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م  د  وان ج اة جي أ  م أّ  وقم أو  قبم  أا م أو أنّلم  اال  را إرررررا م اة   ال يجوز اقتباس أو نشرررررم أّ  ان 
م.  فحأ اة قشو م  يها اة ان   اسم اة جي أ  وإسم اة ؤة ف واةصَّ

ِّماح واةبحا أ واة فا جمفد واةفق اني م  م اة جي أ يِّب جم ود وتهاظ نام اةات اا واةشرررُّ د اة سررران يد  كلُّ  ا ُيقشرررف
 واة حم ج  غيم  سؤول و َّا يقشمه ّليد ن  تم اة جي أ.                                                    

ر  المحرِّ
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 اإلهداء
 

 مّرًة ثانية وثالثة وعاشرة
 

 إلى كلِّّ  المبدعين والمبدعات
 وكلِّّ اّلذين يرفعون عبر إبداعاتهم وأفكارهم

الم   والحّب والفرح والوئاملواء السَّ
 بيَن البشر كّل البشر 

 في جميع أنحاءِّ العالم!
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 كلمة المحّرر
 

 .أّيها اإلنسان، إلى متى ستبقى عالقاتك متصّدعة وفي حالة صراع مفتوح مع بني جنسك: اإلنسان؟!

 

        
 

ضم  م أوة   واحدم نحو األ ام   ا ةم ي   خطوم      ال ي كد أن يتطوَّ ف أانَّ أّ  جت م  د اة جت ِّاظ ا نساني  
ق  ام  وي   اةبالن  ئمااة  توطيد نو هتأون إا يأ  وي اني أ ه  ؤفأ تقوفمفَّأ قنساتيمه وقواني  أوةوفاظ  وي    خال 

ّ ج  .اة ستوفاظ أ كا    م ووانةأ   ا ةم يسونه األ د  أ حم   جت م أن يأوم وي  أسس  ني أماطي   وال ي كد أل
 يها   م اةِّاةم  ال يسونُ  نوةأ أف أي   اةبالن  وةهذا أ ى أن   أ تاحج  أج  م كا    واةوئام ّليد أ مان  واطقيه الماةسَّ و 

الم ركل ج  ف  ي أماطيأ  يها اةد ج  ن تتحأَّقف أ ِّق  و يق  ال ي كد  د  ا تِّقم نذه اةاي أ  اةسَّ واةِّداةأ أ واةحم 
 ي ا ّليد  واطقيها و واطقم    اكأماواظ اة مفمم واةحموا اةفت  طغيان اةِّقف واةص ج م و تفش ج رسبب  واة ساوام 

ّ ج   ا  أ نوةأ أخمى تتصا ع  ِّها  أو يتصا وان  ِّأي   موّ  اةوقوف  د اةض    سبب   د األسباا  ةهذا وتدظُ   أل
الم ناخل كل نوةأ  م خمى  أم م  م قا   خمى ووالقأ كل قا   أاةِّاةم ووالقأ كل نوةأ  م  وقد  وضوع اةسَّ

   ان اةِّاةمّليد  كل ج   م ها واطقي و م  ولالم  م اةدُّ الم وسبل اةس    ألن ه ةوال تو  م اةس  كونم انسانم وئام   ركل ج 
د نق أ  يؤك ج أ احأ اةِّاة ي  تييق ّلقا كبشم  و ا نماه وي  اةسَّ  حثيثأ  حضا ف أ خطواظ ر أ تسيم اةبشمف  ن أ يستحيل 

والقأ اةغما  ا يشوا  د انشماخاظ   م مق و ش  اة م ننيا    يتأ اظ  حق  د  طا نماه    اأ  خاصَّ نذا اةاالم  
نذه اةِّالقاظ اون ت  ا ا  ب غاةو   اظ  م رِّضهاول واةأا َّ اةدُّ  مق ووالقأمق  م اةشَّ اةش   أالقوو   مق اةشَّ   م
حموا    تيلنذه اة صاةح  يقجُم ود وةهذا نمى كيفف    مفمم استغالةي أأ وي   صاةح اقتصاني   أقائ 

ل و  و د   ى وي  حساا خيخيأ نول أخم  ماواظ تساود نوال  نذه اةص ج  ةها آخم  ألنَّ  ةيسوصماواظ ةها أوَّ
قأ  اقآ ؤفأ و  ا ةدّ  د  وي  كل ج  أسِّ   مك زا    و نذا اة قا ةم  نول اةِّا الم  م كل ج اةس   قشم  أا أة خالَّ

وةأ اةَّ   ألنَّ  اقتصاننا  أاّلل تحطيم    أخمى  د أتل   م  ستوى   و تتصا ع  م نول  أ   نوةأ  أخمى تم تصا عُ اةد 
 ! خالقم واةأانون اة دنم أيضا  نسانم واةأانون األ  خا تأ ود اةأانون ا ةأم نو ن   اةدُّول اة تصا جوأ  ِّها
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وةي أ  ونكذا وتدظ نفسم الم اةدَّ واةوئام  الم   أا أ اةسَّ   تموفج قد ِّا  اة  أقص  حاالظ االند اع ة   وبم  جيَّأ اةسَّ
  يحلَّ  نأالم ال ي كد اةسَّ  نسان ذاته كفمن  ألنَّ   د ا  قطيأا  نيا  أصأاع اةدُّ   م كل ج   اةبشم ّليد اةبشم كل  

أ  أليَّ  ي كد وال  الم فانيم و بانئ اةس  تونم الم و الم و أا أ اةس  اظ اةس   م اةِّاةم  ا ةم يتشم ا اة مح حيثيَّ 
  وتِّي ج ها ة واطقيها وبم أ اةوئا ي   نذه اة فانيم  ا ةم تتبدَّ   خمى أ م ّليدان الم  م ّليدنا و اةس   قف نوةأ أن تحأ ج 

الم تزح  أ اسي  اةد ج  ها قانج كل  محيأ  د  ماحل ِّاظ آ اق  ال يتجز أ  د تطيُّ  ا  رحيث أن تصبح  أا أ اةسَّ
وةأ وتوت    ولأ إِّوا اةِّاةم  وبهذه اةحاةأ تصبح والقاظ اةدُّ  م إِّبها و م رأي   د خالل تِّا يها   هاتهااةد 

أ   تأون اةج يم اة  إواطئ األ ان واةحم ف  حضا ف أ  اقيأ  وئا ي أ م  رِّضها رِّضا  قائ أ وي  أسس  انساني أ  
ِّانمواةِّداةأ واة ساوام   تم ماواظ واةحموا اة  نذه اةص     رِّيدا  ود كل ج اةبشم بشم كل  ةيواةق جاح  وتحأ جق اةس 

   نمانا تفم خ  ثل األ انب  م اةاثيم  د أصأاع اةِّاةم!
 : واألز قأ اةأان أ نذا اةز  ان   انسانل أسأ وةهذا أ انم

اة    ها ا نسان  اة   ت  ستبأ  والقاتك  تصد وأ و م حاةأ صماع  فتوح  م ّلقم تقسك: ا نسان؟!أي  
ماواظ  م ّلقم قحو    أ ا آن األوان أن ت تقسك ا نسان؟!  ت  ستبأ  غائصا   م  تاناظ اةحموا واةص ج

يُّها  أ أيد أنتف   ؟ نسان ألخيكف اط ة ا نو خيم ةك و   وتخط ج  قح  اةِّأل واةحك أ واةوئام  م ّلقم تقسك
الم   أيد نو كف  م ز ع قيم اةخيم واة حب  اة فا جم ا نسان    !؟ م أ تاح اةاون واةِّداةأ أ واةسَّ

ماواظ واةحموا اة تم  ذّ تفش    م اةِّاةم  د  كل نذا اةد  ا  اة  ر  فايماةت    أال يماونكف   اق ا  ازنانظ تفخالل اةص ج
ال يِّمف     حا ى صَّ اة  أو اقج    م  وي  وتهه    نسان ونامف ّليد اةبشم  وتحطَّ ت قيوا  الييد اةبشم  وتشم ن ا

 فْد سيقأذ ا نسان  د    نسان؟!تغيغل  م كيقونأ ا ذّنشماخ اة  وسط كل نذا االج   قتهم ره اة صيمأيد سي 
 ؟! نسان نفسه  ةم  غيم ا اةِّاذّ حلَّ  م نذا اةوباح اة  
     تقو ج   ةديك  د وأل     ا  ن تقهض ركل ج أ نا قد آن اآلوان    نا ِّا      وانال   حكي ا   نسان  ُكد خي جما  أتل أيُّها ا 

 م  تقبا  اة  تقب وتِّ ل  وته اة ِّ و م ق  وق وتز ع ّلذو  اة حب أ واةِّطاح اةخالَّ   انساني أ  اقيأو ؤفأ 
الم واةيا   قشمت ة  سان  م نذا اةاون اةوسيمن  خيك اأ نيا  ألنَّ   ايأ اةسَّ   ال  ه وتفمش أتقحتها  وق  بوع اةدُّ

المف  ا نسانُ  أن يتمتمف تم يِّيشها ا نسان  د نون قي أ ةيحيام اة    وق   م كيقونته  قذ األزل اة بمومف  اةسَّ
نيااخضما   نتِّاون  م رِّضقا رِّضا      ماحل و منا   ةهذا وييقا نحد اةبشم أن نسِّ  تانديد  م كل ج اةد 
م   وز ان  كان    م كل ج    نسان  أ اكيدا   ق ا وي  تونم انساني  تأ  ت ِّاح أيبشمف  ةةديقا   ا  أت ل وأ قونأد ج

الم آ اقج ن  ز أ جق حأ نحوف اة   !اةسَّ
 

 2019. 12. 16ستوكهولم: 
          صبري يوسف
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 أقسام المجلّة 
  

 شهادات تقدير 
 ملف تكريم الفنّانة المبدعة فيروز

 الّشعر
 القّصة
 المقال
 النَّقد
 الحوار

 أدب الّرحالت 
 التَّشكيل
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 ة العراقّيةشهادة تقدير للطالبة الجامعيّ 

  
 مينا رغيد عسكر 

 ة أقرانها في جامعات الموصل رغم أّنها ضريرة تفّوقها على كافّ لنبوغها و 
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 كات كين والمشارِّ المشارِّ شهادة تقدير لكلِّّ 
  ،في المجّلة األدبية والفّنية الَّذين نشروا مساهماتهم

 !واألعداد القادمة تباعاً  ل حّتى هذا العددابتداًء من العدد األوّ 
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المشهادات في أيقونة الغناء ورسولة   فيروز  السَّ
 إعداد وتقديم ومشاركة صبري يوسف 

 تصميم الغالف الفّنان التَّشكيلي جان ستيفو 
 ة لألديب التّشكيلي صبري يوسفاخليّ التّخطيطات واللّوحات الد  

 2019 "نسخة الكترونية" بعة األولىالطَّ 
 انين فين والفنّ شر محفوظة للمؤلِّ بع والنَّ حقوق الطَّ 
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 إهداء: 
 

 فيروزالسَّيِّّدة الفنّانة المبدعة إلى 
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 تكريم فيروز كيفيّة والدة مجلّد

 
وري صبري يوسف   األديب والّتشكيلي السُّ

 

ي دم   2015ماع   م نيس بم أ اةش   م  جي   ي يدحا اةص  أحد م  قذ أن قمأظ خبم تهجُّ  وي  اةفق انأ اة بدوأ اةسَّ
الم اةدَّ وأنا أإتغل وبم  جي    يموز  م واحدم  م نهايأ كل  د ستوكهوةم  م   اةاتمونيًّا ناتم أصد ُ أ اة  وةي  أ اةسَّ
حا م  وقد  وام   وييه وبم صفحتم راةبيان اةت اةم:  ظ  نن ةيمن وي  اةص 

 قراءتي ما جاء على غالف مجّلة الّشراع، فور 2015البيان اّلذي أصدرته في ديسمبر  
حملة عبر صفحتي على الفيس بوك تهدف إلى المطالبة من إدارة مجلّ ة "الّش  راع" باالعتذار من الّس  يّ دة فيروز 

 رق لسحب العدد من المكتبات 
 
وجمهورها بعد اإلساءة لها عبر غالف العدد األخير، ديسمبر 2015 والضّ غط بكّل   الط

 ومقاضاة رئيس الت  حرير على المقال الّذي كتبه عن فيروز حيث يسيء إلى سمعتها وتاريخها الفنّي.                   

                                                                                                                    

ماع   وّ  صبّم يوسف  انا م  جي أ اةش  الم اةدَّ وةي أ اة  ث يأ راألنيب و اةتَّشكييم اةسُّ تطاةُب انا م  جي أ اةسَّ
ي  دم  يموز وته و نا راة الييد  ةإلساحم اة تِّ  دم رحق ج  قانتقا  سفيمم   راالوتذا   د اةفق انأ اة بدوأ اةسَّ
غط   اة بدويد اة  أقص  أقاصم اةق جوم  واة طاةبأ  د كل ج األطماف اة ِّقي أ  م ةبقان وخا ج ةبقان راةض 
وي  انا م اة جي أ ةسحب كل  األودان  د اة كتباظ و أاضام  ئيس اةت  حمفم  ساحته اة تِّ َّدم  رحق ج نذه  
بال!                                                                 ا خأ إ وخ اةجج  اةأا أ ا ّلداوي أ اةشَّ

ا  تامف ي ا  استوحاه  د وحم ا صغاح اة    وّ  صبّم يوسف نصَّ ّلهذه اة قاسبأ يقشم األنيب واةت شكييم اةسُّ
وح" ونو نيوان كا ل  د   ئأ  صفحأ  د    ضاحاظ أغانم  يموز  قذ سقواظ رِّقوان " يموز صديأأ ّلماّ  اةم 
يدم  يموز  وقد ت   ت   يوان اة  اةفق انأ اة بدوأ اةسَّ ط أحد أتزاح أنشونم اةحيام  وقد أندى اةد ج اةأطم اة توس 
ف أ وبم نا  نشم صا م ةيتمت أ و اةق شم   يوان  م تسِّأ نواوفد أخمى اة  اةي غأ ا ناييز  تمت أ وإصدا  نذا اةد ج
 واةت وزفم ض د  جي د كبيم يضمُّ  نذه األتزاح اةِّشمم!                                                   
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الم  ت  قح وةي أ انا م " جي أ اةس  ي دم  م اةِّدن اةث اةث إهانم تأديم ةيفقَّانأ اة بدوأ  "اةدَّ  يموز ةِّطاحاتها   اةس 
اة تم قد  ت أ وع األغانم اةم اقيأ وي   دى أكثم  د ست جيد وا ا . ك ا    ط وفيأأ خالل  سيمتها اةفق ي أ اةقاةخال  

اوماظ  واةفق انيد وا ِّماح واةش  الم اةات اا واةااتباظ  واةش  ةفق اناظ ةي شا كأ  م  يف خاص نوفْت  جي أ اةسَّ
ي دم  يموز وبم ودننا ّلقص إِّّم  نص أنّلم   أال  ةوحأ   2016اةم ارم اةأانم  ّلتامفم اةفق انأ اة بدوأ اةس 

قأ. يِّب جم اة شا جك واة شا جكأ  د خالل  شا كته ود  ؤفته وإهانته ّلهذه  تج يف وقد ُأ سج  اةأا أ ا ّلداوي أ اةخال 
أ  ووبم ّلمفده اة شا كاظ اة   ئيس اة                        أيضا .  ا ةاتمونمت حمفم وبم صفحته اةخاص 

 م تيأ جم    ست م ا   و اأزال 2019  و2018  2017  2016وي   دى وام    ئيس اةتَّحمفماإتغلف  قد و  
و بدويد  انيد اا و ق   د إِّماح وكت   اظ رحق ج  يموز: نصوص أنّلي أ   أاالظ  قصائد إِّمف أ وةوحاظ إهان 

نشمظ قد و   "اةغقائيأ واةفق يأ اةماقيأ ستوحام  د  ضاحاظ ووواةم  يموز   د  ختيف اةِّاةم اةِّمبم واةغمبم
هاناظ اة تم و نتقم ود اّلداع  يموز  م أودان اة جي أ تباوا   وخط طتُ  هاناظ  ت ْ   اةش  د ودان  جي  م نذه اةش 

 ون  أيهم  صاظ  يأد ج خصُّ   اةت  و بدوأ  د إت     بدوا    401 شا كأ  د قبل    401د   يموز يتض   تامفم  ود  
اناظ رشكل ّلديم  انون و ق   س ها  ق   ةفيموز ةوحأ ّلو تمفه 150قمارأ  تيأَّيت  يموز  و  اّلداع وغقاح و د  م

اقيأ  قم اة بدواظ اةمَّ األسطو ف أ  أ  ي  يأونأ اةفق   اع ود نذه األره سوى اةد ج    ا ق تُ   وةيس ةدّ أّ ندف  د كل ج 
ق وبم تجمبتها اةفق ي أ اةِّمفأأ   اةخاةداظ     قبل نذا اةوقت   كتبتُ   ن م احيث    وتامف ها ة ا قدَّ ت  د اّلداع خال 

 د   "قأس  اة أس " د وحم است اوم اة  أغانم  يموز كل يوم  ا  نيوانا  إِّمف   6200 -  2000وام   ا ّليد 
ةهذه    حيث أكدُّ "وح يموز صديأأ ّلماّ  اةمُّ "وان: ق ِّم نيوان إِّّم رِّ وةد   6200 – 2000سقواظ 

ا أأ نا  و يأا   احتما ا   اةأا أ اةفق ي أ اةس  ق  ها أ  وأوشق  ق  وحي  أ  م اةم   وأودُّ كل  د  وضد  و ضاحنا اةخال 
أ  أ أو أي  أ أو ةبقاني   حباني  أ تهأ  أي     مواصل  اةت    ّلدايأ نذا اة شوا   م وييها كائقا  د كان! وةم أحب  ميتهج  

ف أ تا  أ  تهأ  م اةِّاةم   وإوال م وصحا م  وتشكييم قم أنيب ألن  كم يوةد اة جي د رشكل سيس  وبحم 
ةهذا تجق بُت اةت واصل  م   ثأال ذ    و شا فِّم األنّلي أ واةفق يأ قي م  أّ تهأ تؤ م وي  توتد ال و  ستأل  

م ةفيموز اة جي د تانزا   وي ا  أن قم خط طُت أن   واةت خطيط  م آل اةم حبانم  م اةبدايأ  ألن قم أحببُت أن أقد ج
ن اسأ وقماحم وتأييم اة وان اة تم وصيتقم  ونق أُت كل  اة وان  ت  ت يكون اةاتاا ايجاّلي ا   ئأ راة ئأ  حيث 

تستحأ ه  يموز  نذه اةأا أ ت  ا أواةي وحاظ ّلقفسم  واختمُظ  ا نو  قاسب ةي جي د  آ ال  أن أكون قد حأَّ 
قأ  وقد ق ت ركل ج نذا تامف ا  ةفيموز  ة ا قد  ته وبم  سيمتها اةفق ي   أ  د اّلداع   اةفق جي أ األسطو ف أ اةخال 

                                                                                              ق!  خالَّ 
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 مقّدمة 
 

 بقلم: صبري يوسف

. كيقونأ    أ  اّلداوي    أ   ق ي    قا أ     يموزُ  ب انج واةاهولج غا ج واةش  نان م   د ن  ج اةبحا ج  أّلهجف صوُتها قيواف اةابا ج واةص 
. حي قف اس ها  واةأا  اظ  د خاللج وطاحاتجها   اةبحا  واة حيطاظ  واةيا   واّلما   ق جي أ  دنشأ  و بهجأ  ةيج يمج

  . قأ اة تم نان ا   ا نجُد  ثيال  ةها  م واةمج ا ّلداعج اةغقائم   م نذا اةِّصمج  اةفق ي أ اةخال 

يأ   المج واةوئامج واةحب ج واةفمحج واةحقيدج واةط فوةأج واةحيامج وونجج اةط بيِّأ اة خض   يموُز سي دُم األغقيأج اةِّارأأج راةسَّ
ةج ال. ندي أ اةهدايا  تهاطيت وييقا  د أواةم اةس  اح  ةت قحقا  محا  ّلديِّا   د خاللج صوتها  رأّله  طيواج ا

وح وفقُِّش اةفؤان.  اة الئام  اة ذّ يبهُج اةم 

انيد  ةيصباحج  ةألزانيمج   ةألإجا ج اةباسأأج  ةِّذوبأج اةيقاّليمج     غقَّْت ركل ج تجي جياتها وي  ايأاعج  قاتل اةحص 
ا خاظج  ةهدنداظج اةطُّفوةأ ةيقامف األطفاُل وي  أنغامج  ِّط مم  رأإه  األحالمج.  ةي حب جيد.   غقَّت ةيمواسم اةشَّ

 . اظج ةتغدقف وي  اةسقاّللج ّلبمكاظج اةس  احج  صوُظ  يموزف رستاُن  مح  يتقا ُم أةأا  وي  نديلج اةي امج  يقاتم زخ 
 م  قُذ اةط فوةأ حت   اآلن.تغيغلف صوُتها  م خياةم   م ذاكمتم   م أحال م  و وح

 وبمُظ اةبحا ف   ِّبمف  ِّم  والز قم  حيتم  م نيا ج اةغمبأ. كانف ّليس ا  إا يا   م كل ج  قِّطفاظج غمبتم. 
 كتبُت نصوصم   واياتم  حواّ   م اةذَّاظ و مف اآلخمفد   م اةطَّبيِّأج و م اةحيامج وي  أنغامج أغانيها. 

 تقم وي  اةج الج واةجاللج  وأنا أحي جُق  م س اح اةحيمج.  يموُز أ  جم اةثانيأ اةتم  ب  

كيَّ ا س ُِّْت صوتفها أ سْكُت قي م ركل ج ت وح   أنساُا إوقا  نحوف  ضاحاظ  غا قأ   م ّليان ج اةذ كمفاظ  أة يُم 
ْت تي يُم  كمفاظ وبم  هجأج اةحمفج  تذك منم رأ  جم اةحقونج وقد ا كانطفوةتم و يموُز إاندم  وي  وقاقج اةذ  

.  راقاظج اةحقطأ نون كيل  أو  يل 

نيا  ووبو نا ركل ج ن  أ   م سهولج اةخيمج  د اةأ حج    تقبسُط أ ا م ذكمفاُظ اةطُّفوةأج  قُذ أن وويُت وي  وتهج اةدُّ
ِّيمج  نحصُد ر قاتيقا ركل ج  مح  وإغف   كأن قا ني يُم ُن ف ف اةحيامج  وكم كانت صباحاُظ اة يفج  واةِّدسج واةشَّ صَّ

ُه أناا نا نحو اةامومج  نأطُف أإه  اةِّقبج   مَّ نأكُيه  ّلهيجأ  وقد ا كق ا نستيأُظ راكما  وي  أنغامج  يموزف  ونوت ج
باحج اةباكمج  وكم كانت راقاُظ اةح  صج األخضمج ةذيذم  وقد ا كق ا ني يُ ها  د األ ضج اة با كأج    م اةص 

 نتقاوُةها رشهي أ  و يأأ.  نمإمُش اة احف اةزُّاللف وييها   مَّ 

  ! ُه اة  اة د سأج  م صباح   بيَّل  راةخيمج واةج الج واةغقاحج األصيلج  يتقان  اةم  صوُظ  يموزف ونحُد نتوت 

بااج  و يموزُ  اةاتارأُ     اة يالنج  ويدج  قا اة  تماتيلج نةييف  و اتزالُ  كانْت  طمفأقا اة  خصوبأج اةطُّفوةأج واةيفاوأج واةشَّ
 . واةحيامج  واةفمحج  اة حب أج  ويدج 
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حيدف     ةيِّواصمج  ةأل ضج  ةي ايو يدف  ةيفأماحج  ةيفال  ةألوطانج    غق ْت اة دائدج  س احج   مح ا ُأ سالم    يموزُ  
قأ. اقج  ةيطبيِّأج اة و قأج ةيِّش    راةج الج واةِّطاحاظج اةخال 

ها    ّلفقفْت ةقفسج رأنازفجج اةجق أج  رأنغام  صانحأ   أ واحقا  د أنها ج اةِّطاحج  تهدندُ  أسطو ُم وشق   حبوكأ    يموزُ 
مفانم   سيييأُ ان ها  .ومإا  إا خا  أ اةطَّوفيأ خالل  سيمتها اةفق ي    . م يقاّليمج اةِّطاحج   ا  أ مام اةس ج

م   نو ومبونُ  اتااُ نذا اة  ذيد  اة  اناظ انيد واةفق  اةفق    د كل ج  م  يموز  و ذيد كتبوا  ؤانم اة    د كل ج  وو اح    ون 
. ان س و    د اةأيبج

صاظج  و بدواظ    م  بدويدف  واصلج  د اةت   سقواظ    أ بمج    ممف  نذا اةاتااُ  كانف   . د إت   اةتَّخصُّ
 د    وانشغاةم أيضا   م اةِّديدج اثيمج  قهماة انشغالف    ةاد  و بدوأ    بدع   أةفُ  يهج  ونُّ أن يشا كف أ كقتُ 

 .تم وصيتقماة   اة شا كاظج  نذهج  وقدف  أتوق فُ تِّيقم  أج ا ّلداوي   اة شا فمج 
.اة  اةقُّ  نذا اةاتاا  وأّلو جا وأخمجف  أود   أن  أةه تقماة تم   يموزف    وأإكمُ ذيد إا كوااةَّ  كل   أإكمُ    و ج

وح"  وكم أإِّمُ  كم أإِّمُ   قْ راةس   رأنَّ " يموز صديأأ ّلماّ  اةم   ِّمّ  اةش   ص  ُت أن أكتبف نذا اةق  ِّانم أن قم ت كَّ
 قأج سَّ اة  أسج   م ةييأج  أكتبف  قد واندُظ نفسم أن أن قم كقتُ    حيثُ اةحيامج  ا د  د أنشونمج   اةجزح اةث  اة فتوحف 
واالست اع    ا  د ينو االوتااف وح  قأج اةسَّ    أسج   احتفاةم ّليييأج      أد كانف  يموزف   م د أغان    ستوحام    أ  إِّمف     أاطمف 

   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000:  قواظج اةس     ؤوسج     ووي   دى أيامج هااة  أغاني
كتبُت نذا اةقَّص    مَّ اإتغيُت وييه  وصغته صياغأ  نهائي أ  اة  أن اختمُظ ةه وقوانا   قاسبا  ةفضاحاظج  

د  "  ألن قم إِّمُظ  م قما مج نفسم أن  أغانيها كانْت اةصَّ وحج : " يموُز صديأُأ ّلماّ  اةمُّ يأأف األو   انبِّاثج اةحمفج
 م  قحم اةفمح واة حب أ واةحق ان  وسان ْت اة  حد   كبيم   م تخفيفج أوتاعج غمبتم  قذ أي امج اغتماّلم األوة   

 . طو ج  حت   ةحاأج كتارأج نذهج اةس 

ر ا يييُق رِّطاحاتها وإّلداوها اةمَّصيد   يم أتْد أتدى  د اودانج  آ ُل أن أكونف قد  ننُظ ةها رِّضف اةج يلج  
. ن م  واحتمام  وتأديمج  ذا اة جي د  واةت فم غ ةهذا اة شموعج وي   دى سقواظ   كم أنديُه ةفيموزف ومبونف  ون 

  .  ك ا آ ُل أن نفا جمف ر بدويقا  د قا اظج  يموزف ونم أحياح  كم يقالف اة بدوون نصيبهم  د اةت امفمج واةو احج
ال يسِّقم  م اةختامج اال  أن أإكمف كلَّ اة شا جكيدف واة شا جكاظج   يوالنم ة ا ُوةدف نذا اة جي د اةَّذّ أ تخُم أن  

قيدف واة وسيأي يدف  وكل  اة ذيدف قد  وا  مف  يموزف  أقد  فُه ندي أ  ةيفق انأج اة بدوأج ا ي دمج  يموزف  وةال ج اةم حاّلقأج واة يح  ةس ج
  !    أت لف األغانم اةخاةداظج

 
 2019. 7. 26ستوكهولم: 
 صبري يوسف

 مقيم في ستوكهولم     سوريّ  أديب وتشكيليّ 
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امُ  ْيِف والَقلَم. َفْيروُز والشَّ  . َجَدلَيَُّة السَّ

1 

 
وري   )1(داود أبو شقرة األديب واإلعالمي السُّ

ْ ُن واوتلَّ اةُخزفام"   ْيدف "غفا ف اةوف ْيفج  حج ْت  فْيُموُز  د زقاقج اةبالط  اةحم ج اةبيموتم ج اةِّتيقج اة  ُنْزنفأج أواخمج صف مفتف خف
تم تيأَّففها األخوان  ييفل وحييم اةمو م  وُقد ج ف ةألخوفد  حبانم أن يقشما أ فجها  جو يَّأج اةَّ اةُامَّامج  م  جْحيأج اةقُّ 

بفقج نسيمج غوطأج ن شقف وأ فجج  ْ نج اةشَّ  م وف بواظج اةم ج وف فحج اة  أ بم تهاظ األ ض اة شتاقأ ةاؤوسها  امج  م صف
قَّْت", يكون اةاالم  به ا .    اةج اماة تموأ حت    .. ان قيقا: "وإذا إهمزان غف

  تم نهان ونيم حدان اةَّ  اة   ستأبييه واضحا  تييَّا  رأنَّ  يصلُ  غقَّْت  إنَّ اةخطااف  ُُ قيقا: وإذا  يموز انوةاد 
قا   اةبيت أذن صاغيأ ... نذه اةصَّ  اختا ظ نذا االسم ّلديال   ْ ِّف يفافْت سف ُأ  بي   د إهمزان يكت ل اةخطاا:  ف

يد  ام  خماةد ج اع اةخواتم أيَّ م ةبيَّ يل واةأقديل اة  ق م تبال اةُصوَّان ةتغق ج تم وفبفمْظ تسم اةأ م وي  وحم اةيَّ اةَّ 
 اانت ناطو م اة فاتيح و ا را حت    أحالم ناس  د و ق  ام  وقف ذّ نخص اة  وناةأ واة يك  ستِّطفأ  اةشَّ 

 توقظ رأصواظ    ةتأوم أ ماُح اةِّمسج   فم  اة  كحيون   تأخذ  وا اةِّموس  د  يس اةم ج أ حت  ةوةو   اة حط  
    حقم اةج يلوتأخذ اةخاتم كم ت همف أحالم اةبسطاح رطارِّها اةي    وماةقَّ  ... يِّيش اةواةم  م صح ج  يِّيش

أ غفقَّْت  ومبي   ِّبم أةحانا  وتت ازج أةحانها  م وتدانقا اةشَّ   بطم اة أاوم ةيمومتما أةأها اةِّمبم اةقَّ يوتِّيد ةر ّل
 يف واةأيم .  تدةيَّأف اةسَّ 

أ  وف أل زو ني  ام وز قته اةالَّ وع رحم ّلفم ج اةشَّ ذّ ا تشأته اس ا   شموا  ةيِّكس سطةِّل خيا  نهان ةفيموز اةَّ 
ُه م اةَّ أةأا  وغق   و ِّاصمم   م طمفأها اةفق ج   اس وي  ا تدان نصف قمن و ازال  يزنانُ نيا  وفشغل اةقَّ اةدُّ  ذّ وبَّدف

 
 اا اةِّما.حان اةات  أ اة سمح  م ات  أنيب  وائم و سمحم.  ئيس ت ِّي   - 1
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ا ف  م  كبهم ودن  كبيم   د  وسيأي ج االو  حاّلقأ أخواناةمَّ  سف     أسه وا  م تشكيل قا أ  يموز   يد وإِّماحّلد  وف
 ...  أ اةفد  ةيقطيأوا  ِّها وبها اة   صاف نجو ي  

غيم ونزا   أ كبيمم  د  ثل و م أّل   فشأ واألخطل اةصَّ  د قبيل اة صان أ أن تِّيد قا اظ إِّمف   دْ ةم تاُ 
رإن اكهم    مبمقبانم و"أّلو سي  "  وبد اةامفم اةام م و يخائيل نِّي أ وسِّيد وأل ةيتا فخ  وحه ووبأه اةِّ

  د ذي يحيد اةِّمبم اة  حاّلقأ  وو اةأأ اةتَّ ود ساّلق تصو  وتص يم  وقم اة قبم اةفيموّز  وإذى أةحان اةم  
 نيا: وةم اة  اةدُّ ا م وبم أ يم اذاوأ ن شق و سمح  ِّمضها اةدَّ انتشم إِّمنم اةصَّ 

     اةج امْ ةه حتَّ  وا يئم اةاأسف              اسكبم  يا إامُ  مقُ اةشَّ  ظ  حف                   
   وسامْ  نمج اةدَّ   ذكمنم  م ومومج               د  ضيتهم   ررررا فخُ اةتررررررَّ   أنيكج                   

 المْ رراةاَّ  ا ُ ررهرقرروف  مفدج رر غ  وقدف              نو تجها   درو   ُأ ررتأُف  اةقرَّرررجْ                   

تم  يد اة  ام وتا فخها  د  ال أ أ اكد  م قيب واص أ األ وف ج بدأ تغقَّم  يموز راةشَّ تأن    صان أ   دْ وةم تاُ 
 ألحد.   نْ تدُ وةم   نيانانت ةها اةدُّ 

  12ن شق  م  ها  د اذاوأج نج ُ  تم انطيقف ..  فيموز اةَّ       حدون اةجغما يااأل اكد نذه تجاو ظ حت  
 ّلبوح أغقيأ:  1952وام  )نو  بم( انم تشمفد اةثَّ 

    اةِّتاْا   يئست  د                م رقررربررراترررِّرررت م رررراتحرررر                  
 ذاْا   مررررسررررررجررررراةرنرررر                 م ا ح َّيتق  د كثمرو                   
كررررررررواذا ّل                  بقم راتررِّرررررت م ررررررراتررررح                     موحْ ررررررررت دَّ
 ذاْا رِّررون ع اةرررررررِّرررت                 م رررربرررررررريرررررررررا قرروأن   وح                  

ل  جومة  اةقُّ ا إذاوأ ن شق كانت  قطيق سفيمم اةِّما  صت   أد خصَّ   ونذا نو اة وقم اةجغما م األوَّ
 ها "اذاوأ  يموز  د ن شق".ه ت رأن    ات  أسبوع ةبث ج أغانيها حتَّ  ا ذاوأ ةها يوم األحد  د كل ج 

أ  ر سمحي   1962اتها  قذ اةِّام ذّ ّلدأظ  ِّه رِّمض  سمحي  وةم اة  انم نو  ِّمض ن شق اةدَّ واة وقم اةث  
بفمفْظ )تسم اةأ م( اة   مج اة سمحج اةغقائم  وإة  قيوا اةِّما وا َّأ  واةسُّ تم وف أ  اة  و ف    وقه اة  ُسدَّ ذيد  يد خاصَّ

ذّ اختت ته ر سمحيأ  اة    1977  اةِّام  وام وي  خشبأ  سمح اة ِّمض حت    اتها كل  صا وا يقتامون  سمحي  
حبانم  سيمم اةِّطاح  اةم  ف رِّده نشاط األخوفد  حبانم  ِّا  وإة  األّلد  قبل أن يك ل  قصو  تما( وتوقَّ ي)ّل

م  ثل  ةيِّيد اةتَّ    م أّلقائه اة بدويد  موان وغدّ واصل  د تهته  م ت هو ه  م سو فأ  م أو ال ودَّ
 ويان(. )انأالا( و)اة تقبم( و)حكم اةم  
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تم تأوم  م  نا  األوبما اةَّ   ومتها اة ستِّانم صح اةقَّ  ت  يها  سمحي  تم قدَّ اةث نو نا  األوبما اة  واة وقم اةثَّ 
 د  وقم  ذّ ي تدُّ يد يجمون وييه سباقاظ اةخيول واة  ذّ كان أطفال األ وف جمف اةغمبم ة يدان اةخيل اة  اةطَّ 

 ا .ذّ تأوم  يه اذاوأ ن شق حاةي    اة كان اة  وةم اةأديم حتَّ  قدق )س يمم  يس( وبم  ِّمض ن شق اةدَّ 

تم كانت  ي ا  ال أ اةَّ  د نذه األ اكد اةثَّ  أن يبدأ  شوا   يموز اةغقائم   ه ةيست  صان أ   د نقا نأول: ان  
   تم تتغق  ائِّأ اةَّ نذه اةأصائد اةمَّ  كل   ا . وةهذا ةيست  صان أ  أيضا  أن تغق جم  يموز ةيشامأ وفَّ   ض   يدانا  

بوم يأم  يدان غمبا  اة  اةمَّ جه أ اةُيْسمى  د نهم ّلمنى وأنت تت  ف  ..  ِّي  اةض   ييد ّلتا فخ  جد ن شق اةت  
دَّ ةيفتحج اةخيول اةَّ  اةُيْ ق  رستان نشام ّلد وبد اة يك ّلد   فأج وي  اةض      م حيد يأمُ ذّ طاة ا تد َّبت ةُتشف

 ا (.  أ حاةي   موان ) كان  كتبأ األسد اةوطقي  

يدج  قدج واةهقدج واةص ج ا  اة  اةس    شت إمق   نيا وي  خيوةهم ر ا  حبت ذيد ضاقت اةدُّ اذا   د نقا ّلدأ األ وفُّون اةَّ 
 وغمبا  اة  األندةس  اةي وا  ةتأول: 

   نشامْ  نيا ّلبستانج أةحأوا اةد              ّلهم  ضأتف  إن  ونف أ وف                   

ن ةأاح أييول و"و قه األصفم" وةاد  م  طيم      ا فخام و يموز  قذ ذةك اةتَّ ّليد اةشَّ   ل اةحب  ةم يقأطم إال    تجدَّ
 ..  نذا اةِّام

مُ  اةاممُ  آنف  يفج اةص   أواخمف              و وودنا   مراّلررربرررأح وكج رررريرررررآم أنرررإ                ُيِّْتفصف
ت ج رررررنُ         يومف األ اسم  ال خ م   وال سهمُ             ُفها   ررْمإُ ررررنف غ اظج اةبيضف ُق اةق  رررِّف
ْبُت وقهم و اةم راةغياا يد            رففمُ سُّ و ره اةررهرذّ ييقاُح اة  رأنا اةج            قد غج

جوم تِّون )ن شق(  ةتصبحف سفيمم اةِّما اة  اةقُّ  ارضج وقاودم أسفا جناوك ا تِّوُن  يموز اة  قيبج اةِّماج اةقَّ 
 اة  ن شق ذكمفاتها:

ْيُف ُ تَّ   اةجقاحُ  ئدا   ووفانف ّلمف يا إاُم  وانف اةصَّ
 فاحُ   ونانتقم اةم ج ّلم: أقيمْ   اةيكج  اةحقيدُ  صمخف 

ُن   ُا  اةدَّ   وأنا اةيكج   واألقاحُ   واةطَّيُم اة شمَّ
ْتقا   واةحضا مُ  وأنيكج    أنيم دف  واةسَّ احُ   وحَّ

وا و احوا   وص وُننا و واكُب األرطالج  فْد ضحُّ
 احُ ررمُسكج اةم ج رررتح  خج را فوارأف اةتَّ رراُم  يا ّلرريرررررا إ

ييد ةُتذفك جمف رإيأاواظج  واص أ اة جد اةت   ارض  تستِّيد  م اةحب ج اةِّموبأج اةق   قيبف تم كانت و ازاةت ون شق اة  
 وقمج حوا م اةخيل: 
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يَّ                  تاأج اةِّجبج ررراةفرررُه ّلررررررْت أنَّ رررر ف رررريَّ ررررووف           ا ررهررِّف رررطررراّلف  خج رررا فررردمج اةتَّ ررري  قرررْت ورررخف
اج دف اةقُّ ررم   ج رررا ننرررردنرَّ درررررهرررروإن ت           ال أّله    ا ُنزج فْت  صمُ نذّ ةها اةقَّ           وف

ُوُن ن شُق وي  نونج   د غضا    و د نخيلج صحماحج  . تسكُبها  قارُم  .. تصا ُع اةم ج  اةِّما تفِّف فاحف اةُهوجف
م جوفأ  رساتيدف األناج  د غوطتها  ال ةيِّتصمه اةُامَّام أواخمف   وا يدج اة  اةي ج اةفتحج واالنتصا   د اةص ج  .. ُ شف

ْقُه نه ا  اةُطمَّاُق وواّلمو اةسَّ اةصَّ  ل وام تستِّيد  بيل  وةتاونف واص ُأ اةِّماج و أا تهم طوايفج  ّلل ةيقهلف  ج
دُّ اةفوا س أون و وطد  باط اةخيل  وإ م ذاظج اةِّ انج اةَّ واوفد واةقُّ  ِّه أيام كانت  قطيق تِّمفب اةدَّ  تم ُتشف

  يها:يل  تغق ج اةخيلف وقدنا  ة واتهاظ  دةه َّاظ اةيَّ 

كج  م قيبم و م اةاتبج               اة جُد ةم يفغجبج  إآُم  ا اة جُد؟ أنتج        قمأُظ  جدف
 اضطمبم  نيا أنج فيُم اة  اةد  ذاكف اةق            و تها   واةِّشمفدف   ذكَّمُتك اةخ سف           

غررةألن  ا  رررونرريرررروا قاسرررريَّررررفررررروخ            واةغيبج  رروحج رراةي   ذاظج  قاحف ريررطو ا   كس        دا    ررررام ج

ُه راةأيمج  ذّ ا تشقف امج اة  وبمُّ اةشَّ  مج صقِّه  م ن شق    شأم اةِّتيقج اةد ج  يفج اةس ج   مف  واةِّقفوانج  يفج واةس    فْجدف قجدف
ْطما   د أسطم اةت  ضال واةق  اةق   لف إف  ا فخ: صال  ةيسج ج

 اة جدج  م اةاتبج  يررررررررا كالمف            ةم يغبج  يفج إاُم يا ذا اةسَّ                  
 هبج استوة  وي  اةش    رِّدكج              ُظْي فأ     م ا فُخ اةتَّ   قبيكج                  

  م اةهداج   رررونُ اةس     احُ واةم             ا  اةس   رساط   ويقانا  يومف                  

ود   وتطقُب سمانقها  م أ بم تهاظ األ ض ةم تضما وتها    اةخيلف تم  ا انفات ُتْسمُج اُم اة  ونم اةشَّ 
 و اظج واةيأج اةبهاح:  يم  م اةث  اةغزل اةم  

   وا   اةحبيبُ ررشتهراة  ُقْيُت: نفلَّ            نفسف فْت  جْد صواج سو فَّا اةجقوُا         
 غموُا  ا رريرررنواةد     اةغوطأج   سقدسج              رررررريررررررا وررررتررالقيررررررررررررررق ذاظف  هُ ررررحررررروف        
 ؤواُ ررررروت مررررائرررقررررت  مج رررريررررصا ررررررِّرررركاة             هارررُ م رررررال أو  احف رررررررريررررررم أإرررررة الف رررررق        
 مواُ اةط   اةِّوُن  أنَّرررررُه  يد ّ   تف رريررة         أغقيأ      -ا ررأن  –  م رررَّررانرررررررو سررررن        

فاهج اةُحيم  م أغانيقا و   اةاتبج  .. أوانْظ اةيقا رصوتها اة الئام وبقف ياس يد    ازاةت  يموز رفْس أ  وي  إج
قَّْت    "غضبا  ساطِّا  آتيا " ال حاةأ  رإ انم  ام ونا نجها وكبَّاننا. غفقَّْت أوتاعف اةأدسج  اةشَّ  ال تفاجلُّ ود اة سيم  وغف

يسبيل.  ّلمنى اة   غف خ ائلف وطاحج اةسَّ ْيلج ةيتقسَّ  ذّ ال يف فلُّ  جدف اةسَّ

..  ال ُنحبُّك وأنت تِّيشيدف  م ذاكمتقا  وُتقِّشيد آ اةفقا...  يموُز إكما  ةوتونجكج اةج يل .. كيفف   يموز
ييل.تدةيَّ  تقشديدف  يف اةسَّ  أ اةأيم واةسَّ
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  داود أبو شقرةد. 
 حاد الكتاب العرب.ة المسرح في اتّ رئيس جمعيّ  ،أديب روائي ومسرحي

 هوامش:

 نشمظ نذه اة أاةأ  م: 
 م.   2008اا اةِّما حان اةات  ان م ود ات  أ األسبوع األنّلم اةصَّ  جي   -
تم أوانظ وم( اة  اةق   أ  يموز )صح  ر قاسبأ ومض  سمحي  و فأ ةألنباح )سانا( أ اةسُّ اةوكاةأ اةِّمبي   -

 . 2008أ  أا أ اةِّمبي  ومضها  م نا  األوبما ّلد شق وقد ا كانت واص أ اةث  
 أ. وشماظ اة واقم األةاتموني   -

 تها اذاوأ ن شق رصوظ اة ذيِّأ ندراح اةِّيم   م األغانم اةوا نم  يها.ّلث  
.رصوظ اة ( أيضا  F.Mتها اذاوأ )إام ك ا ّلث     ذيِّأ نيام ح ّو

وةي أ"  كشهانم ود  سيمم  يموز ا ّلداوي أ!  الم اةدَّ  أحببُت أن أإا كف ّلهذه اة أاةأ  م " جي أ اةسَّ

 *** 
 : بطاقات

ت للمرة ومى حين غنّ د وأحمد فليفل وحليم الر  خوان محمّ اكتشفها األ 1935 -10 -21ولدت فيروز فى بيروت فى 
فت ة لتبقى فيها شهور معدودة. تعرّ بنانيّ ذاعة اللّ لى كورال اإلإت بعد ذلك  وضمّ   1946ولى فى حفلة المدرسة عام  األ

ما قدّ  رة ثمّ ة المطوّ راثيّ ل أغنياتها التّ ة وهى أوّ لبيّ حابنة أغنية البنت الشّ م لها الرّ قدّ  1951حبانى عام لى عاصى الرّ إ
زياد  ورزقت منه بأربعة أوالد هم يحبانالرّ  يجت عاصتزوّ  ،1955دة مثل نحن والقمر جيران فى عام لها أغنيات مجدّ 

 وليال وريما. ةوهال

 مسرحيّات الّرحابنة وفيروز: 

 
 .   1962تسم اةأ م 

 .   1963يل واةأقديل اةيَّ 
 .  1964ّلياع اةخواتم  

 . 1966يد ام  خم اةد ج أيَّ 
 . 1967ناةأ واة يك 

 . 1968خص أو ّلياوأ اةبقدو م اةشَّ 
 .  1969  وانتبال اةصَّ 

 . 1970يِّيش .. يِّيش  
 .  1971وم اةقَّ  صح  

 .  1972ناس  د و ق 
 .  1972ناطو م اة فاتيح 
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 .  1973أ اة حط  
 . 1974ةوةو 

 . 1975فم   يس اةم  
 .  1977تما ي ّل

 نون:الملحِّ 

صم  اةق  و   وتو يق اةباإا و يي ون ونبأ وخاةد أّلو قيد اةابا   قهم: حييم اةمُّ ةحَّد ةها اةاثيم  د اة يح ج 
 . انمحبد  حسد واّلقها زفان اةم  و ح     محباناةم   ةياسإو د وبد اةوناا وتو ج ضانم ونجيب حقاش و ح   

 شعراء غنَّت لهم:

(  ت  يموز قصائد ةشِّماح كبا   قهم: و م أّلو  فشأ  ونزا  قبانم  واألخطل اةص  غق    غيم )رشا م اةخوّ 
(  وسِّيد وألواةش     وتبمان خييل تبمان  و يخائيل نِّي أ  وأّلو سي    اوم اةأمّو ) إيد سييم اةخوّ 

اس أّلو إبكأ   ةيإو ل حيد   وأسِّد سارا  ال)وبد اةامفم اةام م(  وتوزفف حما  ونا ون ناإم  إيد  وط
 حبانم.  ... اضا أ اة  أإِّا  واصم و قصو  اةم   وبوةس سال أ

 الجوائز واألوسمة: 

. وسام األ ز  د  تبأ  1957بقانم وام واألوس أ  قها: وسام االستحأاق اةي  ناةت  يموز ودنا   د اةجوائز 
 ننم  هضأ األ.  وسام اةق  1967وّ   . وسام االستحأاق اةسُّ 1963 نن  أ اةاما أ  د األ.  يداةي  1962 ا س  
 .1997 يم  م تونس  أا أ اةم  .  وسام اةث  1988.  وسام اةاو وندو  اةفمنسم  1988وة   تأ األ د اةدَّ 

 

 
 



31 
 

 !بزيتِّ اآللهةِّ  أّيتها الممسوحة   ..فيروز
2 

   
 األديبة والباحثة الفلسطينّية الّلبنانّية دوريس خوري                          

 
ا   ستوح   د  ضاحاظ أغانم  أن أكتبف    "أوةي  الم اةدَّ أ اةس   جي  انا م "   نووم  د  قمأظُ وقد ا   دم  يموز  ي  اةس  نص 
ِّوبأ   د اةصُّ ألن ه     اةاتارأ ود  ضائها   د  لف أتقصَّ   حاوةُت أنو   نذه اةدَّووم ستبِّدُظ  ا   تامف ها   يف    ض د

كيف ال    وح ةيس راةجسد راوتبا نا  منا  راةمُّ  أسمتهج  أو ود  من   د أ مانج  هج  وحج  أن يكتبف اةااتب ود توأمج 
 جوم.أ تطال اةاواكب واةقُّ ي  ياةم اةُ ِّت أ  نم قي أ وقا أ  ق  ونم   يأأ غمبتم ووحشتم  م اةيَّ 

  تتوا ى م اةاي اظ  ق   تهماُ    ةاد كل  حاوالتم ذنبت أن اج اةم فح وقها وأنا أحاول أن أكتبف  إهو  قذ 
نا  وتقسلُّ  د ّليد أصارِّم رِّيدا     أ ِّ أ ا ةهي   وح اةق  إِّمُظ وكأن   م ةييأ   با كأ   قم  أنَّ اال    ُتِّيد ت مُّنف

نزوال     أ اةجبلخو   د أوي  ق   اةصُّ   ثل تدحمجج  م  أسم    قسارأ   صا ظ اةاي اظ تتدحمجُ  حيَّت ويم  
دوونم ةيقهوض وا تشاق اةأيم  ي  فُضجُّ  م ناخيمو اة كان أتواحف  حمتأ ي ألوصدى اةد    اة  قِّم اةوانّ
   تم اوتمتقمنذه اةحاةأ اة  اةم اقيأ  و أ خصي  اةشَّ  تجي جياظ نذه م   د كي اظ  تييقُ  انساّلت ويم  كم أكتبف  ا 
تيك اة ِّ ُِّأ   استأم ْظ  أن  اة  و م    كم    اكمم اة  نوساظ اةغزام ُقباةأ اة حا بيد ونم  م حاةأج أوانتقم راةذ  

وأنا    اح واأل ضج  وحم  ا ّليد اةسَّ  ت أ تِّي    اةوانّ أ اة  قِّمج ها  د أوي  اةأ   دحُمتج  كانها  م ت ْظ أخذف و 
وظ اة الئام؟!  أنتهم وكيف  أّلدأ  أيدف  أ ّم   د  د م حيمم   م ود نذا اةصَّ   د كتارأ نص 

   وز واة فاتيح   د قِّمج اةمُّ ِّ أ نفكُّ تيك  اةق    أ وي  اةفهم   أط ّلموحج أ اةِّصي   اوف  اةسَّ   األ و ف   نفهمُ    احج  د اةسَّ 
      ا    يقأ وأحجا ا  كمف أ قها نُ   نستخمجُ    أفس اةبشمف  اةقَّ   األ ضم اةخفم وبواطدج   اةِّاةمج   غوا ضف   اةوانّ نفهمُ 
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ةك  و ا ّليد األ و     توحم اح و ا  تغدو  ماسال   ا ّليد  الئاأ اةسَّ    اح واأل ضج أ تح  ا ّليد اةسَّ  فم نذا اةتَّ 
  تيكف  تف  م أو اقج ان سبْمظف وُغْص   أ  م تِّأيداتها وسهوةأ اكتشا هافس اةبشمف  أ  م اكتشاف اةق  األ ضي  

  ا تمفد  د ت ال.غْمُف حيقها يحيو ةك   فساةق  

 وأنا أقول :   ض جومج وي  األها سفيمم اةق  دم  يموز ان  ي ج يأوةون ود اةسَّ 

"  بّ أعّدوا طريق الر   ،صوت صارخ في البّرية" وقد قال أإِّيا اةق بم  وي  األ ضج   الئام نم صوظ  
مف  وقد     .دف وي  يديهِّ َّ ت د اة سيح وقد نهم األ نن طاةبا   قه أن يي ج ا اة ِّ دان وقد ا نواه اةسَّ يوحق   آنذاكرشَّ

صا خ  يدوونا   أ  م صوظ   يها  د تديد  وحا  وصمف   وتُبثُّ   ساةأنشم تيك اةم   نا نم اةيوم  يموز ُتِّيدُ 
    اةا الج اةج الج     اةخيمج اةحق ج  طمفقف  أ رصوتها غقاح   نشيدا   تهييال  وتمني ا   تدوونا كم نسيكف ةي حب  
  حْت إِّوبقا نم  فْد  ق    اح واةاواكب اقيأ را تأاح اةس  أ اةم  ي  أ اةفق ج خصي  اةش   نذه  أا ةهي   اظج  د اةذَّ  اج أمُّ واةتَّ 

أ  وح اةوئا ي  اتم  تيك اةمُّ يل اةد  الم واةفمح  م وت أ اةي  صانم اةسَّ    ل وا ي ان رأد م اةِّيم  وأوطانقا األ
 م نفوس األنل   خيم   تجذ م    اظج  م حب      م سقاّلل اةحأول   يو اةطُّ    م أسمااج    اة طم  اة تِّانأأ  م غي اظج 

  م ندنداظ    اظ  نح    م از يلج   وإاوم   كاتب    م كي اظج   ان ق   وازف  م  فشأج    نم نندناظُ تدانج واأل
  دم اةُ تسمبيأ ّلوإاحج دم اةُ ِّ َّ فس اةُ تِّب ج  يموز تيك اةقَّ . وم ان  ةِّا ف    م كشفج   د  ُ تِّب ج   م حشمتأج   أ  طفوةي  

  إوانقج  أ  د  وقف   وصايا اة حب  ة  اةجبل كم تتيأ  ا نوانا أن تصِّدف  ا ج اةمَّ   د  الكج   اّو رأ م  و  اةسَّ اةقُّ 
حفم  وْ   ةف سيقاح كم يتيأ   طو ج  بم  وس   وقف  ثي ا صِّد اةقَّ  ْظ صِّدف . تبل حم ون  أج وق َّ  ا ج اةمَّ  أ زج  تبالج 

اةجبل ان سياُتم  أ   د نقا  د أوي  ق      تيالا أن تِّتيم اةجبل اة با ك ةتأول ةألنكذا نوانا اةمَّ    اةوصايا
 ساةتها اة وح  ةها نوانا اة الك  انيأ أن   ا لف واةخيون  وةام تُ  اة جدُ   يُامُ  أ أ واة حب  اةِّف  و  ُسُبلف اةحك أج 

اّ   سكقا  ةها  اة قبسطأ تأخذُ    ضج ة  األا   اةوانّ  اة  قِّمج   تقزلف    سم ةال ج تتَّ    ا كثيممو ساكد اةمَّ    ّليت اةفخَّ
   اة ؤ قيد.

أن   يوح  ةهُ  حيثُ   اّ   سكقا  ةهّليت اةفخَّ  خذف اةوانّ وفتَّ  قِّمف  بم ا  يا أن يقزلف ا اةقَّ  ثي ا نوا اةمَّ نوانا 
وأن ُيِّيدف تبيأ تيك     امفوس اة ثأيأ واةحبي  راآلكم ُيِّيد تْبلف اةقُّ    أ وسبم أغوا نافس اةبشمف  يفهم ّلواطد اةق  

  د تديد.   أف تيكف اةقُّفوستبي  أن يِّيدف   ةيما    يس حف   وأنْ    ا اةُ تهاةاأذاته   أ انظ أن ُتصيحف   ِّيفأ انْ فوس اةضَّ اةقُّ 

ِّماح  ُن  ف اةاالم  د  م اةش   كم تستخمجف   أ اةاا قأ يموز األسما  اةخفي   ْت ة  قِّم اةوانّ تِّي   اّلهذا اةهبوط 
اّ  اةاا د  م أو اق نفوسقا   انو د  فشأ اةفق    م نياكل قيوبقا راستطاوتقا  و كم تأول ةقا ان  سكد اةفخ 

  ا ج اةق   أتونف  أن تدخلف  ها قبلف يج  ال تِّون قاّليأ  وانم تبْ   ب  د أنفسقا طيقأ تديدم قبل أن تتصي   أن نخيقف 
نا  ؤ وفحفاها  د اةفسان أوانم ن يف ا سأ يبا كها اةم   يقصم  د نفوسقا أوانم  أد    اوانم تشكييها  يصِّبُ 

 ُظ  د اةفسان.تديدم ُتحفف  تديدم ُتسكجُم اةامَّام  م أوان   أ وقوا فم وطم  واح  وخ مم  اة حب   ّلزفتج 
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ا خأ  اةاةفق انأ  تها  أي     أنوا كج    يموز أنتج وشتموظ ركل ج   قيد ونحد نيتأم رصوتكج اة خ يم   قذ وشماظ اةس    ش 
تخاطبيد    باحيفاز  ُتغازةيد اةصَّ باحم وبم ا ذاواظ وإاإاظ اةت   يم اةصَّ  اوفأ وي  األاةسَّ  األةحانج   مف 

 تصل كي اتكج اة     ِّوا اة قاوبأ  م أ تاح اة ِّ و منيد  م  يسطيد وكل اةش  اةفأماح واة ساكيد واة شمَّ 
ئيد  صوتكج  شأ ةس اعج اة تِّط  و اةأيوا اةجائِّأ   .وُتبيس يد اةجماحاةخواطم   ُتهد ج

اوم  أنتج ا تِّاإأ اةوتم اةق    جم  م قيثا م أو  يوسغم اةشَّ أنتج اةق    انأ اة طبووأ  د ةحد سم دّتها اةفق  أي  
ُتغقيد  تغا   قكج اةِّقانل  تقزل اة الئاأ     ض نيد  م األ يم اةُ ِّّز ةج يم اةبؤساح واةحزان  واة شم  واةضَّ 

نم  أةحانكج ا  ذّ ال ُيِّانةه صوظ!  ائِّأ وصوتكج اة الئام اة  ةم   د وييائها ُ من ج

رائس  ا  ح ةال ج نم اةبيت اةدَّ   تائه  م ةياةم ا وصا   جد ةال ج اة م أ اآل و ا تزالحبانم كانت اةم    د سأُ 
  يِّمفُ  اةجا حج  ن   سكيد  كاةحصانج  شم   كج ُتِّي ج يد اةج يم كيف يكون كل  تائم ألن   ةال ج    همفم م ةياةم اةز  

 .  ساح  حاةم   و م كل   اةِّصا يمج  صباح  راكم  م زقزقأج  هيل  م كل ج كيف ُيدوزجُن اةص  

  اةِّصا يمُ  هُ أ ود وطد  تسكقُ حباني  قم أرحُث ةكج وةج يم أ مان اةِّائيأ اةم  أن    بدوأتها اةأي   ه يِّيمُ اةبحم وحدف 
  وي  نوا ذ ذّ يتدة  اةياس يد اة   قم أ شم وي  حدونج وذةك ألن    وزاةي   أإجا ُ  وُتزنمُ   ُس  يه اةش   وُتشمقُ 

نبق ألسكد حزنف ويون    تذو  اةز  حت    اةاونج   وأنيُم  م نناةيزج    أباحي   أنووكج اة  قهوتم اةصَّ    ّليتكج اةِّا م
ي ج   !  ق ماحةييأ   أ قبل أن تقا م  م كل ج نمف  ُ صد م آناتم و قاتاتم اة  أحال كج اةز     ماةيتا   واة ساكيد وأصف

اةأمنفل    ود ذاتم ّليد أتفانج   راحثأ     م ةحقمف اةِّتيد وأغق ج    ةِّ يق زم اةخاةدم أسكُب قا و م إوقم اتها األةكج أيَّ 
 وأقول:  إائاأ تد ان   كج  د خيفج  م أذنج  صوتكج أن ُس  حدونج  وقدف   و مّ    م  يقاحج 

 وال اةأ مُ   ُس اةشَّ  دج ةم تاُ   م اةبدحج 
 اةا الُ  ّلل كانف   جومُ اةقُّ  دج ةم تاُ   م اةبدحج 

  اةاونج   وقدف  ويقاكج تشِّالن ّلبصيصه ا كانت نقاك
 اوفد األوة  سبلف اةت   شومج اةق   ةُيقيمف تحا لف 

 هج ّلبساتيقج  ا  مَّ وطُمكج كي   طُ يتو َّ  اةو نُ  صا ف  اةحيد ذةكف   قذُ 
 كج ن سف    ا س مف كيَّ  ك اةبيبلُ وفتيب  

   تد مُ  ُ ألف اةيماعج  تجِّلُ  اةحساسيدج  غا فدُ ت صا ْظ  ذةكف اةوقت  ذُ ق 
   ي أج اةاُّ  مج  وع  د إدَّ اةشُّ  ةغضبتج و  ةوال اةقُّ  هُ ألن  

 أ يياي  أ اةيَّ يييج اةيَّ  اةبأمج   أ اكج  د خيفج 
  أنانيكج  ها ج اةقَّ  وي  سحقأج 

 ة  واقِّما د حي م  اخمتم
 م ةكج ّلال حدون  حب ج 
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 كج صدى صوتج  حيقها تهدأ  وحم خيفف 
 .  أنامُ  .... حيثُ  نقاكف 
 .  أنامُ  .... حيثُ  نقاكف 

    صد نا   كم يغفو  وقف   ضيمج اةم    ةيطفلج   لُ تم ُتهي ج اة    م  األ    أ اكج أنازفجكج و أغانيكج  تماني كج     يموز ..  د خاللج 
  أ خيفف أ واة حا بأ اةخفي  وتأ اة حبوبأ اةو ي  أنتج اةزَّ ..  "تقام.. النرحال طيم اةح ام  تقام يال  يالَّ "  :تهيييأ  

تقشديد األغانم  ، "م  اح  م ناةِّسكم ح ل سالح  اح و ّلد ّلي ج " : يد اةح اس  م وموقهمتُدّل    اةِّسكم
 .  اةِّاّلمفد م  وي  اةغزامج وطقكج وصمٌّ وُ حمَّ  أ كم يفهم اةِّدو أنَّ اةوطقي  

اوتبمظج  .نا  وبوا فد"د  ز ووأ واةدايم "سأةونم إو صايم ّلبيد اةِّيةبقان أت ل األغانم:  كج طقج و يتج ةغق  
  تأ راة جد يأ اةُ توَّ   أنتج اة ياأ اةُ ايَّ حب أقأ  أنتج اة ِّشوقأ وقد األوي   دا  اةسَّ  ائمةبقان نو اةِّيد اةد  

تأ أنتج اة ياأ اةُ تو     األ ز اةُ ِّتييأ  ساكد توبيتم ونياكل رِّيبكائيأ. يا كانقأ  همم اةز  د أضواح اةشَّ و   اةبِّيدم
  عف اس ك ةهن ستج  م أذن ا   ز وحم ون. نقاكأ تبال األدم  د أوي  ق   تما  أنتج اةُ تِّب  ي م   ياأ ّل

بأ  م  اةُ تمن   أي تها  يموز "اس ك غقَّيت عف اس ك  ح غق م   كِّت وصيَّيْت واةس  ا تس م  ق  م". :غقَّيت 
ه صوتكج وحدف   تم ت ِّت خيوط اة تخاص يد  م اةوطد اةِّمبماتأ اة  أنتج اةقس    اكج اةِّا  يدس  صو ِّأ اةق  

تها اةحائاأ ُنداف  دنم  أيَّ ه يوح ج  يموز وحدف    صوظ   ياسأان اختيف اةِّما  م اةس ج   :واة أوةأ اة ِّمو أ   دنميوح ج 
قهكأ  ةتيك اة دن اةُ تهاةاأ واة ُ    خييجهااة   تج أطما ها  د  حيطها  يا  فْد ت ِّْ    أ واا  دن ووواصم اةِّما 

   م اةحيام أ ِّبأ  د ستا يأ ةيقفوس اة ُ بيبأ اة داوفأ اةش  تها اةط  واةاما أ  أي   اة جدج  ها  واف  د اةحموا  أةبستج 
 : ك ا نانى اةم ا  همقتقاني 

    .".اْلُمتْعَبِيَن َوالث ِقيِلي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِريُحُكمْ تَعَالَْوا إِلَي  يَا َجِميَع "

 د اة جهول  هج  م وحشتج  ةيأبطانج  يتج ةيبحمج غقَّ   اةوانّ إخوصا  ناطأأ  د حجا مج  تج  جِّيْ   تج اةج انف خاطبْ 
تفاصييه ا  قذ والنم   واح ركل ج ففم واةحضاّ  وي  اةسَّ  وذج اةم ج  ي ونأ  غقَّيتج اةق   ِّونمةواأل ل اة متو 

تِّيته ُ ضيئا  صا يا     ففصو نا اةغ ا أ ود وت أ اةم ج  ففيأ ركل ج    حييه  أزاحت أغانيكج اةم ج ا نسان حت  
اةأمفأ  يها وا م اةخيماظ  وأنَّ   اوم األ يد ةأطيِّه م صو م اةمَّ   حاةفال   أن اطه وتفاصييه   م صو مج  ركل ج 

ة   ا  اوم واة زا عح واةم  حيام اةفال   ل  د  تارأج تحوُّ  اس نأطأف ت  م وتدان اةقَّ ي و م تشكَّ تيك اةصُّ   واة واسم
هم نم أنل األ ض  ا أ أن   ون ةقا اةغذاح واةفمح وققاوتهم اةت  ذيد يأد ج نؤالح اةَّ   وأنَّ    أ  ايجاّلي     م طاقأ    يغمقُ   ح   الَّ 

أ اةجديدم اةوا دم ِّبي  اة ِّجونأ راةفمح  د خالل أغانيك اةشَّ اقأ  وو  تها اةحأيأيون تيك األغانم اة غ وسأ راةطَّ 
  أ  وصمف   ّلقفحأ   اسج اةقَّ  ووتدانج    ِّتج  د  ستوانم  ُطبجِّْت تيك األغانم  م ذاكممج   وي  اةُ ست م اةِّمبم

 . و تاّلتها اة ديقأج  رِّيدم ود زح أج  نانئأ    ففي أ   ةحيام    تديدم  
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     ا ُتِّطيه األ ض  د خيماظ  وكل   واةأطافج  واةحصانج   عج اةزَّ  ة وسمج   اة واسم  يتج ةشتَّ  يموز أنتج  فْد غقَّ 
  وأنتج  م أوجج اةت جي جم. هللا "ُتحاكيد" نقاكف   اة متفمج  ةيتل ج   ةيس احج  يتج ةيجداول ةيبحمج غقَّ 

  واأل ضج   احج اةسَّ  تُحقم ّليد ؤ تو   قم سحارأ اةخيالتيفُّ   خمآ  م  م كوكب  أن   أإِّمُ   أغانيكج  وقد ا أس مُ 
اة قبسطأ  م اةأمفأ واةبانيأ     ُض األ  حيثُ    اةوانّ  ة  قِّمج اأخمى تهوفد ّلم    وتا م     واألق ا ج   جومج اةقُّ    وقف   تا م  
  حيثُ    مق  صفأ ة فا ق اةطُّ ةي أانم ةأل   ي ديقأج ةيد  خم ُتغق  آاةهوى تقوبم" وحيقا     موا اة هاّليج خي  نقُّ يد " تغق ج 

 اطئج و إ كج  وقف رصوتج  يدف تحط ج و  طيمج اةو وا ج   ثلف  تتقأييدف   "ع نديم اةبوسطأ"و   تقيد صغا اق اةتأ  وش  
 إيئا . إمحج تج  د اةال  أنتج  د تِّيْ   هج اة جهول اةهان  ر وتج  ةبحمج ا

  واوجقيها  مف حب غي اظ اةسُّ  أم ّلقا  وقف حي ج   واألحزانج  قا اةُ ثأيأ راةه ومج م ّلقفوسج ها اة الك وا تأف تتيهم أي  
 م ة ِّان  كج اةالَّ رصوتج   ةهأج اآل اة  سوحأ ّلزفتج  كج  وحج  ا  ّلقأاحج واتِّيم وشأقا وشأا  صا يا  نأي     طماة اظج حب  
توكج تو    ا واةفخف  اةِّز    أةبسوكج تاجف   كج اةخييأأُ س قبل أن ت سحف كج هللا ّلزفته اة أدَّ ةأد  سحف  .هو ج اةطَّ  فتج اةزَّ 

. اناظ وي  اة طمباظ واةفق    ياأ   مق واةغماج    م ننيا اةشَّ

ّم و   مج اةحيامج أجمم  د س ال سم أ واحقا اةضَّ   ان متها اةجونمم اةق  أيَّ   سا اظج اةِّطاحج   اّليأ قا اةذ  وموقج  م  ج ج
تج  د استوطقْ أنتج  ف   م دّاةس   حدج اةي   غ امج  ا  وقف قتح ييق و   قا  د هللاق  يموز أنتج تأمبي وا قحيقا حيام تديدم.

كج ُيِّيدنم  صوتُ    واةفماإاظج   يو ف اةطُّ   أساّلقُ    اةحقطأج   وغ ا ج   أودو ّليد اةحأولج   اة الييد   ِّكج أغدو طفيأ    قيواف 
  .فوةأج اةطُّ  وبماحمج  همج اةط   ّلمفاحيدج   خأ  ُ ض َّ  طفيأ  

  وزج واةيَّ   يدج اةت ج   وأغصانج   اةِّقبج   تؤ تحيققم ّليد ومائشج    أخمى اة     أ  تقأييققم  د ضفَّ    ركج أغدو  وحا  ّلال تسد  
قبيكج ةم  دج واة ِّاّل اةهياكلج  أقبيأج  اة الئاأ يصدحون ّليدف  تساّليحف  ةم أ همْ   طِّ ا  ةيِّيدج   ان  قبيكج ةم أومْف واةمُّ 
نقاك    اةجبالج  خو  ةم أ تقج ق مف ق اة قحد اظ واةص  وم ان اةِّا  يد وال إغف اةِّاإأيد  قبيكج ةم أتسيَّ  أ همْ 
اةخييأأ  د   هُ يتج أت ل  ا س ِّتْ وتبأ ا ةه غقَّ  نقاك وقد    قاتاتم وخيجاظ صد ّ  ومش هللا يس مُ  حيثُ 

  ! د طيقأ حواح أم  د أو نمج وشتموظ؟  تج يا ا مأم  د أّ طيقأ  ُتبجيْ   ةه ةيبشمن س ا 

ها ا ةه   وظُ أم أنتج اةصَّ    ودج  م ن ساتكج أنتج صوُظ اةم    ؟يد اةخاةديدوبا كها  اقتج  د اةُ با فك    د طيقأ   سَّ
 ! ؟حماح اةأاحيأاةصَّ   م إساوأج    م  قايا األ ضج    اة ِّ و مج   م  ضاحج  ارحُ اةسَّ 

. اة جهولج  اة سا م  مف   ئ  د  وع اةأبطانأنتج اةُ هد ج  ؟ا فأض ةيوحوش اةضَّ اةُ مو ج   "أو  يوس"أأنتج ةحد 
 ..اةِّاإأيد أم اةُ تِّبيد!  اةِّطاح أم   أم    اةخصبج  أم   يا  كج وشتموظ أس يتُ    يموز

 د    وبيبيوسأ  د سالةأ قد وس تها اةخاةدم اةُ قسي  وأنا أقول اةبأاح ةيخاةديد أيَّ   يأوةون: اةبأاح ةألصيح
 .فحأ اةُ قسارأ  د ّليد أنا ل خاةق اةاون أنتج اةق    أنتج إيح   د إيوح أ ز ةبقان  أأسالةأ اةِّ اة
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شوا ع اةأدس   وةأسكقد ف      بيموظ ة ان   ِّف ةشآم   ةيأ    ك  ةيتج  غقَّ    اة دنو اةِّواصم  و وطان  يتج راألأنتج  د تغقَّ 
 ا ه. ِّتبأ اةبيت وزوَّ ةيتج غقَّ    من   م اةبيتج  م ةال ج ةيجد   ةألا ةيجد ج  يتج ةيطفل ةيشاا ةألم  غقَّ    اةِّتيأأ

 .  ِّوا اة أهو مالم ووذاراظ اةشُّ ب راآل  ق اةُ خض  أنتج اةأان أ   د األ

    ائ يد  م اةأبو ج حيم اةق  تُ كج   م صوتج   ه اةت مانيمونذ      موون   م ُ همم ُتساّلُق تيانف أن    أإِّمُ    كج وقد ا أس ُم صوتف 
   .أاة الئاي   توقتكج  خيفف  لُ فوس ُتهي ج اةقُّ  تيكف   تخمجُ 

 م   كقتُ   ال أنس  ذاك اةيوم حيثُ   فوةأوة   م حياتم  م و م اةط  م األكج ةي م  صوتف  ِّْتُ س أن م  أذكم
قطِّأ أ ض   جه صواف وائيتم نتَّ   ّلم أأج   كقتُ    دىاةقَّ   ل رأطمج ُ بيَّ    م صباح   بيِّم  حدون اةِّاإمم  د و ّم   

   أتمناح اة  أ ض  ز اوي     د أ ض    لف كم تتحوَّ    تم أودننانا ض اة  األ  وائب  د تيكف حجا  واةشَّ األ  كم نزفلف 
صوتا    طما م  تصيبقم قشِّمفمم صا تأ وقد ا أس مُ أ وتال ُس   ة   ياّلمال دى تتسيَّ ّليق ا ّلمونم قطماظ اةق  

أختم   سأةتُ    "والجيب ما فيهش وال مليم  اح يا وييم ت  باح اةص   صباح" :مصاحبته ونم تغق ج  ةم أومْف 
  أ قاةت: نم  طمبأ ةبقاني   ؟متم ُتغق ج دم اةَّ ي ج :  د نذه اةسَّ  ذياوا  صغيما  طأ  ونم  تأر ج تم تابمنم سقاًّ اّلتهاج اة  

 د   كبيم  اة  أغانيكج رشغف  أس مُ  اة  صوتجكج  م اة ذياع  رشغف   س مُ  أ د حيقها ّلدأظُ    يموز اس ها
ها  صِّوبتج  اةاي أ ّلمغمج  وأّلدأ  شواّ   مف   اةأيمف  اة  أن أ تشقف    وصيْت حت    يموز  نقا ّلدأظ حكايتم  م

وظ اة الئام  اةااتبف  تم تقهكُ تاتها اةَّ تِّمُّ  وتشاركج     وةونم  د تديد  أن مُظ إِّمْ  وكي  ا س ُِّت نذا اةصَّ
  بي يأ راةفمح  وتقأشم أحزانم ون و م.   صفحأ نايفأ ةقفس    تائهأ  م ّلماّ  اةحيام

تيك اةحيأاظ  ّلدأُظ أوأدُ   وظ اة ما ق ةيحد اةج يلتم أس م  يها نذا اةصَّ اة سحو م اة   اظ حا م تيك اةي  
وييه   يغدقُ   اةوانب ةي ستحق ج  هللاف  أ أنَّ اةخفي   ظ يفمابدأُظ أ كُّ تيك اةش ج و   ةحد  وكي أ  و  اة تمارطأ  د صوظ  

ل ناصيأ األغقيأ  يجِّيها وأدا   تمارطا   تم ُتاي ج أ اةج ييأ اة  ِّمف  حد واةاي أ اةش  اةي  و    م اةغقاحج   سواحف    ِّمّلتيك اةق  
تم  حااظ اة سحو م اة  تيك اةي   رِّدف   اةج يل ق ةيفد ج كل  تذو ج   م وتدانج  وفحفمُ   اةأيبج  نبضج  ق  وق  ُيِّي  
حكايتم  م    نكذا ّلدأْظ و    مانسياّلها اة  أذن  مووأج ّل  إفيفأ ونا ئأ  وإِّمظُ أ  قم اة  وواةم خفي  ت أخذ    قمت وتم ا 

رفمح  غا م  كي  ا س ُِّت صوتها  وسيبأ  صوُتها   أإِّمُ زةت  اكبيم  و    رفمح  اةِّذاف أس ُم صوتفها    يموز
 اة ست ِّيد  وكأن  تمانيم صوتها  قبِّثأ  د حقيدج اةس  اح!   وأ واحف قيواف و  قيبم يبهجُ 

 
 دوريس خوري 

 . ة مقيمة في الجليلة لبنانيّ أديبة وباحثة فلسطينيّ 
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 .. خورَ معنا الّص  ق  تتسلَّ  فيروز   ت  كانَ  حينَ 
 

 .. )*(   اي وغنِّ ني النَّ أعطِّ 
3 

 
 الّروائي العراقي كريم كطافة 

 
  ،ميالدي لسبب بسيط .. كوني ال أنا وال حت ى أّم ي نعرفهلم أحتفل يوماً بيوم 

 .83لكنّ ي أحتفل بيوم ميالد فيروز .. أنشر هذا الن ص تحيّة لشمعتها الـ 

 
ر ا    ن ونم د حوةم  جم   وكل    م غيم  وتون .. أإِّم أن ج  أ تشِّمنم ر ا يشبه اةغياا وتي  حفأ اةصَّ نذه اةت  

   وي  اةوصف .. ةون كي اتها  زفج وصم   د أ ا م وي  إكل غيطأ كبيممتم تتجسَّ  يه حياتم نفسها اةَّ 
نا س  يه إاومنا )تبمان خييل تبمان( وشق  والنا     نشيد وم انم.. تشبه    ها حقيد ةز د غيم  ِّموفكأن  

د )نجيب فها اة يح ج ةيتيأَّ    أاوم نقا نو ةألّلدي   ِّشوق اةشَّ   ..  أط أن    ذّ  يهو م( ة ِّشوقه اة  يد اةمُّ )تالل اةد ج 
ّ   حاّلقأ ال يفم ج واةم     حاّلقأحقاش(  د يد اةم   ِّم  اةش ج   :ونكذا اتت ِّت  يها  الث أيأوناظ   كان.  طون رفيموز أل

 وظ.حد  اةصَّ اةيَّ 

اةغيوم. وتدنا   أأ  وقف اةأ م اة ِّي  ق نتسيَّ   قيد د اةس   كثيما  أ  جانيد اقتطِّقا  د أو ا نا  منا   د إي   كقتُ 
.. صِّون  حد يشبه صِّوننا ونبوطقا وي  تيك اةأ م.. اةي   حفأ تجسيدا   ستحيال  ة ا نحد  يه م نذه اةت  

. "أوطقم  ان صوظ اة الك اةهارط  د األواةموظ  اا اةصَّ أ      واةاي اظ نم  سيمتقا ذاتها   ونزول ّلال نهايأ
ّف اةقَّ   ِّتمضا  غاضبا  "ونفخ  م    ا  أ يصل صوظ اةم   اوف  اةوتون" و د ذاظ اة ساحأ اةسَّ    اةغقا سمُّ      وغد ج   ا
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  اّ يبأ  اةقَّ  "وأنيدُ  ا  غضب اةم   ئا  اة الك  هد ج  يمنُّ    اواظ و د  م األ ض" صِّق  د  م اةسَّ   و اةصُّ 
ِّت  ..  قزال  نون اةأصو .. وتتبَّ  اةغاا  ثيم تخْذظف  "نل :يسائيقا صوظ اة الك  يفق  اةوتون" أنْ  رِّد 
صارِّقا رأغصان وحواف أش تتِّم     يل اةبهيمتتقاقيقا اةأ م وحقدس اةيَّ  ؟ خو "أت اةصُّ .. وتسيَّ  واقماةسَّ 

مكيز  زول  د وي  ق م  تقاسيأ  د  حم رِّضها  سيقزل اةِّأل واةتَّ ِّون واةقُّ اةصُّ  مج .. ةشد ج  صخو  ال نمانا
.. اةِّيون ال تمى غيم   انا أن تدنو قييال  ي  أيأ أ  توس ج اةِّيون  صوبأ اة  اةأ    اة  اةأد يد  وتالُّ د فج وباةتَّ 
ذيد   يد اة  اةبيد ةيِّيو كاة من ج ذّ يجِّل طاّلو  أوةئك اةط  ِّب اة تواصل اة  ها تبِّاظ اتتما  اةتَّ ن  ا     أ اةبِّيدماةأ   

أ اتتما  ذكمفاظ  ال يصغون ةصوظ غيم صوظ .. و يي     يتبِّون تقازم  غا قيد  م أ اا نم و آل اة تو   
.. خد  إا ل  م اةِّموق  خو م ّلووو م اةص  وال يمون غيم أ خاذنم وأقدا هم وأحذيتهم ونم تتِّثَّ   اة الك

ج  وحيد تمتخم وضالظ    همجاظ نم األكثم ايال ا  رسبب حأيبأ اةا  شقُّ قبأ  حيث اةت  وموق اةم    ووي  األخص 
"نل  :.. يس م صوظ اة الك اضح  د ويقيه ووتههواحد  قهم  قدييه ةتقشيف اةِّمق اةق  قبأ وفسحب اةاةم  

ل يِّمف اة الك كيف ي تزج وطم اةجبل رِّمق األتسان اة قهكأ ونم تتوس    ؟ّلقو "  فتف .. وتقشَّ   رِّطم     تف تح   
ونقاك سقتساقط سكا ى ّلال    و ف راةقُّ أ اةبِّيدم نستطيم أن نتقشَّ .. نقاك  أط وي  تيك اةأ    نوأ راةد  اةأ   

  غي أ حد وي  سطحج يسيل اةيَّ    د أ يم"  م كؤوس    اةفجمف خ ما   "وإمبتف    خو اةصُّ  خ م وي  سطوحج 
حد  د ويياح اةغيوم  اةيَّ   .. يِّونُ   اةوتون   اّ اةباحث ود سم ج ن أنيد اةقَّ وصدى اةاو س يمن ج     اةهبوط  ها تمفدُ كأن  

يأ اةخا تأ  د  حم األ ض و حم اة ديقأ اة  نذه األقاصم  أ ةهذه اةشَّ وني  ةيواصل أسئيته اةوت   اة  األ ض 
ها أيُّ  آه   ؟!نب"اةذ   اظج كثمفَّ     تدة ْت .. واةِّقاقيد  اةِّقب  .. ّليد تفقاظج   ثيم اةِّصمف  "نل تيستف   اة قأطِّأ
صان أإجا نا  غكأن ةم تطأنا قدم انسان  تتشارك أ   كقت تمصدنا ونحد ندخل غارأ وذ اح  ائماة الك اةم  
.. نقتأل  د وماح   بيِّأ و ق  زاتها نم ال أ زتتقايقا اةط  .. نحد واةجبل واةغارأ واةبساتيد تشك ج  وتتداخل

.. كثيما   ا  ِّيقانا تحت تفقاظ وقب    ها اة الك.. ةأد  ِّيقانا أيُّ   اةجبل وحقدس اةغارأ اة  اةبساتيد اةفيحاح
 د تحتقا    .. تقسااُ   الل اةوا  أا تحت اةا  أ اةمَّ .. نتقا م نقاك كاةفائزفد رجق ج   يدش وأإجا  اةخوخ واةت ج اةِّمائ

 يم  أنزل اة  اةجدول اةق    تم اإتهتها اةِّيدانأ اةَّ ف  .. أقطف اةخوخأ اةمَّ  تداول  اح ن يم رخمفم  خد 
قيأأ فاف اة  أو نتها اةدَّ ها اةش  ئغشا   .. أ ى  د تحتج   نأاة يو  يها  أيبا  خدوننا  .. أتأ     ه اةبا ن ئأغسيها  م  ا

 "نل  مإتف  :م أ فد اة قان أ ال األكلوكأن ج   .. وي   هل كيها وي   هلآ ..  مَّ  تم غبشتها ّلمونم اة احاةَّ 
.. ناسيا      ِّيقانا كثيما  "زاندا   ي ا سيأتم   اصد  د وييائكها اة الك اةمَّ نِّم أيُّ   ؟فت اةفضا"وتيح     ةيال     اةِّشبف 

حد  يد. يصِّد اةيَّ كانت زندا  ونسيانا   تواصيف    ح تها بيِّأ وتحتف أصال  حياتقا رجوا  اةطَّ    ا قد  ض "
.. يقحمف اةاو س  ِّه  اةوتون  أ وسم ج ل اةباحث ود األّلدي  اّ األوَّ  اّو  د تديد  صاحبا  صدى اةق  اةسَّ 

ّف "أوطقم اةقَّ  :اةغقاح وفِّا  تديدا  ةسم ج قييال  ةيضيف تق ّف  .. وأنيدُ  ..  اةغقا ودل اةأيوا  وغد ج  ا يبأ  رِّد  اةقا
يواصل     ؟نوا ها اة الك ةهذه اةاائقاظ اة بتالم راةذُّ ذّ تأوةه أيُّ أّ وفو نذا اةَّ    أّ  ح أ   نوا"أن تفق  اةذُّ 

 اُس  ا اةقَّ .. انَّ  ونواح ناح   ..  أنتف  اّ وغد ج طقم اةقَّ "أو:م اّ نذه اة م  اةاو س تقوفِّاظ تديدم وي   حيأ اةقَّ 
   ا ّليحد  واح ان  اح واةدَّ ذاظ اةدَّ  نُ وفمن ج   يستيم اة الك  م األواةم صدى اةاو س .ةاد ر اح" ْت بف تج كُ   سطو   
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ه يأخذ  وكأن    كي أ ) اح( طوفال   .. ي دُّ  وي  غي أ يختا نا نارطأ اة  األ ض حبي  راة اح سي ال يسيلُ 
 .. ! و اح   ةت طم وي  األ ض غقاح    اةغي أ نفسها

 

 أ ةيشاوم )تبمان خييل تبمان( رِّقوان )اة واكب(.ف  د قصيدم  يح ي  )*( كي اظ األغقيأ  أخوذم ّلتصمُّ 
 

 كريم كطافة 
 .عراقي مقيم في هولندة روائيّ 
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 ادنه في انتظارِّ 
4 

 
 األديبة والّناقدة والمترجمة المغربّية د. أسماء غريب 

 

ا  نكْم  جدف اةز  فدج  مَّ يا  ا تقتاُم ُّلزوغف نْج كج  ةسُت أْنّ   نم أووام  طوفيأ  تد  تجهف ْيوف وُح  م خف هان واةمُّ
هج ّلْد ا    أيُت  يها  ُح ود نفسج ْسم   واأل ضف تفتفدف  ُم رأو اق اةذَّنب  واةأف مف ُيْفصج األإجا ف تفتفِّم ى  جْد ُكل ج قْيد  و ف

ا ئُأ اةخجوةُأ  تختبئيدف  يجيَُّأ  اةد  . وأنتج  أنتج أي تها اةش  ُس اةحف ْز ج اةُأطبم  يا  ُ قيما  ُيِّانجُق اةبفْحمف ساوأف اةجف    ض 
يْ   جم كهفج  ُل وي   م  اةفصولج اةخف نجكج ونم تتحو  يَّأجيد وتفْختف جمفد وتقُامفد اة   ِّانج ةتصبحف  يموزا     قج  تفتفخف

ال ا . كان ال ّلد  ةال   ي ا  وسف كمف ا   يفو ا   م ُقْطد  ناصم اةبياض يشمُّ طاقأ   وففيُض  ق أ  وأ قا  وأ انا   وسج
قاح سقاح   و  ةتصبحم أنتج ك ا أنتج صوتا  نذه األووام أن ت م   اح   ال يضانيه  م اةس  قيبا  ووتها  راس ا  وض 
 وال  م اةبهاح ّلهاح.

جما  كمف ا   يه  د اةاما اظ  قوبم كانت إاندم وي   يموزك ونو يتخي ُق حف نا تبال األ ز واةص  وحدف
.  فد ُيقاجُمنا   وكج أج رإكييل اةش  ذّ خمج  د كما اُتكج وأنتج اة الك اةَّ  د ال يِّمُ ها سوى أصحااج اةُأيوا اةُ تفو تف

ي أأ  م  شا قج  رأ اةُ حف  !و غا بها؟   األ ضج   ضيِّته اةبسيطأ ةيشفمف أسأامف اةق فوسج رصوته اةِّذا و وسيأاه اةخال 
ائم األمُّ اة     د ُيقاُمنفا خيماُتكج ووطاياكج وأنتج  تجهْم ُتغق م ةُهم ود اةز  د اةض  مَّ واةحأل    تم ُتما جُق األطفالف  م أسج

 د ُيقامنا كما اُتكج وأنتج اةحبيبُأ   !واة د سأ  واةوطد واأل ض اةحبيبأ  وُتِّي ُ هم اةُحبَّ واةُخُيقف اةج يل؟
تاظج ُتذفك مفد اةق اسف ّلقأاحج اةأيبج  اةحماج واةتَّففتُّتج   م ز دج  وا خالصج  واةو احج  تم ُتغق م ةيِّشقج واةِّاإأأ اة    واةشَّ

م   حيام  ن  مْتها اةتَّ وطفوةته ووذوبته اة   نا  م خضف ياسي  تم  أدف اُق  وحدف  !ُأ وسقواظ اةم صاص؟أي باُظ اةس  نم اةِّش 
باح اة   يِّم ونفكج  كيفف  أمى   واة  غق ْت ةي دنج   تم إا كتج األوطانف ن و فهاال وأنتج تا ُم اةأ م و  يأأ اةص 

واةجبال واألنها   واةق جوم واألإجا   و ا أت اةجقونف  م ةياةم اةخد أج واةُبِّد ود األ ض  واة هاتمفدف  م 
المج  أي امج  ْ مج أ  م األواةم ّلبفمكأج واةِّدلج  اةغمبأ  ألن كج أنتج ويُد اةس  ا اةُ مف وحج  هللاج    وح ا ُتُه ف  اةُأُدس. واةم 
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قيد أن تُ مَّ  أل اكج وأتِّي مف  قكج اةاثيم  ال ّلد  ةهذه اةس ج  حب أ  كانف   يا   يأأ ن ا اة نهان نِّم  يا 
ل صوظ يما أقم  م حي م وتمحاةم  وأنا  م اة د سأ واةبيت واةجا ِّأ  و م نيا  اةغمبأ  وةتاونجم أنتج أو 

فاح  د كل  وي أ وناح  صوظ  نطلف  أيضا .  د ُيقام نذا وأنتج  وييقا  د   طبيبأ اةأيب  وصوُتكج  يه اةش 
وح  يا و نم ندي أ وبأأ يفوح أ فجها  ن. و اني أ اة فِّ أ ضياح  ونأاح  نقاك   د األواةم اةقُّ  هان يا سوسقأ اةم 

نيا راأل لج   د  ثيكج  لف  استطاعف  ةي أل اةد  و    اةها شف اة   مكز تطوف حوةه كل  اةأيوا وي  اختالفج  أن ُيحف
يقي    م     يبِّثُ خيمف  سول ةيس  احج  هج رصوتج  أن يكونف  استطاعف   د  ثيكج  !أ؟نوفاتها وانت احاتها و ِّتأداتها اةد 

صح أ  ةك اةد واح راةبمكأ  م اةُِّ م و  !االنسجام؟ اةفوض  اة  حاةأج  وفخمُتها  د حاةأج    أنيقأاةطَّ  فوسج اةقُّ 
يسأ تمكْت ا  ا  وكقزا   وسيأي ا  يقهلُ   ته وأنتج اةبدن ووا ي    قه اةق اُس تيال  رِّد تيل  ألن ك حمصت  يه   ّليققا قد 

نم   م اةي حدج   واألو ا ج  األذواقج  أن تغق م ةال ج   تم كقتج تختا فقها رِّقايأ  ائأأ. اةَّ  واةاي اظج  وا يأاعج  ُ جدج 

 
وتِّي  يققم     إ ووفكج اةث  انيد  أ واةق أطأ اةذ نب يأ  أل اكج وأنتج توقديدف صاحبتم  م األرجدي  سقون  م ظ طوفيأ  يا  

وحج  وصفاحج  اةجسدج  وإيخوخأج  اةأيبج  راةغأ األن يأ  م طفوةأج  ضوئها ن وسا   تحتف  وبيوغها  دا ج اةسُّ و    اةم 
انأأ اة تم  واةشُّ  ا أأ اةشَّ تِّي  ُت  قها اةاثيم؛ و يسفأ اةص  ت كانت أو ق   وخ: كقتج و ازةتج تيك األستاذم اةس 

اةد  وس وأقوانا. نِّم يا صديأتم  اةص  ُت حك ُتكج وكذا حك تم  ألن ُه حييأ أصحاا اةق ه  واةِّم اح  م 
جيج وبيغْت  مف ثُ كف  ز د   مج     ألَّ  ماةس  احج   م مُم اةق اس وقانف   يه اةض  احُب ونفُد ف ز قجهج اةم  يق  وأصبحف  اةص 

 ُه خيمف تييس  ةم  واةقُّوتأ اة وسيأي أ وصوُتكج اةِّذُا خيم أنيس.  حمُف وحدف اة
 

 د. أسماء غريب
 .ة مقيمة في إيطالياأديبة ومترجمة وناقدة مغربيّ 
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 بيلةَ النَّ  اكرةَ الذَّ  يصنعونَ  ذينَ الَّ  هم   قليلونَ 
5 

 
 حسن سالمة  األديب الفلسطينيّ 

 
 ا نسرررررررررررررانود نذه    هُ ّلهذه اة قاسرررررررررررررربأ أويد  ا كتبتُ    (2015نو  بم    20وا ا   د اةِّ م يوم    80)أك يت 

 ... .. حأهللا وييها اةص   بييأ  أنامف اةقَّ 

 بييأ ..اكمم اةقَّ ذيد يصقِّون اةذَّ قيييون نم اةَّ 
 اكمم .. ذيد يح يون نذه اةذ  وأقل  قهم أوةئك اةَّ 

ناذاكمم   باحاظ األنيأأ ..اة  تيك اةصَّ  تمن 
 صباحاظ 

 واإق .. ا  ك مو ج نا وفِّطيها ةحقا  انسياّلي   يموز يِّطم ج  صوظُ  كانف 
  اآلن نِّرانم .. وحتَّ  أ  م أقراةيم وطققرا اة ختيفةحد وكي راظ  را توا ق  ِّهرا اةاثيمون وقتهرا .. رخراصرررررررررررررر  

 ا مازاظ نذا االختالف ..

 فيروز،
 اسم   و ِّل   و صول سقأ  ووطد كا ل .. 

قواظ  قبل اةسررررررررررررررَّ  هم  سرررررررررررررركقوا وتدانقا وي   م ج ذيد نحبُّ نقاك اةاثيمفد اةَّ  وقها نقا  ند ك أنَّ   ثُ نتحدَّ   وحيدف 
ذيد اوتردوا وي  اةغقراح  ووي  اةاي رأ اتفيد واة متجفيد واةِّمام واة قحم يد اةرَّ واةمَّ  اةهج رأ اة سررررررررررررررِّو م واةغرث  

 . . اة حتم أ
  يموز 
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 أ ..!اة محيأ ا وداني   ها وأنا  م ّلدايأج وي  صوتج  صحوظُ 
وبداةحييم و مفد وأم كيثوم و ايزم وإررررررررررررانيأ  وغيمنم .. ةاد نذه اة خيوقأ   ثي ا صررررررررررررحونا وي  أصررررررررررررواظج 

 أ ..حباني  ود اةاي اظ واة وسيأ  اةم   ِّبيمأ  كانت  مفدم  م صوتها  و مفدم  م اةتَّ اةفيموزف  
 دنا أحد ..تم ال يطاةها أحد  وال يأي ج ال م: واصم و قصو  و يموز  صقِّوا  د ستهم اةَّ ذاك اةث  

 ..  د صوان تبل أإم  دَّ ه تاح  د نحاس أو قرُ ت  يموز رصوظ كأن  وغق  
كثم أل اة  األذن واةوتدان  وتِّيقا ا  تسريَّ  يموز  اإرتغيت وي  اةوتدان واةِّاطفأ  وصرقِّت ةقا وطقا  صروتي  

 حد ..ل اةاي أ واةيَّ تأبُّ إفا يأ  م 
 أ اة جاو م .. ا  أطفاال  نيهو وي  اةتي    قا  م وقت   صقِّتج 

وي  اةحو  اةِّتيق   "سررررررررررا يقا"أا  نم وق      وكتبْت اةحب ج   وأطفاال  تالحأهم اةحموا .. وأطفاال  ييثغون ركي اظج 
 وم ..!(.يتك تقسيت اةقَّ وقيقا  ِّها )حبَّ 

 تم  ازاةت تيوك اةفؤان حسمم ووتِّا  ..اة   "زنمم اة دائد"ةقا وطقا  نذكمنا ك ا نذكمه ..  هذه  صقِّْت 
 يد ...تها وأنيها اةصَّ تم غق  أ اة  ونذه  ك  
 آم وأنيونا ..ونذه اةشرَّ 

 ا خ ..ونذا تبل ةبقان اةشَّ 
 بيل ..ونذا ا نسان ا نسان  م كي اتها وصوتها اةقَّ 

اةحبيب وقد   وكيف نيهو ّلبماحم  وكيف نقتامُ    تقا  م ةحاأ اةفطام كيف نتغذى وي  اةِّاطفأ   يموز  وي  
 ا ع ..  م ةهفأ وخوف..!ي أ(  م آخم اةشَّ )اةِّي ج 

 ايف ..وحيد كبمنا قييال    ه قا اةوطد  د اةاالم اةحيو اةقَّ 
 اة  أوطانقا .. يقا ن ج  :وحيد نبمح اةوطد قييال    وتبتيِّقا  دن االغتماا  نأول ةها

  يموز 
ها ةيقاس  م  سررررررا نا  وال أ اا نا  وال وطقها  وال حب  قواظ؛ ةم تغي ج نذه اةسررررررَّ  نذه اة طمبأ اة حتم أ   غم كل  

 .. مون ونا ال يتغي  و حبُّ 
  يموز 

  خيوقأ وجيبأ ..
 .. م  نقصت رحب  حيد تأف ةتغق ج 

 ها ..وحيد تاون وي  اة سمح  تص ت اةحواس كي  
 احتما ه .. بُ ذّ يتوتَّ اةَّ   يمف اةمَّ  اةفدَّ  مُ تأد ج  هم 

  يموز 
 أ  م خطواتها وحمكاتها وإ وخها   د سأ صِّبأ   ا استطاع األقزام االةتحاق ّلها أّلدا  ..نذه اةِّجائبي  

 اقيأ ..اةمَّ  ا نسانةذةك  نتوق ة ثل نذه 
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 .. ائأأّ اةذَّ وواطفقا  وفغذ ج  ذّ يحكم ن و قا .. وفِّكُس اةَّ  ايفج اةقَّ  ةيفد ج  نتوقُ 
أ اة ِّجزم يِّتبم  ا يخاةف نذه اةحاسر   كل   يأ  ةذةك   إنَّ أ اةحسر ج  م إرأن وايم  د حيث األسربأي  اةسرَّ  ةحاسرأج 

 .. ح د ) د أنام األصواظ(ك ا قال اةم   أ يِّتبمُ نذه اةحاس   يخدُش   ا .. وكل   نشازا  يجب تِّطييه
  ال يشررررربوا وي  حيحأ  وحتَّ   ال يفأد أطفاةقا  طمتهم اةصرررررَّ اةجا ف حتَّ  اةغث    ف أ اموقُّ قا  وييقا اةتَّ نحد كي  

 و م.وظ واةصُّ فظ واةصَّ غمفب اةيَّ 
 تها اةفيموز أيَّ 

 بيم كان يأتيقا اةمَّ 
 أ   ت  يمتم اةهوى ..؟توف   ت  تمتم اةش  

( .. :قيتج ةقا آالف اة ماظ   )كيفك انتف
 حواسم  أقول ةك: وبكل ج 

 كيفْك انت ج ..؟!
 

 حسن سالمة
 .كاتب وشاعر من فلسطين
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 ل  صوت ها شال 
6 

 
وريّ  والقاّص  الكاتب  صبري رسول  الكرديّ  السُّ

 (1) 

مقم ةبيموظ  قذ انبثاق اةفجم   يمكض اةجقون  سمويد اة   صوُتها يصدح  م أواةم سفوح اة تد اةشَّ 
ال  ةيهطل صوتها  شغَّ سجيل  ُ    يقس  أحدنم تهاز اةتَّ اةيو م   أ قبل االتت اع اةِّسكمّ  باحي  إؤونهم اةصَّ 

د »اةِّأيد اةِّتيد« ي ج وط.  يزوق اةسَّ اةبيُّ   م وأإجا ج يف اةخج   اظج ال  وي  أس اوقا  م االتت اع  وفقدةق وي  حا   إال  
 «.؟ .... »قرم زّ رصوته اة بحوح: أةم تشبِّوا  د صوتها اةر 

ّ     أباحي  واظ اةصَّ يف صوُتها أت ل  د تالوم اةص   رِّد  تووقا اة  اةخي أ   اةح صم     ايف نشبم  قه؟  ن  اةجقد
نوى  اتِّيد( وبدأ س يم اةح صم يدرك ضا با  اةبوط  يِّيو صوظ األغقيأ ) اتِّيد يا ونو يأهأه   مَّ 

حف ز أكمم اةحيبم اة   قانام إيخو اةامنّ ةتابم  ةييحأه  صطف  اةح ّو  ا  رأوم اةِّسكّم وي  األ ضج 
  ركأ.حيأأ اةدَّ 

  ةيال  ونها ا   تسهم  م اةِّسكّم  م  حمسه  و م أح د وبوش ونو  يموز واإت  ِّقا صباحا  و ساح  
م أإياحه رِّد خد ته سقتيد ونصف قضانا  م اة حمس  م صوظ  يموز. أغانيها تما أقا  م  حالظ  يحض 

يد اة   اةجبال واةغاراظ نست م ّلقشوم غا مم اة  ) تِّت  ى يوج ذ  م اةثُّ ا و م« ووقد ا تغط ج  قحد  »اةق  اةص 
م ةيحب ةيحما أ   يموز تغق ج م  ِّها  م اة شا فم اةِّسكمف  نغق ج  ا( وصيفا  أ  يا حبيبم اةهوى غال  توف  اةش  
 الم.واةسَّ 
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 (2) 

بي       م  انوفأام اةثَّ أ« أي  و ف  ك »اةجزفمم اةسُّ اةِّذ اح  م نيمج أ رجانب  قزةقا اة الصق ةديم  مفم كي  ا  م ظ اةص 
تِّيو   سِّيد صوظ أغقيأ  يموز )سأةتك حبيبم ةوفد  ايحيد(  يمن   منان:  ايحيد وي  ّليت اةجيمان   مَّ 

 باّليك(. مقاظ وخيف اةش  حكاظ   يم م ح و صوته: )رشتاقيك ال رأد  رشو ك وال رحكم  ّلقدنيك خيف اةط  اةض  

أ. أ اةوطقي  دم  اةغزةي  نِّمف أن   يموز نخيت واةفم كل   قا  نشتاق ةصوتها  ألغانيها اةبسيطأ اة ِّأَّ  دْ ةم ناُ 
ّ  يِّشُق ةغته وأغانم اةامني   انيد اةُامن وّ  نا ست اةاثيمفد  د اةفقَّ أ ّلال حدون  ةاد  يموز رصوتها اةبيُّ اةامن

أ  أ  م اةحيام اة وسيأي  إفان ّلمو   آ ام نيكمان  ةتاون  فمنم يو ي    ثل: أياز يوسف   ح د إيخو  اةابا  
 ةدى اةامنّ.

(3 ) 

بوم اةأدي أ«  غيم  م حا م »اةمَّ يقم اةصَّ أ صباحا  ةت م  ويم  م اةبيت اةط ج كي  ا انتامُظ صديأتم اةفيسطيقي  
ع ةألناح اةبقفسجم  كان  ةيذناا اة  اةجا ِّأ  حيث يج ِّقا اة وتوع اةأو م اة شتمك ةشِّبيقا واالست ا

  تقتهم  ذّ يهذ ا قيق االنتاا . وقد وصوةها أطيُب  قها أن تقتام قييال  حت  صوظ  يموز األنيس اة  
 ك  تحوا ةم ويونم(.  ونم  وي  حب  م ويَّ  ونم نق  األغقيأ: )وي  

. أ ةي واطد اةسُّ أ اةهانئأ ةيحيام اةيو ي  اةخيفي   أصبحتج  يموزفاظ  يموز  أ  باحي  حالظ اةصَّ ّلدحا   د اةم  وّ 
أ  و د االنطالق اة بك م نحو اةِّ ل  و م اة أانم  و ف  اةبأاع اةسُّ   أ  د حمستا اة  كل ج أل اةخا تي  ةحا الظ اةق  

انيد وتذنب  وتبأ  األغقيأ  واة طاوم  واألسواق. صوُتها األنيق يحت ل صدا م  وفست م. تأتم أتيال  د اةفقَّ 
 أ.ارأ اة وسيأ  اةِّمبي  و م ّلوَّ    دم صخمم اةزَّ أ  قحوتأ   اةفيموزف  

  

 صبري رسول 
 .مقيم في ألمانيا كرديّ  وكاتب سوريّ  قاّص 
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المِ  رسولةُ  فيروزُ   السَّ

7 

   
 الفنّان التَّشكيلي الّسوري جاك إيليّا                                      

 

  تحت  ذياوم كاةِّانم وصوظ  يموز يشدو :
 طماف اةدنم . أيا طيم يا طايم وي  

  يك تحكم ةيحبايب إو ّلقم . ةو
 يا طيم  وح اسأةد ع اةيم وةيفو  ش  ِّو

  جموح رجموح اةهوى إو ّليقفِّو 
  وتوع  ا ّليأول ول اةيم ّليوتِّو

 وتِّد ع راةو ةياةم اةوةدنم 

 إرررف أخذظ أسررريق ا ) نتيأ ( اةابيمم  و    أ وي  إررراإرررأ سررريق تقاأ اةأهوم وي  إرررم أ ّليتم اة طي  وضرررِّت نة  
 وفدو   دو يكا مم اةِّمض  يتماحى أ ا م إررررررررررررمفط  ذكمفاتم  اسررررررررررررتِّماض  غا ق  مأناو    د قهوتمر تِّأ  

حمف أ   د تيك اةفتحأ  تقبِّثُ وح وحز أ اةضرررررَّ   يِّيو  تيدوصررررروظ اة تفم ج    اإرررررأ اةابيمموي  اةشررررر    قفمُش تو   اةسررررر ج
خم  ا اتيقا أيا   :خم يأولآ.. و  رِّد قييل ش اةِّمض ح ايبي  خم   أتيس يا  ا ..  ا  رِّضررررررررررررر   مقانّ رِّضرررررررررررررهوف

اةأ صرررواظ  ي ا ّليقهم. كانت األ   ج وييك .. ونكذا تتِّاةةقتفم   يم .. يبدأ اةفين  أ قبلف   أ راةحضرررو  كتا   اةصرررَّ
  وبدأظ  وسررريأ    ةواناإرررأ سررركوا وباألوح وي  كا ل اةشرررَّ اةضرررَّ  وا تدَّ   م وي  ت يم اةحضرررو تام خي   ندوح

دم  يموز.  ييم ي  ّلمكاظ وبطوةأ اةسَّ   اخماج  يم ) سفم ّلمةك (ي م ظهو  وقوان اةفتتقان  اة  أس اوقا  يم  ياةف
تها  م ضررريِّأ  يموز  م تد   :حيث كانت تِّيش ودة    يام اةحكم اةِّث انمأبقانييد  وضررراع اةي  أث ود  يتحدَّ 

 اة شرررررررانديد  ناا أ. وبأيت  حاة ا ظهمظ  يموز ونم تغق جم  صرررررررفيقصرررررررواظ راةتَّ وتِّاةت األ  يب  شرررررررت  اةد ج 
 هايأ. اةق   حت  يم يحداث اةفأ م رشغف  كبيم   شدونم 
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وظ اةج يل  صروظ  يموز يقِّش اةأيب   أخذظُ  ال وسرِّانم  د غفوتم   اسرتيأاتُ غفوم  وأنا أحيُم رأنغام اةصر 
وأإرِّم رحقيد    أاتها اةغقائي   الم  يموز و سرمحي  أام وموض يَّ أ   سرتذكما  ناهأف  ذُ تيذ  أ ازةت    تغ منم  توصرف

  يموز  ق انأ  صررررريقأ  نَّ أل  و حفو م  م اةذَّاكمم اة  أ د  رِّيد  خاةدمأو اةها  وسرررررتبأ   و يق اة  تيكف األيام   
. ةألطفال  ونندنْت   المج واةسررررَّ  ةيحب ج   ْت وغقَّ   ةيوطدج    ضج ت ةألغقَّ  و بدوأ أصررررييأ  وصرررروظ ال يتام   أّلدا  

وي  رفمح  كبيم  ن نسرررررر ِّها  أصررررررباح   اوتدنا كل    -اةسررررررو فيد–ونحد   أحببقا  يموز رصرررررروتها اة الئام   نِّم
أ  م و نائمم حكو ي  أ  ا  تجا فَّ  و  حالَّ  أو سرررررررررررريا م  أ  ةد تمى ّليتا      دا  سرررررررررررراوأ كا يأ. نذا طأس اوتدنا وييه

وا  وقد األ اسررم   يتسررا م   نانيك ود اة قتزناظ   وصرروظ  يموز يصرردح واةيا  ال  اباح  اةصررَّ  اةَّتم يؤ  ها اةز 
وا  وي  أنغام  يموز  نذه األيأونأ اةفق يأ اةم اقيأ أحب ها اة الييد    د اة حيط اة  اةخييج! اةز 

جي أ ا نسان ركل ج تجي ياظ ه ّليد كل  د واصمناة اذا  يموز تأخذ نذا اة جد كي   ؟! ألن ها تقاتم رأةحانها اةشَّ
رجرذو نرا  هرا ت تردُّ ن  أ  نسرررررررررررررران واة ردائد  ركرل ج أةأهرا ا ّلرداوم اةفق م اة وغرل  م اةتر ا فخ  وفبردوحبر ه ةأل ض وا 

ّلز فراا  م   مو ا    اةرث قبرل اة يالن يرأ اة ِّبرد ةهةهرأ وشررررررررررررررترا   م اةأمن اةثرَّ و نيقرا  غق  أة  اأ  ير  أ اةفق ج ا فخير  اةترَّ 
 مام أ ا  ة  "ي أيقاةق صرررررررررريب"األةحان اةاقسرررررررررري أ ر و مو ا    أندةسرررررررررري  األ   اةث اةهجّم و بتام اة وسرررررررررريأاةأمن اةث  

م أ وع األةحان!  اةأصائد  أت ل منا     اةَّذّارم ةي يالن مفانم  م  طيم اةأمن اةم  اةس     وقد 

أ اةِّمفأأ حا يأ نذا ا  ث اةحضررررراّ  اةم اقم  وتو تته رصررررروتها ةأد تشرررررم بت  يموز  د نذه اة صررررران  اةفق ي  
الم واة حب أ واةفمح وبم أغانيها  تبهج قيوا األطفال واةابا   نذه اةفق انأ اة الئام  كهديل اةي ام  تقشررد اةسررَّ

سررررفيمتقا اة    ان ها  :اة بدوأ قد  ت وبم  سرررريمتها اةفق ي أ اةطَّوفيأ  ق ا   ضرررريئا  كتألةؤاظ اةق جوم  ةهذا قيل وقها
يها  م كل ج نذا ا  ث اةحضراّ  اةغقم ر وسريأاه  صران أ   ّلل تقا    د خالتأةُّأها   أظج يةم و   اةق جوم  ل توغ 

 د ظوانم اةأمن أ  ائردم  ق ير  ظرانمم اقيرأ  يموز  د خالل وطراحاتهرا اةم   وتجي جيراظ أةحرانره  وةهرذا أصرررررررررررررربحرت 
 .اة اضم وبداياظ اةأمن اةحاةم  وةد تتام   نكذا ظانمم  ق ي أ ركل ج نذا اةشُّ وخ

الم وحب األوطان   اال ه ال يِّدو حا م   د نو نذا اةااتب أو اةصررر    كم يقتأد أيأونأ اةأمنيد   سررروةأ اةسرررَّ
ام وال ه ةم يز  ّلالن اةشررررررر  ن  أيبدو   .أ تأد ج ها  يموز ةيحيامأن يكون واّلما   م  هب اةم فح أ ام تبال  د اة حب  

الف وام آ  سررررربِّأج اة    تا فخها  حضرررررا م يِّون ا فخاةتَّ  م أو اق  م ذ ج نيها وال يِّمف حضرررررا تها اة تجأ يِّمف 
واا   ا  تانال   ال يِّم  ا يأولاوتبمه أ  يَّ و  رحاةه   مأقم ن  اقبل اة يالن.   . وبِّيد ود تانم اةصَّ

نا أغيأت  ذياوم و حاةأ اّلتهاةي أ  أ   و يق  واةبسرررر أ  متسرررر أ وي  وتهم  غ متقم  كقُت أسرررر م  يموز رفمح  
وح وي  أنغام  يموز!   قتِّش اةأيب ركا ل نشوتم  واةمُّ

 
 جاك إيلّيا

 ا.مقيم في هولند سوريّ  فّنان تشكيليّ 
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  وديعة   ، حمامة  فيروز  
 
8 

      
ورّية كميلة إيلّيا                                         الكاتبة السُّ

 "، ضن كل فن أصيلتذي اححم الّ الرّ "
أ  راةجقسررري  م اال  حيقها ةم أكد أت ت   م أ وأنا  أ  صرررمف   م  جي     ان د اةزَّ   أكثم  د وأد   ذ قمأظ نذه اةِّبا م  ق

خت نذه اةِّبا م   ،فيروزأ  بقاني  اةيُّ اةفق انأ  أ ود  أ  صررررررمف  أ تأمأ  م  جي  أّ سررررررو ف    أو ف  اةسررررررُّ  أش  م كاةق  تمسررررررَّ
  أ بقاني  قيت ود  يموز اةيُّ   يل وةو تِّاقب وةاد  ا نو أصررررريل ال ي حوه اةيَّ   غم  د كثمم اةأماحاظ راةمُّ    وأيم
 إط ج " أد أطمبت أسر اع اة صرمفيد راةغقاح ود    ةبقان اة قطيق ة ختيف اةبيدان    كانأةيس  أط ةبقاني    ا  وذ  

ت وغقَّ    سرركقد ّ اةامسررم االم وييها  تم تمب  واةَّ    أسرركقد ف  ا تم تحتضررد  كتبأ  اة ديقأ اةِّمفأأ اةَّ "  أكقد ف  سرر ا
وةبغدان    وز مظ ة ديقأ اةأدس اةِّتيأأ ر سرراتدنا وكقائسررها    يها األ نن و يسررطيد ةيشررام ونم أكبم وأإرر لُ 

ثم  د كأ  قذ أأ واةيوناني  أ واةِّمبي  مفاني  مت اظ  د اةسرر ج تم  وت حمكأ اةتَّ اة    أاسرري   مكز وواصرر أ اةخال أ اةِّبَّ 
   .. قواظ أةف  د اةسَّ 

األوطرران ررراقيررأ وحررب اةوطد  م اةأيررب  كقون  ن  أك  ررد كررأ نرر  أل  ةم تطيأم أغقيررأ واحرردم ألّ  ئيس كج وةاقرر  
  ..  ه ا تِّاظ ت خيالؤه ويم  ان  م واةز  ئيس زائل  ه ا تجبَّ وةاد اةمَّ   مو تمب  

  !الميا صانِّأ اةسَّ  يموز  
الم وقد قبمنا و ماسريم ن قها صرقِّت اةسرَّ   ال سرقد ةهمذيد شريد اةَّ الم خد ت اة ه َّ األم تيمفزا سرفيمم اةسرَّ و نِّم  

ةه نصرريب  م   انسررانا  كل واحد يمانا    نَّ أل  يخ اةهقدوسررميخ اة سرريم واةااند اة سرريحم و تل اةسرر ج اإررتمك اةشرر  
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ا أيَّ  وأنتج  ..  تهاانسررراني   وتيمان قت ةبقان  تم  ز  أ اة   سررر وع وقك  م اةحما األنيي   اةونيِّأ  تها اةح ا أأيضررر 
أ نون اوتماض أو اةخطوط اةحرردونيرر   تِّبمفد كررل   برراظ وكقررتج حزُّ صررررررررررررررقيفرراظ واةت   وق اةت   رأيررتج كيفف   ةبقرران

  د اةحب ج  وتي ح قبسررا    ود وشررأها ةيقأاح  ك تِّبيما  تجد  م  ق ج  كانت   ائل اة تحا بأصرر ت يم اةف  نَّ أل    خاةفأ
تم كم أحررب تمانيم اة يالن اةَّ   .. انميقبوع كررل حررب طرر   اذ كررل حررب  م اةوتون نبِّرره هللا  اة تسررررررررررررررررا م

  :تقشديقها

 يل يل يسوع ونو  اةي  ةون اةي  
  وتم يا س ا راةِّقاقيد 

أ و قاتام جي  يب اةشرَّ  كان وز ان وتمانيم اةصرَّ  كل  ألسر ِّها  م    وضرِّت نذه األناإريد وي  ناتفم اة ح ول
  !أاةِّذ اح اة طوب  

  .حقجمم  يموز  م  واصالظ سو فاباح اة غ وسأ رِّبق يا ةذكمفاظ اةصَّ 
أ وةاي اظ األغانم ةك تحي     باح رصررروظ  يموزيا م واةحا يأ واةباص وي  ّلدايأ اةصرررَّ فق سرررائق اةسررر ج كيف ات  

 :ننال أغقيأ حفاتها وكقت أ ن ج أو  أنَّ وأذكم  م طفوةتم . اقيأ واة فهو أاةم  

 تم وويونم اةش  يف تم وويونك اةصَّ يتك راةش  يف حبَّ يتك راةص  حبَّ 
 وبكتب اس ك يا حبيبم ع اةحو  اةِّتيق 

 مفق وبتاتب اس م يا حبيبم ع   ل اةطَّ 

  . اسأنذه إا كت ّلها وأنا طاةبأ رجا ِّأ حيب ووسط ز الح اةد ج 
 .وا خالص  ب  د اختيا  اةاي اظ و دى صدق اةحب  أتِّج  

 خاةدا    حفو ا   ا  أ فد حبَّ 
 مالاظ تصقم اةسَّ را ك هللا  م إخصي  

 وتقشم وبيم اة وسيأ  ووذا األةحان 
  !وبذا تحيم اةوتدان  يبدع اةجقان

 
 إيليا ةكميل

 .كاتبة وباحثة من سورّية مقيمة في القاهرة
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 على األرضِّ  ، صوت  المالئكةِّ ها فيروز  إنّ 
9 

  
وريّ  القاّص   فريد مراد والكاتب السُّ

 
 حائما  ر ا سأكتب.   وبأيتُ إِّمُظ ّلهيبأ أ ام نذه اةأا أ اةفق ي أ   ود  يموز     ألكتبف   قم وقد ا تيستُ رأنَّ   أوتمفُ 
أ  د نسج خياةك  تتايَّفُ    ا   كثيما  األ م يختيف  ألنَّ   تك.  ةي  و ّلها رحسب ا انتك وحم فتك و سؤ   ّليد كتارأ قص 
حبكتها   مَّ يجد ةها  خمتا    يحبكها وففكُّ  دْ  ف  ةها  دخال   وأنتف  يجدُ  دْ  ف  أإخاصها  وأنتف   د يخيقُ   أنتف 

  قاسبا .

 ونذه ةيست  ياكف   وال ُتحص  ُتِّدُّ   م أحاسيس و شاوم ال ا . نقا تتِّا لُ  م  يموز يختيف اةوضم كي يَّ 
أ واحدم  ةها ّلدايأ وةها نهايأ   تاتبُ  ال  الييد اةبشم  د  حب م  يموز.  أنتف   ا نم  يكُ  أط  انَّ   جم ن قص 

أ واحدم. ّلل تاتبُ  .أّلدا    يموز  وتتاي م ود  يموز  م   أن تحصمف  تستطيمُ  ال ان ك  الييد اةأصص  م قص 
أ  ةال ج و  ناقصأ.و  ك ناقصا  وتبأ  إهانتك تزئي أقوة  يبقف   م حأ جها ك  ه ا قيتف ألنَّ   قصيدم أو  أاةأ أو قص 

سم حبيبها  ا  وتيك تاتبُ   تم وفحب ها راةش    يفحبيبته راةص     هذا ُتماه يحبُّ   وز حكايأ  ختيفأ.واحد  د  حب م  يم 
يان كل وشي أ وي  اةجسم  وواإأان ييتأ  وتشتم اةدنم .. ونقاك ناس واة فمق تقطم ناس واحو  اةِّتيق

 وةال واإق  تسمه.  اةِّتيق

وم يسمقها اةق   وأخمى  د وز   .. يبج اةط   هضووسم حبيبها   تخش  اةبوح  د ا اس ود وواحدم يسأةها اةقَّ 
  و يموز  اتفونه  وغف  ونذا طفل  سبَّلف   ا  ُتِّيد  أياس حب ها ةحبيبها.ِّد اةس  ونذه كبم اةبحم وبُ  حبيبها ..
 . " تقام ةذرحيك طيم اةح ام تقام .. ياال  ياال  "تدندن ةه: 
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آالف   أها صمخ. ان  وييه كم يِّون  ةاد إانّ  اح وةم يُِّدْ  هُ دف قْ ه تف ذّ خمج  د اةبيت  وأ   فل اة  وإانّ اةط  
. واتم  أدْ األ  هاظ اةي    نف أوالنندَّ

اق .. كالم  وأإواق .. إكوى وأنيد .. وتاا  وحقيد .. ونائ ا   حكاياظ وحكاياظ ال تقتهم .. تالقم وش 
  تم تأم جا اةبِّيديد. ييأ اةَّ واةوس  اة حبُّون ذّ ره يتخاطب وظ اة  نم اةصَّ   فيموز  ةفيموز حضو    ي ز
 وغذاح  أل واح اةِّاإأيد.   واة تقف س ةي أهو فد  ّليد واة سك جد ةأيوا اة ِّذ  

 

 
 

نم.  صوتها اةس   يم حيام ةياثيمفد. غق ت ةيحزن واةفمح .. سحّم كان اكةم تأتصم  يموز رغقائها تهأ  حد 
واةحأول .. ةأل  هاظ واآلراح .. ةيشيوخ واألطفال.. ةيبيدان  هول .. ةيبيان  ةيش س واةأ م .. ةيطيو  واةسُّ 

ةيياس يد    .. ةيقدى ..  ةيقسائم .. ةيِّطو   ..  واةبحم  ةيبم ج   واألوطان .. ةيسقيد واةفصول .. ةيصباح واة ساح ..
 ةييقاّليم. ةجداول اة ياه ..  ةيغسق ..  اح .. ةيغيث .... ةز قأ اةسَّ    ان.. ةزنم اةمُّ  ةيمفاحيد ..

بيِّأ أن  وقاصم اةطَّ  ي أ  يجب وي  كل ج ةهذا وقد ا نمفد أن نام جم  يموز تامف ا  يييق ر أا ها وقا تها اةفق ج 
  كان ناقصا . امفم  وإالَّ تشتمك  م نذا اةتَّ 

وظ كت ال أي ام حياتم  اةصَّ ا  وستبأيد حت   و ا زةتج : إكما  ةكج  يموز  حيث كقتج  أقول أ  ا ود نفسم
 ذّ  د خالةه أيأقت ّلوتون  الئاأ وي  األ ض.اةَّ 
 

 فريد مراد 
 .ستوكهولممقيم في  وكاتب سوريّ  قاّص 
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  فيروز  

  نسانَ اإل تجعل  

 وحِّ الرُّ  يسمو في علياءِّ 
10 

 
 د. بشير الطورلي  األديب والمترجم العراقيّ 

 
ا ئ اةحقون  رصوتها اةدَّ  بُ صباحا    هم تهج  اةيهافوس خصوصا  وقد ا نست م  يموز و قاح ندييها يمفح اةقُّ 

 .ة  ذ ى اةِّيياحاوتم ِّها      ا تماتييها  تأخذ ر جا م اةأيوا أوح   نسان يس و  م ويياح اةمُّ وتجِّل ا     ندوحا  

    ةدى غيمنا  د اة طمبيد ا نجدنا  ا  ونبأ  قي  دم  يموز   أد حبانا اةمَّ ي  ّلداواظ اةسَّ اود وصف    اةيماعُ   يِّجزُ 
ن يأف  أ ال  اةذةك ال ي كد ةي ست م   ا  أ اةم  اإأ ر حب   د  وحها اةجي   وتسكبُ   فم ّلدون تايُّ  هم تغق ج 
تارِّها  أاتها  اقت ا  سمحي     أ .أح  ن يبا كها وف قحها اةص  أ ا  ل اةمَّ أنس   ام نذه األيأونأ اةِّ القأأ شدونا  
تم  تها اة  ذكم  سمحي  أدم  قها  وقد كانت ةم  ج ووأ تي    أ وبماحمم ّلل وفوف  ف وال تصقُّ ذ ال تايُّ ا  رشغف  

  . .. ا تح ل نذه اةاي أ  د  ِّق     هم  ائِّأ ركل ج   أفبم مطأ وقد ا طاةبونا ّلد م اةضَّ تقاقش  يها اةش  
 



56 
 

 
 

ونم    اةواسم  د االنفتاح يم وي   قحها نذا اةفضاح أ بم اةجو واة قاخ اةج يل  م ةبقان كان ةه تراةطَّ 
أ  ونذا  ا يزفد  د ت اةي     أدحد  ونأا  رأنائها اة ت  هم تِّطم اةيَّ    وةيس كوظيفأ  أط  حد رحس   تتفاول  م اةيَّ 

 . حداةي  
 

 د. بشير الطورلي 
 .يقيم في أميريكا ،من العراق  أديب ومترجم سريانيّ 
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 شاهقةٍ غنائّيٍة بطاقٍة  ها معجون  هديل  صوتِّ 
11 

 
ورّية صفاء أحمد  الكاتبة واإلعالمّية السُّ

  ا أقم حضوُ نا  قذ طفوةتم وة  ا تغان نم رِّد ..
ذّ يخي م وي  صباحاتقا ان  م ظ ساواته   ت اةَّ تم وشأت  نيد حقجمتها أن تأبل سوانف اةصَّ  ايف ألذنم اةَّ 

 ؟!  نون أن يفيضف نديُل صوتها اة ِّجون رطاقأ  ال يِّانةها كل  نشاط األ ض 

هم اذا غاا صدى أوتا  تم ا  اقيت رأوتاع اةحيام أن تحا  رط أنيقأ اة ساح أو رجالل اةسَّ وكيف ةموحم اةَّ 
ُم أت ل اةذ  آةتها اةمَّ   اكمم اةغا يأ  د كثمم اآلالم اةيو ي أ؟! ساحأ اةذ  كمفاظ اة  ب اني أ تمت 

ون يو هم رفقجان   يموزّ   ؤُ كيف أن   الييد األإخاص يبدف   كم تساحةُت وأنا ّلدنشأ  ال يوازفها أي أ ننشأ
دنم   كم  د ا وجاز أن يجت م كل  نؤالح اة ختيفيد  م كل  إمح  اةهم ..  ..  اة ذاق    ووي  كل  إمح ةتوح 

 وقيت حقجمُم أنث  إمقي أ؟! و م نفس اةت  

 وي  نذه األ ض تضانم نذه اة تِّأ؟     تِّأ  نل    أ 
   . إما  د ويقيك(أ)راةأهوم اةبحمف أ وطي م رإيديك .. وتشما  د  قجانك و 

 وأنا أركم.    وأنا أضحك  وأنا أكتب   وأنا أقمأ  وأنا أطهو   وأنا أتيس  م كي اظ أغانيها وأنا أ شمأستذك  

  تمانم  س ُت  دنا حت  يوال أنتهم  د تمن    ستحضمم   وحف األ ل اةحاضمم أّلدا   م صوتها اةخما م  أغق يها 
 اّلتسا أ  وي  وتهم اة تِّب  وكأن قم حأقُت نفسم رإّلمم  و  يد ..  

 يأاح اةِّا اح ال ُيام      ا  وكم صم حت ةقفسم ود حي م رحضو  حفل  ةها .. أوتأد رأن ه سيكون يو ا  تا فخيَّ 
.. 
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وأتخي ل صِّوبأ تحأيق      و ا أكثمنم   اقهاحي م يشاره أحالم كل  وش    أنَّ يتِّاة  صوظ ضحكتم وقد ا أذكم  
ن ّلم أتها كي اظ األنيب   وأنبش أغقيأ   د أ إيفها اةابيم   أكتفم راةِّونم اة  واةم اةواقم  نذا اةحيم وأ ن 

 اةفييسوف تبمان خييل تبمان :

 .. يلُ اةيَّ  سكدف 
 .. األحالمْ تختبم  كونج اةسُّ  و م  واج 

 ...  تمصد األيامْ   وةيبد  ويون  وسِّ  اةبد 

 

 
 

قا ن انا ر ا استطِّتج وصيه واةوصول اةيه  م قيوا   انْ   قم أ انا تس يأ  قاصمم وضي أأةاقَّ     يموز  نم أس وكج 
! وةد    األ ض أن تبا  يد تستطيم كل  توانم   اة ِّجبيد اة تي  يد ّ  ووأف وأةق وونجف إجوك اةِّجائبم 
 أنتج نِّ أ  د نِّم اةم ا .. رصوظ  استحضم    د أن يحجب ّلهاح حضو ك االستثقائم  يستطيم  مو  اةزَّ 

. .  .. يه كل   ا  م اةاون  د ُحب 
 

19 /2 /2019 
 صفاء أحمد أحمد 

  ا.ريكاتبة وإعالمّية من سو 
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 الّسالمِّو  الحبِّّ  فيروز  
12 

     

 نوميديا جروفي  األديبة والّناقدة الجزائرّية                                    
 

 أ.و انسي  دم اةحب  واةمُّ اّلداع سي  سقأ  د  66
 واةال  يحفظ كي اتها.  يزال اةج يم يِّشق أغانيهاتم  اما اةج يل اة  دم اةط  سي  
نحد ونحد نبدع  ونحد  م سفم  و ونحد ناتب    باح نحد نشما قهوم اةص  ُتما أقا و  باح واة ساحدم اةص  سي  

 األتيال. الم وبمسفيمم اةس   .ما  ت يال   قانتأ  ل 
 وتتغيغل  م األو اق رصوتها.  تم ُتبهج كل  اةأيوا اطِّأ اة  ج أ اةس  واةق    أأيأونأ اة وسيأ  اةِّمبي  

.صوتها اةش   م كل  حيد ُتما أقا رأنغا ها و   جم 

  وسيأانا.اة  وقد ا نشتاق نيجأ 
 وقد ا نحزن نقصهم  م كي اتها.

 اتها.وقد ا ُنحب  نبتهج ّلمو انسي  

 اا  واةاهل  اةفتام واة مأم  تيل اةز  د اةج يل وز ققا نذا.ذّ يس ِّه اةشَّ وظ اة الئام اة   يموز اةصَّ 
وق أغرانيهرا وراةم  د اةمُّ  و رانسررررررررررررررير أ اةج ييرأ اةحراة رأ اة ييئرأ رراةرذ كمفراظ واةحرب  واةِّهرد واةو راح ةيحبيرب واةشرررررررررررررر 

باح رأغقيأ "إرايف اةبحم إرو كبيم..  واةحقيد. ك" واةال  يحفاها ود ظهم حب  كبم اةبحم ر  ان ها صروظ اةصر 
باح كل  يوم.  قيب  ننا ونو يمتشف قهوم اةص   وفمن 

واحتفارت ّلو نتره   إررررررررررررررجم حو  اةِّتيقذّ ز ورت اسرررررررررررررر ره  م أ راكد اةحم  و ان هرا اةو راح اةابيم ةيحبيرب اةر  
 انا  م كتاّلها رأغقيأ "ركتب اس ك يا حبيبم".تم أندانا اي  اةح ماح اة  
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حيث يسرررررمقها اةحب   د نو ها و احأ   و انسررررري أ رأغقي أ "أنا ةحبيبم وحبيبم اةم"واةمُّ دم اةحب  واةِّشرررررق سررررري  
رأدوم  بيم اةحب    وأن  األزنا   م األإررجا  تتفت ح اوالنا    تاح وة   رِّد ا كانت وحيدماةبال   يحد  ها أن  اةشرر  

 و انسيأ اةج ييأ.واةمُّ 

وي  رراةم" أن  اةحرب  اةحأيأم نو حرب   وحم أكثم  قره ّلمنقرت ررأغقيرأ "رِّردك    يارأ اةو راح رراةِّهرد ةيحبيرب 
يزال يِّيش  م وتدانها و ا  بيبها و  يق ن بها رجسرررده  أطأصررربحت وحيدم رِّد أن  ا قها ح حيثُ   تسررردّ

 اطم واة قيم.ل ره ألن ه ق منا اةس  وتتغز    نو ا  

 ال يش يها قانون اةفضفضأ.  صدق  د قال: نقاك أإياح ُخيأت ةتبأ   م اةأيب 
وةهفأ انتاا  اةغد ةتمى   وق  م انتاا  اةحبيب نون  يل  م أغقيأ "سررررررررأةتك حبيبم"نم نبماس اةشررررررررَّ  يموز 

ل  م م  ره. وتزنان نيا ا     تحب ه أكثم  د ذّ قبل  وتهه وكأن ها تماه ألو 

الم  غق ت ةفيسرطيد اةحبيبأ  م أغقيأ "زنمم اة دائد" ةم تقسف    ثي ا غق ت ةيحب    سرأط  أس  تماح أ ض اةسر 
الم و  يها اةأدس واة سرجد األقصر  حيث كان ا سرماح و اة ِّماج وأحزان  د تشرم نوا و د  يسروع  سرول اةسر 

 .ذ  وا ن ووا  

 وتستحق  اةاثيم.   يمم ألن ها كبيممكي اتقا صغ تبقف دم  يموز  ه ا كتبقا وقها ي  اةسَّ  انَّ  : م األخيم أقول
 ) صوتكِّ قصيدة(:  :وأنا ّلدوّ  كتبت ألتيها إذ م قصيمم رِّقوان

 
 رِّدُ  ةم ُتاتْب  قصيدم   صوتكج 
 ُييه قم اّلداوا   صوتكج 
  يأخذنم رِّيدا   كبمفق  
 ّلم اةحب  يطيمُ  حيثُ 

 حب ا   اةِّاةمف  أ ى رهج  صوظ  
 أو اةحب  نو

 
 نوميديا جروفي

 .وناقدة من الجزائرأديبة 
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َن الثَّل جِّ   العِّط ر  َيأ تِّي مِّ
13 

 
 الّشاعرة والّناقدة التُّونسّية ليلى عطاء هللا

 
اع إانجّ ْطُم يفْأتجم  جدف اةثَّْيجج  ضف  ...  .. اةِّج

قج ُم ُخطف  ُأ  جم. شْ  باُح  تتد َُّق  ائحُأ اةش ج   مف اةأفطفامج ُتوف ْذيفاعج اةوحيد  م  اةأهوم ر اح    تاح.ان ه اةص  اةز نم  و د اة ج
. لج ةجُق صوُظ  يموز  كأس اةحييب و يِّأأ اةِّفسف يِّفأ اةبِّيدم  يفْقدف  تيك اةض 

 "  نيا تيزفد  وس قا وفْحي  وتد  ق  م وز ع تديد رحأيتقا يِّين  "إت م يا

 تيك اةط فيأ ةو وانظ.
غيم ُل صوُظ  يموز  م اةجسدج اةص  .ت .. ُتبفي جُيكج وأنتج  يفْهطج تفيكج فيمف قاّلل اة   تأ  ييد ضف ذّ  مغت أ  م  حأل اةس 

نأ وي  حا     خشيأ أن يقثال تحت اة طم.  اتهةتو نا  د وأد إمائط حمفمف أ  يو 

 " د ز ان أنا وصغيمم " 

 كان  م صبم يجم  د اةحماش

 وف اه كان اس ه إانّ" أةِّب أنا

 يج  حييأ نغزل أقالم اةثَّ  س  راألصارم اةق  اةدَّ أ ا ئأ اة  حص  غ اظ اةدَّ تأخذنا اةق   يمكض إانّ  تالحأه.
 وحأ  د اةحجا م.واةي    طفالظ  ّ ناتب قصصا  م ج ون اةس  وباةيَّ 

 يقا سوا"أنا وإانّ غق  
 يج  كضقا راةهواةِّبقا وي  اةث  
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 حقا اةهوا"كتبقا وي  األحجا  قصص صغا  وةو  

تم ةم تغان  زغبها رِّد  قيأأ اة  واأليانّ اةمَّ   أاح.  م اةبماّ  اةبيضاح تمكض طفيأ وطفلإمح غيم اةقَّ  ال
  لاألوَّ  ح "ةيهوا"  ةمائحأ اةحب ج تيو ج 

أأ رحكاياظ  واياظ اة ِّت  اظ   صا حأ اةم ج تاح  سحأ  سا مم اةذَّ وا رِّضد" اةش  تا حبُّ ل اةش  وا رِّضد رأوَّ "حبُّ 
   االإتِّال. ا  حت   م اةقَّ  ا   َّ حا  اة  أزفز اةحطب يخوض وقاقا   .. وأنا أنصتُ  اةي ام و ف ا قبل أن تقام

 ائحأ    يجذّ ال يفا ق حأيبتم اآلن.  ائحأ اةثَّ اة   5 تم ال تسِّها قا و م وطم إانيلائحأ اة  ا تيك اةم  تتسم  
   ائحأشيد وتقحسم اةمَّ ف اةق  حيد  جأم يتوقَّ  اةغاراظ  م قيب اة د أم ..

 نمام وةِّت اةد  ي  "و يوم  د األ 
 نمّلها اةد  ناس ضد ناس ويأوا 

 وويأت وي  أطماف اةوانّ"

 ة اذا يذنبون؟   م اةبدح كانت اةخات أ..
ائم اةأمفب  ها اةقَّ أيُّ    شأم وإانّ ..اةد    هم ال ييتفتون  حقايأ ان    يج وحيوى ةييأ اة يالن يِّشأون قطف و ن اةث  

 . وي  أنغام اة ساحاظ اةبيييأ تهطل  م

 ّ  "وفقك  ايح يا إان
 يس ِّقم نده ةه و ا أ

 وفبِّد يبِّد راةوانّ
 و د يو تها  ا ودظ إفته 

 ضاع إانّ" 

حأول    ت تدُّ   ل اةبحث ود إانّ اة  اةفسحأ اةأان أ.ِّب وأؤت ج ف ود اةيُّ أتوق     اةجمس  . يدقُّ رِّيدا    يذنب رِّيدا  
    مالاةأدس يا  ديقأ اةس   ع  د اة ِّاّلد اةأدي أ.يتضوَّ  صا  ةحقا   إانّ..  مْ ةم يضج   يج  م خاطمّ اةثَّ 

أوون  .. قاسيون  حقوبم اةحيبم و د  اح ّلمنى و د نوا د اةص   خييطا    ائحأوونم ةيشتاح تسبأه اةم    م كل ج 
 نأ رأوس قزح.طفيأ رضفائم  يوَّ 

 أ ضحك أّليض ووطم أّليض       .. ند ا   حكاظ ند ا  شيد. تتطايم اةض  تست م"تا م اةأ م"  م تمتيل اةقَّ 
 .تقمفل كم ال يفي  ق يص اةط   ق ركم ج أتِّيَّ  .واةأتالج  اللج ود اةت   رِّيدا    م أحال هم  يحتبئون وأطفال 

 ا  د ن ا األو ا " تِّا نتخب  
 م كبموا ونحقا رأيقا صغا ق ج وإذا نف 
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 فد كقتواوسأةونا و 
 وةيش  ا كبمتوا أنتو  

 !!!"  قأيد نسيقا

 ..  ونقس  أن نابم و يموز  يقا

 .  .. وإانّ رِّد صغيم وحده اةحب يكبم سطح اةجيمان تم طفيأ زغيمم ع أّلدّ 
 

 ليلى عطاء هللا
 . من تونس شاعرة وناقدة
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 الوردِّ  بحبرِّ  تي خّطها الّزمن  الّ  .. الحكاية   فيروز  
14 

 
 سامية غشير   .داألديبة الجزائرّية 

 
  وإغفت ّلها  األ ئدم ّلهاح   وأةبسها سخاح    ألظ اةأيوا وشأا    وأسكم   يموز ةحد إفيف وب ق اةاون طمبا  

 . األ واح  واةتصأت رحموف ناياتها  قي ا  

وحم.  يموز حكايأ ةم تاتبها اةحيام رِّد؛ ألن ها نم اةحيام. أنفاسها اة ِّط مم ّلثمى ّليموظ  و  أنازفج اةفقاح اةم 
سفم وطم  م س اواظ اةحيم األخضم  ت قحك ّليح اةجالل  و اكهأ اةج ال  وبهو اةخيال.   نم  يموز

. نم  يموز ..  مآم    يموز غ ماظ  تد  أأ  ستِّ مم رِّقف قيوا واإأيها و و ان   م اتها اة تبم تأ راةحب 
أ تصدع  وحك  اةج ال   م ظالل صوتها ياس يد اةبهاح  وزنو اةغقاح  وبييسان اةِّطاح. سي فوني أ صاخب

 ُيشبه ندى اة طم.   يه أةأا   رِّبأمف أ االكتساح  تأيم  م أوشاش قيبك  وتغم نُ 

وق وي  إم اظ اةحب   تستيأظ أنغام  يموز  د حقجمتها   م صباحاظ اةِّشق. ة ا تغق م وصا يم اةش 
ا خ راة حب أ اةق دي أ   يهمع اة حب ون  اة   بانج اةحب    اةحسقاح  تفتد  ذياع اةفمح رصوتها اة اسم  اةص 

ِّانم ّلقهم وإغف كبيمفد  ي سحون إغاف اةأيب حبأا     وتغ منم  د  يض  وتحقانا   يتأاس ون أطباق اةس 
وفسكقهم غقجها       تمّو وطش  وحهم ةذ م اةحب  وسكماته اة م مف أسؤننا     وحقانا   تو  نا   ما  تقانها سكَّ 

  اةغقا سم  اةوتون."        وغد ج "أوطقم اةق اّ   واةز نو  د اةز نمج   منوسي ا   قصو  اةون  و ما  
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مم اةاون  وكاسحأ  سا اظ األةم  تخطفك  د حياتك اةث اي  راةفأد و وسيأ  االحتماق   تبِّث  نم  يموز سكَّ 
اةخيباظ   ن اتمُ  ه األ واح  وتحتمق  م  ستِّ ماته  تتالحم  يه األنفاس  وتتِّانق  ي  تأة أا    م  وحك نبضا  

.  ةتجِّل كون اةِّاإأيد غا قا    ّ  ّلقجوم اةحيم  وأق ا  اةج ال  وإ س اةو اح األّلد

غف ييتهم األ واح   وق  وف تد  اةش   م  ساحاظ اةي أاح  وقد ا تقسدل تواإيح االخضما   وتهب   فاح اةش 
أ األنفاس  د  كمى  تتوضَّ اةهائ أ  م رحم اةِّشق. حيد ي د  اةق و  خيوط اةفمح  وف قح ةيِّاإأيد تِّاوفذ اةذ  

فاه كمزا   ن اةش    ونم تتوق د أح مف  ناياظ  يموز  وتقسكب اةفماإاظ  م اة أل اة غسوةأ ّلقدى اة طم  وتتيو 
 م ح ي ي أ طا حأ  د قبل اةفقاح  تأتما حكاياظ  يموز  ةتأذ هم  د و ون إبأها إذى اةحقيد   تتِّانق  

ياةم  آه يا حيوم وي  راةم. غق م آه  غق م آه  غق م وي  اةط مقاظ. اةق بضاظ  م حدائق اةحب  "آه يا سهم اةي  
احاظ  إم  ِّهم كياس. إم ومبي أ   ايحيد تاييد وطول اةط مفق تهد  غقي أ."   وفبأوا اةق اس  م نا اةس 

الم بارأ واةس  اق ة دائد اةي هفأ اةص   . نم  يموز حكايأ خط ها اةز  د رحبم اةو ن ووطم اةخيون. تذكمم اةِّش 
 

 د. سامية غشير 
   .أديبة من الجزائر
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 وحِّ الرُّ  وغبطة   اإليمانِّ  فعل   فيروز  
 تي ال تنتهي.الة الَّ ، الصَّ تي ال تكبر  الَّ  إلى ألفي عام، األغنية   ةِّ الممتدَّ  الحضارةِّ  صوت  

15 

 
 الص فرنسيس إخ الكاتبة الّروائّية الّلبنانّية 

 
ذّ  م نبضه  واة ذانب  واألتقاس واألوماق  وأن يكون اةأاسم اة شتمك اة  أن يمتأم انسان  وق األنيان 

  . ةون ونيد و ذنب  كل  وشاق اة وسيأا واةحيام   د كل ج  مق واةغما  وحول نفح صوتها ييتف  يج م اةشَّ 
 و نبأ. اسم  واحد  ضمح ك ا ق م  م اةأيب  اسم ُتحق  ةه اةجباه  وتصف ق ةه اةأيوا اتالال  

دظ تمح ا نسان  وت ِّت  ا كسمته وإمذ ته اةحما  قيل اس  وض َّ أت أواصم اةق  تم رصوتها  تَّ  يموز اة  
ى ةها  يموتيد كانت ُتؤنَّ أ ّليد ّلرح وي  اةهوف  ود  يموز  وقد ا كانت تِّبم اةحواتز  م ذ وم اةحما واةذَّ 

 صاص.د  أ واه اةبقانق وأزفز اةم  ح ةها اةحواتز  وُتسف حي أ  وتُفتف اةت  

  يموز ةبقان   يموز اةوطد   يموز األ ز   يموز ا نسان.

 أ. ّلل سفيمم ا نساني    فيمم ةيقجوم  أطنم ةيست اةسَّ 

ّ   أقف حائمم  أحاول أن أت م إتاظ  اذا أكتب وقها؟ نل تافم األرجديأ؟ ونل حمو م تييق ّلها؟ ال أن 
م اة شاوم  م ناخيم  ةيخطف أنفاسم اة  وواةم أخمى  أ انم  ذّ يفج ج اةَّ   جم  أ ااّ   أ انم أس م وتمنا اةشَّ 

 صوتها.   د غي أج  دُ وةف أُ 

وت ِّت  ا   د  ت   ان اةز  تم نخيت اةأيوا  أت جف جوم واةأيوا  تيك ا نسان اةَّ فيمم اة  اةقُّ  يموز نم اةسَّ 
ونم  اة حسوس اة  وواةمف ّليد األتيال  م ناخيم طفيأ  وفا ِّأ  وكهيأ    تمانم  ِّها أخمج  د نذا اةِّاةم اةدُّ 
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 م  األ ل  م األةم  اةِّشق  م  م اةد   أس   وأ ق  وأنأ   اة  وواةم س اوف أ و الئاي أ  ا تزج  يها اةحب  
  وخ.أ  م اةشُّ فوةأ اةِّفوف   وح اةط  

ن صداه  م أنفاس نذا اةِّ ق ةيد  يتمنَّ يقم  م و ق  غا م تِّيتا  ألصغم اة  أصواظ األوَّ  يموز تدخ
نا اة  األو اق  تذو ج   مف  م    تدَّ    وأغوُص مااف اةت   لُ أخمى اة  تبل األ ز   أنحقم أقب ج  اةفسيح  يأخذنم تا م  

 د   بيِّأ وي   دا  اةزَّ ه ووا ل اةطَّ  ون  م وتتها  و د أيد أتت ّلهذا االخضما  واةحيام واةصُّ ألومف  انيَّ 
وظ   تبتهج  وحم  جد  م صفاح ذةك اةصَّ وأقف وي  أسما  اةبخو  اة تصاود  د ّليد حفيف أوتا  اةشَّ 

تم وقفت أ اةَّ خا ي   م نياكل رِّيبك  وقالع وقجم  أس م صهيل األو دم اةمُّ  اةِّيد أل انم أقفُ  وأغ ُض 
 فأ  وتشهد وي   سيمم أرطال  د ّليدّ. يموز وي   سا حها تقشد أناإيد اةحم ج 

 اح وأةوان األ توان وي  إطوط صو  وصيدا  أقطف و م ّلمنأ أوون ألسكم ّلمائحأ اةبحم وز قأ اةسَّ 
 ؤةؤ  د  حا  صوتها. وأصطان اةيُّ   اة متان

أتيس  كض  م إانّ  أطا ن طيم اةو وا   يموز تِّون ّلم اة  ذةك اةوانّ اةبِّيد  اة   وح طفوةتم  أ
 لج كمفاظ  وأنا وي  سطح  قزةم  تح يقم نغ أ صوتها  ماإأ اة  أوَّ وي  إم اظ اة ساح  أإِّل ققديل اةذ  

حب ةتصل اة  ل  ساةأ غمام  حكي أ كتبتها  أ سيتها وبم اةفضاح اةمَّ   حيث كانت  يموز أوَّ هُ وم تُ  حب   
  د. يد  احا  م اةزَّ ذف اةحبيب  اة  أّلم وأخم اةيَّ 

قوبم  اك اة قزل  وأنما اة  اةغارأ اة جاو م  اة  إجمم اةصُّ يِّقم أن أوون ةيتسي ل  د إب    اةاتارأ ود  يموز
 .ويم اةفيك واةفضاح  ألومف ذةك اةوطد اةفيموزّ   جوم  أن سأ تمش أغصانها  وأ قب اةأ م واةقُّ 

 اةوتون.  ا ّليد غاّلّم وحاضّم  وتييدّ وطا  م  وناّ تبمان  وسم   ها اةوطد اة  تد  أيُّ 

ها اةوطد اةبِّيد اةأمفب    اةيقاّليم" أيُّ وفل حتَّ ذّ تشمف رأن تاون  يموز " سوةته رشِّمنا اةطَّ ها اةوطد اةَّ أيُّ 
ذّ وم تك  ح يتك  ِّم  ها اةوطد اةَّ ِّي أ  أيُّ ذّ يح ل أنفاس تبمان و وح نُ ها اةوطد اة  اةأديم اةجديد  أيُّ 

ل طأوس  سمفّم ألنام  وكان أوَّ  ذّ ندندف وظ اة الئام  اةَّ اةصُّ ها أ. أيُّ اة  غمبتم   د خالل تمني أ  يالني  
 باح  حيث تدل اةفجم نهاّ   د خصالظ إِّمنا  وو نم  ز ووأ  م كتبم. اةصَّ 

ا اةم   م نبو م صوتها  أ إفه  م  قجان قهوتم وغمبتم  وأنا   يموز يا  ائحأ اةحبق  م حديأأ أ  م تتسمَّ 
 قها.   أتيس  م صباحتم اةخاةيأ االَّ 

الم تم ال تابم  اةصَّ م اة  أةفم وام  األغقيأ اةَّ وح  صوظ اةحضا م اة  تدَّ  يموز  ِّل ا ي ان وغبطأ اةمُّ 
 تم ال تقتهم. اةَّ 

 ح واةحأد  م  جت م يفتأد ةي حب أ وا نسان. نا اةِّوض  م ز د اةش   يموز وحدف 
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 حد ّ. يموز اةابمفاح واةتَّ 
 . بِّونا"أ أو ت اةيكم  ات  يموز "اذا اة حب  

 
 

 ص فرنسيس إخال
   .روائّية من لبنانو كاتبة 
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 وحَ فينا الرُّ  ت  دغدغَ  فيروز  
16 

     
 فاطمة قبيسي الكاتبة الّلبنانّية                                      

 

أصغم  وتجِّل اةأ م أكبم   يموز تشمق  حماح  تم تجِّل اةصَّ تم تقس  أن تابم  نم اةَّ  يموز نم األغقيأ اة  
ّ  تيوُّ اقأ اة  صباح  ةت قح أ واحقا زنم اة حب أ ووطم اةحقيد. ان ها اةطَّ   كل   ث  تم تقأ م وتهذ ا أ واحقا  د أ

  اة  س اح ا  ها أّلد أ   ِّها و م إدونا نسا م اة  أ اكد ةم نس م وقو انسي  اةهأ اةج ال و  ز اةِّشق واةمُّ 
  .اِّم واة وسيأحم واةش ج اةس ج 

وح.  يموز نم  د  فوةأ نغدغت  يقا اةمُّ نم حقجمم اةياس يد  م س اح ةييأ حاة أ راةهواح اةِّييل   قذ اةط   
رِّد   دْ جوم  كل  صباح أكون وي   وود  ِّها   ةتِّيدنم اة  األ ض   ةاد اةوقت ةم يحُ أخذتقم اة  اةقُّ 

 أ. ِّقم اة شاوم ا نساني  ت ِّقم اةوطد   يموزت   يموز ِّقم اةحب  ت اح تسّم  م إماييققا.  يموز  هم كاةد ج 

 ان واة كان   م صوتها تفوح  ائحأ اةأهوم ووبق اةياس يد وإ وخ األ ز  تطيق نغ اتها خا ج نطاق اةزَّ  
جم م  و م   د حقجمتها نستقشق سم  اةِّشق    م كل  أغقيأ ّلوح رسم  ا مأم واإأأ قصدظ اةِّيد ةتِّب ئ اة

نل نقاك  د ال يِّشق صوتها  أو ةم يد قها  م    وف قح حياتقا اةخضمم ا  اة طم  ذاذ صوتها يهطل 
أ حب  يحيا  يها  م  يموز   يموز اةد ج  يا  " فح واةحقان   يموز  صباحاته؟ نم ذاكمتقا وذكمفاتقا. ةال   ق ا قص 

 ال اةحزفقأ  ونحقا  اةش ج   ا نب  اةهوى  زنمم اة دائد  وةياةم طيم اةو وا   و يا  مسال اة ماسيل   يموز كي  
   " ..واةأ م تيمان  وال تسأةونم  ا اس ه حبيبم.
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دتقا وي   دا ج رِّيبك  وت ِّتقا  م يا  ال اةشَّ  يموز نم  د أوانتقا ةبأايا ا نساني    ام   أ  م ناخيقا  يوم وح 
فوةأ ّليا ا اةجداييها  أ  ِّها؟ ندندتقا اةطُّ كقد ف  سانم  د أخذتقا اة  إوا ع اةأدس اةِّتيأأ  و د يقس  إط 

 إأم  وتمكتقا رأهوم واة فمق  م سقأ ود سقأ ّلتابم  حب تها رأيوبقا. 

 ما وا حساس اةِّ يق. يموز اةطَّ 
ييم  وق واةحس  اةسَّ دم  يموز  ةيكون تمبيأ وأسيوا حيام  وةيق  م  يقا اةذَّ ي ج  ا أحوج  جت ِّاتقا اةيوم ةفد  اةسَّ 

أ   تها ووتوننا وأحاسيسها  كيف اذا تما أت  م اةهمم األنّلم  تم ّلدأظ تفأد نوفَّ ة جت ِّاتقا اة   فق ها حاتأ  يح 
؟  ّف وغد ج  تبمان خييل تبمان  وأوطقم اةق ا

  أتاو   وي  نفسم  وأنصت  "أنا وقدّ حقيد  ا رِّمف ة يد"  كمفاظ يأخذنم اةحقيد اة :وقد ا أ تح نا ذم اةذ  
   وفل حت  سوةأ رشِّمنا اةطَّ  اح  كيف ال ونم "اةمُّ ذّ يصل األ ض راةسَّ  ئ اةَّ اوظ اةدَّ رس ِّم وقيبم اة  اةصَّ 
 اةيقاّليم" أنسم اةحاج. 

 مق تؤن ّ اة   يموز  و يموز تؤن ّ اة  اةحب  واةفد  واةحيام وهللا. كل  اةطُّ 
 كيف ي كد أن يِّيش انسان نون نواح و اح وخبز.

 أتوع .   يموز نوائم و ائم وخبّز  وةذةك ال أظ أ وال
 .نيا" سئل نجيب  حفوظ ود أم  كيثوم   أال: "نم نِّ أ اةدُّ 

تم   م وصم  يموز اةَّ  نيا  و ا ويم  اال  أن أإكم هللا واألقدا  وي  أن م وشتُ  يموز نم أيضا نِّ أ اةدُّ 
 غق ت ود اةوطد واةحب  واةج ال .

 ذّ ال يضانيه  ماح.وحم  اةَّ ماح اةمُّ  أصبحت  تخ أ راةثَّ   تم ونبت صوتها ةمسوةأ اة  اةمَّ 
تم    د  وحها اة  تم ةم تيدنم اال  فوةأ   هم أ  م اة   م  هد اةط    قم ةيال    وتقي  ا  تم توقاقم صباح سوةأ اةَّ اةمَّ 

 .  ووطاح   ا  تفيض خصب

 تصي م .. ال تِّك موا طأوسها وطأوسم.   يموز تغق م  اسكتوا
ف    قتُ اسكتوا   أنا أن   أ .صوظ اةحق  وصوظ اةحم 
 غيم.تبمان وسِّيد وأل واألخطل اةصَّ  أن أس مف  اسكتوا  أ فدُ 

 أ فد أن أس م صوظ هللا .

 
 فاطمة قبيسي 

 .كاتبة من لبنان
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 الخالدة   مس  الشَّ  فيروز  
17 

          
 الكاتبة والّشاعرة الّلبنانّية فاطمة منصور                                           

 
    جوموي  إدو سفيمم اةق   تتجاذاُ  ق ا   أتماتييها  د    سج اةشَّ  يثا م وز ها  د إِّاعج أ اةفيقيق ر قُ وقد ا يحي ج 

 ض  سفيقأ تهقا رجهاتها تواكب نو ان األ"   ّلدا  أن تابم  أتم ال تقس   اةَّ "غقيأ اةخاةدم  وتماتييها حيقها تاون األ
  د اةفجم ةي غيب ..

نا تِّمف اةحكاياظ  د  طيِّها  وحدف   أ  تمبك  م طيمانها  أتقحأ اةِّصا يم .. يموز ةووأ  الئاي     م صوظج 
  . خمها حفم  م اةص  ن  أ و بتت ك   الغقياتها وي  اةم ج أ نا  س ت  ال ح وحدف   ةقهاياتها

هم  اةق   نه اةونيان  م خمفمج ةتمن ج   وي  ق م اةجبالأ تم  د وظ اةفيموّز اآلوقد ا تذكم ةبقان يقساا ةقا اةصَّ 
 كمفاظ تا م  دى  يقا ةيقِّش اةذ  اةصَّ  نُ  يتمنَّ  وفِّتيم  م  وته .. اةبحمج  ةيتالحم  م نوا سج   وزقزقأ اةِّصا يم

 . ه  ِّهاع ونطيق اآليستقزف  يقا كل خبايانا ةقتصد   صوظ  .حيل واةوطد  اةمَّ حتَّ  خمى ..أ تا م   واةِّشقُ 
   و دتهاأ دظ ّليد تم خيَّ اةَّ  حاّلقأاظ اةم  تم إ خت ّلها ر سمحي  بقانم  همتاناظ رِّيبك اة  ماث اةي   يموز اةتُّ 

   .يأات ّلها  ا  ض أو 

غقياظ  د األ ا  غقيَّ  ا    اوديدم تمكت  وأون   صيل وي  ا تدانج ما األأا أ واةطَّ ةفيموز واتهأ اةحضا م واةثَّ 
   .. نجاح   كا ركل ج ف يم أو وبا و أاةِّاةم اةِّمبم و  م تم انتشمظ اظ اة  واة سمحي  

 ! د ال يستيأظ وي  إدونا؟
 !احم؟ اةسَّ  صباح ةِّاةم اةخيالج  ا ال يمحل  ِّها كل   قَّ  دْ  ف 
   ؟غقياتها أ  فوةأ ونو يدندنُ  تح رحبال اةطُّ أا ةم يت قَّ  دْ  ف 
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أ ّ  اي  أوتحت   اةفصول  وبكل  وفحتا  ةأاح اةحبيب وي  اة فمق   اةه وم وقه كل   وفسأطُ  وفجواُ  يسمحُ 
 " م يا نوا ّلالنّنس ج    ما نتالق   د وشي ج كقَّ    تميتك راةش  حبَّ   يف ..يتك راةصَّ حبَّ   "فحضاوت وسط نبوا اةم ج 

 .. 

   ؟!ننانا رغمبتقاكم  نَّ 

    يم أ واةا  ائفي  اةحما واةط    ها اةج يم ونسجت خيوطها  م اةج يم وكانت اةواتهأ ضد  حب  أتم  نسان اةَّ  يموز ا  
إجم  رأصداحو ازةقا نبحث ود إانّ ناخيقا   قا يتمت ُ  ةحد     د خالل تِّا يها وحضو نا امظ وقهوب  

   صوتها إجمم  يموز اةِّقيدم

   ا نا  تيفُّ 
 ضوجج اةق   ةِّمسج 

   وظج اةصَّ  تغمفقا ّلمخا أج 
 وإدو اةِّقدةيبج 
 تح يقا كاةدوا ّ 

  تح وي  سا فأ أةقت
 قُ ونصف ج  .. قُ نصف ج 

 ها و اقج أ ك نتساقطُ 
   ونم تبأ  إا خأ  

 رِّيبك و دمج أ  كش وخج 
 و ديقأ ّليبيوس 

 ال تصيها  
  .وا س اةقَّ الَّ ا
 

 فاطمة منصور 
 . لبنان كاتبة وشاعرة من
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 فيروزَ  عصر  
18 

 
 عبدهللا الحامدي الكاتب والّشاعر الّسوريّ 

 
نِّيش  م   ا نزالذّ اة   –( يحيم رأن يسرررررررررر    نذا اةِّصررررررررررم  1998  –  1923اوم نزا  قبانم )كان اةشرررررررررر  
أ ان وصرررررررف اةِّصرررررررم اةِّباسرررررررم  أزن  اةِّصرررررررو  اةِّمبي  أَّ  ثي ا يحيو ةبِّض اةقُّ   ا  راسررررررر ه  ت ا   –خجضررررررر  ه  
قاحم إهد اةتَّ  –وفا ةها  د  فا قأ    –ذّ ( اةَّ 965  –  915رِّصم اة تقبم )  ا  حضا فَّ  ا  وأكثمنا  قيَّ أ  ا سال ي  

 ..  ِّف واالنأسام  ونو إاوم اةفخم واةحك أ واالوتدان ّلقفسه وبِّموبتهواةض  

م ِّثاح  وحموبها اة تواتمم  ّلمز صروظ اة تقب ج ان نذه اة قطأأ اةشرَّ تم اّلُتيم ّلها سركَّ  بيد كل تيك اة صرائب اة  
وم واةفمس ام و صم وبالن اةمُّ أ  تاا يأ اةحمكاظ  تدو  ايأاواتها ّليد اةِّماق واةشَّ أ إمقي   ثل سي فوني    ا  فَّ قو 
ِّب ّلو ان" احدى أت ل قصائده: م اةطَّ  م وان  قها إاومنا اةجو ال  أتوال  تاةَّ   مفق  رِّد ا أنشد  م "إج

ِّبج  يب " غانم اةش ج   م اة غانم ا  طج
 انج   د اةزَّ  اةم بيمج  ر قزةأج 

 اةفت  اةِّمبمَّ  يها دَّ وةا
"..غمفُب اةوتهج واةيدج واةي ج   سانج

ةت اةذَّ   ا  ون وصمنا نذا "وصم  يموز"  خصوصان األز قأ اةأان أ سيس   نأَّ  ةاد األ تح أنَّ  ائأأ رِّد أن تحو 
 ح وةأ  تيخ ص أ   ضغوطأ  م أقماص  د جأ أو نواتف  أ رصمف  أ ر ج يها اة  ذائأأ س ِّي  ي  أ واةفق ج األنّلي  

 ى رضم نقائق.    م  أطووأ ال تتِّدَّ ا  تها أحيانا فخ واةفيسفأ واألغقيأ  واة محيأ ّلم   اةتَّ 
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اظ واآلخم  وتغي بت أ اة   سرررررا نا اة ِّم م  وا ّلداوم  اة قفتح وي  اةذَّ وإذا  ا تخي يقا وونم اةحضرررررا م اةِّمبي  
تائم  وائم األو ال  م اةِّصرررم اة زكوم ّلمائحأ اةأذائف واةشررر  ح  د نذا  ا سررريمإررر ج  ياسرررأ  إنَّ أا أ وي  اةسررر ج اةث  

ِّوا وائم أغانم  يموز اةِّاّلمم ةيحموا واةشرررررُّ ل تيك اةمَّ .. وأوَّ  وايأ واة سرررررمحسرررررم واةم ج ِّم واة وسررررريأ  واةمَّ اةشررررر ج 
 واألز قأ.

اوم وييها اةشرررَّ ذّ أطيأه أب اة  جوم )اةي  وظ اة الئام  وسرررفيمتقا اة  اةقُّ  يموز  صررراحبأ اةصرررَّ   سررروف تسرررطمُ 
أ ناحم واالّلتذال  ُ غق يأ ةيأدس و ك  تها ونأائها ا نسرررررانم  ّليد  كام اةمَّ سرررررِّيد وأل(  ركا ل كبمفائها وإرررررفا ي  

 حااظ حياأ  اةيَّ  وبغدان ون شررررررق وا سرررررركقد فأ وتونس واألندةس.. تبيسررررررم اةجماح وتهدند األ واح   م أإررررررد ج 
ا  األسيحأ واأل الم اةُ خمتأ سيف ارأيدّ أ ماح اةحما و يوك اةط   ا  وضياو ا  وووتِّ  .. وائف وتج 

تم هيمم "ّليموظ"  ذةك اة ِّق  اة يتبس  م " ِّانةأ"  يموز اة  ةأد اةتأط  ح ون ن وفش  وبم قصرررررررريدته اةشررررررررَّ 
أ اخيي  أطما ها اةدَّ أ ربقاني  أ اةي  إررررك يت اةأاسررررم اة شررررتمك األوام ةألخوم األوداح  وسررررط تِّأيداظ اةحما األنيي  

 :ماق وةيبيا وسو فأ واةي د.. قائال  أ  قبل أن تقتأل ودوانا اة  اةِّواةخا تي  

 يد ساّو ّليد طائفتف وصوُظ  يموز اة وز ع راةتَّ 
 نا اة   ا يجُِّل األوداحف وائيأ  يمإدُ 

 ..  وّ  ّليد  محيتيد  د تا فخقا اةدَّ  ا  وةبقانف انتاا  

ألا تاح  د  ا نيد(  ك ا انجمف   1935أ اة وةونم  م ّليموظ سررررررررقأ  مفاني  ةم تقجمف  يموز )اةبقت اةسرررررررر ج 
ائفيأ اة أيتأ واة د  مم  ّلل ظي ت مفد  اة  ةِّبأ اةطَّ انيد وأنصررررررررررراف اةفالسرررررررررررفأ واة فا ج فيد واةفقَّ كثيم  د اة ثأَّ 

 د أ بِّيقياظ اةأمن  ا  .. ّلدح باح واة سرراحخبأ  واةبيت واة د سررأ  واةوطد واة هجم  واةصرر  اس واةقُّ صرروظ اةقَّ 
..     اآلن م  سررريمتها( حتَّ   ا  وا   70ونا نم تا ل    1946يفل وام  اةِّشرررمفد اة اضرررم )اكتشرررفها  ح د  ي

ها انأطِّت ود   وقد ا  أدظ اّلقتها "ةيال"  م قصرف صرا وخم   اان كل  ا  ِّيته أن  وةم تغي م  وقفها حتَّ 
 اةحما.  م أ قاحاةغقاح 

ا م" ةوطقي   م اختيا  أغقيتها ا وةِّلَّ  كم تاون إررررررررررررا م   –حسررررررررررررب ا ُيموى    –أ "خبطأ قد كم وي  األ ض ند 
أ  د أ اةِّمبي   زف  د  كانتها اةم     ا يجسررررررررر ج 1973وام   (أحمفمف  اةتَّ )فم  ةحما تشرررررررررمفد  اةبدح  أو ةحاأ اةصررررررررر  

 د   ا  تذكم أيَّ ها ةم سررررررر يون اةِّما وي  إرررررررمح  السررررررري ا اذا  ا وي قا أن  أ  وقي  ا يجت م اةم  سررررررر ي  اةوتهأ اةم  
 و اح  م أغانيها.ؤساح واة يوك واةزُّ اةمُّ 

أ  ِّب مم وق ا  ود أوتاوقا وأحال قا  وبكائقا و محقا  وطفوةتقا وكهوةتقا  وأإررواققا اة  أ إررخصرري  ان كانت   َّ 
اون نيب  ونون  أن نهديها رفخم اة  اةِّصرررو  اة أبيأ   سررروف تأ واةاما أ واةحيام  م نذا اةِّصرررم اةمَّ ف  اةحم ج 

 ّلال إك:  يموز.
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واةأمى  وال  واةبيدانج   األتيالج  ةد نذنب  م تفصررررررررررررريل  ا قد  ته وتأد  ه  وال  م  كانتها ةدى  حب يها  د كل ج 
..    تارران ال تخيو  قرره  كتبررأ اذاوررأ أو تيفزفون ومبم  حكو م أو خرراص م  اق   ق ج   ي ررا تمكترره  د ا ث  

اة       د اة حيطج اةبيوظج  واصرررم و قصرررو  و ِّه ا  يموز نخيت اة  كل ج سرررها تم أسررر  أ اةَّ حباني   اة د سرررأ اةم  
 . هج وناهتج   د اةيومج  ا  تزح   وأصبحْت اةخييجج 

باح  اةصرررررَّ  أس رأهومج جم    أد ا تبط نذا اةطَّ  يموز اةشرررررَّ  اة  صررررروظج   هم راالسرررررت اعج ون يو ف ؤُ كثيمفد يبدف   وألنَّ 
دى اة  اة سراح واةاهيمم واألصريل واةهزفم األخيم كاةقَّ  واسركتشراتها تتسرم اُ اتها  أغانيها و سرمحيَّ    تقاسريد أنَّ 

ا يتماحى  االَّ  ..  وق ِّرأ ررأةحران األخوفد   وصررررررررررررررردحرت رره د اةييرل..  هم ةم تتمك  ِّق  أو ذكمى أو حي ر 
 أ نذا اةِّصم  ّلل أت ل  ا  يه!ذّ واصل  سيمم األا واةِّم قص   حبانم  أو اّلقها زفان اةَّ 

 
 الحامديعبدهللا 

  .اسوري من كاتب وشاعر
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ورة    الفيروزّيةِّ  لأل غنيةِّ  الحياتّية   الدَّ
 والفصولُ  المواسمُ 

19 

 
اعر العراقي   عدنان أبو أندلسالكاتب والشَّ

 
مح  قد يبدو غمفبا  نذا اةِّقوان  ا والقأ أغانم  يموز راةفصرررول  و ا   :مو ب ا يتسررراحل اة تيأ ج    رِّض اةشرررَّ

نم والقأ    ا ذم ةقأول: نِّم؟! ةذا ي كد اةوةوج  د نذهج اةقَّ   وبم اةفصرررررررررررررول  م ا ّلداعأ  نم نو تها اةحياتي  
هم  م أييردّ ةيغقراح  د  قراترام اةحبيرب  واةسررررررررررررررَّ وق اةتَّ  يموز كسررررررررررررررمظ اةطَّ  انَّ  : تِّرانأرأ أّلردا   وف كد اةأول

ةإلصرررغاح ونا ئا  وقتا   مفحا    أغانيها  ْت وحأَّأف   اة  اة ما م لو م ةيوصررر  ق ج ه واةوصرررف واةتَّ وال  واآلياةم اةط ج اةيَّ 
اظ ةذ  ا كل  األوقاظ  وتقُِّش    األغقيأ اةفيموزف أ تقاسربُ   انبِّا ها  م اةسرَّ اح   حت     سج اةشرَّ  إرموقج   انبالجج  ذُ  ق

ا  يموز أ     ووأاةفمح أو اةحزن أو اةيَّ    د وا ةجانب أو تغقَّ وا   الزم ةيحيام   أكثم اة طمبيد غق    اسرررتمخاحرِّد 
حيد قاةت:  م أغقيأ   تاحاةفصرررررررررررول  ّلدحا   د اةشررررررررررر   كل ج  ووي   دى  اةج يم  أحب ها   واةيأ  ت ّلذائأأغق  أد  

  . وس قا وفحال –زفد يننيا تا م يام  وأغقيأ إت  ضل ا تام  ي ج  –أ توف   تِّت اةش  
 أيقا يِّال. وتد ق  يه وز ع تديد  رح 
 بيم:  جاح نو اآلخم حاضما   م أغقيأ زفا م اةم    بيما  صل اةمَّ أ    

  يفواةصَّ   .ى صحا    نس م يااو    ى  بوع اةشتاح توا    ضحكم ياا   –  اخضما  ايا  وكسانا  بيم زا  نذّ اةد ج اةمَّ 
احأ  يس ت ع اةسررر  وحي    أإررروف  أ  يفيأ إررروف  أ  واةصرررَّ ي  يفام اةصرررَّ آخم أي  "ةُه حظ  كبيم  م أغانيها و قها أغقيأ:  

  ."تميف وويونم اةش  تم  وويونك اةصَّ يتك راةش  يف حبَّ يتك راةصَّ حب  "و ".أنأطِّت  يها اةِّمبي  افم و اةم  
 أ  حيُث تأول:  اةأي  اا األغقيأ اال  نذا اةفصل ال يذكمُه كت   نَّ أانأ   غم ك ا ةيخمفف إأن ةدى اةفق  
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 . "اةخفيف عف  ثل اةهوا اةيم  بي ش  وتهك ّليذكم اةخمفف  –تيجم ةتغيم تذكمك كل  ا ّل ّليذكم راةخمفف:"

  قوفأ غقاح   م ت يم اة واسررم ةاانمم اةفصررول كانت  يموز قد أك يت نو تها اةسررَّ   واةتَّوصرريف  وظيفّلهذا اةتَّ 
 تاحج اةشررر ج     فملو حسرررب اةفصررر تتواحم ر    فمناتها اةِّمفأأأ  حباني  وإرررغيت  كانا   م وقا   م خا طأ األغقيأ اةم  

  واةو نج  فحج واةد ج   سج اةشَّ ر  أغانيها ض  خْت   بيمج اةمَّ  م وغيمنا  و  فحج واةم ج  واة طمج  واةبمنج   يجج أغقيتها ّلررررررررررراةث   ْت ِّف  صَّ 
نته ّليف    واةصررررررررَّ واةِّطمج   األو اقج   صررررررررفما ج ار  اةخمففج وز كشررررررررته راقم  و بم واةسرررررررر  ياةم واةقَّ هم واةيَّ اةسرررررررر    بهاحج ةو 

  ائم.   غقائم    م تخييد   "أوزف  تسم اةي  "وي  ت تم غق  اة  اة بدوأ واح  نذهج تماظ األو تغي   وتساقطها

    صرررررررررررروةهاركل ج   بيِّأج ط  اة  وت الج  اةحيامج   رج الج  يشررررررررررررِّمُ    ألغانيها  ّلمنا أ واةيأ اةحصرررررررررررريف   سررررررررررررت ماة انَّ 
اة  تقم توظيفا   هلج  د اةسرررررر  تِّدُّ   ها اةج يل رفمح  وأغانيهااة  صرررررروتج   ونو يسررررررت مُ   سررررررهُ ذّ يتيب  اة    واالط ئقان

األطفرال   تهردنرد   تمانرا اةي بقرانير أ اةم ائِّرأأ هجرأ اة حكير  اةي   اة سررررررررررررررت رد  د د اة و وث  ونم وةحقرا  وكي راظ 
 هل واةوانّ. يجبل واةسَّ ة ك ا تغق م  ركاظ د  تغق م ألحي  اةاألوماس و يِّأ وأ ماح  جاةس إيوخ اةض  تقاتم و 

 د   وتشرررررمُّ   تم تضرررررمح ّليموظ ل  نم اة  و هاحل وةؤةؤم اةبحم وفاقوتأ اةسررررر  نم تونمم اةسررررر  انَّ أغانم  يموز 
انسرررررررررجام   ألنَّ اة سرررررررررت ِّيد   وي  آذانأ  األغقيأ اةفيموزف   وقمُ وفبدو واضرررررررررحا   نقاك أل تاح اة ِّ و م كا أ.

ال   ح     إرررررررا خا   اسررررررر ا  وقد صرررررررقِّت    م  محا  كبيما  ي قح اة تيأ ج   حد وا يأاعأ اةي  نسرررررررياّلي  واطاّلق اة ِّم م اةت  
 حيثُ   م اقيأاة  ار وسرررريأان   األنغامُ      يه تتون جُ حسرررراسررررا  راةبهجأج قا اوف قحُ    هُ نيفاُ اذ حيد  رجمس  وسرررريأم أخ  

 اةغصرررررررررردج    ختيطأ رحفيفج كأن ها و    او أقيأأ اةق  هوفداظ اةم  اةتَّ  اة تقاغم  منسررررررررررياا اةحمف انفح اةحقجمم و 
 .  وفدا   م اةسَّ احنا  وفدا  وويو    سج اةش   اإماقأج   مف  ةيقسيمج   قيأأ   ون ساظ   بمج اةق   اقيأ ون قج اةس   وخمفمج 

إيحاح  وسررررريأم  م ك " وز"  م كي أغ أ س اةق  نتي    " ز و   ّ ف" تمضرررررقا  زاوتأ حمو ها اةخ سرررررأ اةو 
 ثيل  ييون ا ا واة سرررررررررررررمح واةتَّ واة  أ  م اةغقاح كررررررررررررررررررررررررررراألوبمفت ي  أنوا نا اةفق  ت ثُّلج  انأ ود  ب اةفق  ةم تغج   اها.يفُّ ت

أ تقطق ّلدو نا  وأغقيأ يا م ُ ش وم ت شرررم" ّلوصرررفها  سرررمحي  أ  ةذا ي كد  صرررد ذةك  م أغقيأ "اةسررر ج واةأصررر  
أ وبمفت  كذةك أغقيأ "إررانّ" ّلوصررفها قصرر  م سرريي ان" نم  د ةألأ وأغقيأ "تك تك يا   "ّلياع اةخواتم" ت ثيال  

كمانحق  "قصرريمم و وذةك ةتقاوةها    أ أغانيها يها حس قصررصررم  ةاد  أيُت أغقيتيد ةها تختيفان ود رأي   "ا اةسرر 
نمم اة رردائد" ز و ب ةهررا وتبِّررا  ةياموف وواقم اةحررال ن ررا "أتماس اةِّونم  أ  د  وح ز د  تطيرر   فمناظ قوفرر  

ةها   تهتزُّ  إرررر وخ صرررروتها اة هقأ  حيُث نمانا  م  حم ي أ  نيبأ وسرررريطأ تفمض نفسررررها رإتأان  فيموز ةها  د
أ  كذةك  م اة همتاناظ يي  أ وتأ ُّ ب ألناإرررررريد وطقي  اة وقف اة تطي    ايأاواظ  ضرررررروح  وي أ   ا إرررررراظ وسرررررركمف  

ت ةيطفوةأ وأةِّاّلها  م صررررريغأ  سرررررمح تِّيي م  ال نقسررررر  كم غقَّ و    واالّلتهالهييل  سررررربيح واةت  وحيأ  د اةتَّ اةمُّ 
سرررررررررتقطاق اك كل  نذا د   ي ا نيك". يسرررررررررتدل    ومو م يا م ح يأ تقم اة حصرررررررررول "نيك  شرررررررررق اةز    ناغقاحف 

سررررررربيح أ  د اةت  طأوس قدسررررررري    أن ها  كمووأ أغانيهااةِّفّو ة  االنجذاا    يحصرررررررل  اةم اقيأ  سرررررررتأمائم ألغانيهاا
 ح  اة ِّتانم. م خيوم اةضررُّ  اظج اةذ     مف  اة محج   اتصررالج د  م يتجسرر     زوظ اة الئام اة  ي  ةذةك اةصررَّ   واالّلتهال"
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 أ ِّي  يأونأ اةسررر  تم تتِّاقب  م ذاكمم األمقم خصررروصرررا  ذخما  ةألتيال اة  أ تمكت ةي سرررت م اةشررر  ي  نذهج اآل ا  اةفق ج 
 ّلد.األ اة 

 نَّ أ   ةمفأيقا  أ  و ا يما أها  د أ ماح وأتماحو م اةحياتي  وقونتها ّلرررررررررررررررراةدَّ قأ و ا وصررفقا  اة   صررول اةسررَّ   وةو ودنا
فس ةديها  مم ود واقم اةحال  نذا ا حسرراس اةِّ يق اةاا د  م اةقَّ أ اة ِّب ج  ِّي  و م اةسررَّ أكثم أغانيها نم اةصررُّ 

م اةفصرول نو   د خالل اةحيام  اةاثيم  د  واقفحيُث تقاوةت     د ضرموا األصراةأ وا خالص ةي و وث 
تغق م وسررط نذا اةج ال أني ها األخضررم    نائم   يزنان ت البيِّأ  د  اةطَّ  ق و  مي  و ا  وطبأاظ اة جت م

 .أي  اةفق   وي  اّلتهاالتهاح ّلتحييق  م األ يم وإطالةأ  د نقاك اة يجقا واة وال واة وإ  

شررراط الم واةقَّ واةسرررَّ   واالط ئقانفح  إرررمح؛ نو احسررراسرررك راةد ج  سرررم  م صررروظ  يموز نو نفسرررم قبل كل ج اة ان  
 وح ل  قُه اةطُّ ذّ تتأ َّ بح اةبهم اة  ن  م اة ال ح  اةصررررررر  صرررررررباح تديد و ونق  تجد ج كل أ  م اطالةأ واةحيوف  

نذه اةبصررر أ  ."أوطقم  يموز وخذ اةِّجائب"  : سرررموأ نحو اةحصرررول وييهج. نقاك قول   ائم    خط   وا قدام ر
 .اّلداوي ا   أ  تاا يأاةأ  فِّ أ راألصاةأ ّلدو م حياتي  يقسكُب ّلموح  سي   ذّوظ اة  تم طبِّت ةذائأأ اةصَّ اة  

 واسررررم اةحصرررران واةأطاف   وغقَّت ة عاةزَّ و  اقيأاةسررررَّ و   األم  و   اةُِّصررررفو مو  ام أةحجم واةاةيشررررجم و  يموز ت  غق  
فم األغقيرأ اةي   يِّتبم ّ  نقرائق حيراتقرا ّلقغم  يموز  ك را غقر ت ود واةبيرد   خرا طرأ  د أ اةحرديثرأ بقرانير   م سررررررررررررررج

 حبانميث اةم  زا   د قاودم اة ث  ل ضريِّا    ي  ُت ث ج ونكذا  د خالل وطاحاتها  م  سريمم اةم حاّلقأ    حد اةخاةد.اةي  
يرت أ يمم اةبتح يره ركرل ج زنو   كر ألغقيرأ  ة  ا  إررررررررررررررا خرا  ظ تراتر   غردف وزفم اة وسرررررررررررررريأم  حتَّ أةيف واةتَّ  م اةترَّ  اةمَّاقم

 .غقائي أ  وسيأي أ قدَّ ونا ةيبقان واةِّاةم ِّجزم  قتحأ  ت أال اةث  اةِّ اةأأ نؤالح  و د خالل تِّاون حبانم  اةم  
 

 عدنان أبو أندلس
 .كاتب وناقد من العراق
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  بيضاء   حمامة   فيروز  
20 

      
ورّية                                        أنجيال عــبدة الكاتبة السُّ

 

  أن يكونف وال يجوز أّلردا  االَّ   ح رام  أّليض  أج تقحر أ د   فشررررررررررررررأ    تيركف وييره أن ي  أحردنرا ود  يموز ُف أن يكترب 
 !أّليضف اةح ام 

اةِّيد ةطفرل   أن تاونف ّلردا  االَّ أوال يجوز   اةِّيدج  أن ت أل  حبمترك رحبم   د  راحج   ِّييرك ود  يموز ان تاترْب 
ة ه حبما  أْ ذّ ةم تطف ماا اةَّ واْغُمْف  قها اةتُّ  أو ُ دْ  يدك ةأل ضج    الك و    حبمتك ر احج  ا أل  ه قدم انسررررران  و حف

 اةخاةص.   نبج اةذ  

مفم   زفتونأ  أو    أ رخو   ُخْذ سررررررررررقبيأ  أو حب    ةتاتب ود  يموز ب ود تةتا  اح وأكُتْب  وقها. د اةسررررررررررَّ  أو كسررررررررررْ
  د أسررررراطيمج  تاتب ود آةهأ    كف أن   ن تِّمفف أيجب    وحوةك  أا أ اةمُّ   وحج اةمُّ   د  حمج   يجب أن تاونف    يموز

نذه   تاونف يجب أن   كيقأ واةهدوحاةسررررررَّ   فوسج  ا يبُِّث  م اةقُّ   المج واةسررررررَّ   واةبسرررررراطأج  اةحب ج  ود آةهأج    ا غمفق
 .ا ماسيم اةاتارأ وقه

ألن    أحتاج ود  يموز  راةاتارأج  ا أن أراإررررمف أ     طوفال   لف طوفال  وأتأ َّ  وأصرررر تف   طوفال   أن أقفف   أنا أسررررتطيمُ 
 ؟! جممونل أوام  د اةش     رأصارِّم أصارم إجمم لف وأّلد ج   تسدّ أخيمف 
 ؟!فحج ونل أوام  د اةم     فحج أّلد ل ّلها أصارمف اةم ج أو 

 ون ئا  نو ا    يِّمجُ ها اةالُّ    سنم كأمص اةشررَّ   شرروفهت وظ  وتا فخ غيم قاّلل  ةيتالوب أو اةتَّ    يموز ذاكمم ال
نم اةوحيردم غيم ُ ْحتفامم وي   ئرأ  اةفأماح وقصررررررررررررررو  اة يوك. أكواخف  نم اةوحيردم  م اةِّراةم اةِّمبم تردخرلُ 

 د. ِّي  د أو تيل قأ أو ذوق  ِّيَّ  ِّي  
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نبم    كرلُّ   ا فخ واألنيراناةترَّ  وةم أقمأ وقره أّلردا   م كتربج   نرذا ةم يحردث  فق هرا اةمَّاقم ر اوآ قو   اس قبيونرااةقر   كرل  
 .وةم ت ضج  و يها  ّليد اةأيواج  و كثْت   اساةق   كل     يموز تاحظ وأخذْظ اال    تاح وأخذ  ِّه  مقأ و ض 

 أ أغقيتها.اس وي   قص  واةق    اآلةهأ  م صوتها كل   تت ِّْت ا

 اةج ال. أس احج   يموز اسم   مكَّب   د كل ج 
   صباحه نون صوتها؟ فْد يتصوَّ 
   المج واةسَّ  اةحماج  قديانأ  م أ ضج نذه اةس  

 .واألنبياحج  يطانج اةشَّ   م أ ضج 
 .اةأيواج  ون ساظج  صاصج اةم   ها ّليدف صوتُ  ي مُّ 

 باا.اةضَّ  هُ يال سف ها يأّل  أن صباحُ 
 اة فاتيح. نم ناطو مُ 
 اكمم.اةذَّ  ما ج  م تج  سأ   أد   نم خ مم  
 .اةخ مج  نم  ِّجزمُ 
 .اةأيبج  إغافف  بُ طمٌّّ يمط ج  نم  قديل  

 زفز ون. إتيأف  وتز عُ  اةحزنج  غبا ف  ُس تاق ج 
 ؟يها اذا أس  ج 

 .نّتقون وشررررأم وت مُّ  وأسرررركبُ     وقها نفسررررم تم أسرررركبُ يها ةوحتم اةَّ سررررأسرررر  ج   يها أغي   ا وقدّسررررأسرررر  ج 
 .واةحيامج  خان اةاثيف ود اة طمج يها حاةتم وأنا غائصأ رحثا   م اةد    ج أسس

 اةأانم. رِّدج  رِّدف ا و  أ قانم    م  مسم   األخيممف  توشف اةم   وتبأ  تقتامُ   تم ةم وةد تات لف يها ةوحتم اة  سأس  ج 
بمنا هللا وقها  ييأ اةَّ اةجف   األإررياحج  ككل ج   وةم نقتبهْ   م اةاتبج   نا وقهُ ُأْخبجمْ .. قد ناون قد  يموز سررمٌّ اةهم ٌّ  تم أفخف

 .وةم نقتبهْ 

 .اة  أغانيها حقيدج كتفم راةأس
  .ها راة احج هف سأكتفم أن أإب ج 
 .ا ج قا راةق  أوطانف  هف وسأكتفم أن أإب  

 
16 .2 .2016 

 أنجيال عبدة 
 . ألمانياكاتبة وتشكيلّية سورّية مقيمة في 
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  الخالدة   األسطورة   فيروز  
21 

      
ورّية مادلين                                       اعرة السُّ  طنُّوسالالشَّ

 
 وإررررررررررررررذى ياسرررررررررررررر يد ّليت تد ّ اةِّتيق اة ذّ يِّم ش وي  تد ان اةز  د  تِّانقُ   اةبد  اةِّمبم     ائحأج   وي  ّلوحج 

باح اة تهانيأ  م صررروظج  اخيم واةخا تم  اةج الج   وحم تماتيل اةصرررَّ اة سرررا يي م  ا    .. وفسرررِّد صرررباحكاةدَّ
ةتيم  وت أ ةييقا اة قصرمم    تصردُح أنغا ا   ب اني أ وتماتيل  الئاي أ ل اةبِّيد خيفك حبايبقا ..بوفا ت  ّلتمن اة سرا

وبيد وذوبأ اةاي اظ   "طيِّت يا  حال نو نا إرررر س اةشرررر  وسررررم".. و  قيوبقا ةتفتحها ةيشرررر  سج  أّلوااف  وتطمقُ 
يسرررررأ األنغام  يموز  تيك األسرررررطو م اةخاةدم تحي ق أتقحأ اةخيال  وظ اةِّذا ةأد  وانسرررررياا اة وسررررريأ  واةصرررررَّ

غيمم ةتاتب   م اةيَّييام وتقسجُ وفغم ا اةحسون وفتفت ح زن  ةطفيأ  حاة أ    أةف حكايأ  ةيحب  اةِّذّ  وتهفو اةصَّ
كه األغقيأ و وتبتسررررم  م حيم اةيأاأ اة ذّ تح  ا صررررغا  و شرررروا   ا أتو أنا  شرررروا قصرررريدم ... وإررررو نم كق  

  م  تذ ف ن ِّأ  حيمى!   وتمكض ةتاتب اسم اةحبيب وي  اةحو  اةِّتيق  صوتا  وةحقا  وكي أ

 ها.. نكذا قاةت األغقيأ ... رحب ج  اةطَّمفق واستهتمف  وي    لج  ااس ه ُتماه كتبف 

غي  .. وأةف آه  تجتاحها ... و م اة سرراحج وتغق جم  م األغقيأ .. رِّدو اةحبايب ّليِّدو    وتسررا م  م م وتابم اةصرر 
 ألنَّ  يموز  م أغقيتها تشا كها اةخوف.  واي ا   اةي يل ةيسف  وخو ها  د وتمج  تقتامُ 

 .. وتِّونُ  واةق صرررمج  واةجيشج  يم .. ةيوطدج واةسررر   واةفجمج  واةحق ج  وفغق م ةيحب ج    يموز وصررروتها  يقا يكبمُ   وتابمُ 
وتبأ   يموز وأغانيها صرررررررررو م  ةوقم ُخط   ؟.كيفك اجنتف  :وتأول ةه   ةتمى صرررررررررديأها اةأديم اضرررررررررجأُ اةق    اة مأمُ 

دُ   اةحيرام رراختال هرا  واةحك رأج  واةحقيدج  واأل رلج  رراةفمحج   ِّط مم  و زخم رأ   وكي راظ   د نو    ررأنغرام  ورذررأ   يتجسرررررررررررررر 
بمج   إررررذى  ةيموحج   تفوحُ    ّليققا ها اةم اُّ ز و     اقيأ وإررررجمم و ن  راسررررأأ  ان ها سرررري دم اة شرررراوم ا نسرررراني أ اةمَّ  .واةصرررر 
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د آل اةقا   واة قِّش ةمحيقج   اةحيامج   قا  م ضرغوطج ألوصراّلج  واة هد ئف  اة ضرانَّ   اةت مفاقف   تاونُ و    اّلتسرا اتقا واة جسر 
  رأنفاس  تديدم . استِّدانا  ةيوم  تديد  

ّلد تهدندُ و م ةذ   تقاغم ووي   وسرررريأ  أغقياتها تزو نا  وةألم تام م وةيطفوةأج   م اةِّشررررق تشرررردو و م غ ممج االج
   األ ل  يه إرررر مف  ونشررررِّلُ    ويدا   وأليانّ اةم ا اةبيضرررراح تمت ل ةيصرررربح اةِّيدُ  اةفصررررول واحدا  ا م اآلخم ..

نرا  ّليونج    يرك اة وظ  وفقرامُ    د تبرالج  اةِّقربج   قا هرا  رطِّمج   اةز نمج   ِّط ما  رِّبيمج   اةبحمج  وفبأ  صرررررررررررررروتهرا  يو 
نا     ةبقان ها ح ائم سرررررالم أنغا ج    قغدو  مف   ةي طمج   ونضرررررحكُ   قوس قزح يدوونا أن نمنو ةيشررررر سج  رأةوانج و يو 

وييهاوصا يم   وتغم نُ   تم تحومُ قديانأ اةِّتيأأ اةَّ نم  يموز اةس  .  وتبي يقا ن وع اةذ كمفاظ اةج ييأ   وسقونو ةيحب  
 .اةفمح  ةأيبها أةف سالم و حب أ

 
 وإةيها أقد م قصيدم راةي هجأ اة حكي أ

 
  يموز يا مح راةبال

 أ سحه س اوف   يا
 ة  ا رصوتك رس م اة وَّال

 تضّو اةسَّ ا
 تهمنم زنم ويي جم

 رحْد وبش شْم وطمْ 
 إْم إاْل 
 نايْم و م 

 ّلم خزنتم اة قسي هْ 
 تزقزق وصا يم اةفمحْ 
 وتمقص ننم رخيخالْ 

 صوتو ... ّلداني م
 

 طّنوسالمادلين 
 كاتبة وشاعرة من سوريا.
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 عنوان   واالسم   األصالة   ..فيروز  
22 

      
ورّية عائدة أفرام                                     الكاتبة السُّ

 
 فوةأ  بيم اةِّ م و وح اةط   انتج 

 ةوان أمم  زن   وقصائد حب ج 
 ّليغا  اةحال  د ويونك  
 انتج حديأأ زنم و و ن 

 حمف ونغم وقصيدم  
 ايأ أةحان  أ وشق  ِّب  وسي  
 

  يموز نج أ ساطِّأ راةاون  
  زم واةيأ ّليبقان أو 

 بح يقبيج  ة ا اةص  
 دى وخدونك يبان  اةق  

 أ  وتزفد اة حب  
 كيقأ رأيب كل تِّبان  وتحل اةس  

 
 فوةأ واةحب صوتك خييط اةط  

 فحان واةياس يد واةم ج ووطم اةفل 
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 وكل صبح ة ا نصح   
 ايأ رفقجان   فحأ اةأهوم  ِّب   ع

 ان  ن  أ وصوتك اةم  وأغانم اة حب  
 وتمني أ حب راةِّشق  غزوةأ 

  ا  ييان  وقيب واإق راةد  
 

 فوةأ ّلبيتقا  ام اةطُّ ي  أم ّلتذك  
 أ و مان  اةاان راة حب  

 ققا كل واحد ّلديمم  وتفم  
 اةجد ان   أأ عت صو نا  ِّي  وضي  

 يأ ّلد اتم صغيمم  وذكمفاظ  سج  
  ان  ذكمى  د ذاك اةز  
 ِّها  صِّب وييقا نمت  

 سيان واألصِّب اةق  
 

 )  يموز( اسم كبيم ّليبان    كتوا ّلد تمّ 
 غانم طفوةأ أ  د سحمك وصوتك و 

  انإأ ع قيب اةز  وقصايد حب  ِّم  
  يها ّلماحم وحب وأغانم خجوةأ 

 تقاتب ّلال حبم واةحيطان  
 رسيطأ راةحب  جبوةأ  

 والن  ِّبان وتصاةح اةز  تموق اةت  
 همان  وتصحصح اةس  

 
 سا م   يموز  و د وحم األ

 م حيم ّلال وقوان  قد ظ خب  
 وةون تديد  د حال صوتك  

 قت  يه اةِّ م وصا  ةيحال أةوان زف  
 اةدنم وخبطأ قدم  صوظ نز  

 تماا اةوطد تِّبان   ع
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 اق  يووأ اةِّش  زان اةحقيد ّل
 كمان  ا اةس    ةياةم اةحب ةحقَّ وغق  

 امم  د و ا اةحيطان  قاود يسمق اةق  
 وفختيم رأيب  ييان حب ووشق

 ةبقت ناةجيمان 
 واةحب راقم
 ق رخيطان  واةِّ م  ِّي  

 
 ِّبان  سهمم حب ّليييقا اةت  

  ظ اة كان  وو نم وشق نوَّ 
 وبأيت  غم اةأهم واألحزان  

  زم ةبقان  أأ رو نم تو ف  
 

 وخيصت اةحكايأ 
 وبِّد  ا ا توظ اةحموف 

 ةشو تك وطشان   أ يمم وطشان يا
 ةوان أايأ يأ  ِّب  نتج ةوحأ كبيمم وغق ج ا

  ان   ه اةز  واسم نان   ا كم  
 نتج  الك و صوتك تمنيم أ

 م اةها قمبان سأ يتأد  ّلديا   أد  
 

 حي م كان و ح يضل  
 ها م ود قما إوف اةط  

 أ أ يمم كيها ّلماحم ووقفوان  وطي  
 إو سهل اةحكم واةحمف 

 وة ا تقاتب قصيدم ّلال وقوان  
 رس ّليوقف وقد ذكم اس ك 
  يموز وتصيم اةبالغأ  أم  
 واةحمف يخمج ود اةتبيان  
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 ة ا اةفجم يقبيج  
 ّليشم نو  وةحد وقصيدم  

 اق ّليييأ حزفقأ س ِّت وإوإأ وش  
  س واةأ م ّليد اةش  

 احتماق م ّليد  وشأ ّلمن وقو  
  س قاةت اةش  

 إموقم رساطأ و واق وصباح حيو  
 و يموز

 وانت طيووك 
 وةووأ و ماق   وأس حزن 

 وبكاح اةِّشاق  
 ق م  شتاق  وصمخاظ يا

 
   زفل اةهم  نا ناطم إموقك ةحت  أاةأ م   ن  

 اق   د قيوا ناةِّشَّ 
 أاح ها م واةق  وفس ِّو صوظ اةط  

 ةم وتمانيم حب و محأ أو سكد 
 ن اةِّشق رأيوا كل  شتاق  وفجد  

 س   ووأ واألوفطفم نا  اةي  
 إواق أوحمقأ 

 
  يموز  با ح واةيوم وبكمم  

  ل  أث وزنمم وحب  و   
 رِّيون اةِّدو تمفاق 

 نا واإق حيم  أ يموز 
 حي   أ ل ّلبكمم أو 

 م ةموحك اإتياق  وكي ج 
 
 فرامأدة ئعا

 .مقيمة في الّسويد كاتبة من سوريا
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 للمعرفةِّ  ذاكرة   الغناء   ن  : عندما يكوفيروز  

23 

      
 الكاتبة والّشاعرة المصرّية ديمة محمود                                           

 يموز  كيف كانت  يموز  أبها   قهوتقا  م تم تبيغ نيفا  وخ سيد وا ا  ونحد نشما م صديأتم اة  ق  تحد ج 
  ا  أنَّ . وةطاة ا اوتأدْظ رِّد س اوها وةو ةحايَّ أاةواسم وي  اةِّاةم  وي  األ ق اةبِّيد وقها  ساحاظ  إاسِّ

هم  س األ ق  تطالف  قه اةق جوم و اح اةق  وتتي َّ   أب ن خا ج اةث  ذ اويها أو احدانا تقفيت  قها ةت تد وتت دَّ 
 أ.    اة قساا رشفا ي  

ِّبأ )رفجِّل ّليئتها اةأاسيها وبمغم طفوةتها اةان   أ و حدونم اة ِّطياظ(  وودم ان اكها ةسبم رِّض  فمناظ ص 
  ّلل  -ةم تد ك ذةك حيقها وإنْ  -حاّلقأ رحد  ذاتها  أط األغقياظ  ُأخذظ راة وسيأ   ةيست  وسيأ  اةم  

فيأ ّلال حذ    وب مونأ  ووي  وجل   اةط ج   وظ ا ةهم  موظ ةدى  يموز ذاتها. تسم ا اةصَّ غأ واةصَّ  وسيأ  اةيُّ 
ووي ق رفخو ه  م أذنيها واةتصق  م طيد الوويها. أن قته و أظ  يه اةِّاةم اةغائبف أو اة غي بف     نفذ اة   وحها

بيِّأ واةأ م مف أ ر ا  يها  د  مح وةهو ون    وحيوى ووبث  وأصدقاح ونزنأ وويد! اةطَّ ه: اة تِّأ اةطَّ وقها كي  
   صول هم واةِّقب واةجوز واةو ن  ّلل حت  جمم واةِّقدةيب واةقَّ  اح واةجبل واةاهف واةشَّ يل واةسَّ واةيَّ  س واةشَّ 
 ..  فاصيلهو   واةاثيم اةاثيم  د األإياح واةتَّ قأ واةشُّ اةسَّ 

إُِّمنا  أ اة ِّدونم تذكمنا  يموز   خصي  وظ  كان يحضم صداه. صا ظ أغماضها اةشَّ رِّيدا  ود حضو  اةصَّ 
 اتتهدظ  م اّلتاا نا  د كيس ةه يدان وفحدث     تم ةم ت ياهاا م اةو ق اةَّ خوات ها  سوا نا  إاةها  وطي  

 وونه راألوطان واةوةدنأ واةحب   وظ  يها واإتدَّ خم شأ  وقد  بطته رخيط طوفل  أن ى اةغمض! ن   اةصَّ 
 . نبيذ اةحب واة غا ماظ و  أب واة مانأمقُّ سائل واةتَّ واةم  
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أو  طما  ةم يكد غمفبا     غد    رشكل إا ل  ةدىأن توتد  تم قلَّ فاصيل اةَّ  م سياق كل نذه اة ق ق اظ واةتَّ 
د  أ يم  ةم يقأطم. كان صوظ  يموز راةق  أن تغدو  يموز تزحا   د اةذَّ  سبأ ةها  الذا  ةذيذا  و تِّأ اظ  م توحُّ

أ  انم  و حدوني أ ا كاني  تم تبدو  م اةاَّ يأم اةَّ أ اةتَّ  ف  غم سطحي   م ذاكمتها ةيتجذَّ  نبتف   سمف أ  وي  انفمان 
 اختالسه  م  ماظ  كثيمم.    و  اما االست اع واةت ج 

  زُ يتِّزَّ   استذكا ف أ  ةاثيمفد  حتَّ أ  وةغوفَّ  أ  وتداني أ  و قي أ  سارأأ ذاكمم  ت ِّيَّ  يت ألتيال  ال إك  أن   يموز إكَّ  
وبال   -د أ ان   َّ  -ةتسم اةج يم  جاه  ات ج  م   م كل ج خاصأ   تدَّ  ن  و وح   تفم ج   يها إِّم وصوظ و وسيأ  ّليون  

ظ وي  حجب  أا أ اآلخم اةجغما م   تم أصمَّ )وأقصد نقا اةفئاظ اةأيييأ اةَّ     ا ند  وإذ  استثقاح نون  باةغأ االَّ 
قا وتذوُّ   س يكا (. وقد   وقها ونصبت نونه حاتزا   وحي ا   ققا ةيج ال واةوتون  ّليو ظ أغقياتها تزحا   د ذواتقا وحس 

اته رشكل   م وحيثيَّ وق اةفق ج اظ  حيث انِّطف رِّدنا اةذَّ يَّ سِّيق م كثيما  اة   ا قبل اةت  خصوصا   م سقواظ    تدَّ 
 ..  اظ وإمكاظ االحتاا  ا نتاتم و يفت  م ظهو  اةفضائيَّ  حان  

بيِّأ  بيم واةحيم واةطَّ فح واةمَّ ا ذم واالنفتاح واةم ج و  واة خمج واةقَّ نج صديأتم راةقُّ ةاد ا تباط  يموز  م وتدا
  دْ أ. وةم يكُ  اوف  وح ّلهم  ا يأاع ّلتمني اته اةسَّ وظ ا ةهم صا م اةمُّ   توأ فها رشكل  وطيد  م نذا اةصَّ واةحب  

ت نا ئأ    ضطمبأ   متبكأ  ةساوأ  وأكثم  تضطمم ركثيم   د  كثيما   ا ظيَّ  اذْ   د وحُّ ا   د نذا اةتَّ اةفااك سي يَّ 
شوم رِّد نذا أظ ركثيم  د اةقَّ   يخبو. وةطاة ا تِّبَّ كثيما  حت   ْ ضم  وصدى  طوفل  طوفل  يستغمقُ واّلل  وف 

 م ّ اة سموق أحيانا .  االست اع اةِّاّلم واة أق د وي  غيم ا انتها  واةس  

قم ةد أصل ةطأس ُظ كم أوشق  يموز وأنت م اةيها  إنَّ نْ قم  ه ا اوتأدُظ و نَّ ل  أن  أ  وتأ ُّ أن كُت رِّد  ماتِّ
ل كمنيف  أو  ف أ نم توق ا نسان األوَّ اةحم ج  ذّ وصيت اةيه صديأتم. وذةك ّلبساطأ ألنَّ ف نفسه اةَّ صوُّ اةتَّ 

ه نات ح   د إغف   ا   ألن  نوع  خاص   تد   يت ةديها وتدانا   ِّم ي ا   ختيفا   دكوته  آخم ةي ِّم أ  و يموز  ثَّ 
 .. حي ل  د اةأيد و  واة ِّم أ واةتَّ ا تبطت ت يِّها راةقُّ   وتفاف  و غبأ  

وإن انحسم     واويأ   أخوذم ر ِّم أ  ونو    ا أت رفيموز ال أتياال   ضت  قد تِّيَّ  ةم تأيه صديأتم نو أنَّ   ا
ل نسبأ انحسا  اة ِّم أ ذّ تشكَّ سبم  اةَّ ِّيق اةق  وظ واةاي أ ... وةاد اةفمق كان  م اةتَّ ذةك  م ظانمه راةصَّ 

 تزحا   قه. 
 

 ديمة محمود 
 . كاتبة وشاعرة من مصر
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 كتاباتي مفتاح   فيروز  

24 

 
 ميديا حسنالكاتبة الّسورّية الكردّية 

 
أ اة قسرررررري   واةاترررررربج  اةجبررررررالج  خيررررررفج  اةرررررر اةيهررررررا  تأخررررررذنم  هررررررال   كفماإررررررأ وقررررررد ا أسررررررت مُ  أطيررررررمف   أنأكررررررانُ 

 وقصائد اةِّتاا ..

 رررررررا األ ض  كانرررررررت تدنررررررردن  أحببتهرررررررا رفطمترررررررم وةررررررريس رغمفرررررررزم  كتسررررررربأ  ب   ويررررررر  وترررررررهج  وويرررررررتُ  ان رررررررا 
 .وفيررررأفوةررررأ حكايررررأ طوررررد ّليتررررم وررررد تررررا  اةطُّ   وررررد أنيررررم  ما كانررررت تغقرررر ج ختمتهررررا وطقررررا  ةررررم غاةبررررا  و ررررَّ ا

قررررررت أن ت  ررررررم اةغقرررررراح اةرررررر  أن إررررررفا يأ كررررررم كانررررررت ت تيرررررركُ  يداةو  اليرررررريد اةأيرررررروا  هرررررري دف ويرررررر ت ك     حبرررررر 
هررررررا كانررررررت تشرررررربهقا  صررررررال  ألن    حاالتقرررررا هررررررا وبررررررا اظ تصررررررفُ ركي اتج  ا نسرررررتِّيدُ كقررررررَّ  .واةاثيرررررم  ررررررد اةِّشرررررراقج 

 ..وحقيقا  وحبَّا  وطأسا  

نانئررررأ خاةيررررأ  ررررد اةحسررررماظ  ةاررررد أإررررياحنا  ا  ا رررر نسرررريان  ال ررررح اةخيبرررراظ اةغرررراّلمم ألقضررررم أي   أ فرررردُ  كقررررتُ 
 ..باح وبهاح اةصَّ م اة ما م إا كتقم رشكل نائب ةذَّ 

ل ألرأرررر   تررررم تضررررغط ويرررر  تسرررردّ  وتجِّيقررررم أتأ رررر  سرررر اظ اةوبييررررأ اة  حضررررو  ن سرررراتها  حأررررت كررررل  اةقَّ 
" .ي" يموز  اة وئل ةِّيق  كج

ا اةرررررر  أن ناررررررون و ررررررق  ررررررا نحررررررب أن نررررررمى  يهررررررا ب  قررررررَّ اةبدانررررررأ  و ؤفررررررأ اةج ررررررال  كررررررم يتطيررررررَّ حرررررراالظ 
سرررررقجد ووائرررررق تقفيقرررررا   رررررم حاالتقرررررا اةِّاةيرررررأ ذاظ اةِّزف رررررأ اةِّاةيرررررأ   رررررا ان رحثقرررررا  اتقا  أن نارررررونف إخصررررري  

 حيقا  وتض  قا أحيانا .
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 رررررا  وحرررررم  وةمب   سرررررم   شرررررفتُ كتقرررررد اج رسررررريطأ  ونرررررا أنرررررا  ندوئررررره رأإرررررياح   اة رررررمح نفسررررره وسرررررم   غاةبرررررا   رررررا يجررررردُ 
حبررررال  تررررم أكررررون  يهررررا وقررررد ا أسررررتِّيد رخيرررروطج ِّانم اة  اةسررررَّ  أ  وسررررم  أصرررربحت  ررررد احرررردى ورررراناتم اةيو يرررر  
ُققم ةررررذم األإرررررياح وكأن   ل اةج ررررران اةررررر  سررررقم  رررررد  أسرررررم حترررر  هرررررا تتيبَّ " يررررموز"  ترررررذو    أخ رررررص قرررررد م   تحررررو 

يررررا ةهررررا  ررررد صرررروظ!   اة ماكررررز األوةرررر   ررررد اةهرررردوحج  وتحتررررلُّ   اة حقررررأ وتسررررم به اةرررر  ناخيررررم  تهرررردأُ   سررررائل
 ! يا ةها  د تأ يم

 أ  أييأ  ةحاالظ ُتختصم  م نبمتها.ضقا ةحاالظ نفسي  نحد  حاوظون ّلقِّم ا ةه رأد   ا تِّمَّ 
تجِّيقررررررم أ ى نفسررررررم وقررررررد ا تأررررررول "ّلقأررررررول  ايحرررررريد ّلقاررررررون  اتِّرررررريد"  تماقصررررررقم  يهررررررا رطمفأررررررأ سيسررررررأ  

ها ..ا  ر جم  تيأائي   تم تماوننمقحل اة شاكل اة  اة سائل وت أو اقمتتفاول  م   ن س اع ناتس حس 

هررررررا رحأ ج   خطئرررررريد"باح" كررررررم كررررررانوا وبررررررم األتيررررررال  " يررررررموز اةصررررررَّ  من رشرررررركل نائرررررر نَّ كانررررررت األحانيررررررث تتررررررم 
األوقرررررراظ    ررررررم كررررررل ج  قرررررران م أن تتِّررررررايشف و راةج ررررررال    فِّ ررررررأن سرررررراتها  كانررررررت  باح  ةطاة ررررررااةصررررررَّ  وبحررررررق ج 

أ  ننررررررم ر هررررررا اظ اّلداويرررررر     تزو ج يررررررلج  ررررررد اةيَّ  م   تررررررأخ ج  وأسررررررتِّيد رصرررررروتها وقررررررد ا أقرررررروم راةاتارررررررأ  ررررررم وقررررررت  
قررررررأ  ف وقررررررد نأطررررررأ  ِّيَّ وقررررررُّ قررررررم اةتَّ ال ي كقُ  قررررررو م   أزنانُ م رررررررأن     أحررررررسُّ  ررررررد أغانيهررررررااةبالغررررررأ  مف قررررررو   وأسررررررت دُّ 
نُ  وأحررررررانث  أقررررررصُّ  أحرررررراو ُ  دم نجرررررراحم  ررررررم  سرررررريمتم سرررررري   ّلررررررال إررررررك    يررررررموز ّلررررررال نهايرررررراظ    أكترررررربُ وأنو 
 أ ..األنّلي  

 ." يموز يا نوى  يموز"
 

 ميديا حسن
  .كردّيةة كاتبة سوريّ 

 

 



95 
 

 ... الحبِّّ  صوت   فيروز  
25 

      

اعر العراقي                                         هادي الحسيني الكاتب والشَّ

ذّ وظ اة  تها  م ذةك اةص   م  وسيأ  تذوا  ق   ساحم   ة  أغقياظ رصوظ  است م أصغيما  وأنا  كقُت طفال  
دى  م   ثل اةقَّ  ذّ يأط مُ اة   اةحب   تم تضخُّ ة  نواخيم أصداح أنغا ه اةج ييأ اة  ا ل خيسأ  تسي  تو   يطمبقم

ا ّلداع    ها  يموزن  اباح رصوتها  رشذ اظ ساحمم  د أغانم اةص   ونم تغتسلُ   أبِّيقي  صباحاظ رغدان اةسَّ 
 تصبح و ون اةحدائق    اوأ األوة  ةباقأ  د أغانيهاص اةس  كانت اذاوأ رغدان  م ذةك اةوقت تخص ج   .واةج ال

واة دا س تزق اةِّيم وا ع األنيأأ أكثم أناقأ  ا نم وييه واةشَّ   ِّد ها ود رُ تم نش ُّ أ ّلمائحتها اة  أكثم تاذّلي  
. " يموز اس ه"م وبيوظ اةفأماح واألغقياح يدخيها صوظ ساح  أ تِّ ل رجد  وائم اةحكو ي  واةدَّ   ّلها ّلهدوحةطال  

أها اةِّماقيون ها  يموز اة  ن    الاألوَّ   اةج يم يس م ةصوظ اةحب ج      وذاّلوا رج ال صوتها ووذوبته اةفمفدم   تم وفشف
األوقاظ.  يموز اّلداع   د    ا نا ت رصوظ  يموز  هم صاةحأ ةال ج  قها اةز   تم ةم يقل وكي اظ أغقياتها اةَّ 

ز ان و كان   اق واة قاضييد  م كل ج ِّماح واة دن واةِّش  ها  يه أ اةشُّ وفيأ  أن  قواظ اةطَّ  ا  ضت اةسَّ كي   نُ يتجدَّ 
  د نذا اةِّاةم. 

سِّد أذّ  وظ اة   اح  اةصَّ صوظ اة الك اةأانم  د اةسَّ ها  ق  أن  أةُّ ا ّلداع واةج ال واةت     تقا أم زفان  يموزةأد وي  
ةأد  .اةحب ج  بل  د خاللج ةقا اةِّطاح واةق   و ازاةت تضخُّ   اة الييد  د اةبشم  قذ أكثم  د سبِّأ وأون وني ف

بفمْظ أم زفان وتبأ اةث   احل  ت  م زوتها اةم  أها. وقدَّ اّلداوها وتأة   سقيد ونم  م أوجج   انيد وا ا  ّلثالثج وف
 وا أت ل وأوذا األةحان وبم  )األخوفد  حبانم(   قدَّ ر  حاّلم وإهمتهم  ّله  قصو  اةم  ي حبانم وأخاصم اةم  و

ق وي   وةم يتفوَّ    ازةقا نس ِّها كل يوم تماة  صوظ  يموز  د خالل األغانم واألوبمفتاظ اةاثيمم واةج ييأ 
تم وةدظ  م أ   يموز اة  األصواظ اةِّمبي   د  نم  د أ ضل صوظ  يموز  طما آخم  قذ وأون  د اةزَّ 

م وقد ا كان و منا خ س سقواظ ل  م  ت ألوَّ ان ( وغق  واس ها اةحأيأم ) نهان حد    1935نو  بم  د وام    21
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 تبطت تيك اةبالن اةج ييأ ا تماة  والقت استحسان اةج يم  م ّليدنا األم ةبقان   أ بقاني   م كو س ا ذاوأ اةي  
ةتاون    1952أ وام  ي  وكانت انطالقأ  يموز اةفق    بيد راسم  يموز وإجمم األ ز ي  بقاسها اةط  رأ و رطبيِّتها اةخال  

ته.  يو أ ننا أن نبِّث ةها ّلمساةأ   هم وقوان كبيم ةيبقان واةِّاةم اةِّمبم ّلم      ي احياة  اةا  تا م اةأ م  م اةي  
ذّ تسكد  يه   ِّقوانها واضح  و ق ه اة  ا ع أ واة ديقأ وال اةش  سم اة حي  ال ة ا احتجقا د أقص  األ ض 

ساةأ كي تيد  أط ونم   ن ناتب وي  ظمف اةم ج أيها  يكفم اقها وكل  حب ج  هو  م قيوا كل وش    ةيج يم
وا خالص  ساةأ اة   يموز رسموأ اةبمق.  يموز وقوان كبيم ةيج ال واةحب ج قان /  يموز .. وستصل اةم  بة

ت  يموز ةيتا فخ ونم  ا فخ وكل  ا نو  دنش رج اةه  ةأد غقَّ أ واةت  ضال واة أاو واةحيام واة وظ واةق  
حساس ا ت ةفيسطيد اةجمفحأ ركل  أ جان  دن ومفأأ  ثل رغدان واةأانمم ون شق وبيموظ وغق   تستحضمُ 

 ديقأ    احتاللاكمم اةِّمبيأ رشكل ال ي كد ةيز ان نسيانه وفوم  ت أغانيها ود  يسطيد  متبطأ راةذَّ و ووأ وظيَّ 
( وأصبحت  صد   اةج ييأ )زنمم اة دائد  أغقيتهات  يموز  غق    1967أدس واص أ  يسطيد رِّد حما وام  اة

كي اتها إِّماح كبا   ثل نزا  قبانم وسِّيد   تم كتب وكذةك اةِّديد  د األغقياظ اة    اغتصبهاذّ  قيق ةيايان اة  
  وآخمفد.وأل 

م ّلقفس اةِّذوبأ واةج ال  و ازاةت تغق ج   ْت ّلل غقَّ    واة أاو أا فخ  ةم يختصم اّلداع  يموز وي  وا ل اةحب واةتَّ 
وز( وي  اةوطد  غم  د تجاوزنا ةث انيأ وأون  د اةِّ م. ةم تختصم إهمم اة بدوأ اةابيمم ) يم أ راةم  ق  واةم  

وقد قا ت اةِّديد  د  . يضا  أ ا نم  ِّمو أ وي  اة ستوى اةِّاة م ن  ا  ة  اةخييجااةِّمبم  د اة حيط 
غأ وبم صوتها غقياظ  يموز   يموز كسمظ حاتز اةيُّ أ  مفكا ّلتأييد صوظ و أاظ  م أو وبا و اةِّاة ي  اة طمباظ  

تم تقاسب صوظ  يموز  ائِّأ واةج ييأ اة  ة  األنغام اةمَّ اوا ّلبماوأ أن يصيوا  ت كقُّ   دذي حبانيأ اة  ووذوبأ أةحان اةم  
 هم حاةأ نان م    مق    م تا فخ اةشَّ  يموز  طمبأ ال تتامَّ ته ووذوبته.  ان م رأوَّ ذّ يِّتبم  د األصواظ اةقَّ واة  

ها  ان أنل األ ض  أن  جوم  صوتها ال ي كد أن يكون صوظ  د سك   اةأ م واةق  نا اال  را ّلداع ال يِّمف سم  
تم ال ّلل اة ييا اظ اة     اة الييد  د اةبشم وإسِّان وفيأ  م اةج ال ةطَّ ا اح  وبِّد  حيتها ان اةس  صوظ سك  

انيو و واقم اظ اةمَّ حطَّ  اظ وآلالف األوقاظ  د خالل آالف اةفضائي   أغقياتها  م كل ج  نُ و ازاةت تمن ج  ت تغق  
يصدح صوظ  يموز  ثل إِّيأ ضوح ال تختيف     كان  د نذا اةِّاةم اة تما م األطماف  واصل  م كل ج اةتَّ 

م ة واصيأ اّلداوها  كل  نا راةأو  ي دَّ أن ونسأل هللا   دم اةغقاح األوة وفل ةسي  جوم. اةِّ م اةط  ود اةأ م واةقُّ 
وي    المف اةس   وتقشدُ   اةج ال واةحب   اسج وي  اةق   ونم تقثمُ   دم  يموز رخيم وسِّانمي  وام وأم زفان اةابيمم اةسَّ 

 .. ها صوظ اةحب  نَّ اأ  ةسالم واة حب  اتم أتِّبتها اةحموا ووفالتها   يموز اس ها يحّو نذه األ ض اة  

 
 دي الحسينيها

  .رويجشاعر وكاتب عراقي يقيم في أوسلو / النّ 
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 دىالنّ  اتِّ كحبّ  وحِّ الرُّ  يف يهطل   فيروزَ  صوت  
26 

       

ورّية نرجس عمران                                      الّشاعرة السُّ
 

    وأستقبط اة ِّانم ألقول رِّض  ا يقتاّلقم  د ناةأ ّليضاح   اةاي اظ   ناوب أ اةهوى أن أةم وأنا  يموزف    يحق  
ا ئأ  باحاظ اةدَّ اةصَّ   ام استأبيتقا رصوتها اة الئام  م    اتها خاةدمو يموزف  س م أغانيها   تستبيح  وحم حيد أ

وظ كحال ذاك اةصَّ  ؤةؤ. ت ا ا  أ اةيُّ باح ّلمق   ال ح اةص   ذّ يداوبُ دى اةِّذا اة  وذاك اةق    اة كتقزم راةحقان
فوس  فاح  ةيجِّل اةقُّ توةأ واةبطوةأ واةص  نو أ واةمُّ األفوةأ واأل و أ و  ِّانم اةطُّ   وح ركل  اةم    مذّ يمنح  م  الاة  

 األس .   وةْحد كيقأ  هد اةسَّ 

رجقيد    حبال   هو ةيس     نبِّاث تديد  د نووه  غمفب  م  ض ونهاه  ةاق     وحنم انبِّاث  وح  م اةمُّ  يموز  
فوس تحيق  م  ضاحاظ اةج ال  تجِّل اةقُّ    رجقيد  ِّقّو يختزل كتيأ  د نأاح وندوح ووناوأانه حبل     رشمّ 

  ووأأ اةمَّ ق     م ةتصبح  غم اةبساطأ  تهااوتياني   ذّ يقتاا اةحيام  م كل ج جديد اة  غمفب ذاك اةت   .واةبساطأ
  ز كشأ ّلمنيد ذنب وتغمفد ت ال.

 نديل األز قأ ت يِّها  م آن 
 نو صوظ اةفيموز ا وجاز. 

وح كِّانته  ود غذاح اةمُّ   راحثا     ذياوه صباحا   حط اظ وقد ا كان واةدّ يأيب   صغمّ  ال أومف ة اذا و قذ 
أ حسب  ا كان يتاح  و ف  كانت اة وتاظ وأغيبها اةسُّ   كان يستيأظ ونستيأظ رِّده تباوا   ل كل يوم وقد اأو  

اظ وي   أ وبفخم كل اة حط  ها واة ي  ن  الَّ أ أ ا غم أن  يموز ةبقاني   طبِّا    اظ ن ييتأط  د اة حطَّ أةيمانيو 



98 
 

د ها ت ال خاص ر فمنه  وح  وكي    اظ نها  يموزف  أاة هم   م حديثأأأغانم  يموز قدي أ كانت  تبثُّ   واحاةس  
  تماتيل ةأب )  م  يهأب أو أن س أرِّانه أو أ ا ج قيب اةي  أد نون أن وييها  قذ ذاك اةحي ةذةك أطيأتُ   رِّ و ه

تيك اة سا م اةباحثأ ود    وظ األصيلباح( واألذواق واة سا م اةِّاإأأ ةياي أ اةج ييأ اةِّ يأأ واةصَّ اةصَّ 
صوظ  يموز يهطل  م  وكأن    باح م  تمم اةص   نها  ت يل وبدايأ نانئأ ت ييأ ةقها  طوفل وخصوصا  

   .دىاظ اةق  وح كحب  اةمُّ 

  د      ختيف األو ا  واألذواق د    كا ال    ل تيال  ه ي ث ج ان     يقم وحدّ أّلدا  أّ اةبسيط اة تواضم ال ي ث ج نذا اةم  
هم  كي    ل أغانم اةجيل اةوسطل اةأديم  قها و د يفض ج و د يفض ج   ل س اع اةحديث  د األغانميحب وففض ج 

. أ ود يو قا وود  س ِّقا وود أ ضيياتقا أّلدا  ال يتجزَّ    غدظ اةفيموزفاظ تزحا  حت     يموز أيضا  يون يفض ج 
   ةتاون رص أ خيون     أ راة وسيأمظ حياتها  وايأ خاص  سط     دنا ا ّلداع واةِّا أوخيَّ     أِّاأنجبتها اة  ا مأم 

ذّ ونقا ا وجاز اة      خا أ اةِّطاح  م اةبساطأها  ان     وظ حد وإطا نا صفاح اةصَّ غم وحوا ها اةي  خطوطها اةق  
 .أيقنظ ره أ زم  د أ زاظ ةبقان اةشَّ تفمَّ 
 

 نرجس عمران
 ا.شاعرة من سوري
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   أسطوري   ناقوس   فيروزَ  صوت  
 الغناءِّ  في عالمِّ يصدح  

27 

       
ورّية هيلدا ملكي                                      الكاتبة السُّ

 
 . خيمقدس را ك صوتها اة الئام اةم  واألا األ   هات نواقيس اةاقائس كي  نقَّ 

    أغانم  يموز  اة ست م قفتح ا ذاوأ ة ن ق اك  ا أ اةأهوم وي  اةق  ضم نة  ن ن أقبل  صباحا   ستيأظُ كقَّا نوقد ا 
  أو اةون اةص   تيسأ  ه ا كان  كانها وز انها  م  أج ي  أاةأهوم ال طِّم ةها نون س اع صوتها اة خ يم ر  ألن  
 .ا اةدَّ   م  قاحج  وأم أ اةشُّ 

باح يموز يا   يأأ اة ا ما م  ح  قا كأن قاذّ يأخذنا اة   ا و اح اةحيم وفس و ّلوظ اة  واةصَّ  اظ اةج ييأ صَّ
و سوةأ   قا م   يموز يا .وحأاح اةم  نو  ووأج واةمَّ  راةحب ج   جبوال     ِّق  آخم صوُتكج  قحقا ي .أيو ي   صالظ  

 اة أ ول. اةغدج  حقايا  م ّلديِّا   ال  أأ يا  صوظ اة حب     ياالماةسَّ 

  هانئأ األ و أ واةِّشق واةحيام اة قا أةقه ي قحؤُ  ْ نج    أنيقأ واأل ان واةبهجأ واةفمحا ئ ي قحقا اةط  ك اةدَّ صوتُ 
  .واأل ل واةج الواةفمح  اةحب ج  بانجج منا رتذك ج و اةاآرأ  و  خف جُف وق ا األحزانت يموز ةأيوبقا اةِّطش    م تغق ج 

نِّ أ  ة فْد     احُ اةسَّ   تج نيَّيف    حت    تماني ها اةحزفقأت   ج و نَّ   اةغا مم  هاأ ماحف   ظج نْ غمَّ    سائ  يموز يا ح ا أ قبب اةاق
  يا "اةوطد  وتمااج  ةيوطدج  نغامج ان واألةحرأحي  األونم تصدُح صوظ  يموز   كم أسِّدنا  م األ ضج  نم

ففا وطقم أنا يييم س يتك ةبقان األخضموطقم حبيبم يا ن    ألتيك يا  ديقأ  " "ةيأدس ْت . غقَّ "م األكبم وف
   "  وغق ْت ةي دائد واةحيام. الم أصيماةص  

 



100 
 

  .يا سفيمم اةغقاح اةِّمبم األصيل   ا يأاقيأ و ِّانيها اةسَّ ساةأ اةم  سفيمم اةم    يموز يا
وكج اة  يائك نسمفد  أنا زنمُ أم اةبِّد وأنا  م  ّل يفشدُّ   يسطيد وففشدُّ  نا ال أنساكج   يموز "أْت غقَّ    اةو ن  أنا شَّ

."  سقدكُّ ندكُّ األسوا ف
  ". بل اةبِّيد خيفك حبايبقايا ت "اةبِّيدم واةأمفبأ واةونيان  ةيجبالج  ْت غقَّ 
 "  وسمإ س اةشَّ نو نا طيِّت يا  ا أحي  "ةيش س واةأ م   ةيحجم  ت ةيبحمغق  
    يشامج ةت غق  ". ّلال وطدج   ثل ويقيكج   جدج نا يا وصفو م اةشَّ "أ :هيد  أنشدظ حيد واةشَّ ال واةفال  ت ةيِّ   غق  

تأ  ِّال  وي    يموز  توَّ  تت "أ :حبانم  قذ نصف قمن ونيفوقال  يها اةم  ةبمنى  ةبِّيبك  ةي دائد اةِّمفأأ  
   .  ياتها  سمح رِّيبك  أصبح  "  سمح رِّيبك  ياأ  

  وقد ا قال: "انَّ  و مو م واةد  اتدم اةمُّ حييم اةمُّ اة بدع اةماحل  كم كان صائبا      احيا صوظ اةسَّ  يموز 
وقال   ركج   أد استشِّما  ح ون ن وفش    "  أأاألةوان اةغقائي   ل ج ن ر أد ته اةفائأأ ةاغيم  حدَّ صوظ   يموز 

   ".كبمأاةأ م  صغم  وتجِّلأحماح تم تجِّل اةص  ونم اةَّ   ن تابمأ تم ال تقس  نائ ا   يموز نم األغقيأ اة  "
  حيث قال: قيم تبمان  ضاحاظ اة قبثق  د اّ صوظ اةقَّ   يموز

ّف قم اةق  أوطج  وتونْ اة وغد ج ..  اةغقا سمُّ  ا  
يفق  اةوتونْ   أنْ  اّ يبأ  .. رِّدف اةق   وأنيدُ   

 
صوظ  يموز أت ل صوظ س ِّته  م حياتم.   ا كو سك ود  يموز: "ان  ن  آوقاةت  غقيأ األوبما اةهقغا فأ 

هج  ونو نسيجُ   .."واةغما  مقج  م اةشَّ  وفحدج

  ."ِّم د اةش   ى خم أ أ    ا نزا  قب انم  أد قال ود  يموز: "قصيدتم رصوتها اكتست حيَّ أ

باح و م اة ساح و م أّ وقت  كان  وأصبحت  يموز سي دم   ونكذا نستأبُل صوظ  يموز اة الئام  م اةص 
الم  ووصلف صوتها ركل ج  مح  اة  قيواج اة الييد!   اةحب ج واةغقاح األصيل و سوةأ اةسَّ

 
 هيلدا ملكي 

ويد كاتبة من سوريا  .مقيمة في السُّ
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 العربيِّّ  في الغناءِّ  هرماً  ت  أضحَ  فيروز  
28 

      
وري محّمد رستم                                      األديب والّناقد السُّ

 
   د  ثل نذه اة أوالظ    ساحما   د و نم واني أ  أو تشتم  وطما    ك ا أن ك ال تستطيم اةِّزف وي  قيثا م ّلييدم.

ذّ ةم يخدش م اة  قم اةفق ج و د  م  احتاا  نذا األةق رشمح  د اةم     حاّلقأ  م اكتشا هم ألةق  يموزانطيق اةم  
ةاد ال    حبانمحقم. وةد نخوض  م  ووأ األةق اةم  قوفم اةي  ّلل حأ ها  م اةتَّ   ي أ ط وح  يموز و ونبتها اةفق ج 

أ صوتها  نم ود وبق ا ّلداع  م خا  ّلد   د ا إا م اة  أن هم كانوا رحق  د وم وا كيف يفت أون أك ام اةز  
 وظ اةأانم  د اةبِّيد. تِّبيم راةاي اظ ود  سا أ اةصَّ  وأغقيأ )تايم أنا تايم( احم )ذّ اة دى اةواسم(اةسَّ 

 يهم اةفضل  م    ث ود )أ زم ةبقان اةخاةدم(  يموزحاّلقأ أصال  حيد نتحدَّ ةذا  بوصيأ اةاالم تقحو تهأ اةمَّ 
ةاأن  كل  د تِّا ل  حتَّ ي أ أا أ اةفق ج   غدظ  غ  سأ راةث  حت  نم وتي أ اة تفم ج صأل نذه اة ونبأ واةخا أ اةصَّ 

قيد قد ات اأ   ..  حبانم   يموز و ي أ ةي ون اةم   ت )تا م اةأ م(أ اذ ظي  حباني  أا أ اةم  وي  تيك اةث    ِّها  د اة يح 
   غمفبا  ود اةحيام    ا  سيحفاتيَّ   ا  سيكون صباحا    انيَّ   باح حيد ال يطيم وي  توقيت  يموزأكيد  إن  اةصَّ وباةتَّ 

ننا  م تمني اتها ) محبا  يا   .. ا  حباحم يِّطم ةيأهوم ناهأ اةهال وةيحيام طِّ ها اةدَّ  شدونا اةصَّ   ام  ن 
   ذيد تِّا يوا  ِّهاقيد اة  اة يح ج  حقي أ ةال ج ا ّلداواظ اةيَّ  ةأد استووب صوتها )ذو اة دى اةواسم(  صباح(

ك ا   تموالق  ذةك اّلداع  يموز اة    د  د  وحه أوط  اة يح ج  اظ اةِّي  .. و  ا تأت ّلتيك األةحان اة  اةسَّ 
 حبانم. ت و ي أ ةيطارم اةم  ظي   قيقا

  توزفف حما    يشيل طمان   نزا  قبانم  تبمان  )سِّيد وألأ ثال ِّا ل  م قا اظ أنّلي أ كبيمم ن  اةتَّ ا
 م ن تتوفج  ا  اح  د أ فج  يموز أكاةيل  د اةز  و  اةابيم  م كان ةه اةدَّ   حاّلقأ  جت ِّيد وغيمنم ..(اةم  

 وظ.حد واةاي أ واةصَّ ق اةي   فم أغانيها يتأةَّ   واةياقوظ 
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ت  اذ غق     غ ييأاس اةشَّ اةق     اس اةبسطاحأ واةق  ففي   يموز اةبيئأ اةم    حد(ا  اةي  )كق    تم تقاوةتها أغانماةبيئأ اة    وةِّلَّ 
  اذ غق ت )ع نديم اةبوسطأ ..  بأأ األ ستأماطي أ()رِّيدا  ود ّلهمتأ اةط    عج حيد وتالل اةز  ةأل ض واةفال  

كل ذةك رإيأاواظ    اس اةِّاني ون )ّلياوأ اةبقدو م(اةق       م  سمحي اتها ياهم اةفأماحوحت     ماكبقا ع اة يقا(
ت أغانيها  وتقاوة  وصمف أ تِّيها تدخل اةأيوا ّلال استئذان ونون اةحاتأ اة  تواز سفم أو تأإيمم نخول

بيِّأ  اةط    بيِّأ األم األوة  ةقاوبمو انسي أ تسحبقا اة  اةط   ذّ يأتما  د اةونمذاك اةحيم اة   اةأمفأ اةحيم ..
م وييقا اةهوى  وغد ج  اّ)أوطقم اةق   اةبكم ..   .(.. نس 

واةجمون اة دنشأ واةجبال حيأأ احمم حيد تمتحل ر خي يتقا و شاومنا اة  اةونيان اةسَّ بيِّأ اةسَّ ان ها ت تزج راةطَّ 
دظ رِّبأمف أ نبض اةاون ونفح اةحيام انأأ.اةشَّ  بيِّأ )تيج  وأقا ت والقأ تديدم ّليد ا نسان واةطَّ    ةأد تس 
وظي ت  يموز  . و قو األصفم إهم أييول ..اةخ( طيِّت يا  حال نو نا .. م ..م يا ننيا إت  إت   ..  تيج ..

 .  م اةفد ج واألصاةأ ها م ت ثل اةط  

)أنا ةحبيبم     يمةيِّالقأ ّليد حواح وآن ها ا تأت ّلتيك اةِّالقأ اة  اة ستوى ا نسانم اةمَّ    حيد غق ْت حتَّ 
 .إايف اةبحم إو كبيم( وحبيبم اةم ..

و م   .يا تبل اةبِّيد خيفك حبايبقا( .. )وفقد اةحيام اة  اةهجمم  ذّ يد ِّه حب  وتقاوةت ن وم ا نسان اة  
ت ةيأدس اةجمفحأ )يا  وكم غق    سوا م اةِّموس(ا اخالص ونأاح ال  ثيل ةه )إآم أنيوك ..أغانيها ةيوطد 

ائفي أ    األ الم اةط  ونم تتخطَّ   ا م(طأ قد كد ع األ ض ند  بوةيجقدّ اةِّمبم )خ   الم(قدس يا  ديقأ اةص  
 . (ايد أ أنيها اةصَّ يت  ك  أ )غق  أأ  تغق م ة ك  ي  اةضَّ 

وةال ج  ا قد  ته  يموز وبم  سيمتها    ت ره حقجمم ود األم .. د أت ل  ا تمن     الكم(م يا وةِّل أغي أ )أ  ج 
 . جوم(استحأ ت رجدا م أن تاون )سفيمتقا اة  اةق   اةط وفيأ 

وتصف صمحا  إا خا       ايف ةها أن تستووب أةق قا أ  د ضوح   نأول تأف األرجدي أ خجي  وحائمم  أخيما  
   وتا م اةأ م   جوموسفيمتقا اة  اةقُّ    ها أ زم ةبقان اةخاةدمان    ع أّلواا اةغقاح اةِّمبم. د أ و   ونم ا  سا أا  وبارا  

 !  يموز اةِّاي أ .. اةِّاي أ ..ان ها اةفق انأ 
 

 محّمد رستم 
 أديب وناقد من سوريا.
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 في الغناءِّ  ةً شابّ  فيروز   ت  نا.. وبقيَ كبر  
29 

 
اعر الّلبناني   أحمد بّزون الشَّ

 
مفق  أ  وقد ا أو أظ  تام ت ييأ  تأف رجانب اةطَّ  حيأ  د سي    و م أ قاحج    د و مّ   وشمكقت  م اةخا سأ  
ائق: "ال رأس   الا  ران نا اةس  ف ةها  ووقد ا صِّدظ وتفاتأظ راةط  تم كانت تأي قا   توق  ةسائق اةحا يأ اة  

صوتها ت يل تدا   وقد اختا ظ  ةقا". وصانف أن  م انا   إمط أن تغق ج ذّ تمفديقه  جَّ نوصيك اة  اة كان اة  
 يموز قمفبأ    م األوة  رأنَّ دم  يموز  ووقد ا صدحت راألغقيأ إِّمظ ةي م  أغقيأ "ركتب اس ك يا حبيبم" ةيسي  

تقم أغقيتها  وإن رصوظ  تام ت ييأ غيمنا.  ق ج   م اة  نذا اةحد  وقد  س 

ةت م  د نون أن تحفم  م  شاوّم وال اظ نا غأ   غم  كي اظ األخوفد  حبانم  م نذه األغقيأ  دْ ةم تاُ 
يت نذه يتم وأ ام ويقم  و م تسدّ  وقد إكَّ ح  م  خي  و ون اةحب ّلدأظ تتفت   رساطتها  ّلل أإِّمتقم كأن  

 قجذرا  ةصوتها  أ تحل  ِّه  ثل ا تحال   خول اة  واةم  يموز  وبتُّ األغقيأ  فتاحا  ةمغبأ تا حأ  م اةدُّ 
ع  ضا يقه نجم حب أ نو اةيه  وتفتح صباحاظ ت ييأ   وظ  م تقوُّ نذا اةصَّ    وباظف صو م  م وشق هللا
سم ةس واظ  م غيم اةحب  وأن واة ها يتَّ  يموز تغق ج    اقتقِّت رأنَّ وطال ّلم األ م حت   وقبيأ أحالم ال تهدأ.

م   يموز تغق    ق أنَّ ال أ فد أن أصد ج   .. كقتُ   أخمى  وةبحم  د اة واقف واة شاوم واة وسيأ  واألةحان واةحيام
وفحيا   ذّ يقبتُ اة   ود اةحب ج   رِّيدا  ود تقائد اةحب  وود انتزازاظ اةأيب  وكان ويم   م اةبدايأ أن أرحثف 

تم  نذه اةِّاطفأ اة   سبأ اةم     د أيد آتم ركل ج  يموز  ةاد ذةك رأم رِّيد اة قال راةق    م صوظج  وفقتُِّش 
 ق  م أ واج صوتها!تتد   
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أت ل   رأنَّ  أإِّمُ  اةِّشق واةغمام!  ِّها كقتُ  اةحب  كل   صوتها نو كل   كل حب أقل  د صوتها  ّلل ان  
أ أ انا  م اةفضاح اة تألةئ  ن صوظ وحسب  وباتت األصواظ اةج ييأ تأسمنم  ةاد أت ل تق  ا مأم نم  جم  

 صدحها اةِّذا! أتقحأج  رأغقياتها  وأت ل حيم نو ذاك اة متحل  وقف 

 يموز أن تدخل أسما نا  و ا تقطّو وييه نفوسقا وأحال قا  أن تمننا اة  ذواتقا ةقاتشف  ا نحب   استطاوت  
تم  س قانا  د قْبل  و  اة  ةقا رأةوان صوتها خيا اظ اةحب   تِّد ل  م اةصُّ  قا وي   د نحب  وتمسمُ وتدة  

أنفاسها! وبت  أسأل كاة جقون:     م  ةيحبيباظ   ام حبيبأ حي ت ّلها وقد ا  س تها ةم  يموز! كم واإأأ تسبحُ 
 األنو أ!  و ان  د وطمج نذا اةطُّ   د أيد تأتم ركل ج 

أ   نمف  ِّب واألحالم اةز   يموز أن تأخذنا رِّيدا  ود ذواتقا اة  واةم  حبانم   ِّي ق ّليد اةواقم اةصَّ  ْت استطاوف 
 أ.  فف واآل ال اةِّصي  أ اةم ج نسي  ا يتأ تح ّليد  و    م األحالم اةبِّيدم  اة  حب   اة   و م ةد تحدث اال  

أ ةم ضقانا أو احتججقا وي   ةو أن رِّض نصوص أغانيها و سمحياتها ُقد ج ت اةيقا كقصوص  ستأي  
أأ ر ستأبل اةوطد  حاّلقأ  أو نزوقا اةث   أ  أو تقازوقا  م نأاإها  وأإِّيقا  و م وي   و م اةم  تها اة تطم  نسي  ا و 
د ةقا األ اا   ِّانم واةفمح  يزف جها رأ فج اةس  صوص كي  أناا نا اةيه  ةاد صوظ  يموز يغسل اةقُّ بوا ذّ صوَّ اة  

اذ   تصيبقا أنفاسها ر س   واة واقف  يمو ج  وال    ال نقجو  قه  وتسحمنا األةحان  ال ن ي ها ضقا وي  س اع أخ 
 ونخشم ةصيواتها.  م ةصوتهاونقساق كاة مفديد نصي ج   نأنف  قها

حبانم اة  تقون   ِّها  ّلل سبأقا صوتها  م إياطيد زفان اةم   م  ه قا ةيحب ج  م  الئاأ صوتها  وتغي   كبمنا
ا م اةوةهان  م "ركتب اس ك  نسم اةصَّ او اةمُّ   أحيانا    انتأيقا  ِّها  د اةحب ج   (اةفج)وحضو ه اةواقِّم    اةحب ج 

منم  فته  م صوتها  م "وإذا نيق ُحبك غي  يكون"  وتوت  كم اة  أغقيأ " ش كايد نيك ارأأ اةذ  يا حبيبم" اةس  
 و مه  ا يكون"  أو أغقيأ "خيص" و يها " ا  يه حديث  واةجو تِّيس  ضيِّانه كيف  خيص اةحب".

س اةِّصم رحساسيأ نان م    ا كانت تتي َّ أ  م األغقيأ  كأن  كبمنا وبأيت  يموز إار    كبمنا  م  الئاأ صوتها  
حبانييد  وقد انتشيها زفان ت أحيانا   وق اةحيام  م اةم  اةغقاح ناخل اةحيام  رِّد ا غق   ُتأبل رح اس وي  

نسيأ  طِّ  أ رحمكأ  ااة   و  وظ واة ض ون نسيأ اةخاةصأ راة وسيأ  واةصَّ او حبانم  د رحم اةمُّ اةم  
ذيد ةم يستطيِّوا اقها اةَّ ها سبأت وش    ةاأن   ا أصاّلها نجم  د قبل  حت  أ قي  اةِّصم  وبإيأاع سمفم  وبحيوف  

ن  وتثو  وي  اة اضم  ق  وتِّبث  وتت م  حاق رجمأتها وي  اطالق أغقياظ تتشا    ضا يقها  وتت ز  اةي  
أ أخمى واةحاضم  وتمأتها وي   غان م نفسها  وتجديد ن ها و وحها وحمكتها  واالنتأال  م زفان اة  ضف  

  ا قأ.    

ع  م اة وسيأ  واألناح  وغقاح نصوص ةشِّماح قوُّ تم  ألتها  واةتَّ اةفضاحاظ اة    ساعتيد  وات ج فَّ ِّب ّليد اةض  وباةي  
ل  م قأُّ نسم اةحاج وصوال  اة  توزفف حما  واةت  غيم وسِّيد وأل وأُ  د  شا ا  ختيفأ كاألخطل اةصَّ 
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غمى   اةصُّ أ واةأضايا اةابمى و بقاني  أ وبساطأ األ فاف اةي  اة سا أ ّليد غضب  يسطيد وأ جان اة دن اةِّمبي  
أضيق  د اةِّاةم   يبدُ سم واة قا  ه ا ات   .. ّلتقا نشِّم رأنَّ  وصوال  اة  انتزاز قيب واإأأ  م ّليت وتيق

 تم ال س صوُتها وتباتجها.  جوم اة  اقها واةقُّ ذّ وي أته  يموز ّليد ويون وش  اة  

كون رحبال صوتها   ت س ج   إاحظ   قحد نتمك أنفسقا ةفيموز   م   ياأ أحال ها اةج ييأ   يتأخذنا أن  
   اةِّام. و سحو ون رأنفاسها حت  

 
 أحمد ّبزون 

 .شاعر من لبنان
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 الفصولِّ  دة  سيِّ ..  فيروز  
30 

       
ورّية طهران صارم ةالّشاعر                                      السُّ

 
 اح كقج أ ةتبوح  وتهما نحو اةسَّ   أم  م حقايا اةِّ مرجدائيها اةشُّ تم تت متح غيمم اةَّ تيك اةصَّ   يموز ..
رح  "وإن ضاقت األ كقأ" " سمرا يا أم عيون وساع " . ماحبيأ اةسَّ كسم ويقم تيك اةصَّ  وأّ سم    راألسما 

 .  "حطك بعيني

يف اة شتِّل  وتأف اةِّاإأأ رانتاا  حبيبها وي  وتباظ اةصَّ    وز وي  صوتكتم يزنم اةيَّ اة    أنتج    يموز .. 
يخضم   و جأم    نة""نطرتك سنة ويا طول السّ وال تصل  سائيها  وةاد يصيها صوتك   يف  يمحل اةصَّ حت  
  .مفق  م ويقيهااةط  

 د  وفكثم اةحبيب  "بتشوف بكرى بتشوف شو دارنا حلوة"وتمقص اةِّاإأأ  محا  "درج الورد مدخل بيتنا"
 . يه سر بيدبل إذا بتبوح"ر خلّ والسّ  وتناديه "مش كل يوم تمر ...وشأه  

   ن ع بالها البكي"...د"بعو  ياهلل تنام" تنام .. "ياهللصوظ أ م   يموز .. 

 ."وطني يا جبل الغيم األزرق"وفأتم صوتك   يكبم إانّ وفمحل  م تماح اةوطد

 وحدك تبأيد ك ا  اكمم ..أ  د  حيوا ونأشوا  م اةذَّ وك ا نم قص   بيم  د  فمق اةوانّ ..م نسيم اةمَّ وفقس ج  
نأطف   وتتمكيققا  وح رصوتك اة خ يمتاح تطمقيد أّلواا اةمُّ تبأيد ك ا اةش    اةغيم اةِّتيق وك ا زنم اةبييسان

"شتي يا دني ليزيد موسمنا   ت طم س اؤنا ةتحيو اة واسم     يقها رصوتكحكايأ تأص ج   اةو ن  د و منا  م كل ج 
  وزفزا   يف ضيفا  ةيأتم اةصَّ  "طّل وسألني إذا نيسان دق الباب"وتخمج األ ض  م  ستان  بيِّم  ،ويحال"
   يف""حبيتك بالّص أ حب أ قص  وتوةد وي  نا ذم صيفي   ،" وصّيف يا صيف على جبهة حبيب"راةفمح  ح ال  
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وفكبم صوتك    "وبعدك على بالي يا قمر الحلوين ويا سهري بتشرين" م نمحل اة  ذنب أييول وسهم تشمفد  
وين صواتن .. وين  "وينن ..وح وتسأل اةمُّ  "يا طير يا طاير على طراف الدني"فم وفصيم   يق اةسَّ  وفكبم

اة   ساحاظ تضج    .. أ ف  ّلم  أ وي  حواف تخوم اةِّ م كزنمم قيد اة  طفوةأ  م ي    ونمحل راةس ج وجوهن"
 يموز     وي  ن وبقا كاةِّقاقيد ..وأق ا  تتدةَّ   م وأّلم  اة  وطد يقام  م اةأيب اة  أ  ج  فح واةحقيد ..راةد ج 
  .الماةسَّ  الم ووييكج اةسَّ  الم و قكج اةسَّ  ةكج 
 

 طهران صارم 
 ا.سوريشاعرة من 
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 قلبي وحبِّي صديقة   فيروز  
31 

       
ورّية أديبة عبدو عطّية                                              الكاتبة والّشاعرة السُّ

 
غيم؟ اةت مانزفزتم أن ظُ  .. ود خبم أو أغقيأ  ود ةحد    بتغاّود  رحثُ أ أيام ز ان   " فتاح اة ذياع اةصَّ

وظ اةَّذّ يغ منم  محا  وحقيقا   ود  يموز   وسيأم  تاظ نواخيم  حل  ِّها اة   قايا وتِّمُّ أل   نذا اةصَّ
آه  .. ) م ذةكف اةز  د اةبِّيد اة حفو   م اةذ اكمم( د أكون.  و ف   د أنا ؟أكتشف نفسم   ف   ةِّي جم  اة زنمم راةحقيد 

طمف  د ةفتام اة  ا  اة جت م يقامُ    قمون  ذ بأ  قم رغالةأ اةأيون اة تمس   م قيب  جت م  حط   أنا أويُش 
ود كل   و سؤوةأ"ود ُصقم قما   صائب    ضِّيفأ ناقصأ وقاصمم يمانا   مفم غباحو استِّالح ويقيه وب

 ...   تاوبه و ِّاناته
    وةم أتد غيم وواةم  يموز تقتشيقم أف   طاةبأ راةحم    مناوكانظ تقفجم  د أسْ   ازنح ت األ اا   م  أسم

اة ِّب جمم    وكي اتها  اةحقونأ  و وسيأانا  رصوتها اة الئام   يموز     ا أنا  يه  د قيون ووذاا  ّلدأظ أس م أغانم
 ... بو ا رِّضد.. تمكوا رِّضد": "حف ركل ج وذوبأ  ونم تأول

 واةال  يموز..   هم اةال  ال ي كد أن يفصل ّليقهم   ال

ناتم    م ةهاحب ج     نلبب آه ةو وم ُت اةس  نفسم  ما ا  ود سبب حب م وتِّي أم اةِّ يق  م أغانم  يموز     سأةت 
فاح اة  ّلم ج األ ان  اةج ييأ  وبم أغانيها قمت أخذ س ِّت أغانيها كي  ا  .ود كونها واةم  مفد  م اة حب أ واةص 

 ! و احأ اةق فس كيقأواةس  
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ونم       أغانيها ت قحقم اةبهجأ واةد فح واةط  أنيقأكلٌّ  تاا ل    ت ال  ق م تبدو ةم  يموز ركل ج  ا وقدنا  د  
باح واة ساح الم  وتغدق وييقا سال ا   م نفوسقا  م اةص   ؟تم مف  وق ةياةيقا كح ا أ اةسَّ

 اةفصول واألوقاظ .. كل  تقاسب أغانيها  ندي أ  بهجأ ةي حب يد    يموز

 ي ا كقُت أس م   ال اةحزفقأ"  و "ةياةم اةش    ةم ونم تتجي    م أغقيأ   ته ُس  يموز   يي ا  وقد أغانمتوقفتُ 
  منم راة اضم وتذك ج    م آ اق  خي يتم بدأظ تتزاحم و    م  أسم وانظ وازنح ت األ اا  نذه األغقيأ 

إِّوّ   ال وتتفاول رشكل   نقجذا  واة شاوم  حاسيساألِّواطف و كتيأ  د اة   جبوةون  دنحد  اةج يل.
أاح  م ةييأ  كان اةي ج   ..وأتذك منا كأن ها اةبا حأ    وحد ت اة فاتأم  ةال  ا نو ت يل ونا ئ وحقون   ا انتقاونون  

ل  د ةياةم تشمفد  مم ر وسم قانم   ّلبياضها اةج يل يوجاةث   ت وتساقطف   م أوته  وند و وسم اةش  األو   بش ج
غ اظ يصدح رأحي  اةقَّ   يموز وصوظ   مح  ةبست اةطَّبيِّأ  وبها اةقَّاصم ركل ج يح ل  ِّه اةخيماظ واةفمح  

ة شوا    قيبم  وتح يقم نائ ا  اة    د األغانم اة حب بأ ازاةت  ونم أ "سهمم حب"أ حب  يموزف  وأحي  قص  
يوج اة تماك أ  اةث  وبياض  نصاوأ  يشبه  وبساطأ  شاوم وحب   وذ ّ     تقاتقا ووبقج  طم رِّ ق انساني    حب     وحكايأ

  حيث كانت اةبيوظ تحتضد اةث يوج اة تساقطأ  وق سطوحه  واةج ال  أ و ديقأ اةحب ج ماّلي  ّليوتقا اةت  وي  أّلواا  
وظ يا  يموز   وأحواإه اةفسيحأ  وكان صوظ  يموز ي قحقم اةفمح واةغبطأ وفزفدنم حب ا   كم أنتج ح  قونأ اةصَّ

الم ت قحيدوكم  الم اة  ضياح اةقُّجوم  تحي أ اة  قيبك  أن تاونم سفيمم اةحب  واةسَّ  وكم تستحأيد  قيبم اةسَّ
بايا     اةابيم باا واةصَّ وإة  حضو ك اةمَّاقم   يموز يا صديأأ ا نسان  يا صديأأ األطفال واةابا  واةش 

وصديأأ قيبم  قذ أن خفق ةيحب  مو ا  ر حط اظ غمبتم وحياتم  قذ   وصديأأ اةط بيِّأ واةبحم واةجبال
 ..يفاوتم حتَّ  اةوقت اةحاضم! 

 
 عطّية   أديبة عبدو

  .استراليامقيمة في  من سورياكاتبة وشاعرة 
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 األصيلِّ  الغناءِّ  أسطورة   فيروز  
32 

 
وري الكاتب   ميشيل زيتون  السُّ

 
 د    مق اةشَّ   د ة طمبأ   سطوّ  اةِّايموقد ا نذكم نذا االسم األ  د أت ل األصواظ   يموزصوظ 

مق ةبقان اة ِّطاح  تتقان  اة   سا ِّ غاراظ األ ز   د  مَّ   قا أغانيها اةم اقيأ اة تم انتشمظ  م ننيا اةشَّ
 وقم  الس هاةذةك    تاح اة ِّ و مأ كل ج  م وطم صوتها  اح  ن  أل  اةِّاةم اةِّديد  د نول  م انتشم صيتها

يقا وي   قا تمبَّ ن  أل ا  وصغا   كبا ا   اة ذيد س ِّونا وي   دى سقيد طوفيأ  اساةق   أغيبج  وي  قيوا خاص 
طيّم  "  غقيأ ةهاأ ل أوَّ   تُ تِّيَّ   ارِّأ  د و مّ  م اةسَّ  كقتُ  قذ أن كق ا أطفاال   وأتذك م تيَّدا  وقد ا ها صوتج 
ن نذه كم كقُت  "  تم ّلقت صغيمم وي  سطح اةجيمانأّ و ق وخيطان ّلد ج  ا م طيّم يايا طي   أ مح وأنا أ ن ج

 األغقيأ آنذاك وأنا طفل  كبمنا وتِّي أقا  م أغانيها أكثم وأكثم. 

 ش  وخ وحب  اة وسيأ  واةغقاح األصيل  واة  واةحقانف   ها اةِّشقف قا  د صوتج  وحُ   ْظ تم تغذَّ اة د سأ اةَّ   نم    يموز
  نِّم أتيال وأتيال ا توظ  د وشق صوتها  واةج ال وي   دى أتيال  اةوطد حبَّ ك ا تِّي  قا  د أغانيها 

 وستبأ  أغانيها  م اةأيوا حت   األّلد.  اة الئام

يس ِّون   واةِّا الظ الاةِّ   كان و   ةهدَّ ظموُ هدَّ  قازل كي  ا سقحت غانيها  م اةأ  يس ِّْدف  ظ ها َّ كانت األ 
ا واةط اةباظ   وفس ِّها  خالل االستماحاظ   واة صانم    ِّا ل م اة  اة  صوتها   م اة دا س واةجا ِّاظ   اةط ال 

اراظ يس ِّونها رحب ج كبيم      صباح   ِّون ّلقغ اظ صوتها كل  يت تَّ    ياظ اةاي     ختيف  و م ب ان واةش  ك ا كان اةش 
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اة تم ن سقا  يها كل   باح اةفيموّز  م اة دا سونل نقس  ذاك اةصَّ  !تلأ  باح  يموزّ نذا اةصَّ  :ا نأولُ كق  
ا م وظ ك اةص  ةذ  ل اةد ج اسي أ اة ماح   وطمبا .و محا   تِّش ةه اةأيوا وشأا  قذّ كانت تاة  اةص 

 قا  وتمب ِّْت رش وخ   م حياتقا  م  حط اظ و منا  م اةوطد  وتمحاة قا يموز  ِّقا  م حي ج  أغانم واإت ةأد 
أصبحت توأم  وحقا أيق ا  و  اةحقون   نس م صوتها اةم خيم  اةِّذا  اة هجم ّلالن  ة ا ِّقا  أغانيها وح يقا

 أصبح صوتها  ؤنسقا    ونس ِّها رفمح  وحب   وإوق  كبيم    ِّقا نح ل كاسيتاتها وسيديهاتها    حيقا وسا منا 
ن نِّطيها  أ نستطيم   يد وكتبقا ود  يموز وصوظ  يموز  ه ا قيقاو  وصديق حياتقا و اضيقا وحاضمنا 

 ال ن يك سوى   ود اةت ِّبيم وقها وود  ساحاظ صوتها اةحقون  تِّجز   ألن  كي اتقااةاي اظ  وبم ها حأ  
 أسطو م اةفد اةم اقم.سطو م   ام تيك األأ قاتقحقم حمو االنحقاح واالحتمام اةِّ يق ةها  ك ا 

 أ واةِّا يأ وطول اةِّ م يا ا.ح  اةص      ت ق جيد ةها ا ّلداع اةم اقم  ونوامنواحةف أأةف سالم و  ق ا ةها  

 
 زيتون ميشيل 
ريانّيةسوري شاعر  ريانّية والفيروزّية ،يكتب باللُّغة السِّّ  . ومهتم بالموسيقى واألغنية السِّّ
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 .. صديقتيفيروزتي 
33 

 
ورّية ندى الدَّ   اناالقاّصة والّشاعرة السُّ

 
 ....( م اةأ م سهمانتايأ أنا خي   تيمان... يتام راةخيم يا) سَّ 
باح حيد   اةصرررررررررَّ   تسرررررررررهمفد  ِّم حت  نو ا    ويمَّ  تم تطلُّ رك صرررررررررديأأ و ّم اةونونم    يأأ حياتم اةَّ   أنال  

 يد ويم رصوتك اةِّذا ةتحييقم ..جم   م اة ساح تطي ج ِّيققم رصوتك اةشَّ أن س  تشج ج 

اة خ يم  كج صرروتج   ةا ةجأظُ   ا حزنتُ صررديأتم اةحأيأيأ اةوحيدم  كيَّ  كج أن    اكتشررفتُ   ديق وقت اةضرريق()اةصررَّ 
فوةأ قم  قذ اةطُّ أم.  ا أتج صرررررروتك اةقَّ اة   ةجأظ أن أنِّم ّليحااظ صررررررفاح    ا أ نظُ كم يقسرررررريقم ن و م  كيَّ 

 اةوطد  واالةتصاق ّلتماره. يتقم وي  حب ج تم  بَّ اةَّ  أنتج  .نتهاأ  حفاتها   نَّ حيد أغم ت رأغقياتك اةوطقي  

)إرآم أنيوك أحباّلم و وودنا  ..  م( ا تسر م  ق  يت واةسر   كِّت وصري    م..وإسر ك  ح غق   يت ..)وإسر ك غق ج 
نا أالم: كيف غا  اةو ن واوتل اةخزام؟ و مظ اةسررَّ .... )سررائييقم حيد وط    يِّتصررم( آن اةامم  أواخم اةصرريف

 ا إرررررآم  ... )قمأظ  جدك  م قيبم و م اةاتب   وطما ياإرررررآم(النثق  ةبقان    ذا  حت أسرررررتمضرررررم اةشررررر   ةو
 ..) سرررركموا اةشرررروا ع وت وا اةشررررا اظ   ود اةحما  م ةبقان و آسرررريها  يتج غقَّ  ( ..أنت اة جد ةم يغبج   اة جد 

 يانوا ّليموظ .. .ا خ صرمنا اة سرا اظ .وفقك ياحبيبم صرمنا اةحب اةصرَّ  .. احاظ ز ووا اة دا م نجموا اةسرَّ 
 إوا ع اةأدس اةِّتيأأ (. وا ع ..ةيأدس ) و شيت راةشَّ  يتج غقَّ  ا تِّم يا ّليموظ تمتم األيام( ..ام يانوا األي

م ( أودتقم اة  وواةم أةف ةييأ وةييأ منم ّلبيت سرررررت  ّليذك   م اةختيا م  تم ..)ّليتك يا سرررررت  قم اةم ّليت تد   ا أتج 
وفيأ أ أمظ و ّم  أإررررررواقم اةطَّ   اةفجم  انَّ )أ تِّم يا أةف ةييأ غي أ اةِّطم   اةهوى يمّو غيييه  د ندى  

ا قا )نل تسرررررررررررتِّان أي    أحاظ األندةسررررررررررري   م  دى اةدنم(   ا أتقم اة  األندةس  م اة وإررررررررررر   وحكاياك خ ييأ  
ها سيم األ فج  سك نا فقا ..( ...) تاحظ  ِّذّلتم  م غيهب اةغسق  كأن  راةخييج وةياةيقا  أو يستفان  د اةقَّ 
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 آه  أسرررر ِّقا .. .. )يا إررررانّ األةحان .. قد أتاك يِّتذ   ال تسرررريه  ا اةخبم() .. (أل قّ  م ا  ج اةاوكب اةدُّ 
 .م وأّلم (نى رأ  ج راةذنب  أ ديك  د اةمَّ  ال  )يا غصد نأا  كيَّ  .. م (أ اةِّيدان يا ال ةي ج  ن  

ه  ةفقم اةبيبل نجوى حب    وإرررررررردا اةهوى    ا نبَّ م ةيطبيِّأ ) يا حبيبم كيَّ أ وحب  و انسرررررررري   شرررررررراوّم اةمُّ   ا أتج 
 ا أت  شررررررررراوم اةبِّد واةفماق ) سرررررررررأةونم اةقاس وقك يا   اةوتد وأضرررررررررقانم اةهوى كفماش ةيس يدّ   ا ره(

) يرا تبرل  ل  مم  را  قاون سرررررررررررررروا (.م يرا حبيبم  وألوَّ غق ج  ويم   حبيبم كتبوا اة كراتيرب وأخردنرا اةهوى  ّليِّز  
طرايم وي  أطماف اةردنم ةو  يرك  ) يرا طيم يرا . بقرا ( تَِّّ اةيم رِّيرد خيفرك حبرايبقرا ّلت وج  ترل اةِّيرد ون رك 

اة خيص )ركتب اسررررررر ك يا حبيبم واةحو  اةِّتيق  تاتب  يت ةيحب ج غقَّ  تحكم ةيحبايب إرررررررو ّلقم يا طيم(.
م اةدنيم واةأصررررص اة جمحأ  ّليبأ  اسرررر ك يا حبيبم واسرررر م مفق  ركما ّلتشررررت ج اسرررر م يا حبيبم وم ل اةطَّ 

 ّليق ح  (

األصررررررررفم ننب أييول تحت  وود اةخمفف )و ق اةفصررررررررول يت ةال ج بيِّأ  غقَّ خأ رشررررررررذى اةطَّ كي اتك  ضرررررررر   
تم ( يتك راةشر  حب   يف ..يتك راةصر ج تم .. حب  أ ( ) رأيام اةبمن وأيام اةشر ج توف  تاح )  تِّت اةشر  باّليك( ود اةشر ج اةشرَّ 

يج ت يج ..تيج )يت ود اةث  قَّ غ  ق  م وز ع تديد رحأيتقا يِّي (ننيم تيزفد  وسرررررر قا وفحي   وتد    م يا) إررررررت ج 
ضرررراوت إررررانّ )وأنا أتم  يج واةحما اةَّ يت ود إررررانّ وأةِّاا األطفال وي  اةثَّ م اةدنيم تيج( غقَّ وم ّلتشررررت ج 
 يج ( .تم وم ييِّب واةكبم وإانّ رِّدو صغي  اج صمظ 

اآلن  م قيبم( وةم تمتِّش األةحان حت    ائم ) بيِّم أيد أنت اآلن ةم تزنم وي  ن بم..يت ةيمبيم اةضررر  غقَّ 
 بيم زا  نذّ اةديا   وكسانا اخضما ا (اةمَّ  بيم ..بيم ) اةم  ود زفا م اةمَّ  وإدوظج 

 يف ..يتك راةصرررررَّ )حبَّ  ( ..يف  تِّتقا قمفبمسررررر ح يا  يت ةيصررررريف )صررررريف يا صررررريف واتبهأ حبيبم  ةو  غقَّ 
ةيبحم   يتج ووقاقيد ( . غقَّ أ وإررهد )صرريف يا صرريف وكمو كد واكل  د تزفد تغزل  حب   تم( ..يتك راةشرر  حبَّ 

   . الهول واةم ج  س  واةجبال واةونيان  واةسُّ غقيت ةييل واةأقديل  واةأ م واةشَّ  ) إايف اةبحم إو كبيم(

أ )وقف يا أس م  م اةك وقدّ و انسي   ا أتقم  م  شاوّم اةمُّ   ام.اةفصول واأليَّ    م كل ج    وتونم نائ ا    كقتج 
 ت رأغقيأ )تا م اا األسرررر م. تمن  اةشررررَّ   مظ رأغقيتك وأحببتُ ايأ غمام( تأ   وحك أ وتاا و حب  قصرررر   كالم ...
ما األصرررررررررريل ) يا تا م اةوانّ طمبت وواننم  ا يشرررررررررربه ة  اة اضررررررررررم واةحقيد واةطَّ ا  ُتِّيدنا  تماةوانّ( اة  

 .األحالم  د ذكماك (

بمان جيت ةاّ اةحزفد  غقَّ أحببت صرروظ اةقَّ   مظ رك( وتأ َّ   اّ وغد ج ةجبمان خييل تبمان ) أوطقم اةقَّ   غقيتج 
هم واألحالم  يل واةسرررررَّ تختبم األحالم(  اسرررررتيه تك وأصررررربحت واإرررررأأ اةيَّ  كون يل و م  وا اةسرررررُّ )سررررركد اةيَّ 

بم(  م إرري تك اةصررَّ اةدَّ   )أ اك وصررم   غقيت ألّلم  ماس"ألح د إرروقم وسررِّيد وأل    ِّماحيت ألوام اةشررُّ غقَّ 
 يأ واصم و قصو  وزفان.إا كك  م  سيمتك اةفق      د كي اتهم وأةحانهم دائِّييت ةيمحاّلقأ اةم  غقَّ 
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قا  م  ان وكان ( )نا ةسرريا م  ش وم ت شررم ّلدا حدا يد شررها ن شررأ(  ا أتج يت األغانم اة محأ ) كان اةزَّ غقَّ  
 ِّيدم ...حالظ واأل سياظ اةسَّ اةم  

فم  نراةرأ واة يرك  يِّيش يرل واةأقرديرل   يس اةم ج اةيَّ   واي رأ )نراطو م اة فراتيح  أ  كقرتج اترك اةغقرائير   م  سررررررررررررررمحير  
منا نائ ا راةوطد واألصررراةأ تم تذك ج أ اة  أأ ّلثيارك اةفوةايو ف  يِّيش   ووو(  م ظهو ك وي  اة سرررمح كقت  تأة ج 

 . وخواةش  

أ  سرررفيمم األحاسرريس اةبشرررم  أنت سرررفيمم ا نسررراني   يت ةال ج غقَّ  ةبغدان   يت ةفيسرررطيد يت ةسرررو فا وةبقان  غقَّ غقَّ 
أكتشرررف ةك   اسرررت اوها  مم أخمى ألسرررت تم رج اةها  نائ ا   أودظ اقيأ  أغقياتك كثيمم  كي ا سررر ِّت أغقيأ  اةمَّ 

 .أغقياظ ةم أس ِّها سارأا  

 يتصرررررأأ  أ  ةحااتم  ِّجونأ رصررررروتك اة الئام  أنتج حياتم اةيو ي    صرررررباحم وظهّم و سرررررائم  أنتج  أنتج 
م رأغقياتك رصررررروظ خا ت  يأتيقم  وا أتمنَّ  كان  حيد أ شرررررم  م اةدُّ   م كل ج يالحأقم   كأن كج ظلٌّ  ِّواة مر

  اح. ق وأ تأم اة  اةسَّ صوتك يشدو  د رِّيد .. أحي  
  

 انا  ندى الدَّ 
   .من سورياكاتبة وشاعرة 
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 المنارة   فيروز  
34 

 
ورّية   نبيلة مرعشي الكاتبة السُّ
 

 أن تابم تم تقس  نائ ا   يموز نم األغقيأ اة  
 حماح أصغمتم تجِّل اةص  نم اة  

 وتجِّل اةأ م أكبم
 اةمفو نّ تانيمو صرررررروتا     قذ سررررررقيد وبِّد  ا فا أند سررررررون ةم تمف نان م   انأ نو ظانمم  صرررررروظ نذه اةفق   انَّ 

ا خأ .. أبقاني  كصوظ نذه اةي     اةش 

نو    اطئ واة قا مفيقأ واةشرَّ وصروظ  يموز نو اةسرَّ    وبِّضرها إراطئ وبِّضرها  قا م   رِّض األصرواظ سرفيقأ
  اةأصرائد   تغا   قها     اة وسريأحتَّ   وظ ِّم واة وسريأ  واةصرَّ واألكثم  د اةشر ج   وظ واةصرَّ    ِّم واة وسريأاةشر  

  .ِّمأ أخمى  د اةش ج رصوتها تاتسم حيَّ 

 . "مق واةغما نو نسيج وحدم اةشَّ   صوظ  يموز أت ل صوظ س ِّقاه  م حياتقا انَّ "
صررررروظ هللا  م "ذيد ّلهمنم صررررروظ  يموز اة الئام انيد اة  ِّماح واألنراح واةفق  أان واةشرررررُّ ا ود  أّ وأقوال اةق  أ   

  هم كثيمم وسوف نو ن اةأييل  قها. " األ ض 

 تاحظ  تو تأ   قذ اطالةتها األوة  قبل نصف قمن ونيف" :حبانماحل اةِّ الق  قصو  اةم  قال وقها اةمَّ 
  :  صوتها   ي ز وإطالقأ صوتها   ي زماضا أ اة  ت ال صوتها و ونبتها اةخا قأ نم ظانمم ال تتامَّ 

تِّل  قه   وظ  د صرأل وتجا ا خضرم ةهاو ا خيف نذا اةصرَّ   وظ  د خوا ق  ا تاح  م نذا اةصرَّ  وكل  
ن  جم    دْ ه ةم يكُ ألن    ِّماح  م ةبقان واةِّاةم اةِّمبم  اةشررررررررررررررًّ اس حتَّ م ره اةقَّ تأ     اةِّصررررررررررررررم   زا   د   وز نذا

 ".صوظ وحسب 
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 ن ر أرد تره اةفرائأرأ ةارل ج  يموز صرررررررررررررروظ  غيم  حردَّ  انَّ " :و ماحرل حييم اةمُّ و م اة بردع اةمَّ وقرال واةرد  راتردم اةمُّ 
 . "أاألةوان اةغقائي  

  تم تختبئ وقد ذكم اسرر ها واةِّتب وي  نذه اةاي اظ واةحموف اة     وبصرروتهاا وفأوةون وسرريأوةون  يها  قاةو 
 .. وال تستطيم نأل إِّو نا اةحأيأم

 .صوتها يصدح  م األ تاح كزوبِّأ تيف ّلقا األقدا  وقد قال وقها أحد اةِّا اح: انَّ 

 يا غبطأ األ واح  م سجِّأ تقزةت  د واةم إاسم
 ة  واقما جهوةأ األصداح ةم تقسب   يحاح جهوةأ ا 

 نبموتقشم صوتها اةذَّ   صباح تم تشمق كلَّ  س اةَّ نم اةشَّ  :قولأنا أو 
  .تبمان خييل تبمان ةم يكتب وقها ن  أةاد  ا يقأص  يموز 

 ت رصوتها اة الئام غقَّ 
 ةجبمان وغد ج اّ أوطقم اةق  

 .. مذّ أوطيت ةتغق ج اّ اة  ها اةق  وكأن  
 . ها اةأد ها اةأضاح وكأن  وكأن   .. ذّ صبغت ره تبهتماةبييسان اة  ها وكأن  

 

 نبيلة مرعشي
  .كاتبة من سوريا
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 تغيب   ال شمس   فيروز  
35 

 
ورّية   زوات حمدوالّشاعرة السُّ

 
يس م    ا ال  د  ق     وحتم تغذّ اةمُّ وفصاا ّلقشوم اةفمح اة    الَّ ا  أ دي  باحاظ اةقَّ دم اةص  يس م صوظ سي    ا ال د  ق  

وي  وقم اةاي اظ    محا    وفمقُص   الَّ ا  أ ووذوبأ  اة فِّم  ق   د  و اق اةصَّ أ اة قبِّث  د    ة الئاموظ اذةك اةصَّ 
 .. أ د حقجمتها اة اسي   تم تقطيقُ اة   وصدى األةحان

ز  تت ي    انأ نغ اظ  ن    فِّم اةجمس  باح واة ساح  م اةص   و كان  ز ان   ةال ج  صوتها  تغيب  ال  إ س    يموز
اة  تأديم    تسِّ  نائ ا    ذّ يحيل حياتقا اة  األت ل اة    اةج يل  م  د أتل اةفد ج تغق     غيم  سبوق   رإّلداع   ق م

 األوذا واألطما واألوجب واألحي  واألت ل.

قيوبقا   ت ألم ووقد ا تغق ج  وييقا ّلذةك  ن ت د  أنون اةج ال  ن رحقجمتها تيو ج   ا  م رإحساس غمفب تد  تغق ج 
 صوتها    ن يِّشقف أ  وكل  د يِّشق الّلدَّ   أغانيها   ن يحبَّ أ  وكل  د يحب الّلدَّ   ّلدفح صوتها ووذوبته   سِّانم  

    ه و ِّاناتهيقس  ره ن     آ قا    الذا  وتد  م صوتها  و تفاح حبيب أم  د ةووأ  ماق  وكل  د تأة  

 اك نا وف  أ زويم طول 
 وسقيد رأيت 
 نساك أنا أتما  يهد 

 قد ظ نسيت  و ا

 وتماحه ..   يداّو ره  ِّاناته وطِّونه ةأم  م أغانم  يموز ّليس ا     طِّقأ  د حبيبه تيأ  وكل  د 

 



120 
 

 تِّا وال تجم  
 واكذا ويم ج 

 أ اةاذرأ  ش خطي  
 م جوودنم انك  ح ت
 وتِّااااا وال تجم 

أ  اة ِّيشي  رسبب ضيق األحوال  أ أي  طفوةأ حأي ْش  هم ةم تِّج  ِّب واة ِّانام  يموز خمتت  د  حم األةم واةت  
اضا أ اة  وتون  با و يِّان اةص ج  ونم  م  فِّان اةِّ م    رِّد زواتها تو يت اّلقتها حت   أ اةحمتأ واألسمف  

ووتدظ  م  خمج  د  وح األةم واة ِّانام  م حياتها   ة الئاموظ ا ذةك اةصَّ  اّلقها اة ِّاق  م حياتها 
  بيِّيأ  غا قأ  م اةبساطأ واةطَّ   صدق ووذوبأ   ل ج رإحساسهم رك  ت ةيقاسج وغق    اةغقاح اةحضد واةوسانم اةحقون 

 اس. خ اس ها وصوتها وإحساسها ةدى ت يم اةق  ةذةك تمسَّ 

 .. اةبِّض  تساحل
 اةذّ أوط  ألغقياظ  يموز  وح اةحيام؟!  ا

 .. اةِّصو  ةتاون خاةدم وي   م ج  ي و أ أوطانا صفأ اةدَّ  حد واألناح  اان اتت اع اةاي أ  م اةي  
 !ونأاح   رأاح   خاةدم  م اةأيب واةوتدان  أنتج  باحاظ ا م اةص  كقَّ    يموزتقا .. نهان حدان 

 
 زوات حمدو 

 شاعرة من سوريا.
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 ائمة  الوجودِّ المعجزة  الدّ  فيروز  
36 

 
ورّية ليندا الّسعد  الكاتبة السُّ

 
ّليد اةفصول وتصِّد   أن تأفجزف  قوس قزح. أصارِّكف   س وتختمقف اةش   ود  يموز يِّقم أن تي سف  أن تاُتبف 
رحال    وأن تشِّمف   ."ننيم تايزفد  وس قا وفحال  م ياإت  "   محيد تس ِّها تغق    ل راة طمج وتتبيَّ    غي أ  وي  ظهمج 

 تم تقتاُم حبيبها صيفا  وإتاح .تيك اةِّاإأأج اة  

مف  أن تاتبف  ق رخو  كي اظج نزا   ركي اظج تبمان حد  االحتماق ود  يموز يِّقم أن تيتحج  يقتشُم    وتستقشج
وأْن     حبانموأن ُتْدنش ةِّبأمفأج واصم و قصو  اةم      وح  يي ون ونبم  وأن تي سف   فس.يب  م حقايا اةقَّ اةط  

 . 1979يخ وام تبل اةش   يا  سقأ: (23ةها  م و م ) ذّ و جأْت ره  يموز ةييح جدف حبانم اة  تثجق ّلزفان اةم  
 حبانم. ةياس اةم  إوُتسم   ّلداع زكم ناصيف و   ةاي اظج سِّيد وأل وأْن تتِّج بف 

 .نشأ وبيت اةأصيد  هم  قبم اةد    نِّون اةيها د ةها  مَّ ة  أّ إخص  كتب أو ةح  ا د  يموز  نقطيقُ  نائ ا  
 ةتفِّيه.  ود أن تاون انسانا   هقاك اةاثيم ف أّلدا  تتوق    ال  تقا  د خالل أغانيها نذه اة أوةأ:تم وي   يموز اة  
تم  اة   ا نسان ايف  قاةت االحتمام. اةفد اةق  وةم تِّمف اال    أأ  قاةت اة حب   اة حب  تِّمف اال   تم الاة ياأ اة  

 أ ةال ج رأِّأ   يه. وكانت و ي    واش اةوطد ناخيها

  أ واةأانمم وإط  منى وبيموظ و ك  تم طا ْت ّليد اةأدس ون شق وقيِّأ رِّيبك و د ج رصمى وباةح ا ُأ اة  
 ييب... ون وع اةِّذ اح أ ام اةص    يموز.. أغانم اة يالن  كقد فأ.سا

ت ةساوم اةبمفد وغق     بيمح أزنا  اةمَّ أت ةتفت  وصف    وحزنت  م تساقط أو اق اةخمفف  يم م اةط   نْظ غم  
ةتخبمنا أن اةحب    تأم  م اة قتصفأ حب  أ  م أغانيها كانت نقاةك قص  إخصي    ووقد كل     وسائق اةبوسطأ
 واةحما كانت  يموز تأتص ةحااظ  د اةفمح.  وبيد اةحب ج   وقت وكل ظمف  وتون  م كل ج 
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يغفو   وح  م صوتها واليقام اةضَّ  تم الاألسطو م اة   وقها  أنت ةم تِّم ها.  س  م حديثجكف ان ةم تي س اةشَّ 
 اةحب  م أغقياتها. 

اة    يموز  م أغقياتها  وغ يت  أد ت أ.تقا اة وسيأي  ه ّلهوف  أن يِّتمف اةِّاةم كي  م  يموز  ذةك يِّقم أن تغق  
  ان. غأ واةجغما يأ واألنيان واةز  اةي    ساحاظ ّلهي أ  د

صوظ  يموز أت ل صوظ س ِّته  م حياتم. ونو    ا كو سك ود  يموز: "ان  ن  آيأ األوبما اةهقغا فأ  قاةت  غق  
  ى خم أ  أ  أ  ا نزا  قب انم  أد قال ود  يموز: "قصيدتم رصوتها اكتست حيَّ     .."واةغما   مقج  م اةشَّ   هد وحْ   نسيجُ 

  ."ِّم د اةش  

 ك ا قال ّلوةس سال أ: 
 ائم ووأج  م اةم  أسطو م اةواقم وآيأ اةم    يموز يا"

 تقز ةْت  د واةم  إاسم ياغبطأ األ واح  م سجِّأ  
 " ..  جهوةُأ ا يحاح  جهوةُأ األصداح ةم ُتْقسب اة  واقم.

الم  تدانم اةحب واةج ال واةس     اموتصيم  م حاةأ  د االنخطاف اةت    ا  وحك ِّقد ا تست م ةها تتهذ  
  أنت ّلذةك تتأ تح وي  غي أ وتسا م نج أ.  م.م األخالق نون  ِّي  وتتِّي  

 أ.ج وي   يوج  قحد اظ اةجق  ذنب  م  حيأ ونتزة  : أن ن ا صغاح ةها
ا و ازةقا تانزفد ةالست اع ةها ك ا نأبل اةحيام نون  كق   تم ضبطت حواسقا وي  صوتها. هم اةوحيدم اة  

 حدُ وتتَّ   اة  نواخيقا نون استئذان ها تتغيغلُ ألن       م األغقيأن تيك اةوقت ةيتفايم حت   نحد ال إموط.
 .وحج اةمُّ   رأحاسيسقا ةتجول  م  حااج 

ذّ واإه ت يم  اةحديث وقها نو اةحديث ود اةحيم اة   صوظ اة الئاأ تمن م  م أ تاح اةاون.  يموز ..
 وتشا كوا  م نسجه.    اةبشم

  1998 ا  م  أد  حل وق   ظ  م وصم نزا  قبانم.دف ةج ِّانم كونها وُ أ اةس  ها  م ق   غمى أن   قم اّلقتم اةص  تحد ج 
اة هم أن ُه      ةو كان إهما  قاةت : حت    ه وام واحد  أط.قيت ةها: ان    .1997نيا سقأ  ّليق ا نم تاحظ اة  اةدُّ 

 سأةتها:  اذا تأوةيد اذن ود  يموز؟!   ُوةجْدُظ. وي  قيد اةحيام يومف   كانف 

ا  اةت     إِّوّ  ّلوتوننا ..  ِّب ّلل  د اة ستحيل أن أصف و د اةص   فايم رِّدم وتوننا قاةت:  د اة ؤةمج تد 
 : غقيتهاأ  هم ك ا تأول  م 

 "  ض  ها كتاا  وال اجن وتها  فشُأ األنيبج   حاسد  ال واقم ..ضحكُأ اةسَّ   وا ..ييك  م اةد  تاد س اةي  "
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 وقد ّلدأظ ّلذةك  قذ أ بِّأ إهو .   اةغيتا    ف ود تِّي م اةِّزف ويها ستتوق  منم أن  تأتيقم اّلقتم اةيوم ةتخب ج    م  
ةذةك ستختا     ي كد وز ها وي  اةغيتا  رِّض أغانم  يموز ال أخبمنا أن     س اة وسيأ د    بب أنَّ واةس  

 أصدق اآلالظ  م قول اةحأيأأ. اةِّونف  ألن    اةِّزف وي  اةِّون 

    أ  مفدم كفيموز   وإخصي  إا خأ قا أ  رِّا أ قيِّأ  م كي اظ  وسطو    ّلل  خيف أن تْج مف   ا  صِّب تد  
  واةفد ج  ن تسكب  خزونا  كبيما   د اةِّ لج أ أنت تحاول   اةحمف ُم اةاي اظ وفتوهُ  نبأ  وتتِّثَّ  تأن بُ  اةأيم ي 
 ونل ُيْسكُب اة حيُط  م كأس  اح؟!  واالنسانيأ  م  أاةأ   وا ّلداعج 

  ارأ  ةبمنى .. سقديانأ اختا ظ أن تاون وم   يا  إأيأأ قاسيون  يا  األ ز يا ّلقأ   سسيييأ اةش   اوذ فقم يا
  أ امف  و تواضِّأ مصغيم ها  ه ا كبمظ تبأ   ةاق   و ق ركثيم كم تاون  م  أا جكج أ  ةاي اتم أن تاونف  يتُ ت قَّ 

مون     ه ا كتبقا وا تك ووا أ اّلداوك.  . وطائكج اةث ّم األصيلو  أ ام اّلداوكج  نشِّم أن قا  أص 
  يموز أطال هللا  م و مك.

 
 ليندا السعد

 ا. كاتبة من سوري
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 القمرِّ  .. جارة   فيروز  
 أعرجَ  في زمن   فرح   جرعةُ 

37 

    
وري الكردي غريب مال  زالل                                                 الكاتب والنّاقد الس 

 

نذه اةفتام   يد ك أنَّ   سم اة ِّهد اةوطقم اة وسيأم  م ّليموظ اة وسيأا   ح د  ييفل أحد أنم  ؤس ج د ةم يكُ 
ها اة  كو ال ا ذاوأ  تم ض   واة    انسأ  د و مناتم ةم تتجاوز اةس  ( اة  غيمم )نهان  زق ونيم حدان اةصَّ 
حد واة سؤول و م اة ي  سيأم حييم اةمُّ أ  ستاون  ياأ اةغقاح اةِّمبم وأيأونته  ك ا ةم يكد يد ك اة و بقاني  اةي  

م وي  نحو  قفمن  ل  م  م ألو ج غيمم وإن أوجب رصوتها وتِّيتها تغق ج نذه اةصَّ   أ أن  بقاني  اة وسيأم  م ا ذاوأ اةي  
ا    يد تدَّ ان  واةغاةم واةث  ها  رحجم اةفيموز اةق  ه أوطانا ةأب  يموز تشبُّ   أن  حت    صوتها اة الئامروأّلهمته 

ذّ يِّون تذو ه اة   واةدنا اة     أنَّ ل اة  أسطو م اةغقاح اةِّمبم  حتَّ ها ستتحوَّ يد ك أن   دْ أقول  غم ذةك ةم يكُ 
يس توزفف اة   د سأ ةقأيها  د  د سأ اةأد ج  ذّ اضطمَّ واة     ذّ كان يِّ ل  م  طبِّأ صغيممواة     ا نيد

ألس هان وةييي   مان  د  انيو اةجيمان    أغانمدن ذّ كان يس ِّها ونم تدنأ  واةَّ ي  وا أ ةسوح حاةته اة ان ج 
وةم   أتيك أ ام اةِّا    اّلقتهم  م رانئ األ م أن تغق ج  ا تقم  اقتقائه" ودانيو كانت األسمم واتزم   اةم   حت  

وستاون ّلم أأ    أم  أط األغانم اةوطقي  ها ستغق ج الظ اآلخمفد و حاوةأ اققاوه رأن   الحأا  رِّد تدخُّ االَّ  يمضف 
غيمم تيك ستاون تا م ةيأ م وفاس يقأ ةيشام وقيثا م  اةصَّ  اّلقته نذا األا يد ك رأن   دْ أخيها توزفف  ةم يكُ 

تها  ادم صباحاحم  وسي  ها ستاون صوظ ةبقان  صوتها اةسَّ د يد ك رأن  ةيس اح وإجمم أ ز أخمى ةيبقان  ةم يكُ 
ها    وبأن  الس هاطوارم ةبقان تخييدا   أحد د صو نا ستزف ج يد ك رأن   دْ وصباحاظ األوطان ت يِّها  ةم يكُ 

قت  م  واةغقاح اةِّمبم  رحق نإ     ستاون  م األخوفد  حبانم )واصم و قصو (  و م  م واةم اة وسيأ
    أ أ راةغمبي  مقي  اةشَّ   أ    زتت اة وسيأأ وةألغقيأ اةِّمبي  اةِّمبي    حبانم  محيأ تديدم ةي وسيأاألخوفد اةم  

 ا ج. ط اة س وع واةدَّ وفيأ نم اةق  قصيمم  م ز د كانت األغقيأ اةطَّ  أغانم ت وغق  
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اا واألنراح  وسيكتب وقها  ِّماح واةاتَّ   ّلها اةشُّ ت سيتغق  قواظ اةس  اةس   اّلقأنهان  يد ك كل نؤالح رأن   دْ ةم يكُ 
ص ةها  ِّا ض   تدان  شا بهم  وستخصَّ اج انون وي   أ  وسيمس ها اةفقَّ م وقها أطموحاظ تا ِّي  وستأد ج    ان أَّ اةق  

ذّ وظ اة    إاوم كأنسم اةحاج أن يي س صوتها  اةصَّ دنا وأغانيها   ييس كثيما  وييها أن يت ق  أ تخي ج خاص  
: ييها أن يأول إاوم ك ح ون ن وفشاط ح واة قا م  وةيس كثيما  وفيقأ واةشَّ  قه   هو اةسَّ   تغا  اة وسيأ

  وكذةك ةيس كثيما  وييها  "حماح أصغم واةأ م أكبمها تجِّل اةصَّ تم تقس  نائ ا  أن تابم  وبأن  اة    األغقيأ  هاان  
ِّاّليم واتزم ود  األس اح واةت   كل  و  ساةأ حب  د كوكب آخم   : "أن هاإاوم رأا أ نزا  قبانم أن يأولف 

  وةم يباةغ  "ِّمأ أخمى  د اةش  قصيدته  ِّها اكتست حي   يبأ  يقا  وبأن  ها وحدنا  صد  اةط ج وصفها ألن  
د    ك ا ةم يباةغ اة وسيأا   ح   "ذّ  سم خا طأ ةبقانوظ اة  اةصَّ  ن هاا" اوم طالل حيد  حيد قال وقها اةش  

 ." اح الك  د اةسَّ   ن هاا: "وبداةوناا حيد قال

وفكفم أن    ذّ يأتما  د أةف و لم ودن  صيدنا اة  وح يت  د األةأاا  ا يغط     يموز كل نذا وأكثم
     انيد واأل بِّأ فد  م ا نتاج واةِّ ل   هم تأتما  د وا ها اةث  انم اةِّاةم اة ست م ج  د أقدم  ق   ن هاا :نأول

 ونم  ازاةت تِّطم  د   ا  ةم ن ل  د نض ها. 

انيد  أ   يكان تاون ضيفأ وي  أو ال كثيمم ةفق  شكييي  أ اةتَّ ي  اةفق ج   احأألنخل اة  حضو نا  م اةسَّ   نذاكل    سأتُ 
اظ و وان  ختيفأ ّلدحا  يزال يحبو   س ونا ّلتأقي  ك ا  س ها  د ال  وي   ختيف أ اكد تواتدنم   س ها اةابا 

واألسون )ةيديا تقاو(  اة  اةخ(  وباألّليض    وبدهللا اةحزفّز   فتا إاةيتاسام   صاص )زفان اةم  سم راةم   د اةم  
أ ) صطف  خضم(  وباةحمق وي   مو ا  ّلمس ها راألقالم اةخشبي  و اّ ) اّ  اتدم(  سم راةِّسل واةشَّ اةم  
(  وباةش   خشب )ت ام اةِّاقل  خييل ح سو كاة وكوال )نواح خييل(  وباة يح  اةخ(  وباةأهوم )ة يس حواّ 

أ  هم تِّشق  ا تمسم ره  د  طبخها ك ا  ها آيأ نانم اة صمف  وكوال وبهذه  ِّيت اطم واةش  وباةجبقأ وباةط  
  راةتها ها  م تأوم   وكوالتِّشق صوظ  يموز  ووشأها نذا نو  ا ن ِّها ةمسم  يموز راةخضمم واةجبقأ واةشُّ 

ى ةيمس ها راة أيوا أ ام حشد  د  د تحدَّ د غبمم(  ّلل نقاك  ف اذا تاوت  وباألةوان  س ها كثيمون ) ح   
ان(  م ةها  ِّمضا  كا ال  كاةفيسطيقيأ ) ائزم طح  أ  حدونم  اضا أ اة   د سخ  وض د  تمم ز قي  اس اةق  

أ  كل واحدم  قها تحاكم احدى أغانم  ي  وشمم ةوحأ  ق ج  أ بم  يموزفاظ وطقم  ضمَّ  راسم ووقونت  ِّمضها
 ننم ةبالنّ  احكييم ود    وتز ع  يه األ ل واةحب واةحيام )وطقم    وحتم تقِّش اةمُّ  يموز  تيك األغانم اة  

وم  أنا وقدّ حقيد  ركتب اس ك يا حبيبم  أنا ةحبيبم  اةق   ّليدّ  يا تبل اةبِّيد  تايبيم سالم   د وز ج 
نت تايم  خذنم يا حبيبم   م قهوم وي  اة فمق  زنمم اة دائد(  وكذةك أوحبيبم اةم  إايف اةبحم  ركمه و 

  ام سالم ةفيموز" ضمَّ ر ِّمض  م ن شق تحت وقوان " د اةشَّ ها وّ  أسا أ تحجاح حيد خصَّ  ِّل اةسُّ 
حبانم  ست وشمم ةوحأ   سم  م رِّضها أغانيها و م رِّضها اآلخم صو نا وصو  زوتها واصم اةم  

ها صوظ ن  إأ ونان م  و ي  أ غق ج ي  ها حاةأ  ق ج ان  ع ة ِّمضه قال: "و ختيا ه ةفيموز ك وضاّلقها زفان  وود سبب او 
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م تِّيش  م صباحاتقا كل يوم وتهديقا اةج ال واةحب   يموز حاةأ  اقيأ  ونم تما أقا   اح ةأل ض  ناةس  
 ةها وةو قييال   د نذا اةج يل." .  ت ةقا اةاثيم  وةأد آن األوان أن نمن   قذ ز د رِّيد وقدَّ 

(  365 أنتجت )    دفس حيد زاوتت ّليد  فشتها وأةوانها راةز  أ أ ل اةمَّ ِّوني  أ اةسُّ وكذةك نقاك تجمبأ ةيتشكييي  
 د كي اظ ووبا اظ  د تمانيم  يموز وأم كيثوم  واةأائ أ طوفيأ    االقتباسوحأ رِّدن أيام اةسقأ  ِّت دم وي   ة

ظ حمش ةوحأ أندانا ةها رِّقوان احدى  رطول قا تها  وبطول و منا  وةيس آخمنا  ا  س ه اةفقان زاند وز  
وئم وي  اةحاسوا أو  ا  اةث انيد  س ها رخ س ةوحاظ وباةأيم اةضَّ "  و م ويدنا أغانيها "ويونقا اةيكج 

م اةغما يك حاتم وم أ  أد  س ها راةخط اط اة صّم و ص   ا اةخط  ق م وي  اةحاسوا  أ   اةم   يس   راةفد ج 
و م ةوحأ أخمى  اّ"  ا   د كي اظ أغقيتها "أوطقم اةق  اةِّمبم  راةاي اظ   س ها ونم تمتدّ  ستانا   ص   

اظ  ح  ا اةق  و م ةوحأ  اةثأ ركي اظ أغقيأ "زنمم اة دائد"  أ َّ    فقها ركي اظ أغقيأ "وودتك" ةيشاوم نزا  قب انمتز 
قتمبت  د  ال يد ةوحأ  وكل ةوحأ ّلداخيها أغقيأ  ا أ د أغانيها رأو ال نحاسي  وّ  حسد اةحيبم  أد تس  اةسُّ 

ل  د  ها  م ّلدايأ اةِّأد األوَّ قد     اةخ  ..  اّ وغد  ةقَّ اةأ م تيمان  سقمتم يو ا   أوطقم اأ  قها: نحد و  يموزف  
جمبأ  م  يموز  نذه اةت    اةحيبم رأن    وّ  أوال  و م را فس الحأا   وفأمُّ اخل اةسُّ نذا اةأمن ض د  ِّمض  م اةدَّ 

تس م صوظ  أ  نف سمفم  ا ان ِّوني  أ اةسُّ شكييي  اةتَّ  أ  وي  حيد أنَّ ي  ل  م تجمبته اةفق ج ت ةه نأطأ تحوُّ إكيَّ 
طما نم  فشأ ووي   دا   ال يد ساوأ تخمج ّليوحأ  يموزفأ تُ طما ةها يدانا  تسمع اة  اةم ج   تُ  يموز حت  

 . األخمى وذوبأ  

ل رحما  رأ واج  ختيفأ و تبايقأ   شكييم يطول وفطول  واألس اح كثيمم تشك ج اةتَّ  اةحديث ود  يموز  م اةفد ج 
نذا اةبحم  أج نا  د ضف  ؤُ يْ  ج  م أس اح تمَّ وشوائم  نون ن اسأ  نم تم  ختيا  نذه األس اح وي  نحو ا وتمَّ 

بايد ّليد و ل وآخم كبيما   اةحديث ود  يموز  م نذا اةبحم  اةتَّ  ظهمف  اةهائج نون أّ تخطيط  سبق  وإن  
اة    نُ قد نِّو     د األيام  داظ  م اةحديث وقه  سقتمك ذةك ةيأان اظج اةابيم يحتاج اة  اةاثيم قد تِّجز اة جي  

 حيد.  نا ا  ييسِّقا  م كل ج   د األومج راظف نذا اةزَّ  ذةك  أقول قد ألن  

  
 تم عرفةاان المصري حللفنّ  بورتريه لفيروز لوحتان
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 بورتريه فيروز للفنّانة التّشكيليّة األردنيّة لميس خواري              بورتريه فيرور للفنّانة الت شكيليّة آية هاني           

      
 بورتريه فيروز للفنّانة الّتشكيليّة اللّبنانيّة غيداء كريم           ي ماجدةام الّتشكيليّة انةبورتريه فيروز للفنّ        

 

 بورتريه فيروز للفنّان التّشكيلي العراقي زياد الرّسام



129 
 

   
وري خليل حمسورك للفّنان الت شكيلي زفيرولبورتريه لوحتان   الس 

    
 لوحتان بورتريه لفيروز للفّنانة التّشكيليّة الكردية ليديا جنكو

 

 محّمد غبرة الّسعودي بورتريه فيروز للفنّان الّتشكيلي
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وري أسامة الجحجاح 9  بورتريهات فيروز للفنّان التّشكيلي الس 

Jan Gino 
 

  زالل غريب مالَّ 
 .كرديّ  سوريّ  كاتب وناقد تشكيليّ 
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 ال تنتهي .. قصيدة   فيروز  
38 

        
اعرة التّ                                      ة العكرمي ونسية فوزيّ الشَّ

 
   ييئأ راألحزان تا م  واةاآرأ تا م  أخمى   م حياتقا اةوييقا   جأم   أطلَّ   األ لج    ضمح  د ام ود إِّاع  أحد  

 وصيقا صوظ  يموز و سح ود   اح اة هدو م  م ساحاظ اةأتال.  اساظ واةد  نحد أّلقاح اةهزائم واةحموا واةق  
 تبهتقا األحزان اة تواةدم وييقا  د أغيب اةجهاظ. 

و ازةت أحفظ األغانم    سأ رِّموبتمو  هو    قذ طفوةتمكقتُ ةفيموز نو   ّلهيج  م حياتم  قذ اةطُّفوةأ  و 
ا تأ آنذاك أو ف  اةثَّ   ي ا كانت اةأالقل و   ومبم   تد   د اة اح اة  اة اح أحيم ّلوطد    ود ظهم قيب  اةدَّ
أرِّانه   ركل ج  الئام   صوظ   اظ صوظ  يموز اةحقون نندنف اساظ تحوم حوةقا  د نقا ونقاك  وصيقا واةقَّ 

صوظ  وذا يييد ةِّذوبته    انا اةحيام.يقد  أن  قحتقم اي    ةذيذم   رأشِّمفمم   أصاّلقم  ه وتماني ه وأنغا ه توتجي يا 
  قسااُ وف م  تدخل اةبهجأ  م قيوا  ست ِّيها تغق    وظ اة الئاماةصَّ اة ت ي زم ران ها  يموز  مف ال ةج  م.اةجباّلم 
نم  يموز  صا ظ     تفوم اةحيام وأحزانها.ود  وحم    قيأم وفطمنُ   اة  أو اقم  يخف جفُ   صوتها   يأأ يو م و بد 

  .اة تد  أأ  محا  ووذوبأ  ظ ضِّفم ّلتماني ها وتحدَّ خيم  اةمَّ ها أودائم رصوتج  ْت قد نز ف و  وحشتم.

 م   وأس ِّها رفمح  كبيم  أغانيها  أإمطأف  إتمّ أوأو  جمه كم    اةيو م صمو م   د  أقتسطُ  كقتُ  كيفف أذكم 
اةي يل    يفتح ةسوفِّاظ  حدونم  م  آنذاك كان  يفازت  اةو    سجيلاةت    م يه غيم آةأج تَّ اةقا  د وسائل  دي ة  دْ ةم يكُ   ز د  

   .أغانم  يموز سيوتقا  م تيساتقا وأوقاظ  ماغقا كي  ا أتيح ةقا س اع أغانيها  أد كانت 

نم أإما قهوتم وي  نفح  كقُت    ..    يؤنس حياتقا رفمح  كبيم ونبأ  ذ م ونان مو    صوظ  يموز قصيدم  تجد 
ِّكس  وي  اة ّلل  طمباظ أ اةتيهيقم ك ا تفِّل رأي    ا كانت    ال تحاناظ ن وسم ةخوض اوأ اتم   صوتها
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ن طاقتم وي  اةفِّل واةبقاح    كانت   ا أتقم  اةأوفم  وت قحقم  محا  وغبطأ وأنا أس م أغانيها األصييأ. وقد  تجد 
 قذ  وأن كتُ  اة الئام اةج يل  صوتها ايأاعأ وي  أ اةحأيأي  طِّم اة حب    ِّم تُ     م  محيأ  مانأتم اة بك مم

أ    يكون  بيغه اةحقاتم كأحسد  اوت  اةج ييأأن  اةحب  تقسجه اةأصائد يفاوتم  األغانم  وقد ا تاون خاص 
  .وال ا تِّال صا يأ  قماقأ قان أ  د واةم س اوّ  ال كد   يه

    ظيم اةحبيب وتفوته    ياتهيم  م  ختيف تجي ج يم واالستبدان وأقصد اةا  كانت أغانيها و اتزال  و م  م وته اةا  
ةذةك اإتد  تِّي أم ّلها كي  ا تأد  ت ّلم    اسأ وأنل اةأما ظيم اةس    بيِّأظيم اةط     نساننسان ألخيه ا ظيم ا 

 م   أن قا أق قا حفال   وأذكم أيضا   .وأصبحُت  غم أ رأغانيها غيمم م تفاصييها اةص   وغمقتُ   ن وا اةحيام
اون األغانم اة غق ام آنذاك  أم   أستاذ اة وسيأ  أن ت  أ اسي  قأ اةد ج أ ر قاسبأ اختتام اةس  انوف   د ستقا اةثَّ 

ةفوز ّلها  وي  اها اةج يم وتقا سوا تم أحب  كانت األغقيأ اة    رِّيقها م ُمحقا نتزاحم وي  اختيا  أغان   ةفيموز
تها ز ييتقا اةفق     نوى  اتِّيد"  أغقيتها " اتِّيد يا   اةج يم   ظ سحمف    كبيم  انأ أحالم وبد اة أصون راقتدا   وقد أن 
اذ اةِّفوّ  اةق   اه يموز  م واقِّها ووب مظ ود ن و ج  غاصت و  .رصوتها اةج يل  قب هت اة      أم  رصوتها األخ 

ةيأدس وةفيسطيد    أد غقَّت  يموز خالل  سيمتها اةفق يأ اةطَّوفيأ    ضمو م اةتحام اةفق ان رأضايا أ  ته اة صيمفأ
و س ت  م األذنان صو م  مفدم  شِّ أ ود اةفد  ك ا ةيحب واة حب يد   واةم غيدم رأوةيشهداح وةيطفوةأ اة ِّذ  

تمزح تحت وطأم اةفأم  اة تم أ ِّمبي  اة قا م  جت ِّاتونان أ  ساةأ نبييأ  يح ل أن يجب واةفق ان  األصيل 
  يم.ه يش واةا  واةت  

قيوبقا   أ مه اةابيم  ميفاز ّلثوبها األنيق و ال ح وتهها اةحزفد وي  إاإأ اةت   اةفق انأ  يموز كان ةاهو  
 اة طمبأ اةم اقيأ    صاحبتهبو   اةذ نبم  وظ  تِّي أقا أكثم راةص      م نفوسقاوقد كانت تبثُّ اةفمح واأل ل    و شاومنا 

   غييم  ت  آ د صاحبه رس و   ساةته.ّلمسوخ قي أ اةفد   م وتدانقا وقد ته وي  اةت    ي انا  اوازنننا 

 صوظ    هأن  أغيب  ست ِّيه   د صوظ أت م وييه    ا تيك  ة ا  ةيس سهال     يموز   د وصوظ ان  اةحديث ود  
هل يقاتم اةأيوا    أن نيمَّ ره ونِّطيه حأ ه  د ت يم توانبه اةفق ي أ اةم اقيأ  م  أال  أتضب   وةيس  د اةس 

ا   م قيوبقا   حيَّ   أإبه  ا يكون حديأأ  ييئأ رأزانيم اةفمح واة حب أ واأل ل  وسيبأ  صوظ  يموز  ألن  صوتها
قا و سائقا   أد   نف حياتقا راةج ال واةفمح  غم    قان  اة   سا ِّقا رِّقاق  كبيم توف قحقا اةغبطأ  م صباحج وةوَّ

وظ اةِّذا اةَّذّ يخف جُف وييقا اآناتقا   فز ع األ ل  م قيوبقا  أ ماحقا و فِّ  جُق  و ألحزان   وأحزانقا  حيث كان اةص 
  م صباحاتقا وأ اسيقا اةط وفيأ! 

 

 فوزّية العكرمي 
 شاعرة من تونس 
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 الحياةِ  أغنيةُ  فيروزُ 

39 

       
 األديبة واإلعالمّية الّتونسّية ريم قمري                     

 

نشغل  أ  و  اةِّاةأأ  م ذنقم.فوةأ  ةمصد تيك اةصُّ ّلواا اةطُّ أاكمم اة شموأ وي   وي  وتباظ اةذ    ف طوفال  أتوقَّ 
وح. صواظ و   واألنغام واأل  م ذاكمتم اة شحونأ راةص   و يأا   راةغوصج  نو ا     اة تم تبهُج اةمُّ

و اسأ  ن نوس وي   أن  أففوتقم  و   ا م إمطم اة مو  نتبه ةبائِّم اة قانيل  ةصف  أن  أإا م اة مو  يفوتقم  ا  وقدف 
اة تم تتماحى  و  واةحمكاظ اةصُّ  نندناظ  يموز  وتجذّلقم م  أغمقُ ألن م ا م  م اةوقت اة قاسب  ي  ّلقزفد اةس ج 

د  و ك ف أقديم  واطفمهفأ  د  زاج أ  نأاذ اةي   حط  أقما ر ك د يستقجدُ   م اةبياض. تدنم أسبحُ ةم   أ
  أستقجدُ اسم. يل صد ه اةش  ن يغيق اةيوم   ه  وففتح اةي  أأ قبل وتيقي  رأإياح اةحيام اةم   حاقاةي ج  وييه نو ا  

   اة الئام. رصوظ  يموز

م وي    م    م كل ج  اةأصيدم وتجبمنمكأن ها اإماقاظ  يموزف أ  يو م  ةهفاظج  اةأصيدم  م ن م  تختمقُ  توةدُ 
  اةح يم يأاوهااصقم  توقِّقم  م ققم  تتأ َّ قم  ت ز ج تختمق  يأاع اةحيام حوةم ةتوةد نم  تستِّجيقمايأاف ا

 سا   و اق  يأونُ قم أكثم نحو األوصوظ  يموز يجذّلُ   إياح اةحيامأإيائم و أِّي   أنأيبُ ويم  تقأيبُ  مَّ 
 اق.طمفق اةاتارأ اةش   سا اظ  وبمنا اة  ستدل  أو   كتبهاأقصيدتم   أكتبقم و   مل  م  سا غوفتغي  يو م

ذاكم ال يِّتمف ّلها  تماوننم ود نفسها  نم تذكمتم و ماقب اةت    م انا  م وتوه اة ا   أأ اة يتمو  م  حط  
   كاكيد اةيد   م واتهاظ اةد  س ِّها  م صوظ اةباوأ اةجو  أكتبها  أن أ م وتهم تاتبقم قبل  ةقم  تأهأهُ يقز ج 
س تم  يموز تيك اة  غانم أ  م و   ةيداظ اة تسو ج ن  أحذيأ و    م وتوه  اسحم األحت   نا  أوة  و ت طفوةتم األأسَّ
  م  م  سا   ّ وصوتها يسم    د سمفمّ نهُض أ س طيِّت" و تاح  "اةش  كِّصفو  يمتِّش  م ّلمن اةش   نسلُّ أ

  صوتها  م ق ا  س  طح كي  ناخيم تطفو وي  اةسَّ  م فيأ أ تديدم  واةط   وحم  يجذّلقم نحو  واويد صباحي  
 .اةِّذا 
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..   قاتمحون واةط  أ  غيأأ وبيد يدّ اةصُّ د ةيحقفي  أتفطَّ   وانم  م اة طبخيم األأت كقتُ  ه ّليق اأن   مُ ذكَّ أت
  .  م وواة هانا  وأغفو  جدَّ   تزاح  وحم وفو مأ أ تباغتقم  جأم  تحتلُّ وأغمق  م نندنأ  يموزف  

وظج أستمخم  م  كدج اةبيتج  أس م نفحف    محا   هايةا ُُ ت  يموز نموْ أغانم  ا استد تتقم كيَّ  وأغمق  اةص 
  اةمَّحيبج  واة ها اة  وتجم قم أغوُص  م  ِّاةم أغانيها  تغ ُمنم ّلهجأ    اةحقونج   م تفاصيل صوتها

  أس م أغانيها كأن م  م حيم  ت يل  يبهُمنم   اةِّاطمم راةحب ج   اةاي اظ   تأسُمنم  ِّانم   ركل ج سمو     ةها  استجيبُ 
 اةحقيد.  تم قم ا ةيها كي  اأةجأ  نا  د وانتمأ  و  ضمح راخضما  األ زج صوتها اة

ز اةأ اش   تم تطم ج ز اةاي اظ ك ا كانت تد  طم ج أنا أنِّم   ز كي اتمطم ج أةأ خياطأ اةاي اظ  آ  امف أ أتيُس 
ةه  إا ك ا أن  ال حه  و حد ج أيه  غوص أكثم ناخل تسد اةبياض  أإك  أ   تجِّيقم كثيما  فأ تغمفقم نذه اةص  

 صيم أخف  د  ماإأ.  أقيب اةِّاةم و  ألختمق   اةحيمج   يموز يح يقم وي  تقاحج    وصوظُ قج  م ةِّبأ اةخيْ 

 ق   نذا اةدَّ تيأ  أنا أيأاوه اةهان   يؤة قم و ونّ اةفأّم و ا  يسّم  م تسدّ اةاي اظ سمفِّا   ق نهمُ يتد َّ 
 ا  و  ب  أّليغ اةبحم   أقم  وي     رشغف  سبحُ أو    نفاسمأ  ل وبم إأوقج ذّ يتسي  هم اة   م نذا اةق    صاودّ  أغمقُ اةت  
 . اةحب ج  يأ ّلقذو ج ألوون  ح َّ   ةيهاام صوتها يأخذنم  ق ج  ونهمُ  ..  وأستمفحُ  اةاي اظج  أف ضف   ّليغُ أ

أوشأها رِّ ق اة   صوتها  نِّم وذوبأ اةاي اظ و    أوشقُ كل نذا  ا كقتُ  مأن   يأقتُ أأكثم  اةوقتُ   ا  مَّ كيَّ 
  ّلد م وف قحقم إم اظ واةيأ تطلُّ  ذّ ي تزجُ ةيوةد  د  ح م اةأصيد  ذاك اة   حد ج اةذ وبان  م ونجج اةِّشق  

  .يأاع رانت اكانت اةاي اظ ذاظ  صوتها تجي ياظ  وةوال .. اةاون  ضاحج وي  

واةاي اظ  و "وي  تسم اةي وزف أ"  تبهج أغانيها قيبم   " ايق يا نوى"   يموز  م  تغق    تصبُح اةحيام ت ييأ  وقد ا
قف ن  ةهذا تئقا  ةسم دّ  م  ِّل والنم  تجد ج  متم وحقجمتها  م وقاق  تتدا م  د حقج ونبقم   اةبياض  قِّشف

   .م  يموز اةحيام  يقاوةتغق   ..   اةك  د كي اظ ال تزول

 ونحد وزل " يموز"  ال  ا  تهل خف  ذّ ال ي كققا تح   نم نحو ذةك اةاائد اة  ت يل  يجم   صوظ  يا ةه  د 
صا ع اةبياض/ اة وسيأ   أ نا  أو    يختمق نشاإتم  واةحيام ت ضم حوةم وتقسانم    يفصيقم صوتها ود ذاتم

 .  كم استا ل نواتس اةأصيدموحدّ

  وط يتُ   تُ يْ يق ا حيف أنا  ثل قصائدّ  أنتبه  نكذا  أرأمبم وال    ميو   غقيأ  ي مُّ واأل  وي  اةأصيدج خياةم  يستحوذ  
  حقجمتها  وي  وتباظج  ف اةحيامُ  تتوقَّ   يا م ذياع اةس ج   د خالل يموز   م صوظج  وغصتُ   حمكأ اة مو 

 . اةذ نبي أ
 

 ريم قمري  
 ة  ة تونسيّ عالميّ إشاعرة وقاصة و 
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 تغمر  قلوبنا عشقًا وفرحًا  فيروز  
40 

 
ورّية رهاب بيطار   الكاتبة والتَّشكيلّية السُّ

 
 .. رشتاقيك ال رأد  إو ك وال رأد  أحكيك

جد  وبم ذةك اةشَّ  تم تبثُّ واإق  أال تيوح رحجم تيك األإواق اة  تختصم نذه اةاي اظ  ِّانام كل  الأ
 .؟واةحقيد 

 ؟! حيانا  أيها كتب  أو ود أم زفان ك ا يحيو ةم أن اس  ج أود اةابيمم  يموز 

ها   يأأ أت ل ا يكتسحقم  د إوق وت ال و بيم نائم  ألن  م و   ن أوب ج أ كتب ود  يموز  هذا يِّقم أأن 
 ام. اةش   وإمفكأ  قجان قهوتم و قا ستم  م حب ج   صباحاتم

س ِّها تشدو  أن أن  م صحماح قاحيأ وب جم     ةو كقتُ  ّلم أتها حت  ال  ا س يحيو طيوع اةش   تم ال يموز اة  
 ش حوةم أزانيم اةياس يد. وتِّم ج   أغصان و ونّ  د حمكأ اةِّصا يم حوةم تهتزُّ 

  ذاظ نا أت شَّ أك  شاوّم و ذّ يحم ج م وصوتها اة  وب مانأأ سمقت  ق ج منم رطفوةأ ةم أوشها تم تذك ج  يموز اة  
  ةتِّصف ركل ج   " يلاةيَّ   سكدف "م  وةم ونم تغق ج وظ  د  ِّمض ن شق اةدَّ ماظ اةصَّ ةيها وبم  كبَّ ا  وأست مصيف  

 و وسيأ . ّليوظ اةجان وشأا  
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  وقتها تأ ما   وكم ذ  ت ن ِّا   "ةيل ةيييأ ّلتمتم يا "م وقتها ونم تشدو وتأخذنم ة سأ  د حزن  غم صغم سق ج 
 ةذةك. ّلهذه األغقيأ نون أن أوم سببا  

راةيونيسكو    ِّ ل سفيما  يل راةيونيسكو وب ساودم صديق  د نوةأ ا  ا اظ كان   د أتل أن أسج ج   و يت كثيما  
 ته ف وسي  زظ اة يوتهَّ   كل اةوطد اةِّمبم نسانم يخصُّ اه تماث ل رصوتها وي  أن  حبانم اة ت ث ج و ال اةم  أ 

  ن   ضوا تسجييه وإوطائم ايصاال  أاةم رِّد وبأد م قان  ضاع اة يف  م اةيوم اةت    أبقاني  أا أ اةي  ةوزا م اةث  
 راستال ه.

ام     م حا اظ اةش  نا أت شَّ أأ و ن س اع صوتها وخاص  ا يقتاّلقم  د  مح ر جمَّ م و َّ وب ج أ وقها  يد   ه ا كتبتُ 
 ونو يصد   د إم اظ ّليوتها و أانيها.   اةِّتيأأ

تم ان  آنم  د حوةم غاضبأ أو  م زفان اةِّاي أ اة  أها  نَّ ا   ..و محا    تم تغ م قيبم وشأا  ها اةابيمم  يموز اة  ن  ا
 ! م يموز تغق ج    أط ألنَّ    د زاتم سيتحسَّ   اةِّيم أن    ونم يِّي ون حق     مم اة زاج سا ووا اة  تشغيل أغانيها ِّك  
 

 بيطار رهاب 
 . تقيم في كاليفورنيا اة وكاتبة من سوريفّنانة تشكيليّ 
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 المِّالسَّ  صوت   يروز  ف
41 

      
وريّ                         سردار شريف  الكرديّ  الكاتب السُّ

 

 مح اة شتمك أيضا   ا اةشَّ أ  م حيام اةاثيمفد  د األإخاص وةمب  أ و ه   أصبح  سأةأ أساسي   يموز صوظ 
  يستطيِّون االختالف وي  صوظ   ال    ه ا اختيف األإخاص وي  قضايا اةحيام   ّليد اة ختيفيد  م اآل اح

يدم  يموز  ذّ يقانّ وظ اة  واةصَّ   ائِّأركثيم  د األةأاا اةم   بف ذّ ةأ ج وظ اة  واةص    ها تا م اةأ من  ا اةسَّ
 أ ض اةوطد. نِّشقُ    قا كيفف ووي   ةيسالم

دم  ي  ت اةسَّ وقد غقَّ   أ وقوانقص   أ وةال ج غقيأ قص  أ  ّلل ةال ج   ود وبث   يموز ةم تغدَّ غانم أ غقيأ  د أ  كلُّ 
  ن شق كان ةها  حت   األوطان  ةيغائبيد وةأل اكد و  يضا  أكمفاظ و واةذ   فوةأج واةطُّ  المج واةس   واةحب ج   يموز ةألم ج 

أ ن شق كانت و ازاةت ال  زق  أ   ّليد ّليموظ ون شق يوصلُ  ذّ أصبح كجسم   يموز اة   أ  د صوظج حص  
   .وظ اة الئاميغيب  يها نذا اةصَّ 

حيث كانت   دا  م طفوةتم تي    ازةت أتذك    دم  يموزي   قها أغانم اةسَّ  قبمُ تصباح  زاةت اة دا س  م كل ج و ا
زةقا نستيأظ كل صباح   ا وإة  اآلن  فوةأ د اةطُّ  ذّ أصبح تزحا  وظ اة   د ستم تفتح أّلواّلها وي  نذا اةصَّ 

 ائم. وظ اةم  ةقهما رأنفسقا اة  اةصَّ 

يت  أاة  أن     م و يأا  أ ُّ وكان اةت   تم ةد تتام ف يسأ اة   تها تيك اةأد ج غقيأ قدَّ أ ركي اتها وكل  كثيما   مظُ ةأد تأ َّ 
.اةثأ وشم  نا  م اةثَّ أو   م اة وسيأوبدأظ ّلتِّيُّ   واةغقاح   م رحم اة وسيأ نفسم غا قا     د و ّم

وكان    أ  م ن شقحد اة ِّاند اة وسيأي  أدم  يموز  م ي  يه اةسَّ م كل  ا تغق  ن أتِّيَّ  أا  وةاد كان  د اة هم تدَّ 
 غقيأ:أ  ته ل  ا تِّيَّ وَّ أ
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 م وييقا اةهوى  نس  
  د  فمق اةوانّ 

 يا نوى نخل اةهوى  
 خدنم وي  ّلالنّ 

يه   ا نغق   ذّ ةيس ةه حدون ةال ج قا ألغانم  يموز ووشأقا اة  حب ج قا نجت م  م  أنَّ اال   ا  كانت أو ا نا  ختيفأ تدَّ 
األ اكد وكثيمم    دم  يموز نمانا  م كل ج ي  تم نمانا  م ن شق اةأدي أ أن صو  اةسَّ  د أت ل األإياح اة  و   ةفيموز.

    يل آخم ةحااظ اةي  باح اةباكم اة   ف  يها صوظ  يموز  د اةصَّ تم ال يتوق  أ اةأدي أ اة   شأي  نم اة أانم اةد ج 
أ كبيمم  م  رشتائه وصيفه وخمففه و بيِّه ةه حص    يل  اةي ج ال ّلل حت    باحراةص    تِّي أا  ةيس  أط  هاصوت ألنَّ 

 وظ اةج يل.ذةك اةص  

ا ن تأم ج أواستطاوت نذه األغانم ونذه اةاي اظ     أأ اةفيموزف  حباني  أتيال كثيمم تموموت وي  تيك األغانم اةم  
 يان: وكالن ا يغق    قواظ اةبِّيدم  د رِّضها واألتيال اةأدي أ واةجديدم  د رِّضهااةس  

 اس وقك يا حبيبم سأةونم اةق  
 وو  تيو ونم أقيتيون غايب 

.  غقيأ  م اةأا وسأ أ  م حيام أّ إخص ةها قص   ةيتِّبيم ود طول  تمم غياا  د نحب وكل    اةفيموّز
 غقيأ:  أ غقيأ واحدم  ثل أ يدم  يموز  م  تم ت ِّتها اةسَّ نم اةأضايا اة    يضا  أ وكثيمم 

  م قهوم ع اة فمق  م  وقدم و م نا   
 سما  .نا وحبيبم نفمإها راأل أنبأ  

 أ ونم حب اةوطد وقد ا تأول: وتقتهم األغقيأ رأنم قضي    كمفاظ نقا  م نذه األغقيأ يوتد اةحب واةذ  

 وتخيص اةدنم و ا  م غيمك يا وطقم  
 م.ك طفل صغي  ياااا وطقم ّلتضي  

واكبت وستبأ     جوم واة د سأ اةابيمم تجيس وي  ومش اة وسيأ  واةغقاحنكذا نم سفيمم قيوبقا اة  اةقُّ 
    ذّ نقت م اةيهقطِّأ  د نذا اةاوكب اة   الم  م كل ج صاحبأ صوظ يقشم اةسَّ  .تواكب اةاثيم  د األتيال

 شبه كي اتها كي اظ أّ قصيدم أخمى. تم ال تُ    يموز اةأصيدم اة  وستبأ 
 

 سردار شريف 
 كاتب سوري كرديّ 
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 ه  وخبر   الحبِّّ  مبتدأ   فيروز  
42 

                 
 

ورّية الكاتبة                          سلوى الجافي السُّ
 

ا   د إغف اةِّاصم  تك  يموز ةحقا  أوةيَّ  يأد غق    س ..ُتسأط اةغياا ود تبيد اةشَّ  -غموا  يا - ةيتك
 اة كقون.    ج راةدُّ 
  ان   :قيد اةأان اظ اةس   ةتأول آلالفج  .. تحتفظ ّلمنيد صوتها قالئد  د حضا م  -تم ي ِّبد توب  يا - ةيتك

 ..  ام اةحصان« نقا ت استِّماضا   وسيأيا  » أي   يموز قدَّ 

  قبل  ره  د ْت  ف م ج ذّ كُ ت وسام »اةفا س« اةَّ استحأَّ و   وةمل  م  همتان رِّيبك اةدَّ ظهو نا األوَّ  كانف  حيثُ 
    . تم ال تقس فوةأ اة   يموز وحكاياظ اةطُّ   يموز قا أ  د طهم ونأاح. ..  ئيس اةج هو فأ ك يل إ ِّون 

وتز وها حبأا     ضاح اةحيامجول  يها تطهمنا  د ضو باح وتم ح رأيوبقا تتم تسمج خيول اةصَّ  يموز اة  
 حيث تس م   تم تضخ   م  وحك نسغ اةحيام واةج ال.وتيقا ...  يموز و ائحأ اةهال.. و ذاق اةأهوم اة  

 ... وتفتح ذ اويك ةيش س واةحب    يموز يِّم ش األخضم  م قيبك

  ةتوقظ  يقا اةحقيد ةيذكمفاظ   اة اضمن وا  حأ تضموحدنا أيأونأ ا نساني   

    ها ّليد  أيتس  ز ائِّها اةيانِّأ اةبديِّأ  تِّانقُ    م أاةش   تانبج  م تأف اة وقد ا كقت صغيمم كقت أ ى أ  ج 
تطوف  وق  .اة ذّ يِّبق ره صباحقا كل يوم صوظ  يموز   تس ُِّها غيم ّليد أخمى انيو اةصَّ وتح ل اةم  

 رخو نا.  قف تمفد ةز ائِّها أن تتقش   .. ها تح ل  بخممحديأأ و وننا وكأن  
  اذا تفِّييد؟   م: أ  ج م  سأةتها  م  

 .  فِّأ ّلتحب صوظ  يموز وبتزن م أكتم رس تس م صوتا(قاةت ةم: ) اةزَّ 
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يسأ يأيد  م ذاتم أنَّ  خف مس  تو    ذ كقت طفيأقو م حضمظ  م ذاكمتم  نذه اةصُّ   م صوتها     يموز قد 
حبيب     بمذةك اةصَّ   نجمظُ واةط فوةأ     بماحماة  يوم وأنا  م أوجج   قم ذاظ   أن  حت    ..  م اةِّاةمسحم   كد أن يغي ج 

 .  يموز وال صوتها( ا نيِّب  م اةحم  وس ِّته يأول: )أنا ال أحبُّ فوةأ حيد كق  اةطُّ 
يسأ؟ أال تِّمف أنَّ  .. كا م  يموز  أنتف  ال تحبُّ  ةه: اذا كقتف  قيتُ   ! يموز قد 

 م تزنم.تم تجِّل ز ائم أ  ج نم اةَّ 
رِّد  مو  أكثم  د وشمفد وا ا  وي     اة  أن تاح يوم  اةاا مفد : أنا ال أحبُّ قائيأ   هُ تُ ها خاص ْ و د يو 

  حاأ اة مفمم حيد تمكتهتيك اةي   تتماحى أ ا م ووانظ   ذّ غدا وسي ا  وةطيفا  ّلذةك اةفت  اة   اةتأيتُ   اةفماق
م  اقتما  ق   ل.األوَّ  اةحب ج   د  شاوم كانت قاسيأ وي  قيبيد  م وهدج  ح يتُ  وبكل  ا د غيم  تِّأ  
 . ا  أ وشق و منا أكثم  د وشمفد وا قص     كانت تيخ جص وق  د اةحقيد واةش  اةاثيم ونامم ويقيه  يها 

 .. " د يوم تمكتقم وأنا سقأ ود سقأ وم يغال ع قيبم وهد اةوةدنأ"قال ةم: 
 ؟ "  يدةمف رِّ أنا وقدّ حقيد  ا"قيت ةه: و

ل أنا وف اك"قال:   ". زويم طو 
 ؟!"والن اوم يأوةو صا  وقدك  :قال  كيفك"قيت: 
 ". ؟  ةِّذ ظ أو ةاي ت ان ةم تِّذ   ةو تِّي يد ر ا أتد   د اةهوى "قال: 
 ؟  م رأمفب.وصيك  ق   غمفب اةدا   ا يا  .. أنت  م حسد وطيب  غزاال   د كثيب .. يا"قيت: 

 ".  أنسيتقم كل حبيب حبيبم رأّلم  يا
قم ّلقا  اةييل     ييح اةوته ياوذا اةي   ..   صفا اةحب وغق  اةوتم.. يا   اتم األةحاظ راةهدا و   .."قال:  
 .. "مأ   حيو  
    وصل حت   م حب ج   يموز ه آ د وأغدق  م ا ي ان وأن      ود كفمه ا تدعف ه قت أن  وتيأَّ    اة  ويقيه نامظُ 

   :ميدّ  م يده ونحد نغق ج  ..  ِّا    شيقا .. حد  اةِّشق
    انم حبيبمع ن وا اةهوى  ش  "

 يقم حبيبم وع كمم اةهوى وصَّ 
  " .. .. حت  اس م أنا نسانم

خا ج  و  غأ هو خا ج اةي   ُغْص  م أو اقج  ِّانيهافف و  أغانيها يحبَّ  و د ةم .. وخبمه نذه  يموز  بتدأ اةحب  
 .    و ُ اةقُّ  ةكج  .. اة جدُ  ةكج    يموز اةحيام.  ووأج  خا ج تأاسيمو  اةحب  

 
 سلوى الجافي

 . كاتبة من سوريا
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 عوبِّ الشُّ  .. صديـقــةَ  القلوبِّ  يا حبيـــبةَ 
43 

      
 ينالدِّ راد عزّ عواطف الزّ الكاتبة الّتونسّية                         

  

 باح  ررررإن   ررررم أسررررطو ماةفجررررم وطيرررروع اةصرررر  ئد تِّيررررت األسرررراطيم صرررروظ إررررهمزان يصرررر ت وقررررد انرررربالج ةرررر 
هررررا  ررررم ذاكمتقررررا األسرررراطيم تسررررت م   يررررموز نون أن تأررررره ةيقررررو  حرررريد يقبثررررق وال ةياررررالم وقررررد ا يقأشررررم. ان  

ت غيررررم أن هررررا ةررررم تت حررررد االَّ   ِّي أ نشرررريد وطررررد يج ررررم أوطانررررا  اةسررررَّ    ررررم حررررب   يررررموز وصرررروظ حي ررررت وت قرررر 
ا  رررررم ذاكمتقررررررا اةبصرررررمف   ا ا تالكرررررره  أ  هررررررم   رررررز إررررررا يرررررموز  أ رررررر  ّ   قرررررر   خ نقت رررررم اةيرررررره نون أن يرررررد وم أ

بيقا  يَّأ  وح اةِّطررررررو  يأتررررررمن صرررررروتها  ررررررم  طيررررررم كررررررل يرررررروم تديررررررد ّلمائحررررررأ تسررررررْ ونررررررم  ررررررم ذاكمتقررررررا اةشررررررَّ  ج
يهوتأسمنا حيد يختيط ّلمائحأ قهوم تِّبق رحقيد اةصَّ   ..  باح  تحي يه وتذك 

واالناشرررراف  ررررم اة مانأررررأ  صرررروظ اةحيررررم فوةررررأ  يقررررا  صرررروظ االكتشرررراف صرررروظ  يررررموز نررررو صرررروظ اةطُّ 
وق  رررررم اةشرررررَّ  وصررررروظ اةوقرررررا  حررررريد تات رررررل اةحك رررررأ   وازن  رررررم اةاهوةرررررأصرررررانأ واةترررررَّ باا  صررررروظ اةمَّ واةتررررر 

ف وال يفأررررررد اةصررررررَّ  رررررران وال يِّررررررمف اةتَّ نررررررم صرررررروظ ال يهجررررررم  ررررررم اةزَّ   يقررررررا. الحيأ ةررررررذةك ةررررررد يصرررررريبه وقرررررر 
 سيان. طم  اةق   أّلدا   ان وةد يدخل اةات ان وةد ت تد  اةيه يد اةزَّ 

ه رشرررائم اةصرررَّ   نشرررأ ذوققرررا  قرررذ نِّو رررأ أظفا نرررا ويررر  صررروظ  يرررموز اةأرررانم اةيقرررا كِّيرررد يرررو م باح  رررم تز ررر 
ق واة م ررررررمف  ررررررم ةحاررررررأ اةت   م   ِّيرررررر  صرررررروتها اة حيرررررر  ا توقيررررررت ال يتغيرررررر  أرررررراطم ّلرررررريد اةحيررررررم واةيأاررررررأ  كقرررررر 
ّلرررررل و رررررق   م ةي ديقرررررأوقيرررررت اة حيررررر ج و ازةقرررررا نِّرررررد ل سررررراوتقا  ال راوتبرررررا  توقيرررررت غرررررمفقيتش وال حسرررررب اةت  

حيررررث يقطيررررق يو قررررا وتاررررون راقررررأ    ررررم ا ذاوررررأ أغقيرررراظ  ائِّرررراظ  ختررررا م رِّقايررررأ  ررررد ةرررردن  مفررررق اةبررررث ج 
ا اظ نررررم اةفاصررررل ّلرررريد ّلدايررررأ اةق  اةفيموزفرررر   أ أْن قرررر  ا اةفاصررررل  ِّشررررم نقررررائق  حسرررروبأ ّلدقرررر  هررررا  ونهايترررره  أ رررر 

ان اةقررررر   وييهرررررا كي قرررررا  نحرررررد إرررررِّب ترررررونس اةِّاإرررررق اةرررررو م  ةفيرررررموز  بض وشرررررم نقرررررائق يتحرررررم ك  يهرررررا ورررررد 
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ك   يتِّرررررد ل ضرررررغط اةرررررد   وتها وتِّرررررون اةبسررررر أ كسررررريجيد  يقرررررا وتسرررررتِّيد اةرررررمُّ و ن األم وفتجررررردَّ م ونسررررربأ اةسررررر  وح نشرررررْ
 ِّانم اة  اةِّيون واةفصاحأ اة  األ واه.فاه واةسَّ اة  اةش ج 

أ ال تخطرررررئ طمفأهرررررا اةيقرررررا ويررررر  أ يو يررررر  نرررررم تمورررررأ صرررررباحي    .. نِّرررررم نقرررررائق وشرررررم هرررررا وشرررررم نقرررررائقان  
ا  رررررم ترررررونس اةحبيبرررررأ ةرررررم يترررررماَّ  ا تررررردان اةِّ رررررم.  ا ةرررررم    رررررد  قررررر  ويررررر  نغ ررررراظ صررررروتها اةحررررراةم؟  رررررد  قررررر 

تاح ويررررر  وقرررررم يف ك رررررا  رررررم اةشررررر ج تجمبرررررأ اةِّشرررررق اة ماوحرررررأ  رررررد  صرررررل اةررررر   صرررررل   رررررم اةصرررررَّ  ْض يخرررررُ 
  اح؟ كي اظ أغانيها اة تي  أ رحب  كبيم  رحجمج اةبحم وُبِّْدج اةسَّ 

قفْتقفا  يررررموزسررررف  م يتررررد  ق  ررررم وموققررررا يضررررخ    كف تفْوطفدف صرررروتها  ررررم اةوترررردان  برررراظ كاةررررد  ه اةأيررررب  يِّبررررم واسررررْ
وم  وويررررر  صررررروتها أحببقرررررا ونسررررريقا اةقررررر   يرررررل.هرررررا  و رررررم سررررركون اةيَّ  رررررم إرررررماييد أتسررررراننا  رررررم صرررررخب اةق  

 قأ  مم. واإتهيقا اةوصال وةو  م اةس    ركيقا اةغياا 

ْتقررررا   تْونفانررررا اةم ترررروع نون ترررردوى نف  سررررقيدآة تقررررا سررررقيد  احررررت  نررررم  مف اّ  ووز قررررا وي قررررا .. طيبقررررا اةقرررر   جف
ا نسرررررتجديها. غق يقرررررا وت ق يقرررررا.  تْونرررررا ورررررونم األةرررررف ةييرررررأ وةييرررررأ. صررررري يقا  رررررم  يرررررموز ةِّرررررموس  نغمفهرررررا  اقررررر 

ْظ أ واحقرررررا  ررررروق ماح وكرررررمم اةتَّ الم واةثررررر  اة ررررردائد  ديقرررررأ اةصرررررَّ  قرررررو ع و تِّرررررأ اةِّطررررراح  اةيرررررك يرررررا قررررردس سرررررا مف
يرررررو  و وائرررررح اةبخرررررو   سرررررا مظ أ واحقرررررا ةتِّرررررانق اة أرررررد س ناخرررررل اة سررررراتد حرررررأ اةحرررررموف وأسرررررماا اةطُّ أتق

دا   واةاقررررائس واة ِّاّلررررد  ةتصررررا حف واحرررردا   قرررروا واةحررررال أن  أ ررررمه   وحرررر   ررررد أتيرررره تخرررراةفوا تصررررا ووا تأرررراتيوا تفم 
 اةيهم كان: أال يا رشم تواصيوا وتسا حوا وتأا بوا.

ةرررررت  ديقررررررأ اةسررررررَّ  م اةي   ديقرررررأ اةررررررد ج الم اةرررررر  تحو  حف اةترررررر   اح واةخصررررررام  تقارررررر  ا فخ  ررررررم صررررروص ةيحأيأررررررأ  وُذرررررررج
مق اةشررررر    نقيأرررررأ قرررررت اةجغما يررررراوسرررررُ ْت صررررروظ   هون واةو يأرررررأ وت ز  وُقط ِّرررررت أوصررررراُةها اةي صررررريأأ. وةرررررم يفْخفرررررُ

ْت  ح يرررررموز ّلرررررل ظرررررل ّلررررريد نرررررذا وذاك يصرررررد  يفْ يف رررررف أ و يأرررررأ: "اةأررررردس ةقرررررا... اةأررررردس قدسرررررقا"  ف ّلقبرررررمم قوفررررر 
كج اةشرررررر   إررررررتاظ آناتقررررررا اةِّ يأررررررأ... رأيقررررررا ةيِّداةرررررررأ أو يرررررراح وسررررررمنا  ررررررم اةحيررررررراه جم  وحي رررررررك ..  ررررررم ةفْحقررررررج

م األةررررروان ونحرررررمث نبحرررررث ورررررد األ ررررران ونقشرررررد اةج  خم  اةسررررر   خ ج  يرررررل  رررررم ا نسررررران  قم رررررم األورررررالم وُنسرررررف
ن: ا فخ راألقالم.اةت    ونأول  قِّيد ونمن 

موخ  فيروزنا فيروزة الشُّ
 حبـيـبة القلوب خالدة أنت .. يا

عوب   صديـقة الشُّ
 صــاحبة المقـام 
ـالم   سـفـيـرة السَّ
 أحبـــــــّــــــــــــــك.

 
 ينالدِّ راد عزّ عواطف الزّ 

 . أديبة وشاعرة من تونس
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  فيروز    وحِّ الرُّ  نسمة  
44 

 وح  وترنيمة الرُّ  ق رأسطورة الشَّ  ..فيروزَ  دةِّ يّ إلى السَّ 

 
وري   مفيد نبزو  الّشاعر والكاتب السُّ

 
 اح أوماسها  م  واسم  اةسَّ   ت ويقأ بيِّأ ر همتان اةج ال واةِّطم واةخيم  و اةطَّ   ت حتف اأ  ت نس أ  يموزف   ا نب  كي  
  يو  ةيأ ح واةفجم واةبيان .  س واة طم  وأنازفج اةطُّ اةشَّ 

 الم.تم  قصت وي  أنغا ها اةيقاّليم  وسجِّت  م  تم صدانا ح ائم اةسَّ ساةأ اة   يموز اةم  

قا ند د اةحزن واألةم  وناتّو ّلقيمان اة ِّانام اة ح و أ كل  مق اةحزفد ةيس ألن  قا  حاوظون  م نذا اةشَّ ان  
اذ تال سه   اكقأ  م وتدانقا اة طِّون  أ ةيجماح  واةسَّ وشقا و ازةقا  م ز د  يموز اة بيسج قا آن  وةاد ألن  

 تاح  د تديد.  يه األ ل واةم   ر قاتاتها وبوحها ونفحاتها  تبمفه  وتبِّثُ 

   هم وي ها ّلتا فخها أوسم  د اة أةوف   ال يطيب اةسَّ ألن    أا  دم  يموز يبأ   أةو ا   ضي ج ي  كل كالم ود اةس ج 
  م صوظ  يموز ونم تسا م  ي ا و اح اة جهول  و ا نو أرِّد يف اال  جوم واةأ م  م ةياةم اةصَّ أسطحأ اةق  

  م  االَّ   باح راستأبال نها  تديد كيه وشق  ةيحيام  وحبٌّ ةتامفس قيم اةوتون  د اةخيال  وال يطيب اةصَّ 
فاؤل حيد يجّم رِّذوبأ يمّو  اةفمح واةتَّ    د ر وسيأواة توح ج الظ األزل  ق  د إالَّ انم اة تد  ج بَّ وظ اةمَّ اةصَّ 
 أ. فوس اةِّطش  اة   اح األّلدي  اةقُّ 

حبانم  قذ  م اةِّاةم اةم    وال أغاةم اذا قيت: ةأد وشتُ   !اوفدو ا أّلدع اةتَّ   !و ا أوام اةخيق   اح!  ا أكمم اةسَّ 
ّ أكتشف نشوم األسما   د خالل  ا    اةحأيأم  و حتُ بيِّأ  م تونمنا  ل ة فهوم اةطَّ ام اةووم األو  أيَّ   د   أ تو

 م.أ  يموزفأ تخطفقم وتم م ّلم  م  ضاحاظ اةغبطأ واة سم  أأ ّلقاهأ خاص  أ اة ِّت  كؤوس اةخ مم ا ةهي  
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وبشِّيأ     و رجقاحيد  د نا  ونو فس اة  أوي  ن تاظ اةسُّ تم تمتأم راةقَّ ائأأ اةِّجيبأ اة  نت اةذَّ وةذا تاوَّ 
 الم.  أنيقأ واةسَّ أ واةطَّ ف  أأ  م س اواظ اةحم ج وتقِّتق  حي     م وقيون اةج ون أ ةتغيب ود تفاصيل أن ان اة ان  س أدَّ 

انمم  د  أ اةطَّ انمم ةيج يم   أد ناةت اة حب  أ اةطَّ  اة حب  ال تِّمف االَّ  اةفد ج  تأ  م ومشج  يموز اة توَّ  وألنَّ 
تاح صديأم األنيب اةااتب اةحيبم  وس  راسيل ّليطا   تم ال توصف يوم اةج يم  وال أنس   محتم اةَّ 

داقأ أ اةصَّ  قه ح ي ي    أ  وك ا وي تُ هجأ اة حكي  ذّ رِّقوان ) ا رِّمف( راةي  حبانم  اة  وأندى ةم نيوان  ف ا اةمَّ 
وز  أ ةفيم حاّلقأ و يموز  قذ ز د رِّيد  و م  كتبه  م اةِّزفزفأ صو م تذكا ف  تم تمبط ّليد وائيته ووائيأ اةم  اةَّ 

ها  قصو   سِّأ وشم وا ا   يو ذاك و    أ نيوان  ف ا اّلقأ اةت  تح يه ونو طفل صغيم  وقد كتب  أد ج 
 حبانم  ك ا كتبت ةها  يموز: اةم  

 كبمظ  ف ا
 صا   م رإصبِّا خاتم 

 يتيك أنتم وزغيّم ةتقا م  با ح غق  
 يتو اةيوم  د رِّد  ا قمفت إِّمك حب  

 يا .وةاانم اكتبييم قصيدّ ةغق  

ه  م زفا م  م أصدقائه  د  حمنم اس أن  نوَّ   ةياسال اة محوم أّلو سهيل   قم  طما  حمنم األو  وحد      يموز
دم  يموز  ي  ا م  م ّليموظ أّلدوا  غبتهم ةيصا م ّلزفا م اةسَّ ة قزل اةِّ الق اةابيم واةغائب اةحاضم ونيم اةص  

اال  ح   ي  ال وال ال وال ال إ س اةض  ع اةال  تم استأبيتهم ركل حفاوم وتمحيب  وأس ِّها يو ئذ أّلو سهيل: اة  
 حد.تها ّلقفس اةاي اظ ونفس اةي  دم  يموز وغق  ي  و م يا الال إوقم يا الال    أوجبت ّلها اةسَّ 

 د اةج يل ذكمى صديأتم    ّلها  ا حييقا وبحكاياتها اةِّارأأ رِّطم اةزَّ تم نتغق  كمفاظ اةج ييأ اةَّ و د اةذ  
أ رِّ م اةو ون كانت تم ض   تام صبي  أ اال  ةه  د زوتته اةفمنسي   تت  د  منسم ةم يبقف تم تزوَّ  شأيأ اةَّ اةد ج 

خت  م ذنقها ود ّلالننا وإِّبقا  وذاظ يوم أخذظ نذه أن تزو   ِّه ا ن شق وبيموظ ةفامم  غيوطأ تمسَّ 
أ اّلقها زفان  ه وبأمف  ا أضفتمقم  وبِّض     وأ ر وسيأانا وتوزفِّها اةشَّ ديأأ راقأ  د أغانم  يموز اة تقو ج اةصَّ 
ِّد واة م وي  أةحانها  ووقد ا وصيت  م زوتها اة   قزةهم  م را فس وضِّت  م آةأ  حبانم  د رُ اةم  
انتباه تيك اةفتام  وواإت أتواحه رانسجام وحب و غبأ وا  أ  وةو ةم تفهم      يفتف واحدا   سجيل إمفطا  اةتَّ 

ظ وييها نل  أاةت ةها :  يموز   منَّ   يأاة طمبأ اة غق    أن سأةتها ودكي اظ األغانم    ا كان  قها اال  
قم رشوق ةي زفد   أتاّلتها: نِّم  م سو فا   أّلدظ  غبتها  ان   ؟  اةاثيم  د نذه األغانم واة وسيأ يوتد ةديك

ت ن شق اقم اةج يل  واصطحبتها  ِّها اة  ن شق وبيموظ   أحبَّ ّلزفا م سو فا ةس اع اة زفد  د نذا اةفد اةم  
 يتها وقد ا ة ست اةحضا م  ووم ت أنَّ تم كانت  م  خيَّ امم اةَّ ةت اةق  ت ّليموظ  د خالل  يموز  وتبدَّ وأحب  
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ذّ  ا رِّده وا ّلداع اةَّ   وق ا نسانم رج اةياظ اةفد ج د يسان ون  م   د اةذ  ال تخيو   َّ   منذه األ ض اة ِّطاح
  د وال ةقايمه اّلداع. 

 
 مفيد نبزو 

   .كاتب وشاعر من سوريا
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 فيروزَ  حكايتي معَ 
45 

 
 األديب والّتشكيلي العراقي خالد شاطي

 
 ِّبأ. ةم  م  يموز حكايأ تِّون اة   تمم  مانأتم وظمو ها اةِّا أ اةص  

 ا ن يك  م اةبيت  ذياوا  صغيما  وقدي ا ؛ يكان يكون صيتقا اةوحيدم راةِّاةم.  كقَّ 

م ا قأ. كانت أ  ج اوتانظ ا ذاوأ ّلث أغانم ةفيموز رحدون  بم ساوأ؛ قبل  وود  وتز األخبا   م ت ام اةث  
 تضم اة ذياع قما أذنم؛ وتوقاقم قائيأ: 

 ! "تجأ " صاحبتك ّلدأْظ  -

    آخم واةم  اة  ره يو م  نقائق  د اةج ال واةِّذوبأ تح يقم  ل  ا استأبلُ وَّ كانت نقائق ا صغاح تيك أ
 ها . وح طييأ اةق  ند واةمُّ طِّ ها  م اةذ   حل واةخانق  وفالُّ  فا ق ةِّاة م اةض  

ا قأ؛ ةحاأ انتهاح  تمم األغانم ةيذناا اة   وقف  ي ا رِّد كان ويم  ا سماع  م  غان م اةبيت  م ت ام اةث  
اقوةوتم. كان اة ِّهد يبِّد حواةم وشمم كييو تماظ  وكقت غاةبا   قم اة  اة ِّهد اةت  تم ستأي  انتاا  اةحا يأ اة  

 صف. ا قأ واةق  تم تبدأ  م اةث   ا أنجح  م حضو  اة حاضمم األوة  اة  

)  حاضمم  يها ا نس  ج م ساواظ  كق  ؛ كانت ةدّ  حاضمم واحدم  أط؛ تست م ةِّد ج أسبوع يوم األ بِّاح  د كل ج 
م.  أخُّ م وي  اةت  ةخ. كان األستاذ يحاسب رشد  ا .. اة ِّا ل(  حيث نأخذ ن وسا  ود اةحدانم أو اةخماطأ 

م سوا  م تيك اة ان  وي  وإك اةمُّ   وةم يس ح ةم  م أخمى. وكقتُ    م  ماظ  س ح ةم  م رِّضهامظ ود  تأخَّ 
 م: م   غيب. قال ةم آخمرسبب اةتَّ 
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 :ةك م قيتُ م. كم  م  أتأخ   وتون حا يأ. أنا أسكد  قطأأ أرِّد  د  قطأتك؛ و م ذةك الج رِّدم تتحجَّ  ال -
 ا تفِّل. وييك اةخموج  د اةبيت ّلوقت أركم      ان  

 ةم أتد  ا أقوةه   واصل:
 مك نائ ا ؟ قل اةحأيأأ  أد أسا حك. نو سبب تأخُّ   ا -
 ها  يموز.ان   -

 وقال:  ا الَّ اة  اةطُّ  ق. اةتفتف اةم  غيم  صد   مف ةه. تطيَّ  وإمحتُ 

أغانم  يموز طييأ   ةهُ  ه اة  اة ِّهد  أم نضمُ نخصص ةه حا يأ تأي  م تقاره  أف يتأخ     ال ا أيكم؛ حتَّ  -
 ! ساواظ اة حاضمم؟

 ! ..ةخا جا  ةاد يد األستاذ كانت تشيم اة  أن أقولف إيئا   أ نظُ 

 

 خالد شاطي
 . عراقيّ  وتشكيليّ  أديب
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   .. ميالُدِك يا فيروزُ  األعيادِ  مزايا زينةِ 

46 
 د جميل مروة عصام محمّ  الكاتب الّلبنانيّ 

وكانت    .بقانيأارِّأ ةيج هو فأ اةي  اةت    أّلتدائي    م اة دا س االم وقد ا كقُت تي يذا  اة بك ج ل  األو     قذ سقواظ وويم
ا نا م وييقا  م ّلما جها  ت ييها   م و ال  وخطواظ سمفِّأ ةضيق اةوقت ستأالل تستدو قاسبأ ويد اال

 هج ةي قاسبأ  ا  دى تصوُّ  ق    وُفتمك ةال ج    أ م حصص األإغال اةيدوف    انمتل   م  ستو أهاتها ةيتال يذ  د  وتوتُّ 
  أ بقاني  أ اةي  ةج هو ف  ام وخا طأ بقانكم نمسم اةِّيم اةي  نأ اةتم ُت قح ةقا اة يو   ود نتاتهج  م األو اقج  كم يِّب جمف 

طتم تتو ةبيضاح واأل زم اةخضماح اة  األةوان ةي وان اةح ماح وا د خالل   و ا كان ييفُت ناّم   بقانم.اةِّيم اةي    س 
زاةت تقطبم اةاي اظ اةخاةدم ةيوطد و ا  .بقانميِّيم اةي  ةأ  حي  ت  اةيوم  قشديد    ستِّدان واةوقوف صباح كل  وقد اال
 قا ةيوطد. كي    :بقانمتم تم مف  وق  ؤوسقا اةِّيم اةي  وةيمايأ اة    اةج يل

أ  بقاني  أ اةي  وكانت اةج هو ف   .بِّيقياظ وة  ة طيم اةسَّ  د  م ّلدايأ األووام األكان اةوقت واةز    وتأد أ وي   ا 
دم ّ كق ا نس ُِّه ةيسي ج ذ ة  انبها  ةيصوظ ان  د ة  اآلاو ا رأم و ا أقم  نا و جدنا اةوطقم؟ م أّلهم وز ج 

 زتقا  أفح يا  ايتقا اةِّييأ وز وتيوفح "نيم ع اةم   :ستأاللنائ ا   م ويد اال ذاعُ تم تُ  يموز  م أغقيتها اة  
دم ي  انم/ويد  يالن اةسَّ /تشمفد اةث  ٢١اةيوم  م  قاسبتيد كبيمتيد  م  نحتفلُ  -د يي بقان اةي  –" اذا  نحد بقانيأاةي  
واةخاص  م تمتيب  سيوبُه اةِّام أّليد  د اةِّاةم اةحديث  ةال ج  ستأالل.خم اال واةِّيد اآل  ها اةحدث تم يما أُ اة  
اةِّ القأ  نَّ أ  االَّ  بأم ائفم واةطَّ ق اة ذنبم واةطَّ  زُّ فمقأ واةت  باود واةتَّ بقانيون وي   غم اةتَّ اةي   ةادج  حتفاالظ.اال

تج ِّقا  م  أننم اةوحيدم اةأان م  د  م اةوطدي بقاني تم يكون اس ها وي   سا م اةي  األوة  اة طمبأ اة  
زم.  ةتزا ها وسيمتها اةِّطمم واة  ي ج اأ  م  أ غقي  ي   ق ج   وأو ال    نوا   أةها  د     اة  .خوانقا  م اةِّاةم اةِّمبمإقا و ئأصدقا

 و ه ا كان إكيه وةونه اال     ا احتفال   ن ي مَّ أِّب  يموز  د اةصَّ  زاةت  م وأول وأ ئدم اة ست ِّيد ةها. ا
ائيأ  نل واةِّة  حقيد اةوطد واألا م تأمفبكج اةبِّيد    م و  ِّأ.كج نيبأ و نبأ ووز  صوتُ   أ.وألغانيها  كانأ خاص  

ةها   يموز تبال  وسهال  وبحما . .أ اضيه كل   أيم  م ةبقان ووي    يموز صيأ وصل ّليد كل ج  صدقاح.واأل
اان ال ن تمأ اة  أأ واألزق  ي  وا ع اةضَّ و م اةشَّ   اسأ راةق   م اة دن اة كتا  و   ائيأاةبِّيدم واةق   ى  م اةأم  حضو نا

ن اج. أاة قازل اةأدي أ ّلال   يموز سطوح .ذةك صوتك ُييِّيمُ  غم  د كل ج نستطيم اة سيم وي  توانبها. راةمُّ 
 يموز صوظ أتماس   .ا ذ اة شموأ واة فتوحأ ةيل نها و حها نواح قانم  د اةقَّ  يموز ّليد اةِّاإأيد ّلمنايأ ييف ج 

 يموز  م واة قا   نائم وحاضم و ست م. ّلتهال  او   يموز نواح   ذان اة جيجل.وا م واألجوصوظ اة  اةاقائس
واةِّماق وبغدان  . ام وإذاوتهاخصوصا  سو فا واةش   انها. و واطقأ تح ل تقسياظ كل قيوا سك   اةِّمبم سفيمم

ة  راقم  إو  "" اتِّون  قاة  األتيال ووودتهم رإنَّ اتم  س ت و يسطيد اة   بأ.اة حبَّ  "وإِّماؤنا وةغأ "ضاننم
 م أغانيها اةج ييأ واةِّذرأ  قا وائيأ تحت سأف واحد. تها ةقا  يموز رإن  تم صو  أ اةَّ ول واةِّواصم اةِّمبي  اةدُّ 
   أو ك    اسكقد فأ  صم وإط   .أألةحان اةغقي  را ست تاع ست اع واال م اال حاّلقأ.تم تح ل ةون ةبقان واةم  اة  
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ا واةخييج     واة غما اةِّمبم   وحصد تمش وإذا وأدنا   اة حيطاظ.  أ نائيأ خيفو يانيد و سا ح واة ي     اةهد 
تم تييق  أ اة  " قد ال نستطيم ت م   د اةهدي  دي  ان"اةحانّ واةث   اةِّزم وي   قح وإنداح  يموز  م ويدنا

ساس  نو األ "و اة ذياعأانيو بقانيون واةِّما وقد ا كان "اةمَّ سوى أغانيها وتيك وانم يِّم ها اةي ج   ر أا ها
 أ.  قاسبأ وطقي   واةجا م  م كل ج 

 .ال أ اة شتمكأحاّلقأ اةث  نطالق سيمم اةم  اواة قبثق ود األو ال  قذ ّلدايأ  ا ّلداع اة تواصل واة ست م انَّ 
و قصو  و يموز حيث  ا أتهم اةِّالقأ اةوطيدم  م األةحان و م إِّم   ةها صبح زوتها الحأا  أواصم 

اظ ة  اة سمحي  ان وصل أة  او م نجتاج واسم  ل.أ "اة هضو أ"  م ةهجأ سهيأ وخفيفأ اةا  بقاني  اةاي اظ اةي  
   حت    يدن اةبيبل نصّم إ س اةد ج ا م. و م اة غم   م صوظ اةجبل ونيم اةص   "تشيهاظ ي سك"واال واأل الم

وام وأ ضل  أ تم سانظ قواظ اةَّ  م اةسَّ  زا .ا    يَّ ي  وتاان تغدو ةونا   ق ج  حاّلقأ. و ال  يموز واةمَّ أ  تازظ ّلها كل ا
حت    و اتزال     يقياظ  د اةأمن اة اضمسِّ انيقياظ واةت  اظ واةثَّ بِّيقي  تيقياظ واةسَّ  قذ أواسط اةس    ال أ.و ال اةثَّ أ 

طو كتارأ  غايأ ن تصبح قصائدنم  أة  ابقانيون وي  اةوصول ِّماح اةي  وتقا س اةاثيمفد  د اةش   .نذه اةسُّ
:  م أو اةهم نم  د تقشد وتغق ج بقانيأ األوة   فيمم اةي  ج أ واةس  ق   س م خصوصا  اذا  ا كانت اةوي  كل ةسان و 

 .خمون آو  حبانم.زفان اةم   طالل حيد   توزفف حما  سِّيد وأل  تبمان خييل تبمان 
 

 
 

    و يأا   م ن م   تغيغلف ِّو  اةفيموّز  حيث اةحس واةشُّ     قذ ّلدايأ حياتم   ذّ  ا أقم و ازالاةاقز اةفيموّز اة  
ة  اسوف أضيف  أ  د نوع  مفد ي   ام قا أ وطقيأ و ق ج أوقد ا أقف  . اا ّ أ أ  م طييِّأ و أد ج   سيبأ و 

  م ت باح اة  أغانم اةص  اةيقا وبم  تح يُه     وييل  م   د نسي  قبِّث     أغانيهاوبقُ  يموز     أ  ّليضاح.أ  يموز  ي   زنمف  
 م  حيتم و    أأ األو وبي   اةي   م غمبتم اةشَّ   تؤانسقم   و ج اةق    أف  يموزف    إ ِّأ    تضمحُ و    تقيمُ   يوم   كل    تغق جيها ةقا

 .أ اةبِّيدمغتماّلي  اال
 

 د جميل مروة  عصام محمّ 
   .وسلوأقيم في م  كاتب لبنانيّ 
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 الفرحِّ  الّناي وزغرودة   أنين   فيروز  
47   

 
ورّية الكردّية   نارين عمر األديبة السُّ

 
باح ان ةم تتِّط م ر وظ اة  ةذيذم    يموز  تزفدنا  غوم   أنغامال تات ل ناهأ قهوم اةص  ذّ ونبه هللا ةها    نذا اةص 

ّلل سا وت نم كذةك اة   قح نذه اةهبأ    أن تخفيه  م  قايانا أو تبخل ره وي  اآلخمفد ْت راةفطمم أّلف 
ا م ةايوم نفس    ذيد أسِّدوا وفسِّدون ره   صا ظ  يموزةهخمفد  د اةبشم اة   وصا  صوتها اةبيسم اةش 

باح  م كل  اةفصول  ب    راظف حت     حص ِّد  وال تُ وخاطم طوال سقواظ ال تُ  يبيد ّلل خي يد  صوتها ونسائم اةص 
   قسج يد   توا أيد ال يِّم ان  فمنم اس ها اةفماق أو اةبِّان.

ِّم ا ي ي ز غقاح  يموز ود غيمنا أن ها وز ت وي  كل  أوتا  اةي   وتطم قت اة  إت   اة واضيم    حد واةش 
قْت اة   يس اة  اةق فسج   د اةوةوجج  تم تهم   حب م صوتها  وت ك  وح. واةأيبج  اةس   واةم 

باا كي  ا تال سها  وحقا"إايف ا   اةبحمج  سقا  م حضدج و حيث نمى نف   ةبحم إو كبيم" أغقيأ تِّيد اةيقا اةش 
سقا ح ائم سالم تقثم  م األ ق أنازفج اةحب  واةحقيد ونحد نِّبم  و أ وأنس ونتخي ل نفوأ واته تداوبقا ّلمق  

  سا اظ األ ض واةجو  رشِّو  ال ي كد وصفه. 

م وييقا اةهوى" و "يا   تبل اةبِّيد خيفك حبايبقا" و "يا  مسال اة ماسيل" كم أحببقا نذه األغانم وكأن قا كق ا  "نس 
نُ    فدكبيمف   ووتد    ند ك أن  يوم اةبِّد ود ّلالننا سيأتم وسقست م اةيها رحمقأ   نا  ِّها وإوق حا ق وسوف نمن 

نا اة  األ ض واةت ماا واألحب أ  . يشد 

" و"يا قيبم ال تتِّب قيبك" و"حب  وطقم اةق اّ و أ " "ركتب اس ك يا حبيبم" و  م ةم  يتك تقسيت اةق وم" و"سي ج غد 
 واةِّشق  م أّله  صو ه.  تم تقبض راةحب   م أوج صفائهوييه" اةَّ 
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ِّم رأّله  صو  اةم قم   س أ أخمى تت ي ز ّلها نذه اةفق انأ اةأديمم تا د  م تأدي ها األنث  اة  واةم اةفد  واةش 
خصي  تزال تحتفظ ّلتزان  و اواالت ج  حضو نا  م كل  ز ان و كان  وةِّل  نذه اةس  أ نم   تم تفمُض أ اة  يك اةش 

 و ا يح يونه ةها  د تأديم و حب أ.   د أحد أّلمز  أو  اظ إهمتها ّليد اةق اس واةِّاةم

ل طيووه  يموز كانت وستال  أنيد اةق اّ تهدندُ  ها خطواتقا راةث أأ  ةتبدأ  م صوتج   إغب اةفجم  م أو 
األنفاس وي    تتماقُص   أ واأل ل واةت أ  ل  ونم زغمونم اةفمح حيدف نمانا  فِّ أ راةحيوف    حيام   واالنطالق نحوف 

با  تماقُص   واةط ماج  اةق غمج  أوتا ج   . واةحيام اةأيب اةق ارض رخفأان اةط فوةأ واةص 
 

 نارين عمر 
 . أديبة سورّية كردّية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



153 
 

 راتيلِّ التَّ  هذهِّ  إاّل في أصداءِّ  ال بوصلةَ 
  مكر  الحنجرةِّ 

48 

        
وريّ                                     إبراهيم اليوسف  الكرديّ  األديب السُّ

 
"  وآخم  واز    وَّا    ةمب   ويقيه اآلن: واةم   واة انج أ امف  " كل ذةك  ّلال  ا اةم  "أصل  تل نو أنت. نيا"  ج

" اةهقاحم  م  وا اةم فحان. ّلقد ونأش كثيم  م  وا اةخضمم اةجبيم.  تؤنم!. ّلذراظ شوم  م اةذ  اةقَّ  "  ج " " ج
بوحاظ.  ِّجزم  أو صدى  ها  وأنا أّلدؤك وقوان أصبوحأ  تما يأ االحت االظ واةقُّ وي   وتاظ االنتاا  كي  

ا م  يسيل  د ّليد أصارم  أسطو م  أو  يح أ  د نأائض قمفقأ ةيحيام  ك ا حييب أيائل  أو حييب خم 
 حد  أو ةغز اةاالم. نناح اةِّيقيد  أو سحم اةفم   كم اةحقجمم! اةي  

وظ. ن ا واة ان  ال أقل  وال أكثم  ونا أنا أتوه ّليقه ا.  اك  أن تفأد خيط اةصَّ . اي  . ك ألحد!ال تبح رسم ج 
: اةوته وا ت حكأ م  م اناا خمفطأ  وإبيُهه. اةض  ِّم اة تطاي. اةشَّ دانه. اةأا أ وا تداننايختيط األ م ويمَّ

د األ م  ةه صقوه  إبيُهه  نسخته األخمى  اة ت انيأ  ِّه. ةم يكُ  فأ. اةخط . كلُّ إمح  اآلن راظف اة دو ج 
اند  ووسس اةوقت  اوم األ ود  أو سواه  ك ا  م ته أ األنث   واة حيف  واةش  وةيد ضالل يصمُّ أذنم اةش  

نون اةخطأ  ضاوفا   وسانم أن ي سكوا رأذيال اةو يض ا ةهم  أو و يضك   يدو ج   اة الئاأ ونم وال حت  
ها. اة كتشف  قها وغيم اة س    رِّد.    أ  ا ي كد أن تقسب أ و ته اة   د قيت اراظ اةحواس كي  يطمق ّلوَّ 

ا ه  م زن    اةبحم  أو األ ق  نم: أ  جم  وصيك صوتها  م كوا  د  ذاذ سيسبييم  أز ق. أز ق  أز ق  حت  
ُّ وي  وقاق قما ته   د نون أن   يه  أن   لج و اةأوس قزحم. كانت اةغي أ ال تتوان  ود اةهط   إا ف اةم ج

اا م. ا مأم  ختيفأ  تخمج  د ذةك اة ِّبد اةأديم.  ّ نو ه  أ ام اةق  يصل أو يتأهأم.  تل   ختيف  ةك أن تؤن ج 
  أ نظ  تزفُّ اةيك رشا اظج اةغدج  ت دُّ اةيك يديد  ك أنَّ مٌّ  تمكض صوبنصفها أنسمٌّ  نصفها  الئامٌّ  أو تق ج 
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ماتيل ونم  يد  ك ا اةجسد ويقه  تقتشيك. تزفل اةغ ا أ واةغ أ  ال ّلوصيأ اال   م أصداح نذه اةتَّ تف كمفستاةيَّ 
اوم  ِّم كي هاستحضم اةش  ..   يقأ!صوص اةدَّ قم  واةقُّ توتز األسفا   واآلياظ  واةم    .صبما  ةو كا اةش 

وظ  أو ذيوةه  وأطما ه  وخيوطه! اال تحان احت االن  د صِّون وسأوط. وييك حذا   ال تفأد يدّ اةصَّ 
 استأماح حبيباظ اةط يم اة حي أأ رأتقحأ  ماإأ  وأطيا   د ندى ونشيش إفيفيد. 

  وظ اة يكك تستقهض تا فخا   د أ م. تستقهض ضياوا   وحضو ا   و ا ّليد كل ذةك  د ّلمق  م اةصَّ كأن  
رِّد أن تيتأطه أصارم اةااإف  )إانقا أ(   م    يموز يس  جيه  اسم اةخطوم األوة  م صيغته اة ؤنثأ  

ه ي سك زئبق وح  واة مايا  وكأن  مفق اة قهك رِّض  تاناته  يستبدةها راةض  اّلتهاج ساّلق  يزفل ود اةطَّ 
 ا   م نون أن يقس  أإواك ناتيك اةد  م سبِّيد سقأ قان أ: صدى صدى   د  ه يس  ج ا   وكأن   مئم  مئي  اةال  

ا فد  ود قما  تمانيم  دا  ةحفيف ايأاع خط  اة ا   غ وضها وتالئها. يزفيها    ه ج  م   ستجييا  قهأهاظ اةبحَّ
اظ  نائيأ  اةاقائس  صيواظ اة ساتد  اي احاظ اةاقيس  وكل  ا ّليد نذه اةِّال اظ   د  ِّاّلم  و  م  

اظ ا صغاح  اة  أن تابم  م  قص   م    ئم  تفتح وييها األتيال اةأان أ   م كل ج ن اآلذان  واةبصاتتهاطل ّلتِّدُّ 
 . أ اةِّا   م نذه األكاني ي  

ف األخيم نو غيم  م اة أِّد األخيم   د اةص  فل اةصَّ واةط   /مقب حيام اةِّشب وي  صد  اةتَّ  /تيك أنت 
!   /إبيهم  ال تدوونا وحدنا  تائأ وي  نِّقاع وّ 

اق حاة ون   تان   الئاأ  كهقأ   وسيأيون   إِّماح كبا  /ئليأول قا  ال تبتِّدوا    اطون خط    وشَّ
 ّلهذه اةاقوز ذاظ  تانأ واكتشاف!  مظُ نكذا تِّث     ت هو  كونمٌّ   أخشباظ  سمح ضوئي     ايكمو وناظ 

أّ  شهد آخم  واز ة ا نو أ ام    ا أقيم  يه  د  فتمق سبل أو  ج م  سا اظ كان ويم أن أويد و   
 ! ويقم؟
كانت ندندم األم األوة   وصو نا اةاثيمم  م   - حسب  -د اةبدح  د نقا ةم يكُ   ؤال  د ّلوح وتمّ يبدأ اةسُّ 
" اط ا     أ  وأغقيأأ  تصاةبت  م صوظ األا  توز جوا  ّليد صيواته  وقصائد اة تصو  ل أساطيد اةخيي  اة مآم أوَّ 

ل  قبل سم  ي كد استخماتها  د قمص اة سج  سييم آغا" وأغقياظ أخمى  ال حصم ةها  وال وصم  أو  و
نم وأ  ج  م اةيه  نأمض أوقاتقا  أن يحل  م اةبيت اسم توإيبا  كأت ل  انيو  رِّيد اةمَّانيو اةابيم اة ذّ طاة ا إد 

 م حضمته. كان ذةك ايذانا  رأن أتسم اة  أصواظ وا الظ اةحأل  و واكب اةِّمائس   د نون وازف  
 يمون: ون كثةيأمع اةباا  غقُّ 

ا   وإن كقت سأختا     -  ح  د إيخو  وإفان ّلمو   وبيقه ا أس اح كثيمم  وس اح سا يأ  تقبت وي  إجمم اةدَّ
م  أقتقم  قبل أن أومف إجمم األغقيأ األقما اةم  تدخل ّليتم  م سقم  ا رِّد اةفتو   -اةِّقدةيب األس م

وي جق صو تها  وق احدى اةق ا ذتيد  ل  كتبأ ة وسيأانا  م ّليتم. أ صوتها  م كاسيتاظ وديدم  تاون أو  
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باح  قبل أن أ ضم اة  غمف وبيوظ كثيمم   اة تأاّليتيد  م ّليتم اةط يقم  تتماوح ّليقه ا أإِّأ إ س اةص  
 : وظ ذاته  أتأ يهاوظ  أو نم اةصَّ أطاظ اةاثيمم صدى اةصَّ ةتغدو صو تها   م اةي  

ل اةِّأد ك ا س  اكج  يموزم   أو والنم أ قيأ وأ يقأ وييك اةيوم اه أ    . اةهالم  انبها ا   االسموأرأم   اةم بان األوَّ
 .. ةيس  د إمح غيم ظانم  بيد  د رِّد  واحدا  تيو آخم  أرأيهماة د    انبها فد  أو أكثم

نا أكتب ود ذةك ذاظ يوم  م صحيفأ تفمن ةم  ساحأ اوتماف. كان ذةك وقد ا تِّيتها سفيمتم  م و ا م  
م  ك ا أم تطيب يد وموس ةفيذم كبدنا  أستِّيد ّلد ق  د غيث   نتضاحك  نتباك   نتسا  تم أحب األنث  اة  

ونم وي  اةامسم  م   ل  سائيم  يشِّل  يها االخضما  أز ُّه اة  ناتيك األنث   تفاتئها تا م  حقجمتها يبي ج 
   قجذرأ  اة  نندناظج   أ ل  أو  م ةحاأ  ا قبل اةغفوم  أو: ّليق ا نمغم تها ذانيأ  وأخمى ونم وي  سمفم اةت  

 كتبها اةوظيفم  أو  م اة طِّم اة جاو   أو   ا ع اة أاّلل  قبل أن تصل اة   د ستها  و د  مَّ  صيف اةش  
 وظ ذاته. اخيم.  م اةحيم يمسم نأشه اةص  أل اةد   م راص اةق  

قأ  وحموا كثيمم  ا مأم األز قأ اةِّديدم  اة تقاقضأ  اة ت ا يأ   ا ّليد  همتاناظ نائيأ  وتآّليد غيم  ِّي
م ّليد ّليد  ةتشيّم  م اةهائيأ  واأل واح اةهائيأ  ةتاي  ت مُّ راآلن ييد  واص أ واص أ  ونم تحصد ز م اةد  

 د حديأأ صد ك ذاتها.   ا نو قد قطف ةيتو ج حيأ  تبكيقه  كأن  وإة  اةض   -ك ا يجب أن يكون  -اة  اةأاتل 
وييك أن تبأم وي  رِّد ايأاع    ن  الّلدَّ فأ تتجدَّ   ةتاون ةك ذ   1952  - 1935ومَّا أ تا فخيد  ا ّليد والنتيك:  

  ِّاظ. حاةم   قه ا   د نون كت ان ا إا اظ  وا ي احاظ  أو اةدَّ  ال تمفح  أو وَّ 

 يخطئك ال أحدف 
  م  وود  سمّ    اةِّاإأانج 
 ا  ط ج اةق  وي  خ اة حا اُ 
 وأنييد   وطد   ظ صو مف يتي    اة هاتمُ 

 ! ةم سوى  يموزف  ةيسف 
 كونم ك ا أ فدُ 

 اس كج كونم ك ا 
 وي  اةجهاظج   اة فتوحأج  كونم ك ا صالتكج 

 تم  د حييبكج كونم ك ا حص  

ه االوتماف اةهاتك حاأ ذاتها. ان  ن ضم كل  م تهأ  ختيفأ  ألتدنا قباةتم   م اةي    أنْ أقوةها ةها  آنف 
ك وييك   بأ  حيق ا تتقاحى وقها  وتدة  و م اةغائبأ  اة غي  ةيص ت طوفال   الّلدَّ  د اةِّثو  وي  أتزاح اةصُّ 
وتم  وحقجمم  وتمانيم   ه   ال إمح غيم أصارم  و  د كي  ةتبتهج وي  ا تدان اةفصول اة ختيفأ  ض د نو م اةز  

 اح  وي  ضوح ّلمق  وز جماظ  ود  وإدو ّلالّلل قان أ  د  منوس أ ضم.  ا ّليد  وتهاظ  اوتصمتها اةس  
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أ و أ نذه اةأا أ اةج ييأ  ةتأول ةوةيدنا ال تضيدَّ   يس  ميديك سمٌّ ك يد  ال تجمؤ وي  اةبوح ره    د 
و اةطَّمفق  ال تأخذ راةيد اة   اا اة  اةخطأ   أنا األزفد  م قمبم  وأنا اة تحد ج   د أصول  تم نة تك وي  اةصَّ

 تغما يا االنت اح رصوتها اةِّيقم!؟    ك ا تأولُ ذةك اةابدج  م   د تذو ج اةد  

. الّلدَّ  لج ال   د ني و أج اة اح   ت انيا      ازةتف تمى   ا كقتف تي َّسته رأنا يجك  م  ؤاك  تيك:  الّلدَّ  د ذةك اةش 
وظ  كي  ا     ا نا ت ناةيُأ اة وسيأ  وي   أمبأ   قك   انا ت تأد ج ها ةك: زنممف نمتس   ئت ظ ج  م اةصَّ

ن اس فها   يحتفظ ّلها كماُس اةأيبج  حأأ  تدو ج  يأاتا   ضيئا   وإذى ال يخمس اةبت أ.  ازةت تماك سفيما  ةألم اةال 
ظ ا  د     واستمتِّم  ا ةديكج ي م ك ا وم تكج اإبهم ذاتفك  وظف   ةقُّفوس  وأنت تقانيها م خانأ األم  م سجال 

دى  د نوى   :وصايا تبيي أ  قدي أ ظي ت طمَّ اةغفيأ. وصايا تبي د  ا  م تيواج اةص 

ل  ةيكون ّلوسم أكثم  د كمم  اةأا أ  اتساع اةا   تماا و اح. نا  ونو   أال كل ذةك ة د وال اظ ويو  
ةيكون ّلوسم رجحا  األ ضيد أن تِّأد أوماسها خفيأ  أو ويقا . ةيكون ّلوسم أكثم  د س اح. أكثم أ. أ ضي  

ن  وتستِّيد ن اتمنا.  ن  تتيوَّ أ  أن تتِّدَّ ا تزل وي  اة قص  أ. أكثم  د اةه  م حضد ا مأم ة َّ  د قا يأ كوكبي  
 انمام  و ا تمام   تما يد وي   اوم. وتونه. صو ه. أحواةه. أحال ه  كم تاون وي   تشِّل ظالل وتوه اةش  

  د  دى  أو صدى!   أطماف ذيول األغقيأ ذاتها   م أكثم  د ايأاع  أكثم

غاظ اةهائيأ  م اةيُّ د م   د  غق  : واةم اةاون  وواة ك  وأطيا ك   د اةق  زاالن ا ين ا واة ان أ ام ويقيه  
قواظ اة وغيأ  م اةت مف وأون اةسَّ   ة تواصل   قذُ فيمم  ك ا وهدنا ام اةس  قيا م أ م اةحيم واألةم  وةك أن تاي  

ا يأِّم وي  اةمَّصيف   هدونا   قبل أن يستمتِّه   ال يجد  تم تِّيت كال   ق  م اة  حت    ائحأ اةد   واةق صاوأ 
 وي  وكاكيز ا ةه!    ن   ازةت تحمسيقه   ستوفأ   ظل صوظ قديم   تجد ج اال  
 
1 .7  .2019    

 ابراهيم اليوسف 
 . مقيم في ألمانيا  كرديّ  وشاعر سوريّ أديب 
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 يا فيروز   فيروز  
49 

           
وري وائل حبيب عثمان                                        اعر السُّ  الكاتب والشَّ

 
قاظ ز قز أو  د   انيأوقد ا تت اوج رأةوانها اةزَّ   باح اةباكم نل نقاك أت ُل  د تيك اةفماإاظ وقد اةص  

  ا ان ه    من  أ  أحي  األةحان  أو  د سأسأاظ تيك اةجداول  اللاةِّصا يم وي  تيك اةغصون اةوا  أ اةا  
 .  أنبي  رحقجمتها اةذ    المأ واةسَّ األت ُل واألحي  وقد ا تتالق   م تمانيم اة حب  

  ..ان ها  ريرموز

اق  أسِّدتهم وأنِّشت قيوبهم   غق ت    ذةك اةاون ووا أ أسما ه  ذّ يأخذنا اة وظ اة الئام اة  نذا اةصَّ     ةيِّش 
غق ت ةألطفال  ةي شم نيد      زانظ  د وزف أ أّلقائه  ق ت ةيوطدغ    أوطتهم األ ل واةحيام  غق ت ةيقاس

 .  أحب  ا نساني   وز وت  يقا  دتقاةأل ض  ةيشِّوا  ج ِّتقا ووح  

م  م صوتها اة   وفجِّيقا  م حاةأ   د    وفسحمنا رصفائه ونأائه  أ  ل  د اةت ج   م حاةأ   ذّ ُيدخيقانذا اةس 
  ..اةخاةق وا أج  جون أ امف اةخشوع واةسُّ 

اظ  أ  اة سمحي  وخاص     ها و ل   د أو اةج   كلُّ و     وال تحيط رإّلداوها اةاي اظ!يطول وفطول   يموز  ود  اةحديثُ 
 .  أكثم  د كتاا  كتاا   ّلل اة  اة  يحتاجُ   حاّلقأ(اةم    اة بدويدأ ) مف اةغقائي  

  أ تها اة الئاي  الم ةكج أي  اةس     أ ت ِّاحها نبأ هللا ةإلنساني  ان      قحها ةقا اةخاةق  تماة      أِّ أ ا ةهي  اةق      ها  يموزان  
ظج  يه م نذا اةاوكب اة ايم  . أاة حب   رأنوا ج وتموموتج  يه  كم تزف قيه      ةأد وةدف

 !  و يموز إو  يموز ؟
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  يموز !
 اةفمحأةوان 

 وتماس غق ياظ  
 أ ل انسان انجمح   يا

  ن ظ اةو اةبس اظ 
 قيب صي   وانشمح  يا

 غ اظ   م أطيب اةق  
 حموف  تال مف اناتب   يا
 نب  تاج أغي   د اةد   يا

  ِّت ق  تل ل كقوز  
 وبيجوز اّ ّليجوز  

 أهلل خيأها نرون  
 تتاون أم اةاون  

  ان يجد  وكل مف اةز  
ا وكد    تأي و : اتهد 

 
 وبيجوز وقت نِّوز  

 أ نداوم رال إوف  
 تمندحيقا  و ال 

 ونطيم راألحالم  
 ام  وتصفاةقا األي  
 أ يفوز وصوظ اة حب  

 ّليجوز اّ ّليجوز  
 !  يموز يا يموز 

 
 وائل حبيب عثمان 

 كاتب وشاعر من سوريا. 
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  ناي  العاشقينَ  ،فيروزَ  ورطة  
50 

            
 ن سيبة عطاء هللاالكاتبة والّشاعرة الجزائرية                                              

 
ُف و د اة جهول ال   تحي أ  د أةف و م  ض   . .. يا  يموز ذّ تبأ  ُ 

ق   مف    يتسم اُ     تِّي مف اةجسُد كيفف غيمم أن تختيس  م اةي يل رِّضف اةد  احج اظ اةصَّ "ة  ا ّلدا" ةيد   كيفف   ةيحواس ج وأوحج
  وكقتج اةِّزاحف   حييفا   اةوقتُ  اةهاتف كأقبيأ  وقوتأ  كانف  قفلف  تفا كُ  ّليق ا األصارمُ   اة سموقف  اةفمحف  تحمُس 
ازف   هُ تف ال يقتهم اة  " أةو"  م أن  نغ ف   اةم نيدُ   كانف   حيدف  "قديش كان    ننمف االنتاا ج    اةِّاام اةاسيحأ  كانت وك 
  حو  ا حدا نطمنم. صا ةم يام اةص  أ نا رأوتشتم اةدنم  وفح يوا إ سيأ و  ناس طمتق ناس ع المفرق   م

 . .. يا سقيقم اةيم  حتم  تِّييم"

نا ناقصأ   اةخطواظ اةحا يأ اة  سمفمج    تِّونُ    ةيشتد  ووُنهُ     د اةحب  وذاره  ي تصُّ    ازالف     ضيِّا    اةحزنُ   كانف 
واق  ووقاقف األّلواا و ما أأ   اةجد ان واألإياح اة   حالظ   منوسي أ. قصأف اةم 

ّ  إمح    يخطفُ ود اةم ف  صا  اةأيب  طمبا   ْت رِّضها كأن ها سأطف   م رِّض األإهمج اة تماك أ  وقف  أ
 ." اتب اس م يا حبيبم وا  ل اةطمفق.يا حبيبم واةحو  اةِّتيق  ت اس ك وفغق م: "ركتب   ونا   يكمو  يشبهُ 

قُ   كقتُ    2010 د آذا   ا د  كقت يو ها  م قسقطيقأ  اةث   وي    ر مكز اةم تاج راة ديقأ اةجديدم  وكقتُ   أتسو 
  أظد  أن م سأقضم يو ا   ا مأم  كقتُ  أصبحف   د أنْ  راةخوفج  وأإِّمُ   أ تدّ اةم  انّ وشم اسِّأ اةتَّ  أّلوااج 
احأج    مف   واني ا   ود  وود    خ أ رحثا  تا ِّأ  قتوّ  اةض    ساوأف   وأ اقبُ    ود اةاي اظج   رحثا    ن تّم  أنو   م اةس 
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ها  تم وي  إكل كتاا  فتوح  فتوحأ! وتدتُ ةم و نم  ةاد  م ذةك اةيوم كانت قاوأ اة حاضماظ اة   يح لُ 
 صحفي أ اةجزفمم اةجزائمفأ " يموز زف انم".  ود قدومج  "وفتوتون"   تيئأ واةج يم يه سون 

كأن هم أنيم     اةأاوأ م  د  كل   ف   وأومفُ    هااةذّ تِّيقم أوم ُ   ةيحد ج   سِّيدم    أصبحتُ   أوم ها  ةاق م  جأم    دْ ةم أكُ 
  كون ةبِّضج ل ةيطيبأ  وم  اةسُّ  جال اةت دخ   ةفتحج    م وسط اةأاوأ وأصحاّلم. رِّد كي تها وضِّوا  يكمو ونا  

أ حيث  يم   وتوت هْت   - ِّها كثيما    تسك ِّتُ -   تام    نهضْت    مَّ    وانماةث   وز  قا ت ّلقزع خات ها   باإمم اة  اة قص 
.. رِّد حفيأ اةتصفيق وم    اةبأووضِّته  م يد اةط    و م اة أاّلل نزوت  يموز خات ها  وأندته ةها  نبماةذَّ 
   ائِّا   كال ا   ال أنّ  كيف صمظ أ تجلُ   وظ رطوةم ت ا ا   كب م اةص   "ساند "كان   أنا كون  انيأ  أ تُ اةسُّ 

اّلداوا! وكم ت ق يت    ظُ نْ  د قتا تها  ازنف   ذّ زانف نا اةخا ت واةج هو  اة  ؤُ وضو    اةز  قاحج    م اةأاوأج   ْت وكي  ا غمقف 
يته   مَّ   ره غيم  يموز  وغق يتُ   .. ةاد  اةفيموز ال تييقُ ةها: أنا ال أ يك خات ا    قيتُ   ةو أن ه كانت    أ كا يما سج 

م اةدنم  واةأصص اة جمحه   وبكما ّلتشت    ..  قتب اس ك يا حبيبم واةحو  اةِّتيتصفيق اةط يبأ: "رك   ةها تحتف 
يتا ركتاّلم  ز وتا واة خدم  نديتك  واس م ّليق ح   ونديتقم و نم  متيتا ةصحاّلم خب   يا حبيبم ّليبأ  اس ك

يش   ازاةك ّلتحبقم  م ّلتحبقم  ا ّلتِّمف قد  وبتأي     ه  زنمفأ  ال كقت تدا فها وال تِّتقم  يها  تا ضاوت اةهدي  
 . ةيش نخيك ةيش؟"

أوا ألح د احأ  وك ا صفَّ إاطئ اةم    اةأدس  م  سمحج   ت يم ّلمغو م حيد قمأ قصيدمف ةك ا صف أوا    ةمأد صف أوا  ة
   أ". أ  ا ّلالغم أوا ةموضأ اةحاج حيد أةأت "ّلالغ ا مأم ومبي  ك ا صف  و رخيت حيد نِّ   ح ون ن وفش  

م نصف حب  ّلمقم ال صيأ ةه ّلموحها وقيبها  د نو ا  يفاتئها اةز    (طفيأ) اان ّلالغ  ووضم إال اةِّيم    . تأد 
  ان ك يحأ اةق شاطاظ  ةم  ديم  ص    قالف واةج الج   اةوطقم  وي  كتفم   ون س ةم: أنتج  ائِّأ  و فِّ أ راةحيامج 

وأ ا م  خفأأ  ةهفأ ونصفج  ّلقصفج  هُ وأ  أُ   نذا اةق صف قيبم أ امف  ل  م إساوأج أتأ َّ  كقتُ . يد وسا ا  تستحأ ج 
  ةاق م  كان نصفا    ذةك ال تات ل؟!  تاون ةألنصاف نكذا قا اظ ساحمم وويون وسيي أ وُس مم قاتيأ و مف   كيفف 

ا   أحببُت راكما   .ألن م ال أقتقم راألتزاحج  هُ  نسيتُ " ةييال  كثيمم.  م  اةق ومف  أحببته "حت   نسيتُ     كقُت أحب   قذُ تد 
: "نأ انم أنا" و م اة أاّلل أيضا   أّلدا   وةم أن ج   وويتُ  أحب تقم طيو  "اةجقايد" وح ام كل  نا ذم  ة اذا اةحب 
ا   أقطدُ  ها نقاك  قمفبأ تد   د قيبم ةتيأم سالم اةِّاّلمفد    خيفها  كانت تبقم اةط يو  وي  أإكاةها أوشاإف

كي  ا أخذنم حقيد اة   فد:  و ا أزال    االست اع اة   يموز ةيال  أحب   وأنا وحدّ نون ت يم اةِّاة يد كقتُ 
سكماظ اة وظ رجونم  "رِّمف"   يموز ةيست ت ييأ اال   م ز ماظ تسا منا اةق جوم.  " ا رِّمف  يد" وأحيانا  

بف  ةم  . تدّليم ن أ نونف  صاكل  إمح راة اةِّاصم وي  ضف تيه  وحدثف   د أذنم  كاةق همج  تي دا   ْت واةيأ  تسم 
ذّ أحتاتها  يه  اة   راألغقيأ اة قاسبأ  م اةوقتج  كانت تأتم نائ ا   أن أست م اة   يموز  نم أّلدا   أقصدْ 
ّ  وقت   تُ ةد أنس  أن م يو ها ضحكْ  .تها ّلل تصم  وي  أال  أرأ  وحيدمال أحتا  كقتُ  وكثيما    م   أكثم  د أ

م اة  اةط ائف  أخذتقا األحانيث   حياتم؛ كق ا خ سأ أإخاص  سا مفد ةيال   ز حت    تشا كقا  يها  يمو     د تد 
  نصفُ   : "حب وا رِّضد  تمكوا رِّضد"   م  وكأن قا انتبهقا ةيت و اة  أغقيأ طوفيأ ال تمفد أن تقتهم   سكتقا  جأم  
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 اةط مفق وكأن قا غمققا  م أغقيأ كئيبأ  أو وقِّقا تحت تقوف ها اة غقاطيسم ةد تأ أن م ّلدأظُ  ونصفُ اةي يل 
  سي ا م اة مسيدس نون ووم وبسموأ رطيئأ!  رجانبم يسوقُ  تل اةذّ كان غا قا  اةمَّ  أتخي ل نفسم أتمكُ   ِّال  

رصِّوبأ: "اةِّ   إو    قطأتُ استد ظ اة  أصدقائم اآلخمفد  وتدتهم نائ يد رأويد  فتوحأ و ال ح كئيبأ   
 وي  ز    انفجموا ت يِّا   ةك إو اةاآرأ" وكأن قم كبستُ   نان  غي م ناةغقيأ وفا فت تحذ ها  د اة ي و ّ 

ن: "اةِّ   اةِّ   حب وا رِّضد تمكوا  ضاحكيد ّلهستيمفا سموان  ا أصاّلتقم  رأيقا نضحك ةساواظ ونحد نمن 
 .د يا حمام ونحقا ةيش حت  نتِّذ ا"رِّض
يم و إا و ح  د )وكل   م اةذ كمى  م  ح  د وو وحدّزةت أسا م ظ وي  تيك اةحان أ ست  سقواظ   ا م  

ت سقواظ ةم تسأط  د اةم ف ج   ئ اّلتسا تمطفج د(  ووقد ا أُ  قهم  م ّلي   ّلل  يصبح وتهم  أبمم واي أ  اةس 
ل  م م أغا ُ    وال نقساه! انيأ   ال يِّونُ  ح  ّلبط أن   ا ي وظُ  يِّيمُ  كأن هُ   انيأ     انيأ   ها اةحزنُ قض ف   د أنث     ألو 

 . راة ِّق  اةحأيأم  "ةيِّ  " تُ سْ وأحسف    د  يموز مظُ غج 
 ؟ نل تحب  أن نقجبها أنث  أم ذكما    -سأةته: 
 ّلل أنث   -
 و اذا سقس  يها؟  -
  يموز -

  يموز؟ ة اذا؟  د تاون  يموز؟ -اإتِّيت ّلم نا  تهق م: 
 .أحب ها )كم  يكج  د نذا اةوسواس؟(نههه  يموز و د غيمنا  أنا  -

حي ت أكثم    ا   كي ها  ةاق م  ا ةبثت أن أسِّد ألن ها ستحتل  رطقم  م  ّليتم وحياتم    ت ق يت أن أقتل  يموز
ال  " . رأصحاره وأس ائهم  وتبخ مه أكثم  ا آة قم وسيؤة قم. اةحيمُ  يقبغم رفيموز ةسقواظ طوفيأ حت   تبخ مف 

تقا اةغمفبأ إم وها اةهوى"   قذُ انت حبيبم وال كبمنا    إِّمظُ    نذه األغقيأ اة   س ِّم  وقوم    ْظ قفزف   سوى  قص 
و اتيزم اة جمم  م  فاصل اةحكايأ  أّليتُ األإياحج  رض و ج     أ ال   وي  اةت ِّاسأ وون م يكسوه أتأي بُ    واةم 

كقت  صم م وي  أن  أن  ةألغانم حك تها  نم  سائل وإإا اظ ة ا سيبدأ وفقتهم وفست م   حت   ات ضحف 
كقُت    ّلل اةغمبان اة شؤو أ.   أغق م: "انا ةحبيبم وحبيبم اةم"  تجانيأ أن   د سأل ةيست اةِّصفو م اةبيضاح

ا قأ  نزةتُ أظد  أن م نسيتُ  باح  م  قدق اةم انيسون راةش   صوظ  يموز يسيلُ   وتدظُ أل طم    ؛ حت   ذةك اةص 
اللج   د كل   كان  تد  أا   ها ةيحااظ   م  ّلدأ  أسم  تُ بْ وأحبف   اةوقتج    تجانيتها ةبِّضج راةحديأأج   م  ياه اةش 

وتطل  ويم     كانت  يموز ركل   كان  اةفقدقج  أح يها ره! رِّد ساواظ  م ّلهوج  اة  اةغم أج  ظُ  صِّدْ   قميؤة ُ 
اةت  انّ  م ..  ا فخ واةجغما يا واة وسيأ  ونفسم!  واةت  اةفسيفساحف  أكمهُ  ظُ صمْ   اةفسيفساح  د ةوحأج  أيضا  

أطفئوا نذه اةي ِّقأ  أنا   :أصمخف  أنْ  أ فدُ  كقتُ   أوصاّلم  ّلدأظ أتأ  فُ  أ أدُ   يموز؟ ةيس أوانها اآلن  ّلدأظُ 
 د    سيمت ونقم د يجيسون نقا إِّماح  ةاد اذا قيت نذا وكل   ف   اةأهوم  يموز ك ا أكمهُ  ا  أنا أكمهُ هف أكمنُ 

 أ:  ةصماحتم اةط فوةي    أ نم أكثم تأب ال  وقيت ةشاومم  صمف     نفسم  نذا ود  يموز؟ ةم أت اةكْ   يتجم أ وي  قولج 
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    د اة سؤول ود األغانم نقا؟   يزوجقم صباحا  صوظ  يموز يزوجقم نها ا  
 ك؟ة ْت ) ةيه يا ّلقتم نو  م حد  ّليكمه  يموز؟(  اذا  ِّيف 

كأن ها سيجا م وتوننا حت م   م اةأهوم  وال كأن ها  جم ن  طمبأ ةتيطيف   فيموزةها اآلن  أنا ال أست م أكمنُ 
 ! اةجو   نل صوظ  يموز  زنمف أ أو  ِّط م نواح؟

كون  الم    يأأ اةوحدم واةي يل واةا الم واةس  أ كاةص  أ و أدس  أكون أنا  حيد يكون صوتها   أنا أوتبمنا خاص 
                                   اةوقت!ض ركل   ا أوتيت  د نسيان وذاكمم؟ وأنا نقا ألكون سِّيدم ةبِّ

سكب اةي يل ظال ه   خيوم  و ب  ا نذا أ ضل؟ ةم يفه قم أحد   أقي ُت نفسم وي  أن ه اةي يل كل  اةوقت نونف 
وايا. كأن ها اةبا حأ  رج يمج  ت اةا اللُ  م  وحم   توا  ف  يوف اة اي أ اةز  وي  أ فكأ اةبقفسج  م غم أ اةض 

كون  تائم تمصدُ   واةفماق ضيفم "سكد اةييل و م  وا اةس  ن ووم  يقانّ  تختبم األحالم" كانت ويون اةس 
           نذه اةفتام حأوةقا و موتقا وي قا نذكم ّلها تيك اةز  ماظ  وي ها أ ُضقا!تِّاةم نزنو أي تها اآلالمُ  يلُ اةيف 

ان حيام  ي تأ!    أ  د ييجون اةحب  ةِّبا   قصيمم تفسدُ   م   ساةأ وإال  ة اذا غق ت  يموز:   اة وظ  وتشغ ل ود 
آ قُت أكثم أن    "أنواك ّلال أ ل"  ركل  يأيد  م اةخسا م نأون أ واحقا اة  اةهاوفأ. كي  ا اّلتِّدُظ  م اةت ذكمج 

دْظ    حت ا   نم ة ا كانف  دْ ييأ اة اي أ ةوالنا  وةو ةم تاُ تيك اةيَّ  أتخي لُ   يستُ   ألتلج تهق م  حي أ  يموز ُوتج
ّ  صوظ آخم  .أ

باظُ      كانايِّقم انتهيقا و ا كق ا  وال  " حوج وي  وسانم  ّليق ا اةس    يا صاحب اةوودج خل ج اةوودف نسيانا". ته ُأ اةص 
تاح  . أو ق  د أن يغفو اةش 

وي  اةي يل أن يقجيم  واةي حااظ  غمو م رأحدن ا    صِّبا    و يموز حطب اة د أم  كم كانف    ال أقس   د يقايم
ُد  م اةت ذكم أإكمنا   يوالنا  ا ركيتُ  ُل ويقيه ّلم ق. حيد ُأ ِّج اق   هدُ  واةبكاحُ  ي وظ واآلخُم ُيسدج اةِّش 

وبسموأ   قصم  م تِّيقم  م حاتأ ألن أحب       وتون  يموز  م قسقطيقأ   د  رِّد وشم سقواظ   اةي طيف.
أ واحدم" وا ع صح    د تديد أ قيأ واي أ: "أ فد أن أغق م  م  يموز وي   قص   .اةش 

أ  م اةحيام تِّيتْ   وأنا أنزةقُ   تخي يت ذةك كثيما   غيمم اة مصو أ  و غبأ  يح   قهومف   قم أتقاولُ وي  اةبالطاظ اةص 
باح  ِّها نندناظ  هُ س  اوأ اةهاتف ةيطيم صوُتها  م أ تاح  قدق "اة غما"  تما أُ   م  يموز  وأ  مُ  ..اةص 

قا سم     ثل اةجوقأ: "أوطقم اةق اّ وغد ج  األصدقاح   وكأن قم أإِّلُ  . نذه األغقيأ تجِّيقم أإِّمُ اةوتون" اةغج
 راألتقحأ.  أتيب ُس   األندةس  م ناخيم   وكأن  ا تق و قمونُ  هيبأ    م كقيسأ   اةش  وعف 

ّ  أحد  كقُت خاةيأ   " رفمح اةتم تيأ فها وشق  : "سي  يم وييه وقي و ان م رسي م وييهأيضا   ذةك غق يتُ  و مف    د أ
باح ةيم   أ سلف   أنْ   . كان قد ا  ونم تتِّث م راةو ون    صان أراة ة اذا     يو ها وم تُ  م اة ساحج   هُ ن  سال م  م اةص 

 ! ؟صباحي ا   صوظ  يموز ُخيجقف وصفو ا  
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ك  ا رِّمف كيف" وال أنّ  كيف صا  "وقدّ  أأ  يك  وقدّ أ ل  "رحب    أحببت " ا رِّمف كيف"  واوتم تُ 
نا     ركل  إمح  ي ان اةغييظ  ا  ؟ أو قفت حت  اةت ماا راة احج    يك"  نل نكذا اةتأاح   صا  حقثُت رأال  يكون  جد 

وفيأم " يأ  سا وييم  ا ّليمن اة سا" ونو ضاحك  اض   ووان   وفأ لف  وفحيمف  وفثقف  رإ كان اةأيب أن يخفقف 
 .حيمانا ّليد غبطأ اةحضو  وقيق اةغياا يسكد أومافف اةفمح: "تِّا وال تجم.. وتِّا"

تا ا    ذّ نو ا  ذاك اة    وتاح خمففا   تاح  خج يف و م اةم بيم و م اةش  تم سأطت  د تيبج اة    ةيفمصج   حدث  م اةص 
ذّ تاحظ ره اةي ياةم  كاةَّ   ا أت  صباحا   يضيمف   حت   ال  ماإأ   ألصيمف  اةط مفقُ  تئدَّ  . يكفم اآلن أنْ اةت غا لج 

"هللا  ِّك يا نوانا". ألن م قيُت   ذّلوحأ   كم تحشو اةس  اواظ  م  أس   راألصارمج    ق   اةحاةاأ    ا وانف 
يُت اةخمس قبل أن أنطأها ها    كي اظ  حبطأ توس  أوا جُل   -يا  يموز- اآلن واستشفُِّت اةص  مف  م سا جِّج

اختقاق    حيثُ    م كل  األوقاظ  ُتسي جُم وييكج اآلصالُ   تج صمظج تحُد يدف و ا ُن ْ   أي ا م ّليغأ اة شاتجل   أد تِّي  تُ 
حج إ س  نونف  فاهج   واإأأ  ّلوضف   وفضم نأطأ اةق هايأ ناتف  رط ا فته ال   اي أ ُقبيأ  رصيف  قائظ  نون رحمج اةش 

 وازج  ا هلل: "ال ته يقم  ال تقسانم".  صوتجكج يغيجُبها سوى 
 

    2019.  7. 10: وهران
 نسيبة عطاء هللا 
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 للقاّراتِّ  عابر   صوت  مالئكي   فيروز  
51 

 
وريّ  لّحنالفّنان والم ن  السُّ  كمال بالَّ

 
مقي أ ونأيها اة   ستوى يختيف و  ا   ي جد ن وفش تِّتبم قفزم نووي أ  م تطوفم اة وسيأ  اةشَّ اذا كانت حأبأ اةسَّ
مقي أ ّلت ازج   سبأها  إن   د سأ  يموز واةم حاّلقأ تِّتبم اةأفزم اةق ووي أ اةث انيأ اةَّتم أغقفتج اة وسيأ  اةِّمبي أ واةشَّ

مق. و د أنم  أسباا نجاح نذه اة د سأ تونم وإاومف أ اةاي أ وبأّم ّليد   وسيأ  اةغما و وسيأ  اةشَّ
يت   وبساطتها  م اةوقت ذاته.  أد غقَّت  يموز ةيوطد "زنمم اة دائد"  أصبحت  يح أ  ق جي أ ذائِّأ اةص ج

ِّماح واةبسطاح  ك ا غق ت  يموز ّلقفس  أحاسيسها اةوطقي أ  وصا ظ سطو  كي اتها  حط اظ يأّو اةيها اةش 
ةألطفال واألويان واة يالن واةتَّماتيل واةحب   وةج ال اةط بيِّأ واةبحم   اانت  ساةأ  قفتحأ وي  كل   ا يشغل 

 ا نسان وا نساني أ وبم صوتها اة الئام  واّلم اةأا  اظ.  

بب اةث انم  م نجاح نذه اة د سأ اةفق ي أ اةم اقيأ نو و ق ووبأمف أ   اةي حد واألناح.  اي اظ األغانم كانت  واةس 
ِّماح  اضا أ  ةيفهم اةِّ يق الختيا  اة أام واآلالظ اة وسيأي أ واةتَّوزفم   هل اة  تقم ةياثيم  د اةشُّ  د اةس 
قيد أ ثال  ح  د وبد اةوناا  اة وسيأم اة ذّ يت اإ   م اة ستوى اةِّاة م  واة ذّ ت ي زف ره اةأالئل  د اة يح 

اةم حبانم  وباةط بم  يي ون ونبم  وزفان اةم حبانم اة ذّ تفمَّنف ّلتوزفم أةحانه اةم اقيأ.  يو  وواصم و قصو  
ِّمف أ  ثل قصائد تبمان خييل تبمان وطالل حيد  وسِّيد وأل و يخائيل   توق فقا وقد تيحيد اةأصائد اةش 

ِّم ّلهذه ِّوبأ تطوفم اةش  ِّم ةوتدنا أن ه  د اةصُّ االنسياّلي أ اةغقائي أ  م اةحفاظ   نِّي أ وغيمنم  د و اةأأ اةش 
  " وي  إكل وصو م و ِّانم ونبض نذه اةأصائد نون ا تغييم.  يقأخذ  ثال  قصيدم تبمان "أوطقم اةق اّ وغد ج
قها نجيب حقاش  نجُد أن  كي اظ اةأصيدم رحد ج ذاتها تطما اآلذان  وإن  ت ازج وتقاغم اةي حد   اة تم ةح 

وظ اةِّذا تِّل  قها تونمم ُُ  صأوةأ راةم واةصَّ ِّمف أ اةِّ يأأ  م اةغقاح اةِّمبم. ُ   و انسي أ واةفيسفأ اةش 
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خا   ِّم و وسيأ  اةي حد ّلتقاغم و يق  م أغانم  يموز تِّيها تزناُن تمسُّ وأ ك جز نقا وي  أنَّ توحيد  وسيأ  اةش 
ظ   س تها  يموز  م ذاكمم اة ست م  حيُث أن  اةاي اظ اة تم تض  قتها أغانم  يموز  نم رحد ج ذاتها ةوحا

رصوتها اةِّذا  ةتصل ركا ل  ِّانيها وت اةها اة  كل   ست م  ةقأخذ  ثال  أغانيها: " ا  م حدا" و" يا تبل 
كمان"  ألنَّ   أت ل   حديث اةغقائم  اة سمح  ال تتامَّ  أّلدا . وقد قدَّ ت ةيأ  مفدم  ي  يموز ظانمم  ق ج  اةبِّيد" و"حقا اةس 

. تيال م ذاكمم األ يِّيشون  رطاال  أوتِّيت  قهم   اس اةبسطاححيام اةق    اة اهني اغوبم أ قت تطمَّ و  أغانيها 
  . إباع اة وضوع وتمسيخه  م ذاكمم اة ست م قل رأييل  أو  أائق  ة   الث نقاغقيأ  ونجحت  م اختصا  األ 

م   حيد تغق ج  .وقاظ األ كل  تقاسُب  يموز  نَّ أنا وا ق  د أ    باح يموز اةصَّ  هان  ا ون:غيبيأ يأوةاأل  نَّ أو م 
  " سا يقا "أم وحيد تغق ج   م  م س اح غم تكنجوم اة جم   تشِّم كأن  اةوناا د وبد ةحان  ح   أ د  "يلاةي   سكدف "

   اةِّاإأيد. ويونج     رأ ق  اة شاوم اةفي اضأ  داةاون   م  بوعج  تحي جقُ تس و و   ي ون ونبميةحان   أ د 

حساس  تمفد كم تجيب اةفمح وا   حيث ا ة   اتمسيها    ح ائم   وتِّيتها رصوتها   غانمنوتاظ األ طو وت  يموز  ةأد  
سيوا اةجاز واة وسيأ   أنخال ا م  ّلدا  أحبانم نو  ال يستهان ره فان اةم  وكان الّلقها اةِّبأّم ز  .راةج ال

استخدام  ر تديدم   أ  حاّلقأ  م حيَّ غانم اةم  أ اثيم  د اةم وان توزفأ حيد  أ  م غقاح  يموز وخصوصا  اة ي  اةِّ
" وم بت "وقد غقَّْت  يموز و  .  حيُث ّلدأظ  يموز تؤن ّ أغانم "ا يتقو تاز" رأسيوبها اة  ي زاآلالظ اةغمبيأ

 وغيمنم.   وتون ةيقون وتيقو  وس  وتان كيونو اسيقاتم ةفمقأ ّليتيز وةفمانك أغانم واة ي أ ر ها م واةيأ 

همم اةِّاة ي أ ود طمفق تِّمفبها ةهذه اةاالسيكياظ   و م كل  نذا ال ي كد اةأول انَّ  يموز وصيت اة  اةش 
وإن  ا وصيت اة   ا وصيت اةيه رفضل صوتها اة الئام اةِّذا اة ذّ ال يحتاج اة  تمت أ وال اة  تأإيماظ 

 قيواج اةج يم. نخول ةيقتشم  م إت   أ تاح األ ض   دخل صوتها رِّذوبأ   بهجأ اة  

و ي ا يخصُّ  سمح  يموز واةم حاّلقأ  هذا يحتاج اة   جي داظ ةيحديث وقه  وأقول راختصا  ود  سمحها  
اةغقائم اةم ائد   أد أنتج  ا يأما  د خ س وشمم  سمحي أ  و ِّا ها  د تأةيفج األخوفد  حبانم  تقو وت  

مام  ثل  سمحي أ "تسم اةأ م" و" اةي يل" قصصها  ا ّليد اةق أد ةيحكو أ واةحاكم  وقصص اةحب  واةغ
يد". ان  ا ّلداع  م تأةيف وتيحيد نذه اة سمحي اظ وأناح  يموز  و"اةأقديل" و" ّلي اع اةخواتم" و" أي ام  خماةد ج
وظ ال ي كد أن  اة  ي ز  يها تِّيها تقتشم كأقوال  أ و م نستخد ها  م حياتقا اةيو ي أ  ألنَّ تأ يم اةي حد واةصَّ

 ه اةز  د. ي حو 

ونكذا  إنَّ  يموز راةق سبأ ةم نم ةيست سفيمتقا اة  اةق جوم وسفيمم اةفق انيد اةِّما  حسب  ّلل نم  الك 
الم  ونم يقبوع اةِّطاح سُيخيَُّد صوتها طوفال .   يحطُّ  م قيوا اة ست ِّيد  نم ح ا أ اةسَّ

جائزم األنم نم  حب أ اةج يم ةها  د كل   نِّم  ان   يموز حصيت وي  توائز كثيمم  ومبي أ وواة ي أ  وةاد اة
ياناظ واألوماق واة قاصب.  األو ا  واألتقاس واألقوام و د كل  اة ستوفاظ.  يموز رصوتها وح دظ ّليد اةد ج

. وةد نقتهم  د    ا  كا ال  م ود  يموز و م ن نتاي  أف كد  و  اةحديث ود وذوبأ صوتها و ق ها وأنائها األسطوّ 
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ون حي ه  و غم كل  ا قيل وفأال ود  يموز  تبأ  األسطو م اة الئاي أ اة تم ال يختيف  يحاول اةاثيم ةغز     هم
مق واةغما  ا خأ وي  أ ق   سا ح اةفد   م ننيا اةش  أحد وي  ت ال صوتها ووذوبته و صانأ وقفتها اةش 

  ِّا . 
 

 كمال بالن 
 مقيم في موسكو  فنان وملّحن سوريّ 
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 القيثارِّ  فيروز  يا رّنةَ 
52   

 
 

اعر والقّس   جوزيف إيليا وريُّ السُّ  الشَّ
 

دم "  يموز" ونأائها  ي  يأ رحجم اةسَّ م ةم تِّمف  غق ج تا فخها اةفق ج  قد ال أغاةم اذا  ا قيت : ان  اةبشمفأ  م كل ج 
قبل أن   اةحأيأم   وبمنقت رأخالقها قبل إدونا رأن  اةفدَّ   دظ رسيوكها وغقائهاتم أكَّ  هم اةَّ   وتأ يمناونبيها 

   تم تس و رك اة   وق ياظ اةَّ يد واة غق ج ةذةك  فيموز وحدنا  د ّليد ت يم اة غق ج   يكون ةي تِّأ  هو  ساةأ
 توا حك. وأنت تصغم اةيها ركل ج 

ا اة  أن  وةِّل  أنم  ا ُيسجَّل ةها  ّ  تم   ضت أن تغق ج ها اةوحيدم أيض  واقتصم    ئيس أو  يك أو أ يم م أل
 غقاؤنا اةوطقم وي  اة دن واةِّواصم .

 وأسِّدنا ك ا أسِّدتقا وتسِّدنا .   ا نامه وتامه وحفاها  د كل ج    با ك هللا ةقا ّلها

 
قُ ررصرررا نرريرررررا ننررررقرررأ واحج رررّل قمررررربررررت                ا ررهرررأُ ررررشررثا ج نِّريرأف اةأرررر" يا  ن  موزُ رير"     هارررد 
ب ا ّلررررط شمرررتررقرررقرررر  ُقهر رررريوى نرربررواة طج ررحررُأ اةأرروصفح                 ُيقاررسج ررغررمج يررطُّهرراةرررمف   اررز 

  ارطيجُأهررواظج نُ رررةأل  يشج رروصيحُأ اةِّ                   واكُبهُ  شم رررا ترررررقررآظ  ّل ُح ررربرررواةصُّ 
   ُأهارررحررررسرردامج نرررراألقررّل أسج ررريرُأ اةربهرروت                  هارمبُ ررشرررر احج نرركاة اررقرررامج ةرررريررررحرررلُّ اةررك
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ُ نررررسررا نُ ررقرررريررررراضرر  قُ ررررردائرررذّ حرررررن   ارررهررررررأُ رررررررت  ررررررِّررررررم نُ رررررمُم اآلتررررر ررررررذه خررررون                ا رررررو 
   مُإُأهاررن ا ج ررجرراألح صمج ررُأ اةِّرربررريررروخ                 ُمهُ رررر ُ ررررطررانج نريررررسررُ مُّ راةق  ررُم اةرراضرررررواةح

 هارأُ رررم ُ رررب ج نررررحررراة ونج رررريرررررِّررأ  ّلرريررريرررر ررررت                 ونج أغقيأ  رررارراُف اةررررنت انف ررك دحج رررر م اةب
  هاررُ أررربُ رررسررررن وانج ررررد األةرراح   ررضررررر   رراة                ا ررقررريُ ررر ررررحررْيمج تررحُ رةي اررهررز ُ ررْم وررهررتررقرررري ال
 
نا واةخرحم اة  صرشرن    ُأهارطج ررقررُم يرررغررررث  رراة اظج رر رريرراررذُا اةررروأو                 ُو  قتفجض  رطروج

  اررمجُقهرررحررررحج نربْ رررررأُ ررذا اةرررن واكج رررررلُّ أإرررروك                 هُ رررأُ رررراّلرررو زنررررر ررررقرررررا ترررقرررالج ّلررر ررررجف رر وُح اة
ُأهارِّراُه إررفرمى إرررأخ                 قا ةغأ  ركونم ة  تمر ررصرررال ت ""  يموزُ     واج األ ضج تقطج

  اررهرررمجقُ رررسررونج يرراررذا اةررهررّل ق ارمحف  ررال إ                ا رررقرررج ترررمبررلج غررريررا  م ةرررقررر تُ ررررجرررتج نرررررأنررر 
 

 اةأس توزفف ايييا 
٢٠١٨ –  ١٠  -  ٣٠ 
 

 
 

وري لفنّانلالل وحة   يتك بالص يف" كاملة.وهي كلمات أغنيتها "حبّ  Zuheir Eliaزهير إيليا  المسرحي والخطّاط الس 
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            فيروز                        
 

 
 موُز رررررريررررر   رررقررررررفرررررال ت ا  ررررضرررررأي                  وُز؟!ررررر   رررررا  ترررو ررر  يررقررررفررررْل يرررررن

 هزوُز رر  كج رررردونج رررررروُن ّلررررارررررراةرررررر                   ا  ررررأررررأةف  ارررررقرررررتج ررر رررريررم ظررم  ررررنو 
ا  اررقرتج ةررريررريرررْد أحررررررا  ف رررري  وُز رو اة يررزنرري تجهج رررهرررربرررررررم ترررررررررر                   ُصْبح 

قا ررفررررا ى أنررررحرررص تج رررريررأرررروسف   وُز رررجراة ارررهررريرررر ا  ررقررررررم ا  رررررطرر                   سج
 وُز رررحري دج رررر جرررواج اةررررر   يرررروو                  مكْم ررْم يرروت ا ةرررس  صررقرررْد يرررر ف 
نررررمج اةررررر ْ ررررررم سرررررر                   قساا  ررردوكج  رررررروإ اكج ررررررروبررررررط  موُز رر غ اررريررد 

 كج اةفوُز رق  ةرررحرررم اةررررر  ا  رررررررنو                   اظ  رررررررررانررفرررررتررررة مررررررتررررفررررترررررريرررررال ت
 وُز!ررجرررحررا  ررهريرر  كج رررانُ ررارررر ررررر                    أ  رر ررراسررّل أُ ررررق  ررررررجررررركج اةررررريررررررررأترررررت
 

13 .12 .2016 
 القس جوزيف إيليا

 . مقيم في ألمانيا شاعر وقسيس سوريّ 
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 ال بدَّ من فيروزَ 
53 

        
وريّ                            اعر السُّ  جميل داري  الكرديّ  الشَّ

 

 و ُ رررررقُّ رررررررُم اةرررررررنُ مى اال  رررررررررررا تُ ررررررررْل يررررررن                 و ُ رررصرررررقررررموز  و رررررريرررررم و رررررواص
نرررررررذاف اةرررررررا أوررررر  مْ رهترقاْ ررا ّلرريررررررردُّ  فو ُ ررررررصررررررو ونج ررارررلُّ اةررروُن كررررراررر اة                  هج
ل  ررررررررررموُز إرررررررررريرررررررر   مو ُ ررررررسرر  زنج ررررحرررمف اةررررريُب  غررررأرررراةررررر                   سجأ  ررفرررررررقرررررررّل الَّ
:رررررررجرررررر                   انج قفْهوتجقاررررجرررقرررررم  ررررُم  ررررررررفجررررررررراة  وُ  رررررررشررررررررقرررررو  وٌّّ رررررطرررررر  مانج
 ُد واةحو ُ رريررِّرمف اةرررررْ هرررررر  ااف ررررد خررررررق                   ها ا مأم  ررررا انَّ ررررهرررررقرررررالف وررررررْد قرررررر ف 

 وُ  رررررر رررررخرررررررر  داهُ رررررررررصررررم ّلرررقرررررقَّ ررررررارررررة                   وي  تمنُّ جها   باحُ رررحو اةصَّ رريص
 و ُ را اةسُّ رررهراتج رر رررررغرررررررْد نررررررررردَّ  ج ررررررهف ررررررالنْ                    صُيقاررفررررانف يررررررررو ا  كرررررررو أنَّ سُ ررررررة
 

 ها روض  وطيب  غناؤ                     
 

 بُ ررررررررريرررررا  وض  وطرررررررراُؤنررررررقررررررغرررررررررر                    ُب ررررريرررررأط موز  ررررررريررررررراعج  رررررررر ررررررررسرررررررّل
 ذواُ رررررررررها يررررريرررررر  ذّ رررررم اة  رررربررررريرررررررق                    مررواُح  رررررررُص األضررررررررررررررررماقرررررررررتررررررررررت
  واُ دُّ رررررراة تج رر رررأررريررررررررغأ   ألُ رررررررررانيرررررإ                    موزُ رررررررريرررررررر  دْ رررررررررررررراُ رررررررم ترررررررررررررررو ةرررررررررة

 ُب رريرربرررحررررتفُه اةرررررررررربررررريررررربررررررح   ررررارررررروب                    دا  ررررررررر َّ ررررررررجرررررر  ا ف رررررررروُن صررررررراررررررواة
 بُ ررررررررريرررررغررررررُب وال يررررررررريررررررررغرررررررري د  ررررررروط                    اررررررهررررررا ج رررررررررغررررررررم أنررررررر  انُ رررررررقررررررربرررررررة

 واُ رررررروُظ كرررا واةصَّ ررررهررررروتج رررررم صرر                      هُ ررررريُّ ررررررُم كرررررررصرررررررررِّررررربُّ يُ رررررحررررررررررررواة
 مواُ رررررأ  طرررررررررررقررررررررررررررراترررررررُق  رررررشرررررررررون                     أ  رررررررررريَّ رررررررررررررربرررررررررررريرررررررح  أررررررررررررررررردوُننررررررررررا

 واُ رررررررربررررررررهج نررررررررررروُن ّلرررررررررريررررررررررررررراسرررررررروق                     لُّ رطرمنى يررررّل ارررهررررروتج رررررررررد صرررررر 
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 بيُب رررط  ررو اةررررررن احُ ررررقررررغررررُت: اةرررريررررررق                      ارررقررريُّ رررررِّررراُح يف ررررررقرررررررررغررررروا: اةررررررررراةرررررررررق
 بُ ررررمفرررأررروف اةررررررهرررررأى  رررررا نرررر رررررررهررررررر                       ذاررررررررشَّ رررررررراة دمُ ررررررررررري ج ررررررررموُز سرررررريرررررررر 

 

 صوت  فيروَز أنجم  وزهور                  
  

 دو ُ وُن تشف  اةصُّ ررريررررِّررررمُّ اةررررررأررررتررررر                     و ُ رررم  وزنررررجررررأن موزف ررررريررررروُظ  رررررص
 و ُ ررونن م  ررررصرررق  أورررررفرررررُه تررررريف رررربررررررق                     اُيُه ةيسف يْفق رررمانف نرررربرررررلف تررررثرررر 

 

 تغنِّي لنا فيروز  ملَء جمالِّها              
 

 هاررياةج رريفف خرررخ قج ررا مُح  م اآلررر قس                   ت اةجها  لحف موُز ررررريررررا  ررقرررق جم ةررغرررت
 الةجها رراللج ظررم ظرردو  رررغرررموُح ونررررن                   تقائد  يُم ربررر واال   ارررهررروتُ ررررا صررررر رررر 

قاررُل  رر ررروأت  د زالةجهارر  ؤى اةمُّ  وعف ررربرررقرررمَّاف يرررشرررت                   ا  م األ مج أنَّ ت يِّف
 حالةجها ييلف ررق وارررذاق همْ رررتررررريررررررة اررررريرررررر                     وبدوأ   مام  رررررررح ذاررررررن أال :لف ررررررريرررررروق

 سّيدة الّصباح                      
 احج رو   وصررررررر ررررررخرررررررُب  رررررررريررررررأررررررواة                     احج رررررررررربرررررررردمج اةصَّ رررررررسي ج رررررما  ةررررررررارررررررررررإ
 مرررماحرري  تررحج وررسيررر رررمف اةرررشررررر                      ارررررررالمج يرررررررأف األحرررررررررررررريررررررررررررفرررررررررا طررررري

 احج ررررررررررمفررررررررررربٌّ ةيررررررررررهررررررررررررم  رررررررررررررون                      مرررررد ن ررررررقف ورررررمائررررررررررحررررررررر ن جّ اة
 مرررررررررررماحرررررررشررررررررم وانررررررراحرررررررريررررررررررررررروا ت                     مررائررم س رررم   ررررجررررررفف نررررررررررررا أةررررري
 مررراحرررقررررردا  ترررررررررررم أّلرررررررررمكرررررررررررترررررررال ت                    مررررررررررررررررررائررررررررررم طررررررررررإن ج ررررررررررررم  رررررررررا ررررن
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 العالمِّ إلىنا سفيرت   فيروز  
54 

 تشكَرُه ولو بكلمة"يستحق  أن  "َمْن يفتُح لَك كو َة فرحٍ في جدران  العتمة  

         
 األديبة الّلبنانّية حياة قالوش                                    

نرررْد إررررررو م  قرررررررطرررررر" أسموزُ رررررررريررررررر"  وحج رررررأف اةررررجرررررهرررررررا ّلررررررررري                 ا اةأد ُ ررراحف  ُم رررر ررررهررقرررامج ترغررراألنررررّل م 
 شمُ رربررررررراُ  واةررررررفرررررهج األسرررررررررتج ررررررررمؤفررررررْت ةررررررراقف ررررررت                  يكج ّلوصيأ  رررْيق ررررم وررررر  انف ررررقرررربرررررتج ةررريْ ررررر رررررررحف 
 وتُم ررصغْم  ثيمف اةررروفُ   ارررهررررريرررررم اةررررررغرررررررُأص                  أ  ررررريررررا رررررأرررررْت ّلررررراجْذ أْو  ب ج رررررحررررا ُم اةرررررثررررررريررررررررق

 وُ  ررُّ صررررائجها اةرررريرررر  أ رررريررررو وفُ رررررطرررررت ا  م ررررررررزن                  إقَّ وْت تفهُ  ا   رررريْ رررح مُ ررررررمسررررررُس ترررررررر ررررررررررواةشَّ 
  ُم رررأرا اةررهرررموز  ةررريررررررفرررررر  ْت ررررررانررررررُث كرررررريررررروح                  ى  ُض  ؤ رروأ ُض اةِّشقج  ي أْ ُض اةج الج 

 تامُ ررربررالمج يُ رردف األحرر ج  ا  ررر ررررجررررررُت نررررررئرررررررأو إ                 ُه رريموزف ز قتُ رررر  مرررفررررر  ا  م ررررررحررررُت ّلرررررئررررررراْن إ
ُن اةررررررغرررررررري                  ف  رررغرْم إررل  ّلررررر  حررررروأن   تُ ررررهرررررجررررر  ات  ررررررأنَّ  احرررررص بُ ررررررريرررررررأررررررم   مُ رررررررخررررررترررررروأ  ا  رد 
فررتررراُ  تُ رررررررق  رررال اة                  ُققم رروظج يحضنفُح اةصُّ  فوةأج رررُذ اةط  ررررررقْ رررر  جمُ  حُ رريُفُه  ال اةم     ال اةض 

" يبيدُ ررريرررريررررروظ  " رررررررررص  ُموارربررْد ورررررر ف رررررررة ا  ا  رررررهرررروأن ا  ز ررررربرررردُّ خرررررترررررر ررررري                   م و ع  رزنف  رراةح ك 
 تُِّم ررسْ رررراُن تررررررحرررواألة مفف رررررحررررُب اةررررري ج رررررطررررريُ                   يجهج رررائررررر ررررررد خررررررر  ا  ررررررررررجررررررا ذ   ونرررررر رررري  ررررررروك
 قدحمُ ررمج يرررررررهرررررأررررررلُّ اةرررررررك كج ررررررروتج ررررررصرررررررّل االَّ                    م  رررف ه نغرررررز ف ررررداّو نرررررررري مح  رررررررررلُّ تررررررررك اررررررررررررر 
 ُم  ف رررررررَّ سراُق واةرررررررشَّ رررررُِّ رررررو ُن واةرررررُم واةررررِّرررررراةش ج                   ا رقرررموتُ ريبج  رررأرررراُح اةررررقرررررغررررر  ا ررررقرررررم ةررررررق  ررررررررغ
 و يكج اة جُد ُيختفصمُ   اُل رررررجرررركج اةررررريررررررر                   أ  رررخررررانف إا ررررقرررربررررر  ةررررررر ب مرررررررررر  ا أ زم  رررررررررري

 
 2019. 6. 8بيروت: 

 حياة قالوش 

 شاعرة من لبنان 
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 ال نصحوف فيروزَ  نسمع  صوتَ  نسكر  حينَ 
55 

 

ورريّ  اعر السُّ  علي جمعة الكعود الشَّ

 
 
  حُ ررربص  ررراة ارررقرريررربررو قررررحررررررصرررررررررروف                وررررحرررصررررا نررهرررا ج ررررررغررررر  أنررريرررررررو
  ورررررررحررررررر ررررررا نرررررقرررررف زنررررو حررررحررر رررقرررر                 ال  ررررررا أ ررررهررررررررروتُ رررررررررررو ُق صررررررررروف
  محُ ررررررردُه تررررررررررررررِّررررررُح ّلرررررررتف ررررررررررفررررررريُ ررررررر                 دى تمحا  اةص  ررررّل بُ رررررررط  رررررررررأرررررررررت
  محُ ررررررر ا صذ  ررررررررروق اةررررررررررررررا  ررررررررهرررررررة                وا ْت  مرررتررررررراة   موزُ رررررررريررررررررررررررو 
  وحُ ررررررررررررررررهج  ررررررررررررررررررئواررررررررررررررم أترررررررررررررو                 ندى   احج ررربررررر  صررررأ اةررررفررررم إررو 
 وصُف واة دحُ ررررو اةررررررر رررررررسررريرررررر                  أ  رررزةرررررقرررررررر  ا ج ررررررررِّررررررم األإررررررو 

 محُ ررررررررشَّ ررررهج اةرررررمحررررشرررروُل ّلرررررطرررررررري                 هُ ررررررما ف ةررررررررررررررررررررق ال وظ  ررررررررررررروص
 ورررررحررررصرررررال نررررررررر موز  رررررررررررريرررررررررررررررر                  اُم حيد نس ُم صوظف رررسررررون
 
 

 جمعة الكعود علي 
 شاعر من سوريا.
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 شقيقة الياسمين 
56 

 
ورّية فردوس الّنجار  الّشاعرة السُّ

 
 فج رريررررقررر ُ رراة وج رريررررحُ ررركج اةررررراوج رررأرررري  ايررررو                   دو ف األ ُض  يقا ررم تررك ّانف رررهرررتف 
 فج ررررررريررررررمَّ ررررربج اةررريررررأرررومج اةررررشرررقررزففُّ ّلرررتُ                      ا مف إوق   ائبُ ررحردنو اةس  ررم ترررارر 

 فيفج حمفج اةشَّ رراةرررررررّل وحُ مُّ رررررررذوُا اةرررررررت                     د تشدورروي  وزفج اةِّقانلج حي
ق جم موزُ رررر ي اررراُس يرررقَّ ررروُل اةرررأرررت  فج رريرررطاةيَّ  حدج رررواةي   وظج ررررصَّ رررذاج اةررِّف ررّل                     غف
ظ ررذا تفغا و ريرط  ردُح كاةرصررتررر   فم"رريرأْن أفض" داولُ رررجرررونا اةررررمترررروت                      اوف
 يفج رررمَّوج ررأسج اةرررارررراةرررّل ممُ رررارررجُّ اةرررضررري                      حا  ررُصب انج رر مُّ رررممف اةرررزن بُ رررداوج رررتُ 
 فج ررمفرررررررخرررد اةرررُم  ررريررربمَّ رررُق اةررردةرررقرررروف                      ياظ  ررزان  قُ رررائررأرررراةشَّ  ااُ رررسرررقرررروتف 

ُل   وففقأيبُ  فمتج  ف  كفيفج رررراررررتررررررررررِّرررلُّ  ُ ررررك مُ رررصج رربررروفُ                       دّررتفْ مف نق اةسَّ
 

 جارفردوس النّ 
 شاعرة من سوريا.
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 األرزِّ  شموخ  
57 

 ". لكم لبنانكم ولي لبناني"

 جبران خليل جبران

 
وري  اعر السُّ  مفيد نبزو الشَّ

 
 م رانررم  ّلونيررروح ارر ررراةسَّ  الُ رربرررر  تررتررح                      آنج ررطرررررم  وإرررحرررد ّلررر  انف رررقررربرررا أ زف ةرررري
 انم  وُح  ب  ررربرررذا واةررررُم اةشَّ ررطرررالف وررثررانرر                       هُ رررررداوةررررْت ترررراّلرررسرررُم وانررراررررفررررد اةررروحَّ رررت
  اإمْا نخبف ةبقانم   مُ ررخررقف اةررررتَّ رررِّرررت                      شوُتهُ ررم نرررراررررفرررراُح اةررر  مُ رر ررخرررق اةرررتَّ ررِّرررت
 اةهامف أةحانم  اررد يررريررررقرررمف صرررحرس ارررري                      يالج نقارررخراُظ اةرررررذا ى و بَّ رررِّررمُس اةرررو
 
 اةحسُد تبمانم  صا   يا  وح تبمانف                        هُ رو تُ ررر  مانف رربررررد ترررر  مُ رررراررررررفررررره اةرررررأةَّ رررررت
 انم رتداو   وق إيط  ومُش اةجحيم                       أ  رررررررزَّنررررررقررررررا    رررررارررررأ رر  ّلرا ررررررسررا تررر ررررررة
 مانج ريررو   ونررررد نررروحج  مُّ ررررأف اةررريرررِّررا إررري                       ْت ونم آ قأ  رررا ررررن أُ رررا رررح ررر  اةرررتَّ رررح
 أحيانم  يموزف رردى  ررص مْ رررتررِّرر رررا سرررأ                        م أ  ررم رررماا   رررأسج أسررريرررأ اةررررررررد ز َّ رررر 
 
 يا خ ممف اةفجمج ّلل يا صحوف وتدانم                         اسما  رقرررداُع  رررمف ا ّلرررحرررتررررموُز وانررريرررر 
 انم؟ رومف  ب  رريرردف اةرررأي د ج ررئف اةفرراطررا إرري                        م  ما ئهرراصرررد وررأُل وررسررحُم يرربررراة

 ةم و فحانم إال   مج رطررِّررقج اةرربررزند رر                         واسُ هُ ررنيا  اةدُّ  صمُ ررترررخرررم وتررررواص
ُه؟ررغُم اة جهوُل ن فدج اةقَّ  واصم  دُّ  حبانم ررراةف انف رروك ونج ررقررجرر  اةرررحت                          انف ف
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وظج                        مم  ررررراوررررراُه إرررررأررررريرررررروسرررررر  حمُ ررررسُّ ررره اةررررأةَّ رررررت  أ ا اةحمُف  وحانم   اتْت  مف اةصَّ
 مرروانررقررو األ زج  ذوعج رررم تررر  بمررررتررراررررأن ت                       اح ةم أ لر قز  رررأ اةرررروإم  رررررمم اةرررررخررررريا ص

أن كف م  رروظ اةررص األ زج م ر  انُ رررقررربررررة  انم اةثَّ  مج رررراةررررِّرررد اةررررِّررررررواس وبررررحرررلح اةررر                        هُ ا  ج
 مرررررررمانررررررريررررررراُم ترررررهررررررررررزُن وهللُا وا ةررررحرررررررررراة                       وظ يا وجبماةص    اجف  اةحمفُ  ت وسقف 

 نيوانم  األ زج  د إ وخج رر  دْ ررررُ م يكررررو ةرررررة                        يتمرا ررم وقررانررررحرررأة مج رررررِّرررش  ررةي انف ررررررا كرررررر 
 

 مفيد نبزو 
 . من سوريا شاعر وكاتب
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 فيروَز الّسالم  ل
58 

 
 

 الّشاعرة اللِّبنانّية نغم نّصار 
 
 ال  رروظ  أطررا صريرض  رررانج اةررجررقررفررّل                 حي  رد اة ُ رررهرررد اةش  ررر  أ  رررِّرررزوبرررك

ْبحج  س اررْم ترررواسرررح                  م أُذنم يقاتم وُل اةص   ال  ررب ظج ريرأرر م اة ا ك 
  ي  رررجرا تررررقررررة ولج ررررذ نرررممج اةررجرررقْ ررحف ررّل                 ْيمج  جم ا رااج اةحُ رررِّرتهانى  م إج 

 دة   ررر  ا تررريرررح هاررروتُ ررلف صررِّج ررشرريررة                 يًّا ررأت  إج و جد ُصْيبج اةحقيدج 
 الُّ طفال ررونج يررريرا اةخرريرررم ننرررو                   ذّ كاألْ زج راق  ررمُم اة  ررهررم اةررن
 هال ررقا طفال  وكررف يبرراةْت قررر ررررترررراس                 ا ر   ررُم ةرررطرررِّرررا اةرررالنررأ  تررحرراتررو 
حمج رقرّل جال  رر رضج اةجرربرر  نرريررو                  خط ْت  م ُ قم    اُظ اةس ج  الج ةها سج

اررْت تررد نة يرررم قرروك  ذفال  ررد يُ رررروظ  ةرررصرررم  ّلررريررر  ظررريرررو                  ا ْظ ررو  مح 
 الررأنداح  و رررروُا األ ضج أوررِّررإ                  ها تغق ْت رالُم ّلرررررس  ررموزف اةررررريررررفرررة

 
  

 نغم نصار 
 .شاعرة من لبنان

 
 

 
 



186 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 
 

 والقوافي  ني الكلمات  تخون  ، فيروز  
59 

 
وري د. صادق الخازمالّشاعر   السُّ

 

ررررلُ ررزجفُّ ةريررررررربُّ تفررررُحررراةر   رلُ رررثفررررررتج اةر ف رراحج أنرررررررررأررررقَّررراةررروب موزُ ررررريرررر فر                 و ى واأل ف
رضرا م   ردانرا األزفلُ   يا ّلجرقرتف حف رررراةررررررر                  صف واُقررررشَّ رررروى واةرررهرررُه اةررررمُق  ج   زفلُ ررررغف

                                     * * * 
روعج  رْد ضف مُ   ج نا يففيُق اةقَّسف ْظ يفررررراْن إف  رمفاهُ ررررررررررلُّ تف رررررُفرررررررواة                 نفشريردج   رمُ ررررج رسرررتربرررردف

ر را ف رريرُبرُل غرررُ واةرب رررمُ راذ سف را واةاف ررةفحرقج  لُ ررريرررررر رراُا تف ررسرررقرررررريف                   بفراُه اةرقَّرغف   مُ رررريجرررررهف
                                    * * * 

رارررررُفرررال تف  و نمج ررررركرررررررراة ربفرأف رررررررررا أةف ررردانرررررر رر  نف رررزناُن اذا نفررررررررتفر                  وُح االَّ وف   رارررررأف
رُأ قف رْل  جفررّلفر بفأفا هروم  رررحف اررجُ ررريفر رذا  ررا إف ررر ررهرررْت ةررسررأ                  تُرقراغم اةحف   روُا األُ أف

                                    * * * 
اج  رهررا ُزنروُ  األنف وضج   را اةَّذّ ةرم يفغجبج رررهرررروخُ ررررر ُ رررواأل ُز إُ                   تفريأررراكف ّلجرمف

ررال را  راةرذَّنفربج  يا تراجف حف رِّف فاُح اةطَّ   يموزُ                   ُ رمفصَّ  مفاج رروي  اة فدفى صف
 

 د. صادق الخازم
 ا.من سوريشاعر 
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 الغناءِّ  ياقوتة  
60 

 
 

 الّشاعر الّلبناني رامي ونُّوس
 

 انج ررروُح أفغررررررق  وضف ررررررا أفةف ررررمجنرررغْ رررم  ف رر                    ُ ؤفى األفةحانج روي ا تطلُّ ررر  حرررصب
 انج ر ررتررأف اةارررفررررررهرررررةف  مَّ ررررم اةررضررررفْ ررررتُ                    اةيَّ ف  أفْسما نا ففأج ررأ اةشف رررفررم  فتْ ررر 
 
ْت  تيقج رراّ اةِّف رررأج اةقَّ ررَّ م رفحرر  هيُل اة                 تفأف  صف  دانج  رراةوجتْ   م وحج ربف ررر فجفمى صف

ُن ر ف ررو اةتف رررْصحررريف                   اةُاحلج  م أفنداّلجها لج ررديرررري  نف ررروو   ال اةقفْشوانج ررطف   ممُّ
 

ْ ِّم كبفْت وي  سف قائجها سف مف أج ررفف رررررمتْ رررررّلج  وحُ رررريررررا  يف رررررر ررررغف ررررنف                  وجإاحف غج  انج رراةش ج
وتجها و قاة فائم ج أرحم ف   م صف  انج رألوطررة اقج ررررتررشْ رررأج اة رررريررررم  حرر                   مرزف

 
ذا نفيسانج  ُأنثف   م صوظج رر                   احج اة  اة دى مُظ نا ذمف اةسَّ رربررروو   د إف
هدف ّلفيانج    أررريرررروسرررررروظف  ُ رررررراقرررري                  هارفانُ ررُض إج رريررفررما  ترر ررق ياموُز رريرر   وإف
 
 حرقرانج   م نشيدج  يُت صوتكج ررهررونر  ُ بوعج ُطفوةتم                  ركج اةرريررمُظ  ررا ف ررس
 

 رامي ونوس 
 شاعر من لبنان
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 فيروزَ  صوت  
61 

 
وائي وري  الرِّ  شمعون  منيروالّشاعر السُّ

 
 

  رررق  رررررغررررأ  ال تُ ررررريررررقررررررررموُز أغررررريرررررررو                      ن   صوُظ  يموزف راةأما  ق ا
 اةفد   ق ا  هأج رربرررر  ترررريرررر  ورررأرررربررررروت                     اظُ ري ررراررررحُد واةرررها اةي  رررصررررررماقررررري
 

 حُم  زنا و د صوتها يهطُل اةس ج                        خما   اننا يقحقم اةغاُ  ررررجرررأل 
 قاررحرريدم ةرجُم اةأصررررر  قُ ررررررررانرررررِّررررري                      فتيهاررر  إررررريرررررو د   ررررررررررمُم  ررررررريرررررررررأ 
 
  يموزف تهجُم حزنا  صوظج  ي رررو                      و وحم م  نقتُ ربريرررموزف قررريرررفرررة
 
 

 منير عيسى شمعون 
 .وشاعر سوريّ   روائيّ 
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م   يا رّقَة الّصوتِّ واألحالم   َتسِّ  َتب 
62 

 
وري  عراشَّ ال   حّنا فؤادوالكاتب السُّ

 )الملق ب فؤاد زاديكي(

 
ُم رررُه نف ررردو  ةررررم إف ررركج  ررررروتف رررُت صرررأرررانررررو  مُ رررحج رررتف ررررريْ ررررر ُ  داعج رررررررا ّلرررررّل قج ررررأة  ررررررتَّ ررررراة ْذاُ ررررررروف                  غف
 ُم؟رررجرررسرررقرر ُ  اعُ رأررررررروا ي أف ررماوررررربرررررررراة ذّررررررن                 الوُتُه رردّ  حرررل تررركف نرررررذّلف رررررُت وررررريرررراترررن
مُ رريفقْ  ُم ررحركيفف اةس    ي لف ررِّر    ا  رررأررشررررو                 قم ربرررا ج ناورررررردف األوترررررر  ماج  رررررررفررررررلَّ انررررررن  تفاج
 شاُن ُ ْحتفممُ ررررا نرررزفف  ررررِّررررفجم اةرررروقج ررررتُ  ال                  يأ  ررداحف قا ررا أصررررق  وفرررشررررضف ورررربْ رررررا نف ررررري
 مُ ررج رحرتف ررْ أرراُم تف رغرررواألن دف رِّررررس  ررررغف اةررررريرربرررررم نررررك   ا                ررقري يرررِّررررال  ترررروض  آل ررررررزفج خررررِّرررم اةررررر 
 قمُ رغترراُس يررسرررروا ح كج ررروتف رررص تُ رررأررررانرررررو                  م  رررأم وي  وفتف ررربرررأج ال تُ ررررآّلرررارررردف اةرررْص رررحُ 
مُ  زفج  قُه اةُجونُ ررِّررأج اةررِّررررتْ ررر ج  مرررر                   م ررازجُةقرُيغ  اس  رقرس  وإيرررروظج ُأنرررص  ررررم اةررر   واةافمف
ُدنرررفق م اةقَّ ررم  ا أ رُت كرررأرررانرررو  مُ رسج ررررف ترررررررْ برررررتف  المُ رررررواألح وظج ررررأف اةص  رررررا  ق  رري                  ا ررسف ُأْسِّج
قرر رررُدكج  م األورموُز(  جررررريرررر)  مُ ررر[ تف 1اُا]رررأرررفج واألةررروصرررراة ممج ررثْ رراف ررّلج                   زجُةُه ررْ اقج  ف حج  ْزنف
 مُ رريف ررررِّف رررررمف اةرررن اظ  رررأنج آيررشَّ رررررررُأ اةررررررِّررررررررررو ج                   مفف  رررم إف رراحج  ررريررريرررِّرررمُم ةيرررريرررررفررررس  ررررتج اةرررررأن

مُ رررررا قف ررأنرررم وطررمسرررريُ  لج رريررررُأ اةيَّ رر ف رررررتْ رررررررووف                   أ  ررْشمجقف رررُس  ُ رررر رصوُظ اة الئكج حيدف اةش    دف
ترررررزانج وج رريررررم  ررررر  أُ رررررراةررررراألصتج ررررأن أ ارررفررصررررري دج ررسررررحُ رررُق اةررررررو ون                  ا رررهرررز  ْقطج يجمُ  و  ف  كف
يجُ وارررونج قررررررجُ رررِّق  اةرررررا مف  رررران  األك                  زجةأ  ررررقْ رررربج  ف ريرررأرررررراةررررُه ّلرررة الُ رررر ررررجرررررررذا اةررررررن  د وف
ُدُه ررمف اةربررررو خُ رر رررشررريررروظ  سرررررص نمج ُتقشج  ئجمُ رررتف رريررررل  وتررررأررررررح مررررر  مج ررررررماوررررربرررررررراة لُّ ررررك                  د 
دوُ رررراة بُ رريررررررطرررررأ  يف ربررريرررهج سرريرررر                   اُيُه ررريررُخ نف رررررا فرررتَّ ررررررواة أج رررررداسررررررأررررروُظ اةرررص  واةقَّغمُ  شَّ

 

 زاديكي()الملق ب فؤاد فؤاد حّنا 
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 .مقيم في ألمانيا كاتب وشاعر سوريّ 
 

 هوامش: 
جوم. تا م اةأ م.  : سفيمتقا اة  اةقُّ ّية ألقاًبا كثيرًة نذكر  منهانالت المطربة فيروز في حياتها الفنّ  -[ 1]

مق وصفو م اةشَّ ام .  ياأ اةغقاح اةِّمبم .  أ . ياس يقأ اةش  بقاني  أسطو م اةِّما. سفيمم اةِّما . إجمم األ ز اةي  
. احموظ اةسَّ سفيمم األحالم .  ياأ اة سمح . اةصَّ .   احأ . قيثا م اةس  . تا م اةأدس . ا بماطو م األغقيأ اةِّمبي  

 طمبأ اةأمن اةِّشمفد  . صوظ ةبقان . صوظ األوطان . اة ِّجزم . أباح .  يموز األغقيأ اةِّمبي  دم اةصَّ سي  
غم اةحاةم . صوظ اةحب ذّ ال ي وظ . اةقَّ وظ اةَّ اةصَّ .  فوةأ. صديأأ اةطُّ وظ اة الئام  اةصَّ .  واضم. أ يمم اةتَّ 

 وظ . . إاومم اةصَّ 
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 الفنِّ  في سماءِّ 
63 

 
 معمر  كندراس ّراحلال وريّ اعر السَّ الشَّ 

 
 إلى نجمة  األرض  سفيرتنا إلى نجوم الّسماء   :إهداء

 واإلبداع والغناء .. فيروز إلى ربّة الفّن  

 

 مُ ررر رررترررخرررب ج يررررحرراة احج ررر ررس  ّلرررررفرررررن زانف  ارررررري                 ا اةفجافُم ررهرررْت ّلررررتان وم  رررررقررررراغررررري موزُ رررريررررر 
 مُ رررررررررر  وال وترررقَّ ررررا غررررهررررريُ ررررررثررررررانح   رررررررال ص                 ا ررررررقرررررِّج ررررررررررماّلررررررد  ررررروم   ررررجرررقرررررررة مم  رريررررفرررس
 اةغيثج يقه مُ  طمج ررأررك دُ رريرررقرررررحرررررركج اةررررررقرررررر                   ه  ررد وةررمومج  ررحرر ررةي أُ ررقرريرراررس  ررركج اةرررقررر 
وضج يغسيُ  زنو ج رردى ةررق  ررركج اةررقرر   مُ ررشررررررترررقرررواح ترررراحج اذا األضررربرررص  ررردف اةرررقرررو                 ها اةمَّ
 مُ رر ررررأررُم واةررررجررررررقُّ ررررررررواة ك  ررررريررررررا  رررهرررو ةرررررفررررهررري                  وقج أغقيأ  ررشَّ رررالف اةرربرررررد جّ حرررر  موزُ رررريرررر 

 تقفطمُ  ِّشقج ررراةرررواف اذا ّلررريررررأررررم اةرررررفرررررواإ                  اةحقيُد ّلها  وحف اْن  اضف وندندّ اةمُّ 
 مُ ررررارررررا ورررررهررررف اّلرررررد   أو إرررررا كررررهررررسَّ رررا  ررررر                    اةحب ج صا يأ   كؤوسف  ديمف رررم اةقَّ رررررواسأ

 صمُ رِّتتُ  مج رررندَّ رررررررردّ اةرررررررررأيرررررررّل د   رررررررررو اُح                     نااس تِّصمُ رقَّ رردّ اةرأي دج ريراقررقررِّرر اُح اة
 سكموا فأ  ررد  إرررا  رررقرراةغ مج رر رررررخرررررا ّلرررررأ َّ                   هباحف  د أ د  ا مون احتسوا اةصَّ واةسَّ 
ُل سج ررررربرررررريُ  لْ رررررررررره                   ها اتبُ رررت دا ُ رررررواألق ب ج رررررحرررراة أُ رررررِّررررمفررررإ  ؟د ُ ررررررُه قررررطَّ ررررررخ م  ررررررررفررررردَّ
 ُم ررشررررربررراُن واةرررررواألز  مُ رررررررندَّ ررررررواأل ُض واة                  ذا اةاوُن  قتام  رررموُز نررريررررر   موزُ رررريررررر 
 د ج يزننمُ ررمُش اةفررروو موُش ررررِّرررّو اةررررهرررررت                  ذا اةِّمُش  قِّأد  ررررن موزُ ررريررر   موزُ ررريررررر 
 

 م عن دار عشتروت للطباعة والّنشر في دمشق.  2006الص ادر عام  "عناق"من ديوانه 
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 العصرِّ  شمس  
64 

 إلى فيروزَ 
 تي ال تغيب  نا الَّ شمسَ  تبقينَ 

 
وريّ  اعر السُّ    مردوك الّشاميّ  الشَّ

 
 صوُتها رحم  

 فحف وأإموأ  تضانم اةم ج 
  لُّ رستان  و 
 صوُتها  
   اة الئكج  تأديسج   د كل ج 

 األتلُّ   واةِّصا يمج 
 

 صوُتها 
اُس اةص     اةاقائسج  يواُظ   قد 

 تم  م اةفجمج اة   واة حا فبج 
 اكِّون ّلها و صي وا .اةمَّ  قامف 
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 ها صوتُ 
 شيدُ اةق    ا اّلتدعف  تمتيلُ 

 طلُّ . اظج وزنَّمف اةجق  
 

 نيا تص ُت اةد  
 اذا ص تْت 
 و ان غق ْت 

 .  ِّ   يهلُّ راةق   اةاونج  اُل 
 

  ها إغُف اةفؤانج ةاأن  
 ها نتا ج  رُِّض   امج اةشَّ  وفاس يدُ 
احج   يِّيو .  اةوض 

 
 ها وكأن  

   بوّ  سمَّنا اةق   تِّطم اةِّواةمف 
 نها ا   د األإواقج ج أ

 هاصداحج إهدف  اسف تِّطم اةق  
اةِّاةياظج اةبذلج نم كاةشُّ    ا كانْت تال ُّ .   وس ج

 
اكج   نم  ثلُ    اةبِّيدمج  اة جم اظج  نس 

 األ ضج  ةحألج ق حا   اةِّيقيدج  ت قحُ 
 حأُل .  واةاف انج 

 
 رحم    ها  ْذ كانف وكأن  
 األكوانف  يغ مُ 
 نأطأ  ةيبدحج  كانْت 

 اح  ف   د ْظ صوتفها اةت  
   منوسا  وي  األ واهج 
 إقَّ اةبحمف سهُل .

   أإجا ف اةخالصج  وكأنَّ 
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   ها اةحقونج رس تج   أْظ  م نهمج توضَّ 
 اةِّيوّ   قْت  م األّليضج وحد  
 فاحف بح  احتها اةص  اةص   صا ف 

 ةيُل .  وكح لف اةِّيقيدج 
 

 نم ّلدُح  ا قيلف اةاالمُ 
 يب ج حا  راةط ج  وإ  

 اة ستهامج  اةغقاحج  خات أُ 
 يجي  و يحيو .  وكم ّلها

 
  اوشأ    اقج اةِّش    خ ائلُ  ان أنشدْظ 

لُّ وأنداا     ُتسف
 يوع ج  م اةض    يض   واةحبُّ 
 . كمه  يض حلُّ  وكلُّ 

 
 يا ا  نا ةي ونُ  م  غمج 
 اةجييلج قانا و  ومُس 
  ا رُِّد و قبُل.  وكلُّ 

 
 ها  م نبضج 

 اةبيُت اةحماُم  
 األكم يدف  وقدُس كل  

 يِّيو. امج ةيش   وخا ق  
 

   طهمج اةجمحج  وتقواُ 
  ّليموُظ اةو احج 

 .تدلُّ  وي  قيبج   أغقيأ   وكلُّ 
 

 األإواقج  ننمفأُ 
 اةبالنف ت يِّفها وح دظج 
 .لُّ أن  اةالُّ 
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 نذا اةِّصمج   نم إ ُس 
   ضيائهج  كل  

 واةاوُن ظررررلُّ .
 

 مردوك الّشاميّ 
 .بيروتمقيم في  شاعر سوريّ 
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 فيروز   أيقونة  
65 

         
 د. وليد جاسم الّزبيدي  الّشاعر العراقيّ                                      

 
  يا تا مف اةوانّ صدحتج   م صباح  و سررراحْ 

ّف  غص  اة يحدُ   أوطيُتكج اةق ا
   م توفج اةم ترررررررررراحْ 
هلج   .. اة  اةغي اظج  واة  اةُبيُبلج  واةس 
 ةألوطانج حس  ونداحْ 

 بُح يشدو اةص   اْن إدوظج 
فاُظ اةس  احْ   .  واةِّصا يُم  م 
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 ة  فيروزيّ  ترانيم  
 

 .. ( .. وخيطانْ  )يا و قُ 
 تطيُم قيوُبقا  

 وي  سطوحج اةجيماْن..
 يا نبمف سالمْ 

 يا صو مف غْد..
 ال ُصبحف ّلدونكج يأخُذنم 

 ال إ سف ستشمُق  تقدُنقم 
 أنتج س اواُظ سِّانمْ 

 صوُظ وبانمْ 
 أنتج  -ك ا نِّمُ كج  -أنتج 

 صالُم األ ْض 
 وصوُظ اةق بْض 

ّ  نمسُ كف ك قشو     سم 
 وي  اةحيطانْ 

 ضد  حمواج ا نسج 
 ..  ضد  طغامج اةجانْ 

 .. ةال  ز انْ  ركل   كانْ 
 .. يصدُح صوُتكج  م األكوانْ 

 تفهُ ُه كلُّ األةواْن..!! 
 

 د. وليد جاسم الّزبيدي
 شاعر من العراق
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 الجميلِّ  منِّ الزّ  ةَ قّص  يا يروز  ف
66 

    
عودّية                                                    نجاة الماجدالكاتبة والّشاعرة السُّ

 
  يموزُ 

  اةِّذاف  باحج اةص   صوظف  يا
 أصيال   يا نغ ا  

 اةج يل    دج اةز   أف قص   يا
... 
   اآل الج  واحأف  يا
 تهانى  حي ا   يا

 اةِّييل  أنسامج   ثلف 
 ته م وإيل     زنأ   يا
... 

   يموزُ 
  اةبالّللج  إدوف  يا

  اةحأولج  أغصانج   وقف 
 ّلول تأّل  اةذُّ  نوحأ   يا
 نبضف يا 

 اةبماّ  واةحأول
  وسيومف 
 اةخجول اةفجمج 
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... 
   يموزُ 

 تاح نفح اةش   يا
 اة ساح  وفا ققانيلف 
 فوةأج اةطُّ  وفا أنازفجف 
 ساحاةق   يا تمانيمف 

 ن اة غم   بحج اةص   قهومف  يا
  انم واةهقاح راأل
... 

   يموزُ 
  د األة اسج  ياوأدا  

 را حساسج 
 اةأيوا  تختمقُ 
  مواج اةطَّ  حدج راةي   وت وجُ 

 قيثا م تجيو اةاموا 
 يذوا   وي  وطم   وطم  

.. 
  يموزُ 

  انج اةزَّ  ن سف  يا
 قيد  اةسَّ   واوفلف  وفا
 تذكم اةحقيد   ن سأ   يا

 و م اةحقايا تستايد  
 األنيد يشدو  طائما   يا
 اةياس يد  حأولف  وفا
 

 الماجدنجاة 
 .ة عوديّ سُّ ال من شاعرة وكاتبة
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 .. كوني أمَّنا فيروز  
67 

        
اعر الّلبنانيّ                                         شربل بعيني  الشَّ

 
 ـ1

 كفْم نفْحُد ُ ْشتاُقونْ 
 كفْم نفْحُد ُ ْشتاقونْ 

ْتهج  بيمج وفاْنتجفاضج اةيَّيلج  م وف كونْ ةجمف َّأج اْةِّف  اةسُّ
ُم اّْلتجهاال   م اْةُِّيونْ  ةأُلوفج   تفْقففجج

مجْنقا اْة فوْظ   انَّا كف
 !ال إمحف غفْيم اْة وْظ 

.. ُم اةمَّسائجلف  نفقتفاج
ُأ رجاْة فوْظ   ُنفاتف
.. مائجدف  ونفْأمفُأ اةجف
  فُتْقبج ُح رجاْة فوْظ 

ُد اةُخدونف ُ مَّ نفْصُمُخ:   ُنِّف  ج
ِّوْن". "انَّا اة  اةريهج   ةفماتج
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 ـ2

قونف  م  جْشيفتجها تفت  ُل اةسُّ  ثاقف
نفْحُد  فْقسيُّونْ   وف
ْت  يسف  ُقيوُبقا نج

يُّونْ  نفْحُد  فْقسج  وف
ْظ ُوأوُةقا  دَّ ف  تخف

ْ مفمف واألْ ُيونْ  ةفْم ُنِّاقجمج اةخف  وف
 تفغفيَّمفْظ سف اؤنا 
 واْختفققف نفواؤنا 

ياؤنا  ضاعف  م ُخْبثج اةدُّتف  ضج  وف
مونْ   ةاقَّقا ُ ْقتفاج

فيمفم    سف
ْد اةُجقونْ   ُتْقأجُذنا  ج

فيمفم    سف
 تفْقُأُيقا اة  اةقَِّّيمْ 

يْ  الُل واةت جالُل اةُخضمُ حف ْفتوْن .ُث اةا ج  واةزَّ
فيمفم    ..  سف

 تفْحُ ُيقا اة  اةقُُّجومْ 
كونْ  فاُح واةسُّ قاُح واةصَّ ْيُث اةهف  حف

 ةجقفْسُكدف اةتَّا جفخف 
قوْن. نفْبقم  ْيبفُه اةحف  قف
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 ـ3

  ا ّلجها تفأفخَّمفْظ طائجمفُم األف انم واألف فْل؟!
ْظ  فْيموُز؟!    ا ّلجها تفأفخَّمف

ْل.   ان م  م وفتف
ْ نْ  ْد تفِّفطَّْمُظ رج احج اةوف  ةفأف

ةفبجْسُت اْة ْشيفحف   وف
 اة فْغزولف  م أْقص  أواةم اْةُجمنْ 

نفففضُت اْةُحْزنف وفْد وفْتهم   وف
لْ  جف ْمخاظج اةخف صف  وف

 اْةُ م ج أفْسمجعْ  االنتاا ج يا ُكلَّ نذا 
ْل.  يف  وفجف   فإنَّقم وف

 
 ـ4

 ..  فْيموزُ 
 يا  فْيموُز ُكونم ُأ َّقا 

 غفدف ف اةزَّ اُن رُأ َّهاظج ُأ  جقا 
قا  ْققا  م ّلجدايفأج ُحْي ج  وفاْ تفمف

ُق اةسَّ   اواظج نفْيِّف
قا  ُم يفْو ف  نفْقحف
  فْد غفْيُمكج 

ُِّقا اة  اةوف احْ   ُيْمتج
 اة  طفماُّلْيسف 

بفْيموظف   وف
بفِّْيفبَّاجقا اةشَّ َّاحْ   وف

قواج   اة  اةجف
ْضماحْ  ْيُث األفْ زفُم اةخف  واةش ج الج حف

 اة  ُ ُبوعج اةوطفدج 
 اة فْسكواج  م قفواةجبج اْة فساحْ 

  فْد غفْيُمكج 
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وف احْ   يفْز فُوقا أفْزنا ف ُحب   وف
  م ُ موجج اةُخْيدج 

 ز جقَّأج اةسَّ احْ  م أف 
؟!    فْد غفْيُمكج

ْحماحْ  مف  م غفيانجبج اةصَّ  يا ُنأطفأف اة احج اةوحيدف
ي ِّبج أْ قاحف اةمَّحيلج يفْشفم غف  يلف اةشَّ

قاحْ   واْةفف
 
 ـ5

   ُنحبُّكج 
هولْ  بالج واةسُّ بَّأف اْةجج   فحف

 وف يجانا اةفالَّحج 
 يفْز فُوها ُتما ا   م اْةُحأولْ 

..  جْد  ْيمفمج اةم اوم واأُلوفج   قجف
ْ سج ةجأُلُ وْل.  تفئجدُّ رجاْقتجمااج اةشَّ

بُّكج   ُنحج
قَّاظج ُطُبولْ  نف ْ ُيوحف نفْيصاظ  وف قا اْة ف  يا ُوْمسف

 يا كجتارا  
ياحْ  ْبُمُه وفْنُج اةض ج  حج

ةوهُ   أفْنزف
  فْغمف وفْحمج األفْنبجياحْ 

   ُيقيمف اْةافْونف أفْحال ا  ةج 
ففْحيا  م اةُِّأوْل.   وف

 
 ـ6

موْ : ْثمفمج اةسُّ  نفتفففْت أفْةُسُققا  جْد كف
 واإتج األْس اُح يا  فْيموزُ 

 يا ُةؤُةؤفمف اْةُبحو ْ 
و ْ  زف اةُ ْمتففجمف كاةسُّ  يا  فْد وفبفْمظج اْةحاتج
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ُنْستج   وف
  فْغمف اةُِّْقفج  

 أفْنفف اْةأاتجلج اْة فْغمو ْ 
ْظ أفْنُفُسقا أفْنُجمف نو ْ   نا أفْ طفمف

أفْت ُكلَّ  سف ياتيمج وف  اةدَّ
 وفأفّْلوااف اةُِّبو ْ 

ياحْ ةف  ِّْقا أفنَّ  م األُْ قج ضج  ْم سف ج
ُث  يقا اةمَّتاحْ ةج   ُأدوم  يفْبِّف

ْثلف ُحْيم     فتفِّاةفْم  ج
ْيجو ْ  أف اةدَّ  ال يفخاُف وجْحشف

د   ِّْب  واحج  نفْحُد إف
ِّْقا    فْه ا سف ج

مجْبقا اةأفْهمف   قفْد إف
ِّْقا  واةُحبَّ  فضج

بجِّْقا  تَّ  إف نا حف  واّْلتفيفِّْقا نفْجمف
قُثو ْ  ْدنا رجأفنَّا سف تفواوف  وف

ْمباظج اةدُّنو ْ  ْ وفقا اةَّتم ّلجها نفُصدُّ ضف  يا نج
نا  نا اةباقم اة  ات جحانج ْسمف  يا تج

دَّ فْت ُكلُّ اةُجسوْ .  وقفْد تفهف
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7. 

ْوُتكج اآلتم اةفْيقا   صف
  جْد سف احج اةُحْزنج 

 ُةْبقانْ  جْد 
 يا  يقاحف اةُحب ج 
المج  قا فمف اةسَّ  يا  ف

 واأل انْ 
ْشقج  فيمفم  اة  ُنجومج اةِّج  يا سف

قانْ   واةحف
أف اةم جفاحج  م تفِّفمُّجج اةجبالج   يا رفحَّ

ْنيانْ   واةوج
" ْمتجسف يفْقُشُيقا "كفجج ْوُتكج اآلتم سف  صف

  جد ّلفما جدج اةت جق جيدج 
 واةق جْسيانْ 

ِّْقا   رفِّْدف ا ضج
 نا..كفففمْ 

ْمفانْ  أفقَّا اةاجْذاف  م اةش ج  وفحف
فاحُ  ْيقا أنَّقا ُضِّف نفسف  وف

ذفيانْ  يف  اْةهف  ال نفْأوفى وف
ْيبف  يقا  ُيْقهم اةِّف ْوُتكج اآلتم سف  صف

 ففْد فُِّقا ةجافْم نفْبتفدجىحف وف 
 اآلْن. 

 
 شربل بعيني

 .شاعر لبناني مقيم في استراليا، رئيس تحرير موقع الغربة
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 نديانوالسّ  القمـرِّ  جارة  
68 

 
اعر المصري   ي عادل البطوسالشَّ

 
   سمَّا  تُبوُح رسم ج  ُوحم

اكج  ةسمومج  وقدف نبمج اةِّاإأيدف    اةقسَّ
ؤففا    تشمُح نفمتجسف اةمُّ

 باحج وي  نفشيدج األقُحوفانْ اةص   ةِّصُفو ج 
  سمَّا  تبوُح رسم ج ققديلج اةصُقوبفممج اةوحيدج 

  تم اة   ُإجيمم األ زج  رسم ج ُحزنج 
 يجج ُ زنا   د سف اح األ ُتوفانْ ّلياضف اةث   سكبْت 

   سمَّا  تُبوحُ 
  األحالمج   هفل أُّلوُح رسم ج سيدم  تبوُح ةُِّشبأج 

   اةج يل ةجبقفانف  تبالج   وقف 
  أغقيأ   ّليحدج 

 اةا فاْن؟  اّ أو وتمج اةق   ُي وسأها اةحقيُد وي  أنيدج 
 

   يموزُ 
  انْ اةزَّ  نيا .. وحسقاحف اةدُّ  يا قيثا مف 

؟    ا سمُّ صوتكج
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ُّّ سم    يكج سي جدتم؟    أ
   اةحيم   اةِّذاج  وتهكج  طفوةأُ 
؟   اةخجوةأج  اةِّيدج  وناممُ    م خشوع 

 اةِّذا ى؟    م و عج  اةوتدج  أم  حيقُ 
 واةحقاْن؟  أج اة حب   أم تماتيلُ 

   سكم ج سي جدتماةماُّ يسكُد  م وناوأج صوتكج اةق  
  اةبحمج  وي  إطوطج   قاّلل ةيطيو ج اةس  وُفيأم ر 

   اة دائدج   اتقأُ   م ّليموظف 
   حيُث تقهُض زنمُم اةفيقيقج 

نفا متِّبُق      انبِّاثج   فانج
ا وصُفو تانْ  هف  وتحطُّ  وق أ فجج

 
   يموزُ 

  انْ اةز   نيا .. وحسقاحف اةدُّ  يا قيثا مف 
 اةبييساْن   يا  بيمف  ..اةبهيَّأف  اةأ مج  يا تا مف 
 سي جدتم؟   يُقبم صوُتكج اة سُحو ُ   د أيدف 

 ؟  وكيفف ي ُمُق ةي صب ج 
؟    وكيفف يجمجّ  م اةجداولج

   ااياأطفال اة خيَّمج راةش    ثلف  ركيف ييُِّب 
 يسباْن  ظل ج اةسَّ   مَّ يقُِّس تحتف 
  د أيدف يقبُم؟  

م راةحقيدج اة  اةجبالج    كيف ي ضج
   وباةجبالج اة  اةحدونج 

 ةحدونج اة  اةخمائطج ..؟ وبا
 ؟ يشدو    اةبالّلُل واأليائُل حيدف كيفف تتبِّهُ 

   ةيفوا سج  وا سج يذنُب راةقَّ  كيفف 
 بارأج؟  اةصَّ  كيفف يسبُح  م إماييدج 

اْن ..؟  سف  كيفف يأخُذ  م  فدا تهج اةحج
   ؟ يبدأُ   د أيدف 

  اةِّقدةيبج وي  وبيم اةياس يدج   د ُسهانج 
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 قاركج ..؟ اةخيلج .. اةس   و قصأج 
 ا م ج اةشَّ  ييكج اةي    د  دا ج 
 اة كانْ  م ذّ يه م و ففا   اة   واةِّبقج 

 
   يموزُ 

  انْ اةز   نيا وحسقاحف اةدُّ  يا قيثا مف 
ا .. يموزُ  م   م ذاتجهف احف    أنتج ُ ضف

ا ..  م   د ذاتجهف احف م   م ُكل ج وُ ضف احف  آْن   وُ ضف
   قبييأ   سيدم  رحجمج   يموزُ 

   نم قا أ  .. ونوفَّأ  .. نم أ َّأ  
 قدياْن  ه  واةس  اةسُّ  ج اظج  م وطدج نم نج ُأ اةق  

   نم ال تغق جم .. ّلل تصي جم
ُد حيدف صوتُ     اةأبائلُ  تأتتلُ   ها صوظ  يوح ج

   يج ُم اةفمقاحف 
  ةخييجج ة  اايمكُض كاةجيانج  د اة حيط ج 

  وةيسف ُيد كُ 
؟ وأيدف كاْن؟  ؟ وكيفف وانف  كيفف  احف

ا اذا غقَّت طواوفُس    وبجِّاظ    يموز تتبُِّهف
   يسا يُم قد ج اذا غقَّت يصيُم اةطَّ 
 وفجّم اةبحُم  قماقا 
 وفهدّ اةشط َّ أغقيأ  
  ي وُج اة وُج تمتيال

   اذا غقَّت تصيُم اةبجُِّأ اةغيداُح واإأأ  
  ناسكأ   ونأج اةِّذ احج وتصبُح  همُم األيأ

اوتيبُس و نُم اةت   تفهف   ا فخج ُّلْمنف
ا واةصَّ  هف  وةجانْ وتخيُم تاتف

 
   يموزُ 

  اْن  اةزَّ  نيا وحسقاحف اةدُّ  يا قيثا مف 
 اةبييسانْ   بيمف  يا ..اةقديَّأف  اةأ مج  يا تا مف 
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   ان جم أقيُم وي  اةونانج 
    انج وال أقيُم وي  اةمَّ 
 دو سي جدتم  اةشَّ  صماخ   م نحيبج   ا تادَّس  د 

    مف  يتاوا  وي   جزق اةخمائطج يهيُل اةدَّ 
  اةخمائبج  م 

   ا تادَّس  د ُصماخ  
 ر سي جدتم ر إاايا  د ةهيب اةِّقفواْن   مخاظج أ َّخف اةص  

   .. يا  يموزُ   يموزُ 
  انْ اةزَّ  نيا وحسقاحف اةدُّ  يا قيثا مف 
ا .. يموزُ     أنتج ُ ضاحم   م ذاتجهف

ا    وُ ضاحم   د ذاتجهف
 آْن   وُ ضاحم   م ُكل  

 اةبييسانْ   األّليَّأ يا  بيمف  اةأ مج  يا تا مف 
  سيدم  رحجم قبييأ    يموزُ 

 نم قا أ    
 ونوفَّأ    
   نم ُأ َّأ  

  قديانْ ه  واةس  نم نج ُأ اةقج فاظج  م وطد اةسُّ 
 

   يعادل البطوس
 من مصر  شاعر ومؤلف مسرحيّ 
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 لبنانَ  أيقونة  
69 

 
وري  اعر السُّ  فادي نّصار  الشَّ
 

  د رخو    قيبم وقدةيب  
 كج خ ييأ  وصوتُ 

  فتوحا   ِّمج تتمكم انجيلف اةش ج  ال
 األغانم اةج ييأُ  ستهماُ 
 نشدّأ   د )واصم(  كاةبحمج 

 وكي أ إآم اةفايها. 
 
 ..  اةحألج  ّلقأف  يا

 دّ كغديم  تقه  
 متيلف م اةت  ئواّلد 

   اةبشيم.  ت   نجيلج ا صل  إمفف   د 
  اةأيواج الُم وييكج يا قا ئأف اةسَّ 
 رأةفج نج أ    .. أييولف  ق مُ 
 . " وحيد  ااةو و  طيمُ  و"
 ةهم  مغقَّ  .. اةأمآنج  قا ئأف  يا

 يدف اةص  كأف  أنلف 
 ..  تجوفدف   وحف واتموم اةمُّ 
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 ةيل  ّلقجوم  ق منا كبيم.صالتك 
   ا  ب أا ا  وال ُومف  ةستج 
ّ   وْ نف  ةستف   حف نا
 دف اةُأماج تقهُّ  وال

 سبج صهيُل خيول  أصييأف اةق   أنتج 
 كواج اةس   ي أج اةد   ندوحُ 

 .. )زفان(  تسأةونم  ا اس ه حبيبم ال
 ِّواج اةي   تمح اةا قجاظج  م طفيمف  يا

 .. ّليموظف  ق مُ  أنتج 
 مواج اةطَّ  حدج اةي    خا أُ 
  اة وسيأ  أنتج  أُ  ب  ..  يموزُ 
 ك اةحب  تاتُ 
حمف اةأيواج وحبُّ   ! ..كج سج
 

 فادي نّصار
  شاعر من سوريا مقيم في تشيلي.
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 فيروز  
70 

 
اعر العراقيّ  ين الشَّ  أديب كمال الدِّ

 
 فوةأ  كقُت أس ُِّها  قذ اةطُّ 

 إداإأ اةيتي أج اةد    قذُ 
 اةوحيد   مفمج واةسَّ 
 كانْت تم اةَّ   اح اةبِّيدمج اةسَّ   قذُ 

 تتساحلُ 
 كل  يوم  ود سم ج ن ووم  

 تم أتِّبْتقم اةَّ  اةأمفبأج  األ ضج  و قذُ 
 خياناُتها 
 ونزواُتها

 وإياطيقها  
 :كقُت أس مُ 

 "زو ونم كل  سقأ  م م"  
 وأنتاُم  م ةهفأ  

 وأنا أ تدّ ق يصا   د ةووأ  وإ وع.
 

 كانْت  قواظج ةادَّ اةسَّ 
 ئام  األيتامج وي   ائدمج اةي ج  سقواظج 
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 ةذا ةم يصلْ 
 اة  رااج  وحم أحد 

 نم أحد.وةم يز ْ 
 

 :وكقُت أس مُ 
 "إايف اةبحم إو كبيم" 
 أل ى اةبحمف  رِّد حيد  

 ساح اةق ج  أقس   د خقاتمج 
 وسيوفج اةبماّلمم. 

 
 وكقُت أس ُم  أس ُم حت   س ُِّت:

بفم"   ْيأم يا صف  "ضاق خج
  أيُت ّليسان   صيح: 

 اةصبمُّ صا ف قااف قوسيد 
  د األ بِّيد 
 أو اةخ سيد 

 تيد  أو اةس ج 
 وةم يزْل كل  يوم 

 يس ُم  يموز 
 تائه   طيم   ةيتيف تف  ثلف 

  الذاظف اةي يدج وذاظف اةش ج 
 تحتف إ سج صوتجها اةوا  أ 

 وةيبانلف أحال فه اة تشا يأ 
 تم ال تاف  رأ طا ج صوتجها اةَّ 

 ود اةهطول  
 وذاراتجه  وةيكتبف  صولف 

 تم ال تتوق فإتاحاتها اةَّ  وسطف 
 ود   ا سأج اةحقيد  

 أطأ  وةيحد قف  م اةق  
 تشييمج األ ل   ساوأف 
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 األخيم   اة   ثواهُ 
 اةحمفج  وةيمقصف  مف 

 مفقج اةفسيحج اة  اة أصيأ. وسطف اةطَّ 
 

 أديب كمال الدين
 .عراقي مقيم في أستراليا شاعر
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 مازلت  أنتظر  بيَّاَع الخواتمِّ 
71 

           
 األديبة العراقّية د. وفاء عبدالّرزاق                                      

 
  صوُتكج سحاا  
  و َّدف تسدف ا مأم  

يْ   تج اةمَّتاحف كحَّ
 حيم     سا أُ  ّليقم وبيقكج 
  بي  راةِّبقج حُ  م ساوأ  

  اةزَّنمج  جْد  إجمم  تشتّم أساوج نا
  ت ُِّت األ ضف اةيكج 

ْد ُتِّطيدف  يا ائمف ةؤةؤم    ف  اةضَّ
 حقجمتكج  ُه ة الئاأج تتوت  

 اةخيونج  تجقَّحم نحوف 
 م صفتكج رف وا قحم اة ط

  أم  اةقَّ  كج رف ُإد جّ نيزكف 
  صوُتكج  صحف  

  زنم  حدائقُ  كج رُ وبيت
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  قاكقتج كي  
  ي مكُ 

  تمبَِّّم ّليدف اةم جئاظج 
 اةهواحج وأغيأم نفرفسف 

 
 تِّونيدف  حيدف 
  نائجأ   ى اة سا أُ تتِّم  
 أبف اةحيامج رثرج ذّ  رخُ 
  أدكج رج  م وانا

 أنيمفقم زفقأ  
  أ واُتكج إمفِّأ   

  دنُ رُ تستمفُح ّلقدائها اة 
  يقج أرِّانف اةطَّ  قم بم
  مرج أحك

  مهُ ر اةحصاُن يفمجُش سمف
  ةخا جطأ  
  ةحضو كج  تتَّسمُ 

 كج تقانيد  ا س ُِّ كي  
 إانّ

 وبكما وإنتج تايم 
 

 وز يا نبم  يم   ازةتُ 
 اةخواتمج  ّليَّاعف  أنتامُ 

 . اةبأاحج  ألإتّم خاتمف 
 

 زاقوفاء عبد الرّ د. 
 .لندن ق مقيمة فيالعراأديبة وشاعرة من 
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 األزلِّ  غنية  أ فيروز  
72 

           
 األديب الكردستاني بدل رفو                                                             

 

   ةفيموزف 
   اةاتبج   د رطونج 

 اةج يل   دج اةزَّ  أاظ إِّماحج و ِّيَّ 
 ةفيموزف 
   س اح نجومُ 

 سا أأ قُ تحي ج  وحج اةمُّ   د ج  وإ ُس 
 و واوفل  مغانأ  ّلم أأج 
 !أف  اةحم    دنج 

 تاح يف واةش ج  م اةصَّ  حببقاكج أ
ّ   قا م وشق   يا   سم د

 أ  نساني  ا  وناهأ ةشواط حج 
 ساحم ةشمق   وكي اظ صباحاظ  

 !اةحموا  انهكتهُ 

 ةفيموزف 
 كسبمفس رأطا اظ ا   غانيهاأ  تسا مُ 

 اقها  م  يانيدج وش   ةتماقصف 
 ا و ييقَّ  وبا فسف  رغدانف 

 ! أ قصأ ةبقاني  
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   ةفيموزف 
 وكو نستان  األةبج  تبالج  حكاياظُ 
 ةد تقتهم!  سااةقَّ  رحيماظج  ووواةمُ 
 سانما   يلج اةيَّ  وازفُ  وفالُّ 

 :ةفيموزف  نُ يمن ج 
 صباحاظج   م كل ج  وشأقاكج 
 ! ال  أ اةحزفقأج  اةبيدانج 
 وانهيا اته  مقج اةشَّ  ةفقونج 
 !  انا  أوتباته  وفبااج 

   ةفيموزف 
 "طأطوقأ" تبل  

 طفل   حيمُ 
   فأحم ج  تقشدُ  إِّوا   نشونمُ أ

 سالم! ة يالنج   قصأ  

 زةم  وشأقا األ ةفيموزف 
 كو نستانف  وصباحاظُ 
 طفاةهاأ وقالناظُ 
 كي اتها  نها ج أ  د خمفمج 

 م ةبيموظف تغق ج 
 ! م ةفيموزف تغق ج 
 

 بدل رفو 
 . مقيم في الّنمسا  أديب وشاعر كردستانيّ 

 
 . أغانم اةجبيي  األ   د غقيأ ونمأ هجأ اة غمبيأ طأطوقأ: راةي  
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 صباح  فيروزَ 
73 

            
ورّية د.                                                  نجاح إبراهيمالّشاعرة واألديبة السُّ

 
 صوتكج 

باح   اة سكوُن راةص 
 يفتُح ّلواراظج اة طمْ 
 أ امف  واسمج اةأيبج 

    تقدى
 اةفجمج  كِّصفو   يطيُم  د زغبج 

 يقشدُّ اة  أوماسج 
 متك حقج

 أنتاُم صوتفك 
 ةتأتيقم اة موُج  واةيقاّليمُ 

 واةاواكبُ 
 الن و سُك اةغز 

 وزنوُ  اةجبالج 
 واةغائبوُن  د ز ان 

 "يا تبل اةبِّيد خيفك حبايبقا"
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 طالف اةغياُا يا  يموزُ 
 اةوودُ  اوأنا أوقُظ كي  ا غف

 م أ م اةش  
 أوانُد اةفصول 

 كم يأتم  د تمكف وي  ق يصم 
 األنفاسج  نداومف 
 وي   م    ائحأ كقُت 

 بضف رأصارِّه وكان يمتُب اةق  
 أة اس كِّأدج 

 " تِّاااا وال تجم.."  قوةم ةه:
 خي ه يكذا ويم  

ّف   تذةتان    يدا
 ةد تأفما  د اةِّطمْ 

ّف   وي  اةط مفق  وويقا
 حبَّتفم ت ْم.   ثلُ 
 

 نجاح إبراهيم د. 
  .من سوريا شاعرة وأديبة
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 ات  فيروزيّ  5
74 

               
  عدنان الّصائغ عراقيالاعر شَّ ال                                        

 

(1) 

ِّمف اة صفوفف اةفتياُظ يأيدف اةشَّ  اوم حيثُ اةقَّ  أنبُط واة طمُ  اة  اة مآمج ألحيق ذققم... فيروز  أنبُط  تأُخُذنم 
نأج. األإجاُ  تد  منم ر ِّاطفها  ا اظج اةفا  ي  يتحاإيدف اةغزلف اةفججَّ  د اةس ج   وفهبطدف سماوا   رجيدج حأائبهد  

كااف اة قحشمفد اة  اةخيفج   تيتصُق األتساُن قييال   يِّطُل  يخمُج حشُد   أ ى اةباصف يخضُّ اةم  اةخضماحج 
.اواظج اةت  اسج اة  اةسَّ اةقَّ   اسيَّاظج األوذا ج اةغزلج اة اطمج

 اة أةوفج ةفاتقتم   أ ى  وودنا يتأ تُح كاةمفقَّاصج األّليهج ّليد اةباصج اةِّاطلج واألنلج   أضحُك اةِّذ ج   أنبُط نحوف 
 ..   .  ال  وودف ةي مأمج واة وسيأ  د كذاج اةفتياظج األّليضج  م اةحب ج 

 (2) 

 لج   يْم أس ْم األإالحج وأكياسج اةمَّ م ضيَُِّّت اة ذياعف اة تيا ئف ّليد  )اةطيَّا اُظ تدكُّ اآلن أناةيقا( وتقبهُت اة  أن  
امج.   اةيوم اةث  حتَّ   اةث أخبا ف اةحماج ّلتصمفحاظج اةحك 

( وي  كل ج اةأطِّاظج اةُ تأد ج أج اآلنف   سققسحُب اآلنف  ... ّليان   س مٌّ )قهأهأ قس  وي   اّليأ  يمتأُب األحداثف
؟ وأغصاُن اةِّونمج  ...! وخا طُأ اةوطدج اة  تد ج ؟ األ تاُل؟ أناإيُد  فيروز  ؟ سققسحُب اآلنف ؟ وطيَّا اُظ اة يغج

؟ األخباُ ؟ اةشُّ  اج قفُب اةحا ُض  م سوباطج اةشُّ  .. هداُح؟ اةراةطال  ؟( و ا؟ )نل نضجف اةِّج زاةْت  م قجْد جكج هداحج
 ..    ت  يقضُج صبُم هللاج   م بيأج يا أ  ج تغيم أحجاُ  اةص  

(3) 

 وحج  تفقُأُم نا ذمف اةمُّ  مف وصا يصباح  ر زاجج  
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 أأ تُحها؟   - 
 واةأقَّاُص؟(  -)

ِّا  ةتأ ُّلج نذا اةفجمج   . يسيُل     فتوح    ق يصج  مانأأ    األز قج  ثلف   الفيروزيِّّ أال يتمُك ةم ُ تَّسف خيفف اةاثبانج اةبيضج
اوُم أحزانف  قواظج اة مَّمج. ةو يغسُل نذا اة طُم اةق   تج وكبتج اةسَّ ُةِّاُا اةاي اظج رحيأم اة تشق ججج  د  مطج اةصَّ 

 اةِّاةمج  م  وحم. 
 

(4) 

  طبأقماف نا ذمج اةغم أج اةم  
مُ اةشَّ  ّج مفِّأج  واةشَّ اللج اةسَّ ّليد اةا   اآلن  ُس تقاسج   ا

ِّْكف اةصَّ    ..باحج  وفقشُم  وقف اةبقاياظج حبلف غسيلج اة ِّا كج حيُث اة ذيُم يغ  ُس راةحماج كف
 تاظج  رطاح  اة   نناظج   خضررماحف  ناو أ   تصررُِّد اةد  فيروز  [ تقسرراُا  واقيم د  تحأ  ةصررق رااج اة ديمج ]اةت  

 األضاّليم
 حيُث اة ذيمُ 
 ... واقيمج صباحف اةتَّ 

:  و   .. وال قيب  ُا اةحكو أج  ال ذكمفاظ انَّ األضاّليمف
ْتهف اة وظ فج  ُم وف : ال تتذكَّ  انَّ األضاّليمف

: نحدُ   .. انَّ األضاّليمف
(5) 

 باحج اة أاوُد خاةيأ   م اةصَّ 
 يالصأقا اةبحُم 

  الج ّلالنا   وقف اةم ج  نفْمُسمُ 
  ي سحها اة وُج 

 نل قيُت: أحذيأف اةِّاّلمفد 
 ..  أفْحُيمُ و 

ذفاذج  فيروز      ناوسأ  كاةمف
 ....... ..... ..... ..... 

 ...   وأسكمُ 
 ؟! صدقا   د اةبحمج  نل قيُت : انَّكج أكثمُ 

 
 عدنان الّصائغ

 .عراقي مقيم في لندن شاعر 
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 ُمغّرِدُة الضُّحى 

ّيدة فيروزَ   إلى السَّ
75 

 
 عدنان أبو أندلس اعر والّناقد العراقيّ الشَّ 

 

 صوُتكج يتقان  اة   سا ِّقا  
 اة الئاأ  كمنيدج تمسج 

ُق  يكج س ِّا     ُأحد 
   قتشيا  راةاي اظج 

   هذا اةتَّغمفدُ 
مااف    يماقُص ذاكف اةسَّ

  وفطمُا ةُه ّلدوّ  
حماحج    م  تاناظج اةصَّ

  نذا صوُتكج اة خ يم  
يِّأج    يتهانى ةم  م اةضَّ

  ووقدف خمفمج اةقَّبمج 
اقيأج ونشيج   اةس 
 تمسج اة الئاأج  كمنيدج 

اةبِّيد    م اةغ ام ج
*** 



230 
 

 حيدف ت مُّ نس أ  ونيِّأ 
 يتمنَّحُ ُغصُد اةزَّفتونج 

 يحطُّ وييهج طائُم اةو وا ج 
طم اةيَّييكج  رانتشاحج وفغم جُن   وج

 ي تزُج حاال  راالخضما ج 
  زغمتا اطالةأج ةيسطمف وي  

كقيسأج اةحا م   وبوَّارأ ف
  وأ  ةيحيامج تمانيمف ّلموح   يتا

  وذاكف اةاانُد اة أيمُ 
سفحج اةجبلج اةأصم    وقد ف

 تماهُ صاغيا  ... 
يمج اةِّتيقج    م  نبأج اةد ج

 يقثُم اةبخو ف  م اة فْج ممج 
اةُأدَّاسج األخيمج  ُن تمني أ ف   وفمن ج

 ةيكسو نيبأف اةبياضج 
*** 

ح   يا ن سف اةو نج ونغ أف اةضُّ
جد ج ضصوُتكج    فو   راةشَّ

بحج و غومج اةأهومج   رطِّمج اةصُّ
  م كوخج ناطو ج اةأ مفأ 

  يا  صِّأ   م خد ج اةحسقاحج 
صباح    أس ِّكج كل ف

اق ج    م ن ساظج اةُِّشَّ
اةي وزف أ   وي  تسم ج

نيا   ت سحيدف إجدف اةدُّ
هلج    ود وتهج ّليموظف واةس 
وإأ   وتِّيتا وصخممج اةمَّ

  وا تدانج األُ قج اةبِّيدج 
 ّليس ا  رطِّمج اةِّا يأج 

*** 
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  صوُتكج يصدُح نغ ا  
   كخيطج اةحمفمج 

  يدخُل أو اقف ذائأتم
  ... حدَّ اةيَّهفأج 

مج     قُذ اةقُّشوحج وحتَّ  اةِّدف
  يُهزُّنم ... ُيهدنُدنم
 يجِّيقم أةثُغ ةحقان  

 وب قاغام  ةجوتأ  
  اةمَّضيمج  اط ئقان ثلف 

ّ  طا ج    ر ضغأج  د
 . وبأايا  د ةحدج اةتَّاوفدج 

 
  2016- 10-27 –العراق 

 عدنان أبو أندلس
 .كاتب وناقد من العراق
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ل   َتحِّ تِّكِّ َأك  ل ! بَِّصو  َتهِّ  َواَل َأك 
76 

 
 

َوان آَمالالكاتبة والّشاعرة الفسطينّية   رض 
 

  فْيُموزُ 

يَّلْ  تفتفجف يَّ  وف  أفيفا قفا فأف  فْجد  تفتفجف

ُ  اْةأف فمف  اوج مْ ُتجف هف  وفوفْمشف اةسَّ

أ    كفإجةهف

قجيدف  ْمبفيجيدف اْةحف يْد!  تفتفسف يَّدج تفتفسف  وف

 

  فْيُموزُ 

ِّْمج اْة فْغُ وسج   ْبطفأف اةش ج  أفيفا غج

ْم   حف ْوسج اةسَّ   جم  جْمنف

وحْ أف   مج  جم اةمُّ الف  يفا نفبَّأف اةصَّ

يفانج تفُفوحْ  ْقدج ْطمج اةقَّأفا وفاةس ج  رجِّج

ّ   ُ ِّفطَّم  رجاأْلفزفلْ أفيفا  دج ْم ف اةفأف رفِّْث  سف   جسف
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يًّا    تفتفأفاطفمجفدف  فقًّا ُأُةونج

 الف يفزجلُّ وفالف يفُزوْل!

 

  فْيُموُز 

يدف ذفاكجمفم  تفْغُفو  يفا  فدْ    جم ذفةجكف اْة فْجُهولْ  ُتوقجاج

ُش  فْسُحوبفأ   م  تفْمتفِّج فجيدف أفْ ئجدف  تفْخطج

مفمف   انا ُسُحبفكف اْة فاطج ا أفْإهف  وف ف

غفففا  إف أ  وف ْنشف ُد نف  تفتفقفهَّ

 

  فْيُموُز 

يْل  اتجيحج وفاْة فمفاسج فف أف اْة ف ا جسف  أفيفا حف

مفمف اةتَّمفانجيمج وفاةتَّمفاتجيلْ  احج  أفيفا سف

ا رجاأْلفةفمج  ْاُسوًّا رجاأْلف فلْ أفيفا نفاي ا  فْ ُسوح     ف

ِّفمفاحْ  قجيثفا ف اةشُّ يدف أفْسمفا ف اْةاف فانج وف ِّ ج  ُتشج

ك   فائجم   كف فالف اّلجيدف نفْشوفم    وف  تفْقسف

ئجافأج  جم  فْو فم  اْة ف  اْح! الف  وفُغُ وضج اأْلفْصدف

 

  فْيُموزُ 

 أفيفا  فائجأفأف اْةُ ْيكج وفاْةُوُتونْ 

أ   اسف  يفاحْ تفُ و جفدف حف  كفآيفأج قفدف

ْقُحوتفأ  كفُأسْ  اح   ف قفاحْ   ُطو فمج اجيحف  تفْختفاةجيدف غج

اةجصا   ْوُتكج ذفنفب ا خف   فُيْشمجُق صف

ِّا   اطج ا سف م  فاس  ُفْ سج  وف

تفْستففجز فد   وحف وف مفدف اةمُّ  ُتْبهج
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ْبطفأ    ُ وُح هللاج !  فتفْختفيجُج غج

 

  فْيُموزُ 

ْمق   ا ّلفْيدف إف ُأ  ف  وفغفْمْا يفا اْةُ تفوَّتف

ففا اْة ُ  أُ وف ُأ اْةُ تف فو جتف يمْ  تفوفن ججف دج سف يم  وف ا ّلفْيدف أفنج   ف

ّ ج  ِّْمج ْوتجكج اةش ج يقجم أفْستفْد جئ رجصف وج  نف

اةجمج اةطُُّفوةجم    ْوئجكج اْةحف  رجضف

ْد ّلفْمنج اْةغفااج وفاْة فْجُهولْ    ج

ُل   ْوتجكج أفْكتفحج يدف  رجصف  حج

لُ يفْاُبُم ّلجمف  ُِّْم  فالف أفْكتفهج  اةش ج

ُك ةفْوزجّ  ففْضحف    وفأفْنُضجُ وف

يقفقجم يدف ُتْيهج ج ُن! حج   فالف أفتفبفدَّ

 

 آمال رضوان
 . كاتبة وشاعرة من فلسطين
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 أحّبكِّ  كبر البحرِّ  فيروز  
77 

 
 الّشاعرة المغربّية زكّية المرموق 

 
 " ...  ككجبم اةبحم رحب  "

 كم يبكم  ةيبحمج  ال ن وعف 
 ه اة يحُ يهجمُ   حيدف 
  ةيقوا سج  ظل   ال

  شج سفيقتك ت شم وي  اةم   حيدف 
 وال تقدم 
 وال تغمق 

 *** 
ّف   تِّضُّ  وحيدم   خيأُ اةق    أج ف  اةض    د

 وال تشبمُ 
 ٠يدانج اةد   وتبأُ   مُ واةث  
 

  لج أنا نقا وي  اةمَّ 
 خضماح  أسأم أحزانا  

 ةقا  كانْت   حا اظ   مُ أند ج  راةدمج 
 ٠قدي أ وضحكاظ  

 فحُ تها اةم ج أيَّ  وييكج  ال ةومف 
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 ال ةومف 
  د أنو تم   تبأَّ   م  ااقتاتم  ق ج 

 ٠ن وال تمن   حمج   نونف 
 
  يموزُ  يا
 ةم  قوةم  يموزُ  يا
  م قيبم  اةبحمُ  يصغمُ  مف ةج 

 اةابيمج  نذا األز قج    ثلف  هُ أحب   تم كقتُ وأنا اةَّ 
 ؟ وةم أ توج 

 
  يموزُ  يا

 وقد ا يهطالن   تاحف واةشَّ  يفف اةصَّ   اذا أخبمُ 
 بضج أن يجداه  م اةقَّ  وي  قيبم نونف 

 اةونَّ  حفظج أنا  د ةم أنل 
 ؟اة وودج  قبلف  اةوودف  إمبتج  فحف اةم ج  نَّ أم أ
 
  يموزُ  يا

 سيغّم اةفصولف  ال إمحف 
 ِّاقبج راةتَّ   نف اآل

 خا ج اةجسدج  واةأيبُ 
 اخبمفقم 

  يقا اةأيبُ  ي وظُ   م أّ  كد  
 يلج راةي   ر ا يييقُ   هُ كم ند قف 

 ؟ ها ف اةق   أن نغيظف  نونف 
 
  يموزُ  يا

 يأتم  آخمُ  ةيل  
  قه  وا فأ   وقصيدتم تقامُ 

 م أج  م اةش   اةباقيأُ  فصا أُ واةص  
 ضفائمنا ةيبومج  ْت راوف 



239 
 

 خائفأ    األوشاُش 
 ةو  م اةد   تختبئُ 
 راة احج  ال تِّدُ  واةبئمُ 

 
 ها اةوطدُ أيُّ  ةيكف اأنا  تائِّأ  

 م  ق ج  يوم   كل   لُ تتسي   مف  يج 
  د  أواج  لُ نتسي   نا واةحبمُ أو 

 طمج اةس  
  ج د ة  اةخا
   اةو قج  ة  خا جج ا

 !  ؟اةحيامج  اة  خا جج 
 
 

 ة المرموق  زكيّ 
  .شاعرة من المغرب
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 الجراحَ  تبلسم  ف ،األناشيدَ  فيروز   ترّتل  
78 

           
 المراسي  رشيدةة د. الكاتبة والّشاعرة التُّونسيّ                                                          

 
   ت ييأ   وم اّلتم  ماإأ  

   امج اةشَّ   د ّلالنج 
 ّليضاحُ   ماإأ  
  اةجوا مج  وي   آذنج  تحطَّ  أنْ  تحبُّ 
 اةاقائسج  أتماسف  ها تأمعُ وبكف ج 
    م اةفضاحج  تأيمف  أنْ  تحبُّ 
 ّ  م  دانا أقتفم أ مف  كقتُ 

   جم ج ها اةشَّ ةم رصوتج  كي  ا أو أْظ 
  م  بانا   ك ا األطفالج  أ كضف  أنْ 

 ِّيدم اةسَّ  خيفها األق ا ُ 
 

 ةيِّبو ج  تهديقم أتقحأ  
 يو ج اةطُّ   د واةمج 
 األزلج   د واةمج 

 يسكدُ  حيدف  ك ا اةخطافج 
 اةغمفبج   م كبدج  وقج اةشَّ   وحف 
 اة  ا ةهج  بم ج اةقَّ  اةبماق  م  حيأج ك ا 
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 نم تأتم   باحج  م اةصَّ 
 اةأد ج  ها خطُّ و م كف ج 

 اةأدي أف  األناإيدف  تمت لُ 
   األةي أف  اةجماحف  تبيسمُ 

 هللاج  وتهُ  يتمقمقُ  هج و م ن ِّج 
 ها كِّانتج  باحج  م اةصَّ 
 اةابمفاحج  زفقأج  ركا لج   تحضمُ   يموزُ 
  احج اةسَّ  اة  رااج  نا ذم    تفتحُ 
 اة احج  ها ومشف رحقجمتج  تدقُّ 

 فوةأ أزانيم اةِّيدج اةطُّ  ت طمُ 
  دانا  م اراح    وحم تِّانقُ   تمتفمُ 

 
 اةِّطايا اة جيدمُ  قُ تتد َّ 

 أخمى  حيام   تخيقُ 
   اةه   ود أت لج 

 شيدُ ووقد ا يِّيو اةقَّ 
 ها نو تف  ةأل ضج  تِّيدُ 

 أ نا اةأدسي  أنوا ف  وةيش سج 
 اوتبا ه واةحقيد  وةياونج 
  م األ تاحج  أطوفُ 
 األخيممف  اةحزنج   قصأف  أ قُص 
 باحف اةصَّ  أوانقُ 

 سِّيدم   أغقيأ   م ةيحيامج أغق ج 
 !  د وحم  يموز

 
 المراسي  رشيدةد. 

   .تونسمن كاتبة وشاعرة 
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  الحياةِّ  أيقونة   فيروز  
  79 

           
ورية ليلى غبراالشَّ                                               اعرة السُّ

 
   أنتج يا تا مف اةأ مج 

باحج     يا نس أف األنغامج  م  ما م اةص 
 أنتج قصيدم  

 قوا يها أحالم 
 نا آالم  وبحو ُ 

 وأوزاُنها أخفُّ  
  د نس أ  وي  األقالم  

 

 أنتج اةوزُن واةبحمُ 
   ُِّم واألنغامُ واةش  

 أنتج اةفضاُح يزُنو  
   ّلهاح  وت اال  

 صوُتكج ندي ُأ اةهدايا  
 يقساُا أةأا   م قيوبجقا اةِّطش  ةدندناظج اةغقاحج  

شق    ألّله  األغانم أنتج ّلدايُأ كل ج وج
 أنتج قصائُد اةِّشقج اةبمفئأ  
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 يل   أنتج ّلد    م سكونج اةي  
   احج اةس   أحضانج  ةئأ   مألنج أ   ت

 ذّ يقثُم أنتج اةِّطُم اة  
ا    أت لف األحاسيسج وأ قَّهف
 تسا مفدف ّلجقفا  م رحو    

  تالط أ  راختالجج 
وقج  شاومج اةد ج    فحج وفأنغامج اةشَّ

 وأس   تجي يجاظج اةحقيدج 
 

 أنتج يا زنممف اةبييسان  
باحج    يا وبقف اةصَّ

     دج تمني ُأ وطد  وي  تداولج اةز  
  م   ِّمَّش  رحبو ج اةأصيد أنتج تقهيدُم قيب  

  وحج اةم     قسارأ   د أةقج وإهأأ  
  م أوجج اةت جي جم       

  
     انج أنتج اةِّشُق وي   م ج اةزَّ 
    أنتج قيب  يقبُض راةحيامج 

 دى  صوظ  يح يُه اةص  
 وي   ساحاظج اة دى 

  ا  رأت لج األغانم   تمن ج 
  م ومفدج األواةم  أنتج تا ُم اةأ م
 أنتج اإماقُأ  مح   

باح تتألةئيدف وطاح  ّليد نُ   جي اظ اةصَّ
!   يموُز صديأُأ يو م اة   دى اةِّ مج

  
 ليلى غبرا

 شاعرة من سوريا.
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 الحربِّ  في زمنِّ   سالمٍ  شمعة   فيروز  
80 

         
وريّ                                ميرفت استنبولي ة الّشاعرة السُّ

 
   يموزُ 

  دج اةز    حج إواطج   وقف  أُ م م اة  اة الئاأُ تها أيَّ 
 اة قسااج  ك اغسييقا  م صدى صوتج 

 أوذاج األغانم  د   تد  جق   كقهم  
 اة ماوم   اّ وي  أطمافج اةقَّ أنغامف  ما قُ ي

   وفلج اةطَّ  حلج اةق   طمفقج وي  ا قف يدةُّ 
   مج حف سَّ اة ن سأج  لج أوَّ  ا  مف نف ة  ّلالنج انا يمنُّ 
     د و ق   بقا  ماسيلف يكتُ 

  اةوقتج  ّليسمف يا    يموزُ 
 أةقف اةحيامج   اةِّ مج   اة منُّ ت دْ  ف  كج وحدف 

 اةو قج  طائممج ا ركل ج حب   ر ق تذك جمفق
 ّلبماحمج اةط فوةأج اةج ييأج   

  اة ييئأ رأزن  اةذ كمفاظج  اةجيمانج  سطوحج ر
 

 اةبييسان  زنا ج شانّ وأأس ُم صوتفكج وأنتج تغق يد ة
  اةحماج    م ز دج  سالم    يموز إ ِّأُ 
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   واةيا   وظف ا  ِّم اةصَّ 
 وي  صداه  اة جدولج  اةحب ج  حف فِّلَّ نج ة

   نا ياس يقا  ي طمُ 
   نا سال ا  ي طمُ 

 
   م اواة ق حمج ّليد اةمَّ  وصل   ك صيأُ صوتُ 
   دج واةزَّ  اةحمفج  ّليدف 
 واة طمج  اةغي أج  ّليدف 
 

 طانما    ندحيقا تمارا  
   د تديد   نقبتف كم 
ش   وطد   وتباظج وي      ِّشَّ

    م قيوبجقا اةِّطش  اة  اةبيوظج اةِّتيأأج 
 

   أاحج اةق    صوظ   الئامُّ  يموزُ 
 سيبأ  صوُتكج صديُق  قا يقا اةبِّيدم 

 أإتاُق اة  س اعج أغانيكج  
    كج صباحج  وي  رااج  اةغمفبُ  نا اة قديلُ أ
   اةج يلج  كج  د صوتج  وقج اةشَّ  وطشف  ة يمُ أ

  !   تقساُا ن ووم  محا   د ت وحج اةحقيدج
 

 ميرفت استنبولي 
 .مقيمة في فنزويال شاعرة من سوريا
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 شامة  في قلبي فيروز  
81 

       
ورية الكردّية                                          اعرة السُّ  ماجدة داري الشَّ

 

 دُم اال تباكج أنا يم سي  
 اةخمففج أقمُع ّلها رااف 

 كانقأ   يتحفأ  راة مايا 
 أقُف أ امف اة مآمج 

 .. ص ت   إحوا  
 ٌّّ  أنذهج صو تم أم ت ثال   يد

قواُظ    ضمبْتُه اةس 
 كي ا ازنْنُظ اةتصاق ا ّلمأسم 

 نمبفْت أوقاُظ األوشااج 
هج   وتمب مف خياُل وتهج

ا  م ويقمَّ اةحزفقتيدج   يا  فد كْقتف سائح 
 اةي ييأف خيتكف  ِّم 
 كانفْت كهذهج اةي ييأج 

 

  يموزُ 
قا   وزُف ن ج

 وتُهها وأس اُؤنا
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 ونا نحُد نتأاسمُ 
أيمف واةحبمف واةس    جائمف اةص 

 غا قيدف  م قصائدج ناةم 
 

 ايهج .. يا صوتفها اةحيوف 
 كم أحبُّكف 

وظج   كم أ حُل اةيكف  مف نذا اةص 
 كم آتيكف  مف نذهج اةأصيدمج 

 

 سأركم قييال  ويمَّ 
 تائهأ     ك ا تبكم قب مم  

 وأضيمُ 
 ك ا ضاعف إانّ  م اةز حامج 

 

 أيدف أنا؟ 
    أف وان  ّليقم وبيقم 

  يموزُ 
 إا أ   م قيبم 

ّ  ي يُؤنم راةم حيلج اةمَّ   .. ونا
 

  قُذ  يموزف   م  ماإاظ  وأزنا   
 كلُّ أ ض  نونفها خاوفأ  

 وكلُّ  بيم   واظ  
 

 أسكُب قهوتم 
 أ أُل اةفجمف ّلقاهأج اةبحمج 

 وُأصغم اة  يدْيها ونم تمسُم  
 غالفف قيبم 

 وتاتُب  اتحأف اةاالمج 
 

 ماجدة داري
 شاعرة سوريّة كرديّة 
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 َقصيدة  ال َتنتهي َفـيـروز  
82 

 
ورّية غانا أسعد  الّشاعرة الس 

 

 ويَشـَاُء الَخالُق  

 أَْن ُيرسـ لَك  َمالَكاً  

 ُيَرتَّل الُحب  بَيننا  

ه  َما   يَشـَاءْ وّلّل  في َخْلق 

 وتَشـَاُء ُقلُوبنا  

 أَْن تَْهَوى طَلعَتك   

ها َما تَشـاْء    وللقلوب  في عشق 

 

ْن نُبلك     َفـيـروُز.. ُكلَّما َرَشفُت م 

 م ْن ذ كرك  ..  

ْن ُرق يّك  ..   م 

 أطاُل نَجَماً في الّسماء  

 ُمبارٌك نسيٌم أقبَل م ْن َصوبك  

 تََعطَّر بَصوتك  .. 

 َحاً وَمَساءْ ُمبارٌك ذ كرك  َصبا

 َكْم تُشب ه يَن َوطَني  

هرٍ  
 أيقونَة طُ

 تعتَّق ُحبََها في َدمي 

 يا َوردَة الُعمر  الن ديّة  

 يا َصوَت َمالٍك َجَمعنا  

 على الُحّب  واإٍلْنَسانيّة   

 دوَن اسـتثناء ..  

 

 َكْم تُشبهيَن َشمَس ب الدي  

 َعظيمٌة ب طَلَعتها  
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 تَطاُل الَمجَد ب كبر يَاء  

 نقية تََزرُع الُحب   

منيٌة  
ُ
 هنا في األرّض  أ

اق     وهناَك في ُقلوب  الُعش 

ُد   غنيٌة وعيٌد يتجد 
ُ
 أ

 لط فلٍة بجديلٍة َذَهبيّة  

 وبريُق أمٍل يَُشع   

 في ُقلوبٍ َمْنسي ة       

 

 َفـيـروُز َقصيدٌة ال تَنتهي  

 ق صُّة عّشقٍ ال تَنطوي  

ّمي  
ُ
فاه  أ  تَرنيمٌة على ش 

َدة فرحٍ    َفـيـروُز يا وال 

 تََغلغَل في عمق  الَزهر   

 على دروب  الُعّشاق    

تاء    في صيفنا وفي الّش 

 يا قصيدًة يَتلوها البَحُر لشطآن ه    

 َفينتشي الرّمُل طََرباً  

 َوُيهدي الّشمَس كّل صباحٍ  

 لًة  م ْن صوت ك  تَرتي

 

 َفـيـروُز.. يا شـمَس َصباحي  

يتي   ْمس 
ُ
ْطَر أ  وع 

 ونَكهَة َقهوتي  

 يا ضوَع الياسمين  في بيتي 

 وُحب اً تَعت َق في َخوابي سنواتي 

 

 َفـيـروُز.. يا نقاَء طفلة َقلبي  

 كيَف لوصف ك  أهتدي  

 فالكالُم يَعجُز يا َمالكي  

 واألبجديُة تنحني ل علوّ  مقامك   

 الص مُت أبَلُغ  

يَن تَعلو تَرانيَم َصوتك    ح 

 

 يا ع شقاً تَغلغَل بدمي 

ْن نُورٍ أْجلو ب ه  َهّمي    وَقَدَسـاً م 

َداُد يَجف  َوال أْنَتهي    الم 

 .. لك  َقلبي    َفــيـروزُ 

 لك  ُحبّي  

 يَا مـاَلكي ..  

 َقلمي أماَم ذكرك  يَنحني ! 

 
 غـانـا أســعـد

 شاعرة من سوريا
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 صوت  فيروزَ 
83 

 
 

اعر الفلسطيني يوسف مفلح   لياسإالشَّ
 

 يأطُم  د س اح  .. يقساُا 
 ةيسف ُتخفيها اةغيوُم  
 وال ُتِّك جُمنا اةمج  ال 

 

 يح ُل ن سأف اةقَّاياظج  .. يقسااُ 
 ةأل زج اةُ ايج لج غصُقُه  

 ق م ا يغازُل نج أ  أ خْت  
أيَّأف  م نالل   ضفيمتفها اةشَّ

 

 غقَّْت ةالج   ديقأ   
 ةيبيتج اةأديم  ..ةيقَّهمج 

أماحج يا ا  فيأج اةشَّ  ةيط ج
 

 غقَّْت ةطانمم  ّلتول   
 أ ضِّْت طفلف اة غا فم 

غيُم رصوتجها    ح يْتكف يا إانّ اةصَّ
 حتَّ  ومْ قا  د تاون 

 ةيحجازج وةيجقواج ةيأدسج غقَّْت 
 صوظ  و صدُ ُه اةسَّ اُح 
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ُه اةأيواُ    ال غمارأف أْن تُأدج سف
 ذّ د تاو ف اةأ مف اة   ف 

    تمنو ةُه كلُّ اةِّيونج 
هج    ةبقاُن  سأُط  أسج

 واةاوُن  قزُةُه اةحصيد  
 
 

 لياسأيوسف مفلح 
 .سخنين شاعر فلسطيني مقيم في

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



253 
 

 ةٍ مومأ وتهاليل   حنانٍ قصيدة   فيروز  
84 

     
 جرادات ةد.عدالالّشاعرة والكاتبة الفلسطينّية                                    

 
  يموزُ  كج ياصوتُ 
   ةيحيامج   ..ةيموحج  غذاح  

   اة طمج ك ا  ذاذُ  صوُتكج 
  مج واةفمحج واةِّطاحج ِّان راةسَّ  يدي بيَّ  قايجِّيُ 
    واة كانج   انج اةز   حم    غمف 

 

   وحب     د ت ال   أ  ن كو   أ  طاق ا تدانُ  كج وتونُ 
    احج اةس   نجفحُ  اف استجا   حت   اة ست مج   تزتا ّلموحج ا
 مج ..ِّان واةس   أج أا واةث   مج اةحضا   أج إِّ  أر ّلوااُ األ انفتحتج  

 مج ..  يموُز اةفد ج األصيلج   اةحضا    يموزُ 
   اةأمنج   ِّجزمُ  اّلداُوكج اةفق م  

   اة ِّاّلدج  وي  تد انج    حفو    تا فخ  
   وقف نا اظج اة دائد تماس  أو  تهاةيلُ  صداهُ 

   انج اةز   خطواظج  ساطم   م صوُتكج سالم  
    اة سا حج   وقف أ ق   إا خأ  وقفتج 

 تقضُح وطاح     انسان رحضو ج غقَّيتج 
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 كأن كج  قسارأ  د إ وخج األواةم
  اة الكج  د صوظج      

 تش خيدف رصوتجكج ركل ج تأةُّق   
   يمج اةط   كج أتقحأُ   تبان  رحضو  حت  
    اةخيلج كبمفاُح و 

  !اة طمج خيماُظ و  و ج اةقُّ  أنبِّثف  م ننيانا ّلهاُح 
 

  وبمفقف اةد ت جيدف اةي   يصاحبُ صوُتكج 
 و هاتم    سا م   خد ج  وي    مج اةد    ف اانه يقاتم 

 فمّو اةأيوا اةِّطش  و يشفم اةجماحف 
 

   حقان  قصيدُم  يموز 
 أج  و  األ حقيدج ة م ذنبي أنجبتها حقجم أ أ   و أ وتهاةيلُ 
 أإه  األغانم م  ِّها يحضمنُ 

 وشقانا   وشق   أوقصكمم اةِّالةم 
  وفلج اةط    اج دَّ اةوي  

   أاة غموس أوزانوت ال اةمُّ 
    ماثج راةتُّ  يقبُض  رأيب  

  أفوةط  اة  ذُ ق  م  سطو  كأ  يموزُ واإت 
  تأي جْد أحدا   موة حدا  أ شبهُ ال تُ 

 ّلهاحج اةبساتيدج     ثلُ  حبأ    ق ي أ   أ  كيقون  ةها 
 كأغصانج اةز فتون  م ِّطاحو  اةخيالج  خصبأُ 

 أةأا   اةواقمُ  زنانُ ي   صوتجهاو مف 
  ان اةمُّ  زنمج  ثلف كانت وتبأ    يموزُ 
ُن ن يتجدَّ     رِّبيمج اةزُّنو ج  اة واسمُ صوتها  ثي ا تتجدَّ

اُق واة حب ون وي  أنغا جها  محا     يضحُك اةِّش 
 !ونم ي محونف  م ّلهاحج اةط بيِّأج 

 
 جرادات  ةد.عدال
   .ةفلسطيني وكاتبة شاعره
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قِّ  ر  ل َؤة  الشَّ  ل ؤ 
85 

 

 الّشاعر العراقي موشي بولص موشي 
 

رلج  تفْمنجي فأف اأْلف ف ْبحج وف مف اةصُّ  يفا تفْغمجفدف
ةفقفا  ُم أفْغالف مُّ يفْاسج جج ْوتُركج اةشَّ  صف

تفاق ا     فقفْهُفو ةجْيُحم جفَّأج اجْنِّج
لج   ّلجالف اجْنتجافا   أفْو وفتف

نفْترُيو ُنوفاحف ااْلْإتجيفاقج ةجْيغفائجبج   وف
يقفا اْةجف جيلف  يُد رجهج  فاضج  نفْستفِّج
يف  اْةففْو ج  نفْ ُحو  جْد ُقرُيوبجقفا وف  وف

لج ُكلَّ  مج اْةُبْغضج وفاةزَّوف اوج   فشف
أ  ذفاظف  فمَّم    ا جخف  وف فأفْيتُركج إف

انف   انج رفْغدف يدف رجأفْ جف حج  تفْصدف
وف ُ  ِّفمفاُح وفاةصُّ اُن وفاةشُّ  )رفْغدف

ُم( وُوُه اْةِّفطج ضف  ذفنفُب اةزَّ فانج وف
ْهوفمج اْة فْسمفحج  ْيتج وفْد صف يدف تفمفتَّ  وفحج

يُم   ْتكج اْةجف فانج  رفاْةُهتفا فاظج وفاْةُأربفلج أفْ طفمف
 

 موشي بولص موشي
 شاعر من العراق
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ماءِّ  قّداس    السَّ

86 

 
 الكاتبة والّشاعرة العراقّية سالمة الّصالحي

 
    انل اةز  أو  

 األإياحج  نزفج  وقبلف 
 ها اة اح صوتُ  كانف 
   م  وحم ل رستان  أوَّ  ستُ غمْ 
 .. اةغاراظ  هاوتيتْ 
 
   باحاةص   نفيقف ا  اكي  
  اة احج    ياأف ها ّلم أتج  تُ بْ ت

   يقاّليمُ   ونقاكف  نقا  طم  
   رحا    وتيكف 
 .. غيم   وذاكف 

 
  ا نان قم اةجحيم كي  

   نا طا ج أ تحتف   أظُ اختب
 ها يقاّليِّ د  تُ إمب

 .. ّليضج غي ها األ   م  ياوظج  تُ  ْ وو 
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   فحج اةم ج   م   أنيمُ 
  وي  صفحأ اة احج  إِّا ف األ أكتبُ 
   دىراةق   أغتسلُ 
    م اةغارأ وحدّ طفيأ   أوونُ 
   اسها اةح يمقد  قم يحمسُ 

 ؟  نتج أ  أ  نبيَّ  أُ أيَّ 
   ؟ أناتيل تح ييد ُّّ أ
  تهبطيدف  نتج أو  ّ قمآن نثمظج أ

   حي أتك اةم  ا د س او 
   ؟!ة  تدّلقا اة أيما     

 
  اح د اةس   و اكهأ   حقيد  طم

 !قيداةس   وبهجأف  صا ظ ةقا ويدا  
 

  واكذا ويمَّ  والتجموتجم 
 .. أاةاذا  ش خطي  

 و  اح تجم وال تجم وودنم ان  أ
 

   وةم يأظج 
   تمبت وي  كتفم  ا  ك أ   صوتُ  كانف 

 ذّ  حل رِّيدا  وإانّ اة  
   كج صوتج  تاللج   وبمف  يِّونُ 
   وي  كتفم  ئُ اج وفتَّ 

    يموزُ 
   احج اةسَّ   د ز قأج  اةأان أُ 
   طم  
  وود  

   صغا    ضحكاظُ 
 !  حزن   وتيجانُ 
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  وفقد .. وفقد"

   صا   م وانّ ّليقم وبيقد
   يلو كبوا ومباظ اةيَّ 
   سيانوصا وا ذنب اةق  

  رأ  طفيتكأو 
    اناةز   وفشيخُ 
    ض األ وتشيبُ 

 نا طفيتك أو 
   وبك طمفف   سكُ أوبيدّ 

  اةبيدان تواُ أو 
 وكيشم وم يكبم  

 اةبيوظ  .. مقاظ اةط
 وطقم    م غيمك يا و ا
   مك طفل زغي  ي  ضّلت
 وطقم   يا
 طفيم  يا
 
 نا اّلقتها أ

    سج اةشَّ  و فثأُ 
  اة احج   يممُ أو 

 ..! جومج اةقُّ  دمُ وسي  
 

 سالمة الّصالحي
  كاتبة وشاعرة من العراق 
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 َري حانة  الّسـماء 

87 

      
وري فهد إسحق                                       الّشاعر السُّ

 
غيمم  اقيأ اةص   اةس 

 نا نا اةِّتيأأ  تم كانت تجّم خيفف اة  
  يموز  نا خرمفمف كانت تح ُل وي  ظهمج 

 واةبساتيد  زو انم  ةيحأولج 
ربأجره  أّلم اةاانح ود صد ج   وةتُرزفرحف رِّف
قيد   وقاحف اةس 

بمج   واةم جضا .. وتحم رُه راةص 
 

 ها إ س  رصحوتج 
 تُقردُّ وتهف أ م كانْت 

 آخم راّلتسا أج  جم  
 ها اة  طحيقج  وتضيفُ 

 خ ائمف أغان   الئاي رأ 
 ةيستّو وجيُد قيبها  

  غيف وطائها  وفقضجُ 
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 وف أل سفمم حياتقا 
 .ا   محا  وسمو  

ل  صوُظ  يموزف   نو اةجمُس األو 
 اةحيام نانانم اة   د سأج  ذّاة  

  لُ األوَّ  واةُ ِّي جمُ 
 قيبم  و مج وي  سبُّ  ذّ  سمف اة  

 ّ  وطقا  كبيما  يحتو
 هج وانت ائج  هج ون ج  هج ا نسانف ّليونج 

 .. هج وتا فخج  هج وةغتج 
 

 نو اةحاكجُم اةوحيد  صوُظ  يموزف 
 ذّ أخمتقم  د خيف اة  

 ذاتم  قضبانج 
 اةث أأج  وأحاطقم رحما مج 
 اةأا س  م نذا اةِّاةمج 

 َّّ  واضِّا  ّليد يد
  د اآل الج  راقأ  

 ألوز وها وي   د أصانفُ 
  د يائسيدف وأنا أ ضم 

 .. ِّ مج اة وي  ن واج 
 

 صوُظ  يموزف 
 زال وسيكونُ و ا كانف 
 و جرسكها  اةحيامج  ناهأف 

 تاح .واةمَّ  اةأقوطج   م ُإرُم اظج 
 
 فهد إسحق  

  .كندا مقيم في شاعر سوريّ 
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 حلوةً  وأغانيَ  شفقًا، ضحكاتٍ  .. تهطلينَ فيروز  
88 

       
 

 الّشاعر الكردستاني علي مراد                                        
 

 األإياح  .. يا نغ أف  فيأ يموز اةط  
 وحج اةضَّ  يا  سوةأف 

 واإق   اة  قيبج  لُ كج يتسيَّ صوتُ 
   اةحقيدج  ه وي  حبلج أسما ف  و يقشمُ 

 األ لف  يشمُق  د  احأج أم  تِّجدُ 
 آيأ  و يستوطدُ 

... 
 إِّم   كأصيدمج  وحج اةمُّ كج خفيف  وي  صوتُ 
 كاة طمج  سخمٌّ 

 اة قانيلج   د ّلياضج 
   تأتيد  قوبمج اةص    د خشبج 
   خلج اةقَّ   د حديدج 
 اةحيمج  اظج  د   مَّ 

  د سواقم اة سكج 
   مم   ِّطَّ   د  سائلف 
 دى تأتيد و  د اةقَّ 
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  اةُأبلج و  صاصج اةم      د وتمج  اةدمج   د  يانيدج 
  د صالمج إ ِّأ   م كقيسأ  

   وال    سجد   أج نالل   م ق   و  د  
  اةبحمج   د ز قأج 

 رصخمم   ْت  د ةهاثج  وتأ  ا تط ف 
 وإأ  يِّبا  ةس ك  أح مت اةمَّ ستحاةف ا 

... 
  د نحبُّ  ف  اكج إبَّ  األن فقاةيد( نحوف م )اوُد وي  ُسيَّ كج اةصَّ صوتُ 
  غمفب   اآلتم  د ق ح   كج صوتُ 

 نبضم   وي  ايأاعج   ماإأ  تمقُص 
    تج اةصَّ  سأفف  و تقأمُ 

   اةفمحج  كج حدَّ رصوتج  دُ تِّ َّ أ..  ّلتلُّ أ
 قم اةيأُس وقد ا يستوطقُ 

 أو وقد ا أ مُغ تيوبم 
   اةِّصا يمج   د صوظج 

   هفأج اةيَّ   د اخضما ج 
   مفقج اةطَّ  وي  يباسج 

.. 
 ؟   باحج اةصَّ  مف وأيا ت  يكف س  ج أ اذا ّلوسِّم أن 

 ! رسيط   ساذج   كج اةخا ج  د سؤال  صوتُ 
 اةِّت أ   نذهج  أج تذكمُم اةخموجج  د أ  ي   نل أنتج 

  قهوم    قجانج  و تيوس اة الئاأ حولف 
 ؟  كج ا باُظ ني و أج اةهالج م أن  أ
  ركج ؟ اال   بُح ال يكت لُ و اةصُّ   ُس اةشَّ  كج أنَّ و 

 تها  قكج رح   اياُظ تسمقُ ... اةقَّ   يموز
 ..!  راة مايا  ال تم قُ  و اةا قجاظُ 

 
  2019 . 2 . 2السليمانّية: 

 علي مراد
   .كوردستانشاعر من 
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 عاله   للمجدِّ  أنتِّ 
89 

 
 الّشاعرة الّلبنانّية سامية خليفة 

 
  احتمظُ 
 قصيدم   د وحم ننياكج  أكتبُ  كيفف 
 اةأصيد   ةقا كل   وأنتج 

 يا  خمنا   يا  يموزُ 
 كج د رش وخج يا  ف 

  احج  م اةسَّ  جومف ال سقا اةق  
   ِّاظج اةال   جومج اة  اةقُّ  قاسفيمتُ   أنتج 

 ال تسأةونم 
  ال ستم ةيقجومج   ا سم  

   يموزف  ةشدوج   مف اةسَّ  وأنا أصيخُ 
   األ يمج  وبمف   آتيا  

     الئام اةأس اظج 
 

   خائبا    وة   كم  د صباح   ال تسأةونم
  يموزُ   ياكج ألن  

 يم وتقتيهج ةم تأب  
 كج واّلم رصوتج ةم تطمبم اةمَّ 
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    فاحج اةصَّ  إ سج  سقا ّلبمفقج  وانف    مَّ 
 اة دا مج  أصواظج   غمف 
 اةغان ج  صاصج اةم   أزفزج   غمف 
 األ لج  أصداحف  س مف  هُ ألن  

   ارضاظج اةقَّ   م أغانيكج 
 راةج الج  ..أف  راةحم   ..راةحب ج 

 كم  د ويون  
 اةياس يد   م  موجج 

  اةيباا اال   ةم تمف 
 يو ا    ها ةم تفتتدْ ألن  

 أ األّلي   وقفتكج  رش وخج 
 أ جي  اةشَّ  نبمتكج   رج وحج 

 
   م ةيأدسج  يموز غقَّ 

 تبكم   األحجا ف  م ةِّلَّ غقَّ 
 وتصحو   ائم تهتزُّ اةض   ةِّلَّ 

 اةِّصمج  كونم ةقا  ِّجزمف 
 اةأحطج   م ز دج 

 جامف كونم ةقا اةق  
 

 وخبا   يلُ اةي   م  أد سكدف  يموز غق  
 مخاظ اةص    قاياه ّليدف   اختبأْظ 

 نا بأ   تيوذُ 
 اةحاقدم فوسج اةقُّ   د سوانج 
 اّلتِّدظ 

 ياعف واةض   ت حو اةأهمف 
 اوشاظج اةمَّ  كج ّلتماتييج 
 م ةقا غق    يموزُ 
 م اةغزل  ويَّ   تفقهُ 
 نا وز   ةيحضا مج  نِّيدُ  قا راألخطلج ةِّي  
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 تأ لُ   جومُ نا نم اةق  
 اةخديِّأج   م س احج 

 س اكج   أ الكج االَّ 
 حمج راةس   تبأ  وا ضأ  

 ي أ اةاُّ  تأتلُ 
 يا  يموزُ 
 مقج اةشَّ  يا تونممف 

 اتها طي   ّليدف  ْت ض َّ  كج  ساةتُ 
 سا يأ  مف  ِّان

  يموزُ 
 أنتج  أ  تو ف  أف 

 ا م   م اةصَّ  اةحبَّ  تج يأحي
  م سهمم  
 اةحبُّ  أم أنتج 
 ِّماحاةش   هماظ أحيانا ةكج اةسَّ  وكل  

 أنتج   الك   يموز أف 
 اة الكُ  أنتج   اقتج  ةألم ج  يتج غقَّ 

   أ أنتج صو ي   يموز أف 
وظج   يا  الئاي أ اةص 

ا خأ  أف ة ك  يت غقَّ   .. ةي دائد اةش 
 هللا   ّلذكمج  تيهجيدف 

 وصالم    م خشوع  
 يدا أ أنيها اةصَّ يت  ك  "غقَّ 

 ي أل أضيِّم ويدا"  واةِّيدُ 
 هُ أ بارُ  ةي جدج 
 ! والهُ  ةي جدج   اقتج 

 
 سامية خليفة 

 شاعرة من لبنان
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 ي فيروز  تغنِّ  حينَ 
90 

 
 فلورا قازان ةالّلبنانيّ  اعرةالشَّ 

 
 مااج اةتُّ  ها  ائحأُ صوتُ 
  طم   قطممج  لج أوَّ  رِّدف 

  الئام   ز ا   صوُتها 
    زا يمف  واصمف 

 هداح سل اةشُّ اةمُّ 
 سأ ُكتبْت آيأ  أد  

 اةأديمج   م اةِّهدج 
  اةجديدج  ظج ناصمف 
    قز ه   ةون  

 اة يحديد   ود نشازج 
  مفد األغبياح !آاة ت
 

 م حيد تغق ج 
 ال أ  اةثَّ  األقانيمُ  حدُ تتَّ 
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    احج اةسَّ  وي  ومشج 
 ن و اةِّاز  يسطفُّ 

   األنبياحج  وي  خشبأج 
    ا راحج  وةي أف  األنيمُ  يفتمُش 
   اةجبالُ  تسجدُ 
  اةونواحج  كفوفُ  تش خُ 
 ! داحج اةق ج  أتماسف  ح أُ م اةم  وتيب ج 
 

 م  تغق ج   حيدف 
  اةياقوظج  خاتمف  ُتيبُس 

 اةياس يد   ألصارمج 
   ةيِّصا يمج  اةفجمج  أز ا ف  تفكُّ 

   اةفصولُ  تبتهلُ 
 األةوانُ  وتزننمُ 

  زح  قُ   م قوسج 
  سج اةشَّ  خيطانُ  يغزلُ 

   و ج وي  سواقم اةقُّ 
   اة الئاأُ  حُ  تسب ج 
 .. ِّداحف اةصُّ  اةحيمُ  ُس وفتقفَّ 

 
 م  حيد تغق ج 

 ةيصحماحج  اةغيمج  ق صانف  ُتحيكُ 
  تاحج اةش ج  حواسف  اةحزفقأُ  األ ُض  جُ تتبمَّ 

  اةِّطاحج  وباحمف   اةِّا فأُ  تمتدّ األإجا ُ 
   اةجوعُ  يقامُ 

    احُ اةصَّ   ائمُ اةض   وتستيأظُ 
 !االنتداحج و  اال تدانج  وي   جمج 

 
 ام  ساؤكم صباحُ 
  أ ود ا طماحج أ غقي   يموزف   تمانيمُ 
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    بشيمج اةتَّ  ها أنزوتأُ صوتُ 
  اةِّصا يمج  اُس قدَّ 

  حمج اةس   نديلُ 
    اةبحمج  نشيدُ 
   نمج اةزَّ  دى وي  خد ج اةقَّ  ننشأُ 
 حقجمتها وقانل  نضا مُ 

    سيمج اةقَّ   د غقجج  تحوكُ  
    اةفجمج   وإاحُ 
 ها  أنفاسج  وبيمُ 

   تشِّلُ   صالم   
    اةحقيدج  رخو ف 

  م ّلماّ  اةِّاإأيد 
 اةياس يد    يضحكُ 

 !سمفداةق   وي  إفاهج  
 

 فلورا قازان
 شاعرة من لبنان
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 .. نغٌم سرمديٌّ في صمِت اللّيلِ  فيروز  

91 

 
 ي سميرة زاديكالكاتبة الّسورّية 

 

 ُتدَّ اةِّشُق  م نواكج  
وُق ُحب ا    واةتهبف اةشَّ

 اة  ةأيا  وحجكج نفا اةقَّغمُ 
 أحبفْبُتكج ُ ْذ كقُت طفيأ   

 واةطَّلُّ يأطُم  د  دانج  وحجكج 
 

 ننياكج أنشونُم  مح  
نيا وفا ةونف اةو نج   يا قبيأف اةدُّ

فاحج    ا أّلهاكج وأنتج تِّز يدف ةحدف اةصَّ
 يا صوتا   الئاي ا  يِّانُق اةسَّ احف 

  ا أحالكج ةجيفُصْقكج  ب م ةقا  
اقجكج يا  الكم   وةال ج وش 

 
قفا    يا صوتا   خ يي ا  إجي ا  يمنُّ رج فْس فِّج

 وذرا  ةيسف ةُه  ثيل  
 وطائكج  وةيسف ةقا سوى أنشونم

 غفم جنّ  ا إْئتج وغفق م اة واوفلف 
  هم ال تحيو  
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 اال  وقد ا ُيمن  ها صوُظ ّلالّليك
ت جيم اةت جماتيلف   يَّم و ف  صف

يُد هللاج سانمم  تح م خطوكج    ِّف
 ُصْقها يا  ب م 

 
   ةكج نأوُل يا  يموزُ 

 انَّقا نفْهواكج وأنتج وشق  ت يل 
 ةد تتام  ف أسطو ُتك  م م  أخمى  
ٌّّ  م ص تج اةي يلج   نغم  سم د

.  نشوُم سحم  غا يأ  م طي أج اةفجمج
 

 سميرة زاديكي 
 .مقيمة في ألمانيا اكاتبة من سوري
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فيروزَ  دةِّ يِّّ سَّ ال ميالد    
92 

      
وري ليث                                                شعبانالّشاعر السَّ

 
ةقا ْت دم  س ف سي    

  قزال    د اةياس يدج 
  وطقا   و د اةأهومج 
حج اباةص   و د نسائمج   

  سل سالم ت حو األس  
 راسم اةهوى 

   م قيم  د قبل  ت  
مفةيحا  راةش    

حمف ةيخط    
   اةفجمج  ود ّلزوغج 

   مقج اةش    م خاصممج 
  م زقاق   نقاةك رِّيدا  
  ا إماقج  و يُض  ةيفد ج   ف د ج قُ  حيثُ 

  د إفأ   تخمجُ   وفغدو نس أ  
   األإواقج  نا ف   تطفئُ 
ا  سيس أن يصبحف  ةيفد ج   ف د ج قُ  حيثُ   
  حيو اة ذاقج  نغم    ثلف 
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ةيفد ج   ف د ج قُ  حيثُ   
ةيمواقج  أن يكونف   

  وةيحيامج  ةيذوقج 
  وةيج الج  ةيسحمج 

 راسم اةهوى 
  اةجديدج  حمج اةس   ذكمى والنمج 

    د تديد   اةفد   ثج ابِّانو 
  غمج واةقَّ  اةِّونج  وخيونج 
  د األةمج  اةِّيونج  و سحج 

 راسم اةهوى 
 

ةصباحقا أن يغدو ةوالنا  كانف  كيفف   
ةوالنا  أن تاونف  ةيأهومج  وكيفف   
يو قا ةوالنا   ةقا أن نستأبلف  وكيفف   
اةهوى  راسمج   
وييه اةهوى   مف وي   د نس   سالم    
وي  نديم اةبوسطأ اة د صح  وسالم    

يلوة د نطم سكون اةي    
أ يبي  اةش   ةبقتج  ةذةك اةِّاإقج  سالم    
حتضد حكايانا اذّ وةو اة  اةي   وةاممج   
س م إانّ  ة ا أن يصلف  ةيسالمج  وكيفف   
م ذّ طيبته ةتغق ج اّ اةَّ ةذةك اةق   وسالم    

مةيت ق ج  دْظ تج تم وُ اة   واةاي اظج  وةيحموفج   
م ويد  يالن  جيد ةت ق ج   
! أ ق  األغانم مكم تغق ج  ْت يأف دم خُ ةسي    

 
 ليث شعبان

ا.شاعر من سوري  
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 .. م  علَّ ال ت   و ت علِّم   فيروز  
93 

               
ورّية ماجدة زيتون                                             الّشاعرة السُّ

 
  "اةو ناظ و نم  رأيبم رِّدا ان ها
  وسيأاّ ووسطها وخات تها   كو مُ را ان ها

   و م كل  إمح   ةال  إمح   وأن ها إغفم
   تم وحب م انساني   وي  صوتها أحيا

   ووي  تقم وأن ها نم  د سكبتقم وصأيتقم
  كل  إمح   كف أنتف قبلف أن أحبُّ 

  األحي  ّليدّ  أن  اةغضبف ووي  تقم 
 ..  "وطقم وتخيص اةدنم و ا م غيمك يا"

   ّلتضي ك طفل صغي م 
   كبيم   هللاف وأن  

 إانّ   م اةحماج  طفل   وأن  كل  
   اةابا ج   م  ِّ ِّأج  ذّ ضاعف اة  

  م ..  أ يم  أدف أ وي  تقم أال  
  م أ ل .. 

 صوتم ضي ك طايم زوبم ّلهاةض ايم ..  وفا"
 .. "ّليام ّليوو  اةض يم
 ..  .. وسأوونُ   ستِّونُ وأن م  ه ا انتامظ 
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 وبكل إا ع ضو ّ حكايأ .. "
 ..  "قاّللوت سح تبيقم راةس  

 ..   ةهدَّ  يحيو اةغقاحُ   هاظ  أ    اة دنف  وي  تقم أنَّ 
  وشأهدَّ  ذموةذ م اةي  
 اة  ..  تم  حيت ّلمنم اة  

ِّماح نيا .. ةموزانا حيب وفا ا نس أ نوا تمن  اةحيو ةي ا.. ةبيموظ ةيبحم واةبيوظ .. ةبغدان واةشُّ ن شق إا أ اةدُّ 
  ُ وف  أ إط  اةهوى.. وتموح وتمتم وبِّيبك .. و و و ...  د ف  سكقا.. ةيأدس زنمم اة دائد .. ةشط ج واةص 

   تم أغمقت أوطانقااةَّ   حبج تم إت تت كل  اةس  نم اة  
  وان  ه ا ةف ها اةس    جِّيتها  شمقأ نو ا  

 "ّليأوةوا قالل وناون قالل ّليدنا خيم وت ال  
 أ صخم وتالل  وبيأوةو يأوةوا إو نم يأوةوا إوف  

 دّ يا ّليدّ يا صخمم اةفجم وقصم اةق  
 ج واة ِّمكأ غدّ يا ّليدّ "يا طفل  تو  

 
 أن  حبيبم .. حبيبم وي  طووول وي  تقم 

   تم يف وباةش  صباح و سا .. راةص  
   .. تِّا وال تجم  و م اةغيااج  ضو ج  م اةح
 ك ع طمفق غياا  وبحب  

   وةو .. وكمم اةِّالةمو ع ن وا اةهوا .. وبكمم اةيُّ 
  أحببتها كي ها   يلبح واةِّصم واة ساح واةي  اةفجم واةص   نم  د ز وت  م  وحم وشقف 

   م وحيد غق ت أ  ج 
  يسأم كأد ج وي  تقم أن أحب  أ   

   وي  تقم 
  كيف أغق يها  ِّها 

  قمبا  اة   وحم  أكثمف   تصيمُ 
    وحم  "تصيم" ّلل تصيم

ّف ان وتِّتُ  .. "أ  م نبُض قيبم   ندا
 وقبيتم وحب م .. أ  مف ان وةُِّت .. "

 رِّمف كيف حاكانم  وف  م  ا
   م .. تِّتل ن  م ونيدّ أ   
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 أن  ..   وي  تقم
   كالم .. ويقيقا نق م أسا يقا األسا م

   األو ا   وي  تقم أن أ اوغف 
    د ن ا األو ا  ..""تِّا تقتخب  
 ا حجمم وسوسقأ  أكون  ِّه أنوي  تقم 
 يام  إجمم األ 

 ن حيو كتيم  وصا يم  يو   وإجمم ويد ّلمف  
  وأن أرأ  وصفو م  م أغقياتها 

   احاظ أنا وصفو م اةس  
    ّلال وطدج  ويقيكج   ثلُ        جدج اةش   وصفو مف   نا ياأ

    وأتوغ ل ّلها فاصيلوي  تقم أن أحب  كل اةت  
  اةبشم  كل   وأحبُّ 

   نت أخم أةقا و   األ ُض 
 وأن يكون اي انم ساطم  

 وال ّليتِّب اي انم .. "  ّليتغي م اي انم " ا
   أومف أن ك  ِّم   نانيك  د حزنمأألن م حيد 

 " "اوسِّم يا  طا ح وفا أ ض ا كِّم
 غأ ِّم واةي  أن أوشق اةش   وي  تقم

 واغزل اةِّ مف و ون" فشأف وانوى "الوب اةم  
 ه حبيبم" تسأةونم  ا اس ُ  "ال

حاتها اةخاةدم اةم     خي أ م  وإ 
   ّلموحمف تيك األ ض 

   يا أةف ةييأ ا تِّم
 ّلي غه يا ق م 

   ةو كان قيبم  ِّم
ه يا  فد حوى و ن اةم     فاض رخد 

 تاحظ  ِّذ ّلتم  
 قد أتاك يِّتذ ُ 

   ةو تِّي يد
 إانّ األةحان  يا
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 و و و ... 
 

   وسكبتها ّليد كف م اةحيام يموز اختزةت 
   نم ال تِّيمُ 

    وحم حد  اةبكاحج  ها نشوتم يغبطُ أن  صوتف 
   !مف  يموز؟ةج  م رِّدُ ق وتسأةون

 
 ماجدة زيتون 

 ا.شاعرة من سوري
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



281 
 

 روحي مساماتِّ  دغدغ  ت أنغام   فيروز  
94 

 
ورّية مالك العّوام  الّشاعرة السُّ

 
  وحم  سا اظج  دغدغُ ت أنغام    يموزُ 

 إم تم   وبمف   صباح   يزوُ نم صوُتها كل  
    اةفمحج  أيأونأُ  تصدحُ 

 تديد   يوم   كل   إماقأج ا  مف 
   طاةبأ   قُذ أن كقُت 

وقج        .. وي   أاودج اةش 
 

   باحج اةصَّ  نومف  وشقُ كم كقُت أ 
 يهدندنم   صوُظ  يموزف 

 وأس ُم صوتها  وسانتم  أحتضدُ 
 أاة د س يقانيقم صوتها  د راحأج 

 غم تم   م    يقتشمُ صداهُ 
  شاومف اةفمحج   كُ يحم  

 اةفو اح  متساةق   كأن ها
  األغانم  نو ج     دإِّاع   صوُتها

   أس ُُِّه رحب   كبيم  
  وي  أنغامج أغانيها  مَّ ويقف  أ تحُ و  
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 يلف اةي   تقاتم
   فجمج اة إماقأج     رأنغا جهاوتصدحُ 

 
   اة ال حج   بيِّمُّ صوُتها 
  مقج اةطُّ  وي   فا قج  يجُ اةثَّ  وةو كانف 
  وقاظج األ كل ج  م  ا تباط  ةصوتجها 

   باحج اةصَّ  م اإماقأج      
   اةِّاةمج  ةغاظج  ركل ج  غقَّْت ةو 
   اة شاومج  اة  أو اقج  ْت أنغاُ هاصيف ةو 

 رأنغامج اةحقيدج صوُتها  قساا  
 يتقا ُم  د أنغامج أغانيها  اةِّشقُ 

 تزنو أةحاُن األغانم رج الج اةحيامج  
 

   صاةأج األ  تذو ج   د  قبِّثأ    يموزُ 
 راألوطانج  اة تِّي قج  رأ يجها و أ  إغ

  غقَّْت ةي حب أ واألوطانج اةِّمفأأ 
 واةخمففج   ةيشتاحج غقَّْت 
 اةم بيمج  ونواحج يفج اةص   صوتها ةقسائمج  صدحف 
 ِّاإأيد  اة وناعج غق ْت ة
    اةحزفقأّلوااج األ  قدف و    

  حقيدج اة و ونج ّل اةوناعف  يمس ونف 
 غقَّْت ةيطفوةأج .. ةيشبااج   

 ..  ةمف ا .. ئ  نان ةقوم  
 اةبساتيدج    ّليدف ذّ ضاعف ةشانّ اة  

   رأ .. ةيحيامج طبيِّأج اةخال  ةيغق ت 
  ّلبيان ج اةخيمج    زنانأ  ةِّموس  

  ةبالاج غقَّْت ةيِّصا يمج اة ِّم إأ  وقف 
 اةبيوظج اةِّتيأأ 
 راةِّشقج  يفيُض قيبم

  اةغقاحج  يأونأف كيَّ ا س ُِّت أ
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  محا  يقُِّش اةأيبف  صوُتها ي قحقم
  ةيموحج   وسيأانا غذاح  

 
   تقاحا حيم   يموُز 
 اةِّشقج  أالعج كقم تسكقُ 

 م  تِّب تخف جُف  د
ُن  وتيدف   يو م   وتبد ج

 
 اةغمامج  إواط حج تمسو ّلم وي  

    لج األ م ّلبس أج ل ويقف تاح ج أة م و تقسيقم 
 ساحم   ان   ق   وبمفشأج 
 أةأا   ةيصباحج  تمسمُ 

   اوفدج اةت   خما م   زنم    كييلف إو   مح    ستانف و 
   انم األ  أغصانج وي    يوإمُ   صدى صوتها

    ز ان   ةال ج  ّلل حضا م    أ  ساطِّأ  نج  يموُز 
    د نو    ا  قم إِّاوي قحُ  نا اة سدولُ إِّمُ 

 س ها ا ّلذكمج   لُ األ يبمومُ 
   باحج اةص   قهومج  يالزُ قم صوُتها  م

 جمج اةض   وساواظج  ِّبف اةتَّ   يزفلُ 
   احج اةسَّ   م صد ج   تحي جقُ  يموزُ 

 ! ياحج اةض  أةقج ر اةبحمج  تيدف   دُ يزف ج  صوُتها اة الئام  و 
 

 مالك العوام
 ا.شاعرة من سوري
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 سفيرة  الحبِّّ واألنغامِّ  فيروز  
95 

          
ورّية مي شهرستان                                       الكاتبة السُّ

 

 نغامج واأل اةحب ج  سفيممُ   يموزُ 
باحج    صوظ   د ةونج اةص 
غا ج     تغق جم ةيابا ج واةص ج

  تغق م ةيجبالج اةبِّيدمج 
   راةحقيدج  ةيأيواج اة قسارأج 

    احج اةسَّ  ّلهاحف  تقاتم
   جومج اةقُّ  كأن ها تحاكم تألةؤاظج 

   اةأ مج  قاتم أغانيها سطوعف ت
 أن تاونف سفيمتقا اة  اةق جوم    ال وجبف 

   اة أد سأج  اّلقأ اةت مانيمج   يموزُ 
 تا فخ  حا ل  رأ ق  األغانم 

ْظ    إا خأ  أنما ا   اة جدج   د صموحج است دَّ
    ا نيدف  وموُس 
  د ّلالنج اةخيمج واةِّطاحج  انطيأْت 

  د  ضاحج اةم حاّلقأ  
   واألةحانج  اةأصائدج  غقَّْت أت لف 

 تد  تْت  م سي مج اة جدج 
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 كأن ها تصُِّد نحوف ق مج اةش  وخج  
 توغ يت أغانيها  م قيواج األتيالج  

  ن  ا  أ ِّ  مصَّ  ُتو جتْت تيجانا  
 اةت جي م    م  قونج اة جدج  سيييأُ   يموزُ 
   اةط فوةأج  ونندناظج  طماومج اةفمحج ها  د صوتُ 

    امآ  د سالةأج 
 واةيا    إ وخا   تس و ةبقانف  أ زمُ 

   وقفوان  تصدُح رغقائها ركل ج حقيد  و 
 اةاموانج  أةحانج ةحد  إجمٌّ ك

باحاظج اةق دي أ  اةط وفلف  اةي يلف   يؤنُس نغم    واةص 
وظج   ِّجممُ   يموزُ   األصيلج  اةص 

 
 اةحديثُ وقها   يطيبُ 
   اة دنشأ  هااتج حكاي  تِّمُض ةقا إهمذانُ ك ا 

  اةِّ يقج  اةبحمج  يأونأف أ يا   يموزُ 
 اةفمحج اآلتم   وةونف 

   األقداسج  يا قدسف 
 اةياس يدج  وفا إامف  اةق خيلج  يا رغدانف 
ا ئأقاإو أيا ةحدف   يموزُ    قا اةدَّ
   تبمانف  أإِّا ج  مف وقيثا  
 ح دج يا  جق أف اةم    يموزُ 

 يا نِّ أف اةق ِّمج  
   هللُا وطقا   سيحا   حباكج 

كج صوتا  وذرا      قحف
  غق يتج ةقا  أحي  األنغامج  

 كج ساطِّا   م قيوبجقا سيبأ  اس ُ   يموزُ 
  !  كأإجا ج اةزَّفتونج وي   دى األز انج

 

 مي شهرستان 
 كاتبة من سوريا. 



287 
 

 وحِّ الرُّ  بلسمَ  يا ..ملِّ األ وافرة   فيروز  
96 

            
 أسماء عقوني الكاتبة والّتشكيلّية الجزائرّية                                              

 
    يموزُ 
 اةفمنوس ّلوااُ أ فتحُ تُ    الئام ج اة كج صوتج  أنغامج  وي 
    م اةبوحج  ّلداخيقا  د  غبأ     ا زنمُ وتُ 
  يموزّ  صباحاتقا رطِّم   ستأبلُ ن

   قج األأو اقج ة  ا غمُ  يح يقا اةقَّ 
جي أ  م أ واحج   قات وُج أةحاُن تماني كج اةشَّ

  قحي جُق ركل ج  مح  نحوف األواةم
  س اةشَّ  تِّانقُ   ضاحّلي ة  سحاراظ  ال نتحوَّ 

   وي  اةبحمج  تطلُّ  إم أ   كج  ُ انغأ ةقا  فتحُ تو 
 ّلداخيه  د ةهفأ    وتوقايد  ا اةأيبج  سمانيبف  تدخييدف  كوحدف 
   بضج اةقَّ  وقدف بأيهم  ةيِّاإأيد تُ  حب    ك  سائلُ كي اتُ 
 نو    اإماقاظج ة  ااة خ يم  كج هم صوتُ ةُ يحو ج 

باحج اة ِّبَّ   اةِّطمج شذى ق ر يا أ توحأف اةص 
 يا تا مف اةأ مج و قا مف اةيَّيلج  

المج    يا سفيممف اة حب أ وتمانيمج اةسَّ
 تش خيدف وطاح   ثلف أ زج ةبقان  
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 أغانيكج  ِّطَّمم ّلزنمج اةياس يد  
 ها اة تجي يأ  م  حمااج اةفد ج  قكج أست دُّ  ونقف اةحمفج  أي ت

وحف  باحج  صوُتكج يقاتم اةم  وقج وقدف انبالجج اةص   وفهدنُد خيوطف اةشَّ
 

 أ  ةهي  ا نبأُ  صوُتكج 
 ّلداخيقا  د واطفأ    ا زنمُ فُ و  يخف جُف وييقا إوقج اة سا اظج 
   المج يا سيدمف األحالمج  م ز دج اآل 

   اةحيامج   يالنف  يشفم اةجماح وفِّيدُ   ّليسم   نتج أ
 
 تها اةأان أ  د ز د اةحب ج يَّ أ

 ّلال استثقاح  اةحبَّ  يدف و توز ج و  اةأيبج  وتا ج أوي    تِّز يدف 
 هفأ  اةي    م  تاناظج  تبِّثمُ أ   يه تم حيدف  أنتج 

 وضياح   ك اة كتوبأ  د نو  وتقثمنم نجو ا  تي ي قم قصُص 
 حب   بح و ّلهجته يا ا مأم  د يا وته اةص  

  اةأيواج  اة  كل ج ه وتهدي  س  محا  اةشَّ   د خيوطج  د تقسجُ يا  ف 
   وكي اظ   ةحقا   كج سا م ّلقا صوتُ يا  د يُ    جدأ اةشَّ زةي  أيا 

    ساحأ اةحيامج  كج صوتج  نوتاظج  ّليدف   د تابمُ يا  ف  نتج أ ل األ وا ممُ 
 أنتج ّليسم  إاف  ةال ج اةجماحج    ِّانميا صانِّأ اةس    يموز

 
 يقبيُج  م  ِّاة م ضياُح اةقُّجومج 

باحج اة قغَّمج ّلونجج اةقُّو ج    يا أ توحأف اةص 
 أحي جُق وبم كي اتكج واةيا   

 كأن م  م أوجج  محم  وقف إواطئج اةحب ج 
 اةأصو ج  أزانيمج  ّليدأ وعف األغانم أس ُم 

 امج  تقسجيدف  د خيوطج اةشَّ سج نديلف اةي 
مو ج  قيوبجقاوتز ويدف  م    ! قائمف اةسُّ

 
 أسماء عقوني 

 كاتبة وتشكيلية من الجزائر 
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  القمرِّ  ك يا جارةَ وحدَ  لكِّ 
97 

         
 ة د. سمر العزب اعرة المصريّ الشَّ                                   

 
  أ  سم دي    يموُز أنشونم  

 ائدج  تجوُا خمائطف اة د 
دُ   تبيدف اةبحمج  ت س 

 نا إدوج  ِّذوبأج ر  اة سا اظج  ِّانقُ ت
امج    ي تزُج وبُق ياس يدج   اةشَّ

 فتونج أغصانج اةزَّ  ّله ه اظج 
 أ كقد ف  س ا نسائُم إط ج وتقساُا 

  م حأولج ةبقانف  األ زج  وتهدُل ح ائمُ 
    اةحقونج غمج اةقَّ   يموُز يا أسطو مف 

 إوقا   ك أ تشُق األنا ةكج وحدف 
 اة دى يحي جُق صوُتكج إ وخا  وبمف آ اقج 

  أحي جُق  مف أنغا هج اة الئاي أج 
  بهجأ  ةيأيبج   س اواظ   واةي ا  نحوف 

  وون    نيدج وي  صوُتكج نم ُيِّ  دُ 
 أ حقجمتكج اة اسي    د يتجيَّ  أةأا  

  م خيوم   تتسا   وحم  زاةْت  ا
  م أإه  األحالمج  اة تقاغ أج  تماني كج   مف 
 ألنغامج  ا  سفيممف يا 
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ْت أنغاُ كج كأ واجج    بحمج اة  اتف
 حت   اآلن  األوة  فججكج ز اأن قذ 

 موحج اةُّ  تالّليبف    أغانيكج تسمبلُ 
  اةأيوُا اةِّطش  ةتمانيمج اةفمحج   بهجُ ت
 ي أ رشغف  باح نتاُم  يموزفَّاتجكج اةص  أ

 اةحو ج غصانج أ   وقف اةِّصا يُم  تسأسقُ  كج وحدف  ةكج 
  احج  د إم اظج اةسَّ  ْج اظُ اةق   ألألُ تت

 كج م رصدى صوتج تتمنَّ 
    باحج اةصَّ   أغانمدمف سي  يا  كج وحدف  ةكج 

 يسطُم اةأ ُم وي  ايأاعج األنغامج  
  قأوإا  رأزنا ج اةحمفمج  وأدا   تهديكج وم ا أ  

قُ    كج اة م مّ  دف تيْ  يطو 
  اةهبواج  بيِّأف  يا نس أ  

 اةاونج   صولج نثْمظج اةج الف  م 
 

   س اوفأ   يا ن م  
 ِّمج اةش ج  ّلهاحج  د    قبِّثأ  

 اة طمج  اظج حبَّ  ُيماقُص صوُتكج 
   أنتج  ي ا أ  
 المج  سا فأج اةسَّ   وقف  يدف تحي أ

 كج اةامفستاةم  واة ج    ضاحج  تفمإيدف أتقحُتكج  م
 اةخاةدمج كج وي  تماتييج   يلُ اةق ج  ئُ اج يتَّ  كج وحدف  ةكج 

 كج تج  ُس  د يقاّليمج حقجمف اةش   تزنو
  يموُز  ساةُأ  حبَّأ   م ز دج اةغد ج 

 باحج صَّ اة انبالجف   أغانيكج وقدف بُ تمقَّ ن
 !أ فجج اةو نج  م  كج إدوُ  كم يتِّانقف 

 
 د. سمر العزب 

  .شاعرة من مصر
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 يا كنَز الطَّربِّ األصيلِّ  ..فيروز  
98 

 
وري كمال تاجا  الّشاعر السُّ

 
 يسّم   صوُظ  يموزف 

 مَّنيفج اة  ئقا م  ضا     
   قاأس اوج  وي  نوى   دندنُ ي

 إدو   تماتيلف 
 صوُتها  جدول  

 اةغم فدج   د اةغقاحج      
 اةحقيدج   أو اقف  يهزُّ 

 قص م  ي قُحقا  نا أف اة
 

   بهجأ  خيجاظ  صوظ  يقساُا ر 
   فسج اةق   خيو ج ة
 

 جم  ها اةشَّ ةصوتج   مف اةس   نمنفُ 
   فسج صدى اةق  يهدنُدنا وي  ايأاعج  

 أنغامج األغانم  ود  تمج 
 

 بَّ اةيُّ  صوظ  يبهجُ 
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   اةأيبج يقساُا  وقف إغافج 
 قا أس اوج ا أج  وي   ن حمج وفسّم كاةس  

  دوج اةش   وصا يمج  كزقزقأج 
    ستفيض  راةت مانيمج وي   جمى 

 
  مف اةسَّ  نصيخُ   امج اةشَّ  م  ب   نحدُ 
 غمفدج اةتَّ   ووأج   د اةِّذاج  صداهُ  ةمتمج 
 اة أامج  طيبج   مف  ةيسكق  نأنُس 

    مج اةس   وي   جمى    داهُ  راتساعج 
   ألصيلُ ا  غمُ اةق   يطمُبقا

   وتهفو ةه أس اوقا
  غمفدج اةت   أن ه   زوج  رأنغامج ك

   قايستوةم وي  نفوسج 
   األةحانج  ّلزغا فدج      

 
 حب طاوفا  اة دى اةم   يحي جق ّلقا
 ا يأ ركأ اةش  اةدَّ  وي  وقمج 

 م  اة حال   يوى اةس   حيبأج   وقف 
 أ اةِّتارا ّلبح  

 احمج اةس   اةغقاحج  تماتيلف تشدو 
 دو اةشَّ  وي   سا مج 

  اةِّونج  أج  ن  أنغامج وي  
 

   يموزف  صوظُ 
 غقاح    كخمفمج ي وُج 

  رِّذوبأ   بَّ اةيُّ  يخطفُ 
   امج اةش   أنلج   م نفوسج 

  وتونقا أسا فمج  وي   تمتسمُ 
 غقاح   تماتيل

    الئاأ تمانيمُ أن ها ك
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 تقساُا ن وُع اةفمحج  
 ركأج ويون  اقصم اةد    د

 اةِّتارا  أنغامج وي  
 

  إجم   صوظ  
 حقيدج اة أتماسف  يأمعُ 
   سحم   إدونا وكأنَّ 

   أس اوقا  م  حااج  يطوفُ 
 طما   كجوقأج      

   ّلقا يهيبُ صوظ  وذا  
 أنخااف  تبانلف أن ن
  ِّتَّق    نبيذ   احج صد 

 األصيلج  ماج اةط   ننانج  د      
 

   راةاثيمج  يِّدُ   يموزف  غقاحُ 
   اة خزونج  مج منُّ  د اةتَّ 

 أ ا ي  اةش   فسج  م خواّلم اةق  
   تستوةم ووذوبأ أنائها

   اةأيبج  وي  إغافج      
  اةم حيب  م وباّلقا  اةخمفمج  اظج  م أنَّ 

 
    تتحي   ياس يد كأت أج  جم  صوتها اةش  

  م أو اقجهج  يمتمُ   إذى رضوعج 
 أصيل   طما   اة  كل ج 
   يا إامُ 

 اةأمب   أنزوتأف   يموزُ  ةكج  نُ تمن ج 
   األواصمج  ةم ج   مف 

 اةخواةم األيامج  ّلهجأج  ود ك ُ ةتحد ج 
 يا ن شقف  ك أّلدا  ود حب ج  كم ال نِّونف 

    يموزف  صوظُ  وييقا  طلُّ ي يوم   الُّ  
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 ا  تديد  ا  و م ي قُحقا  
 يا  هدف اةغقاحج   .. يموزُ 

!يا كقزف اةطَّماج   األصيلج
 

 كمال تاجا
 شاعر من سوريا.
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 رسولَة المحّبة وأرقى األنغامِّ  يا
99 

          
ورّية رنا مفيد منذر                                              الّشاعرة السُّ

 
 ّلداع  يماعج ا ّل وصفكج  واحاوة كثيمون 

   تأانج مفشأ   وغيأ  م االّل  س كج  واحاوة يمون كث
 ك صوتج س جكج .. ا تجسيدف  واحاوة يمون كث

كج   ا فخ اةت   آ اقج   وقف اّلداوج
 ةم يصيوا اة  تجي جياتكج هم ةاق  

اطِّأ سطوعف اةقُّجومج    اةسَّ
 ا فخ اةت   خي دظج  ق كج  وقف سا فأج  كج ألن  

 مقج اةشَّ  أغانم سحمف  يا .. يموزُ 
   اةغماج  يا  سوةأف اةغقاحج  م ننيا

  سوةأف اة حب أ وأ ق  األنغامج   يا
المج     غقَّيتج ة ديقأج اةسَّ

 اة دائدج  كل   زنممف يا 
فقج   نج ُأ  مح  تطلُّ وييقا وقدف ّلزوغج  نتج أ  اةشَّ

 تون ويققا راّلتهال  وقدف اةغسقج 
 غمبتم    أُ   يأصباحم و  نو ُ أنتج 
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 ود وصفج إ وخج وييائكج   محمو تِّجُز 
 طفوةتم صوُتكج  قُذ طمبقم أ

 م  أ  ج  حقيدف  يما قُ  كانف 
 م سمفم نز    م كل  

 سأةُت أ  م ذاظ  م م
 ! ؟يا أ  جم صوظ  د نذا 

 ها  رصوتج  باحج اةص    ّلهاحف  ياْت  دْ نم  ف 
 حزفقا   باح يو ا   أيت اةصَّ  نْ إو 
 ها  صوتف  ه يفتأدُ دّ أن  تأك   

  اةِّموسج  سوا مف ا ْت د غق   ف نم   يموزُ 
   اتتبان  ّله م سوا  ا وموس   كل ج  ّليدج   اانْت 
 ؟ هاصوتف  شبهُ نل تُ 
 صوظ   د األواةم    يموزُ 
    ضج األ رحب ج   زم   طمَّ  وباحم   ْظ ا تدف 

  األوطانج  وز ج    أسها تاجُ  واوتي   وقف 
   اةجمفحأج  واألوطانج   نم خيم  فْد غق ْت ةألطفالج 

   أ زج ةبقانف    ثلُ إا خأ   دم  سي  
 يد صق    د  احج  ْظ ا توف 
 ةال ج األتيالج  وا  أ   حب    حاةأُ 
ّ   وزفُ     تفم نم  م أنغا جها  نا
 ةها    ةد يتامَّ   ثيل   ق انأ  

   صوُتها  قساا  كقسيمج اةي يلج اة بيَّل راةخيمج 
 اةِّاإأيد  رصوتها إوقف   زتْت 
   واةحماج  اة وظج  ووتمف 

ْت ن وعف و  ظج األطفالف و سحف  وطانج األ ندندف
 ! باحج اةص  اإماقأج  قدف و  واة حب أج  اةحقيدج  أُ  يا  يموزُ 

 
 رنا مفيد منذر 

 شاعرة من سوريا.
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 ةِّ الجنّ  على طرفِّ 
100 

 
 عمر الخفاجي  الّشاعر العراقيّ 

 
   أ قيأ  أس ُم أنغا ا  

  األ لج  أّلوااف  تفتحُ  باحج اةصَّ  ساواظُ 
وظج ت الُ وفسمبُل     اةهدوحج  ت الف   اةصَّ

   اة هيبج  ها ج اةق   وتهف   صوُتهايمسمُ 
ُم أ    هج  ذياوج  أف وقص  ّلم أتذك 

   اةفطو ج  أ قاحج    منحُد نس ُم أغانم  يموزف و 
    د سأج اة و م طمفأقا اة 

 وي  ايأاعج    نس ُم أغانيها
 باح  اةص  نبواج نسيمج      

ا ئ يخف جف  د ّلمونمج   تاح اةش ج صوتها اةدَّ
ُم أغقيأ  .. "أ توف  اةش   ت  تِّ"  اتذكَّ

   نو ج اةز    ووأف ل  م رغدان نتأ   
 م نغق ج و  مقاظج وي  اةطُّ  ن مُّ 

 ..  "م وييقا اةهوى نس  "
   خيلج اةق   سِّفج  كصوظج 

 تتماحى أ ا م  شاند ت ييأ  
 كيف كقَّا نتساّلُق  
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   سقأ   كل   ّلدايأج   م
   !أو قي   طائماظ   صقاوأج  م      

 .. "طيا م طيمّ  طيّم يا"م تغق ج   يموزو 
  ال حقا    كل   يأمأُ  صوظ  
  اةأيبج  وتا ج أوي   ف مُّ و يدندنقا 

 أ تديدم م ر حط   م   يأخذنا كل  
 !؟ باح ّلدونهااةصَّ  يكونُ   ايفف 

    صوتهاونحد  د يِّشقُ 
 تغق جم  ونم 

 ..  "نا ةحبيبم وحبيبم اةم"أ
 .. "تايتك راةش  حبَّ   يفيتك راةص  حبَّ 
 

 تفاصيل حياتقا    ال أنّ  ان كانت تِّيُش 
   ؟او أاةق   أغانيها تفاصيل ِّيُش نأم نحد 

  اةحب ج  وح و شاومُ اةمُّ  نم صوظُ 
   اةج الج  وصياغأُ  اةحيامج  وةحدُ 
   كونج اةسُّ  وسباقُ  اةحأيأأج  وندوحُ 

 باح  اةص   ونج خد  مح   وقف  وبص أُ 
  نج ا وط وق تماح األو 
 ةف ةييأ وةييأ  أ قا نِّيُش ن  أك

 ز أم اة  ي  ا ئ اةق  رصوتها اةدَّ 
  وقج اةسُّ  وي  نكاكيدج  ن مُّ   ونحدُ 

   مفقج اةطَّ نس م صوتها  م 
   صباحا   اة  اة د سأج      

  م وذوبتها  اةباُص يت ايل 
   صباح  وي  صوتجها نس ُم أغانيها كلَّ كبمنا  

   أ  وجيب   أ  ناهألغانيها 
 رغدااان كم كانْت تتأةَُّق ونم تغق جم  

  كانف  حفو ا   باحج اةصَّ نسيُم 
  ونحد نوت ه أناا نا اة  اة د سأ  يموز رصوظج 
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   كان ةيأهومج ناهُتها ونحُد نس ُم أنغام  يموزف 
    م صوظج  يموزف نأ   أت ل و أ اةحيامُ وتصبُح 

 
  يا  يموز يقبُض رضوح  ساطم   كج قيبُ 

 باح  اةص    ياأُ كأن كج 
  م راكو مج و ّم  أّلم  سأةتُ 

وظ اة الئام؟!    فد نم صاحبأ اةصَّ
 !   يموزُ  أتاّلقم  ان ها

 !  د نم؟ ف    ةادها  يموزن  أنّ  أ
   :وبفمح  قالسم ةم تّلا

   اةحيامج ةقا  م أ ندي   ان ها
باحاظ    ت قُحقا أغانيها أحي  اةص 

 صباحم   أستأبلُ   قُذ ذةك اةوقتج 
   وي  أنغامج  يموزف      

  تصبُح حياتم  كيَّيأ  راةفمح! 
 

 عمر الخفاجي 
 شاعر من العراق
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وحِ  فيروزُ 
 صديقُة براري الرُّ

 الثَّامنُ  الجزءُ ـ  الحياةِ  أنشودةُ 
 نّص مفتوح  

101 

 إلى الفنّانة المبدعة الّسيّدة فيروز

يوان، "فيروز صديقُة براري الر وح" عربون موّدتي و  متنانياأهديك هذا الّد 
 لما قّدْمت  من إبداعٍ راقٍ في الغناء  األصيل،

 فضاءاته من خالل استماعي إلى أغانيك  الر ائعة،وقد استوحيُت 
 خالل محط ات غربتي الط ويلة في الحياة!

 

    
 

وريّ  األديب والتَّشكيليّ                                         صبري يوسف  السُّ
 

 اةحقيدج  غقَّْت  ياُأ 
باحج ةأل ضج   أغانم اةصَّ

 ةموحج اةبحمج      
  ياُأ أغان    هو م  راةطُّفوةأج  

 ّلذكمفاظج اةِّيدج      
 اظج اة هونج دند غقَّْت وي  ايأاعج ن

 غقَّْت وي   أامج اةحيمج اةبِّيدج 
باحج ألزنا ج اةيَّوزج    يموز حقيُد غي اظج اةصَّ

 ألغصانج اةبييسانج      
 نندنف اةفجُم كيَّ ا س مف حبو ف األغانم 

  وقف وتقأج اةسَّ احج كيَّ ا غفا اةأ ُم 
 ألتقحأج اةِّصا يمج  كيَّ ا وإوشف اة طمُ 
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 غارُأ  مح   م كقوزج اةبحا ج   يموزُ 
  م رحبوحأج األحالمج      

 رس ُأ و نم   د خيوطج اةشَّ سج 
 تسطُم وييقا  

 وييقا غيوُم اةخيمج  نطلف كيَّ ا 
 

قا واةيا    حيَّأفْت وصا يُم حوإج
ّ  حزفد     وسيأ  نا

يفْت  باحج توغَّ   م  وحج اةصَّ
 أيأفافْت حقيدف اةأمنفلج  

 طهَّمفظج اةأيبف  جْد أوتاعج اة سا اظج 
 

 أسطو ُم غقاح   جبول     يموزُ 
  جْد طيدج اة حبَّأ       
  جْد طيو ج أحالمج اةطُّفوةأج      

 
تج اةم جفحُ  شف ْشخف  ركل ج  وونأ     خف

  ؤذنأ  رانسيااج ن ِّأ  طازتأ  
      ! وقج   جْد ناهأج اةشَّ

 
وحج   ن ُِّأ وشق   وقف ّلوبؤج اةمُّ
 ن ُِّأ إوق  اة  طيدج األزق أج 

 اة  ذاكمم   ِّت أأ  راةمَّ انج      
 اة  أختم اةحقونأ!      

 
 يفمُّ اةِّ ُم كاةقَّسيمج 
 واّلما  نكقأف اةيَّيلج 

 وتم   م ظاللج األ انج 
 وتم  وي  إساوأج اةيماعج 

 ِّمّ وتم  ال يفا ُق إج 
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 تز ُع ّلهجأ   نا  يموزُ وحدف 
  م ناتسج األنباضج      

  يموز اجخضماُ  رستان   كيَّل  
 ق أج رأزنا ج اةج     

 
وحج  يفْت سقونوُم اةمُّ   حف

فقج        وقدف رس أج اةشَّ
وأ  رحسمم  حا قأ   يفْت  ون ج   حف

 أحي  األغانم!      
 

نيا   تاهف اةِّ ُم  وقف نضااج اةدُّ
 خيفُه ن ووا   قسارأ  تا كا  
 وي  خدونج اةيَّيلج      

 
 حيَّأفتج األحالُم  وقف اةبحا ج 

وحج  تبحُث وفْد أسبااج   نديمج اةمُّ
 وبفمفْظ  م  هب ج اةت جيهج 

!  ّليدف  ق  طتها اةغمبأُ   أتقحأج اةم جفحج
 

 طائُم اةحب ج يحي جُق  وقف ومش  
 ال يجاّ   خاةبف اةِّصمج 

 يتوا ى رِّيدا  وفْد أتيجج اةقَّا ج 
 ييتحُف ركل ج انتِّاش   

 رشهومج اةحمفج      
 رِّيدا  وفْد خفمج اةوالحج 

 وفْد سيوفج اةأومج!      
 

 ومإم   ياُأ وشق   حبوك   
ْد تبمج اةحمفج    ج

!   جْد حقيدج األ ضج ة هجأج اةسَّ احج
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 ومإم وي  إاكيأج اةقَّحلج  
 اةحمفج   ياأ   بمو أ   جْد ننشأج 
 إا خأ  وي  وتقأج اة وجج   

 تصطفم كقوزف اةبحمج  جْد أإواكج اةغد ج 
 ومإم   ياُأ  مح  

 رحثا  وفْد اّلتسا اظج األطفالج 
 ضما ج اة موجج خرحثا  وفْد إهومج اةغيومج ال

 
 حيم   صف    جْد  متانج اةبحمج    يموزُ 

   نديأ   جدف األواةم
وحج   تغق جم ألغصانج اةمُّ

 تغق جم أةحانف  مح   
باحج        وي  ايأاعج اّلتهاالظج اةصَّ

 اةيَّيلج  مج صديأُأ غ ا
ماعج اةخالصج    قا ُم ن ا  اة  إج

وحج  جْد ضجمج اةِّ مج  خالصج   اةمُّ
     ! نزالقج   جْد خطمج االج

 
  مح  ييوُح  م غ ائمج األ قج 

با   يهفو اةأيُب اة  رحيماظج اةص ج
 اة   شاكساظج اةطُّفوةأج      
 ! اة  تألةؤاظج األ اسم اةبِّيدمج      

 
  مح   ستطيم   جْد حبو ج األغانم 

 كيفف  اتقا أْن نقهضف راكما  
 ونستقشقف وذوبأف اةقَّسيمج اة قد ى 

 ّلقاهأج اةِّسلج اة ض َّخج ّلبوحج اةزُّنو ج 
  حيُق  مح     يموزُ 

وحج   تبيسُم أغانيها تماحف اةمُّ
ُم اةأيبف  جْد أحزانج  !تطه ج قيدف  اةس ج
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ِّمج   تستقهُض  م أو اقم ت وحف اةش ج
 أطيُم  محا  

 كأن م وي   وود   فمف وقاقج اةقُّجومج! 
      

 أ سُم اةبحمف قبيأ  نائجأ  
 أغفو ّليدف  آقم اة وجج 

ّلتهالج         وي  ايأاعج االج
 بالج يهفو يماوم اة  إ وخج اةج

 اةِّ مج  تفمُّ األي اُم  د أتقحأج 
 واّلمم  ز قأف اةسَّ احج 

 تخوُ  ّليدف طالسمج اةزَّ دج  
 ! قيدف ّليدف قهأهاظج اةس ج      

 
 ز د   ِّيَّق   د أذنيهج 

  يوةب   م غبا ج اةحيامج 
 ز د   جْد  يضج اةبكاحج  

 
 أيدف ستمسو تال يُف اةغبا ج 

جمج     كفْم  جدف اةضَّ
!ال حت   تشأَّقف تبيُد ا  نتاا ج

 
 وي  أإواكج اةأقا ذج   اةيَّيُل صد فهُ يمخم 

ُاماظ   م ي أ    ُ  كف  تتاوَّ
      !  وي  أطمافج األ اتيحج

 
قاّللج   زنانأ   نوا جُ طفوةتم    ّلباقاظج اةسَّ

 إجمم   بيَّيأ  رحبَّاظج اةتُّوظج 
 لج  مح   تقساُا كشال  

باحج          جْد نسيمج اةصَّ
      !  وي  أغصانج اةِّ مج
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 تقهُض اةأصيدُم ركل ج إ وخ  
 كأنَّها  قدةأأ   جْد حفاومج اة موجج 

 ُه حم م يسطُم  وحدف 
وحج         م قب أج اةمُّ

 ي قحقم  محا   
 أس و  وقف خفأأج اة وجج  

ْد أةقج اةج      ! ج   وحج
 

 تتماكُم األي اُم  وقف غشاومج اةحيمج 
 تذوُا  ثلف اةثَّيجج  

 ّليدف توقج اةحقيدج      
 و غومج األةمج!           

 
   تشتُِّل اةذَّاكمُم إوقا  

با        اة   ِّاّلمج اةص ج
وحج         اة  ّليان ج اةمُّ

 ونم تغق م   اة   يموزف 
باحج        ةجُقجي اظج اةصَّ

 
 يمقُص قيبم طمبا   

 كيَّ ا تقان  اة  كيقونتم  
  ووُأ األغانم!      

 
 يا  وتأف  محم   يموزُ 

 يا غصقا  نائمف االجخضما ج 
المج   يا صديأأف اة حب أج واةسَّ

 يا صديأأف األإجا ج واةِّصا يمج 
 يا وتمف ا نسانج اة ضم جج 

     !  رغبا ج اةحمواج
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   إ ِّأ   تألةئأ    يموزُ 
  جْد زخ اظج  طم       

حأ        ْد نداحج ذاكمم   وإَّ   ج

           ! باحج  رخيوطج اةصَّ
 

 رستان   كتقز  رأزانيمج اةامزج 
 ركقوزج اةبحمج      
 رحب اظج اةيَّوزج      
 رحفاومج اةحيامج!     

 
 تمتييأ   قبِّثأ    يموزُ 

  جْد ظاللج اةجق أج      
ْد اةحيمج اآل لج          ج

 ةغيومج!  غفوُم طفل  حاةم   وقف زغبج ا
 

ل  صديأُأ تد ُّ   يموزُ   أاظج إال 

 رس ُأ  حبَّأ  إا خأ  
 اةسَّ احج   دّ م      

 غقَّْت وي  ايأاعج  طم   تهاطل  
  وقف خدونج اةغاراظج      

مج    غقَّْت ةأل لج اةأانج
 وي  أنغامج   م اظج اةأطا     
 وي  أنغامج وإوإاظج اةبحمج      

 
وحج   يموز و نم  يانِّأ     م ومومج اةمُّ

اق    غقَّْت استجارأ  الّلتهاالظج وشَّ
 استجارأ  ةبس أج أطفال  

باحاظج اةباكممج   ي محونف  م اةصَّ
تج األإجاُ   جْد ونجج     قصف

وسدج        اجنتِّاشج نسيمج اةسَّ
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وحج تق و  وقف حقيدج اةبحمج   آلةُئ اةمُّ
 هفو اة  وذوبأج اة احج ت

 اة  تجي ياظج اةحمفج      
     !  اة  نطولج خيماظج اةسَّ احج

 
مف اةأيُب ّليسمف األغانم   تقسَّ

قاّللج   يموزُ   صديأُأ اةسَّ
ّ   صديأُأ اةقَّا نجج   واةقَّفلج اةبم 

 نم   غم ج  ّللف ّلالأسماُا   يموزُ 
!   م صباحاظ   بيَّيأ  رحقيدج اة طمج

 
  ..تغق جم ةجماح  اةبالنج 

 ةيسالمج 
 ةيجبالج اةبِّيدمج      

 !   إماقج إ وعج األ لج
 

  يموز راقاُظ و ن   
ْد تاجج اة حب أج   حبوكأ     ج

 أنغام   م م أ  رأضواحج اةشُّ وعج 
 نديُأ أطفال  ألسمااج اةطُّيو ج 
المج!   إماع   ِّمَّش  رأتقحأج اةسَّ

 
 رشا ُم خيم  ساطم    يموزُ 
  جْد أتماسج اةقوَّاقيسج      

 غقَّْت ةيأيواج اة كيو أج 
ئذمج  جْد ةهيبج اةقَّا ج   ةي دائدج اةالَّ

  قذو م    تمتييُأ حيام    يموزُ 
 ةتخفيفج آناظج اةحزان       
  ايُأ حق      يموزُ 
      !   م ننيا  جْد   ان 
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  ايُأ  دن   تِّم جتأج اةه ومج 
 ايَّيأ  راةخيمج   ايُأ أ ض   

  ايأ   ستفيضأ  رأتماسج اةي امج!
 

وحج   يموزُ   صديأُأ ّلماّ  اةمُّ

 تم مُف  ثلف اةقَّسيمج  
  وقف تواإيحج اةفجمج      
  وقف أسما ج اةيَّيلج      

 تغفو وي  حفيفج اة وجج 
     !  وي  أةوانج اةو احج

 
 كقز   ِّب ق  ر متانج اةبحمج   يموزُ 

ياحج اة تهاطلج   صوُظ اةض 
  وقف إهومج اةقُّجومج      
       !   وقف تمانيمج اةبهاحج

   
وظج   تاحنم انسياُا اةصَّ

 وي  ايأاعج   م اظج اة وجج      
 صوظ  تشكَّلف  جْد حقاتمج اةبحمج 
وسدج   صوظ   تقاغم   فمف حبقج اةسَّ

 ّلتالظج اةطُّفوةأج يت ان  رفمح   فمف 
 بالج   فمف إ وخج اةج     
!  اإماقأج  فمف       فقج  اةشَّ

 
 يا أ يممف اةتَّماتيلج  .. يموزُ 

 يا رحما   م س احج اةغقاحج  
 كيفف وبفْمظج  حااف األغانم 

 تز ويدف  م ظاللج اةأيبج 
 أّلهجف األ انم؟!      
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 كيفف تطاوويدف أ واجف اةبحمج 
 انتياجف اةم جفحج      

 صوُتكج وي  وقاق   
  فمف نوحأج األحالمج       

 تمس يدف أغصانف اةزَّفتونج  
 وي  أتقحأج اةاونج      

 
  وتأ  تغازُل  وتأ  

   نس أ   هتاتأ  
 تقتاُم خيماظج اةغيومج 

 صوظ  يقبُم  جْد  حمج اةحيامج  
 يمتسُم  وقف رس أج أ ل   

وقج         وقف  ذاذاظج اةشَّ
      !   وقف تبيدج اةبأاحج

 
فقج    مح  وقدف ّلزوغج اةشَّ

 وقدف اجنبِّاثج اةتَّجي جم      
يا ج     مح  وقدف انشماحج اةد ج

 حيُث إماُع اةأيبج 
 اةيَّيلج  يهتُف ألزانيمج 

      !  ةحفيفج اةبماّ 
       

  مح  وقدف نبوطج اةيَّيلج 
 وقدف وقاقج اةبد ج      

ْد نأاومج اة وجج     مح   ج
  جْد ناهأج اةقَّا نجج          

ِّمج     مح  وي   ساحاظج اةش ج
 وي  ت ايالظج اةقَّفلج      
     !  وي   ماحج اةبذا ج
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 أنشونُم  مح     يموزُ 
 وي   حااج اةبما ّ      

 قيدف   مح   غمف تماحج اةس ج 
  غمف غبا ج اةحمواج       
 قيدف  غمف أحزانج اةب      

 إ ِّأ  تضمُح اةأيبف  
       !  وي   دى اةق ها ج

 
وحج     مح   وقف قب أج اةمُّ

  مح  يق و  م س احج يو م  
 ألتقحأج اةم جفحج  صدحتج كي  ا 
 قيدج الجخضما ج اةج     
 ألسمااج اةِّصا يمج      
 ةيغدج اآلتم أنشْدظج كيَّ ا 

اطمج   ةيحب ج اةسَّ
  م تبيدج اةحيامج!      

 
 يا نديَّأف اةسَّ احج  .. يموزُ 

   نَّمج يا وتِّم اة ز 
 رِّشبأج اةخالصج       

 يا  سوةأف اةبحمج 
 يا صديأأف اةشَّ سج  

      ! نبالجج   م أوجج االج
 

 تموفدف وطشف اةفيا م 
  غو ف اةبساتيدج       
 حقيدف اة سا اظج      
 أ  يداوُب صوُتكج  رِّذوب
 ! قيدف أندااف اةب     
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وحج  .. يموزُ   يا زنومف اةمُّ
 يا ةونف اةبياضج 

 يا إجممف قيب  وا ف  
 رأقماصج اةِّسلج      
     !  رحبقج اةق ِّقاعج

 
وظ اة تألةئ رحفيفج اة الئاأج   أي تها اةصَّ

 ّلبس أج اةطُّفوةأج      
 رأسما ج اةبحمج      
 رأتقحأج اةم جفحج      
      !  رخصوبأج اةحقيدج

 
 يا ةونف اةبداياظج  

 وأ فجف اةقَّهاياظج      
 يا ةبَّ األناإيدج 

 يا إهدف األ انم  
      !   م صباحج اةِّيدج

 
باحاظج    ت وتيدف رانتِّاش   م غفبفشج اةصَّ

  م وتوهج األطفالج      
 كأنَّكج حيم   تطايم   جْد سديمج اةسَّ احج 

فقج تهطي  يدف وذوبأ   وقف نسائمج اةشَّ
      !   وقف  موجج اةِّقاقج

 
 تصدحيدف  ثلف طيو ج اةقَِّّيمج  

وضج         ثلف حفيفج اةم 
  يمقُص اةبحُم  قصأف اةتَّجي م

 يخفُق قيبم  
 فحج اة تهاطلج  جْد ّلهجأج اةد ج 

       !   جْد  غمج اةسَّ احج
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 يزناُن اةطَّلُّ نضا م  
  جْد ُحبو ج اةغقاحج      
  جْد ت وحج اة وجج      
  جْد  ووأج اةِّقاقج       
اظج اةو احج  وقاقج   األ ضج ةزخ 
 اةبحمج ةبيان ج اة حب أ  وقاقج 
      ! ياحج  ةقو ج اةض 

 
 يا رس أف ّلد      .. يموزُ 

 تِّانُق خيوطف اةشَّ سج 
 تس و نحوف ضياحج األواةم 

! نحوف         أّلماجج اةسَّ احج
 

وضج   تستمخم زناّلُق اةم 
نتِّاشج         جْد ونجج االج

وقج   تِّيو  م قب أج اةشَّ
 تغفو وي  نضا مج اةقَّدى  

     !  وي  تبيدج اة ساحج
 

 تاي جُل    يا  وتأف  مح  
 نداومف اةو نج      

 يا خفأأف طائم  يحي ُق  
  م ضبااج اةيَّيلج      

بيمج يا ّلهجأف   اةمَّ
 يا نديلف اةي امج! 

 
كج أ فُج اةزُّنو ج   نفْل تأ َّصف
 أْم تغيغيفْت نسائُم اةمَّبيمج 

  م أسما ج اةبحمج      
  مَّ استأمَّْظ  م إهأأج اآلهج؟! 



314 
 

 آناُتكج  جْد ةونج اةحيامج 
  جْد رس أج اةبساتيدج      

 تغفو وي  أنغا جكج أسماُا اةأطا
 ! يدف أإواُق اةبق     

 
وحج   أح ُل أغانيكج  وقف أزانيمج اةمُّ

 تطه جمنم  جْد زف همفمج اةغمبأج 
  جْد صأيمج اة قا م      

 تقأذنم  جْد ضجمج اةمَّحيلج 
 ا نسانج  م  تاناظج اةحيامج   حيلج 
  م خضااج اةيَّيلج      
حا ى         م ت مج اةص 
ق       ! يدف  م ظاللج اةس ج

 
 ةيَّياةم كفْم  جدف ا

باحاظج   كفْم  جدف اةصَّ
  جدف اآلناظج      

 
   ماحج كفْم  جدف اةج 

 تزاةيدف أنتج وأنتج  ا
فقج   سي دُم اةشَّ

  ووُأ اةغسقج 
! اند وقدف        العج اةِّقاقج

 
باحج    تمنو نجي اُظ اةصَّ

 اة  ّلهاحج اةشُّ وخج      
وظج اة بيَّلج        اة  اةصَّ

 رحبقج األزانيمج            
          !  رأ فجج اةو احج
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 يا رحما   غط   راةقَّا نجج 
 يا إوقف اةِّصا يمج  

 اة  ّليان ج اةِّ مج      
 اة  اةذَّاكممج اةغا يأج      

  وقف تخومج اة موجج           
          ! قاّللج   وقف أكوامج اةسَّ

 
اللج   يا حديأأ   كتقزم  ّلقداومج اةا ج

 رِّقاقيدج اةِّقبج       
 رج وحج غزاةأ  ّلم فأ        

المج!        رح ائمج اةسَّ
 

 يا ةونف اةبخو ج 
 يا  نيدف األتماسج 
 كفْم  جْد األغانم  

ْت   حت   انتِّشف
     !  قيوُا اةق اسج

 
 أحبُّكج أكثمف  جدف اةبحمج  

 أكثمف  جْد حي م       
ْد ُسُفدج اةحب ج        أكثمف  ج

 أكثمف  جْد حقيدج اةِّشبج 
بااج        اة  اكتقافج اةضَّ

 أكثمف  جْد أ فجج اةو ونج 
وحج   أكثمف  جْد غفومج اةمُّ

 ييدف خ ائلج األ لج       
ِّمج    أكثمف  جْد توةأج اةش ج

      !   م رحا ج اة زا يمج
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 يا صديأأف األ ضج 
وضج   يا صوتا  يضانم ّلالّللف اةمَّ

   يا  محم اة فتوحف 
 وي  نديمج اةم جفحج      
! وي   حااج اةج       قَّاظج
 

باحج   أحبُّكج أكثمف  جْد ونجج اةصَّ
 أكثمف  جْد حقيدج األ واجج 

فقج        اة  خيوطج اةشَّ
     !  اة  خدونج اةهاللج

 
 تغفيدف  وقف  ما ئج ُسُفقم 

 م وقف ن اتمج حي      
وقج         وقف رس أج اةشَّ
  وقف نضا مج اةقَّدى      
  وقف غ ائمج اةيَّيلج      
وحج         وقف ندنداظج اةمُّ
     ! جدج   وقف أ توحأج اةشَّ

 
 فحج تِّبمفدف تواإيحف اةد ج 

 كقوزف اةأيبج      
 خ ائلف اةأصيدمج       

 حت   اةثَّيُج ال يقجو  
  جْد ونجج األغانم      
  وقف ّلياضج اةوئامج يقاُم 
  وقف  بوعج اةأج فمج!      

 
  يمقُص اةأ ُم طمبا  

 وي  أنغامج اة حب أ      
 وي  ندنداظج اةغقاحج      
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   تهفو اةأصيدُم ركل   حبو   
 اة   ووأج األنغامج      
 اة  رشائمج اةأيمج!     

 
 توةُد اةأصيدُم وي  أ فجج أغانيكج 

 وي  حكايا األزانيمج      
    نيدج اةقَّواقيسج وي     
 وي   ِّاّلمج األةمج!      

 
 أتماُم اةسَّ احج تهتاجُ 
 تستحمُّ راة احج اةز اللج 

وحج         رأإجا ج اةم 
 تصاودم راةبخو ج اة      
  جْد  حااج اةحيمج!     

 
 يا ّلياضف األ يمج 

 يا قصيدم   ختو أ   
 رأغصانج اةو احج 
 رحموف   تقا مم   

 ُندففج اةثَّيجج  جْد      
 

 يا صوتا   قبِّثا   
  جْد حقيدج اةو ونج 

!اإمااة         قأج اةُهُداج
 

 تقتشم اةاي اظُ 
  يمقُص اةحمُف أةأا  

  جْد ت ايالظج  ووأج اةزَّنبقج      
فقج         جْد وذوبأج اةشَّ
! ايأاعج  جْد ّلهجأج        اةطَّماج
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 اةسَّ اُح إا خأ   
 تضحُك ةيبحا ج اةحقونأج  
حا ى   تسأم وطشف اةصَّ

  جْد حبو ج األغانم  تزغمُن اةطُّيو ُ 
 يقتُِّش اةأيُب س و ا  

  وقف ّليان ج اةطُّ وحج   مح  يستمخم
وحج تزنو   خفأُأ اةم 

 تس و اة  أو اقج اةتَّجي جم!
 

 تماني فكج  س ِّتُ كي  ا  تقزاُح غشاوُم حزن  
 ندنداظج اةحقيدج  س ِّتُ كيَّ ا 
 وصا يُم اةخ ييأج نا فْت كيَّ ا 
  وقف أوشااج إب اكم!      

 
 ت وُج أغانيكج  ثلف خفأأج طائم  

باحج        ّليدف أحالمج اةصَّ
  تمقُص  وتُأ اةحب ج طمبا  

 وي  ايأاعج األ انم      
! وي  تجي جياظج ةييج        كج

 
وحج أنتج   يا خ ممف اةامومج  ّليسُم اةمُّ

 أف اةأيبج يا انتِّاإ
 يا خفأأف اةد جفحج  م  ضااج اةأصيدم 

      !   م س و ج ننياكج
 

  يموز رستاُن  حب أ 
ناّلقج   إجمم  راسأأ   كيَّيأ  راةزَّ

 رخ ائلج اةي وتس      
 رشوقج ا نسانج اة  ضياحج اةأ مج 

 اة  قداسأج اة ِّاّلدج !     
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 رحيماُظ أ ان    تقبُم  جْد أغانيكج 
 ح  زف قُ نأ   ثلف قوسج وَّ يف أنغاُ كج  ُ 

  ثلف نديلج اةبحمج       
    ثلف اندالعج إوقج اةق جومج 

     !  اة  إهومج اةق يازكج
 

ْد ّليان ج اةطُّفوةأج   صوظ   تهاطل   ج
  جْد كمومج  ا نيدف      
ْد راقاظج اةحقطأج         ج
ْد يقاّليمج اة اضم         ج
      !   جْد أوتاعج اة سا اظج

 
 ُم حبُّقا وفكب تابُم  يموزُ 

 ألحي  األغانم      
باحج   تمقُص أزانيُم اةصَّ

 أوشاُا اةبما ّ      
 تحي جُق اةطُّيوُ  تذة 

      !   م أو اقج اةسَّ احج
 

  ة ي فْت  يموزُ 
 رأايا حياتقا اة بِّثمم      

 غقَّْت ةثيوتقا اة تمن جحأ  
  وقف سفوحج اةِّ مج      

 غقَّْت ةي حب جيدج  
 ايأاعج اةقَّواقيسج وي       

 
 إ وُخ طفل     يموزُ 
  م وتهج اةم جفحج       

  قا ُم أ ل   م صباحج اةِّيدج 
 إ ُِّأ حب    م قيواج اةِّصا يمج 
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  تحكم  يموزُ 
 حكايأف سديم   تطايم   

 وي  وتهج اةأ مج       
  حيفْت رِّيدا   ّلالّللف حكايأف  

 حكايأف ُن وع   قسارأ  
  م قيظج اةاَّهيممج      

جأ     حكايأف نفا ج  تأت ج
  م  آقم اةطُّفوةأج      

 حكايأف تقونج نذا اةزَّ ان!
 

نشطا ج    وتم  غزفُم االج
  م س احج ّليموظف      

 وتُم  وال كلَّ األوتاعج 
 

 حموا   قُذ ّلزوغج اةِّ مج 
  مج حت   اجنطفاحج اةج     
       !  حتَّ  اجندالعج اةبكاحج

 
 حموا  وي   دى اةبحمج 

 وي  إماعج اةأهمج      
 

 قونج حموا   جْد ةونج اةج
  جْد إمانأج اةغوصج      

  م ذ  اظج اةسُّ ومج!          
 

وكج   حموا   شمئب أ راةشَّ
 رشاايا اةِّا ج      
 رس اكاظج اةغبا ج       

! راةتهااج سحايا اةج   قونج
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   حموا  سأي أ  
  جْد ةونج نكقأج اةثَِّّاّليدج      

  ت جتفْت ظهمف اةت جاللج 
 بالج خاصماظج اةج     
      ! خمج  صالرأف اةصَّ

 
 حموا  حا قأ  

وحج   أحمقفْت ّلهاحف اةمُّ
 حموا   ستمخيأ   

 وي  ضجمج اةِّ مج       
      !  وي  إخيمج اةزَّنازفدج

 
 حموا   اقِّأ  ال ةونف ةها ..

 قف اةحيامج تأصُف حب
 تأضُم ةياةم اةزَّ افج 
ُل نديلف اةي امج    تحو ج

 اة  نداحج اةسُّ ومج       
      !  اة  زويقج اة جانيدج

 
 نا  يموزُ وحدف 

وحج   تِّبُم ّلياضف اةمُّ
 ت سُح وفْد تبهأج اةِّ مج 

 ضماومف األنيدج      
 تخيخُل رِّبقج األغانم  

قيدف أحزانف        اةس ج
 

 يا صديأأف اةبد ج  .. يموزُ 
 يا إهأأف اةبحمج 
ِّمج   يا وبقف اةش ج

 ! قيدف يا ةونف األ لج  م س احج اةب
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 صوُتكج  جْد ةونج اةحقيدج  
  جْد ةونج األ انم      

 صوُتكج  قساا  كأحالم   
 أج قَّ  و قأ   م رساتيدج اةج      

 يقبوع  إا خ  رأتقحأج اة حبَّأج  
 يهطُل  وقف و يضج اةِّيونج  

ِّمج  وقف         أّلماجج اةش ج
!  وقف أوي  اةج       بيدج

 
 ةييأف اة يالنج  تِّاةم نمسمْ 

 وي  أتقحأج نسيم       
 وي  وتقأج قصيدم         
 وي  إماعج األ انم        
قيدف        وي  إهأاظج اةس ج

 نشكو ن َّقا ألسما ج اة جم اظج 
      !  ةغ امج اةيَّيلج

 
 ةبس أج اةشَّ سج  د ج تِّاةم نغ 

نبالجج           م أوجج االج
 تِّاةم يا رشمى اةخالصج 

 حبَّاظج اة طمج  وقف نكقأج اةيَّيلج   عْ نز 
حا ى         وقف ّلماّ  اةصَّ
حْ  ! نوإ ج  وتهف اةأ مج رأنغامج اةو احج

 
فيأ اة تموموأُ   أي تها اةط ج

  م ظاللج اة حب أج      
 اةبحمج صوُتكج يتقاغُم  فمف أنيدج 

وحج         فمف إوقج اةمُّ
  فمف ضياحج اةهاللج  

      !   وقف  بوعج اةبساتيدج
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 يا أنشونمف األناإيدج  ..تِّاةم
 يا نسي ا   ِّطَّما  ّلبكاحج اةبحمج 

 اةزَّنمج  حبقف يا 
 يا و نم   قبِّثأ   

     !   جْد حفيفج اةاونج
 

 يا صديأأف اةبم ج واةبحمج 
 يا ةونف اةهدايأج 

 اة  ّلواطدج اةحيمج      
 اة   موجج اةمَّبيمج       
 اة  ةواوجج اةأيمج!      

 
 يغفو صوُتكج  وقف ّلهاحج اةأ مج 

  وقف آناظج األزقَّأج      
  وقف خدونج اةغاراظج      

 حا ما   وقف  ووأج اةيَّونج 
 ايأاوا   قسارا   

  فمف وذوبأج اةتَّمانيمج!          
 

 قيبم يقضُح حبَّا  
ِّمج  يهفو  اة  ومفدج اةش ج
      !  اة  صفاحج ا نسانج

 
تاحج     تو ُق ةياةم اةش 

 ّلماومف حب        
 تتقا ُم  وقف خ ائلج اةِّ مج 

نم  طالسمف األ قج    بد ج
جمج        وت أف اةض 
  مارمف األةمج!      
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 نفْل نفبفِّْتج  جْد زحامج اآلناظج 
وحج        ْد أنيدج غمبأج اةمُّ   ج

  تموموأ   أْم أن كج سقبيأ  
  وقف  واّلم اةحيمج      
     !   قُذ األزلج

 
 نل نبتفتْت تذوُ كج      

  م حأولج األ زج      
 أْم  م  موجج  ا نيدف 
 حيُث تال ُس اةشُّ وعُ 

؟!         هجأف األُ قج
 

 تقبُم  جْد  أيتيكج  
 اةحقطأج حفاوُم حبَّاظج 

 ضفائُم االجخضما ج 
 أنتج ضياُح إ ِّأ   

     !   م إغافج اةأيبج
 

  جْد ظاللج اةبد ج  أيَّتها اة قسارأُ 
 تحي جأيدف واةيا   ثلف نسائمج اةبحمج 

  ثلف حب اظج اة طمج      
 كأنَّكج إهأُأ قمنفيأ 

  تدة جيأ  جْد أحالمج اةطُّفوةأج 
      !   جْد أنازفجج اةبساتيدج

 
هبج   نفْل زا فكج يو ا  ّلمفُق اةشُّ

 أْم أنَّكج و ضُأ وشق  
  جْد ندوحج اةيَّيلج   تطايمم  
  جْد  غائمج األةقج      
؟!         جْد ن وعج اة الييدج
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 يا صديأأف اةحيامج 
 يا ةونف اةأصيدمج اة تهاطيأج 

وحج         جْد غ ائمج اةمُّ
ّلتهالج   كفْم  جدف االج

 حتَّ  ّلمومف اةقَّفُل  
ياحج          م  آقم اةض 

المج   يا إ ِّأف اةسَّ
  يا إهأأ   فتوحأ  

 وي  تواإيحج األ قج      
      !  وي   ساحاظج اةت جاللج

 
 حقيدف األ َّهاظج  تِّاةم نمسمْ 

  وقف تبيدج اةحب ج      
!  هونج  وقف        األطفالج

 
 فحج تقا   كفْم  جدف اةد ج 

 األغانم  نهدج  جْد      
 

 كفْم  جدف اةتَّوقج تسا   
  جْد  وضج األ انم!      

 
 تالُل اة حب أج  وإو   يتقا ُم وبأفهُ 

  وقف  مارمج اةقَّها ج      
  وقف أغصانج اةأصيدمج      
     ! فقج   وقف ضياحج اةشَّ

 
 حمج يا ّليد ا   كتقزا  رخفايا اةب

 رأوذاج أةوانج اةِّطاحج      
      !  ّلبهجأج األ اتيحج
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 أي تها اةزُّنمم اة ِّب أأ  
 رِّطاحاظج اةغيومج      

 يا  طما  ناطال   
  جْد توقج اةقَّسيمج       
ْد أةحانج اةوئامج!         ج

 
 نل تحق يدف اة   ا نيدف 

ْصتج  م  حااج اةغقاحج   أم أن كج غج
 اةشُّ وعج  فُتْهتج  م وواةمج 

 اة يالنج  إ وعج 
 اةسُّ و ج   إ وعج 
      ! فاحج   فمف رخو ج اةصَّ

 
وحج  فمف خ ائلج ا نسانج  صفاحج   اةمُّ
  فمف أنغامج اةطُّيو ج       
  فمف انبها ج اةبما ّ      

 
وحج  فمف  ما م األ ضج  صفاحج   اةمُّ
      !   فمف كل ج اةاائقاظج

 
 تصدحيدف ةطفلج اة غا مج 

 ألطفال   جْد ناهأج اةبما مج  
 يتوغَُّل صوُتكج  

المج         م تجي جياظج اةصَّ
  م ت اوتاظج ُةجيدج اةبحمج      

 
 يا صديأأف اةيَّونج واةاونج  

 يا نس أ   ستمخيأ  
حا ى         م تخومج اةصَّ

!  يا و نم   سمبيأ  رأ فجج اةغاراظج
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 يا ن سأف اةحزان   
 يا وطشف اةحب ج 

با  راةدُّ وعج يا إوقا     خضَّ
ندناظج   كيفف وبفْمظج وواةمف اةدَّ

 تابحيدف ر ها م  ةذيذم  
؟!       ت وحف اآلناظج

 
  يا نغ أ  تتماقُص 

 أاظج اةِّصا يمج سأس فمف      
  فمف أنغامج اةطُّيو ج      
  فمف خيماظج األ ضج      
  فمف رشائمج اةحيامج!      

 
 صوُتكج  هجُأ وشق  

 وي  ايأاعج اةِّقاقج      
وحج واةأيبج  وقاقج   اةم 
ِّمج  وقاقج   اةش ج
  فمف ضوعج األةحانج      
وحج  وقاقج   تجي جياظج اةمُّ
  فمف س و ج اةغقاحج       
  م س احج ةبقانف   بموم   وقاق  
مقج         م س احج اةشَّ
  م س احج اةغماج      
     !   م صفاحج اةسَّ احج

 
 تقتُِّش غمبتم انتِّاإا  و يأا  

  جْد رس أج اةو احج      
 اةحمفج  فمف وذوبأج األناحج  و احج 
باحج  و احج    وحجكج ةغيومج اةصَّ
     !  ةقداحج أسما ج اةغقاحج
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 يا  جدف اةحمفج 
 يا تمني أف اةِّيدج 
 يا ّلهجأف اة يالنج 

 يا رحمف األ قياظج   
وحف   تؤنسيدف اةمُّ

 تابحيدف أحزانف اةيَّياةم 
 تخف جفيدف  جْد خشونأج األنسج  

ْد ا تماسج اةوحوشج          ج
     !   جْد نديمج اةبماّ 

 
 اة  تفَّاحج اةيَّيلج  اة فتوحف  يا وطشم

 تقبِّيدف  جْد حب    دّلَّق  رأ فجج اةقَّا نجج 
و   حج  جْد حب    سمبل  ّلقاهأج اةم 

      !   م رحا ج األإواقج
 

وحج   يا قبيأف اةمُّ
 ماحف يا ّليس ا  يشفم اةج

 ت وتيدف  م  قايا اةأيبج 
 يا تق أف اةأيبج اة ض َّخج 

المج!        رأإموأج اةسَّ
 

ِّمج   يا صديأأف اةش ج
 يا  وضأ   زنانأ   

 رأّله   ا ُتو ججف  جْد سالم  
  م  قاقيمج اةي امج!      

 
 تقسجيدف رخف أج اةقَّس أج خيوطف اةحقيدج 

 إِّيأف األ انم      
 تمس يدف  وقف تبيدج اةِّ مج 

 تجي جياظج أغانم اةهيامج!      
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 يقاّليُم اةد جفحج تسطمُ 
  جْد إ وخج اةتَّجي جم      
  جْد  ووأج األنغامج      
  جْد أصاةأج اةيَّونج      
نسجامج!  جْد ّلماوأج         االج

 
 أحبُّكج أكثمف  جدف اةبحمج 

 أكثمف  جدف اةحب ج      
 األ ضج أكثمف  جدف      

 
 يا  سوةأف اة احج 

 يا خصوبأف اةفمحج اآلتم! 
  

  مج  فاومف اةجتشبهيدف ح 
   م اظج اةطَّيمج      

 يا نداومف حي م  
ِّمج   يا حبقف اةش ج

 يا تمتييأ   قبِّثأ   
  جْد وإاحج اةغ امج!      

 
كج أْن تغق م    نفْل  اونف

 ةبس اظج اةقُّجومج      
هبج        ةو يضج اةشُّ
 ةج وحج اةغزالج      

 أْم أنَّكج تمغبيدف 
 أْن تفمإم حقيدف صوتجكج 

  وقف أزنا ج اةأيبج      
وحج         وقف أوشااج اةم 
؟!  وقف نا اظج اةج       بالج
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  أنتج  وتُأ حب    فتوح   
وضج        وي  يقاّليمج اةم 
 وي  نا اظج اةأصائد      

 صديأُأ صباحاظ   شمقأ  
 وي  صد ج اة موجج      

 تتأةَّأيدف  ثلف نجومج اةيَّيلج  
      !  حولف  غمج اةهاللج

 
 تم م يدف واةيا   

  وقف قبَّأج اةسَّ احج      
      !   وقف قداساظج اة زا ج

 
 أنتج ةوُن اةبياضج 

 ةوُن اةِّطاحج اةغا م 
 وي  أتقحأج اةحيمج      
 وي  أسما ج اةغ امج!      

 
 ُه صوُتكج وحدف 

ْد أنيدج حزنم  خفَّفف    ج
  جْد ا تصاصاظج غمبتم      
  جْد ضماومج اة كائدج      
  جْد أحأانج األإما ج      

 
 يا ةونف األ ضج اةبكمج 

 يا وتمف اةبحمج 
 يا طيمف اة حب أ 

 يا نس أ   
بأ           خض 
 ّلدفحج           

               ! مقج  اةشَّ
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وحج   يا نغ أف اةم 
 تز ويدف  وسيأ  وذرأ  

  م ظاللج اةأيبج      
 رضياحج اةقُّجومج  أنغا ا   تألةئأ  

  قبِّثأ   جْد حفاومج اة طمج أنغا ا  
 صوُتكج  قا ُم خالص  

  جْد ضجمج اةحيامج!     
 

 قا  جْد  يلج اة ساحاظج خالُص 
  جْد غمبأج نذا اةز  ان      
ْد اجنشماخج اةيَّيلج         ج
وحج         جْد غمبأج اةمُّ
      ! باحج   جْد  فيفلج اةصَّ

 
 يا صديأأف اةبحمج  ..تِّاةم
 أنشونمف األ لج   نمسمْ 
 وي  إفاهج اةطُّفوةأج      
 وي  صهيلج اةبمقج      
      !  وي  ّلتالظج اةزُّنو ج

 
 نفْل كقتج يو ا  زنمم  ّلم فأ   

  وتأ  نائجأ        
  ستقبتأ   جْد نداومج غي أ  

 أمج أن كج  ساةُأ  مح   تطايم   
؟!       ياحج   جْد خيوطج اةض 

 
 نْل كقتج نس أ  نائ أ  

 وقف أ واجج اةبحمج       
  وتأ   جدف اة حب أج  م  حااج اة موجج 

؟!        م كبدج اةسَّ احج



332 
 

  ا نذا اةفمح اة قبِّث 
  جْد حأولج اةيَّوزج      
  جْد أ اتيحج اةطُّفوةأج      
؟!      باحج   جْد أزانيمج اةصَّ

 
باُح ضياح    يزناُن اةصَّ

 وي  اجيأاعج اةبهاحج      
 تشبهيدف نضا مف اة موجج 

 اةغمواج   م أ قاحج ةونف اة طمج 
  ساةأف أ فل  اة  خيفج اةبحا ج 

 اة  غمبتم اة حفو أج       
          ! ِّمج  رشهومج اةش ج

 
 صوُتكج راقُأ وشق   

 إ وُخ تبل   
 صوُتكج  ِّب ق  ّلقدى اةحقيدج 

 ّلمحيقج اةِّشبج      
      !  رأنغامج اةق ا نجج

 
 أةقف ا ّلتهاجج  صوُتكج يغدُق ويم  

 ركل  أنواعج اةمَّخاحج  يفمُش ن بم
 صوُتكج  محم اآلتم 

ِّمج     ةوُن حم م  م نوحأج اةش ج
ّ  ه اُز  ! ُس و ج  نحوف قالعج اةسَّ احج

 
 تها اة كيَّيأ رأ فجج اةت جيدج أيَّ 

 نل تبفْيسف فْت  
  ا نيدتذوُ كج اة ِّم إأ  م 

وحج        رصفاحج اةم 
مفانم    ؟! ّلهفهفاظج أغانم ) اْ *( أ مام اةسَّ
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 أي تها اة يف حأ رِّشقج اةامومج  
 رأ توحأج اةمَّحيلج      

 زنمم   جْد  ا نيدف 
 تحي جُق  م س احج ّليموظف 

  !  ت تدُّ حت   أقاصم اةاونج
 

   كفْم  جدف األغانم
 حت   اجّلتس فتج اةم جفُح  

 آلناظج اةحزان       
 ةهفهفاظج اةطُّفوةأج      
     ! ياحج  ةوتهج اةض 

 
وُح   كفْم  جدف اةحبو ج حتَّ  حيَّأتج اةمُّ

      !   م أّلماجج اةهقاحج
 

 تدوُ  طاحونُأ اةِّ مج 
قأ  نداومف اةيَّياةم  طاحج

  ا إأ  أتقحأف اةصَّ تج 
  وقف ُسُفدج اةبحمج      
! االظج تحتف ن       اةهاللج

 
هوُ   قونف تفمُّ اةشُّ  واةس 

يأ   م أتقحأج اةيَّيلج    توغ ج
  م  حيأج اةت جيهج       
     !   م خيوطج اةش  سج

 
 ي وُج اةحيُم  م  حااج اةمَّحيلج 

  م اجنسيااج اةغديمج      
 يبحُث وفْد رس أج اةسَّ احج 

!وفْد حقيدج   اةو نج اة  أّلماجج اةغقاحج
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   َّأف أ ل  يتمومفُع ّليدف  فا قج اةِّ مج 
وقج        ّليدف خيوطج اةشَّ

 رحثا  وفْد ّلهجأج األي امج 
ْد ايأاعج اة طمج        وف
     !  وفْد أغوا ج اةبماحج

 
    وسيأ   هتاتأُ 

 تقدةُم  جْد توانحم 
  ثلف نديمج اةيَّيلج       
  ثلف ركاحج اةق همج      

 
    وسيأ   ِّتَّأأ  

 رأصاةأج األةحانج       
وحج    كأن ها ّليسُم اةمُّ

 تشفم تماحا   ستِّصيأ  
فاحج  ي وف        اةش 

 
 أس ُم خفأأف قيبم 

 تقاتم قصصف اةبحمج  
 أ اتيحف اةطُّفوةأج      

خف    أّله   ا ُ س ج
     !   م تبيدج اةبأاحج

 
 كمنا أج األقاحم   وسيأ   قسارأ  
 تستأصُل أنيقفقا  

 ماحج  جْد أغوا ج اةج     
الَّ   لج تح ُل ايأاعف حبو ج اةش 
 كأن ها  جْد  حمج اةحقيدج 

  جْد أتيجج اةق ا ج      
     ! تاحج   جْد غيومج اةش ج
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  حمااج اةهدوحج رأةوُذ 
 يستأبُيقم كهفم  

كونج        وي  حفيفج اةسُّ
 ةييم  محا   تز ُع  يموزُ 

ُن أنيدف غمبتم   تبد ج
ِّمج غ  مبأ   فتوحأ  وي   ساحاظج اةش ج

      !  وي  يقاّليمج األنيدج
 

 وي  ندنداظج اةطُّفوةأج  تغق جم  يموزُ 
تاحاظج اةطَّوفيأ   تغق جم ألحزانج اةش ج

وحف  ُم اةمُّ  تطه ج
ْد أنيدج اةحيامج          ج

 تغدُق أ ال  
فقج        وي  خدونج اةشَّ

 
  فمقِّاظ   م كل ج األزقَّأج 

  م أو اقج اة دنج       
 أطفال   جْد كل ج األو ا ج  

 ييِّبونف ر مح  
 إباا   م ق  أج اة تِّأج 

!  وآخمونف تائهونف  م غ ا ج اةتَِّّبج
 

 وقدف انبالجج اةفجمج  تِّب  
 وقدف اةوالنمج      
 وقدف صباحج اةِّيدج       
 اة دى    سيحج  تِّب  

 ي تدُّ وي   حارأج اةِّ مج 
 أج اة يالنج يفمُش  ذاذاتجهج  م ةيي
قا    يتقا ُم  وقف أحال ج

      !   م كل ج األحاييدج
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 تِّب   جْد ةونج اةهديمج 
  جْد خشونأج اةِّ مج      
  جْد ةا  اةأيبج      
ؤى         جْد غمارأج اةم 

 كأنَّقا نِّيُش  
     !   م ز دج األساطيمج

 
  فمقِّاظ  تفمقُم 

 قيواف اةحزان      
  الييُد األ  هاظج 

 يبحْثدف وفْد كسممج خبز  
     ! ْد رأايا اةحطبج  وف

 
ماعج   نفو    جْد تفاق اظج اةص ج

  جْد نولج اةغباحج      
 هُ وصم  تِّيو أّلماتُ 

  وقف ت اتمج اةِّ مج      
 

 وصم   هتاج   جْد  حيحج اةذَّ  مج 
  جْد ةونج اةفأاقيمج      

 تو  مف  جْد خبا أج اةثَِّّاةبج 
 

 وصم   بأ م  راةتايُّسج 
     !  رطغيانج تاللج اةمَّ انج

 
 تيه   بمقم  رخمفمج اةد ج احج 

  مج  رأتيجج اةج     
 غمبأ   جْد نكقأج اةيَّيلج 

!  تت ايُل وي  ت اتمج اةفأماحج
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 ز د  أنن   
 قونج  جْد إمخج اةج     
   ِّاّليداةثَّ غد ج  جْد      

 ز د   فهمس  ّلتجاوففج اةأيمج 
     !  رخيخيأج أتقحأج اةِّصا يمج

 
احاظج    وسيأ   م  حااج اةسَّ

  م أّله  األتواحج      
 تحاكم طيو ف اةغاراظج 

 تتفتَُّح ّلتالُظ اةو نج 
اةياظج   تزناُن اجخضما ا  أغصاُن اةدَّ

 زنمم  تغفو وي  خدونج أخمى 
 وبق   ستطيم  

  م حفاومج اة كانج      
ْد ج   طفل   قشمُح اةصَّ

!  يصغم اة   اةبوحج اةحقونج
 

 راةحبو ج   وسيأ   زنانأ  
  الييُد األطفالج 

 تقاُم ّليدف  خاةبج األةمج 
     !   شمَّنيدف وي  إفيمج اةاونج

 
 وجبا  أ ى 

 يفمحونف رأدومج اة يالنج 
 ّلهدايا األويانج 

 !  .. ونقاكف
نيا   وقدف  فا قج اةدُّ

 حموا   جْد ةونج اةسُّ ومج 
! جْد ةونج اةج       قونج
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 انساُن نذا اةزَّ انج 
   سوخ  ّلبمفقج اةحضا مج 

ؤى        راجنشماخج اةمُّ
وحج  م اةمُّ  ال يِّم أرِّانف تيا ج

 !  وال تفاقمف اآلناظج
 

وا ّ   انسان   ِّف م  رأنيااج اةضَّ
  رِّيو ج األّلماجج ال يباةم االَّ 

 وي  ت اتمج اةطُّفوةأج      
 ! وي   قااج األّلما ج      

 
 يهمُّ اةِّ ُم سمفِّا   

  ثلف أو اقج اةخمففج     
 قهأهاظ  تشقُّ ص تف اةيَّيلج 
!و م  يتآكُل  ثلف سفوحج اةج  بالج

 
قأ  اقتمبفْت كي  ا   ةييُأ  أس اةس 

ْظ   كيقونتم حزنا   استقفمف
 أكبُم وا ا  آخمف 

يجم  ْد أفتف  أزناُن اقتمارا   ج
  جْد كقفج اةتمُّااج      
     !   جْد وت أج اةصَّ تج

 
 كيفف يتجانُل اة محُ 

 تصحُّمف اةبدنج      
 !؟فحج تماخم خيوطف اةد ج      

 
 كيفف يقاُم واةحموُا  جْد حوةجه

؟!    تهمُس ت اتمف اةبشمج
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ِّمُ وحدف   ُه اةش ج
 يخف جُف  جْد نولج اةفجائمج  

ْد انشماخج األةمج         ج
  األس  ي حُق ضماومف 

      !  واجنشطا ف اآلناظج
 

قأج   ال أ مُح أّلدا   م ةييأج  أسج اةس 
 تهزُّنم  ثلف نديمج اةم جفحج 

 أسج  جْد  مومج اةمَّ 
 حت   أخ صج اةأدمج!       

 
 نفْل  م  بوعج اةِّ مج 

وحج  جأ  ّله  أ ق   جْد س و ج اةمُّ
  جْد نشومج اةتَّجي م      
 ّليدف  حااج اةأيمج؟!       

 
 يا تق تم  ..تِّالف 

  جْد حقيدج اة وتأج  يا حم م اة تطايمف 
وحج   يا صديقف اةمُّ

 يا ّليس ا  يشفم خفايا األةمج! 
 

 أنيُد اةيَّيلج  يتقان  اة   سا ِّم
  جْد إاايا اةِّ مج      

  أنمُع اة  قي م 
قمج!        اسحا  سطومف اةصَّ

 
 إاكيأج اج مأم  أ سُم وتقأف اةأ مج وي  
  قبِّثأ   جْد ضيوعج اةبحمج 

  جْد ن وعج اةسَّ احج      
     !   جْد ت وحج اةبدنج
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 أكتُب إِّما   جْد تونُّجاظج نج أج اةقَّغمج   
وحج يست يلُ   إغُف اةمُّ

 اة  ّلهاحج اةتَّجي جم       
      !  اة   قا مج األةقج

 
 حي م ي تدُّ  

  جْد س احج اة اةاي أ 
 حت   صأيمج اةش ج الج       

  جدف اةذَّاكممج اةبِّيدمج 
 حيُث أكواُم اةحقطأج 

 ! دج جف  تِّانُق قصائدف اةشَّ
 

   تقم اةم جفُح  وقف أ صفأج اةغمبأج 
  وقف أّلماجج اة دائدج      

 
 يا حم م   ..تِّالف 
 نفحف اةوطدج  نقسجْ 
  وقف  حااج اةأيبج      
مج!         ثلف خطوطج اةوإف

 
 وطقم قصيدتم 
 إهأتم األوة   
  م نديمج اةبحمج  حي م اة ِّمَُّش 

 وطقم أنشونم  ونيِّأ   
ِّمج   تق و  وقف ظاللج اةش ج

  وقف أوي  اةأج فمج!      
 

اُق    يه ُس اةِّش 
  تضحُك اةشُّ وُع  جْد ت وحج اة دائدج 

  جْد ّلزوغج إهأأج اةحيمج      
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وا ُع .  .غمفبأ  اةشَّ
نأ  م اةزُّحامج   اةوتوُه اة يو 

 تق و غمبتم  ثلف أوشااج اةمَّبيم 
اظج األ طا ج         ثلف زخ 

 !  تغفو  وقف  حااج اآلناظج
 

 كفْم  جدف اةحمواج 
  جْد تاللج اةحزنج      
باظج اةِّ مج         جْد تخشُّ
     ! ْد اجنشماخج اةو احج   ج

 
      اةبحمف وبْمُظ 

 اةغمبأج تائها  ّليدف أتيجج 
ناحج        ّليدف تال يفج اةدَّ

 أيدف اة فمُّ  جْد نناحج  
 نذا اةزَّ ان؟!     

 
 كفْم  جدف اةحقيدج ّلمومف  

  وقف خدونج اةغواةم     
 كفْم  جدف األوتاعج تيا ْت 

  وقف ُصدو ج األحب أج     
 وال ُنباةم؟!            

 
تان   تق و  م اةأيبج غص 

وقج   ُأ اةشَّ  غص 
 لج اةِّ مج اةبِّيدج اة  تال     

ُأ اةغمبأج    وغص 
  م ةياةم       

          ! ِّيدج  اةِّيدج اةسَّ
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 كفْم  جدف اآلناظج وبفْمنا 
ْبقا   كفْم  جدف األحزانج إمف

 كفْم  جدف اةِّاامج ن فقَّا 
وانج ُتبجْيقفا؟!  نفْل  جْد أحجا ج اةص 

  
 ةفْم يم ْش ةقا تفد  

 اةزُّنو ج ُحُيم   تغيغلف  م أو اقج 
 ناتس  تفش    

      !  نحوف أقاصم اةبحو ج
 

 يخفُق اةأيُب تا م  
  جْد وطأمج نناةيزج اةِّبو ج      

  وقف أسمَّم    وطو ا   د اةقَّومج 
      !  أنِّمف  جدف اةحمفمج

 
 ال يمتّو  جْد اجندالقج اةحمفج 

 وال  جْد إ وخج اةحضو ج 
 

 ة اذا يا قيبم  
 تمْكتف خيفكف ّليان ف اةحب ج  

 تقاتم نصالف اةقَّوا جج 
 تائها  ّليدف ونانج اةحمفج 

وقج    ووتمج اةشَّ
؟!       اة  أ فجج اةبخو ج

 
 أي ها اةأيبُ 

 ة اذا تقاسيتف يقاّليمف اةحب ج 
 وذوبأف اة ياهج       

  ثلف رس أج طفل   
؟!  وحج  تقاغم سواحلف اةمُّ
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 اةقَّسيمج تداوُب غمبتم نبواف 
  اح  يح ُل ّليدف تقاحيهج  

!نأاحف اةسَّ       يسبيلج
 

 تغ ُمُنم آناظ  أوي   
 بالج  جْد ق مج اةج     

 آناظ  ال تتح  ُيها قا اُظ األإجا ج 
 اجنتياتا    أكثمُ 
      !   جْد أ واجج اةبحا ج

 
وعج اةدُّ وعج  ُئ  جْد  ف  كيفف سأند ج

 وقبيتم غمق   م نطولج  
 قطماظج اةحقيدج      
؟!       حولف خاصماظج اةشُّ وعج

 
 تيوُح حوةم ّلهجُأ اةِّيدج  جْد رِّيد  

  أ ى أ  م  م رصيممج  وحم 
 وأغفو نقاكف  وقف أوشااج اةِّمزالج  

!  ّليدف أحضانج اةهواحج اةِّييلج
 

وقج تيا   ّليدف سفوحج اةأيبج   كفْم  جدف اةشَّ
ْم  جدف اةِّشقج ت ان     وكف

 ّليدف أوتاعج اةغمبأج 
؟!        تحتف ظاللج األ خبيلج

 
وتبا ج  ْيُت نونف أْن أضمف  م االج   فحف

 خشونأف اآلناظج  
 واامف األحب أج  

   قبو ف اآلراحج 
 ! وقج وقدف األ  هاظج  وإهأأف اةشَّ
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  ا نم اةغالُل اةَّتم تقيقا  
بفْمنفا كفْم  جدف اةغمباظج    وف

  ا نم  مانيُس اةق ِّ أج  
 اة تم  م كقفاتجها ا ت يقا؟!     

 
 كفْم  جدف اةدُّ وعج ذ ْ قفا  

وقج   أيدف سقخب ُئ ن ِّأف اةشَّ
  م ةييأج اة يالنج  اةطَّا حأف 

آقيقا؟!               جْد  ف
 

 نفْل  م  بوعج اةاونج كقوز  
 تِّانُل اجحتضانف األم ج  

  م صباحج اةِّيدج       
؟!  األاج أو تضانم قبيأف   اةحقونج

 
 يماوُننم  م أو اقج اةحيمج 

 أن م قصيدُم وشق  
     !   وقف إهأأج اةاونج

 
 قبيتان 

وحج قبيأ    وي  وتقأج اةمُّ
  جْد ندى اةم فحانج  أوذاُ      

وقج وطم    ووي  وتقأج اةشَّ
! بقُ أو        د ناهأج اةبييسانج

 
 تهُت  م  بوعج اةحيمج  

  م أسما ج اةأصيدج       
 أز ُع أزانيمف وشق   

  وقف وتقأج اةحقيدج      
   قيدف اةس  تا كا  خيفم أوتاعف 
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  ا كقُت أنّ   آه  ..
 أنَّ أوتاوم 

 ستوةُد  ثلف زنمم  يانِّأ  
   اةبقيدف تضانم أوتاعف 

اخقاظج   أيدف اة فم   جْد ن ووم اةس 
  جْد ّلمازخج اةحزنج      
  جْد تفومج اةتَّالقم؟!      

 

 حت   تصد وفْت  كفْم  د اآلناظج 
!خواصُم اةج       بالج

وقج    كفْم  جدف اةشَّ
  ! ةفْت أوقاُق اةت جاللج  حت   تهد 

 

 أنا ت مُم وشق   تطايمم 
يدج         جْد تال يفج اةط ج

 أنا وفنفُج واإق  تائه   
!   ضلَّ طمفأا    اة  رحيماظج اةحقيدج

 
باحج  ْت تبهُأ اةصَّ  تأي صف

 نتاا ج  جْد وفخزج اال
 أيدف سأخب جُئ أتيجف اةأيبج 

 وأنا  تقا م   ثلف ت وحج طائم  
؟!        خيفف اةبحا ج

 
  يا أنشونتم اة فتوحأف  ..تِّاةم
 وي  تونُّجاظج اةأيبج      

فيفأ   تِّاةم يا إهأتم اةشَّ
وحج        وبيس م تماحف اةمُّ

 ِّي م أتوازُن وةو قييال  ة
!   فمف أنيدج اةج       ماحج
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 أي تها اة وسيأ  اة زن مم  
 ّلمذاذاظج اةحقيدج      

 ة اذا توا فتج  جأم  
 ّليدف طي اظج اةغ امج؟!      

 
 كفْم  جدف اةهديلج تقاغ  

ْد ايأاعج اةحب ج         ج
 اةح امج؟! اقيمج  جْد  ق     

 يا وإاحا   ذن با    ..أيد أنتج 
 رخصوباظج اةأصائد؟       

 
ْيتج    ال أظدُّ أن كج نفسف

 نقَّاظج اةأيبج تتقا مُ      
 ! وقف أتقحأج اةهداندج           

 
 تابُم أوتاوم  

 أني أج  جْد  اقتمبتُ كي  ا 
قأ        ةييأج  أسج اةسَّ

!  ةييأ  وال كل  اةيَّيالظج
 

 تزنُم أحزانم  ثلف ّلتالظج اةزُّنو ج 
   أغانمأوزُف وأغق م 

    قدةأأ  
     !   جْد و يضج اآلناظج

 
 يمنُّ صوُتكج اةطَّمّ   

 ّليدف أندااج ةييم      
  أتوُه إوقا  اة   وسيأ   

ْد أنا يم         تقضُح  ج
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وحج    وسيأ   بيَّيأ ّلقاهأج اةمُّ
 أنا وسكوُن اةيَّيلج 
 ووتُهكج يسطُم  

 جومج ّليدف و يضج اةقُّ      
 ّليدف ندوحج اة ساحج      

 
   تِّاةم أيَّتها اة  هو مُ 

وحج         وقف تفونج اةمُّ
 إهأأف غمبتقا   نقأْش تِّاةم 
  وقف نضا مج اةسَّ احج      

 
 كفْم  جدف اةِّ مج يِّيُش اة مُح  

 ّليدف خ ائلج األ ضج      
حا ى   يِّبُم ا نساُن أو اقف اةصَّ

وحج   يز ُع  وقف تبهأج اةمُّ
 ! ما مج رخو ف اةب      

 
 قيبم يزناُن اإتِّاال  
 فحج تاهف وق م و يُض اةد ج 

باحج   وةفْم يتقا ْم ّليدف نسيمج اةصَّ
 أ فُج اةبشا م!           

 نامف اةيَّيُل وي  تقاحج اةذَّاكمم 
 " أإطُح صواف "نيمفكف اةِّتيأأج 

وقج   حيُث ةواوُج اةشَّ
ديأأ!   تزنو  وقف حقيدج اةصَّ

 
  قبيتانج 

 اةيَّيلج قبيأ  وي  خدونج 
 ووي   ذاذاظج اةبحمج أخمى 
 ! ّلتهاجج  أنأ   جْد إهأأج االج
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 غا يأ   ةياةمف ال أنس  أّلدا  
 تاللج اةذَّاكممج  ّليدف      

 نِّبُم أو اقف اةيَّيلج 
يكو ّليكو"   نحجُب وتونقا "راةش ج

قا قبَِّّاظ     جدف اةو قج  ووي   ؤوسج
  دّلَّبأ   جدف األوي  

 نمقُص ّلبهجأ  و يأأ  
ن   يدف أنشونم   من ج

وحج   ال تفا ُق ظاللف اةمُّ
   وال تبا ُح وذوبأف اة يالنج 

 فحف اةِّقاقج أو نج 
 ّليدف تقاحج اةأصيدمج   أنشونم  غا يأ  

 ّليدف أو اقج اةهاللج      
 ّليدف ت وحج اة وتأج!      

 
 ت وُج  م ظاللج اةذَّاكمم  

ْبمف أكثمف    جْد أ بِّأج وأون   وف
 ةواوجج اةأيبج ها  وقف نأْشُت تواإيحف 

وحج         وقف تبهأج اةمُّ
 تطدُّ كي اُتها  م أذنم 

قأ  اقتمبفْت كي  ا   ةييُأ  أسج اةسَّ
 كأن ها أنشونُم وشق  

 تهاطيفْت  جْد نديلج اةح امج 
 

ق  ْت  يدف كفْم  جدف اةس   تماخف
 ّليدف تاللج اةِّ مج    

 ونذهج األنشونُم تزناُن سطووا  
 كأن ها  ذاذاُظ تبم   تقا م   

  جْد ضياحج اةأ مج      
           !   جْد ندايا اةسَّ احج
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  جْد نقا  
  جْد س احج غمبتم اةفسيحأج 

 اةطَّوفلُ  أنا وةيُل استوكهوةمف 
 تغق م   و يموزُ 

 "زو ونم كل  سقأ  م م" 
 رحق ج  يموز   أفخائد  أنا

 وبحق ج اةأصيدم؟!      
 

 أيدف سأنمُا  جْد حقانج األحب أ 
 فحج اةأصيدم؟!  جْد نج      

 
 أيد سأخب جُئ إوقم 

مفدم!قيبم ُ د       أكثمف  جْد قيبج اةشَّ
 

 ضباا  يق و  وقف ونانج اةغمبأج 
 أتوُه ّليدف أزق أج اة دائدج 

 !  طمفدم   كأن م غزاةأ       
  

ْد ُنق  ..   ا ج
  جْد  جحااج أوتاعج اةحقيدج 

 نأا  وبقف اةياس يدج نهْضُت  ِّا
 تهُت رِّيدا   

اةياظج     مت يا  تحتف ظاللج اةدَّ
      !  ّليدف و فأاظج اةت جيدج

 
ْظ نق اُظ اةأيبج   تقا مف

  وقف ّليان ج غمبتم      
  فْد يستطيُم أْن يخف جفف 

؟        جْد ز همفمج ةييم اةطَّوفلج
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 تتوا ى األياُم  
هو ُ        اةشُّ
 قونف اةسُّ      

  ختبئأ  ّليدف إواطئج اةحيمج 
 

 يغفو اةحيُم  
 ّليدف نقَّاظج أتماسج اةِّيدج 

 فونج اةج وتفولج           
 حيُث حبُق اةطُّفوةأج  

 يسطُم  ثلف ّلتالظج و ن  
     !   وقف خد جّ اةحقونج

 
 تش ُخ  م خ ييأج اةذَّاكمم   

با    تالُل  ِّا جج اةص ج
 وإأاوُم اةطُّفوةأج      
أيقج  ّليدف أحضانج        اةشَّ

وقج   تزن جُم ونجف اةشَّ
  أزناُن إوقا  

      !  اة  زناّلقج ّليتجقا اةِّتيقج
 

  تق و أحزاُنقا     نق و
  ثلف ّلماومج نيسانف      

 تحفُم تذو فنا  م إواطئج اةأيبج 
  م أو اقج ا نسانج      

  غمف ضجمج اةغمبأج  إا خأ  
 إ وخف ق مج اةبقيانج      

 
 تبهأج اةحمفج  وقف  أحزانم تشطحُ 

نم    تالوزمف اةِّصمج    بد ج
      !   جْد كل ج ُزُنو   أو ّلهتان 
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ْم أ غُب   آه  .. كف
 أْن أخيخلف أتقحأف اةغد ج  

 !  أْن أكبحف انشماخاظج اةزَّ انج
 

  فْد يستطيُم أْن يخف جفف  
وقج ..        جْد أوتاعج اةشَّ
  جْد صأيمج اةغمبأج      
؟! جْد خفايا غد ج االنبه       ا ج

 
  فْد يستطيُم أن يهد جئف 

وحج         جْد ت وحج اةمُّ
؟! ناسا ج  أْو يخف جفف  جْد تماك اظج االج

  
   ة اذا تأُف أي ها ا نسانُ 

؟! ..        م وتهج اةم فحج
 أواه  .. 

نشطا ج   ؟! ةجمف كل  نذا االج
 

قونف وتمحُل   اةس 
 تا كأ   وقف صدو جنا  

 أوتاوا  ال تطاقُ 
! اجنشماخا   نحدا ج   م طمفقج االج

 
    أف أوتاع   تغيغيأ  

  م  ِّاّلمج ةييم      
    أف غمبأ   ستشمفأ  

  م إواطئج  وحم     
    أف تساؤالظ حا قأ  
 تشُِّل خدونف اةحقيدج 
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نا اةاي أُ    وحدف
 تهد جئ  جْد ضجمج األي امج 

هو ج         جْد أحزانج اةشُّ
! جْد  وونأج اةس ج        قيدف

 
 ةحياُم رس ُأ طفل   ا

 ّليدف أحضانج أ  جهج   يتألألُ 
  خضوضمم    رخوُ   حب أ  

فقج        رشهأأج اةشَّ
 ..  جْد ونجج االجإتِّالج  ا تِّاُش واإأأ  

 اةأيبج  اإتِّالج 
     ! وحج  نحوف نالالظج اةمُّ

  
 إجمُم اةحيامج تبموُم  

  م أ فجج اةِّ مج      
 تزناُن راجخضما ج اةطُّفوةأج 

 وتمنُّ رِّذوبأ   بهجأ   
 أتماُس اةغدج اآلتم      

 
 اةم جفاُح نائجأ   

 إ وُع اةيَّيلج تت ايُل ر مح  
 كأن ها تقاغم تغمفدف اةبالّللج  
باحج   تمقُص  ثلف نج أج اةصَّ

      !   قصأف ا رحا ج
 

 رِّطش   فتوح    رحا    سمبيأ  
 إوقا  
 اة  ّليان ج       

 !اةبِّيدمج  اةذَّاكممج           
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 أة يُم أوتاوم 
 حقيقم      
 تماحم اةخفي أف      

وقج اة تقا ممف   ذاذاظج     اةشَّ
وحج       ْد قب أج اةمُّ   ج

ها  أنااّ      وت 
باحج        اة  نج أج اةصَّ

   اةذَّاكممج  حيُث خ ائلُ 
 تتألألُ ّلقضا مج اةيَّياةم اةأ ماحج 

 كفْم  مَّم  وبْمنفا نقاكف  
 ق يصف اةيَّيلج      
      !  و ا  ييقا  جدف اة يلج

 
 يا طفوةتم   ..تِّاةم

 كم أ مشف  وقف وتقتيكج  
 حبو ف اة حب أج      

 
 يا صديأتم اة فهمسأف  ..تِّاةم
 ّليدف غالصمج اةغمبأج      
اطِّأُ  ..تِّاةم  أي تها اةسَّ
 ّليدف  وإو ج اةأصائدج      

 
 نابُم  تق و أوتاُوقا 
 ك ا تق و اةو وُن 

  وقف تسدج اة دائدج      
 

 أغفو  وقف اجإتِّاالظج اةحقيدج 
ِّمج         وقف خدونج اةش ج
  وقف ص تج اة ِّاّلدج      
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 كفْم  جدف اةِّ مج رأم ةديقا 
 اةخط   تسمعج ال  ..ت ه لْ 

 اج شج اةهوفق  
 و م   ةِّ مج ةفْم يبقف  جدف ا

اايا   يستحقُّ اجندالقف اةشَّ
 ! وقف إطآنم اةحزفقأج      

 
 يا طفوةتم  ..تِّاةم

 خب جئيقم ّليدف أحضانج اة ديقأج 
 ّليدف تيكف اةتَّاللج       
 ّليدف أسماّ  اةدَّ يقأ!      

 
وقج حت   اإتِّيقا   كفْم  جدف اةشَّ
 كفْم  جدف اةحقيدج حت   ركيقا 

  وحج حت   تهقا  كفْم  جدف اةج
  م س احج اةحمفج    

  جْد ناهأج اةج مج نمإمُش وشأا  
 و ا ا توفقا     
 

وحج   تِّاةم يا خ ممف اةمُّ
ْمبجييقا!         ّليدف طماومج اةِّشقج سف

 
 " آه  .. يا "أنشونمف اةحيامج 

نيا    ال أ يُك  م اةدُّ
 أّله   جْد وتقتيكج 
 تِّاةم ندنديقا!  

             
بأ ّلقداومج اةحقيدج    تماحم  خض 

وقج ةد    تييقا!آه  .. إهأُأ اةشَّ
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 نا اةأصيدمُ وحدف 
نيا    تقثُم وي  وتهج اةدُّ

     !  حبقف اةيَّيلج
 

 وإوإاُظ اةبحمج 
 تبيسُم صباحم 

 !  ت قحقم أةقف اةبأاحج
  

 نفا اةأصيدُم  وحدف 
وحج    ته ُس ةخبايا اةمُّ

 أسما ف اة وجج      
ُم ةيزنو ج اة تماقصأج    تفس 

 وي  ايأاواظج اةِّبيمج       
 !تغمفدف اةبالّللج           

 
 تغدُق وي  تاللج اةحقيدج 

! اال  ّلهجأف        تأاحج
 

 نا اةأصيدُم  وحدف 
 تغ ُم سفوحف اةأيبج  وشأف وشق  

وحج    تاي جُل نالالظج اةمُّ
     !  رأزن  أ اتيحج اةهقاحج

 
 تقثُم زنو ف اةخط ي أج 

وقج  وقف يقاّليمج        اةشَّ
 تأُف  م وتهج اةم جفحج  

  م وتهج األواصيمج      
 تخف جُف  د أتيجج اةقَّا ج  

    !   د أنيدج اةفأماحج
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 بالج تجاّ  إ وخف اةجنفا اةأصيدُم وحدف 
 تشُِّل إ وعف األحب أج 
ُن  حيأف اةِّ مج    تيو ج

     ! فاحج  رأّله  أةوانج اةصَّ
 

 تز ُع   نفا اةأصيدموحدف 
  حااج اةحيمج  م      

 أنشونمف اةغدج اآلتم 
  محا  

!  و اح   جْد أصف  أنواعج اةو احج
 

 تمسُم  مارمف اةطُّفوةأج  وحدنفا اةأصيدمُ 
 طالَّ  يسأم رساتيدف اةِّشقج 

 يس و نحوف األواةم   نسي ا   قِّشا  
 !  تا حا  نحوف ز قأج اةسَّ احج

 
 نفا اةأصيدُم صديأُأ وشأم وحدف 

 تخف جُف   صديأُأ ةييم
  جْد ةا  غمبتم      

!صأيمج اةج تح يقم  جْد   فاحج
 

وحج وحدف   نفا اةأصيدم تِّمُف أسما ف اةمُّ
وقج اة   ضااج األزق أج   ت مُم اةشَّ

 اة   سحأج اةحوشج اةِّتيقج      
     ! ب  راةبهاحج  اة  ةيل   خضَّ

 
 وال كل  األزق أج .. أزقأ  

 تغدُق ويم   حيقف اةأصائدج 
  أزق أ  كمف أ  غا قأ  

     !   م رحيماظج اةِّطاحج
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 نفا اةأصيدُم تخف جُف  وحدف 
قيدف  جْد ضجمج          اةس 
  جْد نولج اةزَّالزلج      
  جْد إما اظج تقونج اةحمواج      
     ! ْد تفاق اظج اةبالحج   ج

 
 نفا اةأصيدُم  وحدف 

 تزف ُد رساتيدف اةأيبج  
      !  رأّله  أةوانج اةِّطاحج

 
باُح  غمو قف اةِّيقيدج   نهضف اةصَّ

 ن ُِّأ حزن  طا يأ 
     !   وقف ّلماكيدج اةد ج احج

 
  فْد يستطيُم  

 أْن يصدَّ زالزلف اة وجج 
؟!  وقد ا يجدُّ تقونف اة احج

 
 نفا اةأصيدمُ وحدف 

 ت تصُّ إمو ف اةاونج 
      ! تاحج  وي  ا تدانج اةش ج

 
 نفا اةأصيدُم  وحدف 

 تحضُد سكممف اة وظج 
 اظج اةغمبأج  ص قغ  

! وإفيمف اةج       فاحج
 

 اةحياُم  وتُأ رحم  نائج  
  حيُأ رحث   م ننيا  جْد   ان  

 !إهأُأ واإأأ   وقف وتقأج اةأصائدج 
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 اة  أيد؟  ..أي ها ا نسان
 اةمَّخاحج تواةُد  م ز دج ت آه  .. ةجمف 

؟!      أاحج  إاايا اةشَّ
 

  شتِّيأ   يمحُل ا نساُن كأن ه  ماإأ  
      ! ياحج   جْد ونجج اةض 

 
 يمحُل حا ال   وقف صد جهج  

 ك شاظج اةِّذااج      
  حيأ  خاوفأ  

 خاةيأ   جدف اةحك أج ..
! جْد حساراظج اةس ج          قيدف

 
 آه  .. أيدف تاهف اةحك اُح؟ 

 
 اةأصيدُم تبذُ  رخو ف اة حب أج نفا وحدف 

  م  حااج اةِّ مج      
     !   م أ خبيالظج اةي جأاحج

 
؟  نل   أف أ ل     م اةي جأاحج

 فحج اةشَّ سج ا نسانج  فمف نج  ةأاحج 
 !  رِّيدا  وفْد أنيدج اةبكاحج

 
 قبُِّث  جدف األّلماجج اةِّاتي أ تة اذا 
 إما اُظ طيش        
      ! ناحج   جْد أوت  أنواعج اةدَّ

  
وحج   أنا وسكوُن اةيَّيلج وبهجُأ اةمُّ

 !  نِّانُق حبقف اةسَّ احج
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   يا ذاكمتم اة بِّثممف  ..تِّاةم
نيا         وي  وتهج اةدُّ

 وانطيم ويم  ت وحا  
 !  م خفايا اةأصيدمج      

 
 تِّاةم وقد ا يقاُم اةيَّيلُ 
 كم نز عف حولف اةشُّ وعج 

      !  ّلهجأف االج تأاحج
 

  أد آنف األوانُ  ..تِّاةم
 أْن نمقصف ةيبحمج  

 ! فاحج   قصأ   جْد ةونج اةصَّ
 

 تاهف اةِّ ُم 
 ّليدف غالصمج اةحماج      
     ! فاحج  ّليدف نناحج اةم 

 
  فْد يستطيُم أْن يخف جفف  

  جْد ضجمج اةيَّياةم      
   جْد ةا  اةق يمانج اة بمو أج      

  م س احج اةحيقج           
؟!        جْد سف اكاظج اةد ج احج

 
   نفا اةأصيدمُ وحدف 

 تزفُح نخانف األس   
  جْد ن واج اةِّ مج      

 تخف جُف  
  جْد ةهيبج اةسُّ ومج اةِّاةأأج      
 ّليدف  ذاذاظج اةهواحج      
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ّ  ..تِّاةم  يا  الذ
 إماعف اةخالصج   وقف إهأتمواز وم 

     !  خيوطف اةو احج
  

 وقفف اةحزُن طاحشا  
وحج         وقف خ ييأج اةمُّ
  بال  ّلبكاحج اةطُّفوةأج  غيمف 
 وال رشوقج األزق أج      
      !  اة  إماعج اةدُّواحج

 
 يا أنايدو   ..أيدف أنتف 

؟!   أيد توا فْظ وشبُأ اةخالصج
 وأنتف يا تيجا ش 

ةفْت أتقحُأ راّلل أال تمى كيف    تهد 
 وتصد عف صدُ  نيقوى  

 !  حزنا   وقف إهيقج األصدقاحج
 

 وجبا  أ ى 
 سمقوا إمفِّأف ح و اّلم  

نيا    ند  وا  ا تبأ    جْد وجائبج اةدُّ
 ن  موا كل  اة ِّاّلدج 

؟!      قذنل   جْد نومج األنبياحج
 

اة ون   اة   ت  سيِّبُث اةضَّ
 وفْد ونجج اةخيمج      

؟!            رأبو ج األتأياحج
 

 نفا اةأصيدُم  وحدف 
قاّللج   ت قُحقم إ وخف اةسَّ

! ياحج  أ ال   م انبالجج خيوطج اةض 
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  وقف وتقأج اةطُّفوةأج  أ فُد أْن أز عف 
 ! فاحج  و نم   جْد ةونج اةصَّ

 
 أ فُد أْن أز عف 

  وقف اجخضما ج اةخ ييأج       
 ! ْد ةفونج اةبهاحج  حم ا   ج

 
نيا   تِّف مف وتُه اةدُّ

ْد اجحتمااج تالوزمج اةِّصمج         ج
     !   جْد تو ج اةبيداحج

 
  فْد يستطيُم أْن يخيخلف  

؟        ت وحف اةطُّو انج
فقج    سان  يد م تبهأف اةشَّ

ح        صد ف اةضُّ
! سان   ِّف م  رأنيااج اةدَّن  احج

 
ّم   تطه مّ  -يا  وحم - تطه 

وحج   كم أنأشف ت وحف اةمُّ
  م ةييأ   زنانأ       
      ! ياحج  رأّله  أنغامج اةض 

 
 نفْل  م  بوعج اةاونج قصيدم  

 انتِّاإا    أكثمُ 
؟!         جْد حبمج اةسَّ احج

 
 تهطُل اةسَّ اُح  حب أ  

 وفهطُل ا نساُن  غب أ  
!تفبَّا  ةخبا اظج  فاحج  اةمَّ
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  أيَّتها األحالُم اةوا  أُ  ..تِّاةم
  م  هب ج اةِّقاقج      

 ّلفْيسج جم وتقأف اةأصيدمج 
!را تِّاإاظج نج   فحج اةو احج

 
يم  م خ ائلج اةأيبج   توغَّ

  م  ووأج زنو ج اةيَّيلج      
      ! قاحج   م أصف  أةوانج اةسَّ

 
 كهفمرأةوُذ 
وضج ّل       بهجأج اةمَّ
 إِّما   جْد ةجيدج اةبحمج أكتُب 
     !   جْد نبواج اةهواحج

 
 يفمُش اةحمُف إهأأف وشق   

  وقف  سا ج األحالمج      
  يوةُد اةقَّصُّ  جْد وذوبأج اةقَّدى 

      ! ْد اّلتهاالظج اةي جأاحج   ج
 

 أ وُج ّليدف إهأأج األةوانج 
 غائصا  ّليدف وتقاظج اةزُّنو ج 

! ستمخيا  ّليدف أحضانج   اةحقانج
 

 تتقا   ّلهجُأ حب    
وحج        وي   ساحاظج اةمُّ

ُط أحزانف اةِّ مج   ت ش ج
   تز ُع  م قيبم األ انم

 تِّبُم أنازفُج ةييم ّليان ف اةِّ مج 
 تأ  ُط قيبم رأ فجج اةأصائدج 
 !  تقثُم  محا   م ننيا اة كانج
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ْت    غ ائُم حزنم انأشِّف
ْظ  نف  تبدَّ

ةفْت اة  إأائقج  !تحو   اةق ِّ انج
 

 أنتج حيم   فتوح   
 وي  ّلوَّاراظج اةجق أج       

وحج أنتج   ّلهجُأ اةمُّ
 !   جْد ةونج األ توانج

 
 يا  زا ف  محم   ..تِّاةم
  جْد أوتاعج غمبتم  تخف فيدةِّي كج 

! قفا نديُم اةطُّو انج  قبلف أْن يبيِّف
 

وحج  قثمْ تِّاةم ن    وقف غالصمج اةمُّ
!زنو ا   جْد ناهأج   اةبييسانج

 
 تِّاةم قبلف أْن تغفو و وُن اةخ ييأج 

!  قبلف أْن يجفَّ خ مُ  نانج  اةد ج
 

 يا  حيقف حبمّ  ..تِّاةم
ِّمج   نز عْ    وقف رحا ج اةش ج

 !  أةأا   خضوضمف األغصانج
 

   ةيطفوةأج  غد ج تِّاةم ن
 أغقيأ  وذرأ       

 !  تضانم وذوبأف اةم   انج
 

 تِّاةم يا   َّانتم 
  م  وحم ّلمو ا    كج وْ أز  

      !  قبلف  مو ج األوانج
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 إِّما  رحبمج اةبحمج  كج أكتبْ تِّاةم 
 أنتج أّله  قصيدُم اّلتهال  

!ّلف   ْموف فْت ّليماعج األ انج
 

 يا سوسقتم   ..تِّاةم
!مف  ف  مْ طج نُ  طآنج  حا   وقف  بوعج اةش 
 

  حيقف اةخيمج  تِّاةم نز عْ 
 ةِّي ُه يق و زنو ا  

! ّليدف إماييدج   ا نسانج
 

 أحدُّ اة  نوا جج اةطُّفوةأج 
 اة  نديلج اةح ائمج      
!اة  نج        فحج اةحقانج

 
 يا غي تم اةهائجأ  ..تِّاةم

 وي  إماعج اةحب ج   أْش نق
 !  أخصبف  ا يق و  م يماعج ا نسانج

 
   يا وتِّم اةبِّيدف  ..تِّاةم

قاّللج   يمْ ني  راقاظج اةسَّ
 اة موجج نا  وقف خدونج مْ  مَّ نقثُ 

 حيُث يتماقُص وقدف اة دى 
!  ّلهاحُ        اةقُّو ج
    

 يا  وتأف ةييم  ..تِّاةم
 وقدف ا تبزُغ نالالُظ اةفمحج 
 وقدف ا تمقُص نجوُم اةيَّيلج  

 تِّاةم يا تقَّأف و مّ 
 سمبييقم ّليدف تضا فسج اةهقاحج 
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 تِّاةم وقدف انتياجج اةفجمج   
 وقدف نطولج اة طمج  

 يقتُِّش قيبم تِّاةم وقد ا 
وحج         جْد س و ج اةمُّ

          !   جْد تجي جياظج اةغقاحج
 

 أزناُ  اةخ ييأج   تِّاةم قبلف أْن تغفو
 قبلف إموقج اةشَّ سج 
 وقدف انبالجج اةِّشقج  
وحج    حيُث نسائُم اةمُّ
 تت ايُل رانتِّاش   

     !   وقف خدونج اةيَّيلج
 

 يا ّلهجأف اةبهجاظج  ..تِّاةم
 واز وم  وقف إواطئج ةييم 

! تمتييأف  مح     جْد حبو ج اةسَّ احج
 

 ّليدف زبدج اةبحمج  كج وْ تِّاةم أز  
 ّلمو ا  إهي ا            

   يا قصيدتم اة فتوحأف 
 وي  ّلهجأج اةغاراظج      

 ّ  وي  صد جكج يق و اةِّشُب اةبم 
يكج     ووي  خد 

 !  تزنو و فأاُظ اةقَّفلج
 

   حب جم اةهائمج يا ّلو ارأف 
  وقف نواقيسج اة دائدج      

  قكج أست دُّ وإائجف ةونم 
 !إ وخف اةحمفج      
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 أنتج سفيقُأ قيبم 
  زاُ  خالصم 

 وييكج يا أنشونمف حب جم  
 ! ُِّْت كلَّ اةم نانج  وضف

 
 أنا  م حضممج اة حب أج 

 ّليدف أحضانج اةأصيدمج      
 ّليدف ّلهجأج اة موجج       

 
 أس ُم  يموزف 

 تمت جُل أل واجج اةبحمج  
 تمتييأف اةِّيدج      

 
 يا وإاحا   ذن با    .. يموزُ 

 ّلبخو ج اة حب أج  
 غقَّم   -يا صديأأف غمبتم - غقَّم 

 ندندّ  حيقف اةطُّفوةأج  
      !   م صباحج اةِّيدج

 
  ت يم أ فجف اة حب أ  

     !   م ةييأج اة يالنج
 

 زنمُم قمنفل    يموزُ 
وحج   إا خأ وي  ق َّأ اةمُّ

 يا  يموز  تِّي يدف نفْل 
  اة ذن بُ  أي تها اةحمفُ 

    م  وحج اةأصائدج      
  وقد ا وبْمُظ اة سا اظج 

  وقف أ واجج اةبحا ج      
 ح ْيُت ّليدف توا حم أغانيكج 
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  جْد صأيمج اةش ج الج  كم تح جيقم
 كم أنأشف  جْد ونجج األغانم 

 إِّما   جْد ةونج اةوئامج 
 كم أ سمف خدونف اةطُّفوةأج 

  وقف  مارمج األحالمج!      
 

وحج  .. يموزُ   يا صديأأف اةمُّ
 يا صديأأف غمبتم  

  م غ ا ج ا ّلداعج  اةغا قأج 
      ! ّلتهالج   م حبقج االج

 
 كفْم  جدف األغانم 

 كفْم  جدف االنتِّاشج  
 حت   ّلمو فْت زنمم   

     !   وقف خدونج اةت جاللج
 

 فحج كفْم  جدف اةد ج 
 !  حت   اجنأشمف سديُم االج تحالج

 
 يا ّلهجأف اةأيبج  .. يموزُ 

 يا صديأأف اةي امج  
 يا نغ ا   قبِّثا   جْد أتقحأج اةبالّللج 

  جْد ضياحج اةيَّياةم!      
 

 يا زنمم  إا خأ    .. يموزُ 
  م رساتيدج اةغمبأج      

 يا  وتأف  مح  نائم   
وحج         وقف وتقأج اةمُّ

 ّلبمفقج اةحقطأج  أحبُّ صوتفكج اة تألةئف 
      !  راجخضما ج اآل الج
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باحج   أحبُّ خيوطف اةصَّ
 ألنَّها تت ايُل  مف ايأاعج األغانم

 تت ايُل  مف اجنِّكاسج  وإو ج اةبحمج 
 اةسَّ احج  م قب أج      

 
 يا صديأأف اةقَّسيمج 

 يا و نم  ناطيأ  وييقا 
  ثلف تواإيحج اةقَِّّيمج! 

 
بُّكج يا صديأأف اة دائدج   ُأحج

 يا و نمف اة دائدج 
!  يا أت لف  جْد كل ج اة دائدج

 
 ةييُأ اة يالنج 

  ساح   جْد   مح  

  ساح   جْد ناهأج اةطُّفوةأج  
      !   جْد صفاحج اة احج

 
ِّمج   يا صديأأف اةش ج
 يا خصوبأف اةِّشقج  

     !  وأ توحأف اةبهاحج
 

 تحي أ   جْد ةونج ويقيكج 
  جْد ةونج اةحقيدج       
  اة بمومج  م  وحجكج      

وحج    تحي أ  اة  إ وخج اةمُّ
 أحببُتكج يا صديأأف  وتم 

 قبلف أْن تأتفم ةيحيامج  
  اةحيامج  ألنَّكج ناهُأ  ا قبلف 

 و ا رِّدف اةحيامج!      
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 تشبهيدف حي ا  نائجا   

!   م ةييأ   تألةئأ  رأةقج اةهقاحج
 

 أة يُ كج 
م نداومف اةحقيدج اة ستمخم  أغط ج

  وقف تفونجكج اة تون ججأج  
  اّلداوا  تا حا       

 
 وقد ا تستسي يدف ةيقومج  

 حاوةم أْن تستسي م ةيشِّمج  
 أتقحأج اة حبَّأج كم يح يفكج  وقف 

  وقف طوقج اةقَّجامج!     
 

ُِّم طمفُأقا اة  اةخالصج    اةش ج
  قا  جْد ضجمج اةحيامج خالصج 

وحج  م  حيأ     نو ّلييساُن اةم 

قاّللُ تتماقُص وبمف   نا اةسَّ
 

ُِّم صديأم األوحدُ     اةش ج
  محم األزةمُّ 

 أة يُم حبقف اةِّشقج  
 أ مُإُه  وقف تماحج اةأصيدمج 

 ِّمف  استأبُل اةش ج 
 وي  حفيفج اةفماإاظج      

 أنأُشُه وي  ّلماومج ةييم 
 

 تهتاُج خ ائُل اةحمفج 
  ثلف غزاةأ  تا حأ      

!   م أو اقج اةبماّ 
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ِّمج    أنثُم أ فجف اةش ج
  وقف  سائم اةحقونج 
  وقف تقونج اةحماج 

 ةِّي م أخف جُف 
      !   جْد س اكاظج األنيدج

 
 تِّاةم وي  أتقحأج اةم جفحج  

 ا     وانأيقم وقاقا  اةهي  
دف  مف تجي جياظج اةحمفج   كم أتوحَّ

 قسارأ      وواةمف يبدو أن كج غائصأ  م  
  فمف ّلهاحج اةشُّ وعج       

طوعج    فمف حيم   كتقف  رخيوطج اةسُّ
وحج  سطوعج   اةقُّو ج  وقف حدائقج اةمُّ
  وقف رشائمج اةأيبج      
باحج   سطوعج   اةوئامج وقدف اةصَّ
 وقدف اة ساحج      
 اة حب أج   سطوعج 
 وي  اج تدانج اةاونج      

 
 نذا اةاوُن صديأم 

  محم األزةم  
وحج  م   مفحأ  ألوتاعج اةم    خد 

 صداقتم  فمف اةاونج 
ْد نأاومج اة احج    صداقأ   ج

  جْد طماومج اةِّشبج      
  جْد  حيقج اةزُّنو ج      
  جْد رس أج اةقُّجومج!       

 
  م ّلواطدج األ ضج  صداقأ   تغيغيأ  

     !   م إهأأج اةس  احج
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 صداقأ   جْد ةونج اةِّطاحج 
  جْد ّلهجأج األ اتيحج      

  فمف صوظج  يموزف  صداقُأ  تقاغ أ  
ِّمج         فمف نداحج اةش ج

 كيقونتم  تهطُل  وقف 
 ! ياحج  أةأا   ثلف حب اظج اةض 

 
 بِّيدف يا وتِّم اة .. يموزُ 

 يا نو ف اةأصيدمج 
 يا حي ا  خصيبا   

  كتقفا  رِّذوبأج اةبوحج  
 ! رحفيفج اة ساح     

 
 يا ةونف اةبداياظج   .. يموزُ 

 غقَّيتج أت لف األغانم 
نْ  باحج  ةوَّ  تج إهأأف اةصَّ

 رأحي  األ انم      
 

 كِّبقج األزانيمج  كيانمتقساّليدف  م 
 كهديلج اةي امج 

 س يدف تماحف غمبتم تبيْ 
ْد أنيدج  قيدف تخف جفيدف  ج  اةس 

وقج         جْد ةهيبج اةشَّ
  م ةجيدج اةحقيدج   يزنُم حم م أةأا  

مفدف  م أو اقم   تفج ج
 ت وحا  إِّمفَّا  
 فحج يقبووا   جْد اةد ج 
 ُحبَّا  و يأا   

 رحما   جْد اة موجج 
 !اة  قا اظج اةبقيدف   فتوحا  وقاقا  
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 ّلوَّارُأ  مح  ُ قبِّث    يموزُ 
  جْد يخضو ج اةسَّ احج       

  تهاطل    ساةُأ حب   
 يقبوعج األ انم   جدْ      

ِّمج    تس و واةيا   م ّلهاحج اةش ج

  م أ ق  تجي جياظج األغانم!   

 زح اةثَّا د! نهايأ اةج................. 
 

قأ:   ستوكهوةم:  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 ةييأ  أس اةسَّ
 

مفانم   مفانم  *) ا ( أ مام اةسُّ  . : )اةأد يس( أ مام اةسُّ
 

 مئة جزء )زء الث امن(: نّص مفتوح، قصيدة شعريّة ذات نََفس ملحمي، تتألّف من عّدة أجزاء، كّل أنشودة الحياة ـ )الج

حقة. أنجزُت المجل د األو ل، )عشرة أجزاء(. يتناول الن ص قضايا إنسانيّ ة ديوان مستقل، ومرتبط مع األجزاء الالّ  صفحة(

ماء بالكائنات، بالط بيعة، بأخيه اإلنسان، بوحياتيّة عديدة، مركّ زاً على عالقة اإلنسان  حور لبناء هذا كماألرض  والس 

 َق وجنة  الحياة. الن ّص ـ األنشودة المرفرفة فو

ديار الغربة   وفي في الوطن األمّ زء من وحي ا ـستماعي إلى أغاني فيروز، حيث رافقتني اـستلهْمُت فـضاءات هذا الج

أيضـاً، وسـاَهَمْت أغانيها في تبديد  شـطرٍ غير يسـير من غربتي الفسـيحة، وتغلغلَْت أغاني فيروز في أعماق مهجة  

فكرة اســــتلهام نّصٍ شــــعري من وحي عوالمها الغنائيّة   2000ديدة دني بعمق منذ بداية األلفية الجالرّوح، لهذا راو

ـنة الـبديـعة، وـبدأُت أكـتُب في لـيالي رأ  ا ــ  ، حـيث كـنُت أتفر    2006، 2005، 2004، 2003، 2002، 2001، 2000لســ

نة لســماع أغاني فيروز، وأكتُب شــعراً من وحي أغانيها، وهكذا على مدى ـسـ  أيام من أيام   بعة  في يوم رأ  الســّ

ابقة كتْبُت هذا النّّص، وكنُت أعوُد إليه الحقاً،  نين المتعاقبة السـ  وغهرؤو  السـّ  ياغة  ألـص نهائيّة إلى أن رأى الن ور  ـص

 ل ة الن هائيّة، وقد حمل النّّص عنواناً فرعياً:  حبهذه ال

وحِ  صديقةُ  فيروزُ 
 براري الرُّ
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 أربع قصائد
 منقار، ابتسامة، أظهر واختفي، وكذبة كبيرة

 
 د. أسماء غريب األديبة والمترجمة والّناقدة المغربّية 

 
(1) 

 
 منقار

 
وح اآلن اةجبُل   يفيُض راةض 

 و م األ ق غي أ خضماح
 تذوُا إيئا   شيئا  

 تحتف أإِّ أ اةش  س  
 وأنتف طائم  أّليض صغيم 

 رأيقسوم ح ماح
 تحط ُ   وق إجمم اةأيب 

 ُتديُم ويقْيكف  م كل  االتجاناظ 
 وحيق ا يأُم رصُمكف ويم  
ُم  أسكف اة  اةخيف   ُتمتج
 ت أل حقجمتكف راةهواح
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 صدُ كف رأغقيأ  وفقفجُم  
  ا اْن أس ُِّها 

 حت   ُيصبح اةوتون كي ه
  قأا ا  يغق م: 

في    تمتخم إفتم اةسُّ
 أسكمُ 

 يمتُِّش قيبم 
 أُْغ ُض ويقم  

  م  أ اكف ّلد ا  أخضم 
 ةيس ةبهائه  ثيل. 

 

(2) 
 

 ابتسامة
 

ارم   وائدا   د طوا كف اةس 
 وتُهكف ُ ضمح
 وقيبكف إ س  

 وانأُتك رِّد  ماق  
 تِّي أُت كطفيأ   م صد كف  م   

 وحيق ا قب يُت تبيقفكف 
 س ُِّت نْبضف قيبكف 
 يفيُض ر حيطاظ  
  د اةم ق أ واةِّذوبأ
 غمقُت  م اة حب أ 
م   م اةم ح أ واة ون 
 أ سكُت رِّصاكف 

 و ضْيقا  ِّا  
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 اّلقأ  ُتقيُم ألّليها اةط مفق 
 ونةيال  نحوف اةهقاك  

 ان فس  جد س ائهج اةم ارِّأ 
 وييقا كان ُيطلُّ 
 وفبتسُم ةم 

 وةحفيده نوح؛ 
 كانف خيففقا. 

  

(3) 
 

 أظهر وأختفي
 

 ألن قم اّلقُأ اةغارأ 
 أظهُم ةكف  مَّ أختفم؛ 

  أيُتكف تمُكُض كاةق  م ّلْيد األحماش 
  أُسكف حييأأ 

 واةِّشُب األز ق 
 يتبموُم  وق صد كف 

 واألو اُق اةخضماح واةح ماحُ 
.  تقبُت ّليد حاتبْيكف

 نقاك؟  اذا كقتف تفُِّل 
 أتيُِّب  ِّم ةِّبأ اةغ  يضأ؟ 

 أنا أتيدنا أيضا  
 يا اةهم 

 كْم كق ا سِّيدْيد رحيام اةِّذ ف أ 
 ّلْيد األنغال

 أنا أيضا  كانت  أسم حييأأ 
 و قأوإأ  راألوإام. 
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 يا اةهم  
 انام اةيقا اآلن 
 كيف أصبحقا 

  ا اةذّ حدثف ةقا؟!
 آآآه   كم  د اةد  وع ذ  قا

 ان ها اةيوم نهم تيكو  
 وأنا  ازةُت أحد  اة  األنغال 

 أال تمى 
 كيف أن م  ازةُت أظهُم وأختفم 

 وأْ قُم راةوتد حم م
  ياهُم نو أيضا  

  م  يختفم؟! 
  

(4) 
 

 كذبة كبيرة
 

  م اةبدح كانتج اةقُّأطفأ 
 وكق ا أنتف وأنا  ِّا  

 ناخل ّليضأ  ضي أ كبيمم 
 تتألألُ ّليد األق ا  واةق جوم 

 كق ا نغقم 
 ةيتكف تد ّ 

 وكانت ّلقا ةهفأ واي أ 
 ةيخموج  د اةِّت أ 

 اة  اةق ها  اةُ شم  اة ضمح 
 و جأم  وق إاإأ رحم اةتخييق اةِّايم 

  أيقا نجمف اةش  ال يفحُيم ّلقا 
 كان  م اةُحيم يغق م 
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 وفمُقُص ّلقشوم وسِّانم كبيمم 
 وبأم كذةك ةوقت طوفل

:  اة  أن س ِّقاه يأول ذاظ  جم 
ُم اةبيضأ   غدا سأْكسج

 اة مأمُ   تخمُج  قها
 و د اة مأم يوةُد اةم تلُ 

 و ِّا  سيِّيشان 
 وف وتان 

  م ُيوةدان
 وف وتان 

 وةد يتوق فا  ِّا  أّلدا  ود اةوالنم
  اة وُظ يا أحب تم 

 كذرأ كبيمم! 
 

 د. أسماء غريب 
 أديبة ومترجمة وناقد مغربية مقيمة في إيطاليا 
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 ال أطلب  منكِّ 
 

 ماريو بينيديّتي 
 األوروغواي

 
 ترجمة د. أسماء غريب 

 

 
 * 

 أنا ال أطيُب  قكج أْن ُتهديقم 
 نج أ   د اةس  اح

 وإن  ا أطيُب  قكج  أط
 .  أن ت يئم س ائم ّلقو كج

ق جِّم   أنا ال أطيُب  قكج أن ُتوف
 وشماظ   د األو اق اةم  اني أ 

 ةيجوزف ةكج أْن ُتحب يقم 
 وةاق م أطيُب  قكج 

 اةح ائمف اةتم أحبُّ اةق امف اةيها ود كثب. أن تِّشأم 
 ال أْناجُم أنُه  د اة اضم 

 سُيطلُّ وييقا ذاظ يوم اةُ ْستفأبفلُ 
 أ  ا ز قم اةحاضم 

  هو ال يِّقم اةق اسف  م إمح
 وإن كانوا راةم غم  د ذةك  

 ال يكف ون ود اةحديث رشأنه.
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 أنا ال أطيُب  قكج إيئا  
 ان  ا ويشم نذه اةي حاأف 

دّ  يها األسبااف اةتم ت قُحكج اةحيام   وفتج
 ال تتقازفةم 

كج إْيئا    وال تحمج م نفسف
 وال ُتسم م  م اةحديثج ّلدون تدوى.

 أنا ال أطيُب  قكج 
 أْن تجيبم ةم نج أ   د اةس  اح

 ان  ا أطيُب  أط
.  أن تاون س ائم  فِّ أ  ّلقو كج
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 من امرأة إلى رجل
 

 جوديث رايت 
 أستراليا

 
 أسماء غريب ترجمة د. 

 

 
 

 وا ل اةي يل األو   
 اةبذ م اةتم أح يها  م ناخيم 

 ّلال ذاظ وال إكل
 اةِّا ُل يسِّ  حثيثا  د أتل قيا ته 

 صا تا   سمفِّا  
  ختبئا  ود األناا  

 يتاه ُد ّلقو   يفوق كل  خيال  أو تصو   
 

 نذا ةيس ّلوةد ةه وته طفل 
 وال اسم ةُه تقانيه ره 

  أد وم قاه: أنت وأنا.ةاد  وي  اةم غم  د ذةك 
 ان ه اةأق اُص واةفمفسأ 

نا  ّلْيد ُحْضقْيقا.   ذاك اةث اةث اة ذّ يأبُم  ت د 
 

 نذه نم اةأو م اة تم تِّمُ ها ذ اُوكف 
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 قوس اةي حم اة كتقز ّلثديم  
 ونفسها ودساُظ أويققا اةبي و ف أ

م اةبمف أ   ان ه إجمُم اةد 
 واة أفيأ رإحكام. اةتم ُتغذ ّ اةو نم اة قغيأأ 

بب اةفاول واةحأيأأ   نذا نو اةس 
ؤال واةجواا   نذا نو اةس 

 اةمأس اةِّ ياح
 اةتم تد ُم ضد  اةثأب 

 اإتِّالف اةق و   وق اةق صل 
  آه   ض  قم اةيكف  ان م خائفأ.
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 زواج
 

 أديليا برادو
 البرازيل

 
 ترجمة د. أسماء غريب 

 

 
 

 نقاك زوتاظ يأيد: 
 يصيد اةس  ك   ييفِّلْ زوتم  اذا أحب  أن 

 رشمط أن يأوم نو ّلتقايفه. 
 أنا ال   

  م أي أ ساوأ   د اةي يل أستيأظُ 
 أساوُده  م تأشيمه  و تحه 

 وتأطيِّه وت ييحه. 
 كم نو ت يل   

 أن ناون ةوحدنا  م اة طبخ 
 و د حيد آلخم  يي ُس  جم أه  م أم

 نو يأول أإياح  د قبيل:
 "كانت نذه اةس  كأ صِّبأ ةيغايأ" 

 "كانت تي م  م اةهواح ونم تضمُا ّلذييها" 
  م  يأوم ّلتجسيد اةحمكأ ّليده. 

 ص ُت اةي حاأ األوة  اةتم اةتأيقا  يها 
 يُِّبُم اة طبخ كقهم و يق 
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 و م اةقهايأ نضم اةس  ك  م اة أالم
 ونذنب اة  اةق وم 

ي أ تأفز:   أإياح  ض 
 ان قا ومفس ووموس. 
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 درس
 

 أديليا برادو
 البرازيل

 
 ترجمة د. أسماء غريب 

 
 

 اةد  اسأ راةق سبأ أل  م نم أكثم األإياح  قي ا   م اةِّاةم 
 ةيس األ م كذةك راةقسبأ ةم 

 اةِّاطفأ نم أكثم األإياح  ق أ وس و ا   م اةِّاةم
  م تيك اةي ييأ اإتغل أّلم ةساواظ اضا يأ أخمى 

 أ  م أخبمتقم ّلذةك قائيأ: 
 ةي سكيد  ةأد قض  كل  اةيوم  م اةِّ ل "يا 

اوأ اة تأخ مم  د اةييل"   حت   نذه اةس 
ْظ ةه اةُخبز واةأهوم  أود 

 ووضِّْت اةأد   وق اةق ا 
 ةْم ُتحد  قم ود اةحب  

 تمف راذخ أن أس م  قها نذه اةاي أ.
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 بشارة للّشاعر 
 

 أديليا برادو
 البرازيل

 
 ترجمة د. أسماء غريب 

 
الُم وييك   أي ها اةق هم اةس 

الم وييك أي ها اةجوع اة ذّ ال يتِّب أّلدا   اةس 
 واةفم اةواسم اةابيم 

 ُكلْ 
  د اةِّيم  اةأديم أنُبكف نذا: 

 ةد تستمفح أّلدا  
م:  وكل  إيئ سيجمُحكف رشد 

 اةق فاياظ  اةااتد ائيأ  وإكل اةيدْيد. 
الم وييك أي ها اة  تيُئ راألةم.   اةس 
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 ورقة البحر
 

 مينغ دي
 الّصين

 
 ترجمة د. أسماء غريب 

 

 
 

 اةبحم إجمم واةس  ك 
 اةس  ك أو اقها

 اةتم تقتشم  م اة اح. 
 

 أ  م  تقت م اة  اةس  اح 
 ان ه يقت م اة  األ ض  –تأول وقه أ  م   -وأّلم 

 نم  ؤ قأ 
 ةيس ر ؤ د.  –تأول نم وقه  - ونو 

 
يد   أيد وةدُظ  وونان  اةص 

 ا نساُن  ؤ قا  ال أومُف  ا  ِّق  أن يكون  
 ةاق م أ ى اةاثيم  د اةس  ك ُيحي ُق  م اةفضاح 
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  د اةس  اح 
 كل  ةييأ تسأط رضم أس اك 

  وق األ ض 
 واةس  ك اآلخم

 يبأ  نقاك ةفتمم  أطول 
ك جُل اةداَّ األكبم   األس اك اةث اّلتأ ُتشف

 اة ذّ يضمح ةيل نيسان. 
 

 اناّم اة  األسفل يا أ  م 
 ويقم  اناّم  د خالل  

 ستمْفد اةاثيم  د اةق جوم 
 ان ها أإجا  ونأاط  

.  يشتُِّل  يها األةُم وسط إبكتم 
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 1989الّثاني من حزيران 
 

 ليو شيا
 )إلى شيابو(

 الّصين
 

 ترجمة د. أسماء غريب 
 

 
 * 

 اةجو  ةيس رصحو  
 قيُت  م نفسم 

 تحت اةش  س اة شمقأ
 

 نأمُظ رأصارِّم  وق  أسكف 
ُِّْمكف خدش يدّ  إف

 احساس خا ق ةيِّانم.
 

 ةم يس ح ةم اةوقت رأن أقول ةك 
 وةو كي أ واحدم

  أد أصبحتف  جأم  تال  يتحد ث وقه اةج يم 
 

 أنام اةيك  د األسفل اة  األوي  
 ك ا يفِّل اةج يم 

 ونذا يستقفد كل  طاقتم. 
 



473 
 

 أختبأ رِّيدا ود اةق اس 
 أنخ د سيجا تم 

 وأنام اة  اةس  اح
 

 أسطو م   ب  ا  م نذه اةيحاأ وةدظ 
ا    ةاد  ونج اةش  س قوّ  تد 

   وف قِّقم  د  ؤفتها.
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 ريح
 

 )إلى شيابو(
 

 ليو شيا
 الّصين

 
 ترجمة د. أسماء غريب 

 
 قد ك كاةم فح

 تتحم ُك رخف أ  م كل  ات جاه 
حب   تأفز ّليد اةس 

 
  م ز د رِّيد كقُت أحيُم رأْن أصبحف   يأتفكف 

ّ  ّليت نذا   ةاد أ
 اة ذّ سيحتوفك 

 اةجد ان تخقأكف 
 

 ال ُي كقك أن تاون اال   فحا  
 ال تأول ةم أّلدا  

  ت  ستأتم و ت  ستمحل 
 

 حيق ا تأتم 
 ال ت هيقم  مصأ أل تح ويقم  

 وحيق ا تمحل 
   ت أل كل  إمح راةغبا .
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 ما تصنع ه  العتمة  
 

 زوي فالديس
 كوبا
 

 ترجمة د. أسماء غريب 
 

 
 * 

د  نذا اةم تل  اةأ يُص ُيؤةُم صف
 واةأيُب يتشا   اة  قطم صغيمم 

 أنا أخذُظ إايأ  قُه 
 اة جانيد يسمقون نائ ا  قطِّأ   د اةأيب 

 وفتمكونه غا قا   م اةد  اح
 رشفأأ  د يمفدُ 

 كل  إمح ةقفسه. 
 سأإفجم نذا اةم تلف راةاي اظ 

واح اة قاسبأ ةه.  وباةد  وع اذا ةم أتد تموأف اةد 
 األ و :يا ةهذه اةط مفأأ  م تِّأيد 

حك   أْن تاون ُ جبما  وي  اةض 
 وأنت  تخم راةبكاح. 

 نذا اةم تل سأحتفظ ره  
 وأح يه ّليد ن  تمج كتاا 

ةه اة  يماوأ   ضيئأ.    م  أحو 
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The Dream of César Vallejo 
Translated by Hatif Janabi 

 حلم  سيزار فاييخو
 هاتف جنابي  : د. ترجمة

 

 
 
 

( أْن يتمكقم طوالف نذّ اةسقيد    ا كان وي  )واْسكا انف
 ُ ْمتحال  ا ّليد وزةأ  و وظ  د اةجوع. 
ه ُسحب    تاةسا أ فامف  شهد  تحجب رِّضف

 تتدة    د تيوا اةس اح 
  م ةحاأ  واّلمم 

ْفحا   ة فْحُت نفسم  تسيأا سف
 كقُت أوثُم  م كل  صِّدم 

 ن تاظ كان يسقدنم حيقا ةاد   ا اتتزُته  د 
 ركسم ضيم أو ا قتيد 

  جأم س ُِّت طمقا وي  اةقا ذم
 وو نم   أيُت ت تدُّ ةم  د يد اةهاوفأ 

 ُإبكْت  م ُوقأها وف فقأ:
  بموك  ةك اةأبُم اةجديد!

 صمخُت 
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 ةم أُ ْت رُِّد  م را فس 
 ) ما ا قفبيفها ُ تُّ  م ّلالنّ( 

  ازةُت  م ّلدايأ اةطمفق
 ُق حوةمونذا اةدم اة ما

 ةيس اال تمتييُأ اةِّاإأيد.
 

  : أعلى جبال البيرو.Huascarán -* واسكاران
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 صحراء
Desert- Pustynia 

 
 الشاعر والمترجم العراقي د. هاتف جنابي 

 
 أن    حيُت   أ حباُظ   ل

 تقأم اةشب اكف قبل اةقوم 
 أيتها اةصحماح

 كي ا وبمُظ غارأ  
 اةجذوع اةخاوفأوتدُظ خيف 

 ومباظ   ح  يأ  راةحاة يد 
 يتدا ِّون راتجاه اةفماغ 

 أيتها اةم ال 
ّف  د كثمم اةفحص   تِّبْت ويقا

 واإتا   ق م اطباُح اةِّيون 
 

 أيتها اةصحماح
 يا إبحف اةخيون 

  م  سا  اةِّاصفأ 
 ّليقم وبيقك رحم  

 ويم  أْن أوبمه 
 ّليقم وبيقك نذا اةسماا.
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 جالسا قرب قفير نمل
 

 هاتف جنابي 
 

 اآلن أتيُس ُقْماف قفيم ن ل  
  تأ ال قيُت سارأ  صا دا  م  كانم 

 ةِّل  اخوتم  م نذا اةِّماح يفه ون ص تم 
واّ  رخط يد ةيذناا واة جمح  ت م  اةق ال تج

 نونف ة سم
 تاةسا قما قفيم اةق ل

  تِّي  ا  صغيا ة وسيأ  اةحيام
 اةتم ال ُتس م حوةم. 

 
 

 قبضة الريح
 

 سأ حُل وقام غدا أو رِّد غد 
 سأقول  ا يقبغم أْن ُيأال 

ّف اةشما    ةغتم اةبمُق وُسكقا
 سأ حُل ال إك  ّلي ح اةبصم 
 ةاققم سأرأ  حت  اةقهايأ 

 كأبضأ اةمفح 
  م اةِّاصفأ 
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 رقصة الموت
 

 وصيتقم اوالناظ  ود اةد دج وإتماحاته
 وحأوق اةو  أ/  غم كونم ُ ْستيفا ُقْوتم 

 اةهاوفأ  د  م 
 حذ ُتها  ما ا  م أغيأُت اةحسااف  استمحتُ 
 ةاقهم تذكمونم رِّد أحداث وانّ اةما ديد 

  د تديد صا  ّلمفدّ يفُغص  ّلها 
 قيُت يقبغم اةاتارأ ةي متم األوي  

 خاطبته: اةهم 
 كْد  حي ا وةو  مم واحدم   ِّم

 ن م يقزف  م اةطمقاظ 
  وحم  ِّيأأ  وي  غصد اةخمفف

 رأس اح  فْد سأطواّلمفدّ حا ل  
 اةهم  نذا ةيس وقتم   تاح  

 أزْح  خبمفك  د سجل  حياتم.
 

 أيها الملّثمون 
 

 أيها اة يث ون راةسوان 
 اةغا قون راةغازاظ واألسيحأ 
 كف وا ود أناح نو  وز ائيل 

 توق فوا ود حصدج أخوتم األّلمفاح
 

 أيها اة يث ون راة اضم 
 ا سحوا اة جال ةيوضوح

 سم اآلةهأ أيها اة يث ون را
 راسم اةصحماح واةغارأ 

  ال تغيأوا كومف األ ق اة ضمح 
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 إيقاعات
 

 خطوم  م اةفضاح  م ووأ راةِّصفج 
 أكثُم نفِّا  د كي اظ  نون  تاح

 حا ُم نجم  يم س ّلمجف نخان  
طأم   د اةسهم  م كِّب أخيل  أإدُّ وف
  جْحيُأ وشق   م اةِّ مج نحو اةخالص 

تكف ره  ْفُم اةذّ وودف  اةس احنم اةسج
 أنث  تيوذ رإيأاعج اةُأبل 

 أْطهُم  د كاند  
 ُيسب ُح راْسم هللاج نها ا 

 وفأتُل ةيال أحالمف اةحاة يد 
 أيتها اةغي ُأ اةِّزالح 

  أحييكج  د أو اق اةج وع 
 

ل    َنص 
 

 اةجقوُا اةم  يجيئان  -اةش اُل 
  د اةأطبج  ب ا  د اةصحماح
  د آ ا   أس  خط ها اةشمقُ 

 تقح اةغموا كم نمانا وي  
ا  م اةقوم واةيأاأ   أقب ُل ةْ ِّفهف

 وي  نصلج اة فحب أ 
  ا ّليد 

 اةشموق واةشموق.
 

 د. هاتف جّنابي 
 شاعر ومترجم عراقي  
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 وسية آنـا آخـمـاتـوفــا قـصــائـد للشاعرة الرُّ 
 ترجمة: د. برهان شاوي 

             
 

 د. برهان شاوي  العراقي  وائي والمترجمالرّ            الّشاعرة الروسية آنا اخماتوفا               
 

 . الملك ذو العيون الرمادية 1
  

 اة جُد ةك أيها األةُم اةذّ ال يهدأ..
  يأد  اظ أ س اة يك ذو اةِّيون اةم انيأ..!

  ساح خمففم.. 
  ساح خانق.. 

 ّلهدوح:ّليق ا قال زوتم  حيق ا وان  
 ) أتِّم يد  انهم  وةحسد اةحظ  وتدوا اةجثأ..

 وقد إجمم اةبيوط اةهم أ..
  سكيقأ اة ياأ..تيك اةفتيأ؛ اّل يض إِّم  أسها 

  م ةييأ واحدم (.
 ّليد األحجا  وتدوا غييونه..؛ 

 حيق ا  ض  اة  و يه اةيييم..
 سأوقظ اّلقتم اآلن..
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 سأ س  ويونها اةم انيأ.. 
 إجمم اةحو :   د خيف اةقا ذم ته س 

 ةأد  حل  يك ود نذا اةِّاةم.
 1910 د  ج ووأ “اة ساح”  

  
 . قبو الذكريات  2
  

ا رأنقم أويُش حزفقأ..   ال ةيس صحيح 
 واةذكمفاظ تقسل   قم.. 

 وإنقم ضيفأ  أي أ وقد اةذكمى..
 وإنها تِّذّلقم..!

  حيق ا أنبط اة  اةأبو  وبيدّ  انوسم.
 يبدو ةم   أ ص ت أخمس 

 ن تاظ اةسي م اةضيق..!يدو ّ وي  
 وفتِّاة  نخان  انوسم. 
 وال أستطيم اةمتوع..  

..  ّليق ا أومُف رأنقم ذانبأ اة  ودّو
  أ تو..
 وأّلتهل..

 ةاد ةيس نقاك سوى اةاي أ..
 واةسكون..!!

 اذن..
 انته  احتفاةم..!

  ها نم  ال ون سقأ قد  مظ.. 
  قذ أن قانوا اةقساح اة  نقا..

 ونقا..
 اةفجو   د وند اةشيخوخأ..  اظ سيد 

 ةأد تأخمُظ..
 ياةيفاتِّأ.. 

 ةيس ويم  أن أظهم  م األ اكد اةِّا أ.. 
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 ةاقم أة س اةجد انف اة مسو أ
 وأتي ر س نفح اة وقد..

 ياةيِّجب..
   د خالل نذا اةجدا  اةمطب..

 كل نذا اةِّذاا..
 ونذه اةحك أ..!!

 ات أدْظ ز منتان خضماوتان.. 
   أ قطأ ت وح: 

 ةقذنب اة  اةبيت..!.
 ةاد..

 أيد ّليتم؟؟ 
 ّلل أيد وأيم..؟؟ 

 1940 د  ج ووأ “اةيماع” 
  

 . كليوباترا3
  

 “كم  د ظالل اةيياةم اةج ييأ
 تضم قصو  االسكقد فأ؟؟” 

 )ّلوإكيد( 
  

 رِّد ا قبيت إفتم )انترونيو( اة يتتيد.. 
 وبِّد ا سكبت اةد وع أ ام اةأيصم اةجديد..

 اةخدم واةحاإيأ..وحيق ا خانها 
 تِّاة  ضجيج طبول اةقصم 

 تحت ناماظ اةقسم اةمو انم.. 
 حيث تستِّمض آخم األسيماظ ت راةها..

 ن س ذاك اةفا ع اةطول رأيق: نيا يا أنت.. 
 و ثل وبدم.. 

 ُن م ّلها ةيسيم أ ام ناظمفه..
 ّلل..

!!..  وةم ييتفت رِّقأه  حت  وةو  ضوال 
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 راألطفال..آه.. غدا سيِّتقون  
 ةم يبق  د اةوقت اال اةأييل..

 اذ وييها أن تتبانل اة زاح  م اةسانم اةجدن..!!
 وباأل ِّ  اةسوناح.

ا غريم  متِّشأ..   أةأت يد 
 وي  ذةك اةصد  األس م   ونوأ..!!!

 1940 د  ج ووأ “اةيماع” 
   

 . شجرة الصفصاف4
  

 ن وُظ  م اةسكون اةالزو نّ..
 نذا اةأمن اةفتم..  م غم أ أطفال 

 ةم أون س اع صوظ ا نسان.. 
 ّليق ا كقُت أ هم صوظ اةمفح..
 ةأد أحببُت اةقباتاظ اةشائاأ.. 

 وشبأ “ اوم اةح ام”  واةأم اص..
 ركما أ واإت  ِّم كل اةِّ م..

  هم تتأوه  ِّم..  
 حيد توةول أغصانم راكيأ..!

 ونم تموح وقم  حيق ا يقتاّلقم األ ق.. 
 ياةيغمارأ..ةاد. 

 ورشُت أكثم  قها..!!!
  

 نقاك   أ  غوم واةأأ ألصواظ غمفبأ.. 
 ةصفصا اظ أخمفاظ يأيد إيئ ا  ا. 

 تحت س ائقا..!
 اةس اح اةأدي أ نفسها.. 

 وأنا أص ُت..
 وكأن ا  اظ أخم..!!!

 
 1940 د  ج ووأ “اةيماع” 
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 . الهالك المحبب 5
  

 ةأد تيبُت ةقفسم نالكا  حببا..
 واحدم ا م أخمى..ّلاليا 

  ياة صيبتم..!!
 ان نرذه اةأبو  نم نبوحم ةاي اتم..! 

 و ثرل غمبان تحروم..  
 يوخزنم ن م اةقأم  اةحا ..

 ونكذا اغتصبْت حبم 
 أغقيأ  وحشيأ  ّلهيجأ..!

  
  ِّكف أحُس راةِّذوبأ.. 

 وباةأيظ. 
  أنت قمفب  ثل اةأيب  م اةصد ..

 أوطقم يدك..
 واست م ّلهدوح..

 أتروسُل اةيك: اذنب انقم 
 ونوقم ال أومف أيد أنت..!

  
 ال تقانيه.. 

  سيكون ناكم ا ةيج يل.. 
 اذا  ا كان حيا وتقام ةحبم..!

  

 anno Domini” 1921 د  ج ووأ “ 
  

 . الـظل6
  

 “ را اةرذّ تِّرم ره نذه اة رمأم ورد سراوأ اة روظ؟”
 )أوسريب  قدةشترام(

  

 اةثياا..نائ را ةدّ أت ل 
 نائ ا اة تفرمنم..

 واألّلهر  ّليرد اةج يم..!
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  جريمف تأتيقم  د قراعج اةسقواظ اةأتييأ.. 
 واةذكرمفاظج اة فتمسأ..

 تترأ تح أ ا م. 
 ّليق را صرو م وتهك اةجانبيأ 

 وري  زتاج اةِّرمبأ اة اري أ..؟
 وك را سأةوك ذاظ  رمم:

 نرل أنت  رالك أم طرائم ؟ 
 إراوم : أو ك را وصرفك 

 أنرت  رد اةأرش..!
 نكذا يقه رُم اةضروُح اةشفيف رإنسرياا 

  رد ويقيك اةأوقازفتيرد..
 وبرمف أنردارجك اةسرون..

 أيهرا اةارل.. !!
 ةارد اةسر اح اةصرا يأ..

  ريوبيرم..
 اةرسهران..

 واةيي ريك اة تفت رح..
 وأنرتج  أيتهرا اة رمأمُ اةثال يقيأ..

 اةِّرانّ  اةخراةم  د اةسحاا..وفرو ك 
 كريهرا أنراتت ذكرمفراترم..

  رال تقتصرب  ثل نرذه اةرذكمفاظ أ را م..
 أيهرا اةاررل..!

 
 1940 د  ج ووأ “اةيماع” 

  
 برهان شاوي 

 روائي وشاعر ومترجم عراقي مقيم في ألمانيا 
 

 
آخماتوفــا وصدرت ضمن مجموعة ” قدا  جنائزي تمت الترجمة عن الروسية، وقورنت بالترجمات األلمانية لشعر 

 وقصائد أخرى”
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 قصائد للشاعر القس جوزيف إيليا

 
وري القس جوزيف إيليا    الشاعر السُّ

 
 هّيا للمحّبةِّ                     

 
ف تاّلجُيقا أّلونا  ت يِّ ا واحد  قد كانف طيقا                  وإنَّ لّلا 

 حيام  توقجُظ ا نسانف  يقا                  نبتغيها هي ا ةي حب أج  
 

 وال حما  تو  جُ قا األنيقا             ال صيفف  و تافيم  وقهم  
 وتهال  أ تمف اةبيوى اةيقا              كفانا ظي أ  ند ْت  ؤانا

 
نيا ُخطانا ُم  بُّقا نجِّف  ا وييقا              ّلهذا تِّشُق اةد   وف طج

 
 جوزيف إيلياالقس 

٢٠١٩ –  ١٠  - ٣١ 
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 سورّية أحلى وطنٍ 
 

 أنتج األقوى  جْد ذّ اة حدج 
ا  م كفدج  ّْ أّلد   ةد ُتطو
 وستبأيدف وموسف اةز  دج 
 سو ف ُأ يا أحي  وطدج 

 
  د شُق رساتيُد اةحأفبج 
 واة جُد سقاُه  م حيفبج 
 وحف اُم  مانا  د ذنبج 
 واة الْذقي ُأ أّله  اة دنج 

 
 أحي  وطدج سو ف ُأ يا 

 
حمُ   طمطوُس يِّانُأها اةس ج

 وةقا رُأقيطمم   خمُ 
 واةمَّق ُأ يح ُيها اةق سمُ 
 وسوفداُح  ن ى ةيفجتفدج 

 
 سو ف ُأ يا أحي  وطدج 

 
و ج  بيم  يزنو   نيُم اةز 

تجقا وتهُ   ةيخيمج ووز 
  ا أت يفها ن وا تيهو 
دج  جف   ا يأ  أ أالف اةش 

 
 سو ف ُأ يا أحي  وطدج 

 
 يتوُق ا نسانُ وةح صف 

قانُ   اْذ  يها   م  وتج
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 و نةبف يِّيو ّلقيانُ 
 ال يهدُ ُه  وُج اةِّففدج 

 
 سو ف ُأ يا أحي  وطدج 

 
كهْ   واناْم  ا أغقانا اةحسف

 وا أأ  ت شم كاة ياهْ 
 وقها ةد تمتحلف اةبمفكهْ 
 وستحيا نغ  ا  م األُذنج 

 
 سو ف ُأ يا أحي  وطدج 

 
 يا سو ف ُأ أنتج اةد  اُ 

 يخذةفكج اةم اُّ قو م ةد 
ِّبُ   ّليديكج سيقهاُ  اةص 
نج  وُح اة  اةبدف  ةتِّونف اةم 

 
 سو ف ُأ يا أحي  وطدج 

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠١٩ -  ١٠  - ٢٥ 
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 لماذا أكتب ؟                     
 

 ان  ا كم  مف ذاتم أت ان                     أكتُب األإِّا ف ال كم أتبان  
ُِّم   واةف م يمسُل ظالًّ و يانا              وغيثم  م صحا ى نْس تْم اةش ج

 
تم  يهج وضِّفم  تمانم   م م   حال  رهج أزناُن تانا                      قو 

 وتمانم  يهج قد أطيأُت آنا                     وبأخمى واتز ا كي ْت طبوةم
 

ْي م توُع نْفسم  ف                  ان ُه حمبم وسج  انا و غيفم  مَّ أحيا ةْم إج
 وكال م  م ن واج اةِّْتمج تانا                     و زا يّم ُأصي يها رصبحم

 
 وحياتم وُ ب  وأيم سبانا                  نو إوكم وو ونّ نو  وتم
بانا                 أكتُب األإِّا ف كم ال أتالإ   وةام تحيا أساطيّم صج

 
نيا انتصا  ا  ا نسمف حمو م  م س انا ُ طيجأ                  وةام أتقْم  د اةد 

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠١٩ –  ١٠  - ٢٤ 
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 أعطنا سالًما            
 

قا  ب م  وأطفجْئ تذومف اةحماج                  سال  ا أوطج
 وأإأْتقا يُد اةافْماج                   أد  اتْت ح ائُ قا

 
قا  ب م                   سال  ا أوطج

 و يقا ن  مْظ  فحُ               صاّليحُ ةقا انطفأْظ 
ْيبج                   وأن ْتقا ت اسيحُ   وذْققا قسومف اةصَّ

 
قا  ب م                     سال  ا أوطج

             
ُفقا                سيوُل اةحأدج تجُمُ قا           ووفْصُف اةجهلج يقسج
 ذّو و نُم اةُحب ج وت                وكفُّ اةِّقفج ُتتيجُفقا

 
قا  ب م                سال  ا أوطج

 
 وال ّلد   وال إجمُ               وال  مح  وال س فمُ 

ْطبج            وصوُظ اةحق ج يقد مُ    يا ةفااوأج اةخف
 

قا  ب م                 سال  ا أوطج
 

  آقيقا ّلال غفْ ضج         نجوُع نتوُه  م األ ضج 
 و جْد صِّب  اة  صِّبج          ضج تد  ُمنا ُخط  اةم  

 
قا  ب م                سال  ا أوطج

 
ا ا             كفانا نشُِّل اةق ا ا ُم اةد   كفانا نهدج

 اة  اةبقيانج واةخجْصبج             يا طوباُه  فْد سا ا
قا  ب م                سال  ا أوطج
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قا يبأ    ال نخزى وال نشأ                   سال  ا أوطج
ن  أنأ   وتحيو  جْشيُأ اةد  اج                 رهج تغدو اةدُّ

 
قا  ب م                    سال  ا أوطج

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠١٩ –  ١٠  - ١٧ 
       

 طوبى لصانعي الّسالم     
 

 بمناسبة يوم الّسالم العالميّ          
 

 ال نغ أ  ال اّلتسامُ             األي امُ ت ضم ّلقا 
 رجو جها أةغامُ                  تأوُننا ة هاو  

 
 وخيبأ  وظالمُ             توع  وقهم  و وظ  
نا سيُل حما    وبغضأ  وانتأامُ              يهدُّ

 
 وقها يغيُب اةحف امُ              راةق ا ج تفق   بانا
 تحيا وال أحالمُ              ال و نم  ال سواق  

 
 تأتم وال أنسامُ              وال سحائُب  ْام  
 يِّيو وفِّيو اةمُّكامُ             وكلُّ إمح  خماا  

 
المُ            ونكذا سوف نبأ   اْن غااف وق ا اةس 
 كم تقتهْم اآلالمُ           وونوا اةيهج اصقِّوهُ 

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠١٩  – ٩  - ٢٣ 
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 أشتهي الّسهر                
 

هما باحج أإتهم اةس   كأن قم أنا ُس اةأ ما                اة  اةص 
 ونغ أ  ال تهجُم اةوتما                        تجمُّنم ةُه سكيقُتهُ 

 
  م اة ييلج يا  ا أت لف اةفجافما                   أالحُق األ اا ف أطيُبها

 ت أُل صحماحف غدّ  طما                     تصاحُبقمنأي أ  تأتم  
 

جما                     وقهوتم  ِّم تما ُأقم  تد ُم وق ْم اةغْفوف واةض 
 أقمؤنا وأ ُِّد اةق اما                     ّله  أ  آتم اة  كتبم

 
ففما                  و وقف أو اقم تمى قي م ها اةس   يهوى اة  ّلياضج
 ّْ ُه ّليد  و ا ركهفج ناخيم استتما                    أكتُب  ا أحسُّ

 
ب ا  ا قد ّلها اناسما                       قشغجال  ُ مت جب ا ةغتم   صو ج

ُِّم تأتيقم  الئُاهُ   ُتقبجُت  م حدائأم إجما                   واةش ج
 

حوج ة سُتها  ا   ما  أتتقم  د وحيه                 تأوُننم ةيص 
 

ِّفما                 وإن قم راق  وي  سهمّ   اْذ  يهج تق و قا ُأ اةشُّ
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠١٩  – ٩  - ١٩ 

 
 



496 
 

 ما في الّنساء " كمريَم "
 

 كّل عاٍم وأنتم والعالم أجمع في أحسن حاٍل بمناسبة عيدها المبارك اليوم
 
 ومباركة  هي ثمرة  بطنك " " مباركة  أنتِّ في الّنساء 
 ٤٢:   ١لوقا  -اإلنجيل المقّدس  

 
 " وجعلناها وابنها آيًة للعالمين "

 ٩١األنبياء  -القرآن الكريم 
 
 

 أمٌّ ةال ج اةاونج  شمقُأ اةجبيدْ                 ا  م اةق ساحج " ك مفم  "  م اةِّاة يدْ 
ِّواف رطهمجنا انمفدْ                     وذ اُح أذنيتج اةش   أنشونم  أ سْت ةدنم اةد 

 
كمج ةيم اج  اةُ ِّيدْ                   ح يْت ّلال  ُتل  " يسوعف " ّلبطقجها  وتهي يْت راةش 

ُأ ا ةهج أذاققم  نجِّ  ا تدوُم وقو م  ةيست تييدْ                        قاةت : أنا أف ف
 

  م األ ضج أسِّ  ال أُناُن وال أُنيدْ                         غدوُظ سا يأ  أ يُض نأاوم  
ن  ُا األتياُل اي انْم اةث  يدْ                 أمَّ اةُ خي جصج صمُظ تغبُطقم اةدُّ  وتطو 

 
 و الئك  ود يفْسمتم وود اةي يدْ                     يا ّلهجتم ر خي صم قد قاننم

 س  احج ةكج اح ييهج كلَّ حيدْ  جُد اة                 يا "  مفُم اةِّذ اُح " يا ا مأمف اةتُّأ 
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠١٩  - ٨  - ١٥ 
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 ال وقت عندي 
 

 ال وقتف وقدّ
م ا رجيوشج وقتم  كم أويشف  حاصف

ا رسالسلج اة الوقتج   ان قم أنس  اةز  انف  أيَّد 
 توقُفقم وجوز  ون وْت أحال فها

 ةتأولف ةم :
 كد نكذا -

مفمف ال تحتمْم ايأاعف ساوتجكف   اةس 
ْق  ا يأالُ   وال تصد 

 ود اةت وا فخج اة تم  م اةاونج 
أج ةغوجنم   ال تأرْه رضج 

ْق  أط صوت ا يأولُ   صد ج
 رأن كف اةباقم رجغما يا حكاياظ  ُيِّاُن غقاؤنا 

 وبأن كف اة اإم 
نيا    أوقجْف ساوأف اةدُّ

 وُقْل :
 ان ْم اةز  دْ 

 
ُه  ت   ةْم تقاسْم أغصاُنهُ   وف دُّ ةْم يدف

 ولف ةْم :ةيأ
 ةْم أ شج رِّدُ  -

  هل تفمانم واصال  يو  ا اة   ا أإتهم 
 وأصارُم اة وت  تمق جُِّقم رخيطانج اةافْد ؟ 

 
 وفجيُئقم صوظ  غمفب   د رِّيد  قائال  :

 أنا صوُظ أسئيأ   -
 أ ت ُش ود تواا  واضح  

 ةاق قم أإأ  رأسئيأ  
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ها وةسانفها  ُن وتهف  تجد 
ا اة  سجدج   اةِّفدْ وتجمُّنم وبد 

 
  اذا سأ ِّلُ 

م  سفقم   واةز  اُن  كب جل  ةمف ساودّ و حط ج
مُق ةحاتم  ق م   وفسج

 وفتمُكقم آلظ  
 نحوُه أ شم ّلال قفدم  

 ووتُه اةوقتج ةْم يغدو و ْد ؟ 
 

 كيف اةخالُص يزوُ نم ؟ 
ها   و ت  أ ى نْفسْم تحي جُق ُحم م  رجقاحج

 ال قيدف  يها 
ْد ؟   ال  سف

 
 وأنا نقا 

ها  مسم تساّلُق  ف   حف
ّف ناتف ا :   أإدو نشيد

 ال وقتف وقدّ كم أ وظف  -
 وتح يوا نِّشْم اة  قبم  
كوظج   يخي ُم  وقُه ظلُّ اةس 

 و يهج تخُقُأقم ّلما ُد وحدتم 
 وو وُنكم 
 وبكاؤكم 

 وبخاُ  قهوتجام 
 وغيُم  ج ائجام 

 ال وقتف وقدّ
  ا حيوا وق م 

ا  م ةحاتم   نوونم غائص 
ا ود ذاتمف األس     و فت جش 
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 اة تم ُط جسْت  ِّاةُ ها رطيدج نواتسج اةت ا فخج واألوقاظج 
 وي ْم أّلتقم ةمف  م  كان  

 ال ز انف رهج سكدْ 
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠١٩  - ٧  - ٢٣ 

 إبحار
 

م ا   ُ بحج
 ّ ط ج غد  نحو إف

  وقف ظفهّم حأائُب أ سم 
 أسيُم يِّذ ُّلقم  جْأُيها 

 يسأُل اةبحُم : 
 أيدف ست ضم  -

 ذاتجكف ونل ستمى وشبف 
 يق و وي   اّلياظج اةبِّيْد ؟ 

 
ْبهُ   ةْم ُأتج

 غزا اةص  ُت نْفسم 
 وصمُظ أناُم كثيم ا 

 ةِّي م أ ى  م  قا م 
 سحائبف تح ُيقم طائم ا 

 رجقاحيدج  د  فشج ضوح  وُسقبيأ  
 ونقاكف 

 سأخيُم ود تسدّ  ا تبأ    د اةط يدج 
 ُ متجي ا أْن أصيمف غ ا  ا ك ا أإتهم 

 اةس  اواظج راحث ا  م 
ُبقم  د تديدْ   و  د سُتقجج

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠١٩ - ٧ - ٦ 
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ين  يا رجال الدِّ
 

ين ورجاله وعلى األخّص في الّشرق لهما الّدور األبرز في تشكيل وعي الّشعوب وتحديد مسار   مازال الدِّ
ين مسؤولّيتهم هنا عظيمة  جليلة  ،  حاضرها ومستقبلها فلمن نشر منهم ثقافة الحوار  ،  وعليه فإّن رجال الدِّ

وأّما اّلذين منهم على الّنقيض من ذلك ، والّتسامح والمحّبة والّسالم له الّتحّية والّتشجيع والّتقدير والّدعم
 قد عمدوا إلى إثارة الفتن والقالقل والّضغائن وإشاعة الغلّو والّتطّرف والجهل فإّني أقول لهم :

 
يدج ني ا ةخطاا     يهج ُحبٌّ وسالم  ونأاحُ                       يا  تالف اةد ج

  يهذا قد أتانا األنبياحُ                             وا تأاح  رِّأول  وقيوا  
 

ْيُق  قها تِّساحُ                          وكفاكم ّلثَّ أحأان  كوْتقا  ناُ نا  اةخف
أام  وبالحُ                          نذه أوطاُنقا أ سْت يبار ا  كلُّ  ا  يها سف

 
 ود حيام  نشتهيها غمباحُ                     رُِّضقا يقهُش  م رِّض  وإن ا 

ِّقا وُتِّقا  واستبدَّ اةجهُل  يقا واةغباحُ                  أيد ت ضونف ّلقا ؟ ضج
 

 أةُسد   يقا وومَّ اةق ْفسف ناحُ                       أقفمْظ ننيا حكايانا و اتْت 
 األوطانف  ق ا أ نياحُ سمقف                     ان قا أسمى وتمح  وضحايا

 
قا ةمْ   يبقف  يها زنمم  ةْم يبقف  احُ                    تاحنا اةبمكاُن أ ق  أ ضف

ْبقا أيد ت ضونف ّلقا ؟  هال    واناسمنا ونوى وق ا اةم ناحُ                    تِّج
 

يدج يكفم وةتِّونوا  ةيقاّليمج ند ى  يها ا تواحُ                   يا  تالف اةد ج
ف   واة ذّ يبغُض تقفيهج اةس  احُ                       ُحبٌّ وي ج وا اةق اسف رأنَّ لّلا 

 
  ا  ض  ةيفوزج اال  اةِّأالحُ                      نذه نووُتام راةِّألج تق و

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠١٩ –  ٧ - ٢ 
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 ستأتي رياحي               
 

ؤى تقاحم                 وأ ضم اة  صباحم  تقاُح اةم 
 رهج ناسي ا تماحم                  اة  اة جدج سوفف أويو

 رافهّم  د اةم ج احج                       إن م كمجنُت طِّق ا
 وُذة ْم وغزوف ساحم                     وإن م سئ ُت قهمّ 

 
 أ اهُ  د اةُقواحج                   و ا ودُظ أ تضم  ا

   احم ُتمفقم انسكااف                        وةد أقبلف اةباليا
 أسيم ا و م انبطاحج                      أنا اةُحمُّ ةد تمانمْ 
 خيوةْم وال سالحم                      وةد ُتسأجطف اة قايا

 
 ن ا  ْهوف  م انزفاحج                     ونذا اةضباُا  ه ا
كوُظ  ان   ياحج                      ونذا اةس   ُأالإيهج راةص 

 وتغزو اة دى  فاحم                  وفف تأتمأنا اةُحمُّ س
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠١٩  – ٥  - ٢٩ 

 

 وإّني كنت  وسأكون                 
 

م                        وإن م ةد أنامف وي  نوان    وةد أ ض  رإذالةم ووفض 
ْل تا فخف أ جان  تجي   قا                        وسف  ووفْمضج رُطول   م وواة ج
ْبكف رأن قم رفطفل  وأن م واوقج صوظف نفْبضم                         ُيجج  أخذُظ  جدف اةص 

ْيِّ ا  ْم ةمف اةُطو اُن ضج ْ ضم                   وةْم يكسج  وال اة ييُل اةطوفُل أزالف وف
ي ْت ةحدف ُوونّ  وةْم ُتوقجْف  فاُح اةغد ج  فْكضم                 وال األحزاُن إف
 ّ ْفضم                   رأجيُت أصا ُع األإباحف وحد  وةْم تقجْح ّلتهشي م وخف

و ُّّ أ ديها ّلالنّ  وةهتم ّلثواج اةِّجز ج أ ضم                      أنا اةسُّ
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠١٩ –  ٤ - ٥ 
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 سبعون                    
 

 الّتشكيلّي المتأّلقإلى صديقي األديب الّشاعر والفّنان       
 Sabri Yousefاألستاذ " صبري يوسف "          
 بمناسبة وصول إصداراته إلى السبعين كتاًبا         

 مع دعائي له بسبعين إصداًرا آخر            
 

ْثُل اةِّتيقج                 " سبِّونف "  انقْأ يا صديأم  وحديُثها  ج
وحج قد  ْبمج اةض   ُكتجبْت ةتوضيحج اةط مفقج                       كتب  رحج

 
   جدف اةبمفقج اة  اةبمفقج                         ةْم تقطفْئ أضواؤنا
ُب اةو ى  يضف اةم حيقج                          تزنو وفق و زنُمنا  يفهف

 
ُِّم حيو                         نذّ حكايا ُتْشتفه   كاةِّأيقج واةش ج

 تيّو يدف اةص  تج اةِّ يقج                       م كل ج سطم  صمخأ  
 

ْيمج اةم قيقج                           وةال ج خاطمم   م    يحكم ودج اةس ج
 

نيا : نقا فجدج استفيأم                         وفأوُل ةيدُّ   جْد قبمجكج اةِّف
 ُت ح  ّلماكيُد اةحمفقج                           وتد َّأم  طم ا رهج 

 
يقج                         ةقِّيشف و م ا نانئ ا ُم كلُّ ضج   يهج ُيحاصف

 ت شم اة  غدجكف األنيقج                   " صبّم " نقيئ ا يا اة ذّ
 

ب ا  ةدخولج تا فخ  ومفقج                           ُنْم ظا م ا ُ تأن ج
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠١٩  – ٣  - ٢٦ 
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 بالح بِّّ                     
 

 قد أحسَن صنًعا َمن جعل للح بِّّ عيًدا              
 فلنعيِّد               

 
مُ   وصوُتُه  م آذانجها نغفمُ                   راةُحب ج واةم جْ قج األ ُض تبتسج

ُققا  وتقثقم  م ُون   ةقا اةأج فمُ                       واةق هُم  م ظي جهج يصانج
 

ُحُب اةُحْبي  راةُغيوثج اة   حأوةجقا تأتم ّلفْوُحها نجِّفمُ                  واةسُّ
مُ                       ال إمحف و  ا نمفُد ي قُِّقا واةم ت شم ّلقا قفدف ْواف اةد   صف

 
مُ                   ةقحتسْم كأسف اةم ا ج  م  مفح    تديُدنا راةأديمج ييتحج

مُ                       ال نشتام ال تفاجلُّ وْ بتُقا  وق ا يغيُب ا وياُح واةهمف
 

قا اةافيجمُ                   راةُحب ج تصحو أنساُم ن ستجقا   وفقتشم  م أ وانج
  م كف جقا ويفمُ  ةيخجْصبج يزنو                     وفمقُص اةو ُن  م حدائأجقا

 
مُ                    نيُ ُس أتفانف اة جدج نِّشُأها  وُخْبزف  ا نمتو سوفف نيتهج
أفمُ                   نِّيو ونس و األز اُن تز ُوقا  غاراظج  وح  يفْبي  ّلها اةسَّ

 
د   يها نالف إهوتفهُ   وال حأون  وال ّلها أةفمُ                      ال حاسج

مُ                    هو اةحياُم ضاحكأ  راةُحب ج تي  وفختفم وْد ُتُخو جها اةِّدف
 

 القس جوزيف إيليا
٢٠١٩  – ٢  - ١٢ 
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 هو األعمى
 

 " مينا رغيد عسكر " 
طاةبأ  وماقي أ  وبأمف أ  نم األوة  وي  ت يم أقمانها  م تا ِّأ اة وصل  م اةِّماق وةاق ها  اقدم  ةيبصم 

وي  ت ي زنا ُت قح استثقاح  ةتِّييقها  ِّيدم   م اةجا ِّأ  د قبل  ئاسأ  جيس اةوز اح غيم  وك كا أم  ةها  .  ت ا  ا
أن  أ م تِّييقها يصطدم ّلمئيس ةجقأ  طبي أ   تجم ن   د األخالق وا نساني أ  يِّي منا رِّانتها قائال  ةها ركل   

 غياأ  و وونأ  وح اقأ  : 
ي م  وةو وقف اةِّاةم كي ه ةك نصيم ا و ِّيق ا ونسم نذا أنتج ضمفمم  ال تصيحيد ةيِّ ل وأ م تِّييقك ةد 

ا ةألنا اةِّمبم  ووزفم ا ةي ِّا ف اة صمف أ ونو ضمفم   . اة الانسان أن  "طه حسيد" كان أستاذ ا تا ِّيًّا وو يد 
وس    د يقس  "نو يم    ونسم أن  كثيم ا  د اةِّباقمم وبم اةت ا فخ كانوا و يان ا وةاق هم كانوا أرصم  د اةج يم

ان ّلد  اّلت " و " تون  يتون " و " نيييد كييم " و " وبد هللا   ا  ّلد ّلمن " و " حس  " و " واة ِّم ّ " و " رش 
اّو " ؟    واةأائ أ تطول اةبمنونم " و " سي د  ك 

ا أي ها ا خوم واألخواظ  م نذه اة بدوأ ضد  نذا اةجانل وذةك ر شا كأ نذا اة قشو      يقتِّاطْف ت يِّ 
:ةيصل اة    " يقا " أم نذا اة النكتو ؟ أكبم ودن    كد   د اةق اس حت   ُيِّمفف  د نو األو   رحق  

 
مْ   تف اال   يكج قْد نوَّ ْ                     نو األو     ا أرصف
 حدائقف يأاأ  أ  فمْ                       وةْم يمف وْأيفكج اةز انمْ 
 ةييثجمف خدَّكج األطهفمْ                         وال ق م ا اةيكج سِّ 
 تِّانُق حأيفكج األخضمْ                         وةْم يمف غي أ  ُحْبي 

 

كَّمْ                             وال أ واهف أطيا       ْت  م  غمجكج اةسُّ
ا سأْتكج  ؤ ى  ن  وقبمْ                       وال  وح   تُمشُّ وي  اةدُّ

زالن  و   ألتيجكج أصبحْت وسكمْ                        ةْم يمف كيفف غج
 تصيُم ةحم جكج اةد  تْم                            وال أتفانف أونيأ  

 

مْ                     نو األو   نِّْم أو    وصاُه ركف جهج ُتاسف
ْذة   األخطفمْ تدوسيدف اةِّف                          وأنتج ّلمقصأ  تف

 ووقدكج ناُيُه يسهمْ                       وفحُضُقكج اةغُد اآلتم
 ضياؤكج وْنوف ةد ياففمْ                       نو األو    جأم راق  

 
 القس جوزيف إيليا

٢٠١٩ – ٢ - ٩ 
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 قصائد للشاعر جميل داري 
 

 
وري الكردي جميل داري   الّشاعر السُّ

 
 حفقأ   د تماْا 

 سماْا قطمم   د 
 آهج..

  فد ةم ّله ا 
 رأييل  يسدُّ  أواف اةغياْا 

 حفقأ   د   انج يديكج 
 و د تموأ   د إماْا 

 آهج..
  فد ةم رِّصا يمف كانفْت تيوُذ رأيبم 

ْظ   اة  أيدف طا ف
ْظ ةأ أ  ةيضباْا   وكيفف غدف

  د يِّيُد اة  اةاي اظج ّلالغتفها
 وإة  اةطمقاظج خطانا اةتم 

هاْا تتألألُ  ثلف   اةش ج
ُج   انّ   د يؤت ج
 وفجُِّيُه نهمف نا   

 ونهمف وذاْا 



506 
 

 حفقأ   د تقون  
 ستافم ألحيا ك ا أإتهم 

 نونف أسئيأ  أو تواْا 
ّف    د يحم ج نم  د أنا

ّف   ونل  د سوا
 يِّدُّ نجومف اةخماْا 
 واقف   م اةم الج 
  الُّ كثيب  حبيبم 

 وكلُّ نباْا 
 وطمفأم اةمَّ ّلال آخم  

 سماا  وطمفأم اةيكج 
 سماْا 
... 
 

  د   انّ اة    انجكج أ شم
ُج نِّشم   كلُّ نذا اةم انج يؤت 

 *** 
 حفقأ   د تماْا 
 قطمم   د سماْا 

 آهج..
  فد ةم ّله ا 

 رأييل  يسدُّ  أواف اةغياْا 
 حفقأ   د   انج يديكج 

 و د تموأ   د إماْا 
 آهج..

  فد ةم رِّصا يمف كانفْت تيوُذ رأيبم 
ْظ   اة  أيدف طا ف

ْظ ةأ أ  ةيضباْا   وكيفف غدف
  د يِّيُد اة  اةاي اظج ّلالغتفها

 وإة  اةطمقاظج خطانا اةتم 
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هاْا   تتألألُ  ثلف اةش ج
ُج   انّ   د يؤت ج
 وفجُِّيُه نهمف نا   

 ونهمف وذاْا 
 حفقأ   د تقون  

 ستافم ألحيا ك ا أإتهم 
 نونف أسئيأ  أو تواْا 
ّف    د يحم ج نم  د أنا

ّف   ونل  د سوا
 اةخماْا  يِّدُّ نجومف 

 واقف   م اةم الج 
  الُّ كثيب  حبيبم 

 وكلُّ نباْا 
 وطمفأم اةمَّ ّلال آخم  
 وطمفأم اةيكج سماا  

 سماْا 
... 

  د   انّ اة    انجكج أ شم
ُج نِّشم   كلُّ نذا اةم انج يؤت 

 *** 
ِّماحج  ِّمف ةيش   نعج اةش 

ْد سمارفكف   توس 
 ان كف تغمُق  م كأسج  احج 
ُِّم أإواُق أ ض    نو اةش 

 و يُض س احج 
 وطفل  يشمُّ ُن اهُ 

 وأمٌّ تِّي ُم  ِّق  اةِّطاحج 
ِّمف   نعج اةش 

   ا ْس قماحمف كف ج اةهماحج 
 *** 
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 اةيأُس وتهم اآلنف 
 واأل ُل اةأقاعُ 
 صد جق أناكف 

ْق  ا ُيشاعُ   وال تصد ج
 أنا  شتم  نفسم 
 وةاْد ال ُأراعُ 

 و م اةأصيدمج  وكبم 
 كم نيتأم  م وبأم  

 يتَّجُه اةمواعُ  إالمف  
 *** 

 ةأصيدُم اةتم أيأافْتقم ا
 غطَّْت  م نوم  و يق  

ْتقم ّليدف  خاةبج األ قج   تمكف
... 

 تيسُت وي  قا وأج األ لج 
 أ دُّ ةه قيبم

اذ  ي دُّ ويقيهج اة  اةس احج   كشحَّ
 وفديهج اة  اةمفحج 

... 
 ونبُت اةس احف اةاثيمف  د اةقجومج 
 وحيدف احتجُت اة  نج أ   قها

   ْتها  م وتهم رحقق  
ْتقم   وأو ف

... 
 تيكف اة مأمُ واقفأ  تحتف اةقجمج 

 تصبُغ راةييلج ضفائمفنا 
 وتقتاُم اةحبَّ طوالف اةقها ج 

... 
 ذةكف اةمتُل اة تخُم راألنها ج 

 يُدُه اةيسمى  م اة احْ 
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 يُدُه اةي ق   م اةقا ْ 
... 

ُّّ صدى   ةيسف ةم صوظ  وال أ
ْفُت اةغدا اظف أ سم    تأمَّ

 
 وسكبُت اةم جفحف  م قا و تم 

دا  ووتْدُظ اةاونف أضح   وصف
 

 يا نجو م  د ظال م اقتمبم
 كي ا أننْيُت نوّ  اّلتِّدا 

  *** 
: اّلتِّدْ   نثْمُظ ةُه اةو نف قالف

ذا ةم أودْ   و قُذ نفانج اةشَّ
... 

  شْيُت اة  نفحج ظي م وكانف 
دْ  دى يمتِّج   د اةبمنج ..ّلمنج اةص 

... 
 ا  تقهُض اةحمُا  د نو جهاغد 

   وبُِّد ةها أنا ةْم أستِّدْ 
  *** 

  ِّاُم  سائيم ةم تصلْ 
 وتيكف اةتم وصيفْت ةم يستيْ ها أحد  

  يها تحد  ُت ود األإجا ج اةيارسأج  م قيبم 
 و قاقيمج اةِّصا يمج اة يتأج 

 ةيتقم ةم أ سْيها 
 أو أ سيُتها  ا غأ  

 ةو  ِّيُت ذةكف ةاقُت اآلنف سِّيدا  
... 

ُث ود األتماسج    م  سائيم اةأان أج  ب ا أتحد 
 أتماسج اةاقائسج 
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 أتماسج اة قف  
 أتماس األسئيأ:

؟  ّ  اة يو تيدج راةمحيلج  رمف أغسُل يد
؟   رمف أنفُض ود  وحم غبا  اةقسيانج

؟  رم أ تُح أقفالف اةوقتج
... 

 أذكُم اآلنف ّلوضوح  
 اةصديُق اةوحيُد اةذّ ةم يتخل  وقم 

 اةذّ يتح ُل كل  أكاذيبم  نو نذا اةشِّمُ 
 ياهُمنم سي دف نفسم 

 وسي دف اةِّاةمج 
 وأنا  م اةحأيأأج ققدةفت   م كقيسأج اةاي اظج 

 و ز اوأ  وي   أسم طائم  
 يقأُم ذاكمتم اة ثأوبأف 

... 
 أصدقائم اآلخمونف 

 واحد   اظف   يا  راةمصاصج 
 وواحد   اظف   يا  راة قف  
 وواحد   اظف   يا  راةوطدج 

 اةشاندف اةوحيدف وبأيُت 
 أوضُّ وي  حجمج األيامج 

 أ  م نفسم  د تبلج األحالمْ 
 

 جميل داري 
 شاعر سوري كردي مقيم في أبي ظبي 
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 قصائد للشاعر خضر سلفيج

 
وري الكردي خضر سلفيج  الّشاعر السُّ

 
 كانوا ييت سون اةغبطأ 

 واألةم خيفهم 
  د يِّمف ان كانت اة أسام تشهد 

 ضد اةحب.
 إمح  فأون  م سم م اةفامم.  أ 

 اةحب يكفيهم  ةاقه يفضح نفسه
 حيد ال يمفد أحد تأاس ه 

  ثل نسيان اةذاظ.
 كم كان اةمقص  م ةييهم  ؤة ا

 يمقص وي  وقم األغقيأ اة جقونأ 
 نِّم اةال ةأد كانت األغقيأ  جقونأ 

 وةم يستطم اة وت  اةتوقف ود اةمقص وأخذوا يمقصون ةيل نها  
 األغقيأ كانت قد نم نذه 

 وكان وييهم أن ي ضوا  م  قصهم حت  ... اة وظ!
 تيك نم  طياظ ةييهم  ثأيأ  ّلوصايا وخطايا  ِّأدم وطوفيأ
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 يد كون  د اقتم ها  وة اذا.
ون أتفانهم اةاثيفأ  وأسقانهم تِّضُّ وي  خمائط اة يدييد   يهز 

 وبموا اةقهم وي  قمون وُووةهم 
 م كان  م تيبهم قييل   د اةقو 

 حز وا اةقهم   و ضوا...
اة   د يخمتون اآلن  د صدّ  رغصد  تا كيد  صاصُهم  م اةأيب: ال يمنُّ اةغيُم ق صان اةقبوحم اة  

 اةقهم حيد يأتم ُ سموا 
 وفغيُب .

 
 *** 

.. 
 تِّاةم  م نذا اةغياا 

 نأيم وزاح الئأا  
 رِّد وصول حأائبك اة فأونم 

  م أ ض هللا
 يت خات أ أسفا ك وي  ذاكمم اةب 
 ونوم اةو ن األّليض يتقاسل 

 وي  إفتيك 
  واسام اةغمفب

 ةيذّ كان ال يكتفم 
 ةقمى  ا و اح اةثقايا 

 ونفمانا 
 

18/11/2015 
 خضر سلفيج
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 أيتها اةشجمم 
 ت وظ اة ديقأ اةغا بأ وي  ظي ك

 تتشح رأصفم خمففك 
  اذا ستح ييد  د غياا ةي وت  

 ونم يسقدون ّلمؤوسهم اة  تذوك
 أو ا نم وي  وحدتكوفه سون 

 ييصأون رص غك نِّواتهم 
 وفدنقون تماحهم 

 رشجا  اةموح واألإياح 
 ّلياقأ حفيفك اة ثأيأ راةِّقاح 

 كم ال نقصمف وقهم 
 ووقك ...

 وحدك  أيتها اةشجمم 
 تي  يد إ يهم 

 وتذ  يد أو ا نم اةباقيأ 
 وحدك 

 ت ديد  تاوك وييهم 
 وتذ  يد اةِّاطفأ 

 كم يتسا موا
 حديث إاّ األ س وفبأ  ةصوتهم 

 وحدك 
 كقت تحصيد اةقوا ذ اة فتوحأ وي  رأيأ آ ا نم 

 ونم يتِّطمون راة ونم
 وحدك 

 وي  األقل  أ يقأ كِّانتك  تتقهديد رأخبا نا 
 كم يستطيبوا را قا أ 
  يحتفون وال يمتِّون 

ةيد وييهم رأقاوفل إت   محأ  وتأو 
 نا  قهم ود طيب خاطم  تبانل.  خا أ أن يكون األ م  زحأ أخمى  د  زحاتهم اةتم تِّوننا
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 *** 
 

 كقت ت ي أ اة قف  
 وأنا أتارم  ال حك ونم تتوا ى 

 كقت أتارم اةغياا  م أخانيد وتقتيك
 كيف يِّتصم راةسكون اةخصب 

 كأن اوتصا ه/ اةغياا 
 كان إمطا  سبأا ةحضو  اةغائب 

 ركاح و م ياظ.وةم يكد يِّمف أحد كم كي ف استجداح نذا اةحضو    نذا اةوتم   اةفمح  د 
 ةم يستطم كل نذا اةوقا  اة يأ  رجوا  ندرك 

 أن يجبم اةغمفب وي  ضبط اةقفس  همول  م  شيته  وتبا ظ أنفاسه. 
 ووقد ا أطل  وي  ويقيك توق ف وانتام 

  اةحقيد يضقم 
 ك ا هللا  م غياره 

 وزاح  م اةتيه 
 كأنه يخش  اةقزول وحيدا اة   م اك

ا  وحكي ا  وقد ظل  يمّو أساطيم قانيأ ود نأائض اةحقيد  م اة وظ  غم أنم أوتمف ةك أنه كان ّلهي  
 واةحيام.

أنا  ديد ة م اك ألنه نب هقم اة  حفقأ اةتماا اة بييأ راةقداوم ونم تم م اةيباس ود  وطئ ن ِّك اة م وع 
 اة  اةس اح.

 
 خضر سلفيج

 سوري كردي مقيم في رومانيا وشاعر كاتب 
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 للشاعرة فاطمة ناعوتقصائد 

 
 الّشاعرة المصرّية د. فاطمة ناعوت  

 

 طفـــالن 
 

 صو م ةرر » قصيدم طفالن « 
 كان يادُّ اةبيتف اةصغيمف 

 قصم ا 
يصف اةو نج   وإص 
 حدائقف  مانيسف  
 واةد  اتأف اةقحييأف 
؛  أسطوال  و واكبف

  ي  ا نخلف اةاوخف اةخشبم  
تف اة   يموز   وأنصف
هم تحكم ود أطفال   يِّد ون قموإ 

  د أتل إجمم اة يالن 
 سأ   ِّها اةزنو ف  

 وأحبَّها أكثم. 
 كان يادُّ اةُفُمشف و يمم  

 واةوسائدف 
 حمفم ا و فشف نِّام؛
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  ي ا تمحته خشونُأ األخشاا 
وف؛  ووخزفه إوُك اةصُّ

 حضقفها  م قيبجه 
 وأحبًّها أكثم. 

 كان ياقُّها  ياأ  
 تحوُطها اةحاإيُأ واةخدُم 

 اةجواّ  ةماحتها؛ تسِّ  
  ي ا إاندف اةطفيأف وحيدم  
 تمتبُك  م ود  قموإها؛

م قطتفها اةفا سيأ   ةام ُتطِّج
 وتسأم زنو ف اةشم أ اةقحييأ 

 ضف مف تدييتفها رشمفطج اةحمفم 
 وأحبَّها أكثم. 

 كان يادُّ اة بانجف تسكُقها 
 واألغا فدف 

نا   ُتد ُم وسائدف
  ي ا ة حف اةوحشأف تجول  م ّليتها  

  م كأسها إيئ ا  د  مح   سكبف 
 وأحبَّها أكثم. 

 
 كان ياقُّها  زنح أ   
 تغزو اةِّيوُن واة فها؛

  ي ا أرصمف اة كتبأف حزفقأ  
 واةاتبف 

اقجها:  تح ُل تثا يدف وش 
 تبمانف وغاندّ وةو م؛

 ومفف كيف ُتجيُد اةطفيأُ 
 غْزلف وحدتجها؛
  أحبَّها أكثم. 
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 كان يمانا نج أ   م اةُِّال 
؛ت يُك   إِّاو ا وتوانمف وأقواسف قزح 

  ي ا أطِّ ته ّليدنا 
فقأف  جيح    حج

 وكجسمم  
؛    د اةخبز اةجاف 

 قط مف  م صحقجها زفتف زفتون 
 وأحبَّها أكثم. 

 
 كان يادُّ أن اةيأيدف يسكُقها 

 تِّمُف أسما ف اةبدايأ 
 واةقهايأ  

 س ِّْت ن سف حواحف آلنمف 
 وانتامْظ  ِّه ا

 - نون تدوى -
 نمف اةخالص 

 تزفمم اةصحماح؛ أو نو ف 
يمتفها    ي ا قمأ حف

 وس مف طْمقفها اةغاضبف 
 وي  راا ّلوذا وال ا واّلد اةِّذ اح وزا انإت 

  ت ش  م تيبها 
  وتد واا  ا 

م  نف  ةحفمف اظج األسالف اةأجمف
 وكثيم ا  د اةسؤال

 يسكُقها  
 احتوانا رِّيقيه اةِّ يأتيد  

  غام اةد ُم وي  صفحأج اةِّسل 
 حفقأ   د اةمح أ نسَّ  م يدنا 
 وأحبَّها أكثم. 
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 كان 
 -  ثيها -

 يادُّ ّلمجف اةاهمباحج 
 نخيأ  خضماحف  و قأ  

ه اةحديُد واةمصاص؛   ي ا صدَّ
 وةسِّْت أصارِّفه إحقُأ اةاهم ان  

 ومف أنه ا 
 -  ِّ ا -

 طفالن 
 يتِّي  ان اةحيام. 

 
 2013فبراير  5القاهرة/ 

 

 الفراشة
 
 

 اةفماإأُ 
 ال تغضْب 

نا   األطفالُ اذا طا نف
باك ا   وأةأوا حول تقاحيها إج
  ِّأونم   م أطماف وصا. 

 تم ُأهم اةفماإاظُ 
 ّلقامم  إفوق 

  م ُتيأم وييهم 
 ظالال   د األةوان 

 واّلتسا أ  حزن  
  م ت ضم 

 نحو اةزنو . 
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 اةفماإُأ تِّمفُ 
 أن ت اةفها 

 أكبُم  د قد م األطفال 
 وي  تح  ل اةبهاح 

 وتِّمفُ 
 أن كما فسف اةصغا  

 حبس أةوانها  تتوُق اة 
 ّليد أو اقهم اةقحييأ.

 اةصغا ُ 
 - آنذاك -

 ياقون أنهم كبا   
 ألنهم يسجقون اةيونف 
 ّليد اةسطو  اةسون 

 اة شخبطأ رأقالم اةمصاص.
 يفمحون 

 وفمكضون اة  أ هاتهم 
 ةيكسمنف أكوااف اةحييب.

  اةابا ُ 
 ال يشمبون اةحييب.

 
 2013يوينو  ١٦القاهرة/ 
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 اهبالرَّ 
 

  جخالم   وق ظهمه 
 يجوُا اةونيانف واةبما ّ 

ا وأنها  ا   يج ُم أق ا  ا وإ وس 
ُفها  د  قايا اةاون   يأطج
بيأج    م يأتم وقد نا  صَّ

 قتيْتها سيوُف اةأبييُأ. 
ْفصا أج   يجيُس تحتف اةص ج

 واز  ا نايفه 
 حت  يأتمف اة ساُح  قاني ا:

 نل  د  وت  تدن  
 أخب جئهم  م وت تم؟ 

 م أيتسيُل  د اةش
 يقاُم اة  اةجدا ن اةِّبوس 

ُِّها راألني أ    يمص ج
 واةزناّلقج 
 واةقجومْ 

  م ُيطيق  م  ضاحج غم تجها 
 أغقيأ  

 وسمب ا  د اةِّصا يم 
 وفدسُّ تحت وسانتجها 

 تِّاوفذف  موونيأ  
 وقطِّأف حيوى 

  د سوق راّلل. 
 

 وقبل أن يح لف  جخالتفه  ا غأ  وف ضم 
 يفتُح اةتاّلوظف 
 اةصغيممج وفف فسُّ وتهف 
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 رطمفج وصاه 
  تفتُح ويقيها 

  ر
 يتبخَّم. 

 
 تقهُض  د  واتجها 

  تتقا ُم اةثمف اُظ  د  وبها 
 واةهةئُ 

 وفحي جُق اةطيمُ 
  م  ضاحج اةغم أ 

  يغدو اةييُل اة ستطيلُ 
 نها  ا  

 واةسكونُ 
 زقزقاظ  وأغا فدف وإدو ا 

 واةجفاُف اةأففمُ 
 يصيُم  طم ا و جف ا  

فمُ واةصحاّ  اةأاحالُظ ا  ةصُّ
 وقد زا نا اةقَّبتُ 
  اخضوضمْظ.

 تقهُض اةصبيُأ  د أكفانها 
 تمكُض نحو اةشم أج 

  ال تي ُح اال طمفف  وبه 
 قبل أن يغيبف 

حاا.  ّليد طي اظ اةسَّ
 

 اة وت  يأو ون  د غفوجنم 
 اذا  سحف اةأديسون 

  وق تبانجهم  
 أ ا اةوحدمُ 

بايا   اةساكقُأ قيواف اةصَّ
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  تالُّ وي  حاةجها 
 وحدم  

 وصيأ  وي  اةذوبان 
 وا وماا. 

 
 2013يونيو   6القاهرة/ 

 د. فاطمة ناعوت  
 أديبة وشاعرة مصرية  
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 أيام لصالح فائق
 

 
 الّشاعر العراقي صالح فائق 

 
 اّلتِّد اةطائم األخيم 

 اّلتِّد اةِّشب اةذّ ال يطاق 
 اّلتِّد  طم و اّلتدأ وأاا اة سا مفد 

 اةِّمباظ األخيمم.اّلتِّدظ 
 انم  م سقأ تماقب وأيم 

 انم سا ق اةُد  
 انم اةذّ كان يأمع اةطبل 

 و  م اةأتال كقت أنا اةذّ يوزع اةقبيذ. 
 اذ أكتب اآلن 

 ذةك ألن األ ق ي تد  
 أكتب ألن اةحأول ال تأول  ا تمفد.

 و  م كل  مم   حيد يِّون ذةك اةضجيج اةغمفب 
 ضجيج اةز د اةزاحف  

 أسئيأ غيم ّلهيجأ حيد أس م 
 و حيد أةتأم  م اة قِّطفاظ 

 ر وت  قدا    زنانيد راةقياإيد 
 يبتس ون اّلتسا تهم اة و و أ و قد وضِّت األ صفُأ تحت 
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 تصم هم 
م نفسم وي  األإجا   ثل  تل  شبوه  أقس 

 و ال يبأ  ةم سوى آخم اةحوانيت 
 ال يبأ  غيم زنو اةسجون رأ الكها.

 *** 
ّ   صل ةم يتمك   إأاحه حيد  حل ؟ أ

 كقت أتِّل قهأهاظ اةضيوف  الذّ
 كقت أ م   د اة دن   كقت أتمح أصارِّم . 

 نذه نزنأ األووام األخيمم :  خيب يطفو  م يختفم 
 و ال أحد يي س اةجد ان 

 ال أحد يتسيق اةييل 
 ال أحد يفهم ّلماحم اةقها  

 و اة اهم األنيق ان ا نو  حض تثأ. 
 

 أحال مرِّد نذا   نل أنسل  اة  
 نل أصيم اةصوظ اة هذا   نل أقول ال إماإف ال أ واه ؟ 

 أوإكت أن أالئم 
 أوإك انتبانم أن يصيم  اقاظ و  تسارأيد : 
 يهب  اةهواح و يمتم و نواح اة مأم  م اة بانم 

 يهب اةهواح و يمتم و نواح اة مأم وي  ااةجسو  
 يهب اةهواح و يمتم و  وود اة وظ  م اة ساح.

 *** 
 أ أد قبحم و أخمج  د غم أ  م اةييل 

 ال أةتفت ةي واكب ال أنتم ر يك نائم 
 أحتفظ رأحداقم  فتوحأ و أست م   أحيانا   ة د يسمن آالم 

 اةزوتأ.
 ال يمفحقم اةطأس و ال اةحفالظ : حيث اآلخمفد  سا أ 

 و اةشوا ع أ  الظ يبحثد ود أإجا  اةحو  
 : ان ا أت دن  م حديأأ و أتا ل نفسم  م  ال أ  أاطم
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 (  تل تِّب  د األسفا   1
 انه   اآلن   إاند صا ت ة ا  آه. 

 (  وت  كانوا يقأبون ود اآل ا   2
  مئيون  م إأأ  زنح أ 

 أذنب نحونم    أ اتأ رِّازف ك ان. 
 ( وائيأ  شمنم تفاك اةضوح األّليض و انِّكاساته وي  أنأاض  3

 قمى   تفاك  ايأ  قصوبأ  م قبو قديم.
 أيتها اةِّائيأ اة زتجأ   نل تخيأيد اإا م  أط ؟ نل تتسييد نكذا 

 سؤال أ نب اةِّصا يم  -
  قهض ذةك اةمتل و  ح  أإياح كثيمم   ةاقه أرأ  

 أنأاض اةأمى.
 قال : ّلهذا أ صل ّليد اةز د و اةوقت   ّلهذا أتما االكتفاح
 ّلبمكان. و حيم ةو يستطيم    وق ذةك كيه   اضا أ " أحالم 

 ةتشايكو سكم رحيث تخمج  قها األ واح و نم تطيم.اةشتاح " 
  م س م صماخ اةوالنم    جيس و قام و  كض يبحث و د 

 وطأ اةأمن.
  أى  قام طفل  م ااةفضاح    أى انِّكاسه  وق 

  ياه قمفبأ 
 س ِّه ا يم ضان اة جمح   اةتطاّلق ألن اةاالم 

 ألن اة سدس....
 *** 

 تيك تفصيالظ ضمو فأ ألّلم  ا تتاحيتم 
  تتح وهدا ةهوام اةطوارمأل

 ألتد نفسم  أنوةأ راستِّماض وسكمّ 
 أل قص ألإما اةخ م اةمخيص 

  م ألخمج و أ ى كم  د أو دم اةمخام سأطت   تاسمظ  
 تفتتت أ قاح اةأصف. 

 ان ا   نقا   وي  األ واج أن تمتفم 
 نقا   وييقا االقتقاع رأن سطوح اة بانم نم الوتأال اةِّذا ى 

 مى. نقا   وييقا أن ن
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 أكثم  ا أخا ه نو األ ل 
 أكثم  ا أخا ه نو أن أإوه طيمان اةغم اا ر ِّزو أ

 ةذا   سأتارم اصطفاف اة قازل  أط
 سأتِّل اةخان أ تضحك أ ام حيمم وصفو  وجوز 

 و سأسأط نوواتم و رطاقاتم  م األو اق. 
 غيم أنم   ّليد آن و آن   سأ مح ّلثمواتم اةباقيأ : تداولُ 

 تسيم   ال آ اق ّلل أسمى و ذكمفاظ و تها ستصمخ   سفوح  
 أإجا   يصيم  فحا  خفيفأ  تتحمُك وي  و قأ.

 
 صالح فائق 

 شاعر من العراق
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 جزيرة أسناني
 

 صالح فائق 
 

  ا يجِّيكف تاتُب كل يوم  
 نو ةغُز  تل  يحتضُم  م غارأ   د كتب  وقصائد  

 تتِّأُم اةموُح  أخيما    د  غباظ  إمسأ و بِّثمم  
  وقها  وي  اةجبيد  صف أصدقاح ضاووا

 يتطيِّونف اة  نج أ  
 * 

 ُأصغم اة  ايأاع خطواظ  وأنا واقف  ّليد رجِّاظ  
 أ امف أ ا لف يتطيِّدف يائساظ اة  ساحل.

 نّ:  م كهف  ت ِّوا  يه أطما م  م تسد  واحد أنا نقا ألحتفل ّلذكمى  يال
ُق   بتس أ    م نذا اةِّ ل اةفاتد.   وحم  م اةخا ج تحد 

 نا وتونّ رِّد ا نسم كل إمح
 يتجوُل  م  قزل   ا غ 

  وقُه غي أ  تحوُم وتتي ُس طمفأها  
 اة  تزفمم أسقانم 

 * 
 يحق  ةم أتطاولف وي   ا حوةم  د ّليوظ   ققانيل  

 ياه خمفمنا ة تِّتم اة سائيأ أنتزعف  د اة 
 وال أغضبف وي  و ضاظ   م ذاكمتم ال تقتاُم   م أو  كبتم   

 ألصلف اةيها وأنشدنا  م ظل  إجمم  
 يتد ُق  د ساقها اةقحيل حييب  از ق 

 * 
  د أتل نذا اةاالمج أتايُم  تبانيا  
 وأ تاُا  م  شاندف وأإياح كثيمم  
 أيائلج تبل  نذه حك أ  تِّي تها  رصبم    د 

 غسلف تبيقم ر اح  ركبمفت 
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 قصيدتان الى زاهر الغافري 
 

 صالح فائق 
 

 أحب  أ اكج حاسمم اةمأسج 
 وقد ا تصييدف : أودنُظ ةكج غم تم 

  م نبيذ  و واكهف تحبيد . 
 ال تخا م , ّلال ققاصيد  قطأتم 

 خصوصا   م اةييل . سأ ا أكج اة  كل  كان 
 واةثِّاّليد , ستمفدف زنديأا  اة  سوق  ةبيم األ يون 

 يغقم  م  ِّبد وبو أ  تتونُم ظي ها نسما  . 
 نذه ةيست تزفمم  غان م , أؤكُد ةكج 

 ال سمانيب نقا  خفاح  جم يد , سكانها سِّداح
 رِّد يأس  طوفل , وال ن يُك أّلقيأ   تِّجم أ 

 سأقمأ  ةكج قصائد ةم وألصدقاح
 أحفُظ رِّضها ةي قاسباظ : كي اتها ال ُتبي  

 حيد تس ِّيقها  م اةسمفم 
 
 * 

  م قصيدم   ففيأ , قدي أ تدا  
 أتدنم  تال  سِّيدا  , ّلال وائيأ

 وال أصدقاح , ّلال خيييأ  وأقيُم  م سمناا
  ثل  و ّ  قديم وفساودنم اةاالمُ  نائ ا  

 
 صالح فائق 

 الفلبين مقيم في شاعر من العراق

 



529 
 

 قصائد للشاعر عدنان الصائغ

 
 العراقي عدنان الّصائغ الّشاعر 

 
 ّليد اةحموا 
 وبيد اةسجون  
 أصيُح: ّلالنّ 

 واإهقُ 
 أحتاج حبما  ر أدا ج  ا يشهُق اةد ُم  م   قا 

 ألكتبف أحزانف تا فخقا  
 وأنسلُّ  د  دن  كاةصفيحج اة  صد ج أ م 

 أة يُم نذا اةحقيدف اة وز عف ّليد اةحأائبج  
 
 واةوطدج اة تباودج  

 خيف زتاجج اة طا اظج  
 يأخذنم ةيشتاظج  
 وفتمكقم ةيُفتاظج  

 كي ا وبمْظ غي أ   
 اتاأُظ وي  صخمم   

 قارضا  ت متم  
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 وأةو ُح: تيك ّلالنّ 
 

 *** 
 قصائد قصيمم 

 ُإْكم
 

 إكما  ةهم…. 
 انهم يستقسخونقم 

 ّلتأوفالتهم..
 اواتهم واإ

 وإتائ هم… 
 

 ةهذا تاا مْظ نصوصم  
 ّليد اةقاس 

 
28 /10 /2002 

  اة و 
 * * * 
 سطو  

 
 أت ش … 

  م حدائق ةاس بو غ 
 اةِّشبُ 

 صفحأ  فتوحأ وي  اة ِّق  
 حيث األزناُ   سطو   

 واةفماإاُظ 
 كي اظ  نائ أ.. 

 
3/7/2001 

 باريس
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 رسائل
 

 نثيُث اةثيجج 
 وي  نا ذمج  قفاّ؛ 

  تج  دم  وصيتقم  د نقاك  سائل 
 نكذا ُيخي ُل ةم 

 ّليق ا ساويُأ اةبمفدج وي  ن اتتجها اةهوائيأج 
 تشيُم أْن ال  سائلف ةم اةيوم 

 
31/12/1996 

 لوليو 
 

 دائرة
 

 أويمَّ أْن أنو ف اة  األّلد!؟ 
 ألنهم  س ونم نكذا!

 
  اذا أ ِّلُ 

 كم أخمجف  قم؟ 
 

21/4 /2006 
 لندن

 * * * 
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 …!؟
 

 زنزانأ وطد  أم 
 اةحاكُم أضح  سجانفه 

 نحُد اة حكو يد ره  قذ ز انْ 
 يتوا  قا سجان  

 ود 
 سجانْ 

  د راا اةجا م؛ 
 حت  اةحانأ 

 
  *** 

 غزل
 

 نو اةوطُد اة ستفيُق..
..  وي  ت ممج اةوصلج

..  ي تدُّ
 ..   د قاعج ويقيكج
 حت   ما محج قيبم 

 إهي ا  
 ّلهي ا  

  ضيئا  
.. حيد أ اكج   ككل ج اةصباحاظج

زج راألقحوانْ   ت يسيد  م  وبكج اة د سم ج اة طم 
 .. زنمم ..  د حقانْ 

 تهشُّ  ماإاُظ قيبم.. اةيكج 
 وأ ضم..

.. ِّمجكج  و احف ضفائمج إف
 حت  انطفاح اةز انْ 
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أ  ةيأصيدم   أ ت ُش ود نك 
 تستمفُح وييها إجونم 

 وأحتاُ  يا إاومْم؟ 
 ة اذا أحبكج أنتج 
..  وأسأُل وقكج

 وصا يمف قمفتقا..
..وا  ةحدائقف

 واةقج أف اةسانممْ 
 وأوقُد كلَّ إ ووم..

 وي  اةقهمج 
 نذ ا  ةِّيقيكج 

 وي كج تأتيد.. يا حيوتم 
أمْ  – م اةأاعج   – أرصُم   أيا م اةُ ْطفف

... وأ ضم  وأح ُل قيبم وي   احتم 
ّ  اةشوا عف…   أقي ُب ّليد يد

 واةاي اظ
 ةِّيم أ اكج 

زج راألق  حوانْ تجيئيد..  م  وبكج اة د سم ج  اة طم 
 نس أ   د حقانْ 

  أ تُح كلَّ نوا ذج قيبم.. اةيكج 
 وأن ُس  م أذنيكج 

 أنخيم  رأ اْن!  -
  *** 

 سّيدة  البحر
 

 إلى بيروت.. وخليل حاوي 
 وأنتج 

 اإتهاح اة حا ا 
 يا قب ماظ اةفصولج 

 .. ني م



534 
 

.. تقفُض أحزانها   أنَّ األزانيمف
 واةطمفق.. اة  اةأيبج 
 يبدأ  د نامم  واّلممْ 

 ة اذا اةتوت ُس 
 خوفف اة ما اظج 

 ان اةحدائقف غان نا اةِّاإأون 
 و ازالف رُِّض نداكج اةيذيذج 

 يبي ُل إِّمّ 
.. تتمكقم حائما    وويقاكج

  م اةطمفق
أ ..  ُأسائُل ود نك 

 ةيأصيدْم!
 * 

 أكقتج اإتهائم 
 وكانف اةطمفُق.. اة  قاسيون 

 يحاصمُه اةد كم
.. تِّمُف وتهم  كلُّ اة خا مج

 اةتأائم.. رسيدمج اةبحمج  ايفف 
  م إفتيها..

.. راةدمج   ا تزاُج اةأصائدج
.. راة وظج   واةِّشقج
.. راةشهداحْ   واةقهمج
 وكيف اةتأائم.. 

 ّلقمتسأ .. 
  م اةجقواج 
 و ا ّليققا.. 

 اةبحُم.. واةأتيأْ 
 

 عدنان الصائغ
 شاعر عراقي مقيم في لندن 
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  سّرني

       
 موسى آمال  د. األديبة والّشاعرة التُّونسّية                                    

 
ل اة ساح:  كان ذةك وقد أو 

 اةفصُل  بيم 
 اةطأُس را ن قييال

 كي م خفيف  
 ال حيم وال انتاا  وال أ قياظ.

 اةجسُد  ثأل  راة وظ واةفماغ 
 اةموح وا فأ   د غ وضها 

 طفيأ ال تباةم رفأه اةِّو م كِّماح اةشجم اةخاإم  م اةخمفف.
 

 ال أنّ   د أ ش  ةه تِّيأم راة ساحاظ 
 اةش س اة س   غموبا  ّليحاأ حياح 

 واستسال ها األنثّو ةذكو م اةاالم  
 اةهارط ةيال ُيِّمبد  م نِّاس يذنب وفِّون  م ال يِّون. 

 
ل اة ساح:  كان ذةك وقد أو 

  م أقاصم اةِّزةأ كقُت نقاك
 ةسُت  وق اةمكح وال وي   أاود اةج هو . 
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  فمنم  
 أ مننم اةوتمُ 

 ال صوظ ةم وال أغقياظ 
 غا قأ  م ص تم 

 ضجيج األةم  م 
 أن تقم قسوُم األسئيأ 

 وزان  م تِّفد اةجمح ا تاراظ اةجانزم اة مصفأ  م األطباق نفسها 
 واة وتونم  م كل  طبخ وكوخ وخي أ وبيت.

 
 كقُت نقاك ّلال  وسيأ  

 وال نواوفد إِّمف أ  
 وال ضوح اةش وع اةذّ أحب  

 كقُت وحد ّ  م حضمم اةحزن 
 ِّدم اةثأييأ أتد ُا وي  اةحيام رجسد يجم  امم اة

 و ماغ اةشغف  د اةشغف. 
 

ل اة ساح   كان ذةك وقد أو 
 وأنا أويُد تشكيل  وتم اةبهيوانم  م اةحيام 

 وأ ا ُس ّلذخ اةشجد اةحاتب ةيدنشأ واةشهأاظ اةخجوةأ.
 

 ناتف   د اةس  اح  ن 
 كأن ه اةمود  م أييول...

 وةم يحصل أن ناتفتقم اةس  اح قبل اآلن. 
 د اةس اح:  ُِّت س اوأ اةهاتف  
 ّ   أيُت قيبا يمكض نحو

 نقاُته ُت طم رأوم 
 زوبِّأ   د وشق  جقون 
 ّلوح  كثيف  غزفم  كاة اح 

 نائل  كاةق ا  اة وقدم.
 نوانم اة  اةمتوع  د نقاك  قيب  
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 ونفض اةتماا  اة  نتك اةأبم
 وندم تد ان اةِّزةأ 

 وإوالن اةال وظ 
 وتمك اة أبمم ةي أبمم.  

 
 رِّيقها نوانم اة   تح نا ذم 
 اةقا ذم اةتم تطل وييه  

 اةقا ذم اةشجمم اةجاةس تحت ظيها 
 يمتل ةم  ا تيسم  د اةحب  كي ه.

 تايم:   جأم 
 نونك أ وظ
 آتيت ننياك 

 أل قم اةحص  ود قد يك 
 واقتيم  د حدائأك اةأيق واةشجد  

 
 أنت اةش س واةهواح قال:

 انم أتقفسكُ 
ل اةق ساح وكي هد  أنت أو 

 رِّضم.نونك يأاتُل رِّضم  
 

 أنت ن م و ائم ةك قال:
  اونم ةم حت  اةخيال   

 ةيبدأ و ّم  د اةخ سيد نبيا تد ا وأدا ونيفا وي  اةقبوم.
 اختيطت ويم  األإياح 
 أصبحُت نقا ونقاك

 ال أومف نل أن  اةهاتف حأا  د اةس اح أم أنم  م  حيأ  ختيفأ  د ا سماح واة ِّماج؟ 
 

 يا اةهم كم أحببُت  هاتفتك 
 سم نم  ا س ِّت 
 سم نم  ا  أيت 
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 أخذُظ أ م  أنا يم اةج ييأ وي  اةغبا  حت  يطيم 
 أرحث ود أسطواناظ اة وسيأ  
 وبدأ تسدّ يمغُب  م اةمقص.

 
 كان صوته واإأا 

 طاوقا  م اة حد  إارا طفال
  جهدا

 رطال ك ا حي ت وأحب  
 أسدا

 طائما  سجونا 
 خجوال  حاة ا  متبكا خائفا

  خ و ا 
 اةصحو  م  قته  

 إاوما 
  تال حفظ خمفطتم ود ظهم قيب.

 كقُت اةحزن 
 ونو اةوود راةفمح 
 كقُت خا ج اة تد  

 انسحبُت خيسأ  قم 
 وكانت يده اةدكقاح قييال تأخذنم أل قص  م قيبه. 

 
 يا اةهم  

 ةم يحدث أن غ متقم األنو أ كي ها
  يتاتب اة الئاأ نذا اةز اف اةسمّ  

 قيبم ّلدأ يمقص وفمقص 
 وكقُت أغقم: 

 نهايُأ اةمقص  وظ.
 

 آمال موسى د. 
 أديبة وشاعرة من تونس 



539 
 

 قصائد
 

 إلى شاعرة

 
وري مردوك الّشامي   الّشاعر السُّ

 
 نم  ثل ونمج اة احج ا ا  ا غ  

 أو ي تيم رحرما 
 نم  تُم  وسيأ  اةجقاناج 

 أهُ ناّ اةقهمج يسكُب  م خواّلم اةص تج نهما 
 

 تبكم وي  األو اق قيبفك
  سرطما تقحقم سطما  

 يا أ وعف اةِّشاقج 
بما   يا  د يبدُل اةد ِّاظج حج

ةت اةفؤان اة بتيم راةص ت إِّما   يا أوامف اةشِّماحج حو 
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 همست لي: لماذا أنا؟
 

 ة اذا أنا ؟.. قرريُت أنتج انتاررا ّ 
 وإرروقم اذا  ا تِّررررروُن نيرررا ّ 
 وأنتج اةأصررائرُد  رألى يأيقرررررررا  

 اةتحررم   يِّقرررررم حصررا ّ رأن  
 وأنت األنرو رُأ  رد نونج ُةبررررررس  

 و ييروُن إر س  أضراحْظ  دا ّ 
 وأنتج اةق سرررررراُح اذا  ا اةتأيررررررردف 

 سررال ُأ خ ررم  سر ْت  م ترما ّ 
 ت رررررراةك حسررقانج وترره  و وح  

 وقد حان قد حان وقرُت انشرطا ّ 
 رازف نبضررررمأكررررون كثيما    ةيجتر

 صفراحف اإررتياقم   وكيررردف اةجررردا ج 
 أكرون قييررررال    ةيررزنانف إرررررِّمّ 

 وةرو ُخطف حرم م رحبررمج احتضا ّ 
 وتردتكج حررو احف  يهرررررا اإررررررتِّال  

 يضرمح كيررانم   وفيتررصُّ نررررا ّ 
نتج كررونررررا    وقبل اةفمانيررس ُكررررو 

ّ  تسرا   ةيهررردمف   قصرررمف اةجررروا 
 ة اذا أنا؟ ..  م سرررررراوتم حرروا   
 وص ترم أظرررردُّ ا تضاح اةحرررروا ج 

 
 وناّ  كأيبررم انتارررا   وصبرررررم  
 تمى نررل تِّررروُن اةحيرررام ةرررردا ّ 

يُب  م اةمأس  ا كان و مّ   أنرا اةش 
 أظرردُّ اّليضاضف اة شرررريبج وقررا ّ 

 يكرراغم وفحبرررو  فرم اةصرد ج طفرل  
 وفبردُل حيرررررروف اةرحيرررام  ررررررما ّ 
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 و م سرر مم اةخرد  يغررردو سررررررحارا  
  د اةِّطرمج كي ررررا يرزفُد انه ررررا ّ 
ُق  نرذّ اة ررمايا صررررررماخررم  أحد 
  تم  ررُم  م اةوترهج ظررلَّ اناسرررررا ّ 

 
  *** 

 
 ةرو كران ةم ..
 و نم  ةجِّيُت قيبمف 

 أو طيررأتيد وسقبيهْ 
 وتِّيُت  وحم كاةفماإرأج قمبكررْم تِّيرو 

 وتهتررُف  م اةتباس اة محيررهْ 
 وأنا اةغمفُب وكي ترم ترمح  تها تف  م اةج رروعج  غم نا  

 واةصرروُظ يحبررو كاةيتيررمج 
 قصيدتم وترُه اةحأيأأج 

 واةحأيأُأ أ  يررهْ 
 

 ةو كان ةم... 
 واةبيا قف واةهتافف ةجِّيُت كف رمَّ اةحجا مف 
 تِّيُت حم م رسرر يهْ 

 يا إررُِّب وتهُتكف اةطرمفُق اة  اةخالصج 
  تمترمج اة ِّق  اة  وطررد  
 وقرْم كاةشرِّمج  تأدا   مفداف 

 واحدا  أحدا  
  ةام راةحزمج تقهم اة هررزةهْ 
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 سنابل الرؤيا
 

 اقفْل وي  كل  اةد واج 
 ةتِّبما 

 تمى واغيْق ويونكف يا كفيُف ةام  
 ال تاثمْظ ةيمفحج 

 ةسررتف تاوُنها
 أو تيتفْت ةيغيمج 
 ال ةد ت طما 

 حسرُب اةاالل تاوُن  د أ يائها 
 حت  ّلتمتيبج اةجبالج تؤ ر رما

 حسرُب اةحأرول تماكف إررتلف قمنفل  
 ةتحسَّ   ياأف اةثمف را  م اةثرمى 
رك  مم    حسُب اة ياهج تصيُم ن ِّف

 ةيأالف كم نوح  رجفقك أرحما 
 

 بج اةاي اظ قبل تصيمنراال تطي
 ة  را تصيم اةحررمفف 

 تغدو كرو ما 
 ال تبتئْس  اةارروُخ يصبح تق رررأ  
 ة  ررا تِّيش ألتلج غيمكف أكثما 

 وانثْم وير  قحطج اةبررالنج سررقاّللف اةمؤفا
 سرررتخضرمُّ اةأرمى 

رِّم  حضف ُ غيَّررب    قد كقتف قبل اةش 
 اةأيصرما و ياتف تاجف اةشرِّمج   صمظف 

 أ رم   د األإررواقج تسررأةكف اةِّقرراقف 
 يفيُض قيُبرررركف أنهررما

   مْف وير  تهررأج اة جرررازج 
 تقرراحكف اةتقزفرررُل وحيا  قد سررررمى 
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 واصِّرْد وير  سررطح اةهررواحج 
 ونوزنج اة ِّقرر 

رْد تفاحرأف اةشهواظج نحو أصوةها األوة    أوج
 وخب رْم  ا ترمى 

 كرذرُأ اةفمنوسج غانيُأ اةسرمااج قْل 
 وةِّقأ األ ِّر  اّلتااُ  اةرونمج 

 أحجيُأ اةو ى 
 قرْل  بكف اةِّيوُّّ إرقَّ اةارونف  ثل اسفقجأ  

  ألى خمارا  
 خاةها ةرد ُتِّصرررمفا 

 وتفت تف اةتفاُح  م نذيانه األو رر 
 وأوشبتج اةبالُن ّليِّقأج اةجوو 

 وغان فنا اةامى 
 ك ا يمامُ اقفْل ض يمفكف كم تاونف 

 وال تِّوُن اةأهأمى 
 كرْد  ثرل أنل األ ضج  م أحواةهم

 خب رم تقاحكف  كمنا  
كف   واخمجْس قصيدف

   م كهوف اةحقجررممْ 
 

  *** 
 

 الحبر  الشـقي
 

 قيبررم  تي ررا  ةرم يرررررزلْ 
 واةِّ رُم كهرررررلُ 

 وأصارِّم يبسرررانُأ اةتيوفرررحج 
 واألنسرراُم تسررريو 

 ّلقرُت اةشرربااج إرأي أ  ترِّدو و اح اةارل  و شراوّم 
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 تسرِّ  أن تطال  اة شررته  
  ا كان تِّيررررررو

 نل ضرراعف  م اةتأوفلج  جرردا م
 وأتقحتم استماحْت  م  ضاحج اةتيررررهج 
 أحرال م تؤ تُحقم وي  ّلئمج اةوإايأج 

 حيد كان اة اُح   حاوةُت اةخموجف اة  اةِّقاقج 
  خانقم  اح  وحبررلُ 

ها اةأ مَّّ أق اّ   ِّيأأ  وي  زفحج اةااللج اةِّاوفاظج يا و   تهف
 وأةُف ذئب  يقهُش اة ِّق  

 ونذا اةِّترُم  صباحم اةافيفُ 
 وال ُيبيُد اةخرررطوف ظررلُّ 

ها .. اةحق راُح  وق اةسرررطمج سر ماُح اةغرروايأج   يا وتهف
رروقج   واة ردى ق رح  ّلبررالج اةش 
  يتبسف اةجهاظج أ ترُم  م صحا ى اةشررك  

 وفقأُم اةشررب اكف ُ ررلُّ 
 أنا  م  دا ج اةوقررتج وأمبُأ اةسررقيد تخاصُم اةحبمف اةشررأمَّ 

ازم  يتيو اة جرازف   ونو ُس اةمؤفا وي  وك 
 و م ن م كرلُّ ا تباكج اةقهمج 

 يه س الختالجج اةبحمج نل يو ا  سررتحيرو
 

 اآلنف ا تُم  فرمنا  كاةحزنج 
 اةز انج اة رم  ّلم صردع  و يق  ك

 أإموتم   زقُأ اةشررفاهج 
 و مكبم قبررم  كص تج اةسراةايدف اة  اةغيااج 

 و وترُأ اةترمحالج وحرلُ 
  م وا م اةسررتيدف 

 يزحُف  م وموقج اةاهلج طفلُ 
 

 مردوك الشامي 
 شاعر سوري مقيم في لبنان
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ذنة ئ  اس  والمِّ دَّ  تنوَّع مزحومًا أيُّها الق 

 
 د. وفاء عبدالرزاقاألديبة والّشاعرة 

 
 لشهداء الرحمة والجنة (ا ألرواح) 

 
؟  ة اذا أسدلف اةغيُم ستائمفُه وي   وحجكف

  ت  تتأ َُّص ق صاُنقا اةبماحم؟
 أيدف أفن جُد ُةجَّ  ضائجكف ؟ 

 
 قيُبكف  وائُد اةجائِّيدف 
ْد يا  فْد يحقُّ ةه   قتل األنيَّرأج ؟  ف

 اةصَّ ُت إمطمٌّ 
 وأنتف  فُق اةِّصا يمج 

 اةوتوُه إمطمٌّ 
 وأنتف رطاقاُظ األويانج . 

 
وحج وحقيدف األ الكج   يا  محأف اةضَّ

 ةْم أنفْم حيدف تسيَّلف اةُخبُز اة  نا ّ 
؟    ايفف نا ْت ويوُن اةخقاتمج

 كيفف وانقف زوتتفُه قاتُل اةبماومج ؟ 
  الك  يهبُط ُ بتس ا  ؟ أسف جُِّتْم وْد 
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ْثُل  ماإأ  يستأبُل اة وظف    ج
 وتُهكف  إفمُم اةيحاأج .

 
 أنتف خبز  وكجساح  

  يت تدْ   ا إاحظج اةِّقاكبُ 
قا   صوتكف ُيِّشُب يفْبسف رأسج

 نوف األو قُ 
ْئذنأ .. اُس واة ج   تقوَّع  زحو ا  أيُّها اةُأدَّ

 
 د. وفاء عبدالرزاق

 
 

 قطعوا تواصلهم عنا ،) هم في ضمائرنا وإن 
 الصور لن تغيب عن كل ذي ضمير حي(

 
ُس اةُحزنف ألنَُّه اّلُد ُأ  ج    ُأقفد ج

ُس تد  قف اةحييبج  م ُنوائجها  ُأقد ج
ُس اةِّماحف    ُأقد ج

 أرا اةفأماحج 
 و الذف أطفال  

 يفح يون األوالم 
ُس ُ وحا  وفَّفتها اةحاتأف   ُأقد ج

 وصا ْظ قجقديال  
 وأوقاا  رِّضف ُسُحب  

ُس  حمف األ ضج   ُأقد ج
  أد أنجبف  فغمف 

كج   اةشَّ
 أ كانف اةُخضممج 

د ج   وقال اسجدوا ةيس ج
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 سفيقأف اةِّاّلمجفدْ 
ُس اة زفدف اة زفدف   ُأقد ج

اقج    جدف اةُِّشَّ
 وُأقدس اةصدو  اةِّا فأ ةيثو م

 ألن ج  تفيفْوُظ صالتم 
 رجطمفأتم 

 َّّ ْنُظ يد دف  و ف
 طفيجيأأ  رأبضأج اة احج 

  ألحد  وييها ال  فْضلف 
  فد ذا اةذى يفشهُد اآلنف 

هدج   رأنَّهم  م نذا اةشَّ
ْسُتهُ   اةذّ قدَّ

 أقمُا  د أةفج و َّأ  
 وأةفج و َّأ  ةِّمشج هللا!!

 
  **** 

 
 

َبتِّى..  َحَزم ت  َحقِّي 
 

فمج اة ستديمج    بَُّأ اةسَّ
ها اةهذيانُ  مفحف  خبَّأُظ  يها ويونا  تف

 أسطُم اة سا اظج  ماغاظ 
 أتد غيمف اةقأاطْ حيد ةم 

 اةِّبوُ  اة  أيْد ؟ 
... .... 

حيحأج   نأاط  أخيَّت راألْسُطمج اةصَّ
 سأةُتها .. احتمقْت  م يدّ

 كُل اة ؤتَّالظج 
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 و ئتم اة يغو ُأ راةفزْع.
 اةجوُع نامم  خمساحُ 

طومف اةُ ساحةأج   ت ا ُس سف
 واةيَّحاُأ نشيد  ةم ُيْا جْل حديثف األ حامْ 

ها اةُ فاَّكج أضُم أْصبِّم وي    وتهج
ُل االحت االظج   ةِّيَّها ُتِّج ج

ْيُم راألْس فاحج   تفطج
 راةالَّوفْوم  أو ّلجوفْوم 

ُل األسبااف اة  أ قام   و ج  ُتحف
ْيدف تت ي ُص   ةاقَّها رِّدف اةخْ سج

ْثلف رفغج    كمجنْت  ْأبممف اةحق اح    ج
؟   أيَُّأ  وونأ  ُ هذَّرفأ   يكج

 حأجيبتم   
 ك ا أْسيفُت ةكج 

ْقُت األْإباهف  م كل ج إمح    رأنقم ةفِّف
 واة شاندف اةتم تامُه األوانْ 

 ةجتْيتهمف اةق جسياْن. 
 

 د. وفاء عبدالرزاق
 أديبة وشاعرة من العراق مقيمة في لندن 
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 هبات من بيت مال العشقو  دنان  الجمالقصيدتان: 

 
ورّية   د. نجاح ابراهيم األديبة والّشاعرة السُّ

 
مققم  ت اُةك سف
 ّ حو   د صف

 ووفمإم
 ونياإيقم 

 سهم   مَّ راةأيبج 
 غاراظ  استِّمْظ  م كيانم 

  اذا يمفُد ت اُةك  ق م 
 غيمف  وا  أّليضف وطاقيأ  نكقاح
 وفديد  فتوحتيد نحو اةس  اح؛

 وأن أرأ  نائما  
 نائما  

؟ اة  آخم   اةز  انج
 

 ت اُةك أسكمنم 
ْكمج    انعج ةم ّلدوامج اةسُّ

 وخذّ قالوم وإجّم وُ دنم
  صيوبا  سأرأ   م  دى كمو كج 
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  أ يضم يا راذخأ األوقااج ويم  راةج م 
 نذا قيبم وييل  نونكج 

 وصوتم يارس  و هجو   كآةهأ  قدي أ
 وق ُم صدّ   طفأ

 !  واةحطُب   اةحطُب  ا أكثمه  م اةجفونج
 

 اسأقم.. 
  سا م   م اةِّطشج نف م

 تاي  م 
ه   وفل  ةييل  أتساق  كؤوسف
نان    يوقفقم ص ُت اةد 

 .!  ود اةد و انج
  *** 
 ظييها

 راأل ان واةت ائم 
 و إها  اإاحظ  حارك 

 راةهيام 
 وانام 

 كيف تسيس ةشجم اةأيب اة واسم؟ 
 غصقا   غصقا 

 يو ق  يها األنس  
 ووماح األصارم 

 وفأةف اة جمح اةح ام 
 أ   داةيأناةي

  م اةجفون يِّمش حي ها 
 آن  أن تحيط وقتها 
 رأيبها اة ستهام؟. 

  *** 
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 هبات من بيت مال العشق
 

 أنبكف رِّض  ا أ يُك 
  ماتا   اؤُه إم اُظ غ ام  

ك؛   واح  ةِّطشج
 

 وكهفا  راُره قاُع  حيط  
 قبما  ةسم ك؛

ؤى   قيبا   سكونا  راةم 
 يستحيُل وطقا  يفختزلُ 

ك؛  قاف    ألوتاوج
 ةواح  تقضّو تحتهُ 

 نتا اُظ حزبجك؛ 
 كتارا  كي ا  تفْحتفهُ 

 أةفيتف طِّمف حم جك؛
ا  يأطُم أرجدياظ     ِّجف ف

ك م حالوم  حيد يغُز ُ   كاةس 
اُج ننمجك؛  أتف

 أ يُك اةاثيمف  اةاثيمف 
 وبُِّض  ا أ يك

 كفم  ي ا تيد ن شأي تيد 
" ييانج  م " األ ّو  ُتصف

ك؛كم يفهدأف ز ُد    ووج
 إمفانا  يغدو  ضاح  

هيلج خييجك؛   ةص 
 وبُِّض  ا أ يك

 نخيأ كي ا نززظ تذوها ّلبوح
 اساقطت قصائد 

  طبا نقيا ةشغفك؛ 
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" أوتقوباإتيم" )نوح  م األساطيم( بما  يفوُق احت الف  صف
 ةفو انج تقو جك؛

ئذنأ    ضوحا  أُْوييهج  ج
 ةقداحاظ قيبجك؛
 وحقجمم  ألةحان  

 اخيجك تتففجُم أقحوانا   م ن 
 

  غد ج آن  إئتف 
ونا  اْن ةْم أقبْض    ا كقُت كف

 وي  تمتيمج صوتجك!.
 

 د. نجاح ابراهيم  
  اأديبة وشاعرة من سوري
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 أسئلة األعماق

 
 ينأديب كمال الدِّ  الّشاعر العراقي

 

 القصيدة المعجزة
 

 قالف ةم حم م:
ماع.  فُح وأنا اةش   أنتف اةم 

 اةم فُح نم اةم فُح ال إأنف ةم ّلها قيُت: 
ماع    ةاق كف أنتف اةش 

 أحيانا  تشيُم اة  وذاراظج قيبم
 أو خيباظج  وحم 

ّ  إمح  وأحيانا  تِّجُز ود أن تشيمف اة  أ
ك.   حت   اة  نفْفسج

 حيقئذ توةُد اةأصيدم.
 قالف حم م: أي ُأ قصيدم  نذه؟ 

 قيُت:  ب  ا نم اةأصيدم اةبك اح
 دم اةُ ِّجزم.أو  ب  ا نم اةأصي
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 أهذا لغز  أم حقيقة  أم أكذوبة؟
 

 قالف ةم حم م:
  ا أصِّب األنوا  اةتم  ث يتفها  م  سمحي تك؟ 

حيأ  نج وأنا اةضَّ  قيُت: نو  اةجال 
ن! حيأج وأنا اةجال   ونو  اةضَّ

: أنذا ةغز  أم حأيأأ  أم أكذوبأ؟   قالف
 قيُت: نو ةغز  وحأيأأ  وأكذوبأ!

 اةحمفج راةدنشأ  اغمو قْت ويقا 
  ثي ا اغمو قْت ويقاّ راة أسام

 ونبطف خيط   د اةد مج ةيختمف اة سمحي أ
  د األةفج اة  اةياح.  

 

َناك َنا واله   اله 
 

 قالف ةم حم م: 
ح  سأسأُةك:   ثل طفل  ّلّم

  ا اةفمُق ّليدف اةُهقفا واةُهقفاك؟ 
 قيُت:  ثل إيخ  وذ ّلتُه اة قا م سأتيُبك: 

 ُنقفاكف يقفُق اةأيُب و مفه حاة ا  راةُهقفا.  
 وُنقفا يجُد اةأيُب أن  اةحيمف  وتون  نونف إك  

 ةاق ُه  جد نونج حاح 
 و جد نونج الم 

 و جد نونج  يم!
ؤال اةذّ ةم يأيه أحد   اةس 

 
 قالف ةم حم م:  ا أوام األسئيأ؟ 
ؤال اةذّ ةم يأْيُه أحد.  قيُت : اةس 

:  هل وم ته؟   قالف
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 قيُت: نِّم 
 ةاق قم قبلف أن أويقُه ةيقاس 

 وشأتُ 
 ُ مَّ تققتُ 

 ُ مَّ احتمقتُ 
 ُ مَّ  ُذ َّ   انّ  م نتيأ

باحج حت   اة ساح.   د اةص 
  قسيُت كلَّ إمح  

 نسيُت حيدف  أيُت   انّ
 يكي ُم اة احف واةس  ك.

 

 متى تتوّقف  دمعت ك؟ 
 

 قاَل لي حرفي: 
 متى تتوّقف  دمعت ك؟ 

: ال   أدري.قلت 
 فالدمعة  رافقتني كما يرافق  المرء  ظلَّه 

 حّتى صرت  أدمدم  ليَل نهار: 
 خلَق هللا  الّناَس من الّطين
 وخلقني من دمٍع وحنين. 

 

 * قلب من نور
 

 قالف ةم حم م:
 حيدف ُأةأجم اّلمانيم  م اةق ا  

  هل ومفف ةغتفها؟ 
 قيُت: ال.

:  ايفف نجا؟   قالف
 يأوُل ةيشمح كد  يكون. قيُت: أنجاُه اةذّ 
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 قالف حم م:  ب  ا ومفف اةااف
 رِّدف أن خمجف  د اةيهيبج سيي ا؟ 

 قيُت: ّلل  ب  ا ومفف اةق ون 
 اذ ةم يِّْد ُ حتاتا  ةيأ مج وال ةيش س 

 ةم يِّْد ُ حتاتا  ةالط ئقان 
 رِّدف أن  قحتُه اةق اُ  قيبا   د نو . 

 

 دموع يعقوب
 

 قالف ةم حم م:
ُث ود   يوسف أنتف تتحد 

 نونف أن تذكمف اةبئم 
ْةونم   ي ا مف وال نف  وال اةس 

ُث ود يوسف    ّلل أنتف تتحد 
 نونف أن ت قحف اةبماحمف ةيذئب 

ها وق مجنا وكواكبها   وةيمؤفا اةتم أإِّيْت رش سج
 نا ف اةحسدج  م ويون اخومج يوسف

 وت مف اةحأدج  م قيوا اخومج يوسف!
 قيُت: نِّم 

 ال  ثيلف ةها    ةأد اكتفيُت ّلد وعج يِّأوا اةتم
 ن وع يِّأوا اةتم ّلي يْت 
 وتهم وقيبم وقصيدتم.

 اكتفيُت ّلها 
 حت   صا ْظ نم حياتم كي ها

  د اةبدحج اة  اةُ قته . 
 ______________________ 
 شاعر من العراق مقيم في أستراليا

www.adeebk.com 
 

http://www.adeebk.com/
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 الحاجقصيدة للشاعرة ندى  15

 
اعرة الّلبنانيّ   ة ندى الحاج الشَّ

 
بنانية ندى الحاج من كتابها الجديد " عابُر الدهشة " الذي سيصدر قريباً عن دار منشورات المتوسط قصائد للشاعرة اللّ 

 كتب شعرية هي:  8ويكون إصدارها التاسع بعد 

ف ة  قمرٍ يهوي"، "أثواب العشق" و"تحت المطر  "صالة في الريح"، أنامل الروح"، "رحلة الظل"، "كل هذا الحب"، ب خ 

 األزرق".

 

 حروف 
 

 كتبُت حياتم  د خيوط اةش س وأحُم م  د وْنج اةأ م 
ْظ وال س اح اال ّلقامم   قك    ال نج أ نوف

 كتبُت اةاثيم وبأمف األكثم  
 حيث ال  كانف ةيحبم األسون واةأيم األز ق 
 حيث تقتصُب اةحموُف أ امف اةيوح األكبم 

 حموف   د ذنب يسوُقها اةماوم راةقاّ اة  أوي  اةجبل  
دم  أةحانف اةحب األقص     تمقُص  قشج

ْفحان اةفجمج األول.   حموف  ُتْ ييها  ْهجأ  تفصفَّْت ّلمف
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 أَثر
 

 نقا  د نذا اةاوكب حيَّأفْت  وحم اةيك
ك   وتصاودْظ  جم اُتها نحوف

 نقا تواةدْظ اةيحاُأ رسموأج اةوف يض 
 زفل وُتيْ يجمف األ فم ةُتغي جفف األ

 نقا  د نذه اةقأطأج راةذاظ 
 اكتشفُت قيبم وس ُِّت اةاون.

 

 َجذ ب
 

  م اة قا مج وتفد 
  م اةوتفدج  جْشكام
  م اة جشكامج زفت 

  م اةزفتج نأطأ  تصُيقم راألكوانج اةذائبأج  يك 
 وم ُت أنم سأومُ ك 

 وةْم أومف اةصدقف اال  م اة ِّم أ
 وم ُت أنم سأحجب  

 وةْم أحجب اال  م اة ِّم أ
 وم ُت كلف  ا وم ت ألنم صدَّقت

 و م اةصدقج تستّو اة ِّم ُأ  م اةدائمم
 وفستّو اةحُب  م اةقأطأ 

 ألنم تذّلُت وانجذفّلت 
 ألنم  أيُت وإاندظ 

أُت اةصيواظ  ألنم اختمقُت اةِّواةمف وا تشف
 تمتدُّ اةمَّ األصداُح ذ  اظ  ذ  اظ...

 اةصوُظ أصغيت و د اةص تج وةْدظ قذ كان 
 أ واُج اةبحمج واةزبفد ظالُل اةزندج زا ْتقم  

 وبص اُتها  يح  وي  اةجبيدج يكتُب اس م 
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 ةم أكْد طيما  وال أ توانا  أو سمارا  
 وال أزاُل ُحْي ا  يقانّ  د ّلهاحج اةيأفاأ. 

 

 تعاَلوا!
 

 أسمُن  ا وقدّ و ا ةسُت أومُ ه رفِّد 
 أ تُح اةبوَّارأف ر فتاحج اةخيال  

نأ وأنازفجف سحمفأ   وأقوُل ةيواقفيدف " اتيجسوا  سُأ ت جُِّام رِّقاقيدف  يوَّ
 اةييُل طوفل وزفُت اةسماجج كمفم 

م اةجدَّ راةت ائجم!"    ةقشِّجل اةِّاةمف ونسحف
 ةقفمجْغ  ا  م اةجيواج ون أْلنا راةح امج واةيف ام 

 ةتفمفحوا وتبتفهجوا ُأإا ُكام ر ا حي ُت ره 
ام يو ا  رأقواسج ُقزفح  نُت أ واحف موا أنم ةوَّ  وتتذكف

 تِّاةفوا ةقتحيَّقف حول اةحكايأ! 
 حكايُأ و ون  تفتَّحْت قبلف اةحفصان 

 ونسيكف طمفأا  ةْم نأةْفه  د قْبل
  د آلةج حج اةِّيون وح فمج اةأيوا 

الةم تفيض ...  زانّ ةد يفمغف وسج
يُت اةحيامف وْن ا  طوف  لف األ فد خج

 وانفتحْت أ ا م أسماُ  اةِّفجب 
 نم ك ا تمانم أ تيج ُح ّلها 

 أ غُبها وتزفدنم 
ُمنم   أحتفم ّلها وتأط ج
 أ تجيها وتالحُأقم 
 أنثفقم ّلها وتغي جُفقم 
 نم ةم ك ا أنا ةها 

 وْ ضأ  خا قأ
 ّلالّلُل نسيْت حقاتمفنا وي  األغصان 

 وباتْت إمفدم   م اةقأصان 
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 اةيأفاأ نسائُم ةْم تقاشْف اال  م
 حفيُف اةهواح  م سْجدج األسيم

بمج اةأيب   كُل  ا ةْم يقسكجْب رفِّد  د حج
 األْسُم اةِّ يق ةيقْفسج اةتائجأأ 

 اةوْتُد اةدا ُق ّلال وازجل
 وأنا اةزاندُم اة تقز جنُأ  م اةطمفق 

بَّ ةيِّصا يم وتأتاُظ  د اةمحيق   تفذّ  اةحف
 تفْثقيها وال زئبفق تأفُز وي  حبالج اةهواح ال سموأف 

 ةسُت سوى ك شأج ضوح  تتقا ُم  م اةِّت أ 
 سوى  يهف أ  تتماإُق واةحموف

 كي اُتها تحتسم اةحيامف حت  آخمج قطمفم.
 

 ك نوز
 

ُق أن اةحبف ساتد   اتح  ذ اويه   ال أزاُل أصد 
 ال أزاُل أسجُد ةهذا اةصوظج اة انحج صداهُ  م اة دى 

 راألُ ق أوبُد اةها  يغ ُمنم 
 أ تّو  د نأطأ   م اةصحماح

 وأإمُا  د نْبمج اةس اح 
 أُغدُق اةاقوزف  د ّلئمّف اة فتون 

قاظج اةدت  حت   قته  اةبياض   أحيُم راةطيمانج  م حدف
 وي   نففج اةاواكبج أسيم

 ال أحت ُل  ا يفيض اال اةذوبانف  م األ يم... 
 ةو تبأ  ةحاأ   د و ّم سأ تمُإها ألغ مف اةضياح 

 يبأ   قه ّلمفق سأسمُقُه ةيحساسيد ةو 
 ةو يبأ  حبٌّ أُوطيه سأْكقُزُه كثيفا  حت  وموقج األإجا  

 ةو يبأ  و م  أُنديه سأذف  فهج ةتمتشففه اةصدو  
 ةو تبأ   م اةأيبج نأطأ نم تفهديقم  م اةطمفق. 
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 ما مِّن كلمة
 

يأ  ا تجيُت اةحيامف  د سالةأج األق ا ج اةُ متحج
 كا ال   ستديما  ذاكف اةحبج اةِّتيق ا تجيُته 

  اسخا   م اةُجذوفمج واةقا 
 ا تجيُت اةِّ مف ة حأف انخطاف 

 واةتوقف ُ تحأف اْسماح 
 ا تجيُته  م اةاي أج حت  ا ناشاف
  ضيُت ر ا غ مفنم ره  د أسما 
 سوَّ ُتها ر فْمتان ووبيمج اةبْييسان 

وانا ا تجيُت اةس احف  فالذا  و ا  د كي أ  أقا ْتقم   سج
دم  نِّم  س ُِّت اةِّزفف واةسقونواظج اةُ قشج

يت   نِّم  وبمُظ ّلوانّ اةاي اظج وانُتشج
 نِّم  كانت ةم حيام  وصا ْظ اةحياُم ةم 
 زنجدُظ ود كلج إمح وصا ف ُزندّ  مفحا  

 أُغدجقف ويمَّ و تحُت  احتفمَّ ةيحب 
نْظ اةيحاُأ وقفزُظ  وقفها وي  رساطج اةمفح   ت دَّ

 إمبُت اة طمف حت   اضْت كأسم  
 ونا انم أ  يها ةتمّو األ ضف رحبم  
 يا س احف  وحم كونم ةمف األمف واألا 

 سو ج فقم رأطفالج األنجمج اة ذنيأ
نا ْم فدج  أفوتأيقم  د أةفقج اةيحاأج اة  سف

 وانثّم وطّم  م اةِّيونج حت  ال تمانم 
 احفام نذا اةد مف اةُ ماق  م  حا مج اةاون 

 و ساكبج و ونج اةجق اظ 
 ن مف زنممج اةحيامج اة أطَّمم رأنفاسج هللا.
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 َتوهُّج
 

 أن تقانيكف اةحياُم  د أتيجها 
 أن تض َّكف  د أتلج ويقيكف وتمت م  يها  
 أن تقطيقف اةشما ُم وتمكدف  م اةسمج  اةِّاّلجق 

 أن تحجبف وأنتف تسحُب غي أ  ةتشِّلف نج أ... 
 ان أخذْتكف حيث ال تدّ   

 ال تأْل ةم أكد أومف  
 نم اة ِّم ُأ سبأْتكف اةيها  

 ال تأْل ال أن ّ 
 أقبجْل وييها وا شج  

ك   ُأكتْب خطواتجكف رأنفاسج
 واإبجْك صوتكف راةمفح 

كف يسيبكف اةدنشأ  ْع أحدا  حت  نْفسج  ال تدف
ك   وال اةقج أف  وق  أسج

 أنتف اة سا ُم  م اةضوح 
م    أنتف اةِّا ُف اة يهف
 تي َّس األةونيأف  يك! 
مف وتتونَّج   أن تقصهج
  م نْفسكف اةالحدون 
  م قيبكف اةالز ان

 و م تسدكف كُل اة كان...
 ال تحفْم ا سمف  م اةأيب 

 ُأكتْبه وي  اةجبيد وأفْسأجه اةقو 
  نا ُأ اةذكمى تشمُّ وتمقُص 

ْسمف األكوانج اةقا   رضأج  يك وج
 ُأ قْص وي   ْ شج اةهواح ووانجقج اةس اح 

ك    حيد تأم تخيَّْل تقاحفم وصفو    وق  أسج
 وحيد تأوم يقبُت ةكف تقاحا نفسم! 
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 وأنتف تشمُق  د اةداخل ت تَّْم راةمقصأج اة تففت جحأج  م  قاياك
 ُأ قْص  م  ماإاظج اةسكون 

  م ظاللج إجمم  تفمُح ركف وتغقم ةك 
ها اةمقيقحيد ُتباغتكف  ْك رخيطج   اةمقصُأ تف سَّ

ها اةدقيق  وت ايفْل وي  ايأاوج
 نْوُه يح يكف حت  تقونج اةبداياظ 

 وال ناوفأ تحوفك ّلل تحييق  ا رفِّدُه تحييق 
 حيد تمقُص وحدكف وأنتف تشمُق  د اةداخل

ُت اةمنيف  ةد تاونف وحيدا  وأنتف اة وسيأ  واةِّازجُف واة قصج
ُل اة  قيثا م  وققديلوأنتف   اة تحو ج

ُِّْه رفتيلج  محكف وا ضج   نذا اةاوُن ّليد يديك إِّْشج
  د حمفأ  اة  حمفأ حت  تذواف  م اةال  

  تفم جنا  يأجاا  ساةج ا   م اةحضدج األكبم 
 ال تتمْك أ ما  اال  ا  اضف وقكف  د حب 

ْب اال  د أتلج اةحب.  وال تحج
 

نان  النور  جِّ
 

 وتهم  تيك قسف اتم واّلتسا اتم نذه ذ اوم  نذا 
 كيف ُأحصم  احف ويقمَّ ونْبضاتم 

؟  ُم  ئتفم    فد أحببُت صا وا ز فماتم  ايف أوس ج
  فد أحببُت صقِّوا  جم اتم وكيف أقيُس نجو فها؟ 

 أحببُت رأومج األسيمج و ْ ضج اةُحم  
ِّْقج اةمؤفأ ْيقج وصف  ّلذ ومج اةخف

 ّلتحديقج اة غ فضج وقد حا يأج اةهاوفأ 
 بُت  وق اةج مج واةغ مج و ا ّليقه ا أحب

فف واةتجم نف وأو قف ا ي ان   اوتقأُت اةتصو 
 انتشيُت اةحك أف  د كهوفج األنغال 
 وبمُظ اةسكيقأف ّلمأ أج حيام  تستغيث 
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ُم ذاتم   ونا أنا أقد ج
  د قصو ج اةهواحج ُأحي ق
مَّ وأستيأظ   أنفُض تقاحف

 نل أوم  فد أنا؟ 
 ظ؟  د أيد أتيت وأّ  حيطاظ  وبمْ 

 أةهُث و احف سال م
 سالمف اةِّت أج وسالمف اةضوح 

 سالمف سماج  وزفت  وحب  
 سال م  قذ األزفل

 * 
 كتبُت قصتم  د قبلج انوتانّ

 ونا انم أومُف قبلف اة ِّم أ 
 وُأن ُك قبلف ا ن اك
 وأوم قبلف اةووم  

 أنم اةفماإُأ اةِّاةأُأ  م خيوطج اةش س
 وقيبم يطوُف  م اةصحماح 

 سمارا  يخفم سمارا  يأطُف 
 يطوُف  م اةِّيونج اة غ فضأ 

 وبمُظ... وةْم أوُبم 
 حت  ظفمُظ راةوفحدمج كأسا  

 وباةِّزةأج  ؤفأ  
 حت  تاي مف اةحجُم  م تو م 
 وتأْنسدف اةجدُّ ّليد أضيِّم 

 اكتفيُت وةْم أكتفج  
 ةْم أ توج وةد! 

 * 
 يا  فد تقحُت وتهم  م اة اح 

 احوتطبُِّه  م اةقا  وُتذ فه  م اةهو 
قان اةقو   ئم اة  تج  ُقْدنم اة  اةيهفأج حيث  وطج

 اةحُب يقتاُمنم ةيغسلف  وحم راةمفح وسها م راةذنب 
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 أُوُبْم ّلم  محأ   محأ وال قسومف تِّيو  م س ائك  
قف اةش س وأتقفَّسف اةضياح؟   ُقْل ةم  اذا أ تدّ أل تشج

 * 
  يكف أنثفقم أذوُا وأتواةد

 اةبماكيد  د أو ا ج اةاون وآناظج 
  د ذاكممج اةاالل وأطيافج األسما  

 تد ُغقم تحوةُّقم  
 أنبُت وا فأف األو اقج حت  تاسونم 
 رسالسأج اةحبج اةغا مج تحضُققم 

واك  وةيس ةم سج
 ّليتم نو أنتف نو أنا  يك 

 نذا اةِّطُش اةيك 
ك   نذا االنخطاُف نحوف
 نذا اةفماُغ  د نونجك

 نل ةم ّلقأطأج  اح   د يدجك؟ 
 اةيُد ةيست يدّنذه 

 ّلل اةقوُ  اةذّ تضيُئها ره ونم تتضمَُّع ةك!
لْ  وتُهكف وي  أنفاسم غاةيا     ةيطج

  تُيفَّقم أ واُتك ر ْيحج اةحيام 
 ُأسُكْب  مَّ و ونف اةحبج اة شتِّجل 

بان    وانُثْم  م كيانم نا ف اةشوقج حت  اةذوف
 ُكي م يسجُد ةكف و م انحقاحج أغصانم أ تفُم اةيك 

 م  د ذاتم أل ت م  م ك اةجكأ مجْغق 
واكف ُيد ُك أفناّ   فد سج

واكف ألف ق   م كي جه؟  و فد ةم سج
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 إنَتفِّض!
 

 ةْم أكذْا يو ا  وي  قيبم 
 ال  م اةيأفاأج وال  م اة قام 

قاه    ال  م  أمه وال  م غج
 ال  م أْسمهج وال  م حمفته 

 نو اة يُك اة توَُّج  م قيبج هللا...
 اةصدقج  حمَّ نمأسْمُتُه  م 

ْنُتُه اةجونممف اة ط و مف  جفالنم   زوَّ
 ناصِّا   ائيا  كتو ا  كاإفا  

 أفندى اةمَّ انِّكاسف اةيقاّليم و ْوحف اةأقانيل 
وانم    د حيم  اة  حيم   ف

 وةُه أسي جُم ذاتم...
 ألنف اةسفمف  يه كْقز 

 واةِّونمف  قه اكتشاف 
 وبْمُظ اة حيط وأنا أنتُف " وتدُته! "

 يأفُز قفزتيد وفمقُص  قصتيد  نا نو
 واحدم ةيبحم وأخمى ةيهواح

 يغقم أغقيأ  ةيمفح وأخمى ةيِّصا يم 
  د أتلج أن يمتحلف وفمتحل 

ُق سمَّ اةمحيق   يتذوَّ
 وفمتّو  د ذ وم  اة  ذ وم 

 حت  يفق   م  قته  اةحبج اةِّ يق...
ْم أيها اةأيب!  ال تقفطج

 تاا فْل وا ُبت حيث اةحُب يففديك
 اة حفوُظ  م سِّأج اةوتون أنتف 

ْف ةُه راطدف اةباطد   اْسمف نحوفه واكشج
 وا مج اةاانمف ةُيخيقف  د تديد 

  د توفج حوظ  وتيق 
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  يكف اتت ِّْت قيوُا أنبياحج اةِّهدج اةأديم
 وقيوُا اةقسوفمج حولف اة سيح

 و مفم وقد اةصييب 
  جْ أا ! ُأحُمْص وي  نق اتكف اةث يقأ  

 وال ُتفم جْط ّلمنا تجها 
 خاةُأكف ُيحصيها وفختاُ نا ةه قيثا م 

ْن وي  اةِّشبج وا توج   ت دَّ
ْن  م اةهواحج وغد ج   ت دَّ

 صباّلُتكف وموُس سيي ان و زا يُم ناون
 انتفجْض! 

  يكف اةموُح و قكف اةِّجشُق وةكف كُل اةحب.
 

 سرُّ الحضور
 

 خطوم  خطوم يطوفها اةزبفد 
ُد ةك  خطوم  خطوم ُأ ه ج

 اةحضو  تسأيقم سمَّ 
مايأج اةبْمق   ّلتفونُّجج وسج

 وال يِّوُن اةاوُن ك ا كان...
 يومف  صا ف اةشجُم نائمفا  واةبحُم س اوفا   

 وا تدْظ اةش ُس  وحم
 انِّتأْت نفسم اةيك 

 أن أحبف ك ا أحببتفقم 
 وتتد  قف  م أو اقم أنها   حيَّأ

 أن أوطم ك ا أوطيتفقم 
 اةيكف أصيُم و قكف أ يُض  

 أفسبجْغ ويمَّ نو فكف وألنسكجْب  م ّلهائجك 
 أنا اةصاحيُأ  م ّليتكف ةيال  نها ا 

دا  وال اةقوا ذ   ال اةباُا  وصف
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 تخشُم اةش ُس أ ا كف  ُتصِّفق
شأا   يختفم ُف اةأ ُم وج  وفتصوَّ

 ...  واةأيُب اة وصوُل يبحُث وقكف  م خْفقج اةوْتدج
 قم ك ا خيأتفقم وتي سُ 

 أ  م وقدكف ذاتم وأومُف أنكف يأيقم 
ك  ةد يتوقفف ُةها م حولف ومإج

 حت  تض َّقم ّليد توانمجك 
 أسا ُم وي  أتقحأج اة ِّم أ

 ّلال وسيط  وال نةيل سوى اإا م   قك 
 تيك اة تدف  جمُم رطي اظج اةووم 

 واآل قُأ  م اةالووم 
 واةغاّلجمُم  م أو اقج اةايان 

 اة جهولف واة ِّيوماإا م   قكف تُِّبُم 
ُد اةاانمف واةباطد   ُتوح ج

 وتسبُح األ الُك  م أزةي أج اةأيوا... 
 ك ا  س تفقم وتحفُاقم 

ُن ةكف راةحموفج واألذكا   ُأتد ج
 راةتهاةيلج واةتمانيم 
 راةص تج واةُهتاف 

 وبكل أةوانج اةصفاح 
 ووونّ اةقائ أ  م  مانيسج اةخييأأ. 
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رفان  عِّ
 

 إانأا  وي  وبفق اةقها سالف اةالُّ 
 ونا ف يطوُف راحثا  ود  ائيه  يْم يمفه 

 اال  ستتما   م تب أ اةضوح وأك ا ه  د نا  
 ةو ةففتف اةدنيا واةِّبان 

 ةد يفتدف اةأيبف اال سواه 
 وةد تفق  اال  م ذف اه...

  م اةأول وتدان
م ان    م اةص ت وج

 و م اةصالم  وح  تالل
 أنتف حمٌّ  م ا نِّتاق 

 م اةتخطم حمٌّ  
 حمٌّ  م اةأيب 

 اذ ذاك تصيم اة طيق وفحوفك.
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 إنكِّشاف 
 

ُ   م ةِّبأج اةاالل  اذ أتاكف اةأدف
 ارحْث ود اةضوح

 وإذ أتاكف اةيأيد أفغ جْض ويقيك
 وأفصغج اة  ن ساتجه  يك 

 ُأنأْشها  م قيبكف ونم تموفك 
 حيد تسا ُم نْفسكف ال تأ ِّْها 

يْأها   وإْن تيتقج ّلموحكف أفطج
نْ   أحبجْب وال تتمنَّ

  م اةحبج اناجشاف و م اة طيفقج ُحبو  
نْ  ْن  ن ج ْن  ن ج   ن ج

  م اةتمنيدج أ واج  تيفُّ اةاونف ّلوفحدمج اةحب.

 خط وات
 

 استيأْظ أيها اةقائم!
 خطواُتكف اةز قاح تفمُش األ كقأ 

ُن اةطمقاظ تهيُم ّليد اة ساحاظ   ُتجد 
ها ّليد حب اظج اةُسْبحأج اةبيض   احج تهيمُ وي  وتهج

 أنا ُيها تمتفُم خاإِّأ   تضمج وأ
 حب أ  حب أ  حجما  حجما   م اةز قأج تهيمُ 

 ال  فد يوقُف اةطمفقف واةم يق
ديق   ال  فد يوقُظ اةقائمف اال اةصف

 اةذّ ا تمشف قيبفه راألّليضج اةمقيق
 حمفأ  تِّيو حجا مف األ ضج اةز قاح
 تمسو  م  ما  حج اةموحج اةوسيِّأ 

 وتستيأُظ  تمن جحأ  رأصواظج اةخطواظج اةخفيَّأ.
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 َمحارة
 
 " استْفتج قيبفكف " قال اةمائم  

ه يتأاذُ قم "  ْز   يتجاذُّلقم و م زبفدج أ واتج  " و ا أْن انم ره! ّليد  فد   وتف
 " ةد تضيمف  م اةزبفد  أيُبكف  فحا م وأنتف صائُدنا  

ُفها "   ةيكْد اةيؤةؤمف اةث يقأف وأنتف كاإج
مّ  ْف اةقأااف ود رصف  " سيدّ و ِّي  م ةْم أن ج يو ا  كيف أ ى وةْم أكشج

 نل تمإُدنم اة   قا تجك؟ " 
نم  استْفتج قيبفك اةذّ قانكف اةم  " دف  " يا ّلقفم  أنت  فد قصف

  ُقم أنكف وتفدّ و م اةوتفدج سؤال  يقتاُمنم " " قيبم يحد  
  " ال سؤالف ال توااف يا ّلقفم  اال  م نو ج اةأيبج واةقوُ   قه يفهدّ "...

 

 الحل قة
 

 اةتفتف اةمَّ  شيما  نحو اةاقز 
 أفسففمف ود اّلتسا أ   ضيئأ ونامم   قيأأ 

ه  قحقيا    تمبَّمف  م صحدج اةدا  خا ضا   أسف
  ياهج اةأيب يت ايُل  م 

 ي يقا  وإ اال  كِّصفو   يكتشُف تقاحيه 
 اختف  اةز اُن  م اةال كان  

ْم ان  حيث األسماُ  تقفتُح وي  اةِّج
نا  م اةحْيأأ وسكقْت اةيحاُأ  م األّلد. ت َّت اةس احُ   وهدف

 
 ندى الحاج

 شاعرة من لبنان
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 ال تثريَب عليَك..!

 
 بيديد. وليد جاسم الزّ الّشاعر العراقي 

 
 ال.. تثمفبف وي  اةُحْب 

  م ز دج اةحأدج  أزفُز اةحمْا 
 وقدف تقونج اةييلج  ووقدمج نبض  

 تس ُم إدو ا يسّم رأيْب 
 ال.. تثمفبف وييكف  إن م 
يطأْ   أومُف غضبف اةس 

مطأْ   وقْهمف اةش 
يجانْ    األح ُم ةوُن اةهف
 يِّتصُم ويونف اةثيمانْ 
 األح ُم.. قطِّ ا ت قُِّهُ 

 اةا ي أج ّلل تأ ُِّهُ ذواُظ 
 األح ُم.. كفم   ُّلهتانْ 
 وسيحمُق كل  األةوانْ 

 
.. األح ُم ةوُن حيام    ال.. تثمفبف وييكف

 ةيحمفأ
 ةون  يفتُح رار ا نحو اةفد  تسو  ا
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 ةألّلديأ 
اق   ةوُن حيام  ةي وسيأ  واةُِّش 

 وةال  زنو ج اةبمفأ 
 ال.. تثمفبف وي  اةحْب 

.. وال..   تغمفْب..!!ال.. تثمفبف
 

 مستعمرة قلب..!
 

 ّليدف ُوزةأج قيب   يقوُس حجْم..
وحج   يفتُح  زاةجف   ماظ  نحوف اةم 

 يس و   يخفُق  ُيمت لُ 
 ّليدف ن  تيهج 

 و ق  أصفْم..
  يهج  ائحُأ تماا    ووطُم وقبْم..

..  يسخُم  د قضبان   وأسيجأ ..   قوواظ 
 تمق بج إمطم  

  م  أه   أو   
 ي تُد س اواظ  رفضاح  تِّيوهُ ونخان  

 أغان  ّلمطانأج ) يكتو  تا ا(....
 ُيبكم ز قا  كانف ُيس   : وصمف اةحمف أج واةزنمْ 

  يهج )اةييقدّ( ّلقا ا تهج يأمأ وتهف اةفأْم..
 وطي ب  ّلتاانمم  يز  ونف ُومسا  

 يخفونف رجيوبهم تِّوفذمف )كو  االن( 
 اةشمطُأ تشم   ائحأف يسا    شوّ  ود قما  

ون وييهم..    يهم 
 تتجا   تقوُبهم ّلوتم   أد س  

 يكتبونف وي  اةحيطانج رأنا لج اةتفاحج 
.. وطِّمج اةيوز    ّليونج اة احج

 !...  رِّدف حيد 
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 يخفُق ويم   ُيمت ُل نشيد  
 ... وبيدف ن  تيهج  يأمأ )نيمونا(

 آخمف قصائدج اةثو مج 
 اةتصفيُق....  صاُص اةُ خبمج 

 ةيوحأف واةيونف  م ةيل  يتآ ُم   يغتاُل ا
  صاصاظ  تح ُل صو مف نصفج اةه

 ّلقتانأج )ّلوش(  وخبث)نمتزل(  ووقاحأج اّلييس.. 
 نصُف اةه   ذوو    د  ائحأج )اةفونكا(

 واةيونج األح مْ 
 قد كانف وتهُه  أت ا .. و امُه ُسالةأ  اح   هيد 

 أزفُز  صاص.. نخان...
 ُويُب اة وظج 

 رصو مج )ّليقوإيت( 
  جذوم  نصُف اةه  

 حط مف  مايا اة دنج 
 أحمقف صو ف إباا  يزنو رال   بيم 

 كم يتمب مف  وق ت اتمف 
 يشمُا نخبف اة غدو فْد.. 
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 همزة وصل...!
 

..  ّليقم.. وبيقفكج
..  تررررررررررررررردا  

 ُتِّي أيدف وييهج:  
 صو ف خطايا اةم تال 
  مايا خياناظ اةقساح  

   زقأ  أةِّااف طفوةأ  
 أقماصف نوف أج حموا...

..  تدا   .. يتِّ يُق  م خطاراتجكج
  م ُنخانج سجائمجكج اةذّ يدوُ  

  م   اةأج كأس..
.. أوت   د " تدا ج ّلمةيد"..   تدا  
 أكثُم صفاقأ   د "حيف رغدان"..

 أةُِّد  د "خط را ةيف".. 
 أإد  وقاحأ   د  سوم نساح  وا فاظ  

  م صاةوناظ اة تم يد..
 سيدخل الئحأ )غيقيتس(..تدا  

 ةاررررْد..!؟؟
 سأت ُم رِّدف حيد  قصائدّ 

 أيأرررررونرررررررررراترررررررررررررم  نصررررررروصرررررررررررررررررررم 
 سأت ُم توقيمف كل  حمف   وصو م   

 ألحصل وي  اتازم تاانمم  
....؟  !ضد  تدا كج

 سأ أُبُه طاّلوقأ .. طاّلوقأ.. 
..أ تُح كو م    ر أدا  كف 

 أ د   د خالةها :
 ن زمف وصْل..!!

 د. وليد جاسم الّزبيدي
 شاعر عراقي 
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 قصائد أوسلو 

 
 هادي الحسيني الّشاعر العراقي 

 

 صباح نرويجي -1
 

 ال اإماقأ ةيش س 
  م نذا اةصباح اةقموفجم 
 اةقجوم  توا فأ  م اةييل 
 واةاالم يحتضد اة ديقأ 

 اةو ون تقتِّش  د ن وع اة طم
 اةاقائُس واةحاناظُ  ي ا 

 تستقيم طمفأها راةش مج 
 واةضباا اةاثيف 

 اةضباا اةذّ يشبه وجوزا    ال  
 كان يغيق كلَّ نوا ذ اةغمبأ

 اة طي أ وي  اةوطد 
 اةضباُا اةشديد يجِّل اة وظ يأتما 

 وفجِّل اةحب يبتِّد 
 اةضباا   آه اةضباا 

 ي شم  وق أو ا نا خيسأ 
 فجم ال اإماقأ ةيش س  م نذا اةصباح اةقمو 

 .. وال إ س تشبه إ سك يا وماق
 2018أوسلو 
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 شمس من جليد  – 2
 

 ال أحب اةصباحاظ اة قبثأأ 
  د ةيل اة قف  

 وال أحب رحم اةش ال 
 وال حت   قا اته اةتم تستجدّ

 ن ئها  د أو اق اةبحم 
  م اةشتاح اةش س ال ُتاهم ضفائمنا اال  ا ند 

 اةش س  ثل قط  تائم 
 رخجل تام يقام  د تحت اةباا 

 اةش س  م رحم اةش ال 
 ال تصاةح اةغمباح 

 وال تفمش ةهم تقاح اةدفح
  م اةصيف تغان نا وي  وجل  

 و م اةشتاح ت وظ 
 اةش س  م رحم اةش ال 
  صقووأ  د  يج و يج 

 إ س  د تييد قارِّأ ناخل اةموح
 اة قاوبأ راةفماق اة م  ..!

 
 2018اوسلو /

 
 



579 
 

 وحشة –3
 

 غمفبأ صباحاتقا  
  م إتاحج اة قا م      

 اةوحشُأ قاتيأ  
 تصهم قيبا   د حديد 

 واةثيُج يكسم  سا اظ اةموح 
 وققانيل اةييل اطفأنا اةِّشُق وغان 

 تمى أيد سقيأم  
 رجماحاتقا اة ثخقأ      

 وبتيك اةصباحاظ اةغمفبأ ؟ 
 
 2018وسلو / أ

 

 تمثال إبسن -4
 

 أوسيو وقد راا اة سمح اةقموفجم  م 
 اةقساح اةج يالظ يبتس د ةه 

 ّلقاماظ خاطفأ  
 ال تخيو  د اةحسدج 

 يأف ركل إ وخ 
  ثل  فام أخذ وي  واتأه  

 تغييم ذائأأ حيام اةبؤساح 
 أو  ثل أسيم  

 ونو يضم يديه خيف ظهمه 
 وداح رِّد  ِّمكأ ةأد  يها األ

 ن سا   م اةبطوةأ  
 ال ي يك إيئا  

 سوى  ِّطفه اةطوفل 
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 اةشبيهأ ّليحيأ كا ل  ا كس  وةحيته 
 اةِّصا يم  وق  أسه وةحيته صيفا  

 و وق كتفم   ِّطفه اةطوفل 
  يأ تفتش ود ّليت اةد  
 ته اةثيج ّليق ا  م اةشتاح يتوَّ 

 وي  األزنا  ..!   ياا  
 
 2019وسلو /أ

 هادي الحسيني
 شاعر عراقي مقيم في أوسلو

 
 .  1906  – 1828هنريك يوهان إبسن : كاتب مسرحي نرويجي مشهور عالميا 
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 قصائد للشاعر علي جمعة الكعود

      
وري علي جمعة الكعود                                     الّشاعر السُّ

 
 ةوتهج س ائم 

 اةذّ ةب دْتُه غيوُم اةبكاحْ 
 أ مُّ  م اةونمج 

  م زو ق   بحم  
  م اةهواح ْ 
 اة  واةم  

 اةصدى  د تقون 
  تخم  راألنازفجج 

 وبم انِّتاقج اة سا أج 
 ّ  ّليد اةتِّم 

 وص ت اةغقاح ْ 
  *** 

  آذُن قيبم 
 تاب مُ 

 كل  صباح  
 رحب م 

 وحيد أصي م 
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 أناتم 
 ةِّي م
 أ اكج 

 ةِّي م !!!
 

 ) كوابيس ليليــة ( 
 

 ةهواكج كاّلوس   
 يِّم ش  م ن م

 رِّد انتصاف اةييلج 
 حيد تي ي يدف ذيول سْهمم ْ 

 ووي  
 رحيمم اةوتم ج ضفاف 

 اةتأيُتك ج  م م   
  اْنهالف حب ك ج أةف  م م ْ 

ُِّت حسقك ج    ص 
 راةأصائدج 

  اإتِّيُت ّليان ا  
 ونفثُت  وحم اة تِّفبأ ْ 

 وسجقتُ 
  م ويقيكج 

 أإِّا ا  
 اةيكج  هم بأ ْ 

 ةهواكج كاّلوس  
 يمشُّ 

 وي  حدائق غفوتم 
 قطماظج وشق  ساخقأْ 
 تتفت ُح األك ام .....

 تْسفُم ود  بيم  
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  د خمفف اةحب  
 تْغيفهُ  اةمفاح اةساكقْأ . 

 

 ظلُّ الوحشـــة 
 

  م ظل ج اةوحشأ
 أستجدّ

 ذكمى واإأأ  
 سكقْت 

 يو ا   م اةوتدانْ 
 أستجدّ

 ق ما  ةْد يأتم 
 وطيو ا  سانفمنا اةحبُّ 

 وحيدف اْستيأظف 
 ةففحْتُه  ْفُح األحزانْ 

 يا أإواقا  كُبمْظ 
 نجمْظ أوشاإم 

 وطفوةأف حب   
 أويدف صكَّ قْد 

 ّلماحته ج 
  د كل ج 

   طأوس اةهجمان .

 رسالتها
 

  ساةترُها
 اْستوقفترْقم  يي ا   

 وقد أ طمترْقم
 ّلواّلل ج سطْروتها.....

ترْقم   أسمف
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 ر ا  ياْت  د  ؤى  
  استشاط 

.....  اةفؤاُن ّلها وةرفها  
 أت جترْقم 

 ّلقا  أةونتها.....
 استِّ مترْقم 

 أقمانها.....وي  غيم وانمج 
 أ َّقترْقم كثيما   

.....  رأحم ها اة ستِّا م  د كْحل ويقيد ج
 أغوْظ ن م

 أْن يشكر لف أحم ها
 واستباحْت 

 حواسم ّلم  تها 
 الكتشاف اةقبوحم  م سم جنا.....

 أةه ترْقم 
ِّم   اةاثيمف  د اةشج

 واةته ترْقم حمائأرُها.....
 سكبْت  وق قيبم 

 سال ا   وبمنا   
 طو  وكانت حواإم اةس

 تسطر ُم  يح أ   
 النبِّاث اةتون ج 

.....   د  ج م اةوقتج
ِّمّ   وم ْظ أواّلدف إج

 وأةأْت ركانيها.....
 وي  أْن أغان فنا   أتبمترْقم

 تا كا   نصفف قيبم !!!
 

 علي جمعة الكعود  
 شاعر من سوريا
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 حفريات   قد تدلُّ عليكِّ 

 
 الّشاعر المصري عبدالّناصر الجوهري 

.................. 
 اةحفمفَّاُظ قباةأ تد ان اةيهفأج 

..   د قبضأج  طْيقكج
 ُتْمإدنم اة  ويقيكج اةُ ْبحمتيدْ 

  دويقم أتأ ل  يكج ويومف اةِّْشق ؛
ّ ج إماع    ألن جم أرحمُظ ّلال أ

 وبدون خمائط ا إانيَّأ حت  ضيَّت ّلوصيتم 
ْطمفدْ   ونسيُت  اةتأسيس ةأا يأ اةشَّ

  اكتشفيقم 
 تزّ  ال تبُِّد وقكج سوى إطَّيدْ 

...   يِّلَّ تييسكواف  ؤانّ قام ّلتِّييد نجي اتكج
ْوقج   ةادَّ اةضوحف اةجا حف ةم يِّبْم كلَّ  ماغاظج اةشَّ

 اة  تْقبم ْ 
 اوتبمفقم 

 أحد اةبحا مج أغماهُ تحي كج  
 ةو أويقُت وصوةم  

 و سوُظ وي  إاطئكج اةم يم ْ 
وا أقتمُح اآلن وييكج قماحمف   كل ج خمائط  د  مُّ
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 وقد  صول اةتَّحقانْ 
 نذّ ُسفقم ال تخف  اةصبو وييكج  
  يم أتسيْق  متفِّاظج تبال األةبج 

 وةم أرحْم نحو األ ازون  
 وةم أخبْم ُوْشبف رحيمم كو نستانْ 

ف انأج ةو حطَّْت  وق غما م اةوسقانْ   ود سماج نوا سكج اةمَّ
ْشقج    ةم أخبْم  ْيحف اةِّج

 اةصْخم وال أةوانف 
 وال  كبف اة ا فد وي َّ 

اُح ركوكبقا  ةو حطَّ اةأ مُ  -وال طا نظ ويون  الح    - اةوضَّ
 نون استئذانْ 

 نذّ ساوُأ تيبم 
 تيه قم  يأاظج  سا كج   

س  يها   واةبقدوُل تأوَّ
  د  مط حقيقم 

 ّليد  جمَّاظج اةجْذاج اةها ْا 
   رررُذنَُّب وشأكج يتبم  م اةييل 

 ّ   سا 
 ضاوت  قه اةقامفاُظ  االنا 

ّ  تجا ْا   وصا  ّلال أ
  د قال رأن اةِّاصفأ استمقْت  هجتقا 

 واةطأس استبق اآلن إغا م 
 نحو ةأاح   م  تد اةأا ْا 

 اكتشفيقم 
 أرِّد كوكب ود  ج ووتقا اةش سيأج.. 

 يشبه ويقيكج اةحاة تيد  
مه اةيغوفون تد َّم راألحداقْ   و ِّق   سَّ

 تهااةحفمفَّاُظ وتدنا أ م ا ةصباّل
  م وتدانم اة هجو   

 و م األو اقْ 
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  هواةُحبُّ  ت يل   د نا ذمج اةِّشوائياظج 
 وةو  ال اة طُم اةُ تد  جُق  د كفَّي جكج وي  نا اظج األو اقْ 

اقْ   ونو اةُحبُّ ت يل  ّليد  قاتم قيب اةِّشَّ
  ا حا بُت ةمايأ ناّلييون  
 و ا حا بُت ةمايأ نوالكو 

 خضُت حموبم ألتيكج أنتج  
  ييس وي  اةُحب ج سبيلْ 

ْشق   ةاق جم نيُت ألتيكج ُ ْتبأ  ا س  م اةِّج
؛  وتفِّيالتم يغ منا نوُ  ُنُيا كج

 تيه قم أنفاُس اةأقديْل  
 ال  ايأف ةم االَّ ُحبُّكج ...

 واةحفمفَّاُظ تدلُّ وي  سم ج غ وضكج 
  ا كفَّ ّلمفدّ  

ْ ُم رطيَّاظج اة قديلْ   و ا تفَّ اةدَّ
 ال تأوفلْ 
 يسيم اةيكج قصيدّحيد   

 ُ قتصبف اةأا أج كاةقيل.
 

 اصر الجوهري عبدالنّ 
 مصر شاعر من 
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 أمنيات شاعر  

 
 مفيد فهد نبزو 

 
أاْح                                ا ّلها اال نجفاق  و فاحْ  واأل ُض إف   قُذ ّلدحج اةاون ج

  ِّيب    واةطبُم  كم  ونناحْ                       وأخم ا نساُن  د طيقتهج             
نا                                ؤنس  أنتف ك ا إاحف اةأضاحْ   يا أخم ا نسانف  م كل ج اةدُّ

 يقهُش اةغزالنف يفصطاُن اةاباحْ          ال تاْد وحشا   وذئبا  غان ا                         
نيا األنا                                 ْهمف ناح  ةيسف يشفيهج نواحْ ويُأ ا نسانج  م   اةدُّ

واحْ  نيا اذا  ا أظي ْت                                   كيُّقا  م اةهم ج واةبيوى سف اةدُّ  نذه ج
  احْ  م حأولج اةخيم غق جم يا سف          تِّالف اةيومف واألطيا ف نشدو                         
اة ا                          ْد يديقا اةيومف نبقم وف  ُ فِّ ا   راةحب ج يزنو را خاحْ            ج
ياحْ          ُتشمُق اةشَّ ُس وي  كل ج اةو ى                       تفغ ُم األ ضف رأةوانج اةض ج

 ماُس اةحب ج ُتموى راةمَّتاحْ  غ      نغمُس األإجا ف ُحبَّا   وُ ؤى                           
 يا أخم قْل ةم أتحيا ّلهقاْح؟!      يا أخم قْل ةم : أتحيا آ قا                           
  اةهْم  أوى ونا وا  م اةِّفماحْ        ونقا  أم  تياع  ناُسُه                                

 نوف قبُض اةمفحج يذ وُه اةهواحْ            كلُّ ودل    م يأيقم راطل                       
ال ا  آ قا                                  واْح؟!       ت  نحيا سف  نونف خوف  ووفوفل   ووج
 وغقاح    وأ اتيحف اةغقاْح ؟!      وإة  األطفالج نهدّ رفس أ                            

 رصفاح  وسالم   ونأاْح !                       ا أحيي  اةِّ مف ةو نحيا رهج           
 ّليدُ  اةأ ح ج صدانا واةفضاحْ       نشوُم األطيا   د أنزوتأ                            
 وانأتهُ   إذا اةشالُل  احْ        قصأُ  اةيقبوع ج  د وصفو م                         
 تمسمُ  اةيهفأ وشأا  وانت اح       وقد ا األمُّ اةتم نحيا ةها                           
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  حياُم اة مح ج ّلمق  خانع                                     كلُّ  ا يكقزُه ي سم نفباحْ 
 دنيا رأاحْ نحُد راةتاوفد ج كقَّا انَّ ا                                     اةقا  م نذهج اة

 ةو نحبُّ اةحقَّ كقا نموّو                                 ود حموا   وقتال   ون احْ 
 ةو نحبُّ اةخيمف كقا أسمم                                    نيتأم ةيخيم   نحيا راةو احْ 

 اةثيجف كقا كاةشتاحْ ةو نحبُّ اةش سف كقا  جمنا                                ةو نحبُّ 
 تشمفد   وبمن   وبكاْح!  كْم يتيم   واشف  م نوَّا أ                                   ّليدف 

 يا صديأم ةم تدْم رحبوحأ                                  ةم تدْم ةي محج أيَّاُم اةمَّخاحْ 
اةُه                           اة حتاجف   وا حْم حف  ةيسف يغقيكف سوى  ِّل اةِّطاْح.     انجد ج

 
 مفيد نبزو 

 شاعر من سوريا 
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 أخي اإلنسان
 

 مفيد فهد نبزو 
 

 أخم ا نسان قْم واناْم  
   ا يشأيكف يشأيقا  

 تحي ا   أُ ضقا صا ْظ  
 وةْم تزنْم أ انيقا 

 أتمض  اةايمف  م اةدنيا   ونا ف اةحأد تاوفقا؟؟!! 
 وحوُش اةغااج قد سانْظ ةتقهشقا وتد يقا..  
 أتمض  اةحزنف يأتيقا اذا  اتْت أغانيقا ؟؟!! 

   قذ اةبدح كان اةقاس  د أنس     وكان اةحقُّ تاوفقا 
  أْم نيَّا وكْد حبَّا   .. 

  غيم اةحب ج ال إمح  سيحييقا 
 وةوال اةحبُّ  م اةدنيا غمققا  م  آسيقا 

 يقبوع يسأيقا  ألنَّ اةحبَّ  اُح اةخيم كاة 
 سال ا   يا أخم ا نسان قْم نم ْم أيانيقا .. 

 إِّاُ  اةسيم قيب   ناصم  كاةثيج   مَّ ح ا أ   ّليضاُح تحضد غصد زفتون   
 وتسجُم  م ةياةيقا .. 

 ةقا  م اةوحدم اةِّا   ةأاح   د تآخيقا  
  ال تقس  وال ةون   وال نيد  يفمققا اذا طا ْظ 

 إواطئاْم   وتأ ُد  م إواطيقا طيو  اةبحم تأ ُد  د 
 أخم ا نسان يا أسفم .. 

 وي  أم   خذةقانا .. أضِّقانا ..حمققانا ..
 ونذّ األ ُض  توةدنا  وتموانا   وتح يقا..  

 أنشِّلُ  أ ضها حمبا   ؟؟!!
 أنحمقها .. نفج جمنا ّلماكيقا  ؟؟!!

 أخم ا نسان يا وفيم .. 
 يْت  وازفقا . اذا  ا األ ض قد ُغزفْت  د األإما  واختَّ 
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وتئقا اةيوم نغ منا  فاحيقا   أخم ا نسان يا  محم اذا كقا سواسيأ  
 ونز وها ونغمسها  د األزنا  واألإجا  واألطيا  

 نمس ها  رساتيقا 
يا كم نسيمف  ِّا     ونِّيُد : يا أخم ا نسان أنتف أخم  هَّ

يم  ونقشم  م تهاظ األ ض حبَّ اةِّدل .. حبَّ اةس ج
 إلنسان ةو خاّلْت  ساويقا .. حبَّ اةحق ج ة

  قبُل اةغايأ األ ِّاُل   وا ي اُن أنَّ سِّانم ا نسان  وقف األ ض تافيقا . 
 سال ا   يا أخم ا نسان  

 انَّ اةشِّمف صوظُ اةحس ج صوظ اةووم ال يغفو    دوُه يقتصْم  يقا . 
 

 مفيد نبزو 
 شاعرة من سورية

 
 
 
 

 
 
 
 
 



593 
 

 أهـل المـوّدة

 
 حبيب عثمان وائل 

 
 

الم م واةوئام                                  سالم   د ُ حب  ةيس   اة  أنل اة ون 
 خفيفف اةال   ِّتدلف اةاالم                            اة   د واش  م ننيا اةحيام 

ْد تفان  ركل  تد    وزاح ّلقو ه وتمف اةاالم                                  اةيه  ف
 وف شم  م  فباظ  وانتاام                                  اةيه  فْد ره حيم  وصبم  

 
 يزفُد راةِّزف أ واةه ام                                  و اح ّله  أ   م كل  ناح  

 يحاكم  د يالقم راحتمام                             اة   د واش  م وز  وكجبم  
 وزفزف اةق فسج  م أوي   أام                         واليمض  اة ذة أف ذاظف يوم       

 وةم يبخل ّليوم   م اةغمام                              سالم   فْد ره وشق  وصدق  
 

 ّو  فد يِّانم  جد نيام يدا                             وواش اةِّ مف نو ا   م ُنيام  
 

 وائـل حبيب عثمـان 
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 صـمـت  الـوداع                     
 

  يمف اةِّتاا تفصبَّّم ياإام                         اةص  ت  م يوم اةوناع كالم 
ّف  م اةغمام غمام                          وهللاج  اغاا اةهوى  اّليققا   أو قل  وقد

ام                       هقا تموموُت ووشُت يفاوتم      وأضاح وتهمف نو ك اةبس 
م  و حب أ    وبِّطمج زنمك  احتج األنسام                           وز وتج  يقا  ون 

 

 م اةِّيد حاإ   م اةبِّان تقا                        إذا  حيُت ود نيا ك ُ مغف ا  
ام                           وإذا تزف قتج اةم سوم ّليوحأ   ْيقج ُحسقجك يبدع اةم س    د خف

 أو كيف  ثيمف  م نواه ُيالم                        يمف اة ال ُأ ان ركيُت حبيبتم 
سام                       أنت اة ييحأ أنت أن ى رحاةقا  تئقا اةيك واةه وم  تج

 

 أّلدا  ركج  ازة تج األقدام                       مف  م اةُِّال أنت اةبدايأ ياإآ 
  انال  قك الئم  إت ام                         م ن  أ  و موحم  نيتج اة ق 

  د كل  حدا  تاحك ا تمام                      قد ُخضت  ِّمكأ اةفخا  رأو م  
م  ال                      وبأيتج  غم اةحاقديد وصي أ    تأّلهم  ه ا وت  اةُاالَّ

 

 ونجدايأ  ان تانت األي ام                      ّلل كقت  م ننيا اةحيام  قا م  
 ان ةم يكد  د  ضيك ا كمام                           أيد اةش  وخ  د وقا  أ  أ  

 ا ةهام ان ةم يكد  د وحيك                       أيد اةجديد  م قوافج قصيدم  
  د سحم ةحقك تانظج األنغام                   اأن  ن سك حيد نانى  س ِّم 

 

 قد قال وفوا   ارِّشأم حمام                      وكأن   غمك حيد حاكاه اةهوى 
 أو  اح يهدل راأل فك ح ام                         ةوالك  اغق   اةاقا  ُ من  ا  

 وتفت حْت  م  وضه األحالم                          ُ زن ما  ةوالك  اتاح اةمبيم 
  ه ا تِّبتج وتا ظج األحكام                      ه ا اةاموف تبد ةت وتغي مظ 

  ق م رشوق  قبيأ  وسالم                        تبأْيد  م كل  اةِّهون  ساةأ  
 

 وائل حبيب عثمان 
 شاعر من سوريا
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بَُّك جلجامش    آخر..!ح 

 
ورية ليلى غبرا  الّشاعرة السُّ

 
كف  اكجُد  جم ُ وحجم وفحدف  أيُّها اةسَّ

ا يُم  فمف اة فطفمْ   تفمُقُص كف ا اةِّفصف
زجفق ا  وةفكف حف قيبجم يفي جفُّ حف  وف

اْح.  اة ج  ُ مَّ يفْقدفسُّ  جم وجإاح ج
ْصبج  مَّ اةخف الف أْ قفُحكف سج  تِّف

فَّْيكف أْنُثُم ُّلذو ف  يف  كف  األ فلْ وفوف
 تفِّالف  اجالنا ُنغازجُل تيجا جش 

وانج اةم جفحج  ي  تف  نفقُشد وف
 ُخيونف اةُحب ج 

ْوةفكف  الف أُطوُف حف  تفِّف
ْيقفْيكف  ُأ ّلجُقو ج وف ضَّ ي جم.. أتفوف  وفُأصف
ُأ  ْوقجم أفْندف  يفا أنتف نف

 كفْم أفْغزجلف ايَّامف اةُ ُاوثج 
كف  فوف  ةفد أكُد ف صف
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 ُقمُبكف األفزفةمُّ أْوُذْ نجم  فأفْط أنفا 
ْضمفاحْ  م  خف فنَّ ُحبَّكف أنُشونف  وفألج

ّف األنجيقج  ْصمج أف ُقُص ةجْي فطفمج رجخف  سف
قفا   كفم ُنحجبَّ رفِّْضف

 انكف أفت فُل ُا فمفاحج االْ ضج 
د  قفْبيجم  ةفْم ُيخبجْمكف أفحف

م! يدف قفصج م   وف يدف تفُاوُن ُ ْيهج جم ألفةفج قفصج  سف
فْةفج ةفْحد    ُ ْيهج جم ألج

ُننفا ن ج م   أ ف دف بُّكف .. وفأُْغقجيفأ  وفاحج  .. ُأحج
 

 أنت ذاكرتي..!!!
 

 سأضمُح سماجف ويقيكف 
 ألتمكف اةبْمنف وةيلف اةشتاحج 

 خيفف نا ذتم.. 
 كم ارحثف  م ذاكمتم 
 ود ة ساظج انفاسكف 

 وصوتم يسبأقم ةيفضاحج 
..  تِّالف

 أ سْم وي  تبيقم صو مف وطد  
 آخمف ووي  تدا ج قيبمف  جم ا 

  أنتف ةم..
 ووطقم ّليد ن تم  قيبم 

 خْذ كاساظج  حبتم 
 ونوقا نْسكُم  ِّا  

 ون أُل نالحف اةوقتج  د إوقجقا
 وال وييكف 

 نع اةييلف يطولُ 
  أنتف ةم..
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 وأنا احيُم  م  مارِّكف 
 ونذا وطقم يتِّا   

؟؟  ُبكف  كم ُأحج
بُّه؟؟   وكم ُأحج
  أنت ةم..

 ووطقم ّليد ن تم  قيبم.
 
 

 ياسمينٍ إمرأة من 
 

  فاتيُح  خبأم   صوتم
 اةث ا ف اة حم أ  حيُث يخفم

 األّلدّ وصكُّ اةِّشقج 
 أن اكونف ا مأتهُ  وووده ةم

 ألغانيهج  وس اح  
 نا ذمف ُحزن   صوتم

 يقسكُب  قها  واتِّهُ 
 إغفُه راألغانم 

 وصباحاظج ن شقف وقاسيونف 
 أنتج ا مأم  د ياس يد   قال ةم  مم :
   .. و مم أخمى 
 يشبُه سقديانأ  أن تسدّ 
 أن ويقمَّ  و مم  اةثأ

 نج تانج تي ِّانج راألسما ج 
 .. وقالف وقالف 
ا قال اةاثيمف   وةم يصُ ت اّلد 

 خمف زنبأأ  آحت  ونو يم م 
 أن ناونف  ِّا   خم أ انيهآوكانت  

 راألإواق.  تحتف غي أ   اطمم  
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 الزلت  أحلم
 

 كاةطيم  حيأأ .. 
 أس و ّلموحم  م نواكف 

 اةفماإُأ أتقأل ّليد األزنا ج وك ا 
 أت ُم  حيقف اةحب  
 أتيذُذ وسلف اةذكمى 
 أتذكُم ذةك اةحيم
  م ةييأ  ظي احف 

 كانف اةشتاُح قا صف اةبمنج 
 نتف اةدفحف أوكقتف 

 نِّم حيد حلَّ االصيلُ 
 ة ي تج اةِّصا يُم أإتاتها 

 وبأيُت وحدّ 
 واةطمفق يشِّم راةوحشأ 
 يد األ قج اةبِّ أنه كُت أ نو اة  ذةك

 قبيتجقا..  أصقُم راةغيومج ةوحأف 
 نفاسج اةيأاحج أوف جْد نفحج 

  أتذكُم أنم أحُيمُ  تمقُص  وحجم
 األ ضف كيها زنوُ  و ناظ  ح ماْح..

 طاف اةحيم وقد حدونج اةخوفج 
  اةحيم  تِّب ..

 أناّو اةشوق  راةصبم ..
  غم غيارجكف أنتف  ِّم 

 أحيا  د تديد.. ونا أنا ّلدأظ 
 أنم الزةُت أحيْم... وأتذكمأتذكم... 
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 أّنه لم يمت!
         
 تفمُن ذ اويكف  ذةكف أنتف 

 أض كف ..  قمُتض ُّ 
؟    فْد قال أنتف  تَّ

 نا أنتف حمٌّ 
 أي ها اةج يل  أإهُق ركف 

 يا  يهمف أإِّاّ  
 وتتسا ُع نقاظ قيبم 

 أسِّ  إوق ا اةيكف 
 وفا أغصانف  يا نبمف  وحم

ا إجممج ن شقف اةماقصأ    مح 
 أنا ن شق   تام  ناندم  

 أنو تم تتوزع  م كل رأاع اال ضج 
  ض وأنتف حمٌّ ك ا األ
 ويقاكف  م ويقمَّ 

 كم تستا لف نو م اةحب  
؟    فْد قال أنتف  تَّ

ُمكف   نا انم أرصج
 وفي سقم تسدك اةغضُّ 

  هل ي وظ اةصباُح؟ 
 نل ت وظ اةش  ُس؟ 

 ك ا نم ن شقُ  انكف  ِّم
 إجمم نائ أ اةخضمم 

 كي ا ناوبتها اةمفُح تمتُِّش راةحب.. 
 

 ليلى غبرا 
 شاعرة من سوريا 
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الم لإلنسانية المصلوبةقصيدتان:   وأيُّها السَّ

      
 الّشاعرة الّسورية فاديه عريج                                 

 
 ةإلنسانيأج اة صيوبأج اة قهوبأج 

 و ائحُأ اةاآرأ  أتقحُأ   ان 
 آ اةقا نمنو اة  أحال جقا 

ماا  ال نمى اال     اةس 
 كأنها نباح   قثو ! 
 ن شم ون شم..
 وفجمجُ قا اةغموا 

وح   تِّبفْت خيوُل اةم 
   أا  ّلقا يا ُن وا 

 ود ندى  توج  راةق و    نبحثُ 
 كل  األإياحج  د حوةجقا 

  حُض زو ...!
 اةهقا  ا اةِّ ل اةهقا..

 ال يقفُم األإجاُ  أّ  قبم  
وُس اة  اةجذو   ان نخلف اةس 

 ة د اذن اةهقا 
 ذو ؟!م اةقُّ نأد ج 
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 يُّها الّسالمأ
 

 وي  أكفج اة وظ ة اذا يجمُح اةم نى
ون!  وفيأم وييقا أغانيه اةس 

وحف وي  ضفأ   د ن وع!  وُفجيُس اةم 
 وفأُقُص كلف اة صاّليح  نىة اذا يجمح اةم  

 وفطفُئ اةقو ف  م اةفصول! 
وح يي يُم  اةيقاّليمف   وفأتل وصا يم اةم 

 ؟!أم إاخت األ ُض  د حوةقا  اةِّدلنل  اظ 
 بون..  ساة ون!!طي  ..  قا.. انسانيون أم ألن  

مْ  الم تفأفدَّ  أيُّها اةس 
 وم جْش  م ّلالنّ

 وات ْم وقاقيدف اةفمحج 
 اةدُّ واف  وا ُمشج 

 اسألج اةأ حف ود أّلوارجه اةخضماحج 
هداحج  اسألج اةُتمااف   ود ن احج اةشُّ
 ن احج األّلمفاح 
ُأ  م  مج األ فهاظج اةُغص   حقاتج
غافج اةأيواج  سيأتيقا اةفمحُ    د إج

 وسقاّللج اةُحأولج   د أنازفجج اةمَّاوم
  د حم يد )ح( و)ا(
ِّواج   طا ا  م نمج اةش 
مْ  الُم تأفدَّ  يا أيُّها اةس 

 سقفُمُش اةدَّ اف و ونا  
ْتقفا اآلالمُ   يكفيقا.. كم نفْش ف
قا اةُخُطوُا !  و فزَّقفْت أ واحف

 
 فاديه عريج  

 شاعرة من سوريا
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 وقصائد أخرى  هلوسات امرأة من حلب

 
ورّية   مريانا سّواسالّشاعرة والكاتبة السُّ

 
 آلة العزف 

 
 ارسط  احتيك 

  ه ا آةأ وز م ... 
 وأنا أتوق ةِّزف ةحد  

 ةم يبدوه أحد غيّم ..!
 
 أنصت ..اس مْ .. 

  هذّ  وسيأ  
 وأنغامُ  تبدع  
 وتماتيل وشق 

 أ ا ها اةِّاإق يمكم ..! 
 

 ارسط  احتيك  
  ِّي  أصارِّك يسكد ةحقم  

 وتهتز أإواقم.. أوتا ا  
 وفصدح وتدّ ..ا  
 



604 
 

 حد ق ..اقمأ ..
  هذّ نوتاظ 

 ال يِّم ها أحد سوانا 
 تشك ل رِّضها  د حيو نوانا 

  صا ظ أةحانا ..
 وصا ظ ز انا ..

 
 ارسط  احتيك 

  ه ا قيثا م حبم   
 ّلها يوةد وذا ةحقم  

 يوةد  د أةم ص تم .. د آناظ ّلوحم ..!
 

 من مجموعة محطات ضائعة 
 

 أتراني لم أخبرك ؟
 

 أتمانم ةم أخبمك رسم ّ اةابيم 
 يا حبم ..يا أت ل ةغتم  

 يا قصيدتم وفا قي م اة ستحيل ..؟
 

 رأن ةم  م ود  اةقجوم  م ويقيك نوايأ  
 و م سمقأ اةطيب  د  احتيك غوايأ  

 وأنم  م ةحااظ اةِّ م  ِّك أنا س إهمزان رأةف  وايأ و وايأ ..!؟
 

 أتمانم ةم أخبمك  
 رأنقم سمقت  د اةشواطئ اةم ل 

ةته  د أتيك يا  ييكم    وبد 
 رأةف ز م نم وفاقوتأ و متان 

 وز وت سقاّلل إِّّم  د حوةه حأال .. ؟



605 
 

 وأنقم استِّمظ اةأ م  
نته  ِّموةو   يا أ يّم رفيموز اةحب ووأيق اةِّشق وةون اةشج

 وسكبت  د أتل ويقيك وطم األنو أ  طما  
 وكتبت وي  صفحأ اةييل 

 حكاياظ أسطو ف أ  
وأنقا حيقها  ِّا     وأنقم  م ةحاأ وشق تتغي م تضا فس اةامم األ ضيأ ةدّ  

 تزفمم وذ اح ال إمقيأ وال غمبيأ ..!  
 

 من مجموعة عبثّية هاجس 
 

 هلوسات امرأة من حلب
 

  م س اح ّلالنّ 
 يمتفم نخان إم   ختيف أةوانه

 تشِّل غل  اةسقيد    يتواطؤ  م نا
  وانقأ تدا  نم حمو م ...

 تخضم ةثأل اةخوف واةأيق  قذ تسِّأ سقيد 
 ويقاّ وبثا  تحاوالن اةِّيش  

  م م ّلمك اةد       
 وأنا أ قب اةس اح واأل ض 

 و خيوقاظ غمفبأ  
 تجوا أ ض ّلالنّ

 أتساحل نل نم حأا   
  ثل آنم  

 !قد خيأت  د  اح وطيد ..؟ 
 وكأن أ ض ّلالنّ وي   وود 

ق اةقا    م والئم اةغد   م تذو 
 سقاّلل اةأ ح تتمن ح راةوتم واةحسمم 

 فتون كائد يصيح  د وتم إجم اةز  
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  واةذنب األسون  خيص تدا  ..
 اةأيوا واةوتوهيتالإ  ّليد أصارم سون 

 اةاي اظ  متجفأ  م تو م  
 كجمس حزفد وي  أوي  كقيسأ ..

 أنمم ناخل اةأيق وأنا أست م  
 اة  نشماظ األخبا       

 يدّ و ياح  
 تتحسس رأصارِّها تهاز اةتحكم راةتيفاز  

 وي ها تصيب رخبم خالص  
  د أز أ طال ز د انتاا ه 

 أست م ّليهفأ ..
  وةاد اةخيانأ ةغأ نا تأ ..

 واألط اع سيدم اة واقف اةسياسيأ ...!
  تِّب نو اةصبم اةواقف أ ام  فح اةحما 

 ونزفيأ نم أحالم اةشِّوا اة سكيقأ  
  م ز د اةشياطيد      

 ّليد أن ا ي ان رِّدل ا ةه  
 أإد  ت اسكا  وقوم

 و ازةت أنتام ..................!
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 مقاطع شعرّية
 

  م اةحزن 
 ّلالننا غي أ ت طم ..

  اغسيوا وتونكم راآلناظ 
 وكأنقا خيأقا ةقستحم   

 ّلهذا األةق اة وتم ..!     
 

 ون م نوتأ  د  طم ..
 نم أحالم اةفأماح ..
ب ف اةص ت ...  ...  ! يقتست م  وتف

 

 
 

  *** 
 ةي طم أحانيث ...

  وأنا ُأتأد  د ا صغاح ..!
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  *** 
  م نذا اةز د اة ِّتم 

 سأض  د ويقم راةحب ....
 ألستحيل اة  غارأ  د نو  ..!!

 
  *** 

  ا تدوى اة الرس اة ز كشأ 
 وح  وا ا نسانيأ ..!!؟اذا ةم تقسج اةمُّ 

  ا تدوى اةحدائق  
 سأ ؟! اريم ف اذا كانت اةأيوا  غيأأ كبماو 
  نذا "ا نسان"  مآم ةيموح ..

  واةموح  د أ م  بم  ال تغضبوا ا ةه ..
 تجِّيونا  شموخأ ال 

 أةم يحد اةوقت ةقتجانل اةجشم ؟! 
 أّ  ِّق  ةإلنسان اذا  أد قي أ ا نسانيأ ..
 اةِّاةم  يمح راةبشم و قييل  د ا نسان .. 
 رِّض اةقاس يتساقطون  م ن ا اةحيام 

 كو قأ خمفف نشأ  يتأ  
 ونم يِّتأدون أنهم يمقصون ..!!

 كم نم  ساكيد ...!
 و وويو . طوب  ة د أن ك أن اةحيام س 

 
 مريانا سواس  

 شاعرة وقاّصة من سوريا
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 ، ومتمرِّدة وكأّنكَ قصيدتان: 

  
وري سيرين يوسف   الّشاعر السُّ

 
 اقج زح أ اةِّشَّ  م  تائهأ أنتج 
 ودنا   وأنا ةستُ 

 ... أنا اةبهم اةج يل
 .. كج ةون ج   ا

  وفدا    وفدا   يبتِّدُ 
 .. اةبديل  أم اختمظج  أنم وانتك

  بيم أإواقم اةيكج أ سل أ
 اةخمففج  أل اك تمت يد رأحضانج 

 ... ساقط واةِّوفلاةتَّ  تجيديدج  .. كوكأنف 
  م قيبم  و نم   كج أز وُ 

  تجمحقم أإواكك اةقاو أ 
 ققبيأ  قم  م اةحب ج وقد ا أخبمتك أن   أخطأظُ 

 ...  وبيدك نزع اةفتيل
 

 دتم سي   آه يا
 أن أنخل  م غيبوبأ  كم أونُّ 

 ... طوفال    وقتا   نسيانكتساودنم وي  
 اةأا أ   شوقف  ألستيأظ رِّدنا
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 اةِّصا يمج  ّلزقزقأج   أست تمُ 
 ...  اةأهوم ّلقاهأ اةهيل وأ تشفُ 

 أضغاث أحالم  كقتج   كج وكأنَّ 
 يلج تماوننم  م اةيَّ 
 ِّانمج اةسَّ  وأنا  م خضم ج 

 سيان اةق   أرا ك ةقفسم نِّ أف 
 ... نخيل    وي  تذعج   ائا   تَّ 

 أنث    وإذ ّلمائحأج 
 قان أ  د رِّيد 

 ْت قتمبف ا ا  وحم ةها كيَّ  تقتُِّش 
 ...  ئيلقيبم اةضَّ  وفخفقُ 

 ...  وإذا راألنث  نم
 حا يأ راقأ ياس يد 

 وتأول   ها اةمَّ تأد ج 
  كف وكأنَّ 

 أاح اةي    وودف  نسيتف 
 ...! بيلها اةقَّ أيُّ 
 

 سيرين يوسف 
 

  دةمتمرِّ 
 

 سيرين يوسف 
 

 قاةت ةه:
  نمنكذا  تمن ج  أن أرأ  ةد أقبلف 

 نم  ت م ج  نفسم غدا سأويدُ 
 ود ذاتم  غدا سأرحثُ 

 نماة تِّد ج   وانبم وأستمتمُ 
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 سيان  وودا   م اةق   ةم غدا سيكونُ 
 وأصحو  د غما م 

  نم حدَّ  وي  أإياح  
 تائها   يا ...   أا ما   يا..   سا ما   يا
 

  باالم اةال   أن قتف 
 ...  د اة طا نم وأنا تِّبتُ 

 ةفائدم ا  اوةاد 
 حقيقم  وبِّثمظُ   وحم رِّد أن سجقتُ 

  خا دم وحواسم أضحت كقا ج 
   فائدماة  ا

 خائبأ سفد أإواقم
 وائدم 
 ذكمفاتم  طمفدُ  وأنتف 

 نا دم  أف تثَّ  وأنا أصبحتُ 
 نا دم  أوأنا أصبحت تثَّ 

 
 سيرين يوسف 

 شاعر من سوريا 
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 نكتب اسمك المالئكي فوق جدران الضجر

      
 الّشاعر العراقي وعدهللا إيليا                          

 
 ي ها اةوطُد اة فجوع راةطُّغام اة ا قيد !أ

 أيها اةوطد اة فجوع راة تآ مفد اةفاسديد واة أتو فد 
 ا  كفاكف ن ا  ون ِّا  و وتا  وتهجيم 
ف جْف ّلواكيم اةوتم و آقم اةد     م ةيزنم اةفمح خف

 الزةقا نتقف سك ر تاناتقا وتأو ناظ تِّاساتقا 
 أيأ كقأاح اةأيب نأ اةقَّ اةُ غمو قأ ّلد ووقا اة يو  

 سق قحك طو ان أسما  غمبتقا وبأايا   اتقا 
 أزوجك اةه جيون وطمقوا وييك أّلواا اةجحيم 

 وي  ظالل تد انك سقبأ  نمسم إيخوختقا اةُ بك مم 
ُط ذكمفاتقا اةج ييأ    وي  أزقتك اةأدي أُن ش 

 ن اةموح نمسم  نيد أوتاوقا  وق أغصا
  غم ووفل اةمفح وأإواك اة ستحيل 

 سق قحك  غيف أطفاةقا اةغمق   م ت ات هم 
ا  تمتدّ خيباتقا   تماح وتجاويد و يأأ تد 

  ت  نستيأظ  د تووقا ةقشما وطشقا..؟؟ 
 سقح ل أكفانقا اة د   أ وأحال قا اة ح و أ 

 وام اة ذوو فد ةقز م ُ وب اةط غام وس وم اةم  
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 وذيول  خ و فد   د قانم وسم اق وةصوص 
  انيد واةمَّ ال حمفأ ةي اح واةهواح واةط  
  احس اةد ج  م وطد نيقاصو اته تتقف  

 قا وزنزاناتقا ئ نغفو وي  أإال سقالُّ 
 نحُد  فْد غسيت األّلديأ ق صانقا 

 ل اوفد األوَّ أ اةتَّ  م ز د اةِّشق وأرجدي  
 ؤفانحُد  فْد وانأقا هللا وقب يقا  م سفم اةمُّ 

 أي ها اةوطد اة فجوع راةُ ِّ   يد  اذا رأم  قك 
 الم ذيد رأظا منم طِّقوك رآياظ و اياظ اةا  اة  

 وسمقوا إفاه نخييك وزفتونك وفاس يقك 
  وق األغصان اةِّا فأ؟! سيان حيق ا نا ت إ وس اةق  

 أي ها اةوطد اةذّ الزةقا نحيم ر سكه وأ فج وقبمه 
 باا  م إتاظ ُغمبتقا وتوقاتقا اةتم غاّلت  م اةض  

ْد يأتيقا رخالياك وأوصارك اةطَّ   أمف   ف
  وق تد ان اةضجم  اس ك اة الئام كم ناتبف 

 وُنزفل رأنداّلقا وإماييققا كسو ك اة شؤوم
 تم قي دظ أ واج اةفماظ ...؟!السل اة  واةسَّ 

 ة  كهم انأ وساحأ اةتحمفم اإتأقا ا
عج اةو ن ُيزنم  يك  م  و م ّليضاح  !نف

 
 وعدهللا إيليا 

 

 يا أبناء مدينتي بغديدة،
َل السَّ  س      الميا أنبياء البراءة ور 

 

 وعدهللا إيليا
 

 ةأد  اظ ض يم اةِّاةم...!!!
 ّ  تب ا  ةص تام يا ساسأ ّلالن

 وقتيأ أتدانّيا  متزقأ اةِّصم 
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 ّ  قوةوا ةم  فْد سمق ُكْحلف ويون أحفان
 وباوهم ةأماصقأ اةبحم ووكالح اةاالم؟ 

 يا أّلقا ح  ديقتم رغديدّ
 وأنتم تهمبون  د تحيم اة وظ 
  فْد سمق أساو كم اةج ييأ ؟ 
 كيف اّلتيم اة وج أحال كم؟ 
 ةأد أغمقتم اةبحم رج اةام 

  فح هللا  انقت وي  قداستام 
 اة أتول يا  الئاأ وطقم 

 يا أنبياح اةبماحم وُ ُسلف اةسالم 
 قوةوا رحق اةذّ اغتاةام 

 وإطب  د اةبيت أس احكم 
 وزت ام ةطِّقاظ اةحيتان واةم ال

 ووجز  م اةبحث ود خمائب  يوائام 
 أةفْم يخجل  د ّلياضكم واخضما كم 

 حيق ا قب يام اةُحب قبل اةوناع 
 وصفِّْت اةمفح ومسكم األخيم؟!

 و الئاأ اةبماحميا إهداح اةبحم 
 ا تحوا قا م حب تديدم

 أقي وا اةأدانيس وي  اة وانمح
 ئأوقدوا اةش وع وي  اةشواط

 انته  ز د األوذا   د األ ض 
وا أنيم األحياح األ واظ   وز 

    م ّلزوغ  جم هللا وإموق اةح ام
 

 وعدهللا إيليا 
 شاعر من العراق 
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 إزدواجية زيف االنتماء

 
 و ميخائيل ممُّ الّشاعر العراقي اآلشوري 

 

 الحياة في عصر ذروة األمنيات، تلفها وتغمرها وخزات من

 أعتى مآسي المأساة، لتستبشر بنفو  أشخاص ديدنها التزييف والتحريف

 والتسبيح القبيح على حساب مأساة الشعب الذبيح

 الوطن الجريح الذي يكشف اسرارهموأصداء 

 حتى وإن الزموا ظلمة الضريح

 ليصدح بمقولة

 
1 

 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 
 ّلتس ياظ ُ قتحيأ 
 رج ِّياظ  فتِّيأ 
 وبآ اح ُ متجريأ 

  د وحم ال يِّرز ه اةروطرد 
2 

 راووا أنفسهم رأرخرس اةرث د 
 ا تجيوا قانِّيد 
  كِّوا  خو فد
  ِّرانوا آسفريرد

 كسموا اةغصد اةفقد كونهم 
3 
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 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 
 ةِّرقوا  ا تربرقروا
رق روا  ناموا  ا سف

 رضِّف  ا ت قوا 
 كونهم تقس وا  ائحأ اةِّفد 

4 
 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 

 ّلُمكِّاظ  هيقأ 
 رأقراوفل  شيقأ 
 وبأسباا  بيقأ 

د    تذكموا  ا قاسوا  د  جحف
5 

 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 
 تماقرصواتجا يوا و 

 تباحثروا وتقاقرصوا
  تباإموا وتقاصموا

 ةيبِّدوا وقهُم إِّريأ اةوند 
6 

 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 
 تبختموا وتِّاضدوا
 تحا يوا وتراراّلردوا
 وباةرتراةم ترباوردوا

 ةيحت م كل واحد  ر ا اختزن 
7 

 راووا أنفسهم رأرخس اةث د 
 رأو اق خضماح 
 رض ائم سرروناح

 نوتراحوبرموح 
د   ةيمتّو صوتهم ر ا قد ةفسف

8 
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 راووا أنفسهم رأرخس اةث د 
 تقاسوا اةخريانأ 
 و أدان اال انأ 
 رإ ماغ اةاقانأ 

د   ةتال اةسيوف تشكو اة جحف
9 

 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 
 تحسسوا راة ما م 
 تماإأوا راةحجا م 
 وتيأرقوا اةشما م 

 ان أصاّلتهم أّلدا  ال ترُْستراد 
10 

 أرخرس اةث د راووا أنفسهم ر
 تأا بوا وتفان وا 
 تفان وا وتالح وا
 وباةتاةم تصان وا 

 وي   ا واحدنم قرد ا تهد 
11 

 راووا أنفسهم رأرخس اةث د 
  تبانوا راةِّيرد 
 وتأ يوا اةشجد 
 ر  ا نو ُ أرتمفن 

 رأن اةتا فخ يحرا ه اةرز د 
12 

 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 
 يشكون اةخواح
 يت قون اةِّزاح 
 ألقوفاح أّلمفاح 

 ان كان األ م سما  او اةِّيد 
13 
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 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 
 تقاسوا اةضمفم 

 اةصغيم واةابيم 
 وت  دوا اةض يم

د   ةيخيأوا ض يما  تي ه اة ججف
14 

 راووا أنفسهم رأرخرس اةث د 
 وظقرروا رأن األ م ُ ؤتفر رفد 
 كل واحد وي  نرواه وجرد 
 وب ا ا تضاه  د سرم اةفتد 
 كأنه قد أصاا تق اظ ودن 

15 
 نِّم يا أيها اةتا فخ واةز د
 وأنت اةذّ خانوك يا وطد 
 كبيوك رأيد ال يساوفه اةافد 
 ةتبق كاةذّ إيه حيم اةوسد 

 أيها اةوطد وفا أيها اةز د ا ي
 

 ميخايل ممُّو  
ويد    شاعر عراقي آشوري مقيم في السُّ
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 اييل والنّ أنا واللَّ 
 

 
 نضال نجيب موسى الّشاعرة العراقّية 

 
  م غمبتم أسيم أإجانم  

 ُقيِّت  د تذوّ   م ةييأ وضحانا 
 ُز وت كقبتأ  م أ ض غمفبأ

  أّلت....  تبكم  مانا 
 ُتمنظ  د كيقونتم و د أحال م اةو نيأ

 نا اتقا  م اةسؤنن كانت واةيأ تقاطح اةس اح 
 اةحزفد اة مفم ني وا يا صغاّ  واس ِّوا إجو غمبتقا 

 أل ّو ةام حكايأ )أةيس  م ّلالن اةِّجائب(
  غم أن  ا أ وفه ةيس رغمفب وييكم 

 ألنقا اآلن نِّيش  م ّليد اةِّجائب 
 و أيتم  ا يكفم  د اةغمائب 

  م نذا اةز د اة م
 ةتقِّسوا وتغفوا  تسا موا رِّيدا ... اة  تقأ األحالم 

 رِّيدا  ود اةشجد واألس  
 مةم يِّد ةقا أ ل  م اةِّون 

 " 1ةم تِّد تشمق إ سقا  د تديد  م رغديدا " 
 أضقانم اةسهان واأل ق واألنيد 
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بيأ أنفاسم ّلال إهيق وال ز يم   ك 
... تجول  متحيأ نون وونم  د م أ ااّ    خ 

 نحد أسمى ّلال أصفان  أيدون  
 راظ ق ّم حزفقا  وحيدا  

 وةييم تمفحا   ِّذرا .... ّلال س  ا 
 ونجو م سانمم ّلال و يض 

 ل األ د يزنان إوقم وحقيقم ةيديا  كي ا طا
 أيها اةقاّ....

 كم ضحكقا وبكيقا  ِّا  
 وغفونا  م حضد ةياةيقا اةدا ئأ 

 أسيم  أنا اآلن...
 ُسمقت  قم   ياتم 

 ُأتهضت آ اةم وأحال م
  أصبحت أسيم ظقونم وأونا م

 أرِّدونم وقك يا رغديدا 
 واستحال ّليقم وبيقك اةيأاح

 وناّ اةحزفد. يم يبق ةم سوى ةييم 
 

 نضال نجيب موسى 
 

اومم اةِّماقي أ نضال نجيب  وس   ونم  مكز قضاح اةح داني أ     -  حا اأ نيقوى  -*. رغديدا: ّليدم اةش 
 اةِّماق.
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 الشتاء والشحرور
 

 نضال نجيب موسى 
 

 أنا نقا تاةسأ 
 أنتام كسقديانأ نم أ  مو  اةشتاح

 و جمح  واكب اةفصول األخمى 
 تحم نم وي  أ ل أن  

  د كاّلوس سجد اةشتاح 
 وةم تأظج 

 وأنا أنتام... وأنتام 
 وطال انتااّ  نون تدوى 

  يم يتغيم إمح 
 وةم يتغيم ةونم 

 ّلل أخذُظ ةون اةشتاح اةائيب اةداكد
  صبغت إِّّم ّليون اةشتاح 

 وحق يت  احتم كفم  ّليون اةشتاح 
 وةبست حي أ اةشتاح 

 ونيهاظ...
 نان قم إتاح آخم 

  كانم قط  يم أّلمح 
  أتأقُت ةِّبأ اةشتاح ر ها م 
 وبدأُظ أ نن أغقيأ اةشتاح 

 كشحمو  يائس  وق أغصان إجم يارس 
 اةتم أ أيت كانل  فشه  حبيس ن و ه

 ةِّل يو ا   ا يأتيه اةغيث وفغسيه
 وتشمق إ س اةمبيم  تقشفه 

 حيقها يستطيم اةتحييق واةيا ... واةيا .....
 

 نضال نجيب موسى 
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 الشمسخذني إلى بالد 
 

 نضال نجيب موسى 
 

 ّ  أنهضقم وخذ ّليد
 حيث اةش س يا وةدّ

 أخذنا اةِّ م
 كبمظ أنا وإخُت يا يوسف اةصغيم 

 وأنت أصبحت إارا  غضا  غفمجفما  
 قانتقا خطانا اة  اة جهول 

 ةم أود أحت ل  ؤفأ اةوتوه اةائيبأ اةحزفقأ 
  ييت  د ود  األيام واةشهو  واةسقيد 

 كيان  ألنأذ  ا تبأ  ةم  د 
 أن كقا اةخمفف وطال غيثه 
 وبيل خيا قا و ياّلقا وأ واحقا 

  يقِّد يا وةدّ حيث اةبقيان يقاطح اةسحاا 
 خذنم اة  اةش س 

 ةد أود أوقد إ ووم تحت اة طم
 وفبتسم ةم اةغيم األسون وفأخذنم  ِّه اة  اةاي اظ 

  يثو  ويم  اةقها  وتتسيل اةم  وت أ اةييل وقد ّلزوغ اةفجم
 سدّ وضاوت  م اة تاناظ تفمقت أوضاح ت

  تأطِّت أوصاةم ونخمظ واا م وإحبت  وحم 
 أ سك ّليدّ يا وةدّ
 و م نم ّليد اةطمقاظ 

 ألة يم  يذاظ أكبانّ ونِّون ت يِّا  ّلمبيم نائم 
 اة  نيا  اةجدون

 خذنم اة  اةش س 
 ذوبتقم اةغمبأ  د ضماو أ قسوتها 
 ك ا يقصهم اةحديد  م  من اةحدان
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 ةم نقاك إجمم 
 اةفماق ةم يسأها غيث 

 حيق ا أركم تبكم   ا نا 
 و د ن ووم تمّو ظ أنا 

 حيد نصل اة  ّلالن اةش س يا وةدّ
 أ مش تسدّ اة تهاةك را تياح تحت ظيها 

 تضحك ةم إ سم 
  أحيا  د تديد 

 .  خذنم اة  ّلالن اةش س يا صغيّم
 

 نضال نجيب موسى 
 شاعرة من العراق 
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 عّد شاماتي .. نجمًة نجمة

              
ورّية ماجدة زيتون                                     اعرة السُّ  الشَّ
 

 ود  إا اتم .. نج أ  نج أ .. 
 وقال .. "تد فد أن م أحفاها؟" 

 وت تمف ..  نذّ  أكبمنا ..  
 وأإا ف .. نحو أصغمنا .. 
 وأ ش  ..  أي ها تفتُقه .. 

 ون سف .. أي ها يِّشأها .. 
 رشغف   احف يي ي ها .. 
 ّليفهفج طفل  يداوبها ..  
 يِّانأها .. يحاو نا .. 
  قها يحصُد .. ُقبفال  .. 

نا ..   جال  ..     يصيُم رِّدف
 و د تديد  .. يقثُمنا .. 

 يوإوُإها ..  أن م ا مأم  ..
 يضوُع اةطيُب ر بس جها .. 
 تتماقُص حوةفها اةشُهُب ..

 تساّلُق نحوف  ِّص جها ..ت
قفه .. ةتزف قفه ..    ةتطو 
 وفصبُح وشُأه  حو فنا ..   أصيم  جم م   يها ..
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 نندنف ةشا أ  تغفو وي  اةِّققج .. تأ  يها .. 
 كيف ةبأِّأ  سوناح .. احتواُح اةضوحج رِّت تجها ..  

 وكيف ةموحمف تغدو  ياا  ةها .. ّلم  تجها .. 
سقتجها..  ةها تصبو ..  وتمتهُد ّلو ضأج   سحمج حج

 
 ةأد انطفأْظ  مَّ اةموُح ت ا ا  ..

 ةاد  ت  ؟!  ت  ؟! 
 حأيأأ  ةم أود أذكم ...

  ت  تسي ل كل نذا اةوتم اة  خالياّ ؟؟ 
  ت  تسم بت اةتجاويد اةخبيثأ اة  قيبم ؟ 
ِّّم كل  نذا اةبياض ؟!    ت  اكتسح إف

  ت  نسجت وقاكب اةوحشأ ّليوتها  م زواياّ ..
 تسي أت كل نذه اةِّت أ أوصاةم ؟؟؟  ت  

  ت  غزانم كل نذا اةهمم وكل  نذا اةيأس ؟؟؟ 
 ال أذكم ت ا ا  .. 

 ةاد أذكم تيدا  ..
 أن م  م كل صمخأ تائم .. صمخُت ..

  م كل ج اناسا   ايوم  .. اناسمُظ ..
  م كل ج ركاح طفل  .. ركيُت ..

  م كل  ن ِّأج  أيم  .. انه مُظ ..
 ُننجسُت .. . يدنُس رجبموته وغمو ه اةفأيم .. م كل  غقم   .

 تِّذ ّلُت ..  م كل ج  امم  اوُتأجيفت .. وكل   فا م  اغتيل ..
مُظ ..  م كل  غياا  ةيِّدل واةِّداةأ ... ا تِّشُت ُ نارا  ..  وُذوج

  م كل   وح  ُزنجأفت ظي ا  وقهما  .. ُزنجأُت ..
 
5 .12 .2019 

 ماجدة زيتون 
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 تساؤالت! ..
 

 وُح ت ا ا  ..ةأد انطفأْظ  مَّ اةمُّ 
 ةاد  ت  ؟!  ت  ؟! 

 م ...ذكَّ تحأيأأ  ةم أود أ
 كل نذا اةوتم اة  خالياّ ؟؟   ت  تسي لف 

 جاويد اةخبيثأ اة  قيبم ؟  ت  تسم بت اةت  
ِّّم كل  نذا اةبياض ؟!    ت  اكتسح إف

  ت  نسجت وقاكب اةوحشأ ّليوتها  م زواياّ ..
  أ أوصاةم ؟؟؟  ت  تسي أت كل نذه اةِّت

  ت  غزانم كل نذا اةهمم وكل  نذا اةيأس ؟؟؟ 
 ت ا ا  ..  مُ ذكَّ تال أ

 تيدا  .. مُ ذكَّ تةاد أ
 صمخأ تائم .. صمخُت .. أن م  م كل ج 

  م كل ج اناسا   ايوم  .. اناسمُظ ..
  م كل ج ركاح طفل  .. ركيُت ..

  م كل  ن ِّأج  أيم  .. انه مُظ ..
 يدنُس رجبموته وغمو ه اةفأيم ..  م كل  غقم   .. 

 ُننجسُت ..
  م كل ج  امم  اوُتأجيفت .. وكل   فا م  اغتيل ..

 تِّذ ّلُت ..
  م كل  غياا  ةيِّدل واةِّداةأ ... 

مُظ .. ا تِّشُت ُ نارا  ..  وُذوج
  م كل   وح  ُزنجأفت ظي ا  وقهما  .. ُزنجأُت ..

 
5 .12 .2019 

 ماجدة زيتون 
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 حين تهجعون 
 

 حيد ةيال  تهجِّون ..
 طيّم .. أن ُس  م نفْفسم ..

ل رجسقا اةأ م ..   أغتسج
 يرررُل غديّم ..كرأن  ا اةي  

ح ضياحف اةش  سج ..  أتوإ 

ُحبف سمفّم ..  أتُِّل اةس 
 طيّم ..  وأغق م يا  وحم ..

 ةكج اة دى .. كلُّ اة دى ..
 حي أم خيفف اةط يو ج .. 
 وا قصم  فم اةفضا ..

 اةم قُص .. كاةز نو ج .. يحيو 
وُح ُتحي ق ..   حيق ا اةم 

 تفْقبفججس أّله  اةُِّطو ج ..
 تقضّو اةيكج اةم فح ..
 تيت س  فوحف اةِّبيمج ..

 طيّم ..   وحم .. وأُغق م يا
 وا ُكثم وارأم نقاك.. 
 نحو ُحي كج اة قيمج .. حيث ةحد  وغقاح ..

 اة ثيمج .. وتأج واةُم اةق  
 تِّيو.. حيث ا اة وسيأ   

 تقطيق وبم األ يمج ..
 تختفم ُتلُّ اة آسم.. 
 تقد م كلُّ اةشمو ج .. 

 طيمّ   وحم.. وأقول يا
 

 ماجدة زيتون 
 شاعرة من سوريا
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 عليَك يستعصي األ وام 
 "العطش الشديد"

 

 
ورّية يمان ياسرجي  الّشاعرة والقاّصة السُّ

 

 تتالحق األونام  وتا  د سهام 
 تضاويف اةو فد وتماون اةقبض اة خبأ  م  
 ةتِّون وقه حسيمم  هزو أ

 أز ى ّلها  
 قيبم اة صاّلم .. واةِّقيدْ 

 ياذا اةِّصم وي  تبا فح اةجوى 
 تقأى اةجماُح ّلقفسها ..ود ن بك اة طِّونج راةاي اظج ..  م ص ت  ّلييدْ 

  تفوقفها راةِّفوج .. ّلدح ا .. واختتامْ 
 وتهيمف  م أنغال ذاتك ..

 امْ  اغب ا .. ود  يح أنياا اةيئ 
 آ مظف أن تمق  اةسفوح تذةال  ..

ا .. ةال تأاح اة   أا اظج  اةسالمْ   و تي  س 
ا ةي سا اظ اةتم تونّ ّلها  آ مظف تمك 

 ة هاةك اةشحقاحج ..
 تِّصف راة سا اج .. واألنامْ 

ّ ج اة تاحج ..    وُتطيُح راةمج
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 تزجُّ  م أوطا ه اةأيظ اةشديدْ 
 مْ يا أيها اةأيب اة مارط  م  أا وأ اأُلوا

 آ مظف أن تمتان أققِّأ اةتحببج .. استباق ا ةيس احْ 
  يِّل طيف ا راذخ ا ةهام ي قحك اةو ونْ 

 ةتأيمف أإواق اةحيام .. ك ا تحبُّ .. ك ا تمفدْ 
 ةم تاتئْب ..  د صوظج غيظ  .. أو  تجد   .. 

 أو تماحْ  
 وتمكتف رارك  شمو ا ةتجيياظ االنشماحْ 

 االنهزامْ يا ذا اةِّصمُّ وي  إأاح 
 آ مظ  حبًّا ..  يهم  اةخطواظج .. تسمح كاةغ امْ 

 ةتبا ك األحياحف .. واألإياحف .. واةاون اةفمفدْ 
 واختيتف  م ّلمن اةتصاةح ّليد  وحك .. واةووونْ 

فم اةاالمْ   ةتبثف  يضف نأائك اة زوومج  م سج
ا    وتأيمف إمع اةحب ج .. نهج 

 يأتفم سقد اةسالْم.
 

 يمان ياسرجي 
  شاعرة وقاّصة من سوريا 
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 ورائحة اللِّقاء خبز الحياةقصيدتان: 

 
وريّ    ة مالك العوامالّشاعرة السُّ

 
ا يُأ اةأد يدج    حف

 ُسداسيُأ  اةحواسج 
 و ستانمف اةأصيُم  

زف رفماإاظ   د نوْ     ُطم ج
لج ةأاح    وقدف أو 

 سأطف قمطم اةِّاتمُّ ّليدف كف يهج 
 

  قاُح  جْد ُوقأم سأطفْت و تيكف اةزَّ 
 ذاّلْت حواسم اة متبكأُ 
 وخفقف قيُب وصفو ّ 

 يحكم ةيقو ج حكاياهُ   س ُت  ضاح  
  س ُت إ سا  

 ق ما  
يفْت راةغقفجج   ُأنثاكف اةتم تاح 

قفْت أحشاحف اةغيمج   وسكف
 غيثا  سم دي ا   وأ طفمفْظ  د اةِّشق

 ... ا  أّلديَّ 
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 أنث  ت ا ُس كل  طأوسج اةحيامج 
 يستوطُد وطُمنا زوايا اةوقتج 

 ِّأ ل أنث  اّلتيِّْت اةتَّ 
 واوتقأتج اةجقونف خبزا   ةيحيامج 

 بمج  نبيُذنا  د وقبج اةص  
 و د قاعج اةبحمج سمقْت أساو فنا 

 غجمفُأ اةهوى 
 حا يُأ اةأد يدج 

 وي  ُتث أج اةحقيدج تأيُم اةصالمف 
 تائِّأ   

 خبزنا  واةجقوُن 
 و اؤنا  د  إفأج ويدْ 

  د ن سأج  وح  
  د ة سأج و فد  تستأم اةحيامف 

 تختمُع ةحضو كف 
 أرجديأ  ةم يتأقها اةشِّماُح رِّد 

 وق اةاا دُ واةشَّ  وتمتدّ اةيهفأف 
 ..   م خاليا  وحها

 
 مالك نواف العوام

 

 قاءرائحة  اللِّ 
 

 صبم  يفأضُم تو م  ثلف اةبمنج 
 ُيشاكُس  غبتم  م اةُصماخ 

ُد نيمانف ةفهفتم  ّلمذاذ   د ّلمن  وسالم ُيم ج
يبم راةوفتمج    ُيبيُل قف

 ُيطُِّم أحال م اةجائِّأ  
 إماُع ُحُيم ُيبحُم  م وفاة م 
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  م  اةشَّ  أإقُق اةُِّت أف تحتف ظاللج 
يفف قضبان اآلناظ   خف

 وُح أنتف اةمُّ 
 وطُم حقيد 

ُب ُكيف ا كتبت أس كف   وأصارِّم تفيتهج
 أ ُس كف ضياحف  فجم

 وتمُس قم  فماإأ  قزحيأف األةوان 
 

 ّلوُح أخمْس  
 تيكف األذنيد   وص احُ 

م م اةُ وُتوعتتيف َّ   ناممف أ ل    ُس حف
 أ سُم اآلتم 

هأأج  مح   د زنم  ةييام    رشف
 سمق  داه 

 ال حدونف ةه 
 إهيُأ  ائحُأ حقيقكف 

 خبز اةحيام  . ساواظف اةيأاح.ّلهيأف 
ا يُأ اةأد يدج    حف

 ُسداسيُأ  اةحواسج 
 و ستانمف اةأصيُم  

زف رفماإاظ   د نو ْ   ُطم ج
لج ةأاح    وقدف أو 

 سأطف قمطم اةِّاتمُّ ّليدف كف يهج 
  قاُح  جْد ُوقأم سأطفْت وتيكف اةز  

 ذاّلْت حواسم اة متبكأُ 
 وخفقف قيُب وصفو ّ 

 حكاياهُ يحكم ةيقو ج   س ُت  ضاح  
 ق ما  ..   س ُت إ سا  

يفْت راةغقفجج ُأنثاكف اة    تم تاح 
قفْت أحشاحف اةغيمج   وسكف
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 غيثا  سم دي ا   وأ طفمفْظ  د اةِّشقج 
 ... ا  أّلدي  

 أنث  ت ا ُس كل  طأوسج اةحيامج 
 يستوطُد وطُمنا زوايا اةوقتج 

 أنث  اّلتيِّْت اةتِّأ ل 
 واوتقأتج اةجقونف خبزا   ةيحيامج 

 بمج  نبيُذنا  د وقبج اةصَّ 
 و د قاعج اةبحمج سمقْت أساو فنا 

 غجمفُأ اةهوى 
 حا يُأ اةأد يدج 

 المف وي  ُتث أج اةحقيدج تأيُم اةصَّ 
 تائِّأ   

 واةجقوُن خبزنا  
 و اؤنا  د  إفأج ويدْ 

  د ن سأج  وح  
  د ة سأج و فد  تستأم اةحيامف 

 تختمُع ةحضو كف 
 ِّماُح رِّد أرجديأ  ةم يتأقها اةشُّ 

   اةاا دُ  وقف واةشَّ  هفأف وتمتدّ اةيَّ 
  م خاليا  وحها      

 
6 .10 .2018 

 مالك العوام
 شاعرة من سوريا 
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 مقاطع شعرية من أفول الماهية الكبرى!

 
عيد أحمد عبدالغني والقاص اعر الشَّ   المصري السَّ

 
  م اةذاظ اة قفتحأ وي  اةالووم واةالإِّو   ماةحزن نذا  جبول وييه  د تحاضق

  اا ى  أنوةأ راةسوان و شاومى آييأ ةيجقون   أحيث 
 وةاد نذا يس ِّق  نسيس اةخيوط  م كل إ ح   

  س اة حو ة خاطماظ  صائم اةاي اظ  
 زوايا اةذاظ اة قغيأأ اةت  ال أستطيم نخوةها

 .   م أنا ال أستطيم زفا م كل  كان ّل
 * 

 اةاتارأ  حيأ اة  اةص ت اة قفوخ 
  داح اةوتون  أ م 

 يأ      أتمخ  وتد اةطمق اةشاومفأ اةضائِّأ ةيقفس اة ت
 غأ  د صحبأ هللا    اةي    صيوبا   ال تاشف  جهوال  
 ماا .يطان     زق سأم اةس  وصحبأ اةش  

 * 
 اةشِّم  شاح     وح هللا  

   ّقه كواإف وكثائف تسد ييأ ج 
 و م إِّمفأ نو ايجانك    اة دى اة هجو   د اةحب   يأول ةه " حبسك    ص

    ّ ونخيت نا   مُحشمظ    اتساو
 جتك  أيد ةبد تخيييك و اح  اك " . وسي   مجتقسي  

 * 
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 يل انبجاساظ اةجسد    اةي  
 تأشيمه ةيحجب ةا  يصل ةِّّم كل إ ح  

 يه ونو يبق  غمبته ونجمته   تأ   أ
 ل  م صيمو تها   ال أتدخَّ 

 م  ه  د اة ان  ئ إأاأأتمكه يقصت اة  
 أتسان اةقاس واألإياح. 

 * 
 اة  أن تقام اةطبيِّأ  م اةاالم  

  ّأ ِّل  ا ال أ ِّيه    وتون 
 ا ط اة مآم اة   مايا إائهأ تماوغ  شيئأ اةس اواظ  

 واةوتد ا طه اة  ذ فاظ ةغوفأ  فتوقأ  
 أ اةذند . طمف  

 * 
 طبأاظ اةحضو   م اةوتون  

 طبأاظ اةحضو     اةِّدم أقل  د 
 ناسه  أإياحه و أ ياظ م وي  توانم و س   اةحضو     اةوتون نو اةتق ُّ 

 اةحضو   م اةِّدم نو االنسالخ  د كل تِّمفف ووصف وطاقأ ويقيأ .
 

 عيد أحمد عبدالغنيالسَّ 
 شاعر وقاص من مصر  

 
 

 
 



637 
 

الم؟  أينه السَّ

  
 الّشاعر األردني غازي المهر 

 
 
 

 وقد أواننم اة  اةأهأمى          نو اةقزاع واقم   م اةو ى                 
 ّليد اةو ى  ييس  يهم ُيمى          أيقُه اةسالم كيف غدا ؟                  

 
  د ّليقهم حت   ض   دّلما      قد أ ِّقوا  م ذة هج  انأض                    

داهُ أوغيوا  م اةجفا            حت  غدا وصاةه  فتمى                و م وج
 

 أنفاسه  م اةأبم تحت اةثمى               وأسمووا  م وأنه  ذوظ                
 و م اةجفاح أحمقوا األسطما          و م اةاالم أغمقوا إ سه              

 
 ونيتأم  بيِّقا اة زنما         أرِّد نذا اةصيف يأتم اةقدى؟           
نا                وفزننم اةسالم ّليد اةو ى          وتقأضم اةه وم  د تو 

 
 غازي المهر

 شاعر من األردن 
 
 



638 
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 رفيف  في تمتمات الحجل

  
ورّية الكردّية   روشن علي جانالّشاعرة السُّ

 
 ياقوظ  ييهُج راةحقاح

 ضفيمم  تفمننا اةغمفبُأ ةيغمفب 
 اةياقوُظ اةماوش  م 

 يأاأج اةحواس 
 وننشأج اةزبيب 

ل   يفكج   صخب  خفيُف اةا ج
  م ت ت اظ اةحجل  

 خيف حأولج اةس سم اة با ك 
 تِّبمفدف اة  م اظ اةخجوةأ 

 اةقزقف  قيأأ  تتهانيدف  م سطومج 
 كحمفمج اةغياا 

  
 رسيو  اةخما أ تِّاةم ألزف د خصمكج 

 ر قاقيمج اةِّصا يم اةتم 
 ضي ِّت اةمفح وتهتها  
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 خبئيقم  م ومومج 
  وبكج اةشفيف 

 ةتسيلف  د أصارِّم 
  ائحُأ زنو ك اةبمف أ 

 وتضيم  قم اةجهاظ 
وبكج   وأنا أ صُد ةهاثف خم 

  

 خذيقم  ِّكج اة  اةقهم اةذّ
 خطيئتم األوة  اّلتيِّت أس اكه

 خمزف اةحقيد  حيد كقُت أويُد ةي اح
 أكانف اةقهُم يبُِّث  يكج 

  غبأف اةبيل  
يد ةيأصبج   أْم كقتج ُتِّد ج

 وشاحُه األخيم! 
  

 روشن علي جان

 وجهَك يشبه دهشة الّضوء
 وتهكف اةذّ 

 وأيق كم اإان.. 
 وتهك اةذّ يشبه ننشأ اةضوحج 

  م كأسكف األخيمم . 
 سهومج اةا أ  يا اةشا ُن  م 

 تغتاةكف قشِّمفمم اةطفوةأ   حيد  
 يِّبُم طيفكف اةأديُم ّلواراظ اةذنولج  رجحيممج اة متاا . 

 تون  ةو يجم نكف اةمصيُف  د ظي كف األوزل   ةتأيسف حقيد اة سا اظ راألصارم .
 ِّاّ  . د تماه ي دح صوتك؟ اذ يحاصمك اة طُم اةسخمُّ   وأنت تصي م ةيقامف اةفجُم  وق صد كف اة

 
 روشن علي جان

  
 .* ّ  كم اإان:  ديقأ كو نيأ تم تحمفف اس ها اة  كم انشاه وي  يد إاه ايمان  ضا ّلهيو
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 خيلة  غفيرةأ
 

  م انتاا  األحالم.. 
 وأنتف تجقُح رخياةك  م  تاناظج 

 اةيغأ    سقدا  ووفيكف وي  ذواكم اة وت .
 ُتغمُق اة ساحاظ اةحائمم 
 رِّذوبأج اةقحاس  تزفح  

 ود إفأ اةصباح 
 نشوم  تقوُح  م ذاكممج اةخواّلم.
 ُيضم تكف اةييل رخما أ اةد م 

  ثل  اح  ضمفم  
  اح  ُيماُق  م وتل  وي  

 وتقأج اةقها ج اةطمفأ. 
 تبتسُم سانيا  ود اة واويد  
 اةقازةأ  د  ماوم اةحك أ  
 ُ سدال  نحوةكف وي  حيممج 

 غفيمم اةغيم وي  أخييأ   
مون ّلباركف اةدا  ح.  تفمتُم اةص تف اةحف

 اّلتسم ألن كف  داحأف اةُخسمان 
  م غياركف اةِّيأم. 

نف سيممف اةحزن   و ألنو 
 وي  ظي ك ُقباةأف ننشتم 

 اةبا نم  م اةسهوج اةطوفل.
 اّلتسم  ةيِّونف وتهكف 

  م اةفجم زنما  يِّكُم صفو اةغياا 
 ألتهجأف حفيفف اةمفش
 ّ. م تمانيمج وونكف اةطم 

 
 روشن علي جان



642 
 

 عن العطر اّلذي ما خبا
 

 سأةت ُس ةغياركج األوذا ..
ُم نفسم أنكج   وُأونج

قيد    الزةتج  م اةخا ج تتسو 
 أو  ب  ا تزو فدف تا م  وزفزم   

 وأنكج قمفبا  ستِّونيد  ثلف ُّلهمتأج اةقداح  
  ثلف أتقحأ  تفمُن ةيصباحج ُوشبف اةصالم  

 ُ ح  يأ  رحكايا اةييلج اةغفو  
 رأحالم  ةِّصا يمف  
 تحتفم راةوالنم. 

 أ م .. طفيأ  إأيأ أنا 
 أنمُا  قم اةيكج  

  د يد  تسُمُن  زا يمف 
 اةغيمج ةموشأج اة طم  

ل      د ُنبوحمج ظج
 ُيجيُد تأوفلف اةاالم. 
 ةتستفيقف اقتمبم ..اقتمبم 

  دُن اةهواحج  م صدّ  
 وألن سف ةكج سم ا  

 ود اةِّطم اةذّ 
  ا خبا  م  ياسمج 

  وبكج اةيييام  
 ود تفافج اةصبم 

 اْذ يفمُّ  د حقجمتم اةبكاح.
 

 روشن علي جان
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 للذكرى  
 

 ةهيبأج خياةكف  
 اة تيدج  ثل خيط  حمفم.  

 ةزنو كف اة تمنحأ 
  م  كام اةأيق. 

 ةغموبكف اة باغتج  
  م ز ممج 

 اةشهيق اةحا . 
 تِّالف صا يا   
 ةيت سمف اةقها ُ 

 اةخاإم ةال   
 اةصدفج اةج ييأ.

 تِّالف أنيأا  
  م  سائم   

 اةبا نج نذا
 ألصطفم   

  د تاللج اةِّشبج 
 نبتا   قاوبا  

  ثيم راةغياا.                                              
 

  روشن علي جان
 شاعرة سورّية كردّية 
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 عصيان

              
وري حسام نعمان  الّشاعر السُّ

 
 سيدّ ال أستطيم أن أ كض يا

 نقاك ا مأم  واةأأ   م قيبم 
 ونو تم اةد  وف أ تت جه نحو ويقيها 

مك ر وتم  ةذةك أرش 
 وأوصيك أن توصم  د يكتمث 

 وا ع أن ُأن فد تحت اةش  
ؤوس أوضح  د نذه اةز اوفأ  ب  ا   تاون اةم 

 أ تو أن تِّي ق صو تم وأنا أّلتسم ةياا يما
 كاموي  حبل غسيل يطل  وي  اةم  

 

 *** 
 

ماخ ياسيدّ  ال أستطيم اةص 
 توتد ا مأم  م اةحقجمم 

 تتاي م   وال تأف وي  صوتم
 تتِّم ى ألتيم كأن ّلياضها ُي يم ويم   ا أكتب 

 كأن  ّلياضها ُيغيم وي  اةاالم 
 ن ّلياضها ستم تديد ةيأداسأكأ
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 *** 
 

 دّسي   ال أستطيم أن أرصم يا
 نقاك ا مأم  م ويقم 

 انسدال إِّمنا األسون وي  وتهم 
  اح يقأصه اةس  

 
 ***** 

 

 دّسي   ال أستطيم أن أتحم ك يا
 نقاك ا مأم تحت تيدّ

 تيبسقم وأويشها 
 

 ***** 
 

 ال أستطيم أن أنام ياسيدّ
 نقاك ا مأم  م اةخاصمم 
 ةِّل  تأيُّبم حول نفسم 

  زوج ةيخقاتم 
 

 ***** 
 

 دّسي ج  أ فد أن أ وظ يا
 نقاك  م  أسم 

 تيتصق ا مأم  م اةذ اكمم 
 

 حسان نعمان 
 شاعر من سوريا 

 



647 
 

 ...، حلم، صمت  لحن، وح سن!القلم

          
وري ألياس أفرام                            الّشاعر السُّ

 
 ظلٌّ ت يل  يشارُه األإياح... 

 ...  قها األس احصدى ةها و تأخُذ  أنتف 
: ؟   ْد قالف دى ةيس  د ةدنج األصواظج  انَّ اةصَّ

 ونل يمنُّ اةوانّ نهيأا  وي   غاح؟ 
وفام   كلُّ  ا يأم  م اةدُّ

وحج  ماكبف   .. يبق  ةه  د اةمُّ
 ... وفِّيُد ةه اةحمفف اةقوتمَّ 
 حيق ا يِّصُف ا ةهام .. 
ِّمج   يد ِّها اة  رحو ج اةش ج
  د وا منا اة  طوفيها 

اطئ ...  اة  اةشَّ
 اة  اة يقاح...

مَّ  م إماييد اةاالم  -ُنبال    -كلُّ  ا يثيمُ   اةدَّ
ُا ...  ... ةئال تمكُد األ واه  يطوَّ

اُظ  توضمف اةحشمف تخيُد ةيمَّاحأ اةيُّ   اة  وشاح... جَّ
 ... يفتُح اةيماُع اةقوا ذف وي  اة سمح

 ةيقأل اةمسومف اة  اةقجيمج 
 م ... ةيبثها وي  أ يمه اة باإ
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 يقشمه وي  أز قج اةمناح...
 ةيخمجف طازتا ... ييبسُه سيقيرفهُ 

 ... ةياخذف   أةُه  د اةس ك يدوو اةأمطاُس اةالَّ 
غبج   ال ..ال ةد يِّانم أحد  وقدُه  دف اةسَّ

 ةْد يأاسمف  ام   د اةطَّوى 
 ...  يديه  ا يكفم  د اةأمفضج حساح

وحف   اةوحوُش قْد تجهُد أن تقهشف اةمُّ
 اةتم انطيأت  د غاا   

 ...  اَّْت أسمفنا األنوا ُ   د ّليدف أحماش  
 تسمُع ةتفتكف راةمئام واةح النج واةاباْح.

 يوةجها حيبتفُه اة داُن...
ُضها ... يسوُسها ..  يؤن جسها يمو ج

 يدخُيها اة  سيمكجهج  
 ... ّ  ا ييأ جُقها سائُسهُ تؤن ج 

 تسيو توح شها 
ُن أل نب  اةق ُم   يتونَّ

 غاح ...واةييُث رِّدنا يشمُع راةث   
 تتيو ةقا  أسما ... 

 ألحمف   شت وي   ؤوسج األصارم 
نه وانيها ..  وي  تضا فس اةصدى اةذّ  نَّ

 ته ُس ر ا  وته نوتاظ  
 ... تقبُض رخبايا اةحْسدج  م اةحسقاح

 يِّمُف كيفف يغوُص  م األو اقج  وحده اةحبمُ 
دفج ا  ةج شدف اةذّ قبمف ةيخمجف  د اةصَّ

  م قِّمج اةض يم
...   م أو اق اةوتدانج

 سكدف  ةه  م األحشاح...
 ُيقأ جُب ودج اةسببج اةذّ يكسُم اةشمنأأج 

 و يطيُق اةمَّ قف  م األ واج 
  وناةيزاهُ  اةتم  احت تمسُم وي  وتهها 
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 اةتم اتخذتها األ واهُ أ ا اظ  
  غما  يأمأ األنواح  حاتبا    أنفا  

 أنتف أيُّها اةيماعُ  طوباكف ..
  بضُم آس  أنتف ...
 ةي ديأ اةتم  ت تدُّ تسما   و أةف أةف طوب 

 ... تصُل اةشفاحف ةال ج ناح
 

 إنشخده هولندة 
 الياس أفرام

 

 حلم  
 

 رجمف تسدُ  اةحسقاُح...؟؟؟ 
كف يا خياُل األحالْم؟  ُن وي  قمطاسج  تدو ج

 ... تقا مف اةفاُم كماظ  
  جمَّاظ  وي  كل    قها تجّم  سمحيَّأ  ّلل 

 ... يتدةَّ   قها اةمَّتاحُ 
 األتفاُن استيَّتج اةمُّ وشف 
 اةتم أسدةتها وي  اة ألج 

 اة  األنوا ج   قأل تيَّا ف اةوحمي  ا ا ةهامةتشمعف أّلواّلفها أ   
 .. ةيسمّف ن ُه  م سييلج األةفباح 

 ةتأتسمف رحبلج سمَّمج حبم  
 صم مج صبم  وتغفوف وي  

ُل قبطانف األ واه  بَّانف اةخجضام  .... تتوسَّ
 ... أن يكسوف ومفها ّلتفِّييأ  

  اةوحم اةذّ ال ييبُس حجما  
 إبح  ال ظلَّ ةُه ...

 ... و اةشجُم اةذّ ال يهُب األ ياح
 تهجمُه األطياُ ... 
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 ... ال تاييُه أغا فدنا
 و ال ُتغازجُةُه أنا ُيها 

   د أيد ستيُد األنغام؟ 
 أنا يكج سيدتم تم ُم األإِّا ف 

 تفتُح ود اة حيا رأ ا اتهج اةستا ف 
 ةتص تف ... يطبُق اةثغُم وي  اةشفاه

 وتأتُل اةأطَُّأ  م اةحقجممج اة واح
 ث  أيها ود ننشأ  تتحدَّ 

 ويت ونبت  يها رأيُأ  ال حها
 تحثُّ و تماوُن ود تفِّييأ  األقالم...

  احف يه ُس ةونا  اةذّ  تتيأَّانا  فشُأ  قَّانقا
  ا تحفُل رهج نفُسكج  

 ... و  قف كل ج األإالح .. يا إيوف األواةم
 وُن وحيكج ا تشقف اةيَّ 

  ماحف يسّم  م  ماحكج 
  يبسف األزنا ف 

 س قف اة  األطوانج 
ّ ج ُ دام...   انتش  ّلال نغدغاظ أ

 
 إنشخدة ـ هولندة  

 ألياس أفرام

 صمت  لحن
 

نا ْتها أنا يررُكذاّلتج  حسقاحف  .. األوتاُ  حيق ا ال سف
 اة  أيدف ت تدُّ اةموُّْح؟ 

:  ةسُت أنا ّللج اةاوُن يسأةكج
 ؟ مف أسبيتج األتفانف وي  اةبوحْ ةج 

 األحداُق ويْت ّلتيهكج ونالةكج 
 ... نجمظج اةِّصا يُم اةدَّوحْ 
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 واة سمُح يقتُف أو اقف اةشجم 
 ... ونم  أس اةكج 

 أت ...تتِّمَّى ال ةخمفف  
 ال و أةف ال! 

  ذاكف يأتم و يموحْ  
... انبشم اةريرُّجج  م خضا كج    هم حالةكج

 اقمئم أسفا ا  تِّيُد وومف اة ماكبج 
 ..  اةأبطاُن إمع يقاُ  ةقا اةجموحْ 

 واةت مفاُق يختبُ   م أس اةكج 
 يحبو اةقُّبُل اةيهج ...

بَّانج  ألتها اةأموْح... تم َّأم ...   فقفْفُس اةمُّ
 ال  ثالف ةكج  ةاد ..  ساسف ساةفا  أواصيمف 

فائمف   تدَّلف ةها اةضَّ
 تمكها نانةأ   م حانتجه 
 ... تخدُم اةذّ وقده يسوحْ 

ُم يُد األواةم  .... تتمح 
  .. يتسيُل  أدس  اة  اة شهدج 

...  ال يهوُن وي  اةخاةقج آهُ أإالئجهج  كم اةجكج
 أنيقُها تِّلف اة الئاُأ تشيُم: 

 ... ا نوحْ اة  اةسفيقأج ي 
 ... األةواُن تماقبُ 

 تجهُد أن تقألف ت ثاةكج 
 تشهُد.. ... تؤك جدُ  وفُد اةفقَّان ....

 و اةفمإاُم إموْت  م خطواتها 
 تدلُّ وي  اةفقا ج اةذّ ّلدا ييوح...

 
 إنشخده ـ هولندة 

 ألياس أفرام
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 ح سن  
 

 ...  اةطررَّبيُِّأ تيبسكج 
 ...  تأخُذ نو ف اة مآم األصباُغ  ال األةواُن .. ال...

 ال  ضلف ةها راةج الج اةرَّذّ يقه مُ 
   ال  دف اةسَّ احج 

وام  ْتها اةفضاحاُظ  د اةدُّ  ... ّلل  د سحب  إدَّ
 تمتديكج اة زُن اةتم  احت تقثُم  م اةخطوطج ذ فرَُّأ اةقرُّبلج 

   غزالنا  و ئا ا  و ظباح و ماإا  
... ... تأي جدكج  م ا راح اةيبواظ   صداكج

 س َّتْرُه اةحموُف انِّكاسا ...
ْظ  ال حكج توقُأ اةقَّسيمج  نف   نَّ

 ا تماه ... رِّد ا   يْت     
هباحف  د تفاصيلج األ ا اظج   سكُم األ يم  وإمبتج اةصَّ

  سائل تفكُّ إفممف ت الج   و احف يبثُّ اةث اةأف 
  م نفسج  كل ج غان  وآظ...

 انهالف إالل   د نا كج 
...  تيأرَّفرفتْره خيوُط اةقسيجج

 وز رفْت أوذاف  د اةقرَّهاوندج وييها  
 ّلل أوذاف  د اةمَّصدج واةبياظ...

... ... أنتج   زتت  أيتاكج اةفقونف
رررامج   حا ْظ أنا ُل اةش    اوم واةمَّسَّ

؟  ... سد ْظ  مإاتررُه  أن تِّزفف أم تصو ج ف
 وجقتج اةيونف راةقُّوتاظ!

 سي فوةوحأ... اةأ اشج نموْت اة  
  م خطوطج آنجيو ونا قشم  ... سمْظ  يها

احم ة وزا ْظ   ... ن ساُظ اةق اّ اةسَّ
 

 ألياس أفرام
 شاعر سوري مقيم في هولندة
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 الموسيقى

        
ورّية                                             مادلين الطّنوس الّشاعرة السُّ

 
  وق أوتا   وحم تقف س هللا و د  أصارِّه ووزف 
  ماح  اةقسيم يتصاود.... ناةيوفا.... ناةيوفا ....

 صالم  وبخو ا  ووطما  وي  وقم نبضاظ قيبم  
  اح يصقُم  محا  أّلديا  

ل   د األحالم   وبيد خيجاظ نفسم انه م إال 
 وذا اة قبم ةطيف اةهطول...  

 نم اةجا أ  يتد ق سال ا  و حب أ وفجتاز ونيا
 ةيمّو تمبتم اة شتاقأ ... 

 و ثل اةق و  يبدن ظي أ كهفم وفطمن إياطيد اةتِّب...
 تيك نم اة وسيأ   وح هللا اةتم تتد  ق  د  
 والقأ وشق  أدسأ ّليد اآلةأ وآصارم  قان 

 سكقتُه اة حب أ كتساّليح   بانيأ  ةيحيام .... 
 نم صوظ اةبيبل حيد يشدو ...

 اةوتد ...حفيف اةغصون  م  بيم 
 صوظ اةسقونو اةِّائدم ... 

 نم خمفم اةسواقم و نندنأ اة وج ...
 نم ضحكأ طفل  تداوبه أ  ُه اةحقون 
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 نم صدى نفسم حيد أغقم  م   اةك اآلةهأ اة هجو م .....
 نم  مآتم حيد أكفاف اةد م اة قسكب ّليد 

 أصارم اةوتم   
 نم  حيق اةفمح اة تقا م  د ن سأ نحيأ  م 

 اصغاح اةو ون ..... 
حاا    نم اةِّواصف حيد تِّزف أناإيدنا  وق اةس 

  م ومس  تزف األ ض  يه وموسا  ةهةهأ...
 يد هللا أنت وأنا اةوتم 

 تِّال ةام نِّزف  ِّا  ةحقا  ةيحب  
 تِّال ةام نصقم س فونيأ ت ييأ  ةيحيام.....

 

 األمل
 

 وي  نبضج  طم اةس  اح أز ع ق حا  وأصي م 
 ةخبز  ساخد   يه حيام  تديدم  ..... 

 و د اة اح واةموح أنتام والنم  تديدم ....
 أن س  م أذن اةمفح أ قياتم....

 وأوي ق أحال م وي  نج أ  تمنو  م أوي  اةس اح ..  
 وأإتّم طيف اّلتسا أ   م  م اةأ م ...

  م أوون طفيأ  إأي أ  تمسم وي    ال اةشاطئ 
 ألحالم و ني أ  قيوبا   د  مح وتز كش ا 
  وق زبد اةبحم ... 

 وحيد تصحو  م اةصب اح اةباكم تجد سق ها  
اة خيوع يقزف  م   ها  تح يه ونم تمكض ضاحكأ  ةتأذف ره اة  اةش س قائيأ  : أي تها اةش  س خذّ سق م 

مح وأوطقم سد اةغزال....  اةس 
  م  تبقم اسطو م حيم وي  سد   تديد أّليض  
 يام... قّو  ت تيئ  محا  وح 

 يا أي ها األ ل اة ت انّ  م نسيم اةموح ...
 اة تماقص ّليد ناماظ اةِّيون ...
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اة متسم  م حقايا اةس  اح ..اة حي ق وي  تقح طائم...اةق ائم ّليد طي اظ حيم ...واة تسم ا  د ذ  اظ طحل 
باحم...   اةأهوم  م  قجانم اةص 

 واة أيم ّليد أصارم وا ل واة قبثق  د أإِّ أ 
 قيب األم... 

تم اة خب ئ و م ناخيه  أ اك صقدوق تد 
  اةذ وطاا وسم سِّانتم أن أ تحه .... 

حماح  م ةيل ّلهيم ...  أو ب ا كقت ضوحا  تماحى  د اةبِّيد ةضائم  م اةص 
 أوأنت قا ا اةق جام اةذّ ّلدا طيفه ةغمفق  

 يصا ع اة وظ...  
 أ اك اّلتسا أ   م  غم طفل  يسيم نحو اةحيام رخطواته األوة  ...

م   م ّلدا ةم كا ال  ييوح  م اة دى ... و ب  ا تاون حي م اةذّ خيته قد تاس 
م رفمح    سأوي ق أ قياتم وي  إجمم اة يالن  د أتل أ ل  أ س ه ةيوم  تديد  وسأ تح ةيش  س نا ذتم وي ها تبش 

 تديد...
 وسأتمك وصفوّ  اةصغيم يخبمنم أن ألحال م أتقحأ   د أ ل  ...

 وةها صوظ أةحان اةحيام اةأانم  د اةبِّيد اةبِّيد.....
 

                      
 دار   يا                    

 
نانّ  ياناُ  أنتج قصائجدّ و  دانّ            وُح اةحموفج وحمقفتم و وج
 أ ُض اةاما أج  تزننم   اياُتها            أوى األسونج و  وطُد األ جانج 
أم قيبم و نبضف  دانّ  ضووم وطو ا   م  يا م ةووتم         وتِّش 

 اةج اُل  واطد  و فاتد               واةحبُّ  قكج و محُأ األويانج  يك 
 

المف و ن أأف  األكبانج   واةخضمُم اةغق اُح  يُِّب خا أم            تهدّ اةس 
أف األوالنج   ّليُت اةط فوةأج يزننم  م خاطّم         واةم فُح تحكم قص 

طوحج تماك ت ن فساتُقا           نجقم اةز    بيبف و يبدف األتدانج  ِّي  اةس 
  وق اةبيان ج  قد أةفقا نج أ               ق ما  تجي   وقد ص ت اةوانّ
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 نفُح اةحقيدج سمقُتُه  د تم م              تسأم اةِّطاشف وي  تخومج سِّانج 
يا ج ونل يدقُّ  ؤانّ؟  ياذا اةز  اُن ونل تِّوُن ّلقزنأ               صواف اةد 

ّ  وقف  نبأا               ق حا  و يما  يا  بوعف ّلالن قايا قد ز وُتكج زف  اةحف
 
 

 أنا  المحّبة               
 

جمْ  حااج تفمانم أتيُت             ّليون اة موج وإدوج  اةشَّ  ّلد ق اةس 
واقم نشيدا  ت يال           رِّطم اةو ونج وبوحج اةزَّنمْ   رصوظ اةس 

 
 تونج             و سحُأ سحم  ةجمحج اةبفشمْ ألن م اة حب ُأ  جُم اةو 

 أنغدُغ ّليد اةحقايا إِّو ا              وأز ُع و نا  رأ ض اةأ مْ 
 

تفمْ    ي سأ أم   ّلد ئم تجي ْت                و وشُأ ةحد  ّله سج اةوف
ِّاا             تفان  ةيأتم ّلهطلج اة طمْ   وبس ُأ أا   ّلمغم اةص 

 
مْ ون ُِّأ ّلقت   حف  نوانا اةز  اُن             ةتِّشقف  ثل طيو ج اةس 

 زنوُن اةجقونج رصبم  ُتحا م             ِّشُق اةتُّمااج كتاُا اةأدْ  
 

  تماتيُل تأتم  صالم  تِّاةْت           اةه اة حب أج  يدوو  اةبشمْ 
 

  مادلين الطّنوس
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 وفيروز تشدو
 

 وأت م كل إتاتم ّلمن أ صوظ  
 وصبح  إهْم  

 وأةأم ن و م ّلبئم   
 وأومف أن اة دى صا   يام

 وصا  اةق ها ُ 
   يأم اةهقمْ   

  يغدو  صباحم  غيفا  ةذيذا  
 ون ئا  ووطما   

 ّْ  وو نا  ندج
قايا   و يموُز تفِّزجُف  وقف اةحف

 كه سج حبيبم    
 و ثل األيانّ اةحقونأج 

 ت سُح إِّمّ  
ّْ تضم     ّلدفح  ت يل  يدف

  أكتب إِّما   ّلقفحأج  وحم  
 وتشدو سقونو اة ساحج  
 اةحزفد وي  ُإم اتم  

يفمْ   تقانّ وف
 وصوظ   ت انى كبيد ج ق ح  

 وبستان تو ّ   
 يداوب  وحم كصوظ نفبمْ  
 

 و م اةِّيد نذا  اة الك يمن م 
 سال ا  وخيما     حت   يأومف اة سيحُ 

أْم    ّلقهمج اةحيام اةش 
 ي م ر ِّبد  وحم و حيد ُتص

 تضوُع اةبخو ُ  
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 ّْ  وتغفو اةز نوُ  وي  ساودف
 وسحم  رأيبم يبوح وفه م  
 تداو  حبو ا  وي  إفتمْ   

 و م اةم اّلياظج يطيُم اةح امُ 
 يحط  اةح امْ 

المْ   سكوبا  طموبا   يغق م اةس 
 وتس و اةأوا م  رِّز  و خم    

 ةتد ُك ومشف اةخيونج رأ ض  اةشآْم  
 أصيم  فماإا   ووصفو  نوّ   

 يزقزُق  وق اةخ ييْأ 
 و  م اةحب  أغدو   تام  ت ييْأ 

 وفحيا  ؤانّ وفحيا اةغمامْ 
 يسا ُم حي م كقسم  ت وح   

 يجوُا اةجبالْ 
 وأ حل وبم أ يم األ انم   

 وننيا اةخيالْ 
  يمقص نبضم  
هيلج يِّانْق صوظف   اةص 

 و تْمسف اةاالمْ  
مف و ّم اةذّ ضاع  ق م  أل تج

 وأ كضف  وق ن وا اةطفوةأج  
 أتقم  حيقف اةزناّلق..    

 ن س اةفماش... وةون األ انم
 و ذاك اةوئام   

 و يموز تشدو وفشدو اةز  ان  
 و ّليد ضيووم  يطوُف األ ان  

المْ   وتشمق إ ُس اةس 
 

 مادلين الطّنوس
 شاعرة من سوريا
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 االنينجمر 

           
وري                                     عبدالحميد ديواند. الّشاعر والقاص السُّ

 
 

  يمض   ؤانّ ّلقبل اةقذ                       يغاةب نفسم ت يل اةسهم
  ا ض  رأن يستضمح اةبصم                      وف سك قيبم ود اة شته 

 
  فيك استفاقت ّلذو  اةاد                            ةك هللا يا وقااف ةيِّقا

  ذاّلت رج م اةيا  واةخطم                        وسأتف اةيقا إأم  اةأضا
 

  أ ق  اة   شمقاظ اةصو                        يساوق وتدّ وايم اةيأا
 ةِّل  تائم يذيب اةشم                      وأسِّ  اة   غمفاظ اة ق 

 
 وأ سم  يها ةأاح اةطهم                     سم وي  ضفأ  ةيصفاحسا

 ةتبأ  حياتم نِّي ا  يفُسمْ                     وأ تو ةيو م سالم اةمض 
 
 

  سا ظ ووون  وضاع اةصبم ا                      توظ ةقفسم ز ان اةو 
 يذيب اةه وم وفحيم اةِّ م                     يطول اإتياقم اة  واةم  

 
 ةال ز ان  يديم اةغد                      وأ ض  ّلدنيا تذيب اةمؤى 
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  يصبو  ؤانّ ةحيو اةث م                    تطاةِّقم  غمفاظ اةهوى 
  

  يبدو اةونان نأمْ  اةد                 وتس و حياتم ةِّطم اةقه 
 وتحيو اةحيام ّلبِّد اةقام                 اةصفاتطيب األ اسم ّلقيل 

 
  يمتاح قيبم رال اةس م                 أ تو ةوتدّ ت يل اةصبا

  تحيو اةيياةم رال اةسهم              وتطغ  األ انم وي  واة م 
 

 ّلقبض اةحياح و وض اةافم                    وأكتب إوقم ةيوم  إدا
  أضح   ؤانّ نزفل اةأ م                   سأيت ز انم إهم  اةسقا

 
 وأحيم ةيي  ّلدنيا اةزنم               سأ ضم أإق  طمفق اةضق  
  وفصبح  جّم نزفل اةبد                 وس  أن يدوم ز ان اةقدى

 
 عبدالحميد ديوان د. 
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 روعة الحب                     
 

 عبدالحميد ديوان                     
 

 وتغق   م ندانا ةي أاح                    ووأ اةحب تهانظ  م انتشاح
 تتساق  اةحب  د رحم اةقداح                    انشدظ كاةطيف احال ا  وذاا 

 
 ول  زنم اةِّ م يسأيه اةمتاح                    يتدة  اةشوق  م ص ت اةقدى

 وا تأ  اةصوظ ندي ا  كاةبهاح                    اةوتد  د سحم اةمض وت ي  
 

 يجِّل اةحب نسي ا  م ا تأاح                           يخمج اةيحد ةطيفا   ائأا
  م  بوع اةشوق  م رحم اةضياح                        وا ت ت أزنا  و ّم تقثقم

 
 تأطف األزنا   د كمم اةسخاح                          تز ع اةحب رآ اق اةقجوم
 ضفأ األنسام  م ص ت ا راح                          كم  س قا ّلوح قيبيقا وي 

 
  م ندانا اةحب  م توف اةِّطاح                     وتقاغت رس أ ا إماق تدوو 

أ اآلناظ تمنو ةيق اح                    وا تأت أحال قا اةا أى تمى    رح 
 

 اةمخاح   يمصد اةوتد وفِّطيقا                          و بيم اةحب يس و  وققا
 وتقانّ أل انيقا اةصفاح                       وطيوف اةبجشمج تمتو ة سقا

 
 خاح تتِّاة   وق أنغام ا                           رس أ األيام تق و حوةقا
 رسقانا وفغذيها اةثقاح                            تقسج اآل ال  يقا نغ أ

 
 عبدالحميد ديوان 
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 هوى األيام                     
 

 عبدالحميد ديوان                              
 

 وي  صوظ األ انم قد تمق                       سالم  د نوى األيام يصفو
 وتقطق  رس تم  رغد .. يحق                         صبوتم  م ةيل  غد وتقِّم  

  تصبح  فحها.اةقشوى األ ق                       وتقسج  غبتم طمق األ انم
  د األحالم  يمواه ... األنق                    غدوظ أ ا س اةسيوى رطيف 

 
 .. أواله.. االإق   د  اآل ال                       وأ سم رس تم رخيال وتد 

 يطيل  سآ تم ... رغد .. يقق                    أقاسم  د صقوف اةد نم وقتا
 يطول  اوانها ... وتموم   تق                           وأويم أن  أيام اةتالقم

 صباراظ  ةها   م اةأيب  إوق                         وةاق م سأرأم  م حياتم
 

 وأويم ... أن   أحال م ... تِّجق                       ننيا اال انمأ وم نواكج  م 
  د  اةشكوى  يقاغيها  األحق                    سأكتب  م ض يم اةِّ م ةونا  
 نداحاظ   د  األإواق   تمقو                      وأغدو  م نت  األيام أنوو

 نم  نشوتم  وسقاه  ّلمق يضا                    وأ ضم  م  قايا اةبوح إوطا
 

  أوطانم اةج ال  و يه  ذوق                        يت رأسه م  م تو انس  
  جان .. ّليطفها  طيف ... يمق                          وباتت ةييتم تبغ  أنيسا  

 يقيم  اةد ا   م  ةيل ... يدق                        سأةت هللا أن يبأ  تقانم
 يقاتم ..  م  صداه اة ستحق                      األ انم طيف حيم وأن تبأ  

  د  األحالم .. يمواه .. اة حق                       ةِّل  اةشوق يبغ  ةم ز انا
 
 د. عبد الحميد ديوان 

 شاعر وقاص من سوريا 
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 سودربعاء األاأل

           
ورية سامية عزّام                           الّشاعرة السُّ

 
 رح حم م  د  ماق راظ يضقيقا  

 أنم اةحما قضت وي  ات ل  ا يقا  
 حد اةفؤان ةالنل ةألحبأ  

 تحت اةثمى 
 و م اةصباح واة ساح 

 يشكو وفبكيقا  
 كي ا ذكم اال بِّاح 

 سجد اةأيب 
 تضمع ةيما 

 كم يزول اةهم اةذّ وشش  يقا  
  ه ا تا ظ وييقا اةيياةم 

  اةِّأل اةحاكم اةحكيم  
 يشفيقا وفقجيقا  

 الخيم  م ا أ  مقتها اة صائب 
 رأيت تبكم وتقدا واةِّدو يش ت  يقا 

 نم اةحموا 
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 نم اة ِّا ك نا يأ 
 تاسم قيبا  
 تأهم ا ضا  

 تضقم اةِّيد وتد يقا  
  ه ا ظي قا او غد نا  

 ةد نتوه ود نو  خا ت 
 رصيص ا ل يضّو وفسييقا 

 نساح ّلقم  ِّموف  
 نبوا 

 واتِّيوا اةسوان  ض دوا اةجماح 
 ّلياض نصم  

 ةيجبل ةيوطد يموفقا  
 أيأاوا اةحب  يكم  

 ةقبأ  تحت خي أ وطد  
 تج ِّقا وتح يقا 

 
 وطني حلمي األبدي

 
 أيا وطقم  

 ّلقبض اةحمف 
 وإ تك وي  تدا  اةأيب 

 تقفستك إوقا  
 وتِّا 
 أ ال 

  س تك و ازةت أ س ك 
 حي ا وي  غيوم  

 أيا أنت  
 أيا وطقم  
 أيا كيم  
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 أيا كل خطاّ  
 سم 

 ةققأش نوانا  
 ةقستِّيد اةحمف اة سموق 
 ونِّيد اةقبض اة سحوق  
 ونِّيد األحالم األوة   

  أنت  م وموقم  
 نهم يجّم  

  انت  م وموقم  
 نهم يجّم  

 

 قوتي  سرّ 
 

 سئيت يو ا  
 ود سم اّلتسا تم  

 اةتم  س تها  
 وي  إفتم  
 اةخجيتيد  

 اة تيبستيد  د تِّقت األيام  
 تموموتا  م حضد األةم  

 حت  استح تا  م ن وع اةفهم 
 اّلتس ت  
 كاّلمظ 

 تقاسيت اةأهم واةحم ان  
 وتحديت راّلتسا تم  

 رِّيدا ود اةفأد  
 وطِّم اةيتم واةخيباظ 

 اّلتس ت تحديا ةيهزف أ  
 و س ت خا طأ اةطمفق 



666 
 

 ألكون األت ل 
 واألقوى  

 يأيس ز انم  اّلتس ت حا يأ تاج ومش ّل
 ألكون ا مام االستثقاح  

  يموق ةم ز انم  
 وأغقم  

 وأظيل  وحم اةا أى 
 اةتم  ازاةت تح ل   ق اةفمح 

 قيبت 
 وقيبت أيا م حت  صفت  

  اانت وكقت 
 وتونا و ِّال 

 وغصد زفتون  
 ونخيأ  

 تم   رصخم  
 وتِّطم يانم اةث م  

 
 سامية عزّام 

 شاعرة من سوريا
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 ؟! َمن أنا

                   
ورّية                                               اعرة السُّ  سالف الماغوط الشَّ

 
 أنا اةيوم وي  قيد اةحيام 

 وال اومف  ا اةذّ سيحصل غدا  
 ال يه قم أن أومف

 أنا ا مأم  م األ بِّيقياظ 
 تمبت كل إمح

 و ييت  د كل إمح
 و د االستيأاظ كل صباح  

 وي  صوظ اة قبه      
 أ فد أن أ شم  م إوا ع  

 ال أس اح ةها 
 نون اإا اظ وتِّيي اظ إوا ع  د 

 وأن يكون ّليتم  د نون وقوان
 أن استيأظ  م اةصباح 

 وال أومف أيد كقت نائ أ اةبا حأ
 أ فد أن أزو  ّلالنا 

 ال  كان ةها وي  اةخمفطأ 
 ّلالنا ال حدون ةها

 نوال  د نون نأاط تفتيش 
 وحواتز أ قيأ وأسالك إائاأ 
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 ةم اسم وكقيأ 
 ونوفأ  يها  ِّيو اظ 

 وتا فخ اةوالنمود  كان 
 اةوضم اةِّائيم 
 اةِّال أ اةفا قأ

 واةديانأ
 و غم ذةك ال أومف  د أنا 

 
 سالف الماغوط

 شاعرة وكاتبة من سوريا  
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 قنَّب  البعاد

             
وري الكردي                                        اعر السُّ  حسين كري بري الشَّ

 
 تد ان  كم انيأ  

  التم تبغ   د  ام نقا  
 وأ ام اةبا  ....
 قطا  اةتا فخ  

 أ ن اتم يو يأ  بتيأ زائف 
  طمقأ اةصقم  م حساا اةوتون...

 اة ا فجوانا اة ما أأ ال أحبها 
 ةها تاذّليأ ونذيان 

 ة غقاطيسيأ اةبِّان...
 ةهاث اة ا  م  م ّليغا فا نواتس وإيب...

 خا ج اةشهيق  
 ناخل اةِّمم

 و سا م  م اة وظ اةونيم ذاك اةموح
 ذاظ حيد وأنا ...

 قاةت واةدتم وأنا أحبس أ طا ا  
 ال تمحل يا صغيمّ 

 وبثا  ذاك اة كان 
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 وسأنتامك... ود 
 وإن  ييُت 

 حيقها أكون   انا ....
 

 اآلن 
 أ م اةأمفبأ اةبِّيدم 

 أناّم  
 اةأبيأ ةم تجف رِّد وكأنك  سوةأ 

 تِّم يد  ا اةزبد و ا اةقزفف 
 واةيارسأ و صيف 

 واةتمف واةزفف.....
 إوا ع نا بو غ  غم ضجيجها    هقا

 خمساح 
 واةمفُح  ضم ج راةسوان 

 واةِّأول وا فأ  
 واةامز  خام تا د 

 وتجا م اةقَّهُد خاةم  د اةاحول
 و...

 و ييأ ةأسطمم اةموح... ز يم اةأمفأ
  م اةِّداةأ  قفم  واألكيد األصيل

  يها استيحاح  و ِّانةأ اةما نقا
 ّ اةوالنم ....ةخيق  ِّانةأ أخمى  شاّلهأ ةيبخت ك ا وم 

  سائل  ِّأدم اةحل:  هقا
 و.......... اةفونكا اةتزوفم اةونيم اةبا ُ  اةُأقَّبُ 

  ا اةِّونم   سأةأ أخمى أ
 ....... تاج  وكفد و نم
 

2015/3/18 
 هامبورغ / ألمانيا
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 الهاجس المنشق
 

 حسين كري بّري 
 

 أإواك  تيِّب قما األذن اةي ق  
 سم ديأ  

 ةتصل اة  اةيسمى 
  أبو  اةبيض 

 اةِّ م وأنث  
 وأا ا اةحا م 

 وتساؤالظ كثيمم 
  و...

 وبا اظ  تمن اةهاتس اة قشق 
 قبيل اةوسانم اة خد م

  ِّأدم اةقاتج...
 **** 

 تيساظ ّلموفد* 
 أحدُّ اةيها 

 أغانم ّلماكو* 
 وايأاع اةياس * 

 ةها ناهأ اةفد األصيل 
 *** 

 ةياةم اةأمفُأ  بيم  
 وبماوم اةحي أ 

 ةها وقبها 
 و شاوفم كمباّو * 

 إجمم  صقوبم 
  ث مم اةِّسل 

 نا رِّد  ْ ةم أزُ 
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 وةاد  تاتها 
 تشق ت ج تم 

 قارِّأ   شكيأ  اةتهاا تيوا حان اةقسيان...
 انأس ت اةتفاحأ 

 ّليد اةفتام و اةمصاصأ 
 واةسمفم  يج نائج طاف ص تها...

 ّليد اةأمفأ وإ ضاح اةأد   ا
 نقاك توقِّاظ  يك

 وطاوةأ حوا  ذنب ضحيتها زوا  اةفأماح
 

 اة ساكد: د رِّض 
 از يم اةداُح نزعف غطاح اةموح 
  م است ما فأ أإالح اةِّ م

 وصوال  ةصو يا* 
 ةييبسقم تم و ها اةغجّم ....

 وصوال  ةيقهايأج 
 رسائق اةِّداةأ 
 خا ج اةِّ ل 

 ةيتحسم وي  أيام اةغجم وسيطتهم. 
 

26/07/2015 
 حسين كري بري  

 فّنان تشكيلي وشاعر سوري كردي
 

  كان .تيساظ ّلموفد: اسم 
 ّلماكو: اسم  يأب ة جقون كان يتمنن وي  اةأمفأ 

: قمفأ قمفبأ  د قا شيو.  كمباّو
 صو يا : واص أ ّليغا فا. 
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 هناك يرقد حزني

              
 شهين طه  الّشاعرة العراقّية الكردّية                                

 
  م كقف أحزانم اةخمففي أ  

 وقت ص تها
 م رأ فحي أ  م اةِّماحأتتبم األإجا  اة  تد  

 سكونم ألنثم وييها 
 أ انم أنخل  ساحاظ  غيمف قياسي أ 

 ة د كاتك اةُ بهف أ
  تتخاذل ّلماحتم 

 ل اذن كيف أتا   
قوبمتسد اةسُّ   حاا ونا اظ اةص 

 و ت  ُأة يم أحال م اة شت تأ  
  م  دن اةأ م

 كأن قا واةأان ةو تِّيم 
 وي  وتهم و يأ قد صدأظ 

 تا كيد خيفقا رحو  اةذكمفاظ وتقون اةخيا اظ 
ل  م  تاناظ و   م    اطج

بياني أ   ةفارفْم أ وم اةخيا اظ اةص 
  ال تفأدنم إوق اةتقز ه 

 اة فاتئأ  تحت األ طا 



674 
 

  م أكثم األ سياظ ن ئا 
ْل   ت ه 

  ازال ةيِّ م رأي أ  
 و ازةقا  م اةُحسبان 

قونو    ةقجقح  م أوأاا اةس 
 وبم اةأانم  د اةز  د 

 يه ّلمائحأج اةي ي ونج واةأثاح ز د أتخيَّ 
  فِّم رشوق  ك مح اة ياه 

واقم        م  دا اظج اةس 
 ت ه لْ 

 ةتد ك نفحف طي اظج ستائمّ 
 ونم تستأبل ويون اةبالّلل 

باح        وطأوس اةص 
 ت ه ْل 

 ةتد كف كل   ا تقاُمُه خمففا  
 حيث يمقد حزنم  

 أ! ةتمقص أحال م اةخمففي  
 

 شهين طه 
 شاعرة عراقّية كردّية 
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 مرأةارسم 

                   
اعرة المغربّية                                   عائشة جّرو الشَّ

 
 وي   هل كانت تذوا 

 تبال تييد 
 كأنها تثث 

 ضيِّت و منا سدى 
 تائهأ 

 تجوا اة توسط اةشاسم. 
  ا اةذّ تِّل اةصو م تأفز اة  اةأيب 

 كو بأ نم  د وخز  سم  حأون  م اةِّموق ةيتو ؟ 
 ا مأم  كفقأ راةقدف 

  قفمنم وي  كو أ حطب 
 قما وان  جفف

 اةصأيم  تصيبا كان 
  م ذةك اةصباح األطيسم  

  يأام وي  كل أوواننا 
 ال  فب نم كل  موتها 
  أسها اة  سفح اةأمفأ 

  اغمم اةفم 
 ُنْ قفأ وون اةغا  خضماح  وإو أ وي  اةذقد واةجبيد   
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  هجو م 
 كأنها  سم  م قا يأ  ِّيأأ 

 تأ يتها طفيأ غفت ّلثياّلها وي  غطاح  ماإها 
 رِّد ةِّب   تم  قهك  

 تيأت وي  ضفيمتها اة ستمسيأاس
 تأ يتها كأنها و قأ  ّلال  مع تهاوظ 

 ّليد أخوفها قاّليل وناّليل.
 ةيس رحما وحسب 

 
 عائشة جّرو 

 

 مقاطع شعرّية
 
1 
 

 يتوا ى األطيسم 
 ّ  ود  س ِّم و  مآ

  ا كان رانيا ةيس رحما وحسب 
 
2 
 

 ّ  ستمفد يا نساح ّلالن
 أناد ونبتد ةيِّاةم حمفته 

 أتسانكد  ي ا كانت 
 تِّيم راةقا  واةحديد. 
 
3 
 

 كل يأول ود اآلخم أنه خا ج اةتا فخ 



677 
 

 واةحأيأأ أنه يفيتقا 
  ق وظ  بتِّديد 

 كل يحيا  م ز ان وصم ود ووي  اةتمت أ 
 وأز قأ تسّم  م وموققا 

 نون أن تحذ نا أنها ن اح  اسدم و سا أ.  
 
 4 
 

  نتحدث  م اةحب 
 نكذا نتجقب ذكم األوتاع واةسأم 
 ةام ال نأتم وي  ذكم اةجماح 

 نحم  األيام 
 نهمبها طائما تيو آخم 

 ند ك ت ا ا أنها اة  اةأفص ةد تِّون 
 
5 
 

 أقصص ويم حكايأ اةقوا س اةتم ناتمظ 
 وأنا أتم اةييل نحو اةفجم                                                                                         

 واحك ةم  ا اةذّ تِّل اةغيم يذ ف ن ِّه
 حيد ودظ                                       

 وة اذا  ّلدةت اةسفد صفيمنا نديال.
     

 طنجة  عائشة جرو _
 كاتبة وشاعرة من المغرب 
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 العالم خانق الضيق
 

 ال  ضيم أال أإبه أحدا 
 واضحأ  فهو أ 

  د نقاك اةقائم تدا  و د نقا  تيأٱأنا 
  د اةخبز  اةيارس اةتائه أةحم اةد وا  رفتاظ 
  د اةسحب رِّيون  اغمم  وأ وى 
  فتمإأ األسئيأ  أنام
 وت يت كاأل كسجيد    تحم
 أنا   د

  د األ ض  م ةغأ  قطِّأ
  م ا ةه يتأ صقم   يتجسد 

 خيباته يأسه؛   م
 أال أإبهك أال يتم تحقيطم؛ ا مأم  سِّيدم

 نفض اةم ان ود أتقحأ اةِّقأاح  
  م ّلؤبؤ طفيأ  نج أ
 ال يقتام إيئا وال  أاّلال حب 
 استماحأ ة حا بأ  ال
  قك  د كل ضيم أووج أنجبك   تيأٱ انا

  د نقا و د نقاك  قان أ
 ننياّ ونسخم اة تشاّلهأ  ال أكم  كم
 ال أوةد  م اةدنيا  جدنا   حت 

 ةام ال أكون أنا  ماظ أخمى  
  جدنا  وأنت 
 أخدش اةسحب ّله سأ  ةام

 ّلدون  وب وال نوا  وأغمق 
 يأيقياظ  ّلال
 إِّا اظ   وال
 اةجقاظ وييها أن تتسم ةقا أو تتصحم وتقد م  كل
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  اكهأ يجب أن تسّم وصيما  م اةِّموق حت  ال تتِّفد أ واح األطفال كل
 اةبالّلل وييها أن تطيم  د اةاتب اة د سيأ. كل
 يجب أن تاون كل اةطفالظ  ش شا تحصدنا إوا ا اةغول ةيال نل
 حاتأ أن نِّان اة  اةطيد كي ا ز جمظ اةمفاح وأصبح و منا  خوا حت  يِّيدوا تشكييقا و ق األ زتأ  ال
  د اةصقم  د ا ةه؟!  

 وسط اةجبال يصدوها ص تقا
 األزقأ وييها خطو  ت ا ل: ونذه
 غا ضأ اةيون  ا مأم 
 اة ِّكم اة زاج نو ا اةبيد 

 اة قد فد   ش ش  ن اق  و  ان  أإجا 
 اصطقاوم رشم  خمٱزنم و  حيوى 
وتفاصيل وأإياح وصماخ  شانام و  غوم  م األ واه و م اةمؤوس  ّليم وإماح وسوق نخاسأ ةيمتال   تفاصيل

 واةقساح   وضأ  نأاا وحجاا وصوا م   حا ا وبا اظ  سوق ّلدون  وازفد 
اة مانق اةقانل اةذّ  يد اةاييقاس ال يبتاع  قهم أحد يِّمضون ةيبيم كل إمح حت  انفسهم  تركما  أطفال

يأدم أطباق اةس ك اة شّو  تأطِّه أس اك اةأمش نون ان يجد رجو ها ةؤةؤا ونون أن تح يه اة  اةضفأ  
 األخمى. 

وبيم وإماح وبيم وبيم  م ّليم وإماح  م إماح حت  ال يجبمون وي  ّليم كما تهم يقفيتون  د  اةام   إماح
 األ واح.

 ةا أ.تحو نم يهدندون اةجوع  اةِّمق  ا  م
 قال أن اةفأم طبيِّم؟ اةفاقأ اةِّوز اةجهل ضد اةطبيِّأ  د

 اة تجانيأ  تواطئأ  م اةدكتاتو .  اةثأا أ
 تقتفض األةم يت من  اة ِّانام
 تضيق وتضيق  األ ض 
 اةال انسانيون  اةجقام 
 اةخقاق حت  يضيق اةِّاةم ّلقا نخقم  نتسول  ونتوسل اةيهم.  إدنوا

 
 جرو  عائشة

 المغرب شاعرة من
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ـلم    حــ 

               
 الّشاعر العراقي يقظان الحسيني                                            

 
 نيم ف نفصدقُ  اةأْولف 

 ونبتقم ّليوظ صداقتقا 
 نضمُ  يدا   ّليدْ   

 نسيم  ِّا   
 نيهو...

 نسخُم  د رأايا اةتبجح ج 
ذةفْيد وي  تثتمْ  ونمقُص .. ندو  ُ   تف

 األ س واةغد 
  اتم  نبي ُل  فأقا ر اح  

 كي  ا نشفت اةصداقاظ 
ةموح   ّليهفأ ج  وح  
 نفخمجُ   م ُنزنأ  

  ق األخيم نفِّأدُ  وئا قا اة تقانم وقد اةم  
ةطاة ا   ن سحُ   وي  خدوش  

ْيقا   أةحأها اآلخمون ّلموحف
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 نفيم َّ نفتفواحمْ 
قا نسكُب اةوقتف    م أقداحج

 نخب اةبهجأ  ونفشمفاُ 
 وةك أن تبتِّد 

 ّلهدأم   أتتبُم آ ا  تقأيك ف 
 كم ال تغيب أّلدا   

 تخفتُ 
 أّلتقم إم اتم ألطل وييك 

 تس و 
 أتشبثُ رخيوطم وأ دُ رِّيقم  

 ال يفم ققا  وي  وشب   تِّال نمقدُ 
 ّ  كم ال نصل اة  حا أ اةشجد  ونقطو

 ال نأيم نزاوا  م أحد 
 ُنمو ض  وحيقا وي  تقاغم األ د 

 اةذّ أطِّقاه حت   اةث اةأ 
 ُأ م ق ةك و فأاظ قصصم 

  هب كةتضِّها  م 
 سأتيو ةك قييال  د حزنم 

 وبماحتم 
 ُأتاو ك أيق ا حييت ْ 
 ُأحد  ك ود  وحم 

 وتحد  قم ود  وحك
 نبتقم ةه ا  الذا   

 وقدنا نع اةوقت يأضم و فأاتم 
 أضم  أسم  م خد ك ف 

 وأنسااُ  ّليسم   
 نوقا نت من وي  اخالصقا 

 نمتشفُ  اةأبل ف اةطوفيأ 
 ونت اسك أ ام  طباظ اةأد 

 قصيا   ان كقت 



683 
 

 نفيم َّ اقتما 
 إمح  ركل ج  أّلوحُ  ةكف 

 ةصغيمه  ض  أ طائم   ض  قم اةيك
 اح يقم اة  آ اقك ف 
 ال آ اق ةم ّليقهم 
 يد وون وال يفأهون 

 وال يأفون قييال ةيتأ ل يسمنون 
 قييال ةيو وا اةيك

 نيم نقأى ود أصحاا 
 األنواظ اة ه  أ واة كم  م 

 نتخي  ةهم ود كل  إمح 
خام  كي فوا  بهم اةاثيم  د اةطيد  اةضج

 خاص ونم وخاص وك 
 وتحت تذوم اةبصيص اة ض  خج رحمو قا 

 نتد أ 
 ندع اةشتاحاظ ت مُّ 

 وال نيو ح ةها 
مُ   نسيانقا راةقدوا  نمص 

 نداوُب اةهفواظ 
 نضُم ذكمى اةفواتم 

 أز ا  ا ةأ صانقا 
 تِّال ُنجيم  ا  اك ته اةأمون 

 و ا ح يته سفد اةِّاّلمفد 
 اج تياقم واف تياك ف 

 نجهش اة   اح وقوظ  حبتقا كل  صباح 
 ال نهماُ   د رِّضقا أّلدا

 ونبحث ود  كقوناظ نوفتقا  نأمأ اةاتب 
 وود آخمفد 

 وي هم يكونون أصدقاح ةقا 
قُ  أنفاسقا رِّجاةأ   واحدم  نتقش 
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 نمتفم 
 نقخفض 

 نيأس 
 نحيم 

 نستأم 
اودُ   ّلقسغيقا  نص 

 اةصغيمم واة ياسم  نمتأم اةغصون 
 نبتُل رأحال قا  وتحت اة طم

 توو  ووطش  اة   حبأ آخمفد 
 ناموا اة  س ائكف   ّلُقضا نم

 تح يقا األ ُض وإيانم 
 ةتدو 

 وندو  رحمكأ أكثم  صانأ 
 ها اةُحيم؟ ةجمف ت انيت أيُّ 
  اقت ف ُحي ا   

 أس جِّقا وقم خطاك 
 اقتما ْ 

 نحيمُ  ونبوح 
 وقدنا استمنم واستمك ف 

 األ ئدمف إغاّليباس    جقماق  د 
 

 يقظان الحسيني 
 شاعر عراقي مقيم في كندا 
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 طفل دمشقي

            
 ليلى عطاء هللاالّشاعرة التُّونسية د.                             

 
 اةطفل اةذّ ضيِّت وقوانه 

 كان ن شأيا  
 زا نم ةييأ اةبا حأ  
 أخمج كل اةفؤوس  د  أسم  
 وانق أغصان األإجا   

 اةتم إاخت 
 إد وي  يدّ 
 أةم أوصك 
 ال تصدقم حطارا  
 و ال واّلما تائِّا  
 اذا حد اة  اةبحم 
 يأكيك حيأ  
 تِّاةم نِّيد اةسياج اةأديم  
 نأص حكايانا اةبِّيدم  
 سيخضم حأيقا  
 و ناقس كل رأايا اةحموا  
 و كل اةذئاا  
 ستسأط أنياّلها  
 و ويونها ست سم   انيأ  
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 سأكتفم ّلبتالتك ق يصا  
 يا طفيأ تو فأ  
 و أنت تقبتيد وي  ضيِّم  
 أكون اةها رك  
 و تاونيد  ِّبدا  م  
 

 لى شاعرإ
 

طو    أنا اةِّاإأأ ةيس 
 كد  د تاد 

 نحب  استِّا اتك اةدا ِّأ
 وبالغأ حم ك اةق او أ 

 تمس قا  ماإاظ 
 تهديقا ي ا اظ 
 وإأائق نِّ ان 
 وزنمم أقحوان 

 تاتبقا  حا فب وشق 
 تِّط مظ راةُ زفنج واأُلْ ُتوانْ 

 كيف تطيم أالحات 
 ّلقا  جازاتك......

 اح ما  اةشفق  وتح يقا اة 
 واخضما  اةحأول

 وز ق اةبحا  
 وبياض اة حا  

 كد  د تاد 
 نحب  اةم فشأ  قك 

بفا  اةص ج  تِّيد اةيقا وقفوان ف
 واند اعف اةق ُهونْ 
 و فْيسف اةأدونْ 
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بفا   أ اةتها  فُح اةصَّ
 كد  د تُادْ 

 وا إا م ةقا اةدَّالةُأ واة ِّانجم 
بفا فم  ُب  د اةِّج  وةك اةبالغأُ واة مك 

طو    ةقا قصائدك وسحُماةس 
 اةق سو   وةك إ وخُ اةجبال وكبمفاحُ 

 

 مقاطع شعرية
 

 صباح اةحب اةذّ كاةوالنم ال يتام 
 اةذيد كم وه ووانوا  خذوةيد

 ال ذنب ةه.اةذنب ذنب قيوبكم اة تأيبأ 
 سال ا ةيحب اةذّ يكبم وفِّمش

 اةموح ال يغد  وال يخون .  م حدائق 
 يم أقا  د أواةم قاسيون 

 ونقثم وييه كل صباح حفقاظ اةياس يد 
 *** 

 خذةتك ت يم اةحدائق 
 أيها اةشاوم 

 ووي  أ صفأ اة دن 
 خيف خطاك

 إمنتقم 
 ةست صغيمم 

 ألقول كم أحببتك 
 سأقول وي  نيد اةابا  

 كم أ نتك
 واة مفدون  م اةِّشق

  جانيد وأنبياح 
 اةصيف كان حا قا
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 ال ظل رِّدك 
 ّليد أصارِّم 

 أخبئ  فح نخييك 
 ّ  كي ا إاقتك قصائد

 أ طمتقم 
  *** 

  م طمفأم اةيك 
 نسيت حذائم 

 أخذظ  أاس قيبم 
  م حقيقم اةيك 

 ال حاتأ اة  قد يد 
 وحدنا  فحك تهديقم اة  اةد ا

 ةيي  وطاح هللا 
  *** 

 اةغمفب اةذّ يزو نم
 آخم اةييل

 كم ال يوقاقم 
 كف ود طمق نا ذتم 

 تدا ّ وي  
 وف ضم  يتمك يده

 يح يقم وز  كتاّلتيد 
 ود وحشأصفحتم 

 وتوحش إوقه
  ائل اةيه  يقس  أنه

 وأنقم  م ذاظ اةيحاأ
 رشفتم اة غ ضتيد 

 أحتضد اس ه  وي   فحه
 

 ليلى عطاءهللاد. 
 كاتبة وشاعرة من تونس 
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 أمنيات

              
 العامرية سعدهللا الجباهي الّشاعرة التُّونسّية                                  

              
 مفق وأنا أقطم ذةك اةط  

 أن ُأرأجم   كان ال ّلدَّ 
 ... قدوق خاوفا  ذةك اةص  

  د األو اق   ّلتمتيب  ا تساقطف  كقت أنشغل
 وي  ن بم .. 

 وكي ا سأطْت  نج أ  
 وي أُتها وي  صدّ  

 م...وأغ ضُت ويقفْم صقدوقم اةجاحاتيد ركف ج 
 وسمُظ.

 
 * 

 سأنشغل ّلذاظ األغقيأ وأ ب م األةم  
 حت  يقطق رأوة  كي اته .. 

 أنا أومف أن  األةم أصمُّ 
 و أن ه أركُم .. 

 ةاق قم ال أومف غيم نذا اةطمفقف 
 وغيم تيك األغقيأ أنشغل ّلها.. 

 أسأُط وال ُأسأجُط  صقدوقم اةخاّو  
اطِّاظ ...  ونج اتم اةس 
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 * 
  قذ أةف وام  

 أنا أ و  أ قياتم .. 
 أ بيها  

 تابم يو ا رِّد يوم  
 ..  د  بوم طاوقأ وي  اةبساتيد أطلُّ 

 أت م وطم األزنا   م خواّلم اةز د.. 
 أوتأها  وأنثمنا   م اةمفح  

  م أإما نخبها  
 ا ف خشب ..   اذا ةو كقت نأ  

 و  تحُت  م صقدوقم  تانأ 
 و ألتها راأل انم اةضائِّاظ  

  اذا ةو كقت  ماإأ  
  وح يت ةصقدوقم قبسا  

  يضمح   
 وةو كقُت اةِّت أ ذاتها   

 ألطفأُظ ظي تم رش ِّأ ..
 

11 .11 .2019 
 الجباهي  العامرية سعد هللا
 شاعرة من تونس 
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 همسات..

             
ورّية الكردّية                                                      ميديا شيخة الّشاعرة السُّ

 
  م وز ج نذا اةضجيج 

 واألغقياظ اةقاصِّأ اةتم اغتسيت 
 واةحقاح  راةبد ج 

 ُم حائمم  تس   أ
 كت ثال أنهكُه ا نتاا  ..
 الم؟  ت  يحلُّ  م أ ضقا اةس  

 حت  ّلقاظ أ اا ّ 
  م أوانها اةج يل 

 كاةفجم اةفتم  دف يحي 
  د حيد اة  حيد.. 

  د اغتال  م حيوققا رشائمف اةاالم
 ةيسف  م ن قا ّليسم   أو

 و م حي قا اةطازج  
 الم يخضوضُم اةس  

 كل نذا اةقفيم اآلن م 
 يقد ل نخان اةجمح؟  ت  

 وتحتفُل اةبيا ق 
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 راألغقياظ اة م يأ 
 نقاك.. 

  نقا ..اال  
 إجون خمساح وال صدى..

  م أتون انفصام  
 ّلالح..

 و ساةكف اةقو  اةبهم  
 غيمم  تونّ رأحال قا اةص  

 اة خاطم..  م  هب ج 
 حت  األنيد اة هاتم 

 حيل  حيد يأّل  اةم  
 وفقزّو  م أنويأ اةِّشق 

 تم يتوضأ ّلهاوتماتيل اةحب ج اة  
 .... اةهائ ون 
 يل يقجيم ةِّلَّ اةي  

 تم تهتك ِّا اظ اة  واةش  
 تالّليبف اة فاخم 

 غيد  د اةم  كأن نذا اةحاةم راةز  
  م ويقيه قيا أ 
 واةجقون  نو ذا 

 يأدُح رغتأ  
 تيو إما مف  إما م  

 موفتطايُم  م ن بقا  ذاذ اةت ق ج 
 قاةوا  د يبتغم وأن اةأيوا

 قيد وفقفض غبا  اةس  
 يا وتمف اة شاوم 
 ا فتيد  م وتقتيك اةق  
 تتأُد األسئيأ .. 
 وفقاُم اةأد ..
 ..  لحيةهقيهأ  قبل اةم  
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 ال تقطف ح اةاي اظ  
  م صحدج اةهاوفأ 
 وال تزال اةِّصا يم  

 تقسُج س اح  م طمقاظ اة قا م 
 وتخفق رأتقحتها اةأوفأ  

 ... وي   م   اةغيم
 تمى؟  اتُه يانل يِّاون اة طم زخ  

 سيخون   أم خيسأ  
 ّليا اظ اةزفتون.. 

 وف ضم ككذرأ  ّليهاح..
 خيف  تاناظج األحالم.. 

 أيها اة هبول   تبا  
 مق اة وبوح راةِّوفل م اةشَّ 

 كيف تغو  نكذا
  م  سا اظ اةأمون؟ 

 وتمتاب إهواظ اةغمو 
..أ ا   أنتف

 نذا اةفا س  م ونالظ اةغموا 
 ةاققم انتشيُت ضياوم  

األ ل..   م تيه ج
 و س ُت ّليد قهم اة ِّص يد 

 ح ا اظ اةسالم 
 ال غيمنا انأذتقم  د نوس اةجدون
 وةم يِّم وا كيفف يي م  م وقأم  

 وأد اةجوانم .. 
  باووه  م سوقج اةقخاسأ 

 رأ  ان  زنيدم
 وأنت  قهم 
 وأنت نهم  

  بهم  وأنت 
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 خ راةدمج اة ماق ها اة يط  أيُّ 
 وووفُل اةِّذا ى 

  ذ كقا  م األ س  م وزفد ..
 جم  نو صوتك اةشَّ 
 اظ اةأيواكي ا نغدغ نق  

 أيا وفيم  د وقاقاظج اة دى 
 أيها اة سبمُّ 

  د  أسك حت  أخ صج قد يك
 ستؤوُل اة  نالك  تديد 

 فحف ةتفتمسك اةم ج 
  د أوةك اة  آخمك

 يد   يومج اةد ج حت  
 ها م  م  أتبل اةق  ونا نحُد نغق  

 ونشِّل اةش وع  
 وي  اة وائدج اةخضماح

 كلُّ اةبشم .  كم يقِّمف راهلل 
 

   ةميديا شيخ 
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 على أديمِّ األرضِّ 
 

 ميديا شيخة 
 

 نقا... 
   ِّْت اة واسُم أوال فها 

 .. ّليد األإجا ج 
 ُد اةحك أف لج تدإ ج وتداول اةا  
ُه  سياُج اةش     سج يقزُع أوتانف

  د  سأطج نذا اةيومج 
 فحج واةبمنج كتوأمج اةد ج 

  م  حم  واحدم   
 .... نقا

 تُل اة سدُّ يز ُع اةم  
  سج انف اةشَّ وب  

 ..  وغالل اةأ حج واةيأطيدج 
 ةيسْت  جمنف أطياف  

 وال  غباظ  أ ضج 
 ةتيحقف اةفماإاظُ 
 ر تدج األساطيمج 

 .... نقا
 قاّللج واةس  نيواُن وبقج األ ضج 

 نف ز د  نش   ةيسْت  جم  
 ّج  أغبُم ييثُغ ّلماحمف اةم  

 ....  نقا
" األو    ل نيواُن "تكم خوفدف

 ا فأُ ن ِّتم اةقَّ 
  م أسبوعج ساحاظج ا ودامج 
 قصيدُم وي  أنيمج األ ضج 
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 ان  حزفد  أ  يها كااللج صيَّ 
 .. باحج أوُل اةص  

 اكدج وي  وتهج اة احج اةمَّ 
 ةيجفلف قييال  

 قبلف أن تسدةفه 
 ستائُم  د  فح  و طم  غائم   

 ك ا  وحجكف اة تالط أج 
  ش س  كضحكأج طفيأ  
 رِّيدم   نا ت وي  صو مج أم   

 .... نقا
   اةفمحج  ائحأف    اةأ حج  وموُس تذ ُف 

   أةواُن نيسانف صباحا  وتسطُم 
  وقف نونجج اة قاتلج ..

 اةوقُت قا يأ  حاة أ  
 وخيوُط اإماقأج اةوتهج 

 اظج خمنل  وحب   تتهاوى تدال  
 نقا ... 

 مااف إِّاُع اةفجمج يغ ُم اةتُّ 
 صوظف اةحأولج   ِّيقا  

 اةحصاُن آةهأ  ةها
 وشتا   آ يدا ..

 واةأصيدُم صيُب غالل  
 ك ا اة سيحج  م ّليوظج اةفأماحج 

 اّلدف اة وظج انهْض؛ يا
  د خصوبأ  ناضجأ    حصدناهُ   ةتمى  ا

 كها اظج صبيأ  
 هوضج اة وُظ راةق  تباكمف 

 ةتيحقف ركف  انهْض اذا  
 .. قْف حيُث أنتف 

 دى أنا خيفف رااج اةصَّ 
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  كم نز عف ّلالغأف اة سا اظج 
 .. فتونج وأةقف اةزَّ 

 كم نواصلف نو تفقا اة أبيأف 
 يتبُم أحدا     غموُبقا ال

 نحد  د سقمُث  د تديد  
    د ّلماومج اةدم تمكقاُه قيبا    ا

 .. واةغقاحج 
 ّلد احج إهدائقا  ؤى  

  اة وُظ يمحُل اآلنف 
 ووطقم ركف  ستيأظ  كمايأ  

 وي  تبال  سانمم   
 تحتف حفيفج اةخطواظج 

 وفيأج ييأج اةطَّ  م نذه اةيَّ 
 كوته غمفب يأكُل ّلقهم   

 نقا أقف وي  قد م   د تديد 
   ةقبض  أومُ هوال أصغم اال  
 ك ا أومُ قم 

 أنصمف اة  صيواتجه 
 أومف سواهُ  وال

 أنا حت  تِّم فقم نقا 
   ك ا ال تِّمُ ك

 
 ميديا شيخي  

 شاعرة سورّية كردّية 
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 رياالثّ 

         
ورّية منى بدوي                                   الّشاعرة السُّ

 
 أ أت 

  د قال انم أ أت؟ 
 رِّد   مْ ا أنف ّليد أنم ة َّ 

 أ أت أل إف  وق يوم نو يو م
 يوم قد اصطبغ ّلمقش قماطيس

   ؤذنأ رِّمسم..
 ذوظ  ةقجوم  ا ؤذنأ 

 ّلل توا ظ  نجوم كانت أوسم أقمانها 
 و اةون   أبل  أف يقدل وشأا 
 كل وي  قد  و م زفته يضاح 
 قد تضوأظ رك وونا وي  وون 

                   ............ 
 نا أنا ذا أقبض رج اع قواّ
 وقان  مح  ضد ةوطئه قيبم 

 إمفط اةأصب تهانى  يت ِّا  وق صد ّ 
 إِّّم حياةه ا   تخطيا قمطيد قصصت 

 وقد تيم وقأم رانتاا  طوقك
 طوق نجاتم  قم 
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 أنفض تِّد غمتم   مبكأ وقد وثمظ رايم 
 ن نست وا ف قد ه رحس اةبقفسج أرِّد 

 أن  : حسبك!  أإا  ةم   هدندا  
 قد غدونا نا نحد ذا صقوان ال  منا  

 أ انا رِّيد نفسم أوز  د ّليض األنوق. 
                      

 منى بدوي 
 شاعرة من سوريا
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 قصائد

           
ورية أسماء الكيالني                                  الّشاعر السُّ

 
 

 رسحمج اةحمفج قد وط م                          داكف اةموُح يا و نا  
 إِّم  حل  واستِّ م                           قيوبا  أن قت تمفاقف 

   ثل اة اح واةسكم                    اةفامف وا حساسف ن جتف 
 ُ وفى  د تدكف األكبم                        أصيل  أنتف راسم نم  
 تضاتم سو كف األح م                         وباسم ت الج أنفاس  

تفْت   وي  اةوتقاظج واة م م                       وباسم قصائد  ُنحج
 يشارُه قا أف األ هم                           ال أحد  وايم  أنتف 

ُه أّلهم                     رفوض  اةِّشقج واةتقديدج   ّلوحكف وحدف
 و غمكف أنتف  د قد                           ّلما ج اةشِّمج  قِّوظ  
 ّلل اآلالُف  ّلل أكثم                           ئاظ   د ت يالظ  

 ّلقا ج اة جدج  ال تفتم                            مفسأ  ُ ثي وقِّدف 
 ةأبالظ   د اةِّقبم                         وإوق اةجيدج  يتهب  
 رحضد  راةهوى أزنم                         ُيففكُّ األْسُم  د سِّأ  
  خم  نارض  أسكم.                          قكف اةمإفُأ اةموقاحُ 

 
 أسماء الكيالني 
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  اوُننم وود ذاتم 
 يباغُت كلَّ ذ اتم 

 وفه ُسقم 
 رسم  اةدفحج 

 وطما  طال زنماتم 
 ييوُذ ّلها 
 وفمإُفها 

 ةيكّو تيهف خفأاتم 
 و أساتم أ ام اةبد ج 

 و ن   م وتيقاتم 
  حش تقا رأ ض اةشمقج 

  مض  غي بف اآلتم 
 وةاقم أويش اةضِّفف 

 ضيَِّّفقم ك ا اةأاظج 
 سيبفْت  نا ُأ  وحه 

 رشهد اةحمفج نا اتم 
 و د نيِّم 

 وقفُت  ِّم 
 ةتيحق ّلم نداحاتم 

 ةِّيدج اةِّألج  م تسده 
 ألن اةقبضف  م قيبه 

 أصاا األّلهمف اةِّاتم 
 وبتُّ أود أوقاتم 

 ألةأاهُ 
 و م  اةشوُق واآلهُ 

  أند ف كل أصواتم.
 
 أسماء الكيالني  
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ِّم راغفتفقم رحمف    ت يل   قد غزا أحداقف ويقم                           نيُق اةشج
 يماوُننم أل صحف ود تقونم                             وةم  م  غمهج رستاُن و ن  
 ةُتِّجزفنم ّلتأصيمج اةي يدج                                كبَّيأ  رِّشمفد  حموف  
جاف    ةُتا لف أرجدف اآلالمج  يقم                              تيوُذ ّلها   انيأ  وج

  تقزُف ةهفتم خ مف اةوتيدج                              يهمُع قاتجيم يستلُّ سه ا  
 وتصدُح أح مف اةِّشقج اة فديدج                           ةتس و واةيا   اياُظ نصمّ 

 ةيخيقف أرجديأف نائ فيدج                               نسان  تماحى  د رِّيد  
ةزجُل أ قياظ    ّلها حبق  ّلدفح  يِّتمفقم                               قصائُدنا ُتزف

: يا فتاتم ُس ةم رخبث    حيُق اةُحْسدج أنتج ر أيفتفيدج                          يوسوج
بف  م خضوع   د نيام    م  وق اةجبيدج وأّليُض  ايت                        أُلْسحف
 إمجْبدف اةحبَّ  د ذاظج اةُ جونج                         أإهدف  م  حيطم أةفف ُحو   
ْكمج ذا سحم  وايم   ُِّم اةسُّ  ُيذيُب اةموحف راةقبضج اةُ بيدج                          شج
ْ نا  أصيال    م ر حفيقا   يا ذاتم نويق                         يجدُن  م اةهوى وج

.                             أتوُه رأبضأ  تمّو  ؤانّ  نبيذف قصائدج اة جدج اةمصيدج
 

       أسماء الكيالني
 

                        اةصدق ن بم واة حبأ  سكقم                             ان اةسبيل اة  نياّ  ّلي د  
 واةحدس ةألخيا  سوف يدةقم                        واةطهم  د نبم األنو أ  شمبم

 تهذّ رسحم اةحب حم ا   اققم                           انم وي   تد اةبماحم طفيأ  
 قيبم ّلتمنيم  ّلذاتم يِّتقم                          كلُّ األ انم  ثلف ةييم أّلهمظ 
ْت ةموحم واةشهاُا  يو ح    اّلد األصول قد استقا  ر ِّدنم                        ن سف

 ذاظ اةتحيأج راةِّبيم اة غتقم                             م ُِّت كفم كم أ ن  ةبوحه
 يشفم اةجماحف ر سك  غم   اتدج                         رشذى اةو ون  ّلبس أ  تبموُتها

 سوم   م  وطقم نفثف اةس ومف رأ                           أركم أنوح ةغمبتم  م واةم  
 رضياح رِّض اةخيم  ذاك يشدنم.                             ةاققم  غم اةد وعج سِّيدم  

 
 أسماء الكيالني 

 شاعرة من سوريا 
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 أمل وعمل

            
ورّية منى                                                     سيِّ نعيم الرِّ  الّشاعرة السُّ

 

 سيأتيقا  قها  طم غزفم                           اةس اح  ه ا تيبدظ غيو ها  
  سيشمق رِّده صبح  قيم                             واةييل ةو انةه ت أوصاةه
 و د وقد هللا تاح خيم و يم                               ام  د حاسد أ ان  اةشم

 وهلل وحده األ م واةتدّليم                          وكم  د حاقد يض م األذى
 وةك  د  بك  تزاح غزفم                           او ل خيما  واز ع    محا 

  اةحصان رِّد كبوته قّو  أ يم                       وال تهتم ةهفوم وغيطأ ق ت ّلها
 و ةأ أ سهيأ و ماإك   و يم أ                        ال تاقد اةحيام نِّي ا وسِّانم 

 وبتِّب اةبدن   ِّجونأ                               انها ةأ أ راةدم  غ وسأ
 

 وال تتذ م  د طوال  حقأ                              وتهد  وإأاح و مح نذيم
 ةت قيت أن يدوم وييها وقت كثيم                       يو تِّيم كم ةك  قها أتم كبيم
 أو أنك ألحزانك  ستسيم أسيم                        انس ن و ك ال أ فدك   يائسا

 يمتّو ر طمنا اةد ا  اة مفم                     كد ةيقاس غصقا و ا ا أو غي أ
 راةتسا ح وا ي ان قيبك  يستقيم                   ا ض ةتحأيق أندا ك ال يثقيك أحد 

 اةثأأ  وا  انم تتارم   وتسيم ر                       ال وأبأ أ ا ك  انام هللا  ِّك
 و ِّك نائ ا اةه  حب و ا قديم                     سالح يشهمه حت  أقما  اةقاس
 ةو اتت م  ضدك  ت م  غفيم                        و ستصل ألندا ك  ال  حاةأ
 وكد  متاحا وتفقك  قمفم                         ا ض  وويد  هللا   تمواك

 

 س يّ منى نعيم الرَّ  
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 كن صديقي                     
 

 وصديأا كد ةم وال تِّزل                              هال وتوقف ال تمحل 
 راةصداقأ حياتقا أت ل                                وحم  منأأ تضقيقم

  
 راةِّطف ويم ال تبخل                               أوطقم حقانك أوطقم

 اةحما اةهوتاح وةم تسأل                                 ّليسم تماحا حفمتها
 

 كاةسيل سكارا ةم تد ل                                ازاةت تموحم ناز أ
 اة قأل   كاةقا  وةم يخب                                و ماق ا خوم أةهبقم

 
  د حزن يد م ره أقتل                               وانا أحتاج سواودكم 
 تشفيقم كتمفاق تِّ ل                              رحقان  د ةجمحم يدا

 
 ةيحب  فهوم أإ ل                              ان كقت أخا وصديأا

  حل ال ال ةد أقبل أن تم                          كد صديأم كد صديأم
 
   سيّ منى نعيم الرِّ  
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 وحاختطاف الرُّ 

                   
ورّية نورا شكرو                                  الّشاعرة السُّ

 
 تيست وحيدم رجانب نا ذتها 

 ل اةحيام وبمنا  تتأ َّ 
 اختطفتها سحارأ  د ذاتها  

 أليا ها   أت رِّيدا  وحي  
 كيف كانت حياتها  

 أ  أي  فيأ اةش  تيك اةط  
 بيأ وضحكاظ اةص  

  اسأ  وأيام اةد  
 حت  نسيت نفسها  

 وقيبها يغفو ّليد أضيِّها 
 و وحها  ضطمبأ رغمبتها  

 حب  اح ّليد اةسُّ اةسَّ  م أت حي  
 ها تما أها وتجد ذاتها ويَّ 

 وقها   حب رِّيدم    شت اةسَّ 
 يو  ةتقشد  ِّها   ا أت اةط  

 غا يتها وطا ظ رِّيدم  قها  
  ساقتمبت  د نو  اةشَّ 
  غاّلت وقها نائ أ  



708 
 

 ّليد أحضان اةأ م 
  هبطت ةتسيم ّليد األإجا   

   اةت أغصانها وقها 
 ووانظ ةوحدتها رغمبتها  

 غم تها   م تاةسأ وحيدم 
 تماوننا أ اا  حقيد 

 ةوطقها وبِّدنا  
 ةتدون  شاومنا 

 وتمسم أحاسيسها  
 رأي ها ووي  ن تمنا 

 وتجِّيهم ةوحأ  
 ... ! د أيام غمبتها

 
 نورا شكرو 

 شاعرة من سورية مقيمة في ألمانيا 
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 على إيقاع أناملك

                          
ين                                      وري الكردي عمران عزّالدِّ  الّشاعر والقاص السًّ

 
 ـ 1ـ 
 

 نل ُتد ُك أنا يك
ِّمّ   ونم تفقسلُّ  ا ّليدف إف

 انَّها تجُِّل  د أ اا ّ 
ي جأأ ؟.  و ونا  ُ حف

 
 ـ 2ـ 
 

ي كج كي  ا أفنحقيُت  فْحُضدف ظج  ألج
بفتج اةغارُأ إجمم    أفْنجف

انجها   ُتزغمُن وي  أغصف
  جئاظ اْةُأبفل. 
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 ـ 3ـ 
 

 يحدُث أْن تتقا سف األإجا   م اةطولج وتتسا ق  
  أط ةتستمقف اةقامف اةيكج  

ت    إْن أ يحف
 تو نظ وأ  مظ 

 وإْن أخفأفت 
 إحبت وتِّم ظ 

 أنا اةا آن  
. وح أنتج  و اح اةم 

 
 ـ 4ـ 
 

ْثلف حديأأ   كتاأ  راةو نج    ج
 أس اك تيك اةبحيمم.

 ال اةو ن أقصد 
 وال األس اك. 

 ُ يه تم: 
 حديأأ  تفطلُّ وي  رحيمم . 

 
 ـ 5ـ 
 

 يقبُض قيبكج  م م  
 يقبض قيبم سبم  م اظ 

 أنتج / حب أ / اةُحب  
 ونبضاتم سقاّلل.
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 ـ 6ـ 
 

..   ِّكج
 كل  احت االظج اةم بيم   كقأ:

 اةو نم اة  ُقبيأ  كأن تتحولف 
 واةأصيدم اة   ماإأ .

..   ِّكج
جمم اةأجس أ وي  تفاحتيد    ال تأبُل اةش 

 ّلل ُتضما  م تقتيد. 
..   ِّكج

 يصطاُف اةأيب  م أغقيأ  تشدو ّلها  يموز 
 وفقتحُم اةهجمان. 

 
 ـ 7ـ 
 

 كو نم   خ و م   
ْظ رأغصانج قصيدم     تِّثمف

 تدةُق ح ا تم  
 وي  قيبم  

 ندييها. 
 
 ـ 8ـ 
 
 اكج  م نذا اة ساح تهدةيد! أ  

 أةم أكم   ةكج نائ ا  
 ان كج ةستج اال ح ا أ 
 وأن قم ةسُت اال إجمم 

 اْن ندةتج 
 أ  مُظ؟.
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 ـ 9ـ 
 

 ةسُت ُ تأك دا   ا اذا كان قيبم  
أكج ةيقبضف   يتقش 

!؟. أكج  أم يقبضف ةيتقش 
  ا أنا  تأك د   قهُ 

 انَّ اةأيبف 
  يزان اةُ حب ج 

  م إهيأهج 
 ز يمهج.و م 

 
 ـ  10ـ 
 

ي كج راي م   تِّثمف ظج
جمم.   زقزقت اةش 

 
 عمران عزَّالّدين

 شاعر وقاص سوري كردي
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 البراءة

               
 األيسري  الصديقالشاعر المغربي                                    

 
 ةيتقا رأيقا ومام ّلدون نفاق  

  تساوفد  م اةجسد ّلدون حسد 
 كسونا راةخداع واةبهتان  

 م  فاح واةتابُّ ز ووا  يقا اةم ج 
 أةبسونا  
  ياا اةتبانم       

 طمف واةتَّ           
 

 ةيتقا رأيقا ومام ّلدون كساح 
  ثل اةقساح واةمتال وفأ وصفاح  

 أ اا  ايديوةوتيأ   ال
 ال حموا 
 ال سياسأ  

  وا اةدُّ  ال خصام  م كل ج 
 وةدنا ومام رِّد صمخأ اّلتس قا 

   ضحكقا واحتفيقا...
 ةهونا وغقيقا 
 اةطفوةأ  غم اةفحوةأنذه ّلماحم 
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 اإتأقا ةيطفوةأ نسأم و وننا  
 تابم وتق و  م ضحكاتققا  

 خصام   ال حموا وال
 ةيتقا رأيقا ومام 

 ! نقِّم راةحب ّلال  صام 
 

 الّصديق األيسري 
 شاعر من المغرب 
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 نصوص الضوء 

         
اعر العراقي                                        بردى بهنام زهير الشَّ

 
 األ ضج وويقك  م إ سج اة وظ وحده ُيِّانُق خضممف 

 وحدنا تذوُق ّلهجأف اةغيمج واةاالم  م  حيأ األساطيمج ذنب 
 وأنت  ثل  تسوس تستالُّ رأّلهأ سو م 

 واةس اح تحتك ّلبمق أنييل تضمح
 وفدك وي  اةدوامج  وقف اة احج تاتب 
 قطماُظ اة طمج  م   لج اةاائقاظج 

 اةثمفا تسيلُّ  د  سا اظج تيدكف وباحأ ونجك 
ِّم  وكأنَّكف صقدوق   ختوم  رجونمج اةش 

 تمقدُّ  م نِّش   حاط  راةبالّللج واةسوسدج واةحمفمج 
 واةثيجُّ واةقاُ  ونذُ  اةفماتيدج و منّ كياا ش وقيب أنايدو 
  م وا أ تا فخ إط اةِّما انسييت  د قشممج اةخصب 

 نِّشُك يشبُه تا فخف كتارأ  ال نوا ذف تفضم اةيه 
  نخبف رخته ال وما اظ تشماُ 

  قه ك  راةوصولج اة  سباظج إتاح  قديم  
  م وت ته اة ييئأج راألقداحج 

 تسدٌّ يت دنٌّ وفتبانف  راة ا جم وي  اةطمقاظج 
  د كل ج حيد  اةيه يهتفون وفبتهيون وفقِّون اةحيام 

  م يدك اةي ق   ماإاظ  رإيأاع   وسيأم 
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 ت أل اةبمفأ راةج الج و م اةيسمى و نم 
 ر فاتد اةاالم وطأوس اةمغباظج تهتُف  

  م وت أ اة زغل أكيد   يف إ ِّأ
 تضمُح اةطُُّمقاظف ةيذيد ي مون اة  اةش سج 

 وفأصدونف اةيك 
 تيك األزناُ  اة بتس ُأ ةقو كج األّلدّ
 ةيسْت حزفقأ  وةاقَّها تقوُح  م ص ت  

 وتخبمنا أن ك  ا زةت حيا  واةتماا يصِّد  د األ ض 
 جِّل  أسك راتجاه اةبحم وبموشأ سالالظ يحضقك وف 

 وقيبك أيضا  يمكض اة  ّلمج اةحب 
 اة وظ أيضا  ال يقس  أن يأخذ اةيك اة مأم 
 واة قضدُم اةحيوُم وسطف ضجأج  ز أج حموف  

 قصائُدك اةح ماح وواناتك اةيو يأ راحتفاةجك اةج يل 
 وأنت تيوُح راة قديلج ة ا م تفْمُقُبهم  م طمفقج اة أبممج 

 وأنت تضمُح ةهميتأد هم  منوخ 
  د تجاويدج يديك وكتاراتك اةذنب 

 
 *** 

ةم أود أنام قبل اةييل. سِّيدا  أست تم رِّمفم  م ا مأم. ال تِّمف  د ايأاواظ اةطبيِّأ. سوى أن تهز إجمم.  
 يسأط اةاون  م  ذون حطب. تست م أيضا   ثل تقيأ ال تمانم تدنم ّلمونتها وي  اةمغم  د أنها تغو   م  

 د تحيم  م تسدنا األ ِّ . األإِّأ اةتم تحجبها اةسحارأ. وأنا أنحد  رسموأ. قبل أن تطأ  اةقا . يستِّم 
أ ضا  تبيح ةم أن أصحب.  غبتم اةفائضأ  د ت ماظ حواسم. حاسمم  اةمأس تِّدو را نم  م اةسماوفل  

األي د.  طياظ األ ض. ةم أود أنام وأن أتيأ  اةش س..  ثل طفل اةج م. يقام  م غفيأ اةثيج  م تانبه 
 وفيوك ّلمن ا مأم  ثل قطِّأ ةبان تاف. تخمج  د ويون اة اح كأطِّأ ن بمغم.. 

 تسخُد  وقف طاوةأج اة طبخج رسوانج اةباذنجانج 
  *** 

 أتجمنُّ  د أو اقجم اةُخضم. رغيمج أصارم  د تجاويد ت ثال   كسو   
 تجمنم راةِّّم تجيس  م  صطبأ   أ أُب قبضأف اةحب ج  شتبكا  و زنوا  رشفتم تقيأ  اونظ اةاالم ذاظ ةييأ

اةه أوو ..  ا ستمفقم وأنا أنفخ  م اةش م ق يص ا مأم إفاف أ اه  م  كسماظ كمستال وب جمن أن أإِّم  
 را وياح  أنيئ  م اةي سأ اةسارِّأ  د زفتم 
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  امم  واضحأ  ةاسممج خبز   
ها اةمُّنبان  م نو ق    تمكف
 ةيجد انج قماف   ياأ أو 

 *** 
 حف ووي   ساحأ  ةيل   م ساوأ  خمسا

  ا زةُت أستحم  م زفتج حسمتجم
 أفنفا  اةقائُم  جْم    ماظج اةثيوجج اةز ق 

وحج   يوخزنجم أْن أكونف  م  تقاولج  أوى اةمُّ
    أف ناس   جْد أ س سيأتونف  ِّجم

 وفتمُّ اةِّثو ف وييهم حت ا  
  م ّلهاحج اة اضم اة ثأواج 

   أف ظالم  كقُت أس ُِّه 
 خ ممج اةموحج تسيلُّ  جْد تسردجّ. ثلف 
 *** 

ُه اةيك. وي  حيدج حيمم. وأنت تجيُس أ ام اةييل  . ي دُّ يدف     أف وبو  
. تطفُئ ويقيكف ةحاأ .  ذاُقكف  ُم ةذت ك. رأنفاسج  غبتجك  قباةأف  مآم  تجيُس.  ماغ   د اةفضاحاظج يكي ُ كف تطه 

كف   يسيُل  د ُخمسج
    أف ا مأم. تتدحمُج أةيك 

* ** 
 أناُم  د ةيل أو وك. اة   تحفج اة اح. يز ونم ة اسو 

ُد اةحيوفاظ. وفحكُّ إهوتفُه ّلت ثالج زفوس   يدخ 
 يذوُق نِّشف اةضوح. وفمت ُل ) و ان اتماحم اوييد( 

  م  أصارِّه اةاث أ ّليِّاا  أّليض  قطُِّأ  يج   م غييونج أرسو 
 وبيضأ  ح ماُح  م ويقم  منوخ
 نمام سيد وصفُّ وقاكب  م تمنج و انج 

 وا مأم  زنجي ُأ اةمغبأج  م سمفمجه اةتستمون 
از   تشدُّ اةحبَّ ّلهوانمج وك 

 *** 
. اة  رااج اة ِّبد. انتامُتكج    د رااج اةطواج

 ّ  ةم يكْد  ِّم اةه . نيُِّب اةقمنف  م صيقي أج اةشا
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. أصُِّد رأنفاسم اةيك   كقُت  ِّم. أنذّ ركالم  غا ض 
اّلم رفخاخجك اةأش. تهبطيد     د رااج ذكو تم اة   نش 

. كان نذا. قبلف أْن أوةدف   أصُِّد اةيكج
 أو تذكمفد؟ سأنزُل اةيك

 *** 
 أرانا اةذّ  م ساواظج اةطيد. يخضمُّ نبُتكف  م اةهواح

 أتيْب ويقا  تسيُل حييبا   تبصُم خما أ  ةِّوا 
 تجِّيقم أكثم تِّاسأ   ق م. أغسْل ّلماحمف رصمّ 

 اة اح  ألنخلف رسيطا  ّلهذيانج آةهأ . وناوةقم قمبانف  
 حفيأف ومسج ال أحد. ةم يوةْد رِّد 

 *** 
 نبيقم ودنا  نائال   د اةم اني أ  أي تها اةسي دم اةم  أ 

 أوطيكج إا ةم إاّليد. ةتضحكم قييال  
 وأوطقم تأإيممف  أبمم   سأوطيكج ةحيأف نون  نحيل 
ا  وحا يا   يسخُم  د اة ؤخ ماظج اةقحيفأ   ي شم نش 

 اةحا . وإتي أف حب   وأوطقم صفيما   
 ةيسف ةديه ا  مع  آخم 

 *** 
 حدثف خيل   م حما   ا   ا كقُت  يها  سأ ضم ك جقون 

ييفُّ حشدا   د آةهأ.  م وتبأج سقدوفش سمفِّأ  وبيدف طي اظ نإداإتجه اة ثأوبأ  يأذُف رفضالظج ةسانجه  يسدُّ  
ُه ّلدخانج سيكا ته     ف

 م س  ال خيلف  م اة شهد ي ضُغ ةِّارفُه  م اةبق ج واةِّقاكبج واةح
م   اة جقوُن يقأُش وي  اةجد ان  ّليِّارجه  األّليض. ونحُد رأيا أج اة  اةو احج نْ   نتأد 

 *** 
..  حجم  يتدحمُج  د أقص   قفاّ  حقم اةاهم واةخزاف يفأدُّ اةقطقف
 يج ُم إيخوختفُه  م نشيدج اّلقه اةهممج اةييل تدا   م أضمحأ اة ِّبد..

يطيُم  د   مج حيطان  تسأُط  يج ُِّها اةاالُم خيسأ  ةيتد ئأج واةتسييأج رأوضاح كالم تسيُم  م  اي احاظ نشيد  
يو ياته  وسطف ضوح  يجيُس أ ام  ذرح  وفتيو سبمف  ماظ  ويقا  أخ مه اةقائب وقه  د  أب قصاصاظج و ق   

 ت شم  تأخمم اة  اةاالمج 
 *** 
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. قبل أن ي دَّ اةقها ف وصاُه اةطوفيأج وفِّبُث  غم أ  رضجيح  ناوم . تمسُ ه يد  كأنَّها ق ح     م  قخلج تقو ج اةفجمج
ّلم انج ا صغاحج اةث  لج ةص تج اة صِّدج اةاهمبائم ج يمجُّ اةييُل  م تفا كج ونم  يستيأُظ أكثم غ وضا   د  وسيأ   

ام   نوتم ي شم  وق اة اح. اةقوُم يصيُح وتيأا  وأنت وأنا ونحد. نس ُم  غباظ اةمفح أكثم  أناقأ   د  مإام  س 
 أتِّبه اة ونيل  قام ونو يحيق ةحيأ اةساوأ اةِّاطيأ. وفقيم ستا م اةزنبق  م تقائد  قدق إقاإم.

 

 وءترانيم تلوح بيدها لتابوتك الضَّ 
 

 زهير بهنام بردى 
 

 أنِّم اّلقتم 
 أنِّم اةضوح وأوقم

……………… 
 وكقت ةم اةسونيتا 

 سأناُم قييال 
  د ويقيك  ةيضحكف اةو ن 

..…………… 
 انه اةثيج 

 نذا اةذّ تبيقك 
 كانف وسال أّليض 

 حيوا يسيُل  د كفدج  وسيأ  
..…………… 

 ودُظ اة  اة قزل وحدّ يا ّليبم 
 أغق م وفكسُم نايم اةضوح 

 وبيطف  حأا 
 تحدُث أوذا و نم

…………… 
 تقبم تجيسيد 

 أكتُب أحب ك نِّيا  
 راة يحج أحبك حي ا تاتبيد 

 يا ّليبم )سمى( 



720 
 

…………… 
 اةتاسم  م وا جك 

 كقت تشبهيد نشيدف االناإيد 
 كم سِّيدم نصوُص اةضوح؟

 ونم تمنن اس ك
 إبيهأ اة اح 

.…………… 
 أقمأ ةك اآلن 

  منوسم اةشخصم
 وأودُّ ةك اةأهوم ّلمائحأج اةتماا 

…………… 
  ا زةت أة س صوتك

  ا زاةت اةِّصا يُم حزفقأ 
 ةم يستيأظ احتجاتا 

ُم اة اح    ا زالف نتيأ يأش 
 ةفمج اة حا  

 اةقباُظ يتأةم نِّيا   ا زال
  ا زال اةضمفحُ 

  م غ مم يأس اةحيام 
  ا زةت أة ُس صوتفك

  م  ي سج  احتم 
  ا زال  نيُد اةطيدج يصُل اةمَّ 

  ا زال اةزفتون يكسُم  تارأ اةييل
 أنا سأإف   ا زةت أس م

 وأوون  شيا وي   ز و ج حيام
 ةاق ك يا سمى 

 ودظج  شيا  وي  تاّلوظ 
 

 زهير بهنام بردى 
  شاعر من العراق



721 
 

 ]أنشودة للصغار[اسمي نور 
 يالقصيدة للشاعر القس جوزيف إي

                
 رياني د. بشير الطورلي ترجمة األديب والباحث العراقي السّ                                          

 

ابنة دير الّزور الّسورّية بفوزها وحصولها على المرتبة األولى في مسابقة   مرحى وهنيًئا لنا والبنتنا الّطفلة نور ليث وليد
 .طفٍل في العالم اّلتي أقيمت في ماليزيا بعد تفّوقها على أكثر من ثالثة آالف طفٍل وطفلٍة من جميع أنحاء العالمأذكى 

 

 اس م نوُ                            
 سوان  ّلم  كسو ُ                      وأنا نوُ  كلُّ          

 اس م نو ُ                          
  وحم حي ْه  مَّ تفو ُ              قوف ْه          د سو ف ْه تئُت 

 اس م نو ُ                           
 نو  ا أقما ةسُت أخو ُ                   أرغم نصما ُيقسم اةأهما   
 اس م نو ُ                           
  ْهو سالحم ةيس يبو ُ                   نيُت نجاحم وْبمف كفاحم 

 اس م نو ُ                           
ا  اح يغو ُ               صمُظ األذك  وق م ُيحك     ك   نسُت اةش 

 اس م نو ُ                          
 أ شم اةخطوْه حوةم ُسو ُ                  ان م حيوْه  ثفل  قدوْه       
 و ُ اس م ن                         

 القس جوزيف إيليا
٢٠١٩ – ١١ -  ٣٠   
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ريانّية ترجم  د. بشير الطورلي  القصيدة إلى الّلغة السُّ
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 زالينفي شهداء الميالد 

      
ورية أديبة عبدو عطّية                                                الّشاعرة السُّ

 
ّ  وناع  يييُق ركم..  أف

ها؛   اةز نوُ  ذّليْت قبل  بيِّج
 وكوكبأ   احت رس احج زاةيد رخو  ا 

 اةوطد طها م .. وبفضاحج 
 خيوُط إ سكم اةذ نبيأ تغيُب  ون وأ  
 ةُتحيكف  قصصف اة جدج ألتيال   تي أ.. 

 ضحكاُتام  تضُج رفضائقا 
 واّلتسا اُتام وأفنتم  ون ويد 
 إ ِّأ  نا ئأ  تضمُح ن وبفقا 

 وتقثُم وبأ ا ّلقاهأ اةم فحان واةق ِّقاع..
مُف واةاما أْ   أفنتم اةش 

 واةأداسأْ أفنتم اةط ها ُم 
 تاؤوكم ّلثيااج اةح لج اةوضيم

 يفوُح  قها حأُد قمون  
 ونم كفمم   زنانقأ  

المج ونم يأتيونف وفغد ونْ     ِّوا  اياظ اةس 
يْد..   اةخائُد ال أفصلف ةه  وال نج
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 تاؤوكم حفقأف وبيد  
 ّلمفاح رس أ   ْأتو م  ةإل م؛ 
 وتون مف اةمُّواُع أفن رهم سانْم  

..ونم صِّاةيُك اةِّهمج وا  ةشم ج
ا  ي ُد ال يكونف سي د    اةسف

م اح..!  االَّ ان ُوةجد  د  حمج اةش 
 أفنُتُم أفحفاُن أف ام  وكيدو  وآإو 

 وأفنُتُم نبُم اةحيام.. 
 ضحكاُتام  وأفنتم تتسا مون ةييأف اةِّيدج 

 وي   قجان قهوم  وطمنيب 
 .. و يا م" ستبأ   حفو م رجد ان "كبمئيل

ن وكم رفمح    وزغا فد  نوف
 تتماقُص وي  تثث اةحأدج واةافم..

 نونُوام  وقا اتام راسأأ  رحأولج اةأ حج 
م دّ؛  و دن ا إا خأ ةيِّطاح اةس 

 وبأيبج كل  حب أج تماا  
  جبوةأ  ّلد ائام اةزكي أ.. 

.. مف  أفتماُس نواقيس  تقذُ  رأدوم سيفو آخف
 ح يقاكم وي  األفكتاف 
 وأنتم.. ز الُح ن اسأ ..
 وتيمان   قذ اةوالنم ..

 وأفصدقاُح و م  وطفوةأ..
 وأنتم   اق ن ا  قذ أفزل زاةيد..

 ح يقاكم وي  األكتافج إهداح  
 وكفُقاْم  ال يشبهه كفد 

 كفُقام..ويم  ضمَّج  ّلد اح  زكي أْ 
 يز كُشه نسم  وصييْب 

 وحموُف أغقيأ  
ررُم راةفمح واةخالص..  تبش 
 ح يقاكم وي  األكتاف؛ 
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اوقيوُبقا تق  رزُف ن  ا ون ِّ 
 وأف واُحام تقانيقا  ذك مم : 

مفانج   أفن  اة وظف  د أفتل اةس 
..  إهانم  وإمف 

  ديقتُقا  ةيست ون  ا وسمار ا؛ 
  ديقتُقا وموس  ةِّجشق  وتجي م..

؛  زاةيد   ديقُأ اةحب ج ال تِّمف اةحزنف
 وال تُتأجد غيم اةفمحج واةق شومْ 

 وماْس طفوةُتقا  وقواُنها أفنازفُج حب   وأف 
قاّللف   ةياةيقا  سهماظ  تماقُص اةس 

 وكل  حبأ تماا  رشوا جوقا 
شق  وبطوةأ  وسالْم..   وبُق وج

 وكل  يوم   تفيجُد اةحياُم  د  حمج اة وظج 
 وقفوان ا وبطوةْأ.. 

  هل أفقف وي  تالةك أفنزُف ذنب ا وند  ا؟ 
 أفم أفطبُم ُقبيأف ٱوتذا    وق تبيدج اةتَّا فخ واةُحيمج؟ 

 ال.. وأفةف ال..!ال.. 
تفقا وُةْح فتفقا؛   ماُقام أفوان وحدف

 وذكماكم وإم  ر سا اتقا 
  ال تحزنوا...

  ام  د غاصب   مَّ  د نقا 
ا؛  وصا ظ أف ضقا   ان 

  هب  اةفيقيق  يقا 
 ونفففضف وق ا  ا ظق ه اةطواغيُت  قاحف..

شُأقا    خذةهم وج
 وغدا حيُ هم طيف ا  ستحيال  

 نحد أفّلقاُح اةحيام؛ 
 اةحياُم أفقوى  د اة وْظ و 

بِّأ    سقسهم كل ةييأ  وي  أفّلواا  ديقتقا اةس 
 ونقتامكم وأفنتم تمن ر ونف تماتيلف اةِّيد 
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توّ   ُم سوانف ةييقا اةش   نقتامكم  إهب ا تمص ج
ا تقيم ظي اتقا؛   ونيازك 

  ا قدوا رسالم..
 نونوكم رِّهدنا راةو اح

 وأفنتم اةِّا اح.. 
 وأفةف تحي أ اتالل وإكبا  

 ا اح ُأ  تقا ةِّ
*****   

 
 أديبة عبدو عطية 

 كاتبة وشاعرة سورّية مقيمة استراليا
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 عاسأرجوحة النّ 

       
 ة سوزان عليوانبنانيّ الّشاعرة اللّ 

 
 ك الك   نفمْ 

 ك وسيأ  خا تأ  
 . كُأْبيفأج رحم

 
 حبيبم 

 . أيأونتم اة كسو م
 

 يداّ ألتيجكف 
   كتاا  ةحكايا األطفالج 

  انوس  صوتم
 
 .  كأ قم و يأ ا  نفمْ 
 

 أ ى  أه  ح ي  ا 
دف فأ    وسطف ُ حيط  كصف

 أ ى أطفاال  
نا  يصقِّونف    د قصائدج

 . زوا قف ن م
 أ ى أتقحتفُهمْ 
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 تال ُس سطحف ركائقا 
 تمتُِّش 
 ّ  تهو

 
 حجمم  ز قاح أ ى اةِّاةمف 
  ا أ ى؟  نل تمى 

 يبدُأ  د أنداّلم  اةِّاةمُ 
 ووقدف إاطئيكف 

 يقتهم 
 

  م اة مايا  نل تمانم
 وأنذّ؟  أحبُّكف 

 
 كمغبأ  قدي أ   نفمْ 

 . وي  ُنْداج اةه  ك ديقأ  
 

 ِّاسج أ توحُأ اةق  
 .  ال تت سُم ال قيد

 
 زان عليوانو س

 شاعرة من لبنان
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 ثـ مَّ يشتعل  الرَماد  

           
 ي عادل البطوس الّشاعر المصري                                      

 
ائدج سيمتم    رُِّض اةأصف

 واةبُِّض خا طُأ اةصهيرلْ 
 رُِّض اةأصائدج كاحتماقج اةياس يدج  
 وبُِّضها كشواندج اة فوظج اةجف يرلْ 

 رُِّض اةأصائدج كاألناإيدج اةحزفقأج  
 ت تطم إفقف اة ما م  م تقازاظج األصيرلْ 

 رُِّض اةأصائدج كاةشهيقج  
احفاظج اةمفحيرلْ  ا ّلوُح اةقوا سج  م  فضف  وبُِّضهف

.... 
تجم  يمف  رُِّض اةأصائدج سج
اُع اةبرالنْ   واةبُِّض أوتف

 ا ُس جم  م اةبحمج سيدتم  نيَّا
ماوا  ةيأوفا لج   إج

م ةي فوجج أن يشدو رُأغقيتم األخيممج ةيجيرانْ   وْاس فحج
تكج األ  خيممف  نياْا ُقصم كاةطيمج  قصف

  وقف خا طأج اةيهيبج 
 وخب جمفقم : 
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  ا اةذّ يِّقيهج ُ أداُن اةحبفيبج 
 ون ُِّأ اةشوقج اةُ جمَّحُأ اةسجيقُأ  م اةفرؤانْ 

 نل أنت تد فدف اةقهايأف ..؟  
 أم ن  اةِّقأاُح  م و ع   

ها  وق اةخمائطج ..   ستحمُق  فشف
رانْ    مَّ يشتُِّل اةم ف

.... 
ائدج سيمتم    رُِّض اةأصف

 ُِّض ذاكمُم اةسقونو  م حأولج األقحروانْ واةب
  دوم ُنسي اظج اةحقيدج رُشم أج اةأف مج اة ؤ َّقج 

 نذا اةبحمف  –أ توكج  –واْتمكم
 يأتم راةفوا سج  د أتيجج اةِّقُفوانْ 

 تمقمقف راةيَّا   –سيدتم   –اةبحُم 
  دوم وفصا يمف اة وفجأج  

 تصطفم أةقف اةُثمفَّا  م إطوطج اةسقديانْ 
 سقالُّ نشدو ةيشماعج  

 وةيشموقج .. 
 وةيأالعج ..

 والْنبِّاثج اةُحيمج  م ةيلج اة التئج  
  ْاوز م راةبحمج ذاكممف اة ما ئج .. 
اْن..!!  وْانشردّ ةيخيرلج أُغقيرأف اةا ف

.... 
 رُِّض اةأصائدج سيمتم 

رْم   واةبُِّض  جم   جد ُسهان   م  دا اظج اةأ ف
 ق ُم اةُ خيَّمج يسكُب األحالمف قياا  

  وقف أإالح  ةخا طأ  
طفرْم   ت وُج اآلنف ر سيدتم ر وي  نهمج اةخف

هداحج سيدتم نُ وبا  ةيِّوفلج  أج اةشُّ احف  ال تمُس جم  م سف
  ييصهيلج .. 
 وةيصييلج .. 
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 ّ  نذ ُظ ُو مج
  .. اْلنبِّفاثج اةُحيمج 

بيجبفأ  غمف أز قأج اةمَّ انج سيستِّرمْ   ُحيُ كج ياحف
 رُِّض اةأصائدج سيمتم  

 رُِّض اةأصائدج .. 
 رُِّضها  أوتاُع  يا را .. 
 رُِّضها  أحزاُن  قانرا .. 

 رُِّضها  ُتمُح  اةُفماظج ..
 وبُِّضها ةحد  رأغقيأ  ألوطانم اةتم ةد تقاسرْم....! 

 
 ي وسعادل البطُّ 

 شاعر من مصر 
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ق وَتة! ... يَد َمو  َخة  .. بَِّمَواعِّ ي م َفخَّ  َماَلمِّحِّ

         
 آمال عّواد رضوانالّشاعرة الفلسطينية                                      

 
وفى  مَّ اْةهف  أفيفا قفزفحج

اةجافأْ  وفاةجُم اْةحف  نذجّ اْةِّف
ا أفْ نفبفها    ف

أْ   رج جْلحج  فمفايفانفا اْةافاةجحف
قفأ   جم   اْة فْجُهول ةف َّا تفزفْل طفاوج

اوفأْ  بفاح .. تفتفففتَُّت  فجف  تفتف فزَُّق وف
ق جم أ وفنفا  نفذفا اْةغفمجفُب اْة فْحُ وُم رجاةتَّ ف

قجيدُ   يفْ يفُؤنجم اْةُحْزُن.. يفْسُكُققجم اْةحف
ّ  تفُحفُّقجم  ُس أفْنففاسف نفا سَّ  أفتفحف

ةجم م أفْغالف م.. تُقفاغج ُل رجأفْنففاسج ْيغف  تفتفغف
تَّامف ُأكفاّلج  ق جم؟حف  ُم ُحطفا جم وفاةتَّجف

يفاْم؟  ان ا ..  فْشُحون ا رجاْةحف  أفنَّ  ةجم أف فانجم اجْنسف
 

 *** 
 

 أفيفا  فزَّاعف اةقُّو ج 
ُد ُسُبيجم.. رج فمائجمج زف فمفاظ  الف تفْفقف   ْد تفتفمفصَّ  يفا  ف
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ْثُأوبفأْ  م اْة ف  تفتفبفْختفُم  فْوقف تجمفاحج
كف  ْيُغو فأْ رجأفْوسج اتجم اْة ف احف .. تفْم جم  فضف ّ ج  اةدَّ فوج

بج   تفْاُسونجم رجففْوضف  اْةغفضف
ْقُحوتفْأ!  ا فم   ف جف ائجم رجحج يَّْجتف  فتف  ُ ْذ سف
ظج ُظْي جكْ  االف يَّْيتف ُنُجو جم ّلجهف  وُ ْذ كف

 كفيَّْت ُوُيونجم.. وفأفْظيف فْت!
ذفةَّأ .. الف تفُزولُ   ّلجتَّ ُتْشبجُِّقجم  ف

اوفمف ةفِّْقفتجكف وف جيمفا جْك!وفغفدف   ْوُظ.. غفشف
 *** 

مف اأْلفْكوفانج  ي جدف  أيفا سف
يَّأْ  دج ْم ف ِّجم سف  نا  فوفاتج

اةجم ْت ُقُيونجّ وفأفْح ف   فأجييفأ .. أفْضحف
انجم! ْد ُيمجفُحقجم أفْو يفْقهف ةفْيسف  ف  وف

ا ج اْة فمفا ج وفاةق ا ج   نفا ُوُيونجم تففجيُض.. رجأفْنهف
يثُقجم؟ أف فا    جْد غفْيث  ُيغج

ْيقفيجكج   أفُتمفانجم  جم وف
صف  جيْه؟  مفاا  الف خفالف  ّلفمجفقف خف

ْيقفْيكج   أفُتمفانجم  جم وف
زفف  الف تجْبمف  جيْه؟   اجّْلمجفقف خف

ا بفد  ُل زف ْمحجم يفْشتفِّج يُب تف مف ةفهج  اجالف
؟ ْ تج بج اةصَّ خف   جم صف

 
 *** 

 
ُم  جم وف  .. يفْمتفسج  ْيقفمَّ نفا قفففُص اةمُّْوبج

ْوةجم ُقْضبفانفهْ   يفُ دُّ  جْد حف
م   اسج بجتفقفاُغم  كف  وف

! ..  فْوقف أفْنغفالج ُنو جكج لج  تفُحوُم نجيمفاُن اْةوفتف
 أفنَّ  ةجم أفْح جيكج 

؟  يقف ُ وحجكج ي أ .. تفْ تفصُّ  فحج ْد ُوُيون  اْسفجْقجج   ج
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 *** 

 
ْوُقوتفأْ  يدف  ف أ  .. رج فوفاوج م ُ ففخَّخف  نفا  فالف جحج

 ! ْصيجكج  تفتفيفهَُّف اجةف  زف فانج وف
ز   ُزْ ُزو   نفاإج ْيبجم .. كف  وقف

ْد ُكوَّمج زجْنزفانفتجهْ   يففجزُّ  فزجو ا..  ج
ْتمف أفْسمفا جهْ  ْقُه سج  يفْخيفُم وف

ْه"   ةاق ه "الف يفْجزفُع  جْد تجماحج
ى ْواف اْة فدف صف ُم.. وف ْ هج  ُيهف

ا ..  جم   أفْسمفاا  ّلفْهيفوفانجيَّأْ يفْهتفزُّ  فْشُدون ا  فاقجص 
ْت فأْ  ْيهج ُنو  ا .. ُي فز جُق ُحُجبف اْةِّف قفاحف  يفْفمجُن تف

ةفها .. يفْجمجّ وف ا جحج ي جكج اْةجف ْيفف ظج  وفخف
 أفيفافلُّ يفْشيفُحقجم 

.. وف م ُ ُدنج اْةُغْمبفأج؟  يفاعج ئج اةضَّ وفاطج يف  إف  وف
 *** 

وحج   أفيفا ُقُدسف اةمُّ
نفأْ يفا  م اْةُ يفوَّ ْ مج.. رجاْة فآسج ائجدج اْ ج  اْة فْسُكونفُأ  جم كف ف

يف  ُوُقأجكج اْإتفدَّ نجيُم اْة جْحقفأْ   نفا وف
وُّال  ْيدف أفةف  ا .. تفسف ا  فتجْئتج تفتفمفاخف  وف ف

ا اْنففاَّْت   وفنفا اْة فْسُكونفُأ  ف
ْد ُنُذو جكج  ْفيفأ  وف   جم غف
.. ُيْقبج  ْد اجْنذفا   يمج ُإْؤمج؟ أف فا  ج  م اْةافْونف ّلجقفذج

 
 *** 

 
مُّ رجأفْذيفاةجكج  اُؤكج اْةُأْدسج ْد ُوي جقف ّلفهف  يفا  ف

يَّأْ  ْظج ّلجُبْؤسج اْةُُِّبونج  وفاْ تفألف
يال يما..  فحج ال.. تفْهجج جف ْفتج خف ْد تفوفا ف  يفا  ف
ْد ُيِّفز جفكج  ةفيسف  ف .. وف ْد يفْباجيكج ةفْيسف  ف  وف
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ْد ُيوا جّ اةثَّمى   ّلفقجيكج   وفالف  ف
كج ُوْمبفانُ  يَّصف ن  وفالف خف كج خجالَّ دف ا أفْنجف   ف ف

؟  يف  اةقُُّهوضج ْفدف وف ةفْستج تفْأوف  أفوف
 

 *** 
 

هْ  ه  صف : صف ْحتج ر لحج اة فْس فمج  صج
تجم رفِّْدْ  أفطف اجْكيجيُل نفا ف   فا سف

 ّ اُن ُنو ج دف ا  فتفمف  ج  وف ف
ا ّلفْيدف   ا  فقجيفْت ُ وحجم ..  ف انجم  ف تجيجف انجم وف  تجيهف

 وإن م .. أنفا أنا 
! مف اأْلفْكوفانج ي جدف ْل .. سف  ةف َّا أفزف

 
 آمال رضوان عّواد

  شاعرة من فلسطين
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 رسم  على إيقاعات ال ماء

          
 غيوي سعيدة الرّ الّشاعرة المغربّية                                     

 
 اْةبِّيد  اْةخا ق يْه ُس ةأل ق

يد..  ُيمت ل تمانيم وشق ووج
د اةذ واظ..  تتوح 

ْفح  تِّيجد ود  ْوتاظ نج
  د وْيقفيك نذا اْةاحل اْةُ تفد  ق

 يتألأل ّلجيْو اظ ..
أجيم  اْة فسا اظ  يْ سُح صف

وح    ُيذيب ُ يوج اةم 
ن ُإُحواف اةص  ت..  ُيبفد 

حاا اْةغياا   سف
 نفْ س  وةأاح ..

 اْة اح  و ْسم  وي  ايأاواظ 
 نكذا تايم اة اُح..
وح    اان  قص اةم 
 وكان ّلهاح اةي أاح 

 انتشاح  د و م االإتياق.. 
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 *** 

 رشفة ال مساء
 

 إغف..
 وشق  د ضي اح 
 أ تب  وضاّ 

 أنفث نخان اْةحقيد  
 اْة خبوح ّليد اْةحقايا 

 أ تبك وي  ضفا م اْةبيييأ 
 حمو ا  ّلهياظ..

 ُأطمزك رخيوط ن سأيأ  
 

  د كبمفاح.. أغتاُا تفاصييك رص ت 
 أنا  طما أإتاقك 

 يبِّثقم ك ا طائم اْةِّقأاح  
وح  يا  سطو ا نرجتها اةم 
 ّلتالوفد  د حب وانت اح..  

 وأو اق ّليضاح.. نوفتم  اح وتماا 
دة  ..  واز أ أنا نوتاظ  د ز د اةطفوةأ اْةجف

 أ نن سيمحل اةشحوا ود  ديقتم 
 سيِّم اةق أاح ..

 
  *** 

تقيم الّصمت ..!  لن َيس 
 

ْيُث اْ تحلف اةم حيُل    حف
 تس  ت األس فاح  

 كانت اْةخْيُل واْةبيداُح 
ي   اةماوم ود سم ج اْةحك أ  تخف
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أاح   تِّاط  ةِّقوان اةش 
  م  شانق اْة قا م  

 اّلتيِّه اةد  ا اْة وحش 
 اْةجبال تِّمُف األ م

م  اةد فح وقوان  ُيحتضف
ْقا   اغتاةْت أصارِّه  حيأ  اْةِّ م اةض 

 راْةِّ م  م تب  اْةُيتمج صأيم  يهّو  
 

 يغتال األْحالم.. 
ْ ت    وحيدا يْطوفه اةص 

 رِّيدا  ود اةخجال ن 
 يأتاظ  د تسده اْة فاان 

 اْةغماّليب  فحيْت ..
 ُتسا م اْةأطط  م نجمم  قفْسمفأ

 
 اْة د أم واْةحط اا وْاةفأس

 تِّوفذُم اةشتاح اْةحزفد 
 األقالم تف ت ..

 ةْيحكايأوحدنا األصارم تو ئ 
.  تْتُيو  ا يممج اْةغاّلجمفدف م  د سج  تيفس 

 

 إليكِّ 
 

وح اةيك يف تفدُّ طمف اْةحقيد  .. يا أ يمم اةم 
قا   أنا يك اْةبيضاح تشم سف

 أيها اةطا ُق اةثاقُب  ُتبهُج أسا فمّ 
 قد أصاّلت ُ هجتم .. 
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 كم  د اةم سائل تفُِّْبمنم  
 ..تْغ منم سحما  
شأا   ُت ز جققم إْوقا    ....وج

ُثقجم  ْد  ْ س اْةغيااج    تشمق إ سم.. تْبِّف
بارأ واْةايف  تتوقُد نيمان اةص 
غفم  م م وإف  أ كب سفائد حف
 وأوبم اةيك نون اة دائد.. 

 أو اقك اْة ِّجونأ راْةابمفاح تِّم قم ..
هأأ األوة  ..  ُ ْذ كانت اةش 

ا دم إاندم وي  صوتم..  تيك األسوا  اةص 
.. تِّْبُق رجسم  اْةُِّب  و  اةيكج

 
 حيق ا يغ مك اْة اح  إتاح..

 تشمق  ال حك   تمقصيد ..
 تتاي يد سحما وأةأا 

 يك..دَّ يغا  اةصغا   د تو ن خ
 يق و اْةحبق رجقباتك

  تِّزُف اةم فاح س فونيأ نهايأ اْةخمفف..
 

 أكي ا اإتد وتدّ .. ساحمتم 
 نسجتك حكايتم األ يمم  

 ..رِّيدا..خبأتك ّليد توانحم وحيأت رِّيدا 
 

  طم  أنت سي جدتم  
 يبِّثقم .. يحييقم ..

.. يسا ُم ّلم اة  حيث   وصا يّم
.. يوإوُش ةم رأ قياظ اْةحاضمج   واأْلْ سج

 
 سعيدة الرغيوي 

 شاعرة وكاتبة من المغرب 
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 مرأةامطر مكتهل في شتاء 
 

            
 نمر سعدي الّشاعر الفلسطيني                                     
 

 طمواني جا  أختبُئ  يهج اةأصائُد غاةبا   ا تاوُن حصانا 
ُل ّليدف اةاقاياظج اة ح و أج وأقبيأج اةح امج اةزاتلج   وأنا أتقأَّ
 ّليدف أسمَّمج اةفماغج ونسوم  ي ضغدف أضغاثف األحالمج اةيارسأج 

 أح ُل  وقف  أسم تمَّم   د  احج اةقوستاةجيا 
 وأتوا ى ود نواتس ا مأم  

ةقم وصا ُأنو تها اةسحمفَّأُ   تحو ج
 ةي ون   م حديأأ   هجو م  اة  إجممج 

 اةأصائُد سفيقأ  خضماُح  سكونأ  راةبحا ج واة حيطاظج 
 ةاقها  قُذ  الييدج اةسقيدج اةضوئيَّأج ةم تبمْح إاطئف قيبم 

 * 
 أحزانج راّللف أو آالمج سيدو ّ   قُذ اةاهيممج   قُذ اةصاوديدف اة 

 اةقاياظج  م اةحو ج وأقتفم أ مف  ُأح  جُل اةمفحف واألإجا ف حدسف ن م
 .. أو و ننا اةجو ّ  أصارمج ا مأم   ةيُل اةشتاحج  صبٌّ ةيأصائدج  م

 ُيصغم اة  ن ِّأ   م  أيأج اةسو ج  ُأصغم اة  إِّماح  يه سونف ك د
 * 

 قا و م   ائيَّأ   ألى رأنواعج اةزناّلقج واةفصولج 
  ال تاْد  اَّا   تاسمفنا 
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 اةو قمَّ يو ا  ا ألنَّكف  د إاايانا ستحشو قيبكف 
 ..  وةو كقتف اةوصمَّ وي   فاتقها اةاثيممج 

َّّ يق و كاةضفيممج    م صدى اةمغباظج  نل تمكتف نحيبها األّلد
 أو كاةِّشبج  م ظل ج اةقدى اةأ مّ ج 

؟    ي ا أنتف  قشغل  رأإِّا ج اةقسيبج وباةبكائيَّاظج
 ةد يأتم اةيكف اة وُظ  د سمنااج ويقيها 

 نا أّلدا  وي  ويقيكف وةد تقحلَّ ُقبيُأ غيم 
 ..  ونمف تماوُن اةاي اظج ود أسما ج  ِّقانا

 سمفمكف  ا غ  واةحيم  كاّلوس  
؟  ِّمنا اةخ مّ ج   هل تغفو رِّيدا  ود سقاّللج إف

 ..  أو تيتفُّ را مأم  سوانا
 ونصف  ظلُّ ذئب  تائم   نصفها إبح  

 يهذّ وفأكُل زنممف اةقسياْن؟ 
 * 

 إا أج ا مأم  أ بِّيقيَّأ  ود  أرحُث  م اةمسائلج اةأدي أج 
 ود طمفق   مصو أ  ّلمائحأج زنو ج اةقا نجج 

  م قصائدج اةبدوج اةمُّحلج  وبأوأااج اةغما يَّاظج اة ستهياأج 
 أرحُث  م غبا ج اةفماإأج ود وتهج زةيخأف 

 وود أ مج قبيتم وي  و نتها اةمخا يَّأج 
 أرحُث  م طمفأم اةطوفيأج اة  اةبيتج 

  قسيَّأ   ود قطِّأج نمن  واحدم  
 وي  أ ضج اةأصيدمج   أنأُش وييها وتهم وأ  يها
 ود  طم   كتهل   م إتاحج ا مأمْ   أرحُث  م  حطَّاظج اةأطا ج 

 * 
 صانقُت  م صغّم اةشتاحاظج اةبِّيدمف 
 .. كانْت اةبااف اةخفمَّ اة  وواةمج سقدرانف 

  سفيقأ  خضماحف أو حو فَّأ  حو احف 
 وتهم توقاقم ّلت مفمج اّلتسا تها وي  

 .. ألحيمف ّلم صغيما   اكضا  خيفف اةطيو ج 
 كأنَّ  م  وحم اةخفيفأج  ثلف غيمج اةأطدج 
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 .. وحيدف تمبدُّ اةغيومُ  تزنُم أرجديَّاُظ األُنو أج حيق ا ته م اةس احُ 
 وتستفيُق وي  صدى اةأطماظج  ائحأ  ةُحب   وا م   ا 

 أو خط  ا مأم   د اةيي ونج 
 اةأصيدمج  تتمُك حبمنا اةسمَّّ  م نذّ

 * 
 ال أومُف كيفف اصطبغف اةبمقوُق رف م 

  م  طيمج كل ج سقأ  ضوئيَّأ  
 تِّجقها  تانُأ األ لج وي  نا   نانئأ  
 ..  ووي   مأى نوا ذف  ضاحم  راةاقونج

  د ظل ج اةاهيممج اةفضم ج  ال أومُف كيفف صقُِّت قوسا  
 قائظ   م   لج نها    أو سه ا   د خط    ستأيم  تمكتُه اةحيممُ 

 اة  تقهدَّاظج حوضج اةحبقج  وال كيفف أسقدُظ ظهّم اة تِّبف 
 ويَّ تقم اةحياُم  ا ةم أكد أومفُ 

 أن صخمم  أح يها  قُذ األزلج 
 ةد تصبحف  فشأف طائمج  م  هب ج األغانم 

 أو أ ما  ةفماإأ  واّلمم  
 وأنَّ قيبف اةشاومج يشبُه غمباال  رحجمج األ قج 

 تصبُّ  يهج رحا    د اةقساحج 
 * 

 ال أكتُب  م اة أه  أو  م اةحانأج أّلدا  
اةيدف أو اةمو انسي جيدف اة قسي جيدف   كاةشِّماحج اةدتَّ

   قُذ ُوةدُظ غمفبا  وأنا 
 أتقاسُل  د كحلج قصائدف إاومم  ال أوم ها..

 وأ ت جُش ود وتهم  م ظل ج األنها ج 
 أطيُم خالفف اةمفحج وُأرحُم ضدَّ اةتيَّا ج األو   

ّ ج أكتُب    وقف اة احج  وي  و قج اةُبمن
 وي  أندااج ا مأم   م إكلج غزال  أو  مس  

 أ سُح ود ن ِّتها كلَّ ذ و ج اة كياجج 
 وأنصاُع ةمغبتها  م اةمقصج 

 و م تقوفمج ضفائمنا  م اةييلج اةبا نج  وقف األ ضج 
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 تسكقُه أ واُح اةشِّماحج وأإباُح اةفيسبوكْ  وأحبُس نفسم  م ّليت  
 * 

مج اةتام ج ا مأم   م   استماحأج رِّدف اةاهيممج تشُِّم راةضجف
 .. تأمُأ  متفِّاظج اةِّشيأاظج 

 تتمُك  أِّدنا إاغما  ةياالمج ا ضا م ج ود ةِّقأج اةحب ج 
 .. أو ود حقيدج اةح امج اةس اوّ ج 

 ال  تل   م اةخمففج يماوننا ود حدائأها قائال :
 مج ةستج كو با سف  م اةفييمج أو وصيأ   م أغانم اةُهوا 

 وال ظبيأ   م  ِّيَّأأج اةم لج  أو  مسا  
..   م صدى إِّمنا اةجانيم ج اةأديمج  ّلال طائل 

 أنتج إ س   م َّ أ  راةاقايأج أو ّلقدى اةِّشبج واألُقحوانج 
 تضمُح طمفأم اة  ةييها وإة   غبتم  وُتجي جم اإتهائم 

 ..  ّلقا و م   د ن وعج اةت اسيحج  م صوتها اة ِّدنم ج 
 وةاقها تحمُق اةشِّماحف  د اةداخلج  ُتمب جم ّلم ق  وصايا اةقساحج 

 * 
 قصائدّ اةِّا فُأ اة كتوبُأ رأرجديَّأ   قأمضأ  

  قُذ وأديدج وأكثمف  اةأصائُد اةتم تمكتها  م خزانأج اة الرسج 
 ةم أتدنا غا قأ   م نو ها اةشتوّ ج اةطوفلج  

 .. ك ا يقبغم ةها أن تاونف 
 اةقا ذمج اة  أقماج س اح  وي  نذهج األ ضج ةأد تسيَّيْت  د 

 وأصبحْت غارأ   د أإجا  اةصفصافج واةغا ج 
 ووصا يُم اةدو ّ ج األنيأُأ اةتم  س تها  م اةصبا 

 وي  إكلج ا مأم  تمقُص وحيدم  
 رأيمج اةمصاصج اة ز كشج راةقجومج اةز قاحج اةصغيممج 

 راغتتقم وطا ْظ  د اةُد جج اة أفلج  
 مس  وزنممج نا نج  يارسأ  رحذومج       

 ةتا لف نجمتها اة  اةش الج أو اة  ا مأم  وحيدم  
 * 

  م ناخيم  طم  و وقف قصيدتم 
 وفد   د اة طمج اةخفم ج تدقُّ خيفم اةبااف 
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؟   نل أتتاُز أإجا ف اةشتاحج كُأبيأ   م اةمفحج
 أم أضُم اةشفاهف وي    يفج سقاّللج ا مأم .. 

 ا  وي  أ قم ر صماويهج؟ وأتمُك  د و ائم اةييلف  فتوح 
 .. كْم أتدف احتوائم  م اةتم أنوى 

  انج اة سا ُأ كاةخما أج ّليدف أتقحتم اة صارأج راةم  
 تاحج يفم ج  م قم ج اةش ج وبيدف وطمج سمفمنا اةصَّ 

 * 
 ن سُك أذيالف أحال قا ال ةشمح  

 وةاْد ةققجو  د اةز همفمج أو اةييلج 
 ُ ه ل  نمسُم  ثلف اةصغا ج وي  حائط  

 و نم  نصفف   ييَّأ  وطمفأا  اة  اةبيتج 
  شت  طيو   إتائيَّأ  و زا عف وبَّانج إ س  

 كأنَّا سكا ى غقاحج اةجبالج 
 كأنَّا حيا ى نخطُّ قصائدنا راةشفاهج 

 ونحضُد أونا قا راةِّيونج 
 * 

مج تيوكقدا  ال وقتف وقدّ ةيوقوفج أ امج سم ج تبسُّ
 غوخف اةتِّيسج واةتفايمج  م أةوانج  ان  

 راةافَّيدج واةفمج   وال ألحفدف  احف صوظج أ يمم  إمقيَّأج اةِّيقيدج 
 ..  صوُتها ظلُّ اةبقفسجج 

  م اةغقاحج اة سمحم ج  اةبحمُّّ سمُّ تأوُّناظج نساحج ةو كا صوُتها
 واةحقيدج اة  اةو احج  وزنمم  ّليضاُح ضاوْت  م اةتيفُّتج 

 * 
 اةطوفيأف  قدييها اةقييمُّ ال ُيخفم ضفائمنا 

 أو صماخف اة احج  م أوي  ققانيلج اةمفاحج 
 نم اةفيسطيقيَُّأ األحي  
 ..  يدانا نخيتانج صغيمتانج 
 ..  ماإتانج تهي ججانج ن م

  فاتقها  الييُد اة قاقيمج اةصغيممج  م اةثيااج 
 * 
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  تصاةح   م ت اةها وةيسف  ِّها
اظج اةااللج   ّليققا  سا اظ  ضوئيَّأ  كتقهدَّ

 و طاةُم ناقصأ  ةأصائدف  ووفَّأ  
 وي    ها و نم  أكيها أنايدو 

 ووي    م ز مم  ُ ضاحم  كاةحبَّا ج 
  تصاةح   م أ واتها كسقدران  ضي جيل  

 وةيسف  م رحمنا اة ِّيَّقج كاةأقديلج  م قيبم 
 * 

 طاة ا  م إفاهج اةت ا يلج 
 يكبُم وشُب اةأصائدج أو إغُف اةقسومج اةحاة اْظ 

.. ةد   أسألف اةمفحف ود خفأانج اةضفائمج
 أو ق ما  خا تا   م اةقها ج اةخمففم ج 
 ود وُتهأج اةاحلج  م اأُلغقياْظ 

 * 
 أيدف طوُق اةقجامج وطوُق اةح ا أج؟ 

 أيدف أنمُا  قُه؟   م ناخيم  طم  
 و م كاحيم و نم   د ةهْب 

 ال ُأ فُد اةج الف اةذّ ةيسف يجمحقم 
 احج اةشجم ج  ثي ا يجمُح اةييلف  اُح اةغق

ّ ج   وتجمُح تقهيدم   م اةا قجأج أو  م اةهواحج اةقد
 اة سا أف ّليدف ن م واةأصيدمج 

 ّليدف   م واةِّقاقيدج 
ْب.  ّليدف اةصدى وحقيدج اةأصف

 
 نمر سعدي 

 شاعر من فلسطين 
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 قصائد

        
ورّية طهران صارم                               الّشاعرة السُّ

 
 غبا  حصانك  م اة ِّا ك

 اة تماكم نو..غبا  اةز د 
 كقُت سأّليم اةسم 
..  وكقتف ستشتّم
 طواحيد اةهواح

 كانت تضحك ونم 
 تتيأ  اةضمباظ اة جقونأ 
 واةمفح كانت  م ننشأ .. 

 وأنا واةسم
 واةغبا  األو   
 سيوف  د و ق 

 كذرأ تأتم .. 
 كذرأ تصبح يأيقا 
 وطواحيد تدو  
 تطحد وتدو  

  *** 
 توتِّقم اةطمفق..

 وي   م   خطوتم 
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 اةحجا م أ ى صل  
 أ ى  وتم يقتام  
 وحيد أغان  ن بم 

 وأخمج  د ضمفح اة سا أ ...
 يِّم ش وي  وتهك ووتهم 

  ماغ أةيف..
 أ ن  سال ك...

 يمن  اةغبا  سال م 
 يمنن إجم اةغارأ أغقياظ اةِّاإأيد...

 أ قص نقا
 وتمقص نقاك 

 واإأيد و ا نزال. 
  *** 

  ا ّليد صو تك اةقاز أ 
 وإماييقك اةحائمم ..

 األسما  اة وحشأ تقام 
 تحك  تيدك أةف  غبأ 

 وفشقق وي    ك اةسؤال ..!!
 تِّيُد تمتيب كهف اةموح

 آه  ..  د سيوقد نا  اةحضو 
 وفستُم تمح اةجدا  ..؟؟!

 ونل سيمتم يو ا اةيك 
  د نام وي  ننم اةثوانم 

 وفوقد  م ّليتك وون  أاا . 
  *** 
 وتهك

 ال أ فدُه غائ ا..
 أحتاته تِّوفذم ةايم.. 

 نةيال  ةغمبتم..
 و ا ّليد اةغمبأ واةال
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 خيط نقيق 
 خيط  د خوف

 يتائ وي  رصيمم اةقو ..
  إ ا يهما اةال..
 وإ  ا تابم اةغمبأ. 

  *** 
..  ّ  ّليد

 أضفُم  ا تبأ   د تدائل 
ه ..  إ سج

.. أقبض  وق وقق اةمفح   ّ  ّليد
 أسحبها اة  حأيم  ةتذ و ةم ّلذا ه..

..  ّ  ّليد
 أصقم وتهه ..وتهم 

 سوان  ّلياضا   م
 وأقطف  ا تبأ   د خمفف 

 طفوةته.. 
 صو ا  تمن  اةذاكمم

 صو ا  ي زقها  نيد اةوقت 
 ي ضم  وق تا فخ اةفصول

نم نجم  يأول..  وفشدُّ
 نذّ  دا اظ اةذّلول

 نذّ سؤاالظ وصي أ .. 
 نذّ ن وا اةضوح
  د أيد اةبدايأ!؟.. 

 واةقهايأ كيف ند كها..
 أم أنه قد  رأن نبأ  
 غبا ا   م  ضاح ..

 ةيس اةبدايأ  ا يتوق 
 ةيس اةقهايأ  ا تشه   

 ةاقه اةخط اةذّ ي شم وييه 
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  ا ّليد .. ّليد .. 
  هو اة هاتم  م  قايا اةجمح 

  م و ق اةغياا 
 ونو حضو  اة اح

 ونو اةغقاح 
  *** 

  م اةشوا ع اةأدي أ
 ي شم اة طم ّلال ظل 

 وحيد يفيض حقيقا 
 يطمق األّلواا 

 ةيبأ  غمفبا ال تِّم ه األ واح 
 حجا م اةطمفق  أط 

 تبكيه ّلال ن م 
 تشي ِّه كزائم وي  وجل 

 ال يجيد سوى اةبكاح
 

 طهران صارم
  شاعرة من سوريا
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 على حين غّرة

          
 الّشاعرة الفلسطينية وفاء أبو عفيفة                                           

 
 ةيمود ةيبمق أنت م 

  تجهز ةصخب اةِّواصف وإهوم أ طا ّ 
 آ قت رك و ا اتخذظ االك وةيا  

 ةيشِّم  يه ا  وال كان غيمك 
  ايف نمض  ةغما قا أن يكون  نيد اة سا اظ؟ 

 تِّال ......
 اخمج ود  جاز كي اظ اةشكم واةِّم ان

 انثم  مح أ قياظ  ِّتأيأ اةيهاث 
 وي  ضفاف توانا اةاا ئ 

 ونوقا نحيق خا ج غواياظ اة أةوف
 ندخل  م ذاكمم أ اكد قدي أ 

 نحو ةييأ انتصم  يها اةِّقاق وطال حديث اةشفاه 
 اةِّشق  قا يا ّلهم اةسقاح   اض 

  ال سبيل ةيهموا  د  يض نشوم
 سم ديأ اةجقون 
 اقتما أكثم ...

 ال يه قم  د  يقا سيحتمق 
 اذا  ا تد نبض اةييل 
  ا ّليد نا  واصطبا  
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 راظ اةأيب يِّزف تقونه 
 وي  ايأاع ووتم 

 وذكمفاظ األ س تيهب اةصد 
  سحو م  تهو م 
  شيوةأ اةطمقاظ
 اةاا مأنهكها غيارك 

  بأّ حموف أ سم ز ماظ اةشوق 
 و د وبق أنفاسك 

 تتد ق أوذا اةشهأاظ .!!
 

 وفـاء أبو عفيفة 
 

 أقم صالة العشق 
 

 وفاء أبو عفيفة 
 

 أيها اةدا ق رسقا اةوتد 
 اةغمفم رسحم اةأقانيل 

 نب اةمفح تقان وطمكف 
 ألكون زانمم اةهوى رانه ا ّ 

 أّ سم   يكف يأدحقم .. 
 رشوق اةي ام, ثل غي أ زاخمم 

 أفضاحفْظ أ ض حأل خصيب 
 و ازتت نو  ويقيكف ,

 كم تؤنّ  موض االّلتهال 
 كل إمح يشيم اةيكف 

  انام اةم  ....  ييئأ ركف , 
 وكل  ا  يكف يثيمنم 

 ساحمم اةِّيقيد ... كأ واج اةفضأ 
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 ييذُّ ةها اةغمق  م إهد اةمضاا 
 تمقص  ختاةأ وي  أنغام ّلوحكف اةخاةد 

 تيك اةموح ,أيها األوحد ... 
 تختيف ود كل  وح   م سم ج اةقبوحاظ 

 أيا نبم اةشِّم 
 تذكم  ا خيأت  د أتيه ... 

 ال تتهاوف  م اةُجبج 
 انهض   وأقم صالم اةِّشق

  م را ك قبالظ 
 تجّم  د تحتها اةجقاظ .!! 

 
 وفـاء أبو عفيفة 

 

 عر امرأةالشّ 
 

 وفاء أبو عفيفة 
 

 أومف أنقم  جقونأ  حيد 
 أحضانك أ سم نفسم  م 

 أكتب اس ك وي  تد ان قيبم
 رأح م اةشفاه ! 

 آآه يا أنت 
 أ فد  ِّجزم تأتيقم رسماج  د س ائك 

 يضمح حياأ حيمتم وفكا مح انتاا ّ 
 أيها اةحاةم 

 ال تأبيقم ّلقاماتك
 وتتمك اةقبض يضج راةتساؤل

 أخبمنم  يم خو ك  حمصك  غمو ك
 غيمتك وكل نذا اةتيه واةشتاظ 
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 أيها اةحبيب 
 تدوى أن يج ِّقا ةأاح  ا 

 ال تتِّاة  ره إهأاظ اةموح 
 و ا نفم اةِّقاق ان ةم يمتِّش ةه اةايان 

 ان ةم تغمق  م رحم تقونم حد اةث اةأ !
 يا كل اةوتون اذنب ك ا تشاح

 اوتد رأيبك  حصقه  د نا  اةهوى 
 وةك أن تِّيش اةونم رأيب  اتم

 أ ا أنا ….
قفان    أ  ض اةحب ان ةم يكد كحد اةسج

 .. يحمق األخضم واةيارس كاةقا  
 ال حاتأ ةم رِّشق 

 خال  د األوتاع واةجقون .!!
 

 وفاء أبو عفيفة 
 شاعرة من فلسطين
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 وقصائد أخرى  رابجنحة  السّ أ

           
ورّية                                   اعرة السُّ  رغد اسليمالشَّ

 
 تم  تأُت  تأها   ُد وذاكمتم اةَّ فُح واةزَّ اةم ج 

 أةفف  مم  
 نحبو سوفا  وي  ساحلج اةحيام 

 اةمفُح رساط  واةز ُد   يق   
 واةذاكمُم اوتبا   ة د يِّتبم  
 وال أظققم  د اة ِّتبمفد  

 
  م كلج ةييأ  وفوم   

 تقاُأ تماحم وأمبأ   
 وفُِّض أصارِّم ندم   د تهأ   جهوةأ  

 وةاققم حت  اةيحاأ اةمانقأ  
 ةم أويم كيفف أتِّثُم نائ ا  وأووُن أن اتم 

 
 يا حياتم اةمغيدم  د غيمج حبو   
 أيأقُت أنقم خا جف اة شهد اآلن  

 وأنَّ اةمفحف اةتم ح يتقم كانت غمفبأ   
 وأنَّ اةز دف اةذّ  ا أقم كانف ودوا  

 أتها أةفف  مم  وأنَّ ذاكمتم اةتم  ت  
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 كانت  ثأوبأ   
 و ا وانف  م يدّ اال أحالُم اةأصيدم  

 تيك اةتم تأُف  ِّم وي   سا يمج اةدنشأ  
 

 وأنا وي  قا وأج األ ل  
 أووُن اة  اةال ِّق  

 أت سُك ّلتالّليبج اةضوح 
 حت  تِّمقف اةمغائب  

 يقطيُق اةشُِّم إهأأ  تو ُق  
 وي  ذ اويها  تائلف اةج مج  

 ويمَّ أن أن دف قيبم قبلف اةضوح
 م اةمتارأ  أكسمف تم  أن 

 أتحمُ   د أتقحأج اةسماا وحقيد اةأصب  
 
 زفتونأف اةدا ج  يا

 يا ي ا أف أّلم اةصباحيأ  
 راأل انم  أ ا زال اة طُم ناطال  

  ثي ا كان 
 

 رغد اسليم
 

 طريق الياسمين
 
 م  م سهانكف غا ق   ةيُل ان   يا

 أإكو حقيقا   م نياتم ظي تم
 اةِّشُق  م قدحج اةوصالج  ِّتق  

 واةأيُب أ قُه أنيُد اةوحدمج 
 

  ا واةقبُض ان أضح  غمفبا  ان  



757 
 

 طيم  تِّاة   م  ضاحج اةجقَّأج 
 تتألألُ األ واُح  د ونجج اة ق  

 وأإيُد راآل الج صمحف  حبتم 
 

 راةحبج وا حساسج تشمُق إ سقا  
 ونزفُح راألإواقج غيمف اةِّت أج 
 واةياس يُد طمفأقا ان أظي ت 

 آ اققا و أ تدف ةيُل اةغمبأج 
 

 كد ةم  الذا  حيدف يخطفقم اةقوى  
 وإذا ظ ئُت   د حقانكف ُسأيتم
 يا أيها اةساّ  أ فجا   م ن م 
 أّلدا  ةغيمكف ةد تم مفف رس تم 

 
 ِّوُ  غدا قصيدا  حاة ا   قك اةش  

 وألتيكف اآلناُظ تسكُد  هجتم
 اةوصُل يبأ  نبضقا وةئد تقاحى 

 يبقم تسو ا   د وبيمج اةد ِّأج 
 

 وفبُث وطما   م حقايا ن ِّقا 
 ةيضمحف أةحانف اةهوى و اةيهفأج 

 و ستشمُق األحالُم تاتسُح األس  
 وفطُل  جم   م س احج قصيدتم

 
 رغد اسليم
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 نداء  غريق
 

 وجبا  ةهذا اةحب
 كيفف يكوُن نائمم  وأ أا   فتوحا  

  غيق  كبحم  يُض قم 
 إاسم  كس اح  ... تبِّثمنم 

 
  مم    يُت  م اةُجب ج أذكُم أنقم  ُ 

 وبُِّت ُحزنم ّلث د  رخس     أخمتقم اةسيا مُ 
 وةم أقمْص أذنم  ةاقَّقم ةم أويد توبتم

 وي  طمفأأج اةهقونج واألوماا 
  ازةُت ... أتبُم اةقداحف اةغمفقف 

 ّلال  اح     م تب     وقُِّت  انيأ  
 و أنةيُت ّلدةو   ثأوا  

 
 رطمفأأ  أكثُم  وبا   كقُت أس ُم وقمف اةأقاّللف 

 يهتُز ةها ص تم 
 كقُت  أوجُب  

 تحتف اةمَّ ان   كيف ألحال م أن تست مف 
 وبيدف رأايا األغقياظج اة سفوحأج 

  ب ا توتبف ويمَّ األكتفاُح رحيم  واحد  
  د تحتج أنأاضم   اةسيا ُم وُتخمتقم  انيأ  أن تجدنفم 

 وةاققم ةم أتْب ود أحال م اةابيمم وةو إااف زنُمنا 
 

  م اة ممج األوة  حيدف أنأذونم
  أط أخذوا ضفيمتم ّلدال   

  اذا سيأخذون  م اةثانيأ  وةسُت أن ّ 
 نا أنا أس ُم نوَّّ اةجقازفمف وح ح أف اةقَّا  

 اظ ووواحف اةذئااج  د ت يمج االتجان
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  كل  يتحمُك نحوف ن م اة ختبئ  م أخ صج اةجُّب ج 
 

  حُت أصمُخ رأوي  نز م 
 أيتها اةجقازفُم اة جيجيأ 

 أخمتم  قم  د صدّ   د أحال م 
 ويم أتُد  فحف أّلم 

 وال تفقدون 
 

  ا زةُت وي  قيدج اةحبج 
 تقه ُم اةحص   وقف  أسم  

 كِّصا يمج اةجحيم   نمواةشاايا تؤز ج 
 وقم إذاكذا تاهف اوأركم 

 

 رسالة  مضرجة  بالحب
 

 نهُم  د اةدم  يجّم ّلال ةون   
 وال قما    م اةأيواج اةماوفأ  

 احتماق   ز د  ال يبأم وال يذ   
 خا طأ   د نخان  تيفُح آناظج اة ِّذّليد راةهجيم 

 واألحالمج اة ثأوبأ 
 

 ّليد ومائشج اةاموم    راأل سج كانوا يتجوةون 
 ة فتوح اة  األ قج ا تشمئُب ويوُنهم

 نم اآلن  م طمفق   جهول 
  د  وقها حجب" "حجب  

 
 اإا اظ  ح ماح تائهُأ اةو يض  ُتوقاقم

 ونا أنا  م طمفق  آخم  تِّمجج اة سا أ
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 وتوه إاحبأ  كأا و اظ   ا غأ 
 اال  د  وشاظج خوف  سان م 

 وقيوا  ضمفممج األ قياظ 
 تغسُل ز ماتها راة يحج واةطيد 

 وةهيبا   تزناُن حمقأ  
  

 أتقفُس ّلم ق  ....
 أتشبُث رآخمج أ ل

 يكاُن يقفجُم أ امف اة وظ  
 سأصيم  ا ّليدف قاّليل وناّليل 

  وقف اةقجيم اةأانم!!  
  بتهيأ ّلُموا م  أتمُح و فدّ ّليدّ

 
 نم  ساةتم األخيمم  ضمتأ  

 راةحبج واةد اح ...
  ت ْيُت أنيقفها  أِّدم  

 ةُف ضمفح أتمقُب نا ذمف اةخمااج و م قيبم أ
 

 ي ضم ّلم اةِّ ُم رخط   تثاقيأ 
 أ ُد ذ اوم  اة  اةقهاياظ  

 وكيم أ ل  ّلوالنمج إ س  تديدم ....
 

 ّليغْت  د االنتاا ج أةفف وتم  ا مأم ..
 خانها صهيُل اةوقتج وأنيُد اةمفح   

 تمقُب  د إم تها اةبا نم 
 أو  ا يشبُه اةحب!  يتبموُم رُِّض اةحبج 

 
 رانتاا كف غونو  م  قتصفج اةطمفق 

 خا جف ووونك 
 ساوتك اةم ييُأ أخطأْظ ذ اتها 
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 وقد التأتم ..... قد تأتم
 

  م  مآمج اةأيبج   نو حيم   د اةأيقج اةاسيم
 ُيغازةقم  د رِّيد ....

 وفدُس اةاثيمف  د  سائلج األ ل 
 أويم....  م ي ض  اة  حيُث ال

 ا أج اة صيم ..... م نو   
 

 جيج  د و احج اةضَّ   أس ُم اةقداحوكقتُ 
 ال تخفم.... -

 بيل ال تأتيم اةاي اظج اة ضيئأف  م قيبكج اةقَّ 
 ... مفقج اة  اةحب ج أنتج  م اةطَّ 

 
 غونو...  يا-

 "  بيُل اةزُّ "ةأد ّليغف اةسَّ 
 و ازةُت راالنتاا  
  هل  د ّلمفق?! 

 
 رغد اسليم 

 
 :  هوامش

ونو  .. فبأه  شوا راةم  وةاق   ل اةحيم اة أ ول يشك ج   طوفال   تاميق غونو   ز  سمحم استِّاّ  ةال  د
  وقد  وب م ود نذا االنتاا  االستِّاّ  اةااتب ص وئيل ّليكيت  م    ز واة م  وتون  م كل اةِّاةم

  سمحي ته اة تم ح يت وقوان: " م انتاا  غونو".  
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 زفرات  روح                     
 

 رغد اسليم                                
 

 واةأيُب  د نولج اة صائبج يموفُ                 واةجو اُح تقزفُ وطقم أتيُتكف 
  إةيكف رِّدف هللاج تيجُأ أحمفُ               ا سْح وي   أسج اةحزفقأج حانيا  
 واةدنُم  د حوةم ي وج وج يِّصفُ                 د تم جكف اةقائم آتيُت كسيمم  
 كانفت وي  كل األيائكج تِّزفُ               ذُّليْت  ال جُح ُحم م   د رِّدج أْن 

 
 يدنو اةيها ونم تذة   تأطفُ                  حو فُأ اةزفتونج واةافْممج اةذّ

فُ               سمقوا  مارِّفها و وا وا راة ق   ونيا جنا  م كل حيد  ُتْأصف
 واةأيُب  د  فْمطج اةصبارأج ُ ْدنففُ              ونم اةحبيبُأ واةم يأُأ  م ن م
ِّْقم اة  أُحْضانجها م جفُ                يا ا ج أفْ تج ّف نفْصم  ةيشآمج ُ شف   ُ قا

 
  اياُتها  وق اةجماحج تم مفُ                 تبأ  اةشآُم وزفزم  ال تقحقم
 اة دا مج يقزُف   ا زال  قسكبف                 يا  ُا ةطفا  راةشآمج  جمحها

  د ذا ن وعج اةياس يد يكفافُ             واةحب قد أ س  حزفقا  إاحبا  
 ووبيمنا ان الحف يأس  يهتفُ              نذّ س اح  ال ي وُظ نشيدنا 

 
 و سيمُم اآل الج ال تتوقفُ             ةد نستايدف و ةد نققاسف  ايأ  

 
 رغد اسليم

 شاعرة من سوريا
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 فوَق قبري ا كتب وا 

 
وري   (زاديكىحنَّا )فؤاد  الّشاعر السُّ

 
ل  وقاْم وإ سم تغُماُ                   وقد  وتم  وقف قبّم ُاكتُبوا     احج
ماا  ييِّفبُ                    أي ها ا نساُن ال تبكم و جْق    نيا سف  نذهج اةد 

ْد  يها سي ضم  احجال     كلُّ نفْفس  ةيس يبأ   فيِّفبُ                  كلُّ  ف
ّ  يوم  نونف قصد  يمغفبُ                      سا جحونم اْن أنا آة ُتام    أ

 يقتهم أ م  وُفأض   أ فاُ                    ذكمفاظ  سوف تبأ  رفِّد ا  
ْسُ قا راق  و ا ُق قا رهج   ل   ُيْاتفبُ                        ف جج ْد  جِّال   م سج   ج

 أو ةجوفحد   غبأ  ال تقُضبُ                   كم ةهونا اْن  فِّ ا  م ساحأ   
 يا أحب ائم يكوُن اة فطيفبُ                   ُاذكمونم نونف أْن تبُكوا, وذا  
اُ                     اةُبااُح اآلن ال ُيجدّ وةْد   مف اة وت  ُرااح  ُيْقدف  ُيمتج
ْنُتْم  احتم ال تذ ج وا   . اج مفحوا واْستفْطمجُبوا                    اْن أ ف ْ مف حزن   نف
بُ                    ان   اَّ اةق اسج يدّ  ُإْغيفُه    اج ه وا نذا وإال  يفْغضف
ُا.                   حيُث ُحاُم اة وظج أ م  نا جذ    كأُسُه ال ُّلدَّ يو  ا ُيْشمف

 
 فؤاد حّنا )زاديكي( 

 في ألمانياشاعر من سوريا مقيم 
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 زمل قلبي

     
ورّية روال عبدالحميد                                                        الّشاعرة السُّ

 

  م اةس اح أ ى  شكام  ِّيأأ 
 وأ ى قيبك يقوس  

 ّليد إمق قيبم وغما إمفانم    ا
 وسما ي ا اظ تطيم  

 وتحط وي   موج قصيدتم  تغطم اة دى 
 أنت كي تم  

 أنت اةأصيدم  
    

 صغيمم  ماخ وةِّم  
 تحاول اةطيمان وال تسِّفها األتقحأ  

 صغيمم أنا  
 قد اّ التثبتان  

 وضفائّم  شتِّيأ  
 ا سك يدّ 

 وي قم كيف أ اقص األخييأ 
 ا سك قيبم 

 يها تقانّ خيوال إهباح   اةبيان   
 تقانّ ويقيك  
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  أ سل ي ا تيد تيونان سِّف أو نتم
 كم يقضج اةأ ح  

 كم تقضج اةأصيدم  
  

 صغيمم األ ض 
 اة تد مم رشوقم  ال تتسم ةبساتيد اةتوةيب 

 وبِّيد تدا أنت 
 قل ةيقيازك أن تهدأ  

 قل ألو اق اةسقديان أن تقتام 
 ز ل قيبم 

 حأوةه اةحصان األإهب يِّدو  م  
 واةثيج يقه م  

 ونج أ اةصباح اةقائ أ  يها تمتجف 
 وفحيق نسم نقاك  

  م  خيبه خاتم سيي ان  
 ز يقم  أنا صغيمم  

 واةحكايا  ذنبأ و  انيأ  
 

 وي  صخمم سيزفف أنام 
 وأس م خمفم اة اح 

 وضفائّم  م تزفمم  م  م اةحوظ 
 وأنت  ا سم  

 نان تقونك 
 فاحيد  نان اةهدند كم يأتيك رِّمش  د   

 نان اةغيوم  يت طم   
  يتقبثق اةيقاّليم  د اةصخمم 

 وز ل قيبم
 

 روال عبدالحميد 
 شاعرة من سوريا 
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 رمضاء  وصلَِّك..! ..

         
 لشاعرة السورية ميساء زيدانا                                   

 
ْوُج اة فحبَّأج  م ُويونجكف ُ ْغمجقُ  ُوُح  م ُحُيمج اْحتجضانجكف تفْخفجقُ                           ف  واةمُّ

نانج ُ تفيَّم  قيبم  ط  اةوج ْصيجكف ُ ْطمجقُ                             وي  إف  واةقَّْبُض  م  فْ ضاحج وف
ُم ُ هجتم ْجمج أفْوصج قُ                         يتفْقُاُموا راةهف و  ْ س  و ا  جيُهدَّ  يكف تفشف  خف
نا ْيُش االَّ أفْن تفُاونف ركف اةدُّ مج                          ا اةِّف ْثلف اةأجالنف نفقُ  ج مف  م نفواكف ُتشف

 
ْد أفنوى   ا ْصلج  ف ْد يا زف اُن ّلوف ْفِّاظ  و وحم ُتْزنفقُ                       تج  االَّ ُسوف

 يا حبيبمف ُ ْتمجع  
ب أج  ونفواكف  م ُكل ج اةيذائذج  شمق                              قفْيُد اة فحف

ئم واطج تفقف  جقُ                         رفْحم  أنا واةُحبُّ رفُِّْض إف ْشُق اجْسُطوُل اةهوى اة ف  واةِّج
بفُق اةتَّوا فخج اةتم  ْكُمكج  م اة حا جلج ُيو جقُ                            يا إاُم يا وف   ا زالف ذج

 
ْقبفْيكف اةهوى  قُ                          ا َّا اْ تفِّفْشتج يُفْح رجف  واةياسف يُد ركُل ُ ْكد  يْقطج

ْثل  فْجدجكف  فْجُدنا ُ تف  ذ     فْد  ج ْتُهها ّلم يفبمقُ                          جف ْتهجكف وف ْثل وف  أفْو  ج
ُمُه اةهوى ال ُيْشقفقُ                        ركج اجْن ُإقجْأُت  إنَّ ُ ُوحمف ةْم تفزفلْ  ط ج ِّْمفا  ُيسف  إج

ْيُت وةم يفزفلْ  ْقكف   اْ تفحف ْب وف  قيبم رحجضقكف يفْستفغيُث وففْشهفقُ                     أفنا ةْم أفغج
 
ْي فأ    ْجُت آ اةم راي جكف خف مَّقُ                           ونفسف  وأنا وي  نذّ اةم ج الج ُأحف

ْيقاكف نجْأشانج اْستففاقا  م ن م  وأفنا وُ ُوحم  يه ا نفتف زَّقُ                         وف
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 أميرة الح بّ 
 لشاعره ميساء زيدانا

 
..  يا سي دف اةُحب   م حل  و م سفمج

..وم إتف ّليد إغاف   اةأيبج كاةشجمج
 

 قْد تئتقم وتما  يطّو  حب تهُ 
..   اإتاققم كيج ا  يحقو وي  وتمج

 
 حت  ض  تف ّلوضحج اةوتدج قا يأ  

..  قد كقتف أإبِّتها  د ساةفج اةُُِّصمج
 

 قد كقتف أوطيتقم  وحا  ووا يأ  
..  ة  ا نهيتف رفيض اةِّيد  د  جافمج

 *** 
ْبتقم ..  وقف ومش اة اح  نص 

  ييكأ ..
 ُتزفف  ةها:

اقج    سُفُد اةُِّش 
 تِّيتقم  ِّبدا ..
  وق تبل اةأمى  

 قم  ْد يؤ د رحم ك  ُّ ؤ يف 
 أنررررا… ّلوصيُتكف 

 اةتم ّلدونها تتوه.. 
  م واةمج اةغيب واةشهانم..

.. يا .. يرررا .. أنتف  ق ّم
..  يرررا أنرررا.. إ ُسكف

 تيتأيقا األحالُم ح ا اظ  
 أناإيد طفوةأ تخفُق أتقحتها 
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!..  يررررررا.. أنتف
 يا  ْد وقفتف  ِّم : 

  م ظي أ    م  ود    م صحو..
كف  طما    أحس 

 تهطُل وي  أو اقم 
 اةتم تتغق  رحفيفها و  يفها 

!!…  رإس كف
.. ال أقوُل.. ال أّلوُح..  أنتف

!!؟   ّلل .. ال أس  يكف
 ألن كف كل األس اح

 ألن كف تو تتقم أ يمم  ةيحب..
  اسم   قصائُدكف تاجُ 

 حضوُ كف ومإم.. 
 *** 

سم   يا سي دف اةأيب.. تاُج اةِّألج  يا نوف
..  انم اةيكف ةُِّ م  ُقد   د ُوُ ّم

 ان م اةيكف وإام  ّليققا زفنفم  
..  تحت اةِّيون و وق اةاتفج   م اةُخُصمج

 ان م اةيكف سحاا  تانف  م أ م  
..  حت  تقاغمف خطُو اةشوقج  م أ ّم

 أةأاكف  ستِّما  يا أنقأ اةساع  اْذ 
..  نا ا  تشُب كشوق اةطيدج ةيقهمج

 *** 
 نم اةحوُ  اةُخضُم.. 

 حدائُق  غبتكف  
 نم اة تو  نُم   اة قتامُم: إفانم 

  وطئ إفانك.. 
 نتأاسُم اةُأُبالظ..

 وي  تقم كيفف أس ُم: 
 )سررريمم اةحب(..
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 وكيف تمقُص اقدا م وتسدّ
  م  وسيأ  )اةبيتيز(..
 ز(.. وأويُش صِّياأف )اةهيبي

 *** 
 اياكف أتمُع كؤوسف 

 اةحديث..
 وأتصب ُب حياح   د وسل  

 يسبُح ّلبحو  ويقيك 
 اةاواكُب تدل  اةيك..

 األ اتيُح تدل  وييك.. 
…  وأنا : نةيُيكف
بتقم   ألن كف نص 
 ..!! أ يمم  ةيحب  

 
 ميساء زيدان 

 شاعرة من سوريا 
 
 
 

 
 
 
 



771 
 

الم ياسمين  السَّ

             
ورّية الكردّية                                    نرجس اسماعيل الّشاعرة السُّ

 
الم الّشهيدة هفرين خلف  إلى روح ياسمين الس 

 
  يقائه  رحم   ةال ج 

 يجوبه نس أ واّلمم...
 نا اةِّواصفس أ ال تهزُّ  اةق  
 

 س أ واةِّاصفأ وبيد اةق  
 نتج سفيقأ اة ستأبل أكقتج 

 إماوك اةأيم 
 ..  وزنو  اةياس يد

 
 واصفأ نوتاح...  
 واصفأ  وقاح...

!  واصفأ و ياح ةم تِّم كج
 تسأل  د نم...؟  

 زنمم اةياس يد  .. نفمفُد.. نم نفمفد نفمفدُ 
 

 ...  سج أ اةشَّ ضفائمك اة الئايأج اة زفقأج رأإِّ  
 اةغد ج  تها يدُ اتتثَّ 



772 
 

 وفا ةها  د أيان  قذ م
  اح ال تِّمف  ح أ اةس  

 .. تونّ ّلقس اظج   وال تحسُّ 
 
دظ ةكج حيد تِّطَّ األ  مظج  ض إهج

 .. نتيأ واةفماظ  ّلقهمج 
  ضج األ  وقف   واحُ األ تج  انتِّشف 
  حبأ .. ا  حال أ تج ها نسجْ وتحتف 

 
 .. ّلبساطأ

 اّلتسا تكج ياقوظ و متان  
 حجم كمفم ال يستهان 

 
 ...يا نفمفد   نت راقيأأ

 .. ا فخاةت   رأاحف  ستبأيدف 
 رأاح اةياس يد 
 !  المرشائم اةس     ّلموحكج اةقَّأي أوتقشمفدف  اح تطو يد اةسَّ 

 
 نرجس اسماعيل

 شاعرة سورّية كردّية 
 

 
 
 



773 
 

 وقصائد أخرى  يل غليونهشعل اللّ أ

 
ورية الكردّية بدرية دورسن   الّشاعرة السُّ

 
 حالم و د سحاا نخانه تتساقط األ

 يأ قيوبقا تحوةت ةِّصا يم  بي  
 ووي  صهوم اةغياا 

 ه نتاا  حا  ييطم اال 
  أد كان اةطمفق ّليد ضفائم اةج ييأ 

  ا  تدَّ  ا  إاقَّ 
 وة س إفانها إبه  ستحيل 

 يل غييونه وبدأ راةبكاحإِّل اةيَّ أ
  طم غزفم 

   شاحقاظ ...
  قا ساظ ّليد قطماته 
 يطمق اةقوا ذ وفهما

 ئ ا نطمق األّلواا ونختبمنم رطفوةتم وقد ا كق  ذك  
 حدنم أن يصفِّقا أ  د  نمتِّش خو ا  
 ّلواا قا  د  تح األ ألنقا ت كَّ   نطيم  محا  

 وأن كان ذةك غيم إموم 
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 ّلواا ن تفتح تيك األأ يهم ......  كان  ا
   ناا ةيقا األ اوتتوته 

 تم تشاكس اةوتوه ّلبماحم را وأ كأطمم اة طم اة  
 كم تسكب قصائدنا  

 دم ةتحييها وي  اةجثث اة تج        
 إجا  األ وكم تخفم ن ووها  م توفج 

 
 بدرية دورسن 

 محبوبتي
 
 نم قان أ  حبوبتم  نا

 و نيد خيخاةها ّلدأ يطمق  س ِّم
 تيها راةاي اظ  أتالوب أل 
 ت ل اةِّبا اظ أوانتأم ةها 

   ص تا    ِّبق ز يمنا ي أل اة كان
 وان ةحضو نا قد حان األ

 ارأ كل سقأ رأنقم أحببتها كتبت وقد ّلو  
 نتامنا أ قم نت وقد نهايأ كل وام رأن  ونو  

 ويقيها  هايأ  س تُ واةق  وبيد اةبدايأ 
 ة  اةو ق  اوأنا يم تتسا ع 

 ةتتالوب راةاي اظ 
 حمف واةاي اظ تسبأقم  واأل
 ت ل اةِّبا اظ أن ةها ةتدو  
 

 بدرية دورسن 
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 مازال قلبي يرتعش
 

 كان  د اة  كد يو ها ...
 أن تخمج قيبم  د تيبك 
 تخمته وتأيبه  م كفك

 وتسيم  م طمقاته 
 ِّل فاال انك ةم ت 

 االتد ....كان  د 
 ان تم م تد انه 

 تد انه اةتم أكل اةِّث  قه 
 وتصغم ةقبضاته 

   اّليد اةقبضأ واالخمى 
  انو اال اس ك

  أد  ض  وقت طوفل...
 وقت طوفل تدا.....
 ةم يبصم  يه اةقو  

 ف................ .......

  أد حل اةشتاح ...... .....
 و ازال قيبم يمتِّش 

  هتمحاةم تدّ  رأن تيبك كان 
 ةم تِّيم رانك  أدظ قيبم
 وانت  اض  م طمفأك

  أصبح ي سح ن وع اة طم 
 وفقتام.... . .

 يقتام............. ........
 اة  ان تضم يدك  م تيبك 

 ةتبدأ راةبحث وقه 
 

 بدرية دورسن 
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 مقاطع شعرية
 

 بدرّية دورسن 
 

 ةيقمتس اصارم تدغدغ خاصمم اةصباح 
  يأطم اةصباح خجال 

 اةفماإاظ اةتم غان ظ وقها اتقحتها تجت م 
 وته س  م أذن اةييل : ارأ  رِّيدأ 

 تجيس وي  وتقاظ اةدقائق وتيوح.....
 تقتام قد يهديها اةطائم  فشأ

 ةتحيك  وبها اةذّ ت زق قبل اال تداح
 ةتضم رص اتها وي  إفاه اةقمتس 
 وتم م االقفال خيف اّلواا اةخجل

  *** 
 ةم يكد ةيشحوا  كانا 

  حييكقبل 
 وةم يكد اة طم ييجأ ةيِّزةأ

 وال الو اق اةياس يد ان تغص رأطماظ اةقدى 
  *** 

 انها نأطأ االةتفاف واالةتواح وي  اةذاظ 
 ةم يكد نقاك خيا  ةفك طالسم اةحيمم وتشتت اةفام 

 ةم يكد نقاك  د يقفض اةتِّب ود اةأيب 
 ةم يكد نقاك  د يِّيد ةيجسد استأا أ نيكيه 

 ةم .....اال اةهموا  د اةذاظ ةيذاظةم ......وةم......و 
 

 بدرية دورسن 
 شاعرة سورّية كردية 
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 المكحل السَّ 

           
ورّية نرجس عمران                                       الّشاعرة السُّ

 
 وذاا اةاحل 

  م اةثيث األول  د اةغ ضأ 
  ِّأ انها تيك اةد  

 قضت  ضجم ذكمى  
 بأ راةد م   خض  

  انساا اةامى خيف اةامى  
  ا ذنب اةجفد  

  م ساحأ  د وتد  راظ  اقصا  
 ذنب اةِّيد    ا

 اختصمتك  ال ح اةج يم  
 ن  ت اوتا  م غياا  واآل

 يف   تصاةحا  م اةطَّ 
 ز اةشمون  تسكد  كا ل حي  

 ل  د اةبكاح وَّ بم األ ِّانأا اةمَّ 
 أقمضقم  نامم 
 أو نّليب  رس أ  
 أو أنفاس ةحاأ  
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 بيم   يأد ّلُهتف اةمَّ 
 ذاظ  أد 

 واح  ناوةقم خفأأ ألسكت اةق  
  م اة ِّصم  

 أنيد   يأا ع أنيقا  ال  ا م   ق   ةم يبقف 
 ةحاأ  حيل  ست مم  
 كقت  م يدّ اةِّهد 

 إمبت اةو اح حت  اةفقاح  
 أّ توع  اغتال رطد األ ض 

 حت  اةته ك نون وقاح 
 الم  يا صانم اةاحل  م تفد اةس  

 اك وا تحاف  اي  
  تيك اةحمقأ  اونظ اة ذاق 

   غدظ صيبه  حت  
 اةحطب واةفحم واةج مم واة وقد أنا 

 يأتاظ اةجسد    .. ةو ةهيبا  زننم  قك
 وح رِّدك أ ول اةمُّ 
  حاةأ    ال

 واكب اةخاطمم  مم  مم  
بمم ووفبمم   يكفيقم أن أصوغك وج

 ة  غيب أنت ا سا م  د  اض 
 أ أنا .واة حط  

 
 نرجس عمران 
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 كان طيفاً 
 

 وحيد ة حت طيفا  م  د نقا  
 نغدغتقم اةفمحأ رأصارم اةهام  
 ناوةت اةشمون  د اةوقت كيه  

 وتيست أستقبط ا حساس  م صدق  
 أقمأ اةخفأاظ  م حقيد 

  م إوق 
  م أ ل 

 تِّيقم أ تدّ  ال ح اةغبطأ  
 أتوسط حضد اةخفايا  

 أنشد اةسفم وي  تقح اةِّطم  
 ةق أل زتاتأ اةِّ م  
 متوع  رشمح  د وبق اة

 نا نم  اةسطو  تقانيقم ّليهفأ تائم ... 
 أن أطِّ ها  زان اة ق    
 كم تتخم  رِّ م  د ون   

 ّلدال  د اةضائم    
 أ توك رِّثم أطيا ك  ا إئت 

 وتشا   م نسيس اةقبض  وحا 
 اسكب حضو ك اّلتسا اظ  

 وي  إفاه اةيوم   
 اتِّل صباحك  قدى راةأبل  
 وظهمك صاخبا رجقون ةأاح  
 وناظ  ساح  يقطق اةغمام  
 وةيال وي  إماإف اةوة ه 

دل ّلال نوانم   يمخم وفم م اةسُّ
 و...    و... 

 وكان طيفك  ا  م  د نقا . 
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 قصيدة أمل
 

  ا أت يه  د و م ؟!! 
 يطا نه  وفصطانم وفهز ه اةسالم  

 أيا ه  ستمسيه ةوئام  ستبد   
 وسقواته تتقأل ّليد كفم األ ان طواويأ  
 يهم قا  يه خضا  نائم ةسِّانم  و قأ 

 و صوةه األ بِّأ  ....
  تشاركأ رحيام ّلهيأ اةطيِّأ  
 اة قبه  م حقجمم اةِّصا يم  

 وزتاتاظ اةِّطم كوؤس اةو ن 
 ووي   فا ق اةوناع 

 نصيقا أقواس اةيأاح .... 
 وتهما اةقهاياظ اةسِّيدم  
  د اةأصص واةحكاياظ  

 ةتأفم يو ياتقا ... 
 هللا وي  اةقفوس  ا أ ووها ؟!
 وقد ومشف اةو ن وي  أ واحها 
 هللا وي  األناقأ  م اةحسد ؟!

 وقد ةبست اة ال ح  د أسها حت  األساس  
 نكذا ركل اكماه واختيا   

 تقح  اةبغض تانبا قصي ا  
 والذْظ اةِّداوم خيف تد ان اةقسيان   

 ال يقال  قا اةبؤس ... 
 ونحد سطو   م قصيدم أ ل 

 ةد تختمققا   ماظ غمبأ وضياع 
 ونحد نفمجن االّلتسام وج نا 

 ونأطف ّلتالظ اة سماظ .... 
 وقا يغما  اةحقيد .... 
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 د ج اّلداع   قحد نتبهمج اةج ال  ّلت
 يو ا رِّد يوم .... 
 تِّز قا  اةحيام .... 
 أةحانا خاةدم   م أغقيأ  د سكيقأ اّلديأ   

  د حديث  اح  وي  ةسان صباح  بيِّم  
  م أذن اةاون .... 

 يا ذاك اةشهيق  اةذّ  أن   اةهوى 
 حت  سكققا  أنفاسا  د طهم 

 وبق  صد ا  م أتساننا ُو دانه اةط قأنيأ  
  د  ضا   وصموحه نشوم  

 واخت ا   د ققاوأ   م خواّلم اةيأيد ... 
 آه  ا أّلهاه  د ز د   

 كم نو ّلديم نذا اةحيم  ؟!  
 اةذّ اختمق حاتز اةخيال 

 ةيواكبقا  سيمم اةوود ةحاأ ةحاأ  
 ةيوا يقا اةيأيد ...أ ان  واودم 

 وي  اة وود   ا أط كونو 
 و تفائيوا خيما تجدوه  

 
 نرجس عمران

 

 كهة وطنن
 

 وقد ا ييفح اةحب 
يدم اةحبيب األس م     تج

 وتقتأم األ واا  ةه  
  قها سقدسي أ اةيون األخضم 
 تتسم كوم اةسكيقأ  م  وحم 

 وفشمق  جّم اّلتهاالظ  د  ضا 
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 تغدو اةحيام انسياا  ووأ   
  م كف اةأد  

......  ال نمتّو   ونمتّو
  د سيسبيل  غد  ث م  

 ظالل  د حأيأأ  
 تطأ أقدام حيم غا ق راالنتاا   

 وفشدو اةحسون صباحا  غييا 
  م نيل  يموّز اةقاهأ   

 ويون اةوود اغمو قت ن ووا 
  د  مح  ذنب راألّلديأ   

 وقد حط اةمحال  م اةقفوس
 ونغدو...

 نم .... نو ..نم...  ونحد   
  و م  م وطم اةو ن  

 أ خبيال  م خ ائل اةوتون 
 و وض  وا  أ  
 الم  م احساس س

  يحبقم حبيبم ّلذاظ اةقاهأ  
 ناهأ وتون إا خ   

 ووز  دّو ... م صدع اةاون 
 واةياس يد  اة ا ق  م حيق اةقسيم  

 ونبض  صا خ  م  وح قاحيأ  
 واةغيم اة بيول  م س اح صيفيأ  

 و اةج ال اة ِّسول  م ويون اةحب 
 واةحقان  اة يفوف  م ةهفأ اةوةيد 

 و... ناهأ وطد   
 

 نرجس عمران 
 اسوريشاعرة من 
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 قصائد

          
ورّية الكردّية فدوى الكيالني                               الّشاعرة السُّ

 
 خيط اةهالم 

 اآلن رِّيدا   نف ت دَّ 
 صيغت  قه أحالم اةج يم   مف 
 ...  دائد  ال
 ...  أواةم ال
 ...  مح  ال

 نيهاظ يو ا  ةو أويد 
 اةوطد اة صان  سكيقأف 

 عف أرِّد  ا توز    م  
 ذراا. ه  د تمحج   وقف 

  *** 
   األ واح األنيأأ

 فف واةوضاوأ تمتدّ  ياا اةز ج  ال
 أ  د يحتاج اة  او ا   وحه    
 ...! ّلها  د خماا  ا حلَّ     

  *** 
  ..أقا ةياذاج كم صفَّ 

 ! .. كف 
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  *** 
 قال:ال قد 

  لح اة دى   لح  داه 
 ّلل  لح  يه 

 ال قد قال:
 ة ديقأ قد تستباح 

 قد قال: ال
 وفأول: ال 

    د اةأ محج وح  م اةزَّ النهزام اةم ج ال 
  اةهباحج   م األ ضج  وحج النهزام اةم ج  ال

 ال :وأقولُ 
 يهجمنا اةو اح ةيذاظج 

 تماه  ر ا تمفد و ا كم تستألَّ 
 ال :وأقولُ 
 : ال وتأولُ 
 : ال ونأولُ 

  .واةجفاحج  أج وي  اة ذةَّ  نقامُ   ال
  *** 
 ع  وحم: ييد تتوزَّ ّليد  دف 
  وأسئيأ   صقِّقاه  د ننشأ  ذّ أ سقا اة  
 اةيه   ذّ نسيموغدنا اة  
  د يأيد  رخطواظ       

 تا كيد و احنا  
 ....! واةخوفج  واةحدونج  األسيجأج  وطأمف 

  *** 
 نم نها اتم 

 م تخمج  د  همتان اةد  
   طفال  أ  م إكلج 

  ب  وتمق    وخيام  
   و  ان    د خواح   وبما   
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  اةوقتج  سيممف أ تالُّ  وقا تم
  دى  فتوح اةِّيقيد  حيثُ 

    م انتاا ج  حيث أ ض 
 أ األحب   ظاللج 
  مأو  ونيمك نتيأ حيثُ 
 سأ اة تيب ج  يو واةط  

 إجا .أو  و ساحاظ  د تماا 
 

 ..  رسموأ  
 اظ تتجاوز  وحم اة حطَّ 

 م اةِّذا  ج أ وصوظُ 
  غفأ أ

 و فحان 
 و اح

 وننشأ
 اظ تِّبم اة حط   حيثُ 
  وحج اةم   كسم
  .... !إمح غيم اةفماغ وال

  *** 
 اةم  اةتم أ سيتها تكف نديَّ 

 ذاظ وإم أز ق 
 وذاظ  قديل أح م ةشِّمّ 

 م أ سك  وةففتها  م غالف حب  
 ا  مم حأَّ صا ظ سك  

 ...! آكيها وال تقتهم
 *** 

 ألنك صمظ رِّيدا  
 ألنك صمظ غمفبا  

 ك ا اةيحااظ اةفاتقأ 
 ّ    انا   تذو
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 وإوكا   غيارا  
 اة سا أ  اّليققا  رأِّم

  يئك وأنا كقت أن قت 
 أن قت  وحك

 أن قت ضحكك
 أن قت قمبك

 صوتك نسغم 
 وطيبك أت ل  ا كقت أ يك
 تض خقم راةحضو  اةفمفد 

 تستيها  د إفيف 
 و د وبماظ 
 و د أقحوان

 و د ز قأ  م اةاالم
 و م اةقبض  م خا أم 

 كم تحوةقم طفيأ أتِّي قم 
 ان تاد. أو أكون 

 وةاقك اآلن صمظ رِّيدا  
 اةِّتيد ةتقها  م أساطيل تيشم 

 أحاول أن أت اسك 
 كم أصمح أنم نسيتك 

  ا ودظ أذكم إيئا  
  د األ س 

 واآلن 
 غيم سواك 

 ّلت أن ك أنم ا تاست   وةاققم
 انهز ت 

   ا وان  م  كقتم 
 أن أؤنّ نو ّ 

 وي   سمح ةست  يه 
 تدوزن ايأاع  وح تمبت 
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 طوفال  ..  طوفال  
 وي  يدك اةحانيأ 
 وقد ّلت  كمنأ 

 أن أنانّ
 ر لح   م

 أوب لح اةموح
  يئك
  يئمف 

  ازةت حا سأ اةِّهد
 قد سطمته يدّ
 ذاظ يوم ت يل 

 ح يم 
اةموح  أنا  يذم ف
  ازةت وا أأ
 أن أويشك

 أّ كم أويش 
 ك ا كقت تِّهدنم 
  م طفوةأ و مّ 

 ّ  صبا
 ةام أتخييقم  م نناك 

 وأنك ذاك اةذّ
 كقت أطمق راا  واقيته 

 راةفجاحاظ 
 واةضحك
 راةه ساظ 

 ألنك  حو   وحم 
  وطد قيبم 

 أقون خطاّ اةيك
 و ازةت أذكم وهدّ

 و ائأقا اةهائالظ 
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 ن م  رحبم
 وكان اةج يم  أوك نقا  م ن م

  م  سا اظ  وحم 
 خطاّ

 وإوقم  وةهفأ قيبم
 أّلمباس ك كل كواكب و مّ 

 أنيم ك ا اةطيم حوةك
 كم أست م 

 أويشك 
 كم أستشف رأنم أويش 

 حأا   أويشك
 ألنك سماةوتون وتونّ

 سحماةوتون كأنك 
 كأنك قبيأ  وحم 

  د صالم  و ا
 سوى  وق سجانم  د يديك 

 ألنك كقت قمفبا  
 ألنك صمظ رِّيدا  
 ألنك صمظ قمفبا  

  ها انقم اآلن صمظ أويشك 
 صمظ أويش اةحيام 
 ك ا ةم يِّشها سواّ

 يا وطد ... 
 يا وطقم األوام . 

 
 فدوى الكيالني 

 كاتبة وشاعرة سورية كردية 
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 قبل الحرب بخطوة

        
ورّية الكردّية                                 نارين عمر الّشاعرة السُّ

 
 قبل اةحما رخطواظ 
 كقت أتقف س اةوطد  
ن و فد إهيأم    يتجد 

 ز يّم ُيبِّفث  د تديد 
يف يفيض راةق هم  م قيبم    اةص 

  وةيدم  وا د   قه تقبجس اةق بم 
 خمفف  وحم تخضم  أو اقه اة تساقطأ  

تاح يحم    اّم   نفح اةش 
  د صأيم حموف تائهأ 

   ونسمفقها ذاتم  ّلقمتس  اةم بيم يقِّشقم
 ُقبفل اةفصول ّليد وقاق وإ  أ وتد 

 تغّم قصائد اةِّشق   
م    كم تيثم تبيد خاطّم اةوةجه رحس 
ِّم   كقُت أتالإ  وي  تقاحم اةش 

ِّماح    م تي أ تِّتيم اةوانّ اة قسوا ةيش 
 أستبدل اةجقون راةت ِّأ ل  

 أتخب ط تماا األ ض  
  م ةحااظ خيوتها راةس  اح  
 أنأش وي  صخمم األ قي اظ: 
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 وطقم سي د نفسم وأنا ذاته اةسي دم 
ت اةوطد    رِّد اةحما رخطوم تقفس 

 تأي أ إهيأم راألسون  
 ز يّم نطل األح م  

  صول اةِّام تأوقِّت  م اةم بيم  
 ط ِّا   م كقف أّليض   

  وتئت راةم بيم يصا ع اقا أ تبمف أ  
  م  التئ ز همفم وقحط 

 ّلته أ اضاوأ ضمبأ اةجزاح  
  م  يِّب اةوطد.

 
 نارين عمر  

 عين الفؤاد                        
 

ُّ ُ ؤاُكْم وفْد ويونررررم ررر                          غي بف اةق أ قفضف ْنمُ  وف   راةبِّررررررانج  وييقا اةررررررد 
زفقررررا  يت ق ررررر    اة تصرررررانّ اةأديررررمف  األْةررررفف  يْقشدُ                             اْنبفمى اةط يُم حف
  اةِّبررررررانج  أل رررِّالج  اةُِّْجررربف  تْمسرررمُ                             وزنو   تتبررررراك   ررررم خشوع  

 ن   م ورررز  اةق رررروانّ اةرررروج  و فسولف                           كقتف ةررررم خْيررمف خييل  أت ق ررررر 
ي جرررما   و ِّيقررررفرا                           و  يأا  كقتف  م ةْهوج اةحديررررررثج    اةت قرررررررررانّ ةفحْرظف  خف

انج يو ا   ْنُم ةيحس  نانج  راغتيرررالج                       كيفف أْصغف  اةد  ِّْدج  ررررم وفْأنج اةررررروج  اةس 
دا  ال  وحف  يررره سف وحف  وتمْكتف                           غْبتف  يقررا تف   األيرررررانّ  احج   م اةررررم 

  واْنفرررررمانج  رحيررران   نفسررررم شف  ومْ                          ّلمفْحب  وا تالك  تِّْتفيم اةِّْمشف 
  اةفرررررررؤانج  سْهمف  يررا اةغرفرررردج  و  يق                      أنتف حْيُم األ سج كقتف يا  فييكم

وفانررررا ْ ضا   اةوْنجف  ونزفد                               تِّالف اةيومف نصغرررم ةهف   ات أررررانج   ررررم وف
ب  ال يقس  نفوفاهُ    إرررانّ نْغ ررررراظج  طائرررم   يفْقسف  أفوف                          واة حب  اةصَّ
  واّْلتجِّررررررررانج  راةت قاسم نفوفانا  رررم                       يا وزفزا  خْيُت أن م قْد أتواُ 

ْايفاْ ّلْيدف أن   شف   ازنيرررانج   رم تبدو اةِّْشقج  و يررررول                          اةق ا ف تْس و  م حف
وحج يا طيبف األقاحم ْبمج  رشيمف  يا                     يا إأيقف اةم    ُ ررررمانّ ةيلج   ررم اةص 

ّف  دف اةق أّ ُ ؤاُكْم وفْد  ؤا   ُ رررررؤانّ ويدج   ررم اةخْيدف  ةتقررررالف                           أْرِّف
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قِّ                       حياء الّشو 
                                
 نارين عمر                                

 
ْوق  ةطيف  حائم   قرم إف   اةطَّيفبج  ّلدونج   ْامّ   ررم غاصف                             نفجَّ

ررُد  رررفف يْقشج غج ييرلف  اةُِّرْذ ف  يْض مُ                          اةحجسَّ اةم نيفف اةشَّ بفربج  اةض    اةس 
كف  ررْدوج  وتضرم ْوتف                           حيدف نرررفاغْيتف اةق سيرررمف وْتررردف   اةط رَّررمفاج  ةشف
نرررررا ْفررحف وتمُتو ون  ررد    ررررررم وةجأررفاح                            تْطيُب اةص     ْمتفأررجبج  غف
فرررا ررُل اةُغْفمانف  ق ررررا واةص  م   ةذنرررررواج                            تْأ ف   ُ ْغتفرجرررمجاج  نرررانج
ررردف اةبفْوحج ّلجرجه ا   ج رررْد ّلد  ررربج   ْكتفرو   و ررررؤفانّ                            ةفررررْم أتج   راةِّفجف

قم ْيررررمفاُن قررررد أْنِّفشف رربف                           ُسْؤُةكف اةحف ْتردف  أْةهف رمج   اةوف رربج  رحف   اة يهف
ررحف  يفراحج  ُّلرْمنف  ُ رْاتفس                      يْهتُف اةرررونَّ اة جْيررمف اةجانج ربج  اةحف   اةأفشج

, تتدْاوف   رررهاأْطررمفاف اةق فسف ْأ ف                يقتحربج  اةرذّ اةبالف  طْ أنف                        سف
احج  ُ ْستفجيبفرا                         نْبُض  وحم صا ف يْهوى اةبفيفهف  ُحبج  ةقجردف   اةس 

جرررررجل   ررمج  ةجرجرفا ج                             راْختجرررررماق  ةهفسيررس  خف   اةُ ْحتججبج  اةأف ف
ردج اْوتفمفضف  ُه اةوْتدان  ف ْحرررردف   ُ ْمتفأررررجبج  يفأجررظ   رضف يرم                            وف
ا  كاة ييثج ةفْحظف اةفررفرْو مج  تَّر   يفْقتفأم                          نائرجررررجف تفربج  صقوفج  إف    اةِّف

ترمةفْيتفقم  فرررُح اةففال  ّ                            رررم  فْو ف بج  تف فمفاظج   جدْ  تفْاتفو    اةغفضف
رروفى  رمجاج  ّلررون    ا ْ رمف  تْشفررمُ                         ةْم تارررْد  ْسكونف ةب م واةجف   سف

رربج  ّلجيرفرم   اةغرفرمَّ  تفْصطيرم                        صرررررْوبكف  ُظْهمفا    ةفقفثررْمُظ اةق ْجرررمف  غف   اةش 
رروفى  ُوقررررم نفْ ُس اةهف رررا يْمنف رررررر  وطُأررررروُس                         ان  ف اج  اةُ ْيتأف   واألنف

 
 الّسْؤُل: الطّلَب  -*

 الجوى: الحرقة وشّدة الوْجد -*
 َسر ب: ظاهر  -*

ب , يْستجب : حرّك آخرهما للضّرورة الّشعريّة. -*  ينتح 
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 وطني الّنشيد األكمل                 
 

 نارين عمر                                 
 

لج   قذ  اةون   صْفوج  وْمشف                           وطفقم أنتف اة ييُك اة ِّْتفيم    األو 
ن كْقتف رجْكمف اةاونج  م  ْحمج    فُوْنبتف اةق ْطقف نْحوف األ ثلج                      اةد 
  أْك  لج  ةقشيد   وْزف   خْيمف                             م  فمج اة ِّْ و مج كْد نائ ا  
كف     اة خ يم اةز  انج  حْضدف   تبتغم                         واةوف ى تْحبو ّليْطف  نْحوف

مف تاتسم اةحْيمف  بيِّا   ّ                          أْخضف    األ فلج  ّليم   اةد ْفحف  تمتو
كف     أْت فلج  وْقفوان    م أ فال                             واةغفُد اآلتم يقاتم زْنوف

لج                           وفوا م ةيهوفى وْ ضف اةهوى   صْواف وْيش  رشمّ  أْ ضف
كف واة حب  اةط ْيُق يبغم  ُث اةق ْغمف ةيْهو  أْ ثفلج                          ةفْهوف  يْيهف

  أْإ فلج  ةونان   وو اح                             يْمإُف اةِّز   دانا  ةيجوى 
ياح األ ثلُ  طقم أنتف اةض     أْةيفلج  ظالم    م ةشموخ                             وف
ْيق   اةبْدحج  ةْحاأف                          تْمسُم اةبجْشمف وي  خد  اةوةيدْ     أْنبفلج  رخف

لج , أّله  اةحق    ةمنيدج                             و  اُه اةم ْغسج تِّْيو وْنقفكف     أْودف
  األزفلج   قذ  األ ضج  وأنيمُ                        يُض نْبمج ا ْنسج  قك انبفجفسف 

   أْوتيم ومش    ّلْهوج   م وأنا                         وطفقم أْنتف اةحبيُب األوحدُ 
 اة ْكت جلج  اة ْشمجقج  ةيز  انج                    كم أغق م: وْشتف يا نْبضف اةُِّال

 
 نارين عمر 

 أديبة وشاعرة سورّية كردية 
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 وحصراخ الرُّ 

       
ورّية ليندا الّسعد الّشاعرة                                   السُّ

 
 تضحْك ...تأهأْه ....

  يحسُدك اآلخمون   
 نم اوتانوا وي  ذةك 

 وأنت  ِّتان  أن تاون تبال  
 وتسما   د أ ان  

 و التاتفم ركونجك ذكما  
 ّلل  تال  

 وتبتسم    تِّضُّ وي  إفاهج األةم 
 تقتفُض  د اةجماحج وتهدأ 

 وُأن جُك أنه  وألن م أويُم سم ك
 اتت م  د صماخج اةموح    ا 

  د أةم  وندوا  
 كانت  م سباظ  طوفل 

 وباةمغم  د اسدال
 ستا م اةقسيان وييها  

 استيأاْت  م خمفف اةِّ م ..
 تمتديقم اةآارُأ..... وقد ذةك:
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 وأإُِّم رصوتك كسياط   تجيُدنم  
 وتأوناظ  تخقُق حقجمتم  

 أة يُم قهأهاتجك ود خد ج اةمفح  
 أخبُئها  م ُق أم اةموح ةيوم  آخم 

 ةِّل  اةد م  يها يجف   
 واةقزف يتضاحل  

 وتخ  جُمنا راةُحب ج صيواتم  
  يقبُت وييها اةحبق 

 
 ليندا السعد. سوريا

 

 كن أي شيء!!
 

 اةغيوم    ا اةضيم أن ظييتك
 أو أ بك   شاك اةضباا 

 أيها اةغمفب اة شمع راةضياح 
 ال تي س حد اة سا اظ  

 ال تقزل ود صهوم تالنتك
  م تز  اة جهول

 .. توا ى 
 كد التئا  

 ال تتخط  األسوا  
 ..  حيد غفيتم

 كد ن يأ يتِّا ك األطفال ألتيها
 وال يستطيِّون ا تالكها.. 

 ةهفتم وال تقتهم..  كد  حيأ تبدأ  د
 نج ا  صِّب اة قا .. 

 ..    ستحيال  
 كد والنم  تِّسمم  م  طيم قصيدم.. 
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 و ِّزو أ أنزةق ةحقها وي  كتف 
 ..  قوس اةأزح

 ... طمفأا  
 كد نبِّا 

 انتاا ا  
 ونوقم أتِّ د رأداسأ ويقيك..

 أتوإح رطهم  ذاذك
 كد أّ إمح.. 

  أط ال أ فدك إهارا  
 يقطفئ  ان وانق األ ض 

 
 ليندا السعد 

 آفاق جديدة
 

 اةصد ذةك اةشمُح اةأارُم  م 
 يشدنا رأوم   

 قائال  اياكم واالنسالخ 
  اةبأاح ةي حبأ   

 وأحيانا  يطيُب  ق ا 
 أن ُنخيط إفانقا رخيط  وإّلمم   

 ونسد  آذانقا راةطيد  
  دويا  أن  اةسال أ  م اةص ت.

 وآخم ... ُيأيُم  م اةمأس 
 يصمُخ  يقا   

  د واش صا تا   هو  يت  
 ة  غيمج  سا   اانحم وا 

 واّلدأوا ّلمسمج آ اق  تديدم 
 ونحد !... ّليد  أصيتيد. 

 

 ليندا السعد
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 هي ذات األنثى
 

 واصفأ  نوتاح وصفْت ّلموحم 
 وحط ت  ْحيها  م قيبم 

 رِّد نفح وقاقاظ   زففأ 
 و حيق وشق   

 ةطاة ا ظققُته  اح  سيسبيال  
 تف  د حأول   يمّو  ا
  م نفسم 

ل اة   ستقأم  كقت أويم أن ه   ا  سيتحو 
  د اة شاوم اةخاوفأ  

 رِّد أن كانت األ انم  تموأ  راةمتاح 
 أ ا اآلن  اي أ  تضما ّلقيآن اةجسد 

 وويقاُه  فأوحتان   يُد األ لج  أطووأ  
 وحواُسُه  شيوةأ  

  أ  رأايا  مايا  حط  ةم يبٓق اال  
 أخاُف أن  أت ِّها  

 منم رفجِّيتجك ةئال تذك  
  د  غبأ   م اةحيام  تْأتُل  اتبأ  ّلم 

 ةيسْت غمفبأ  قصتم 
  أنا ذاُظ األنث   

 ...اةحبيبأ  ...اة ِّزو أ  ...األغقيأ  ...اةيوحأ  ...اةأصيدم 
 اةتم كي  ا استفاقت وي  صباح  ...األ ض 

 تاح  د يغتصبها راسم اةحب 
 وكي ا ُوةجدْظ  د تديد 

 تاح  د يأصُّ تدييتها تحت  ايأج اةحمفأ  
 

 السعدليندا 
 شاعرة من سوريا 
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 رذاذ الجمر

      
ورّية                                   وفاء دالَّ الّشاعرة السُّ

 
 كم أفْن جسف  م ُأذنيكف  

 اصِّْد إأنم 
... ْوعج زنو جكف ناّ   واح ْل  م  ف

  أنا... ال أ غبُ 
... و ا ُيشبهها   ال األ ضف

...  أْن تس ِّقم  يكف
 يقاّليِّم تشتاُق اةيكف  

مُّ وأيأم  ... وسج
 ...  اصِّدْ 
 ت طمف تيك اةغي ُأ ذنفبا  كم 

لف حمف    يا أو 
لْ    م تهييل صماخم األو 

 
 نا... ق ما ...

  م اةحْيممج صمُظ اآلنف أنا... 
 وغقاؤكف حوةم 
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  م أنحائم  ُيوقُظ أإتاظف اةشهومج 
  أصِّْد...

 رحدائقف كاألسطو مج 
 ُتموى  د  احج اةاو م...

ُف  يكف  كم أإتاُق...  ةج ا يفِّْصج
 ُقمبم...وففقأى 

 
  أنا ُأسمُج  م اةو نمج 

... وحي ما  إِّاعف اةِّطمج
 أفتهي ُأ...  م اة ِّق  األت لج 

 وطقا  ةيدفح
 ةم يوةد رِّدُ  وآياظ  ةحقان  

 أنا... ُ ْذ ونَّوْتكف 
 راةق ا ج اة غسوةأج راةأبالظج 

 وباألسما ج 
 ...  خيُِّت ويمَّ حمفأفكف
  اصِّْد ةيتاوفد اةثانم 

 
 انم ُأحصم اةقو ف  

  د نفذفيانم...  سُك  ا يتبأ  وأُ 
 ةد أغفو... اال...

ّ  ّلقشيدكف ونوف  ُد تسد  ُي س 
 

 ّلمذاذ   د ت م   ...ةد أستيأظف... االَّ 
 ُ متانم يخطف  م تيك اةيهفأج 

 
 وفاء دالَّ 

 شاعرة من سوريا 
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 أنا إنسان قبل طائفتي

        
 الّشاعرة المغربّية زهرة الّطاهري                               

 
 اةامه واةايم
 اةِّيش ةيس  بدأ 

 واةحيام
 أنا  م أّ  كان نو أنْت 

 وأنت  م أّ تغما يا  ثيم أو ذاتم 
  ال  مق ّليد االنسان واالنسان 

 سواح راأل ض او راةهوفأ او راة سا اظ 
  ال تتبانم ويم راةيغأ 

 وال راةصالم 
 ال تأم ويم اةحموا 

 راسم وأيدتك 
 أو راسم وشيمتم 

 أنا انسان قبل ومقم ونيقم وطائفتم 
 انسان أنا 

 وال أويش ّليد اةقاس 
 اال رإنسانيتم 

 
 زهرة الطاهري 
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 ليس للظلم أغنية
 

 زهرة الطاهري 
 

 )من يوهمك بأن  الّسواد وجهة نظر

 ليس له عيون

 حتّى تصح له الرؤيا (

 

  ه ا يكد 
  ازةقا نغمس 

  م اةأيب األ ل
 و ه ا يكد 

  ازةقا ن شم 
  م اةد ا األول

 نذا اةخماا اة صقوع 
 اة وظ  د نوام 
 وقانم اةأيد 

 ةد يجِّيقا  يجأ اةأبح 
 وال وطقا ةيخيبأ 

 واةهزف أ
 

  ه ا يكد سيأتم صبح 
 يِّانق اةتمبأ اة ستأي أ 

  ه ا يكد 
  ال ّلد أن يصيم 

 حيام كمف أ  ةهذا اةوطد
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  ه ا يكد 
  ازةقا نشِّل 

  م اةِّ ق  تييأ 
 

 و ه ا يكد 
  ازةقا نح ل 

  م األ ق أحال ا ت ييأ 
 اة أصون نذا اةايم 

 ةد يجِّيقا  أوى اةيأس 
 وال طمفأا طوفال 

 نحو اةِّدم 
  ه ا يكد 

 ةد نتمك غصقا 
 ّلال طيو  

   ا زال اةو فد 
 يضج أ ال 

 و ازال اةقشيد 
 يتونج راةزنو  

 
 ةأد  أيقا  م أول اةِّ م 

 اةضوح
  م اةغ ام  وةد نحيا

 ةأد تِّي قا اة شم نحو 
 وةد تفمضوا وييقا اةو اح  م األ ام 

 أحياح كم نحيا ةأد وةدنا 
  احتفاوا ر وتام رِّيدا  وقا 

 وود اةح ام 
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 ةأد غقيقا ةيحب 
 وةد نغقم ةيحما 
 ةأد غقيقا ةيحمفأ 
 وةد نغقم ةياالم 
 ةأد غقيقا ةيحق 
 وةد نغقم ةيايم 

  ييس ةياالم صوظ 
 وةيس ةيايم أغقيأ 

 
 زهرة الطاهري 

 شاعرة من المغرب
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 عيناكِّ 

          
وري شمعون يوسف الشاعر                                            السُّ

 
 وحدنا

 اةبماّ  تشفم  
  م ةحاأ  د تقون      

 
 وحدنا

 اةم اح تصدق 
  م ةحاأ  د سكون      

 
 وحدنا

 ويقاك تحيم  
 واإأا  

 يهوى اة أل  
 

 ةيس سما  
  الكم  يا
 ويقاك ناح وبالح 
 

 اظ انتاا   و حط  
 فماةس    ا حل  كي  
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 جد اةش    ا حل  كي  

 ا  ةيس سم  
 يا حياتم 
   ويقاكج 
 اةِّصا يم   تجِّلُ 
  د حوةم تحوم      

 
 يصبح ةيأيب  ِّق  

   اةغيوم تبتسم حت  
 ا  ةيس سمَّ 
 ه ةغز أوجز ود  ا   ويقاكج 

 طيقيأ اةِّيد 
 ماا وحده اةت  

 ! يحكم قصأ اةِّشق  ةيِّيون 
 

 شمعون يوسف 
ويد  شاعر سوري مقيم في السُّ
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 قصائد

         
ورّية   د. ريم شطيحالّشاعرة والباحثة السُّ

 
  م ذةك اةُ يتفأ  اة فهجو 

 تفأبفُم صالم  ةم ُتتلف رِّد 
 انشقَّ حجاُا اةهيكلج نقاك 

  سج وُصيجبف ضوُح اةشَّ 
 وي  قائ أج األس اح 

 ييأ و د تيك اةي  
هج   يفقأى اةحبُّ ّلقفسج

 وقج رِّيدا  ود ُ تالزج أج اةشَّ 
 ِّماح وفستأيُل اةشُّ 

 قيُس قيسا   ال 
 وال أنا ةيي !

 
 *** 
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مُ هُ   يفِّتأُيقم حف
 يأسُمنم 

  م ذةك اةقَّص
 وفتمكقم 

  فشبونأ  نففسم 
 ّليد أن أكونف أنا 

 أو تيك اةغانجيأ  م اةأصيدم
 ّليد أن أكونف 

 إهمزان اةموايأ
 وشتا  

يسأ   أو قجد 
 وبيد أن أكونف حُي ا  
 أو أن أكونف حأيأأ! 

   فد أنا؟ 
 

  *** 

 اإلله""رسالة إلى 
 
 ها ا ةه  ي  أ

ك  انزل قييال  ود وفمإج
 ةجتفمانا نحُد اةصغا  
م   يفأُتُل رُِّضقا اآلخف

 أيها ا ةه  
 ةم نفُِّد نماكف اال   م اةُاتب 

يسيد   و م أفيأوناظج اةأجد 
 و ِّجزاظج اةتا فخ .. 

 ُكلُّ اةاالمج أصبح صغيما  وييقا 
ي أا  وي  احتجوائجقا   ضف

 ُكل ج إمح!اة وُظ كان أكبم  د 
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 أصبحتف كاةُحيم 
 تت ان   م  قا اظج األنبياح 

اةس اح  وأساطيم ج
 أيها ا ةه 

 إِّبم ي وظ 
 وطقم ي وظ 

 أنا أ وظ 
أاّلقا؟   اة   ت  وج

 ةم نِّد نمفد تُف احا  وال  ِّم أ 
م  وةم نفهم يو ا  ال اةخيمف وال اةشَّ
  ف فد ُيخمجتقا  د ُق ُأم ج اة وظ؟!

 اةِّاةم أت م ةأد وف ج قا خطايا 
نا؟   أف ا  جد ُ خي جص  يفح جل  مم ُأخمى أوزا ف

 أيها ا ةه 
 أنت نقا؟ 

 نل تس ِّقم؟؟؟؟؟؟ 
 

 *** 
 

 سأبقيك سراً 
 

 وفسأةونقم ةج فد أكتب 
 وال يِّم ون أنكف  وق اةتِّمفف

 وأن  رِّضف اةجقون 
 ال تاتبه ةغأ  

 وال يِّدل ّلمس ه توصيف! 
 ةج فد أكتب؟ 

 وكلُّ اةاالم  مايا 
 ةموحم
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 اةهائ أ 
  م نوامج اةِّشقج 
  م س احج اةفجامج 

 أ سُم يديكف 
 قي ا  ةيحأيأأ 

 ّ   جحمارا  ةجسد
 ةقشومج اةخطيئأ 

 ُأرِّثجم حموفف اس ك ّليد اةسطو  
 ُأإهجمك سيفا  وي  األومافج 

  د نا   ونو  
 أكتبكف أةفف سؤال  

 وأةف تواا
 ونم يسأةون 
 وال يِّم ون 

 ان  اةحبَّ يأتيه اةتأكيد 
 وتستثيمه اةشكوُك واةاقون 

 ونم يسأةون 
 وأيضا  يسأةون 
 أ ال يأمأون؟ 

 
 د. ريم شطيح 

 أديبة وباحثة سورية مقيمة في أميريكا 
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كِّ البعيد  ظهر 

          
 الّشاعرة الجزائرّية ن سيبة عطاء هللا                                         

 
 كقتج اةحألف حيد ُتغمفقم اةفز اواُظ راة احج   

 حت   تأكيفقم 
 وكقتج يدّ ة  ا يقتهم  م ويقمَّ اةأ ُح  

قم اةحف فا اظ   وتُِّض 
 أفنشُّ رجكج وي  اةاونج وأغط م ركج واا م اةِّا فأ.  

 
 أختم اةغاةيأ اةوحيدُم اةتم أفخُمُج ألتيجها  د واة م   

 وأ تُح ةها اةبااف وي  أسماّ  نون أن أت ِّفها  
 وكُبمنا ةُتصبجحم ُويبأف األةوانج اةتم ال أ تُحها  

 اال  أُلإانجدف اةحكاياظ 
ُل  ِّكج وي  اة اضم  د اةق ا ذم    وأتطف 
 اةتم إم وفها ُخبُز اةجيمانج وي  اةذ اكمم

اخد  قدُ  يسأ  اةز بدمف  م ُخبزج اةُفمنج اةس   سُّ خج
 ونسمُق  كانا  د أسفلج اةط اوةأ  

يام    م  ن سُح اةاجذرأف ون د  ةسانيقا ةُقأقجمف أ  هاتجقا ّلتح ُّلج اةص 
نا     ونضحُك حيد نديم ظهمف
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 تحتف ياقأج اةفستانج اة بي يأج راةيُِّّااج واة اح
طح ونِّوُن كبيمتيدج نتمق ُب   اةفجتيانف  د ُإم أ اةسَّ

 ونتشاتُم وي  أكثمجنم وسا أ   م األوماس 
زانأج اة قاسباظ    نمتدّ ألتلج اة قا سأج أت لف  ا  م خج

 وكقتج نو ا تفوزفدف  
حكف واةيا   ألن كج ال تمتديد نا ا اظ  وُتجيديدف اةض 

 وتتجم ئيدف وي    مج اةأ يصج ود ُسم تجكج كثيما  
 

 أكمنكج قييال   
حبج اةغطاح ُأ  م اةي يلف أنتأُم  قكج رسف  ضج
  ّ  وةف هج وي  تسد

 ُتأاو يد  م  تستسي يد  
  م  تصبحيدف  م ّلجمكأج ّلول   

 تته  يققم أن قم صاحبُتها   
 وُفصد قكج اةج يم ...

 
 أكمنكج قييال  م  أتأر ُط ذ اوفكج  
 وأتم كج اة  ُةِّبأج ّليت ّليوظ 

 وتجِّييقفقم اةخان أ تسمقيدف أكبمف األنوا ج 
 ألن ه ان غضبتج ةد ييِّبف أحد   ِّم

 ُأصبُح اةت ي يذف وأ دُّ ةكج يدّ 
 تضمبيقفها رأنبواج اةغازج اةأاسم  

 تقتأ يد  د كونم األوة   م اة د سأ
 تفِّييدف كلَّ  ا يجِّيكج األوة   م اةِّائيأ.

 
ا واألت لف   كقتج األكثمف ّلياض 

 حت   ّليغُت أنا اةِّشمفد    
 د ةيث ال أج أي ام  اةتم أكبمكج ّلها  ِّق     ةم يِّ

 سوى أن ها تِّيفتقم  م اةس  احج اةخا سأ 
 أرِّدف  د أن تاونم اةحألف أو يدّ 
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 وصمُظ أ تُح ةكج سحارأ  اذا اةتأيقا  
أ   تفبديد  يها غيو م  وا مأم  رائسف
 

 تيو يقفقم ألن م اقتيُِّت اةحقَّ  م أن أ ُأبف ركِّبم ويونف اآلخمفد 
 ُا اةبااف وي  اةم فحج اةتم سُتأيُق أإيائم وأضمج 

ْةقا  يها قا و مف اةحييب   لج  م م  تبانف  أط ئُقكج رأن م أحب كج كأو 
ها  اصأف نفسف  واة ص 

قيد    تضحكيدف كأن كج ال ُتصد 
 وأركم ناخيم

ا أكثمف    ا يستحق    ألن ه ةم يفُِّد   كق ا أن ُأحجبَّ أحد 
 وةفأف  فحضف كتاا     أنتج  ِّيتج كلَّ  ا يجُِّل اةط ف

ك..  أ تُحُه أُلسا حف
  أط أنا ال أستطيُم أن أ اكج 

 وال أغق م  م ناخيم أغقيأف "ساةم"
انم  " ةااظم اةس   وأ قُص  ِّك وي  "قوةم أحب كج

 
 آتم ألتجانيكج 

ها - تسحُبقم اةجقائُز     د قيبم  -اةتم تخب طقا وقد خموتج
 يض ُّها صد    ا  ِّم كقتج نو  ا اةم ئأف اةث انيأف اةتم  

 تقامفدف اةمَّ   
 تستأذنيد ةِّيقيكج اةُبااحف 
 تبحثيد وق م ةتصمخم  

 حت   وأنتج ت يايدف كلَّ ذةك اةِّاةفمج  د األذُ عج 
 وتقسحبيدف حيد يجمُح نوّ  ألصمخ! 

 
 أوانُق ظهمفكج اةبِّيدف 

 وأنا أتشب ُث راألي امج اةتم تجُِّيقم أغفجُم ةكج 
 وتجكج حت   رأائم وحيدم   م ص

 تزفُد  د أة م اةم ائحأ  
 وتزو فد  قا اتم  
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 ةتفشغييقم ركج حيد أنساكج ةبِّضج اةُِّ مج 
 ي حونم اةق دُم كي  ا طمقُت راركج 

 ألتفأ د األحالمف  يكج 
  أتُدكج غيمف اةتم كانت تتمب ُم صد ف ّليتم 

 وُتجيُسقم  م اةِّتبأ  
فد    واةيوم وأنا ةسُت  د اة دوو 

 م م اةث انيأ  م حفلج أ و تجكج ةي 
  أفبُت غمبالف ن م رحج جكج 

ه اةأصيدمُ    ةتسُأطم  ي ا ست تص 
أ .. جا أ  ةهذه اةغص   حج

 
02-  05- 2018   

 نسيبة عطاء هللا  
 شاعرة من الجزائر
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 جدائلكِّ ، أم بيدر سنابل ؟ 

       
وائي والّشاعر العراقي                              ابراهيم سليمان نادر الرِّ

 
 اةبانيأ  م ويقيكج ةيل 

 ّ  نذا اةاحل اةس او
  سح قصائد اةشِّم 
 وكل  ِّيأأ وص اح 
  م سوسد ويقيكج 

 يتيه اةييل  
 وفقتحُم اةطأس 

 وتضطمُا األنواح
 كونم حيث ا أنتج 

  أنا  م كفيكج 
 طفل يستحم 

  م ويقيه  اة ساح
  حيق اةحب  يكج حيو 

 وذا أم أتاج 
  االنا  م اةشوق سواح

 أحبك )نقد(  
 اةييل ّلم  ه ا سا  

 أو ندنم األوياح 
 أو غاا اةضياح 
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 أنا تذوم حب 
 وتضحيأ و داح

 نويقم أ اكج ك ا أتخيل 
  ِّيقيكج كل  مم أت ل 

 ق يصكج اة ِّطم
 راةيوز واةِّقبم 

 نو اة سا م أّلدا رأنسجتم 
 ذاك اةسوان اةقازف

  وج  , أم ةيل رانيأ  بِّثم ؟ 
 أنتج ص تم ونشوتم 
 أنتج حبم وتقونم 

 أخضم وأنا وشب نبم 
 االن أن كت حبم 
  ذ آالف اةسقواظ 

  د نتيأ واةقيل واةفماظ 
  أنتج أت ل حقيقم 

 وةهيب آناتم 
 أحبكج ) نقد ( 

 ر لح االصواظ واة ماظ 
 ّليد اةثيج 

 وكوم اةج ماظ 
 آه   يا ) نقد (
 يا أت ل قبمم 
 تمكت اةِّش

 . وحطت  م تقباتم
 

 ابراهيم سليمان نادر  
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 صهوة الضوء 
 

 سليمان نادر ابراهيم 
 

 أنتج وشب أ توانم 
 حبيبتم , وأنتج اةشجم

 ةد أوقف اةأ م
 وةد أتمك اة طم

 كم أرأ   جقونا آخم اةِّ م
  جقونا حت  يشمق اةزنم 
 وفتفتت  م  أيتم  اةحجم 

 تذرحقم  يكج تضا فس اةجسد 
 كل وت أ قصأ 

 وكل رأِّأ  يكج حكايأ 
 وكل غ ا أ  يكج نأطأ 

 أنا  د صقم يديكج 
ّ  وأنتج  م   يد

 ني  م وتِّاةم 
 كم نو ق اةخمفف 

 ّليد  احتم  
  اةتأ فخ أنا 
 واةحزن أنا
 واةحمف أنا

  د إفانكج ساةت  سائيم 
 ّ  و د نهديكج أ توظ قصائد
 كقُت أنا اةسؤال وأنتج اةجواا 

 ألتيكج أند ظ ن م اةأبائل
 و مظ اةِّقانل واآليائل 

 أغيأوا ّلوتهم كل االّلواا 
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 وبأيت وحدّ ّليد تفقيكج 
 ...واألنداا 

 أأ ف رحي م  ِّكج ,
 أم أرأ  يا ... أنا ... يا سماا ؟؟ 

 
 ابراهيم سليمان نادر  

 أديب وروائي من العراق   
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 غباريات

         
 ة فيفيان صليوا الّشاعرة العراقيّ                                        
 

 واام  ثأوبأ 
 يأكيها اةتماا 

2 
 كل اةحيطان  

 ّلال و ون  أمّ 
3 

 س كأ  ِّوقأ
  م  ِّمض اة اح

  خمج ةها ال 
4 

 أقدا قا
 ت ا س اةتشمن 

 كاةال باالم 
5 

 نسأط 
  ت سكيد راةأيق 

6 
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 نتجه 
 اة  اةتأيباظ اة حبطأ 

7 
  أس  م  تحف 

  هدن راةأطم 
8 

 اةغبا 
 تمقِّه اةِّقاكب 

 ّلتثاؤبها 
9 

 اةس اح واأل ض
 إمكاح

 ونحد  م اةوسط 
 نيتأط اةضجم 

10 
 نحول اةتماا 

 اة   كِّباظ غبا فأ 
 ونقتام 

 وهد اةت اسك  
 

 فيفيان صليوا  
 شاعرة عراقية مقيمة في لندن
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 يمّ أرحلت يا 
 

 غاب معك كل جميل  
 تي زرعتيها في القلوب ة الَّ ت المحبّ وشحّ 

 ن نلتقي أوان آن األ

           
 الّشاعرة العراقّية أمل ماركوس                                       

 
 م  ان  مَّ يا أ  ج وأد   د اةز  

 وكل ةييأ يجول طيفك  م  سائم وأحال م 
 انتامتكج ةتوقايقم 

 تِّانأيقم .. وتقثّم وي  وتهم قبالتكج 
 م يو ا  غبتج وق ج  و ا

 كل اة ساحاظ ز وُتها انتاا 
 ..  منا تذك  أ

 تج  حييكج  م غفيأ   حيْ 
 رِّيقيكج  ةوَّحتج 
 تج و حيْ 

 وأنا اة ذنوةأ
 وقد اةباا  مركأق .. حد  أ
 م ..  ج أ
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يد ةكج ضمفحا  ..   ّلدا  أةم أإَّ
 وةم أذ ف وييكج ن ِّا  .. ّلل ن ا  

  أنتج ةم تمحيم 
 ّلل تختيجيد رأنفاسم 

 كج تِّبم وتهم و ائحأ كف  
 م ...   أ

 حوةم  يم مفُ ن تاونم ظالَّ  أال يكفم 
 ّ حضقه  م سم ج أ

 أخفيهج  م حزنم 
 كثم أكم ال ت طم ويونم 

 ة  وقاقكج .. وحضقكج اّلل  شتاقأ 
 ..م   ج أ

 ال أنا .. وال وزةتم .. وال  ديقتم 
 نستطيم اةحيام ّلدونكج 
 كل ت يل  رِّد  حييكج 

 ه حف وصفا هُ  ونأف   أدف 
 وونّ يا أ م 

 أو
 سأةحق ركج قمفبا  

 
 مل ماركوس أ

ويد   شاعرة من العراق مقيمة في السُّ
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 وشوشات الخزام

           
ورية عّزة علي                                 الّشاعرة السُّ

 
 نت أ وتأتم سيأتم اةغد 

 وآه  قك كم أسم ت 
 غيارك أحزن اةو نا 

 وكقت ةقبضتم اةو نا 
 أةد يأتيقم  قك صدى  

........ 
 وكم أسم ت 

 ز وُت تقائقم حبأا 
 وزنظُ  إوا وم وبأا  

 و تبُت اّلتسا اتم  
 خشيُت ة مكبم اةغمقا 

 ....وتاح اةوقت  م ةهف  
 نامُظ س ائم اةيوم  
  ال  م اةجو أ طا   
 وال  م األ ض زو اُ  
 و حت أةم خيباتم  

 وأ ِّد  م تماحاتم  
  أد ُ زقت 
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 غدوُظ إتاظ واإأأ   
  ت  قها أنيد اةصَّ يؤ  ج 

 وكم أسم ت ....
 حاأ  تمتجم اةي   ظققتكف 

 وتأتيقم ك ا اةو ضأ  
  هذّ أنا 

 ظقون خيف أ ااّ   
 ا   و ام غاا  م اةق  

 وكم أسم ت 
 تئت تأصدنم   اذا  ا
 م راا أسماّ   تذك  

 و سك اةبوح 
 إمائط إِّّم األسون 
 وقهوتقا وضحكاتم  

 قم ا مأم   م أن  تذك  
 ...  اظج وبمتك نون أن  

   اةخزام وإوإاظج 
 

 عّزة علي 
 شاعرة من سوريا 
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 قصائد

         
 الّشاعر الفلسطيني كمال نواطحة                                    

 
1 

 أخاف:
  جْد رأسج يأسم  أخاُف وي  نفسم
  أنس  إ سم وتأخدنم اةاقونُ 

 
 وفدج اةديا ج  وأحسُب أن أغيبف 
 ُت امف كأسم وأتمُك  ا تف فِّْتُ 
  د اةجقونج   ي قِّقم اةحقيدُ 
 وأناّ  ن سم وأحضُد  هجتم

 
 صد ى ي مُّ  أال نذّ اةحيامُ 
  جْد   س  ةم سج  كه سج اةمفحج 

 تصبَّم   يا قيبم وفا   شم
 ال يشبه أ سم  ةِّلَّ  ا راةبااج 

 
2 

 وصية 
يفاا  منظ ن بم ةفكف    ا شج ره  ف
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 حا ظ وي  اةِّهد 
يفاا   وتا ج  د سف
 ال ُتْتِّجبج اةبالف  أنأ  اةأيوا نقا

يفاا كف حف  ال نه ُل اةِّيدف  ه ا توُّ
 

ُب  ق م  وأنا أ يُّكف   ما ا   قد تفْتِّف
بفاا ةاد كالنا اةهوى   ن وبفقا حف

 كل  و ّم  ضاك يا
 ّ  أنت يا سقد

ّف نياا  ان  ان ن ُبكف  مم     ؤان
 
3 

 حقد:
 ةيحأد أا  وأمُّ 

مُّ   ةيحأدج ناا  ُ سج
 إمح واةحأد يأمض كل
 ةيل  ونمُّ   وفقبت راألتواح

 
  د ز ع اةحأد 
 ز ع اةخوف
 ز ع اة وظ 
 يِّمف أحدا   واة وظ ال
 حياح وفقهش راأل 

 راألإياح 
 وفِّدوف غمُّ 

 
 

 وفأكل اةحأد زا وه 
مُّ  اةأيقُ  وفكبم  وففِّج

 وفهما اةفمح
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 وُتِّزفُف اة وسيأ  
 حزنا    ا قوا قبل األوانةيذيد 

 وفد ج  م اةقسي اظ ونم  وونمُ 
 

 حيام وةدنا  وكأنقا يا
 كم ن وظ  جأم  

 طفل  وأا  وخال  وومُّ 
 
4 
 قلبي:  يا

 تماهُ وال أْنُجمُ  أ ى  ا
 يضُ مُ   ال أج  قبُم اة حب  

 
 يبُث اةحيامف  وتوُنكف قمبم
 رجكف يُِّ مُ   وةيُل حديثم

 
 ةزام  وييكف  ووصُل اةحبيبج 

 رجكف يكُبمُ  وخطّو اةصغيمج 
  هي ا نتارُم نذا اةطمفقج 

 سوا  يزنجمُ  وخي جم نوانا
 
5 

 : ي  َهواكِّ  َعصِّّ
 يفأوُل اةقاُس أن م ال ُأراةم 

ُل راةم  وال  يد ونف  ا ُيْشغج
 يد ونف أن م  ثُل طفْيم   وال

بالج   تفقففَّسف يف َّكج ونوى اةجج
رِّضف يوم   ةفْد يْبمفح ةجحاظفك ج  وف

 ياةم ُظُي اُظ اةي  وةو راةباا 
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6 
 وطاني: أعيناكِّ 

 تفت حا ةو ُن  م ويقيكج سيدتم 
  ُمحُت أتِّلُ  د ويقيكج وقوانم 
اةحبج ت قحقم   أنتج اةج ييُأ كل  ف

تفِّفبف اةد  رجأنسانم   ني ال قيبم رك ج
 كم  مم حاو ف األإماُ  أإموتم

اةشيطاُن إطآنم    كم  مم حاصم ف
 ةاد  قيبم تس م  م  واّلتهج 

 أةحانم  و احف ُيس ُِّقم أوتا ف 
 و احف يمُسُم األصباحف  بتهجا  

 وقالف ال  تِّأ  ودج ن اج اي انم 
 
7 

 وقفت  لَك عمري: 
 كقُت  اغبا  و ا أإدُّكف  د رِّضم

 أن أكونف اة الوبا  و ا كان  امّ 
 

  ائِّا  ن ُتبه  وأنواكف و مّ 
 أن تحاكم اةاواكبا  وأ غُب نو ا  

 
 تمض    ؤاُنك ةو ويقمَّ    يا نو ف 

 كحيل  وحاتبا  وصاغقم  د   ش  
 

 يا حبيبم وأنقم سأ و  نواكف 
 ويونا  و انبا  وقفُت ةكف و مّ 

 
 أحبَك جماً 

بُّكف تف َّا  بُّكف تف َّا  أحج  أحج
 وأ مُن و ّم أ ا فكف يف َّا
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  ال تقثقم وال تقحقم 
 وكيل طمفأفكف وز ا  ون  أ 

 و ب ت خطاكف ويونم  داكف 
 اة  أن يتمَّ وزن  م وطاكف 

 
  حيدف أحاكيكف أزناُن نو ا  
ُد ن َّا   وحيدف أصا يكف ُأْرِّج

  ت  أالقيكف تأتم اةمَّ 
 وأإبُم وتهفكف وطما  وإف َّا 

 
 وأناُم طيِّتفكف اةأان أْ 

 وفحوفكف صدّ  أة ُّكف ة َّا
 وتمسو رأمبم وفهدأ قيبم 
 وفشهد   بمف أ وعف ض َّأ 

 
 اةمفقأ  -ك ال 
٢٠١٥-١٠- ١٢ 

 
 راغب  :

  م تأتم تحاسبُ   أتسمُق رِّضمف 
 وفحتاُل حاتبُ  وفغ جُز   ش  

 
 تحت ظل توانحم  وتمتاُح طووا  

 وأنت اة شاغبُ  وتو  ح راةقفمج 
 كي  ا نج تف غانيا   وتخطُف   شمف 
ُم واتجبُ  وتوغُل راةيِّبج   وفوتف

 
 قد ضمبت ّلم اةِّدى  م أا  ّلموحمف 
  غم أن اُه  اغبُ  و  أا  رأيبمف 
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:  َمدارِّج  الياَسمين 
 

قيدْ   فدا جُج اةياسف يدْ  ُل  جمَّ اةحف  ُتشِّج
 يفْوم  ُكقَّا حاة يدْ  ةز ان  قفْد  ض 

 يفْقُطُمنا  أفّْليفضف  نفْحُيُم أفنَّ غدا  
دا    يفِّْيو ّلجقا  أفنَّ ُحبَّا  واوج

 
 يفْس و ّلجقا 
 ونبيتف آ فقيدْ  يفْمسو ّلجقا

 
 يفْمُقُبقا  زف انا  أسونف أْن ا  ةفْم نفُاْد نفْدّ  أفّلد 

ُتقا ْيفف ُكل ج زاوفأْ  يفْأبفُم يفْحدج  خف
 يفْضمجُا  يقا اةيفأيدْ 

 
 يا ز انا  قد  ض  

 وة   وفغااف 
 ُود اةمَّ حانيا   

 كي م حقيدْ 
 

 أرجوحة لعينيك :
 

  ال أنحقم  نديلف ي ام   تغطيد  مَّ 
 ركج أغتقم  أحي  كالم   وأ سم ويقيكج 

 
 ز انم اةهقم  األنامج أ ام  وفِّبق  م  
نم ةياةم اة دامج  يِّيد اةم   ة ا إد 

 
 ّ  رأحي   أام   أّلوح رسم 
نم   ة د ون 
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ت َك : ب   َرغِّ
 

ْبُتكف تفدنوف  جق جم   هل نفسيتف احت اةم   فغج
ِّْقا ُحيوف اةيياةم ونل نسيتف رأن ا  أضف

 
تاا   غالج    مم   م وج  و مم  راْنشج
 رالج أضاوفُه ظفدُّ  و مم   جْد تواا  
لَّ رفِّْدف اةبجِّانج   يكون ُحْسُد اةوصالج  ةفِّف

 
 ُ افيفل  راةجف الج  أنا  ا نسيُتكف ان جم
  فألظف ُتلَّ اة فجالج  القفْيُت غفْيمفكف ةفاجدْ 

تفْبأ  وفْيقم وأْغي   ويمَّ  جْد ُكل ج غال   سف
 

 موعد 
 

 رأنقم نقا رانتاا ك أ نظ أن أقول
 يشم  قيبم 

 يا حياتم    تزنم اةِّيون 
 أإِّيقم خيا ك كي ا

 يا حبيبم   سأحضم اةو ون 
 أكيل اةأ م
 ود اةطمفق  أت  م اةطل  

 أنا س اةسحم 
 أزف د اةشجم   م أحي  اةأصائد  أ ت ب اةاالم

 يأتم ك ا اة طم  نواك يا ويونم أقول أنْ 
  د إدم األخبا   يغسل ةم كيانم

  د حكاياظ اةبشم 
 تِّبت يا حبيبم 
 نتاا كايسكققم  ةو تدّ  كم تدّ  كمةو  ..  اإتأت ةيِّيون 
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بُّكِّ بالجهرِّ :  أ حِّ
 

بُّكج راةجهمج و ا كقُت أْوتفبُ   أحج
ْيُد اةمقيبج ُتافذ جاُ   و ا ن َّقم وف
   ا زالف  جْ ُشكج يفْخيجُق  جمَّ اةحال
بَّبُ  ْم فكج أتفحف  و ا زجْةُت أ و  كف
ْم  امف ناع  كم أّليِّفكج راةهوى  كف  وف

نم  نَّ  اةوتُه اةج يُل اْةُ غفيَّبُ وقد  ف
 حبأج  م غد  و ا  اوقم غدُ  األ 

بُ    ا نام أسُ كج  ايتم ةه تُْقسف
ب    و ا كانف يو ا  أن يفُغمَّنم  فْقصج

ب بُ  نم اةُخُيُق اةج يُل اةُ حف  وكم إدَّ
 وال كانف حم مف أن يخونقم  مم  
 وال إيَُّه غاو  وال كانف يفْقُضبُ 

 تمارجكج انم وقد وشُت أسيمف 
 كج كم ييبَّ  اة فْطيفبُ ؤ يكفم ندا

 
 حدود 

 
 وةيمفحْ   ةي اح خاصمم    ةيقا  خاصمم  

 وةطيأ اةوته اةأبيحْ  ةيسبت حد    ةي يل حد  
  ستبيحْ  وةال حق   ةيايم وهد    ةيهجم ود  
 اس ك وت ال  نأ  وحسقك أ  ا نواك
 هتحد   وال سدون   ال حدون 
  ستمفحْ  حيث  ؤانّ  تمبم 

 
 حة نواطكمال 

 شاعر من فلسطين 
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 نصاف األه  كر أ

نصاف أو   عشق اإلِّ

          
ورّية عايدة أفرام                                     الّشاعرة السُّ

 
 نصاف  كمه األ أكم 

ال يحيْو ةم طِّ هُ   نصُف  غيف  
 وال يِّجبقم إكيه  

 أسم راةِّدلةم يُ   ا
 

 *** 
 

 إما  د  نصف كأس  أوال 
 ةم تصل اةشفأ    ا
 نأمق  يها  ّليد اة اح واةحا أ وال

 ّلم  أ نكذا وي قم 
 نصاف  كمه األ أن أ

   !و قها أنصاف اةحيول
 

 *** 
 



832 
 

 ةوحأ ةم تات ل
  ال تستوقفقم  أّلدا   

 وقصيدم ّلدون خات أ 
 ةيست رأصيدم 

 وال تثيم  شاوّم اةبتأ  
 وال تغمفقم كي اتها 

 ةم تاتب راةخط اةِّمفض   ا 
  م كتاا أو تمفدم 

 
 *** 

 

 اقمأ نصفه   ا   هم كتارأوال 
 ستقشق اةخات أ  أةم   ا

 ة  نهايأ اةسطو   اوأصل 
 

 *** 
 

 كمه أنصاف اةحيول   أ
  تحأ ّليد نِّم أو ال أتبأ   ت

 قائ أ وي  نصف حل  
   ال تقتهم أّلدا  

 وتصبح  صد  وتم وخيل  
 ّليد حب وغل  

 
 *** 

 

 أكمه نصف  كاة أ 
  اةم  تصل ةيخات أ  

 ركي اظ وناع 
 ووود وي  اةيأاح  

  مم  انيأ  
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 *** 
 
 كمه  قام اةأ م  أ

 وقد ا يبتيم نصفه حوظ خفم 
 ك ا وي ونا ونحد صغا   

  ج ال اةأ م ّلقاظمّ 
  د رِّيد  كت ل   

  اةأ م اة ثيم نائّم  
 

 *** 
 
 كمه أنصاف اةأيوا  أ

  اةأيب حم ونو كا ل  
 وفقزف ونو  كسو   

 تاسموا اةأيوا  ال
  اةأيوا  ت وظ حيد تقاسم  

 
 *** 

 
 تال  كمه أنصاف اةم  أ

 غمفقم إكيهم   ال ي
 أو وطمنم  

   نأاإهم   أو حت  
    ها هم.  وال حت  

 توةأ   د اةم  
 وةيس كل  تل رفقان  

 وا ا ال تييق  واةش  
 تال  نصاف اةم  أ وق إفاه 

 
 *** 
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 كمه أنصاف اةبشم  أ
 وةيس كل حم يمزق رإنسان 

 وةيس كل  د قال  ِّل 
  يبأ   توسط  

 ّليد أنصاف وإنصاف  
 ّليد نِّم وال  

 كل اةاالم   
 واضح اةأول واةفِّل 
   !وبال اإا اظ استفهام

 
 فرامأعايدة 

ويد  كاتبة من سوريا تقيم في السُّ
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 مقاطع شعرّية

            
  كويستان شاكرالّشاعرة الكردستانّية                                       

 
 ّليد ةحد وانق اة دى   ا

 وحكايأ رِّقق اةسماا 
 تسكد زنبأأ حي م 

 
  *** 
  هجو  

 ذةك اةطمفق
  يه سوى ةيس 

 وواح اةسقيد 
 وز جمم اةمفح 
 تِّصف ّلم 

 ة  غبا اننم تبد ج 
  م سماا اةأحط  أغمق 

 نكذا أّلتيِّقم 
 اةضباا 

 أيق ا اةتفت 
   تدنمأ ال

  *** 
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 ّ  خطوط و م  ّليد  ا

 وا تِّاإأ كفم 
  تقبت زنمم نا ِّأ

 
  *** 

 وي  أنداّلها 
 أت ن ِّأ  تِّي  

 رفمإاتم      
 

 *** 
 أنا نديُل ح ا أ 

  يج   تساقط أم أنا آلةئ 
 أم أنا طفيأ  

   رأنا لج إجمم  حاة أ
 

   *** 
 يا رحم 

 نل ضجيجك
 تغفو تقهداظ اةثيج وييه 

 وفقصت ةص ت حكايتم…. ؟؟؟ 
 

  *** 
 تتغزل خيوط اةسقا ّلزتاج نا ذتم

 باح تح ل أنفاس اةص  
 !وا ذ ةتتمك ضباا كي اتك وي  اةق  

 
 كويستان شاكر

 شاعرة من كردستان
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 صائد أخرى وق ،من يقرأ كف العرَّافة وقارئة الفنجان؟!

      
ورّية زوات حمدو  الّشاعرة السُّ

 
 ...  م ز د  ا

 ّلديد اةحب  يِّتمف ال
 ووأ ت انّ أنل اةيَّ   و غم

 حزان أل م ا إواقألوا
 ... أنووك
 وقه رِّيدا   ةقمحل

 أخضم  ود قيب   وةقبحث 
  د سكب ن وع وود اةو ن  يقبت 
 فحان وطم اةم ج  و د
  يه  ضاحاظ اةِّ م اةغا ل غاا    ود
 ..  تغفو
  ا سج يل اةدَّ اةيَّ   م حضدج  ج أج كاةق  

  دن اةحزن  ندخل
  يض ن اح اةِّشق ةقشهد 

 سيان اةق   ونسقِّصم
 ** * 
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  ِّق  اةحب  يِّمف الز د   م

 يداك رأسئيأ   تضج
 زنمم  ل ضائِّأ   ود
 وشب نقاتم وشأك   م

 انسان  ود ذاتك يا ن  يتتجم  
 وطما   زك ألتك ا ِّم وشوائي   د وتوح  

 ود ساقيأ وذ اح  وةتبحث 
 م  اح صفانا اةأهم يِّك   وةم
 اة كقون  ي ان  ا رسم ج   تبوح

 انمقيوا اةس   ّلبِّض 
 أنل اةِّشق   د
 ي ان   هفأ وانل اةيَّ أ  و د

 حأل نا بأ  كفماإأ
 ... آتيكف 
 وقق زتاج اةغفيأ  و د
 ا ميف اةسَّ سحاا اةصَّ  وبم
 ا أ؟! يأمأ كف اةِّم    د
 ا؟! يفهم ةغز يديه  د

ّ  ونم  تيوح ّليد يد
 إوق واّلمم  قصيدم

 ...! ز انألا كل  
 

 زوات حمدو  
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 قصائد
 

 ات حمدو زو 
 

 ةيتقم أستطيم... 
 ان أ من أتقحأ اةفمح 

 وأخفف أةم اةفأد  م قيوا اة ِّذّليد 
 أنثم خيوط اةفجم 

  م خا ق اةحائمفد  الوأوقظ أم
 زال  تسِّا ةيحيام    ا

 ّلموق  وبِّض 
 حقيد   وبِّض 
  *** 
 رحبك حبم   يييق
 كحبك طفل غمفم  وحبم
 نوانا قبيل اةهبوط  وكان
 إئ  ثيم   ض ألنذه ا اة 

 ..أن س...اوإوش دوقم
  يك...وأإمق  أغما 
 كثيم  مال ك وقدّ
 يييق رأحي  أ يم  وحب 

 
 كثيم  وإِّم
 ةشِّّم حدون  وةيس
 يأا م  م اةبم  ونهمّ 
ّ  واةبحم  يشتاق نهم قصيد

 تاز  م و يك اةتِّبيم  اذا
؟  !أتدّ 

 تيثم وقم اةو ون؟!  اةفماإاظ 



840 
 

 اةقحل وقم يأبل خداةزنو ؟!  كذا
 سوى  م نواّ تثو    ايف
 يصا ح  وتك  م إاطئ اةحب تيك اةصخو ؟!  وكيف
 وتقتم اةطيو ؟!  ال..كيف تغقم ا وكيف
 تاون حيا ى  أوانا

 ا تاون أوان ووطش 
 يفيض اةِّبيم  وآنا

 ....أحبك
 حبيبم اةوحيد  أنت 
  د  ال قيبم اةيه  وأول
   خيمألوا ولألحبيبم ا وانت 

  *** 
 ....تِّوننا

 نمسم  د اةقبض أةف حكايأ..  أن
 ندندن ةحقا  ا... ةام

 واةاي اظ حمفألوي  ايأاع ا   نتماقص 
 حموف تحكم نبص قيب.. ةقسطم
 رِّيدا ود اةأيوا اةصدئأ  ةقبتِّد 
 ...اةذاّليأ
 تبحث ود نتوح  ا... اةتم
 ن وبقا وتصمخ..  م

 ..تِّاةوا
 كأس اةاي اظ  ألونم ناتب 
 واةحيام    لألندى ا   د

  *** 
 .....ّلي 

 قيبم.. ا تِّش
 يدّ... وا تِّشت 
 اةهاتف.. كالسمى رأس واةدفح

؟!  أنذا  صوتك اةغجّم
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  ودا  م ندوح  سائم.. نوى 
 صحوم اةحيام..  وأيأظ
 حائم...وبائم   م
 يا أنت...!!! أنت 
 زنوم رأائم..   يا

  *** 
 .. وأنت أنا

 .. تِّاكسان وتهان
  تشاّلهان 

 ..أنت وتهم.. نال  تبان 
 اّلتسا تك...  وانا

  *** 
 ... رِّيدا.. رِّيدا ةقبتِّد 
  دا اظ اةأيوا اةصدئأ اةذاّليأ ود
  لألكؤوس ايا قا  د ندى ا ألونم

 وي  ايأاع اة حبأ   نتماقص 
  د اةقبض أةف حكايأ  ونمسم
  *** 

 
 إوق وحقيد  ّليد

 أنا..   قفيأ
 رحو  اةهجم   م

 .....تواسيقم
 وأ واج اةبحم.. اةقوا س
  *** 

 
 ...واةحياماةحب 

 ...يصدحان صوتان
 ننيا اةوتون   م

 ةخيون أتقحأ ا تض ه ا
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  *** 
 

 اةذّ ا تطيته ألطا ن كقه أسما ك توانّ
 اةتِّب و ل اةتمحال أنهكه

 اةتم كقت أ سيها  د ضفأ قيبم  اةطيو 
 تقوا قيبك وانظ ّلال إئ اة 

  م غ وضك ظقونم  وتانت 
 

 زوات حمدو 
 شاعرة من سوريا 
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 يات صعلوك عصري تجلِّ 

         
ورّية                                           اناندى الدَّ الّشاعرة والقاّصة السُّ

 

 ماد_الرّ 1
 

 أ كض خيف ستا  اةغيم 
  يِّبمنم سيطان اةضيم 

 كبمن إتّو  م ةييأ صيف 
 أت ي    د أوشاا اةحيم 

 ن وبا  يانِّأ 
ح أإباح اةاي أ   تتفس 

  م ققدييم اةزفتم  
 يخبو نو ه  ثل اةطيف 

 
 أتسي ق ق أ ذاكمتم

 يِّبمنم اةحزن اة تسكم كاةضيف 
 اة طم اة قسم  وي  أ صفأ اةحزن 

 يمنن أغقيأ اةوود 
 واةثيج اة تج د  م إم اظ اةبمن 
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 يقتام اةصيف 
 

 أ  م أو اقم  م ظي اظ اةحيم اةقازف 
 تغ منم أطياف اةييل اة هجو م 

 أحالم اةمفح اة سيوبأ 
  وسيأا اةم ل اة قذو م ةياثبان .

 
 واةقخيأ يارسأ وطش  

 ا  اةموب يهشم وته األ ماح اوص
  تهّو ّليد تماحم 

 
 

 اةم ل اة تها ت  م كل
  كان يغمق 

 واة وظ غماا يقِّق 
 راة قفييد وي  أ صفأ اةييل اةحيمان 

 
 وأنا صِّيوك  قسم 

  م طمقاظ اة وظ اةشاحبأ
 تهت وضيِّت اةِّقوان 

 
 وأنا  حزون أضقانم اةاد  

 وتخي  وقم اة طم 
  تأةق ّلؤسم اةدنمّ 

 اة طم اةون م  م ويد 
 ت دظ كي اتم خيف ققاع اةيأس
 ض ت ق ما    واإتاقت ةيش س

 

 _ االنبعاث2
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 ظيم اة تماقص  م ّليداح اةقسيان 

 يتفمع أغصانا  يانِّأ  م كل اةونيان 
 اةغيث اة قسم وي  أطماف األ ض اةيارسأ 

 يتخطم  م  شيته 
 يتأةق  م ضوح اةش س

 يفجم  وسيأا اةصحماح اة سجونأ 
 ي أ يِّيد  وظ اةا

 واةفجم اآلتم  م كل  كان 
 

 أحيم راةأ م اةقا ّ 
 أقتحم اةجبل اةسحمّ 

  م أ ض اةفمح اةشهباح
 أرحث  م أسيجأ اةوطد اة تاا م 

 ود أض و أ وشب خضماح 
 أتقا م  م اةبيداح 

 
 أل تش ود تا فخ أّليض 

 ود ققديل أخضم  م كل األنحاح 
 

 أنِّم األسوا  وو الظ اةزفف اة هتمئأ 
 تماا اةوطد  م كأس ّليو فأ وأت م كل 

 كم يِّكس ضوح اةش س 
 ةيقيم ن وا صِّاةيك اةِّصم
 اة قسييد وي  أ صفأ اةِّاةم 

 يزنم زوتمنا اةبمّ 
 يتهانى اةفمح اةو نّ
 يمقص  م رانيأ اةقا  

 يغقم اةبحم أنازفج األةق اة د ون 
 تتهانى األ واج اةخضماح 
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 تاتسح اةييل 
 تغقم أنشونم حزن  كقون 

 اةسحمم وتضيم طأوس 
  م  يك  سجون 

 
 أح ل  م قيبم 

 كل أساطيم األ ض 
 أنشمنا  م وته اةمفح حكاياظ 

 ةيز د اةطفل اةأانم  د و ق اة اضم 
 

 وإأوق األإجا  
 تخبئ  جم اةز د اةضوئم 

 تفجم ّلمكان اةص ت 
 وأنا صِّيوك  م ز د يأتم 

 نسيتقم اةمفح ..تجانيقم اة طم
 ضيِّقم اةأد 

 اةشطآن و  انم اةبحم اة  
  تجذ ظ رأو اق اةونيان 

 ون وظ .. كبمظ ..
 وصمظ ظالال  إاسِّأ ةإلنسان 

 
 

 ندى الّدانا
 شاعرة وقاصة من سوريا 
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 كرنفال  الَعَبثِّ 

        
ورية                                        ريتا الحكيمالّشاعرة والقاّصة السُّ

 
تجهج  تفمفف  أنتف  م اةِّشقج   أنيوُس رشهومج اةُِّبو ج  وأنا تحتف ُسمَّ

يقا وأقيُس   اةفماغف ّليد تسدف
 أن تقدةقف قهوُم اةوقتج اةمَّنيئأُ   صان أ  ةيست 

 نف ا  يها وحُش اةم جفبأج    وي  تفاصيلف  وقاحف 
 ** 

 تأوُل أ  جم انَّ اةِّألف زفقأ  
 وأنا ُ قُذ إهأفتم األوة  خبَّأُتُه تحتف سمفمج اةأيبج 

دج اةها اج  جدف اةُ أفلج وباحم   جدف  سف . ونسجُت ةيوف  اةِّوسجج
 ** 

ج  ياقج اةقص   ال ُتحد ج قم ود ُ يوحأج اةاي اظج حيد تخمُج ود سج
دّ أإجا  ا  سف  وال ود  تال  نبتْت ةحاُنُم اةبيضاُح وي  تف

 و ا زاةوا يبي جيونف سماوفيفهم. 
ُه وي   شانجقج اةسَّ اح؛ ُقها  ال ُتحد ج قم و َّد يقشُم نصوصف  ةيجفَّ وفمف

.وال ود نساح  تو َّطدف ّله  ذا اةبيلج و ا زةدف
 ** 

ِّون اة  األوي   سج  احج اةقَّهمج راةصُّ  حد ج قم ود نفوف
. غففج اةسَّ احج ّلتغييمج أز قجها اةغا قج اة  األخضمج  وود إف
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 حد ج قم ود ُ خي جيفأج و م   ان  
؛ نقتزُع  قها أإواكفقا بمج اةخيباظج  ونقأُِّها رحج

 غأج وي  أ واّلجها اةي  ونهد ف نمف  ةُقيف جقف ةيأصيدمج ُته أ  
 ** 

د ّ   كحْشمتأج األنفاسج  اةم جتاُل اةذيد تسيَّيوا  د  أواج صف
ْز ّ   تجاويدف وقيدم  صِّبأف اة جماس  أ اُنُم اآلن  م  فدج ّ وتف

وظ   تبأ   فتجيَّأ    ةادَّ ذاكممف اةصَّ
ها هم تحتف اجرطج ئاظ.  ُتخفم  فال جحف  وتتجمَُّوها كُ هدج 

 ** 
ُل  االنتااُ   قا  حيدف يتحوَّ ي جق  وي  أقدا ج  جِّْطفف   فْضفاض   ةاقَّقا نتساقُط  قُه ُ تذ ج مفدف  جْد أنَّ اةوقتف ضف

إايأ .   اة كاُن اة  وج
 ** 

مف رُِّمّج اةصَّ تج    تأسمكف اةحيامُ  ةكف أن تفشج
مف رفداحأج اةاي اظج  ه ج  وةم أن ُأإف

  يحم ج نم  د سجقجها  وظ   حيم . 
 ** 

جمج ُوةدُظ وأنا   أح ُل أتقَّأف  د ُسالةأج اةضَّ
مج أ  جم   ّ   اقتطُِّتُه  د  فحج  أتمُّنا رحبل  سم ج

ا أطُِّ ُه تقيق ا؛  أتقفَُّس وأحيا.   كيَّ ا كتبُت نصًّ
 

 ريتا الحكيم 
 شاعرة وقاّصة من سوريا 

 
 على هامش النَّص:

وحج  ُه   مَّ أغيقف نونم ن بفُه  أقوُل:اة  اةمَُّتلج اةذّ وبمف ُ خي جيفتم رسموأج اةضَّ "وييكف أن تختبمف   وأونوفقم نبضف
ّ ج ُ فاتأم  تاشُف   واحاتجكف أنَّكف رخيم   وأنَّكف ر قأى ود أ اةجقونف ةيحااظ   وتو  جقف نذيانفكف ك فالذ  أخيم  ةال ج ان ج

كف ةيحيامج و وتفكف اةبطمحف. وييكف أن ُتطيأفقم  م س احج يأيقجكف   حأيأأ  قبلف أن أغدوف كذرأ   اطمم ".  وو مف تووج
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 سر

         
 هشام القيسي الكاتب والّشاعر العراقي                                   

 
  سا م نسيت  ِّق  اةفمح 
 وةم أزل وي  تمح  تِّب 

 يثأل تبيقم 
 وةم يزل إوقم اةفسيح 

 ّلره أكثم  د إوق كسيح 
 وةم تزل نيمانم نا و م 

 ال تخاف ومفقم 
 ةست أن ّ 

 أنم تد د أو اقها 
 وإماييقم ّليد تفونم 

 أم أغقياترها تطوف حقيقم 
 أم تدخل  حطأ تديدم

 صوا إجونم 
  د يفهم سم خو م ؟ 

 و د يفهم أنيقم ؟ 
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 احتراق
 

 نذا اةشوق يحاصمنم 
 ال يغان نم   ان ةم  يه نوى 

 يصطفيقم 
 و د تذوتره 

 يوقد  م قيبم
 ةحقا ت يال 

 وفوقد ةيال طوفيأ 
 تفجم ةهبا نبيال 

 
 كيف أسترفيق 
 وأ ال طوفال . ننشأو م  يزنحم 

 
   يوح رأحالم تأوفقم 

 وأحالم ال تبِّثم إ ووها 
 وال ترأصم  سا اترها 

  أنا ت مست  يها 
 واختبأظ  م و فدنا  
 يا  د ت قحقم ةهفاظ 

 ص ترها ّلوتقاترها 
  ا تدوى األيام 

 اة  أوتاوها  ان ةم أود 
 وأحتمق رحب آسم

   يغقيها .
 

 هشام القيسي
 شاعر وكاتب عراقي 
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 في موجة تتضاربمياه 
 

 نصوص 
 على منصة الذاكرة

 
 هشام القيسي

 
1 . 
 

 ال تجمف األيام اإتِّال اةوقت 
 وةد تبوح رشمح  

  يضها سخم 
 كل صباح 

 يسكب أنيقره 
 وكل واحد  قا يقانّ

 نذا األ ل اةذّ يدان قم 
 يِّيم أنقم يأظ  م اة طم 

 وكل  د يواتهه 
 يداّو تموحه رأ م 

 و م خيوم
 وبال خيوم .

 
 أ سك غيم نذا اةضوحال 

 قهوتم اة مم تمى  وقدنا 
 ةد تخصقم خيبأ  ا 

 ووقد ا تقساا حمفتم ةمحيل  ا
 يتوقرف اةز د.
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 ةم  غبأ تتِّ ق 
 تجّم نائ ا ّلو قأ  بيم 

 ووقد صباح  ا 
 ّلال تماح 

 ستتحدث أحال م . 
 
2 . 
 

 سواح وم د اةحب 
 أم ةم يِّم د أّلدا

 األيام اة تساقطأ ّلال أ ق 
 هد  ا أكثم  ا يخيف

 وي  طول اةطمفق 
 يوم  اإل 

 ال يأكل قيب اةييل.
 
3 . 
 

 حيث تتقفس اةاي اظ 
 أكثم  د نخان 

 يكتشف اةشاوم ّلرهدوح
 رِّيدا ود اةفماغ 

 أيا ا  م وضح اةقرها  
 ّلال قما  .

 
 هشام القيسي

 شاعر وكاتب عراقي 
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 اتمحطّ 
 

 دهشة 
 

 ان أرصم ننشأ 
 تطيم ن ِّأ 

 ال تطّو طمفأها 
 اةسكوظ  ه و أ وسط نذا 
  د يدّ  تجواّلها 

  ازاةت تيتهب 
 و ازاةت وطش  تتمقب 

 ال  غبأ أن تغفو 
 واةبكاح يشب 

  م نذا اةحمفق
 

 إصغاء
 

 ال يأره ةغيمه 
 وةم يأةف غيمه 

 حيد يدن ه اةوتد 
 يصغم ة ا ّليد أّلواره 
 وفوقد  م اةمحيل نذو ه 

 ك ا ّلدأ ّلال سد 
 

 فيض 
 

 راظ يخطف اةبصم 
 ةم أخش غيمه 

 ةغيمه وةم أكد 
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 نو  م ن م يي م 
 ونو انتاا  كا د 
 يدل وال يأطم . 

 يفيض ّليأيقه 
 وةم يدع و احه  خاوف 

 ال تقبض  م آخم اة سيم 
 أو ت قم . 

 
 يوم 
 

 يوم آخم يفوظ 
  ا وام  قه 

 أضح  يطاةِّه 
 وفستأ م راةسكوظ . 

 
 طقوس 

 
 طأوس صاغها 

 وةم يزل  م والنا 
 يالحق سمه 

 وختم إجانا . 
 

 هشام القيسي 
  كاتب وشاعر من العراق 
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 مساوي المعاصرعر النّ من الشّ 
 

 شعر: هانز هايدنباور 
Hans Heidenbauer 

         
 بدل رفو  الّشاعر والكاتب ترجمة                                    

 

 قا ً صبح ضيّ أـ العالم  1
 

 اةِّاةم اصبح ضيأا ف 
 راةيا  ّلدون  فا 

 و م زح أ  وحشيأ 
 يأف اةِّقف ضد اةِّقف 

 واةحيأأو م اةسالسل 
 يضج تيل   راك يه 
 صا  اةشمح سيدا  
.  واالنسان وبدا  

 
 ـ الثوار  2

 

 تِّأبوا اةثوا ...
 اضمبونم  اصموونم 

 صوبوا نحونم   استأصيونم 
 ا  ضوا اةخبز!
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 ةاد! ةد تأد وا وي  قتيهم 
 وان اض حيوا 

  سوف يأو ون ّلمؤوس اكثم 
  هم اة قأذون 

 وُوذّلوا وي  اةخشبأ  
 اةسقيد وال يزاةون.  قذ آالف 

 ةاقهم ...تحدوا اة وظ
 يستهزئون ره  

 وستِّيش اة  االّلد 
 اةثو م. 

 
 ـ ا غنية المطرودين  3

 

 تحتمق اةشِّيأ  م ايديقا 
 ونبحث ود وطد وبالن 
ِّاا اةِّجالظ    د إج
  د اةِّبونيأ واةضيق 
نا ا م  حديدّ. نف  طمف

  حتأمون  تائهون   طمونون 
  جموحون  ِّذّلون  تاة ون  

   زقون   شأأون   طحونون 
 اإِّيقا اةشِّيأ
  غم ذةك...

 ونح يها راحثيد  م يد 
قب.  ذاظ كف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشاعر هانز هايدنباور:

 ،مدينة النكين فانك في مقاطعة شتايامارك.1902ـ الشاعر من مواليد 
عاماً، لحين ان  18معمل الفوالذ اثناء الحرب العالمية االولى ،وعمل هناك لمدة عاما عمل في  14ـ حين كان عمره 

 سمي بالشاعر العامل

عاما، ويعد اول عامل ينال جائزة وقف يوليو  رايخ عام  27ـ تعود بدايته مع المشوار االدبي والنشر حين كان عمره 
1932. 

 ـ نشر عددا كبيرا من القصائد والقطع النثرية
 في غراتس 1955هذه القصائد من ديوانه "عمل وعالم" ،صدر عام  ـ اخترت
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 قصيدة الوداع

 
 مساوي الراحل ألويس هيركويت اعر النّ الشّ 

 
 بدل رفو  ترجمة:

 
 سيبدو صِّبا  

 حيد يجب أن يكون 
 اةمحيل  جأم رر

  ب ا وقد  قتصف اةقها , 
 أو اة ساح,

 قبل ّلدايأ االحتفال.
 وال يزال اةشاّ ساخقا .. 

 كذةك اةفماش…
 اةاتاا وي  اة قضدم , 
 وةم يك ل قماحته رِّد … 
 سيكون أ ما ال يصدق 

 ةاد!!
 ةأد حدث نذا نائ ا ..

 است م  م اةقوم 
 راةمغم  د صفيم  حطأ 

 اةأطا  ..
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 احذ  …
 اإا اظ تأاطم اةشوا ع 

 واةِّجيأ  د  غان م اةأطا  
 رخ سأ نقائق.. 

 ةاد!!
 ةد يكون نذا صِّبا تدا

 اةخطوم  أط  ب ا كانت 
 و ب ا كانت اةيحاأ ,
  وق وتبأ اةباا , أط 

  هذا اةذّ تدوه
 قبل أن تقطيق 

 اة  اةهواح اةطيق!!
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 الطغاة

            
 بدل رفو األديب والشاعر الكردي                                           

 
 ر أدو  طغام اةِّاةم..

 نيا.. احتالل اةد  
 ّلتم اةمؤوس..

 سفك ن اح 
  د نون حدون..     

 قا اظ اغتيال نها اظ وحكم 
 وةيال سوناح...

 
 وةاد...!!

 ةيس ر أدو نم.. 
 احتالل قيب إاوم حم 

 تقبض قصائده  
 ةِّشق اةحبيبأ      

 واةوطد واالنسان...!!
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 ةيس ّلوسِّهم 
 غانم أ ةحان و أنحم 

 ان تماقص تماني ه  ق  
 الم..!!أ واةسَّ ف  اةحم ج 
 

 بدل رفو 
 شاعر من كردستان مقيم في الّنمسا 
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كِّ ... لِّيكوَن لِّموتي صدى    أ رِّيد 

         
 علي مرادالّشاعر العراقي الكردي                                       

 
ُم ُ د َّوأ   م اةأصيدمج   ُأخبجُمكج كيفف ُأقحج  سف

ِّم   و ُأخبُئ نرارأ   م ّليتج إج
ُأخبجُمكج ود طائماظ  تأصُف اةُ دنف و اةُأمى    سف

 رجأطفالج األناّليب  
 أطفال  يأيِّونف ودج ال ) نيدو (

 و يشمبونف اةبا ون 
 را ون  يقفُض ودج اةخمفطأج أنها ف ضحكتكج 

ستِّا مج  جدف اةا أ   ةت وظف أس اُك ا ج
ُأخبجُمكج ود نذيانف اةبالغأج  م ُنحاسج اةفوا جغ    سف

 وود سواتم  ُ ِّدم  ةيُأبل  
فاه  يارجسأ    وإج

 ود نا ذم  واطيأ  ودج ا طالةأج 
  مكونأ  وي  سطحج اةدا  

ُأخبجُمكج   ود كوكبج اةُيتمج  سف
 و ود ُ م ج غيارجك ... 

ُأخبجُمكج ود  ماإأ   جدف ) اة ا إ ييو (    سف
 و قيب  يقبُض راألحصقأ و قا اظج اةدم 
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 ود نم  يأّل  أن يجّم  م وموقج اةُشِّماح
 ود ُإِّماحف ةصوص 
 يأض ونف قيبم كُتفاحأ  

داّ    و يسمقونف اةش سف  جْد ُز قأج تج
قف ّلدلف اةزنو   ُإِّماح  يح جيونف اةبق  انج

 زنو   ُ غيفأ  راألإواكج 
 أإواك   ِّدنيأ  ّلمفئأ  

 تاسيقا راةِّطو  
ُأخبجُمكج ود انهزامج اة قانيلف اةو قيأ   سف

 أ ام نيجانج اةهالج و اتساع األةمج 
 سُأخبجُمكج ود نبم  اغتصب ُأ م 

 ذاظف غزوم 
 وأنجبقم  د خطيئأ  

ُأخبجُمكج ود اجةه  ُ أِّد  يد ُم ُكمسيهُ  م  سف   اةال تواضج
 إياطيد  رأيوا  ّليضاح  
 إياطيد   قذو م  ةيمح أ  

 ةاد قبلف ُكلج نذا  
 وانأيقم  مم   
 قبييقم  متيد  

 و انُ سم  م  احج  وحم 
 ألخيمف ن م.. ذاكجمتم  

 كفقم.. يباسم 
 و أخضمف  م صحماحج اة ِّق  

 كسد مج اةُ قته  
 

 علي مراد
 شاعر من كردستان 
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 ّغاري للشاعرة هدى الدّ  قصيدتان

           
 الّشاعرة المغربية هدى الّدّغاري                                          

 

  إسطبلك في آخر الّليل
 

 ال إمح ُيْبهم  م اةحب  
 وإْن ت م غْت رجسدنا كاةِّانم 

 وي  سمفمك اة ِّتان؛
  ي ْت  ائحأف وطمك اةفاخم 

اخ اة قِّش  م أتواح اةغم أ   واةبخ 
 وحت   سي أ األ وكانو واةت فاح األح م؛

 * 
 يل اسطبيك  م آخم اةي  

اق:  ل اة  تق أ وش   يتحو 
ك اةْيه    اْ تح  سياتف

 نم  م انتاا ك نقاك 
 ّلال وطم  وال أح مج إفاه  

ةأ ة زاتم اةسَّ  ح ائحأ اةت بد ُ ِّد ج   م ج
 و زاُتك يمتفم كزئبقج  حما   
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 كي  ا  أيتف حصانفك وأنثاه  م  كقجه ا اة ِّت م. 
 * 

 اّلتسا تك اة كتو أ  
 وْيقيك  زاوفأ  

 ومقك اة تصب ب 
 تثيم  مَّ ح ي ي أ  فاتئأ 

 انحقاحُم ظهمك  
دئ ر طمقأ   وأنت تهّو وي  قفل اةباا اةص 

  صيدُم غزالن 
 ُقبيتك  يفل  حا ٌّ  
 يكقسها ةسانم؛ 

 تحتم  جاج  فح واتيأ: 
ُح ةم تجْبقفك؟     ت  ُتهم ج

 
 هدى الدّغاري 
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؟أال يحقُّ لهذه الكلبةِّ    قلياًل من الودِّ
 

 هدى الّدّغاري 
 

؟  أال يحقُّ ةهذه اةايبأج  قييال   د اةون ج
 أنا ال أ د  ّلما قم نحوك  
 أنا  اكِّأ تحت قد يك 

  أط تافيقم نوسأ   قك 
 وةو رأو م  ألنزّو تحت ظل  اةتيقأ  

 أالوب ذييم  
 اجقيْب ويم  صحدف اةحييب و تاظ اةخبز ان إئت 

 اخد ال رأس  خمطومف اة اح اةس  ا تْح  م وتهم 
 ذّ ني أته ةم  ُتْحّم اة  

 أ مغه  وق  أسم  
 تبالج ّلبذاحاظ كال ك  وال

 أحبُّ وقِّها وي  ظهّم 
 ذاك اةذّ قس ه حب ك 

طتفه ةم آخم  مم ن فا رسموأ   ِّّم اةذّ  شَّ  إف
 و ماإم ّلمن 

 أ فد غطاح صو يا   
 ألحفظ قيبم  د اةهالك  

 تِّبُت  د اة شم  م ذةك اة تم اة مب م   
 ات ساع يضيق ويم   

 تِّال!
 اتِّْل ّليتم تحمف  أ   صغيم 

 حت  أحوم حول نفسم 
 اخقأقم ألحب ك أكثم  

 تِّال!
 ال  غبأ ةم  م نالل اةِّشاق 
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 وال  م  سائل اةحب   
 وال حت    م قبيأ  وي  اةجبيد 

 قيُت ةك ال أ فد ندايا 
 آتيك  د اةاوا يم  وأومف أنك ال تحبُّ أنْ 

م إِّم   مت بأ    ر كياج وإد 
 أومف  أومف؛

حماح    تحبقم  ائمم كم ل اةص 
 رشِّم  قسدل  وبال تمتيب  اسخ  

 وتهم تحبه  ضيئا  ر ائك اةساّ   مَّ 
 آتيك رأصارِّم اة  تيئأ  

 وبحذائم اةخفيف 
 وال أطيب اال  و قأف توظ  نيته ها  ِّا  

 وأ ضم  م وْيقيك ّلال  تِّأ 
 اْن إئتف قل ةم ا حيم 

 حماح واسِّأ اةص  
 ازحأ تأكل اةِّاإأيد  ذئاّلها كثم  وآرا نا اةق  

ّ  وأذنب.  قل ةم ا حيم: سأح ل قيبم ّليد يد
 

 هدى الدّغاري 
 شاعرة من المغرب
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 بلدي أنشودة الحيارى 

      
 ريديكمال الدّ الّشاعر والّناقد الّتونسي                                                     

 
 ّليدّ أنشونم اةحيا ى 

 ّليدى حيم اةِّذا ى 
 ّليدى  م وشأك 

 أتوه أنا ونفسم سكا ى 
 ّ  تئتك يا ّليد

 أح يك اة  قيبم
 اة  وشأم 
 اة  نفسم 
 كم أخفيك 

بايا   ود ويون اةص 
 ّلدأ..  ود حب   

 ّ أ تمو  ود قصَّ
 حكايأ .. 

 واةث قايا ود طفل  ضاع    اةط مقاظ 
 ود  اكبج رحم يالطم  وج اة قايا 

 ود أ  هاظ يقبشد األ ض وند  حفايا.
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My homeland, the bewildered chant 

Kamal Dridi 

         
Translated by Sihem Mirhene                                                               

 

My homeland, the bewildered chant 

The virgins' dream 

My homeland, with your love 

I feel lost and drunk 

I headed to you, my homeland 

Carrying you to my heart 

To my love 

To myself 

To hide you 

From the eyes of young women  

From a love that has just begun  

From a story that recounts a tale 

About a lost child in the roads and folds  

       About a sea passenger fighting death waves 

About mothers, barefeet, digging the ground 

 
 ونسية سهام ميرهاناعرة التّ ترجمة األديبة والشّ 
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 وقصائد أخرى حنجرة الغنــاء 

           
ورّية                                     منيرة الّصباغالّشاعرة السُّ

 
 ها تها اةفماإأ اةِّاإأأ ةضوح اةق  أي  

   طراندئم... استايقم ... ة ي م خُ 
 اة شوا 

 ألنك ةِّيقيه واإأأ  
 اةشوق  يحق ةك وأنت تأفيد وي  تسرم

 أن تفتحم راا اةِّترررررراا
 اةذكمفاظ  يحق ةك وأنت تأفيد وي  حبرررررم

 أن ت طّم رأصارم اةمباا 
 ... اةسوان  آن أن تخيِّم ود اةحاضم ق يررص 

 وتمتديه إ سا   د إأوق اةغياا 
 األزةيرررررأنو اةوود اآلتم وقيا أ 

 وةهفأ اةيأراح ...
 وأنت صباحاظ اةياس يد وارأررررأ

 ... وطهم االنت اح
 نو اةمود اةهانىح وأرجديأ اةضوح

 ... ونفح اةِّقاق
 وأنت صحوه وتذو ه وأنت  قفاه 

 واةو ررررررررراق ...
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 فح ونررررررررو نو اةبدايأ رجقون اةم  
 ... أحالم اة ساح
 ا طمفه غيثا  

 يون األ ض ال تبخل  يده اةس ماح ّل
 راةِّطرررراح

 وفدك اةبيضاح ّليون اةأطد ال تقأى 
 ود اةو اح 

 اكمم ت شرررررررماتمك اةقسيان واةذ  
 وي  كف اةأد 

 ن ّليون اةغبررررا اتمك اةحزن اة يو  
 واوز يه ةحد وتم 

 " ألنك ةِّيقيه واإأأ"
 اةس اح يييق رك نسما  نبط  د   وف

 اةهرواح يييق رك صأما   قص  م ن وف
 نّ ت انم ت اييم واحتم مالتتمن  

 ةحزن ويقيه حقجمم اةغقررراح ..
 
 منيرة الصباغ 
 

 قمران وسنبلة
 

  د أيد تستأيد  قأ اةبيان  
 اةبييسررران  زنمم يا

   د أّ  وض تأطفيد اة جاز
 اةرررررز ررران و نم يا

 أ حتررررررر  د  وى تذو ك اةِّصي  
 األحرررررزان  واكرررررررربتطاول نخيك ّلمغرررررم 

 د راستدا م وتهرررك ر مون د تفق  
 ويقيك رسهام اةحاتبيد  
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  اذا تقتامفد ... 
 أنو  بيم آخم تمو يد ةه رِّيررررردا  

 ود ضجيج األ ق ...
 .. األتفررررران  نرررق ّلررررواطدأأم سهررد اةيياةم 

 ه رايديد ذ او ق مان كانا نقا تتوس  
 اةِّقرررروان .. اةمفررح وضيرررررررراعوقرد نبرروا 

 يا سقبيأ اة واسررررررم
 يا حبيسأ اةخواترررم 

 ّليرران  غالةك إا  ت وي  اةذّلول
 قا بت وي  األ ول و  وف اةسقونو

 واةصبح ةد يأتم وي   همه األّليض 
 .. اة أِّد   صهوم اةمفح سمبيته وي   فررررمق 

  حيررررررواو د كانوا  جماش األ ان 
 واختيطت األةوان ....

 رساطك نش تذ وه اةهبررررررررررروا 
 وي   ياه اةخيجان .. 

 واةأمنفل اةذّ تفتح ويرررر    ررررك
 ..  تاه ر سيمم األكوان

 نو  يج كانون ققانيلف ّليضررررررررراح
 وي  إم اظ األحرررالم.     

 
 منيرة الصباغ

 وميض اليراعات
 

 اةجالةرررررررررأ ِّذ م يا صاحب 
 إِّا ك  يأ  أ ان تجمأظ وقطفت  د  وض 
 وتسيأت ضفاف اةخوف وبقيت 

 أ   د أونا م تي  
 ال تيم  د كانت ّلو يض اةيماواظ  سيررررردّ
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 ح  اّ  وبفمتهتدّ ةتصل ّلمتك اةق  
   تداوةك تتيا  

 ال تيم  د كانت ّلمائحأ اةاهم رررران
 طفيررررأ   اةساكد ّلماحتيك تدوونم ألكررررون 
 يا تمح يو م وأ سم ال تطفرررئ

 كل اةش وع ّلوتهم 
 إ سك إ سم وظرررل إ سررك

 ان إ سم يتطاول  م وب  
 رررررهونهمك يمكض نحو سهيم كأن  

  غرررمّ   وح يشما اةاي اظ  د نفقفرررراظ 
 ررل يا  ييك األناقرررأ واةذوق اةم يمت هرر  

 يا سييل اةقسب واةحسد اةبديرررررم
 وإاحم و فاحررررمةيك ّلاودظ 

 رصحّو و طرررررمّ 
 ررأرأةِّاّلم اة أز ررررأ اةطيقيرررررر  

 غض اةطمف سيدّ ود  يررررررأ
 سأطت ركفم 

 ةهفرررررم نع غيثك يتهاطل وي  ّلماكيررررد
 ّليضاح   ها توةد  د قصيدتم أةف  يررررأوي  

 فراحاإبكها  د ذييها  م سغاا اةم  
 وأويد ونِّيد رأن اةفجم قرررد الح 

 
 باغمنيرة الّص 

 ا شاعرة من سوري
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 قصائد للشاعرة هاال شرارة   ثثال

         
اعرة الّلبنانّية هاال شرارة                                       الشَّ

 
 كيف؟! 

 
 كيفف أ أد إيئا  ال أ ياه ؟ 

 وكيف أخش  إيئا  ال أوم ه ؟
 وأنا اة سي جأ رحواسم 

 تسجققم رحساراظ    
  وض  انفالتها  

 خا ج  صيم اةشِّو    
 واة ساحأ واةِّدْن ؟! 
 
 نل أ يُك  ا أ يْك  ؟  

 ونل  ي ا أومف 
  ..  رِّض  د إك  

ّ  رِّضا     د يأيد   يغذ
 وح يحلُّ توارفه  أف م اةم  

 أم  م اةجسْد ؟! 
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 وكيفف .. ونحد  أي دون  
  ان واة كان .. راةز  
 نؤ د رأنقا نحب اة  األّلْد  ! 
 و ا  األّلد ؟!   

  *** 
 

 التُّرابقلب يعانق  عطر 
 

  د نيوان نسيت   م اةحأيبأ :
 ّ  أذكم آخمف  غيب   تَّيفْت آياته ويقا

 وبأت ّليد يدّ  ائحأ أخبا ج 
 .. اةجمفدم  فد تمكوا ّليد سطو 

 
 إيائم ...أة ي ُت  جد 

 ختم أرِّضف رخو    د قبم 
 وصقدوقا   أل ْتُه أ م إوقا  

 ّلم أوصم م   د  ائحأ تبغ 
 تم .. تقهيدم و د تد  

 
 يبق  م اةحأيبأ ُ تسم  وةم 

 ةال   ا يحتاته قيب  
 ماا يُِّزُف ود وقاق وطمج اةتُّ 

 رِّيدم  وفئُد اةحقيدف  م أ ض  
 

 ةفف يُت وطقم ّلجوف فقج اةهدايا 
 أح ُيُه ويبأف حيوى ةج فد ز وفُهم اةخوفُ 

 غمباح خيف أسوا ج ةغأ تديدم
 

 ونسيُت  ستانم يمقص وي  حبل غسيل 
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ت اة  وناعيشاغُب  م وصفو م أ  خف
 وي  قضبان اةأفصج  واةتوقيُم :"حزُن تغمفدم" 

 
 وتد  أفْت  د اةحأيبأج  الرسم   كأةسقأ  

  تمكُت نصففها  ... حيلتيُِّد اةم  
ةُتها ّلقصف اةوطد   وبد 

بفق  سمقُتها  د  يموز تيأج حف  وبشف
 سِّيدم   د حضد أغقيأ

 
 وصمُظ أن ُم إ سا    دف 

 حتلَّ وتهم ا كل  خط   
 ُتباةم .. يو ياظف غمبتم يمسُم ّلمفشأ  ال  

 تجِّيدم رأفةفج 
 

 سأوون .. -ُأمُّ اسما ّ  -وحيدف أقس ُت ةوسانتم 
دأف  فتاح اةحأيبأ....   صف

يل  ةمئأ    وةم يبق حف
 تتقفُس نصف وطد  

 وةم يبقف  د اةحأيبأ سوى رِّض قيم  
 وةم يبقف ةم وطد سوى.... اةأصيدم 

 *** 
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 أفتقدَك في بكاء المطر
 
 

 يأوةون اةوقت يشفم .. 
 كذّلت كل تقبؤاظ  د قاةوا 

 ف  د األةم! أن ه يخف ج 
 ال ّلل يح ل ذكمى اة وج 

 ذّ وشق حبيبم اة  
 حد  االحتضان األّلدّ

 ا تأدك  م صوظ نديمنا 
 وا تأدك  م ركاح اة طم

 ص اة د   م تأيُّ  ن تِّونف أوانتامك 
ز ج اةأديم   و م ذوبان اةز    بد  م اةجف

 قأ أو اق اةس  ن تسكد أأ فدك 
 تم تمكت كتاّلتك  وقها اةَّ 

 أاوفم اةتَّ   م كل ج  صا ظ نخانا  
 أ أن تقهال وي  قيبمُقْل ةي حب  

 رِّد نذا اةغضب 
 زنا أ" اة خيصأ وألو اق "اةم  

 ن تيتزم ّلتو يق ويدنا ؟ أ
 ن  طبِّها صا  اةخيانأ ...؟أأم 
 

 هاال شرارة 
 مقيمة في أميريكا شاعرة من لبنان
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 أنشودة  الحياة
 نّص مفتوح 

 [ الجزء الخامس ]بقّية
الم أعمق من البحار  السَّ

        
وري صبري يوسف                                       األديب والّتشكيلي السُّ

 
الم والوئام بين البشر!  إهداء: إلى كلِّّ إنسان يسعى إلى تحقيق السَّ

 
 

الُم رخا    صف    د نأاومج اةذَّنبج   اةسَّ
 اةحيامج وي  اج تدانج اة دى  اُح 

  قصُأ اةخيمج  م صباحج اةِّيدج 
 نغ أ   وصوةأ   فمف خضااج اةحقيدج 

  فمف ُنسي اظ  نائ أ  حولف رس أج اةقَّدى!
 

الُم قصيدم  حاة أ    اةسَّ
 تائهأ ّليدف أحضانج اة حبَّأج 

 انتياُج  وتاظج اةبحمج 
 إوقا  اة  خيوطج اةشَّ سج 

!رخا    صف    جْد   نُ وعج األطفالج
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  م  ِّماجج اةحيامج  ا نساُن ط وح    جوج  
!  إمانأ  راذخأ   م ُةجيدج اةِّ مج

 وقفف األطفاُل أ امف غضبج اةيَّيلج 
 اة   قمقاظج ن وعج اةبما ّ  ةفْم تْصغج أ واُته

  وتاظ   جقونأ اندةِّفْت  د أو اقج اةبحا ج 
 نبَّْت  م وتهج اةاهولج وبمف نبواج اةقَّسيمج 

 فهمَّْظ رس ُأ اةبد ج اجك
 حيم   ِّفَّم  راألس  

 اجختلَّ و يُض خيوطج اة دا ج 
ْظ نجوُم اةيَّيلج   اج تِّدف

؟  وقد ا توا فْظ ُنالالُظ اة سا ج
 

 نمبفتج اةطُّيوُ  رِّيدا  ود  ةا  االإتِّالج 
 تخيخيفْت خاصماُظ اةجبالج 

يواظج   ةفْم تشفْم كل  اةصَّ
    د اةت جاللج تا  أ   ا تبأ   تفاق فْت  وتاُظ اةبحمج 

 
مف  م تذوعج األإجا ج   وتم  تفحَّ

يا ج   تغيغلف اة  أو اقج اةد ج
  اتفت آالُف اةاائقاظج 

  وتأ  نائجأ   جْد أو اقج اةبحمج 
 غضب   س وم  راةبطشج 

تج األ واُج أوشاشف اةِّصا يمج   اجتتاحف
مفْظ تذوُع األإجا ج  تهد  فْت أوكاُ  اةطُّيو ج   وتاسَّ

ْت وااُم   اةحيتانج تهي ضف
ْت  م أسما ج اةبحا ج   غاصف

الُم ن ُِّأ  مح   ! اةسَّ  تقضُح  د  آقم األّلما ج
 نمبفتج األس اُك اة  أو اقج اةأاعج 

 رِّيدا  وفْد غضبج اةقَّا ج 
وحج   نا ج اة وجج تصطيم  م غمبأج اةمُّ
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 نا ج اةم جفحج تشُِّل  د ِّم 
 نا ج زالزلج اةبحمج تزنُق  حااف  متِّم! 
؟   كيفف اجندةِّفتج اةق جيماُن  جْد قيبج اةبحمج

؟  نفْل غضبفتج اةشَّ ُس    أ سيفْت أإِّ تها اةحا قأ  وقف خدونج اةاونج
 اجنذنيفتج اةطَّبيُِّأ  د طبيِّتجها 

ْد تفاق اظج إمو ج ا نسانج   نفْل غضبفتج اةطَّبيُِّأ  ج
ْظ صواّلف  ؟ .. أْم أنَّها  أدف  ها  جْد وطأمج االإتِّالج

 
وحج    خيخيأف اةِّاامج ..  سأطفتج اةقَّوا ُس وطيوُ  اةبط ج  هيضأف اةمُّ
 ةفْم يقُج  د غضبج اةم جفحج حت   أكواخج اةفأماحج 

 
 صيَّْت طفيأ   ِّي أأ  وي  غصدج إجمم  

ةفتج اةق جسومُ  ْةوف  وف
!  اةم جتاُل غمق   م خضم ج األ واجج

ْت وتقُأ اةأ   مج  د غضبج اةم جفحج تهمَّإف
     !   د اجندالعج نيمانج األّلماجج

 
 اجكفهمَّ وتُه اةأ مج 

 ن ِّأ  ساخقأ  خمَّْظ  وقف صخو ج اةِّ مج 
 كل   ا يداُّ وي  صد ج اةتُّمااج  اّلتيِّفتج األ ُض 

 تقوح  نحوف أتيجج اةبمكانج 
 

 ! ْد اجندالعج س ومج اةت جيجانج  ا تأِّفْت نضا ُم اةو ونج  ج
واطئج تماخ     ّلهاُح اةشَّ

 تانفتج األ و ُأ تبحُث وفْد ّلماحمج اةطُّفوةأج 
وحج        اة ِّمَّإأج  م أنساغج اةحيامج!  وفْد ُإُ وعج اةمُّ

  فْد يستطيُم أْن يخف جفف  جْد  وونأج اة وجج 
قامج؟         جْد ح اقاظج اةجُّ

ْت ح اقاُتهم إمو ا     جْد خبا أج اةُأْبحج       ما ا   مَّخف
  جْد نولج اةغزامج!       
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 ن ِّأ  نأي أ تقساُا  وقف خدونج اةحبيبأج 

!..   وقف حقيدج األّلو مج         وقف أحزانج األ َّهاظج
 ضي تج اةاائقاُظ طمفأفها اة  إاطئج اةحيامج 

 تهشَّ فْت خاصمُم اةحيامج 
  م صدو ج اةخيلج  ..  وتم  يتبموُم  م تذوعج اةيَّيلج 

ْت أ واُج اةبحمج  كفْم  د اةدُّ وعج   حت   اجنتاتف
مو ج  ! كفْم  جدف اةشُّ  حت   اجتتاحفتج اة ِّا ُك صد ف اةجبالج

 
! تحي جُق اةأصيدُم واةيا    كأنَّها تقا ُس ت وحف اةغزالج
  وقف خ ائلج اةِّ مج  يأتم ا نساُن  تمب جِّا  

!  ناسيا  أنَّ اةحيامف    حيُأ وقاق   مف ضياحج اةهاللج
 

ؤى  ْد تقا ماظج اةمُّ  اجندةمف اةخوُف  ج
!..   جْد صماعج اةفيا م       ْد اجندالقج اةحمواج   ج

ناّليمج    ؤى  د ةونج ا سفيتج   نائجأ  ثُل أوشاشج اةز 
 أكثُم اةتواح   د تحو ج األ اوم

 
الُم اة  أوي  اةجبالج اة  أو اقج اةبما ّ    مَّ اةسَّ

 حا َّاظج اةيَّيلج نفو    خيف  يغي جُف 
با   تفتَّتفْت أحالُم اةص ج

 
 اة   ستقأِّاظ  ُحبي  راآلناظج  آه  .. يأوُننا تقوُن اةصوةجانج 

!  يقزةُق إ وُخ نذا اةزَّ ان  نحوف غضا ج اةأاعج
ماعج  باظج اةص ج  اجغبمَّ وتُه اةقَّسيمج  جْد تخشُّ

!  فمف وحشي أج ..  صماعج ا نسانج  فمف ضياحج اةشَّ سج  باعج  اةض ج
!  وحشيَُّأ ا نسانج  ا االَّ ت وُح اةيماعج  ال يخيخُيهف

ْد نيمانج اة دائدج   تانفْت أسماُا اةح ائمج   رِّيدا  وف
 رِّيدا  وفْد إبحج اةُ دانمج 

 رِّيدا  وفْد اخضما ج اةجقائدج 
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غائدج   تانفتج اةبس ُأ ّليدف نخانج اةضَّ
 ةمج؟  فْد يستطيُم أْن يح مف اةطُّفوةأف  جْد تو ج اة اا

 يأمؤون كتبف األنبياحج 
 حك أف اةفالسفأج      
 ويومف نذا اةزَّ ان      

؟   أفال يفأهونف أرجدياظج اةخيمج
؟  أال يمونف س اكاظج اةد ج احج

!  طيش  يضانم أ ودف اةمُّوقاحج
 

 ال يتَِّّاونف  جْد حك أج اةحيامج ..  وجبا  أ ى 
 يزنانونف غي ا   م ز عج اةفجتفدج 

اظج يدن جسونف   قداسأف اة أدَّسف
!  غيم آّلهيدف االَّ رسهامج اةم جفاحج

 
  جْد ةونج االصفما ج ..  رشم   جْد ةونج اةهشاإأج 

!..   جْد ةونج اةسُّ ومج       ناحج   جْد كهوفج اةدَّ
 رشم   جْد تيدج اةثَِّّاةبج 

الُم  جْد نتلج األصدقاحج   تاهف اةسَّ
  جْد تصدُّواظج رشائمج اةحيمج     
 احتماقج حضا اظج اةِّماقج  جْد     

!  حضا ُم اةحضا اظج انزةأفْت نحوف اةأاعج
الُم  جْد  وونأج اةم ج اقج   تاهف اةسَّ

  جْد نشاإأج نفوس  تائفاظ       
  كم  أنن   جْد  كمج اةثَِّّاةبج 

 !  ُتقوح  أنوج يِّبُم اةتواحاظج اةق جفاقج
 

 يا ح أ  نذا اةزَّ ان 
 ا نساُن؟ كفْم   د اةِّ مج يِّيُش 

وارمج   و ما  وحيدا  كثيمف اةزَّ
 كأن ُه  جْد  صييأج وحيدج اةأمنج 
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 وحيد  أنا  م غمبتم ..  آه  يا  وتتم
  ت  سأ مُش رس أف اةِّشقج  وق وتقأج ةوحتم؟! 

  ت  سأغفو راجنتِّاش  ّليدف ّلتالظج اةمَّوشأج؟ 
  وشأج اةحقيدج ..   وشأج اةوئامج 

  وشأج اةِّشقج اةح يمج! 
المج  م  حااج اةأصائد  يِّبُم حفيفُ   اةسَّ

  م أتقحأج اةح ائمج      
!  يقثُم نفحف اة حب أ  وقف أحالمج اة ساحج

 
الُم حاتأ  كوني أ !   اةسَّ  تحدُّ اةيها كلُّ اةاائقاظج

المج  اُق اة  خ ائلج اةسَّ  يتوُق اةِّش 
 وقد ا يهبُط اةيَّيُل  م ةييأ  ق ماح!

الُم  ساةُأ حب    !  بمو أ  م  اةسَّ  صفاحج اةسَّ احج
الُم حقيُد طفل  اة  حييبج أ  جهج   اةسَّ

     ! وحج  اة  نوم  و يق  ّليدف حبو ج اةمُّ
 

وحج   تمْومفوفْت زناّلُق اةمُّ
 اجخضوضمفْظ إواطُئ اةأيبج 

منج حكايا اةِّشقج         جْد ّلهجأج سف
!  إوقا  اة  نركأ   اقصأ   وقف نهونج اةغاراظج

 تالإ  ضجُم اةجبالج 
  غطَّْت خواصمف اةت جاللج  وتُأ  مح  

!  تق و  وقف إهأأج اةِّشقج  ذاذاُظ اة احج اةزُّاللج
 

الُم صديُق اةبحمج  ! .. صديُق اةبم ج  .. اةسَّ  صديُق اةهاللج
 رس اُظ اةزُّنو ج  م صباحاظج نيسان 

 أناإيُد اة حب يد  م ةييأج اة يالنج 
 حقيُد األ ضج ةزقزقاظج اةِّصا يمج 

     !  ألغانم اةِّشقج واةو احج
الُم يقبوُع  حبَّأ     طم   جْد ةونج اة سمَّمج ..  اةسَّ
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وةجانج   يح م أحالمف اةطُّفوةأج  جْد تقونج اةصَّ
م اةحأولف رأّله  اةزُّنو ج   يغط ج

! ح  راألقحوانج   كي جال  رس أف اةضُّ
وحج  الُم توأُم اةمُّ  اةسَّ

 اةتَّجي جم!ّلهجُأ اةأيبج  م أ ق  حاالظج 
 !   ساةُأ خيم   قأوإأ وي  تذوعج األإجا ج

اظج اة طمج   صديُق اةقُّجومج وزخ 
 صديُق اةطَّبيِّأج وأخيا ج اةبشمج 

!  س وُّ اة حب يد اة  ضياحج اةأ مج
! تمبيُأ طفل   د اة هدج   حتَّ  نهاياظج اةأد ج

!  حك ُأ ا نسانج اةوا  أ وي  نا اظج اةدَّنمج
الُم  يزاُن اةطَّ   بيِّأج اةسَّ

!  ونوف يز ُع وتقأف اةِّ مج   رأوبقج أنواعج اةزَّنمج
 قداسُأ اةسَّ احج 

!  أنشونُم خيم  وي  ايأاعج اة طمج
 

  يالُن األ ضج ..   يالُن اةبحا ج 
 صداقُأ اةاونج  مف تألةؤاظج اةقُّجومج!

المج   ال تص ُد حماُا اةحماج أ امف رخو ج اةسَّ
 حج اةوئامج! أ امف نف .. أ امف خصوبأج األ انج      

 تق و  م تالوفدج اةِّ مج حك ُأ األي امج 
   اُ  اةحقانج أغي   ا ن يُك  د و فأاظج اةتَّهانم! 

 يهبُط ا نساُن  وقف تاللج األ ضج 
  ا إا  طيشه  وقف أ واجج اةبحمج 

     !   م أو اقج اةبماّ 
 ةم يقُج  د سقاركجهج حت   إ وخ اةجبالج 

 تخبو زنمُم اةِّ مج 
 صمخُأ اةبد ج تقوُح  

يوفج   يت ان   فمف صييلج اةسُّ
      !   فمف انتياجج اةطُّو انج
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المج   فْد يستطيُم أْن يستِّيدف   نونف أن يمإمشف  زنومف اةسَّ
  ذاذاظج األحالمج؟!   وقف ق يصج اةيَّيلج      

الُم  حمقأ    تصهُم إوائبف اةِّ مج  اةسَّ
 ذنب   صف    د نسغج األ قانج 

 فوةأج صالم   د نضا مج اةطُّ 
  د نأاواظج اة شاوم!     

 
 وتدُظ تالوفدف ّلهجأج اةخالصج  وقد ا وبمُظ تخومف اةغمبأ

ْت أ ا م   ذاكمم  طا حأ  ّلد وع   اةحأ    تماقفصف
قاّلل   ذاكمم   قأوإأ  راةسَّ

 وقد ا وبمُظ  م أو اقج اةغمبأج 
!  وتْدُظ أزق تم  فموإأ    وي   ساحاظج اةِّقاقج

  وقف ّلهاحج اةبساتيدج ..  اةيَّونج تسطُم أحال م  وقف وذوبأج 
 تق و اةزُّنوُ   وقف صد   حقون  

 تمقُص  قصأف اةسُّ و ج وي  ايأاواظج اةفال قاو 
 وي  أنغامج اةبحمج      

 
الُم أ واجف ةييم  وقد ا يِّبُم اةسَّ

 أسبُح ّليدف اجخضما ج اة موجج 
  ِّيَّأأ رخواصمج اةغيومج  أتُد رحيماظج وشق  

 راّلتهاج  ّليدف غالصمج اةبحمج أغفو  
 أنتاُم  وشأف اةخالصج 

 ..  خالصم  جْد تقونج اةِّصمج 
ْد ّليا قج اةحماج    ج

     !   جْد خشخشاظج اةيباسج
 ..   تتأيَُّص قبَُّأ اةسَّ احج  جْد وطأمج األنيدج 

ْد تفاق اظج األةمج    ج
جمج   يباغُت حزنم حزن   د ةونج اةضَّ
ؤى تق و األحزاُن وي    ..   ساحاظج اةمُّ
 وي   ساحاظج اةأيمج 
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  اتفْت قيم   م وضحج اةقَّها ج 
وحج  تسم    ةم م اظج اةحيمج  ةفم يفُِّْد  م توانحج اةمُّ

 نل   َّأف خالص   جْد أوتاعج اةحمواج 
وحج       ْد اجنشماخج اةمُّ   ج
؟!         جْد وذااج اةبدنج

 تأتم اةطُّفوةُأ  ثلف ّلياضج اةثَّيجج 
 أإواك  تقخُم ظاللف اةأيبج   يق و ّليدف أغصانجهاتق و 

!  تد م ّلهجأف اةوسدج
 

؟   أيد توا فظ إ وُع اة ِّاّلدج
المج  ْت رخوُ  اةصَّ  تصأَِّّف
ْت أتماُس اة دائدج   إاخف

ْظ أنويُأ اةبشمج   تِّفَّمف
 ّليانُ  اةأيبج غمق  ر آسم اةوغ  

 تاهف انساُن اةِّصمج وفْد ّلياضج اةي امج 
 واّلما  سوانف اةيَّيلج 

ْد أنياا   خيفأ    يبحُث وف
! باحج ةهيبف اةج مج  يز ُع  م صد ج اةصَّ

 
 نماف ا نساُن  جْد ّلهجأج اةِّقاقاظج ..  وجبا  أ ى 

وحج         جْد ظاللج اة ؤانسأج  ..   جْد وذوبأج اةمُّ
باعج   ناسف ركل ج  وونأ   م توفج اةض ج

  جْد إهأأج األراةسأ!  كأن ه إما ُم نا    تطايمم
 

 أحدُّ اة  ندوحج اةيَّيلج 
 اة  صداقاظج اةأمنفلج      
 اة  أناإيدج اة حب أ      
     !  اة  اّلتسا اظج اةهاللج

 ! ياحج  اةحياُم رس ُأ طفل   م وتهج اةض 
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  فْد يستطيُم أْن يِّيدف ةيموضج اخضما فهُ 
 ةيأ مج ضياحهُ ..  ةيزنمج وبأهُ 

 ةإلنسانج خصاةُه؟!      
 

إتِّالج   كفْم  جدف االج
 كفْم  جدف اةدَّ ا ج 

 كفْم  جدف اةأتلج واالنتحا ج 
 كفْم  جدف اةجقوحج  م اووتاتاظج اة دا ج 

  داُ  اةاونج تفيطحف  
  جْد تصدُّواظج خماا  ُ ْستفْشم  

          !   م توفج اةبماّ 
 ةم يفُِّْد ةيحيامج ناهُأ  مح  

 وال ةيحيمج  ساحاُظ اجنتِّاش  
ؤى وأ كاُن اةد ج  بفتج اةمُّ  يا ج تخش 

 
 آه  .. تاهف اةبشُم  م اجصطبالظج اة واإم
ماناظج اة ِّاصم!  رحثا  وفدج األذى وفْد إف

 
 أنَّ غ ا أف اةِّ مج  رشم  نسمف أو تقاس 

 تحتاُج  زفدا   جدف اة ماسج 
 كم تِّبمف ّلو اراظج اةخالصج 

 
 ال أ ى  م إهأأج األ قج حبأا  

 تمكُد اةيه أنفاسم 
أُت ذ وا   د حياتم   ضج

 صحا ى اةت جيهج!  جْد 
 تفتَّتفْت وااُم اةأبو ج 

ْد اج تصاصج س اكاظج األّلواطج    ج
ْد تفاقمج األس   ..   ج

! ياطج   جْد إماناظج اةس ج
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ح  آه  .. غمقفْت أسماُا اةأطا   وقدف اةضُّ
ديمج ..   م ونانج اةغ مج    م ةب ج اةسَّ

 !   م أوجج انتياجج اةبحمج
 

 ا م؟ ةج فْد أندّ ح ..  ةج فْد أندّ سال م؟
؟ قيد؟ ..  ةج فْد أسأم ّلذو ف اةحقيدج  ةج فْد أز ُع  ما م اةس ج

 أْن تبحمف  م  بوعج كال م  أ فُد  جْد رشائمج اةاونج 
وضج   أْن تمو  خ ائلف اةمَّ

المج   أْن ت محف  م أو اقج اةسَّ
 

 سال م سالم   جْد ناهأج اةقَّا نجج 
ْد نداومج اةبييسانج         ج

  جْد نالنلج اةسَّ احج سال م حبق   تهاطل  
  جْد  حيقج اةهقاحج      

 نقاحج اةطُّفوةأج 
 نقاحج سفوحج اةاونج 

 نقاحج اةقَّسيمج ونو يت اوُج  فمف إ وعج اةو احج 
وحج         فمف أغصانج اةمُّ

!  ونم تمقُص رانتِّاش   جْد ونجج اةِّطاحج
 وطاحج اةشَّ سج نا ئ  ةوتهج اةثَّمى 

 ةخصوبأج اةغاراظج      
 تخف جُف  جْد ةا  اآلناظج  اةغيمج نجِّفم  وطاحج 

وحج ندوح    أّله   جْد حفيفج اةفماإاظج  وطاحج اةمُّ
!  وطاحج اةأيبج نأاح    أنأ   جْد أوذاج اةبحيماظج
 واّلما  تال يفف اة تاناظج   آه  .. تاهف ا نسانُ 

؟   فْد يستطيُم أْن يقأذف اةاونف    جْد نولج اةجماحج
وحج  جْد أوت  اةج  ماحج تماحج اةمُّ

حا ى   تماح  أو ُق  جْد إأوقج اةصَّ
 أو ُق  جْد نضوحج األنيدج 

     !    جْد  غو ج اة سا اظج



888 
 

الُم صالُم واّلد   ك   م كهوفج اةخيمج  اةسَّ   تقس ج
  م حأولج اةبم ج     

وحج   ن و  حب اظج اةحقطأج  م ّلماّ  اةمُّ
 رس ُأ طفل   م وتهج اةزَّالزلج 
 أج س وُّ اةأيبج  م  حااج اة حبَّ 

الُم خ يمُم اةحيامج   اةسَّ
اقج  م أ ق  تجي ياظج اةِّقاقج    قصُأ اةِّش 

 صفاُح اةفْجمج 
باحج   ضياُح نج ُأ اةصَّ

 أ اتيُح تزغمُن وي  ايأاواظج اةبحمج 
م  نا ئأ !  ون    جْد تواإيحج رس أج اةبد ج

 تغا فُد اةطُّيو ج  وقف تبيدج اة دائدج 
     !   وقف نداومج اةزَّنمج

المج  ناجف اةبحُم إوقا    اة  نديلج اةسَّ
 اة  إ وعج اة حب أ      

 اة  رخو ج األ انج           
 

 أغدقف اةغيُم حبَّا  وذرا   م أغصانج اةأيبج 
نانج         م أو اقج اةد ج

 تمقُص  قصأ   طا فظج اةقَّوا ُس تذة 
 تقُِّش  بيمف اةِّ مج 
  اةحب ج تبحُث وفْد سفيقأج 

 وفْد نشومج اةخ مج      
 تفمُش أتقحتها أل واجج اةِّشقج 

 ةِّي ها تِّثُم وي  إواطئ  بتهيأ  
      !  الّلتهاالظج اةخيمج

  وقف  موجج األوشااج   تقاُم وصا يُم اةخ ييأج  محا  
 رِّيدا  وفْد تالوزمج اةحماج 
 رِّيدا  وفْد تقونج اةبقانقج 

     !  وفْد طيشج اةأتالج
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الُم طف قففج اةو ونج  وةأ   تموموأ  اةسَّ   م كف
  م أحضانج األ َّهاظج      

 
 ّلماحُم طفل  يمضُم  جْد وذوبأج اةقَّهدج 

هدج   إ وُخ تبل   م ةييأ   ض  خأ  راةشَّ
 وموس   توَّتأ  راة حب أج 
 رأزانيمف  جْد أ فجج  اة جدج 

 
الُم  ساةُأ إاوم  اة  ُ هجأج اةهيامج    اةسَّ

 قبيُأ واإق   م ةيلج اةغمامج 
 نفُح اة حب أ ّليدف أحضانج اةغ امج 
 إوُق اةطَّبيِّأج اة  سفوحج اةوئامج 

قاّللج ّليدف نداومج األحالمج   اجخضماُ  اةسَّ
وحج  فمف سطوعج األنغامج!  وقاُق اةمُّ

 
الُم  وسيأ   تِّانأأ  فمف نغ اظج اةا   الج اةسَّ
 حديأُأ وشق   سمبيأ ّلبس اظج اةهاللج 

  وقف ُ ُغو ج اةيَّياةم  حك ُأ اةحيامج  قأوإأ  
 ونم تغدُق أّله  اةغاللج  خيماُظ األ ضج 

  وتُأ رحم   قِّش   ثلف اجنتِّاشج اةت جاللج 
 قصيدُم وشق  ُ ِّمَّش   م أو اقج اةج الج 

حا ى   اُح اةحيامج   يسأم تفونف اةصَّ
 الج  يسأم خدونف اةم ج 

 نبَّْت وييقا  جدف األواةم  نِّ ُأ اةق جِّ اظج 
 صديُق اةقَّسيمج 

د ج  ثُل اةجبالج   إا ُخ اةصَّ
! ناهُأ اجنبِّاث     جدف نأاومج اة احج اةزُّاللج

 اّلتهاالُظ و نم  وي  تماقصاظج 
          !  ت وحج اةغزالج
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  ساةأ   حفو أ  رخيوطج اةشَّ سج 
ِّمج   رأحالمج يماعج اةش ج

 !  رأنغامج  نيدج اةقَّواقيسج اة  قيواج األنبالج
وحج  الُم  ساحاُظ وشق  وي   حارأج اةمُّ  اةسَّ

     !   قُذ ّلزوغج اآلزالج
وُح ّليد صخو ج اةِّ مج   تتوُه اةمُّ

 تتِّفَُّم  جْد غبا ج اةجشاوأج 
المج  ُم  فمف نبواج اةسَّ  تتطهَّ

  فمف اإتِّالج  حيقج اةج مج      
الُم يستطيمُ   وحدُه اةسَّ

 أْن يفصلف إوائبف نذا اةز  ان
     !  وفْد وإاحج اةِّ مج

 
  حيأ   سمبيأ  راآلناظج 

حأ  راألنيدج    وإ 
ا اجندالُع اةدَّ ِّاظج   تتمقمُق  وقف تالةجهف

 نِّبُم سهولف اةِّ مج 
 ال نِّيُم  ت  سققدةُق  م قاعج اةغ مج 

؟!   ت  سقغفو  وي  تبهأج اةدَّنمج
 

نيا  وبو    ثُل اةغ امج   نِّبُم  حااف اةدُّ
  مَّ نتوا ى خيفف إهااج اةبد ج 

 نحدُّ اة   حااج اةط فوةأ 
 اة  نسائمج اةبحمج      

نبها ج   يت ان  ّليدف توانحج اة د ج  كفْم  جدف االج
؟       ّليدف ظاللج اةجذ ج

 
 حموا  تأتُل إهأأف صد ّ 

 نكقأج اةبغاحج حموا   جْد 
 !  أكثُم ايال ا   جدف اةِّهمج
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 االَّ  جْد  فمقِّاظج اةِّصمج  حت   اةِّهم  ا تاحف 
قونج       ْد اجندالعج اةجُّ  االَّ  ج

 تقوُن تشاوأج ا نسانج 
 تفاُقُم إهومج اةغد ج 

 ز د  يزناُن اجصفما ا  
 أكثمف  جْد ّليوضاظج اة ال فا 
 أكثمف  جْد  وبأاظج اةِّصمج 

  اةدَّ ا ج  وصم   يمح  ّلقا ج 
     !  راج تصاصج تالتلج اةأهمج

 
وحج   يت اوُج ّليدف ت وحاظج اةمُّ

 حقيُد اةد جفحج اة  ّلياضج اةِّ مج 
؟   وحج نأاومف اةج مج  كيفف سقِّيُد اة  ّلهاحج اةم 

 صموح  أحي   نل  م رأاعج اةاونج 
؟       ْد اجإتِّالج اةج مج   ج

ْم  جْد غبا ج اةأفمج   تِّالف يا قيبم تطه 
  جْد انشماخاظج نذا اةز  ان      
حمج         جْد اغماحاظج اةس ج

ْحمج اةحيامج  ؤق ت    يتوا ى ك وجج اةبحمج  سج
 

ُه ا نساُن  ِّماُج حيام    وحدف
  فموإأ   وقف وتقأج اةدَّنمج  غارُأ  مح  

 وتقُأ ُوْشق  أّله   جْد ت وحج ُ ْهم   قساا  
      !   وقف ةجيدج اةبحمج

 
الُم   يُق اةيَّيلج    سوُل اةسَّ احج ..  اةسَّ

 نأاوُم غي أ  قبلف أْن تُأب جلف وتهف اةثَّمى! 
الُم ّلزوُغ زنبأأ   م  غمج تي أ  اةسَّ
وحج   نسيُم  ِّب ق   جْد غضا ج اةمُّ

  جْد أ فجج اةبتيأج!      
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 ّلتيُأ اةأيبج 
! وقج  ّلياُض حقيد  اة  رحا ج اةشَّ

 اة  حدائقج اةجق أ   م يا  وحم إوقا    م 
المج نِّ ُأ اةق جِّ اظج  قفاُن اةسَّ  تج

  قُذ أْن كانْت ّلذو ا   م أ حامج األتق أ! 
 

 يمقُص اةأيُب  جْد ونجج االنتِّاشج 
 حت   وصلف اة  أّله   موجج اةأ  أ!

 
 وبمف اة وُج غفيأ   م تجاويدج اةيَّيلج 

!  نائجا  أكثمف  جْد ت وحج اةغزالج
 تزاحُم  وتأ   وتأ  

 وبو    م أوجج انبِّاثج اةج الج 
حا ى   انتياُج ا نسانج   يقا ُس غضبف اةصَّ

 اجنحماف   م حقايا اةخصالج 
 

الُم  وتاُظ وقاق   م أو اقج حقيدج اةيَّيلج   اةسَّ
 تقَُّأ نِّيم   فموإأ  وقف اجخضما ج اةت جاللج 

 
وحج  فمف حبو ج اةِّ مج  الُم وقاُق اةمُّ  اةسَّ

 وي  و يضج تألةؤاظج اةقُّجومج   نسيم   قِّش  نبوُا 
     !  وي  انبِّاثج ضياحج اةهاللج

 
!  إوُق اة حب جيدج اة  أنأ  اةوصالج

 ا نساُن  حيُأ وذاا  
  تمتمتأ راإتِّاالظج اةأتالج 

ناحج  !   .. حيأ   د ةونج اةدَّ   د أتيجج االإتِّالج
!  ةجمف ال يمتأم اة  أنشونمج وشق    حا يأ راالّلتهالج

ؤى ّليد ضماومج اةِّ مج تانف   تج اةمُّ
      !  ّليدف  سا اظج االجوتاللج
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وحج  الُم يقيُم ظي أف اةمُّ ُه اةسَّ  وحدف
! ا  ةفااظاظج االحتاللج  يضُم حد 
الُم يث ُم ّلذو ف اةخيمج  ُه اةسَّ  وحدف

      !   وقف أغصانج اةبمتأالج
الُم يز ُع رس أف اةطُّفوةأج  ُه اةسَّ  وحدف

!  وقف  ذاذاظج اة احج        اةزُّاللج
  ذنوال   وقفف اةِّشُق وي  قا وأج اةِّ مج 
ُط ا نسانُ  ؟!  وجبا   ة اذا ال يخط ج  ة ستأبلج األتيالج
ؤى  باظج اةمُّ  تيل  اجْإ فأفزَّ  د تخشُّ

!   د اندالقج اةقَّا ج  وقف إهيقج اةم جتالج
 تيل  تائه  ّليدف غالصمج اةحمواج 

      ! غتيالج ماناظج االج  ّليدف إف
وحج وقدف اةدُّت   اغتيالج اةمُّ

      !  وقدف حا  اظج اةجبالج
 

 وقفف طفل  نا مف اةِّيقيدج 
  تسائال  را تِّاض  و يق  

 يهش ج ونف ةِّبتم ركل ج  ااظأ  
 ! بفالج  وفمقصونف  ثلف اةأمونج  وقف اْةحج

 
 حبالج اْةُخْبثج ال تقتهم 

؟!   ت  سأناُم ّليدف خ ائلج األحالمج   ُ متاحف اةبالج
 طا تج اةد ج اُح ّليد أ حامج األزق أج 

 ّليدف آناظج اةغ امج      
 تهش  فْت قا اُظ اة دائد  وقف وناواظج اةغمامج 

 
وةجانج أ  كفْم  جدف اةت جيهج ُتْهُت   يا أصحااف اةصَّ

 حت   غدوُتم  أاوأ   جْد  أاواظج اةاالمج!
المج  ذنوال   جْد انشماخج أ كانج  وقفف اةبحُم   اةسَّ
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 كيفف سيغفو اة وُج ّليدف أحضانج اةهيامج؟! 
 ناتْت تماُح اةِّ مج 

ْمنا   كفْم  جدف االناسا ج ُكسج
 حت    م أو اقج اة قامج!  كفْم  جدف االنشماخج 

  فْد يستطيُم أْن يقأذف إ وخف اةاونج 
  جْد ُس ومج االنأسامج      

ؤى  خاظج اةمُّ  انأسامج اةِّأولج اة  تفسُّ
م ج اةح امج! اة   هي       ضج تقاحف

الُم قان   أْن يِّيدف ةيطفوةأج  ُه اةسَّ  وحدف
 رس أف انتِّاإاظج اةوئامج!  

 
الُم قان   أْن يز عف حبقف اةخيمج  ُه اةسَّ  وحدف

  وقف أغصانج اة مامج!      
المج  كي  ا وبمُظ نكقأف اةيَّيلج    أيُت تواإيحف رخو ج اةسَّ
 ّليدف  سا اظج اةغ امج  .. أ انا ّليدف ويونج اةيَّيلج 

 
 كي  ا أ ِّقُت  م نأاواظج اةسَّ احج 

وحج    فموإا   وقف حك أج األيَّامج!   أيُت ضياحف اةمُّ
 

 تانفتج اةحك ُأ ود ن اج اة قا مج 
 تانفْت رِّيدا  ود وواةمج اة حب أج 

 أواه  .. س وم  تفوُ   م رحا ج االنتأامج! 
 

الُم ناهُأ وشق  حولف ضفافج ّلمنى   اةسَّ
آمج!        حولف رس اظج اةشَّ

 ط وُح طفل  يِّانُق وذوبأف اةقَّدى
  !  ّليدف أحضانج أ ض  إا خأ اةبقيانج

 
 حيم   جْد ّلهجأج اةيَّيلج 

  جْد تألةؤاظج حب ج اةاونج      
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 يزننم ّلتماتيلف  جْد أصدحج األنغامج 
 حيُم اةزَّ دج اآلتم 

 ي سُح اةسُّ ومف اةِّاةأأ ّليدف تجاويدج اآل امج 
  وقف صد ج اةيَّيلج  ا إا  

  ساةأف خيم   جْد حك أج األحكامج!
 

   نطلف نسيم   قد ى رأوشااج اةجق أج 
  وقف  حااج اةحيامج      

وحف   ُم اةمُّ  نسيم  يطه ج
ْد أنأ  نسائمج األنسامج!         ج

 
الُم حواُ  انسان   فمف كائقاظج اةاونج   اةسَّ

 ..    فمف أوتاعج اةطَّبيِّأج      
  فمف يقاّليمج اةوئامج!      

 
 ةغُأ اةشَّ سج  وقف  وشأج اةأيبج 

  وقف ّليان ج اةِّ مج      
 ةغأ   جْد طيفج اةِّطاحج 

  جْد أكممج ُةغاظج اةاجمامج!      
 ةغُأ إاوم   تطايم   جْد زغبج اةس  احج 

ْيهج طالَّ    يح ُل ّليدف تقاحف
 اإماقأج ا ةهامج!  تقاغج ا   فمف 

 
نيا الُم  ساةُأ خيم  اة  نضااج اةدُّ  اةسَّ

 اة  صباحاظج اةغدج اآلتم     
 اة  غاراظج وشقج اةهيامج!           

 
  ساةأ   د إهيقج اةسَّ احج  

 اة  خيماظج اةاونج      
نيا أغصاُن اةوئامج!   كم تق و  م  بوعج اةدُّ
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وحج  فمف اةأيبج   وئام اةمُّ
 اةبشمج  فمف نّليبج األ ضج وئام 
  فمف صأيمج اةج انج      
  فمف س و ج اةسَّ احج      
  فمف نديلج اةي امج!      

      ..... ..... ........ 
 نهايأ اةجزح اةخا س! .... .... .... ...  

 
 2005، شتاء 1999ستوكهولم: صيف  

 أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم 
 

م   * أنشونم اةحيام ر اةج جزح اةخا س: نص   فتوح  قصيدم إِّمف أ ذاظ نفففس  يح م طوفل  تتأة ف  د ود 
حأأ.        أتزاح  كل  تزح ) ئأ صفحأ( ر ثارأ نيوان  ستأل  و متبط  م األتزاح اةالَّ

ل  )وشمم أتزاح(. يتقاول اةقَّص قضايا انساني جأ وحياتي أ ود  يدم   مك جزا  وي  والقأج  أنجزُظ اة جي جد األوَّ
ا نسان  م أخيهج ا نسان   م اةطَّبيِّأ   م اةاائقاظ   م األ ضج واةسَّ اح ك حو  ةبقاح نذا اةقَّص  ر 

 األنشونم اة م م أ  وقف وتقأج اةحيام. 
الم   وقد ح ل وقوانا   مويَّا :    استيه ُت  ضاحاظ نذا اةج جزح  د وحم حيثيَّاظ وواةم اةسَّ

 
 الم أعمق من البحارالسَّ 
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 آخر العنقود وعروسه

           
ورّية                                         منهل الّسّراج القاّصة والّروائّية السُّ

  
رِّد  تاحاظ أ م اة تام م  وا ق أخم اةصغيم أن يتزوج. أخم نذا  دةل كثيما   وةدته أ ه رِّد خ س ّلقاظ   

وفأس إديديد  كانت سيفأ أ م تِّي منا رأنها تيد اةبقاظ  ي ا نم تيد اةصبيان  وكان أّلم يحاول أت  رِّد غم  
أن يِّّز أ م  يأول  تفاخما : ّلقاتم ةسد ّلقاظ  ّلقاتم  تال.  تجيبه أ م ّلتوتم: ركمم إوف  ا أحالند.  

أخم نذا رِّيد أ ه  وظي ت تحيم راةصبم وباةصالم وي  اةقبم  اة  أن أت  اة حبوا  آخم اةِّقأون وظل 
 أحي  اةحباظ.

 محت أ م حيد قدو ه  محأ ةم تغان نا حت  اةيوم  كل يوم تفمح ره   غم أنه صا   م اةخا سأ واةثال يد.  
 اال أنه  ازال اةصغيم اةذّ ُيفمح اةج يم. 

 ِّام  ا يأوم  تفمح أ ه رأدو ه وتفمح ّلذناره  تفمح ره حيد يأكل  وحيد يقام. تفمح ركل  ايأوم ره   غم أن  
ره ال يمضيها   هو يدخد  و يبذ  اة ال  وةاقها تفمح حت  حيد يكذا وييها وفتضاحك  ألنها تاتشف 

 كذره. ونحد أخواته نفمح رفمح أ م اةِّجيب.

وأنا راةذاظ اّلقتها اةمارِّأ انه كت أ مح ةفمحها ألنها ةم تاد تفمح ّلم والتمض  ود أّ إمح أقوم ره وإن  
انها حزنت أإد اةحزن حيد وةدتقم أنا اةمارِّأ أكثم  د حزنها رأدوم أختم اةخا سأ   كان يمضيها. قاةت 

 وظيت  تشدنم ّلتمبيأ اةبقاظ حت  انتهت  د تمبيتم  وانهال اةدالل كيه وي  األخت اةخا سأ واألخ اةصغيم. 

 ونكذا وزوت األنوا   م اةبيت  نصيب أخم وأختم ونصيبم.



900 
 

طول تفايم أضِّها  م صحد أخم  وآخذ ةقفسم اة فزو م   تمض  أ م   أةتأط حبأ اةاوسا اةسيي أ وبدون 
 أن اةبيت  م ناام تام.  

وا ق أخم اة دةل أن يتزوج. ا تأل اةبيت ّلهجأ وصخبا   وتجقدظ اةبقاظ اةخ س  م األم  وصمنا ستأ نبحث  
ةصغيم ود وموس ألخم اةصغيم  كانت كل  قهد تمغب رِّموس وي  إاكيتها أو حسب  يوةها  وأخم ا

 اة ِّجون رحب أ ه و محها ونالةها  ةم يِّتمض وي  أّ وموس اقتمحتها أخواته.

ومضت أختم اةابيمم  أيها  صبيأ تِّ ل طبيبأ  ِّها  م اة شف   أنيها  توسطم اةحال و د وييأ  ِّمو أ 
 وأوانم  قاةت أختم اةابيمم واةواويأ:  ثل أحواةقا. 

 وا ق أخم وي  اةطبيبأ. 

تييها واةتم ن ست اةتجا م وتِّ ل  وظفأ  م اةبقك   أد  ضيت اّلقأ  ديم اةبقك وقاةت   غم  أ ا أختم اةتم  
أن أّلو اةبقت نهب اةبقك نهبا   اال أن أ ها ست طيبأ و د وييأ  قيحأ  واّلقتها اة هقدسأ  ثيها   م  ةألا 

ا  اسديد أو  فسديد. قاةت   غم  سانه اسم اليستهان ره  م اةبيد   أال أخم  اضيا : اةقاس ت يِّا  صا وا ا 
أختم: طب اةطقجمم.. وبتطيم ان إا هللا اةبقت أل ها  قال أخم  ازحا  و وا أا  وي  اةِّمض: أحسد تطيم 

 ألّليها. 

أ ا أختم اةثاةثأ اةتم أحبت اّلد خاةتها وتزوتته و ازاةت تحبه وفحبها وتحب كل  د حوةه وفحبونها   أد 
 م  حبأ ةبِّضها وةيس  ه ا  أن تاون  يِّقم كتيم  وق.. قاةت: وييقا أن نختا  ّلقتا  ألسم 

  م اقتمحت اّلقأ أخت زوتها. وا ق أخم قائال :

 ر اّ اةبقت ناو أ. 

وحيد تاح اةدو  وقدّ  "سياسأ و أا أ وحأوق اة مأم" ته أ اةِّييأ ضدّ  ناموا اةم ّلمفبأ   خشيت أن  
نم  ةذةك أخذظ أخم وي  تقب وأإمظ وييه أقول  أتمحم  ت تِّض أخواتم وأ م وفسكتققم ك ا يفِّيد وا

راّلقأ  ائدم  د  ائداظ تحم  اة مأم  و غم أنم  أيته يكبت ضحكأ  اال أنه وا ق أيضا  وقال ةم ال انم وقدّ  
 نذه اةفتياظ وانم قوفاظ وف كد االوت ان وييهد  م  سؤوةياظ اةحيام.  م قال ةقفسه  ازحا : أقفل اةمانيو. 

اةصغمى اةحيوم ونم   يأأ أخيها اة أمبأ وقد ناةت ر ِّيته تزحا كبيما   د اةدالل ألنها  أت  اةدو  وي  أختم  
تابمه  و ا . تزوتت  تال   د أغق  اةِّائالظ وي  حد قول نسوان اةحا م. اقتمحت أحي  ّلقت  م اة ديقأ  

 واّلقأ أغق   تل. وا ق أخم ضاحكا : 

 ر كا يأ  ك  يأ.
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م  د ّلقاظ نساح اةثأا أ واةشؤون  وأخواتم يصم حد ر أتمحاتهد وأخم  ونكذا كل يوم  أن س ةه ّلبقت تديد 
 يوا ق وي  كل اةِّموساظ  حت  ّليغ اةِّدن وشمفد  تام. 

قم ظ أ م وبِّد أن وا ق أخم وي  كل اةِّموساظ اة أتمحاظ أن تبدأ رخيا  أختم اةصغمى   إن وا ق 
ن اةبقت  مبايأ  وستقهم أ م خطبأ وشمفد  أنيها  إنها ستغقم راّلقأ أإهم وأغق  وائيأ  را ضا أ اة  أ

 ّلقتا . 

طيبوا يد اةبقت  د اةزفا م األوة . واوتذ  أنل اةبقت  و ا  قائييد ان اةبقت خطبت  قذ أيام قيييأ واإتات 
 أ ها أنها تِّبت  د كثمم اةخطاّليد. 

 خطوبأ   ا تِّضت أختم اةصغمى  ّلل  تِّت اة  اةبيت راكيأ  وقاةت ةم نا سأ: أخش  أن اةبقت غيم
ةاقهم يم ضون أخم اةصغيم. واسيتها وأتبتها رأن اةبقت وأنيها اليقاسبونقا.  صاحت  م وتهم: وة اذا؟  

 نل تِّتأديد أنهم أحسد حاال   قا؟ 

 ةم يأظ نو  اةبقت اةتم اقتمحتها أنا وي  أخم سما   ّلل تجاوزونم  باإمم وطيبوا اةبقت قمفبأ أختم اةثاةثأ. 

أ سيوا يأوةون: اةبقت ستا ل تِّيي ها. وزويت أختم  د زوتها اةذّ تحب وزول  ةاد اةج اوأ أنل اةبقت 
زوتها  د أخته وزويت أخته  د اّلقتها اةتم   ضت رحجأ اك ال اةتِّييم. قاةت أختم اةثانيأ: ت شم اةبقت  

  م واحد راةجا ِّأ. ضحك أخم قائال : اةبقت حب يبأ! 

 . وتاح نو  ّلقت صاحب اةبقك  ذنبت أختان  م أ م

 تِّد  قشغالظ راةحديث ود وفش اةبيت   مفاظ وتحف. وقضيد كل اةسهمم  م وصف اةجخ اةذّ تِّيش  
اةبقت  يه. سأةتهم  م آخم اةسهمم: وةاد نل خطبتم اةبقت؟ اختصمظ أختم اةجواا ركي أ واحدم:  ا م  

 نصيب. وغصت أ م. 

  ضحك أخم كِّانته غيم  كتمث رشمح   فمحت أ م.

بأ اآلن يأ ز ييأ أختم راة شف   وةاد وبِّد انتاا  نام أكثم  د أسبوويد  اوتذ وا وباةفِّل طيبوا اةطبي
رجواا اةاال   راةحأيأأ ةم يِّتذ وا    ضوا رفجاتأ قائييد: اّلقام يسهم. صد ت أ م: اّلقم يسهم؟. كل  قا  

كثيما    امظ صا تأ: نل يشما أخونا؟ نل يحضم ّلمنا ج اةمقاصأ؟ ةاد ةم تاثم اةتساؤالظ  ضحك أخم  
 و تِّت  محأ أ م ره تقاف كل اةهواتس واةوساوس.

رِّد انتاا  وضيق أوإك أن يخي ف يأسا  وفأيل ّلهجأ أ م اةيو يأ رأخم   شم اةحال  وتزوج أخم ّلقتا   يها  
 واصفاظ اةبقاظ اةتم توا ق األم واألخواظ. ّلقت وييأ وحيوم و تِّي أ  وزغمنظ أ م ةييأ ومسه  كان  
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 هقدس واةِّموسأ اة هقدسأ  وإة  تانبها ّلقاتها اةدكتو اظ: "نحد اةدكاتمم نحد اة هقدسيد.. أ ا ها اةِّمفس اة
 نحد ق اإقا غاةم و تمو رأةف ووشمفد" كانت زغمونم تديدم  صاغتها ّلقفسها وةم تجيب  يها سيمم اةااتباظ. 

ته ساوأ كا يأ  كانت اةِّموس  دةيأ  ثل أخم اةصغيم. حت  أنه صا  وي  أخم أن يدو  كل يوم رسيا  
يت أخواتم كيهد  وكل   ةيبحث ود نوع اةشيبس اةذّ تفضل  م  سيسل اة ساح. وةاد ال أنّ  ةم تقص 

  قهد أويقت: ال ةست أنا  د اختمتها ألخم..

وألنم كقت أن س ر أتمحاتم ن سا    أد توتهت األناا  اةم واُته ت أنم أنا  د اختمتها. ووقم ويم واتب 
 را ضا أ ةتدةيل أخم.تدةيل وموس أخم  

 م آخم غداح كوسا  وضِّت اةحبأ اةجيدم  م صحد أخم  ن  ت أن آخذ اةتم تييها ةم   أ متقم أ م  
  أطبأ: ضِّيها  م صحد زوتأ أخيك. 

 اةتأطت كل اةاوساياظ اة فزو اظ اةته تها ن ِّأ واحدم  وا تحت.

 

 منهل الّسراج
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 على ورق الورد
 الّسّراجمنهل 

نكذا.. ستأتما  قه حت  تختيط األنفاس واةمائحتان  حت  تي ح زغب اةوتقتيد واةجبهأ  وتمى رأايا  قه  م  
 زوايا اةِّيقيد  وقد أطماف اةشفتيد اة ختبئتيد  م نغل   انّ تطل  قه اةشفأ اةسفي  سخيأ وذرأ: 

 ر  م..

رِّد  ة ا تتبانل اةهواح  م اة حيط رِّد  ةد تبتيم  انطيق اس ها ةيوقف اةدنيا  د حوةها. ة ا تمف اةِّيد 
  فأها. 

ةألنا ل سطوم  وةتيك اةِّاطفأ نيبأ سكمى  تتس م أ ا ها  تِّيد تمتيب  ا  زع ونما  قها. انه اةحب 
 صاحب اةقامم األوة   انه نو  د انتامظ نون أن تقتام. تحمك ندراه  م نووم أخمى. 

 ّلقفسجم اةيون. أخذظ حصأ  د اةهواح  نّلق   أيل  

 ر أحبه

ستختيج  قياظ خده  م إبه اّلتسا أ تتس  م أ ا ها  مم أخمى. يدنشها ركل  ا  يه. سوف يقدس  م ة حأ 
 كاةهواح  م  طوى اةِّقق  ييفحها ّلمغبأ وتيأأ. 

  اةت ّلمأسها تخبئ ةونا  ةم تصقِّه. 
 سيأب ل اة ِّطف أوال ..

اةِّقق واةاتفيد واةساوديد اة ت دنيد رأ ستأماطيأ تقتام   ةد يكتفم رأبيأ اةأ اش األسون.  اةمغبأ ت و   م
  د يقتهكها. 

سوف يِّانأها أوال   يشبك أصارِّه رأصارِّها  يضغطها   م يم ِّها اة  إفتيه. يغ ض ويقيه وباّلتهال يأبيها  
اف اةتم  اصبِّا   اصبِّا   ال حا  يدنا رأنفاس نا ئأ  تقحد  نسهسأ اةي سأ واةأبيأ اة  اةثقايا  اة  راطد اة

 تحتّو  وي   هل  خده   تستمخم إِّيماظ اةساةفيد  م اط ئقان  حاة أ راةي سأ األّلديأ. 

 ر أةد نجيس؟ 

سيجيبها  بتس ا  : تفضيم..  وفباغتها رشد اة ِّطف وقها قبل أن تجيس  أو  ي ا تهم راةجيوس. سيضحكان  
يهفأ اة   ؤفأ  ا تبأ   د يديها  حيد يِّيق اةام   يضطمان اة  قيب اة ِّطف وي  اةوته اآلخم. سيتوق ّل

 تحت األغطيأ. 
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؟ أم اةيون زفتم   وه راةِّسيم.  ب ا اةيون صباحم  يقساا نون  قيأ أو تيب    امظ: نل اةيون سكّم
  ِّطيا  انحقاحاظ اةجسد حأها. وةيكد ّليون اة اح.

 تخييته رأ يص قطقم  وق ّلقطال صيفم خفيف ّليون اةم ان و ي سه.

 ن ست:

ت   ِّضالظ تسدك اةمفاضيأ تِّبم ود نفسها  د و اح  ئأ حاتز. ك ا يكفيقم إِّم زنديك  ر ا تد  ا إئ
 اة توسط اةاثا أ.  

 وبِّد تقهيدم:

ك ا أحب. يكفيقم أصارم قد يك اةس ماح اة تقاسأأ  قبِّثأ  د خف اسفقجم يأخذ انحقاح راطد   .. ر نكذا
 قد ك.

 إِّمظ رأةم اةوتد.  امظ ّليون اةحقطأ. 

اةحا يأ تمسم وي  غبا  األ ض خطوطها اةخاصأ. سي تيئ اةهواح ّله ا  تقبت األإجا     تخييت أقدا ه ا
 تقطيق اةِّصا يم  تقبِّث اةيقاّليم. 

سوف تستدوم قبالته  ة ساته  ّلل تبانةه اةحب  تبأ  رجانبه  تيحق ره  م تحمكه. تِّد اةأهوم ّلقفسها  تؤنبه  
. تأول: ذوقك يحتاج أنا يم كم تقحت  يه  يأاطِّها  ألن حا أ  قجان اةأهوم س يكأ وةونه  اقم غيم وتيق

 أب ال  يدنا: أنا يك  د اة اس   أ ا أنا .. "يباح .. يباح .. يا وموق اةتفاح  نون رحمم صغيمم .. ات   
اةِّصفو  ةيتوضأ  رإيده اّلمفق  ضأ.. سوف ي سك اةخقصم  تارِّا : نذه أ سكته   م يحتّو اةبقصم: ونذه 

نتفته واةسبارأ طبخته  يأبض وي  ا ّلهام  ِّاقبا : أ ا اةشيخ اةابيم ييتدوكل واةحصيم  ذرحته  أ ا اةوسط   
.. نّلدّليقأ " * تدا أنا يه وي  ّليو  زندنا تدغدغ  تفضح أسما  وخبايا ا رط اةمقيق. حدقت  م راطد  

ض وييه   م  كفها  أخانيد وأةغاز: نقا اةبحمم اةتم سيشما اةِّصفو   قها  نانم األنا ل تقتام أن تأب
 تأب يه  تاثم  د اةأبالظ وغيمنا. ةمائحأ  أسه  ةون نفاذ  يتطاول  م اةيوحأ وفت ط  ّلدالل ةذيذ.

" نا  اةأ م نو م  وي  سطوح اةحو م  ا م ّلتمبيقم واةساقيأ ّلتسأيقم واةقاوو م ّلتبمم وبتطِّ يقم " تخييته  
 نا األم اةتم تسأم  تطِّم. يغقم األغقيأ  يشيم  م كل كي أ اة   وضم  ا: أنا اةحو   أ

 ر سوف يفِّل كل نذا  ّلل سيدنشقم رأكثم   ا أتوقِّه  يغقم ةفيموز. 

تمنن أغقيأ  يموز  تخييأ أّلواا اةبيوظ  غيأأ غا يأ ود حفيه ا اة ووون. سيكون ركل األةوان  ركل حاسأ  
  قحها اةما  وم تها أو ةم تِّم ها.
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 ي سح وي  إِّمنا  يشده ّلم ق  ؤنبا : 

ر نذه اةِّيون ةد تقام اة  غيّم  ةد تؤخذ ّليون غيم ةونم  نذا األنف اةقزق سيبأ  إا خا  نكذا  أ ا  
 ناتان اةشفتان.. تقفمج إفتاه يمسل اةسفي  رسخاح:  سوف أ زقه ا ان .. 

  طبت إفتيها. تمى نل اةيون اةو نّ  قاسب نقا؟ 

 أن تحدث ان اةتأيا.   ضت تشكل ةأاحن ا اة قتام  تيون حكاياظ وأةغازا  ال ّلد 

 إمنظ:

ر تمى  ا اةذّ سيصفقم ره؟  ثي ا أقمأ  م قصائد اةِّاإأيد؟ خوخ ون اق؟ أم سيكتفم رإإا اظ  د ويقيه  
 وأنا يه؟ واةيون  ب ا   انم أو إماّلم. 

 ضحكت: سوف أ مح تيدا .

 خيِّت خفها.

يشدنم نو كم يمفقم صو ه.. ر تمى كيف يكون إكل قد م   راةخف اةذّ سأتده  م ح ا ه. قد أنزةق  ي ا  
طفل تاةس وي  حصان خشبم يبكم ةسبب  ا  أو صو ته  م حضد أ ه رجانبه أخته اةتم تابمه و ب ا  

 تغا   قه. 

 استمسيت: سي ضم اةوقت  سيأتم غدا   ال ّلد أن يأتم  كل يوم يأتم غدا .

 أةأاه  أتده  تيهفا   ةيأائم  واةيون س اّو  ح م.

اةيييأ  سوناح  صا تأ. ة ِّان اةقج اظ ضئيل  رانت. ةم تم غيم نذا  قيأت  حد قت نامظ اة  س اح تيك  
طوفال   وبثا    ازال األسون كثيفا  تأطِّه نج اظ رِّيداظ  ز مظ: ةد أإو ه انتااّ  اةس اّو راةبحث ود  

 ةون اة حيط   ألنع األةوان تيهو وحدنا. 

أيمم. وتدظ و نم ح ماح  تفتحأ وي  آخمنا  خمتت اة  حديأأ اةبيت اةصغيمم  أحواض ز ع ضيأأ   
اقتمبت ة ستها:  ت  تفتحتج ؟  ت  " انفيشت " نكذا ؟ غاّلت ّليونها اة خ يم ود ويقيها اةيأاتيد  قطفتها  
ّلال تمنن:  اذا تفِّييد ّلهذا اةحم  م تمبتك اة اةحأ؟ إدظ توفجاتها  تهاةات  سأطت  م  احتها   منتها  

. وتيست تاتب وي  كل توفج  خ يم كي أ: اس ها  اس ه  اس ه ا  ِّا   أحبك  تمكت رأايا اةو نم  م يأ
 أإتاق اةيك .. غقت: وي  و ق اةو ن ح  اكتبيو.....
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اّلتس ت ساخمم  د حي ها. سوف تِّطيه  قديال   يفو ا  وي  كي اتها اةطمفأ  سيقثم اةاي اظ  وق إِّمنا  
 يضحكان: 

 ر أسأطتف اس م
 م نويقا نحتفظ ّلهذه اةو نم اةتم  زقتها.ر  م أوقِّت " أحبكف "   

 ر قبل يدّ.
 يأبيها  م يِّضها..

 ر  خانع
 ر أحبك.

 خيِّت ّليوزتها  و احت تغقم ونم تطي م أإياحنا: 
ر نذا اةحمفم األسون ةيل صيفم  ونذا اةفضم اة تألةئ نجم  ونذا األّليض ضح  يوم اةمبيم. نِّالّ   

 يك اةمائحأ نسائم أخضم  بيول.غي تان  أ ا ةون إِّّم  اهيمم خمففيأ  وت
 أخذظ تمقص  أةف حاسأ اختمقتها. 

 تحتاج  ساحأ ّلياض أكبم ةهذا اةحقيد. 
أ سكت األز ق ووصمته وي  اةبياض  اّلتِّدظ قييال . تقاوةت  مإام ومفضأ  إدظ اةخطوط  استطاةت 

 وانتشمظ ّليِّبأ غا ضأ.
 د اةيوحأ. توإوإت األةوان واةخطوط. نطيت اةسيول حت  كانظ أن تفيض و 

 رِّد قييل تزحف اةِّت أ  يغيب اةضوح ت ا ا وتقام األةوان.
 

 منهل الّسّراج
 قاّصة ورائية من سوريا مقيم في السويد 
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 مشيرة 

           
 سمير الفيل األديب والقاص المصري                                                  

 

اةبقت  شيمم أم ضفيمتد صغيمتيد سا حتيد وي  اةاهم  اتت اةيوم .ي شيت  م اةجقازم اةبسيطأ وكان  
قيبم يبكم   ووتهها ييوح ةم طوال اة سا أ اة  تدم  د تا م اةبحم اةتم خمج  قه تث انها وحت  قما أ  
اةست اةواةدم قما ” تِّاةيق إيحأ “. ّلقت صغيمم رغ ازتيد   ووته راسم تستأم ره ويقان يسكقه ا غيط  

غيبقم  م اة ذاكمم ّلقبانتها ّلمسيم أخضم  م  وسم اةقوا  ..نِّم نم اةبقت  شيمم اّلقأ خاةتم خيمفأ اةتم ت
  وويونها اةتم تضحك وبشمتها اةبيضاح حت  انقم كقت وسط األوالن كيهم واةبقاظ اةأان  أن أخطف يدنا  
وأضِّها وي  حا أ اةشباك وبجوا نا يدّ اةس ماح   وأنتف ّلها :  صم واةسونان   ووي  ضحكقا تأتم  

 اةقِّقاع   تسأةقم : أ ك  يد ؟  خاةتم خيمفأ ركوبيد  د اةشاّ اة حي  راةسكم و وح

ونو سؤال ال تقتام اتاّلته اذ نم تِّمف أنها الّلد أن تأتم  م  وودنا قبل أن تبدأ حيأاظ اة سيسل ا ذاوم 
 م اةخا سأ واةمبم  ساح    م ت تد اةسهمم واةضحكاظ   واةفم شأ حت   وود اةأمآن   وقتها يسكت اةج يم  

اةتالوم    تأوم  شيمم ّلدخول اة طبخ ةتِّ ل  قاتيد اةأهوم اة حوتأ   وكأن وي   ؤوسهد اةطيم   وتبدأ 
راةحبهان   وتاا ئقم رفقجان قهوم سكم زفانم   وفكون  د واتبم أن أ تح األطيس   واإمح ةها تضا فس  

 نول اةِّاةم اةتم تد سها   وأ ه ها ةي مم اة ييون . 
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ةبقم تبال . تضحك وتأول :  فموض اةبقم   فتاح اةخمفطأ : األخضم يِّقم سهول   األز ق رحا    ا
 يبأ  ّلد ! 

اةقِّش  وق سيا م  كتوا وييها رخط  ق قم ” سيا م تامفم ا نسان ”   ةاد األكتاف إاةتها ناخل اةخشبأ  
وأونوونا اة قحق  اة ِّدنم األّليض . ة حتها تشيم ّليدنا أن أتيس أ ا ها راةضبط كم تشمح ةم  حيط  

م األستاذ رشمى ّلقدةم أنقم ةد أ هم إيئا طاة ا ةم أحضم اة قأيأ واة ثيث قائم  اةدائمم و ساحتها . قال ة
اةزاوفأ واةفمتا  . وصدقت نبوحته    حيد كبمظ قييال   وا تقِّت ود ا تداح اةشو ظ   ونخيت ا ودانيأ 

قم . ةم أ هم  طيأا ة اذا نمكز رسد اةفمتا  وي  اة مكز   وندو  رأوس واسم يصقم نذا اة حيط اة قح 
 كقت  م  وب أن يجذّلقم اة مكز كأاع تب ّلال قما  اة  و أه اة ستحيل .

 ضيت نائ ا أن أكون رِّيدا ود نذا اة مكز   ّلل ّلذةت  حاوالظ  ست يتأ كم أختمق اة حيط نفسه رأّ  
  ونو األ م اةذّ 2طمفأأ وأنما  د اةدائمم اةيِّيقأ   وقد كانت نبيهأ وذكيأ   تِّمف أن اة ساحأ = ط نق

ط نق . وظل سوح اةفهم يالز قم وسوح اةحظ يتبِّها     2ةم أ ه ه رسهوةأ    م قانون اة حيط اةذّ نو 
واةدائم نو اةدائم وال اةه اال هللا .  إأت اةجقازم إا ع اةحدانيد   وومصأ ساحل اةغالل    م إهم   ضان  

كقت أ انا تحجل رسموأ   وتأفز  كانت تقزل  م نذا اةزقاق تيِّب رحق اةو نيش اةأديم ةِّبأ ” األونأ ” و 
ّلمإاقأ   وأنا  ح ل رأطأم كماسم اةسفمم واةحز  وق  قبتم يؤة قم   تمانم  تتوقف خجي   م يدا  يها  وح 
اةتحدّ وتا ل ةِّبتها   وة ا كانت أ م قد وصفتقم راة ؤذّ  أد كان  د اةخطأ أال أ سد توقِّاتها .  د 

اةاماسم واحدا واحدا ّلزوم أنم أستمفح   و ا ويم كم أّلدو إمفما   اةسهل أن أستقد ةجدا  ّليت قديم وأزحزح
اال أن أ حو رأطِّأ اةبطانأ اةتم تسقد كتفم حت  ال تد   خطوط اةطباإيم وي  األسفيت   وأوقف اةيِّبأ 

 وقتها تقد م اةبقاظ اةصغيماظ : واةقبم .. نا ل األونأ !

 باإمم  أتصقم اةغضب : صغيمم أنت حت   وأ تقم حت  تحضم نم   وتضم حأيم اةبمسيم  م ويقم 
 تيِّبم  ِّهد . 

أإِّم راةقوا  يتفتح  تزنزه اةدنيا   وتطيم  ماإاظ  بمقشأ وتحط وي  كفم : نِّم صغيمم   ةاققم أطول 
 قك . تشب وي  أ شاطها  تطوةقم   وتقحد  اةجقازم نحو إا ع اةبدّ  ّلبالطاته اة مبِّأ اةبازةتيأ اةصغيمم  

اةد ا اةضيق  د ناحيأ اةحدانيد     توا ا اة أانم أّلواّلها وفأوم اةمتال   وفصوبون    ونهم رأن ندخل 
اةسبارأ  م  واتهأ اةقِّش اة وضوع راةسيا م   وفتيون اةتشهد  ي ا تخفف اةِّمباظ اة قطيأأ  د سموتها    

 وتمكد رجوا  اةطوا  حت  ي م اة شهد .

ا ونخيقا اةثانّو   واةسطح ضاق رأةِّاّلقا اةأدي أ    م  كد اةحجمم وتدتها تصفف إِّمنا   كقا قد كبمن
ناخت أ م  م والج سِّال اةصد    ةاقها تذكمظ أن أ ها قد ح صت قشم اةم ان   اند ِّت نحو اةِّش  
اةخيز انم األووان وسحبت حفقأ  د اةأشم   وذنبت ره ةيواّلو  اةذّ أإِّيته    م غيت اةأشو    و دظ 
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  وضفيمتانا قد طاةتا وانسدال وي  كتفيد صغيمفد   وكانت اةس اح  م  يدنا راةاوا . كان إِّمنا أسون 
انحدا نا اةبِّيد تذكمنم راةدائمم   وفشغيقم أن يكون نقاك حد ةأل ق .  انقتها :  د ي كقه أن يجّم وفجّم  

 ةيبيغ األ ق ؟ 

 قاةت ونم تستِّيد أس اح األرطال  م ذنقها : اةسقدران . 

واةيأيد : وال نذا أيضا . تِّاةم نجما أن نبيغ األ ق . أن نطول االنحدا  اةبِّيد رأيديقا  قيت وأنا ّليد اةشك  
 .  كضقا  سا اظ رِّيدم   ونال  قا اةتِّب واكتشفقا أن نقاك أإياح ال ي كد أن نطوةها أّلدا .

 غيأا  تارِّت اةجقازم سيمنا   وصمنا  م صمم اة يدان اةشهيم   و د رِّيد كان نكان األا تاتم اةحبوا 
 د سقواظ رِّيدم ّلقفس اةأفل اةضخم اةقحاسم   وقد صدئت اة فصالظ   ة حت اّلد و قا اةدكتو  ةطفم  
وقد تاح  غبما  د اةسفم   أصبح  م أول صف واةش س تيهب اةوتوه   ونداحاظ اةباوأ تأتم وانقأ . كان  

  وأنا أخفم ومج خفيف   راوأ اة ش ش قصيم اةِّ م   واةبمقوق  اكهأ اةذواظ   وكانت رشائم اةبطيخ
 يقاوش قد م . 

سأةتقم وأنا أح ل ت ج أ أخيها طاةب اةطب ّليدّ : أال تخش  أن يطيم ةك صاحبها  م اةييل؟ تفحصت  
اةفك واستدا م اةصدغيد   ووضِّتها رجوا   زنمفأ ّلها و نم قمنفل ّليضاح : أنا ال أخاف .  أط ةِّيم حزفد  

 يحأأ راةسطوح تاشف ود إمخ كبيم  م اةسأف واةجدا  . قاةت . أد كانت األحالم تتبخم   واةحجمم اة
 ةم خاةتم خيمفأ : ةو انهد اةبيت أيد نذنب ؟ 

وت ت ةيسؤال   واةتفت ةيسيم اةخشبم اةحيزونم اةذّ كان يسمسب رِّض اةتماا  م تاتم إديد : ال تخا م  
 ناق  م وتهها ونم تذاكم يا خاةتم .  و م ةحااظ اةغموا تسما اة  قيبم إجد وايم   وأنا أ ى ا  

ن وس اةاييأ . كانت قد انِّتأت  د اةجغما يا   واألطاةس   ةاقها تسأل نذه اة مم ود نو م حيام اةاائقاظ  
. أطيِّتقم وي   ماإأ  حقطأ وقد كتبت اس ها راةالتيقيأ   و ج ووأ صخو  م صيبأ ةها أس اح وجيبأ .  

ا  ثل نذه األإياح . قبل أن أتيب س ِّقا صوظ ضحكت  م وتهم ونم تسأةقم : نل نصيم  م يوم   
ا تطام وقيف . كانت طيا تان و قيتان قد تشاركت خيوطه ا وسأطتا  وق اةسطح  م ةحااظ اةغسق 
اةشاحبأ . ةم أتب ود اةسؤال اة حيم  أد انه كقا  م  ك اةخيوط اة تشاركأ وتخييص اةطيا تيد  د  شكيأ  

 صقِّتها اةمفاح . 

يد  كتظ راةباوأ واةد اتاظ واةسيا اظ اة سموأ   تتأدم اةجقازم ّلبطح ونهم اةقيل   دخل إا ع صالح اةد 
اةذّ خيفقاه و احنا يِّكس ضوح اةش س   وخاةتم خيمفأ تشتايقم أل م   ألنها تِّتأد أنقم أغوفت اّلقها  

 م  ياّلقا  وإجِّته أن يِّبم اةقهم تيئأ وذنارا   كان  نانا قدي ا وقد كسبه   حيد أ سك ّلمنان اةفيو   نصحم
  وة ا خمتقا خفقا سوح اةِّاقبأ  جيسقا نتش س   وةاد اةجقايقم طمننا  ا تديقا  الرسقا وي  وجل   وكشفت 
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اةبأم اة بتيأ تمف تقا اةقاماح   كان اةمنان وي   د يستطيم أن يِّبم اةقيل   وف كقه كذةك أن يحفد ّليديه  
األخيمم صِّبأ اةتحأق حت  انتزع نصحم اةأ يص  رِّض أس اك اةشبا  . وبمنا رسهوةأ   وتبأت اة غا مم 

 وتِّل  قه ” إيبا ” القتقاص س كتيد . كانت اةزوانف  شموأ   واةأشو  اةفضيأ تيت م   وقد غيبقم . 

و ي ا كانت خاةتم خيمفأ تايل ةم االتها اظ  أيت  شيمم تبتسم  م سمنا  أد وم ت أن إأيأها قد كسب  
  وةام أ وظ وييها  مصأ اةش اتأ واةتيذذ رانهزا م أخبمظ خاةتم رأنه  اةمنان   وأصبحت  م نامنا خاسما  

قد حصل  قم وي  خ سيد قمإا كا يأ رِّد وبو  اةقهم   م انطيأت انبط اةسيم   سكا راةد اّلزفد   واةيِّقاظ 
تالحأقم   ونامم االنتصا   أيتها تذّلل و شيمم تحدتقم ّلقامم  حتجأ   ت زج اةص ت راالستقاا  ؛  هم  

ِّمف أن ” ويأأ ” ساخقأ ستاون رانتاا  إأيأها أ ا أنا   د ا وي   ثل نذه األ و  . تارِّتقم وأنا أ مق ت
 كاةسهم  د اةسيم     تقم ّلدوائها : يا  ا ت وظ !

اقتمبقا  د اةجبانأ   و اح راوأ اةس ك ويم اةجانبيد يي ون طاوالتهم وفزحزحونها اة  اةخيف قييال   وقد 
اختا ظ أن تتزوج  د  هقدس  ِّ اّ  يِّ ل راةِّماق   ونم  مصأ ةتغيم ن ط حياتها .  قاةت ةم   أنها 

 حت أحد ها ود اةحم اةشديد   وقمص اةش س اةذّ ييتهم اةبدن   وفقخم اةِّاام . كانت  ص  أ    
ضحكت : اةِّ م واحد واةما واحد .   م  محها كانت ت ييأ ّلثوا أّليض يزفدنا  قأ   وتاح نصحم ووأد 

ه   و قحقم سيجا م    سأةته ود حرُرق اةقشوق اةذّ كانت أ ه تفضيه . ةازنم ركووه ضاحكا    م  حاتبي
حيد نقت اةد وف   وإِّمظ أن خاةتم تاان تطيم  د اةفمحأ   كانت أ م تزغمن   ونم تقام ةيس اح  

 م اةِّثو  وي    اةبِّيدم . وقتها تذكمظ اةدائمم ر مكزنا اة  ِّد  م  شاكسته   واة حيط اةذّ  شيت نائ ا
 ّلدايأ  ؤكدم ةه .  و م اةِّماق انأطِّت أخبا نا   ةاققم وي ت أنها أنجبت اةبقيد واةبقاظ   و ثيها  ِّيُت . 

 م  مم كقت أصِّد ن تاظ ّلقك  صم . وتدظ ا مأم  تيفِّأ  م األسون اةغطيس   كانت تشيم ألحد خيفم  
  تضمح رأسهم صاودم نارطأ .  دنظ يدّ     نامظ و ائم ةم يكد سوى اةجدا   وةوحأ اةتِّا ل راةدوال

  تسائال  م حيمم : حضمتك . تأصديققم أنا ؟ 

 اقتمبت   ونم تِّقفقم : أتمى خياةك ؟ 

كانت  شيمم رشح ها وةح ها   وقد تغيمظ كثيما وانحق  ظهمنا رِّض اةشمح   وكانت  ِّها  تام  ائِّأ  
 يا نساّ ؟!اةج ال رفستان أز ق  شغول ّلو ون كبيمم : أنسيت  شيمم 

سبحان اةحم اةواحد اةأيوم   وحدراظ اةأبو  تاهم وي  اةبِّد   واةخوص األخضم  م أيدّ اةقسوم   
 واةبكاح اةخا ت يتصاود ّلبطح ن تأ  ن تأ . سي ت وييها رحما م : ةاققم ةم أوم ك .
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  اةت تضم اةفتام  د  قابيها :  شيمم اةصغيمم . 

 ضحكت : ّلدون حأيم اةبمسيم . 

  ييأ وبمسي ها أ تح قييال   وةم يكد اةقوا  قد تفتح رِّد     وس ه ةم يأبل . كانت ت

 قيت ةها وأنا أإيم اة  اةسوان :  ا رك؟

 زوتم هللا يمح ه  اظ  م اةِّماق . خبطت  أسم ركفم : اةبأاح هلل .

ت اةسيا م حا يأ  ووييها نانى صماف اةبقك    تبانةقا اةِّقاوفد وأ قام اةهواتف اةتم ةد تطيب أّلدا   وتأد 
اةجث ان  توقفت رجوا  اةطوا    وأنزل اةقِّش   ح يته األيدّ رخشوع وو ع   وكان  د اة ستحيل أن أنس   

غيم   2يدنا ونم تمبت ويم حيد  صيونم  د اةخد أ ةدخوةم نائمم اةسياسأ ّلدون أن اومف أن ط نق 
 .  كقأ نقاك   ح يأت  م األ ق اةبِّيد : أّلتِّد ود  كائدنم

ُت واةاتاكيت تتأدم نحونا ونم تصوصو   وخاةتم تأدم ةم إايا قييل اةسكم   ونم تشت قم :  وق ضحك
 ةقفسك . حمام وييك أ ك . 

وةأد أكدظ ةها أن اةدائمم ةم تصقم كم نسجد  يها   وأن وييقا واتب نائم أن نصقم  غمم  ه ا ّلدظ ضئييأ  
  هم ضمو فأ ةتحمفم أ واحقا .

 كو أ ستبهدةك .قاةت ونم  ه و أ : اةح

وحيد تاحظ أ م وذكمتقم ّليِّبأ  صم واةسونان   كانت حا أ اةشباك  شغوةأ رصبا اظ ونباتاظ زفقأ    
 وقيل ققاّو رأغطيأ  د اةفخا  اة حموق    يم ن ا س ةِّبتقا اةأدي أ  غم أن قيوبقا ضحكت .

طوباظ  ا قت قبو  قدي أ    ي ا    اتجهقا ةي د د   وناست أقدام اة شيِّيد اةخوص اةأديم األصفم   وتفانيقا
 أيت اة دخل وي  نيئأ نصف نائمم   وسرَّرم اةيحان اةحفمم ّليديد  د بتيد   صمخ  م اةواقفيد : تصمفح  

 اةد د .

ا تدظ يد  متِّشأ    تح اةو قأ وقمأ االسم   ّلهدوح و وفأ كشفوا اةغطاح   وح يوا اةجث ان   ونةدةوه    م  
قف اة يأد ي ا س و يه   وكانت نم  شغوةأ  م نذا اةوقت راةذاظ  م ا ها م أن  أنال اةيحان اةتماا   وو 
. وكان اةوتم ي أل قيبم أن األ ق نقاك رِّيدا وبال انتهاح    ب ا انحد ظ ن ِّأ  أد   2 ساحأ اةدائمم ط نق  

 تيوح ةم : وجزظ ود  ؤفأ اةصخمم ونم تسد اةحفمم واةيحان يثبتها راةجبس وخييط ا س قت   وةأد  أيتها  
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اذنب   سأكون رخيم   وةم يكد   كقا اال أن أ ى حأيم اةبمسيم  ييئان رخضمم زانيأ   وكان اةقوا  يهتز 
ّلتأ يم اةمفح   وأوإكت أن أ أد اتزانم  س ِّتها   أوقد أنها ةم تاد تاذا ويمَّ : ةأد ّليغت حد األ ق . 

 نقاك نهايأ  بمقشأ راةتِّب واةز قأ يا ّلد خاةتم . 

استِّدظ خضمم حأيم اةبمسيم وأنا أ ضم وحدّ نحو اةشوا ع اة أنوةأ راةبشم اة حزونيد . كقت أومف  
أنك ستد كيد غايتك . وضِّت  أسم وي  كتف خاةتم اةتم  اتت  د  بم قمن  ض  . قاةت ةم ونم  

 تقخمط  م نحيب  ؤ م : ةأد سبأتك اة  نقاك . أنا تهزظ ةها األ ائك! 

 

 سمير الفيل 

 وقاص مصري أديب 
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 ياقات حمراء
 سمير الفيل 

 
وم قا أنه اّلد ناس  د أول ونيأ . ّلقاماته اةوا أأ   ووتهه اةخ ّم اة ستديم اةذّ ةم تيوحه إ س رِّد    

 وبتيك االّلتسا أ اةِّمفضأ اةتم استأبل ّلها خبم توزفِّه وي  سالح اة شام .

حيد يحد قا ود أو ام ةه   وأخوال يح يون  تبأ   – احأ  م نوباظ اةم  –كقا وي   أأ أنه ال يكذا وييقا 
 اةيواح أو اةِّ يد   وف كقهم رإإا م اصبم أن يوزووه وي  أسيحأ اةخد اظ اةتم ال  شأأ  يها وال تِّب .

تأكدنا أن سماج  صطف    واةذّ سيصبح  م األيام اةتاةيأ  حا م اة ِّسكم ةه  خ  ختيف . ةأد أ ان أن  
و غم ركاح األم   وتوسالظ األا راةتوسط ةه وقد أصحاا األ م واةقهم كم يتم توزفِّه  م  يخدم رجد   

 وحدم  قاسبأ اال أنه   ض   ضا  تا ا  . 

ونا نو ّليققا   واحد  قا ووييقا   يضم يده  م تيب ستمته  تبمز ويبأ سجائم " اةاقت "   يِّزم وييقا  
 فاح . وزو أ  ماكبيأ   وفشِّل سيجا ته ركل تم م وكبم 

وسماج  صطف  اةأمانفيم   اّلد اةقاس   أخذ  م أول يوم خد أ ن سا  ةد يقساه   وقد ا سأةه األو باإ   
 ووفضأ ود  ؤنيه    من ّلثأأ رانت  م نبماظ صوته : ةيسانس حأوق . . يا أ قدم .

ِّسكّم اة ستجد : ةحاتها ا تبك األو باإ    ةِّيها  وان قيييأ   وانطيق كاة د م " اة تمفوز "  هات ا  اة
 وييك أن تد د إهانتك نذه  م أقما حفمم . وانس اةييسانس   وإال ستتِّب .

وتِّيه يتحمك خطوم ةأل ام   وفأيم طاقيأ اةمأس   وفختبم صالّلته رأن ضمبه  م كتفه ضمبتيد قوفتيد    
 وسأةه وي  اةفو  : ر اذا إِّمظ ؟   وي  اةفو   ن اة حا م سماج : ال إمح يا أ قدم .

وقبل أن يك ل ت يته تاحته اةيا أ  م رطقه  فاتئأ   قوفأ   وةأد حاول اةِّسكّم اة ستجد ا تصاص  
 اةصد أ   ةاد تأيصاظ اةوته  ضحت أة ه اةذّ أخفاه  م حشمتأ  كتو أ . 

أ مه راةمتوع ةيصف   واست م طاّلو  اةتد فب األوةم : صفا . . انتباه . . اةخطوم اة ِّتانم   ةيخيف ن     
استمح . واةش س تصب ح  ها   اقتما أو باإ  آخم ةم ناد نِّمف اس ه   ةاد قس اظ وتهه   وطمفأته  
 م اةحديث نةت وي  أنه  تطوع   استيم اةطاّلو  رِّد  احأ خ س نقائق   ون س األو باإ  ووفضأ  م  

 ألوي  .  ةم يكذا خبما   جأ  صوته  م اةخالح : سمفِّا  تّم    م اةو ب  –ّلدو ه    –أذنه . ونو 
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وانطيأقا  م تّم نائّم حول وتد خشبم تم نقه  م ساحأ اةتد فب   واةال ييهث   وفقساا اةِّمق خيوطا  
   تقحد  تجاه اةِّيقيد    قتأةم  د اة يوحأ   ونه هم : كف  . . يا أ قدم . 

 

د اةتبأ اةصقاويأ  واألو باإ  اة تطوع ال يكفيه اال أن نطب ساكتيد   وقد صِّ ب األ م وييقا رأن تِّيقا نصِّ
ونهبط  ماظ و ماظ   ووساكم  قا تتساقط   ونو يجذّلها رِّقف   وفد ِّها ةيطاّلو   د تديد   حت  تأطِّت 

 أنفاسقا   وا تأِّت وتونقا .

نامظ ةيِّسكّم سماج   كان يغاةب أة ه   واةِّمق يصقم نائمتيد واسِّتيد تحت ا رطيد . وتاح األ م  
 حذا . . صا  ا  كاةسيف : قف . . ةيي يد

ةحااظ اةتأاط األنفاس . انتامنا األ م استمح ةق سح راة قانيل اةااكيأ ومققا نون تدوى . خبط األو باإ   
 اة تطوع سماتا   م كتفه :  ا نذا اةبيل

 ةم يمن اة حا م اة قخمط  م اةخد أ حديثا     اةسكوظ  م اةجيش  د ذنب .

ك خيوط ال تاان تبيد  د ومق : نل و يتها وي  نفسك  ونام اة  اةبقطيون اةواسم اةفضفاض   كانت نقا
 وسكّم ؟  اي

 تأدم سماج خطوم ةأل ام   ونطق رأوم : أنا  تايم . .  ا يجّم نقا ضد أرسط حأوق ا نسان . 

 إخم األو باإ  ونخم   وأطيأها كاةأذيفأ : نِّم   يا  وح أ ك .

ا سخونأ ال تطاق . وةم يجد سماج  صطف    م ّلدأ األ م راةزحف اةثِّبانم   واأل ض قطم  د حص    ةه
 اةأمانفيم  فما   د تقفيذ األوا م ركل نقأ

 وبِّد انتهاح طاّلو  اةزحف   سأةه األو باإ  اة تطوع :  ا إِّو ك اآلن ؟ 

 تأ يه اةِّسكّم  د قد يه اة  أوي  اةمأس ّلقامم كيها غل وأس    تزتيد : إِّوّ  أنك تانل!! 

أن رِّضقا ضما كفا  ركف    أد كانت  الحاته صائبأ   ووم قا  ي ا  ضج اة وقم كيه راةضحك   حت  
 رِّد أن األو باإ  اةذّ يكد  سماج    ا نو اال  اسب اودانيأ .

توقف اةهمج واة مج حيد تاح األو باإ  ووفضأ واستيم اةطاّلو    وإكم األو باإ  اة تطوع : إكما  يا 
 أو باإ   ؤان .
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ي ضم نحو " اةاانتيد " ساحبا  خجيه    –ونذا اس ه اةذّ وم قاه  ي ا رِّد    –كان األو باإ   ؤان اة قصوّ   
 خيفه   وكانت اةه ه اظ اة كتو أ تِّيو   وتقخفض طييأ اةمبم ساوأ اة تبأيأ  د طاّلو  اةتد فب . 

وقت اةماحأ تحيأقا  م  مح صاخب حول اةِّسكّم سماج   اة حا م اةذّ يتحدث ود حأوق ا نسان .  
 رِّيقه اةحوالح   ونو يسأةه : أتدا م ود نفسك أم وقا ؟   غ ز ةطفم  مو

 ّلقبماظ صانقأ   ال اصطقاع  يها : أنا  ثيام . 

 خبطه تو يق  صييحم األنبل  م كتفه ر ونم : أصيل يا وةد . اوطقم سيجا م " كقت " .

اتجه نحّو :    م ةحاأ ةم تبق  م اةِّيبأ اال و قأ اةسيو ان اة فضضأ    طوى اةِّيبأ    مكها  م يده  
اةجيش نذا .  يه  د اةحيام كثيم . ال ي كقك تفصل ّليد اةقبيل اةم يم   وبيد اةدنمح اةوضيم .  يه  ِّانام 

 وتِّب   ةاد ةه قانونه . وييك أن تفه ه . ستخسم كثيما  ان  مضت وييه إموطك . 

 

 أستاذ ؟ إمننا ت يِّا   وصاح  يه اةِّسكّم صبّم األ ناؤوطم : أنم  ما ِّأ يا 

 وان اةضحك  د اةأيب   وو قا صفاح نأم   غسل أ واحقا اة جهدم .

رِّد أسبوع واحد   زا ظ اةاتيبأ سيا م تيب   ا تج ةها اة ِّسكم كيه   ونزل  قها ضباط كبا    رشا اظ 
أ كان حما اةح ماح اة ثيثأ وي  طم م اةياقأ   ونوى  صوظ اةبموتم   وتم ت ِّقا  م غيم وقت طواّليم 

 تد فب . وانتم اةصوالظ راةّز   وناا أ اةخيام   و  م ويم تديد وي  سا فأ ساحأ اةتد فب األساسيأ . اة

وتاح اةضارط أنو  ودوا    ونو يسأل : أيد اةباإا سماج  صطف  ؟ ضحكقا ت يِّا  ةيفظ " اةباإا " . تأدم 
 ؟    د اةِّسكّم   ونو يسأةه  م ون كذوا ال يخف  وي  واقل :  بسوط يا سماج

نز اةِّسكّم سماج  أسه    يم يِّمف ا تارأ راةضبط . اال أنه أخذه  د اةصف   ون س  م أذن األو باإ   
 ووفضأ : يبدو أنقا ستأخذنا نانيأ . 

و م خي أ اةأائد   تيس سماج  صطف   م أقا به   قد وا ةه ةفائف طِّام وحيوى   وقموصأ سجائم " 
 وي  اةفو  : نم تجمبأ . كقت "   وسأةه قمفب ةه ود اةحال    من 

 نام اةيه و ه اةيواح   ونو يختبم وقانه : أنقأيك اة  اةسمفأ اةطبيأ ةتاون قمفبا   قا ؟

 تجهم اةِّسكّم  صطف    ونسم اةمتبأ اةتم يتحدث  ِّها : قيت أنقم  ستمفح نقا . 
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قاظ اةح ماح . واةغمفب تقفس اةأائد  م  احأ   وتاحظ زتاتاظ اة ياه اةغازفأ   ونا ظ وي  اةمتب ذاظ اةيا
أن اةِّسكّم سماج ظل واقفا  كاألةف وقد راا اةخي أ اةتم تدو  اة موحأ  م سأفها   واةتم يشغل اةمكد 

 األيسم تهاز تييفزفون . حت  أنه   ض زتاتأ اة ياه اةغازفأ .

 د أّ  شكيأ.وحيد أوإكت اةزفا م وي  االنتهاح  قال خاةه اة أدم: أنت تِّمف تييفون كل  قا  حد قا وق

ّ  . . اة شكيأ وقدكم  م اةجيش نفسه .   قال ةهم   ونو يستديم وائدا  اة  اةطاّلو  : ال  شاكل ةد

وقد  كبوا سيا م اةجيب األنيأأ   ونم يتارِّون سيمه اة  اةج م اة صطف   وةم يدنشهم حديثه    أد كانوا  
يِّمف اةاثيم  د أ و  اةحيام  م نذا يِّم ون أنه  ت من رطبِّه . ةاد ةديهم احساس ال يخيب  م أنه س

 اة كان اة وحش   اة قأوع  م اةخالح .

 

 سمير الفيل 

 أديب وقاص مصري 
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 سّلل إلى القاهرة فجًراالتّ 
 نصوص آخر الّليل

         
 األديب والروائي التُّونسي د. كمال العّيادي                                          

 
 جم ا ّلذةك اةشكل اة فضوح, أيَّ ا كانت اةبوارأ  كقت أخ د ذةك وأتوت س  قه وي  كل  حال.  دخول اةأانمم 

ارأ, كان كفيال  رإ ا م أكثم اةقفوس واةأيوا ّلالنم و وت ا.  ايف رأيب ةم يِّشق  قذ ّلدح  أو اةوسييأ أو اةد 
ل اةسكون واةحيول رطأوسها وأناإيدنا وسحمنا وغوايأ حم اسها   اةد نو  سوانا؟ وكيف ّلقفس نائ أ  قذ أوَّ

اح: اةق    يل واةحسيد واةهمم األكبم...األإد 

األ واح, ك ا اةقفس, ال أنث  وال ذكم. وةاققم وحت  اةيوم أؤنث اةقيل  وأذك م اةهمم  وأخطأ  م تمت أ 
 .  ض ائمن ا اة  كل  اةي غاظ اةتم أتأقها. وكثيم ا  ا أقد ه ا ةيغمباح ّلدون ض يم... تدة ال وتضييال 

ل اةذّ اوتمضقم وق … وو و  ا  يم أكد أنتام  سائق اةتاكسم األوَّ , ةم يتِّمف ويمَّ د راا اة طا  اةدوةم 
. كان  شغوال  رحأيبتم وتخ يد نوفتم تأمفب ا  د خالل تونم صقِّها  و تانأ  أارضها    قه ذةك أصال 
ّ  حأيبأ   وق اإها اة تيد. الحات اةدنشأ  م انأباض  ال حه  وأنا أؤكد ةه ةي م م اةثانيأ رأنقم ةم أتمك أ

اخل ّلهو اة طا . وبأن نذه اةحأيبأ اةز  قاح اةصغيمم, نم كل  ا يخصقم. أ نظ أن أضيف وي  أخمى ن 
ا  سبيل اةفذةاأ واةدوارأ رأن اةطيو  اة هاتمم ال تح ل حأائب خالل تمحاةها, وةاققم ةذظ راةص ت استِّدان 

 ةطمح اةسؤال اةوحيد اةحاسم اةذّ كان سيحدن كل  إمح ّليققا. 
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اةوصول اة  اةباا اةمئيس ةيخموج  وسأةته ود اة بيغ اةذّ سيطيبه كأتمم  د اة طا  حت   وقفت  جأم قبل  
   ديقأ اةسِّانم رشا ع  ح د  مفد رحم واّلديد. أتاّلقم رصوظ  ت يق ةم أ تح اةيه Happy city قدق ""

.  اطالق ا رأنه ي كققم أن أن م أّ  بيغ أ فد. وحيد الحظ اصماّ  وي  ودم اةتحمك وانتاا  ا ةجواا حاال 
 قال رأنه ي كققم أن أن م  ائتيد وخ سيد نوال  ا أو راةيو و األو وبم… ك ا أ فد.

حسبت اة بيغ  م  أسم رسموأ,  وتدته يِّانل أةفا و  ان ائأ تقيه… ونو  بيغ كان يكفم  يصاةم اة   
كقت أومف  سبأ ا راةطبم,  ن شق واةمتوع ّلم اة  اةأانمم وبم رغدان واأل نن  م اوتبا  اةبأشيش واة كا أم.  

ا وبدون ودان  رأن اة بيغ اةحأيأم ال ي كد أن يتجاوز األ بِّيد تقيه ا… و م أقص  اةحاالظ اةخ سيد تقيه 
ا رأّ حال  د األحوال.   وق ذةك.  اة بيغ راةِّدان ةد يتجاوز اةثال يد تقيه 

ا  ا, حيث اةحد  اةفاصل ّليد  أ سكت ر أبض حأيبتم وظانم يده وييها  م آن وقد خط اةباا اةقهائم ت 
ا رأنقم ةم أطيب  قه   اةضوح واةاالم  وطيبت  قه رصوظ صا م وحاسم تمك حأيبتم. ووضحت ةه أيض 

. ا  ساودتم  م تمنا وال طيبت اةمكوا  ِّه أصال   أساس 

 بيغ    ذنل  م اةبدايأ. وةاقه ظل يحاول راست اته اغمائم راةتوصل اة  اتفاق  ا. حت  أنه ومض ويمَّ أخيم ا
ا وس ِّته   وشمفد نوال  ا. ونو  بيغ كقت سأوطيه ضِّفه ود طيب خاطم  م اةبدايأ. وحيد   ضت أيض 
ا: "طيب  ائأ تقيه يا راإا" أوأب رأقوط.  م ة  ا تيأ د  د ضياع اةصفأأ نهائيًّا أخبمنم رأنه يسكد   يأول يائس 

ا  م كل  اةحاالظ وبأنه ي  كققم أن أ ا أه  جان ا. وتهيأظ أن أس م  قه  قمفب ا  د واّلديد  وبأنه سيِّون وحيد 
إتي أ ّلذيئأ  د اةِّيا  اةثأيل وأنا أتمكه صوا اةجهأ األخمى نون أن أ ن  وييه. وةاد صوته وصيقم  
ا ر مح وةطف غيم  غشوش: "نو  ظ  صم يا راإا. أةف ح د هلل  ّ  أحأان  صائح  صانق ا صا ي ا وبدون أ

ن أنانيه وأوطيه ضِّف اة بيغ األخيم اةذّ طيبه. ةاقه اختف   جأم   وي  اةسال أ". إِّمظ رخجل و امظ أ
ّ  وقت  د األوقاظ. وتذكمظ حيقها نصيحأ  د أحد اآلةهأ قبل أكثم  د وشمفد   ا  م أ وكأنه ةم يكد  وتون 
سقأ حيد صا حتقم وقد ا تضت قمبانم, رأن طأوس اةزفا م األوة  اة  اةأانمم, ال تصح  اذا ةم يضحك 

 ذا ةم تست تم ّلذةك ّلدون توتم. وييك  وإ

, نو اختفاؤه اةفجائم اة ذنل نكذا. حت  أنقم   ا وأ بكقم  ِّال  واةحأيأأ أن اةشمح اةوحيد اةذّ حيمنم تدًّ
ا ةم,  د قبل أ واح نائ أ  ضيت اةسهم حد    امظ  م  انيأ واحدم اذا  ا كان نذا االستأبال ا تحان ا  تِّ د 

وة ل  مم, قبل اةِّونم اة   أاّلمنا اةبِّيدم  أدا  اةفجم  وق  طا  اةأانمم اةد  م واةِّبث راةزوا  اةوا ديد ألوَّ
 أقل  د نصف نو م ومبأ اةش س حول خاصمم اةقيل اةِّجوز.

انتبهت  د ذنوةم وي  صوظ  تاسم راةي غأ األة انيأ يسأةقم اذا  ا كقت األستاذ ك ال اةِّيانّ اةأانم  د  
را يجاا,  حب ّلم رحما م ر ال ح  صمفأ ال يخطئها اة مح وأإا    ونيخ وبم خطوط ّلمةيد؟ وحيد أتبته  

 اة  ومبأ  كموباص ّليضاح  اخمم وقد اةجانب األي د و اح اةبيو  اة صأول:
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 رر أستاذ ك ال, نحد نقتامك  قذ  دم.

أ سيت  اةيِّقأ, نسيت ت ا  ا أن  اةشمكأ األة انيأ اةتم حجزظ ةديها اةتذكمم واةفقدق  د ا نتمنيت, كانت قد 
 ةم اوال  ا رأنه سيتم االنت ام ّلوصوةم اة  اةفقدق واةِّونم  قه رِّد ذةك وقد اةِّونم  جان ا. 

حيد  كبت اة كموباص, كان نقاك ودن  د األة ان  وزويد ّليد اة أاود اةفا غأ, وكل  يحاول اةتاانم 
ييهم اةتحيأ اةبا نم راةيغأ رِّدم اةضيق  د تسببم  م تأخيم ايصاةهم اة   قانقهم اة سبأأ اةحجز. أةأيت و

ا", ونم اختصا  ّلييد ةِّبا م: "صباح اةخيم". ذةك  Morgenاألة انيأ: " ووووو غد"  وتِّقم حم ي ا: "صباح 
…  هم يكتفون وقد اةتحايا   أن األة ان يو مون وي  أنفسهم اةحشو  م اةاالم  ا استطاووا اة  ذةك سبيال 

", اختصا  ا ةِّبا م: "ةييأ سِّيدم" ووبا م: "ا طا  ا", اختصا  ا ةِّبا م:  رِّبا م  ساح, ّلدل  ساح اةخيم, ووبا م:   "ةيال 
"ا طا  ا إهيًّا"  وقس وي  ذةك كل اةتحايا اةتم تحتوى وي  كي اظ ال قي أ ةها  م اةبو صأ   ثل اةخيم 

نذه  واةج ال واةحب واةصحأ وغيمنا  ووي  أساس أنك تِّمف  سبأ ا  ا يمفد  حييك قوةه…  ي اذا كل 
 اة باةغأ وا طاةأ  م اةاالم وإضاوأ اةوقت؟ واةوقت  د ذنب …

ا:   *** واّلديد / اةسانسأ صباح 

استيأات وقد اةساوأ اةسانسأ ت ا  ا… نصف ساوأ  أط  د اةغفوم اةِّ يأأ. كقت قد وصيت قبيها اة  
. وةاققم وبِّد نصف ساوأ أو أقل, وتدتقم  ا رشكل ةم أوهده  مَّ أصحو  جأم  تو ب ا  وكأنقم  غم تم  قهك 

ان اةحصيم اة يون  أط, تحول  ن ت  ال أ آالف سقأ أو تزفد. نامظ حوةم  يم أ  اةش س وال اةقيل. سج 
 رفِّل اةز د اة   قشفأ كبيمم  د اةأطد األّليض وقد  وطئ اةأد يد. 

ا يسا  اةشباك, ك ا تمكته  قذ  ال أ   آالف سقأ, اختف  و بتوا ت ثال اةايب األسون اةحا س, ذةك اةمارض أّلد 
 كانه تهاز تيفزفون خشبم  م حجم ذ اع ونصف اةذ اع, تقط  م رطقه اةبيوّ  كائقاظ غمفبأ  ثل اةقسانيس.  
كائقاظ تشبهقا وال تشبهقا  م آن.  تياظ كاةفتياظ,  ثل اةو ن,  حشو اظ  م  الرس غمفبأ. وأحيان ا ّلدون  

أد وفأفزن  م اة اح  م يقزةأد وقه غيم  بتالظ… تمى اةواحدم  الرس. أحيان ا يبكيد  وأخمى يضحكد وفتِّان
 قهد ت وظ  حتمقأ أو  أتوةأ نقا  م تخمج ةك  د اة اح كس كأ قمش  م ققام أخمى…  جم ن ز  يحيم  

 وف يت… 

 تال  م ةباس نساح ونساح  م أتسان  تال. كهقأ و وظفون  م أزفاح  تشاّلهأ, يتحاو ون رح اسأ حول  
الل تحييل أنم أرِّان اوت ان خط أ  ال أ  ال أ أ بِّأ. كأض د طمفأأ ةيهجوم واةد اع اةسمفم اة ستأبل  د خ

 م آن. ّلدل خطأ اال قيد أ بِّأ أ بِّأ اةتم ال تخدم اةبيد واةوطقيأ واةيِّب اةمتوةم اةقايف اةذّ ووننا 
 وييه أرطال  صم  قذ  جم اةتا فخ ووصمه وظهمه. 
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وأنا أرحيق  م نذا اةجهاز اةذّ كقت  قذ طفوةتم أنفم  قه رطبِّم.    انتبهت  مم أخمى اة  وضِّم اةغمفب 
   ِّت اةغطاح و تحت اةقا ذم وي   صماويها رِّد أن أغيأت تهاز اةتيفزفون. 

 ال اةش س ظهمظ, وال أنا أ ى اةقيل رِّد.

 م وةاد واّلديد ّلدأظ تتحم ك ّلبطح وتتثاحا…  تل  م تيباا   انّ يد م أ ا ه ومبأ  ييئأ راةخبز  و 
اةجهأ اةيسا  طفل  م اةمارِّأ وشم تأمفب ا يمش  اة اح أ ام  حل  كتب وي  اةال تأ أواله: " ا إاح هللا"…  
أقمأ اةال تاظ ر تِّأ كبيمم  وكأنقم أ حو وقاوفد اةضوح ا ةاتمونم اة زوج  د ذاكمتم. كل اةال تاظ نقا,  

نأ ّلديِّأ  تتأاطم حيق ا  وتتاا  ل حيق ا آخم؛ ةتشك ل نسيج صو م  ذنيأ و ِّت أأ   كتوبأ رخط  اةيد. خطوط  يو 
ةِّمس األةوان اةبدائيأ اةخاةدم. صو   اّلتأ ال تقط وال تتحمك  وال تأفز رشكل  زوج وسخيف  ثل  ِّيأاظ 
ا إها  واةال تاظ  م اةبيدان األو وبيأ. نا نم  اّلتأ  م وقا  وكبمفاح وسكيقأ, ال تتِّجل وال تباةغ  م  

 أ أو أ بِّأ أّلواا.  إن كل اة حالظ ال تزال  غيأأ. ة اذا اةيهاث واةِّجيأ واةمزق  م االستجداح. وودى  ال
 آخم األ م ّليد هللا. ونو يمزق  د يشاح.

أحس  رإغماح ال يأاوم ةيق زول اة  اةشا ع .أةبس  ا اتفق واتجه صوا اة صِّد آخم اة  م. حيد سي ت 
ل أن أتقاول  طو  اةصباح  م  اة فتاح اة   وظف االستأبال, سأةقم ّليغأ انجييزف أ سيي أ اذا  ا كقت أ ض 

د أنه الحظ ويبأ اةسجائم اةح ماح  م تيب  ِّطفم. أوجبتقم نبانته,   ص ةي دخقيد؟  د اة ؤك  اةأسم اة خص 
 أتبته راةي هجأ اة صمف أ اةتم تِّي  تها  م طفوةتم  د إفتم  اتد ح ا أ وبحَّأ  ح ون ياسيد وت اسك  مفد  

 د زكم. رأنقم ال أ طم وانم راكم ا. وةاققم أ غب  م اةأيام رجوةأ قصيمم أوال   م اة قطأأ  إوقم وو ق أح
  ت ق  ةم وقتا طيب ا راّلتسا أ  ط ئقأ صانقأ ال ي كد تِّي  ها  م  ماكز اةتاوفد اةسياحم اةسمفم. 

اة زوج اةذّ يمبكك   وأنا أوبم ّلوارأ اةحاتز األ قم اة ثبتأ وقد اةباا اةمئيس ةيفقدق, س ِّت ذةك اةصفيم
وةيأ, حيد تمفد أن تِّبم ّليد حدون  غيأأ وأخمى حمم. وقفت وأنا أحاول أن أخمج   س اوه  م اة طا اظ اةد 
اةاا يما وكل  ا ي كد أن يكون  ِّدنيًّا وتسبب  م نذا اةصفيم. ةاد اةشمطم  اةخفيم اةذّ كان يجيس 

س  ا رح ي يأ غيم  باةغ  يها وحيانم ّلتحيأ  وي  رِّد خطوتيد  أط وفشما إاّ اةِّموسأ, نام صوبم  بت
 سكان اةأانمم اةجدن ك ا سأس يهم  ي ا رِّد: 

 رر صباح اةفل يا ّليييييه… أنت نو  ظ  صم وهللا. 

ا ع   ن اتجاناظ اةش  ت ثال  ح د  مفد يقتصب  غم حج ه اةصغيم نسبي ا ركبمفاح  م قيب اةساحأ اةتم تحد 
ث اة قحم أ وقها رشكل يبدو وشوائيًّا  د اةقامم األوة . ةاقك ستاتشف  األ بم. وكذةك اتجاناظ األزق أ اةثال

الحأ ا أن االتجاناظ  م  صم استثقاح, ال ي كد اطالق ا أن تماند أنها أ بم  أط. ةذةك  ِّييك أالَّ تتسمع  م  
م و طبووأ  م ّليد اةي يد   يه  اطالق أحكام نقدسيأ غبيأ ووا أ  وأنت تبحث ود غايتك  م خمفطأ  ِّد 
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ا كسائح ومبم, أن تهضم  جم ن  امم أن و اح   ي يد واةيسا   يه يسا …  م  صم, ال ّلد  ةك أوال  وخصوص 
كل ومبأ  ول أو رائِّأ سبانخ, كائد إبه أسطوّ   تقا م ونو  م آخم األ م سييل آةهأ وكهقأ  ا زاةوا 

 ا يتبجح وسيتبجح ره اةغما  د  يهدنون اةسكيقأ اةِّي يأ ركشو اظ وتجي ياظ  د اة  كد أن تهز وتمج كل 
ويوم ونامفاظ صا  أ يد وم أن أكثم أسسها قا بت اةا ال  قذ نصف قمن…  غم ا ذالالظ اةيو يأ  
اة سكوظ وقها وةيس آخمنا تيك اة خاّلم األ مفكيأ اةتم تمفد اةتأكد رأن اةفماوقأ ةم يمكبوا اةفضاح ر ماكب  

 خشبيأ.

وح تتسي ق اةصد  اةقحيل. غبا  قديم  حق ك يغسل رأم   األّلواا  فتوحأ اة  اةقصف اة ِّيوم. وحشيشأ اةم 
اةقاا أ اة باةغ  يها  م ذاكمتك اة تِّبأ. أسمح اة  آخم اةط مفق اة ت سم وأنا أقاوم  غبأ تب ا م  م اةدخول  
ا وحذ  ا  شموو ا ييجم ت اح  غبتم . ةاد تبق ا وا ض  .  اة  زقاق يتبدى ةم  د أخم ي يد اةشا ع اةفموم 

 أنم ر أه  صغيم  م اتساع غم أ. نقاك يجيس  تل ضخم  م تيباا أخضم أو كان أخضم  م يوم  
 ا. يدخ د اةقمتييأ ووي  تانبيه  ال أ كماسم يسا  ا و ال أ كماسم ي يق ا حت  ةيبدو وكأنه ةسان  يزان  حفو  ا  

انوظ اّلمفق إاّ وإاا ّلال  م حائط تانبم قديم. وقد اةجهأ اة أاّليأ  ج مم  حم صغيمم  و م قِّم اةح
د رطونها اةقحييأ  و يِّأأ   إوا ا وطاوةأ  د اةحديد أو اةأصديم  وقها  ال أ قطط صغيمم تقام  ِّ ا  وتتوس 
سك م وكوا نصف   تيئ راة اح. ات جهت صوا آخم كمسم؛ حت  ال أزوج  احأ صاحب اةجيباا 

م قطِّأ اةيحم ونو يبتيِّها نون  ضغ.  اة ستخضم اةذّ كان يسِّل كا ل اةوقت كذئب أخطأ  م تأديم تح 
ل رطِّم  طيبت  د اةشاا إايا ونمتييأ,  زان وييها كوا  اح ووازل ّلالستيكم ةفم ساحب اةد خان اة ِّس 

 اةتفاح اةفواح. 

أغ ض ويقم وأغيب  م غبش اةذاكمم واةد خان… أكل  نذا اةج م اة يهم  م صدّ  وأنا اةذّ أحسبه  قذ 
الئق أن أنفخ  يه ّليد اةحيد واةحيد ألط ئد وي  األقل اة  رأاح اةقا   يه وبأي أ ننم   ان؟! أةم يكد  د اة

اةقفس ّليد ضيووم اة يفو أ  قذ ننم ك و ياح  ال يِّمف أحد  د نم و ا نم أةأاّلها اةمس يأ  وال و ِّاّلدنا 
 . األوة  قبل أن تقفصل  ثل حب أ  ول اة  نصفيد… نصف  د اةضوح يِّيو ونصف يهبط اة  اةط يد
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 روائي تونسي مقيم ما بين ميونيخ والقاهرةو أديب 
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 يوميات إلياس فركوح

       
وائي األردني إلياس فركوح   األديب والرِّ

 
بُّه  1 ، ون حِّ  . الكتابة  واحد  يتكثَّر 

ْقُم اةاي اظ  م قطماظ اةقبيذ  وغاةبا   ا تتبانُل اةاتارأ واةث ل اةشفيف نو  اةقشوم اةفائأأ  كثيما   ا  يت ان  وف
؛ نذا  ا حدثف ةم  م ودن   د اة فمَّاظ:  ؛ نذا  ا يحدُث ةم. وي  األصح  و أدان اةوزن اةيذيذ. وي  األقل 

  م ودن   د اةقصوص:  م ودن   د اةيياةم. 

يمَّ  تبدُأ اةاتارُأ راةأبضج وي  أسماّ  ةُتِّ مفها  تيك  اةيياةم  و م أواخمنا حيد يحتشُد اةاوُن ُكيُُّه ةيشهدف وف
ّف ةم.  مف خفايا  وةُتْاهج

 وقدنا؛ أّلدُأ أنا.

  أنا اآلخم  اةغمفُب اةأمفُب اةاا ُد  م واحدم   د طَّياتم اةاثيمم. ذاكف اة ط و  اةُ ْستفففز  أحسُّ ره يطيُم  قم 
 وفدا   و وفدا  أّلدُأ ر ِّايقته وي  نحو اةاتارأ )ال خا تها وال قبيها أو رِّدنا!( أوايُد وتونا  تديدم   ا كانت  
ُت ألصواظ  تتِّاة  وتصطخُب نا ِّأ  رأصارِّم ةتيحقف ّلها   أنصاُع  غمف    م  ماياّ ذاك اةصباح. وُأْنصج

 ننشتم وانشدانم!  أكتُب. 

 ّلوزن األحالم اةطائمم نحو سف اح  ةها أةوان قوس ُقزفح اةذّ  س قاُه كثيما  وي  ة اذا أّلدُأ أنا/ اآلخم خفيفا  
ن اتم اة دا س  وكثيفا  رأ أال األتسان اة قبهمم ر جاالظ تذّلها وانجذاّلها غيم اة فهوم  ةاقه اة مغوا ن تأ  

في أ اةهارطأ  وق ُكل  ا أ هم وأوم!  ل  و سحو ا  ّلوطأمج اةمائحأ اةخف  اةتوسُّ
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فاح  يضمُا  م صدّ  يا   ةها  د  ائحأ ال تييُق ّلها اةصفاظ اة أةو أ! صفاظ اةِّاني اظ اة ييون! وفا ةه  د خف
دف َّم أتماسف  ّف اةُ خف طبولف  قصتم األخيمم  اةصاودم اة تصاودم ةتمتأم نفزَّمف اةجج اع اة زةزةأ  وفأمُع  م خاليا

ُم أسئيتم اةُ ْشمفوفأ وي  ّلياض اةجواا؛  أ انم أتطاي ُت..  م أذوُا..  م أتالإ   وق يباا  )ُأْقسج ُم..  م أّْلهف
ُه وتقسيأفُه اةحدائأم  رفوض  أوضائقا اةقاغيأ  م رِّضها   بَّأج اةُحب ج وباخوس اةقبيذ( كانف  جماإا  رِّثمنا نجاا ف ّلجمف

د  اةدم اةقارض!  حف

ُل؟ أم راةاتارأج يطيُم اآلخُم  مَّ  ةيكشفف غطاحُه     - ب ا اةثانم أو اةِّشمون    –  أنذه نم اةاتارُأ؟ أم نو أنا األو 
ْ م   أإهُد وييقا ت يِّا ؟!    أإهُد ويمَّ رصيغأ اةجف

ِّمنا اةتم ّلال ودن! يجهج أو ّلبِّضهج  نو اةحأيأُأ ّلمأس» يدوزا« اةواحد و ِّاّليد إف لَّ ذةك  رجكُّ  وف
واّ  واةاي دف رأاياّ  م سج يمَّ أن أرحثف ألتج   اُظ نم اة فتاُح ال اةباا.اذفن: أنا ةسُت واحدا   ووف

اُه رِّفوف أ اةحديث: »راةاتارأج أنتشم   وتذك مُظ أنها   م ُت يأ  اوتماضي أ  قاةت ةم  وضحأ   ِّق   كانت تتأص 
 وحيد أنتهم أحسُّ وكأنم ّليغُت ذ وتم«.

 وةف  ا أ سيُت ةها   م  ا رِّد: »أنتج  م اةاتارأج غيمكج  م اة مئم اةِّاّلم«. 
«. أتاّلتقم: »أنا  بُّ   م اةاتارأج نم أنا اةتم ُأحف

 *** 

نم نكذا   هل أنا كذةك؟  ب ا أنا  ثيها  و ب ا نم تشبهقم   ث  أ  شتمكاظ ّليققا  تيا قا  وةاقها ُتحجبُّ  
نفسها  م اةاتارأج أكثم. اذفن: نحد ةسقا وحدنا  م اة مئم واة حسوس واة  سوك واة س وع واةِّاّلم ّليد  

د   اةقاس؛  ث  أف آخمون  يقا  سف ق ا أن ُنْفمججف ود كيقونتهم راةاتارأ. ةاقهم  ةخبثهم اةطي ب و كمنم حف يقتامون  ج
فاح: وأن  فَّأج اةخف اةقوايا  يد كون أنَّ اةوصولف اةيهم وإخماتهم  د ك ونهم ّليد ط ياتقا يتطيُب أن نفدخلف  م خج

فف ةقسبحف ّليد ط ياظ  جماش  ُ ت جبف كاةحدائق: وأن نهدمف ناا فهُ  ققا  ونفْزفج ن قا  وتصاود  نفش ج  ةقبقم  د  فْإحج وفمف
 ةها قا  وانبجاس  يانقا تيك اةحأائق اة توا فأ تحت اةاي اظ!

 *** 

بُّيد نفسكج  م اةاتارأج أكثم.  أنتج ُتحج
واّ  ةيصيمف ةم أن أحبَّ نفسم  د غيم انفصال وقهم.  ّف  م سج  وأنا أرحُث ود رأايا

 
 2009ران حزي 1ليلة األحد/ فجر االثنين، 
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 . أسئلة التجربة، أسئلة الشر 2

 أكان ويمَّ أن أنخلف نذه اةتجمبأ؟ 

ف زُظ تس م  تحمكف راتجاه اةاو بيوتم.  انتهيُت  د ةفْفظ تساؤةم  ّليقم وبيد نفسم  ان ا ّله س  يكان ُيْس فم  وحف
يفم   وتدُظ أنم أتمُك »كا اا وي  اةشاطئ«   غم سمني أ اةموايأ اةيسيمم واةِّ يأأ  م آن   وأند ُم  ستجيبا  ةفهف

 اتتاحف  وحم  وقوانه: أكانف ويمَّ أن أنخلف  م نذه اةتجمبأ؟ 

ل. قيُت. كانف ويمَّ وكان وي  ُ كا م اة تج  جم  كأنه أإتاظ كتائب  هزو أ  د اةجقون اةجمح   أن  أتف
ُل  د  ه ج يَّقم ُأسف صِّوبأ اةسؤال.  م انأدحف  م يحشدف حيوفته اة تبأي أ ةيواتهف سؤاةم  وةو ّليأيد   هزوز  وف

ذاكمتم صدى تيك اةج يأ اةتم  ا ودُظ قان ا   اآلن  وي  تحديد قائيها. أنو اة سيح؟ ال أوتأد  ةاقها واحدم 
بفغتقم     د  حفوظاتم ذاظ اةِّالقأ راة سيح )اةتجمبأ وي  تبل قمنُطل( واألناتيل واةأدانيس اةافقفسي أ اةتم صف

ةيأ  ّلر»ُطهماني أ « ال أؤكُد اطالقا  وي  صفائها. »ال ُتدخيقم  م اةتجمبأ  وةاد  نووا   ا  وبد تأ  ةيست وا
قم  د اةشمفم!«.   نفج ج

ذج    د االنصياع ة زاةق   ونا أنا أكتبها نقا  اآلن  وكقُت كتبتها ذاظ  وايأ  م وقت  آخم. ونا أنا  ألنقم حف
َّّ كتارا   األ اا  اآلخذم ّلتالّليب رِّضها  أ ا جُم  م   ستوفاتها. أ ا جُم  ِّت دا  وي  نفسم؛ اذ ال أ يُك ّليد يد

 : -كِّانتم  -يسِّفقم  م تفسيم اآلياظ ا نجييي أ واألقوال اة أ و م اة وزَّوفأ  م صفحاته. وأّلدأ  د اةسؤال 

ُم يك ُد  مَّ أنا؟   نل يك ُد اةشمفُم  م اةتجمبأ  أم نو اةشف
 اةتجمبأ  أم أنَّ اةتجمبأف تتمتُم اةشمف اة وتون أصال   واة تحفز ناخيم؟نل ُأصبُح إمفما  رسبب 

 نل تات ُل وقاصُمنا ّلتو يم اةشم وتفِّييه  أم تصفو انسانيتُقا وتتطهَُّم حيد نتخي ُص  د اةشم  يقا؟ 
قَُّأ استحأاقا  وانال   قَّأ هللا  أم راةشم ةف  ا نهز ه تصيُم اةجف  ؟ نل راةشمج نتماتُم ود وةوجج تف

  فد نحُد؟ 
م  يمفدون اةوصول اة   صاف اة الئاأ  أم ُ ْخيجصون ةبشمفتقا اة جبوةأ كأقدا   ةقا  ال نستطيم اةحيانف   رفشف

غا   ال أكثم؟  ْم ها  وبذةك: نحُد  جمن إياطيد صج  وقها أو حف

يطفد«  وحسب. غا  نِّيُش وي  نذه األ ض ةر»نفتفشف   ييُكْد: نحُد إياطيُد صج
 ةجمف ال! 

دي أ  و ياح  ونشاكُس تيك األنا أ اةتم ّلفيفغت   ةجمف  ال نشاغُب  م ُصفوف اة ِّي  يد اآلخذيد إؤونف اةحيام رججج
دَّ اةتصقيم األّليه  ونحط ُم اةقوا ذف اة سدونم أ ام ت وح خياةقا  وناسُم أقفالف اةبواراظ اةُ فضيأ وي   حارأ   حف

مف تد ان حياتقا اة تأشمم رأةوان  تخمُج  د ُوْ قج نفوسقا  اةمكض  م تقائد قصو   قمأنا حكاياتها  وُنِّيُد طفي
أ: رأةوان  نستِّيمنا  د ن اتم اةمسم اة حفوظأ  م حأائب أطفاةقا اة د سي أ   م نمى اةِّاةفمج ر قاظيم   اةُ ْمتفجَّ
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ب  ونصانُق وي  ُوهون    شف ا ةقا األسالُف وحفاونا ناخل صقانيأهم  تآكيأ اةخف كتبقانا  ةيست نم اةتم أْو ف هف
يفأ تبيُح ألتساننا  جاالظف اةتِّاُ ف  د غيم قيون   م نؤذّ رِّضقا وأنفسقا اة  ن تأ ودم  رأإواققا اة ؤفت 

ْما   د األذى غيم   –اةفهم  أوةيسف انخاةقا ةبِّضقا  م حاالظ  تستِّصم وي  اةفهم ) ه قا و ه هم( نو ضف
 اة أصون؟

  ايف ةقا أن ال ندخيها؟ أوةيست حياتقا ّلجُم  تها نم اةتجمبُأ رِّيقها  

كيف ال ندخُل  وا ّلهاُم وا تباُك  دا كقا ووجزنا ود ا  ساكج واةأبض وي  »حأيأتر)نا(« ة سأةأ  ال تأبل  
 اةحل اال  راةدخول.. ال اةخموج! انَّ   ض اةدخول  م اةتجمبأ ال يِّقم  وقدّ  سوى اةخموج  د نذه اةحيام. 

 وإنم  يها ت ا ا . 

 
 2009حزيران  3فجر األربعاء، ليلة الثالثاء/ 

 
 . ذاك الضوء، ذاك الموت3

 أن نخمجف  د اةحيام يِّقم أنقا ن ضم راتجاه  ضاحاظ  تطاةبقا ر ِّانيها!

ُم!  دف  نأوُل: نو اة وُظ! ونستقتُج: نو اةِّف

ق ا ألن نأومف ّلت ايفد   ان ّ و  سوك  اة   ضاح  أو  جال  يحتاُج  ج ِّمففه.  ايف  اذفن؛ نحُد نقتأُل  د وتون  ُ ِّف
ةقا  ّليق ا ال نزال  م اةحيام اة يتبسأ  اة حتجبأ ود وفيد اةيأيد  أن نجتمحف تِّمففا  ةجْ ا نو غا ض   يفوف  
د   د اة وظ ةيخبمنا«  أن نمسمف ةتيك اةفضاحاظ  راألحاتم وُ أَّ فط  راالحت االظ؟ كيف ةقا  و»ةم يفُِّْد أحف

ق ا   -رفِّْد  ّليق ا اةمانُد  اة ا  -وسييأ  ي كد ةقا وةوجف اة ا أإكاال  وأةوانا  و وائحف وطِّو ا ؟ رأّ  قفْبل  يستيزُم  ج
أن نختمقف سدونا  ذنقي أ و فاني ي أ نائيأ  وأن نغاةجطف  واسخف ا  ي أ تأا ُا اةتأديس  ةام نط ئدف اة   فباظج  ا  

 نأتم ره  وباةتاةم اة  ُ بوته؟ 

يَُّه اةخياُل.   وف

أفت راألنيان  وال يحتاُم  حتجزا  نفسه  م   ةاقه  ك ا أحسُب  ةيسف  خياال   ستقدا  وي  تحديداظ  سارأأ ُأْةحج
حدون اة قطق األ ضم وقوانيقه. و د نقا   هو ةيس  أخوذا  رِّواةم »نانتم« اةشِّمف أ  أو  سحو ا  ّلموائم  

يَُّه اةخياُل اة ك تفم رطاقته  ر ِّزل  ود أّ  » ايكل أنجيو« اةتجسي ي أ  أو  بهو ا  رشفا ياظ »نا قتشم«. وف
إمح سواه وسوانا  يقطيُق سارحا  راتجاه ذاك اةضوح: اةضوح اةخاّلم  اة توا ض  اةجاذا واة ماوغ  اةذّ 
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ةفت كتاراُتقا اةيقا  كأن ا نو  يقا  وسباحتقا ةيست سوى سبمنا ناخل أ خبيالتقا   كي  ا اقتمبقا  د  جاةه تحوَّ
 قما ! اة جهوةأ واة د ونأ  م أو اق  ّلال

يَّه  اذفن  اةخياُل اةفقم واألنّلم  ونو ُحمٌّ راةضمو م.  وف
ْسبم  أنا ا نسان اةصغيم  ال أكثم.   ونذا حف

(  أو أن أقبضف وي  )صو م (  غيم  لف اة  ) ِّق   ها ركا يم كم أصج سُّ أحاوُل أن أ همف سطو ا   أو ُتْ يفأ   أتج
مُّ اةاتارأ  م نذا اةبقاح/ اةيغز  و ب ا أنَّ تفاكا  سموان  ا يبغُت  اكت اةفه ا   أّلدُأ  د تديد!  ب ا يك د سج

ْحُم اةأماحم  م نذه اةذاكمم اةتم ال تثُق أّلدا  ّلقفسها؛  قمانا تِّيُد ت يمف اةصوَّ  اة تواةدم اة  ُأصول   يتفش  سج
لف  أأ! ونكذا تتواة  األإياُح  تدوُ  حول نفسها كي  ا تاح ظ كتارأ  تديدم  وتحاوُ   قطوقفها اة ماوغ  ةيست  فحف

 كي  ا حضمف قا ئ  آخم! 

 *** 

 »وخا ج اةقا ذم تقون / يسمقون أنفسهم ةام ي وتوا«. 
واه! يا اةهم! أيها اةسا م!  ا نذا اةذّ قامف ّلتسمفبه نا وكم  و اكا م  م كي اظ  قيييأ ناخل  ا يشبه  

يكون تفسيمنا ةهذه اةج يأ/ اةصو م؟ نل تاقُز اةج يُأ  ِّق     اةشِّم  م  وايته »كا اا وي  اةشاطئ«! كيف  
أم نم  جمن استِّا م  )ك ا يشدُن أحد أرطال  وايته( ةجأ اةيها  ألنَّ أإياح اةِّاةفم ال تخضم ةيتفسيم اةِّاقل  

 نائ ا ؟  اذا يمفد أن يأول؟ 

 نو يمفدنا  نحد اةُأم اح  أن نأولف راةقيارأج وقه  ا يفا ُد أنُه يمفد!

ل اة   فِّان   أو ُصوف   تتِّدُن وتتِّدُن رِّدن أس ائقا   وباةتاةم: نو يتمُك ةهذه اةج يأ اةتم كتبها أن تتحوَّ
 وذاكماتقا  ةاقها   م اةوقت نفسه  تبأ  ت يته نو ُ ْياا  ةه وبا تياز! 

 نل خمجف اةجقوُن  د اةقا ذم ةي وتوا  أم أنَّقا نمى اةجقونف خا ج نوا ذنا ونم ي وتون؟ 
هم ةي وتوا؟ أنم اإا م  وي  أنهم سمقوا وويهم رأنفسهم  وبم اةخ م واةث ل اةاا ل  ك يف يسمُق اةجقوُن أنفسف

 ثال    تالإت اةقفُس ةديهم   باظف ا قداُم وي  اة وظ سهال  اة  نذه اةد تأ؟ أم أنَّ اة وظف وإيك  والزجم  وال  
  انَّ ةه؛  انسمقوا اةيه ر حض ا انتهم؟ 

ةقا ذم؟ أنم نا ذتهم  أم نا ذم  فد يمونهم  أم نا ذتقا نحد اةذيد نأمأ نذا وقهم ونحاوُل  هم و اذا ود ا
 اة ِّق .. أو  ِّايقأ اةصو م؟ 

 انُه اة وظ.
 وإنُه صاحُبقا. 
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وإنُه اة فمنُم  م ُةغاظ اةشِّوا اةتم تشيُم وتاتفم را إا م  نون اةحاتأ اة  أّ استفاضأ  كاذرأ  ةد تاون  
    د  واسب  أا اتها.  تحم م  أّلدا  

ونذا يكفم؛ اذا ُتمجكف اة جاُل  فتوحا  ةيخيال  و تحم ا   د وتوباظ اةاتارأ اةواصفأ.  اةاتارُأ  م اة وظ  د  
ناخيه  واةحاةُأ نذه  ال تِّدو أن تاون  حُض تأتأم  ساذتأ ال ُتْأقجُم حت   اةبيهاح! وةذةك؛ نحُد ناتُب ا إا اظ 

. وةذةك؛ نحُد ناتُب وي  نذا اةقحو  ّلوحم   د ذاك اةضوح اةخ اّلم  اة توا ض  اةجاذا واة ماوغ  ةيس اال 
  د أتل تحفيز اةخيال  ر دةول اةموح اةأيأأ اةتائأأ اة تونجأ  وةقأمأ احت االظ  د وناتقا  يقا! 

 نحد ناتب االستِّا اظ  ال أكثم.

 *** 

دم  د قصائد اةموائي أ واةشاومم اةاقدي أ  اةيوم صباحا   ر ا أنه وطيأ األسبوع  إغيُت نفسم ّلتمت أ واح
 ا غمفت أتوون. تتحدث اةأصيدم ود اة وظ. ود  وظ اةشاومم )كا تماض طبِّا (  ُ حييأ  اي اه اة  صو م   
وييقا   ا سأ قماحتها ّلدحا   د وقوانها )نذه صو م  ةم(  أقتطُم  قها: »اْةُتأجطفْت اةصو ُم  م اةيوم اةتاةم  

/ راةضبط  أو أن  ةغفمفقم./ أنا  م  اةبحيمم   م وسط اةصو م / ت ا ا  تحت اةسطح!/  د اةصِّب أن أحدنف
أقول/ كم أنا كبيمم أو صغيمم:/ انَّ تأ يم اة اح/ وي  اةضوح تشوفه  وتحمفف/ وةاد اْن نامظف طوفال  ر ا  

 يكفم/ و م آخم األ م/ يكون رإ كانكف أن تمانم«. 

اةيوم اةتاةم وي  غمق اةشاومم  م اةبحيمم. كأنَّ أحدا  ةم يِّ ل وي   نكذا اذفن: اةصو ُم تم اةتأاطها  م 
انتشاةها رِّد! ةاققا  اذا  ا نامنا تيدا  وب ا يكفم  د اةوقت  وبحسب نصيحتها ةقا   سيكون ر أدو نا أن 

 نمانا غمفأأ  تحت اة اح!

ل. سوف نجتمُح  ؤفتها رِّيد اةخيال   ختمقيد تشوفه اة اح وتحمفف اةضوح . وسوف نِّيد تشكيل اةصو م  أتف
وي  نوانا  حت   وإْن خاةفقا ّلذةك تيك اةتم أ انتها  ا غمفت أتوون ةغمفأتها! اةصو م اةتم ةيست   ب ا  

 واضحأ  حت   ةها حيد كتبت قصيدتها! 

 أةم أُقْل انُه ذاك اةضوح اة ماوغ  اةخاّلم واة توا ض  واةذّ يتال ُم ناخيقا؟ 
 

 2009تشرين األّول   28األربعاء، ليلة الثالثاء/ فجر 
 

 إلياس فركوح 
 أديب وروائي أردني 
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 قصص قصيرة جداً 

             
وائي العراقي                                         هيثم بهنام بردى األديب والرِّ

 

 حب خرافي 

ن ا ا قان   تل وكيب.. يسِّيان رخط   تِّثمم  تِّبأ  م أنيم ال  تقاه  د   ال ناو أ تصطيم ّلقا  حا يأ  
 تقثال  د إ س نصو م. 

ا قان   تل وكيب..  تل تِّمى  د  ياره وقد اةتصأت إِّيماظ صد ه ووانته و خذيه راةجيد اةذّ نرغته  ن ا  
 سياط اةش س  ونّلق اةم ل اةمطب رفِّل تِّمقه اةشديد  غدا تسده  تيبسا  كاةحا . 

أ  ن ا ا قان   تل وكيب.. كيب يطاةم اةش س رِّيقيد أ  دن ا اةم ل اةقاوم اةحا ق  وةسان يقسل  د نهاي 
 ّلوزه االسيان. 

ن ا ا قان  أكال اةشوك واةصبا  واةِّوسج وكل  ا ةأياه  د إمح يؤكل وال يؤكل وإمبا اةبول واة ياه اآلسقأ  
 اةماكدم اة ييئأ راةديدان. 

ن ا ا قان  يجمتمان خطان ا نحو اة جهول اة تمبص خيف كثبان تِّأب كثبان  يد تان  م كون يتشكل  
 وس اح ز قاح ال  تقانيأ  وإ س صفماح ال  تقانيأ.   د صحماح خما يأ ال  تقانيأ 

ن ا ا قان  صقوان  حبيبان  ندان  صديأان  قذ األزل  يم ق أحدن ا اآلخم  ستجييا   م ذاكمته اة تِّبأ 
 اةز د اة تبأم  حتضا  صاحبه  ّلفْيد ان ا نتاا  طال واستحال اة  قمون. 
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يه  إهم اةايب أنياره  وو با... اةواحد وي  اآلخم  إاحقا   ن ا   تل وكيب  وقفا  تأاّلييد  إهم اةمتل أنيا
  م تسده اة د ع ّلقزوأ اةبأاح  كل اةحب اةخما م اةذّ يكقه ةهخم.

 ن ا....

 الصخرة

نخل  تل  ديقأ  تيفِّأ راةييل  اتجه نحو حم اةش ال  طمق رارا    تحه إيخ وقو  رجيباا  ذنب اةحواإم   
 قال اةمتل:

 تووان.  -

د ّلوتهه اةباا.  ُأوصج

  م اةحم اةجقوبم. 

 وطشان.  -

 ُأوصد ّلوتهه اةباا.

  م اةحم اةشمقم.

 تِّبان. -

 ُأوصد ّلوتهه اةباا.

  م اةحم اةغمبم.

 نِّسان.  -

 ُأوصد ّلوتهه اةباا.

خمج  د اة ديقأ  اتاأ وي  صخمم ص  اح يتأ ل اةبحيمم اةغا يأ  أخضي ت ويقاه راةد م  و م احدى انفتاحاظ 
اا اةبيييأ ة ح  د أّلواا اة ديقأ: اةش اةيأ  اةجقوبيأ  اةشمقيأ  اةغمبيأ... أطفااُل يخمتون أسمارا :  األند 

توو   وطاش  ومايا  ُنِّس. نخيوا  م اةمتل   تسمبيت اة ديقأ واةصخمم واةبحيمم واةس اح راةضياح  
 وانشأت أّلواا اة ديقأ...

 *** 
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 ساعة تنبيه 

ةخا ج ت ي ل اةمتل اةماقد  م اة وضم  أنهض اةجزح اةِّيّو  د تسده حيد نوظ أصواظ ا نفجا اظ  م ا
اة تصاةب رصِّوبأ  م  د ذ اوه اةي ق  نحو  ف خشبم وإةتأط ققيقأ ا  ضاع اة ييئأ راةحييب اةدا مح  
و دَّ ذ اوه األخمى وأ سك اةجسد اةيدن اةالّلد تقب قائ أ اةسمفم ووضِّه  وق اةبطانيأ  خض اةزتاتأ 

 أنخل  ديها اة طاطم  م اةفم اةصغيم.تيدا   م 

وحيد خي م اةسكون وي  اةفضاح وصا  اةص ت اة مفب ةغأ اةاون سحب اةمتل ققيقأ ا  ضاع اةفا غأ  د  
 اةفم اةو نّ  وضِّها  م  كانها تحت اةسمفم  م وأد ذ اويه تحت  أسه وأسبل تفقيه....

 *** 

 المهرجان

جم فد اةذّ ُأقيم  م قاوأ  بمنم راذخأ  كتاأ ّلوتوه تفْ وُ  اةِّا يأ  رِّد أن انفض  اة همتان اةتضا قم  م اة ه
واةسكيقأ  م حشايانا ووموقها  اكتظ اة شا كون  د اةشِّماح واةحضو   د اةشخصياظ اة خ ييأ   م  م  
اةبوارأ اةشانأأ اةتم تفضم اة  قاوأ تختقق راة وائد اةِّا مم  و د  م تأاطمظ أتساننم ناةفأ نحو أحشاحنا  
وإفانهم تتماطد رِّبا اظ األس  وي  اةشِّب اةذّ طوته تائحأ اةتهجيم اةأسّم  وويونهم تتي ظ ة مأى  
اةبذخ اةقاّلت  د نهايأ اةأاوأ وحت  أقما  قضدم أنيأأ ونم تت مى كفتام تتغقج رأطايب اة آكل واة شموباظ 

ئك اةبشم اةُ أتيِّيد  د كيقوناتهم  رأوانيها اة متبأ ّلقسق احتفائم يييق ر أا اظ اةسانم اة تضا قيد  م أوة
و دنهم  وأّلدانهم إاخصأ الحتالل اة أاود اةو يمم اة وإام راةأطائف اةُح م  و د  م وبت وسق احتما م  
ونسق نايم تتحمك األتسان نحو اةتقِّم ّلقِّو أ راذخأ تِّانق وجيزاتهم اةفا نأ  وتبدأ حمكأ اةش س  وفوا .... 

 زاخمم راةأصائد... حمكأ األ واه ونم تيتهم وةي أ

و م ويد اةوقت.... ووي  رِّد   يأ حجم  د اةأاوأ  و م وماح تتادس  يه حاوفاظ اة ديقأ اةطاةِّأ اة   
أول  صول اةييل  واةاي أ اةسان م  يك   ستبد   طاع   كان   أ صبيان رأس ال حائيأ  تأوننم أقدام وا فأ  

قل تالل  ا وا ته اة ديقأ  و  ظهو نم نحو خيم  تماصأ تحكم رأن أ  ؤسيأ ونبمم إجيأ   تشأأأ  ووتهتهم تو 
حكايأ كل األز قأ ...  قذ ا نسان األول واةأبييأ األوة  واةدوةأ األوة   حت  االنسان األخيم واةأبييأ  
 األخيمم واةدوةأ األخيمم   مو ا  را نسان اةحاضم واةأبييأ اةحاضمم واةدوةأ اةحاضمم  اةحكايأ األزةيأ اة تداوةأ
اة حصو م ّليد قوسيد  تحاول أن تشك ل سِّم اة هج م األول واة هجم األخيم  نحو حاوفاظ اةأ ا أ  د  

بأ  رفياةق اةاي اظ اةزائفأ.   أتل اإباع اةبطون اة تخ أ اةساغج

 * 
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 االسم
 إلى اسمي

 
اةز همفم صي تم أذنيه  ةد يتقازل ود ّلدنيأ ةأقتها ةه قا أ وضيأ ته أ صا  أ  ذاظ صباح كانونم يثّو  

ن صيوانيه اةصيديد اة قتصبيد كجمن  ذوو   وفجِّيه ا تصطييان ّلبخا  نبمم   م  ّلل يأد  وصفيم حان يص 
 تخمج  د  م يجيده إا بان كثان كأنه ا تقاحم واصفأ....

 يجب أن تاون  م  ستوى اس ك اةذّ أو  ته ةك أرا  ود تد  ود سيف قح....  -

ننا اة هذا وغيب تها غي أ  د سقيد وجاف  و قذ تيك اةيحاأ... حمصف  واةجوع وح يت اةأا أ رأايا وتو 
 نيفه أيق ا حل  وأيق ا ا تحل  واةِّوز توأ ه  م  حيأ تباّ  اةشهو  واةسقيد وند ها اةِّأون  واةِّضل  يه  
ه يق حم  واةسوان  يه ي همه ّلياض زاحف  ونو يحمص أن يكون  م  ستوى اس ه  وإيوه اةذّ ح ي ته ة

اةأا أ اةغائبأ يقتأل  د  ص ن اغه األي د اة  األيسم  واةقداح واة ِّق  يأضأضان حواسه حت  راتت  
 خالياه تمنن.

اس ك يا ّلقم   ِّقاه  مخ اةِّأاا  وةيِّأاا س تان... أوالن ا أنه ال يأكل اةجيف  و انيه ا أنه ال يأتم   -
 األوداح  د اةاهم. 

ه ّلبص تها    ستأيم  ضمح  تشكل  د نأطتيد أكثم اضاحم  خاض  وأو  ته اةبديهيأ  ّلل تي بسته و همت
غ ا  قطِّه خالل  حيأ قا بت اةستأ وأون  أو  ته األس ال واألوضا  واةسأم  ونزأظ ره إا تأ اةِّشماظ  
 د اةفمص اةتم يأتقصها أّ كائد ال يتوإحه اسم إمفف  وال س أ نبييأ  وةاقه  وإن تماحى ةه اةشا ا 

واةِّيون اة تونجأ  ونو يحذ ه   انه ان هم راةطبيِّأ اةتم تِّيت اس ه يتمنن ّليد األةسقأ  واألسقان اةبيض 
ّلتوقيم واوجاا واوتزاز  وةاقه  ونو  م وحدته ووزةته  ال يأد  أن يوازن اة ِّانةأ   أن   ا حاول  تاهم  

صيوبا  وي  ةه  ِّضالظ تجِّيه يشبه حاةته  ونسج اةسقيد ييف أنفاسه رطوق  د خيط  والذّ يجِّيه  
خشبأ  ئاظ اآلالف  د اةثوانم اةتم تهتف   ب ا رش اتأ  راسم  إمفف  نبيل  أصيل   ال يأكل اةجيف  وال 

 .... يأتم األوداح  د اةاهم
 

 هيثم بهنام بردى  
 أديب وروائي من العراق 
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 قصص قصيرة  5

           
 األديبة والّناقدة الجزائرّية نوميديا جروفي                                     

 

 من يشتري ابني؟   .1
 تل غقم ةه اّلد وحيد تج م ّليقه ا نوايأ  شتمكأ ونم اقتقاح اةيوحاظ اةفقيأ اةقان م ةابا  اةمسا يد  ثل 

 "ّليكاسو". 
ذاظ يوم تم  استدواح االّلد اة  اةجيش  ذنب اة   يدان اة ِّمكأ وكان إجاوا ةد تأ أن ه ضح   رحياته و  

  اظ ةيقأذ حيام ز يل ةه. 
 حزنا إديدا وي   وظ اّلقه اةوحيد.حزن األا 

 وذاظ يوم س م طمقا وي  راا اةبيت  فتح اةباا و أى إارا يح ل  م يده ةوحأ كبيمم  غطام.
  أال ةه اةشاا:

 سيدّ أنت ال تِّم قم.. أنا نو اةشاا اةذّ  اظ اّلقك.. أنا  د أنأذ حياته.   - 
 ةأد استأمظ اةمصاصأ  م قيبه ووضا وق م و دى حياتم.

م ةكف نديأ   أتِّيم يا سيدّ.. كان اّلقك يحب ك كثيما وفتحد ث وقك وود  دّ حب ك ةيفد  ةذةك نوقم اةيوم أقد 
 رسيطأ أ تو أن تأبيها  ق م  أد صقِّتها ّليدّ  غم أن م ةست  سا ا  انما. 

و كشف غطاح اةيوحأ  وتد األا صو م  ائِّأ ةوته اّلقه  اغمو قت ويقاه راةد وع وأخذ نذه اةيوحأ إاكما 
ووي أها  م غم ته  وكان األا يِّتز  ّلهذه اةيوحأ أكثم  د كل اةيوحاظ اةتم ي تياها.  م  رِّد إهو  قيييأ  

  اظ األا.
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 و طيب ودن كبيم  د اة هت  يد راةفد  أن يشتموا ةوحاته   تم  تحديد  وود ةِّ ل  زان كبيم وي  نذه اةيوحاظ. 
ن اكتات قاوأ اة زان راةحاضمفد   وكل  قهم يتطي م القتقاح احدى نذه اةيوحاظ اةث يقأ. و م اة وود اة حد 

 ُ تح اة زان و وقف  ديم اةصاةأ ةيِّيد ّلدح اة زان رِّمض صو م االّلد ةيبيم ونانّ قائال :  
  د يمفد أن يشتّم االّلد؟  - 

 وكان نقاك ص ت  م اةأاوأ  قانى  انيأ: 
  د يشتّم االّلد؟  د يشتّم االّلد؟  - 

ن سِّما  خيصا ةيو    حأ ونانى:  م  حد 
 وشمم آالف نيقا ..  د يشتّم االّلد رِّشمم آالف نيقا ؟  - 

 نقا صاح أحد اةجاةسيد قائال : 
 نحد ةم نحضم ةشماح االّلد  ال تضي م وقتقا نمفد إماح اةيوحاظ األخمى.  - 

 و انتشم اةصياح  م اةأاوأ:
 ال نمفد األّلد... ال نمفد األّلد.. - 

 ّلد و صاح :ةاد   ديم اةصاةأ أصم  ويم ّليم اال 
  د يشتّم األّلد؟  - 

 نقا وقف  تل يمتدّ  يارا رسيطأ تدا و قال:  
 أ فد إماح االّلد وةاقم ال أ يك اال  خ سأ آالف نيقا .  - 

أخذ  ديم اةصاةأ اةخ سأ آالف نيقا  و أوطاه ةوحأ االّلد و اةحاضمون يقتامون أن يست م  اة زان  ةاد  
 انته   ديم اة زان أويد أن  اة زان قد 

ةأد كانت نقاك وصيأ كتبها األا و نم أن   د يشتّم صو م االّلد يحصل وي  كل اة يماث واةيوحاظ 
 واة أتقياظ.

 ةأد   ض اةج يم االّلد  يم يحصيوا وي  إمح. 
ألنه نكذا أحب  هللا اةِّاةم حت  ّلذل اّلقه اةوحيد ةام ال يهيك كل   د يؤ د ره ّلل تاون ةه اةحيام األّلديأ  

 ( 3:16)يوحقا  
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 المحّبة ت شفي من الموت  .2
ت أنها تقتام  وةونا تديدا قان ا ّلذةت كل   ا  م وسِّها ألن تِّدَّ طفيها األول ذو   طيج بأ حيق ا أحسَّ ككل  أم  

 اةثالث الستأبال اةزائم اةجديد. 

وة ا كانت توقُِّّاتها أن  وةيدنا اة قتام سيكون ّلقتا ويَّ ت اّلقها م أن يغق م ةيزائمم اةجديدم تحيأ ةها   أخذ  
 رِّد يوم  وةييأ رِّد ةييأ ةيزائمم اة قتامم ونم  ا تزال  م أحشاح أ ها. ُيغق م يو  ا 

 ونكذا ّلدأ  يخائيل يِّأد  باط اة حبأ  م أخته اةجديدم قبل أن توةفد   و قبل أن يأاّليها.

ّلدأْظ آالم اةوالنم طبيِّيأ و صا  اةج يم يقتامون. كيهم واقفون وي  أطماف أصارم أقدا هم  م انتاا   
مظ  وكانت نقاك تِّأيداظ خطيمم   اذ  مَّظ ساواظ و آالم اة خاض  ست مم.  اةوةيد اةج ديد  ةاد  اةوالنم تِّسَّ

وأخيم ا  وبِّد  ِّانام طوفيأ ُوةدظ األخت ةاق ها كانت  م حاةأ خطيمم و اذا رصفَّا م ا نذا  تشق  سكون اةييل 
 اة   مكز اةِّقايأ اة مكزم ةيوالناظ اةجديدم . و األطب اح يتسا وون ةغم أ اةِّ يياظ حيث ُنأجيت اةطفيأ اةوةيدم  

ح اة  أسوأ.   مَّظ األيام  تثاقيأ واةطفيأ اةصغيمم تسوح حاةتها  د سم 
 نقا اضطم طبيب اةوالنم األخصائم أن ُيصا ح اةواةديد ونو حزفد:

ا .. رإ كانام أن تتوق ِّوا  ا نو أسوأ.   -   األ ل ضِّيف تد 
م  ان اةِّد    ي ا ةو  اتت اةطفيأ   بدآ  م اةتجهيز ة ماسيم اةجقازم ون ا  م  قته  األس . وبدأ اةواةدان يِّدَّ

 كانا قد تهَّزا غم أ صغيمم  م اةبيت ةي وةونم اةجديدم و ةاد وتدا أنفسه ا اآلن يجهج زان ةجقازتها.
 اال  أن أخانا أةح  وي  واةديه أن يدواه يمى أخته اةصغيمم وقال ةه ا:  

 نوونم أغق م ةها.  - 
  وظل ييحُّ وييه ا ّلهذا اةطيب  م نذا اةأول: 
 نوونم أغق م ةها.  - 

ازم  حلَّ األسبوع اةثانم واةطفيأ  ا زاةت  م اةِّقايأ اة مكَّزم  وبدا األ م أن  نذا األسبوع ةد يقتهم االَّ واةجق
ستبدأ و اةط فل ةم يكفَّ ود أن ييحَّ اةسؤال واةطيب  م أن يمى أخته ةُيغق م ةها  وةاد قوانيد اة ستشفياظ  

 ت قم زفا م األطفال ةذوفهم  م اةِّقايأ اة مكَّزم.

 نقا  اَّمظ األم  وقاةت ةقفسها: 
  يد يمانا أّلدا.   اذا ةو أخذته  ِّم  سواح أ انوا أو ةم يمفدوا  ألن ه ان ةم يفمفنا اآلن  - 

 أةبسته ّلدةأ أوسم  د  أاسه  واصطحبته اة  وحدم اةِّقايأ اة مكَّزم. 
 كان يبدو  م صو م  ضحكأ ّلهذه اةبدةأ اةواسِّأ.
 اة  مضأ اةمئيسأ الحات أن ه طفل   صاحت: 
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 أخمجتوا نذا اةطفل  د نقا اآلن  غيم  س وح ةألطفال راةدخول.  - 
م:  انفِّيت األم  و أّلمقت ويقانا   و صاحت  م وته اة  مضأ رحدَّ

 ةد يغان  اة ستشف  حت   ُيغق م ألخته اة مفضأ. - 
وأخذظ اّلقها اة  سمفم أخته   أخذ ُيحدج ق  م نذه اةوةيدم اةصغيمم اةتم تصا ع اة مض و اة وظ. و رِّد  

 ّلمنأ ّلدأ ُيغق م رصوظ اةطفوةأ اةبمفئأ. 
:  أخذ اّلد اةثالث سقواظ يغق م قائال 

 اة شمقأ  إ سم اة شمقأ اةوحيدم.أنتج إ سم 
ا    أنتج تجِّييققم سِّيد 
 حيق ا تافهم اةس اح.  

 وفا ةيِّجب..  فم اةحال صا ظ اةطفيأ اةوةيدم تبدو وكأنها تستجيب. 
  جأم ّلدأظ  ستوفاظ نبضاظ اةأيب  م االستأما    م انتا ت ت ا  ا.   

 أخذظ األم  تأول الّلقها واةد وع  م ويقيها:  
ع إ سم اة شمقأ تغيب. -   است م   م اةغقاح.. أنت تِّمف يا حبيبرم كم أنا أحب ك. .ال تفدف

د  ثل تقف س اةأطأ اةصغيمم.    و كيَّ ا غق   أُلخته كي ا صا  تقف سها اةُ جهف
  م اةيييأ اةتاةيأ ظيَّت األم تأول الّلقها: 

 ال تاف  ود اةغقاح يا صغيّم يا ذا اةأيب اةحيو. - 
م  و ّلدأظ اأُلخت اةصغيمم تستمخم استمخاح اةشفاح  وأصبح االستمخاح يبدو وي  وتهها  ّليق ا تستحث األُ 

 اّلقها: 
 ال تاف  ود اةغقاح يا حبيبم.   - 

 و غيبت اةد وع وته اة  مضأ اةمئيسأ ونم تس م  يخائيل يأول ألخته رصوته اةطفوةم:
 أنتج إ سم اة شمقأ .. إ سم اةوحيدم اة شمقأ. ال تفدفوم إ سم اة شمقأ تغما وق م . - 

 ها صا ظ ُ هيَّأم أن تِّون ةيبيت. و  م اةيوم اةتاةم صحت اةطفيأ اةصغيمم و  تحت ويقانا حت  أن
 ) ال تتمك اةقاس حت   ُتحب هم ألن  اة حب أ أقوى  د اة وظ(.
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 كلمة السرّ   .3
 م أحد اة طاوم خمج وا ل اةقاا أ راة طِّم  د اةباا اةخيفم ةيفمغ  حتوفاظ صقدوق اةأ ا أ  م اة كان 

ص ةذةك خيف اة طِّم   تس  مظ قد اه وا تِّشت  يداه حيد وتد طفل صغيم يشا ك اةاالا اةتم  اة خص 
 تج ِّ ت تيتأط قوتها  د  ضالظ اةطِّام  وقد ت ِّتهم صداقأ اةجوع  و اةشا ع ّلال  أوى. 

 ق  قيب اةمتل و م   ق إديد وحقان راةغ و وضم يده وي  كتف اةطفل وقم به اةيه حت   يشِّم راأل ان   
 وقال ةه:

 أنت تائم ؟!   - 
 ي كقك أن تِّطيقم طِّا ا  د ناخل اة طِّم ؟!نل   نِّم  - 
 ال  ّلل سأرِّثك ة كان قمفب تأكل  يه حت   تشبم.  - 

 نل تمى اةبيت اة وتون  م آخم اةشا ع وي  اةي يد ؟! 
 .  35 -  25اذنب اة  نقاك و اقمع وي  اةباا و اةذّ يفتح ةك قل ةه   ت  

 قيبه.  ات جه اةصبم ناحيأ ذةك اةبيت وقد  أل األ ان واالط ئقان
ه  م ة سأ يد  طمق اةباا  فتحت ةه سيدم    ال ح وتهها أوحت ةه ّلقفس األ ان واالط ئقان اةذّ أحس 

 وا ل اةقاا أ راة طِّم. 
 قال ةها ك ا أوصاه:

 . 35 -  25 ت    - 
 أتاّلته اةسيدم:

 تفضل راةدخول يا وةدّ.   - 
 نخل اةطفل خيفها و اذا ره  م ّليت  سيح  مفح وت يل. 

 وقال  م نفسه: تقفس اةصِّداح
 يا اةهم! نل سيطِّ ونقم نقا؟   - 

  أاطِّته اةسيدم:
 يبدو أن ك تائم .. تِّال و اتبِّقم.   - 

 وأخذته اة   ائدم  يها  د األطِّ أ  ا ةم يمه  د قبل!! 
 اتيس و كل حت   تشبم.  - 

 أكل اةطفل حت   إبم وأخذ يمنن  م نفسه:
 بدو أنه  قم ذو  غزى.ةاد ي  35  –  25 م أن م ال أومف  ا نو  ِّق   ت    - 

 رِّد أن أكل اةطفل وإبم   تاحظ اةسيدم  مم أخمى وقاةت:
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 سأته ز ةك اةح ام. وأحضمظ ةه  ياا نايفأ وتمكته ةيأخذ ح ام قبل اةقوم . - 
نا  م نفسه :    غاا اةطفل وقتا طوفال ونو  ست تم  م اةبانيو  من 
  ز ذو  غزى.ةاد يبدو أنه    35 –  25 م أنم ال أومف  ا  ِّق   ت   - 

 رِّد اةح ام اصطحبته اةسيدم اة  غم أ اةقوم وقاةت ةه :
 نقا سيكون  كانك اةيييأ.  - 
ات جه اةطفل اة  سمفمه اة مفح ونام و نو يشِّم رحقان راةغ وأ ان وقيبه  ط ئد. نذا ا حساس ةم يحسه  

 أّلدا  د قبل..و غط  م نوم و يق حت  اةصباح. 
 و م اةصباح قاةت ةه اةسيدم:

 اتبِّقم ةغم أ اةطِّام ةام تتقاول  طو ك.  - 
 تبِّها اةطفل وأكل وإبم حيقئذ سأةته اةسيدم: 

 حيق ا  تحت ةك اةباا قيت ةم:  راأل س  - 
 ..تمى نل تِّمف  اذا يِّقم ذةك ؟!! 35 -  25 ت    - 

 أتاّلها اةطفل: 
ننا ونو    -  رصماحأ أنا ال أومف  ِّقانا ..  أط ذةك اةِّم   د اة طِّم تِّيقم أحفاها و أ ن 

  د أ سيقم اة  نقا. 
 ثم وييه  م كتاا   يد. يو ا  ا ستفهم سم  نذا اةمقم يا وةدّ وقد ا تتِّي م اةأماحم  و ستِّ  - 

 (. 35  -25ألن م تِّت  أطِّ ت ونم. وطشت  سأيت ونم.كقت غمفبا  آوفت ونم )  ت   
 

 الّطفل والّطبيب  .4
كان اةطفل اةصغيم  م طمفأه  م واةديه اة   ستشف  اةأيب و كان  م غايأ اةسِّانم ّليق ا واةداه يحاوالن   

ا وي  نفسيأ اّلقه ا اةصغيم.   اخفاح ن ووه ا حمص 

م اةجماح اةيهم وكان إمفم اةقفس و نو وي  ويم أن  احت االظ نجاح اةِّ ييأ إبه  ِّدو أ    م اة ستشف  تأد 
 و ظل   قدنشا ود سبب تيك اةبهجأ اة مسو أ وي   حيا اةطفل. 

 و ّليطف إديد قال ةيطفل:  
 سأ تح قيبك.   - 

 قبل أن ُيا  ل حديثه اذا راةطفل يأول ةه:  
 "ستجد  يه هللا. 

 طبيب ةاقه حاول أن يشمح ةيطفل  ا سيحدث ةه قائال:  تضايق اة
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 سأ فك خالل اةفيديو  اذا سأ ِّل ألن قم سأ تح قيبك و ..  - 
نا:  قاطِّه اةطفل  جد 

 وقد ا تفتح قيبم ستمى هللا  أي ا  يه. - 
رِّد أن أ ى  ا قد حل  رأيبك  د ن ا  سأّلذل كل  اةجهد  صالحه  وبِّد ذةك سأخيط قيبك  - 

 وأغيأه  م  ألويد صد ك اة  وضِّه اةساّلق  و حيقها سأخبمك ر ا سأ اه  م قيبك. 

 ال تخف  ةيس  م قيبم ن ا  ألن  هللا ساكد نقاك. - 

اس ِّقم تي دا سأتد وضيأ اةأيب  م ضِّف  إديد و ةهذا اةسبب  إن  اةشماييد غيم قان م   - 
د ةتغييم رِّض اةشماييد و  ساندم وضيأ قيبك  وي   د  اةأيب راةدم... ةاق م أودك رأن م سأّلذل كل اةجه

 حت  تت تم رصحأ تيدم وتستطيم أن ت ا س حياتك. 

 ةاقك ستجد هللا  انه ساكد  يه.  - 

أخف  اةطبيب  ا يح يه  د  شاوم نحو نذا اةطفل اةصغيم اةذّ ال يمفد أن يكون واقِّي ا و يد ك حال 
  ب تها  يه واةديه و أن هللا يسكد  م اةأيب.قيبه اةجس انم  ّلل  شغول رفامم خياةيأ 

رِّد أن أنه  اةطبيب اةِّ ييأ اةجماحيأ وان اة   كتبه يسج ل رصوته تأمفم ا طبي ا و  ا  آه و ا  ِّيه وي  
 تسجيل حت   تاتبه اةسكمتيمم  م  يف اة مفض.

م إهو  ألن   ّلدأ اةطبيب يسج ل كل   ا وتده  م اةأيب  وكيف أن ه يشِّم رأن  اةطفل ةد يِّيش  أكثم  د ود 
حاةأ قيبه خطيمم ةيغايأ وأن ه ال ي كد نأل قيب طفل آخم اةيه و  م األخيم رأنه ال  تاح  م إفائه ّلل  

 يحتاج اة   احأ  ست مم.

 جأم انه مظ اةد وع  د ويقيه وحاول أن يجففها و نو يتذك م اي ان اةطفل اةابيم راهلل  م انطيق اة  حيث 
 حوةه واةداه. غم ته و نو نائم و

 وقد ا  اق  د اةتخديم ون س قائال  ةيطبيب: 
 نل  تحت قيبم؟   - 
 نِّم ةأد  تحته و وتدظ  يه هللا اةذّ ُيحب ك كثيما ك ا ُتحب ه أنت و كل   ا أخبمتقم اياه. - 
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اذ وعازف الكمان  .5  الّشحَّ
وييه وال اظ اةحزن و   م  ديقأ رِّيدم اوتان إحاذ  أيم تدا أن يأف وسط اة ديقأ وكان وحيدا تاهم

 األس  يأضم وقته واز ا وي  ك ان قديم تبدو وييه أيضا  اانم اةفأم.

كان يِّزف  حاوال  أن يجذا ر وسيأاه انتباه اةِّاّلمفد آ ال  أن يأتوا اةيه وفِّطوه اةأييل  د اة ال  ةاد أحدا 
 ةم يِّبأ ره ذةك اةيوم حت  اةِّصم.

اندنش اةشحاذ وبدأ يتفم س  يه ّلقاماظ توسل يمفد أن يأخذ صدقأ  ةاد   جأم توقف رجوا ه  تل غمفب.. 
اةغمفب ةم يِّطه اةقأون اةتم يحيم ّلها ّلل صقم  ِّه أ ما آخما غيم  توقم طيب  قه اةا ان ةام يِّزف 

 وييه. 

 أخذه راةفِّل وبدأ يِّزف. 
ل اة ا م  أت  و است م  م أةأ  نأونا   م قبِّأ اةشحاذ اة  وضووأ وي  األ ض و ةم يذنب تذّلت األنغام أو 

 ّلل ظل  واقفا نقاك يت تم راالست اع ةيِّزف اةمائم. 

 وواصل اةغمفب وز ه ةألةحان اةِّذرأ  وازنان ودن اة تج همفد  م اةساحأ  وا تألظ اةأبِّأ راةقأون. 
تزاحم اةقاس و اةال يمفد أن يست م و تاح  تل اةشمطأ أيضا ةاقه ّلدال   د أن يصمف اةواقفيد نقاك  

 تذّلته اة وسيأ   وقف  ِّهم يت تم ّلتيك األنغام اةحيوم و اةشجيأ.
نذه قصأ تشبه قصص اةاثيمفد كانوا ةفتمم  د اةز د  ثل نذا اةشحاذ يتسوةون وي  تسو  اةحيام اة ييئأ  
راةه وم   ما ا حاوةوا أن يِّز وا وي  قيوبهم اةائيبأ أنغا ا  فمحأ ّلال تدوى و  جأم  م  وييهم إخص غمفب  

 س  د واة هم و وقف يست م ة وسيأ  حياتهم اةشأيأ. ةي
 اقتما  قهم أكثم  قام وأ ِّد اةقام  م حاةتهم اةتِّيسأ.

.  نام اةيهم رِّيقيه اة  يوحتيد راةحب 
 اوتأدوا أن ه سيف دُّ وييهم رحل  ةي شكيأ أو تسديد احتياج  فِّل  ا نو أوام.

 حتياتاتهم اةحأيأيأ. ا أحد  قيبه و  ا أقوى ناماظ حبه اةتم كشفت ةهم ا
 أظهمظ خماا قيوبهم  م أوطتهم األ ل  سيَّ وا ةه قيوبهم.

 و د يو ها تغيمظ حياتهم ووضِّوا أقدا هم وي  طمفق اةفمح واةماحأ. صا وا أغقياح وإهدوا ة ا حدث ةهم..
 ( 12:47اةِّاةم )يوحقا  وإن س م أحد كال م وةم يؤ د  أنا ال أنيقه  ألنم ةم آظ ألنيد اةِّاةم ّلل ألخي ص  

 
 نوميديا جروفي 

 شاعرة وكاتبة وناقدة من الجزائر
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 معًا نقطف  الغيم

       
 إبراهيم  سليمان  نادر األديب والّروائي العراقي                        

 

 أرُِّد  د كل ُطيو  اةبيتج  

 و ا زال اةزغُب اةقاوُم  

 تحت تقاحيه ,  اتسِّْت أقواُس اة م مج 

 واتسم اةوقُت 

 وك ا ةو ان إجيمم توظ  نفطيفْت   

 أسمااف وصا يم ……  

يتو  ب نحّو  النثا     اغما   اه حيد تأتما اةيه سباّلتم    م يقا ش  قزوفا   م  كقه كِّانته    طبأا  تفقيه  
رحذ  وخداع . يت ط  قييال وففمش تقاحه    م يمف وائدا  اة  نأطأ اةبدايأ    ختبئا  و اح اةفامم اةصِّبأ 

 قيد اة اضم .  وح

يقحد  رصفيم اةفايد وةهاث اةزغب اة يون . يقفتح  جأم  م يتاو  وي  نفسه ةيغفو قييال غمفق اةماس    
 تتالطم  م ناخيه االحالم واةهواتس   كأن ا تصِّد اة   م ّلال إفتيد . تيك نم أنواؤه اةتم يتأد  يها سِّيم  

يتماقص ةسانه اال توانم  م ةهيب اةقشوم كِّانته اول اةمغبأ راةطِّم اةغمفب اةذّ إده يو ا اةيه   حيقئذ 
  مم . 
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ةو  اتأظ تأ الته   الستدا  نحّو نائجا   د صبمه و أت انتاا ه    حدقا   م سباّلتم  د  وق اة  تحت 
 ك د يون ان يفِّل إيئا  ا .   

 يِّزف ةحقا خا تا أحيانا    م يص ت  تأنيا رِّض اةوقت . 

 رضم ّلوصاظ ت قِّقم وقه . 

ةاد اةتأ ل يمتِّقم اةيه وأدا  تونجا حم يم أقم رحدقتيه اة تأدتيد وانا اسد وييه ّلوارأ اةضوح واةيون  
 واالإكال . 

ظل طوفال يق و ا ا م وفكبم  د وقت الخم حت  اصبح طيما يا ِّا تغا  وييه اةِّقانل اةج يالظ    اتحول 
اف اةقاو أ   يفوح  قها ا فج قفزاته   وصفيم أ اا ه  انا  ِّه اة  غارأ استوائيأ تهيج راةسيأان اةسأييأ واالطم 

 اة جهوةأ . 

 ذةك نو ّليبيم   ) وقبم اة وصيم (  نكذا أس يته انا .  

فم ةه ةحقم اةخاص ره ) وقبم …….. يا وقبّم ( يصغم اةم  نقيهأ    م يتوا ى اة   كقه  حيد أ ص 
 اةأصم وقم   ذةك اةمكد اةذّ يس يه نو  م او اقه  

 ( او )  أوى ( . ) وشا  

احيانا اتحسس  م  فشه اةمصاصم نفح تقفسه ناخل صد ه اةغض  ثل كائد يتبدن او يغمق   تيوح  قه 
 استغا أ تشبه ا واتا صائيأ كمظ قبل اووام . 

ي وج ةم احيانا    ثل صوظ اوزل حيد تغازةه اة قيأ    أ انا  تأدم  م ّلؤبؤ حدقتيه كل صباح . اوطش  
 ه  ماظ و ماظ   واغمف ةه  د حبم  م كفيد  منفتيد  ال يباةم ّلم .  شتاقا اة  ةأيا

 أةوح ةه رإإا اظ يحجبها اةبِّد وقم واستأبيه رحقيد خاص اقس قا وييه نحد اال قان  ِّا .  

 م اةيوم االول اةذّ وم ته  يه   كان ال يوتد ّليققا اال اةص ت واةسكون  جمن وواطف واحالم  حت ان يها  
ةاد  بيِّه كان  وقتا   طأطق  ثل اغصان يارسأ   احتضقتها  فح ونا   إنصهمظ  م وت أ    واوجقها اةيه  

 اة اضم وةهيب اةحاضم.  

حيد يأاّليقم  جأم  م  قِّطفاظ غيم  توقِّأ   وفحط وي  اغصان ةم اكد أظد ان أ م أنا قباةتها  م يوم  
ةحقا خاصا ره   يأطِّه حيقا    ا   كقت ا اه ا ا م يقط  د غصد اة  غصد    تونج االحداق   يِّزف

 وف ده طوفال حيقا آخم  ثل كائد خما م نحمه اةشوق واةيهفأ واةحقيد  .       
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 غبت ان تقبم ّليققا  غبأ  د تيأاح اةقفس   ةاقها اصطد ت راةحيم واةمفش واة قأا  واةثياا    غطست 
 ييه . حوا اتقا  م ص ت االوتماف وذاا اة جهول اةخفم ةيذنب كل  قا اة  سب

  جأم نط ) وقبم ( ا ا م .  

 نقا ونقاك   ال اومف  د ايد اطل نحّو   و د أّ إِّاع انحد  ؟  

كل  ا أتذكمه انه كان إبيها رأ م ضال تاه  م اسطو م اغمفأيأ   أو غمق  م ايأونأ وتيأأ وغاص  م قِّم 
 اةيم اة ديد . 

  قأا ه اةداكد   غان ته اةأمون  قذ ا د رِّيد ووان ةيمتبط ّلم  د ووا ّلبمفأ ساذتأ وانِّتاق ّلال حدون . 

  تا يت اةت م تاحنم ) وقبم ( يو ا وحط  تيِّث ا وي  سباّلتم ةيقأم 

) اةبصماّو (    تأةق ّليد انتزازاظ ذييه اةمصاصم و قصاظ ةسانه اةأم ّز    م اطيق ةم ةحقه اةم يم  
اة أةوف ةيثيم إوقم اةيه . ةسم رطمف  قأا ه اة دّلب إح أ أذنم    أحدث ةم وتِّا   ةاقه كان ةذيذا   

 كأن ا يه س ةم :  

 ) ال تخف …… ألتيك …….. ةد ا حل …… ( 

ست  دى حاتته اة  اةس اح وا نِّتاق   اة  اةم يف ّلال ووائق او أسالك او اقفاص تحجبقا نحد اال قيد  ق
 ِّا   وكقت انّ  ان تيك نم  حض  غبته  م اةتخيص واةتحم   د اةأضبان   ةاد تماقص ةسانه  

 اال توانم ظل ييام طوفال رفيض   ك د يطيق صمخأ استغا أ او نداح او اوتماف . 

  ِّا ذاظ صباح قما حا أ نتيأ   اة   بيم اخاذ تتفتق  يه  خمتقا

 اةخضمم   وفطفو وي  آ اقه نيسان  هول اةمووأ واالّلداع . 

كان اةزنم واةأداح واةخزا   واةبيبون يستح ون وي  تقبيه  أقس قا ان نال نكذا طول اةِّ م   ةاقه حط 
 ه نو .  وي  كتفم  تقحيا  م أوشاش واغصان  تبتها  غباته وأظفا  

  م  وقت طوفل وييقا   نانيته رِّدنا  توسال ) وقبم …. يا وقبّم …. ( .     

تخييته وي  سباّلتم وانا ا قحه قبالظ خفيأ أستقجد  يها ال نام اةيه   ةاقه غطس  م أوشاش خفيأ وتخف   
 وقم  ثل  أاواظ صاّلونيأ تبدنظ  م اول تسأ ّلقان   ةاقه نطق  م  ا يشبه اةتجيم : 

 تتونم ّلم . ………  ثل تون م  يك ( . ) ال
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  ت تفقاه ّلونج كشاف    م  ف  رِّدنا رِّيدا وحط رغقج وي  غصد زفتونأ كبيمم   وان رِّدنا  ثل ّلقدول 
 ساوأ واستأم وي  سباّلتم    اقص اةذيل    متجف اةجقاحيد وسا  كل  قا حسب نواه . 

   نفسه ونو  م ذ وم اةقشوم واةتيذذ .  م اةطمفق ظل ييتأط  د سباّلتم  تا يت اةمطب اة حببأ اة

 نذا كل  ا يشدنم اةيه حيد انانيه :  

 )وقبم …….. يا وقبّم …… ( ……..

أ اقصه ك ا يطيب ةم واناوبه وقت  ا يحيو ةم . ةم تجف  آقيه حت  نذه اةيحاأ اةتم انسل  يها رخطواظ 
 يضيئها اةِّطش واةمغبأ   ةاقه ييج ّليد االغصان وسِّف اةقخيل .  

  سد ةه اةطمفق وحدّ . أ

 أ شم ّلال صوظ او ظل   خشيأ ان يفيت  قم .  

 أطل اةيه  د رِّيد وأتخيل رطما وةووأ تمصده ةم    قانيا اياه  

 ) وقبم …….. يا وقبّم …… ( 

 يحط  انيأ وي  سباّلتم    

ةم يم   ك د  اقص اةذيل    متجف اةجقاحيد   يِّزف ةحقه اة أةوف واة غ س رانتزازاظ ةسانه اال توانم ا
 يبِّث قبالظ ال تجد ا ا ها   ا  وي  االطالق ……  

 
 ابراهيم سليمان نادر 
 كاتب وروائي عراقي 
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 سؤال آخر 

         
وري فراس الحركة                                   القاص السُّ

 
 ال أنّ  كيف وة اذا و ت ؟  

 ةاقها نكذا..

اةداخييأ,  م اة   ضاح اةغم أ,  م  غم أ ركا ل أةوان اةطيف, نون راا ونوا ذ, تسيل األةوان  د اةجد ان 
اة   قِّمتها اة أاّلل  م اةجدا , وتقهض اة  األوي , ةتِّون ةسيالنها, ُ شك جيأ  قبأ  تداخيأ األةوان, تِّت م  

 اةغم أ كسأف, وحمكأ األةوان ال تِّيق  د  م ناخيها حيد تصبغه.

وقم  م حقايا اةيحااظ اةسانحأ, وكي ا   نقا.. تدن قم )اوتما اظ( إت , تشل  اةأيمف ّليد أصارِّم, وُتونج
أتد ف أإيائم, أُنيل وي  ذاكمتم سطوم اةفامم, وأتدنم أنو   م إخوص اةغم أ اةتم يدو    يها  تل  

 أو  ,  تيونا  راةطيف: 

  ت  سيِّون اة سمح اةِّمبم اة  اةحديثج ال اة  اةحدا أ؟   -

  تل أطمش يت وج كدونم:

 ه أ   م حمكأ اةشِّم اةِّمبم؟ نل وضم اةجيُل اةجديد رص اظ     -

 ا مأم  أِّدم, تحدق  م اةأبأ اةيونيأ:

 نل يكفم اة مأم أن تأقمف اةمتل رأن األنث  نم اةحيام؟  -
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  جقون ركا ل أناقته, يختا  زاوفأ يهجم  يها ّلمنأ, ةيقتأل اة  أخمى: 

؟! اةبُِّد وقكج كبِّدّ ود نفسم, نال  وقففْت وأا ا اةساوأ كم   -  أركيكج

........... 

 حمكأ اةدخان األ ِّوانيأ  د ةفا تم تشت ت ذنقم, تمتأم ر كا د انبهاّ  اة  اةحاةأ اةأصوى,  أفومى  قها.  

اةغم أ وي  حاةها, تحا ظ وي  حمكتهم نون أةوان, ال أنّ  ة اذا كمنت نذه األةوان, أخاةها ستأخذ ُرِّدا  
 آخم؟ وةاد, ة اذا اةج يم يبكون؟ 

 ألو  : اةمتل ا

 اةِّت أ راا اةاالم.   -

 اةمتل األطمش  غتاظا : 

 نل ّلدأ اةاون نكذا؟!  -

 اة مأم اة أِّدم صا خأ :  

 وفيم.., اةحيام نونف اةش س ستغمُق  م اةسوان.  -

 اةمتل اة جقون يغقم وفبكم:

 قامف اةدْا ةيمقْص         قت ْل سْت سبِّْْأ أفنُفْس 

؟ غيم أنم اكتشفت ذنوةم, واةوقت!!اّلتهجُت  قتشيا , توقفُت.. نل انتشي  ُت  ِّال ؟ أم أنم سأطُت ال أنّ 

 ........... 

 اةغم أ وي  حاةها, تحا ظ وي  حمكتهم وسط ضوح إحيح, وأصواظ حانم  تداخيأ  ؤة أ.

 اةمتل األو   يصم أذنيه: 

 ال يِّيو صوظ اةحق   م ّليد  ...  -

 م, يماقب حاةأ اةج يم ّلدنشأ واستغماا..وال ُتس م راقم اةاي اظ.. اةمتل األطمش يدو  ّليقه 

م:  اة مأم اة أِّدم صا خأ  رحد 
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 وكأنام ت يِّا   أِّدون  ثيم؟   -

 اة جقون  أهأها : 

 ةو تِّمف  موع اةتحأيق نذا اةقوع  د اةر...  -

د  تزةزةقم اةاي أ اةتم ةم أكتْبها.. أإِّل ةفا أ أخمى, أتفق د  م نفث اةدخان.. أإِّم أنم اّلتِّدُظ كثيما  و 
 امتم, ال أنّ  ة اذا أ يتت اةاي اظ واألحداث نكذا نون  انع  قم؟ أحاول قماحم  ا كتبته, تماوغقم  

 األحمف, وتغيم  واضِّها,  أقمأ:

 اةِّمبم.. اةموبم, اةِّت أ.. اة تِّأ, اةاي اظ.. اةيا اظ..!!

كيانم, وأإِّم  أنفض  أسم, أنهض, أت ط  .. أتول  م غم تم, أ تح اةقا ذم.. اةهواح اة قِّش يزوزع
ْكم, أنمع اة  اةبم ان, أقبض وي  زتاتأ وسكم, أإما  قها  باإمم, أ سم  م   راةطيمان, تخاتيقم حاةأ اةسُّ
.. اة ِّدم.. اةدم.. اةد اغ, أغبُّ رشمانأ, تسأط ويقم وي  صو تم   اةهواح نو مف اةوسكم  م اةجسد, اة ّم

اةقا ذم, ويقاّ تماويان  واضم اةقجوم, أإِّم أن اةاون   م اةجمفدم, تماوننم  امم  ضاتِّأج نفسم! أقُف وقد  
, أوون ألكتب:  يضيق  م صدّ 

, وال وتونف ألّ  ؤ م خا تم أو ناخيم وي  اةشخوص,  ضاح  ود مٌّ يبدو  أةو ا    ال  ضاحف ةيغم أ وال تد انف
 ّلمغم استحدا ه: 

 اةمتل األو  : 

ةسؤاةم تواا؟ ونل ةجواا تواّلم تواا؟ ّلل نل ةجواا نل وي  األتوبأ أن تفتمعف ُأسَّ األسئيأ؟ ونل     -
 تواا تواّلم تواا؟ نل...؟

 اةمتل األطمش:

 ة اذا نذه اةِّد ي أ اة ؤة أ؟   -

 اة مأم اة أِّدم:

ُل نذه اةِّد ي أ, أال يتساوى اةجقسيد نقا؟!   -  ُأ ض ج

 اةمتل اة جقون ونو  ستيق:

 ال إمحف ّلال إمح.   -
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 اةاي اظ  د ّليد أسقانم  متِّشأ :أ تِّش.. تقرزُّ 

ننم؟ ُأْف.. ة اذا أنا أطمح كل نذه األسئيأ؟ يا اةهم.. ونقا    - ة اذا نذه األسئيأ؟ وة اذا نذا اة جقون يمن 
 أيضا  سؤال؟! 

أقم   وضم حد   ةال  ا كتبه, سأإطب, أ   م, أنأل, أو... أفحا   م خات أ ة ا ّلدأته, ُأ مجغ كا ل اةزتاتأ  م 
 وأنتام..  اذا أ ِّل اآلن سوى أن أ ام؟ تو م, 

 ........... 

  م اةصباح تمف ثُت.. اةيوم اةثانم.. اةشهم.. اةسقأ.. األووام ت ضم, وأنا أ ام,  هل أنا  وتون؟!

نم, اةتم ةم   يومف إِّمظ رأن نهايتم اقتمبفْت, وأن ال تدوى  د اةبحث, استيْيُت قي م, وكتْبُت وي  ذاظ اة سوَّ
ناظج اة شاّلهأ األخمى: أ زقها كباق  م اة سو 

 نقا توقفت  قذ أووام  ضت, أنا اآلن  م اة ستأبل, ونم نم, كأنم أكتبها  م نذه اةيحاأ..

 أوتأد أنام وثمتم وي  سؤال آخم؟!

 
 فراس الحركة

 قاص من سوريا 
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 براءة
 

             
 د. أسماء غريب المغربّية األديبة والّناقدة والمترجمة                                                   

(1) 

 الوسيم األنيق الشيخ 
  

كلُّ وته   وايأ  ّلالف ّلدايأ  وال نهايأ   وكلُّ نْبمم   ْد صوظج انسان   ّلْل ُكلُّ نامم   م ويقْيهج  كفييأ  رأْن ُتدخيفكف 
اة  وواةمف ُ غمقأ   م اةُبِّْدج واالستحاةأج  وإة  أخمى غائصأ   م اةُأماج واةغمارأ  كْم ُتخبجْمكف وْد تفاصيلف  

ْد  حيامج نذا ا نسان: آالُ ه اةد يقأ  أ ماُحه ونجاحاُته اةأيييأ  ُ م  خيباُته وحسماُته اةتم ال حد  ةفها وال كثيمم   ج
وظج  وألن  إمفطف اةح ض اةقوّو  وحج يسُكُد  م اةِّيدج و م اةص  حْصم. كلُّ نذا يحدُث ألن  رِّضا   جدف اةم 

ُه اةو ا ي أ اال   وقف إ اإأج نذيد اةِّقصمفد؛ اةِّيد واةصوظ  وباةذ اظ  م  قطأتفمج  ةال  انسان  ال يِّمُض أ ال ف
. اذ  م نذه اة قاطقج ي كُقكف أْن تط يجمف حت   وي  األ واحج اةتم تسكُد   د  واةحيقج اةبؤبؤ واةحدقأ  وكذا  م اةص 

يوكياظ اة خبوحم اةتم ال يقتبُه  نفاظ واةتغيُّماظ واةس  ا تيكف اةتيوُّ نا اال  أصحاُا اةجسدف اةواحدف  وأقصُد ّلهف ةوتونج
ياطيُد  ونقاكف توتُد اةجق ُأ   وظج   هقاكف تسكُد اة الئاأ  ونقاكف تُأيُم اةش  مج اةِّيدج واةص  اةخبممج  م قماحمج  وحف
واةبمزخ  وكذا اةجحيُم  ذاكف اةذّ اذا تم بتف  حاذاتفُه وةْو ة م م  واحدم  م وْيدج أْو صوظج إخص   ا  إن كف  

نا  وال ي كُقكف أن تفهمف  ستاوُن قْد وضِّتف ق .  األإياُح ُتِّْمفُف نائ ا  رأْضدانج دف ْيكف وي  أّلوااج اة ِّم أج واةِّم انج
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. وإن  ةم  جم تفيفوُّ  نفاظج  اةجق أف اذا ةْم تفْخبجمج اةق ا ف  وال اةُحبَّ اذا ةْم تِّمفج اةُامهف  وال اةسكيقأف اذا ةْم تفُذقج اةحم انف
ْم خب د  وويف  اةيدْيد  ّلقم اةبشم وتغي ماتجهج مم  كبيمم  ونامم   م اةِّْيدج تافيقم  وأخمى  م اةوتهج و م اةص 

ُتِّطيقم كل  إمح  وْد إخص   ا  اال  اةسم  اةذّ حجبفُه هللا ودج اةج يم   ذاكف  ا ال أحد يستطيُم االط الع  
وْد انسان  ا  م  هب  اةم فح  وقاّلال   وييه  ألن   يهج وبهج تُْأيفُب اةاف اظ واة وازفُد  وُفصبُح كل   ا اسُتْقتججف 

. وةِّلَّ نذا  ا يجُِّيقجم أتزُم رِّدمج  باظج  ِّم تجم راألإياحج   اةيومف أومُ ها   ةيد حض واالند ا   م كل آن  وحيد 
صاق  وغدا  أْناجُمنفا  واةيومف أوتأُد أن ها تافيقجم وغدا  أكتشُف أن ها ةْم تاْد كذةك أّلدا . واة ِّم ُأ إديدم االةت

راة د سأج اةتم تمومعف ّلْيد أحضانجها كل  انسان    ث  أ  دج اة سجُد  د سُته  و   أ  فدج اةشا ُع  د سته  ونقاكف  
 ْد كانتج اةثانوفاظ واةجا ِّاُظ  د سته  ونقاكف  د اةحياُم رأْسمجنا  د سُته. وأنا  د ذاك اةقوع اةذّ كان ُكل   

حياتهج؛  جدف  نذا ُ جت ِّا   فْد ستم  اال أن  ُ ِّي    م األكبم كانف وسياُل نائ ا  ُنو ا نساُن  م كل   ماحل ج
اةطفوةأ اة   ارِّدف اةشيُخوخأ واة وظ. وكقُت وةْم أزْل ةييومج أسِّ  اة  اةبحثج ود تديد اةِّيوم واة ِّا ف 

نقم أومُف كْم  دف اةت زوفم  وقدف  ْد كانتج اةحياُم واةطبيُِّأ واةشا ُع  د سُته. ال تغمفقجم أّلدا    وُف اة كتباظج  أل
واةاذاج يكوُن ّليد أو اقجها  وال ُيغمفقم أصحاُا األةأااج األكاني ي أ  وال حت   أصحاُا اةاماسم اةِّي ي أ أو 
ُنم  ب م   اةسياسيأ ألن  اةحيامف ويَّ ْتقجم أنَّ اة صائبف ال تأتم اال   ْد نؤالح  وةْو ةْم يُكْد  يهْم رِّض     ْد توال 

وتِّيُهم استثقاح  ةيأاودم  ةاقُت  تُّ  دف اةأهمج واةا دج  قذ ز د  رِّيد.  أْد أتُد  ثال  وقدف  اوم غقم    ّلمح تهج 
" تيسف وي  كمسم  اأُلستاذي أ راةو ا أ   ُه وقدف "أستاذ  ُأ ج م   ةْم يسبْق ةُه أْن  تحف كتارا    ا ال أستطيُم أْن أتدف

 اةم اوم يِّمُف كيف وة اذا و ت  تشمُق اةش س  وفِّمُف اذا كانف   وبأوانيد وأوماف اة حسوبي أ واةزبوني أ 
ةيففْجمج  ائحأ أم ال  وفِّمُف اةاثيم ود األنواح اة قاخيأ  وإذا سأةتفُه ود اسم زنمم ّلم فأ واحدم   أط   إن ُه 

 أ  م ُويوم  يِّطيكف أةف اجسم  ةها وةغيمنفا  وُفحد  كف ود حياتها وسيوكها وبيئتها  وقد تجدُه  وسووأ  ضخ
اةأ حج وأنواوه  وويوم اةامم واةتيد واةزفتون  واألإجا  واةحيواناظ ر ا  يها اةايب اةذّ يحُمس  ِّه قطيمف  
ث  قيبكف راةتاب م واةتجب م   ْم ُنو  انح  تهيكف راةحيام وباةق اس  وكْم ُنوف ُ يو  األغقام  ووقئدئذ   أْط ستاتشُف كف

 د أوةئك اةذيد يح دونف هللاف وي  أن ُهم حمصوا كل  اةحمص وي  أال    وي  غيمكف  جْد ّلقم اةبشم. وإن م
يُت  يها   يتِّي  وا  جدف اة دا سج وال  دف اةجا ِّاظج إيئا   وي  اةمُّغم  جْد أنقم  م ُظ رُكل ج اة ماحلج اةد اسي أ وسج 

م  ت يُِّها نجاحا  ُ قأطمف اةق ايم. وكل   ا  م األ م  أن قجم كقُت أخاُف أْن تفأ ثف نفسج دف  وحم رصيمتفها  وُتيفوَّ
ر ا ُيدف َُّس  وقف اة أاودج  ْد س وم قاتيأ. وةيسف نذا  حسب   يفْو  تحُت  يف اظ أساتذم اةتِّييم وتهيهم اةِّ يق  
يلج اةمُّواإم  ألن ها ستاتشُف  ثيم أن  سي دف اة واقفج  م ُ ِّافمج  راةحيام وا نسانج ألصيبتج األرجديُأ راةش 

ظ اةتِّيي ي أ نو اةفساُن واةجهُل واةغموُ  واةتابُّم. وكْم يئدُّ اةحمُف  ال اةِّمبم   أط وإن ا اةاونم  تم اح  اة ؤسسا
أنج اةذّ  كل ج نذه اة جاز  اةتم ُتمتاُب  م حأ ه صباح  ساح  وإْذ أقوُل اةحمفف  إن م أوقم رهج صاحبف اةش 

أن  نذا األخيمف قاّللف اةدوومف راةت جاُنل  وأغيقف رااف اةوتون نوا ا نسانف اة  قماحم كتااج اةوتون اة فتوح  اال 
و تحف رااف اةُجُحون وي   صماويه. ووي  ذكم اةحديثج ود األّلواا   إنقم ال ُي كُققم  م نذا اة أام سوى  

 . ُه   ِّي  قجم ووي  تقم اةاثيمف مف رجزفل إكّم وا تقانم ةال  راا  وقفُت وقدنفا أو وقدف  أْن أتأد 
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ا نِّم   ةأد وي  ْتقم األّلواُا واةِّتباُظ أإياح ةْم أُك ألتِّي  فها ةْو ةْم أُكْد    ْد يجيدونف ا نصاظف اة  حمو جهف
واةوقوفج وقد وتباتجها  وأواُم اةد  وسج تيك اةتم تِّي ُتها وقد رااج  د سأ طفوةتم اةبِّيدم. كقُت آنذاك أّليُغ  

  م نو تها األخيمم  د إهم إِّبان. أذُكم أن قجم خمتُت  د   د اةُُِّ م خ سأ وشمف وا ا   وكانتج األي امُ 
م ةيست راةيسيمم قْبلف سيوكج طمفق اةِّونم اة  اةبيت. وبيق ا أنا كذةكف اذا رشْيخ   اة د سأ ووقفُت أ ام راّلجها ة د 

فماح اةج ييأ  وبقِّيهج  و م  األّليض األنيقج  وو ا تهج اةص  د   ييفُت انتبانجم رججيبارهج اةص   أو ّلفْيغفتجهج اةجيدي أ  ُ سج
يُخ يأُف أ امف حانوظ  تبيُم ةيتال يذ كلَّ  ا يحتاتونفه   اةصفماح أيضا  وبُحسد  قامهج وبهاح طيِّتهج. كانف نذا اةش 
ْد أكل يسد ون ره   أهم  م ساواظ اةفواصلج اةتم تاوُن ّليد اةد  س واآلخم.   د أنواظ  د سيأ وكذا  ج

ان   أد كان  م اةط مف وحيق ا ّليغ  ق م  ضول اة ِّم  أ  داُه غان ُظ راا اة د سأ  واتجهُت صواف اةدك 
اآلخم  دف اةشا ع   م  وقفُت أت ِّ ُد  م نذا اةشيخ اةذّ ظهمف نكذا  جأم  م  كان  ال يؤ ُّه اةشيوخ وال اةفأهاُح 

يأ  ةاد نيهاظ نيهاظ أّلدا . كانف صاحُب اةحانوظج يِّتأُد أنقم تئُت كاةِّانمج ألإتّم  قُه إطيمتجم اةُ فض  
ك ان ونو يأول ةُه:   يُخ  ْد تيبهج وأوطانا ةصاحبج اةد  ها اةش  و مج اةتم أخمتف  أد كانف  جاّم  قشغال  ّلتيكف اةص 
ا نسختْيدج  م آةأ اةط باوأج وقدكف  وةاد رشمط أْن تاونا راألّليضج واألسون«. اّلتسمف   »أ تو أن تِّ ل ةم  قهف

و م و  بط ك ا  اةمتُل وأخذف  قُه اةص  كانْت ةفتام   م غايأج اةُحسد واةج ال   م  ّلدأ يقسُخ  قها صو تيد راةض 
م: ]تمى ة اذا راةذ اظ  ُن  م أذنم  كصف ا م ا نذا   وقيُت  م نفسج طيبف  قُه اةشيخ. أ  ا أنا  بأيْت كي اُته تتمن 

 م اةحسقاح     أ إمح   ا يثيُم راألّليض واألسون  ُ م   ا إأُن  تل ركل  نذا اةجالل واةوقا  رصاحبأج اةصو 
اةم فبف واةشكَّ  م نذا األ م؟![ وةاْم أتخي صف  ْد أسئيتم اة وتِّأ وتْدُتقجم أغي ُم  كانم وأقُف  باإمم  أ امف  

؛ ةأْد كقُت وتها  ةوته  أ امف اّلييس!   ْيخج  وأناُم نامم خاطفأ  م ويقْيه: ونقاكف  أْط  أيُت كل  إمح   اةش 

و م األصييأ  اذا أنه  صاحُب اةد  وف  اةُ ستقسخأ ةيم تل و ِّها اةص  ان و يفُه  وبيق ا كان رصدنج تسييمج اةصُّ ك 
ّلم أخطُف  جأم  ُكل  األو اقج  ْد ّليد يدْيه  وأّلدأ  م تأ  لج وته تيك اةفتام اةحسقاح قائيأ: » ا أت فيها  د  

ا تبدو   ؟ أتِّمُف أن هف أت لف  م نذه اةصو  اة ستقسخأ راألّليض واألسون   تام أي ها اةشيُخ اةجييُل  نل نم اّلقتكف
ُيها تيك اةتم كانت راألّليض  ُم   حت   األ الُم اةسيقي ائيأ أْت ف  ب  ا ألن  ةهذْيد اةيونْيد سحما  تا فخيا ال ُيأاوف

يخج   م  أتفلف وقال ُ تيِّث ا : »نِّْم  األ الم اةأدي أ أت  ؟«. ا تأمف ةوُن اةش  ل  ني ا أوطقم  واألسون  أةيسف كذةكف
و   إنقم وي  وجيأ  د أ ّم  أ فُد أن أوونف اة  اةبيت   أد تأخ مُظ«. أخذ اةم تُل اةصو  ف  م ّلدأ   نذه اةص 
ازه  كان يبدو وييه أنُه يسكد قمفبا  د  د ستم. اّلتسمف صاحُب اةد كان   ي شم رسموأ ونو يتاأ ّليده وي  وك 

ُتك اة ِّتانم؟!«  »ال  نذه اة م م أ فُد كأسف  اح  ال غيم«.   م م أخمى وقالج ةم رِّيقيد صا تتْيد: »إطيم 
ْيخج اةُ سد  سيتامُ   م م أخمى قْبلف أْن يهلَّ إهُم   إمبُت اة اح وودُظ اة  اةبيت وأنا وي  يأيد  رأن  ةأائم راةش 

   ضان. 

 



952 
 

(2) 

 بائع  األوهامِّ 

 

يخج اةوسيمج يوم  واحد  حت      وانف ةيفْبحثف وق م وقدف صاحبج وك ا توق ُِّْت  ةْم يُ م  وي  اةش 
وال. وباةفِّلج  اوأ اةِّاإممج صباحا  أو اةخا سأج رِّدف اةز  ان  اةذّ قال ةُه انقجم أكوُن نقاك يو يا وي  اةس  اةدك 
اةتأيقفا  ُنوف وأنفا؛ إيخا  و تام  م ُوْ مج اةو ون. كانْت تبدو وييه وال اُظ اةأيق واةحيمم. اال أنقم  ا اْن  أيُتُه  
حت   اّلتس ُت  م وتههج اّلتسا أ  ُ شاكسأ   ووضُِّت يدّ وي  كتفهج اةُيْ ق  وأنا أقوُل ةُه  ازحأ : » ا اةذّ 
يخ اةج يُل  أال تخش  وي  نفسكف  دف اةفتقأ؛ اةطاةباُظ نقا حسقاواظ ةيغايأ    أت  ركف اة  نذا اة كان أي ها اةش 

ئتف ةتفْقسخف صو م   وقد تطا نكف  قهدَّ واحدم أو أكثم ُيقسيقفكف اس ف  . ُقْل  ني ا اوتمْف  أْم تماكف تج تجكف كف وف فاانف والنف
مف ضاحكا  ُ ْشفجأا  وي  اةم تلج وقال: »نويهج   ك انج وانفجف أخمى  ْد ُصوف جكف ايانا؟!«. س مف كال م صاحُب اةد 

«  »خيم  ان إاح هللا   ا اةذّ يمفُده إيخ وقو    ثي كف  د  تام رسيطأ  ثيم؟!«   وإأنفه   يأد تاح يبحُث وقكج
 »ةيسف ُنقا يا اّلقتم أ ام نذا اةمتل  أ فُد أن أسأةكج ود صو م األ س«. 

نا   م ويقْيهج    هج اة  أخ ص قد جه  وحيق ا  أيُت اال تباكف ُ جد  نامُظ اةيه  م م  أخمى أتفح ُصُه  ْد ق  أ  أسج
ُه اةق حييأ ووبمُظ رهج اةشا ع  ُ م  ت ا   وقيُت ةُه نا سأ :  أ سكُت رأو م  يدف يْسقفا  ِّا  وي  حا أج تدا   قصيم تد 

؟   ؟ و ا  أاُ كج »ني ا تاي ْم  أنا  م االست اع اةيكف   ا ّلها ُصو ُم األ س؟«  » قبل ذةك  أ فُد أْن أومفف  ْد أنتج
 ْد تاونيدف ...«  ألنقم يا اّلقتجم يبدو ةم أن كج ةْستج رطفيأ  وانيأ  و ْد يدّ   يمب  ا أنتج نفسك ال تِّم يد 

وقبل أْن ُيا لف ُت يتفُه قاطُِّته ُ ِّي أأ  وي  كي اتهج: »نْوكف  د نذا اةاالم اةذّ ال ُيس د وال يغقم  د توع   
احم أن كف صاحب ويوم   ؟ ان ك أيها اةشيخ اةوقو  ساحم ةطيف  وال أوقم راةس  واتمكقم أُقْل ةكف أنفا  ْد أنتف

احم اةحق   ال يأو  ُم أّلدا  ر ا ق تف ره يوم أ س  ألن ُه  تل صاحب  بدأ وندُ ه تسيي ُأ وإ تاُع  و ِّم أ   اةس 
اةق اس ال أقل وال أكثم  وإذا اضطم  اة    ا سأ سحمه  ِّال   إن ُه يأوُم ّلذةكف  ْد رااج اةوقوف أ ام  فاتيح  

نم ال يط يُم وييها اال أصحاا  اةأيوا اةخاّلتأ. نوقجم  اةخيم وإنا م إؤون اةاون و أا ةقوا يس ُ ِّيقأ و حد 
اةيه  رائم أونام  ال أقل  وال  أس  يكف ّلبائم األونام   أنتف  ثيكف  ثل غيمكف  د سحمم اةِّاةم و شِّوذيه ونت 
أكثم. أةْم تس م رسحمم  موون وحباةهم اة غ وسأ  م اةزئبق؟ نؤالح كانوا أكثمف  قكف خبمم   ةاقكف أنتف نقا  

ف  د طفيأ  ا ةم تستطْم طالسُ ك اخبا كف رهج«  »أ أيتج  كقُت  حأ ا  اذن تاةس اة  تانبم وتحاوُل أن تِّم 
؟  ال ُيِّأل رطفيأ ةْم تتجاوز اةخا سأ وشم  د و منا أن تأول  ا قيتجهج«  »خالصأ  حيق ا سأةتكج  د تاونيدف

بط  ةأد أخذُتها اة  اةبيت    اةأول  أنتف نقا كم تِّمفف  ا اةذّ  ِّيته رصو م األ س  أةيس كذةك؟«  »راةض 
ّ  إمح   حت   حيق ا أ نُظ أن أحمقفها  استِّصْت ت ا ا وي    وبيق ا كقُت رصدن اةِّ ل وييها  ةْم أ يْح  م أ
ه   أةسقأج اةيهب.  م  قوةم ةم كيفف وم تج رأنقم ساحم«  »اةساحم اة شِّوذ  ثيكف  نو ذاك اةذّ ُيوقجم نفسف
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وي  وأيه وال وي  كال هج:  أنتف حيق ا طيبتف  د صاحب  ّلقفسهج  م إم  أو اةهج  وةيس ةُه أّلدا  سيطأ  ال
ك ان يوم أ س أْن يطبمف ةك نسخأ  د صو م اةفتام اةحسقاح  اإتمْطتف وييه أن تاون راألّليض واألسون   اةد 
ونسيتف أن كل  آالظ اةطباوأ اة تو مم  م  كتباظ نذه اة ديقأ وغيمنا  د نكاكيد و حالظ أخمى ال تطبم  

ان  ألن  األسواقف ةم تطمح رِّد آالظ ّلهذه اةتأقياظ اةجديدم. و د نقا استغمبُت طيبكف  وب ا أنك  أّلدا راألةو 
 تل نيد  قيُت  م نفسم  أال  إمح سيكون و احف طيبكف نذا سوى و ل   د أو ال إياطيد ا نس  وقد كان  

حُم اال راة حب أ  ةاقكج ةْم  ظق م  م  حيه  ألنكف اوتم تف ّلذةك ر جم ن وونتجكف ةيبحث وق م«  »أنا ال أس
تجيبيقجم ود سؤاةم اةمئيس   ا اةذّ  ِّيتجه راةصو م حيق ا أ سكتجها ّليد يديكج نم واةقسختْيد األخمفْيد حت   
ْن وي  نفسكف   أصبحْت ت يِّها  ستِّصيأ  وي  اةحمق  ووي  اةاتارأ ووي  اةحْبمج ووي  ُكل  إمح؟«  »نو 

حُم سحم   واةشِّوذم تبأ  نائ ا إِّوذم   وةيس  يها أّلدا  نذه ةي حب أ وأخمى ةيامانيأ   أي ها اةمتل اةِّجيُب؛ اةس 
وأنتف ك ا قيُت ةكف ةستف رساحم ذّ ويم  وإن  ا رائم أونام غمفم. أ  ا و  ا  ِّيُته راةصو م ونسختْيها   هذا 

 اتفاقا  ِّكج تاونيدف  سم  وايم ةد أّلوح ةكف ره اال اذا ا تثيتف ةشموطم«  »نذا يِّقم أنكج تمفديقم أن أّلممف 
أنتج  يه صاحبأ اةق هم واأل م  أةيسف كذةك؟«  »وإال   إنكف ستبأ  نكذا  وقو ا اة  األّلد  كي  ا  ا مظف  م 
ّ   ا  شيتف  و احْت كل  أ انيك أن اج اةمفاح«  »ال  انمف ةدّ  أنا  قذ اةيحاأ وبد  طائم   ذج ِّْوف اةأيفامج رِّ ل إف

«  »اذن  ُود غد  ا اة  نذا اة كان  م اةساوأ نفسها  وحيقئذ  سأخبمكف ر ا ستأوم رهج«  »وي  ّلمكأ  ّليد يديكج
هللا  سأكون نقا غدا  م اة وود يا اّلقتم«  »ال تأل وي  ّلمكأ هللا   إن   ْد يِّمُف هللا ال يأوُم أّلدا  ر ا تأوُم  

أكون اّلقأف  تل  ثيك. ال تأل إيئا   ره  وال تقانيقم راّلقتم   إنُه ال ي كققم أّلدا  وةْو وي  سبيل اة جازج أن 
 او ْل  أط  ا سآ مك ره. وكْد غدا  م اة وود». 

ّ  سم  سأحد  ُه    ودُظ اة  اةبيت وبمأسم أةُف سؤال وسؤال:  اةذّ سأقوةه ةهذا اة ِّتوهج وود أ
.  م  أنقم ال أ هُم كيفف أن  أو اةُه أصبحْت  و  قو أ  رسببم.   أنا نفسم ةيسْت وقدّ أسما  أّلوُح ّلها ألحد 

؟ نذا   و  اذا يتحدُث نذا اة جقون؟ ان ُه ُ شِّوذ  ونذا أ م ال إك   يه  وأنا أ فدُه أن يتوقفف ود ذةكف  كيفف
  ا ال أوم ُه.  

ُه  يه وْد غي جهج. ةاق م رحاتأ  اة  نوم   د واةدّ  كم  رِّدف غد    ضان  وةْد أتدف أ ضل  قه إهما ألويدف
كان ن وسم اةم  ضانيأ ةهذا اةشيخ. نِّم   ا  جْد حل   آخمف غيم نذفا... آآآه  ان   يصبحف ّليُت اأُلسمفمج نو  

  أسم تؤة قم  ألكفَّ اآلن ودج اةهذيان  وغدا رإذن اةحم  اةأي وم سأتُد اةطمفأأف اةُ ثي   ققاع واةدّ.

كانف قيبم ُ قب هم نائ ا  وكانْت    تاحف اةغُد  واستيأاُت راكما  كِّانتم  ةْم أُك أّلدا  رحاتأ اة  ساوأ اةُ قب ه  ةأد 
ساوُتُه تدقُّ نائ ا  قبلف اةفجم رساوأ  أو ساوأ  ونصف. وبيق ا كقُت رصدنج اةوضوح ةيصالم  اذا رفامم  وجيبأ  
تي ُم رِّأيم. نِّم  ال أنّ  كيفف ةم أ ا م ّلها يومف أ س  يا ةغبائم  أةفْم أْوتفْد  جدف هللاج  أْن ُيمسلف ةم كل  إهم  

سمج  أتقاوُل  ُِّه كل  يوم  وتبأف ا  طا ج  وكان واةدّ ال ُيقاقُش  ِّم أّلدا   ضان   انسانا  أيما يسأُل وق م راالج
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ا  ُِّه  م   خص اة أصون وتقاُوةهف ها اة  اةش  نذا األ م  وفدوقم أختاُ   د اة ائدم أإه  اة أكوالظ   خماتج
خص اةف أيم نفسه؟! ويم  اذْن نذه اةسقأ أْن أتِّلف  د نذا ّلهوج اةبيتج  أو وقدف اةِّتبأ  وي  حسبج  غبأ اةش 

لف   ضان اةجديد  وسأصحبُه  ِّم اة  اةبيت  وأخبُم واةدّ رأنقم أ غُب  م أن يأيمف   اةشيخ  أيمف وُ تسو 
هُم سيكوُن  .   تاز  ال  امف رِّد اةيوم اذن! ونذا اةش  وقدنا طييأ اةشهم ألن ُه ّلدونج  أوى وال أسمم  وال ُ ِّيل 

ِّوذفم واةُخما اظج إْهمف  هج  مف اةش  ا أْن يِّونف اة  ساّلقج وهدج يُخ سُيفا م  م يوم  ف  اةد  س واةتِّييم  وةقفمف اذا كان اةش 
 اةبئيسأ!

يخف أ ا فها نذه اة م م  ةأد كان يقتاُمنم أ امف راا اة د سأ وي  وكسج اتفاققا   وصيُت اة  اةد كان  وةْم أتدج اةش 
ُت وأ سكُت ّليده وقيُت: » ا كل  نذه األناقأ أي ها اةشيخ اةوسيُم؟! ةاْد يؤسفقم أن  ت ا ا . ةْم أوا ض  اّلتس 

أقولف ةكف ان كف ستْاطمُّ ةيتخي م وْد ُكل  نذا. ووييكف  قُذ اآلن أْن تستجيبف ةال  أوا ّم وأ ِّاةم نون أن 
ا أو تقاقشها«  »ا ِّيم ّلم  ا تمفديد   أنا  ند اإا تكج  اذا كان  كل  نذا سيكوُن  أاّللف سم كج  تِّتمض وييهف

اةذّ ره أوقفتج ُكلَّ أو اةم«. اّلتس ُت  م م  أخمى  م ص ت    م اّلتِّدُظ رهج ودج اة د سأ قاصدم  ّليتقفا   
ّ   م اةتماا   م أخذُظ   وحيق ا نخيقفا أحد األزقأ نج ُت  جأم  وي  و ا ته اةق اصِّأج اةبياضج و م غتها ّليد

ا   ْد حأيبتجم اة د سيأ   وبدأُظ أقصُّ رهج كاة جقونأ تيبارفه اةصو م األنيق ُ حد أف ره  أوبا وإموخا   أص 
ّ   م  أ سُح   و يأأ  وو دُظ اة  ققيقأ  اح  صغيمم تيبُتها  ِّم  د اةبيت  وبدأُظ أّلي ُل اةت مااف وأضُم  يه يد

ا  دف االت ساخج  واةشمح نفسه طب أ ُته وي  اةق ِّل  وكذا وي   ّله ا اةجيباا اة  أن أصبحف  م حاةأ يم   ةهف
. وحيق ا أصبحف كل  إمح  ك ا   وتهج اةفأيهج وفدْيهج  وُنو يقاُم اةم   قذنال  ُ حتا ا ُ غي با  وْد األ ضج واةس  احج
ّ  وأ سكُت حجما  صيدا وبدأُظ  أ نُظ وخط ْطُت ةُه  انتبهُت اة  ة ِّانج وصا اةشيخ و خا تها   أخذُتها ّليد يد

ُحها راة أص   ْد ُكل  تانب  اة  أن اند مف ّلمفُأها وةونها األسون  وأصبحْت تبدو كِّصا أضمُبها رهج وأتم  
أ اةخضم  م  وس . نْل ويم  أال  أنطقف أيضا ؟«    يخف يأول: »ان كج تذك مفقجم رأص  اةد اوفش  وقدئذ  س ُِّت اةش 

ا  أنكف تِّمُف اةخضمف  ةاق كف ال تِّمُف  وس  أّلدا   وإال  ا ك قتف ةتُأومف ر ا ق تف رهج يوم أ س.  »ت يل  تد 
استِّد    إنقم سآخذك اة  ّليتقا  ونقاكف سُت ث ُل نو  اةفأيم اة ِّدم  حت   يأبلف ركف واةدّ وففتحف ةكف رارفُه  
تفكف  أوي ْ كف  ا ةم تأمأُه  وق   وفستضفيكف كل  يوم  وي   ائدمج ا طا ه. وبِّدف كل  صالمج  جم  سأصبُح  ِّي  ف

د  وال ّليد طُمقاظج اةحيام«  »و ْد يدّ  يا اّلقتجم  أد تتِّي  جيدف أنتج أيضا   ق م  ا ةْم ُتِّي  ُه  أحصممج اة سات
اياكج  أاوُد اة دا س  ال تقسم أن قجم أكبفُم  قكج سق ا  واةحيام وي  تقم اةاثيم«  »قيُت ةكف ال تقانيقم راّلقتكف  

ي  فقفا؟ ني ا  ا شج  وال تقطْق  وال تقسف أن  اّلييس نو أكبفُم سق ا   د ت يم أّلقاحج  آنم   هْل سقجِّيُه ُنو أيضا  ُ ِّف
ْبقا  جدف اةبيتج وأنيهج».   حم ا    يأدج اقتمف
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 (3) 

 ضيف  هللا 

 

م  نجيبأ.  تحف أّلم اةبااف  وحيق ا  آنا  ِّا      ووصيقفا أخيما  اة  اةبيت  إيخا   أيها  وتي يذم ُ جد 
: »نل نذا نو  أيم نذا اةشهم اةفضيل؟ نل كانف رانتاا كج أ امف وتبأ اةبيت؟«. إكمُظ  استبشمف خيما  وقالف

محج واةت ف أ    م   هللاف  م سم ّ ألن  سؤالف أّلم أوفانم  د وفقاحج اةش  ايمج واةبحثج ود ُحجج قْد تاون غيم ُ أقِّف
   ّ أتبُت  محأ : »انُه ةيسف رفأيم   ضان  وإن  ا نو ضيف اةم ح د  م ّليتقا طييأ نذا اةشهم  ةيسف وقده أ
 كان يذنُب اةيه  وةأد اةتأيُته أ ام راا اة د سأ  وقيُت ةه ان ك طي ب  وكمفم  وستاوُن سِّيدا راستضا تهج  

مف ةُه اةغم أ  وي   ائدم ا  طا  كل  يوم«  »حسقا   ِّيتج يا اّلقتم  ني ا انخال  واطيبم  د واةدتكج أن تحض 
اةصغيمم  و م اة ساح سأطيُب  ْد أحد اةمتال اةذيد أومُ هم أن يأخذوه اة  ح  ام اةحم  ةيطه موه وفغسيوه  

  د طيد اةطمفق وتماا األزقأ«. 

ب ْت ره أي  ا تمحيب  وبيق ا كانْت رصدن وضم اةي ساظ ته زْظ واةدتم غم أف ضيف هللا  و ح 
األخيمم راةغم أ اذا ّلها تأوُل رِّيقيد تي ِّان راة ونم واةامم: »ةْد تشِّمف يا سيدّ  ِّقا راةغمبأ أو اةوحدم  
ُل ّلواةدّ  ونو  تل  د و مك تأمفبا   وسأخبمُه راةأدوم ةيأضم  ِّقا نو أيضا نذا اةشهم اةفضيل   سأت صج

 هللا تستأنُس ره  وتتبانال  ِّا  أطماف اةحديث خالل اةقها   و د يدّ   أد تصبحانج ذاظ يوم  د  وإن إاحف 
أإد  األصدقاح قمبا وصدقا  و حب أ!«. ُأْسأطف  م يدّ  ا ان س ُِّت كي اظج واةدتم  وةْم أُوْد أنّ   ا ويم  

ا  وال ي كققم أّلدا أن أوا ا تد   ض  سأةأ قدو ه وقدنا  م إهم   ضان  قوةه أو  ِّيُه   أنا أحب  تد ّ تد 
ن  أتيُب واةدتم وأنا أّلتيم  فأم  د اال تباك: »طبِّا    وةيس نقاك  د حل  آخم  ةذا وتدُتقجم وبدونج أنن  تمن 
ْل ره أوال  أقصُد أنقم أ فُد اةذناا اةيه   ُب ّلها  ةاد نويقم أت صج ان ها  امم  ائِّأ   د اة ؤكد أن  تد ّ سيمح 

ه  باإمم ّلدووتك  وإنم أظقه سيكون  م غايأ اةسِّانم اذا ويمف رأ م ضيف هللا  م ّليتقا«   وصما  وإخبا  
»ةكج ذةك يا اّلقتم  وقوةم ةُه انقم أنتاُم قدو ه وقدنا رفا غ اةصبم   يأد اإتأُت اةيه  وإن    ضان ةحأ ا  

 .»  إهُم اةامم واةغفمانج  ألنُه يس ُح ّلتواصل األحب أ وةأائهم اةُ ست م 

ُت اةشيخ اةفأيهف  م ّليتقا رِّد أْن أوصيُته راةات ان واةتحف ظ  وذنبُت اة  تد ّ ك ا وودُظ واةدتم  وحيق ا  تمك
أ وي  وصاه استِّدانا    أيتُه  وفُت ةُه كل حكايتم  م اةشيخ  د األةف اة  اةياح   اّلتسمف وقال ةم ونو يتوك 

 ِّا  أصحااف حمف ون س وتِّييم  م  د ستك  ةيوقوف  د  كانه: »نذا يِّقم  أنقم وإيخف   ضان سقصبُح  
اةصغيمم. ني ا ّلقا اذن يا اّلقتم  واط ئق م  يد يِّمفف أحد رأ م ن وسقا نذه سوانا اةثال أ و اُّ اةِّبان قبيفكج 
  . وقبيقا سيكوُن وييها ووييقا إاندا«  »اذن أنتف ُ وا ق يا تد ّ وي  أ م نذه اةد وس؟ آآآه  ا أسِّدنم ركف

نم خائبأ  أحب ك رشكل تِّجز اةحموُف ود وصفه!«. كقُت أويُم أن  ك ةد تمن 
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يخج  أو رضيف هللا اةجديد  وك ا توق ِّْت واةدتم    ودُظ اة  اةبيت و ِّم تد ّ  ووم  ُته راةش 
حصلف ّليقه ا تآةف  وتأا ا ر جم ن أن اةتأيا وسي م أحُدن ا وي  اآلخم  وقال ةُه: »ال تهتم  أل م طها تك   

متقم ركل  إمح  وبإذنه تِّاة  نذنُب  ِّا اة  ح  ام اةحم   كم تستأبلف نذا اةشهمف ك ا يييق   إن  أس اح أخب
.»  ّلمتل   ؤ د  اضل   ثيكف

 ن ْت كي اُظ تد ّ األخيمم  م أذنم ك ا تمنُّ اةِّصا  م قيبج اة هماس اةقحاسم   واختيطف ويم  األ ُم  وبأيُت 
 م حق  اةشيخ  غ ا  ود كل   ا  وفته ةجد ّ رشأن صو م  أتساحُل  م نفسم ود سبب تيك اةصفاظ اةحسقأ  

حم واةشِّوذم! وتفانيا ةتِّأيد األ و  أكثم   ا نم وييه ُ سبأا    اة مأم اةحسقاح و ا اة  ذةك  د أ و  اةس 
يُت االحت احف ّلمناح اةص ت  خاصأ وأنقم أومف أن  تد ّ انسان صا ت رطبِّه  وال يحبُّ كثممف األسئيأج     ض 

ممف اةاالم راةقسبأ ةُه  ْد قي أج وأل ا نسان  وكلُّ ا مئ ال يِّمُف كيف ييجُم ةسانه   تمُكه أ ضُل ركثيم  ألن  كث 
 د  ِّم تهج أو اال تباط رهج. ص تُّ اذن  و تحُت ةجد ّ  جالف اةتِّا فج ّليقُه وبيد اةضيفج   أد كان اس ُه 

مف نفسُه ةيِّائيأ.    أح د  أو نكذا قد 

حل    ضان أخيما  وأصبحف ا طا نا اةيو م نحد اةثال أ  اةشيخ أح د وتد ّ وأنا   م غم أ  
اةضيف. أ  ا ود اةد وس  أد اقتمحف تد ّ أْن تاونف رِّد صالم اةفجم  باإمم   حت  يتسق   ةم  ي ا رُِّد 

 اة وازنأ ّليد ن وس اة د سأ  ون وسم اةفجمفأ  مف ضيفج هللا. 

نيا ال تس ُِّقم  د اةفمح  ونسيُت وسطف نذه األتواح اةح ي يأ اة با كأ   ا كقُت أح ُيه  د غضب   كانتج اةد 
أ  رِّد  ا  أيتُه  د تِّيُّقج تد ّ ره وتأديمه   تجاه أح د  وال أومُف كيفف أنقم أصبحُت أكدُّ ةه االحتمامف  خاص 

الم وقماحم ةُه  ونو أيضا  د تهته كان انسانا ونونا   ال يقطُق اال  كال ا  طيبا     وفأضم طييأف يو هج  م اةص 
اةأمآن  و د حيد آلخم كان يخمُج نو وتد ّ اة  اةحديأأ اةُ جاو م ةبيتقا  ونقاكف كانا يتبانالن أطمافف  
ْيق واةخييأأ ةساواظ  طوال. وكانف كلُّ نذا كفيال  رأن يخيقف ّلداخيم نووا    اةحديث  وفجيسانج ةيتأ  ل  م اةخف

ان اة د سأ  وكيفف ره اةيوم واّلدا  تفأها؟! وةاْم أخمجف  د رحم  د اةبيبيأ   ايفف   أنم  أيتُه ساحما  أ امف نك 
اةتيه واال تباكج  قم ُظ أْن أ تحف رااف اةد س واة حاو م رِّد أول صالم  جم   ضانيأ  ووييهج  اتت ِّقا نحُد  

 اةثال أ  وكان سؤاةم: 

حم واةشِّوذم؟«»قل ةم أي ها اةشيخ اة فضاُل  ة اذا ييجأ اةق -   اُس اة  اةس 
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(4) 

 حوَل مائدةِّ العشقِّ والرياضيات

 

ُه  ونامف اةم  رِّيقْيدج  تفح صتيد وكأنه يمانم ألول  م م   م  قال: »ة اذا نذا اةسؤال يا أس اح؟     مف تد ّ  أسف
حمم و  اة شِّوذيد! أويُم تي دا  أوتأُد يا اّلقتم أن ُه ال يييق ر أا قا  وال ّلهذا اةشهم اةفضيل   ا ةقا نحد واةس 

 دى كمنكج ةُهم  وأويُم أيضا  أن كج تِّتبمفقهم  د إياطيد ا نس  وإن م ال أةو كج أّلدا   م نذا  ألن هم حأ ا  
كذةكف  و ا ُنم سوى  ضي ييد وكذ اّليد وأ  اقيد  يأتاتونف وي  تهل اةق اس وسذاتتهم وبساطتهم  ةاْد    أ  

ّ  اي اه  وإن م أوتأُد  إمح  وييكج أْن تفه يقفه تي دا   : اةشيخ أح د ةيسف رساحم  وال نو ركاند  راة ِّق  اةتشُِّوذ
أن  خو كج اةشديد  د اة شِّوذيد نو اةذّ تِّيكج تمفد  يهج  ا تون  تجه أنتج وقُه حيق ا س ِّتجه يطيُب  جْد  

ك ان أن يقسخف صو م اة مأمج اةحسقاح راةيونيد األّليض واألسون   اثيما    ا يحدُث أال  يمى ا نساُن   صاحبج اةد 
 م اةغيم سوى اةصو م اةتم يمسُ ها  م خياةهج وقه!«  »ةاق ه يا تد ّ نو نفسه اوتمفف ّلذةك  وقال ةم 
راةأما  د اة د سأ انه ساحم«  »ةأد قالف ةك ذةكف ةيتأم اف  قكج وفِّم كج أكثم  ألنه حسبف  ا أخبمنم رهج  

وقه  قذ سقيد  م نذا اةبيد ةيقألف اةيهج ويو فه   ُهو واةجم  تييل وةيس  يِّتأُد أنكج اةحمفف اةذّ كان يبحُث 
رساحم  أّلدا. أ تو يا اّلقتم أن تتِّي  م  د نذه اةتجمبأ اةد سف اآلتم:  ا كل  إمح  م اةوتون يبدو ك ا ُنو  

ُ  كل  إمح  اةشكل واة اهم اةخا تم  ةإلنسان كذةك. حأيأأ ؛ اةاالم  ثال يزف ُف اةحأائق  نبمم اةصوظج تزو 
ان اة د سأ و أيتج  وييكج أن تحاوةم نائ ا اةقام حيُث ال يقاُم اآلخمون. أنتج  ثال حيق ا كقتج أ ام نك 
صو م اة مأم  طمحتج سؤاال ُ ه   ا  ةيغايأج  كان  دف اةُ فتمضج أْن يأخذفكج اة  اةطمفق اةصحيح  ةأد قيتج ةيشيخ: 

؟[   م  واصيتج تِّييأاتكج اة تالحأأ اةواحدم تيو األخمى ] ا أت فيها  د  تام أي ها اةشيُخ اةج ييُل  نل نم اّلقتكف
نونف أن تِّطم ةيمتل  مصأ  ةيشمح ةكج  د تاون حأا تيك اةفتام  وال ة اذا كان يأُف رصو تها نقاك. ونذا 

وقبل أن  نو ويب  د ويوا ا نسان اةابيمم؛ ان ها اةِّجيأ يا أس اح  واةسموأ  م اةحكم وي  اةغيم. ةذا 
نواصلف ندوتقا نذه   إنقم أطيُب  قكج أن تِّتذّ  ةيشيخ وي  كل   ا ّلد ف  قكج  م حأ ه  واس ِّم رِّد ذةك 
م وي  كل  ا ّلد ف  ق م  واوتذ ُظ ةيشيخ    ا سيأوةه ةكج رانت ام إديد«   اتأنم تد ّ ركي اتهج  وأحسسُت راةق دف

يِّا حيق ا قال: »أنا  د ويم  أن أوتذ  ةكج يا اّلقتم وةستج أح د ك ا يييُق ر أا ه اةامفم  ةاق ُه ّلهمنفا ت  
يقم اةذّ  فأفدف  صداقيته ت ا ا  ةدى اةجيل اةجديد رسبب  م اةد  ك ان  أ زوتكج ّليباسج ؛ أنا  ْد وقفُت أ ام اةد  أنتج

يد اةيومف  د  ِّاصم يقدى ةها اةجبيد  أنا  د أنخيُت اةم وبف وي  قيبكج اة طي ب حيق ا   ا يمتاُبه  تاُل اةد 
ك ان أن يقسخ ةم اةصو م راةيونيد األّليض واألسون  اققتجقم ساحما   وأنتج  ِّذو م  م  طيبُت  د صاحب اةد 
نذا   ُ ِّام  تال اةديد اةيوم سحمم ةيس اال   ُ قشغيون راةد تل واةشِّوذم  وأنا  د يجُب أن يأوم اآلن ةيأب لف  

اةصو م و حب تكج اةِّاي أ ةها  د رااج أنها صو م  د تجيياظ  تبيقكج  ألنكج ةوال خو كج وي  اةفتام صاحبأ 
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«  »ال يا سيدّ اةفاضل  األ م ال يستدوم كل  نذا   أد سا حُتكف وأنتف  اةخاةق ة ا اكتشفُت  ْد تاونيدف
اةيوم ضيف وزفز وقدنا وإيخ تييل ّليققا  وةم يبقف اآلن سوى أن تحد  فقجم ود صاحبأ اةصو م«  »ان ها  

 تستغمبم األ مف يا اّلقتم  أومُف أن ُه   أ  ا ق كبيم  م اةسد  ّليققا  ةاد  اةِّشقف ال يِّتمُف راةِّ م  حبيبتم  ال
وال راةز  د  ونذا نو اةد  س اةذّ ةم يتِّي ُه ةييوم  تاُل اةديد  انهم  قشغيون رإإِّال  تيل اةامانيأ  م كل   

حم اةحق  اةذّ ال يضانيه سحم  نو اةِّ شق. حبيبتم اسُ ها ّليان  وةأْد كانْت أستاذم    كان  ونسوا أن اةس 
ةيفقون اةج ييأ  و د اةمائداظ  م اةفد اةتشكييم راة غما   أيُتها  م احدى اة قاسباظ اةخاصأ رِّيد اةِّمش  
 سحمْتقجم رج اةها وأنّلجها وأخالقها  وحيق ا وي ُت رِّد ذةكف أنها غيم  تزوتأ قم  ُظ اةتأم اف  قها   تون جف نوُ   

اةِّشق ّليققا وتزو تقا وي  اةمغم  د  كاّلماظ زوتتم األوة . ّليان كانت انسانأ نبييأ وُ ساة أ وُ حب أ    إ ِّأ
ةْت  شاوم   ةيج يم  وحاوةْت ألكثم  د  م م اةتأما  د زوتتم األوة  ا ضاح وإسِّانا ةم  اة  أن تحو 

واحتمام  ةد تأ أال  أحدف  ق ا كان   اةامانيأ اةد يقأ  م قيب زوتتم األوة  نحو ّليان اة   شاوم ونان و حب أ
يشكُّ  م  صداقيأ نذا اةتحول. ال أحدف  ق ا كانف يادُّ أنَّ نا  اةحأد كانت  د اة  كد أن تد م ّلزوتتم  
األوة  اة  اةيجوح اة  أحدج اة شِّوذيد ةيتخيص  د ّليان  نِّْم يا اّلقتم ةأد قتيْت زوتتم األوة  حبيبتم  

مَّ  م األكلج  م كل   مم كانت ّليان تحل  وييها ضيفأ.   اتْت ّليان  األّلديأ ّليان: كانت اة يِّون ُأ تُدس  ةها اةسُّ
ان   و اتْت  ِّها كل  ِّانم اةفمح واةسِّانم  د حوةم. وأنتج يا اّلقتم حيق ا  أيتجقجم قبل أي ام وقد صاحب اةدك 

  كقُت أ فُدنا أْن تمسم كان غمضم  د اةصو م راألّليض واألسون تسيي ها ةصديأأ ّليان  ونم  قانأ  ثيها
ةم ةوحأ كبيمم أوي أها وقدّ رغم تم ةيالَّ وته ّليان وقدّ وأ ام ناظّم راألّليض واألسون  ألن  ّليان نفسها  
أ اةقا    كانت تحبُّ نذيد اةيونيد رشكل  وجيب  و ِّام ةوحاتها كانت راألّليض واألسون«  »طي ب  و ا قص 

ّ  اةتم ةْم تيتهْم صو م ّليان؟«  »حيق ا و دُظ اة  اةبيت  تيسُت كِّانتم  وق األ فكأ وأخذُظ اةصو م ّليد يد
ُم كل ةحاأ  د ةحااظ اةسِّانم واةهقاح اةتم وشقانا  ِّا  وةْم   وبدأُظ أحد ق  يها ةساواظ طوال وأنا أتذك 
أن  كيف أنقم ووسطف  وتأ غضب وا  أ  د نفسم وي  ودم تأديّم ةحجم نا  اةحأد اةتم كانت تيتهُم  

تتم األوة   ق ُت رك ل  ا  م   د قوم وتيبُت أةبوم ُصوف  ّليان وقم  ُظ أن أحمقها ت يِّها حت  ال  قيب زو 
يبأ   قها أ م يأم  د رِّدّ  م أيدّ اةحاقديد اةغيو فد اةذيد ال يِّم ون  ِّق  اةِّشق واة حب أ  وباةفِّلج  

ب  حيقها تذك مُتكج  وتذك مُظ ةهفتفكج أحمقُت ت يم اةصو   اال نذه اةصو م اةتم ةْم تيته ها أّلدا أةسقأ اةيه
ّ   وتذك مُظ ناماظ اة حب أ  م ويقيكج وأنتج تقامفد اة  ّليان وكأنكج   وييها وأنتج تخطفيقها  د ّليد يد
أ  ا قيُته اآلن   إنم أطيب  ا  د خطم  ا  وةاْم أ بت ةكج صح  تِّم يقفها  قذ ز د  رِّيد  وتمفديد أن تح يهف

طفا  اة  اة طبخ وتجيبيد  قُه ويبأ اةثأاا«  وبسموأ اةبمق  ِّيُت  ا طيبُه  ق م   قك يا اّلقتم أن تذنبم ة
وحيق ا تيسُت  م م أخمى  وق اةيحاف اة  تانب تد ّ  أخمجف نو صو م  ِّشوقته ّليان  م أإِّلف وون اةثأاا 

 حأيبتم اة د سيأ  وباإم رحمقها ةاق ها ةم تحتمق   م طيب  ق م  م م  انيأ أن أوطيه قطِّأ و ق وانيأ   فتحتُ 
وأوطيته و قأ ّليضاح  د ن تّم  أإِّلف  يها اةقا  وةم تحتمق نم األخمى  وبِّدف ذةكف طيبف  ق م  م م  اةثأ  
أن أتيبف ةه قطِّأ  وا تاوُن  ه يأ   يب ْيُت طيبه و ِّلف ّلها  ثلف  ا  ِّل راةصو م واةو قأ اةبيضاح  اال أن ه 
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اةته تج اةق اُ  قطِّأ اةثوا اةصغيمم  وبان ف تد ّ اة  اطفائها ّليده رسموأ    نذه اة م م وخال ا  ةي حاوالظ األوة 
: »أوتأُد أن  اةذّ حدثف اآلن   ائأأ نون أن يقبس ركي أ واحدم. وقدنا   مف اةفأيُه أح د  أسه  د تديد وقالف

ا حم رِّيقه  وال أقُصد ره سحم اة شِّوذيد واةاهقأ و تال اةديد اةدت  ةيد  وةاد نوونا  أ ام أويققا نو اةس 
نس  يه يا سانتم رِّجائبج اةخي ياح  وأوتأُد أنه انطالقا  د ويوم اةخي ياح نذه سوفف نصل  ِّا   خطوم 
ببج اةحأيأم اةذّ تِّلف صو م ّليان نذه ال تحتمق نونا ود غيمنا  د صو  األةبوم اةِّديدم.   رخطوم اة  اةس 

اةتم أوطيتقم اي انا قبل ةحااظ؛ سأ سُم ةك  وقها  واآلن اناّم تي دا يا أس اح  م نذه اةو قأ اةبيضاح 
.  رِّضا  د األإكال اةهقدسيأ  ووييكج أن تختاّ  احدانا وُتِّي يم سببف اختيا كج

و ا نم اال نقيهاظ حت    سم اةشيخ نائمم  و ثيثا  م  مبِّا  واختمُظ ّلدون أنن  تمنن اة م بم  وقيُت ةُه: 
بُّ األإكال اةهقدسيأ اة  قيبم يأ وحز ا  وأ ى  يه   »أفحف اة مب م  أ اهُ تا ِّا  و حيطا  ركل إمح  أ ى  يه تد 

ُمنم رشاإأ اةتيفاز وكذا  صدقا وودال  وأ اُه قبل نذا وذاك إاإأ  كفييأ رأْن أإانجدف  وقها كل  إمح  انه يذك 
ِّو  راةتيه أو اةضياع وسطف إمح ال حد  وال   رشاإاظ اةسيق ا اةابيمم  أ  ا اةدائمم  إنم أنفُم  قها ألن  اةش 

نهايأ ةُه يأيأقم ّلل يخيفقم   أنا ال أومُف أيد تبدأ وأيد تقتهم وإة  أيدف ستأوننم  ُي كقكف أْن تأول وق م  
انقم ةسُت  د أنل اةدائمم وةاققم  ْد أنل اة مب م واة ثيث أيضا   هو اآلخُم إكيه ةطيف  يشبُه اة  حد   ا  

كُل ّلذةكف نج أ   إكل اةبيوظ أو اة ِّاّلد  ةاققم ال أحبُّ اة ثيثاظ حيق ا تتماكُب  م رِّضها اةبِّض وتش 
ا  ْد ّليوغ أكبم ن تاظج اةُِّيو   نم  رأو م ون ي أ ُت فا ُقهف سداسيأ  ألنها تِّوُن  د تديد ةتصبح نائمم  خيفأ   زو 

اة ثيث أيضا  وأقوانا اة  أن تصبح قان م وي  تد يمج كل  إمح«  » ا ن تج قد اختمظج اة مب م وقيتج ان  
«  أوطيته   يِّجبك  اناّم اآلن  ا أنا  اويه أ ا ك. أوطقم ذاكف ا زا  األّليض اةذّ يوتد  وق وسانم تد كج
ا زا   وساودته وي  اةوقوف ك ا أ ان   م  وي أفُه  م وسط اةغم أ تاوال اياه كحاتز يأسم اةغم أ اة  تزح 

ِّا كبيما  ا ان وضم يده اةي ق  ّلوسطه حت  أضاح ومفض وآخم ضي ق   م  سم راةأيم  وق ا زا   مب  
ل اة  إاإأ كبيمم   أيُت  وقها أإياح وجيبأ  د  قاطق  ختيفأ  د اةِّاةم  أننشتقم وتِّيتقم أصُل  وتحو 
اة  حاةأ  ائِّأ  د اةسِّانم واالنتشاح ّلهذا اةد س اة بهم  م اةمفاضياظ اةخي يائيأ اةذّ قيب كل  اة فانيم  

ّ  ود اة دا س  واألكاني ياظ واةجا ِّاظ وغيمنا  وود األساتذم أصحاا اةاماسم اةم يِّأ واألةأاا ةد
األكاني يأ اة ضحكأ. حيقذاكف اةتفتف اةشيخ أح د اة  تد ّ وقال ةُه  بتس ا: »وجيبأ  حفيدتكف نذه  انها ةم  

ل ا زا  اة  إاإأ وكأن  األ مف ال يِّقيها  وةْم تفزع  د إمح  وكأن ها حأ ا  رصدن  تسأةقم حت   كيفف تحو 
ا إيئا غمفبا أو   ْم ةهف ْمنفا  أو ةْم أقد  ا   ان ها سِّيدم رشكل صانم  وكأنقم ةْم أّْلهج  شاندم  ييم سيق ائم وانّ تد 
تديدا يفوُق كل  خيال ووأل  اآلنف ي كققم أن أقولف انقم وم ُت ة اذا ةْم تحتمق اةصو م اةتم ة سْتها يدا 

ان اة د س ُه  م ص ت  وقد  سمف وي  إفتيه اّلتسا أ ومفضأ   م قال: حفيدتكف أ ام نك  أ«. حم كف تد ّ  أسف
»   أ إمح آخم  ا ةم تقتبه اةيه ياصاحبم: ةأْد ّلدأظ حفيدتم ت لُّ  د إاإتكف اة ضيئأ«  وةأد كان تد ّ 
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يخ أْن يزفحف ا زا  وفشمحف ةم والقأ اةخي ياح راةمف اضياظ  ووالقأ  ُ حأا  ي ا ذنب اةيه   طيْبُت  دف اةش 
 نذيد  ِّا را ي ان واةتوحيد. 

اّلتسمف تد ّ  د تديد  ونو يحم ك  أسُه   م وقفف وقال: »ةأد حانف وقت ذناركج اة  اة د سأ يا أس اح  ني ا  
قو م اآلن وةتحمصم وي  اةات ان نائ ا    د وسكج ُنقا ةيسْت كد وسكج نقاك  وبإذنه تِّاة  ستاوُن نأطأ  

بَّأج خمنل  ةاقتْم  انطالققا  م ندوم  ْثل حف اةغد  د  أوةأ سي دنا وحبيبقا ويس   وح هللا »ةْو كانف ةفاْم اجي ان   ج
 تفأوةونف ةجهذا اةجبل: اجنتأجْل  ْد نقفا اجةف  ُنقفاك  فيفْقتفأل«.

يخ أح د وقيُت وأنا أون وه ا: »اط ئق ا يا أحبائم  أويُم تي دا     اّلتس ُت أنا أيضا وق ُت وقب يت يدف تد ّ وفدف اةش 
أن  ن وس اةُهقا ةيسْت أّلدا كد وس اةُهقاك  وةو نطأُت  م اة د سأ رحمف   ا أن ُسه  ِّك ا خالل نذا 
اةشهم اةفضيل ةاانف أقل   ا سيقِّتونجم ره اةجقون واةهيوسأ! إكما ةكف تد ّ  إكما ةك يا إيخم أح د وإة  

 اةيأاح  ساح  رإذن هللا حولف  ائدم ا  طا «. 

  

(5) 

 شجرة  اإليمانِّ 

 

اّلق  ووي  اةمغم  د    ودُظ اة  اةبيت وذنقم يفا م  ي ا قاةه ةم اةشيخ أح د أ قاح اةد س اةس 
ذةك ةْم أقصد غم تم  باإمم ّلل اتجهُت اة  اة طبخ ألساود واةدتم  م اودان  ائدتفمج ا  طا ؛ أوقجم  ائدتفها  

د ّ  وةو أنه ا كانا يخ أح د وتف  ِّا  ُ أجي ْيدج  م األكل  اذ كانا غاةبا  ا   وواةدّ وبأيأ اخوتم   م   ائدتجم واةش 
أ أكثم  قه ا ةألكل   د راا أنقم  ا زةُت  م سد  اةق  و وفجُب أن   نان رأنقم أنا  د  م حاتأ  اس  يمن 
أتغذى تيدا  ألن  اةِّأل اةسييم  م اةجسم اةسييم  وكقُت أتيبُه ا ضاحكأ : » م نذا األ م راةذاظ ةسُت ا  م 

توصيتم أو نصحم  ذةك أنقم أويُم تيدا أن  نذا نو أس  ويوم اةخي ياح  ان ها سِّماظ  حما فأ حاتأ أّلدا  اة   
وطاقأ  د نوع خاص يحتاُتها تسد اة مانق ةيقُ و رشكل أ ضل«. وكان تد ّ يمن   بتس ا: »ةيسْت ك يأ  

ّم نائ ا يا اّل قتم أنه وييك نائ ا ا كثا   اةغذاح نم اة ه أ راةقسبأ ةقُ و  تسد ا نسان وةاد نوويته  وةتتذك 
 د اةخضماواظ واةفواكه واألس اك واةيحوم اةبيضاح واةتأييل  د اةيحوم اةح ماح  و ان قا نِّيش  م  ديقأ  
 .» ا  ةكج  رحمفأ  ال خوف وييك  د نذه اةقاحيأ   ال  سف فاها تحت أ مكج ال سي ا األز ق  قه   هو  فيد تد 

ةوحدّ  م ص ت   سأةتقم اذا كان ةأل م والقأ ّلد وسم اةفجمف أ  م   وحيق ا الحاْت واةدتم أنقم أّلتسمُ 
ضيف هللا اةجديد وتد ّ   أك دُظ ةها  ا ذنبْت اةيه وأخبمُتها ر دى اوجاّلم رحاةأ االنسجام واةونان واالحتمام  
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  اةتم أصبحْت تج ُم ّليد تد ّ وصاحبه اةجديد   فمحْت ّلذةك  محا  ت  ا   وطيبْت  ق م أن أح ل رِّض 
اةاؤوس اة  غم أ األكل  وبيق ا كقُت رصدن  ِّل ذةك اذا ّلم أس م طمقا وي  اةباا اةخا تم.  تحْت 
س. سأةْتها ود حاتتها   من ظج اة مأم: »انقم   ا   وظفْهم  أو  واةدتم ووتدْظ سي دم وجوزا ّليباس  تواضم تد 

ا؟ انقم قصدتها  م ّلدايأ نذا اةشه ةْستج واةدتفهف م اةفضيل ألنقم وي ُت  د صديق   أرحُث ود أس اح  أوف
ةْيسف نذا نو اةبيت اةذّ تسكد   وزفز  أنها تستأبُل كل  سقأ ضيفا واحدا  د ضيوف اةمح د وي   ائدتها. أوف
ظج اةحيمم وي   حيانا: »اةحأيأيأ يا سيدتم  أنه   ؟!«  اّلتس ْت واةدتم  وقاةْت وقد ّلدف  يه أس اح يا سيدتم 

ه نو اةضيف اةحأيأم ةهذا اةشهم  ةاد ال وييك  ي كققم أن أتصم ف سبأك ةهذا األ م ضيف آخم  أظق
حت  تأم ّ ويقا أنتج أيضا...«  وقْبلف أن ُتْا جل واةدتم كي اتها أإموُت راا اةبيت أكثم  أكثم وقيُت ُ ِّأ بأ: 

ّ  »ال يا أ م  ان  نذه اة مأم نم ضيفأ نذا اةشهم اةحأيأيأ  وةيس اةشيخ أح د  وسوف يشمُح ةكج تد  
اةسببف الحأا   وحضو نا أو ود ه ةد يغي مف  د األ م إيئا   اةخيُم  وتون واةح د هلل  وحيُث يأكل  ال أ  
ُل راأل م«  ة ِّت  أإخاص ُي كد أن يأكل أيضا وشمم  وال تهت  م ةغسل األوانم رِّد ا  طا    أنا سأتاف 

محا واّلتهاتا: »اذن أنت نم أس اح! كان  ويقا اةسي دم اةِّجوز  ا ان س ِّت كي اتم  م قاةت ّلوته يشمُّ  
كل  ُ قاّ أن أ اك  ةاقم أحب  أن أط ئد واةدتفك رأنقم سآتم نقا كل  يوم  أط  د أتل تقاول وتبأ ا  طا   
 م أوون ةغم تم اةصغيمم   اةح د هلل وقدّ  كان يأوفقم وةم حفيدم تقتامنم  يه نائ ا   اال  أنه ةيس وقدّ  

نأبضف قيبم ةاي اتها وإِّمُظ رحزن و يق  وقيت ةها: »واةدتم ةم تاد تأصُد إيئا  د  أكل يكفيقم وإيانا« ا 
كي اتها تيك  وإنم ألوتذ  ود سوح اةفهم واال تباك اةذّ حدثف ةها   أنا اةسبب  يه  وسقاون سِّداح ّلدون 

 أنن  إك اذا  ا انض  تج اة   ا ئدتم اةصغيمم«. 

 ِّم اة  اةبيت حيث قد  ُتها أوال ةواةدجّ وإخوتم   م  رِّدف ذةكف  انشمحْت أسا فم اةسيدم ةاي اتم  ونخيْت 
با ّلها أي  ا تمحيب  وقال اةشيخ أح د  تها   مح   ا أُتها اة  غم أ تد ّ واةشيخ أح د و وفُت ةه ا رإيجاز قص 

ذا سيكون راس ا: »أ أيتج يا أس اح  ةأد ات سِّت  ائدم اةِّيم  وأْن تحُضم  يه ا مأم  د سد  نذه اةسيدم   ه
م   ثيكج و ب ا أكثم«  اّلتسم تد ّ وقال: »و د أيد ةكف ركل  نذا اةيأيد   أ ضل وإن م ألظقها ستاون طاةبأ  ُ جد 
يا صاحبم   يمب ا ناون نحد اةتال ذم  م حضمتها؟! «  ا تبكتج اة مأم  د كي اظ اةم ُتييد  اال أنقم حاوةُت 

ن: »أ تو أن أإمح ةها ركي اظ رسيطأ  ا كانا يأصدانه   ِّا    جيست أ ام وتبأ اةغم أ وقاةت  م حياح وتمن 
يا اّلقتم أن تتمكيقم نقا   هذا أ ضل ةم وةُام«  »اذا كان نذا األ م يمفحكج  يك  ا تشائيد سيدتم اةغاةيأ   
وسآتم رصيقيأ صغيمم أضم  يها ا طا نا  ةاد اس حم ةم أْن أ مش ةك ز بيأ نجيس وييها  ِّا  ونتمك ةُه ا 

؟«  »اةمأّ  أيك يا اّلقتم». اة   ائدم   ا  أيكج

حل  وقُت ا  طا   وتحي ق كل   د  م اةبيت حول  ائدته  وتيس كل حبيب ُقما حبيبه  أرا    
ا وصاحبا   أ ا أنا  جيسُت قما صاحبتم اةجديدم اةسي دم خديجأ وكان نذا نو اس ها.   وزوتأ وأّلقاح   وتد 

حت   أن م  تحُت  ائدمف اةد  س  م وقت ا  طا  ال وقد اةفجم ك ا  كقُت أإِّم رسِّانم ال تضانيها سِّانم 
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سبق واقتمح ويم  تد ّ   أيُت  تسائيأ  رفمح وبهجأ: »أال تادُّ  ِّم يا إيخقا أح د  أن   ا نحد رصدن 
ويشه اةيحاأ نو ويم اةخي ياح اةحق   أةْم تالحظ  ِّم كيف أن  إجمم اة حب أ ّلدأظ تابُم كل يوم أكثم  

ان اة د سأ؟«   أكث م؟ أةْيسْت نذه نم اةشجمم اةتم كانْت ُ جم نف حب أج خمنل حيق ا اةتأيقا ألول  مم أ ام نك 
»انها كذةك يا اّلقتم  ونم نفسها اةشجمم اةتم تحد ث وقها اة سيح )ع(  م اة أوةأ اةتم اقتمح وييكج تد ك 

ةتج  د  ك انه خالل أسبوع واحد  أط؟! أنا وتمكُت ّليتم وكل  آنفا اةتأ  ل  م  ِّانيها  أالف تمفدف كْم تبال  حو 
يدم خديجأ  وقد  إمح خيفم آلتم واتيسف اة   ائدتك  وتدُّك وتمكف زوتتفُه وأسمتفه ونو اةيوم  ِّكج   م اةس 
تْيدج   ْد سف ةْت اة   ف تمكت نم األخمى حفيدتها  م اةبيت ةتقِّمف راةجيوس اة  توا ك   م  فد سُتكج اةتم تحو 

نج رِّضُه ا اةبِّض    ا تد سيقه نقا ُيا  ُل  ا تتيأيقه نقاك  واةِّكس صحيح«  »نِّم يا إيخم أح د   ُتاف  ال
ْسمف األ ثل اةذّ ُي كد أْن ُنطيقف وي  إجمتقا نو "إجمُم ا ي ان"   ا ي ان وإن كان   وإن م ألوتأُد أن  االج

ا   نو  م اةواقم كحب أ خمنل  ز ووأ     م قيب ا نسان  اال  أن  نتائجه واي أ   يتون ُم اةبِّض أنه صغيم تد 
ونو تزح ُ هم  ةيغايأ  م  قاو أ اة حب أ  نانيكف وْد أن ه كاةِّشق: واطفأ  سم فأ يِّيُشها كل  واحد   ق ا رغض  
قها اال اذا اختييقا رأنفسقا. انه نوع  د اةيجوح اة    اةقام ود انت احاتقا اةديقيأ واةِّأائديأ  وال نستطيم تذو 

حماح  أو اةِّونم اة  أ حام األ هاظج اةطانماظ ةققهل  قهد  ا يقأُصقا  د طاقأ وحما م  وال أظد  أن   غا  
ا نسانف  م حاتأ اة  األإياح اةابيمم أو اةِّاي أ  م حياته وال حت   ةي ِّم أ اةواسِّأ اةفضفاضأ ةام يد وم  

.ألن  نذا األخيم نو قبل كل إمح اي ان اةقاس اةبسطاح  اي اُن أ  م   أ ام اةغيم رأنُه يت تم رإي ان قوّ 
تم  ثال  أ  ا أوةئك اةذيد ال يقفا ون ُياهمون أ ام اةغيم  ائض ا ي ان   ُهم أناس أ مغوا نفوسهم  د   وتد 
اخل  و د كل   ا  يهم  د طاقأ  ةيبأوا  جمن  كب ماظ صوتيأ تقِّق رأإياح ال والقأ ةها أّلدا ال راهلل وال   اةد 

يدم خديجأ رصوظ  تحشمج وسط اةد وع  را ي ان!«  »  ا أت ل كال ك يا اّلقتم ود ا ي ان«  قاةت اةس 
نا ُ شج ِّأ اي انا أضا ت قائيأ: » ا ي ان يا سانتم نبأ  جانيأ  د اةخاةق وز  ووال   وحيق ا أ سكُت ّليدج

 م اةوقت ذاته ال  يفيُض ّلها وي  ا نسان ةيساوده وي   هم أ و  ال يستطيم ان اكها رِّأيه وحواسه وةاقه 
يتقاقض  م اةِّيم واة ِّم أ  وةيس وييقا سوى أن نفتح ت يِّا وأوةقا وقيوبقا الستأبال نذه اةهبأ اةتم ال ُتمى  
راةِّيد اة جمنم  وإال ة ا كانف قال  قذ األزل سيدنا وحبيبقا اة سيح "طوب  ةيذيد آ قوا وةْم يموا"«. أنهت  

يها  قدنشيد    ا قاةته ونم اة مأم اةُ سقأ اةبسيطأ اةتم طمقت راّلقا  اةسيدم كي اتها  وبأيقا ت يِّا نقام اة
سائيأ وإذا ّلقا ت يِّقا أصبحقا  م حضمتها اةضيوف ونم صاحبأ  ائدم اةحك أ واة ِّم أ  وإن كانت تفتمش  
األ ض وتيبس األس ال اةباةيأ. أ سكُت ّليدنا  مم أخمى وانخمطُت  م ركاح صا ت حا ق  وال أومف رِّدنا 

اةذّ حدث   أد نخيُت  م غيبوبأ ال وهد ةم ّلها  د قبل  وةم ُيفْأقجم  قها سوى تد ّ ونو ُي سك رأا و م     ا
أ ره وفأول ةم: »قو م يا أس اح  ني ا يا اّلقتم  ا أم اةسيدم خديجأ اة  اةباا  إنها تمفُد أن  وطم خاص 

ه  د أكل  وبِّد ذةك اذنبم  باإمم ةيقوم   إنم  تِّون ةحفيدتها  وال تقسْم أن تضِّم ةها  م اةُأفَّأ كل   ا تمفدُ 
أ ةه رِّد كل نذا اة جهون اةموحم اةذّ وشتجه  ِّقا اةيييأ.»   أ اك  م حاتأ  اس 
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ون وُت اةسيدمف خديجأ وي  أ ل اةيأاح ّلها غدا وقد ا  طا    م  قصدُظ  باإمم غم تم ك ا أوصانم تد ّ  
َّّ ون ُت رِّ ق اة  أن حان  وود اةسحو   وقدئذ ته   زُظ حأيبتم اة د سيأ وتسح مُظ رِّد ذةك  م واةدف

ووم تُت رِّد صالم اةفجم وي  غم أ تد ّ وصاحبه اةشيخ أح د ةقفتحف  د تديد  ائدم ن س آخم ود  
 والقأ ا ي ان رِّيوم اةخي ياح.

  م اةوقت وتدتُّه ا ُ قه كْيد  م اةتسبيح و ا ان  آنم تد ّ حت   أ سحف ةم اة كان وأتيسقم رجانبه  حاوال
ما ان   ذاته االط ئقان ويم  رِّد اةغيبوبأ اةأصيمم اةتم انتاّلتقم أ قاح ا  طا   أ  ا اةشيخ أح د  أد قال ُ فس 
ذةك ةه والقأ رك يأ اة شاوم واالنفِّاالظ واةتفاوالظ اةاي يائيأ اةتم وقِّت ّلداخل قيبم ووأيم رسبب زفا م  

أساس كل  تحول  بقم وي   امم ا ي ان  وقد وا أه وأي ده تد ّ اةسيدم خديجأ ةقا  نذه اةتفاوالظ اةتم نم  
 ي ا ذنب اةيه  حيث أضاف نو اآلخم قائال: »نِّم يا صاحبم  انها إجمم ا ي ان اةتم توتد رأيب كل  
انسان  ونم رحاتأ نائ أ ةي تارِّأ واة ماقبأ كم تق و رشكل صحيح وسييم  وفزنانف وفتضاوفف ودن   ا نا  

وبيد أغصانها«  »نل نذا يِّقم يا تد ّ أنقم ّليد يديُك ا أصبحُت اآلن إجمم ا ي ان  وأنا ا  كل يوم  وق  
مف أ؟« وأ بُت طاةبأ   واةسيدمف خديجأ أصبحتم تسهمون وي  نُ و ّ تحت تقاح اةسيم واةسالم واةموايأ اأُلسف

انسان يح ل نذه اةشجمم  اة زفد  د اةشمح وا يضاح. »ةيس ّلهذا اةشكل ت ا ا  اال أنقم أقصُد أن  كل  
ّلداخيه  واةتم تاون  م اةبدايأ  جمن حب أ خمنل ُتز ُع  م أ ض طي بأ وةيس  م أ ض تمناح  وزا ُوها يكون  
ُل وي  خيأه ّلهبأ ا ي ان أو اةشوق واالإتياق اة   ِّم ته  أ  ا األ ض  نو هللا وز وتل  ألنه وحده  د يتفض 

ُف  ِّق  اةسِّانم اال اذا استأم   يه هللا يا اّلقتم«  »وبِّد اةز اوأ تأتم  اةطي بأ  هم قيب ا نسان اةذّ ال يِّم 
اةحما أ  رغمض  ساودم اةشجمم وي  اةتقف س وتمسيخ تذو نا  م و ق اةأيب كل يوم أكثم  أكثم. وك ا 

الم  أ ا نواُؤه  هو اةد   واح تِّي يد يا وزفزتم  اةشجمُم رحاتأ اة  نو  اةش س أيضا  وإ س اةأيبج نو اةص 
واة داو أ وي  اةِّ ل اةصاةح  غيم نذا  إن  اةِّاةمف يكوُن  جم ن صحماح قاحيأ ال إمح  يها سوى سماا 
األونام واأل انم اةحا ضأ«  قال اةشيخ أح د ونو يقاُم اةم   قتاما  ق م  ا  ا أْن أسأةه سؤاال تديدا أو أن  

خالل  نون تد ّ وتِّأيباته نو وكذا حديثج اةسيدم  أتيبفه وْد والقأ اةِّيمج را ي ان ّلقاح وي   ا  ه ُته  د 
خديجأ أ قاح وتبأ ا  طا   وقْد اختمُظ اةحل  اةثانم تفانيا ةإلطاةأ  م اةحديث أو تاما   فانيم سبقف وأن  
ْققفا اةيها  ووييه قيُت: »و أا ة ا تفضيتم ره ويم   د إموحاظ  إنه ي كققم أْن أقول ان  ا ي ان ّلدون   تطم 

 أ وا    ذةك أن ُه نو نفُسه  سا  خي يائم طوفل  دف اةتحوالظ واةتطو اظ اةتم تتحم ُك ناخل تسم  ويم كا  
ا نسان  وقد تات ُل وتتون ج  يكون  صيم ا نسان اةسِّانم واةسالم األّلديفْيد  وقد تتوقُف أو تتِّث ُم  يكون  

حأق اال اذا اتحدظ راةِّيم   أنا  ثال  اذا كقُت   آةه اةضياع واةهالك  وإنم ألوتأُد أن  اةسِّانم اةخي يائيأ ال تت 
أ ا م  م أن أصبح ا مأم ُيقتفُم  د اي انها ويم  أْن أومفف قبل كل  إمح  ااة ذّ يحدُث ّلداخل تسدّ ونو 
ّْ ويم  أْن أومف  انيأ ا نسان   ةقم  ِّها اة  إجمم  أ ُل وتحو  يح ُل ّليد أحشائه ّلذ م ا ي ان نذه اةتم تتحو 

ده  ونذا ةد يتأت   ةم اال اذا ُكقت  تسي حأ راةِّيوم اةتم ت كققم  د ذةك: اةطب   واةفيزفاح و انيأ تس
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واةاي ياح واةمفاضياظ واةفيك  م  رِّد ذةك اةالنوظ:  اةطبُّ سيساودنم وي   ِّم أ تمكيبأ اةجسم وأوضائه  
 سوف تساودنم وي   ِّم أ طبيِّته  وكيفيأ و يه  ألنه نووا  ا يشبُه ويوم اة كانيك  أ ا رأي أ اةِّيوم األخمى  

اةقا فأ واةهوائيأ وكذا اةتماّليأ  و دى انسجام نذه اةِّقاصم  م رِّضها اةبِّض أو ال   م  حاوةأ اةتِّمف 
اة   ا يح يه  د ُتسي اظ أوةيأ وذ اظ وتزفئاظ و وان كي يائيأ وبيو اظ وأإكال أخمى  د تج  ِّاظ اة انم 

ةز د و صوةه  يه ووييه  ونذا كيه سوف يساودنم وال إك وي   ِّم أ  يه  وكذا أرِّانه وأإكاةه وتأ يم ا
اةاون ووالقته راهلل  ذةك أن  اة ؤ د ونو  م طمفأه اة  خاةأه ال ّلدَّ سيطمح أسئيأ و يأأ ود اةس اح  
واأل ض  وغيمن ا  د اةاوانم كاةمود واةبمق واةاواكب واةقجوم واةش س واةأ م. ان  األ م  يه  ايشبه اة   

  ا  حيأف اّلمانيم ا ي انيأ  د اةحيمم اة  اةيأيد ونو يجول سائحا  م األ ض اة  أن قال ت يته اةشهيمم  حد  
َّّ اةجيييْيد  هو اةطمفق اة   ِّم أ اةِّأل األكبم   أجيم "   أ  ا اةالنوظ يا سيد ونو يقام  م اةقجوم: "اجن جم سف

وأسما  أخمى ال حد ةها وال حصم  أةيس كذةك  وكل  ا ةه والقأ ره  د  الئاأ و وح و ام  و وح ُقُدس
يتج اة  كل  نذه االستقتاتاظ   يا تد ّ؟ أم ةكف قول آخم يا إيخم اةفاضل أح د؟«  »أّلدا   و ا ن تج قد توص 
اةمائِّأ  رأم ةقا اآلن ووي  ضوح إموحاتكج نذه أن تفصحم ةقا يا اّلقتم ود اةسم  اةاا د و اح ودم احتماق  

ل اةأيام ّلذةك غدا  حيق ا تاون ّليققا اةسيدم صو م ّليان«  »ركل   مح وسمو  إيخم أح د  ةاققم أ ض 
 خديجأ    ْد يدّ    يمب ا يكوُن ةها نم أيضا  أّ آخم«.

 

(6) 

 غيبوبة إكلينيكية 

 

و م اةيوم اةتاةم وانظج اةسي دُم خديجأ ُقبيل ساوأ ا  طا  رساوأ  د اةز د  وتيسُت وإيانا   
يخ أح د  بأيا حول اة ائدم  و تحقا تيسأ   انم اةخضماح اةطوفيأ  أ  ا تد ّ وصاحبه اةش  أ ضا   وق اةسج 

ا حكايتم  م اةفأيه أح د   قاةت ةم: »أظد  أنقم أومف اةقأاش واةد س راكما نذه اة م م  وحيق ا  وفُت ةهف
فا:  سبب ودم احتماق صو م ّليان  اةفتام اةاا يأ اةج ال واةبهاح!«. وقدئذ أإمقْت ويقا اةشيخ أح د وقال  تيه 
»سأكون أسِّد اةق اس سي دتم ةو حييتج ةم نذا اةي غز«  »أ فُد أو ال أن أس م  أّ أس اح   م رِّد ذةك ُأْس جُِّام  

و م    أيم اة تواضم« قاةت اةسي نا  »أوتأُد أن  اةسم  يك د  م نوويأ و ق اةص  دم خديجأ  ووأ بُت وي   ن 
احأ اةتم استخد ها اةفأيه  م ّليته  وأ ك ز رشكل أكبم وي  اةِّقاصم اةتم   أو نوويأ وون اةثأاا  أو اةأد 

ُن  قها و ق اةصو م    د يدّ   أد يكون  د اةقوع غيم اةأاّلل ةالإتِّال  وإذا ةم يكد  األ م كذةك  يتاو 
احأ أو وون اةثأاا  غيم نذا  أنا نفسم ةيس ةم أنن   امم ود    ال حتمف  م طبيِّأ اةشِّيأ اةتم أنتجتها اةأد 
و م!«  »نذا ايضاح غيم  كت ل اةجوانب اةِّي يأ وزفزتم أس اح  أْم تماكج نسيتج أن ه  سبب ودم احتماق اةص 
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قأ  د ن تمك اة د سم  نذا يِّقم أن ه   أ سبب آخم ةيست وحدنا صو م ّليان اةتم ةم تحتمق  ّلل كذةك و  
ه نذا استحث   و اح نذا األ م«  قال تد ّ ونو يحاول اةوصول اة  اةجواا اةصحيح  وحسقا   ِّل  ألنه ّلمن 
يدم خديجأ وي  اةحديث رشكل أكثم وضوحا وفسما ذةك أن ها قاةت ونم تستدوم رِّضا  د ا إا اظ   اةس 

ا اّلقتم أس اح أوم كج ُ ذ كقت طفيأ ال يتجاوز و مك اةخ س سقواظ  ةأد كانت  د اةز د اةبِّيد: »أنا ي 
اّلقتم اةوحيدم تأتم  م م  م األسبوع ة ساودم واةدتك  م األو ال اة قزةيأ اةابيمم  وكقُت  د حيد آلخم  

صبحُت أسهُم  أ ا أها ة قزةام    ا س ح ةم راةتأما  قك أكثم  أكثم   أد أصبحُت ر ثارأ أم    انيأ ةكج  وأ
وي  إؤونك اةصغيمم واةابيمم رِّد ا  أْتُه واةدتكج  ْد تِّيأكج اةشديد ّلم  وتغي مظج اةاموف و م ظ اةسقون  
سمفِّأ  وتزوتتج اّلقتم واضطم ُظ ةيمحيل  ِّها اة   ديقأ أخمى  و قذ ذةك اةحيد ةم أ فكج اال رِّد أن  م   

أ اّلقتم   ا يأا ا اةث انم أووام  و م ذةك ةْم أحاول االقتم  اا  قكج  خو ا وييك  د اة فاتأم  وكذةك  د قص 
اةحزفقأ اةتم ون وتج اةحيام وزوتها رِّد حان أ سيم  مووأ  واكتفيُت رإ سال رِّض  أماح حيقا اة  ّليتك كي  ا  
اقتما إهم   ضان. واةيوم وبِّدف اةذّ  أيُته  قكج  د قوم إخصيأ وإباا ووقفوان وذكاح وسموأ ّلديهأ   

 ّو ةكج كل إمح  وأخبم تد ك وصاحبه ود سبب ودم احتماق اةصو م واةو قأ: ان  أس اح كثيمم  قم ُظ أن أ
اةصالم وي  اةقبم  وآةه  وةأد س ُِّتها و أيتها تفِّل ذةك  قذ طفوةتها اةبِّيدم  وإنم ألظقها  ازاةت كذةكف  

أن تحمقه اةقا  وصاحبه  د  وأنتم تِّم ان تي دا  ا ةيصالم وي  اةقبم  د  وائد  وفستحيُل وي  تسد أّلدا 
اة صييد وي  اةقبم  واأل ُم ةيس ةه أيأ والقأ راةموحانياظ أو اةاما اظ  و ا اة  ذةك  د قبيل اة ِّجزاظ  
وإن ا األ م حأيأأ وي يأ ةها ا تباط قّو رِّيوم اةطاقأ. واةذ كم وبم اةصالم وي   سول اةمح أ يوة ُد طاقأ 

اكم وحوةه وباةتاةم  م كل إمح يي سه  ونذه اةطاقأ نم  د نوع ))اةبمن أو ناةأ نو انيأ وجيبأ  م تسد اةذ
الم((  اةتم ّلها حفظ اةمح د اّلمانيم )ع( وأنجاه  د نيمان اةق مون  وإنم ألظد اّلقتفقا اةيوم قد ّليغت  واةس 

يم   أام اةبمن واةسالم اةذّ نو أساس اةِّشق  ونم  د راا وشأها نذا  أصبحْت تفيض راة حبأ وي  اةج 
وإن كانت ال تِّم هم  وباةتاةم تتحمُك نحونم  د واتب اةِّقايأ واةمح أ وكف  األذى...«  » صدقتج يا سي دم  
نا   خديجأ  ال أومُف كيف  اتقم نذا األ م  ةاد يبدو أن كج تِّم يد أس اح أكثم  ق ا ت يِّا  أكثم  د تد 

ُه تد ّ  وةْم يبقف  م وأكثم حت    د ت يم أنيها«  قال اةشيخ أح د  م اختف  تسدا  و  صو م  واختف  رِّدف
اةغم أ سواّ وخديجأ  وبِّض   د آياظ سو م اةحديد كقُت أس ِّها قان أ  د رِّيد. أتل   د  كان رِّيد  
يبدو كأن ُه ّلئم وأنا نائ أ  وسطها. ال  ةْم أكد نائ أ  ةأد كقُت  م غيبوبأ اكييقيكيأ نا ْت ة ا يزفد ود 

 ُظ رهج  د أحداث  ّلدحا  د ةأائم راةشيخ أح د اة  أن ظهمظ اةسيدم خديجأ ةم  اةِّشمفد يو ا. وكلُّ  ا  م 
يكْد ةه أي أ صيأ ّلواقِّم اة ِّيش  وإن  ا كان تجمبأ  وشُتها وأنا   دنم وي   ماشج اة مض  م ّليتقا طييأ  

انْت    واةذّ كانف آنذاك ر ديقأ أخمى غيم تيك اةتم  أيُت  يها اةق و   وك1982إهم   ضان  د وام 
واةدتم اة  تانبم تبكم ةيال ونها ا  أ ا أّلم  اان ال يكفُّ ود تشغيل إمفطْم سو تفمج "اةحديد" و"طه"   
 حتا ا  نو واألطب اح  م سبب نذه اةغيبوبأ اة فاتئأ  واةتم أ أُت  قها رشكل  فاتئ أيضا حيق ا س ُِّت 
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قف  قجيدف وفاْةُ ْؤ ج قَّاظ  تفْجمجّ  اةُ مت ل يأول: » يفْومف تفمفى اْةُ ْؤ ج م ُرْشمفاُكُم اْةيفْومف تف انجهج بجأفْي ف ْم وف يهج اظج يفْسِّف  ُنوُ ُنم ّلفْيدف أفْيدج
يُم«.  ْوُز اْةِّفاج ا ذفةجكف ُنوف اْةفف يدف  جيهف اةجدج اُ  خف ا األفْنهف   جد تفْحتجهف

ةس اع   محْت واةدتم رِّونتم  د سفّم اةغيبوبم كثيما  ال سي ا وأن ها كانت قْد ني أظ نفسها   
مظ كل  إمح استِّدان الستأبالج اةُ ِّفز فد أيضا. اال أن  وونتم قيبْت كل  خبم  وتم رشكل نهائم   حض 
اة وازفد  وكقُت آنذاك أّليغ  د اةِّ م وشم سقواظ  وةم يسبق ةم أن  أيُت تد ّ أّلدا  ذةك أنه تو م سقأ 

اةسيدم خديجأ  اال أنقم أومُف تيدا   واحدم رِّد والنتم  وال أومُف حت    د يكون اةشيخ أح د وال حت  
اة ديقأ اةتم  م ْظ  يها كل  األحداث اةتم وشُتها  م غيبوبتم  وكذةكف اة د سأ؛ ألن ه ا أصبحتا  ِّا   ِّال 

  ديقتجم اةجديدم و د ستم رِّد خ س سقواظ  م ظ وي  حياتم  د واقِّأ اة مض واةغيبوبأ. 

  وال حت   ةي أم بيد  د أنيم   أد تِّي  ُت راكما أن   ةْم أ وج ةييوم إيئا ود تجمبتم تيكف ألحد   
أ اذا كان ةه والقأ راةتجا ا اةِّم انيأ:  تيكف كانت تجمبتم ةوحدّ  وكلُّ ن وسها   ا ُكل  إمح ُيموى  خاص 
يُد كان حأا تد ّ و أا  ة ا كانت تحكيه ةم واةدتم وقُه  د أوصاف   اةخي يائيأ كانت ُ وت هأ  ةم  وذاك اةس 

 ح وكما اظ  أ  ا اةشيُخ أح د  أد كان إخصا  آخم ةم ياهم حأيأأ  م حياتم اال  م تيد   م م حيق ا  و ال
ّْ حيق ا كقُت  م اةسقأ األخيمم  د اة محيأ ا ودانيأ  و م م   م اةمفاضياظ  أ وي ُت أنه زوُج أستاذتم ة ان 

تيد  وال أظقُّه وم قجم  واحتفاُت راةسم   حيق ا ّليغت اةتسِّأ واةِّشمفد  د و ّم  وةأد وم ته  م كيتا اة م  
 ةقفسم. ةاد  اذا ود اةسي دم خديجأ  ْد تمانا تاون؟ 

 

(7) 

 براءة

 

بطج ك فا كانْت   اةسي دُم خديجأ أي ها األحب ُأ األ اضُل اةامام  نم تجل   ْد تجي ياظ  وحم  راةض 
ّْ  مك م  أ دا  ةِّأيم. أ  ا اةشيُخ أح د  قفسج سُّ ُن أ ا جم  صو ُم تد ّ تفجف ُز اةمغباظ اة كبوتأج اةتم كانْت تتيو 

رشت  األةوان واةصفاظج  وتفِّْمجُض ويم   م كل ج يوم  ُ ْياا  وتانا  أكوُن أنا اآل مم واةقانيأ  يهج. كيفف ذةك؟  
ُمنا ةييوم أّلدا  ألن   وأيم   األ ُم رسيط ةيغايأ؛ اذ يبدو أنقم تِّم ضُت  م صغّم ةصد أ  انفِّاةيأ   فا  ال أتذكَّ

 ّْ ا رشكل  ُكي جم   د أ إيفج اةذ كمفاظ  ةاد ال ّلد  تاوُن ةها والقأ  ّلتحصيل اةد  س واةتِّييم  أ هف حف اةباطد  فسف
أنقم كقُت أ امف صد أ ن ِّتقم اة  طيبج اة ِّم أ ود طمفق اةد خول  م غيبوبأ اكييقيكيأ حشدُظ  يها ُكل   

و  اة ث يُتها راةص  تم أحبُّها رشكل  أكبم وأو ق   اانتج اةقتيجُأ أنج استدويُت صو مف  قواّ اةفامفأ واةموحيأ وتف ف
يدم اةقو انيأ   يدم خديجأ  واةتم ياهُم  د اس ها تيي ا  أن ها ُ مان أ ةحبيبأج قيبم اةِّشأي أ اةس  تد ّ  وكذا اةس 
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ا أن تاهم  م  زوتأ نبيقا  ح  د صري   هللا وييه وسي م ووي  آةه اةطانمفد اةطيبيد. أ  ا وكونم أ نُظ ة هف
سفّم اةغيبوبم وي  إكلج ا مأم  ُ سق أ  أةبسُتها األس الف اةباةيأ وأتيسُتها األ ضف   ذةكف ألن م كقُت أ فُد أْن 
ا  ِّق  أن يتمكف ا نساُن كل    فاظ نفسم ألوي  فها اةتواضمف  م كل  اةحاالظ واألحوال وفُأْ هج فهف أضماف ّلهذه اةص 

و  واألإكالج وإْن كانْت نذه األخيمم تسِّ   إمح  وُنوف  م ق  أج اةثم  اح  و ِّق  أْن يْستْغقجمف ود األةأاا واةصُّ
 هموةأ  اةيه  د كل  صوا  وحدا ُكي  فا أ ِّد نو  م انا م ظهمه ةها   ال اةشباُا يدوم  وال اةج اُل وال  

كمف  بج كف ذو اةجاللج وفا ج ْته  ف فْبأف  وف حأ  وكلُّ  فد ويفيها  ان   وف  ام . اةص 

يدمج خديجأ كانْت  م طفوةتم ُ ِّي  م األكبم  ألنها ةأ قتقم أإياح    وحم نذه اةتم ظهمْظ ةم  م صو م اةسَّ
ُننم راةِّديد  د اةقصائح واةوصايا ونحُد وي    أ دُظ  قها و ازةُت اة  اةيوم اةاثيم  ال سي ا وأن ها كانْت ُتزو 

نْت تأوُل ةم  ْد خالةها حمو ا  رأيْت واةأأ  م ذنقم  ز بيأ ا  طا   م ّليتج اةطفوةأ اةأديم  وصايا كا
انُم ك ا ييم:  وكأنها نأش   وق اةحجم أ صُّ رِّضها أ ا ُكم أي ها اةس 

هيقفها   -  »ال ُتأفب جيجم يدف أحد  أّلدا   وإي اكج ووبا اظ "سي دّ" و"إيخم" و"أستاذّ"  اال  اذا كقتج توت 
ْ تج  يهم ُخُيأا   حسقا  ظانما  ةيق اس كانف أو  خفيا   أو اذا كقتج تضطمفد اة  استخدا ها   ألإخاص ُ ِّي قيدف توس 

. غيم نذا  ييس ألحد  وييكج سيطأ وال سيانم أو    د رااج خيق حاتز و اصل  ِّقوفْيدج ّليقكج وبيد ُ خاطبكج
ةزُل   يهج اة ِّاّلُد واةاقائُس   شْيخأ وال أْستاذيأ اال  خاةأك  بُّك و ب م و ا  اةِّاة يد   سيأتم ز ان يا اّلقتم ُتزف

واة ساتُد  وُفْأتيُم اةفأهاح واةشيوُخ واةاهقأ واألحبا  واةأساوسأ  د تذو نم ك ا تُأتيُم األضماس اة مفضُأ  د  
د ج وا نسج اةتم كانت قارِّأ   اةيثم  اة تِّف قأ  وتقفضُح اةقوايا واةسمائم  وتسأُط األققِّأ  وتخمج إياطيُد اةجج

  أ  واةتونيأ واةبطمإيل«؛ تحتف اةجيبااج واةِّ ا

مفقج    ا نجا  قهم اال  اةأييل    د ةْم ُيففم طوا  م كتاا هللا وال  م وتمم   -  »اي اكج وأصحااف اةخج
ْهد   وإن  أكثمُنم ةيحق  كا نون. وال تجزوم   دف ةغيمج نؤالح  جد وف نبي هج  وُنم ُيِّد ونف وي   ؤوس األصارم  و ا ُوتج

صون وفحتاةونف وييكج  وففسمُقونف اةحمفف  د وال تخا م  قهم أّلدا  أل نه سيأتم يوم يطمقونف  يه راركج  وفتيص 
هب وإواظ اةقحاس اةذّ ز وُه   ّليد يديكج  وفماوُنونكج وْد نفسكج  حيقئذ  ا وييك سوى أن تشحذّ ُكل  اةش 

وز نم ةكج وحدكج اةخاةق  م صد ك  وا ت جم ره ُكل   د يفا ُم  م أن يحوم حولف قيِّتك و ا  يها  د كق
يد   ال كقتج  قهم يو ا  وال ستاونيد أّلدا «؛ . وأفْويجقجم ّلماحتفكج  قُهم اة  يوم اةد   نونا ود غيمكج

»اي اك وبااف "اةشيخ واة مفد"   تيكف نو ا أ اةداخل اةيها  فأون  واةخا ج  قها  وؤون  وكل   فْد  - 
 اتت ِّت  يه كيتا اةصفتان   ُهو ا  ا واقف   وإ  ا ُ ْقبطح  ُ ستسيم    يها ا  ا  اول  وإ  ا  فِّول  ره  و   أف  قُهم  دج 

ال حولف ةُه وال قوم! ان ُه غسيل ن اغ  ست م   م كل  االتجاناظ:  األ ااُ  اةيوم  اويأ   واةقاُس ُ ستيأون  وقف 
يد"  اول  و"اةُ تدي د"  فِّول ره  واةسيا م مج اةغفيأ ُيفُِّل ّلهم كل  إمح  و"اةد  سأ  اويأ  و"اة واطد"  فِّول أسج

ره  و"اةشيخ"  اول و"اة مفد"  فِّول ره. وكْم  د إيخ يح ُل وصاه وففُِّل ّلها  ا يشاح  م تي يذه اة مفد. 
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وفا ةيِّصا! كل  إمح  يها يا اّلقتم   هم اةحي أ اةتم تسِّ  ّليد اةقاس تقفُث ُسم  اةطائفيأ حيقا   وُسم  اةتافيم  
يد نفسه واة ِّتأد  وسم  اةتفمقأ واةحموا اةهوتاح ّليد أنل  حيقا آخم  وُسم  اةت ييز ا ةِّقصّم ّليد أّلقاح اةد 

تفكج  د كل ج نؤالح«؛   اةتوحيد  م كل  كان.  اةحذ  اةحذ  يا اّلقتم  وال تقسم أْن ُتِّْيجقجم  م كل صالم ّلماحف

فُد أن يكونف  »اي اك أْن تاونم  د أنل اةطمفأأ   تيكف طمفق ال  خمجف  قها أّلدا  ونم ة د ُيم  - 
ُأ   ةُه األتباع واةج انيم اةِّمفضأ تصف ُق ةه  م كل   كان  أ  ا أنتج يا اّلقتم  طمفأتك اةوحيدم نم ُخوْفصف
ْل اة  قوم  وال اة  إِّب   وإن  ا اة  كيقونأ واحدم   نمف  وح  وُ مفُدكج األوحُد  يها نفُسك  ألن كج    د ةْم ُيْمسف اةم 

 نفُسك   إذا أنتج نجوظج  ْقها   طوب  ةكج ر ا ال ويد   أْظ وال خطم وي  قيب رشم«. نفُسكج  ُ مَّ نفُسك   مَّ  

نِّم ةأد كانت وصايا اةسي دم خديجأ كثيمم و تقووأ  وةيس نقا  د  جال ةسمننا كي ها  وفكفيقم أنقم حيق ا  
كبمُظ وأصبحُت ا مأم  أكثم ُنضجا ووويا ر ِّانم ذاك اةسفم اةغيبوبم اةذّ  أيُت  يه اةاثيم واةاثيم    ا ال  

ص  إِّّم وقصصم ونأدّ  ذةكف أنقم تتسُم اةاتُب ةحصمه  حمصُت وي  ا إا م اةيها  م أكثم  د ن
أصبحُت ك ا سبقف وأخبمتقم صاحبتم خديجأ "كاتبأ" أو نكذا ُيأاُل وق م  و م اةاثيم  د األحيان يس  ونم  
ُه أيضا  رِّيد اةت حيص واةتدقيق  م ز د   و يأ"  ونذا أ م  آخم يحتاُج ةبحا   د اةحبم ألواةجف راةااتبأ "اةص 

االتت اوم وغيمنا  د اةتأقياظ األخمى اةتم سيبتج اةقاس وأوةهم وأ واحهم  اة ِّيو ياظ و واقم اةتواصل 
وقانتهم اة  ُسُِّم تديدم ةهُبها  د زتاج سائل. وإضا أ اة  نذا  وقبل ختم نذه اةمحيأ اةخي يائيأ أحبُّ  

ّْ نْل يت ت ُم ا نسانُ  ه ّلقفسهج؟ أ وال اآلتم: نْل ي كُد ةإلنسانج أْن ُيِّي مف نفسف رأد م وي  اةتطو     طمحف اةس 
ل واةوصول اة   دا ج اةِّال واةيأاأ واالنتباه ّلدا م  ْد ُ ِّي م ناخيم يسكُد  م قيبج كل ج  من  وي   واةتحو 

 حدم؟! 

ها اةخاةُق  يه   إذا أظهم   وحم    هو تيك اةق س أ ا ةهيأ اةتم نفخف اخيم أو اةم  أتل  ي كُقه ذةكف  أ  ا ُ ِّي  ه اةد 
م رأائجها  تون جأ  ّليد توانبه   إن  هللاف يبأ   أي ا   يهج وال يغان ه أّلدا   وفختاُ  ةُه اةطمفقف  غبتفُه اةأوفأ  

نيا رأساةيب وديدم تتقاسُب واةح ض اةقوّو اةذّ ُتبجل   يد واةد  ّْ ويوم اةد  ُه  دَّ اةحمف  أ ي  ف اة قاسبف ةُه ةُيِّف
 ا يكوُن اةتدخل ا  ا ود طمفق األحالم  أو اةخيال    قه  وكذا خا تفه اةصيصاةيأ اةتم  قها ُخيجق  وغاةبا

أو األسفا  اةغيبوبيأ  أو ا ةهام  أو اةوحم  وإ  ا ود طمفق اةتجي م اة باإم  وتجا ا اةحيام اةتم ال حد  
 ةها وال حصم: كلٌّ وي  قْد  وزف ته وقو م إخصيته وُويو نج  ته. 

 
 د. أسماء غريب

  قيمة في إيطاليامغربية م  ةأديبة ومترجمة وناقد
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 جّداً  قصيرة صقص
 وقصص أخرى  الورد ال يموت

                 
 القاّصة التُّونسّية سماح بني داود                                                

 
تأد ت  قه راكيأ غيم صا خأ ةتونوه وناوا أخيما  تيست تحدق رجثته اةبا نم وويونه اة غ ضأ. إفانه  

تبيقه وقد  اح  قه  فح  اةو نيأ ةم تاد ّليضاح كشفاه  يت  كانت تتحمك تمنن اس ها رص ت  قبيت 
 اةياس يد. وقفت  وقف  بتس ا كس اح تز ع األ ق و نا.

 مواعيد مجهضة 

 أتتيذذيد ةِّب اةشطمنج وي  طاوالظ أنهكها اةخذالن؟  
  ازةت تجهضيد اة واويد  تتيِّث يد  وتتبِّثمفد رحفم   جوتأ األتمبأ؟  

 .ستحيأيد نون حساا  نون ان اك ةأواود اةِّد 
ستحيأيد رأتقحأ  د اةتبد تم ِّك حت  تبتس يد ةيقصم وتِّانأيد غي تك اة اطمم  سوف تِّتمفك نس اظ  

واةيا واةيا حيث اةوحدم  حيث ضياع كيانك صيبأ ت زتك رك  تخيطك رأباا وا فأ  د اةبهجأ  ستحيأيد  
اة غمو ق ّلدم تيك اةِّيون اةباكيأ  نا م حبيبتم ضاحكأ وسأنام راكيا كي ا  م ظ وي  ضفاف  وودنا  
األخيم  سأنام راكيا كي ا تذكمظ وودك ّلل وويدك حيد أقس ت وي  قتيم ُقبال   أتيتقم نحما وي  ظهم  

 اةغياا.
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 سنبلة ليست للحصاد

ّليد  اة   يوصيها  كانا تصيد  اةحا الت   حط أ اة   اتجهت  ن حي وةي أ اةييل إفاه  ن   نال قد  راةفت كان
 حفات واناته  تأاةيده وبِّض تفاصييه  قذ كانت  طفيأ ال   ماش ةها غيم حضد تد ال ي ل اةحكاياظ. 

  صا ت  كر ح م اةداخل.  يحرةي كأرح ن   و ا  توحأ  ا ذ واةن   وادتها  رغي وي   اّلتأ األإتار كانت  
. ةيس سوى كو أ  د اةضجيج ناخيها؛ قماّليد  ماق   واسم نجمم وي  غيم  ماة عتاد  تيّلته  نه سيبت 

 إذا  رأسها   ِّت  ختيفا ةو نم ق ح صفماح .  يحار  قتستنإ تقّليها حفنأ اب راةت ن تغمف  نزةت  وودنا. 
 أصارِّها سقاّلل تفم  د  وسم  اةحصان! ت رفتنا يصا حها      دَّ يدهأ ا هايأف ره  

 
 العنكبوت  رجل

  كان    ا  رأد   ة هاؤي  وق ها   نةم يك   ة ذاقها  تتيهف  أ و أ   م  رغرأ  أحضانه   م   وارت ت   راةنه   ياه  إأ ت 
  .أنو أ ن   ةديها ّل ا  الرتراطه يختيها

 ..   طفل  حةركا  تعإأر   تست م   رةيإت  تسجد   و  اةشوك  تالطف   رهزاة  ريأها  ن    تسأم  ح اة ا  تقّل جل   احت 
 .  اة طم مّلر خ طيم رِّش

   كت ل   رغي  رق   ضفأ  اة   ساّلحأ  نوزت   ازاةت    ّلدايأ   رال  صراحات   تصيد   نوز اة  عترأ  وي   زتأف   ازاةت 
 ؛تةده تإأأات   وي  اة واسم رّلحّل يكتب   و ازال ! األ نيأ طفيها حيث 

 !  اةعنكّلوت  رتل أنا 

 يهاب  ال صةب   اةقهم رةحت أ ا أصّلحت  ؛االنتصار ضحكأ أطيأت   ة را ّل نع خيطها فصةت 
 !!! راألواصي

 
 سماح بني داود 

 كاتبة وفّنانة تشكيلّية من تونس
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 على سبيل الكبرياء

         
 الشاعرة والقاّصة نرجس عمران                                     

 

نقاك يوزع ناماظ حيمم غا قأ راةخوف   اةغم أ  د قهم ييوذ تانب ا قصي ا واحد كلُّ  األا    تا م  نقا وتا م  
ت أ اا   أو حيمم  ا   م  كقه يجيب رِّض  ال حه اةطبيِّيأ اةتم نمبت  قه وقوم .  ب ا خوف   أو تشت  

بحأ اة   ا  رأيق ّلدا تيي    م  نواح  صحوا ّلتوت   تاح ت قم  ب  ا  طبأت وي  أنفاس اة كان أ تم ّليد   م  اةسُّ
 يده تاان أصارِّه توتم حباتها.

 ةو ت قحهم كل  ا ت يك  د سكيقأ وط أنيقأ   رِّطف ّلمأ أ تونُّ   هم يم ّلتفُّ  احت تقام اة  اةج ا نم ...أ   

 ذّ يجثم وي  صد نا يطبق وي   وحها. نب ذةك اة   ا احساس راةذ  .  ب  ئا  ت يك  قه ا إي ها ةألسف الةاق  
د  وحده  ني   سوى ويون اةج يم اةقاطأأ وتال    م ود  قا سهاهيق كم ال يتأخ  يجِّيها تستجدّ  ح أ اةش  

قمفب راةيأيد  وةاد   ه األسئيأ رغيوم  تقتام نطوال  ؤ م  م اة كان خقأه اةص ت وةبدظ س ااةهاتف اة تاي  
 أتيبونم . .. ا  أغيثونم نيَّ   ل تمأتهم  يِّيده  د تديد يتوس   ت  وكيف؟   ا يكان  يقهم  نيقه حت  

 أن يجيب . يجيب أو يون   ّح ا  د تم   يفِّل  ةاد وبثا  

نفسه رفسحأ إمون تِّقيه حأيأتها نموا واضح  د ةحاأ  تداوةأ وحدث  اند. ال أحد  قهم  اةال يشغل 
ةو    ونم تون    يون أن  يكون أ ضيأ ةهطول يأيد قد يكون تا ا    قد يكون نا ِّا   قد يكون  ..   قد يكون ..

 أيل رأّ   د وبأسمع وقت. نذا اة شهد اةثَّ  أنهْت 
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    طها   شُت نذه اةخُ مظ أن     ةأد تذك  مظ  إيئا  ن  أط  تذكَّ اآل  اةهاتف ةذةك   ْت خطانا  تمننم   راتجاه
  ! د قبل ةاد أيد؟

وغيم   احبأ اة تقا مم  اةغا ضأ اةشَّ  قأ  قه ة  ذاكمتها رِّض اةصو  اة  زَّ انِّم  م  قام اةبا حأ  وانْظ 
  فهو أ.  اة

 .  وتصبح صو ه أكثم وضوحا  .  الحم اةحيم  م ذاكمتها أكثم  أكثم. ظ  ا اقمبت  د اةهاتف أكثم تبيو  كي  

 نيد. ونو ذاته اةم  . ه ذاظ اةهاتف .نِّم ان  

 نم اة متِّشأ.  اوأ ّليدنا اة تمن    ِّت اةس  

  .نِّم : قاةت رصوظ  خا ت  متِّش  أةو

 حأيأأ.  تم تيبت حي ها اة  أ ض اةواقم وتِّيتهناتان اةاي تان   أط ن ا  حوى اة حان أ اةَّ 

اوأ  يتح أ رأذنها  كانت كا يأ  ةتشخص ويونها وتجفل  م  كانها ةبمنأ       تم أرأت اةس  وانم اةأيييأ اةَّ اةثَّ 
ّلهدوح تشوبه صالرأ وبأس     ةتفتْت اةيهم ت يِّا  ا    ت ا انتها أن طغت وي  اة وقفث ا ةب   ركل كبمفاح وحزن 

  ال تأيأوا رِّد أكثم  ائم ..كفاكم تمقبا  أوز     أ يهما  د يدناوقد ّلد   دا  أن ت سك اةهاتف تي    ونم تحاولقائيأ   
 . احاةيوم  احتضقته اةس    ه زوتمان    .وا وقام وبح اةوتل اُّ . نتاا  تام  د قيد االحمَّ 

 

 نرجس عمران

 كاتبة وشاعرة من سوريا 
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 نصوص سردّية

          
ورّية الكردّية                                       فدوى الكيالني الكاتبة والّشاعرة السُّ

ل أ ضم اة   أبمم اة ديقأ كأوَّ   ق كطائم  م إوا وهاأحي ج   وحة  نيمك اةم    انل سأوون  انيأ اة  اةوطد 
م  نل  ازةت تتذك   أساةه:. توسل اةحا س أن يفِّل ذةك كل يومأأضم اةو ن وي  قبم أّلم و    ا أقوم ره

أغ ض  . إجمم أّلم ...اةشجمم ذاتها أسأم إجمته ّليدّ ... ال تسهو ود  واويدنا  م أّليهااةطفيأ اةتم 
أنمع    أ كض اة  إم أ أ م ...أتيس  يها ....  أتذكمه خا ج اةصو م اة ِّيأأ  م ّليتقا اةابيم  ويقم ّلمنأ ...

ة   ا...أستجمنا  ت ا ا  وأحضم  قجانا اضا يا  اةثا تِّم ه أ م   اة  يد أ م أقبيها قبل أن أود  قجانم قهوم
وتوه اة ا م اةج يييد     سما اةِّصا يم اةِّائد ةيتو   أتا ل اةس اح.. اةأ م ...  حيث اةذكمفاظ ...واألةم واأل ل

 .  أغسل ن ن اةطمقاظ  د كواّليس اةأاتل أ ضم  م أنل  ديقتم ... ...

 مى؟ أنو حيم تُ 
 ؟ أنو نذيان تمى 

 ونل سيِّون كل ذةك؟
 *** 

 ت        ت  يقتهم نذا اةاالم  ال تزال تسأل اةجيمان:   أ ام راا نا نا  وي  كمسيها اةخشبم  أ م اةتم تجيس
 ؟!كيها رِّد أن  ضوا  م اةجهاظ    يِّون  ماخ وشم

 ةم تسمننا وييقا رِّد.   وقصص   د زبيب  أتهم ةقا  ا خب  كم تأد ج   وال تواا  وتسأل  ا تزل تسألأ م ة   

 *** 
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    قما تيك اةمائحأ   تحط وييه اةِّصا يم.   م انتاا ّ   اليزال كمسيم   اة حاصم راة وظ  م اة كان    إم أ أ م

  أيق ا كقت. اةمائحأ اةتم أويش ّلها

 *** 

كانت إم تم  .  وا فخ كيها  تداخيأاةتَّ    ا فخان  تداخالناةت     االسم نو ذاته   ةم أتم ذةك اة كان  ِّم اة  نقا
ماا  ائحأ اةت    اة سا أ واحدم  ها تختيف ود إم أ اةيومان   .. يشبه رحما  ر ا   أ آنذاك وي  ذةك اة كان طي  

كالنا     كل إمح  تشاره   أأ نفسهااةيوحاظ اة ِّي     اةفقاتيد نفسها    اةأهوم نفسها   اةطاوةأ   اةامسيان   تختيف
 ...... كالنا نقا  نقاك

تيست  ِّقا وي     ا أتقا  م اةطائمم ..  نحمتقانا و احناأ  ساحأ ز قي    هفأ  أ  ساحأ ز قيأ تختصمنا اةيَّ 
نقاةك رحم    نقا رحم  ختيف. ها اآلن  م نذا اة أه  ُ ناو ج . غمفبأ نم األخمى  نزةت  ِّقا ..  اةامسم

اةحديث اةذّ   م  أ إمح ةم يتغي    يت اة  وتهيقااةتجاويد تسيَّ   طِّ ها  ختيف  اةأهوم نفسها. آخم
 ..   م أخمى  م    قبل أن نِّونف    ذّ يقسكب كاةِّانم وي   ا كتبقاهاةفقجان اة     تم نستا يهااةضحكأ اة     نستا يه

 نستحضم اة سا أ ّليد ذةك اة كان اةبِّيد ونذا اة كان. 

 *** 

  أإا ظ اةساوأ اةيك. والنم وحاضما  وغدا    نطيْت  م كتاّلم ز قا  نو و م حي م  أإا ظ اةساوُأ اةيك
  أإا ظ اةساوُأ اةيك.  قت يأ اةيك وآييأ ةموحك ..  رانئأ رك  وأنونك  حطاظج ةأاح حُت أتتبم وأمب ك 

أإا ظ اةساوأ  . .  وظييت أسمُع وي  ايأاعج أصارِّك   أإا ظ اةساوُأ اةيك.  كقا اال قيد ...  نامظ  م ةوحتجها
ز د  أإجاُ ه    يا ةه  د ز د إاسم  وحتَّاك ا تس ت ذاكمتم  قذك  وأخمى  متبكأ ّليد خطوم وا أأ  اةيك

كأنقم غي ُتك     ز د  أصبت  يه رك وة ا أّلمأُ    ز د  ةم يشغيه أكثمف غيمنا   ز د  ةم يشكيه غيمنا    ائحتقا كالنا
ز ُد واةق وي     ةه  د ز د ز ُد يا   وس اؤك  وأنهاُ ك وأإجاُ ك أنيُم  م ّلما فك  اإاحْظ ظالُةك. ذاُتها

حيُث اةساوأ     ونحد نِّيُد و ا تها  د تديد .  ود  سائيجقا تيك.  األصل ..صو م  طبق     أنداّلم ووي  وتهم
   أغقيتك اةتم أغقيها   أغقيتك اةتم أغقيتم  حيث اةساوأُ تشبه أغقيتك  حيث اةساوأ تشيم اةيك  تشيُم اةم

تشيم  حيث اةساوأ   حيث اةساوأ تشيم اةم  أغقيتم اةتم ك ا أنفاسقا  أغقيتم اةتم أنت   أغقيتك اةتم أنا
 اةيك.

 *** 

 د وانم    أن تحمق أتقحأ اةفماإاظ  ا  د وانم اةقَّ    د كقت تماقص  م تيك اةيحاأ نل كانوا قمبك؟
.  ّليد إجمم اةبيت وسأف اةبيت اةتماّلم  د وانم اةح ام أن يطيم  اةحيم أن يأتم  د نون تواز سفم
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.  أحد  قا ةم يغب     حاضما  وكقت  كقت . اةو ون تقس   ائحتها وي  ن ج اةبيت اةابيم  اة الئاأ تصطف
  وكقت اةشا ع  كقت ّليتقا اذا ....  ةم تاد طائما  خما يا  . أ فاإك تقا مظ   نوحا  نوحا  كقت تذ ف اة سا أ

 م.وكقت ذةك اةاتاا تحت اة خد   كقت كل أصارِّم وقد اةِّد   واة ديقأ واةحم واة د سأ

 *** 

 إلى أبي وأمي في يوم ميالدي

كانت  م  . نو سيد اة كان كيه  نحمتها تبل إا خ  ّلدأنا  د قطمم ندى واحدم  اةيومكان ذةك  م  ثل 
    صيتقا   أتيقا كل إمح  د أتيهم. رشم ظا ئون اة  اةأصائد واةحيام  سهول وطش  و مايا  انتاا نا

ةتبدأ   تيقانانؤذن ةيز قأ اةتم أ  قبل أن نِّون اةيوم اةيقا وي  إم أ إباكقا كمائحأ اةغا نيقيا سقواظ سمفِّأ
نؤذن    ونحد نستشِّم اةا أ ذاته أقم نا ذةك االنشطا  اةابيم   ت ا ا    كان ذةك  م  ثل اةيوم.  د تديد 

ن ا ةقا    ن ا ةقا ...   قيبا  واحدا     تشبه  وحا  واحدم   حت  تبدأ  د تديد   أن تقشم وبأها  ةيأمنفيأ اةتم أتيقانا
ن ا نحد  م  ائحأ راّلونج  .  م األةفأ  م اس ك أ م  اس ك أرا م األةف  م    م  مح اةغي أ اةِّاةيأ

  تشبه رس تك أ م  تشبه  وحك أّلم  كي أ ال  م رخو  ذةك اةبيت اةابيم. ال ن ا ةقا  م كي أ:  ّليتقا
 تشبهقم.  تشبهقا

 *** 

اة د سأ.   اتاا.ةم تاد  م حياتها خطأ  ا. أّلونا. أ ها. أخونا اةوحيد. أخواتها. قمفباتها. ن وس أّلوفها. اة
ةأد استطاوت أن تد ا طفوةتها وي  ا ن ان وي   ؤفأ تيك اةوتوه  . كانت  حاو  و  فمناظ واة ها

وصقدوق اةموح    ألنهم اةفاتحأ اة ستاهمم  م  جمى اةدم.  م اةمف األوي   د اة كتبأ. و م خزانأ اةأيب 
 و ستونع اةِّأل.

اةزو ق   تيه  م أ واج اةمايد  أس خيط زو قم اةطفوةموإن ا تأدظ وةبِّض  نكذا نم  نكذا كانت قصتها
 كل خطأ نؤالح  ضائم ....  و ازةت  نكذا كقت   اةخييج اةذّ أتيت ره  د نتيأ وتغجغ واةخاّلو  وبحم

كل خطأ نم أنتم حيد تقدةم رأ واحكم  ؤاّ األوة . خطواتم األوة . نسغم. اوكسجيقم تما أونقم أن   
 .اةِّ ل. اةشا ع. اةوطد. اة قف  . تجدنيد كل يوم. رِّد كل نذه اة سا اظ وطِّقاظ اةوقت. أحل.  م اة سام  

 نل  د خوف رِّد نذا وييك؟
 .. ! خوف ويم ال
 

 فدوى الكيالني 
 شاعرة وكاتبة سورّية كردّية 
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 "سميتي على الضفة األخرى "
 القديمة كتبتها أثناء تجوالي في حارات  حلب 

            
ورية مريانا سّواس                                            الّشاعرة والقاّصة السُّ

 

وقفت وي   صيف اةحيم أ ام راا وتيق ةدا نا .. كضت ّليققا اةسقون أكثم  د قمن تسمبل ّليد  جواظ  
 وإأوق ضيأأ كانت  حفو م وي  تيك اةباا ..تسمبيت تيك اةسقون ّلمائحأ اةحموف واةاي اظ ..

 ن سا  رصوتها : أغ ضت ويقم  جأم أتانم اةز د 

  محبا  رك " مفانا سواس " م  قزةم أنا " مفانا  م اش"  م  ديقتقا اة شتمكأ حيب اةشهباح .

  شاومنا ..  كانت قد  تحت ةم اةباا  بتس أ ةتأوننم اة  حيث كانت تاتب  م  كقها اةخاص وتدانها ..
  امنا .. ك ا أ ِّل أنا  م  كقم ّليد أو اقم و قشو اتم .  

 سأةتقم :
  انو تديدك ؟   -

 أتبت :
 ةأائم رك ..طبِّا  ..! -

 اّلتس ت قائيأ : 
 وزفزتم  مفانا  -

 راّلتسا أ قائيأ :  بانةتها
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 وزفزتم  مفانا .  -
ضحكقا  ِّا   م أ سكت ّليدّ واتجهقا خيث اةبيانو ..حيسقا أ ا ه ..وز قا راةتقاوا إِّمظ وكأن اةز د قج  

 انو . اختيط ّليد أصارِّم وأصبِّها وبيد أصارم اةبي

 قيت  م سم ّ :

  مفانا  م اش  ثيم اذا    تِّزف اةبيانو ! -

يا ةهذا اةتشاره ّليد  ال ح  وحيقا  غم اةبِّد اةز قم .. ا سم واحد واةاقيأ وي  اةوزن ذاته واةِّشق واحد 
 "اةفام واألنا و اةفد واة وسيأ  و..حيب !! "

 ةأاحنا و مانم اةحدث .تمكقا رِّدنا اةبيانو ةيك ل اةِّزف وحده ةحد غمارأ 

 تيسقا  ِّا  اة  توا   قضدم تقا مظ وييها األو اق واألقالم واأل اا  .. مفانا كانت تأمأ ةم وأنا أست م . 

 كانت أنفاسم تما ق ويقيها وي  اةو ق ووقد ا انتهت ن  د اةأماحم سأةتقم  ا  أيك ؟

 أتبتها : 
 ةيضوح  دا اظ وأنت احدانا .

 ضحكت قائيأ : 
 تجا ييققم أيتها األنيبأ ؟  -
 قيت : 
 ّلل صدقيقم نجوظ ّلذاكمم  ضيئأ وقد ةأائم رك واست اوم اةيك .  -

 اوتذ ظ  قم ةهقيهأ كِّانم أنل حيب ةتأوم ّلواتب اةضيا أ .
 تمكتقم  م راحأ اةدا  أتأ ل إجم اةقانمج واةيي ون واةياس يد . 

ب  مو  أكثم  د قمن ..تمى نل اةسم  يك د  م حديأأ  مفانا ذكمتقم رحديأتم وةاد اة ال ح تبدةت رسب 
 اةِّطم ووبق إذى زنم  اةيي ون واةياس يد نل اةسم   م اةِّطم رأنه ةم يفأد ذاكمته  غم  حيأ اةز د !! 

 راستغماا نتفت :   وانظ  مفانا رشماا اةيي ون 

 حت  إماا اةيي ون !!   -
 قاةت  : 

 و اره ؟  -
 ضحكت وأتبتها : 

 ةي ون حديأتم وأقد ه ألصدقائم . أنا أيضا  أصقِّه  د -
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 سأةتها : 
 كيف ي كد ةيِّاناظ اةج ييأ  م حيب أن تبأ  حيأ  م ذاكمم تيك اة ديقأ اةهم أ ؟ -

 أتاّلتقم : 
 ك ا ي كد ةالّلتسا أ أن تشمق وي  اةوته . -

  ض  اةوقت ..تحان قا خالةه ..تحاو نا ..تجانةقا  
  جأم طيبت  قم طيبا  إِّمظ  د خالةه وكأنه قد أسأط  م يدّ ..!

 ةأد طيبت أن آخذنا اة   قزةم 
  قزةم أنا .. م اةأمن اةحانّ واةِّشمفد ؟! نقاةك أكثم  د  ئأ وام تفصل ّليققا ..!! -سأةتها :
 قاةت :

 ت ؟ أتوق ألن أإاند حيب  م وصمكم. وةم ال ؟ أةم تزو فققم أن  -
 أطمقت قييال   وات ه ون ست :

 ان ا أخش  وييك  د اةصد أ .!!  -
 ةم تقتامنم ..تيبت  فتاح نا نا وقاةت ّليهفأ وح اسأ : 

 ني م ّلقا . -

 ضيقا  م  حيأ اةز د اةجهق م وبدأظ نفخاظ اةحاضم تيحا قأ تيسم وتهها ُصد ت وتساحةت  يتاوأ  
  تأة أ : 

ةاد  اةذّ حدث ؟  ا نذا اةد ا  ..!؟ أيد نم تيك اةساخأ ؟ ..وةم تدا  اةاقيسأ  هدم ؟وأيد  ئذنأ  و  -
 ذاك اةجا م ؟!!

  ارال األّلقيأ  قها م ؟  اةذّ حجث ؟ نل حدث زةزال ؟

تمكتقم و كضت ك جقونأ تائهأ تجول  م اةطمقاظ ..تحاول ّلقامم اةذوم  م ويقيها أن تجد صو م ة ديقتها 
 انت تحبها وتِّتز ّلها وةاقها تِّثمظ غيم  مم رحجا م األّلقيأ اة قها م اةحزفقأ . اةتم ك

 تيست وي  األ ض تبكم : 
 تساحةقم راهلل وييك .. اةذّ حدث ؟  د  ِّل رحيب نذا ؟ 

ةم أستطم ا تارأ و م ناخيم خجل رأنقم ال ي كد أن أنديها حأال   د أزنا  اةمبيم واةقا  قد أكيت كل 
 إمح .
 ةها :قيت 
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نم نا  أكيت قيوا اةبِّض ونفثت نخان حما قذ م وأطيأت اةقا   د غاراظ اةوحوش اةضا فأ ..نم   -
 تحا ل اةغمباح ..وإذ اذ اآل اق واألخوم واألقا ا األوداح ..نم  كيدم اةشيطان . 

 نامظ اةم  ِّاتبأ وقاةت :
 سا حكم هللا ..سا حكم هللا  -

ئها اةطيبيبد  ايف انتزوتها  قام اةشياطيد ؟ياةيتقم ةم آظ  ِّك ..يا  تمكقا حيب  م وهداكم .. م وهدم أّلقا 
 ةيت ..ياةيت .

 أتبتها : 
  مفانا  م اش التأيأم   -

قد  حيب أن ت وظ  ماظ و ماظ ةتحيا  د تديد ..ةد ت وظ حيب و يها  د يضحم ّلد ائه ألتيها ..ةد  
 ت وظ واةشهداح واة الئاأ يحف ون ّلها .

 وقم وقاةت أ فد أن أوون ةز قم اةج يل ..ةحيب اةتم أحببتها ...حيب حاضمم اةتا فخ . اّلتِّدظ  مفانا  
 اّلتِّدظ وقم ..تالإت صو تها  وأ أت  د إمونّ وي  صوظ اةدةيل اةسياحم :

 سققتأل اآلن  د أ ام  قزل  مفانا نم اش ةقتارم توةتقا  م األحياح اةأدي أ . -
 و راألخمى  سحت ن ِّأ سمظ وي  خدّ .  دنظ يدّ .. سحت وي  اةباا  ونوأ ّليد 

 
 مريانا سواس  

  شاعرة وقاّصة من سوريا
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 حكايتنا

          
ورّية شادية األتاسي  القاّصة السُّ

 

ذّ يكتبقا  حوا    تم  ّلال صوظ   م كل حمف  قه  تفأ  حكايتقا  نم نذا اةحوا  ... اةحوا  نو اة  
تشبه اةحكاياظ  أنا  حكو أ راةبِّد    حكايتقا  ال    اناالستفهام يتوقف اةز  ووقد اإا م    وتحت كل نأطأ إغف

ل  م حأول   حكو أ حت  رأن أ سح  حوا نا اة كهما راألإواق  ونحد نتجو    راالختباح و اح اة سا اظ 
 وأركم  …    أ اة ه الظ راستهانأ  م سي   هأ  ي   ز ووأ راألةغام  نو كل  ا ت ياه حكايتقا

وقد اةبحيمم تقتامنم  و م    و  ِّم  تطل ويم  د  قجان قهوم اةصباح  تو ئ ةم  د إاّ اة ساحتِّيش 
و م ندأم  اة ساح أخيو اةيك ..  و ثل راوأ و ون اةحب     سا ا اةغاراظ تتسيل  ظال غا ضا يتبِّقم

  ثيهم أنا  أرأ  وي  اةقاصيأ  أتفمج. 

 م  شاتل اةو ون     نناظ األكواخ اةخشبيأ اةغا ضأ أرحث وقك   م سكون اةجبال األّلديأ اةثيوج  ناخل
تمحل اةأطا اظ     ووي  أ صفأ اةأطا اظ اةِّاّلمم  و م اةاهوف اة ِّتأأ نائ ا راةاالل  اة قزووأ اةمائحأ واةموح 

 .. صيف نقتامت يِّا  وأرأ  أنا واةم  

وود صباحاظ  ود إتاحاظ نا ئأ م  ود وته أ م وأّلم  ود ّليتقا  ود  د ستم وأيام خواة أرحث 
 ونم ةم تابم.         تمكتها يو ا وكبمظ   أرحث ود طفيأ   شاكسأ  تشبهقم   ضيئأ

انها أكبم و نم يهديها واإق     س  أقس ت وأنت تدسها  م خصالظ إِّمّ ا  اةشَّ أرحث ود و نم نو  
 ة حبوبته.
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ود  وبم األز ق    سود ا تِّاإأ قيبم ةتابيماظ اة ساتد ونواقيس اةاقائ   أرحث ود صباحاظ األويان 
 اظ .     ود اةج ِّاظ واةي    و ود إمائط  إِّمّ   اة كشكش واة هفهف

امم اةغائ أ  أ األنيأأ  و م اةق   فم  ن وس اة ِّي أ  اةفمنسي    فقأنتام  قزووأ األ ل  ضوحا  قد يِّبم اةق   
 قم نقا ّلال وطد.  أن   أن ك ت ا ا    راأل انم اة فِّ أ راةحيام  اة تخ أ و م وتوه اة ا     ِّيدةقانل اة أه  اةي  

ييد   ييد واة طب ج حاةيل وغباح اة حي ج أ  و ناحم اةتَّ تم تما ق أخبا  اةأقواظ اةفضائي  أوس اة مفبأ اة  و م اةط  
 ي زقون أ واحقا/ أو يج ِّونه/ يج ِّون أإالئقا /  كيف ا يمغبون. مفد  ي زقون اةوطد/واة ز  ج 

    .ِّقا اةوطدقا  قد ضي  أن ك أكثم ان   

   يأايضون اةحيام  دون  يقانون راةوفل واةثبو زاوفأ يتمص   بول   م كل ج وا ماح اةحما نقاك  يأموون اةط  
 ةيطفئوا .   باحو   د حوا م اةصَّ بون انبالج اةقُّ وأنها   د خ م ووسل وفتمق   رحو  ويد وغي ان كاذّلون 

يل ود إِّّم  ذ اويك  وأسأةك أن تطبطب وي  كتفم  وت سح اةيَّ ن تابم  أتاوم ّليد أو ثل طفيأ نسيت 
 وأحيم …  وأطفئ اةقو 

 

   شادية األتاسي
 قاّصة من سوريا 
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 المدن الغريبة
 

 شادية أتاسي 
 

و يجا   ووشبا     طما   تغوفقم  اة دنُ  اةج ييُأ  تماوننم ود  دنم   أضيم   م إوا وها اةغمفبأ اة ز ووأ
  تم أقم تيك اةبجُِّأ اةسوناُح رِّيد تا دم  . ل  م اةغارأ اةأمفبأ  وأوبُم طمفف اةبحيممتوغَّ   أوأحيم  اخضم

 . واّلتسم   أ  م ةها وةطيو نا   تاظ اةخبز

و م اة ساح   ة   قيبم اة وتوعا ضج اةغمفبأج  م اةصباح أغمس قد م رطمقاظ اةغمبأ   يتسما صأيُم األ
 ّ  وأ ضم.    فأ األخمى ذّ يماوننم  رإةحاح  د اةض  أستدوم  اةحيم  اة  . اة   حا تم اةِّجوز آو

 م ّلمكان  د طيد   أرحث ود  دن  تمكتها نقاك  س اؤنا غائ أ  وأ ضها ّلال حيطان  وأنيها كاةِّصا يم
 م اةبِّيد يف أ  ج واحدم  ةطف أكفاُف  ن ِّم  وأةوُح  د نقا  ّليد  . ونا   يتوا ون   د خمائط اةِّاةم  ّلال وقوان
 تم تزو نم وقد اةفجموظ اة  وأكش كواّليسم اة بحوحأ اةص    اة شيوح  وحيدا   م ّلما    غبمم  اةيون واةمائحأ
وأنشج   م تيك اةي ا أ  اناسا اظ اةأيب واةموح. و م ةياةم   وأوبم رحزنم نناةيز اةوقت اة وغل  م اةبِّد 

 . وأحيم كثيما    اتماةبمن  أنشد  ما مٓ   وأقمأ تِّوفذ 
 ّليتم كان نقاك  وحا تم وتدائل ّلقت اةجيمان. وذاك اةذّ أصبح رِّيدا  م اةز د كان نقاك …  

 
 شادية األتاسي 
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 أنا التي لم أعد هناك
  

يتجول  م أ تاح  . يدخل  قها اةشتاُح نون ا استئذان. وقد ا يقطفئ اةقهاُ  نقا  أتمُك  ةييل ن  أ   وا بأ  
باح  يتمك ةم أض و أ   د نمتس  وبأايا  و م اةص   .وفقام  م  ماإم   قزةم  وفجيس وي  كمسم  األ يم

   . حيم وكثيما   د اةحقيد
 يغمفقم    يماوننم.  مق اة  قيبماةط    ةاقه واإق  قديم و يحاح  يِّمف كل    أغيأتها  م وتهه   ةم أود أ تح اةقا ذمف 

 احف اةااةحأف نون غي أ   م  ةاد اةس  حب ج   تغيمُظ يا  نا  ا. أووشأت اة طم   يذكمنم  أنا اةتم أحببت اةشتاحف يو ا  
ونحد  اةذيد كق ا  .  تم ةم أود نقا وال نقاكنا اة  . أجمتيُب يِّزف  م قيبم سوناتا اةض  وذاك اة طم اةم     واحدم

ةو ةم ندع  ذةك اةثأبف اةِّ يق   . فحكق ا سقبأ  نحد ةو   ِّقا قصيدتقا واةيا  م وته اةم ج   نحد  ةم نِّد نحد
 ! ..وتتوه اةِّبان   ةو ةم تت زق  اةبالن . اآلخم هم   قغمق  نون أن يِّانقف أحدنا  نا اة  قاع اةق  يجمُّ 
 

   شادية األتاسي
 قاّصة من سوريا 
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 خبأغنية النّ 

          
وري فريد مرادالقاص   السُّ

 
وفدي أ وزوتهاُنويُت  م احدى اة م اظ وزوتتم ةأضاح سهمم وشائي أ  د قبل  وحدنا   دْ . ةم ناُ تا تقا اةسُّ

أاحاظ ا قد تِّا  قا سارأا  وكانت تحدث  ثل نذه اةي ج كان  ِّقا أيضا  رِّض اةِّائالظ األخمى  اذ كق     اة دووفد
 ّليققا أحيانا . 

نون يم ِّونها  وفمن ج   يأو ون رإ الح كؤوس صغيمم   م     ما وقد إما اةاأس وقبل اةبدح راةش  يد وانم  ةيسوفدي ج 
قد تتام      يدةأون اة شموا  م رطونهم. تستغمق نذه اةِّ يي أ نقيأأ واحدم أو أقل  أغقيأ ت اوي أ قصيمم   مَّ 

 ألكثم  د  م م  م اةجيسأ اةواحدم.

 .  ا  اةاالم اةمَّ هقال تا نا  وت ج   و  وييكاآلن اةدَّ  -
وضم  م  كان حمج  قم سأُ وكأن    أتبته ونبضاظ قيبم تزنان   أد إِّمظُ     وةاد ةيس ةديقا نذه اةِّانم  ثيام  -

 .ال  فمَّ  قه

ون     يشاّلهها  يكون وقدكم  ثل نذه اةِّانم أو  ا  ك ت زح!  ييس  د اة ِّأول أن الأكيد أن     ال  ال  - نحد  صم 
ةك يا  "س م  وتد ِّقم وي  اةأولرا ناتفأ   ن ظ تمن ج ونقا تِّاةت األصوا وي  طيبقا.  وح .. أيش   هللا  طو ج

أ  أن دم ّليقم وبيد    نكذا كقتُ   .أطقا و طه أخت  يِّونو تو   ياهم أن    ؟ناةِّيأأ ..  د أيد طيِّوةم  م ناةأص 
 . "نفسم وأنا أ سح اةِّمق اة قحد   د أوي  تبيقم



986 
 

يد قوة ك حايالَّ  ال   ياهلل رأ" -  قاةت زوتتم راةِّمبي أ.  "  إمتخج 
 أتبتها.  "  إم ..  تل أيش؟حايالَّ " -
 . "األحوال  ا اح يفه وا أيش وم تأول يِّقم ركل ج  " .. وخالص! إم غقي ه تخطم وي  راةك" -
ّ ها األناا  كي    حاأأ كيف كان  وقفم  م تيك اةي  ها األحب  يكم أيُّ أخفم وي ال ها .. واأل واه كي    وت هأ نحو

 خمج  قها رحثا    نتاا  حضمتم .. وحضمتم قد وبم  م نوَّا أ الاس م .. واةاؤوس  م ووأ رإتهتف ر
  يها؟ يا ا نغق  تم كق  ت ت يم األغانم اة  ختفف اج  ا  ا اةِّ ل؟ أيد    ها .. و ح اك يا ق   تم سأنطيقُ ود األغقيأ اة  

  دْ ةم ناُ    كم كانت قاّلييَّتقا  فتوحأ ةتمنيد األغانم ر قاسبأ وبغيم  قاسبأ  !ا إطَّا   م حفظ األغانم كم كق  هللا
ضم وي    هللا  ساودنم .. يا هللا تحضمنم واحدم  قها اآلن؟ يا ة اذا ال كم نغق جم نحتاج اة   أد  اظ 

     اذا سأغق م   يتدخَّل  م نكذا أ و .  اذا سأقول هللا ال ةسانم أغقيأ  ا! وةاد نون  ائدم .. وفاهم أنَّ 
هللا قد   وفاهم أن   تاحظ وهللا تاّلها.. همم! اةس    ييأ تقتهم؟! اةيَّ   م الهمم اةت  ييأ ونذه اةسَّ  اذا سأ ِّل ّلهذه اةيَّ 

 أغقيأ:    هايأتدخَّل  م اةق  

 يها: و حت أغق ج   ه أغقيأ  ح  د وبد    أتل نم نم  ة"،منيتي أسهر معاكم ليل  ..  ةليل  يا  ةليل  ..  ةليل  ةليل  ةليل"

وطاا    "هللا يكون بعون كل العاشقين  قول غير هللا ..  قريبين، المراد أنكم دايم سالمين، ما  بعاد كنتم واالّ "
أكيد ةيس طمبا   .. راةتَّ  ؤوس تت ايلم  ِّم أيضا .. واةاؤوس  م ووأ  واةمُّ ّلم اةغقاح .. و احت زوتتم تغق ج 

 وةاد  سايمم  وتارُِّت:

نسيتوني عساكم    غّير علي الفراق عساكم ما  الفراق ما  أشتاق أسأل عنكم األشواق ..  أشتاق واشتاق .."
هللا    قول غير هللا ..  ناطر هواكم ناطر.. قادر والني قادر .. وما  ..  ،هوى بعدي وخذاكم  مرّ   .. وعسى ما

ي كد أن   يهم  اةفمج ال وةاد ال  نتاا  اةفمجا .. الزاةت اةاؤوس  م ووأ ر "عون كل العاشقيني يكون ف
إِّب ةه واناته  كلُّ   اذا يِّقم؟!  هذه طمفأتقا  م   م اةاأس ..  ةيقتاموا  نتهاح األغقيأايأتم االَّ رِّد 

 ..  ة".. ليل ةليل  ةليل": وتارِّتُ  وتأاةيده ..

فت ايديد اةج اوأ  يكفم ّلهدةتقا" -  قاةت زوتتم.  " نهيها رأ اج   نشَّ

قيتها وي  نفس ةحد  .. " يأوةوةم غق م م تسيمةد ن س  و م ا تانم  اخي ج    اح أنهيها حز تم  ا  ا  ال" -
 ة"،ليل  .. يا  ةليل  ..  ة.. ليل  ةليل"يفه ون  اذا أقول واست مَّفُت:     األحوال نم ال  األغقيأ ونفس اةوزن..  بكل ج 

والحظت  وكأنَّ األيادي  لة"،واشتري بعمري رضاكم لي ةم نيتي أسهر معاكم ليل"  واةاؤوس الزاةت  م ووأ
بينما    ،قلت هذا بيني وبين نفسي  ،هكذا هي عاداتنا وتقاليدنا  ،فهذه ليست مشكلتي،  فلتتعب  ،بدأت تتعب

..  كيتقم زوتتم  د تحت   "ألقاكم واطّرز بالفرح أحزان فرقاكم ةيراودني أمل بليل" ،أنا مستمر في الغناء
حاالظ  ها  م أإد ج تاهم ةهخمفد أن    ا ةام ال سم  م وتهم   ب  أ ونم تبتغأ اةِّمبي  اوةأ وقاةت راةيُّ اةط  
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ّلتسا أ ومفضأ  اج خف م و اح صق م واةت  اةغضب  وةاد أنا أوم ها تي دا  وقد ا يتِّك م  زاتها  ه ا حاوةت اةت  
 كانت أم  ستطييأ. 

 همم وأذنب اة  اةبيت!سأتمك اةسَّ   ف حاال  يكفم  وإذا ةم تتوقَّ  قيُت ةكف  -

ذّ نحد  يه سوى وشمم أ تا  ونصف  يبِّد ود اة كان اة    اة شكيأ اذا ذنبت اة  اةبيت؟!  اةبيت الأيد نم  
ّلدأ اةِّمق  "،هوى بعدي وخذاكم مرّ  نسيتوني عساكم .. وعسى ما عساكم ما"وأك يُت:  .اة تم .. ةتذنْب 

ِّج ب اةبِّض  ووال اظ اةتَّ يتصب ب  د اةجباه  واةاؤوس الزاةت  م ووأ  واةِّيون  احت تقام رِّضها 
نذا أةيس نقاك نهايأ؟! وةاد   ستفهام واةحيمم راتت واضحأ وي  اةوتوه   وكأنَّهم يأوةون: اة   ت    اواالج 
وا نم أحما   ؤ كيف ا إا   ا  ب اةِّمق  د اةجباه .. وةيقاموا اة  رِّضهم رِّضتصبَّ   يهم  ييست  شكيتم اذا  ا  ال
نون أغقيأ  انهم يمن      اذا أ ِّل؟ نكذا نم واناتقا وتأاةيدنا   تم نم  يهامم اة  ود نذه اةحي   سؤوال    وأنا ةستُ   ..

نذه نم     ا نحد ةسقا  ثيهم .. نختيف وقهم  م إما اةاأس ..أ  يدةأون اةاؤوس  م أتوا هم ..  قصيمم  مَّ 
.. نم أتبمونم  وأنا ةم أطيب  قهم كم أغق م   خب ونذه نم طمفأتقا  م   م اةق    أغانيقا  ونذه نم تأاةيدنا

.. وةيشكموا  بَّهم وفح دوه ةم يخطم وي  راةم  م    ِّم ف وي  واناتقا وتأاةيدناوي  اةغقاح .. نم يمفدون اةتَّ 
أكيد كانت ستبأ   أو األطالل  راةتَّ  ..  سهَّمنم  ثال  أو أةف ةييأ وةييأ .. يا تيك اةيحاأ أغقيأ ألم كيثوم 

  اطالةأ اةفجم. قيتها ّليقم وبيد نفسم وأنا  م نفس اةوقت أك ل غقائم:  اةاؤوس  م أيديهم  م ووأ حت  
ونقا و دُظ   " ..هللا يكون بعون كل العاشقين  ،قول غير هللا  ناطر هواكم ناطر .. قادر والني قادر.. وما"

د يدّ اةيسمى   مك جزا  وي  اةاأس  م يدّ اةي ق   و ت خذا      اظ قبل أن أنهمأن ُأطيل ّلها وأكم ج نا  الث  م  
.. األغقيأ قد قا بت وي  االج  نالةأ وي  أنَّ   .. صِّونا  ونزوال   أنام أةو جح ّلها ي يقا  وإ اال   نتهاح واةفمج آظ 

ا : حن وببطوأنا الزةت أ ن ج   إديد تدَّ

 العاشقين .. ---كل  ---فعون  ---يكون  ---هللا
 العاشقين .. ---كل  ---فعون  ---يكون  ---هللا
ونكذا    اةاأس  م تو م حتوى  ونةأُت     أّ كأسكم ت يِّا    "سكوووول"بأوي  صوتم قيت:  و   ِّت كأسم     مَّ 

 سا  و يأا . فف ةيطيأوا رِّدنا نف    ِّل اةج يم

 . "نِّيْت أنفاسهدخي صْت  " قاةت زوتتم: اةح دهلل
 ..  كم كانت طوفيأ! وفدّ: أوهقال تاّ  اةسُّ 
 أخمى؟  أغقيأ ةام: أتمفدون أن أغق م رِّد قييل قيتُ 

 كم.نشكمك تزفل اةش    قاةوا كي هم رصوظ واحد: ال ال
 

ل )اكتوبر(   1997ستوكهولم: كانون األوَّ
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 حكايتي مع اآليفون 
 كيالهاتف الذَّ 

 

 فريد مراد 
 

م اةمَّ نديَّأ ؟..  اذا   إةيكم تفاصييها:  "آيفون "ل تهاز أتمغبون س اع حكايتم  م أو    ُيأدَّ

م اةم   ةم تاهم ويم  وال اظ اةفمح واالج     رارا  ل ياغيم تهاز اآليفون وقال: تفضَّ ّلقم اةصَّ اج ندناش  وقد ا قد 
بمم ةه ال خأ غيم  قاسبأ ةمتل وتبمتها ندي  ا تم أ  اة  ائد ةهذه اةهدي  نت ام اةزَّ االج  ّلدج وةم أُ   كل وام وأنتف رخيم

أ  قها تيكف  اظ خاص  واةم ا ةاتموني    اةمو اةِّ هقم ضِّيف  م نذ    أنا أويم حق اةيأيد رأن   م نذه األتهزم
اسأ اة   ذّ ا  اة  قيق تد   س اةد  وأّ ة س! اةي      س ود طمفق اةي  اال    تِّ ل وال تتجاوا  ِّكف   تم الاألإياح اةحسَّ

ةاد  اذا أ ِّل؟   نِّو تها  قذ سقواظ وديدم ْظ وأنا واةح د هلل  أصارِّم  أدف   ب أصارم ناو أ وحقونأيتطي  
 ّلقم اةغاةم.ا أ  د خما  ندي  أالّلدَّ ةم أن أقبل اةهديأ   هم أوال  و 

    سبأ ةقا كأطفال إبه أوجوبأم  كان راةق  ل  م  يفون ألو ج اةت    "نيمفك"ْت  يها  تم وم ف ام اة  ي  األام ز ان    حم هللا أي  
ا نأف  م  مف اآلخم اةبِّيد؟ أو كق  انم  م اةطَّ م اةواحد  د نقا  وفس ِّه اةثَّ تساحل  قدنشيد كيف يتاي  ا ن وكق  

ا ! وظ وبم ذاك اةس  نتأال اةصَّ اج أ  حيمم ود كيفي    يك اة  دون وي  تيكف األو دم اةخشبي أ اة   سا اظ رِّيدم تد 

ن وي  اة كاة اظ وكيفي أ  وإغالق اةهاتف وكيفي أ اةم  أ  تح ّلقم رإوطائم نو م سمفِّأ وي  كيفي  ارِّد أن قام 
تم اظ اة  ِّوباظ واة شأ  و دى اةصُّ   ا   ي ا يأوةه  و ي ا سأقوم أنا ره الحأا  نف قم كقُت  تمن ج وبمغم أن    ايماةت  

   واةباقم وي   ال تأكل ن  ا   طيأا   سأّلذل قصا ى تهدّ  قم قيت ةهأن   ستواتهقم  م األيام اةأان أ  االَّ 
ال أويم!    ا يكون ذكي ا  كم ك ا يس  ونه و ب   تالكم نذا اةهاتف اةذ  اام وي  سوى رضِّأ أي   ةم ت ضج و  هللا.

 وةيس صاحبم.  بب كون أنا اةس  أحت ال كبيم او   كاح ِّم ّلهذا اة ستوى  د اةذ   دْ ةاد راةحأيأأ ةم يكُ 

غيم  ّلققا اةص  ام زوتتم كم أتصل ر  ساح  وقد ا طيبت  ق ج  م اوأ تشيم اة  حواةم اةحانيأ وشم كانت اةسَّ 
ةهذا طيبت       هو الزالف صغيما   م نام أ  ه   وبضِّأ أإهم  وةاد  اذا نفِّل  مارِّأ وشم اةباةغ  د اةِّ م اةس  

ها األم  وأيد نو و ت  سيِّون اة  اةبيت؟ ان    اوأمه ةغايأ نذه اةسَّ ستفسم ود سبب تأخ  اصل ره و م أن أت   ق  
 وقيب األم نو ا  وي  وةدنا.  ؟نفِّل  اذا

تم كان قد  ِّيي اظ اة  بِّا  اةت  و حُت  ت     أخمتته  د حا اته  . وتدته  وق  كتبم   رحثُت ود صاحبم اةجديد 
ّ  سوى و يي   اإأ قد نو  ظ وةم يبقف اةح د هلل نا نم اةش   ّلقم  م كيفي أ اةفتح وا غالق. اويَّ قم ايَّانا  أ  ةد

وفِّون اةفضل  يها أيضا      األس اح  حفوظأ ّلداخيه  طبِّا  كانت كل    . م  ِّهيوا ةيتاي  سم اة طاةبحث وي  ا 
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  ة ساظ اصبِّم اةحقونأ وي   ويمَّ سوى أن أ م   واآلن ةم يبقف  ذّ كان قد قام ّلهذه اة ه  أّلقم اة  ااة  
اسأ حتَّ اإأ اةم  اةش    نام أ  ه.غيم رحسب ّلقم اةصَّ اسم اد  د اةوصول اة    أت ك  قيأأ اةحسَّ

ناو أ   دْ أصارِّم ةم تُِّ  ي أ و ي س ناوم  ونسيت رأن  كم يحتاج اة  حق ج نذا اةهاتف اةذ   قيقا  د اةبدايأ أن  
اصبِّم    ظ ّلقم   أد اسم  ا   دأ اةبحث وحت ال وأنا  قه ك  م و يي  ا    وحقونأ  ك ا كانت  م ساةف األز ان

اس وكانف  ا كان وحدثف    سطح اةش  رخشونأ وي أضغطُ  حتُ  د حقان  و   اكان قد تبأ َّ  يه  ا اإأ اةحسَّ
  ا حدْث!

 . .. أو نكذا ُخي لف اةم     تون ج ا  وظ  د أو اق صاحبم اةجديد.  م اةبدايأ قيت قد أكون  آةو! تاحنم نذا اةصَّ 
والزاةْت األةو  .. قمَّبُت صاحبم اةجديد اة  أذنم  ها حأيأأ  وةيس ونم  ان   م  أخمى ..داح  مَّ   اةق  آةو آةو! تامَّ 

 ال   وظ دا  اة  اةصَّ أصغيُت تي    س م نذه اة م مان ذكم وصا ف  م كل آةو يتمن   د اةجهأ األخمى    تتامَّ 
مم .. وةاد اوأ  تأخ  ةيهول!  ا اةِّ ل؟ واةسَّ  و  م .. يا ه صوظ يشبه صوظ ّلقم  ان  اال  هو ةيس صوظ 

 الّلد  أن أكي  ه. 

وأيضا  نذه أنامنا    تواا  وفأوةون: كل سؤال ةه وقدكف   د ال أكون نكذااةبديهأ وق فميصفونقم أحيانا  رسم 
اةهاتف    ونهذّ يس   ِّيد اة   ا كقُت أذك   د نذا اةهاتف اةي  قم  ب  ألن     وةاد نذه اة م م قد ال أنام   وي  ذاتم

 .آةو ُظ أخيما  وي  األةو اةأان أ  د طمف و  م  وقيُت: آةونْ  نف   كماةذ  

 س ح هللا؟   ال ا  حصل  كموه نل   قال: خيم
صيُت اةيوم  م تَّ اقد  قم كقتُ مُظ رأن  حاأ تذكَّ ونقا  م نذه اةي    اةخيم ةيس نقاك االَّ   ط ئدا  ال قيُت: ال

 ماونتقم  باإمم نذه اةفامم     مفانحم اةس    رجوا ج   ا  وقيف   ّليت و  م اةخوّ  إكّم رحيب  حيث كان اةأصفُ 
 هم رخيم! ان    كف  أط وي  األنل  م حيب  أيُت ةه: ُأ نُظ أن أط ئق

ا   م سو فاألوضاع كانت  توت ج  ألن    م قا  طو ال  .. وكان الّلد  ةقا أن نتاي  رِّد أن تايَّ  ُظ اة   نامْ  ا مم تد 
    نقيأأ م قا خ س وشم قا تاي  ونذا يِّقم أن    بمواةمُّ  م ها تشيم اة  اةحانيأ وشم ان    نتهاح اةحديث اج اوأ رِّد اةسَّ 

 ها نقيأأ واحدم.سمققا  يها اةوقت وكأن  

م  ق ك ا يصفون  كم هلل وي  انأاذّ  د تيك اةو طأ رفضيه أوال  وبفضل سموأ ّلديهتم  انيا  اةح د واةش    رِّد 
وا ا   اةباةغ سبِّأ وشم    غيمّلقم اةصَّ اأ اةبحث وي   قم  كي ف ر ه   مُظ رأن  رِّد نذا تذكَّ    ّلها  وأنا غيم  أتقم

 ها األم وقيب األم نو ا  وي  وةدنا.  ان    ه.  اذا نفِّله الزالف صغيما   م ويد أ   أإهم  وةاق  وبضِّأ 

ذّ صبِّم اة  ا م ُظ    .سم اة طيوا أ اةبحث وي  االاإأ وو يي  ف رإضاحم اةش    اة كي  ضغطُت  انيأ وي  اةز  
نا نم      مفم واةبحث ّلدأُظ و ييأ اةتَّ     ال أقم  انيأ ّلقفس اةخطأ.ي أ نذه اة م م  حت  و دُظ أن يكون أكثمف حق ج 

كم  قم أذك م صديأم اةذ  ّلقم  وكأن  اسم ان ّليقم وبيد نفسم األس اح تتسا ع وتتواة  أ ام ناظّم وأنا أ ن ج 
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وتيانّ. ةأد إي ْت حمكأ  ا  ه! و جأم  حدثف أ م  غيم د أ فد أن أكي  تم وند م. ال ّلل ألقول ةه: نذا  ف رضاة  
ستأبال اة كاة أ  ك ا إمح ةم اج وي     ون األخضم ُيضمح ونذا يدل    ز اةهاتف راةي    نا نو  فت.اإأ وتوق  اةش  
ةِّ ل. ا اةهم  ا يا  سم صديأماه ان    ّلقماسم اه ةيس اإأ واضح ت ا ا . ان  انم وي  اةش  سم اةا  ا   ّلقماج 
 اذا أ ِّل وكيف أوقف نذا ا  سال  .مف اآلخمه يبِّث اإا م سه ي أ اة  اةط  ان    يفون قم أس م  نَّاظ اةت  ان  
وييها   الّلدَّ أن أ نَّ   آةو آةو ..  ظ األةواظ وتام     ها نم األةو  انيأ تقانّ  م اةوقت ال ال ةأد تأخ   ؟ِّيداةي  

احأانم وقده وي  اةش  س م اةا  اه وم قم  د خالل د أن    د اة ؤك   وقمَّبُت صاحبم اةجديد اة    اإأ اةفضَّ
 ..!أذنم  وقيُت: آةو

 خيما   م نذا اةوقت!ات صاُةكف أن يكون  آ ل  خيم  : آةوأتاّلقم
 اةخيم!  هللا خيم .. وةيسف نقاكف االَّ  قيُت : خيم انشاح

وتَّهُت  انا     م ّلهاقتم يقِّتونو حُت  ستخد ا  سموأ ّلديهتم اة     و م م أخمى حمَّكُت ذاكمتم رسموأ وجائبي أ
لف اةيوم اة  صديأم نذا  أّ واةد زوتته قد ُأنخج  ا استحضمنم  جأم  رأنَّ ح   وأيم اة  أحداث اةيوم

كيفف نو   ح يكف  أوي  صح   صيُت ةام أط ئدَّ تَّ اج    أيُت  باإمم     حي أاة ستشف  رسبب تدنو  حاةته اةص  
 اآلن؟ 

 ُه أحسد   أد زال اةخطم  د وييه! : اةح دهلل ان  أتااف 

خول  م  واضيم واةدُّ  أ اة مفض ط ئقان وي  صح  نتهاح اة كاة أ واالاج رِّد اوأ نامُظ  م م أخمى اة  اةسَّ 
نقيأأ.  مخ س وشم قمارأ قا تاي قا صف .. ونذا يِّقم أن  واةق   مها تشيم اة  اةحانيأ وشم نم .. ان  أخمى  تِّد ج 

وا ا  وبضِّأ أإهم..    اةباةغ سبِّأ وشم   غيمّلققا اةص  ا تصال رفتقم ره  ةالج ذّ كي  طيب زوتتم أّلدا   اة    ةم أنسف 
 ّلقها. ا  اذا نفِّل! واألم نو ا  قيبها وي    ها األمان    ه الزالف صغيما   م نامناوةاق  

ةْك يا   راهللرِّد تمنيدّ وبا اظ ال حول وال قو م االَّ      قيب وغيمنا وغيمنا   وح وهللا يصب جمْك يا وهللا  طو ج
َّّ وقيُت ال يجب أن أتِّا ل    .ّلد  أن أكون نذه اة م م أكثم حقانا  وييهأخذُظ صديأم اةجديد  م م أخمى ّليد يد

نذه اةحاةأ    مه ذكم   واألذكياح ال يأبيون اةخطأ أّلدا  .. وبيق ا أنا ان     ساظ ِّم اةي  األحاسيس وأنْ   ِّه رأ ق ج 
؟! م ا صيتف تَّ اج نل   وإذ ّلزوتتم تفتح ويم  اةباا ةتأول  اة حي مم  ّلقكف

 ال!   أتبتها
 !؟م طييأ اةوقت د كقتف تتاي  اذا   م  ف قاةْت: 
 .. !وقه ُنقا ونقاك كقُت أرحثُ قيُت: 

 

 2013.  7. 20ستوكهولم: 
 

 *ديريك /المالكيّة: مدينة في أقصى الّشمال الّشرقي من سوريا، مسقط رأ  المؤلّف.
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ّنا نراهاالدُّ   نيا كما ك 
 فريد مراد 

 
ُيحت ل  م   وال  ذّ كان ال ُيطاقي بأ سوى حما م اة كان اة  هيمم اةط  ةيأطم وييقا أحيانا  نوم اةا   إم   دْ ةم يكُ 

ل وبو نا  ذّ كانف يقطيق  د أو  كَّاا  اة    و  اة قبِّث  د احدى سيا اظ اةم  رِّض األحيان  أو صوظ اةزَّ 
اكب  وأحيانا  يكون أكثم  د واحد  م    وةغايأ وصوةها اة  راا اة قزل حيُث يقتامنا ُنقاكف اةاةج يل إا وقا

 ةيستأي ونا وةتتارم رِّدنا اة سيم اة   كان  آخم. 

ل ّليت  د  دخل حا م  ِّمفض كانف إا وقا اة اةحديثأ اةِّهد   "ي اةاهف اةس  "يبدأ  د  د سأ األ  د وفقتهم رأوَّ
 .أغأ اةامني  ّليوظ راةيُّ  أ ال  أّ  "سيْه  اةاه"س يأ حت ال كبيم  د نقا تاحتها نذه اةت  اج واةأيييأ اةبيوظ  و 

   أم اةِّييلرأ  ةيقبِّث  قها اةهواح اةق  اةحأول واةاموم واةبساتيد اةج ييأ اةخالَّ  م عُ شرِّد نذه اةحا م كانت تت
نا وأتداننا  م ؤ ها آراتم غمسف أ اة  كف  م احدى تق اظ ودن اةخياةي أ. نذه اةجق   ُيخي ل ةكف وأنتف تِّبمنا وكأن  

وظ. تيك يد واةتُّ اةأاحيأ  وقد ا ُنج جموا  د نيا نم األصيي أ  حا ييد  ِّهم إتالظ اةِّقب واةت ج نذه األ ض 
 . نستغقم وقها أيق ا حييقا تم الال أ اة  اةِّقاصم اةث  

ماج اةس ج خص اةس    اةش  كانت اةِّانم وقتذاك  وقد ا يأم   ي ا اظ  فم اة  اةأا شيم   يتوتَّب وييه أن يذنب اة  كف
يقوا وقه  ةيتسجيل وحجز اة أاود   د  مَّ يِّون اة  اةبيت وفقتام  ألن  اةهواتف وقتذاك ةم   أو يبِّث  د 

بأأ اةغقي أ ووقد ا كانف  اس  أط كانت ت تياها  وغاةبا  كانت  د اةط  ظ اةبيوظ   أي أ قيييأ  د اةق  قد غزف  دْ تاُ 
ه كان يفوق ا  قم وشم  م  أن   الَّ ا ذّ  د اة فموض أن يكون   انيأ كاا  م اةاماج  اة  يكت ل ودن اةم  

ذيدف  كاا  د اةبيوظ  حيُث يقتامه اة  أ اةم  ائق وي  هللا وفأتم ةيأخذ رأي  أغيب األحيان  رِّدنا كانف يت ال اةسَّ 
 كانوا قد حجزوا  أاودنم  سبأا .  

ان وي   ختيف  كَّ اة أنوةأ راةسُّ  م تيكف األيام  كقَّا أنا و ج ووأ  د األطفال اة تبمو أ حديثا   م تيكف اةحا م  
قأ  كانف ودننا  ذيد تئقا اة  نذه اةحيام  م نفس اةس  سبأ ةقا أّلقاح اةجيل اةواحد  وأقصد اة  أو ا نم  أ َّا راةق  

هاظ  م حا تقا  كو  أكثم  د ا ناث  ةم تقجب األ   كان حظ اةذ   1957كبيما    فم تيكف األإهم  د سقأ 
 كو   زان ود ا  قم وشم طفال .ةذ    أ  ا ا تياظ   سوى  الثج 

ا  أ وكق  فوةي  رأويققا اةط    ا نراها نيا كما كنَّ الدّ  تفتَّحأ حديثا  وي  ن اج اةحيام  كانت    ا النزال ّلماومف أتل وقد ا كق  
وي    ئاج ذّ يتَّ ذّ نماُه اآلن سوف يبأ  ك ا نو  ونحد سقبأ  ك ا نحد وييه   ذاكف اةِّجوز اة  اة   رأنَّ  نادُّ 

دف  ا  وفتحد ْ يوم أ ام راا اةد   دف كلَّ واتم يجيسْ سوم اةي  ا ع  سيبأ  ك ا نو  وتيكف اةق  وصاه وفسيم  م اةش  
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رأا تها   دف  واةخاةأ  مفم ستبأ  اةخاةأ  مفميْ اف تف دف  ونكذا سأْ نف اةفقجان  نكذا ُخيج أْ دف اةأهوم  وفأمف دف وفشمبْ وفأهأهْ 
ذّ كان اة ت ي جزم   طوال األّلد  واةِّم يِّأوا سيبأ  اةِّم يِّأوا اة  األّلد. وتد ّ اة  اةفا وأ  وضحكتها 

طوح  سيبأ  يصمخ ّلقا وفؤن جبقا. وأّلونا اةأس   ج  أو نيِّب  وق اةس  يصمخ ّلقا وفؤن جبقا كيَّ ا  آنا نصِّد اةد  
اة غي فأ    كاكما وفتام م وييقا رحبَّأ  د اةسَّ ا كي  ا  أيقاه قان ا  نمكض أ ا ه  ةقأب جل يده اة ِّموقأ  يبا كقذّ كقَّ اة  
د   ي ه اةغائمت يتم كانت تيوبه ال تخيو  قها أّلدا   سيبأ  ك ا نو  ّليباسه األسون  وةحيته اةبيضاح  وويق اة  

 اة غيَّفأ. كاكمو شيته اةبطيئأ  وسقبأ  نمكض أ ا ه ةقأب ل يده اة ِّموقأ  ونأخذ  قه اةسَّ 

تم كق ا نتسي أها أحيانا   اةِّ يق   م حوش اةِّم ّلهقان  اة   ذاك اةبئم   اة قتصبأ رجوا انأأوظ اةشَّ وإجمم اةتُّ  
ةقأكل  د   منا اةحيو  ونحت م راي ها أحيانا  أخمى  ستبأ  ك ا نم قائ أ تِّطم   ا نا  وسيبأ  اةبئم  

   مصوص    وأّليضف   أسونف   فط اةاهمباح كِّأد  تم كانت تأف وي  إم ج قونو اة  ا يأ. وطيو  اةسُّ يفيض ر يانه اةصَّ 
بد وسالل اةبيض واةخضا   اةيَّ  سطول وحا الظ  ون نكذا تطيم وتِّ تِّون  ستست مُّ   انيأ   مَّ  مَّ تطيم  

هيمم  رِّد  باح  وفمتِّدف اة  قماندَّ نحو اةا  يأتيدف  م اةصَّ  واتم كدَّ اةأان اظ  د  ختيف اةأمى اة جاو م  اةي  
وش  واةتُّ  هاةبوك"فوةي أ يوم. وأةِّاّلقا اةطُّ  وسقبأ  نماندَّ كل   .نكذا تالُّ أ زاق  سح يدف  د  أن يبِّدف  ا
ا نصقِّها رأيديقا  د  سقبأ  نيِّبها وأةِّاّلقا اةَّتم كقَّ  " ةخا فش ..واةحيقااةيو واةباقوش واةط   هواة خطبوف

هم فوةم. واةق  أ  د واة قا اةطُّ يتجزَّ  ال ا  األخشاا وبأايا اة ِّانن واةبالستيك .. سقبأ  نصقِّها  وستبأ  تزح
فانع  ونسبح  م ّلمكأ  اةجاّ  اةأمفب  د إا وقا سيبأ  يجّم  وسقبأ  نجّم وي  تانبيه  نصطان اةض  

 اح ونم تتألأل. وسيبأ  وا ون اةاهمباح اةخشبم  ياةم اة أ مم نِّد  نجوم اةس  غيمم. وسقبأ   م اةي  اة ياه اةصَّ 
يل  وسقبأ  نجت م تحت نو ه  اة صباح اة ِّي ق  م أواله يقيم كي  ا أقبل اةي    قتصبا   م زاوفأ ّليتقا  وسيبأ 

  " يصمخ ّلقا كي  ا تسيَّأقا حائط  قزةه  " طيوا األو  "وسيبأ  اةِّم   فوةي أ ساح  نحكم حكاياتقا اةطُّ  كل  
نُ  نفهم  ِّانيه. وسقبأ   يا " نون أن شيد اةوطقم "ُح ام اةد ج كل صباح   م راحأ اة د سأ  اةقَّ  وسقبأ  نمن ج
 م إا وقا رأقص  سموتها  حا يأ  ِّها األتمبأ واألو اق  و ا تصان ه  د   تم كانت ت مُّ وبِّأ اةَّ نالحق اةز  

باس اةجديد. نِّم نكذا سقبأ  ..  اح. وسقبأ  نقتام األويان  ةقفمح راةي ج  خيَّفاظ  ةتمتفم ّلهم واةيا  نحو اةسَّ 
.. نم ..  غيمم  ونكذا ستبأ  األإياح واةِّواةم  د حوةقا نمي  ننيتقا اةص  إمح .. نكذا وويقا و ةد يتغي مف 

 ك ا نمانا.  

ا  راةق  كانت اةدُّ أتل   فوةم نم  سبأ ةقا  وي   أياس صغمج وأوةقا  كانت نيمفك  م  قاا نا اةطُّ نيا صغيمم تد 
واةديه أو أحد أقا به  كان   ّلم أأج  م  ذّ كان قد إاندف اةأا شيم  م  اةَّ    واةط فلّلدايأ اةِّاةم  واةأا شيم نهايته

ةهم اةفمصأ ةيشاندونا  وكان وقد ا يصفها ةهم  يباةغ كثيما    حْ ذيد ةم ُتتف يتفاخم وفتبان  نائ ا  أ ام   اقه اة  
فاخم ر ا أ كدف أن يماه نو   ِّاةم واةتَّ ذةك  د راا اةت    فوةم  كلُّ  م اةوصف  رحسب  ا ُي يم وييه  امه اةط  

   .وا نم  د  ؤفاهقوةم يت كَّ 
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نيا غيم نيمفك واة قا اةوحيد واةأا شيم اةِّاةم اآلخم  قبلف  اةدُّ   نِّمف  د  دث  ِّقا كأطفال الحان يكنذا    كلُّ 
ام  وأخيما  اةاون اةفسيح     أذنانقا تد فجي ا  ةقِّيم رِّدنا أنَّ   حف أن تتفتَّ  اةحسكأ نم نهايأ اةِّاةم   د  مَّ حيب  واةش 
ن ج ا نمى اةَّ وتأانا  ّلذةك  نو وقد ا كقَّ اج ذّ كانف يزفدنا  مح اةَّ واةشَّ  ون  وُ ذيد يسا مون اة  اةأا شيم  كيفف كانوا يوف

قدو ها  كان       ِّيقأ  نا اة تقاغمو  كاا ز ُّ  د قبل أناةيهم وأصحاّلهم   ِّقد ا كانت تطيق سيَّا م اةم  وُفونَّوون  
وفل  واةأبالظ اةحا  م  د  يهم اة سا مون  ونقاكف كان يبدأ اةِّقاق اةطَّ  ف ا  رج اةج يم يخمتون أ ام راا اةدَّ 

تم كانت تقهال وي  اة سا م اة سكيد    وع تسبق اةاالم  نانيكف ود اةوصايا اةَّ وأحيانا  كثيمم كانت اةدُّ 
مف اآلخم  د اةِّاةم  وكانف  م كثيم  د األحيان  اةطَّ    أ  ُِّه ةألنل واألقمباح  م اةأا شيمال اظ اة مسيواةسَّ 

قا  ةهم أنَّ  لْ ّلد و م  وقُ ايشتمك أغيب اةحم  م  يح أ اةوناع   هذا يوصم وفأول: أ انأ سي م وي  ّليت 
ُبِّد اة سا أ نأ اةطَّ  شتاقون اةيهم كثيما   ونت ق    ؤفتهم  ةاد  شأ   اذا   بب اةِّائق  وتيكف تأولاةسَّ ا   مفق  وف

 كااُ اةم     يتضايقف قا رخيم  وال يقأصقا إمح سوى  ؤفانم  ونكذا حت  ختم وزوتها  ط  جقهم رأنَّ أ أيتف 
  تصب جب ن تأ  ئوفَّأ  نانيكف ود  ائحأ اةِّمق اة   40تم تمتفم اةحما م ّلداخيها اة  أكثم  دا م اةَّ يَّ ن راةس  و اةجاةس

ِّال اة خقوق  واألصواظ اة بحوحأ  ؤفأ ّليد اة سا مفد واة ون ويد  واةس  ذّ كانف يحجب اةمُّ جائم اة  ونخان اةس  
م!  وخيَّ  خيصونا رأ "  ائق رأوي  صوتهج وفأول  يصمخ اةسَّ ا ِّأ حت  اةدَّ  ِّيون واة   ".ونا نتيسَّ

 
اة كان  وكق ا نجّم خيفها   حاوةيد سباقها     كانت أيانّ اة ون ويد تبأ   يو جحأ نحو اةسيَّا م ونم تبتِّد ود

ستأبال ك ا كانت حفيأ اةوناع  نكذا كانت حفيأ االج . يَّا  ود األناا   ةقِّون أن اتقا ُ قهكيد  تختفم كي ج حتَّ 
ناا واةِّونم  د ول  ّلل ّلد وع اةبهجأ واةفمح. نكذا كانت  حيأ اةذ ج أيضا   وةاد ةيسف ّلد وع اةحزن واةز  

 . .. نهايأ اةِّاةم اة  اةأا شيمنيمفك 

ئيل    وبمغم حجم ان اكقا اةا  قا كق ا صغا  ّلمغم أن   ا نِّمف حيد    ثال  كق  قا ةبِّض األ و  كقا ُ تفت ج االَّ أن   ضَّ
ألنَّ كل   ها سي ا م  الن أو  النا نأول: ان  كاا قبل أن نمانا ر جم ن س اوقا ةصوظ ز  و نا   اق  ا م اةم  سي  

مح  وغاةبا   ا كان  ا أحيانا  نشتمط وي  نذا اةش  أ تختيف ود األخمى وكق  ان ةها نغ أ خاص  واحدم  قها ك
ذّ كان يؤن ّ  م رِّض  ستِّياا وي   د يكون قد أخطأ  األ م اة  اج ستخفاف و اج مط  جم ن ضحكاظ اةشَّ 

دأ اةهجوم وتشتِّل  هاظ   يباة  األ    تصلُ ة ت تدُّ وغاةبا   ا كانت  األوقاظ  ةقشوا  ِّمكأ طفوةي أ ّليققا 
أغيب   " واةحق يجب أن ُيأال"اّلقها      تدا م كل واحدم  قهدَّ وي   ها اظ ت    وتتِّاة  األصواظ واالج  شاتماظ اة

 س كانت ال سوم  م حا تقا  كانف سببها األطفال  وةاد اةح د هلل  اةش  تم كانت تأوم ّليد اةق  اة شاتماظ اة  
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سان  صف راةأو م واةي ج سوم تتَّ اةأيوا. صحيح  م حا تقا كانت ُنقاك رِّض اةق  فوس  وتصفح    تهدأ اةقُّ تغيب حت  
 هاظ. سبأ ةقا كدَّ ر ثارأ أ َّ ا حقوناظ وكي هد راةق  باظ  وكيَّهدَّ ُكقَّ ا طي ج اةحان  وةاد كيَّهدَّ ُكقَّ 

 اق طفوةتم  اةباقون  . ذكمفاظ  م   ا ع و حيتُ كف اةش  ة م ذ  ها د  تمكتي حونا اةز   ال  كثيمم  ذكمفاظ طفوةيَّأ 
ةم   باا و قهم  د غان نا  م  فِّان اةش     م  أتبل اةِّ مونو احيون    قهم  د ون ع نذه اةحيام  قهم واةم  

و قهم  د غان نا     ّلو م وحالوم األطفال واألحفان يتزو ج وفقجب أطفاال  وفذوق طِّم األُ   ألنصيب  ُياتب ةه اةقَّ 
دوا وي  سطحج نم أيق ا وُ ا اةباقون أطالف هللا  م أو ا ج تات ل سِّانته  ِّهم  أ    مونو أا  وزوج وةاد ة نذا  تج

 .  تم ك ا كق ا نمانانيا اةَّ اةاوكب اةِّا م  و م نذه اةدُّ 

 

 2012. 12. 13ستوكهولم: 

 فريد مراد  

 قاص سوري مقيم في ستوكهولم 
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 بنت المحظوظة.. وابن اللذين...

          
 روضة السالمي القاّصة التُّونسّية                                    

 

يأول اة ثل اةفمنسم الّلد  ةال قيد  د  ال أ  وةاد  اذا يحدث وقد ا يمفد أحد اال قيد االنفمان ركل  إمح؟  
حيقها ةد يكون نقاةك  جال ال ةيثال أ وال ألّ  قم آخم. نقا الّلد   د تدخ ل سمفم وواتل ةتصحيح اة سا   

ن اةاثيم نو كثيم حسب نفس  ِّجم األ ثال ساّلق اةذكم.  م اة مم األوة   ووضم األ و   م نصاّلها  أل
انِّطفت ةييم ي يقا ونم تجيب وي   ساةأ اةاتمونيأ  م ناتفها اةجوال. كانت  قشغيأ ةيغايأ  م اختيا   
ايأونأ تالحم حاةتها اةقفسيأ  اختا ظ س اييم يح ل قيبا  كسو ا. و م نفس اةيحاأ اةتم ضغطت  يها وي   

  ا  سال ا تط ت سيا م األتمم اة سموأ واةأان أ  د ناحيأ اةش ال رشجمم اةصفصاف اةتم تزفد توانب  ز 
اةطمفق. كان اةسائق  م طمفأه اة   وود  م  تاته اةتم تِّهد ّلتِّيي ها  د  اةأيانم وأإياح أخمى  ووقد ا  

ه اة فتوح   تزتأ رخييط غييظ  أرصمنا قبل خ سأ أ تا  حاول تفانيها  غيم أن ن ائه اةتم  ا ظ  د تبيق
 د اةد اغ كانت إاندم وي  خطئه  م اةتأديم   أد كان يقِّطف رسموأ ال يس ح ّلها اةأانون. ةم تس م  
وقم االصطدام   أد كانت اةس اواظ اةتم  م أذنها تذيم أغقيأ  محأ و اقصأ ةقانسم  وةم تهتم راة ا م  

 وي   سائيها اةفايسبوكيأ. ةييتها غضب وي  ت اوته   اةماكضيد  م االتجاه اة ِّاكس  ألنها كانت تمن  
 ِّأد اتت اوا استثقائيا طا ئا  وأويد ود ودن  د اةتماتيب اةجديدم  م طمفأأ اةِّ ل وي  اةج يم االةتفاف  
حوةها واالةتزام ّلها.  م اة م م اةثانيأ كانت أ ام اة صِّد  أوإكت وي  ضغط اةز     حبس اةج يم أنفاسهم   

ودةت ود ذةك  أد تذك مظ أنها نسيت اةبطاقأ اةز قاح "و اح" اةتم تتيح ةها اةت تم راةتخفيضاظ  غيم أنها 
اة مكز اةتجاّ    غي مظ  أيها رسموأ  ائأأ وخمتت  د اة بق  اةابيم وقد قم  ظ أن تذنب اة  سوق اة الرس 

 ثيها  ةذةك حث ت اةخط  اة ستِّ يأ   أد تِّثم نقاةك وي  أإياح تقاسب ذوقها وخاصأ تيب طاةبأ  فيسأ 
رِّد أن إغيت قائ أ األغانم و ن نظ ر مح  م اةشاا خاةد احدى أغانيه اةح اسيأ. ي كقام أن تتخييوا  ا 



998 
 

م ساوأ واةقصف ّليد اةطارأيد اةسارم واةثا د  استِّيقوا ركل    ي كد أن يحدث وقد ا يتِّط ل  صِّد  ا ة د 
األ مفكيأ  وأضيفوا اةيه اختقاق طفيأ  م اةسانسأ  د اةِّ م   ا اختزنته ذاكمتام  د  شاند أل الم ا  ا م 

تِّانم  د  بو  ز د وصياح أ ها اة ذوو  ونم تطمق اةباا اة ِّدنم طيبا ةيقجدم  وإغ احم وجوز تِّانم  
 د ا تفاع ضغط اةدم واةسكّم  وا حساس اةفايم ال مأم توقد أن اةج يم سي وتون رسبب خيانتها ةزوتها 

يما أها اآلن  م نذا اة ستطيل اة ِّدنم  ك ا ي كد ةخياةام اةخالق أن يتصو   قو م اةجاذّليأ     م وشيأها اةذّ
اة سي طأ وي  تيك األتسان اةهشأ  م طمفأها اةسمفم نحو اةطاّلق األ ضم اة تصل  باإمم راةِّاةم اةسفيم.  

اةاا  أ   أد كان اة صِّد    كانت  أسام تأاس تها وديد اةِّائالظ  وتاب د اة مكز اةتجاّ  خسائم  انحأ رسبب 
غيم  ؤ د  واضطم ةد م اةتِّوفضاظ خياةيأ تفق د اة حا ون  م اة طاةبأ ّلها ةفائدم وائالظ اةضحايا   
وأ يست إمكأ اة صاود رِّد أن   م  ديم اة مكز اةتجاّ  ّلها قضيأ راتت  متِّا ةدى طيبأ اةِّيوم اةأانونيأ.  

اةيون يقاسب ةون رشمتها اةخ مفأ  ق اإه حمفّم  ائأ    م اةاو أ اةثاةثأ وتدظ ضاةتها   ستان أخضم
راة ائأ وفغسل يدوفا راةصاّلون اةسائل واة اح اةفاتم  كان ت يال رأك ا ه اةطوفيأ  يضيق وقد اةصد  
م ّلدايأ  د اةخصم  ةذةك أسموت ّلد م   قه  ضم نفسك  كانها   ستان ّلهذا اةأ اش ونذه اةتفصييأ   وفتوس 

قو ن رسِّمه  ةذا  ا مظ رأنه وييها ايجان حذاح وحأيبأ  قاسبيد   م رِّض ا كسسوا اظ   نو تونمم نفيسأ اذا  
نون أن تقس  وتوا تغييم تسمفحأ اةشِّم وتفتيحه  ونكذا قضت رأيأ يو ها تتقأل  د كو أ  ياا  ستِّ يأ  

وأويد حاةأ  اة  أخمى تطيم خفيفأ تذةأ كفماإأ  م اةمبيم.  م تيك اةيييأ غضب غضبا نان ا  ا إِّم ره  
اةطوا ئ  وأتمى وديد اةتحوفماظ  وطاةب رأائ أ  م األس اح  وأحال اةِّديديد وي   جاةس اةتأنيب  وغي م  
اةفمفق اة كي ف ّلتقفيذ تِّيي اته.  م اة مم اةثاةثأ  راةاان خمتت  د ويانم طبيبأ األسقان  وقد ا ةفحها اةقها   

االنتاا  حيث اةتد ئأ راةغاز اةطبيِّم  ةاقها كانت وي      وحش اةبمونم  ون ظ ةو رأيت  تمم أطول  م قاوأ
 وود  م صديأتها ةتحتفل ّلتخيصها  د حبيبها اةقذل واةبخيل وقما انتهائها  د  ساةأ اةبحث  ةذةك أحك ت 
ةف  اةشال حول  قبتها وغطت أذنيها راةأبِّأ اةصو يأ  وذنبت  سموأ  م اتجاه  حطأ اة يتمو اةخفيف.  

 حطأ   يم يقتبه أحد  د اةمكاا اة  االنفجا  اةذّ وقم  م اةِّ ا م اةبقيأ ذاظ اةشباّليك  غان  اة يتمو اة
أ راةماكبيد  م طمفأها  و م اةساوأ اةثا قأ  ساح  أ منظ نيئأ   اةخشبيأ اةز قاح.  ضت اةِّمباظ اةغاص 

 د أ بِّأ نقائق   سقأ"  أكثم 12تحمفم نشمم األنباح اة سائيأ  رِّد أن أضا ت وبا م "  قوع وي  أقل  د 
ةِّمض تأمفم  صو   حول اةحان أ اةقات أ ود انفجا  أنبوا اةغاز اةطبيِّم  وتوقفت ودسأ اةتصوفم وقد  
أإالح اةطبيب  واة مض   م قاوأ االنتاا   وسكان اةشأق اة جاو م  وحت  رِّض اة ا م. تارِّت  كِّانتها  

ل "سحم  األس م" ونم تتساحل  ت  يتزو ج سا اس   قذ أإهم و م نفس اةتوقيت   سيسيها اةهقدّ اة فض 
ركو ون وتقتهم اة سأةأ ةتت كد  د  تارِّأ  سيسل تمكم ود سيطانأ اس ها نيام يِّمض وي  ققام  ضائيأ  
أخمى  م نفس اةوقت  واةته ت ّليتزا كبيمم كا يأ راةفطم واةزفتون احتفاال رانتهاح أإغال اةصيانأ  وون وت  

اةتم كان يحفم ّلها اةطبيب ناخل ضمسها  يسيل خيط اةيِّاا  د تانب   ها تيك اة ِّاول اة ِّدنيأ اةدقيأأ  
نون أن تت كد  د كبحه.  م تيك األ قاح كان يشِّم را حباط  ون  ةو يغمز أنياره  م اةجدا   يتالإ  اة  
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نباح  ون  ةو يضما اةهواح رأبضأ يده يحدث  يها إمحا ال ييتئم  ةم يِّد ّلوسِّه اةتح  ل   أطمن أغيب 
 ِّاونيه وبأم يحاول أن يستِّيد ندوئه   م قم   أن يقزل ركل   أيه.  م اة مم اةمارِّأ  وبِّد أن قضت تانبا 
 د وطيتها  م وائيتها  م قمفتها  كانت وي   تد زو ق صيد صغيم  م طمفأها اة  تزفمم تاةطأ ةتيتأط  

نا األإأم اة صبوغ حديثا وبأغانم  صو ا ود اةتقوع اةبيوةوتم   ست تِّأ ّلقس اظ اةهواح اةيطيفأ تداوب إِّم 
. وقبل أن يتوق ف اةزو ق ت ا ا وفقهم اةصيان اةذّ  ا أها  بطه رأحد األوتان قفزظ  سي حأ رآةأ   ستمو اّو
تصوفم إ سم ون تم ألخذ اةبياناظ وبكثيم  د اةح اس  غيم أنها ةم تت ك د  د وضم قد يها وي  اةيارسأ   

اةتفت وز ائيل  بتس ا اة  أووانه اة خيصيد ونو ي سح غبا ا ون يا    أد قمصها وقابوظ  اح سام. وقدنا
ود كتف ستمته قائال: "نكذا يكون اةِّ ل اةقايف اة تأد.." غيم أنها  و ثل نوا أ  د  اح وك ا ن خا ج  
ود اةسيطمم  نهضت  د سأطتها  ووقفت وقطماظ اة اح تأطم  د  ياّلها  واةتفتت اةيه غاضبأ واةشم  

ةت خصالظ إِّمنا اةقاوم اة  أ اوم تتيوى وتفح  س  ها  م اةهواح "أّ و ل  نذا يتطايم  د  ويقيها وتحو 
اةذّ تتبج ح ره  أيها األّليه؟". نقا توق ف اةز د نقيهأ  حسب توقيت األ ض و ا تاو نا  م اة ج ووأ  

ا يحدث  م أغيب  اةش سيأ  و م   ما أيه وتالإوا  م اةزبد  وانسحب كل  إمح  د اة شهد اةدا م  و ثي 
أ الم اةمسوم اة تحم كأ  أد حدتا رِّضه ا رِّضا وقد ضاق ّله ا اةاوكب ر ا  حب  وبدآ وماكه ا األّلدّ 
 ستِّ ييد اةِّقاصم األ بِّأ  وةم يقتبه أحد اة  اةصيان اةذّ اةتوى إدقه وسال  فأه وتيب س تس ه ونو  

 يصا ع سكماظ اة وظ األخيمم.   

 

 2014ديسمبر  25تونس،  
 ة السالمي روض

   قاصة من تونس
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 هدوء بعد العاصفة

              
وري                                     وج محفوض توما جرّ القاص السُّ

  
تخيصقا  د صفا اظ ا نذا  اةتم كانت تِّيد رأن اةخطم قانم   وكان زئيمنا يخمق غشاح األذن وتجمحها  

راةِّقف   وتطمز رأنا يها اةموب واةخوف  م كل رِّوائها غيم اة أةوف   وتِّكم ندوح اةييل اةذّ يو ض 
 كان   وبصمخاظ األةم اة  ض . ك ا تسجد اةأيب اةاييم واةذاكمم  م أقفاص  د اةحزن ةفأدان اة ِّا ف 
واألحباا   اةذّ يِّأبه وذاا وأةم ال يطاق .   ا تِّيقم أصمخ راةاون ة اذا كل نذا   وة اذا كل نذا ؟ 

 ةِّاةم ؟ أةسقا غصقا  م وتدان نذا ا

توقفت صفا ظ ا نذا  اةتم وواح خطمنا يطا ن اةقسيم  م توف اةييل  ك ا تطا ن األإباح ذاظ اة خاةب 
اةحانم اةماقديد  م أسمتهم راط ئقان  وتحيل أحال هم رأطياف اةبهجأ اةتم يمسيها ضوح اةأ م اة  كواّليس 

  زوجأ.

م   ةيأد وا أن يي وا إتاظ نفوسهم اة بِّثمم  تِّاةت أصواظ األطفال  د كل األنحاح تتوسل أن يحل اةسال
كتبِّثم اةونيان وي  ظهم نذه اةبسيطأ ةيِّيشوا رسالم   وف ا سوا طفوةتهم راط ئقان ال يِّكم  محهم أّ  
خوف   ّلل يمتفم  نيد ضحكاتهم   وتِّيو أصواتهم راةبشم واةغقاح   وبم أإِّأ اةاون اة تما يأ   ووبم  

 ةبِّيد .اةقجوم اة ضيئأ ذاظ اة دى ا

ندأظ اة دا م اةثأييأ  وانأطم حبل اةصوا فخ اةذّ كان يقه م كاة طم ّلدون توقف   تبث اةذوم  م اةقفوس   
وال تفتأ تمج أ كان اةبيوظ اةِّا مم وتجِّيها تمتِّد وتئد  م ص ت تحت وقف اةصوا فخ اةهان   حت  غدا 

ن م اة دائد  و فخمم ةهخمفد. واةيوم ي زقها نذا اةصوظ  أةو ا وي  سكان نذه اة ديقأ اة زننمم  واةتم تِّد  
اةخوف وف يؤنا األس  واة ما م  وتتمنح  وحها   زقأ وي   فا ق اةطمقاظ. نذه اة ديقأ اةمائِّأ اذا ذّليت 
؟ وكيف ةم أن أكتب إيئا يييق رِّيقيها    د يِّيد إذانا؟ و د يِّيد نضا م وبيم و وننا وقد ا تذّو
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م سطم اةدم اةأانم تا فخ نذه اة ديقأ  ووي   مأى  د أويققا  أيقا اةفوض   وي   دى تسِّأ أووا  اةساحمتيد.
واةصماع واالضطماا واةفسان واةشأاح واةشِّا اظ اةتم ةم تغذّ نذا اةبيد اال راةدم واةجثث  وظيت إمايقها  

   تقزف حت  نفدظ ن اؤنا  وتخضبت تمبتها راةيون اةأانم  واةقاس  د قيب األحزان تهتف كف  كف   ت 
 سيحل اةسالم؟. 

انهم يسِّون أن يطمنونا وفهجمونا   وفيأوا ّلقا  م توف اةييل وتحت كل س اح  كفهمم تتأاذ قا اةمفاح    
وتِّصف ّلقا اة جاواظ  وفذ ونا اةوقت   وال نِّمف طمفأا ةيغد   وإن نذه األصواظ اةتم تجمح آذانقا  

 د يد تانيأ حأونم   تجمحقا وفخقأقا صديدنا .  وويونقا تِّيتقا ند ك أن حبقا ون ووقا تحك ها   يأ قذيفأ  
 ونحد ال نطيب  د اةاون سوى اةاما أ اةتم استباح حم تها  د كقا نحبهم ونِّزنم . 

ةاققا تمكقا وي  تبيد  محهم وسِّانتهم راةقصم أ م تمح . أ انوا أن يك وا أ وانقا   وفشدوا و اققا اة  ّلواراظ  
ا تيأ .وةاد  د حقايا قيوبقا اةمحي أ نبِّت اةحيام وتد أت  د تديد تحي هم   وفجم ونقا اة  اةاي أ اةخ

  م صبم وإراح وي  أتقحأ  د اةيهب   وسطمنا اةخيبأ  وق أط اوهم وسِّانتهم  ونشوم أحال هم .

ةأد ودنا  د تديد حيد تيِّثم اةفجم ةيتالل اةخضماح وقد سفوح اةجبال ةيشواط ح اة ش سأ حيث تبحم  
  ّليق ا اةقوا س تحيق سارحأ  م اةفضاح تحت أإِّأ اةش س اةدا ئأ   توزع وي  اة وج  اةأوا ا  م اةبحم 

 قبالتها   وتسأيقا  د كأس أغانم اةطيو  اةدا ئأ اةقاو أ أنِّش اةشماا .

ونذا ةيس اال نأيأ نوويأ قد تستحضم يو ا  ا  د حيث ال نِّيم   رِّثا و وحا تديدم   ألن ظالم نذه اةسقيد  
وان أ ال  شمقا  تأةأا   وت كقا  د اةقهوض رِّد كفاح وتهد طوفل و  د اةاهو  ك ا تاهم  اةتسم اةِّجاف  

اةش س  د اةشمق   وفقبثق  د ّليد تقباتها نو  اةقها    ونكذا انبثأت حياتقا وسِّانتقا  د تديد   وحيأقا  
غم اةِّواصف واةمفاح   م أتواح اةس اح اة تما يأ األطماف كاةقسو  نم مف  م أ تاح نذا اةاون اةفسيح     

 اةِّاتيأ . 

 
وج   محفوض توما جرُّ
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  سرطان العصر 

 محفوض ابراهيم جروج 
 

أويُش  م واةم  ضطما  تأيأل يفمض ويمَّ أحكا ُه اةجائمم   وةسُت قان ا   أن أوطم تفسيما     واضحا   
ونذه اةدالالظ اة متبطأ ةهذا االنأباض واالنفماج اة ضموا حوةم   وةهذه اةتغيماظ اةتم تتحكم ّلم   

 ا تباطا   و يأا    م ّلقيأ تسدّ اةذّ يمتدّ  وحم .

انَّ نذه اة ديقأ اةِّزفزم وي  قيبم وةدظ  يها وحبوُظ ون تُت وي  تماّلها  قذ أن كقت طفال     وتحمكُت  م 
اة محو أ وي  اةحصيم   ضائها وإمبُت  د  اح غديمنا اةأمفب   وكقُت  ِّام األوقاظ أ قُد رجانب واةدتم  

 أتقاوُل خبزنا اةساخد وأت تمُ  رِّبيم ضحكتها اةحقون   وغدظ تضم   اظ تسدنا اةذّ ةد أ اه رِّد اآلن . 

انها قضْت نحبها  م وائيتم رصا وخ غان  سأط وي  ّليتم اةغا م وي  ضفأ اةطمفق وقد ا كقت  م 
ةيأاح واةتدانم    أد كقت  ستسي ا   ةد استم  اة د سأ    هذا اةبِّد وقها أتهض نشوم اةذكمى ووصف رحيم ا

وقماحاتم اةتم كانْت تتآةف رشكل نائم  م اةموتيد اةذّ كقُت أويشهُ     ِّقد ا انتأيُت اة  نذا اة خيم إمفدا   
نمبا    د اةأتال اةذّ ال أتيدُه وال أستسيغهُ  خاةجقم إِّو   راةأيق  وأنا وحيد  ّلال زوتأ تأاس قم نذه اةخي أ  

 بائسأ   وال طفل ي يؤنا رصماخه   وال صديق أوم ه ي أل نذا اةفماغ ّلتجاذا أطماف اةحديث .اة

انقم أقطُد نذه اةخي أ اةبائسأ اةتم أق تها رأما  ج ووأ أخمى  د اةخيم اة  ا يأ  وق نذا اة متفم اةذّ 
   أد ّلمزْظ  م حياتم   يشمف وي  اة ديقأ . ةم يفا ققم نذا اةأيق غيم اة حدون   وكأنه خطم  يحيُق ّلم

تشكيالظ تديدم   وطمق  قحقيأ   طمق طوفيأ كثيمم اةتِّمتاظ   سائبأ ال ضارط ةها   و د اةِّسيم ةم  
 ا حاطأ ّلها   أو اةاشف ود اةأاودم اةتم تقا ها . 

ُم تجمبتم  م نذا اة خيم ناما   ةوتون اةاثيمفد  د حوةم يِّيشون نفس اةتجمبأ .  كيهْم أقوُل نذا وأنا أو  ج
يِّيشون ةحاأ أيا هم ّلال  اض  يشدنْم اة  نذا اة كان اة ذّ    وال  ستأبل يشدنْم اة   قازةهم اةتم ُنج جموا 
 قها . كيهْم يأبِّون  م نذا اةأيق اةذّ يحزُّ نفوسهْم وفكوفهْم . كيقا نواتُه نذا اة صيم اة جهول اةغا ق  

ُم اة شاوم اةمقيأأ . م نوا أ اةحزن . كلُّ إمح يثيُم اةحزن وفوقظ اة  جماح اةِّ يأأ وففج ج

ةأد كمنُت اةِّيشأ اةضقاأ ّليد نؤالح اةذيد و يت يد اةبي   م  ياّلهْم   د رِّضهم ي شم حفام ّلال أحذيأ    
وكذةك أ هاظ يحتضدَّ  وق صدو ندَّ اةجا أ أطفاال   نزفيأ    مفضأ   . انهْم يِّيشون  م تو    د اةفأم  

ةفاقأ وي  سي اح وتونهم اة صفمم . انَّ حياتم  م نذا اة كان اة موب يضيِّها  اة دقم   وإبح اةجوع وا
اةفأم واةحاتأ ك ا ضاع كثيم  د قبيقا رسبب اةفاقأ اةشديدم    ايف ا أتيفت أإاند اةقاس غا قيد راةحم ان  

نمى     وخاصأ  م نذا اةِّصم اة صاا رسمطان اةهجمم واةتهجيم واة خي اظ . نْل سيكتُب ةم وةهْم أن
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تماا ّلالننا  مم أخمى   أم نبأ   م نذه اةغمبأ اةتم تفم جُق اةش ل وتهيد اةقفس ؟!. اةِّيُم وقد هللا  أد  أيُت  
 اةاثيم  قهم يغان  اةحيام ّلال  تِّأ . اةوفُل  د اةغمبأ و د اةتشمن واةتشمفد   و د وت أ نذا اة كان . 

وبهذا اةفأم اة بثوث  م اةطمقاظ    أد كان يشحذنْم ك ا  كيف ةم أن أقي جصف رِّض نذا اةشِّو  راةغمبأ 
يشحذُ  حجم اة سد ج اةسكيد . ال يوتد نقا أّ إمح  د اةوسائل اةتم تساود وي  اةِّيش ركما أ   و ا  
تِّيقم أ أد االتجاه اةصحيح  م حياتم  ؤفأ صبم يا م يستجدّ اةقاس  م طمقاظ اة خيم . ك ا إاندظ 

ةصبم  قتشمفد حول اة دن اةابيمم   تبتيِّهم اةشوا ع اةواسِّأ  م تيفاهم  م اة ساح اةاثيم  د أ ثال نذا ا
ةيِّونوا اة  خيا هم اةم أ اةتم تيِّب ّلها اةمفح وفِّصف ّلها اةصأيم    اةِّيشأ ّلهذا اةشكل اة زّ  تط س 

 اةذند    أد  زَّق قيبم  اهمه اةحزفد و اهم أتماره   د يتجوةون  م إوا ع اة دن .

ة هزةأ و أسام رشِّأ   ونم واحدم  د  هازل و آس  رشِّأ كثيمم تدو   حانا  م نذه األيام   و م   ان نذه
نذا اةِّصم اةذّ أصيب رسمطان خبيث . أال يوتد وي  نذه اةغبماح  د حب و ح أ ؟!. أال يوتد  د  

يا  اة وقم  ةأد اوتمانم إِّو  رِّدم اةأد م وي  اخت يسكب حقانه ووطفه وي  نذه األوتاع واةسأم ؟!.
اةصحيح  م حياتم   وتحت أقدا م . ةأد  أدظ االتجاه وانفمج ّلم اةطمفق  غدوظ ضائِّا    م ُ هجَّّم نذا  
اة خيم  م  تانأ ّلال نةيل . نذه اةِّيشأ اة مم سيبت  قم كل نأاط اال تااز اةتم كانت تساودنم  م  سم  

أيأها . أ ا نقا أقطم اةوقت نون أن يدّ  حياتم نحو األ ضل   و م اختيا  أندا م اةتم كقت أسِّ  ةتح
 ّلم أحد    ستباح اةموح  قخو  اةفؤان .

كقت  م  ديقتم أقيم والقاظ طيبأ  م تيمانم وأصدقائم   وكانت والقاتقا والقاظ ائتالف وبِّض األحيان  
 م أن أضم اختالف   و غبتم اةابيمم توطيد نذه اةِّالقاظ وت كيقها    أد كانت وقدّ نوا م كبيمم تدا   

اس م اة   كد األنراح اةابا   م  ديقتم وبيدّ   وحت   م األنراح اةِّاة ييد    يم يِّد ةم وأنا  م نذا 
 اةجحيم أّ إمح  د نذا اةط وح   وةذا غدوظ غصقا   صغيما   تتأاذ ه  أ واج  جمى اةقهم .

اة خيم    أد  كان صماوا     كل إمح كان يقهش أو اقم اةبِّيدم   وفغتال  وحم اة تسكِّأ  م  فاوز نذا
  مفما   ّليد قوى اةاالم اة حيطأ ّلم وبيد ا نسان اةأارم  م كيانم .

ةأد ُنبذُظ  د تا فخم  وةم يِّد ةهذه اةحيام اةماكدم أّ  ِّق    أد غدظ ّلمكأ آسقأ حقت اةجباه  قم و د  
يد ِّه األّلمفاح حيق ا تتيأفهم   اة تواتديد نقا  وط ست انسانيتقا  خاةب قوى اةاالم  ونذا نو اةث د اةذّ

اة أانيم واةشباك   أد اةته ت حمائق ويشأ اة هجمفد اةبائسأ اقباةهم وي  اةحيام  وا تصت قطماظ حياتهم 
ةأد خبت إِّيأ األ ل اةتم كقت أت قانا أن تشمق   ووتدظ أنها ةيست أكثم  د را قأ    إفاظ  إفاظ .

اةحيوفأ اةتم كقت أت تم ّلها غدظ رطيئأ  جزوحم   هذه أ ل تأةأت  م س اح حياتم  م انطفأظ  حت  
اةتحوالظ اةسياسيأ واةحمبيأ واالقتصانيأ نم اةدا م األصيم اةذّ حم قا  د ّليدنا وأ س  اةحيم اةذّ يأضُّ  

وتونّ  م نذا اة خيم ةم يأتصم وي  وبوّ  اةحدون ّلل غدا قدّ  أن أويش  م     ضاتِّقا راةمتوع اةيه .
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يمم  د اة هجمفد ذّو اةوتوه غيم اة تقاسأأ   ك ا  مض ويمَّ أن أويش أيا م ركل  ا يتاح  نذه اةاتيأ اةاب
  يها  د  تم صغيمم غيم واودم   وأن أ تح نوا ذ قيبم ةال إمح تديد ان كان نقاك  كان تديد .

ثل نؤالح  اتخذظ قماّ  أن أويش حاةأ اةُ هجَّم نون اةِّونم اة  اة اضم  أو أن أستبق اة ستأبل. انقم  
اة هجمفد اةاثيمفد اةذيد تاؤوا ةيستأموا  م نذه اةبأِّأ  د األ ض   صمُظ أتصمف ك ا يتصم ون  وقد 
تِّيقم نذا االنت اح اة زنوج يقسيقم اة اضم اةذّ تحتفظ ره ذاكمتم   واةتالؤم  م نؤالح اةأاطقيد  ِّم  

أن أنس  أيا م اةسارأأ ؟!   أد كان  أ ضل وسييأ نم أال أتطيم اة  خيفم  ونل ي كققم   م نذا اة كان. 
اة اضم وقدّ  د اةغق  رحيث يؤة قم اةتفمفط ره ونسيانه   وكيف ةم أن ال أنام اة  خيفم ونقاك  
تيمانم وأصدقائم اةذيد ُنج جموا  ثيم وال أنّ   م أيأ رأِّأ  د األ ض نم   ووائيتم اةتم ةم يبق  قها أحد 

 م  م اةذاكمم إمفط طفوةتم تت اوج  م ويونم حمائق ّلال انتهاح  وأغدو     أد ن ِّت اةث د غاةيا    ووقد ا ي
 انسانا   سيوا اةذاكمم   أو إبه انسان. 

ةأد   ةأد تبدَّل اةطمفق وةم أود أنا  أد ُقذ ُت اة  اةجحيم وُخقجق ا نسان اةقضم  م قيبم   وتفَّت كل اةزنو .
اقض اةذّ تِّيش  ِّه    هل نذا اةذّ حدث  م ّليدّ غفا أ ل ا نسانيأ اةجمفحأ  م ويقيها   وظهم اةتق 

ناتم   ود اةتأدم    أيام أتدانّ كان ودن اةقاس اةذيد يتمكون  دنهم وقمانم ال يتجاوز أصارم اةيد   أ ا  
اةيوم و م نذا اةِّصم اةذّ أخذ سمطان اةتهجيم يقخم تسده نمى  ئاظ األةوف ّلل اة الييد  د اةذيد  

وقوم    شمنيد  د نيا نم ا ا رسبب اةحموا اةتم يشتِّل أوا نا  م ّليدانهم وأنا واحد ُيهاتمون أو ُيهجَّمون  
 قهم أو ألسباا أخمى وديدم   واةُ هجَّم اة ثأف اةذّ غان  ّليده وقوم ةسبب  د األسباا يستحوذ وييه  

ود نذه اةهيم  د اةجوع    أد استبد ّلم نذا اةشِّو    وغدا  د غيم اة  كد أن أ ام ر صيّم ر ِّزل 
حياتم غدظ تحي ا    د حيمم  ت ضقم وت زُّق  يشدنم وفيته قم حت  غدا  ستأبيم   اةج وع اة حيطأ ّلم .

. كيف ةم أن أتالحم ّليد   خما أ أويشها  م خاطّم   وحاضّم أسطو م ييفاها  اض  غدا ون ا   خانوا  
اة  تدم ّليقها   وأصبحت  يِّبا   ةألطفال  نؤالح اةذيد يسكقون نذه اةخيام غيم اة ستأمم واةأذا م ت أل اةطمقاظ  

اةذيد أرحمظ  م ويونهم  واكب اةفاقأ واةحم ان . كل نذا غدا تزحا    قم  قفد كقت أتضا د  ِّهم وأ ام 
 ر ا يفامون ونذا أصبح صو م إا يأ ةيوضم اةبشّم اةبائس اةذّ ضاع  قه وطم اةحقان .

تسمح  يه اة اإيأ وي   ة اذا كل نذا اةتدنو   م حيام اةقاس ؟!   هذا  اة كان اةذّ نأبم  يه كان  كانا  
ا   ر اإيأ   د نوع آخم    اإيأ  أتبموا وي  تمك  قازةهم و زا وهم    ختيف أنواوها   وغدا اآلن غاصَّ

نل نذا قدّ  وقد نم   وقد  اةاثيم  د   وأو اةهم و اضيهم ةيأي وا  م نذا اة كان غيم اة الئم ةيحيام .
 ثأيأ راأل طا  ؟!. انه أصبح  مض اةِّصم  شمفأ أن تِّيش  م نذه اةأفا  تحت سحب اةاائقاظ اةب

اة ستفحل   و د اةصِّب اةشفاح  قه  م اة دى اة قاو  . انه ز د  ا غ  تقاقض ي شم نحو ندف ون م  
ل نذا اةاوكب  م نذا اةِّصم اة   خيم التئيد و هاتمفد وُ هَّجمفد   ووقد ا أتأ ل حيام ن ذا    أد تحوَّ
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اةاائد اةبشّم اةخاضم ةحمكأ  ستدي أ أتدهُ  ك ا يسمع اةقها  اةخطو نحو اة ساح  م يأتم اةييل   واةييل  
نذا اةاائد رحمكأ  ستدي أ  د اةطفوةأ اة   ماحل اةشباا اة ختيفأ   مو ا   راةبيوغ واةشيخوخأ    ّلال استأما  .

مته وصحته    اةاهل اةذّ يمتم ّلذاكمته اة     ال إمح  يه خاضم ةيتحول واةتغييم حت   م حياته وذاك
أيام اةصبا يد ك ت ام ا ن اك أن  ا يفصيه ا ود رِّض ةيس ّليده اةذّ  أده نهائيا    د حياته ان ا يفصيه ا  
تجِّداظ وتهه وبياض إِّمه وإح رصمه وسأوط أسقانه اةواحد تيو اآلخم   وانهيا  قواه    أد أخذظ اةِّمى 

نذا  ا يحز  م قيبم وكيانم    واةتماا اةذّ نشأ وييه تقحلُّ وتتفاك  وفدا    وفدا   .  اةتم تمبطه  م األسالف
. أيد  صان  اةط وح اةتم كقت أت يز ّلها ؟  ةأد أخذظ تقضب وتجف   وأنا قارم   م نذه األ ض اةقامم  

 اةتم تشبه صحماح قاحيأ   غا ق  م نوا أ األ اا  واةتساؤالظ .

توى أوي  كحضو  وحيوفأ   ؟!   ونل وتونّ  م نذا اة خيم  حاوةأ الكتساا  نل  ا ُ أد  قم يِّان ر س
حمفأ ناخييأ ؟! . ان كان نِّم    هذه اةحمفأ  خيفأ تدا      أد أصبح كل إمح يتوقف وي   ا أكتقزه  د  

و  أن  ا أكتقزه ال يزال  د اةأوم  م ناخيم    وأنا احتياطاظ ال أوم ها   و م ذةك اتخذظ اةأما  وكيم تصُّ
 م نذه اةِّزةأ غيم االختيا فأ أإِّم ر مض اةبِّد ود اةديا  وود ّليتم وحا تم   ونذا كيه  مض وي  
كيانم  د اةخا ج   وكيه يِّ ل وي  تد يّم   وةاد  أاو تم و باتم سوف يكونان أقوى  قها    اةهجمم  

ووا ل  تاا يأ تد م ا نسان    واةتهجيم ةياثيم  د اةقاس غدظ أحد  ال ح نذا اةِّصم   ك ا أن نقاك إبكأ
ةهذا اةتصمف اة شيد . رِّضهم يهجمون أوطانهم الستحاةأ اةِّيش  يها   وبِّضهم يهجمون قسما   كحاةتم  
وحاةأ اةذيد يتواتدون  ِّم وفواتهون اة صيم نفسه . نل تختفم نذه اةاانمم   ونل يختفم اةدا م ةهذا 

يبحث ود األ ان واالستأما  وففتش وييه حت   م اةبيدان    االتجاه اة ضان ؟   ال  خيوق وي  نذه اةبسيطأ
 األخمى   وةو تبصمنا وا تياقا رِّض اةووم ةوتدنا أن  ا يحدث ك د يستجيم  د اةم ضاح راةقا . 

كل يوم يتِّاقب وي  وتونّ  م نذا اة كان يقخم ا نسان اةساكد  م قيبم   وفجِّيقم أ  ض نجم ا نسان  
غته ةغد أ ضل ّلدال    د نذه اةفاقأ اةواقم  يها  م اآلخمفد ؟. كيف اةخموج  ككل .كيف ةم أن أويد صيا

 ّلهؤالح اة هجمفد  د تحيم نذا اةز ان واةِّونم ّلهم اة  نيا نم ؟  وةاد نيهاظ نيهاظ .

ال إمح  ستحيل    كانت نذه اةتساؤالظ تشِّل  م قيبم نا ا   أحمَّ  د اةج م   وأة ا   وق  ا أالقيه  د آالم .
دنظ يدّ اة  تيب  ِّطفم وأخمتت ويبأ سجائم  م سحبت ةفا أ وأإِّيتها و حت أنفث نخانها  م      

اةهواح   وأنا غا ق  م اةتفايم ركيفيأ أن أتِّل نذا اة ستحيل واقِّا     وبكيفيأ اةخالص  د سمطان نذا 
 اةِّصم وتبديده ك ا يتبدن نذا اةدخان اةسارح  م اةفضاح .

 
وج   محفوض توما جرُّ

 قاص من سوريا
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 لقاء

                   

وري د.                                            عبد الحميد ديوانالقاص والّشاعر السُّ
 

تقاول تهاز. )اة ح ول( و تحه وي  حساره اةخاص.. تاحته  ساةأ  د  ن. ع  انها حبيبته اةتم ال يِّم ها  
تساحل  م نفسه؟.. نل نذا اس ها اةحأيأم ام؟! وي  كل حال اليهم      أد تِّمف وييها وبم وسائل اةتواصل

 .أنذا سيمانا قمفبا وف حو غبا  اةحيام اةمتبأ اةتم يِّيشها  م زوتته اةتم أصبحت اةحيام  ِّها  تيبأ   ي 

 ان صاحبته تاهم ةه كل  قون اةغزل و)اةدةم( اةيذان اإتاقت نفسه اةيه ا. 
 نسته نذه اةتم تأبم  م ّليته كانها) ح أ سوناح(كان يفام  يها  ِّام وقته ةأد أ

 ةأد قتيت  م نفسه كل  شاوم اةحب اةتم اّلتدأ حياته  ِّها..
 نو اآلن يقتام  وودا  قها... ةم يذكم ةها اس ه اةحأيأم النه ياد انها تفِّل  ثيه. 

دنظ ةه  وودا  م ... اإتِّل تهاز اة ح ول  جأم وأضاحظ إاإته... انها  ساةتها!!!... ياةفم حته ةأد ح
 اةحديأأ  م طمف اة ديقأ غدا صباحا. 

حان اة وود.. ةبس احسد  ياره.. تِّطم؛ وحيق ذققه  م..  تش ود زوتته ةيخبمنا انه ذانب اة   وود 
ذكمظ ةه   و ل... ةم يجمنا؛ ةأد خمتت قبيه.. أيد ذنبت؟..!!. اليدّ  ةيس  ه ا.. نكذا قال ةقفسه.

)ّليوزه( ح ماح وتح ل أيضا و نم  ثيها. اّلتسم ةقفسه وقال:اذن انا  هم راةقسبأ    ستيبس اةحبيبأ اة قتام انها  
وصل اة  اةحديأأ؛ و اح يفتش ّلقامه وقها... أيد نم؟.. تال ّلقامه اة كان واستأم وقد زاوفأ   ةها.

ة س كتفها   اقتما  قها... كانت تديم ةه ظهمنا..  اةحديأه... انها نقاك تأف كحو فأ س اوفه تتألأل ّلهاح
 ّلم ق؛  است ا ظ تقام اةيه.  د؛؟... انت!!... وسأطت ا ضا.

 

 عبد الحميد ديوان 
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 ةزراع
 عبد الحميد ديوان 

أسمع اة  قي ه وو قته.. ّلدأ يكتب   تيس  م  كتبه يفام... أتهد نفسه..  ام طوفال حت  وةدظ اةفامه
وأدا  د اةيؤةؤ يتوج  وحه..  مح ّلها  قصيدته اةتم نم وصا م قيبه.. كان يقسجها  د  وحه. ّلدظ ةه 

كثيما.. ومضها وي  ز الئه اةشِّماح نصحوه ان يذنب ّلها آة  ةجقأ اة سارأاظ اةشِّمفه.  هم الّلد  انها  
 م.  ستفوز راةجائز 

. كان اة سؤول يجيس خيف  كتب  خم  قتفخا  أ م اةيوم اةتاةم وقف أ ام  سؤول اةيجق   نام ونو  ط ئد
صارِّه رأمف. نام اةيها  د زاوفأ رِّيده قيبها ّليد يديه  م  اكديك  زنو. ا سك اة سؤول اةأصيدم رأطماف 

استدا  يمفد    توقف ةحاأ  نذه ال تصيح انها خمبشاظ ال أكثم. ذنل اةشاوم   انا  م وته اةشاوم:
 . صكم كم استفيد ل اة سؤول؛ سيدّ أحببت أن أومف تخص  سأ  اة غان ه. ةاقه توقف وقد اةباا 

 أ. تاره اة سؤول :.. ز اوأ
 

 انتظار
 

كان يقتامنا وي  أحم   د اةج م... اةيهفأ.تمتسم وي  وتهه رشكل واضح.... انها حياته؛ ونم و مه اةذّ  
 .  اليبيِّه رأّ   د... نكذا كان يحدث نفسه

اةسِّانه.. قال ةقفسه ونو  أتقم:.. انها  خيصأ ةه.. تدا.. تدا.. ةأد أكدظ ةه  سم  م خياةه واة ا   د 
ذةك ّلقفسها.. ةأد أقس ت ةه أنها ةد تتخي  وقه  ه ا كانت اةاموف.. ّلل أكدظ أنها ستقتحم ان نو تخي   

وته؛  كان يموح وفجيئ قيأا ةتأخمنا.. نام  م سا   اّلتسم  م سمه  ط ئقا.. اةفمح يحيطه رجقاحيه  وقها
قال ةقفسه ةِّيها  م اةطمفق..  تش وقها ي قأ وفسمه  م.. ة حها تتأرط ذ اع إاا  إيق يتماقص  م  شيته  

غي  اةدم  م وموقه.. اند م يمفد  واتهتها... ةأد حط ت كبمفاح.. ةأد    واصواظ ضحكاته ا تصك اذنيه
ل اة  أقما حاوفأ و    رانفِّاالته  خدوته.. خطوم... خطوتان..  ال أ.. توقف؛  ام  م..  ام.. استدا  و ا

 . ... و ض  وذكمفاته  ِّها

 
 عبد الحميد ديوان 

 قاص وشاعر من سوريا  



1009 
 

 ذي عشقالفتى الّ 

             
عودي جبير المليحان                                         القاص السُّ

 

  م اةبدايأ :
 حوم اةفت  رسيا ته اةصغيمم اةح ماح : أ ا ه اةشوا ع اةواسِّأ   و تالل اةوقت اةطوفيأ؛ قال ةقفسه : 

 اةمفاض كبيمم .. أيد أذنب ؟ .. اة   ج م اةِّأا فأ ..-
صمظ اةِّجالظ .. اةسوق  زنحم .. ةها  م إباا قاّليهم  م اةسوق .. ة ح  د رِّيد طمف وباحتها اةسوناح 
تيوح ةه كيد ؛  ش  يتبِّها ود رِّد   اقتما و ازنانظ نقاظ قيبه .. أخذظ اةدقائق تتأد   وآة ته أصارِّه 

  الّلد أن تأخذ اةمقم !-   قال : .. تبهته ساخقأ 

ضغط اةو قأ اةصغيمم  م كفه   و كأنه يضغط يدنا ؛  تح اةو قأ ةي مم اةمارِّأ   ّلمق اةخط ّليونه األح م  
 م ويقيه .. تأكد  د صحأ  قم ناتفه   و تصو   محتها   واح ما  خديها ونم تأمأه .. تبِّها .. و أخيما  

وائيتها   قال :  ب ا نذه واةدتها   و نذه أختها اةصغيمم . أ ا نذا  هو أخونا   آنا تخمج  د اةسوق ّلم أأ 
ركل تأكيد .. أحس راةتحدّ نحوه ) سأصفِّه ةو قال إيئا    و سأ بت ةها … ( .. طاةت اة ِّمكأ    أحس  

ناخيه ّلبِّض اةخجل ..  كض اة  سيا ته ةييحق رسيا تهم .. أ ام ا إا م اةح ماح كانت اةقا  تشتِّل  م 
 ..  مح ةيون األخضم   وحمص أن يتبم اةسيا م  د  سا أ  قاسبأ .. ال أ فد أن يمانم نذا األخ ! 

 توقفت اةسيا م أ ام  طِّم اةفصول  أحس رفمح   وكأنه يِّمف ّليتهم   ّلل كأنه يِّم ها  د أةف سقأ ! 
 انتام حت   ل    م ن م اةباا و نخل .. تصدى ةه وا ل و قال :

 ذا اة كان ةيِّوائل ؟!أيد تذنب ..ن-
 اةِّائيأ  م اةداخل !-
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و  مق رسموأ وسط ا ضاحم اةخا تأ كحيم   تخط  ا تباكه   وكان اةِّا ل قد ذنب صا خا  أ م طيب  ا 
..أيد يتجه اآلن ؟ ّلل أيد تجيس نم ؟ س م ضحكأ ناو أ  تباغت .. نا  حت  وتد كمسيا  وطاوةأ  جيس 

أف  وق  أسه   وفطيب  قه اطفاح سيجا ته .. أطفأنا ونو يسأل ة اذا    وأخذ يدخد ..تفاتأ رِّا ل  قيق ي 
 ؟  أال ةه اةِّا ل : نقا   قوع اةتدخيد .. انه  كان اةِّوائل .. نز  أسه   وظل اةِّا ل واقفا  .. أال ةه :

 سيأتم األنل !! -

 أحضم ةه اةِّا ل كأس  اح   وتمكه ..

   تشاغل واةِّا ل اةمقيق يأبل نحوه .. اّلتسم ةه وقال : است مظ ويون اةقدل ت سحه  ونم يموحون و يغدون 

 ةأد تأخموا !-

 نل تمفد أن تأكل ؟ -

قانه اة  طاوةأ صغيمم ركمسييد .. كانت قمفبا   د قسم اةِّوائل   وتطل وي  اةباا اةخا تم .. استأبل  
 اةزتاج   وتيس :

أنال  .  س م  نيقا  خا تا  يشبه اةغقاح .. )  آنا تأبل نحوه   وبحيائها تجيس أ ا ه .. قال غاصا  رفمحه :  
طا ظ وصا يم كثيمم ضاحكأ حول قيبه .. وس م نديل ح ام .. و أزنا  صغيمم أخذظ تو ق ّليد أصارِّه  

 .. ضغط أصارِّه حت  تشاركت األغصان و تأة ت يداه .. ( انتبه اة  صوظ اةقانل اةمقيق يأول ةه :

 سقغيق اة حل .. ةو س حت !-

   محه .. نهض خا تا     تح يده وي  اةو قأ اةصغيمم ..  أى اةمقم األح م  دوكه رانفِّال  تمنحت أإجا
   و     راةو قأ ؛  م سا  و كأنه يسأط  م ّلئم .

  م اةيوم اةتاةم : 

 نا   م اةِّأا فأ حت  كل ؛  ش  و توقف رسيا ته أ ام  طِّم اةفصول   ن م اةباا و نخل قائال  ةيِّا ل :

 ةداخل !اةِّائيأ  م ا-

و  مق رسموأ   ا ضاحم خا تأ . تيس وي  اةطاوةأ اةصغيمم ذاظ اةامسييد    تسائال  : أيد تجيس نم  
 ؟ تاحه اةِّا ل اةمقيق  أال ةه :

 سيأتم األنل !! -
 أحضم ةه اةِّا ل كأس  اح   وتمكه ..
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وضِّها راةأما  قه    انتام أن يس م ضحكأ ناو أ .. أخمج  د تيبه ويبأ اةهديأ اةح ماح اةصغيمم   و 
قال ستفمح راةسيسيأ اةذنبيأ   واةأيب اةصغيم اةذّ يح ل اةحمف األول  د اس ه .. انتام   و انتام    
و انتام .. حت  ا تأل  ؤانه رأحجا   أييأ ؛ قام ةيغان  .. ةاد كأنه س م  د يأول ةه : انتام .. تيس و  

اةصغيمم و اةامسييد .. و أناس رِّيديد يثم مون حول نو ييتفت راحثا  ود  حد ه   ةم يكد غيم اةطاوةأ 
صحون طِّا هم .. نام اة  اةامسم اة أاّلل ةه ) تماحى ةه طيف اّلتسا تها   كانت ك ا ةو تيست أ ا ه  
  وقد تدةت خصالظ إِّمنا األسون  وق تبيقها اة شمق .. خفق قيبه   و نو يبتسم   قال أنال   منظ وييه  

أ اةصغيمم اةح ماح   و ة س أصارِّها اةقاو أ    تِّاة  غقاح ال حدون ةه  م ونيانه  رحياح ..  د يده راةِّيب
.. أخذ يحد ها ود أول  مم إاندنا  م أسواق اةِّأا فأ   و كيف كتب اةمقم   و أخذ يسأل ود اة ما أيد  

كان  تيهفا   .. و صف ةها ّليتهم   و ودن أ مان أسمته واحدا  واحدا    و طيب  قها أن تصف ةه ّليتها   و 
 وي   ِّم أ  وقِّه .. ( ّلوغت رصوظ اةقانل اةمقيق و نو يسأةه : 

 نل تمفد أن تأكل ؟ -

ا تبك و نو يو ئ ّلمأسه ؛ و أ سك قائ أ اةطِّام .. وان اةقانل اةيه    طيب وشاح ةشخصيد .. و قال 
أصدقائه و ةيقانل سيحضمون اآلن ..)  آنا تبتسم رحياح و نم تخفض ويقيها .. واصل اةحديث ود 

 ن استه  م اةثانوفأ   و وز ه أن يكون .. و .. و ..… ( انتبه اة  صوظ اةقانل اةمقيق يأول ةه :

 سقغيق اة حل .. ةو س حت !-
  م األيام اة تتاةيأ : 

 يتوقف رسيا ته أ ام  طِّم اةفصول  ساح   يد م اةباا و يدخل قائال  ةيِّا ل : 
 اةِّائيأ  م اةداخل !-

ا ضاحم اةخا تأ   يجيس وي  طاوةته اةصغيمم  أاّلال  اةامسم اآلخم   يأتم اةِّا ل  ي مق رسموأ وسط 
 اةمقيق  يأول ةه :

 سيأتم األنل !! -
يخمج  د تيبه ويبأ اةهديأ اةح ماح اةصغيمم   و يضِّها قما اةامسم اة أاّلل   يطيب وشاح ال قيد ؛ و  

 يأخذ يحد ها حت  يخمته صوظ اةقانل قائال  :
 اة حل ! سقغيق -
 

 جبير المليحان
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 مترو منيرة
 جبير المليحان

 
 نيا يا أّلم. ةأد تأخمنا ود  وود )اة تمو(!  –

إما اةاهل رأيأ )ّلياةأ( اةشاّ رسموأ  ووضم )إ اغه( ووأاةه  وق  أسه  وةبس نِّييه  وحمك اةسيا م   
حت  وصل اةشا ع اةِّام. كان  دخل )اة تمو(  واّلقته  قيمم تاان تصفق راّلها. أسمع  م اةطمفق اةضيق 

نقاك. ةم يجد  وقف ا ةسيا ته. نزةت  قيمم  و كضت ونم تي يم أطماف وباحتها. األا كان يقام اةيها   
 وسيا ته ت شم ّلبطح. كان أن يصدم اةسيا م اةتم تأف أ ا ه. قال ةقفسه: 

 ةم أود أحتاج نذه اةسيا م اةابيمم!  –

وق خيفه  و م كل اتجاه.  ش  رسيا ته ونو يحس ّلتوتم. رِّد اختفاح اّلقته  م   قبهاظ سيا اظ أخمى تز 
  دخل اة تمو. نام  م ساوته  وقال:

 راق  سبم ساواظ ونصف ةتِّون  قيمم.. هللا يِّيد وي  اةزح أ! –

 ٭٭٭ 

 ال ّلد أن نبيم ّليتقا نذا  ونشتّم ّليت ا قمفب ا  د  حطاظ )اة تمو( يا أّلم.  –

 األوالن  ونم يقاقشون واةدنم. األا يهز  أسه  وف سد ةحيته  وفأول ةهم: نكذا ضج 

 نيا  أد أذن ةيصالم. –

 ييتفت اةيهم وفأول: 

 سأ ام راة وضوع.  –

 اةوةد اةصغيم يأول:

 رم اةبيت يا )رارا(  واستأتم ةقا إأأ.. اإتمج ةم سيا م )تيب(  ثل صديأم. –

 نذنب ّلها اة  اةبم! 

 ٭٭٭ 
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وباحتها  تغيق راا إأتها  وتقزل  سموأ  د ن ج اةبمج  وتمكض اة  اةسيا م  وقد  حطأ   قيمم تيبس 
اة تمو اةأمفبأ  تأف اةسيا م  وق اةدائمم اة ِّدنيأ أ ام طواّلق و ا م  واقف اةسيا اظ  وتضم اةبطاقأ  

 اة واقف.اة  غقطأ  تمتفم اةسيا م اة  اةدو  اةِّشمفد؛ حسب اةِّأد اة وقم ّليد  اةاتها وبيد إمكأ 

 ٭٭٭ 

 قيمم تمكض  د  وقف اةسيا م  م و ا م اة واقف اة  غقطأ. تخمج اة  اةشا ع اةِّام حيث  دخل اة تمو..  
وقجالن. إاا يبتسم.  تل  أ قاح  شيها اةسمفم تِّدل ةبس وباحتها    أ  تال يقامون إز  ا اةيها. ا مأتان ُتحف

 مف وباحتها يم مف كجقاح ح ا أ  ساة أ. أ د يقام رحيان. تختفم  قيمم  م  دخل )اة تمو(  وط

 ٭٭٭ 

خطوط إباا وإاراظ  تتماكض اة   دخل اة تمو  وخطوط أخمى تخمج وتتوزع  م االتجاناظ. اةال 
 اكض  وحأيبته اةصغيمم  وق ظهمه  اةبِّض يأض ون وتباتهم ونم ي شون  وفيأون ّلبأايا األكل واةو ق  م 

 ن نايف  و تال األ د واقفون ةحماسأ اةأانون. اةحاوفاظ اةتم ص  ت كأكف  بتس أ. اة كا 

 ٭٭٭ 

طائماظ  منيأ صغيمم  تتأاطم رانتاام  م األتواح. تقأل أصحاّلها اة  اة هارط  م أوي  أّلماج اةبقوك 
 واةشمكاظ  اةتم تي م واتهاتها  م اةشوا ع.

 

 جبير المليحان
عودّية    قاص من السُّ
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 "  ذاكرة الَورق  "

              
ورية غانا اسعد                                                    القاّصة والّشاعرة السُّ

(1) 

تفِّل   قُذ اةصباحج اةباكمج   وصوُظ  تبدُأ  ائحُأ اةأهومج اةتسيلف اة  أ تاحج اةبيتج اةصغيمج اةدا ئج    اة فوقجُد ُ ش 
طفبج يفختيُط رصوظج  فإأفاظج اة فطفمج اةتم تفضمُا ُزتاجف اةق وا جذج .  طأطأأج اةحف

اسج نفانئأ  ُ تقاغج أ   مف نيكو  اةبيت و مف اةزنو    اةبيُت اةُ متب ّلذوق    يم  وبساطأ   يفتأ     أةواُن األس 
 اةقاو أج اةُ وزوأج رانتأاح   فد وس    كلُّ ُ كد   يهج ُيوحم ةيقاظمج راكتسااج طاقأ  ايجاّليأ  .  

 صوظ   قيق  ُيقانّ : 
 يفا أنو    أيدف أنتف ؟   -

 ُم تانزم تقتامكف ) قاةت أمُّ سا م ةزوتها (  اةأهو 
كبيها  فث فا أنُخلف . -  أنا قانم  يا ةيي    اس 

 تأُف ةيي  رج دخلج اةبيتج وتفسأةُه : 
  اذا كقتف تِّ ُل  م اةخا جج ؟ ةأد تبي يْت  ياركف راة طمج ! 

قفحتاتُه ةبأ - يا  يفا ةيي .  يا وفزفزتم ُكقُت ُأقفطج م رِّضف اةحفطبج   اةبمُن قا س  سف تاحف قاس ج  يأج اةيوم  يفبدو نفذا اةش ج
ْظ .  - نف ُد  فكومف اةأهوم ةأد ّلفمف خج فثف ا ُأسف ْل  جيفاركف كم ال تف مْض    ف قا  وفزفّز   ّلفدج  سف  حف

ذفاؤه  م  دخلج اةبيتج   وكذةكف قبِّتهج اةصو يأج اة بي يأج رج احج اة فطفمج   ةجيفاهمف رُِّض   يمف أنو  حج ِّمج األّليضج خف اةشَّ
تفيهج  حت   فِّاةُم   ا جخأج وومضف كف تجهج اةشَّ اة تقا مج رِّبثيأ  وي   أسه. ةاقَُّه كانف  خو ا  أن ُه  ا زالف يفحتفُظ رجأا ف
وتهُه  فازاةْت تفحتفُظ رجشمح   جدف اةقضا مج  غمف سقيدف اةُِّ  مج   هو يفهتُم رصحتهج ونوويأج غذائهج  وُفثاّلُم وي   

 اة فشم ج ُ ِّام األفي ام  مف ةيي  .  فاضأج 
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(2) 

ظفا    انسف  جدف اةِّ مج رِّا يد   يفح لف اتازم   م اةد اساظج اةأانونيأج و وف جلف ُ وف أدف اةسف اوزف اةِّف يُد أنو  تفجف اةسَّ
وةأج ةيشؤونج اةأانونيأج.   ةسقيدف طوفيأ   م أحدج نوائمج اةد 

يلف ةيتأاود ةبيوغ اةسد اةأانونيأ . ةذا ُيأفم   أْن ُيشغل نفسه كم ال يأمف  م  فخج اة فيل   وةيف ألف وقتف  وقد ُأحج
 ماغهج رج فا ُيحبُّ  جْد نجواياظ  قدي أ    كاةأماحمج راةد تأج األوة   هو ي يُك  ج ووأ  قفي ج أ   جدف اةاتبج  م  كتبتهج  

 اةتيفاز وقييل  د اة سيسالظ  م ةيي  . اةخاصأ .وُفتارمف رِّضف األخبا ج واةبما جف اةِّي يأج   واةثأا يأ  وي  

ي جزا   جْد وقتهج ةإلوتقاحج رحديأأج اة فقزلج اةصغيممج    يز ُع رِّضف أنواعج اةخضا ج وفِّتقم   كذةكف قم  ف أْن ُيِّطم حف
ق ُه. نم تحتم ُه  ِّانتها ّلهذهج اة بان مج اةث يقأج  ج كثيما   كذةكف راةو ونج اةخاصأ ّلزوتتهج . وطفبِّا  ةيي  تُبدّ سف

ةفأج  د أ بِّأج أإخاص   نو وةيي    متهج اة ؤف ثاةم  يهتُم رأصغمج اةتفاصيلج ةحيامج أس   هوف اةزوج اةقبيُل واألاُّ اة ج
ا م  وُ هق د اةذّ يفصغمُه رِّا يدج   ةاجقَّه ةم ُيا ل ن استهج اةجا ِّيأج   ووةديه ا اةشارانج  اة هقدُس اة دنم ج سف

د ج قفوةهج    ال ُيحبُّ اةد  اسأ .كأخيهج  هو وي  حف

كان يتيأ  رِّض ن وس اةمسم وقد  قان  قديم   شهو    م ّليدتهفتأ م رأسيوبه   كانف يهوى اة وسيأا واةمسم   
أ   وأّلدعف  م اةمسمج أكثم. أ َّا ةيي  اأُلمُّ اةحقوُن اةمائِّأ   نم تفصغُم أنو  رِّأد   د اةز د   تزوتا رِّدف قجصَّ

ا  ا اتفأا  ُحب   تف ييأ    و ف زفاالف يفحتفجافانج ّلجذاكف اةُحبَّ اةذّ أ فسا نفان ا   م نذا اةز دج   ذاكف اةُحب  اةذّ طاة ف
امف أنو  أن ها  فا زاةْت تف ييأ   أنَّ سببف است ما هج نوف ا حتماُم اةابيُم اة تبانلج ّليقُه فا . ُتحبُّ ةيي  أْن تتبان  أ ف

انىح  فازالف  وبفشمتها ناوج فأ   وأنَّ اةتفجاويدف  ِّمنا اةافستقائم  اةهف ةْم تغزوا وتهها كغيمنا  جْد نساحج تييها   إف
 يفحتفُظ ركثا تهج و ونأهج   ةاق ها تستِّيُد اة يونف  م صاةونج اةتفج يلج ُكي فا الحف إِّم   أّليض.

يها وحت   م وفال قدا ها وبي تها  وتمبيتها ةوةدج تبأ  اة فمحأ   أنيأأ   م نج  قفاتها ا تت اويأ. ةيي  اةُ مف

(3) 

انا  ألنو  ..  بت ُ قجف كف قت ةيي  اةأفهوم   سف خف  سف
اخقأ ت قحكف رِّضف اةد جفحج   واقتمْا  جدف اة فوقدج قييال  .  - ا سف  تففضْل وفزفّز اإمْبهف
ا  وف يأا     ل    وففأُخذ نفسف ي  وفجف  يفمإفها أنو  وف
ْم ُأحجبُّ  فذفاقف  -  قفهوتكج يفا ةيي  .لّلا  ..  فا أطيبها   كف
اّلته (  - بيبم )راّلتسا أ  يفِّيونا اةتففاخمف   أتف حأ ونفقا حف  صف
 ةيي  أتفِّي يدف أنَّ  هقَّد طيبف   ق م زفا ته  م  مس ه ؟ -
 ُيمفد أْن أُوطيه  أيم رأو اةهج قبل ا تتاحج  ِّمضهج   وفأوُل أنَّه واتب  ويمَّ   قُذ  دم ةْم أقصدُه  م اة مسم .  
 حسقا  تفِّلف وزفّز   ان ه ُ د ك ةذائأتكف اةفقيأ وفمفُد نصيحتكف ) أتاّلته ةيي  (   -
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قُذ يو يد   ك ْد تأخُذ  إفأف قهوم  و تتارم .. نفسيُت أْن ُأخبمكف  ج اتياظج و مَّ ُظ راةأماج  ج قُت أتسوقف رِّضف اةحف
  فمس ه    خطمف ةم أْن أزوُه   ةأد سمَّ كثيما  ّلم   ك ا سم ظ أنا ّلمؤفأج أو اةهج اةجديدمج   انَّه  دنش حأا . 

 أنا سِّيد  تدا  ّلذةكف ) ُيجيب  أنو  و يهُز  أسه رِّالئمج اةم جض  ( -
بَّاظ اةبطاطا واةاستقاح اةالتم وضِّتها ةيي  قفبلف   م نذه األ قاح   ُيحمكف أنو  اةحط بف  م اة وقدج وُفأي جب حف

 قييل    وُفا ُل قائال  : 
م ُكق ا نفيو ُه وي  اةتأصيمج  م ن استهج ونحاوُل اتبفا هج وي  أختيا ج  مع  م اةجا ِّأج   - أتذكمفدف يا وزفزتم كف

دوى .   نجدُه ُ قاسبا  ةاد نونف تف
ا ِّيأ ةاق ه   ضف  - اوةُت  جما ا  أْن ُأققِّه ر تارِّأج ن استأج اةجف ا م  م اةد اسأ   وحف  نِّم ةأد كانف وفاسف سف

ب ه وأوطاُه ُكلَّ ا نت امج  كانف ةدي هج أسيوبه وُ ؤفتهج اةخاصأ  م تق يأج  ونبتهج   واةح د ّلل  أن ه ت يزف رشمح  أحف
 حت  تف يزف رجه. 

اظ نجهُد أنفسقا رإققاعج أوالننا وي  سيوكج طمفق  نجدُه األنسب   و بَّ ا يكوُن    - أا  ةيي  ُ ِّام اآلراح واأل َّهف حف
 اختيا نم األ ضل .  

 نال أطمافف اةحديثج حت  آخم  إفاظج اةأهومج   وانشغلف كل   قه ا رإك الج وف يهج .  تبا
ولف اة وقدج  فيف  ةذيذ    اتت مف ا ماُن اةِّائيأج حف ا جج   وبِّدف وشاح  خف و  قا س اةبمونمج  م اةخف  م اة ساحج ..اةجف

اّ   ةاْد كلٌّ  شغول  رخصوصيتهج .. كأج آخمف قطباظ   جْد إالج اةصوفج اةُ ا لج  األمُّ ُتا ُل حيا  يحتسونف اةش 
ا م وُ هقَّد   ه ا  فشغوالن    ةأبِّأج األا    ةتبدأ  رحياكأج كقزم  ةسا م . األاُّ ُ قد ج  رأماحمج كتاا  كِّانتهج أ َّا سف

ل يفهت انج  ر تارِّأج رِّض األخبا ف واةبما جف وبمف  واقمج اةتواصلج ا تت اوم   ه فا كغيمن ا  جْد إبااج نذا اةجي
 ر تارِّأج  واقمج األنتمنت ةيِّ ل أو ةأماحمج أخبا  أو ةشؤن   أا يأ  أو أنّليأ. 

 يفيتفُت ُ هق د ةواةدهج قفائال  :  -
 َّّ أّلم أةيسف األ ضُل ةكف أن تأمأف  فا تمفد ود طمفقج  واقمج ا نتمنت    اة جاُل أوسمف أ ا كف ةيبحثج وْد أ

  وضوع  أو كجتاا  . 
م )يتدخُل سا م  وي  اةفو  ( وفتارم : أنا  مف ُ هقَّد  هو  اةطمفُق األسمعف واألسهلف ةيأماحمج واةبحثج نِّْم أّل   -

 ود طمفقج اةحاسواج خاصتكف . 
ِّمف أنَّ اةاتااف ّليدف يديه أ فس  ّلثألج  فشأج وصفو     ي د أنو  ُيصغم ةمأّ وةديهج ركلج تف ِّد    و ةونيأ  إف اةسف

ا  .   وسأطف أ  ضف
  ُتوك ا اس ِّانم تيدا  ) قال ةوةديهج ونو يتقاوُل اةاتااف ود األ  ضج (  وُفتارم .. أ -

أنا ال أنامف أّلدا  أن يأف اةحدا أج و واكبأج اةتطو  اةِّي جم واةتجأقم  م حياتجقا وتأد قا وسموأج انتأالج اة ِّيو أج ود  
ديد   وييق الح ذو حف ا ةُه ايجاّلياظ   طمفقج االنتمنت ةيُ تفيفأم .. ةاق ه كاةس  ا أن ال نقس  أنَّه واةم ا تماضم   ك ف

ْد يفِّيم  دى ني و أج است ما هج   نفْل تض قانج أنَّ وسائلج اةتواصلج نذه   تِّدنم    كذةكف ةه سيبياظ  كثيمم      ف
 ةْد تختفم يفو ا   فا .. ) يففتُح اةاتااف اةو قم  ّليدف يديهج وُفا ل حديثه ( .. 
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راةقسبأج ةم تِّونُظ اةتِّا لف  مف اةاتاُا اةو قم ج  قُذ صغمج سق م وحت  اةيومف   وتدُظ  يهج  تِّأ ال ُيضانجيها  
 كل   واقمج ا نتمنت . 

وزفزاّ : انَّ اةاتااف اةو قم  ةفُه وقم خاص وي  اةموحج     قُذ أْن تي س اةو قف ّليديك   حت  تبدأف قماحتهج   
ا ّليقها   ةتغوصف رِّ قج اةتفاصيلج وأنتف تحضدف اةاتااف اة  أْن تستمسلف رُ تِّ أج اةسمنج    تسمقكف اةسطوُ  و ف

ا  وأ انا  .   يا  و جضف   يأخذ اةو قف  جْد نفحج يديكف وفف قحكف ن ئا   وحج

 أتِّي ان ؟ ةْم أتْد نذا ا حساسف أّلدا   م اةأماحمج ا ةاتمونيأج حيدف تمبتها .  
دنا أسمعف ةيتصفحج واةبحثج  وُتقاسُب وقتم أكثم )أتاره ُ هق د(وذ ا  أّلم  أنا أ ضُل    -   . اةأماحم ا ةاتمونيأ  أتج
أرأ    - اول  م األيامج اة أبيأ   وةم ققاوتم أن م سف حسقا  يا ّلقم   أحتمُم وتهأ نامكف أنتف وسا م   قفْد ُأحف

 ُأ فضلف اةاتااف اةو قم .

 (4 ) 

اغيتانج ةيحديثج    تأول :  وفج   وأذنجيها صف ياكأج اةص   كفانْت ةيي  ُتا ُل حج

 أنا  فمف  أّ واةدك فا  -
الم يا ُأ  م    جدف اةُ ؤكد ستاونيدف  مف  أيهج. )  ن سا م ضاحكا     يبتسُم األاُّ اّلتسا أف اةمض  (  -  يا سف
خصيأ يا ّلقم ) نظ األم (   -  نذهج ققاوتم اةشف

تتِّطُل  فِّها أو ال  و صاةح  ةيقاسج . وال تقس طال    فا  م تيكف اة واقمج  فاْم سف    ةو حدثف وج
 نههه ستضِّيدف حججا  كثيمم  ة ساندمج  أّ أّلم    ال ُتصِّبم اة وضوعف أكثمف يا أ  م )  ن  هقد (  -

بمت ا ةاْد  فا زاةْت خبمتا ا  م   تبتسُم ةيي  نجصفف اّلتسا أ   فمف ناممج أم   ةطفييها   كأنَّها تأوُل  م سمج نفا  : كف
حيأ.    اةحيامج ضف

يد أنو  تُتارم حياتها رشكل  طبيِّم     وكل    شغول رِّ يهج .   تف ُم األي ام رسموأ  ووائيأج اةس 
ب أ   اْذ نمف استأاةْت  جْد وظيفتها  د اة مكز   يدم ةيي  تأوم ّلدو نا كأم   وسيدم ّليت  ركلج اةمض  واة حف واةسَّ

يت اةتفمغف اةاا لف ةِّائيتها  قُذ كانف وةديها  م سدج اةد اسأج ا ّلتدائيأج   كانْت تأوُل اة طبم    م ّليدتها   و ضَّ
اننم .   ِّانتم رإسِّف  وتدُظ سف

 م صباحج يوم  تديد    توفتهف اةسيد أنو  ةزفا مج اّلقهج  م  مسف هج اةخاص   وقد ُذنجلف ّلمؤفأج أو الج اةفقانج  
د   أُوجبف اةواةُد رجمأمج األ اا ج وضمباظج اةمفشأج واةي ساظج اةمائِّأ ةال  ةوحأ     أد  سمف اةوطد  اة ونوا ُ هق  

واةطبيِّأ رأّله  اةحيلج   كف ا  سمف اةطفوةأف واة مأم واةاثيمف  جدف اةحاالظج ا نساني أج   وكانْت اةُ فاتأم األكبم  
 وتتهج ةيي  .نم ةوحأ ر قته  اةمووأج وا ّلداعج ةيسيدج أنو  وز 

ْم أنا  خو   ركف .  تف فِّدف ّلجها كثيما  وقالف : اةيوحأ تااُن تقطقف يا ّلقم   كف
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المف وتأُف أ امف    م نفذهج األ قاح   تفدخُل صبي أ  ت ييأ  وتذارأ   تبدو  م ّلدايأ اةِّشمفدج  جْد ُو منا   ُتيأم اةس 
 أحدج اةيوحاظج . 

 أنجيال تفِّاةم أُوم  ك وي  واةدّ )قالف ُ هق د ةيصبي أ (   -
 تأتمُا  قه فا وتبدو وي  وتهها  ال حف اةخجلج  د اح ما ج وتقتيها . 

يد  أنو  (  -  أنال  ركج يا ّلقتم ) قالف ةها اةس 
اةك ؟  -  أنال  ركف و م   كيفف حف

 رخيم  اةح دّلل  )  ن وييها (  
فمج  قُذ  م ج   ةأفْد وانوا  جدف اةس  يمانقا  م اةحف م  أّلو  فانّ تج ُيأاطِّهم ُ هق د : أّلم نذهج صديأتم أنجيال اّلقأ اةِّف

 م أيام اة د سأ   دم    أةْم تفذكمنا ؟  كانْت  م صف
 ّلفي  يا  هقد   أذكمنا كانت صغيمم    اإاحف لّلا  أصبحْت إارأ  ت ييأ  .   -

 اةح دّلل  وي  سال تام   وكيفف حاُل األنلج يا وف  م ؟  
 اةُال  رخيم  ياو م   سم  ُظ ّلمؤفتكف )  نظ أنجيال (  -
ال م ةألنلج وإْن إاحف  -   لّلا  سقزو كم  م اةبيتج قفمفبفا  . وأنا سِّيد  ّلمؤفتكج يا ّلقتم   أّليغم سف

يد أنو  أنَّ وييه اختصا  زفا تهج    استأذنف رِّدف أْن أإانف رجهونج ُ هق د  م اةتحضيمج ةي ِّمض و   ِّمف اةس  إف
 اتأانج و يهج   وإكمه وي  نديأج اة يفوحأج اةمائِّأج.   

  مصأ سِّيدم أنجيال ) قال أنو  ( -
  نْظ وييه ( إكما  ياو  م    مصأ سِّيدم ) 

بقف أخاُه اةابيم ووتدف  تام أحال هج .   انصمفف ونوف يأوُل  م قما ج نفسهج   يفبدو أنَّ ُ هق د قفْد سف
كاةِّانمج تجت ُم اةِّائيأ حولف  ائدمج اةِّشاحج  وتبانةوا أطمافف اةحديثج ر ا تمى  ِّهم  د أحداث    م اة ساح ..

ْد تقاولج وتبأج اةِّشاحج   والف ُيخفم اّلداحف اةثقاح ةزوتتهج  م  فها تها رإودان  وب واضيم  إت  . يفقتهم األاُّ  ج
 ةقا يا ةيي    اةطِّامج   وفأوُل : نفسكج  يهج كل اةطيبج واةبمكأج   ن تج 

  ضاكم ي أل قيبم راةسِّانم   ن تْم ةم يا غواةم )أتاّلته ةيي  (   -
ب ها وقفْد أس انفا ّليتُه اةثانم .   همتهج ّلتمتيبج  كتبتهج اةتم ُيحج   د ُ مَّ أك لف اةسيد أنو  سف

  هقد   سا م   تِّاال ) نانان ا اةواةد (   -
 كانا كاةِّانم يتصفحا  واقم ا نتمنت .

 أّلم ) قالف ُ هقَّد ووقفف رججانبهج (   نِّم -
ا م ووقفف رجانبه أيضا  (  -  نفْل تمفد ُ ساودم يا أّلم ) قالف سف

يدا    ونوف ُيشيُم ّليدهج اة  اة كتبأج   َّّ   أصغيا ةاال م تف  وزفزا
قّز اةث يد   نذهج اة كتبُأ حصييأ   امفأ  وأنّليأ    ال ُيستهان ّلجها    تف فِّتها خاللف سقيدف ُو ّم    نوف ذفا كف

ا كجتارفا    كقُت ُكي ا استطُِّت تو يمف رِّضف اةقأونج   أإتّم ّلجهف
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 (5 ) 

يد أنو  حديثُه ..   ُيا ُل اةس 

اّليدف كتب   أا يأ    و جيداظ   م اةبحوثج اةِّي يأج   - تف  أنواعج اةاتبج اةأي  أج   ُ قووأ   ف تجدونف  م  كتبتم   إف
بفم   ونواوفدف إِّم     واةاتب اةأانونيأج   و اةديقيأج واألنّليأج  جْد  واياظ   ائِّأ  وقصص  كثيمم  يها اة تِّأ واةِّج

 ونثم  ةشِّماحف وكت اا  ُكثم    هم غقيأ راألناج اةِّمبم ج واةِّاة م ج . 

اةحك أ ةأد وشُت  مف نذهج اة فج ووأ اةو قيأ أوقاتا   ائِّأ   أوطيتها  د وقتم  أوطتقم اةاثيم  د اة ِّم أ و 
   وةد أندْم وي    أتها أّلدا  .  

قَّد  م نذهج األ قاح   ُيِّطيانج كلَّ ا نت امج وُفقصتانج ةال ج كي أ  يأوةها اةواةُد .    سا م وُ هف

تجدونف    - وزفزاّ  ةْد أطيلف أكثم    فأْط أ فُد  قا ا اوطاحف اةأييل  جدف اةوقت ةإلنت امج ر حتوى  كتبتم   وسف
   ي ا رِّد ّليدف تصفحج كتاا  و قم   وآخمف اةاتمونم .  فمقا  إاسِّا  

أخصُص وقتا  ةذةكف )قالف سا م (  -  أودكف أّلم سف
 وأنا كذةكف أودكف را نت امج ركقزكف اةث يد أّلم ) قالف  هقد ( وانصم ا ..  -

 ةيك لف اةواةُد توضيبف  كتبتهج كف ا ُيحب  . 
يدم ة يي   جْد أوماض  صحي أ    ةاق ها ُتخفم اة وضوع ود وفائيتها كم ال  رِّدف  مو ج ودمج أيام    تفشكو اةس 

كت  قها  م اآلونأج األخيممج  جْد نوا     تشغيهم ّلها . راأل سج زا ظ نكتو  اةِّائيأ وإمحْت ةُه األوماضف اةتم إف
ق ها رِّضف اةتحاةيلج اةطبيأ ةيتأكد  د سال   تها أكثم .وإوياح     ط قفها رِّدف اةفحصج اةِّام   وطيبف   

يدم ةيي   فخبم اةتفحاةيلج اةطبيأ  م اةحم ج   وو يت  ا طيبُه اةدكتو   جْد تحاةيل    نذا اةصباح   قفصدظ اةسَّ
 وةفْم يكْد ةديها وقت  كاف  النتاا ج اةقتائجج    ِّانظ اة  اةبيتج تح ُل رِّضف اةحاتياظج ة طبخها .  

ل    ُ متفبكف اة ال حج .   م وقت اةاهيمم ..  يفتُح ُ هق د رااف اةبيتج ر فتاحهج وفدخُل وي  وفجف
 أّلم  فا وضُم أ  م ؟   -

 ة اذا ةْم ُتخبمانم ؟  
 أُيِّأل أْن أومفف  جْد صديأم اةدكتو  وائل اة خبّم راةصد أ  أنَّ أل  م تحاةيال  تانزم  وقده .  

ق د .   ّلدظ والئمف اةدنشأج وي  وتهج اةواةد حيدف س مف كالمف ُ هف
  اذا تأول يا ّلقم ؟   -

 أنا  ثيكف تف ا ا  اآلن حت  وي ُت  قكف   نم ةْم ُتخبمنم رشمح ! 
ةحاأ نونف أّ كي أ  وففدخالن اة طبخ  حيث كانت ةيي  تفغسل األطباق وُتجهز طِّامف   ُيحدقانج ّلبِّضه ا

 اةغداح . 
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ةيي   فاذا ركج ؟  ا اةيذّ يفحدث  ِّكج ؟ كيفف تخفيدف وقَّا أنكج  مفضأ ؟ ) نكذا واّلل  د األسئيأ وبيهجأ    -
 وتب يسأةها أنو  ( 

 م وفْد وائيتكج ؟ حأا  يا أ  م  فا وضِّكج اةصحم؟ أيِّألف أْن ُتخف  -
 )كذةكف ّليهجأج وتب  يسأةها  هقد (

يا ويونم ال تأيأوا  كقُت سأخبمكم  فث ا أخُذ اةتفحاةيل ةيدكتو    أط أ نُظ ودمف اإغاةام وقد ط ققم   -
 اةدكتو  . 

يد أنو  زوتتهج ةِّيانمج نكتو  اةِّائيأج ياسم   رِّدف أخذج اةتحا  م صباحج اةيومج اةتاةم .. ةيل  دف  يصطحُب اةس 
 و م اةِّيانم .. اة خبم .

 ط ق م نكتو     ا وضُم ةيي  ) سأةُه أنو  (   -
 رِّدف اطالعج اةدكتو  وي  نتائجج اةتحاةيلج ّلدقأ    أتاره :  

ببف ةكج نذا اةدوا  واةشِّو  را وياحج .   - م     ج ا سف  نو انخفاض  واضح   م  ِّدلج خجضااج اةد 
 ناوم ةيأيقف أّلدا  .   سأصُف ةكج اةدواحف اة قاسبف وال

قونأ .   - أ سي دم اةِّائيأ اةحف حف ما اةدكتو    ووفانا اة  اةبيتج را تياح  رِّدف ا ط ئقانج ود صج كف  إف
 ةاْد كانف ةسا م وتبا  كبيما   وييهم   حيدف وانف  م اة ساحج   ألن ه آخُم  فْد يفس مف راةأصأج . 

باوهم وا مم راةخيمج واةطيبأج   ت قدا  ةبِّضهم    بذ ُم اةخيمج  نكذا نم طج مج أْن يكونوا س  ِّونوا  م وقت  اةشد 
 اةتم ز وانا اةواةدانج  م تمبيأج أّلقيه ا   أيقِّْت وأصبحْت إجمم نائ أف اةُخضمم . 

المف و تغيُب و احف اةغيوم     رِّدف  مو ج يو يد .. وقت اةاهيمم   ُتطُل أإِّأ اةش  س خجوةأ   كأن ها ُتيأم اةس 
  ةيي  ونمف تفج م اة الرس ود اةحبلج  م ُإم أج اة قزلج .  تِّكس رِّ

 ضف اةق و  وي  وتهج
دى . ةأْد  يفأ اة الرسج وتدخل اة  صاةون اةبيت   تجيُس وتطّو قطم اة الرسج كل   وي  حج تفح ُل ةيي  س 

م أ   وال أ قاح وونتها   وال اةون  أ ا ف انتباه ةيي    أنَّ أنو  ةفْم يقتبه ةخموتها اة  اةش  ت  ةجيوسها  م اةصف  حف
 يفبدو أن ه ُ قسج ا  تدا  راةاتارأ وي  ن تم  وضُِّه أ ا ُه وي  اةطاوةأج . تأتمُا ةيي  نفحوُه ّلهدوح   .. 
 أنو  ر اذا أنتف  شغول  ةهذه اةد تأ ؟  -
أخبمكج : - سقا  حبيبتم سف  حف
رِّدف تفايم  طوفل    قم ُظ أْن أكتُب  ذكماتم    حيأف حياتم  قُذ كقُت طفال  يتيم األا ج   وكيف تمبيُت  

ْد يفأمأنم .   راموف  صِّبأ   وانا أن س وأتِّيم وكيفف نجحت  م حياتم   أ فد أن أ يدف كلَّ  ف
 أإجِّكف وي  ذةكف يا أنو  )  نظ وييهج ونم تمبُت وي  كتفهج (   -

ي زا  كبيما   جْد وقتهج ةاتارأج  ذكماتهج .  أليام ..ت ضم ا  و م تيكف اةفتممج   ا تتحف ُ هق د  ِّمضهج   وأنو  ُيِّطم حف
حا أج وا والمج واةُ هت يد راةفدج واةمسمج .   ْد قجبلج اةصف  اةففق م  وقد ةأ ف صدا  كبيما   ج

ب ها .  شاوُم األنُل رأ أج اةفخمج رج فا أنجزف وةدنم   أ َّا   ُ هقد  أد اكت يْت  محتهج را تباطهج رأنجيال اةتم أحف
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 (6 ) 
مج سقواظ    اةوقُت  صُل إتاح  و يبدو أن ه األكثم ّلمونم وي  اةِّائيأ .  اةيوم ..   وبفِّدف  مو ج ود 

اةِّامج اة اضم    األمُّ تفجيُس راةأماج  ْد  وقدج اةحفطبج   وتضُم ناا اتها اةُطبي أ   وبيدف يدي ها قطُِّأ صوف   دف 
 ةْم ُتا ل حياكتها رِّد   ُتحاوُل أْن ُتقهيها اآلن ..  

 ونم اة مُم األوة  اةتم تتأاوس ّلها وفْد إغلج اةصوفج اةذّ ُتحب ُه . 
ا م ( . - أةها سف م ) سف كف واحف اةضغطج واةسُّ  أ  م   نفْل أخذظج نف
 نفِّم يا ُّلقم ) ُتجيبُه رصوظ  خا ت  (  -
اّ راةقِّقاعج اةذّ ُتحبيقُه   ) يضِّه أ فا ها وي  اةطاوةأ ( .  -  ةأْد صقُِّت ةكج ُكوبا   جدف اةش 

جيُج األوالن  م أ تاحج اةبيتج    فمف صقمج رِّض اةففوض  راألةِّااج اةُ بِّثمم  ُنقا   وُنقاك ..   يفِّيو ضف
ا م .  انَّها أصواُظ حفيدانا ا اةحيوم ّلقُت سف    اّلد ُ هق د   كقاُن اةشأم اةج يل   وف  إف

 كانا يف هن اةبيتف إأاوم  و فمحا .
 أ  ا ُ هقَّد ..

يجيُس اآلن  م اةأسمج اةثانم  جْد صاةون اةبيتج   ُي سُك ّليد يديهج كجتارا    يفأمأهُ رشغف  وفقسجُم رهج ةد تأج   -
 يقس  كل إمح  حوةُه . 

ا ّليدف أنا يهج قبلف أْن يأمأنفا   وفتذكُم كالمف واةده حيدف أخبمُه نوف   يت ُِّد ركل ج و قأ   جدف اةاتااج ّلموفأ    يتحسسهف
ا م أنَّ اةاتااف اةو قم  ةُه وقم  خاص  وي  اةموحج   يقتاركف إِّو   ساحم  يشدكف  قُذ قماحمج اةسطو ج األوة     وسف

اّليدف اةسطو ج   ةتشِّمف أنكف تزح   د نذا    اة  أْن تفسمقكف األحداث وتغوُص رِّ قج اةتفاصيلج   وُتحي ُل  ف
 اةِّاةم اةو قم  اةغا ض اةمائم.

اةأماحمج   حيدف  فألف اةد  ُم  م ويقيهج   ونوف يحضُد نذا اةاتاا اةغفاةم تدا  وي  قيبهج  توقفف ُ هق د ةحاأ وْد 
يد أنو  .    واةث يد تدا  رأي تهج اةفامفأج واة ِّقوفأج   انَّها ُ ذكماظ واةدُه اةس 

قثمف  ائحأف وطمهج  م أ تاحج  يكاُن ُ هقَّد اآلن يتحسسف وتهف واةده اةُ شمق يبتسُم ةُه   وفشُِّم ةوفنيأ  رأنَّ اةو قف يف 
اةبيتج   كأنف ذكمفاته نهضت  د واةم اةو ق   ةتبِّث األ ان واةد جفح اةذّ ا تأدوه واإتاقوه ت يِّا   م اةبيت  

 ّلمحيل اةواةد  قُذ وام  . 
 

 غانا أسعد
 قاصة وشاعرة من سوريا
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 خارج نطاق التغطية

          
ورّية   رعيمان الدّ إالقاصة السُّ

 
 وفدك..ال تأفل اةخط ..قبل أن تس ِّقم..ال..ال تقِّتقم راةخيانأ  ال تصفقم راةغان م.. ا  ق   هال ...

 رأيبم.. أنا ةم أود أ يك ذاتم... هال ..التسكب اةقا  وي  تمح  يحتمق.. أنا أحبك.. ا أحببت سواك..

اج ن ووم  تشق  طمفأها اة  ّلالن اسأل اةبحم اةذّ ةم أغان   م أه   قذ ونوتك   م سفيقأ  أرحمْظ ّليد أ و 
رِّيدم  رِّيدم...أ قب كل  يوم تباإيم ةم  إ يقا   أزف  اةيك  ّلثوا أّليض  وودتقم ره   حت أ سم ةك 

وأنخل ّليتقا اةهانئ اة ختبئ ّليد أحضان اةمفف اآل د  ذّ األسطح اةأم يدي أ ّليتقا   خطوطه  ك ا حي ت.
أتوا  ِّك  موتا  ساحمم  ال نا  تيته ها  والنخان    ظ اة ماظ.اةج يل اةذّ أودُظ تمتيبه  م  خييتم.. ئا

أ كض  ِّك وي  سفوج اةجبال اةسوفسمفأ  اة ييئأ راةثيوج  نتدحمج    والُيفزع وصا يمنا  صوُظ اةأقاّلل.
نيهو   م نصقم  تل اةثيج  اةضاحك وييقا   د ّلمونم  أصأِّْت أيا قا  وقيوبقا  ونحد نيتأط اةصو  أ ا ه   

 هالااا... أوطقم  د وقتك ّلمنأ  ال رأس... اّلقف صا تا .. ا ن ت تس ِّقم  وود   اةصأيم  قه. نحسب أن 
 ِّم اة  أساّليمف طوفيأ خيْت..يوم تئُت  يهو أ   أزو  أوالن أختم  م ح ص  وأب استشهاننا  ا م تفجيم  

طبْتها  م اةاثيم  اةاثيم سيا م  يِّونأ   م اةسوق  ّلتمْظ  تل اّلقها اةذّ كان يما أها  وأونْظ رحياتها  إ
ةو نامظف اة  ويونهم  ةأمأظ  ِّق     د األنفاس   م ةحاأ وهم   ةأيب ق مح   ةم يسكقه نو  هللا و ضأ.

 االناسا   واةوحدم  واةفأد:

خاةد اةوةد األكبم  اةذّ ةم يخط  إا به رِّد  ونو يتيو ى  د األةم  كي ا غي مظ ةه ض ان  تيه اة بتو م  و غم  
 قس  أن يز ع قبالته وي  يدّ  وأب االنتهاح   جبو  اةأيب  إاكمأ .. ذةك الي

نقد: اةطفيأ اةتم تخط ْت وا ها اةِّاإم رأييل  صا ظ أ ا  صغيمم  أل مان وائيأ  نسيها اةز د  واستبدل 
ون  م  صائبهم.   سِّانتها قهما   رِّد أن انسل  وقها األقا ا تباوا    اةال   يهو 
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ْظ اةيها  ونم تتأ  ل  م اة مآم ضفائمنا اةذنبيأ ّلدنشأ  رِّد أن  تِّال است م  ِّم  اة    خفأاظ قيبها اةتم ُ ن 
ط إِّمنا اةطوفل   و أزف قه راةشمائط اةو نيأ.   أ ش 

و حيد تشا كقم تاوفم وجيد اةفطائم  وإودان كِّكأ  يالننا  وتمتيب اة قزل  وإ واح ز ع حديأأ اةدا .. 
 نسيت وطمنا  وتاذّليأ أةوانها.  كيف صا ظ تتأا ز  محا   ّليد و ون 

 ِّانظ اة  طفوةتها اةحيوفأ  رِّد أن خبا نبضها  وانطفأ  ون قْت ضحكاتها اةبمفئأ  خيف  سؤوةياظ   أ أيْت 
 كانيها اةغض   ّلال  ح أ . 

تِّال انام اة  ويقيها اةيتيد ضبطُته ا  تيب ستيد راةد م   م ةأطأ تذكا فأ  باإمم  ت ِّتقم ّلها  وأنا أإّم  
نا تباوا ...كم أصل اةيك.  ّلل تِّال ةتشاند رأيبك اةذّ   د اة حال   ياا سفّم   م حأائبم اةتم كقت أود 

ظي قم.../  انم/ اةطفل اةمضيم.. ونو يغفو وي  صدّ   يشم  ّلم  ائحأ أ ه  اة أي أ  م اةس اح  حيث  
 استماحْت  واستاانْت آال ها..وتمكتقم أتِّف م ّلتماا قبمنا  رِّد  حييها..

أ ا نو: اةزوج اةذّ  إحْت  د  ياره  صقوف اةأهم  واةفأد  واةح ل اةثأيل  كم حاول أن يكتم  توةته  
اةقاإجأ  اةتم تختبئ و اح وف أ اةأول  واةقام  واةحديث..ونو ييتهم طِّا ه اةساخد  ساح  رِّد يوم و ل  

 إاق  يأطم  يه  حيأ اة خاطم   د أتيهم ؟؟!!

 وقد حطبج  تتصاود  قه أرخمم اةشاّ   م ّليت رسيط  وةاقه  متب  ره  تد أ أوطا ه اة تج دم  قما 
 أطفال  ييِّبون  يحي ون  يتشاغبون...يد سون.

نل  ا زةت تأول وقم يا خائقأ؟؟!!! أستحيفك رحبقا .. ال تحز  اةجمح أكثم... نِّم ... حيد است هيقم  
ْت حموف إجقه   تمتونم اةبأاح...ةم  رصوظ   توةم   كسيم..رأال أغان نم  ونو يواّ  ن ِّه وقم  وطفأ

أومف اةقوم ةياةمف  وأيا ا ..ةم يفا ققم  يها طيف أختم..آااااااااااااه  قها.. طيفها كان أقوى  د اةحضو    
انه يالز قم  يحثقم وي  اةأبول  يمبطقم رحبال غيم  مئيأ  اة  إمفانها اةذّ راظ يد ق ّلم رأوم.... صمظ 

س رصدّ  أ و تها  أضم  األوالن ّليديها...ياةأسوم طيفها...ةم تغان نم اال رِّد أتقفس  د خالل  ئتها  أت حس 
 أن وا أُت ..  يو حْت ةم  ط ئقأ: 

 رررر اآلن أغفو رسالم: ةد أتد ّلديال وقك..

ونا أنا .....أ غم ذاتم وي  قبول اةواقم  أسأم أكسيم اةحيام ألسمم رأك يها...وأز ع قيبم  م حديأأ  
   يشيخ ّلم اةِّ م..اةحم ان...حت

 أنام أوانأهم وي  ذ اوم األول  ووي  اآلخم.. أحضد أوالنّ اةذيد حي ت رأن أنجبهم  قك  أوةئك  د  
 س تهم  م خياةم  يقطق اةج ال  م  ال حهم  أس م ضحكاتهم  م  ديقأ األةِّاا  يقثمون حباظ اةذ م 
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أ ام سيا تقا األنيأأ  اةال ِّأ  وأنت تجيس خيف ألقفاص اةطيو    م حديأأ اةحيواناظ  يأفون رأناقأ  تم أ    
اة أون  تقتامنم كم نمتان أّله  اة طاوم  .. تضم ناا م إ سيأ سوناح  تزفدك وسا أ...وتزفدنم وةها   
رك.....تِّاتبقم وي  اةتأخيم ك ا كل  مم.. والتدّ  رأنم ودظ كم أنثم اةِّطم اةذّ تؤ مه   وأةبس اةفستان  

 تفاصييه  وي  قا تم اةتم كقت تتغزل ّلها واإأا ..اةذّ أحببتف ةونه  و 

 أةو...أةو... نل انأطم ا  سال؟؟!! سأواون االتصال...
 آاااااااااه.. ال تواا...اةخط  غيق...أو خا ج نطاق اةتغطيأ.. 

 
 إيمان الّدرع

 

 اكسافون يل... وأنا .. وعازف السّ اللَّ 
 رعإيمان الدّ 

 
اةشتاح..يذك منم رِّيقيه  يوم اةتأيته قما اة وقد   م اة طِّم اةسوفسّم  حيد قم  ظ  وأختم حزن ةيل 

ه اةيه  رِّد اةغموا  قا ييد  د حضو   ِّمض  قم   دنش   م يوم   اطم   إديد اةبمونم   اةصغمى اةتوت 
زنان  ر همتاناظ تؤ تحقا اةمفاح اةِّاصفأ  ونحد نتضاحك  نتاي ل رحأائبقا  هموةيد  نجتاز اة دخل اة 

إت   د اةقباتاظ  واةزنو ..اة ضاحم ر صاّليحف أ ضي أ   تِّكس ظالةها   بي يأ  ندي أ  تتأاطم سحما   وق 
أت رصخو    تحيط   اةحشائش اة شذ رأ رِّقايأ  ائأأ  نأطم اةجسم اةخشبم   اة ت وضم  وق رحيمم   تِّش 

 أاوها.وأةوانها اةضوئيأ..ّلها..ّلتآةف  وجيب    تقاغم  م اةقوا يم اة ذنيأ  م اي

 نةفقا اة  ناخل اة طِّم  وقد انشأ ت ّلواّلته اةزتاتيأ اةِّمفضأ ود نفح   غ منا ّلماحأ   أنستقا رِّض اةصأيم. 

  يقا رأنفسقا وي   أِّد تيدّ و يم  نقفض ود  ِّاطفقا اة طم  قما  وقد ضخم  تأز  ت ماته اإتِّاال    
:  قجانفم )كاّلتشيقو(   فث   ا يتم تجهيز وتبأ اةطِّام.. نطيب وي  وجل 

ل  وبا   ائي ا  خيوطه ت تد وبم اةقام  أصواظ  و ان اة طِّم  غم اةهدوح  تزنان وت أ اةييل  واأل طا  تفص 
اةذّ يطغ  وي  اة كان  تقفيت وقها رِّض ضحكاظ تأطم اةسكون   تقاغ أ  م األصواظ اةتم تحد ها  

 د... تقأل  ائحأ األطِّ أ اة تبِّثمم نقا  ونقاك..األطباق  واألكواا  ونأماظ اةشوكاظ  واةسكاكي

اةقانل اة فمط  م أناقته  وطمفأأ ةفظ حمو ه  يأتم راةوتبأ اةشهي أ  يوزوها وي  اةطاوةأ  رطمفأأ  تستقفذ  
 اةحواس   تيته ها قبل أن تصل أيديقا اةيها. 
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 ييأ ةألإياح  نبحث ود صو نا  األحانيث ّليقم  وبيد أختم  وطفيأ  وحم  ال تقتهم  تغمققا اةتفاصيل اةج
نأ  وسالل حصان ساواظ يو قا  ّلبساطتها  ووفوفتها  نختمع اة واقف اةفاانيأ..ونضحك  قها  و قا..   اة يو 

انسما اة   س ِّم ةحد  وي  غيم  وود   انسل   وفدا .. وفدا ...حت  اقتما وصا  وي   سا أ  كا يأ ألن  
ازف ) اةساكسا ون(  يجول ّليد اةطاوالظ  يحاول أن يوتد حوا ا   أتوق ف وقده ركثيم  د االنت ام..انه و

..   وسيأي ا   ّليد وازف   و تيق  

رِّضهم يجا يه ّلبس أ  أتضبأ  وآخم يصفق ةه  جا يأ: ّلمااااااا و ..وفك ل طِّا ه  وآخم يحييه يإي احم  
 رسيطأ  د  أسه   م يك ل وإوإته ة د يما أه... 

ئدم  وأطباقها اة غمفأ  تبِّته ويقاّ  أصغم اةيه رانت ام إديد  أةتأط إوا ن توقفُت ود اةطِّام  نسيت اة ا
اةِّزف اةباكم..اةها ا اة   خاّلئ اةموح اةأصي أ..أتأ يه  يي ا   أ س ه ةوحأ   أكتبه قصيدم  قصأ..و ب ا  

آخم  أمم ةه      شمووا ةموايأ أرحث ود وقاوفقها..تقب ه اةم   اقتما  د طاوةتم  وةم يغان   رأم واقفا  حت 
 يقو ع األةحان...ومبيأ   يموزفأ  غمبيأ ..وأنا أستزفده  وأصفق ةه رح اس.. يشهد وي  اتانته  وإّلداوه...

كان يذوا  م اةِّزف  قد جا   يقفخ نبضه  م آةته  ك ِّشوقأ  ييث ها  وفض ها ّليد ذ اويه رشغف    يحمك  
جوا ..وة ا يفتحه ا ةبمنأ كقت أة ح ن ِّأ إفيفأ   أسه  ي قأ  وفسمم  تقاغ ا   م اةيحد  يغ ض ويقيه إ

 تو ض سمفِّا   وتتخف  .. 

أختم اةشأماح  اةحيوم كأيأونأ وي  تدا  اةأيب  تضحك خيسأ  ونم تقفث نخانها  ناظمم اةم  رِّيون  اكمم   
م أحب  ّلمفأها  انها تِّمف إمونّ  م  حالظ اةخيال  واةتأ ل....  آ مظ اةص ت  ةتتمكقم أتول ّلهدوح  

 واةم يسكققم  واليماه أحد غيمنا. 

ووقد ا أ ان االنصماف  وقبل أن يغان     م قبِّته  رانحقاحم سمفِّأ... ونو ي ضم رِّيدا   كقا غمباح...  
وةاقم أحسست رأن   أ أإياح تأاطِّت ّليققا  وبأيْت  ِّي أأ  ّليد ةيل   و طم   وةحد  راك   وخيباظ تختبئ   

 خيف ن ِّأ تتخف  ..

ح  م اتجاه  ..أنا أك ل  شواّ  اةطوفل  تبتيِّقم تفاصيل اةحيام اةالحدون ةها  تخقق أحال م  كل   قا  ا
صأ ةه  ّليد طاوالظ  طِّم أنيق   وانه يبتس ون ةه    حي ا    حي ا ...ونو يستِّد ةيوم تديد  رفأمم  خص 

اةِّيون اة سهدم   م يصفأون  يجا يون   م يقصم ون اة  طِّا هم  و حد يهم..نون أن تِّقم ةهم  ا تأوةه  
 ةيل إتائم حزفد...

 
 إيمان الّدرع

 قاّصة من سوريا  
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 ما قاله البحر

      
وريّ و القاّصة والرّ                                ة ابتسام ابراهيم تريسي ائّية السُّ

 
  ا قاةه اةبحم 

 قال ةها اةبحم ذاك اة ساح :
 ر انتامفه سيِّون !

ونم تمنو اةيه  أبال    حا ال  ّليده ك شأ  كانت وي  يأيد  د ذاك اةشِّاع اةذّ اختمق أطما ها رفتو   مفب  
ياس يد . اةتأط أصارِّها   وبأم صا تا  . وحدنا  يموز كانت تتسيل اة  قيبها  تزفد نقاته ) ة  ا ة حتو طل  
صمظ  يبكم  ووم ت قصدو وقيت ّلدو يشتام    تشت ع كي أ تا ا تحيو حديث   وقفْت ووقف واتقيقا  

 نسيقا اةحكم ( . 

 ذيال اةثوا  وصبغ األ ق وتهها ّليونه اةأم ّز  وغاص كل  إمح  م ص ت اةييل اةأانم .أطا ظ اةمفح أ
 تذكُم   ةم تأل ةه : أحبكف    ا تذكمه ّليأيد أكبم   أن  ويقيها قاةتا أكثم  د تيك اةاي أ اةِّاتزم . 

 تذكُم   ةم يأل ةها : أحبكج   ةاق ها وي  يأيد أن ها كانت كل  وتونه .
اةشيب  م اةفونيد رحقان ونم تتطيم اة  نفس اة شهد اة سائم ةغموا اةش س  وق سفد   ال ست أصارِّها

 رِّيدم  قذ ّلدح اةخيق .
 ة ي ت إاةها   وسحبت تسدنا اة  األ فكأ رصِّوبأ   وأغ ضت ويقيد أ نأه ا االنتاا  .

 م زح أ اةحيام اة تم  ة اذا ييح  وييها رحضو ه  قذ أصبحت وحيدم ؟ أم أن ها كانت تتذكمه نون أن تدّ  
 طحقتها ّلموتيقها  أغيأت األن اج وي   ا تبأ   د ذكمفاظ !

 يوقاها اةبمن  قبها    تت تم راستغماا : ) ةاق ه اةمبيم !( .
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ذاك اةمبيم اةذّ ت ِّه ا وي  صخمم اةشاطئ اةِّاةيأ   وذاك اةص ت ! كثيما   ا خفق قيبها ةوقم خطواته 
 ا حد قت  م اةم ال اة  تدم صوا ناوفأ اةبحم ّلال تدوى    فح  .. و د  ... اةأان أ  م اةِّت أ   كثيما  

وص ت ! وصوظ  يموز يِّبم اةحيم ). و د يو ها وم نيتأم ونأِّد سوا    د يو ها    دّ  اةصدف 
 ّلتسوققا  دّ  اةهوا   حي و رأ  يفهم  ح يهب اةهوا ضيِّان  ا ّليخبمو ان ك ذكم . ( 

م تستطم أن تقسف حيم اةبحم اةذّ يالحأها  م غفوتها   وإن نمبت اة  اةصحو   غم نأّلها وي  اةقسيان ة
  تماه قان ا  وبم اةصخو     بيال     متِّشا    يطيب حقانها   وتقه م أ واج اةزنم اةيارس  د صفحاظ  

ل  م حضقها .   نيوانه األو 

 أيم وي  اةشاطئ !تستِّيد ّلقاا تها كم تتأكد   ا تماه   تمتِّش اةقامم الصطدا ها رفماغ  

كثيما   ا  ا مظ رغ وضه وال ت نفسها ةتِّيأ ها رحبال اةونم . تِّون ةمسائيه خبزنا اةيو م   تأمأ ذةك اةتد ق 
اةحقون  د اةشكوى واةه وم واألخبا  واألحالم   تبحث ود نفسها ّليد اةسطو   ال تجد  م كي اته  ا يشيم  

قاع اةصداقأ ذاك اةذّ غي فت ره  شاومنا وأخفت ود ويقيه  اةيها . تضحك رسخمفأ   كثيما   ا سخمظ  د ق
اضطماّلها ةقاماته اة تم تستأم صد أ وي  ويقيها. نل كان .. ؟   يموز ته س ّلم ق ) ة ا ويونك ّلتفيم  

 و اق اةزنبق ّلتقدّ (.

 كان وييها أن تخيص ة شاومنا   وأن تتخذ قما نا    اتبت  اةيه و  ا يقسف اةأيب كإوصا   .    

انت كل   ساح تجم  خيبتها واناسا نا وتد قه ا  م وسانم  د اةد م   و قما نا اةشجاع يقغمس سها ا   ك
  س و أ  م تسدنا كل  ةحاأ ت م نون أن يمن وي   ساةتها ! 

 ةم تِّمف أنو األةم اةذّ ن ِّها اة  نسيانه ز قا    أم كبمفاح  ُتمحت رإن اةه ؟ 
 أ ا ها سوى قما  تتخذه رشجاوأ ) ةد تقتامه أكثم ( !أيأقت أن ه ناتم   وتزوج   وةم يِّد 

وشمون وا ا  ونم تيحظ األةوان اة تأي بأ ةيغموا   وتغي م ةوحأ اة ساح اةائيبأ   وتس م وقم اةخطواظ 
اةأان أ  د حيم اةبحم .  قذ أصبحت وحيدم  م اةبيت اة قفم وي  اةشاطئ اة أفم   ونم تت سك ّلز د 

م نيسان   حيث اةتأته   نقاك   وي  تيك اةصخو    وقد ا  د  اةص ت ّليقه ا  توقف وقد ذاك اةمبيم   
 تسما  ةيأيق واةتوقِّاظ .

 ا ةم تتوقِّه  أن تجده أ ا ها ركل  رساطأ رِّد تيك اةسقواظ اةطوال. ا تِّشت أصارِّها ونم تفتح اةصفحأ  
شاحبأ  واةقامم اة غمقأ  م  اةخاصأ ر وقِّه   أته  صو ته راألسون واألّليض  ك ا تِّم ه! االّلتسا أ اة

غ وضها. تذكُم أول ةأاح ّليقه ا  طاوةأ صغيمم ازنح ت ّلوتوه أصدقاح  حيوا  ضجيج  ونأاإاظ  أإمبأ  
 ساخقأ وبا نم   قجانه يتمبص رأصارِّه وفتالإ  رخا ه  ونو يحتضد ص ته و وحه تسبح  م  ضاح آخم! 
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اةتساؤالظ اة م م اة تم الكتها طوفال  وبصأتها وي    ختصما   كان صوظ  يموز يتسيل  تسائال  )كيفك أنت؟(
نفس اةشاطئ ونفس اةحيم   ن  رحيان وي  سؤاةها ّلمساةأ و ضت كاةبمق رحضو نا  م إاإأ اةا بيوتم  
)نل قهوتك تانزم؟( ةم تد ك  ِّق  اةسؤال  قي بت األ و   م ذنقها  وأوانظ صياغأ أ سها كي أ  كي أ   

  أم ذاكمتها ّلدأظ تتِّب؟ تحاييت وي  اةجواا رسؤاةه كيف يشمبها رِّد نذا اةز د؟  ةم تجد ةتيك اةأهوم وتونا  
تد أت إكواه  أخبا ه  األوالن  اةحيام  اةاتارأ  كل  إمح وةم تجد نفسها ّليد اةحموف! ّلل وتدظ  قجانا   د  

 ا ةم يمن وي   ساةتها؟ اةأهوم اة مم يمتِّش ّليد يديها وفيسم رخا ه زتاج اةقاا م  تغيم اةمؤفأ. نل تسأةه ة اذ 

آ مظ اغالق اةجمح   وتقفست رِّ ق ونم تدووه ةزفا تها قما اةصخمم اةمبيم اةأانم . ةم تتيق توارا    
 انتامظ أيا ا    ةيكتب ةها أن ه  شغول   اال تحاناظ   األوالن   اة مض...

نا رفقجانيد صبا حا   وتجيس اة  اةشاإأ  تحاو ه   يأول  ةاق ها وتدظ إيئا   شتمكا  ّليقه ا  اةأهوم اة م م  ُتِّد 
 ةها:

 ر اةييل  وحش   اةج يم نيام   وأنا أسمق اةوقت ألحان ك .

تقتبه اة  أن  اةمبيم  ختيف   وأن ه  م اةطمف اآلخم  د اةامم األ ضيأ   ةد يجد طِّ ا  ةأهوم صباحها   
 حياتها ا تماضم أيضا  ؟  اة شمق راةزنم    هم ا تماضيأ  م كل  األحوال ! نل وتونه  انيأ  م

 ) ّلتمتم ع  اسم  غم اةِّيال واةق اس أنت األساسم وبحبك راألساس   رحبك أنت    ال أنت ( . 
 تحسمظ وي  أيام اةو ق واةصقانيق اةحديديأ   يو ها كان اة فتاح يِّقم ةها حب ا   د نوع آخم ! 

أقحوان اةسهول    احتضقت اةهاتف   حيد س ِّْت صوته رِّد تيك اةسقواظ  تد أا  راةحقيد     تزتا  ر
 حاوةت ة س صوته رأذنيها أطول وقت   كد   كان يتد ق رأحانيث كثيمم    م  ص ت قييال    ةيأول :

 ر  صِّب  أن أواتهك رِّد نذا اةِّ م  ةاق م ةد أنس  طِّقتك أّلدا   ة اذا  ِّيتج ّلم ذةك؟
 وأغيق اةخط .  

يت  ئاظ اة ماظ ونم تسأل نفسها : )  اذا  ِّيُت ره   أال يكفم كانظ تجد   قطِّت اة سا أ ّليد اةبحم واةب
 أن ه تمكقم ةي وظ اةبطمح طوال تيك اةسقواظ ؟ (.

 حيد واتهت صقدوقها اال تماضم  ساح   كانت  ساةته اةأصيمم تدا  تواتهها رأكثم   ا تحت ل . 
 ) ةم أذق  م حياتم أطيب  د قهوم ) اة وود ( . تِّي يد ة اذا ؟ ألن م كقت  م انتاا ك . ( 

ت ّلها  إأ ت اةأيب   تحته وي    ت دظ طوفال  ونم تفتش ود كي أ ال ّلد   وتونم  م  قايا اةحموف  أحس 
اةصقدوق    امم  صماويه  طا ظ  ماإاظ  وغم نظ وصا يم  وحط ت قمفبا   د أقحوان اةموح. راغتتها اةف

 صمخت رفزع: أيد اة فتاح؟ تصو  ظ أن  وفمفتا  طيم  د سطح اةبحم  وقهأه واةيا   نِّم اةأفل  اة فتاح! 



1030 
 

اة د اةِّاةم طِّد  وحها   كان ) أّلو أةوسه (* يفمغ غضبه وي  اةشاطئ   وفغ م   داخل اةبيوظ ر اح 
 بم اة  صقدوقها .اةِّتب  رضجيجه اة ِّهون وقت اةمحيل . خاضت ّلد م حزنه ونم تِّ

وقد ا كسم ظ اةأفل اةصدئ   تهاوظ اةمسائل واةجمائد اةصفماح أ ضا  . رخوف   زوج رفمحأ طفيأ    
اةتأطت ذةك اة اضم   وأقفيت راا غم تها وأسدةت ستائمنا وي  أ سها . ّليد  متجفأ  تحت  ساةته   كانت  

 قصيمم تدا    أذنيتها اةاي اظ :

 ) نذه  ساةتم اةثانيأ  

 نتامك يوم اةخ يس  م  أه  اة وود   اةخا سأ  ساح . ان ةم تأتم أومف أن ك ا تبطت رغيّم . (سأ
 طحقتها اةموشاظ وكانظ تأم  غشيا  وييها    ت  وكيف ؟

سقأ كا يأ ونم تفتح اةصقدوق اةحديدّ اة مارط وي  و ون اةباا اةخا تم    يهزأ  د  شاومنا ّلبمون    
 ه اةغا ض ك غا م  تغيأه ّليأس .  ت  وكيف ؟ ونو ةم يحد  ها ود حبه   ةم  وفطل  اةخواح  فزوا   د تو 

يأل  م م ان ها تِّقم ةه أكثم  د صديأأ يفمغ وي  كتفها األةم واةه وم واألحالم ر ستأبل  ختيف ! كان وييها  
 أن تفهم أن  اةحب ال يحتاج ةياي اظ أحيانا   و أن ها كانت كل  إمح  م حياته ك ا كان...

 خم اةوقت   ةاق ها كتبت ةه ركل  إجاوأ ان ها تحبه وستقتامه   وةد تاون ةسواه  و ....   ...تأ

 كانت األنغام اةِّذرأ تتالإ   م وبا م واحدم ...

 ) رحبك أنت  ال أنت ( . 

ّلمزظ  ساةأ صفماح أخمى   رِّيقيها اةذانيتيد  أظ خط ها ّلوضوح   اة  تانبه ت د  ةسانها  تشفيأ  طالسُم  
 حموف غيم  أموحم تأول: ) ةم نِّثم وي  وقوان اة مسل اةيه ( !ر

 
 ابتسام ابراهيم التريسي 

 روائية وقاصة من سوريا

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .عشر من نيسان ألوسه : اسم شعبي للقبعة ، تضعها آخر زوابع البحر على رأسها  وترحل في الرابع
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 مكائد عاجلة

            
 يد عفاف السَّ الكاتبة والقاّصة المصرّية                                         

 
اة فاتيح غمفبأ  و ائحأ اةشأأ غمفبأ  واّلتِّانك ود  ساقط اةضوح يؤنيقم ة مكز انت ا ك  نكذا تأخذنا  

اةقا ذم ةم تاد  نامفاظ أةفيزفأا الن نسأط تدا ا نون ان نتيأ  نثا  رِّضقا  نل ان كت أن نامتم  د  أوا  
اكثم  د  لح  ا خيف اةجدا  ّلبضم  ؤى  هذرأ ود رشم ةسقا  ضطمفد ان نحفظ  ال حهم او ناون  

 نحد  د  الحااتهم اةِّاّلمم .

قيت قبييقم   شأأت كل اة تاح  د نواح اةحيز اة فتِّل   ا ّليد ان اكم ةاذرك  وانشغاةم راال تتان ةطِّم  
 اةشبق االخيم. 

طِّم اةوحدم ضد قوانيد اةخيانأ  تذنب اةيهد خيف اةجد  اة ِّكوسأ  اخاف  أدك    ةم أ ن ان اص ت نكذا 
واظل أنو  رك وي  كل اةصيغ اةِّذرأ ال مأم تأييديأ تخشم اة أا ناظ  تتشبث راةقشوى اة متأم   م تتصقم  

 االند اج ّليد اةصحاا اةتا هيد . 

 م اةباا اةذّ ال يِّم قم  م نفذظ ّليد    امظ ان اكتبك راأل س  ةحاأ ان وضِّت اة فتاح اةغمفب وان ته
تد ان ال تشبه  ِّتأداتم اةخاصأ ود اةِّشق األةيف  و امظ وانا اس م "راخ " ان اسمق صو تك  م أةأم  
راة فتاح خيف اةضيفاظ وان اوتذ  ةك ود ح اقاتم اة فمطأ  ةاققم وانا انيم غطاح زتاتأ اة ياه  حاوةت 

كغارأ او اكون  ثيهد اةالئم ةم يكد ن تصو اتم اةتأييديأ ةيغايأ   ان اسأطك  د  ِّطياظ وتونّ واتحم  
ة كقك وأنت تأبيقم  انخيِّت ود ّلقت ةم تِّمف كيف تحب ّلبدانأ   ال االستغماق نو اةس أ اةوحيدم  
اةغائبأ ود اةووم  وبدوظ ا ا ك ّليهاح  هذرأ   م أ نظ ان اكتب اة فتاح اةغمفب  واةشِّو  اةذّ ةم أزفف 

 ال تاان اة  اةت انم وبم  وسيأ  »زفان  حبانم«. وحشته او ا 



1032 
 

كيف أنهم نذه اةأصأ وانت  ِّهم  أصحاّلقا اةذيد استطاووا ّلمقأ ان يشِّمونم راةغمبأ  م ضحكوا  
راستخفاف   اهمظ  ِّاةم اةوحدم إيأأ  واةسطو   د ووأ رسالسأ اة  نأطأ اةتالقم  ا ّليد اةحزن واةحقيد  

ِّأ تواكباظ ةزوم اةذكمى  و فتاح  يأ  وي  اة قضدم  وبمو اظ واتيأ .  اذا تبأ  نذه اةيييأ سوى رض
ة كائد ّلمفئأ  وصحاا يد كون تيدا ان اةغد سيكون حوةك وحيدا  وانك ستحاول  صانقأ اةفماغ واةمسائل 
اةسخيفأ  وةد تاون سِّيدا   ا ا قيت ةك ّليد نفسم  ان اةسِّداح اةوحيديد ّليهاح   إنقم اكثم تِّاسأ   ا  

  وةذا  ب ا ّلووم  تأد  ح يت  قك رضِّأ أ ا  ال رأس ّلها  وتِّ دظ ان أتول ّليد إفتيك ركل أناقأ  يقبغم
واوتدان   هل ستذكم ان اةتهام اةحيز  د نواوم اةخوف   تؤكد ّليفتاظ سمفِّأ انك تماكم اةِّدم رإسهاا  

خبمك   ان اتسقاع اةهوم ةتختمق اة وظ   ال اقد  ان أض ك ة ا تاون ويقاك ةهذا اةحد حزفقتيد  ونون ان ا
اةتم ندو   يها  ِّا نون ان نصطدم اّلدا ّلبِّضقا  قد تِّل قيبم  أخوذا رك وانت تغدق اة ما م راتأان   
وتختب ح ّليد كؤوس اةصحاا اة فِّ يد راةتضا ا  وته س رحكايأ   يِّأ تسأط ّليد  ماغاظ اةحقيد  أون  

أ  اال كقأ  جمن  حيطاظ ةي ماوغأ واةسخط  ةو اةتصق رك  وةاقك تحد هم ود وحدتك  م اةغد  ة ا تب 
ةاد اةاذا يصقم  ِّجزاظ و خما  وانت كاذا كاةقها اظ اةواضحأ  و ب ا ن ِّك نذا ةيحاأ اةصدق اةِّد يأ   
 حاوةت ان تبم  اةخوف  د وحدتك را تِّال اةمغبأ  م اة وظ  وتجاوزظ راةقأوص واةصيمو م  ِّا  

 مارأ .  اختص ت االضدان ر سا اظ  فمطأ  م اةغ

 ةم تحد قم  وةاقم أحبك ..

 غم غمارأ اة فتاح واالإياح اةبا نم وي  اةجد ان وأةوان اةحوائط اة حايدم وا تأان نامك ةيدفح   انقم  ب ا  
 ةد اكتب سوى أإيائك اةِّشوائيأ  وقيبك اةااذا كاةِّشق .

ل اةفماغ اةذّ تمكقاه وحيدا اتارم  ِّك  محا رسيطا  تبأيا ةاييقا  م اة ساحأ اة خيخيأ ّليد تسديقا  وحو 
 فِّ ا راال تأان  وكقت أويم وأنا أن م اةسي اظ اةصا تأ وحدّ  رأن اال كان اةدقيأأ ةشفتيك ةد تستووب 
سطوتها اال نشوتم  و ب ا ظيت اةذكمى اةوحيدم اةتم أخفيها تيدا  وانا أنتامك ّليهفأ  م كل ةيالظ اّلتِّانك  

ا حانم تمكها اةصحاا رِّفوفأ نون ان أتمؤ وي  سؤاةهم وقك   م أقف صا تأ ت ا ا أة ي ك  د زواي
 اةتصق ّلهم نون  بم اظ اقد ها ةوحدتم وأنا  ِّهم ال أستووب ضحكاتهم وقد تمكوا  أِّدك وقد اةمكد  
رإن ال حأيأم   أناّ  اضطماّلم  م االو اق  م أركم وقد حدون اةأصأ وانا أحاول انهاحنا وقد حد  حييك  

الخيمم وقد ويون أصدقائك اة فِّ أ راةِّت أ  وقيبم اة ِّيق  م  ساقط اةضوح اةزائفأ   م كل   أةأم راةقأطأ ا
 ذةك االنتاا  ناخل كان  ال يستووب سوى كي أ اةقهايأ .

 
 ديِّ عفاف السَّ 
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 كان يشبهني
 

 ديِّ عفاف السَّ 

  
 أةأته  م حجم أ م وخمتت..

 قطِّأ ةحم طازتأ  ال يصمخ وال يت ي ل..
يكتشف اة صيبأ اةتم و نظ  م قدو ها.. تيك اةتم ح يته  م  ح ها  حصيأ ة أد اظ استغمقتها  م  ةم 

حضد أّلم.. نِّم أّلم.. ذةك اةصيد اةذّ أوقم اةيأ اظ  م  ماظ كثيمم  د   قا.. وصان  اةد وع  م أويققا..  
 نحد اةصغا  تدا.. اةهيِّيد تدا.. اةتِّساح نائ ا.

 و.. خمتت. –أ اة ذنوة –أةأته  م حجم أ م  
  م حجم قطأ ضاةأ .. نان ها اوصا  وحمفق.. 

تا دا  ةه ويقان خا تتان تشبهان أويققا   نحد اةذيد اناسمنا وي   أصيأ اة ِّانام اة تد أأ ر ما م ُتف جمنا  
  كالظ وإناناظ أّلم. 

 أةأته أ م وي  األ ض  يم يصمخ   وكانت نم اةصا خأ.
 اةدا سأ اة  حيث أقدام  ا رانتاا نا.  تاح صوظ اة مأم اةخا تأ  د حجمتقا

 )) ةح كم   أنتم أوة  ره   يكفيقم ح يه تسِّأ إهو    يكفيقم ح يه تسِّأ إهو    أوف..تاتام نييأ...(( 
 وتالإ  صوتها  م انتهاح اةد تاظ اةصاودم ّلها  د تحمنا األ ضم اة  اةحا م اةمطبأ.. 

 فأ اةقا ذم اة وا بأ.وةم ني ح  قها ر أّلدا ر اال قد يها  د خالل زاو 
اّلد وشمم أيام نو ) أخم ( وأنا رِّد  م اةثا قأ  د و م ان اكم  يه  جسم.. تمبت أن أح يه قبل أن  
تدنسه األقدام اةاثيمم اةتم تماصت حول أ م اةقانرأ   اةالط أ   اةشاقأ تيوبها وستم صاحبها   واةااإفأ  

 وو اظ  توةته.
 ويل  م اةحمام !! () اةقجس   اة فضوح   ويل !!  خيف 

وانافأظ اةمؤوس نحّو واةطفل .. تتفحصه اةِّيون اةغا زم .. وتتيأفه اةحوقيأ واةتِّوذ  د غضب هللا ..  
 وتاتشفه صوصواظ اةتحسم .. وبِّض األيدّ تِّبث ر ال حه اةتم كانت تشبهقم ..!!

 ةاقم استشِّمه .. ض  ته ّلموايأ صا تأ .. إئ  ا ةم أن كه كان يد ِّقم أن أح يه  د إم ةم أ ه و 
 وأ م تصمخ.. أن يقانّ أحد أرانا.. أن يأتم أحد رأخيها.. أن يشيموا وييها..  اذا تفِّل ..؟

و م نذا اةهمج .. أصواظ تطاةبها راةطالق .. وأخمى راةتمّو   وأصواظ ته س راةفجيِّأ ) اكت م نفسه ( 
 أحد وييه  د أ ه ,,!! (.وآخمون يدةون رجم هم ) ا  يه  م اةشا ع .. وأنتم  اةك .. أنتم 
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 وكقت أتشبث ره   ) أخم ( كان يشبهقم. 
 استأم  أّ أو ا م وأخواةم رِّد أن يأسوا  د وونم آّلم وي  تسييم اةطفل ةيشمطأ. 

ةيال   حيد انتاّلتقم ّلمونم   ةم أتد أخم تانبم   وةم أتد أ م أيضا   وبكيت وأنا أتاوم  م أختم  م  كد  
  تشبثقا رصمخاتقا اة كتو أ   وأخفيقا أويققا  م صدو  رِّضقا   وكقا قد ّلدأنا حزفد يتقازوقا خوف وضياع  

اة وظ حيد  تح اةييل وت ته ود إِّاع أوضح ةقا  م صوظ تدتقا   أن اةدنيا  ا زاةت ننيا وأنه رأم ةقا ر  
  ا زال ر تسم احت اح. 

 اةشمطأ   يؤاز نا اةشمع واةِّمف.  م ةيل آخم   ونها  آخم   و ال أ  ب ا   وأ م ك ا قاةت تدتم  م قسم  
 وأد أّلم وي  اة مأم  م اةشمطأ  وطيأها  م حجمتقا رِّد وونتهم ت يِّا واستخماج إهانم  يالن ةيوةد ..!!
 وةي مم اةثانيأ .. تتمكقا اة مأم وال نمى  قها سوى قد يها تغان  اةحا م ونم تبمطم وسط اةِّيون اةفاضحأ. 

أيه  م أّ  كان   وةم تستطم أن تِّطيه صد نا  م أختم اةصغمى أّلدا  أحببت اةوةد أخم   وكانت أ م تي
   وتمكته كثيما يبكم   وةم تبدل  الرسه اة بتيأ   وكقت اويم أنها آ  أ. 

انشمخت أ م رِّقف   واناسمظ ويد أّلم  انشغال وقا ّلتصدواته ا   كيانان  ه شان  ونحد أ بِّأ اخوم 
 فح واالنت اح..!!نيتف حول رِّضقا   نأتسم اةح ايأ واةد 

ةم يستطم أّلم  م يوم االقتماا  د ) أخم (  تحاإيا سياط ةسان اةتم وةدتقا  أط   و م اةوقت كان يكمنه  
 رشدم   ألنه يذكمه رفضيحته واناسا ه   وكان اةوةد أخم يشبهقم. 

 أطِّ ه طِّا م  أن ئه رجسدّ  أح يه  م طياظ اةموح وأنا  وققأ أنه أخم  وأنه  قم ..!!
اةوةد أخم  شط اةطمقاظ تحت أقدا قا   وتِّهد ّلقا   و قص  م  مح أختيقا   وبا ك أوالنن ا وح ل تث ان  

 أّلوفقا   وةم يبق  د اة اضم اال.. نو وأنا.
 اةوةد أخم كان يشبهقم . 

 سا منا  ِّا   ضحكقا  ِّا   وو يقا  ِّا.. 
 اةوةد أخم أوطيته  د ن م..

 وأوطانم ّلبساطأ كييته وقد ا  مضت.
أنقم    - ِّا    -اةوةد أخم يمس قم  م كل ةوحاته   وأكتبه  م كل قصائدّ   ووقد ا يقام  م ويقم ند ك  

  قه   ونو  قم    قضحك راتفاق خفم أال نذكم حكايتقا ألحد   وأن نقسانا  ي ا ّليققا.
 اةوةد أخم وضم اةشاّ وي   كتبم   وتيس يأمأ  ا كتبته وةم يقام اةم   وةم يضحك.

 صت وييه  م  مس ه   كان يك ل ةوحته اةحزفقأ    س قم طفيأ ّليد ذ اويه .. وكان يبكم..!!حيد تيص
   

يِّد   عفاف السَّ
   قاصة وكاتبة من مصر
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 .. ون ة اللَّ يّ قبَّعة بنِّ 

              
 د. أماني فؤاد القاّصة والّناقدة المصرّية                                 

 
ا إاغم ا ةتجيس وييه  كان ا  ناق قد ت كد  قها رشدم    سحت رِّيقيها سمفِّا ّلهو األوتيل  يم تجد  أِّد 
وي  طمف أ فكأ تانبيأ رِّيدم الحات  ساحأ ال يشغيها أحد  اتجهت اةيها  باإمم  وتدظ  وقها قبَِّّأ ّلقيأ  

نو م  يم يبان  أحد رأخذنا أو  اةيون  نامظ حوةها   م   ِّتها ّليدنا أ ام اةحاضمفد ونا ظ ّلها نصف 
 ا إا م ة يايتها.  

وضِّتها وي  اةطاوةأ أ ا ها وتيست تقتام اتماحاظ انتهاح تسجيل ا قا أ رأحد  قانق  ديقأ زفو خ  
ل اةطاوةأ ر ا أحضم ةيجاةسيد  د اةأهوم وبِّض اةحيوفاظ    غف رسوفسما  رِّد نقيأتيد وتدظ اةقانل قد إف

 ساحأ. انطيأت نغ اظ  د سي فونيأ إهمزان  انتبهت اة  أن تيك اة وسيأ   ا سكت راةأبِّأ ةتفسح ةه 
صوظ ناتفها ووييها أن تجيب  ةونيأ وضِّت اةأبِّأ وي   أسها ةتبحث ود اةجوال رحأيبتها اة كتاأ  
راألإياح  ر جمن أن استأمظ اةأبِّأ وي   أسها  أظ تدا م  ج ووأ  د اة شاند اةسمفِّأ  ةم تتبيقها تيدا  

 واةم غمفب وقها وأناس ال تِّم هم   اذا يحدث!؟  ةاقه

  ِّت اةأبِّأ ود  أسها ةدنشتها   ا تمى  ر جمن ازاحتها ان ح   ا كانت تشانده  انفصيت  م ذنول و ا  
حوةها  ود اةقزالح رجوا نا  و اتماحاظ اةحجز وانتاا نا ةيغم أ  وقيأها وي  ودن األ واج اةسياحيأ اةتم  

ةح إمكتها  م  صم  نامظ اة  اةأبِّأ طوفال  وقيَّبتها ّليد يديها  نل  ا إاندته  ست ضم وأدنا غدا ةصا
ّلتأ يم اةأبِّأ؟ ةِّل ّلها أحد األتهزم اةصغيمم اة ستتمم اةتم تثيم اةذند رشكل  ا!! رحثت  يم تجد إيئا  

 م وضم  ت ياها اةفضول  وضِّتها ةي مم اةثانيأ رحذ   ر جمن استأما نا وي   أسها إِّمظ كأنها تدخل 
 تقيقم ةمحم صاخب راة شاند. 
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انتبهت وي   ؤفأ أحد اةشيوخ يتحدث رصوظ ساخم  يأول  خاطبا إارا طوفال: " اةم أنا وإاوم   د أيد  
يأتون ركم  م اةتقايم!؟ األخ "إانّ" وييك تقفيذ  ا آ مك ره  أط نون  قاقشأ   د أيد ةم ر ِّم أ نيد  

  و اةك أنت ّلهذا؟ ةأد صد ظ تِّيي اظ األ يم رأيا ك ّلتفجيمنا  وتقسياظ وأو ا   د سيكونون  م اةحا يأ
ا قاح اتجانها اة  االستان ةحضو  اة با ام اةقهائيأ  وةيس وييك سوى  ماقبأ اةطمفق تيدا  وب جمن اقتماّلها  
 د  وقِّك تضغط وي  ز  اةتشغيل  م تختفم ت ا ا  ثل اةخطأ اةتم ُ س ت ةك. رِّدنا تذنب ةالختباح  

 سوفسمفأ انض ت ةدوةتقا  ؤخما  و ا نم اال أيام وسقِّ ل وي  سفمك ا سمفِّا اة  اةِّماق". وقد أخت 

ِّْتها وي   أسها ةيتو  وتاكيت ّلدةأ أز ق  كان اةشاا اةذّ يست م ةيشيخ يمتدّ قبِّأ ّلقيأ  ثل تيك اةتم وضف
ِّقف   يأول  اةيون وبقطيون تيقز  كانت  ال حه تقم ود ضيق واضطماا إديد  كأنها تتِّا ك  ِّه ر

ّ  وزوتتم ة شاندم تيك اة با ام أم ال   ب ا سيذنب   ةصاحب اةصوظ األتش: "أنا ال أومف نل سيذنب وةد
 رِّض أصدقائهم  نل اقتمف نؤالح ذنبا؟". 

يمن وييه اةشيخ  قفِّال: "سحأا ةز د ُيِّد  يه قتل اةافا  ا نارا  يا أيها "اةشانّ" تيك  جت ِّاظ تانييأ   
وييك  ي ا ستفِّل  وال تقاقش.  م يتيو: "واةشِّماح يتبِّهم اةغاوون  أةم تمف أنهم  م كل وان كا مم  ال تثمفب 

يهي ون  وأنهم يأوةون  ا ال يفِّيون" وفِّأبها رأوةه: ال أومف  ِّق  أن ُتِّمَّف نفسك رأوةك "إاوم"  أال  
 تخجل!" 

  إِّمظ راةذنول  ال تصدق نفسها   ّلتيأائيأ  دظ يدنا ةتقزع اةأبِّأ  توقف اة شهد اةذّ كانت تماه  باإمم 
 ت ياها اةفضول واةحيمم وظيت تأيب  يها وتتحسس ناخيها تيدا.

واونتها  غبأ اةاشف  ا تدظ اةأبِّأ  مم  اةثأ ةيتأكد  إاندظ ذاظ اةشاا ر ال حه اةشمقيأ  م أحد  زا ع  
  كأن ويقيها تأفزان  د  اةِّقب اة قا أ اةشاسِّأ   ِّه صبيان  وا مأم  م وأدنا اةثاةث أو بيأ اة ال ح

 حجمفه ا ةشدم غضبها  تصمخ قائيأ: " ا ودظ استطيم  استا ال اةحيام  ِّك  اتمكقا ةحاةقا  وانسف  ا  
انأض  رحيوه و مه  سأحتفظ راةوةديد و أا ةأانون ّليدّ". يمن اةشاا ر ما م: "ةم أقصم  م إمح  حاوةت 

". تصمخ  م وتهه قائيأ: " اةم   ركل طاقتم واإتغيت راةوظائف اةتم وتدتها ةافايتك أنت واةوةديد  ةم انتقج
أنا وإاوم نا س ةيفيسفأ  أنت ةم تهب قط ة ا تفِّيه ذنقا كا ال  كقت  ِّقا وأّلدا ةم تاد  وقِّتف  د ومبأ  

 نأل اةِّقب ألنك كقت إا نا  تاتب ةحبيبتك اة صمفأ اةتم تتونم أنها ةم تزل وي  وهدك". 

ةألوقاا ألتيام  ضأت رسخمفتك  د ذكمفاتم وكتاراتم  ةم تأدّ  اإتغاةم  يأول غاضبا: "أإتغل ح اال 
رأكثم  د و ييد رجانب اةتمت أ و وايأ اةوةديد". تشيح ّلوتهها رِّيدا وقه   م تتحدث كأنها تايم نفسها  
ةاقها تتأصد أن يس ِّها:" يأوةون أنك تمكت  ا ُكيفت ره  د أو ال  م  صقم اةحمفم ووكفت تشاند نون 

ز ةتمسم نو م حياته  كقت تضحك ةيخيوط ونم تتاون وتحد ها  وُتيأم ةديدان اةأز قصائد  د إِّمك  اةأ
اةِّمبم". يمن: "أنت ال تأد فد سحم ةحاأ اةخيق و مانتها  كيف ةك أن تفه يقم!". تفِّأد كفيها رِّزم وتحسم  
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بتك  اتمكقا أو ود اة  أ منا ةتأول: "انته  األ م  ا ودظ أطيق اةشاوم اةذّ نو أنت  أودنظ ةك حأي 
 ّليدك".

خيِّْت اةأبِّأ  مم أخمى   م ةم تستطم  أاو أ اةفضول  ِّاونظ ةبسها.  أته يأف  م  واتهأ "اةقيل" ةيال  
إديد األس   يس م  د صديأه أحوال ن ِّتهم راةجا ِّأ وكيف اختف  ا قان  قهم  حت  أنه أإيم أن نقاك  

االتجاه اة ضان  ةتطيأهم يهي ون  م اةفضاح اةشاسم؛ تحأيأا   مكباظ  ضائيأ تهبط ةيال تم م  د يغمن  م 
ةمغبتهم  م حمفأ اةتِّبيم.  م يحكم ةه ود و ام زوج حبيبته أيام اةجا ِّأ  اقتقانا ال تالكه اةشأأ واةسيا م   
  واةوظيفأ اة قاسبأ  يأول أنه تمك ةها ّلقتيد وتالال  د األس   يحكم ةه أن أنيها أ غ ونا وي  اةزواج  مم 
 انيأ ضد  غبتها  وفشيم اة  اتصاةها ره ةيسؤال وقه قبل زواتها  مم أخمى. يأول:" أخبمتها أنك  ستأم  
 م أوالنك وزوتتك اةسوفسمفأ". يِّبَّم ود اندناإه  د وونته ة صم  مم  انيأ   اةج يم نقا يمفد  مصأ 

 ةيهجمم اة  أو وبا.  

 م اةهواح  يشِّم ر سا أ تفصيه ود كل األإياح واأل اكد    ُيسم  ةه إانّ أنه ال يشِّم راةماحأ   ِّيأا نائ ا
واألحداث  كأنه يتفمج وي  ذاته طييأ اةوقت  ووي  اةواقم  د حوةه  يشِّم راةغمبأ  م زوتته وأوالنه  م  
زفو خ  اةغمبأ نفسها اةتم يِّانيها  م ّليده  م أنيه وأصدقائه  ال يجد نفسه نقاك  وال يمتاح نقا. يأول  

 م أنا وإاوم  ال أستووب  ا تأوةه.صديأه:  اة

ونم  ست مم تتارم رِّض  شاند تيك اةحيام تفيت وأحد اةشباا يهزنا  ر ال ح قيأأ يستأذنها  م قبِّته     
وم ته  نو إانّ ّلقفس اة الرس اةتم كان يمتديها  م اة شهد األول. قاةت ةه نون تفايم: ال يييق رشاوم  

هم اةغاوون  ناما طوفال أحدن ا اة  اآلخم  سأةته نل  جمظ اةحا يأ؟  نونم اةأز أن يصدق أن اةشِّماح يتبِّ
 ُرغتف   د أيد تِّمف؟  ن  باإمم: ةم أستطم   أيتها  ثل خيوط اةحمفم ةحاأ اةخيق. 

نوته الحتساح  قجان قهوم وذكمظ ةه أنها تحتاج  د يجيد اةيغأ اةفمنسيأ ألو ال إمكتها  وحبذا ةو أنه   
 أنه ي يك قبِّأ ّلقيأ اةيون.  ّلد تأ إاوم  وففضل ةو

 د. أمامي فؤاد 

 أوجاعها غير الم دلَّلة ..
 د. أماني فؤاد

ذنبْت حيُث اةقأطأ اةتم كانا يتوقفان وقدنا قبل أن يونوها  م كل  مم  رحثت ود اةال تأ  يم تجدنا  
بْت أنها أخطأظ اة وقم  سج  تأد ت ة سا أ. ةم تمنا   نامظ ّلموف أ  م أوقفت اةسيا م ت ا ا  ال إمح  حف

 استدا ظ ووانظ ةي كان نفسه   شِّمظ رشمح غمفب نش ةم تتبيقه وي  نحو واضح.
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 ب ا أزفحت  حطته ا ةشا ع آخم تانبم!  احت تبحث  م اةشوا ع اة تفموأ  تبحث وقه  ود  ذاق إفتيه   
أصارِّه ونم تمسم  ال ح  اةيتيد كانتا تسمنان ةشفتيها حكاياظ  حيأأ كاةسحاا  ا تِّاإاظ رشمتها تحت 

وتهها ةيقحتها  م صد ه قبل أن يغان نا  تتي س رص اته وي   وحها  رحثت ود  ائحته وصوته وكي اته   
ود سخمفته  قها حيد تضيم  م األ اكد  استمتِّت نالل أوتاوها اةصغيمم ا م ضغطأ ذ اوه اةأوفأ حيد  

 كان يِّانق خصمنا.  

 ع اةاثيمم اةتم  موا ّلها  كأنها قد غان ظ  كانها اةدائم! وييها أن ت سح   ب ا انتأيت  حطته ا اة  أحد اةشوا
اة ديقأ وطمقاتها ةِّيها تجده  أو تجد ال تأ اة حطأ اةتم س  انا ّلقفسه  أو قد يتقزل  م أ طا ه اةتم أغمقها  

 ّلها  م أول ةأاح ةه ا  وانظ ةيقأطأ نفسها  مم أخمى.. ال إمح.  

و   د األسالك اةشائاأ اةتم تحيط راةقانّ اةمفاضم اةابيم  اةقباتاظ اة تسيأأ  نو ذاته اة كان  تِّم ه  س
 ذاتها  تتيفت حوةها  تمى ألول  مم أّلماج اة ماقبأ اة متفِّأ اةتم كان يقبهها  قها  م كل  مم ُتوقف اةسيا م. 

ئاأ  اةوتوه اةفضوةيأ  ونم  ِّه أإياح كثيمم  غم  داحتها ةم تاد تاتمث ةها: كا يماظ اةتيصص  األسالك اةشا 
اةِّاّلمم  وذاراظ اةحقيد. ت يِّها اآلن  وتوناظ س جأ تحتل اة شهد كا ال. ة حت  أط ذاظ اةزنماظ 

 اةصفماح اة قثو م اةتم ون ظ  م كل  مم توقَّففا  يها نقاك أن تي سها.  

شموأ نحو اةطمفق   قفزظ ويقانا رِّيدا خيف األسوا   ب ا تجده  ألول  مم تمى  وناظ اةبقانق اآلةيأ اة 
بفت كل   ونحونا  نحو اةسائمفد واةباوأ اةجائييد  نحو اةِّصا يم واةهواح  ةم يِّد نو اة كان   قذ  ت  ُنصج

 تيك اة تا فس؟! إمح  ا أزاح األ ض اةتم تِّم ها.  

ق. أيد اةقأطأ اةتم كانا  يها يفتمقان  و م كل  مم وقدنا ييتأيان؟ كأن يدا إيطانيأ اقتطِّتها  د اةطمف
اة دى يخيو  د صوته  و د  وسيأ  تواةه   د سجائمه وقداحته ا ةاتمونيأ   د ويقيه اةأيأتيد نائ ا   

 اة ستسي تيد ةيمحيل  ةاد اة شهد أيضا يتأوه صا خا رأوتاوها اةابيمم غيم اة دةيأ وي  ا طالق.  

 ثل تزفمم صغيمم  ِّيأأ   نامظ حائمم اة  اةس اح  ناةها  قِّأ  أتطِّأ  د األ ض كأنها تِّم ها  ّلدظ  
راةهواح  تتحمك رأإجا نا واةطيو   رطمفأها اة زنوج واةال تأ  رسيا تها و تيها اةذّ كان  رِّدن  د أو دم  
ا ضاحم  ّلمائحأ وطمه اةحا   نامظ تيدا  وتدظ ذاظ األزنا  اةصفماح  ةاقها ةم تيحظ األسالك اةشائاأ  

فسها  يم تِّمف ةها  وقِّا  أنم راأل ض أم راةمقِّأ اة ِّيأأ  م  وال أّلماج اة ماقبأ  اة دنش أنها تحسست ن 
 اةفماغ ؟ 

 
 د. أماني فؤاد
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 في وقت آخر .. 
 د. أماني فؤاد

 
حيد  تحت خزانأ  الرسها انجذّلت ويقانا ةبيوزتها اةالزو نيأ  اةتأطتها  تيب سها سحم اةبحم اةذّ ت ِّه ا 

 اةأان أ ّليد أ واج اةذكمفاظ اة فِّ أ راةحقيد. قذ إهو    يُتغمق و دا ساواظ يو ها 

تضيق رِّدم اكت ال اةاي اظ اةتم تاتبها وي  اةشاإأ أ ا ها  تأم اةحموف  قها نون أن تيحظ أن  ا يتوا ن 
وي  قيبها أكثم  يضا و ا تستووبه حمكأ أصارِّها وي  األز ا   يضما نذا اة وج اةهان  رأذنيها ك ا كان  

 يضما اةجسم اة يام اةِّتيق اةذّ نوته ةيوقوف وييه. 

تسدنا  م طياظ اةالزو نّ   يتسيل وطمه اةذّ   ض أن يمحل اة   سام  وحها  تجتاحها سحارأ  ت م  
توق تم ض أن تتالإ . أنا ظ  وسيأانا وسمحت  انتبهت ةونيأ وي  صوظ " ح ون ن وفش" ُييأم 

 ا قييال  ا  "انتامنا"   م طواّلق صوته تهانظ ةحااته ا اةحيوم   اثيما  ا انتامته وكثيما  ا انتامنا  ةاقه
 اةتأيا  كانا نائ ا يتطيِّان ةوقت آخم.

تبس ت إفتانا وحيدم ونم تستِّيد سهمته ا اة أ مم وي  إاطئ اةبحم ّلال أويد  تيصصأ  أسم ظ ةه أنها  
 م اةيياةم اةطوفيأ اةتم تمتِّش رغياره كانت تقشد ةييأ تيوذ  يها رحضقه وكف    اان يمن: " ةط وحاتك 

 وشماظ اةيياةم.. ّلل اةسقواظ". أسأف  قخفضأ.. أ فدك

 وق رحم ال نهائم  د اةشغف يست ِّان ة وسيأ  اةوتون  ال يصدقان  ِّا ةحاأ اةوصل اةمائأأ اةتم    
حصال وييها  تيك اةتم يحقو وييها اكت ال اةأ م  تأخذ  أسه اةج يل اة  صد نا  يستمخم تسده  تداوب  

تقزةق يدنا اة  إِّم صد ه اةاثيف   يطاة ا تذا ويقيها   رأصارِّها خصالظ إِّمه اةقاوم وُتأب جل أطما ه 
 وأتج أنو تها  تفتح أز ا  ق يصه  وال تستايد إفتانا اال رِّد أن ُتونع تسده رِّض حكاياظ اةِّشق  يزنانا
ا  وصخبا  ةم تاد تمفد أكثم  د نذا اةسحم اةذّ خيم وي  اةغم أ  ّلدأظ تجذا  أسه اة  صد نا أكثم   ةِّف وف

 ها وأسكقته اةأيب وةها .أزاحت أضيِّ

نوته أن يأص وييها  ا يتذكم  د سقواته قبل أن ييتأيا   وى ةها ود صباه اةذّ ضاق رسطوم األا   
واستخفا ه ره  حك  ةها ود اةحما  و ا خي فته  د ققوط اةج يم  د اةيحاأ اةأان أ  غم اةت سك ّلها حد 

فد  د االستأالةيأ  م  واتهأ يساّ  وجوز يشِّم  اةغمق  يها  يصف ذاته راةما ض اةذّ يقزع كل يوم ة ز 
 كل يوم راةهزائم واةسخط وي  األنا أ  يأول: طاة ا حيم أن يِّيش  م أّليه  م وقت آخم.
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يحكم ود ةسان اةقا  اةدائم اة قبِّث  د توف  من اةِّاص أ اةذّ اإتغل ره ونو يد س راةجا ِّأ      
بيد  م و نيأ اةييل  غم اة دا م اةتم ال تاف ود اةأاح  رِّيدا ود أسمته  يسمن ةها كيف كان يماقب اة ح

قذائفها  قال ان اةحما ك ا تستحضم اة وظ وتجِّيه   يأا ةإلنسان تستقبت اةحب وتقضجه سمفِّا  يتحدى  
 اةبشم خمائبها  يِّب ون  د اةقهم قبل أن تقها  تسو  اةحيام.  

ل ةي جمى اة ائم اةصغيم  وكيف احتمقت يصف اةأقاّلل اةتم كانت تسأط كل حيد وي   قزةهم اة أاّل   
اةقخالظ وأإجا  اةيي ون  يأول: انه أليام ال يِّمف ودننا اوتزل اةز د وانفصل وقه  ك ا ت ق  ةو أنه  

 كان ّلوطد آخم. 

مجه  اةِّوز اةذّ طوح رجيمانه ووائيته واألصدقاح    يحكم ود اةجوع اةذّ ا تمس اةج يم كحيوان  أسطو ّ  إف
ا نم  بطباوهم  يأص ةها ود اةحصا  واةخياناظ  ود صديأه اةذّ انخمط  م احدى  ان ةم يكد رأو 

كيف يتقزل  -وأنا صبم -ت اواظ ا سالم اةسياسم  م اختف   يِّيو صوته قييال  قدنشا: "ةم أكد أ هم
يتشاحقون  ةهم هللا اةذّ يأوةون ان اةحاك يأ ةه  تصو  ته يتبدى ةيال  يوزع وي  كل  قهم أحأيأ اةسيطأ؛ وةذا  

وفختيفون وفأتل رِّضهم رِّضا  م اةصباح. " م وقت آخم ت قيت أن أويش  ظهو ك  أط  قحقم ندنأ  م  
 األيام.

يتوقف ود اةاالم ّلمنأ  م يستأنفه  انيأ: اةخائفون ةيسوا أناسا  نم أقما اة   فاح وشوائيأ. يشيم اة    
ه  يأف  وق نفاياظ سا أ  تتآكل قد اه  يأم  أحال ه اة تام م ّلديكتاتو   نيكتاتو  ركا ل نيئته وحاإيت

رإحدى اة أاّلم اةج اويأ  تيتف اةماياظ اةسوناح حول  قبته  يال يأاوم وال ي وظ  كي ا تآكيت أوضاؤه ن ت  
 غيمنا. ض ته أكثم اة  صد نا و وسدته ضيووها  ةاد رِّض اةخوف ّلدأ يسكقها. 

مفاتها  ِّه   ا ال تأبض وييه  ب ا نو  ا ي قحها    أ إمح ال تستطيم تبيُّقه  م كل  ا تستدويه  د ذك
 ِّه نذا اةقأاح  ةم تستطم أّلدا أن تحدن  انيأ اةسحم اةذّ يجِّيه ا يحت الن كل نذا اةشأاح.  ب ا  م وقت 

 آخم  تفهم ة اذا اةتأيا  وكيف اّلتِّدا؟ 

د كل صيد كانا كالن ا  وق إفتيها اة كتقزتيد كان يج م أإموته وفمسو ةيصطان اةيؤةؤ وفطهم أحال ه  رِّ 
يزنان ّلهاح   تتضاحل أ ا ه ا اةحدون واةتصا فح ونأاط اةتفتيش  يهاننان اةخوف اةذّ يسيسالنه ساوأ  

 ةأائه ا وفأم ان نو ا تأتييه ةوقت آخم.

اةيوم وتهت نووم ةهذا "اةوقت اآلخم"  وودته رأنها ستز ع  د أتيه حأل أ ز أخضم  م ّلماحاظ  تسِّأ   
 يانه  اةس كاظ اةصغيمم  ستطيق  وق س ائه أسماا اةِّصا يم   يأد كانت تستحثه أن ُيسمع  وتستقبت  م  

 راةحضو   كانت قد أ  أت اةدووم رِّقوان  حدن ةشكها أنه غاةبا  ا يضل اةطمفق.

 د. أماني فؤاد
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  شيءكانت مفتتنة بهذا الالَّ 
 د. أماني فؤاد

 
وذا  يتد ق سيسبييه  د راطد األ ض كأنه اةضوح اةمقماق  كان أن خيق هللا اةأان  اة أتد  نبمف  ياه 

ن واةِّسل. ةم ُيقز ل اةمح د اةمحيم  اةباسط اةواسم أحد  خيوقاته  د اةس اح ةيحدن  د ةه حق    ذاا ره اةبفمف
 اةت تم ره واستخدا ه  أو  د ةيس ةه.

اةِّطاإ   ك ا أصبح واحأ    قذ اةبدح حيأت  وقه سحارأ طيم تموح وتجمح  يغمنون كل آن  و وى اةقبم 
 ةيِّاإأيد حيد أوتد اةما حوةه اةشجم  و  ماظ إهيأ  وو ن خجل. 

وكان أن وودنم اةمتل اةذّ أحببت أن ي أل يديه  د نذا اةقبم وفسأيقم   تخييت إفتم تي سان راطد كفه   
نماظ اةقاو اظ   وأنقا اقتس قا رِّض اةاالل واةضحكاظ وأّلياظ اةشِّم   م اةحيم كقت أ م   وق أنفه اةز 

 و ائحأ أووان اةأم أ  وحباظ اةيي ون  واةِّشب اةذّ يق و راةجوا   س يقاه  ِّا نبم اةِّشاق.   

 م أحد األيام اةبِّيدم  وضِّوا رجوا  اةقبم  قصأ ُخطب  نانأ   وإام راةذنب واةفضأ   وقها تتبدل األوالم  
اةمتال اة هيبيد تق حم نوفأ اةاي اظ و تتاسم  اة يونأ وإِّا اظ  هووسم اةزوا أ  كي ا وقف خيفها أحد 

أصواتها  ك ا تتفتت اآلن رِّض  د واام وتهم  و ال حم اةتم كقت أوم ها. نؤالح األإاوس  األ اتد  
اآلياظ  اةذيد يحتامون اةحأائق وفيوون أوقاقها   ج يِّهم:  فونون  أو وسيمو اةقطق  ييبسون اةِّ ائم  

أو حسيمو اةمؤوس   م اةغاةب يذكمون أن اةما اةباسط اة حصم اةأارض  اةبيضاح أو اةسوناح و اةغتم  
نو  د خصهم راةحك أ   م أ منم راالستحواذ. ُيأسم ت يِّهم رأنهم  جمن  سل وأنواظ  يأتون  أط ةتقفيذ  

 ا انم اةواحد اةأها .

اةذّ  اظ إهيدا اةمتل اةذّ أحببته كان كي ا نام حيم راة أاّلم  حك  ةم ذاظ يوم أنه  أى وته أخيه 
 جِّدا أسون  كأنه قد خمج توا  د اةجحيم  حيد نقق وتد تيده كأنه قشو  أس اك أحمقت  ذكم أنه كان  
غاضبا  ُيشيم اة  كتاا ةم يتبيد غال ه  م اةحيم  وقطِّأ سالح آةم  م  كان يشبه اةاوخ اةذّ  م أوي   

ئا. اة حيم اة  يت يبِّث  الك اة وظ ّليتهم   م كل  مم يصحو  يصِّد اة  األوي   باإمم  ال يجد إي
 ة د يشاح  وفتمك اآلخمفد أحياح  كاأل واظ. 

 م غفيأ  د اةقاس قيد وكالح هللا وي  األ ض اةقبم   م حشدوا حوةه اةحماس  واحتاموا اةاالل رحق  
 توزفم اةغقائم  ك ا قس وا اةث ماظ وي  اة ييشياظ واةأواظ اة واةيأ ةيغطمسأ.
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غضب وي   ا رحوزتهم  تبدل اةطيم اة غمن اة  طائماظ   دتجأ راةصوا فخ واةأقاّلل    م كان أن حط اة
واستحاةت ظالل األإجا  ةصيبان خمسانيأ ُنكت  م األ ض و يأا  واألزنا  سمبا  د اة د واظ واآلةياظ  

 اةثأييأ  وكان أن ُسحمظ األوشاا اةتم يحتسيها اةمتل اةذّ أحببت  صا ظ ّلال ناهأ أو  ائحأ.  

و ن  م ّليان واتل اآلن أن أحد األإاوس   ِّبانم اة ال ح    د تقاشف ةهم اةمؤى اةاونيأ رر ك ا يدوم رر 
  ا تطم ّلوتهه ذ اع  بتو  يأطم ن ا ونو يخطب  م اةقاس  كان خيف اة قصأ اةتم رجوا  اةقبم  يشيح  

 قاطق آ قأ ةيبسطاح واةالتئيد.  ّليده  يتوود وفهدن  ي زق أققِّأ اةج يم  وفونم اة قصتيد رأنه يسِّ  ةخيق  
  هو اةبشّم اةذّ وي  إاكيأ اةحييم اةغفو   اة تِّال اةمحيم.  

وي  اةطمفق غيم اة ِّبد اةذّ يحف اةقبم تهأ اةي يد كانت ا مأم تهمول  تح ل إيئا وي   أسها  و تل   
ةصمم  يتاوأ  انتفضت  رِّيد يمنن: "حسبم هللا ونِّم اةوكيل"  وقفت اة مأم أ ام اةسياسم  باإمم   تحت ا

 باإمم أإالح طفييها وي  اةصيبان اةتم حول اةقبم واةتصأت ّلها  تقد م  قها اةد اح ّلال توقف. طيبت  
 اة مأم  د خييفأ اة ؤ قيد أن يبحث  ِّها ود ذ اع أحد طفييها  سأةته أيضا: اة  أيد تذنب  بيتها قد تحطم؟ 

ألإالح  ك ا نصحهم راةتحفظ وي  اة مأم  أد تصيح ألحد ر ال ح را نم أ م تقونه ّلتوتيه اة دا م نحو ا  
 أغماض اةجهان.

ظل غماا يقِّق  وق رحيمم اةدم   ِّي  كل صييب رر رأد م اة صو  اةأها  رر تقتصب قطم   زقأ أخمى  د   
 األتسان  م  واتهأ  م  د يأفون خيف اة قصاظ. 

نززظ  أسم راةقفم وضحكت  قيت ةه:  سأةقم اةمتل اةذّ أحببُت ذاظ  مم: نل تتطيمفد  د اةغماا؟ 
كيف أتطيم  د خيق هللا اةونون اةباوث  ان نم اال أونام تِّوق اةحيام. أذكم أنقا وقتها كقا  وق  بوم  

 خضماح  رِّيديد ود األإاوس و قاطأهم اآل قأ  كقت أتِّيق ّلذ اوه اةأّو  فتتقأ راةثأأ واأل ان.  

زو اح  أقف اآلن  متِّدم  أتطيم  د أةسقأ اةدخان األسون اةذّ وي  حا أ نبم اةِّشاق  اةأمفبأ  د  قصأ اة
يتصاود اة  اةس اح  و د نِّيق اةغمبان   د اةاي اظ اة ضييأ واألط اع   د األإالح اة صيوبأ   د ووون 
اةمتل اةذّ كي ا نام استحضم اة أاّلم   د ناره األيسم اةذّ تهشم أ ام ويقم  وصوته اةذّ ُن د أسفل 

 اةمبوم.
 
 . أماني فؤادد

 قاّصة وناقدة من مصر 
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ا  ثالث قصص قصيرة جدًّ
 

 منمنمات  سورّية  
 

                
ورّية ريتا الحكيم                                          الّشاعرة والقاّصة السُّ

 ( 1) سيناريو

يج م  م كيسه اةصغيم  خيفاظ اةحاوفاظ. يِّيد تمتيبها وفبقم وييها  تد قصته.  م تِّبته اةيييأ اةاثيم  
 اةاثيم: 

   - منم حذاح  
 - ّلقطال   زَّق   

 - ساوأ  
 - قبِّأ  

 يمتب األحداث  م  خييته وي  اةشكل اةتاةم:
 نهأل واإق صغيم تخيف ود  وود غمام  م اّلقأ اةجيمان 

  منم حذائه  واكتشف أن ّلقطاةه   زق  وقبِّته قمضتها اةفئمان  أ ا ساوته  هم ال تِّ ل.  أضاع
 

 ( 2) سيناريو
 

نذه اةيييأ ةيبحث و َّا يسد   أه. توقف وقد أول حاوفأ  م اةثانيأ ونكذا اة  أن وصل اة  آخم   توةته
 اةشا ع وةيس  م تِّبته سوى  ِّدم خاوفأ. 

 أ اا ه  م تيك اةبيوظ اة  تدم أ ا ه  وتخيل اة شهد اةتاةم يتام   م كل  قها: إمنظ 



1044 
 

 أنا تائم يا أ م  - 
 - نحد  حاصمون يا وةدّ  
 - سق وظ اذن! ا ا  د اةجوع أو  د اةأصف  -
 - ال يا وةد...  
 تا ل األم كال ها حت  نبطت تيك اةبيوظ  وق ساكقيها  وخيم ص ت  أيل.  ةم

اةسيقا فو رصمخأ أةم رِّثمظ اةاي اظ  وق األإالح اة قتشمم.  م ا تأل اة كان راة صو فد وأضواح   ختم
 اة شاند ّليد األنأاض  ةيغيق اةستا  وي   وظ  ِّيد.اةاا يماظ تيتأط 

 
 ( 3) سيناريو

 
 مصأ ندنأ  ؤقتأ  يحث اةخط  راتجاه اةشاطئ  يبيل  وحه اة تشأأأ  وفتارم رحثه اة ِّتان ّليد   انتهز

أكوام اةأ ا أ. يِّثم وي   بطأ وقق سوناح  يِّون  سمو ا ةيِّأدنا حول وقق واةده  وفيج اةقِّش اةبا ن 
 وسط نحيب وبكاح.

 
 ريتا الحكيم 

 

 تسقط ورقة التوت عن أوهامنا حين
 

 ريتا الحكيم
 

 قّصة قصيرة
 

كثيف   وائح اةتبغ واة شموباظ اةاحوةيأ  و وسيأا اةجاز ت أل األتواح  م اةبا  اةذّ يأصده كل  اةدخان
 ساح سكان اةحم اة جاو   واةذّ يفيض اةفأم ود حاتأ قاطقيه  ةاقهم ال يتوانون ود طأوسهم  ه ا  

 د أ ق  سُييأم   نموب اتاوت رطونهم  يجدون  م اةخ م اةمنّح اةذّ يأد ه ةهم يِّأوا   الذ ا آ قا  و 
اةأبض وي  غفوتهم  ي ا ةو ةم يأتوا اةيه  ُ ح َّييد ركواّليس ةييتهم اةسارأأ حيد يتِّذَّ  وييهم اة جمح رسبب  

 إح ج اةقأون  م تيوبهم. 
بق ونم يماقبون  تياظ اةييل يقان د    يِّأوا  ال يشما اةخ م ةاقه يبيِّه ةهم  يشتمون  قه ةحااظ اةيذمج  واةشَّ

 زبائقهد. 
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ةزوايا اة ِّت أ  د اةبا  تتشارك األيدّ  وتاثم اةه ه اظ واةوإوإأ..  م  جأم تِّيو اةضحكاظ ا  م
اةهستيمفأ   ِّيقأ  ود ّلدح طأوس اةث اةأ  م  حاوالظ  يائسأ  ةخيم أ واا ذواكمف  ثأيأ  راةِّفد  و  تيئأ  ّلثأوا   

 ةم يقجح اةقسيان  م  تأها.
 د  وَّان اةبا  اةدائ يد  أتأرَّط خيبأ أيا م اة اضيأ وأواقمنا خ مم يِّأوا اةمنيئأ   م أتيسها وي    كقت 

 حضقم وأناوبها كطفيأ  صغيمم  ةم أ يح  م انجاّلها يو  ا.
اة وسيأا  م األتواح  وتبدأ اةأدون اة ياسأ راةمقص واةِّقاق اةحا  وي  أنغام أغانم اةستيقياظ اةتم   تصدح
 أوا إغو  ا ّلها  ونذه نم اة يزم اةوحيدم اةتم تِّيتقم ال أنأطم ود اةبا   غم كل سيئاته. كان يِّ 

ا  ق جم رِّد ودم كؤوس  وتبدأ  حيأ اةِّونم اة  اةو اح  اة  "إام"   نقا   م نذا اةجو اةخانق أستِّيد رِّض 
  نا وقبأ اةس اح؟ اة  شوقأ اةأوام  ونهديها اةِّا  يد حيد يِّانأان ز قأ اةس اح  كيف يجت م  خام صد 

سأةتها ود اةسم  م ذةك  كانت تجيبقم رأبيأ ووقاق.. تضم سباّلتها وي  إفتمَّ ةتزفد  د إهوتم   ةطاة ا
وأنا أطو جق خصمنا اةذّ يشبه  دن ا ركم ا ةم تطأنا أقدام اةحما  ُتيأم ّلمأسها اةج يل وي  كتفم وتسدنا  

اةتم يتداوةونها  م اةقشماظ   اةيح أت تُّ رصيأ  ةتيك اةبض ييتصق رجسدّ ةقشكل ّلذةك ُةح أ  وطقيَّأ  ال 
 ا خبا فأ واةصحف اة حييأ. 

   La foule"إام" تذوا ّليد ذ اوم وأغقيأ انيث ّلياف  
ِّا اظ اةتم أتخ وا ّلها وأوةقا اةأاصمم.. اةجسد نو اةوطد األمُّ   قه   تطوفقا تحت تقاحيها  نمب ا  د كل ج اةش ج

 ان سكقها. اإتأَّتج اةحيام اس ها ووقو 
اآلن نو  يِّأوا  م اةشتم  وكيل اةيِّقاظ وي  اةسكا ى.. أصحو  د  حيتم اة  اة اضم  وأ ب جت   يبدأ

يطأ  م اةشِّب  حيد يأطم   وي  كتف يِّأوا  م  حاوةأ  قم ةتهدئته  وإققاوه رأنه يتصمف  ثل  تال اةسُّ
 ظ.أوقاق أحال هم.. أو يئدنا حيَّأ .. أو تحت اةتِّذيب  م أقبيأ اة و 

 أت اةك نفسم وقيت ةه: ةم
 نوهم  م أحال هم اةو نيأ  وال ت ا س اةأ م  ِّهم.. يكفيهم ق م  تاالظ اةوطد.  -

يِّأوا  أسه  وفِّون أن اته اة   كانه اة ِّتان ّليد زتاتاظ اةخ م واةاؤوس  وال يغان نم اال ونو   يطأطئ 
 يكم  سؤاةه اةيجوج:

 م ص ت اةجد ان اةحزفد. أةم تسأم  د أحال ك؟  وتمتفم ضحكته ةتأط -
زتاتأ أخمى ألك ل ن ا نزوحم اة   حم اةذكمفاظ  وأطفئ حمائق  ديقتم رأوأاا سجائّم وكأنقم    طيبت 

 أنتأم ةها وةقفسم و"ةشام". 
"إام" ناإطأ سياسيأ تدوم األحما  وتدا م ود اة ِّتأييد.. انها  اكهأ اةجقأ وي  األ ض  نخيت اةسجد 

ث  ِّم ود  ِّاناتها ّليد اةأضبان.. وألنقم أحتمم ص تها  ةم أسأةها ود أّ إمح..  مَّاظ  و مَّاظ  وةم تتحد 
تيك اة محيأ اةتم تشا كقانا    ولتمكت ةها األ م وأنا وي  يأيد أنها ستفضم ةم وتبوح رأنق اةتفاصيل ح

 حيد كانت ناخل اةسجد.. وأنا كقت خا ته. 
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 جَّ ره  م أقبيأ اةتِّذيب؟ ةهذا اةأيب اةقارض راةحب واةفام اةقي جم أن ُيز  كيف
 ةهذا اةح اس أن يد د  م  طوبأ اةأهم؟  كيف
األسئيأ  ا  تئت تقخم تفايّم  اة  أن ُأ مجف ود "إام" وةم أصدق ذةك اال حيد  أيتها ركا ل وقفوانها     نذه

 وحزنها اةبهم تِّانأقم؛ ةتخفم ّليد ن ووها  ا وجزُظ ود سؤاةها وقه.
قُت  م ز قأ ويقيها  تغ ضه ا  وتأول ةم ّلبماحم طفيأ:  كانت   "إام" تتحاإ  اةقام اة  ويقمَّ  وكي ا حدَّ

تقا  وتحت وسائدنا.. نقاك ُنبُِّث أحياح.. نقاك ُنخيَّد كأيأوناظ   - نيا ّلقا نا ل اةحيم وي   فا ش أسمَّ
.. إباّليكه تطلُّ وي  اةحمفَّأ  و سحته اةسَّ اوفأ تزخم رأغانيقا    أدَّسأ .. نقاك سأنجُب ةكف وطق ا يشبهكف

 اة فضيأ.
..  ج ووأ أغانم اني - ؟ نل تذكم نديتم األوة  ةكف  ث ّلياف األ يمم ةديكف
 نذه اةيحاأ اةتم كقت أستِّيد  يها حواّ   م "إام"  وال صوظ انيث ّلياف ونم تغق جم     م

La vie en rose 
! كيف يختيط اة اضم راةحاضم ة جمن أن تس م أغقيأ.. أغقيأ نأيتقم ركل خيباتم  واناسا اتم اة   آه 

ِّمنا.. اة  صوتها  وضحكتها.. اة  وقاننا ونم ت ِّد  حضد "إام" اةدا ئ.. اة   ائحأ اةييل اةحاةك  م إف 
 .سدنا م تأبييم وكأنقم سأغان  اة  غيم  تِّأ .. اة  ن سها ونم تيِّق إهوتم وي  ت

ا.. كيف سأسا حك وأنتف تغمز  م   يا ةك  د إمفم أيُّها اةيِّأوا اةيِّيد! وضِّتف وي  تمحم اةقَّازف  يح 
!خاصمم إوقم اةيها كل سكاكيقكف  وخقاتم   كف

اةونم اةج يل  م  ؤوس اةشا بيد رِّد أن ندأ يِّأوا  ووان اة أهو ون اة   لح كؤوسهم  و تارِّأ   استأم
ا اة  ّلوَّارأ اةِّشق األوة .. أخطف   ا  اتهم  د أحالم رسبب تصمف يِّأوا غيم اة سؤول  وودُظ أنا أيض 

وي  سجقم اةجديد رِّد  حيل   ّلهاِّيد اةأبالظ  واةي ساظ  وأحشو ّلها أك ام اةذاكمم وتيوبها اةواسِّأ؛ ألست
 "إام" اة  اةس اح اةبِّيدم. 

 والج ناتم أل ثاةم  وحلٌّ  ثاةم ةالتئ   حل وقه اةوطد/إام/  وتمكه يتخبطُّ ّلذكمفاته.  اة وظُ 
ل    ألظ  كأسم األخيم  وتجموته ن ِّأ واحدم ألتد سبب ا  أقِّ ا أغان  ره اةبا .. وانأُت "إام"_ وْن م األوَّ

ا  و ا يييه  د قانمج األيام.   واألخيم_  و سحت ن ووها اة قه مم وي  وتقتمَّ  وي  وود   قم راةِّونم اةيها غد 
نامم أخيمم وي  اةذيد ي ا سون أونا هم وفشبهونقم  م ان انم وييها.. ت يِّقا نمسم أوطان ا تشبهقا     أةأيت 

نيجها  م ووم اةأا اظ  ووقد ّلزوغ اةفجم ن حونا راهو  نا اة حقيَّأ    م نطّو اةييل تحت ارطقا  ونختفم  
  م زح أ اةضوح.

 
 ريتا الحكيم

 قاصة وشاعرة من سوريا 
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 شعرت  أنَّ الثَّلَج يسقط  

              
 القاص الّسوري الكردي صبري رسول                                      

 يات االغتراب إلى إسماعيل رسول بكّل تجلِّ  :اإلهداء

 

وقد ا يأتم صوُتك  د اةطَّمف اآلخم ةيخط ج  تسوُن  م اةبيت ةهفأ  كبيمم    كيُّقا آذان  صاغيأ   وفخضمُّ  
بيُم  م ويونقا     وي   د يحد ج ك وفكح ل س ِّفه رصوتجك   حت  اةيَّوحاظ اةأ اإيأ     –نحد األخوم    – نتأاتل  اةمَّ

اة ِّيأأ راةجد ان تقتفض طمبا   وتِّمف يا أخم نم  د أو ال أخواتقا اةفقيأ    قأوإأ رخيوط   يونأ  يها  
 ) طيو  وحيواناظ   وأإكال  تقووأ ( .

ويونجقا ّلت ِّد   وكأنَّ ناماُتها تأول : كيف ةام أن تأكيوا طِّا ا  ساخقا   وي   ائدمج اةغداحج تقاُم أ م اة  
( اة  أ م تد م ويونها وتقسحب  د اة ائدم   تتاانم رانشغاةها  1ونو يحمقه اةغياُا ؟؟وةر  ا تقام سال أ)

 ا حد   ( تقام اة  أ م وتفسم ص تف تدتها رسؤال زويأم يخدُش اةسكونف : ةيش2رأ و  ال تؤتَّل. ايففا)
ْ يجيد )   ( : يقتامون و و صبّم ةيش  ا تِّم م ؟؟ 3يأكل يا و ؟؟ .  تمنُّ وييها خف

 م ةياةم اةشتاح نجت ُم حول اة وقد نست ُم اة  حكاياظ أ م   نتيب س ر غا ماظج أرطاةها . تأوم األخت 
دف أخب ئ حفقأ زبيب  ةه ؟  يسوُن ّلتوزفم اةزبيب وييقا   كلٌّ يأخذ حفقأ   قه    م تأاطم أخُتك حكايأف األم ج : أي

ص ت  إتائمٌّ  ثيم وييقا    تد ُم ويقانا    تافُّ ود توزفمج اةحصص   وتقسحُب . تسّم ّلمونم  اوشأ  
 ناخلف اة وقد    م يقسلُّ كلُّ اة  غم ته . 

سد اةحزن   وتوإُحها األمُّ  ن ّليون اةص  تج اة خقوقج   وتتو  مم   حالُتقا وتيساُتقا وسهماتقا تتيو   ّلقاماتها اة فسَّ
حك ّلوتوننا ّليققا   نضحك سم ا   وتفتمُش وي    ةديقا : تفمحون  غم غياره؟؟. ةم نِّد قان فد وي  اةض 
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إفانقا اّلتسا اظ  ومتاح   رانتأ . وكثيما   ا تحاول أ م ايها قا رفمحها ّلقا    حضو نا ُيغقيها ةغيارك    
 ا . ونحسُّ أن  ساحأف األةم ال تختفم  د قس اته

نا وصيفقا   حكمف وي  ذاكمتقا راالنا اش   غياُرك اوتألف ت الف زنو جنا   وخضممف حديأتجقا   اوتألف  محتفقفا   إتاحف
   يم يِّد ةها اةأد م وي  اةتوغل  م حأول اة اضم . غياُرك تِّل سقواتجقا كواّليسف . وقد ا سا مظف وضِّتف 

   ضاح .  ضاحف اة ديقأ  م حأيبتجكف    يم يِّْد ةي ديقأج 

ل حقيقفقا اة  حفيأ   د األةم . كل  نذه اةسقواظ ةم تاد  أييأ  كانتاا نا األإهم األخيمم    إوُق األم ج اةيك حو 
قا رحب ج اةحيام   وُتضفم وييها  ونأا   د ظالل اةيأاح .   .  أيد اةشهم اةسارم ؟ . ةهذا اةمقم وذوبأ ت دُّ أيا ف

خذْتكف  ق ا   وكم أحببتها ألنها احتضقْتكف   وقد ا انطيأقا كانت خ ييد  كم حسدُظ وي   ديقأ قا شيم ألنها أ
تطيب  د زنو  اة قزل : غقم يا زنو  اةبيت غقم   ا محم ةأد تاح و و اةيوم . أإجا  اةحديأأ تت ايل    

 و صيف اةشا ع ّلدا نايفا   نانئا . 

د يده وي  وقد ا  تحُت اةباا   سأط اةفمُح  ذّلوحا وي  األ ض   كان قيبم   يتدحمج وي  وتبأ اةباا .  سَّ
ْ يجيد قائال : أنال و و . ةم يأب يها   وةم يسأْل ود اس ها   ألنه يمانا أول  مم .  د  يده اةم  م  إِّم خف

 اّلتسا أ تا أ و خقوقأ   إِّمُظ أنَّ اةثيجف يسأط . كقتف ذةك وةم أن ج أنك نقا. 

وأخواظ   وصغا نم  تقا مون  م كل  كان  كأأط تحبُّ اةفوض  .  صاةأ اة قزل تضجُّ راةحاضمفد   أخوم 
أحانيث و نيأ    قائيأ وت اويأ تِّيو  م  ضاح اةغم أ . ال أومف ةمف ةم يالحظ اآلخمون رأن إتاح  را نا  
يِّيو تبتهك ؟. قيت  م نفسم : أّ قوم نائيأ نذه اةتم تا د  م اةغمبأ ؟ أ اة  نذا اةحد انتزوْت  قك  

 االنشماحف  م اآلخم ؟ أيد ضحكُتكف اة ت يزم وأيد أةأيتف ّلها ؟ كيف ةم يالحظ أحد  رأنك غائب  اةغمبأُ 
 وفحد ج ونك ؟ 

قُأ غيم   انتامتك سبم سقواظ   و ازال نقاك حفقأ  د اةزبيب ةم ي سها أحد   و ازاةت اةحكاياُظ اة شو 
 كلُّ إمح رانتاا ك . كت يأ   تقتاُمك حول اة وقدج   و ازاةْت حفالُتقا  ؤتيأ    

مف ةك إكواّ  د قسومج اةحيام   ةتأفف  ِّم ضد وت تجها   ونأتم رضوح  أّليض ي سح ظال ا    انتامُتك ألقد ج
يتسم حت  يش ل األزقأ واة دن   حأوال وقمى . انتامُتك كأوم  نائيأ  ُتِّيُد ةألإجا  خضمتفها   وةألنفس  

م .  ها اةُ قتحج ها   وتِّيد أل م  محف  أنسف

ِّقُت اةقَّام  م  ال حجك   ّلدا ةم أنقا أخطأنا  م تحديدنا   نامُظ اة  ةوحأ اةباا اةخشبيأ    أيُت  أ 
ها ا تس فت وييها   نل كقتف حطبا  ذاظف  وقف  ؟ نل كقتف تذعف إجمم  ذاظف حزن  ؟ ةم أود   اة ال ح نفسف

 د اآلخم صفاتجه ؟ أ يز ّليد قس اظج ةوحأج وتهجكف وقس اظج وتهج اةبااج    د اةذّ سمقف  
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. غان نا اة قزل   نون استئذان ألنَّقا ةم نِّْد ن ي ز ّليد وتهكف ووته اةبااف   حيث اال قان يقامان اةيقا ّلذنول
خمتقا اة  اة طا  وكقتف  ِّقا   وآالف اةقاس خمتوا الستأباةجك    أخوم وأخواظ وأصدقاح وأقمباح وتيمان 

 نؤالح ؟ كيهم يقتامون قدو فك   أسواُ  اة طا ج  د اةخا ج   وصاةته    وكثيمون ال نِّم هم    د أيد ةك كلُّ 
اة سكيقأ   وساحاته اة جاو م    ألى راةقاس   ةم أومف ةمف نسْيُت وتهكف نقاك  ِّيأا  راةبااج ؟؟؟. انه ا   

ُا   نل ةي طم ذاكمم ؟ ةيس صِّبا أن تتمك اةغمبُأ اةِّقانف ةس قارك اةحزن  اة طم رغزا م يجِّل األإجا  تتثاحف
 تدك  آ اقا  خصبأ    ةاد  د اةسهل أن ُيِّْتأفلف اةفمُح  م أك ا جهج . 

راهلل وييك كيفف تِّيتف كلَّ نذا اةحشدج يستأبيك رص ت  ؟ توقُِّْت كلَّ إمح    ةاد اةشمح اةوحيد اةذّ ةم  
تأتمف  ِّقا اة  اةبيتج وةْد تأخذف  أتوق ُِّه أْن يستأبيفك اةقَّاُس نكذا وأنتف   م تاّلوظ  خشبم   أصم     ألنَّك ةد 

تاحج وحكاياظج اة وقد    قأتم نحد ت يِّا   ِّكف اة  نقاك وي  اةطَّمف اةبا نج  د   حصتفك  د زبيبج اةش ج
ٌّّ أّليض  . اة ديقأ الح   حيث سييف ك ص ت  أّلد    رِّدف أن ُيصيَّ  وييك  م  سجدج اةشَّ

 

 صبري رسول 

 قاص سوري كردي مقيم في ألمانيا

 

   ( : أس اح أوالم2) و (1)
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عب   قصر الشَّ

           
وري الكردي                                                              عامر فرسو القاص السُّ

 
كانت اةحا يأ وي  تخوم اةِّاص أ وقد ا ّلدا ةه أن  وقت صالم اةفجم قد حان  تهذا  م تيسته وتأدم  

أنه  خشووه وسي م وي  حفاأ هللا  رجسده ةأل ام تا كا   سقد اةامسم   أي ا   مض وبانته تيوسا   ووقد ا 
أبه اةشاا  م اةامسم اة زنوج ضحكأ خا تأ وقد ا  ن  اآلخم وييه  أهأها   "ووييكم    م صالته, اوتماه و صَّ
نا :"صالم  اةسالم و ح أ هللا وبمكاته" ظقا   قه أن  اةِّجوز كان يِّقيه راةسالم  حيقها نز  اةِّجوز  أسه  من 

ةأبيأ" وت ِّد  م وته اةشاا اةصا ت   م  أخمج  د تيبه قصاصأ و ق وناوةه  اة سا م ال يستأبل  يها ا
 ايانا.. 

  ن  اةشااُّ رِّد اةقام  يها: نذا وقوان وةدكم  م اةأطِّأ اةِّسكمفأ..

 أتاا اةشيخ  وكدا  كال ه رإي احم  د  أسه  وأضاف  ستفسما : وةاد كيف سأصل اةيه؟ 

م تيك اة ديقأ اةتم يِّمف وقها أ و ا  كثيمم ونو اةذّ ةم يز نا  وقد ا توقفت اةحا يأ  م اةاماج اةابيم  
سارأا   اونه اةذكم اةوحيد ةواةديه  أد أوفم  د اةخد أ ا ةزا يأ   كذةك ةم يما ق واةده  قذ أووام كثيمم خيت.. 

ةفاتحأ  حيق ا  ا أه أحد أّلقاح أو ا ه ةِّالته  د  مض أونى رحياته  م طمفق اةِّونم  م تيك اةيحاأ قمأ ا
وي   وح واةده اة محوم  ونو يخطو  م اةشاا اةذّ سيدةه وي  سيا اظ األتمم اةخاصأ ّلقأل اةمكاا اة  

قد س م ود  طا نا اةدوةم  ود    -ن شق – حا اأ اةسوفداح  أوضح رأنه قد س م اةاثيم ود نذه اة ديقأ  
اةديد األيوبم  ود أّلواّلها   نهم ّلمنى ذو اةفموع اةسبِّأ  ود تا ِّها األ وّ  اةابيم  ود ضمفح صالح

اةسبم اةأدي أ  ود حا م األكمان  ود سوق اةح يديأ وود قصم اةشِّب اةذّ أسم  اة  صحبه  م قمفتهم  
ِّب ظقا   قه أن قصم اةشِّب  اةبِّيدم واةسا حأ اآلن  م سهول اةجزفمم رأنه سيأضم ةياةيه  م قصم اةش 

 واّلم سبيل..   ك ا ّليت اة ختا  أو ّليت كبيم اةِّائيأ يأوفه كلُّ 
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استفاق  د تيه صو ه وي  وقم كالم اةشاا اةذّ أإا  نحو حا يأ ّليضاح اةيون: نذه اةحا يأ ستأيك اة   
ن وي  قصاصأ اةو ق  م  ون وه    حا اأ اةسوفداح  وأإا  وي  اةسائق أن يقزل اةِّجوز حسب اةِّقوان اة دو 

 ّلتسا أ و اي احم  د  أسه  وا أا .راةيغأ اةامنيأ اةتم استموت انتباه اةسائق اةذّ ران نم را

وي   فمق طمفق تماّلم   تاسو تانبيه إجيماظ  صغيمم وسيج رحجا م سوناح كبيمم نزل اةِّجوز  د اةحا يأ 
حا ال  حأيبأ يدوفأ صغيمم وكمتونا  يحّو ويبا  ةيجبد اةبيدّ  كيسا  صغيما  ةيبمغل  وبِّض اةحيوم )اةاييجأ( 

مم  م اةتق و ..  اة حض 

ن أسقد   تاوه اة  ّلما يلف  يونأ  رأةوان اةِّيم اةوطقم وسأل اةحا س اةذّ استأبيه  م  دخل اةباا اة زو 
يا اظ اال  حيق ا ُيم فُم أحُد تانبيه: كيف ةم أن أةتأم ّلوةدّ اة جقد؟ وناوةه  ّ   ي قُم  مو  اةس  رحاتز حديد

ن وييها االسم واةم قم اةِّسكّم و قم اةاتيب أ واةسمفأ  اةتأطها اةحا س ونو يدووه أن  قصاصأ اةو قأ اة دو 
يستمفح  فث ا يستفسم  د  سؤول نأطأ اةبوارأ  أطل  اة ساود ّلمأسه  د اةاو م اةضي أأ ووايد اةِّجوزف  د  
ن: ةألسف يا و  م ةد يكون ر أدو كم  ؤفأ وةدكم  هو اآلن  م  شموع تد فبم    رِّيد   م خمج اةيه ونو يمن 

 واةزفا اظ   قووأ! 

اةشيخ راستغماا: ةم يأظج  م اتازم  قذ وشمم أإهم وأنا  ا قطِّت كل نذه اة سا أ ألوون نون أن  قال  
 أ اه..

رأم اة ساود ذو اةأا أ اةأصيمم ّليباسه اةِّسكّم اة فتوح األز ا  صا تا  وويقاه وي  اةامتون اة مكون رجانب  
 أوطيها؟ اةبم يل   أضاف اةشيخ  ستاح : ونذه اة ؤونأ اةتم أتيت ّلها ة د 

رإ كانقا ايصاةها ةوةدكم يا إيخ.. قال اة ساود ونو يح ل كمتون اة ؤونأ ك د ُيخ  د  أيها   - 
 ة ِّم أ  حتوانا.. 

 اةشيخ: ال حول وال قوم اال راهلل.. - 

ح ل اةشيخ حأيبته اةصغيمم واستدا  وائدا  يقتام  مو  سيا م  ا تِّيده اة  اةِّاص أ  ساواظ اةاهيمم  م ظ  
حاةم اةم  انيأ ّليد اةحجا م  ووقد ا تساوى  م ناظمفه طوُل األإياح وظيها؛ استأبل  ونو يتارم  حمكأ اةس 

اةأبيأ وصي   اةِّصم ونو يشِّم رأن اةجوع قد نال  قه  ةم يكد يقهم صالته حت  ظهمظ ةه حا يأ تتجه  
يقأ كانت اةش س  نحوه  صِّد اةحا يأ رص ت ونو يفام ر ا سيأوةه ةزوتته غدا   حيق ا نزل  م  مكز اة د 

قد غاّلت اال أن اةِّاص أ ةم تاد تقام وال يقطفُئ ةها سماج وال يخفُت ةها صوظ.. تقاول وتبأ وي  وجل  
 م  كب سيا م صفماح وطيب اة  اةسائق أن يأخذه اة  قصم اةشِّب  وقد ا س م اةسائق كالم اةشيخ ونو  

راستغماا: اة  أيد قيتم؟! اة  قصم   يأول "أوصيقم اة  قصم اةشِّب" اةتفت كاة يسوع وسأل  ستفسما  
 اةشِّب يا وم؟! 
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 نِّم اة  قصم اةشِّب. أتاا اةشيخ  ؤكدا   - 

قان اةسائق اةسيا م ّلمفبأ ونو ييتفت كل حيد اة  اةشيخ اةِّجوز ذو اةي حيأ اةشِّثاح  وفت ِّد  م نيئته ّلتيك 
ق اةسيا م وقال ةيشيخ:  د نقا  اة الرس اةمففيأ اةبسيطأ و م أسفل طمفق  يصِّد اة  تيأ واةيأ أوقف اةسائ

ائقف أتمته    ستا ل اةطمفق  شيا  حت  ذاك اةحاتز اةِّسكّم حيث تمتفم أوالم اةج هو فأ. ناول اةشيُخ اةس 
وصِّد اةطمفق اة  حيث اةحاتز.. حيق ا اقتما كثيما  سا  اةيه أحد اةِّساكم  م خط   وجوةأ وبان ه  

 تتجه؟ اةسؤال: اة  أيد أنت ذانب يا وم؟ اة  أيد  

ِّب. أتاا اةشيخ ونو ييتأط أنفاسه..  -   اة  قصم اةش 

 اةِّسكّم راستغماا: اة  قصم اةشِّب؟! - 

 نِّم نِّم  اة  قصم اةشِّب. أتاا اةشيخ  ؤكدا  كال ه  - 

ِّون اة  اةأصم  نذا   قوع يا وم    قوع وةيس   اوتمض اةِّسكّم طمفأه ونو يوضح: ال يجوز ةك اةص 
 نذا اةحاتز إبما  واحدا   أط..رإ كانقا اةس  اح ةك ّلتجاوز  

ِّب  نذا قصمنا... قصم اةشِّب   اوتمض اةشيخ ونو يأول  ا ِّا  صوته: كيف ت قِّقم واةأصم ةقا نحد اةش 

ووي  أ م س اع اةِّساكم ةهذا اةاالم تج ِّوا حول اةشيخ يمفدون ا ها ه رأنه ال يجوز ةه اةصِّون اة  
االّلتِّان ووقد ا أويته اةحييأ   م  أسه نحو اةأصم اة طل  وي  اةِّاص أ  اةأصم  طيأا   ةاد اةشيخ أّل  

ن رضمف كي اظ راةيغأ اةامني أ    ا أزوج أحد اةِّساكم وسحب اةشيخ  د كتفه ونو يقزل ره نحو أسفل  و ن 
 اةطمفق   م قال رغضب: تبتِّد  د نقا وال تيتفت و احك أّلدا .

ْيّو وي  أحد حت  الحظ رأنه قد ّليغ اةتج ِّاظ اةسكقيأ و د نقاك  ةم يقبس اةشيُخ ركي أ  واحدم وسا  ال يف 
استأل سيا م يمفد  مكز اة ديقأ و م تيك اةيحاأ استمو  انتبانه رأنه ال يح ل حأيبته  تذكما  رأنه قد نسيها  

اّلها   م اةسيا م اةتم أقيته اة  اةأصم  نزل وقد اةجا م األ وّ  يمفد قضاح ةييته  يها  ةاقه تفاتأ رأّلو 
اة وصدم.. كان اةييل  م نزفِّه األول ونو يجوا إوا ع اةِّاص أ اةتم ال تهدأ  أ ان اةقوم  م أحد اةفقانق 
اال أنه أةغ  اةفامم وتوته  و ا  اة  اةاماج اةابيم ةيأضم ةييته نقاك  فث ا يحيد  وود اةم حيأ اةتم ستأيه  

 اة  قمفته اةبِّيدم. 
 

 عامر فرسو 
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 قصص قصيرة جداً 
 عامر فرسو 

 

 الزَّنيم

ةبس ةبسهم, وتمط د ّليسانهم, وتدي د ّلديقهم وسا  ةد بهم, وألتيهم ح ل سيفه.. قاس هم آال هم وآ اةهم, وتد  
ذاته  يهم اال أنَّهم ةم يباةوا ر ا  ِّل, وففِّل  د أتيهم, وةم ُيِّمف ّليقهم سوى راةزنيم, وحيد ّلدا ةهم رأنفه  

 نخب سِّيه كؤوس اةق صم, وسأوه  م احدانا قطمم سم يتي أ!  يسِّ  ةح ل  ايأ تخص وتونه,   ِّوا 

 

 لوحة غير صامتة 

غم أ  ييئأ ّلقباظ اةصبا .. تد ان  غطام رصو   ائم اس ه كيفا ا.. زاوفأ حانم تبمز آةأ وون  وسيأيأ  
  ..   وف غيم  قسأأ تاان أن تقاسم تحت وطأم  أل كتب اةبالإفأ, وأخمى   -كاتيوإا  -وزف وييها  ؤخما   

تح ل وبق تا فخ اةأانون واةحق  قذ  انو واألةواح اال قم وشم.. طاوةأ رانتأ وي  صد نا يبمق قيم نون  
تا فخ حمائق  ديقأ.. ةيس رِّيدا  وقه كوا  ا غ يقانم  نيد اةهاتف اة تواصل..  م و ق اةغم أ  د تهأ  

 اةشمق نا ذم  فتوحأ وي  ضجيج  ديقأ صا تأ.  
 

 من الّشرفة 

 م قهوم اةصباح و م كمسيه اةهزاز أ سل  ساةأ اةاتمونيأ اة  صديأه  ِّزفا  ّلو ام واةده, وأ سل  ساةأ  انيأ  
اة  و ه  هقئا  راة وةون اةجديد و ساةأ  اةثأ اة  أخته  ت قيا  ةها اةسال أ  تمائها و ييأ تماحيأ و ساةأ  

فأأ اةتجا فأ اةمَّارحأ و   د  مَّ أ سل  ساةأ اة  نفسه يبا ك  يها ةذاته راةقَّجاح   ارِّأ اة  صديأه ر قاسبأ اةصَّ
اةبانم اةذَّّ ُيحصيه كل يوم.. و م اة ساح حيد تمح زتاج اةاأس اة قاسم يده.. ةم يقزف اةجمح ن ا ,  يم  

ل نفسه اة   تل آةم.. وتأدم.. تأدم..   يستغما ةذةك ّلل اّلتسم  فتخما  رإنجازه اةمَّائم حيد حوَّ
 

 الوافدون 

يدم ّلتأديم حأيبتها اةيدوفأ ةيتفتيش,  ت ارط وي  اةسَّ فبأ, أإا  اةضَّ يا م ةم يِّثم وي  أّ إمح يثيم اةمَّ ش اةس 
ارط وي  أكياس  د اةبون م,  م ِّها أ ام ويقيه  ستفسما ,   يدم اةحأيبأ  م اّلتسا أ را نم  وثم اةضَّ قد ت اةسَّ

يدم ّلتأديم  ز أ  د األو اق اةقَّأديأ اةخ ضماح  م اّلتسا أ  غمفأ حيق ا أزاحت اة ِّطف ود صد نا,   نظ اةسَّ
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يا م صِّد   ارط, وأةأ  ركيس اةبون م اةيها,  م أإا  رفتح اةحاتز, وبِّد أن اّلتِّدظ اةس ج اةت ِّت ويقا اةضَّ
ارط   , وفأمأ كتارا , اقتما  قه اةضَّ ارط اةحا يأ اة توقفأ, كان إاا نحيف يخبئ تسده  م  ِّطف إتّو اةضَّ

وي  اةاتاا,  م   اه تانبا , وبدأ ّلتفتيشه,  ِّثم وي  اةاثيم  د األ ل  م قيبه.. ا تِّض  أةأ  نامم
وح  ارط.. أةأ  اةأبض وييه..  م أإا  ّلم م اةحاتز.. اّلتِّدظ اةحا يأ ّليق ا ظل  اةشاا وات ا  يماقب اةضَّ اةضَّ

 اة بتِّد.

 

 قوائم العرش 

قاؤون يتغاضون ود تثبيتقا  م رِّض؟ وي ق أحد اةحجا م: تها ست  دا يك اةبقاح  ي ا ّليقها, وتساحةت ةم اةب
يبدو أن اةبقائيد يخدوون األناةم وفتأصدون ا ساحم واألذيأ.. حجمم  ا ظيت صا تأ تستمق اةس م وال  
ةت  د تديد اة  رحص   تشا كهم اةحديث..  م اةيوم اةتاةم كانت تيك اةحجا م قد نأيت اة  اة أيم وُحو 

 اة ديقأ, أ ا تيك اةحجمم اةصا تأ  أد أصبحت رِّد رضم سقييد احدى قوائم اةِّمش. و  ل ط مظ ره طمقاظ  

 

 سقط سهواً 

وان واةص  ت ييف كل إمح  يها, أّلواا نو نا ال تفتح اال ةيهجمم  ونوا ذنا  غيأأ حت       ياأ صغيمم  اةس 
ا توا ظ حت  اةمبيم  يها  م وته اةم فح  وحقاتم سكانها ال تصدح اال راةدواح واالّلتهاالظ, األةوان  يه

أسون.. ذاظ يوم الح  م اةس اح قوس قزح, استقفم اةجقد وأطيأت  م اةس اح غمبان وخفا يش اال أنَّ طائما  
رحجم كي أ اةقو  ةه  غاح اةح الن وتغمفد اةحجل, و واح اةأط, ون س اةِّشاق.. سأط نا دا  تسيل  د  

اةج م ووا ى ذاك اةطَّائم  م تماا اة  ياأ.. سقأ  مَّظ  م تموحه ن اح ّليون اةمَّبيم.. إاا  تقسك غا لف 
ذاك اة كان  أيقِّت إجمم.. كبمظ.. تطاوةت.. و م اةس اح رِّثت أغصانها وأو اقها و م وهدم اةمفح نثمظ 

 أزنا نا  األّلواا  تحت واةق وا ذ أإمجوت ةِّيَّها تحا  ّلزنمم  ا  ّليون  ا  ّليحد  ا  ركي أ  ا.. 

 

 زعيم القبيلة

نا   وه خائبا  كي  ا خطبها تيك اة تم كانت تأمأ قصائدف  م حب ه كان ي يك اةاثيم  د أةحان  ةيحيام اال  أن هم  ن 
سم ا  ةيق جوم  ات فأا.. وتحتف إف س  ساطِّأ  سا ا  ِّا  نحو اةحيام اةجديدم  ذاع اةخبُم  استقفمظ اةأبييُأ  و  م  

هم ةي ه  أ؛ و  م وت أ اةي يل أ اقف ن ها  نم  اتت.. و  صياحهم ضاوت ن سأ اةحكيمج  قهم   تقط م أتهي
 نو انتحم.. أ  ا ذاك اةأاتُل  غدا  د يو ها زوي ا  ةيأبييأ!.
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 التفاصيل

 كضْت اةيهج  وأةأْت رسقواتجها اةسبِّأ  م حضقه  تسأُل ود غيااج صديأجها  م اةبيت اة أاّللج   يمنُّ اةواةُد 
ها  وةجمف ال نسا م نحُد أيضا ؟.. ألن قا  سان ا : ةأد سا موا اة   ديقأ رِّي دم.. تأهأمْظ واضِّأ  يديها وي  وسطج

ُن وقائِّها.. رغتأ   م   قَّتها  واة ديقُأ ُتدو  فمج يا اّلقتم.يمنُّ اةواةد راس ا .. األياُم ت ضم  م سُّ ال ن يُك توازف اةس 
ُن صدى نوّ ج نا جنا..حيقفها ييفُّ اةغياُا حضو فه   يمكُد اةحزُن  م اةبيت..  س ائجها يمتفُم نخان   واآل اُق ُتمن ج

: ةأد سا مف واةُدكج يا طفيتم..   تمكُض اةيها  وتم م رشوقج غيارجه  م حضقجها: أيد واةدّ؟ تمنُّ األُم ّلوتم 
فم! غيمُم  م اةق ا ذم: ةاد واةدّ قال: نحد ال ن يك تواز اةس  ُق اةص   ُتحد 

 

 الم وَجز

مُق  كلَّ يوم  يح ُل طفيفتفُه   وحج اةبانمج ةش سج اةق ها ج يأوُل ةها: ان ه اةش  اة  سطحج نا جنم  و م ةحاأج انبالجج اةض 
يا حبيبتم..  ضْت رضُِّأ أإهم  أظي تج اةبالُن واةحمُا تِّم ظ.. اة دا ُم تضمُا واةط ائماُظ تأصُف  تحاةفأ   

غيمُم خائ مُق يا واةدّ  يمنُّ اةواةُد ةبِّث اة وظ   م ُأ قج اة ديقأج أضواح  رانمم  سطِّْت  اةص  فأ  تأول: ان ه اةش 
 ّلوتوم: ال يا صغيمتم ّلل ان ه اةغما. 

 

 قبر  نازح 

ا طاةبأ    هف خي أ  ّليضاُح كاةافدج  شدونم  رحبال   د اةث يجج اة   نفحج األ ضج  ُتبُِّد اةهواحف اةث أيلف ود وتهج
نا ُتصا ُع ا ةحيامف ّلدفحج  احج اة خاضج اةهارطج  ْد س احج كونجها  اة وظف  االف أنَّها ألتلج س اعج صمخأج وةيدج

اةقاصم نحوف  ماغج اةاونج اةبانتج  انزةقف ةي قا  نا ئا  و ني ا  ُ شِّ ا  صا خا   و م  وض  سكونج اةُبشمى األةي أج  
خسفف وغاصف  م  احج   تسارأتج األيدّ اةبا نُم ةيقُّسومج اةِّاةأاظج  م طيدج اةُوتونج تتيأ فُه اال  أن  اةجسدف اةز ةجقف 

باُل اةث يجج  تهاوى اةافففُد  تِّم ى اةاوُن.   اةث يجج اةبييلج  انأطِّتج اة شي ُأ  ذاّلْت حج

 

 عامر فرسو 
 قاص وتشكيلي سوري كردي 
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 ومضات سردّية لسمير حسين الحاج
 

 أيقظني عصفور الصباح
 

.. إاندظ أوالنّ..  جت ِّيد حوةه وبدؤوا يضما وي  ّليُّو  نا ذتم ..  ب ا أ تح ةه اةقا ذم  م ةحاأ  ا 
 را سال أسئيتهم ةذاك اةِّصفو  اةصغيم. 

تذك مظ رأن ّليُّو  ت يم األّلواا واةشباّليك  قد تاسمظ  د إدم ا نفجا اظ اة تام ج م واةِّصفو  يضحك  
قمفبأ تدا  ة خي يتهم    سمو ا  م األطفال  وةاق ه ةم يشأ أن يجيب ود أسئيتهم واألطفال يمفدون أتوبأ رسيطأ  

وفِّي جيون سبب ذةك رأن اةِّصفو   د اةس اح وأتوبته تختيف وق ا نحد اةبشم.  ب  ا يكون ةه قائد واحد  نو  
اةم ا اة ذّ أ سيه ةقا ذتم  ةيضحك  م أطفاةم وف محون ةبضم نقائق  وطا  اة  اةس  اح  م  حيأ  انيأ  

 وأنانّ )ح  ونّ(  م  د تتحد ون؟  أال  م وصفو   رارا. ةقا ذم  انيأ  حيقها ّلدأظ أة يم رأايا صوتم 
 

 2016. 12. 3الحسكة، الصالحية: دمشق 
 سمير حاج حسين  

 معاجم األسماء ..
يك نو  يك  ونذا اةد ج  م قا وس األةأاا كان  م قمفتقا اةصغيمم نيك  وكل أنل اةأمفأ يحيفون ّلمأس نذا اةد ج

ا.. ووي  سيمم اةجوا ا    ز اةأمفأ وأيأ  با ام ركمم اةأدم وق د ا كق ا نصقم اةامم  د اةجوا ا اةِّتيفأ تد 
أحدنم يقتأد أو ي دح أو يذمُّ كائقا  حجمفَّا   ا  ال يكان يِّمف اةجو ا اةي يد  د اةيسا   ونذا اةديك نو   ز 

ّلمتك  اةخصوبأ ألنل اةأمفأ   يأال  م اة جاةس ود صفاظ و قوم اةديك  م قماحم اةزوتم اةبّم  يطاةم
 د خالل ةون توا بك أو ودن اةثأوا اة وتوم  م اةجوا ا. نيك يت ختم وي  اةمفش  ةو نطق أحدنم و  
تحدث رسوح ود نتاتأ  ا  ةقهض نذا اةديك وصاح وييهم  يتحدَّث ود اةِّطم اةفمنسم ونو ال يغسل  

ي جد وصفو م  د   فشه  قذ سقواظ  أو  قذ إماح اةبيضأ  د قمفأ اةبصل. وصفو   د إجمم ا مفأي أ 
إ ال تز  اةحجم  وفِّدن صفاظ وصيواظ اةِّيد ةيفأماح وكأن نذه اةِّصفو م  با كأ  د اةما  تصِّد 
ةيس اح. اكتب  م  ِّاتم األةأاا اةو قيأ وتحديد اةصفاظ اةو ا يأ ةيِّصا يم اةتم تزو  إجمتقا ةيال  نون  

ت دح ققد م اةسيد ألنها ال تقشم اةموائح  أخذ أذن اةجيوس واةقوم ةيال وي  تيك االغصان  وتيك اةجوا ا 
اةامفهأ  م اةشا ع. أو اق إجمتقا ذنبت رفِّل اةم جفاح اةأوفأ ةشا ع أخم    ا كان  د تيك األو اق اةثانيأ  
ان تقِّت أو اققا رصفاظ ال تييق ّلتا فخ وتغما يأ اةز ان واة كان السم   قوع  د اةصمف اةصحم   فمناظ 



1058 
 

و ال وت يبوتم وذكمفاظ حزفقأ  د كتاراظ خياةيأ  م قمفأ ةم تاد  وتونم وي  تغما يأ واس اح  د اةصُّ
 اةِّيون وتا فخ اةجسد ةموايأ قد ّلدأظ كتارأ األإهم اةحجمفأ اةتماّليأ ة ديقأ س يم حاج حسيد اةخياةيأ.  

 
29  .11 .2019 

 سمير حاج حسين  

 مفارقات
فيقأ اةِّتيأأ وقييال   د اةِّطم اةفاخم..  ث  م  ياوظ اةم جفح ونذه اةس   فا قاظ اةِّ ل اةيو م  وبيم اةهواح اة يو 

فيقأ اةحديثأ تحت أسم ال م وبم اق.   إهانم والنم اةس 

حيواناظ صغيمم تهاتم رِّض  تاظ اةخبز اةحيوانم  نسبأ ةا  جيأ اةد ند اةحيوانم  يه  ونذا اة ذّ يبمند  
 هانم زو  وإهون  د اةت ماا رأن  رأمته تشما  ياه نبم رأيد. رش

ن ّلمائحأ اة طم  يا ةهذه اة فمناظ اةح أ   م أ بِّاح اةسفم واةجقون  ةاتارأ تِّوفذم حجمفأ   ونذا اة ساح اة يو 
ةشيخ أ م ال يفك اةحمف  د اةصمف.. قائ أ األحجا  وغقاح اةصحماح ةأطمم  اح  د س اح ال  ضاح السم 

 ع  د اةصمف أو ةج يأ  ِّيي أ ..  قو 

يا ةتيك األغانم اةحزفقأ  وكي اظ تاتب ة قاسبأ حزفقأ وختم اةمقِّأ.  ب ا رخط كو م وإاوم اةم صا أ 
يزخمف األو دم.. رأايا ظالل اةشجمم اةوحيدم ... ا سم نذه اةيوحأ  د  فمناظ حزفقأ .. وأوتا   د تالل  

  قأ! كفاك ةِّبا  وي  أوتا  اةيغأ يا س يم حاج حسيد.  ب  ا تونُّ اةمَّحيل اةأمى اةبِّيدم. يا ةتيك اةذكمفاظ اةحزف

 ةقص  شاكس  م اةوناع األخيم.

   2019. 11.  27الصالحية: دمشق 

ماء  دخان متصاعد نحو السَّ
نخان سيكا تك األخيمم  ي تزج  م نخان كثيف  تصاود نحو اةس واظ  وتقام تحت وطأم كي اظ تديدم  

وأو اق  هتمئأ.  جم ن أ قام  م ن تم حا س اة أبمم اةوحيدم  م اةأمفأ  يشطب األس اح  جبما    ةأا وس قديم  
 يضم كل  ساح و نم ح ماح وسطل  د اة اح رجانب كل قبم ..

 
 سمير حاج حسين 
 كاتب سوري كردي
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 أحاديث الّشرفة

          
 ة مي شهرتان وريّ الكاتبة السُّ                                 

1 
 

 إهمزان....ةم يكد اتخاذ اةأما  سهال  وي  
 ّلدأظ تتحضم كيف تخبم واةدنا وأختها ننيا زان انه ال  حال ستتزوج اة يك إهمفا  ...

  ا أن أتيح ةها اةوقت حت  نوته ا  ِّا ....
 ؟ أتذكم كم نووتقا اة  اةِّيوم اة  اةأماحم اة  اة ِّا ف.؟ أّلم! أتذكم يا أّلم كيف ةأقتقا ن وسا  ونحد صغا  

ال نتوان  ود  ِّل اةخيم  ا حييقا؟   ا نفم اةِّيوم يا واةدّ ان ةم نسخمنا ةيحق أو  أتذكم كم طيبت  قا أن  
 ةيخيم .. إ ا اةوصول اة  اةهدف وإ ا اةهالك .

أنا يا واةدّ قم ظ أن أكون  د ييِّب نو  اةطبيب اة داّو وفخيص إهمفا   د حاةأ اةحزن واةهيم واةخوف 
ةأ اةهدوح واةسكيقأ اة  حاةأ اةثأأ وودم اةشك  اةثأأ راةقاس  واةشك اة سيطمان وييه ... سأ سم ره اة  حا

 وباةقساح تحديدا   سأتِّيه يتخذ  د اةبشم أقواسا  يمى  يها اةخيم وفمى  يها اةشم . 

  ا ةبث أن س م األا نذا اةحديث حت  ن ِّت ويقاه وقال :

اةذّ يحيل ّليد ضياح قيبم اة    اّلقتم ....ان قيبم يئد حزنا  وأة ا  و وحم تضطما  زوا  أ ام نذا اةقبأ 
 ظي أ قات أ... وإإماق نفسم اة  حياأ وات أ . 

 يا كبدّ ةم أكد أنانيا  أ ام قما ك ... ّلل سأنوك تسيايد نذا اةطمفق اةشائك ةثأتم اةِّ ياح رك...  إن 
ت اةضحيأ  نجحت يا قمم ويقم كقت أسِّد اةقاس خيأا ... وإن أخفأت يا ّلقيتم كقت أنا األا اةثاكل وكقت أن

 .  األةف ال س ح هللا   اس ِّم يا حشوم اةِّيد وفا تقأ انهاّ   أنت  د اختمظ اة صيم و ا كان نذا اختياّ 



1060 
 

 ا أن أحست إهمزان ّلدوم أّليها ةها حت  ا تفِّت ةغأ اةشِّم وقدنا واستحك ت نا ه وطيبت  د أختها  
 ا  ....ننيا زان ان يكون ةها أيضا  نو ا   ه ا  م حياتها اةتم ستبدأ غد 

أختاه ننيا زان .... ستاونيد  ِّم كل ةييأ وتطيبم أن أقص ةك اةحكايا ك ا كقا نفِّل كل يوم .... وسقخبم 
 إهمفا  اة يك   انك ال تقا م ان ةم أقص وييك اةأصص.

 ِّالج إهمفا  سيبدأ  د نقا   ال تخا م يا أختاه و أم ّلم وب أد اتم و ِّا  سقحأق أكبم اةخطواظ  م 
 م يهي د وييه اةخوف  د اة جهول  و ا يقتام اةفتياظ  د  صيم  حتوم .خالص  جت 

 أن كت )ننيا زان(  ا يجول رخاطم )إهمزان(    ا كان  قها اال أن تيتفت ةواةدنا وتسأةه ...
  اذا تأول يا أّلم يا وزفم اة يك )إهمفا (؟

ةفا س اةشجاع وفِّطم  د ضِّفه  ةم تاد اةماحأ اةاا يأ قد اند يت  م أواصم األا رِّد.. ةيجِّل نفسه ا
 قوم ةفيذاظ كبده  خاطبا  ايانم ...

 ّلقياتم.... يا  يذاظ كبدّ.
ةأد و يت اة ستحيل  م اة يك إهمفا  وكانت نو ا   حاوالتم  اإيأ   شهمفا  ال يس م اال صوظ اةحأد 

 د نذه اة آسم    اةد يد  م صد ه وصد ج أخيه إاه ز ان ... سأرا ك خطواتام يا ّلقياتم  م خالص اةقاس
.... وستاونا يا  يذاظ كبدّ  م طييِّأ  د يم م ةيسالم  أا ه اةِّاةم وةتطفئا نا  تهقم ةيصفو حبها  د  

 واطفأ اةخوف .
   ا حأيأأ اةش س ان ةم تيق  ناحنا....... هم راةحق تهدّ ظيم اةقاس وال تايم . 

 أحاديث الشرفة
2 

ّلقاتهم  د رطش وظيم اة يك إهمفا  اةذّ أةأت  ئاظ اةِّذا ى  كسا اةحزن اةبالن ونزح اةقاس خو آ وي  
 حتفهم وي  يديه واةذّ اّلتاله اةحأد  د  أسه اة  أخ ص قد يه.

نذا  ا تِّل إهمزان تتارم كفاحها اةِّقيد...  صمم أن تتم  ماسيم اةز اف اةيوم قبل اةغد ةتقأذ  ا تبأ   د  
 ِّها ةيأصم والج  د نوع آخم نو  صباح ويو ها   صبايا اةبالن قبل أن تابيهم أصفان اة وظ ناقيأ

 اة مصم ّلد   اةفوائد وضبظ ةغاظ اةشم ....والج تطمز  يه اةفيسفأ كتبا .. واةحك أ  متِّا .

أودظ إهمزان اةِّدم... ونوت األنل وت ِّت قيبها.... وانطيأت  انطيأت تيك اةهيفاح اةوسي أ... ّلهيأ  
 يسفيأ راا  د أّلواا اةحيام ة ديقأ قد ةبستها اةِّفا فت اةطاغيأ .اةطيِّأ  خي أ اةصوظ... ةتفتح رصبغأ  

 وصيت.... وبيسان اةبييغ أةأت اةتحيأ... حقانيك أيها اة يك اة ِّام :
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 يا تاج اةحك أ و كا م األخالق .... ّلقت اةوزفم.. ةها اةشمف أن تطأ قد ها قصمك اة قيف. 
 أتس ح ةم أن أةأم وييك اةسالم قصيدا ؟ 

 .... تفضيم
أحقت  أسها واستمسيت  ةد يد م سه ا خاطّم  م حضو   يك اةقسب  احكم  د ةأ ان  م نشده  وا أه 

  قه  م اةِّيم و م االنا .
 ةم يخفج إهمفا  كم أطما ةشِّمنا  قائال :

خيانأ سيفم؟   د قبيك سفح   ا  أال خشيت يو  أّ  سك سحيق وأّ وطم طيب يفوح ره ةسانك يا  اتقأ ؟
  د سفح ن هم. د ِّهم أكثم  

 سأيا  ةِّ م  ض  نون نا ِّأ  ةِّيم رِّز م أصيح  ا قد أ سدا. قاةت:
 ةك وقدّ اةيييأ  ا تت قيد.  قال:

 ةم طيب واحد  أط ال غيم.  قاةت:
 انها أختم اةصغيمم... أ فد أن أةأم وييها تحيأ اةوناع االخيمم. 

 طيب إهمفا   د اةحماس أن يأتوا رأختها )ننيا زان( ...
 نخيت) ننيا زان( ونم تبكم. ا ت ت رحضد )إهمزان( وبدأظ تشهق وفزنان ركاؤنا.

 أختاه.... أ فد أن تسمنّ ةم  د قصصك اة شوقأ ك ا كقت تفِّييد كل ةييأ ساوأ نو م.
 قاةت إهمزان.... ان س ح ةم اة يك ّلذةك يكون ةك  ا تت قيد يا ننيا زان.

ت يالظ اةبالن... ّلل غيبه اةفضول كيف ستاون اةيييأ األوة   ةم يكد أ ام اة يك أّ خيا  رأن يم ض طيب  
 اةتم ظقها انها ساواظ وتقهم إهمزان حكايتها  م اختهأ وفكون  صيمنا  صيم  د سبأها  د اةِّذا ى . 

ةم تاد إهمزان ّلهذه اةسذاتأ ةتقهم قصتها خالل ساواظ ّلل سمحت تقتأم  د حكايا اةييل قصأ ةتييها  
ال يأاوم وأيها اةثاقب وذكاحفنا اةوق ان و خييتها اةواسِّأ وةسان  صاحتها ةي سم أسيم  أخمى واة يك إهمفا   

تيك اةيييأ  اة  أن أخذ اةقِّاس يداوب اةهدرا.. نقا توقفت إهمزان ود اةاالم اة باح ةتقجو  د تيك اةيييأ  
 رحك أ وأوجوبأ . 

 أحاديث الّشرفة
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 ال ح اة يك إهمفا  وانتِّشت نفسه رِّد تيك اةيييأ اةتم ةم يشهد أةأ  اةفجم وإاحه وي  اةأصم وانفمتت  
  ثيها  د قبل.
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اإِّل ةفا أ وغان   ضجِّه اة  اةشم أ ةيتقاول  قجان قهوته اةصباحم. أ ا إهمزان كانت قد سبأته اة   
 زفد   رأا تها اةشا خأ حا يأ ّلقفسها طبق اةفطو  اةشم أ ّلوإاحها اةو نّ تت ايل كبقفسجأ ت ييأ اةثقايا

ّلباقأ و ن قطفتها  د حديأأ اةأصم ةتاون اة مأم اةوحيدم اةتم كان ةها نصيب أن تتجول رخياةها اةخصب  
 ّليد ظالل اةزفز ون ووطم اةمفاحيد. 

 نم : و ت صباحا يا صاحب اة أام االول... يا حاكم اةسِّانم  م اةبالن.
  م  أيتيك يا إهمزان ؟ نو : و ت صباحا يا  ماإأ اةوته اةدا ئ   ا حال رستان اةقجوم

 نم : ةم أذق ةيقوم طِّ ا  يا  والّ.
 نو : وكيف أ ى اةوتقتيد كأإواق كمم وانأ ةم تغ ض ةك ويد؟. 

 نم : أنا  م  أ قم أإِّم راةمضا يا  والّ. ةأد أنسيتقم أنت أس اح أنيم واألحبأ واألنا. 
 يد. نو : كل نذا ال يشفم ةك يا وموس ال ّلد أن يأتم  جما  آخم وتأتي 

 نم :ال يهم  يقفتمق وال نمفد  د اةدنيا تمح ا  أةيس نذا  صيم  تياظ قبيم؟ 
 نو :وقد اة ساح ستا ييد ةم  ا ّلدأظ ره اةبا حأ وبِّدنا يسفك ن ك.

 نم: ا ما  وطاوأ يا  والّ. 
 تقاول  طو ه وغان   قصم ا  اة  إؤون اةأصم واةمويأ. 

حت  ة حوا  ا ةم يي حوه  قذ وهد وي  وتهه اة يك اةذّ   ا أن تيس وي  اةِّمش وبدأ اةوز اح يتوا دون..
كان قد ّليغ اةأقوظ واةيأس ذ وته  م نفسه و م أ تاح اة ِّ و م. وقدنا تأكد اةوزفم إاه ز ان واةد إهمزان 
ان اّلقته ةم تأتل رِّد. وا أا  د  طقتها وننائها... ةاقه ةم يكد أقل حك أ و طقأ  قها ّلل  أى أن نو ه ال  

 يأ ود نو نا  م والج اة يك إهمفا ...يأل أن 

 أةأ  كِّانته قصيدم اةصباح وي  اة يك اة شبم حيمم  م أ م تيك اةِّموس اةخا قأ اةجمأم.  

 غمست تيشا     والّ
  د اةمتال  وا سا ا   نط و 

 تيجيه سبم وصفيم نسم 
 مومش اةسِّان   وةيِّيم كقت سائسا

 ذاق  د كاسك قطمه 
 انت تاةسا ن ةم تاد ا ةِّمش م هل سِّان 

  اقت ةها حبيبا وحا سا  قيدتك اّلقتم أسما نا
 وتيسه تييس  م ةياةيها اةدا سا .   أغدقت وييها  د حبك آلةئ 

 أحسقت يا إاه ز ان. أّلمن  د غب اة طم نوى طقيد األذنيد. واسمع  د نندنه اةقحل  قصت االذ ويد . 
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أ واره اة مصِّأ راةقجوم وانصمف اةوز اح واةحاإيأ  د ّلهو اةأصم كل  غ م اةاالم اة ديقأ وةبس اةفضاح 
 قهم اة   سكقه  أ ا اة يك إهمفا  كان يس و إوقا واةشوق أغيفُب ةيأاح وذ اح اةييل ... تواكبه اةحيمم  

 واةفضول ةس اع  ا ةم تا يه وموسه ةييأ اال س.

وقد ا س م صوظ قيثا م ّلديِّأ ....أإِّمته   ا ان نخل إهمفا  اة   هجِّه ....حت  تضا بت نقاظ قيبه 
 ّلمائحأ األنس وبمن اةماحأ ...  أنبِّث  جأم اة  أو اقه إِّاع  ضئ  أل قيبه  تاح وأ ال  .

 ران ته إهمزان قائيأ :  محبا  راة يك اةصاةح   محبا  راة يك اةِّانل .
 قال: حياك هللا يا ت ييأ األوصاف يا كا يأ اة حاسد . 

 أرأيت ةقا  د آ ا  حكايأ األ س يا إهمزان؟  ا اةذّ 
انها  ِّزو أ  د صقِّاح قيثاّ  يا  والّ.. ةطاة ا أ مظ  م نفوس سالطيد ّلالن اةِّجم...  قيت وي  أ منا  

 أس   اةتامفم . 
 ةأد إوقتقم يا إهمزان   ا أسم نذه اة ِّزو أ وإّ سم  يها؟ 

 واز أ اةييل أس ها يا  والّ. 
 نل حد تيقم وقها ؟ 

يحك  انه كان ة يك خمسان زوتأ حكي أ تدا .. كمف أ اةقفس سخيأ اةيد... واي أ االي ان راهلل...  نم: 
وةم يتوانف اة يك ود اةيجوح اةيها  م نقيأها وتيييها.. صغيمنا وكبيمنا وكان   مم نذا اةزواج وةد ت يل.. 

تهذيبه واةِّقايأ ّلتمبيته.. و ا إانه ةم ته ل األم اةحكي أ  م    صاةح..  اضل.. سِّيد اةطاةم.. واةم اةه أ...
 اة  طمفق اةخيم واةصالح.

 إهمفا  : ةاد  ا نذا واة ِّزو أ يا إهمزان؟ 
 نم: ةم تاد  أط زوتأ  يك تتحي   راةج ال واةحك أ.... ّلل كان ةها صوتا  ت يال  وحسا   وسيأيا  وال . 

 ييأ وي   دى اةسقيد. ةم يكد ي م  قتصف ةيل اال وتس م زوتها اة يك نذه اة ِّزو أ اةج 
 ةيأتم يوم وفدانم اة ياأ  مضا  وجز وقه األطباح...

حزن اة ياأ حزنا  إديدا   غيم انه ةم يستسيم ّلل قصد كل أطباح اة ديقأ نون نفم ...أخبمه أحد اةوز اح  ان  
 نقاك  تام تدو  )تان اةجان(  ا ان قصدنا  د ره ناح اال وكان ةه اةدواح.

 ب أن تحضم )تان اةجان( و ِّها اةِّالج.أ سل  يك خمسان يطي
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أت  اةحماس راةفتام و ِّها اةدواح.  ا ةبثتت أن تقاوةته اة ياأ حت  استِّانظ قوانا ونا  يها اةقشاط ووانظ 
 اةفمحأ اة  اةأصم  د تديد.

ومض اة يك خمسان وي  تيك اةفتام أن تأخذ  ا يحيو ةها  د  ال وتاه وأن تتوة  نم إؤون زوتته اةتم  
  ضيك ساّلق.    ا ت وي  يدنا. ةاقها أصمظ وي  اةم ض ونم تمنن  ضيك ساّلق يا  يك اةز ان خمسانتِّ

 أك يم يا إهمزان  اذا كانت تأصد رفضيك ساّلق ةي يك خمسان؟ 
 نقا صاح اةديك وأن كهم اةصباح  انيأ 

 قاةت إهمزان يا  والّ ةأد ّليغقا اةصباح  أال تأتيقم.؟ 
 ةييأ آخمى. قال: ةأد أ د هللا رِّ مك 

وصيت إهمزان اةيياةم ّلبِّضها اةبِّض اة  أن ندندظ اةجفون.  تمكته يغفو  م أنواةه  نائ ا وسط حي ا 
وطيف  نيب.  وق ذاك اةتاج تحقو  م ةحاها و م  أيتيها سم وجيب . تهدّ طمفأا  ونم تسأم يائسا    

 غاا وقه اةمإد واةد ا اةخصيب .
 

 أحاديث الشرفة
5 

 

اةيياةم راةقها اظ وإهمفا  تائه ّليد اةواقم واة وسيأا واةخيال  أ ا إهمزان تحاول أن تهبط اة  اختيطت 
أو اق اةمتل وتشمع  م اخ ان نيمان اةحأد اة تأتجأ ّلذكاح. ونم تسمن اةأصص رِّيقيها وتدقق  م أةفاظها  

ه أل اكد قمفبأ  و مم أل اكد  ووبا اتها. تحاول أن تختا  أسهل اةمواياظ وأنسبها ةِّالج إهمفا .   مم تأخذ 
رِّيدم وتسمح ره ّليد   وز اةحيام اةهانئأ وأخمى ّليد يأطيد اةشم ... تطوف  م  شا ق األ ض و غا بها..  

 تحد ه ود اةتجا ا وود اةخبمم اةتم اكتسبتها  د اةز ان وإمه .. وحيو اةدنم و م ه ...

راألسئيأ ود اةحيام و د أيد ةها نذه اةتجا ا  أذنيت إهمفا   د كثمم ويو ها ونضج تفايمنا.. ةيبان نا 
و اذا تِّمف ود اةز د.. ةتفاتئه رأصص تخص اةحيام و واياظ تِّي ت  قها كيف تصأل اةِّأل وا ن اك 
وإهمفا  يشِّم  م حديثها راةيذم واةغبطأ   ونم ّلدو نا تج م وتصوغ وتحبك  د قصص اةِّشق واةهيام... 

و اح...  قها  ا انته  نهايأ سِّيدم و قها  ا وصل اة  طمفق  سدون. واةسياسأ واةحك أ... واةصداقأ واة
ووقد نهايأ كل قصأ تأول رصوظ خجول ةشهمفا . وإن ا أو نظ ةام يا  والّ نذه اةحكايأ وي  سبيل 

 اة ثال ةام تأيسوا األ و  رأإبانها... وتمنوا اةِّواقب.. وتِّم وا  زايا اةتفايم  م اةحوانث قبل نزوةها.

 م  د اةيياةم راق يا إهمزان ةتا يم حكاياظ خيبت  دا م وأيم؟ نو : ك
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نم : اة  أن تقتهم  د س اوم يا  والّ ..  أنا  نيقأ ةك وةحك ك اةِّانل.. واةمأّ وقدك  ا نام ز ام 
 اال و   م يدك يا  يك اة يوك يا أ صح اةقاس ةسانا  وأّلموهم  قطأا . 

 مك.نو : ناتم  ا  م تِّبتك اةيييأ يا سارأأ وص
 نم : أ ما  وطاوأ يا  والّ. 

تشبك اةأصأ تيو األخمى وت يم وي   سا ِّه قصص اةجان    وأنطيأت إهمزان تا ل حكايتها نون نهايأ
اة  ح ام رغدان .. اة  إهبقد  اةتجا  .. و صباح والح اةديد .. وبقت  يك اةس قدل   واةيؤةؤ واة متان

 اح اةسقدران اةبحّم . حيأأ رجق  وسوق وكاظ واة يك ةأ ان وحسان ..

نكذا واةيياةم تتِّاقب وإهمفا  يثقم وييها وبا اظ اةح د واةشكم ألنها  صد  انتأاةه  د  قطق اةحأد 
 واةبطش اة   قطق اةسِّانم واةسالم.

 نو:  ضيك يا إهمزان يا نِّ أ اةخيم اةتم ال تِّطب  أ ا  يك اةجاه تواكبه األ جان وال يطما.
  ا  و يسفأ وةيِّأل تخيب . و ت   ثيم أإأ  إِّوا األ ض وغدا هلل يغضب . ا سمك ت ألّ اةدنيا ويو 

نم: ال تأل نذا يا  والّ  وأنت زنماح نفائسك وتا فخك  ياض  حبب  وذكماك  فان أ ان ره اةحسان وهللا  
 أوجب.

قيبها وشأا  نو : كم أكم قم هللا رك يا نواح اةقفس وغذاح اةموح ... ةم تصدق  ا تس ِّه  د  يك  أل 
  اانظ تطيم  محا  ونم تمى نتاج ذكاحنا وحبها ونناحنا.

ّلدأظ تتطايم  د  مع اة  آخم و د غصد اة  غصد تغمن وتغقم وإهمفا  أسيم  م نغم اةحو  اةحسان  
... وفخيم سبيل اة ساتيد... يستشِّم قيبه اةمح أ راةِّبان.. يقتأل حيقا   د ذةك اة  اةبكاح  يِّتق اةجواّ 

ه كيف كان ي حو ةيل إباره وفطفئ زنمم و مه حأدا  وانتأا ا  ...  م يِّون اة  نفسه  ستغفما  هللا  وي  نفس
ذنبه  م أ واح اةِّذا ى ونو يمنن ... انها اةاأس اةتم غيبتقم وي  أ ّم يا هللا وحاةت ّليد وأيم وبيقم... 

 قأ واةشأاح واةه وم. ي م رخاطمه ذكم اة يوك واة  اةك و ا يقِّ ون ره... واةِّبان ةهم اة ح

ييتفت اة  إهمزان  نقيئا  ةك يا سيدم نذا اةأصم يا  ياأ اة يااظ يا  د حوةت اةجهل وي ا  واةاي أ نو ا   
 واةسوان ّلياضا  واةبحم ّلما  واةبم رحما  .. 

ح اك يم يا إهمان  أنا أسيم اةيييأ يا سوسقأ اةأ م  ةد ت م ساواتقا نون وقاق نون ةأاح اةِّيون  م اةضو 
اة متِّش  ةد نغيق نا ذم اةد ئ  م نذا اةصيف اة قتِّش  ةد ندع ّلذو  اةأ ح  م األو اق تقتام اة طم.  
أ فدك يا إهمزان واقِّا  حيا . أ فدك أن تمقصم  وق أتفان اةزنم. أ فدك أن تم م اةهةئ  أن تم م اةِّأيق  

 يا وتم . قبل ان يبزغ اةفجم   هقا ةقا ومسا  ةقا كاسا   ةقا حكايأ وةقا رأا
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 أحاديث الشرفة
6 

انأضت األةف ةييأ وةييأ وتجاوزظ ةييأ أخمى و ائحأ اةسِّانم تطوف  م أ تاح اةأصم واة ِّ و م..و ا  
 .   س ته إهمزان  د رحم اةحكم قد ات  رأ ضل اةقتائج

االحالم . ةم  ةأد نشأ اةحب ّليقها وبيد إهمفا  و تحت إباّليك اةِّشق ة قاتام اةموح كشوق اةص ت  م 
يتصو  أحدن ا نفسه رِّيدا  ود اآلخم ..  أد أصبحا  وحيد  تصييد  تتارِّت ّليقه ا ّلالغأ اةأصائد... 
وإِّالظ اةِّواطف ... وت ال اة ِّم أ... وك ال اةموح . أةيس اةفضل يِّون اة  إهمزان ؟  هم  د  تحت  

ةحكم نذا اة يك اةذّ ةم يكد يِّمف ود    وز تديدم ةحيام إهمفا  رِّيدم ود   وز خيفتها اةسقيد اةغاّلمم 
اةسِّانم سوى انه س م وقها.. وال ود اةِّاةم اال أنه كان  ِّمضا  و سمحا  ةضحاياه..  ال وجب ةهذا..   د 

  د ةم يذق طِّم اةسِّانم يقامنا وفبيِّها ر يزان اةم ان .

فت  يول اةها بيد  تاا فيد   ا نم اال أيام قالئل حت  ح ل خبم تِّا م اة ديقأ اة  اة دن اة جاو م  تهات 
 سمو فد ةِّونتهم اة  نيا نم.. حيث نشطت حمكأ اة ديقأ رِّونم اةتجا  واةفالحيد وازننمظ اةتجا م واةز اوأ 
وأخذظ ّلموق اةحيام تيت م راأل ل وانصمف اةقاس اة  تمتيب ّلداياظ  دنشأ تقتامنم.. ووالنم  مح تديد 

 . قاسوا  يها األ م فد . يقتشيهم  د ّلما د أةف ةييأ وبِّدنا ةييأ.

نت أحال هم راةيون اةو نّ واستماح نامنم ّلمؤفأ اةخضمم اةبديِّأ  م كل  كان  وحيأت   ا أن وانوا حت  تيو 
 اةفماإاظ اة يونأ وتماقصت  محتهم ةُتخمج اة   صل  بيِّم ال يقتهم. 

 ج . نذا  ا يحدث اآلن خا ج اةأصم. أ  ا  ا يِّده اةأصم  د  فاتآظ  حد جث وال حم 

ت م اة يك كل أصحاا اةشأن راةأصم وأصحاا اةمأّ ةتتوفج إهمزان  ياأ ووموسا  ةيأصم    د  قهم  
دظ  د ّلياناظ وبمانيد حا يأ   أحق ّليأب  ياأ اةأصم   ياأ اةتضحيأ   ياأ اةذكاح واةِّأل اةثاقب ة ا تس 

تحا  رأو   سهم  د اتالةهم  ةيأصم  صباح اةسالم واة حبأ   صباح اة جد واةِّيوم    د اةِّدل أن 
وفحمز اس ها أو م قسط  د تِّاي هم..  فضيها  م سفم اةخيون  سجل.  إذا أإان اةتا فخ رأ ِّاةها  إن ا  
 كان إاندا  حيا  وي  اوتما ه رخات أ وصم و اتحأ وصم    ه ا تِّاقبت اةأمون سيبأ  أسم إهمزان خاةدا . 

 ئل زنماح.  ييه ن ك يا  ياأ اةز ان زفقت أ ِّاةك رفضا
 وطمظ   ياأ وكسبت قيوا وأسِّدظ قوم ّلمتاحأ اآل اح .

 

 مي شهرستان 
 كاتبة من سورية مقيمة في السويد
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 حيلي أوان الرَّ كأنّ 

             
ة والكاتبة الجزائرّية                                  أسماء عّقوني القاصَّ

 

االإتياق يفتح ةك أةف راا ةيغفمان و يخيق ةك أوذا  ةقسا ح  د نحب   ةيتوقف كل إمح ّليد يدّ 
 ... وقمبا   ا  اةابمفاح. يجب أن أّلتِّد   ةاد ! ال إمح يحصل سواح أنقم أزنان حبَّ 

تذوا نذه اةموح ونم تماه  د رِّيد صو ته تابم ّلدل اةقسيان و  شموع االّلتِّان يصبح استسال ا وقد  
س اع صوته   نجيد اخفاح  شاومنا نحشونا  م نذا اةمكد اة ايم    نحب   يبدو ةقا اةِّاةم أكثم أ قا و 

اة سا أ ال يقاسبقم   وحده   نصبح أقوى ّلهذا اةقبض   ةاد تهز قا تيك اةيهفأ  ضِّفاح أ ام االإتياق .  د
وتونك يبأيقم أإتِّل حبا ّلهذا اةبِّد صمظ تابمنم رسقواظ  و أصبحت أ انم نقا ّليق ا تأخذك اة سا اظ 
و يأتيقم اةص ت  صِّب أن نقسج سيأ اةقسيان و نحد نحدق ر د نحب وتونك يِّقم أنقم سأرأ  أإتاق  

 تسيل ناخيه . أتمانم خمتت أصال ..!!؟؟.و أطل كل يوم وي  إباك قيبك ويقم أتده  فتوحا يو ا أل

ال   أنا ّلداخيك ةاققم  حتجزم  م غم أ اةص ت   وأاا طاة ا أتأقته ألنك تِّمف كم تِّقم ةم كي اتك    
كقت أومف  د أول يوم اةتأيقا  يه أنك ت يك  د اةقمتسيأ  ا تِّيقم أحبك   ةاد ةم أكد أويم أن  ا تِّيقم  

 ت  ستِّمف أن اةوقت كان يحسب رِّدن كي اتك ةم  م اةيوم   و ص تك  أحبك نو  د سيسبب ةم األةم  
 أليام يِّقم رأائم تحت  ستوى اةحيام   ال يستفيق اةقبض ّلداخيم اال رجموأ  د صوتك اة خ يم  ..

 م ص تك   كقت أحدق  م رأايا اةمسائل اةأدي أ و كأنها زتاتاظ األكسجيد اة تبأيأ  وق سطح كوكب  
 كم اختبأظ  م وسانتم ةي م اةوقت رسموأ ! ةاد تأخذنم األحالم اةيك ةيزنان اةشوق .يخيو  د وتونك .  
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خيق االإتياق  د  حم اةبِّد و ةد يكون حيا اال رأنفاس اةيهفأ  كم كان األ م سهال  م ّلدايته  جمن ذكمى  
ن ال يقام اال وي   ستزول ! .... ةاد نل نفأد تيك اةيهفأ و يأل اةقبض ّلداخيقا و يغفو نذا اةأيب رِّد ا كا

أنغام صوته و تفاصيل وتهه  اةتم تختصم اة كان و اةز ان !؟... وتجِّيقا نقتشم راّلتسا أ أو تحيأ  
 صباحيأ  قه ةيبدو اةيوم ركل تِّبه ةحاأ. 

 كل  اكان يجِّيقا نمتشف صباحاتقا  م قطم  د األحالم ةيأاح ره ....أيد نم؟ وأيد أنت؟  

قيوبهد ةتضمح حبا وواطفأ ةاد تصبح اةشِّيأ نا ا ّلقفس  د ان ال ةتيتهم    اةقساح  خيوقاظ  د نو   تشتِّل
  د حوةها وال يتبأ  ناخيه د سوى   ان اةوحدم.....

ّلدأ اةضوح يختفم كي ا  م اةوقت  كان ةم تمح يقزف طوال اةيوم    طوال اةِّ م حت  اختفت اةح مم  د   
وتهم    غان ظ و ةم تتمك ةم  سوى االنتاا     حسمم وي  قيبم  وبمظ رأد يد حا يتيد وي  سقيد  د  

 .  اةبِّد    د اةج م    ةم أختم نذا .. كان قدّ  أن أوةد و أ وظ ّلهاته اةِّاطفأ

وقد ا نحب يصبح ةقا احساس األ و أ ألنقا  ال نقتام  اة أاّلل تافيقا نامظ  ضا  د تيك اةِّيون .  غم  
أن اةِّ م  ض  و ةم يتمك اة مض  قم سوى نذا اةأيب اةذّ يقبض ةك    ازةت أستيأظ راحثأ وقك   

يد تيك اةزنو  اة جففأ  أرحث وقك ّليد قطماظ اةقدى اة تماصأ وي  نا ذتم ةِّيها تِّكس ّلمفق ويقيك   و ّل 
اةتم أنديتها ةم يوم كان ةقا  كان  ِّا . أرحث وقك ّليد سطو   سائيك اة ِّطمم راةحب   ّليد صباحاظ  
اختف   قها إغف اةبدايأ ةيوم  ِّك . أرحث وقك ةاققم ال أتدك   أصبح كل  ا كان يذكمنم رك ّلال نبض  

 ق ايد أنت.. كو أ أو اق و رأايا زنو  ذاّليأ و زتاتاظ وطم ّلال وب

 أحأا كقت  ه ا  م وقت  ا حد االإتياق  ؟! حد اةوتم  

و اةخوف  د اةفماق ؟! حاوةت ارأاح اةيهفأ ةك  شتِّيأ كم تد  ح اةحب    حا بت ةام ال ي وظ  ا وةد   
 ّلداخيم نحوك ةاقك كقت تأتيقم ركي أ  شغول . 

  تشاح  تيأقا أنقم نقا نائ ا   أّلتيم  ص دظ طوفال و انتامظ  م نذا اةوسم  د ا ن ال ةتِّون  تمنحا  ت
تمواظ و تمواظ  د اة يل و األةم   صِّب نو تمتيب ناته اةفوض  ّلداخيم ةأصأ رطيها اةقدم   ندم  

 االختيا  . و ة ا كان ويم االست ما  . اّلتس ت  رحزن 

كا يأ ةيفهم   ِّق   وأغيأت اةباا   أةأيت نامم  أخيمم ةبأايا ةأاحاتقا. كان وتهم اةشاحب و ناماظ اةحزن   
 ضمو م اةفماق . 
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 هم  تأخما أنه ةم يتمك سببا ةيغفمان . ّلدأ يحد قم  كم  أصبحت  جأم ضمو فأ ةتفاصيل اةبيت و ةون   
اةزنو   م صباحاتقا و انِّكاس اةغموا  وي  وتقتاّ ! تذكم ةون اةِّيقيد اةيتان  تشتِّالن حبا و إغفا  

  م تمكه .  وقد  ؤفته حد اةبأاح    ظد أنم ةد أ ام

 انت ا م ره حوةه اة  طفل  يتابم و يتذ م .  

اذن يا صغيّم   سأنوك ةتابم و تابم  ِّك نمتسيتك   ةتِّمف كم يتسم اةأيب ةاقه ي وظ  د  
 اة ييواالن ال...

 اةحب ةيس سوى نشاإأ نفس...اّلتس ت رسخمفأ..كان خاةد تو يق  حأا وكأنه يحاكم اةأيوا اةوان أتسحبقا  
  ا اكد نجهيها اة   تاناظ اةأيب نقاك طمفق االوونم نقاك ند د تسا ع اةقبض  ال يصبح ةقا  اةِّاطفأ اة

 تواتد  م ذواتقا...

...ان نجِّل  د قوبقا  خاّل ح ة د نحب  ِّبم يونأذنم  د  اةغمق  م اةحزن يوصيهم اة   م  ح اةسِّانم 
 اكدمكان ياد ان ان اةه ةم سيزفدنم    د تفاصيل اةيوم اة  يأ اة  صخب اةحيام  يقأذنم و يبأيك  ك ياه

تِّيأا ةيحاأ إِّم أنم سجيقأ اةِّاطفأ وال أتقفس اال نو ةهذا سأرحث وقه  م اول اختقاق..غباح او  ب ا  
 نمتسبأ زائدم ز وتها أناّليهفتم ةمؤفته تِّيته يضِّقم  م  ساو أ ةيمضم  توةته اة فأونم

نت ا ك.....وةد تمتم ك ا كانت النها رأد  حاتتها ةك  ةم يِّيم ان االستغقاح سهل وي  اة مأم اذا  أدظ ا 
 سيِّي ها اةغياا ان تامنك رإقتقاع 

...اةحب ة ا يال س اةِّأل يتصيب يتج د ةد تقحت اس ك وييه  مم اخمى ةد تسبح وتجيس وي  ضفاف  
 إوقها ستجد صخمم ال تصيح ةتق و  يها 

 يق  اتمفد ستاتشف  م نهايأ اال م انك  د كقت تأف ا ام تحأ  جدنا  

 ةاد ّليقم و ّليد نفسم  ازةت أإتاق   ةيس ةك ّلل ةقفسم وقد ا كانت  فِّ أ راةحب 

 أإتاق .... وفأتيقم اةفماق . 

 

وني   أسماء عقُّ
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 كثيرة أنت على قلب واحد
 

 أسماء عّقوني 

 

اةذكمى و رأيت نقا  .. ّلتواطؤ  م اةز د ةم أغان     جب أن ناهم ةيِّيان ألن كي ا ّلداخيقا يد ِّقا ةيحيمميانقا  
تجاويد اة ساح وتحت سطوم اة اضم ال يبأ  أ ا م   .. واقفا وي  وتبأ االنتاا  وتزفد  د وحشأ اة كان

 سوى اةقدم. 

آه كم يأتيقا اةقدم ّلدم را ن ! قا ا اةيوم وي  ةفظ أنفاسه األخيمم و كان اةقها   هتمىح كأنه ةبس  د طمف  
ظ   وتقام كل األويد ةاقم ال أنام ّلداخيم ضفتيد ال تسم ي تد  كل اةبشم و   م  ساح  م سيأ اةذكمفا

ّليقه ا   وحده اةسؤال رطِّم اةوتم نو  د يِّبم حا يا ي شم وي  اةجمح ّلبطح   نو ال يجيد اال  تح  
اة اضم ةيِّيد كل  ا كان. أسأل نفسم " نل كان اةتذكم صِّبا أم نو أةم اةِّونم ةيو اح ؟! "   يِّبمنم  

 ود نق راا كقت قد أغيأته  د سقيد أو راألصح اوتأدظ أنم أحك ت اغالق أقفاةه . اةسؤال و ال يكف

أحاول أن ال أنصت ةهاته األصواظ ةاقها تغّم كل  ا يا  د اإتياق و حقيد  تستد تقم أ ااّ  اة  حا أ  
و أوبم   اةذكمى نقا و  د نذا اةِّيو أإاند  ا ةم أ اه و أنا  م وبثم اةأديم    أوتزل كل  ا نو طبيِّم

 اضم  د أيام ةِّيم أتدنم ّليد  قايا اةِّ م..كانت آخم  سائيها اةيائسأ تتمصد األ ل  م اةيأاح   حيقها  
ةم أ هم أنه أةم اة  كد اة ستحيل   و أنم كقت راةقسبأ ةها أستحق اة حاوةأ    اةحب نو  د يصقم ةها 

ل  ا نو أنا   ال أ فد أن أحب اال ذاتم   األ كقأ ألنقا نوةد حأا وقد ا نحب..... تأخم كِّانتم  تشبث رك
نكذا ةم أتغيم  د إم تم اةقمتسيأ أطل ركبمفاح أح ق  ةم أن ك أنم أوقم اةحيام ةشخص ةم يقتام حت   

 اةمن وي   سائيه اة ستسي أ ةيقسيان.

 : م تالإم اةمغبأ كانت تاتب ةها و ةم ةتحكم سطو نا اةبمفئأ قصأ حب يوةد  د  حم اةشأاح...قاةت 

ةم يكد حبك  شموع حيام   ةم يكد قما  كان قد ا  كان ألنه يجب أن يكون نكذا نون كثيم  د وال اظ  -
اةغباح اةتم تسأل ود اةقهاياظ   ةذا ال تدع تفسيم األ و  يفسد وييقا ناته اةيحااظ   ا  ض  ال يِّون   

ا ساظ اةِّأل    ال ناوم ةيتذاكم و ال تتقفس اةِّاطفأ نواح تيوث اةحساراظ    فم حضمم اةحب ال  كان ة  
وي   ا رأم  د  غبأ  م كسم خما أ اة فموض و  ا يجب أن ن ثيه  د أنوا   زففأ ةقِّيش أتسانا راةيأ  
و قيوبا  ِّيأأ تحمكها  فاح اةحب اةضائم.  أد تِّبت اةموح  د و م نزفل ةم يِّد يستطيم ح ل أحال ه  
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 كب صهوم اةحب و أقفز  وق  ونأ اة ِّتان واة أةوف   أويم اةتم تسأط  قه حي ا رِّد حيم   ةذا قم ظ أن أ
 أنها و بأ نحو اة جهول ةاقم سأح ل كي اتم ر ا  يها  د نبض  هم ت قحقم اةأوم . 

ال يه قم  اذا أو  ا نو اة ِّأول     د يجب أن يبان  راةبوح ّلهذا اةخفأان اة تسا ع وي  نغ اظ اةحب ؟   
 ِّك أصبح ةم وتون  يك و رك حيث تزنم أرجدياظ األ ل...ألن اةموح  ألنم  ِّك تجاوزظ حدون األنا   

 د تحب ال اةجسد   ةذا  حبك سم دّ وتد ةيبأ  حت  و ان  حيقا سيبأ  يست تم ر يالنه  م كل ةحاأ 
  نو ّلداخيم يماك رِّيون واإأأ   يختبئ  د أحانيث اةغيم و  د ناماتهم ةه ألنها تخيق أتوبأ أكبم  قه  

بأ  م اةبأاح . نوقم أحدق رك ّليد اةاي اظ و تِّانق أنفاسك حموف االإتياق وحت  ان ةم نيتق  تفأده اةمغ
  سيبأ  اةبحث وقك  غا مم تستحق اةِّقاح يا رطال رِّبق اةحبم استِّ مظ ّلياض أو اقم

 ... واستسيم ةك اةأيم 

د و ق يبأ  اةحب  سأرحث وقك ألنقم يجب أن أحيم رأن ناون  ِّا   انه قانون اة حاوةأ ناخل واةم  
  شمووا ا تماضم يوتد رك 

 و ِّك... سأويش ر ا يكفم ألكتب وقك .         

آآآه كم كانت ا مأم تتأد اةاتارأ وي  ايأاع اةشوق !  كقت رِّد كل  ساةأ أصحو كاةث ل  د ةييأ سكم    
زق إماييد اةو قأ  أسم  أيل و ّلم نشوم تشوبها تمني أ كبم  ألنم رِّد كل  ساةأ كقت أ ا س  توةتم  و أ 

ةتقزف طوال اةييل حبما و حبا  م أ  م  ا رأم  م اةقا  ةيقضج اةغمو   م نفسم يو ا رِّد يوم..... أ ا 
اآلن    أنا نقا أسيم  ساةأ تحتيقم سطو نا و تحكم قضبان وبا اتها ويم رأد   ا كقت أ قص  وق   ان 

ها   سيدم اةوتدان تتقفس واطفأ وذ اح كانت  خواطمنا   نم اآلن تيته قم و يتسم اةوتم   أن قت حمو 
 كي اتها خا طأ اةبحث ود قيبغان نا ّلال استئذان   و رأم نقا يطمق راّلم و أنا تمكته يقتام و يحتضم. 

نم ت ِّت كل األز قأ و ةم تتخط اةحدون  غا مم تسا م وي   تد وبا اتها حت  و ان ةم تتِّد  حيتها   
  د حبم  و  و ق و خيال    ّلياض  اةحيم    نم ا مأم  صقووأ

تبتام زوايانا ةتابم  ساحأ اةفمح ناخل كي اتها   تختبئ ّليد اةسطو  و تبوح أرجدياتها ركل أسما    
اةحب.كانت وا مم األ ل تح ل ّليد يديها قيبا و قي ا يكتب ةم  أط ةم تمن أكثم  د قماحم  سائيها ةتستقشق  

 يم حيد أال سه ... حمو ها وطّم و توصم اةو ق أن يسيم وي  أنا 

 ختف  ّلمفق اةشوق ....اكثمظ اةخمبشاظ وتبِّثمظ حمو ها و    م نهايأ اةمساةأ توقفت ةبمنأ و تقهدظ رِّ ق 
 م وانظ اة  آخم اةسطم وقاةت ودنم أن تاون نائ ا رخيم ألتيم...سالم... ةم يكد األ م ّلهاته اةسهوةأ 

يحيل اةحاضم أضغاث أ اا ...كانت ناته اةمساةأ     أنتم سيدتم طوفت اةمساةأ ةاد اة اضم ةم يغان  انه
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...  ب ا ةتبأ    !؟األخيمم واةوحيدم اةتم نجت  د ح اقاتم اةِّديدم وةم يقفذ  يها حكم ا ودام ال أويم كيف
 ... توقفت  سائيها  جأم يِّقم!..  ا مأم تِّيش وي  قيد اةاتارأ ةِّقتها  ِّم أم نو اةأد ...

نِّم  اتت  اظ اةجسد اةذّ ةم تِّمه يو ا انتبانا وةم تِّش ّلداخيه اال  د خالةم خبم  وتها أوان ةم  ا  -
كان و توقف  ِّه  ا سيكون   توقف اةوقت و أصبحت األيام تشبه رِّضها وكل تفاصييها ال طِّم ةها وال  

  أ  وي  قيد اةو اح ألنه ةم يبق ةم سوى اةتحديق  م اةحموفةون ....  وتها  كان اوالنا وي  أنم سأر 
 ه ت  تأخما أن قيبم ةم يتسم ةحب  يختصم اةاون   كانت تحيم  أط أن تحيا  قما اّلتسا اتم   واآلن  
أنا  م نذا اةوسم  د األحزان رأيت وحدّ أرحث وقها ّليد  ا كان و  ا ةم يكد. اذا كقت قد أحببتقم حأا  

 د نقا   اسحبيقم اة  واةم  د و ق ألنم نقاك  أط وةدظ و كبمظ وي  يديك   أ ا اآلن   خذيقم سيدتم  
  أنا رأايا انسان يي يم قيبا أوياه اةبحث ود   ياأ اةوتدان .

 
 أسماء عّقوني 

 قاصة وكاتبة من الجزائر
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 الرَّجل اآللي

            
ورّية يمان ياسرجي                                        الّشاعرة والقاّصة السُّ

 

واةم  ا تماضم يغص  راةمترال اآلةييد .. تجوةْت ّلبطح  ونم ت ِّد اةقام  م اةقشماظ اة م أأ اة ِّيأأ  م  م  
  قبأ كل واحد  قهم ..

قمأْظ اةسطو  اةأالئل اةتم تذكم االسم .. اة واصفاظ .. اة يزاظ .. اة ؤنالظ اةتأقيأ واةِّي يأ .. اةسِّم  
 .. وطمفأأ االستخدام واةتشغيل.

م تروترل .. قمأظ كل اة ِّيو اظ اةتفصيييأ وقه  نا ظ حوةه  م قاةت  م نفسها ) يبدو ةم أن  توقفت أ ا
 نذا نو طيبم ( تيفتت تبحث ود اة سؤول ود اةبيم  م نذا اة كان ..

كان اةبائم أكمش يتاو  وي  كمسيه خيف طاوةأ صغيمم  ت سك احدى يديه تواال   اخما   ّليق ا تتي س  
 اسبأ .. وةيس ةديه يد  اةثأ ةي صا حأ أو اةيأاح أو اةتيوفح ..  األخمى أز ا  آةأ ح

كان يِّيش كغيمه  د ّلقم اةبشم  م غاراظ األتهزم االةاتمونيأ .. تصحبه ا نتمنت اة  آ اقها اة  تدم وي   
ول  أتقحأ اةِّيم أو اة تِّأ أو اةِّ ل .. وفأسمه اةصحد اةفضائم رأقواته اةالنهائيأ .. وفما أه اةهاتف اة ح 

حت  اة  سمفمه ةيأبم وي   أمبأ  قه كاةحا س األ يد ..  إذا أ ان اةتقأل أو اةتقزه  أد يتمبم  وق  أسه وأذنيه  
تهاز   تحدث  يِّزةه ود اآلخمفد   تحك ا  ر سا ِّه ووويه .. وتتقا    فمانظ اةيغأ االةاتمونيأ ةتصيم  

نأ .. وتقشب أظا منا   م وته اةتواصل اةبشّم اة فأون .. وفجمح كاة أسام ..تطل ّلمأسها حمباح  تيو 
ا نسان اآلةم  د اةغما أو  د اةشمق .. ال  مق .. ةيحل  ّلبم جته اةِّاةيأ األناح  حل  انسانقا اةحم  رأي ه  

 األصييأ  وتاوفقه اةفطّم  و شاومه اةحأيأيأ. 
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 أ اقت  د إموننا اةحزفد نذا وي  صوظ اةبائم األتش:
ح اةزبون / ساوأ حمم / يصطحب  يها اة قتج راةطمفأأ اةتم يمانا  قاسبأ ةه قبل ان اةشمكأ اةصانِّأ ت ق   -

 اقتقائه.
 أتاّلت راستياح: 

 توتل ؟؟!! .. نل ي كققم تغييم نذا االسم األتقبم اةغمفب  وإن اج اسم ومبم  حبب ؟  -
  و  إمائه سيدتم .. ندخل ّلياناظ االسم اةجديد. -

 وي أت وي  إكيه و اهمه:  
 _ ةيته صقم  د اةيدائد .. انها أكثم ن ئا   د اة ِّانن. 

م ةها أو اق اةتو يأاظ اة طيوبأ ةالستالم .. وبِّد اةتوقيم ون م  نز  اةبائم كتفيه نون اكتماث ر ا تأول .. وقد 
  بيغ اةتأ يد .. ضغط اةبائم ز  اةتشغيل قائال : 

 ث تمفد .. وا قحها  مصأ اةتِّمف وييك ك ا يقبغم. توتل ..  ا ق اةسيدم اة  حي -
 أو   اةمتل اآلةم ّلمأسه  وا أا  .. اي احم تدل وي  كم   كبيم   د االحتمام.

تسي  رْتره .. خطت خطواتها األوة   ِّه  وةاقها ةم تجمؤ وي  ة سه نون حاتز  و د أقما  حل  تجا ّ  
ن وي  أكتا هم .. وكأنها أ انظ أن تستشِّم اةدفح  م اإتمظ إاال  وج يا  كاةذّ يضِّه اةمتال اةبشمفو 

 أةوانه اةقا فأ. 

وضِّته وي  كتفم اةمتل اآلةم راوتقاح وأناقأ .. وسأطْت كي أ " إكما  " اةتم قاةها رِّفوفأ وتيأائيأ وي   
 أ ض نفسها اةأاحيأ سأوط قطمم ندى ..  ا تشفتها .. وةم تمن راةاي أ اة ِّهونم ةيجواا " وفوا  " ..

 أخفض توتل  أسه  تسائال :  

 _ ال تواا ؟!!!

نامظ اةيه رص ت  حائم  .. سا ظ اة  توا ه صا تأ .. ذانيأ ..  تفامم ..  م ظ أ ام تدا   ُ صفْت  وقه 
صو   كثيمم  ) اوال ياظ  حتم اظ ..  قاناظ .. إخصياظ سياسياظ  ِّمو اظ .. وغيمند  د صانِّاظ 

 نون تمنن: اة جد واةتا فخ واةشهمم ..( قال 

 _ نساح .. نساح .. نساح ..
 وقبل أن يأمأ اةصو م األخيمم .. قال  جأم:

 _ س ماح.  .6
 سأةته وي  اةفو :  

 اذا  أنت تد ك اةفمق.؟. -
 أإاح ّلوتهه  وص ت.  
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كانت تمفد أن تفتِّل حوا ا  .. أن تبقم أةفأ .. أن تغوص  م أو اقه .. أن تستشف غو ه .. نامظ اة  
أسدل تفقيد  ِّدنييد  ةيحجب ود ودساته   -وةو كان اصطقاويا   - ة ِّأ اةذكاح  ويقيه تبحث ود 

 اةحساسأ إحقاظ  غمفبأ  كانظ أن تختمقها ... ةم تفهم اةسبب ..قاةت ّلال باالم: 
 حت  ةو  تحتف ويقيكف ..  إنك ةد ُتِّجب راةج ال.  -

ن قائال :   وبيهجأ  حيانيأ  را نم ..  ن 
 .. أُوجُب .. ُأحبُّ .. أُ  -

 وقبل أن يقطق ةفاته اةثاةثأ .. صاحت ّلقزق: 
 كف  .. أومف أنك ت تيك ّلمنا جا  يغطم كل اة فمناظ اةشِّو فأ واةالإِّو فأ. - 

 تأ يت  ال حه اةجا دم  م اّلتس ت وقاةت: 
 ةأد قاطِّتكف .. أنا أوتذ  .. نل أغضبتك ؟؟  -

 :   - ب ا   -أتاا اآلةم ّلهدوح  يقم  ود حيم  حأيأم   
  ساحأ  د اةغفمان تتسم ةال األخطاح .. ال تباةم.ةدّ  -

 وبسخمفأ  ت ثيييأ  أتاّلته: 
 _ كم أنت نبيل ؟؟  

 قال  تجاوزا  سخمفتها: 
.  _ اةقبل وته آخم ةيحب 

 سأةته رانت ام:  
 _ نل ي كد أن تحبقم يو ا  ؟

ا :     م يدا   فصييأ   تحمكأ  اة  إاإأ  صغيمم  تتوسط تبهته وقال تان 
 اكتبم اس ك  م  أام اةبصيم م نقا  كم ُأ .. ..         -

 قاطِّته ّلتِّجل:  
ن  سو ك كا يأ .. سأ ِّل. -  حيد أن م   قك وأسد 
 حيد تفِّييد .. أقصد حيد تاتبيد اسر ك  م رصيمتم سر .. .. -

 تديد .. اّلتس ت وقاةت رحزن  و ما م: قاطِّته  د 
 سيتغيم وته اةِّاةم .. وةد أظل  وحيدم.  -
 

 يمان ياسرجي 
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 وح خطوط وخيوطب
 يمان ياسرجي 

 
واستأم    صِّدظ اة  اةحا يأ اةتم ستأيقم اة  تيك اةأمفأ اةقائيأ حيث انتدّلت ةيِّ ل  يها ك د  سأ  م اةمفف

 اةشاغم..ّلم اة أام اة  توا نا  م اة أِّد 

 أيتها .. وته يكتظ ّلتجاويد صغيمم  ت سك ّلتالّليبك رحقان  غمفب   ةتدخيك وبم نفق  طوفل  يوصيك  م  
 نهايته اة   اض  سحيق  يشم رأووا ه اةتم تاوزظ اةتسِّيد نون أنن  إك ..

 تجاويد تاان تِّيق ّلها كس كأ   م إبكأ صيد  كبيمم   م يِّجزك اةهموا  قها . 

إا نم تمنو اة  اة شاند اة تالحأأ اةتم تضِّها اةحا يأ  م طمفأقا .. ةاقها انتبهت ةتطفل   تأ يتها .. ونم
 ناماتم  تتحسس صفحأ وتهها اة تغضد .. 

بْت نحّو ويقيد ضي قف وييه ا تفقان نم ان رائسان   اّلتس ُت خائفأ  د ظقون قد تطيح رسكيقتها   صو 
 ةطفوةم  م اةغمباح ..  م استدا ظ تتطيم  د اةقا ذم .اةوانوأ .. ةتمن  ويم راّلتسا أ حذ م  كاةحذ  ا

ني جتقم  قتها اةشديدم  واّلتِّثْت  ال حها اةاثأ اة تشاركأ ّلهدوح  أسطوّ  نوا ِّم ة حاوةأ اةتأما  قها  
واةتحدث اةيها .. اوتدةت  م تيستم وقد اتخذظ اةأما   م اقتحام واة ها اة جسد وي  صفحاظ وتهها .. 

 اةيه وبم أ اا  وتساؤالظ  نا ظ أوال   م خيدّ .. واّلتدأظ اةمحيل 

أ نظ أن أقول ةها .. أن أنتف ّلها .. يا أيها اةِّ م اة ِّت ق ّلتأوفل اةحيام نبئقم رأسما نا واكشف ةم     
 ِّانيها .. نبئقم ود  فاتآظ اةطمفق اةتم أخطو  وقها خطواتم األوة  .. حدن ةم احدا ياظ اة طباظ  

 ظ اةخطمم  أتجقبها ..  أتفانانا واة قِّطفا
أتتبِّها  م خطوطك     أ ا م. كم تشدنم  غبأ س اع تفاصييك اة دنشأ  أيها اةِّ م اة مسوم رأك يه نقا

 وخيوطك.
 تمى نل  أتد نقا أول خيط ذكمى حان أ  مظ رك ؟!أول حيم تحأق ؟ وأول حيم راح رفشل ؟ 

 نل أس م نقا صوظ أغمونم  مح  أو صوظ آنأ  حزن ؟ 
 أخدون ن م  الز تك حمقته  تمم اةخيبأ واةشأاح ؟ نل نذا 

أةِّيم اةتأطت أول اةمغاا اة شتِّيأ ونم تقطفئ  م  ِّبم  فح اةحم ان اةبا نم؟ وأول األ انم اةمقيأأ ونم  
 تتاسم  متط أ ّلواقم  إحيح؟
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اةوته  حسد  .. أنا ةد أ تمض أنها  كيها ن وا   غيأأ وي  أحزان وإحباطاظ ..  هيا .. أخبمنم أيها  
 اةغمفب أّ اةتجاويد  س ها ةك حظ  ت يل  قحك  ا تشتهم حب ا وُنِّ   .. 

 نةقم كيف أ ي ز ّليد خطوطك اةيائسأ وخطوطك ذاظ نبض   و ا   يِّج راة تم ؟ ..  

استطا ظ ةبم  تِّأ اةطيمان  وق نذه اةخطوط واةخيوط اةص اح اةقاطأأ ..  شموت  م  فاضأ اةمقص 
 إهد   سيفساحنا اةغقم .. و ساحاتها اة ز كشأ .. اة ايم  م أواةم اةفضاح أ

 حت أقمأ خطوط ا  س تها  شاوم  يونأ يتقاوا  يها اةحب واةامه  اةتشاحد واةتسا ح  اةسمو  واةاآرأ  اةأوم 
واةضِّف   ك ا  حت أتتبم خيوط ا نم صالظج والقاظ   تقووأ  م اآلخم  كائق ا  د يكون   تحك ها  

 ا أو اة ونم واةأمب  حيق ا آخم..  اة صيحأ واة قفِّأ حيق  

 ازننظ تقأيب ا وةهفأ  كباحث  م  قاتم اة اس ..

اقتمبت أكثم وغصت أكثم .. و حت أ ِّد  م اةتخيل  وكأنقم خبيمم آ ا   أو تم يم   ت سك  فشتها اةمقيأأ  
ي  طمف اةِّيد  ةتزفح ود ةأ  ت ثال  وتيق  والئق اةغبا  ..  انتبهت اة  ذةك اةتفصيل اةخجول اة ختبئ و

اةتم كانت ناوجأ  تيأ ذاظ صبا  ونم تتيأ  رخفم  أول كي أ غزل طمقت  سا ِّها واستيت ضحكأ ويقيها  
 وقيبها .. اّلتس ت ةيفامم اةطا ئأ ..

 نل تحفايد تا فخك كيه؟ أو أنه قد تسم ا  د رِّض  أوا اةذاكمم ؟  راهلل وييك يا تدم  أ نظ أن أسأةها
 : استج ِّت تمأتم وقيت ةها

 كم و مك يا تدتم ؟  -
 اّلتس ت  د تديد .. و قصت تجاويدنا   يأ راالنت ام ..

 أنا .. أنا ؟  -
 نِّم .. ةو ةم يكد ةديك  انم .  -
أنا وةدظ يا ّلقتم يوم ز ع واةدّ إجمم اةقا نج  م  قاح  قزةقا .. يوم اندةِّت اةثو م اةسو فأ اةابمى ضد   -

 اةفمنسييد. 
 ؟ 1925 م وام   -
ا . أنا   -  ال أومف راةضبط .. ال أتأد حفظ األووام واأل قام .. ال أراةم ّلها .. كان ذةك  د ز د  قديم  تد 

قاةت   يأأ طمفأم كي اتها اةأيييأ اة ِّدونم  م أإاحت ّلوتهها وقم ايذان ا رإنهاح اةحديث اةفضوةم .. 
ا يِّبث ّلم .. ودظ أتي س  ا ذن راةدخول اة  واة ها  احتم ت  غبتها ّلمنأ وةاقم غاةبت  ضوال  صا خ 

 اة كتظ راةخطوط .   
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 دنظ يدّ اة  حأيبتم ألستخمج رِّض اةحيوفاظ اةتم اإتمفتها  ةتّو قبل اةصِّون قصد تقاوةها أ قاح 
 اةمحيأ اةطوفيأ  .. قد ت ةها احدانا :

 إا كيقم  تفضيم ..  . -
  ِّدتم إاخت وال تتح ل.   ال أستطيم يا ّلقتم تقاول أّ طِّام  خالل اةسفم   ظ ّلمأسها  ا ضأ وأضا ت  أأو 
 أ نظ اكما ك .. أنت ةطيفأ وطيبأ   -

 اّلتس ت  د تديد .. وقاةت:
 إكم ا ةك ..   قونأ.  -

 أيضايأك حديثم؟  - أإاحت ّلوتهها ةي مم اةثانيأ ..  سأةتها:

اةتيطف  م اةضيق ... وةم تقبس ّلبقأ إفأ ..  أودظ   تقم ّلقامم غمفبأ  تخي يت  يها االوتذا   م اةِّتب  و 
 أيضايأك وتونّ وحديثم؟  - سؤاةم ر زفد  د اةحب واةتونن :

 أغ ضت ويقيها قييال    وكأنها تبتيم صبم ا أو ضجم ا أو حيمم     م قاةت :
 يتقا . يا صغيمتم .. نحد يفمحقا االنت ام   ونطما ةه  ةاد يه قا  م اةوقت ذاته أن تحتمم خصوص  -

 وكأنه اةتقاقض يا تدم. - قيت:
ّلي  ..  حيد نابم ت ألنا اة تقاقضاظ .. نزنان نشاإأ وحساسيأ تجاه  نون  ِّل اآلخمفد    ثي ا   -  قاةت:

نزنان سِّأ وتأبال  ةيحان اظ  د كثمم  ا  م   قها.. نأاّلل ظمو قا ّلال باالم  اة وقد واةماضم   ثي ا ن ا سها  
ا وتِّيأ ا .. وإح    ا. حمص 

 قيت ةها وقد حمكت كي اتها إجون ا إباّليأ ونواتس: 
 حت  نحد ت يؤنا اة تقاقضاظ .. ان ا  د نوع  آخم .. ؟ -

  أيت ضحكأ ويقيها تطل  د تديد  د تحت  كام اةخطوط   وكأنها تزفح ستائمنا اةثأييأ .. تقهدظ وقاةت:
 ا تشاح  م أو اقك  وسيأتيك كل إمح     يتفتحم ويقيك وقيبك اذا .. واتمكم اةحيام تسكب وي  طمفأتها  -

  م أوانه .. حا ال  ةك أقدا ك اةخاصأ .

نز تقم كي تها األخيمم اةتم أنبأتقم كم أتطيم اة  األ ام .. وكم أتِّجل اةفهم واةقضج واةتجمبأ .. وكم أتوق 
 اة  اةتاهد رغيب اةحيام وغا ضها.

 ته يغص ركل رأايا اةحيام. انافأظ اة  ناخيم ُأخ د  و ان إوق   ضطمم  أإِّيه و 
 

 يمان ياسرجي 

 قاّصة وشاعرة من سوريا 
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 حياة سابقة 

                  
 القاص واألديب العراقي د. علي القاسمي                                          

 
توقَّفت اةطائمم اةتم كقُت وي   تقها  م  طا  نيونةهم  ونم  م طمفأها  د كواالة بو  اة  ةقدن. أةأيُت  

األ ق  ّلدظ اةش ُس اةغا بُأ إاحبأ  يائسأ  رائسأ   تحاصمنا  نامم   د اةقا ذم  طاةِّقم  ضاح إاسم؛ و م آخم  
نم األحجام  ثل قطيم   د اةفجيفيأ اةهقديأ  م غارأ غيم  طموقأ.   غيوم  سوناح ناكقأ غمفبأ األإكال  تِّد ج
 ُقيت ةقفسم  ُ خف فا   د وقم اة شهد وييها: ان ها ستغما نقا ةتطيم  د تديد  م  كان  آخم  د نذا اةِّاةم. 

رِّد  تمم قصيمم  صِّد اة  اةطائمم خييط   د اة سا مفد اةجدن اةهقون واألو بي يد. توق ف أحدنم ازاح  أِّدّ  
ونو يح ل ّليده اةي ق  نو قا  زتاتي ا . نام اة   قم اة أِّد اة جاو   م اة  رطاقأ اةطائمم  م يده   م حي انم  

يد  وتيس  م اة أِّد  راةيغأ ا نجييزف أ  ووضم اةدو ق اةزتاتم  رِّقايأ وي   أ ضي أ اةطائمم ّليد اة أِّدف
م نفسه ّليطف واّلتسا أ قائال :   اة جاو   ونو ي د  يده ة صا حتم وفأد 

 ر اةدكتو  تي س نقد سون.
 قيُت: تشم  ُت. وذكمُظ اس م ةه.

ساواظ    و ا ةبث  ب ان اةطائمم أن أفويدف ود اقالوها  م اتجاه  طا  كيتوفك  م ةقدن اةذّ ستصيه رِّد سبم
  د اةطيمان. 

وي  اةمغم  د أن   أاود اةد تأ األوة   م اةطائمم  مفحأ واة  ماظ ُ ت سِّأ نجسبي ا    أد ضايأقم اةدو ق  
؛ وكان  ّليد اةفيقأ واألخمى  يقزاح وي  قد م   يسا ع تاّ  اة  تِّدييه   اةزتاتم   وحدَّ  د حمكأ ساقم 

م انزواتم وةم أقل إيئا  ة جاّ   اي انا   قم رحك أ تِّيَّ تها  د واةدّ  قذ اةصغم   فاننا:  وتثبيته. ةم ُأظهج
 " ةيس ُحسُد اةجوا  كفُّ األذى  ّلل اةصبم وي  األذى."
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 رِّد تقاول طِّام اةِّشاح  كان ال ّلد  ةقا  د اةتحد ث ةتزتيأ اةوقت. قيُت ةه ونحد نتقاول اةأهوم  ُ غتق ا   مصأ 
 :انحقائه ةتِّديل وضِّي أ اةدو ق اةزتاتم  

 ر وفوا    ا اةذّ تحتفظ ره  م نذا اةدو ق؟ أ اك كثيم االنت ام ره. 
ي جقاظ  د اةدم.   ر وج
 ر نل أنتف طبيب؟ 

 "  Parapsychologyر سارأا . أ ا اآلن  أو ل  م  جال " ويم اةقفس اة وازّ 
 قيُت ةه رشمح  د االستحياح:

؟ ر أ تو أن تِّذ نم ةجهيم.  ا نو ويم اةقفس   اة وازّ 
واالستبصا    Telepathyر ويم اةقفس اة واّز نو اةد اسأ اةتجمفبي أ ةياوانم اةقفسي أ اةخا قأ كاةتخاطم 

Clairvoyance   .اةأد م وي   ؤفأ  ا يأم و اح نطاق اةبصم(  وغيمن ا  وإيجان تفسيم وي م  ةهذه اةاوانم( 

وةاق ه ناتم اة  اةوالياظ اة تحدم األ مفكي أ  و اح يِّ ل  م   ه ُت  د  حد ج م أن ه كان طبيبا   م انجيتما 
احدى نوائم اةبحث اةِّي م  اةتارِّأ ةيبقتاغون )وزا م اةد اع األ مفكي أ  م واإقطد نّ.سم.(. وأن   ج ووأ 
صأ  م رحوث " األطفال  اةبحث اةتم يقت م اةيها يمبو ودن اةِّا ييد  يها وي   ائأ إخص  ونم  تخص 

 كمون حيام سارأأ". اةذيد يتذ 
ما :   قيُت ة حد  م ُ ستفسج

 ر نل تِّقم ّلذةك " نامفأ اةتذك م" ةيفييسوف ا الطون؟
 أتاا رصو م قاطِّأ: 

ر ال  ان  األطفال اةذيد ندُ سهم ال يتذكَّمون " واةفم اةُ ُثل اةِّأيي أ اةتم ُصو ج ظ وي  غما نا اةاائقاظ اة حسوسأ 
ّ  نذا  م واة قا نذا" طبأا  ةيقامف أ ا   الطوني أ  وإن  ا نم يتذك مون حيام حأيأي أ واإونا  م واة قا اة ان

 قبل أن يوةدوا.

 سا وُت اة  اةأول: 

ر اذن أنتف تتحد ث ود اةتقاسخ اةذّ يأول ره اةهقدوس.  ا ا تِّيم  ّلال إك   أن هم يؤ قون ّلر " تجوال اةموح" 
ن راة وظ ر اة  اةِّاةم األ ضم  ةتحل   م تسم  أو "تاما  اة وةجد" اةذّ ر وتبه تمتم اةموح ر رِّد   فا قتها اةبدف

د أو ُتشأ  نتيجأ  ة ا قد  ْت  د و ل  م حياتها اةسارأأ    آخم: تسم انسان أو حيوان أو ُ ِّبان  وُتسِّف
كطمفأأ ةيجزاح. وةاد  د إموط اةتقاسخ  م وأيدتهم أن اةموح  م واة ها اةجديد ال تذكم إيئا  ود واة ها  

 ..اةساّلق.

 قاطِّقم اةدكتو  نقد سون ةيأول:
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ر و م ذةك   هقاك  د األطفال  م اةهقد  فد يتذك م حيام  سارأأ. وقد ت ُِّت  م  حيتم اة  اةهقد  نذه اة م م  
ن اذج  د ن اح رِّض نؤالح األطفال  أح يها  م نذا اةدو ق اةزتاتم   ةام نحي يها ونأا نها رفصائل اةدم  

األ مفكيي د اةذيد يتذكمون حيام سارأأ. ووي  أي أ حال   إن قا ال نِّ ل حاةيا  وي     اةتم ت ِّقانا  د األطفال
  مضي أ اةتقاسخ. 

 قيُت ةه رشمح  د االستغماا واةتِّج ب:
 ر اذن   جد أيأ  مضي أ تقطيأون  م رحثام؟ ال ُّلد   د وتون  مضي أ ةديكم وة دتها اة الحاأ.

 Telepathyاةتَّخاُطم  ر ان  اةفمضيأ اةتم نِّ ل وييها اآلن نم
ر أ توك  يا نكتو  نقد سون  أن تساودنم وي  اةفهم رضما رِّض األ ثيأ. وةاد  قبل كل  إمح  كيف  

 تِّثمون وي  نؤالح األطفال؟ 
ر نقشم  م  جالظ ويم اةقفس وغيمنا اوالناظ  وت هأ اة  آراح األطفال اةذيد يتذك مون حيام سارأأ  ندوونم  

ُف تدوى ةقتأك د  د أن  اةطفل   يها اة  االت صال ّلق ا ة ساودتهم. ووقد ا يت صل ّلقا أحدنم  ُنجّم أوال  ن اسأف
ةم يتاي م ود حيام سارأأ رإيحاح   د قصص س ِّها  د أنيه أو تيمانه  وةقجزم رأن  اةبياناظ اةتم ُيدةم ّلها  

بحث اة يدانم  اةذّ قد اةطفل واضحأ وا يأ تس ح ر تارِّأ اةبحث واةتأصم. وبِّد ذةك يشمع  مفق  ق ا راة
 تبيغ كيفته  الييد اةدوال اظ. 

 ص تف اةدكتو  نقد سون ةحاأ  كأن ه يفا م  م إمح  م قال:

 ر سأوطيكف أ ثيأ  د  الث حاالظ واضحأ أإم ُت ّلقفسم وي  ن استها وكتبُت وقها رحو ا   قشو م: 

يأي أ  األوة   حاةأ طفل ُوةجد و الث أصارم  د يده اةُيسمى  أطووأ. وطبيِّ م  أن   ثل نذه اةتشو ناظ اةخف
تحصل ّليد آونأ وأخمى. وةادَّ نذا اةطفل  وقد ا ّليغ حواةم اةسقأ اةمارِّأ  د اةِّ م  أخذ يتاي م ود حيام  
سارأأ.  ان و  أن ه كان  هقدسا   م  ديقأ راةت و  األ مفكي أ  وذكم اسم زوتته واّلقه واّلقته  ّلل استطاع أن  

ضبط ووقوان و يه  وفذكم أس اح أصدقائه وز الئه  م اةِّ ل. ُق قا ر واصيأ اةبحث  ُيِّطم وقوان  قزةه راة
 م  ديقأ راةت و   وسموان  ا انتديقا اة  اة قزل اةذّ كان يسكد  يه ذةك اة هقدس  واةشمكأ اةتم كان  

اةيسمى   يِّ ل  يها. وقد وي قا أن  ذةك اة هقدس قد تِّم ض ةحان أج و ل ُقطِّت  يها  الث أصارم  د يده
 ووي  اةمغم  د اةِّالج  أد وقِّت تِّأيداظ طبي أ أن ظ اة  و اته قبل والنم اةطفل رأ بِّأ أإهم و ال أ أيام. 

ي ا نخيوا رسي ا تهم اة   حطأج   اةثانيأ  حاةأ طفل  قال وقه أّلواه أن ه وقد ا كان  ضيِّا   كان يصمخ ُ وبا  ك 
قد ا تِّد ى نذا اةطفل سقته اةثاةثأ  د اةِّ م  أخذ يِّتمض وقون  وال يهدأ حت   يغان وا  حطأ اةوقون. وو

"  وحيق ا يسأةه أّلواه: " ناّ   فد؟"  يجيب : " نا وةد ّليتمسون    وي   قاناته راس ه " تونم" قائال  ان ه "ناّ 
 تل أو ال  د سان  مانسيسكو".  م  اح يذكم اسم زوتته واّلقته اةوحيدم واةشمكأ اةتم كان ي ياها. وقد ا  
استِّان واةداه رفمفق اةبحث وتأكَّد ةيفمفق وضوح اةبياناظ اةتم أنة  ّلها اةطفل  انطيق اةفمفق اة   ديقأ  
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( ونم تديمنا. وأخبمتهم   سان  منسيسكو ةيجد اةشمكأ اةتم ذكمنا اةطفل  واّلقته )أّ اّلقأ  اةك اةشمكأ األصيم 
 ا كان ي أل خزان سي ا ته راةبانزفد  أصاّلتها  أن  واةدنا ةأم حتفه  م حمفق إب   م احدى  حطاظ اةوقون ّليق

 اةقيمان واةته تها وتو  م نقاك وي  اةفو . وحدثف ذةك قبل أ بِّأ أووام  د والنم اةطفل  وضوع اةبحث. 

ٌّّ  د أّلوفه أو تيمانه   اةحاةأ اةثاةثأ أكثم وضوحا ؛ ألن  اةطفل األ مفكم اةصغيم " مانام" اةذّ ال يِّمف أ
زف أ  أخذف يتايم راةيغأ األة اني أ رطالقأ   ِّي ال  ذةك رأن ه كان طبيبا   م أة انيا واس ه " اةدكتو  ةغأ  غيم ا نجيي

غقتم راسفييد". وة ا زا   مفق اةبحث  وض األطفال اةذّ كان يمتانه اةطفل  تأك د ةه أنَّ اةموض ال ُيِّي م 
واة مبي جاظ  م اةموض ال يِّم د األة اني أ  ا ودا ا قتيد    األطفال أي أ ةغأ أتقبي أ  م سد    بك مم  وأن  اةُ ِّي ج اظ 

 قهد أك دتا ةفمفق اةبحث أن ه ا ةم يِّي  ا األطفال اةيغأ األة انيأ وةم يتبانال اةحديث أ ا هم راألة اني أ  اةي هم  
اةذاظ اة   ا ودا كي أ أو كي تيد تبانةتانا رسموأ ذاظ يوم. كان وي   مفق اةبحث أن يمحل اة  أة انيا  وب

ّليدم " غوتقبمغ أا ن  تاوبم" اةأمفبأ  د  ديقأ  يونخ  ونم ّليدم قدي أ تحتفظ رطارِّها وو ا تها وحت    
ساتها  ثل  سمح اةِّمائس  قذ اةأمون اةوسط . وأ قاح اةحما اةِّاة ي أ اةثانيأ  تِّم ضت نذه اةبيدم   ؤس 

اظ وسكمف أ أو صقاوي أ  يها أو راةأما  قها.  ةيأصف اةجوّ  األ مفكم  وي  اةمغم  د ودم وتون أي أ  قشئ
 م ويجم راةأصف تقمال  أ مفكم  كان قد زا  اةبيدم اةصغيمم  د قبل وأُوججب رآ ا نا اةأموسطي أ   أوط  أوا مه 
رإيأاف اةأصف ةيحفاظ وي  تيك اةبيدم األ مف أ. وتوق ف اةأصف اةجوّ  وةاد رِّد أن ُقتجل رِّض أناةم اةبيدم 

اةطبيب اةدكتو  غقتم راسفييد اةذّ ذكمه اةطفل األ مفكم  "  مانام". وقد حدث ذةك قبل خ سأ  و د ّليقهم
 وأ بِّيد وا ا   د  يالن اةطفل  مانام. 

وطبِّا   م كل  حاةأ  يضطيم  مفق اةبحث راةحصول وي  اةتا فخ اةصحم  واةسمفمّ  ةي تو     ّلل وأحيانا   
ه  وبص اظ أصارِّه  وصبغته اةجيقيأ  وكل إمح  يه  م خصائص  يقبش تث انه  د قبمه  ةيأا ن  صييأ ن 

 اةطفل اةُ تذك جم.

رِّد  ال أ أساّليم تأمفبا   د ةأائم راةدكتو  تي س نقد سون وي  اةطائمم  تيأي ُت  وأنا  م  كتبم   ساةأ  
نا ةيق شم  م ا قيد  قصيمم  قه وبم أتها رِّض اةُ ستالظ  د  جالظ وي ي أ  يها  ال أ  د رحو ه اةتم أود 

  د ز الئه  م اةِّ ل  واةتم تتقاول حاالظ األطفال اةثالث اةتم حد  قم وقها. 

رِّد قيا م ّلد اسأج تيك اةبحوث اةِّي ي أ رِّقايأ  إِّمُظ ّلقوع  د اةأيق اةموحم   وبمغبأ  م  واصيأ اةبحث 
ع ال يه  قم   هو   م نذا اة وضوع.  م اتتاحتقم  شاوم  تضا بأ. قيُت  م ذاظ نفسم: ان نذا اة وضو 

ةيس  د اختصاصم  وأنا  تل  ؤ د. وا ي ان ال يتوق ف وي  نتائج اةبحث اةِّي م   وإن  ا نو  ك ا وصفه  
قان  وو ل راأل كان." واةديانأ ا سال ي أ وبأيأ األنيان اةس اوف أ تمى   إيوخقا  " اقما  راةيسان  وتصديق راةجف

نيا نيا. أن  اةموح تمتبط رجسد  واحد  م اةدُّ  واآلخمم  و م اآلخمم يتم  اةثواا واةِّأاا  وةيس  م اةدُّ
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 م ودُظ أقول ةقفسم: وةاد  اةأمآن اةامفم يحث قا وي  اةتفا م  م ظوانم نذا اةاون وإخضاوها ةيقام اةِّأيم   
. أضف اة  ذةك  ةِّل  اة سأةأ ال والقأ ةها راةموح وال راةثواا واةِّأاا  وإن  ا ةها ص يأ واةبحث اةِّي م 

ّ ج إمح آخم. واةبحث اةِّي م  نو اةفصل  م ذةك. و م خضم نذه   راةتخاطم أو راألحالم أو راةهيوسأ أو رأ
اةخواطم اة تضا بأ  قم  ُظ أن أؤت ل اةأضيأ ّلم  تها اة   ا رِّد االست تاع رِّطيتم اةصيفي أ ذةك اةِّام اةتم  

 سبانيأ اةجقوبيأ وي  اةبحم األّليض اة توسط. اختمُظ ت ضيتها  م ّليدم "ّلقم  ديد" اةواقِّأ وي  اةشواطئ ا 

أ قاح وطيتم  كقُت أذنب صباح كل  يوم اة  اةشاطئ وأنا أتأرط كتارا  أل ا س اةسباحأ واةأماحم. وبيق ا كقُت  
ا سباني أ    El Pais ستيأيا  وي    ال اةشاطئ   م  رائم اةصحف  د أ ا م   اإتمفُت صحيفأ )اةبايس(  

ةالطالع وي  األخبا . وإذا ّلم أطاةم  م صفحتها األوة  رخط   ومفض: " طفل اسبانم     ونم تمفدم  صيقأ 
يتذكَّم حياته اةسارأأ".  حُت أةتهم اةخبم رسموأ  وخالصته أن  طفال   م اةسقأ اةخا سأ  د و مه تأمفبا  كان  

ةأما  د  ديقأ اإبيييأ. قال يما ق واةديه  م  ج ووأ  د اةسي اح يأوننم نةيل سياحم   ةزفا م قيِّأ قدي أ را
اةطفل ألّلوفه رِّد أن نخيوا  د ّلوارأ اة زا ع اة حيطأ راةأيِّأ: "نل تمفدان اةوصول اة  اةأيِّأ قبل رأي أ  
اةسي اح".  أتاا واةداه  نخال اةسمو  اة  نفسه: "نِّم". قال اةطفل: "اذن اتبِّانم   أنا أومف طمفأا  قصيما   

ةِّائيأ قبل رأيأ اةسياح. ووقد ا كان اةسي اح يزو ون غم أ اةقوم اةمئيسأ  م  ّليد األإجا ". و ِّال  وصيت ا
ان  ؤفأ غم أ نو م وقد ا كقُت أويش نقا؟". وقم واةداه  اةأيِّأ  قال اةطفل ةواةديه رصوظ نا س: "نل تون 

اةغم أ." وبِّد   م حيمم  وةاق ه ا وا أاه ةيوقوف وي  تيي أ األ م. قال اةطفل: "انتاما حت   يغان  اةسي اح 
ذةك ا تأ  اةطفل اةسمفم  أزاح ةوحأ  ِّيَّأأ وي  اةحائط  أنا   أبضا  تحتها  انفتح راا  م تدا  اةغم أ  
قان واةديه  م  ف فم   ضيق اة  غم أ صغيمم  ييئأ ّلُد   األطفال  وقال رشمح  د االوتزاز: "نذه غم أ  

 نو م".
 نو ك  م  قزةقا  م ّلمإيونأ." قاةت أ ه را تباك وانفِّال: "كيف؟! غم أ 

 قال اةطفل: "وقد ا كقُت أويش  م نذه اةأيِّأ  م ُأ  م." 
 قاةت أ  ه: " وةاق قم أنا أ  ك."

 قال اةطفل: " نِّم  وةاد وقد ا كقُت أويش نقا كانت ةم ُأم  أخمى."
   ا كان  د ُأ  ه اال أن انها ظ  غشي ا  وييها. 

 

 د. علي القاسمي

 العراقأديب وقاص من 
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 كيَف أكتب  قصصي؟!

 
 : صبري يوسف واألديب التَّشكيلي القاص

 
كل قصصم أكتبها ود تجمبأ  ود  ِّانام  ود   احكأ  ود  مح  ود حب  ود إغف  ود إوق كبيم  

 ةتمسيخ  امم تقوفمف أ  انساني أ  حقيقي أ   ااني أ ّلمغبأ و يأأ ال تأاوم! .. 

قد ا أكتُبها  توةُد اةفامم  م ذنقم وتالُّ تخت ُم  م ذنقم أحيانا  وقتا  قصيما  وأحيانا  إهو ا  وسقيقا  ووأونا   وو
أكوُن تانزا  ةاتاّلتها ّلتد  ق  وجيب  وكأنَّ نقاكف  د ُي ييها ويم   أكتُبها  كأنَّ اةحدث  اةفامم  اةحكايأ  
أ   اةو يض  قد حدثف  ِّم  قذ نقائق  وال ي كد تأتيل اةاتارأ  ألن م أكوُن  م وضمج اة خاضج ةوالنمج اةأص 

 رر اةق ص.

و واقف وحاالظ وحكاياظ وأ اا   وةحاأ والنم اةقَّص أتمُك خياةم   أكتُب قصصم  د وحم أحداث ووقائم
تم   أ وتشاركاظج األحداثج   يتداخُل اةحدُث  م ونجج اةخيالج وأصيُغ قص  يأخُذ  داُه  م صياغأج خيوطج اةأص 

أ  أووُن وأقمؤنا قماحم أوة    مَّ أقوُم را  الإتغالج وييها  م ّلتد  ق  ال ي كُد ايأا ه  وبِّدف أْن أنسجف خيوطف اةأص 
ياغاظ  وال تات ُل  ِّم   أ اة  اةِّديد  د اة ماتِّاظ واةص ج منّ  أحيانا  تخضُم اةأص  اةبقاحج اةفق م واةيُّغّو واةسَّ
تجها أإُِّم أن ها غيم  كت يأ وةم توةْد رصيغتها اةق هائي أ  غم  ماتِّتها   وال أوق ُم وييها  ألن قم أ قاحف قماحف

اظ  أ ى  ا يقأصها  أتمكها  م آ إيفم ةيز د وةصياغتها  م وقت  آخم  واة هم نو  وصياغاتها  مَّاظ  و مَّ 
ْت  م أ ان  ونكذا أتُد نفسم أحيانا  واتزا  ود ات امج  ا   أ تمَّ كتاّلتها وأصبحف أنَّ اةخيوطف اةِّمفضأ  د اةأص 

أ  م  أن قم ال أ ى  كا دف اةق أصج  ةاق م وقد ا أقمأ ا ةق ص أتُدُه غيم  كت ل ألن م صا م  أ اهُ ناقصا   م اةأص 
موال"   أ "اةش  أ "خوصأ وخي وصأ"  وقص   م نصوصم وقصصم وال أوق م وييها رسهوةأ    ثال  نقاك قص 
استغمقتا قمارأ وشمفد سقأ اة  أن وتْدُظ اةوقتف اة الئم ةصياغته ا صياغأ نهائي أ   توةُد اةأصص رطمفأأ   

م ّلها ركل ج تفا  مج ركيفيأج والنتجها  ال ي كُد اةتَّحكُّ صييجها  د اة م مج األوة   حت   أنا نفسم غيم قان  وي  اةتَّحك 
أ  سواح أ قاح كتاّلتها أو خالل تدقيأها  ونقاك رُِّض اةأصصج توةُد رطمفأأ  انساّلي أ  ن ِّأ  واحدم ك ا  م قص 
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وح  حاالظ انفالقي أ ُقبيلف االج تحان  تمتييُأ اةم حيل     ماُخ اةِّصا يم  وإيأاواظ اةفال قاو"  "احتماق حا اظ اةم 
ياغأ اةق هائي أ   ْظ نذه اةأصص إبه تانزم ون ِّأ  واحدم  ةاق جم اجإتغْيُت وي  اةص ج وغيمنا  د اةأصص   أد وةدف
وبِّض اةي  ساظ اةخفيفأ  م اةبقاحج اةفق م  وأإِّم أحيانا  أنَّ رِّضف اةأصصج غيم قان  وي  استا الج خيوطها  

أف  م آ إيفم ّليدف اةأصصج اةَّتم ةم   اةحدُث يالُّ   اّلتا   م نأطأ   ا وال يتحم ُك.  م نذهج اةحاةأ أتمُك اةأص 
أ   ا ظيَّْت  ِّي أأ   تات ْل وأتمُكها ةيز دج  .. وأحيانا  أكوُن خا جف اة قزل وإذ ّلم  م حاةأ  انجذاّلي أ الت امج قص 

ّ ج  كان  آخم   مَّ أووُن   م اةذ ندج   أكتُب األ اا ف اةجديدم حت   ةو كقُت  م اةأطا ج أو  م حفيأ  أو  م أ
 وأواةُجها رصيغأ  نهائي أ.  

ا   وتتطيَُّب قماحم و يأأ و أا أ إا يأ  ي ا يخصُّ اةجقس األنّلم اةَّذّ يكتُبُه اةااتُب   اةاتارُأ حاةأ  ّلديِّأ تد 
ا  وييهج أْن يكونف قا ئا   ُه قاصَّ نه ا  وو يأا  ونقيأا  وفِّمُف كيفف يختاُ  اةأصصف     ثال  وقد ا يطمُح اةأاصُّ نفسف

مقي أ اةِّمبي أ  واةاثيم  د اةأصصج اةغمبي أ اةِّاة ي أ   ؤنا   أد قمأُظ اةاثيمف  د اةتَّجا اج اةأصصي أ اةشَّ اةَّتم يأمف
هج ةغأ   إيأأ  وفكونف ةديهج  خزون كبيم  م اةيُّغأج و م  قونج كتار أ  وأْن  ووي  اةأاص أن يشك لف ةقفسج أج اةأص 

يكونف ةديهج خياال  تا حا  وقد م   نيفأ وي  تمت أج وصياغأج  ا يتماحى ةُه  م اةخيالج وفكونف قان ا  وي  ن جج  
وتسخيمج األحداثج واةحكاياظج واأل اا ج اةأصصيأ ةتد ُّأاظج خياةجهج  وإال  ستفتأُم اة  اةونجج ا ّلداوم  وقد 

ّ ج  اإتغْيُت  م  جالج اةبقاح اةفق ج  م ةيغأ  واط يُِّْت وي  تجا اج  ئاظج اةات ااج  وةم أتأ َّْم أ قاحف كتارأج قصصم رأ
م اةأصصم وا ّلداوم يقبُم  ق م وفصبُّ ّلم  ةاق م ّلال إك استفْدُظ  د تجا اج  كاتب  إمقم أو غمبم  نص ج

اظ  تت سُم آلالفج األ اا ج  اآلخمفد وومْ ُت كيفف أ ز ُق وباحاتجهم  ألنَّ وباحفتم واسِّأ و سيحأ اةمَّ م 
وايأج أو وبمف  أج أو اةم ج ِّمج أو اةأص  قم  سواحف  م اةش ج ياغاظج  ونكذا أوتْدُظ ةغأ  وأسيوبا  وبقاح   ق جيَّا  يخصُّ واةص ج
اةحوا   م اةذ اظج أو  مف  بدويد! ةغتم واضحأ  سهيأ  سيسأ   تد  أأ  ح ي ي أ  إاومف أ   و انسي أ   نيفأ   

نم  م اّلتاا ج صو جنا كم يتآةفف  ِّها اة تيأ م.   نقيأأ  م  ّلقائجها  و تجد 

أكتُب ود  تِّأ  واةاتارُأ وقدّ حاتأ  حياتي أ  وال أ ا جم راةأا ئج واةأا ئأ واةمَّقيبج نهائيَّا  أ قاحف اةاتارأ  أكتُب 
 أخمى  تستطيُم أن تقا سف اةاتارأف.  حب ا  وإغفا  ووشأا  راةاتارأج  ألن ها  تِّتم األقوى  م اةحيامج وال يوتُد  تِّأ  

ْبُت  ج  وقد تد   ف أ  كبيمم  و تد  جأأ   د نونج أيَّأج ووائق اّلداوي أ ةحاأ والنمج اةق ص  توةُد نصوصم وقصصم رحم 
ها   وي  نذا األ مج وي   دى وأون   د اةزَّ دج  ألن  اة بدعف وييهج أن يكونف تمفئا  وفكتُب  شاومفُه ك ا يحسُّ

 أ اا فُه ووتهاظج نامجهج ك ا يمى نو وةيس ك ا يمى اآلخم  وقد وتْدُظ  م تجمبتم رِّدف قماحتها قماحم  وفتمتمُ 
تحيييي أ نأدي أ أنَّ نقاكف اةاثيم  د قصصم نم أ اا   رسيطأ  ااني أ طمففأ  وند م  د كتاّلتها نو أن قم 

أج "اةاما يتأ واةأق ب"  ح  يُث اقتقصف واةدّ ود حق   وحأيأأ احدى كمففاتاتم  أحبْبُت اةفاممف وكتبُتها ك ا  م قص 
أ اة   ُل نذه اةأص  ةها حبال  ةغق تجهج  وإذ ّلم أ سُكُه راةجممج اة شهون  وإذ ّلم أيضا  أحو ج وتدةفها  مف قق باتجهج وحوَّ

أ أندنُش كيفف استطُِّْت أن أ  ااني أ طمففأ  م غايأج اةِّذوبأج  حت   أن قم وقد ا أقمأ نذه اةأص  أةتأطف  قص 
أ تد  أْت  د تونُّجاظج   أ  ألنَّ اةحدثف كواقم  حصل ةاد نقاك تد  أاظ  م حيثياظ اةأص  ُةها اة  قص  اةفامم وأحو ج
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ّلوح اةخيال! ونقاك قصص أخمى أ اا نا رسيطأ ووانيأ وةاد طمفأأ تقاوةم ةيأصأ وسمننا وبقائها وحبكتها   
 ْسُت إخصي تم األنّلي أ ونذه اةط اقأ  م غزا م انتاتم   يها حم ي أ وبماوأ  م كيفيأ كتاّلتها  ووقد ا ن 

وكتاراتم  وتْدُظ أن قم كإنسان  م اةحيام قاص وحكواتم وأويُش اةحيامف كأاص   أي أ  امم رسيطأ واّلمم  م  
أ  ااني أ أ قاح اةد  نإاظ  وةدّ إغف كبيم  م تحوفلج رِّض   ةها اة  قص  تيساظ اة سا مم سموان  ا أحو 

حكاياظ  ااني أ  سي جيأ خالل ةأائم  م األصدقاح واألنل  ووقد ا أسمُن اةحكايأ يأهأهونف واةيا      اة واقف اة 
حكج وال أستطيُم استا الف اةحكايأ واة تم غاةبا   ا تاوُن  امم رسيطأ   اة  ن تأ  أن قم أنخمُط  ِّهم  م اةض 

وح اةجا حأ نحوج اةفاانأ واةط ما أ ةاق جم أوطيها طاقأ حكائي أ  ااني أ  ستساغأ  وقد و ْ ُت راةحأي أأ نذه اةمُّ
منج  د و  م اةم احل  حيُث كان ي تاُز واةدّ  ْيُت قد تم وإغفم  م اةس  واةِّفوف أ  د واةدّ اةم احل  واست دَّ

يأ  رفااناته ووفوف ته  وو  جم رأد اتجهج اةمَّائِّأ  م سمنج اةأصصج اة يح ي أ اةطَّوفيأ   تقا فْت وقدّ طاقأ اة خي  
 قُذ اةطُّفوةأ  وةدّ وانم ال ي كد أن تتزوزعف أّلدا  ونم أن قم كي  ا أسيُم  شوا ا   م غارأ  أو أسا ُم  م قطا    
أو طائمم أو راخمم أو أي أ وسييأ نأل أخمى  سموانف  ا يجقح ّلم اةخيال وأسمُن وبم  خياةم قصصا  و صوال   

ةم وأنا  م  حيأ  وكم يؤة قم أن ُه ال يوتُد تهاز  ِّي د   كد   د  واياظ وأحيانا  أكتُب  وايأ  كا يأ وبم خيا
ُةُه اة  نصوص  اّلداوي أ حيُث تتد َُّق اة خي يأ رسمنج  أن يقألف  ا كقُت أتخي ُيُه وأسمُنُه  م خياةم اة  اةو قج وأحو ج

ُننم وبم تد ُّأاظج ّلوحج  راة ئأ    ا يماو  10أحداث  قصصي أ و وائي أ ال ي كُد  م اةحاةأج اةطبيِّي أ أْن أكتبف 
ُم   اةخيال  وأستطيُم اةأولف أن قم ةم أكتْب حتَّ  اآلن االَّ نسبأ قيييأ    ا تال  م  خياةم  ألن  اةيُّغأف ال تتَّسج
ةتد  أاظج اةخيالج وغيم قان م نهائي ا  أْن تستووبف  ا يقبُِّث  د اةخيالج أ قاحف تد  أاتجهج وبمف اةاتارأ  ألن قم وقد ا  

ُب أتُدنم غيم قان  وي  تمت أج تد  أاظج خياةم ألنَّ اةخيالف أوسم وأكبم وأو ق وأ ق  ركثيم   َّا نيتأُطُه  أكت
 د اةخيالج  وففوتقم  ئاظ اة شاند اة قبِّثأ  د اةخيال ةحااظ اةاتارأ ا ّلداوي أ وأحاول قصا ى تهدّ أن  

نم ك ا   ُد  ةهذا  اونف قْيُت آنفا   حبذا ةو استطاعف ا نساُن أن يختمعف تهازا  ييتأُط  أة يمف وأةتأطف  ا  اتقم  ال أت كَّ
نيا كم أكتبف نذا االنبِّاث اةحي م  ألن ُه يكفم    ا يماوُنُه و ا يتخي ُيُه اة مح  ةاْقُت أسِّدف انسان  وي  وتهج اةدُّ

 ةاتارأج  ئاظ اةاتب وذةكف رحسبج تد  أاظج انبِّاثج اةخيال ةدى كل  بدع!    

إا م اة  ضمو مج كتارأ اة شاوم ر صداقي أ واةيأ وإالَّ  اةاتارُأ تِّتبُم  ضفاضأ  وةهذا أكتُب قصصم أونُّ ا 
نم حت   وةو كانت اةغايأ أو اةهدف   ر شاوم  ح ي ي أ و يأأ وصانقأ  وتتض  ُد قصصم أ اا ا  وغاياظ  تِّد ج

الم واةحب ج واةفمحج واةتَّفاؤلج واةوئام ّليد  نو  تِّأ اةاتارأ واةأماحم  اضا أ  اة  أن قم أتقُح نحوف  ضاحاظج ا ةسَّ
الم واةحب ج واةفمحج واةطفوةأج واة مأمج واةتَّقوفمج واةحم جف أج  اةبشمج   أغيُب  ؤاّ ا ّلداوي أ تصبُّ  م  ضاحاظ اةسَّ

وكل  ا أكتُبُه يقبُم  د  واةِّداةأج واة ساوامج واةطبيِّأج واةاونج واة وظج واةحيامج واةِّ مج واةزَّ دج واةفد ج وا ّلداعج  
أ "استقفا   نأاذج  أو اقم  و  كد أن أكتبف ود أرسطج أ م   م اةحيامج اة  أ ق  إمح   م اةحيامج  ك ا  م قص 
ْت اة واضيم  صحيح أنَّ اة واضيمف ةها أن  يتها وةاد   ُن اةأي أ ا ّلداوي أ وةيسف قط أ"  ألنَّ اةاتارأف نم اة تم تحد ج

ي أ   وةدّ  يل إديد اة  كتارأج اةق صوص اةفااني أ واة مجحأ  اة  ن تأ أن قم   طمفأأ كتاّلتها نم األكثم أن  ج
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ُدنا  وكذةك األ م  مج تفاويم  م اةحدثج واةحاةأج اةَّتم أتس ج حك أ قاحف كتاّلتها  ةشدَّ أصُل أحيانا  اة  ن تأج اةض 
أ  أة ي أ  مفمم وأصُل  م رِّضج األحيانج اة    ي ا يتِّي ُق راةحزنج   أكتُب نصوصم اةحزفقأ اةقَّارِّأ  د حاة

 محيأج اةبكاحج خاللف اةِّ يي أ ا ّلداوي أ وتتماكُم اة حا م حول حاسوبم  وقد أ سْكُت أكثمف  د  م م ركل ج وفوف تم  
ْ ُظ نفسم وأنا  م أوجج ركائم وانغ اسم  م اةاتارأ وال أويُم كيفف خا منم أن أصو ج ف نفسم    وباييم وصوَّ

و   أتُد نفسم  م حاةأ أة ي أ ال ي كد تمت تها راةاتارأ  ألنَّ  وأن ا  م نذه اةحاةأج  ووقد ا أووُن اة  اةصُّ
و ف أكثمف تِّبيما     ا كتبُتُه وةاد اةاتارأ أيضا  كانفْت  قصهمم  مف حاةتم األنيقي أ  ونكذا توةُد اةأصصف   اةصُّ

حأ  وةو ةم توةد اةاتارأ واةأصص  د أو اقج اة شاومج   واةقُّصوصف  د أو اقج  شاوّم  حزفقأ  كانت أم  مج 
ستاوُن اةاتارُأ  فتِّيأ وال يتفاوُل  ِّها اةأا ُئ   بَّ ا تاوُن ت ييأ  م صياغتها ةاق ها  د نونج  وح  وتفتأُم 

ل! ووقد ا أتدُ  م ال  اة  ا نسياّلي أ  ونقا أونُّ أْن أإيمف اة  أنَّقم أكتُب ةقفسم أوال  وأنا قا ئم األوَّ  نص ج
نم و ز قتها   نم؟! وكم  د اةأصص كتْبُتها وةم تستهوج يستهوفقم  أتساحُل  كيف سيستهّو اةأا ئ اذا ةم يستهوج
نونف أْن يم شف ةم تفد! ونكذا كْقُت حمفصا  وي  أْن توةدف نصوصم  د  شاوّم اةِّ يأأ   د  قِّطفاظج  

ل اة قساا  مف ّلهجأج األ اا ج اة تم أنسُجها  ونائ ا  أ انم تجا بم وتجي جياظج أ ااّ  اة قبِّثأ  د تد ُّأاظج اةخيا
هم ج    ُِّم نو  حيُق اةيُّغأ وصفوُم وسيجها اةش  ِّمج حت    وقد ا أنسُج قصصم. اةش   جق حا  نحوف اإماقاظج ونجج اةش 

ِّمج اةأصصم  وفوتد ّليد  ِّمف أ أو اةش ج أج اةش  ها  م سياقج اةأص  ن  تم  ونقاكف رِّض قصصم   كد أْن أن تف
نذا اة جي د رِّض  ا أطيْأُت وييها قصصا  ةاق ها حأيأأ األ م نم  قسارأ نحوف اةقُّصوص األنّلي أ اة تم 
منج  يها  مَّ تِّوُن  أ وحبكتها وتتوا ى أحيانا   سا اظ خيوط اةسَّ أ  ةاق ها تفتأُم ةونجج اةأص  تقحْت نحو أةقج اةأص 

ديد ةهكذا نصوص خيوطها تاهُم راستحياح   هم أقما  د اةق ص   أ  ةادَّ حب م اةشَّ األنّلم  قه اة  اةأص 
أ أو اةاتارأ نو ا ّلداع واة تِّأ واةتَّجي جياظ   ن ِّقم أن أن تها  م  ضاحاظ نذه اةأصص  ألنَّ ند م  د اةأص 
 أد وتْدُظ  تِّأ  وتد  أاظ إانأأ و نيفأ  م رِّضج اةق صوص  هم تتِّانُق رصيغأ   ا  مف وواةمج اةأصص   

مف ةيأا ئ    ةهذا ل واألخيم  د اةأصص واةاتارأ نو  اذا   كد أن نأد  أن تتها وأنا  متاح اةبال ألنَّ اةهدفف األوَّ
أ ركل ج نق أج   قا وكتاراتجقا وفستفيُد  قها رطمفأأ  أو رأخمى؟ نذا نو اة هم وةيس اةأص  كم يت تَّم ّلقصوصج

أ أو أّ وقصم  د وقاصمج األتقاسج  وقاصمنا   أنا ركل ج رساطأ ال أقيُق وقد ا أخيخُل رِّضف   وقاصمج اةأص 
أ   األنّلي أ وقد ا يقبِّث اةقَّص  د خاللج تجي جياظ  إانأأ  هوف اة همُّ وقدّ  أكثم  د اةتَّأي دج رِّقاصم اةأص 

ا  واني ا  وففتأُم اة  ونجج اةتَّد ُّ  ُم راةت اةم نصَّ قج ا ّلداوم  وغيمنا  د اةأيون اة تم تحدُّ  د ا كاني اظ اةااتب وفأد ج
 اةمَّصيد! 

ها رِّضا . و م نذه اةأصصج  ي أ و ائدم تداخل األتقاس األنّليأ  مف رِّضج وقد أإا ف رُِّض اةقُّأ انج اة  أن  ج
وائم أحيانا    من اةم  اةخ سيد  سيجُد اةأا ئ واةأا ئأ قصصا  قد تجقُح نحو  ضاحاظ اةقَّص  األنّلم أحيانا  واةسَّ

أ نم  صل  د و ل   و  أ  أخمى  و ب  ا يشُِّم وكأن  اةأص  ائم  أو تد  أاظ  إِّمف أ  م رِّضج  ضاحاظج اةأص 
ك ا سيجُد أيضا  قصصا  طمففأ و ااني أ واتت اوي أ ووشأي أ و و انسي أ وحقيقي أ واةِّديد  د األ اا  اة تم 
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أ قصيمم   مف ةألحب أج اةأم اح واةأا ئاظ خ سيدف قص  حبكُتها  م  ضاحاظج نذه اةأصص  وند م  د كل ج نذا أْن أقد ج
دا  م   ت ها وبقائجها و ضاحاتها  آ ال  أن يست تمف اةأا ئ وتس تمف اةأا ئأ رأماحتجها  وفجج قو وأ وغقي أ ر واضيِّج

  ضاحاتجها كل  ا نو تديد و فيد و  تم.  

" ركل ج تقونجها وخماّلجها ون ا جنا    ُم تجمبأ  قصصي أ ود "أناج اةحماج  م تجمبتم اةأان أ  اة جي د اةث انم  سأقد ج
المف ركل ج  ما ئهج و  م اظج أتقحتجهج   سي جطا  قي م وي  أسبااج  و أا المج"  م اةبالنج اة تم تقشُد اةسَّ  بتجهج ّلر "أناج اةس 

مق  و ستوحيا  قصصم اةأان أ  د أنيدج  ا نماُه وفماُه اةج يم  كم   انحسا ج وواةمج اةفمحج واةحب ج  م ننيا اةشَّ
المج واةجا حأ نحوف احاللج أ يطف اةي جثامف ود آ ا ج اةحمواج  اةوخي أ  وأنشمف  ؤاّ اة بمو أ  م اخضما ج اةسَّ

مقج و م سائمج أنحاحج اة ِّ و م!    الم  م  بوعج اةشَّ  اةسَّ
   

 2018.  10.  18ستوكهولم: 
 

وح(  مع قصص صبري يوسف )احتراق حاّفات الرُّ

          
 األب يوسف سعيد الّشاعرتعليق         دعيرسمت  هذا القلب على أّنه األب يوسف س             

 

 ووبفمف ن وا أحال ه.   نيمفك  حا ال  خمفم سواقيها  وسأسأاظ إواطئها اةهانئأ  م أذنيهون عف صبّم يوسف  
 وكأن ه ون وها .. وكأن ه ةم يون وها.

ِّأ  د اةزَّ د..  أخوذا    سحو ا   رم   رها. كرانف  رسرحرو ا  راة كان   تأ  جصا   وشأ  تأط ج تأقيرمف  رم  رواكربج غريرو ج
سب راحا   انما   م رحيماظ  د  ضاحاظ  ةم تقتهج رِّد. أزق تها أوسم  د إهأأج إموقج اةشَّ س.  ّلرهرجرأ األ ض. 

 وةسِّتها اةقُّو اني أ أكثم ات ساوا   د  تحأ  م صد  نا ج األحالم.

كأن ه ةم يسا م .. وكرأن ره قرد قرطم  الييد األ يال  م  مكباظ  أإبه رصحون طائمم  تيفُّ ّلذ اويها وي   
 خاصمم اةز  د اة تاوَّ   رم أور راقجرهج. 
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كران نقاكف  حتضقا  خاصمتفم اةحقان اة تد  ق  د أإواق أ  ه .. كأن ها نم اةوقت وكأن ها  د اةوقتج وي   
اوأ  و  قتحامف ركل ج  أ قامج اةسَّ قيد. كانف  شدونا   رم وربرثي أ   يمفُد االج هو ج واةس ج ذّلذراظ  نقيأأ   وقف أ قامج األي امج واةشُّ

. وفمفُد اال تباطف ركل ج نيوساظج اةِّشقج  م سفماظ  ال  تقانيأ نحوف تبال   جهوةأ.  إمح 

 كأن ُه كانف نقاكف   وكأن ه ةم يُكْد نقاكف  ..
باحج قد ا تدى  كرانف ترسرُدُه قر لف اةر   وح  وراقيأ  ونفُسُه اة  وضالظ  واقتقاصاظ  نائجأ. كأن ُه  م اةصَّ د ترحروَّ

زو نّ  و م اة ساحج حبفكف  د أوشااج اةفمحج خي أ   د  آةيلف  تدة جيأ  د حي اظج أ داحج   ق يصف اةبحمج اةال 
. وةاق   ُه كانف  م كل  نذا اال تباط واال تحال ..  اةسَّ احج .. قاطِّا   الييدف األ يالج وي  رساط  سحّم

واالنشطا اظ اةق دي أ  الزال  م نيمفك  والزال يرِّرانرُق وترقرتفم أ  رجهج  يتمُع حييبف اةم ح أ  د ّلؤبّؤ أّليه .. 
ُب ز همفمف أإواقجهج وفسا ُم اة  اةالَّ جهول.   وفغمُف كأساظج اةحقيدج  د أ داحج أ  ه  يأص ج

 يرارهرماف  وحرفُه ّلتيا اظج إموقج كهمبائي اظ اةقُّجومج  تجدُه واقفا   م زقاق  ضي ق   د أزق أ نيمفك. وة  ا حراولف أن  

هج  يجتمُّ حزنفُه األّلدّ وفردحرمُج كرمم  رد ن رِّرأ  حربرير  ّلرأحزانج أّليهج  وإهأأ    زوتأ  رحقانج أ  هج ..  هموال  ّلموحج
.نحوف سواق   ستِّ مم  د أسمااج  ماإاظ    آتيأ   د  قِّطفاظج اةجبالج

ُد  د   أ  كانْت قصُصُه  متوفأ  ّليقاّليمف حقانج أإواقجهج  وحزن يتفص  صبّم يوسف ةم يرارترْب قصصا  أو قص 
ةفْت  ُ  ن ووا  صا يأ  ساقطأ كقأاط  نتونأ  وي  ُطْمسج يماوتجهج  وةِّي ها قد تحوَّ أو اقج إرهرأرترجهج ..  ما ا  كانف يصو ج

أ     أساوفأ   م  حاتم ويقم  أ  هج .. واةحزُن وقدف أّليهج آخُم تأييِّاظ اةمَّوشأ  م صد ج أّليهج.  اة  قصَّ

 .  وكأن ُه ةم يُكْد نقاكف ..  .كأن ُه كانف نقاكف

ا    زْتهف يرخرمُج ) صبّم يوسف (  رد ّلراحراظ حزنه اة  خا جج أسوا ج اة ديقأ "نيمفك"  يحي ُق  م أ ض  طم 
ِّفْت وييهج سفيقُأ نوح .. و  م فْت اة الئاأ راّلم  سحمف أ نرمف أ حرول تبل  تسك    وحوطْتها رأصراّلرمج اآلكرام اةرد 

  وقفُه ح ا ُتُه اةقَّاصِّأ اةجقاحيد و د كو مج سفيقتجهج  م  غماُرُه  م ونان  سحيأأ  وةم يُِّْد .

ا اةصَّ ُت سريربرأ  صبّم يوسف أسريمف خريراالترجهج وا نراصراترجهج وأحال جهج اة تون ج  وق  يدوُ   م أزق أ  صقِّفهف أ راةشَّ
ف أ اة  أو اقجها.  هواج  حا يأ  وطشف اةبم  ُه ت مُح  م تيك اةسُّ  و ش  وييها كآرأ   د ةيل  ّلهيم  .. وتمكف أ ماسف

د اةجباّلمم .. وتفِّاة  صوُظ حا سف اة ديقأج  يبحُث ود قب ماظ  ناتمف  ْظ  نرقراكف  م  رديرقرأج نيمفك  ُطمجح  ججف
فيفأ واةأصيدُم اةبتول.  ا ئأ واةأصص اةشَّ فيي أ  حيُث اة ياُه اةد   نحوف اة ياهج اة سحوبأ قهما  نحوف اة قحد اظج اةسُّ

! ..  اتاّلُتكف تغدُق وي  قيوبجقا وزاح  وسيوانا  .  اكتْب يا صبّم
                                                                                                                                                          

 د. األب يوسف سعيد 
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تين أخَريينتي حملت عنوان المجموعة األولى إليكم القّصة الّ    وقصَّ
 :رنين جرس المدرسة، واستمرارية القهقهات الّصاخبة(احتراق حاّفات الّروح، )

وحاحتراق حاّفات   الرُّ
 

ْقُت  يهم واحدا  .. واحدا   أطفاال  وإبارا  وإيوخا   وأ َّا اةق جساح   ا كقُت أستطيُم ا  ِّانف  يهدَّ ألنَّهدَّ   ت َِّّ
ةدف اة  كتيأ   د األنيد.   تحوَّ

يماوننم يومف اةوناع. توغَّلف أةُم اةفماقج  م  سا اظج تيدّ .. نذا اةأيم اة تواضم ال يستطيُم أن يِّب جمف و َّا كان  
وه ا   شهد  ةه   ْفد وأنا أون ج َّّ اةِّجوزف وونقم ال أستطيُم أْن أنسانا أّلدا  ..  شهُد واةد ُ  األحب أ ونم يون ج صوف
والقأ رأرجدياظج اة وظج قبلف األوان.. آنذاك إِّْمُظ أنَّ حا  اظ  وحم تحتمُق ّلقا    يتهبأ  تتصاوُد أةسقتها  

 ا اةأيب اة ذّ تبمو فْت  يه خالصأ  ما اظج اةحيام. د  سا اظج قيبم .. نذ 

ُق نفسم أّلدا  أنَّقم  مْ ُظ ّلتيكف اةيَّحااظج اةمَّنيبأ .. وبْمُظ ضبارا  كثيفا    مَّ  حَّبف ّلم سماا  ّلال نهايأ   ال أصد ج
مانيُب اة اي أ اّلتيِّ . اةسَّ وقج نفْت  شاوّم رأةوان  ّلقفسجي أ  ض َّخأ رِّبيمج اةشَّ تقم وةم أُوْد أ ي جُز  .. وتيوَّ

ْت   َّّ اةحزفقفيد   بكف مااج اةَّذّ كقُت أسبُح  يه ّلدون  جاذيف .. واةم جفاح اةِّاتيأ ةط فْت خدَّ أرجدياظج اةسَّ
وّ   د تقونج اةِّاصفأ!   وصا يُم اةدُّ

ي جأأ. إجمُم اةتُّوظ اةابيمم تقهُض أ ا  وُق اة  أزقَّتم اةضَّ م وأ انا رر  غم اة سا اظ وبفْمُظ اةبحا ف ..  وأكيقم اةشَّ
ناةيُز اة ِّت أ اةطَّوفيأ وصمفْظ  حيأم   رر تقحقم  ِّيقأ  اةحدان   تغضُب )نتيتم(  مت جيأ  تمتييأف اةمَّحيل .. اةدَّ
هماظ اة  تِّأ اةَّتم كقُت  ُم اةسَّ باح .. وكم أتذكَّ دان  وفجدُّ تقونم اة  نج أج اةصَّ وق َّطتقم اةغمبأ  واف اةحج

 أحب ائم وي  ضوحج اةقُّجوم  ونواُح ّليدتم اةِّييل كانف يبيسُم تماحاتقا! أقضيها  مف 

ُم اةيَّحاأ اة تم  توُظ أ  جم   شانُد اةوناع تتماقُص أ ا م اآلن وأنا  حاصم  وسط أخطبوط اةغمبأ. أتذكَّ
ْبُت  قها رأيب  ُ د   قائال :  قم ُقبفْيلف وناوم األخيم. اقتمف  وطيْبُت  قها أْن تسا حف

( ةم وسا حيقم وانوفم ةم راةتَّو يق .. نا أنذا  احل  خيفف اةبحا . كانت أ  م غائصأ   أ   توكج يا أ َّاه )اغفّم
نيا.  ا كانت تستطيم أن تحم جكف إفتيها  كان وتهها إاحبا  ةيغايأ   جأم  ا تجففْت إفتانا رسموأ    رأحزانج اةدُّ

نيا  وي  سي احج وتهها وإفتيها. اقتمْبُت  قها واحتضُقتها .. قصيمم  مَّ توقَّفتا ود اةحمكأ. كان ا ز قاُق را
وحج واةأيبج اة  األّلد. قبَّْيُت يديها   ها نقاك  ِّيَّأأ ّليد  قايا اةمُّ يفها  م قيبم و وحم وأتمكف أْحبفْبُت آنذاك أن ُأْنخج

ةفْت أ  جم أن تأب جيقم ةا ْم أن تفتحف  انا. اة ِّموقتفيد وويقاّ زائغتان تهطالن رغزا م  واضحأ. حاوف قَّها ةم تستفطج
لف تسدنا اة  )كتيأ  يارسأ( وتفَّ  فأها. آنذاك إِّْمُظ رضآةأ حج م  وبضآةأج   م  م إفتيها وتحوَّ تج َّدف اةدَّ

 األندافج اة مسو أج  م ذنقم أ امف اة وقف اة ذّ أنا  يه!
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 طوفال  ركل  أ و تها اةحانيأ  ) ال أ أ باع(  كانت  غبتم اةوحيدم  م تيك اةيَّحاأ أْن تأب جيفقم وتِّانأفقم وقاقا  
قان  م ال إمح.   قيد. ويقانا تاحاتان تحد ج نا اة ذّ كانف يقوُح تحتف خمففج اةس ج ن ها كان  تج  جدا   م تسدج

 كانت تشمُا  ما مف اةوناعج رشمانأ. 

ْت أْن تسأطف وي  األ ضج ةوال أنَّ أ  خم وأختم تيأَّفانا وي  اةفو !و ي ا كانت تسبُح  م وذاراظج اةفماق أوإكف

ُِّْت خد ّ وي  إفتيها اةيارستفيد وقيُت ةها:    ووُد ا نطالق وتونيم أزقَّتم قد حان وأ  م ةم تأب جْيقم رِّد  وضف
 أ  اه أ توكج أْن تأب جييقم قبيأف اةوناعج األخيمم. كانفْت ت ُِّد اةقَّامف اةمَّ وةم تقطْق ركي أ.  

ُق أنَّ  ي ُوها )اة  األّلد( ّلهذه اةبساطأ. كانت تبكم ركاح   م ا . األةُم اة ذّ توغَّلف  ا كانت تصد ج ذمف كبدنا سيون 
ْيُت آلةهأج اةحب ج واةمَّح أج أْن تبِّثف    م إماييقم   م تيكف اةيَّحااظ  تِّجُز كل  اةيُّغاظ ود ا  صاحج وقه. توسَّ

ْت إفتانا   أْيُت ةها:  اةحيامف واةحمكأف  م إفتيها .. ووضُِّْت  احأف يدّ وي   غ .  جأم  اج تِّشف ا اةيارسج مجنج
 أ توكج قب جييقم يا أ َّاه! .. وبصِّوبأ  راةغأ اجستطاوفْت أْن تأب جيفقم قبيأ  يتي أ  واحدم!

ماخ. أحُد اة ا  م نامف اةيقا  شدونا  .. تصوَّ ف أنَّ ) كا  أ  (  ا قد وقفِّف  ْت اةجَّ يُم  د حوةم يغي جُفهم اةبكاح واةص 
 .. ت تمف قييال   مَّ تارمف  تِّث جما   م خطاه. 

. ويقاّ ح ماوان وحزفقتان. اجستأبيتقم اة مآم   وبفْمُظ  طبخم اة تواضم. إِّو   و يق راألةمج كانف يهي ُد ويم 
ُق أنَّ   رِّدف أْن غسْيُت وتهم اةبائس.. ةم أومْف نفسم .. كانف وتهم إاحبا  ةيغايأ اة  ن تأ   ا كقُت أصد ج

أ اُه  م اة مآمج نو وتهم. كانت ويقاّ تيخ جصان  ما مف اةفماقج وتهطالنج نونف استئذانج اةغيومج. ا تجففْت    ا
ْمُظ أحب ائم اة ذيد   يداّ وازنانف قيبم خفأانا   وكأنَّ وحشا   فتمسا  كان يطا ُننم. غسْيُت وتهم  انيأ  .. تذكَّ

ا  وقد ا وقمف رصّم وي   كانوا يمتانونف ّليتم. تي َّْسُت ّلم انّ  مَّ   . تأةَّْ ُت تد  تحُتُه وإمْبُت قييال   د اة احج
. احدانا كانت  كسو م  د   أنوفأ  قدي أ أل  م .. وبجانبج األنوفأ كان يوتُد قييل   د اةيَّبدج و الُث ّليضاظ 

 خاصمتجها  وةاق م وضُِّتها ّلهدوح   م اةزَّاوفأج اةِّييا  د اةبم ان.

مف نحّو  مَّ حضققم ركل ج وفوفَّته  نطيفْت ويقاّ ن ووا  غيم  أحُد اة ون ويدف كانف   يماقُبقم نون ا قصد   قه  تأدَّ
وح!   مئي أ  كانت تخمُّ نحوف اةأيبج  باإمم  وتصبُّ أخيما  وقدف إواطئج اةمُّ

َّّ  أ ُم كيفف وبمُظ غم أف واةد ُم اةِّقاقاظج اةطُّوفيأ  أتذكَّ .  اآلن! ..  د خيفج اةبحا   أتذكَّ رحُث ود  قديل 
ْ ُت نحوُه وحضقُته   . تأدَّ ُه أكثمف  د   انيأج وأون   د اةزَّ د  يصمُخ وفبكم كاألطفالج كانف واةدّ اة ذّ خي فف و احف

 رحقان  و يق   ازنانف صماخا  وأنيقا  .. قْيُت ةه ة اذا كل  نذا اةبكاح؟ 

وح( ..  مَّ قيُت ةه: ّلي  ستماهُ.أتاّلقم: سأ وُظ وةد أ اهُ  مَّم  أخمى!  يفْت  م ظاللج اةمُّ ِّْمفمم حا قأ توغَّ  )ُقشف
 أتاّلقم راصما : ال .. سوفف أ وُظ وةْد أ اهُ  مَّم   انيأ. 
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 .   أيُت ةه: نا أنذا ّليدف يديكف
:  ا إأنم ركف طاة ا ونَّوقم وةدّ وأنا  م خمففج اةِّ مج األخيم.. تمكقم نقا أتتمُّ ن و م وته م  أالف

 ّلوتهج اةحائط!

ْمُظ أنَّ نا ا   يتهبأ تشتُِّل تحتف أقدا م وقد ا س ِّته يأول: )تمكقم نقا أتتمُّ ن و م وتهم ّلوتهج   إِّف
ْوكف رِّد يا أّلتاه .. وناأنذا أ ا كف و ..  اةحائط!( ..  مَّ قيُت ةه رحمقأ  اّلقكف ةم يون ج

ذّ كقُت أنّلل جُُ.. وكم ح يُتُه وي  كتفم  م  واسمج  قاطِّقم ونو يبكم ر ما م  قائال : قبلف قييل  حلف اّلقم اة  
اةحصانج األخيمم .. وأنخيُتُه اة دا سف .. ووقد ا أصبحف إارَّا  قمَّ ف أن يمحلف رِّيدا  وق م ..  حلف وتمكقم  ي تا   

 ّليدف األحياح! 

ُه أةمف اةفماقج وتصوَّ نم  آه  .. آه  .. آه! استوطقفْت أحزاُن اةِّاةمج  م قيبم   ا كانف واةدّ يِّمُف أن م اّل  قُه. ةأد ذرحف
.  ا كانف قان ا  وي  استيِّااج تيكف اةيَّحااظج اةأاسيأ اةَّتم حمقفْت إيخوخته  اةباقيأ. أقسْ ُت ةُه   أحدف اة ون ويدف
ْققم   وكانف يبكم وفأول اّلقم  اح   ش   قُذ ةحااظ .. صمْخُت ّلدونج ووم  وأنا أركم )  أن م اّلقه  يم يصد ج

ررررراّلرررررررررررررررا! ( أفنسيتفقم  و ا ؟! .. وأفيأافْت صمختم غيبوبفُتُه اة قسارأ  م واةمج األةمج ..  مَّ  جأم  حضقفقم ونو  ّلرر
ُن: أإكُم  ئأ .. كانفْت ن وُوُه تقساُا رغزا م  ونو يمن ج يأهأُه نونف أن يكونف ةديهج استِّدان  ةهذهج اةأهأهاظج اة فاتج

! هللا أن م  أيُتكف    م م  أخمى وأنا حم 

اة ون وون كانوا  ايزاةونف  ي ي يدف حوةم. واةدتم كانت  مت يأ ّليدف أحضانج أختم وأخم. كانْت تادُّ أنَّ 
أخم اة ذّ أخذف نوّ   م احتضانجها نو أنا! .. اقتمْبُت  قها وواةدّ  ايزال يِّانأقم  مَّ حضْقُت واةدتم وواةدّ 

ُه فا   ت ا ا . أحُد اة ون ويدف اةتأطف صو م   مك زا  وي  غزا مج اةدُّ وع. كانْت أ  م تضحُك  سوفأ  وأصبْحُت  م وسطج
مج األةمج .. وواةدّ كانف يزناُن صماخا .    د إد 

ويدف أْن يأومف ّلدوّ  حفاظا  وي  اجست ما فأج ا حتضانج ..  اج ت   أحدنم ّليدف أحضانجُه فا   طيْبُت  د أحدج اة ون ج
 رحم   د اةدُّ وع.ون ا غائصانج  م 

ْوُت كلَّ األحب أ اة ذيد   ا ج .. وونَّ يفْيُت  د ّليقجُه فا رحزن  و يق وأةأْيُت نامم  وناوي أ وييه ا ووي  ساحأج اةدَّ اجنسف
أُت إهيأا  و يأا  .. وأ ِّْقُت  هج يُد األح ُم اةيَّزُج كانف  كتاَّا  حولف  قرزةم. إف تي ي وا  حوةم واحدا  .. واحدا . اةط ج
يدج اةَّتم  ا أتقم  يث قمن  د اةزَّ ان! .. انحقيُت  تقاوال  حفقأ   قُه  مَّ وضُِّتُه وي  صدّ    اةقَّامف رأكوامج اةط ج

 .. آنذاك وقم رصّم وي  صف   طوفل  د األطفالج  م و مج اةزُّنو  .. 

نم اةحزفقأ .. وبدأُظ أقب جُيهم ..  وقْفُت أناُم اة  ويونجُهم اةبمفئأ. كانْت ن وُوهم تقه ُم كاةهةئج وي  خدونج
وأقب جُيهم .. وكانوا يحتاةونف ويمَّ وفصطف ون راةت قاواج  م اظ  و مَّاظ .. ووقد ا اجستد ْكُت اجصطفا هم اة تقاوا  

 سأْةُت أحدنم: 
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 أظدُّ قبَّْيُتكف  قُذ قييل  أفةيسف كذةك؟!

: ّلي   قبَّْيتفقم.  نامف اةمَّ وويقاُه تي ِّانج ّلماحم  وحزنا   مَّ قالف

 وة اذا اجصطففْفتف  م م  أخمى؟ 

 ألن قم  بَّ ا ال أ اكف رِّدف اآلن .. ةهذا أ فُد أْن تأب جيفقم كثيما . 

ْمُظ أنَُّه  جَّمف أحزانف اةِّاةمج  م قيبم وإِّْمُظ أيضا  أنَّ إيئا   ا أكثمف  ما م    ِّف نافْمُظ اة  ويقيهج اةحزفقتيد وإف
قا تيتأم  وقف   د اةِّيأمج ّلدأف يختمُق س احف   حيأم .. تارُِّْت أقب جُل األطفالف .. ووقد ا كقُت أقب جُيُهم  كانت ن ووف

ُم تي دا  كيف كانوا يهج ونف وي  يدّ  نا  شك جيأ  خطوطا  وديدم تتسا ُع  قسارأ  نحوف أوقاقجقا .. وأتذكَّ خدونج
نا ةْم أإِّْم راةزَّ د  اجّلتيِّتقم غيبوبأ   اةي ق  وفز وونفها ُقبفال  .. آنذاكف إِّْمُظ أنَّ  أسم يدوُ  وفدو    وبِّدف

 خانأأ! ... 

ُؤوا يت ت ونف   اجنطيأفتج اةحا يأ  أنااُ  اة ون ويدف كانْت  شدونم  نحّو  ووقد ا غاّلفتج اةحا يأ ود األناا ج  ّلدف
قونف رحسمم  حا قأ  م اةفماغج اة ذّ خيَّفْتُه اةحا يأ!  وفحد ج

 
 1992الثَّاني )نوفمبر(  توكهولم: تشرين س

 صبري يوسف 
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 رنين جرس المدرسة
 صبري يوسف 

 
ديقة سوزان عليوان اعرة الصَّ  إهداء: إلى الشَّ

 
اةِّاُم اةفائت كقُت أ  ُم كأسف اة غتمبيد وأ قُص  ثلف زو با ّليدف أحضانج األحب أ  واةيوُم تتماقُص أ ا م ساواظ  

 اةبِّيد.اةوناع واةِّقاقاظ اةطَّوفيأ  م اة طا ج 

 ا كقُت أتوقَُّم أّلدا  نذه اةقَّتائج اة وتِّأ. غييُت  م تيدّ وقد ا وبمفْظ طائمتم اة سا اظ.  ا كانف سهال  
كانت أنااّ   شدونم  نحوف  ديقتم    ويم  وأنا أناُم  د اةقَّا ذم اة   ديقتم واةطَّائمم تأيُّقم اة  واةم   جهول!

  م توفج اةاَّالم. ووقد ا غااف تألةؤنا ود أنااّ  إِّْمُظ رحزن  و يق.  اة تألةئأ اة  أْن غاّلفتج اة ديقأُ 

. تي َّْسُت ذاتم وتأكَّْدُظ أن م    اوننم ةبمنأ   د اةزَّ دج   ي ا ةو تِّطَّلف  حمَُّك اةطَّائمم وأنا  م أتواحج اةسَّ احج
اواُظ ّلهدوح  ةسُت  م حيم .. أ سكُت قي ا  وةاد  يدّ اة متِّشأ  ا كانت تستطيُم أْن تخطَّ   كي أ  .. وت مُّ اةسَّ

  أيل. 

. كم كانت ّليضاح   جأم  وبفمفظ اةطَّائمم أتواح   ناْمُظ اة  األ ضج  اةغيوُم كانت تت اوُج  م أحضانج اةسَّ احج
صا يأ. يا اةهم! .. كم كان اجز قاُق اةسَّ احج  بهجا ! .. ناْمُظ اة  األسفلج   أيُت اةبحا ف اةواسِّأ  ت اُةها 
ْظ ةم اة دُن صغيمم  و بِّثمم  ّليدف أ اض   كثَّفأ  راالجخضما ج  واةطُّمُق كانت  إتَّتف تزحا   د ن و م  وتماحف

ا!    يِّأ  وطوفيأ   تقتهم  م و قج اةغاراظج واة موجج رشكل  حيزونم  خالَّ

ْمُظ اةطُّيو ف وحسدُتها ل  م م  أحي جُق واةيا   وقف اةغيومج. تذكَّ ْمُظ  أطِّا  نثمفا     كانفْت نذهج أو  وي  نذهج اةق جِّ أ. وتذكَّ
ُن نذا اة أطم:  ديأاظج  وبدأُظ أ ن ج  قصيما  كقُت قد كتبُتُه  م احدى  حالظ "ويد نيوا " رصحبأج األصدقاحج واةصَّ

نا اةِّصا يم / تِّانجُق / ز قأف اةسَّ اح ..!".  " وحدف

. أإا فظ اةسَّ  مونج ارِّأ صباحا . سأْةُت نفسم: نل واةدتم  نَّ تمُس ساوتم  أطِّقم  د ةذ مج اةشُّ اوأ اة  اةسَّ
 نائ أ اآلن أْم أن ها ستسهُم حت    وودج نبوطج اةطَّائمم؟! 

ْت   األ  هاُظ يح ْيدف ّليدف توانحهدَّ أوامف واطفأ وي  اج تدان كل  األز قأ. تم تقم األسئيأ صواف أزقَّتم  ونهضف
وكأن ها ةوحأ تشكييي أ  إِّْمُظ أنَّ ةوحأف اةِّ مج تقاغ فْت  يها  ذكمفاُظ  يث قمن  د اةزَّ د تتماقُص أ ا م 

ْظ نفو ا  غمفبا   م رِّضج اةجوانبج األخمى  و م و قج اةيَّوحأج كانت   األةواُن  م رِّضج اةجوانبج  وتقا مف
!  اةتَّقاقضاُظ اةيَّوني أ رانيأ  ةيِّيانج



1096 
 

فقج األخيمج   مَّ أخْذُظ غفوم   وبِّدف نطيفت األسئيأ ويم   همْبُت  قها  ةاق ها الحأتقم  استسي  ْ ُت ةها وقدف اةشَّ
 ةحااظ أيأاقم  د غفوتم نداح  يأوُل:

اةطَّائمُم ستهبُط رِّدف نقائق  يمت   بط األحز أ. ت تْ ُت .. اةهبوُط وي  أ ض  غمفبأ يوقُظ ا نسانف  د  
 غفوتجهج  وفِّيُد حساراته  د تديد.

هوُ   وُق اة  تيكف  .. و مَّظ اةشُّ واةيَّياةم اةحاةااظ  وكم  د اةحساراظج  ا كانت تخطُم وي  رال! وبيِّفقم اةشَّ
حا ى!  حطَّاُظ اةأطا اظج تيأَّفتقم  سْمُظ  تمن جحا  وإا نا   م أزق جأج اة دائد.  حا ى  أتل اة  تيكف اةصَّ اةصَّ

  مف  تيانهدَّ وقدف  فتمقج اةطُّمقاظج ووقدف  داخلج كقُت أناُم اة  اةخيفج  اةفتياُظ اةج يالظ كدَّ ي ا ْسدف اةفمحف 
. حاصمتقم   رأج  أو وال أ   د وال اظج اةمَّبيمج اةحدائق .. كانف اةِّقاُق يبدو أ ا م وكأن ُه تزح   د اةطَّبيِّأج اةخال 

يتها تانبا   ةم تتقحَّ  ظيَّْت  ِّي أأ  ّليد أتقحأج اةذَّاكمم.  أسئيأ وديدم  نحَّ

. أةأيُت نامم  وي  أةِّااج  قانتقم قد اّ  اة  احدى اةحدائق اةِّا  أ. كانت اةحديأُأ  زنانأ  راةو ونج واألطفالج
ُه وي    . وقمف رصّم وي  طفل   م اةخا سأج  د و مجهج تأمفبا . كانف ييُِّب  مف أ  جهج رفمح   نحمجف نفسف األطفالج

ْت أ ا م طفوةتم اةبائسأ  تماقصأ   وشبج اةحديأأج  قبَّيفتُه أ ُُّه رفمح  وحضقْتُه رحقان  أ و  م  و يق.  جأم  نهضف
أ امف ناظّم  وتداخلف اة شهدان   شهُد اةطُّفلج اة ا لج أ ا م ونو ييُِّب  مف أ  جهج ّلبهجأ   و شهُد اةطُّفلج اة أهو ج 

أ  جهج  وبدأُظ  اة ذّ كانف يغيم  م ناخيم! .. سْمُظ رغضب  رضمف خطواظ   مَّ  تُِّْت أ اقُب  مفحف اةطُّفلج  مف 
أسخُم  د أرجدياظج طفوةتم اةبائسأ. نذه األرجدياظ اةَّتم حمقفْت أتقحتقا أ قاحف اةاَّهيمم اةحا قأ  و مف نذا  
ْت أ ا م ذكمفاُظ اةطُّفوةأج رصو جنا   نم اة  أزقَّتم اةيتي أ اةَّتم تمومْوُت  يها. تماقصف حقيد  غمفب  كان يشدُّ

نأ ركل ج أةوانج اةفمحج  أاحج ن ِّأ  واحدم.  مَّ قفزف اة  ذنقم  شهد   د ز دج اةطُّفوةأج ال أنساه أّلدا   اة يو   واةبؤسج واةشَّ
واجستأمَّ  ركل ج تفاصييهج اة ؤة أ أ ا م. تي َّْسُت أخ صف قد م والحف ةم  م األ قج اةبِّيدج كيفف كقُت أنطُّ كأط    

ْت زتاتأ   كسو م   م راطدج  . ّلم ّ حا م اةأد يدج   انغمسف  قد م اةي ق   وبمفْظ سقتي تماظ   م ةح م اةطَّّم
في    مَّ ناْمُظ اة  حذاحج اةطُّفلج اةج يل  اة ذّ كانف  ايزاُل ييُِّب  مف أ  جهج  وأنا كقُت  اأزاُل  ْيُت إفتم اةسُّ وضَّ

 أتواصُل  مف أإيائم اة حتمقأ نقاك .. أإيائم اةأارِّأ  م اةمَّ ان!   

نا    مَّ  كم كْقُت أ غُب أْن أو ونف طفال  وأ ا سف طفوةتم رطمفأأ  أحبُّها أنا  واجزنانف اة شهُد اة ا ُل أ ا م تيوُّ
 . وحج  اجنه مفْظ  د ويقم ن ووا  غيم  مئي أ  كانت ن ووم تقساُا رغزا م  نحوف س اواظج اةمُّ

. إِّْمُظ   شيُت تا كا  اةطُّفلف ييُِّب  م أ  جهج  وبِّدف ةحااظ  وْدُظ أن اتم كم أةأم نامم    أخيمم  وي  اةط فلج
 رحزن  ألنَّقم ةم أتْدُه. و اوننم أن   ا  أيُتُه  قُذ قييل   ب  ا كانف  د ّلقاظج خياةم .. وال أظقُّقم كْقُت حاة ا . 

وا ُع اةطَّوفيُأ وقذ فْتقم  م اةزُّحامج. تِّْبُت  د اةزُّحامج وبدأُظ أرحُث ود   ْ ُظ خطاّ  ّليِّْتقم اةشَّ وبتثاقل  تمف
أ بِّأج تد ان  ووسانم  صغيمم  أسقُد وييها  أسم. آه  .. كم كقُت رحاتأ اة  نوم  و يق  يقسيقم ن ومف اةحيامج! 
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.. أيدف أنتج أي تها اةجد ان األ بِّأ  وأي تها اةوسانم؟ .. اجزنانف اةبحُم تالط ا   ت تْ ُت الوقا  نؤالح اة ذيد اجغتصبوا  
ُش  يها اةغمباُن  وأتبمونم أإيائم اةج ييأ وكسموا أةِّاّلم وأنخ يونم  م كهوف   اي أ  وسمانيبف قات أ تِّش ج

ف أ!  أْن أوبمف أنفاقا  ضي أأ  تؤ ُّها اةجمذاُن واةأطُط اةبم 

. توقَّْفُت قييال  و ألُظ  ئتم  د وبقج اةزُّنو . س ُِّْت صوظف خطواظ   اةزَّ يُم اة ذّ أطيأتُه حم كف و فأاظج اةزُّنو ج
تْفتُّ خيفم .. إهْأُت ذانال    تام  ت ييأ  وارأأ  راةِّطو ج  مَّْظ وي   أمبأ   ق م. اجّلتس فْت  ِّم   تثاقيأ   اجة

مم .. وأيأافْت  مَّ حقيقا  غمفبا  و قِّشا  اة    ّلتسا أ  وباجّلتسا تجها أخمتتقم  د أحال م اة تاس   جا فتها االج
ْمُظ األنث  اة أهو م نقاك خيفف ا ةبحا ج  وإِّْمُظ وكأن م أس ُم صوظف قهأهاظ صديأاتم  واةمج األنث  .. تذكَّ

ّ ج   وأصدقائم اةبِّيديد ..  جأم  وتْدُظ نفسم  م احدى اةحدائق.  تْحُت صدّ   ستقشأا   ائحأف اةِّشبج اةقَّد
ْمُظ  كاة أ  ناتفي أ   و  ْيُت تسدّ اة قهوكج وي  اةِّشبج   دحمتا  نفسم كاألطفالج  وةاق م سموانف  ا تذكَّ

أ ..  قهْضُت وأخمْتُت  د تيبم قصاصاظ   د اةو قج ون تما  صغيما   كثَّفا  راأل قامج. سْمُظ نحوف ناصيأج  نا   
ا عف   مَّْظ سيا م رسموأ   ائأأ وي   أمبأ   ق م  جدَّ تقونم.   ا عج اة تاخمج ةيحديأأج. و ي ا كْقُت أقطُم اةشَّ اةشَّ

اةخيفج .. إِّْمُظ رخيبأ   م نفسم. ا إا ُم كانْت ح ماح ..  أحدنم ةازفنم  شيما  ةإلإا مج .. ناْمُظ اة 
 ن ْسُت ةقفسم: 

مون كانف يأذُ قم أحيانا  نقا ونقاك   اانفتج   نتباهج اة  اإا اظج اة مو ج وحمكأج اة شامج .. وةاد  اةشُّ ال ّلدَّ  د االج
 األةواُن تغدو أ ا م ضباّلي أ  غيم واضحأ اة ِّاةم.

هأج األخمى  ونقاكف .. اجنتاْمُظ ق ْت أفصارِّم وي  األ قامج. اةطَّقيُد  د اةج ج ييال  .. ووقد ا تاحف نوّ  تماقصف
كانف طوفال   أوْدُظ اةام مف  د تديد   استأبيقم اةطَّقيُد اةطَّوفُل  م م  أخمى. واجزنانف  ِّم ودُن اةام اظ  مَّ اجةتأْطُتُه  

 أخيما .  

 آةو .. آةو! ..
   أيوه ..  يد؟ .. 

غيم. أحدنم نانانم   ْظ  ِّم األ قام يو ا  رِّدف يوم. وْدُظ أن اتم خائبا  .. ناسيا   حفاتم واةدَّ تم اةصَّ واجزنانف
وساُ  خيفم رخط  سمفِّأ  استوقفقم ونو ييهُث  مَّ أوطانم  حفاتم ون تّم .. إكمُتُه راج تقان. نزَّ  أُسُه  

  بتس ا   مَّ غااف ّليدف اة ا  م. 

تقم  م تي . وةم تهدأ األسئيأ  ّلدأْظ تغيم  م ذنقم   اونف كف اةي حااظ  أسئيأ  تح ُل ّليدف  قايانا اختقاقاظ اةِّ مج
ها  أنااّ  رِّيدا  .. رِّيدا    مَّ ن ْسُت  تسائال :   .. وقْفُت  وت ج

اا ج  أمَّ أن ها تِّوُن اة  ت يأ   د اةتَّمبياظج اة قزةي أ و  ا عج  نل نذه اة سأةأ تِّوُن اة  تمبيأج اةشَّ اة د سي أ واةشَّ
؟!   اةقَّايفج
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ا عج اة خيفج اة ذّ كانف يحاصُمنم وكأن ُه أخطبوط  س وم األةوان!  ْت أف ا م راستياح  قذا اظج اةشَّ  ت اوتف

. وةاد احتماقاظ أتقحأ   ا ُع كطبيِّأ  صا تأ  كْقُت أحبُُّه حب ا  تف َّا   وكانف  يتح ا  رشهيأم وز يّم وفوا  .. اةشَّ
وا ع  ا ع أ ا م وكأن ه أخطبوط  س وم  اةشَّ كانت ت تصُّ  األوكسجيد اة ذّ أستقشُأُه  ةهذا كانف يغدو اةشَّ
 األةوان.

ص   أوةب  راةجبصيدج  يِّيُش حاةأ    ا ع نقاك! .. نو إا وان  إا ع   حتمُق األتقحأ  وإا ع   جصَّ واةشَّ
ا . ونحُد اة شتِّيون  م وضحج اةق ها ج  نحبُّ  حماوف أ  صحماوف أ صا تأ تد   إوا وقا  غمف تأيُّباتها اةصَّ

صأ! .. نحبُّها ألن ها إوا وقا وألن قا نبتقا  يها .. وةاد! .. وةاد  اذا؟ .. آه  .. نوكف اآلن يا قيبم   اة جص 
وح!   د تفاصيل انشطا اظج اةمُّ

ُق راة ا  مج نون . كْقُت أحد ج يا اظ تغيُاقم  سْمُظ وي  غيمج ندى   ا قصد  وكانوا يتجقَّبون  كانْت أصواُظ اةس ج
ا عج  أِّدا  ةم  وأخمْتُت  قانيل  د تيبم وبدأُظ أكتُب وييها  ا ت ييه   م. أخْذُظ  د  صيفج اةشَّ ناماتم اةحان 
 ما اظج ز دج اةطُّفوةأ اة كتقرزم  م أو اقج اةذَّاكمم. أحُد اةِّاّلمفد توقَّفف راةأماج  ق م  ووضمف قييال   د اةقُّأونج  

لج اة ذّ نأْشُت وييهج آناتم ووضُِّْتُه تانبا . كْقُت غائصا   م واة م األة م    يم أالحْظ حمكاظ وي  اة قدي
رِّض اة ا  م ونم تقحقم وتضُم نأونا  وي   قدييم اة خطوط  قُذ ةحااظ. تفْ تفْ ُت نؤالح اةبشم أ منم  

. غمفب  تفَّ  فق قي م .. نهْضُت قاصدا  أحد اةحوانيت اةابيمم. تِّثَّمفْظ   قد اّ وقد ا وبْمُظ  دخلف اةحانوظج
 أةأْيُت نامم  كئيبأ وي   وتوناظج اةحانوظج اة صفو أج رشكل  ّلهيج. 

حا ى اةبِّيدم. اقتمْبُت  د اةحيوى  كاألطفالج سالف ةِّاّلم. ناتْيُت   ْمُظ األطفالف اةبائسيد نقاكف وقدف اةصَّ تذكَّ
  شتِّيأ! . وأنتج يا ذاتم  ة اذا أ اكج تزنانيدف تهشُّ ا ؟!.           نفسم: آه  .. يا أيُّها اةأيب اةأارم تحتف وباحم

نأ. تفأَّْدُظ تيبم. كانت  حفاتم تقاُم ر ما م  واضحأ  م تيبم اةخيفم. ق َّطتقم   ةفتفْت انتبانم األقالم اة يوَّ
. ةم تفُِّْد  أيتاّ تتح  الن اةدُّ    وعف اة قه مم وي  خد ّ اةيتي فيد. اةغمبأ  واف اةِّذااج  واجنه مفظج اةدُّ وع  د أذنم 

ِّيدم اة تم قضيُتها ّليدف أحضانج أصدقائم وأحب ائم. نزْزُظ يدّ اةي ق   م اةهواحج  ساخما   ْمُظ األيَّامف اةسَّ تذكَّ
باّلم  .. ون ْسُت ةيبحمج  وةاد  اةبحم كانف  قه كا  ّله و جهج نو اآلخم. حت   اةبحا  واألإجا     د  ستأبيم اةضَّ

 زق أ ةها ن و ها!واأل

ْظ ةم أرجدياظ اةفمح  . وبدف ْت  وفدا  ..  وفدا  اة  اةأاعج ْت أحال م  ا ّليد اة د ج واةجز ج   مَّ غاصف حف تأْ تف
ّ  اةِّجوزففد. حاصمتقم   . إطمتقم األحالم إطمفد  وتم قم اةحقيد اة  واةد واةِّشق  أيوبأ  أسا  وي  وأبج

يتها تانبا       توا فْظ  ختبئأ  ّليد نضااج اةذَّاكمم  تتحي ُد اةُفمفصف ةتقهضف وتتبمومف أ ا م.  شاند اةوناع ةاق م نح 
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اخبأ. تهاطيفْت ويم  األسئيأ  ثلف  وا ُع اةطَّوفيأ  سْمُظ وحيدا   تائها   م  ِّ ِّاناظج اة ديقأ اةصَّ استأبيفْتقم اةشَّ
يا اظج واة ا ُع  كثَّفا  راة ا  مج واةس ج اخيم ضجيجا . و غمف كل    ذاذاظج اة طم. كانف اةشَّ جيجج   ازنانف ضجيجم اةدَّ ضَّ

هماظ اة  تِّأ اةَّتم   جيج كقُت أس ُم  نيدف تمسج اة د سأ يأتيقم  د رِّيد. وا تس فْت أ ا م اةسَّ أنواع اةضَّ
 قضيُتها  مف أصحاّلم  م غم تم اة تواضِّأ اةفسيحأ. 

 جأم  أ ا م احدى اةفتياظ اةِّاّلماظ وأ ِّقفتج اةقَّام  و ي ا كقُت غائصا   م واةمج اةبحا ج واة سا اظج  توقَّففْت 
. ةفْ يفْ ُت قيبم اة د    مَّ نمْبُت   . كانت تمغُب أْن تتجاذاف  ِّم أطمافف اةحديثج  أو نكذا ُخي جلف اةم   م ويقم 

  د ذاتم  ةاق م تِّْبُت  د اةفما ج .. وبإيأاع  نانئ  نبْمُظ: 

 أ َّط / ركل ج أنواعج اةغمبأ!.... كم  د اةه ومج / أي ها اةأيب اة 

ْنُظ قبضتم اةي ق  رأو م   مَّ ضمبُتها ّلماحأج اةيدج اةيسمى وسْمُظ رغضب   م   مف  م اظ وإدف ْنُظ نذا اة أطم ود   نَّ
ْت إفتاّ. ةم تأطم   اةزُّحام. اج تطمف  أسم رفتام  كانف يفوُح  قها وبيمف اةحيامج. اجوتذْ ُظ  قها را تباك. ا تِّشف

ْظ أ ا م ن ِّأ  واحدم اةفتاُم نامفنا وق م  كانْت  شدونأ   ت اي  قا ّليغأ  صا تأ  قبَّيُتها رطمفأأ  ذنقي أ  وتماحف
ا ع اة حاذّ   مقج حولف اة مأم  نيَّأُظ نفسم أن أسأةفها سؤاال   وقبلف أن أ تحف  انم وبفمفظج اةشَّ خزوبالظ وُوأفد اةشَّ

ُل  م قيبم. وقْفُت ذانال   ةيحديأأ. أسمْوُت اةخط  نحوفنا. ةاق ها غاّلفْت  م اةزُّحامج  تا كأ  خيفف  ها وبيمنا يتوغ 
ةُت:  ْهُت نحوف سو ج اةحديأأج وإ ْ ُت زنو نا. تساحف   مَّ توتَّ

نل كل  نذه اةمَّائحأ اةفو احأ تأتم  د اةزُّنو ؟! .. ن ْسُت  م سم ّ  يبدو أنَّ وبقف األنث  اج تزجف سمفِّا   مف  
 .  أ فجج اةزُّنو ج

 اُمنم .. وقد ا وبمُتها تفاتأُظ ة شهدج واإأأ تحضُد وشيأفها.ّلو ارُأ اةحديأأج كانْت تقت 

. وقبلف أْن   كانْت  مت يأ ّليدف أحضانجهج كاةح ا أج اةونيِّأج. قبالُته ا كانْت ُتشبُه تغمفدف اةبالّللج  م أوائلج اةمَّبيمج
مف ةها و نم  ح ماح  إهْأُت إهيأا  و يأا   مَّ ز ْمُظ إهيأ وفها اةِّاإُق  قدَّ م  وبدأُظ يون ج م اة كتومج رشكل   تأط ج

حا ى اةأاتيأ.   أةُِّد اةتَّأاةيدف اة جقونأ اةَّتم تخقُق األنث   نقاك حيُث اةصَّ

ناتيُت نفسم: األنث  نم يخضوُ  اةحيامج  وةاد نذا اةيخضو   سكون  نقاك  م كتل  يارسأ! .. تشتُِّل 
 تاحج اةبا نم.أتقحُتها ّلهدوح   م   م اةيَّياةم اةأ ماح  وةياةم اةش ج 

ب انج ك ا   وأ  ا نقا! ..  األنث  تتبموُم إا خأ  رأنو تجها  تِّترزُّ ّليخضو جنا اةِّاّلقج  وفتهاطُل  حيُأها وي  اةش 
.  يتهاطُل  يُج استوكهوةم وي  اةحدائقج واة موجج

واطئج اةبِّيدم .. ).. ها  أنااّ  نحوف اةشَّ .....( آالُف األسئيأ كقُت غائصا   م  تاناظج غمبتم .. وقْفُت  وت ج
ْق   كانْت ت وُج  م واحاظج ذنقم .. إِّْمُظ ّلي سأ  خفيفأ  وي  كتفم.   ُِّْت  أسم   غْمُظ  انم وةم أصد ج
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قفتج اةفتام قييال    ْم. انحف نفسم. اّلتس فْت  فِّم اةفتاُم اةَّتم قبَّْيُتها ذنقي ا   قُذ قييل. حاوْةُت اةقُّهوضف  ةاق م ةم أستطج
ْت  كف . غ منم اةفمح وانتاّلتقم أحاسيس  غا ضأ   مَّ أ سف ْتها وي  كتفيها وطيفبفْت  قفم اةقُّهوضف ِّف  يدّ ووضف

ّ   د قبل.  و ز كشأ رأةوان  غيم  أةو أ ةد

ْت   ف أ. و ي ا كقُت أوبُم ّلو اراظج اةفمحج  ت اوتف نا  كاةزُّنو ج اةبم  اةبحُم كانف راجنتاا نا  اةِّقاُق كانف خصبا  و يوَّ
ُظ أصدقائم وصديأاتم .. وكْقُت أس ُم  ثلف اةغ امج صماخاظ أزقَّتم تأتيقم  د رِّيد .. وكانفْت أ ا م قا ا

إتِّالج تونُّجاظ  غمفبأ وحقونأ ةيغايأ!  وقج واالج  أ واُج اةبحمج ُتضفم وي  ةغأج اةشَّ

 

   1992ستوكهولم: حزيران )يونيو( 
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اخبة  استمرارّية القهقهات الصَّ
 صبري يوسف 

 

 إهداء:  إلى ديريك العتيقة )مسقط رأسي( ..

 وإلى األحّبة األهل واألصدقاء األصدقاء.
 

ا عج اة ؤن ّ اة   قرزةم. تستأبُيقم صباحاُظ كانون   تاحج حت   نهايتجهج  تتماكُم أكواُم اةط يدج  م اةشَّ  قُذ ّلدايأج اةش ج
مَُّا اةبمُن اة   سا اظج تيدّ وأنا  م   ُب رساوم اةبمفد .. أتمقَُّب  جْمساال  اةأا سأ. يتفسف وام. أ ح ج طمفأم اة  اةدَّ

 د خيف اةبحا  .. أقي جُب وشماظج اةمَّسائل. أناتم قيبم: الرأس غدا  سأةتهُم كي اتجهج  وفأتم اةغُد وكانون ال  
 يمحُم األتسانف اةقَّحييأ! 

اوُل أْن أطمنف اةبمنف  ةاق ُه يتغيغُل  غمف أنفج  .. وفو ا  رِّدف يوم يكتظُّ تسدّ  رطبأاظ  س يكأ   د األق شأ. أح
نتاا .   نتاا . اة غي فاُظ اةمَّقيأُأ تتوزَُّع وي  أصحاّلجها  وأنا يطوُل ّلم االج األق شأ. ال أ يُك إيئا  سوى االج

ُن قييال   مَّ أسأُل نفسم:  ؟ .. أتمنَّ ُه أنااّ  وامج  قهوكف اةأوى. ال أومُف أيدف أوت ج  أخمُج  د اةدَّ

يخوخأج  أم  اذا؟  فد اةَّذفيدج يح الن أوقا ف اةشَّ  نل أذنُب اة  اةبيتج وأستمفُح قييال    مَّ أووُن أل ى اةِّجوزف

:   كد تأخُذ كتبم ةيبيت؟  ّلم   يأتم  سموا  وفقتاُم طيباتم .. أن ُس  م أذنج اةطَّاةبج أنانّ أحدف طال 
ال سيقا  .. أ سُم ةُه  خط طف اةبيتج  مَّ أسأُةُه: نْل ومْ تف  يجيُبقم: ال أومُف ّليتفام )أستاس(. ييفُظ حمفف اةذَّ 

. أقمُع  ي جُ ُه اةاتبف وأغي ُم  جمى طمفأم .. أ فُد نائ ا  اجختصا ف اة سا اظج اةبيتف اآلن؟ .. نِّم )أستاس(. ُأسف
. ُيِّاتجُبقم قائال : : ) ...... ...... ( يستأبُيقم اةِّجوز وفز ُع وتهم راةأبالظج    اةبااف

؟ .. أإمُح ةُه ظمو م   يشاطُمنم أوذاّ  وةاق ُه  مف ذةكف يطاةُبقم   ةج فاذا ال تأتم وقدنا  م تيد  م األسبوعج
ها اة ذّ حفمف اةزَّ ُد   نا  د اة طبخج  تأتم واةبشاإُأ  مسو أ  وي  وتهج ُتُه حوا ف ر زفد   د اةز جفا اظج .. تس ُم زوتف

.  رص اتجهج ّليدف  قايا تجاويده. تسي جمُ  وقج  ويم  رحما مج وحقانج األم ج. تأب جُيقم وويقانا غا قتان راةدُّ وعج  ان ها ن وُع اةشَّ
يفمحان كثيما  وقد ا أزوُ ن ا .. يجيسانج وي   أمبأ   ق م وفبدآن )راةدَّ نإأ(  ِّم. يسأالنقم  ي ا اذا تاحتقم  

؟ .. أو ُئ ةه ا ّلمأسم نحوف األوي . يأخ وتُأ  د  أخبا    د خيفج اةبحا ج موُن قييال    تأطُِّقم اةزَّ ُذنم اةشُّ
إمونّ وتطيُب  ق م أْن أحد ج فها ود اجّلقها اة ذّ وبمف اة سا اظ ..  أسمُن قصصا  وأحدا ا   د اةذَّاكمم .. 
حُك .. يضحكانج ر لح إدقيه ا. خيط   د   ُن أحزانفه ا .. وفغ ُمُن ا اةضُّ تح ُل قصصم طارمف اةفاانأج  أّلد 

دقج  مو ف اة  قيبيه ا اةقَّايففيد. أومُف  اذا يمفدان؟   اةص ج واةحقانج يمبُطقم ّله ا. أحاوُل نائ ا  أْن أنخلف اةسُّ
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فد وقد ا يمحُل وزفزن ا رِّيدا  .. يجدانج سيوى  م  جاةستم .. وحيدف يحيُد  ووُد   ُم ةه ا  غبأف األّلوف  أقد ج
ان ويم  كم أتِّش    ِّه ا .. أحأ ُق  غبت ه ا اة يحاحأ .. أحبُّ اةخبزف اة أ  م  خاللف ةحااظ اةِّشاحج  ييح 

اّ أو اةأهوم رِّدف  تم  أ  مم. أإُِّم ّلقاهأج  مح  حأيأي أ أ قاح ن نإاتم  ِّه ا. يخي مانم ّليد إماج اةشَّ أ ى حص 
اّ  مَّ أطيُب    ْماج اةشَّ ك م. أناُم اة  ساوتم رِّد إف اّ اةخفيف  م قييل   د اةسُّ ُل اةشَّ قه ا  اةِّشاح  أ ض ج

ستئذان. يقهُض اةِّجوز قائال :  االج

ُتُه رِّتاا: صا ف ةكف ُأسبووا  ةم تأظج اة    تجكف .. وتضيُف زوتف ةج فاذا ستذنُب اآلن؟ .. انَّقا ةم نشبْم  د  شاندج
. "اقِّْد هللا يخي يك"  انَّقا  . اجقِّْد نصف ساوأ أخمى  رِّدئذ  اذنْب  م حالج سبييكف نا. كْم كق ا رشوق  اةيكف  وقدج
نا .. نمفُد أْن تتحد ثف ةقا ود صديأجكف اة هاتم. حديُثكف   تم  وإي ق  .. نمتاُح كثيما  وقد ا   نحبُّكف  ثلف أوالنج

 نس ُم أحانيثكف اةحيوم ...

ه ا  أنصاُع ةمغبتجه ا وتُأ قييال   مَّ تأتم و ِّها حفقُأ  احأ   يحمتانقم  م اةحاحج تِّمُف واناتم ..    تغيُب اةزَّ
اخم قائال : كاألطفالج    أحبُّ اةمَّاحأ .. وأحيانا  كثيمم أسيُك أ ا ه ا سيوكا  كاألطفالج   بم ج ا   وقفم رأسيوبم اةسَّ

اوأ اجقتمبفْت  د اةثَّانيأج وشمم   باا! وأا ُا اةسَّ ت يل  واةم اةطُّفوةأ  واألت ُل أن يكونف  تو تا   م واةمج اةشَّ
ُب ّلم. أسيُم رخط  سمفِّأ كف فْد يطا ُنُه ةيال  .. يس حانج ةم راالجستئذانج .. كان ا عج اةِّمفضج يمح ج ون  م اةشَّ

. أتخيَُّل نفسم  م تيكف اةيَّحاأج أنَّقم  م غم تم  تاو    تحتف اةي حافج  أقمأ أإِّا ف )نيمونا( .. أس ُم  إخص 
ا عج اة ؤ  لف اة  اةشَّ . وقبلف أْن أصج ن ّ اة  ّليتم  أ  ُم ّلقطاةم  ايأاواظ أقدا م اة  زوتأ  مف ن ه اظج اةيَّيلج

يدج ال تمحُم نهاياظج ّلقطاةم ونِّاةم. وآه  .. يا نِّال! .. أغسُيها  م تيد  أو  الثف  وأطوفهج طوفتفيد. أكواُم اةط ج
تاحج اةطَّوفلج  يدج خاللف اةش ج نم أكثمف  د  م م أْن استأتمف غم أ  يتي أ  رِّيدم  ود أكوامج اةط ج     م اظ   م اةيومج! ..  اونف

ا عج اةِّمفضج اة ؤن ّ اة  صو ِّتم يدج اة تماك أج  م اةشَّ ةاق م ودةُت ود  امتم     وذةكف تخيُّصا   د أكوامج اةط ج
رِّدف أْن أتمفُت حساراظ نقيأأ ة منونّ  وآه  يا  منونّ! ..  مَّ قيْبُت اة وضوعف  د ت يمج توانبجهج  وتْدُظ 

يقي أ .. وتيخ   صف اةحلُّ رأْن أضمف  ج ووأ  د نِّاةم  م ّليتج أحدج أقمبائم اةواقم حالَّ  ةهذهج اةتَّماك اظ اةط ج
ا عج ذنارا  وإيارا   وتمْكُت نذا اةقَِّّل اةبائس يمتجُف   ْصُت نِّال  ةأطمج اةشَّ ا عج اةقَّايفج نووا   ا .. وخص  وي  اةشَّ

!       د اةبمنج  م ّلياونم تا م   و م ّلياونج أقمبائم تا م  أخمى .. ونكذا تخيَّْصتُ     د غسيلج اةق جِّالج اة  األّلدج

ص ةأطم   بمج .. وكانف اةقَُِّّل اة خص  كانت كتبم وأو اقم اة بِّثمم  م أ كانج غم تم تقتاُمنم رفا غج اةصَّ
يدج رحذائم اةقَّايفج  أم أذنبف   ْةُت نفسم: نل أوبُم أكوامف اةط ج ا ع  يقتاُمنم  م ّلياونج أقمبائم. تساحف اةشَّ

؟ وأ تدّ ذةكف   اةقَِّّل اةبائس اة متجف  م اةبياونج
ها  أنااّ  نحوف ّليتج أقمبائم .. وبِّدف ةحااظ وصْيُت اة قرزل. ْنُظ قييال   مَّ حسْ ُت اة وقفف   وت ج  تمنَّ

كانف ّليُت أقمبائم قد وضِّوا صفيحأ  كبيمم   د اةتُّوتياحج وي  اة دخلج اةخا تم  تفانيا   د وبو ج اةحيواناظج  
ا نمج ا ْ ُت ألزفحف صفيحأف اةتُّوتياحج  ةاق م وتْدُظ خيففها صخمم   أييأ . اجنحقيُت كم أقيبف اةشَّ . تأدَّ ة  اةحوشج
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خممف.  ا كقُت أ فُد أْن أوقظف أقمبائم  د اةقَّومج.   ْم. كانت  ؤوُس أصارِّم تال ُس اةصَّ خممف وةاق م ةم أستطج اةصَّ
ّ  صوظ ا  أْن ال أصد ف أ مْ حاوْةتُ   كقُت حمفصا  تد  مج طمق كم أوبمف اةحوشف وةاق م ةم أستطج خطمف     رِّد 

خمم كانْت  ت مكزم  وي  قاودتجها اة سطَّحأ خممف وصفيحأف اةتُّوتياحج  ِّا   وةادَّ اةصَّ    وي  راةم أْن أن مف اةصَّ
ِّبج ارِّاننا ..  مَّ تبان ف اة  ذنقم أن أزفحف اةتُّوتياح  االَّ أن قم خشيُت أن ت صد ف زويأا   زوجا    وكانف  د اةصَّ

ْ ظ أْن أزفحف اةباا ..أو نذا اة ذّ أخذف  يِّك جم صفو اةيَّيل وفوقُظ أنلف اةبيت. وةف َّا ةم أتد حال   ّلديال   اجضطمف
ا عج كانف   ا  ..  صباُح اةشَّ ُه قييال . كانف اةاَّالُم نا سا  تد  مج  حاوالظ  اجستطُِّْت أْن أزفحف نو ه كباا! وبِّدف ود 

ْت قد م اةيسمى   جفْيُت  و  ُِّْت   حتمقا . ْت قط أ  د اةثَّغمم وال سف ُد اةتُّوتياح اةيَِّّيقأ  خمتف و ي ا كقُت ُأْرِّج
ا   وبدا ةم  واُح اةأط أ   زوتا     قد م  رسموأ  الإِّو ف أ ونْسُت وي  ذيلج اةأط أ   أصد فْظ  واح  واةيا  تد 

راةبكاح. كْقُت آنذاك  اسكا  اةتُّوتياح  د األوي   وكان  أسم وصدّ  نحوف تهأج اةحوشج   يم أتْد نفسم االَّ  
وأنا أ  م قد م  اة  األوي  .. اجختلَّ توازنم وأصبحف كل   أيم  وقف  ا ُيس    راةباا   مَّ وقُِّْت  م اةحوشج  

خمم   تا كا  خيفم اةأط أ ت أُل سكونف اةيَّيلج  واح   تواصال    استيأظف صاحُب اةبيتج وس ُِّته يأوُل:   رجانبج اةصَّ

ْظ اةحوشف وأصد فْظ كل   ييجم!" أّ ارِّدّ  د نقا أيَّتها اةبأمم! .. كانف ياقُّقم رأمم  إا نم وبمف ْه تج ج  ج  خج "خج
جيج واالج تطام!   ذةكف اةضَّ

ثف ّلقطاةم وتاكيتم .. و بطُأ اةِّقق كانت قد ت مَّغفْت  م   كْقُت آخذا   ساحأ  " حتم أ"   د األ ضج .. تيوَّ
ْم .. تي َّْسُت  أسم وتس م وتأكَّْدُظ  د سال أج أوضائم .. وبدأُظ  . حاوْةُت أْن أنهضف ةاق م ةم أستطج يدج اةط ج

خممج  حاوال  اةقُّهوض  ووقد ا اجستوفُت واقفا   س ُِّْت ص ُن  م م  أخمى  أسقُد نفسم وي  اةصَّ احبف اة قرزلج يمن ج
ُد وييهج. تقفَّْسُت رأةم    مف نحّو .. كْقُت  م  وقف  ال ُأْحسف ! .. وتأدَّ نزواجج ييجم!" .. رشمح   د االج ْه تج ج  ج  خج "خج

 و يق وقيُت: وفوا   أنا  الن! 

ُن اس م .. وس ُِّتُه يطيُق  ْت  وقد ا س مف صوتم  اجندنشف ت ا ا   مَّ ّلدأ يمن ج ضحكأ  ركل  وفوف تجهج   مَّ تأيَّصف
 ضحكُتُه وتخيَّيفها ايأاوا   د ا حماجج وسأةفقم قائال :

نا  طفأم؟ .. أخش  أن يكونف قد حصلف ةِّ  م   خيم! ..  اذا تمفُد ّلهذا اةوقتج  د اةيَّيل؟ .. أالف تمى أضواحف
  كموه   ا!

 ال .. و ُّكف رخيم. 
 اذا  ..  اذا حصل؟

 : وفوا   أنا ةم آظج رأصدج زفا تجُام وإن  ا تْئُت  د أتلج حذائم! وبإحماج  نبمظُ 
! .. "وةفظف وبا تفُه األخيمم راجندناش".    د أتلج حذائجكف

! يدج ْصُتُه ةِّبو ج أكوامج اةط ج  أيوه   د أتلج حذائم اةذ ّ خصَّ
. كف ُث وقها؟ ان قم ال أ هُم قصدف ُّّ حذاح .. وأيَّأ أكوام طيد تتحدَّ  أ
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ُه   ال تفهمُ  قصدّ؟! ان قم أقوُل ةكف آظ   د أتلج حذائم  أيوه حذائم اةَّذّ أوطيُتُه ةزوتتجكف وأخبمُتها رأْن تتمكف
يدج ..      م زاوفأج اةبكون  وإمْحُت ةها األ م ص ةِّبو ج أكوامج اةط ج  قائال  ةها راةحمفج اةواحد  نذا اةحذاح  خصَّ

  جأم  ي أُل سكونف اةيَّيلج رضحكأ  صاخبأ .. وبِّدف أْن  مغف و ي ا كقُت أإمُح ةه  ه  اظ نذا اةحذاح  س ُِّتهُ 
  د ضحكتجهج نبمف قائال : 

ُث ةم وقُه! يدج األح م نو حذاؤكف اة ذّ تتحدَّ  أخش  أْن يكونف ذةكف اةحذاح اة  يوح راةط ج
يدج  د كل  توانبجهج.  بط! .. ان ه   يوح راةط ج  راةضَّ

 ل ذةكج اةحذاح نو حذاؤكف؟ضحكف  م م  أخمى.. وقالف راستغماا: ن
  أيوه .. ان ُه حذائم  وتْئُت اآلنف  د أتيجهج. 

راةحأيأأ يا أستاذ  زوتتم ةم تخبْمنم ود نذا اة وضوع وي  ا طالق .. وبصماحأ وتْدُظ وصمف نذا اةيوم 
ْ ُظ أنَّ إ اذيد .. وتصو  ح  يد األح م   اقْقُت أن ُه ألحدج اةش  اذا   ا  ب  ا تاح خيسأ  حذاح   أم طا  و  يوح  راةط ج ح 

اذيد   ح  ه رأحدج أحذتم .. نكذا توقَُِّّْت ألنَّ اةحذاحف اة ذّ إانْدُته ُيشبجُه تف ا ا  حذاحف اةش  اة  نا نا واجستبدل حذاحف
باةأ .. وةم أإمح األ مف   يدج و د حيث اةتَّأم طج أيضا . ةهذا   يُت اةحذاحف  م ّلم يلج اةز   د حيث كثا أ اةط ج

ْيُت أن  ةزوتتم  ألنَّقم توقَُِّّْت أْن تهبَّ  م وتهم وتت ه قم راةتَّأصيمج وودم اةحفاظ وي  أحذتم .. و ضَّ
أ  م اةحذاحف نون ا أي أج إوإماظ  م زوتتم! .. وةاد ُقْل ةم كيفف كْقتف تستطيُم أن تمتدّ ذةكف اةحذاح 

 اة أم ط يا أستاذ؟ .. كيفف كانت قد اكف تت وضُم  يه؟ 

.  انَّقم كقتُ  ا عج ْصته  أط ةِّبو ج اةشَّ   قد خص 
سا  وجيبا !  سا  تأو  ا عج .. ان ُه كانف  أم طا  و أو   حت   وةو ةِّبو ج اةشَّ

سف  د اةبمن.   ب  ا تأو 
 . ) ..... ..... .... ( 

ْزُظ  أسم  ت ت ا  ةقفسم:  ب  ا تأيَّصف  د اةبمن.  نزف
ل يا أستاذ تحتف اةبياون  ةأد ّلدأْظ  م.تفض   ُت طج

ْ ُت نحوفُه  تسيَّطف ويم  ضوحف اةبياون   س ُِّتُه يصف جُم ّلدنشأ  قائال :   وقد ا تأدَّ

؟ كما يتُتكف كي ها طيد يا أستاذ. "حوا    حمج ةيغايأ كانف يدوُ      ا نذا اةط يد اة ذّ  وقف صد جكف وسمواةجكف
 محف نذه اة ستجداظ  ي ا رِّد ةزوتتجهج أم ال؟ و أسم ّلدأ يدوُ  أيضا ". وْدُظ خائبا  .. وال أويُم  ي ا اذا إ

) .... ..... ( استأبيْتقم أكواُم اةط يدج  ِّبمُتها رطمفأتم اةأموف أ  كقُت أنزةُق أحيانا  وةاق م كْقُت أومُف كيفف  
نزالق!   أحا ُظ وي  توازنم   ستفيدا   د خبماتم اةأدي أ  م واةمج االج

نج ..  تْحُت خز ان  ازوظ اة د أم  ت تْ ُت: يا حبيبم! ال يوتُد  م  كانفْت غم تم اةفسيحأ تمتجُف  د اةبم 
 اةخز انج نأطُأ  ازوظ. خمْتُت وتيْبُت ّليدونأف  ازوظ يكفم ةهذا اة ساح وةيومج اةغد. آه ! .. أيدف نو اةأ م؟ 
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..  ا ْمُظ أن كيفف سُأ م جُغ اة ازوظ  م خز انج اة د أم ّلدونج ق م؟ .. يبدو أنَّ اةأ م  وتون  م   ّ غم أ واةد
أ تحف غم تهم وأةأم نامم نقاك  ةاق م ودةُت ود  امتم كم ال أزوجهم  م نذا اةوقت اة تأخ م  د اةيَّيل.  
اجةتأْطُت و قأ  قمفبأ  ق م وصقُِّْت  قها ق ِّا  وبدأُظ أ م ُغ اة ازوظ ّلت هُّل   م نذا اةأ م اةو قم  .. وانتاّلتقم  

ضحك  وي   وقف  طمفف  و ضحك  حصلف  ِّم صبيحأف نذا اةيوم  ةاق م تف اةْاُت    م تيكف اةيَّحاأ نوبأُ 
أوصاّلم خشيأف أالَّ يقدةُق اة ازوظ وي  كتبم وأو اقم اة بِّثمم حولف اة د أم .. أإِّْيُت قصاصأف صغيمم  

اوأ تدوُ  وال تتوقَّفُ   ود اةدَّو ان .. و  يتها  م اة د أم .. كلُّ إمح  م اةحيام يتوق ُف  سوى وأا ُا اةسَّ
ّلدأُظ اة د أم تطمُن اةبمنف  د حوةم. كانف اةوقُت قد تجاوز اةواحدم رِّد  قتصفج اةيَّيلج .. ن ْسُت ال رأس  

باح.  اواظ األوة   د اةصَّ  غدا  نوا م نو رِّد اةا هم .. رإ كانم أن أسهمف حت   اةسَّ

ْظ  ئاُظ األو اقج  ! .. وي  اج تدانج طاوةتم  تبِّثمف ا ّلتِّط ش  كبيم! .. ةفْ يفْ ُت   ونقاكف وحوةها األقالُم تفتُح أ وانفهف
ْ ُتها وي   أمبأ   ق م واستيأيُت رجانبج اة د أم .. اجةتأْطُت قي ا  أح م وبدأُظ اةِّماكف  مف األو اقج   األو اقف  مَّ كوَّ

 .  ..  فْد يمانم سيادُّ أنَّ نقاكف وداوم حأيأي أ ّليقم وبيدف كو أج األو اقج

ت األو اُق تتوا ى  د أ ا م رسموأ  واأل قاُم كانفْت تتوز ُع رآةيأ  سمفِّأ  ض دف نوائم وي  اةهوا شج و م كانف 
ُه.   ان  ووشمفد  ز أ   و م كل   ز أ   فحاظ أيضا . تفْ تفْ ُت: نذه األو اق ُتشبجُه ّلئما  ال يجفُّ  احف أوي  اةصَّ

انف  خمبشا  كخمبشاظج اةد تاجج  وبُِّضها اآلخم كانف   ا ّليد أ بِّيد اة  خ سيد و قأ  رُِّض اةخطوطج ك
ُه اة دّل ب وييها   ْ ُظ  أسف ِّا  .. تقاوْةُت قصاصأ  صغيمم  و مف  تقاسأا  تقاسأا  ت يال . ّلدأ اةأيُم يسُِّل سِّاال   تأط ج

يكم  م يُتُه تانبا  واجةتأْطتُ  ِّالج اةد ج  قي ا  آخم. وبِّدف وماك   ي قأ  وفسمم  رشكل  سمفم  تبي دف ةم أن ُه  صاا راةسُّ
طوفل  وضُِّْت كو أف األو اقج تانبا   قأوإأ  رأ قام  ح ماح. وقبلف أْن أخيدف ةيقومج  كتْبُت وي  قصاصأ  صغيمم   

 األو ال اة طيوبأ  ق م  م اةيومج اةتَّاةم  مَّ اجستسيْ ُت ةقوم  و يق. 

باحاظ وأزناُن تساؤال : أيدف أنتف يا واّل  مف اة سا اظ؟ .. أنزُّ  أسم قائال :.. وتتواة  اةصَّ

داقأ وز د اةحب   ال ّلدَّ أن   داقأ تسم  غيم  مئم  م واةمج اة مئياظ  وةام يِّيشف ا نساُن ز د اةصَّ "اةصَّ
يِّيشف حاةأف إوق  واإتِّال  تواصل  م واةمج األحب أ .. وتدوُ  األي اُم وففتمُق األصدقاُح ك ا تفتمُق أسماُا  

قونو .. وال    ي ياون سوى نذه اةجُّسو  غيم اة مئي أ  م واةم اة مئيَّاظ!".  اةس 

كاكمف واةحيوى وةباسف اةِّيدج .. األطفاُل   اجقتماف اةِّيُد  بتس ا   غمف ّلمونمج كانون. اآلراح واأل  هاظ يجيبونف اةسَّ
 كيدف  م اةبحثج ود أقالم   يقتامونف ندايانم .. اةجَّ يُم يأو ون ّلتمتيباظج اةِّيدج .. وأ  ا أنا وأقمانم كق ا  قه

فحاظ.   ح ماح كم نوق مف  م أوي  اةصَّ
ْهُت  باإمم  نحوف ّليتم .. و ي ا كقُت   يا اةه اةفمح!.. م ةييأج اةِّيدج استيْ ُت اة مسالف اة ذّ اجنتاْمُتُه طوفال . توتَّ

ا ج  ّلدأُظ أ قُص  قصا  يح ُل  محف األطفالج .. اجستأبيفقم واةد  ّ اةِّجوز رسمو     مَّ ّلدأف يصف جُق  أوبُم صْحدف اةدَّ
؟  : وصيْتكف  ساةأ  د صديأجكف  أةيسف كذةكف  ةم تضا قا   مف  محم وقالف
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 أيوه ..  قُذ نقائق.

نا اةفمُح ت يِّا . اجنزوفُت  م غم تم وبدأُظ أقمأ اةم جساةأ ر تِّأ  غمفبأ وةذيذم   م أن م كْقُت قد قمأُتها   .. غ مف
بيذ  أح م وي  اةطَّاوةأ كانف يقتاُمنم .. اج تشْفُت قييال   ْقُه. كانت "ايمفد راراز" تغق م   و ف اجستال م اي انا. ن 

األوذيسأ رس و    ائم. تواصْيُت  مف صوتجها اة قِّش .. كم كانت  وسيأ  األوذيسأ انسياّلي أ .. كْقُت أحسُّ  
زم راةبهجأ. نْ ُت نو ا     د خاللج انسياّلي أ اة وسيأ  ّلقوع   د اةتَّجي جم. كانت  وحم  قتِّشأ .. وةييتم  طم 

 و يأا  .. و يأا  ةيغايأ. 

و اُ  تباوا   وبدأُظ أز ُع وتوهف األحب أ راةُأُبالظ. االجحتضاُن كانف نا ئا    . تاحف اةزُّ نهْضُت رفمح   م صباحج اةِّيدج
 ّ تائها   م واةمج اةذ كمفاظ ... .. طيبوا  ق م  ما أتهم  ةاق م اجوتذْ ُظ  قهم واجوتاْفُت  م صو ِّتم أقمأ أإِّا  

قجم  د إمونّ ووحدتم وسأةفقم:   و ي ا كْقُت إا نا   مف أحال م تاحفنم أحُد األصدقاح اةح ي يد وقطِّف
  ا  أيكف أْن نزو ف اةِّجوزففد؟ 

اةِّجوزان  راةحأيأأج كقُت راجنتاا جكف ةهذا األ م .. و ِّال  تْئتف  م اةوقتج اة قاسب. ).... ..... ( كانف 
أ. ةف فْحُت قا أ طوفيأ. االجحتضاُن كانف و يأا  ..  بم. ُقُبالُظ اةِّيدج كانفْت ةها ناهأ  خاص  يقتامانقم رفا عج اةصَّ

 واةأبالُظ قا فْت  كبا  .. صاحُب اةأا أ اةطَّوفيأ است طمف وييقا رضحكاته األ تواني أ .. سأُةُه أحدنم:

؟نل تْئتف  د اةاي يأ وتيْبتف ةقا كل   حكج الل  د اةض    نذه اةس ج
 أيوه .. تئُت أل محف وأضحكف  ِّكم.

كانف اةجوُّ  بهجا  ةيغايأ  تخي يفُه ناتأ   د نقا وضحكأ   د نقاك! .. اجنتهْزُظ اةفمصأف وبدأُظ أسمُن ةهم  ا 
ييأأج  ييجم!"  ضحكوا وي  اةسَّ ْه تج ج  نون ا أن يِّم وا  حصلف  ِّم  قُذ أيَّام. ووقد ا وصْيُت وقدف وبا م "خجج  خج

أم  سموانف  ا قاطِّقم وطيبف  ق م أْن أإمحف ةهم اةِّبا م األخيمم.   ِّق  اةِّبا م. وةادَّ ذةكف اةطَّوفل اةشَّ

حكج تتِّاة   د تانبجهم .. حاوْةُت تهدئتفهم ة تارِّأج  ا   وحاة ا إمحُتها ةهم  س ُِّْت  وتأ  صاخبأ  د اةضُّ
ْم  حكج .. وكْقُت أ ى ّلوضوح اجنفجا   تبأ    د اةحكايأ  ةاق م ةم أستطج تهدئتهم  غاصوا  م رحم   د اةض 

م وخواصمجنجم ..   ا وتْدُظ نفسم االَّ وأنا  حكج  د  آقيهم. كانفْت  احاظ أيانيهم  شدونم وي  رطونجهج اةض 
اخبأ!!    قخمط   ِّهم ركل ج وفوف تم  أضحُك أنا اآلخم  حفاظا  وي  اجست ما ف أ اةأهأهاظ اةصَّ

 
   1987: كانون األّول )ديسمبر(  / ديريك لكّيةالما

 صبري يوسف 
 أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم 
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 جل هو القانون؟هل الرَّ 

              
 د. أماني فؤاد الكاتبة والّناقدة المصرّية                                        

 
تأمفم الستطالع اةمأّ حول حانث قتل اةفتام اةفيسطيقيأ  م األيام  وقد سؤال ويقأ  د اةشباا واةمتال  م  

اة اضيأ  د قبل ذوفها كانت ا تاراظ  ِّا ها: نِّم سأقوم رأتيها ةو وي ت أنها تخمج رصحبأ أحد اةشبان   
وةد أطيق نذا. نذه اةفتام ةيست حاةأ  منيأ ّلل ن وذج ة ا تتِّمض ةه كثيم  د اةقساح  م اةبالن اةِّمبيأ  

ها  قتل اة مأم  واالستخفاف ّلها   قم حأوقها وودم ت كيقها  قها  اة ِّاييم اةأانونيأ اة زنوتأ واةااة أ  م كي
اةتِّا ل  ِّها  ي ا يس   رجمائم اةشمف  كيها قضايا انسانيأ  جت ِّيأ ال يقبغم است ما  اةص ت  م 

  واتهتها.
اةشاا اذا خمج  م احدى اةفتياظ؟ وة اذا  ت قيت ةو أن  د يجّم االستطالع سأةهم:  اذا ستفِّل الّلقك 

 ال تستطيم اة مأم اة واتهأ ر ا تمفد وتحا ا  د أتيه؟  
وةذا أت ق  أن تبان  تمفدم "اة صّم اةيوم" رفتح تحأيأاظ صحفيأ  وسِّأ اتت اويأ رر وي يأ رر نيقيأ يشا ك 

نفس  وتا فخ  وقضاه  إيوخ   يه راةمأّ وي اح  د تخصصاظ  ختيفأ  د اةقساح واةمتال: ويم اتت اع  و 
 ستقيمفد  أتيال  ختيفأ  د اةقساح واةمتال ةإلتارأ وي  ودن  د األسئيأ ةمصد  ا تالقيه اة مأم  د ظيم  
وي  أصِّدم  تِّدنم  وتوضيح أسباره اةِّ يأأ  وإنا م اةطمفق ةج يم إمائح و ئاظ اة جت م ة حاوةأ تطوفم  

  ث وبيان ووا ه.  أا تقا االتت اويأ  وتصوفب اةووم اة توا
ةِّيقا يجب أن نوته ةيج يم أسئيأ  د قبيل: ة اذا يسوغ اةمتل ةقفسه قتل اة مأم  وكيف يقام اةيها؟ ونل  
يِّدنا كيانا  ستأال؟ نل يؤ د رحمفاتها أم يتِّا ل  ِّها ك يايأ خاصأ؟  انو اة ِّق  اةحأيأم ةيشمف  نل  

ه رأّ إكل  د األإكال  نل تح م  ألن اة مأم اةحيأأ األضِّف يتحكم ّلها وفسيط وييها اةِّقف اةذّ يأم ويي
 اةأوانيد اة مأم وحأوقها أم تسهم  م نوانها؟   
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أحسب أن ظانمم اةِّقف  م  جت ِّاتقا تِّون ةِّدم أسباا أوةها: سيطمم اةخطاا األكثم اةحاحا   ت ثال  م  
راةوسائل حت   اةخطاا اةديقم اةسيفم وا خوانم اة تشدن اةذّ يتمنن  يه ان  أيت  قاما غي مه  وتد توا  يه 

اةتغيم راةيد  و م نوةأ  دنيأ يحك ها قانون ةيس وا نا أن يغيم اةفمن  ا يماه نو؛ ألن "نو" تيك تخضم  
ةألنواح واالنفِّاالظ  تتحدن ر ستوى ويم نذا اةفمن أو تهيه  اةتغييم راةيد نذا تطو ه األ ثل يد اةأانون وتقفيذ 

 نو اةأانون.  اةدستو  و وانه واةت كيد  قها  واةمتل ةيس 
وتِّد  امم اةأوا أ سببا  انيا:  هم  ستقد نائم ي تياه اةمتل ةيتحكم راة مأم  واةأوا أ  د أول اة فانيم اةتا فخيأ  
اةتم يجب اوانم تأوفيها  م خطأ تحديث اةخطاا اةديقم ة ا تسببه  د تحكم ووقف ي ا س وي  اة مأم   

 امم اةأوا أ وتحوةها ةفامم اة شا كأ. و م تصوّ   هاننتقا  تِّييم اة مأم  وو يها  وخبماتها  أو اظ تهدم 
ةي أوالظ اةديقيأ وإوانم تفسيمنا وتأوفيها  د اةداخل ال يحل اة شكالظ ّلل يفمغها  د رِّض وقفها ةدى  
األقييأ  وتست م ر ض ونها اةأديم ةدى األكثمفأ ونو  ا ال يحأق إيئا وي  أ ض اةواقم  يجب أن ناون  

 اة أوالظ اةتا فخيأ.  أكثم وضوحا  م
ك ا أن نقاك تانبا أساسيا يجب أن نيتفت اةيه ونحد نواته قضايانا وأقصد ره  قاقشتها  د  قاو  وأيم  
  قطأم  وتجقيب اة قاو  اةديقم اةخال م اةذّ ال نتأدم  د خالةه ألّ  قجز اةيهم  زفد  د اةفمقأ واةِّقف. 

واقِّأ قام ّلها طم ان  تل وا مأم يتم  ِّاقبأ اة مأم وفخمج   ووي  اة ستوى اةأانونم ةيس  د اة قطأم أنه  م
 اةمتل إاندا ةو تم اةأبض وييه ا.  

ك ا أنه  م تمف أ اةزنا  م حال ةو ضبط اةمتل زوتته  تيبسأ وقتيها تخفف ةه وأوبأ اةأتل  د  الث 
بطت اة مأم ز   237سقواظ حت  يوم واحد  م اة انم   وتها يخونها وقا ت  د قانون اةِّأوباظ   م حيد ةو ضف

رأتيه قد تصل وأوبتها ةإلودام. وال أومف وي   اذا استقد  شموو اةأوانيد  م  يسفأ نذا االزنواج؟ نل 
اةمتل  أط نو اةاائد ا نسان اةذّ يأم تحت اةضغط االنفِّاةم  ال يِّون يسيطم وي   ِّيه  يِّاقب رحكم  

وةيس  د حأها أّ انفِّال؟ وجيب نذا  خفف  واة مأم كيان آخم صاغم يقبغم أن يحت ل كل إمح 
اة جت م األّلّو   تا م يمون اة مأم واطفيأ وانفِّاةيأ  ال تصيح ةتأيد اةأضاح وةيس ةها واليأ  وتا م أخمى  
يطيبون  قها أن تاون  ثل تبل اةثيج  وييها أن تحت ل كل تجاوزاظ اةمتل األخالقيأ واةتسا ح  ِّها وكأنها  

 ةم تحدث.
ج اة ِّاييم ا نسانيأ  م وأوبأ نذه اةجمف أ أطاةب ّلتغيم نذه اة انم  د اةأانون حيث ال  ووي  خيفيأ ازنوا

تماوم اة ساوام ّليد اةجقسيد  وتتجانل ت ا ا انسانيأ اة مأم وكونها ذاظ  منيأ قائ أ ّلقفسها ال ُيقتأص  قه  
 إْم.

تيها أنوو اةجمفدم ةحماك  جت ِّم  كثيمم نم اةأضايا اةتم تتِّيق راة مأم  م  جت ِّاتقا اةِّمبيأ واةتم  د أ
 نأاإم يحمك نذا اةايم اةشا ل اةذّ يتسبب  م اةقهايأ ر وتها أو انانأ كما تها واالنتأاص  قها. 

 
 د. أماني فؤاد
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 ال للفوضى .. نعم لمطالب الشعب
 

 د. أماني فؤاد
 

رر اةتِّيم  د ن وس اةتا فخ اةأمفب يأتضيقا أن نبتِّد ت ا ا ود سياق اةفوض  اةذّ يتيح ةيج اوأ ا  ناّليأ  
اةخموج اة  اةسطح  مم أخمى  و تمكهم ةتموفج ا إاواظ  وتِّ يم أحكام تفأد اةثأأ  م ت يم اةأوى   

ا أال نقس  نوايانم وأ ِّاةهم  واة ؤسساظ  واأل مان  وتضخيم اةسيبياظ  ونامان كل  ا نو ايجاّلم  وييق
 و غبتهم  م احتاا  حكم نذا اةوطد وإال ند ه وحمقه. 

رر يأتضيقا اةووم أيضا  الحاأ تحاةف رِّض اةأوى االقتصانيأ  واةحزبيأ اةتم تضم ظ  صاةحها  
 و كتسباتها  م اةسقواظ اة اضيأ. 

واستهدا هم ةتفايك اةجيش وبث اةفمقأ رر يأتضيقا أيضا أن نقام اة   خططاظ اةأوى اةدوةيأ و ؤا ماتها  
  يه  د ناخيه راوتبا ه  د أقوى  أو اظ  صم. 

رر وفتطيب نذا اةووم  تارِّأ و صد كيف ُتحمك قياناظ اةج اوأ وتقاي ها اةدوةم  د اةخا ج  راةتحاةف  م  
وض  اة ؤكدم رِّض اةأوى اةدوةيأ وقاصمنا   يتزايد احت ال وقوع و يياظ  سيحأ وتخمفبيأ. و د وواقب اةف

 سيطمم خطاا نذه اةِّقاصم ا  ناّليأ وتأ يمنم وي  وأول اةبسطاح وتحوفيهم اة  أنواظ ةهدم اةدوةأ.
 .  قوام اةدوةأ اة صمفأ وودم انهيا نا  سئوةيأ كل  من  د ت وع اةشِّب اة صّم

رر يأتضم اة قطق واةِّأالنيأ أن نوتد ّلدائل ةيتِّبيم و ا يمفده اةشِّب اة صّم  وإيجان وسائل تواصل  م  
اةسيطأ اةسياسيأ   اةأضيأ ي كد أن تقحصم  م تحأيق اةأيانم ةِّدم  طاةباظ  شمووأ ةِّ وم اةشِّب  

 واةووم رفأه األوةوفاظ.  
 صم  واةأضاح وي   أا أ وسيوكياظ اةزحام و ا توتده    رر ةيس  د اةِّيب أّلدا ّلقاح نوةأ تديدم تييق ر كانأ

 د وشوائياظ  م اةفام واةسيوك  ّلل يِّد نذا ضمو م وسياسأ تم م اة  اةقام ةي ستأبل  ونم  ضال ود  
تشغييها ةاثيم  د اةأوى اةِّا يأ وتشغيل اةشمكاظ وبِّض اة صانم تِّد سياسأ تشبه  ا صقِّه اةخديّو  

ديثأ و قطأأ وسط اةبيد  ونو اةذّ ةم تزل  صم تِّيش وييه حت  اآلن  اس اويل وقد ا ّلق   صم اةح
 ونتفاخم ره ت يِّا. 

رر ةاد اةشمح اةذّ يجب أن تيتفت اةيه اةأيانم أن ّلقاح ا نسان اةذّ سيسكد تيك اةجد ان صحيا ووأييا  
وته كل  أو اظ  ووتدانيا و أا يا يجب أن يكون راةتواّز  م تيك اةبقاحاظ  ّلل ةه األوةوفأ  و د أتيه ت

 اةدوةأ وإ كاناتها. 
رر يجب أن يتم تطوفم  قاو أ اةِّالج واة ستشفياظ ووضم ناام تأ يقم حأيأم إا ل  يجد  يه اةبسطاح  

ل والته  د اةصدقاظ واةتبمواظ.   أ اكد آن يأ ةيِّالج وتيأم خد أ الئأأ  ك ا  د حق اةفأيم أال يتسو 
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اةشِّب يمفد خطط رأوقاظ   وي  قيانم اةدوةأ ا تالك خطأ ةتحأيق نذا اةهدف  م خالل سقواظ قيييأ قان أ؟
 ز قيأ تقجز  يها أوةوفاته.  

رر تفتأم خطأ تطوفم اةتِّييم ر صم اةقام ةياائد اةبشّم قبل اةصماواظ وي  اةتاّليت واةمق قأ   وفال  
اودان اة د س اة صّم  أا يا و هقيا نو ض ان نجاح اةخطأ أوال  وفتطيب نذا ضمو م   م  اتبه ر ا يتسق  

وإ سال اةبِّض ةبِّثاظ ةيد اسأ راةخا ج. وي  اةأيانم أن تبقم تسو  اةثأأ  م    م  تطيباظ اةِّصم 
اة صمفيد حيد تماوم احتياتاتهم اةطبيِّيأ اآلن يأ وأن تتمتم تيك االحتياتاظ اة   متباظ تحا ظ وي   

 كما تهم.  
أل ان  أيد  رر تق يأ حيام ا نسان وتحأأه  د خالل و ل  قتج حأيأم ضمو م ةسوائه اةقفسم وإِّو ه را

اة شموواظ اةتصقيِّيأ اةتم كان  د األوة  أن تتوته ةها كل اة يزانياظ ألنها نم  ا تحأق اةتق يأ  
اة ستدا أ  وتض د   م  ستوى نخل اةفمن وخاصأ رِّد اةأما اظ اةجمفئأ اةتم اُتخذظ رشأن تحمفم سِّم  

 اةِّ يأ و  م اةدوم ود اةطاقأ.  
 يأ وأن تم م اةدوةأ قبضتها ود  ِّام وسائل ا والم واةأقواظ  أن رر تتطيب اةحمفأ أن تاون نقاك إفا

 يكون  د حق اةج يم  قاقشأ إئوون ّلالننم نون خوف أو  ساحةأ. 
اةاهيم اةحأيأم ةال حاكم أو  ئيس نوةأ ةيس ت اوته أو قبييته أو  ؤسسأ  د اة ؤسساظ أو حزا أو 

 .اةشِّوا  تقايم  ظهيم اةحاكم اةحأيأم اةأد  األكبم  د ت وع
 

 د. أماني فؤاد
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 من يصنع الوعي؟
 

 د. أماني فؤاد
 

 م  ديقأ تال راة قو يأ  قذ أيام قفتفلف " ح د  اتح" "اةطاةب راةجا ِّأ" " ح ون  ح د اةبقا" اةطاةب راةثانوفأ  
اةِّا أ ألنه واتبه ة غازةته  تام  د تيمانه   أنطيق يسدن ةه طِّقاظ ر طوام كانت رحوزته رصحبأ ا قيد  د  

اةحأيأأ تفتح األّلواا ألسئيأ وقماحاظ ال حصم ةها  أصدقاحه حت  أ نوه قتيال. نقا تقتهم اةواقِّأ  ةاقها  م  
أوةها  ي ا أحسب تساؤل تونّم يجب أن يشغل كل  سئول و واطد ر صم:  د اةذّ يصقم ووم اةج انيم  

يها؟    وفشك 
وانم  ا يصقم اةووم  ئأ وسط   د اة د سيد وأساتذم اةجا ِّأ  واةاتاا واةصحفييد  حيث يقأيون األ اا   

استِّالئيأ  جمنم يقتجها اة فامون اة  قي أ تداوةيأ  تصل اة  تحأأها وي   ستوى اةسيوك   د قي أ 
يه   ووقد ا تقحد   أا أ تيك اةفئأ تقحد  اةثأا أ اةِّا أ ألنهم اةطبأأ اةتم تحا ظ وي  اةووم اةج ِّم  وتشك 

 ّلدايأ  د األسمم اةصغيمم كوحدم وصوال ةال طبأاظ اة جت م وإمائحه. 
وصم اةصو م "اةسقي ا واةتييفزفون" وسيانم  أا أ اة شاندم يسهم اةفقانون "اة  ثيون واة طمبون"   قذ ّلزوغ  

 واةمفاضيون  ونجوم اةبما ج اةحوا فأ  م صقاوأ اةووم وتشكييه أيضا. 
م  م اةتييفزفون واةسقي ا ووسائط    و م اةيحاأ اآلنيأ اة ِّاصمم يتم تشكيل ووم اةشباا اةصغيم وبم  ايأد 
واصل االتت اوم كا أ  ر ا تتض قه نذه األو ال واةفيديوناظ أحيانا  د ن اذج طفيييأ غمفبأ راةقسبأ اةت

ةألتيال اةابيمم  ةاقها تاذرأ ةألتيال اةصاودم ة خاةفتها ةيسائد واةتأييدّ   تيك اةشخصياظ تزفح اةق ط  
م ن طا غمفبا حول كيف يفام  اة ستأم  م األذنان ود اةبطل و اهمه اةِّام و ا يمتدّ  د  الرس  وتأد 

وفتصمف وقد ا تواتهه األحداث   انم أحال ه وط وحاته   اذا يد س  ونل يأخذ ن استه وي   ح ل  
اةجد   اذا يس م  د أغقياظ وكيف يِّا ل أسمته وأصدقاحه وحبيبته  طمفأأ كال ه و ِّجم  فمناته اةتم 

 فته؟ يستخد ها   اذا ي تيك  نل نو  قت م اة  إمح وفشِّم ّلهو 
ال أ فد أن أصو  اة شهد االتت اوم  م  صم رأنه سوناّو وغيم قاّلل ةيتغييم  خاصأ وأن اةصماع اةذّ 
نتج ّليد اةشاّليد كان صماوا وي  اوالح اةأيم األخالقيأ واةحمص وييها  د قبل طمف  واستخفا ا ّلتيك 

نو اةشمح اةطبيِّم  ةاققم  اةأيم  د اةطمف اة ِّتدّ  أقصد أن اةخيم واةشم يتجاو ان  م اة جت ِّاظ و 
أ صد نقا ة فهوم استباحأ اةِّقف  م اةخال اظ اةيو يأ واة غاالم  يه  وا تالك األسيحأ اةبيضاح وإإها نا  
 م  واتهأ  د نختيف  ِّهم  وكأنقا ّلذواتقا تحوةقا ةيسيطأ اةتقفيذيأ واةسيطأ اةأضائيأ  ِّا  كأن األ مان  

ِّيدون انتاج  ا يمونه وي  اةشاإاظ  م اةد ا ا  و ا يأد ه اةبطل  أصبحوا نم اةأانون  وكأن رِّض اةشباا ي
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 د سيوك  م األ الم واة سيسالظ  م اةواقم  يجسدون اةق وذج اةذّ يِّجبون ره  حيث يِّد اةأدوم اةتم  
يقبهمون ّلها. أ صد  م نذه اةحوانث أيضا ةغياا اةووم ر فهوم سيانم اةأانون  وأنه اةأان  اةوحيد وي  

حيام وي  نحو وانل  ةتحأيأه اة ساوام ّليد أ مان اة جت م وحفاه ةحأوقهم  ه ا كانت اةطبأأ  تقايم اة
واةأد اظ اة انيأ و  قاصب اةبِّض. نقا وتب ا إا م اة  أن كل  ايأدم وي  اةشاإاظ  د أو ال ن ا يأ  

ن واة  ثيون تسهم  م تشكيل اةووم اةِّام ةيشباا  ونو  ا يجب أن يماويه كتاا اةسيقا فو واة قتجو 
 واة خمتون. ك ا أن وي  اةدوةأ أن تِّيد  أأ اة واطقيد  م اةأانون وتطبيأه وي  اةج يم سواسيأ. 

تسهم اة وسيأ  واألغقياظ  م تشكيل اةووم أيضا  وطبيِّأ اة زاج اةِّام ةيشباا   ا يختمق وتدانهم  
م نائ ا إِّو  رأن  وسيأ   و شاومنم وذائأتهم  د أنغام وكي اظ األغقياظ اةتم يس ِّونها  وفماونن

اة همتاناظ وكي اظ أغانيها اة بتذةأ  م اةغاةب كفييأ رصقم حاةأ وماك ناخيم وخا تم ةدى اةشباا  ان 
 ا تتمكه نذه اة وسيأ  اة ِّدنيأ االحتااكيأ  د حاةأ صخب و ا يصاحبها  د انطالق وشوائم ةحمكأ  

وقد اةشباا يت ثل  م:  وض  اةحمكأ  وحاةأ  د األتسان  م  قصاظ ايأاع غيم  قتام يتمك أ ما كا قا 
اةصخب اةِّام واالنفِّال  اةضحاةأ ووشوائيأ تقاول اةحيام  ك ا أن  ايأدم  د كي اظ وي  إاكيأ "ناتم  

 ّلوسأ ياّلت" يوحم ّلتفشم حاةأ  د اةتحمش اة بتذل تتقا    م اةمقم  م اةتِّبيم ود اةقفس.     
دةيل اةزائد اةتم تو منا رِّض األسم ألوالننا  وزفانم  ِّدالتها  م اة جت م  ك ا أن حاةأ اةم انيأ واةتمف واةت 

اة صّم  تسهم  م تشكيل ن اذج  د اةشباا تستهيد  م وويها اةِّ يق ركل اةأيم واة ِّانم األخالقيأ  
قبيل:  اةم يِّأ اةتم  د خالةها تقضبط  ِّاةم اةحيام  اةتمف واةتدةيل واألنانيأ  و أوالظ األنل ألطفاةهم  د 

"خذ حأك ّليدك  باإمم" تتمك تيك اةتوتيهاظ اةشباا  م حاةأ تأنب ناخيم الستِّماض اةأوم واةجمأم وي   
 اةِّقف  ال اةتِّأل  م تقايم اةِّالقاظ  د خالل احتاا قا ةيأانون  م كل إمح وإوالئه.

 
 د. أماني فؤاد
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 لبنان َيشق  بطن الَعتمة.. 
 علّى الزين»العرَّافة« ألحمد 

 
 د. أماني فؤاد

 
 

 د قيب اةحماك اةذّ تمسيه ت انيم ةبقان ضد اةفسان واةطائفيأ واألحزاا  م األساّليم اة اضيأ أقمأ  ِّكم  
 .2017نص »اةِّمَّا أ« ةيموائ  وا وال   »أح د وي   اةزفد« اصدا  نا  اةساق  

قفتح وي  حيام وانةأ يستحأها ا نسان. تدو    يأد تقبأ اةااتب  د خالل  وايته رأن نقاك طمفأا ال ّلد أن ي 
اةموايأ حول أستاذ اةفيسفأ »سهيل اةِّطا « اةذّ وشق قماحم »سيم اةحيام«  م سقواته األخيمم وقد ا تجاوز  
سد اةث انيد   يكتب حول أصدقائه  وبيموظ  وحياته رِّد أن وان   د سيسيأ  تتارِّأ  د اةفأد  واةشِّو  

اة ستوى اةشخص  واةِّام  كان آخمنا اقا ته  م نا  ةيِّجزم واة مض  اةقفسييد   راةوحدم  واةهزائم وي  
أونوه اّلقه  يها رِّد اصاّلته راةشيل  د تماح »اصطدام ناخي  ةياائقاظ اةسيا م  م أتساننا« ك ا يصف  

 حاةته   م ناتم اة  أ مفكا. 
ا فتيد  األوة  رِّد  أتل سي    اةاتارأ اةتم ُتِّد ةديه نووا  د تصمفف األوتاع يأول: »وشت وحشتيد ض

زوتت   م اةحما األنييأ ّلمصاصأ ققاص وي  طمفق اة تحف   م ّليموظ  واةثانيأ رِّد اختفاح وما ت    
نهيأ اةشهوا. أحببته ا رجقون واختفتا  د حيات  رشكل صاوق. ّليقه ا سقواظ طوفيأ وأحزان كثيمم  كغيوم  

انسالخ رِّض أغصانه  م اةمفح  ةاقه يبأ  واقفا ر ا تبأ    تتدا ِّها  فاح نوتاح  أةفتها ك ا يأةف اةشجم 
 قه  وةيس وقدى  د خيا  آخم. كتبت ةتصمفف رِّض نذه األحزان. أويم أن اةاتارأ ال تشف  ةاقها أحيانا  

 ُتسك د األوتاع أو تونم ّلهذا«.
وتشكيل اةبقيأ اةسمنيأ  وُتحدن  أا أ اةماوى »سهيل اةِّطا « اة قطيق اةتأق  اةذّ  قه يفحكم اةموائ  صياغأ  

وفصبغها ّلمؤفأ و يأأ ةيحيام  تواإجأ  م حك  اتت او  وإنسان  يِّ  اةسياق اةثأا   اةِّام وفستبطقه   
»سهيل« إخصيأ  هي قأ وي  راق  اةشخصياظ  م اةقص  ألنه يحمك اةحدث  وفقطق اةشخصياظ وفِّيق  

ن  وفصو  اة كان وفصفه  قذ طفوةته  م  وي  تصم اتهم ا ا واصفا أو ساخما  يتأا ز راةز ان  م اةسم 
تحوالته اةتم أصاّلته راةأبح  يتخط  اةماوى أسطح اةأضايا ةيبمز و أها اة ؤ م ونو  ا إك ل واة ا يكسم 
أ ق اةتوقم ةدى اةأا ئ  ّلدايأ  د اختيا  اة فمناظ واةتماكيب األسيوبيأ و قاو أ اة جاز واةتصوفم  حت   

حداث. تتشكل اةشخصياظ  م اةقص  د خالل اةماوى اة شا ك  م طمفأأ  سم اةشخوص وتحييل األ
األحداث   هو  د يختا  أس احنم نتيجأ النطباواته اةشخصيأ  ووجزه ود اةتواصل اةحأيأ   ك ا يمسم  
ةال  قهم تشكيال خاصا ييتأط  مانته  م ّلو تمفهاظ ةغوفأ تتض د تأقياظ  د اةاا فكاتيم. وتِّت د  وايأ  
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ق سمنى  غايم ييِّب وي  خيخيأ ّلقيأ اةقص اةتأييدى واةخموج ود ني قته و سوخه   ييس  اةِّم ا أ وي  نس 
نقاك حبكأ ن ا يأ  ِّهونم تبدأ  د  أد أ وتصل ةذ وم  م تقته  رشكل  ا  تستشف اةحبكأ راكت ال قماحم  

ك ا ُيا يها اةِّ ل و ِّايشأ طأسه اةاي   حيث يكونها  ج وع اة شاند و ا تتمكه  د ظالل أ قاح اةأماحم  
طمفأأ ّلقيأ إخصياظ اةِّ ل  يها نسق  هي د حيث تتشكل  ِّام اةشخوص أرطاال اإكاةييد نتيجأ ةطبيِّأ  
اة حيط اةسياس  واةديق  واالتت او   واةتحوالظ اةتم تحدث ةي كان وتغيماته. ةأد راتت و ييأ تشكيل ّلقيأ  

نمَّ اةموائ   م اة أام   - صا ها كونها وبثيأ قيأ  واكبأ ةواقم غيم ن ط   ِّانل ةواقم حيام  ب ا أ ضل أو 
الوب اةامم    2األول   يو تتبِّقا اةمحيأ اةتم قام ّلها سهيل اةِّطا  اة صاا راةشيل  و ق  اة  مضأ  وبيتم

اةذّ تخفف  د كل إ ح حت  اس ه  واةشاوم »ز ان« اةذّ يحاول االنتحا   واةحا س اةذّ خمج  ِّهم  
نزنأ  م إوا ع ّليموظ ةحقيقه ةِّاة ه اةساّلق  ةتي سقا تيك اة قطأأ  ةحماستهم  حيد أ ان سهيل قضاح 

اة قسحبأ  د اةحيام ةدى كل إخصيأ  حيث تفصح اةمحيأ ود  دى االنفصال واةيأس اةيذيد يِّانيه ا اةفمن 
  م اة جت م اةيبقان .

 م  قطأأ غائ أ ّليد    وةأد استخدم اةموائ   ج ووأ  د اةتأقياظ اةفقيأ اةتم تخيق واة ا إبحيا يوقم اةأا ئ 
اةحأيأأ واةونم وذةك حيد است د اة متِّيأ اةحكائيأ  د اةواقم أوال   هقاك نزنأ  ِّييأ ت ِّت سهيل رأصدقائه  
نزالح اةدا  وإقما  راةِّونم نون اتيان أ ِّال غمفبأ   م نقاك تغيب اةواقم  م تشك ل غمائب  ووجائب  وي   

ف  م ّليته اةأديم وفذنب راةفِّل ةيتأكد  ال يجد أحدا  وفمى  أصِّدم  تِّدنم   قها: حيد يس م سهيل اةِّز 
وفكيم آخمفد ال يمانم أحد سواه. تحتشد اةموايأ اةحديثأ راةاثيم  د وواةم وتأقياظ اةفقون اة تقووأ  و    
نص اةِّم ا أ تبمز اة وسيأ   قا  ضفو ا  م اةأص ةتشكيل وقاصم ّلقيأ اةموايأ ّلدايأ  د إخوصها وتشكييهم  

ى اةخاص   م اةحديث ود خصوصيأ اة وسيأ  ناخل اةفقون األخمى  واةطبيِّأ اةفقيأ ةال آةأ و ا  اةشِّم 
توح  ره  د إِّو  خاص. ةأد قمأظ ومَّا أ أح د اةزفد كف ّليموظ  ووضِّت يدنا وي   أسام اةشخوص  

  يها ووجزنم  وتقبأظ رحت يأ اةحماك اةذّ نشاند تجيياته اآلن. 
 

 ماني فؤادأد. 
 كاتبة وناقدة من مصر 
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 "بين بحرين": بحر الظالم وبحر النور

            
 د. فاطمة ناعوتاألديبة المصرّية والّشاعرة                                         

 
هد". ذكيأ   تفوقأ . راةاان غان ظ حألف اةطفوةأ  وتطمُق وي  استحياح رااف   هد"  طفيأ  ت ييأ  ثل "اةشَّ "إف

بايا. تحيُم أن تصبح طبيبأ   ةُتخفج فف أوتاعف أّلقاح حا تها اةفأماح.  م وقت اةواتب اة د سم  تقزوج أ ُّها  اةصَّ
دف   م أن ُتحسج  ُ  رأن تيك س ُأ اةِّباقمم واألطباح . وةاد أ ها ُتصج  "زنمم"  د  ناحم خط  يدنا. ةاد "إهد" ُتبمج 

بي أ اةحيوم  وإال ة اذا أس  تها “إهد”؟! وتالطُف اةبقُت أ َّها  اةبقُت خطَّها  حت  تات لف نائمُم اةُحسد  م اةصَّ
رأنها حيد تابُم ستقجب طفيأ  ُتس ج يها “زنمم ” وي  اسم أ َّها اةغاةيا. ةاد " إهد" ةد تابمف ةتقجب "زنمم"  وةد  
دف خطَّ يدنا  وةد تس ح ةها اةحياُم رفض  ضفيمم اة د سأ ةتطمقف راا اةجا ِّأ وتغدو طبيبأ .   تجد اةوقت ةتحسج 

الُّ اة  األّلد طفيأ   ال تبمُح طفوةتفها ّلل تما أهاا اة  اةأبم  اةذّ اختطفها  د ومائسها وأقال جها  اةطفيُأ ست
ف أ" اةفتام ّلبتم   وكم اساتها. انتزوها اةجهُل  د حضد أ  ها. وقصفف و مفنا اةبطُش اةذكوّ  اةذّ يمبُط ّليد "وج

 اةجسد راةختان! 
م اةبسي طأ اةتم تمى أن "ك ال" اة مأم  م زواتها اة بك م  وةيس  م تِّيي ها  ت َّت اةجمف ُأ ّلتمتيب األا واةجد 

ا ود ويون "زنمم" األم اة ثأفأ   غم تِّيي ها اةبسيط    وبقاح وأيجها  وا تالك ناصيأ قما نا. ت  ت اةجمف أ رِّيد 
 اةتم كانت تمتو ةبقاتجها اةِّيمف اةذّ ةم تت كد نم  د تحأيأه ةقفسها. 

حيم اةوتم وي  زنمم  صغيمم ُقطفْت قبل أوانها  ووي  "زنمم" كبيمم انُتزجوت زنمُتها  أةأت ّلقا اةد ا ا  م ت
هُد  د ّليد أصارِّها ُوقوم   م ةحاأ تهل  وإماسأ  ةيتيطَّخ اةجسُد اةقحيُل ّلقزفف ن اح  ا أانا حت  اةأبم.   اةشَّ

م واةحيام.وفبدُأ اةصماُع اةشمُس "ّليد رحمفد". رحم اةاالم واةجهل واة وظ  وبحم اةقو     واةتحضُّ
 ييم  ت يل أنتجه "اة جيس اةأو م ةي مأم"  راالإتماك  م "نيئأ األ م اة تحدم ةي مأم"   م سفا م اةياران  
دظ إخصياُته  ج ووأ   د اةشباا اةقجوم:   راةأانمم. كتبته اةج ييأ " مفم نِّوم"  وأخمته "أنس طيبه"  وتس 
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ماح تبيل  وا  أ وبداةمسول  ةبق  ونس  وغيمنم. وحصد اةفييُم   اط أ وانل   ح ون  ا س  يا ا تبمان    
وديدف اةجوائز  د  همتان "تازم" راة غما و همتان "ّلموكييد"  ونأارأ اة هد اةسيق ائيأ را ضا أ اة  تائزم  

 "نوظ" أل ضل  ييم يقاقش قضايا اة مأم  م  همتان أسوان اةدوةم أل الم اة مأم  حيث ُومض ألول  مم. 
م طيبأ  د ن.  ايا  مسم   ئيس اة جيس اةأو م ةي مأم  ذنبقا أول أ س ة شاندم اةفييم  م اةِّمض ّلدوو 

م اةفييم رانو ا ا حي أ ةق اذج   اةخاص. وةم تاد  أسام "إهد" و"زنمم" نم األخيمم  م تيك اةد ا ا اةثمفأ. ّلل قد 
وائيأ. وةم يغفل اةفييم تأديم ن وذج اة مأم   تبايقأ ةي مأم اة كسو م ّلقصل اةتق  م اةذكوّ   م اة جت ِّاظ اةِّش

"األ ل"  اةتم حا بت اةجهلف راةِّيم. طبيبأ   ثأفأ تم ض اتماح و يياظ اةختان ةيطفالظ  وتد م  أاّلل   ضها 
تِّمضها ةِّقف أّلقاح حا تها. أك يت اةمحيأ اةتم ةم تأطِّها اة غدوم "إهد".  تخمتت  م كييأ اةطب وناقشت 

اه  وأققِّت حبيبفها اةضارط رحت يأ اك ال  ساةتها. وكان ناوُ ها وصخمم قوتها كان واةدنا  اة اتستيم واةدكتو  
اة ثأف اةبسيط اةذّ آ د رأن "وفاف" اّلقته  م وأيها  وي  وكس واةد إهد  اةذّ قتيها نون قصد   م  

  ةاقها  م األخيم  قض  رأيأ و مه يبكيها.  م نجد ن وذج "ُس ي أ" ضحيأ زوتها اةفظ  اةذّ يضمبها وُفهيقها
م أ تمتزق  قها وتقجو  د اةزوج اةشمس.  م ُنا ل قوس اةد ا ا  م اةثاي   تتخي ص  د ضِّفها وتتِّيم حج
"زنمم" اةتم سخَّمظ أحزانفها وي  اّلقتها اة غدو م  م استا ال  ساةتها وح ايأ اّلقتها األخمى  د نصال  

ياته و اح اةأضبان. و م خيفيأ األحداث نجد  اةتو متم اةجهول اةذّ قصف و م اّلقتها  ةيأضم رأيأ ح
"ا ام اة سجد" اةِّجوز اةجانل اةذّ ُيسمح تفسيم آياظ هللا ةتتفق  م أنوائه اةذكو فأ اةباطشأ.  م يحلُّ  حيًّه  
ناويأ  إااٌّ  ثأف ّلتِّييد  د وزا م األوقاف؛ ةتبدأ  حيُأ اةتقوفم حيد يبدأ أوة  ُخطبه  م صالم اةج ِّأ 

 اة  تقفيذ أول أ م كتاّلم  أ منا ره هللُا  م قمآنه اة جيد: “اقمأ".ّلدووم اةقاس 
ا  قيم ا ة صمنا اةجديدم وإِّبها.   نقا يضُِّقا اةفييم أ ام  ساةأ "اةتقوفم" اةتم تمتو  صُم و ئيُسها أن تغدو نهج 

وتسحُق اة مأمف  وتأوج ض  اوانُم ّلقاح اةِّأل اة صّم وتخييصه  د أن ان اةاالم اةتم تأصُف أو ا ف اةزنو   
اة جت م  وتُبيُد اةحضا م.  ساةأ اةفييم حاس أ: "وفاُف" اة مأم يبدأ وفقتهم وقد "وفاف" وأيجها وبقاح  قاو أ  
 أا تها. اةِّأُل نو اةذّ يح م اةجسدف  د اةزةل. اةِّأُل اةقايُف نو اةضا ُد األوحد ةقاا أ اةجسد  وناا أ 

بل وأقوانا ةبقاح  صم  اة جت م رأسمه. ّلقاُح وأل اةط فيأ اة صمفأ  واةفتام  واةشار أ  واة مأم  نو أقصُم اةسُّ
 اةجديدم اةتم نحيُم ّلها. 

تحيأ احتمام ةُصق اع نذا اةفييم اةثمّ   وةي جيس اةأو م ةي مأم اةذّ يجتهد ةيحفاظ وي  كما أ اة مأم اة صمفأ  
ةِّاناظ اةاال يأ اةتم ُتهيد تسدنا وُتايم وأيها  وتثأيفها وبقاح وأيها وي  اةأيم اةم يِّأ  و حا بأ كل ا

 وتاسم  وحها. ونائ  ا "اةديُد هلل  واةوطُد ة د يحبُّ اةوطد”.
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 بناء  اإلنسان في مصر
 

 د. فاطمة ناعوت  
 

( اةصان   27ّلقاُح ا نسان  م ا  ا اظ (  كان نذا وقوانف كتاّلم قبل األخيم ) قم   -)انهم يصقِّون اةحيام 
  وتشم ف كتاّلم ذاك ر أد أ قي  أ رأيم س و اةشيخ اة ثأف وبد هللا ّلد  2018" وا د" راةأانمم وام ود نا  

 زايد  وزفم اةخا تيأ ا  ا اتم.
  حيق ا ّلدأنا نقتبه اة  أن ةصوص ا خوان ّلدأوا يزحفون 2011ّلدأظ ا ناصاُظ ذةك اةاتاا  م  أسم وام  

اظج اةاتاا وي   دا  األووام اةسبِّأ اةتاةيأ.  م وكفُت حثيث ا  د أتل سمقأ  صم. وبدأظ  م وضم ةبق
  وحت  أكتوبم  د نفس اةِّام  ونم  2016وي  تج يم إتاته و ماتِّته وتحمفم ّلمو اته اةقهائيأ  قذ  ا س  

 تمم اةشهو  اةسبِّأ اةتم قضيُتها  م نوةأ ا  ا اظ اةِّمبيأ اة تحدم  حت  يتسق  ةم اة ِّايشأ اة باإمم ود  
اةتجمبأ اةِّمبيأ اةفمفدم اةتم استيه ت اةقهج اة تحضم اةذّ أسسه اةشيخ زايد قبل حواةم نصف كثب ةتيك 

قمن  وسا  وي  ذةك اةصماط أّلقاؤه وآةه وإِّبه  حت  نجحوا راةفِّل  م "ّلقاح ا نسان"  أا يًّا وحضا فا  
ا  و امفا ووي يا و جت ِّيا وي  نحو  اق  تِّل  د "كوكب ا  ا اظ"  ك ا يموق ةم أن أس  يها  ن وذت 

حضا فا ت يال  ُيقام اةيه ركثيم  د االحتمام واةغبطأ واةمغبأ  م اة حاكام   د قجبل سائم اةدول اةِّمبيأ   
 ّلل ونول اةِّاةم األول كذةك.

 م صفحأ ا نداح  د ذاك اةاتاا قيُت: “انداح  اة   صم. أحيُم أن أ اكج يو  ا  ك ا يييُق ركج أن تاونم.  
نا راةحب.  انهضم يا حبيبتم  اةيكج يا  صمُ   خا طُأ اةطمفق  م نذا اةاتاا اةصغيم  ود نوةأ إي دظ  جدف

كج اة هدو .  اط أ ناووظ". بوتجك… واستِّيدّ راةحب   جدف   د كف
وألن كثيم ا  د  صول ذةك اةاتاا خططُتها أيام حكم ا خوان اةتِّس ة صم؛  أد كان  داُن اةأيم حزفق ا ونو  

ن  أنقم كتبُت تيك اةصفحاظ واةفصول وقيبم  شطو   إطمفد. إطم   د اةأيب كان يكتب. وأوتمُف اآل
م(  وإطم   د اةأيب كان  فطو  ا راةوتد ة ا   ا و خو  ا راةتجمبأ ا  ا اتيأ اةمائدم  م )ّلقاح انسان  تحض   مح 

ويد  كانت    آةت اةيه  صُم  د سيوةأ سياسيأ وطائفيأ و وض  وانسحاق وضياع  م وهد اخوان اةشيطان.
تاتُب ونم تم ُق نوةأ ا  ا اظ رإوجاا و مح  وويد  كانت  م اةحموف تد م وي   صم اةِّاي أ   
وتتساحُل: نل انته  ر صمف اةحاُل أن يتوة   إأنفها رشم  ال يؤ قون رأي أ اةوطد وفأوةون: “ ا اةوطُد اال  

فد  م صد  اةاتاا وي  ذةك اةقحو إبه  حفقأ   د اةتماا اةِّفجد؟!”  ستحيل! ةهذا كان ذةك ا نداح اةحز 
 اةيائس إبه اآل ل. 

 صوُل اةاتاا األخيمم كتبُتها رأي يد. قيم  يتأ ل وبأمفأ نوةأ حديثأ احتم تج ا نسان وحأ ه اةاا ل  م اةحيام  
أفديأ   شي دظ اة ساتد واةاقائس واة ِّاّلد  واةتِّييم اة  تاز واةِّبانم واأل ان وودم اة ساس رخصوصيته اةِّف
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نو  اةِّبانم تيك  ألن نو  اةِّبانم أصال غيم   اةبوذيأ واةهقدوسيأ  وةيس  د تقدّ واحد يأُف وي  أّلواا 
 هدنم. وقيم  حزفد يقام اة   صم وكيف يِّتيم  قاّلمفنا  تطم ون تافيمفون  قضطُم اة  وضم تقدّ 
حماسأ وي  راا كل كقيسأ و ِّبد يهونّ حت  يحمسها  د غول اةُغالم. قيم  يكتب ود خبماح اةتِّييم اةذيد  

  ا اظ وطهمونا  د اةِّقف واةطائفيأ  وقيم  راك  حزفد يبكم  قانج  صمفأ  نذ ّلوا  قانج اةتِّييم  م نوةأ ا
ةم تتخيص رُِّد  د اةِّقف واةطائفيأ. وةاد  م نهايأ كل   صل  كقت أضُم اةمتاح  رأن يو  ا قمفب ا سوف 
تثُب  صم نحو اةقو   ونبدأ  م صياغأ اةِّأل اة صّم  د تديد  رِّد ا نتخيص  د وته ا  ناا اةأبيح  

 ةذّ ُيفسد اةقهضأ واةتق يأ.ا
 ةهذا قال س و اةشيخ وبد هللا ّلد زايد  م  أد ته ةاتاّلم: 

“ م كتاّلها اةج يل  تحد ث  اط أ ناووظ ود اةتسا ح  م نوةأ ا  ا اظ  وقاةت ان اةسبب و اح ذةك 
وى اةتسا ح.  غياُره  كي تان سحمفتان: "اةتِّييم  وتطبيق اةأانون". وأقول ةها انه ال يوتد خيا   آخُم ةيبشمفأ س

يِّقم اةد ا  اةشا ل. وفكفم أن يقام أحُدنا حوةه ةيمى كيف انها ْظ نول   وُإمج نفظ إِّوا   وُأّليدظ ت اواظ  
ه  د سيدخل اةجق أ  ونو وحده  د   ؛  أط ةغياا اةتسا ح.  ِّقد ا يِّتأُد إخص   ا رأنه نو وحدف وحضا اظ 

ل اة  وحش  رائس  يأتاُظ وي   آسم اآلخمفد؛ يحا  ّلمح أ هللا  ونو  أط  د يستحُق اةحيا م   إنه يتحو 
 .   يأتُل األطفالف  وُففجج م نو ف اةِّبانم  وفدوُس راال يته وي  كلج   ا نو انسانم 

وفبدو أن هللا قد س م  تاح قيبم  م انداح اةاتاا. راأل س  م "ويد اةِّيم"  س ُِّت  د اةمئيس وبد اةفتاح  
(. ووي  هللا اةسبيل وحسد اة أصد.اةسيسم  ا يشم رأنقا ّلدأ  نا  حيأ )ّلقاح ا نسان اة صّم

قال اةمئيس ان  صم اةجديدم توةم أن يأ قصوى ةبقاح ا نسان اة صّم وي يًّا وصحيًّا و أا يًّا؛ وةذةك كان  
نو وام اةتِّييم  م  صم. اي ان ا  قا رأن اةِّيم واةتِّييم ن ا أساس اةقهوض راة جت م واةِّ ل  2019وام 

وي  تق يته. وقال ان اةدوةأ اة صمفأ تستهدُف تقشئأ اةِّأل اة فام اة ستقيم  اة ستِّد ةأبول اةِّيم واة ِّم أ 
وفتحي  ر ها اظ اةفهم واةتحييل واةتطبيق. وقال ان  صم تسِّ  اةيوم ةيقهوض راةتِّييم وي  اةقحو اةالئق  

ا سأ. وأنا أقول و احه: “آ يد. وت يِّقا  اةذّ  د إأنه أن يسهم  م تخمفج أتيال قان م وي  ا ّلداع واة ق 
 تقون  م  ِّمكأ اةقهوض اةمانقأ أيها اةمئيس.” 

أيتها ا  ا اظ اةشأيأأ  نا نم إأيأُتك اةابمى  صم تبدأ  حيأ اةقو  واةمتاح  د تديد رِّد كبوتها اةتم  
وبهيأ  و تيأ  وُ يه أ   أة  ت ّلها رسبب غول ا خوان وأإبانهم.  اسِّدّ ةها وت قم ةها اةخيم  وظي م ت ييأ  

 ةيِّاة يد. 
 

 د. فاطمة ناعوت 
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 … في وهج الشمس "عداوي نوال السَّ "عينا 
 

 د. فاطمة ناعوت 
 

أخبمُظ صديأم طبيبف اةِّيون األإهمف  أن ويقم  اةسيدم اةج ييأ  اةيتيد ال ُتغ ضان  م ونج اةش س   قذ  
اةِّيقيد ن ا ت يُم زاننا  م نذه اةحيام؛ ألنه ا اةجسمان    انيأ وأون  توإكان اآلن وي  االنطفاح. وأن تيا ا  

اةيذان تأمأ ّله ا وتاتب.  إن قمأْظ؛ واإْت  وإن كتبْت؛ تفِّيَّ قا. وأخبمُته كذةك أن كبمفاحف تيك اةسيدم ت قِّها  
  ا    د اوالن اة حقأ اةتم ت مُّ ّلها اةيومف   م ص ت  وندوح  وحيدم   م ّليتها اةذّ يضمُّ  د اةاتب أكثمف 

يضمُّ  د أنفاس اةبشم  وفضمُّ  د أو اق  ّليضاحف تقتاُم أن ي ألنا  داُن قي ها  أكثمف   ا يضمُّ  د أ اث  خم  
و فاش؛   ا يجهد اةِّانيون  د اةبشم  م اقتقائها. ط أنقم اةطبيُب اةقبيُل رأنه سيأوم راةالزم. واط ئققُت   

األوسط  ّلل ألنه انسان  نبيل  يِّمُف قي أف ا نسان   ةيس وحسب ألنه أحُد أإهم أطباح اةِّيون  م اةشمق 
 ووطقمٌّ   يُم اةطماز يِّمُف قي أف   وز  صم اةفمفدم. 

نم: اةطبيبُأ واةموائيأ واة فامم واةحأوقيُأ اة صمفُأ اةقاّلهأ  اةتم كم  تها نول   د  الث قا اظ  د اةِّاةم  
إلنسانيأ  د ويم وتقوفم وا تأاح رأي أ ا نسان ّلوته  األول  و قحتها ن تأ األستاذيأ اةفخمفأ ةأاح  ا قد ت ة

وام  وقي أ اة مأم ّلوته خاص.  م حيد نسم وطُقها أن ُيامج  فها  م غف مم انشغاةه راةصماواظ واألز اظ. 
نم اةقبييُأ اةتم واإت ت قُح وال تأخُد  أاّلال ة ا ت قح. تطاةُب رحأوق اةُ ستضِّفيد   تد ُم نم  اتو مف تيك 

اةُ هدف م   د سال تها وأ قها وحمفتها. نم اةطبيبُأ اةتم أذّليْت زنممف صبانا  م والج اةفأماح  م   اةحأوق 
نجوع  صم وُقمانا  وأنمقْت ُوصا مف  وحها  م  قانضأ ت زفق أتسان اةطفالظ واةصبايا وتموفم أ واحهد  

؛  تصد ى ةها ذوو اةذقون واةيح  ُياف مون ها وفخوضون  تحت  جأصيأ طأس اةختان اةوحشم  ها وفشو نون تا فخف
 م سيمتها  وُفحبطون  ا تصقم. ةاقها ةم تخقم وةم تخف. ونل تخاُف  أاتيأ  تسو ؟! ةم يتوقف نضاُةها  
اةفاّم اةجهو ؛ حت    م األخيم  تبق   اةتشمفُم اةأضائم  ساةتفها  وأ َّقتج اةدوةُأ اة صمفُأ وي  وتانأ  

ُم ختان ا ناث.  طمحها اةفاّم واةطبم   ونو ها اة ج يُس اةأو م ةي مأم  وخمج اة  اةقو  قانون   حتمم ُيجمج 
سوى أن اة جدف اةحأيأمَّ كتبه اةتا فُخ ةيسيدم اةقبييأ اةتم تانمظ ر جاّلهأ تيك اةِّانم األ مفأيأ اةفا أ   م  

ا كان  جمُن اةتفايم  م  قم ذةك اةطأس اةد ّو  ضمب ا  د اةخيال واةاو يد  يا. تيك اةسيدُم  وقت   بكم تدًّ
قاةت "ال ةيختان"  حيد قاةتج اةج وُع: “نِّم"  قبل أكثم  د نصف قمن. نم اةااتبُأ اةتقوفمفأ اةتم ن ِّت 
 د وي ها و اةها و احتها وسقواظ و منا اةشمحف اةاثيمف  د أتل حأوق ا نسان   ام  ها اةِّاةُم رأسمه   

أوالن حا تقا  ّلل أنامنا أّلقاُح  أا أ: “قاةوا ةه"  اةس ِّيون اةذيد  وأنامنا "أوالُن حا تقا"! ال  ةم ُيقاُمنا ت يُم 
مون  اةذيد يقأيون وال يِّأيون  اةذيد كساة   م اةأماحم  نشطاُح  م اةقأض واةقأد   م  يس ِّون وال يتبص 

األ يد     االنأضاض واالنتأان   م اةهدم واةتشوفه  نون ّلي قأ  نون ّلمنان  ونون ان اك. ةادَّ  ثأفم نذا اةبيد 
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يِّم ون قد ف تيك اةسيدم اةِّاي أ  وُفجي ون إأنها  وفذنبون اة  حيث تفُحطُّ  حاةها  حت  يتِّي  وا كيف ُيفامون  
خا ج اةصقدوق  وكيف يم ضون  ا يهدُم ا نسانف وُفهيد اةِّأل  وفأّلون اال أن يسان وا  م صقم  قاو أ  

د اة صّم اةأديم: “اةحق كي فهم نذا  د إأاح ون اح وتِّاسأ. انها ن. "نوال اةج ال"   ه ا -اةخيم -اةجَّ
”. اةتم ويقانا اة ثأفتان اآلن  م حال حمتأ.   اةسِّداّو

"   ؤسس  ستشف  "اةوطقم ةيِّيون"  وبمو يسو  طب اةِّيون   أ ا نو:  هو اةطبيُب اةِّال  أ ن. " تحم  وّز
و األكاني يأ األ مفكيأ ةطب اةِّيون    م األكاني يأ اةطبيأ اةِّسكمفأ  وز يل اةاييأ اة يايأ  م ةقدن  ووض 

ووضو اةج ِّيأ األو وبيأ ةجماحاظ اةأمنيأ  وغيمنا  د األةأاا اةِّي يأ واةدوةيأ اةِّديدم؛ اةتم تجُِّل  صمف  
 خو م  راّلد  ثيه. ر جمن أن أخبمُظ اةبمو يسو  ر حقأ ن. نوال اةسِّداّو  طيب  ق ها وناتفها وي  اةفو .  

 م ض قائال:  يزفتا ڤها استأبالف اة يااظ. وة ا أنه  كشففه  حاوةْت ن. نوال ن م اةنوانا ةي ستشف   واستأبي
  أاّلال ةِّالتك يا سيدتم!” كج “وقجح  …  د يأخذ  ق

صا  ةجزا  ا وي  ن. نوال أن تِّيش  دى حياتها وي  حأقأ إهمفأ غاةيأ اةث د   د أتل اةحفاظ وي     واآلن 
و د أيد ةها ّلتيك اةتااةيف؛ ونم اةتم ةم تِّجش ةتد خم  ّلل ةتحا اف  ا تبأ    د نو  ويقيها اة ثأفتيد. 

 اةاالمف  م  ِّا كف ... تأخُذ وال ُتِّطم؟! 
ها. و ثيها تستحقُّ أن تتأي د "قالنمف   ثل تيك اة فامم اةوطقيأ تستحقُّ أن تتبق  اةدوةُأ اة صمفُأ اةامف أ والتف

جان  م اة حا ل اةدوةيأ   ام  تها اةدوُل وكم  ت  يها اسمف  اةقيل"  تامف  ا وي   ا قد  ته السم  صمف  د أ 
. وختاُم قوةم: “اةديُد هلل  واةوطُد ة د يحبُّ م صم اةشمفف. طوب  ةال   د ح ل ةواحف  صم خا ج  ص

 اةوطد.”
 

 د. فاطمة ناعوت 
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 تِّه  موسيقى  … شّمة نصير
 

 د. فاطمة ناعوت 
 

". وزفزّ  ْم  اةفدُّ قد أوطاكف  "نصيم إ  أ": "تجْه  وسيأ    أنتف أنل  ةذاكف… وتحكَّ
أنّ  ة اذا واتانم "و م ّلد اةفا ض" ألإتبك  م أحد أّلياته ّلتصم ف  وإن كسمُظ إيئ ا  م إطمه   وةستُ 

ُت اة  نذا اةِّماقم  اة بدع  قبل وام  ونو "يمتجل" أ ا قا نغ  ا  د تأةيفه ةيشمح ةقا  سأةأ   األول  وأنا ُأنصج
اةج يل نفُسه  وأنا أنصُت اةيه اةخ يس    صو م   وسيأيأ نقيأأ  م "ّليت اةِّون" رأّلم ظبم!  م راغتقم اةبيُت اة

اة اضم  م اة جيس األوي  ةيثأا أ  يشمح ةقا  أ ام ةجقأ اة حك  يد   ساةته اةِّي يأ اة بتامم حول "األسيوبيأ  
وسيأا   م ذنقم راةتصو ف ألن ةه  قزو ا صو يًّا  م اةِّزف واةتأةيف   م اة وسيأ ”. نل ا تبط اسُم نذا اة 

اة وسيأم ال ُتخطئه األذن؟ أم نل رسبب وةِّه اة دنش  وتواصيه اةِّ يق  راة تصو يد اةشِّماح كاةحالج  
واةسهمو نّ واّلد ومبم وغيمنم    ا ني س  م حوا اته و وسيأاه   ا يجِّيقم أضُم  وسيأاه نائ  ا  م خانأ  

تصوف اة وسيأم؟ أم ألن اغماقه  م قماحم األنا رشكل وام  واةشِّم رشكل خاص  تِّيه "يغا "  د  اة
ها"  م ننيا اةقغم   ا تِّيه يحفم تدوال  ةم يسبأه اةيه أحد    غزا م اة دا س اةقأديأ األنّليأ   م  أاّلل "ُإح 

د واةتمب ص رِّا اح اة وسيأ   يطا ن ظالل األس يوبيأ واةفمنانيأ  م نغ اتهم؛ حت   يغذيه ر اح اةبحث واةتمص 
تديدم؛ أطيق وييها اسم: "األسيوبيأ  وسيأيًّا"  سوف تق و   أيقحت  م  ِّجم األنّلياظ اة وسيأيأ  انم  وي ي

 ثل إجمم وا  أ   م تواتم اةباحثيد واةدا سيد  د أّلقاح اةقغم اةج يل؟ ة اذا نقاك ّلقيوفأ وتفايكيأ وإحصائيأ  
  مج ح  خاةب" اةقأد األنّلم   اةتم تقشب نجصاةفها  م أتسان اةقصوص ةتفاك أوصاةها وُتشوأسيوبيأ  وغيمنا  د "

 فاصيها حت  ُتخمج ُنسغفها و حيأفها  ّليق ا ال نجد  ثل تيك اة خاةب اةأق اصأ  م غاراظ اة وسيأ   
يأيأ  قذ قمون اة شتجمم؟! نكذا تيف ت اةفت  حوةه  م حأول اةقغم   يم يجد!  ماح يفت ش  م اة دونأ اة وس

غفيمته  د اآلناا واةشِّم  كتاا  وقم   ا راحث ا ود " خيب" األسيوبيأ. واوتمف اة ايستمو أن  ا استفز ه وأ
 م يده ةابيم اةقأ ان اةِّما ن. "صالح  ضل" حول "ويم األسيوا"   حاول أن يطب ق  قهجه األنّلم وي   

ال أ   د أساطيد اةقغم ُت ايُز ّليقهم اةجغما ياُظ واةتا فخ   اة وسيأ   وي ه يجد طمفدتفه أو يي ح ظالةها. اختا   
.  مفد فك إوبان  د ّلوالندا ي ثل اةغما  ناظم اةغزاةم  د اةِّماق  و فاض اةسقباطم  واةوتموتج ُِّهم اةمفشُأ  

ألذُن   د  صم  ي ثالن اةشمق. كلٌّ  قهم وايم   ا ق  واّلم  ةألز ان واأل كقأ. وةال    قهم نغ أ  ال تخطئها ا
اةسيي ُأ ألن ةال  قهم أسيوب ا  وسيأيًّا يِّزُّ نايُمه؛ نااُن  م حضمتهم نأول: “نِّم  غان  اة وسيأيون  د  

م"   م االوتذا  ةِّقتمم ّلد إدان  وبيته اةشهيم.   ُ تمن 
رأوةئك اة وسيأييد اةابا    ت  اة وسيأ  اةِّماقمُّ اةِّاة م "نصيم إ  أ" ةيد س "أساةيبهم"   تمب ص 
م ّلها رإإماف ن. حسيد األنصاّ    و"أس يوبياتهم"  م نحت اةقغ أ واةسكون   اانت  ساةُأ اة اتستيم اةتم تأد 
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: ن. ايقاس وبد اةدايم   ئيس نا   اونوقشت  م اةأانمم قبل أيام أ ام ا قيد  د   وز اة وسيأ   م  صم ن
ا   اة ؤ خ ا ة وسيأم وأستاذ اةقأد اةفقم  و ئاسأ  األوبما اة صمفأ وواز أ اةفيوظ اةساحمم  و ن. زفد نص 

 ا س اةقأد األنّلم ن. صالح  ضل. واتفأت اةيجقُأ وي   قحه ن تأ "اةدكتو اه" ّلدال  د "اة اتستيم"؛ ةيس  
وتِّيي يًّا نائال إهده اةِّاةم  قذ وأون  م اة جال اة وسيأم  ّلل كذةك ألن   يًّا أط ألن ةيباحث  قجز ا  وسيأ

ا ةاو م غيم  طموقأ  م حأل اةقأد اة وسيأم  وإزاةأ  ةحائط وثم  كان يأُف ّليد األنا   نذا اةبحث ُيِّدُّ  تح 
و د  م ُتحسُب    مم واة وسيأ  نون  بم    م  نخاةه  صطيح "األسيوبيأ"  م أنّلياظ اةقأد اة وسيأم ألول  

 ةه اةمفانُم واةسبُق  م نذا.
ا  وبِّد ا ّلهذا اةأما   ر قح اةفقان نصيم إ  أ ن تأ اةدكتو اه     ضج ت اةأاوُأ راةتصفيق اةحان  واة ست م   مح 

أوضح ةقا ن. صالح  ضل أن نذا ُومف  تا ِّمٌّ إهيم    وديد  د تا ِّاظ اةِّاةم  ثل تا ِّأ " د فد" 
ا  م ويم  ا  ك ا   ا سبانيأ اةت  ن  س ّلها  وتا ِّأ اةسو بون اةفمنسيأ  وغيمن ا  اذا اّلتام اةباحُث تديد 

 يد إق طمفأ ا ةِّيم األسيوبيأ  م اة وسيأ    م سارأأ ةم يسبأه اةيها أحد. ِّل نصيم إ أ ح 
ا وحسب  وزف  وق كبمفاظ خشباظ  سا ح اةِّاةم قبل تخم ته  د  ِّهد  نصيم إ  أ ةيس  وسيأيًّا  دنش 

ا ةطمائد اةقغم اةها بأ  ان ا نو " صانم "  اة وسيأ   م رغدان  وةيس راحث ا ال يهدأ  م ويم اة وسيأ   وقق اص 
قواقِّه اةِّي يأ األكاني يأ اةتم    مو"صائغ " يبحث ود اةهةئ اةبمو يأ ّليد   ال اةبشم وبحا نم  ةتق و 

  ّلموايأ ن.  تيبأ اةحفقم واةفقان  ا وق  1998أطيق وييها اسم: “ّليت اةِّون"  اةذّ أنشأه  م  صم وام 
ألطفال اة ونوبيد  د  ختيف تقسياظ  حسقم   م  م قسطقطيقأ واةجزائم وا  ا اظ. يقتخب  مائده  د ا

ااةِّاةم   د و م ست سقواظ  يصقم ةهم أوو  وقوانيدف صغيمم تقاسب أتساننم اةقحييأ  ونون سأف   ان 
و مّ   ةيتِّي  وا اةِّون واةأانون وي  أيدّ خبماح نووييد  يد سون أ بِّأ ووشمفد إهم ا حت  يتخم توا واز يد  

ا  وةيس ت اويًّا   ا  من  ك ا يحدث  م اة ِّاند اة وسيأيأ اةتأييديأ. ةهذا استحق تائزم "أ ضل  شموع   همم   من 
 اةشباا اةِّمبم" اةتم  قحتها ةه اةجا ِّأ األ مفكيأ. ةتق يأ
اة ثأف اةِّضّو واةفقان اةحأيأم اةذّ يِّ ل وي  صقم كوان  نوويأ تخُيفه  م  ق ه ووي ه. اةحقُّ أن   نكذا

ي يأ يقاةها. واةحقُّ كذةك أنقم حيد صا حته ألرا ك ةه حصوةه وي   اسم "نصيم إ  أ" يكُبم أيأ ن تاظ و
ةم رِّتاا قائال: “يا وزفزتم  انها   اماةدكتو اه  إكمته وي  اختيا ه  صمف اةطيبأف ةيقاقش  يها  ساةته   ق

  وقوانها "نصُف نوتأ"  طمحُت  يها حزنم  2003 ا س    20 صُم!” يتبأ  أن أقول انقم كتبُت قصيدم  م  
ه قا ا وي  سأوط رغدان. تأول خات ُأ اةأصيدم: “وحدف ئيأ ان نصيم إ أ  سح نصفف نوتته اة وسيأيأ اوتماض 

ا وي   اذ "نصيم إ  أ/  فد أ سدف اةخُّطأف/   ا/  حذفف نصفف اةقوتأج/  نًّ اوتمضف وي  اختيا ج نذا اة ساحج تحديد 
 قصفج رغداْن.”

 
 د. فاطمة ناعوت 

 أديبة وشاعرة من مصر 
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 اإلبداع والّنجاح وليد شخصي 

            
ورّية                                             د. ريم شطيح الكاتبة والباحثة السُّ

 
م ةيقجاح أو ُ سبج ب ةيفشل وي  اةصِّيد اةشخصم    م اة جت ِّاظ اةِّمبيأ  تقطيق  امم اةبحث اةدائم ود ناوج

واالنجاز األنم سواح ةأل مان ) ا رِّد اةزواج(  ةفامم اةقامم ةيزواج أساسا  رشكل وام وي  أنه اةط وح األوي   
ةي مأم أو ةيمتل )وا قبال اةفمحأ اةابيمم/اةزواج( اةذّ يِّأب أّ نجاح أو انجاز وي  أّ صِّيد!   ا اْن 
م غيم اةزواج( اال  وفبدأ اة جت م ّلمبط أّ نجاح ألحدنم ةهخم    يتزوج أحدنم وفجتهد ةتحأيق ط وح  ا )آخف

ن حأ ق  ا حأ أه ونذا خطأ  انح يأم  يه اةاثيمون    د  وكأن ا نذا اةشخص ةو كان  د نون زواج ة ا كا
 يقامون سواح ةهخمفد نكذا أو ألنفسهم. 

واةحأيأأ تأول وكس ذةك ت ا ا    ا نسان اةحم غيم اة متبط ّلزواج أو  سؤوةياظ وائييأ تاون  مص تحأيق  
ةقفسها وةيد اسأ    -اة تفم غأ  ثال     -ط وحاته ونجاحاته أوي  ركثيم  قها  ا رِّد اةزواج   اة مأم غيم اة تزوتأ  

واةِّ ل واةصِّون ن تأ  وق ن تأ  م سي م اةقجاح وكل تهدنا وتفايمنا  م نذا  غيم اة مأم اة تزوتأ وةديها  
ْظ وص   فْت وي    أوالن و سؤوةياظ وائييأ وتهدنا ووقتها وتفايمنا يتوز ع ّليد كل نذه األوباح   إذا  ا أ انف

تها األساسيأ؛  إنها تأم تحت ضغوطاظ ال ُيستفهان ّلها ةيتو يق ّليد كل نذه  خوض تجمبأ ةتحأيق ط وحا
 األوباح ةتستطيم اةِّ ل وي  نجاحها سواح اة هقم  اةِّ يم  أو اةِّي م.

ذاظ اةشمح قد يقطبق وي  اةمتل اال  أن  اةمتل ال يِّانم ك ا اة مأم  د اةضغوطاظ اة جت ِّيأ واة و وث  
ل أوباح اةح ل واةوالنم و ا رِّدن ا )أّ ال يِّتمض نذا طمفأه(. ّليق ا تح ل اةثأا م اةِّمبم  ك ا ال يح  

دم  اة مأم أوباح كثيمم وصقاوأ حيام تديدم ةها  م ظل ناام أّلّو ذكوّ  ا تد  ةأمون طوفيأ واة مأم  يه ُ ضطهف
م خيق حيام  م إبه ُ ستفِّبفدم  و م نذا نم  ا زاةت وال نم ةإلّلداع وسقد ةيمتل و كيزم ةي جت م واألصل  

 ظل  ِّام اةاموف  د حموا وغيمه. 
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 باة أا نأ  نقاك  مق كبيم ّليد  تل ُ تفم غ ةِّ يه  ةد استه  أو ةفق ه و جت م وي  األقل ال يحا به  وبيد  
ها  د اة جت م و د أحكا ه  ايف وأن تصقم   ا مأم تُقجب وُتمب م وتخدم اةمتل وتتحايل وي  اةحيام ةتُقأجذف نفسف

 يانا   ه ا  وتقجح ةيس  أط  هقيا  ّلل و امفا  وإّلداويا  أيضا . ةقفسها ك 
ةاد  جت ِّاتقا اةِّمبيأ ال تأتصم وي   حا بأ اةقاتح؛ ّلل أيضا  ت يل رشكل وام و حاوةأ نائ أ  يجان 
سبب أو  بم  ةقجاح إخص  ا  تمى اةبِّض  قشغييد راةبحث ود تفاصيل و بم اظ نجاحه أكثم  د  

ا نجازاظ اةتم حأ أها وخاصأ  اة مأم وي ا  أن  اة بدواظ تحديدا  واةيواتم تمكد رص أ   اةقجاح رحد  ذاته و 
حأيأيأ   م اة جت م واةتغييم صقِّد نذا ةوحدند رفامند و جهونند وذكائهد وغاةبا  حو بد أو ُن ج شد  د  

 اةِّائيأ واة حيط قبل اة جت م.
ةيد إخصم   د نقا ال ّلل  د اةأول انه ةيس راةضمو م أن يكونف  ع؛  ا ّلداع وف أحد و اح أحد ةيقجح أو ةُيبدج

ذ وال  ث أو ظموف أو أإخاص  وال ُيِّط  نديأ   د أحد  ت ا ا  ك ا نم اةحمفأ ُتؤخف ُ قفمجن وةيس نتيجأ  ةحدف
 ُتِّط . 

ان  اةط وح اةفمنّ ةيشخص صاحب  شموع تقوفّم أو ا ّلداع اةفجاّم  ثال  وقد اةُ فاج م واةااتب نو نجتاج  
يفاته اةثأا يأ و حصوةه اة ِّم م اةذّ يخص  إخصيته و جامه اةخاص و ستوى ذكائه وةيس  وضوع تفاُوض    ف
أو اإتماكا  أو نجتاتا  ةِّالقأ أو حت  و ا أ .  اةاثيم  د اة بدويد واةُ فاج مفد واةِّي اح واإوا ةوحدنم ت ا ا   

ي ا  غي مف اةِّاةم  وقد ُيِّطم ا ة بدع أكثم حيد يكون وحده  د نون ضغوطاظ و سؤوةياظ وأّلدووا  فق ا  و اما  ووج
أخمى أو  ؤ  ماظ وائييأ وغيمه   ييس راةضمو م وتون نوم وائيم ةقجاح إخص وإّلداوه وخاصأ  اة مأم   م 

 نذا  إن  ا ّلداع  م  جت ِّاتقا تحصده األسمم رإيجاّليته  وةاد يأم غاةبا  اةفشل وي  اةشخص وحده.
م  أو اةِّايم/م رفامه/ا وإّلداوه   تال  كان أو ا مأم   ال يحتاج ألحد ةيأف و احه ةيقجح  /ان  اة بدع/م  اةقاتح

وةيكون واي ا ؛ اةِّايم وايم ّلقفسه وبأ اا ه وبإنتاته ا ّلداوم وبأ مه ا نسانم اةهام اةذّ يتمكه  م اة جت م  
ةيس إمطا   اة مأم قان م وي  واآلخمفد.  يا أيتها اةقساح  م كل  كان  تيد أن يوتد رِّض اةدوم وةاقه 

  ِّل اةاثيم وتغييم واقِّها اْن أ انْظ وةيست نائ ا  رحاتأ ة با كأ ونوم اةُ أمَّبيد سواح  تل أو أسمم.
 اتتهدّ ةتغييم وتحسيد واقِّكج ةيس ألتيكج  أط؛ ّلل ألتل اة جت م. 

 
 ريم شطيح د. 
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 ال حدود جغرافية للكلمة وحربنا حرب المعرفة
 

 ريم شطيحد. 
 

 "راةقسبأ ةج اوأ ةيش قاود ّلما و ا ّلتجم ّلتاتب  د اةبيد!"
 

نذه اةفامم غاةبا  ةيست  وتونم اال   م اةثأا أ اةِّمبيأ    ِّام اةُات اا و فد نووا ةيتغييم وبم اةتا فخ كانوا  
)واقم حال  ُيأي ون  م  قاطق أخمى وال والقأ ةي كان ر ا تاتب وقه طاة ا  ا تدوو ةه وتاتب وقه نو 

 وةيس اّلتداع(. 
اةاثيم  د اةُات اا اة ِّمو يد أقا وا  م ّليدان غمبيأ ألووام طوفيأ وةم يقضب نشاطهم اةفاّم واةثأا م  

 ة جت ِّهم األول ونم رِّيدون وقه  ّلل واةبِّض  قهم كتبوا حت  ونم  م اةسجون واة ِّتأالظ.
أاال  ألحدنم  م اةصحف أو كتارا   ال يِّقيقم  )اة جت م يمفد  د اةااتب أ اا ه وةيس تسده. وقد ا نأمأ  

م ةم  د أ اا (.  أيد يأطد اةااتب وال حياته اةشخصيأ؛ يِّقيقم  ا قد 
م أ اا ه اةتم    د تهأ أخمى  اةااتب وحده ال يستطيم أن يغي م  جت م رأك يه؛ اةااتب واة ثأف اةتقوفّم يأد 

أو تبمان خييل تبمان   سكم ڤفأ وبم اةتا فخ كدوستوفيمى  يها تقوفما  ةي جت م ك ا  ِّل اةُات اا واةفالس
ةو أ انوا االستفانم  د نذه األ اا  اة طموحأ   اوغيمنم.  م نذه اةحاةأ  اةأما  يبأ  ةيُ تيأ م  د اةُأم اح  ي 

را ضا أ اة  نوويأ اةتِّييم اة تو  مم ةهذا اةأا ئ  د  قانج ن اسيأ ونو  األسمم واة حيط اةأمفب واة جت م.  
ةاد يبأ  نقاك وا ل  هم و ئيسم ونو نو  اةسيطأ  م نذا اةتغييم   اثيما  ا يتصانم اةام  واة ستوى  
اة ِّم م  م وضم اةسيطأ اةسياسيأ  م اةبيدان اةِّمبيأ اة حكو أ  د أنا أ إ وةيأ   هذه األنا أ تتوة    

ا وةيس  أط تيأ يه ا  وةهذا  اةااتب  كل اةأما اظ حت  اة تِّيأأ ّلد تأ اةتقوفم واةتِّييم  م اةبالن و  ا سته 
واةديقيأ رشكل وام     سيأواة ثأف اةحأيأم نو ودو اةسيطأ األول وفشك ل ضغطا حأيأيا وي  اةسيطاظ اةسيا 

ييد  د ُكت اا و ثأ فيد  ا ن م اةاثيمفد  قهم ةيمحيل واةهموا واةاتارأ  وسجون األنا أ اةش وةيأ تِّج  راةُ ِّتأف
ت اةساحأ ةيُ متزقأ  د اةُات اا و ا   د اةخا ج الستحاةتها  أ قيا   د اةداخل. وال إك  م نذه اةحاةأ ُتمجكف

ُيس َّ   ثأ فيد اةسيطأ وبِّض  تال اةديد وقبضأ األ د اةحديديأ واةفأم واةجهل أن يتحك  وا راةِّأول  
 واةسيوك.

 اا ه وةيس  كان اقا ته   اةِّيم  يح ل  شمووا  تقوفمفا  ةهذه اةبالن  ييطمحه أيق ا كان يأطد   قحد نمفد أ   فد
واة ِّم أ ال يتوقفان وي   كان  وو ييأ اةتقوفم و ييأ طوفيأ وةيست و ال  ُنقجزه  م يوم واحد ونجقم   ا ه  
 م ذاظ اةيوم  نذا تا فخ أ م يا   اق.  يقخمج  د قوقِّأ اة كان واأل اا  اة ِّيَّبأ؛ ال حدون تغما يأ ةياي أ 

ْت!    د أّ  كان خمتف
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ة تِّط شون ةياي أ اةحم م  ةي ِّم أ  ةفتح آ اق اةفجام   ال نستطيم أن نحا اف ودوا  أو أن نستمنَّ حأا    ا   قاان

قا أوال  ونتسي ح راة ِّم أ واةتطو  ةام نخوضف  ِّمكتفقا اةفامفأ واةسياسيأ ونمق  ر فاني قا   ةم ُنثأج ف أنفسف
 األخالقيأ. 

ياق  سأةقم اةبِّض وقال: "ح  م  مبقا اذن حما أخالق؟"نذا اةسج 
 :قيت 
اةيوم  م اةِّاةم واةِّمبم خاصأ  نم حما اة ِّم أ  ألن  حت  األخالق ُتسيَّس حسب اة صد  اةُ شمج ع   حمبقا

ةها وحسب "اةخيفيأ اة ِّم يأ" ةهذا اة صد  و انيأ اسأاطها.  تأييم  ا نو صح وخطأ و ا نو خيم و ا نو  
ن نذا اةتأييم  د اةسيوكياظ تتم  وُتشموفد ض د نذا  ثيم  وبقاح  وييه  اةاثيم واةاإم يتبم ةيجهأ اةتم ُتحد 

اة حو  وي  أنها سيوكياظ أخالقيأ وواتب ُ جت ِّم  م اةوقت اةذّ تقتهك  يه كل  ِّاييم ا نسانيأ واةأيم  
ةاد  األخالقيأ.   ا نو أخالقم و ا نو غيم أخالقم قد يتبم  ثال  ةيِّمف االتت اوم اةسائد  م  جت م  ا  و 

ن  ا نو أخالقم وغيم أخالقم؟  صاةحقد يكون نذا اةِّمف غيم  . اذا   فد يحد   وغيم وانل وغيم ضموّ 
نقا  حت  نصل ةقسيك ونتبق    اما  أخالقيا  انسانيا ؛ وييقا تِّمفف  ا نم األخالق أوال   ووييه  إنقا    د

ا وتقأيتها وتِّمففها  د تديد وتس يأ  رحاتأ ةيبحث  م كثيم  د اةتِّمففاظ واة فانيم اةسائدم وإوانم طمحه
غيم  ضبوطأ وغيم  فهو أ وفتم    ناظ األ و  رُ س ياتها  وبكل تديأ ةديقا أز أ تِّبيم و صطيحاظ و فم 

استخدا ها وتوظيفها رشكل خاطئ  واة ِّم أ ال تتحأ ق  د نون ضبط ةيصيغ واة فمناظ وتحديد  ِّق   
 يم  ِّه اةهدف واةأي أ وباةتاةم اة ِّم أ.واضحا  وإا ال  ةها وإال  يضيم اة ِّق  وفض

ةيسْت ذاظ أةف  ِّق   قد تاون رأةف إكل وسيوك  وةاد اةهدف واة ِّق  واألساس يجب أن  األخالق
ه ونبقمف وييه  وبهذا  اة ِّم أ أوال   يكون واحدا  كم نحصل وي   فهوم واضح ةألخالق نستطيم أن نفقهجف

 ا اة  نذا اةوصول.نم أساس كل نذا اةبحث ونم اةتم ستأونن
ذةك اةشمق  حمبقا حما  ِّم أ كانت و ا زاةت  وةهذا نحد رحاتأ ةياي أ اةحم م ةيتقوفم  م أّ وقت   م

 و د أّ  كان. 
 

 د. ريم شطيح
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كيةقي والتَّ ي ظهرها العطاء النّ  ةالمحبّ   شار 
 

 . ريم شطيحد
 

يفغ  ختيفأ ةِّل  أّلمزنا وأكثمنا ضي ا    ك ا اة حبأ تبمز  م أنواع اةِّطاح اة ختيفأ؛ أيضا  ةيامانيأ أنواع وصج
نو اةتجاُنل )ذةك اةقاتجج ود اةغيمم واةحسد واةامانيأ(  تجاُنل اآلخم وتجاُنل   يزاته ونجاحاته وإنجازاته.  

 إخصيأ  اويه وإواقأ واطفيأ و جامفأ  ستدي أ.   ي كنذا اةتجاُنل اةذّ ال يدل اال  وي  نزف أ ناخييأ تت 
دا  كم  اةامانيأ اةُ تما جأأ  م  جِّل اةتجاُنل قائال : )أْن تامه اآلخم   يأول ن  ؤكج  دف تو ج ّلمنا ن إو  م نذا اةصَّ

ض ةيس ا  ا  واي ا   ةاد أْن تتجانيفه نو اةوحشيأ رِّيقها(.  د نقا   أْن يتِّا ل اةفمن  م نكذا ن اذج  وفتِّم  
ةهكذا نوع  د اةامانيأ اةواضحأ اةتم تت ث ل راةتجاُنل؛  ِّييه أن ُيد ك أن ه يتِّا ل  م إخصيأ  مفضيأ أوال    
وأنه ال ي كد ّلقاح والقأ  م نذا اةام   د اةامانيأ  ألن  نذا اةتجاُنل يح ل خيفه انفجا ا  اذا  ا ال س حأيأأ  

 ةِّالقأ. اويه   األ ضل أال  يكون اةفمن تزحا   د نذه ا
م أو نجاحاته وإنجازاته ال ي كد أن يكون صديأا  أو قمفبا   و ا وي    ان    فد يتجانل ود تِّ  د   ي زاظ اآلخف

م اةواضح  وألن  تجانيفهم   اةفمن  م  وقف كهذا اال  أن يبتسم وفتصم ف ركل وفوفأ  ختا ا  اةُبِّد ود نذا اةشَّ
  سيم اةأا يأ. وقفتهم ةد يةد ُيغي م إيئا   م نجاحه؛  صماخ اةبِّض أو ص 

ّلهذا اةتوصيف نو وقوان اةامانيأ واةحسد  ونو سيف يأطم أواصم أّ والقأ. ال ي كد ةِّالقأ   اةتجاُنل
أن تأوم وتست م  د نون  شا كأ   اةِّالقأ ا نسانيأ ال تُبق  ّلزفا م  أط  وال ّلدووم وشاح  ألنه ةيس راةخبز  

م. اةتجاُنل   كاةه حبأ واالنت ام واةِّطاح رأإوحده يحيا ا نسان. اةِّالقأ ُتبق  راة اةُ تِّدنم واالوتماف راآلخف
م اةجانب اةأاتم ةفاويه  ُياهم كم    ةد يوصل أّ والقأ ةيقجاح وال االست ما فأ رأّ إكل؛ نو  أط ُياهج

قه وإيجاّلياته و  ي زاته   ض ال  ود  اةغيمم واةُبغض واةحأد وضِّف صاحبه ود تأبُّل حأيأأ وتون اآلخم وتفو 
 راةقفس وإِّو ه رانهزا يأ ُ طيفأأ.   ثأأ أدان اةُ تجانجل ةي

نقا   األ ضل ةيفمن أال  ُيضي م وقته وطاقاته  م  فد يتجانيونه وفكمنون نجاحاته وت ي زه  وفِّيشون رحاةأ     د
ِّْ دون  نامان  ا ضيد تصديق انجازاته رسبب كم  اةامانيأ واةحسد اةذّ يح يونه  ّلل واألكثم وحشيأ حيد يف 

م غيم ُ د ج  أنهم )ان ا ُيِّبج مون و  ا  م ناخيهم  د   كيد اة  تسخيف أّ و ل ة حاوةأ اةتأييل  د إأن اآلخف
قه وييهم(.  نزف أ أ ام حأيأأ تفو 

اة شكيأ  وتونم  م أ اا نم وُبقيتهم اةِّأييأ واةتمبوفأ اةتم نشؤوا وييها   األتدى ةيفمن أن يتمكهم وفجتهد    ان  
يييق ره  وأال  يتمك ةشم نم اة جال أن يقتشم  ألنه ةد يكون نقاك  ستأبل ألّ والقأ ونيأ   م تحأيق  ا 

 سيي أ. 
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ن: "ةيس الّلد اةقو  صديق  ّليد أّلقاح اةاي أ  وبأد   ا يبذل ةهم  د   يأول دف أنطوان سِّانم  م نذا اةصَّ
 اة حبأ؛ يبذةون ةه  د اةبغض."

ذ ال تُ  تجباوا   ماكأ( راة حبأ  ان  اة حبأ اْن ةم ُتؤخف والقاتقا وي  أساس )اةشَّ ذ! ةقبد ج ِّط   وإْن ةم ُتِّطف ال ُتؤخف
 كم ُتث م وُتقجب أّلقاح  ةها  كم ناونف أّلقاح اة حبأ. 

 
 د. ريم شطيح

 
 ظام العِّلمانية والنِّ وريّ ة السُّ والهويّ  ةديّ عدُّ التَّ 

 
 د. ريم شطيح

 
اةسوّ  اةيوم أز أ انت اح وصماع نوفأ ّليد حضا م إِّب وبيد يتجاوز و منا حضا فا  اةسبِّأ آالف   يِّيش 

وام وبيد تغييب وط س ةهذه اةحضا م وإرِّاننا ود نو نا اةثأا م اةحأيأم. و م نخول اةحما  م سو فا 
اةفتقأ ّليد أطيا ه أحد أنداف   نخالوا فها اةخا س؛ كان اةِّ ل وي  زفوزفوأ اةقسيج اةسوّ  اةُ تفم ن ّلتقو وه وإ

وتداوياظ نذه اةحما اةتم أْحد فْت انشأاقاظ ّليد رِّض  ئاظ  د اةسو فيد نتيجأ ا نأسام اةفجاّم واةسياسم  
نم ووي  نجطاق     ي انم و جت م  دف ن كثيما  خالل اةسقواظ األخيماظ كي أ ناام وج واةديقم. وتجباوا   أد تفمنَّ

اةذّ سان اةشا ع اةسوّ  وخاصأ  اةتطم ف اةديقم واةفجام اةُِّقصّم اةذّ ظهم  فتطم  واسم تجبِّا  ألإكال اة
ياع نو  اةأانون  م ظل   وتفش   خالل نذه اةفتمم ونو نخيل وي  اة جت م اةسوّ   نذا  فضال  ود ضف

ل اة جت م رشكل  نم   وام جت م  ا زاةت كثيم  د  ئاته ُتِّانم  د اةأفبفيي أ  جاما  و و و ا  وةم يفصج ةيفجام اة فدف
ي انيأ اةحأيأم.   و فهوم اةِّج

ن نذا اةصماع  صماع اةحضا م اةسو فأ واةفجام اةتقوفّم  م اةفجام اةتافيّم وا قصائم؛ يطمح   و م دف صف
اةبِّض تساؤالتهم ود اةحل وإ كانيأ اةِّيش اةُ شتفمفك رِّد كل  ا حدث وود اةتِّدنيأ واةدي أماطيأ واةقاام  

ي انم اةذّ ُيقان  اة ختيفأ.  د نقا وةيتأكيد وي  ودم    ائفّ ره اةاثيمون  وود ا نت اح ةيوطد وةيس ةيطو اةِّج
 تجمفد سو فا  د تا فخها وحضا تها ونسجيها اةُ تقوج ع ال ُّلدَّ  د اةتذكيم: 

ه وقو   ان   تجه وةيس  تف اُزجف اةحضا اظ اةِّجمقيأ وا  قيأ واةديقيأ اغقاح   أا مٌّ و جامٌّّ ةي جت م وتِّزفز  النفتاحج
" نم  ا أوطفت سو فا تيك اةقاهأ اةخاصأ واة  يزم وبم  Diversityاةِّكس؛ حيث نذه اةتِّدنيأ واةتقوُّع "

 اةتا فخ وقم بفت  ا ّليد اةحضا اظ.
 Cross-Cultural Communicationتواُصل واختالط اةشِّوا واةثأا اظ   ِّ ييأ
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نفت تيك اةهوفأ اةجف اويأ واةشخصيأ ةال سوّ  اةيوم وأنا   واةتِّاُيش  ا ّليد األنيان  م سو فا اةابمى  كو 
أإ ل ّلهذا ةبقان أيضا  و يسطيد واأل نن واةِّماق حيث نوفأ واحدم تج ِّقا نم اةهوفأ اةسو فأ اةتم غاّلفْت  

ْدنا رغياّلها انت احنا وُغيج بف  ةتُفم قفقا ا نت احاظ اةسياسيأ واةِّأائديأ   تا فخقا  م ظل  اةصماواظ األخيمم و  فأف
د وكسو ف يد أنقا نح جُل  م  أا تقا اةشخصيأ واةفجامفأ   واةديقيأ وُتأم    صيمنا األحداث اةجا فأ. وةهذا ُنؤك 

قا  و و ا  سو فا   سيحيا  اسال يا   يقيأيا   وأ ض سو فا كانت  هد اةدياناظ وتا فخها يشهد ّلهذا  وإن  اسال   ف
ي انيأ واةتِّدنيأ واةدي أماطيأ  اةس وّ   سيحم   و فسيحي تقا ُ تأسيج أ  ونحد إِّب  واحد  وةد ُيقأذنا سوى اةِّج

 اةُ ت ثج يأ ّلدوةأ اةأانون. 
نسِّ  ةوطد يحّو اةج يم ر ختيف انت احاتهم  وأن تاون سو فا ةيسو فيد ت يِّا  ر ختيف أطيا هم   انقا 

الًّ  ووأائدنم.  أد  شل اة شموع اةأو م اةِّ مبم ك ا كان رشكيه اةساّلق واةذّ نانى راةِّموبأ واوتبمنا حف
ة شاكل اةوطد اةِّمبم ُ غيج با  ّلهذا وتون قو ياظ أخمى  م اةوطد اةِّمبم ال تقطّو تحت نذا اة شموع. 
حيث  شيت اةِّموبأ أيضا  كإيديوةوتيأ وأ بتفت وجزفنا ود احتواح كل اةأاطقيد  م اةبالن اةِّمبيأ  د غيم  

ا و م سو فا تحديدا  كاأل  د واألكمان واةسمفانييد وغيمنم  وبهذا  ال تصيح أن ُتِّتفبفم أساسا  ايديوةوتيا   اةِّم 
ان اةِّاةم اةِّم  يفْت أحد أنم أ كان قوم اة جت م    بميج م كل سك  وخاصأ   م اةوضم اةسوّ  حيث اةتِّدنيأ إك 
 ونوفته اةسو فأ اةجا جِّأ. 

ي انم حأيأم يحفظ حق اةج يم  م نوةأ اةأانون.  ّلديل ود اةتِّدنيأ واةِّيش اة  ال شتمك  م ظل ناام وج
ي انيأ ونوةأ  نم يفأبل وففمو   فهوم اةِّج ي انم ّلدون  جت م  دف  م نذا  قد ال ي كققا اةحديث ود قانون وج

يأ تدوم احدان ا ا  نيأ والقأ ُ تداخج ي انيأ واة فدف ز تط ألخمى اةأانون؛  بيد اةِّج بيأها. وقد وتفمو   جامنا وُتِّز 
ي انم؟   يَّأم ةقاام وج نيأ؟ ونل حأا  إِّوبقا غيم ُ هف دف ي انم أم اة ف ُيطمفح اةسؤال اةتاةم:  فد يأتم قبل؛ اةقاام اةِّج
فيل ّلتغييم وأييأ اةشِّوا   ي انم   هو رحدج  ذاته كف ي أ ةيقاام اةِّج ي أ وآخم غيم ُ هف ّلمأيم ال يوتد إِّب ُ هف

 نيأ  مو ا  راةأانون حيث اةأانون نو األنام واةوسييأ ةيتغييم  م اة جت ِّاظ.ّلها  د اةبفداوم ةي فدف  االنتأالو 
ُوأون   د اةفوض  واالنحدا  اةثأا م واالتت اوم  ةم ُتخيج ف األنا أ اةِّمبيأ اال  اةفماغ اةسياسم واةشيفل    بِّد 

ةيد واةُحا ام اةتم ويفت  اةفجاّم ك ا اةفشل اةأفضائم أيضا  كقتيجأ ةشبه انِّدام نو  اةأضاح وسيطأ اة سؤو 
ي  م ظل نذا اةفماغ  وُن ج ش نو  اةأضاح واة متِّيأ  أ وق كل إمح.  أد سانظ ّلل وُأقحج فت سياسأ اةتَّبفِّج

اةأانونيأ. "اةأانون" نو  ا يجب اةبدح ره  م أّ  شموع تفأدُّ م؛ قانون ُيطفبَّق وي  اةج يم وفساّو ّليد أ مان  
ز حجس  اة واطفقأ وقد أّلقاح اةبيد اةواحد وففشُِّم اة واطد أن ةه صو اةشِّب راةواتباظ واةحأوق  ونذ    ظ ا  ا ُيِّز 

مفك  م أّ قما  أو  شموع سياسم ةهذا اةوطد.  ُيس فم وأنه إف
ي انم اةذّ نو أحد أنم تطو   اة جت ِّاظ   اةأانون  ي انم. اةقاام اةِّج نو األساس اةذّ يق و وييه اةقاام اةِّج

خ  ِّق  اةُ واطفقأ اةحأيأيأ ّليد أّلقاح اةشِّب اةبشمفأ وي  اةصِّيد اةسيا سم واالتت اوم  ونو  ا ُيقتجج وُفمس 
م   ن  يه اةتي ا اظ اةسياسيأ واةثأا يأ رح ايأ قانونيأ وفتم   صل اةديد اةسياسم ود اةدوةأ وُفحكف اةواحد وتتِّد 

 اةشِّب ر وتب اةأانون واةدستو . 
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ي انم وي  ُ  ا سأ تِّدُّ  وال م  أط رحمفأ اوتجقاق اة ذنب؛ ّلل يكون  يأتصم اةقاام اةِّج ن األنيان  وال يقحصج
ساظ   ي انم ُيِّق  راةأانون وإكل اةدوةأ  د  ؤس  ُ ت ثج ال  ّلدوةأ اةأانون وانفصاةه ود اةاتب اةديقيأ.  اةقاام اةِّج

د  واة حاكم كاةزواج اة دنم واةطالق وقواني خصيأوأنا أ ناخييأ ونستو  وففدخل  م قانون األحوال اةش
 ا  ث و شكيأ اةقاام األّلّو وحأوق اة مأم واة ساوام وغيمنا.

ي انيأ ال تِّقم رأّ حال  د األحوال ا ةحان أو اةغاح اةديد؛ ا ةحان نو ُ صطيح   ]ةاد  د تهأ أخمى  اةِّج
ي انيأ نم  صل اةديد   نيقم رحت ر فهو ه اةِّي م  ك ا أنه  وقف إخصم و يسفم وةيس وأيدم  ّليق ا اةِّج

 [.قيطاظ واةأانون  م حمفأ اختيا  و  ا سأ األنيان را ضا أ ة ا سبف ود اةس
ي انم  ا نت اح يكون أكثم تِّ ُّأا  ةيوطد اةابيم اةذّ يحّو اةج يم وي  اختالف ُ ِّتفأفداتجهم    م اةقاام اةِّج

ي انم رإنشا ح  وح ُ أاوف أ  فبقيأ  وفتالإ   م اةوقت ا نت اح اةديقم أو اةِّجمقم أو ا  قم  وُفسانجم اةقاام اةِّج
ّلقاح اة ؤسساظ وتأوفأ اةُبقيأ اةتحتيأ ةي جت م ّلدوةأ   نذاوي  تِّزفز اةِّأل واةفجام ةدى اة واطد ر ا  م 

م ةإلنتأال  د اةبداوم  ْيق  أاو أ حأيأيأ وفكون اة جت م وي  قجدف قانون حأيأيأ. ّلهذا يكون اةِّ ل وي  خف
نيأ و د اةجحصا  اةفجاّم وا قصاح دف ي انم خطوم أوة  ةيقُّهوض اةُ جت ِّم ونو   ةي ف ةيتِّدنيأ  حيث اةقاام اةِّج

نيأ واألنا أ اةسياسيأ    اةطمفق نيأ  جام وُ  ا سأ وةيست وأيدم.   ا زال اةبِّض يخيط ّليد اة دف دف نيأ؛  اة ف دف ةي ف
نيأ ةيست إأنا  سياسيا   وال نفصا   م نستو   وال قانونا   د قوانيد    م أنها تحتاج    -اةدوةأ  واةدستو   ان  اة دف

ها وفح يها  نيأ  جام  انس -ةأانون يقص  ئ تيال  خاةيا   د   انيأ اة دف نيأ ُتهذ ا اةقفس وُتقشج وأخالق. اة دف
اةُِّقصمفأ يأبل اةطمف اآلخم  ه ا كان  ختيفا  وقه  وفكون انت اؤه ةيس  أط ةيوطد اةابيم؛ ّلل ةإلنسان  

نيأ.وا نسانيأ. ةهذا  ال ُّلدَّ  د ناام   دف ي انم يفمو  اةتِّدنيأ  م نوةأ اةأانون  ونشم  أا أ اة ف  وج
ّلهذا  يجب اوتماف ت يم األطماف ّلبِّضها كخطوم أوةيأ ةيتِّدنيأ وأحأيأ ُكل   د نذه األطماف   ةي سان أ

ر  ا سأ نو ه وحأوقه  م نوةأ يكون إِّا  اةج يم  يها سو فا ةيسو فيد ت يِّا    كانت وستبأ   وبضمو م  
ي انم حأيأم ونوةأ اةأانون  ناام وج  لاةتأكيد واةحفاظ وي  اةهوفأ اةسو فأ اةجا جِّأ واةتم ةد تبأ  اال   م ظ

 واة واطفقأ.
 

 شطيح  ريمد. 
 من سوريا مقيمة في أميريكا كاتبة وباحثة  
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 أوراق حسين مردان السرية )رؤية نفسية(
 للناقد الراحل شوقي يوسف

 
 قراءة د. بهنام عطاهللا 

 

   
 الّناقد العراقي د. بهنام عطاهلل     الناقد العراقي الراحل شوقي يوسف                               

 
( كتارا نأديا  كان قد صد  ةيقاقد اةِّماقم اةماحل إوقم يوسف ّلهقام  21ض د  شمووه اةقأدّ واةذّ ضم ) 

حسيد  منان اةسمفأ   ؤفأ   و اقٲةيطباوأ واةقشم واةتوزفم ّلد شق واة وسوم ا )كتارا تديدا ود نا  ت وز  
 نفسيأ(.

استخدم اةقاقد اةماحل  م ن استه نذه  اةتحييل اةقفسم رجمأم ون ايأ  ذةك ألن قماحته ود اةشاوم حسيد   ةأد 
 منان قد استيه ت أوال  فانيم ويم اةقفس واةغو   م أو اق اةشاوم  د خالل نصه اةشِّّم  اةذّ نو 

ةِّا أ  و انيا تطاّلق اةِّقوان  م  ا م وةيد اةذاظ واةخبمم واةتا فخ واةذاكمم  اةتم تتفاول  م خضم حمكأ اةحيا
اةقصوص اةتم تقاوةها اةقاقد  م ضوح  ِّطيام ويم اةقفس واةتحييل اةقفسم   حاوال ا ةتزام راة وضوويأ  م  
قماحم اةقص  انطالقا  د إفماظ اةقص ذاته   ضال ان اةقاقد قد أنصف اةشاوم حسيد  منان  حيث أظهمظ 

 اةشاوم اةذاتيأ و ِّاة ه. واةجوانيأ  ياخفا اةد اسأ اكتشاف وتسييط اةضوح وي  
أكد اةقاقد  قهجيته ك ا وبم وقها اةقاقد حسيد سم ك حسد  م  أد أ اةاتاا: رأن وييقا أال نِّتبم   ةأد 

اةتأكيد وي  حضو  اة بدع  م نصه واةبحث  م اةصالظ اةِّ يأأ اةتم ت تد ّليد تجمبأ اةااتب وإكل 
حيث  شيت    يقو ض ون  ا يقجزه خطيئأ  ّلل  وتها   ه ا   د  وتهاظ قماحم اةقصوص وتحيييها اةِّ

كل اة حاوالظ اةهان أ اة  وزل اةقص ود  بدوه راةمغم  د قوم طموحاتها وي  أيدّ اةبقيوفيد خصوصا    
اة  حد أن  والن را ظ  بتام نامفأ ) وظ اة ؤةف( قد أويد ود تماتِّه ود نذه األطموحأ  كونها تطيح  
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ان نذا اةشاوم اةابيم ةم يقصف  د    قاّلمكيزم  مكزفأ  م تحييل اةقص وكشف  كوناته و ؤاه  اذا  ا وم 
قبل اةثأا أ اةِّماقيأ  ال  م حياته وال رِّد   اته   اانت نذه اة حاوةأ  نصاف نذا اة بدع اة تفمن واة جدن 

 إاوما  وإنسانا. 
اةقاقد إوقم يوسف  م  قجزه ا ّلداوم ود حسيد  منان وي  اةجوانب اةسيكوةوتيأ ة قجزاته اةشِّمفأ     كز

يدةوتيأ واةفيسفيأ   بيقا  و سيطا  اةضوح وي  إخصيأ حسيد  منان اةشاوم وا نسان    ا  وتوتهاته األ
 جاحظ  حاوةأ اةقاقد نذه  ا  حدا راةقاقد اة  كشف أنم  اةثي اظ اة مكزفأ  م نذه اةشخصيأ ركل تفاصييه

م ويم اةقفس و حاوةأ  ةام تشكل  فاتيح أوةيأ أساسيأ ةِّ ييأ اةقأد وةاد ّلمؤفأ نفسيأ رحتأ   ستيه أ  فاني
 قماحم اةشاوم  د خالل نصه اةشِّّم  اةذّ نوحت ا وةيد اةذاظ واةخبمم واةتا فخ واةذاكمم.

خالل اةفصل األول يبحث اةقاقد ود صو م اةذاظ وقد حسيد  منان  وضحا  يها تجا به اةحياتيأ     د
ة ت ثيأ ّلر ) ناا اةز د( و ا وخاصأ تجمبأ اةسجد  اةتم تمكت أ منا اةابيم وي   ج ل ّلقاح إخصيته ا

 وةدته نذه اةِّ ييأ  د  و م  زع  فات ح  صحوبا رأونام وإضطماراظ نفسيأ إديدم.
 م  ؤفته اةسمفأ   يكشف اةقاقد اةتذّلذا اةِّاطفم ةيشاوم وخطاراته اة تفاوتأ وتِّيأاته اةم زفأ راألم  أ ا

اةِّاطفم  ةذةك نماه يت من حت  وي  نفسه   أو ثيالتها  د اةقساح  وبيد ا نِّتاق  د نذا اةتِّيق وتووه
)اةأقاع(  م نالةتها وسياقها    فمنموفخفض  د إكل صو ته اةذاتيأ. وفؤإم اةقاقد ان حسيد  منان استخدم  

اةصحيحيد  حيث كان وي  ويم ون ايأ ركل اةتفصيالظ ود   زفأ اةأقاع واستخدا اته وي  أنن  حد 
ةبا  ا كان يِّون اة  ن ه اةج ِّم وفشاطم اة تِّبيد  م ن ووهم  ألن    كد  ك ا يؤكد اةقاقد ان اةشاوم غا

تحطم ّلواراظ وسمانيب وقالع اةايم واةطغيان   هوةم يستسيم   م نذه اةد وع حسب اوتأانه  ستاون اةمفاح اةت
 ةيتشاؤم أواةأقوط  ّلل انه كان يبشم رفجم  ضمح يقتامه  م اةغد اةأمفب.

حث  د خالةها كتاّلته اةسمنيأ ّلمؤفأ نفسيأ  واتخذنا كأنام ةتحمفم  تض د سبِّأ  صول طو  اةبا اةاتاا 
إخصيأ اةشاوم   ؤكدا  د خالةها ان اةشاوم واش  ما م اةقدم واةحسمم واةيووأ وإحتأا  اةذاظ   ضال  

وبثيا  ت منا  واش   وما  ود اةتشاؤم وا حباط واةته يش وا غتماا  ونذه ر ج يها تِّيت حسيد  منان إا
 ِّقف اةوتونّ  اةذّ واإه كبا  اةفالسفأ واة فامفد  م اةِّاةم .  حقأ اة

 اةشاوم اةذّ واش  ما م اةقدم رأقس  صو نا.  انه
استطاع اةقاقد إوقم يوسف اةتوغل رِّيدا   م تال يف وأو ال اةشاوم  د اةقاحيأ اةقفسيأ واةسيكوةوتيأ     ةأد 

اةقأدّ نذا يتمكز وي  تحييل اةقص  د ناحيأ  رِّيدا  ود اةبحث  م أغوا  اةيغأ وتأقياتها  ألن  شمووه 
 اةمؤفأ اةقفسيأ  أط.

 
 د. بهنام عطاهلل
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 ةأصيل واالستقالليّ ثر، بين التَّ قصيدة النّ 
 

 بهنام عطاهللاد. 
 

قصيدم اةقثم تقس أنّلم يست د  د اةحدا أ واةثأا أ أنم  أو اته ونم ضمو م  مضت نفسها ازاح اةتطو اظ  
 اة جت ِّاظ   د أنم  بانئها األساسيأ: اةحصم  ا يجاز  إدم اةتأ يم واةوحدم اةِّضوفأ.اةحاصيأ  م 

أ ضل تِّمفف حيد قال :) انها قطِّأ نثم  وتزم ر ا  يها اةافايأ    وحدم و ضغوطأ   E. Jalous  ةأد ومف
كأطِّأ  د ّليو    تتماحى  يها  ائأ  د االنِّكاساظ اة ختيفأ  م خيق حم   ةيس ةه ضمو م   غيم  غبأ  

 اة ؤةف  م اةبقاح   خا تا  ود كل تحديد   وإمح  ضطما ايحاحاته ال نهائيأ. 
اويأ   ال تشكل قصيدم اةقثم قطيِّأ  م اةأصيدم اةِّ ونيأ أو قصيدم اةشِّم اةحم . ان و د اةقاحيأ ا ّلد 

اةبِّض يِّد قصيدم اةقثم خا تأ ود اةأواود اةِّا أ ةحمكأ اةشِّم   رحجأ ودم اةتزا ها رأوزان اةشِّم  
 أّلياظ  اة ِّمو أ   اال أن  ا يؤكد وكس ذةك نو قول نّ ّلوس : )ان نقاك اةاثيم  د اةأصائد اةج ييأ ّلال

إِّمفأ   ك ا أن نقاك اةاثيم  د األّلياظ اةشِّمفأ اةتم تخيو  د اةشِّم(. وةاد راةمغم  د ذةك تبأ   
 ةيأصيدم اة وزونأ تأ يماتها اةجذارأ واة دنشأ .

ةأد ّلمزظ قصيدم اةقثم وتطو ظ  م اةغما   ووي  وته اةدقأ  م نهايأ اةأمن اةتاسم وشم   اال أن تذ نا  
ّلل ان اةأا ئ اةفاحص واةذّ ي تيك ذائأأ إِّمفأ يستطيم أن يستقتج : ان قصيدم اةقثم     ست د  د اةشمق  

قد ظهمظ أول  ا ظهمظ  م  يح أ كياا ش   اةتم كتبها اةسو مفون  م ّلالن  ا ّليد اةقهمفد   ك ا ان  
و أ  م نانان  اةقتاتاظ اةقثمفأ اآل ا يأ الحيأا  اةحكيم   كاتب اة يك سقحا فب وحا ل أختا ه وقصته اة ِّم 

ق . م (   نم ايضا  ن طا   د اةاتارأ اةقثمفأ    680اّلد أخته   واةتم تمق  اة  اةأمن اةسارم قبل اة يالن )  
. وإذا أ ِّقا اةبحث واالستأصاح سقمى  م كتاا اةِّهد اةأديم )اةتو ام(   ن اذج ةأصيدم اةقثم   ك ا  م سفم 

و زا يم ناون اةقبم وسفّم اةجا ِّأ   -اةحب اةبشّم  اةذّ نو وبا م ود قصيدم تقشد  -نشيد ا نشان 
واأل ثال وغيمنا .  ضال  ود نذا وذاك  ان اةأصيدم )اآل ا يأ( ةشِّماح سمفان أ ثال :  ا  ا مام اةسمفانم  
ونمساّ واّلد اةِّبّم   واةتم نشأظ  م اةشمق   قد أخذظ نذا اة قح     ضال  ود كتاراظ اةصو يأ اةقثمفأ  

و سائل اّلد اةِّمبم واةبونم وغيمنم   و د  م نصوص يوسف اةخال وأنونيس وانس  اةحاج  وكتاا اةقفّم 
و ح د اة اغوط وتو يق اةصائغ أصحاا  جيأ )إِّم(    م أصحاا  جيأ )أّلوةو( وت اوأ  جيأ )اةاي أ(  

ِّماح اةِّماقيأ وفأتم  م  أد تهم اةااتب ح يد اة طبِّم.  أصيدم اةقثم أصوةها  شمقيأ  ّلل ان رِّض اةش
 م اةغما قد تأ موا ر ا  ض  ذكمه   قهم اةشاوم ظ س. اةيوظ  م )األ ض اةيباا(  واةذّ يست د  امم 

 قصائده  د اةاتب اة أدسأ  اةتم ظهمظ  م اةشمق .
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وقصيدم اةقثم تقس أنّلم  ستأل  ّلل انها ‘ودفظ نووا  أنّليا  حأيأيا   وان ةم تاد  ال حها واضحأ ةحد اآلن  
خيما  أن تتحول  د )اةها ش اة  اة مكز(  كونها نوع  د اةاتارأ اةحمم  ونذا  ا أكده اةشاوم وقد استطاوت أ

وز اةديد اة قاصمم  م اطموحته ةيدكتو اه واة ِّقونأ )اةجقس اة ستأل(  حيث يمى: ان قصيدم اةقثم نم  
م  وباةتاةم  هو تقس  نص  فتوح وي  أنواع سمنيأ نثمفأ  و يه ن تاظ واةيأ ود اةقثمفأ  أّ أنه كتارأ حم 

  ستأل  ألن  د   يزاظ قصيدم اةقثم االستأالةيأ رجانب ا يجاز واةوحدم اة وضوويأ. 
و د اتل أن تتطو  قصيدم اةقثم وتستأل ّلذاتها كجقس أنّلم  ِّتمف ره   يجب أن تسِّ  اة  أن تاون  

ا تالك أنواتها اةسيي أ  ِّم يا  و ؤفوفا   ظانمم  قيأ   وةد يكون ةها ذةك   اال اذا )ت كقت ر أد م كتاّلها  د 
ةيس طمفأأ خاصأ  م اةتِّبيم حسب وان ا نو طمفأأ خاصأ  م   -واةشِّم  قه رشكل خاص  -.  األنا 

اةمؤفا كذةك   وان واةتالوب راةيغأ وحده وةد يخيق قصيدم اةقثم وفد ِّها اة   ستوى اةشِّمفأ    ا ةم  
 واةخاص ّلتشكيالته اة ت يزم   تحمكه وتتحمك ناخيه .تقهض اةمؤفا ةتحمك ذةك اةقسيج اةيغّو 

ك ا أنها ةيست ك ا يِّيد اةبِّض سهيأ اةاتارأ   ّلل انها صِّبأ اةاتارأ   كونها قد تخيت ود اةوزن    اان  
ال ّلد  د احالل ايأاع ناخيم  حيه   يِّ ل وي  إد ّلقيأ اةأصيدم نحو اة مكز   وةخيق والقاظ حيوفأ ّليد  

ةتتمك أ منا اةواضح وي  ذائأأ اة تيأم   و د نقا  ان كاتب قصيدم اةقثم يحتاج اة     فاصل اةأصيدم  
 ن ايأ خاصأ ّلهذا اةقوع  د اةجقس األنّلم .

وقصيدم اةقثم  ت منم )ألنها وةدظ  د ت من وي  االستِّباناظ اةشكييأ اةتم تحول نون أن يخيق اةشاوم  
م ‘ت يهج اةيدنأ  م قواةب تانزم(   ك ا تؤكد سوزان  ةقفسه ةغأ  منيأ   واةتم تضطمه اة  أن يصب  ان 

ّلمنا   م كتاّلها اة وسوم )قصيدم اةقثم  د ّلونةيم اة  أيا قا( . نِّم انها  ت منم وي  كا أ اةأوانيد اةاالسيكيأ  
فأ   م نام اةشِّم    هم تست د قوتها  د اةحدا أ واة غايمم واةتقا م واةفقطازفا  م  حاوةأ ةتغيم اةأواةب اةشِّم 

 اةجا دم واةجانزم   ّلل انها  حاوةأ تانم ةتجديد اةشكل اةشِّّم اةِّمبم .
ةأد أضفت قصيدم اةقثم ةي شهد األنّلم  تقس أنّلم يقزع نحو اةتجدن واةِّصمنأ واةحدا أ   تقس  ستأل  

  تجمن  د طوق اةصما أ واةأيون  سيِّزز ّلال إك طمفق األنا  وفم ده رأوم اةتاثيف واةتخييل واةشفا يأ.
 

 د. بهنام عطاهلل
 شاعر وكاتب من العراق 
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 سمير الفيل.. قصص من طمي الوطن
 ال يكتب سمير الفيل قصصـًا، وإنما يحكيها. 

             
 الكاتب والصحافي المصري د. ياسر ثابت                                       

 

 م  ج ووته اةأصصيأ "األستاذ  مان"  يأتما نذا األنيب اة خضمم  د اةواقم رشدم  وفهتم رأصص  د  
اةوطد وأ ضه  ّلال  توش. وكي ا قمأظ ةه ة ست ّلماوأ اةيغأ وحسد توظيفها  م سياق سمن    تم ط م نذا  

 ي س اةموح.
(  وشم قصص  تِّاةج  2016تضم  ج ووأ "األستاذ  مان" اةصان م ود اةهيئأ اةِّا أ ةأصو  اةثأا أ )

ام  رحث ا ود ّلهجأ  قضايا انسانيأ وتجا ا انسانيأ  وبم اةأاح اةضوح وي  حيام إخصياظ تصا ع اةحي
 فتأدم  أو حيم رِّيد اة قال  أو  غبأ  م االنِّتاق  د واقم  مفم. نم  حاوةأ القتقاص اة فا قأ  م حيام 
إخوص تبحث ود خالصها وبم  كاّلداظ يو يأ  وضغوط  ِّيشيأ صِّبأ " م ّليدتقا اة حا اأ  اة قافئأ  

 نائ ر ا وي  اةشغل واةأمش واة صيحأ".
 و انسيأ " واطم"  اةتم تت ق  حيام أسمفأ و نيأ  ةاقها تتِّمض ةإلنانأ واةضما وي   ةهذا تجده يحكم ود  

 .  يد زوتها اةفظ  و م زفجتها اةثانيأ تجما أن تاون أحال ها نم سمنا اةخفم 
ك ا نتارم قصأ "األستاذ  مان"  اةذّ يخشاه اةقاس   غم أنه  قيق اةحاإيأ وفِّيش وي  اةحا أ ت ا ر ا  ووي   

 يطيق وييه  د أحكام ظاة أ  هو يصيم رانتاام  م حجمته اة ِّت أ ركل تأوى وخشوع. وكس  ا  
و م قصأ  اةثأ  تجده يحكم ود اةجا م "سِّان"  اةتم خطفت قيب اةفت  اةطاةب  م  ِّهد اة ِّي يد. "اةِّام  

مائييييد    واةجيش يحاول أن يستِّيد توازنه  وفأم  أن يخوض حما االستقزاف  زواج اةجقون ا س1970نو  
 م سيقاح  ووي  ا تدان خط اةأقام  وأنا  م اةِّام قبل األخيم  د اةتخمج  أحضم  سمور ا الةتهام سقدوفتش  

  ول قبل اةذناا ةيو إأ رِّد اةِّصم".
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نكذا ي زج اةأاص  ا ّليد اةِّام واةحاص  وفحكم ود قصأ حب تق و وسط أتواح اةحما واةأصف واةِّدوان. 
 ناو أ تيطف قسوم اةحيام.توتم إديد  وةحااظ ُحب   

 م نذه اةأصأ  تفاصيل كثيمم ود اةِّالقأ اةتم ّلدأظ راةخوف  د اةايب اةذّ يأِّد وي  وتبأ راا اةجيمان  
 وصوال  اة  ن وس خصوصيأ زانظ اةشوق  م قيبيد طمفيد.

يأ  م  "رِّد أقل  د إهم حصيت "رطأ" اّلقأ وم وبده وي  " كِّكتيد"  األوة   م اةيغأ اةِّمبيأ  واةثان 
اةاي ياح  ر واةاِّكأ نائمم ح ماح تحيط راةد تأ اةداةأ وي  اةمسوا ر كانت راةصف اةثانم اةثانّو   تأخمم  

 وا ا كا ال ود سِّان اةتم ةم أود أ انا. 
"كي ت أ ها أ م  د إباك اة سأط  اةذّ كانت تمبم  يه اةبط واةدتاج  و يه نخفم أةِّاّلقا اةصغيمم  د  

اتاظ اة ياه اةغازفأ. كقت أسبأها رسقتيد  وقد تد بت  م  ِّهد اة ِّي يد وي   نوى اة ش ش وأغطيأ زت
 طمق اةتد فس  وخمتقا ةتطبيق ذةك  م حصص اةتمبيأ اةِّ ييأ.

 م   -اةتم تاحظ إهانتها تح ل اسم  اط أ وبده اةشمباصم -استأم  أّ أ م أن أذنب ة ساودم "رطأ" 
 وضوع تاح رِّد أخذ و ن  حيث أقسم وم وبده اةحشاش وي   اة انتيد  ألن اةجيمم ةها حأوق  وفبدو أن اة

أال يدخل ّليته أّ أحد  د اةشأأ اة جاو م ألن أ م ال تمن وييه اةسالم  وإذا  أته تغيق اةباا كأن اةطاةم  
 سيم اةبيت وفمفت. 

"كان وم وبده يقام نحونا ّلمفبأ  ةاد اّلقه األخمس إوقم   غم صغم سقه   حل وطف  قم و د أ م  
 م تِّوننا وييه  ه قا ةغأ ا إا م وتمت قا ن ه اته اةتم تصاحب حمكاظ يديه اةِّصبيتيد".   

نذه اة أاطم  د اةأصأ  ضفو م رإحكام  وتأدم ةقا تانبر ا  د إخصيأ اةأاص و ؤفته ا ّلداويأ اةتم تال س  
ةاد اةاتارأ وقها ةيست اةحيام اة ِّيشأ ّلتفاصييها اةتم تدخل  م راا اةسهل اة  تقم.  هم  ِّيو أ ةاثيمفد   

 ّلتيك اةسهوةأ واةيسم.
 حت  رِّد وونم سِّان رِّد غياا طوفل ةسفم وائيتها ة ما أأ األا  م ةيبيا  ني س  سحأ إجد غيم خا يأ. 
"نخيت اةحجمم اةصغيمم اةتم كقا نذاكم  يها   وتدظ سِّان تقتامنم. خجيت أن أقبيها  غم أنقم  س ت 

و يه كقت أوتصم خصمنا وقد ا أ انا ةيونيأ األوة   حت  ةو كان ذةك  م سيقا فو اةيأاح وشماظ اة ماظ   
 نهم اةشا ع. تمكتقا رطأ رحجأ اودان اةشاّ. وت ْت ووت ُت.

 قيت ةها: "سِّان  ازفك؟"
 سأةتقم: "وا ل ايه؟" 

"كانت رصتها  ح يأ ر شاوم نا ئأ. سحبت األطيس  وسأةتها أن تمفقم "نهم نمبانا" قاةت رجديأ  ونم  
 صوا سباّلتها نحوه راةضبط: "نقا. ّليد اة ماوم اةخضماح  ةاد اةِّصفو   ش نتس ِّه ّز ز ان!".ت

 "ضحكُت ونم اةتز ت اةص ت  إِّمظ أنها تقتام  قم كي أ  أو  جمن تي يح ةزفا م ّليتها. 
أنقم   "أخبمتها أن ن ِّتقا قد تأتل تجقيدنا ةثالث سقواظ تقتهم رِّد وام واحد  و م  قايا اةاالم وي ت  قم

 ةم أت كد  د تدّليم  بيغ ي كققم أن ا تح ره ّليتر ا".
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إاف اةِّيش وظموف اةحما يأفان وائأر ا أ ام حيم سموان  ا سيتبدن وغمام ةم تشأ األقدا  ةه أن يكت ل. 
أ ا اةأا ئ   هو اةوحيد اةذّ يشِّم راةشغف ووخزم  م اةأيب  حيد تتِّثم اةحكايأ رسبب ظموف خا تأ ود  

 م وقها س يم اةفيل ّلبالغأ  تقانيأ  م نهايأ قصته  كاةتاةم:ا  انم  يِّب
"ضمبت صا ماظ اةغا م  ساح يوم  وأنا أكان أصِّد أوة  خطواتم وي  اةسيم  أظي ت اةدنيا  جأم.  م اةِّت أ 
 حت أتي س طمفأم  إِّمظ ّلقحيب خا ت. ةم يكد  ِّم إ ِّأ  نقأت وي  اةِّتبأ. س ِّت صوظ سِّان:" 

 أزفك يا س ك ايه؟ " 
 سأةتها كاة ذنول: "انت نازةأ  م اةضي أ ةيه؟" 

 قاةت ونم تج م كي اتها رصِّوبأ: "كقت راستقاك. و ا كقتش وا  أ ان  يه غا م". 
 دنظ يدّ أتي س طمفأم  اصطد ت يدّ ّليدنا   غم اةِّت أ أن كت أن ن ووها  ا زاةت تسيل وي  خديها.  

   ِّت يدنا ر حاذام إفتم  وقبيتها. 
كتفيت ّلهذا تِّبيم ا ود اخالصم ةها  أ ا نم  أد أسموت راحتضانم  قاةت ةم ّله س أقما تمكتقم أ ِّل. ا

 ةألنيد: "ناتخطب اةج ِّأ اةجايأ". 
 طيم صوتم  غ ر ا وقم: " ش كقت تستقم إوفأ؟" 

ز اةاالم: " ِّيهش   فيش قس أ ونصيب"   قاةت ةم وحزنها ُيطم 
 "رِّد ايه؟"أ سكت ّليديها وض  تها نحّو  أرِّدتقم رحسم: 

ا.  تهاوظ يدّ واختقأت ركالم نا   م وأيم  وةم أنطأه أّلد 
 إِّمنا سوفر ا را تطا اظ صا وخيأ قمفبأ  د اةشا ع اةحمبم  صاح  د  م اةشا ع: "كيه يطفم اةقو ". 

ا".   تمكتها تهبط ةتِّون اة  ّليتها  ّليق ا ظييت  تس م ا  م  كانم. وةم يأظج اةقو  أّلد 
 

 د. ياسر ثابت 
 كاتب وصحافي مصري  
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 غالف المجموعة القصصية للقاص المصري سمير الفيل بعنوان: األستاذ مراد 
 

 
 

 
 القاص المصري سمير الفيل
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 حنا مينة ملك من “حارة الشحادين”

             
وري اعر الكاتب والشَّ                                                       ارالسُّ   فادي نصَّ

 
بيل  تل اةق  كتب صاحب “االّلقوسأ اةبيضاح” اةمَّ راةذكمى اة ؤفأ ة يالن ةيقيد  يو ها    1970احتفل اةِّاةم سقأ  

واةموائم حقا  يقأ  اة بدع اةذّ يِّشق اةاونياك اةفمنسم  أاةأ ي جد  يها ةيقيد  ّلدأنا ركالم  د ذنب  
 حقا  يقأ  قائال : “سؤاةم اةيكم  ت  يستأيم اةص ت ةغأ   م اةاالم”.

  1924آذا  ) ا س(  د سقأ  11 م يوم  وةد حقا  يقأ اةذّ تأول وقه أ ه “تبيته اةحيام كيف  ا كان”
وان  م وائيته اة    1939 م  ديقأ اةالذقيأ  واش طفوةته  م احدى قمى ةواح االسكقد ون  و م وام 

 ديقأ اةالذقيأ  ونم وشأه و يه ته رجباةها وبحمنا. كا ح كثيما   م ّلدايأ حياته وو ل حالقا  وح اال    م  
 رحا ا  وي  اةسفد واة ماكب.

 صي ح ن اتاظ  اة   مب م أطفال  م ّليت سيد غقم   م وا ل  م صيدةيأ اة  صحفم أحيانا  وصوال   و د  
اة  كاتب  سيسالظ اذاويأ ةإلذاوأ اةسو فأ راةيغأ اةِّا يأ  اة   وظف  م اةحكو أ  اة   وائم  استأم ره  

ئيس تحمفمنا  وسانم  راةِّاص أ ن شق  وو ل  م تمفدم االنشاح اةد شأيأ حت  أصبح     1947اةحال وام  
  م تأسيس  ارطأ اةاتاا اةسو فيد واتحان اةاتاا اةِّما.

 زق حقا رخ سأ أوالن  ّليقهم صبيان  ن ا سييم  تو م  م اةخ سيقياظ  د اةأمن اة اضم   م ظموف 
اةقضال واةحم ان واةشأاح  واآلخم سِّد  أصغم أوالنه  ونو   ثل ناتح و ِّموف اآلن. و غم كل األةم  

اةذّ واإه  اال أنه أصم ان يكون  ثاال يحتذى  م اةتضحيأ  ةيقجو اآلخمون  د اةِّذاا  حيث  واةوتم
يأول “أنا كاتب اةافاح واةفمح ا نسانييد   اةافاح ةه  محه  ةه سِّانته  ةه ةذ ته اةأصوى  وقد ا تِّمف أنك 

قك تؤ د  م أو اقك أن انأاذنم  ت قح حياتك  داح ةحيام اآلخمفد  نؤالح اةذيد قد ال تِّمف ةبِّضهم وتها   ةا 
  د ّلما د اةخوف واة مض واةجوع واةذل  تديم رأن يضحَّ   م سبييه  ةيس راةهقاحم وحدنا”.
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 البحر مصدر إلهامه 
ةأد وضم صاحب “اة صاّليح اةز ق” )أوة  اصدا اته( و ال يأ اةبحم )حكايأ رحا   اةدقل واة م أ اةبِّيد( 

أو اةه اةموائيأ واةأصصيأ    جدا  اةبحم أكثم   ا  ِّل كل األنراح اةِّما أحاسيسه وي  اةو ق   قجزا  
 جت ِّيد   أتان وأّلدع  م وصف حيام اةبحا م  وصماوهم وي   تد اة ماكب واةسفد وأخطا  اةبحم.  اتب 
يأول  م ذةك “ةأد كان اةبحم نائ ا   صد  اةها م  حت  أن  ِّام أو اةم  بييأ ر ياه  وته اةصاخب   

 ةم أقصد اةبحم رشمح.  م ّلداياتم  اال أن ةح م س ك اةبحم  ن م  اؤه اة اةح  صماوم  م اةأموش  طبِّا  
كان صماع حيام  أ ا اةِّواصف  أد ُنأشت وإ ا  وي  تيدّ  اذا نانوا: يا رحم أتبت أنا! اةبحم أنا   يه  

ا ا ؟”.   ُوةدظ  و يه أ غب أن أ وظ… تِّم ون  ِّق  أن يكون اة مح رح 
ِّم ّلتقهده  اة  زوج رِّمق اةصيانيد  وحبه اةجم ةال  ا ي ت ةي وج و ائحأ اة يح اةبحّم رصيأ   تاان تش

ا  ال يصطان  د اة أالم! وكذةك ال يأِّد وي  اةشاطئ  رانتاا  س كأ اةسمنيد اةتا هأ    حيد يأول: “اةبح 
ا  ال ود  ت  اة يقاح!”  انه أكبم  أكبم ركثيم  وأنا نقا أتحدث ود اةبح 

ان  يقأ يتسائل رشكل نائم: “أةيس وجيبا   ونحد وي  إواطئ اةبحا   أال نِّمف اةبحم؟ أال ناتب  ةأد ك
وقه؟ أال نغا م واة غا مم احتجاج؟ أن يخيو أنّلقا اةِّمبم  تديده واةأديم   د صو  نذا اةِّاةم اةذّ نو 

 اةِّاةم  و ا وداه  اةيارسأ  تزح  قه؟”.
 

 حارس جبل قاسيون! 
د حقا  يقأ خانِّا   ّلل ناضل و ش  وي  األإواك   اضحا  كل اةااة يد واةجالنيد   أال  طوال حياته ةم يك 

ذاظ  مم: “اذا كقت ال أستطيم ر فمنّ  أن أزفل ظيم اةحيام   إنقم أستطيم ر فمنّ  أال أصاةحها  وال 
 أخا ها”.

ن شق   م قبو   بأيت  م قيبه  اةااتب اةذّ وبت  ئتيه ّلقهم   د نواح اةبحم اة  يح  انتأل ةيِّيش  م 
ةوحأ اة وج اةساحمم وي  صخو  رانياس   ِّيأأ  ثل إهأأ اة وظ االخيمم   يبوح رحي ه اةقبيل وأ قيته  
اةماقيأ قائال : “أ قيتم اةدائ أ أن تقتأل ن شق اة  اةبحم  أو يقتأل اةبحم اة  ن شق  أةيس نذا حي ا  ت يال ؟! 

اةغوطأ  و شدون رأالنم ياس يد اة  ةياةم ن شق اةصيفيأ اةفاتقأ    اةسبب أنقم  مبوط رسيك خفم اة 
 وحا س  ؤت د وي  تبل قاسيون  و غمم  تي م ّلبمنى  ةذةك أحب  يموز واةشا ياظ”.

ا م  نذه  هقتهم  االّلد يتِّيم حم أ أنيه  احتم ت  وفتارم “أنا ال أن وم اةفموسيأ  اة غا مم نِّم! أتدانّ رح 
ا  وي  اة ماكب”.اةِّ ل  م اة يقاح ك  ح  ال  واحتم ت اةبحم كبح 

 
 نحتاج لشيء من الجنون! 

نال  يقأ وسام االستحأاق  د اةد تأ االوة   و ذاظ يوم ويق قائال  “ةأد انتأيت  د  أم أسون اة   أم 
م  أّليض”  وأقي ت ةه  ئاظ األ سياظ واةحفالظ اةتامف ه  وال نباةغ ان قيقا أنه كمم  م  ِّام قمى سو فا   
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” وي  2009واحدم  د نذه اةحفالظ اةتامف يأ  وتحديدا   م صيف سقأ     ن صاحب  وايأ “اةفم اةامّز
اتها ه رأنه كاتب أ  وذكسم  أال: “أنا انسان أ  وذكسم رسيط  وةاقم ةم أكد يو ا  كاتبا  أ  وذكسيا ” وأضاف:  

غما ك ا يأمأونه  م اةِّاةم اةِّمبم  وتد َّس “أنا أكتب ةال اةقاس  ةيفأيم قبل األ يم. يأمأ اةقاس أنّلم  م اة
 واياتم  م خ س تا ِّاظ أ يمكيأ”  وأ نف: “أنا نو اةحجم اةذّ   ضه اةبقاحون  وأصبح  م  ا رِّد 

 حجم اةزاوفأ”. 
و نا  وي  سؤاةم ةه ود و يه  م اةسياسأ ونامته ةيحمفأ وحي ه  م اةتغييم  م   اقه  م اةحزا اةشيووم  

 تل نصفه واقل ونصفه  جقون  اال أنه يحب نصفه اة جقون أكثم. و شكيتقا  م اةِّاةم  قال: “حقا  يقأ 
اةِّمبم أن حكا قا كيهم وأالح ونحد نحتاج ةشمح  د اةجقون. ةأد ناضيت  م سبيل اةجالح وو يت  م 

اتبت  اةسياسأ  م   اق أوزاح  وتِّمضت ةيسجد واةتِّذيب.  م إباّلم و يت حالقا   وحي ت ّلتغييم اةِّاةم   
ها اآلن  قيت  يها: “انقم سأغيم اةِّاةم  م ستأ أيام وأستمفح  م اةيوم اةسارم”.    سمحيأ ال أويم أيد نصُّ

أ ا ود اةحب  أال: “وقد ا كقت  م اةِّشمفد  د و ّم كقت  شغوال  راةمغيف ود اةحب  أ ا اآلن  أقول  
 ةام: اةحب  مض ةذيذ  أحبوا قييال  كم تاونوا أقوفاح”.

  يقأ نو اةفام  وكي أ اةسم  م حياته كانت وستبأ  اةِّداةأ االتت اويأ. سالح حقا
 

 فادي نّصار
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 منهل السراج تكتب “على صدري” 
 

 فادي نصار
 

نجال رطيأ اةموايأ واةتم يصانف ويد  يالننا  م ت وز اةحاةم   كانت تِّانم  د وأدم ضخا أ اةصد   
اةح وفاظ  م غاةبيتهد وفِّقم نذا  وي  حد تِّبيم تدتم  انهد  مضِّاظ وأ هاظ واةتم تت يز ّلها اةقساح 

 واي اظ أنجبد  تاال  ركل  اتِّقم اةاي أ.
تصو  اةموائيأ  قهل اةسماج رطيتها نجال رانها قصيمم اةأا أ ضخ أ اةصد  األ م اةذّ يسبب ةها وأدم 

را ضا أ اة  اةخيل  م اةِّالقأ األسمفأ  م أ ها األ  يأ  اةخوف  د ا  صاح ود  كقوناظ قيبها ووأيها 
. اال ان نجال  هت أ تدا  راةتماث وب سأةأ اوانم  ديقتها   وأختها اةتم تشبه أ ها  هم طوفيأ و  شوقأ اةأد 
ح ام اة   ا كانت وييه. وي  ا تدان اةموايأ نقاك وصف نقيق ألحياح ح ام يذكمنم رأسيوا اة بدع  

 يا  ا كيز  اذ تتحدث ود اةموتيد  م اةدوائم اةحكو يأ وخاصأ  م  جال و يها ووالقأ  اةاوةو بم غا  
نجال ر ديمنا وتتِّ ق اكثم م تحيييها ةخيانأ  ائم ةقجال و دى تا يمنا وي  حيام اةفتام وكي أ اةخيانأ اةتم  

 تجد ةها اّ تفسيم.   تبحث ود  ِّقانا  م قوا يس ويم األخالق اةصان م ود نا  اةتأدم ر وسكو وغيمنا  ال
 ا ييفت االنتباه  م  وايأ   قهل اةسماج نذه وبخالف اةمواياظ األخمى نم انها تسبم و ق اةِّالقاظ 
االتت اويأ ّليد اةقاس  م  ديقأ ح ام وتصم  وي  ان نقاك والقأ ح ي أ ّليد  سيحيم ح ام واسال ها  

ةتم تق  اّلونا اة ال  د تهمفب اةسالح وذةك  د خالل والقأ نجال اة سي أ ّلقت اةِّائيأ اة حا اأ وا
راةسيدم ةيقا اةح وفأ اة سيحيأ واةتم تِّيش  م ا مفكا وتأتم ةأضاح وطيأ اةصيف  م اةبيد  م أّلقائها واةتم  

 ةها أختان  واحدم يهونيأ واالخمى  سي أ. 
ابيمم واةتم  تتحدث  قهل ود ظانمم  قتشمم تدا   م األوساط اةح وفأ اة تشدنم وخاصأ ةدى اةِّائالظ اة

يه ها س ِّتها رشكل خطيم تدا  اال ونم ظانمم اةخوف اةمنيب ةدى ا ناث  د ان يبأيد وازباظ او ان  
 يأ د والقاظ حب نون ان تاون ح ي أ او وي  االقل والقاظ صداقأ.

يستطيم اةأا ئ اكتشاف  ا ّليد اةسطو   د سحم اةِّشق واةحقيد   زوتيد راةفخم واالةم ّلذاظ اةوقت اذ 
ها وحده ود  ديقأ تِّشأها تِّشق اةايالنيأ  ا ستد تت  قهل كل اةذكمفاظ اةِّاةأأ  م قيبها وةيس  م  خ 

و وقها اةزنبأم تِّشق اةحاضم وسوق اةسجمم وحديأأ ام اةحسد واةأيِّأ  شا ع اةثا د  د اذا .. اة مارط 
ره أس ت  وةوننا وتو م حوا  تِّشق حاضم اةصغيم سوق اةخضمم اةطازتأ  وتحب اةِّاصم اةذّ كقايأ 

اةبكم تتحدث ّلدفح وصدق   زوج ّلموح اةفاانأ ود  جانيد اة ديقأ )أّلو  مايأ( وود األكالظ اةح وفأ  
اةشهيأ وكذةك ود طمفأأ اةتِّاطم ّليد اةجيمان وود نخوم أنل تيك اة ديقأ وحبهم ةيقاوو م وخصوصا   

 اة ح ديأ.
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دةييأ سياحيأ   تازم  م أزق أ ح ام  ديقتها اةتم ةها  ا  ةيموائيأ  ونبأ خالقأ  م استد اج اةأا ئ ةتجول ره ك
 ةها  د آالم وآ ام ونم اة ديقأ اةتا فخيأ اةِّمفأأ. 

 م حياتها كانت تدم نجال  رطيأ اةموايأ  توصم اّلقها نائ ا راةتبمع ةيج ِّياظ اةخيمفأ وكل  ا كانت تحكيه  
ب اةذّ كانت  م ّليته إجمم كبان  احت زوتته  اةجدم حفم رإز يل يشبه از يل خييل  اةقح اظ اة سيحم اةطي

رِّد  وته  تبيم اةاييو رِّشم ةيماظ  ي ا كان خييل يوزوها  جانا  ةيجيمان. ت م  وبم نجال  كشخصيأ أساسيأ  
 م اةموايأ  ت مُّ اكثم  د ظانمم اتت اويأ اّلتداح ّلييقا  اةتم اكتشفت نجال انها تخون زوتها   مو ا  راأل قدّ 

قسونجم” واةغقم تدا  وو ان وخييل اة تهم ّلهوى اةصبيان واةشاوم س يم و ديم اةِّ ل ونائب اةابيم “اة
 اة ديم وقصص اةموتيد واةاذا واة يزانيأ اةِّدم و همتان اةمبيم. 

تبدو ح ام  م خمفطتها كإتاصأ  أضو أ نةيال  وي  أن إيئا   ا كان يقأصها  ي قم نجال  د اةشِّو   
 راةمض . 

د أكثم اةمواياظ رِّد “تو م حوا” قمبا  اة  اةأا ئ اةذّ يِّمف  ديقأ ح ام وباألخص  ةيذّ تِّتبم اةموايأ  
 يِّاإم أنيها. 

 د اة الحظ  م اةموايأ ايضا ان اةموائيأ تستخدم  فمناظ ح وفأ رحتأ وأخمى استخد تها ألول  مم  ثل  
 اة ا كسيأ  اةشيوويأ  أحد اةشِّانيد واةقصا ى. 

وح ام  حب ت يل و نيب قاتل و حيم ّلذاظ اةوقت وأ ى أنها تتحدث ود اةفقون  أظد أن ّليد  قهل اةسماج  
اةج ييأ كاةمسم واة سمح واةقحت ذةك را ضا أ اة  اةشِّم رشمح  د اةحقيد.  ب ا يكون تحيييم  م غيم  

  كانه اال أنقم أتوقم أن  قهل وقدنا إمح  د  قان تشكيييم و سام  بدع وإاوم  يمح راألحاسيس.
ك  قهل وأنت تجسديد حب اةوطد ّلال خوف وتِّشأيد أ ض أتدانك ونكان أّلوك  م سوق اةطوفل  تحيأ ة

 ّلال توت س ةيساوأ اة موبأ. 
 

ار  فادي نصَّ
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 النبات كاإلنسان .. يتعلم يتذكر ويخجل
 

 فادي نصار
 

 The Power of Movement inنشم اةِّبأّم تشا ةز نا وفد   م كتاره »قوم اةحمكأ  م اةقباتاظ« 
Plants   ؤى   د تجا به حول كيفيأ انحقاح األوشاا  راتجاه  صد  اةضوح   وضِّت تيك اةمؤى األساساظ 

 الكتشاف اةهم وناظ اة سؤوةأ ود حمكأ اةقباتاظ. 
  أتمانا  2014تهم وي  اةقباظ  اة  أن توصيت ن اسأ أتمفت وام و قذ ذةك اةحيد واصل اةِّي اح ن اسا

راحثون  م تا ِّأ  يسوّ   اة  أن اةقباتاظ قان م وي  تحديد األصواظ اةأمفبأ  واةت ييز ّليقها.  م حيد  
توصيت ن اسأ تديدم أنهتها  ؤخما  واة أ األحياح   ونيكا غاغييانو   د تا ِّأ غما أستماةيا  اة  أن  

ان  وي  س اع صوظ اة اح  د خالل انتزازاظ صغيمم  م اةتمبأ  وأنه ي كقه ا حساس رطقيد  اةقباظ ق
اةحشماظ وصفيم اةمفاح. وأنه يت تم راحساس و يق و اقم ونو يتفاول  م  حيطه ك ا يفِّل االنسان.  ِّي  

يه يق و رشكل  ائم  سبيل اة ثال : يتأ م اةقباظ راة وسيأ  اةاالسيكيأ ذاظ ا يأاع األنيق واةِّ يق   تجِّ
 ّليق ا تؤ م اة وسيأ  اةصاخبأ سيبا  وي  اةقباظ  يجِّيه يتأيص وف وظ تد فجيا . 

و م  وازام تيك االكتشا اظ واةد اساظ كان اة زا وون  م تقوا أ مفأيا وتشييم قد اكتشفوا صد أ أن 
كالسيكيأ  وبم وشمم  اة وسيأ  قان م وي  تحسيد نوويأ اةقبيذ   واظبوا وي  اس اع كمو هم  وسيأ  

  كبماظ صوظ وي   دا  اةساوأ   وسيأ   اقيأ تِّون اة  اة ؤةفيد راخ و وزا ظ وغيمن ا.
 )نشاند اةفيديو  م اول تِّييق(

 . تس م صوظ اة اح وتطما ةي وسيأ 
 م  يؤكد  مفق اةِّي اح اةِّا ل  م واة أ األحياح   ونيكا غاغييانو   م اةد اسأ اةتم ُنشمظ  م نيسان/أّلمفل  

 :  اييم: Oecologia جيأ 
أن اةقباظ يسيك سيوك االنسان واةحيوان وأن سيوكه تماك م و أن اةقباتاظ تستخدم خاليانا ك ا نستخدم  

 نحد أويققا وأذنيقا و  قا. 
ر ا أن اة اح ضموّ  ةق ونا   أد طو ظ اةقباتاظ  ج ووأ واسِّأ  د ا ستماتيجياظ ةيتِّا ل  م إح اة ياه  

 اةبحث اة ست م ود  ستوفاظ اةمطوبأ األوي  ةتجقب اةجفاف. ر ا  م ذةك 
ووتد نؤالح اةِّي اح أن اةجذو  تق و نائ ا راتجاه اة اح  حت  ةو كان نقاك حاتز صيب ّلالستيكم يفصيها  

 ود اة اح. 
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وقال اةباحثون: ” تتِّمف اةجذو  وي   كان تواتد اة اح   د خالل اةاشف ود صوظ اةتد ق  وفستخدم  
اةقباظ  وتاظ صوتيأ ةياشف ود اة اح اة وتون  م أ اكد رِّيدم  وفستخدم أيضا  تد تاظ اةمطوبأ ةتوتيه 
تذو نا  نحو  صد  اة ياه”. ونذا  ا يفسم قد م اةقباظ اةدائ أ  وي  اةِّثو  وي  اة ياه  م أكثم اة قاخاظ  

 تفا ا . 
 

 النباتات تتعلم وتتذكر 
األحياح   ونيكا غاغييانو وييها  ايشبه تجمبأ را يوف  م اةايب   طبق  مفق اةِّي اح اةِّا ل  م واة أ

  كان اةغذاح اةذّ قد ه را يوف ةايبه حلَّ اةضوح  وحل  حل تمس اةتقبيه  موحأ توةد تيا ا  نوائيا . أنخيت 
   م  اةبثت أن ن ت راتجاه اةضوح. أطفأ اةِّي اح اةضوح وأوانوا تشغييه   Yاةقباتاظ  م وواح ةه إكل 

ر ما أأ تيا  اةهواح  ونكذا ودم  ماظ  م اةقهايأ أطيأوا تيا  اةهواح نون اضاحم األنوا    است م اةقباظ  م 
اختيا  نفس اةخيا   م غياا اةضوح  األ م اةذّ يدل وي  أنها قد تِّي ت  بط تيا  اةهواح  م اةضوح. 

 وتذكمظ ذةك.
 

 ذكاء طبيعي 
و ظ اةقباتاظ إت  ا ستماتيجياظ ة كا حأ آكالظ األوشاا.  ووي  اةمغم  د اوتبا نا كائقاظ  اّلتأ  ط

 بِّضها طو    انواظ كي يائيأ  وذةك رإ ماز  وائح ) زفج  د اة وان اةغذائيأ واةس وم (  تطمن اةحشماظ 
اة س  ج أ ألوصاا اةحشماظ. ك ا طو   رِّضها   pyrethrinاآلكيأ ةيزنمم  وأخمى تأتيها ك انم اةبايم مفد 

اظ  يكانيكيأ نائ أ  كأإواك إجيماظ اةو ن  غيم أن رِّض اةقباتاظ تِّت د وي  اطالق استجاراظ  اآلخم ن او
ن اويأ حسب اةحاةأ ) ؤقتأ(.  اة ي وزا  وزنمم  صيدم اةذراا ر تستخد ان اإا اظ كهمبيأ  طالق حمكاظ 

 سقتي تماظ  م اةثانيأ.  3و قيأ سمفِّأ رسموأ  
 ثيمم يتِّمف وييها اةقباظ اة ضيف  وباةتاةم تتحفزا ستجاراظ يحتّو ةِّاا آكالظ اةقباظ وي   وان 

  )أح اض ننقيأ تقشط اةِّديد  د ن اواظ  jasmonatesاةد اويأ ةديه ّلواسطأ أح اض اةجاس وناظ 
اةقباتاظ ضد اةحيواناظ اآلكيأ ةها(  األ م اةذّ ياهم  م األتيال اةجديدم  د اةقباظ وي  إكل طِّم  م 

 ِّد اةحيواناظ اآلكيأ ةيقباظ وقه…اذا  اةقباظ يتذكم وفطو  ذاته .أو  ائحأ  أززم ُتب
 

 بعض النباتات خجولة 
  Mimosa Pudica  \نقاك نوع  د اةقباتاظ  ُتاهم  نون  ِّل حيأ و باإمم  اس ها اةِّي م “ ي وسا ّلونيكا  

  تغيق أو اقها  “ شتق  د  نم اةفِّل نذه و يِّقم راةالتيقيأ “اةخجوةأ”  ِّقد ة سها أو تِّمفضها ةيحما م
 Gerdوتقخفض ةألسفل و كأنها “تخجل”, و التِّيد  تحها اال رِّد ودم نقائق.  م ذةك يمى واةم اةقباظ 

Jürgens ( د  ِّهد  اكس ّلالنك ةِّيم األحياح اةتق ّو Institut Max Planck pour la biologie 
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du développementأ( اةذّ يقأل وبم حوفصالظ  ( أن نم ون األوكسيد )نم ون نباتم يقشط ن و اةقبت
 خيوفأ ةه   يزاظ إبيهأ راةقواقل اةِّصبيأ وقد اةحيواناظ  نو ا  أساسيا   م  نم اةفِّل تيك )و ييأ اةخجل(.

أخيما   ةفتقم  م واةم اةيغأ أن األطباح يصفون ا نسان اةذّ ُيصاا رحاةأ اة وظ اةد اغم )كو ا(  وصفا   
كائد حم يتقف س  وفِّيش  د نون ووم  نون أنن  تفاول  م  حيطه    سمفمفا  رأوةهم : يشبه اةقباظ   هو

)اة وظ اةقباتم(.اال    vegetative deathأو  muerte vegetativaوفطيأون وي  نذه اةحاةأ اس ا  وي يا   
أنهم ّلذةك ياي ون اةقباظ حيث أن اةقباظ اضا أ اة  أنه يزفد اة كان ت اال  وُفحسد وفقأم األتواح   هو  

ةطاقأ اةسيبيأ  يزفد ّلذةك اةحيوفأ واةقشاط  وفستجيب ةمفه راة اح وفشِّم راةمضا واةسِّانم  يِّشق ي تص ا
 اة وسيأ  اةماقيأ  وفكمه تيك اةصاخبأ اةصا خأ. 

 
 فادي نّصار 
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 كــيمياء الحــنين
 

 فادي نصار
 

  اةذّ يجِّل اةأيب  نيقأ واةِّيون ّلقانق وحماا؟. 
 يِّطم اةاي اظ نغ اتها  يِّمفها  د حأدنا وت اةها اة صطقِّيد؟.  اةذّ 

 و اةذّ يحيل اةقاماظ و ونا  وأإواكا ؟.. وكيف توةد اةغي اظ حبي   غم رِّض اةِّأم  م غيم نذا اةز ان؟. 
 واةش س..  اةذّ يجِّيها تيد رحا ا  وأحيانا صحا ى؟. 

 حالم؟. اةذّ يأتل اآل ال  يقا, وفز ع زنم اةذكمفاظ  م تقاظ األ
 انه ا اةحب واةامانيأ!!.

وا ا  ا أكمه  هو  ايأيأقم أكثم وفجِّل نذا اةأيم يقزف أحيانا )وغصبا  وقم( أحيانا اةتصاقا  راةوطد وأحيانا   
أخمى  و م وي   د  يه.  أنا أكمه اةيل واةقها  ان ةم أ فن ا  يك. أكمه اةأ م ان ةم يجد  أواه  م وتهكج 

 واته ان ةم يح ل اةم  إجونك و محك. أكمه اةغيم أيضا  ان ةم ي م وي  أ ضك اةصبوح. أكمه اةبحم وأ
ني أ ني أ  يموفك وفحول صد ك ةجقأ  كسوم راةِّشاق. أكمه اةِّصا يم ان ةم تقشد نشيدك  م اةقاس اةفأماح  

 صباح  ساح.
 و اذا أكمه أيضا ؟ 

تضمح أيا كج وتزفد ّلهاحكج ّلهاحا .  أكمه اةصيف واةشتاح.. وحت  اةمبيم ان ةم يزنم وقاقيد  مح و حبأ
وفِّتمفقم حأد أو   وي  نذه اةدنيا ان ةم أستطم كتارأ حب  د نوع أسطوّ  تغص  سطو ه ركي اظ و يأأ  
اة ِّانم تفيض كل واحدم  قها رآالف اةأصص اةشاومفأ ود إهدائك….قصص تأتحم ةيل ص تكج اةِّذّ  

 ساتد. تقوا اةِّاةم وإ اةه ,غما اةدنيا وإمق كمف ح ام نانئ يحط  م أنيمم اةمنبان وساحاظ اة
اآلةهأ.. أكمنها ان ةم أتد  يها نسائم تحييقم وتبِّثقم  سيحا   م وباحم اةوقت.. نسائم تأخذنم  د غمبتم  
ةتم يقم  م أحضان رساتيقك وبيد أنيك اةبسطاح, وأ ا رِّد  أنا أحبك ألنم  يكج تِّي ت كيف يكون اةحب 

, وكيف تسي س اةأيوا ألتل ويقيكج أحبك يا يه أ, ياإاومم, ياحاة أ ّلواقِّيأ, وكا مم  وب اذا تستبدل اةامانيأ
 . رإي ان, و ؤ قأ ّلتحفظ. أحبك تصي يد أليأونأ اةِّذ اح  مفم وأنت تجونيد اةأمآن صالم و خما  أيضا أحبكج

اسأ وآةهتهم وصالم اة تصو يد, ونيام اةِّش  اق اة مانأيد. أحبك يا أم األرطال واة بدويد, وسيدم اةس 
 أكي ا يتايم اةبشم  م سمنم,  م سجقهم ووزنم,  أمنم وحمفتهم يِّب مون ةك ود حبهم  ثي ا أ ِّل أنا يو يا! 
  قذ ناتم قيبم رحثا  ود    ان اةسِّانم وأقواس اةقصم  م أ ض كانت تأول وقها تدتم ) يانها قاسيأ(  
 قذ ذةك اةيوم اةذّ كقت  يه أنت اةوحدم  م حأائبم وتواز سفّم وذاكمتم,  ذنا وكي ا أناتف أنيم أوصيهم  

أوةك اةزانيأ رأةوان اةحيام وةوحأ  أن يخبئوا ةم قطِّأ  د قيبك اةمائم, أن يخبئوا ةم زتاتأ وطم  د أ فج ح 
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دا   اّليد سهول   قيأ تِّتصم أ ماح اةقاس وآال هم, وتاتظ   سا اتها ركل  انو  اق, ةوحأ ةوته هللا  تجس 
 تزفمتك أم اة ئأ حضا م وحضا م وإواطئ اة توسط اةحاةم….

ة قم  هووسا  ركتارأ اةشِّم نِّم حبم ةك أ الطونم, وأ تخم أن يته قم اآلخمون ّلهذا اةشغف اةيو م اةذّ حو 
ة الئاتك. اال أن رِّض اةشمح  د س اظ نذا اةِّاةم… صخوُ  قانون األحوال اةشخصيأ اة او ائتا فخيأ..  
و تاوى  تال اةديد واةسيفيون واةتِّصب رأإكاةه واةتسطح اةفاّم و جت م يفهم ركل إمح وفقام راةطبخ  

حمفأ والإمح يسيم اال رأد م قان , ونذا اةأان  نو نفس  واةقفخ وويوم اةفضاح و متِّه األخيم أن ال تأدم وال
اةذّ صيبك يا سو فا اةحبيبأ وتِّل  د أنيك ق يص وث ان وأنا   ح  اةوغ  كيها ةتصب  م قيبك 
اةد شأم اةصا د, وكل يوم يوةد اةه ةشِّب  ا, توةد  ِّه حموا وآناظ و أماح ةهم أحال هم وآال هم, و د  

يوةد  بدوون يِّم ون أن اةحب واةامانيأ توةد أإياح وأإياح, وكيهم يتغقون  ثيم  وسط نذه اةشِّوا اة أهو م  
 راةوطد اةذّ أنجبهم ونج منم ووي هم كي اح اةحقيد..

 أحد اة  ص ت تمارك يا وطقم. 
 

 فادي نّصار
 كاتب وشاعر من سوريا 
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 .. سفاتح المدرِّ 
 ةالمفاهيم العالميّ الفن العميق الذي يتماشى مع 

              
وري والّصحافي الكاتب                                             اعي علي الرّ السُّ

 
م(  ائدا   د  وان اةحمكأ 1999- م 1922وي   دى  ا ُيأا ا اةأمن اال قييال ؛ ةم يكد  اتح اةُ د س )

اةتشكيييأ وحسب؛ ّلل كان  د قانتها أيضا   حيث سا  ّلهذه اةحمكأ خالل وأون  د اةز ان ونو يقِّطف 
اتجاه  وآخم حت  كان ةه اتجانه اةخاص اةذّ أ س  تيا ا   م اةحمكأ اةتشكيييأ اةسو فأ ةه  د  ّلها ّليد 

اة تأ مفد اةاثيمفد ر ا  ب ت  ي حا   م اة شهد اةتشكييم اةذّ ُيفا ق  د خالةه تجا ا ومبيأ  و د  م كان  
 أحد وتوه نوفأ تشكيييأ سو فأ. 

صبح ُيطيق وي   اتح اة د س  د قبل ُ حبيه واةاثم اة تأ مفد  ُ قاسبأ نذا اةت هيد ود إغل »اة ِّيم« ك ا أ
ه األنيب حسد م. يوسف رِّقوان ) اتح اةُ د  س( ض د سيسيأ )أوالم و بدوون(  ره؛ اةاتاا اةذّ أود 

وزا م اةثأا أ   خالل سبِّأ وسبِّيد وا ا ؛ أحمز اةُ د  س إهمم   –اةصان  ود اةهيئأ اةِّا أ اةسو فأ ةياتاا  
تل   كانأ واةيأ  م تا فخ اةفد اةتشكييم ةم يسبق أن أحمز  ثيال  ةها  ق ان   م نذا اة جال؛  أد واسِّأ واح

نجح  م اّلداع ةوحأ خاصأ ره  ُتشك ل ا تدانا  ةشخصيته اةُ غا مم   يوحته تأتحم ذاكمم اة شاند  وُتحم ه  د  
 واناظ اةمؤفأ اةتأييديأ.. 

ان  اّلداع  اتح اةُ د  س  م تا فخ اةحمكأ اةتشكيييأ اةسو فأ؛ ُي ث ل  اةُ د  س اةذّ قال وقه اةشاوم أنونيس: »
 ِّيا فأ كالسيكيأ واةيأ  يؤ خ ّلها  وُفأاس وييه..«  و  ا يذكمه م.يوسف  م نذا اةاتاا؛ ان  اةُ د  س وةد 
   م قمفأ »حمفتا« اةواقِّأ  م إ ال سو فأ راةأما  د  ديقأ حيب  وسط ّليئأ  الحيأ  تج م  زفجا   د 

 د أسمم ومبيأ  ِّمو أ ّلقفوذنا ا قطاوم    -وبد اةأان  اةُ د  س –اةِّما واةامن واةتمك ان.. يقحد  واةده 
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وأ ا واةدته  د )وايشو(  اانت  د أصول كمنيأ.. ُقتل واةده  ونو ةم يتجاوز و مه اال قيد ووشمفد إهما ؛  
تل واةده واش  م أ ه طفوةأ إأيأ  ا م  ِّمكأ خاضها ر فمنه ضد خ سأ وشم  د قط اع اةطمق  وبِّد  أ

 حمو أ  ُ تقأال   م قمى اةش ال وقد أخواةه األكمان  وقد تمكت تيك اةسقواظ أ منا اةِّ يق  م وتدانه  
وسيوكه االتت اوم  وإنتاته اةفقم واألنّلم.. ك ا أن  اةيتم اةُ بكم تمك أ مه اة  حد   رِّيد   أد تِّيق رأ ه  

ن ها قطِّأ  د اة كان: »أنا أحبُّ أ م واةقهم  وإأائق اةقِّ ان كثيما .. إأائق  حت  صا  يقام اةيها ك ا ةو أ
اةقِّ ان وأ م   يم نذا اةمبط؟ ةأد تبي د ةم أن  نذا اةمبط  يزفوةوتم  وقد ا كقُت أت م إأائق اةقِّ ان  د  

م ا تبط  م  أ ض اةحقطأ  م قمفتقا  وأنا  م اةمارِّأ  د و ّم  كقت أذنب اة  أ م.. ونذا اةيون األح 
 ذاكمتم ّلوته أ م«. 

غان  اةُ د  س حيام اةمفف  ونو  م اةثا قأ  د و مه اة  حيب  وحيد نخل اة د سأ االّلتدائيأ؛ اكتشف  
 د س اةمسم إمفف ّليمقدا   ونبته اة بكمم  وكانت كي اته اةتشجيِّيأ اةها سأ ر قزةأ تيا  كهمبائم ُيحم ض 

األنل و السي ا ةجهأ أّليه النت ا ه راة وسيأا واةفد رشكل  وام غيم  ُ حمكا  صغيما  ناخيه.. وبمغم   انِّأ 
أن  ذةك ةم يزنه اال اة ضم ّلهذا االتجاه..  أد سا م اة  واةيه  م ةبقان ة تارِّأ ن استه  م اةجا ِّأ اةوطقيأ   

اةتم يت تم  ونقاك تِّمف وي  األنيب واةقاقد  ا ون وبون اةذّ اكتشف رحسه اةقأدّ اة وانب األنّليأ واةفقيأ  
ّلها  اتح واةذّ ساوده  م  هم نقائق اةتاوفد األنّلم اةمففم  م  محيأ  م  قته  اةحدا أ  ك ا وم ه رأساتذم  
 د  اةمسم  م ّليموظ  ونقاك  اح يطيم وي  األنا اةِّاة م وفد س تا فخ اةفد و دا سه اةحديثأ  وبِّد 

ظ  شا كاته  م اةمسم تاهم اة  تانب ودن  د وونته ةحيب  د سا  ةيغأ ا ناييزفأ واةتمبيأ اةفقيأ ّلدأ
اةفقانيد اةموان  ك ا ظهمظ اسها اته  م اةشِّم واةأصأ اةتم كان يقشمنا  م اةصحف اةسو فأ وخالل تيك 
اةفتمم تِّززظ والقته راةشِّماح و م أّلو  فشأ وأنونيس واة خمج سييم قطايا.. و م نذا اةز د نام انغ اس 

م  ةاقه سموان  ا تخيص  د نذه 1956م وحت  سقأ  1947اةسو فاةيأ  قذ سقأ   اتح اةُ د  س  م اة محيأ  
اة محيأ  ووان اة  طبيِّأ  فف اةش ال اةسوّ  األ يمم اة  نفسه   صا  يمسم أةوان األ ض  وةباس اةفالحاظ  

وقد  سوغ واآل اق  واألوشاا  واألرِّان اةال تقانيأ  حيث كان يقوس ّليد اةسمفاةيأ اةتِّبيمفأ واةتجمفديأ.. 
توتهه نحو اةسمفاةيأ  م  سو ه األوة   ّلم ضه اةصيغ اةفقيأ اةأدي أ  ووةِّه   -ك ا يذكم يوسف – اتح 

راةتجديد  وقد كانت ةوحاته اةسمفاةيأ تِّمض  م واتهاظ اة كتباظ  م إا ع را ون  م حيب  وتستوقف  
د  س ود تيك اةفتمم: » م األ بِّيقياظ  اة ا م؛ ألنها تح ل  فانيم تديدم ةم تاد  ِّمو أ آنذاك  وفتحدث اة ُ 

م  1948اذا قمأظ اةصحا أ و شيت  م اةشا ع؛ تحسب نفسك  م را فس  إا ع را ون  م حيب كان سقأ 
صو م ود اةشانزفييزفه  ونذا يِّقم أن  اةشِّب اةسوّ  حت   م أقس  سقيد اةأهم  ةم يكد خا ج حيم اةأمن  

 اةِّشمفد..«
ةفقيأ رسهوةأ   أد اوت د  م اةبدايأ وي  وفوفأ ضمباظ اةفمإام  رِّيدا  ود ةم يجد  اتح اةُ د  س نوفته ا

اةت ثيل اةواقِّم ةألإياح   اشف ود ّلماوته  م تيخيص اة شهد رحس  قم  منف  وبماوأ  م استخدام  
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يت  أةوانه اةخاصأ اةبِّيدم ود ُ حاكام أةوان اةطبيِّأ  وبهذا قدم  فهو ا    زفا  ةيون  و سم  شاند وديدم  ث
 اةطبيِّأ وا نسان ووالقأ اةفقان ّله ا..

ل  ِّمض أقا ه سقأ   م  م نانّ اةيواح رحيب  وقد أحدث صد أ  م اةوسط اةفقم   م إا ك 1950وكان أو 
م  م  ِّمض  مكز اةصداقأ  م نيوفو ك  و م اة ِّمض اةثاةث ةيفقون اةتشكيييأ اةذّ أقيم  م  1952سقأ 

نا اةقأان  اة تحف اةوطقم ّلد شق. وخالةه نال اة جائزم األوة   م اةتصوفم ود ةوحته »كفم تق أ« اةتم ود 
م؛ وضم اةُ د  س  ؤةفا  1954وقتئذ   م طييِّأ األو ال اةتصوفمفأ  م اةفد اةسوّ  اةُ ِّاصم.. و م وام 

 د  ال أ أتزاح ومض  يه ) وتز تا فخ اةفقون اةج ييأ( ةيكون  متِّا  ألساتذم  انم اةفقون  م اة دا س 
م سا م اة   و ا ة تارِّأ ن استه  م أكاني يأ اةفقون اةج ييأ نقاك  وكان  د  1957 فأ  و م سقأ اةسو 

حسد حاه أن أإمف وي  ن استه اةفقان ا يطاةم  ماناو تقتييقم اةذّ كان  د أوام  قانم ايطاةيا آنذاك  
م توانبه اة ِّ ا فأ وإيأاواته  وقد تمك األخيم أ مه اةواضح  م  قهج اةُ د س اةتِّبيّم اة او ائم والسي ا  

اةتاوفقيأ ون تاظ اإماق أةوانه. و م ايطاةيا أيضا  اةتأ  اةفييسوف اةفمنسم تان ّلول سا تم وتما أا وشمم  
أيام  وقد تمتم سا تم اة  اةفمنسيأ أ بم قصائد كتبها  اتح را يطاةيأ, ك ا اقتق   الث ةوحاظ  د اة ِّمض 

م.. وبِّد كل ذةك ييخص اةُ د  س تيك 1959ةيّم )إيكم( ّلمو ا سقأ  اةشخصم اةذّ أقيم ةي د س  م غا
اة محيأ: »ان  زفا تم اة  أو وبا قد قيبت  فاني م نحو تمكيز تهونّ  م أسيوا  ِّيد  وقد خيصت  د 
ام اة حب ةوطقه أن يِّ ل وي  ّليو م  فهوم اةفد  م ّلالنه   م طارم أصيل  تجا بم كيها؛ أن  وي  اةمس 

واةتأاةيد   ييس نقاةك  د ّلال واقم أو تأاةيد و يأأ اةجذو   وكل نذا يجب أن يت ش   م  ي ت ةيتا فخ 
 أحدث اة فانيم اةِّاة يأ«.. 

و م  أّ  ِّد  اةاتاا؛  أد خيأت تجمبأ اةُ د  س حاةأ توازن نان م  م اةفد اةِّمبم؛  هم تجمبأ إخصيأ  
د غيم أن تاون كذةك ت ا ا   ونم تجمبأ  محأ  واقِّيأ  د غيم أن تاون كذةك كيي ا   ونم تجمبأ تجمفديأ  

  د نون  مح  و أسوفأ  د نون كآرأ.. 
 

 علي الّراعي 
 كاتب وصحافي من سوريا
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الم والمحبَّة  البحث عن وطن السَّ
 

        
وريّ                                  ة هيلدا ملكيالكاتبة السُّ

 
اةهجمم    واةبالّلل قونو اةس   ا ظ أسماضطم  ا م س اح ّلالنّ   سون حاةكأ نخان  تصاودف وي   دى سقواظ  

 ا  إمق  ا  وتقوب  إ اال  ّلم ا  وبحما   حيل اةم   اةاثيم  قهم  وزمف و   ق أّلقاح اةوطدتفم    ا  ووئا  أكثم صفاح   اة  ّلالن  
  صيم واة سيم؟!  أيد سيقتهم ره اةأ وال يِّمف    م أ ض  غمفب  تاهف يت جه   يد  أِّمف اة   يةم    نقاك  دو    ا  وغمب

وكم  د اةحاسديد اةحاقديد   اةحضا م واةحمف  يا وطد  ووييكف   ظ وييقادائد  مَّ كم  د اة صاوب واةشَّ 
ا خ احمائك اةوض      م صوامبَّ ت   يبا  وس ا  ون ا    ا  خمار   األرجدي أ رك يا وطد ؟! ةأد وا واونهشوا ّلقيانك اةش 

أ  وبخس   وسائلإِّبك رأرشم اة اف ِّذَّ وكم ت نيمان االإتِّال يوا  م  موتكف أإِّأ و األذي   ةحأوا ركوأ  ونهبا  
. تصدَّوت اةأيم  ت أوصاةكف  م وضحج اةق ها ت زَّقو   اة ِّطائيد كئّلد اح أّلقا ك  فمطأ  وكم ا توظ أ ض

 اة ستشمّ    د تبِّاظج اةدَّ ا  واةخماا   اةبشم  اةاثيم  د  نفوس  أأصبحت نش  و     م أتواح اةحموا  واة ِّاييم
  .وطد م أ تاح اة

يأ واةجسدي أاة صائب واةاوا ث    تتوقَّفةم   اةخوف   ا تدَّظ اة  أو اق ا نسان  تمَّ ز عّلل     وقد اةخسائم اة ان 
   فوسضِّفت اةقُّ   حد وي  حاةهأ قف ةم يب أ ّليد أّلقاح اةوطد ي  نا واةام  ائدغضَّ ونشبت اة م اةأيوا  وب واةم  
اةِّالقاظ    غاّلت    وهاوتأم ود آال ه و وال اآلخم يثق رأحد ةيِّب ج    ةم ووتم اآلخمألن يس م  أال أحد يكتمث  و 

أن ه  أد أت ل   ا نسان وإِّمف   اةواحد   ي ا ّليد أّلقاح اةوطد اون ِّاةت   وانِّدماةامفم وغاا اةِّيش   أا نساني  
وإِّم    أي  أ واة ان  أ واةِّاطفي  تت اوي  الاحاتته    ود  ِّب جمخيه ا نسان ةيأ  وق اة إِّم أن ه رأإد ج اةشَّ و   اةِّالقاظ 

   .أ اة ز قأاةيو ي   هج ف  د ضغوطج نفسه ةيخف ج  يجيوس  مة  أن ه يحتاج أن يختيم ّلقفسه
ال  سان أ     اا أال تبانل  و ال حوا      ام ز انأي  كانت سائدم    تماةَّ   أأ  م األحب  ِّالقاظ اةح ي اختفت اةأيد  

يب ةاو   هب ق  اة  تفش  ك ا     أخصي  ش  اة صاةح  تصاودظ اةو    اة  حد    خيف  اةِّالقاظ   انِّد ت    وال  ساودم    سَّ
  ت تموموأ ض  خي مم    د أيد تاحظ كل نذه اة تغي جماظ  م    .كأن قا  م غارأ  توح شأ   غتصاا االخطف و اةو 

 . رِّيدم وهون  ظ  قذ  وق تماّلها أ ق  اةحضا ا
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مو   د ّلالنّ      ته حب  نيه وأأ ركل ندوح و مح  م    ِّيشي  اة  ساّلقج وهده    نسانوفِّون ا ت  ستمحل نذه اةشُّ
الم اة  اةتَّ  أن يسونف  كم نحتاجُ  ؟أنساني   د وةَّت  طمته اأي   ووطقه و ِّا  ه  سائدا   وكان ذّ  أدناهِّاون واةسَّ

قبذ نأ  و  ؤفأ ايجاّلي     م آ اققا  أن نح لاةأد م  ةديقا  و   ّليققا   حب أ  ي اواة   الماةس    نشم وي   وقدنا اةأد م  و    ّليققا
  واستأما     نِّيش رسالم  كم     ايجاّلم و فيد ةقا ت يِّا    زفد وي  كل  ا نو مك ج   ونأّو وزف تقا  كل  ا نو سيبم 

وييقا أن نِّمف  وةاد   وال أكثم  ق ا  وويا  و ه ا  و أا أا  ضل  ق  أذيد يِّيشون رسالم ةيسوا اةَّ    ألن   ان  أو 
طمن كل  امم أ  ي ا ّليققا  ونثأاة    والّلدَّ أن نِّيدف غيمم واةابيممركل  ا يتِّيَّق رأضايانا اةصَّ كيف نِّاةج  شاكيقا  

مقم   امم اة جت م اةِّمبم أن ونهزم   تسيطم وييقاأو ودائي أ أ و وقصمف  أ أ سيبي    م يخاف اةال   جت واةشَّ
تختيف ود    نايفأ نأي أ نوونا نسبح  م  ياه تديدم رِّضقا رِّضا   نفمح ونِّشق ونحب نوونا .  د اةال

خاةيأ  د  و أ صاةحأ نأي   ا  نحتاج  يان   تبانل  ان قاحتمام اةِّاون واالأ واةت  ونمتدّ  ياا اة حب    اةِّكمم  ياهاة
 .أيبي  أ واأل اا  اةس  ا  وح األناني  وق  نقفض و    د تديد   يهانسبح   وائب اةشَّ أنواع  كل  

ه  وظي   ه وقبح هوتهي تخي فه فح ل و  أ  وييه أن يتمكقا  تخي فأ   تِّي أ  وودائي  وكل  د ةديه أ اا  سيبيأ  
وفقشم   ها  م  جتِّقا  شيوةأ و س و أ  وفبث   ا  أ اا   د يح لُ  ف  كل ج   دو ييقا  سئ قا ةأد ووبائه رِّيدا  وق ا  

كان   يوتد ةمؤاكم وأ اا كم  خي ف   الاةت  ة  كهوف اةجهل و اوا  يا ح  اةواحد.  اةفتد واة شاكل ّليد أّلقاح اةوطد
ف   ّليققا  ألن قا نِّيُش  الم واةوئام  أو وا ا ال خيا  ةام اال  أن تسي أ وصم االنفتاح واةحق واةحم  طمفق اةسَّ

ف  ونبقم اةوطد وي   قا   سالمو أ  حب   حياتقا ركل ج نِّيش   اناتمكو    أ واةِّداةأ االتت اوي أ  ئم اةخيم واةحم 
 ي ا  تِّاون قهض  د تديد ونن و ا  ننيان قطيأيد  د تا فخقا اة جيد  م ّلقاح اةحضا م  اة تم نبم حم ها  م 

  حد رأيب  ت    ا  واحد   ا  وناون إِّب    ؤاناهاظ  توتُّ ةال  فد يسيم  م    واأل ان واالستأما   يد اة ساودم  ن د  و ّليققا  
   وتزننم  أا تقا وحضا تقا   وتزن كم     رفام حضا ّ   نبقم  جت ِّقا ضقا و أوكما أ     جد وكما أ إِّبقا   يدف نِّ   كم

 .اقيأ ثل رأي أ حضا اظ األ م اةم  
 

 هيلدا ملكي  
 كاتبة من سوريا  
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 فيروز فعل اإليمان والغبطة

 
اعرة الّلبنانّية  وائية والشَّ  اخالص فرنسيس الرِّ

 
 يموز  ِّل ا ي ان  رأصدق األ انم وأطيبها ةسفيمتقا اة  اةقجوم ر قاسبأ ويد  يالن اةسيدم  يموز أتأدم 

 .واةغبطأ
أن يمتأم انسان  وق األنيان واة ذانب  واألتقاس واألوماق  وأن يكون اةأاسم اة شتمك اةذّ  م نبضه  
يج م اةشمق واةغما  وحول نفح صوتها ييتف كل  وشاق اة وسيأا واةحيام   د كل ةون ونيد و ذنب   

 واحد  ضمح ك ا ق م  م اةأيب  اسم ُتحق  ةه اةجباه  وتصف ق ةه اةأيوا اتالال و نبأ. اسم  
 يموز اةتم رصوتها  تأت أواصم اةقاس  وض دظ تمح ا نسان  وت ِّت  ا كسمته وإمذ ته اةحما  قيل 

ن ى ةها  ود  يموز  وقد ا كانت تِّبم اةحواتز  م ذ وم اةحما واةذرح وي  اةهوفأ ّليد ّليموتيد كانت ُتؤ 
 اةتحي أ  وتُفتح ةها اةحواتز  وُتسد  أ واه اةبقانق وأزفز اةمصاص.

  يموز ةبقان   يموز اةوطد   يموز األ ز   يموز ا نسان.
 نم ةيست اةسفيمم ةيقجوم  أط ّلل سفيمم ا نسانيأ. 

أت م إتاظ  اذا أكتب وقها؟ نل تافم األرجديأ؟ ونل حمو م تييق ّلها؟ ال أنّ   أقف حائمم  أحاول أن 
أ ااّ   أ انم أس م وتمنا اةشجم اةذّ يفجم اة شاوم  م ناخيم  ةيخطف أنفاسم اة  وواةم أخمى  أ انم  

 أوةد  د غي أ صوتها. 
 يموز نم اةسفيمم اة  اةقجوم واةأيوا  تيك ا نسان اةتم نخيت اةأيوا  أت جت   ان اةز د  وت ِّت  ا  

يأ    تمانم  ِّها أخمج  د نذا اةِّاةم اةدونم  اة حسوس اة  وواةمف ّليد األتيال  م ناخيم طفيأ  وفا ِّأ  وكه
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أس   وأ ق  وأنأ   اة  وواةم س اوف أ و الئاي أ  ا تزج  يها اةحب  م اةد م  األ ل  م األةم  اةِّشق  م 
  وح اةطفوةأ اةِّفوفأ  م اةش وخ.

صداه  م أنفاس نذا اةِّ ق  يموز تدخيقم  م و ق  غا م تِّيتا  ألصغم اة  أصواظ األوةيد  يتمنن 
اةفسيح  يأخذنم تا م أخمى اة  تبل األ ز   أنحقم أقبل اةتماا  وأغوص   تدم  م تذو نا اة  األو اق  
ألومف  انيتها  و د أيد أتت ّلهذا االخضما  واةحيام واةص ون  م وته ووا ل اةطبيِّأ وي   دا  اةز د   

أوتا  اةشجد  م صفاح ذةك اةصوظ   تبتهج  وحم  وأقف وي  أسما  اةبخو  اة تصاود  د ّليد حفيف 
و اغ ض اةِّيد أل انم أقف  م نياكل رِّيبك  وقالع وقجم  أس م صهيل األو دم اةمخا يأ اةتم وقفت  

  يموز وي   سا حها تقشد أناإيد اةحمفأ  وتشهد وي   سيمم أرطال  د ّليدّ.
أل توان وي  إطوط صو  وصيداح  أقطف و م ّلمنأ أوون ألسكم ّلمائحأ اةبحم وز قأ اةس اح وأةوان ا

 اة متان وأصطان اةيؤةؤ  د  حا  صوتها. 
 يموز تِّون ّلم اة  ذةك اةوانّ اةبِّيد  اة   وح طفوةتم  أ كض  م إانّ  أطا ن طيم اةو وا   وأتيس 
وي  إم اظ اة ساح  أإِّل ققديل اةذكمفاظ  وأنا وي  سطح  قزةم  تح يقم نغ أ صوتها  ماإأ اة  أول 

 وم ته  حيث كانت  يموز أول  ساةأ غمام  حكي أ كتبتها  أ سيتها وبم اةفضاح اةمحب ةتصل اة  حب  
 اةحبيب  اة  أّلم وأخم اةيذيد  احا  م اةز د. 

اةاتارأ ود  يموز يِّقم أن أوون ةيتسي ل  د إباك اة قزل  وأنما اة  اةغارأ اة جاو م  اة  إجمم اةصقوبم  
. أ تمش أغصانها  وأ قب اةأ م  واةقجوم  أن س ويم اةفيك واةفضاح  ألومف ذةك اةوطد اةفيموّز

 أيها اةوطد اة  تد  ا ّليد غاّلّم وحاضّم  وتييدّ وطا  م  وناّ تبمان  وسم اةوتون.
أيها اةوطد اةذّ تشمف رأن تاون  يموز " سوةته رشِّمنا اةطوفل حت  اةيقاّليم" أيها اةوطد اةبِّيد اةأمفب  

اةجديد  أيها اةوطد اةذّ يح ل أنفاس تبمان و وح نِّي أ  أيها اةوطد اةذّ وم تك  ح يتك  ِّم  اةأديم 
اة  غمبتم   د خالل تمني أ  يالنيأ. أيها اةصوظ اة الئام  اةذّ ندند سمفّم ألنام  وكان أول طأوس  

 اةصباح  حيث تدل اةفجم نهاّ   د خصالظ إِّمنا  وو نم  ز ووأ  م كتبم. 
 ائحأ اةحبق  م حديأأ أ  م تتسما اةم   م نبو م صوتها  أ إفه  م  قجان قهوتم وغمبتم  وأنا   يموز يا 

 يموز  ِّل ا ي ان وغبطأ اةموح  صوظ اةحضا م اة  تدم اة  أةفم   أتيس  م صباحتم اةخاةيأ اال  قها.
شح واةحأد  م  جت م   يموز وحدنا اةِّوض  م ز د اة  وام  األغقيأ اةتم ال تابم  اةصالم اةتم ال تقتهم.

  يموز اةابمفاح واةتحد ّ. يفتأد ةي حب أ وا نسان.
 .  يموز.. “اذا اة حبأ أو أظ اةيكم  اتبِّونا"

 
 إخالص فرنسيس 

 كاتبة وروائّية من لبنان  
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الم أجمل ما في الحيا  ةالسَّ

 
 آفاق المحّمدي  راقّيةلغالكاتبة ا بقلم

 
    تيك اةاي أ اةمائِّأ اةِّذرأ اة ِّق   راةسالم ..تحيو االَّ ألن اةحيام ال   م اةحيام .. الم أت ل  ا أن اةسَّ أ ى 

وفمتشف وبيم  انيتها تغدو  وحه أخف  د     ّلها ا ان يصل اةيها ا نسان وفتحي  و   اةيطيفأ اة بق 
  ةيس ةشمح وةاد اةقفس اةبشمفأ واةموح ا نسانيأ ال تسكد وال تهدأ اال   اةفماإأ وأ ق  د وبيم اةو ون ..

 راةسالم .. 

ضا واةأقاوأ  م  ِّه اةم  حالم يسبأه وفتوااةسَّ   اةهيد وذةك ألن     فأ اةِّاي أ ةيست راأل م اةسهلنا نذه اةص  ؤ ا تأا
 الم رصو م طبيِّيأ .. تم حيد تتواتد راةموح ستؤنّ ّلقا اة  اةسَّ تيك اةصفاظ اة    وا ي ان ..

وي  اةِّكس    م ةيس حاةأ ضِّفاةسال الم ..صف راةس  اظ يت  و  هزوز اةذ  أو ضِّيفا أنحد ةد نجد حاقدا 
 اةأّو  أط  د ي قحها ةك .. .. ندوحا  أو   و أ انا  أ اةضِّيف ةد ي قحك سال ا   ت ا ا ّلل نو حاةأ قوم ..

نهزام ةد  أ واالخبط واةِّشوائي  اةتَّ   د اةحيام ألنَّ  ناتحا   كبيما   ك قطِّت إوطا  وصوةك ةهذه اة محيأ  ِّقاه أن  
 الم ..ّ رك ةيس  يؤن  

 أ .. أ اةهي  اني  أ  ب  ن تيك اةاي أ  وحاني  أوك الم ..نو اةسالم و د أس ائه اةسالم وتحيأ ا سالم اةس  هللا 
 سان وتِّبيمه ..اةذّ يتوتب اةِّ ل ره نو أن يتوا ق  ِّق  اةأيب و كقونه  م ةفظ اةي  

 نِّ ل ره .. فأيقا  و   و بدأ حيام ا  أّ أن يكون وقوان

ت  و  ماحل تشتُّ أ حزانا  أ أو  قا ال نواته آال ا  تم نصل اةيها ةيس  ِّقاه رأن  الم اة   محيأ اةسَّ  رأم أن نِّمف أنَّ 
اظ أ واحقا و قايا تفايمنا وخيجاظ قيوبقا أقوى ذّ نح يه رطي  أن اةسالم اة   هوةاد  ِّقا وضياع وانتفاح ال ..

 .. !االم  ق  تم تحاول نزع اةس  وأس    د تحدياظ اةحيام اة  
 

 المحّمدي  آفاق 
 كاتبة من العراق  
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 م سن يمني يعود إلى مقاعد الدراسة
 و”تايتانك” العراق ولبنان لن تغرق!

 
وائية والكاتبة الّلبنانّية   مريم مشتاوي الرِّ

 
يضمح اةي د رأّلقائه  اةذيد يبهمون اةِّاةم رأصصهم. أرطال  د نوع آخم. يتحدون حياتهم اةصِّبأ وفسِّون  
اة  تحوفل اة ستحيل اة  واقم  ِّاش رإصما نم وي  اةتأدم و غبتهم  م تحأيق أندا هم وأحال هم   ه ا 

 كانت صِّوبأ نييها. 
األسبوع اة اضم أننشتقا اةفتام اةصغيمم  اةتم وي ت نفسها ّلقفسها اةيغأ اةيارانيأ  و د  م ّلدأظ ّلتد فسها  

 ةهخمفد وبم ققام  تحتها وي  “اةيوتيوا”. 
ذا األسبوع  أد نأيت ةقا “ّلم ّلم سم” ومبم وبم إاإتها  قصأ  ؤ مم رطيها اةحاج حسد ويم  أ ا ن

 وا ا  حيد قم  اةِّونم اة   أاود اةد اسأ.  64اةِّمتيم  اةذّ تجاوز و مه  
  تل  د  حا اأ حجأ اةي قيأ إِّا ه “اطيبوا اةِّيم  د اة هد اة  اةيحد”.

اة محيأ االّلتدائيأ  ةاد إغفه راةِّيم وط وحه أوانه اةيها رِّد    قست وييه اةحيام  اضطم أن يتمك ن استه  م
  ال يد سقأ  د االنأطاع.

نكذا  وبشغف كبيم  وان ةيك ل ن استه وفحأق ط وحه  اةذّ ةم يتوقف ود اةقبض  م ناخيه طييأ و م  
  ض .

 د و م أحفانه  اةتحق راة د سأ ا ودانيأ  د تديد كطاةب يجيس وي  اة أِّد اةخشبم   ثيه  ثل تال يذ 
وأّلقائه. يواظب وي  اة ذاكمم وكتارأ اةوظائف رانتاام. و م اةصف  يست م رجديأ ةشمح اة ِّيم وفشا ك 
اةطالا راةتحييل واستقتاج اةأاودم  د األ ثيأ اة طموحأ  ك ا يجيب راحتمام كبيم وي  األسئيأ وفصفق  

 ةز الئه  م اةصف حيد يأد ون ا تاراظ اةصحيحأ. 
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ق إهانم ا ودانيأ  وأك ل ن استه رِّدنا ة دم  الث سقواظ  حت  حصل وي  اةشهانم اةثانوفأ  أنه  ّلتفو 
  م اة ئأ. 88وتخمج ر ِّدل يفوق  

 د سه ويم اةحجّم  صمح ةفمفق “ّلم ّلم سم تمنديقغ” أن اةحاج حسد  د طالره  د اةصف اةسارم  
 قضبطيد أيضا   ؤكدا  وي  أنه  ثال يحتذى  وحت  اةثاةث اةثانّو  ونو  د اةطيبأ اةبا زفد واة جتهديد واة

 ره. 
أ ا اة يفت  م اةأصأ  اان تِّيق اةطالا اةصغا  اةشديد راةحاج حسد.  أد اوتبموه  ثل واةدنم. أحبوه  
وقد وه واند جوا  ِّه  وي  اةمغم  د  ا ق اةِّ م. وحيد سأةه  أدم اةبمنا ج  اةذّ استضا ه  باإمم وي   

 ئه اةصغا   قال:اةهواح  ود إِّو ه ّليد ز ال
 أنا  م اةابا  كبيم و م اةصغا  صغيم. ي كققم أن أتاّ  كل األو ا . 

وأضاف أن األطفال يحتم ونه وأنه ةم يتِّمض ألّ نوع  د اةتق م  رسبب و مه  ال  د األطفال وال  د  
  م اةد اسأ. اة جت م اة حيط ره. راةِّكس ت ا ا  ةأد إجِّه اةج يم وي  اةتأدم وتحأيق أحال ه واالست ما 

نذا  ا يؤكد وي  اةووم اةِّاةم ةيشِّب اةي قم وتااتف األ مان ونو هم ةبِّضهم اةبِّض ةيمتفِّوا  ِّا  ود  
 اةواقم اة مفم  اةذّ  ا انفك يكبيهم. 

أحالم اةحاج ةم تتوقف وقد اة محيأ اةثانوفأ  ّلل يسِّ  اآلن ةدخول اةجا ِّأ واةتخصص  م ويوم اةحاسوا  
 تاقوةوتيا نم  ا يستقد وييها اةِّاةم  م ز ققا اةحاةم. اوتأانا   قه أن اة

انه   ز ةأل ل واةتأدم واالست ما . اةحاج حسد ويم اةِّمتيم   ثال ةمتل ومبم إا خ يواته كل اةحواتز 
 وفتخطانا رِّزف أ وإ انم صيبأ.  ثيه  ثل اةاثيمفد  د أنل اةي د اةحبيب.

 وح يبان  م حموا  ال يد ةه  يها  وفِّانم اةفأم واة مض ان نذا اةشِّب  اةذّ ي يك كل نذا اةذكاح واةط
  مغ ا. 

  ت  ستاف يد اةايم ود واة قا اة بتي ؟ 
 

 مريم مشتاوي 
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 مدن فوق أكتاف الشباب
 

 مريم مشتاوي 
 

 د إِّب اةي د اةصا د اة  اةشجِّان  م اةِّماق وةبقان. إوا ع راتت تشبه سفيقأ “اةتايتقك”  م  ا ق وحيد 
رأوم أرطاةها ةد تغمق. وي  اةمغم  د قصص اةأتل واة صائب  اةتم تطل وييقا يو يا  ةتسون اةِّت أ  أنها 

 ةاد اةحيام سموان  ا تضمح ر وانب إباّلها وإاراتها. 
 شهد  د  ييم “اةتايتقك” ال ي كد أن يغيب ود ذاكمتقا  ونو  وباختصا  إديد  ودم توقف اة وسيأييد ود  

 أ. اةِّزف ةحاأ غمق اةسفيق
 وكأن اةحيام رج اةها ال ّلد أن تقتصم وي  اة وظ.

 نذا نو اةحال  م ّليموظ وبغدان.
إهيد ةحد اآلن  وتمح أكثم    300قصص اةأتل  م األساّليم األخيمم كانت كثيمم.  م اةِّماق  اظ أكثم  د  

 أةف إخص. رِّض نؤالح اةجمح  ستاون ةديهم اواقاظ نائ أ  واةبِّض اآلخم حاالتهم خطمم.  15 د 
إهداح  م و م اةو ون.  قهم  د  اظ وي   مأى  د ويون أنيه. ت ا ا  ك ا حصل  م اةشهيد اةيبقانم  

 والح أّلو اةفخم  اةذّ ُقتل أ ام زوتته واّلقه  اةذّ ةم يتِّد اةِّاإمم  د و مه. 
قصص حزفقأ تد م اةأيوا نأيتها ةقا إاإاظ اةتيفزفون وتقاقيتها وسائل اةتواصل االتت اوم كسيل  د  

  صائب ال تقضب.
كيف نقس  قصأ األم اةيبقانيأ اة صارأ راةسمطان  اةتم تقاست  مضها  وتجانيت أوتاوها ةتأف اة  تانب  

 اّلقها  م ساحأ اة اانماظ  خو ا  وييه  د اة وظ أو خو ا   د  ستأبل رائس يِّيشه رِّد   اتها.
راةح    و م حاةأ حمتأ  م غم أ  نم اةبيت  اةذّ أو قصأ األا اةفأيم  اةذّ تمك طفيه اةوحيد  صارا   

 يِّيش  يه  م وائيته اةصغيمم  ألنه ةم يستطم انخاةه اة ستشف  رسبب اةِّوز واةفأم. 
نزل اة  ساحأ اةتاانم يبكم ظيم اةحكام وفطاةب رحأوقه كإنسان و واطد  ال ذنب ةه سوى أنه يقت م اة  

 وطد  قهوا. 
اةاي أ أضاح اةشباا اةِّماقم واةيبقانم اةطمقاظ رإصما نم وي  اةحيام.   وسط نذه اة أسام و د ناخل تيك

وأتحفونا ر وانبهم اة بهمم.  فم أغيب اة قاطق اةِّماقيأ واةيبقانيأ   ثل ّليموظ وبغدان وكمبالح واةقاصمفأ   
 وي  سبيل اة ثال وةيس اةحصم  تحوةت اةشوا ع اة   ِّا ض  د اةيوحاظ واةمسو اظ.

اةجد ان  أّلدووا. ك ا قام رِّضهم ّلتيوفد األ صفأ رأةوان اة ستأبل. قا وا رحفالظ  وسيأيأ    نكذا  س وا وي 
وديدم  د وزف و قص وغقاح. وكأنها نووم  د حضد اة وظ اة  اةحيام. سكبوا اةج ال أةوانا  وأةحانا   وق 

  ضاح اة دن  و قهم  د ةون اةمفاح ّلد ائه ةيز ع األ ض أ ال .
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ِّيت  قا م اةِّيم  د تديد   أنشأ اةشباا  كتبأ اةأا ئ. يأتم اة تاانم  يختا  كتارا   م  أ ا راّلل   أد ُأإ
 يِّيده رِّد قماحته أو يضم  كانه كتارا  آخم.

ةم يكتفوا ّلذةك ّلل قام اةشباا اةِّماقم واةيبقانم رح الظ تقايف اةشوا ع وغسل اةحيطان راةصاّلون واة اح  
 ةتي يِّها. 

 ل  صِّد  ِّطل  قذ  ال يد سقأ رسبب ان ال اة سؤوةيد.و م اةِّماق أوان إاا تشغي 
 ةأد طمح طفل وماقم سؤاال  وي  واةده  انتشم رسموأ اةبمق ّليد اةقاس وي   واقم اةتواصل االتت اوم:

 “احقا  قازةقا نايفأ ةيش إوا وقا  ش نايفأ؟” 
نهتم ةقاا أ اةشوا ع  ألنقا  ا كقا  وكانت  ِّام اتاراظ اة غمنيد  اةذيد تفاويوا  م سؤال اةطفل: “ ا كقا 

 نشِّم أن نذا اةوطد  ياقا. 
أ ا اةيوم وبِّد اإتِّال اةثو م   أد اختيفت األ و  وبدأنا نشِّم راالنت اح اة  أوطانقا. وباةفخم أنقا أّلقاح نذه 

 األ ض!”.
 

 مريم مشتاوي 
 لبنانية  ورائّية كاتبة
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 "الوعد" فيلم
 

         
وري                       حين تخشى تركيا من فيلم سينمائي !        أنطوان أبرط الكاتب السُّ

 
ال يمتم ودم وتون  ييم نوةيوونّ كبيم ود ا رانم اةج اويأ ةأل  د اة  قيأ ا نت ام ّلهكذا  وضوع , ّلل  

أ ام انتاج نكذا أ الم , ووقد ا يمى  يمتم راةد تأ األوة  اة  اةضغوط اةتمكيأ اةتم تسِّ  ةوضم اةِّماقيل 
'' اةقو  اةيوم  إن  نون األ ِّال اةتمكيأ تاون ذاظ طارم  ثيم ةيجدل ,تت يز رإسيوا  The Promise ييم "

 ".  IMDbاة ماوغأ رإنتاج  ييم  قا س ,وبا ساحم ةيفييم وبم اةتصوفت ك ا حصل  م  وقم األ الم اةشهيم"
 ساّو  مانز  يم يل  وايته "األيام األ بِّون ةجبل  وس  ", وقد اسُتأبيت نشم اةموائم اةق 1933 م اةِّام 

اةموايأ استأباال  حا ال   م أو وبا , ك ا تصد ظ قائ أ اةاتب األكثم  بيِّا   م أ مفكا , وقد كان  يم يل حيقها  
اتب وبسبب اةِّالقأ   د اة مإحيد ةجائزم نوبل , ةاد اةموايأ تم  قِّها  م أة انيا اةقازفأ رسبب يهونيأ اةا
 اةتم كانت تمبط أة انيا ّلتمكيا , خاصأ أن اةموايأ تتحدث ود  سأةأ ا رانم األ  قيأ .

  1935نذه اةموايأ اةتم حأأت حيقها أوي  اة بيِّاظ  م أ مفكا اتتذّلت نوةيوون , وباةفِّل  فم اةِّام 
 قد اة  نذه اةموايأ .وي  حأوق انتاج  ييم يستMGMحصيت إمكأ  تمو توةدن  ايمز اةسيق ائيأ 
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ت ت كتارأ اةسيقا فو , ك ا أويقت اةشمكأ أن نذا اة شموع نو ر ثارأ أوةوفأ راةقسبأ ةها ,ةاد اة شموع تم  
 ايأا ه رسبب اةضغط اةتمكم .

ةأد قان اةسفيم اةتمكم حيقها ح يأ  يأاف اةفييم ,  أد ندن رأنه سي قم كل أ الم نذه اةشمكأ  د اةِّمض 
تمكيا,  م ندن ر قم ومض كل األ الم األ مفكيأ  م تمكيا , ك ا تم حشد كل اةسفا اظ اةتمكيأ  د أتل  م 

 ذةك, نانيك أن تمكيا تيأت نو ا  د أة انيا اةتم ةم تاد اةون ةفيم يل وال أّ تِّاطف  م اةأضيأ األ  قيأ . 
ئم ألنه ا تبط ر وا أأ اةسفيم  كانت اةقتيجأ أن إمكأ  تمو توةدن  ايمز انسحبت  د اة شموع اةسيق ا

 اةتمكم!.
 اال أنها  شيت أيضا  رسبب اةتدخل اةتمكم . 1968تمظ  حاوةأ ةقفس اةشمكأ  نتاج اةفييم  م اةِّام 

قام األ مفكيون األ  د رصقاوأ  ييم يستقد اة  نفس اةموايأ ,ةاد اةفييم كان سيئا  ,  م   1982 م اةِّام 
حاول اة  ثل األ مفكم سييفستم ستاةونم انتاج   2006ك ا أنه  م اةِّام أصبح  قسيا  خالل  تمم قصيمم ,

 اةفييم اال أنه أةغم رسبب اةضغط اةتمكم .
نيسان  د نذا اةِّام , ّلدأ ومض اةفييم اةهوةيوونّ اةابيم "اةوود" , ونو قصأ حب وي    21أخيما  , م 

 خيفيأ ا رانم األ  قيأ واة أاو أ  م تبل  وس  . 
ال إمح يوقف اة شموع اةسيق ائم اةابيم ,ونو ّلت وفل  د  تل األو ال األ مفكم األ  قم كيمك نذه اة م م  

 كيمكو فان وإخماج تيّم تو ج و د كتاّلته را إتماك  م  وبد سوفكو ن.
"  The Ottoman Lieutenantةاد تمكيا ةم تأف صا تأ ,  أد قا ت رإنتاج  ييم ود نفس اة وضوع رِّقوان  

 انم"واةذّ صقم ّلذكاح, رحيث أنه ال يقام اة أسام األ  قيأ ,ةاقه يح  ل  سؤوةيأ قوا ل اةتمحيل  "اة الزم اةِّث
 واة وظ اة  رِّض اةوالم اة حيييد اة تطم يد,  م حيد أن ندف اةدوةأ اةتمكيأ حيقها كان ح ايأ األ  د !. 

طاح صو م سيئأ وقه ,حيث أن  وةم يتوقف األ م وقد تمكيا رإنتاج  ييم  قا س , ّلل قا ت ّلتقايم ح يأ  و
اةفييم ةم يكد قد ُومض سوى  الث  ماظ  م  همتان تو نتو اةسيق ائم  م كقدا , و م ذةك  أد تم تأيي ه  

 " . IMDb" وي   وقم األ الم اةشهيم "1/10 د قبل وشماظ اآلالف أسوأ تأييم " 
ييم أصال  , وأنها كانت ح يأ  قا أ  ةأد كان واضحا  أن األغيبيأ اةساحأأ  د اةذيد صوتوا ةم يشاندوا اةف

 ةإلساحم اة  اةفييم . 
 ييم "اةوود"  ا زال  م ّلدايته ,وإِّبيته  م تزايد و أا  ة وقم األ الم اةشهيم نفسه , وةِّل  ضييأ نذا اةفييم  
ه  أنه أوان تسييط اةضوح وي  ا رانم األ  قيأ واة يا  ,وأ ا  اةجدل  م واةم اةسيق ا ر ا ال يأل و ا  ِّي 

 اة ؤ خون واةسياسيون وي  اةمغم  د  مو  أكثم  د قمن وي  ا رانم األ  قيأ.
 

 أنطوان أبرط
 كاتب من سورية 
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 فلسفة العطر
 

 الكاتبة الّلبنانية حنان محّمد شبيب 
 

اة موحم...وغيمنا  نقاك  د اة فمناظ  ا يح يقا وي  اةأيام رفتح  د اةفتوحاظ اةاتاّليأ... ثل اةِّطم واةحب و  
 كثيم. 

سأقف وقد اةِّطم   نذه اةاي أ اةتم يسيل إذانا   وتِّبق  ؤانا وفطيب اةحديث  يها ووقها  حيث يطول  
  دانا وفِّ ق صدانا . 

  ا رك يا حقان تذنبيد رِّيدا  !! و د  قا ال يِّمف اةِّطم؟؟ 
ّلدحا ا. إانيل ونيو  ووصوال   أومف...أومف  كيام تِّم ون وتأتقون أغي  اةِّطو    تا فخ اةِّطم طوفل 

اة  اةِّطم اةساحم اةتم تحضمه صديأتم اةاوفتيأ اةحبيبأ صديأأ اةِّطم واةحمف واةِّزف:  ارحأ اة سيم 
... م  قزةها ...)نذا تا فخه اةحديث اةذّ يو أه ا والم وا والن(   أوجبتقم  يسفتها اةتم تتيخص  م  

 أن ةال إخص وطمه   اةِّطم كاةبص أ!! 
 اةموحيأ وفمس ان خطوط نبضه ووز ه .  ف أيضا ... اةحمف واةِّطم يحدنان  ِّاةم ا نسانواةحم 

 ا ن ِّقم ةياتارأ  م نذا اة وضوع سيطمم ا والن اةسوقم وي  نذه اةأي أ)اةِّطم(     ثال وأنت تاةس 
ك ا اةحب  تشاند ّلمنا جا وي  احدى اةشاإاظ يفاتئك اوالن ود وطم  ا  تاةم أو نسائم وكأن اةِّطم 

 انحصم  م زاوفأ غمائزفأ   ا والن حيوانم خاةص يقأصه اةقهيق.. 
  م اوتذا نا ةيحيواناظ...

  حم هللا أ هاتقا كيف كد يتأد  د اةِّطم ..حديثا وسيوكا وز اوأ..وبم اةمفحان واة منكوش ونباظ اةِّطمم 
 يِّطمن ره اةطِّام وف ألن ره تيوبهد وصدو ند.. 

 ِّطم...وفا ةأدسيته وق ا يتِّطم اةج يم نساح و تاال وقد كل صالم.!!يا ةبماحم اةِّطم واةت
     

 اةِّطُم  يسفُأ اةحواْس 
 ونو انه اُ  اةأطمج 
  د رِّد انحباْس 

 اةِّطُم ن س  ةيو ى ي ييهج 
 أّلقاُح اةحأوْل... و ُن و فحانُ 

 وآْس 
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 اةِّطم  م قصص اة مايا 
 اةفاتقاْظ 

 يقساا  د ّليد اةاالل 
 اةقاوساْظ 

 ةحديثجهج سحم  يدومُ 
 ألنه ةحُد اةحيامْ  
 

 وأظلُّ أس ُم  ا يأولُ 
 وأستزفُد  دج اةحكايا 

 ناظج ناْظ  
 

 وحديُث غي اظ  اذا يه م اة طمْ 
 وحفيف أغصان اذا يحيو اةس مْ 

 وتغزل يمنو 
 ةقْج اظ  تطل وي  خفمْ 

 تزنو األ اكدُ 
 واةسوفِّاُظ اةج ييأْ 
 وت يُل أوقاُق اةزنفمْ 

 
 ماةِّطم يا ةيِّط
 يي ُس  وبفقا  

 ن س إفيف  م نواحم  وحقا 
 وبمفُق أويققا وبهجُأ و منا 

 نو طيُأ اةونيانج  د رِّد اةهطولْ 
 ونو انِّتاُق اةحب ج  م كل ج اةفصولْ 

 وتقيُد ق ح  يستبيُح تماّلفقا 
قا   وتقوُن نس اظ  تساكُد نبضف

 وقبيل  جم  ساحم  يجتاحقا 
 يأتم اةشذا  تد ما   

 اةِّقانل واةطيو ْ وبكل أ فاش 
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 طاا اة دى وبو ضأ  وم اةسمو ْ 
  ا اةسم  م وطم يما ق حي قا وبم اةدنو ؟؟ 

 وبم اةدنو ؟؟ 
 راأل س كقت أقيب اةصفحاظ 

  احت  م اةسطو ...
 أوطا  تا فخ ّلهم ال ي و  وال يحو  
 وإ  ت وطما  ةياما أ ّليد أحجا  

 اة أاّلم..
 وس ِّت زب اح ا راحج 

 اةيِّيدف تأيأ اةسم 
ا  م اة فاخمْ   تِّيم اآلتيد ن س 

 
 و شيت خيف اةِّطم 

 يحدونم اةبمفقْ 
 وذواكُم األنداح  م
 اةزفتون واةيي ون 
  م تقب اةطمفق 

  م األقحوانج وي  تبيد اةش سج 
  م صبح أنيقْ 

 
 ونقاك  م صيدا اةبطوةأ

  اح يغمفقم اةِّبقْ 
 أنذلُّ ةيغازفد؟ ال وةو  تقا ت يِّا  

  م اةحمفق!
 يا إأوم ا نسان  

 ان يحيْل ّلذل   ال يفيقْ 
 

 تبًّا ةِّيش  اقد  وطمف اةشموقْ 
 ال وتهف  يه ةيغزاةأ يا   يقْ 
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 أحد  أحدْ 
 ال أ مف اال ةألحدْ 

 وفضجُّ وطم   م اةبيدْ 
 

 وتطول  حيُتقا  م األوطا ج 
 ذاكمم األّلدْ 

 سمُّ اةاواكبج 
 واوتااُف اةموحج  م قيبج اةجسدْ 

 
 

 حنان محمد شبيب 
 من لبنان  كاتبة وشاعرة
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 2019ختتام المهرجان السينمائي العالمي ألفالم الجبال في النمسا ا

 
 األديب والّشاعر والّرّحالة الكردستاني بدل رفو 

  
  16ر 12اختتم اة همتان اةِّاة م ال الم اةجبال واة غا ماظ واةحضا اظ اةغمفبأ واستغمقت وموضه  د 

 م  ديقأ غماتس اةق ساوفأ رإحتفاةيأ توزفم اةجوائز وي  اال الم اةفائزم اةتم حصدظ كا يماظ    2019نو  بم  
األةب اةذنبيأ وي   سمح صاةأ )إتيفانم(  م قصم اة ؤت ماظ وقام اةسيد ن.كونتيم  فغييم ونو اة ستشا   

ةابمى ةي همتان  م اةيييأ  اةثأا م  م اة ديقأ ونيارأ ود و دم اة ديقأ وكضيف إمف  ّلتأديم اةجائزم ا
 اةطوفيأ ةيفيم اةفائز ايسيقدا اةساحمم و م نذه اةيييأ ومضت كل اال الم اةفائزم ةغايأ صباح اةيوم اةتاةم.

يأام  همتان ا الم اةجبال سقوفا  م إهم نو  بم  م  ديقأ غماتس وفِّد ّلدو ه اةيوم قطِّأ  د تسد اة ديقأ   
 تسيق اةجبال اةِّاة م اة شهو   وبمظ إاو  و م نذا اةشهم  1986يمأس اة همتان  قذ انطالقته وام 

تم مف اوالم اة همتان  م إوا ع اة ديقأ ووي  تبل قصمنا  م قيب اة ديقأ ونيأظ اة ديقأ و مفق اةِّ ل 
كل اةوسائل  د انجاح اة همتان وتاون قبيأ ة تسيأم اةجبال  م اةِّاةم واةسيق ائييد واة قتجيد واالرطال  

 أ اة  وشاق اةسيق ا واةجبل واةثيج.راالضا 
ومضت ا الم اة همتان  م ودم صاالظ و قها نا  سيق ا إوبا ظ  م  الث صاالظ  وصاةأ إتايا ا ك  
واةصاةأ اةز قاح وا ا االحتفاةيأ اةمس يأ تاون كاةِّانم  م صاةأ اة ؤت ماظ ونم ّلدو نا قطِّأ  قيأ  د ا ث  

متان ونم"اةجائزم اةابمى غماند ّلمفكس كا يمم األةب اةذنبيأ كا يمم  اةق سا.نقاك ا بم توائز كبيمم  م اة ه
أةب اةق سا  وتوائز تأديمفأ اخمى. تأةفت نيئأ تحكيم اة همتان ةهذه اةدو م  د كمفستوف كمفل ر اةق سا  

  يي ا ّلمانيتو ر اةق سا  فبيكا  ا تيد ر اةوالياظ اة تحدم اال مفكيأ. 
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 يم(   41 يم( و فاضأ اةجبال واةطبيِّأ )  21االستاشا اظ وتبال األةب )تقووت ا الم اة همتان  ا ّليد 
 يم(. واةشئ اةج يل  م نذا اة همتان حضو  االرطال واة غا مفد وي  خشبأ   24واةبشم واةحضا اظ )

اة سمح واةحديث ود ا ال هم اةخا قأ اةتم تشد االنفاس وارطال يحفمون  م اةصخم وتوغل  م كهوف  
اةأطب و د تيك اال الم اةتم سقحت ةم اةفمصأ  شاندتها  يم )اةبيت( ةي خمتأ تيد   غمفبأ و غا ماظ 

نقيأأ ونو يِّد ض د ا الم االستاشا اظ واةغمفبأ واة غا ماظ  92 اندال راةيغأ االناييزفأ واستغمق ومضأ 
ئيأ وبأا ا اةتجديف واةفيم يِّمض حكايأ رطيأ ّلمفطانيأ اس ها سا م ا تيد و حيتها اة غا ماتيأ راةد اتأ اةهوا

و غم كل اة صاوب واالنوال  2016ر 2011اةف كييو تما  اّليد االووام  32احيانا وتت كد  د قطم 
واةخوف اةتم واإتها خالل  حيتها اال انها كانت تستأبل اةحيام وكل إئ راةضحك واةقاتأ وحت  كانظ ان 

ِّبم االوطان واة دن واةأمى وتِّاإم االقوام وصماع تونع اةحيام  م احد اة ماظ  م قا بها وباةد اتأ اةهوائيأ ت 
 م اةجسد واةواقم واة حيط اةهانئ   حيأ و غا ماظ تال خاةدم  م ذاكمم اة شانديد طوفال وبِّد وونتها  
تتفاتئ راستأبال اةبمفطانيون ةها ونم واقفون وي  اةجسو  ونم  م قا ا اةتجديف واةج هو  يستأبيها  

 اتهشت راةبكاح و واقف تخييتها االحاسيس واةِّواطف رشدم!!راةو ون واةتصفيق وقتها 
و د اال الم اةتم استوقفتقم كثيما  يم :إخصان وسقتان وحيم وفِّد ض د اطا  ا الم اةبشم واةحضا اظ  

نقيأأ و د اخماج    120اةغمفبأ وةاونه يطمق اّلواا اةدول واةشِّوا واالقوام اةغمفبأ  م ا مفأيا واستغمق اةفيم  
دظ  و اوةمفخ إتيمناظ.  يم اوده  د اال الم اةمائِّأ اةتم ةم تخيو  د اة غا ماظ واةحيام اةغمفبأ  ةيقا  يق

واةِّواةم اةتم رحاتأ ةالستاشا اظ واةشِّوا واة دن اةبِّيدم ود واة قا اة تحضم  م ا مفأيا واةطمق اةجبييأ  
هم سا موا ةيبحث ود اة جهوا  م وطمقا اةدول اةتم ال تخيو  د طمفق اةالوونم  ثل  اةم وسيماةيون وةاق

 غا مم تا فخيأ  انه ا ةيقا واوةمفخ ونأطأ انطالقته ا كانت  ديقأ نا بو غ االة انيأ واةهدف تقوا ا مفأيا 
اإهم  أط وةاقه ا ص  ا ة غا مم طوفيأ واستغمقت سقتان رسيا م تيب تِّمضت كثيما   6وخطته ا كانت 

نوةأ ا مفأيأ واةقوم  م   14 م نذه اة غا مم وقطِّا اكثم  د  ةيِّطب وقاال رانه ا يبحثان ود ذواته ا
سيا ته ا  م اةجبال واةسهوا واةأمى وقمفبا  د اةخطم وومض اةفيم اةِّاناظ واةتأاةيد ةتيك االقوام اةتم 

 واإونا  ِّهم و غا ماظ  د نون حدون!
ةج هو  اة  صاةأ اة ؤت ماظ ومضت صاالظ نا  إوبا ظ اال الم اةساحمم وبِّدنا ةتقتأل اةاا يمم و ِّها ا

واةصاالظ االخمى ةِّمض اال الم حول اةجبل واةتسيق واةحفم  م اةصخم واةتزحيق وي  اةثيج واةجييد ونم 
طاقاظ الستاشا اظ اةبشم واةطبيِّأ  ِّا ووتون االرطال اةحأيأييد ةال الم واسِّدنم كثيما ةأائم والكثم  د  

اس ائهم  م ق أ تبل ايفمست وتبال اةِّاةم و قهم صديأم  وأديد  م تغطيأ اة همتان رشخصياظ حفموا 
 تسيق اةجبال اةِّاة م واةااتب اةاساند  ةفوف  د ّلوةونيا وقال ةم : ال اقد  ان اتصو   ديقأ غماتس  د  

 نون  همتان ا الم اةجبال!
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نز يو غ اةجبل واة همتان ال يقسيان وشاقه ا وةذةك ومضت صاةأ اة ؤت ماظ تامف ا ةي تسيق اةماحل نا
 ي ا تامف يا وكان  ؤفأ خاطفأ وي  حيام اةماحل والنه كان قدوم وصو م طيبأ ةِّشاق اةجبل واالةب راالضا أ  

 نقائق ووقف اةحضو  نقيأأ حدان وي   وحه. 3اة  إخصيته اة حبوبأ واستغمق اةفيم 
طائمم  قطان ةيوصول اة  نقاك نائ ا اال اا  اةجديدم تطمح وي  ا الم اةجبال  ثل استخدام  مفق  تسيأيد  

ق أ اةجبل وبِّدنا تبدأ  حيأ اةخطم ونم اةتزحيق وي  اةثيج  م ا اكد خطيمم  وا ا اة تسيق اةِّاة م  
  ايقهوةد  يسقيم ومض  يم اسطو م كيّم توّ  ض د اطا  ا الم اةجبال . 

ا وقال ةم اة خمج  ا ا ايسقدا اةساحمم وكان  ي ا ساحما رطبيِّأ ساحمم واخماج  ائم وتصوفم رانم وخال
االة انم تان نا ت رِّد اةِّمض رانه تِّب كثيما  د اتل ان يكون اةفيم ّلهذه اةصو م اةتم إاندت وه وةهذا 

 استحق اةجائزم اةابمى  م اة همتان! 
  همتان ا الم اةجبال نا ذم خالرأ وي  اةجبال واة غا ماظ واالقوام واةحضا اظ اةغمفبأ  م غماتس اةق ساوفأ. 

 
 ن المهرجان السينمائي لقطات م
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 حالة بدل رفوخيمة الرَّ 
 الكاتب واإلعالمي المغربي عبد الحي مفتاح بقلم: 

 

 
 

وانظ اةخي أ اةز قاح اة  أ ض  خيم أزفالن  يحمص صاحبها اةمحاةأ ّلدل   و أن تمسو  م نفس اة كان  
خي أ  د طارأيد  يأول ّلدل  زنوا ونو يشيم ّليديه  اةذّ  ست ره  قذ ةأائه األول ر ديقأ إفشاون  انها 

: انها قوفأ  -وكأنه يسخم  د اةفخفخأ واةيهاث واةيهف وي  ا قا أ  م  قانق  تم أ-اةيها  وفضيف  بتس ا 
وذكيأ ال تخش  اةمود واةبمق واة طم.   اةخي أ اةز قاح اةحانيأ تواضِّا تطل  د نكتها وي  س اح ز قاح  

فها أإجا  ال ت وظ اال واقفأ راالةها اةوا  أ  يأف ّلدل رجانبها ّليحيته اةبيضاح   ووي  نجوم و ق م  تح 
اةذّ زانته وقا ا وحك أ  كي ا نم راستأبال ضيو ه اةذيد يصِّدون  د اة ديقأ ةيت تم رأحانيث و سا ماظ 

 صأم اةجبل اة ييئأ حك ا وقي ا  وننشأ و تقأ  وسخمفأ وإوالحا ةمايأ ا نسان. 
انم اةمحالظ اال راةخي أ اةفِّييأ  و ان كانت اةماحيأ تغيمظ و ال توتد اال  جازا  ألن اةمحاةأ  ال تات ل  ِّ 

ّلدل   و ال يأتم وي  صهوم اةفمس أو سقام اةقاقأ  ةاققم أتصو  أن  د يِّشق اةخي أ ال ي كد أن ال  
 ا أو حا يأ اضطما ا  م تجّم  م ن ه أخبا  اةأوا ل و غا ماظ اةمحاةيد اةسارأيد وإن ا تط  طيا م أو قطا

ز د اةحدا أ…وفسم ّلدل ألصدقائه وكأنه يِّتذ  رأنه يفضل أن يدخل اةبيدان ّلما  اةطمفق راةقسبأ ةه تزح 
 د اةمحيأ سواح كانت وا مم راةقاس وبحمكاتهم وسكقاتهم أو  أفمم تزنو  يها اةطبيِّأ رسحمنا اةخاةد.  م 

متاح  د تِّب األيام واةسقيد  تح رررررريه اةذكمفاظ اة  أ اضم  اةخي أ يقسج ّلدل قصصه وحكاياته وأحال ه  وف
 وطئتها قد اه  م إرررررررت  رأاع اةدنيا  إمقررررررا وغمبا  إ اال وتقوبا.

راةخي أ اةتم تحتضد اةطبيِّأ وتحتضقها اةطبيِّأ ّلقسائ ها ون ساتها وتغمفداتها  ّلهبوبها وووائها ونها ها   
 فم واةتخييم   تثّم قصصهم  خزونه ا نسانم وتجا به اةحياتيأ اةخصبأ. يصانف أيضا  د ا تتقوا راةس
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رجانب اةخي أ استضاف اةمحاةأ ّلدل   و  ئيس ّليديأ إفشاون  ح د اةسفيانم اةذّ قيده  م ةأاح أنّلم  
 ساّلق وإاح اة واطقأ اةفخمفأ  و تبانل  ِّه اةحديث  م تيسأ رسيطأ رساطأ اةابا   واةحديث ذو إجون.

ةخي أ ييتأم اةمحاةأ أصدقاحه األو ياح  د  ختيف اةشمائح االتت اويأ  وكأنه يفصح ود نوفته  رجانب ا
اةتم تأول: كل قيوا اةقاس تقسيتم  يتسأطوا وقم تواز اةسفم. رجانب اةخي أ تذوققا ناهأ اةشاّ اةِّماقم  

وى  وي  ايأاع اةضحكاظ   م األسفقج اةشفشاونم  واحتسيقا  ختيف أنواع اةأهوم اةشمقيأ واةغمبيأ  م اةحي
اة جيجيأ  م اآل اق ونغ اظ اةأيتا م اةاالسيكيأ وأنا ل  قيم رشيم واة واوفل اةِّمبيأ  رجانب اةخي أ كان  

 ّلدل تدال كمقص اةفماإأ يكتب  م  خييته سطو  ةأاح اةغد.

 
-  هو  إفشاون  د سبت بم نزل اةمحاةأ ّلدل   و  د خي ته اة  خي أ أخمى ةيحكم ةج  19 م اةغد؛ اةج ِّأ  

محاا اة ِّي أ األندةسيأ/اة مكز اةثأا م راةهوتأ  م ةأاح نا ه  ت اوأ   قتدى اةحوا  ةيفقون واةثأا اظ  ّل
ود  ا إانده وس ِّه وتذوقه وخبمه  م  حالته    - وت ِّيأ  ضاحاظ تشكيييأ وت ِّيأ أصدقاح اة ِّت د 

نذا اةيأاح األنّلم االحتفاةم اةماقم وقم   وةيمّو رشغف ود  ديقته األ يمم إفشاون تونمم وأد  ازا ه    م
ّلدل   و كذةك اةجزح األول  د كتاره “اةِّاةم رِّيون كمنيأ”  ونو كتاا  م أنا اةمحيأ وضم ّليد ن تيه  
ست وشمم  حيأ  م قاةب  شوق و  تم  وقد كتب  أد ته اةدكتو  وبدا ةه اةصائغ  ك ا وقم كتاره “أطفال  

د األنا اةاو نّ  م اة هجم” اةذّ يتض د قصائد اةمحاةأ وإهاناظ اةهقد وي ونم/ قصائد وإهاناظ  
ةاتاا وإخصياظ ومبيأ ود تجمبته كشاوم  و حاةأ  بدع  م أنا اةمحيأ اة ِّاصم  و اةاتاا صاغ  

  أد ته اةشاوم واةقاقد اة غمبم اةحسد اةِّاّلدّ. 
وإنم  أتخيل اآلن اةخي أ اةز قاح تمقص ن ئا وغقاح تحت ضوح اةأ م  وتشمئب اة   واويد  أا يأ وأنّليأ    

أخمى ييتأم  يها ّلدل   و رأصدقائه وت هو ه  ك ا أتخييها كبساط اةمفح يمحل ّلبدل   و اة  حيث تهفو 
 نفسه؛ اة  وواةم اةحمفأ واةج ال وا نسان.

 

 عبدالحي مفتاح 
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 بدل رفو
 الرحالة الذي وشحته شفشاون شهادة المواطنة الفخرية

 عبدالحي مفتاح 

 )شفشاون ـ المغرب(
 

 حالت ويحكي عن رحالته ث عن أدب الرّ حالة بدل رفو يتحدّ الرّ 
 

واة تمتم واةشاوم  احتضد  قاح اة مكز اةثأا م رشفشاون يوم اةج ِّأ اةمارم  د  اّ اةجاّ  ةأاح  م اةمحاةأ  
اةِّماقم اةاو نّ ّلدل   و  ونو ةأاح يقد ج  م اطا   د اةجسو  ّليد األنراح واةفقانيد واة ثأفيد  د  ختيف 
اةأا اظ  وكذا  م اطا  انفتاح  ديقأ إفشاون وي   أا اظ وإخصياظ وآ اق أخمى   ونو اة سِّ  اةذّ 

قا أ ةهذا اةيأاح رشماكأ  م  ؤسسأ  ح د حأون ةذاكمم  يهدف اةيه  قتدى اةحوا  ةيفقون واةثأا اظ  اةجهأ اة 
 إفشاون واة مكز اةثأا م اةتارم ةوزا م اةثأا أ اة غمبيأ. 

اةيأاح كان  قاسبأ تجدن  يها تواصل اةج هو  اةشفشاونم ر ختيف أطيا ه  م ّلدل   و رِّد ةأاح اةسقأ اةفا طأ  
 ديقأ إفشاون  وطقا أ يما ةه  ثل غماتس  اةذّ خيف صدى  ح ونا وواسِّا  وفِّتبم اةمحاةأ ّلدل   و 

اةق ساوفأ  أا ه اةحاةم  و قمفأ اةشيخ حسد اةاو نيأ اةِّماقيأ اة هد األول  و اة وصل و رغدان األ ض  
 اة حتضقأ ةشغب وأحالم اةطفوةأ ووقفوان اةشباا  قبل اةهجمم اة شبِّأ راةحقيد. 

واة سأيأ رأرخمم واناظ وتأاةيد وأساطيم اةشِّوا   ّلدل   و اة فتون راأل كقأ اة ِّطمم ّلبها اظ اةثأا اظ 
واة سكون رسحم اةجغما يا وتيون تضا فسها و اختالف طبيِّتها  ووبق اةتا فخ وتمسباته وا تداناته  حك   
 م تيك األ سيأ ود  ا إانده وس ِّه وواإه واختبمه  م  حالته وبم اةِّاةم  و وى طمائف ووقائم ووبم  

بأ  د نذه اةمحالظ ةبالن اةِّما واةِّجم   قها  صم واة غما واةهقد واة كسيك احتفات ّلها ذاكمته اةخص
 وناغستان وتوسكانا ا يطاةيأ وبا فس  وفوغسال يا  اقبل انهيا  تدا  ّلمةيد  وسوفسما اةخ.

 ةأد أتحف ّلدل   و اةج هو  اةحاضم رأصص غمفبأ و إيأأ  ثل:
اة غما اةذيد نج وا وي  اةمحاةأ وصاحبه  اذ رِّد ا   حكايأ  يث م اةييل أو “اةيصوص اةأو ييد” رجقوا -

 نهض اةمحاةأ واقفا  د خي ته وةهج رأنه وماقم اوتذ وا ةه رِّد ا كانوا يطيبون “اةفيوس”.
 اةتم ةم تأم. 2012نيس بم   21صِّون تبل راة كسيك ةيتحأق  د نبوحم نهايأ اةِّاةم وقد اة ايا  م -
 أدسأ توةوال راة كسيك اةذّ نوخ اةمحاةأ وقد نووته ةزفا ته واستأبيه  اةتواضم اة يفت ة حا ظ اة ديقأ اة –

 ّليباس وانّ؛ واوتأد اةمحاةأ أن اة ستأبل أحد  د خدم اة حا ظ.
 طأس ذّليحأ اةخموف وي  إمف اةمحاةأ اةضيف و تأديم طبق ةحم اةدتاج ةه  م اةِّشاح ّلداغستان.  –
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وتأكد وقد حديثأ  م رِّضهم  د تقون ا تباط اة صّم  سكان اةأبو   م اةأانمم اةذيد زا نم اةمحاةأ -
 ر صم وحبه اةذّ يصل حد اةتفانم.

  فا قأ اةقاا أ اةِّجيبأ ألطفال اةهقد  م األحياح اة ه شأ اةأيييأ اةقاا أ اةتم زا نا اةمحاةأ…  –
اةخقيفم  قطِّأ  د ةياةم  وةم تاد األ سيأ اةمائِّأ  م ّلدل   و واةتم أطمنا اةشاوم واةصحفم وبداةجوان 

أةف ةيييأ وةيييأ  أط  ّلل كانت أيضا ن سا  ستأصيا و  فيدا قد ه اةمحاةأ ود أنا اةمحالظ و قون اةمحيأ 
و  وضوواتها  واةتم ذكم  قها اةأمآن اةامفم  حيأ قمفش  م اةشتاح واةصيف  وتيتها  حالظ وديدم وبم  

م األ صا    م  حيأ   اوأ اةطهطاّو ةبا فس  ةذةك اةِّصو  واةحأب اإتهمظ  قها  حيأ اّلد رطوطأ وب
 بدل   و يأتفم أ م اةسارأيد و ي كد وده ا تدانا  ِّاصما ةتماث اةمحاةيد واة غا مفد  د اةِّما  وكذا 
اةِّجم  وتتِّدن طمق  حالته ووسائيها  د  كوا اةسيا م واةحا يأ واةأطا   اة  ا تطاح اةباخمم   م اة شم  

ةاموف  وتبأ  اةطائمم اةوسييأ اةتم ال ييجأ اةيها اال اضطما ا ألن اةطمفق اةتم يسياها  وي  األقدام حسب ا
اةمحاةأ نحو اةدول واة قاطق واة دن  حسب ّلدل   و  نم  كد أساسم  م اةمحيأ؛  يها اةاثيم  د اة تِّأ  

 ةيجوا ح واةتهيمح اةقفسم واة تِّأ ةيمحاةأ التأل ود  تِّأ اة أام  م اةديا . 
اةيأاح حضمظ إفشاون رأوم سواح ةدى ّلدل أو  م نأاش اةج هو   ذةك ألن اةمحاةأ ةم يستهوه و  م نذا 

يأخذ ّليبه  كان آخم كشفشاون اةتم أصبحت راةقسبأ اةيه وطقا  انيا و ن ئا وائييا وحضقا انسانيا   هو  
ها وفسِّد ّلم أأ أّلقائها  يتايم ةغتها اةدا تأ و يمتّو ّلزالل  ائها وفستيذ رطيب طِّا ها وفقتِّش رصفاح نوائ 

  د إِّماح و قانيد وأنراح وبسطاح  واكتسب  يها أصدقاح أو ياح.
 إفشاون ت قح إهانم اة واطقأ اةفخمفأ ةيمحاةأ ّلدل   و 

إفشاون  ديقأ اةبياض   ز اةقأاح واةصفاح  و يأ ألصدقائها   حبأ ة د يسدّ ةها أيأ خد أ  د وشاقها   
اح واةِّشاق  أّل   ئيس ّليديتها اة هقدس  ح د اةسفيانم اةذّ حضم اة   وبدل   و واحد  د نؤالح األصدق

تانبه نائبه حسد اةدح ان  و  يأ  د اةفقانيد واةشِّماح واألنراح واةفاوييد اةج ِّوفيد وا وال ييد  د نساح  
اوتما ا  و تال اة ديقأ  اال أن يوإح اةمحاةأ ّلدل   و اةِّماقم اةاو نّ رشهانم اة واطقأ اةفخمفأ تأديما و 

راألو ال اةشِّمفأ واةفقيأ اةتم خطتها  فشته وأّلدوتها صو ه ود  ديقأ إفشاون اة غمبيأ األندةسيأ اة قزوفأ 
 ّليد تبال اةمفف.

نذا اةتوإيح يِّكس كذةك ا انم اة ديقأ اةماسخأ  قذ اةأدم  م استضا أ اةغمباح و م االحتفاح راةتِّدن اةثأا م  
 وتأأ وحدم انسانيأ  مفأ وغقيأ تزفد اةوطد األم اإِّاوا وتونجا  م اةِّاةم. واةتقوع ا  قم… اة قصهمفد  م ّل

و م نفس اةجو االحتفاةم اةتامف م ةيمحاةأ واة تمتم واةشاوم ّلدل  قد ت ةي حتف  ره ندايا  د طمف اةفقان  
انم تأديمفأ  اةتشكييم وبداة جيد أز اف  واةفقانأ اةتشكيييأ نزفهأ اةبشيم اةِّي م  واألنيب  ح د ّلقخو  وإه

  د طمف  قتدّ اةحوا  ةيفقون واةثأا اظ قد ها ةبدل إاوم اة ديقأ وبداةامفم اةطبال.
 . قصأ اةشِّما توقيم كتا
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اةاتاا يحتّو وي   ختا اظ  د اةشِّم اةق ساّو ةث انيأ ووشمفد إاوما و ا قتم وشمم إاومم أّلدووا وي   
تمت ه وأوده اة تمتم واةشاوم ّلدل   و اةذّ ةه راع طوفل ا تدان اةأمنيد اةِّشمفد واةواحد واةِّشمفد  اةاتاا  

 م تمت أ اةشِّم األة انم اة  اةاو نيأ واةِّمبيأ واةشِّم اةاو نّ اة  اةِّمبيأ  حيث ان  م تِّبته اآلن  ا  
يقانز خ سأ وشم كتارا إِّمفا  ونو ّلهذا يسانم  م ا ماح اة كتبأ األنّليأ اةِّمبيأ واةاو نيأ  و ي ا ييم نو ن 

طفاظ  د رِّض اة ختا اظ اةشِّمفأ اةتم يزخم ّلها كتاا   قصأ اةشِّم  اةذّ وقِّه اة تمتم  م نهايأ   أت
 اةيأاح/اةحفل اةتامف م اةذّ نام وي  إم ه:

 اةمض 
 نحد نسا م 

  يسقا وي  وجيأ 
 واةسموأ 

 نحد اةذيد نحدننا… 
 و ا اةسِّانم اال

 قبيأ تداّو اةييل.
 انوا ن ف.او تقم

 

 اةدي وقماطيأ 
 اةدي وقماطيأ 

 آ اؤنا 
 تفمقت 

 كأصدقاح.
 ا نست واندل

 

 اةتحول
  ا ن ت كقت نقا 

  اةشمح اةوحيد 
 اةذّ يقأصقم نو اةحمفأ 

 واآلن أنت  احل 
 ةم حمفتم 

 واةشمح اةوحيد اةذّ يقأصقم
 نو انت. نذه اة مم

 أند فا ساييم 



1178 
 

 أإياح كثيمم ..  أإياح كثيمم
 ت ِّتها  م حياتم 

 اةاي اظ  اةصو   اةقباتاظ اةشائاأ 
 واألحجا … 

 األصداف  األووان وحا ااظ اةبذو …
 قطم اةزتاج واة ما اظ…

 اةسكوظ…
 وإحدى األإياح أحببت أن 

 أح يها… 
 طيبأ اةقاس اة فمطأ!. 

 كمفستيقا ّلوسطا 
 

اةمحيل  د أ ض اة   خي أ ّلدل ال زاةت نقا وي   متفم سيدّ وبداةح يد تقتام وونم اةسقونو اةذّ أن د  
أخمى ركم و د أ ق اة  آخم تديد  وبيد اةسفم واةاتارأ تال  الث غاوفاظ تتِّمإد رشماييد اةموح: ّلالن  
اةاو ن راةِّماق  غماتس وإفشاون  وفال اةبحث ود ا نسان واةسالم قائ ا  ا نا ت نذ  اةتتا  واة غول 

 اةجدن تدق نواقيسها  م كل حيد. 

  
 

 عبدالحي مفتاح 
 كاتب وإعالمي من المغرب 
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 عر..واية من باب الشَّ برهان شاوي: دخلت الرَّ 
 وتأسرني المتاهات

 
 خالد حمادالكاتب المصري 

 
” ةيحديث ود  اةِّماق وتا فخه وواقِّه وتحوالته   استضاف   قتدى وفيفم  طم اةموائم اةِّماقم  “ّلمنان إاّو

”  د  ح د ويد  رصيغأ  وائيأ. إهدظ األ سيأ اةتم وأدظ  م  أتيييه “ضم” قماحاظ نأديأ  ّلداع “إاّو
اّلمانيم  واةدكتو   ضا وطيأ  وأسا أ تان   واةباحث والح ان فس  وقدم ةيقدوم اةشاوم واةااتب اةصحفم  

  ح د حمبم.
اةِّام   * ّلردأ اةقشم  م اةصحا أ اةِّماقيأ واةِّمبيأ  قذ 1955 –اةاروظ  –ّلمنان إاّو  د  رواةيد اةِّماق 

وكتب أطموحته ود األكمان  م اةسيق ا  اةامنيأ   1986 – 80  ن س اةسيق ا  م  وسراو  ا ّليد 1971
 م تمكيا وايمان واةِّماق. رِّدنا غان   وسيا )األإتماكيأ( اة  أة انيا )اةمأس اةيأ( التئا  و ل  م اةتيفزفون  

ألتماك واةِّما واألة ان  م  ديقأ )نيسبو غ(   األة انم  وأسس  مقأ  سمح )زاغموس(   د اة  ثييد األكمان وا
وأخمج ةهم  سمحياظ وديدم راألة انيأ واةامنيأ واةتمكيأ   قها; )اةأائل نِّم واةأائل ال(  )اةمتل اةطيب  د 

    ان اة جوسم 83-سشوان( ةبمفخت  و)اند و اك(. اصد   ج وواظ إِّمفأ وديدم نم:  ما م اةطوطم  
 . 2001؛ إ وع ةيسيدم اةسو مفأ 99؛   ان اةأ م 98ش س ؛ تماا اة97  ضوح أسون 87

استهل اةشاوم واةااتب اةصحفم  ح د حمبم اةقدوم ّلتأديم ّلمنان إاّو  اة ثأف واةموائم واة تمتم 
وا وال م  قائال: “تِّم قا وييه را  ا اظ حيق ا كان يشمف وي  اة يحق اةثأا م ةصحيفأ االتحان ا  ا اتيأ   

بل أن يهجم اةشِّم اة  اة تاناظ اةتم ّلدأظ  د آنم اة  حواح و د  م اّلييس. ي كد اةأول  ووم قاه إاوما ق
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رأن  إاّو ةم يهجم اةشِّم ت ا  ا ك ا صمح   يم يستطم  إاوم كتب قصيدم أن يهجم اةشِّم حت  ةو 
 انو  ذةك   فم كل  وايأ يكتبها يسما أإواقه اةشِّمفأ  يها”.

” إ اوم يفتح قوس اةسمن وي  آخمه   ب ا ألن اةمؤفأ اتسِّت  اتسِّت  ييفت حمبم اة  أن “ّلمنان إاّو
”   فم اةشِّم تضيق اةِّبا م  وتتاثف كأطماظ اةقدى  تأول كل    ِّها اةِّبا م  وي  وكس  ا يأوةه “اةقفّم
إمح وال تأول إيئا  ةاد اةموايأ نم اة تانأ اةج ييأ اةتم تغّم ر ا  يها  د أحداث وإخصياظ وأساطيم. 

 تاناته قدم  ؤفأ ةيِّاةم وةيتا فخ   يم يتأيد ر ا تاح  م األ م وصقم نديأ وي  ظالل اةحأائق    وفضيف:  م 
اةتم تتقزل اآلن وي  األ ض. صا ظ  تاناظ ّلمنان ّلمنانا وي   ا يجّم  م اةِّماق وةمب ا وي   ا يجّم  

 م اةطوائف  م   م  صم  نو اة صّم اةذّ يح ل تقسيأ وماقيأ  واةِّماقم اةذّ يكتب ّليغأ ومبيأ تج
 تد واحد   غم كل اةطوائف وضده    ا يحدث  م اةِّماق  د طائفيأ يكتبه اةساسأ ّلد ائقا  وفكتبه  تال  

 اةديد رصيواتقا وُنسكقا  ةاد اةموائيون يكتبونه ّليغأ اةحأيأأ”.
 

 عتبة المتاهات 
يأ ةيست تجاه اةشِّم   د تانبه  ةفت إاّو اة  اةصِّوبأ اةتم تاتقف حديثه ود اةشِّم  م حيد أن األ س

 وايأ وود  شوا ه  م اةشِّم  م آن واحد   11حت  نأدم ن اذج  قه   ضال ود صِّوبأ اةتحدث ود 
 وقال: سأّلدأ راةحديث ود “ شمحأ رغدان” ونم وتبأ اة تاناظ.

وا ا  وكل  د   40وأضاف: توتهت  اة  اةموايأ كشاوم   أد أ ضيت  م كتارأ اةشِّم  ا يزفد وي  
اةموايأ اةِّاة يأ يِّيم ت ا  ا أنه ّلدأ رشِّماح   فم اةموايأ اةموسيأ ستجد “ّلوإكيد” أّلو اةموايأ   يِّمف تا فخ

اةموسيأ  “ يخائيل ةيم ونتيف” صاحب  وايأ “رطل  د نذا اةز ان”  تمت ت  وايته اة  كل ةغاظ اةِّاةم  
اةمو انسيأ اةفمنسيأ    وةو أخذنا األنا اةفمنسم “ يكتو  نوتو” صاحب  وايأ “اةبؤساح” أنم إاوم  م

“ يالن كونديما” قد ال يِّمف اةِّديد  د اةأماح أنه ّلدأ إاوم ا  واةموائم األ مفكم “ّلول أستم” واةذّ ُيِّد 
ا  د أإهم  تمت م اةشِّم اة  اةيغأ اةفمنسيأ  حت  “نو كم  و كا م” اةيارانم ّلدأ إاوم ا. ووي   واحد 

” كي ا اتسِّت اةمؤفأ   تفجمظ اةموايأ و اض اةاالم  ةيس كل إمح ي كد قوةه  د  وكس  ا قاةه “اةقفّم
خالل اةأصيدم  نم تأطيم ةيغأ وتاثيف  م اةصو م   ب ا تضيق اةِّبا اظ  م اةشِّم  ةاد  م اةموايأ وي   

 اةِّكس.
 

 رد الشعري السّ 
”  اة  أن اةسمن  م تما قا اةشِّّم اةِّمبم قائم   صيب اةأصيدم اةِّمبيأ ال ي كد وصفه اال   وةفت “إاّو

 راةسمن اةموائم  ون وذج “ا مؤ اةأيس”  م  ِّيأته اةشهيمم:
 “وفوم نخيت اةخد  خد  وقيزم..  أاةت ةك اةوفالظ انك  متيم

 تأول وقد  ال اةِّبيط ّلقا  ِّا.. وأمظ رِّيّم  يا ا مؤ اةأيس  انزل” 



1181 
 

 اة  قوةه:
 “اذا  ا رك   د خيفها انصم ت.. ةه رشق وتحتم إأها ةم يحول”  

يمّو تفاصيل حكايأ   ا أقصده أن اةشِّم يح ل  م صيبه اةسمن  اةِّديد  د اة أاطم  م  ِّيأأ   نذا  أطم  
ا مؤ اةأيس يبأ  اةسمن  يها تزح ا ال يتجزأ  قها  حت   ما م اةشِّم اةِّمبم  تجد أن اةسمن  وتون وبم  

“اةسياا”؟   اان  قصائد أغيب إِّمائها. وأذكم أنقم  م حوا   م اةشاوم”سمكون ّلوةص” سأةته  ا أن يأ 
  نه رأن اةسياا نو “إ شون اةجبا ” اةذّ ند  ِّبد اةخييل اةفمنيدّ  وأنم  ا ةدى اةسياا نو اةسمن.

واةِّالقأ ّليد اةشِّم و قون أخمى  ثل اةسيق ا واةموايأ نم طمفأأ اةسمن  وال أنام أنقم نخيت اة  اةموايأ 
ا  وائيا ّلذو نا األوة   وتونم  م اةشِّم  أسئيأ   د راا اةشِّم  واة وضوواظ اةتم واةجتها واإتغيت وييه

اةحيام واة وظ واةوتون و ِّقاه نم ذاتها اةتم طمحتها  بكما  م اةشِّم  وتوسِّت  م طمحها و ِّاةجتها  م  
 اةموايأ.

 ج وواظ إِّمفأ  د   4كمست تل وقتم ةياتارأ اةموائيأ اة  تانب اةتمت أ  أد تمت ت  2009 د وام 
 ؤةفاظ وي يأ تمت تها  د األة انيأ اة  اةِّمبيأ  وقدّ  الث كتب  4أ  را ضا أ اة  اةموسيأ اة  اةِّمبي

  م اةسيق ا غيم اةاتب اة تفمقأ   قها كتاا  م اةفد اةتشكييم  تمتم  وكتاا تحت وقوان “تمبيأ اة  ثل”. 
 

 روح الشعر 
 وح اةشِّم   ا أ ِّيه  م  وةفت “إاوى” اة  أنه يتحفظ وقد ا يأدم وي  أساس أنه  تمتم  “ أنا أتمتم 

اةتمت أ نارم  د أ قياتم ةاتارأ نذه اةأصائد”. وأضاف: نقاك إِّماح حياتهم تشبه اةأصائد اةابمى  ن وذج  
 ا بو  اةشاومم اةموسيأ “آنا أخ اتو ا” واةتم ةها  واقفها اة ِّا ضأ ةيثو م اةبيشفيأ  و غم طمننا  د اتحان  

دنا  ةم تغان   وسيا حت  رِّد اودام زوتها  وقد تمت ت ةها قصيدتها اةاتاا اةسو يتم  و غم  قم نشم قصائ
”  واةتم ةو نشمظ  م وقتها  ةصا ظ  كانتها  م اةشِّم اةِّاة م تصل اة  “اةيوظ”.  “قداس تقائّز

ن وذج آخم اةشاوم “ّلمونيسك ”  نو أحد إِّماح اةموس اةابا   قدم قصيدم ر ثارأ  يح أ تحت وقوان  
ّليت إِّّم  وكان يكتب اةشِّم اةِّ ونّ  وتهت ةه اةِّديد  600ودن أّلياتها يزفد ود “اسحاق وإّلمانيم” 

  د اةتهم وسجد خ س سقواظ  وأونع  ستشف  األ ماض اةقفسيأ. 
”:  م وام    تمكت  وسيا  تجها اة  أة انيا طاةبا اةيجوح اةسياسم  وذةك ةصدو  1980واستطمن “إاّو

ودم أحكام ضدّ  د قبل اةسيطأ اةِّماقيأ  وصيت اة  حد ا ودام. انتهيت  د اةد اسأ  م  وسكو  
وي  تائزم نوبل  واتجهت اة  اة انيا وطيبت حق اةيجوح اةسياسم. كانت وائيأ “ّليتم ّلمونبمج” اة تحصل 
  وكتب وي   86ي قحون  قحأ  م األنا  تحصيت وييها وكتبت  وايتم األوة  “اةجحيم اة أدس” وام 

غال ها  وايأ سيق ائيأ   ا أ ا  حفياأ رِّض اةقأان   غم أن نذه اةموايأ تِّت د  م ّلقيانها اةسمنّ وي   
نا  واألنا اةِّمبم  يه كثيم  د األو ال  ت اةياظ اةيغأ اةسيق ائيأ  وتِّت د اةسيقا فو كقوع تديد  م األ

اةموائيأ اذا نامظ اة  كتاّلتها تجدنا سيقا فوناظ  ن وذج أغيب أو ال اةاوفتم  هد اس اويل  حت  نجيب  
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 حفوظ  م  وايته “تحت اة ايأ”  ” اةأط األسون” نم  جمن سيقا فوناظ وةيست  واياظ راة ِّق  اةحأيأم  
 ةفد اةموايأ.

 
 عدمسؤال الوجود وال

: كانت  و م  ِّمض أإا ته اة   تجمبته  م  وسكو وبداياظ انشغاةه رسؤال اةوتون واةِّدم   قال اةشاّو
زوتتم تد س اةطب  طيبت  قها اةدخول اة  قاوأ اةتشمفح  وباةفِّل ذنبت اة  اةجا ِّأ راوتباّ  طاةب 

ت  تشمفح اةجثأ  ونخيت غم أ تشمفح اةجثث  إاندظ ّلقفسم خطواظ اةتشمفح  ص دظ  م  شانداتم ح
اةتاسِّأ  وطيبت ان اخمج ألستمفح رسبب  ا ّلدا وي  وتهم  د ا ناق وانزواج. نذه اةحان أ استِّدتها  م  
 وايتم “ شمحأ رغدان”  وةاد  م اطا  و ؤفأ  انتازفا. و د  م ّلدأظ اسئيأ اةحيام واة وظ  اةوتون واةِّدم 

واة ماتم   م اةتا فخ اةفيسفم واألنّلم اةتم تقشغل رطمح  أكثم اةحاحا  بدأظ أوانم قماحم اةِّديد  د اةاتاراظ  
 نذه اةأضايا   اانت اةبدايأ  م “ تانأ آنم”  و د  م تواةت اة تاناظ.

”  ان أغيب أو اةه كسمظ  ا يس م  حم اظ “اةثاةوث اة أدس”  “ م اةتماث ا سال م ةم   وقال “اةشاّو
 د اةخيفاح قتيوا   ا يدةل وي  أن تا فخقا   4ن تاد نذه  د اة حم اظ  وي  اةجانب اةسياسم ستجد أ 

اةسياسم غا ق رصفحاظ  د اةِّقف واةدم  أ ا اةجانب اة أدس  قجد أن كل حمكاظ اةتصوف ا سال م  
 شغوةأ رفهم و ِّم أ اة أدس وأحيانا نسفه  أ ا ود اةجقس واستخدا اته    د طاةم أةف ةييأ وةييأ  م  

: “ م  طبِّتها األوة   طبِّأ ّلوالق  سيِّم  ف ت ا  ا أن   أ نسف ة ا يشا  اةيه راة حم اظ”. وختم إاّو
  تاناتم أتوغل  م نذه اة قاطق اة حم أ  واآلن أإتغل وي  كتارأ اة تانأ اةتاسِّأ “اةِّدم اةِّايم “. 

 
 ملحمة المتاهات

إخصياتها ر أوالظ   د تانبه  قال اةشاوم واة تمتم أسا أ تان ان اةموايأ اةسيق ائيأ غاةبا  ا تتحدث 
تح ل أ اا  اةموائم   ِّتبما أن  واياظ إاّو أغيبها صاةح ةيقأل كِّ ل سيق ائم. واإا  اة  تِّدن  شا ا 
إاّو  كسيق ائم و وائم وإاوم وخبيم  م  جال ا والم  وتأ يم ذةك وي  اةتاقيك اةذّ يستخد ه  م  

رأ  يح أ كبّم  تضيف ةي كتبأ اةِّمبيأ رِّد  اةاتارأ   ِّتبما أن  ا قد ه إاّو   م “اة تاناظ “نو ر ثا 
  يح أ “اةحما يش” ة حفوظ   و يح أ “اة جوس” ةياونم.

ّلدو ه  أّلدى اةشاوم واة تمتم “ ح د ويد اّلمانيم” اتفاقه  م إاّو  م أن اةشاوم اةحأيأم نو  د يجيد  
واةد اةسمن ناخل اةأصيدم اةتِّا ل  م اةسمن  ال تا اة  أن ن ط كتارأ قصيدم اةقثم اةحديثأ يِّكس كيف يت

 ؟!ةد تأ اةحيمم ّليد تصقيفها قصيدم أم قصأ 
 

 خالد حّماد
 كاتب وصحافي مصري 
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وائي برهان شاوي   أغلفة روايات الرِّ
 

 
 
 

 
 الّروائي برهان شاوي 
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 جبران خليل جبران خيال  منساب من وهجِّ الّشمس
ى بثمارِّ الجّنة ماء وحرف  مندَّ  كلمة  منبعثة من جنانِّ السَّ

 

 
 جبران خليل جبران 

1 
 

ل اة  طائم  يحي جُق  م أواةم اةس  اح  كم أوانقف أزانيمف اةفمحج اة بمو أج   وقد ا أقمأ تبمان خييل تبمان  أتحوَّ
 م زنومج ا ّلداع. تبمان خيال   قساا  د ونجج اةش  س  كي أ   قبِّثأ  د تقانج اةسَّ اح  حمف   قدَّى ّلث ا  

وخج إاوم   بموم  د  حيقج األإجا . وقد ا أقمأ تبمان  اةجق أ   ؤفأ  حبوكأ  د أحالمج اةطُّفوةأ   د إ 
يخفق قيبم  محا  وأإِّم كأن م أقمأ  صوال   د انبِّا اظج نفسم  يجتاحقم أةأا   محيَّا . أقمأ كتاراته رشغف  و يق  
هج كأن ها  قبِّثأ  د أو اقم اةخفي أ  م حاةأ انسياّلي   وح واةأيب. أت ان   م نصوصج أ و تِّأ   قِّشأ تبهج اةم 

انأأ  وتال ُس ّلفوحم اة قبِّث  د ونجج األحالم  وأنا  م أوج   احمم ّلتجي ياته اةش  راذخأ. تغ ُمنم  ضاحاته اةس 
تجي جياتم وت وحم ألإه  حاالظج اةتَّأ ُّل. يكتُب تبمان حم ه ّلتفمُّن  ّلديم كأن ه  فطو  وي  انبِّاثج اةاي أ 

قأ  قذ أن تبمومف  م أحشاحج أ  جهج  حا ال    ّليد  ما م حم ه طاقأ ايجاّلي أ حا يأ راةخيم واة حب أ واةوئام   اةخال 
اطم  م إهيقج اةس  اح. يقثُم نذه اةط اقأ اة قبِّثأ  د   طاقأ  بيَّيأ ّليماعج اةحيم اة جق ح نحو نالالظ اةغ ام اةس 
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مف أخيهج ا نسان  تجي ياظ حم ه  وقف نصاوأج اةحيامج  كم ي وسقف ت الف األ ضج واةسَّ احج وفصاةُح ا نسانف  
شأ  م كيقونتجهج  قُذ أن تدة   وي  طيدج اةحيامج وي  إاكيأج انسان   هو طاقأ ويوف أ   وبم نداحج اة حب أ اة ِّش 
وحج ك ا يقساُا أ فُج اةفمحج  م أوجج تجي ياظج   قأ. تقساُا نصوُصُه  وقف ظاللج اةم   سكونأ  م حبو ج اةاي أ اةخال 

. يج ُح حم ه واةيا  وبم تد ُّأاظ خيال   سيح و فتوح وي   حارأج حقيدج األ ضج ةيس احج    ندنداظج اةِّشقج
وح رأ فحي أ طي بأ  كأن ه خالل انبِّاث حم ه  م حاةأج اّلتهال   م األواةم وأّله  تجي ياظج   وتال ُس إغافف اةمُّ

انبِّا اته  د اخضما   األحالمج. يقسُج و يضف حم ه رحبم   قدَّى رحييبج اةحقطأ و حيقج اةزَّنبقج  يستيهُم 
اةغاراظ اة فموإأ وي   حارأج إهأاظج اةخيال  كأن ها  تهاطيأ أ فجا   تقا ما   د  آقم اةز نو    د إهومج  
وح   د اإماقأج اةحقيد اة  حبو ج األطفال   د  قِّمتاظج اةم حيل اة  أقاصم غمبأج   اة طم   د غ امج اةم 

وح  رحثا  ود كالم  يغدُق أةأا  كِّذ  وبأج أ واجج اةبحمج   يحي جق واةيا   وقف األ واجج اةهائجأ   هدندا  نوا سف اةمُّ
اةياظ  اةبحا ج ونو  م أوجج حقيقه اة  إواطئج اة حب أ واألحواش اةِّتيأأ  اة حاطأ رأإجا ج اةت يدج واةمَّ ان واةدَّ

 اة ِّم إأ  وقف نوا ذج اةبيوظج حت   نهاياظج سطوحج اة قازل. 

ةبِّيد  ونو ي خُم سفيقأ حمو هج  م أو اقج وبااج اةبحمج  حا ال   وقف أتقحتجهج أسما ف انسيااج  يتأ َُّل اة دى ا
نندناظج اةاي أ  يقسُج حي ا  طا حا  ّلهواتسج اةبحمج  وفأطُف  د نديمج اةم جفحج أسما ف اةِّبو ج  م أإه   موجج 

 كأن ه  ستوةد   د ظاللج اةقَِّّيمج!    اةحيامج ..  تتواةُد اةاي اظ  د  حمج وذوبأج اةبحمج  وفغدو حم ه

تبمان خييل تبمان قصيدُم وشق   ِّبَّأأ رأزن  أنازفجج اةسَّ احج  خيال   ِّبَّق  ّلونجج اةأمنفل  يقسج حم ه وي   
وح  ال أ تّو  د قماحمج  ضاحاته اةفسيحأ ونو يغوُص أةأا   م  قا اظج  ايأاع نبضاظ اةأيب ونفهفاظ اةمُّ

اظج اة طمج  يتهاطُل حم ه ُحبَّا  إهيَّا   نيفا   ومفدج اةأصائد  حم  ف   سبوغ   د ةدنج اة حب أ   د  قاغامج زخ 
كأنغام اةق اّ اة قسارأ  م ّلؤ مج األحالمج وي  ا تدانج كل  اةفصول  يتد َُّق خياةه أةأا  و محا  ووئا ا   وقف صد ج  

اطِّأ    م  آقم اةس  اح   يمّو وطشف اةبماّ  اة ستامإأ  األ ضج  كأن ه يكتُب حم ه  د نضا مج آةهأ اة احج اةس 
واقم اة قسارأ  د   باحج  يقاغم خمفمف اةسَّ ر يوحأ  تقا مم  وق ونانج األ ضج  وفسأم حقيدف اةيَّيلج اة  رس أج اةصَّ

وحج ونم  م أوجج س و جنا اة  ضياحج األواةم  واّلما  رشغ  ف    قحد اظج اةخيم وكأن ه يقاتم وبم حم هج إوقف اةمُّ
و يق  وبم  سا اظ حم ه اة  قبَّأج اةسَّ احج  ُ هدندا  تونُّجاظج اةاي أ اة كيَّيأ رغبطأج اةغ امج. يس ُم ّلمنا أ   
إفيفأ اة  خشخشاظج نديمج اةم جفحج  ط وح   فتوح  وي  رساتيدج حيم   تمومع   وقف أوشااج اةأيبج  يكتُب رفمح   

اقج  غا م  كي  ا غفا اةيَّيُل وي  أندااج اةأ صيدم  كي  ا اّلتسمف اةأ ُم ةبهاحج حدائقج اةِّشقج ونم تاي جُل ّلهجأف اةِّش 
باحج  ي وُج حم ُه  ثي ا ت وُج غيوُم اةحقيدج اة  خدونج األطفالج   خيال   قساا  وي  ايأاعج ندنداظج ُنجي اظج اةصَّ

اةياظج ونم تغدُق وييقا أإه  وقاقيدف ن  . يقثُم رِّذوبأ  انسياّلي أف اةحيمج  يزغمُن قيُبُه إوقا  اة  وقاقج اةد  وحج فحج اةم 
 وقف أزانيمج اةحيام ج كأن ُه  وتأ وشق   تقا مم  وقف خ يممج األ ضج  يقاُم رحبو   و يق  وي  ايأاعج ندنداظج  
 اةاي اظج اةوا  أ رأزن  طفوحج االّلتهالج  إوقا  اة  راكو مج اةبماومج. يمسُم رشغف  ّلماومف اةحيمج  د نسغج حمف  
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. يزناُن تجي جيا  كأن ه  م حاةأج    قدةق   د سأسأاظج اةِّصا يم ونم تيهو تذة   مف اةبالّللج  م اةهواحج اةط يقج
 .  اّلتهال  طا ح  رشهومج ا ّلداع  و م أوجج وقاقجهج ةقِّيمج اةس  احج

نيا وكأن ه صديق اةبحمج   أزنمفظج اةبحاُ   م قيبج تبمان أّله  اة حا   وأغدقت اةطَّبيِّأ وييه أغق  كقوزج اةد 
وواإق اةجبال و وغل  ثل اةقَّسيمج اةبييلج  م وقاقج سكونج اةيَّيل. تبمان إجمم وا  أ ر ذاقج   ا ج اة حبَّأ ركل ج  

م حبأ  إِّْمُظ وكأن قم أقمُأ  ا كان يماوننم قبلف أن آتم اة   ما ئج ناهاتها اةطَّي بأ. كي  ا وبْمُظ  ضاحاته اة
نيا  أم أن ه ونج وشق    اةحيامج   هل تواصلف  م  وحم اةتَّو اقأ اة   هجأج اةأصيدم  قبلف أن أوبمف  موجف اةدُّ

وح اة م م أ  وقف تبيدج اةحيامج  قُذ أن تبمومف   وحج  نذه اةمُّ وقف أني ها اخضما ف   تطايم   د نالالظج اةمُّ
يأ    اةاائقاظ  وتقا فْت خ ائل اةط بيِّأ ركل  ّلهائجها  وقف أغصانج اة حب أ  تسمبُل وتهف األ ضج أةأا  ّلديِّا    توغ ج

 ّليدف أحضانج اةبحا ج  تمتّو  د طفوحج خيماتها؟! 

اةجبالج  حمف   جبول  د    تبمان حيم   فتوح وي   ساحاظ كمكماظ اةط فوةأ  يحي جُق  ثلف اةقُّسو ج  وقف نا اظج 
إ وخج  متفِّاظج "رشم ّ" اة كتقز رِّيون  صا يأ صفاحف اةأصيدم اةبكم  صوظ  صانح  وي  أنغام اةق اّ  تقشده 
 يموز  م صباح  ُ بيسم  ّلهواح  يهبُّ  د تهأج اةبحمج نحوف تبالج ةبقان  نسيُم  مح   قساا   وقف ّلتالظج اةز نو ج 

اإق   قبثأأ  د تألةؤاظج اةقُّجومج  يقبوع  صاف   تد  جق   د ن وعج اةأصائد   حيُأ إاوم    م أوجج اةم بيمج  ةغُأ و
 جق ح  نحوف اإماقأج حمف   د ةجيدج األحالمج اة ِّم إأ  م غبطأج خيال   حبوك  ّليماع   شمئب  رأ فجج اةق متس  

 واةت جيد اةبم جّ.  

تجي جياتجهج و يضف اةأصائد  كأن ه  م غ ممج نشوم  وا  أ  كتبف تبمان أناإيدُه كشغفج ناسك    يتأطا   م أوجج 
ِّمج  يغتمُف أوذا اةاالمج ونو  م أوجج تأ ُّالته   ستيه ا  اةاي أ اة  ماحأ  د حفاومج   بحما   م  حمااج اةش ج

ني وحج   د رساتيد تق اته اة فتوحأ وي   حاا اةدُّ ا. صاغف تماتييُه اة طمج   د نأاومج اةق دى   د أنغامج قيثا مج اةمُّ
اة تد  جأأ  د ز قأج اةس  احج كأحالمج واإق   جق ح  نحوف ضياحج إ وعج األنيمم اة ِّب أأ ّلبخو ج اة حب أ.   سمف حم ا  
. كم يبدو حم ه إهي ا  كأن ه   دُّ ةقا  ائدم ةذيذم  د ناهأج اةخبزج اة أ َّمج  ِّجونا  رخ يممج نا    أدَّسأ  كأن ه ُيِّج

 نالالظج اةس  احج  حمُ ه  د ةونج األ لج اة بمومج  د قبيأج اةشَّ سج ونم تغدُق ن ئا   د ناهأج   حبوك  رإإماقأج 
 انبالجج اةأصيدم. 

نثمف تبمان خالل  حيأ اةبوحج  ّلذو ف حمو هج  وقف خصوبأج اةحيامج   وق خ ييأ األحالم اة ِّم إأ  م إهيقج  
اقج اةِّطش  ألزانيم اةخيم  و  م اظ أتقحأج اةي ام اة حي جأأ  اةس  اح  كم يقِّشف اةأيواف اة كيو أ  وقيواف اةِّ ش 

ا خأ  وقف تبيدج اةحيام   اسكا   فشته كم يقأشف  وقف أ واجج اةبحا ج   قاّلل اةش   وقف  قا مج اة حب أ اة ِّب أأ راةس 
غا ج واةابا ج   أسما ف انه ا ج اة طمج  م أوجج حقيدج األ ضج اةِّطش  اة  ّلمكاظج اةسَّ احج كم تمّو وطشف اةص ج 

 وتغدُق خيماظ األواةم  وقف أتقحأج اةاائقاظ كل  اةاائقاظ! 
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تق و اةاي أ  م قيبج تبمان كزناّلقج اةحأولج  كأتقحأج اةبالّللج وتغم جُن تغمفدمف  مح   م كل ج اةفصول  وتقبُِّث  د  
نا اةاي أ تز ُع ّلذو  اة حب أ  وقف  نا اةأصيدم  ظاللج  وحهج اةا  أى اة  نو ج اةحيام! وحدف نيا  وحدف  وتهج اةدُّ

وح تِّانُق  اي ا يها  د أ واح  وي   دى انبِّاثج إهأاظج   نا اةم  تقسُج اخضما ف اةحيامج  وقف تفونج اةيَّيل  وحدف
 اةِّصو ! 

تبمان  وح   يَّاضأ  ِّم إأ ّليقاّليم ّلوحج اةأصائد   قُذ أن تبمومف  وقف طيدج اةحيام  وسيبأ   بمو ا  كأنشونمج 
انحأ  وقج وتقأج  وشق   هج اةص  تدندُنها  يموز رأةق  كبيم وي  أنغامج اةق اّ  ةتبأ   وُحُه  م م أ  وبمف أناإيدج

 اةحيامج اة  أ د  طوفل!
 

 صياغة أولى  2018ستوكهولم: 
 صياغة نهائّية  2019            
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اعرة واألديبة أسماء غريب مشبَّعة   بإشراقةِّ وهجِّ الّروحالشَّ

  
 د. أسماء غريب

2 
 

وح.  قأ أس اح غمفب  حمف   قدةق   د خاصممج نيزك    شبَّم  رإإماقأج ونجج اةمُّ اومم واألنيبأ اةخال  كتاراظ اةش 
ها  د   ال  ايَّانا نحو ظاللج اةأصيدم اةبكم. تاتُب نصَّ حمف  يستقهُض أحال ا  غا يأ ّليد ونانج اةق جسيان   قتشج

ي أ غزفمم  كأنَّها  م  حيأج استاشاف  حي ي أ الستشمافج أنأ   ا  وحم تماك اظ  شا ا  أا ي أ  امف أ أنّلي أ حيات
 م تجاويد اةذَّاكمم  وتجسيدنا  م  حااج خيال   سيح  تِّانق  م تهاطالظج اإماقأ اةحمف وي   ما م أسما ج  

باح   د ونجج وشق    ِّمَّش   م اةيَّيل. حمُ ها  قبِّث  د طيدج اة حبَّأ   د  ذاقج قبيأج اةشَّ سج ةقسيمج اةصَّ
 أنغالج اةبساتيد   د ندوحج اةيَّيلج اةهائم  م وقاقج ّلهجأج اندناشج اةأصائد! 

تتد َُّق رانسياّلي أ إفيفأ رأ اا   و ؤى  جق حأ رأتقحأ    ا يأ ةطيو ج اةجقَّأ  تتقا ُم  ؤانا وي   سا ج ّلهاحج  
ِّمج  كأن  وواة ها  حبوكأ ّلقغ اظج  وسيأ   ت انيأ  م تماقصاظج  ل   قساا     اةش ج خيال   تد  جق  وي  ايأاعج إال 

 م إهأأج اةفمح. تداوُب ومشف اةحموفج  وتغوُص  م أو اقج ننشأج االإتِّالج   م  تمسُم رانتِّاش  وا م  غباظ 
ب  رأإجا ج اةحقيد  وفقساُا خياةها ّليد إغافج اةحموفج  وحج  قُذ أ د  رِّيد. حمُ ها  خضَّ  كتقزم  م ظاللج اةمُّ

 طم  ناوم   توةُد انبِّا اظ و يض اةبوح  د أو اقج أحالم   توا فأ  م  تاناظج اةز  د   تقسُج أةأا   كمذاذاظج 
ّلتهال.  نا   وقف س و ج االج  إِّمفَّا   تجد ج

قاّلل أم تبمو ت  د   ؟ نل تشكَّيت  زا يمنا  د حييب اةسَّ كيفف تي يُم نذه اةدَّنشأ  وقف نالالظج اةحموفج
وقج اة  ناالظج قداسأج اةاي أ  قُذ أن انبثأت  د قبَّأج اةس  احج  وقف  ساحاظج اةخيال وبم ان بالجج خيوطج اةشَّ

وح؟! كيفف ت وسُق  قا مف اةبوح  مف تيجانج اةأصيدم   م   سديمج اةبحا ج  وانساّلت  ستمخيأ   وقف يقاّليم  قا مج اةم 
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قجو اةأصيدم  د إفيم االنزالقج  م إماناظج  أتونج انشماخاظج نذا اةزَّ ان؟! ز د  تائه   م  هب ج االنحدا ج  ت
وح!  نا اةأصيدم تقاغم أّله   ا  م   ا ج اةم  مو ج  وحدف  اةِّبو ج  م  خاخج اةشُّ

أس ُم ندنداظج اةي امج  م حقايا حم جها  تبتهُل ةحقيدج اةس  احج وتغدُق أطيبف اةث ج ا ج  وقف طماومج األ ضج  ت تاُز 
فاحج كأن ها  صطفيأ  د وذوبأج اةبحمج   أ ى إاومم  شمئب أ ّلمحيقج حمف   زنان  رأنوا ج  ّلذاكمم   شبوبأ  راةصَّ

ياح  إاومم  فِّ أ رشذى رخو ج اةأقانيل  تقثُم ّلهاحف اةأصيدج وي   ساحاظج حيم   جدول   إ وع  حاة أ راةض ج
ها  د اإماقأج اةش  سج وي  ايأاعج   م اظج أتقحأج   وحج اة بيَّيأ رحبقج اةحيامج. نل تست دُّ ّلوحف  د يقاّليمج اةمُّ

طفالج ونم يغفونف  اةِّصا يم  م صباح   قدَّى ّلهبواج اةقَّسيمج  أم  د تماقصاظج  وتاظج اةبحمج  أو  د رس أج األ
؟!     وقف أّله   آقم اةزُّنو ج

يأ رشهومج االخضما   وإا خأ   ها يشبه طفيأ  سكونأ رِّصا يم اةقَِّّيم  كأن ه  تجذَّ   رأإجا   راسأأ  خضَّ نصُّ
ها  م رِّضج تجي جياته كأن ه طقيد نحيأ تحوُم حول ّلهاحج  ماإاظ   . يبدو نصُّ إ وخف تبال   سموتأ رحقيدج اةبحا ج

. تيتأُط صو ا  نا بأ  د واحاظج اةخيال   قدنشأ  د قد مج   س تمخيأ  وقف ّلتالظج زنمم   كسوَّم ّلزغبج اةأصيدج
. ت وُج حموُ ها  م  قايا اةبوحج  محا   ت انيا   مف   ؤى اة تقا مم  وق تيجانج اةِّ مج اةحمفج وي  وبو ج أنازفجج اةمُّ

ها ركل ج انتِّاش   مج أن نِّانقف  ووأف اةغاراظج  ونت ت مف رج الج اةاونج  ّلهجأج اةط بيِّأج  وته ُس ةموحج   نجِّ ُأ اةق جِّف
 ونستوحم وبيمف اةحمفج  د خ يممج اةحيامج.  

ُِّمنا   ُؤنا  أإُِّم وكأنَّ طاقأ  مح  تغ م صباحم  تقُِّش ةييم اةغا م وي  وإوإاظ اةبحم. إج وقد ا أقمف
وحج  . نل تستيهُم حم فها     صحوا  ّلتغمفدج األ لج   زنان  ّلتالوفد س و ج اةم  وحمُ ها  ساةأ    هو م  رحفاومج اةِّشقج

؟! نل تاتُب اةأصيدم  د وحم تجي جياظج    د رخو ج اةو اح   د نو ج اةأداساظج   د اّلتهاالظج إ وخج اةأيبج
وحج ونم تحي جُق ّليد نالالظج ز قأج اةس  احج  أم أنَّها تستيهُم حم فها  د تألةؤاظج اةقُّجوم اةغا ي أ ّليد  قِّمتاظج  اةم 

وحج   أحالمج اةطُّفوةأ؟! .. ط وُحها تانح  نحوف األواةم   سمبل  ّلهالالظج غي أ تهطُل ّلهاح   وقف قبااج سديمج اةم 
وحج   ل  تانحأ نحوف خصوبأج اةم  رحثا  ود نو اني أ قداسأج اةحمفج  كأنَّها إاومم  جبوةأ رأسما ج اةط يدج األوَّ

يأ ّليماعج االخضما ج    تقأُش نواتس اةحقيد  وقف نضا مج  وفجاظ اةبحم   ستيه أ   د إهومج اةغاراظ  اة خض 
. تسمُج حفاومف اةحمفج  د ناهأج اةت يدج اة تدة    وقف وقاقيدج    سا اظج اةِّبو ج اة   ذاقج اةحموفج وننشأج االنبها ج

و ج  م  ما م أحال جها اة جدوةأ اةِّقبج  رحثا  ود  ساحاظج ّلوح  إِّّم  تآةف  م آ اقج اةخيالج  و غبأ   م اةِّب
 رأ فجج أّله  األزانيم.  

حيأأ وتفمإها  وقف أوتاعج األ  هاظج اةها باظ  د  تستقهُض  خي يتها طاقاظ  ن يقأ  تستِّيُدنا  د األغوا ج اةسَّ
ّلييدم  غا قأ  ضجمج اةيَّيلج اةطَّوفل. تبيسُم حموُ ها اةجماحف اةق از أ  د إمانأج نيمانج اةحمواج اة قدةأأ  د  ؤى 

وحج  وتز ُع حم فها  وقف قيوا  وطش  ةي طم  يتهانى حم ها  ثلف    م االنشماخ. ت تيُك وئا ا  ّلهيَّا   مف قيقج اةمُّ
نوا سج اةبحمج  وقف  إأأج األ واجج   اس ا   وقف أتقحأج اةقَّوا سج صفاحف اةبحمج وإوقف اةأصيدم اة  أإجا ج اةبيتج  

 ا  اة  كتارأج نص    د خصوباظج ننشأج االنبها ! .. اةِّتيق  تطفُح ويقانا أةأ
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حمُ ها  كتقز  ّلث ا   إهي أ  تتهاطُل   م اُته  د أتقحأج قيب   ِّمَّش  ّلقسغج اة حب أ   تقأشُم خالل انبِّا اظ  
وائب اةِّاةأأ    وح  د اةشَّ وح  وتصفو اةمُّ م  إهوم اةحمفج  كل  األحزانج واة ما اظج اةِّاةأأ  م سمانيبج اةمُّ

فيفأ واةيأ    تطه مم  د أن انج اةحيامج    نيا. تس و  وُحها اةشَّ نالالتها وي   دى نبوا اةغبا ج وي  وته اةدُّ
الم   حي جأأ   وقف  إوقا  اة   ِّانأأ س و ج اةسَّ احج  م ةييأ   كيَّيأ  رأغصانج اةزَّفتونج وي  خفأأج   م اظج ح ائم اةسَّ

و  ح  م ومشج األزل كم تقِّمف  م  موجج اةقَِّّيمج وي   دى ّلهجاظج االنبِّاث   آقم اة دائد  قاصدم   الذ اةم 
يُت  م تجاوففج اةخيال   وتهفو اة  وقاقج حمف   صف   كاة احج اةزُّالل! .. ّلهجأ  غا مم تسمبُيقم كي  ا توغَّ

ها اة قبيج  د ةجيدج األ اا ج اة قسوتأج  د إماعج األ ماحج اة م م  أج  وقف  آقم اةحقيدج  اة قساا  د حبو ج ّلوحج
 اة  إ وخج تيجانج اة دائد.  

باح    هج  كأن ه  جبول  د  وشأج طيم  ييهو  مف نسائم اةصَّ أال ُس زغبف حم جها   يبدو  م اةاثيم  د ونانج
ي قحُقم حمُ ها أتقحأ  وا  أ رأةقج اةسُّ و ج   أإُِّم أن م أحي جُق واةيا  وأناوُب ضياحف اةأ م. تضمُح اةأصيدُم 

  . ديمج  وقف أحداقج اةِّيونج  ِّاةمف اةطَّمفقج  وتخف جُف  د س اكاظج اةسَّ
لج  مح   قبِّث   د اإماقأج اةش  سج  وتسمبُيها   ؤى كشالَّ ال تاتُب أس اح غمفب اةأصيدمف كي أ  كي أ   تغ ُمنا اةمُّ

 حتَّ  اال تالح خالل تونُّجاظ إهأأ اةِّبو   م حقايا تجي جياظ خصوبأ ا ّلداع؟! 
يأ ّلتون جاظج حمف   كوَّ   رأةقج االنبها    شب ِّأ ّليقاّليم إِّمف أ  أس  اح غمفب قا أ أنّلي أ راسأأ  إاومم  خض 

. تسِّ   قذ أن غاصت  م أسما ج اةحمفج  أن تغدقف أةقف االنبِّاث نحوف أقص    صا يأ كقسيمج اةيَّيلج اةِّييلج
وحف  د إوائبج اةحي مف اةم   ام  وبمف اّلتهاالظج ّلوحج اةأصيدم.  سا اظج ونجج االإتِّال  كم تطه ج

كيَّ ا وبمُظ  ِّاةمف حم ها   أيته  بيَّال  رأوشااج اةطُّفوةأ  ة ا  يه  د أصاةأ   تموموأ   م أنساغج حقيقها اة   
هأ  نحو اةت جاللج اةبِّيدم  رحثا  ود أسمااج اةح امج كم تقسجف   اةبيوظ اةِّتيأأ  اةِّاةأأ  م أخانيدج اةذَّاكمم   توت ج

 صيدتها وي  أنغامج ندييها اةطَّا ح راةوئامج ّليد إهيقج اةاائقاظ.  ق
إاومم  قشمحأ اةأيب  تس و واةيا  وي  ايأاعج خيال  تانح  نحو قجبااج اةوئامج  تهفو أن تز عف ندنداظ ّلهجأ  

ديمج اة تقا مج  وقف  آقم اةغ ام. تقسُج أحال فها اةوا  أ  وقف تبيدج اةصَّ  وح  م ةجيدج اةسَّ باح   ستمسيأ  م  اةم 
حفاومج وقاق   تد  جق   م حب اظج اة طمج   اس أ رس أ اةحمف رطماوم   قِّشأ   وقف  سا ج تجي جياظج اةخيال  

  ستيه أ   د ونجج اةشَّ سج ت وحف إهومج االنبِّاث! 
اومم أس اح غمفب  حاةأ إِّمف أ نأدي أ  أا ي أ  مفدم  م ت ايزنا  م ّلقاحج  حارأج إِّمنا و  قصصها وحوا نا   اةش 

وانفماجج  سا اظ نأدنا  ونق أ غوصها  م  ِّاةم اةقُّصوص اةَّتم تِّكُف وي  تمت اتها  حيث تتوغَّل  م  
اوم واألنيب وتأمأ رشغف  و يق  سا اظ إانأأ  د تجمبته  وكأن ها ازاح رحث  تحيييم و يق    ضاحاظج اةشَّ

اوم واألنيب اةَّذّ تقّو تمت أ نصوصه   ود أسما ج ّلهاح اةحمفج  اة  أن تبقم صو م و يأأ ود ا  ّلداع اةش 
الل اةخفي أ ةيشاوم  وةهذا وقد ا أقمُأ   اوم   يسهل وييها اةِّبو  و يأا   م اةا ج  مَّ تبدأ ّلتمت أ قصائد اةش 
ا  أصيال  وةيس  تمتف ا    هم ت تيُك  ها اظ    نصوصها اةَّتم تمت ْتها إِّما  أو نثما   تبدو ةم وكأن قم أقمأ نصَّ
و م اة  ا يأ ةيغأ اة قأوةأ اةيها ّلهاحاظ اةقُّصوص  ِّّم  واألةق األنّلم  وبم اةصُّ وتأقياظ نأل اةونج اةش ج
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ِّمف أ واألنيبأ وتمت اتها وقد ا   ديدم  سان ت  م تِّ يق تجي جياظ آ اقها اةش ج ؤى اةسَّ اة تمتف أ  وكل  نذه اةمُّ
 تسبغ  وق حم ها خيوطف تجي جياظ ونج االنبِّاث!  

                                                                       
                                                                                                    ىصياغة أول 2016ستوكهولم: 

 صياغة أخيرة!  2018
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 يبني األب يوسف سعيد قصيدته كمن يترجم مشاعره
 بتوّهجات حلميَّة باذخة في التَّأمُّالت

 
 األب يوسف سعيد  

3 
 

يبقم األا يوسف سِّيد قصيدته ك د يتمتم  شاومه اةدَّ يقأ ض د تون جاظ حي يَّأ راذخأ  م اةتَّأ ُّالظ   
كأنَّه يبقم ّلمتا  إانأا   د اةدُّ ف ج واألحجا  اةامف أ  يبقيها  د خالل تد ُّأاظ وفوف أ  قبثأأ  د خياةه وذاكمته  

نم رإيأاع   وخبماته وتأ ُّالته وأ اا ه وأحال ه   ستقبطا  ت ي ؤى واة سا ا اة تِّد ج ِّمف أ  د كل ج نذه اةمُّ ته اةش ج
انسياّلم   مكزا  وي  تأ ُّالظ  وحي أ وي ي أ أنّلي أ  ق جيأ  دنشأ  حيث يشيُد وواة ه  د يقاّليم  ؤاه اة تشك جيأ  

نم و د تجمبته اةِّ يأأ  م اةاتارأ   ِّت دا  وي  خبماته و شانداته وا د اة تِّد ج ي ال     د نذه اةمَّ وخياةه اةس ج
ل   تتهاطُل  ذاذاته رانتِّاش  ةذيذ  د أواةم اةجبال  ةيقثم ةقا حموف قصيدم إِّمفَّأ  د   كأن ه تد ُّأاظ إال 

  ذاقج اةتفَّاحج و حيقج اةحقطأ. 
اوم اة بدع  فمناته وف وسأها ض د سياق طفوةم  اقص   تَّخذا  أحيانا   د كي أ   ا  ذاظ نالالظ   يي يم اةشَّ

م  م اظ رأإكال  وصو    ختيفأ  وأحيانا    ِّ ي قأ وفسأط وييها أ اا ه وت وحاظ خياةه  وفِّيد تاما  اةِّبا م ود 
مج طمق  وكأن ه  ق ان يمسم  شاومه   ييتأُط حاةأ  شاومف أ وفصيغ  قها ّلقاح إِّمفا  يتداخل  م وواةم  حبأ رِّد ج

ِّمف أ  حيُث خبمته  م  ْظ  أصبح كل   ا يقطُق ره إِّما   ألنَّ  ونو  تون جج  م ّلقاح ت يته اةش ج اةاتارأ تطو  ف
وح واةأيب واةفام  ةتمت أ  اّلداوه يوةُد  د خاللج حاالظ وتجي جياظ صا يأ   ال يكتُب اال   د  قطيق حاتأ اةمُّ
    ا يختيُج  م ذنقه  وكأن ه  م  حيأ حي ي أ  ألنَّ طارم اةبقاح اةفق م قائم وي  نذه االنسياّلي أ اةحي ي أ 
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اوم  حيُث تِّكُس  ما م  وحه  أ اا ه  خياةه  ط وحه  أ انيه  كل   ا يتماحى ةه   اة صهو م  م  مايا اةشَّ
ِّمف أ.     م ةحااظ ا إماقاظ اةش ج

ِّّم  ونو  تو  جز وتانز ةياتارأ  م كل ج آن  ةهذا تماه يكتب   ه اةش ج نقاك انصها  وتفاول ّلديم ّليقه وبيد نص 
ده طأوس  ِّي قأ  ّلل نو تانز ةياتارأ  م كل ج األ كقأ  حتَّ  وةو كان  م اةأطا    أيق ا كان   ال يوتد وق

 م حديأأ   م استماحأ   م  أه    م اةطَّائمم   م  حيأ  م ّلهاح اةأصيدم ونو  م طمفأه ةزفا م األحبَّأ  
ائم الحت ضانج اةأصيدم  انَّ ا يدلُّ وي   األصدقاح واألنل. انَّ نذه اةأاّليي أ اة فتوحأ ةياتارأ ونذا االستِّدان اةدَّ

م  م اظ أإا  اة  أنَّه كتب نيوانا  إِّمفَّا    اوم  حتَّ  أنَّه ودَّ  خزون و يق  م تواني أ  وح ووأل وخيال اةشَّ
يوان اةَّذّ أإا  اةيه أكثم  د  م م  م  قَّا اةقَّام  م وقوان نذا اةد ج ) خطوطا ( رِّقوان  " دن راطقي أ". وةو أ ِّف

دا  إِّمفَّا   ا يِّتّم  م أو اقه  د وواةم و دن   حوا اته اةت يفزفوني أ  نجد أن ه توغَّل و يأا   م ّلواطقه   جس ج
ِّم وةاق ها تبأ  راطقي أ رحسب اةِّقوان اةَّذّ  راطقي أ اةَّتم حيم ّلها طوفال   ونأيها ركل ج نالالتها اة  حي جز اةش ج

يوان!   أطيأه وي  اةد ج
يوان اة خطوط  ونل نو  خطوط أم أن ه  جم ن أحالم  ِّمَّإأ  م " دنه اةباطقي أ"  حبذا ةو أطَّيجم وي  نذ  ا اةد ج

اةَّتم تموموت وغدظ راسأأ  م أحال ه اةوا  أ  و بَّ ا كتب نذه اة دن اةباطقي أ  ألنَّ األا يوسف سِّيد 
  كأنَّه تاح اة  اةحيام  يكتب أحال ه وفتمتم وواة ه اةباطقيَّأ رانسياّلي أ كبيمم   هو حاةأ إِّمف أ صا يأ

ِّم    خصيصا  كم يكتب ةقا إِّما   صفَّ   د "ذنب اةجق أ"  نذه اةجق أ اةَّتم يمانا  ستمخيأ  وق  آقم اةش ج
 و تهاطيأ  د حقيدج اةسَّ اح اة   موج اةأصيدم.  

ِّّم  د خالل صداقته  م اةاون   م اةحيام   م اةسَّ اح  ه اةش ج  م اةتُّماا     انَّ األا ّلوسف سِّيد يبقم نص 
ِّم   م اةاي أ   م  وإو  األحالم اة تد  جأأ  د خيوط اةشَّ س  حت   أن ه أحيانا  يكتب ود ذاته كأنَّه    م اةش ج
ه اةج يل! وأت ل  ِّمف أ ووي  ضفا ها يبقم نص  تزح  د اةطَّبيِّأ   د نذه اةِّواةم اةَّتم يست دُّ  قها ت يته اةش ج

أن ه ال يخضم وال يقت م اة  أيَّأج  د سأ أو تي ا  أنّلم أو  ق جم  ِّي د      ا  م أنا وإِّم األا يوسف سِّيد 
و  كد أن نطيق وييه "تيا  سِّيدّ" نسبأ اة  كقيته  د تهأ وألن ه يتمتم إِّما  سِّيدا   فمحا  يصبُّ  م  

ِّيدّ  اة قبِّث  د  ؤاه اةفمح الم   يجمف ال نطيُق وييه اةت جيا  اةسَّ ا يأ  اةوئام واة حبَّأ واةسَّ ا يأ اةصَّ ي أ اةقَّأيأ اةسَّ
ِّمّ ج اةفيَّاض؟! ةهذا ال ي كد أن ند ته  م سياق  قهجم    ثل صفاح س و  اةسَّ اح اةَّتم تمت ها ّليماوه اةش ج
 ِّي د  ةد استه نأديَّا    هو أإبه  ا يكون رانبِّا اظ   محي أ  إأنه إأن اةفق ان اةَّذّ يتد َّق أةوانا   ائِّأ  وإأن  

د اةَّذّ يتد َّق أةحانا  ّلديِّأ وال يِّيم اةقأَّان كيف ي وسأونها ض د تيَّا   ِّي د   هم سي فوني أ ناضحأ  اة يح ج 
ّلتجي جياظ  وحي أ  انساني أ  وفوف أ  إوقيَّأ  وكأنَّ اة بدع يكتب ةذاته اةتو اقأ اة   تِّأ اةِّطاح   تِّأ ا ّلداع  

نسبم أغوا  نكذا إاوم   م اةوقت اةَّذّ يمى نو ذاته أن ه  م  تِّأ اةت أ ُّل   تِّأ اةتَّجي جم   هل   كد أن 
ِّّم  حتَّ  أنه ُيخيَّل اةمَّ أنَّه   ه اةش ج بط كيف ّلدأ وكيف انته   د ّلقاح نص ج حاةأ حي ي أ  اقيأ  وال يشِّم راةضَّ
  كد أن يضيف اة  إِّمه  ا ال نهايأ  د ا ضا اظ  ألنَّ نصوصه  فتوحأ وال ي كد أن نصل اة   

اياتها حتَّ  وقد ا يضم اةق أطأ األخيمم. انَّ نصوصه تشبه حاةأ اةق شوم اةأصوى  نشوم اةتَّأ ُّل  نشوم اةحيام  نه
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وح  م أ ق  تجي جياتها  نشوم اةِّقاق اةِّشأم اةِّ يق   هذه اةقَّشوم ا ّلداوي أ  م حاةأج    م أ ق  ّلهائها  نشوم اةم 
 وطش   فتوح اة  آ ان  ال نهائي أ.  

قأ  يكتُب رطمفأأ  ال تخطُم وي  رال   هو كشاوم   د نذا   اة قاو  أ ى األا يوسف سِّيد حاةأ إِّمف أ خال 
اومف أ االنساني أ   أد واش اةحاةتيد  إاوما  وإنسانا    تصاةحا   م ذاته اة    وإنسان  قسجم  م ذاتجهج اةشَّ

اوم ا نسان اة بدع ّلدون أي أ تزوفأ  اظ أو  توش  ألنَّه واش إاوما    أقص  ن تاظ اة صاةحأ   هو اةشَّ
قا   نامف اة  اةحيام ر قاو جهج اةِّ يق كأنَّها قصيدم  ِّمَّإأ رأزانيم   وتمتم كل   ا يِّتمفه إِّما  ّلديِّا  وخال 
نيا  حتَّ  اة وظ نفسه ةم يأيأه  حيث قال  قذ يفاوته  م احدى   اةخ ييأ! ةهذا ةم يأيأه أّ إمح وي  وته اةدُّ

ِّمف أ  : "ال أنا وال أنت ن وظ!".  أاطِّه اةش ج
قاّلل وأغصان   استيهم األا يوسف سِّيد أّله  نصوصه  د أوجج حقيقه اة  طفوةته اةم حبأ  طفوةأ  حفو أ راةسَّ
فَّأ! كم يبهمنم  م ّلقائه اةفق جم و م تد ُّأاته وصو ه   واةم واةبماّ  اة بمو أ راةط يو  واألزانيم واةقَّباتاظ اةبم  اةدَّ

قأ  وتدن شقم ةغته اة بقي أ وي  ّلوح  طازج  واةِّصي أ ود اةفهم أحيانا  وصِّوبأ اةوةوج اة   غاةيأها اةخال 
أ   اةخفي أ أحيانا  أخمى! و م كل ج نذا اةغ وض  أتد  تِّأ  كبيمم وقد ا أتوغَّل  م  ضاحاظ نصوصه  خاصَّ

 م اةفمح   م نبوا نسيم   اةأصائد اةَّتم تقساا رإيأاع   يح م  حيث يكتُب ّلقفففس  طوفل كأن ه  م سباق  
باح  ة ا ي تيُك  د قد اظ   اقيأ  م ّلقاح خيوط اةقَّص  اةَّذّ يغوص  م  تاناته رِّفوف أ  رانمم   م أن ه   اةصَّ
ال يهتم رخيط اةأصيدم  و م نذا تمى قصيدته كأن ها  ِّب أأ ّلقاهأ اةحقطأ   قسارأ كأغقيأ تقشدنا توقأ  

حيد وي  ايأاع اة قاتل ونم  قاّلل ر تِّأ  غا مم وإهيَّأ   فتوحأ!اةفال   يحصدون راقاظ اةسَّ
ذفْظ قصيدم اةطُّفوةأ  ةيشاوم األا يوسف سِّيد  وقتا   طوَّال   ق م  وكيَّ ا قمأتها  وتدُظ إيئا  تديدا   و ا  أخف

ا   دَّ اوم اة تد  جق إِّما  إفيفا    ست ج  حيق أإِّا ه  د وواةم    وتْدُظ نفسم اال  وأنا أزناُن توغُّال   م وواةم نذا اةشَّ
اوم   ُّّ واةم إفَّاف نذا اة ذّ يغمف  قه اةشَّ طفوةته اةمَّحبأ تا م   و د تجا به اةغقي أ  م اةحيام تا م  أخمى. أ
اوم   تونُّجاظ إِّمه اة تألةئ  م اةذَّاكمم اةبِّيدم؟! قصيدم اةطُّفوةأ أإبه  ا تاون ّلتمتييأ اةحيام  حيام اةشَّ

ِّّم اةِّونم اة  نأاح اةطُّفوةأ  اة  اة اضم اةح يم   غبأ   قه  م تجسيد نفسه  ان ه يمغب وبم  ه اةش ج نص 
فاح ونزووه اة  اةحم فأ   غم قساوم اةحيام اة تم واإها!    نذا اةِّاةم اة كتقرز راةصَّ

ه نالالظ  امف أ وحياتي أ واتت اوي أ و ؤاه اةاثيفأ  م اةحيام و وقفه  ق اوم  م  قايا نص  ّ ج يسأُط اةشَّ ها نون أ
يأ  د أخصب وأنأ   حط اظ و مه  حيث يبدو واضحا  أن   تحفُّظ  وكأن ه يتيو  م حاةأ انتشاح تمتييته اة فض 
وحاني أ   اوم كتب قصيدته ركل ج  شاومه وأحاسيسه وأحال ه ون ه وأوصاره   هذه اةأصيدم نم أنشونته اةمُّ اةشَّ

فَّا أ  واة تم انبثأأفت  د نأاط ن ه  حيث   يأول: اةشَّ
 "أتمُك نأاط ن م وي  توانب  حبمم  رِّض نذه اةق جأاط انساا كدند   هماق  ....                   

 أإي جُد أوشاإا  ةطيو    صقووأ  د نم اةاي اظ" .. 
اوم  يتحم ركل   شاومه وأوصاره ون ه  م ّلقاح اةأصيدم   يِّيقها صماحأ    ونقاك أ ثيأ كثيمم تشيم اة  أنَّ اةشَّ

ِّم  ..."              وفأ  ول: "نذا اةِّاةم أوصاره  د ن اح اةش ج
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ِّم  وفِّتبم أوصاا اةِّاةم ون اح اةِّاةم  تأت جيأ  د وناوأ وانبِّاثج  اوم نذا اةِّاةم اةَّذّ نِّيشه راةش ج يمبط اةشَّ
ِّم  م  أام تونم اةحيام  و حم ك ا نسان واةاائقاظ كل  اةاائقاظ  و  ِّم  وبهذا يضُم اةش ج حاةته نذه أإبه  اةش ج

دم و ت انيأ  م اة وضوع اةَّذّ تتوق  ل اةذَّاظ اة  حاةأ انصها ف أ  توح ج  ا تاون رحاةأ اةق يم انا  وقد ا تتحوَّ
ِّم واةحمف  قف اةش ج ّ  إمح اة  ن تأ ذوبان اةذَّاظ  يه   األا يوسف سِّيد وفشج اةيه  كحب ج ا ةه أو حب ج أ

 يماه تزحا  ال يتجزَّأ  د كيانه  ّلل يِّتبم كل   ا  م اةحيام  قبِّث  د ن اح وا ّلداع اة  ن تأ اةذَّوبان  يه  
ِّم ر ثارأ كائد ّلديم  يه   ِّم خالل سقيد حياته  وةهذا يِّتبم اةش ج ِّم و د أوصاره. ةأد اةتحمف  م اةش ج اةش ج

ِّم  تصفو اةأيوا و يه و قه تمتأم اةحيام اة  أ ق  تجي جياظ اةِّطاح! ووقد ا نتوغَّل  م  ضاح اظ و حارأ اةش ج
اومف يتوُق توقا  و يأا    اوم  نجد  وضوع اةحم فأ ساطِّا   يتألأل  م أوجج نصوصه  وفبدو أنَّ اةشَّ اةَّذّ كتبه اةشَّ
وح ونبيها   اة  اةحم فأ واةتَّسا م واال تأاح واةتَّأ ُّل  ونذه اةخصائل تشتمُك  م رِّضها  م  سأةأ صفاح اةمُّ

 وس و جنا  حيث يأول:  
 سم ونم  م انتِّاإتها اة تسا يأ تحتسم إوقا   د  ياه يقاّليِّها".                                                "نف

 "تدائل ةييم قما ساقيأ تمّو إجمم اةتَّأ ُّل" .. 
              "نسوم  قما سمفّم يحد ققم ود نالكم اة ؤت ل  ّليق ا أ اقُب كوكبا  كبيما    ت ق جيا  اال تأاح اة  نيا ه

آخم؟!" ..  نل  م أحواضه اةسَّ اوف أ زناّلق  د نوع  
نت إفا يأ  وحه ّلهذا اةق زوع  اوم ةال تأاح واةسُّ و  نحو أحضانج اةسَّ اح  وقد تيوَّ نقاك توق إديد ةدى اةشَّ

م واةم اةاهقوظ   نحو واةم اةسُّ و  واال تأاح   ب  ا ةاونه أر ا   وحيَّا   و ل أكثم  د نصف قمن  د اةزَّ د  
وح  س اح ا ّلداع  س اح األا   ش اة  س اح اةأصيدم  س اح اةمُّ ِّم  اة تِّط ج تقبا  اة  تقب  م واةم اةش ج
ا   زم ّلمحيق اةاي أ  اة تطايمم  د تِّا فج اةحيم!..  ست د  أ  نمانا  طم  يوسف سِّيد. وس اؤه ةها ناهأ خاص 

اوم اةتوا قأ اة   زج اةواقم راةحيم واةخيال  تأتم اةأصيدم    د  حاا  ؤاه اةحي ي أ ّلقاح   خت ما   م ذاكمم اةشَّ
  تفم جنم   م ّلقائها وأسيوبها وأةأها. 

و م  ِّماح نو وفوفَّته  م اةاتارأ ون ج نزووه اةصُّ انَّ  ا ي ي جز أسيوا األا يوسف سِّيد ود غيمه  د اةشُّ
و فاةي أ اةقَّارِّأ  د تماك اظ اة ف اف  م  ؤاه اةسُّ م  د تجمبته اةفسيحأ  م  اةشَّ حاالظ اةحي ي أ  و ؤاه اة ست د 

 واةم اةاي أ  حيث يأول:  
 "يخمُج حيُم اة جدةي أ  د أحال م"   "تمإأقم سهام األحالم"  "وحُدنا اةفماإاظ تستمفُح وي  أتقحأج اةبمق". 

ِّمف أ األخيمم تح ل ُرِّدا  وفوف ا   جق حا   م واةم ا ّلداع! و م اةش ج ..  م اةِّيم أن  اةفماإاظ ال ي كد   نذه اةصُّ
اوم أن يأول ذةك    ا وييقا اال أن نس مف اةيه  نون ا   أن تستمفح وي  أتقحأج اةبمق  وةاد طاة ا ا تأى اةشَّ
اوم  ألن ه ك ا أنَّ ةيشاوم   و م اةغمائبي أ  ةئال نجمح أحاسيس ) ماإاظ( اةشَّ أن نقاقشه  م كيفي أ ّلقاح نذه اةصُّ

!حساسي أ أنّلي    أ  د نوع  خاص   كذةك ةفماإاته استماحاظ  د نوع  خاص 
و  اة دنشأ  نمى  م  قايا تجي جياتها وكأنَّها ةوحاظ  ق يأ  حيث نماُه يفمش   وةو أ ِّق ا اةقَّام  م نذه اةصُّ
  سو فاةيته و  زفاته وصو ه اة دنشأ  م خ ائل اةأصيدم   تأتم اةأصيدم  ِّت أأ ّلقاهأ اةحيام وكأن ها خالصأ 
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تجمبأ  ق ان وشق اةحم فأ  واةيَّون  واةحمف  واةسَّ اح اة ستوطقأ  وق  هجأ اةس و ج واال تأاح  كل نذا يقثمه  
 األا يوسف سِّيد ّلبماوأ  ائأأ  د خالل ّلماوم  ستقبتأ  د ونج اةاي أ!  

اوم أا   وحم  كاند و ل طوال حياته  م سيكج اةاهقوظ   م نذا نمى  ّليد  قايا  وباةمُّغم  د أنَّ اةشَّ
ه وي  أن ي أ اة مأم  م حيام ا نسان  د تهأ  وإة  حاتأ   قصيدته حضو ا  قوفَّا  ةي مأم   ؤك جدا  وبم نص ج

 ا نسان ةي مأم وبم كلَّ اةِّصو   د تهأ  أخمى  وقد طمحها وبم تساؤالظ: 
 اح  أخضم؟       "نل ستأتم ا مأم اةحم  اة  نيا نا؟ ونل  م سي أج أحال ها وقاقيد  د وقب  أو تف  

 نل ستمقُص قماف سمفم   د اةجَّوز؟" .. 
 مك جزا  وي  اة مأم ك مأم ووي  اة مأم كِّ ل  ك ا أن ه يشطح نحو وواةم اةبهجأ اةَّذّ تأد ج ه اة مأم  د خالل 

 اةم قص و ا يما أه  د  مح  غا م  حيث يماه حاتأ كياني أ حياتي أ وا  أ. 
ِّماح وفِّتبمنم حك اح نذا اةِّاةم  قائال :   وةيشاوم  وقف تييل تجاه اةشُّ

مائم" .. ".. ايُّها ا ْد يأتُل إِّماحنا  يحذُف  ييون حك أ  د ن اتم اةشَّ ِّماح أنتم حك اح اةِّاةم"  .. " ف  ةشُّ
ِّم نو ر ثارأ  وح اةحيام اةتم تداُّ  يقا  حيث يشب جه اةِّاةم رإنسان  ونذا ا نسان   اوم أن  اةش ج وفِّتبم اةشَّ

ِّم(  ونكذا  إنَّ حبَّ األا يوسف سِّيد  اوم  م    )أوصاره  د ن اح اةش ج ِّماح  تِّيه أن يضم اةشَّ ةيشِّم واةشُّ
ِّم وصب اةحيام  م نذا اةِّاةم:    صاف  اةحك اح واة شم جويد  واوتبم اةش ج

ِّم" ..   "أويقها صماحأ : نذا اةِّاةم أوصاره  د ن اح اةش ج
اوم ةديه  وقف تجاه نفسه كشاوم واتجاه اةحيام كوتون  و وقف ه تجاه نفسه  ونستشف   د نذه األ ثيأ أنَّ اةشَّ

اوم   مفِّأ واةحك أ ةيأد ج ها ةيحيام واةوتون  وكأنَّ ةدى اةشَّ نو أن يكون حكي ا  يح ل ّليد تقاحيه  حيق اةشَّ
 نزووا  و غبأ ناخيي أ  م أو اق كيقونته ةالةتحام  م اةحيام   م نذا اةِّاةم اة ذّ واش  يه.

يام  ونذه اةه وم نم اج تداناظ ةِّذاراظ اةطُّفوةأ ح يت قصيدم اةطُّفوةأ ّليد  قايانا ن وم اةغمبأ ون وم اةح
اوم طفوةأ  قاسيأ  ذاق خالةها  ما اظ اةتَّشمُّنج واةفأم ةاق ه  م كل  نذا حا ظ وي   وتشمُّننا   أد واشف اةشَّ

 نأاوته  قذ اةطُّفوةأ حيث يأول: 
زوتيد  د األحذيأ  و د  مط االنشأاقاظ  "ال إمح  م حيام نذه اةطُّفوةأ  سوى   ا سأ اةتَّشمُّن   اإيا  ّلال  

  م ق يصم  اةشَّ س تغزو تسدّ .." ..
اوم )اةطُّفل(  ا كان يهتمُّ ر سأةأ اةفأم و ا كانت االنشأاقاظ  م ق يصه تشك جُل ةه  شكيأ  حت     اال أنَّ اةشَّ

اوم  يحيم ّلمائحأ اةاباا واةط مإم   وةو غزفظ اةشَّ س تسده .. ةأد كان يوسف سِّيد )اةطُّفل( ك ا يمس ه اةشَّ
اة طجد وةاقَّه كان أكثم سِّانم   قهم )أّ  د األغقياح(  ألن ه كان يست دُّ سِّانته  د حم فته وتجواةه  م 

اوم نذه اة واقف ّلوضوح  م قصيدته حيث يأول:    غاراظ اة ديقأ وفصو ج  ةقا اةشَّ
 سُت طأوسه  م سبوتم اةيتي أ  أ خُم  م  "اة وصل اةِّذ اح تِّمف تي دا  كم كقُت أوانم اةفأم.  ما ا   ا

وباا  ياهج اةاقائس  و م نذا كقت أحيم ّلمائحأ اةاباا واةط مإم اة طجد  ةاق قم  م تشمُّنّ كقُت أكثم 
 سِّانم   قهم  كقرُت حم ا   م اةاَّهيمم اة حمقأ  أسوح  م غاراظ اة ديقأ" ..   
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اوم ةطفوةته  انَّ يوسف سِّيد )اةط فل(  يح ل خصائص يوسف سِّيد ا اوم  وفبدو  د خالل تصوفم اةشَّ ةشَّ
ال   شاندم اةطُّيو    ياظ   فض ج أن ه كان يقرزع نزووا  و يأا  نحو اةحم فأ ونو طفل  وكان يحبُّ اةسُّ و   وق اة ان 

غم  م اةحديأأ ود ةذائذ اةطَِّّام وكل  نذا يشيم اة  أن  نفسي أ يوسف سِّيد )اةط فل( كانت  اقيأ وسا يأ راةمَّ 
ياظ اةحيام   اوم  ا كان يهتم ر ان   د اةفأم اةذ ّ كان يِّانيه  ونذه احدى اةدَّالالظ اة تم تشيم اة  أنَّ اةشَّ
دم  د خالل   ال  اةتَّ تُّم ر شاندم اةطُّيو  ود ةذائذ اةطَِّّام  وتبدو ةقا  واقفه  جس   قذ نِّو أ أظفا ه   فض ج

 اة أطم اةتَّاةم:  
وانم  كتسبأ  م اةاَّهيمم  تقاول األغقياح غذاحنم اةدَّسم  د  أاصفهم. أغزو  وائدنم   "..  ب  ا تيك اةأييوةأ

فَّأ اة ديقأ   ّلبما د تووم  أحيانا  أنام خيسأ   آكلُّ سمفِّا   د  أاصفهم  أتقاول  تاتهم  أط   مَّ أنمع اة  ّلم 
اة قاسف   ماقبا  اةطُّيو   م اةحديأأ   اكضا  و الحأا  أسماا اةأب ماظ وأووُن أن اتم  وقد نسيُت ةذائذ تيك 

 اةوحيدم .." ..
انَّ تفضيل يوسف سِّيد )اةط فل(   ماقبأ اةطُّيو  ود ةذائذ اةطَِّّام  يقم  ود وتون خصوصي أ  زاتي أ تأتما 
ياظ  ألصبحت نذه  ِّم واةحم فأ  قذ أن كان طفال . وةو انتمَّ  قذ اةطُّفوةأ راة ان  اة  واةم  ضاحاظ اةش ج

ياظ  غم قساوم  االن ِّمف أ  وةاق ه ةم يقجمف اة  واةم اة ان  ت ا اظ  م  أتبل األيام وي  حساا حساسيته اةش ج
ِّمف أ  وفبدو ةم أن  يوسف سِّيد )اةط فل(  كان  م ناخيه إاوما     طفوةته  ةهذا حا ظ وي  نأاوم ذاته اةش ج

ياظ اةحيام   وذةك  د خالل سيوكه وتوقه اة  واةم اةطُّيو  واةبماّ  اةفسيحأ  تا كا  خيفه ةذائذ اةطَِّّام و ان 
اوم ود اةطَّوق  وبدأ ي ا س  ساةته اةاهقوتي أ  نماه ي ا س    مك جزا  و ست تِّا  ر بانج اةطَّبيِّأ. ووقد ا إبَّ اةشَّ
(  حيث ةم يجده أحد طوال و يه  م  ساةته اةاهقوتي أ اة تم ا تد ظ أكثم  د نصف  )نزووه اةطُّفوةم اةقَّأم 
قمن  أن قفبجلف ومضا   اةيَّا  خالل قيا ه رأو ال أكاةيل اةزَّ اف  واةِّ ان و ماسيم اةتَّأّليد واةدَّ د  وي  وكس  
م اةيهم  ّلل   يد اآلخمفد  اة ذيد  ا كانوا يتوانون نقيأأ واحدم ود استالم اةهباظ اة تم كانت تُأدَّ  تاالظ اةد ج

هبأ اة أد  أ اةيهم قيييأ  ال يضِّون را وتبا   أم اآلخمفد أو  غاةبا   ا كانوا يبدون ا تِّاضهم ةو كانت اة
ةت اةِّالقاظ  ظمو هم اةأاسيأ  ةهذا نمى أن  األا يوسف سِّيد حاةأ استثقائيَّأ نان م  م واةم اةيوم  حيث تحوَّ

اوم كان ر قأى ود نذا اةِّاةم. تمك ةذائذ اةطَِّّام  قذ ا ةطُّفوةأ  اة  واةم  ان ّ رغيض  اال أنَّ األا اةشَّ
ياظ نذا اةِّاةم وي  ا طالق!    وات خذف  د اةأيم  ايأ  ةه  غيم  بال  ر ان 

  هل نجح  م ح ل اةأيم؟    
نِّم  نجحف اة  حد   رِّيد!.. حيث ةم يقأطم األا يوسف سِّيد ود اةاتارأ  قذ أن  ا سها حتَّ  نهاياظ  

ا  تديدا   ات صل  م  اةِّ م  ألنَّه وتدف  م اةاتارأ  تِّأ  ال تضانيها  تِّأ وي   ا طالق. وكيَّ ا كتب نص 
ه وبم اةهاتف رفمح  و يق كأنَّه وثم وي  ن َّم    يقأ. كل  نذا يدل  ّلوضوح   ِّماح وقمأ ةهم نص  أصدقائه اةشُّ

 وي  نجاحه واست تاوه  م حْ لج اةأيم. 
                                                                                                   

 2012ستوكهولم: 
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وح،  تنبعث من دنياكِّ االبتهاالت الجامحة نحو غمائم الرُّ
 نحَو جراحِّ األوطان النَّازفة فوَق خدودِّ الحياةِّ 
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وح  قذ أن ح يتج اةأيم حت   اآلن  يا  قا م اةحب ج واةفمح   نو فس خوّ   أي تها اةأصيدم اة الز أ  موج اةمُّ
الم  أي تها اةأصيدم اة تهاطيأ  د  آقم اةس  اح  أي تها اةاي أ اة  ماحأ  وق  نا أ اةحيام  يا ونج اةأصيدم  واةسَّ

وحج  نحوف تماحج األوطان   اةغا يأ  وقف أتقحأج اةي امج  تقبُِّث  د ننياكج  االّلتهاالظ اةجا حأ نحوف غ ائم اةمُّ
اةقَّاز أ  وق خدون اةحيام  تشبهيدف األةق اة قد ى رأرجدي اظ ّلوح اةحمفج وأنتج تفهمسيدف خصاةها  وق أتقحأج  

عج حبو ج  اةطُّفوةأ  قذ أن نأشتج حفاومف اةحمفج  وقف أحالمج األطفالج ونم يتشم بون حفاومف اةاي أ وي  ايأا 
وح نحو ّلهاح اةس  اح   اومم اة فِّ أ رأةقج اةحمفج وتألةؤاظ حقيدج اةقُّجوم اة  اإماقاظ اةم  قاّلل. أي تها اةش  اةس 
ل خيوطج اةش  س  يا  هجأ اةحمف ةال ج اة جق حيد نحو   نحوف اةقَّسيمج اة قسااج  وقف  حي اكج وقد انبالجج أو 

 بوع ننياك  وكم  د االّلتهال حتَّ  تبمو ت إهأاظ اةأصائد.  م    وجيدج اةوئام  كم  د اةأصائد تقانت اة 
وق اة  ظالل اةبيت اةِّتيق  اة   ووأج   قاّلل رحثا  ود أةق األغانم  كم  د اةشَّ قيبجك تمومع اخضما  اةسَّ
اةاموم وناهأج حب اظ اةت يد وي  نفهفاظ نبوا اةق سيم. نل  ا أتك ايأاواظ نصال اةق وا ج ونم تد س  

وسد  يقتامونف وونمف  حبيبا ظ اةحقطأ كم تطِّم أ واه األطفال ونم يغفون  وق صدو  أ  هاتهم كأزنا  اةسَّ
ِّّم  د تبالج ةبقان وغاراظج األ زج وأنتج  م   يدف ّلوحكج اةش ج اةهداند اة  ظاللج اةبيوظج اةِّتيأأ؟! نل تست د 

وإأ وتونيه و م أوجج اإتِّاالظج اة وقج اة  سهولج   يش واألزق أ اةَّتم تمومفْوتج  أوجج اةحقيدج اة   متفِّاظج اةم  شَّ
نا اةأصيدُم تحدُّ اة   موجج ننياكج  م ةييأ   حبوكأ  رأ فجج اةأمنفل  كم تقسجم خيوطف    يها رفمح  و يق  وحدف
مفانم  قُذ أن نطقف   وحج  وقف تقائد صيدنايا و متفِّاظ صخو   ِّيوال ونم تِّانُق قداسأف اةحمفج اةس  ّلوحج اةم 

ل  م خضم ج   رهج  وحج  نقاك ّليدف واحاظج اةط يدج األوَّ المج  إوقا  اة  تذو جكج اة ِّمَّإأ  م خ ييأج اةم   سوُل اةسَّ
ام   د ومفد ةبقان   د قداساظج اة كانج   ا إأ    اومم اة بمو أ  د حبو  اةشَّ . أي تها اةشَّ وطاحاظج األتدانج
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ِّمج  وقف أتقحأج  يسطيد حيُث خ يمُم  ل  نقاكف حيُث تبمو فْت  ذاقف اةش ج اةبقيدج تسطُم إوقا  اة  اة هدج األوَّ
قا اُظ األتدانج إا خأ   وقف خدونج أوطان   خضوضمم  رأغصانج اةزَّفتونج  و بي يأ  ّلقدى اةحيامج. نو فس خوّ   

ا نو فس  د  أي تها اة حبوكأ رطفوح ن ِّاظج اةأصيدم  حيُث اةجماُح تزناُن  وقف خدونج األوطانج  أيدف اة فم  ي
إهأاظج اةحقيدج اة   ماتمج اةطُّفوةأج  اة   وطدج اآلراحج واألتدانج  أيدف اة فم   د نالالظج اةأصائد ونم تقساُا  
ّلوحا   د تون جاظج خيال   جق ح  نحوف س احج ّليموظ  وأنتج  شدونأ اة  تبالج قاسيون ونم تطلُّ وي  ن شقف 

ْت ويق ل  ونو يقزُف أنيقا   فتوحا  وي   أقدم وواصم اةاون؟! كم  م م طفحف يدج األو  اكج إوقا  اة  خدونج اةط ج
 تاناظج انشماخج  سا ج األحالمج؟! كيفف تاتبيدف اةأصيدمف وأنتج  تأ طُِّأ األوصالج رِّيدم ود  حيقج وواةمج  

وحج يقساُا إوقا  اة با  رِّيدم ود حفاومج اةذ اكمم اةبِّيدم  حيُث حقيُد اةم    أتقحأج اةح امج   م م أ  اةطُّفوةأج واةص ج
  وقف نا اظج اةأصائد؟!. 

نيا  وقف  موجج ننياكج  حي ْت وييكج أتقحأ  كيف حي أفْت طيوُ  اةِّقأاحج وي  إاكيأج تامفم   د أوسمج رأاعج اةدُّ
ُم  نا أف حم جكج وتجي جياظ  ؤاك وأنتج تحي جأيدف واةيا   م س احج ا ّلداعج حم ا   جق حا  ن حوف غاراظج  اةِّقأاح تام 

اةزَّفتون  رحثا  ود حفاومج اةوئامج ّليدف اةبشمج  كم  م م وقْفتج إا خأف اةم أسج  دا ِّأ  ود اة مأمج  ود حأوقج  
نيدف راي جهج  كم  د األس  واألنيدج وأنتج تشانديدف اةق جساحف اةيزفدي اظج  هج  تقد ج ا نسانج  تم ِّيدف اةحيفف ود أوتاوج

مفاني اظج وغيمندَّ كثيم  م ّليدج اةِّماقج  ّليدج اةحضا اظج  ُيساقونف كاةخمافج نحوف  واآلإو ف اظج  واةايداني   اظج واةس 
 صيم  ُيقد ى ةُه اةجبيد. تاتبيدف  ؤاكج ركل ج تمأم  ةيتِّبيمج ود انساني أج ا نسانج اة ذّ يتقا    م ناخيجكج كأزنا ج 

ُم يأهأُه  لحف إدقيهج كأنَّ تيكف اةق جساحج تئدف ةيحيامج  د أتلج  اةبييسانج  ن اوا  ود كيقونأج ووتونج ا نسانج  واةِّاة
. كم  م م   بم و ا يِّجُز اةي جساُن ود قوةجهج  م نص   ال يت سُم رهج اة أام اةدُّخول  م تفاصيلج األنيدج اةذ رحج واةسَّ

ْت ويقاكج ن ِّا  سخيَّا  وأنتج تشانديدف ن شقف وبغدانف وبيموظف واةأدسف تشتِّلُ   م وضحج اةق ها ج وي   دى    طفحف
ْظ راألوطانج اة   قزةأاظج اةجحيم  وآالم غط ْت   سقيد  ووأون   د اةز  ان؟! حموا   وتِّأ   وصماواظ أونف
خا طأف األوطانج ركل ج أنوع األحزانج واة ما اظج واألس   اة  ن تأ  ال ُتطاُق. أحزاُنكج يا نو فس  بمو أ  م  

نا اةأصيدم تخف جُف  د  طيدج اةأصيدم   فِّ أ ّلتجي جيا  ظج انبالجج اةحمفج  م أوجج انبِّاثج إما اظج األنيد. وحدف
تماحج وأوتاعج اةحيامج. كم  د اةم سا يدج واة بدويدج استيه وا  د ننياكج و ؤاكج أت لف اةي وحاظ وأّله  تجي ياظ  

. نو فس  يا صديأأ اةأصيدم وا  نسان واألوطان اةجمفحأ  يا  اةاالم  تشبهيدف صباحا   قدَّى راةخيمج اةو يمج
نيا  يا أي تها اةأا أ اة جق حأ نحوف أرجدياظج اة حب أ   باح وي   بوع اةدُّ  حيق اةأصيدم اة تقا مم  م اإماقأ اةصَّ
المج   واةخيم وتِّاضد سواود اةوئامج ّليدف اةبشمج  م كل ج  كان  رحثا  ود احاللج نِّ أج اةخيمج و  م اظج أتقحأج اةسَّ

بزج اة أ  مج ةألطفالج كل  األطفال  م أ تاحج اةِّاةم  كم يِّيشف ا نساُن  مف أخيهج ا نسان رِّيدا  ود  وتأ يدج اةخ
إفيمج اةحمواج وتقونج آخم ز ان  ط وحا  وسِّيا   قكج ةتحأيقج أ ق   ا  م أو اقج اةبشمج  د تجي ياظ انساني أ  

 ا نسان! 
 

 2019. 9. 1ستوكهولم: 
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ْمبجه"  اةأمفأ اةونيِّأ اة تِّانأأ   قأ  اّلد "كهقم  طج اوم اةبديم واةأس اةفاضل توزفف ايييَّا إاوُم اةاي أ اةخالَّ اةشَّ
ّلمبوع ّلماّ  نيمفك  إاوم   شبَّم  ر شاندمج اةطَّبيِّأ اةقَّأي أ واةبماّ  اةفسيحأ   قحته نذه اآل اق اةم جففي أ  حارأ  

ِّّم  انتألف  اوم توزفف ايييا اة جق ح    سيحأ ةخياةه اةش ج اة   ديقأج نيمفك اة حبوكأ رطارم   ففم. تمومعف اةش 
الم واةوئام ّليد اةبشم  م ّليئأ  ففي أ ووائيأ أنّلي أ  ق ي أ  وحي أ  جق حأ نحوف أصف  يقاّليمج األناج   نحو ّلهاح اةسَّ

أ  مو ا  راةفقونج اة سمحي أ واةتَّشك ِّمج واةأص  ييي أ وسائم األتقاس ا ّلداوي أ   استحوذف وي   واةفقونج اّلتداحا  راةش ج
ِّم  قذ أن كان وي  اة أاود  ِّمج  وأصبحف ناتسه األكبم  قُذ راكو مج و مجهج. ّلدأ كتارأ اةش ج آ اقجهج ّلمفُق اةش ج

ِّم اةاالسيكم ركا  أ  ماح يه ووصو ه   اةد ج اسي أ  م اةحيأأ ا وداني أ واةثَّانوف أ  مو ا  راة محيأ اةجا ِّي أ. قمأ اةش 
ِّم  د تجي جياظ ا ّلداع  وتي  س   ِّمف أ أإه   ا  م خصوبأ اةش ج ِّم اة ِّاصم  ونهل  د أ  هاظ اةاتب اةش ج واةش ج
ِّم ونجا   وحي جا    ِّم  اة  أن غدا اةش  ِّم   تشمَّا  ذاق حبو  والنم اةش ج ّلمنا أ إفيفأ  سا اظ استيالنج اةش ج

ِّم اةِّ ونّ وإغفا  و يأا  يقاغم ةييه ونها ه   توق ج  فا  وقد رحو ج اةِّموض رإيأاواتها اة تقو وأ   اتبف اةش ج
ِّم اةِّ ونّ  وإِّم اةتَّفِّييأ  ك ا ةديه وبو  إفيف  م كتارأ قصيدم اةق ثم ّليد اةحيد واآلخم  وإْن كان اةش ج

و  حم  م قماحم واة وزون  إِّفه األكبم  ك ا توغ ل  وفدا   وفدا   م قماحم اةاتب اة أد سأ  وتارم إغفه اةمُّ
نوظ. و م اةِّام  نوظ  م تا ِّاظ اةأانمم اة  أن حصل وي  اةي يسانس  م اةالَّ مف قسيسا    1993اةال  ُ سج

وق اة  اةوطد و سأط اةم أس  وةم يقأطم ود   وتزوَّج و زق ّلوةد واّلقتيد. اصطبغ إِّمه راألوتاع واألةم واةشَّ
ِّم  قذ أن أصيب رِّش ِّم وناتس كتارأ اةشَّ قْت رِّض قصائده كتمني اظ  قماحم اةشَّ ِّم حت   اآلن. ُةح ج ق اةش ج

مف رُِّضها وي   سا ح نيمفك وغيمنا  د اة سا ح. تهي د وي  أإِّا ه  ؤفأ   بكأ وُقد ج وأغانم  ونشمظ وبم اةشَّ
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م   وحاني أ صو ي أ انساني أ  سيحأ  م آ اق تطيُِّّاته ا ي اني أ وا ّلداوي أ واةفامف أ اةَّتم تصبُّ  م تونمنا  
ا حأ   اوم اةأس توزفف ايييا رفضاحاته اةجَّ ق! يت ي جز اةش  ا م واةتَّقوفم واةتَّطوفم ا نسانم اةخالَّ ا ي ان اةصَّ
وح وي  ايأاعج نديل اةي ام  م  سا اظ ّلوحج اةأصائد    نحو حبو ج اة حب أ واةوئام ّليد اةبشم  يمسم حبق اةمُّ

جم  رس أ أ ل   شموأ وي  حقيد  أإبه  ا يكون إ ِّأ  مح  تضمُح أةأا  وسال ا    م ننيا  فخ خأ راةضَّ
الم واةحيم اآلتم  تاندا  أن يبي جلف   اةيقاّليم اة  خدونج اةسَّ احج  يكتُب اةأصيدم كأن ه يقاتم  ماإاظ رشائم اةسَّ

يس  سكون ّلهالالظج ق م   ي اوم اةأس ج قأُش  تبيد اة تِّبيد  احأ  وأ ال   د تفاقمج إفيم االإتِّال  نذا اةشَّ
 ووأ اةفماإاظ وندنداظ نديل اةي ام  يقاتم وفِّظ نفسه قبل أن يِّظف اآلخمفد  إاوم   سمبل  ّلبهجأ اةاي أ  
ِّم اةِّ ونّ  ونذا  ا  اة قسارأ نحو صفومج  ما ئ ا ّلداع. تتأاطم  ؤاه  م ونجج اةحدا أج  غم أن ه يكتب اةشَّ

 ي ي جز إِّمه اةِّ ونّ ود سواه.
اوم أنَّ اةاي  أ نم األرأ  واألكثم سطووا  وي  تبيد اةحيام  ال يباةم رسواطيم نذا اةز  ان ألن ها  يمى اةش 

ستهمُّ واتال  أم آتال  أ ام نالالظ اةاي أ اةحق  اةاي أ اةِّداةأ  اةاي أ اةوتون  اةاي أ اةحيام  اةاي أ اة حب أ  
باح  اةاي أ نم أتقحأ اةي ام  ألنَّ اةاي أ أقوى ركثيم  د سواطيم اةاون. اةاي أ وقاق  و يق  م إهأأج   اةصَّ

اة م م أ واةيا   اةاي أ  فتاح اةِّبو  اة  أحضانج  هجأج اةس  اح  نم أ فُج أ ض   بمو أ راالخضما   نم  
وح نحو    حب أ وا  أ  م وته ُّليفهاح نذا اةز  ان  اةاي أ قبيأ خيم   بيَّيأ رأزانيمج اةوئامج  اةاي أ نم س وُّ اةم 

حيام  اةاي أ أسبق  د اةحيام  ألن ها  وح اةحيام  ونم أرأ   م اةحيام  د سالطيد اةاون   مانيس نو  اة
نيا اة  أّلدج اةدُّنو .   وي   م ج األز ان  نم ونُج اةخيم اة ستقيم وي  وته اةد 

و ي أ اة تِّانأ وح اةتَّو اقأ اة  رس أ األطفال   د  ؤاه اةصُّ اوم إِّمه  د وحم  هجأ اةم  أ  م  ووأج  يست دُّ اةشَّ
اةحيام   د  أا أ  ستقبتأ  د أزانيم اة حب أ ووئام ا نسان  م أخيه ا نسان   د خيال   جقَّح  نحو   م اظج 
طيو   تحي جُق  م  ضاحاظج ز قأ اةس  اح. يقسج قصيدته كأن ه  م  حيأ حي ي أ نحو اخضما  اةاموم  إوقا  

وح  ُ سمبفال  ّلبهجأ  وا  أ. تغ ُمُه  اة  أإه  اةِّقاقيد  يشُِّل إ ووه  بتهال  ةألواة م وي  ايأاع حقيد اةم 
حاالظ  محي أ راذخأ وقد ا يغوُص  م ّلزوغج و يضج اةأصيدم  كأن ه يتمتم ةقا حبو ف األطفالج  م صباحج  

وح ةمسول اةسَّ  الم ونم يمت جيون  زا يم تجي جياظ اةم  الم اةِّيدج  ونم  م حاةأج ةهفأ  و يأأ   إِّال ققانيل اةسَّ
اوُم اة  ّلهجأج األطفالج اة متس أج  وقف  حي انم   اظج اة طم. يقاُم اةش  واة حب أ   سول اةط فوةأ اة تِّانأأ  م زخ 
ا يأ كأن ُه يطيُم أةأا   م  ما م حيم   فتوح  وي    ه رانسياّلي أ إفيفأ  د نذه األتواحج اةس  اةق ضيم   يستوحم نص 

  وخيونج اة حب أج وكل   ا ودانا زائل وباطل األراطيل.  موجج اةحيامج   مك زا  وي  أزةي أج هللاج 
هم رِّضا   رِّيدا  ود ةغأج اةبغضج واةامانيأج وتقاحمج   اوُم وقدف أن ي أ تواصل اةبشم  م رِّضج يتوقَُّف اةش 

ماواظ اة مفمم اةالَّ طائل  قها  ّلل تأوننا اة  اةد  ا  واةهالك  ةهذا نماه يمك ز  م إِّمه وتطيُِّّا ظ  ؤاه  اةص 
ج اةق امج ود نيقه و ذنبه وطائفته   هو إاوم وقسيس   وي  ضمو م اةتَّآخم  م ا نسان و قاصمته رغض 
ق  طاة ا ا ةه واحد   يقم ا نسانم اةخال   قفتح وي  انساني أ ا نسان  م  ؤاه اةفسيحأ  وفدوو اة  اةحوا  اةد ج

 كل  اةاائقاظ.  ونو خاةق ا نسان واأل ض واةس  اح واةج ان واةاائقاظ 
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اوم  يكتب نصوصا  ر قاسبأ ويد األم وفهديها أل  ه  وإة  ت يم األ  هاظ ألن ه   ةألم ج  كانأ  أد سأ ةدى اةش 
 يِّتبم أ  هاظ اةِّاةم ر ثارأ أ  ه  ألنَّه يقاُم اة  األم كيقبوعج اةحيام  و د  ح ها تتبموُم أغصاُن اةحيام. 

اوم توزفف ايييا  قسيس   تقو ج  و قفتح وي  كل ج األنيان واةطَّوائفج واة ذانب واألقوام اة تم تأوننا اة   اةش 
واحاظ اةخيم واة حب أ واةِّطاح ا نسانم اةأوفم  ونو إاوم رحق و تل نيد رحق وحأيأأ  وكم  د  ساتيأ  

ق ّليد اةبشم. كم نحتاج  م  اةوقت اةم اند  إِّمف أ وحوا  وووااظ س ِّته يمك ز وي  اةحوا  ا نسانم اةخال 
و م كل ج األوقاظ  اة  نكذا قساوسأ وإِّماح وإة  كل  بدع  د  بدوم اةِّاةم يح ل نكذا  ؤفأ انفتاحي أ  
وئا ي أ  كم يسان وا  م تأمفب وتهاظ نام اةبشم اة  رِّضهم رِّضا   ةفتح راا اةحوا  وي  آ اق اة حب أ  

الم وا خاح وي   حارأ اةاون  ك ا  قحقا اي اه    الم  وبم اةاي أ اةط ي بأ  مك زفد وي   وح  واةسَّ سول اةسَّ
اةتَّسا ح واةتَِّّاون واةتَّضا د و  م  ايأ ا خوم ا نساني أ كم نمتأم اة   صاف انساني أ ا نسان اةَّتم تِّتبم  

هاتقا وأندا قا اةحاةي أ واةأان أ وي   ستوى اة  ِّ و م   أس  األسس اةَّتم يجب أن نمك ز وييها  م  ساةتقا وتوت 
ألنَّ ا نسان نو تونم اةوتون وندف اةوتون ووييه يتوق ف اةاثيم  د اة هام اة تم تأوننا اة   ما ئ األ ان  
قأ يتوتَّب أن يسيم اة جت م اةبشّم كم يحأ جقف األنداف اة قشونم   واةخيم اةو يم  ووي  نذه اة قاحم اةخال 

ؤى اةحكي أ اةَّتم كتبها  فاّم و السفأ وأنبياح  اةَّتم  س ت  ِّاة ها  قذ قمون كا  أ األنيان واةفي سفاظ واةمُّ
وي   م ج اةِّصو   حيث تبيَّدف أنَّ رِّضف اةبشم  م اةوقت اةم اند قد زاغفوا ود اةطَّمفق اةأوفم  اّلتِّدوا كثيما  

صا   م ود انساني تهم وتونمنم كبشم  وفبدو ةم  م اةاثيم  د تغما ياظ اةِّاةم أنَّ رِّضف اةبشم ازنانوا غو 
ماواظج اةَّتم تأضم وي  حضا مج ا نسانج وإنساني أ ا نسان ووتونج ا نسان    مو ج واةحمواج واةص ج وواةمج اةش 
ُس  ؤفأ انساني أ و يأأ تتآةُف   م اةوقت اة ذّ نحتاُج أن نغوصف و يأا   م  ؤاز مج رِّضقا رِّضا  كبشم ونؤس ج

اةطَّوائف و م  ؤفأج ا نسان اة فررررا جم واة تقو ج  ةبقاحج  جت م  انسانم   م تطيُِّّاظج وآ اقج األنيان واة رررررذانب و 
اوم توزفف ايييا  و ا أنوو اةيه  قذ سقيد   يييُق ّلقا كبشم  م سائمج أنحاحج اةِّاةم  ونذا  ا يدوررررو اةيه اةشَّ

  د خاللج نصوصم وكتاراتم  م رأي أ  بدوم و بدواظ اةِّررراةم!
اوم ا ديق اةشَّ اوم وي   اةصَّ ةأس اةفاضل توزفف ايييا  إاوم  دنش  م تجي جياظج ّلوحج اةأصائد  يمك جُز اةش 

الم واةحب واةفمح  م أ تاح اةِّاةم  ألنَّ واة قا  خيخل األتقحأ  ووي  ت يم إِّماح و بدوم   نشم  أا أ اةسَّ
قأ!  اةِّاةم أن يبيس وا تماحاظ ا نسان وفخف جفوا  د وذاراته رأقص   ا ةديهم  د  ؤى   خال 

اوم اةحاضم  ثلف   م اظج اةح ائم  م اّلتهاالظج ّلوحج اةأصيدم. ُتشبُه  طما  نأي ا  تتهاطُل أةأا   د  آقم   أي ها اةش 
. تاتُب  م   ِّمج ِّمف أ  د تد ُّأاظج  خيَّيأ  نيفأ  إفيفأ   ِّب أأ رأإه   حيقج اةش ج ك اةش ج . تستيهُم نصوصف اةسَّ احج

ِّمج وا ّلداعج واالنسياّلي أ اةط ا حأ رج وحج اةت جي جم. حمُ كف يقساُا  ثلف نسيمج  كل ج آن  وحيد   كأنَّكف   سكون  راةش ج
. كم أإُِّم يا صديأم رطاقاتك  م انبِّاثج ّلوحج اةأصائد  كأن كف تحي جُق   باحج اة قدَّى رأّله  خيوطج اةحقيدج اةصَّ

وي   ساحاظج غمبأ   فتوحأ  وي   دى إهأاظ     وقف  هجأج اةيَّيلج اةحقون  وتجي ياظ أحال كف اةوا  أ تقسااُ 
. أإُِّم رفمح  وغبطأ  وا  أ وقد ا أقمأ قصائدفكف   إوقي أ   ِّت أأ  رسقيدج اةخيمج واةبمكأج واةحصانج اةو يمج
بْت كيقونفُتكف ّلبهاحج اةم بيمج ونأاومج اة طمج  وأغصانج اةز فتون  ووقاقيد  اة خضوضمم كأنازفجج اةم بيم. نل تخض 
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م وي   ساحاظ كموم نيمفك وبماّ  قمفأ "كهقم  طمبه" اةد   اةياظ اة تدة يأ  وق  ذاقج األحالمج اةفسيحأ  اة  تد 
قاّلل.   ا أأ كأإجا ج اة حب أ؟ أ اكف إاوما   جبوال  حم ه رحييبج اةسَّ  سأط اةم أس  كم تتألأل ّلهذهج اةحفاوم اةس 

ا م  قصائدُ  وحف واةأيب واةوئامج واةذَّاكمم اة حبوكأ راةطُّفوةأ  تاتُب قصائد  وزونأ رِّيا ج اةذ نبج اةص  ك تحاكم اةمُّ
 واة اضم اةبِّيد واةأمفب واةخيال اة كتقز رأسئيأ  تهاطيأ  د حفاومج اة طم. 

 
 2019، 2017ستوكهولم: 
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 الفّنانة الّلبنانّية المبدعة جاهدة وهبة
 تنشد  ببراعٍة مدهشة الغناء األصيل

 
 جاهدة وهبة

6 
 

 مح   قِّش ةيأيب يغ منم  .. إغف  و يق قاننم اة  ت يُّز  مانتها  م اةغقاح   د خالل اال تأاح  م ّلهاحج 
ج األصيل نحو أ ق   ما ئ ا ّلداع   قَّانأ إانأأ  م  وسيأانا وأةحانها اة وغيأ  م  وحاني أ صو ي أ   اةقَّص 

فمح  و يق اة   سا ِّم  توة دف وقدّ احساس  س ُِّت صوتها اة تفم جن  انسااف ر..   بهجأ ةيموح واةأيب. 
 بهج  أنِّشف طالسم غمبتم اة فتوحأ وي   حااج اةحيام. ّلدا ةم صوتها كأن ه  قبِّث  د  بوعج أحالم   وغيأ  
وح. أيأافْت  م ناخيم  غباظ   كبوتأ وتو اقأ ةس اعج اةطَّما األصيل وتمنيم اةت ماتيل واة زا يم    م  موج اةم 

ها وتجي جياظ  وحها اة من ج أ  وا نشانج اةص   وح. است ُِّت اة  وذوبأ صوتها وحس  و م اة قِّش ةتجي جياظ اةم 
غ متقم سِّانم و يأأ وأنا  .. ّلمنا أ   تقانيأ  كأن ها تقاتم أ واحقا اةِّطش  ةهكذا نوع  د اةغقاحج اةم اقم! 

وح  أس م أغانيها وآسمتقم  نا تها وتجي جياظ أنائها  كأن م كقُت  م حاةأج ا نتاا   ةهكذا نغدغاظ ة ما ئ اةم 
ال  رِّذوبأ  إفيفأ ّليد  زا اظ قيب   جق ح  نحو ن واج   وحم. انسااف صوتها ركل ج انتِّاش   م أو اقم   توغ ج
ا ئ طفوةأ   ستمخيأ   م  ما ئ اةق سيان  وبيسف فْت   ا اةدَّ ْظ رِّبو نج اةفمح واةحقيد اة  أوذا األةحان. ندندف

حأ ّلبِّضج وخزاظج األنيد  إا خأ  رصفاحج صوتجها وأةحانجها نحوف نالالظ   آناظج طفوةأ   ض َّ  خأ رأصاةأ   وإَّ
 تِّانأأ  م إذى رخو    قبِّثأ  د قداسأج أنيمم قدي أ  كأن ها تقشُد خالصأف أةحان  تقا فْت ّليد وواة ها اةبهيجأ  

 حفاومف اةقَّدى اة تقا م وي  اخضما ج و فأاظ اةحقطأ.  
ِّمف ركل ج تالوفقه اة ال سأ ةتجي ياظج  وح   أ  طأ ّلو يض االنبها   تِّكس ةقا انساني تها رأصف   تقشُد تاندم اة ش ج

أةأها  وتدغدُغ ر ها م  واةيأ اةحقيدف اةغا م  م  قايا اةذَّاكمم  كأن ها تحاكم وبم أنائها اةغقائم  قصيدم  حاة أ   
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صيدم نم اةَّتم تختا نا  وال تجد  قاصا   قها االَّ  خالل انبِّاث ةحااظ إ وخها  م ّلوحج ا نشان  ألنَّ اةأ
  . رِّد أن تغق يها   هم  د قأ  م وشقج اةأصائد  تُِّبُم خاللف انشاننا  م أو اقج  قِّمتاظ ت وحج اةخيالج
وحج  حيُث تمى اةغقاحف  و ي أ اة ستفيضأ  م اإماقأج ت وحاظج ّلوحج اةمُّ   تقشُد اة زا يمف واةتَّماتيلف واةقُّصوصف اةص 

 كأن ُه إهيأها اةَّذّ ي قحها اةحيام  ةهذا تغدق وييقا أّله   ا ةديها  د غقاح  أصيل!  
تشبه تاندم ونبأ حبقف اةأصيدم اة تفت حأ وي  نضا مج اةبساتيد  م توةيفأ أةحانجها  تتفاول  م  وحاني أ اةقَّص 

وتي أ اة ض بجها اةصَّ   خأ ّلو عج االّلتهال   تقساُا تجي جياتها  كأن ه تزح  د كيقونتها  وتتمت ه وبم  ساحاظج ُومف
ُل  وفدا   وفدا   م   ا حأ  م  ما م األحالمج   تماقصأ  وي  ايأاعج ّلهاح اةاي اظ ووذوبأج األنغامج   تتوغَّ اةسَّ

وحج نحوف أقص  اّلتهاالظج حبو ج اةسَّ اح.    حقايا اةأيب وتتصاوُد وي   سا ج ت انياظ ّلهجأ اةم 
ْت  وحم أةأا   د ّلهجأج االنتِّاشج  ت قحقم  محا    ا ال   كي  ا تقانفت أغانم  تاندم اة   سا ِّم  تماقفصف

ةتونُّجاظ انبِّاث ا ّلداع  وكأن م  م أوجج انغ اسم  م  قاغامج  سا ج تد ُّأاظ خيوطج اةأصيدم. تقاتم رإنشاننا  
اق ونم يغفون ّليد أحضانج اةيَّ  اظج  وأةحانها وأغانيها حيمف األطفالج وأةقف اةِّشَّ يل رفمح  كبيم  تشبه أغانيها زخَّ

  طم   قبِّثأ  د آناظج غي أ ُحبي  رأزانيمف وشق   بمو أ  د ناهأج اةِّسل اةبم ّ. 
قيد رإنسياّلي أ ح ي أ  تغق م كم تتطه م  د أوتاعج   تتونَُّج أةأا   م  حمااج اةغقاحج وت سُح ود تبهتقا أحزانف اةس ج

قها   تشُِّم ر تِّأ   ائأأ  وقد ا تغقي ها ركل ج تجي ياظج  وحها وكأنَّ اةغقاح  اةحيام   د خالل تيحيد نصوص  تسك
 نو ّليسم  إاف  ةجماحاتها وطوُق نجام  وبم  سا  غقائها اة شب م رأسما ج اةخالص  د تفاق اظج أنيد اةحيام! 
ا م   جاندم:  قاضيأ  م اةغقاح   أد طاوعف   ت تيُك حقجمم حمفمف أ صا يأ  أطيق وييها اةفقَّان ونيم اةص 
وح   صوتها اةاثيم  د االناسا اظ  اة  أن وصلف أّله  ن تاظ اةوتدج واالّلتهال. يتوغَّل صوتها  م  ما ئ اةم 

ا ئأ  كأن ها تح ُل ّليد أتقحتها  ساةأ  مح  اة  اةحزان   م اة  اة شتاقيد اة   اةدَّ كم تخف جف  د أحزانهم  وتأد ج
ظاللج اةبيوظج اةِّتيأأ راقاظ اةأمنفل وي  ايأاواظج  مح    ا إأ  أ ا قا أةِّاا اةطُّفوةأ اة قسي أ   توقُظ  م  

 أو اققا أحال ا  نا بأ  م  قايا اةغ ام!  
بجها رأصاةأ  و وحاني أ   يموزف أ   م  مانتجها  م   ننيا اةغقاح. صوُتها أصيل  ِّب جم ود  شاوم توَّاقأ تت ي ز ّلتشمُّ

اة  حبو ج إهأأج اةأصيدم   أد غقَّت ةأا اظ إِّمف أ سا أأ  كأن ها حبق    تدٌّ  د ونجج االّلتهال اة تد  جق  د  
باح. يت ان  صوُتها  مف أزانيمف   ماحأ وي  ايأاعج  ضاحاظج  يموز   اإماقأج خيال   ت اه   م خيوطج اةصَّ

 ق حأ نحو صفومج ا ّلداع!                      *** اة ج
نل تغيغيفْت  م  وحجكج وأنتج  م أو اقج اةحيم  اإماقُأ اةِّشقج ألإه  األغانم؟ أ اكج تصدحيدف رإّلتهاالظج  

وحج وكأن كج نالةأ  مح   تد  جأأ  م ةييأ  ق ماح  د إهومج اةغاراظ! تغق جيد "أكفاّليالَّ  " اةت جوفد    مح  وتجي جياظج ّلوحج اةمُّ
 ونم ةغأ اّلتهاةي أ  د نون  وسيأ   ما أأ  تهدنديد اةابا   د خاللج انشانج أإه  األغانم. 

انحأ  م  ضاحاظج اةيوتيوا. وتدُتكج صوتا   جبوال  راألصاةأ    است ُِّْت اة  وشماظج اةتَّمانيمج واألغانم اةصَّ
اوم   دنشا   م صفائه ووذوبته  ثلف ننشأج قصائد  تت ان   مف  ِّمج  وكم كان اةشَّ أّله  تجي جياظج إهيقج اةش ج

سِّيد وأل ّلديِّا   م  أيه وقد ا أطيقف وييكج " نافانأ" أّ  نيد اةاون  اسم  يقيأم يقطبق وي   حارأج  نيقجكج  
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ق  صوُتكج اإماقُأ حقيد  اة  يقبوعج اة احج اةزُّالل. صوُتكج سؤال   جق ح  نحو ظاللج اةبساتي د   ا نسانم اةخال 
وحج ونم تمقُص  د ونجج االّلتهال  كأن كج   حاةُأ  مح   جدول  ّليهففأج وحقيدج اة حب جيد. تغق يد وي  ايأاعج إهومج اةم 

  م حاةأج وشق   فتوح   مف تألةؤاظج اةقُّجوم. 
اة  خمفمج  نل استيهْ تج  د ضياحج اةأ مج إوقف األ ضج ةس و ج اةسَّ احج  أم أن كج تبْموفْ تج  د حقيدج اةغاراظج 
واقم  م أوجج اّلتهاالظج ّلزوغج اةمَّبيم؟! تماوننم أسئيأ  فتوحأ وي   ساحاظج ت وحج اةأصيدم.    اةسَّ

ِّم   م أإه  أإواقج اةهيام. تتِّانُق ّلهاُح اةأصيدمج  تغ ُمكج حاةأ انصها    مف أوذاج اةاالم   م و يضج اةش ج
يكج   م رس أج ويقيكج   مف  موج يقاّل وحج   تصبُح اةأصيدُم صديأأف  وحجكج األنأ . تتسا     مف حياحج خد  يم اةم 

وُح  مف حبو ج اةحمفج   تتأةَّأيد  م خضم ج أةحانجكج  كأنَّكج  م حاةأج اّلتهال  حي ي أ  م أ ق  حفاواظج اةاالم   اةمُّ
با  اة  اةبي ل  حيث تفتَّحت تش ُخ اةبأاُع  سأط  أسكج أ ا كج   يجم كج اةحقيد اة   مارم اةطُّفوةأ واةص ج تج األوَّ

ؤوم  واةواةد اةَّذّ ز ع  م  ل: األم اةونيِّأ  اةحاضقأ اةمَّ  يه قمفحتكج و د نقاك انطيأتج حيث ت هو ك األو 
ْوتج اةج ال  ت ال اةط بيِّأ  وت ال اةحيام اة وسوم راةواةد  ِّم! .. نقاك ون  آ اقجكج  ذاق اةأصيدم ووشق اةش ج

وح  اة م مف  م  موج  وحجكج  واة واةدم اةَّتم خبَّأتيها ّليد توانحك اة حي أأ وي   دى  حارأ تجي جياظ اةم 
ديد أتدى  د اةأصيدم  وغقاح اةأصيدم يقأذانكج  ْةتج اة  كتيأ   د يباس رِّد  حييها  وةم تجج إِّْمظج أن كج تحوَّ

  د إفيم نذا اةيباس! 
وحج   جق حأ نحوف  آقم ز قأج  تاندم ونبأ  ق انأ  ِّجونأ  د طيدج اة حب أ  غا قأ  م اخضما  ُإُهبج اةم 

باح. تِّبُم وي  ن ه اظج ندوحج اةي يلج اة   اةسَّ اح. صديأأف اةيَّيلج اةحقون  غي أ سا حأ  مف نفهفاظج نسيمج اةصَّ
  أحالمج اةطُّفوةأ  واإأأ  شتِّيأ  م يماعج اةأصائد  نغ ُأ  مح   م مج أ  م أتقحأج اةي ام  حديأأ   زنانأ رأغصانج 
. كم  د اةأصائد ت اييت ّلتقاغ اظج  ِّمج  رأسما ج كي اظ    ي حأ رحبمج اةحقيدج األ ل   سكونأ رشهيقج اةش ج
ايأاوها  وقف سواقم اةِّبو ج  كم  د اةدُّ وعج انساّلفْت  د  أيتيكج حتَّ  تألأل و يُض األنغامج  د انبِّاثج أزن   

 خيوطج اةحقيدج  وقف تيجانج اةحيام؟!  
قأ  سمبيأ ّلوإاحج ت ماظج األةم وونجج اةحب ج وتاللج اةذ كمفاظ  استيه فْت ونجف اةأصائد  تاندم ونبأ  ط مبأ و يح 

 د خشخشاظج األإجا ج   د ن ه اظج اةم جفح  ونسيسج اةاائقاظج وبهاحج اةطَّبيِّأج وإ وخج اةجبالج  و د اةذَّاكمم  
قْت وغقَّت اةأصائد اة ت م تشبهها  كم تس و أ قاح تجي جياظ اةغقاح  وقف  اة ِّجونأ رطيدج اةحيام. كتبفْت وةح 

   . وحج قيدف اةوا  أ  وقف سهولج اةأيبج اة ستقبتأ حولف  ما ئج اةم  وح  ةِّي ها ت حُق أحزانف اةس ج  يقاّليمف اةمُّ
ْظ أإِّا  ُأنسم اةحاج و ح ون ن وفش وأنونيس  تفمُش أةحانفها ّلفْيس ا  وذرا   وقف أندااج اةأصيدم   أنشدف

وغ  مخ    وطالل اومم ا يماني أ  م  حيد  وإييم إوفّم وأحالم  ستغان م وة يِّأ وب اس و ا م وو م اةخيام واةش 
مفاني أ   اوم األة انم غونتمغماس وا سبانم  مفد فكو غا سيا ةو كا  و زا يم ناؤون واةت ماتيل اةس  زان واةشَّ

ّلد ومبم وتالل اةد يد ا ج!   واةبيزنطي أ وأنشدظ أت ل اةأصائد الج و م و ارِّأ اةِّدوف أ واجّلد اةفا ض واةحال   ةم 
أ فُد أْن أن سف ةموحجكج اةهائ أ  م أإه  تجي جياظج األةحانج  أسما ف ت وحج اةحمفج اة  أقص  تونُّجاظج االّلتهالج   

 خدونج أ فُد أْن أنأشف وي   حارأج ذّلذراظج صوتجكج تواإيحف  وشأج اةأصيدم  أ فُد أْن أ سمف رس أف اةأ مج  وقف 
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نا اةأصيدم ّليسف فت اةق شيجف اة ستوطدف  م قيِّانج   قيد  وحدف اةطُّفوةأ.  ما ا  استوطقفْت  م  ما يكج أحزانف اةس ج
نا األغانم خف جففْت  د أنيدج اةجماحج اة ستفحيأ  م كيقونتجكج وي   دى طفوةتجكج اة بمو أ    ما ئ اةذ اكمم  وحدف

نيا. طفوةُتكج  حيُأ  أس    شمئب أ رانسيااج أنأ  اةد  وع  طفوةُتكج  سموتأ رأقانيل ةييأج اة يالن  وي  وتهج اةدُّ
يفت و يأا   م ةب ج األةحانج اة قبثأأ  د ذاكمتك اة بيَّيأ ّلقدى   طفوةُتكج  تجي جيأ  م  ضاحج األنغام اةَّتم توغَّ

ْظ طفوةُتكج يقبوعف انطالق  نحو أإه  تجي ياظ انشانج ا  ةأصيدم.  اةياس يد  اة  أن غدف
ّم اةجماحف اةخفي أ  د تذو نا   كج  ما ا    ِّبْمظج اة  قيِّانج األنيدج كم تطه ج ناتُس اةِّبو ج  م ةب ج األحزانج  اونف
فاح وا نِّتاق  د أوزا ج األةمج اةجا مج  وقف   وبمف وذوبأج األةحانج  وكأن  ّلهجأف انشان األغانم  كانت  فتاح اةش 

س  واألنيد   قُذ استشهان واةدكج اة  أن غدا اةحزن أةيفا  ةكج ةسقواظ  طوفيأ    ا  بوعج اةطُّفوةأ اة سمبيأ راأل
وح  د تشا ياظ األحزان اة تقا مم  وق   يقه وي  أوأاره  د خالل تطهيم اةمُّ وتْدظج أتدى  د اةغقاح كم تمن 

 اإتِّالج غاراظ اةحيم!   
ْنُظ انبها ا   م تجي جياظج  كيَّ ا است فُِّْت اة  أغانيكج   قصف قيبم طمبا   د ونجج  انبِّاثج أّله  األنغامج  وازنف

وح اةتَّو اقأ اة   سا ج  يْت نذه اةم  ! كيف تشكَّ قأ  م أةقج اةِّبو ج  م أو اقج أسما ج ّلوحج اةأصيدج  وحجكج اةخالَّ
باح  د حيُث اّلتهاالظ ّلهجأج األنغام؟! ْي فاظج اةصَّ  ُنجف

وحج اةخفي أ يقاّليم نفح وقد ا أس ُم اة   ها يزج اةطَّما اة قسا رأ  د حفاومج األناحج  تستيأُظ  م ظاللج اةمُّ
ِّمج  نحوف   اةأصيدم  إوقا  اة  وقاقج ّلهجأج االّلتهالج  كأنَّكج غي أ  قدةأأ  د خاصممج اةسَّ احج نحوف ّلماّ  اةش ج

  اةأصائد! أنغامج تاندم ونبأ ونم تقشد أّله  األغانم  كأن ها  م  حيأج انتِّاش  نحوج أنازفجج ّلوحج 
 قْحتج نفسم ّلهجأف اةِّبو  اة   ِّاةم واإأأ  فتونأ راةغقاحج األصيلج   فتونأ رشهأاظج حبمج اةأصيدم   ق انأ  

  د ةونج ز قأج اةبحمج ونم تهفو اة  وقاقج نسيمج اةي يلج قبلف أْن تبتسمف اةقُّجوُم آلناظج اةبشم! 
تو ُج رأنغا جها  تاناظ ّلوحج اةأصيدم   تِّيُد اةأصيدمف اة   تاندم ونبأ صديأأ حمف   قدةق   د  آقم اةغ امج  ت

ُل و يأا   م حبو ج تجي ياظ    سا اظج ّلهجأج االإتِّالج  كأنَّها  جبوةأ  د يماعج أسما ج اةأصيدم  ةهذا نمانا تتوغَّ
 ر تِّأ   ا نشان وندنداظج األغانم. صوظ   قبِّث   د وذوبأج  وح  توَّاقأ اة  حبمج اةأصيدم  تهفو اةأيواُ 

 غا مم اة  االست اعج ةتونُّجاظج " نافانأ" اة قسارأ ّلمنيدج اةاونج  وي  ايأاعج تد  أاظج خيوطج اةحقيد!
ا ئ رأ ق  تالوفد اةِّطاح  اّلقأ   مق اةدَّ ان ها اّلقأ حضا م  وغيأ  م ا ّلداع األصيلج  اّلقأ ةبقان  اّلقأ اةشَّ

ا م   اةأصيدم  اّلقأ اة أام اة وسيأم األصيل  اة تشم   بأ رأغانم أم كيثوم  ووبداةوناا  وأس هان وونيم اةص 
 واة تموموأ وي  ندنداظج أغانم  يموز!

 
 صياغة أولى 2015ستوكهولم: 
 صياغة نهائّية  2019            
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 يغنِّي الفنَّان حبيب موسى أغانيه
  وكأّنه في نزهة دافئة في حدائق بابل المعلَّقة

 
 حبيب موسى

7 
 

مف خالل  سيمته  مفاني أ  م اةِّاةم   قُذ وأون   د اةز  د  حيث قدَّ ُتو ججف اةفقَّان حبيب  وس   ياا  ةألغقيأ اةس 
مفاني أ وي  أ ق  اة سا ح و م اةحفالظ  لف  د أطيقف األغقيأ اةس ج مفاني أ ونو أو  اةفق ي أ أ ق  األغانم اةس 

أ  نوةقدي أ  ِّبَّأأ ّلبخو ج األز قأ اةغاّلمم  وكأنَّ أةحان  ا   واة قاسباظ  أّلهجقم ونو يغق جم وي   سمحج كقيس
مفانم كانت  قبِّثأ  د تجي جياظ وإ وخ نكذا كقائس ضا بأ تذو نا  م أو اق اةت ا فخ. كم كانوا  أ مام اةس 
وي  صواا أصحاا اةدَّووم اة ذيد نووا حبيب  وس  اة   كان  يش ُخ ندوحا  وقداسأ  كم يصدحف اةفقَّان  

شج ةهياكلج و سا حج األنيمم اةأدي أ  وقد ّلدا ةم حبيب    م جم ج اة تِّط ج س و ج اة كان  وفطيقف اةِّقانف ةصوتجهج اةشَّ
ها  نحوف ق َّأ آ ا اظ وكأن ُه  م سفيقأ     وس  كأنَّه يحي جُق واةيا  كقسم  تا ح   وقف  متفِّاظ تبل تونّ   توت 

 الم  رِّدف أن تفاقمف  م كقفج األوطانج نديُم اةطَّو ان!   ا يأ  ةسفيقأج نوح  م انتاا ج ح ا أج اةسَّ 
تأةَّقف اةفقَّاُن وتونَّجف اّلتهاال  كأنَّه يمت جل تماتيل كقسيَّأ  م  زا ج  ا  كبمئيل أو نيم اةزَّوفمان أو كقيسأ  اسخأ  

 يسمفان.   وقف  متفاظج صخو   ِّيوال اة ِّم إأ  م أتقحأج اةتَّا فخ  م أوجج اةِّصو ج اةذَّنبيأ ة
مفان وأيُّها اة شاندون  د كل ج األطيافج  م كل ج أنحاحج اةِّاةم  نل تمونف  ا أ اهُ  نل تس ِّونف تجي جياظ   أيُّها اةس 
يسيد كأنَّه ا يشهدان وي  ّليوغج   صديق األصدقاح "اة يفونو" اة يك حبيب  وس   وخيفه يش ُخ ت ثاالن ةأد ج

 أحفانج تيجا ش اة   سا حج اةخيون؟! 
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وظج واة كان  وخم ْظ  د ويقم ن ِّتان  ن ُِّأ  مح   ا  تِّشف تس م  د ونجج اةتَّواصلج  مف حفاومج أصاةأج اةصَّ
نيا  تتهاوى  م وانّ اةمَّا ديد   م  ْت وي  وتهج اةدُّ ل حضا م انبيجف ون ُِّأ تساؤل  وي  خيخالظج أتقحأج أوَّ

  وتتاةفت اةتَّساؤالظ  م أو اقج اةجماحج اةغائمم وصوظ  سهولج ّليت نهمفد ّليد أنيااج  جانيد وحيتان نذا اةزَّ ان
حبيب  وس  ي سُح األس  اة مسوم وي  إفيمج اةحزنج اة تفاقمج وي   سا اظج غمبتم وغمبأج  الييد األحب أ  

نثأ  م س اح   د ركاح. آه  يا ركاح وأةف آه  يا س اح!   وحج اةالَّ  اةتَّائهيد  م انشطا اظج  سا اظج غمبأج اةمُّ
حي قف اةفق اُن واةيا    قطيأا   د أصاةته اةغقائي أ اةبديِّأ وكأن ه  م نزنأ نا ئأ  م حدائق راّلل اة ِّيَّأأ  م إ وخج  
اةسَّ اح  نل كانت اة وسيأ  حزفقأ ةج ا آةفْت اةيه األ و  أم أنَّها كانت تِّكس انتشا ج إماسأ اةطُّغيان  طغيان  

صباحاظ  ت وُج ّلمنيدج اةقَّواقيسج  م ّلداياظج نيسان؟! .. است ُِّت  األس  وي   ساحاظج حقيدج اةأيواج اة  
وحم ج اةَّذّ  محج اةمُّ رفمح  و يق اة   وحاني أ اةغقاح واست تِّت ّلمووأج تجي جياظج األناحج واةجو  اة هيبج ةهذا اةصَّ

م. غقَّ  حبيب  وس  رطمفأأ   حيَّقف  يه اةقَّو ُس واةيا   كأن ه  م  واسمج اةحصانج األخيمم يأطُف اةغاللف اةو يم 
  .   قِّشأ  ةيأيبج كأن ُه إهأُأ نيزك   قدةق   د رس أج اةسَّ احج

انتِّْشُت  محا  وأسدْةُت ستائّم  وفوا  ستائّم نائ ا   قسدةأ وتانز  ةيمقص وقد ا يحيد األوان  وحانف األوان  
قْصُت رطمفأأ   محي أ راذخأ  حفاظا    قهْضُت أ قُص رفمح  كبيم   وسيأ   اقيأ وغقاح أصيل يقُِّش اةأيب    

وي   إاقتم  م ت وحاتم اةم قصي أ اة ِّهونم   قْصُت رانتِّاش  وي  ايأاعج  وسيأ  وأغان   بيَّيأ راةفمحج  
 و قسارأ  ثلف  ياهج نتيأ  م أوجج وقاقها  مف إهومج اةغيومج! 

مفاني أ   ؤك جدا  ةيِّاةم أت م أنَّقا أحفان أوة  أ ق  اةحضا اظ  وو  أ    يغق م حبيب  وس  وي  ايأاع األةحان اةس ج
مفانم )اةبيت كاْز(  نِّز ها ونغق جم وي  ايأاعج أةحانجها ر ها اظ   ائأأ  نذه اة وسيأ     وسيأ   ا  أ مام اةس 

مفان وي   دى   المج وأصاةأج اّلداعج اةس ج  األز ان!  اة قبِّثأ  د رخو ج األنيمم اة أ َّطأ رأتقحأج اة حبَّأج وأزانيمج اةسَّ
اة وسيأ  حاةأ اّلداوي أ  مفدم  د نووها  اقتبسها ا نساُن  د توانح  وحه وقد ا خفقف قيُبُه ةزقزقأج اةِّصا يمج 
واةبالّللج وحفيفج األإجا ج ونبواج اةم جفحج  وندنداظج اة طم. اة وسيأ   قبِّها خفأان اةأيب ونو يمقُص وي  

دي أ  قُذ أن أإمقفتج اةشَّ ُس أإَِّّتها اة فِّ أ راةد جفحج واةِّطاحج وي  ايأاعج  وتاظج اةبحمج ونم تِّزُف أغقيأ أّل
تج اةاائقاُظ  قصأف اةفمحج ونم تِّانُق   ظج اةطَّبيُِّأ أوة   زا يمنا وي  ايأاعج اة وجج  مقصف وتقأج اة ياهج   أنشدف

ُب ّلتحييأاظج اةقَّوا سج واةط يو ج اة هاتم  م نحوف حبَّاظج اةحقطأ واةامومج اة ِّم إأ  خيوطف اةشَّ سج ونسائمج اةبحمج  تمح ج
اُظ اة طمج تتهاطُل  وقف حقيدج اةغاراظج ةتسأم ةفهففف اةط يو ج اة  إهومج اةتَّغمفدج    م أكتافج اةجبالج  حيُث زخَّ

وحج غم جنّ وي  ايأاعج نفهفاظج   ؟ غم جنّ يا طيو ف اةمُّ . نل ةيطيو ج إهوُم االنتشاحج  م أ ق  تجي جياظج اةغقاحج اةثَّيجج
قاّللج واة وجج ونسيمج   وحج اة  ز قأج اةسَّ احج  غق جم يا صديقف اةبحمج واةسَّ غق جم يا حبيب  وس  وي  ايأاعج ّلهجأج اةمُّ

باح!   اةصَّ
باا  اة   با واةشَّ وح اة   ما ئ اةص ج يصدُح حبيب  وس  ألسما ج اةيَّيلج  صوظ   قبِّث   د تواإيح حقيدج اةمُّ

 اظج  أ قُص  محا  وأنا أس ُم ونجف اةط ماج األصيلج اة قبِّثج  د حقجممج حبيب  وس   قالعج حضا مج اةحضا 
ونو يسيطُد  وقف أحالمج غمبأج ا نسانج  مف أخيهج ا نسان. تقساُا األغانم اة  إواطئج اةأيبج كأن ها ّليسم   
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وحج  يزناُن  ِّب ق  ّلبخو ج صباحاظج اةِّيدج. ص ت  يهفو ةج وحج األزانيم. تحي جُق  ماإاظ اة وقج حولف ضياحج اةضَّ شَّ
حا ى  يتهاطُل  ثلف خصوبأج أ ض   م  حبيب  وس  تاةُّأا   كأن ُه استجارأ  مح  ةقداحج غي أ   اطمم  ةِّطشج اةصَّ
. غق جم يا صديقف اةي امج وي  ايأاعج اةتَّ ق م  كم  جدف اةبوحج حت  تبْموف فْت أزانيُم اةأيبج  طْمُظ  محا    أوجج اةِّطاحج
. يغ ُم صوُظ اةفقَّان حبيب  وس   محا   م أتواح  وأنا  أ  ط  رأةحان   تألةئأ  ّلبماوم  تطايمم  د خدونج اةسَّ احج
اة كان  تقساُا أغانيه  ثلف نضا مج اة احج  كأن ُه أ واج  تد  جأأ كأحالمج إوقج اةِّاإأيد اة   ووأج اةغقاحج  تمقُص 

حأ رأتقحأج طيو   تحي جُق ّليدف أإجا ج اةجق أج  إوقا  اة  وقاقج  قيوُا اة ست ِّيد اة  أغانيهج  ثلف أز  انيم  وإ 
 نالالظج اةقُّجومج اةغا يأ ّليد أحضانج اةسَّ اح.  

وحج وي  ونجج ا نشانج  حضا مج إِّب   قبِّث     جأم  أ انم  م ةب ج اةحضا مج  حضا مج اةغقاحج  حضا مج تجي جياظج اةمُّ
يدج  حض ا مج رشم  ح يوا اةحمف اة   ما ئج اةاونج  حضا م   متازم  وي  نبتأج اةخيونج  حضا مج   د ُ قفْي فاظج اةط ج

األساطيمج و ا قبلف األساطيمج و ا رِّدنا  حضا مج حبَّاظج اةحقطأج اة تم نبتفْت وي  ضفافج وانّ اةم ا ديدج  ّليدف  
 . أيد أنتف يا تيجا ش ةتمى وذوبأف األغانم  تخومج تقائدج اةِّ مج  اة ِّيَّأأ  م نفحج اةشَّ سج ونِّ أج اةسَّ احج

تِّانُق ط وحف اةِّ مج  و مجنفا اةت ائجهج خيفف انشماخج  ذاقج اةأومج  قوم  وي  قااج قوسيدج  د نيمانج اةأمنج  يت اوُج  
الم.  قمُنقا  وقف قمونج اةتَّقانيدج  قمونج اةخما اظج  خما اظج اةاالمج  خما اظج اةسَّ

ْت نقاكف   وسيأ   د وف فعج اةسَّ  فدج  فسف  احج   وسيأ   قبِّثأ  د  متفِّاظ ق م تبل تونّ  حيُث سفيقُأ اةسُّ
 وقف ق  أج آ ا اظ  تقتاُم وونمف أغصانج اةزَّفتونج  يتأنَُّب حبيب  وس   م ةييأ  حا يأ  راةحقيدج أن يقثمف أغصانف  

مفا المج  محا    قصف قيبم طمبا  وأنا أس ُم  يكف األغقيأ اةس ج الم واةوئام ّليد  اةسَّ نيأ يفتتُح تأة أه اةغقائم راةسَّ
قا اة ضم تأ رأتقحأج اةي امج   األحب أ. يقثُم وييقا سال ا   د ّلوحج أغانم اةِّشقج اةجا حج  وقف قبَّأج األحالمج  أحال ج

وح  قُذ أ د  رِّيد   كيفف  ات  قا أن نستقهضف قالعف  اةِّاّلمم  م وت أج اةيَّيلج  ةييجقا اة فتوح وي   دا ج اإتِّاالظج اةمُّ
ئذم  م ّلواطدج اةذَّاكمم اةبِّيدم  ذاكمم  كتا أ ّلقداومج اة طمج ووناوأج اةحقطأ  كيفف  اتقا أن ني يمف   وسيأانا اةال 
ؤانف اة تقا مف ّليدف حبَّاظج اةحقطأ ونم يُه رِّيدا  ود نِّ أج اةخصوبأج.  وسيأ  نا ئأ ّلونجج اةشَّ سج   د ةونج   اةزُّ

وحج   ووأج اةامومج  . نل تقحقم أزانيُم نوَّا ج اةشَّ سج ةونجج تد ُّأاظج اة وسيأ   ألةحانج  قبِّثأ  د ضياحج اةمُّ
؟  وسيأ   ت انيأ  مف نبواج نسيمج نيمفك ونوف يتغق ُج  مف و نم   تفت حأ  وي  ايأاواظج  اة يف حأ رخيوطج اةشَّ سج

حيد  تبدو ةم أغقيأ إاُ ْو فْم كأن ها  قب قاّلل. نل كانف حبيب  وس   نوا جج اةفال  ِّثأ  د تماقصاظج راقاظج اةسَّ
ُد أةحانه نائ ا   م ّلماّ  سهولج اةأ حج  أم أن ُه كانف  تِّم جإا  ّليد وقاقيدج اةاموم  راحثا  ود أنايدو    ونو ييح 
قا  د نوائم   اةغائص  م  تاناظج اةبحثج ود تيجا ش  واّلما  اةبماّ  رحثا  ود نغ أج اةخالصج  خالصج

يأأ  إائخأ ّليد تال يف أز قأ  د غبا ؟ اة   ت  سيتفاقُم  وقف تفونقا نذا اةغبا   اة   ت  سقالُّ نجتمُّ   غ
مفان غق م  غق جم وي  ايأاعج اةحصانج   انزالقاظج نوائمج اةِّبو ج  رِّيديد ود نغ أج اةخالص؟ غق جم يا  ق ان اةس ج

شقج  م ةييأ  ق ماح  غق جم وي  ايأاعج  هونج اةط فوةأج وانفتاحج  وي  ايأاعج زغا فد األ َّهاظج  وي  ايأاعج ونجج اةِّ
. أ واحقا وطش  اة  أغان  تس و واةيا   ثلف تألةؤاظج  ّلماومج اةحقيد   هون   بمو أ  ّلقاهأج اةباّلونج وأ فجج اةق جِّقاعج

بأ  ّلوةمج االإتِّالج   اةقُّجومج  تقضُح أصاةأ   ثلف نضوحج  ووأج اةامومج  كموم   ِّيَّأأ   م رحبوحأج ذاكمم     خض 
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اإتِّالج ونجج األغانم يقساُا ةحقا  نا ئا  ّلتساؤالظ   منفأ تأوُننا اة  اةأول ركل ج  ا ةديقا  د ُو ق  وُبِّْد   
 حضاّ   اة  أيد نسيُم  وأيدف سيقتهم ّلقا اة سيُم؟! 

مفانج   وقف  ما ئج غمبأج اةحضا اظج  ي وحج  يقثُم  يغم جُن اةفقَّاُن اة يُك   يُك اةس ج قساُا اةفمُح وي   دى إواطئج اةمُّ
. تأفُز اة  ت وحاظج حبيب  وس  حدائُق راّلل اة ِّيَّأأ  م صد ج  أنازفجف اةط يو ج اة هاتمم  وقف  وتاظج اةبحمج

باح!    اةسَّ احج   يحي جُق رأةحانجهج اةبديِّأج واةيا   ِّانأا  ركل ج أةفق  نج أف اةصَّ
 

 ى صياغة أول 2017ستوكهولم: 
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ورّية لينا هويان الحسن وائيِّة السُّ  الرِّ
 سنبلة بدوّية شامخة على جبينِّ الّزمن

  
 لينا هويان الحسن

8 
 

وائي أ اةُسو ف أ ةيقا نوفان اةحسد كاتبأ زاخمم ّلتجمبأ ّلدوف أ و يأأ  تفتخم ّلبدوف تها و ِّتز م ّلهذا  االنت اح  اةم ج
مم وي  اختفائه  م  مو ج اةز  د  ةهذا تمفد اوانته وبم ذاكمتها اة قأوإأ ّلهذا ا  ث اةفمفد   اةبدّو  و تحس ج

وائم ومبون  حب أ وانت اح!   ةتخي جده وبم اّلداوها اةم 
وائي أ  كانت  ِّيقا   ال يقضب   واح  أ َّمْظ طفوةتها اةَّتم واإتها  م اةبانيأ تأ يما  كبيما  وي  تجمبتها اةم 

وطشها ةهذه اةفضاحاظ اةمَّحبأ   استيه فْت  د نذه اةِّواةم آ اقا  سمني أ  مفدم وساحمم  وأّلدوفْت  واياظ 
ق  تفتأُم اةيها اة كتبأ اةِّمبي أ!     دنشأ  م ّلقائها اةخالَّ

و ف أ  د  ضاحاظ حم ها وسمننا   اتب حا أ اةسُّ ت  واياتها ّلهدوح   و َّأت ن اساتها اةفيسفيأ وو يها  م اةص 
مق  وقد ا تدَّ  و ف أ  م ننيا اةشَّ ل  وائي أ كتبفْت ود وواةم اةبانيأ اةسُّ و يق. وتِّتبم ةيقا نوفان اةحسد  أوَّ

  ضاح سمننا اة  ّلوانّ وصحا ى األ نن واةِّماق ونْجد وغيمنا  د اةبوانّ.                                
وائي أ رسم  حا ى. ّلقاح   ت اسك  وةغأ   قِّشأ  م تت ي ز أو اةها اةم ج ن  ّلهيج  ِّبَّق رحبق اةبوانّ و حاا اةص 

وائي أ ّليد أتقحتها تجمبأ  سيحأ ود   وائم. تح ُل اةم  طماوتجها و مانتجها.  تأة أأ  م ّلقاحج تد  أاظ خياةها اةم ج
  و تِّانأأ  م نسيم   وواةم  ضاحاظ سمننا  كأن  ةغتها  قبِّثأ  د نالالظ  وح اةطَّبيِّأ  م ةييأ  ق ماح

حا ى  م أوجج االنبها . سمن    ِّبَّق رشهأاظج اةحقيد  كأن ه   وسد وآ اق اةص  صباحم ونو يقاغم حبق اةسَّ
وائي أ   وح. نل تستيهُم اةم  ماا. تتد  ق ةغتها  د أو اقج غمبأج اةمُّ م و تاناظ اةسَّ نف يال ُس كهوف اةجان واة فمف
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 أحال جها اة ِّشوإبأ رسحمج ةيال   تألةئأ راةق جومج  أم أن ها تقبِّث  د  وواة ها  د واحاظ اةبوانّ  م غ ممج 
 اإماقاظج حقيدج اةطُّفوةأ ونم  م أوجج توقها اة   داوبأج ضياحج اةأ م؟!   

يأ راألسما ج واةغمائبي أ  أا نأ  ر ا   وائي أ ةغأ   تيقأ   كث فأ رسحمج اةبانيأ ووماقتها وتالوفقها اة خض  ت تيُك اةم 
سائد  م وواةم اةحضم. تقسُج  تونف سمننا رشاومف أ إفيفأ  وبم حوا   سيس  ّليد إخصيَّاظ  واياتها   نو

اة تشِّ بأ اة  تفاصيل سحمف أ ال تخطم وي  رال   مك زم   م سياق سمننا وي  أقوال اة ستشمقيد  تأكيدا  
ه اةِّواةم اةم حبأ اة تم ّلدأظ تتآكل وتض م   قها وي  نقَّأ  ا نم ذانبأ اةيه  م تأ فخ اةبانيأ  وكأن ها تو  ق نذ 

إيئا   شيئا   و م سياقج احتضان نذه اةح ي يَّاظ اة ستمخيأ  م  واّلم اةذ اكمم  تفانيا   د ووا ل اةتَّيف  
وائم كم تحا ظف وي  نذه اة ساحاظ اةخصبأ  د اةذ اكمم ا نفِّاةي أ  واةق سيان   يم تجد أتدى  د اةق ص اةم 

دنا وبم تجي ياظ إهومج ا ّلداع.  اةح ي ي أ  وتج  س 
ماا  من  م  ضاحاظ أو اةها وفتفم ع اة   تاناظ   فتوحأ وي  آ اق  ت انيأ  م أةقج اةسَّ يتداخل اةسَّ
و قِّمتاته  ّليغأ   حبوكأ  ر ها م  واةيأ. استطاوت أْن ت سكف رخيوطج سمننا ّلدناح أنل اةبانيأ اة ذيد ال  

ما ماا يتيهون حت   وبم  يا م اةسَّ حمف أ اةج ييأ   أصبح اةسَّ ا  ألن هم وي  ح ي ي أ  ائأأ  م نذه اةِّواةم اةس ج
أةيفا  واةت جيه أنيسا  ةهم  غم غمائبي ته اة فتوحأ وي   ضاح اةيَّيل  حتَّ  اةيَّيل أصبحف  أةو ا  ةدى أنل اةبوانّ 

وائي أ   هم قان م أن تأمأ  ِّاةم اةق جوم ك ا يأمأ اةحضم   ِّاةم اة دائد  وكل  نذا اةِّبو   م أو اق  وةدى اةم ج
مف ةقا  واياظ تييق ر أام  ِّاةم ت ال اةبانيأ اةبديم!  وائي أ أْن تأدَّ حا ى ساود اةم ج  اةيَّيل واةصَّ

بأ   ها وي  وتيمم  واحدم  ّلل نقاك اةاثيم  د اةخيوط اة تشاركأ واة تداخيأ رطمفأأ   تشِّ ج وائي أ نصَّ ال تقسج اةم ج
من وانتأاال   د  شهد  اة  آخم و د حدث  اة  آخم نون  ْبط  سببم  باإم   وأحيانا  نمى  نقاك قفْطِّا   م اةسَّ

ا نم تجِّل اةأا ئ ال يشِّم ّلهذا اةأفز اةفق جم  م وواةم سمننا   وائي أ اةسَّ  م تسيسل األحداث  ةاد  ها م اةم 
منّ اة تيد  وكأن قا ازاح تد  ِّم  وبم  تون   د خالل  إاقأ حوا نا وبقهائها اةسَّ  ُّأاظ   ا يأ ةتون جاظ اةش 

وائم  ةاق ها تِّمُف كيفف تي يُم خيوطها اة تفم جوأ رطمفأأ  سيسأ  وتِّطم ةيقص تجي جياظ راذخأ  م   ها اةم ج نص 
ِّم  م سياق سمننا اةِّاج  رحوا   حبوك ّليغأ   تفمُّواظ األحداث  تانحأ   م رِّض األحيان نحو إواطئ اةش ج

. و فمناظ وأس اح و   أحداث وتأ فخ ّلدّو صحماّو
وائم  د خالل تجسيدنا وواةم   من اةم ج وائي أ تجمبأ  ناتِّأ وو يأأ تِّكُس  ضاحاظ تديدم  م اةسَّ قد  ت اةم ج
حماح   قأ واة وضووي أ  نمانا تحُبُك أحدا ها ود اةصَّ اةبدو رطمفأأ طازتأ وغيم  ِّهونم  د قبل ّلهذه اةد ج

م اةبدو ركل ج تفاصييه وخصوصيَّاته  ونجحت  م  غا مم اةِّبو   م خصوصيَّاظ واةفيا م واةبوانّ واةيَّيل وواة
د نذه اةِّواةم اةغا ضأ اة تم ي تاز ّلها اةبدو  وقد  أظ أنَّ  ا نو سائد  م  نذه اةِّواةم   غبأ   قها أن تجس ج

و ف أ و  ُم وبم اةد ا ا اةسُّ اةِّمبي أ رطمفأأ  سطحي أ ونزفيأ   وواةم اةبدو  يه اتحاف أكثم  د  م م    م م  تماه ُيأدَّ
ال يِّدو أن يكون ساخما  رِّض األحيان  وسطحيَّا   م أكثم األحيان  وتمى أن أكثم اة شتغييد راةدا  ا 
اة تِّي جأأ راةبدو ييخ صون نذا اةِّاةم اةمَّحب راةج ال واةخيل رطمفأأ  ساذتأ وفأد ج ون اةبدّو وي  أن ه يم ض 

أ وسطحي أ ال تمق  نهائي ا  أن ت ث جلف اةبدو رأرِّاننم   اةغمفب اةَّذّ يتزوَّج  د اّلقأ و  جه وفبقون صماواظ نش 
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وواناتهم و حارأ  ِّاة هم اةَّتم ال يِّم ها اال  اةبدّو األصيل   جاحظ ةيقا نوفان اةحسد  نذه اةبدوف أ اةج ييأ   
ق أن تأول ال  ألن ها تمى أنَّ اةبدو  أو ق ركثيم    ا يادُّ نؤالح اةَّذيد   م سمننا و م ت ال  امنا اةخالَّ

د نذه اةِّواةم ك ا كانْت وك ا آةفْت اةيها وقائم اةحيام   كتبوا ود اةبدو رسطحي أ   جوتأ  ةهذا أ انظ أْن تجس ج
قبل أن يتآكل وفتِّم ض نذا اةِّاةم اةح يم اة  اةق سيان   ا ةم يتم تجسيد وواة ه وبم نصوص سمني أ و وائي أ  

ْظ أن اة ستشمق اةغمبم واةغمبيون اةَّذيد قد  وا ن اساظ ود اةبدو  ون اساظ و يأأ  دف و وضووي أ  وقد وتف
كانوا  قصفيد أكثم   َّا قدَّ ه اةِّما أنفسهم ود اةبدو  ونذا اْن نلَّ وي  إمح ان  ا يدلُّ وي  أنَّ اةِّما ال  

م أيضا   وال حتَّ  وي  صِّيد يِّم ون قي أ تما هم و أا تهم وحضا تهم سواح وي  صِّيد واةم اةبدو أو ا ةحفضف
 اةث أا أ وا ّلداع.  

ا م   تسمن أس اح إخوص  واياتها واةخيول واةجج ال  وائي أ ّلذاكمتها اة ِّتَّأأ راةذ نب اةصَّ أننشتقم اةم ج
ف أ واألنيي أ وأنواع األكل واةحبوا واألنوفأ وأس اح اةِّشائم   واألوشاا واةط يو  واةحشماظ واةحيواناظ اةبم 

نأ وي   و  اة قاطق و فمناظ ةهجأ اةبانيأ وتفمُّواظ وتفاصيل نقيأأ كأن ها  صو  م وي  إم فط  يديو أو  دوَّ
ْم م وتستِّمضه ركل ج نذه اة صطيحاظ واة فمناظ واةِّواةم اةبدوف أ ّلدق أ  تقانيأ  وكل   كتاا وتقأيه رشكل  حف

وائي أ تؤ إف واةم اةبدو وبم  وا ياتها اة تم تمق  اة  أن تاون  متِّا  نا  ا  ة ِّم أ نذا يأوننا اة  أنَّ اةم ج
واةم اةبدو ة ا  يه  د اإتغال  م تفاصيل ال ي كد اةمُّكون اةيها  اال   فد كان وي  ن تأ واةيأ  د اة ِّم أ 
ن  وائي أ ويد اةبدّو اةحمفصأ وي  نذا اةج ال اة هد  اةبدوف أ ركل ج ح ي ي أ وإغف وانت ام. ةهذا تبدو ةم اةم ج
ظ اةاثيمفد ةاق هم ةم يأفوا وقفتها  م   راةق سيان واةت الإم   تأطم اةطَّمفق ود نذه اة خاوف اةَّتم  ب  ا  اونف

حا ى!   تجسيد نذا اةبهاح وي  تدا  اةز  د وبم نصوص  وائي أ  اسخأ  سوخ اةصَّ
من اة ستوح   د سمااج اةبانيأ اة فتوح وي  أحداقج   اةاون  ي قحها تد ُّأاظ  سمني أ تتأة ق اةااتبأ  م حفاومج اةسَّ

 نيفأ وتا حأ نحو أ خبيالظ اةخيال  كأن ها  م  حيأ حي ي أ  م  حاا ذاكمم  ِّت أأ رأسما  اةبوانّ اةَّتم 
ْظ  تاناتها واكتشفت  غاةيأها اة زنانأ رغمائب اةطَّبيِّأ ركائقاتها وص ت ةييها و ووأ اةسَّ اح اة قأوإأ  وبمف

 ةأ م  م اةيَّياةم اةأ ماح  حيث تقساا  فشتها وي  وقاقج نفحج اةحمف. ّلبس اظ اةق جوم وسطوع ا
وائي أ خيوط سمننا  د  ؤفأ انفماتي أ ةواقم اةحال اةَّذّ حلَّ رشخصيَّاظ  واياتها. وتتوغَّل و يأا   م   تيتأُط اةم ج
حا ى. كم  د اةت جيه تهقا ونحد  انزاُل وطش    من  تقاتم نجوم اةيَّيل وبم خياةها  م أو اقج اةصَّ حيوف أ اةسَّ

هما تالةقا  ق ا  وفقاّليِّقا وطش  ةي اح اةزُّالل! يقاّليُِّقا تف ْت  د  ة ِّم أ  ا ُيحاُك خيف اةت جالل اةبِّيدم؟! ت
وةجان  اة   تَّ  سقبأ   قزةأيد  م أو اق اةم  ان  ة اذا ال نمسُم  محا   وقف خدون  نولج تفاقمج تصدُّواظ اةصَّ

يم اةم فح  اةغدج اآلتم؟  د يستطيم أن يقتشيقا  د  غب أ االنشطا    د يستطيم أن يخف جف  د إفيم ند 
؟  د يستطيم   حا ى؟  د يستطيم أن يي يمف أحزان اة دائد اةغائمم  م إفيمج االنهيا ج اة هتاتأ  وق خدونج اةصَّ

وحج   د يمى كل  نذا االنجما  نحوف أخانيدج اةجحيم؟    أْن يمسمف رس أف األطفالج  وقف سهولج اةمُّ
ّلوحج اةأصيدم  اإماقُأ حقيد  اة  أو اقج اةبوانّ  تد  أاظ   قا أ  وائي أ  سمبيأ راّلتهاالظج إهومج اةحمفج ونفهفاظج 

اظج اة طمج اةقَّاوم   إاقُأ حوا   ي ا ُل ت وحف غزاةأ  تساّلُق    قبِّثأ  د  حيقج اةياس يد  تأقي اظ   قسارأ  مف زخ 
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حا ى إوقا  اة   آقم اةق متسج اةبم ّ. ّلقاح   ق   م  حبوك ّلتد ُّأاظ  نبواف اةم جفحج   واياظ   حبوكأ رأسما ج اةص 
منّ اةبديم  ةهذا توةُد  وائي أ كانت  م حاالظ  اّلتهاةي أ غا مم أ قاح كتارأ ونجها اةسَّ وقفزاظ  إفيفأ  كأن  اةم ج
الظج أ ماح   قدةأأ  د اإماقاظج اةق يازكج  م ةييأ   جدوةأ  رحقيدج  أو اةها وبم خياةها اةجا ح   تد  جأأ   ثلف إالَّ

شأ  م آ اقج تطيُِّّاظج اةحيمج اةأانم.  اةاي أ اة  أو اقج    اةبوانّ اة ِّشَّ
منّ  كأن ها  . تتأةَُّق وبم تجي ياظج ّلوحها اةسَّ ةيقا نوفان اةحسد  وائيأ  ت ي زم و منفأ  م سبكج إهأأج اةحمفج

ؤال. قمأُظ رانشماح  كبيم  ها  قصيدم   تهاطيأ  د أإه   ذاقج اةخيال. حم ها  ِّت جق رأ خبيالظ حبو  اةسُّ ّلوحف
حا ى   ها ونم سا حأ  م أو اقج اةصَّ ش اة   مارم طفوةأ  سمبيأ ّلتألةؤاظج نجومج اةيَّيلج  تقسُج نصَّ اة تِّط ج

 واةبوانّ وبم ذاكمم  حفو أ راةخبز اة أ  م  رحثا  ود خالخيلف أم   ضاوفْت  م خضم ج إماناظج االإتِّال!
ض واةدَّنشأ  تِّيقا  م توق  إديد اة  قماحم  ضاحاظ نذا اةِّاةم اةِّاج  راةبهاح واةج ال واةغمارأ واةغ و 

وائي أ اة بدوأ ةيقا نوفان اةحسد   تهقا رفمح  و يق  م وواة ها اة زنانأ ّلتفاصيل ح ي أ و تاناظ  سمني اظ اةم ج
نا  ها وسمنج سمني أ إي أأ  قبِّثأ  د ةب ج اةحيام. أقمأ  ضاحاتها ر تِّأ  غا مم وإهي أ  فتوحأ وي  إهأاظ ّلوحج
ل  اة   فقج األو  حا ى واةبوانّ اةفسيحأ  اة  أن أوصيتقم اة  ونجج اةش  اةح يم  ةيوةوجج و يأا   م أسما ج اةصَّ
و ف أ  كم تصبح يو ا   ا  ايأ    ةحاأج اإماقأج اةشَّ س  انَّها ةحاأ اةوالنم  ةحاأ استأبال األ ض ةريبانيأ اةسُّ

ْظ وييه    م صباح   بيَّل  راةقَّدى! خف اقأ ألصاةأج اةط يدج اة ذّ ُوةجدف
ْظ سقبيأ إا خأ وي    تموموفْت ةيقا وي  أ ض   با كأ   ِّشوإبأ راةخيمج اةو يمج واةِّطاحج اةغزفمج اة  أْن غدف
قيد وذكمفاظ  جبوةأ  مف قهأهاظج  تبيدج اةز  د. تتهاطُل أةأا   وقف تاللج اةأصيدم  وتي يُم أحزان اةفصول واةس ج

ِّمنا وبحثها اة تواصل  اةق جوم  م اةيَّياةم   اةأ ماح وي   دى سكونج اةيَّيل  كم تغدقف وييقا تجي جياظ سمنيَّاتها وإج
ود تا فخ  طوفل  قبِّث  د تألةؤاظج اةق جومج وبم ايأاعج ن ه اظج اةي يل  تجسيدا   قها ةح ي ي اظج اةبانيأ  

ماا" اةفسيح اةَّذّ قاننا وفأوننا وسيأوننا  وأصاةأج األ ضج اةخي جمم اة تم نبتفْت وييها  وغوصا   م أو اقج "اةسَّ 
حا ى وبم  حالظ  سخي أ   وائي أ اةبديِّأ اة  أو اق أسما ج اةبوانّ واةصَّ ماا"  د خاللج سمنج نذه اةم ج نذا "اةسَّ
ْت أ ا قا كل  اةط مق واةدُّ وا اة ستِّصيأ ود اةِّبو   و قحتقا  فاتيح    حبوكأ ّلتجي جياظ   دنشأ اة  أْن  تحف

حا ى  اة  أْن اةو  ةوج اة  أو اقج اةط السم واألةغاز واألسما  واةم  وز اة تم ال تخطم وي  رال  م ننيا اةصَّ
باح اة  ومفد األنداف اة تم  س تها ّلمحيقج حبمنا اة ستأطم   أوصيفْتقا رطمفأأ  إفيفأ وي  ضوح ُنجي اظ اةصَّ

و ف أ وي  ايأاعج وقاق   فتوح  وي    د أ فجج اةياس يد  اة قبِّث  د ّلوَّاراظ ن شق اة  أقص  اة بوانّ اةسُّ
ل!  يدج األوَّ وح اة  اةط ج   دى  ساحاظ حقيد ّلوح اةمُّ
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عرِّ   الّشاعر جميل داري كائن مضّمخ بأريجِّ الشِّّ

  
 جميل داري 

9 
 

اوم اة تأة ق ت يل ناّ   يكتُب إِّما   قسارا   ثلف قطماظ اةقَّدى  كأن ه  م حاةأ أو  حيأ حي ي أ اّلتهاةي أ   اةش 
 تد  أأ  م انبِّاثج حم جهج  حت   وةو كتبف رضم سطو . تقبُم اةأصيدم  د خياةه وةواوجه وأ ماحه وأحزانه  

امف ّلم  تها واتخذنا صديأأ  ح ي أ  ةه  وتصاةحف  م  وذاكمته اة ِّم إأ  م إهأاظج اةحيام  ألن ه صانقف اةحي 
ذاته   م اةطَّبيِّأ   م اةحيام. ةهذا ني ُس حم ه  تِّانأا   مف ّلهاحج اةحيامج نونف أي أج  توش   هو يقاغم  ا يكتُب 

 وقه ّلمإاقأ  ّلديِّأ  وح ي ي أ نا ئأ. 
وقد ا أقمُأ إِّمه  أتي َُّس تونُّجاظ  ق ي أ  نيفأ  وق وتقأج اةحمفج   وقف خصوبأج اةخيالج   هو را ع   م  داوبأج  
ّلوحج اةحمفج  ثلف ناسك   تِّانق   مف ندنداظج اةحمفج وحبو ج اةاي أج و ذاقج انبِّاثج  ضاحاظج اةي غأج   هو كائد  

ِّمج  ّلونجج اةاي أ  رأةقج  ِّمف أ  م  جبول ّلمحيقج اةش ج و مج وأإه   ا  م ّليانج اةاالم. يأطُف أزانيمه اةش ج  اةص 
صباح  راكم أو  م قيظج اةا هيمم  وقد ا يأخذ قييوةأ  تحتف ظاللج األإجا ج أو ونو يسمُح  م أو اقج اةبماّ    

فقج  يحي ُق واةيا  وبم حم ه  م كل ج األز قأ وا أل كقأ كأن ه  جذ    رحثا  ود ُصو   إِّمف أ  بيَّيأ ّلو يضج اةشَّ
 م ذاكمم  تفم وأ اة  ذاكمم اة كان واةز  ان  وذاكمته  ِّت أأ ّلهالالظج انبِّاثج اةحيم  كأن ه صديق اةاائقاظ  

ف أ واألنيي أ  ِّا .    اةبم 
اوم إفا ي أ را وأ  م  قاتامج اةذ اظج  وتمت أ اإماقأج إهأاظج األحالمج  وفمى ذاته  تقا مم  م   ي تيُك اةش 

 اةحيامج   يمسُم تجي جياظ حم ه رطمفأأ  إاومف أ  را وأ وبمنا أ  واةيأ  يهدنُد حمُ ه إهيقف اةحيامج وكأن ه  اخضما ج 
  .  يخاطُب اةحيامف حم ا  حم ا   كي أ  كي أ    تقبُِّث اةأصيدم  د أو اقجهج اة  ناصيأج اةو قج وبهاحج اةقُّو ج
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اوم اة بدع ت يل ناّ   إاوم   قدَّى  رأإه  خصوباظ اةاي أ اة  ماحأ اة قبيجأ  د  حااج نبضج اةش 
ِّمج   ِّمج  وحفاومج اةش  ِّمج  وتونمج اةش  باح  ةهذا أ اُه يغوُص و يأا   م  انيأج اةش  ا م صفاحف اةص  ا ّلداع اةص 

اةياظج وسأسأاظج اةِّص ِّم. يبدو أن واةدته ق  طتُه راخضما ج اةدَّ ا يمج  ألن ه كائد  ض  خ و جبول  رأ فجج اةش 
وحفيفج األإجا ج  قذ أن  أى اةق و ف  م خيماظج وا ونم اة ِّطاحم  وظل   أ َّطا  ّلهذه اةحفاواظ أيق ا حلَّ 

 وأيق ا انته  ره اة طاف. 
انأأ  وكل  اوم ّليغأ   طواوأ طمف أ  تا حأ  م تجي ياتها  وغقي أ  م صو جنا اةفق ي أ و ضاحاتها اةشَّ يت ي ز اةش 

ِّمج واألناج نذه ا  كانياظ نات  اوم  د خاللج قماحته اةِّ يأأ ةِّيونج اةش  أ ود خبمم  طوفيأ  اكتسبها اةش 
مقم واةغمبم  وغوصه  م  قِّمتاظج اةيُّغأج وبوحج اةحمفج  اة  أن غدا إاوما  تا حا  و ت ي زا   م ةغتجهج   اةشَّ

ا يأ صفاحف اة احج اةزُّالل!   قأ  اةص  ِّمف أ واألنّلي أ اةخال   اةش 
 

 2019.  7. 16م: ستوكهول
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 حياة قالوش شاعرة متوهَّجة بألقِّ الزَّنبقِّ والّنعناعِّ البّري 

  
 حياة قالوش

10 
 

تاتُب اةأصيدمف ك ا تتهاطُل زخ اظ اة طُم  وقف  ما ئج اةحقيدج  حا يأ   وقف أتقحتجها  ذاقف حبو  اةأصيدم كم  
أزانيمج اةبساتيدج    سكأ  ّلتجي جياظج انبِّاثج حم ها  د ظاللج األحالمج اةقَّدي أ   تقثمنا أةأا  إهيَّا   وقف اخضما ج 

كأن ها وي  ات صال  ح ي م  مف ُ هجأج اةحمفج ونو  م أصف  اإماقاته. يقساُا حمُ ها  وقف خفأأج اةأيبج  ثلف  
باحج   ثلف  محج األطفالج ونم ييِّبونف  وقف  موجج اةحيامج  يقثالُ   حمُ ها  ثلف ّليسم  إاف   وقف تماحج  نسائمج اةصَّ

. حيام قاةوش حمف   تد  جق   د حبو ج اةحقطأ  تزنُم  قيد  تضحُك اةأصيدُم  د تونُّجج نالالظج اةخيالج اةس ج
نندناظ حمو ها وي  ايأاعج إهأاظج األ انم  ُتشبه  حيقف اةز نو ج  م أوجج انبِّاثج ّلهائجها  تفمُش حبمف اةأصيدم 

مبأج اةحيام  تغوُص و يأا   م  حااج انبِّاثج اةحيمج وي  ندنداظج انبالج اةفجمج اةوةيدج  ونم  وقف أوتاعج غ
 تقانّ رإيأاع   نيف نديم اةبحا  ةِّل  حم ها ي تزج  م نديمج اةبحا ج  م  واتهأ أوتاعج االناسا !

باح  كي  ا   م فْت أتقحتها إوقا  اة  ا إماقأج اةفمحج  كي  ا  ن مف  منَّم  تماتيلف  تاتُب اةأصيدمف كي  ا نبَّ نسيُم اةصَّ
وقج اة   نيدج أتماسج األنيمم اةأدي أ  ُتشبُه انبِّا اظ اةأصيدم كأن ها غي أ  جق حأ  د أنغامج  زا يمف حيم    اةشف
نا ا   د ضجم نذا اةز  ان. تج ُح نحو غاراظ اةأصائد اةبكم  تأطُف  د   ا  اةغاراظ أإه  نالالظ 

دم  وبم تجي ياظ حم ها ّلوح اةاالم   م  باحج وسطوعج اةبد ج  م اةيَّياةم اةأ ماح   جس ج ك زم  وي  ضياح نج أ اةص 
  ! وحج  ّلهاح اة حب أ رأ ق  ن ئها ةيحيام اة ِّب أأ رأزانيم اةفمح   ستيه أ  ّلوحها  د ت وحاظج يماعج اةمُّ
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بيالظج اةي يل اةحقون   م حاةأج وئام   م حيام قاةوش إ ُِّأ  مح  ساطِّأ  م ننيا اة حب أ  رس أ  وا  أ  وقف أ خ
إ وخج اةأصيدم اة  أن غدظ اةأصيدم صديأأ و منا  وإهيأها اة زنَّم ر ذاقج   ا ج اةجق أ  وكأنَّ اةأصيدم  
اّلقتها اةحاضمم  م أغصانج اةحيام. يتقاغُم حم ها  م رس أج اةشَّ سج ونم تمنو اة  وذوبأج اةبحا . كيفف تمسُم  

نم  م ننيا  حفو أ رأسئيأ طا حأ راألوتاع؟ نل اةأصيدم قان م أن تس و اة  و يض  قاةوش حم ها و 
باح   غم تفاقمج اةجماح نقاك  د كل ج اةجهاظ؟! يبدو أن ها قصيدم  قبيجأ  د وتقأج غي أ  حمف   ُنجي اظ اةصَّ

 اةم بيم.    تقا م  د  آقم نج أ  سمُّ غائم  م توفج اةبحا ج اةهائجأ  إوقا  اة   قاغام أزانيم 

اةياظ اة تدة يأ  د أإه    حيام قاةوش إاومم  تونَّجأ رأةقج اةزَّنبقج واةق ِّقاعج اةبم ّ  تاتُب قصيدتها  د نسغج اةد 
 انبِّا اظج ت وحج اةخيال! ..

  
 2019. 7. 3ستوكهولم: 
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وري إلياس نعمان أعماله بكلِّّ مشاعرِّهِّ   ينحت  الّنَحات السُّ
 ألّنه  يجد  عبر الّنحت ذاته التَّّواقة إلى أقصى مرامي اإلبداع!

  
 إليالس نعمان 

11 
 

اةياس نِّ ان نح اظ سوّ   بدع  م تأقي اته اةفق ي أ اة دنشأ   واةيد يبمون  احدى اة دن اة تاخ أ ةياس يد  
ؤفأ واةخيال   تمنبد ةيقحت واةفد ج وا ّلداع. ي تيُك خياال  تا حا  وأ اا ا  تديدم  م كل ج  ن شق   ق ان و يق اةم 

 طمقته نون استِّ ال أي أ أنواظ  كهمبائي أ   ستوحيا   د  أا ته  و ل  يقحُته ّلبماوأج  ائأأ   مك زا  وي  از ييه و 
انأأ رحم ي أ وإغف  واةيفيد  يقاُم اة  اةق حت كحيم    وإ  ه اةحضاّ  واةت ا فخم أ اا   قحوتاته وتجي ياته اةشَّ

نيا  حيُث يِّ ُل ةساواظ  طوال ونو يست م اة  األوبما ّلمنا أ  واةيأ وصبم     قأطم   فتوح وي   ما ئ اةد 
اةق ايم كأن ه يمفد أن يدخل أنغام اة وسيأ  اة  تأاطيم و قحقياظ  قحوتاته    تأتم ايأاواظ از ييه  وائ أ 

 ألنغام األوبما كأن ه  م  حيأج  مح  ووشق  اّلداوم ال ُيضان . 
ا  وحضو ا   ت ي زا  وتفمُّ  نا   بهما   م تأقي اته اة تم  يقحُت أو اةه ر تِّأ  ال  ثيل ةها  ونذا  ا قانه أن يحأ جقف نجاحف

اّلتامنا خالل  حيته اةبديِّأ  م واةم اةق حت   ستيه ا   د  ضاحاظ  ؤاه وتجا به وخبماته و أا ته اةِّ يأأ  
مقم واةغمبم   هو ي تيُك  أا تفيد  وغيتفيد  م أو اقج اةفد ج وا ّلداع اةم صيد   است دَّ    م اةفد ج وتا فخ اةفد  اةشَّ

جي جياظ  د ن اساته ةتا فخ اةفد ج واطالوه اةِّ يق ةفقون ّلالن اةم ا ديد ووانّ اةق جيل واالغمفق  اةاثيم  د اةتَّ 
ووصم اةق هضأ واةفد ج اةِّاة م   وةدظ  قحوتاته  د  حمج خيال   جق ح  نحوف أ ق   قائم ا ّلداع  كأن ه تاح  

تمب ِّأ وي   ساحاظ أتقحته اة م م أ وي   ةيحيام خصيصا  ةيتمتم نذه اةخصوبأ اةفق ي أ ركل ج تفم واتها اة 
مق ركل ج حضا ته وتما ه و أا ته  مو ا  راةحضا م اةغمبي أ واةِّاة ي أ رآ اقها   م  د ننيا اةشَّ  ما م ط وحاته اة  تد 
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با  رفقون وصم اةق هضأ  و غذ يا  تد  أاته  د  أا ته اةِّ يأأ  م تا فخ اةفد ج وبم كا  أ    اةم حبأ   مك زا  و تشم 
ل  ووةدظ  ا  ره وبِّاة ه وخياةه وآ اق  ؤاه   جاح ا نسان ند ه األوَّ اةِّصو    ستخيصا  ةقفسه أسيوبا  خاص 
قأ كأن ها تقطُق إ وخا  رانما  ة ا يح يه  د آ اق  نيفأ و دنشأ ةيغايأ.    قحوتاته وُنصبه اةابيمم رطمفأأ خال 

د  ووقاق   م ايأاعج  طمقته و نا أج از ييه    يِّ ل رصبم  طوفل واست ما ف أ غا قأ  م اةِّطاح  كأن ه  م حاةأج توحُّ
 ونو يس ُم اة   وسيأ  األوبما رشغف  كبيم.  

يْت  م  متفِّاتها  ا    ما ا  صِّدف اة  تبالج يبمون  م طفوةته   ِّقا  اةق ام  م سيسيأج تبال يبمون اة تم تشك 
خفت نذه اةجبال  م ذاكمته اة  أن ظهمظ  تاوفماتها  م إ وخج  قحوتاته اة تم نحتها ونو  يشبه اةت اج  تمس 

ام و متفِّاظج يبمون. يكبُم اةفق ان وتابُم ط وحاته  وانشغاةه راةطَّبيِّأ  رج الج    م أوجج حقيقهج ةياس يد اةش 
هج راةق جا   باا  وفتقا   إغفه راةاتيأ  د خاللج اإتغاةه  مف واةدج با واةشَّ م  م األإجا ج  رأةِّااج اةطُّفوةأج واةص ج

راكو مج و مه  كان حي ه إانأا  ة تارِّأ ن اساته اةِّييا  م ايطاةيا  وبِّد تخم ته  د كي يأ اةفقون اةج ييأ  
م ة تارِّأ ن اساته  م تا ِّاظ ايطاةيا   و نه  ّلد شق  تارم تسجيل ن اساته ةي اتستيم  وبقفس اةوقت تأدَّ

 أطم ن اساته  م اة اتستيم ةيتارم ن اساته اةِّييا   اة وا أأ وي   ن اسأ اةق حت  م تا ِّأ كما م  م ايطاةيا  
لج يوم  يصُل اة  ايطاةيا    م ايطاةيا  ّلالن اةفد ج واةق حت واةفد اةِّاة م اةِّمفق  وكم سمَّه وإِّمف راةزُّنو ج  م أوَّ

ا عج وتها  ةوته    تسائال   وفت شَّ   م إوا عج  و ا  واص أ اةق حت واةفد ج اةبديمج وفشانُد اة قحوتاظ  م اةش 
 رفمح  كبيم  نل  د اة ِّأول أن أ ى  ا قمأته  م كتبج تا فخج اةفد رأم ج ويقم وي  أ ض اةواقم؟ 

ام اة    م رحثا  حولف  حيته  م اةق حتج  د اةش  ق  وقد  ن سف ّله  أ واةيأ وط وح  يال ُس إ وخف اةجبال ونجح ّلتفو 
مف وي   شموع اةت خمج أن كف يا اةياس تشبه وته آإوّ    ايطاةيا  واةبديم  م األ م أ قاح تخم ته قال ةه اة ش

ام وآ ام  حضا م    سمَّه نذا اةت شبيه  ألن ه  د حضا م آإو  وسو م وأك ان وحضا م ّلالن اةم ا ديد  حضا م اةش 
ل وا ّلداع اةمَّصيد.  اةحمف األو 

ه وأزا ييه  وال يستخدم نهائي ا   يشتغُل اةق حاظ اةياس نِّ ان ر تِّأ  غا مم وي  حجمج اة م م   ستخد ا  يدي
انق اة ذّ يج ِّه رِّ يه اةق حتم    ا ئ اةص  اآلالظ اةاهمبائي أ   ِّتبما  اةِّ ل راة طمقأ وا ز يل نو ا حساس اةد 
. تهدنُد ضمباظ  ةهذا يِّ ل وي   قحوتاته رِّشق  ال ُيضان  ك فد يشتغُل وي  األة اسج واةذ نبج اةخاةصج

ألوبما  وفِّ ل نون كيل  ساواظ  طوفيأ كأن ه  م  حمااج اةق ِّيمج   مك زا  وي  ا نسان  از ييه ايأاواظ  وسيأ  ا
و ما يه اةغزفمم  م اةحيامج  ألن ه يمى أن ا نسانف نو  وضووه األساسم  م اةق حتج  ألنَّ ا نسان نو تونم  

جمفدي أ ألن ها ال تِّكس أندا قا  اةحيام   يجمف ال يكون نو اآلخم تونم و يه اةفق م؟ وال يستهوفه األو ال اةت  
خوص  وغاةبا   ا يقحت اة مأم واةم تل واألطفال  واألسمم. ووقد ا  و شاومنا وتطيُِّّاتقا  ثي ا تِّكسها اةش 
يقام اة شاند اة   قحوتاته يالحظ أن ه أ ام  وضوع  ِّيَّد ةال ج  قحوتأ  حيث يمسُم  قحوتته ض د سياق  

 دنشأ  وأت ل  ا  م أو اةه  أن ه يتمك تزحا   د حجم اة قحوتأ  تبدو   أ اا   ِّي قأ وفتمت ها رطمفأأ
اة قحوتأ  حفو م  م قيب اة م م وتبدو ت ييأ ةيغايأ ككتيأ  ق جي أ ر ا تبأ    د اةحجم وي  أطماف اة قحوتأ  

 وتصبح اطا ا   ق جيا  ةي قحوتأ  وفشُِّم راةزُّنو ج وقد ا يقتهم  د كل ج و ل   د أو اةه. 
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مأمج راع  كبيم  م  قحوتاته  يبدو إاوما  ّلديِّا   م نْحتج اة مأم  يقحتها رطمفأأ  إاومف أ  و انسي أ  بهمم  ةي 
تبدو ك ياأ  كأم  كِّاإأأ  كحبيبأ  م أوج حقيقها ةحبيبها  ك بدوأ  كإنسانأ ت ييأ كأن ها  وسيأ  اةحيام  

ق إاوّم  نيف ا حساس تجاه ّلهاح اة مأم  وفبدو  ركل ج ّلهائها. أإُِّم وأنا أإاند  قحوتاته أن قم أ ام واإ
 د خالل أو اةه أنَّ ةديه طاقاظ وشأي أ  مفدم  د نووها تجاه نذا اةاائد اةج يل رر اة مأم واة تم تبدو وكأن ها  

 تق أ ا نسان وي  األ ض وندي أ اةهدايا وةهذا يقحت تفاصيل ّلهائها رطمفأأ  انسياّلي أ  تفم نم!  
هج و شاومجهج ألن ُه يجُد وبم اةق حت ذاته اةتَّو اقأ اة  أقص   ما م ا ّلداع  ألنَّ اةق حتف نو يقحُت ركل ج ت وا حج

ل واألخيم  م اةحيام  ةهذا يصبُّ كل  تجي ي اته ّليذ م و تِّأ غيم  سبوقأ  ةهذا نماهُ غائصا   م أنق ج  ند ه األو 
لف انغ اسه  م تشكيل  قحوتاته اةفق ي أ   يست مُّ طوفال  اةت فاصيل وكأن ُه  م  حيأ  حي ي أ   بهجأ  ةيموحج خال

ركل ج إغف  نون أن يماونه أّ كيل  أو  يل   ألن ُه يست دُّ طاقاته راست ما ف أ حاذقأ كم يقف جذف ّلما جه و شا فِّه  
قأ.   اةفق ي أ وفواظب و يه ونو  م أوجج ةياقته وصفاح ذنقجهج وقد اته  م تمت أج  شاومجهج اةخال 

م اةبالن واستقهاض   يمى اةق حاظ اةياس نِّ ان أن ةيفد ج ةغأ كوني أ  تتِّانُق  م رأي أ  قون اةِّاةم  ونو  أياس تأدُّ
مف األت ل  وفبيَّدف ةهخم  اةحضا اظ ا نساني أ  م سائم أنحاح اة ِّ و م   حاوال  أن يبدع أ ق   ا ةديه كم يأدَّ

و أا ي أ و امف أ إانأأ. وف يل اة  اةي جأاح راةفق انيد واةفق اناظ راة شا كأ  أن قا كق ا و انزال أصحاا حضا اظ  ق جي أ  
وةي أ  كم يتبانةوا اةخبماظ اةفق ي أ واةت جأقي أ وفطيِّوا وي  أو ال رِّضهم رِّضا      م اة يتأياظ واة ِّا ض اةدَّ

 وكل نذا يسانم  م   م وتِّ يق  ستوى اةفق ان.  
 م ّليقاةم نل تشاكو ض د   2012شا ك  م  يتأ  راأل تقتيد وام إِّمف ّلبهجأ و وز غيم  سبوق ونو ي

ظف اةج هو  وي  أت ل و ل نحتم   فاز رجائزم   سارأأ  باإمم  وكان يحضم آالف اة شانديد يو ي ا   وصوَّ
تصوفت اةج هو    ِّتبما  نذه اةجائزم  د أ ق  اةجوائز ألن ها نبِّت  د اةج هو  ونو يِّ ل اة قحوتأ أ ا هم  

حأَّقف  وزا  آخم  م  تيأياظ أخمى ّلتصوفت اةج هو   ونذا يدلُّ وي  نجاحه اةبانم  وتحأيق األت ل   ك ا
ّليد اةفق انيد اة شا كيد واة شا كاظ  وقد حأَّق نجاحا  و وزا  وحضو ا  وتأدُّ ا  ود اةاثيم  د اةفقَّانيد واةفق اناظ  

وة موح واةق صب  م  ِّا ضه و شا كاته  م اةِّديد  د اة يتأياظ اةدَّ ي أ  ك ا إا ك  م اةِّديد  د اةصُّ
 اةت ذكا ف أ ّلقجاح  كبيم   م اةاثيم  د وواصم و دن اةِّاةم!

اظ اة بدع اةياس نِّ ان اّلد يبمون  أو اال  نحتي أ واة ي أ  م  يتأياته و ِّا ضه اةفمني أ واةج اوي أ    م اةق ح  قدَّ
م اسم سو فا واةيا  كفق ان آظ   د  ِّأل اةفقون و ك د  وخيَّد اس ه  م سجل ج اة بدويد اةِّاة ي جيد  و  

اةحضا اظ اة تم قد  ت وبم تا فخها اة وغل  م اةأدم  أّلدع  ا يأد  ه ا نسان ةيِّاةم  وبهذا يكون قد تمتم  
وحج   وي  أ ض اةواقم أنَّ سو فا كانت وستبأ  أمُّ اةحضا اظج  و قبم ا ّلداعج واةق حتج واةيَّونج وا يأاعج واةض 
تف سو فا وبم اّلداوه  قحوتأ   ِّب أأ    . تم مُف  م  ِّماجج اةحيمج وخيالج اة بدويد  وقد نحف واةحمفج واةج الج

قأ ونم تش ُخ ر بدويها ر ختيف تجي ي اتهم أ ام اةِّاةم أت م!    راخضما ج اةحقطأ واةِّطاحاظ اةخال 
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انأأ  م أإه  ت وح ا ّلداع   ت ت ِّا  رفضاحاظ تشكيالتها   انتاّلتقم ّلهجأ وا  أ وأنا أإاند تصا ي ها اةش 
فأأ وي  األنا أ واةحكو اظ اةِّمبي أ   اةفق يأ اة دنشأ  و اوننم ّلقفس اةوقت حزن قاتل  وإِّو  و يق راةش 

ا أأ  م  جالج ا ّلداع  وكيَّ  مق ةهذه اةأا أ اةسَّ  ا إانْدُظ تصا يم اة هقدسأ اة ِّ ا ف أ اةِّماقي أ  ةتجانل اةشَّ
اةِّاة ي أ زنا حديد  إِّْمُظ أنَّ اةِّماقف اة ذّ أنجب زنا حديد  خا ج نائمم اةز  د  وخا ج نائمم اةحيام  وإِّْمُظ 
قأ  م   وكأنَّ اةِّماق نوةأ  ي تأ وغائصأ  م سباظ  و يق و  يت  اذ كيف ةهكذا  بدوأ  ِّ ا ف أ واة ي أ خال 

ل تص يم ةها حت     ق   م ت صا ي ها  أن تاون خا ج نائمم انت ام حكو أ اةِّماق ونوةأ اةِّماق  قذ أو 
وةأ اة تم تقجب نكذا  بدوأ واة ي أ  دنشأ  م تصا ي ها اةَّتم تأدَّ ت ود كبا  اة ِّ ا ف جيد   حياتها؟  ا نذه اةدَّ

ماواظ واةأتل واةد  ا  واةخماا   م اةِّاةم  وال يموانا اةِّماق  وفه يها ان اال    يتا   و  تل  تمكيزه وي  اةص ج
ماواظ اة مفمم  ييا اظ اةد وال اظ؟  ي اذا تقال اة بدوأ زنا حديد أ ق  اةجوائز اةِّاة ي أ  وفهد  وي  نذه اةص ج
ل  ِّ ا ف أ  م اةِّاةم    مق كأوَّ وتقفَّذ تصا ي ها  م أ ق  وواصم اةِّاةم  وتصق ف  د قبل اةغما قبل اةش 

أت إهمم   م اةأا اظ اةخ س  وأننشت وواصم اةِّاةم  م اّلداوها اة ذّ ال يخطم وي  رال اةحاة يد   وحأَّ 
مق  اةغائص  م  تاناظ اةحموا اة مفمم؟!    وُته ل اة  حد ج رِّيد  م ننيا اةشَّ
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أ وإاومم و وسيأي أ   اتأ و وائي أ وقاص  كم إِّْمُظ وأنا أإاند تصا ي ها اةم اقيأ أن قم أ ام  ق انأ تشكييي أ ونح 
قأ  د اةط ماز اةم  يم. زنا حديد  بدوأ أسطو ف أ  م  د ج اةِّ ا م  حيث نخيت نذا اةفضاح  و ِّ ا ف أ خال 

 اق أو اقم  كيفف توةد وقدنا نذه اةتَّصا يم ان  ّلتصا يم غيم  سبوقأ وي   ستوى اةِّاةم  وتساحةُت  م أو
صاظ   ا نذا يا زنا حديد   ا نذا اةج ال  ةم يُكْد ةها خيال وشماظ اة بدويد واة بدواظ  د إت   اةت خصُّ

 واةبهاح واةِّطاح واةخيال اةجا ح نحوف ز قأج اةس  اح؟! 
و وكأن ها تصا يم ةِّشماظ اة ص َّ يد  يحتا  اة شاند وقد ا يشاند تصا ي ها وي  أ ضج اةواقم  حيث تبد 

قْت وي   د  جسيها وأساتذتها و فد سبأونا و فد ةحق   ة ا  يها  د تفاصيل و ضاحاظ  تشِّ بأ ونقيأأ. ةأد تفوَّ
ؤفأ اةفق ي أ   ّلها. اّلداع غيم  سبوق  م  د ج اةِّ ا م ركل ج أرِّانه وتا فخه اةِّمفق. كيف حأَّأفتف زنا حديد نذه اةمُّ

  م تصا ي ها   د أيد ةها كل نذا اةخيال واةِّبأمفأ ان ةم تُاْد سيييأ اةحضا اظ اةاوني أ؟! اةِّاة ي أ 
بكأ  ووتْدُظ كيف انطيأت  د رغدان  إاندُظ أغيب اةي أاحاظ واةحوا اظ اة تم ُأتمففْت  م زنا حديد وبم اةشَّ

هانم اةث انوف أ  واةتحأت راةجا ِّأ األ يمفكي أ  م ّليموظ  كم تد سف اةم فاضي اظ  وبِّد أن  ونم تح ل اةشَّ
تخم تت  اةتحأت راةهقدسأ اة ِّ ا ف أ  م تا ِّاظ ةقدن ونجحت را تياز وحازظ وي  اةد كتو اه  م اةهقدسأ  
اة ِّ ا ف أ  ونم تح ل ّليد أتقحتها ط وحاظ كبيمم ةيغايأ   ثل حضا م اةِّماق اة وغيأ  م أو اق تا فخ  

مق اةأديم  اة ذّ انبثق  د أ ضه أ ق  اةحضا اظ   جاحظ زنا حديد كم تأول ةيِّاةم   ه ا ن َّمتم  اةشَّ
ُم   مق واةش ج ال واةجقوا  سيبأ  نقاك  فد يأد ج اةِّماق  و ه ا حا ا اةِّماق ذاتفه ّلذاتجه وحا به اةغما واةش 

ف أ  اةِّماقف ةيِّاةم  غمف اناسا ه وتصدُّواته. أن ه كان وسيبأ   د أومق وأقدم اةحضا اظ   ها نم اة ِّ ا  
نيا وتحصل وي  توائز واة ي أ وتم م  أس اةِّماق واةيا   م  اةِّبأمف أ زنا حديد تح ل  ايأف اةِّماق  م رأاع اةدُّ
م ركل ج تدا م وي  أنم  هقدسم اةِّ ا م  م اةِّاةم  حيث ت ي زظ تصا ي ها رخيال   أ ق  وواصم اةِّاةم وتتأدَّ

و ل خما م اسطوّ  حي م  وكأن ه حيم األحالم.   دنش ال يخطم وي  رال أحد  وكأن ها  م سياق اّلداع 
وبدفظ  شا فم تصا ي ها ةياثيم  د اةجهاظ واةحكو اظ اة تم تبق ت نذه اةت صا يم أن ها تصا يم وأحالم وي   
اةو ق وال ي كد ةتص ي اتها أن تتحأَّق وي  أ ض اةواقم ةصِّوبأ ونق أ  ضاحاظ تصا ي ها  ألن ها تبدو  

د اةخيال اةِّي م  أو أو ال  د قصص اةخيال اةخما م وةيست أو اال  كم تُبق  وي    ِّال  كأن ها أو ال   
أ ض اةواقم  وبِّد انتاا   طوفل تحأَّأت أو اةها رجدا م غيم  سبوقأ وي  أ ضج اةواقم  وحأَّأت إهمم 

ه أناا نا نحو نذه اة ِّ ا ف أ اآلتيأ  د نول اةِّاةم ا ةث اةث كِّبأمفأ ال  واة ي أ   مَّ ّلدأظ وواصم اةِّاةم توت 
م و قفمتأ وتاوفماظ   م ر قحقياظ وزوايا حان   قا س ةها  م تصا ي ها اة تِّانأأ  م  ضاح اةسَّ اح  و  تد 
ّليضوف أ يتخيَّيها انحقاحاظ  دنشأ  كأن قا ازاح أو ال سحمف أ  د حيث ت اةها وتقاغ ها وتداخل تفاصييها  

 وسيأي أ وتقاغ اظ و ماني أ  بهجأ و  تِّأ ةي شاند  حتَّ  أن قم  اة بهمم  تبدو أ ا قا كأن ها تقضُح رإيأاواظ 
ْاُت أن تاون  هقدسأ  ِّ ا ف أ واحدم ووأل انسان واحد  أط ص  م كل  نذه اةت فاصيل واة ساحاظ اة تم  إكف
ا   ايف ةِّألج ا مأم تاحظ  د اةِّماق تح ل  يِّجز اةخيال ود تصو  ه ونو يشاند كل نذا اةج ال اةخال 

ها وبس تها وتفاؤةها وتحأ ق  ِّجزاظ اةأمن  م أسيوا  يقضح حدا أ  و ا رِّد اةحدا أ  م و مانها؟  ط وحات
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مف ةيبشمف أ   مق و د  شا ا واة قا اةَّذّ قد  كم أإِّم راةفمح واةزنو ج واال تخا  أن تاون زنا حديد  د ننيا اةشَّ
كل  أوة  اةحضا اظ  وبقفس اةوقت أإِّم راألس  وقد ا أ انا غيم  كم   أ وبم تا فخها ا ّلداوم اةط وفل راةش 

اة ذّ يييُق رأا تها ا ّلداويأ اةِّاة ي أ  م  وطقها و سأط  أسها و م اةِّاةم اةِّمبم اةَّذّ تقت م اةيه  أم أن ها  
 تقت م ةياون ككائقأ كوني أ واة ي أ  وةاد  م نذا االنت اح اةاونم ةاق ها  م اةق هايأ نم وماقي أ را تياز!  

ةيِّماق ركل ج تقونه وانشماخاته  تحي أ ةهذه األ ض اةِّماقي أ اةِّمفأأ اة تم انجبت زنا حديد ووشماظ  ّلل  تحي أ 
 ئاظ وآالف اة بدويد واة بدواظ  كم أ ى أنَّ نذه اة بدوأ اةمَّاقيأ تستحقُّ أن ُيشي دف ةها أةف ت ثال  م أ ق  

أ  دني أ ال يسبأها  دني أ  م  د ج اةِّ ا م  ونم تِّتبم  وواصم و دن قا  اظ اةِّاةم  ان ها قد  ت ةيحضا م اة دني  
يَّدف ةها ت ثاال   د اةذ نب اةخاةص  م  تاحف اةِّاةم   م    د أنم ج  و ان اةِّ ا م  م اةِّاةم  وتستحقُّ أن ُيشف

أ أن ها  حيت ونم  م أوجج وطائها نيا  تامف ا  وتخييدا  ةها  خاص    وةاد  اةِّماقج أوال  و م كل ج وواصمج اةدُّ
 إمكتها قائ أ و ست م م و مفق اةِّ ل اةخاص ّلها  ست م  م وطائه  وفسيُم ز الؤنا وي  خطانا! 

ة اذا يحا ا اةِّماق ذاتفه ّلذاتجهج وأغيب اةدُّول اةِّمبيأ تحا ُا ذاتفها ّلذاتجها وتتصا ُع  م ذاتجها تا م  و مف تيمانجها  
ائمم   ماواظ اةدَّ تا م  أخمى وفهد ون  ييا اظ اةدُّوال اظ  م صماواظ  جقونأ  ي ا ّليقهم  وةو نق أقا  م كل ج اةص ج

وحموبه اةح أاح  م ايمان واتتياح اةاوفت وحموبه اآلن  م ذاتجهج و م   م اةِّاةم اةِّمبم وصماواظ اةِّماق 
 واطقيه  ةوتدنا أنَّ كل حموبه تو اح وسأي أ ووأي أ  وأندنش كيف ال يقبثق  د اةِّماق ا مأم  د  صييأ  

ؤفأ واةخيال واةِّطاح وتأون اةِّماق اة  ّلم ج األ ان ركل ج صالّلتها اةحديدي أ   طاة ا كل زنا حديد  حديدي أ اةمُّ
اةم تال اةَّذيد قانوا اةِّماق تباوا  رِّد اةِّهد اة يام اة  ّلو اراظ اةجحيم   أيد  كانأ واقتصان اةِّماق  د اةدَّول 
اةِّمفأأ  ونو ي تيُك اقتصان واة م  م نفطه و وا نه  ةاق قا نماه يمزُح ركل ج أسف  م اةدَّ ك األسفل  د سي م 

و ال ّلد تأ أو ن تتيد و ب  ا نقاك  اة دني أ واةحضا م واالقتصان واة م ود اةص  ي أماطي أ   هو  تأد  حمف أ واةد ج
ؤال األنم  د اة هم  ة اذا ال يهتمُّ اةِّماق   و ال  م رِّض توانب اةحيام  يه؟ واةسُّ  سان وتحجُّم يفوق اةصُّ

صاظ وفستفيدوا  د خبماظ  بدويهم  م   واةِّاةم اةِّمبم ر فا جمفه و بدويه و ق انيه و ثأ فيه  م إت   اةت خصُّ
م ةهم توائز   ّليدانهم  وفتمكونهم يأد  ون أ ق  اةِّطاحاظ ةي جت م اةغمبم واةِّاة م  وفحتفم ّلهم اةغما وفأد 
واة ي أ  ّليق ا نمى أحيانا  رِّض اةدُّول اةِّمبي أ تصد  قما اظ ر قم  بدويها  د اةدُّخول اة  ّليدانهم األم  أو  

ياساظ اةحجمف أ اة  جوتأ  وقد نس  تسأُط اةجقسي أ وقهم  وكأنَّ ن الطيد واةحكو اظ واةس ج ذه اةبالن ُ يك اةس 
الطيد واة يوك واةز و اح أنَّ أغيبهم يغوُص  م نوم  و يق وقد ا يِّأدون  ؤت ماظ اةأ م اةِّمبي أ   نؤالح اةسَّ

يتسارأون  م اةغوصج  م نوم    وبدال  أن يأم ج وا اةتَِّّاون واةتَّأا ا وحل  اة شاكل اةق اإبأ  ي ا ّليقهم  نمانم
و يق  وكأن هم يتقا سون  ي ا ّليقهم  م كيفيأ اةقَّوم اةهانئ  م ق َّأج اةأ مج  وكأنَّ ال نم  وال غم ة واطقيهم   
وكل  إمح وي   ايمام   م أن قا ةو نامنا اة  اةِّاةم اةِّمبم ةوتدناه كأن ه يِّيُش  م اةِّصم اةحجّم  د  

م  ا ق طفيف  ا ّليد نوةأ  وأخمى  وةو وتدنا نوةأ  ا أو   ياأ  ا  تأد ج أ ود  حيث اةت خيف واةت حج م    
ماواظ  وبدال  أن   نوةأ أخمى  سموان  ا نمى  ال أ أ باع اقتصان تيك اةد ول يذنب ند ا   م اةحموا واةص ج

د وأبانا  وكأن  ةديهم  ُيصاةحوا اةدُّول اةِّمبي أ اة تصا وأ  م رِّضهم رِّضا   يشِّيونها نا ا  ال ُتخ د وال ُتح 
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نوايأ  م اةحموا وند ج وتد يم االقتصان رأي أ طمفأأ كانت. اة   ت  سيبأ  نذا اةِّاةم تائها  ود حضا م  
اةِّصم وحضا م اةاون  وفمك ز وي   ا نو تد يّم وتحجم ّ وكأن ه ر أّ اةِّاةم اةِّمبم ر ةيس  د نذا 

م  و متاز وي  كل ج  ا نو  تخي ف و تِّم وحمبم  اةاوكب  ّلل  د كوكب  مصمص ركل ج أنواعج اةتَّحجُّ 
 وسأيم ووأيم؟! 

أّلهجتقم تصا يم اة ِّ ا ف أ اة بدوأ زنا حديد  وآة قم  حييها اة فاتئ ونم  م أوج وطائها  إانْدُظ أغيب 
بكأ  د ةأاحاظ   ِّها و م غيمنا ونم يتحدَّ ون ود اّلداوها  وإاندُظ أغيب تصا ي ها  كقُت   ا تاح  م اةش 

حي جق  م ت ال تصا ي ها كأن ها أو ال خما ي أ خياةي أ  ستوحام  د قصص أةف ةييأ وةييأ  د حيث ت وحاظ  أ
قأ تييق رحضا م   اةخيال واةبهاح واةج ال. إِّمُظ أن قم أ ام  خيال انسانأ كوني أ  ةها طاقاظ اّلداوي أ خال 

مفان و  اة قدائييد واة يدييد. وتدُظ حدائق راّلل  اةِّماق األصيل  حضا م سو م وأك ان وباّلل وكيدو آإو  اةس 
اة ِّي أأ  ِّم إأ  م  ضاحاظ تصا يم زنا حديد  وتدتها و القأ اةفد اة ِّ اّ   م اةِّاةم  د نون  قازع   
قأ.  ا خأ  م وواصم اةِّاةم إاندم وي  وبأمف تها اةخالَّ مق وأو اةها اة قتشمم اةش   ونذا  ا أكَّده اةغما قبل اةشَّ

ح واةغبطأ ونم تتحد ث ركل ج أ فحي أ و أأ وندوح ود أو اةها ووطاحاتها اةم اسخأ  وق أ ق  كم إِّمُظ راةفم 
وواصم و دن اةِّاةم. تحي جق زنا حديد ّلتصا ي ها  م  ضاح  رانم  م  قحقياظ تشكيالتها وكأن ها تص  م  

واياه  جق حأ ّلتال يف ّلديِّأ نحو  تشكيال   ق جيَّا  خاةدا   يِّانُق وتقأف اةس  اح  م إ وخه وتجي ياتها و ووته  وز 
م حاالظ وشأي أ   خاصمم اةس  اح  ّلدا ةم أن  تشكييها اة ِّ اّ   تِّانق  م رِّضه رِّضا   وكأنَّها تمفد أن تأد 
 ت اني أ ركل ج  نا أ  كيف تصوغ تصا ي ها   ا نذا اةخيال اة ذّ ت تياه و ا نذه اةجمأم  م كسم وخيخيأ 

قائ أ   ال تصا ي ها خا تأ ود اة أةوف  ّلل خا قأ وأإبه  ا تاون  ستحييأ    األو دم اةِّ وني أ وبم زوايا
 اةت قفيذ  و م نذا تمَّ تقفيذنا ّلدق أ واةيأ ك ا تاحظ  م تصا ي ها ت ا ا ؟  

وقد قاةت وبم حوا اظ ُأتمفت  ِّها أن  أو اةها األوة  ظي ت وشم سقواظ وأكثم نون أن يتمَّ تقفيذنا ألن   
انت توا ق وي  تبق جم تقفيذ  شا فم تصا ي ها   ا كانت تتجم أ ا قدام وي  تقفيذ اة شموع  ظق ا   اة دوةأ اة تم ك

م     َّد يأم   تقفيذ اة شموع أن  نكذا تص يم يستحيل تقفيذه  ألن ه يمتاز وي   قحقياظ وزوايا  قفمتأ وحان 
نأأ ركل ج نذه األطقان اةحديدي أ وا س قتي أ  وأغيب اةاَّد ُخيَّل ةي سؤوةيد ود تقفيذ نكذا تصا يم و ماني أ إا

هل  ّلل يصِّب تقفيذه وتساحةوا  كيف سيتمُّ تشييد وبقاح نذه اةتَّصا يم اةِّ القأ نون أن   ةيس راأل م اةسَّ
تمتاز وي  قواود و وني أ  تيقأ تح ل نذه اةجبال ا س قتي أ واةحديدي أ. اال  أنَّ اة هقدسأ اةِّ ماني أ زنا حديد 

انق اة  أقص   ساحاظ اةخيال  قاّلل ةيتحأيق وإن ّلدا ضمبا   د  ا بتت  ةيِّاةم أنَّ خياةها اةِّ مانم اةش 
اة ستحيل  ونكذا وبمفْظ سي مف اةِّ مان اةاونم  د أقص  أّلواره  وسج يت اس ها  م سجل ج اةخاةديد  د خالل  

ل  هقدسأ  ِّ ا ف أ  م تصا ي ه  ا  م اةِّاةم! اةجوائز واألوس أ اة تم حصيت وييها كأو 
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ق وأحال ه اةجا حأ  يد أ يد   ق ان تشكييم ّلدائم ساحم  م ّلقاح ةوحاته  يِّت د وي  خياةه اةخال  صد اةد ج
ة ِّانأأ ّلماحم اةطُّفوةأ  يبحث ود انساني أ ا نسان  رِّد أن وتد انسان نذا اةزَّ ان غائصا   م ا تماس أخيه  

يَّا   اقيا    مك جزا  وي  اةج ال واةفمحج واألحالم  ا نسان   يم يجْد أتدى وأّله   د أن يبقم ةقفسه واة ا   ق  
اة دنشأ  د خاللج وبو جهج  م وواةم اةطُّيو  واةقَّباتاظ واأليأوناظ واةمُّ وز واة خيوقاظ األسطو ف أ اةخياةي أ  

فيفأ  رأسيوا تِّبيّم  تجمف و ي أ اةش  دّ و  ّز  اةحي ي أ اةحأيأي أ  يمس ها  د خالل تأ ُّالته و وحانيَّته اةصُّ
ق  وبِّفوف أ  د وسأ وو يأأ و ِّأيقأ  غم تد ُّأاتها اةِّفوف أ اةباذخأ   ستِّيدا  واة ا  تديدا   وائ ا  ةِّواةم  خالَّ
اةطُّفوةأ ركل ج ّلماحتها  واقفا   م وته قباحاظ نذا اةزَّ ان  إانما  حب ه و محه وت اةه  م أ تاح اة ِّ و م  ةِّيَّه 

 يهج  م كل ج  كان.  يحأ جق  محا  و تِّأ  ة شاند 
فيفأ اة تِّانأأ   يد أ يد  ق ان تشكييم  ض َّخ رأ فج اةطُّفوةأ  يمسم ةوحته  د وحم  وحه و شاومه اةشَّ صد اةد ج
ف أ واألنيي أ  ييتأُط أةوان وتشكيالظ ةوحاته  د إهأأج تفولج اةغزالج   د تغمفدج اةبالّللج   د    م اةاائقاظ اةبم 

 د رس أج األزانيم   د أنغامج أحالمج اةطُّفوةأج   د حقيدج واإأأ  ة هجأج اةيَّيلج اةحقونج     انبِّا اظج ّلزوغج اةشَّ سج 
ف أ   د ّلهاحج اةجبالج اة ستمخيأ  وق  قِّمتاظ اةذَّاكمم    د  داوباظج اةأقا ذ ةدّليبج األ ضج   د اةقَّباتاظ اةبم 

ركل ج طيواج اةحيامج  وفبقم أنييييجيَّاظ  وإو    د  خيوقاظ أسطو ف أ خياةي أ واقِّي أ   تأتم ةوحاته  بمو أ 
أةوانجهج  د وواة جهج اةفسيحأ   ا إا   وقف حبأجها  وحه اةجانحأ نحوف صفاحج اةطُّفوةأج ركل ج  ا تح ُل  د ننشأ  

 وانبها !  
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يُت رح ي ي أ  نا ئأ  م أو اقج وواة ه اة ِّمَّإأ ّلبهجأج ا ّلداع   أحببُت أن أنبشف  ا  م و واة هج  د ُن ف    توغَّ
 ق يأ    يقأ  ألقد ج ها وي  طبق   د  مح   د خاللج توغ يم  م وواةمج و ضاحاظج ةوحاتجهج و قاتامج  شاومجهج  

! هج اةفيَّاضأ ّلوةمج ا ّلداعج  و وحج
بفمف  اةيَّوحأ  م  حااج  تسطُم  م ةوحاته تد ُّأاظ أنازفج ووقاقاظ اةطُّفوةأ  يز ع اةج ال  م ةوحاته  وكأن ه وف

ش  ةحقيدج اةسَّ اح. ةديه طاقأ  دنشأ  د   نص   إِّمّ   وشأم  قساا  د إفاه غي أ  م صباح   بيِّم  تِّط ج
ف أ واألنيي أ  نل  وَّضها وبم  محيأ ز قي أ  سيحأ؟ تبدو وكأن ها  قبِّثأ  د حاالظ حي ي أ    وواةم اةاائقاظ اةبم 

 وح وتجي ياظ ت وح اةخيال  م تضا فس إهوم اةِّأل! تقاغ أ  م نبوا اةحيم وبوح صفاح اةمُّ 
يمسم اةفق ان ةوحاته رأسيوا ّلدائم ّلديم  وبحدا وف أ  ائِّأ  أقما  ا تاون اة  اةفد ج اةبدائم اةحدا ّو اة ِّاصم  
حا   ضاحاته رأسيوا تِّبيّم أحيانا  وتجمفدّ أحيانا  أخمى  وبم تم يزاظ إفيفأ و تقاغ أ  م انساّلي أ    وإ ج

فوف أ  بهمم  م ايأاواتها  وكأن قا وي  تخوم طبول أ مفأيا ونم  م أوج  قاتاتها ةاائقاتها ركل ج تالوفقها  و
ةِّي ها تمقص وي  ندى نذه ا يأاواظ  وفبدو أنَّ اةفق ان استيهم  ضاحاته اةمَّحبأ  د خالل توغُّالته وبحو ه  

و يأ اآل وحاني أ اةصُّ سيوف أ  ركل ج تقوُّواظ حضا اتها اة تِّاقبأ  و ووأ تشكيل  اةِّ يأأ اّلتداح   د وواةم اةمُّ
ا يأاواظ األ مفأي أ ركل ج ّلهاح ندنداتها وتالوفقها اة ت انيأ  م وواةم غاراتها اة دنشأ  وانتهاح  راةحضا م  

ق رشهومج ا ّلد  ْظ ةوحاته وتموموفْت وبم نذا اة ثيَّث اة ِّشَّ اع  رأسيوا   اةغمبي أ ركل ج حدا تها وتجديدنا   وةدف
ّلدائم  ِّجون رأّله  حدا وف أ  ِّاصمم ال ُتضان   م نذا األسيوا اة تفم جن اةَّذّ أّلدوه اةفقَّان وبم  سيمته  

 اةمَّحبأ  م تد ُّأاظج أإه   موجج ا ّلداع! 
أ   قسارأ  يتد َّق اةفق ان  ثل إالل  وبم تشكيالظ تجمفدي أ   زف أ ةوني أ  يتخيَّيها كائقاظ أسطو ف أ خياةي أ إفيف

رإيأاع  حي م  وكأنَّ ةدى اةفق ان آالف األطفال  يتواصيون  م كائقاته اةجَّ ييأ وفي ي ونها ةه وبم تجي جياظ  
 وحه اة تِّانأأ  م أ واح األطفال   تبدو ةوحاته ةقا وكأنَّقا نحضم كمنفاال   محيَّا  ة ا تح يه اةيَّوحاظ  د 

 آ اق  بهجأ ةيِّيد! 
يد أ يد  تغ منم رغبطأ و يأأ  كأن قم أس م  وسيأ  خفيَّأ  د خالل  تدنشقم ةوحاظ اةفقَّ  ان صد اةد ج

ا  وأنا أنيم  م وبو    ن ه اظ كائقاته  أإِّم وكأن جم  م حاةأ  قاتام ّليقم وبيد نذه اةاائقاظ  أت ت م تدَّ
ياق اة ذ  ّ أ انا  يه    د خالل   قِّمتاتها  وأتد أحيانا  كائقاظ  بَّ ا ةم يأصد اةفق ان أن تأتم  م نذا اةس ج

تداُخل اةتَّشكيالظ اةيَّوني أ  انبثأْت كائقاظ تديدم وكأن ها ا تدان ةخيال قا ئ اةيَّوحأ  اة ذّ يتد َّق نو اآلخم  
 د خالل نذا اةها  ونم اةيَّونم اة بهج ةخيال وبصيمم اة شاند! وأت ل  ا  م  ةوحاظ أ يد  نو نذه اةفمانم 

تم تت ي ز ّلها ةوحاته  حيث تأقياظ  ها اته ركل ج تفاصييها اةمَّنيفأ  م خيق وإّلداع نذا اةغمائبي أ اةبديِّأ اةَّ 
انح نحو وواةم اةطُّفوةأ  يضِّه  م  صاف ج اةفقَّانيد اةابا !     األسيوا اةِّفّو اةج 

اني أ األطفال    اوننم  ما ا   كيف توةد اةيَّوحأ وقد نذا اةفق ان اة ِّمَّش ّلونجج األطفال  وأحالم األطفال و وح
كيف يبدأ ةوحته  كيف يبتسم ةهذه اة خيوقاظ اةح ي أ  كيف يمس ها  تِّانأأ  م رِّضها رِّضا ؟ تبدو وكأن ها  
وح  م  وسيأ  نا ئأ    م حاةأ انتشاح  محم و يق  تمقص  م رِّضها. نل كان اةفقَّان  م حاةأ انبها  اةمُّ
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وحاني أ اة وس يأي أ وي  ايأاواظ األةوان وت انياظ اةاائقاظ واة خيوقاظ   و انسي أ إجي أ   إنِّكست نذه اةمُّ
  جاحظ  تماقصأ رشكل  ّلهيج  و دنش  ةيغايأ؟! 

تبدو ةم ةوحاظ اةفق ان وكأن ها  ستيه أ  م تزح كبيم  د وواة ها  د تد ُّأاظ حي ي أ  فتوحأ وي  انبِّا اظ  
دُّفح واةح ي ي أ  وكأنَّ اةفق ان  م حاةأ ونجج اةخيال   ت انيأ  م حاالظ وشأي أ و و انسي أ  م غايأ اة

وشأي أ و يأأ  يتمتم ةقا نواتسه اةِّشأي أ وبم أحال ه تا م  ووبم تون جاظ خياةه اةط ا ح رإإماقأ أّله   ا  
 م األساطيم  واة تقاغم  م رحبوحأ األحالم وحقيد اةطُّفوةأ وبهجأ اةحب  واةفمح واأل ل اةأانم! وتبدو  م  

ا  ستيه أ  د خالل است اع اةفق ان اة  نسيس اةطَّبيِّأ  وتغمفد اةبالّلل  ونفهفاظ اة طم.  اآلن ذاته كأن ه 
باح   م اةِّصا يم   م سديم اةيَّيل   م أ واجج اةبحا    م ت وحاظ اةطُّيو  اةبم ف أ   يتواصل  م أزانيم اةصَّ

ظ  ق جي أ وطبيِّي أ ووبم األساطيم  و م اة خيوقاظ اةَّتم  آنا  م اةطَّبيِّأ و م األز قأ اةغاّلمم وبم  وسووا
اة يح ي أ وانِّكس كل  نذا اة وإو  اةيَّونم واةاائقاتم اةِّجيب  م  حاا ةوحاته اة تألةئأ رأزن  تجي جياظ 

يد   محا  و يأا   تحم جضقم وي  اةمَّقص  د ّلهجأج االنتِّاش  كأن م  ..    ا ّلداع. ت قحقم ةوحاظ اةفق ان صد اةد ج
أوبم  م وواةم غارأ حي ي أ   تقاغ أ  م ن ه اظج كائقاظ   بهمم وتغمفد وسأسأاظ طيو  خما ي أ ّلديِّأ  

ايأ اةج ال واةوئام. تِّيد اة   قبِّثأ  د أز قأ غاّلمم  تيهو  م كائقاظ  ت انيأ  م آ اق  أسطو ف أ  م غ
ذاكمتقا وشماظ اةحكاياظ اةَّتم كق ا نس ِّها  د خالل تد ُّأاظ  ووأ اةخيال.  ا نذا اةبهاح اة وإوم وي   
وح   ا  كائقاظ  مفدم   تِّانأأ  م س و ج اةمُّ كائقاظ  تماقصأ رانسجام   دنش  كائقاظ  تألةئأ رج ال  خالَّ

شأ  م كيقونتقا  قُذ أ د  رِّيد!  ونم تحي جق واةيا   كم تِّانقف أ  ةق اةسَّ اح وتِّانقف ح ي ي اظ اةطُّفوةأ اة ِّشَّ
ْنُظ اندناإا   وكأن م أ انا ةي م م األوة   تبدو ةم  تطايمم  د رساتيد   كيَّ ا ناْمُظ اة  وواةم كائقاته وأةوانه  ازنف

سارأ رشكل   بهم وي   ساحاظج اةيَّوحاظج  اةجقَّأ   د خيال   تهاطل  وي  ايأاعج إهومج اة طمج  حيث األةفأ  ق
نيا  وكأنَّ ندف  ّلتأقياظج  ق ان   قِّتق   د إوائبج اةحيامج  رحثا  ود ومفدج اةج ال اة تقا م  وق أغصانج اةدُّ
اةفقَّان نو استقهاُض واةم طفوةم إفيف  د نذه اةاائقاظ اةَّتم تتماقُص ر مح  كبيم ةبس أج وحقيدج األطفالج   

قم  م اةاثيم  د األحيان  أإِّم وكأنَّ   ياأ اةفق ان  فتوحأ وي  نضا مج األطفالج ونم  م أوجج  حت   أن  
 حبو جنم وأحال جهم وةفْهوجنم  م واةم  ّلديم  اة  أرِّدج ن تاظج اةبهجأج وا  تاع!  

ال  راةج ال  أإ يد أ يد تح ل ّليد  ضاحاتها كمنفاال  ةوني جا   خضَّ به  ا تاون سي فوني أ  ةوحاظ اةفق ان صد  اةد ج
نيا  إوق   فتوح اة  اةذَّاكمم اةبِّيدم    وح  م ةييأ  ق ماح    ياأ  تِّانأأ  م أسما ج اةدُّ  ستقبطأ  د تألةؤاظج اةمُّ
باح   انأأ  قبيُأ وشق  وي  خدونج اةصَّ نم تد ُّأاظ حقيقي أ اة   موجج اةطُّفوةأ  حيم  راذخ نحوف ظاللج اةسَّ اح اةشَّ

اظج اة طم  ةوحاظ  د  حواُ  اةمُّ  وحج  مف اةاائقاظ كل  اةاائقاظ  رس ُأ طفل   م وتهج اةمَّبيم  وقاُق األم ج ةزخ 
قاّلل    ِّمج اة قد ى رس و ج اةسَّ ِّماح  م أوجج تحييأاتهم  كأن ها  حيُق اةش  ناهأج االّلتهال  تتِّانُق  م ت وحج اةشُّ

ِّمج  م أوجج تجي جياظج االّلته ال. تشبه اةفق ان ونو يحي جق نحو  ِّماجج ّلهجأج اةسَّ اح  رحثا  ود  تتِّانُق  م  وحج اةش ج
أسما  اةفمح  رحثا  ود اة احج اةزُّاللج  رحثا  ود حوا ج األ ضج واةسَّ اح  وغوصا  و يأا   م سديمج اةيَّيلج  ةِّيَّه  

 يغفو ّليد أنازفجج اةطُّفوةأ.  
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ه اةَّتم يمس ها إفيفأ ك آقم اةزُّنو   كأنَّ أتقحتها  ستقبتأ  اةفق ان طفل   ِّمَّش   م حبقج اةق ِّقاع اةبم ّ  طيو  
 د رخو ج األنيمم اةأدي أ  تِّبُق إذى  وأةأا   تقاغم أزانيم غا يأ وقدف تخومج أحالمج اةطُّفوةأ. نل نم طفوةأ  

يحدُّ   اةفق ان أم طفوةتم أم طفوةأ اة شانديد  أم نم حقيد  فتوح اة   موج طفوةتقا اةبكم ت يِّا ؟ ة اذا
ل  نل توةد اةيَّوحأ  د تطايم نواتس األحالم اة قبثأأ  د وطشج   يد األوَّ اوم وا نسان اة  اةط ج اةفقَّان واةشَّ
ل  نل نحد أنشونُم وشق   فموإأ وي   آقم اةغ ام  أم أنَّقا تد ُّأاظ نسيم  قد ى   نا األوَّ وحج اة   هدج اةمُّ

باح؟!    ّلتواإيح أ فج اةصَّ
أا  راةدَّنشأ وي   ساحاظج ةوحاته  وأطفاال   ض  خيدف ّلقضا مج االخضما . نقا ت دُّ طفيأ  يدنا  أ ى واة ا   ِّب  

ح  راز قاق   اتح  يهفو اة   داوبأ س كأ صغيمم   ستمخيأ ّليد أحضانج طفيأ حاة أ ر متان   اة  طائم   وإ 
ل  وشأم ّليد كائقاظ  قسارأ  محا   اةبحم! ونقاك وقاقاظ ّلهيجأ وي  ا تدانج ونجج اةخيال  كأن قا ازاح كمنفا

ووأج واالنسجام.  ُ ُه ةقا اةفق ان  م اطا  طأوس  ةوني أ  اوشأ   م غايأج اةمَّ و تآةفأ  م رِّضها رِّضا   يأد 
 حوا اظ انتِّاإي أ  ت انيأ  م تالط اظج إهومج اةبحا ج ونم  م خضم ج رحبوحأج االنتشاح. 

ةوني أ  تد  جأأ  وقف تباهج كائقاظ  وطش  اة  وبقج أزانيم ّلم جف أ    تتماقُص وي   ساحاظج ةوحاتجهج  انسياراظ 
اح ما   ساحم  يت ايُل  وق ويون  ز قاح وبتالظ  ِّم إأ راخضما   إفيف. تسطم غزاةأ تا حأ رش وخ  ونم  
حاةم   واحف. اختبأ رِّض اةأطا خيف تي أ  كتقفأ راةسَّ تصغم اة  نسيس نّليب األ ض وخشخشاظ رِّض اةز 

غ يمم  كأن ها  م انتاا  نديل اةي ام  د توفج اةوانّ اة  يوح راةزَّنبقج واةقَّفلج اةبم ّ. تمقُص اةاائقاظ  اةص 
اةج ييأ وي  ايأاعج نفحج اةق ها . تفمُش اةشَّ ُس حب ها وي   ووأ اة كان. يماوننم كثيما  انا اش ا نسان  

 نسان  د كل ج نذه اةحفاوم واةتَّقاغم ّليد اةاائقاظج  رِّيدا  ود إ وعج اةخيم وأغصانج اةج ال. كيف ال يست دُّ ا
اةبم فأ واألنييأ  خيوط اةحب ج واة ؤانسأ ّليد ّلقم تقسه  واّلما  ركل ج  وونأ  نناةيز  ِّت أ  كأن ه  م سباق   م  

نيا؟!   أةسقأ اةق ا ج  م ّلث ج تحيمج نيمانه وي  خدونج اةدُّ
ْت  آقيه   سحأ  أةيفأ تضمُح تفونف اةغاراظ   د خالل  ْت ّليدف أتقحأج اةفق ان   قذ أن تفتَّحف  ؤى خالقأ تِّم إف

نيا  ةهذا تتبموُم كائقاته  م  ضاحاظج أةوان   م م أ رأتقحأج اةفمح واةوئام واأل ل  تسطم كونجج   وي  وتهج اةدُّ
وحج اة  أّل ه   ا  م خصوبأج اةشَّ سج وسطوعج  قا مج اةأيبج   تمت ا  ركل ج  ا ةديه  د ت ال  خالق  إوقف اةم 

 اةحيامج  د تد ُّأاظج ةجيدج ا ّلداع! 
يد  تحم جضقم أن أرحثف ود   مح  ّليد  قايا طفوةتم  كم أخف جفف  د ضجمج اةَّييلج   ةوحاُظ اةفقَّان صد اةد ج
وحف   ستقبتأ  د وواةم طفوةي أ ّلدائي   أ  واةقَّها   و د ضجمج  تاناظج توا فش نذا اةزَّ ان  ةوحاظ  تقُِّش اةمُّ

طازتأ   تغيغيأ  م أو اقج ّلماّ  اةخيال  وواةم   ا يأ ة ا كقُت أوايش اةاثيم  قها  م  ما ئ طفوةتم وأنا  
وح اة  ّلهجأج اةهطولج   م وي   دى اةبصمج  ةوحاظ  إفيفأ  قبِّثأ  د حقيدج اةمُّ أسوُح  م سهولج اةأ حج اة  تدَّ

اةفوَّاحأ  وواةم ت ييأ استطاوت ّلمووأج أةوانجها وتشكيالتها  نطولج اةفمحج  د خدونج األطفالج   د وبقج األزانيم  
وت انيها  مف ّلوحج األحالم أن تزفحف وق م اةاثيم  د أنيدج غمبتم اة تفاقم  د تقونج نذا اةزَّ ان  وتفتحف أ ا م  
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ِّم  وكأن م أس ُم  وسيأ  ح  ي أ وي  ايأاع  قاتل نالالظج اةقُّو ج  نو ج اة حب أج واةبماحمج وحفاومج تد ُّأاظج اةش ج
انيد.    اةحصَّ

ةوحاظ  ّلديِّأ تغفو وي  أنغام سحم اةطَّبيِّأ   و قأ رِّطاحاظ  د ناهأج األطفالج ونم يتطيَِّّون رفمح  اة   
غ امج اةيَّيل  تم مُف طائماتهم اةو قي أ  م قبَّأج اةسَّ اح وي  ايأاواظ وواةم  ق ان  بهو  و فطو  وي   ضاحاظ 

 سيحأ  حيث تغفو  ضاحاظ ةوحاته  وق أنداا األطفال ونم  م أو اق أحال هم. ةوحاظ ةونيَّأ طفوةيَّأ 
اذم  تقاتيك رح ي ي أ   قِّشأ  تدندُن ةكف أنغا ا  وذرأ  قسارأ  مف تغا فدج اةبالّلل  تبوُح ةكف رأسما ج ّلهجأج   أخ 

يأ  جُط حقايا قيبكف  ت قحكف اةيَّوحاظ اةحيام  تشُِّم ّلمغبأ  تا حأ  أن تمقصف وي  ايأاعج تونُّجاظج اةفمحج اةَّذّ 
 تِّأ و يأأ وأنتف تجوُل  م  قِّطفاظ طالس ها اة سكونأ رأحالم اةطُّفوةأ ووبقج اةطَّبيِّأ  أسيوا  سكون  
ا حأ ّليدج أسوا ج اةقَِّّيمج  يغوُص اةفقَّاُن  م أو اقج وواةمج األطفالج ونم   رج ال اةطُّفوةأ و  ياأ اةاائقاظج اةسَّ

فقج  م صباح   م ق  أج  ّلهجتهم وحبو جنم ّليدف أحضانج اة موجج  يمسُم أحال فهم اة تألةئأ كإإماقأج خيوطج اةشَّ
قأ وبم  ق ق اظ   راكم  يتمتُم  د خاللج تقاغمج ّلهاح تالوفد كائقاته اة ض  خأ راةفمح   شاوم انساني أ خالَّ

أ اةجقَّاظ  ونم ي محون  وقف اة موج   موج  ائِّأ  كأن ها أتزاح  أتطِّأ  د  مانيسج اةجق أ  أةيس األطفال تقَّ 
وح و موج اةحيم اآلتم؟! .. يمسم اةفقَّان رأ انأ   اقيأ كائقاظ أسطو ف أ واقِّي أ حي ي أ   تداخيأ  م ت انياتها   اةمُّ

فيفأ  م رِّضها  ال يستطيم اة شاند أن ي سكف اةخيوط اةَّتم ّلدأ ّلها اةفقَّان  ْسم ةوحته  وال يستطيم  أْن  اةشَّ
نف كيفيأ االنتهاح  د  ْس جها  ألنَّ ةوحاته تشبه سي فونياظ وشأي أ  قبِّثأ  د تد ُّأاظ حيم   فتوح وي    يحد ج

 أّلوااج تقانج اةقَِّّيم.  
يتمتُم اةفق ان ّلدفح  ح يم ذاكمم طفوةي أ  دنشأ   حفو أ راةتَّجديد وتجي جياظج اةحقيد اة  صباحاظ األطفال  

غا   صباح هج  تتي ذف طوفال  وي   اةابا  واةص ج هج حتَّ  ظاللج  وحج اظ  ق ان  سكون راةطُّفوةأ  د  مومج  أسج
صِّونج تبال  زنانأ راةشُّ وخج واةِّطاحج واخضما ج اةحيامج  تبال   ض َّخأ راةطُّيو ج واةقَّفلج اةبمَّّ وأوشاا ال  

 يم اةجقَّأ وي  أنغام زخَّاظ  طم   تخطم وي  رال  تاسو خدونف اةيَّوحاظ كأنَّها تغمفدم  مح  تغم جننا وصا
ووأ واةج ال   تد  جأأ  د خيال  تفت ق  د   . ةوحاظ   بهمم ركائقاظ  م غايأج اةمَّ  تهاطيأ  وق  غو ج اةبماّ 
باحم يقثُم قطماظ اةقَّدى وي  ّلدائم اةاائقاظ اة ي ي أ رح ي ي أ   فق اةصَّ يقاّليم أو اق اةبحا  حيث نأاح اةشَّ

وحاظ سا حأ  م  قايا اةغاراظ وأو اق  تاناظ اةبماّ   ةوحاظ  قبِّثأ  د أحالم  ق ان   وا  أ  م  ِّاةم ة
 ستمخ  ّليد تألةؤاظج اةق جوم   وغل   م انسياّلي أ  وسيأ  اةخيال   زنانأ رأ خبيالظ ةوني أ  وغيأ  م أّله   

ش   أ اة  وتقأج اةغاراظ.تجي جياظ  ما م األساطيم  ض د تقاغ اظ  ق يَّأ  تهاطيأ  د إهأأج س اح   تِّط ج
يقاُم اةفق ان حاة ا  ّلبس أ األطفال  يقهُض  د غفوته ووذوبأ أحال ه وأةوانه تحدُّ اة  أتقحأج اةِّصا يم  
حاةم  واةفماإاظ  تحي جُق أحال ه وأةوانه رحبو   كبيم  وقف تاللج  اّلي أ  زنانأ ّلدّليبج اةمَّبيم  حيث اةجَّمان واةسَّ

غيمم تحطُّ وي  وتقأج    زنمم   ت اييأ وي  وبمج األ نبج نون أن تخش  تفوةه اة فاتئ. اةصَّ
يمسم اةفقَّان أةغاز طالس ه رغزا م   دنشأ  كأن ه يست دُّ تد  جأاته ا ّلداوي أ  د انتياجج  ياه نتيأ  م أوجج نيجانه  

ف أ   ب  ا يقّو أن يِّأدف  األكبم  يشبه  انبا  نذ  نفسه أْن يي يمف ّلدائم اةزُّنو  واةطُّيو  واةاائقاظ األةيفأ واةبم 
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 ِّاندمف  مح  ّليد اةاائقاظ اةبم جف أ واألنيي أ  تسائال   ة اذا تمكف ا نسان نذه اة خيوقاظ  م أو اق اةبماّ  وةم  
يِّتدج ّلها وفأد ج ها اة  وواةم األطفال كم تيهو ّلها  وفخف جف وييها وةو قييال   د غد ج اةزَّ ان  أو  د غد ج 

واّ   وكيف استطاوفْت أن تأاومف اةزَّ د   اةوحوش  م ْت نذه اةاائقاظ  د  خاةب اةضَّ كل ج  كان  كيف نجف
ماواظ اةَّتم تهبُّ وييها وي   م ج اةِّصو ج واألز ان؟!   وارم واةص ج  وكل  نذه اةم جفاح واةزَّ
 م  قتصف اةيَّوحأ      وإو  ةونم زاخم رإيأاواظ  بهجأ ةيِّيد  وته كائد  تشك جل  د تد ُّأاظ خيال اةفق ان

ن رأي أ تأاسيم اةوته  د كائقاظ  بهمم رأةوان صا يأ  حقونأ ونا ئأ  كأن ها تتمتم حفاوم  ويقان رشمفَّتان  تتاوَّ
ل  د اةاائقاظ اة قسارأ   ال  انسجام اةاائقاظ  م رِّضها رِّضا .  مح وأ ل وبس أ وحب وإوق يغ م نذا اةش 

فِّانأها  م خياةه وفهدندنا  م  مإاته وأةوانه وأحال ه وأحاسيسه وحب جه  وي   وحاني أ اةفق ان ونو يقاغيها و 
ون ئه اة تقا م  وق وتونها اةحا يأ  ّلتقاغ اظ  نيفأ  أإبه  ا تاون سي فونيأ ةوني أ  حقيقي أ اة  أّلهج  ا  

  م اةحيام  د  ووأ  وبهاح!                                                
تشكيالظ  تداخيأ كأنَّها  م حاةأ تِّاضد وتِّاون  ي ا ّليقها  تزننم تيجان اةغزالن  م اةيَّوحأ وتوه  تآةفأ  

رطمفأأ أةيفأ   تِّانأأ  د ّلتالظ زنمم وكائقاظ رحمف أ وبم جف جأ  ياهم وته أ يمم وسط نذا اةامنفال  د  
ا     اةاائقاظ  يبدو واضحا  أنَّ اةفق ان يمك ز وي  نذا اةتَّآةف ّليد اةاائقاظ  واةطَّبيِّأ ركل ج  ا  يها  د ت ال خالَّ

م ةقا سال ا  كونيَّا  وحب ا  انساني ا    وحم اة قبِّث  د ناخيه  ةيأد  فاح اةمُّ  يِّكس ركل ج نذا اةد جفح واةج ال واةصَّ
 س وخيماظ   اقيا   م كل ج اةاائقاظ  وبم توةيفاته اةيَّونيأ اة قسارأ كأغقيأ  تد  جأأ  د نأاوم اةطَّبيِّأ وضياح اةشَّ 

م ةقا  ؤاه ود  وحاني أ اةاائقاظ   األ ض ونفائس اةبحا    يي يم كائقاته رطمفأأ اّلتهاتي أ ونا  وني أ وكأن ه يأد ج
ق.   اة تهاطيأ  د  آقم اةسَّ اح ووقاقها اةح يم  م حفاوم األ ض  وبم  يض خياةه اةخالَّ

يمفد أن يؤْنسقها  د حيث  ؤفتها ةبِّضها رِّضا    يمسم اةفقَّان ويون كائقاته وي  إكل ويون رشمف أ  كأن ه
وحانم   وفس و ّلها اة  حاالظ اةتَّآةف  ي ا ّليقها. وتتداخل اةخطوط ةتشك جل كي أ: هللا  نالةأ  وي  نزووه اةمُّ
 م اةامنفاالظ اةبهيجأ اةَّتم يمس ها  م  ضاحاظ ةوحاته  ونمى حشونا   د وتوه  وأإكال خياةي أ وأسطو ف أ  

تقساا  م تداخالظج اةخطوط واألةوان  حيث نمى وئا ا  وندوحا  و محا   وق خدونج اةيَّوحاظ. وإنَّ أكثم  اةَّتم
 ا ي ي ز أسيوا اةفق ان نو االإتغال وي  خيق واةم  ت يل ّليد اةاائقاظ ركل ج وئام و حب أ وسالم  وكأنَّقا  

أ  وحبو ا   زتزنو سأسأاظ اةِّصا يم ونديل  أ ام غارأ  سيحأ  د اةذَّنب األصفم  تشمُّ ةوحته  محا  وبس 
                                                           اةح ائم  تساؤالظ  وي   دى اةغاراظ تتبان  اة  ذند اة شاند ونو ي ِّد اةقَّام  م نذا االحتفال اة هيب!                            

د  ججف األةوانج  م ةوحأ  نانئأ  حيث إ وخ طائم كبيم  م وسط اةيَّوحأ  ضاحاظج وواة ه ت وُج اخضما ا   ت
يسطم رخطوط  و ني أ ت ييأ  أو اق خضماح  اتحأ وي  إاكيأ ّلتالظ و نم  ستمخيأ  وق ظهم اةطَّائم  اة   

 سمف  تانبها ا مأم ت سك سي أ   يوحم ركائقاظ  نيفأ   أاّلال  ةها نجد  تال   تشك جال   د  ج ووأ كائقاظ 
                                                                                                                                   أتزاحف اةمَّتل واة مأم ّلتشكيالظ  ت ييأ و وقه ا طيو  وأس اك وغزالن وأزانيم  بهجأ ةيِّيد.                                       

تشمق إ س اةحب  وي  كائقاظ اةفق ان   تمقص  ياأ وأ يمم  م  خيوقاظ   تطيُم  محا   م تو    د اةبهاح 
                                            م أحضانج اةطَّبيِّأ  تمقُص اةطيوُ  رحفاوم  كبيمم  ونمى قيوبا  نا ئأ ووتونا  رشمف أ  خضيَّأ راةج ال.                          
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ْظ ّليقم وبيد كائقاتك وأةوانكف  وذّلذراظ اةحقيد اة تاخ أ   ةوحاُتكف غ متقم نج ئا  وبهجأ   حوا اظ  و يأأ نا ف
ظ األزانيم.   ارحأ  م س اح   د  مح   مح اةيَّون و مح األطفال  و مح اةاائقاظ اة تماقصأ  وق ّلتالَّ ةموحك اةسَّ

فَّا  تا حا   م تجي ياته وصو ه وبالغته و مانته وبساطته  تاتب وبم أةوانكف وتشكيالتكف وكائقاتكف إِّما  وفو 
وو أه. كم  ماإأ حطَّْت وي  تبهتجكف وأنتف تمسُم وناوأف اةح ام واةحجل اةبم ّ  نل تتذك م وأنتف  م أو اقج  

ُم وتهتكف  م أو اق اةبما ّ    طفوةتك وقد ا كقتف تي يُم راقاظ األوشاا اةبم جف أ واةح  ص األخضم وأنتف تي  ج
فَّا   ض َّخا  رأخصبج األةوان وتغيغْيتف وبمف حاةأ وشأيَّأ  مفدم اة  أحشاح أ  كج ونم  نل كقتف يو ا   ا كائقا  ّلم 
انأأ  رحثا  ود أّله  كقوزج اةج ال  ةهذا تحدُّ اة  كل ج نذه اةاائقاظ وكأن ها   تسوُح ّليد اخضما  اةجبال اةشَّ

وق اة   ما ئ اةبحا  اة تِّانأأ  م صباحاظ  صديأأ  وحكف وقيبكف وإهأأ صباحكف و سائ كف اةحا ل راةشَّ
 ِّبَّأأ راةياس يد  نل  اتكف تقأشف حبقف اةم جفحان  م ظاللج ةوحاتكف أْم أنَّكف  س تها  ما ا    أطففها األطفال ونم  

ون أنفسهم  يسمحون  م  حااج اة موج  نل تحدُّ اة  ّلهاحج األطفال  م أيَّام اةطُّفوةأ ونم ي محون وفدحمت
 وقف اةتَّاللج اة ِّشوإبأ رأزانيم يانِّأ وف سكون خيوط طائماتهم اةو قي أ ونم  م ق  أج حبو نم وت انيهم  م  
ْظ كل  نذه اةِّواةم اة زنانأ رأ ماحج   نسيم   قد ى رأسما  اةجبال اة بيَّيأ ّلوناوأج اةسَّ اح؟! كم  د األحالم حتَّ  ُوةجدف

                           ى رحبيباظج  طم   تهاطل   د تألةؤاظج اةقُّجوم!                                                                               اةطُّفوةأ  كأنَّها نسيم  قد  
ةوحاُتكف أإبه  ا تاون قبالظ األطفال  م صباح اةِّيد  ويد اةمَّبيم  ويد األطفال ونم يمقصون  م أحضان 

حأ  اةطَّبي ف أ اة وإ  ِّأ  ويد اةحب ج  ويد اةفقَّان  ويد األويان. ةوحاظ   ِّب أأ رخصوبأ اةاائقاظ واألوشاا اةبم 
واةم رضفائم اةطَّفوةأ  كأنَّها وقاقيد   . ةوحاظ   ِّم إأ كأغصانج اةدَّ رأةقج اةسَّ احج  م أوج اّلتهاةها أل واجج اةبحا ج

نسائم صباحاظ نيسان  م أوج تأةُّأها  م نضا م اةقَّدى   وقب طازتأ   أ  طأ رأزانيم  تماقصأ  م نبواج 
اةطَّا ح  وق حبيباظ اةت جيد. ةوحاظ   كتا أ ركائقاظ  وطيو     هو م ّليماعج ا ّلداع  تحي جُق ّلتشكيالظ تالوفقها  

ةاهول ونم  واةيا   تم مُف كأتقحأج اةِّصا يم إوقا  اة  تاللج اةذَّاكمم اةبِّيدم  حيث أ فج اةبيبون ي أل صدو  ا
هول  رحثا  ود  ماخج اةزَّ ازفم   ييد  م أو اقج اةسُّ  م طمفأهم اة  اةبيوظج اةِّتيأأ  ة ِّانأأ أحفاننم اة توغ 
واةأبَّماظ. ةوحاظ   قبِّثأ  د خيال   قساا   مف نديلج اةح ائم  كأن ها ُ سج فْت وي  ايأاعج أناإيدف  متَّيأ  م  

وق اةِّ يق اة  سهولج اةأ حج وبيان ج اةحقطأ وإة   تِّأج األنيمم اةأدي أ  حيث نالالظ اةبخو   ُح اةشَّ توإ ج
ِّونج اة  سطوحج اة قازل  م اةيَّياةم اةأ ماح.    اةمُّكواج  وقف اةق وا ج  وإة  ّلهجأج اةصُّ

و   حج يق و.  كفْم وانفْأقفا اةقَّسيمف اةِّييلف رِّدف نبوطج اةيَّيل. طفوةأ   د ناهأج اةقَّا نج   مح  ّليدف أغصانج اةمُّ
كفْم ناتيقا اةقُّجومف قبلف أن يسمبيقا اةق ِّاس  م أحالم   بيَّيأ رفماإاظ  حائ أ حولف حفاومج اةقُّو ج  قبلف أن تغفو  

 نذه اة خيوقاظ اةبديِّأ راستمخاح  ةذيذ  وقف  آقم اةزُّنو ! 
نيا! كفْم  جْد تجي جياظج اةحقيدج اة  ّلماّ  اةطُّفوةأ  حت   تبمو فْت ةوحاُتكف أة  أا  وي  وتهج اةدُّ
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نيا تنمو،  كمال العيادي في قلبَِّك أزاهير  الدُّ
 كأّنَك حلم  مفتوح على تيجان القصائد

  
 كمال العيادي

14 
 

األنيب اةت ونسم ك ال اةِّيانّ  بدع  د اةِّيا  اةثَّأيل  م  يسفأ اةحيام و ؤفاه اةِّ يأأ  م خفايا اةز  د/ 
كف  ثي ا يتهاطُل اة طُم  وقف أ ض  وطش  ةقداومج اةق دى  يقضُح قيُ كف  اةِّ م/ اةوقت/ اةحيام! .. تاتُب نصَّ

أي ها اةااتب اة تا جةق رخياةجكف اة جق ح نحو غي اظ   ّلوحا  إانأا   م كل ج  ا يتِّيَّق ر سا اظ تونم اةحيام.
باح اةط ا حأ ّلهدنداظج اة طمج اةهتون. تاتُب حم ك  د أوتاعج اةحيام   د خبزج اةحيام   د األحالمج   اةصَّ
اةها بأ نحوف غبشج اةيَّيل  ك فد يستوحم حم فُه  د  حيقج اةس  اح اةغا مم راةخيماظ.  م ننياكف تش ُخ اةأصائد  

باحج اة كيَّلج رحبو ج اةخيمج واة حب أج وبس أج األطفالج  وصْدقج اةاهولج وتجمبأج و  تهفو اةاي اظ اة  اإماقأج اةص 
يوخج واةِّجائزج اةَّذيد قضوا حياتهم  م أو اقج  قِّمتاظج اةحيام  كأن كف  م  حيأج وشق  أزةي أ ةاتارأج نصوص    اةشُّ

كف نس أ  وا  أ  وقف خدونج األطفالج  انبالُج نج أ طا حأ رإإماقأج   د وحم نالالظ اةق سيم. تشُِّم أحيانا  أن  
الم. حمُ كف يقاغم إهيقف كهل  غائص   م أسما ج اةحيام  و ؤفاكف تش ُخ  ثلف حك أج إيخ  وجوز     نالالظج اةسَّ

نيا. ُتشبُه  م أو اقجكف   كتقزم تجا به رفيسفأج اةحيامج. تقثُم حم فكف وي  أتقحأج اةي امج ونم تحي جُق  وقف خدونج اة دُّ
طائما   يف حا  رأتقحأج اةوئامج  يحي جُق ركل ج انبها    وقف أ واجج اةبحا ج . أ اكف  م حاةأج إوق  نائم  اة  اةاي أج 
نيا تق و   وحج   م قيبجكف أزانيم اةدُّ اة  ماحأ  ن ُِّتكف ال تتوق ُف إوقا  اة  أحالمج حمف  يقساُا  د خ ييأج اةمُّ

 حيم   فتوح تتهاطُل أةأا   وقف تيجان اةأصائد.  كأن كف 
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وسد اةبم ّ  أو  حيقف اةغاراظ اة قبِّث  م صباحاظ نيسان   نل كقتف يو ا  غي أ ُحبي  رِّبقج اةق ا نج واةسَّ
وح   تمسُم  ِّاةمف ت وحكف  د وحم كل نذا االّلتهال؟! أ ى  م  ما م حم كف أتقحأف ح ام     وقف خ ائل اةمُّ

نيا. أنتف يا ك ال  حبوك   د حييبج اةحقطأ  تم مُف  وقف   سهولج اةأ حج  كم تقثمف حبو ف اةحقطأ  وقف وتهج اةدُّ
ألن  حبمفكف  ِّبَّق  راخضما ج ّلهاحج اةحقطأ.  م أحال جكف تزنو رس اظ اةِّ َّال ونم يتصبَّبونف ومقا  طا حا   

قاّلل! أنتف  رأصف  أنواعج اةِّطاح  وتسطُم كي اتكف أةأا  كأن ها  قبِّثأ  د    حيد  إوقا  ةباقاظج اةس  قاتل اةفال 
المج واةفمحج اةها ا  د غضب وتقونج نذا اةز  ان. نل تشُِّم ّلقدم    سقبيأ وا  أ  ِّفَّمم ر ذاقج اةخيمج  وونجج اةسَّ

ا ؟! كبيم أن ك تئتف  م ز د   فخ خ  راالناسا   ةهذا تسِّ  نائ ا  أن تم  جمف أوتاعف نذا اةز  ان  د تفاقم االناس
تقبيُج قا تك أ ا م وأنتف تِّانُق أنونيس  وتبتسُم رفمح  كبيم كي  ا س ِّتف  يموز تشدو ةيبالّلل واةبحا  اةهائجأ   
اظج اة طم  وقف تماحج حزان  نذا اةِّاةم  كم تبيسمف تماح ا نسان اةخفي أ    تبدو ةم حم ا   تهاطال   ثلف زخ 

يأ  د نولج تفاقمج وأم سياس ياساظج وأوتاوه اة تشا ج اظ نذا اةز  ان. تبتسُم رسخمفأ   مفمم   د ضجمج اةس ج
اةفاقِّأ  تمانا ّلال ةون وال طِّم وال أي أ  ائحأ  اال   ائحأ اةهزف أ نحوف قيِّانج ز همفمج االنحدا    تأُف ركل ج  

حيد و س  اكيد نذا اةزَّ ان! وقفوان  وأنتف تمصُد قي فكف ركل ج  نا تهج كم تبيسمف اةجماح اةغائمم  وقف وتوهج اةفال 
ك ال اةِّي انّ كاتب  تونسم  د أصول   ِّب أأ ّلمحيق اةقَّمتس اةبم ّ  يكتُب حم ه  د  آقم اةق دى اة قساا 
يوخج  م  باح ونو  م أوجج اإتياقجهج  إماقأج اةش  سج  وقف وتوهج األطفالج واةاهولج واةشَّ  د نالالظج إهيقج اةصَّ

 ةخي جمم  كم يقامف  متاحف اةبالج وقد ا يغفو اة ساح  وقف تفونج اةيَّيلج اةحقون! آخمج أيا هم  وإة  اةاائقاظج ا 
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َرسٍ   تنثر  فاطمة ناعوت حرفها على إيقاعِّ حلٍم مفه 
المِّ والوئامِّ بيَن البشر  بصفاءِّ روٍح عطشى إلى تيجانِّ السَّ

  
 فاطمة ناعوت

15 
 

اة بدوأ  اط أ ناووظ  أنيبأ  صمف أ أصييأ  وغيأ  م  سا اظج اةحمفج   قبِّثأ  د  حمج اةاي أ اةحم م  
باحج  إاومم  سمبيأ ر ذاقج ا ّلداع اةط ا حج رش وخج   ا يأ صفاحف نسيم اةص  اطِّأ  وقف إهيقج اةبحا ج اةص  اةس 

قأ  تاتُب إِّمنا  د وحم أو اقها اة ِّم إأ رأحالمج   اةجبالج اة اي يأ رأإجا ج اة حب أ واةأيوا اةاي أ اةخالَّ
اة ستقيمم  غائصأ  م  حمااج  ضاحاظج اةت مت أ  ت تاُز ّلمنا أج انتأاحج نصوصها واةاتب اة تم تتمت ها ر ها م   

 .   صحوبأ ر تِّأ  غا مم  وتمى اةت مت أ اّلداوا  تديدا   م آ اقج تجي ياظ اةحمفج
اةو ق  ك فْد تمسُم  وقف خدونج اةقَّسيمج أسما ف اةحقيدج   ستيه أ  تد ُّأاظ   تاتُب  اط أ ناووظ حم ها  وق ناصيأ

ها  د ذاكمم   ِّشوإبأ ّلزغبج اةط فوةأ واخضما ج اةامومج اة تاخ أ ألإجا ج اةزَّفتون. تقاُم اة  اةحيام وبم   ّلوحج
و جاّلهاظ ا نسان    سا اظج انبِّاثج اةخيال  د  قاو   رانو ا م وتسي ط قي ها وي  خموقاظ وتصدُّواظ 

مف أ ق   ا ةديها  كم تِّيدف قييال  أو كثيما   د حأوق   ألخيه ا نسان  م نذا اةز  د األونوج   حاوةأ  أن تأد ج
ا نسان اة ايوم. ت تاُز رخيال   وغل   م صفاحج اةس  احج كأن ها كيقونأ  ِّجونأ  د  هجأج اةشَّ سج وخصوبأج  

نيا وبم تونُّجاظ حم ها. األ ضج اة ِّتَّأأج رخيماظج  تقا    مم وي  وته اةدُّ
مق و وقف ضفافج اةق جيل   تتأ َُّل ناووظ  ييَّا   ي ا حوةها  تمى ر ما م  حا قأ اناسا اظ أتقحأ اةبالن  م ننيا اةشَّ
ماواظج تزناُن تفاق ا  ووقفا   وقف أ ضج اةِّماقأج واةِّطاحج   وقف إ وخج   يؤةُ ها أن تمى نيمانف اةحمواج واةص ج
األنما اظ اة ِّت أأ رأ ق   ا قد  ته اةحضا اظ   ال تمى أتدى  د حم ها كم تتمتمف ةقا آ اق  ؤانا  م ّلقاحج  
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ق ووبم  ما م آ اقج اةحك أج كم تم مف اةحيفف ود نا أج اةبالنج   اةغدج اآلتم وي  أتقحأج اةت قوفم واةحوا ج اةخال 
  م وته اةا يم اةا اة يد! اة مصمصأ رأتيجج االإتِّالج  و احْت تشهُم قي ها 

المج واةوئامج   وح اةِّطش  اة  تيجانج اةسَّ تقثُم حم ها وي  ايأاعج حيم   فْهمفس  رش وخج اةخيمج واةو احج وصفاح اةم 
.  م قيبجها ي وُج  حيُق ا ّلداعج كأن ها  بمو أ  د أحشاحج اةاونج   د   ّليدف اةبشم واةاائقاظج واةط يدج واةحجمج

. تاتُب  ؤانا ّلقزق  إهم   ونم   ضياحج اةش  وعج  باحج   د وبيمج اةخيمج و آقم اةبساتيدج  د تألةؤاظج نجومج اةصَّ
 .  تحي جُق  وقف أتقحأج اةغ امج  كأن ها  م  حيأج  مح   مف تغا فدج اةطُّيو ج

تمى حمتا   د   تتمتُم أوتاعف اةفأماحج واة ضطهديد   دا ِّأ  ركل ج إ وخ  ود اةق ساحج واةم تالج اة أهو فد   ال
اةد  اعج ود اة أهو فد  م  صمف وخا تها   سي طأ  قي ها  م وتهج االووتاجج   غبأ   قها أن تِّيدف اةحقَّ اة  

 نصارجهج  وتزفحف غشاومف اةا المج ود ويونج اةطُّغامج.  
ها  م تونمج اةحيامج  كأن ها ندي أ  قبِّثأ  د إهأ أج اةسَّ احج كم تهدندف  يقبُم حمُ ها  د أو اقج تأ ُّالتها وغوصج

حف   قيواف اةحزان   وتصيُغ  ا يقساُا  م  حااج انبِّاثج خياةها   اسكأ  ركل ج حبو    ضييأف اةحمفج  كم توإ 
باحاظج اة يَّيأ راةخيمج  وتمسُم نالالظ اةغدج ّليونج االخضما ج  غيم آّلهأ رجالوزمج اةِّصم     محا  وحبَّا  وتوهف اةصَّ

 .  وال رسيوفج اةغد ج
نا اةاي أ تمانا سي جدمف اةفجمج اةوةيد. تأول ناووظ كي تها وال تيتفُت اة  اةخيفج  يمتاُز حمُ ها نائ ا  وي    وحدف
ّلهاحج اةقُّو   وال تتوان  نقيأأ  واحدم ود اإها  حم ها  م وته اةا يم وقباحاظج  ا يتماحى ةها  د أ اا    أَِّّمم   

وانف اةحاةكف  د ّلؤ مج األوحال  وتضئف اةط مفقف  غائمم  م ةونج االسونان وقاعج االنهيا ج     حاوةأ  أن تقتشلف اةس 
قأ  وقف تبيدج اة دائد  كم تز عف   وبم صاةونها األنّلم واةفاّم اة ذّ غدا  قبما   ائدا   م   م اةاي أ اةخال 

  .  وطاحاتها اةطَّي بأ  وقف خدونج األوطانج
 بضمج اةقَّأد  وت حُق كل  ا يأتم  م طمفأها  د اووتاج   وال  تضُم  شمطفها  وقف اةق توحاظ اةحا قأ  وبم 

ها ا ّلداوم وي  نزووها اةت أ  يم اةِّ يق  حيث  هأ اة  ت وحج اةحمفج  يمتاز نص  يوفج اة وت  تهاُا صييلف اةسُّ
ِّمف أ  وتجي جياظ  ؤانا  تتأ َُّل  م  حماّلها ا ّلداوم  نتائجف  ا آل اةيه اةوتون وا نسان  وتمسُم تد ُّأاتها اةش ج

ا ّلداوي أ ونم ت ِّد  م تونمج اةوتون   م  سا اظج اةزَّ د   م أندافج ا نسانج  م  حمااج اةحيام  وكأ نها  
ازاح  ؤى  يسفي أ وتوني أ  أا يَّأ  فتوحأ و تما يأ األطماف وي  اةأشمم األ ضي أ  ةِّي ها تيتأُط رِّضا   د  

ِّمف أ واةفامف أ اة ت  م  ؤاه اة ستقيمم وبم إ وخج  تجي جياتها اةش ج م تقهاُل وييها وي  اجيأاعج ندوحج اةيَّيلج اةج يل  ةتأد 
!  حم ها اة  قم ائها وقا ئاتها  م أ تاحج اةاونج
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تبمومف اةفق ان اةت شكييم وقايت وط ا   م احدى قمى "وفمفد"   أ َّطا  رأزانيم  و احأ تِّبق رأ فج اةفمح  
رأ  وتمومعف  م أةق اةط بيِّأ اة  ماحأ رأزن  تالوفد اةج ال  و اح يسوح  م أو اق اةبماّ   واةطَّبيِّأ اةخالَّ

وأةق اة موج اةفسيحأ   بهو ا  ّلبهاح اةفماإاظ   قذ أن خطا خطواظ اةطُّفوةأ   استأبيته زقزقاظ اةِّصا يم 
قاّلل  وتشم اف  د ّلهاح اةطَّبيِّأ ّلهجأ األنو أ وونجج   واألزانيم اةبم جف أ اة ِّب أأ ّلقضا م األوشاا واخضما  اةس 
ِّ م اةخصوبأ واةِّطاح  وكأنَّ اةطَّبيِّأ أنثاه األزةي أ   مأى  د خالةها ت ال اة مأم واةحيام واةِّشق واةفد واةش ج

وانبالج إهأاظ اةطُّ وحج   أسأط وي  اة مأم ركل ج  ووتها  إغفه  د خالل األةوان اة تم تغيغيت اة  أو اقه  
وبم صداقته اةغا مم  م ت ال اةطَّبيِّأ واةحيام اة تم ق  طته ّليد أحضانها  قذ أن  تح ويقيه وي  وته  

نيا  كأن ه تزح  د أنازفج نذا اةج ال اةبديم   أصبحت األ ةوان إغفه وحقيقه األإه   وأسبغها وي  ت ال  اةدُّ
اة مأم وبهاح اة مأم ووشق اة مأم  وكأن ه يمسم  وشاظ اةطَّبيِّأ و ما م  ووتها  د خالل وتقأ اة مأم وإِّمنا  
الظ اةفمح  وأصبح اةأ م  د  قاو ه ر ثارأج سطوع رس أ اة مأم  وإإماقأ   اة قساا وي  كتفها  ثل إال 

ح ويقم اة مأم  وإ وخ اةجبال يت ان   م قوا ها اة  شوق كأ فج اةد جفحج اة قدةق  د اةشَّ س كأن ها ّلها
ْد أنجبتقا ةيحيام؟! نل نكذا تساؤل   خاصماظ اةجبال. ةجمف ال  أةيست أ  ه وأخته وحبيبته ا مأم  أةيست اة مأم  ف

ةجها ووطائها ووشأها وتجي جياظ حبو    اون اةفق ان ونو يغوُص  م  ما م يقاّليم اة مأم   مس ها  زنوَّم  ركل ج ت ا
وقج ةحصانج ّلهجأ األي ام   باح  ونم  م أإد ج اةشَّ  وحها وبم أةوانه اة قسارأ  م حبقج اةقَّسيم اة قدَّى رأةقج اةصَّ
 م حبيب  يزناُن إوقا  اة  ننيانا اة تقا مم  وقف قب أج أحال ه اةوا  أ رِّطاحاظ   نيفأ كأن ها  قبِّثأ  د  مانيس  
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بأ  اةقَّ  ُد أةوانه  وقف  حيَّانا  تقاغ أ  م  وإو  اةفمح اة قساا  د  وتيفاظ أإواقه اة خض  ِّيم  وقف ننياه   يجس ج
راةحقيد اة  ظاللج اةبيوظ اةِّتيأأ اة تم تمومعف  م كقفها  قذ أن حبا خطواته األوة   وبدأ يق و  ثل أزانيم  

باحاظ اة باح  و اح يح ل  وق أتقحته نذه اةصَّ وةيدم  د طفوةته اةبكم حت   غدا  قانا   ِّمَّإا  ّلهالالظ  اةصَّ
واةم.  حيأ   ق يأ  حفو أ ّلهفهفاظ نسيم اةبحا     اةاموم ونم تمح ب رأنثاه اةِّاإأأ اة ت اييأ ّليد أغصان اةد 
ونو يقتأل  د  بوع قمى وفمفد ووفمفد اة  طيد اةم قأ وانسياا وذوبأ  ياه اةفماظ ونو يقاتم  خياةه  كم  

سم  د تديد ّلهاح أنثاه اة سمبيأ رأ واجج اةفمح  ونو يمخم صباحاته  وق أةوانه اةطَّا حأ رحقيدج اةطُّفوةأ  يم 
باا اة  كقوزج اة مأم اةغا يأ ّليد تماقصاظ أةوانه   يمسُ ها ونو  م أوجج تجي جياظ أحال ه  وفسا ُم  ِّها   واةشَّ

قاّلل.   م اةيَّياةم اةأ ماح رحثا  ود يخضو ج اةِّشقج اة تق  ا مج  وقف أتقحتها اة حبوكأ رحييب اةسَّ
غدظ اة مأم  حو  تقاغ اظ أةوانه  وبدأ يمسُ ها تغق جم وتفمح وتهدند  وحه وحياته وخياةه وحي ه  وتفتح  ؤاه  
وي   ما م األةوان وكأن ه أ قاح انسياا  مإاته  م حاةأ وشق  فتوح وي  تقائد حيم  ةذيذ  فموش وي  

يخمج  د ّلهائه و ووأ تجي ياته اال   سفوح اةأيب و تاناظ ّلوح اةخيال  حت   أصبح  م وشق  غيم قاّلل أن 
وبم اة مأم  وفأوننا إغف اةفق ان اة  نذا اةت ساؤل  نل وقايت وط ا   ق ان  فطو  وي  ت ال اةطَّبيِّأ  
نيا  ةهذا ات خذ  د اة مأم ند ا  أساسي ا  ةيوحاته   تاان ال تمى ةوحأ  واةحيام  قذ أن  تحف ويقيه وي  ضياحج اةدُّ

 م  موتها حبو  اة مأم ونم تمقص  وتغق م وتِّشق اةحيام ركل ج حبو    وتقاتم أحال ها   د ةوحاته االَّ و 
وحبيبها وبم ةوحاته اة وغيأ  م اةت أ ل واةتَّساؤل واالّلتهال وكأن ها تزح  د  ِّاةم تجي ياظ أةوانه وي  ّلياض 

 اةي وحأ؟! 
هأاظ تجي ياته وبم أةوانه اة فِّ أ ر قاتام  يمسم اةفق ان ةوحاته رانسياّلي أ  محي أ  نيفأ  وفقاغم أحال ه وإ

رأ  حيث نهل  د حبق اةطَّبيِّأ  ذاق اةفمح  و د اإماقأ   وح   هو كائد  جبول ّلونج اةطَّبيِّأ اةخال  اةم 
اةش  س وإوإاظ االّلتهال  و د ن ه اظ خمفم اة ياه وذوبأ األةوان   جاحظ ةوحاته  تون جأ ّلو يض 

أأ  م نفهفاظ زخ اظ اة طم  وبِّد تجمبأ طا حأ ّلونجج األةوان يسا م اةفق ان  اةط فوةأ وخصوبأ اة مأم اة تِّان
اة   بوع  منسا  رشغف  كبيم  وفستأم  ره اة طاف  م  ديقأ "أنجيخ"  وبدأ يمسم  ضاحاته اةي ونه اة تِّانأأ  

م وكأن  اة مأم   م اة مأم اة تم ال تفا ق ناتسه اةي ونم  حت   ونو يحي جق  م  ضاحاظ تجمفده اةي ونم  تشِّ
 ي ي أ ّليد  قايا أةوانه  د خالل نفح األةوان وت اوتاظ ّلهائها اةط ا ح راةِّذوبأ واالنسياّلي أ  وحأَّق  م  
 بوع  منسا إهمم  كبيمم  وحأَّأت  ِّا ضه نجاحا  رانما  وكان ةها أصداح  طي بأ  م األوساط اةفق جي أ  تقاوةها  

"  و"آةيد  ا فز"  وغيمنم وقد قال "تاك أةتماك" ود تجمبته اةفق يأ: )ان اةقأ ان اةفمنسيون أ ثال: "تان  ونيه
 سوم "وقايت" تذ ارأ   اتقأ  حيأ ونيقا يكي أ  ان ها ال تمّو اةت ا فخ  وال تِّب م ود  ِّل وةاق ها تطمح وييقا  

اةفق جي أ اة تفم جنم  األسئيأ وتحم جض  خي يتقا(. وأإان اةوسط اةفق م اةفمنسم واةاثيم  د اةفق انيد ّلتجمبته
وخصوصي أ ةوحاته وبهاح أةوانه  د خالل ت انياظ اة مأم رطمفأأ  نيفأ وكأن ها تزح  د اةط بيِّأ واألةوان 

 اة قسارأ  م  ضاحاظ واة ه اةي ونم اةبهيج. 
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يبأ  م تِّا يه   مك زا  وي  أن يتِّا ل رإ نساني أ  ت ي ز اةفق ان وقايت وط ا  رسموأ اةبديهأ واة مونأ واةط ج
 و صداقي أ واةيأ  م  فد يِّاإمه وفصانقه  وف يل أ قاح ةأائه  م أصدقائه و ِّا  ه اة   وح اةق اتأ واة مح.  
فاه  يتمك وته اة مأم  قسارا   ثل   ال يمك ز اةفق ان وي   سم تفاصيل اة مأم   ال نماه يمسم اةِّيون واألنوف واةش ج

باح يهبُّ وييق ا رشفا يأ  ووقد ا نقام اة  وته اة مأم  م  سو ه  نشِّم وكأنَّقا نمى  اة اح اةزُّالل ونسيم اةص 
كل نذه اةت فاصيل اة تم تمكها نتخي يها رأنفسقا أو  ب  ا أ ان أن يأول ةقا أن ها اةبهاح اةخفم اة وتون  م أو اققا  

حول انبِّاث اةي ون وبم    وتوققا  ك ا أن ه ال يمسم أيضا  تفاصيل اةيد واألصارم واأل ناف  ألن  تمكيزه يت حو 
نذه اةاتيأ األنثوف أ اةط ا حأ راةفمح واةحيام   تغدو اة مأم كأن ها إطحاظ  ق جي أ وشأي أ  تماقصأ  وق ّلهجأ  
اةيَّوحأ وتخمج  د خصوصي تها ك مأم وتصبُّ  م آ اق ا ّلداع رأّله  تجي جياظ خيال اةفق ان  ةهذا ال نماه يتوقَّف  

ركل ج تفاصييها   هو يأخذنا كحاةأ انساني أ تم ز ةيخصوبأ واةِّطاح واةِّشق واةفمح   وقد اّلماز  فاتد اة مأم 
واةبهاح واةحيام    د يقام اة  أو ال اةفق ان  يالحظ وكأنَّ اة مأم تزح   تد   د تد ُّأاظ اةيَّوحأ ركل ج أةوانها 

ح اة مأم  د خالل ونج األةوان وكأنَّقا نشتمُّ  حت   أنَّ اةي وحاظ اةت جمفدي أ اة تم يمسُ ها يقثُم  وقف  ضاحاتها ّلها
وبق األنث   م أةوانه اة زنو م رغي أ تهطُل  محا  وإوقا  ووقاقا   وفبدو أن  اةفقَّان يح ُل  م أو اقه ونج  
انبِّاث اةأصيدم   هو يمسُم ةوحاته رشاومف أ  نيفأ سواح وقد ا  سم أنثاه  يها أو خب أنا ّليد  ما م األةوان   

ِّم وبم األةوان   يحي ق وفمفدُ  ِّمج   هو يح ُل  م  خياةه حبقف اةش ج مف ةونا   ت انيا   م ندنداظج اةش ج  أن يأد ج
رأةوانه  م إ وخ  ةونم يكان أن يقطقف إِّما    هل كان يتمتم اةفق ان أحال ه وبم األةوان   قمى كل نذه  

بدو أيضا  أنَّ اةفق ان  غمم حت   اةِّ ق  م اة وسيأ   األنغام واالنسياراظ اةي وني أ طا حأ  وقف خدونج ةوحاته  وف
ا حاظ واةحاة اظ  م  ضاحج اةي وحاظج    هو يقثُم حبو  اة وسيأ   م  قِّطفاظ أةوانه  حيث تبدو اةق ساح اةس 
يمقصد وفغقيد وفحي د رأّله  نندناظ األغانم  ونكذا نستشُِّم أن  اةفق ان يِّكس اةاثيم   َّا يجول  م خياةه  

ا م اةي وحأ  تا كا  انبِّا اظ اةخيال  توَّتا   وق ّلياض اةي وحاظ   مك جزا  وي  ّلهجأ اةحيام واةفمح واةحب ج   وق نض
واةت أ ل  وكأن ه يأول ةي شاند وييقا أن نحبَّ اةحيام ك ا نحب  اة مأم  ووييقا أن نحبَّ اة مأم ك ا نحب  اةحيام  

 انبِّثوا  د  حمج اة مأم   هم حاضقأ ا نسان  قذ األزل!  ألنَّ اةحيامف ا مأم  وألنَّ اةبشمف كل  اةبشم
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يوةد اةفق ان  م ةييأ  ق ماح وأ  ه  ذنوةأ  د تألةؤاظ اةقُّجوم  تحيُم أن يبزغ تقيقها ّلو يضج خيوطج اةق جوم   
قاّلل  ودنان كمفم  ق ان  نيف األناح   يوةُد وأ ُّه  وحو أ رضياح نج أ  ّلهبوا نس أ  ِّب أأ ّلهفهفاظ اةسَّ

اق وونجج حقيقهم اةِّ يق  صاحب صوظ نا ئ حقون  فِّم راةحب ج واة قاتام  كأن ه يمت ج  ل وفقاتم قيوا اةِّش 
وان" تستيأظ  م     إه ى إه اة  ندوح اةيَّيل وي  ايأاعج نديل ي ا أ  تم مُف تذة . حاة ا أس م أغقيأ "ئه 

وحج   أو اقم خيوطج اةحقيد اة  اة اضم اةغاّلم  وتقفمُش  م خياةم حبو  اةِّشق اآل ل  م أو اقج  ما ئ اةم 
 فاظ واةحيام ركل ج طزاتتها وسط األنل واألحب أ األصدقاح. وتستقهض اةذ كم 

يشبه صوُظ اةفقان ودنان كمفم حي ا  خاطفا  يِّبم رسالسأ اة  أو اققا  يؤن جّ أةحانه ركل ج توا حه  يبيسم  
وح  م صباح   بيَّل  رأنازفج   اةجماح وفسأم خيوط األ ل اةِّطش  ةي طم  وفز ع  م اةأيب أسما  ّلوح اةمُّ

نو  ونم تت ايل ّليد ت اوتاظ نبوا اةقَّسيم اة قد ى رأ فجج اةحقيد اة يف ح  وقف خدونج اةحبيبأ. س ُِّت اةزُّ 
وح  أوون اةيها     إه ى إه أغقيأ "ئه  وق اة  تجي جياظ ونج اةم  وان" وشماظ وشماظ اة م اظ. وكي  ا تم قم اةشَّ

 غم اة ساحاظ اةأيييأ اة تم يبحم  يها  كأن ه  وأس ِّها رشغف   بهج ةيأيب ة ا  يها  د أناح   خيم ووذا  
 ةح د وغق   نذه األغقيأ كم يقاتم  ما م اةأيب ّلموحاني أ إفيفأ.  

و اني أ  وال اةبانيقي أ  ةسُت كمنيَّا  ةاق جم أتيد اةامني أ اةام انجي أ  و م نذا وقد ا أس م   ال أتيد اةامني أ اةسُّ
ل  مح   وكأن ه  نكذا أغقيأ  د اةفق ان ودنان كمفم  أإِّم وكأن جم أ ه ها رِّ ق   د خالل أنائه اة قساا كشال 
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وح واةأيب و ا ّليقه  ا  د تجي ياظ ّلوح اةِّشق ووقاقج نالالظ األ ل ونم ت وُج  م  ت م س وي   خاطبأ اةمُّ
إواطئ أحال قا   غمف أنَّ  ساحأ صوته واني أ ةيغايأ  ةاد  ساحأ  قاتاته أل واحقا و شاومنا وإوققا  
و قِّمتاظ حقيققا غيم واني أ  كأن ه يتِّانق  م  شاومنا ّلمنا أ   دنشأ  د خالل تفاويه ركل ج  شاومه  

هذا  هو  د اةفقَّانيد اةأالئل اة ذيد يجِّيونك أن تس ِّه ركثيم  د اةهدوح واةت أن م  واةاثيم  د وأحاسيسه  ة
اةت أ ُّل  ونو  د اةفق انيد اةَّذيد اةتأيتهم ركل ج  مح   م س اح غمبتم  م ستوكهوةم وقد ا كقُت أتارم ن اساتم  

  أ قاح ةأائم ره  أن ه  ق ان تشكييم و وسيأم  تأم بُت اةجا ِّي أ ةاتارأ  ساةأ اةت خمج ةيفد: اةم سم  وحاة ا وم تُ 
 اةيه أكثم  وبقيقا خالل  تمم قصيمم صداقأ  و قأ راالحتمام اة تبانل واةتَّواصل وبماوم األ ل. 

تبمومف  مح   م أتقحتم  وقد ا وق م ةم وي  ا قيد  د "سم نيهاته" ومبون صداقأ و حب أ  وكم  س ُت 
جي أ وأغانم  ق انيد  د ناهأ اة طم   تِّأ  غمفبأ وةذيذم كانت  ةوحاتم ةساواظ  طوال  وأنا أس م أغانيه اةشَّ

وح وتجي ياظ ّلوح اةخيال!   تغ منم وأنا أس م أغانيه  وأ سم أزانيّم  د وحم تونُّجاظ اةم 
باحم   س ُت ّله فق اةص  اح تقبُت اةأصيدم  د  حم اةفمح واةحب ج واةج ال  و د وحم أصدقاح  د ةون اةش 

باح واةيَّيل اةحقون. كي  ا نامُظ اة  ةوحاتم   أغانيه وأةحانه  وق رس أ أةوانم ونم تز ُع نفهفاته ةيطفوةأ واةص 
ِّم وت وحج اةخيال ونق اظ اةأيب  اة قبِّثأ  د وحم است اوم ألغانيه  تساحةُت  نل األةوان واألنغام واةش 

وح  توةُد  د خاللج ت انياتها  م ر  ِّضها رِّضا  وبم انبِّاثج إهأاظج اةخيال؟!  ونفهفاظ حقيد اةم 
 

   2015ستوكهولم: مسودة أولى 
 2017. 12. 15صياغة نهائّية 
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  جمانة حّداد شاعرة مجبولة بوهجِّ فكٍر مستنيرٍ 

 
اد  جمانة حدَّ

18 
 

باح  تشما قهوتها وي  سأسأاظ وصا يم تذة   وقف   إاومم  ِّت أأ ّلمحيق اةاي أ اة زنوَّم ّلهبواج نسيم اةصَّ
وان  غيم آّلهأ  . تاتُب نصوصها رجمأم  نان م  كأن ها ُتْحبجُك حم ها  د أحجا ج اةص  أغصانج إجيماظج اةت يدج

أ  ِّشم اةذُّكو .  ن و نون اآلخمفد  خاص   ّلتشدُّ
ف أ اةاي أ  تجارُه خزوبال مق اةذُّكو ف أ ّلمصانأ  را وأ نونف أن يم شف ةها تفد. تبحُث ود حم  ظ  ؤفأ اةشَّ

ف أ اةحمكأ وي  أ ض   ِّشوإبأ وي   ساحاظ   باحأ  م رحا  اةحيام  حم  ؤفأ  حم فأ اةس  ف أ اةمُّ ف أ اةحيم  حم  حم 
تجمُف أ قاح نطوةها اةغبا ف اة تفاقمف   فتوحأ وي   دى نضااج اةاون  أإبه  ا تاوُن زخ اظ  طم   تتاةيأ  

. يؤةُ ها تصد واظ حاةأ األنث   وفؤةُ ها أكثم وقد ا تمى اة مأم  ستايقأ    مقج اة مفمج  وقف إماناظج اةشَّ
 ستسي أ   هزو أ   خيخيأ األتقحأ  ال تحم ك ساكقا   غم االناسا اظ اة تم تحيُق ّلها. تقاُم اة  إماناظج  

تم يمتاُبها  م حق ج األنث  تا م   و م حق ج اةم تل تا م  أخمى   يجدُّ تقوُنها وتم ُم سأفف  اةمَّتل  وقباحاته اة  
أ اةَّذيد  حبمنا اة قساا  وقف ناصيأج اةو قج واةيا . تحاوُل أقص   ا تستطيم أن تخيخلف ذكو مف اةم تال  خاص 

ق  وال يس قأ  وكأن ها  ص   أ  يمك زون وي  خصوبأج تسد األنث  وال يباةون رفامنا اةخال  تهوفهم تجي جياتها اةخال 
ا  ةهذا اةت من ّ اة ذّ تماه يزناُن  وي   أاساظ إهواتهم وبما جهم اة تم راةاان تتجاوز حدون أنو هم.  قدنشأ تد 

مق.   غو ا  يو ا  رِّد يوم نحو اةدَّ ك األسفل  م ننيا اةشَّ
ان  ما ا   نل   اومم اة بدوأ ت انأ حدَّ  ِّال  نذه اةبالن نم ّلالن اةحضا اظ واةحمف وا ّلداع؟!  يم تساحةفْت اةش 

تجْد أتدى  د أن تأفف ركل ج إ وخ   تواته نذه االنحدا اظ اة تم وصيفت اةيها اةبالن  وال ت يُك  م  واتهاتها  
ْظ راةبالن اة   شا فج اةجحيم. ال تتوان  نقيأأ و  احدم سوى قي ها  تشهمه  م وته نذه االنزالقاظ اة تم أونف
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يبيو اسي أ وال ت يل اة  ةغأج اةحيان. تطمُح   ود  واتهأ األغالط اة تم تتواةُد يو ا  رِّد يوم . ال تحب جُذ ةغأ اةد ج
ؤفأ اة يتوفأ    أيها ركل ج  ا ةديها  د وقفوان   قِّتأأ رأقاوأ  واةيأ  د أن ان اةِّاناظ اةباةيأ  اة بقي أ وي  اةم 

اةِّي اني أ  وال تطيُق حشم األنيان  م كل ج إا نم ووا نم  وا أأ  د اةجو اح  تا حأ نحو أقص   ضاحاظ 
نفسها حت   اةق خاع. تستيهُم حم ها  د اإماقأ اةشَّ سج  و د رس أج األطفال. ت يُك حبَّا  و يأا  ةيحيامج واةج الج 

المج.   واةفمحج واةحب ج واةسَّ
ان إاومم  جبوةأ ّلونجج  ام   ستقيم   تحاوُل   قأ  استقهاضف اةبالن وبم  ت انأ حد  ركل ج  ا ةديها  د  ؤفأ خالَّ

 استيهامج حمف  ُ قبِّث   د أ ق  تجي جياظ ا ّلداع!  
 

 2019.  7. 12ستوكهولم: 
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 حلََّق الّشاعر محّمد الماغوط عاليًا في تجلِّيات حرفه
عرِّ الّصافيإلى أن  المَس غماَم الّسماءِّ وترّبَع فوَق مروجِّ   الشِّّ

  
 محّمد الماغوط 

19 
 

 ح  د اة اغوط إاوم   حبوك  ّلتألةؤاظج اةق جوم  غاصف حت   اةق خاع  م  واّلم األنيد  حيَّقف واةيا   م تجي جياظج  
ا م  كتبف إِّما   قسارا   د  حيقج اةزُّنو ج   ِّمج اةص  . تمب مف  وقف  موجج اةش ج حم جهج  اة  أْن ال سف غ امف اةس  احج

قاّلل   حا ال   وقف أتقحتجهج أوتاعف اةبالنج  اّلتداح   د إواطئج اةبحمج حت   أقاصم  وناهأج األ ضج اة كيَّيأ راةسَّ
حا ى واةبوانّ. ا تازف إِّمفُه ر ذاقج اةحيامج ركل ج تفاصييها وحفاوتها كأن ه ُوةجدف كم يكتبف إِّما   د خ يممج   اةص 

قيدف   د وذار  اةياظج   د آناظج اةسَّ اظج اآلراحج واأل  هاظج   د أوتاعج  األ ضج   د غبا ج اةِّ مج   د  حيقج اةد 
 األوطانج   د إهومج األحالمج   د  حمج اةحيامج!  

وحج اة وغيأ  م األس    توق جفا  وقدف أحزانج األزق أج واألحواشج   سمف اة اغوط أحزانف اةيَّيلج واةق ها ج  تماحف اةمُّ
وةجانج  . واته قيُ ُه  ساحاظج اةُأْبحج اة هي قأ وي  صد ج اةِّتيأأ  وأنيدج اة دائد   سي جطا  حبمفُه  وقف غد ج اةصَّ

ؤى   دا ِّا  ود حييبج األطفالج  وود   يوفج وال راتتياحج ةغأج اةقَّفيمج ةابحج اةمُّ اةبالنج واةِّبانج  غيُم آره  ّلبمفقج اةس ج
ف أ واأل انج و ما م اةوئامج.  باحاظج اةباكمم   دا ِّا  ود إهيقج اةحم      وظج األحالمج  م اةص 

.  ما ا    ِّماحج  م وتمج اةيَّيلج وحج اة ستشمفأ  م ننيا  د ركاح  وكتبف ود وذاراظج اةشُّ دف تفاق اظ أوتاع اةم  تسَّ
تساحلف ود أسبااج تصدُّواظج اةِّ مج  م كل   ماحيجهج وإيخوختجهج. قمأ انشماخاظ اةيوم وي   دى نها جهج وةييجهج   

ِّمف أ و سمحي اته  د وح م وقائم اةحيام ركل ج  قِّطفاظج واقمج اةحالج   مك زا   بضِّه وي  كل ج وكتبف  ؤاه اةشَّ
 ا نو سيبم  م اةواقمج اةحياتم  كم يستأصل اةث آةيل واةق توحاظ اةِّاةأأ  م طمفقج اة ايو يد واة أهو فد  

ُه وبم حم ه وي  اةجماحاظ اةغائمم  ُ شيما  اة  كل ج صغيمم  وكبيمم   ن أن يضمف يدف وكأن ه  مآم واكسأ  وةم يتمنَّ
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ُص أنيدف اة واطدج واةوطدج   ةواقمج اةحالج  رأسيوا  سهل  وو يق   وأوط  ةأصيدمج اةق ثمج  ضاح  إانأا  كأن ه ييخ ج
 ِّا . ان ه  وسووأ إِّمف أ أنّلي أ  امف أ نأدي أ ةال ج  ا  آه  ضا با  ومض اةحائط  قِّكساظ  ا يتمت ب ود  

هج طاة ا تقبُم  د أو اقج أ  انقأ!   نصوصج  و اقجهج اةم نيفأ اةص 
ْت  وُحه  د ّليد اةم  انج كم تِّب جمف ود آ اقجهج   وحف تتياَّ  تحتف سياطج اةأهمج واةتَّسيُّطج   قهضف  أى اة اغوط أنَّ اةم 

وحج واةأيبج   جاحْظ كي ته  ِّب جمم  أحسدف تِّبيم نون أي أج    توش   وتجي جياتجهج   اتبف ّلمنا أ  واةيأ ود اإتِّاالظج اةم 
. ت ت مف رجمأم  نان م   م ّلوحج  ؤاه  غيم  كتمث ألي أج  قارأ  طاة ا  تقبُِّث كي ته  د   صا يأ   ثلف حب اظج اة طمج
وّ  ركل ج  ما اتجهج وآناتجهج   مقم اةِّمبم واةسُّ انقأ ك ا يمى  ا يكتُبُه حم ا  حم ا    اتبف ود اةواقمج اةش   شاومجهج اةصَّ

ُل وقائم األحوال. كان ةاي ته صدى كبيم  م قيوا اةأم احج وانشماخاتجهج  وكأن ُه ي ِّايُد اةواقمف ر جهم  نقيق وفسج 
ا خأ وكاتبا   سمحي ا  را تياز     ا ن م اةفق ان اةابيم ن فد  ِّمف أ اةش  واةأا ئاظ اة  أن غدا إاوما  ةه قا ته اةش ج

ام االإتغال وي   سمحي اته وقدَّ ها  م  مقته  وق أ ق  اة  سا ح  االَّ أنَّ اة اغوط حيَّق واةيا   م تجي جي اته  ةح 
قأ.   ِّمف أ و  م  د إأن قصيدم اةق ثم اةِّمبي أ اة  أ ق   ضاحاتها اةخال   اةش 

 اتأنم وقد ا صم ح  م ةأاحاته أنَّ  ا كتبه  م ّلداياته   ا كان وي  ويم  أن ه يكتُب إِّما   ّلل كان يكتب  ا  
ِّم  وأكثم  ا ت ي زف ره اة اغوط نو  يجيش  م صد ه ووواة ه  د  شا وم وأحاسيس  وإذ ّلها  حيق اةش 

ه رسخمفأ و يأأ نان أ وةها  صدق  شاومه وأحاسيسه اةق ارِّأ  د أو اقه  وطاقته اة دنشأ  م صياغأ نص 
ةدُّوارأ   دةوالظ اّلداوي أ  اقيأ  و م أن ه كان كتيأ  تواصيأ و تتاةيأ  د األحزان واةه وم   م نذا ت ي زف ّلموحج ا

خمفأ  د كل ج إمح  حتَّ   د ذاته وكل  ا يتِّيَُّق ره  ونكذا تاره كل  إمح رحم ه وإِّمه   واةفاانأ واةسُّ
ق  وأننشقم وقد ا س ِّته يأول  م احدى حوا اته اةت جيفزفوني أ   وكتاراته كم يحو جل كل نزائ ه اة  اّلداع خال 

أ حيم": "أنا  قذ تِّيَّْ ُت اةحموف األرجدي أ   ةم أتوقَّف ود اةاتارأ وود اةِّطاح  وبحب اةخسا م  رحب "قص 
نائ ا  أخسم"! حأيأأ  أننشقم حبَّه ةيخسا م وةيس ةيمبح  وبمأيم أن نزووه نحو اةخسائم ناتم وي  أن ه ةم  
يمف حوةه  ا يمبحه اال  اةاتارأ  ةهذا  ال  ا كان يخسمه  ا كان يغياه ألن ه  ا كان  هت  ا  وي   ا يبدو  

قأ  راة م جبح اة ان جّ  رأد   ا كان يهتمُّ راةم جبح ا ّلداوم  وةهذا واش طوال حياته  كم سا  نفسه ةياي أ اةخال 
وا ّلداع   ِّتبما  اّلقتيه إام وسال أ كقزه اة ذّ ال يضانيه كقزا  آخم  م اةِّاةم  وبهذا   كد أن نِّتبمف اة اغوط  

ؤفأ اةفسيحأ وي   دى  إاوما  كوني ا   م  ؤاه وواة ه ا ّلداوم  زاخما    رآ اق  واة ي أ  د حيث األ اا  واةم 
 حيته  م اةاتارأ   قُذ أن ح ل اةأيم حت   آخم ةحاأ  م حياته  وكان  ت م نا   قذ طفوةته وصباه وي   
اةط غيان واةت سي ط  وظهم نذا واضحا   م  ضاحاظ إِّمه  ووبَّم وقه رسخمم  مفمم  وتمأم غيم  سبوقأ  و م 

ا كان يِّانيه  د أحزان  و ما اظ    أد كانف  تفائال  يضحُك  أهأها   م وتهج األحزانج  وفحو جل كل  أحزانه كل ج  
 رجمَّم  قيم  اة   مح  و مح  أ قاحف ةأاحاته  د أصدقائه و ِّا  ه.

و انسي أ ّلمنا أ   مفاةي أ اةمُّ اوم اة بدع  ح َّد اة اغوط  م  تون إِّمه نحو  ضاحاظ اةس   راسأأ   ت ح اةشَّ
 ستخد ا  تم يزاظ ّلديِّأ   ااني أ تا م  وساخمم  مفمم تا م  أخمى  ك ا كتب ّلواقِّي أ  دنشأ  كأن ه يسج ل وقائم  
ِّمف أ   ؤفأ اةواقِّي أ ة شانداته و  احكاته  م اةحيام وتجي جياته اةش ج  ا يماه وواإه  م اةحيام  ونكذا  زج  ا ّليد اةمُّ
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قأ نحو  ضاحاظ اةت م يز   مفاةم  حيث كان يمتأّ أحيانا  أن يتوا ى خيفف صو ه  اةخال  و انسم واةس  واةِّ ق اةمُّ
ِّمف أ رحذاقأ وحم ي أ واةيأ  ةيس خو ا   د اةم قيب وإنَّ ا  غبأ   قه  م اةغوصج و يأا   م انبِّا اظج حبقج   اةش 

ِّمج  كم كانت صداقاته  م اة بدويد واة بدواظ ّلديِّأ  و يها قفشاظ طمففأ و صا  حاظ ّلديِّأ  و م اةش ج
كل  ا كان يحصل  د اختالف  م وتهاظ اةق ام  كان ونونا  و حبوبا   د قبل أغيب األصدقاح اة ذيد  
وم وه وواإوا  ِّه  وأحب هم نو اآلخم حب ا  صا يا  و يأا   ك ا أحبَّ ن شق كأن ها قصيدته األزةي أ اة فتوحأ  

وح  وأنسدف األإياح واأل كقأ اة تم   أحب ها   اتبف ةد شق إغفه وحب ه اةِّ يق ةها ك ا كتبف أت ل  وي  تماح اةم 
احم وود قاسيون وبمنى.   اةأصائد ود حوا فها وأزق تها و أانيها و ضائها اةس 

ما  أطيقف اةِّقان ةخياةه   يِّدُّ اة بدع  ح  د اة اغوط ظانمم أنّليأ إِّمف أ  خا ج ود اة أةوف  وخا ج ود اةس 
 صداقي أ وأ فحي أ ال  قيب ةديه اال  حم ه وقي ه. كان إاوما  حي ي ا   وأك د  م    وكتبف  ا يجول  م خاطمه ركل ج 

مقم ةأ ته وكما ته    كتاراته وةأاحاته أنه سيالُّ يحيم وفكتب ود أحال ه وأ انيه كم نو  جمف ةإلنسان اةِّمبم واةش 
ال نسِّ  اة  تأ يد اةاما أ وةأ أ  وكأن ه رأوةه نذا يؤك جد أن ال كما أ ةيِّمبم وال ةأ أ ويش كمف أ ةه   يجمف 

 اةِّيش ةه؟!  
قمأُظ كل نواوفد اة اغوط  وأغيب  سمحي اته ووةدف  ِّم نص   د وحم  ضاحاته اةم حبأ  أن تته  م اةجزح 
"  وتمَّ تمت أ نذا اةجزح  م  اةِّاإم  د أنشونم اةحيام  تحت وقوان: " اغوط  حزنكف يقبُم  د آناظج اةبشمج

  اةي غأ ا ناييزف أ ود طمفق اة تمتم سي ان كمف ون وصد ف  م واإقطد ود نا  صا م األتزاح اةِّشمم اة
 ةيقشم واةت مت أ واةتَّوزفم  م  جي د خاص  قبل أن يصد  اة جي د راةِّمبي أ كتارا  و قي ا ! 

وقم  وي   ؤاّ  و ي ا كقُت أقمأ نواوفقه  انتاّلقم  ما ا  أن قم وثْمُظ وي  كقز  إِّمّ     يد  ةج فا كان ةحم ه
وح وبم إِّمه ونصوصه وكتاراته   هو إاوم   وأ ااّ  وخياةم وواة م  ألنَّ اة اغوط يخاطب اةأيب واةمُّ
ط أن   ا يأ صفاح اةق سيم اة قبِّث  د غاراظ اةحقيد  وأت ل  ا  م وواةم اة اغوط أن ه ةم يخط ج اةاي أ اةصَّ

ِّم ألن ه إاوم  راةف  أ   يكونف إاوما   ّلل تاح اة  اةشَّ طمم  وألن ه تمتم  شاومه واناسا اته وأحزانه رطمفأته اةخاص 
ا م  ألن  قصيدم اةقَّثم آنذاك  ِّم اةص  وإذ ره يكتب إِّما   اقيا  نون أن يدّ  أن  ا يكتبه نو  د  حيق اةش 
ييأأ وبحسب  ا ت ييه آ اقه و شاومه  وغاص إيئا   شي  ئا    ا كانت  قتشمم  ةهذا كتب قصيدم اةق ثم وي  اةس 

ِّماح  ِّم اة  أن أصبح إاوما  طا حا  رِّطاحاظ إِّمف أ خصبأ  تضِّه  م  صاف اةش   م  ضاحاظ اةش ج
مق واةِّاةم اةِّمبم  ِّّم  د ت وحاظ وآ اق إِّمف أ  حبأ  قي  ا نمى  م ننيا اةش  اةِّاة ييد  ة ا  م واة ه اةش 

ِّماح  ثي ا وبَّمف وقها اة اغوط  ألن ه تمتم  شاو م  الييد اةق اس وبم نصوصه  حا ال  ن و ه  وبَّمف وقها اةشُّ
ه  فتوحا  وي  أحالم  الييد   وّ    جاح نص  مقم واةسُّ أ ن وم اة واطد اةشَّ ون وم ا نسان أيق ا كان  خاص 
اةق اس  ةهذا أحب ه اة الييد ووصل اة  أو اق قم ائه وقا ئاته  وسيبأ  اة اغوط إاوما  سا أا  و سمحيَّا  رانما    

 ه وإِّمه وأنره اة  قيوا اة الييد وي   م ج األتيالج اةأان أ!  تصُل كي ت
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 أّيها المطر الهتون، أّيتها الغيوم المباركة
! ماءِّ  بلِّلِّ روَح طاغور بأنقى ما في سموِّ السِّّ
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نا اةاي أ  ةم أتْد نفسم حزفقا   ثي ا أ انم اةيوم  ةاق جم  مف نذا أتُدنم  جق حا  نحوف أقاصم  موجج ا ّلداعج  وحدف
أنأذتقم  د تقونج نذا اةز  انج   د طيشج نذا اةز  انج   د غباحج نذا اةزَّ انج   د تخمففاظج نذا اةز  انج   د  

 د خياناظج نذا اةز  انج   د غمائبج نذا اةزَّ انج   د إماناظج  ضجم نذا اةزَّ ان   د حمواج نذا اةز  انج 
ُه قي م يهدنُد  ُه قي م يستِّيُدنم اة  حب جم ةذاتم اةجمفحأ  وحدف . وحدف نذا اةز  انج   د قباحاظج نذا اةز  انج

ُه ق ُه قي م يمبُت  وقف ن ووم ونم تقساُا سخيأ   وقف خد جّ  وحدف ي م يجارُه تباّلممف  قيبم اةطَّا حج راألس   وحدف
وةجان   ُه قي م ال يخش  إماناظج اةحمواج  وال يأره أّلدا  رجقون اةصَّ اةاونج  أ انم أقزا ا  وقدف انبالجج حم م  وحدف
المج واة حب أج   ُه حم م يجقُح نحوف نالالظج اةسَّ ُه حم م يتحد ى تقونف اةحمواج  وحدف وال ر جاّلهاظج اةاونج  وحدف

. ةم أتْد نفسم حزفقا   ثي ا أتدنا اةيومف  ةاق جم  مف  واةفمحج  غمف أنفج األ  ققم  د كل ج اةجوانبج حزانج اة تم تطو ج
نذا أإقُّ طمفأم نحوف ضياحج اةأ مج  نحوف رخو ج اةاقائسج اةأدي أ  نحوف إهأأج اةشَّ سج  نحوف رس أج طفل  يهدنُد 

ِّمج  نحوف   وحم  نحوف واإأأ   ِّبَّأأ  رحقيدج اةِّقاقج  نحوف صديق   د   ناهأج اة طمج  نحوف صديأأ   د ّلهاحج اةش ج
ُه قي م يضمُا أحزانم   باحج  نحوف تجي جياظج طاغو  وأنا أني جُئ نفسم ةيغوص  م أو اقج حك تجهج  وحدف نسيمج اةصَّ

نيا اة غشوشج رحثا  ود إهأأج اةخيمج واةِّطاحج اة قيمج  وحدف  ُه قي م يحمُق  يماثف اةدُّ ُه قي م  ومضف اةحائطج  وحدف
ِّمج واألنراحج وأزن  األنيباظج   ُه قي م صديق اةفد ج واةش ج يستِّيُد  أا م اة  أوي   متفِّاظج تبلج تونّ  وحدف
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ُه قي م  ُه قي م يخيخُل طغيانف نذا اةز  انج وي   أماحج اةِّاةمج  وحدف ُه قي م يط ُس غطمساظ اةُأْبحج  وحدف وحدف
ُه قي م  ُه قي م ي حُق كآّلتم وأنيقم  يؤنُس ةييتم وفبهُج  وحم  وحدف يضانم  فد يأُف  م وتهم  وحدف

ُه قي م يم مُف  وقف أتقحأج اةخيمج    ُه قي م يِّانُق واإأأ   د وذوبأج اة احج  وحدف وف قحقم ّلهجأف اال تأاحج  وحدف
ُه ق ُه قي م يش ُخ واةيا    جاّلها  تم ب صاظج اةغولج  وحدف ُه قي م يقاغم نديلف اةي امج  وحدف ي م ي وُج أةأا   وقف  وحدف

ديأاظج   ُه قي م يهدنُد قيواف األصدقاحج  وفحدُّ اة  اّلداعج اةص ج تبالج اةِّطاحج واةبهاحج وقداسأج اةأداساظج  وحدف
ُه قي م ي وُج إوقا    ُه قي م يفمُش تساؤالته  وقف قيواج  بدويد  و بدواظ   د ناهأج تألةؤاظج اةقُّجومج  وحدف وحدف

اظج اة طمج  ُه قي م صديُق اةِّصا يمج واألزانيمج   اة  زخ  ُه قي م يم مُف واةيا  ّليدف تغا فدج اةطُّيو ج  وحدف وحدف
ُه قي م ييخ ُص اةِّ مف  ُه قي م ال يحيُد ود نْ اج اةو احج  وال يخش  سيوفف اةاونج  وحدف واةِّسلج اةبم ّ  وحدف

ه قي م يحدُّ  اة  إموالج واةدّ ونو يِّبُم اةبماّ  وفح م   رجم جمج حمف   قبِّث  تونُّجاته  د حييبج أ  جم  وحدف
ُه قي م يكتُب إِّما  وحبَّا  ة جانيد   ُه قي م يستذكُم  أماح نذا اةِّاةم  وحدف حأولف اةأ حج  د أرأا ج اةغجمج  وحدف
ُه قي م استذكم "ن و نيقو" نذا اةاائد اة ذّ ظلَّ  م ذاكمتم وأنا  م أو اق غمبتم  نل   نذا اةِّاةم  وحدف

ا  وقه وكأن ه أخم  د ةح م ون م؟! وتدتم    م تا فجخكم  غتمبا  واحدا  تذك م "ن و نيقو" وكتب نص 
نيا نو أخم اة قبِّث  د ومفدج اةخيمج  وأنا  اة شاوم يا أحب ائم نم اخوتم وأخواتم  وا نسان وي  وته اةدُّ

نيا  حي م حمف   جق ح  نحوف نالالظج  إاوم   تمنبد  ةيحمجف وا ّلداعج واةحيمج  حي م  فتوح  وي   ساحاظج  اةدُّ
اةسَّ احج  حي م ةغز  و يُق اةغو ج  حي م  د ةونج اةق دى اة تِّانقج  مف خدونج األطفالج  حي م وشق   فتوح   
ُن أحزانم اة تمصمصأ  وقف كانيم  حي م يحمُق ركل ج سالسأ    ّليد أحضانج اةفمحج  غمف أنفج اةحزنج  حي م يبد ج

ةحزفقأ  حي م وشق   فتوح  وي   صماويه  يج ُح رشغف  و يق  نحو آ اقج اةخيمج وبم حم م آناظج و ّم ا
اة تقا مج  وقف وتقأج اةحيام! أوشُق أن أسي جطف حم م و  ا يماوننم  د ّلهجاظج اةِّطاحج  م حك أج اةحيامج  حي م 

ل  إاوُم اةحك أج وبهاحُ  ا خج  وقف   يتألأل  ثلف تجي جياظ طاغو   إاوُم اةهقدج األو  ِّمج اةش  اةحيامج. يا إهيقف اةش ج
وحج  يا  وحا    هجأج األحالمج  يا حبو ف اةأصيدم اة سموتأ وي  ضياحج اة حب أج واةفمحج واخضما ج أغصانج اةم 

قأ وي  ا تدانج  األز انج  يا اإماقأف ّلوح   د أزن  اإماقاظج  زا يمج اةحيامج  يا ونجف اةاي أ اة ِّب أأ راّلتهاال  ظج  خال 
باحج  و م ظاللج  . يق و  م  ضاحاظج ّلوحجكف اخضماُ  اةص  اةسُّ و ج وتجي جياظج اةحيمج اة قساا  وقف  موجج اةأيبج
نيا. يتهاطُل   . يقضُح إُِّمكف رحبقج األزانيمج كأن ُه  ساةُأ وشق   تقا مم  وقف خدونج اةدُّ إِّمجكف تغفو أّله  اةفماإاظج

اةحيامج كأن ُه نِّ أ   تهاطيأ وييقا  د قبااج اةحقيدج   د نالالظج حبو ج اةق ِّيمج. إُِّمُك أ فجا   و احا   وقف  واّلم  
قاّلل  يا صديأم اة قساا   ؤاكف يا طاغو   تد  جأأ  د أةقج األواةم   د صفاحج اةس  احج   د ةونج حييبج اةس 

وحج  يا اإماقأف وشق   جدوةأ   م أّله  اخضما ج اةاونج  . يا ةونف اةأصيدم اة ِّب أأ   م أإه   زا يمج ّلوحج اةم 
باحج اة صف   رحقيدج   ّلم م اظج أتقحأج اةح امج  يا نديلف اةح ائم اة حي جأأ  وقف ّلهاحج ز قأج اةس  احج  يا نسيمف اةص 
اةحيامج  يا حم ا   قأوإا   وقف خدونج اةيَّيلج كو يضج  مح  يفتُح كوَّمف أ ل   م وت أج اة ساحج  يا إاوما   قدَّى  

فجج اةوئامج  يا غي أ  ُحبي  ّليقاّليمف خيم  تزناُن نطوال   وقف تماحج اةفصولج  يا تقَّأف أ اا    ِّشوإبأ  رأ ق  رأناز 
. كم  د اةتأ ُّلج حتَّ  تبمو ْت  م  حاا ننياكف أصف ف اّلتهاالظج ّلوحج اةأصائد!  األإِّا ج
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نيا  حمف  إا خ   م أ ض   غموسأ   بأ  رأقانيمج اةفمحج  حاةُأ   طاغو   ساةُأ حب   اة   بوعج اةد  ّلبذو    خص 
انبِّاث   د حمف   صف    د  حيقج اةحيامج  طائم   فموُش اةجقاحيدج يحي جق  وقف إ وخج اةجبالج  قصيدُم حب   
وحج   وحج  وقف نضااج اةاونج   حبوك   د  آقم حقيدج اةم  يأ  ر ذاقج ّلهجأج اةحيامج  إُِّمُك يقشُم صفاحف اةمُّ  خض 

.  ما ا  ز ْوتف اةبس أف  وقف أخانيدج اةحيامج وبم أ ق  تجي ياظج اةأصائد   اة ستقبتأ  د انبِّاثج نالالظج اةس  احج
ا  ناصِّأ   وقف خ ائلج اةحيامج. إُِّمكف  ك ف ُتشبُه حي ا   جق حا  وي   ساحاظج حقيدج اةغاراظج  نبِّفْت  د خياةجكف حج

حا ى واةبوانّ  تسأم أإِّاُ كف قيوبا  وطش  اة  ن واج يقبوع  صاف   د اة احج اةزُّاللج  يقساُا  م أو  اقج اةصَّ
وحج  ونم تحي جُق واةيا  نحوف أصف   ما م اةغ امج  انبيجف   اة حبَّأج  يقأُش حمُ كف ندنداظج اةحقيدج  وقف إ وخج اةم 

مج!   كف ق    جق ح  نحوف أنأ  تجي جياظج حك أج اةحج  حمُ كف  د  حااج تجي جياظج وأل  خالَّ
ا صديقف اةط بيِّأ وصفاحج اةبحا   يا صديقف اةق سيمج اة قسااج  م صباحاظج اةمَّبيم  يا غي أ  حبي  راةخيمج  ي

تتهاطُل  محا  و يما   وقف خدونج اةحيامج  يا حا لف أتقحأف اةحك أج   حي جأا   وقف أ واجج اةبحا ج  إوقا  اة  أ ض  
ب   طا ح  رأنضمج أرجدياظج اةِّطاحج   ؤاكف  حبوكأ   د حبو ج  وطش  ةتجي ياظج ونجج االإتِّالج  يا حكايأف ح

المج!  قاّلل   د ونجج اةخيمج وأّله  نالالظج اةسَّ  اة حب أ   د اخضما ج اةس 
!  أي ها اة طم اةهتون  أي تها اةغيوم اة با كأ  ّلي جلج  وحف طاغو  رأنأ   ا  م س و ج اةس ج احج
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وح  وح واةخيال وونجج اةجسد اةم قص أحد أت ل  قون تجي جياظ اةمُّ أ وقد ا يقبم  د أو اق اةمُّ واةجسد  خاص 
اةسا  واةت انغو  واةباةيه    وكأن ه يطيُم  وفحي جق  م اةس  اح  إوقا  اة  أّله  اةت جي ياظ. تبهمنم  قصأ اةس 

ا با  واةفال قاو. نذا اةم قص اة دنش  م تجي ياظ إ وخه وإيأاواته  واةاثيم اةاثيم  د اةم   قص إمقا  واةس 
وفدي أ  د تذو  اسباني أ غجمف أ اةفق انأ كبمئييأ   وغمبا   أتوق ف  ييَّا   م انبِّا اظ نذا اةق ص وقد اةم اقصأ اةسُّ
كوتا ا  حيث أن قم  م احدى ةياةم ستوكهوةم اةزَّاخمم راةم قص  و ي ا كقُت أإاند ومضا  ةمقصج اةفال قاو  

هوةم وقد ا كانت واص أ أو وبا ةيثأا أ  وكقُت أحد اوضاح وي   سمح نا  اةم قص ض د  ِّاةياظ ستوك
ِّونّ اةم ائم أح د  اوم اةس   قا  م و ِّد ّ نذه اةِّموض اة وسيأي أ واةغقائي أ واةفق جي أ اة تقو وأ  ّلم أتم اةشَّ

تا   ّلهدوح  ا ُتتجحف  يد اة   تحج اةس ج ستا    كت ووأ  صاحب نيوان: "كمم صوف ُةفَّْت وي  وجل"  كق ا  شدونف
وتا ا  يما أها  مقأ  صمف أ ونقدي أ و اقصأ  صمف أ  كقُت قد نيَّأُظ  اة سمح وي  اةمَّاقصأ اةغجمف أ كبمئييأ كف
وحج ونم  م أوجج  صديأم وي  أن ه سيشانُد ومضا  ةيفال قاو ةد يقساُه أّلدا   ومضا  ةه والقأ ّلتجي جياظج اةمُّ

اواظج اة وسيأ   كان يذنيقم كيفيأ ة ي أ  ستانها اة تدة   خيفها  انتِّاإاتها. ّلدأظ كبمئييأ راةم قصج وي  ايأ
و  ِّه  م اةهواح رطمفأأ  ايأاوي أ تما ُق حمكأ اةم قص   تغدو كفماإأ   بهمم   قبِّثأ  د كقفج اةغسقج  م  

اّلي أ  صباح   كيَّل  رأغانم  يموز. إِّمُظ وكأنَّ  ائحأ اةبخو  تِّبُق  م أتواحج اة كان  انتاّلتقم غيمم ايج
ُ ُه  د وموض   ائِّأ  تمق  اة   ستوى اةغيمم اة حف زم وي  تأديم     زوتأ راة حب أ وا وجاا اةِّ يق ر ا تأد ج

فاح!  أّله   ا ةدى ا نسان  د وطاح   كيَّل  ّليقاّليمج اةصَّ
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لف رأد م   ا اة   ماإأ   وأحطُّ وي   ي ا كقُت أإانُدنا  اوتمانم  غبأ حي ي أ أن أصِّدف اة  اة سمحج وأتحو 
تبيقها اة م مفج  وقف ق مج اةجبال. حيْ ُت  م تيكف اةيَّحااظ ةو كقُت  اقصا  تا حا  أ اقصها وي  ايأاع  
وح. كبمئييأ كوتا ا سوسقأ  ِّب أأ رشهومج   ُم قييال   د اةتَّايُّساظ اة تماك أ حولف خاصممج اةمُّ اةفال قاو  ةِّي جم أتطه 

وحج  ُتشبُه  متا  اة طم  م صباحاظج نيسان   مح   ق بِّث   د حبقج اةس  احج  ايأاع   تقاغم   مج ّلهجأج اةأيبج واةم 
 غط   رأنزوتأج اةحيمج اآلتم  نطلف اةفمُح وييقا  غي أ   اطمم  وي   ما ئ اةيَّيل. أ سْكُت قي م وبدأُظ أكتُب 

.  جأم  وتْدُظ غ ا أ  ّليض  اح تِّانُق ّلهجأف اة سمحج   إِّما   د وحم تواصيم االإتِّاةم  مف ّلهاحج اةحضو ج
وبمفْظ سا م كوتا ا  ضاحف اة سمحج كأن ها ح ا أ تم مُف حولف ونجج االنبها ج  إأيأتان  تِّانأتان  مف خ ائلف  
قيد. اةتففتف "كت ووأ" نحّو قائال   كق ا  ستمخيفيد تحتف ت اوتاظج  ذاذاظج اةحقيد اة تقا مم   غي أ حبي  ّلدفحج اةس 

وقف رس أج اةي يلج   دخيفْت سا م رِّذوبأ   ِّب أأ  رأ فجج اةت جيدج   قص   تِّانق   م ن مج اةيَّيلج    د أتقحأج كبمئييأ  
. طمنا  محا  وكأن قا نشانُد حي ا   قبِّثا    يطيأان صوتا  وي  ايأاعج اةمَّقصج   أسان إا خان  ثلف وقفوانج اةجبالج

 ال  ّلتجي جياظج ا ّلداع! د غ امج األساطيمج  كم كانف اةِّمُض  بهجا  ةيموح  أن
قفزفظ ذاكمتم اة  ةأاحاظ  سارأأ  م نذه اةم اقصأ اة دنشأ  م أنائها اةبهيج   أد اةتأيُت  م كبمئييأ وأ  ها 
ُم كيفف استمو  انتبانهها وونّ  م احدى ةأاحاتقا   سأةتقم كبمئييأ   "نيييقا" وأختيها "سا م وال فسا"  أتذكَّ

غق جم؟  ا كقُت آنذاك أوم ها تي دا   طيبفْت  ق م  م احدى االستماحاظ  م  مكز  ي ا اذا أوزف وي  اةِّون وأ 
اراظ وي  اةمَّقصج  أن أوزفف ةها رِّض األغانم اةَّتم   بان واةش  اةفال قاو اةَّذّ تشمُف وييه  وتد  جا اةشُّ

اج قييال   مُّ أ ن ُت قائال : أنا أتيُدنا  ةِّيَّها تجُد  ا يقاسُب ايأاع اةفال قاو اة ذّ تمقُص وييه. إِّْمُظ را حم 
ِّبي أ اةفوةايو ف أ اةخفيفأ   أاةت  أصال  أنا   جم ن ناو  ةي وسيأ  واةغقاح  أوزف وأغق م رِّض األغانم اةشَّ
أرحث ود نكذا نوع  د اة وسيأ  واةغقاح. رِّد ن نإأ نانئأ  استطاوت أن تأقِّقم كم أوزفف ةها  ا ي كد  

ُم ةها  أاطم  د رِّضج األغانم اةَّتم أحبُّها  و ي ا كقُت  م غ ممج اةِّزفج  وز ه   أ سكُت وونّ وبدأظُ  أقد ج
واةغقاحج  تقْحُت نحوف األغانم اةغجمف أ اةأدي أ اة تم تِّيَّ تها  د خاللج تواصيم  م وواةمج اةغجم  سمْ ُظ ةهذا 

مقم  د خصوبأج  وح  نِّم غقاح غجّم ذاظ اةق زوع اةغجّم اة ستوح   د نقاك   د أقص  اةش ج الج اةشَّ اةمُّ
وظج وذاظ ايأاع  اقص  واةفال قاو يمتاز أصال  وي  ا يأاعج   خب وويو ج اةصَّ ح ي ي أ نا ئأ  يت ي ز راةص 

مفم. اخبج اةس ج  اةص 
كانت تس ُم ّلتمكيز   منف  اة   وسيأاّ ونم تاةسأ وي  كمسم  تدندُن وتصف ُق وي  اةخفيفج وتدقُّ أقدا فها  

ّلمتم   ائم  تما ُق  وسيأاّ  و جأم  وتدُتها تأُف وي  قد يها ت وُج وي  ايأاعج  وسيأاّ  ثلف  وي  األ ضج 
 وتأ  رحمف أ نائجأ   ا كانت تمتدّ ةباس اةم قصج وال حذاحفنا اةخاص راةم قص   ا أتقم رحدونج خ س نقائق  

أنا أيضا   مَّ وانأتها  إِّْمُظ أن قم أوانُق   تأمفبا    مَّ توق فْت حاة ا خمتُت و َّا كان يقاسُب ايأاوها   توق فتُ 
باحج    نداومف اةيَّيلج  وأحي جُق نحوف األواةم  اّلتس فْت ةم  وتاظ اةبحم  وكأن جم  م حيم  إفيف يتِّانُق  مف نسيمج اةصَّ

سيأاّ؟!   مح   د ناهأج اةقَّا نج غ مف  وحم  نل  د اة ِّأولج أن تمقصف كبمئييأ غوتا ا وي  ايأاعج أغقياتم و و 
ْت وي  ايأاوه ا  م ومضها اةأانم  وقاةت ان ه ا أغقيتان   مف األغقيتد اةيَّتيد  قصف ْت ويم  أن أقد  اقتمحف
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 قاسبتان ةيفال قاو وأستطيُم أن أ قصف وي  ايأاوه ا   هل تمفُد أن تما أقم  م اةحفيأ اةأان أ اة تم سأقد ج ها  
ن ألن ها أّلهمتقم  ن ْسُت  نقا  م  مكز تد فبم؟ أ محقم اقتماحها  ّلل ان ِّش  ؤانّ  وا أُت  د نونج أّ تمنُّ

لف اة  وازفج وون  تما ُق  وسيأاّ   ِّم اة  حد ج االإتِّالج  نل  د اة ِّأولج أن أتحو   م سم ّ  أنا واإق اةش ج
ل  اقصأ  ال قاو  م اسكقدنا يا؟!    وةو ةخ سج نقائق أوَّ

ها "نيييقا" نحّو وقاةت ةم  ايَّاك ةو طيبفْت "كاّلم"  قكف أن  انشغيْت كبمئييأ  م رِّضج ضيو ها  تأد  فْت أ   
ّ ج حق   تتحدَّ يد؟!  أاةت  ود حق ج   تِّزفف ةها  م حفيتها اةأان أ وال تأخذ حأ كف  قها راةاا ل؟  أيُت ةها ود أ

؟   ُِّت يدّ وحم كتها رطمفأأ   تِّقم اتمكيقا  د اةفيوس اآلن؟! نز ْظ  أسها قائيأ   أنتف  رحياتكف ةد   وز كف
تقجح ك وسيأم و غق جم   أيُت ةها و فد قال ةكج أن قم أ ا جُم أو أحيُم أن أكونف  وسيأيَّا  و غق يا  ناتحا   أنا  
ِّمج سوفف ةد تقجحف كشاوم  طاة ا   إاوم وأ فد أن أكونف إاوما  حمَّا   قِّتأا   د كل ج اةأيونج   أاةت حت    م اةش ج

نزْزُظ  أسم  اّلتس ْت ون سْت ةم سم ا  يصبُّ  م  ما ئ اةأصيدم. تاحظ تح ُل نكذا تفايم. ضحْكُت و 
؟  أاةت  ود أّ إمح تتحدَّ ان   كج ُث وقكج وود وموضج كبمئييأ وقاةت ود  اذا تتحد  ان؟  أاةت أ ُّها نتحد 

كج اةأانم  قاةت كبمئييأ طي ب كم ت بط؟ ود اةث  د اة ذّ سيتأاضاه صبّم ة ا سيأد ج ه  م ومضج مفُد أتم راةض 
ا خأ إ وخف اةأصائد  قائال    م خ س نقائق  م ومضم اةأانم؟ ت ِّ قُت  م ّلمفق ويقيها وقا تها اةش  وز ك ة د 
ْظ اة  أ  جها  غ زْتها وكأن ها تِّقم أن ها   كج اةج يل. نامف ةها ال إمح يا وزفزتم  كفانم أن أت تَّم  م ومضج

ْت يديها ووانأتقم  وقاقا  ح ي ا  كأن ُه  قبِّث   د  حااج حقيدج ّلهجأج اةحمفج وونج  حأَّأْت  ا تمفده   مَّ  تحف
ح اةاَّد  قبَّْيُت تبيقها اة ت انم  مف إ وخج اةجبال!  نفا األيسم وأ تف ِّم  قب ْيُت خد   انبِّاثج اةش ج

. كانت كبمئييأ ت أل اة سمحف  مح ا   ايأاع   قِّش  ا    ن سف كت ووأ اةم  ونو  ذنول ر ا يماه  ومض   ائم تد 
نف وقسطا   د غمبتم وبمف إأوقف اةيَّيلج  وقسطا   د  شيم  م اةحيام قد  إِّْمُظ أنَّ قسطا   د أحزانم قد تبدَّ
ا   د  حمج تجي ياته االنتِّاإي أ  ي ا يماه.  انزاحف تانبا  و اوننم أنَّ صديأم أح د كت ووأ  ب  ا يكتُب أيضا  نصَّ

ستطيم كوتا ا أن تسأطف رحمكأ   د حمكاظج  ستانها ونم تتماقُص  ثلف  سأةُتُه ّلقوع   د اةدُّوارأ   ي ا اذا ت
 ماإأ  واإأأ  وزا م   د وزا اتقا؟ ضحكف قائال   ُقْل وزا اظ ّلل حكو أ ّلم َّتها! ضحكُت أنا اآلخم  وإِّْمُظ 

اةغجمف أ   رفمح  و يق  نا سا  ةموحم اة قتِّشأ  د ّلهجأج اةحضو ج  نل  د اة ِّأولج أن تاونف نذه اةمَّاقصأ
اة ائجأ أ ا م اآلن   ثل رحم  نائج  ّلونجج اةِّشقج  كانت تت ايُل أ ا م  قُذ أساّليم  تمقُص وي  ت اوتاظج  

؟!   ايأاوم اةغجّم
وح!    مح  يزناُن تألةؤا   م س احج اةمُّ
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 سليم بركات إسم  على مسّمى ومزّنر  بالَبَركاتِّ 
؟!  باحِّ  هل تنحدر  من ساللٍة بركاتّية أو من اِّندالقِّ حرٍف على خدودِّ الصَّ

  
 سليم بركات

22 
 

با  وأنا أتساحل كيف يمسم    س كف وقم  خاص وي  تبهأج اةذَّاكمم   قذ أن قمأُظ ةكف سيممف اةطُّفوةأ وسيممف اةص ج
فيف ايأاواظ حم ه؟ كيُف تأتقُص نذه اةِّواةم واةفضاحاظ اةبهيجأ  م   ّ  اة شاكس اةشَّ نذا األنيب اةامن

 طيسم  ّلقداومج اةقَّفلج واةِّشبج اةبم جّ؟ نل كقتف تي يُم   اةِّبو ج اة  أو قج  ا  م اةيُّغأج  د ّلهاح  و ضاح  وسمن  
اةقَّفلف وأنتف صغيم  د ّلماّ  وا ونم  وسهول اةأا شيم  أم أنَّكف كقتف تائها   م وواةمج اةحمفج تبحُث ود  

ا ئ؟  ها اةدَّ وحج اة  ايأاوج  خيوطج  وشأ اةاي أ كم تِّيدف توازناظج اةمُّ
دا  إخصيَّاتها رطمفأأ   دنشأ    كيفف تستيهُم وواةم  واياتكف ا ة ض  خأ رأةقج ّلوحج اة الحمج واألساطيم   جس ج

أ راةغ وضج واةغمارأج واةتأ ُّلج واةخيالج اة بهمج  كأ ن كف وي  تواصل   م  مفق  كبيم  د  وبم كثا أ  ةغوف أ وات 
ف أج واألن يي أ؟! ةغأ  وحشي أ  صيدم تدةُأها  م  ضاحاظج  أهاحج اةيُّغاظج  ووي احج اةقَّباظج واةطُّيو ج واةاائقاظج اةبم 

 واياتكف وأإِّا كف وكتاراتكف  كأنَّكف تستقبُتها  د أنغالج األز قأج اةغاّلممج وتؤنُسها ةيأا ئج رطمفأأ  طي ِّأ  وارأأ   
 م تماكيب رأصاةأ  ومفأأ  وبقاهأج اةأمنفلج واةز نبقج اةبم ّ   غمف تشا ياتها اةجانحأ نحوف اةغ وضج واةطَّالسمج 

اةِّأ  م خيقج ةغأ   صيغتها اةبقائي أ  م رِّضج األحيانج  حيُث يتوُه اةأا ئ  م استاقاه  ضا يد  ؤاك اةضَّ
و ج غيم اة ِّهونم  كأنَّكف  م  ان ّلهذهج اةطَّمفأأ اةباذخأ  م اةتَّأقياظج اةيُّغوفأ واةصُّ غيم  طموقأ ةدى كتَّاا اةضَّ

 فتوح وي  وبو ج اة زفدج  د  ساحاظج إهأأج اةيَّيلج رأحال جهج اةفسيحأ! سباق   مف ذاتجكف و مف  خياةجكف اة 
يي أ اةغائصأ أحيانا  رطالسم ال يفك    يي ي أ اةسَّ ا  إِّمفَّا  اال  وقفُت  ذنوال  ّلهذهج اةيُّغأ اةسَّ ةم أقمأ ةكف  وايأ  أو نص 

ةقَّص   انيأ  وإذ رأهأهاظج أوالنج اةجد  تتقان  اة   اةاثيم  د  قِّمتاتها أحيانا  اال أحفانج اةجد ج   مَّ أووُن وأقمأ ا
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َّّ تواصل    سا ِّم  أضحُك  م وب م ألن قم أتُدنم أ ك  إيفماتكف اة ِّب أأ رأ توحأج اةيَّيلج اةطَّوفلج  ألن  ةد
دم اةغا يأ ّليد  رصيغأ   ا  م وواةم اةجد  اةَّتم تتِّانُق  مف وواة جكف اةخفي أ  اة تمتمتأ  وقف يقاّليمج اةذَّاكمم اةبِّي

  وتاظج اإماقأج اةحيمج. 
تِّال يا صديأم كم أّلوحف ةكف رح ي ي أ  نا ئأ رِّضا   د وواةم طأوسم  م  محيأج  ا قبلف اةاتارأ  كم أسأةفكف 
كف  مف نذه اةِّواةم. وقد ا أتُدنم غا قا   م اةأماحمج واةتأ  لج  رِّدنا  ي ا اذا تتأاطُم إذ اظ  د وواةمج طأوسج

ها  اة   كد   د أ كانج غمبتم  حيُث "ت بشم ووونّ" يقتامانقم رفا غج  اةِّ يقج   أتُدنم أنهُض  جأم   توت 
اةِّشقج   أ سُك وونّ كم أناوبف إهأأ ةييم وإذ ّلم أتون ج  محيَّا  وإوقيَّا  اة  وواةم  ا خيف اةبحا ج  

مَّ يِّأ وأنا أوزف أغانم اةفقَّان اةمَّاحل  وإيأاواظج اة وسيأ  اة قبِّثأ  د تألةؤاظج اةقُّجومج  تتماقُص أصارِّم اة
اة بدع  ح َّد إيخو  ووقد ا أزناُن طمبا   م ذاتم تتفت ُح إهيَّتم وحقجمتم وي  أغانم ةها ناهأ اةقَّا نج  

و ا جْد"*.  و ْه كف و ْه آْخ كف   أغق جم ر تِّأ  غمفبأ  وةذيذم  " آْخ كف
و وحم وتفتُح ذاكمتم وي  وواةمج االخضما ج  نل تست دُّ  نذه األغقيأ وأغانم "إيخوف أ" أخمى تبهج قيبم 

كف  م اةاتارأج  د وواةم و ضاحاظ طأوسج األغقيأ اةامني أ اة ز كشأ رأغانم  م غايأج اةقَّففسج اة يح م   طأوسف
ْ ديد" و واوفل "غزال غزال نائم نائم  ْيد وحف ْ دج ْتيفا زجْفد و ف  م آال"   مو ا  ّلر "إف وبا م  خّم   اّلتداح   د "سج
وائم كم يحي قف  م  ِّاّلم أسطو ف أ  د ةونج اةفمح!    صواّ  كجيْقُجْو."** أغانم تفتُح خيال اةم ج

ِّمف أ تتداخُل  م  تونج  واياتكف   تغدو ةغأ  وصي أ  ود اةِّبو ج  ةاقَّكف تتمُك   تدنشقم طمفأأ سمنكف  ةغتك اةش ج
ج   حمف أ  تقا مم   م وواةمج اةق ص  فيفج  كم يِّبمف اة تيأ جم ونو غا ق   م ّلهجأج االإتِّالج  اجإتِّالج   فاتيحكف اةس  اةشَّ

 خصوبأج اةاي أ  نذه اةاي أ اةَّتم تيتأُطها  د أ واهج اةقَّسيمج اةِّييلج تا م   و د أ واهج إهأأج اةقَّيازكج تا م  أخمى. 
احمم  واةتَّم  اكيب اة بهمم اةَّتم نان ا   ا أتُد  ثيال  ةها  كيفف تاتُب وواةمف  واياتكف   د أيد ةكف ّلهذه اةيُّغأ اةسَّ

 م واةمج اةحمفج اةِّمبم  أنتف اةامنّ اة تغيغل  م  حااج اةحمفج اةِّمبم ّلبهجأ  و يأأ   اة يتصق  م أناج 
اةخصوبأج  خصوبأج اةحمفج وتجديدج ايأاع ةغأ اةِّصم  حدا أ  تمإمإأ ّلقاهأج اةِّقبج وتيدج اةش ج الج   م أن كف  

ةت جاللف و قِّمتاظج اةغمبأج وأنتف  م راكو مج و مجكف   اانت ن شق  مَّ ّليموظ وبِّدنا قبمص  م  استوكهوةم   وبْمظف ا
 حط اظ رحث  ود ةغزج اةحيامج  ةغز حموف  قدةأأ  د  متفِّاظج تبل تونّ وبحيمم "وفاْن" حيُث تسطُم نقاكف  

وح  قُذ  جمج اةتَّاوفد؟!    أوشاا اةمُّ
بيتان رج وح انطالقأج إ وخج اةغزالن  ت ُِّد اةقَّامف  م طيشج اةحيام   تيتأط  ذاذاظ ويقان صخمفَّتان  سم 

ا تبأ    د اةِّ م  نذا اةِّ م اةَّذّ تطحُقُه تا وإاظ  جقونأ  م نذا اةزَّ دج األح ق.   طمف أ ةج فا  اظ وةج ف
وحج  وأنتف  تطايم   د نكقأج اةيَّيلج  م  كيفف تستطيُم أن تتح  ل خشونأف اةجوا فشج اة تهاطيأج وي  إواطئج اةمُّ

ةييأ  ق ماح  تائها   م نناةيزف غمباظ  ال تخطُم وي  رال  نل استطِّْتف وبمف نداواظج اةحمفج أن تِّيدف اة  
وحج توازنها أم أن كف تجُد نفسكف  تأْ تحا  حتَّ   م أو اقج اةحيمج  وقف إهأأج اةبحا ج وأ واجج ضجمج  صخبج اةمُّ

 اة سا اظ؟
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ياقاظ اةيُّغوفأ  تطا ووكف  فمناُظ اةحيامج وكأن ها صديأأ أنداركف اة متِّشأ  د خشونأج اةم جفحج  كيفف تقتأم نذه اةس ج
. تي يُم خيوطفكف وتبّم قي فكف اة   أج األحداثج  أحداث  وائي أ إا نم ود صحا ى اةِّ مج وأنتف غائص   م ةج 

ا  وكأن ه ساطو   تقاغم  م  وسيأ  حو  ها أن يصبحف حان  ا م األحصقأ ونم تِّبُم تبالف  تِّم إأ  وقف سفوحج
 أغصان إجيماظ اةتُّف اح؟ 

اخب وشأا  وت وحا  وأنتف  ذنول ّلهذا اةفمح  كم  م م وانأكف  ح ون ن وفش ونو يبتسُم ة حيَّاكف اةم جففم اةصَّ
ْت حياتهم راة دَّم  قُذ أن  تحوا ويونهم  اة تهاطل  د ويونج ن وفش   تأدُح ويقاك ّلهجأ  ووقاقا   مف قوم  تمإمإف

وي  اةحيامج اة  اآلن؟ رس أ  يانِّأ تز ُوها وي  نالالظج و يضج ويقم  ن وفش ونو يأمأ ر تِّأ   قِّشأ  قهأهاظ  
ج اة دّل قج رِّبقج اةأصائد؟    وحكف اة قبِّثأ  د إ وخج وواةم اةأص 

كاظج   فد  قحكف كل  نذه اةبفمفكاظ  سييم ّلمكاظ  اسم  وي   س     ُ ِّا    د تقونج اةِّصمج  و زن م  راةبفمف 
نل تقحدُ   د سالةأ  ّلمكاتي أ أم أنَّ نذه اةبمكاظ تاحظ ركل ج وفوفَّتها  تقاغ أ  مف ّلمكاظج اةحمفج اةَّذّ تدةُأُه 

؟!  باحج  وي  خدونج اةصَّ
اوم يوسف سِّيد   ات صيُت يو ا   ِّكف  ي ا كقُت غائصا   م غمبأج نذا اةزَّ ان   اغبا  أن أةتأيكف ّلم أأ األا اةشَّ
ةاق ك كقتف غا قا  حتَّ  أذنيك  م تمتيباظج االنتأال اة   وتاظ تديدم  د  تمتاظج اةِّ مج  آنذاك كقتف قد 

كف و واياتكف وأإِّا ك  حصْيتف وي   ساحأ   د اةهدوحج وي  أ ضج   كيأج اةس   وفد   حاوال  أن تفمشف نصوصف
مف ةك كأسا   د اةِّمقج ةِّي جم  وي  تاللج اةحيامج   كاة أ قصيمم  قصيمم ةيغايأ. كقُت أنّو يا صديأم أن أقد 
  أخف فف  د أوتاعج اةغمبأج  غمبأج اةبحا ج وغمبأج ا نسانج  مف أخيهج ا نسانج  ةاقَّكف كقتف وي  وإك االإتِّالج 

يقا اةي جأاح اة  أتل  غيم  س     ةم نيتقج ةاقَّقا وي  األ تح سقيتأم ..   اإتِّالج ّليان  استماحاظج االنتأالج   أت 
ِّمج  م "اةغم أ اةاوني أ"   م  ِّاةمج   منج وونجج اةش ج نا ظ األيام واةتأيقا وبم انبِّاثج حوا   حولف ت وحاظج اةسَّ

ِّم  تهأ وال أّله   تهأ  تِّا  نأأ  مف خيوطج اةشَّ سج وبم األ يمج   يم أتْد  م حيقها أوذا  د وقاقج  تهأ اةش ج
وحج وي  ايأاواظج اندالعج ونجج  واياظج وأإِّا ج سييم  ِّمج وت وحف اةمُّ اةحمفج ك دخل  ألن نم مف وبمه نخبف اةش ج

 ّلمكاظ! ..  
ا   تال ُس  موجف األساطيمج  تفتُح ةقا  سمُنكف  بهم  ةيغايأج  .. تش ُخ وواةُم  وايتكف "كهوفج نايد انوناس" واةي

ّلو اراظج اةِّبو ج اة  أو اقج اةاهوفج ّليغأ  ساحمم   ِّجونأ رإإماقاظج خيال   بيَّل  رخبايا أسما ج األساطيمج  تصقُم  
مبجال  كائقاتكف رأإه   ا  م  ما م اةحيام  د ننشأ  وبهجأ    سمنا   د إهأأ غي أ  ِّت أأ رأحالم  غاّلمم  ُ سف

ناةيز  كأن كف  م حاةأج انشان   قِّبث   د  مانيسف األحالمج  و د نديم اةبمقج  واّلما   م وب و ج أغوا ج وت أج اةدَّ
ؤال  وبم خيط   تشظ   اة   قِّطفاظ   قدةأأ   د    تونف اةحمفج رأةغاز   كتقزم  راةطَّالسمج واةت جيهج ود  سا اظج اةسُّ

اياظ   م ايأاعج سمن  يفوُق تد ُّأاظج إهومج اة طم   وح   ِّم إأ أقص  ّلماّ  اةخيال!  كيفف تي يُم نذه اةحك
انيد وإوقجهم اةِّ يقج اة  حصانج  رخصوبأج اةش ج الج  م صباحج األ بِّاح  صباحاُتكف  بيم   قدَّى رحقيدج اةحصَّ

قاّلل؟!                                     راقاظج اةسَّ
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وتفمُإها أ ا قا وي  طبق   د يماعج ا ّلداعج اةمَّصيدج   د خاللج  وايأ   انذه اةفماسخ اة دنشأ اةَّتم تفتُحها
"نةشان   ماسخ اةخيون اة هجو م"  نوغُل  م  ساحاظ   سيحأ وبانمم وبم  حيأ   م ومفدج األنغالج  حيُث  

 أ.                                                             اةاهوفج اة كتقفأج راألسما ج  م انتاا ج اةِّبو ج اة  نناةيزجنا اةِّارأأ ّلبخو ج األز قأ اةِّتيأ 
تقحُت حم فكف  وقف وتقأج نذا اة ز د واألز قأ اآلتيأ  ةغأ   ِّت أأ  رج ممج اةحقيدج اة  أوذاج  ا  م تد ُّأاظج اةخيالج  

شأ  م وا ونم واةأا شيم وسهولج نيمفك    مك زا  وي  ق  أج تبالج  تفمُش أ ا قا أنازفجك و ؤاك وأحال ك اة ِّشَّ
يفج  ةغأ  قزحي أ  تألةئأ ر وإو ج  ذنَّب  رأحالمج "نةشان"   ْيم" اةَّتم تقاتم نجومف اةيَّيلج  م  ساحاظج اةصَّ "ّلجْيخج
يون  م أو اقج اةاهوفج  يفاك جون طالسمف اةِّبو ج  م تجاوففج اةي جيلج   وت هيد أناا نم   وصالرأج اةاو نج ونم يتوغَّ

قأ  م أواةم اةجبال. "نةشان"  تد ُّق  وي  ايأاعج نفهفاظج اة طمج   حيأ   فِّ أ  نحوف خ  بايا اةاهوفج اة حص 
     !  راةطَّالسمج واةوةوجج  م تاوفممج األسما ج اة قأوإأ  وقف تيدج اةغزالج

وائم و يأا   م االنتأانج    د اة ِّيومج أن يكونف اةفأهاح  أهاح اةتَّقوفم  االَّ   أنَّ ّلمكاظ يمانم يسيمون  يغوُص اةمُّ
 م نكقأ اةيَّيل  ةهذا أطيقف وي  احدى  واياته وقوان: " أهاح اةاَّالم"  وكأن ه يمفد أن يأول ةقا   ؤانم  اي أ  
وايأ  حيُث نتي َُّس ةغأ   تد  أأ رحفاوم أسطو ف أ  م كيفيأ   ةيغايأ  ّليغأ   حبوكأ وسمن   مّ   م ّلقاح وواةم اةم ج

ا و بطها  م حيثياظ اةحكاياظ اةَّتم تتواةد  م أتواح   دنشأ  ةغأ  ساحمم  ر ضا يقها  ّلتماكيبها   سبكها وبقائه
يخيق توَّا   مفدا   يتخيَّيه  ؤفأ تقوفمف أ   د خالل تجسيد إخصي أ  حو ف أ رإسم "ّليكفس" واةَّتم تِّقم ُةغوفا : 

              ال أحد ةديه  ال أنل ةديه!                              
وائم اة بدع سييم ّلمكاظ وبم  وايته " أهاح اةاَّالم" اة  تجسيد أنيد اةاو ن وأنيد ا نسان  رأسيوا   يتطمَّق اةم ج
قيد   ا إا   ضاحاظ  وايته  م  بوع اةأا شيم وبما فها   مك زا   ها يزه وي    و يق وةغأ   جبوةأ رآناظج اةس ج

اة تم تتفاقُم يو ا  رِّد يوم  م اةذَّاكمم واةحيام اةَّتم يِّيُش  يها أنل اةش ج ال    اةاثيمج  د األغالطج واةِّذاراظج 
الُم واأل اُن  م نذه اةم قِّأ اةِّارأأ راةح ي ي جأ  اة حفو أ ّلذاكمم  ِّت أأ راةحقيدج اة     تسائال   ت  سيحلُّ اةس 

قاّللج واةبيان ج اةَّتم أغدقفْت وييقا خبزف ا  ةتق و  اة أ َّم!   ائحأج اةامومج واةسَّ
يِّون ّلمكاظ استا اال  ةموايأ: "كهوفج نايد انوناس"  يكتُب ةقا  وايأ  رأرِّان   يح ي أ  حبأ   تشم بأ ركهوفج  
من   نذه اةِّواةم رِّقوان: "حوا م  هشَّ أ  م نايد انونانوس"  تح ُل ّليد طي اتها غمائبي أ ّلديِّأ  م تأقي اظ اةسَّ

دنا رطمفأأ  أ سطو ف أ  حيث ي قُح وبم  وايته طاقاظ رشمف أ وطاقاظ حيواني أ ةشخصياته  وبم حكاياظ تس 
اةَّتم يبتامنا رأسيوا   دنش  و ختيف و  ا تطم قت اةيه  الحم أخمى  وُفسأجُط وي   الح ه  ؤاه وأ اا ه  

ص رإّلداع ةغأ تتجا وز اةيُّغأ اةِّمبي أ  وتطيُِّّاته رطمفأأ  إي أأ   وبيغأ  خا تأ ود اة أةوف اةِّمبم  وكأنَّه  تخصَّ
منّ وا ّلداوم!                             م ّلقائها اةفق جم واةسَّ

ياغاظ اةجديدم  وكأن قا ازاح  يت يَّز اة بدع سييم ّلمكاظ ّليغأ  كث فأ  و يأأ  غقي أ راة فمناظ واصطالح اةص 
أ   م خيالج اة بدويد  ةغ أ  تِّانأأ  واصفأ ةغوف أ نائجأ رشهومج ُسبو ج أو اقج  ا  م اةيُّغأج  د طاقاظ  كا ق

ها انبِّا اظ  يح ي أ  و طيس أ  م اةاثيمج  د  ضاحاتجها    م أتواح  سمفاةي أ    زف أ  تجمفدي أ  تح ُل ّليدف توانحج
أ راألةغازج واألحالمج اةوا  أ  يبحُم و يأا   م  ّلتد ُّأاظج خيال  إِّّم  م ايأاع  سمنّ غمفب و دنش  ةغأ  وات 
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نواتسه اة قسارأ وي  نصاوأج اةو ق  وكأن ه حاةأ حي ي أ ةغوف أ  تد  جأأ  د تضا فس  ِّم إأ  م  اقتقاصج 
ت وحاظج اةخيال  حيُث نماُه يغوُص و يأا  وفقبُش  د خصوبأج ّلماّ  اةخيالج أإه   ا  م  ذاقج اةيُّغأ  د  

اّلمم  م نناةيز ال تخ بأ  رأكسيمج  إهأأج االندناشج  ةيقأشف وبمف قوا ل  ها يزه اةسَّ طم وي  رال  ةغأ   خض 
اةحيامج  وقف وواةم أ ض  ركم    يتيأ فها اةأا ئ ر تِّأ  غمفبأ  وةذيذم    اتحا   حجمفه ّلذنول  واندناش  كبيم! 
ِّّم   ثي ا يتأةَُّق  م   قأ  حيُث نماهُ يتاةَّق  م ّلقائجه اةش ج تأطُم نصوص وقصائد سييم ّلمكاظ رطاقاظ   ق ي أ خالَّ

من   وغال   م  الح جهج  ج واةسَّ ج واةأص  ا خأ إ وخف اةجبال. أنيب ّلديم تفمفْنبفد ةشهومج اةحمف واةقَّص  وائي أ اةش   اةم ج
ِّم   ا يأ  يِّجد حم ه ر ذاقاظ رانمم  وفحي جق واةيا  نحو رحبوحأ اةش ج تأقياته اةيُّغوف أ اة ذنيأ نحوف اة ما ئ اةصَّ

ِّمف أ خصبأ   ِّشوإبأ ّليغأ    غتم ا   د  خياةه اة فتوح وي   ؤى انس اني أ  صيقأ  اقيأ  م خيق وواةم إ ج
ِّمج اةزَّالل.                       جق حأ نحوف صفومج اةش ج

 قحف األنيب اة بدع سييم ّلمكاظ ةيشِّم  ذاقا  إهي ا  طازتا   وُبِّدا  إا خا   م ّلوحج تد ُّأاظج اةخيالج  رأسيواج  
ق   م ّلقاحج أتقحأ  ت ديدم  ةيغأ  تطيُم وي  إساوأج اةتَّا فخج   ال سا  كهوفف اةجد ج  كأن ه يست دُّ  إاوم  خالَّ

قيد حتَّ  اةوقتج اةمَّاند.                                ِّمف أ  د  الحم إِّمف أ  تشم بأ  م كيانجهج  قذ آالف اةس ج                                   ت وحاته اةش ج
و ج توقَّفُت طوفال  وقد  السمج واةم  وزج واةصُّ ِّمف أ واة كتقزج راةط ج اذ  اةفمفد  اة كتقف راألحاتم اةش ج إِّمه األخ 

ِّمف أ  رطمفأأ  تفوُق   ه رغمائبي أ راذخأ وبم تد ُّأاظج إهأاظج اةخيال  ييتأُط صو فُه اةش ج و فاةي أ. يصيُغ نصَّ اةسُّ
ل اةخيال اة  واقم وبم ةغأ  ت م جنم تح ُل ّليد   ت وحاظ اةخيال وغيم قاّليأ ةيفهم  م رِّض األحيان. يحو 

تجاويدنا اةاثيم  د األحالمج اةغاّلمم  كأن ه  م  حيأ  خياةي أ نحو واةم  غيم  مئم  وكان ه يمفُد أن يستِّيدف  
نم وبم اةيُّغأ  انأاذا  ةمغباظ   أ ووأ خالل  ماحل اناسا اظ و مه وبم  حط اته   أ انيه وتطيُِّّاته وآ اقه اة بدَّ
يأ  د ّلؤ مج اإتِّاالظج اة كان   تقَّألف  د  كان  اة  آخم  رحثا  ود قيم  يغي ُفُه قييال   د اةهدوحج  كم  اة تشا ج

ِّمف أ اةهان م كاةبمكان!                                                       ُه اةش ج  يقأشف ةقا أحال ف
م اةِّمبي أ  حاةأ إِّمف أ وجائبي أ  ةغأ   ّلقاح   سمنا   وت وحا  سييم ّلمكاظ وإم   بهم  م اخضما ج  موجج اةأصيد 

ه   ناةيز. يتداخل نص  وح اة  اكتشافج خفايا أسما  اةدَّ  م اةخيال. يكتُب إِّمه رشمانأ   طمف أ  ِّت أأ رحقيدج اةمُّ
ِّّم  م وواةم سمنه اةبديم   يشك جال حديأأ  كتقفأ رأإجا   راسأأ   تداخيأ  ي ا ّليقها  ت مُح  م حدائأجهج   اةش ج

دا  ةقا أنرا  صا يا  يِّكس سيمو م إاوم  و وائم     أغما اةاائقاظ واألوشاا واةطُّيو   د كا  أ اةِّصو    جس ج
 ِّجون   د إهأأج انسان   يستأنُس  ؤانسأف ا نسان  ةهذا نماه يقام أرِّد    ا يتيُح ةه اة دان  د  سحأج اةتَّأ ُّلج   

ؤفأ يبدو وكأنَّه غيم  اض  ةواقم اةحال حاةه    يبقم وبم خياةه   اةكف  ا نسانج اة قها م  و د خاللج نذه اةمُّ
وحال انسان نذا اةز  ان  ةهذا يصقُم ةقفسه واة ا  خياةيا  ّلديِّا   رِّيدا  ود تصدُّواظ  ا يماه  د خماا   م  

                                تطيُِّّاظج  ا ي وُ   م أو اقج انسان نذا اةزَّ ان!                       
 

   2016ستوكهولم: 
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 يستلهم  الفّنان الّتشكيلي جان استيفو أعماله من حضارة ما بين النَّهرين
ومرّية واألكَّادّية والبابلّية واآلشورّية واآلرامّية الّسريانّية  ابتداًء من السُّ

  
 جان استيفو

23 
 

وح   مقم  د تد ُّأاظ ونج اةمُّ اةفق ان تان استيفو  واةيد اة اةاي أ/ نيمفك  سو فا  اةواقِّأ  م أقص  اةش ج ال اةشَّ
واة تاخ أ ةصفاح نهم اةد تيأ. و ل قمارأ  بم قمن  د اةزَّ د  م  جال اةتَّشكيل اةفق م اةيدّو وي  اةق حاس 

  مع اةحسكأ.                                                               -ق انيد اةتَّشكييييد  م سو فا   م  مس ه اةفق م  م  ديقأ حيب. ووضو نفارأ اةف
إا كف  م اةاثيم  د اة ِّا ض اةفق يأ  م سو ف أ  وإا ك  م  ِّمض خاص  راةج ِّي أ اةحم ي أ ةيتشكيل اةفق م  

اة شتمكأ  م نأارأ اةفق انيد اةتَّشكييي جيد  م   واةط مق وي  اةق حاس  م حيب  ك ا إا ك  م أغيب اة ِّا ض 
اةحسكأ. وأغيب أو اةه  أتقام  د قبل اة هت  جيد راةتَّشكيل اةفق م وي  اةق حاس  د ناخل وخا ج سو فا  

وفد  نوةقدم  أ يمفكا  كقدا  وأستماةيا.                                                                                 األ نن  ا  ا اظ  أ  يقيا  اةسُّ
يستيهُم أو اةه اةفق يَّأ  د خالل  شانداته و تارِّاته اةِّ يأأ ةحضا م ّلالن  ا ّليد اةقَّهمفد  ركل ج  ماحيها  

مفان و مف أ واألكَّاني أ واةباّليي أ واآلإو ف أ واآل ا ي أ اةس  نم  اّلتداح   د اةحأبأ اةسُّ ي أ  نذه  وأحأاّلها رأس ائها اة تِّد ج
يد  و د خالل اّلداعج إ وخج ت ا ييهم   اةحضا م اةغق ي أ ر الح ها وأساطيمنا و يوكها وأو اةهم  م اةحما واةصَّ
اةَّتم تِّتبم  د أقدم ا  ث اةحضاّ  اةفق م  م اةت ا فخ اةبشّم  حيث يقأل اةفق ان ركل ج أ انأ اةاثيم  د  

مقي أ  و قون اةزَّخم أ  اآل ا  اةفق ي أ وي  اةق حاس ر ها اظ   ق ي أ نقيأأ  اضا أ اة  اإتغاةه وي  األيأوناظ اةشَّ
باوم وإودان اةيَّوحاظ ا والني أ   مقي أ واةغمبي أ واةخط ج اةِّمبم وا والن وتص يم أغيفأ اةاتب واةتَّص يم اةط ج اةشَّ

م  واضِّا   م االوتبا  وْضم اةحديثأ  وتص يم اةدُّ وع اةت ذكا ف أ  د اةق حاس األصفم واألح م و د اةبوةيست
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ة ساته ا ّلداوي أ اةحديثأ واة ِّاصمم وي  وتقأج ةوحاته وأو اةه اةفق جي أ   ي قحها ت اةي أ  ق ي أ رانمم وكأن ه يغدُق  
وح  د أو اقج خفايا األساطيم.                                                           وييها حاالظ انبِّاث اةمُّ

ةفق ان تان استيفو أنَّ  د  اةتَّشكيل اةيدّو وي  اةق حاس  نو  د اةفقون اةيدوف أ االحتما ي أ  وفقت م اة   يمى ا
ّ ج تدخُّل  د اآلةأ  م صياغأ    د سأ اةفقون اةِّ ييَّأ اةتَّطبيأي أ  اةَّتم تِّت د وي  اة ها م اةيدوف أ حصما   نون أ

ا اته اةيدوفَّأ واالحتما ي أ وتِّتبم نذه اة ها اظ  د أنم ج اةُبق   وتشكيل اةِّ ل  وةهذا يِّت ُد اةفق ان وي   ه
كل واة ض ون  ِّا .                                                                            األساسي أ اةَّتم يبق  وييها اةفق ان تطيُِّّاته وآ اقه ا ّلداوي أ  د حيث اةشَّ

اة  يَّزم ةهذا اةقَّوع  د اةفقون اةتَّشكييي أ اةتَّطبيأي أ  نو اظها  اةُبِّد اةثَّاةث   ك ا يمى  د أّلمز اةِّقاصم
"اةم جفيييف"  د اةِّ ل   مَّ يأتم نو  تِّتيق اةِّ ل و قحه احساسا  راةُبِّدج اةتَّا فخم  د خالل استخدام رِّض  

 اة وان اةطَّبيِّي أ واةاي اوف أ أيضا .   
ا خأ  م ّلالن  ا ّليد اةقَّهمفد   تأ  جال   ِّاةم   ييُج اةفق ان تان استيفو  م وتباظ أغوا  اةت ا فخ واةحضا م اةشَّ

اةحضا م ركل ج إ وخها ووقفوانها وأصاةتها وو أها   مَّ يبدأ  حيأف اةبحث ود  ِّاةم انبِّاث اةحضا م اآلإو ف أ  
و مففأ اةباّلييفأ   شك جال  از ييه ّلجمق أ و ها م راذخأ دا  اةت ا فخ    األك انيفأ اةسُّ مفانم   جس ج  م  سم  ِّاةم اةحمف اةس ج

مفانم اآل ا م وبم أيأوناظ ةها   وزنا ونالالتها اةِّ يأأ  م  سم حضا م  ضيئأ  قذ  جم اةتَّا فخ.   اةس ج
توقَّْفُت رشغف  و تِّأ  كبيمم أ ام أو ال اةفق ان تان استيفو  كأن قم  م  حيأ ّلديِّأ  م أّله  ونانج اةتَّا فخ.  

طُم أو اةه  رأّلمز  ا قد  ته اةحضا م اآلإو ف أ وبم تا فخها اةطَّوفل  تقبا  اة  تقب  م حضا م أكَّان  تس
وسو م وباّلل  تزنو ّلتالةها وإ وخها و قحوتاتها وإمائِّها وحم ها و ق جها وإّلداوها كأنَّها  قا م ساطِّأ  م  

ّ   نكقأ اةيَّيل  ... . وي  اةق حاس ة ا ةه خصوصي أ  م نفسه وب ها م  تواّز   اختا  اةفق ان اةتَّشكيل اةفق م اةيدو
خوص واألإكال و قِّمتاظ  اةشُّ وخ اةحضاّ  اةَّذّ يقت م اةيه  يشك جُل انحقاحاظ وخطوط وتجاوفف اةشُّ
اةمُّ وز وتداخالظ اةتَّشكيل رحم ي أ   اقيأ   كأن ه  م  حتم ه وي  تخوم  ِّبد وشتا   آةهأ اةحب ج واةج ال  

شق واةبهاح  آةهأ اةحقيد اة  إهأأج ا ّلداع  حيث نمى توغُّالظج از ييه وت وح خياةه ي وتان وي   آةهأ اةِّ
 أنغام  وسيأ  نانئأ   تمت ا  وبم أو اةهج حضا م   ظيَّْت إا خأ  طوفال    مَّ وبمْظ تخومف اآل اق.   

ا فخه اة ِّمَّش رأ فج أّله   يبدو واضحا   د خالل  ا أّلدوه تان أن ه قمأ  كثيما  ود  اضيه وتما ه وت
مق  تتماحى أ قاح تأ ُّالته اةحي ي أ  حيق اةحضا م اآل يأ   تد م ويقاه  ي ا نو يمسم   اةحضا اظ  م ننيا اةش 
خصي أ اةخاةدم اةَّتم تم ز   ةوحأ تيجا ش  ونو يح ُل ةبوم  م يده اةيسمى  وصوةجانا  راةيد اةي ق   نذه اةشَّ

بم نبتأج اةخالص   هل وتد تيجا ش و د تاح رِّده نبتأ اةخالص  أم تاهف وتهقا  ةيأو م واةبحث ود اةخيون و
  ِّه  م خضم ج رحثقا ود نبتأج اةخالص؟!                    

دف اةفق ان تطيُِّّاظ تيجا ش  نذا اةاائد األسطوّ  وبم أو اةه اةجانحأ نحو س و ج اةسَّ اح   تسائال :   ةأد تس ج
ؤى    الةأ اةجيجا شي أ ونحد وي  قاا قوسيد  د اةِّبو   م إفيم اةجحيم  تحيمج اةمُّ أيِّأل أن ناون  د اةسُّ

بفمف كلَّ نذه اةبماّ  اةفسيحأ  تحيم االنغالق  م نكقأ اةيَّيل اةبهيم  نل  د اة ِّأول  أن يكون أنايدو قد وف
وح    حا ى  صحا ى  فتوحأ وي  كل ج اةجهاظ  اّلتداح   د صحا ى اةمُّ ونم تئدُّ اآلن  د نولج انتشا ج اةصَّ
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حا ى  نل غضبفتج اآلةهأ   ش  ّلز همفم اةصَّ و مو ا  رصحا ى اةِّأل  وانتهاح  رصحا ى اةخيال  خيال   ِّشَّ
قاّلل؟!   ق ا أم أنَّ   قا اّلتِّدنا كثيما  ود أصاةأج اةمَّا ديد وود حفاومج وبمكاظج اةسَّ

 ما ا  نزُّ اةفقَّان  أسه نحو اةي يد واةيسا    ذنوال   د اض حالل حضا م ومفأأ كانت تضانم  م أوتها  
 أومق اةحضا اظ! 

وَّان  يشبه األ ل ا ةأانم  يم مف رجقاحيه  كأن ه  يمسُم تان قا أ  إا خأ    ا سا  يح ل سيفا   د حجم اةص 
ل  د   وي   وود  م غي أ   اطمم   تهطُل  م ّلدايأ نيسان  ةتحتفل رِّيد اةمَّبيم  ويد االخضما   ويد األو 
ل اةتَّشمفِّاظ  نق أ و ها م  م تاوفمم اةتَّشكيل. كيف   ل األرجدياظ وأوَّ نيسان  ويد اةحضا م اةَّتم قد  فْت أو 

جق حأ نحو أحال قا اةغا يأ  وق أ واج اةبحا   نل يمس ها  د وحم أحال ه  يمسم تان قا اظ إخوصه اة 
اة تالط أ  أم أن ه يِّبم و يأا   م يقاّليم حضا م  د ناهأ اة اح اةزُّالل   غتم ا   قها اإماقأ االنبالج  انبالج  

ته    ِّقا  اةقَّام  م ناةياته اة ست مخيأ  وق ظالل اةذَّاكمم حفاوم ا ّلداع   ا إا  رشغف  و يق أزا ييه وود 
قاّلل   مَّ يقثُم تد ُّأاظ أحال ه  وق  ساحاظ   ستقبتأ   د   اةبِّيدم  نا جا  اخضما   وحه اة ِّطَّمم رِّبق اةسَّ
باح  م أوجج   موقج  حيُث تشبه زنوم األزانيم اةبم ف أ ونم تبي جُل نسيمف اةصَّ حفاومج اةتَّأ  لج اةِّ يقج  م إهأأج اةشُّ

 ل ّليدف أحضانج أ هاتهم؟!اغفاحم األطفا
د   تت ي ز أو ال اةفق ان ّلتأةُّقج انسياّلي تها ا ّلداوي أ  نمى  م احدى ةوحاته  ا سا  يجاره أسدا   م ومفقه  يجس 
اةفق ان تمأم اةفمسان اةَّتم  ا كانت تتوان  نقيأأ واحدم  م  جاّلهأ أقوى اةأوى ر ا  يها أسون اةغاراظ وقوى 

ركل ج وزم  يطاووون قوى اةطَّبيِّأ  كأوى األنها ج وقو م اة اح  وإال  كيف ّلقوا ّلمج راّلل  اةطَّبيِّأ  حيث وقفوا 
واةحدائق اة ِّي أأ اةَّتم كانت اة ياه تتصاود نحو األوي  رطمفأأ  رانمم  د نون استخدام اةتَّأقياظ اةحديثأ  

قيد  نل سيقتصُم   اة تو  جمم اآلن  حيث يِّجز ا نسان اةحاةم  د تحأيق  ا حأَّأوه األسالف  قذ آالفج اةس ج
اةفا ُس وي  وقفوان األسد  أم أنَّ و يه   ز  د   وز اةأوَّم اةَّتم كان يت تَّم ّلها  مسان آإو  وسو م وأك ان 

 ونم يِّبمون اةبماّ  رحثا  ود اةغزالن اةَّتم كانت تساّلق اةم جفح  م ت وحها؟!     
خوص اةَّتم يمس  ها  مَّ يشك جيها رإز ييه رطمفأأ  بهمم. تبدو اةتَّشكيالظ اةقَّا مم كأن ها  يتأ َّل اةفق ان وته اةشُّ

كائقاظ حي أ   قسارأ  م  قحقياتها وخطوطها وتفاصييها  نق أ  مفدم  م تال يفها وبموزنا وتجاويدنا. ويقان  
فقج   ق ان حاةم راةفوز ّلبس أ األطفال ونم   ِّونج اة  اإماقأج اةشَّ شدونون اة  از قاق ناضحتان رشهوم اةصُّ

مفانم اة أدَّس.   واح ما  وبياض نج أ آإو  اة أد سأ ونم تبُِّث أإِّ تها اة تِّانأأ  م أرجدي اظج اةحمف اةس 
 ا نذه اةتَّقاغ اظ  م تاوفممج حمف  نبمف  د قداسأ  جد األ جان  حيث حضا م آ ام كانت تش خ واةيا   

اةسَّ اح. تشكيل  وي  إاكيأج قيب  حاةم  راةقُّهوض نحو    فموإأ اةجقاحيد  ثل نسم  تا ح    ِّانأأ  ز قأ
األواةم  وجبا   ة اذا ال نقهض ركل ج  ا أوتيقا  د قو م  نتِّاضد  نتِّانق  نفمح  نقشد أنشونمف اةحيام اةَّتم  

 ح يها أنايدو ّليد تقاحيه   ِّم جإا  ايَّانا  وقف نا اظج اةجبال؟!
د اةفق ان ت ثال ح و اّلم اة يك  اةباّليم رش وخ  كبيم  ونو أ ام اةه اةحك أ اة ذّ يتسيَّم إمفِّأ ح و اّلم  يجس ج

اة شهو م  وفمسم ةوحأ أخمى  حصانان تا حان يجم ان ومباظ آإو  رات حاه ُ قفْي فاظج ح و اّلم  حيث إمفِّأ  
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مائم  اتزال  تمب ِّأ  وق طيدج اآلزال  ي سك اةفا سان ةجام اةِّبو   كان ه ا يتسارأان  م  نبواج اةم جفح  اةشَّ
كيف تبان  اة  ذند اةفق ان أن يتوغَّل  م أسما  اةِّبو ج  م أو اقج يقاّليمف اةحضا مج اآل يأ  ونل يماونه أن 
يقتشلف نذا األ ول  وفسيطقه وبم  ق ه  وقف قب أج اةحيام  د تديد  أةسقا  د اكتشف اةحقطأ  خبز اةحيام ونذه  

كيف  اظف اةاثيم  د و يان نذا اةز  ان تجانل  خيخ أحفان   اةِّجالظ نم أسُّ اةحضا اظ؟ وجبا  أ ى 
 حضا م اةحضا اظ  أم أن هم يخشون  د تجي جياظج وبو نا  م أسما ج األ ضج واة اح واةسَّ اح؟!   

ا  وي  اةبيانو  ةيفق ان  فتشا ن كييد  ان وأحيانا  أخمى يشتاق ةس اع   يس م اةفقَّان اة   وسيأ  نانئأ تدَّ
ان اآلإوّ  اة بدع آإو  ّليت سمكيس  ونو يداوُب رإز ييه وتقأف وشتا    ت ق جيا  أن تستمخم  صوظ اةفق  

وح   ا ِّا  نا ته   قتاما  قدوم  نا اة بمو أ  م ذاكمم اةمُّ ّليد يديه كم يقأشف  محه وحب ه ووشأه  وقف خدونج
خالص. يقام اةفق ان رإ ِّان  كبيم  سمكون األك انّ إا خا  وي  ظهمج اة حب أ   ا إا  تقاحيه نحوف أّلماجج اة

                                                        نحوف األ قج اةبِّيدج   تسائال  رحسمم  حا قأ  نل   َّأ خالص  د تايُّساظج  آقم نذا اةزَّ ان؟!                                   
قح اة ِّموف نف ذ اةفق ان  م  حتم ه اةج يل وي  اةقُّحاس  وبم از ييه  ّلمنا أ  وتأقيأ  ّلديِّأ ت ثال اةثَّو  اة ج 

ها اةفق م اةابيم! يتأةَّف  د تسم  و    زا  ةيأو م واةمُّسوخ وي    م اةحضا م اآلإو ف أ اةمَّاسخأ  م إ وخج
 يطأ!  األ ض  و د أتقحأج نسم     زا  ةيس و  نحوف اةسَّ اح  و أس انسان   زا  ةي ِّم أ واةحك أ واةسُّ 

و م ةوحأ اة يك آإو  ناصمبال  نمى كيف يقف ذ اةفقَّان و ال   ق يا  را وا   م تشكييه ونق أ تفاصييه   أد  سم 
اة يك  م  ِّبده و م يده وصاه اةطَّوفيأ  وفده وي  خقجمه اة زنَّم وي  خاصمته  وحوةه رِّض اةتَِّّوفذاظ 

يطأ  كق ج أ آ و   اةق سم اة فتوح اةجقاحيد  واةهالل وغيمنا  د اةمُّ وز  اةَّتم كانت تح يه وت قحه اةأو م واةسُّ
                                                                                                    وكان اة يك  ِّمو ا  ركتارأ أو اةه راةحمف اة س اّ   اةَّتم  س ها اةفق ان وي  توانب اةيَّوحأ!                                   

مفانم رختيشوع  اةَّتم نف ذنا رشكل   بهم  ونو يجّم و يي أ تماحي أ ةفا س تمفح  م   و م ةوحأ اةطَّبيب اةس ج
مفان اةحضاّ  اةَّذّ قد  وه وبم وصو نم اةذ نبيأ  وفبي د   اةِّصم اةِّبَّاسم   بي قا  أن ي أ نو  اآل ا ييد اةس 

 مانهم اةِّما وبأي أ إِّوا اة قطأأ وي   م ج اةت ا فخ وحت   اةوقت اةمَّاند! دى تِّاونهم  م تي
ي جد اة سيح  م تال يذه ت يِّا  ونم   م ّ  حيُث يمسُم اةفق ان اةسَّ وفبمُع ر ها م  كبيمم  م تقفيذج ةوحأ اةِّشاح اةس ج

 ان اة بدع ةيونا نو نا قشم! م اةِّي جيأ  وقد  نف ذنا ّلدق أ   تقانيأ  وي  اةق حاس  نأال  ود ةوحأ اةفقَّ 
فف نذا األ م اةفق جم  م اةِّماق اةأديم   ها اته اةفق جي أ وي    ُد اةفق ان  م ةوحأ "اةه اةحما"  وقد ُأْكُتشج وفجس ج
قيق  رطمفأأ   ِّب مم وت ييأ  وفم ز اةِّ ل ةيأو م واةجبموظ   ةه اةحما ونو يِّطم   اةق حاس وبم از ييه اةدَّ

اطِّأ   األوا م ألووانه   اةَّذيد يأد ج ون ةه اةط اوأ رخشوع  كبيم   مك زا   م وسط اةيَّوحأ وي  اةق ج أ اآل و ف أ اةس 
                           ونمى حول اة يك أ ِّ  كبيمم تحمسه  د األوداحج واةخصوم!                                                                         

اثيمف  د األو ال اةَّتم تمَّ اكتشا ها خالل اةحضا م اآلإو ف أ اةأدي أ  كانت تت يَّز رشخوصها اة جق حأ  انَّ اة
رأتقحأ  وأتسان  قوف أ  حتَّ  أن هم إيَّدوا ت ا يلف ةحمَّاسهم و ويانهم  ا تازظ رأتقحأ   فموإأ     زا  ةيس و ج 

ُم  اع   نأال  ود ت ثال  قديم  رجقاحيد قوفَّيد ونو يح ل ووال   واةتَّحييق نحو أقاصم اةسَّ اح   قمى اةفق ان يمس
 وسقبيأ  كم ز  ةيخيم واةِّطاح اةو يم.
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يقتأم اةفقَّان تان استيفو  واضيم ةوحاته  د  قاو  و يق  كم يبي د ة تارِّيه اةُبِّد اةحضاّ  واةتَّا فخم  
فدا   م ُرِّده اةفق جم واةج اةم  حيث نمى حا ل  وا ّلداوم ةيحضا م اةَّتم يقت م اةيها   قماه يقف ذ و ال   م 

اةاأسيد اةفوَّا ففد ونو  تجذ ج  راأل ض    زا  ةيتشبُّثج راأل ضج وحوةه تمَّتيد  تم زان ةيخصوبأ واةِّطاح  
قأ اةجديدم  و م وسط اةيَّوحأ نجد إجمم اةحيام    األّلدّ  ك ا يمسُم  م ةوحأ  أخمى احتفاال   يايَّا  إهيما  راةسَّ

ه اة جق حيد  ونم يم ِّون نخب انتصا اظ اة يك وإةه اةحما!           وإةه اةحما وحول اة يك نجد أووانه وحم اس 
وبا ضا أ اة  األو ال اةغزفمم ود اةحضا م اةأدي أ  اإتغل اةفق ان اةِّديد  د األو ال اة ِّاصمم أيضا    

ُد تشكيل ا مام وا فأ ّلتأقياظ ت ييأ    َّا  يدة جل وي  أنَّ اةفق ان يواكب اةفد  اة ِّاصم واةحدا أ  قماُه يجس ج
اوم   ق   مسمف رشفا ي أ  إاومف أ   قسارأ  وبمنا أ  واةيأ  ةوحأ  تتض  د اةشَّ ِّم اةخالَّ رأسيوا  ّلديم. وفهوى اةش 

ِّم كم تغدقف وي  اةخيام طاقاظ استيها ي أ  و  قد  اةفا سم  باوياظ اةخيام  و د حوةه تتد َّق إياطيد اةش ج
ِّمج اة وغيأ  م أوجج تجي جياظج   نف ذنا رانسياّلي أ إاومف أ  اقيأ  وكأنَّقا أ ام تون جاظ إِّمف أ  تد  جأأ  د  بَّاظج اةش ج

                                                   ّلوحج اةخيال!
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الم عبدهللالوحات الفّنان  وري عبدالسَّ  التَّشكيلي السُّ
  وشوشات لونّية شاعرّية مضّمخة بالواقعّية االنطباعّية

  
الم عبدهللا  عبدالسَّ

24 
 

الم وبدهللا  حاةأ  ق ي أ راذخأ  م تد  أاظ اةج ال واةبهاح  وبم تشكيل   وّ  اةامنّ وبداةسَّ اةفقَّان اةتَّشكييم اةسُّ
ةونم غا ق  م ة ساظ حفاوم األزانيم واةو ون. يمسم وواة ه اةيَّونيَّأ اةمَّنيفأ ّلواقِّي أ  فِّ أ ّلموح  انطباوي أ  

واستاشاف  ألو اقج  مارم ّلوح اةطَّبيِّأ أو  م حاةأج  قاتام ةموحج  إاومف أ  دنشأ  كأن ه  م حاةأج وبو   
اةط بيِّأ ونقائق اةفمح اة قبِّث  د إهأأج اةشَّ سج وانِّكاسها  وق  آقم اةزَّنو . يمسم ةونا   سمبال  رأإه   

باح اة تقا م  وق  ووأ األزانيم. تشبه أةوان حا  خدون اةيَّوحاظ ّلقدى اةصَّ ه  وإو   مح    ذاقاظ اةحقيد   وإ ج
  قبِّث   د انسياراظ ّلهجأ األحالم اة تهاطيأ  وقف ّلياضج اةيَّوحأ. 

غف واةخيال واةبحث  م  ما م  حاا اةج ال   م ّلهاح اةطَّبيِّأ واةحيام واةحب  واةفمح  كم  د اةتَّأ ُّل واةشَّ
ق  حتَّ  تشكَّل   فاح واةج وح نحو ت ال ا نسان اةخال  اخيم واةصَّ الم اةد  وقد اةفق ان كل  نذا اةتَّأةُّق اةيَّونم واةسَّ

 رإيأاع تشكييم إفيف  أإبه  ا يكون تقاغم إِّّم وغقائم وإنسانم و وحم.  
تمقُص أةوانه ّلهجأ  وحبو ا  وإوقا  اة  تجسيد ةوحاظ ّلديِّأ  رحساسي أ  منفأ وو يأأ و ِّب أأ رحبق اةزُّنو    

وح اة  ّلهاح اةج ال ة ساظ  م غايأ ا نسياّلي أ  أإبه  ا تاون وإوإاظ  إاومف أ تقاغم حقيد اةأيب واةمُّ
واةحب ج واةفمح   ا إا   ؤاه وبم أةوانه  حيث تبدو أزانيمه وو ونه  كأن ها كائقاظ رشمف أ ت ييأ  تقاغ أ  م  
الم  م قيوا  شانديه   رِّضها رِّضا   يبدو وكأن ه  م حاةأ نزوع و يق ةتمسيخ نوائم اة حب أ واةفمح واةسَّ
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وحاته اة وغيأ  م اةغقائي أ  وفِّكس  وحه اةوئا ي أ ّليد طي اظ أةوانه اة تماقصأ  محا  وإوقا  اة  حقيد  وبم ة
 ا نسان ألخيه ا نسان.  

ا يأ وت اةه و ووته كإنسان  سام  و خيوق ت يل  ونل   نل نذه نووم  قه ةإلنسان كم يِّون اة  انساني ته اةسَّ
ؤفأ نم  ن  وي   ا يماه  د قْبح   تفاقم  حوةه  د تصدُّواظ  م   ا ساظ اةاثيم  د اة آسم واةحموا   نذه اةمُّ

مق   ال يجد أتدى وأ ضل  د أزانيمه كم يط سف اةأبحف اة ذّ يماه   اغبا   م أو اقه أن يأول    م ننيا اةش 
 نيم؟!  ةي شانديد  ةي تيأ جم  ةإلنسان: ةجمف ال تاون ت يال  ووبأا  و تقاغ ا   م ّلقم تقسك  ثل األزا 

 د خالل وةوتم  م  ضاحاظ أو ال اةفق ان  تي َّسُت ةديه قد اظ و يأأ  م  سا اظ تأوفل اةبوح وبم أةوانه  
م  باإمم  ةِّيد اة شاند:   تبدو ةم ةوحاته كأن ها  م حاةأ حوا  و يق  م اة تيأ جم  و م ويد اة تيأ جم أوال    يأد ج

أإه   وإو  األغانم. تتماقص األةوان وي  ايأاع اّلتهاالظ  اةفمح  اةحب   اةج ال  اةوئام  اة وسيأ   
اخيم  وحم واةدَّ اةطَّبيِّأ واةاون  م اةاائقاظ. أتي َّس  د ةوحاته ّلهاح  إِّمفَّا  إهي ا    ؤى  فِّ أ راةج ال اةمُّ
وإغف و يق ةز ع نذه اة شاوم ةدى ويد اة شاند  كأن ه  م حاةأ إوق و يق ةِّقاق اآلخمفد وبم ةوحته  

حا ى  حت   أن ه يمسم رر وي  وأ ةوانه وأ اا ه اةغزفمم اة تهاطيأ  د حقيد غيوم  ُحبي  راة طم اة  أو اق اةصَّ
ق ةهخمفد.     ا يبدو رر ةذاته اة ِّب أأ  وفِّطم أقص   ا ةديه  د وطاح خالَّ

احل  نل نم حاةأ تحد ّ ةبِّض حاالظ اةأحط وإاف اةِّيش واألحزان واألنيد اة ذّ  ا أه  م رِّض  م 
طفوةته وإباره وحياته أو نم انِّكاس ألوتاوه اة تفاق أ  وباةتَّاةم يسِّ  اة  تجسيد اةج ال  كارحا  غ ائم 
اةحزن اة تقا مم حوةه  و بيس ا  اةجماح اةثَّخيقأ ة ا أةمَّ ره و ا يحيط ره وباألوطان اةَّتم تبدو وكأن ها  صيوبأ  

وح و ا يحدُّ اةيه  د خاصماتها   يد ِّه ت وحه اةِّشأم ةيج ال وا الم واةوئام  اة   سم  ا تحتاته اةمُّ ةسَّ
اةأيب و ا يت سم ةمحارأ أحال ه اة فتوحأ وي   دى  ووأج وخصوبأ اةحيام  كم ي حقف حاالظ اةأبح اة تفاق أ  
ْته   حوةه وفستِّيض وقها  ا ي و   م ناخيه  د ت ال  كمن ج  ضان   ةهذه اةأباحاظ اةَّتم إمخت ا نسان و  ف

الم؟!.     م  هب ج األنيد  وكم يتسِّيدف توازنه وط وحاته وتأ ُّالته ووةِّه راة وسيأ  واةج ال واةسَّ
الم وبدهللا ك فْد يِّبد  م  حماا اةِّشق إهأاظ اةِّقاق وي  ايأاع نندناظ  يمسم اةفق ان اةتَّشكييم وبداةسَّ

 ن غته اةبهيجأ  وق نضا مج اةيَّوحاظ  اةي ون  تا كا   وحه وقيبه وإحساسه  تال س  ؤانا وأرصا نا  نا غا  
اومف أ واةتَِّّبيم اة دنش  م تمت أ إغفه راةطَّبيِّأ واألزانيم واةو ون. ت ت ُِّت وأنا  وأسيوبه  وغل  م اةش 
أإانُد كل  نذا اةبهاح وا ّلتهاالظ اةيَّوني أ اة قسارأ رطمفأأ   دنشأ   م تقاغمج اة وإو ج اةي ونم كأن ه  م  حيأ   

  ّليد تقانج األ ضج وونجج اةخيالج اةجا حج نحوف  ما م انبِّاثج ّلوحج اةأصائد وتماقصاظج األةوان!  سيحأ  
وح. تقبجُس   حاة ا نِّبم  ضاحاظ ةوحاته  نجدنا  أ  طيد  م حاةأج وقاق  ةونم  ِّب ق راةحقيد اة  نفح اةمُّ

وق ّلتالظ أزانيمه وو ونه  رشكل   أةوانه  د يقاّليم  وحه اة ض  خأ ّلمؤفأ صا يأ صفاح اةق دى اة تقا م  
 بهج ةيِّيد  حيث نمى تقاغ ا  أإبه  ا تاون ت انياظ أنغام  وسيأي أ صانحأ وي   دى اّلتهاالظ ّلوح  
وح واخضما   موج اةأيب. تبدو اةيَّوحاظ كأن ها  أتطِّأ  د ّلهجأ اةط بيِّأ  م أوجج حبو ج اةم بيم  ة ا  يها   اةم 

 اةِّيد واةخيال!  د طاقاظ ةوني أ  قِّشأ ةيأيب و 
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المج واةحب ج واةج ال  يسطُم ةونه  محا  وبهجأ   ت قُح   يبدُع اةفقَّان ّلتون جاظ   دنشأ  ةونا   م م ا  رأتقحأ اةسَّ
تجي جياظ أةأه اة تيأ جم  تِّأ  غا مم   وفسمبيقا  م حاةأ  محي أ  اقصأ  كأن قا نتيأَّ   وسيأ  تانحأ نحو  قصأ  

وح ونم  م أو   ج تجي ياتها نحو أّله   موج األةوان!  اةأيب  وي  أنغام إهأأ اةمُّ
وح  كأن ه  م حاةأ انتشاح  و يق    يشيد اةفقَّان  ضاحاته ونو يزنو اة  صفاح اةس  اح وبهاح اةحمف وحفاوم اةمُّ
م    غم استفحال اةغبا   وقف تفونج نذا اةزَّ ان  كأن ه يمفد أن ي سحف س اكاظج اةحزن اة مصمصأ حوةقا ةيأد 

الم وبم  ؤاه اة حبوكأ  د ضفائم حيم   ستوح   د  ووأ اةغاراظ واألزانيم  ةقا رشائم األ ل  واةفمح واةسَّ
باح. ةوحاظ   واةو ون وزخَّاظ اة طم اة تألةئأ  م ّلواطقه و شاومه وخياةه اة جق ح نحو اإماقأ خيوط اةص 

ّليد أتحته آ اق رس أ ةوني أ سال ي أ  اةفق ان تقضح أةأا  ةوني ا   طا حا  راأل ل واةحب ج واةج الج واةحيام! .. حا ال   
وئا ي أ وا  أ راة حب أ وإهأاظ األ ل  م ننيا  د ركاح  كأن ه  م سياق  حيأ إِّمف أ وبم  زا يم ةوني أ  بهجأ  

 ةيموح   يأد  ها ةقا وي  ندنداظج  زا يمج اةتَّجي جم! 
وحاته   يتهاطل واة ه وي  ّلياضج اةيَّوحأ  ي تيُك اةفق ان تأقي اظ ةوني أ و ها اظ واةيأ  م ّلقاح تشكيل  ِّاةم ة

ا حأ  م ت ال اةط بيِّأ  نا جا  تم يزاته    ثل كمنفال ةونم  ِّب ق راةد فح وإهأاظ اةحقيد   تمت ا  تأ ُّالته اةس 
واسأاطاته وبم أزانيمه وو ونه وط وحاته وآ اةه اةفسيحأ  اة متازم وي   ما يه اةحاة أ  م ّلقاح انسان  ساةم  

ق  تِّ يأا  ة حب ته  ض د  جت   زم راة حب أ واةد فح واةتَِّّاون اةخال  م تتوا م  يه والقاظ انساني أ نا ئأ   طمَّ
اةال  قتانيأ  م اةط بيِّأ   ِّتبما  نفسه تزحا  ال يتجز أ  د اةطَّبيِّأ وةديه حقيد و يق اةيها  حيث يأوُل اةفق ان  

ي جد(  م ن شق:     ِّي جأا  حول أحد  ِّا ضه ) ِّمض اةسَّ
» ..  م  ِّمضم نذا أويش حقيد اةطَّبيِّأ ةاونم تزحا   قها   اةو ون واألإجا  واةزُّنو  ةيست  جم ن 
أإكال  م ةوحاتم وإن  ا نم إخوصم وأناسم  وأت ق   نقا  وذةك سِّيم و ساةتم  أن ناون  ثل اةو ون 

 وةديقا وبق انسانم .. «. 
 يِّأ كأن ها كائد حم   دنش  م انبِّاثج اإماقاته: وفضيف اةفق ان  فق دا  والقته اةح ي أ  م اةط ب 

»اةطَّبيِّأ صديأتم وأنا صيَّان اة شهد اةَّذّ أإِّم أن ه يغمفقم تشكيييَّا  وفأقم ويد اة شاند  وفشك جل قصيدم 
س ةخيط  بط ّليقه وبيد اةطَّبيِّأ  ونو اة شهد ذاته اةَّذّ يحم جك أنواتم ةيِّ ل.    تاا يأ تؤس ج

ان قيت انَّ اةطَّبيِّأ وةي أ ال تقتهم  وبانو ا ا  شهد ال يتامَّ  وال يشبه غيمه  د اة شاند اال     ةِّي قم ال أراةغ
  م كونه طبيِّأ   وكل  و ل أقد ج ه ود اةط بيِّأ نو حاةأ رحد ج ذاته«.  

الم رإّلماز اةِّالقأ اةِّ يأأ ركل ج تدةياتها اة قبِّثأ  د س و ج اةح ساسي أ اةذَّوقي أ  تت يَّز أو ال اةفق ان وبد اةسَّ
وقده وا تأاح تأقي اته اةحم ي أ اةِّاةيأ   اةيَّوحأ وقده  ساحأ رانو ا ي أ ةوني أ إانأأ  نا ئأ   تفائيأ  حقونأ   
ناته  ك ا يطمح  ؤى واقِّي أ و واقف رصمف أ تت ان   م   و بهجأ  يِّيش  د خالةها حاةأ  بيم نائم  م  كو 

ن  واةَّتم  ا نم  م حأيأأ األ م  اال  اسأاط ةواقم غيم  وتون    غتم ا  ت اةياظ اةطَّبيِّأ واةو ون وا نسا 
  د أو اقج  كقوناته و غباته  ا يتِّيَُّق رِّالقأ ا نسان  م ت ال اةطَّبيِّأ واةحيام  حيث يأول:



1278 
 

وح وحاةأ  »أ يل اة  االنطباوي أ واةواقِّي أ ون ج اة د ستفيد   االنطباوي أ ت تاز راةتأاط اةزَّ د واة كان وا ةضَّ
مفحأ واةقَّأي أ   هم  د أخطم  دا س  وح وانِّكاساته وي  اةِّقاصم اة وتونم اةَّتم ت تاز راألةوان اةصَّ اةضَّ
اةفد ج اةتَّشكييم اةَّتم تتطيَّب وةي أ ةوني أ كبيمم ةها تفاوالتها اةاي يائي أ واةبصمف أ اة تم تتفاول وتؤ  م  م رِّضها  

ق ان ن ايأ واةيأ راةي ون و أد م وي  تحأيق حوا ف أ ووالقأ ةوني أ  قسج أ  وذةك  اةبِّض وذةك يتطي ب  د اةف 
باع وةاد  م اةق هايأ يجب أن   األ م ي كد اسأاطه وي  اةق اس واةبشم   قحد نختيف  م اآل اح واةِّأيي أ واةط ج

 يكون نقاك و اق ت يل  ثل اةو ون«. 
الم     يال  و يأا  اة  أْنسقأ تجي جياظ اةيَّون   يبدع أةوانا  إفيفأ تقضُح  نجد وبم  ضاحاظ ةوحاظ اةفق ان وبداةسَّ

فاح اة قبِّث   ش اة  واةم اةصَّ أ ال   وأو اةه ناطأأ رأ فج اةو ون واةزُّنو    قتشال  ا نسان  د اةواقم اة شوَّ
 اةسَّ اح وي   ووأ   د ّلهاح اةطَّبيِّأ  ونذا يقمُّ وي   نا أ اةحس  ةديه  ونم أإبه  ا تاون اّلتهاالظ ةس و ج 

وح أس     ا تقِّ  ت ره وي  األ ض    تق ا  ةال ج نذا اةج ال اةَّذّ يقُِّش اةبصم واةبصيمم  و غدقا  وي  اةم 
ق.   اة ِّانم   اغبا  أن يبدوها ّلمنا أ  ق يأ واةيأ وفوصيها اةيقا ّلمووأ تصوفمه اةخالَّ

الم وبدهللا وّ  اةامنّ وبداةسَّ خ  اةفق ان اةتَّشكييم اةس     جق ح نحو أرجدياظ ت ال اةطَّبيِّأ واألزانيم  يمس 
أسيوبا  إاومفَّا   ض  خا  راةواقِّي أ االنطباوي أ  كأن ه  م حاةأج وشق   فتوح  م اةحيام ركل ج تجي جياتها   اغبا  ركل ج  

المف واةح بَّ وبم  فشته اة قسارأ   ا ةديه  د  ؤفأ ت اةي أ و يأأ  وخيال  تا ح  أن يؤْنسدف اةج الف واةفمح  واةسَّ
وّ   اة وغل  م اإماقأج أإه  تجي جياظ اةِّطاح وا ّلداع!  نحو أ ق   ضاحاظ أّلقاح اةش  ال اةس 

 
 2016ستوكهولم: 
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عر اد يكتب القصيدة َكَمن  يتعّبد  في محرابِّ الشِّّ اعر قاسم حدَّ  الشَّ
وحِّ بشرى الخالص    ينقش  على شهقةِّ الرُّ

  
اد   قاسم حدَّ
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ان  انم  م ّلقاح اةأصيدم ّلقاح  إهيَّا  طا حا  راّلتهاالظ  غا قأ   م اةت أ ُّلج واةتَّجي جم    ان  حد  اوم قاسم حدَّ اةشَّ
ص   م  قاغامج اةيُّغأج وصياغتها رأّله  حفاوتجها و نا تجها. يغوُص و يأا   م كقوزج اةحمفج  كأن ُه ناسك   تخص ج

د ومفقها  م اةوقتج اة قاسبج وف وسُأها  م  كانجها اةم حيب وقد ا توةُد  ِّه اةأصيدمف رِّد كم يقتأم اة فمنم  
 خاض  طوفل  و م كل ج والنم إِّمف أ  يكتُب حاةأ  تديدم  و خاضا  تديدا   شبَِّّا  ّلمؤفأ  حا يأ  رانبِّا اظ   

ِّمج  وفقأُش و ْد يتِّب ُد  م  حمااج اةش ج وحج رشمى اةخالص  خالص سا أأ   م ّلقائه اةفق م  كف ف ي  إهأأج اةمُّ
وح  د  قغَّصاظج نذا اةزَّ ان.    اةمُّ

م  د نأاومج اة طمج  يقأُش تون جاظ إِّمه  د   ُيشبُه حم ه  حا م   يقأ نان م  قبِّثأ  د أو اقج اةبحا   و ست د 
ِّمف أ  د تجا بجهج و  احكاته اةغزفمم  م اةحيام   ازتا   ؤاه اة قسارأ  م   أو اقج  شاومهج  ستوحيا  ت وحاته اةش ج

ته اةم حبأ  م تجسيدج اةاي أ  م سياقاتها وبم صو    ِّب مم  تجي جياظ خياةه اةفسيح   قطيأا   د  ضاحاظج ةغ
تديدم غيم  طموقأ ونارِّأ  د وواة ه اة زنانأ راةج الج واةحب ج واةح ي يأ  وفتمتُم نواتسه وأحال ه وآ اق 

ئااج واألواصيم وأ واجج اةبحا   ج  ط وحاته  م ّلقاحج واةم  إانق    تغدو  فمنته وذرأ حت   وإن تاي مف ود اةذ ج
اوم   ان نم ةغأ ّلهيأ  نيفأ إفيفأ وذرأ تقبم  د أو اق  وح اةشَّ ِّم ك ا يمانا قاسم حد  اةهائجأ  ألنَّ ةغأ اةش 
وح اة كتقزم رأّله    ونبضاظ قيبه ةهذا ال ّلدَّ  د صياغتها صياغأ  اقيأ  م تجي ياتها اة تد  أأ  د يقاّليم اةم 

 أ اةأيب ونو  م أوجج تأ ُّالته!  ُحيلج اةج ال وكأن ه يمسم  حيأ  مح   م غاراظ ّلهج
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اوم ّلتيهُّف  و يق اإماقأف اةأصيدم ونم تقبُِّث  د ونجج اةحيامج ك ا يتيهَُّف اةطُّفُل اة   ووأج اةفماإأ   ييتأُط اةش 
ونم تِّانُق ّلهاح اةو نم. تفتح اةأصيدم ةه صد نا ركل ج  ضاحاتها كأن ها صديأأ  فِّ أ راةحب ج واةفمح واالّلتهال   

اوم ونصوصه   تمبطه  ا حاةأ ح ي ي أ  كتقفأ رأ ق  حاالظ اةت جي م  ونكذا نمى حاةأ تفاول  ا ّليد اةش 
ه رأّله  صو ه وانبِّا اته  وفغ مه   قأ  تجيِّه  تأة جأا   م ّلقاح نص ج اوم واةاي أ اةخالَّ ونذا اةت فاول  ا ّليد اةشَّ

نذا اةتَّقاغم واةبوح اة تد  جق ألن ه يصل اة     حاةأ  د اةق شوم اةِّا  أ وقد ا تقساا اةأصيدم ّليد يديه ونو  م
 محيأ اةت قاغم واةت  انم اةِّ يق  م  ؤاه اة تم تماونه  وتجسيدنا  م سياقاظ  مفدم  د نووها وكأن اةأصيدم 
اوم اة  نذه  ته ووقد ا يصل اةشَّ تاتب ذاتها ّلذاتها ونو اةط اقأ اة قف ذم ة ا يماونه وفقساا وي  خياةه وتأ الَّ

اومف أ اة  ن تأ أن   اة  ِّمف أ واةشَّ ماحل اة تأد ج أ  م ّلقاحج واستيهامج إِّمه  يكون قد قطمف إوطا   د اةاتارأ اةش ج
يغ ر ثارأ اةجزح اة ت  جم ةيأصيدم وحاةأ انبِّاث ال ي كد ايأا ه ا    اةحيم اة ذّ يقتاره  م أي أ صيغأ  د اةص ج

 د   د ّلهجأ انبِّاث اةخيال!   ألن  اةحيم  م نذه اةحاةأ ر ثارأ اةج وح اة  ت
ه  د  حيقج   ان ّليغأ  ّلديِّأ تقضُح أةأا  وبهجأ  وإّلداوا   كأنَّه يستقبُت نص  اوم اةبحمفقم قاسم حد  يت ي ز اةشَّ
نيا  و د أحالم   ستمخيأ  م  حااج اةطُّفوةأ اةبكم  و د ط وحاظ   ِّمَّإأ   م   اةحيام اة تقا م وي  وته اةدُّ

يفْت  د خاللج تشا ياظج نذا اةزَّ د اة دت ج راةيَّا  صفاحج اةسَّ اح وحبو   ج األ ضج  كأن ه  ساةُأ أ ل  تشكَّ
واةم وونأ واةح اقاظج واآل الج واةطُّ وحاظ اة فتوحأ وي  كل ج االحت االظج  كم يِّيدف ةيغدج اآلتم أةأه وةيونته  

ه اة  أو اقج اةحيم واةواقم  ِّا   و سا ه اةبهم وبم  ضاحاظ انبِّاث اةأصيدم  وتصبح اةاي أ  فتاح وةوت
وصيُغ حم ه  د وقاقج اةحيم  م تجي ياظ اةخيال  وتوةد قصيدم  وغيأ  م صفاح اةبوحج واالنبِّاثج نون أي أ  

  توش  أو إوائب أو نتوحاظ  م  ضائها اةم حب   تأتم اةأصيدم  بهجأ و دنشأ  م طمفأأج انبِّا ها! 
ان  م  محيأ  سف اةشاوم قاسم حدَّ ِّم"  أسَّ ِّمج  أطيقف وييه "تهأ اةش ج سارأأ  قبما  اةاتمونيَّا   ِّتَّأا  ّلونجج اةش ج

نيا سقيقا  طوفيأ  كأنَّ اةأصيدم اّلقته األزةي أ وال ّلدَّ  د  ق  د كل ج تهاظ اةدُّ  حتضقا  "اةأصيدم" وا ّلداع اةخالَّ
قُ  قه وتطو  ِّماح  د أغيبج اةجهاظ.  وايتها  وايأ طي بأ   غم تها أج اةحيامج اةَّتم كانت تطو ج  اةأصيدم واةش 

نيا ةدى كل  د ةديه انت ام  م قماحم ونشم   ِّم" انتشا ا   سيحا   م اةِّديد  د رأاع اةدُّ وانتشم  وقم "تهأ اةش ج
ِّمج  وقمأظ وشماظ ّلل  ئاظ  هي أ  د كقوزج اةش ج اةأصيدم واألنا اةم اقم  وقد وتدظ  م نذه اةجهأ ضاة تم اةشَّ

ِّم كان يقساُا أ ا م وي  صحد   د  مح وإغف  واّلتهاج    اةأصائد  د و م أتيال وبيدان  وكأن   حيق اةش  د 
ِّم  وتمَّ نشم نيوان كا ل  م اةجهأ وكأن ه تهأ   ِّمفأ واألنّلي أ  م تهأ اةش ج وإا كُت  م رِّض اةقُّصوص اةش ج

نذه اةجهأ اةم صيقأ ونذا   فتوحأ وي  إهأاظ حقيد اةس  اح ألإه  حبو  اةأصائد  وكم آة قم خبم اغالق  
ان ظمو ه اة تم قانته  ق  ةاد وي   ا يبدو ةال ج ّلدايأ نهايأ  وفبدو أيضا  أنَّ ةيشاوم قاسم حد  اة قبم اةخال 
ِّم  قبما   اقيا  ةفتمم طي بأ  د اةزَّ د  وقد  ق الوتبا اظ  وديدم  ةاد يبأ  تهأ اةش  اة  اغالق نذا اة قبم اةخال 

ِّمج    م أ ق  صو ه وي   دى سقواظ  حبأ  أكثم    ا سان ت وشماظ اة قاّلم اةث أا يأ  سانم  م نشمج اةش 
قأ ةم م  ستوى   ِّم واألنا واةفد ج واةثَّأا أ اةخال  واألنّلي أ و ا احوتقا اآلن اة  تهاظ وةيس تهأ ةم م  ايأ اةش ج
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م   م ا نسان يتمُّ وبم األنا  انسان نذا اةز  ان اة  أقص  ن تاظ األنا ا نسانم واةفق جم  ألن  أّ تأدُّ
نيا!  ِّم نو أّله   ا ي كد أن يبدوه ا نسان وي  وته اةدُّ  اةمَّاقم واةثَّأا أ اةِّمفأأ واةش ج

باح  يكتُب إِّمه  د وحم تأ ُّالته اةِّ يأأ  م آناا  ان إاوم  د طماومج نبواج اةقَّسيم  وبس أ اةصَّ قاسم حد 
ن يا ووييه أن يستوحم  د نذه اةم نا اظ األنّلي أ اة تقا مم  م اةحيام  ؤفأ   اةحيام  حيث يمى أنرا  راذخا   م اةدُّ

ِّمج  وبم ةغأ  صيقأ  ِّت أأ   ا خأ  وفصيغ  قها أّله   ا  م حبقج اةش  إانأأ   م  سا  انبِّاث اةاي أ اةش 
 رحث  ود رأةق اةحمف   ِّب جما  ود تجي جياته رحساسي أ إِّمف أ طا حأ راة شاوم اةفي اضأ  وكأن ه  م  حيأج 

ِّم  أنَّ  وح ألةق اةأصيدم   هو يمى  د خالل خبماته اةطَّوفيأ  م ضياحج اةش ج اةاي أ  د  قاتمج حقيد اةمُّ
اةأصيدمف  متازم وي  ندنداظ اةي غأ  وال يستايُد ةه راع اال  رِّد أن يِّثمف وي  كي ته اة طواوأ ة ا يِّب جم وقه  

ا قأ  وتقا ْت   د  ؤفأ إاومف أ   توةُد اةأصيدم وقد حد  ن وكأن ها تدخل  م  طه م خاص راستيالن قصيدم خال 
ِّمف أ ةديه  د خالل اإتغاةه راةحدانم و  احكته راةحيام وكأن ه  م اإتِّال وتونُّج  م   نذه اةحساسيأ اةش ج

ان حديده  م  صهم اةق ا    توةُد اةاي أ ص ا يأ  ضاحاظج اةيُّغأ  هم أناته  م صهم تجي جياتها ك ا يصهم اةحد 
ِّم وقده حاةأ اّلتهاةي أ و يأأ  تجِّيه أن يحي جق  م األواةم وفتوغَّل   و نيفأ وخاةيأ  د إوائب اةحيام  ألن  اةش ج
رشغف  غا م   م  حااج  ضاحاظج اةيُّغأ   غا ما  و جم جبا  ركل ج  ا ةديهج  د تهوف اظ  وطاقاظ  اّلداوي أ  تخي يأ   

واةت حديثج واةت قوفمج  ّليغأ  إفيفأ  و يأأ   تد  جأأ  د ت وحاظ  وحه اةتَّوَّاقأ اة      مكَّزا  وي  اةتَّجمفبج واةتَّجديدج 
  ِّانأأج ظاللج األحالمج اةبِّيدم.  

نيا  م أ ضج اةبحمفد اة فتوحأ وي  طبيِّأ غقي أ راةِّطاحاظج و ْتحج آ اقج اةخيالج    اوم وي  وتهج اةدُّ أطلَّ اةشَّ
هولج و ووأج اةبحمج رسفقه اة تماقصأ  طبيِّأ ّلهيجأ حا يأ رسأسأاظج اةِّص ا يم وأ فجج اةزُّنو ج وبهاحج اةجبال واةسُّ

اوم ّلهذه اةِّواةم  وح اة  أإه  حبو ج اةأصائد. تمومعف اةش  م وي   دى حقيد اةم   وق وته اة ياه اة  تد 
ِّم  قُذ يفاوته   غاصف  م وواةمج اةبهاحج  اومف أ. تض  خْت أتقحته رأإه   ِّاةم اةش ج و ضاحاظ االّلها ج   اةش 

ِّم ت ا ا  وغدا إهأأف  مح  وانبِّاث   د كيانه اة تالطم رأةق اةحمفج واةيَّون واةج ال ةيل  اة  أن تأ  صه اةشَّ
وح واةحيام اة  أن تشب ِّت  وحه ر فاتيح   نها . و احف يكتب قصيدته  د نذه األتواح اة فِّ أ رخصوبأ اةم 

نيا اةأصيدم كأن ها حيم   فتوح و جقَّح نحوف ت اوتاظج انتياجج اةبحم  م  اةاي أ اة  ماحأ  انساّلت كي اته  وقف ن 
أوجج اةمَّبيم   اسكا  قي ه وحبو ه وبس ته ووشأه ةيحيامج ةياي أ ةيأصيدم وبدأ يقسج قصائده ك د يِّانق رس أ  

باح كل  صباح  وأصبحت اةأصيدم صديأأ ةييه ونها ه وصباحه وحياته وإهيق  وحه اة سمبيأ رأإه    اةصَّ
 األحالم.  

ان كائد  جق ح ّلمساةأ اةِّشق ةيج ال واةفمح ووقاق اةاائقاظ اةج ييأ  يمى اةطبيِّأ صديأته   يشبه قاسم حد 
ِّم كم يتمتم نذه اة شاوم اة تم تِّم إت   وحبيبته وحي ه وإوقه وحقيقه اة  اةحيام   ال يمى أتدى  د اةش ج

ه ركل ج نذا االةتحام  م  ونقج وبهاحج اةحيام   م أو اقه وأصبحت تزحا   د ذّلذراظ إهيأه وز يمه . يكتب نص 
ِّم  د  د خ ييأ اةحيامج اةوا  أ  وقف  حااج اةواقم اةذّ واإه وتِّايش   كأن ه  انب  تمْنبدف الةتأاطج ُن ف ج اةش ج
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وح  وكأن ه يكتب  ِّه   مَّ ا تدَّ  م  حارأ اةيُّغأ   تِّانأا   م ت وحاظج اةخيال   اتب رشهي أ  بهجأ ةيأيب واةم 
وح اة  وقاقج أقص  أ خبيالظج اةج ال!   قصائده ةقفسه كم يقِّشف حياته اةا  أى آل اقج تجي ياظ اةم 

خصم ووبم   ان  اةَّتم تمبو وي   ال يد نيوان   وبم  وقِّه اةشَّ اوم قاسم حد  قمأُظ رشغف  و يق  نواوفد اةشَّ
ظ واة واقم ا ةا حف واة جال  تموني أ   ا وتدُظ نفسم اال   تغيغال   م يقاّليم إِّمف أ  قصائده اة قشو م  م اةصُّ

ا خأ إ وخف  صا يأ   تِّانأا   م وواة ه و ضاحاظ نصوصه اةبديِّأ  استهوانم االرحا ف  م وواة ه اةشَّ
اةأصيدم اة قبيجأ  د ظاللج األحالم اةوا  أ  وقف ن واج اةِّ م  كأن ه  م حاةأج وشق   فتوح الستيهام نصوصه  

 فطو  وي  ذكمفاظ اةطُّفوةأ و حط اظ اةِّ م اةغا قأ  م أ فجج اةحمفج   اتبف  د وحم  ضائه    د خيال  
با.    اةم حب  ئاظ اةأصائد   حي جأا   م  ضاحج اةحقيد اة  ظاللج اةبيتج اةِّتيق  وأةِّاا اةط فوةأ و الوب اةص 

ِّم  وال يِّيم  ي ا اذا وصل اة  و   يضج ا إماقج اة دنش أم  ايزاُل  م  يذنب و يأا  نحو  سا ج اإماقاظ اةش ج
حاةأ رحث  نائم ةيوصول اة  أغوا ج ننشأج االنبِّاث   حاوال   م كل ج انبِّا اته أن يبيسمف تماحه ونواتسه 
ِّمج كم يشفم  وحه  د نولج االناسا  واةجماح. يصغم اة   وسيأ    وإوقه وأوتاوه   ال يمى أّله   د اةش ج

وح  تصف   وحه وخياةه  مَّ يكتب حم ه ونو  م أوجج إوقه اة   ِّانأأ   نا ئأ حاة أ و و انسيأ  تهدند  اةم 
ّلهاح اةحيام. تقبيُج حموف اةأصيدم ك ا تقبيُج اةق بتأ وي  أ م نفح اةش  س ونم تِّانُق األ ضف  ةهذا تشبه  

ان أزانيم اةط بيِّأ اة تم تموموت  د تونُّجاظ نفحج اةشَّ سج ونم تقشُم حبو ن ا وي  وته  قصائد قاسم حد 
نيا! ..  اةدُّ
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 الّشاعر بابلو نيرودا يكتب  حرفه كَمن  يرسم  على خدودِّ الزُّهورِّ 
باح  أناشيَد الحنينِّ والحبِّّ وهالالتِّ نسائم الصَّ

  
 بابلو نيرودا

26 
 

قاّلل  م تأة أاته ا ّلداوي أ اةط ا حأ رصو     راّليو نيمونا  إاوم تشييم إا خ إ وخ اةِّباقمم   ِّب ق  ّلبمكاظج اةسَّ
الظ نياغا ا. إاوم نان   م  قاغامج زغبج اةأصيدم وقبيأج اةحبيبأ  وحقيدج اةحبيبأ    دنشأ  تد  أأ  ثل إالَّ

فصول. يكتُب حم ه ك فْد يمسُم وي  خدونج اةزُّنو ج أناإيدف ونم تزناُن وقاقا  ّليدف أحضانج اةفمحج  م كل ج اة
وسد و متانج اةبحمج   باح. إاوم   حبوك   د وبيمج اةسَّ اةحقيدج واةحب ج واةفمحج واةج الج ونالالظج نسائم اةصَّ

و يضج  وتغمفدج اةبالّلل وسأسأاظج اةِّصا يمج  م أحضانج غاراظج اةفمح. يأطُم أةأا   م انبِّا اظج حم جهج  ثلف 
ها و ونأجها وانبها جنا. حي جقف رحقيقجهج وذاكمتجهج وخياةجهج   وحج  م أّله  انبالتج اإماقأج اةش  سج ونم تأب جُل  موجف اةم 
واةيا  اة  أن ال سف حم فُه رس اظج اةق جومج   هيَّيفْت غيوُم اةس  احج أناإيدف وشق  ةحبو ج األ ضج  ونم  م أوجج 

شأ ةحبو ج اةس  احج  إوقجها ة ذاقج اة طمج  م  ّلدايأج اةمَّبيمج كم تسأم حقيدف اةزُّنو ج واخضما ج األ ضج اة تِّط ج
  .  ونم تغدُق خيماتها وي  تبيدج اةاونج

اقج نذا اةِّاةم  كتبف   ُيشبُه نيمونا ةييأ ق ماح تتألأل  يها اةقُّجوُم ركل ج ّلهائها  وفسطُم اةأ ُم ضياح   وقف وش 
ْظ وبم  حيتجهج اةفسيحأ  مف وواةمج  حم فُه رشاومف أ  نيفأ طا  حأ راةحب ج واةفمحج وتجي جياظج اةأيبج واةخيالج   وةدف

اظج   ِّمج أت لف اةأصائد وي   دى سقيد و مه  كأن ها وطايا اةس  احج اة تهاطيأ وييقا  ثي ا تتهاطُل زخَّ اةش ج
 ةياةيقا رحبو    قأطمج اةق ايمج  وتتقان   اة طمج ونحُد  م ق  أ اّلتهاالتقا. تتألألُ وييقا تألةؤاظ اةق جوم  تضمحُ 

قا قهأهاظ األطفال ونم  م أو اقج اة موجج  ي محونف  وقف أوشااج اةحقيدج إوقا  اة  أحضانج   اة  أس اوج
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نَّ تهوفداظ   قبِّثأ   د أزن  اةأصائد  غيم  باةيد االَّ ةتهوفداتهدَّ اة قسارأ رِّذوبأج أنغ ا جها    أ  هاتهم وندَّ يدْندج
 تغفو األطفاُل ّلهقاح  و يق   وتتأة جُق اةأصيدُم ةتاونف  مآمف اةفمحج واةش  وخج  وقف طيدج اةحيامج!  

نم حولف قضايا ون ومج   ياسي أ ونشاطاتجهج اة تِّد ج ِّمف أ اةباسأأ  ر واقفجهج اةس ج ت يَّزف نيمونا اضا أ  ةفضاحاتجهج اةش ج
حف ة هج  وتطوَّ فْظ وطاحاته اة  أْن ُ إ ج ُه اة  أّله   قا اظج ّلالنج هج.  ا أت لف أن يأونف إاوم  ّلالنف يمئاسأج  م ّلالنج

ِّمج  أكثمف  د انحيازجهج اة   ئاسأج   قأ  ةاق ُه انحازف اة   سا اظج ّلوحج اةش ج اةج الج واةحب ج واةخيمج واةِّطاحاظج اةخال 
ِّمج وت وحج اةأصيدم ط وحاته اةابمى  كم يِّب ج  مف ود إغفجهج و ا ي وُج  م  اةاونج   أد  أى  م  حااج اةش ج

ِّماح وأكثمنم تأ يما   م  ُه ّلمنا أ   بهجأ  اة  أن أصبحف  د أإهمج اةشُّ أو اقجهج  د  شاومف ن يقأ   تمتمف ةواوجف
ِّمج األصيلج   اتبف إِّما  ةم يسبأه أحد   م وصمه.  هج  م تجسيدج ونجج اةش  وصمجهج  د خاللج  نا اظج احساسج

وح وفقاّليم اةأيب اة قفتح وي   إاوم  تا ح  م  سمج ا ةأصيدم ركل ج تالوفقها ووقفوانها نحوف اّلتهاالظج ّلماّ  اةم 
 قا مج اةحيامج رأّله   سا اتها  كأن ها  ض  خأ رشهيقج اةش  سج وناهأج اةزَّنبقج اةبم جّ ونضا مج اةقَّدى اة تقا م  وقف  

 . باحج  خدونج اةصَّ
نم   م يوم   د أيَّامج صيف تشييم  م قمفأ را ال  اة كتقزم رطبيِّأ  تبمومف راّليو نيمونا  إاوم اةبهاح اةاو 

رأ و ِّمَّإأ رخيماظ  وا  أ  قمفأ غا قأ  م اةِّطاحاظج وبهاح اةج ال وونجج اةبوحج   تِّانأأ رجو   إاوّم   خال 
ا اظ قصيدم إِّمف أ  ّلديم كأن  تو اةأمفأ ندي أ  قبِّثأ  د اةسَّ اح ةج وحج وواةم نيمونا  ُتشبُه وواةم اةأمفأ انبِّ

نيا.   طبيِّي أ  قبيجأ  م وسط تشييم كم تسانمف  م نشمج تألةؤاظ خيماتها وبم أإِّا  نيمونا  م كل ج رأاعج اةدُّ
تأ َّم نيمونا ّلمووأج األتواحج اة تم تمومعف  يها وتشمَّاف  د حبأجها اة قساا  م إهيأجهج وز يمجهج  وانِّكسف كل نذا 

هج  و احف يستيهُم  د وواة جهج قصائد وشق  و مح  كأن ُه  م  حااج اةق ِّيم   جاحظ اةج ال وي  تجي ياظج إِّمج 
بأ رحقيد  ال ُيضان !   اةأصائد  خضَّ

وائم اةاوةو بم اةابيم كبمئيل غا سيا  ا كيز  صاحب  وايأ: " ئأ وام  د اةِّزةأ" و "اةحب  قال وقه اةم ج
ِّمف أ  م  حطَّاظج حم جهج   م ز دج اةاوةيما"  رِّدف أن غاصف و يأا   م وواةم نيمونا اةفسيحأ وبمف قماحاته اةش ج

: "راّليو نيمونا  د أ ضل إِّماح اةأمن اةِّشمفد  م ت يمج ةغاظج اةِّاةم". نذا تصمفح ّلديم  د   اة تأة جق أنَّ
تيقي أ  كيفف قال وقه كل نذا اةاالم   ا ةم يُكْد نيمونا إاوم اةشُّ  وائي جيد  م أ يمفكا اةال  ِّماح  م إيخ اةم 

انأأ؟ وكم أننشتقم سونيتاته اة ئأ اة تم كتبها اة  حبيبته   وصمجهج وبانم نقدسأ اةأصيدم ركل ج  ضاحاتجها اةش 
يوان    اتييدا  تحت وقوان " ئأ قصيدم حب اة   اتييدا"  خي دف  ا تيييدا وخي د اةحب وونج اةحب وبم نذا اةد ج

و انسي أ  ك ا كتبف وقه اةق   اقد األنّلم األ يمفكم اةبمو يسو  )نا وةد ّليووم( وبم  ؤاه اةقَّأدي أ  اة وغل  م اةمُّ
اوم اة ذّ سبق وصمه". وقد  أى اةق اقد   اةِّ يأأ: "ال ي كد  أا نأ أّ )إاوم(  د إِّماح اةغما ّلهذا اةش 

قصائده   نا وةد ّليووم أنَّ نيمونا سبقف وصمفُه و د يأمأ إِّمه يتي َّس نكذا  ؤفأ   م  ذاقج اةأصيدم ة ا  م
 د إ وخ  اّلداوم  نيف  م س و جه اة قبِّثج  د  غو ج األزانيم اة بيَّيأ ّلوبمج أتقحأج اةفماإاظج  قي  ا نجُد نايمه  

ق  م ذةك اةِّصم!  ا أأ  م ننيا اةخيال اةخال  ِّمج رانبِّا اته وتجي جياته اةس    م واةمج اةش ج
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يووم  كان إيوويَّا  يسا ف ا  حت   اةق جخاع   ُومجفف نيمونا  قذ ّلدايأ صباه وإباره ر يوةه وانت ائه  ةيحزا اةش 
يوخ ووضوا   م   ياسم اةبا ز و ؤاه اةفامف أ اةقَّيمم  اة  أن أصبحف وضوا   َِّّاال   م  جيس اةش  ت ي ز ّلقشاطه اةس 

يووم. وتجيَّ  إغفه اةِّ يق رحب ج اةطَّبيِّأ  قذ راكو م و مه وكأن    تشكييه اة زاتم  اةيُّجقأ اة مكزف أ ةيحزا اةشُّ
ق. وكم كان يغ مه إِّو   راةغبطأج كي  ا سا مف   ِّم واةج ال اةخال  واةفاّم وخياةه اةم نيف تا ح نحو ّلهاح اةش ج
بفْت ذاكمته وخياةه  وبم اةأطا  وسط اةغاراظج اة كتقفأ راخضما ج األإجا ج اةباسأأ وي   ساحاظ  واسِّأ   تشمَّ

وي   دى حقيدج اةبصمج  و قحته اةط بيُِّأ رج اةها اآلسم آ اقا  إهي أ وي     ّلمووأج اةغاراظج واخضما جنا اة  تد ج 
ِّمف أ اةفي اضأ  وتقا   إغفُه   ْت  صد ا  الةها جهج  م تمت أج  شاومجهج اةش  فيفج   أصبحف ِّمج اةشَّ استيهامج ونجف اةش ج

اوم كأن ُه تزح   تدٌّ  ِّمج اة  أن غدا اةش    د  ووأج اةطَّبيِّأج  ت يل  أن يتقا    راةطَّبيِّأج واةج الج واةحب ج واةش 
اوُم وفتمومعف  م خضم ج اةج الج ركل ج آ اقجهج اةخصبأ  وفت ان  ركل ج ط وحاتجهج وأحال جهج  مف ّلهاحج اةط بيِّأج   اةش 

 واخضما ج اةحيامج.  
ا وةم يتجاوز إهمه  يبدو أنَّ قد ف اة بدويد اةابا   أن تما أفهم أقدا    مفمم  م حياتهم   أد تو يت أم  نيمون 

اةث انم   أصبحف  قُذ إهو ه األوة   قِّزال  ووحيدا    تمومعف  م كقفج االنِّزالج   حمو ا   د أحضانج األم اة تم  
أنجبته حتَّ  وةو أحتضقته اةِّديد  د أ  هاظج و مب ياظج اةِّاةم  وحاة ا اإتدَّ وونه قييال  ونو  م راكو مج اةِّ مج  

ُه و ا كا  نف يِّتمفه  د ن وم  و شاوم   اتبف اةِّديد  د اةأصائد ود اةحب  واةِّزةأج و آسم تمتمف نواتسف
اةحيامج ض د نيوان إِّمّ   ح لف وقوان: "وشمون قصيدم حب وقصيدم رائسأ"   تمت ا  ت وحاته و فم جغا   

ا م اةَّ  ذّ طهَّمفُه  د   ِّاناته وحب ه وبؤسه وإغفه  م اةحيام  م  ضاحج اةأصيدم   اانت اةأصيدم اةيقبوع اةص 
ِّمج كم يبقم واة ه اة ذّ يحيُم ره   يم  زف وي  اةش ج   احج وآناظج اةحيام اة تم صان ها  م  حط اظ و مه   مك 
يجد أتدى  د حم ه يبيسُم حياته وفصدُّ تحيم اةحيام اة تم   كد أن تتفاقمف وييهج يو ا  رِّدف يوم    م ز د   

انب. وبِّد و ام واةدته: " وسا راسوالتو" ر مض اةد  ن  انتأيت وائيته  تفاق ت  يه األحداث واألقدا   د كل ت
اة  تي وكو وتزوج واةده ةي م م اةثانيأ  د "تمفقيدان كانديا  ا بيمنّ" وكانت راةق سبأ ةقيمونا ر ثارأ أ  ه   وته  

أ راةبقيد  وانت َّْت ره انت ا ا  كبيما   وكانت ةها واطفأ أ و أ تي اإأ نحوه. كبمف نيمونا واةت حقف ر د سأ خاص 
وتارم ن استه اة  أن حصل وي  ن اسأ اةِّيوم ا نساني أ. وكان ةيبيئأج اةطَّبيِّيأ اةج ييأ ة ديقأ تي وكو   
ِّمف أ   اة تِّانأأ رج ال اةغاراظ واةبحيماظ واألنها  وسالسل اةجبال اةج ييأ نو ا  كبيما   م تشكيل اةِّواةم اةشَّ

م  ةباّليو نيمونا. وبِّد نيوان ل: "وشمون قصيدم حب وأغقيأ يائسأ" اة ذّ ُتمتمف اة  اةي غأ اةِّمبي أ ود  ه األوَّ
 م اظ  كتبف سيمته اةذ اتيأ اة تم وقونها: "أإهد أن قم قد وشت" وُتمتج فْت اة  اةِّمبي أ  قذ سبِّيقياظ اةأمن  

 اة اضم.
ث  م اظ  تزوَّجف  د اةهوةقدي أ اةفاتقأ " ا فكا"  ةِّبت اةق جساُح نو ا   حو ف ا   م حيام راّليو نيمونا   أد تزو ج  ال

وانته  زواته  قها رإنجاا طفيته األوة  " ا  ا  ا فقا"  وبِّد و ام اّلقته اةط فيأ  وي  أ م  ِّاناتها  د ود م  
أ ماض  تزوَّجف  د زوتته اةث انيأ "نيييا" األ تقتيقي أ وكانت تابمه رِّشمفد وا ا .  مَّ وقمف  م وشق  طمبأ  

اوم اة تم ت شييي أ  بهمم  م اةِّشق  كانت تأيم  م اة كسيك تدو  " اتييدا أو فوتم" وأصبحت زوتأ اةشَّ
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" وتمَّ   ِّمف أ. كتب نيمونا ة اتييدا نيوانه األإهم  م كل  اةِّاةم " ائأ سوناتأ حب  خي دنا  م أت ل أو اةه اةش 
ِّم  وقد تمت ته اة  اةِّمبيأ: " ئأ قصيدم حب اة   اتييدا"  وبَّم  م   يوان ود  يح أ وشأي أ  م اةش ج نذا اةد ج

اوم وأصبح  غم ا  ّلها اة  ن تأ اةهيام.  وتأ وي  أحاسيس اةش   ني قت  اتييدا اةِّاإأأ اةحبيبأ اةز 
نالف اةاثيم  د اةجوائز  قها تائزم نوبل ةهناا  ووقد ا وان اةم تشييم استأبيه اةج هو  راحتفال كبيم  م 

ان وي   أس االحتفال اةم ئيس "سيفانو  اةي يقدّ" وبِّد ذةك ةأم اةمَّئيس  صموه ويم  استان "سانتياغو" وك
أ م االنأالا اة ذّ قانه ّليقوإيه.  مَّ تاح تقون ّليقوإيه اة  ّليت "راّليو نيمونا"  وسأةهم  اذا تمفدون؟ أتاّلوه:  

ِّم نو سالحم اةوح الح  م ّليتك   من  نيمونا: "انَّ اةش ج يد". وبِّدنا رأي ام قيييأ تو م  تئقا نبحث ود اةس 
نيمونا   تأ  ما  ر مضه وإحباطه  د االنأالّلي جيد وقال آخم ت يأ ود االنأالّلي جيد  م كتاا سيمته اةذ اتيأ: "ةأد 

 وانوا ةيخونوا تشييم  مم أخمى".
 

 2019ستوكهولم : أيلول )سيبتمر( 
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، المغّنية األوبرالّية  الّلبنانّية د. هبة القوَّاس هبة  الّسماءِّ إلى األرضِّ
  غنَّت  بكلِّّ ابتهاٍل حبوَر األرضِّ لمجدِّ الّسماء!

  
 هبة القوَّاس

27 
 

اة غق جيأ األوبماةي أ اةي بقاني أ اة دنشأ نبأ اةأو اس اّلقأ صيدا  اة تِّانأأ  م نسيمج اةبحمج اة ِّب ق ّلمائحأ اةي ي ون  
نيا  وتغيغيْت األنغاُم  م  سا اظج   ها  قُذ أن تبمو فْت وي  وتهج اةدُّ وأ فجج اةو ن اةجوّ   ق  طفتج اة وسيأ   وحف

اج األةحانج اة  أْن أصبحف قيبها رحيمُم  مح  وحقيد   يقاغم اّلتهاالظج أإه  وأ ق   كيقونتها  تشمَّبْت آ اُقها رأوذ 
قفْت حفاوُم اة وسيأ  اة تم تحيَّْت ّلها  قُذ طفوةتجها   ّلدائمج اة وسيأ . حاةأ  نان م   م س و ج ذائأتها اةفق ي أ وقد ت كَّ

ْظ ةها اةحما وكأن ها ةِّبأ   غم اةخوف اةهان  اة قبِّث  أن ت حقف آ ا ج اةحما اةي جبقاني أ ركل ج أوتاوها  وبدف
 د حاالظ اةحما اةَّتم إاندتها   م نذا تأقي ت  م نديم اةحموا وأزفز اةم صاص   اانت اة وسيأ  
نيا  ألنَّ نذه اةفقَّانأ ت تيُك طاقاظ  وحي أ  ق جيأ انساني أ   وحج وقا ا اةق جام اة ذّ ح يها اة  أقاصم اةدُّ ّليسمف اةم 

المج  م ذاتجها و مف اةاائقاظج وكل   د حوةها  وكل  نذا  كوني   فاحج واةسَّ أ  نذه اةط اقاظ  تشم بأ راة حب أج واةصَّ
ْظ  م  ضاحاظج اة وسيأ  واةغقاحج وا ّلداعج  يجأ   قاسبا   نا وي  تفانّ وط سج أ م اةحموا  ووتدف ساودف

 ق.   ةتجي ياظج وواة ها اةط ا حأ  م أ ق  صقوفج اةِّطاحج اةخال  
 

استأبيْت اةفق انأ نفدنداظج أ واجج اةبحمج ونم طفيأ   جق حأ نحوف تغمفدج اةبالّلل ونبواج اةقَّسيمج ون ه اظج اةطَّبيِّأ  
. كانت   يأ  قُذ راكو مج اةِّ مج تج اة وسيأ  سيوتها وةِّبتها اة فضَّ ركل ج تجي جياتجها اة و قأ راالخضما ج   أصبحف

. تأضم  غم أ نو ها تطلُّ وي  اةبحمج    تستقشُق حقيدف اةبحمج وأزانيمف اةفمحج اةفو احأ تقبُِّث  د أتواحج اة كانج
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هج   ا إأ  أةوانفها  تمسُم تا م    ِّمج واألناج واةقُّصوصج اةفق جي أج وا ّلداعج ر ختيفج أتقاسج  ِّامف أوقاتها  م قماحمج اةش ج
صماواظج نذا وذاك   مك جزم  وي  تجي جياظج اة وسيأ   وتِّزُف وي  اةبيانو طو ا   غيم  باةيأ ّلدخانج اةحمواج وال ر 

م ت وحاتجه   مقج اة مفمج  م تشا ج ها وتصف م قيبفها  د أنيدج اةجماحج اة ما أأج ةخمائطج اةشَّ اةَّتم كانْت تقُِّش  وحف
وحج  وحج  ها  وبيس ا   نحوف تصدُّواظ  ال تخطُم وي  رال   اانت اة وسيأ  يقبوعف  مح  ووقاق  ةفضاحاظج حقيدج اةمُّ

  قِّشا  ة ا تواتهه  د إماناظج ضماومج االناسا ! 
 

ْظ  تِّأ  غا مم  م نذهج  وظج واةيَّونج وندنداُظ األةحانج  ووتدف تقا    م كيقونتجها إغُف اةحمفج واةصَّ
يفْت تقيقا    يَّزا   م  حمج أ  جها  حت     أن كيفيأ  االنت ا اظج  قُذ سقواتجها األوة . كائقأ  تفم نم  قُذ أن تشكَّ

ح يها  م أحشاحج أ  ها تاح رطمفأأ  أإبُه  ا تاوُن أسطو ف أ. طمفأأ  وحي أ نيقي أ وجائبي أ  وقد صم حْت ّلهذا 
بجيفْت ّلها أ  ها رِّد انتاا   وا ا  ة وةون   وبِّدف كل  نذا االنتاا ج  17اةتَّصمفح  م سياقج حوا    ِّها  كيف حف

سها ةيسي جدم  مفم اةِّذا ح ةِّيَّها تستجيب اةِّذ اح ةقذ نا وتقجُب  وةونا   د نصحتها احدى اةق جساح كم تقذ ف نف
ي دم  غدوإأ  م صيدا   م أنَّ اةواةدم  سي أ  ذنبت اة   زا    ّلمكاتجها   ذنبفْت حا يأ اةأد يد اة   زا  اةسَّ

ِّب اةي جبقانم  ذنبْت حا يأ ألن ها  قذو م وكم يتأبَّ  ي جدم  سيحم ونذا  د ت اةياظ اةشَّ ل نذ نا  وطيبت  د اةسَّ
ؤفأ ونم تمتدّ  وبا  أّليضف   ي جدم اةِّذ اح  م اةمُّ اةِّذ اح أن تحلَّ وييها ّلمكاتها  و م اةيوم اةث انم ظهمظ ةها اةسَّ
وبيدنا  سبحأ وسطل  اح  وقاةت ةها ستحبييد وتيديد اّلقأ تس  يقها "نبأ هللا" ألن ها نبأ  د هللا! وتماحظ  

ؤفأ ّلقفس ا متقم أن كج  اةم  ؤفأ وبشَّ ي جدم اةِّذ اح  م اةمُّ نا وقال أل  جها ةأد ظهمظ ةم اةسَّ نا  جاح تد  ةوقت ةجد 
ستحبييد راّلقأ وتس  جيقها نبأ هللا   أاةت ةه  ةأد ظهمظ ةم قبل أن تاهمف ةك. يبدو أن ها ظهمظ ةاييه ا  ِّا    

بجيتج اةواةدم ووةدتقم وس  تقم نبأ هللا  نبأ  د هللا   أل  جم!  و ِّال  حف
 

قْت اةفق انأ نبأ اةأوَّاس  م ن استها  قُذ أن خطفْت خطواتها اةد  اسي أ األوة    هل حيَّْت وييها ّلمكاظ  تفوَّ
ي جدم اةِّذ اح  رِّد أن زف فوفْت واةدتها  م آ اقجها حبَّ اةأماحمج واةم سمج واة وسيأ  وأ ق  أنواعج اةغقاح   تِّمَّإْت   اةسَّ

خف  م  ؤانا وتطيُِّّاتجها ونُج االكتشافج  نذه   ها   تقا   إغُفها اةِّ يق را ّلداعج وتمس  االنت ا اظ  م قيبجها و وحج
طأ  انأأ  م كل   ماحلج ن اساتها  اّلتداح   د ن اساظج اة محيأ األوة  واة توس  واةط  وحج وتحأيُق األحالمج اةش 

ي ا  اة  أن وصيفْت اة  تحأيقج أقص  ط وحاتجها ض دف ّلمنا ج  واةِّييا  وتارِّفْت تصأُل  وانبها ن اسي ا  وو ي
س  وي  أسس   تيقأ وبد ايأ واةيأ ةيوصول اة  األندافج اة أ وةأ.   تد  ج  و ؤسَّ

 
ت تيُك اةفق انأ  ونبأ  غيم طبيِّي أ  م اةاثيمج  د األتقاسج اةفق ي أج ا ّلداوي أج  ك ا ةديها طاقأ  نيفأ  م  حااج 

أةقج واةطُّ وحج واةق جاحاظج اة بهمم وي  أكثمج  د صِّيد  اّلداوم  كأن ها  ِّجونأ  د  وحج اةِّطاحاظج  اةِّطاحج واةت  
قأ  يكتقُفها طاقأ  صيقأ  م است ما ف تها وي  اةتَّد فبج وي  األةحانج واةِّزفج واةغقاحج ةساواظ  طوفيأ   اةخال 

ْظ نذه اةط اقأ  قُذ طفوةتجها و  صبانا حيُث كانت تتد  ُا وي  اةأماحمج واةِّزفج ووي   دى أيام  وقد است د 
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واةغقاحج ساواظ  طوال  نون كيل  أو  يل   اة  أن أصبح اإتغاةها اةطَّوفل  م  حااج اة وسيأ  واةغقاحج  
اغل  تأوُم ّلهذه االإتغاالظ ر تِّأ  غا مم  وكأنَّ ةديها طاقأ  وحي أ س اوف أ ت قُحها كل   واةت د فبج إغيها اةش 

 خم  م اةِّطاح واةت جي جياظ واةقَّجاحاظ اةبديِّأ!  نذا اةزَّ 
 

ِّمج واةغوصج  م  موجج األةوانج  ْظ اةأوَّاس  م  ضاحاظج اة وسيأ  واألةحانج وقماحمج أ َّهاظج اةاتبج واةش  تمومف
ْت  م  ضاحج اةم إاقأج وحأ أْت حضو ا  وت ي زا   ائدا  وبطوةأ   م  فاضأج اةج با . تبدو ةم  وبهاحج اةم سمج  وت مَّسف زج

نذه اةفق انأ أن ها  بدوأ  م اةِّديد  د اة جاالظ اةفق جي أ وا ّلداوي أ   ال  ستحيل أ ا ها نهائي ا    هل  د  
يَّا م   يا م وتفتحف رااف اةس ج ي ا م  وتأخذف أحيانا   فاتيح اةس ج اة ِّأول أن تماقبف واةدنا وواةدتها كيف كانا يأونان اةس ج

يَّا م ونم طفيأ  م اةثَّا قأ  د و منا  وتقطيُق ّلها  د  قزةهم  خيسأ  وبِّيدا  ود أناا  ج اةواةديد  وتأوُن اةس ج
يَّا م ةصغمجنا و ا كانت تستطيُم أن تمى   اة   د سأ واةدتها  اة  ن تأ أن ها  ا كانت ُتشانفُد  د خا جج اةس ج

ْظ نذه اةجمأم  م ا ة غا مم واةت ِّييم واالكتشاف؟ وكانف  أ ا ها اال   د خالل  تحاظ اة أون    د أيد است د 
ةديها إغُف االكتشاف واةت جمفب واةت ِّييم ألرسطج األ و ج حت   أوأد األ و ج   أد كانت  هت  أ  قذ طفوةتها  
يا م واةز فت واةاثيم  د اةتأقيَّاظ اة تم تتطي ب  ها اظ وتِّييم   ّلتصييح اةم انيو واةت يفزفون وتبديل رطا فأ اةس 

غف ونم  اتزال طفيأ   ا ةم ت تيك  ونبأ غيم طبيِّي أ  ونق أ  م اإ تغاةها    د أيد كان ةها كل نذا اةشَّ
  م كل  ا يتِّي ق را ّلداع واالكتشاف واةتَّأقي اظ اةيدوف أ؟! 

 
ق وي  أقمانجها. ت ي زظ  اةتحأت راةجا ِّأ قبل األوان ونم  م سد ج اةخا سأ وشمم  د و منا  ونجحت ّلتفو 

أ وي  اةأماحم اة تواصيأ وي   دى ساواظ اةي يل  تأمأ  ا يأم ّليد يديها رشغف  وتمكيز   رأد اتها اةِّاةي
ف أ  ساودتها وي  تشمُّاج  ضاحاظ ّلديِّأ  م اكتساا اةِّيم  يد  وكأن اةسَّ اح  قحتها طاقاظ ويوج  دنشف

وظج واةغقاحج واةِّطاحاظج ا ة تم ُتشبُه حي ا   فتوحا   واةغوص و يأا   م  حااج اة وسيأ  واألةحانج ون تاظج اةصَّ
فيفأ وغاصْت  وفدا   وفدا   م ت وحاظج اة وسيأ   وي  غاراظج اةفمح. تم ها اةبيانو اة   ضاحاتها اةشَّ
واألةحانج واةغقاحج  وكانت تقّو  تارِّأ ن اساتها  م اةط ب  ةاد اّلد خاةتها اةَّذّ سبقف ون سف اةط بَّ  م 

اة وسيأ   ك ا أك د اة وسيأا  اةابيم وةيد غي ي أ وي   تارِّأ ن اساتها  ةقدن  نصحها رضمو مج  تارِّأ ن اسأ  
مق واةغما  طاة ا ةديها كل نذه اة ونبأ وا  كانياظ اةِّاةيأ   اةتحأت    م اة وسيأ   م أ ق  تا ِّاظ اةشَّ

ه واة اح اة   ظج اة وسيأ  إهيأها اة ذّ تتقفَّسف صت  م األوبما اة  أن غدف ذّ تشمبه  رأسم اة وسيأ  وتخصَّ
ا أأ  م أ ق  تجي ياتها ا ّلداوي أ.  ْت  م وواةم األوبما رِّد أن ن ست نذه اةفضاحاظ اةسَّ  وغاصف

   
ْت ويم اةق فس اةِّيانّ  م اةجا ِّأ اةي بقاني أ   مَّ اةتحْأتج راة ِّهد اةوطقم اةي بقانم اةِّاةم ةي وسيأ     ك ا ن سف

اةم  وتارِّْتج ن اساتها  م اةتَّأةيفج اة وسيأ   م نفسج اة ِّهد وحصْيتج وي   اتستيم را تياز  م اةغقاح األوبم 
وحصْيتج وي   اتستيم را تياز  وتارِّفْت ن اساظ وييا  م ويم اة وسيأ  رإإماف ن. غي ي أ  وخت ت  م  
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يْت وي   قحأ  د أكاني ي أ كيدتيانا رإيطاةيا ة تارِّأ ن اساتها    ّليموظ ن اساظ كا يأ ةدّليوم  م اةبيانو  وحصف
هيم كا ةو ّلمغونّز  و م اةت أةيف اة وسيأم  م اة ؤة ف اة وسيأم  اةِّييا  م اةغقاح األوبماةم  م اةتَّيقو  اةشَّ

  ماناو نوناتونم  وحصيت وي  اةد كتو اه  م اةتَّأةيف  م أكاني ي أ كماكوف اة وسيأي أ؟!  
 

وسيأي أ اة تم تبدوها ّلمنا أ واةيأ رِّد خبماظ   تتِّا ُل اةفق انأ  م اةاي أ واةحمف وإيأاع اةيُّغأ وبم األةحان اة 
وظ ةطبأاظ و ساحاظ اةغقاح األوبماةم   أد اإتغيت  و يأأ  م  ضاحاظ واةم اة وسيأ   وتطوفم اةصَّ
وظ اةِّمبم وبم  خا ج اةحموف و أا نتها رطبأاظ   وت مَّست وبم ن اساظ وبحوث  تواصيأ  م طبأاظ اةصَّ

وظ اةغمبم و خا ج حمو ه  و  وظ  م  اةص  خمتت ّلتوت هاظ وآ اق أوبماةي أ تديدم  ون جت طبأاظ اةص 
وظ واة وسيأ  اةغمبيأ وصاغت  د اةغقاح األوبماةم اةغمبم  ا   مقي أ  م طبأاظ اةصَّ اة وسيأ  اةِّمبيأ اةشَّ

ا  م  ي كد ان اته  م اةغقاح اةِّمبم ركل ج آ اقه اة  كقأ وحأَّأت نجاحا  ّلديِّا   م اةق تائج اة تم وصيت اةيه
مقم  وقد  ت وشماظ األغانم   ست ة محيأ تديدم  م اةغقاح األوبماةم اةش  اةتَّيحيد و ساحاظ األصواظ وأسَّ

مقي أ وي  أ ق   سا ح اةِّاةم وحأَّأت نجاحا  وحضو ا  واة ي ا .   األوبماةي أ اةغمبي أ واةش 
 

وكأن ها تحي جُق  م أقاصم اةس  اح  وقد ا تِّزف وي  اةبيانو وتغق جم ونم  م أوج تجي ياتها  يشُِّم اة شاند 
تبدو وكأن  اة وسيأ  نم حاةأ تواصل  ا ّليد األ ض واةسَّ اح أو نبأ اةسَّ اح ةأل ض  أةهذا أطيأْت وييها  

ي جدم اةِّذ اح  نبأ هللا؟ وةهذا كل  فد يتارم  سا اظ  حيتها  م  ضاح اة وسيأ  واةغقاح   -ك ا أإمنا  –اةسَّ
 د/اةوقت  وتِّ ل ّلدق أ واةيأ  م صياغأ ّلما جها اةفق ي أ اة وسيأي أ وكأن ها واإت قمونا   يجد أن ها تاث جُف اةز  

 د اةز  د  أو كأن ها تساّلُق اةز  د  ةهذا نمانا قد  ت أو اال  ال يضانيها أحد   م نذا اة ض ا   حت   أن ها  
ق!  سبأْت اةاثيم  د  ق انم اةغما  م  ا أّلدوته خالل  حيتها  م ننيا اةت    يحيد واةغقاح األوبماةم اةخال 

 
أننشقم اإتغاةها كِّضوم  م اةِّديد  د اةي جان اةفق ي أ اة وسيأي أ   هم وي  سبيل اة ثال: وضو  جيس  
ي فوني أ اةوطقي أ اةي بقاني أ    انا م اة ِّهد اةوطقم اةي بقانم اةِّاةم ةي وسيأ   ووضو  م ةجقأ األو كستما اةس 

مق ووضو ةجقأ األو كستما اة أأ ةجقأ االتصال  -وطقي أ اةي بقاني أ ةي وسيأ  اةش  ومبي أ  ووضو ةجقأ اةث أا أ و قس 
أأ ةد وس اة وسيأ   م نو  اة ِّي ج يد واة ِّي ج اظ  ووضو  م   م اةي جقأ اةوطقي أ اةي بقاني أ ةألونسكو  و قسج 

م اة وسيأ   م اة مكز اةتَّمبّو ةيبحوث  ؤال  ةجقأ اة قانج اةتَّمبوف أ ة ان  وةجان أخمى  ونذا يأوننم اة  اةسُّ
أ  ان   كيف تستطيم نذه اةفق انأ أن تأوم ركل ج نذه اة هام  م نذه اةي ججان  اضا أ اة   شا فِّها اةفق ي أ اةخاص 

ّ ج  بدع  أو  بدوأ أخمى.  ةم تح ل  م واة ها طاقاظ اّلداوي أ  دنشأ  قي  ا تتو َُّم  م أ
 
و ال   د تأةيفجها اة وسيأم   21ت تيُك اةفق انأ اة بدوأ نبأ اةأوَّاس ا كاني اظ غزفمم  م اةت يحيد   أد سجَّيتج   

ي فوني أ وكو ال نا  أوبما ننيبمو ّلتمو سك رأيانم  ياتشسالف ّلييقوف    م أو كستما ننيبمو ّلتمو سك اةس ج
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يفْت أ بِّأ أو ال سي فوني أ  م أو كستما أكاني ي فوني أ رأيانم  وفتشك تشاّليل  ك ا أةَّفْت  وسجَّ  ي أ كماكوف اةس 
يْت  ي فوني أ اةوطقي أ األوكماني أ رأيانمج  الني يم سيمفقاو. اّلداع ّلال   13وسجَّ و ال  س فوني ا   مف األو كستما اةس ج

 ي أ  وتمى أنَّ  حدون  يال س إهأاظ اةس  اح  كأن ها  ئأ انسان  م انسان. وناةت اةِّديد  د اةجوائز اةِّاة
ساتقا اةث أا يأ   ُز  ؤس  اة وسيأ  ت قُح  ةي تيأ م اة زفد  د اةفمح واة تِّأ واةت أ ُّل  واةط اقأ ا يجاّلي أ   ي اذا ال تمك 
ماواظج واةِّقفج كم ن قحف اة تيأ م/   ا  ةيحمواج واةص ج مقج وي  تِّ يقج نذا اةجانب  ونضُم حدَّ واةفق جي أ  م ننيا اةش 

ماواظ اة مفمم؟! اة واطد اة ه  م  تاناظ اةحموا واةص  الم ّلدال   د أن نزت   فمح واةوئام واةسَّ
 

أإُِّم راةفمح واةفخم واالوتزاز وأنا أ ى وأس ُم نبأ اةأو اس تحي جق  م  ما ئ ا ّلداع  وتِّيُد  جدف حضا م 
ِّمج  و  مق  وكي  ا س ُِّت أغانيها  إِّمُظ رفمح  وإوق  و يأفيد اة  كتارأج اةش  تتيبَّسقم حاةأ إهي أ  م انبِّاثج  اةش 

تون جاظ ّلهجأ اةحمف. أغانيها ُتشبه زخ اظ  طم  تهاطيأ وييقا  د قب أ اةس  اح.  هل كانت نبأ يو ا   ا  
 ذاذاظج  طم  تهاطفيفْت وييقا كم تمّو وطشقا اة  كل ج نذه اةت جيياظ اة بهجأ ةيموح واةأيب؟! ووقد ا أس ُم  

 أف اةيك" تغ منم حاةُأ انتِّاش   م أو اقم  وأإِّم أنَّ األغقيأ رأنائها اة بهم   أغقيأ "صوتم يأي جُص اة سا
تطه جمنم  د غبا ج اةحيام  وكأنَّ صوظ اةفق انأ  قبِّث  د  حمااج  ِّبد  اة  نالالظج اةسَّ احج واةج ال واةفمح 

 ! الم  م اةذ اظج وبهاحج اةاونج  وأّله   ما ئ اةسَّ
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 تمتلك  الفّنانة اليونانّية إيرين پاپاس صوتًا منساباً 
  كرحيقِّ الفرحِّ المنبعثِّ من أعماقِّ تجلِّياتِّ الّروحِّ 

  
 إيرين پاپاس

28 
 

وحج  يوقُظ   ت تيُك اةفق انأ اةيوناني أ ايمفد پاپاس صوتا   قسارا  كمحيقج اةفمحج اة قبِّثج  د أو اقج تجي جياظج اةم 
بااج  وُفقسيقم ضجمف اةيَّيلج وأوتاعف  با واةشَّ صوُتها  م أو اقم حقيدف اةحب ج واةد جفحج اة   بوعج اةطُّفوةأج واةص ج

ُن حقاُن صوتجها ا . يبد ج ة آسم اة تم  ا أتقم طوفال  وبم  حط اظج اناسا اتم اة تتاةيأ  أنا اة ِّموف اةق ها ج
ّلتحد جّ اناسا اتم وتحوفيها اة  تون جاظ  اّلداوي أ  وأناُم اة   شيم ركل ج تفم واته كيقبوعج  محم وإّلداوم.  

اةاثيم  د ضجمج اةحيامج      يموز أغدقفْت ويمَّ وبم أغانيها ّلهجأ  وسمو ا   م كل ج  ماحل و ّم  وخفَّففْت وق جم
وإيمفد پاپاس  قحتقم غبطأف اةغبطاظج  وتِّيتقم أن أتغيَّبف وي  نزائ م وأتطهَّمف  د إوائبج نذا اةز  ان  
نيا    انقُأ أغي  تونمم  م اةدُّ  ا ِّا   أسم نحوف ق مج اةجبال  غيم آره  ر يزاني أ أغي  توانمج اةاون. اةاي ُأ اةص 

حضا اظج اةَّتم نبقم وييها آ اقف اةحيمج اةأانمج واألحالمج اة تم ةم تأظج واة تم ستأتم رِّد  اةاتارُأ نم حضا ُم اة
قيد. اةاتارُأ  صيدّ األرأ  اة ذّ ال يستطيم أحد  أْن يزوزوفه قيدف ُأن يأ   ةهذا  أتيال  وقمون  وبِّدف آالف اةس 

أ نم األرأ  واألودل واألصف  واألّله   وق    كد أْن أزفحف  د طمفأم أوت  اةجبا م رجم مج قيم . نِّم  اةاي 
نا  خا طأج اةِّ مج  وكل   ا ودانا وبا م ود سماا   م اةهشيمج  أو استهالكج تم ناظج اةحيامج  وإة  زوال! وحدف
اة وسيأ  واةغقاح واةم قص واألنا واةفد وا ّلداع  صأيوا  وحم وأّلهجوا كيقونتم  وانتشيتقم نذه اةمَّنا اظ  

ه قي م يِّيُد اةم  توازنم ا ّلداوي أ و  اةفق ي أ  د سْأمج اةاثيم  د  قغ صاظج اةحيامج ووضِّتقم  م ّلم ج األ ان. وحدف
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باظ  شيم  د أوتاعج االناسا ج وف قفُحقجم  محا  واّلتهاال     مف نفسم ووتونّ وحي م وط وحم  وف حُق كل تمسُّ
  اة بدويد واة بدواظ.وأنا أستيهُم ركل ج إغف  أزن  اةت جي جياظ  د وواةمج  ضاحاظج 

 أتساحُل   اذا كانف سيحلُّ ّلم ةوال اة وسيأ  واةغقاحج واةفد ج واألناج واةاتارأج تحديدا ؟!  
ان جم  فديد ةياتارأج حت   آخم   ق  م حياتم  وةوال اةاتارأ ة ا وتدتقم قائ ا  وي  قد م اآلن  ألن  تتاةم  

ل اة تم حي ت ّلم وي   ساحاظ و ّم  كا يأ أن تخيخلف  االناسا اظ واةخياناظ وحاالظ اةق صب واالحتيا
نيا  وكل  ا أ اه اة  زوال   صدو ف تباّلممج اةاونج   م أن م ال أؤ د ّليغأج اةجباّلمم وال أ ى تباّلمم وي  وته اةدُّ
ْبُت نفسم  قذ وأون  وي  تحوفل كل نزائ م اة  حاالظ  اّلداوي أ    وإة  أوت  ننايزج اةهزائم.  د تهتم ن  

قطيأا   د حم م وةونم و ضائم اة قبِّث  د  حيقج اةس  اح و د أنغامج تجي جياظج ايمفد پاپاس و د ُتشبهها   
ِّانمج ة جم ن أن قم أستطيُم أْن أ سكف قي م وأسمنف  ا  وُفشبهها  د  بدوم و بدواظ نذا اةِّاةم. كم أإُِّم راةس 

  ّ   قاغام  نيفأ ة فاتيح حاسوبم  ألن جم أكتُب   م آ اقج ذنقم و اّم وخياةم  وبدال   د اةأيمج أصبحف ةد
نصوصم  قُذ وأديد  د اةز  د وي  اةحاسواج  باإمم   ال أستخدُم قي م  م اةاتارأج اال  ّلبِّضج اة الحااظ  
اةِّاّلمم أكتبها وي  و قأ  تانبي أ  وقد كتْبُت أكثم  د ست جيد كتارا   باإمم  وي  صفحاظج "اةوو ن"  م اةحاسوا  

بتها وأوْدُظ صياغاتها وشماظ وشماظ اة م اظ.  مَّ ودْ   ُظ اةيها ونأ حُتها ونقَّأُتها وصوَّ
؟ ةو   أيد أنتج يا ايمفد پاپاس كم أنأشف حم م  وقف  تاناظج اةحقيدج اة تقا مج وي   ساحاظ خياةجكج اةفسيحج
تِّي م كم أّلهجقم صوتك ةطاةْبتجقم ّلتِّوفض  ال ُيستهان ره. قيُت  ما ا   م سياقاظ حواّ   م اةذ اظج و مف 

ألس اح غمفب  ةفاط أ ناووظ  ةهبأ اةأو اس   اوال ي يد وصحا ي يد أن قم  ستِّدٌّ أن أتبم عف ّلد م ةفيموز 
ماز  وقد ا يحتاتون اة  ن م  سواح كان نذا  ةجاندم ونبم  يمفد پاپاس  ة بدويد و بدواظ  د نذا اةط ج
م ن م اةحأيأم أو  موتم   م أن قم ال أ يُك  موم  كبيمم  ألن  اةا اة يد نهبونا وي   دى  ساحاظ و ّم    اةد 

ْد يقهبقم كأن قم ُوةدُظ كم يقهبفقم اآلخمون  ةاق م  م كل ج  م م أزناُن  فم كل ج  محيأ    د  ماحل و ّم أتد  ف
اصما ا  وأ  ُم قي م واةيا  و مكَّزا  وي  أقص  تجي ياظج  وحم وصفاح ذنقم ةتجسيد كي تم وي  وتقأج اةحيامج  

م اة مُح أو اال  واي أ و واقف  صيقأ  قبلف أْن أ حلف واةيا . ان م أ ى أنَّ حيامف ا نسانج تا هأ ةيغايأ  ةو ةم يأد ج
خاةدم ك ا قدَّ فْت ايمفد پاپاس وي   دى سقواظ و منا اةث ال أ واةت سِّيد وا ا    هم  اتزال حي أ رِّدف كل  
. وقد إا كْت نذه اة بدوأ اةِّ القأ  م سبِّيد  يي ا  سقي ائي ا  وغقَّْت  ئاظ األغانم. يا اةهم   نذه اةِّطاحاظج

تبهُجقم وقد ا أس ُم أغانيها. ان ها كقّز اةث  يد  ةهذا أ انم أغق  أغقياح اةاون  د خالل نذه اةاقوز كم 
غيم اة مئي أ اة تم ال يمانا اةاثيم  د و يانج نذا اةز  ان. يغ مُنم  مح   قِّش  ةيموحج وأنا أس ُم أغانيها اة يف حأ  

قونتم أزانيمف األ لج  كأن ها ّليسم  يشفم أوتاوم اةخفي أ واةاَّانمم  رأنازفجج اةبهاحج  وتز ُع أنغاُ ها اة بهجأ  م كي
  قذ أن تمومْوُت وي  وتهج اةحيامج حت   ةحااظج است اوم اةيها اآلن.  

 ا كقُت أويُم أنَّ ةيصوظج  ةي وسيأ   ةألنغامج تأ يم   قِّش  ةيموحج واةأيبج اة  نذه اةدَّ تأ  د االنبها .  
احج ةأل ضج  ةيحيامج وةال ج اةاائقاظج  اة وسيأ  نم ةغُأ اةاونج األزةي أ  نم تونُّجاظ  اة وسيأ  ندي أ اةس  

وحج واةِّألج   وحي أ  قبِّثأ  د أو اقج كيقونأج ا نسانج  نم توازُن اة محج  مف ذاتجهج و مف اةحيامج  نم ةغُأ اةم 
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هم نّليُب األ ضج  ةغُأ اةصَّ تج واةج انج واةجسدج  ةغُأ األ ضج واةبحا ج واةجبالج  وةغُأ كل  كائد حم ر ا  ي
نم  م أو اققا  تفتُح ةقا   واةحجمج واةق جسيمج واةم جفحج  م أوجج نبوبجها وصفائجها وصفيمنا  اة وسيأ  كيقونأ  تجد ج

 !  آ اقا   حبأ  م  سا اظج اةحيامج  وتجُِّيقا  م أ ق  حاالظج حبو نا ونحُد نِّبُم  حط اظج اةِّ مج
دوأ اةيوناني أ اةمَّنيفأ ايمفد پاپاس  قذف أكثم  د أ بِّيدف وا ا   و م كل ج  م م أس ُِّها  أإُِّم أس ُم نذه اة ب

قأ وكأن ها  م   وكأن قم أكتشُف كائقأ ساحمم س اوف أ  وحي أ  بدوأ غيم وانيأ. تغق م رطمفأأ  اّلتهاةي أ خال 
يساظ  تغدُق وييقا أ ق  األغانم اة تم يسيد واةأد ج قا  وأت ل    حمااج اةأد ج تبيسُم اةأيواف اةجمفحأف وتهدنُد أ واحف

 ا  م اةحاةأ اة تم أحي جُق  يها  نو أن قم ال أ هُم كي أ  واحدم    َّا تأوُل   م نذا أإُِّم وكأن قم أ هُم كلَّ كي أ  
وحج وكأن ها تغق جم ةال ج واحد   د   ست ِّيها. ي تيُاقم  تغق جيها ة ا  م صوتجها  د طاقاظ   اوشأ و قِّشأ ةيأيبج واةم 

احساس  غا م  راةفمحج واةهدوحج واةت جي م واةت أ ُّلج واةغوصج و يأا   م  ضاحاظج اةغقاحج واة وسيأ  واألةحانج 
ص   م تحييلج ايأاواظج وأةحانج أغانيها وتجي ياظج صوتها اة ذّ يقاتم  وحم وقيبم وفجِّيقم   وكأن م  تخص ج

وح. حاةأ  بهجأ وغمفبأ تسمبُيقم وأنا  أحي جُق  م س اواظج اةبهجأ واةفمحج  واالّلتهال اةغا ق  م صفاحج اةم 
  . مو ج  أس ُِّها  تستحوُذ وي  خياةم وآ اقج ّلوحم وت قُحقم طاقأ  و قأ رأزانيمج اةسُّ

ْظ  ِّها  ونبأ  ق جيأ نان م  م ت وحها    نيا  م كو نثيا  م اةيونان  ُوةجدف  قذ أن تبمو فْت پاپاس وي  وته اةدُّ
ْت  وفدا   وفدا  نحوف وواةمج اةفد ج واةتَّ ثيلج واألناج وا ّلداعج   ال   يحيدنا ود تحأيقج تطيُِّّاتجها اةفق ي أ أّ إمح. تقحف

. إا كت  واةتحأفْت رشغف  كبيم   م  د سأج اة وانبج وسموان  ا ّلموفْت  م كشفج  وانبها  م اةتَّ ثيلج واةغقاحج
ْظ أن تخوضف  سارأأ   م اةِّديدج  د اةبما جج اةت يفزفوني   ها  ونبتها  م اةغقاحج وقمَّ ف أ  قُذ صغمنا  واكتشففْت ّلقفسج

أ  م اةغقاحج ونم  م راكو مج و مجنا   م أنَّ أسمتها كانت ضد  توت هها نحوف وواةمج اةفد ج واةغقاحج واةتَّ ثيلج    خاص 
ْظ اس ها  د ايم  فد  ا ةيد پاپاس اة  ايمفد پاپاس  و ازظ ةاق ها أصم ْظ أْن تشا كف  م اة سارأأ رِّدف أْن غي مف

انسأج وشمم  د و مجنا  وقد  فْت  راة متبأ األوة   م اة سارأأ  وانطيأفْت  م نذا اةفضاحج اةمَّحبج ونم  م اةس 
م حفالظ  م اةيونانج ّلقجاح  رانم  وخالل  تمم قصيمم حأَّأفْت نجاحا  خا جف حدونج اةيونانج وحأَّأفْت حضو ا   ود 

ْت سفيمم  م  واة يَّ  ارِّأ وشمم  د و مجنا  واست مَّْظ  م  حيأج اةق جاحج وا ا  رِّد وام  وأصبحف ا  ونم  م اةس 
 أ يمفكا  د أتل اةق وايا اةحسقأ ن اوا  ود حأوقج اةفأماحج واة مأمج واة غبونيد.  

  أ ثال  فكا نو  مفدا و يفتج اةفق انأ اة بدوأ ايمفد پاپاس  م أّلمز اةأائ يد وي  اة شهد اةفق م اةيونانم 
و ا تد  فت  ايييو ّليتّم  وكوستا غا ماس. وقا ت ّلدو  األ  يأ  م  ييم زو با اةيونانم أ ام اة  ث ل اةِّاة م 
أنطونم كوفد  نذا اةفييم اةِّاة م اة ذّ يِّتبم  د األو ال اةاالسيكي أ اةخاةدم ةي خمج اةأبمصم اةيونانم  

  واستوحاه  د  وايأ اةااتب واةفييسوف اةيونانم نيكوس  1964ةقُّو  وام   ايكل كاكوفانيس اة ذّ ظهمف اة  ا
ْظ پاپاس نفسها  م األنوا  اةتماتيدي أ وحيَّأفْت  م كل ج أو اةها  م أ ق  س اواظج   كازانتزاكيس. وقد وتدف

يق ا اةاالسيكي أ  وتِّتبُم  دَّ  يق ا  اضا أ  اة  ا ّلداعج  تا كأ  خيفها ا  ا   ق جي ا  نا  ا   م تا فخج اةس ج  اة سمح واةس ج
يق ا واة سمح   اآل اقج األنّلي أ  م وواة ها  تمت أ  ة أسامج ا نسان أو ال يكون  اذ تِّتبُم ق  أ ا ّلداع  م  د ج اةس ج
قفْت  د تجمبتها اةِّمفأأ  د اتأان نذه األنوا ج اةحزفقأ واة أساوف أ  نو تأديم اةُبِّد اة أساّو ةيبشم  وت كَّ



1296 
 

  دنشأ   قمانا تتأ  ُص األنوا ف وكأن ها تِّيُش اةواقمف رحذا يمجهج  حت   ُيخيَّل ةي شاندج أن ها ال ت ث ُل رأد ج رطمفأأ  
 ا تِّيُش ةحااظ واقِّها  م سياق ت ثييها ألنوا نا اةت ماتيدي أ اة وغيأ  م اة آسم  وقد و يْت وبم  سيمتها  

ةفق جم اةيونانم  م  فكا نو  مفدا و ا تد  فت  ايييو ّليتّم  اةفق ي أ اة  تانب أّلمز اةأائ يد وي  اة شهد ا
وكوستا غا ماس  اة  أن أصبحت أسطو م اةتماتيديا اةيوناني أ  و ا ّليد  ييم زو با اةيونانم و ييم اةم ساةأ 

حماح  أةه ت پاپاس تيال   د اةفق اناظ واةفق انيد واة بدواظ واة بدويد  ةغوصها اةِّ يق  م تجي ج  ياظ  وأسد اةص 
يق ا وإإِّاوها اةِّاة م  م األنوا  اةتماتيدي أ وي   دى  ساحاظ تجمبتها   اةفد ج اةاالسيكم  م اة سمح واةس 

ق!  ا خأ  م أ ق  تجي جياظج ا ّلداع اةخال   اةفق ي أ اةش 
 

 2019ستوكهولم: أيلول )سيبتمر( 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1297 
 

 تنويرّية راقيةأدونيس قامة أدبّية نقدّية فكرّية 
  يحتكم إلى العقل والفكر الّنقدي واآلراء الخاّلقة

  
 أدونيس 

29 
 

ؤفأ اةت حيييي أ   مق واةِّاةم اةِّمبم ّلهذه اةمُّ أنونيس ظانمم اّلداوي أ  مفدم ونان م  د نووها وةد تتامَّ   م ننيا اةشَّ
ُه وي  اةجماحج اةغائمم ّلدق أ  واةيأ    اةش  وةي أ اةِّ يأأ  وقد تشمَّاف ّلثأا أ أنّلي أ و امف أ تقوفمف أ واةيأ  وضمف يدف

مق اةِّمبم ّلواقم اةحال اةغمبم واةِّاة م   أد ن سف ّلت ُِّّد   ووتدف ةها اةحيول اةقَّاتِّأ   أا جنا  واقم اةحال  م اةشَّ
وت حُّص  اةت ا فخ اةِّمبم وي  ا تدانج قمون   د اةزَّ ان  وحيَّلف أسباا تخيُّفه وتأهأمه  وأوتدف  د خاللج ن اساته  

خيُّصج  د اةواقمج اة زّ  اة ذّ ي مُّ  يه اة جت م  وتحاةييه اةاثيم  د األ اا ج واة أتمحاظ اةَّتم تساوُد وي  اةتَّ 
مقج واةغماج  وةأ  حيُث أ بتفْت كل  اةت جا ا اةِّاة ي أ  م اةشَّ يد ود اةدَّ اةِّمبم   مك زا  وي  ضمو مج  صل اةد ج
ساظج  وةأ  د أوة  أوةوفاظج ّلقاحج  جت م  دنم قائم وي  اة ؤس  يد ود اةدَّ   وكل تهاظج األ ضج أن   صلف اةد ج
ؤفأ اةت قوفمف أ اة   ساحاظ  أ حب  م إت     ي أماطي أ اة تم تسانم  م تمسيخج اةِّداةأج واة ساوامج وُتِّ  جق اةمُّ اةد ج
ّ ج نيد   د األنيانج نم  مف اةخاةقج   مف هللاج   مف  دا  وي  أنَّ والقأف ا نسان اة ؤ د  م أ اة جاالظ   ؤك 

قته  ي ا تخصُّ األ ض واةحيام األ ضي أ نم والقُأ  واطد رأانون وأنا أ  اةسَّ احج   مف واةمج اةغيبج  ّليق ا وال
ساظ تض ُد حأوقف ت يم اة واطقيد  رِّيدا  ود تدخُّالظج األنيانج كل  األنيان  وتصبُح  م   ونساتيم و ؤس 

ج اةق امج ود نيقجهج   و ذنبه  نذه اةحاةأ والقُأ اة واطد  مف اة جت مج وبم نستو  يح يه وفِّطيه حأ ه  رغض 
 وطائفته.  
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قأ تسانُم اة  حد   كبيم  م استقهاض   يِّتبُم أنونيس و فْد يح ُل نكذا أ اا  تقوفمف أ  طفماظ اّلداوي أ خال 
ساظ  ديدج  ال تستفيُد اة ؤس  بج اةَّذّ استشمى  يها  وةاد ةألسفج اةش  اةبالن  د حاةأج اةج ونج واةت خي فج واةتَِّّصُّ

قأ   أد ظيَّْت تتبق    ؤفأ تا دم وأ اا   تخي جفأ اةث أا ي أ  م اةِّاةم اةِّم  بم  د نكذا طفماظ و ؤفأ  امف أ خال 
أ  ال نم نيقي أ  م اة طيق وال نم ني أماطي أ   ؤفأ ضباّلي أ سماّلي أ قيأأ وغيم نقيأأ  م تحأيق أندا ها   ونش 

ح  آخم  وكل نذا تِّلف نذه وي  اةو قج إمح ووي  أ ضج اةواقم إم - غم ضيق  ؤفتها  –ألنَّ تطي ِّاتها 
هج  ةهذا نمى   ُه ّلقفسج ْد يأتُل نفسف ها ك ف ماعج واالحتمااج  مف نفسج ياعج واةص  اةبيدان تسيُم نحوف اة زفدج  د اةت يهج واةض 
اةِّاةم اةِّمبم  تخي جفا  و خيخال  وغائصا   م حموا  و تاناظ  وصماواظ  ووفْنم  كبيم  وسيبأ   تخي فا  اة  أ د  

هج اةث أا ي أ واةفامف أ واةحياتي أ اة تم أك دف طوفل  ط اة ا ال يح ُل  ؤفأ تقوفمف أ وحدا وف أ ونأدي أ تغييمف أ  م ّلما جج
وييها أنونيس وغيمه  د اة فا جمفد اةت قوفمف جيد  وطاة ا ال يتبق   اةِّاةم اةِّمبم  امم اةت حديث واةت طوفم واةت قوفم 

 بدويد واة فا جمفد اةابا   أ ثال أنونيس وغيمه  د اة فا جمفد اة ذيد يح يون  وال يأخذ رِّيدج االوتبا ج آ اح اة
 ؤفأ نأدي أ تحيييي أ و يأأ  م تغييم اةبالن واةق هوض ّلها اة   صاف اةدُّول اةمَّاقيأ  ةهذا ظلَّ وسيالُّ اةفام 

ائد  م اةِّاةمج اةِّمبم ةدى األغيبي أ  ؤفأ تا دم و قغيأأ وغيم  ستقيمم.  واةغمفب راأل م ةم يت ِّظ اةِّاةم  اةسَّ
اةِّمبم    ا  مَّ ره اةغما  د حموا  واة ي أ وصماواظ  كا  ي أ   يتأ  وةم يأخذ  ا قاةه أنونيس و ا قاةه 
ّ ج انت ام  ةهذا نمى كيفف يقحدُ  اةِّاةم   ي أ وال رأ مق وننيا اةغما رجد  اة فا جمون واة بدوون اةابا   م ننيا اةشَّ

ا ييد  اةِّمبم وا ا  رِّ دف وام  نحوف اةد  ك األسفل  ألن ُه يِّت ُد وي   ؤفأ  تا دم  تزناُن انزالقا  نحوف أسفلج اةسَّ
قأ. وأ ى أنَّ أنونيس و فد يح ُل  ؤفأ أنونيسي أ    ؤفأ   تخي فأ  وغيم قان م وي  تي ُّسج وتبق جم األ اا  اةخال 

مق واةِّاةم اةِّمبم و فد يِّيُش  م كقفجهم  وفتبق   األ اا  اة جق حأ نحوف اةتَّقوفمج واةحدا أج  نم  فد يقأذون اةشَّ
وانج اةأاتم واةت خيُّف اة مفم اة ذّ ّلدأ يه يُد وي  أغيبج  فاصلج اةحيامج  واستشمى  يه  تيل    د كل ج نذا اةسَّ

ماواظج اة مفممج  م كل ج صغيمم  وكبيمم   وكل نذا قاننم اة  ُطمق   سدونم نحوف  أو اقج  تاناظج   اةت خي فج واةص ج
مقج اةغائصج  م حموا  وصماواظ   اةجحيم. نل وتدتم تحي ا   م اةِّاةمج أكثم    ا نماه اآلن  م ننيا اةشَّ
قأ    جقونأ ّلال نهايأ  ة ا ةديهم  د  واقف نزفيأ  م صماواتجهم اة مفمم  وفبتِّدونف ود تبق م  ؤفأ خال 

م  ُق  د ا كاني اظ  نفطي أ وغازف أ وبشمف أ وأ ض  خصبأ  وأنها    وتقوفمف أ  وحدا وف أ   غم كل  ا ي تيُك اةشَّ
ا  أن تتو َّمف كل نذه ا  كاني اظ   ؟ و د اة ؤةم واة ؤسف تدَّ و ياه  و ِّانن وطاقاظ كبيمم  د اة وا نج واةخيماظج

اةبالن اةاثيم  د نذه  اةابيمم  وال يستفيُد  قها اة واطد وال تستفيُد  قها اةبالن اةِّمبي أ  ّلل تزججُّ سياساظ نذه 
اةط اقاظ وا  كاني اظ  م حموا  طائشأ و د  جمم رشكل   مفم  وتحو جل نذه اةق جِّ أ اة  نأ أ  وكاّلوس   وقف 

  قااج اةبالن. 
مقم واةِّمبم  ام أنونيس وآ اق  د يشبه أنونيس  م اةحدا أج   ا   كيفف ال يستغلُّ اة جت م اةشَّ أندنُش تدَّ

ف أ واةِّداةأ واة ساوام  تتساوى  يه اة مأم  مف  واةت قوفمج  وال يت ق  ةبقاحج  جت م قائم وي  اةحم  بق   اةفام اةخال 
ل. ةأد تذّلقم  ام أنونيس   اةحمفج األوَّ مق اة تم كانت  هدف اةحضا اظ و هدف اةم تل  وفبقيان  ِّا  حضا م اةشَّ

لج  وقمأُظ أإِّا ه وأ اا ه وآ اقه اةم حبأ     قذ أن قمأُظ تحاةييه اةق أدي أ  م كتارجهج اةمَّصيدج اةثَّاّلتج  واة تحو ج
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ُه وبمف اةي أاحاظج اةت جيفزفوني أ واةقَّدواظ  وتمَّ ّلث ها وبم اةفضائي اظ   واست ُِّت اة  أغيبج اةي جأاحاظج اة تم ُأتمففْت  ِّف
بكأ  وأ اننم كثيما   ا يأد  ه  د آ اح نأدي أ تحيييي أ  اقيأ  وقد حمَّ  ضقم أنونيس وي  اةت  م نج و حفوظأ  م اةش 

أتقح يو ا  رِّدف يوم  نحوف تبق م اةفام اةت قوفّم  -ونذا  د طبِّم أصال   -حتَّ  وي  ذاتم  وةهذا وتدتقم 
ق اة ذّ يجِّيقا  م حاةأ تطوُّ  نائم  وقد اجْصطفْفُت  ؤاّ نذه  قذ   واةِّي م واةحدا ّو  ألن ه نو اةفام اةخال 

ْصُت  م اةفيسفأ و  اةِّيوم االتت اوي أ  ووتْدُظ أنَّ اةفيسفأ واةِّيوم ا نساني أ نم اة تم تبقم اة جت م  أن تخصَّ
وحانياظ   وحاني اظ  ألنَّ والقأ ا نسان وبم األنيان نم  م اةسَّ اح وهللا واةم  ا نسانم وةيس األنيان واةمُّ

ا  ةهذا وتدتقم  تقاغ ا   مف طموحاظج أنونيس وكل اة فا جمفد اةِّي اني جيد   مقج واةغماج  واستغمُا تدَّ م اةشَّ
ي أ وسيبي أ   وقد ا أ ى رِّض اةات اا واةق أان يأفون ضد  طموحاظ أنونيس  وفِّاتبونه أو يخاةفونه  م اةم أّ رحد 
  جوتأ وغيم  قطأي أ حولف رِّضج أو أغيبج طموحاتجهج  و أيُتُه وبم اةحوا اظ واةي جأاحاظ اة تم ُأْتمجففْت  ِّه   

ي أ وضمو ف أ  وفقتاُم   قفتحا  وي   اآلخم وفتأب ُل اةق أد ّلمحارأج صد  وفِّتبُم االختالف  م اةمَّأّ ظانمم صح 
ُه  م اةم أّ كم يتقاقشف  ِّه ةيصال  ِّا  اة   ؤفأ  تأد  أ ود  ؤفأج أنونيس نفسه   أنا أؤ د    فْد يختيُف  ِّف

ل  نائ ا  يكتشُف ا نساُن أ اا ا  رأنَّ اةحيامف واةفامف ا نسانم  م حاةأج تطوُّ   نائم وال   ام  اّلت وغيم  تحو 
تديدم و تطو  م اة   ا ال نهايأ  وحاة ا يتوق ُف اة مُح وقدف خط    ِّيَّد  و ام   ِّي د  يصبُح تا دا  وغيم قاّلل  

أاإاظ واةحوا اظ ةيتطوفم  ةهذا يتوت ب أن ُنخضمف كل  األ اا  ةيقأاشج واةحوا ج واةت حييل  ألنَّ نذه اةت حاةيل واةق  
ي أماطي أ ستصبُّ  م أ ق   ا ي كُد أن يصلف   اةم صيقأ اة بقي أ وي  اة قطقج اةِّي م واةِّداةأ واة ساوام واةد ج
ق  ال أن يأتم ناقد   د نقا وكاتب   د نقاك وفبأ  ضد   ا يطمحه أنونيس  د   اةيه اةفام ا نسانم اةخالَّ

فم أو تحييل نقيق و أقم  ة جم ن أن  أ اا  أنونيس ال تِّجب  نون أّ وته حق  و د نون أّ تِّييل أو تبم 
نذا أو ذاك  وةسُت نقا  م وا ن أن يِّجبقا أنونيس أو غيمه  د اة بدويد واةق أان واة فا جمفد  رأد   ا أنا  
أ  رطمفأأ وي ي أ حضا ف أ اققاوي أ  رحيث أْن   أ راةحج  رصدنج  حاتجأ أ اا  أنونيس نفسه  نقاقشه اةحج 

قيقج واةت حييلج اةِّ يقج  وي  أن نطمح أنفسقا  يفخ ضمف  أّ أنونيس نفسه و أّ  فد يخاةفه اة  اةت صوفبج اةد 
أ ام حاةأ  فد ُيأقِّقا أن ه نو اةَّذّ وي  صواا    ا يطمُحُه أنونيس نو  أّ  فتوح ةيقأاش واةق أد واةت حييل   

ل ر أتمحاته وتحاةييه  ألن  أنونيس  ونو  م طموحاتجهج يطاةُب  فد يستطيُم اققاوه وي  أن ُه   وي  خطأ  ييتفض 
ُم وتهاظ نام نأدي أ   نفسه ال يِّتبُم كال ه وطمحه و امه نهائي ا  وقاطِّا   ّلل يِّتبُم نفسه أن ه يجتهد وفأد ج
وتحيييي أ ة ا يماه  وأ ى أنَّ آ اق  ؤاه تصبُّ  م استقهاض اةبالن  وانتشال اةبالن  د اةحاةأ اة ز فأ اة تم 
ي مُّ ّلها واة قا اةِّمبم االنغالقم  ألن ه ي تيك  اما  حم ا  و ستأال   و ؤفته نات أ ود تحييل نقيق وتشخيص  
د نق أ تحاةييه و ؤاه  م كل   ا قاةه  و يق ة ا  مَّ ره اةِّما  د حاةأ تخي ف وتأهأم  واةواقم اةِّمبم يؤك 

و قذ ز د رِّيد وضم أنونيس يده وي  اةجماح اة تم   وحي يه   ي ا يخص نأد اةفام اةِّمبم  واةحاةأ اةمَّانقأ 
احأ نون تحييل  و يق ونون اخضاوه   يِّانم  قها اةواقم اةِّمبم واةج ون اةفاّم اة ذّ نماه  سيَّطا  وي  اةس 
ةيقأدج اةم صيد  وتاح أنونيس وغيمه  د اة فا جمفد ووضِّوا  شا طهم وي  اةتَّخي فج اة ذّ تِّانم  قه اةبالن  
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م اةبالن  سيما  نحوف  ما ئ اةحضا م  كم يِّيدوا ةهذهج اةبالن  جدنا اةت ييد  ّلالن كم يستأ  صيوا كل  ا يِّيق تأدُّ
 األرجدي أ األوة   م اةِّاةم.  

أنونيس قا أ أنّلي أ نأدي أ  امف أ تحديثي أ  اقيأ اة  أقص   قا اظ اةم قم  يحتام اة  اةِّأل واةفام اةق أدّ 
قأ  رِّيدا   باظ نيقي أ  ذنبي أ قو ي أ   مك زا  وي  ا نسان ركل ج  ا يح ُل  د آ اق    واآل اح اةخال  ود أي أ تِّصُّ

حضا ف أ وتقوفمف أ  اقيأ  ونو قا أ اّلداوي أ إانأأ كجبالج اةحب ج واةفمحج واةخيمج واةج الج  يتهاطُل رأ اا هج وييقا  
ؤفأ ّلتحاةييه وآ اقج  ؤاه وحم ه ونأده  ة ا  ثلف غي أ  ُحبي  راة طم  إاوم و فا جم  اتح اةذ ند وو يق اةمُّ 

ي تيُك  د رصيمم نا ذم وناقدم ةأماحم اةت ماث اةِّمبم وتأوف ه و سم  ال ح اة ستأبل رشكل  أ ضل    ا يِّانم 
ؤفأ و د تشمذم  وتصا ع  وانحدا    وال ّلدَّ  د تجاوز  آسم وصماواظ    قه اةواقم اةِّمبم  د تقاقضاظ   م اةمُّ

ةِّاةم اةِّمبم  د خاللج ايجان  ؤفأ تديدم تقاسب تطو  اظ اةِّصم  ألنَّ اةت غييم واةت قوفم نو أساس  وخال اظ ا
م اة جت م اةبشّم  ةذا نمى أنونيس يحي ق  وقف  قائم اةتَّطوفم وأنازفج اةي يل اةحقون   تقاغ ا  و قسارا    تأدُّ

باح كأن ه صديق اةط بيِّأ واةبحم واةغم  ف أ واألنيي أ.  م ندنداظج نسيم اةصَّ ِّم واة مأم واألوشاا اةبم  بأ واةش 
يقسُج حم ه  د ّلؤ مج اةِّألج واةحك أج واةقَّأدج اةبق احج   قطيأا   د  قطقج اةِّيمج اة ستقدج وي  تطوفمج كل  قاحم  

قأ. ُيشبُه أنونيس إجمم وا  أ االخضما  واةاَّالل  يغدُق وط اياه  اةحيامج   د خاللج تطيُِّّاظج آ اقجهج اةخال 
حأأ قبلف أن يمحلف واةيا  نحوف قب أج   اةط ي بأ  وقف اةج يمج كم تبأ   ؤاه  متِّا  تقوفمف ا  ةهذهج األتيال واألتيال اةال 

 اةس  اح!
ؤال  اة   ت  سيتجانل اةِّاةم اةِّمبم تطيُِّّاظ وآ اق اة فا جمفد واة فا جماظ واة بدويد   ُل ركل ج آناظج اةسُّ أتساحف

اةواقم اةِّمبم و ا يجاو ه و ا  يه  د ا قياظ وقو ياظ  م حاةأج تخْيُخل  وانحدا   كأن قا  واة بدواظ وفالُّ 
نِّيُش خا جف اةز  د أو نِّيُش  م وصم  أإبُه  ا يكوُن رِّصمج اةا ي اظ   م وصم  أقما  د اةخما اظج  قه  

ّ ج إمح آخم!  اة  أ
 

 2019ستوكهولم: أيلول )سبتمبر( 
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ينِّ الفّنان   التَّشكيلي حّنا الحائك معجون بشهوةِّ الطِّّ
نابل في أوجِّ اخضرارها   وبهجةِّ السَّ

  
 حنَّا الحائك

30 
 

استأبيتقم ةوحاته  ما ا   د خالل حضوّ   ِّا ضه اةغزفمم اةَّتم قد  ها  م ستوكهوةم  ت اييت ّلتالظ اةزُّنو   
وَّا   كأنَّها تحتفم  م زوَّا نا ونم  م  وا   م أةوان اةيَّوحاظ اةَّتم كانت تقاتم اةزُّ واةو ون اةَّتم قدَّ ها اةزُّ

ةتم  ألظ صاالظ اةِّمض حبو ا  وحضو ا  طي با  يبهج اةأيوا  وقاق  أوي  ت انياتها  م اةامنفاالظ اةفق ي أ اَّ 
نا ئ غ منم ونو يمت م ّليد أحضانم رضفيمتيه اة كتسيتفيد ّلبياض اةفمح اآلتم  ةم تبخل اةيَّوحاظ  م  تح  

مقج  وكأنَّها  م حاةأج  تأ ُّل   تدوو    صدو نا اةهائجأ رأةوانج إهومج اةشَّ س ونم  تأة جأأ  م توقجها اة  س احج اةشَّ
اةسَّ احف أن تهطلف  طما   وقف  موجج اةش ج الج اة تاخ أ ةأل اضم اةَّتم قطِّفها كياا ش  م أو اقج اةبماّ   رحثا   

 ود نبتأج اةخالص! 
قاّلل ونم  م أوجج اخضما جنا. تبمو فْت   ش اة  ّلهجأج اةسَّ يد   تِّط ج حقَّا اةحائك  ق ان تشكييم  ِّجون رشهومج اةط ج

وحج  وإ الج اةأيبج  حيُث  ِّاوُل   م أو  نيا تالوفد اةش ج الج  إ الج اةمُّ اقجهج  قُذ أْن  تحف ويقيهج وي  وتهج اةدُّ
نم  حتَّ    هاظج   تشم اف  د يقاّليمف  تِّد ج ذو ج  تقضُح  د كل ج اةج ج األتدانج و ائحُأ حضا م  ِّم إأ  م أو اقج اةجُّ

 باح! سطمف ةوُنُه  ِّانأا  ضياحف ُنجي اظج اةصَّ 
ؤال ود اةغدج اآلتم  يمسُم اةفق ان حقَّا اةحائك ةوحاته  د وحم خيال  كثَّف ّلتجمبأ  ق يَّأ   ةوحاظ طا حأ راةسُّ
 ِّم ي أ  امف أ تا فخي أ حضا ف أ  حبأ. تجمبأ اغتماّلي أ  غ وسأ ّلتد ُّأاظ ةوني أ وي  ّلياضج اةيَّوحأ. يمسُم ك فْد  

ةأانم  كأن ُه  م حاةأج تأ ُّل   م ذاتجهج و مف اآلخم اةَّذّ يجاوُ ُه و مف أصدقاح  يكتُب تأ ُّالته ةيز دج اةغاّلم  وةيز دج ا
 حيوا وأصدقاح  سيمحيون. يتساحُل وبم تشكيالته اةيَّوني أ ود آ اقج  ا يكتقُف اةِّ ُم  د أ ماح  قيييأ وآناظ  
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اةِّذاا واأل ل وإهأاُظ ا ّلداعج  وقف كثيمم. يمى و م ا نسان  ِّفَّما  راةجماحج  حيُث تتداخُل وإائُج اةغمبأ و 
حقيدج ّلياضج اةيَّوحاظج   شك جيأ  انسياراظ  ةوني أ راذخأ  م اةج الج واةبهاحج واالنسجامج  كأن ُه  م  حيأ  رفْحمفَّأ   

 ُحبي  راألحالمج.  
 راكم   غبَّش   تقساُا  مإاُتُه  وقف خدونج اةيَّوحاظج كأن ها ن ه اُظ اةِّشاقج وزقزقاُظ اةِّصا يمج  م صباح  

رضباا  خفيف. كثيما   ا يبتسُم ساخما   د  ما اظج نذا اةز  ان  ألن ُه يِّتبُم اةحيامف  حيأ  سمفِّأ   وقف وتقأج  
ةوحأ   زنانأ  ّلتساؤالظ  ال ُتحص    توز وفت اةتَّساؤالظ وي  اةاثيمج  د اةيَّوحاظج اةَّتم تشيُم رانجمافج ا نسان  

أج   هل اّلتِّدف انساُن نذا اةز  ان ود ن اج اة قا مج ون اج اةفضييأج  تائها   م ونانج ود  سا ج اةخيمج واة حب  
مو ج اة تقا يأ  م صد ج ا نسانج  قُذ  جمج اةتَّاوفد؟  ياعج  نل نم  سيمُم صماع  ّليدف نوازعج اةخيمج واةشُّ  اةض 

وحج  د تم احج تفاق اظج إ مو ج نذا اةزَّ ان. ويقان غاضبتان تشَِّّان  ةوحاُظ اةحائك  ت انيأ  مف اإتِّاالظج اةمُّ
 د ةوحأ   كو  م  ّلتجاوففف نائجأ  د تفاقمج األس   يبقم ةوحاتجهج  د خاللج تماك اتش اةجماحج اةوا  أج  م  حااج 

ُد  سحأف األ لج رطمفأأ  إفيفأ   قسارأ   ثلف   نضوحج  األحالمج  كأن ُه  ستونع  آ د  ال تشافج أحزانقا  حيُث نماهُ يجس ج
بأج رأحزانج وأ ماحج ةياةيقا اة ستمخيأ  وقف  اةقَّدى   تغدو اةيَّوحُأ كأنَّها سي فوني أ  قبِّثأ  د انتياجج اةم جفحج اة خض 

 !  نا اظج اةجبالج
وحج  كأنَُّه يفمُش أحال فقا   يتماحى وته  كاةح   يِّيوه سقجارا   م صد ج اةيَّوحأ. خيال  تا ح  نحوف ظاللج اةمُّ

 وبمف ةوحاتجهج اة قسارأ  وقف رساتيدج اةأيبج  وفسأم ناةياتقا اة ِّم إأ ّلبهجأج اةطُّفوةأج   تسطُم  جأم   وأحال فهُ 
ها رشكل  ّلهيج      شانُد ّلديِّأ ةِّقاقيدف ةذيذم    تدةدةأ   م خ ييأج اةذَّاكمم؟! ةوحاظ  تشكييي أ  تِّانأأ  م رِّضج

ّلالن آإو  وأكَّان وسو م وباّلل  تسأيها ركمم  راذخ   ياه نتيأ    تقاغ أ  تمقُص إوقا  اة  حقيدج اةتُّمااج  حيثُ 
ها وظالةجها و ساحاتجها اة تما يأ  مف  ووأج االنسجام.   واةفماظ. أةوان نا ئأ وانسياّلي أ  غقي أ ر قِّمتاتجها وخطوطج

  س فها اةفقَّان راألكمفلج   ا إا  أةوانفُه كأتقحأج  ماإاظ  وي  ّلياضج اةيَّوحأج.
اةفق ان حق ا اةحائك ةوحاته رِّيدا  ود ضجيجج نذا اةِّاةم  كقاسك   ِّتاف   م  مس جهج اة ستمخم وسطف  يمسمُ 

غارأ  كتقزم راةهدوحج واألإجا ج واةزُّنو ج اةبم جفأ. يقاغم أةوانفُه ساواظ  طوال  ونو يفمُإها وي  خدونج ةوحاتجهج  
تجهج ونو  م أوجج تجي جياتجهج وإوقجهج اة   بوعج اةيَّونج اة تقا مج  كأن ُه يسأم سقاّلل اةج زفمم اةخضماح  ّلهفهفاظج  مإا

با  م اةأا شيم وبماّ  اةجزفمم اةِّييا  حيُث   د تونُّجاظج اةذَّاكممج اة تِّانأأج  مف  بوعج اةحسكأ و مارمج اةص ج
قاّلل  م ق  أج حقيقجها ةخشخشاظج نصالج اةقَّوا ج.    اةسَّ

مقج وناهأف اةحضا اظج اة وغيأ  م تواإيحج اةحدائقج اة ِّيَّأأ  م ذاكمم  تو اقأ   تح ُل ةوحاُتُه  م  قايانا نا هأف اةشَّ
اة  نأوشج اة ِّاّلدج اةأدي أج   اس ا   سي أ  إا خأ   م يماعج اةحضا مج  و ا إا  تشمفِّاظج ح و اّلم  وقف خا طأ  

اظ  قبِّثأ  د تجي جياظج  قَّان   قبِّث   د  حمج   ت انيأ  م حك أج  ا قبلف نذا اةزَّ ان و ا رِّدف نذا اةزَّ ان  ةوح
نيا!  وي  وتهج اةدُّ  أقدمج حضا م  

المج  وطفوةأ   إفا ي أ   فمحأ تسطُم  د اةيَّوحاظج  تتِّانُق األةواُن  شك جيأ  نهما  وذرا   تطيُم  وقفُه ح ائُم اةسَّ
لج  د نيسان  حيُث ّلهجأ اةمَّبيم واألويان  بأ  ر موجج األوَّ تغ ُم  ِّاّلمف اةيَّوحاظج ونم تمقُص  قصأف  خضَّ
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يأ   د ظاللج اةأيبج  رحثا  ود غارأ   سيحأ    حفو أ  رأةوان   ت انيأ   مف   اةمَّحيلج وي  ايأاعج أحالم   تشا ج
!   وإو ج  محج اةسَّ احج  وقد ا يمتسُم  وقف قب أج اةقَّها ج  م يوم   ض َّخ  رسديمج اةخيمج

باحج   نل  سمف اةفق ان حقَّا اةحائك ةوحاته  م اةيَّياةم اةأ ماح  ونو يمنو اة  تألةؤاظج اةقُّجومج  حيُث نج ُأ اةصَّ
وحج اة تغيغيأ  م أو اقج غمبأج اةفق انج  ونو يمسُم   تبوُح رسم جنا اة  ظاللج اةأ مج  د خاللج تشكيالظج أوتاعج اةمُّ

 اظج أ واحج أتيال  وديدم  طحقْتها حموا   جقونأ  إق ها  أّلماجف راّلل تتهاوى  وقف طغامج نذا اةزَّ ان و وقف اناسا
ْإأج أةوانجهج اةهائجأ  وقف قباحاظج   يوفج واندالعج أتيجج اةقَّا ج   يم يجْد أتدى  د  ْإمف  هاّليُل  د نوامج صييلج اةس 

وةجان؟!    تقوحج اةصَّ
ْت  م حفاومج ا باح  وقد ا تتأ َُّل ةوحاظ اةحائك  تشُِّم وكأنَّ ن ووه ا تزتف ْظ  وقف خدونج اةصَّ ألةوانج وتقا مف

حف ّلمفشتجهج اةت جاللف اةبِّيدم رأحالمج غي أ   اطمم  تتهاطُل  وقف واإأفيد ون ا    شك جيأ  خيوطا   د اةغ امج. نل وإَّ
 ف  وكأنَُّه   م طمفأجهج ا اة  اال ت احج  وقف أزانيم ّلماّ  اةش ج الج  اةَّتم خبَّأنا ّليدف أتقحتجهج قبلف أْن يِّبمف اةبحا

  م حيم   فتوح  نحوف ّليان ج اةطُّفوةأ. 
م وي  ضفافج اةقَّهمفد   اذا تشبه   سأْةُت طفيأ  تقاُم اة  ةوحأ  تبتسُم أةواُنها اة فمحأ   غمف تقا مج قطماظ اةدَّ

 نذه اةيَّوحأ؟ 
ُتكج  فيأ   م قاةفْت رصوظ  خا ت  انَّها ُتشبُهقم! أتل  ُتشبُه رْس ف    مَّ ن ْسُت  م سم ّ   تسائال   اّلتس فتج اةط ج

أ حا قأ؟!   كيفف استطاوفْت نذهج اةيَّوحأ أن تضمحف ةقا رس تها و م حيأها غص 
ةوحاُظ حقَّا اةحائك    هو م  راأل لج  راةبس أج  راة حبَّأج  راةوناوأج  راةوئامج  ةاق ها تغفو  وقف أحزانج اة دائدج 

اةدُّ وعج األخيمم  كأن ها تبحُث ود اة آسم اة خب أم  م تِّا فج ظاللج  واإتِّاالظج أوتا ج اةحقيدج اة  انسيااج 
قا  د خاللج و يضج األ لج اةَّذّ يقثُمه اةفقَّاُن  وقف تبيدج   . تقبُش أو اقف آناتقا كم تخف جفف  د تماحج وحج اةمُّ

 .  اةيَّوحاظج
ُم ّلم  ّلهدوح  ةذيذ  ت تَُِّّْت ر شاندمج اةاثيمج  د ةوحاظج اةحائكج  كلُّ ةوح أ  تز ُع  م نفسم حاةأ   محي أ  وتفج ج

ُم ةووأ   إوقا    امم  تقيُم آ اقا  وتفتُح   بأ  راةقَّفلج واةحجلج اةبم ّ  وتفج ج حقيقا  تا حا  نحوف ضفافج ذفاكمم   خضَّ
 إهيَّتم وي  كتارأج اةأصائد!

المج واةتَّآخم واةجقوحج نحوف اة فاحج واةفمحج واة حبَّأج واةتَّواصلج ّليدف اةبشمج   تخيَّيفتج اةيَّوحاُظ  واضيمف ود اةسَّ صَّ
 وبمف سي فوني أ ةوني أ  ِّتَّأأ رأةوان   ستمخيأ وي  حا َّاظج اة دنج اةبِّيدم  اةغا يأ  م ذاكممج اةفقَّان. 

رحثا   أغيب ةوحاظ اةحائك تجمفدي أ   تداخيأ تداُخال  ةونيَّا  رانما . اخضما   تصاود نحو ةياةم غمبأ اةفقَّان  
هج  مف اةذَّاظج و مف اةحيامج  ةخيقج حاةأج توازن  ّليقه وبيد اةذَّاظج اةتَّواقأ اة   ما ئج ا ّلداعج  وإة   ود تصاةحج

 حاالظج االنشطا ج اةَّتم حي ْت ّلقا  قُذ أ د  رِّيد.
 م  مس جهج. يدةُق  اةفقَّان حقَّا اةحائك  غزفُم ا نتاج  نان ا   ا تجُدُه خا جف  مس ه  يِّتاُف ساواظ  طوال 

شأ اة  أحال جهج اةهائجأ  ثلف غي أ   كتقزم  ّلثيوجج قطبج اةش ج ال. ال يستطيُم  أةوانفُه وي  خا أ  ّليضاح  تِّط ج
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مف ةي شاندج  حيقف تجمبتجهج   ُد  مف وواة جهج ةيأد ج  فا قأف واة جهج اةفق جم  أنَّه تق ته اة فتوحأ وي  غاراظج ستوكهوةم  يتوحَّ
.  وصداقتجهج    مف انتِّاإاظج ّلهجأج اةيَّونج

ا ئأ اةهائجأ اة قسارأ كخمفمج  ياه نتيأ واةخاّلو   وقد ته وي  اّلداعج أسيوا   يت يَّز اةحائك رأةوانجهج اةغقيَّأ اةدَّ
خاص   رهج. وفبدو واضحا   د خاللج  شاندمج ةوحاتجهج أن ُه خط  خطواظ كبيمم  م واةمج اةيَّونج وتشكيلج اةيَّوحأج  

ها وواة ه اة تماقصأ  ثلف سقاّللج اةمَّبيمج   ال يفوُتُه أْن يمسمف ّلبهجأ  وا  أ   ك فْد يمقُص واض ِّا   م تضا فسج
. تذك جُمكف ةوحاُتُه ّلتحييقج اةطُّيو ج  م ّلداياظج اةمَّبيمج  وكأن ُه  م كمنفال   ق جم يحتفم    م حفل    هو   راأل ماحج

ها رِّضا . أةوان  خا تأ  د رس أج طفل   م صباح   بيَّل  ر طم  ناوم. ّلتزاوجج األةوانج  ونم تحدُّ اة  رِّ  ضج
وح ةبهجأج   يمسُم اةحائك ك د يصي جم  م  حمااج ناسك  ونبف نفسه ةتجي جياظج اةيَّونج ونو يهفو اة  حقيد اةمُّ

ِّمج  أإبُه  اةسَّ اح! .. وفكتُب اةحائك رِّد االستمخاحج  د  حالتجهج اةيَّوني أ  نصوصا  نثمف أ تتأاط  ُم  مف وواةمج اةش ج
رخواطم إِّمف أ وتأ ُّالظ  تد  جأأ  د انتِّاإاظج ّلهجأج اةيَّونج وحقيدج األ ضج اة   ما ئج اةذَّاكمم اةبِّيدم   يتمتُم  
ُه  ِّانةُأ وقاق اةاي أ  مف اةيَّونج  كأن ه ا وتهان ةِّشق    ا يطفُح  د األةوانج وي  نصاوأج اةو قج   تات ُل وقدف

 يصبُّ  م أوجج تأةُّأجهج   م انبِّاثج  ا ي وُ   م ناخيجهج  د تد ُّأاظج ونجج ا ّلداع!  واحد 
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 حرف َك يا أنسي الحاج يناغي شهوَة المطرِّ 
!  حرف َك هدّية  عشٍق تهاطَلت  علينا من مآقي تجلِّياتِّ الّسماءِّ

   
 أنسي الحاج

31 
 

نيا  كائد   ض  خ  حت     ِّمج  قُذ أن تبمومف وي  وتهج اةدُّ ِّمج  تشمَّاف راةش  ُأنسم اةحاج إاوم  وغل  م أةقج اةش 
ُِّم واةحمُف  قُذ أن خطا خطواتجهج األوة   م  االنبها ج  م تألةؤاظج انبِّاثج ّلوحج اةأصائد  تمومعف  ُِّه اةش ج

ُِّم  اةحيامج   قُذ أن س مف  يموز وأ ق  األغانم ون و ُ حاط ّليد أحضانج اةفمحج  تقا فتج اة وسيأ  واةاي أ واةش ج
ِّمج  كتبف حم فُه وي  ايأاعج س و ج    م واة جهج اة قساا ّلونجج اةأصائد   ج حف رشغف  كبيم نحوف وواةمج اةش ج

انأأ  وقف   نصاوفأج اةو قج   تقا مف  اةس  احج وندنداظج نبواج اةق جسيمج  اجنسااف  د حبمجهج  قائُم اةقُّبلج واألحالمج اةشَّ
اةحبُم حم ا  ساطِّا   وقف خدونج اةحيامج  أوط  ةيشِّمج  ضاح   حبا   فتوحا  وي  أتقحأج اةتَّأ ُّلج واةحب ج وضياحج 
ُه   باحج  كأن ُه يمسُم رس أف اةي يلج واةق ها ج  وقف أتقحأج اةي امج. ندندف ت وحاظ ّلوح اةأصيدم ك فد يقاغم  وحف اةص 

اكج   ستيه ا  إِّمه  د خصوبأج اةحب ج واةِّشقج  و د خدونج  اة ِّمَّإأ  م  آقم ا ّلداع  اوتافف  ثلف اةقُّسَّ
اةحيامج اة توَّتأ رش وخج اة مأم  كأن ها يقبوع   قساا   د  وا دج اة ياهج اةِّذرأ  تمّو قصيدته ّلماّ  اةخيالج   اتحا   

مفج و ذاقج اةاي أ اة بيس أ ّلقاهأج اةبساتيدج واةِّشبج صد ُه وقيبُه و وحُه رشغف  و يق  النبالجج ونجج اةح
اةبم جّ   ِّتبما  اةيُّغأ كقزه اةثَّ يد اةَّذّ تهاطلف وييهج خالل تشمُّباظ خياةه وذاكمته ةِّذوبأج اةحمفج ونو يجقم  

قيد وبم  حط اظج اةِّ مج   يم يمف أتدى  د ّلقاحج ت وحج  ؤاه األسطو ف أ  وقف قبااج اةيُّ  ا خأ حصانف اةس ج غأج اةش 
انقف  وقف نالالظج اةغيومج اةقَّدي أ  ونات  آ اقفُه اة قسارأ  د  موجج   ُه اةش   ثلف تيجانج  ياأج اة يااظج   سمف حي ف

نيا. ا م  وقف  بوعج اةدُّ اظج اة طفمج اةص   خياةجهج اة قدةقج  ثلف زخ 
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اة  اة دائدج اةِّمفأأ   نيف   ثلف اّلتسا اظج  ُيشبُه إُِّمُه  غبأ  إهيَّأ   فتوحأ  وي   ساحاظج حقيدج اةبحا ج 
األطفالج ونم  م أوجج ّلهجتجهم وكمكماتجهم وحقيقجهم اة  صدو ج أ  هاتجهم. تأ َّلف طوفال   م  سا اظج انبِّاثج  
ظج اةأصيدم صديأأ حي ه و وحه وحياته وإغفه األزن   م اةحيامج  ال يفا ُقها ةيل نها    اةأصيدم اة  أن غدف

اغل  وكأن ها اّل  قته اةبكم  يحي جُق  متحال   ِّها  م  ضاحاظج اةس  احج وأغوا ج اةبحا ج   أصبحتج اةأصيدم إغيه اةشَّ
ها  وقف قب أج اةِّ مج  ناسجا  أحال ه اة بمو أ  د خصوبأج    م ّلقاحج كيقونفتجها ركل ج حبو جنا وتجي جياتجها كم يفمإف

يهج ةيأ مج  ثي ا  دَّ األطفاُل أيديهم ةيأ مج  كم يِّانأوه ركل ج  اةطُّفوةأج واةحب ج واةِّشقج وتغا فدج ّلهجأج اةمُّ  .  دَّ يدف وحج
ؤفأج واةخيالج  صديُق اةاي أ  إغف  وانتِّاش   تمومعف  م قيبجهج طفل  حاةم    تو  جُز اة شاومج واآل الج  و يُق اةمُّ

انحأ  م  هجأج اةفؤانج  ز عف حم ه  وقف أ ض  خصبأ  ِّب أأ رأ فجج اةِّ شقج  كأن ه ندي أ  د األواةم أل ض   اةص 
اقج ونم  م أوجج   وطش  ةيأصيدمج  ةيفمحج  ةيحب ج  ألزانيمج اةحيمج اة حبوكج  د رس أج األطفالج وإغفج اةِّش 

 وقاقاتهم ةقِّيمج األ ضج  وحقيدج اةسَّ اح!
غمبم   أزن  اة ِّانم  كتبف  نهلف ُأنسم اةحاجج  د كتب   بيَّيأ  رأ ق  اةأصائد  وتشمَّاف  د ونجج حمف  إمقم   و 

نيا اة  ماحأ  وقف طيدج اةحيامج  إِّما  إفيفا   د نضا مج   حا  رأنازفجج اةدُّ نا  وصانج إِّما   حي جأا   م األواةم  ُ يوَّ
ِّمج  وبحثف ود   اةقَّدى  وأطيقف وي  اّلقته ندى وكأن ها  قبِّثأ  د إهأاظج  وحه اةاَّ أى ألّله  إ وخج اةش 

وسدج اة زننم حولف أحواشج اةبيوظج اةِّتيأأ  ك فد يبحُث ود ذنب   حم جهج ّليد اخضما  ج اةحقطأ وأ فجج اةسَّ
هج قجالنمف  مح  وفِّي جأها  م أوقاقج اةِّذا ى. صاغف ت وحاظ إِّمجهج  د تأ ُّالظ   فتوحأ     صف   وفشك جُل  د ّلوحج

ِّمج  غيمف آره  رخطو مج   وي   ساحاظج اة دى اة قساا  مف حبو ج اةبحا ج  واّلما  أقص  تجي جياظج  انبِّاثج اةش ج
اةِّبو ج اة  أقص  انتياجج األ واجج  ونأشف حم فُه ركل ج انتِّاش   وقف وتقأج اةحب ج ووذوبأج اة وجج  ونو  م أوجج 
اقج اةِّاةم. إِّمُه  حبوك   د وبيمج األحالمج اة زنانأج   اّلتهاالتجهج ة ِّانأأج خدونج اةشَّ سج ونم تشمُق  وقف وش 

ااج اةغاراظج اة ستقبتأ  د خدونج اةمَّبيمج ونأاومج نسيمج اةيَّيلج اة قسااج  وقف تباهج األطفالج اةقَّدي أ.  ما ا   قصف  رأوش 
. إاوم     قتشيا   د ّلهجأج اإماقأج اةحمفج وي  ايأاعج نفحج اةِّقاقج  كأن ه  م حاةأج غمام   مف كيقونأج اةاونج

انحأ  جقَّح  وي   ساحاظج حقيدج األ ضج ةت جي جياظج اةسَّ احج   ِّجون  رحبقج اةيماعج اة تقا مج  د إماعج اةأصيدمج اةص 
. كتبف   أ ال   وقف أسما ج اةبحا ج   جذَّ   ّلقأاومج أغصانج اةحقيدج اة تهاطلج  د أإه   ذاقج ت وحاظج اةِّقاقج

وحج اةت   حا ى ركل ج  ضاحاظج إِّما  إهيَّا   ِّبَّأا  ّلقاهأج اةِّسلج اةبم جّ   حتبكا  رأسما ج اةم  ائهأ  م  ما م ّلماّ  اةصَّ
 سحمنا و  وزنا وتالةها وتباةها اة يتحفأ رأةغازج قمون   د اةز  ان! 

ت تاُز  ضاحاظ ُأنسم اةحاج ّلبهاحج االخضما ج وخصوبأج اةحمفج اة قدَّى رأزن  أ فجج األزنا ج  إاوم   ِّتَّق   
ؤفأ  م  قاغامج اةيُّغأ و سا اظج  ّليغأج اةتَّجديدج  م ّلقاحج آ اقج اةغدج اآلتم   تي يم  وي  ذاتجهج اةبهي أ   سيُح اةمُّ

اةخيالج  صديُق اةص  تج واةحمفج واةهدوحج  حاضُم اةفاانأج واةق اتأج واةحوا ج وال تفا ُقُه أصف  اةأهأهاظج  نو  
انأأ   م  قا اظج اةحدا أج إِّما  وحيام   وإُِّمُه صقوان ال يفتمقان  وقيد  حد  االنبها ج ةيوصولج اة   ما يهج اةشَّ

وحم واةفاّم وبم حبم اةأصيدم  تمتمف نفسه وبم تجي ياظج اةبوحج نون   ِّّم واةم  و اما   يتقاغُم  مف واة جهج اةش ج
أن يخش   نونف اةاونج  ت ت مف رجمأم  نان م  م  واتهأج اةذ اظج  غيم تارم ألي أج تهأ  ق يأ أنّلي أ  امف أ  اال  ةفامه 
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ئه اةخاص ره. كتبف إِّما   كث فا  رصو جهج و ِّانيهج كحبقج اةم فحانج و ائحأج اةزَّنبقج  ونسجف  سا اظ حم جهج و ضا
وي  ت انياظج ّلياضج اةغ امج  كأن ُه  م حاةأج انبِّاث   م  ضاحاظج حيم  سمفاةم راذخ  م تجي جياتجهج   جق حا  نحوف  

   نارشا   د كقوزج اةحيامج أّله  والناظ اةأصائد.أإه   ا  م  قائمج اةتَّجديدج وبهاحج اةي غأج 
وحج   يج ُح خياةه و يأا   م أسما ج اةطَّبيِّأج   يتأطا   د  حااج اةطُّفوةأ حبو ف االنبِّاثج  واّلما   م غاراظج اةمُّ

يبتسْ دف  اة جق حأ نحوف أو اقج اةأا َّاظ  كم يصيغف قصائده  د  حيقج األزنا ج اة سمبيأ رحقيدج األ  هاظج وندَّ 
آلخمج إهأأ   م اةحيام قبلف أن يمحيوا اة  ز قأج اةس  احج   م قيبجهج تضمُح رس ُأ األم ج و م خياةجهج ي وُج حيم   
 زنَّم  رأ خبيالظ   فتوحأ وي  ضياحج األساطيمج  نا ما  حم ه اة قبِّثف  د ن احج اةحقيدج واة احج اةزُّاللج وصفاحج 

وحج واةخيالج  ةيفمإُه  و  ! اةم   قف خ ييأج اةحيامج نديأ  ةال ج اةِّاّلمفد واةِّاّلماظ ة ِّانأأج حمف   د ونجج االنبها ج
ِّمج  اة تألةئأ  م أنازفجج اةِّشقج ونو يفتُح   اصطف  إوائبف اةحيامج وبم ةغأ  إانأأ   سبوكأ  ر ذاقج  وحج اةش 

د نتوحاتها  مف س و ج   اةس  احج   مك زا  وي  حبو ج ا ي انج  صد ُه ةز قأج اةس  احج  كم يصاةحف  وونأف األ ضج وف ه 
وحج ونم تتطهَُّم  د غبا ج اةحيامج. ة يمف أوتاوفه ّلهدوح   ت اه   م طفوحج اةأصيدم  وصاغف تأ ُّالتُه   وصفاحج اةم 
وحقيقُه وآ اقُه اةم نيفأ  وقف ت اوتاظج أحال هج اة قسارأ وي   ساحاظج اةيَّيل  إوقا  اة  أقص  إهأاظج ّلوحهج  

ِّمج ة ِّمج اة أد س  كان يمى  م ةهيبج اةش ج يكتبف حم ا   د  ذاقج اةشَّ سج  حا ال   وقف أتقحتجهج ةهيبف نيمان اةش 
 قداسأ   تَّأدم  ّلتجي جياظ   م أوجج اإماقاتها  د إهأأج اةس  احج اة تهاطيأ  وقف ضياحج اةحيام. 

شأ  م ّلؤ مج ننياه  حا  ما   ِّبما  إانأا   م ّلقاحج قصيدمج اةأصائد  اة  أن  كتبف إِّمه  د ةجيدج األحزانج اة ِّشَّ
ق ّلتونُّجاظ  وشأي أ نان م  م ت وحاظج   هم ج   تِّانأا   م  ضاحاظج ا ّلداع اةخال  أصبحتج اةأصيدم خبزه اةشَّ

. كتبف إِّمُه ك فْد يستيهُم حم فُه  د غاراظج اةقَِّّيمج وحقيدج اةحيامج اة  تألةؤاظج اةق جومج  م أوجج  ها     اةحمفج سطووج
 . نيا  االَّ رس أ اةأصائد ونم تقاغم  وحه اة وغيأ  م ندنداظج ّلهاحج اةحمفج ةم يغمجهج أّ تامفم  وي  وتهج اةدُّ
ُه اة تالط أ   ها اةفي اضأ  كم يمسمف أحال ف ف أ اة  حد ج االّلتهالج ونو يدةُق حم فُه ركل ج إ وخ   م  موتج وشقف اةحم 

وحج  ثلف ت وحاظج اةبحا ج  كم يجس ج  دف  ذاذاظج تبمجه  وقف أغصانج اةحيامج  وفقثمفنا قصيدم   ِّجونأ   د إهيقج اةمُّ
نيا.   وقف  موجج اةدُّ

أنسم اةحاج إاوُم اةاي أ اةحم م اة جق حأ نحو آ اقج أإه  خصوباظج اةحيام  كتبف إِّما   د ةونج نسيمج 
باحج اة ِّب قج رأهأهاظج اةطُّفوةأج وصفاحج اةبحا ج  ونف ْدُه ود وقاقج اةأصيدمج كل اةصَّ هفاظج ز قأج اةسَّ اح. ةم ُيحج

اغماحاظ اةاونج  ظلَّ صديأا  و يَّا  ةيحمفج  ةيِّشقج  ةيج الج  ةيبهاحج  ةوتقأج قصيدم   بمو أ   د نالالظج اةحب ج 
. إاوم   د  ذاقج تهاطالظج اةغيومج  كأن ه  ساةُأ  مح   قبِّثأ  د  آقم اةس   فاحج  اح. صديُق واةو احج واةصَّ

باحج واة طمج وتغا فدج اةطُّيو ج  صديُق  يموز واةغقاحج  اوماظ  صديُق اةصَّ ِّماح واةش  ِّم واةشُّ اةط بيِّأج  صديق اةش ج
األصيلج  صديُق أنونيس واة اغوط واألا يوسف سِّيد  صديُق األزانيم اةبم جف أ واألنيي أ  صديُق اةاون ونو  

خاحج  صديُق اةاي أ ا ة  ماحأ اة تقا مم  محا   وقف ت وحج اةغاراظج  صديُق اةيُّغاظج واةحمفج وإِّماح  م أوجج اةسَّ
. تمتمف إِّما   د ةغاظج اةقُّو  رأ ق  تجي ياظج اةحمفج  إاوُم اةت قاقضاظج اةم صيقأ   قيُق اةأيبج   نيُف   اةاونج

. كتبف خو  وحج وتا ُح اةخيالج اة  حد ج ا ّلها ج  واإق   د إهومج اةغسقج اتي ه رحبمج اةحقيدج  ونأشف "كي اظ اةم 
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قاّللج وبماحمج   كي اظ كي اظ" ر احج اةحب ج وخيال   جقَّح  نحوف صفاحج اةغيومج  استيهمف حم ه  د اخضما ج اةسَّ
 ! باحج  األطفالج  إاوم   د حبمج اة حب أ واةحيامج ونسيمج اةص 

باحج  حم ُ  اوم اة جق ح نحوف تألةؤاظج ُنجي اظج اةصَّ كف يا أنسم اةحاج يقاغم إهومف اة طمج  وفسأم  أيُّها اةش 
! ُِّمكج ندي ُأ وشق  تهاطيفْت وييقا  د  آقم تجي جياظج اةس  احج  حقيدف األ ضج ةحبو ج اةسَّ احج  إج

 
ل )اكتوبر(   2019ستوكهولم: تشرين األوَّ
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باحِّ  عداوي فكر  مستنير كضياءِّ الصَّ  نوال السَّ
   كإشراقةِّ خيوطِّ الّشمسِّ فوَق صحارى الفكرتشرق  

  
عداوي   نوال السَّ

32 
 

قأ  م أ اا جنفا اةجا حأ اة تم تِّب جم وقها وبم   ِّداّو   ؤفأ خالَّ وائي أ واة فا مم اة صمف أ ن. نوال اةس  تح ُل اةم ج
نا اةت ام وي   ا تماه  تخي جفا    اطِّأ نحوف آ اقج اةت قوفمج  وتت يَُّز ّلت مُّنج  واياتها وكتبها و أاالتها وآ اق تطيُِّّاتها اةسَّ

ا   و  غيم  قاسب ةحضا مج اةِّصمج اةَّذّ نِّيُش  يه  وسِّفت  قُذ أن ح يفت اةأيم حت   اآلن ّلم مج  و تِّي ا  ونشَّ
ها و ؤانا اةت حيييي أ   سأف  طاةباتها  م اةت طوفمج واةت غييمج اة  أوي  ن تاظج اةتَّقوفم  ألن ها  أظ رفطمتها وحس 

مق واةِّا ةم اةِّمبم   مك زم   م كل ج  ا تطمُحُه وي  أن  و أا اتها اةغزفمم اةاثيم    ا يجب تغييمه  م ّلالن اةش 
ف أ ةي واطقيد ت يِّا     تسونف اةِّداةأ واة ساوام ّليد أ مانج اة جت م  وتدا ُم ود حأوقج ا نسان كم تتحأ قف اةحم 

خل اة  واقم    توق جفأ  ركل ج قو م  وقدف واقمج اة مأم اة مفم   حاوةأ  وبم كتاراتها و ؤانا أن تقتشلف واقمف اة مأم اة خي
م  وقدَّ فْت رجمأم  نان م وبم  سيمتها ا ّلداوي أ اةطَّوفيأ   اما   ستقيما  وي    أ ضل  اسوم  ّلقساحج اةِّاةمج اة تأد 
وائي أ و أاالتها و ؤانا اةفامف أ اة وغيأ  م أ ق     دى أكثم  د ستأج وأون   د اةزَّ د وبم كتاراتها وأو اةها اةم 

تَّطوفم  وسان ت  م   مج غشاوم س يكأ  د اةا الم واةجهل اة هي د وي  ويونج اةاثيمج   سا اظج اةتَّقوفم واة
قج  اة ذّ  مقج اةغا قج  م ُّلؤف ج اةتَّخيُّفج   قطيأأ   د ةغأج اةِّألج واةحك أج واةت قوفمج واةفامج اةخال  ساظج اةش   د  ؤسَّ

ي أ واةِّاة ي أ وقد تها اةِّ يأأ وي  تحييلج ونأدج اةواقم تشكَّلف ةديها  د خاللج اطالوها اةابيم وي  اةث أا أج اةِّمب 
هاتجهج اة تم كانت و ا تزال  حفو أ رجد ان س يكأ  د اةتَّخيُّف   اةِّمبم اة تخي جف  م اةاثيمج  د توانبجهج  وتوت 
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بأ ةحضا مج  واةجهل واةوقوف ركل ج حزم  وقدف أ اا   راةيأ   وأقل  ا ي كد أن نأول وقها  أن ها  حبطأ وغيم  قاس
ْت  ْظ ركل ج قو م  وضوع ختان ا ناث ونا ِّف ِّداّو ووضِّفتج اةحيول اةق اتِّأ ةها  ك ا نأدف ْتها اةسَّ اةيومج  ونأدف
فتها   ود حأوقج اة مأم  م كل ج  حا لج اةِّاةم  ة ا  م واناظج ختانج ا ناثج  د سحق   نساني أج اة مأم وحم 

ضا   وذنبفْت رِّيدا   م تمكيزجنا وي  استخدامج اةِّألج واةحك أج واةِّداةأج وكما تها  ك ا نأدفظ ختان اةذ كو ج أي
ف أج اةمَّتلج أيضا    أد   واة ساوامج  م حياتجقا  ونا ِّفْت طوالف  حيتجها  م اةاتارأج وا ّلداعج ود حم ف أج اة مأمج وحم 

ْظ أنَّ اةمَّتلف  تخي جف  م اةاثيمج  د  ؤاه وآ اقه وال ّلدَّ  د تح ائدج  وتدف مفمجهج نو اآلخم  د اةتَّفايمج اة تخي جفج اةس 
.   م اةبالنج

ِّداّو و يها كطبيبأ  قذ وام    وبِّد وا يد  د اإتغاةها  م اةط ب  وت هت 1955ّلدأظ اة بدوأ نوال اةسَّ
أناا نا نحو  شمووها األنّلم وكتبت قصصا  استوحتها  د تجا بها اةِّ يأأ  م اةحيام  ووةدظ  ج ووتها  

وتحدَّ ت وبم نذا اةاتاا ود إخصها   1957أ األوة  اة تم ح يت وقوان: "تِّي  ت اةحب" وام اةأصصي  
دم وبم قصصها أنَّ اة جت م رأ س ج  وحياتها وتطمَّقت اة  وتهاظ نامنا ك ؤة جفأ وطبيبأ ّلقفس اةوقت   ؤك 

ه  ّلل ّليد اةطَّبيب ا نسان  اةحاتأ ةيحب ج  ةيس ّليد اةمَّتل واة مأم  أط أو ّليد األم وأوالننا واألا واّلق
و مضاه أيضا   وقدنا   كد أن يكم جسف حياته  د أتل اآلخمفد نون أن يكونف ند ه األساسم نو اة ال. 

اكد  م اةِّاةم اةِّمبم  د خاللج اصدا ج كتاّلها "اة مأم   1968و م وام  ِّداّو اةفام اة تخي جف اةس  زةزةت اةس 
أ  كبيمم   مقم ككل  ألن ه  تخي جف  م اةاثيمج    واةجقس"  وأحدثف اةاتاا ضج   م اة جت م اة صّم واةِّمبم واةشَّ

ف أ واةخصوصي أ   ِّتبما  اة مأم  د ض د اة  قوواظ    م   د توانبجهج اةفامف أ وُ حا جظ ةيغايأ  و جق ح نحو اةس 
ِّداّو  ا كانت توةم أي أ أن  يأ ألي أ  حاو اظ أو   قوواظ  ونشمظ كتاّلها رجمأ  م  غيم  سبوقأ  وةادَّ اةس 

بب  ونشبف  قُذ ذةك اةوقت وداح  ّليقها ك ؤة جفأ   أ وأُْغيأفْت  جي تها ةهذا اةسَّ ح     ا أنَّى اة   صيها  د وزا م اةص 
ِّداّو أن ها  م كل ج اصدا    د  ياسي أ  ِّا . وُومج فْت اةسَّ يقي أ واةس ج يطتيد اةد  ةاتاا: "اة مأم واةجقس"  وبيد اةس 

يقي أ   م أن ها تطمُح طموحاظ  اصدا اتها تثيمُ  ساظ اةحكو ي أ واةد ج تدال  وقيفا   م األوساط اةث أا ي أ واة ؤس 
وةأ   يد ود اةدَّ م  صل اةد  وةأ اة دني أ اة ِّاصمم  وطاةبفت رشد  نقيأأ  ي ا يتِّي جق راةد ستو  وقوانيد ّلقاح اةد 

يطاظج اة دني أ وصاغف   ؤك جدم  وي  أنَّ اةغما  ا حأَّقف  ا حأ أه اال  رِّدف أن   يد ود اةس  صلف سيطأ اةاقيسأ واةد ج
يقي أ   قطيأا   د قوانيد  دني أ تقوفمف أ  حضأ  وحأَّقف نجاحا  وتأدُّ ا   م كل ج  ؤفأ اةد ج نساتيمه رِّيدا  ود اةمُّ

  جاالظج اةحيامج  ّليق ا ظلَّ اةِّاةم اةِّمبم  م ذيل حضا م اةيوم  م أكثمج  د  جال. 
ِّداّو  تمم   د اةز  د ك ستشا م  م نيئأ األ م اة ت حدم ك  ث جيأ ود حأوقج اة مأم  اإتغيت اةدُّ  كتو م نوال اةسَّ

ِّداّو  م كل ج اصدا    د اصدا اتها تدال  وقيفا   م األوساط   مق األوسط  وتثيُم اةسَّ  م ا مفأيا وبيدان اةش 
يقي أ  ألن ها تاشفُ  ساظ اةحكو ي أ واةد ج  كثا أف اةغبا  اة هي د  وقف اةاثيمج  د  سا اظج اةحيام. اةث أا ي أ واة ؤس 

ظ اة بدوأ اةمَّاقيأ  م ّلدايأ اةثَّال يقي اظ  د اةأمن اة اضم  م قمفأ كفم طيحأ اةتَّارِّأ ة حا اأ اةأييوبي أ   ُوةجدف
ق وي    م  صم  وتموموفْت  م وائيأ تِّشُق اةِّيمف  وإج ِّها واةدنا اة غمم  م  ضاحاظج اةِّيمج واةفامج   اةخال 

اةت ِّييم واةتَّسي ح ره و تارِّأ ن اساتها اة  أوي   ستوى   كد أن تحصل وييه  وسانمف  م تشكيل و  د 
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ِّداّو ّلبذو ج ا ّلداعج واةث أا أج واةفامج اةمَّصيدج  م إخصيَّتجها كم يبأ  نذا اةِّيم واةفام اةت قوفّم   إخصي أ اةس 
نا  م  ِّتمكج اةحيامج  وتشمَّ  نا وإج ِّها وي  تِّيُّمج اةيُّغاظج كم  سالحا  ّليدج جاوأ و حب أ اةوطد  د واةدج بْت راةش 

وةي أ.  نا و م كل ج اة حا ل اةدَّ  تستطيمف أن تدا مف ود حأوقجها وحأوقج اةفمنج وا نسانج  م ّليدج
ْت نم اة شم أ واة سؤوةأ ود وائيتها  انت   ت رأخواتها  رِّد و ام واةدنا ّلوقت  قصيم  تو  جيْت واةدتها   أصبحف

د ف أ  اإتغيفْت كطبيبأ صد ف أ  مَّ   ْت  م األ ماض اةصَّ صف خيم انت ام  وبِّدف أن ن ست اةط ب اةبشّم وتخصَّ
حأ وناةت   ّلدأ انت ا ها راةط ب اةقَّفسم   مَّ انتأيفْت اة  اةوالياظ اة ت حدم ةتتارم ن اساتها  م ويوم اةص 

 اة اتستيم  د تا ِّأ كوةو بيا.  
ِّداّو  م  جالج األناج واةاتارأج و م اة ِّهدج اةِّاةم ةهنااج واةِّيومج. وةم تتوقَّْف ود اةاتارأج  قُذ  اإتغيت اة سَّ

أن ح يفْت  ايأف اةأيمج واةيا   ونأيت  ا تِّانيه اة مأم اةِّمبي أ  د اضطهان  وق م  ةحم فتها ونضم حأوقها وبم  
فم"  م ّليموظ   مَّ  كتاراتها  وتارِّت اصدا اتها نون كيل   ونشمفْظ  واي هيمم: "اة مأم  م نأطأج اةص  تها اةش 

نشمظ  وايتها: "و ام هللا  د قبل اةق جيل". ونشمفظ "اةوته اة خفم ةحواح: اةق ساح  م اةِّاةم اةِّمبم". وال أظد   
ْظ ويقا  ح ِّداّو   أد انتأدف كم اةحزا أن  نقاك كاتبا  تمفئا   م اةِّاةم اةِّمبم ّلم َّته  ثل اة بدوأ نوال اةس 

ن     ا أن ى اة  اوتأاةها وسجقها  م سجد اةق جساح  م اة جم اظ   ّ  تمنُّ اناظ  د نون أ اةواحد ةيمئيس أنو  اةس 
ِّداّو ةو  قأ  ثل نوال اةسَّ واة حكو اظ رجمائم  تقو وأ  وأستغمُا كيف ةمئيس نوةأ يحكم وي   بدوأ خال 

ِّدواّ  صم وتمَّ تطبيق وتهاظ نامنا  ةم يكد تبانا  اة  أقص  حدون اةجبد  وبمأيم ةو ح ك فْت نوال اةسَّ
 م كل ج اةِّاةم اةِّمبم  كان أ ضل ةيِّما واةِّاةم اةِّمبم    ا نم وييه اآلن  د تخيخل   م قيانمج اةبالنج 
اناظ  وسموان  ا كتبت  وايأ: " ذكَّماتم  م سجدج اةق ساح"    اةِّمبيأ. وقد ُأْطيجقف سماحها رِّد اغتيال اةس 

ها  م  وأصد ت اناظ حي ا  أن تمسلف اةيه رطاقأ إكم  ألن ه ّلزت ج جد  و اوننا ةو كان اةس  ه رِّد خموتها  د اةس ج
ق. ونكذا ةم وةد تستسيم نذه اة بدوأ اة  آخم   ق  م   ج اّلداوم خال  ل  ِّاناتها وأة ها اة  نص  جد حوَّ اةس 

ةم رإصدا  اةطَّبِّأ األوة   د  وايأ: "سأوط  حياتها ألن ها  بدوأ  د اةط ماز اةم  يم! وأننشت ّلل  اتأظ اةِّا
اناظ  والق  اةاتاا  جد  وقصدظ را  ام أنو  اةسَّ ل  د اةاتاا ونم  م اةس  ا  ام"  وقد كتبت اةفصل األوَّ
وايأ اة  اةِّديد  د اةفتاوى   ْت وي  أ م نذه اةم  يقي أ واةحكو ي أ  ِّا   وتِّمَّضف   ضا  كبيما   د قبل األطماف اةد ج

ت اة  وص ها را ةحان وتمَّ تهديدنا راةأتل   يم تجد أتدى  د قبول ومض و ل تاحنا  د تا ِّاظ  ووصي
هأ  اة  تا ِّأ نيوك وكا وةيقا وواإقطد كم تد  س  م اةجا ِّأ اةتَّ مُّن  م   أ يمفكا   أحز ت حأائبها  توت 

تها ةيقاام األ يمفكم واةغمبم أيضا    ا ّلداع األنّلم  وةم تسكت حتَّ  ونم  م قيب أ يمفكا   أد وت هت انتأانا
ؤفأ  تقتأد األنا أ   ِّداّو كاتبأ حمَّم و فا جمم حصيفأ وو يأأ اةم  ونذا يأوننا اة  اةأول أن  اة بدوأ نوال اةسَّ
اةِّمبيأ ك ا ال تتوان  نقيأأ  واحدم النتأان األنا أ اةغمبي أ أيضا   ونذا يقمُّ وي  أن ها تقاُم اة  اةحيام  د  

رانو ا م إا ل  وند ها اةابيم نو تأوفم االووتاج ونأد كل ناام غيم وانل  م أّ تانب  د   قاو 
توانبه   هم تمى أن  أنا أ اةِّاةم   كد أن يكون ةديها تأصيما  واووتاتا   م تانب  ا  د توانب اةحيام   

ِّدا ّ ج ناام  م اةِّاةم. وقد حصيفْت نوال اةسَّ ّو خالل  سيمتها ا ّلداوي أ  ةهذا ال ّلد   د نأد أّ خطأ  م أ
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مقي أ واةِّاة ي أ  قها "تائزم اةش  ال واةجقوا"  د انا م اة جيس األو وبم   اةطَّوفيأ ويم اةِّديد  د اةجوائز اةشَّ
وفد و"تائزم  ارطأ األنا األ مفأم"  ك ا حصيفت وي  "تائزم تبمان   و"تائزم ستيغ ناغيم ان"  د   ياأ اةسُّ

داقأ اةِّمبي أ اةفمنسي أ" وتائزم  د اة جيس األوي  ةيفقون واةِّيوم االتت اوي أ   األنّلي أ". وتائزم "ت  ِّيأ اةص 
وغيمنا  د اةجوائز وتمَّ  قحها "إهانم اةد كتو اه اةفخمف أ"  د قبل رِّض اةجا ِّاظ اةِّاة ي أ. واةطَّمفف راأل م  

واج ظاة أ و يها وبوني أ   سأ اةز  ِّداّو تمى أن  ؤسَّ ْت  الث  م اظ  وطيَّأْت أنَّ نوال اةسَّ  م نذا  أد تزو تف
ن!   أزواتها اةث ال أ  د نون أّ تمنُّ

ِّداّو إهمم واة ي أ  م انتشا ج وتمت أ كتبها و واياتها   أد ت  ت تمت أ  وايأ "سأوط ا  ام" اة    حأَّأت اةسَّ
أ "سأوط ا  ام" نجاحا  كبيما    14 م أوساط اة جت م اةغمبم  ةغأ  د ةغاظج اةِّاةم  والقت  واياتها خاص 

مج سقواظ  و م وام  همم  ُ قجِّفْت  د حضو جنا  م اة شهدج اةثَّأا م  م  صم ةِّد  واةِّاة م  و م كل ج نذه اةش 
قام أحد اة حا يد ّلم مج نووى وييها يطاةُب  م نوواه اسأاطج اةجقسي أ اة صمف أ وقها  اال  أن ه تمَّ   2008

نا راةأتلج رحجَّأج أن  أ اا فنا تحم ُض وي  ازن احج   ض نذه اةدَّووى  وقا ت اةج او اظ ا سال ي أ ّلتهديدج
ِّداّو نو  ام تقوفّم وتحاول  م كل  كتاراتها   األنيان. وباحظ كل تيكف اة حاوالظ راةفشل  ألنَّ  ام اةسَّ

يمم اة ايو يد  وأ اا نا أن تم م اةا يم ود اة مأم واة واطد اة صّم واةِّمبم وأّ انسان  م اةِّاةم   هم نص
نيا!    واة ايو اظ  م كل ج رأاع اةدُّ

ِّداّو قا أ اّلداوي أ  امف أ  وغيأ  م آ اق تطيُِّّاتها اة وسووي أ  قمأظ األنيان و يسفاظ اةِّاةم   نوال اةسَّ
ق واةِّأل واةيا . تقام   ووصيت اة   ساحاظ إانأأ  م ّلقاح اة جت م ا نسانم  و  ِّت  ايأ اةفام اةخال 

ج اةق ام ود نيقه وتقسه و ذنبه وقو ي ته وقا  ته  ألن ه ُوةجدف حم ا  وفجب أن يِّيش حم ا   م اة  ا نسا  ن رغض 
 جت م حم  تسونه اةِّداةأ واة ساوام  كم يسانم  م تأديم أ ق   ا ةديه ة جت ِّه وةي جت م ا نسانم.  بدوأ  

طقيها  ال تتوق ف ود قول اةحأيأأ اة تم تمانا   ِّمو أ رجمأتها اةفائأأ  م نأد األنا أ اة تسي طأ اة تم تأ م  وا
طو  ونم وي   شا ف اةت سِّيد  د اةِّ م  كم أإِّم رأنَّ األنا أ    قاسبأ حت   ةحااظ كتارأ نذه اةس 
اةِّمبي أ تانيأ و تخي جفأ ةيغايأ وقد ا ال تأخذ نكذا قا اظ  امف أ تقوفمف أ ك ستشا اظ و ستشا فد ةديهم وتصيغ  

وصمف أ ةبقاح أنا أ ني أماطي أ وانةأ وحكي أ و إيدم ةتطوفم اةبالن نحو أ ق  ن تاظ   د  ؤانم أ اا ا  
فأأ وي  نكذا أنا أ وقد ا تزجُّ  فا مفها   ق  وكم أإِّم راألس  واةحزن واةش  اةمُّقم  م تطبيق اةفام اةخال 

 ع  م نفسها وتصل اة   و بدويها  م قاع اةزَّنازفد ّلدال  أن تام  هم  وتالُّ تحا ا نفسها ّلقفسها وتتصا
 محيأ اةأتل واةد  ا  واالنتحا  اة  يت   ها قد وصيت اةاثيم  د "ّلالن اةِّما أوطانم" اة  أقص  حاالظ 
ماواظ اةِّأي أ اة تم تفاق ت  ي ا ّليد اةبيد اةواحد و ا ّليد اةبيدان    اةجحيم  د خالل اةحموا اة جقونأ واةص ج

بأ  وأتساحل اة   ت  سيبأ  اة واطد  م اةِّ اةم اةِّمبم و م اةِّاةم أت م أسيم أ اا  و ؤى وأي أ و تخش 
وتأونه اة  ّلوَّاراظ اةجحيم   م اةوقت اة ذّ نقاك اةاثيم  د نول اةِّاةم تفا جم  اذا   كد أن نفِّل را نسان  
واة جت م اةبشّم  م حال ةو تِّم ضت اةامم األ ضي أ اة  كوا ث وظموف رحيث ال يبستطيم ا نسان أن  

وي  نذا اةاوكب؟  يفا جمون ةيل نها  رإ كاني أ نأل اة جت م اةبشّم اة  كواكب أخمى   كد أن يكون    يِّيش
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اةِّيش  يها آ قا   ي ا اذا أصبح  د غيم اة  كد اةِّيش وي  نذا اةاوكب اة ذّ اّلتيم ر ا  يه  د رِّضج  
م  قا سأ ةيِّبو   م  تاناظ  اةبشم اة ذيد خط ط رِّضهم رجم  اةبالن اة  صماواظ وحموا  فتوحأ وكأن هم  

قأ ةتحأيق   ِّداّو ونطب جق  ؤانم اةخال  اةجحيم   إن قا نحتاج اة  آالف اة فا جمفد واة فا جماظ كاة بدوأ نوال اةسَّ
الم واةوئام ا نسانم ّليد اةبشم  م كل ج أصأاعج اة ِّ و م؟!    اةسَّ

 
ل )اكتوبر(   2019ستوكهولم: تشرين األوَّ
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 موسيقى البشير حلم  مفتوح على فراديسِّ الّنعيم
[33 ،34 ،35 ] 

 
 موسيقى جميل بشير متنامية عبر تجلِّيات مصهورة

 بتبٍر مصفَّى من أصفى توهُّجاتِّ الحياة.
!  رحلة  عشٍق منعشة للروحِّ في رحابِّ أرقى األلحانِّ

  
 جميل بشير

33 
 

فد  د    ذاقج اةحقطأ  تحي أ ةموح أخوف
وح    ت يل رشيم و قيم رشيم  رشيمان  تهاطالنج وي   ساحاظ  وسيأ   وإو أ وي   قا م إ وخ اةمُّ
اة توا دم  د  وا د اةيقاّليم األوة  أل ق  األةحان  تم مُف أتقحته ا أةأا  وذرا  وي   دى  حيأ اةِّبو   م  

يه ا و يُض  مح  يقُِّش اةأ يوا اة كيو أ  د تفاق اظج ضجمج  أإه   ما ئ األنغام  وفقه ُم  د أوتا ج وونف
وح اةجا حأ نحوف أحالمج األز قأ اةغاّلمم  كأن ها  سا ا حيم  فتوح   اةحيام. يمس ان ّلمفشتيه ا اةمَّنيفأ  ِّاةمف اةم 
وي   مانيسج اةقَِّّيم  يفتحان ةقا ن وبا   صحوبأ ّلبهجأج اةحيامج  يأد ج ان  وسيأ   قسارأ و تد  جأأ رِّذوبأ  و يأأ  

وح واةأيب ةال ج نذا وي  ّلها باحج  تقاتم األةحان أو اق اةأيوا  كأن ها ّليسم إاف  ةِّطشج اةم  حج وتقأج اةصَّ
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اةج ال اة تأة جق  اّلداع   حفوف  رأصف  األةحان  خيال   ِّتَّق  ّلقبيذج  قِّش  ةهالالظج قيوا  وطش  اة  أقص   
وح.  أقاصم تجي جياظ اةمُّ

ِّشأ ة سا اظج خيوطج اةحقيد   وسيأ  تت ان   مف أإه   ا  م وذوبأج   وسيأ  اةبشيم  تقاغ أ  مف رشا م  ق
اةأصائد  د إهأاظج اةبهاح   وسيأ   تهاطيأ  د حقيدج اةيَّيلج اة   هجأج اة دائد اة تدةدةأ  م قيِّانج اةذ اكمم   

ةح ائم وتغمفدج اةبالّلل  كأن ها إيفماظ وشق   قبِّثأ اةيقا  د حقيدج اةسَّ احج  أنغام   شمئب أ  د ت انياظج نديلج ا
ا خأ  تطمُا  اّلتهاالظ   سمبيأ رأصف  أرجدياظ األصاةأ   ؤى سا أأ تهفو اة   ِّانأأج ق مج اةجبال اةشَّ
ل  انشغاالظ  وا  أ كأغصانج اةز فتون اة خضوضمم   أس اوقا وتوقُد  م أو اققا حقيقا  نا ئا  اة  اة ِّيدج األو 

ا خأ  وقف ومفدج اةحيام. راةوئامج   وسيأ  ندي أ  ض  خأ رإإ   ماقاظ   قدةأأ   د أإه  أنازفجج اةحضا م اةش 
ت يل رشيم حاةأ انبِّاث   د أنغام   وغيأ  م تيجانج األصاةأ  انبِّثف  ثلف طائمج اةفيقيقج  د أكوامج اةم  انج 

  قف  وا دنا و شا بها رحثا  ود أصاةأج ووماقأج  قونج األتدانج   وتدف ضاةَّته اة قشونم وبم  حااج اة وسيأ    ِّ
وحج اةو  ارأ    جاحظ أنغام أةحانه  م أّله  تجي جياتها   تقاغ أ   م يقاّليمج األحالمج اة ستقبتأ  م أو اقج ذاكمم اةم 
نحوف أ قم  ما م ا ّلتهالج  واإتغلف نذا اةج يل ر ثاّلمم و يأأ وذند  وق ان   تألألظ ايأاواظ أةحانه  محا   م  

يأ  ت يل رشيم  تقا يأ وبم تجي جياظج ةغأ   صهو م ّلتبم   صفَّ   د أصف  تونُّجاظج  ومفدج اةأصائد.  وس
اةحيام.  حيُأ وشق   قِّشأ ةيموحج  م  حااج األةحانج  حاةأ  تفم جنم  م استاقاه حبو ج انبِّاثج أْنغفام   قسارأ  

. غاصف  مف أصف  اّلتهاالظج ّلوحج اةس  احج  حاةأ  فِّ أ راةج الج اةتَّو اقج اة  وب و ج أقص   سا اظج ا نبها ج
ت يل رشيم و يأا   م  حيأج االستاشاف  اة  أن وصلف اة  صفومج اةدُّ  ج   مَّ اغتمفف  د يقاّليِّه اةِّذرأ 
م راةج ال   ةئ  حا ما  اس ه ر اح اةذَّنب اة صف    وقف خا طأج وون ت يل رشيم   أصبحف  متِّا  يبش ج أس   اةهَّ

ق   وسيأ   قب  ِّثأ  د أحالم  ال تخطُم وي  رال! اةخالَّ
وح اةخفَّاقأ  كأن ه نونُج  مح   قأوش   م  بوعج أس     ن غف ت يل رشيم نندناظ رص تُه اةم اقيأ وي  أتقحأج اةم 
مفاني أ أس     ئذم  د أوتاعج نذا اةز  ان   ستيه ا   د خزفد اة وسيأ  اةس  تجي جياظج األغانم  يقاتم اةأيوا اةالَّ

ان  واقفا  ركل ج وقفوانه وإ وخه   ستشم ا   د ةب ج اةأصائد أوذا األةحان   كم جسا  حياته ةحبق   ما م األةح 
دا  وبم غوصه   اة وسيأ  وإّلداع أ ق  األنغام  كأن ه  م حاةأج وقاق   فتوح   مف أرجديَّاظج يقاّليمج اةج ال   ؤك 

مقي   أ  وفأد  ها رأّله  حييها رِّد تجمبأ  سيحأ   وتشمب ه وي  اةبِّدج اةحضاّ  اةِّمفق ألصول اة وسيأ  اةشَّ
ل وازق وون وي  ا تدان وصمه!    وق أ ق   سا ح اةاون كأو 

ل أنغام   يتهاطُل  ثلف غيوم    يِّزُف ت يل رشيم وي  ت اوتاظ حيم   فتوح وي   مانيس اةجق أ  كأن ه إال 
قا اةها بأ  د .    كتقزم راةِّطاحج  وبمف  شاومجهج اةمَّنيفأ  وقف أحال ج ةا  أيا قا اةغائصأ  م أتيجج االإتِّالج

تتقان  تد ُّأاظ  شاومه وبم  وسيأاه اة  أس اوقا رطمفأأ   دنشأ  كأن ه يقطُق وبم  داوباظ  فشته اةطَّا حأ  
ّلموحي أ وماقي أ أصييأ  قِّشأ ةيموح   قِّشأ ةيأيب   حف زم ةيخيال   مك زا  وي  ت وحاظج اة أامج اةِّماقم ركل ج  

ففي أ األصييأ   تجي جياتج  بجهج اةبديِّأ  رأسيوا  قي  ا نجد نايما  ةه  اال  اذا كان رشيمف ا   تا حا  نحوف األغانم اةم  هج وُومف
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مفاني أ اةاقسي أ اةِّمفأأ  م  حالتجهج    وغال  ركل ج إغف   م  ساحاظج األغانم اةامني أ  و شبَِّّا  راألةحانج اةس 
 اة وسيأي أ واّلمم اةأا  اظ.

ِّم أن نمى رشا م اةبشا اظ  م وائيأ تقضح إ وخا   د أ ق  أنواع اةِّطاح  تتد َُّق  د وواةم ت يل  نِّ أ اةق  
دا  حضو ا    رشيم ةغأ  وسيأي أ إانأأ  أإبه  ا تاون انبِّا اظ حيم   تهاطل   د أإه  ّلزوغج اةحضا اظج   جس ج

وحج وبم  واة ي ا   م أخيهج  قيم اة ِّمَّش  م  قاتمج األةحانج اةخاةدم  اةَّ  ذّ ندندف رشغف  و يق  حقيد اةم 
 وسيأاه اة وغيأ  م اةتَّأ ُّلج وا  تجاالظج اة صاحبأ ةمنا أ  اّلداوي أ إا خأ إ وخ أإجا ج اةق خيل وتبال   اسخأ  

 وي  أ ضج اةحضا اظ.
 ***** 
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،  منير بشير يعزف  كَمن يبتهل  للسماءِّ
   كأّنه  على صلة مَع رفرفاتِّ الّطيورِّ اآلتية من أعماقِّ البراري 

  
 منير بشير 

34 
 

يِّزف  وسيأاه  قاتيا  أوتا  اةأيب   يبيسم آناتقا  د خالل نندناته اة قسارأ  مف إهيقج اةأصيدم   اس ا  رس أ 
باح  كأن ُه  م حاةأج وقاق   مف تغا فد أسماا ا ّلتهال  وقف وتوه سا ِّيه   م م ا  واةيا  نحوف نجي اظج  اةصَّ

اةطُّيو ج اة هاتمم نحوف إواطئ  زنانأ ّلبهجأج تالط اظج األ واجج  و ِّب أأ راةأمنفل حيُث   م اظ اةق وا س تزف ُد  
ني أج  وتهف األ ق ّلهالالظ   ت انيأ  مف انبِّاثج ّلوحج اةأصيدم وي   ساحاظج إهأأج األنغامج اة تِّانأأ  مف سي فو 

. يقاتم أ واحقا   اةحيامج.  قيم رشيم ّلهجأ  وسيأي أ  تهاطيأ  د حقيدج غي أ وطش  ةتشأُّأاظج خدونج األ ضج
اةهائ أ  م طيدج اةحضا مج اآل يأ   حاوال  أن يفتحف ةقا آ اقا  رانمم ود  وسيأانا اة تمب ِّأ  وقف إ وخج نذا 

وح   غتم ا  غالل حصانه  د اةاثيم  د  اةز  ان  وقد تبمو ت  وسيأاه  د تماكمج اّلتهاالظ  يقاّليم ّلوح اةمُّ
اة شا ا اةق اصِّأ  د أةحانجقا األصييأ اةغا قأ  م اةأدم تقبا  اة  تقب  م أخيه ت يل رشيم  اة  أن غدا 

  ائدا   د  و ان واز م اةِّون  م اةِّاةم!
قأ  زا وا   يست دُّ  قيم رشيم أنغامف تجي ياتجهج  د أ خبيالظج اةحيمج اة فتوحأ وي وحج اةخال     ساحاظج تونُّجاظج اةم 

ا خأ  م ّلالن سو م   فقج  كأن ُه يحاكم أ واح اةتَّ ا يل اةشَّ  م أنغا جهج حفيف األإجا  اةِّطش   إماقأج اةشَّ
ُه  وأكَّان وآإو  وكيدو وباّلل وآ ام   قاتيا  اةحدائق اة ِّي أأ  م تبيدج اةحضا م  يِّزُف ك فد يبتهُل ةيس احج  كأن  
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ندناظج  يخيُق  وُح  تمقُص وي   ووأج اةدَّ . تقتِّش اةم  وي  صيأ  مف   م اظج اةط يو ج اآلتيأ  د أو اقج اةبماّ 
قا اةتو اقأ اة   وحج  كأن ُه  م حاةأج تواصل   مف حقيدج أ واحج حاةأف  مح  تتصاوُد اة  أقص  ّلهجاظج نشومج اةمُّ

وحج اة  شب ِّأ رحقيدج أومقج اةحضا اظج  تا كا  خيفه اّلقه و م رشيم كم  تون جاظج  وسيأ   قبِّثأ  د خفأأج اةم 
يِّيدف اّلداع اة جد اةبشيّم اة  أ ق   سا ح اةِّاةم   يِّزُف و م رشيم ةغأ   وسيأي أ رشيمف أ  وغيأ  م اةبشا مج  

نم وي  تخوم االند ا    انتشيها  د اةغبا ج اة ستفحل وي  وتقأج   رانبِّاثج تجي جياظج  وسيأي أ كانت  هد 
وحج  م أوجج انبِّاثج  وسيأاه   ستا ال  اة شوا  اةبشيّم ّلموحاني أ   اةحضا اظج اآل يأ  واضِّا   زا يمف ّلوح اةم 
اّلتهاةي أ ت اةي أ واةيأ  م اةس و ج واةم قم ج  تصُل اة  أقص   ا  م ةغأج اة وسيأ   د نبوغج اال تجال  كأن ه  

 ة وسيأ   د ت ال. وإو   مح  يغدُق وييقا أّله   ا  م  وح ا
 

 ***** 
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 عمر بشير يا ريشة معّبقة بذهٍب مصّفى من ينابيع الحضارة،
 يا صديَق العصافير والطُّيور المغرِّدة فوق أشجار الّزيتون 

  
 عمر بشير

35 
 

وح  يا صديقف اةِّصا يم  يا  فشأ  ِّب أأ ّلذنب   صف    د يقاّليم اةحضا م  يا زنمم  مح   زنانأ  وق وتقأج   اةمُّ
واةطُّيو  اة غم جنم  وق أإجا  اةز فتون  يا قا أ اّلداوي أ إا خأ  وق ّلالنج اةمَّا ديد  يا قالنم وشق   وقف صد ج 
إا يمام  يا  نيدف اة حب أ اة قسارأ  د حقيدج اةق واقيس  يا صديقف اةاائقاظ اة بمو أ رأتقحأج اةوئام  يا سيييأ  

ك ان وآإو  وكيدو وباّلل وآ ام  يا إهأأف اّلداع   تجي جيأ  م حكايأج وشق   ِّمَّش   م طماومج حضا م سو م وأ
طيد   ِّبَّق  رأإه  تجي جياظج ا ّلداع  تقاغم  نيف يقبم  د ت وحاظج  وسيأ  و م رشيم  وقاق   وحم ّليد  

األنغام اةوتمف أ وا يأاوي أ اةغمبي أ   وسيأاه اةشمقيأ واةغمبيأ  يدخيها ّلموحانيأ إمقي أ ّلديِّأ  انسجام  دنش  م  
مقي أ  تبمو ت  د آ اق نذا اة وسيأا  اة بهم و م رشيم   وح اة زاوتأ ّليد    مف تونُّجاظ اة وسيأ  اةش 
وح  كأن قا ازاح  وسيأ  تدندُن أل واحقا اةهائ أ  م  موج األحالم  تتمتم    وسيأ  إمقي أ وغمبي أ تقاتم اةمُّ

جي جم  تمقُص  وحم طمبا  وانتشاح  وقد ا أس م تد َّأاظ و م رشيم ونو يأوُن  مقأ إغفقا  م  ضاحاظ اةتَّ 
 تقو وأ   يبدو ةم  ا سا  تا حا  م  ضاح األنغام  يبهُمنم نذا ا نسجام اة دنش  م أوضاحج اةفمقأ  

وح اةِّطش   كأن ه وي  تواصل   مف  قا اة    وفدنُشقم وز ه وت انياته اة قِّشأ   قاتيا  أو اق اةمُّ حقيدج أ واحج
 كل ج نذا اةبهاح!
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وحج   هم تبي جُل تشأُّأاظ صحا ى اةحقيد  وتخف جُف اةاثيم  د   تبدو ةم اة وسيأ  ةغأ  حبوكأ  د إيفماظج اةم 
 ساحاظج ضجمج اةحيامج  كم تبدو ّلهيجأ اةوقم نذه اةتَّ انياظ  م  حاكامج األنغامج اة تقو وأ ّليدف آالظ  إمقيأ  

قيد وأنا أس ُم نندناظ و م رشيم ونو  وأخمى غمبي أ   يمقُص قيبم طمبا   ةال ج نذا اةبهاح وتقزاُح أحزان اةس 
يش خ  وق  سا ح أ ق  اةِّواصم  وفأون  مقته ر ها اظ  واةيأ  تتقاغم أوضاؤنا  م  حاكامج رِّضهم رِّضا   

وحج  وفق تهم ّلم اة  سؤال   فتوح  وي   وبم أنغام  ت انيأ  م ن أاظج اال تجالج   مح  يسطُم  م س احج اةم 
وحم اةاا د  م أو اققا اةخفي أ  ةهذا وقد ا تقاتيقا  نمقُص   خ ييأج اةيَّيل  نل اة وسيأ   قبِّثأ  د اةحي ز اةم 

  د أو اقج قيوبقا وأ واحقا  وتتِّانُق  م أحال جقا اةغا يأ  م  قِّمتاظج ةب ج اةذ اكمم؟!
ُه وفما ُأُه  م تأديمج حاالظج  اة وسيأ  ونج  إِّّم يحي جُق  م  خيالج و  م رشيم و م  خيالج  فد يِّزُف  ِّف

انساني أ  بهجأ ةيموحج واةأيبج واةخيالج  أإبه  ا تاون  ساحاظ  فموإأ رأ يم اة حب أ  ووقاق أ واح اةاائقاظ 
وحج  نل اةاو  ن  قبِّث  اة حيطأ ّلقا  نقاك  قاتام ةياون واةاائقاظ  وفدغدُغقم سؤال   قبثق   د  ما م اةمُّ

م اةبهيج اةاائد  م أغوا ج اة وسيأ ؟! حيأأ   ا نذا اةسُّ   د إهأاظج  وسيأي أ وبم األز قأ اةسَّ
 

و م رشيم حاةأ اّلداوي أ تتِّانُق  م قيوا   فتوحأ  وي  رحا ج اةحقيد  أإُِّم  م قما مج نفسم: اآلن اآلن اآلن  
 وسيأاه  يمسُم ةوحأ  تقضُح  محا   يِّانُق واإأأ   د  ذاقج  وكأنَّ و م رشيم يكتُب إِّما  وبمف انبِّا اظج 

قا اة تشا يأ  يي يُم أحزانفقا وأإواقفقا وفقأُش  وقف  تهاطالظج اة طمج  يتمتُم  شاوّم اةدَّ يقأ  يدندُن ألحال ج
قأ  تزناُن ّلهاح  كي    ا تماحى أ ا ه   سا اظج ن وبها أزانيمف  مح   و م رشيم طاقأ  محيأ اّلتهاةيأ اّلداوي أ خالَّ

  قيم رشيم وت يل رشيم   هو اج تدان   بهم  ةال ج نذا اةِّطاح اةبديم! 
م  وسيأ   د أو اق   ق  تحي أ ةموح  قيم رشيم اة ذّ قدَّ تحي أ ةموح ت يل رشيم اة بيَّيأ رأةقج اةِّطاح اةخال 

وح  وأندانا أت ل اةهدايا  و م رشيم  أغدقف وي  قيوبقا  وسيأ   تسطُم  محا  ونو ا  وبهاح   أضاحف  تونُّجاظج اةم 
صباحاتقا ّلقو ج اة حب أ وأغدقف وي  قيوبقا أّله  حبو ج اةوئام وبم  وسيأ   نيفأ  د ناهأج اة احج اةزُّالل  تحي أ  

ا خأ  وقف آ اقج إهأأج اةز  دج اة  األزل! وحج  أي تها اةشَّ  ة وسيأ  اةبشيم  أي تها اة جق حأ  م  موجج اةمُّ
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وائم اةابيم وبداةمُّح د  قيف قا أ اّلداوي أ  دنشأ  م تد ُّأاظج اةخيالج   منج  م خيقج  ضاحاظج اةم ج وانسياّلي أج اةسَّ
اةحوا ج وونجج اةبقاحج اةفق م وبم سمن تجي جياظ  امف أ إانأأ  م  ضا يقها وأندا ها وومضها رأنق ج اةتَّفاصيل  
وكأن  خياةه كا يمم رانو ا ي أ  م تسجيل أحداث ووقائم  م غايأ اةم نا أ. كتبف  واياته وسمنيَّاته و أاالته  

ك  اوتافف ّلهدوح  كبيم   م صو ِّتجهج اة فتوحأ وي   ساحاظ   وقصصه اةأص قأ كأن ه ناسج يمم  د وحم أ اا   خالَّ
مق  وسيَّطف قي ه وي  تماحج األوطان اة تم تقزُف أنيقا   د كل ج األطمافج   قطيجأا   د اةواقمج   إانأأ  د ننيا اةشَّ

يا   م أنم ج  فاصل كيقونأج   اة واطقيدج واألوطانج  ِّا .  اة خيخلج اةَّذّ  آهُ  تفش ج
هج  وانطيُق  د  أا أ   وسووي أ  م اة واضيم اة تم كتبها   قا   م انبِّاثج ت وحاظج سمنج ا تيكف  قيف خياال  خالَّ
باحج اةباكمج ونو  م   ها رسالسأ  طمف أ   أد كان يقهُض  م اةصَّ ّلتأقياظ  واةيأ ونثمفنا  م اةفضاحاظج اة تم وةجف

.  سمف إخصيَّاظ  واياته ك فد يطيُم ّليد تقائد  أوجج صفائجهج اةذ   نقم  وفكتُب رشغف  و يق  وي   دى ساواظ 
هج  م أوجج إغفجهج وتد ُّأاتجهج: حمُ ه  قساا  كتهاطالظج وذوبأج اة طمج  يحي جُق   اةق ِّيم  ونو يحي جق  م  تاناظج سمنج

حيأأ و ضاحاته    اةأا ُئ  مف تحييأاظج حم جهج   ال يمى اةأا ىح أإه   د اةغوصج  و يأا   م  تاناظج وواة جهج اةسَّ
قا وفدخيقا  م  قِّمتاظج ننياه اة فتوحأ وي  اةاثيم  د وقائم اةحيام و ا ي ا ل   اةم نيفأ  يقتشُيقا  د واقِّج

مف إهاناظ  نا غأ وي  وصمه.   اةحيام اة تم وشقانا وكأن ه قق اص  انم قدَّ



1324 
 

م خياةه اة جق ح وطاقاته  م ّلقيانج  ضاحج إخصي اته وسمنه وطاقاته  ةم أقمأ  وايأ   د  واياته اال   وأذنيق
خصي أ وتفاصيل  ا يِّتمفها رِّيقم.   اة دنشأ  م خيقج األحداثج  اة  ن تأ  أنَّقم كقُت أإُِّم وكأن م أ ى اةشَّ

ةقا أحدا ا   د أ ض   ّلدا ةم  صو ج ا  را وا   م  سمج نقائقج األحداثج وتشارك تفاوالتها  حت   ُخي جلف اةم أن ه نسجف 
من  اةواقم ووي  أةسقأ إخصي اظ   د ةحم  ونم  وإال   ا نذه اةطَّاقأ االنسياّلي أ واةت داخالظ  م ّلقيان اةسَّ
واألحداث واةحوا  واةت فاوالظ اة قبجسأ  د أكبمج األحداثج اة  أصغمجنا   ستخد ا  ةغأ  سا أأ   قسارأ   مف  

يأ ويي خصي اظ  و فصَّ ها تفصيال   بهما  وكأنَّه قام ّلد اساظ   حك أ  ةال ج حمكأ  أو نأ أ   د إخصي اظج حوا ج اةشَّ
قصصه وأحدا ها و ضائها   اسكا  خيوط األحداث ّلمإاقأ   دنشأ   م كل ج تفمُّواتها  ه ا كانت  تشِّ بأ   

قان أ  قأمأ ونأمأ   وفدخيقا  م ةب ج األحداثج اة  أن يجِّيقا غيم قان فد  د اةفااكج    ا سيحصل  د أحداث  
منج وأةقج اةتَّشوفقج  كأن ُه  قُذ أن تبمومف  م أحشاحج أ  جهج  تشكَّل أن يكونف   ونأمأ وال ن لُّ  د انسياّلي أ ونجج اةسَّ
وائم  د أنواظ   ق ي أ  صيقأ و بهمم  وةغأ  إانأأ وخيال     وائيَّا  را وا   تقاغ ا   م كل ج  ا يتطي ُبُه ّلقاح اةِّ ل اةم 

. خالَّ   ق و أا أ  وسووي أ إغو أ  م تجسيد ط وحاته اةمَّحبأ  وق ّلياضج اةو قج
رِّقوان: "األإجا  واغتيال  مزوق"   كَّزف وي  اةغوصج و يأا   م  1973أصد   قيف أوة   واياته وام 

قأ راةجماحج و   مقم  ووبَّمف أو قف تِّبيم ود تأز  اته  م  حيأج اةِّ مج اة ثخ  حيأج اةِّبو ج  إخصي أ اة واطد اةشَّ
ْظ رهج اة  حاةأ   د اةتَّونانج    مانيبج اة تم أونف ناةيزج واةسَّ ش راةد  نحوف  ا و احج اةبحا ج  ك ا  سمف اةوطد اة ِّشَّ
وايأ ر ها اظ  واةيأ    تاهف اةوطُد واة واطُد  م واةم   وحش   يمح راةهزائمج واالناسا اظ. نسجف  قيف أحداث اةم ج

دف  يها اةاثيم  د  شاوم اةغضب  وتأزُّ اظ  تخيَّيفها أحداث  غقي   أ راةحب ج واةحقيدج اة   بوع األوطان  ك ا تس 
وايأ أن ها ال تقاسب أن ند تها  م  ضاحج  أ حب   جوسي أ"  وتبدو ةم نذه اةم ج اةذ اظ.  مَّ كتبف  وايأ: "قص 

أ اةط وفيأ  أو ي كد  وايأ رأد   ا تقاسُب أن ند تها  م  ضاحج اةأص  وايأ اةأصيمم  وةم  اةم ج أن نصق جفها  م اةم ج
يتوق ف اةااتب  م نذه اةم اوفأ وقدف قضايا ون وم اة واطد  م اةِّاةم اةِّمبم  حت   أنَّ اةزَّ ان واة كان كانا  
وايأ نم إخصي أ إاا  منسم   مك زا  وي  والقأ اةبطل   خصي أ اة تم تحد ث وقها  م اةم ج  م  منسا  واةش ج

نا  د اةِّالقاظ   ستخد ا  ةغأ إاومف أ  كث فأ وبم تأ ُّالظ  نيفأ  م ّلقائها اةفق جم   تداخلف االتت اوي أ وغيم 
ْظ  وايأ ت ييأ  م تد  أاظ تأ ُّالتها وةغتها اةم إيأأ و ختيفأ تذ فَّا    ِّّم  وةدف منّ  م اةونج اةش ج اةفضاح اةسَّ

هي  وائي أ كي ها!  مَّ كتبف  وايته اةشَّ وائييد  ود تجا ا  قيف اةم ج ط" اة تم وضِّته  م  صاف ج اةم ج مم: "إمق اة توس 
وائم  م  سم  ياسي جيد  وقد حيَّقف اةم ج جقاح واة ِّتأييد اةس ج اةابا   وتدو  أحداث سمني اتها اة دنشأ حول اةس 

مق اة مفم. أننشقم  قيف  م تأةُّأه  م ّلقاح نذه اةِّواةم واةفضا جقاح  م سجون وزنازفد اةشَّ حاظ وذاراظ اةسُّ
خيف األسوا  اةِّاةيأ واألّلواا اة غيأأ  م اةزَّنازفد اة ِّت أ. يقتاا اةأا ئ  وب حأيأم ونو يأمأ  شاند 
ياسي جيد  يجد اةأا ئ نفسه أ ام واةم  خما م  م  قون اةت ِّذيب  ال ي كد   وائم ةِّذاراظ اة ساتيد اةس ج وصف اةم ج

ُه  قيف  م  ضاحاظ "إمق  نف جون  م اةِّاةم  أن يتخي يه اة مح  و ا سمف ا  اة  حاالظ اةس  ط" قمفب تد  اة توس 
جون واةزَّنازفد ظي ا  وأنيقا  وي  حساا تأهأم اةبالن  وفزناُن اة واطُد  أما  وقهما    اةِّمبم  ونكذا تزناُن اةسُّ

مق قائ أ وي  تِّذيب  واطقيها وضد  ذاتها  ألن ها تحا ُا ذا تفها ّلذاتجها  وإأاح   وكأنَّ ّلما ج ّلالننا  م ننيا اةشَّ
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وقد حصلف اةاثيم   َّا تاح  م  وايته  م اةاثيم  د اةز نازفد اةِّمبي أ  وي ا  أن ه كتبف  وايته  قذ وأون   د  
قأ واةحساسي أ   م  تالنا رِّد أن كتبف   اةز  ان  وقد وتدناه  م  وايته  حي جأا   م  ضاحاظ  سمني أ  م غايأ اةد ج

م  واياظ أخمى  وان وكتب  وا يأ  انيأ ّلقفس ا يأاع اة تسا ع  م أقبيأ اةز نازفد  رِّقوان: "اآلن نقا: أو  ود 
ط  مم  أخمى"! أننشقم سْمُنُه ة ا كان يحصل خيف األّلواا اة غيأأ  د أنيد   وتم   مسمف واةم   إمق اة توس 

جقاح وكأن ه إاند ويان ة ا حصلف  م أو اقج اةز نازفد. إِّْمُظ وأن جون ووذاراظ اةسُّ ُه اة منف اةسُّ ا أقمأ سْمنف
وايأ  شهدا   شهدا   كقُت أحيانا    جون  وأتفاول  م أحداث اةم   م إ وخج تجي ياته  وكأن م أقبم  م زنازفد اةس 
جونج   وائي أ اة تم  س ها. يتفاول اةأا ئ  مف نناةيزج اةس  أتي  جس نفسم رِّفوف أ ةيتأك د أن قم ةسُت إخصي ته اةم ج

جقاح اة  ن تأ وفشُِّم وكأن ه يس ُم أن  وائم أن يقألف ةيأا ئ  ِّانام اةسُّ جقاحج وآناتهم   أد استطاعف اةم ج يدف اةسُّ
ُث وقه وود كل ج  فد يشبُهُه أو كأن ه نو نفسه أّ اةم اّو نخل  ِّتمك نذه  أن  اةأا ئ يشُِّم وكأن ُه يتحد 

ُث ود تجمبتجهج ّلدق أ  واةيأ وبتفاصيل ال تخطم اال  وي  جون وفتحدَّ جقاح اة ذيد  س هم ر ها اظ   اةسُّ   رال اةسُّ
جون  قطيأا   د خيال  تا ح     ق ي أ واةيأ  وي  ا  أن ه استوح  سمني اته  د خاللج رحو ه وقماحاته ود وواةم اةسُّ
مف نذه   جون كم يأد ج ا   د وقائم حيام اةسُّ دَّ وطاقاظ سمني أ  دنشأ  م ّلقاحج واةم   وائم أإبه  ا يكون  ست ف

جون رجمأم   اةحاالظ  وائي جيد  م اةِّاةمج  ي ا يخصُّ وواةم اةس  ةيأا ئ وي  طبق   د اّلداع ال يجا فهج كبا  اةم ج
 غيم  ِّهونم. 

ِّونّ وبداةم ح د  قيف  م األ نن واةِّماق وسو فا و قا م رِّيدم أكثم   َّا واشف  م وطقه   وائم اةس  واشف اةم ج
ِّ ِّوني أ  واةط مفف راأل م أن  اةسُّ ِّوني أ وقه  وكأنَّ اةجقسيَّأ  األم اةسُّ وني أ أصد ظ قما ا  رإسأاط اةجقسي أ اةسُّ

وةأ أو تيك رإسأاط اةجقسي أ!   ظ اةقُّفوس أو قما   د نذه اةدُّ واة واطقأ نم "إأفأ و قأ" يتمُّ ت زفأها  د سجال 
آلخم ُتسأط وقه   وإنَّ اسأاط اةجقسي أ ود إخص  ا  وانم  يتمُّ ة فد اكتسبف تقسي أ نوةأ  ا  وةسبب  آو

اةجقسي أ اة تم أكتسبها  وإال   أن ه ال يوتد أي أ نوةأ  م اةِّاةم تستطيم اسأاط تقسي أ  واطقيها  ه ا تُاد  
ِّوني أ   يم   األسباا. وناما  ألن ه ةم يت كَّد  د اةت ِّبيم و  ا كان يماونه وبم  واياته وكتاراته  م اة  ياأ اةس 

ْش  يها. أقامف  م و ان وب  غدان ون شق و م وواصم ومبي أ وغمبي أ أخمى. وتشمَّاف  أا أ  صيقأ وو يأأ  يِّج
د  ؤاه   مك زا  خالل  وائم  تِّيته أن ي سكف قي ه رحم ي أ واةيأ وفجس ج ةته أن ي تيكف خبمم  و يأأ   م اةفد ج اةم ج خوَّ

وائي جيد اة ق  ةهذا أ اه  د أّلمعج اةم ج ِّما. يقسُج تجي جياظ حم ه  ثلف سيل  سمني اته وي  اةفام ا نسانم اةخال 
تا ف   وقف نصاوأج اةو قج  غيم آره  ألي أ  قارأ اال   قارأ ض يمه اةحم و امه اة ستقيم  وةديه تحييأاظ إانأأ  
وائي جيد  كأن ه  م حاةأج ُأْةفأ   مف واحاظج األساطيمج وأسما ج حكايا    م ت وحاظج اةخيال  قي  ا نجدنا وقد رأي أ اةم 

ا ئأ  ك فْد يحي جُق اةشَّ  خصياظج اة تم يمسُ ها ّلمنا أ  واةيأ  يكتُب سمني اته ك فْد يسبُح  م أو اقج اةبحا ج اةدَّ
م وي   دى إهأاظج اةحقيد  ال يباةم رأوتاعج    وقف أحالمج اةذ اكمم وففمُش حم ه  وقف سهولج اةأ حج اة  تدَّ

قيد   حاوال  أن يأمأ تماحف اةغدج اآلتم  واض ِّا   م االوتبا  أن يبيسمف آناظج األوطان وتماح ا نسان  م  اةس 
مق وففتحف كوَّمف أ ل  ةتقوفمج األتيالج وتطوفمج اةبالنج نحوف األ ضل!  ننيا اةشَّ
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غاصف  قيف  م  وايأ "اةق هاياظ"  م  ضاحاظج األ ضج   مك زا  وي  والقأج ا نسان  مف اةط بيِّأ  أمُّ اةحيام  
وايأ قصصا   تأاطِّأ  م حكايا األساطيم و تجانسأ  م اةطَّبيِّأ  ونجح  م اسأاط  وخيقف  م وواةم رط ل اةم 

أ اا ه و ؤاه  م  ضاحاظ و يه اةم اوئم   مك زا  وي  ضمو م اةحفاظ وي  ّلهاح اةطَّبيِّأ واةاائقاظ اةج ييأ  
 ثلف تد ُّأاظ األنها  اة قسارأ  م  كاةطُّيو  وكل  ا ي قح اةطَّبيِّأ ت اال  و ووأ   تد َّقف وبم سمنه ّليغأ   إيأأ  

وائم وبم  وايته  امم اةم  ق راةحيوان   وايأ ر وظ اةبطل  وفطمح اةم ج  قِّمتاظ اةونيان  مَّ يصد قا  م نهايأ اةم ج
 واةت وازن  م ّلهاح اةط بيِّأ واةحفاظ وي  ت اةها ووطاحاتها اةخي مم. 

م أساةيب  وبيغأ  صيقأ و يأأ   حبوكأ راةم  وز واةحكم اةفيسفي أ واأل اا  اةهان أ  يكتب  قيف  واياته رِّد 
 فم  وايأ "حيد تمكقا اةجسم" نجد كيف اوت د  قيف وي  كتارأ نص    وائم تخيَّيه  ونوةوج ناخيم  نيف  
م وبم  ونوةوته اةاثيم  د األ اا  اة تم يصل اة    اة ِّانم واألنغام  م سمنه وطمفأأ ومضه ةيأا ئ  وفأد 

   بي قا  خيبأ اةبطل ونم اسأاطاظ وتم يزاظ ةخيباظ ا نسان اة تم تصان ه  م اةحيام  نص   أو اقج اةأا ئ 
 حبوك ر شاوم غا مم وأحاسيسج اةِّشقج  ك ا نجد  م  ضاحاظ اةق ص  شاوم اةيأس واةأقوط واةفشل  م 

اة تم نِّيشها  م  رِّض األحيان وكذةك يتخيَّيه  ضاح اةفمح واةق شوم وأحاسيس  تشِّ بأ راةاثيم  د اةحاالظ 
دا  حك أ و ؤفأ  يسفي أ وصماواظ ا نسان  م اةوتون  حياتقا   هو يِّكس حيام اةأم اح  م سياق سمني اته   جس 

ده  م سمن   وائم   ّلديم.   و م  فد يحيط ره  وصماوه  م نفسه  م رِّض األحيان  وكل نذا تسَّ
مانيم تبما  نجد أنفسقا أ ام تجمبأ  مفدم  د نووها  و م  وايأ "واةم ّلال خمائط" اة شتمكأ ّليقه وبيد تبما اّل 

مق واةِّاةم اةِّمبم  وفحتا  اةأا ئ  تسائال    ا نم اةفصول اة تم كتبها تبما واة تم   ةم نجد  ثيال  ةها  م اةشَّ
هوةأ أن ي ي جزف اةأا ئ  ا كتبه تبما و ا كتبه  قيف  وائم؟ اذ ةيس  د اةسُّ  أد   كتبها  قيف  م نذا اةقَّص اةم 

وايأ  وكل نذا حصل   كان نقاك تقاغ ا  وسالسأ  م سيم األحداث ةد تأ أنَّ اةأا ئ يشكُّ أن كاتبفيد كتبا اةم ج
ق ةال    قه ا وة ا ّليقه ا  د انسجام ّلديم  م  ؤفتيه ا   م أن  ةال    نتيجأ اةتَّقاغم اةفاّم واةخيال اةخالَّ

وائم واألنّلم  وقد أنجزا  م نذا اةِّ ل راةذ اظ  وايأ  قه ا خصوصيَّته و امه اة ستأل وأسيوبه  م اةِّ  ل اةم ج
 شتمكأ  ت ي زم و اقيأ  م كل ج  ا تاح  يها  د سمن   وائم وتقاُغم   ق م  وقد كان ندف  قيف أن يجم جاف 
كتارأ و ل  وائم  شتمك ةتطوفم وتجمفب ا ّلداع  وتأديم تجمبأ غيم  سبوقأ وتديدم ةيضيف ةي كتبأ  

وائم  ونجح  قيف وتبما  م نذه اةت جمبأ اة    اةِّمبي أ من اةم ج تجمبأ غيم  طموقأ وففتح آ اقا  تديدم  م اةس 
وان"  د  ال أ   م  واياظ أخمى "أ ض اةسَّ حد   كبيم! و قيف كاتب  ِّموف رغزا م اجنتاته األنّلم   أد كتبف ود 

 م" و"اةباا اة فتوح"  ك ا كتب اةِّديد  د أتزاح  و"أم اةق ذو "  وكتب  ج ووتفيد قصصيَّتفيد: "أس اح  ستِّا
اةاتب اةفامف أ واألنّلي أ وقماحاظ  م اةت شكيل واةيَّون وا ّلداع  وةديه كتاا ح ل وقوان: "سيمم  ديقأ" ود  
منيأ و أاالته اةفامف أ واألنّلي أ وقماحاته  م اةت شكيل   و ان اةِّاص أ األ نني أ  و م كل  كتاراظ  قيف اةسَّ

ق يستشمُف  يه تطيُِّّاظ  واةي ون  نج ده يِّكس  ؤفأ واسِّأ وو يأأ و ستقيمم ةأماحم اةحاضم وبقاح  ام خال 
 آ اق اة ستأبل. 
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ِّيد اةِّمبم واةِّاة م نم " دن اة يح"   وايأ خ اسي أ تتأَّةف  د خ سأ   وأكثم أو ال  قيف إهمم  وي  اةصَّ
ا  قيف " دن اة يح"  قطيجأا   د اةتَّغيماظ اة تم  أتزاح  وقد ُتمت فْت اة  اةِّديد  د ةغاظ اةِّاةم  وأطيق وييه

وائم  وةأ  م و يه اةم  ِّونّ  وأطيق وي  اسم اةدَّ حصيت  م اةأمى واة دن رِّد أن تمَّ اكتشاف اةق فط اةسَّ
انيأ  " و ان" وح يت األتزاح اةخ سأ اةِّقاوفد اةتَّاةيأ: "اةت جيه"  "األخدون"  "تأاسيم اةي يل واةق ها "  "اة قبت"  و"ر

ل: "اةت جيه" ّلدايأ اكتشاف اةق فط  م رِّض  دن وقمى اةجزفمم اةِّمبي أ    وائم  م اةجزح األو  اةا ي اظ"  يصف اةم ج
وكيف تشكَّيت اة دن وتطوَّ ظ واوتبمنا تغيُّماظ واصفأ ووقيفأ وقاسيأ  و د أنم أرطال نذا اةجزح " تِّب 

تم حصيت  وفم ز اة  أصحاا األ ض وقد  أن ى   ضه اةهذَّال"  ونم إخصي أ قوف أ تم ض اة تغي ماظ اةَّ 
يطاظ اةحاك أ  م اةبالن   وايأ  شحونأ رسمن طا ح را ّلداع واةخيال   اة  استخدام اةِّقف  ِّه  د قبل اةس 
وائم اة  وصف اةت حوُّالظ  اةباذخ  م انبِّا اته وبقائه ّليغأ إي أأ و إيأأ  و م اةجزح اةثَّانم "األخدون" ييجأ اةم ج

يطان "خمبيط"  اةا ةتها اة  حأول نفط  و د أنم إخصي اظ نذا اةجزح اةس  حماح وحو  بيمم اة تم حصيت  م اةصَّ
د ةيشمكاظ األ يمفكيأ تسهيل  خط طاتهم ةيتقأيب ود   م اةحكم  وسموان  ا  ه  واّلقه "خزول"  اة ذّ استيمف سد 

الظ اة تم ت  ت رشكل   تسا ع  وقفل نهايأ اةاتاا  اةق فط  و ك زف اةااتب  م نذا اةجزح وي  اةتَّغيُّماظ واةتَّحوُّ 
ماواظ  م اةصَّ راالنأالا اة ذّ قام ره " قم" ضدَّ أخيه "خزول". و م اةجزح اةث اةث "تأاسيم اةيَّيل واةق ها " تزناُن حدَّ

قَّفط   اةأبيي أ  وفتدخَّل اةغما  د خالل تحاةف اةحاكم "خمبيط"  ِّهم  كم يت ك د  د اةهي قأ وي   كا د اة
ةيحصول وي  أكبم قد    كد  د اةث موم  و م اةجزح اةم ارم: "اة قبت" يسي ط اةااتب قي ه وي  "خزول"  
وصماواته  م أخيه " قم" وو اته  م اة قف . وكيف تمَّ انأالا " قم" وي  أخيه  و  ا آةت اةيه اةت غيُّماظ  

يبي أ وي  اة قطأأ  وحاول قصا ى تهده اودان أتهزم  وا حماح كم تساوده وتسانده ةيتخيُّص  اةس  ةيأ ةه  م اةص 
 د توت هاظ أخيه وأّليه كم يقهم نفوذ اةت دخُّل األ يمفكم  م اة قطأأ. و م اةجزح اةخا س: "رانيأ اةا ي اظ" 
يمّو اةااتب كيف سانظ حاةأ  د االستأما  اةَّتم وصل اةيها " قم"  مك زا  وي  اةتَّغيُّماظ اة تم طمأظ وي   

وةأ رِّد اةتَّغيُّماظ اة تم حصيت  حيام ا ةق اس  أا نأ  ر ا كانت قبل استال ه حكم اةبالن  وفطيق وي  اسم اةد 
وةأ اةهديبي أ"  وفحأ جُق " قم" نجاحا   م انا م اةبالن وكأن ه إخصي أ ُأسطو ف أ     ا ن م خصو ه اةت فايم  "اةدَّ

 س واألخيم  د  دنج اة يح. ّلتصفيته واغتياةه  وبانتهاح حياته يقتهم اةجزح اةخا 
م توائز  قها تائزم سيطان اةِّوفس  وتائزم اةأانمم ةإلّلداع   وائم اةابيم وبداةمُّح د  قيف وي  ود  حاز اةم ج
وائم وغيمنا  د اةجوائز. وكان يستحقُّ أ  م اةجوائز  م اةِّاةم  ة ا قد  ه  د وطاحاظ  صيقأ وإانأأ   اةم ج

من واةفام واألنا اة ِّاص م. تو م اةااتب رِّد  حيأ  طوفيأ  م اةاتارأ ا ّلداوي أ  م ن شق وام   م اةسَّ
قا     2004 م  م اةم ارم واةِّشمفد  د إهم كانون اةث انم  وتمكف ةي كتبأ اةِّمبي أ واةِّاة ي أ ا  ا  أنّلي ا  و امف ا  خالَّ

 سيبأ  ساطِّا   مف اّلداعج اةخاةديد اة  أتل  طوفل! 
 

ل )اكتوبر( ستوكهولم: تشرين   2019األوَّ
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 األخضر  الّشافي رفائيل
 في قصائد الّشاعر جوزيف إيليا

 

 
 األديبة والمترجمة والّناقدة المغربّية د. أسماء غريب 

 
ُِّْم  نذه اةي غأ اةحيمى اة سا مم  م أو اق ذاتكف ا نساني أ  نل تساحةتف يو ا  ا  د أيد يأتم؟ وة اذا ُنو   اةش ج
 م كثيم  د األحيان ُيشبه اةق زفف اةحمو م  اة ذّ ال يتوق ف  وفقبثق ّلدون  وود و م كل  األ اكد واألوقاظ؟!  

ِّمف  وسأةُتُه؟ وتدُتُه ُيأيُم  راةفمانيس   -وي  األقل   م ّلدايأ اةط مفق  – م اةجحيم وال إأن ةه أنا  أيُت اةش ج
ُِّم نو اةجحيم   واةجقان اةِّييا. ت ه ل اي ها اةأا ئ  ال تاد وجوال   م اصدا  األحكام  وال تستغمْا قوةم   اةش 

ق  را تياز  يِّمُف أصول االخت ا  واةتحي ل واةتطو   واةتح ل  د حاةأ اة  ويُقها  ألن ه كائد  خي يائم  خال  و 
أخمى  ةذا ال ّلد  ةكف وأنت  يها أْن تصاحبف اةُغمااف قبل اةح ا أ  وي كف تتِّي ُم كيف تد ُد  وتاكف  وتغسُل تمبأ  
واا هم اة تحي يأ ّلد ِّكف اةفي اض   م تِّيد ةهم اةحيامف ّلقفففسج اةحمف  ونفخج  فح اةق أطأ  يه  ةتماُنم يتبمو ون  

أغصان إجمم اةحيام األزةي أ  وةام تصبحف إاوما  تِّتمف ره اةاواكب واأل الك  د تديد رأةق  و مح  ّليد 
ُِّم قبل أن يكون صِّونا   هو نزول نحو  أبمم اةاون اةِّاي أ  تقاأ  يها تماح ا نساني أ   واةقجوم. واةش 

أ أو ال   م أ ض  اةوتون  األوة   وتقصُت  يها اة  األنيد واةبكاح اةأانم  د توف األ ض  أ ضكف اةخاص 
فاح   رأسمه  انيا   ألن األوة  تأونك اة  اةث انيأ  وكيف ال وأنتف  قها أتيت وإةيها تِّون! نذه نم أصول اةش 
ؤفا   ش اةم  وقواوُده  ألن ك  م اةجحيم  أط ُي كقكف أن تحمقف كل  اةِّوائق واألغيا  اةتم كانت تحجب أو تشو 

وح. وإِّماح كبا   د قبيل نانتم أةيغييّم يِّم ون نذا اةصا يأ  أو تضب ب رشكل أو رآخم  مآم اةأيب واةم  
ِّم وةي غأ ا يطاةيأ نزلف أو ال  اة    سف صمحا  تديدا  ةيش  األ م تي دا   أةْم تالحظ أيها اةأا ئ كيف أنه ةيؤفس ج
اةجحيم اةاونم  و قه صِّد اة  اةفمنوس األوي ؟!  ؤفتُه تيك ةم تاد وسيطي أ  د حيث اةِّهد وكف   وإن  ا  
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ُننا  و يها وبها ُي كققا نائ ا    نم  ازاةت صاةحأ ةال تيل ووصم  ألن  اةجحيم ال و م ةها وال  كان ُيحد 
أن نِّيد تشكيل وتخييق اةاون وا نساني أ  والستيِّاا نذه اةحأيأأ ال ّلد  ةك أن تاون ةيس  أط خي يائي ا   

انا  راةد  تأ األوة   تِّمف كيف تقفُخ  م  اةق ا  راألْكيفا   وكيف ُت سُك اةج مف ّليد يدْيك  حكي ا   وإن  ا حد 
ح  وُنم نؤالح  م األةم. وال ّلد  ةيجحيم  د  الئاأ و مإديد  وحييد كبا  وأتال  نون أن تصمخ أو تتأو ه  د إد 
يسيد واألنبياح واألوةياح  ِّم اة   أام اةأد  ل قصيدم اة  أن يمتفم راةش  .  اة ذيد يما أون كل  إاوم  قذ أن يكتب أو 

اوم  إن م ال أوقم   واةجحيم نم أ ض ا ّلداع واةخيق  وبها و قها يتخي ُق  منوس كل  إاوم  وإذ أقول اةش 
ره  أط  د يأضم حياته  م كتارأ اةأصائد  وإن  ا أوقم ره كل  انسان يمق  ر يفااتجه اة   أام ا ّلداع  ةذا 

ّ   ِّق  اذا كان كل  أناسه إِّماح  ّلل وي  اةِّكس  د ذةك ت ا ا ألنه  د اة  كد    إن ه ةد يكون ةياون أ
ا يد   ِّانم واةفمح  اةشمح نفسه ُي كد أن ُيأال راةق سبأ ةيمس  ل اة  كون   ل  وال  جال  يه ةيس  ا أن يتحو  تد 
واةم اقصيد واة غق ييد    اذا سقفِّل رِّاةم قد يصبح كل  أّلقائه  د أنل اةم سم أو اةم قص أو اةغقاح أو اة سمح  

 أاّلل  إن األ م سيختيف ت ا ا  اذا انتبهقا اة  حأيأأ واحدم ال غيم: كل  انسان نو  بدع راةفطمم   ةاد  م اة
اوم   ِّانم اة طيأأ  واةش  ونم نذه اةخاصيأ اةتم ُي كقها أن ُتحدث اةفمق  ألن  ا ّلداع يِّقم اةفمح واةبهجأ واةس 

قا   هقاك أ ل كبيم  م أن  إِّمه سيمق   ره اة  اةفمنوس األوي   ةاد اذا كان إِّمه  اذا كان ُ بدوا  وخال 
ّ  اّلداع وت ي ز  هذا يِّقم أن  أ ل اةخموج  د تحيم األةم واة ِّانام ضئيل. ةذا أقول نائ ا ال ّلد    خاةيا   د أ
ةال  إاوم أن يحمص تي دا  وي  أن يكون وي  تواصل نائم  م  الئاأ تحي ه اةحمو ي أ ةيتحأ ق اةصِّون 

أقول اة الئاأ؟ ألن هم أنل ا ّلداع را تياز  ونم   أاح كل  إاوم  بدع رغض  اةق ام ود   م  اةتجي م. ة اذا 
اوم اة  طمفق   ياسيأ و ا اةيها  ألن   ه  تهم اةحأ أ نم ا إان اةش  ةونه وتقسه ونيقه وانت احاته اةجغما يأ واةس 

اوم توزفف ايييا يِّمف نذه اةحأيأأ تي دا   ونذا  ا ظهمف ر شكل واضح  م نص  )ان م أ ى  اةخالص. واةش 
ِّم يمى  ا وس ُته قبل ةحااظ  راةجحيم اةاونم  اةذّ ال ّلد  ةال  إاوم حق  أن    ا ال أ فد(   هو رِّْيد اةش ج
ه  ان  توزفف يمى األيدّ اة جقونأ ُت ز ُق اةِّقاقيد  وفمى اةحي اظ وي   ماش اةقوم وسوط اةأهم يصحو   ييجف

 ل  م نذه اة أاطم  د قصيدته )وفوا ن وفش  انم أ ى  ا ال أ فد(:  د تديد  نِّم  ان ه يمى ك ا يأو 
 ركاح أ  م /  

 واناسا اظ أّلم /  
 وفأسف اخوتم /  
 وذئب ظي أ / 

 يجمح  د قفم رِّيد / 
 يأكُل صحونا وأضالع اةق شيد / 

 و وظ أ  أ وي  أ دائها سطا اةجييد / 
 انم أ ى /  

 رحما   د اةِّبث يقتفض /  
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  م كل  صباح /  
 يختفم  م تو ه ةحم إهيد / 

 وو ن تق اظ / 
 سجيقا  م تماا  د حديد / 

 ووطقا  / ت يم  فْد  يه وبيد / 
 (. 1انم أ ى  ا ال أ فد(( )

 وفمى األطفال يبكون ّلدل اةد  م ن ا  ك ا يأول  م قصيدته نذه: 
 ))أركم وأركم أن ِّم تيط قم / و وطقم ّلوحيه يمت قم / 

 وواةم  اظ  يه  ؤانه رهج / ةيس يباةم ّلم وال يس ِّقم /  
 ّلماحتم  سيوبأ طفوةتم /  سحوقأ ون تّم يهجمنم /  
 ال ُةِّب أح يها ال  مح /  وقم تقا مظ إاايا ُ ُدنم /  

   ا نو ذنبم وتقايتم و ا /  ِّيُت حت   نا ُكم تحمُققم؟ /
 (.2هلل أإكو ال  نسان وس  / اةم ح د  د تهق  م ُيخمُتقم(( )

ِّمف ُيأيُم  م اةجحيم؟ نانم اةط فوةأ اةتم  د اة فتمض أن تاون  م اةق ِّيم يمانا اةأس    أةم أقْل ةكف ان  اةش 
ِّمف و ا أصدقه  و ا أإجم أطب احفه  د اة الئاأ واة مإديد   توزفف ايييا  م تهق م. آآآه  يا اةهم  ا أقس  اةش 

وحييد وُنم ي سكون اة جشمط وففتحون ره تماح اة  بدع ةيِّأ  ونها وفغسيونفها  د األو اق. وأ  ا  د يسأل  اةم 
ْيد  إن قم أقول: اة الك اةم ئيس   ائيل   وحييد  م نذيد اةق ص  و  د يكون حاضما   د اة الئاأ واة مإديد اةم 
  ّ ا م  وبيون أخضم ز م ن اوم  ح ون ن وفش؛ اة الك   ائيل حاضم  ُنقا راجسم هللا اةش  وحم اةش  واة مإد اةم 
وح  أو   اوم ةيشفيه    ا يمى  ونو   يق اةغمباح واة سا مفد ت يِّا   سواح  م  يا م اةم  يفتح ره قيبف اةش 
ِّْم كوسيط ةيدخلف ره اة  أو اق اةذ اكمم ا نساني أ  وُفبفيسم اآلالم    اةحمف أو األ ض  ونو يستِّ ُل اةش ج

وحم   ونو  م حاةأ اةأس  توزفف ايييا استدو  ةه  مإدا  د نوع خاص وأوقم    وفجف فف  قاطقف اةق زفف اةم 
ه )انم أ ى  ا أ فد(  ونو تونمم نان م  م ق  أ ا ّلداع واةت خييق   اوم  ح ون ن وفش وبيد يديه نصُّ ره اةش 
وحيأ   ؤفأ اةم  ؤفأ راةِّيد اة جم نم  ةيدخل اة  راا اةم  ِّمف ْيدج  واة ذّ ياهم  يه  ح ون وقد تجاوز حدون اةم  اةش ج

اوُز حجاا األضدان اةأطبي أ اةوتونيأ  ةتقاشف ةها اة ِّانم واألسما  اةاا قأ  م صقِّأ اةخاةق  اةتم تتج
و  ُحزنا   الم واةحمف أ واةفمح واأل د واأل ان حت    م أكثم اةص  ةال  اةِّواةم واألكوان  ةد تأ أن ه راظ يمى اةس 

وح اةتم وصل اةيها أ  اوم توزفف ايييا حيق ا قال  م  وإيال ا   ونم اةد  تأ اةِّييا  د سالم اةم  يضا  اةش 
 قصيدته:  

خم واةق ا  / وفسيبون   ))ان م نقا / حديأتم  فتوحأ األّلواا / ال حم اس حول سو نا / وال اةجقون ييبسون اةص 
نوم ظبيأ يسكقها اةحقيد ةيق ها  / يأتم حا ال   اح / وحيوى ونشيدا   اقصا  / حديأتم طيو نا تحط   وق أذ ع  
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وح /  تأتم ةتأيل   اةِّبيد  ؤى / حديأتم / ُتموى ّلها آةهأ اةض  / كم ُيزف د اةهواح يو هم ّليون األغقياظ واةم 
تحت ظل  تيقها / حت  تمى  م حي ها اناسا   وج نائج أ  قها / حديأتم / خضماح ال يزو نا اةجفاف /  م  

ه / و يها ال يجوع اةذ ئُب/ و  ُم األسونف  أ تائها يبقم اةم بيم خصبه / واةحب  وش  ِّم طفل  / ُيطِّج األ ِّ  تسو ّ إف
ان م قد نمبُت  قكف  ب م واختفيُت / ان م ُنقا /   -ُوشبا  / وحديأتم ُيطل   وقها رُطهمه "آنم" / ال يأول: / 
( )) نا اة  صفاحج اةز نبق اةفتم  ها / تشد   ( 3نفسم / تضمُّ نفسف

اأ ا ّلداع ت يِّها تاندم ألن يبيغ  أا فه كل  إاوم   نذا نو ا نساُن اةُ شا ف  اةُ ِّا   اة ذّ تسِّ   الئ
اومف توزفف يقطُق ّلها وفكتبها ةتقتشم ّليد اةق اس ت يِّا وبم   وقد أةهمف   ائيل أوصا فه وخصائصه وتِّلف اةش 
فاح نذه صو م واةدته ةيِّيده ّلها طفال   يحدُّ اة    ِّم  نون أن يه لف أّلدا  أن يستدوم ةُه ونو  م  حيأ اةش  اةش 

ا ةفماقها ك ا يأول نقا  م قصيدته: و  واة ها وفأةم تد 
 )) ونذا اة ساحُ 

 يجمُح اةمَّ حزفق ا  أيال 
 

 تطا ُننم  يهج صو ُم أ  م : 
 نقا تيسْت 

 ونقا وقفْت و شْت 
 ضحكْت وبكْت 

 ونقا أطمبْتقم حكاياُتها 
 ود ز ان  ةها كان  مًّا وحيو ا ت يال 

 
 نقا أطيأْت آنفها 

 نج و هزةأج اةوقتج وإكْت  د  ماغج اة كا 
 كانت تصي م وتبكم 

ا وةيال  وكانت تغق م اة زا يمف صبح 
 

 نقا اناسمْظ 
 كسمْتها يُد اةبِّدج ود ّليتجها 

 وود اة شمج  م طُمقاظج إوا عف تِّمُ ها وبساتيدف تِّشُأها 
ْحبج يأتونها   وودج اةصَّ

ّف  ا  تصقُم اةش 
 تسكُبُه ّليديها 
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 وال تغيُق اةبااف 
 كانت تأوُل : 

 زائم  يصبُح اةبيُت قبم ا وفغدو وييالّلال  -
 

 نقا نسيْت كيف تقس  
 وكيف تقامُ 
 وكيف تأومُ 

دُّ اةط ِّامف إهيًّا   وكيف ُتِّج
 وكيف رإّلمتجها تمتُق اةث واف 

 كانت ت وُظ ّلبطح  
 وتخش  وي  قبمجنا أْن ُيهالف وييهج تماا  غمفب  

ُه اةث يُج  م قسوم    وفيط ف
  م إتاح  يدوُم طوفال 

 
 اة ساحج اةائيبج تذك مُظ أ  مّلهذا 

  ساةت ن ووم وي  وتقتمَّ رص ت  
 و م وتم  قيُت :

 أ  اُه آه  
 ةاْم كقتج ةْم  طم ا  م تفا م وقيام 

 وكْم كقُت  وقفكج غي  ا وأي  ا 
  م وطائم رخيال  -واخجيم   -وكْم كقُت 

 
 تذك مُظ أ  م

 نقا انهز ْت خيُيها وكبفْت 
 ونقا غصُقها تفَّ كاةأش ج صا ف 

 اةهم
 تيط ْف ّلها كْد كمف  ا وطو  ا 

 ةجق اظج  جدجكف خْذنا 
 ونْبها  كان ا نديًّا ظييال((. 



1336 
 

اوم قد  ِّمج وا ّلداع تأول نذا  وتأول أيضا  ان  واةدتكف أي ها اةش  ّ  اةا ييل؛  الئاُأ اةش ج ان ها  م نذا اة كان اةقد
ه ّلقفسه ُ فِّ ا  راألزنا  واألإجا  واةح ائم   وحيأ األوة  رِّيقيد آسمتْيد  وتسد يخُيُق نفسف غدظ  مإدتفك اةم 

ِّيدم  اةتم ال تتغق   ّج اة بج ل   ائيل  واةبالّلل اة غم نم اةس    سوى راجْس جكف وتأتيك كل   جم حا يأ ةك ّليد يدف
سالم هللا وييه   م كل  يوم رشا م وأةف قصيدم وقصيدم ركل  اةتفِّيالظ اة  كقأ اةحي أ  قها واةبائدم  ةتأول  

اةزائيأ   ةك ّليسان نم سم  ان  اة وظف يا وةدّ كذرأ كبيمم وكل   ا وييك أن تفِّيه نو أن تتأب ل اةطبيِّأ
اة حتو أ ةال   انو  انّ  ألن  كل   ا يوةد ال ّلد  ةه أن ي وظ  ةاق ه  م اةوقت ذاته ال ّلد  ةه أن يِّون  ك ا 
اةبماوم اةجديدم تق و  د  خي فاظ اة حصول اةأديم  وبذو نا سوف تق و وتشيخ وت وظ وتحيا  د تديد  م 

ن راست ما  وال تقام   نو م أزةي أ  و ثيها  م نذا ا نساُن    مم هللا  م إجمم اةحيام األّلدي أ اةتم تحيا وتتجد 
ِّْم اة ستيأظ كأيب  انب:    أّلدا  ان ها كاةش ج

 ))ي أل اةاون صماخا  صوُتُه / كموون  م  ضاح غاضب / 
نيا كسيف النب  /   ناتفا : ان م وي  أوقاق  د / ةو  وا اةد 

ِّم وي  اةق ا   ش  / وا أا  ال يقحقم ة  يغاصب /  ان ه اةش ج
 ال وةد ُيسب  تبيقم قاةها /  م تقون اة وج أ  م قا بم / 

 أتحد ى كل  أنياا اةم نى / رحيام يبتغيها إا بم /  
 (.4كل  تب ا  وقيد قد نوى / وأنا أرأ  كقو   اقب(( )

ِّم ت ا ا  يبأ  يأاا   تانزا  ةتيأ م اةفيوضاظ واةت اوم اةحق  نو اة ذّ ال يقام قيبه كاةش ج جيي اظ  ألن  ره  واةش 
ِّماح  فاح اةاا ل اةذّ ره تق و قا أ اةش  ق  بدع  د تحيم األةم  وفسِّ  أّلدا اة  تحأيق اةش   أط يخمُج كل  خال 

 ك ا يأول توزفف  م أّلياته نذه: 
 

هما           كأن قم أنا ُس اةأ ما  باحج أإتهم اةس   اة  اةص 
 ال تهجُم اةوتما تجمُّنم ةُه سكيقُتُه                    ونغ أ  

 
 أالحُق األ اا ف أطيُبها                 م اة ييلج يا  ا أت لف اةفجافما

 نأي أ  تأتم تصاحُبقم                 ت أُل صحماحف غدّ  طما
 

جما   وقهوتم  ِّم تما ُأقم                تد ُم وق ْم اةغْفوف واةض 
 أ ُِّد اةق اماّله  أ  آتم اة  كتبم                 أقمؤنا و 

 
ففما  ها اةس   و وقف أو اقم تمى قي م              يهوى اة  ّلياضج
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ّْ                و ا ركهفج ناخيم استتما ُه ّليد  أكتُب  ا أحسُّ
 

ب ا  ا قد ّلها اناسما   قشغجال  ُ مت جب ا ةغتم                   صو ج
ُِّم تأتيقم  الئُاُه               ُتقبجُت  م   حدائأم إجماواةش ج

 
حوج ة سُتها               أتتقم  د وحيها   ما   تأوُننم ةيص 

ِّفما((.  وإن قم راق  وي  سهّم              اْذ  يهج تق و قا ُأ اةشُّ

الم واةِّ ق وي  كل   د   اوُم تانزا  ةيتد  ق راةس  ِّم يتد  ق اة الئاأ راة حب أ واةِّشق  وبهم ُيصبُح اةش   م اةش 
اوم توزفف ايييا استطاع ركل  تدا م أن ُيحأ ق نذه اة ِّانةأ اةخي يائي أ  حوةه  وكل   د يأمأ حم فه  واةش 

ُِّْم  مان ا  ةيحيام راهلل و يه  ألن ه اّلداع خاةص  وصول رطاقأ اةخيق ا ةهم    ِّبأ واةتم ّلها ُيصبح اةش ج اةص 
 ا ّليقه ا. اةتم تتحم ك  م اةاون رجاجسم اةخاةق ّلديم اةس اواظ واأل ض و 

 
 الهوامش:

( اةأس  توزفف ايييا  )وفوا  ن وفش  ان م أ ى  ا ال أ فد(   د نيوان )ن ضم وال ن ضم(  نا  يا ا  1) 
 . 21  صص  2019اةِّي يأ ةيق شم  األ نن  

 .35( اة صد  نفسه  ص 2)
 .69  – 67  صص 2019( اةأس  توزفف ايييا  ان م نقا  نا  اةسك مفأ   صم  3)
مفأ   صم  ( اةأس تو 4) ِّم  د )أنا ةغأ أخمى(  نا  اةسك   70  ص  2019زفف ايييا  ال يقام اةش 
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س األقداس:  مَِّن الم ضغة إلى ق د 
 عجائب  الّنقطة وحامل  رسالتها الموسيقار سانَدل فون 

 في ديوان )أناشيد لألطفال( للّشاعر جوزيف إيلّيا
 أسماء غريبد. 

تسُدكف أي ها ا نساُن  نذه األوجوبأ ا ةهي أ  نل تأ  يتفُه ذاظ يوم ووم تف  د يكوُن حأيأأ ؟ نْل وقفتف أ ام 
ْيالُتُه وُتصبُح اكييال  د اةق و   وق نا فتكف  ونفْل نق أتف اةق امف  م  ِّمكف كيفف تتبموُم ُرصف اة مآم وسأةتف إف

 ا وتساحةت  د أيدف يأتم؟ ونل توق فتف رِّيد اةتأ  ل  م أطما ك كيف ويقْيكف و م اةو يض اة قبِّث  قه
م ُك ّلها األإياح  ت   ا أ نظ أو قم  ظف ذةك؟  فْد أنتف حأيأأ   تح يكف وتتحم ُك ركف  د  كان اة  آخم أو ُتحف

أن كف س اح  أي ها ا نسان؟ و ا نذا اةجسد اة ذّ تبدأ  يهج  ضيِّا   م تصيم  تال  كا ال ؟ أةم يخطم ّلباةكف 
واأل الُك  يكف وبكف تدوُ   وأنكف أ ض واةبحاُ  واألنهاُ   يكف تف وُج وتف وُ ؟ نا أنذا اةيومف أطلُّ وييكف  د ُإم أ 
: ان ك ةستف نذا  حسب  وةاق كف اةاوُن رأسمه  وال ّلد  ةكف  د خمفطأ  كوكبي أ تأونكف اة   اةحمفج ألقول ةكف

اسِّأ  و حيطاتجكف ا ةواسِّأ وأنغاةكف اةفسيحأ  وس اوتكف اةبديِّأ  وي كف تاتشُف كيف أن لّلا ف اختا كف   يا يكف اةش 
أنتف راةذ اظ ةتاونف  مكزف اةاون.  أنت أي ها اةُ ؤفَُّد ر حب أ اةخاةق تيك اة ضغأ اةتم ّلدأْظ نأطأ  وأصبحْت  

ُخط  كلُّ إمح  ّلل أنتف ّلذ م اةذ اظ  كونا  يتغق   ره كل  اةُِّم اح األحأ اح األتأياح. ان ك نذه اةق أطأ اةتم ّلها
: "أنا ذاك  ا ةهي أ اةتم ُز جوفت  م اةهيكل اة أد س وأصبحْت ّليتا  هلل يجيس  يه وي  ومش اةأيب ةيأول ةكف
اوُم توزفف   اة ذّ  أنا ُنو". وةام تاتشفف نذه اةحأيأأ ال ّلد  ةكف  د ّليوغ وإن اكج  أام اةط فوةأ ك ا  ِّلف اةش 

طحم   ايييا حيق ا ن ام نيوانه اةجديد )أناإيد ةألطفال(  وإذ أقوُل اةط فوةأ  إن م ال أوقم ّلها اة فهوم اةس 
يوخ   اة تداول ّليد اةق اس  د حيث ا إا م اة  و م ا نسان وبداياظ حياته األوة   وإن  ا أوقم اكييلف اةش 

ّ  انسان أن تتحأ ق ةه ّلمكأ اة د خول اة   ياوظ هللا واةتقِّ م رطها م  وطفوةأف اةأيب اةتم ّلدونها ال ُي كد أل
اوم توزفف ايييا   وح اةبصمف أ واةس  ِّي أ  واةتم ّلها استطُِّت أن أ ى كيف أن  اةش  اةفيوضاظ وتالحاظ اةم 
ةْم يكد  م نيوانه نذا ُيخاطب اةط فل اةِّانّ  وإن ا كانت كل  قصائده  وت هأ ةطفل اة ِّق   أو ا نسان  

اوماةِّونمف ّلذاكمته اة  اةهقاحم األوة   اةاا ل ك ا يس يه أنل هللا   نذا ا نسان اةذّ تطي بف  د اةأس اةش 
 : ل اةذّ يأول  يه ّليسان  الئام  وح اة  ّليت ا نساني أ األو  م وواةم اةط فل توزفف واةوةوج رِّيد اةم   وتأص 

 ))ّليتم أنا ت يل / تِّاستم ُيزفل / 
  قحوه أ يل /]...[ ّليتم أنا ت يل / 

ال ا / واةحب  واةوئا ا /   يه أ ى   اةس 
 يشدو أّلم و ا ا: / ّليتم أنا ت يل / 
وام أنأ  /    أصونه ةيبأ  / وي  اةد 

 وكم أقول صدقا: / ّليتم أنا ت يل((.
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اوم توزفف؟ قد يأول اةبِّض انه ّليت األسمم اةذّ يتمومع  يه كل  األطفال  قذ سقواظ   ّ  ّليت يِّقيه اةش  أ
ان ّليت ا نسان اةحأيأم  نو تسده  اةذّ نو اةهيكل اةذّ يأيم  يه هللا  وال   اةيفاوأ األوة   ةاققم أقول

وام أنأ (  وكيقا يِّيم تي دا كيف أن  ّليت  اوم نفسه )أصونه ةيبأ  / وي  اةد  أنل  وي  ذةك  د قول اةش 
وام  وإن  ا يهجمه ا نسا ن ةُتصبحف ةه ّليوظ اةطفوةأ ر ِّقاه اة تِّا ف وييه ةدى اةج يم ال يبأ  قائ ا  وي  اةد 

أخمى  م أ ض هللا اةفسيحأ  حيق ا يسِّ  نو اآلخم ةمزقه وفبقم ّلقفسه أسمم تديدم غيم أسمم واةدْيه  
ائم نو تسدك تح يُه  ِّك أيق ا كقتف  وتسكد  يه اة  آخم نبضأ  م و مك   األوة   وةهذا   إن  اةبيت اةد 

اوم  وقد ظهم  م م أخمى    م قصيدم تديدم رِّقوان ) ا أت ل اةحديأأ( و يها  ونو اةبيت اةذّ يأصده اةش 
 يأول توزفف:  

)) م ّليتقا حديأه / ت ييأ أنيأه / نحب ها كثيما  / كأن ها صديأه /  يها اةزنو  تق و / ت يِّها ةها اسُم / اة   
اةِّالح تس و / رأا أ  إيأه /  ا أت ل اةحديأه / تزو نا اةط يو  / وحوةها تدو  / أنغا ها حبو  /  م  

 شم  واةد ا  / كم تقِّم اةخييأه((.  وسطها طييأه  ]...[ /  يقح ها صغاّ  /  د األذى ونا  / واة

اوم يتحد ث رصيغأ اة تاي م اة فمن وفأول: )ّليتم أنا(   م    الحظ  ِّم كيف أنه  م اةأصيدم األوة  كان اةش 
ل  م اةقص  اةثانم اة  صيغأ اةج م ) م ّليتقا(  ونذا ةيس ةه سوى تفسيم واحد: نقاك تطو    رِّد ذةك تحو 

ل  م  محيأ اةووم راةذ ا ظ  رحيث يقتأل  د اةذاظ اةفمنيأ ونم األنا  اة  اةذ اظ اةِّييا اةج اويأ ونم  وتحو 
)اةقحد( ةيتِّايم واةتوقيم  راوتبا نا   ز ةيذ اظ ا ةهي أ اةتم تشيم اة  أن ها  م كل ّليت تخيُأه نقاك حديأأ  

ّْ  م كل  تسد نقاك واةم  فِّم راألسما  اة شا  اةيها راةزنو  اةتم تق و وتس و نح  و أقص  ن تاظ اةمقم  أ
وحم  وكذا راةط يو  اةتم نم اإا م ةي الئاأ اةحا يأ ةهذا اةهيكل أو اةحديأأ اة أد سأ  و ا  د  ماغ تأول  اةم 

اومم:   اةذ اظ اةش 

اوم حيق ا قال  )) يقح ها صغاّ  /  د األذى ونا  / واةشم  واةد ا  / كم تقِّم اةخييأه((  وقد صدق اةش 
أ  يحمص وي  أال  تاون  متِّا   الم اة ذّ يحأ أه كل  انسان ناخل حديأته اةخاص  ان  سالم اةخييأأ  نيد راةس 

ا فأ وإن  ا تقأ تم مف  يها اةِّصا يم واةح ائم واةف ماإاظ اةبديِّأ اةبهي أ األةوان  وقبل نذا وذاك ةيوحوش اةض 
اوم راجْسمج )اةُِّ  ال(  وقد قال   الئاأ اةم ح ان  وام وبقام صمحكف أيها ا نسان واة ذيد ظهموا  م نيوان اةش 

  يهم توزفف: 

وباُنم يبقون  ))ني ا ني ا يا أطفال / قوةوا  ييحمف اةُِّ  ال /  م واة قا ُنم أرطال / ةوالُنم ال يصيُح حال / ط
نم أ ض  / وقها  ا  اةِّز م يمض ((.   األ ضا / كل  األإياح ّلهم ُتأض  / وسيوف سواودج

اوم  د تديد يخاطب اةط فل اةاونم   اةذّ ره يبانم هللا خالئأه  د اةِّواةم األخمى  ونذا  ك ا تمى  إن  اةش 
اومف يِّمف تي دا أن  اةط فلف اةحأيأم نو وحده اةأان  وي  قطف اة ِّق  اةخفم   م صو م اةِّ  ال   ألن اةش 

وتجاوز اة ِّق  اةِّام  واةوقوف  يي ا رأيب  تقو   أ ام اة ِّق  اةخاص  رأنل اة حب أ: اةِّ  ال  الئاأ هللا  
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اة جق حيد اة كي فيد رأ د وسال أ اةجسد اة ذّ أصبح ُقدس األقداس واة ذّ ره انشق  حجاُا اةهيكل ةُيِّيدف أن   
 قفصال  ود خاةأه  قذ أن ُسكجبت ن اح اة سيح اةزكي أ  وق األ ض ةيبدأ وهد تديد ُيصبح   ا نسانف ةْم يُِّدْ 

 يه نخول ا نسان  كل  انسان اة   ياوظ هللا أ ما    كقا   ألن  قدس األقداس نو  حضم هللا نفسه  ونو  
  تاح ةال  د يأتم اةيه را ي ان  و يه يأول توزفف ايييا: 

" ُقدسم / نذا ُنه كغقا اةُِّمسج / قدس / ُقدسم / صخم ارائم / صوظ  تائم / سمُّ  ))"قدس  ن سم / سأ ن 
رأائم /  ثل اةش  س / قدس  قدسم((. الحظ  ِّم تي دا وزفّز اةأا ئ كي اظ )سم  رأائم /  ثل اةش  س(   

اوم حأيأأ راةأدس نقا  ألنها اإا م وم انيأ  ةيأدس األكبم   ألن   يها اة فتاح اة ذّ يدل وي   ا يأصده اةش 
 اةذّ نو قدس األقداس. 

اوم ةيس  أط  م  ص   ِّانيه اةِّم اني أ اةابمى وإن  ا  م  قد تاون أيها اةأا ئ الحاتف أيضا  ّلداوأ اةش 
احمم    ِّم اةالئأأ ّلها وبإيأاواتها اةس  أفتها وإيجان رحو  اةش  قأ  م  فْوسف ت اةيأ اختيا ه ةياي اظ واةطمفأأ اةخال 

اوُم رخ يمته  وأتيبكف قائيأ  ان ه ساندةفون   وةمب  ا تساحةتف   ود سم  نذا اةج ال وا ّلداع و د أيد يأتم اةش 
اومف  ق ح اة ذّ يفوق  م ت اةه وبهائه كل  خيال وتصو    ان ه اة وسيأا  اة ذّ ُييهُم اةش  نذا اةفيموزّ  اةُ جف

رأ  ونو   يق وإفيم كل    أنل اةفد  واة حب أ  ونو  د األنبياح اةذيد  توزفف كل  نذه اة وسيأ  اةشِّمف أ اةخال 
ةوا رِّد اةم  م اة   ؤساح اةخد أ اة ياوتيأ اة متبطأ راةِّمش  باإمم  وقد كان وي  األ ض  ِّمو ا  راسم   تحو 
اوم أيضا توزفف ايييا  نذه ةيست  صان أ  وييك أن تِّمف  اةقبم  ايييا )ع(  وال تستغما اذا كان اسم اةش 

ف أيضا  أال  إمح  م اةوتون اس ه  صان أ ان ا نو تأديم  د اةِّزفز اةِّييم اةذّ ال يِّزا نذا تي دا   وتِّم 
ود وي ه إمح وكل  إمح وقده ر أدا   وإذا أ نظف اةتحأ ق أكثم  أكثم  د إفاوأ نذا اةقبم  ةي وسيأييد  

ِّماح وكل   ا ةه والقأ ّلمسائل اة حب أ ا ةهي أ اةخاةصأ   اذنب اة   سأط اةش   اوم وسوف تمى كيف  واةش 
أن  كبمفاظ اةِّائالظ اة وسيأي أ  يها ُتِّمف راسم آل ايييا  وال  جال ةي صان أ أيضا نقا. و د أقوى وال اظ  
ظهو  نذا اةقبم  اة الك  م نيوان )أناإيد ةألطفال( قصيدم )صديأم اةِّصفو (  م نص  )اةط ائمم( وقصيدم  

يه تحييق  باإم  واةثاةثأ  وسيأ  خاةصأ: قيب  ّلمفش  ونفس )أحضُد وونّ(  األوة  كي ها  فش  واةثانم  
وح اةحم م اةط ييأأ  د كل  أغالل األس    اوُم ةيقشد ةياون رأسمه أغقي أ اةم  تطيم  وتسد نو وون يحضقه اةش 

ُل  واةتِّاسأ واةحزن    اذا نبغم أكثم  د نذا  وبهذا اةِّون أو خشبأ اةفمح يتحأُق ا نسان اةط ائم  اةذّ يتحو  
 م واةم اة ياوظ اة   الك  خاةص   و وح إف ا أ ال تتحم ُك اال  راجسم هللا وسيطانه.  هقيئا ةقا ت يِّا  ّلبيوغ  
الم    يم واةس  اوم اة بدع توزفف ايييا  ونقيئا  ةقا ت يِّا اةد خول اة  حضمم أنل اةس ج  أام اةتحييق نذا ّلم أأ اةش 

 واةتقِّ م ّليغأ اة حب أ واةخيم واةوئام. 
 
 . أسماء غريبد

 يطالياإأديبة، ومترجمة وناقدة مغربية تقيم في 
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 عرّي وآفاق  التَّشكيلالتَّركيز  الشِّّ 
 (( لـزمن  الجَوى قراءة  في قصائد ))

 اوودي حكيم نديم الدَّ 
 

 
 الّناقد العراقي د. محّمد صابر عبيد 

 
تِّد  آةي أ اةتمكيز اةشِّمّ  اةصيغأ األكثم اسها ا   م ضبط آ اق اةتشكيل  م اةأصيدم  واةشِّم  م صو ته 
اةأصوى تمكيز  وتصوفم  وتشكيل  تتفاول  يه  ضاحاظ اةتِّبيم و ضاحاظ اةتشكيل ض د  ؤفأ إِّمفأ  

إحساسه اةقووم   د   شتمكأ  اذ يحمص اةشاوم اةِّا ف وي  ان اك ذةك وتسخيم وويه وت ث يه وخبمته و 
أتل ّليوغ اة متبأ اة قاسبأ ةصوغ إِّمّ  ن وذتم   غيم أن  ذةك ال ُيتاح ةياثيم  د اةشِّماح اةذيد يجم بون  
 م  أا بأ اةيغأ وإوانم انتاتها إِّمف ا  رغيأف اةوصول اة  حيم اةتفم ن واةخصوصي أ    قهم  د تسِّفه أنواته  

سيسيأ  غا ماظ كتاّلي أ ُ قتججأ  و قهم  د يبأ  يماوح  م  كانه   ةتحأيق تجمبأ نووي أ  م نذا اة سا  رِّد 
حيد ال يطو   ا كاناته رأوي  قد     كد   د اةتحد ّ اةثأا م  واةفامّ  واةفيسفم  واةمؤفوّ   وفست م  اةسجال  

 ّليد اةشِّماح واةيغأ  قذ أقدم اةِّصو  وال يقتهم  طيأا .  
تتطي م  م خطاّلها اةشِّمّ  اةِّام اة   سحأ  حبأ   اوونّنديم اةدَّ حكيم (()*( ةيشاوم ز ُد اةجوفى قصائد ))

ن  قطيأاتها وخبماتها  ّليد اةتجمبأ اةذاتي أ   ةياالم اة ِّب م ود حما م اةتجمبأ  ونم تجمبأ  مف أ  م تقو وها وتِّد 
ي أ اة قغ سأ  م  ِّانام  اةتأ  ييأ  واةتجمبأ اة وضووي أ ذاظ اةطبيِّأ االتت اوي أ واةثأا ي أ اة متبطأ راألنا اةج ِّ

 شتمكأ   ضال  ود اةت اواظ إِّمف أ تخمج اة   ضاحاظ إِّمف أ تخوض  م وقاصم اةز د واة كان واةطبيِّأ  
وغيمنا  كم تصقم تو ا  إِّمف ا  صاةحا  ةيدخول  م  غا مم اةتِّبيم اةيغوّ  راأل ق اةشِّمّ   واةسِّم اة  
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 د أتل ّليوغ  محيأ اةتمكيز اة طيوبأ  ونم تستهدف اةوصول ا  ساك اة ت ك د  د أنواظ اةتِّبيم واةتشكيل  
م  ّليد إبكأ وقاصم اةتشكيل.   اة  حاةأ اةت اسك اةقص 

   أ ستماتيجي أ إِّمف أ تقهض وي   ِّاةي أ ّلقاح اةيأطأ اةشِّمف أ  م رِّض قصائد )ز د اةجَّوى( ّلوصفها آةي أ  
اثيم  د اةشِّماح  م اطا  تداخل اةفقون نحو تشكيل   د آةي اظ اةتمكيز  واةيأطأ  صطيح سيق ائم  استث مه اة

ّلقيأ إِّمف أ رآةي أ تمكيز صو ف أ  أق قأ  تشتغل راتجاه حشد اةيغأ  م  قطأأ تِّبيم ضي أأ  شحونأ راةخصب 
تسهم  م اال تفاع ّلتأانأ اةتشكيل اةشِّمّ  اة  أوي   أام   كد  رأوي  ن تأ  د اةت اسك واةتشا ك واةتفاول  

أ تقتهم اة  نص   كت ل  قي ا  وت اةي ا   وسقأا ا  ج ووأ  قتخبأ  د نذه اةيأطاظ  د أتل  ض د حساسي  
 اخضاوها ةأماحم ت اةي أ تستهدف اةاشف ود طمق اةتمكيز اةشِّمّ  وآ اق تشكييه.  

(( يتجي   اة كان  م  شهد اةصو م  قذ  طيِّها  وفقتام  م اة جال اةشِّمّ  اةذّ تتحم ك وحدم م قصيدم ))
ل اةحوا  اةض قم  اةذّ   يه األنا اةشاومم راستحواذ إبه  طيق  ةاد  )اآلخم(  ا ييبث أن ياهم كم يحو 

تأونه أنا اةشاوم اة  نوع  د اةصماع اةشِّمّ  اةد ا م  ةيهي قأ وي  تونم اةيأطأ  وتسييمنا راتجاه ت ثيل 
نم ةيماّو اةشِّمّ  اة  ث ل ا تمائم   م اةقص  ألنا اةشا  وم ونم تحاو  اآلخم اةحاضم اةغائب: ؤفأ  حد 

 
 في الغرفة الباردة ذهول  

 دمة يتقّرى قامتي وغول الصَّ 
 حّولني لصنٍم، 

 بال ظلٍّ  بال ألق
 ت رى أأنا الواقف  أريك سطوعي؟ 

 كنَت غيَر م كترث بي 
 سلطانك، سرقَ فَمن  أكون  أل

 نا اآلن بين مبضعك الحادأ
 أتمرأى للخالئق  طيف  عابر  

 صفوفًا وف رادىتجري 
 باألمس كنَت واحدًا منهم، 

 فأرى فرائصك  
 يا حكيم تضجّ  

 بالمفاجأة 
 تسيل  بال أنيسٍ 
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 م اةغم أ اةبا نم اةتفت ح اةشِّمّ  االستهالةم   م اةأصيدم يبدأ راةوصف اة كانم  اة متبط راةحدث )
ةقم ةصقم  /د أ يتأم ى قا تموغول اةصَّ /ذنول   (   اة حتوى اة كانم  اة وصوف )اةغم أ أةقّلال ظل    ّلال /حو 

(  وكأن اةج يأ اةشِّمف أ األوة  ت يأ   ّ  اةذّ يتمكه اةحدث )ذنول  اةبا نم( ت تيئ راأل م اةذنقم  اةجسد
اوالني أ اخبا ف أ تقحت اةصو م أ ام رصم اةأماحم  و د  م  تتواصل  ِّاةي أ اةقحت  م اةج يأ اةالحأأ رحضو   

( يتأم ى (  اذ تخضم اةأا أ  م اطا  و يياظ اةفِّل اة ضا ع )د أ يتأم ى قا تمول اةصَّ غاةفاول واة فِّول )
(  ّ (  غيم أن  اةشكل اةت ثاةم  تم  انجازه وي   م   االستأبال اةبصمّ  ّلال ظل    ّلال أةقةيتصقيم اةتجمفد

 م اةغاح اة ال ح  حو  وي  اةمغم  د تجمفديته اةخاةيأ  د اةال  واألةق   د أتل انتاج قصدي أ اةدالةيأ
 اةهوف أ  غقاح سي ياح اةِّقونأ )وحدم(.

ه نحو اآلخم  كتا أ   نذا اةتفت ح االستهالةم  اة حتشد راةحدث اةشِّمّ  اة مك ز ُيقتجُج اةسؤال اةذاتم  اة وت 
أ فك  (   يحيل نال )اةواقف( وي  اةت ثال  وتحيل ت يأ )ُتمى أأنا اةواقُف أ فك سطووم؟راالحت ال ) 

( اة  اةسطوع   م سياق رِّث ا إماق واةضوح ّلال ظل    ّلال أةق( وي  حيم تجاوز اةتجمفد  يه )طوومس
 م اةفضاح اةصق م   ةتأتم اةصو م االستمتاوي أ  م آةي أ تشكيل سمني أ ال تخيو  د حساسي أ ن ا ي أ تحكم  

  سمقف   فْد أكوُن أل/اتمث ّلمكقتف غيمف  ُ وت ث ل صو م اةصماع ّليد اةذاظ واآلخم وي  أنحاح  ختيفأ )
(  تجِّل اةذاظ تجّم صفو ا  وُ مانى/ أت مأى ةيخالئق طيف  واّلم  /نا اآلن ّليد  بضِّك اةحان أ/سيطانك 

 اةشِّمف أ اةسا نم  م وضم األقي ي أ واآلخم  م وضم األكثمف أ. 
ناخل اإكاةي أ األقي ي أ    ةاق ها سموان  ا تستمتم اةحكايأ  د ّلدايتها كم تحأ ق اة ِّانل اة وضووم   م اةصو م

(  ر ا يجِّل تسيُل ّلال أنيس  /راة فاتأم/ يا حكيم تضج  / أ ى  مائصك/راأل س كقتف واحدا   قهم واألكثمف أ )
 د  ضاح اةِّقونأ )وحدم(  ضاح   تحو ال  غيم  اّلت وي  اةمغم  د احتشاننا رإيأاع اةثباظ   اةحكايأ اةشِّمف أ  

 ُج نووا   د اةصماع اةشِّمّ  اةد ا م  ُيسهم  م خيخيأ  باظ نال  اةِّقونأ.اة تحد  م  د وتبأ اةِّقوان ُتقت
((  ِّاةي أ ا يأاع اةدالةم  اة متبط رآةي اظ وحداظ اةتشكيل  م اةيوحأ صوظ تت ث ل اةصو م  م قصيدم ))

اةم    كد   اةشِّمف أ  اةِّقوان ا يأاوم  اة فمن اة قا م )صوظ( يقفتح رصيغته اةتقايمف أ وي  أوسم  دى احت 
ن واةتقو ع واالختالف  وتفيد اةصو م/اةيوحأ كثيما   د حساسي أ نذا االنفتاح  م  سم  وي   ستوى ا كاني أ اةتِّد 
اةيوحأ وتشكيل اةصو م  وتحمفك اةدال  اةِّقوانم  اةخبمّ  )صوظ( نحو االتجاناظ كي ها كم ي أل اةصو م  

 رإيأاوه: 
 

 دول  الجّ  عندي صفير  
 نبلة    تقرؤه السُّ 

 كلُّ صباح  
 عذب       

 ..  م غّمس  بالعسل
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اةامف اةز كانم  )وقدّ( حيث تشمع اةأصيدم رسمن  تقها اةشِّمّ  يسحُب اة ض ونف اةحكائم   باإمم اة   
 قطأأ اةذاظ اةشاومم  وفغذ يها رحاةأ اةت ي ك واالستحواذ و مض اةقفوذ  وتتجي   اةطبيِّأ ّلوصفها اةما د 

كلُّ  /قبيأُ تأمؤه اةسُّ /دولاةج   وقدّ صفيمُ اةصو م ر  كقاتها اةتشكييي أ اة طيوبأ )األصل  م تزوفد 
(   شبكأ اةدوال اةصانِّأ ةهذه اةيأطأ تت ث ل خطاا اةطبيِّأ  م ايأاوه  .. ُ غ  س  راةِّسل /وذا  / صباح

اةدالةم   م كل  نال   قها  (  وتستأطب اةِّ ق  اةِّسل  /وذا  / صباح/قبيأُ اةسُّ /دولاةج  /صفيمُ اةصوتم  واةم زّ  )
كم يشتبك  م اةدال  اة جاو   د أتل صوغ ةوحأ ت قتج اةفمح  م تجي م اة ِّق  واةأي أ واةمؤفأ   ضال  وي   
اةحساسي أ اة جازف أ واالستِّا ف أ وقد ذنبت نحو أنسقأ اةسقبيأ  ركل   ا يقطّو وييه نال  )اةسقبيأ(  د حيام  

اةدوال اةثال أ )صباح/وذا/وسل(  نتاج  ؤفأ ةذائذي أ تجِّل  د  وبهجأ وأ ل  وتتِّاضد تفاويي أ 
 ( صوتا  يغ م وتبأ اةِّقوان راةتِّمفف واالتساع واةش ول.دولاةج  /صفيمُ )

ل اةماّو اةشِّمّ  اةذاتم   م قصيدم )) (( اة  خطيب يمّو حكايأ اةقفاق واةاذا ّلوصفها حكايأ  ن ا يتحو 
كايأ/اةأصيدم  د وتبأ وقوان  فمنم  قا مم ةها نالةأ  ففي أ و يأأ   اةِّصم  م كل   كان  وفطل  وي   تد اةح

اذ تقطّو نالةأ اة فمنم اةِّقوانيأ )ن ا( وي   ِّق  اة حدوني أ واةضيق  م تشكيل حمكم  ال يتيح اةاثيم  
   د حمف أ اةفِّل  ونو طمفق  ِّمو أ تؤنّ ضمو م  اة  ظانم اةأمفأ  واةأي أ اةسي يائي أ اةاا قأ  م وتبأ 
اةِّقونأ تتالحم ت ا ا   م اةحكايأ اةتم يموفها  تد اةأصيدم  د حيث إيوع اةقفاق واةاذا وتداوةه ا  م 

  ساحأ اةتفاول ا نسانم  وي  أكثم  د صِّيد: 
 

 إخفائي  هذه طاقية  
 ال ت سعفني على االختفاء

 رى الغّش كالَقّش أ
 يتمّشى  

 في مماشي المدينة 
 طّ يَف والشَّ أرى الرِّ 

باألكاذيب   م تخمين ِّ
 خامتنبش  في الرّ  واري أرى الضَّ 

 تنحت  وهماً 
 تنام  مثلنا   وافذ  النَّ 

 المِّ لسع ِّ الظَّ  تحتَ 
  والحلمِّ ريرِّ أرى الماوراَء في السَّ 

 يح تحت سياط الرِّ  رى فرحتكأ
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 الماء  غمغمة   بينما
 .. نظرتك المأهولة بالعناد تحتطب  

 
ال ُتسِّفقم وي   اخفائم/ نذه طاقيأُ االستهالةي أ رِّد اةهبوط اةأمائم  اةبصمّ   د وتبأ اةِّقوان )ا طالةأ 
(  رِّد اذ إك يت )طاقي أ ا خفاح( حي ا  حكائي ا  طاة ا سمنته اة موفاظ اةشفاني أ اةمففي أ يتجي   و يأا   االختفاح

أمفبا  ال يتاح ألّلقائه سوى اةتِّي ق راةخما أ   م  شهد األحالم واأل قياظ   اةواقم اة حموم  د كل  إمح ت
 ةتشييد أ قياظ  ستحييأ  تيِّب ةِّبتها  م ا ضاح اةتحد ّ اةذاتم  ةيواقم اةبخيل.

وب ا أن  طاقيأ ا خفاح تخفق  م انجاح  ِّل اةتخف م وال ُتسُِّف وي  االختفاح   األحمى راةذاظ اةشاومم  
األإياح وت تح  قها  ا تشاح ّلال قيون  ونذا اةقوع  د اة مئياظ اةماوفأ أن تفتح أ ق اةمؤفأ اةبصمف أ وي  

تحتاج طاقأ ارصا  صمفحأ ال تستِّيد ّلمؤفأ  زف فأ  تخف يأ  ألن  اةمائم يجب أن يكون  مئي ا   د اآلخم  
أ  حت  تات ل نامفأ اةمؤفأ  م سياقها اةِّ يم  اةهانف واة شموع واةُ قتجج  وف كد توزفم خا طأ اةمؤفأ اةبصمف  

 وي  اةقحو اآلتم: 
 يتمّشى في مماشي المدينة  كالَقّش  /الغّش  /رى ـ أ 1
باألكاذيب  /طّ يَف والشَّ الرِّ  /أرى ـ  2  م تخمين ِّ
 المِّلسع ِّ الظَّ  تنام  مثلنا تحتَ  وافذ  النَّ ، تنحت  وهماً  خامتنبش  في الرّ  /واري الضَّ  /أرى ـ  3
  والحلمِّ ريرِّ في السَّ  /الماوراءَ  /أرى ـ  4
 نظرتك المأهولة بالعناد.. تحتطب   الماء  غمغمة   يح بينماتحت سياط الرِّ  /فرحتك /رى ـ أ 5

يتام    ِّل اةمؤفأ اةذاتم  خ س  م اظ ونو يشك ل خ س صو    كتقزم ناخل ةأطأ إِّمف أ غزفمم راةدالةأ   
ففف اةم ج /اةغش  ونم: )وفذنب اةفِّل اةمؤفوّ   باإمم نحو خ سأ  فاويل يفصل ّليقه ا ض يم األنا اة ستتم 

(  واّلما  ايانا اة  اةتشبيه  م اةصو م األوة   واةحال  م اةصو م اةثانيأ    محتك/اة او احف /وا ّ اةضَّ /ط  واةشَّ 
م نحو تشكيالظ صو ف أ تشتغل  م ظالل اةصو م األم  م اةصو م اةثاةثأ  و م اةصو م   واةج يأ اةفِّييأ اة  تد 

( ذا طبيِّأ  اة او احف مئم  )اةسمفم( راة تخي ل )اةحيم( حيد يكون اة فِّول )اةمارِّأ نحو إبه ت يأ ةمبط اة 
 ضائي أ  قفتحأ وي  أ ق ال نهائم   أ  ا  م اةصو م اةخا سأ واألخيمم  إن  اةِّبو  يكون اة  ت يأ ظم يأ  

سه وي    كانيأ تخمج ود  كانيتها كم تقد ج  م  ضاح اة جاز  وتِّون وي   ضاح اةذاظ اةسا نم اةماوفأ نف
(  اذ يِّون ض يم اةااف اة سقد اة  ) محأ( كم يحيل   محتكاةمغم  د اةحضو  اةيفام  اةقحوّ  ةهخم )

ه اةيه  ِّل اةمؤفأ  د ويد اةماّو اةذاتم  اةماصدم  غيم أن  نذا اآلخم ةيس سوى   وي  وتون )آخم( يتوت 
د تهأ  وود وقان االست ما   م  اةذاظ نفسها  م تشكيل حوا ّ   ونوةوتم  يكشف ود ال تدوى اةمؤفأ   

اةمصد  د تهأ أخمى   م صياغأ إِّمف أ يزنحم  يها اةحماك اةشِّمّ  ةيدوال  د أتل ّليوغ ةأطأ إِّمف أ  
  ت اسكأ  تمتهد راةمؤفأ اةبصمف أ اة باإمم اةحاضمم  م و ق تفاصيل اةيأطأ وتقح م  امم اةتخف م تانبا . 
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(( تصو   ةأطأ  ِّيي أ  انقأ تأوم وي  ت ثيل حساسي أ ا غماح  ةوحأ)اةأصيدم اةباةغأ اةتمكيز اة وسو أ ّلر )
 اةذاتم  ةتجاوز اآلن واالنفتاح وي   ضاح  غايم:

 
 ل  أمُّ ي غريني التَّ 

 .. والحوار الحميم    
 

اةيأطأ اةشِّمف أ  م تشكييها اةيغوّ   ؤة فأ  د  الث وحداظ صو ف أ تِّ ل رطمفأأ تاا يي أ وي  تشييرد اةرر 
ن ّليوحأ  ِّي قأ ذاظ طبيِّأ  اّلتأ  ّلل تاون ةوحأ   )ةوحأ(  وقد تاحظ وتبأ اةِّقوان  قا مم  فمنم حت  ال تتحد 
ّ  ز ان و كان و ضاح وةحاأ تخي ل أو تصو   أو حيم. اةوحدم  وا  أ  اويأ و تفاويأ وقاّليأ ةيت ث ل  م أ

ِّمف أ األوة  تت ث ل  م اةجُّ يأ اةفِّيي أ ) ( يقحو نحوا  ايموتيكي ا   م نالةته  ُيغمّ فِّل اة ضا ع ) (  واةُيغمفقماةش ج
ل  م اة يثوةوتيا ا نساني أ   اةُ حاةأ أصال  وي  اةفضاح األنثوّ   و ِّل ا غماح يِّون وي  اةفِّل اةبشمّ  األو 

 اةابمى حيد أغمْظ حو اُح آنمف رأكل اةتفاحأ وحصل رِّدنا  ا حصل.
اةواسِّأ يكتظ  ّلهذا اة ِّق  اة ِّي ق  م ذاكمم اةيُّغأ وذاكمم اةحكايأ    ر ِّق  أن  نذا اةفِّل رحساسيته اةِّ يأأ  

ّ  استخدام إِّمّ  ةه يحيل وي  ن وذج اةتو فط واةيذ م  ِّا   غيم أن  اةفاول اةُ قتافم  م سياق اةوحدم  وأ
م  ك ا نو ُ توقَّم  د  ِّل ا غماح  ّلل يت صل ّلوحدم صو ف أ   اةصو ف أ األوة  نقا يذنب نحو  جال ال حس 

(  م سياق نالةم  يقفتح وي  قي أ نالةي أ ذاظ طبيِّأ صو ي أ  تتجاوز اةحسم  نحو اةيوتوبم   لأ ُّ اةتَّ  انيأ نم )
ّ  اةحيم.   اةخاةص اةأان  وي  اختماق اةواقم واة ثول ّليد يد

وف وييه (  واة ِّط.. واةحوا  اةح يماةوحدم اةصوّ  اةثاةثأ نم وحدم تِّاطفي أ وي  اةصِّيد اةقحوّ  )
)اةحوا ( يحيل وي  آةي أ اةيغأ اةسجاةي أ اةجدةي أ اةأان م وي  انتاج األ اا  واةأيم واةدالالظ اة ست م م  اال  أن   
اةصفأ اة يحأأ راة ِّطوف وييه )اةح يم( تمتبط سي يائي ا  رإحاةتيد  األوة  ذاظ طبيِّأ أنثوف أ اذ يتشك ل  

ّ   ضاح   حت فل آخم  واةثانيأ اةت انم  م  امم اةفضاح   ِّق  اةح ي يأ ناخل  ضاح أنثوّ  أقما   د أ
اةصو م  واةتحييق  م  امم االنت اح اة  اةذاظ  م صيتها راة ِّبون حيث اةتجي م اةوتدانم   م أوي  ن تاته.  

 ونقا تات ل اةيوحأ اةتم تتحم ك وحداتها اةصو ف أ اةثالث ناخل اطا نا راست ما فأ إِّمف أ ال  تقانيأ. 
(( تشتغل  قذ وتبأ وقوانها وي   ِّاةي أ اةت ثيل اةاال م  ةيدالةأ اةاا قأ  م  خطاا  يدم اة ِّقونأ ّلر ))اةأص

   ّ ّ  خطاا  م أ توف اةدال    ر )خطاا( ّلهذه اةهيئأ اة فمنم اةقامم تقد م  م  ضاح اةدالةأ كم تطال أ
ن اة شاوم نذه اةأصيدم رطمفأأ كتاّلي أ  ز ان و كان   اةتقايم نقا يفضم اة  اةِّ و ي أ واةش ول  وقد نو 

تحيل وي  اةصو م اةاتاّلي أ اةقثمف أ أكثم  د اةشِّمف أ  حيد  د  سطو  اةاتارأ حت  نهايأ اةسطم وكأن  
 اةأصيدم تتأة ف  د ت يأ طوفيأ واحدم تبدأ وتقتهم ّلتوتيه سيسيأ نداحاظ تأخذ إكال  واحدا   ت ا ال :
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ّلمِّ ي سقطنا في  لمِّ كّشَر عن ندمه، للقصيدة تتمّرد  على المغزى للس   ، الهاوية، للصبح ي فّرك عينيه، للسِّ
ياع، لهم، ألفواه الجِّّ  عراء والخفراء، لَك، لها،س الفقراء والشُّ يكنِّ  خ  أبيات القصيدة، للقصرللعصيدة ت لطِّّ 

 ..  تارِّ السِّّ   وما بقي  يكمن  خلفَ  ،ارح  أوردةَ البحارهذا الخطاب  الجَّ  ائهين، لكلِّّ أحدٍ تنا التَّ ألحبِّ 

وبوسِّقا ةو أ ننا  ك  اإتباك اةسطو  اةشِّمف أ كم تأخذ إكل اةاتارأ اةشِّمف أ اةأائ أ وي  تالؤم اةد أأ  
 اةشِّمف أ وي  اةسطم اةشِّمّ   أن نِّيد نشم سوان اةأصيدم وي  ّلياض اةو قأ راةشكل اةشِّمّ  اآلتم: 

ّلمِّ ي سقطنا في الهاوية،   للس 
 بح ي فّرك عينيه، للص

لمِّ كّشَر عن ندمه،   للسِّ
  ،للقصيدة تتمّرد  على المغزى 

 خ  أبيات القصيدة، للعصيدة ت لطِّّ 
 عراء والخفراء، س الفقراء والشُّ يكنِّ  للقصر

 لَك، 
  لها،

 لهم، 
 ياع، ألفواه الجِّّ 

 ائهين،  تنا التَّ ألحبِّ 
 ،البحارارح  أوردة َ هذا الخطاب  الجَّ  لكلِّّ أحدٍ 

 ..  تارِّ السِّّ  وما بقي يكمن  خلفَ 

ان  ا تداناظ  فاصل اةر )خطاا( اة وت هأ نحو األ كقأ واألز قأ واألإياح واةض ائم واةصفاظ 
يمج /ةيصبح/ةيُسي مج ) (  ةال ج أحد /ائهيد تقا اةتَّ ألحب ج /ياع أل واه اةج ج /ةهم /ةها /ةكف /ةيأصم/ةيِّصيدم/ةيأصيدم /ةيسج

اةِّ ل اةشِّمّ   م اةأصيدم ّلوصفها سيسيأ ّلمقي اظ تتفاول  ي ا ّليقها  د أتل تشكيل اةيأطأ  نم تونم 
ناظ  هو خطاا وام  وال نهائم    اةشِّمف أ  م نهايأ األ م  وب ا أن ه خطاا يتوز ع رصو م نائمف أ وي  كل  اة كو 

اةبحا نذا اةخطاُا اةجَّ  ةال ج أحد  )  نم اةبحا  كم يختيط اةدم راة اح   م  (  اذ يستهدف تأطيم أو ا ُح أو نم ف
(  يماقب  أو يمصد  أو يختا  اةغياا  أو يقتام  ..تا ج اةس ج  و ا رأم يك ُد خيفف حيد يأبم اة تبأ م  ستتما  )

   اةيحاأ اة قاسبأ  تحف زا  كم يقأض  وي  األإياح وفك ل خطاره  م  ضائها.
ةفِّاةي أ تصوفمف أ سمفاةي أ  م االنبثاقأ اةشِّمف أ األوة   (( تخضم  نذياناةيأطأ اةشِّمّ  اةتم تقسجها قصيدم ))

ةها  حيث تت ان   م وتبأ اةِّقوان وتاون اةيحاأ اةتصوفمف أ ةحاأ نذيان إِّمّ  تت و ج وي  يد اة صو    
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اةج ِّم   أ  ا ةحاأ االختتام اةشِّمف أ  سموان  ا تِّون اة  ز د اةحكايأ كم تصف اةحال  م  سيمتها  
 اةتأييدي أ: 

 
 ا حفنة َ كنَّ 

 هذيان م مّرغة 
 القمرِّ  بضوءِّ 

 تجري بنا    
 .. خ طانا

 
ّ  اةتصوفمّ  رِّد وتبأ اةِّقوان ) ا  كقَّ اةج يأ االستهالةي أ اةتم ا تتحت ّلها اةيأطأ اةشِّمف أ  شمووها اةسمن

اةفِّل اة اضم  (  تحكم أوال  حكايأ اة اضم اة تجذ    م ُصيب نالةأ اةأ مج  رضوحج /نذيان ُ  م غأ/ حفقأ ف 
اةقاقص )كان(   تِّطم الس ها اةض يم اةج ِّم  )نا( ّلوصفه  اوفا  كي ي ا   ه  أ قيانم اةفامم  حت  يأتم خبمنا  
)حفقأ نذيان( ناال   وي   ِّق  اةأي أ )حفقأ(  وفتضايف نذا اةدال   م )نذيان(   م وونم نائمف أ استطماني أ  

قوانم  وتِّيد انتاته ناخل اة تد  و د  م  تأتم اةصفأ )  م غأ( ةتفتح  نحو وتبأ اةِّقوان تِّ  ق صو م اةدال  اةِّ
ل اةصو م  اةأ مج  رضوحج نالةأ اةهذيان وي  اةتباس أوسم وأكبم حيد تت صل  باإمم رشبه اةج يأ ) (  اذ تتحو 

اةصِّياأ واةتشم ن  اةشِّمف أ اة   ستوى تِّبيمّ  سمفاةم   وق ر استِّا ّ   تحيل اة ِّق  اةشِّمّ  اة   ضاح 
 واةت م ن واةت انم اةحم   م اةذاظ/اةذواظ.

ةذا  إن  ت يأ األقفال اةشِّمف أ رِّد نذا اةزخم اةتصوفمّ  اة مك ز تِّون نحو تصوفم اةحال اةصِّيوكي أ اةتم  
ةخط   (  ونم صو م سياقي أ تسي م األ م ّليد اُخطانا../تجّم ّلقات خ ضت وقها اةصو م اةسمفاةي أ االستهالةي أ )

)خطانا( اةتم تِّمف طمفأها تي دا   وفست م  اةر )نذيان( ناخل اةصو م وخا تها  م حماك إِّمّ  ال يتوق ف  
 وقد حد .

 
دار نشر فورفاتاريه  ، 2016الطَّبعة األولى ستوكهولم  ،اووديحكيم نديم الدَّ ، َوى زمن  الجَّ )*(  

 . Författares bokmaskin ،Stockholm 2016  بوكماشين
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 يرذاتّيةواية السِّّ الرّ 
 شكيلمن بؤرة الحدث إلى فضاء التّ 

 
 الّناقد العراقي د. محّمد صابر عبيد 

 
 مدخل 

 االستهالل السردّي وجوهر الحدث
 ع قدة الحدث السردّي وتنوير الحلّ 
 الحضور الطيفّي وفعاليته السردّية 

 تطّور الحدث والخاتمة السردّية 
 

 مدخل: 
ةحأل اةموايأ اةسيمذاتي أ  ونو حأل حام    لصبري يوسف(  6))إلقاء القبض علّي حاسر الرأس(تقت م  وايأ  

ه نحو  صطيح نجيد ي زج ّليد  د    راةاثيم  د االنت ام  د ةدن اةموائييد واةقأان  ِّا  ّلوصفه ي ثل اةتوت 
كي ها ال تخمج ود نذا ا طا   م  اةموايأ و د  اةسيمم اةذاتي أ  ووي  اةمغم  د أن  سمنياظ صبّم يوسف 

ّ  وقده )قصصي ا  و وائي ا ( اة  ساحأ  حبأ الستأبال تجمبته اةذاتي أ  أو سيمته اةذاتي أ    تحوفل اةِّ ل اةسمن
اال  أن  نذه اةموايأ نم أوضح األو ال  م استجاّلتها ة صطيح )اةموايأ اةسيمذاتي أ(  وتوصف اةموايأ  

نته اةموائيأ وي  اةسيمم اةذاتيأ ةيموائم   حيث تِّت د  اةسيمذاتي أ رأن ها ))و ل سم  ّ   وائم  يستقد  م  دو  ن
اةحان أ اةموائيأ  م سياقها اةحكائم  اوت انا إبه كي م  وي  واقِّأ سيمذاتيأ واقِّيأ  تاتسب صفتها اةموائيأ  

ّ   وي  اةقحو اةذّ يد م كاتبها اة  وضم  كي أ )) وايأ(( وي   أتقاسيا  ّلدخوةها  م  ضاح اة تخي ل اةسمن
غالف اةاتاا  م اإا م أتقاسيأ  يز أ ةيأا ئ و وتهأ ةسياسته اةأمائيأ اةقوويأ. وفأتضم توكيد سيمذاتيأ  
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اةموايأ اةحصول وي  اإا اظ  أو اة احاظ  أو اوتما اظ  يدةم ّلها اةااتب  م أي أ  قاسبأ كانت  تشيم أو  
ةموائم   حت  يكون اة يثاق ّليد اةأا ئ واةااتب  ا ال  ووا ال   تي  ح أو تِّتمف راة متِّيأ اةسيمذاتيأ ةِّ يه ا

أ  م اةتسيسل   ّ  ي ا ل اةبقاح اةسيمذاتم   خاص   م نذا اة جال. وغاةبا  ا تخضم اةموايأ اةسيمذاتيأ ةبقاح سمن
نم تمّو اةحد م  اةسيمذاتم  ووالقته راألز قأ واأل كقأ واةشخصياظ اةداو أ ة وقف اةذاظ اةسيمفأ اةسا نم  و 

ذاتها اةسيمفأ اةواقِّيأ وبم تسم اة تخي ل  ةذا نم تقو ع  ا أ كقها ذةك  م استث ا  اةطاقاظ اةتأانيأ رآةي اتها  
م  أكبم   اة تِّدنم ةيموايأ واةسيمم اةذاتيأ  ِّا   ك ا أنها تقو ع  م استخدام اةض يم اةثاةث اةغائب  د أتل تحك 

صيغ اةتداخل ّليد اةموايأ واةسيمم اةذاتيأ  م ))اةموايأ   م حيأأ ّلذاتها  د حيأاظ اةسمن. و م كل
ق اةجانب اةسيمذاتم  وي  اةجانب   اةسيمذاتيأ((  اال  أن  تل  ا نجازاظ ا ّلداوي أ  م نذا اةقوع تؤكد تفو 

 (.7اةموائم   و ب ا كان نذا س أ تونمفأ وأساسيأ  د س اظ اةقوع.(()
و   أ اةاثيم  د تجي ياظ اة يثاق اةسيمذاتم   م نذا اةِّ ل اّلتداح  راسم اة ؤة ف اةاا ل )تصمفحا  وتوكيدا (  
ونو يتام    م  قاسباظ كثيمم ووي  أنحاح  ختيفأ  وأس اح األ كقأ واةشخصياظ اةثانوف أ اةساندم   ضال   

د ر ا ال يأبل اةجدل اة متِّي أ ود تفاصيل ال حصم ةها  كي ها تِّ ل وي  تاوفد  يثاق سيمذاتم    تؤك 
 اةسيمذاتي أ ةيواقِّأ اةسمني أ. 

و ب  ا تسهم وتبأ ا نداح وي  نذا اةقحو ر زفد  د توكيد سيمذاتي أ اةواقِّأ اةسمني أ ر ج ل إخصي اتها  
ه ا نداح أوال  )اة  اةمَّقيب واةِّسكّم اةيَّذفيد أةأيا اةأبض ويم   وةوالن ا ةف فا ظهمفظ   وأ كقتها وأحدا ها  اذ يتوت 

د ت ا ا  قو م حضو  اة يثاق اةسيمذاتم   اذ ان  وتبأ ا نداح وي  نذا  وايأ اة  اةقُّو !( وي  نحو يؤك  نذه اةم ج
م   أّ أن  والقتها ر قطأأ اة ؤة ف و حيطه  اةقحو نم وتبأ خا تي أ غيم  تقي أ تحيل وي  اةخا ج اةقص 

م   ه ا نداح )اة   وح واةدّ و وح أ  جم(  أكثم  د والقتها راة حتوى اةقص   م سياقه اةتخيييم   و د  م  يوت 
ّ  يقت م ةيحماك   ون ا إخصيتان تاتسبان حضو ا  خا تي ا  يقت م ةي ؤة ف  وحضو ا  ناخييا   م اة تد اةسمن

  .  اةتخيييم  اةقصم 
م  واةداخل وتضم  وتبأ ا نداح أيضا  كوكبأ أخمى  د )اةُ هدى اةيهم( يتماوح وتوننا  ّليد اةخا ج اةقص 

ه )اة    ص اةِّتبأ أكثم حيد تتوت  ديأاظ واألحب أ األنل  م كل ج  كان(  وتتخص  م  )اة  األصدقاح واةصَّ اةقص 
وايأ(  م توكيد  يثاقم  تديد وي  سيمذاتي أ اةموايأ  و م سياق آخم  مفح  م نذه اةم  كل ج  فْد و نف اس ه اةصَّ

ه اةِّتبأ  م نشم  ِّان  انحأ نحو اةِّماقأ واةحضا م واةت قوفم(  م اإا م نالةي أ  تتوت  م اندائها )اة  اةأيوا اةج 
م اةتم تم م اةموايأ اة  تجسيدنا  وأخيما  )اة  كل  انسان يسِّ  اة  نشم  أا أ   اة  حساسي أ اةثأا أ واةتحض 

الم واة حب أ واةفمح ّليد اةبشم كل  اةبشم!(  ونم وال أ اندائي أ وا  أ و  إا يأ ذاظ طبيِّأ انساني أ تتالحم اةسَّ
 م طبيِّأ اةفضاح ا نسانم  اةذّ يغ م سمنياظ صبّم يوسف كي ها   هم وي  اةمغم  د أن ها تحكم تجمبأ  
ذاتي أ غا قأ  م ذاتيت ها اال  أن ها تقفتح وي  حس  انسانم  وام  يجِّل  د اةتجمبأ اةذاتي أ ةيماّو ذاظ صيأ 

 و يأأ راةتجمبأ اة وضووي أ. 
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يضم اة ؤة ف وتبأ أخمى رِّد وتبأ ا نداح ي كد أن تاون وتبأ تصديم تشيم اة   مكزف أ اةحدث  م  ا 
د قي أ سمني أ  كث فأ واةيأ  م   احتوته وتبأ اةِّقونأ أساسا  )اةأاح اةأبض ويم  حاسم اةم أس(  ونم تجس 

(   ثيأ  ةألنا اةماوفأ تصوفم اةحدث اةجونمّ    ثال  ّلر )اةأاح اةأبض(  واةشخصي أ اةمئيسأ  م  اةِّ ل )ويم 
اةسا نم  وسبب والنم اةحدث )اةم أس(  ر ا ي قح وتبأ اةِّقوان تاا ال  سمني ا  واضحا   يكم  نا اة ؤة ف  م  
وتبأ اةتصديم  د أتل أن يضيف ةها ت يأ  ِّطو أ نم )وتصاود صماع األحداث نحو  قِّطفاظ ال  

 ا م واةتحفيز تدوو  جت م اةتيأ م اة   غا مم اةتوغ ل  يها  تخطم وي  رال!(  تسهم  م وضم  مضي أ ا  
 الكتشاف نذه األحداث اةتم ال تخطم وي  رال. 

 
 االستهالل السردّي وجوهر الحدث:

يستهل  اةماّو اةذاتم   تقه اةموائم  راستهالل  مّ  يكان يوتز اةبؤ م اة مكزف أ ةيحدث  وتبدأ وتبأ االستهالل  
ّ  ز كانم  ي صو    يها اةماّو ذاته اةشخصي أ ونم تشمع  م تاوفد حد ها  ض د سياقاظ  ّلوصف سمن

تشكييي أ تمسم اةصو م اةسمني أ األوة  ةيفضاح اةموائم   وتحيطه ر ا يحتاج  د   ه داظ حكائي أ ت زج اةتجمبأ  
ّ   وتِّد  وتبأ االستهالل  د اةِّتباظ اةفاتحأ اةتم تهيئ اة جال ا ةوا م ةيحدث اةموائم  اةذاتي أ راة تخي ل اةسمن

 كم يِّيد ود نفسه رأو م وحضو :

نهضت  من نومي باكرًا في نهاية سبعينيات القرن الفائت، بعد ليلة حافلة بالموسيقى والغناء قضيتها  
ديق سمير عازار في غرفته الكائنة في باب توما بدمشق، الَّتي كانت باألساس  بضيافة ابن الخال الصَّ

 ت تحت تصرُّف العائلة العازارّية بعد سفر فؤاد إلى سماء أوروبا. غرفة ألخيه فؤاد، وظلّ 

يقِّطف اةماّو رِّدنا نحو اة كان ّلوصفه وال أ أصييأ  د وال اظ اةفضاح اةموائم  ال ي كد ةه أن يستأيم  
ا  وي    د نونها  وفسي ط وييها كا يما إديدم اةحساسي أ تصفه ظانما  وباطقا    انقا  و اضيا   رصمف ا  وذنقي  

 اةقحو اآلتم: 

غرفة جميلة مستأجرة بمبلغ زهيد، كأّنها معّرشة في قلب التَّاريخ، تصدح  هدوءًا وهي غافية بين شغافِّ  
اربة صروحها في معالم دمشَق القديمة. غرفة تضمُّ بين جدرانها حميمّية الماضي الغابر،  الحضارة، الضَّ

ماء،   متعانقة بين أحضان إحدى عّليات بيوت باب توما، بيوت مزدانة بشبابيك واسعة تطلُّ على زرقةِّ السَّ
باح!  وتستقبل نجوَم اللَّيلِّ على هفهفاتِّ هبوبِّ نسيم الصَّ

يواصل سمن حماكه اةشخصم  رآةي أ واضحأ ونانئأ  د أتل است ما ف أ تطو   اةحدث  وكشف اةجوانب 
و وايتها ةحد ها  ر ا يقو   اةحضو  اة كانم  وففتحه وي   اة هقي أ  يه ر ا يقاسب وضم اةشخصي أ اةذاتي أ 

 آ اق سمني أ خصبأ: 
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ارتديت  مالبسي على عجل، سمير يغطُّ في نوٍم عميق بعد سهرٍة طويلة عامرة بالموسيقى والغناء. وّدعت ه  
ّيقة المفعمة باألصالة والدُّفءِّ والبهاء، متوّجهًا نحو باب شرقي في   بهدوٍء عميق وسرت  في األزّقة الضَّ

كي تأخذني إلى الكتيبة القريبة من السّيدة زينب، الَّتي أخدم فيها   66انتظار القافلة اليومّية، عربة غاز  
 خدمتي العسكرّية اإللزامّية! 

 م   ا تيبث اة فا قأ اةسمني أ أن تحصل وي  نحو  فاتئ وسمفم ةيغايأ  ر ا ال يتمك  جاال  ةيشخصي أ أن  
ّ  اةُ مبجك اةذّ وقِّت  يه  وفصو   اةماّو نذا اة وقف تداّ  وضِّها وتضم  حيوال  سمفِّأ  ةي وقف اةسمن

ل  يها اة  ُ خمجج سيق ائم  يضم اة كان واةز د واةحدث واةشخصي أ/اةشخصي اظ  م   رطمفأأ سيق ائي أ تحو 
 كتيأ  صوَّ فم واحدم أ ام ودسأ اةاا يما: 

ابعة اعة السَّ هًة    وصلت إلى باب شرقي قرابة السَّ والّنصف، تمتمت  بعد دقائق ستصل عربة المبيت، متوجِّّ
وّية، نسمة   نحو طّبالة مرورًا بجرمانا فالسّيدة زينت حيث مقر عملي، كتيبة هادئة من كتائب اإلشارة الجَّ
بيعي، كنت  مرتديًا لباسي الّصيفي الخاكي، الموحَّد مع أغلب  خفيفة هبَّت  في صبيحة ذلك اليوم الرَّ

صا ت الّجيش النِّظامي العادي، وفيما كنت  شاردًا في عوالمي، قبل أن تصل سيارة المبيت بدقائق  تخصُّ
ا عليَّ   معدودة، وجدت سيارة شرطة عسكرّية تخفِّف من سرعتها الخاطفة، ثمَّ ترجَّل منها شرطيان وانقضَّ

انبين وكأّني مجرم حرب هارب من جبهة القتال. فاجأني انقضاضهما المف اجئ علّي، شعرت  وكأّني  من الجَّ
مطاَرد من قبل دورّية خاّصة بالتَّحّري وتمَّ إلقاء القبض علّي في مشهد سينمائي فريد، ولم أصدِّق أنَّ ما 
ياسي في الكتيبة الَّتي أخدم فيها!  حصَل، حصَل على أرض الواقع، ال يعرفان أّنني أعمل في الّتوجيه السَّ

د وبِّد استا ال  سم اةصو م اةسيق ائ ي أ وي  نذا اةقحو يواصل اةماّو اةذاتم  سمن تفاصيل اةحان أ  ونو يؤك 
ةي أ ةيحدث  م  شانده اةخا تي أ ذاظ اةطبيِّأ   األحداث وفقتهم  د تصوفم اةيأطأ رطمفأأ تضم نهايأ أو 

ة باإمم  اةد ا ي أ ّلتمكيز ودسأ اةاا يما اةسمني أ وي   فمناظ اةحدث األساسي أ  ّلوصفها اةفاتحأ اةسمني أ ا
 :  اةُ فضيأ اة   تد اةقص 

طلبا هويَّتي بطريقٍة مخابراتّية وكأّنني مجرم فاّر من وجه العدالة، ولَِّم ال، لقد أمسكوني بالجُّرم المشهود،  
 حاسر الرَّأس، نعم حاسر الرَّأس، من دون أن أضع سيدارتي العسكرّية على رأسي. 

يم  اةخاص  كم يِّيد تمتيبه وي  نحو يقاسب حيثياظ  رِّد ذةك يقصمف اةماّو اةذاتم  اة   ضائه اةداخ
مفم  د أتل أن يجد  قفذا   ّ    م سمن حوا ّ   ونوةوتم  يو ته  يها أسئيأ اة  ذاته اةُ حاصف اةحدث اةسمن
ةي حقأ اةتم يواتهها  ووي  اةمغم  د ذاتي أ األسئيأ ألن ها تحاو   شكيته اةشخصي أ ةاق ها تقطّو وي  ُرِّد   

 م تش ل اةذاتم  واة وضووم   ِّا : أكبم وأوس
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نيا، انتابتني أسئلة عديدة، وراودني عّدة أفكار غريبة وال تخطر على بال أحد في تلك   ضاَقت بي الدُّ
الّلحظات الّرهيبة، جمح خيالي بعيدًا، وسرحت  في أفكاري وتوّقفت  عند سؤال يتعّلق بكيفية الخروج من  

عيفًا أمام زمالئي في العمل، خاّصة أّنني كنت  أعمل في موقع المأزق اّلذي أنا فيه دون أن أظهر ض
حّساس ويتّطلب أن أكون قدوًة في كلِّّ شيء من حيث االلتزام بالقوانين واالنضباط، مع أّنني ما أزال 
زئّية في القانون العسكري ال معنى لها ومعاقبة العناصر بهذه الطَّريقة غير مجدية بقدر   أعتبر هذه الجُّ

ق حساسّية والكثير من رّدات الفعل من قبل المعاَقبين، ألّن أغلب العناصر ذهنهم مشّوش ومرتبط  ما تخل
نود وصف الّضباط والّضباط  بألف موضوع وموضوع، فلماذا ال تفكر القيادة في حلِّّ مشاكل العناصر والجُّ

الَّتي تعترضهم أثناء تأدية  بكلِّّ ما يتعّلق بمسائل المعيشة والّسكن والمشرب والخدمات األخرى والمشاكل 
خدمة العلم، ال أن تترّبص بهم وهم في أعماق عاصمتهم وحّيهم وأزّقتهم وتنقضُّ عليهم كأّنهم في حالة 
صراع أو حالة عداء. تزاحمت األسئلة، ولم أشعر بأّيةِّ قيمة لنفسي ونحن نسير باّتجاه مركز الّشرطة  

 نب العريف المقبوض عليه.  العسكرّية، غربة قاسية هيمنت علّي وأنا بجا

وحيد تبدأ إخصي أ اةماّو  م اةتفايم رحيول  قاسبأ  ر ا تِّتأد أن ها قان م نائ ا  وي  ايجان حيول ر ا ت تياه  
 د ذكاح وسموأ ّلدنيأ وحيوف أ انفِّاةي أ  ةم يكد أ ا ها سوى اةحل  اةأائم وي  اختماق اةأوانيد وإنأاذ اةذاظ 

يو ا  وي  قضيأ رسيطأ  ثل نذه توقم   16 ضخت واستسي ت   ِّأوبأ سجد   د ت يأ اإكاالظ ةو أن ها
اةشخصي أ  م احماتاظ أ ام ز الئها  م اةتوتيه اةسياسم     ا كان أ ا ها سوى اةتفايم رِّدم تأديم نوف تها  
واس ها اةصحيح   ضال  ود اةسِّم اة  اةهما  د اةسجد  وحاوةت اةحصول وي   ِّيو اظ تفيد اةحل  

 تفام  يه ود طمفق ز ييها اةِّمفف اة أبوض وييه  ِّها:اةذّ 

رطة العسكرّية، سألت  العريف المقبوض عليه، حضرتك في أّية كتيبة،   فيما كنَّا مّتجهين نحو مقرِّ الشُّ
ورة   !40فوج تخدم؟ أجابني في الفوج كذا، المكان كذا الدَّ

ؤال، كما أّنه لم يسأ صي وال عن مكان خدمتي، ومن لم يسألني هو لماذا سألته هذا السُّ لني عن تخصُّ
خالل تساؤلي استنتَج أّنني من كتيبة ما أو فوج آخر، ألنَّني لم أعّقب  على رّده على أّنني من نفس  

 الفوج، ولم يعلم أّنني كنت  بصدد أخذ معلومات منه لفكرة ما كانت تراوده على اإلطالق.  

بيل اة  تقفيذ اةخط أ واةهما  د اةسجد واةِّونم سمفِّا  اة  ونقا ّلدأ ذكاح إخصي أ اةماّو راةِّ ل  م اةس
وحدته اةِّسكمف أ  م اةتوتيه اةسياسم   اذ تشحذ كل   ا تقطّو وييه  د ا كاناظ  م اّلتاا  اةحيل واةتصم ف  
ّلذكاح  م اة حيط رشخصياته اةفاويأ  ر ا يِّقم االنفتاح وي   جمفاظ اةحدث اةموائم  رِّد أن وضِّت وتبُأ 

ّ  ةيموايأ  وضم اةتقفيذ.االست  هالل اةفضاحف اةسمن
 

 ع قدة الحدث السردّي وتنوير الحّل:
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ّ   م حصا  اةشخصي أ ناخل  ضاح  كانم  ضي ق وي  األصِّدم كا  أ   هم   تت ث ل ُوأدم اةحدث اةسمن
م   و ا  ةيس  ي  16إخصي أ  ذنبأ رُجمم وسكمّ   تِّا ف وييه  م اةِّأيدم اةِّسكمف أ  وتواته وأوبأ اةسجد ة د 

ّلوسِّها تح  يها  م ضوح وضِّها اةخاص   وي  نحو حف زنا الستدواح خططها اة يداني أ  يجان اةحل   
اة قاسب ةيخالص  د نذه اة شكيأ  وةم يكد    أ حل   قاسب  م ظل  وضم وسكمّ  قانم ال يمحم سوى  

وييه رِّد أن يستقفموا تهوننم  اةهما  د اةسجد رِّد تزوفدنم ر ِّيو اظ خاطئأ وقه  تِّيق ا كاني أ اةِّثو   
ةيبحث ود  قيب  حكوم ونا ا  د اةسجد   اانت ا إماقأ األوة  ةيحل  ّلوصفها تقوفما   وائي ا  يقأل اةحدث 
ّ    يقطّو وي  قد   وال   د اةفِّل وا  ا م واةحساسي أ    د اةتِّبيم اةسياقم  اة باإم اة  سياقج تشكيل  سمن

 م(: ي ا ُيصطيح وييه ّلر )اةتقوف 

تماثلنا أمام ضابط التَّحقيق معًا، فيما كان ضابط التَّحقيق يسأل العريف عن هويَّته واسمه ورقمه العسكري 
م له معلومات وهمّية تناسب   دها ذهنيًا، كي أقدَّ ومقّر عمله، حفظت  كلَّ المعلومات الَّتي قّدمها وبدأت أردِّ

مت  كلَّ   المعلومات الَّتي تتعلَّق بفوجه، طلب الّضابط المحقِّق الفوج اّلذي يخدم فيه، ثمَّ جاء دوري فقدَّ
هويَّتي للتأّكد من دقَّةِّ المعلومات، فقلت له أنَّ هوّيتي العسكرّية ليست معي وهذه هي كلَّ المعلومات  
المتعلِّقة في شخصيَّتي. صرخ بوجهي لعدم حمل هويَّتي العسكرّية ثمَّ بدأ يسجل اسمي الثُّالثي: صبري 

ل صحيحًا، كي أردَّ عليه أثناء االستجوابات فيما إذا ناداني، وأعطيته حّنا   ألياس. أعطيته فقط اسمي األوَّ
ورة، وأشرت إلى أنَّني   رقم عسكري قريب من رقم العريف الَّذي سبقني في التَّحقيق كي نكون من نفس الدَّ

م للمواد الَّتي حملتها طالب سنة أخيرة كّلية العلوم الطَّبيعّية، حملت بعض المواد وعلى أ بواب التَّخرج وأتقدَّ
، فسأل العريف كي يتأكَّد من هويَّتي، هل تعرف   خالل مرحلة خدمتي، كي ال أترك لهم أي أثر يقودهم إليَّ

قيب صبري حنا ألياس؟   الرَّ

اة ستوى  والسي  ا  ان  و ييأ وضم اةخط أ وتقفيذنا  م وقت واحد رحاتأ اة  ا كاناظ وأيي أ وانفِّاةي أ واةيأ  
 م ظمف ذاتم  و وضووم  ُ مبجك  وفحتاج اة  ذكاح وتمأم وحسد تصم ف ونق أ  تقانيأ  م ات خاذ اةخطواظ 

 ا تمائي أ  د أتل   ا سأ ناتحأ:

ه حيث قال بكلِّّ   نظَر العريف إلّي بإمعان، فاستقبلته ببشاشة، وشعرت  أّنه تعاطَف معي من خالل ردِّ
تين، لكّني ال أعرفه جيدًا، ألنَّ الفوج كبير جّدًا ويضمُّ  هدوء، أظنُّ لمحت  حضرة الّرقيب في الفوج مّرة مرَّ

باط، إضافة إلى انَّ الفوج يتضّمن أكثر من دورة، لهذا معرفتي   باط والضُّ نود وصف الضُّ عددًا كبيرًا من الجُّ
 رات التَّدريب والرِّماية. به خفيفة، لكّني لمحته في الفوج أكثر من مّرة، وأغلب الظَّن خالل فت

 وسألني هل التقيَت مع العريف ...؟ 
تين، ولكنِّي حديث العهد في الفوج، لهذا لم ألتقِّ به كثيرًا، فجاء كالمي   نعم التقيت به على ما أعتقد مرَّ

ز اإلنطباع لدى ضابط التَّحقيق بأنَّنا من فوٍج واحد.    مطابقًا لكالمه ممَّا عزَّ
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أ األوة   م تقفيذ اةخط أ ةيحصول وي  نتائج ُ مضيأ تساود  م استا ال رأيأ أتزاح كانت نذه نم اة حط  
ل ةيشخصي أ اةماوفأ أن ه رِّد نذه اةِّتبأ اةتحأيأي أ ي كد أن تحصل وي  اخالح  اةخط أ  اذ كان االوتأان األو 

شخصي أ تيك اةفمحأ  سبيل ةتقتهم اة شكيأ وقد نذا اةحد   غيم أن   ا حصل  باإمم رِّد ذةك ضي م وي  اة
 اةداخيي أ اة أتمنأ رآ ال انتهاح اة حقأ:

شعرت  بفرٍح ضمني بأنَّني اجتزت العتبة األولى بنجاح، لكّن المحقِّق سرعان ما خّيب آمالي اّلتي بنيت  
رت أنَّ القضيَّة ستنتهي عند نقطة أخذ المعلومات المتعّلقة بنا، بعد حالقتنا  عليها مخطَّطاتي، فقد تصوَّ

يتنا، ولكن المفاجئ في األمر أنَّ  ع لى الّصفر، ويتركوننا في حال سبيلنا نذهب إلى مقرَّات عملنا بكلِّّ حرَّ
م له التَّحّية.   ابط المحقِّق دقَّ على الجَّرس، فتماثل بعد لحظات رقيبًا أمامه، بعد أن قدَّ  الضَّ

 أوامرك سّيدي! 
والعريف، آمرك يا رقيب عدنان أن تأخذهما ضمن مهّمة  بعد أن انتهينا من إجراءات الّتحقيق مع الّرقيب  

رسمّية إلى مقرِّ الفوج وتسّلمهما إلى مساعد الذَّاتّية شخصّيًا، وخ ذ  منه أمر التَّوقيع على استالمهما كي  
 يناال عقوبتهما في الفوج بحسب األصول!  

ّلها اة  خالص   كد أو  حت ل  ّلل  ونقا ةم يفضج اةفمح وةم تفضج اآل ال اةتم أحاطت اةشخصي أ نفسها 
ةت اةأضيأ اة   ستوى آخم  د اةد ا ا  تحتاج  يه اة   وي  اةِّكس  د ذةك تِّأ دظ األ و  أكثم حيد تحو 
ةت اة شكيأ اة  و طأ أكبم حيد أنةت اةشخصي أ ر ِّيو اظ  تمتيب تديد ةيِّثو  وي  حل  آخم  وقد تحو 

  زف فأ ود وضِّها: 

اًل صقيعيًَّا تدفََّق على رأسي دفعًة واحدة، وشعرت  أنَّ كارثًة  عندما سمعت  ما قاله الم حقِّق، شعرت  أنَّ شالَّ
تهاطلت فوق كياني، لم أصدِّق ما سمعته، تمّنيت  في قرارةِّ نفسي لو كان ما سمعته خيااًل لكّنه كان كارثة  

قيب!   الكوارث فوق صباحي، زلزل كياني بهذا الكالم اّلذي أمر به الرَّ
نِّ يا حب ت في سرِّي، ما هذه الورطة الَّتي وقعت فيها من حيث ال أدري، ورطة وال على بال الجِّّ يبي، همس 

 األزرق!  

ل تديد  د تحوالته اةذانبأ نحو توسيم حجم اة شكيأ و ضاوفأ   ّ   م تحو  تفاق ت وأدم اةحدث اةسمن
ة  كا  أ حأيأي أ يصِّب اةقفاذ  قها  حقتها  وي  نحو ن م اةماّو اةذاتم  نحو  ِّايقأ اة شكيأ وقد صا ظ ا

وإيجان حل    كد ةها  وصا  اةحوا  اةداخيم  اة ونوةوتم  نائمم ضي أأ تحيط راةشخصي أ وتسجقها  م حاةأ  
 أساوف أ وب م وقها اةماّو ّلر )و طأ(  وبدأظ اةشخصي أ راةسِّم اة  استغالل أي أ  مصأ تيوح  م األ ق  د 

 أتل اةخموج  د نذه اةو طأ:
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نطلقت سيارة الّجيب في مهّمتها إلى مكاٍن ال أعرف عنه شيئًا، اِّنتابتني مشاعر غامضة عندما اقتربنا  ا
قيب الَّذي كان  نحَو باب شرقي، مكان سكني وقريب جّدًا من المكان الَّذي ق بَِّض علّي، فطلبت  من الرَّ

قيب الرَّجاء الوقوف هنا ألنَّني نسي ت  محفظتي في المنزل وفيها هويَّتي  مسؤواًل عن تسليمي، حضرة الرَّ
قيب، ال أستطيع أن أعطي لَك   وبعض األوراق الهاّمة، سأجلب محفظتي وآتي خالل دقائق. أجابني الرَّ
دني   يارة خطوة واحدة، وعليَّ أن أسّلمك لمساعد الذَّاتّية فقط بموجب األوراق الَّتي زوَّ إذنًا بالخروج من السِّّ

ّيارة إاّل أن أكون  بها ضابط الّتحقيق، ألنَّ  األوامر الموكلة إلّي ال تخوِّلني أن أسمح لك بالخروج من السِّّ
 برفقتك حتَّى لحظة تسليمَك! 

غيم أن  نذه اة حاوةأ اةسمفِّأ ةم تقجح  اةمن  كان حاز ا  وحاس ا  ونهائي ا   و م ةحاأ  د ةحااظ اةتجي م 
ي ل واةحيم  كم يقام اة   حقته  د زاوفأ اّلداوي أ  وائي أ  اة أساوّ  تجقح إخصي أ اةماّو رِّيدا   م واةم اةتخ 

ّ  وإ كاناته اةحد ي أ واةشخصي أ  ةتحأ ق  م   ّ  توا مظ ةه كل   ستيز اظ اةفضاح اةسمن تصيح ةِّ ل سمن
:  ّ  ذنقها  وازنأ ّليد اةواقم اة م  وإ كاني أ تحوفيه اة  نص  سمن

به ما يكون بسرد محبك وطازج لخيال روائي، ألنَّ األحداث تمتمت  لنفسي، أصبح واقعي الَّذي أمرُّ به، أش
تصلح بكلِّّ جدارة منذ وقوعها حتَّى اآلن وما يمكن أن يستجد عنها من مفاجآت، مناسبة إلى حدٍّ كبير  
قها المرء   قة لما سيحصل من مفاجآت، وال يمكن أن يصدِّ رديَّة المشوَّ ألعمال روائّية في منتهى الحبكة السَّ

رات خيوط أحداث القّصة، من نسيان رقيب أن يضع سيدارته على رأسه قبل وصول قافلة المبيت  ألنَّ ت طوُّ
بة والمتشابكة، لسبب تافه ال يستحقُّ الوقوف عنده دقيقة واحدة، ال   بدقائق، إلى هذه النَّتائج المتشعِّّ

وايات والخيال الخالق! يبدو أنَّ  انحة نحو عالم  يمكن تصديقة وكأّنه منبعث من فضاءِّ الرِّ شخصّيتي الجَّ
بب في كلِّّ ما حصل وممكن أن يحصل   المغامرة، بكلِّّ درجاتها سواء عن قصد أو دون قصد، هي السَّ
معي من مستجدات مدهشة، وإال ما معنى أن أزجَّ نفسي في كلِّّ هذه المتاهات وأعرِّض نفسي للخطر  

 بروح المغامرة.   والمسائلة الكبيرة، لو لم تك ن شخصّيتي شغوفة ومفطورة

ةاق ها سموان  ا تِّون اة  واقم اةحكايأ رِّد أن نخيت  ِّال   م واةم اةسمن  د أتل أن تستا ل  سم اةصو م  
ِّت وي  نذا اةقحو  ونم تسِّ  اة  كسب ون  اة سؤوةيد ود  تارِّأ أ مه  م اة كان   اةسمني أ حيد توس 

حل   ا يقأذنا  د  غب أ اةخضوع أل م اةسجد   اةذّ ستأضم  يه اةشخصي أ وأوبأ اةسجد  كم تهتدّ اة 
 واة ثول أ ام نذا األ م وقد أصبح واقِّا   ِّال :

ام لهون بهذه المهّمة   رطة العسكرّية وقال له، يعني أنتم جايين من الشَّ ل إلى رقيب الشُّ نظر المساعد أوَّ
قيب والعريف حاسَري الرَّأس. تعرف عناصرن ا بالفوج أغلب الوقت هم حاسرو  كرمال إلقائكم القبض على الرَّ

الرَّأس.  نحن  نريدهم أن يكونوا مستعّدين للدفاع عن الوطن عندما يناديهم نداء الواجب. ضع األرواق 
الخاّصة بهما هنا على الطَّاولة. تناول مساعد الذَّاتية الورقة اّلتي يقتضي التَّوقيع عليها، ووقَّع على 



1359 
 

قيب المساعد  يب ووّجه أنظاره نحو دمشق.  حالما إستالمنا، شكر الرَّ وأخذ ورقة اإلستالم ثمَّ ركب الجِّّ
رت   خرج من الذَّاتّية، قلت للمساعد بعد أن تبّين لي أّنه لم ينتبه لعدم معرفته شخصيِّتي، قائاًل له ما قصَّ

ل أن توّبخه وتلومه على العقوبة الَّتي وّجهوها لنا لمجرد أنَّنا كّنا ح  اسَري الّرأس! أجابني سيادة المساعد أوَّ
نيا، يعني شو سجن   قيب، صحتك بالدُّ يوم، وال شيء، ستمرُّ بسرعة البرق وعتبي    16وال يهّمك حضرة الرَّ

عليه هو ألنَّكم هنا للدفاع عن الوطن وليس لمعاقبتكم على أمور عابرة، يعني شو صار لو كنتما حاسَري 
 الرَّأس!

( واةتخفيف  د قضي أ اةِّأوبأ  و م اةوقت اةذّ كان  يه اة ساود يِّ ل  وي  تهوفد األ م وي  )صبّم
كان صبّم يفا م رطمفأأ يهما  يها  د اةسجد  و ِّال  يقجح  م اّلتاا  طمفأأ ةيهما  د اةسجد و ا  
صاحبها  د اإكاالظ و واقف و شاند  ثيمم  أسه ت كي ها  م تقوفم اةحان أ اةسمني أ ناخل نذه اةتجمبأ  

( اة  اةتفايم  م تحوفيها اة   وايأ  اةحيوف أ وي  نحو ن  /اةشخصي أ )صبّم م صاحبها اة ؤة ف/اةماّو
 تاهم إخصي أ اة ؤ ةف وتتسي د اة وقف وي  حساا اةماّو واةشخصي أ  د أتل أن تسج ل اّلالغا  أو اإا م  

د  د تديد سيمذاتي أ اةحان أ وواقِّي أ اةتجمبأ:  أو وال أ تؤك 

خير، على األقل حتَّى اآلن، وضرورة الحذر لكلِّّ خطوة أقدم عليها، وقد  هذه المّرة مَضت  األمور على 
أخذت نصيبي وهم أخذوا نصيبهم من الّتجربة، وهم بال شك استفادوا من تجربتي معهم وأنا استفدت  من 
طور الّشفيفة، الَّتي أنقشها برغبة عميقة على  تجربتي معهم، وأكثر فائدة جنيتها هي تدفُّقات هذه السُّ
ناصية الورق بعد عقوٍد من الّزمن، أشعر بمتعٍة ال تضاهيها متعة أخرى وأنا أسرد هذه األحداث، ظلَّت  
في أثناء الّذاكرة سنينًا طويلة، إلى أن حنَّت  إلى حفاوةِّ الكالم فوَق شهوةِّ الورق، وبدأت  تنفرش رغبٍة  

لمة كلمًة كأّنها أمانة محفوظة في  عارمة على مساحات الذاكرة وشهقات الخيال، أنسجها حرفًا حرفًا ك
 الذَّاكرة البعيدة كي أنقلها إلى مروج الحياة. 

ألف شكر للشرطيَّين اللََّذين ألقيا القبض علي، أشعر  خالل كتابة هذه الفضاءات، بامتنان كبير لهما،  
ل الكثير من آهاتنا فلوالهما لما تناثرت أحداث هذه الّرواية بكلِّّ إنسيابّية إلى مهجةِّ الن ور! وهكذا تت حوَّ

وانشراخات أحزاننا إلى حميمّيات سردّية طّيبة، حان وقت نومي بعد يوٍم حافٍل بالمغامرات، حياتنا رحلة 
محفوفة بمغامرات غير متوّقعة وال تخطر على بالنا حتَّى عبر األحالم. بدأت أنسجم  مع تنافرات الحياة 

الحياة الّرتيبة ممّلة برتابتها والحياة المتشابكة غنّية بغرائبيتها،  وتشابكاتها مع تطلُّعاتنا وآفاقنا، ألنَّ 
 نحتاج عبر محّطات العمر إلى الهدوء والّسكينة تارًة وإلى الجُّموحات والمغامرات تارًة أخرى. 

ان  توكيد سيمذاتي أ اةموايأ وي  نذا اةقحو  د إأنه أن يجِّل اةفضاح اةسيمذاتم   م  شاند اةسمن أقوى 
 ا   د اةفضاح اةموائم   وي  اةمغم  د أن  اة ؤة ف نقا كثيما   ا يفتح  سا اظ تانبي أ يتجي    يها اةموائم   حضو 

أكثم  د اةسيمذاتم   ر ا يضاوف  د حضو  اةتجمبأ اةذاتي أ  م  متِّيتها اةواقِّي أ وي   ستوى اةحدث 
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ّ   ةاد  وقصم اةوصف غاةبا   ا يذنب نحو اةفضاح اةموائم   اةتخيييم  حت  يتفاول اةسيمذاتم   م   اةسمن
 اةموائم   م  اانم  ختيفأ. 

ّ  اةحكائم    ستحضما    سموان  ا يِّون اةماّو اةسيمذاتم  اة  تونم اةحان أ اةسيمذاتي أ  م  جاةها اةسمن
حكاياظ تديدم تاهم رفِّل اةحاتأ اةسمني أ ةيخالص  د  وقف  ا ناخل سيسيأ اة واقف اة قتشمم وي   

ةموايأ   ث  أ ن ا ا سمني أ تتحم ك  يها اةحكاياظ ناخل اةحكايأ اةابمى   تأون حكايأ اة  أخمى    ساحأ ا
 وتؤنّ حكايأ اة  حكايأ أخمى:

ل في المكتب الَّذي أعمل فيه، آها، أنَت هون يا صبري.  استيقظت  من نومي على صوت المساعد أوَّ
 نعم أنا هون.

 .خير إن شاء هللا، البارحة كنَت غائباً 
المة، حصل معي صبيحة البارحة مشاجرة في القّصاع  صّدق هللا ستر يا سيادة المساعد، لكن طلعت السَّ
مع أحد الّجنود من دون أي سبب يستحقُّ الّذكر. حتَّى اآلن ال أعرف لماذا ما حصل حصل،  تخيَّل فيما  

اع بإتجاه موقف المبيت، جاء هذا الّجندي   ى في شارع القصَّ وتحّرش بنا وكان معه جنديُّ آخر، كّنا نتمشَّ
امعيين، وفيما كّنا نتشاجر، كبست علينا دورّية شرطة عسكرّية،   كنت  برفقة صديق من أصدقائي الجَّ
قوا معنا وبعد أن أجروا معنا تحقيقاتهم، حلقونا   وأخذونا معهم للتحقيق، وتركوا صديقي المدني، ثمَّ حقَّ

كم في المكتب كي أشرح لكم ما حصل، لكّن ضابط التَّحقيق منعني  جميعًا على الّصفر، حاولت اإلتصال مع
من اإلتصال. سجنونا بضع ساعات ثمَّ أطلقوا سراحنا بعد أن صالحونا ووعدناهم بعدم المشاجرة مرة 
ارع، ألنَّ هذا ينمُّ عن قّلة انضباطنا على حدِّ قولهم، عدت  أدراجي إلى المنزل، شعرت  أّنني   أخرى في الشَّ

مرتاح في المنزل، خاّصة لو جاء صديقي اّلذي أسكن معه ورآني بما أنا عليه، ومن شّدة انزعاجي غير  
 جئت لياًل إلى المكتب كي أرتاح من هموم ما حصل، وتفاديًا لحصول مستجدات أخرى أنا بغنى عنها. 

رطة العسكرّية وأؤكِّد لهم أّنك رقيب ملتزم  وليس لديك أّية مشاكل خالل  هل تريد أن أّتصل مع مركز الشُّ
 خدمتك عندنا؟ 

اختيق اةماّو نذه اةحكايأ  د أتل أن يخمج  د  أزق أوتبته اةِّونم اة  وحدته اةِّسكمف أ رِّد تأخيم  وحالقأ 
ن مم صفم  وي  نحو يحتاج  يه اة  ايجان تبمفم  أقم  و ا كان سوى تأةيف نذه اةحكايأ اةجانبي أ ةتبمفم  

ت مفم األنساق اةسمني أ ةيحكايأ اةابمى )األصل(  اذ ييجأ اةماّو اة  نذه اةحييأ   اةحاةأ واالست ما   م
اةسمني أ  م  م اظ كثيمم  د أتل تسوفأ األ و  وتمتيب اةِّالقأ ّليد اةبؤ م اةسمنيأ اة مكزف أ واةحكاياظ 

 اةجانبي أ اةتم تفمضها اةضمو م اةسمني أ.
اةجانبي أ ال تت ك د  د تو يم حل  كا ل ةيأيق اةذّ ني د وي    نذه اةحيول اةجزئي أ اةتم تقتجها اةحكاياظ 

قت اةشخصي أ  د وضِّه   اةشخصي أ رِّد  بوظ  ماقبتها و طا نتها  د اةجهاظ اة سؤوةأ   اةحل  اةذّ ت ك 
أ ر ِّيو اظ  زف فأ  كان  م اةطمف اةثانم  د  شكيأ ال    م اةهما  د اةسجد رِّد تزوفد اةجهاظ اة ختص 
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حل  ةها   اةجهاظ األ قي أ اةِّسكمف أ اةتم ةِّبت وييها اةشخصي أ وت ك قت  د اةهما ال ي كد ّلد   د وضم 
ت  ضجم اةشخصي أ ونوتها   أن تتوق ف ود  طا نم اةجانم  م كل   كان  ونذه اةأقاوأ نم اةتم أقض 

ا  اةداخيم  ةالحتماس واتخاذ اةاثيم  د اةتداّليم ة قم اةوقوع  م اة صيدم  د تديد  ونو  ا تِّل اةحو 
 ةيشخصي أ يتام   كثيما  تقاسبا   م حاةأ اةأيق: 

ت  من الّسجن، أربِّي شواربي   ل يوم فَرر  رغَم أّن منسوَب القلق خفَّ عندي، لكنِّي مع هذا بدأت  منذ أوَّ
فاه، على مسافة الفم، لكّني تركت  بطريقٍة مبالغة فيها، كي تتغيَّر مالمحي، كان لي شوارب فوق الشِّّ

انبين، أنافس أبو عنتر بوند، حّتى أنَّ مساعد االنضباط تضايق  شوار  بي تمتدُّ حّتى نهاية فكِّي من الجَّ
بها  مّني ألنَّ شواربي مع األيام أصبحت أكبر من شواربه، فطلب مّني أكثر من مّرة أن  أحفِّفها، كنت  أهذِّّ

ان بين،  وظلل ت  أنام في المكتب لمّدة شهور، قلياًل بالمقص، لكّني حافظت على اِّمتدادها إلى الحنك من الجَّ
وأحيانًا بين الحين واآلخر كنت  أنزل بحذٍر إلى طّبالة لزيارة ابن خالتي واألصدقاء، وأعود أحيانًا بنفس 
باح الباكر بلباسي المدني قبل مرور سيارة المبيت، بالميكرو  اللَّيلة أو أظلُّ عند ابن خالتي وأعود في الصَّ

أجرته رخيصة ومضمون أكثر من القافلة اليومّية، تفاديًا من أن ينصبوا لي كمينًا ما،  باص حيث كانت
ألنَّي تخيَّلت  الموقف من جانبهم وكأّنه أصبح نوعًا من التَّحدِّي! وقد كنت  صائبًا في تحليلي، حيث  تبّيَن 

هات المعنّية بالبحث عنِّي وقفوا   لي الحقًا، بعد أكثر من سنة، من خالل الكثير من المستجّدات، أّن الجِّّ
ت  ثانيًة لحالة القلق، وبدأت رحلة  لي بالمرصاد، من خالل التَّحريات اّلتي قاموا بها عنِّي، عندها عد 
الخوف من جديد، ألّنني شعرت أّنني لست  بعيدًا عن مرمى أهدافهم، هيمن علي حالة رعب رغم كّل 

 . االطمئنانات اّلتي كنت فيها في مقرِّ خدمتي

أسه ت حاةأ اةأيق اةتم تِّيشها اةشخصي أ  م خضم  اةبحث ود حيول ة شكيأ تتِّأ د خيوطها يو ا  رِّد يوم  
 م انشاح إبكأ  د اةحكاياظ ناخل اةحكايأ األم  وانطوى اةتفايم ّلهذه اةحيول اة بتامم واةضمو ف أ ود ّلقاح  

ّ  ي كد وصفه راةسمن اةبوةيسم    ث  أ  طا نم ض قي أ ّليد وقاصم األ د   أسيوبم  تديد  م اةتِّبيم اةسمن
(  كل  طمف  قه ا يجتهد  م ّليوغ  متبأ نجاح  ه  ته  وقاصم األ د اةِّسكمّ   اةِّسكمّ  وإخصي أ )صبّم
 م رغيتهم اةأبض وي  صبّم ّلوضم  ختيف االحت االظ واةخطط وسبل اةبحث  وصبّم  م خططه  

ة الحأأ واة طا نم ود طمفق األصدقاح اةذيد تِّم ضوا اة ست م م ةتفانّ ذةك  والسي  ا أن ه ومف ّلهذه ا
ةي ساحةأ  أو  صان أ رِّض اةِّقاصم واةخالص  قهم رطمق  بتامم  م كل   م م  و قها ققاوته رضمو م  
اةحصول وي  ُنوف ته اة دني أ  م  ا أتماه  د تغييم وي  إكيه  وكان نائ ا  ناتحا   م اةخالص  د نذه 

 دّليمه:اة واقف رحسد تصم  ه وت

لم تبرح من ذاكرتي فكرة الحصول على هويَّتي المدنّية، في حال لو أ ل قَي القبض علي مصادفًة أو اشتباهًا  
امعّية هوّية مدنية ستعّزز وضعي بشكٍل كبير، ألنني كنت    بي في المدينة، فلو أحمل إلى جانب هوّيتي الجَّ
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لب حّر بالمراسلة، وفي هذه الحالة عندما تتوّفر  في حينها أتابع دراستي أدب انكليزي في جامعة حلب كطا
ابط الَّذي  ك حّتى ولو كان نفس الضَّ امعية، سأقطع عند أيِّّ محّقق دابر الشَّ هوّيتي المدنّية وبطاقتي الجَّ
حقَّق معي، حيث أّنني غّيرت تسريحة شعري وشواربي أخذت مجدها وبدأت ارتدي نظارات، ودائمًا كنت  

لهذا خطَّطت  لالنقضاض على هويَّتي المدنية بطريقة ال يخرقها الماء، حيث كان لدي في لباسي المدني،  
في الّذاتية صديَقان، مصدر ثقة كبيرة، مع هذا لم أب ح  لهما بما حصل معي من مستجّدات، وخطَّطت 

تحاصرني  لموضوع ال يخطر على بال المحترفين في تجّنب الكثير من عواقب  ـــ الّجريمة ـــ اّلتي بدأت 
 تبعاتها من خالل هروبي من خلفِّ القضبان! 

م راألإياح تِّيها ر قأى ود اةوقوع  م قبضأ وقاصم األ د اةِّسكمّ     ان  قد م إخصي أ صبّم وي  اةتحك 
ّ   م اةموايأ  وي  نحو أتاح ةها  مصأ   ونو  ا يِّون وي  قو م حضو  اةشخصي أ وحيوف أ تشكييها اةسمن

األ كقأ و ِّايقتها وي  و ق  ؤفأ تديدم   حيد سا  صبّم  م أتواح  ديقأ ن شق ونو  اوانم اكتشاف 
 دت ج ركل   ا يجِّيه  م  قأى ود اة طا نيد  وتد أن ها  ديقأ أخمى تو  م ةه اةاثيم  د اةط أنيقأ واةماحأ  

  م احدى نو نا  واةهدوح رِّيدا  ود ضغط اةخوف واة الحأأ  وقد ني أظ ةه االست تاع رحضو   ييم سيق ائم  
 اةسيق ائي أ اةِّمفأأ: 

بال، كأّنها منبعثة من أريج الحضارة، من روح التَّاريخ،  بَدت  لي دمشق أشبه بعاشقة تعانق شموَخ الجِّّ
َدت  أحزاني، اقترب موعد بدء الفيلم، قطعت  بطاقَتين، حاول أن  يقطع بطاقته  من قلب الفنون واآلداب، تبدَّ

ت، ألّنني ك  نت  قد قطعت  جبال الحزن ومتاهات ال حصر لها، فسّرني أن أدعوه لمشاركة بعضًا  لكّني رفض 
مًا بين الحين واآلخر.   من فرحي، إضافة إلى أّنه يستقبلني في غرفته معّززًا مكرَّ

استمتعنا بمشاهدة فيلم الفراشة، تصوير بديع، فكرة رائعة، ظلَّت أحداث الفيلم معلَّقة في ذاكرتي طوياًل، 
راز الّرفيع، أدهشتني براعة البطل والممثِّّلين، التَّصوير، كما أدهشني اإلخراج، وتساءلت فيلم  من الطِّّ

 نفسي، متى سنقوم بإعداد وتصوير وإخراج هكذا أعمال سينمائّية راقية؟!

ّ  نم أساس اةحكايأ وتونم اةتشكيل اةموائم   ونم اةُِّأدم اةتم أسه ت  م   وبهذا تاون ُوأدم اةحدث اةسمن
ّلقاح اةتشكيل اوت انا  وي  وحداظ حكائي أ سمني أ  انوف أ انبثأت  د  ضاح اةُِّأدم  وأنتجت  ج ووأ  د  
اةحيول اة محيي أ اةجزئي أ  م سياق  ا اصطيحقا وييه ّلتقوفم اةحل   واةاشف ود طبيِّأ اةِّالقأ ّليد ن و   

  ونوم اةتشكيل ر ج ووأ  د  اةحدث وتوسيم  ساحأ اةسمن  م سياق حضو  اةشخصي اظ اةاثيمم اةساندم
اة شاند اةسمني أ اةقووي أ اة قتخبأ رِّقايأ  ون ِّها  د أتل  ضاوفأ زخم اةحديث اة مكز ّ وتأنييه ةيكون  

 صاةحا  ةِّ ل  وائم  سيمذاتم   د نذا اةقوع. 
 

 الحضور الطيفّي وفعاليته السردّية: 
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أ  د  حط اظ اةسمن و م ةحااظ يحتاتها كم     أ حضو  طيفم  ةواةد اةماّو اةسيمذاتم   م أكثم  د  حط  
تقأذه  د حاةأ اةتماتم أو االستسالم  وكان ةهذا اةحضو  تأ يمه اةفاول  م  ضاوفأ طاقأ األ ل ةدى  
اةشخصي أ وت وفقها رأد اظ اضا ي أ يثق ّلها  م اةسبيل اة  اوانم  سم اةشخصي أ ون ِّها ةي واصيأ واةِّ ل 

دواح اة تخي ل ةصو م اةواةد ونم تد م اةشخصي أ نحو اةتسي ح راةحك أ واستقهاض  ّلال نوانم  ان ه نوع  د االست
ا  كاناظ اة خزونأ   د أتل اةتغي ب وي  اة صاوب واة واقف اةتم تحتاج اة  صبم وحل   وقد أسهم 
( ونم رإزاح  واقف  حمتأ  اةحضو  اةطيفم  ةصو م واةد اةماّو اةذاتم   م نوم  وقف إخصي أ )صبّم

تها اةموحي أ  تحت اج اة  اسقان  وحم  كبيم ةتجاوزنا  وف كد  ِّايقأ رِّض نذه اةحضو اظ واةاشف ود قو 
ّ  و تخي يه   ّ  اة وضووم  ّليد  ضاح اةواقم اةسمن  م نوم اةشخصي أ  ر ا يحأ ق نووا   د اة ِّانل اةسمن

:  اةحي م 

عني على تحمُّل الموقف  يمرُّ الوقت  ثقياًل، تتراءى أمامي ديريك، ظهر لي والدي لثواٍن م عدودات، يشجِّّ
جاعة والتَّصرف بذكاء وحكمة للخروج من هذه المآزق الَّتي تفاَقَمت  على عكس ما   بر والشُّ والّتحلِّي بالصَّ

فن!  تشتهي السُّ

جاوأ واةتَّصمف ّلذكاح  بم واةشُّ ِّقم وي  تح ُّل اة وقف واةت حي جم راةصَّ  تاهم نقا وال أ اةتشجيم )يشج ج
(  ونو أوز   ا يحتاته اةماّو اةسيمذاتم  نقا اذ يقام اة  واةده  م سياق قي أ كبمى ال تضانيها  وحك أ

قي أ يتفاحل ّلها كثيما  وفستِّيد ّلبهاح حضو نا ونيبته وي  تجاوز اة وقف  و د  م  ياهم  م ةحااظ  
ص وي  نحو اإماقم   سمني أ أخمى  شفووا  رطاقأ وتداني أ  شحونأ راةِّاطفأ واةحب  واةشوق وحيم اةخال

 :  تقوفمّ  يح ل  ِّه اةحل 

قبل لحظات ظهر لي والدي مبتسمًا لي، تقّدم نحوي وفتحت له صدري وعانقني، وإذ أراَك تحضنني بنفس  
 الّلحظات اّلتي كنت  أظنُّ نفسي بين أحضان والدي مجهشًا بالبكاء!

ظ وا سقان اةوتدانم   حسب  ّلل يتجاوز  اذ ال يكتفم نذا اةحضو  اةطيفم  راةدوم اةموحم  و  م اة ِّقوفا
ذةك اة  تأديم  ؤفأ  حداث تشكيالظ سمني أ تتِّي ق ر وقف إخصي أ اةماّو  د اةشخصياظ األخمى  و د  
ّ  اةذّ يسو   اةشخصي أ وفتفاول  ِّها وفغذ يها راأل ل   هذا اةحضو  ي ث ل طبأأ أخمى ونسأا    اة حيط اةسمن

  ّ ب اةفِّل اةموائم  وففتحه وي  آ اق  حبأ  د  آخم  د طبأاظ اةت ثيل اةسمن  وأنساقه وي  نحو يخص 
  ستوفاظ اةتِّبيم واةتشكيل: 

 هل هذه الّرؤية، إشارة من والدي كي أبوح ما عندي لصديقي كي يخفِّف من حزني وآهاتي؟!  
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ر عميقًا. ال ب ة أنَّ شمعون صديق ثقة ومعجون من طينِّ األصالة، ويحفظ السَّ دَّ أن يأتي اليوم ربَّما، خاصَّ
اّلذي أبوح له بكلِّّ هذه األسرار الَّتي بدأت تؤّرقني فعاًل، وترهق كاهلي كّلما فّكرت  في تبعات ما يمكن أن 

 يحدث لي في قادم األيام. 

أ اة   قفذ  وحم  يسه ل   يحضم طيف األا  م اةوقت اة قاسب اةذّ تشِّم اةشخصي أ  يه راةحاتأ اة اس 
ط ووضم اةحيول  وكأن     أ قو م  وحي أ راطقي أ تتيب ث  م  ضاح اةشخصي أ اةداخيم  ةها اةتفايم واةتخطي

م اةحضو  اةطيفم  ةألا  م أوقاظ سمني أ قاسيأ   اةِّ يق تستحضمنا ك ا تشاح  و ت  تشاح  ونو  ا يفس 
يها:  تتجي    يها اةحبكأ ركا ل تشك 

بغبطة وأمان وقشعريرة اطمئنان وقّوة سَرت     فيما كنت  أضع سيدارتي على رأسي تراءى لي والدي، شعرت
جن، سرت  في أعماقي، وضعت رتبتي كي أظهر برتبتي العسكرّية، ألّنه يتمُّ نزع الّرتبة العسكرية أثناء السُّ
بثقة وهدوء، أفّكر بطريقة ناجحة للهروب من الفخاخ والمصائب المتوالدة نتيجةؤ سوء تقدير مّني لهذه  

 ألت أحد العناصر عن مكان الحمَّامات! النَّتائج الوخيمة، س
 من هذه الجَّهة حضرة الّرقيب!

نه رجموأ تديدم  د   ّ  ةيزو  يتماحى األا الّلقه صبّم  مم تديدم  م  محيأ  تطو  م  د  ماحل اةحدث اةسمن
هانئ  األ ل واةأد م وي  اةص ون واةتحد ّ  وي  نحو تيب ةه اةاثيم  د اةمضا واةسِّانم واالنتِّاش واةقوم اة

واةحيم اةج يل   م نالةأ و يأأ وي  أن  نذا اةحضو  اةطيفم  اةحي م  كان ذا تدوى  م اوانم  أأ صبّم  
ّلقفسه وخططه وقد ته وي  تجاوز اة حقأ  حيد يشِّم رأن     أ  د يسقده  م اةغيب وفحضم أ ا ه وفتماحى  

 ةه  م كل  ةحاأ يحتاته  يها:

اه، تراءى لي والدي مبتسمًا، وكأّنه يقول لي ال تقلق طالما تحمل قلبًا فيما كنت  أودِّع العميد معانقًا إيّ 
ت  نحو البيت،  طّيبًا، وطالما تقّدم للحياة أجمل ما لديك، ليكن العطاء الطَّيب برنامجك في الحياة. سر 

نابل، وانفر  شت عوالم وبشائر األمل والفرح تغمرني، كانت ليلتي بهّية، نمت  نومًا عميقًا، حالمًا بالسَّ
 طفولتي تنعش  رحاب الحلم. 

 م حيد ياهم طيف األم  حي ي ا   مم واحدم ةيأوم راةدو  نفسه اةذّ نهض ره اةحضو  اةطيفم  ةألا   ت ث ال   
ّلتو يم  مص خالص ةيشخصي أ  د أز اتها و شكالتها  واةسِّم نحو ت تيد أواصم اةتواصل اةموحم   م 

منجق  و تح  سا اظ تديدم تِّبم اةشخصي أ  قها نحو  ضاح آخم أكثم اةغيبي اظ  د أتل قهم اةماند اة ُ 
  حارأ وندوحا  وسال ا :

لِّ مّرة والدتي في الحلم وهي مبتسمة، قّدَمت  لي قرصًا صغيرًا   فيما كنت  غائصًا في أحالمي، تراءت لي ألوِّ
م لنا في الكنيسة أيام األعي اد والمناسبات المقّدسة، هل من  من الخبز، يشبه "البرشانة" اّلتي كانت ت قدَّ
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المعقول أن تكوَن أمِّّي قد أخَذت  هذه البرشانة من بيت العم رزقو خلف ساعور كنيسة مريم العذراء، أو 
مت  نحوي وباستني بكلِّّ حناٍن  هي أعدَّت بنفسها هذه "البرشانة" لي كي تمنحني الهدوء والطَّمأنينة؟! تقدَّ

ت  يدها وقبَّلتها، يدي تشبه يد أّمي، أصابعي تشبه إلى من جبيني ومن خدِّي، عيناها با سمتان، أمسك 
ر أمِّّي، كم كانت أمِّّي ماهرة في   حدٍّ بعيد أصابعها، رفيعة وطويلة، كّلما أكتب حرفي وأنسج لوني أتذكَّ

 .  تقطيع الّشعيرّية، وسريعة في التَّقطيع أكثر من كلِّّ نساءِّ الحيِّّ

واالستذكا  اةحي م  نقا نو ا  راةغ األن ي أ  م استا ال ّلقاح اةصو م اةسمني أ ةيشخصي أ  تؤنّ  ِّاةيأ اةذاكمم 
( ونو يمّو اةحان أ اةموائي أ اةسيمذاتي أ ّلهذا اةح اس ونذه  اة حو ف أ  م اةموايأ   اةماّو اةسيمذاتم  )صبّم

ةها اة  و ل  اةدق أ اةتصوفمف أ ان  ا يستمتم تجمبته اةذاتي أ  م سياق استمتاع  حقأ  واإها  م حياته  ةيحو 
ّ   وائم   تاا ل  م وقاصمه وحيثياته وأتزائه  ةذا  إن  حساسي أ نذا االستدواح ةشخصي أ األا  م اظ   سمن
ّ  يشتغل وي   ضاحيد وواة يد وطبأتيد   وديدم  و د  م  إخصي أ األم   تأتم  م سياق ّلقاح تشكيل سمن

اسيتيد.   و جاةيد وحس 

ل  م اةق وذج االستذكا ّ  ةحان أ اةأبض وي  اةماّو ونو حاسم اةمأس    ا يستوتب  ِّاقبته    يت ث ل األو 
نت رحكم تطو   اةحان أ   ألن ه  م اةخد أ اةِّسكمف أ  و ا تمت ب وي  نذه اةحان أ  د أحداث تانبي أ أخمى تاو 

ّ  يِّ  ق صو م اةحان  ل ّلها  د حماك سمن  أ وففتحها وي  آ اق سمني أ يأتضيها و ل  وتِّأ دنا  وكل   ا يتص 
ّ   نجاز انت اح  طيق   ّ   د نذا اةقوع  وفت ث ل اةق وذج اةثانم  م وزل اةشخصي أ ود اةخا ج اةسمن سمن
ّ  اةخاص  ّلذنقي أ اةشخصي أ وتخي يها وحي ها  وكان اةحضو  اةطيفم  ةألا واةحي م  ةألم    ةيداخل اةسمن

اةذاتي أ اة ونوةوتي أ اةتم كان  يها اةماّو اةسيمذاتم  يقأطم اة  ذاته وفحاو نا   ضال  ود سيسيأ اةحوا اظ 
وفِّد  خططه ةيخالص  م ناخل  ضائها  وكان اةق وذج اةثانم ر ثارأ اسقان  وحم  وتدانم  ةفِّاةياظ اةق وذج  

ّ  اةطبيِّم  اةِّام ال ّلد   د اةي ل اةسمني أ   حيد تضيق اةحيول  م اةسياق اةسمن جوح اة   ضاح وم انم  األو 
م اةحيول اةموحي أ  اةتم ّلوسِّها أن تسهم  م حل  ا إكال وتو يم نوم تخيييم  يأو ّ وضد اةشخصي أ   يأد 

 وفجِّيها أكثم قد م وي  اة أاو أ.
 

 تطّور الحدث والخاتمة السردّية: 
ّ   م اةموايأ نو حدث سيمذاتم  أصيل يستث مه اةماّو اةسيمذاتم  ّلوص فه اةِّ ون اةفأمّ  ألحداث اةحدث اةسمن

اةموايأ  ةاق ه يسقده ر ج ووأ  د األحداث اةصغيمم اةتم تاهم رفِّل اةحاتأ اةسمني أ وي  اةقحو اةذّ يِّ ل 
وي  تطوفم اةبقيأ األصيي أ ةيحدث اة مكزّ   و ب  ا تاون اةفمصأ اةتم تاحظ ةشخصي أ صبّم رفِّل 

بشا  اّلقم  ئيس قسم ا إا م اةجوف أ  وي  نحو و  م اة صان أ اة حض حيد تاي ف صبّم ّلتد فس رشمى و 
ةه طاقأ ط أنيقأ تديدم تِّيته  م  أ د أكبم  د اة الحأأ اة ست م م  وقد ت ك د ر ا يقطّو وييه  د  
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إخصي أ  حبأ و ثأ فأ وحيوف أ أن يكسب  حب أ أسمم نذا اةِّسكمّ  اة هم   وفحا  ّلموايته وانت ا ه  م  
: محيأ تديدم  د  ماحل    ّ  تطو   اةحدث اةسمن

فيما كنت  أسير نحو موقف الباص، استوقفتني دروّية، حيث كانت الدوريات منتشرة في تلك الفترة، 
ورّية هويتي.   يبحثون عن بعض المشتبهين بهم في تنظيم اإلخوان المسلمين، فطلب رئيس الدَّ

 من حضرتك؟! 
 دورية من األمن العسكري.

 ألوالد رئيس قسم اإلشارة الجوّية!، هذه مهّمة التفرغ. تفّضل، أنا متفرغ إلعطاء دروس
ورّية نظرة على المهّمة، ثمَّ نظر إلّي، فبادرته قائاًل هل تريد هوّيتي؟!  ألقى رئيس الدَّ

مس بالتَّوفيق.  قيب، تفّضل، مهّمتك واضحة وضوح الشَّ  ال حضرة الرَّ

ج تفايم صبّم ركل  االحت االظ اة  كقأ   وكانت  سأةأ اةحصول وي  اذن تفم غ ةهذه اةأضيأ نم  د نتا 
ونو  ا حصل  ِّال  نقا وأك د نجاوأ تصم  ه ك ا نو حال تصم  ه  م اة قاسباظ اةسارأأ كا  أ  وصوال  اة   
انفتاح اةِّأدم اةسمني أ وي  نحو نهائم  حيد يصل خبم تسمفحه  د اةجيش وتمك ن شق ر ا تقطّو وييه  

نا  راةحيام اة دني أ واةِّونم اة   سأط اةمأس واةِّ ل ّلوظيفأ اةتِّييم اةتم   د  شاكل  تِّي أأ ره  واةتفايم   جد 
 تقتامه  وقد اّلتدأظ اإماقأ اةحل  اةحاسم  د نقا:

ياسي، وإذ بالمساعد أّول كامل البعيني،   فيما كنت  غائصًا في تلخيص محاضرة لرئيس قسم الّتوجيه السَّ
 ، نظر نحوي وهو يقول مبروك يا صبري!يرّد على هاتف من الذَّاّتية، خبر حلوووو

 خير أبو لؤي أراك تبارك لي في ظهر هذا اليوم المبارك!
َت من الجَّيش!  وصل أمر تسريح دورتكم منذ دقائق، تسّرح 

 معقول!!! 
يوم وما فوق ستخدمها ثمَّ   16تسّرحت من الجَّيش، إالَّ إذا كان لديك مخالفات  39أي معقول، الّدورة 

 ستتسّرح بعد خدمتها! 
توّجهت نحو المساعد أّول كامل البعيني "أبو لؤي" وعانقته وأنا أرقص، ثمَّ عانقت المساعد رزق معوض، 

 ثمَّ خرجت  متوّجهًا نحو الذَّاتّية!  
 نهارك طيب، لك أبو شميع تسّرحنا!

ياسي! ت  مساعد التَّوجيه السِّّ ديق شمعون رازاي، أنا خّبر   ضحك الصَّ
ره بتسريحنا، ألف مبارك ال بّد أن نرقص، نظر إلّي مساعد الّذاتية،  نعم، قا ل لي أّنك اّتصلت معه تبشِّّ

 امسكه يا شمعون ما يروح فيها من الفرح!  
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ةاد  اةحذ  نقا يتضاوف وي  نحو أكبم وذةك ةأما اةخات أ اةسمنيأ وحيول ز د اةحل  اةقهائم  اةحاسم  
 كان اةط أنيقأ واةسالم   استقفم صبّم كل  استِّداناته ةتجاوز اةخطوم  و غان م اة كان اةدائم اةخطو م اة  

األخيمم  د خطواظ تفانّ خطم اةأبض وييه  و م  أد تها اةتفايم راستِّانم اةهوف أ اة دني أ اةتم نم اآلن  
 أغي   ا ي كد أن يجِّيه  م  أ د وُفشِّجمه راةحمف أ واةثأأ أكثم:

للغاية خالل هذه األيَّام المعدودة الباقية من خدمتي، شعرت  بنوع من النَّدم، ألّنني  ال بدَّ أن أكون حذرًا 
ت  هويتي إلى إضبارتي، َمن  يدري رّبما أتعرَّض إلى حالة مماثلة لما حصل معي في قلب العاصمة،   أعد 

لمعقول استرداد  ألّن أقوى حّجة الستبعاد الّشبهات عنٍّي هو أن أكون مدنّيًا وليس عسكرّيًا، هل من ا
ًا، خاّصًة   هوّيتي خالل هذه األيام الباقية، وإعادتها قبل يوم أو يومين من التَّسريح؟! أجل، معقول جدَّ
ار وبشرى ثمَّ سأودِّع العائلة، لقاء اليوم مهّم جّدًا  ألّنني اليوم سأنزل إلى المدينة إلعطاء آخر درس لبشَّ

والعميد الّركن ووافقت على الموعد، وليس من المعقول أن أغّيَر  وقد تمَّ االّتفاق عليه من قبل الّنقيب 
ت  استرداد الهوّية بطريقتي،   رأيي، شعرت  بالقلق لمجّرد أّنني ال أحمل هوّيتي المدنّية معي، فجأًة قّرر 
ياسي، بإعداد إحصائّية بصف الّضباط   اتَّصلت مع الّذاتّية، بعد أن ناقشت مع مساعد الّتوجيه السِّّ

ّرحين، فوافق المساعد وقال هذه اإلحصائّية ال تفيدنا لكن طالما عندك الّرغبة والفراغ فممكن أن تقوم  المس
ورة   !39بتسجيل قائمة بأسماء المسّرحين من الدَّ

وحيد تحصل اةشخصي أ وي  رغيتها وتصبح تانزم ةيسفم  د نون خوف أو قيق  د نو فاظ اةطمفق اةتم 
نظ ر ِّيو  اظ ود اةمقيب اة  طا  ن  قذ ز د  ةيو  م نذا األ م ةه  مصأ ةالنطالق نحو   ب  ا تاون قد زو 

 اةحيام األخمى  حيام اةفمح واةحب  واةبهجأ واةحمف أ  خا ج ني قأ ضغط اةحيام اةِّسكمف أ واة الحأأ األ قي أ: 

بأّنه علينا االلتحاق   قضيت  يومين في الكتيبة أَسلِّم  أغراضي، وردني خبر من الزُّمالء المعّلمين المسرَّحين
بمديرّية التَّربية بالحسكة لوضع أنفسنا تحت تصرُّف مديرية التَّربية، وإال سي عتبر تأّخرنا بعد تسريحنا 
هاب إلى محردة ثّم  غيابًا غير مشروع، لهذا ال بدَّ أن آخذ إجازة قبل تسريحي بثالثة أّيام كي أتمّكن الذِّّ

 أضطرُّ إلغاء رحلتي إلى محردة! من هناك نحو ربوع الحسكة، وإاّل س
ً لهذه المشكلة بأن يزوِّدني براءة ذّمة بعد   ياسي، فاقترَح حالَّ ناقشت  هذا األمر مع مساعد الّتوجيه السِّّ
تاريخ تسريحي بثالثة أيام على أساس هو تاريخ تسليم ما بحوزتي من أمانات عسكرّية للحصول على 

 االلتحاق بمديرّية التَّربية مشروعًا! براءة الّذّمة وهكذا سيكون تأّخري عن

م ةشخصي أ صبّم  مصأ تديدم ةيتطي م وتحمفك اةفضاح اةِّاطفم    وتِّون اة صان أ  م م أخمى اة  أن تأد 
اسي أ  ناخل نذا اةفضاح اةقووم  اةذّ ظل  طييأ اةموايأ رحكم اةغائب أو اة قسم    ر شهدي أ وتداني أ واةيأ اةحس 

 أ أو أخمى: أو اة سكوظ وقه رطمفأ 
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بال انزاحت من فوق كاهلي.   امخة كالجِّّ بل، كما شعرت أنَّ أحزاني الشَّ  شعرت بشموخ الجَّ
 العفو عزيزتي، مرحبا، أقّدم نفسي لكِّ صبري يوسف طالع على محردة.

 ميادة عبدهللا من سقيلبّية. 
 تشّرفنا بمرافقتك في هذه الّرحلة.

 حضرتك محرداوي.
 من حيث محّبتي لمحردة أنا محرداوي قّح!ال، لست محرداوّيًا، لكن 

 شو قصدك!
 قصدي أحبُّ محردة وأهل محردة وما يجاور محردة! 

 طّيب أنا من سقيلبّية، مجاورة لمحردة.
 إذًا أحبُّكِّ بال شك.

 ضحكت وقالت، تعرف دمك خفيف وتبدو ودودًا من الوهلة األولى.
 انطباعك صحيح، عندي جموح نحو الوداد والحّب والفرح.

 جموح نحو الحب.
 نعم جموح نحو حبِّّ البشر، البشر الَّذين يحملون قيمًا راقية! 

 إجاباتك جميلة وتنمُّ عن شاعرّية وثقافة منفتحة وثقة عالية بالّنفس. 
 الّثقة موجودة لكن الّثقافة عادية وفي بداياتها.

دود، ماذا تعمل؟   عندك جاذبّية وعفوّية طّيبة في الّدردشة والرُّ
!أشتغل   في مجال التَّعليم، وأتابع دراساتي الّجامعّية، وحضرتكِّ

 أنا عندي محل أحذية في سقيلبّية، ويشرفنا أن تزورنا.
 تعرفي مّيادة أنا من هواة شراء األحذية، خاّصة الممّيزة في ألوانها. 

ّ  ّلموحه اةد ا ي أ اةسيسأ اةبسيطأ وكأن ه تزح  د  سمحي أ تجّم   م واةم  د اةهدوح ّلدا نذا اة شهد اةسمن
واةحمفأ واةسالم   اةحوا  اةذّ تمى ّليد اةماّو اةسيمذاتم  )صبّم يوسف( و ) يانم وبد هللا( ةه أكثم  د  
نالةأ و ِّق  وقي أ  سواح وي  صِّيد طبيِّأ اةح ي ي أ اةحوا ف أ اةتم تمظ ّليقه ا  أو وي  صِّيد اإكاةي أ  

ّ  اإكال نيقم  أو  أا م  نحو اوالح إأن اةأي أ ا نساني أ  اةتس يأ و ا تقطّو وييه  د تفاول حم  يتجاوز   أ
األوي  ّليد اةبشم    ا يجِّل  د ا نسان قي أ وييا تستحق االحتمام واةتأديم وحت  اةتأديس نم  أا ته  
و ؤفته ا يجاّلي أ ونامته اةسيي أ اة  األإياح  ونو  ا وكسته نذه اة حاو م اةسمني أ اةتم أ ضت اة  حيوف أ 

خصي أ صبّم ونم تغان   كانا   ِّانيا  وتأصد  كانا  أةيفا   ةاق ها رأد   ا نم  تيهفأ ةي كان األةيف  إن ها  إ
ةت اة  تجمبأ    م اةوقت نفسه تقام اة  اة كان اة ِّانّ رِّيد اال تقان  ألن ه  قحها تجمبأ انساني أ  م م تحو 

  وائي أ حيوم.
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األخيمم حيد وصل صبّم اة  ّليدم ) حمنم( نم صو م  مح  ست م     اةصو م اةسمني أ اةتم تطل  وي  اة شاند 
وصاف   يسمنه اةماّو رطمفأأ احتفاةي أ يمك ز  يها وي  حساسي أ اةطبيِّأ اةشِّبي أ اةمففي أ  م  سم صو م  

 االحتفاح واةامم واةطيبأ واةِّفوفأ:

ببهجة غامرة، عانقتني وهي  استقبلني األهل في محردة بفرٍح كبير، زغردت خالتي فريدة وهي تستقبلني
تهلهل زغرودتها، خالتي تشبه أمِّّي من حيث الّشكل، صورة طبق األصل عن أّمي، كأّنهما توأم، تقّدمت  
َريَّة أم فراس زوجة أخي كريم وسّلمت  علّي بحرارة ثم سلَّمت علّي فردوس وفراس، فرح  عميق غمر   س 

جاءت ماري وبكلِّّ انطالقتها يا هال عندنا ضيوف من  الّجميع بزيارتي وتسريحي المفاجئ عليهم، ثمَّ 
الّشام، يا هال مبروك الّتسريح ثّم بدأت تقول بدنا حلوانّية، وجاءت مها وسّلمت وبدأت خالتي تزغرد من 
جديد وسلَّمت علّي فريدة زوجة شحود وزوجة فريد وأم شحُّود وشحُّود وفريد، لم يك ن أخي كريم أبو فراس  

كان يعمل في شركة المشاريع الكبرى متنقِّاًل من مكان إلى آخر، يغيب أحيانًا أسابيع  في المنزل، حيث
 وشهور ويعود إجازات قصيرة إلى المنزل!  

  ّ يتواصل اةسمو   م نفس اةماّو  شفووا  رحيم اةيأاح ر ي انم ونم ت ث ل  قِّطفا  سمني ا  ضخ  اةفضاح اةسمن
ةحاتأ اةيها   اة جال اةموائم ر ساحته كي ها كان  سمحا  ةي طا نم  م اةموايأ رطماوم سمني أ كانت رأ س ا

اةبوةيسي أ اةتم ال تس ح كثيما  ةيزنو اةوتدانم  واةِّاطفم  أن يتجي   اال   م حدون ضي أأ  ةذا  أد وتد  م نذه 
ّ  يطم ّ اةيِّبأ اةموائي أ وفضيف اة يها إيئا   د  اة صان أ اةِّاّلمم  مصأ ةت وفد اةحدث اةموائم  ّلقدى  سمن

  اح اةسمن كم تصبح أكثم  حارأ وإ تاوا : 

سررت  جّدًا بلقاء األهل واألصدقاء في محردة، مرَّ اليومان بشكٍل خاطف وسريع، كم كنت  أتمّنى لو كان 
الوقت معي أطول، كي أتوّجه نحو سماء سقيلبّية وهناك أفاجئ مّيادة في محّلها وأستغفلها وآتي من  

ها كي تحذر من أنا، ثّم أفاجئها كي يبقى للّسالم والّتحّية مذاق  آخر! ولكنَّ الحياة خلفها وأغمض عيني
تسرقنا من الحياة، ظروفنا تحدُّ ما بداخلنا من لواعج الحنين، وحَدها الكتابة تعانق  توهُّجاتِّ أشواقي  

 المنسابة فوق خدودِّ هذا الزَّمان!
ئم  وي   ضاح اةخات أ  زنو ا  ر ا حأ أه  د قد م وي  تأديم  اةماّو اةسيمذاتم  يطل   م نهاياظ سمنه اةموا

تجمبته  م نذا اةسياق  وتصوفم اةيحااظ األخيمم  د حكايته اةتم استقفدظ اةاثيم  د اة كان واةز د 
ّ  اة فِّم راةقشاط واةافاحم واةوصف  واةحال واةمؤفأ  وإإغال وقاصم اةسمن األخمى ر زفد  د اةحماك اةسمن

 اةسبيل اة  ت ثيل اةتجمبأ سمني ا  وتصوفمنا  وائي ا : واةحوا   م

ت  على الّصديق جان يطرون،  هًا نحو الفندق، مَرر  رعة، وّدعت  األحّبة، متوجِّّ ت  بقرار تعييني بهذه السُّ ر  رِّ س 
نظيرة  استقبلتني أخته أديبة والوالدة والوالد، طلبت منهم أن يبّلغوا تحّياتي لجان وزوجته الزَّميلة الغالية

 اسيو.
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ت  أجّهز أموري لإلنطالق نحو القامشلي عبر سيرفيس تكاسي الخّط، ومن القامشلي أخذت سيرفيسًا   عد 
ت  على المدرسة   آخر نحو ديريك مسقط الرَّأس، لم يستوقفنا أحدًا، كانت تّل الّزيارات في االستقبال، مَرر 

 اّلتي كانت تبعد دقيقة عن الطَّريق العام!
تي، والتقيت  مع مختار المدرسة، وطلبت منه أن يجّهزوا المدرسة وينّظفوها ألّنها كانت كتبت  مباشر 

يب أو البيكآب   شاغرة، كي أبدأ التَّعليم من صبيحة الغد، وطلبت  منه أن يكّلف أحد أصحاب سائقي الجِّّ
ديريك بعد نصف  كي يأخذني إلى ديريك، فقال رائع يا أستاذ وقلبك صاٍف، ألنَّ ابن أخي في طريقه إلى 

 ساعة في بيكآبه ويستطيع أن يوصلك إلى البيت.
 بديع، خدمة كبيرة! 

 ولو أستاذ بدنا خدمة محرزة!
 دعاني المختار على الغذاء، ثم خّبر ابن أخيه كي يمّر عليه ويأخذني معه إلى أمام منزلي!

وبعد أن تكون جاهزًا خبِّروني   بعد دقائق مرَّ علينا ابن أخيه وسّلم علّي، قائاًل أستاذ خذ راحتك وتغّدى
 كي ننطلق! 

اذ يبدو اةسمن نقا  م ق  أ اختزاةه واقتصانه وكثا ته  حت  ت اهم نذا اة شهد اة وتز وكأن ه قصأ قصيمم  
م  كبيم ال يحتّو ناال   واحدا  زائدا   و   أ اةاثيم  كا يأ   اةج ل اةسمني أ اة ؤة فأ ةي شهد نقا ذاظ ت اسك نص 

اند  م سمن اةماّو  ةاد  اة شهد نقا يِّم  يه اةماّو ت ا ا  ا إماف وي  نهاياظ اةسمن اةموائم   د نذه اة ش
وي  نحو يأتضم استث ا  سيطأ اةسمن كم تؤن ّ وظائفها  م أوي  ن تأ   كقأ  د اةدق أ واةتِّبيم واةتشكيل 

ّ  اة ت ك د.  واةتصوفم اةسمن

 إن ها تصو   حاةأ اةفمح  م وونم صبّم اة   كان األ د واةهدوح   أ ا وتبأ اةخات أ  م ةحاأ اقفاةها اةسمني أ
واألسمم واألصدقاح  اة  نيمفك و ا تقطّو وييه  د  ضاح ساحم و خي ص  رِّد تمك اة كان اةِّدائم  
اة شحون راة طا نم واةأيق واةخوف  م كل  ةحاأ  اذ يصف اةماّو صو م اة كان وي  اةقحو اةذّ ّلدا 

 م   م نهايأ اة طاف:وكأن ه  الذ حأيأ

كان حوشنا الكبير غائصًا بالجُّمهور الَّذي توافد إلى بيتنا خالل وقٍت قصير، شعرت  وكأنَّ كلَّ هذا الفرح  
ت  بها نتيجة موقف بسيط ما كان يستحقُّ   ًا كابحًا على الّظروف المريرة الَّتي مَرر  واالحتفاء بي جاء ردَّ

وشرات والمتابعات وال مال، وحَدها الكتابة كانت  كّل هذه الشَّ تَّحقيقات، والتَّحرِّيات إلى أقصى درويات الشِّّ
سّيدة هذه األحداث، وحَدها الكلمة تبقى ساطعًة على وجنةِّ الحياة، كم أشعر باالمتنان للرقيب والعسكري 

رد المنبعث من لحظة إلقاء  الََّذين قبضا عليَّ حاسَر الرَّأس، فلوالهما لما انبثَقت  شرارات خيوط هذا السَّ
القبض علّي حاسَر الّرأس، حّتى هذه اللَّحظات اّلتي نتوه فرحًا، فألف شكر لهما ألّنهما نقشا في ذاكرتي  
الخطوط العريضة ألحداث هذه القّصة اّلتي ظلَّت ترفرف في ذاكرتي أكثر من ثلث قرن من الّزمان، إلى 
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رد ّية المبلَّلة بشطحات الخيال، وكأّن الحدث بكلِّّ تجلِّياته أن جاء موعد قطافها بكلِّّ هذه التَّدفُّقات السَّ
المسرودة حصل معي لحَظات كتابة هذا الّسرد المتعانق من: مع توّهجات ذاكرة معجونة بنكهة الفرح،  
رة من أجيج هذا الّزمان، ذاكرة محفوفة بالحنين إلى الماضي البعيد، إلى كلِّّ ثانية عشتها في   ذاكرة متطهِّّ

فاء، والكثير من الحبِّّ والمسامحة وطٍن يحت عاء، والكثير من الصَّ اج إلى الكثير من العطاء، والكثير من الدُّ
قة نقّدمها بكلِّّ محّبة   ل هزائمنا إلى نصوص إبداعّية ورؤى خالَّ وح الخاّلقة، كي نحوِّ والكثير الكثير من الرُّ

 وفرح وسالم ووئام إلى األجيال القادمة.

ةها  د تجمبأ ذاتي أ  م م ذاظ اةيحاأ اةسمني أ اة م  وحو  تم وضِّها اةماّو اةسيمذاتم   وضم اةتقفيذ اةقص 
 متِّي أ واقِّي أ  اة  تجمبأ أنّلي أ ذاظ صفأ تخيييي أ تزاوج ّليد اةواقم واةخيال رطمفأأ نقدسي أ وي   ستوى  

يثياظ اةجانبي أ اةثانوف أ    سم اةشخصي اظ واةفضاح اةز كانم   وتابيم صو م اةوطد رِّيدا  ود اةتفاصيل واةح
ّ  اةخاص  ّلقأل اةتجمبأ    اةوطد  م اةقهايأ نو األرأ  رأتياةه اة تالحأأ  وتبأ  اةموايأ  م  ض ا نا اةسمن

  مصأ ةيقام واةتأ  ل واةتِّي م واةتسييأ أيضا . 

ان  وتبأ اةخات أ نم وتبأ نهائي أ يحاول اةماّو اةسيمذاتم  استث ا نا  د أتل أن ييخ ص  شاومه اةفي اضأ  
رِّد تجمبأ قاسيأ  ةاق ها تجمبأ  يها اةاثيم  د األن يأ وا  ا م حم كت  سا  اةسمن واةوصف واةتأ  ل نحو  

ل اةماّو اة  حكيم   يتجاوز أز أ اةسمن اةموائم  ركل   ا حفيت اةوطد  م  ِّق  تديد  د  ِّانيه  رحيث يتحو 
ره  د  ما م وخوف ونيم   د أتل أن يأد م صو م  ختيفأ ةيوطد واة واطقأ واالنت اح واةهوف أ  وبأن  اةوطد 

 نو اةباقم واأل مان  ه ا كانوا  احيون  م نهايأ اة طاف:  

راعات لعلَّنا نرسم خارطة الوطن على مسارات بسمة المواطن الوارفة فوق م روج الوطن، بعيدًا عن الصِّّ
المريرة، بعيدًا عن الوقوف أمام شاب تقّدم من كلِّّ قلبِّه أن يخدَم وطنه، وإذ  به يتوه في دهاليز معتمة من  
الّرعب، نتيجة تطبيق قوانين ال تعدو أن تكون بمثابة نكتة سمجة، وما علينا بعد كلِّّ هذه الّتصارعات 

غيرة والكب يرة، إالَّ أن نفكِّر بكلِّّ ما فيه الخير كّل الخير للوطن والمواطن معًا، ألنَّ الحياة والّتناحرات الصَّ
راعات العقيمة والمريرة. نحن البشر مجّرد ضيوف عابرين على وجه   نسمة عابرة وال تستحقُّ كّل هذه الصَّ

م كلَّ   واحد مّنا أبهى ما لديه  الّدنيا، فلماذا ال نكون ضيوف خفيفي الظَّل على شعوبنا وأوطاننا، كي يقدِّ
 للمواطن والوطن كي يبقى اسمه ساطعًا بالمحّبة والخير والوئام على جدار الّزمن؟!

ؤال، فهل وصَل المرسال؟!!!  ذلَك هو السُّ

و ب  ا تأتم ا إا م اةتم يسدل  يها اةماّو اةستا  وي   وايته اةد ا ي أ اةسيمذاتي أ ّلهذه اةطمفأأ  ) ذةكف نو 
ؤال   هل وصلف اة مسال؟!!!(  كقايأ ود تح يل  وايته سؤاال  وطقي ا  صِّبا   م أن  اةوطد نو اة جال   اةسُّ

ّ  واةحيوّ  األ حب ةأول  ا يجب أن يأال  واةغمب أ  ه ا قد  ت  د  غمفاظ تبأ  غمبأ وفبأ  اةوطد  اةسمن
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وطقا   نذا نو  حو  سؤال اةماّو  م وتبأ خات أ اةموايأ  ونحسب أن  اة مسال وصل  واةِّأب  ة د يفهم  
 اة مسال وفأتقم ره وفِّ ل  يه وةه. 

 
 د. محّمد صابر عبيد 

 ناقد وشاعر من العراق 
 
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 اةهوا ش:

   استوكهوةم. 1م صبّم يوسف  طاةأاح اةأبض ويم  حاسم اةمأس  صبّم يوسف  نا  نش (6) 
  1 ِّجم  صطيحاظ اةسيمم   ح د صاّلم وبيد  اة ؤسسأ اةحديثأ ةياتاا  ةبقان  ط  (7)

2015 :15. 
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 قراءة في ديوان )سيلفي مع الوطن( لألديب العراقي األب يوسف جزراوي 
 

 نصوص أدبية بلغة الشعر والنثر والقصة الشعرية والومضة.
 شر والتوزيع عن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنّ 

 

                       
 

 الّناقدة واألديبة الجزائرّية نوميديا جروفي 
 

نو س  نفجمف إواطئ اةِّماق    اةبغدانّ اةااند يوسف اةجز اّو  م نيوانه اةجديد )سييفم  م اةوطد(األنيب  
ةيِّون ّليد اةفيقأ واألخمى ةيبِّث  يها حيام  ّلواسطأ اصدا اته االنّليأ ذاظ اةقاهأ اةبغدانيأ  وكأنه ي سح  

 اةاتاراظ.  صيواته( اةأقوط وقه وته ّليده.. اةوطد كان حاضما  م  ِّام -ّلمزان )نصوصه 
أنيب  وماقم  غتما غقم ود اةتِّمفف  يطيق  د غمبته  ج ووأ  د اةقصوص االنّليأ اةدس أ  وكأنه  
يحد ث  وحه اةس حأ  نون أن يهتم ة د يس م   م يأيقه رأن اةوطد يس ِّه ّلل اةج يم يس م..نذا اةصدق 

ص تقا  غمبتقا  يأمأ خبايا قصتقا وأسما  ةاقه  م ويد اةوقت يأتحم   م اةبو ح  نو يوسف االنسان ّلقفسه.
نفوسقا رحك ته و ونبته   قماه ي سد احزانقا رفطقته  وفخيط تماحقا وفض دنا ّلبسيم نصوصه   يواسم  

 يِّيدنا راحساس حمو ه اة قبثأأ  د رح أ    وفكيم اوتاوقا  م يصبم احال قا اة شيوةأ وا انيقا اة تيا ئأ   أساتقا
وةدغأ حزن   ق دى اةد وع    نأ راةمقم اة   مايا األسئيأ ّلمتاح نصوص  بتيأ ّلمذاذ حيم  كي اته اة ِّب مم اة ِّجو 

 يطفو  م ويون حمو ه واال ل يبتسم  د  آه كي اته... يقاتم غمبته را قيأ حبي  راألةم واأل ل:
 أيتها اةغمبأ 

 أيد اةطمفق اة  وطقم....؟ 
 ّليقم وبيقه اة حيط 
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  صي مفقم نهم ا
 يجّم اة  ّلالنّ.

ألا يوسف تز اّو  أنيب قديم و ت مس  واضح اةفامم  واةم ا حساس  أسيوبه األنّلم   تم و شوق   ا
اةذّ يأول    يوسم اة دا ك  تأمأ نفسك وقصأ حياتك  م كتاراته   هو اة تاأ وي  قيم صقم  د نخيل اةِّماق

 وقه: 
 

 ّليدّ
ْيب   أ اكف تمفح اةأف
  كسو  اةخاطم 

  ايف أ حو ن ِّك
د  اةمإد؟ وقد ّليغف تمحكف   س 

 و اذا ّلوسِّم أن  ِّل
ا ا سِّيد   التِّيكف  مح 

 وقد تِّاةت  يكف أصواظ اةحزن؟!! 
  ت  سا اك ُ بتس  ا 
 كم تِّاون اجّلتسا تم 
 اإمقتها  د تديد 

 وُفْغشف  ويمَّ سمو  ا؟!
.. 

  وطقم 
  غم أن ك 

 ةم تِّد صوت ا ت يال  
  م  فم ج اةدنيا 

 اال  أن م 
تكف ّلد وع    أإتاُق ةقَّبمف

  يها  طوبأ نتيأ 
 و يح اةفماظ!

 
 و م نص آخم يسوق ةقا أ قيأ ّلقاهأ اةِّتاا تتأةق  يها اةصو  االنّليأ: 
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ماق   يا وج
 كم ت قيُت أن أفْ  جمف نفسم 

انك واذ ُف ن وو ا  ّليد احفضف
 راتت وي  اةات ان ال تأوى 

ْنُظ أن تضف  قم  نف  أتْل وف
 آة  صد كف 

 التهش ّلبكاح  طوفل
  ثل طفل  يبكم 

   أ ه وي  صد 
 وفس  ن فووم تشِّمكف 

 كفم آذانم ُحب كف 
 وآة قم ُرِّدكف 

تفقِّفتف   ةاقكف كاةِّانم اج ف
.!  كم ال تِّاتبكف ن ووم وتؤن بكف

 

أنيبقا يوسف اةجز اّو اةذّ ال س قي ه تدائل اةييل يسانم اةقجوم حت  يغفو اةأ م  يشكو ةيبحم  م أ ض 
 اةشتاظ  يقانيه:

 

 أي ها اةبحمُ 
 نتيأ واةفماظ. أنا اّلد نهّم 

 

 وتا م أخمى يسمن ةقا نذا اة أطم  د نص حجمم اةأيب: 
 

 اةبحا  اةتم قصدتها وناتيتها
يت ُققوط وتهم ّلمَّذاذج أ وفاتها  غفسف
ا جِّها. دف  ونم تخفم وقم أنيد  ف

 

وح   م اةبحم اةثأأ واةأد م وي  االنصاظ ر جانيأ وباةتاةم يب   ب ا وتد االا يوسف كاتم اسما  اةبشم ....و 
 ...  ةه وفشخص أ و  اةحيام وفس يها ر س ياتها أ ا ه

 

  قماه يج م اةصبم أ قيأ  
 وفدق اةد م ق حا  
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 ةيصقم ةأ أ او كي أ 
 يطِّم ّلها اةجياع 

 وي   ائدم رحم اةغمباح 
  ست تِّيد ر وسيأ  اال واج 

 

 ون وع اةا ان..  يشيد راةبحم:
 

 سأضُم و نم ح ماح 
 وي  قبمج اةو اح
 وأ ضم ةيبحم
 صديأم األفوحد 
 وأو   األو ياح

  هو اةصد  اآل د 
 اةذّ يكفاف ن وع اةغمباح.

 
 رأوةه:   ك ا سييحظ اةأا ئ ان اةديوان ال يخيوا  د تقاص  انجييم

 
 "أرانا اةذّ  م اةس واظ 

 كيف ةك أن تمى 
 اجستباحأ حيام إِّب 

 تبيُته ّليديك اة أدستيد 
 وتبأ  ساكت ا؟! 

..... 
  قذ أ د   رِّيد  

 واةِّماقم ُ ِّيق  وي  صييب  
 راتساعج تمح اةِّجماق 

 وال  د طمفق 
  ؤني أ ةيأيا أ! 

 نل نحد إِّب زائد؟ 
أ ت  د وتوننا؟   نل سف

 قل كي تك
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  اةطمقاظ اة  اةس اح
 راتت  زنح أ 

 راةشهداح  د أّلقاح وطقم!. 
 

 "و اذا يقفم ا نسان ةو انتشم  م كل االوطان وخسم وطقه". 
 ةيجيجيأ.. صاح اةِّماقم  م اة سيح اةذّ يصيب  يه كل يوم: اةهم اةهم ة اذا تمكتقم". "نل استسيم اةِّماق  

 
 ّ  "أّلتج ال تغفم ةساسأج ّليد

 النهم يِّي ون  اذا يفِّيون". 
 

 " م ّليدّ اة شغول ّلد د أّلقائه  
 اس م صوظ يسوع اةصديق يقانّ:

 
 ال تخا وا 

  أنا  م اةِّماق واةِّماقييد 
 اة  انأضاح اةدنم". 

 
 األصدقاح  م ز د اةغد  واةوصوةيأ واة صاةح كتب:  وود رِّض 

 
 ةأد قيُت كف 

قفتها   ةافْذرفأ  ةطاة ا صد 
 ونم صداقتهم و حبتهم...

  ال تأيأم يا أ م 
  أنا وي   ا يمام 

  ا نا ت يدّ تصا ح 
 يد اةخيم وأو ال اة حبأ 

 وةاقم تِّي تُ 
 ان  ِّام اةقاس 
 كاس اح اةاتب 

 نتح س ةها 
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 وحيد نطاةم  حوانا 
 نضجم ونقفم رسموأ 

  ّ  ةذا وي  ت يفدج
ّ  كتاا  تتصفح.   ا

 
 د اةج يل أن تجد األنيب يد ج اةطبيِّأ  اةتمحال  اة وسيأ   طيو  اةس اح   االنا...  م كتاراته... فم  

 نص اس اه )قبيأ رفم اةوناع(  يتونن ةيقوا س و ةيقخيل: 
 

ْنظُ  نف  كفم وف
 وأنا أصا ُح اةِّْأد اةمارم 

 اةغمبأ  د و م  أكيتُه 
تفْد جف اةقوا س  أن اسف

 وي ها تأمع أتماس اةاقائس. 
.... 

م غازةُت رجم اةبحيماظ   وكف
 وس  أن تطبمف ُقْبيفُأ اجْإتجياق 

 وي  تبيد نتيأ 
ّ  اةفماظ.  وخد 

.... 
نُظ ةقخيأ   نف  وكم توف

 سِّفها وانق اةس اح 
 النز  تذوها 

 وي ُه يغدو رساط  فحيل 
 اة  ضفاف اةما ديد 
 و فزفا جيم اةُ متييد.

 
 وود ظي ه اةُ ِّ  د ر اح اةفماظ يأول:

 
 وصيُت اة  صو ِّتم 

ْدُظ ظي م نائ  ا    وفتف
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 وي  وفتفبفأج اةباا! 
 رحثُت ود اة فتاح النخل 

 وإذا ّلم قد نسيتُه  م اةداخل!!
 ن ُت رجوا  ظي م 

 أنففُت وييه نخان سجائمّ 
 وكل   ق ا يحيم 

 رخطواظج أ قيأ  قان أ 
 ّليد   د 

 .!  اجغتييت  يه األ انجم 
 

 أنت أيها اةأا ئ اةِّمبم اةواقف وي  وتبأ نيوان سييفم  م اةوطد  انخل وانطما ّلبحأ صوظ اةقصوص  
ود حكايأ وطد و أسام إِّب  ود غمبأ غمفب ال يشِّم راالنت اح ةهذا اةاون اةصاخب  ود اةت من وود  

وص  يها أس  ييسم وأ ل يتسم  ُكتبت ّلذوق وال  ا قياظ انسان و ِّانام كاند وأحالم اةغمباح..ود نص
 وت مس.

تيك نم حكايأ اةحكايأ اةتم تاو ظ خطواظ اة ؤةف  م ةياةم االغتماا..حت  ّليغت حد  اةقجوى.  فم احد 
 يئد اةجز اّو ّلقجوى حائمم  يكتب:  اةقصوص 

 
 يا  ا  

كايأ.  اقفت ّلجقفا كِّماقييد....نذا أْصل اةحج  ةأد ضف
 

ف تز اّو اةذّ تفمغ ةالنا واةاتارأ كييا  قذ رضم سقواظ  ضت ةم يكد  أيدا   م االنيب اةااند يوس
ن طيا  ّلل ةه خصوصيأ واضحأ واسيوبا و جازا تِّبيمفا خاصا  تفمنا ره ود غيمه    - نيوانه نذا او كالسيكيا 

حمكأ  رِّد ان استيهم  يه اةذاظ واةوطد واالغتماا واال ال  اةطبيِّأ  االنسان..   اةقصوص  م اصيها
 وكسيأ انطيأت  د نفسه ووتدانه اة  اةغمبأ واةوطد وآناظ ا نسان واةِّكس راةِّكس..

وكل  د يأمأ قصائده سيهيم وفبتهج وفِّانأه اةحقيد اة  وواةم  سيحأ ر ِّانيها اة تضانم  النها كتبت ّلقفس   
 غيم  أةوف و وحانيأ  ختيفأ.

ز اّو  كاند اةاي أ  ووماا اة ِّق  التل نذه  اةف إكم ةصديأقا األنيب واةااتب اةابيم يوسف اةج
اة دّلوغأ ّلم ال سواحل اةبحا  اةتم ةد تسأط  د تضاويف اة كتبأ   اةصيواظ األنّليأ واةتمانيم اةشِّمفأ

 اةبحم واةقهم واةاُل واةييل واةطبيِّأ حاضمم  م اةقصوص رشكل ال يخيوا  د اةتاما  غيم اة  ل    األنّليأ..
  قأمأ ةه:  ّ  م تقوع يشدك نون أن تد  
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 قما اةقهم اةهوةقدّ
 اةذّ اجوتدُظ اج تيفانه

ا    ف َّأ حديأأ تحتضد ضمفح 
 ن د  يه نصف  وحم 

 و ف َّأ  ماإاظ نائ أ 
سانم   مجفح وف ت زنو  اةضَّ  اج تفمإف

 و ف َّأ أإجا   م وقاق  صا ت 
  جأم  وانفأفقم اةحقيد 

مم  طج   ِّانفأفْت  وحم اةُ قشف
 اة  نصفيد رِّضها اةبِّض 

 وةذفُظ راةص  تج واةد وع
 وبأم اة شهد نكذا!

.... 
 اج تديُت  جِّطفف اةذ كمفاظ 

ا  وتسكُِّت اة  اةقهم  جدن 
ُكون    وقفُت أ ا ه رجسُّ

 الُّلوح ةه وُأسك د األوتاع 
 وأسكبها  م زتاتأ اةاالم 

 ةتغوص رخاصمم اةييل 
ْاُتو أ   صمختم اة ف

  اةو نم اةتم اج تفطفت 
وفان األ قياظ   تف
 وي   فمفس  وانظ  يتأ 

 ةه صهيل كاةبكاح!
 

 يمى أن اةحيام حفيأ تقامفأ كبيمم وي   سمح    وةم يغب ود اة ؤةف أن يطمق أّلواا اةتساؤل اةوتونيأ
 ييِّب كل واحد  قا نو ه  وغاةبا ال يختا  اة مح نو ه؛ ّلل اةدو  يفمض وييه او يختا ه.   اةوتون 

يبأ  صا وأ كبمى  شبها  يها اةبشمفأ ّلثيمان تخم صمو    إنه  م قصيدم اةيياةم اةدا ساظ يمى أن اةحيام ح
اةواحدم تيو األخمى. رِّد ذةك يِّدن اةشاوم  ج ووأ  د اةخسا اظ واالناسا اظ اةتم يحصدنا ا نسان  م  
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 سيمم اةِّ م اة  ان يتساقط  وفدا  وفدا  د إجمم اةحيام... اة وظ ال يأتم  مم واحدم  جأم  ّلل وي   ماظ  
 الل  حيأ اةِّ م اة  أن تحيد ةحاأ اةمحيل االّلدّ...نذا  ا قاةه ةقا  م رِّض اةقصوص: ودم و تام م خ

 
 حيم  تآكل... 

 قم ُت  د كل إمح.
 أن تمى اةُزنفام  م أ وقأ أقدس األ اكد. 

 
 أ ا ود حبه اةابيم ةيِّماق  اتب:

 
ماق   يا وج

 وشُت اةبُِّد راةُأماج  قكف 
 أفتفقففَُّسكف رِّ ق   أّلتِّدُظ والزةُت 

  غم اة سا اظ اةطوفيأ.
 أتلْ 

ُق زف فيمكف إهيأ ا و يأ ا   اجْستفقشف
 كم ال اختقُق  د رُِّدّ وقك.

 
 و م نص  آخم يأول: 

 
ُّّ ُحب   أُحب ك ....   أ

 حت   اةُحب  تِّجب  د حبم 
 ةذا ةد اّليِّك 

  م سوق األوطان 
ْفُل ةم   اةوف

 ان  تُّ وي  حب   
 غيم حب ج اةِّماق. 

 
  وضم آخم يسمن ةقا اإكاةيأ حبه ةبيده:  و م
 

 قم ُظ أن أصيحف اةخطأ
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 وأ  م وييه ي يد اةقسيان 
 رِّد أن غسلف ُحب م 

 ووي أُه وي  حبالج اةفماق 
ُ وس اةوناع   ةيجف  تحت إ 
  اةخطأ اةوحيد اةذّ اجقتفم فتفهُ 
 واةخا ج ود ا انتم ت ا  ا 
 انم كقُت  تفيَّ  ا رحب ج ّليد  

 اةِّماق. ُيدو  
 

 وود رغدان كتب: 
 

ق حزام اة وظ وقجق ّليدّ  حيد طو 
ْيبج  ديقتم   وضُِّت أذنم وي  قف

  يم أس ُم نبضها!!.
 

ن ةقا:  أ ا ود رغدان وحكايأ تمحاةه نو 
 

 وكلُّ  ديقأ  ...
 حي أُت  م أتوائها 

 وضِّتها رجوا  قيبم وإكمتها
 اال   ديقأ واحدم غان تها 
ْيبج   ةاقم  م ُحْجممج اةأف

 قتها ةوحدنا. أسك
 

 وود سياحته اةثأا يأ يأول:
 

 كلُّ اةِّواصم اةتم  م  ظ ّلها
 كانت تشمُّ  مَّ وفبجق اةحضا م 

 نون أن أحكم ةها 
ّ  واص أ  تئتها!.    د أ
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 ك ا يزخم اةديوان راةِّديد  د اةو ضاظ نذكم وي  سبيل اة ثال ال اةحصم: 
 

 ّليدّ
 يوم أ س 

 ركيُت  م اةاقيسأ 
 ك ا ةم أركج 

 حياتم قط!  م 
  سأطف  د ويقم نَّ م 

 ت ُِّت ُكفو م
 وتثوُظ الت ِّه 

  اان  طم اةس اح 
 أقل  قه!

 و ا اةد وع؟
 سوى صالم صا تأ 
 ال يفه ها سوى هللا. 

 
 وفصف غمبته  يأول:

 
 أي ُتها اةغمبأ ُ ح اكج 

 يوسف كقُت ةكج 
  اقتج ةم ّلئم ا!!

 
 و م و ضأ  أخمى ود اةغمبأ يكتب: 

 
 الزةُت أقطفُ 

 ص تكج ص ت ا  د 
 أ  م ره 

  م قِّم األووام! 
  حت    ت  سأت مُ 
  د ص  تكج حيمم 
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 تق و وتتسم وتابم 
  م األيام؟ 

 أصائ أ أنتج ود اةاالم؟ 
   اذا نناكج 

 أ اكج  ثل  ماإأ  
  صارأ راةدوا 
 تهيُم حول و نم  

 ّلال  حيق  و وئام !؟. 
 

 و د تديد يقاتم اةأا ئ ّلقص ود االغتماا:
 

 انفمنُظ ّلقفسم كفم 
 و اوضُت ذاتم

 وي  حواف األ صفأ 
 اةُ بتيأ ّلد وع اةغمباح 

  د أتلج وزةأ  
 ال أويُم كم تطول
 ةام أُنانن وأيم 

 واستفتم  قيبم 
 ةالنفصال ود اةغمبأ 

  أ سل ةها قبيأ
 رفم اةوناع 

  د أ ضج وطد  
 صيبقم  وق ُتيُجيأ اة قا م 
 وأنا  ا ّليغُت و م اةو ون!

 
 اةديوان رِّض اةقصوص اةوتدانيأ ود غمبته اةطوفيأ: وةم يغب ود 

 
  م اةييلج اة وتم

ْيبكج   أقُف وي  وفتفبفأج قف
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 أتيصُص وي  نوا ذج غ وضكج 
 النصُت اة  ص  تكج اةقاطق 

  اةحوظ اةذّ أخذف اةحذ 
  د اةخيجانج واألنها  واةبحا 

 سأط غمفأ ا 
!   م إالالظ ويقيكج

 
 وكتب  م نص نثّم  شاره: 

 
  ديقتم 

 صوظ   قكج وال صدى  ال
 ةاقم ال زةُت اةتفأُط صوتكج 

  د خشخشأ  ت ييأ 
 كانت تأتيقم  د ضحكأ  تفطمَّبقم 

 Giovinni Marddiأإبه ر وسيأ   
 

 وود اةص ت كتب: 
 

 واص تم 
 سأص ُت ةتس ِّيقم 

  اةص ُت حديث 
 ةه أةف ةسان

 يجيد كل  اةيغاظ...
 وال  د و ل  أو حديث  
  يه ّلمكأ وإّلداع وحوا 

 اال  وسبأه ص ت واجختالح وصالم..
 ةذا سأص ُت ود اةاالم اةُ باح 
 اة  أن يطل  وييكج ّلد  اةاالم.

 
 و م نص   غايم يتسيق  يه وي  حبال اةوتون  يأول:
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 الزةُت ُأخبئ اةفمح 
  م حأيبأ اةحزن 

 ةذا ساّلتسم ّلوته األحزان 
  اةفمح اةذّ انتامته 
 تانت  قه اةد وا!

 
 أ ا ود اةد وع  أال: 

 
 ةد استحم  د ن ِّتم 

 ألنقم انسان 
 و قذ  ت  تستأذن اةد ِّأ 

 ويد صاحبها؟ 
  أد ذ  ُت اةد  م

 يوم نجَّمُظ  د اةِّجماق 
 وفوم غان ُظ نوةقدا
 و م كال اةبكائيد 
 كانت نقاك ن ِّأ

 وي  ّليد  
ا.  قد ال أوون اةيه ُ جدن 

 
:وود األحالم واال قياظ اةِّاةأأ ركِّب اةاموف ساق ةقا   اةجز اّو

 
 حيم  حي قاه  ِّ ا 

 انسكب  م  قجان   كسو ! 
 كاةذّ أنةفقف وطما
  د زتاتأ كبيمم 

  م زتاتأ  صغيمم 
 سأط  م ناخيها
 أقل اةأييل  قه 
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 وسالف  ِّا ه وي  توانبها 
 وتبدن  م اةِّدم!

 
  د نصوص اةديوان اة  يزم واةج ييأ:

 
اجنأاض حيم  اةد وع أصدق اة ما م قبيأ رفم اةوناع   حكايأ نزوح  يوم تصِّيك اال مفكان ّلبيدّ  و نم وي  

أصل اةحكايأ  تثأ تثأ   د قاتيها  حجمم اةأيب  صالم  قزووأ اةدسم  ا ّلمم تاسو اةقاس ونم وا فأ   
خداع األونام أ قيأ وي  وتبأ اةدا   اةص ت تثأ اة كان  راووا اةوطد راةتأسيط  وي  سكأ اةو اح  قهأهأ  

ا نناك يا وطقم  وصيأ وماقم  غتما  أقطُف  د اةص ت  حيم تآكل  هللا كمفم يا   م تقازم  تل   اذ 
وماق  راا اةوطد  سائق اةتاتك  حيم  اته اةأطا   اة  ساسأ ّليدّ  أّلم قال ةم ذاظ  مم  اةد وع صالم  

اة طم صا تأ  حد قم اةقهم  سجون اةص ت   ا اإبه ةييأ اةيوم راةبا حأ  حت    ت   حطب اةاي اظ  أنا ك
 اتمك اةِّطم واال م  ودان اةِّ م.....اةخ  د اةقصوص واةو ضاظ .

صديأقا االا يوسف) اةقو س اةبغدانّ( اة غتما ود اةديا  تل  اةشكم ةك وي  نذه اةتحفأ االنّليأ   أنت  
 م أ ئدتقا نحد اةأماح و م قيب اةِّماق قصيدم ت ييأ وكتاا خاةد ّلتوازن انسانم وأنّلم و ؤةفاظ  ث مم  

 ائِّأ ةها وبق رخو  اةاقائس وإ فج االنسان . و  
انها نووم صانقأ و يحأ ةأماحم نيوان سييفم  م اةوطد   هو  م  أيم االنّلم  د اصدق وانضج  ا كتبته  
ةقا أنا ل وتدان األنيب اةااند يوسف تز اّو   اةديوان كغي أ حبي  راة ِّانم ا نسانيأ واةصو  األنّليأ  

 ةم واأل ل. واةقصوص اةشِّمفأ ر ذاق األ
أّلونا يوسف إكما   مم أخمى وي  نذا اةحمفق  د حطب اةاي اظ  اة شتِّل  م  وحك اةقأيأ اةساكقأ رجسد 

 تبيته يد هللا  د طيد اةِّماق  أ ض اةطيبأ واة تقبم واالّلداع  نِّم إكما  وي   سك اةمحيق. 
 اةطا ح را ّلداع وا  تاع وا ققاع. واةاثيم  د اال تقان ةدا   يزوبوتا يا وي  نشم نذا اةديوان 

 ال إك ةم كأا ئأ و ختصأ  م اة جال األنّلم أن نصوص نيوان سييفم  م اةوطد  ستحطُّ  حاةها  م  
 ا دم اةقاس وتستأم  يها  ةتبِّث  يها نفح االوطان وحما م اةحيام و ِّان  ت س ص يم االنسان. 

وتحياتم  و ونّ  وأرا ك ةه نذا ا صدا  اة  يز    اة  صديأقا األنيب واألا يوسف تز اّو اندّ تأديمّ 
  ت قيأ ةه اطالق اة زفد  د اّلداواته  م  ضاحاظ األنا وا نسانياظ. 

 
 نوميديا جروفي 

 الجزائر  ناقدة وأديبة من
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 الكتابة النسائية بين الذاتية واالنفتاح على المحيط وقضايــــاه 
 حافــة الجنون"  للمبدعة "سلمى محفوض" أنموَذجاً رواية "على 

        
 سعيدة الرغيوي  الكاتبة المغربية وتحليل قراءة

 تمهيد:
ةد أنأى كثيما  ود اةجهأ اةشمقيأ راة غما ألحط اةم حال  م تغما يأ وتضا فس  وايأ "وي  حا أ اةجقون"   

 ةااتبتها "سي    حفوض" .
ن يقأ  م اةتفاول  م اةقصوص اةُ ْقاتبأ رأقالم وبأصواظ نسائيأ    اذا تستيأظ   يقا  د حيد ةهخم  غبأ 

 وسانا تأول األنث   م نناةيز نصوصها وإّلداواتها؟؟. 
انَّ اةاتارأ اختيا  حم وواع   وانخماط  م وواةم  تبايقأ ..تسِّ   د خالةها اةذاظ اةُ بدوأ  اة  خيخيأ اةذاظ 

تفاصييها وتقاقضاتها  اة بدع يِّ ُد ةيتقأيب  م اةذاظ ا نسانيأ و م  واةذواظ األخمى  د أتل اةقبش  م 
اةوتون ُ حاوجال  ا  ساك ّلبِّض اةخيوط   وكثيما  ا يسِّ  ةمتق رِّض اةفماغاظ واةتصدواظ  اذ ال يفأُل ُتهدا 
   م تفتيت رِّض اةمؤى واةاشف ود رِّض اة واقف..انَّه رشكل أو رآخم يِّيد تشكيل اةِّاةم انطالقا  د 
ُد اةيها..ةذةك نو  ا يفتأ ي ا س  ِّل اةهدم واةبقاح وإوانم تشكيل اةِّاةم ر ختيف تقاقضاته  ودم زوايا يفْمتفهج
وْ أا  القتقاواته و واقفه..انَّه  حكوم رجقون خاص وكأنه  مآم تحاول وكس اةواقم وتجيياته ةاد  د  قاو   

ا نسان اةِّانّ ةُتال س وتأا ا  واضيم إائاأ  ذاظ استِّالئيأ  تستِّيم  م اةاثيم  د األحاييد ود واقم 
وأنت ُتطاةم اةصفحاظ األوة  ةيموايأ اة وسو أ رِّقوان:"وي  حا َّأ اةجقون" تسا م  م   وو يأأ و ِّأدم ..

 وواةم اةسمن اة جقح ّلذاظ إاومفأ حررمون.. 
نُّ االناشاف وال اةاشف و فَّ  و اح إخوص اةقص اةموائم ..ال تفوف د اة تد اةحكائم ركل سهوةأ ان اةااتبأ تتخف

اة تيأم تيك اة ه أ اةِّوفصأ..ك ا تِّيد  قذ ّلدايأ أْسطمج اةموايأ ود احساس إخصيأ    \وُفْسم   تتمك ةيأا ئ  
"  اة م" راةضياع.. اةتم تحاول اةتخيص   د تيهها وضياوها ود طمفق ناتس اةاتارأ اةذّ يسكقها   
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ونا "  ..وتِّيد  قذ اةبدح ود   ضها وودم اي انها  حيث تشا ك خواطمنا وفو ياتها  م إخصيأ " أ 
 راةخطاراظ اةديقيأ اةتمنيبيأ   وأيضا ودم  أتها  م اةحب..اذ تقتصم ةي قطق واةفام اةفيسفم اةحم..

و د نقا يتضح أن  قح  اةاتارأ ةدى اةااتبأ قد اتضح  قذ ّلدايأ اةموايأ  اذ تيجأ ةيبوح واةاتارأ ةيتخيص 
اةشخصيأ اةمَّئيسأ تسِّ  ةيخالص ّلتوسل   ِّل اةاتارأ اذ تِّيد أنها  غم  يوالتها   د أوتاع اةذاظ ان 

اةِّي يأ " اةبيطمم " اال أنها تجد سيوتها  م  ِّل اةاتارأ ..وكأنها رفِّل اةاتارأ تسِّ  ةتطهيم ذاتها و ةيشفاح  
 ّلواسطأ نواح  وحم يك د  م وشأها وكيفها راةاتارأ. 

مًّ اةتحم    اةشخصيأ اةمئيسأ  م اةقص اةم   دف انج وائم " اة م" تسمن  ِّاناتها  م اةوته اْةُ فحم   اْذ ُتحاوُل تف
..انتااساظ وخيباظ ُ تتاةيأ    د تجاويد األةم واة وظ واالحتضا  رسبب نذا اةوته اةذّ الز ها ةِّدم سقواظ 

يفامج واْةُحب ج ..و حاوةأ تم يم اةذاظ واةخالص  د اةوند واألةم واة وتمج ر ساودم صديأتها "   م اةِّ لج واْةحف
" وصديأها" أ ونا".  ساّو

ْييجهج نحو اةتيوث رشت    هج و ف ِّج شف انَّ اةااتبأ تحاول خيخيأ  فانيم اةثأأ واةحب واْةافْشف ود رشاوأ ا نسان وفتف
ةفأ  ّلذةك   هم رِّض اةحأائق وتفسيمنا انطالق  ا  ُصُقو جه..ك ا تشتغل وي   قائيأ اةِّيم واةسحم واةشِّوذم  ُ حاوج

  د اة متِّيأ اةديقيأ " اةأمآن اةامفم ".
ْحمج واةشِّوذم  د خالل كتارأ اةشخصيأ اة حو فأ  م نذا  انَّ ناته اةموايأ و و ا تصبو ةتِّمفأ واقم اةس ج
اةُ قجز ا ّلداوم ة ذاكمتها وخواطمنا وتشا كها  م إخصيأ " أ ونا"   اذ وانت ةسقواظ طوال  ك ا أة ِّقا 

سكقها وكان سببا   ئيسا   م  كاّلداتها اآلالم واة ِّانام..ك ا  صدظ اةااتبأ ظانمم    د اةوته اة فحم اةذّ
اةحسد واةغيمم اةتم كانت سببا  م اةتحول اةجدّ   م إخصيأ " اة م"  د خالل اقدام صديأأ ةها ّلوضم  

ةتغيم  إمح  ا  م  قجان قهوتها خالل حضو نا ةحفيأ ت اويأ..نذا اةفقجان اةذّ كان اةشما م األوة  
  ال حها وإخصيتها.. 

تحاول اةااتبأ "سي    حفوض" ّلدناح  صد نذه األ ماض اةُ جت ِّيأ رأسيوبها األنّلم اةبسيط اةأائم وي   
اةسمن اة  زوج راةِّديد  د األسطم اةشِّمفأ  م  قايا سمننا ةألحداث واةوقائم.. هم  اة بدوأ انطالقا  د  

ْمسه وإيأاواته      اْذ ةم تتخيص  د سي ياحاته ونم تؤ ث نذا اةُ قجز ا ّلداوم. اةحمف اةشِّّم اة سكونأ رجف
نُّ اةاشف ود تقس   ونذا يفقجمُّ ود وشأها ةيشِّم ر ا نو ةغأ تخاطب  يقا اةوتدان واةِّاطفأ.. انها الف تفوف

  .يأ"اة تيأم حمفأ سبم كقه اةاتارأ واةتجقيس ..وإن وس فْت كتاّلها ّلررر: " وا \اةِّ ل ا ّلداوم  تتمك ةيأا ئ 
ان اةااتبأ "سي    حفوض" و د خالل إخصيأ " اة م" اةِّاإأأ ةياتارأ تصمخ ةياشف ود األققِّأ اة مفضأ  
حمم واة شِّوذيد  حمواةسَّ اةتم يمتديها اةِّديد  د اة مض   م اة جت م .. حيث حاوةت اةقفاذ ةدناةيز اةس ج

  وايتها. \وواةم اةغيبياظ واةتديد  د خالل إخصياظ اةقص اة بدع 
ي جْم  م اةبدح  ر ا و ن  م اةأمآن اةامفم .. ّلل   ان  سأةأ اةتديد راةقسبأ ةها ةيست أ ما ني جقا  ..ةذةك ةْم ُتسف
توسيت اةِّأل واة قطق ةيوصول اة  اقتقاواتها اةذاتيأ اة تِّيأأ را ي ان وا سالم واةتوحيد ..وانتصمظ أخيما 

 ط . ةيِّيم واةأمآن رِّد ا انتدظ ةحأيأأ اةقاس واة حي
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 استنتاجات عامة : 
ان ا ّلداع ُو و ا  اةذّ يصقفه اةبِّض  م خانأ "ا ّلداع اةقسائم"..ال ُيْ اجققا رأّ حال   د األحوال أن نجزم  

ُوُه  ذاظ أنث   ا مأم   وإالَّ اْنخمْطقا  م نائمم ت ييز اةِّ ل ا ّلداوم وي    \أنَّه كل اّلداع  تاتبه وتخطه وُتْبدج
 تجقيس اةِّ ل اة بدع انطالقا   د كاتبه  و بدوه نو  م حد ج ذاته قتل  ةإلّلداع..ةذةك يقبغم  أساس اةجقس  

يانيأ تا أ.   أن نيغم نذا اةتوصيف أو اةتصقيف واةت ييز وي  أساس اةجقس ونأا ا اةِّ ل رحج
خمط نون ا ووم   قَّا  ك ا يقبغم أن نقام اةيه وُنأفي ج ه ونفتحصه رج فِّْزجل  ود اةذاظ اةُ وتدم ةُه...حت  ال نق

 م نائمم اةت ييز واةحكم اة سبق وي  صاحب اةُ قجز ا ّلداوم .. وبشكل غيم ُ باإم ناون قد  ا ْسقفا نووا  
  د اةسيطأ وي  ا ّلداع ونقتصم  ّلداع  نون آخررم  و م نذا تبخيس ةأي ته ا ّلداويأ.

ُدُندَّ أقدف وي  اةتِّب  يم وا يصال   اةاتارأ وا ّلداع اةحم يقبغم أن يتم م ود  وأنا أقمُأ ةيِّديد  د اة بدواظ أفتج
فا  ةأي أ اةِّ ل اة بدع.  نذا اةت ييز وود نذا اةتصقيف اةذّ كثيما   ا يكوُن ُ جحج

وقد قماحتم ةياتاا وتدته أقما اة  اةسيمم اةذاتيأ  قه اة  اةموايأ  وأيأقت أنَّ اةجقون انته  راختفاح اةوته  
م"  اةتم تخيصت  د إبحج اْة اضم  نذا اةوته اةذّ أصبحت تتحدث وقه نون ا  اة فحم  د حيام " اة  

ِّوذم السي ا رِّد تِّم ها وي  "تيجم"   حم واةشَّ .. ةأد استطاوت كسب اةم جنان واالنتصا  وي  اةس ج خوف ووتل 
تِّيتها تِّتبم نذه األستاذم اةجا ِّيأ واةطاةبأ اةباحثأ  م ويم اةطاقأ ..اةتم غيَّمْظ نامتها ةيِّاةم واألإياح و 

األ و   جمن طاقاظ سيبيأ يسهل اةتغيب وييها وط س  ِّاة ها وآ ا نا  د خالل  اةتَّسيح را  انم واةِّيم 
 ةاونها كانت تِّمف اةوته اة فحم تيدا.

ان اةموايأ تاشف اةق جأاا ود رِّض األ ماض اة ستشمفأ  م اة جت م اةتم  م اةغاةب ييجأ األ مان اةذيد  
ْهلج اْةُ جت مج أو  يكونون ُومض أج تف تُّم   ال ُيْفصحونف وقها ةاونهم ال يجسمون وي  ُ جاّلهف أ  ةها ةيصَّ ت واةتَّسف

 تصديأا   قهم ةبِّضج أونام وتمناظ اةحيامج .. 
ةأد استطاوت اةشخصيأ اةمئجيسأ  م اةموايأ " اة م" إق سبيل حياتها  د تديد رِّد صماع   مفم   م اةوته  

و م ذكمى اةحب اةذّ كانت تِّيش وي  صو ه " خقب"  واةذّ ّلدو ه يِّون ة محيأ   قوى اةشم \اة فحم 
ةال إخصيأ  د إخوص اةموايأ ذكمى اةتأت  م ذكمفاظ اةشخصيأ اة حو فأ .. اان  و  اةالو وق راةذاظ.

يتها  ّليد ّلدايأ اةموايأ ونها   او  اة الُذ اةاتارأ ر ا نم تحمفم ةيذاظ وانِّتاق  د أونام اةحيام وإمو نا ..
 ان حت  ال ح اةوته اة فحم وان ح  اةجقون اةذّ كان يهي د وي  اةشخصيأ اةمئجيسأ " اة م".

 خاتمــة:  
انقم ةم أ م  د خالل ناته اةأماحم اةسمفِّأ ةهذا اةِّ ل تفتيت اةقص اة بدع  ان ا كانت قماحتم  تواضِّأ ةم  

" وي  حا أ اةجقون"  ألنه يشمح نفسه ّلقفسه  أقف وقد اةِّتباظ اةقصيأ والسي ا  وقد وقوان اةُ قجز ا ّلداوم
 اةحا أ  م اةغاةب تاون ر ثارأ  قزةق  خطيم وو طأ يصِّب اةتخيص  قها   حا أ كل إمح : تانبه  و م 
اةأا وس اةدا ج  اة قحد  اةخطيم واةجانب اةُ فضم اة  اةهاوفأ  أ ا " اةجقون" :  هو حاةأ  أدان وزوال 

ا .. قصبح رصدن اةحديث ود االختالل اةِّأيم .. ان اةااتبأ  د خالل وتبأ  اةِّأل واةقأّ ود تانم اةصوا
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اةِّقوان تدوونا ةياشف ود أسباا اةجقون ونم اةتم وكستها اةموايأ  د خالل تقا م األحداث واةوقائم  
 اختزةتها  م اةسحم واةشِّوذم..ةتؤكد أن اةخالص نو ا ي ان ّلال تدوى  ثل ناته األو ال واة  ا ساظ 

..وأن اةسبيل ةتحمفم اةذواظ اة سكونأ راةسحم واةشِّوذم واةطاقاظ اةسيبيأ نو  اةت م   م تصقف  م نائجممج اةشَّ
 اةِّيم واة ِّم أ واالنتصا  ةيموحانياظ .. 

 وضووأ أساسيأ  م  قجزنا   \ان اةااتبأ "سي    حفوض" تِّيت  د  وضوع اةسحم واةشِّوذم تي أ 
اةجقون" سيكتشف أن اةااتبأ تستحضم تزئياظ  د سيمتها  م نذا   اةسمنّ ..واةأا ئ ةموايأ : "وي  حا أ

اةِّ ل ّليد أنها تيبس اةشخوص أس اح رِّيدم ود واة ها اةواقِّم ..و م  وايتها قا نت ّليد اةدياناظ:" 
اة سيحيأ  ا سالم  اةبوذيأ.." ةتقتهم اة    ض كل اةدياناظ ة ثل ناته اة  ا ساظ واالنتصا  ةيحيام  

  د اةموايررأ : 225حب ..اةحب ر ا نو أصل اة شاكل واةصماع   اذ و ن  م ص وا نسان واة
  شكيأ ا نسان نم  شكيأ اةحب 

 يطو  اةصقاواظ وفخما اةدنيا حبا  م اةدنيا.  
 يتحكم  م أّلقائه وفخقأهم حبا  يهم. 
 يحبس اةحيواناظ وفحم ها حبا  يها. 

 يد م  ا خيق هللا وفسفك ن ه حبا  م هللا 
 ييتجئ  ةيسحم وتد يم  ا حصل  وييه  اآلخمون حبا  م  ا حصل  وييه اآلخمون.

 يؤذّ نفسه حبا  م نفسه. 
 ا نسان رطبِّه كي ا أحب إيئا ن مه وخمبه. 

تبأ   وايأ "وي  حا أ اةجقون"  ة ؤةفتها "سي    حفوض" توصيف ّليغأ اةسمن ةحاةأ اةشخصيأ اة حو فأ  
ل حياتها اة  تحيم   \اةوته اة فحم " اة م" اةتم وانت كثيما  د  اةطاقأ اةسيبيأ  نذا األخيم اةذّ حوَّ

اليطاق  واةتم ةم تستطم اةتخيص  قه اال راةِّيم واةاتارأ و ساندم أصدقاح ي كد تصقيفهم  م نائمم "  
اةطاقاظ ا يجاّليأ "  انها تدوو رشكل غيم صمفح اة  اةتخيص  د كل طاقأ سيبيأ ود طمفق اةتسيح  

 واة ِّم أ وودم االنخماط   م  وتأ االستسالم ة ثل ناته اة  ا ساظ اةأاتيأ ةيحيام.  راةِّيم
 

 سعيدة الّرغيوي 
 شاعرة وكاتبة من المغرب 

 
 الهوامش :

زنأأ  –   طبوواظ األندةس حم اةأدس 2016/  1"سي    حفوض" ط حا أ اةجقون  وايأ  د تأةيف ر1
 وتدم.  14اةحجا م  قم 

   كاتبأ  غمبيأ  د  ديقأ وتدم.سي    حفوض ر  2
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 قراءة: الاّلعنف فى الّنضال الّسياسي، 
وائّية التونسّية عواطف الّزراد  للكاتبة والرِّ

     
وائّية التونسّية عواطف الّزراد                         ريديالّناقد والّشاعر الّتونسي كمال الدّ   الكاتبة والرِّ

 
أستطيم أن أطيق وييه اجسم  بحث ألنه يتقاول راةبحث واةد اسأ اإكاةيأ اةقضال اةسياسم راجوت ان وسائل  
تت اويأ   ناته اةثأا يأ واالج اةال وقف ك قهاج ةي أاو أ واةق ضال اةذّ يت خذ استماتجيأ تبحث  م اةواقم رج يم  كو 

قتصانيأ واةسياسيأ حت  يتسق   اةوصول اة  األسيوا   األنجم واةحضاّ  ةي أاو أ واةق ضال. واالج

.. تِّمفف اةااتبأ  وتون وي  ظهم اةغالف حيث   نذا األ م نو نتاج تهد  ائز ةألستاذم وواطف اةز ان 
 يحّو   انيد و ائأ صفحأ رأسيوا سهل رِّيد ود اةت ِّأيد.

ياسم  وفستشهد  يِّت د نذا اةبحث وفقطيق  د اةواقم و د اةث و اظ اةتم اجوت دظ اةال وقف    اةق ضا  ل اةس 
ّلها وبطمفأتها    خوض نضاةها  ك ا يخيص اة  اةِّماقيل اةتم تِّيق نذه اة أاو أ اةحضا فأ واةتم تِّون 
ائدم وإة  ودم اةوصول اة   صطيحاظ وتِّمففاظ تصوغ ةغأ وتِّاّليما تؤ م      أصال اة  اةث أا أ اةس 

 م واةواقم. اة جتِّاظ وتدخل  أا تهم   تحدث والقأ تدةيأ ّليد اة فهو 

تبيد األستاذم    نذا اة بحث  م أّلواا و أماظ أنواع ا حتجاج وا ققاع وأساةيبها كبدائل الوقفي أ  قها  
ياسيأ واةق فسيأ...الي كققا أن نأتم وييها راةت حييل.. هذا  قتصانيأ واةس  تت اويأ واالج اةم  زفأ و قها اةجسديأ واالج

 يفأد نهم اة تطي م ةي ِّم أ. 

كل نذا اةت حييل ك ا سبق وأسيفقا يمتاز وي  اةواقم.. وفستشهد راةِّديد  د اةث و اظ اةتم وقِّت واةتم اجوت دظ 
اةالوقف سبيال ةها و قها نضال اةم  ز »اة هات ا غاندّ« اةذّ أننش اةِّاةم    تطبيأه ةفيسفأ اةال وقف  
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واةِّديد   سيحيأ اةبمنا يأ اةبوذيأ..وا سال يأ(اةتم كانت نتاتا ةثأا اظ وديدم تحب  اةسالم وتقبذ اةِّقف )اة
  د األ ثيأ ستاهم تباوا وقد تقاول اة تيأ م ةهذا األ م. 

ةهم اةفييسوف اةفمنسم»تان  ا ى  اةم« صاحب   قيت تقطيق  د اةواقم وتؤفده راةِّديد  د اةت ِّمففاظ وأو 
او أ ةال   ل قا وس خاص راةال وقف وكذةك اة أوالظ واةم سائل اةد  وقف  ثل  ساةأ األ مفكم » ا تد  أو 

ك ا تتِّمض اة ؤةفأ ةي قاصمفد ةيق ضال اةِّقيف  تذكم   1963» ّلم قغهام« سقأ    ةو مكقغ«  د سجقه ر ديقأ 
اج تاازاتهم و ؤفداتهم    تحييل وي م   وضووم غيم  قحاز  م تحاتجها ر ؤف داظ وقمائد  قطأي أ وتبي د  

 اخالالتها.  

بيهأ راةسمن اجستطاوت اةااتبأ أن ت  زج ونم تحي ل اة شكل رأسيوا ي زج ّليد اةقأل    رِّض اة واضم اةش 
كتمت أ ذاتيأ ةبِّض اةشخصياظ نون ا خالل راةط ارم اةبحثم ةياتاا  وبيد اةت حييل واةقأاش اة متاز وي  

يِّاةم »أنشتايد«  أنة أ وآ اح ةِّي اح و السفأ أ ثال »سغ ون  موفد« و أيه    اةحما واةت سيح حيث رِّث  ساةأ ة
  م نذا اةغمض. اةمساةأ  وتونم     يحق اةاتاا.

 م نذا اةبحث واةجت اةق طيأ واة سي اظ اةخاطئأ وي  غما : اةغايأ تبم  اةوسييأ وأحد ت  أا نأ ّليد  ا  
يدوو اةيه اة أد س رصفأ وا أ  د اة حا اأ وي  اةق فس اةبشمف أ واةد ووم ةيسالم واةحب وبيد  ا يأ م ره  

 د حموا راسم ا ةه  تحت  س ياظ اةِّدل واةجهان. 

ك ا تِّم ضت    نذا اةبحث ةسباق اةتسيح اةذى سيطم وي  كل اةدول  وخاصأ اةفأيمم  قها وأضما ه ونأدظ 
بأ ةهاته اةهيئاظ واة قا  اظ    اة قا اظ اةدوةيأ وسِّيها ةفصل اةقزاواظ راةت سوفأ    تحييل اجزنواتي أ  مك 

وةيأ  م أخذ ا  وقف.  ةأما اظ واةت ِّمففاظ اة جانبأ ةالَّ اةد 

اّلداع    »اةال وقف « اذن األستاذم وواطف ز ان وزاةديد  م ن استها أو »تحفتها« ك ا يحيو ةم ان أس يها
 األ قم.    وو ق واجستباق راة ِّق  اةِّي م ال اة ِّق  ا وال   أو

   نذا اةييل واةحيمم تيفقم واألسئيأ تدان ق ..واةشكوك تالحأق ..واةغزاة  يدنشق  وفأيدن ..وفتمكق ..واّلد  
و  أ  إد يواسيق ..يمتِّقم  م يطيأقم.. وباةفيسفأ  د تديد يغمفقم اال ان اةِّقف  د أّ صوا راةأول 

.. وفمكبقم    ويبأ  د اةِّأد ال تقحل..راةفِّل يمنيقم.. وفمبكقم  يخقق وأيم وفأي د  شاوّم

وتدُظ وقد نؤالح اةجواا ةاقم ةم أوثم وي  اةحل..اةحل    واقم اةحال..وتدته    ناته اةد  اسأ ووتدُظ  
نذا    اةشمفِّأ.. نووم صمفحأ ةيِّفو    ِّه األ ل.. يأول تِّاة  »   د وف  وأصيح  أتمه وي  هللا«

 واةتسا ح واالّلتِّان ود اةِّقف. 

نذا تحييل وفيز قم.  م اةحيام األسمفأ كي ا خيت اةبيوظ  د اةحب واةييد.. كي ا زانظ سأنطيق  د نقا و 
يان حت ا اة  طفوةأ رائسأ ستقتأم يو ا..  اةطفل أا اةم ْتل  اة شاكل واةِّأد.. وقف ةفام او تسدّ يؤن 
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ّ اة  حموا وقف اةدوةأ اة غيوط يؤنى اة  اةثو اظ.. وقف األغيبيأ ضد األقييأ يؤن  نكذا أّلدع  موفد 
أنييأ.. وقف ا نت اح اةجقسم يؤنّ اة  اةِّقصمفأ ونكذا تست م حيق اةسيسيأ والتقتهم اال راةال وقف.. 

 حت  اةشِّوا ّلثو اتها  طاةبأ راةال وقف.  
اجستطاوت اة ؤة فأ    نذه اةد اسأ أن تبقم أسسا تديدم    اةتِّا ل  م اة حيط )ونقا  انو  طّم و انو  

يِّقم  فهوم اةطبيِّأ واةثأا أ(   اةِّالقأ اةجدةيأ ألتل تأمفم اة صيم سواح  ّليد اةفمن   كتسب  د اةبيئأ 
وذاته أو األسمم أو اة جت م  أو اةدوةأ أو  ا يس    إموا نامفأ اةتدا م »وةوال ن اع هللا اةقاس رِّضهم  

اةسارأأ ونذا أيضا    ّلبِّض..« تبق   د خالل نذا األ م األكاني م وي  اةال وقف   فهوم يصمع كل اة فانيم
اجستقتاج ييز قم..  فهوم  ِّاصم و تطو  يقأد كل اة فانيم اة طبوخأ واةجانزم اة هيئأ أصال ةتبمفم  
اةِّقف..وحت  وقف اةدوةأ اة س وح ره أن  اةأواود اة و و أ ّلدون  أا باظ واقِّيأ ةيواقم اة ِّاش تبأ  صو ا  

أوالظ اةتم سبأتقا ّلز د غيمبِّيد قد سبأتها نامف اظ وقواود ونحوتا نزف د ّلها تد ان اةتخيف وا  ناا .أن اة 
 اخمى وكال يقطيق  د حيز ز ق  تِّما   سياسم أخالقم  تتأ م وتؤ م تباوا.

أ فد ان أخيص  د نقا اة  وقف تد خطيم يدّلو كدّليب اةق ل    حمكأ  ست مم و تِّاقبأ  يسيطم وفؤطم  
قف نو اةِّقف اةثأا م األنّلم اةِّي م"ا يديوةوتيا"وأيضا  صطيح  اةفمن واأل م واةدول ة صيحأ  متو م. نذا اةِّ

ا رست وةوتيا. اةِّالقأ ّليد اةثأا م واةطبيِّم واةحأائق اةِّي يأ كيها ال تخيو  د وقف  وته و د وس  
اةتطو  اةِّي م وظهو  اآلةأ واةبحث واألسواق اةخا تيأ واجحتالل اةد ول ونهب  مواتها ّلدووى  ام اةتقوفم  

م  أو اظ اةقهضأ  »ناّلييون ّلوناّلمظ«  ثاال واة ِّانداظ اة تِّاقبأ ةيسيطمم وي  اةدول  تيك نم وتصدي
اةم أس اةيأ    ّلدايتها الإتماكيأ اةااتبم و ا قا ت ره ّلقاح وي  وقف  ؤنةج. اةحموا ا سال يأ    صد  

د واةفأهاح  ايس   أنل» اةحل اةدوةأ ا سال يأ وقتال اة سي يد ونم حديثو وهد را سالم وتتييد  تال اةدي
واةِّأد« ر ِّق  »اةقخبأ« حاةيا ةيِّقف اة سي ط وي  اةمويأ  اةشِّب  راة فهوم اةحاةم نو وقف  ؤسس وي   

 آ اح وي يأ و أهيأ اة بتغ   قها نو اةوصول اة  اةسيطأ وي  اج تاازفد ي ثالن أنم وقاوفد اةِّقف:
 *اةأوم: اة ت ثيأ    اةجيش واة ال 

ةخاصأ: أنل اةحل واةِّأد  د وي اح و أهاح يأم اخضاوهم اة  ا انم اةسيطان وتبمفم أو اةه. اذن *اةطبأأ ا
نقاك وقف  سي ط حت  وي  اةقص اة أد س أنى اة   هم وقيف تبِّاته اة  يو قا نذا.  و د ناته اةط بأأ  

 أيضا اة تاي ون  ثل اة ِّتزةأ واةشِّماح. 
ا اظ اةثأا يأ واةج ِّياظ األخالقيأ واة قاّلم ا وال يأ اةتم  و د نقا نخيص أيضا اة  اةِّديد  د اة ق

با..  ت ا س اةِّقف اة خفم ونذا أخطم وأإد تمس 
 نقا أإيم اإا م واّلمم اة   صطيح »األنتيجقسيا« وةصوقه. ّلهكذا   ا ساظ.

تحييل   أخيص  د نقا اة  اةأول ان اإكاةيأ» اةال وقف« تقحل   قطأي ا رِّكس اةِّقف أستطيم أن أقول رِّد 
أقا ت  ؤسسأ تبق  وي  اةحوا  واةتصو اظ واةحماك واةتفاول   ه ا يتأ م واقِّقا راةِّقف    ظانّم أن اة ؤةفأ
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نِّتاق  د اةايم   اة سي ط وييه   اةال وقف نو اة خمج واة قتصم    ت يم األحوال وخاصأ    تحمكاظ االج
وي  ا نسانيأ أو اةبقيأ األخالقيأ أو اةِّي يأ       نفس اة جت م )أّ اةدوةأ(  هم أكثمنا خطو م وتأ يما و يأا

تت اويأ وحت  اة ِّ ا فأ.  اة جاّلهأ راةِّقف تستدوم حت ا اةِّقف وإن  أو ا قتصانيأ أو اةتا فخيأ أو االج
 كان نذا اةفِّل  وتونا أصال   أاو ته ّليالوقف أتد  واصيح.

أ اةِّقف  صبمه وي  اةِّقف اة سي ط   إن كان اةتحمك سي يا وةم يتواصل وي  نفس اةقسق  ضاع    نوا 
 »سو فا..ةيبيا..اةي د..«.. و م واقم اةحال   وييه واةتحمك سي يا  زاحته نو أقل خسا م  م اةِّتان واةِّبان 

اة ِّاش نقاك اةِّديد  د األسيحأ اةبِّيدم ود اةِّقف )اةصحا أ وا والم  اةتواصل االتت اوم  اةفد رج يم  
 . توانبه..اةخ( كوناته  األنا ركل 

اةال وقف نو  ِّاةم    اةطمفق تقيم ن ا اةشِّوا اةِّمبيأ اةباحثأ ود اةحمف أ. اةجزائم  ثال ن وذج يتطاّلق  
  م اةال وقف   إن تواصل نذا اةحماك اةجزائّم ّلهذا اةق سق  هو اجنتصا  ةال وقف.

اقصه تباوا   د نقا أقول  وقم    تونس رِّد اةثو م نو وقصم  د وقاصم اةال وقف وسيأتم تبيان نو   ا
ان ان اك اة ؤةفأ ةيواقم  اق اة ِّاش   حي يت واجستشهدظ وتِّ  أت  م اةِّقاصم واألسباا اة ؤنيأ ةيِّقف  
وطمحت كل اةشوائب رطمفأأ وي يأ  م سيأ اة اضم وتأدم ّلديال  ؤفدا..  م وقا رفام واسم غيم  أي د يثبته  

 اةواقم وفؤفده. 

رِّض اة قشو اظ اةتم أ سيتها وي  صفحت  ةهذا اةتحييل. تيأيت وديد أ فد ان أسوق  الحاأ    
تصاالظ  د كت اا وأكان ييد طيبوا  قم توضيح  سأةأ االجزنواتيأ  م اةخطاا اةديقم اةذّ تِّمضت ةه  االج

 االستاذم راةتحييل  وإةيكم نذا اة قشو :

ا أإا ظ اةيه اة ؤةفأ    نذا األ م  »اةالوقف أنهيت ن استه ...ةاق  ودظ  د تديد ةجزح تد  هم. ونو  
 »اجزنواتيأ اةخطاا اةديقم «.  رأوةها

وةِّيها تأصد اة ماوحأ واةِّالقأ اةجدةيأ اة مكبأ    تقاول اةقص اة أدس ةهاته االإكاةيأ ّليد  ا يس يه  
وبيد    .«اة صطيح اةشموم اةسيم  قوةه: ».....انخيوا    اةسيم كا أ«..وقوةه »وإن تقحوا ةيسيم  اجتقح ةها.
 وتدتق      ا يدوو اةيه  د حما كأوةه تِّاة : »أذن ةيذيد يأاتيون رأنهم ظي وا وإن هللا وي  نصمنم ةأديم..«

أغوص  د تديد    اةِّديد  د اة صطيحاظ اةت  تِّقون اةال وقف ووتدتقم أخيص اة  نوع آخم  د 
قتتال ةفمض اةِّدل.. وةاد نو نوع  د اةال وقف اةذّ ةم تستطم اة قا اظ   اةال وقف ةيس راةضمو م االج

نِّتاق  د االجحتالل  اةدوةيأ اقما ه وتبيان  انيته ونو حسب  أيم يقد ج ض د تحم   اةأوى اةباحثأ  ود االج
قتصانيأ واةتم تفمض ني قتها   وةيس اة أصون نقا اجحتالل اال ض ان ا اةتبِّيأ اةثأا يأ وخاصأ  قها االج
راةِّديد  د اةوسائل و قها اةتيوفح راةأوم ضد اةد ول اةضِّيفأ  نذا يحييقا حت ا اة  اة فهوم اةديقم ةال وقف  
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 ِّانةأ تدةيأ سقأتم وييها وقد نشم ناته اةد اسأ ون  اةدووم واجةتزام   أّ اةسيم أّ اةِّفو أّ كام اةغيظ  م
كأوةه تِّاة : "واودو ةهم  استطِّتم   اةسيم  م اج تالك وسائل اةِّيم ةتق يأ االقتصان واج تالك وسائل اةأوم..

أ  د قوم و د  باط اةخيل تمنبون ره ودو هللا وودوكم". ةد نبحث ود اةال  وقف  د وتهأ نيقيأ صم 
و آالته وتزاحه ّلل  د تانب  اّم  يسفم يال س اةواقم و تغيماته ونذا يصِّب اةحديث وقه    نذا اةحيز   
اذ أن  األ م يِّون اة  ة ؤةفأ اةسيدم وواطف ز ان وزاةديد أن أةحق نذا االستقتاج األخيم وأ  أه  م اةد اسأ  

 .  قبل نشمنا«

ا اةأمآن واةسقأ واةتفاسيم  صطيحا يفيد اةد م ةيتأاتل اآلن أقول رِّد رحث طوفل ةم نجد تإكيدا  م كتا
واةغزو وكل اآلياظ اةتم تحد ت ود اةأتال نم آياظ نزةت    اطا  »ز كانم سياسم«  حدن  وكيها تدو   
وي   ن أذى قام راةسالح وي   ستضِّفيد أخذظ أ واةهم واستبيحت أوماضهم.. وةم يفمض اة فهوم  

 حت  ةضمو م أو حت  ةأصاص»...  د وفا وأصيح  أتمه وي  هللا«  ا سال م االجوتداح أو اةأتل
ةاد اةوضم اةأبيم اةذى تاح ا سالم كاانمم نيقيأ ةيصيحه وفقتأل ره اة  اة دنيأ نو  حاط رإكماناظ  
ةيد اع واةبأاح.. و وازنأ اةأوى  وةم يكد حسب رحث ق ت ره ة دم إهم  حصت  يه اةتفاسيم اةأدي أ  

تت اع واة صيحيد واة ستشمقيد    خيصت اة   ايي :   واةحديثأ وآ اح وي اح االج

 ل اةتفاسيم اةأدي أ  تأ مم راةسيطأ اةحاك أ اال اةأييل  قها وباةبيئأ وا أ.  *ت
 *آياظ اةأتال واةجهان تدو  حول  ئأ ظاة أ راغيأ اجوتدظ وي  اةضِّفاح نم قمفش. 

*آياظ اةجهان تيها ن م ةالذاح اةأانم حت ا ةوأن اةثو م اةتم تاحظ تقشد اةحمفأ واةاما أ واة ساوام وتغييم  
  جت م اةجانيم.. ن ط اة

ةتجاح اة   ختا ا رحث أكاني م   قهج اال انه ةم يستوف اةجانب اةقفسم واةبيئم اةذّ يد م اةفمن اة  االج
اةِّقف ةيحصول وي  اةغاياظ كأن نفسم أسباا اةح الظ االستِّ ا ف أ رِّيدا ود االقتصان واألسواق وةاد  

  نوا م قمفبأ ونم اةبيئأ واةت مبيأ واة جت م  نبحث     أا أ ذةك اة ستِّ م ون ط ويشه رحيث نخيص اة 
 وبِّيدم نم االج تااز وي  اةِّا ل اةديقم حت  وإن كان  خفيا. 

 
 كمال الدريدي

 ناقد وشاعر من تونس 
 

 اةق اإم: نا  زفقب ةيقشم واةتوزفم 
 2019اةط بِّأ األوة   

 اةت ص يم وا خماج: نقد ّلد ز وق 
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 كفى بك داًء أن ترى الموت شافيا  
 دراسة في رواية )إنقطاعات الموت( 

 للروائي خوسيه ساراماغو 
 

        
وري محّمد رستم                                             الكاتب والّناقد السُّ
 

يتخذ خوسيه سا ا اغو  د انأطاواظ اة وظ وقونأ ة موفته وحبذا ةو اختا  )انأطاع اة وظ ( ةاانت اةِّبا م 
 االنأطاواظ تفيد اةغياا  واةحضو  اة تام ونذا يفأد اةغياا ونج اةتأ يم. أكثم وقِّا  ألن  

واةموايأ ن وذج تهيم ةموايأ ..)اةفامم (..اذ تأوم وي  ّلقيأ ذنقي أ ا تماضيأ ..)  ا يأمبها  د اةفانتازفا ( 
 ا نِّيم تجقح  وفيِّب اة ؤن ى اةفاّم نو  اةبطوةأ  يها . اةحدث رسيط   وففتأم اة  اةتقا م اة ِّ اّ  .وك

اةمواياظ اةفامف أ نو ا اة  اةحاةأ ا إكاةي أ  رحيث تاون  فتوحأ وي   ضاحاظ اةتأوفل ..واةماّو ّلتِّطييه  
ةيز د وتوقف اة وظ     راة موف أ اة  خانأ االإكاةيأ   حضم وي  اةفو  اةبِّد اةغمائبم  م واة ها .. 

 نبأ  م حيام ا نسان )اة وظ ( واة ِّموف أن  اة وظ نو  واة موف أ تتقاول اةأضي أ األكثم حضو ا وأن ي أ  و 
اةذّ يحدث ا تباكا  نائال  م اةقفوس  اذ تحدث اةصد أ  حيد يكش  يك اة وظ ّليانقه ود  قِّأ اةحيام .  
وةيس انتهاح اة وظ . د يحدث اةصد أ . وة  ا كان اةحاضم نو ا  م أو اق ا نسان نو ناتسه رِّ م  

ن ا نسا ن  يئد  تحت سطوم اة دى اة جدّ ةحيم اةخيون تأتم اة موف أ ةتحأق نذا  ديد ال يقتهم وة ا كا 
 اةحيم. وفِّ د اةااتب اة  تِّطيل آةأ اةز د   تست م اةحيام .
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د وي  ضمو م   و د تهأ  انيأ توضح اةموايأ  ضا  نذا اةخيون  و ا يحد ه  د ّليبيأ  وتخبط  ةيِّون  يؤك 
 قأ اةتوظ ود وو م  سي اتقا  وسِّيقا اةحثيث ةقيل اةخيون .ان ه يهز إجمم وتون اة وظ  ونقا يسأط اةااتب و 

اقط   ا  اةخيبأ   ا كق ا نستايد ةه ونتوق ةتحأيأه ..  ققاواتقا  تس 
و قذ اةحموف األوة  ةي موفأ يضِّقا اةااتب  م قيب اةحدث ونو )توقف اة وظ(  حيث يجِّل  قه تز م  

اةحيام ةيستجيم أن ناتس اةبشمفأ )اةتوق األكثم حضو ا وإةحاحا   م غوايأ.  يستِّمض اة فا قاظ  م ةِّبأ  
اةايقونأ(  قذ اةصمخأ وحت  اةشهأأ ان  ا نو ا سماف  م اةِّدو اةسماّلم  و اح اةخيون. واةااتب ّلبماوته  

 يجِّل اةخيون يقفتح وي  صحماح  د اةالتدوى  واةِّبثي أ واالكتااظ . 
أ ض  و مه ونو يخبز أ غفأ اةدواح واةمتواظ وفتي م ّلتماا اةتبمك  وفكتشف ا نسان أن ه كان تائها حيد

رطها م اة أدساظ وحموف اآلةهأ   يغدو كل   اقام ره  د استجداح ووباناظ. ان ا نم أ ِّال ومتاح تستدوم  
اةسخمفأ وفِّمض اةااتب أرِّان اة شكيأ اةتم تسبب ّلها توقف اة وظ. نذا اةحدث اةصانم راوتبا ه غيم  

   وزنا أ اةز د اذ تغدو اةحيام  غ  سأ راألناني أ تا أ  اني أ قاسيأ  ثل وته اة أبمم   يج د ا نسان   د ج وي
  دنوإا وقد اإا اظ اةخوف  تأ تحا وي  ضفيمم اةضياع. وكل ن  ه أن يي ح و ضأ  د ّلمفق أ ل.

ال ي أ االنسياّلي أ ةأقاواتقا   ةأد  جم اةااتب رضمبأ  ِّي م ققبيأ  امف أ نفسي أ  تِّيتقا نأف  ونفم ل االستس
وتفايمنا  ونامتقا ة ا نح ل  د  فانيم حول اةحيام واةخيون   اة وقف  حي م حد االختقاق حيد تطمح اة موف أ 
أسئيأ وتوني أ تستبيح كيانقا . وواضح أن  ا طمحته اة موف أ نم أسئيأ  م  حيأ اةوتون  حيث غدا ا نسان  

اةجديدم  يطاة ا كانت ا تارأ ود اةسؤال اةذّ طمحته اة موف أ ّلمسم اةتأتيل      شقوقا وي  تد ان ا إكاةي أ
 وغيم قاّليأ ةيبحث ..

أ  ا اآلن  إن  ا نسان اةذّ خطف توقه ةي ِّم أ  د  واقد نو يموس راظ يواته رأسئيأ وتوني أ تستبيح كيانه  
اةسماا   د ونم اةأقاواظ ...  .وأضح  يخوض  م رحيمم اة ستحيل ّلوصيته خاوفأ  س ته اةهباح  تهاته

واةااتب يِّمض حاةأ رائسأ ةيخيون ..ونو خيون أ ضم  حكوم ر ِّطياظ اةواقم  )وةيس خيونا  اةهي ا  ك ا  م 
أذنانقا ( خيون يفم خ اكتااظا  واختقاقاظ  م كل   قاحم اةحيام ..ونو ّلذةك  يأوم ّلتِّمفأ  جت ِّاظ اةفسان  

فها حيد يضِّقا اةااتب أ ام اة ِّم أ اة أيأأ .وفكشف ود األققِّأ األكثم  اةسياسم واةديقم واالتت اوم  وزف
تفانأ .وففضح قذا م اةسياسييد  وةِّبهم وي  اةحبال  ةض ان است ما نم ) هم يتِّا يون حت   م اة ا ياظ  
(ك ا يفضح )خطاا   وظفم هللا (حيث  يشكل  اة وظ واةبِّث أساس نذا اةخطاا ..واةااتب نقا يقتصم  

ضد وواةم اةس اح اة غيأأ . وةي حسوساظ ضد اة جم ن اة ِّ   ..وأخيما ةإلنسان ضد اةفام اةغيبم     ةأل ض 
م   اة ثيوتم  و م اة موف أ يغدو اة وظ أ قي أ )اذا ةم ن ت  ال  ستأبل ةقا (و د اة موف أ ...ةأد صمنا نتحس 

 وي  نِّ أ اة وظ ....
د اةفاسد )حيث تاهم األناني أ و غبأ اةقاس رأتل أقا بهم  د  وبذا تفت ح وويقا اةحان رجونم انسانيتقا اة تِّف 

كبا  اةسد واة مض  (  ةطاة ا كان ناتس ا نسان أن يقسج   د طأوس األحزان اةحياتي أ  تفاصيل ومس  
اةفمح  وذةك راختماع اةقِّيم األّلدّ  كتِّوفض ود أةم  ؤقت  رسِّانم  أي أ  وكم ستاون صد ته كبيمم  
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قبض وي  ك شأ  د  فح وأن   حيته وبثي أ نم خيبأ أ ل  د اكتشف  سان كو أ اةثواّلت   وقد ا يكتشف أن ه
اةتم كان يت ائ وييها .. وةِّل اةجانب اة شمق  م اة موف أ نم اختيا  ) وظ (اة وسيأم وشيأا ةها .وإنخاةه 

 اةخيون .اإا م اة  أن  اة وسيأ  نم وبيم اةموح اةخاةدم ..
ره اةقص  نو أن  اة وظ ان ا نو  اةوته اآلخم ةسجانم اةحيام  وال يكت ل   و م أن اة ؤنى اةذّ يصمخ

نصاا  اةوحدم اة وضوويأ ةيوتون اال  ره   اة وظ واةحيام تقاحا اةوتون  م تحييأه  اة   اال نهايأ . نأول  
(تيتأم   م   .و م أن  اة ؤة ف يسا ّ  حت  اةِّام ..اال  أن   امم )أن  اة وظ حل   ضموّ  ة شكالظ اةحيام 

 ا طمحته اةمأس اةي أ  د أن اةحموا نم اةحل األ ثل ة واتهأ زفانم ودن اةسكان ..ونذا يبتِّد ود خط  
 .  اةااتب اةسياسم 

نذا وقد طغت طمفأأ اةسمن كتِّييق وي  غاةبيأ اةفضاح اةسمنّ وكثيما  ا كان اةااتب يت خذ نيئأ اة حاضم  
بمزظ اةسخمف أ اة بطقأ  م اةاثيم  د اة واقف  ) قاظمم  ..ّلل نو  حاضم  م إمح  د إطحاظ اةخيال و 

 ّليد  ال أ اختصاصييد راةاوانم اةخا قأ .. ساحمان و قج  أ (.
 أخيما  ال ّلد  د ا إا م اة  أن نذه اة موفأ تت يك اةأا ئ  ر ا  يها  د أةق اةفامم اةصان أ ...

 
 محمد رستم  
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 البهائّية الجمالية واأللم  
 قراءة في رواية )نزاز( لألديب طالل مرتضى

 
 محّمد رستم  

 
يِّقون األنيب طالل  متض   وايته ا)نزاز ( واةِّقونأ ك ا نِّيم نم اةِّتبأ األساس ةي قجز اذ تمخم  

اةحاةأ اة ؤة أ ةيبطل راالةها وي  كا ل اةِّ ل وتقطّو  اةِّقونأ نقاوي  كثا أ تِّبيمفأ و  زفأ  تستبطد 
حيث تقز  وحه أة ا وقد سِّ  اةااتب اة  انفتاح اةدالةأ ةتأخذ  قح  يوسم  ِّق  حا يها اةيغّو وةتاشف 
 ض منا اة خبوح  حال سانم نم حال خان اةسقاّلل حيث تقز أ ضها  يحا يجِّل  واس ها  م حضمم  

 اةغياا  تقز حيام أنيها راةالتدوى ...
قا اةأمائي أ  د راا اةحم ان واةايم وسوح اة ِّا يأ اةتم اكتوى ّلقا نا سانم رطل اة موفأ ةأد وةج اةااتب ذائأت

ةيدغدغ  يقا وتم ا حساس ا نسانم راةشفأأ واةتِّاطف  م سانم اةفت  اةذّ اختطف اة وظ أ ه  حمم 
 حقانهاواّلتيم ّلزوتأ أا  تحط بأ اةأيب   صأل اةماّو   د وتِّه سبحأ اةحكايأ ....

 جب رصيص األ ل أونع سانم  وحه  ووي  ضفأ نهم اآلالم  واةتيه أةأ   حيه ...وي   ش
وةِّل ا نداح  م  أد أ اةموايأ يحدن طبيِّتها )ةيذيد وبموا سمفِّا إمفط أخبا  اةبالن أستِّيدنم ّلبِّض  

ا نو   قم(  نم تقهيدم أةم تؤكد صدق االنت اح ةيوطد وحت   حيد يتايم اةماّو رصيغأ األنا اةفمنيأ ان 
د األنا اةج ِّم خا ج إمنأأ اةذاظ  واةموايأ نم سيمم ذاتيأ تقضّو تحت وباحم اةواقِّيأ اةوصفي أ   يتأص 
.. فيها تخفيف كبيم  د اةتخييل ة صيحأ اةواقم .وةِّل  ها م اةااتب أوصيتقا اة  ققاوأ رأن   ا سمنه نو  

موايأ اة  اةق ط اةقفسم وبخاصأ تاما ه ةِّأدم ويد اةحأيأأ وفكثم اةماّو  د اةحوا   م اةذاظ وكأن ه يجقح راة
 أد األم   ا تمك ندرأ و يأأ  م نفس اةبطل )سانم (يتمنن صدانا وي  ا تدان اة موف أ )نم تِّمف رحكم  
اةجوا  رأن أم  طفيها األوة  ةم تمضِّه (ووي  ذكم اةمضاوأ )و د خا ج اةد اسأ( نأول رأن اةااتب ةم يو ق  

ثدّ أ ه ّلمضاوأ اةِّشيق ةقهد  حبوبته ..... األ م  ختيف تدا .واةمبط ّليقه ا  حيد  بط  ضاوأ اةطفل ة
يدنس طها م اةثدّ اذ يجِّيه نهدا وةِّل اةااتب نقا انساق و اح  أوةأ )اةييبيدو (ةفموفد...و تتِّدن قماحاظ 

 اةموايأ   هم  د تهأ تو ق ة محيأ اةهجمم  د اةوطد خو ا  د حمفق اةحما ..
حظ طم ا  د اة ازوإيأ ييوح حيد يتقاول اةااتب واقِّه راةشكل اة ضحك اة بكم  يقثم  و د تهأ أخمى ني

 حمو ا  مبوطأ ر سد االستقاا  اةساخم  اذ يهزأ  د نفسه وفتهكم   ا يبديه  د آ اح .  
و ا أإبه نموا سانم  د قمفته نحو اة جهول  ّلمحيأ  ا نسان  م نذه اةحيام )تئت ال أويم  د أيد..  

أتيت ( ألّلم  اضم .ونشيم نقا اة  قطبأ  خفيأ تِّ  د اةااتب اغفاةها ونم أن  سانم وقد ا غان  وةاقم 
خان اةسقاّلل كان  م نيته راةتأكيد اةذناا اة  ن شق حيث يِّ ل أخوه وةيس اة   كان  جهول ك ا  م  
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د اةااتب رأن  اةموايأ  و د  م تاحظ  حيته اة  ّليموظ كبقت ةي صان أ  وةيس نتاج تخطيط  سبق  ةيؤك
 سانم ان ا يتحمك  م رحم اةحيام ّلال ّلوصيأ .. 

وفبدع اةااتب حيد يجِّل حيام سانم غيم  ستأمم  هموبه ونو  ت   د قمفته  ِّانل ةهموبه  د  ا  ناا 
ل اةبالن اة  ةِّقأ اةحما ك ا خان اةسقاّلل اة يِّونأ أصال  سانم   د حيث ضياع اةبوصيأ  و د حيث تحو 

 ه أخذظ س اح حياته ت طم واّلال  د اةفأم واةحم ان واةايم  غدا ساننا ةيتِّاسأ ركل طأوسها   قذ نِّو أ أظفا
 وباظ اةشأاح نو اةض يم اة ستتم خيف ةحااظ اةز د .....

وفشيم اةااتب رشكل  وا ا اة  أن  اةبيئأ اة كاني أ واالتت اوي أ واةفامف أ تيِّب نو  اةبطوةأ اةسيبي أ   هم  
 م تحمك األحداث .سواح  م خان اةسقاّلل أو وي   ستوى اةوطد ككل .وفتأةق اةااتب حيد  اةيد اةخفي أ اةت

اةأمفأ اة يِّونأ وبيد سانم  د حيث اةصو م اةخا تي أ   يأيم والقأ وضوفأ  ّليد اة كان )خان اةسقاّلل ( 
سانماةذّ ال يقم    . االن ا  ثخد راةتصحم  واةشأاح  اةأمفأ تقز  يحا  وتزؤنا اةأديم غا ق  م اةبحيمم كذا

يسمق  م غفيأ  د اةز د ةحااظ اة تِّأ اةجقسيأ  كتأكيد وي  تجذ ه  م اةحيام  وت منه اةجا ح وي  اةواقم 
واةده   هو ةيس  جمن  أاوأ صاّلون وي  سطح اةحيام   ض  يتبم  صهيل   وتخطيه ةوصايا )اةسيد (

ا   وحده  ِّل اةحيام اذ يبشم راةوالنم .. ان  اةجسد  م ا تشاف وطم األنث  أيأ أنث  ... اةجقس أوال وأخيم 
سانم يِّوم  م رحم  د اةسدى .يخوض  م  ارِّأ اةضياع   ال يجد اال أن يسقد قيبه رِّطم األنث  .. نو  
يِّانم  د  تالز أ اةضقك وانسدان آ اق اةحيام أ ا ه  يقفيت كجمم يبحث ود  دا  آ د يجد  يه  فازا  

اةفمح يشاكس ز قه وي  ا تدان اة موف أ راةتأكيد ان  تهشم اةِّالقأ   ةيخالص  و م كل  ط وحه ظل  سول
ا نسانيأ ناخل أسمم سانم رسبب زوتأ األا اة تحجمم اة شاوم  وغياا األا خيف طأوسه اةديقيأ وتجانيه  

ةموحيأ  ةوضم اّلقه اة صبوغ راةفأم واةجوع واةحم ان خيق ةديه  انتزازاظ ا تداني أ ت ثيت  م االستهتا  راةأيم ا
ك ّلها وذةك ر  ا سأ اةشبق اةجقسم  م أيأ أنث  تفتح ةه راا اةأبول  واالنض ام   ن اةسيد راةت س  اةتم يتشد 

 اة   ج ووأ اةشباا اةتم تسمق ّليوظ األنل ةيال ةتست تم ّلبِّض ةحااظ اةيهو . 
اةسمنيأ ّلد ا يأ   ان  اةااتب يبقم  د حجا م اةفأم واةحم ان واةايم  واةسِّم ة كان نا ئ  سمح  ِّاةياته

اةحدث  وتونج اةيغأ  ِّا  حيث يال  األةم يتمنن  م كاتد ائيأ اةقفس اة تصدوأ حد  اةيباس .كيف ال و فاح  
.  اةخ اسيد تالحق سانم حيث ا حل 

وببماوأ استطاع اةااتب أن يمبط أحاسيسقا رأحداث  موفته  ِّشقا ةحااظ اةهجمم اة مم ةحاأ. ةحاأ ونخيقا  
دا  جمم  د األةم ن وا ضياوه ووسم نجمته وحبسقا أنفاسقا ةي حااظ اةهائجأ واةهائيأ   م سانم اةذّ غ

 د اةخوف واةضيق وكان كي  ا وصل أ أا اكتشف أن ه  مإوش راةونم واةخديِّأ  تخيب آ اةقا ةأد صاغ  
هجمم اةتم  اةااتب  د األةم ّلهائي أ ت اةي أ ساحمم واةهدف ا إاّ   د اةموايأ واضح ونو تبيان  خاطم اة

تاحظ قسمف أ . و دى  كاّلدم  د يتمك وطقه حيث  يضما  م اة جهول  وفغدو إيئا ال قي أ ةه )اذ يصبح  
 جمن نفم .وفحشم اة هاتمون  م ز فبأ أرأا   وفمحيون  م حاوفاظ ةيست ةيبشم .وفكدسون  وق رِّضهم  
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وبِّد ذةك سيقخم صأيم اةغمبأ واا هم   م اةباخمم و م اةسيا م .وفساقون كاألغقام  د قبل اةفتيأ األ غان (
 وسيحمق قيبهم ةهيب اةحقيد ةيوطد ..

و م أن  نجمم سانم تاحظ قسمف أ .وكأن  اةوطد قد ةفاه ةحاأ االحتماق . أد ظل  ت سكا رانت ائه ةه و أيه  
تطوف حول  )أن  ا نسان ّلال انت اح ان  ا نو التئ  م اةحيام ( وإن أرِّدته اةاموف تسدا  أد ظيت  وحه 

ن شق طواف اةتبمك   انها  قائيأ ا نسان اة ِّيق  د ومقوبه وي  إجمم اةحيام وصِّوباظ اةهجمم واةغمبأ 
اة شبِّأ راالناسا اظ  وإالالظ اةحقيد اة  ض   نذه اةهجمم اةتم تاحظ انسياحا نا ما خا ج حمكأ اةتا فخ  

 طوم يخطونا .. واةجغما يأ .واةتم ّلدا  يها سانم يد م صخمم سيزفف  م كل خ
وال ّلد   د ا إا م اة  أن  اةدخول اة  واةم اةموايأ ك أد أ ةم يكد  و أا  اذ تاح اةسمن  سهبا  تما م  
األ ناف ..وحبذا ةو ّلدأظ اةموايأ  د  أطم )ق م اةأمفأ اة قاسم( وةِّل أنم س أ  م اة موف أنم ةِّبأ  

 ) د خا ج اةقص (اةخموج  د اةسياق اةسمنّ  و خاطبأ اة تيأم تحت ذ فِّأ 
ونم أإبه ّليِّبأ اة سمح ناخل اة سمح وباةتأكيد نم تأييِّأ  قي أ حديثأ وتستخدم كجز م غوايأ  .ةاد ا كثا   

  قها قد يأطم اةخيط اةسمنّ اةذّ يشد اة تيأم. 
ةيفام   اوت د اةااتب ازنواتي أ اةماّو وبطل اة موف أ ونذا يأما اةموايأ  د اةواقِّي أ   ونقاك انانأ ويقي أ

اةطائفم اة تخيف .وقد  م  اةااتب ذةك رشكل سيس ةيأول ..ان  اة ؤا مم اةاوني أ وي  سو ف أ ان  ا اتخذظ 
إكال طائفيا قذ ا    ي  ح اة  أن أسمته ال تقت م نسبا اة  خان اةسقاّلل .وفشيم اة  انت ائه  يأول ود  أام  

 اةسيدم زفقب )أنا ةست اال تزحا  د نذا اة كان (.
وفِّت د اةااتب اةحدا أ  م كسم اةتماتبي أ اةز اني أ  د خالل تأقي أ اةخطف خيفا ..ك ا ةِّب اةااتب نو    نذا

 اةماصد اةمائم اة تايم رصيغأ األنا .. بدظ أناه   سكأ رخيط اةسمن  د أةف اةموايأ حت  قفيتها . 
ونذا  ا يبِّد ةغأ اة موف أ ود   ونيحظ  كيف وقم اةااتب أسيم إاومفته اةتم تِّطم ةغته راةشفا ي أ واةسحم

تانم اةسمن اة أةوف ...ك او د اة  اةتقوفم  م تأقياظ اةسمن  د اةحوا  اة سمحم .اة  اة قوةوج اةداخيم 
 .اة  اةسمن اةحكائم.  

وتاحظ أحداث اة قجز  تسيسيأ رِّيدم ود ا تِّال اةتأزفم اة جانم . د أت اةحيام اةاثيم اةاثيم  د والئأها  
وقم  م اةموايأ وكانت حمو ه أةأ تصوفم  ال ي أ األرِّان تمسم رضوح اةأيب ال اةِّيد اةشأاح  اةصاخبأ اة

اة حيط رسانم اةذّ تبل رط م اةأهم   يحضم أ ا ك رشح ه وةح ه نون نارضا راةحيام نون  كياتاظ 
 ناخيي أ أو خا تي أ . 

م  مش وتأ يث  وايته اةتم تاحظ كبكائي أ  ةأد وظف اةااتب خبمته اةثأا ي أ وحدسه األنّلم اة متفم اةوتيمم  
وطد تااةبت وييه قوى اةشم كم يحتمق .......ةاد اةوطد نو سو ف أ اةتا فخ ..سو ف أ اةفيقيق .اةذّ انتصم  

 وانبِّث  د تحت اةم ان .
 

 محّمد رستم 
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 سراب نجيب محفوظ 
 قراءة في رواية السراب لنجيب محفوظ

 
 محّمد رستم 

 
اة   أن  وايأ اةسماا  ال ت ثل اةِّاةم اةموائم ة حفوظ   هم ةيست أكثم  د توةيفأ  ة سايمم   قذ اةبد ح ني ح  

اة وضأ اةسائدم  م اةغما . اةِّاةم اةموائم ة حفوظ نو اةواقِّيأ االتت اوي أ )اةثال ي أ .زقاق اة دق .اةأانمم 
د اوجاره اوجاره راة دا س اةغمبي أ  م  وا يأ اةسماا اذ كتبها و ق اة قهج اةقفسم  اةجديدم..اةخ..(و ةِّي ه تس 

ووي  اة قهج اةتجمفبم  واةتأانأ اةحديثأ كتب ) يم ا  ( واوتبمظ  واياظ  حفوظ ت ثل  ماحل تطو  اةموايأ  
 اةِّمبي أ .

وألنه  أخوذ راة كان  إن ه يحيل صوغ  ضائه  اةحكائم اةسمنّ وي  اة متِّي أ اة كاني أ , اتخذظ  ِّام  
وقونأ  ووتبأ ةها ,وأ ا اةسماا  أول   ا ييفت اةقام  اةضباّلي أ  م سي يائي أ اةِّقونأ اذ  واياته  اة كان 

تاحظ غائ أ  ,ةيأول .ان  رطيها كا ل ,) اة هزوز نفسي ا( ضائم  ييس  د أ ض صيبأ يأف وييها ك ا  
.ال كان ةه وي  اة ساحأ االتت اوي أ , اةشخصي أ اةسيي أ تغمس  مساتها  م أ ض اةوا قم  وتتاا ل  م  أن 

 حيطها ,وة ا كان) ةال ا مئ  د اس ه نصيب (  أد غ س اةااتب رطيه  م أحداث اة موف أ  ِّت دا 
اة فا قأ  م اةتس يأ واةموائم نقا يت ائ  وي  اةتس يأ اة ِّكوسأ كم يشيم  د طمف خفم اة  اةقأص اةذّ 

مفض  ةاا ل أنم  ا م اة موف أ , واةموايأ  يِّت ل  م أو اقه  أس اه )كا ل (  وواضح أن  اةِّاةم اةقفسم اة 
ك ا تقاوةها اةقأ ان  بقي أ وي  وأدم أونيب .نذه اةِّأدم اةتم تأوم حسب اةتفسيم اةفموفدّ وي   ثيث )األا 
,األم ,االّلد (   حيث يغا  ا ّلد  د أّليه اةذّ يقا سه حب  أ ه  تحضم اةاماني أ ةاد اةموايأ نقاتاحظ   

 أدم تاهم  ال ي أ األرِّان  م حاةأ  مضي أ . تمت أ سيكوةوتي أ ةِّ
وإذا كان  األا )أحد أضالع اة ثيث (قد غاا ود اة شهد اةموائم نقا  أد أظهم ا ّلد كماني ته ةه حيد  
اّلتدع اةااتب حضو ه  م األم   م  صو م اةِّمس ,وتجسد ذةك  م ت زفق كا ل ةيصو م . وةِّل سكم األا  

ز اةاماني أ   و  ا ييفت اةقام أن كا ل ي ثل اةبطوةأ االنسحاّلي أ قد تاح  م انصم ه ود اةِّقايأ رأسمته وز  
اةوقت اةضائم رِّد اةتوبأ اةااذرأ ةألا ,وكأن  جيئه غيم سّو   اذ تاح  م وقت  سموق  د خيف اةز د 

  بدا وكأن ه غيطأ أو نتيجأ استماحأ  حا ا  ّليد إوطيد  د اةخال اظ . 
يأ نذه اةشخصي أ ركل  ا ييزم ةتأتم ن وذتا ةي مفض اةقفسم )اة هزوز(أّ  نذا وقد اّلدع اةااتب  م تغط

تأ يد اةِّوا ل اةخا تي أ  د تمبيأ وغيمنا . أد واش كا ل   دةال , وأ ه اة طيأأ واة حمو أ  د وةديها 
 ل .)كانت  صارأ  م ص يم أ و تها  وتدظ   م  أنا اةسيوى واةِّزاح واةشفاح (وود حقانها اةزائد يأول كا 

ه (.  )ةم أن ك  اال  رِّد  واظ اةوقت  أن ه كان حقانا إاذا قد تاوز حد 
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ةأد كانت أ ه  م أ  احته  وسِّانته وأ انه وفمانا  انم ا قيد  م اةأداسأ )هللا ’وأ ه (يأول )أ م نم حياتم  
أ  ه ةه وحم انه  د ,وحياتم نم أ م ( ونقا يبي د اةااتب أ م اةتمبيأ  م اةصحأ اةقفسي أ .وبسبب احتاا  

اةيِّب  م أقمانه  ةسِّته وأا ا اةِّزةأ  وحمم  د نفح اةِّالقاظ االتت اوي أ  ,ّلل صا  يمى  م اآلخمفد  
أوداح ,ونم يسخمون  قه ,وغدا  صيوبا وي  خشبأ اةخوف  واةضيق واةوحشأ واةجهد واال تحان , وصا   

األةم  أتماس نواقيسه أضاع تأإيمم نخوةه واةم  يشِّم راةِّجز )إِّوّ  راةِّجز ال يفا ققم (  و وقد ا  قمع  
اةفمح واأل ان ,وصا  اة جت م ي ا س وييه اةابح رشدم   اةخجل وقده  تو م حد اةطفح ,يوقاه  م أو اقه  
 كام اةخيباظ وبسبب غبائه وإمونه ّلييه  طم اةخيباظ  وتِّمض ةِّأاا اة د سيد  وتد  م اةبكاح كِّبته  

  ألنث  )ةم يستطم أن يكيم  باا اال رِّد سقأ ونصف (. ونو يخاف  د ا اةتم تمفحه.
وةِّل غباحه اةاانم ةيِّيان تِّل ز الحه  م اةوظيفأ يسخ مونه ةيأيام رأو اةهم ,ةذا  هو  هزوز نفسي ا ,نزفل  
,كثيم اةشمون ,وديم اةم اق ,يقفصل ود اةواقم وفِّيش أحالم اةيأاأ ,كثيما  ا  ام راالنتحا  , أيل اةدم  

نفسه , قخو  رسوس اةبالنأ واةغباح  وفِّتصم ّلد م اةبكاح ,ان ه يح ل أطقانا  د اةخوف   , قطو وي 
وغيو ا  د اةخجل   هو ن وذج تهيم ةي مفض اةقفسم ,خانه تسده  تحت تأ يم اةخجل واةخوف ون ِّه 

  ه كم ز طانم  وجزه اة  ا حباط , يم يت كد أن يقزل اةحب اةطانم اة  وحل اةِّ ييأ اةجقسي أ اةحيواني أ ,وأ
 أ ه أيأونأ اةطهم واةج ال (   ك ا يمى  م زوته  0 غسول  د اةدنس حاضمم  ِّه  م خيوته  م زوته. 

  ثاال ةيج ال اة طيق )اذا طاةِّت وتها ناضما   يأطم نو ا وبهاح  ياقم ا وجاا  وبمنظ حيوانيتم (. 
ال ّلد  د اةأول ان  وواصف اةخيباظ    أ ()وفتساحل نل تِّتّم حبيبتم اةطانمم اة حتش أ نذه اةشهوم اةوحشي  

أ سدظ طوفته  وقم  م اة دى اة جدّ ةيخ مم واةجقس وغدا يقوس ّليد اةطها م وا غماحاظ ,وألن  اةامم اةأذ م 
قان م وي  اةتدحمج أيضا  أد تدحمج  م  ستقأِّاظ اةمذييأ راةمغم   ا  م أو اقه  د كوارح تِّوق حمكته  

 يسقد قيبه ّلث م اة تِّأ واةيذم . وانحد  اة  قبو اةمذييأ كم
نقاك حيث يتخفف  د ضوضاح صهيل اةجقس وفتم  تحأيق ذاته كمتل ال يختيف ود رأي أ اةمتال   يبيسم  

  غباته اةها به . م تجاوز اةقأص ...
وصا  ي ا س  م اة مأم اةد ي أ ,ّليق ا يمى  م اةج ال طها م ال يجوز أن تقدس راةجقس ألن  م اةجقس  

 قذ صغمه  س ت أ ه  م ذنقه صو م أن  اةجقس واةِّأاا وتهان ةِّ يأ واحدم )حيد ضبطته  م  قباحأ  
 اةخان أ اةد ي أ  ونو ي ا س اةجقس رشكل  طّم  وببساطأ األطفال ..

ةأد حطم صو م اة أدس اةثانم )األم (حيد تزوج ر ِّزل ود  غبتها ,ك ا حطم نامته اة  ناةأ اة أدس 
ل حيد  اتت زوته    أال ..ةد أوبده رِّد اةيوم ,, األو 

وحيد أسأط اة أدساظ أويد اةحما وي   ا تبأ   د حأيأأ  زف فأ واةتم صا ظ أ ا ه  وتها ةوته ,,اذ  
تاحظ اةخات أ تِّبيما ود  مايا االناسا  ةِّاةم كا ل اةذّ تشا  رفِّل نول اةصد أ      وإذا واوننا اةقام 

ماا  ا  .  باةغأ األم  م خو ها وي  اّلقها واوماضها ود  اة  اةشخصياظ األخمى نجدنا تِّانم  د اضط
اةزواج ألتيه وانأطانا ود اةحيام االتت اويأ يضِّها  م نائمم  اةاد وكذةك األا اة قأطم ود اة حيط  
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االتت اوم رسبب اةسكم ,واةجد اة د د وي  اةأ ا  واة قصمف ةه  واةزوتأ اةتم  أدظ اةمتوةأ  م كا ل  
  هبطت قبو اةمذييأ  وكأن  األسمم  صارأ  م تونمنا ان ها  )وائيأ واناظ (   اةتفتت اة  غيمه

وألن اةموايأ نفسي أ تاحظ حبكأ األحداث  صطقِّأ  أد اضطم اةااتب الستخدام اة وظ وسييأ ةيم و أحداث 
تأ أّ كل  وايته  ِّت دا اةأد ف أ  نأاذ اة وقف ) وظ األا ةيتم زواج كا ل ,(ك ا  اظ اةجد ,واألم ,واةزو 

 إخصياظ اةموايأ . 
وواضح أن إخصي أ كا ل ) خبمف أ , سبأأ اةصقم ( مسو أ ر ا يقاسب  مضه اةقفسم .ةاد  اةااتب ةم  
ييتفت اة  طمفأأ كا ل  م اةيفظ ) د تأتأم ,أو ةجيجأ أو احتباس  كالم( وال حت  اة  اةاي اظ اة فتاحي أ  

يأ  د اةأطب اة خفي أ واةجوانب اة شف مم اذ ال تحتاج ةابيم  اةتم نمنننا وانم نون إِّو   ق ا  وتخيو اةموا
انا اةفاّم )وأدم أونيب (ةذا تبأ   وايأ اةسماا تغم ن خا ج سما  اةِّاةم اةموائم ةيااتب  وقاح ة ِّم أ  ؤن 

 اةابيم نجيب   حفوظ.  
 

 محّمد رستم 
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 الكحل والعمى  خيار
 الطائرة الورقّية(قرءاة في رواية )عدا 

 للروائي األفغاني خالد الحسيني  
 

 محّمد رستم 
 

 قذ اةبدح نيحظ أن  اةااتب  اةحسيقم  ةم يستطم أن يخمج  د إمنأأ اةطفوةأ اةساذتأ   م  ؤفته ة أسام  
دنا  م  موف ته .اةتم القت  واتا  كبيما   م واةم األنا , اذ ةم ييتأط  ا إا اظ  ّليده أ غانستان  واةتم تس 

اةحأيأي أ اةتم أوقدظ نا  حما األخوم .تيك اةحما اةسمف أ اةأذ م ّليد اةابا  و حم كها  األساسم  ا  بمفاةي أ  
األ مفكي أ  بدظ  وايته أ مفكي أ اة ؤن ى تتخف   م وباحم اة أسام ا  غاني أ و م حيد  وقف اةااتب اة  تانب  

ه تقح  م اةسياسأ نحو اةمؤفأ األ مفكي أ   ته ا اةموس ّلتد يم اة حمو يد  م اةتِّاطف االتت اوم  اال أن  
ّليده  تجانال  أن االنأالا اةذّ نو ه اةموس كان ةتطوفم ا غانستان يأول )احتالل  وسم يد م وفتمك  
كاّلل  ديقأ أإباح ( و م أن ه كذةك  يتهم  اةتحاةف اةذّ تأونه أ مفكا ,ةاق ه يِّون ةيأول )وشأت أ مفكا ( 

 زنواتي أ غيم  سو غأ. ونذه ا
و د وتبأ اةموايأ نبدأ..وداح اةطائمم اةو قي أ ..نم  وايأ طفوةأ ركل أرِّانه وأحال ها. اةِّداح اةذّ يمكض 
و اح أحال ه  م  ضاحاظ اةحيام , واةطائمم و قي أ . قيأأ ,ضِّيفأ ,كاةطفوةأ اةتم تشكل سفيما ةيوتم ا نسانم   

 ا  ك ا أن ها   ز ةيطيمان  م  ضاحاظ األ انم نحو اةحيم األخضم. ونم أكثم اة تضم فد  د وفالظ اةحم 
و قذ اةصفحاظ األوة  يتضح أن  اةهم ا نسانم  اةذّ تح يه إواغل اةموايأ  نو اةض يم اة ستتم  يها   

دم األخو م ا نساني أ ّليد اة كوناظ اةطائفي أ واةطبأي   أ  د  .حيث تطمح اةأضايا االتت اوي أ ّلمؤفأ انساني أ  جس 
 خالل )اةمضاوأ  د  دّ واحد ( ).........(

واةموايأ  فِّ أ راةدالالظ وا سأاطاظ واةم وز   غ  سأ راةوتم ا نسانم ,ووي  نا ش األحداث تِّمض 
قضي أ اةتفاوظ اةطبأم  وضحأ حأيأأ األ مفاح , هم ةيسو أكثم  د سي اح  م ّليدنم , اذ ةيس ةديهم  مسام 

اةفأماح , واةبيد ال يِّدو كونه رأمم حيوا  م نامنم ..وتاهم اةموايأ انسحاق  غموسأ  م تمبأ اةوطد ك
 اةفأماح تحت تأ يم اةضغط اةطبأم  حيد يأدم حسان اةفأيم  اةشماا ة غتصبه  اةثّم آصف. 

 م ا غانستان , ّليد اةتضان  واةتقاقضاظ , ماح  احش  و أم  دقم ,اةحضا م اة  تانب اةبداوم واةتخيف 
ا  واة تسوةيد ,)تستطيم إماح ن  ج  ذّلوح  ,أ يم سي   د وحسان خانم ةه ,سوق رازا  ,ووحل .حشد  د اةتج 

أ ام كشك ,وآةأ حاسبأ  د اةاشك اة جاو  ,سوق رازا   ووحل ,,,  جت م يتقِّم أ مفاؤه ّليق ا يخوض  أماؤه  
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ا  ّلد م  اتو م اةحساا   وةِّب  م  جا فم اةِّاةم اةسفيم رحثا  ود ةأ أ اةِّيش , ونذه األ غانستان  تو طأ سيف
 نو  اةاو با س وي  اة سمح اةدوةم .

واة ؤن ى اةفاّم ةيموايأ سام  حيث يمتاز وي   ح والظ انساني أ واتت اوي أ  اقيأ )اةِّداةأ واة ساوام,اة حب أ 
ت ,  ض اةِّقف واةت ييز اةطائفم واةطبأم ,و  ض اةتشدن)اةتحاةف ن م كاّلل أكثم  د اةموس ووقد ا أت

ةاد طاةبان كانت أكثم رشاوأ ..وتبدو اة موف أ وكأن ها طفل يتحد ث ركالم األنبياح   طاةبان اوتبمنانم أرطاال (
 وبحموف قطِّي أ ال تأبل اةأس أ وي  اةشك ...

واةموايأ تاهم اةتخيف اةذّ يمزح تحت وطاته  جت م وقم  م  خاةب طاةبان   تبدو اةج انيم األ غاني أ  
 امف ا  وحيد حضمظ اةحما أصبحت اةحيام قاسيأ كوته  أبمم . أ ست األ  أ  جمن  كام  كائقاظ  ستيبأ 

رشّم  يتأاذ ه ط م األنواح .وإذا تاحظ اةحما  فاتئأ غيم  د تأ وي   وزنا أ اة واويد , إن ها راةت أكيد  
 كانت  وضووأ وي  طاوةأ االحت االظ راةقسبأ ةالوبيد اةابا  ..

ةيحما و ا تمكته  د تمائم وتشمفد  وتشوفه )حوةت رارا  د  ّم اة  التئ يِّ ل   واةموايأ انانأ صا خأ
طوال اةقها  أو اال   جهدم ( .. نم حما  م  جت م  كشوف اةاهم غا ق  م اةتما ي اظ اةسائبأ واةق  م  

قز  إباك وقابوظ اةوصايا  وط م االستالا  واةخوف  طِّون راةمكون واةخقوع  و جت م كهذا ال ّلد  أن ي
حأدا  طائفي ا  وي   ساحأ خطوطه طوال  وومضا ...وتسدظ اة موف أ  اةحأد اةطائفم  د خالل احتأا  )اةهازا  

 . (اةشيِّأ  وت جيد ) اةبشتون ( اةسقأ ... د اةموايأ )ان ه نازاّ  رائس ةيس اال  (
..وةِّل نامم اةااتب اةدوني أ  وفذكم اةااتب أن  أغيب اةخدم  د )اةهازا  ( وكأن  ّلقيأ اةموايأ تأوم وي  ذةك 

اة  اةهازا  ن ِّته اة  تصوفم صقوبم أم حسان وي  أن ها ذاظ س ِّأ سي ئأ ّليق ا أم أ يم )أ يمم ( وواةد 
أ يم )يصا ع اةدا ّليديه اةِّا فتيد ( ّليق ا يبدو ويم )اةهازاّ  ( شونا ) زاوأ ( ونو ال ي تيك نانغ ونا وس  

س )رارا (اةذّ يجسد اةقانغ واةقا وس كغيمه  د اةبشتون )وحان أ  )وكان  قيِّا ضد ا ناناظ (وي  وك
 تصديه  ةيجقدّ اةموسم اةذّ طيب   ا سأ اةجقس  م احدى اةقساح ,تدل وي  ذةك (..

واةهازا  ييأ بون رأكيأ اةفئمان وذّو األنوف اة سط حأ  وح يم اةتح يل ,وحان أ ننس واةد ويم وأ ه  د قبل  
وخالصأ اةحكم اةهزفل رحأ ه ا تدل وي  انِّدام اةأي أ ا نسانيأ و..التت اوي أ  إاّليد رشتونييد   ييد 

 واةحأوقي أ ةيهازا  .
وتجي   اةشم واةحأد اةطائفم  واةقازف أ  م آصف اةذّ تبييت يداه راةجمف أ )وكأن  اةتِّصب اةطائفم اةوته  

ن ي يل  م اةقِّ اح ...ر ا ك اةج هو ف أ وأصبح  د قانم طاةبان  اآلخم ةِّ يأ اةقازف أ ( . هوانتهاّز   تيو 
, ثيه األوي  )نتيم (ّليق ا اةشانقا أ نم اةاتاا اة فضل ةدى حسان اإا م اة  اةفمس أو اةشيِّأ   وحسان 
اةسقم األا  واةشيِّم األم يجسد اةحاةأ ا نسانيأ اةصحيحأ وفؤكد كذا االنت اح اةطائفم  اةقسب يحدن 

 اةهوف أ اةطائفي أ ةيشخص ...
 م اةموايأ  سياان  د اةصماع يخيأان اةحكائي أ  يها صماع خا تم ت ثيه اةحموا واةصماع اةطبأم ,و ا  
تمكه تبموظ طاةبان  وتجي  راة أا نأ ّليد اةأسم اةفاّم ةطاةبان  واةحمف أ  م أ مفكا .)رخ س نوال اظ  



1410 
 

أ وي  تشيمظ ناييونم (اإا م  تستطيم إماح وته اة سيح ..اةفيس ...تيم نو فسون أو اةثال أ  ِّا   طبوو
اة  أن اةطأوس  م اةغما ةيست و قا   أدسا  .ونم  جمن  وةوكيو  ..وتِّييأا  وي  وبا م) وته اة سيح (كقت  
أت ق  أن تمن اةتمت أ )صو م اةسي د اة سيح (......وةِّل اةغايأ  د اةوصف اةدقيق ةِّ يي أ اةأتل اإا م اة   

م  جز م  زا  إمفف قتل ّلوحشي أ ةيهزا  (و سيك نفسم ناخيم ي ثيه  نبذ اةِّقف وإنانأ ةفام طاةبان ) 
احساس أ يم راةِّجز  واالنافاح .ان ه يِّانم  د  تالز أ كمه اةِّقف  وفأاسم  د  مط اختقاق  وحم  هو ال  
يدا م ود نفسه )اةصبم ناقصه إمح (وبدا  صيوبا  وي  خشبأ اةامه اةطائفم واةحما واةدم واةفا ق اةطبأم  

 ح ن وذتا ةإلنسان اة ساةم وكأن ه )اة هات ا غاندّ (. جا
ووالقته غيم اةسوف أ  م أّليه )كقت نائ ا أإِّم أن رارا يكمنقم قييال  وةم ال ...ةأد قتيت زوتته اة حبوبأ  
ه اة  أن  اةبيت اةذّ  ..أ يمته اةج ييأ (و م نذا ات ااح وي  وأدم أونيب ...وةِّل اةخيل اةقفسم ةديه  من 

ه كان  غسوال   د حقان ونفح ووطم األ و أ .وقضم األظا م وقد أ يم يدل وي  اةتوتم وحاةأ نشأ  ي
االناسا  وا حباط ))وودظ أنا اة  ا رحا   م حا ظ وخيام وقضم أظا ّم حت  اةيحم (........ان  ا يم 

ا نسانم األخّو  حيث  يِّانم  د اةقوسان  واةتأ تح ّليد احساسه راالنت اح ةطبأأ األ مفاح  وبيد ا حساس  
واش  م حسان كصديق ّلل كأخ ,وحسان يذون وقه وفضحم  د أتيه  وفقفذ  شيئته  وةِّل احساس أ يم 
راةذنب يِّون  )ألن ه رسبب تبقه ةم يأم ر ساودم حسان  م اةد اع وقه راةمغم  د تضحيأ حسان وتِّمضه 

 صيد أ يم وقد واةده ( باظ يؤ قه  سول ةالغتصاا  أاّلل اةحصول وي  اةطائمم اةو قيأ واةتم ستم م  د  
اةفضييأ  وتسمبيت  وحه ّلوحشأ االستهجان  صا  يمى  م حسان ق يص وا ه وغدا يئد تحت صهيل  
اةوتم   اذ ّلدظ اةحيام ةديه وقق زتاتأ  انِّدم  يبس اةفمح  م أو اقه يأول ود حسان )اخالصه اة يِّون  

 اال  ةيتضان يؤ  ققم  ..ةأد تِّل اةااتب  د حسان وأ يم  ث
 م اةفا ق اةطبأم ) ماح و أم ( واة كانأ االتت اوي أ )سي د وخانم ( واالختالف اةطائفم )سقم وإيِّم  
(واةت ايز اةقفسم )إجاوأ  وتبد (واةفا ق اةثأا م ) تِّيم وتانل ( والختالف  م اةهيئأ )حسان رشم أ يم  

ّليه حسان  )كالن ا يجيدان استخدام اة أالع (  حسد اةهيئأ (...نذا وقد وأد اةااتب  شاّلهأ ّليد سهماا وأ
ك ا أن  نقاك  شاّلهأ ّليد سهماا ّلد حسان وسهماا  م اةشانقا أ    حكايته ا تماتيديأ ..وةِّل قيام )رارا  
ته ةه . اان   (رأو ال حسقأ و ساودم اآلخمفد ةيتافيم ود ذنبه حيد وطئ زوتأ ويم  وأخف  ود حسان أّلو 

ل  د انتهك أستا    اةحك أ اةتم يمنننا ود اةسمقأ .ّلذةك أو 
نذا وقد تاحظ اةشخصياظ ن طي أ  ذاظ ةون واحد .وواضح أن  إخصيأ أ يم إخصيأ  خبمف أ أكثم  قها  
حياتي أ .ك ا أن  اةتس ياظ  م اة موف أ ذاظ نالةأ  اقِّأ )ويم ,  ز ةيشيِّأ .سونماا   ز ةيضحيأ ,آصف  

ةأأ تختمقها رِّض اة فمناظ األ غاني أ  نخل اةااتب اة  تفصيل  وبيغأ سمني أ  تأ   ز ةي تانأ واةصالرأ ,
اةتفاصيل   ا إكل إبحا ةيتمنل ةاد وقصم اةجذا واةتشوفق رأم  سيطما .نذا وقد إكيت اةموايأ  ِّانال  

  وضووي ا  آلالم  جت م غا ق حت  اةقخاع  م تخيفه .. 
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سانم  اةحما اةفوا ق اةطبأي أ  ِّت دم األ ضي أ  واةموايأ تت ط  وي  سمفم  اةسيمم اةذاتي أ  وتتائ وي  و 
اةقفسي أ  م اةاشف ود اةاثيم  د اة واقف ,  ِّت دم اةخطف خيفا   م ومض األحداث   جاحظ اة موفأ 
توةيفأ إائأأ تأخذك نحو  ما م االسئيأ اة باحأ , ك يح أ ةيهم ا نسانم األزةم  م اة ساوام وي  قياس  

 اةحيام  م كل  قاحيها .  
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 عقد على خالصة 
 سيدات القمر (  قراءة في رواية )

 للروائية جوخة الحارثي
 

 محّمد رستم 
 

راةتأكيد ةيس اة أال تذكيما رحان أ أّلم نواس وخاةصأ تا فأ اةمإيد . يست اةقواسم  وال حضو  ةيمإيد رِّد 
إطحاظ اةتمف األنّلم .وةاد  اةشمح راةشمح  أن قضأض اةز د  وا اةحكايأ واةتم قد تاون ّلم  تها  د 

يذكم .ونقا نتحدث ود اةموايأ وتائزتها )اةاقي أ ( اةبوكم  ان  قأول رأن   ا قد ته اة موف أ ةيس  تحا  بيقا  
  م واةم األنا ..ّلل  ا كان اّلداوا  وةاد إب ه ةهم ... 

..و م ذةك  إنقا نأتفم أ م خطانم  ونحد نِّيم أن  د ي قحون اةجوائز اةِّاة ي أ ةهم  ي ا يمس ون  آ ا 
 ونجل  أاييسهم اة ييم  تمفأ  م تأييم اة قجزاظ األنّلي أ .  هم الوتبا اظ   ِّيقأ, س ت ّلوصيتقا .. 

ونقا نسأل نل أصاّلقا زكام اةقفاياظ اةثأا ي أ   يم نِّد نتبي د  ائحأ اةفِّل ا ّلداوم؟ ونسأل  انيأ .نل تأا ن  
ةبا بو(  ةي بدع اةسقِّوسم   ثال؟؟؟  م أن  اةِّ ييد يتقاوالن تانبا  أساسي ا  م  )سيداظ اةأ م (ّلموايأ )ساق ا

اة جت م اةخييجم ونو تفاوظ اة كانأ االتت اوي أ ّليد أسيان ووبيد  م )سيداظ اةأ م (وأسيان وخدم أّ 
 و اةأ  م )ساق اةبا بو(.

اةِّتبأ اة كث فأ ةي قجز .وةِّل اةموائي أ   وقونت اةااتبأ توخأ  وايتها ا)سيداظ اةأ م (واةِّقونأ ك ا نِّيم نم
اةتأطت اةتس يأ   د األسطو م اةوا نم  م اة موف أ .ّلل ةِّي ها  أظ )تفاؤال (  م األنث  اةِّ اني أ  اةسي دم اةتم  

 ي كد أن تشق حجاا اة و وث اةبغيض  يشم اةقو   قها.
ظ  م ي اظ وي  قا وأ ا ن ال واةتخي ف  ةاققا ةم نتي س  م رطالظ اةموايأ ذةك و ا ظهم  جمن اناث  ه  شا

 أسو اظ رآالف  د اةخطوط اةح م ... واألرطال نقا  ةيسوا أكثم   د قشأ تطفو وي  سطح األةم تحمكها 
 فاح  اةحيام ر ا تمسم اةأيم ال ر ا تشتهم اةموح .ونذك م أن كي أ )سي د ( اة قِّشأ اةوقم نم كذةك   د نتاج  

أ تقضّو  تحت وباحم اةموايأ اةتسجييي أ واةتو يأي أ  ةواقم اتت اوم  م حأبأ  د  اة جت م اةِّبونّ و اة موف
 اةز د  وةبأِّأ تأم  م خاصمم اةخييج )و ان ( ةاد رِّيد  د يط ح ةيتغييم . 

وحيث ا توةم وتهك  م اةموايأ  تطاةِّك األةوان اةحاةاأ وكأن  اةااتبأ ت سك ركا يمم  ال ي أ األرِّان وتصو    
 و    م  جت م غا ق  م اةتخي ف واةِّاناظ اةباةيأ وتبدأ اة موف أ رحديث ) ي ا (ود أ م اةِّشق  نقائق األ

 وييها وقد تزوتت رغيم حبيبها. 
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أ ...(وكذا اةمغبأ  م   وتصو  اةموايأ  اةِّاناظ )حيد تا ل ةقدن أسبووا احيق إِّمنا  وتصد ق ّلوزنه  ض 
إاح هللا وشمم صبيان ييحأونا (وودم اةس اح ةيبقت ر جاةسأ  كثمم اةقسل اةذكو  ) ا إاح هللا اةبكم ّلقت ان  

اةقساح .واةزواج اة بك م )ةأد أصبح تدا  ونو  م  قتصف األ بِّيد (وزواج اةبقت نون أخذ  أيها )قيت ةها  
 ةيش يا أ اه؟؟قاةت اةيوم ومسك وي  اةأاضم يوسف ( وطبِّا  نقا  باةغأ  م وضأ  د اةااتبأ ..

م .وسيطمم األا وي  االّلد ) بطه رحبال وأنزةه  م اةبئم ألن ه سمق ّلقدقي ته وأ ان صيد  واوت ان اةطب اةشِّب
اةِّأِّق (ووانم أن توقف )تحجز (اةبقت  ّلد و  ها )خوةأ  قذو م ةقاصم (وتأخم وتون اة دا س واة ستشفياظ   

اةثانيأ ةم تاد  تأكدم  وكل وسائل اةحضا م .. وانتشا  اةزن  راةمغم  د اةت سك راةديد )ةاد حفياأ ةي مم 
 د نو أّلو اة وةونم راةضبط  و قذ ذةك اةوقت  اكتسبت ةأب )راص اةشِّب ( وكثمم اةيواطأ )وأسأةك أزو ج 
 سقجم ,وال أحسد أخييه ةيمكبه اةمتال ؟؟( واة جت م اةِّ انم ال يِّدو كونه  جت ِّا ّلدوف ا سكد اةحواضم. 

قصماني اظ واةهقدي اظ (وةِّل أنم  ا ّلدا طا يا وي  سطح   وفاهم اةتِّصب اةديقم األو   )تصبحيد  متأ ةي 
اةموايأنو قيم اة جت م اةِّبونّ اةخاةيأ  د اةحس ا نسانم )اإتمفت ظمففأ رِّشمفد قمإا   ضي ا (وبي قت كيف  
يسمق اةبشم  د ا مفأيا وفباوون كِّبيد )يذكمنا ذةك ّلموايأ اةجذو  ألةيكس ناةم(  وتغطم اةموايأ حأبأ  د  

ت تد  د وشمفقاظ اةأمن اة اضم حت  نهايته  واةهدف ا إاّ   م انانأ اةتخيف وا  ث واةتأاةيد  اةز د
 واضح  د خالل  بط اةتخيف راةأبح حيث يتام  ذةك وي  ةسان اةشاوم أح د ..

وةِّل اةزواج واةطالق واةوالناظ واة وظ نم األحداث اةوحيدم  م  جت م يغفو وي  أكداس  د اةتخي ف 
واةتماث اةِّفد ةأد غمست اةااتبأ أوتان خي تها  م صحماح ا  ث اةثأا م ة جت م غدا اة و وث  يه قد ا   
 خطوطه اةح م تتائ وي  اةجد ان اة أد سأ اةتم يحام االقتماا  قها   غدظ اةاي اظ ضاةأ  ونم تبحث  

ذظ اةااتبأ  توقظ  كام  ود كوم نو  وكأن ها تضما خبط وشواح  م رحم اةسدى اة تما م األ ناف   أخ
اةحكاياظ  اةطاةِّأ  د كهوف اةِّاةم اةأديم   م أن ها تشم ّلمغبأ تا حأ  م اةت م ن ةح ل  مايا اةموح  اة ِّذ رأ   
رأضبان ا  ث اةِّتيق  وصوال  اة  أوماس اةأيا اظ   م ز د سيحفاتم اةحمكأ  وواضح أن اةااتبأ تتوق   

اةييل   م  جت م يضما  م  ارِّأ اةضياع  وف خم   م صحماح ألن يكون  قجزنا   إأأ نو  وي  ظالم  
اةتيه  وط م ا  ث اةِّفد ..ةاد األ ل  م اةتغييم ظل  ِّيأا  وي   شجب  م )انتاا  غونو (... اةموايأ 
تمصد اةتطو  اةسطحم  م حيام اةقاس  د نخول اةاهمباح واةسيا اظ  وانتشا  وسائل قشمم اةحضا م  م 

خشبأ اةتأاةيد  طِّونأ راةمكون واةخقوع واةتخيف  م أز قأ ضاةأ ود تانم اةحضا م  ّلالن  صيوبأ وي  
تضما  م صحماح اةتيه ّلوصيتها )تاّلو (اةتماث اةمث ..وتطمح اةااتبأ قضيأ  اةحمف أ  م اةِّالقأ ّليد اةذكم 

 ساكقأ ( نم والقأ خا ج اطا  اةزوتي أ وأإبه ا )اة واألنث  . د خالل والقأ )وزان  م نجيأ اةأ م(
اةشائِّأ  م اةغما )حيث ال تصق م وال  دا ام  وال ووون  وآ ال ...اإتِّال اةيحاأ وحسب (وتتقاول اة موف أ  
إخصي أ وبد هللا زوج  ي ا  تقاوال  نفسي ا  صو  ته يِّانم  د حاةأ نفسي أ  ِّيقأ )قبيها رسقواظ ّلدأظ أتيأ   

راةحبل  د قبل أّليه وإنزاةه  م اةبئم اة ِّتم زان  د    وةِّل حان أ  بطه اةتي يحاظ حول نموبم  د اةبقاظ (
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سوح حاةته اةقفسي أ  حيث تتام  صو م نذه اةحان أ  م ذنقأ  ماظ و ماظ   ونو ضِّيف أ ام زوتته  ي ا.  
 )ةو كان وقده وزم  وإو   ا كان يخييها  تس م ّلقتها اسم ّلالن اةقصا ى )ةقدن (.

اةخيم واةشم( راةدكتو  )تيكل (اذ انه يصوم  وفسمق . م يصوم   وتذك منا حاةأ  موان اةطانم )ازنواتيأ
وفسمق  وأخيما  قطم إماييد يده  ونزف حت   اظ ..وةِّل اةم زفأ نقا  نم أن  اةأيم اةديقي أ  واتزم ود  
   نع اة مح وقد  ا تااا اة ِّاصم ... ّلل ةِّل اةااتبأ ا تِّيت نذه اةحان أ ةتحدث نوف ا   م اةجو اةِّام ةيموايأ 
ألن ها  أظ أن  احداث اة موف أ واني أ وتفتأم اة  اةحدث اةجاذا  اةذّ ي قح اةموايأ أةأا   وف سك ّلتالّليب 

 اةأا ئ  ةاد اةحان أ تاحظ ققبيأ صوتي أ ال أ م ةها ...
 فسي أ  و م أن  اةقسيج اةِّام ةيموايأ قائم وي  اةتصوفم اةواقِّم ةدقائق اةحيام االتت اوي أ رِّيدا ود اةحاالظ اةق 

  أد تاحظ اةخات أ نشازا ود نذا اةقسيج . 
د اةااتبأ واقِّي أ  قجزنا و دظ اة  وصف تزئي اظ نقيأأ ال تأدم  وال تؤخ م  م حمكأ اةِّاةم  وةام تؤك 
اةموائم   ا تِّل اةسمن يأم تحت سأف ا طاةأ اة  ي أ .و م أن  اةشخصي اظ تاحظ  تحمكأ  غيم سكوني أ  

 نّ ركل  ح والتها اال  أن ها ظيت أسيمم تدو   م اةفيك اة ؤط م راةتماث وتحمكت  م اة بق  اةسم 
وأتانظ اةااتبأ  م قماحم اةخا ج  د اةداخل وذةك ّلتصوفم اةحاةأ اةقفسي أ ةيشخصي اظ  م ت اسها  م اةواقم 

 أد ي أ .. وو دظ اةموائي أ اة  كسم تماتبي أ اةز د اةذّ يغش  اة تد اةحكائم  رحمكأ نواسي أ تماتِّي أ ت 
وة  ا كانت اةمواي أ تفتأم ةيحدث اةجاذا  أد خيت  د ا يأاع اةد ا م اة تصاود  وباةتاةم  ّلدظ حا يأ    
أ    متخيأ اة فاصل  وبدا ق اش اةجو اةموائم اةِّام   تهدال .. وةِّل اةأفيأ اة ؤط مم راةحاةأ اةقفسي أ اةخاص 

أ  م تو  د اةضباّلي أ  اة وا بأ ّليد اةحأيأأ  ةِّبد هللا واةتم تيبست  وا أحالم اةيأاأ . حيم  ختيط ّلهيوس
د ت انم  ح د ّلد ةقدن اةحفيد  م اةجد وبد هللا   ا يشم راست ما  حاةأ اةتخيف.   واةخيال تؤك 

 
 محّمد رستم 

 كاتب وناقد من سوريا 
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اَل  َن""ط وَبى لَِّصانِّعِّي السَّ َعو  َناَء هللاِّ ي د  م  َأب   مِّ، أَلنَّه 
 9: 5ى إنجيل متّ 

 
راً  م  َأج  َنه  َساَلم  َوَأَعدَّ َله  َم َيل َقو  م  َيو  يَّت ه   َكرِّيماً  َتحِّ

 44سورة األحزاب: اآلية 
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 اإلهداء
 

 إلــــــــــــــــــــى 
 زوجـــــــــــــي بــــــاســـــــم

 

 شعلة الّسالم المضيئة
 في قلبي

 

 وإلـــــــيـــــكَ 

 أّيها القارئ في كّل مكان

 ألّنك تستحقُّ أن تكوَن إنساَن سالمٍ 

 يسعى بثقة واعتزاز إلى نشر كلمة المحّبة

 والوئامواالحترام 

 ليس بي ن بني البشر فحسب

 وإّنما في كّل األكوان.
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 لوحة الغالف: من الفحم إلى األلماس

 من إنجاز د. أسماء غريب 
 . 2019إيطاليا، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1421 
 

 المحتويات
 

 اإلهداء -
 كلمة صبري يوسف  -
 األسئلة وتليها األجوبة:  -

الم من خاللِّ  (1  تجربتكِّ في الحياة ومن خاللِّ حاجة اإلنسان للّسالم واألمان؟! كيف تعرِّفين السَّ
أعتقد أّن القارَئ سيجد  صعوبة كبيرة في استيعاب فكرة الع زلة التي تتحّدثين عنها، وسيسألكِّ عن  (2

أّن اإلنساَن عليه  كيفّية تحقيقها في زمٍن ال يسمح لإلنسان باالنعزال عن أّي شيء تمامًا، لرّبما فاتكِّ 
 ، أليس كذلك؟ًا أن يسعى إلى رزقه، ويخرَج للعمل، ويختلط بالّناس، وإاّل فإّن حياته ستتوّقف  أيض

هل لكِّ أن ت وّضحي للقارئ أكثر فكرَة الخوف هذه أو ما اّتفَق الّناس  على تسمّيتهِّ بإبليس، أَولي َس هللا     (3
 األضرار الّناجمة عنه ؟ من خلَقه  وبإمكانهِّ أن يح دَّ من سي طرتهِّ على اإلنسان، ومَِّن 

الم على األرض، على َمن يقع الحق؟!   (4 يسين واألديان جاؤوا ولم يتحقَّق السَّ  كم من األنبياء والقدِّ
ماذا تقصدين بأهل الَعَمل وأهل العِّلم، وهل لكِّ أن توّضحي فكرتكِّ عن الّنار المقّدسة وعالقتها بطاقة   (5

 اإلنسان؟
رها  مفارقة عجيبة عندما نرى ا  (6 الم والّتنوير يحلُّ في دولة غير دينّية مثل اليابان، وهي في أوج تحضُّ لسَّ

رق، في أرضِّ األديان؟!  وسالمها مع ذاتها ومع الكون، ونرى حروبًا مدمِّّرة تقوم ركبًا في دنيا الشَّ
 هل تريدين القول إّننا تجاوزنا مرحلة الجّنة والّنار والّنعيم والعذاب؟ (7
 سبة كبيرة من البشر، ترتكب  فعل الّشر أكثر من فعل الخير والفضيلة والّسالم؟!لماذا نرى ن (8
ره كما يفهمه، وبالتَّ  هل فهَم رجال   (9 ين جوهر ما جاء في األديان، أم كل واحد منهم يفسِّّ الي جاء  الدِّ

ين الواحد عبر المذاهب والطَّوائف  ديان األخرى؟!مع األ وخالفاتٍ  ،فهمه قاصرًا ووّلد خالفات في الدِّ
فاء والتَّأمُّل؟!في ما هي أكثر المشارب في طفولتكِّ اّلتي ساهمت  (10 الم والصَّ  أن تجنحي نحو السَّ
تِّ طفولتكِّ اّلتي ترعرعتِّ فيها، كيف تبدو لكِّ أهمّ  (11 الم؟!  لو استعرض   فضاءات الطُّفولة حول السَّ
تي وردت في  أن توّضحي هذه الفكرة الّ  أيضًا، هل ي مكن كِّ كيف للّسالم أن يحمل بين ثناياه الحرب  (12

 جوابكِّ الّسابق؟ 
 ماذا تقصدين باإليمان الّصافي الّزالل ولماذا فصلتِّ بينه وبين العقيدة؟  (13
لت إلى إنسانة   (14 أنتِّ كائن مفطور على الفرح، والّصفاء وبهاء الّروح، كأّنك شجرة وارفة الّظالل، تحوَّ

؟! تظلِّل الحياة  ؤية، وهل يتواَءم  التَّحليل مع عجينِّ كينونتِّكِّ الم، كيف تنظرين إلى هذه الرُّ  بأغصان السَّ
هل ي مكن  لإلنسانِّ أن يتحّوَل بعد الموتِّ إلى طبيعٍة كينونّيٍة أخرى تخالف طبيعته األولى، كأن ي صبَح    (15

 شجرًة على سبيل المثال؟!



1422 
 

رض على الّرغم من أّن تاريخ البشرية الفكرّي حافل بالّتجارب ماذا تقصدين بعدم عودة الموتى إلى األ  (16
 عوب لقاء العديد من الّناس بمن ترك األرض منذ زمن بعيد؟ لدى مختلف الشُّ  التي وّثقت  

يدهشني العقل وطاقته في تخزين واستذكار آالف بل ماليين المواقف والّذكريات، كيف يتشكَّل   (17
 العقل؟!

الم وحقوق اإلنسان، أم لديك تحفظُّات ومآخذ؟ هل أنتِّ راضية ع (18  ن الهيئات الّدولّية اّلتي ترعى السَّ
 تَّخّلص من كّل هذا؟ بيل إلى ال، كيف السَّ وهمومه ويأس الّناس المرير فيهفوضى العالم  (19
هل يفهمم المرء ذاته المستبطنة في األعماق، أم يحتاج لتجربة طويلة كي يفهم ما يجول  في   (20

 أعماقه؟! 
؟!   (21  هل فاجأتكِّ الّلغة، الكلمة، الحرف مثلما فاجأتني، كيف استقبلتِّ اللُّغة بكلِّّ مدلوالتها منذ طفولتكِّ
 ماذا ينتابكِّ وأنتِّ وسط الغابة تنظريَن إلى بهاءِّ الفراشة وروعةِّ الطَّبيعة، وتسمعين إلى تغريدِّ البالبل؟   (22
م مع ذاته ومع روحه ولماذا على الّرغم من كثرة المثّقفين كيف ي مكن  للمبدع أن ي حّقق الّسال (23

 الم المنشود؟!والمبدعين من حولنا لم يتحّقق بعد هذا السّ 
جّلي  ة بامتياز، كيف ي مكن تفسير هذا األمر، وما معنى التَّ جّليات الحلميّ أهل الّسالم ه م أصحاب التَّ  (24

 ولماذا يحدث؟! 
وّغل أكثر فأكثر  جّليات؟ وهل يحرم  المرض  إنساَن الّسالم من التَّ ف  التَّ إذا مرَض اإلنسان، هل تتوقّ  (25

 في عوالم الملكوت البهّية؟ 
ولة الواحدة   (26 ول والدَّ ما رأيكِّ بما ترينه على الّساحة من فوضى وعالقات مخلخلة بين البشر، وبين الدُّ

ول واألفراد؟ مكن والحالة هذه أن نعالَج كل هذه الخلخالي  مع مواطنيها، كيف   ت في العالقات بين الدُّ
الم في   (27 هل توافقيني الّرأي، لكي نحقِّق الّسالم، نحتاج  لسنِّ قوانين جديدة تساهم في تحقيق السَّ

 العالم؟
الم مع الطَّبيعة، مع البشر، مع الكلمة على إيقاعِّ هديلِّ اليمام؟  (28 الم مع ذاتِّكِّ إلى السَّ  هل قادكِّ السَّ
 لماذا هناك عّدة أديان وليس دينًا واحدًا يوّحد البشرّية، ويقضي على الخالفات الّناشبة بين األديان؟!   (29
الم أعمق من البحار، أن تعتكفي في دير كي تعيشي حالة   (30 ما اّلذي دفعكِّ عندما ترجم تِّ ديوان: السَّ

يواو تأمُّل وخشوع،   ن من العربّية إلى اإليطالّية؟! تترجمي هذا الّديوان، وكيف بدأتِّ بترجمة الدِّ
 الّسالم الكامل؟ ماذا عن الحّب كمعراج يبلغ به اإلنسان  حالةَ  (31
من الحّب البشرّي ي مكن للفرد أن يصل إلى الحّب اإللهّي األكبر، ماذا عن دور الجنس في هذه   (32

 ة الكبرى؟الّرحلة الّروحيّ 
 اإلنساَن ويحرم ه من الوصول إلى حالة الّصفاء والّسالم؟ماذا عن الّزواج، هل يقّيد   (33
الم في العالم، هو تراجع الحس األخالقي، كيف ممكن أن نعالج 34 ( أرى أنَّ من أهم أسباب تراجع السَّ

الم؟! ،هذه المشكلة العويصة، ونعيد لألخالق الرَّاقية دورها الرَّائد  وبالّتالي نعّمق عبر األخالق ثقافة السَّ
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بل لتوعية المرأة بدورها الجديد؟!35  ( ما هي أفضل السُّ
( لماذا ال نستغلُّ تقنّيات العصر في ترويج ثقافة الحب والّسالم والوئام بين البشر، ويتمُّ التَّركيز على 36

 ن؟ األفكار االستهالكّية والمتع الفضفاضة، وال يتمُّ التَّركيز على قضايا جوهرّية تهمُّ حياة ومستقبل اإلنسا
عالم في العالم، لماذا ال يتمُّ نشر الثَّقافة والفكر  ( هناك ثقافة استهالكّية تهيمن  على أغلبِّ وسائل اإل37

ينما واألدب الّراقي لنشر الفكر الخالق؟!   الرَّصين عبر منابر اإل  عالم المختلفة، أين دور المسرح والسِّّ
الم؟! 38 يسين والرُّسل ورجاالت الفكر والحكمة ممَّن كّرسوا حياتهم للسَّ  ( بَمن تأثَّرتِّ من األنبياء والقدِّ
( ماذا يراودكِّ وأنتِّ تنظريَن إلى ماليين ماليين البشر وهم غائصون في حياة استهالكّية فاقعة، وهم  39

 هم لم يفهموا حتَّى اآلن لماذا جاؤوا إلى الحياة؟!بعيدون كلَّ البعد عن كلِّّ ما فيه حكمة وسالم ووئام وكأنّ 
 ماذا تقصدين بالعالم الجديد؟( 40
الم هو أكثر حاجة يحتاجه41 الم؟!    ا( إنَّ السَّ نيا، ما هي أنجع الطُّرق لتحقيق السَّ  اإلنسان على وجه الدُّ
ن تبّنيها من أجل إحالل ( هذه نقلة نوعية كبيرة في الفكر أساسها الغذاء الّسليم، كيف برأيكِّ ممك42

 الّسالم في العالم؟
 يبدو لي أّنكِّ تتحّدثين عن ثورة صناعية جديدة، أليس كذلك؟!( 43
ر وتراكم تقنّيات كّل العصور، اإلنسانّية بكلِّّ سموِّها وأخالقّياتها، إلى أين؟! هل 44 ق، التَّطوُّ ( الفكر الخالَّ

 نسان، أم أنَّ هناك تآلف فيما بينهما لحلِّّ المفارقات؟!  الكرة األرضّية، في خطر مّما يموج في فكر اإل
نين، والحروب  تزداد  عامًا بعَد عام وقرنًا بعد قرن، متى سيحلُّ  45 ( عمر البشرية ماليين ماليين السِّّ

الم في كلِّّ أرجاء المعمورة وتصبح الحروب من الماضي   الم وتعمُّ علينا ثقافة السَّ  الغابر؟!علينا عصر السَّ
ين  46 ( تشتغليَن بهدوٍء عميق وصبٍر عندما تكتبين، تترجمين، تقّيمين وتحلِّلين النُّصوص. من أين تستمدِّ

 هذه الخصوصّية والفرادة في تواصلكِّ مع الحرف والكتابة والّترجمة واإلبداع؟! 
، وما ه47  و موقفكِّ من الحروب؟! ( ماذا ينتاب كِّ وأنتِّ تشاهديَن تفاقم الحروب في الكثيرِّ من البلدانِّ
، باللُّغة، الكلمة؟ مندهش  كيَف ال يستطيع اإلنسان الّتفاهم مع بني جنسه وهو الكائن 48 ( ما رأيكِّ

 العاقل؟
فينة وتشّربها مع  49 ( كيف ممكن أن يعيَش المرء من دون لغة، أم أّنه حمل اللُّغة في مشاعره الدَّ

 الّزمن؟!
 !ّدهشة، كيف تفّسرين ذلك؟َفة وتدفع بالحرف نحو أفق الغرابة والإنها تخترق األ ل  لغتكِّ حيرى، ( 50
( كثيرًا ما تتحّدثيَن عن ضرورة معرفة الّنفس كوسيلة يتحّقق  بها الّسالم  الّروحّي، هل برأيكِّ يحتاج   51

والّسمّو  اإلنسان  بعَد هذه المرحلة إلى م عّلٍم أو م رشد روحّي ي كمِّل  معه وبهِّ طريق الحياة نحو الكمال 
 الّذاتي والفكرّي؟

ٍر  ( 52 ب  نحن في زمن وإن  كث َر فيه المعّلمون واألطّباء الّروحّيون، فإّن الحروب مازالت مندلعة في كّل شِّ
 من األرض، أيَن يوجد  الخلل؟ 
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الم تتشّكل منذ الطُّفولة، لماذا ال تزرع األسرة هذه الثَّقافة في نفوس ( 53  البنين؟ إنَّ تبنِّي ثقافة السَّ
( كيف ي مكن  أن نحثَّ اإلنسان على الّسعي نحو آفاق الّسالم وتشجيعه بالّتالي على تفادي الحروب 54

 القادمة والحيلولة دون وقوعها؟
 كيَف تنظرين إلى ذكريات الطُّفولة، هل ممكن ربطها بما يحدث الحقًا، وكيف نسترجع الّذكريات؟!( 55
 أنَّ مجموعة حروف وكلمات ممكن أن يترجمها العقل ويحوِّلها إلى فكٍر وإبداع؟! نَ هل كنتِّ تتخيَّلي( 56
 من هو اإلنسان  إذن من وجهة نظرَك؟ ( 57
الم والكلمة الخاّلقة؟! ( 58  ما هي المنابع اّلتي رافقت تشكيل وعيكِّ وخيالكِّ وسمّو روحك نحو آفاق السَّ
الم؟!كيف تموسقين إبداعّيًا: توّهجات الخيال، ان( 59  بعاث الّذكريات، صفاء الّروح وتجلِّيات ألق السَّ
َل سموُّ الحرفِّ وصفاء  الّروحِّ كأّنك مجبولة من أجنحةِّ سالٍم ترفرف  فوَق طينِّ الحياةِّ؟!( 60  كيَف تشكَّ
باح فيولد ( 61 متى تكتبين، هل تسمعين خالل الكتابة إلى موسيقى على إيقاعِّ هدوءِّ الّليلِّ وسكونِّ الصَّ

 من مخياٍل جامح نحو ألق الّسماء، كأّنكِّ تترجمين تجلِّيات الّروح في أصفى حبورها مَع الّسماء؟!  حرفكِّ 
لماذا مازال اإلنسان  غارقًا لليوم في خوفه من اآلخر المختلف عنه  لدرجة أّنه قد يجد  نفسه مدفوعًا  (  62

 دفعًا إلى ارتكاب أبشع الجرائم والحروب في حّقه؟! 
كِّ حاف(  63 الم والوئام بين البشر؟! نصوص  يَن انبعاث تجلِّيات السَّ ، من أيَن تستمدِّ موِّ المِّ والسُّ  لة بألقِّ السَّ
ؤيا، الحلم، فيما إذا ظهرتِّ لصديقة في الحلم، وأنتِّ في كاملِّ وئامكِّ وودادكِّ ( 64 كيف تنظرين إلى الرُّ

 تتعانق  وتتواصل  األرواح عبر تجلِّيات األحالم؟ معها، تتفرّغين لها لبعض الوقت وهي في أوجِّ فرحها، هل  
فاء والعدالة اإلنسانّية؟! (  65 الم والحب والصَّ  ماذا تقَرئِّين، وما هي أكثر الكتب اّلتي عّمقت  رؤاكِّ في السَّ
الم وتعميمها في كل أنحاء العالم؟!( 66 الم وترويج أدب وثقافة السَّ  ما رأيكِّ بأدب الحوار حول السَّ
الم، ألّنه ينبع  من جوانحِّ الّروح، ويحلِّق نحو مآقي الّسماء؟! هل ا(  67 عر أقرب شموخ إبداعي إلى السَّ  لشِّّ
لديك طاقة روحّية في استكناه ما في أعماق الّنص اّلذي تحّللينه، كيف تشّكلت لديك هذه الّطاقة ( 68

 ضاء المبدع اّلذي تدرسينه؟! الخاّلقة، وأنت تسبرين عميقًا ما تدرسينه، كأّنك على عالقة وطيدة مع ف
الم وفرضه  ( 69 أدعو كل مبدعي ومبدعات هذا العالم إلى تأسيس مؤّسسات وهيئات دولّية لرعاية السَّ

 على كل دول العالم، وتحقيقه عبر هيئات ومنّظمات دولّية بقوَّة القانون، ما رأيك بهكذا دعوة وهكذا تطلُّع؟ 
الم ويطلق موقفًا واحدًا   كيف ممكن أن يحقِّق اإلنسان صوتاً (  70 موّحدًا مع بني جنسه المجّنح نحو السَّ

الح كي ينقذ البشرّية من كلِّّ هذا الخراب والّدمار، ونحن في القرن الحادي والعشرين؟!  إلغالق معامل السَّ
، كيَف تكتبيَن نشيدكِّ وتترجميَن ما يعتري في مخيالك ( 71  وتجلِّيات روحك؟!من أيَن تستمّديَن شعركِّ
ؤيا، منه إلى تجلِّيات الخيال، أم ينبعث من كليهما معًا؟ (  72  هل تدفُّق الّشعر أقرب من انبعاث الحلم ــ الرُّ
 كيف تسترجع الذَّاكرة ما هو في خضمِّ الّذاكرة البعيدة ومتناثر مثل الغمام في متاهات الخيال؟! ( 73
وح من مغّباتِّ الحياة؟! كيف وصلتِّ إلى حالةِّ صفاٍء ذهني، وقد( 74  رة فائقة على تحصين الذَّات والرُّ
الم؟! (  75  عندك ثقافة موسوعّية روحّية دينّية وفكرّية وأدبّية، هل رؤيتكِّ الموسوعّية قادتكِّ إلى مرامي السَّ
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َل هذا النُّزوع الوئامي مَع الكون ( 76 ٍب روحاني عميق، كيف تشكَّ  ؟! لكِّ طقوس في الكتابة تنمُّ عن تشرُّ
الم في العالم، أليس ( 77 الم، سيعمُّ السَّ إذا كل إنسان انطلق من ذاتِّهِّ وكان مسالمًا ونشَر ثقافَة السَّ

 كذلك؟
ررِّ ( 78 ًا، شعرًا، روايًة، تبحرين في أعماقِّ الحرفِّ كَمن يبحث  عن الدُّ عندما تترجمين، أو تحلِّلين نصَّ

 تنطلقيَن منها أثناء ترجماتك وتحاليلك الّنقدّية؟!المتناثرة في فضاء الكتابة، ما هي األسس اّلتي  
 ماذا يعني لكِّ الّرسم جنبًا إلى جنب مع الحرف، متى ترسمين، هل ترسمين بحثًا عن تجلِّيات الّروح؟ (  79
وح بالكتابة، هل تنعكس مكنونات الّروح عبر الكتابة والّترجمة؟! ( 80  ما هي عالقة صفاء وتجلِّيات الرُّ
؟!ماذا تعن ( 81  ي لكِّ الوالدة، والدة طفل، بزوغ الّشمس، نمو زهرة، والدة فكرة، ... كيف تولد  أفكار كِّ
تبت  بشأن تجربتكِّ اإلبداعّية؟ ( 82  كيف تقّيمين إلى اليوم القراءات الّنقدية التي ك 
اعرة، المترجمة، ا( 83 صين أسماء غريب، الّطفلة، الّشابة، األديبة، الشَّ ، كيف تلخِّّ لّناقدة، َمن  أنتِّ

الم بأبهى صوره  المفكِّرة، الّتشكيلّية، مبدعة في فضاء مفتوح على كلِّّ ما هو رهيف وتصبُّ في مروج السَّ
 وتجلِّياته؟ 

 كيف تنظريَن إلى جغرافّية الكون، الكائنات، الّطبيعة، عالقة الكائن الحي مع الّطبيعة ومع الحياة؟! (  84
 بداعّية أثناء الكتابة، هل تستطيعي استرجاع ما توارى عنكِّ الحقًا؟! عندما تتوارى بعض التَّدفُّقات اإل(  85
 ماذا يعني لكِّ الّزمن، العمر، رحلة الحياة، كيَف تنظريَن إلى دقائق الحياة بكلِّّ تفاصيلها؟!( 86
 والجامعات؟!أيُّهما أكثر تأثيرًا على البنين، ثقافة األسرة أم ثقافة الّشارع واألصدقاء والمدارس ( 87
راسية في الّشرق  ( 88 الم عبر المناهج الدِّ هل توافقيني الرَّأي أن هناك تقصير كبير في نشر ثقافة السَّ

راسية ابتداًء من المرحلة اإلبتدائّية حّتى المرحلة الجامعة وما بعدها؟!   والغرب أيضًا عبر كاّفة المراحل الدِّ
 جول  في مخيالكِّ عبر الكلمة أم أنَّ الخيال أكثر رحابًة؟! هل أنتِّ قادرة على تجسيدِّ رؤاكِّ وما ي( 89
الم والهدوء واألمل، هل تكتبيَن من أجلِّ أن تمنحي قّراءك الفرح واألمل؟! (  90  كتابات كِّ تمنح ني الفرَح والسَّ
كيف تفّسرين هذا التنّوع في بوحك الّروحي لدرجة أّنه  ي خّيل  للقارئ أّنكِّ تنتمين إلى كّل األديان، ( 91

ولرّبما إذا قرأكِّ المسيحّي اعتقد أّنك مسيحية، وإذا اّطلع على أشعارك وترجماتك ونصوصك النقدية العبرّي 
 ؟! قبلهما معاً اعتقد أّنكِّ على مّلته، والم سلم  

الم؟!هل تستطي ( 92  ع  اللُّغة أن تترجَم ما يجيش  في دواخلنا من جنوٍح نحَو أعمق فضاءات السَّ
ر هذه اإلمكانّيات لخيرِّ البشرّية؟! ( 93  اللُّغة صوت، موسيقى، غناء، فكر، تواصل، كيف ممكن أن نسخِّّ
الم( 94 الم، مثاًل: السَّ  أعمق من البحار؟! ماذا يتنابكِّ وأنتِّ تقَرئين أو تترجمين نّصًا عن حيثيات السَّ
الم في أركان المعمورة؟!( 95  كيف ممكن أن يكون لألدب واإلبداع دور في استنهاض ونشر ثقافة السَّ
 ( هل ممكن استخالص دين واحد للبشرّية، مستنبط من األديان كلها أم هذا ضرب من المستحيل؟! 96
رؤاه، بهذه الحالة نكون بحسب فهم  ( إنَّ كل رجل دين لديه استيعاب وفهم دينه بحسب ثقافته وعمق  97

 وتحليل رجاالت األديان، أمام ماليين الّتفاسير والّتحاليل لَِّما جاء في األديان، كيف نحلُّ هذه المعضلة؟! 
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ين وإاّل  اً ( يراودني أنَّ اإلنسان لم يفهم حّتى اآلن األديان بكل عمق، وهو مايزال بعيد98 عن جوهر الدِّ
ين ونرى كل هذه الخالفات فيما بين رجاالت الّدين؟!لماذا هذا البعد عن جوه  ر الدِّ

الم بين البشر عبر اإلبداع والعطاء، وتصبح هدفنا في الحياة؟ 99  ( كيف نروِّج ثقافة الفرح والحب والسَّ
الم لتحقيق إنسانّية اإلنسان!   (100 الم، وأدب الحوار حول السَّ  كلمة أخيرة، تريدي أن تقولينها حول السَّ

 .ه الّرحلةالتَّعقيبات اّلتي عّقب بها صبري يوسف على مجموعة من األسئلة الخاّصة بهذملحق وفيه  ال  -
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 كلمة صبري يوسف 
 

و ي أ   ةو كانف  قهج اةبشم  م اةِّاةم اةِّمبم  د طيقأ األنيبأ واة تمت أ واةق اقدم اة بدوأ  اةتَّقوفمف أ اةص 
أةف خيم  وة ا نشبت حما  أو صماع وال تمَّ اطالق  صاصأ واحدم  اة غمبي أ ن. أس اح غمفب  ةُاق ا رأةف 

مق أو اةغما أو  م أي أج  قِّأ تغما ي أ  م اةِّاةم   هم  بدوأ صو ي أ وةها قيب وفيف  نبانم وئا م    م اةشَّ
ق  و وحها صا يأ صفاح اة طم و بيَّيأ رخيماظ نِّيم اةس  اح. كم نحد   اةبشم  و تقو ج  راة حب أ واةِّطاح اةخال 

و م اةم اقم  كم يحتاج اةِّاةم اةِّمبم واةغمبم  وحم وا نسانم واةِّطاح اةصُّ فاح اةمُّ نحتاج نكذا انسانأ ّلهذا اةصَّ
قأ   وحي أ اةم اقيأ راستيهام وتمسيخ  حيق تونم األنيان   أد ت ِّ قفت اة بدوأ اةخال  اة  اةتَّشبُّم ّلهذه اةثَّأا أ اةم 

الم واةوئام واة حب أ  أس اح غمفب راألنيان اةس  اوف   أ  واصطففْت  د نذه األنيان أ ق   ا  يها  د تجي ياظ اةسَّ
يسون  د سائم األنيان حت     ّليد اةبشم  وتستشهد ركتاراتها وتطيُِّّاظ آ اقها ر ا قاةه اةمُّسل واألنبياح واةأد ج

يل ة تارِّيها أن ها  تشم بأ  د كل ج األنيان وكأن ها )يهوني أ  سيحي أ  س ي أ(  ستقيمم ّلموحاني أ  قأطِّأ  يخ 
باح اة قبِّث  د اةش  س واةَّذّ يضمح اةِّاةم  قمأظج األنيان اةس  اوف أ   اةق ايم  انسانأ صا يأ صفاح نو  اةصَّ
وحم  فاح اةم  مقي أ واةغمبي أ  ووصيت اة   محيأ اةص  واألنيان األ ضي أ واآلناا اةِّمبي أ واةِّاة ي أ واةفيسفأ اةشَّ

ق  ي ا يخصُّ والقأ ا نسان را نسان ووالقته ّلما ج األ ضج واةس  اح  تدنشقم إفا ي أ  وحها  واةفاّم اةخال  
خي جم وسالم و حب أ  م اةحيام  وتبدو ةم كأن ها   ونأاح قيبها وصفاح  امنا و ووأ انفتاحها وي  كل ج  ا نوف 

الم واةوئام ّليد اةبشم كل  اةب شم  و أيت  يها  ؤ قأ كوني أ ركل ج  ا نو   سوةأ اة حب أ واةاي أ اةط ي بأ واةسَّ
اّلداوم ت يل و وحم وس اّو رطمفأأ نانئأ إفيفأ  حي أ حقونأ  ضيئأ  ثل إ ِّأ ةيبشم كل  اةبشم   ال 
يشِّم  د يتارم كتاراتها وقماحم أ اا نا و أاالتها وأإِّا نا وقصصها ونصوصها اال  وأن ه أ ام طاقأ  وحي أ  

اةس  اواظ ركل ج صفاح     شب ِّأ ةفِّل اةخيم واةفضييأ واة حب أ واةتَّواصل  م اةخاةق  ا   امف أ اّلداوي أ صا يأ و 
الم ّليد اةبشم   . وتل  انت ا ها  قصب  وي  تمسيخ قيم اةسَّ

ُم راة بدوأ اةمَّاقيأ أس اح غمفب كأن وذج   اق  ود تآخم األنيان  انسانأ  قفتحأ ّلموحاني أ واةيأ   ان م أتوسَّ
األنيان وتستشمف  قها  حيأها األس   وتونمنا األنأ  وتسيم ر وتب  ا يأقِّها  د  ؤفأ    وي   حارأ آ اق

قأ  كأن ها تقت م اة  نيد ا نسان ونيد األنيان اةسَّ اوف أ اة تقاغ أ  م آ اق  ا ج اةس  اح     وحي أ وئا ي أ خال 
وح فا ي أ واةمُّ الم ّلهذه اةش  باظ نيقي أ و ؤفأ  ام نحتاج اة  تامفس وتموفج  أا أ اةسَّ اني أ اةم اقيأ  رِّيدا  ود تِّص 

م ّلديد األنيان واة حب أ   الم واة حب أ اة  ن تأ تبدو وكأن ها تبش ج أحاني أ  ألنَّها  بدوأ  جبوةأ ّلموح اةِّفاف واةسَّ
وحم  د خاللج تبق يها أس    ا تاح  م األنيان  ونم اةط مفأأ األ ق   م تِّا ل اةبشم  م   فاح اةم  واةصَّ

ّ ج صماع  أو خالف    توق جفأ  وقد كل ج  ا نو  وحم   يقي أ  رِّيدا  ود أ وإنسانم    رِّضهم رِّضا  ّلتقاغم اآل اق اةد ج
الم واة حب أ ّليد اةبشم كل  اةبشم وي   دى كل ج األز ان!   ووئا م ةتِّ يق  أا أ اةسَّ
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الم من خاللِّ تجربتكِّ في الحياة ومن خاللِّ حاجة اإل (1  نسان للّسالم واألمان؟! كيف تعرِّفين السَّ
الُم حاةأ سا يأ  د حاالظ اة وظج األكبم  و بطم ة ؛ كل     هُ اةس  راة وظ ةْم يتأظ  أّلدا   د  ماغ   ِّي  ا نسانج

. وأقصُد نقا راة وظ: اة وظف ود اة اضم  واة وظف ود   الم اةحق  انسان أن ي وظف ةاْم يصلف اة   أام اةس 
الم نو قيا أ هللاج ناخل اةجسد ا نسانم    اةحاضم  واة وظف  ود اةق فس  واة وظف ود اة وظ نفسه  ألن  اةس 

وح.  أط ّلهذا اةق وع  د اة وظ ي كُد أن تتحأ ق نذه اةأيا أ أو اةوالنم. كل  انسان  وناخلف  اةأيب واةِّأل واةم 
ا ُ اةأبييأ واةِّشيمم   م  و يوةُد تقيقا  وهللُا ّلداخيه   يأتم األُا واألم    م األْسمم واة جت م   نوظ   ُتج  يد واةال  اةد 

د اةجديد  يأتيونفه رأ اا نم وبتِّاةي هم وقوانيقهم وتشمفِّاتهم وفجِّيون  اةحم  ّلداخل اةوةي   يأتيون ت يِّهم نذا هللاف 
ه ّلقفسه  وفقفصُم ود  وحه ّليد  ا يفمُض  ه وييه اآلخمون وبيد  ا يمفده نو أن   قه  سخا   يصا ع نفسف

 يكون حأيأأ.
ُث وقه إمح  ائم حأ ا   وإذا كقتف  ُث اة اة وُظ اةذّ أتحد   ِّه   يه وتتواصلُ تِّمُف وزفّز اةأا ئ كيف تتحد 

 ستماه حاةأ   د االستمخاح واةِّونم اة   مكز اةوتون  نقاك حيث توتد تيك اةحيام اةتم ةم يتِّم ْف وييها  
ا    د اةبشم  حيام رجكم  ال خوف  يها وال حزن  وا نساُن  يها نو سي د اةاون  نذا  سوى اةأي أ اةأيييأ تد 

ديد  ألنه نقاكف  قذ ز د رِّيد  يقتام  قكف أن تيأم وييه  ا نسان اةذّ أنووك اة  اةت واصل  ُِّه  د ت
ناممف وطف و حب أ وحقان   يتقام اةيه  ِّم اآلن  ان ه ّلداخيك و ا ْم رص ت  وصبم  م حاةك ونفسكف  
كيف أن ك ذاظ يوم كقتف طفال    م إار ا   م أصبحتف إيخا   وكيف أن ك قاسيتف كثيما   م نذه اةحيام  وكيف 

ّلداخيكف  أنتف أنتف  ةم تتغي ْم  انام اة  ذاتك اةواويفأ  انها ال تشيخ أّلدا      جا ا ت مُّ وأنتف  ازةتف تَّ أن  كل  اة
تم ال تِّمُف كْم ّليغتف  د اةُِّ م  ألن   م ناخيكف ال يوتُد ُو م وال ز ان  وال وقت   أنتف فيُأ أّلدا  اة  انَّها اةط  

وح واةحيام  وأنتف   اة ذّ خيأُه هللُا وي  صو ته  وقال رشأنه: كلٌّ  د وييها  ان  وفبأ   اةووُم واةفام  وأنتف اةم 
و م  ونذا اةَّ  ذّ قال  يه اة وة  ونو  م  وقف وتُه  ب كف ذو اةجالل وا كمام. أنت ُنو نذا اةوته  ونذه اةص 

ْف   ْف  د أ اا كف  وال تخف د و مكف  وال  د  اة الئاأ: ان م أويم  ا ال تِّي ون. ألتلج نذا أقول ةك  ال تخف
يوف يدخيون اة  اةبْيتج وفغان ونه  وفبأ  صاحُب اةبْيت ك ا  تجا بكف وآال كف   ال  إمح  اة  زوال  كاةض 

يوف   احذ  أن تصبحف وضيو فك إيئا  واحدا   ال ّلد   ا اةض  نو: أنت اةبيُت اذن  واأل اا  وتجا ُا اةحيام نُ 
ذّ ذّ ال يتغي م  وأنت اةُ تفم ج اة  اة   اّلتُ ك ا ةهي أ   أنتف اةث  ةك  د  سا أ تض ُد ةك اةحفاظف وي  كيقونت

  ال تسدك  وال حزنك  وال توُوك  وال ن ُِّك وال  مُضك يدوم  كلُّ  يمى كل  إمح  واةباقم ةيسف أنتف أّلدا  
ُه رِّض اة تصو ج م  اة  إمح يزول وتبأ  أنت: ونذا نو اةس   يضا   أْد  أ اةابا   وإذا أن كتفُه أنتف أذّ أن كف

الم.  وم تف اةس 
اخل وتصلف اة   الُم حاةأ  د اةق أاحج واةِّذ ف أ  يستدوم اةُِّزةأ حت   ي كقكف أن تط يجمف وي  ذاتكف  د اةد  اةس 
الم: اةال  يِّمُف  مفم اةِّذ اح  أةيس كذةك؟ ةاد قي أ ُنم أوةئك  م   نوقم أضمْا ةكف  ثال  ود وذ ف أ اةس  اةس 

أ  د نْسج   تي دا   ِّق  وذ ف تها  حت   أن  اة ذيد يِّم ون  نقاك ةييوم  د ال يِّتمُف ّلها  وفِّتبمنا واّلقفها قص 
يقم أو اةالَّ  . نِّم  نقاك  د ال يِّتمُف رِّذ ف أ  مفم  ألنه يمبط اةِّذ ف أ راة فهوم  اةخيال اةد  نوتم  أو اةاهقوتم 
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؟ ونقاك أيضا    طحم  اة تداول ةدى اةج يم  و ازال نقاك  د يسأُل  مفمف اةسَّ    ود اّلقها كيف أتْت ره ّلدون أا 
الم  وةو ومُ وه  ا  ألن  اةقاسف   د يقسُب ويس  اة  يوسف اةق جا . كلُّ نذا يحدثُ  ال يِّم ون  ِّق  اةس 

الم نو سمُّ وذ ف تها. ةأد اوتزةْت  مفم اةق اسف    ات ه وا  مفم أّلدا   وةففه وا أن  ّليوغ  مفم أقص  حاالظ اةس 
الم األوة  ّلدون  قازع. وذ ف  وخيت ّلقفسج  وح ال  ها  حل  اة سيح  م أحشائها  ونم ةهذا أ انا سي دم اةس  أ اةم 

انم اةامام اال  راةِّزةأ  وال  مق  م نذا ّليد ا مأم أو  تل  و مفم كانت تجيُس رص ت   م   تتأت   أي ها اةس 
  ا  م اةاي أ  د  ِّق . واة سيح ال ي كد  . ةأد كانت وذ اح ركل  ْت يف بج وزةتها  وحيق ا غشيفها إِّاع اةق و  حُ 

ّْ أن يكون أّلدا  اّلد يوسف  ان  ا نو اّلد  مفم  أط  ألن   الم  أ ها وم ت كيف تصُل اة  أوي  ن تاظ اةس 
ا  أن تِّمفف أيُّ  ها اةأا ئ اةِّزفز  أن ك اذا وزةتف كيف تقِّزل  د أتل أن تستأبلف ضيفا  وزفزا . يه  قم تد 

؟  م ناخيك  واويم أن  نفسك  ستصبُح أنتف   :  د أنتف ه اذا تحأ أْت ةكف نذه اةِّزةأ  تاز ةك أن تسأل نفسكف
ققم ستِّمُف اةجوااف ّلدون إك   اال  أن كف سوف تحتفُظ ره ةقفسكف  ةاْم ال تُقِّتف راةجقون   : صد 

 حلَّ اةي ْيُل ))
 يا قيبم اةد  وفش 

 وتوق فف ُكل  إْمح  ودج اة سيم
ْل أنتف أيضا      ت ه 

ْ ِّفكف  وأصخ  سف
 ألةحان  تِّزُ ها اةُِّموُق 

 ت ه ل وأغيْق ويقْيكف 
 ةتمى ت اال   كتو ا  ّلداخيكف 

كف    ت ه ْل واتمْك نفسف
 أل واج اةذ كمففاظج اةِّبأأ 

 تدغدُغها وتسا ُمنا  
 انُاْم نقاك 

  د نواخيكف اةبِّيدم
 تتما ف  أنوا   

 إ وس  وأق ا   
 تأجُف وتستفْجدجّ

 ةحاأف اكتشاف   جْقكف 
 تأ  يها يا قيبم اةد  وفش 

ا ظهمكف  ْ  اةيهف  وال ُتدج
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  هم ويون  تتألألُ 
 وشأا  ةكف 

 ونم أْيد  تفيُض 
  .  وطاح   قكف وةكف

 تأ  يها وال تقْم  
 وُم خاصمتكف وإن وانقف اةقَّ 
 وانُاْم ُنقاكف 

يجكف اةبِّيدم   جْد نواخج
 يتما   وتُهكف 

 ُ قيما   ُ ْش جسا  وُ ْأ ما  
ُبكف   واّلتسا أ  تصاحج

م  . ((حت   صباحف اةْيومج اآلخف
 
عنها، وسيسألكِّ عن  تي تتحّدثينَ ( أعتقد أّن القارَئ سيجد  صعوبة كبيرة في استيعاب فكرة الع زلة الَّ 2

أّن اإلنساَن عليه  لإلنسان باالنعزال عن أّي شيء تمامًا، لرّبما فاتكِّ  كيفّية تحقيقها في زمٍن ال يسمح  
 ، أليس كذلك؟أيضًا أن يسعى إلى رزقه، ويخرَج للعمل، ويختلط بالّناس، وإاّل فإّن حياته ستتوّقف  

ُث وقها وزةأ  امف أ  وزةُأ  بدأ وقضي أ. واةس  نذا سؤال  هم  و قطأم  ةيغايأ  واةِّزةأ اةَّ  أ  الُم نو قضي  تم أتحد 
اةيه وبم اةِّزةأ اةفامف أ سيكون صِّبا  أو   اةأضايا اةابمى  و د اةط بيِّم أن يمى اةأا ُئ أن  اةوصولف 

هُه ة فْد يِّمُف  ِّق  أْن تاونف قارضا  وي  اةجْ م:  اةحيام كي   ها  طاةب و غمفاظ  ستحيال   وخطاّلم نقا أوت 
ياظ  ةاد وييكف  ؟ حيق ا ستط يُم وي  ذاتكف  د  أن تختا  وزفّز اةأا ئ   وتحد  م أي أ تهأ تمفد أن تأفف

ِّب ّليد خيا ْفد: ا  ا أن تاون  د أنل   كف  د نمف  ستاون  ضطم ا  اة  االختيا  اةص  اخل وتِّمُف نفسف اةد 
الم  أو تاون  د أنل اةغفيأ واالحتجاا ود اةحأيأأ. وإن ج    ا فخف ه حان اةوقت ألقول ةكف رأن  اةتَّ م ألوتأُد أن  اةس 

: ال أحد يمفُد أن يتِّبف  د أتل اةم   وحم ةإلنسان نو تا فخ كسل  وتواكل    قم  ّلقفسه  ألن  األ مف صِّب  اةم 
بم  وألتل نذا و لف ا نساُن خالل اةحأب واةس   قيد اة اضيأ وي   ةيغايأ وفأتضم اةاثيمف  د اةُجهد واةص 

يسيد وكهقأ وأوةيا وح وا صالح  اختيا  أإخاص ُ ِّي قيد تِّيُهم أنبياح وقد  ح و تال نيد  يتوة ون أ و  اةم 
سبأ اةيه  أسهُل  د أن يكون كل  انسان  نبمَّ نفسه ووةم   وحه  قان ا  وي  وا  إان ّلدال  وقه  نذا أسهل راةق  

كف وزفّز اةأا ئ  م سبيل  طو   اة  األ ضل  د أتل ختم  سا  اةحيام راةق جام. ونذا يِّقم أن  غييم واةتَّ اةت  
غيم تيك -   ودمف االست اع اة  كي اظ اةخاةق  و  راةوكاةأ قم  ظف حت  تحأيق ا صالح وا  إان واةسُّ 
 ِّكف  ونم   ست م  كل  يوم و م كل  ةحاأ   ُ     وي  اةم غم  د أن ه  م تواصل  -اة خطوطأ  م اةاتب اة أد سأ

أ يه  د اي ان وفأيد  إن ك  ازةتف تشكُّ  م ني  ا تبد ها  ألن ك راةمغم     تم تخش  تصديأف أ اةَّ واصيي  اةحأيأأ اةتَّ 
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ذّ أ اه يتضخ م كل  يوم أكثم  أكثم اة  أن أصبح قو م  تسدُّ كل  كُّ سببه اةخوُف  اة  هللا تجانكف  ونذا اةشَّ 
ققم اذا  تم تس  يها أنتف راةشَّ بل نحو اكتشا كف ةحأيأتكف ا ةهي أ. ونذه اةأو م ذاُتها اة  اةس   قيُت يطان   هل ستصد 

ه راةط اقأ اةالَّ  ز أ ةكف ان  اّلييس ال يوتد  وإن  ا نسانف رسبب خو ه يخيُأه  م كل  يوم وبأكثم  د إكل   وف دُّ
 ةتحمفكه وتفِّييه وتجسيده! 

سأختاُ  ةكف آيأ  قمفبأ  قكف  وسأنتأيها  د اةأمآن وذةك حت  تتأك دف  د صح أ  ا أقوةه ةكف  ونم اآلتيأ: 
ُه   ال تخا ونهم وخا ونج ان كقُتم  ؤ قيد((. أال تمى أن  اةخوفف  م نذه ))ان  ا ذةُام اةشَّ  ُف أوةياحف يطاُن ُيخو 

 بب يصفه هللُا نائ ا  راةِّدو  اة بيد. يطان  وأن  نذا األخيم نو اةخوف ويُقه؟ ونو ةهذا اةسَّ اآليأ  متبط راةشَّ 
م نذه اةأاودم تي دا . وانزع وقكف اةوساوسف  ا نو رسبب اةخوف. تذك  كل  شل وكل  نوان   م حيام انسان انَّ 

. أال  نائم   كف اذا تخي صتف  د خو كف ستصبُح ك ا األنبياح   م سالم  اةِّييا  وتذك م أن   وأنتف  م حضمم ذاتكف 
الم؟  يتْسمف اةيه اذن ّليدْيد  قفمتتيد وقيب  راسم.  تستحقُّ اةس 

الم  ا    ةاد حت   نقا وييك أن تقتبهف تي دا   ألن  اةس  الم    قه رانظ تد  ْم أن أنل اةس    وقد يصل اة  اة وظ. تذك 
اس  األوائل  يهم  د ُوذ ا و يهم  د ُقتل  رسبب خوف اةق اس  د اةحأائق اةابمى. ستجُد اةاثيم  د اةق  

ظهمكف أ وُنم ال  وستس ُم اةاثيم  قهم يأوةون  م وحي  جمبأ اةم  حوةكف يستغمبون كيف أن كف تِّيُش نذه اةتَّ 
أن تِّيمف أن  نذا  وغياركف ان كف وي  ضالل ّلي د  وإن كال كف يشبُه كالم اة يحديد واة جانيد  وةاد وييكف 

الم اةدَّ يحدث ألن   وي     تم ال تأومُ اخييفْيد. ان ها نسبي أ األ اا  ا نساني أ اة  هم ال يستطيِّون  أاس فتكف اةفمحف واةس 
نم و طيأأ  نم اة سؤوةأ ود   ْفدج    سبي ُأ ال ّلد  ةها نائ ا  كل  نذا  ونذه اةق  قي أ  حد   د ُقطبي أ تأوم وي   حو ف

الم  واةث   ل  وتب نو اةحب  واةس  انم ساةب نو اةخوُف واةحما: واويْم أن ُه كي  ا أحب  ا نساُن   تِّاكسْيدج  األو 
ةهم  م صو م  ياوتي أ خا وا حيق ا ظهم    اُس   مَّ أحب ه اةقَّ   إيئا  سِّ  اة  تد يمه رسبب اةخوف. ويس   ثال  

مُح نفسه حدث  م ويم  و م اةحسيد )ع(  و م غيمنم ت يِّا   د أنل اة حب أ  وودُم   قه  اان  ا كان  اةش  
اس اة  اةيوم. ا نساُن يخاُف  ذّ يِّيُش  يه اةقَّ أ نم سبب اةد  ا  اة  قد م ا نسان وي  تصديق اةذ اظ ا ةهي  

فشكُّ  يها ونذا يِّقم أن   صيم ا نسان نفُسه ُيصبح  شكوكا   يه. اذا إكاتف  د اةذ اظ اةِّييا راست ما   و 
ّ  سالم  تمفد؟! م ذاتكف اةِّييا واّلتِّدظف ود حأيأتكف ا ةهي    أ   أ

 حيق فا تيسف يسوُع اة  اة ائدمج ))
ه األخيم   ةْم يكْد ذاكف وشاحف

ونف اة  اةيوم    وإن م حأ ا  ال أومُف ة اذا تصم 
 وي  اإاوأج نذه اةاذرأ اةابيمم 

 أةفْم يْكفجُام  ا  ِّيفُه رهج اةفمفسي ون؟! 
 ني ا  ُقمج اآلنف يا يهوذا وانطْق راةحأيأأ؛ 

 ُقل ةُهم انَّ اة ائدمف ةْم تزفْل  قصوبأ   
 وفسوع ةْم يفزفْل تاةسا  اةْيها! 
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 * 
 ةْد تفِّلف  ا آُ ُمكف رهج أويُم تي دا  أن كف 

   ازال  ؤساُح اةاهقأج يشتمونفكف كلَّ يوم   
أ!   ّلثال يدف  جدف اةفض 

 وإن كقتف ُتْقاجُم نذا أيضا   ُأْل ةم اذن:
دف تد ّ  فعْ  سف   فْد قط مف تف

 و  اُه ةياالاج  م كل  أ ضج  صم؟ 
ْد أةأ  ّليوُسف  جم اةبئم   و ف

 نفمتيتم و فْد سمقف قصو ف أ  جم 
 و فدج استوة  وي  إجممج  مفم؟ 
 ّلْل  فْد قطفمف  أسف أخم يحي  

ْد رفاعف أ ضف اةاقِّاني يد اة  اةذ ئااج   و ف
لف  تيلف اةحموا  م ّلالن آإو  وسو م  و فْد أإِّف

 أفةفْستف أنتف  ْد  ِّيتف 
 و ازةتف تفُِّل نذا ُكلَّ يوم؟ 

 * 
 وبثا  تست مُّ  م اةاذا يا س ِّان  

 قصوبأ إئتف أْم أّلفْيتف  اة ائدُم  
ُق ّلفْيقفقفا   و ازال يسوع حي ا  ُيْمزف

ْئتف أْم أّلفْيتف   إج
ُ ضف وال تِّف دف   واةِّشاُح  ازال ُنوف ُنوف ال حف

  ِّيوُم اةحق  ال تحُ ُض  وال تجفُّ أنهاُ نا أّلدا  
 ونمف وحدنا خْبُزنفا ووسُيقا وخ ُمنا  

أنفا   وةبفُققفا اة ذّ رهج ُنْذنجُب ظ ف
 و ائدُتقا اْن كقتف ال تِّمفُ 

 نم تسُدنا وأ ُضقفا وس اؤنا اةون اتأ
ا   ُن  يهف ذ ج  وفسوُع  ازال يؤف

ي و م  األزةم    قائ ا  ركي أج اةحم  اةأي وم اةد 
قا    ُد تماحف ْ مجُف حوةقا ُتضف  ج  و مفُم  ازاةْت ُتمف

ُل إ وعف اة حب أ  م قيوبقفا  قا وُتْشِّج  وت سُح ن ِّف
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 إئتف أْم أّلفْيتف 
 وةتذنْب أنتف و فْد  ِّكف اة  اةجحيم 

 وُخْذ  ِّكف نواتجففكف اةذكي أ و حط اتكف اةفضائي أ  
كف اآلةي أ   قاوي أ وتواسيسف  وأق ا كف اةص 

 وحموبفكف اةبيوةوتي أ 
 وال تقسف قبلف نذا وذاكف  

 قم  ازةُت تاةسأ  اة  اة ائدمأن  
 أح ُل اةش  سف  وقف  أسم
 يسوع وأإمُا  جْد وطمج أّلم  
 ذّ ال ي وُظ أّلدا  وآكُل  جد خبزه اةحم ج اة  

! ْئتف أْم أّلفْيتف  ((إج
 

أكثر فكرَة الخوف هذه أو ما اّتفَق الّناس  على تسمّيتهِّ بإبليس، أَولي َس   لقارئ ل  يأن ت وّضح  هل لكِّ  (3
 الّناجمة عنه ؟ ، ومَِّن األضرار اإلنسانح دَّ من سي طرتهِّ على ي أن  هِّ ه  وبإمكان خلقَ  هللا  من

ا : تخي ْل نفسكف اآلن  م غم أ  كتبجكف  واةوقُت  ازال  بكما  وقدكف    سأوطيكف  ثاال   د خالل تجمبأ رسيطأ تد 
تفها اةاا يأ وي  اة ديقأ   إن ك سُتشُِّل ضوح اة صباح  م اةغم أ وألنَّ اةشَّ   سف  ازاةْت ةْم تبُسْط رُِّد أإِّ 

ؤفأ رشكل أوضح   واةاتارأ ّلتمكيز  أكبم. سأطيُب  قكف طيبا  و ا وييكف سوى أْن تقف ذه: ُقمج اآلن  ةتت ك دف  د اةم 
 الم  أةيس كذةك؟وأطفئ ضوح اة صباح. ةأد حل  اةاَّ 

وح  م م  انيأ وقل ةم  اذا تمى؟ اةق و  طبِّا   وبه ظهمْظ كلُّ األإياح  م غم تكف وأصبحتف تمانا   أْإِّجلج اةض 
ا    ا ح. ت يل تد  ُد اال  اذا غاا اةق و   ونذا يِّقم أن ه اةحاةأ  ةا  رشكل أْوضف الم اذن إمح ون مٌّ  ال يفْقوفتج

وح. وأن   م ةيض  و . نكذا نو اةخوف؛ الم   ا وييه سوى أن ييجأ اة  اةقُّ ه اذا أ ان ا نساُن أن يطمن اةاَّ اة ضان 
. اةق و   ّ   واةا الم ال  ةحاُأ ظالم  يغيُب  يها اةق و   ونذا نو اّلييس  م  فهو ه اةحق   وتون ونائم وأّلد

الم  واةا الم نو اةخوف   وتون ةه اال   م غياا اةق و   وب ِّق  أكثم نق أ ووضوحا   اةق و  نو اةحب  واةس 
يبي أ ر ا  يها اةحأُد واةاماني   ُأ واةغيمم واةحسد ونيم  تم ا . نقاك  واةحما  و د اةخوفج تقبم كل  اة شاوم اةس 

الم  و ا وييكف سوى  طمفأتان ةيِّيش: أن   تاون  سكونا  راةخْوف  أو أن تاونف  م صحبأ اةحب  واةِّشق واةس 
ه ةد يقجح  قم سأحا بُه  ألن  أن تختا ف طمفأكف األنسب. ال ي كُد أن يتوق فف ا نساُن وقد اةخوف  وفأول انَّ 
با      م كل  األحوال  وأن   ةه ذةك ونو اة قشغُل ر حا بأ إمح ال يوتد ّلتاتا   وبهذا  إن  خو فُه سُيصبُح  مك 

ه يصبُح خائفا   د كل  إمح  ّلل خائفا   د اةحيام رأسمنا. اةوسييأ اةوحيدم  وقد يأونُه وال إك  اة  اةجقون  ألن  
الم اةحأيأم   اةحب  وحده يطمُن اةخوف أو اةش   يطان. اةحبُّ  ةيخموج  د نذا اة أزق  نمف اةُحب  اةاا ل واةس 

  وكيف تقفتُح وي  اآلخمفد  وكيف تِّيُش  م أ ان نون أن يهات كف  تقفتُح  م نفسكف أوال  ُيِّي  كف كيف 
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ّ  وقت تشاح. اةخوُف  د اةغد و د نتائج األإياح  ألن   كف ستِّيُش اةز  انف واة كان  وتاوُن نقا ونقاك و م أ
الم  و  سأ د كف  يضاح نذا اةد  س ستأول ةم ان  ا نسانف  شل  شال  ذ فِّا   ي ا أس  يه ّلد س اةحب  واةس 

" ّليد اةِّديد  د األزواج ال يوتُد سوى اةحب ج   :  م والقأ "اةحب ج ر ثال آخم قمفب  د ةغتكف وواقِّكف اةيو م 
 ِّام اة حب يد اةيومف يِّيشونف  م خوف    اةااذا؛ وإن كانوا يد وون اةِّكس أ ام اةج يم. ة اذا أقول نذا؟ ألن  

؛  اةمتل  يخاف  د زوتت ه وفشكُّ  م سال أ ني تها  ونم كذةك تخاُف  قه وال تأت قه وي  نفسها   ست م 
وحياتها وأسما نا  ونذا ةيس رحب   ّلتاتا   و ا نو سوى وأدج زواج ُ بمم ّليد إخصْيد خائفْيد  ال قد مف ةه ا  

اةواحُد  قه ا   وي  كسم اةِّوائق واةحواتزج  وفتخاص ان رشكل   ست م   وفستغلُّ اةواحُد  قه ا اآلخم  وفماقبُ 
اآلخم  وفغاُ  اةواحد  قه ا وي  و جدف اآلخم  وفصبو كل  واحد   قه ا اة  تف فيُّكج اآلخم رشكل كا ل  و طيق. 

خي ص  د اةخوفج  ِّاسأ ةيج يم. ال يحتاُج اةحبُّ اة  صالم  أو  ِّبد. يحتاُج  أط اة  اةتَّ ونذا كيه يجيُب اةت  
الم رشكل تيأائم   ألن  هللا نو اةحب   واةق و  أأ   إن ه يجُد اةط  وإذا  ا وقم ا نساُن  م اةحب  حأي مفق اة  اةس 

ف  اةَّ    وال يمفُد اةخاةُق أن بِّي اظ واألغالل   أنتف ُخيأتف حم ا  أ  د كل  اةت  ذّ ّلهج ا تتحم ُك األكوان. ونو اةحم 
؟ أةيسف ةتيتدخ ل  م أ و ك وحياتكف  وإالَّ  اون حم ا  وتِّيش تسدك و وحك ونفسك    ا قي أ صقِّتهج  يكف وةكف

ِّو  ّلهذه اةِّا أ   ف أ نم أن تشِّمف ذّ تمفد؟!  اةحم ج مفق اة  ك ا تمفد  وةتختا  اةطَّ  رِّا أ هللا كخاةق  ةك  واةش 
الم ذّ سيحأ قُ نو اة    :ةكف اةوتونف واةس 

 حبيبم ))
 يا  ا سف اةق و ج واةق ا  

 ب ُأ أوُإونْ ان قم أنا اةمَّ 
  يه  اتُمْك  ا أنتف 

 واخُمْج اةم  
 واست جم ة ا ُييأجيُه اة اُح  

 : َّّ  ّلْيدف يدْيكف وفد
م  م ّلقْفسج ْدُظ نْفسج  ألتيكف أْوتف
 طبيبأ  ةموحكف اةباحثأج وق م 

  م اةغْيبج ُ قُذ األزل.
 * 

 حبيبم   
 يا  ا س اةاهوف واةونيان

يان انَّ   قم أنا سي دُم اةم فح واةجج
ْيمم    اتمْك تبلف اةت يه واةحف

 واخمج اةم  
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 وةتتذك م أّلدا  
 ّ مج  أن كف حيق ا قيتف ةم اْظهف

 ّلزغُت  م س ائكف 
قي ا    نج ا  سف

 وسأيُتكف  ْد  ْديجم 
 حييبا  طانما  زكي ا  

 وحيق ا حبوظف وقدف رااج اةحمفج 
 ح يُت اةم بيم اةيكف 

 وأ فُتكف كيفف تق و األقاحجم 
قوبم  وُتْزنجُم أإجاُ  اةبي وط واةص 

 ن ِّأ  وبس أ وكيف  د ّليدج 
 تفْخُمُج اةي ا ُأ ضاحكأ  

 مانيم  ةتهدلف رأت ل اةت ساّليح واةت  
 وقد قد ْيكف وقدف فمَّ 

 * 
 حبيبم 

 يا  ا سف اة حب أ واةِّْشق 
 قم أنا سي دُم اة قاتلج واةحصان انَّ 

  اتُمْك رحمف اةوْنمج واةغمقج 
 واْخُمج اةم  

ا ا   حا  كقتف أو نج    ال 
انا    طبيبا  كقتف أو حد 

  كقتف أو صي انا  إاوما  
 تِّال 

ا ُكْقتف   أيق ا ُكقتف وكيف ف
 وةد يه  قم أّلدا  

ّ  ز ان  أتيتف    د أ
  ال  األز قأج وقدّ واحدم

  ا ن ُت أنا صاحبُتها 
 تِّال 
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 واإمْح صد فكف ةقو جّ األز ق 
  ّ ْم تبهتكف ّليد يد ضف  وف

 أل تحف ّلقفخ   ق م 
 ويدف قيبجكف األخضم 

 وُأُذنفُه اةبيضاح 
 تمانجم ك ا أ اكف كْم 

 وتْس فِّقجم ك ا أس ُِّكف 
 * 

 حبيبم 
 يا  ا سف اةي يل واةق ها  

فد واةبحا    ان قم أنا سي دُم اةس 
  اتمْك  يا م اةجوع واةِّفطش 

 واخمْج اةم  
 ألوطيكف سيطانف اةاواكب واةق جوم 
ف أوُأْطيجِّْكف وي  حدائقج تسدجكف اةس    م 

ُفها ُ كقا   كقا    وي كف تاتشج
ا أحد   ك ا ةم يكتش  ْفهف
  د قبيكف رِّْدُ 

 وةتفِّْيْم يا حبيبم 
 قم أمُّ األاج  أن  

وج واّلقُتهُ   وُأْخُت اةز 
 وأن قم اةق ون واةأيمُ 

ا  وس    وحوُظ يوإم ووصف
 بؤم واأل ِّ واةي  

 واةبأمُم واةق اقأ 
 واةق حيأ واةِّقابوظ 

ُم واةقَّ   بيذ وأنا اةد 
 واةِّسل واةأطمان
 واألي ام واألووام 

 تِّال  
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 تم ُوةجدْظ ب ُأ اةَّ  أنا اةم  
 .((ا د  د آذا  م اةثَّ 

 
الم على األرض، على َمن يقع الحق؟!  (4 يسين واألديان جاؤوا ولم يتحقَّق السَّ  كم من األنبياء والقدِّ

ساظ نا وسي أ  قائ أ وي   قطق اةأانون  واةثَّ  واا واةِّأاا  ونم ألتل نذا ةْم وةد تستطيمف أن  األنيان  ؤس 
الم وي  األ ض و م قيوا اةقَّ تقجح   اس. ان  كل  إمح يأوم وي  اةأانون يقبُم  د  قطق  أّلدا   م تحأيق اةس 

اةخوف  وكلُّ إمح يأوم وي  اةخوف ال ي كقه أن يِّمف اةط مفق اة  اةحب  أّلدا .  ِّاُم اة ِّتأديد  م  
حد  يحب  هللا  د كل  قيبه و د كل  األنيان واة ؤ قيد ّلها  تتِّي ُق قيوبهم راةجق أ وتخش  اةق ا : ال يوتد أ

يد كاةأانون  يفمض اةخوف  ه يفتأُم اة   قطق اةحيام اة  نفسه  ألن   ذّ تابته األنيان  م قيوا اةق اس. اةد 
اةأانون نو سي د   أ أنَّ  ا نس ُم  م حياتقا اةيو ي   تِّبيم واضح وصمفح ود ودم اةخوف. كثيما   واةحبُّ 

ود اة ِّق  اةحأيأم ةهذه اةِّبا م  وةو تأ  يقانا ةيحاأ واحدم سقجُد أن ها تِّقم    ّلدا  قا ال نتساحل أاة جت م  ةاق  
كل  اة جت ِّاظ تِّيُش  م خوف  ست م   د اةِّأاا  ةاد ةك أن تتخي ل  ِّم كيف ةو كان اةحب  نو   أن  

 سي د اة جت م  ال إك  أن  حيام اةق اس ستاون آ قأ وساة أ  د كل  اة قغ صاظ واآلالم.
: اةط فل  م اةبيت  ته وحأيأته أّلدا  اس اةيوم أن هم يكثمون اةحديث ود اةحب  نون أن يِّم وا  اني  اةق    شكيأ

مح نفسه  ةاد ال أحد  يجد أ  ه صباح  ساح توصيه رأْن يحبَّ أراه وأقا به  كذةك  م اة د سأ يحدُث اةشَّ 
اةحب  يجقم    كف  د ناخيك وإ  ا ال.  د يِّي  ُ   مُ اة  تِّييم   هو ا  ا يقب  يأول ةهؤالح األطفال ان  اةحب  ال يحتاجُ 

ف   وييك نون أن يدّ   ةاد  د يتمكُ  أ ا حساس راةحب  واالط الع وي  نبِّه اةفي اض  م ناخيك  ةك حم 
ييم. اةحب  ال يحتاج اة  وصايا  أو تِّاةيم أو نوا يس وقوانيد  وإن  ا  مفق اةسَّ قد نة ك وي  اةطَّ  يكون حأ ا  

الم اة    يحتاج اة  حيول الم  م اةأيب  ونو اةس  اسف  ها حيق ا إغيتج اةق  م األنيان أن تحأ أه ألن  ذّ ةم تستطج اةس 
ها  د أتل نذه اةجق أ   وفشِّيُ  اةحمواف  راةجق أ أنتجْت ةقا ت اواظ نائيأ  د اةط ا ِّيد   اهم  د يِّيدُ 

غفيمم  د اةخائفيد واة مووبيد! أ أيتف ويس  يا وزفّز اةأا ئ؟ نل    ةقا ت ووا    وحيق ا إغيهتم راةق ا  أنتجْت 
وصيكف خطاُره؟ نل تِّمف  د نو حأيأأ؟ نوقم أوم  كف ره اذن: ان ه اةم تل اةوحيد اة ذّ تاح ةيأيبف نوا يس  

ذا ةم  رأانون أو إمفِّأ أو نا وس  وإن  ا تاح  أط راة حب أ  ألتل ن ه ةم يأظج وي  وأب. ألن   األنيان  أسا  
ا ُ يتأب يه  يد حيق ا ظهم  وحاك وه ر قطق اةأانون واوتبموه  جم ا  وواقبوه وي  ن س اة حب أ  وةِّل   ُتج  اةد 

ي ان   ألن  اةدَّ ه ال ُيديد أحدا  انيأ أصدق  ثال ونةيل وي   ا أقول: ان  طمفأته  م تِّا يه  م تيك اة مأم اةزَّ 
يدف  يِّقم أن كف أصبحتف ُ ِّي ج ا   وةيس  تلف نيد  تقو    أط  ألن     أحدا  اةحأيأم نو هللا وال أحد غيمه. أال  ُتدج

ا .  د اة  كدج أن ُتصبح  تقو  ا   اةفمقف  ي ج ا   ألن   ّليد اال قيد إاسم تد  ا  أن تاون ُ ِّف ِّب تد    ةاق ه  د اةص 
ُ  وإن كان  تل نيد  أي د  راألط فتْيد  ختيف ت ا ا . اة تقو   اع  واةُ ِّي جُم  تحم    راةحب   سا  اةحاةتْيد أو اةص 

اا   ثال   واةِّطاح واةامم. وسأوطيك وزفّز اةأا ئ  ثاال   وي  نذا اةفمق ّليد اة تقو   واةُ ِّي م   اةم انُب اةش 
ه ووأيفه  د اة غمفاظ  ةاق ه وي    قد يكون  جم ن  تقو   يحفظ اةط أوس  وفحا ُظ وي  اةِّباناظ  وفحمجُم تسدف
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ُ  اةحأيأم اةَّ يحدث ّلداخيه اةتَّ اةم غم  د ذةك ةم  تم ّلداخيه قد ذّ يم ُِّه اة  صفأ اة ِّي م  ألن  اةط اقأ اة  قو 
ل أو تفت ح صانق و ِّ ال. ّ  تحو  ةْت اة  كبت  يستحيل  ُِّه أ  تحو 

اةُك )رغض اةق ام ود وأيدته أو نيانته( اة ذّ ال يتزو ج  ثال   أو ال يِّمف اةق ساح أّلدا   ق ُته اةم انُب أو اةس  و 
ا   ل اة  كبت  يِّوقه ود اةِّموج اة  س اواظ اة ياوظ  ألن  األنث  ضمو فأ تد  ةهذا  أو ناُ ه اةجقسي أ تتحو 

مح نفسه يقطبق وي  اة مأم "اةم انبأ" أو  ِّمُّفف وي  اةق فس  واةشَّ تم ُتحأ جُق اةتَّ اةق وع  د اةِّموج  ان ها اة مآم اة  
اةاأ  م اةطَّ  سأْل وزفّز اةأا ئ أنلف اةفيزفاح ود نذا األ م يخبمونفك رأن  كل  طاقأ ال  مفق. وااةِّا  أ أو اةس 

ُل  واةطَّ  كل اةس  اقأ اةجقسي أ اةَّ تقتهم أّلدا  وإن  ا تتحو  ه راةش  ييم  تم أنا رصدن اةحديث وقها اآلن  اذا ةم ُتوفتَّ
ُل اة  كبت   وكل  كْبت  نو  د  م ةيطبيِّأ اةبشمف أ   يد  د يستخدُم نذا اةابتج  إن ها تتحو  و   أ  د  تال اةد 

م  ا  أ  ونذا  ا ُيفس ج أ أو اةِّم اني  خول اة  راا اةط  م وتحأيق اةغاياظ اةأصوى  د اةحيام اةاهقوتي   م اةد  
ياناظ  د تطاحقاظ ن وف   يه تا فخ اةد  يقيأ األخمى   ساظ اةد ج أ قاتيأ  م تيما كياظ اةاقائس واة ِّاّلد واة ؤس  سج 

 ّلدا م  د اةغيمم واةحأد واةحسد. ام ره رِّد ذةك اة تصو  أ  د تصفياظ ةبِّضهم رِّضا  و ا ق
ل  د ن تأ اة تقو   اة  ن تأ اة ِّي م يِّقم أن تحتمق ّلقا  اةحب   وال يكفم أن تاون  د أنل اةِّ ل  أن تتحو 

يم  أط. ال ّلد  أن تج م  م طمفأك ّليد تهانك ةيق فس واةجسد  و  بيد و يكف وي    حسب  أو  د أنل اةِّج
 سأ.اةِّأل ونا كف اة أد  

 
ماذا تقصدين بأهل الَعَمل وأهل العِّلم، وهل لكِّ أن توّضحي فكرتكِّ عن الّنار المقّدسة وعالقتها   (5

 بطاقة اإلنسان؟ 
تم تؤن ّ اة  هللا  ةاد اة ذّ قو   ال يسياون طمفأا  واحدا   وإن  ا ُنم  ختيفون راختالف اةط مق اةَّ  تال اةت  

أن  اةبِّض  قهم يكتفم رطمفق واحد    يصبح ا  ا  د  تال   -ونذا ةيس راأل م اةجي دج طبِّا  -يحدث أحيانا  
يم  أو  د أنل اةأيبج  أط  واةحأيأأ أن  اة تقو   اةحق  ةيصلف اة  ن تأ  اةِّ فلج وحده  وإ  ا  د  تال اةِّج

ي م  وييهج أن يج م ّليد كل  نذه اةط مق واة ساةك. و د ةديه خبمم ون ايأ ر انيأ اةجسد اةبشّم  سيِّمف   اةُ ِّف
يد:  يه اةِّأُل؛ ونو اة مإُد األوي   و يه اةق ا  اة أد سأ   تي دا  قي أ  ا أقول  ألن  نذا اةجسد نو وي  ن تتف 

ُم  م اةق فس ُيذفك جُمنا رأصيها اةقُّ  ِّون و انم   وفدوو  مكبأ اةجسد اة  اةصُّ ونم طاقأ اةحيام  واةِّأل نو اة تحك 
اة  أوي   وُفذفك م اةق فسف رأن  كل  وذاراتها وأ ماضها نم  جم ن خيال وونم  ُي كُد حمقُه تي دا  راةق ا  اة أد سأ  

 ا تحد ث وقها هللا  م اةِّديد  د نصوصه أذكم  قها وي  سبيل اة ثال ال اةحصم نذه اآليأ   تم كثيما  واة  
ي جم آتجيُكم    أ اة تم يأول  يها: ))وفنفْل أفتفاكف اةأمآني   فْنيجهج اْ ُاُثوا اجن جم آنفْسُت نفا  ا ةِّف ٰ   اجْذ  فأفٰى نفا  ا  فأفالف ألج يُث ُ وسف دج حف

بُّكف  فاْخيفْم نفِّْ  ٰ   اجن جم أفنفا  ف ّف يفا ُ وسف يف َّا أفتفانفا ُنونج يف  اةقَّا ج ُند ى   ف ُد وف ا رجأفبفس  أفْو أفتج ْقهف اْةُ أفدَّسج يفْيكف اجنَّكف رجاْةوفانج    ج
ل نو أسفل اةا هم وإذا انتدى اةيها ُ وس   اةِّأُل نوفانفا اةيه وأ سكف إِّيتفها   -ُطو ى((. نذه اةق اُ  ّليُتها األو 

وح وائب  وأنا  ّلها رأي أ "أنيه" اةَّ ّليدْيه وا تفم ّلها اة  األوي  ةيحمق ّلها كل  اةشَّ  ذيد ُنم اةأيُب واةفؤان واةم 
ها  واةحواس   وفجُب أْن أذف  ك جمف وأنا  م نذا اة أام رأن  نذه اةق ا  تفْضُُِّف اذا استهيافها ا نساُن كا يأ  رإخماتج
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هوم اةجقسي أ اة باةغج  يها  أو ود طمفق اةجفشم واةق هم واألكل اةاثيم  ةذا  إن   ه  د اة ستحسد   د راا اةش 
ْقيج  هج و ائجه ألن ُه طاقأ  أد سأ وذةك رأن أن يِّ ل كل  انسان يمغُب  م سيوك طمفق اةق و  أن يحا ظ وي   ف

ه راةتُّخ أ اةَّ  تم ال تجم  اال  اةوبال واة مض  وأْن يأي لف  د يأق دف اة  ا سأ اةجقسي أ  وأال  يحمقف وأيفه وتسدف
اةاالم  ألن اةي سان ُ هد  كبيم ةطاقأ ا نسان  وأن يغض   ا استطاع رصمه ود اةق ام اة  اة غمفاظ ألن ها  

 ةط اقأف وبم اةِّيد. تسمُق ا
اةق ا  اة أد سأ إمح   هم   م تسد ا نسان  ألن  ّلها يتمُّ اةِّ ل وي  اةِّأل واةأيب  ونو  ا اصُطيجحف وييه  
وح اةُأُدس. اةِّأُل واةأيُب ن ا كآةأ اةِّون اذا ةْم يِّمفج ا نساُن كيف يضبُط أوتا نا تي دا   الحأا  رِّ ل اةم 

ا     أ اة  وال  منأ  أو ُ متخيأ  رشكل  باةغ  يه   إن  رحيُث ال تاون  شدونم  تد  مف  ِّزو تفه اةخاص  تم ت ي زُه  ه ةد ُيأفد ج
تم  ازال يمتاُبها ا نسان ةييوم  اوتأانُه أن  طاقتفه تقبم  د قيبه  أط أو  ود رأي أ اةق اس. و د األخطاح اة  

جمم أحد يقاُم اة  اةو نم وال اة  اةش    د وأيه أو  قه ا  ِّا    م حيد أن ها تقبم  د ُسم تهج ال غْيم. ال
وفستووُب حأيأأ  أن  تذو فنا نم سبُب حياتها. اةال  يقاُم اة   أس اةو نم يأطفه وفش  ه  أو اة   أس  

جمم اةواقفأ وتذو ُه  م اةش   جمم يجقم   ا فه وأزنا فُه. ةجذا أقوُل ةكف وزفّز اةأا ئ ان  ا نسانف نو ر ثارأ اةش 
 ذّ  قه يست دُّ اةط اقأ وفقفتُح رهج وي  اةوتون. كان اةوحيد اة  سم ته  ونم اة

سبأ  مح نفسه راةق  كل   جت م  يِّت ُد وي  اةِّألج  أط  يكوُن  جت ِّا   اسدا  و  تيئا  راة جانيد واة هووسيد  واةشَّ 
ه ال يقفُم  ألن  تم تهتمُّ  أط ّلموحاني  ةي جت ِّاظ اةَّ  سد. اةِّأُل وحدف ا   وةيس ةها  ُه آةأ حس  اظج اةجف أ  تد  اسأ ونش 

ز أ  د أتل تح ُّل ضغوطاظ اةحيام ر ا  يها اةأيُق واةغضب واألةم  وا تهان اةق   فسم   كل  اةأد م واةط اقأ اةال 
يه وفتوق ُف ود اةِّ ل اةصَّ  بب و اح كثممج اة ختييد  حيح  ونذا نو اةس  و ا اة  ذةك  ألن ُه  م األخيم سيِّيُد  شف

ةق فسييد  م اة جت ِّاظ اة ِّاصمم. وي  كل  انسان أن تصبح غايُته تحأيقف أوي  ن تاظ واة مض  ا وأيي ا  
بج راةس  اع واالست اع واالست تاع. قد يبدو األ م اةص  ت  م حياته اةيو ي   أ  وأوقم نقا اةص  تف اة صاحف

ق اال  اذا تحأ ق ةه اةص   ُت واةس  اع اةاا يْيد. كل   صِّبا   ةاد  اةِّألف ال ي كقه أن يِّ ل حأيأأ  وبشكل خال 
م م. ونذا يِّقم  واصل  م  مكز اةط   ت  د أتل اةت  انسان  طاةب  ّلهذا اةصَّ  اقأ األنم   م تسده ونو اةس 

الم. كل  اةِّونم راةِّأل اة  حيامج اة شي أ حيث اةص  ت اة   ذّ ال يِّانةه ص ت  وحيث اةهقاحم واةوناوأ واةس 
أا اظ واألنيان  م نذا اة جال ال ُتغتفُم  تم ا تابْتها اةحضا اظ واةثَّ األخطاح اة  انسان ّلدأ حياتفُه نكذا  ةاد 

 أّلدا .
ذّ يمبُطها رطفيها  ُتسا ُع  باإمم اة   م ّ اة   م اة جت ِّاظ اةبدائيأ كانتج األمُّ ر جم ن أن ُيأطمف اةحبُل اةس  

تِّمُف تي دا  كيف    -ال اةفييسو أ وال اةط بيبأ  تم ةم تاْد ال راة ثأَّفأ و ونم اة    -تِّوفضه ّلثدّ األ و أ  وكانت  
ها وبم اةثَّ  م م اة  اةأيبج  وتمبُط قيبفها رأيبج  ضيِّج ذّ يِّقم أن  اةط فلف كانف  مح اةَّ دّ  اةشَّ تقتأُل  د  مكز اةسُّ

الم. وكانتج األمُّ ال تحبُّ أّلدا  حم انف اّلقها  د حييبها االَّ  وود طيب   رِّد أن يبدأ نو يق و راة حب أ واةس 
 خاطم  م االّلتِّان ود اةث دّ رِّد أن يصبح و ُمه  الث سقواظ و م حاالظ أخمى حت   أ بم سقواظ.
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م  أصبحت   د ن واةتَّ أا أ واةتَّ اةيوم وقد تغي مْظ وضِّيُأ اة مأم وانتأيْت  د حاةأ اةبداحم اة  حاةأ اةِّأل واةثَّ  حض 
ا  ا ان ُيأطفُم اةحبل اةس   اوجفف  د أة ه وحم انه رفصل   زتاتأ اةحييب االصطقاوم  م ّ حت   ُتيأمف طفيفهف  ُتضف

ُم كيفف أن  اةثَّ   ُسم تهج ود ُسم تها   مَّ  ائدم  م اةغما نم  أا أ اةِّأل  وذةك قيبجه ود قيبها. ونذا  ا يفس  أا أف اةس 
م م واةأيب. ّلل نذا  ا   ُم أيضا  ةتِّوفضج  ا تم   أداُنه  م كل  اةأمون اة اضيأ  د والقأ  ّليد اةس  كيف أن     ُيفس 

أا أ اةابا  واة شهو فد  م اةِّاةم اةغمبم  وانوا  م حياتهم  د اةجقون أو  د األ ماض  اةِّديد  د  تال اةث  
وحم   واآلالم اةِّأيي أ اة ختيفأ. واة مأُم قد سان ْت  . ةذا تجُد أن  ا نسان  م  رشكل كبيم  م نذا اةخماا اةم 

ائمم اةال  حتَّ   سا ه اةحضاّ  قد وو ضف صو تفها األا  وةم يِّتمْف -أ رصو م ا ةهج أ وا ي اني  نوتي     م اةد 
ا ةهأ  و م أقص  اةحاالظ أوطانا ن تأ "أم  ا ةه"  وةيست را ةهأ أّلدا . أ  ا وي   -قط  رصو م اة مأم 

ةم: ال يوتد نقاك  هم  م كل   كد  د اةِّاأ   اناْم كيف أصبح األّلقاُح يِّا يون أ  هاتج  ستوى اةحيام اةيو ي  
م. ألن  تُ  ا  وال يستطيِّون أن يغفموا ةهد   ا ا تابقفه  األّلقاح  م أ     محف احتمام  وال  حب أ  وال  ون  هاتهم و يق تد 

أ يبحثد  يها رشكل أو  أ أو ّلالستيكي   م حأ هم  د تمف أ حيق ا  قِّدف وقهم اةث دّ واستبدةقُه رأق يقأ زتاتي  
ّف اة مأم  ت يِّا ؛ أ  هاظ وأّلقاح اة   اضم اةس  رآخم ود طمفق يوصيهم  م م واةأيب. ألتل نذا أقول ان   د

وح و ياوظ اةسَّ إمح  أد س وهللا ةم يخيأه وبثا   وإن   انيد  الم: انام اة  ةوحاظ اةفق   ا تِّيه ّلوارأ  اة  واةم اةم 
ساح رشكل انيد يمس ون أ داح اةق ج فق  أ. اةاثيم  د اةذّ تِّيشه ا نساني  اةابا  وستي س ّلقفسكف  دى اةحم ان اةَّ 

 ديدم اة  اةحب  واةحقان واأل د واأل ان. ائم وبديم   وفِّب مون  يه ت يُِّهم ود  دى حاتتهم اةشَّ 
ا ع  وقفه  م  تل  م كل   كان؛ وقفه  م اةشَّ ال ي كُد ةيق ساح أن يطيبد اة ستحيلف وند  يِّانيد  د وقف اةمَّ 

أ وةد يقأذكم  قها أي ها اةق اس سوى اة مأمج نفسها  ونم اآلن  ها كا  أ حأيأي  ن  وقفه  م اةبيت. ا اةِّ ل  مَّ 
     تأون أّلقاح اةِّاةم اة   مكز اةط اقأ اةحأ أ  وحت   طاةبأ أكثم  د غيمنا راةِّونم اة  ُسم تها و ديها  حتَّ 

 الم.  أنيقأ واةسَّ يجدف اةِّأُل طمفأه اة  اةطَّ 
 

ال (6 م والّتنوير يحلُّ في دولة غير دينّية مثل اليابان، وهي في أوج  مفارقة عجيبة عندما نرى السَّ
رق، في أرضِّ   رها وسالمها مع ذاتها ومع الكون، ونرى حروبًا مدمِّّرة تقوم ركبًا في دنيا الشَّ تحضُّ

 األديان؟!
اةياران  قذ  أ ونم تذك منم رصو م  نسان غمفب حاول أن يخيأفُه أنل  الحاأ وي  قد   وال  د األن  ي  

ةون كثيما   ئاظ اةس ج  ا و اّ  أو اةم انبف اةُ حا جا  وقد كان اةيارانيون يِّو  وي  نذه   قيد  وأوقم ره اةم ُتلف اةس 
ها  م وم هم األكثم ك اال  وتِّبيما  ود احتياتاظ وصمنم و ا وم ُه  د تغييماظ  و م اةجديدم ةإلنسان ألن  اةصُّ 

فتا اةم انب  ذّ يثيم تساؤةم  م نذه اةصُّ ةاد اةَّ ِّأيد آنذاك.  أ راةغأ اةتَّ سياسي   و م نو كيف ي كد أن تجت م صج
قاقض؟ ال أوتأُد أن  اةيارانييد كانوا ّلهذا اة ستوى  واة حا ا  م انسان واحد  أةيس األ م  يه نووا   د اةتَّ 

ِّف اةفامّ  حيق ا أ انوا ةيم انب أن يخمج  د  ِّبده وفكون أيضا   حا با   أل  ن  اةحيام رأسمنا تأتضم   د اةضُّ
ِّْقجم    وحم أكثم  قه كفاحا  ُ سي حا   ونذا يِّقم أن  كل  انسان  نو  ف اة ِّم أ رفقون اةأتال ر ِّقاه اةافاحم  اةم 
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جاوأ اةالَّ راةأضاح وي   قاو أ اةخوف ّلداخيه واقتالوها  د تذو نا  م اةتَّ  ز أ ةخوض تجمبأ  حي م راةش 
ُم كيفف  يف  قذ سقواظ   اةحيام. ونذا  ا ُيفس  أن  اةياران حيق ا تبق ت  ام اة صباح  م يد اةم انب اة  تانب اةس 

يف  إن قم أقصُد أن يصبحف كل  انسان سيفا   د حيث  أصبح ةها إأن وايم اةيوم. وإذ أقول اة صباح واةس 
وحم  ونذه  وقم ره اةتَّقفوُّ ف اةمُّ ف أ  ونذا أ م  يحأ أُه اةِّأُل  أ  ا اة صباح أو اةأقديل  أجاوأ واةحم ج االنضباط واةشَّ 

 ه  أ  دّ األم  وقيبجها  يتئ ا   م قيب اّلقها أو اّلقتها. الحظ  ِّم  أن  اةِّاةم أصبح اةيوم  قأس ا  اة  تزأيد:  
مق   يف  وإمق يح ل اة صباح  وال أحد  د اال قيد ةديه اةأد م وي  أن يح يه ا  ِّا . اةش  غما  يح ل اةس 

ل ةها وال آخم  واةغمُا  قه ك  م ويو ه اةِّأيي أ د سأ وتأوفالتها وإموحاتها اة  ضائم ّليد كتبه اة أ تم ال أو 
ا  ود واحأ  تم  ا أوصيته اال  اة  صقاوأ األسيحأ األكثم  تاا  راةبشمف أ. ونذا يِّقم أن  اة   قا  ازةقا رِّيديد تد 

الم. وكل   ا كان يبدو سال ا   م حأبأ  ا  د تا فخ ا نساني   ان  ا نو ندنُأ استِّدان  ةحموا أكثم  أ اةس 
اخل  واةحال أنَّ  الم يأتم  د اةد  غائد  ال  اس تغيم كاة ماتل راألحأان واةضَّ قيوا اةقَّ  ضماوم  وإماسأ. اةس 

أ واةال   م  حقأ كبيمم.  أل ةم راهلل وييك  سالم  م األ ق.  ازال نهُم اةحب  اةحأيأم  ةم يتد  ق وي  ا نساني  
ُم كل  نؤالح األنبياح واةِّم اح  يا وزفّز اة ّ  اةه يبش ج :  " ساالتهم"ذّ يمفدونه  قكف  أاّلل  ؟ ّلل  ا اةَّ اةُجُدن أا ئ  رأ

يسيد واألنوا ؟ يا اةهم  ا أإد  ط ِّهم ت يِّا   ال أحد يفا م   تق اظ اةخيد  س اواظ  سيحأ  د اة الئاأ واةأد 
الُم  م كل  نذه اة هزةأ اةابيمم  ّلل أيد هللا؟   ا اةال  يبحث ود  أاّلل   م هللا حأ ا   وإن   ّ  كبيم  وأيقه اةس   ان

أ   أصمٌّ ك ا اةِّانم ةدى اةج يم: اةال  ويُقه وي  اةحو  اةِّيد واةفمانيس واةأصو  واةغي ان واةذ نب واةفض 
مف راةجق  اةيوم تاح أحد   واةخ م اة صف    ال أ ل يا اةهم  م أحد   و ا ّ  أ ك أاّلل. اال  وبش  نِّم ك أاّلل أل

؟ ونل أنت  م حاتأ اة  وبانم أحد؟  ا أضِّفف اةق اسف و ا أإد  تحون اةأيوا.  إمح؟ ة ِّم تكف ووبانتكف
  ما م  ا رِّدنا  ما م! 

جمم  م اةخمفف.  ةد يتحأ ق اةسَّ  الُم  ا ةم يِّمفج اةق اُس  ِّق  اةخسا م: يجُب أن تقتفض أيُّها ا نسان ك ا اةش 
ققم سوف يتساوى وقدكف  وييك أن   تتِّم ى وتِّمفف كل  إمح ود اةحم ان  وي ك تمى هللا ّلداخيك  وقدنا صد 

يسا   ألن  اةغايأ نم أال  تاون  و ا ن تف كائد  كل  إمح وةد يِّقيكف  م إمح أن تاون نبي ا  وال وةي ا  وال قد 
ذا تتساوى  ِّك أي ها اةم تل: اة مأم  وال إمح يطفو  قكف سوى أنت  ال سالمف سيسطُم  م س ائك. واة مأم  م ن

م أّلقاحفنا زنمم اةحيام ة جت م  اةقَّ  يسأ ركفاحها  د أتل غد  أ ضل  واةوةي أ ّلقضاةها ةام تأد  بي أ رأ و تها  واةأد 
 يزنو ّلها وفِّتبمنا سي دم اةِّاة يد. 

ْم أن   ا تس  يه أيُّ  ُن ك  يأ قها ا نسان حب ا   م حياتكف انَّ وتذك  يييأ  د اةامانيأ  م قيبكف  و ا تس  يه   ا نو  جم 
ْ  يو ا  أن تحب  حأيأأ  ألن كف ةو تفِّل نذا سال ا  ان    ا نو نسبأ قيييأ  د اةغضبج  م قيبك   ا ن تف ةم تأم 

 سف تشمُق وي  اةج يم  واة طم يسأم  سوف يتد  ُق وشُأكف حت   وي  األإما   وستفُِّل ك ا هللا: تدُع اةشَّ 
 اةبمكاظ نون اةت  ييز ّليد صاحب خطيئأ أو  ِّصيأ  وبيد صاحب  ضييأ أو ُخُيق  حسد! اةج يم راةخيم و 
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 هل تريدين القول إّننا تجاوزنا مرحلة الجّنة والّنار والّنعيم والعذاب؟ (7
ا نسانف  ةال  تق ته ونا ه  يط يُم وييه ا  م اةحيام األوة  قبل اةم حيل اة  اةحيام اةجديدم. وحت   نقا  إن  

ُن أيد يكون: تق أ خاةدم  أو تحيم ُ ستِّجمم اة  األّلد. واةجق أ نم حاةأ  وحي أ  واةجحيم  وحده نو  د ُيحد 
ُد ُصوُ ه  ونذا يِّقم أن  و لف ا نسان يأخُذ صو ا   ِّي قأ  حيق ا يتِّي ُق   وح تتجس  كذةك  وكل   ا ةه والقأ راةم 

. اةجقأ واةقَّ  ا نتيجتان  قطأيَّ    فهو ان كي يائي  ااأل ُم راةِّاةم األ يمّ  تان ةِّ ل كل  انسان  ان خاةصان  ون ف
وتطو  جه اة ِّماتم   وألن  اةق اسف ةييوم يِّت دون  م و يهم وي   ِّم تهم اةِّأيي أ   إن حياتفُهم حاةأ  د اةجقون  

وح. وأُل ا نسان اةيوم   اةخاةص  وكيف ال وقد  أدوا اةط مفق األ ثل اة  اة ِّم أ اة ذّ نو اةأيُب  م  اةم 
ذّ كان  د اة فتمض أن يكون وأُيه كأيبهج ّلئما   ال  ستقأِّا   أصبح وبا م ود  ستقأم وا أسفاه   م اةوقت اةَّ 

ُث ود اةِّأل اة ستقأم  إن   ا . حيق ا أتحد  ذّ قم أوقم اةِّألف اةَّ وال ُرحيمم . واةفمق ّليد اةبئم واة ستقأم كبيم تد 
تم ةم  دي أ اآلخمفد ر ا  يها اةاتب اة أد سأ  وكُتبج اةحضا اظ األوة  اةأدي أ اةَّ يِّت ُد  م  ِّم ته وي  أرج

نا  اةال   قشغل  ن  يها أحد اال  ر ا نو وأل   حض  يِّت ُد وي  نأل األ اا  ال تجديدج يستطم ةييوم أن ُيجد 
سفأ اةأدا    وب ا قاةه اةِّم اح ر ا قاةه اةأمآن وب ا قاةته األناتيل واةاتب اة أد سُأ األخمى  وب ا قاةه اةفال

يد واةِّيوم واةأانون واةط  األوائل  واةش   مون و تال اةد  ب  و ا اة  ذةك  وكل  واحد   د م اُح واة تمت ون واة فس 
نا   وألن   د ج ُه ُ جف ه  جم ن  ستقأم  إن كف تماهُ يِّيش  م خوف   ست م   د أن يأخذ أحد   د  ائه  نؤالح يِّتبُم نفسف

ّ   ام  ة   ستقأم  آخم ةيتبق  وفح يفه ا اه كفام  خاص   أةْم تس ْم راهو  قوانيد حفظ اة ياي أ اةفامف أ؟ وود أ
ُث كل  نؤالح  وا نساني   أ آةت اةيوم اة   ا آةت اةيه  د تقون إا ل أقص  ت اهماته نم اةحموا يتحد 

 اة قدةِّأ  م كل   كان؟! 
ما   ونذا أ م ال ي كد أن يوا أقم وييه اال  أصحاا اةأيوا أقول "اة ستقأم" ألن  األ م  يه نوع  د االتت

 م قاوأ ةيقدواظ أو اة ؤت ماظ   واةِّأول اة تقو  م  اة ذيد ال ي كقهم أن يتح  يوا وةو ةدقائق قيييأ اةجيوسف  ثال  
واة فا مفد اةيومف وي  اختالف  أ  ا: ان  اة ثأفيد أ  امفأ أو انساني  ا   د أتل  قاقشأ قضي  تم ُتِّأد يو ي  اة  

الختيف    ن تاتهم وانت احاتهم ال يأد  ون سوى األطباق اةحا ضأ: ال تديد  ال تديد! وةو كانت اةِّأوُل آرا ا  
األ م. اةبئُم ال تحتاج ة اح ُيجيُب ةها  د  ستقأم  ا وال  د رحيمم كيف ا كانت  ألن   احفنا يقبم  د ناخيها  

ُن راست ما . أل ّْ  د اةبئم ا نساني أ األوة  نم  متبطأ  تل نذا  إن  اة ِّم أ اةقَّ وفتجد  ارِّأ  د اةد اخل أ
ُن كي  ا نهل  قها اةقَّ  ّْ ّلذاظج ا نسانج اةِّييا  ونم ةهذا  ِّم أ اةهي أ  حضأ تتجد  اس  وال  راة حيط  باإمم  أ

ّ  إمح  د نذا اةأبيل  أل مقاظ اةفامف أ  وال  د أ ه كي  ا تأاسف فها  م  ن ه يِّيُم تي دا  أن  يخاُف صاحُبها  د اةس 
اآلخمفد كي  ا كانت اة قفِّأ أإ ل. نوقم أضمْا ةكف وةيأم اح  د خالةكج  ثاال  رسيطا  ود اة ِّم أ واةِّيم  

ُم  ح  دا   اةفت  ا ذّ ظهمف  م صحماح قاحيأ  وخمج وي  قمفش رِّيم تديد اةَّ  ةط انماةبئمّ  نذا. نل تتذك 
ا   ا  ذّ كان أ  يَّ م ره أّلدا   ونو اة  ال قجبفل ألحد  قه أن ك  ال يِّمف اةأماحم وال اةاتارأ؟ نِّم نو ذاك  وتي د تد 

ا أ ةيأوةوا رأن   ح  دا  ةم يكد أ  يَّ   تِّم ه  وتِّمُف أيضا  أن ه ظهم اةِّديدُ   ا كان يِّمف اةأماحم    وإنَّ ا  أّلدا   د اةبح 
وبيد غيمه  د أنبياح آخمفد. ان   د ُيحاول  هه وفساوون ّليق قهم أن هم نكذا سيم ِّون  د إأن واةاتارأ ظق ا  
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وح؟ ي أ  ح  د انَّ ودم ا قما  رأ  ج  ُم  م اةأيب واةم   ا يفِّل نذا ألن  ةيس ةُه ن ايأ رِّيوم اةبئم كيف وة اذا تتفج 
ا   وفِّقم أن  كل  اة ِّ م أ اةحأ أ نم كا قأ ّلداخل أةْم يُألج هللُا ان ُه قد وي مف آنم األس اح كي ها؟ اذن نذا كاف  تد 

تم نم ر ثارأ اآلرا   و ا وييكم سوى أن تفج مونا ةتِّم وا حأيأتام اةابمى وتتِّم  وا وي  اةخاةق أتسانكم اة  
 د خالةها. ةأد تحد ث هللُا كثيما  ود اآلرا   م كتبه األوة   وكان نائ ا  يِّقم ّلها آرا  اةِّيوم اةي دني أ  ةاد 

ُم ّلْئمف ناتم  وبئم يوسف  وغيمن ا  د اآلرا   ال أحدف ُيقصُت اة  ك ي اته ك ا يجب ا نصاُظ حأ ا . نل تتذك 
األخمى؟ أنتم ةم تأتوا اة  نذه اةحيام ةتتِّي  وا وإن  ا ةتفج موا آرا كم  وةتتذك موا ويو ها  كم  م م قاةها هللا: 

 ِّي م. ذك م نذا نو أكثم أن ي أ  د  سا  اةتَّ اذكمونم أذكمكم.  ساُ  اةتَّ 
بم  األ م  تفجَّ  مْظ ّلداخيه اةبئم  وغمفف  د ويو ها وتحد ثف ر ا ةم يتحد ث ره أحد قبيفه   اان  ح  د اةص 

 ح أ ألنل اةم ح أ وكا  أ ة د ةْم يستووْب حأ ا  اةحأيأفأ اة ح دي أ  د أنل قمفش وغيمنم. نذا كل   ا  م  
نو اةيوم  م حاةأ احتضا   ووييكم أن تساودوه وي    األ م. وييكم أن تستووبوا  امم واحدم: ا نساُن ك ا

تم  يها  أ اة  نتداح اة  سبيل اةِّيوم اةي دني  اة وظ حت   يوةدف انسان  آخم تديد   كانفه  يكوُن قان ا  وي  اال
نون وي   دى  خالصكم. أنتم ةستم رحاتأ اة  أن تصبحوا  جم ن ّلبغاواظ  م غارأ ا نساني أ اةابيمم تمن 

ا قاةه اةأد اح نون ا ان اك وال ووم وال رصيمم. وييكم أن تهجموا اة ستقأمف وتبحثوا ود اةبئم  م  اةِّصو   
 أتسانكم:
 ))تسُدكف 

ا رُِّد أحد    ديقأ  ةم يفتفْحهف
 وال أنتف وم تفها يو ا  

دان اةغالظ ها اةش ج  وال  أيتف ُحم اسف
ي ْأتف  م س اواتها اةُحْ مج   وال حف

 مج اةُ ضيئأ.أو  كبتف أطباقفها اةُخْض 
ُدكف   تسف

 كون   ا رِّدُه كون 
 وأّلواا  

  ا وقفتف وقد وتباتجها 
ْ مج واةس  اعج  ا راةسَّ  وال طمْقتفهف

 وال راةقُّو  وال راةق ا . 
 تسُدكف 

 ّلئم  اي أ  
 واة صباُح  يها ُ قطفئ 

 وا أسفاه
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ا    وأنا ُ قدنشأ  تد 
 كيفف أن ك ةييومج 

 تأوُل ان  اةق ها ف صحو  
 ال غْيم  يه 

 واةأقديلف ُ شتِّل  
 وزفُتُه كثيم 

  إ  ا أن كف أو   
 وإ  ا أن م سكمانأ 

 وال أنتف تمى اةبيتف 
 وال أنا أومُف اةط مفق اةيه؛ 

 أوقم اة  تسدكف 
سدجّ  وتف

نم؛  وأتسانج
 ّليوتا   اي أ 
 وال نو ف  يها 
 وا أسفاه.((

كمان  م كل  ز ان و كان. ونقا  مبط اةفمس أيُّ انَّ  ها اةأا ئ اةِّزفز. ان قم رصدن  تح  ها حكايأ األو   واةس 
اخيي   ارأأ. نِّم   أ وأتِّيكف تتخي ُص  د  و وث اة محيأ اةس  ققام نذا اةحوا  اةجديد  ِّكف  ألحفمف  م ّلئمكف اةد 

انأأ  م إت   اة جاالظ  ةاق كف   أويم أن  نقاك  ثيكف    د قض  ةييوم و مفه يد ُس وفحشو وأيه راةاتب اةش 
؟ ونل  اآلن أنت  أبل  ِّم وي ؟ وإة  أيدف أنتف ذانب  نف  د أنتف . وييك أن ُتحد     محيأ تديدم  د حياتكف

اخيي   أ حأ ا   أم أن كف  ازةتف تحفُم وتزفُل اةِّوائق واةحواتز اةواحدم تيو وصيتف اة  نبم اة اح  م ّلئمك اةد 
قيبكف وي   صماوْيه   األخمى. وةتتذك م أن ه ةيس وييك  أط أن تقفض وقك غبا  اةأماحاظ اة اضيأ  وتفتحف 

ا  ةِّيوم اةذ اظ اةِّييا  وةاد وييك قبل كل  إمح أن تتذك منا ال أن تتِّي  فها   اةتَّ  ذك م أ م   هم  وتجِّيفُه  ستِّد 
واسب اةِّاةأأ ّلها  د  اضيكف اةِّأيم  واةِّأالنم  اةأمفب.  ةيغايأ  واةذ اكمم تحتاُج  قكف ألن تفمغفها  د كل  اةم 

 ت أ  ةيدخول  م حضمم اةصَّ أيضا  أن  اةِّأل ا نسانم  اةيوم نو رحاتأ إديدم اة  نذه اةوقفأ اةتأ  يي  وةتتذك م  
اخل  وفكفم ا نساني    أ تقونا  وتيها  ووطشا  وت ونا   ا رِّده ت ون.وا نصاظ اة  األإياح  د اةد 

 
 والفضيلة والّسالم؟!  لماذا نرى نسبة كبيرة من البشر، ترتكب  فعل الّشر أكثر من فعل الخير (8

م    هم   ُهم يمتابون اةش  نذا يمتبط ر دى ُحب  ا نسان ةقفسه أو ود ه  واةحال أن   ِّام اةق اس يكمنون أنفسف
أ  م أقصد راةاماني  وفتيذ ذون ره وبقتائجه أكثم  د  ِّل اةخيم. وحيق ا أقول ان  اةق اس يكمنون أنفسهم   إن  
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يقي    تها  دتم تست دُّ  شمووي  تيك اةَّ  نوظ و م كل  اةد ج اةوصايا واألحكام اةد  ُ  أ.  ِّاُم نصوص اةال  ذ ج ياناظ ُتحف
ا ّلدون نوانم ةيض د  تم تسِّ  ّليد تقبْيه واةَّ ا نسانف  د نفسه  وتأوُل ةه ان ها األ ِّ  اةَّ  تم وييه أن يحا بفهف

تأوفل اةوصايا واةت ِّاةيم   إن كف تجُدُنم يطب أونها  ةموحه اةق جام  وألن  اةاثيمف  د اةق اس ي ياونف خياال  خجصبا   م  
كف وأحبَّ هللا  نذا نو رحذا يمنا  كتفيد  أط راة ِّق  اةا انمّ  اةَّ  ذّ غاةبا   ا يأول ةهم: "أرغض نفسف

ها اةأا ئ اةِّزفز وأقول:  ا اة ذّ استفدناه  د اةخالص". و د نذه اةُ الحاأ يحقُّ ةم أن أتساحل وإي اكف أيُّ 
باا  ج موا كما  ه؟ اةواقم اةِّاة م  اة فِّجيش  جد حوةقا يأول: آالف   ؤة فأ  د اةش  ه ةقفسج نيأ ا نسان وبغضج

هم  م اةاقائس واة ساتد   م اة ِّاّلد واألسواق  و م اةتَّ  و اع. أةيس كذةك؟ كل  جا فأ واةشَّ ج  ِّاظ اةت  أنفسف
هم  . نؤالح  ِّيوا نذا  ألن هم "يحب ون هللا"  وفكمنون أنفسف

 اة سيم اة ذّ يأُتل اة سيحم   يأوم ّلذةك ألنُه ُيحجبُّ هللا؛ 
 اة سيحم  اة ذّ يأتل اة سيمف  يأوم ّلذةك ألن ه ُيحبُّ هللا؛ 

ُّّ اةَّ   ه نو أيضا  يحبُّ هللا؛ذّ يأتيُه ا  ِّا   يفِّل ذةك  ألن  اةيهون
ئحأ تطول طبِّا . ذّ يأتُل اة سيم  يأوم ّلذةك ألن ه ُيحب  هللا  ب  ا واةبوذّ اة    أكثم  قهم ت يِّا   واةال 

طي ب  اذا كانت  حب ُأ هللا تتسب ُب  م كل  نذا األةم واةِّذاا    د يكون نذا هللُا اة ذّ  د أتيه يتأاتفُل كل   
  نؤالح؟! ال إكَّ أن ه سف اك يحب  اةد  اح ونحد ال ندّ  وقه إيئا . ألن  هللاف اة ذّ أوم ه أنا وتِّمُ ه أنتف وزفزّ 

ذّ راجْس جه ُتْمتفاُب كل  نذه اة ذارح!  ا أ فُد قوةه نو أن   د يكمُه  اةأا ئ  ةيس ةه أي أ والقأ ّلهذا ا ةه اةَّ 
ه  ال ي كُقه أن ُيحجبَّ هللاف أّلدا   ةذا  إن م أوتأد أن ُه  د األ ضل ةو يتمكج اةق اُس ت يِّا  هللاف تانبا   وةيبدأوا  نفسف

هم ها    ألن  طمفق اةخالص اةحق  يكُ ُد ُنقا   م نذه اةق فس اةَّ وي  األقل  رُحب ج أنفسج تم يوصم اةج يم ّلبغضج
 و أتها. 

كونوا  حب يد ةذواتجُام   ا  د ُ شكل  م ذةك  أحب وا أنفسكم قد   ا استطِّتم  اكتشفونا  تِّم  وا وييها  وال  
اخل  إن ام  تقصتوا ةيباقم  ألن  اةوالنم اةجديدم تأتضم اة حب أ قبل كل  إمح  ونذ  ه اة حب أ اذا ةْم تبدأ  د اةد 

 ةد تجدوا هللاف أّلدا .
اةحب  نو اةحل  اذن  ألن ه يفتُح ويقْيكف وي  اةحيام  وكونكف تِّيش اةيوم  هذا ال يِّقم أن كف تحيا   مق كبيم  
ا  يا صاحبم ّليد اةحيام واةِّْيش. انام حوةك وةو ةبضم ةحااظ  انام اة  حياتكف كيف نم؟ وستجد أن ه

  ألن ك ةم تِّمف هللاف اةحق  رِّد  وي  اةم غم  د اي انك وصيواتك ووباناتك  ان ك  ازةتف وي    طيقتحيم 
اطئ  ضائم كأوقِّأ  قسيأ   د كل  إمح.  اةش 

ْق  د يأول ةكف ُكْد كِّيس   أو ُكْد ك ح  د و وس   أو ك مفم و اط أ  أو كتيمفزا و ارِّأ  ألن   م   ال تصد ج
. أنا أقول ةكف  م اة أاّلل: ُكْد أنتف وال إمح غيم نذا. ُكْد   نذا اةأول انانأ   كبيمم ةكف  وتأزفم  وتحأيم ةقفسكف

كف  ألن   ه قْد تاون أ ضلف  د نؤالح ت يِّا   اذا أ نظف طبِّا  ذةك  د كل  قيبك ه  ب  ا ّلهذا ستاتشُف أن  نفسف
؟ هللُا ّلديم اةس  اواظ  ْيقج هللاج ةكف ُ  أو يتشارُه أّلدا   و ا    و وحكف  وإال    ا قي ُأ خف واأل ض  ال إمحف يخيُأه يتام 

ُد  قه نسخأ  واحدم  أط. ونذا يقطبق وييكف أنت أيضا : انام اذن ّلداخيك    د إمح  م اةاون اال  وتوتف
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كذةك  و مفم و اط أ ونيم  تم ا . نذا  ا  واومف نفسك  د تاون. وتذك م أن  اة سيح واحد ال يتام    و ح د  
ةحيام اة ذّ يتطي ُب  قكف أن تِّيش رأيب  حم  وإجاع  وتذك م تي دا  أن  اةحيام ةيست  اّلتأ وإن  ا نم  نو سم  ا

ةأ واة تغي مم نائ ا   ال إمح  يها  ض ون  وال إمح  يها يدوو اة  االط ئقان واةخ ول  وييك أن  اة تحو 
ا  ةال  إمح  وتذك م أيضا  أن قم ةسُت نقا ألوطيكف أتوبأ  تانزم   ألن ها نم   تاون  تيأ اا   و تأن با  و ستِّد 

أيضا  غْيُم  اّلتأ  وك ا نم صاةحأ ةكف   أد ال تاون كذةكف راةق سبأ ةغيمكف  وك ا قد تاون صاةحأ اةيومف  أد 
أ  ةفتمم  ِّي قأ  د اةز  ان  وةو واُنوا   ةد يصبح ةها أي أ قي أ  غدا . وصايا اةِّديد  د األنبياح كانْت صاةحف

ل  اةيوم  د  ان ها إال  ال أوتأُد أن هُم سيأتون ّلقفس اةوصايا واةاتب. نم نكذا اةحيام  نذا نو قاُنونها األوحف
ّ  اةال    قتهم  ةذا وييك أن تفتحف نوا ذ نان   واصفأ نائجأ  أنها   تد  أأ  حمكأ نائبأ نحو األ ام األّلد

جم    ا رأيبك أو ال  وقبل كل   ِّها ةيس رِّأيك  أط  وإنَّ تديدم  م أو اقك ةتتحأ قف ةكف كيقونتكف وتتفاولف وتفْقسف
.إمح  ألن ك اذا  ِّيت نذا  ستاون قد أن ْكتف اةس    م 

م   د خالل واقِّأ حد ْت ةم  م صباح نذا اةيوم اةج يل: كقت قد خمتُت راكما  نوقم أحد  ك ود نذا اةس  
باح  وإْن كانت تد انها   ةأضاح رِّض األغماض  استأبيتقم  ديقتم ّلقداوم اة طفم ونأاوم اةبمن  و إاقأ اةص 
قواظ األخيمم  ةاق قم ةْم أْةقج راال  ةأل م  وإوا وها حزفقأ وبئيسأ  د تم اح ا ن ال اة ذّ ُ قجيفْت ره  م نذه اةسَّ 

الم اةَّ  ا  و م طمفق اةِّونم وم توحي يُت  ديقتم وأ اكقفها ّلتحي أ اةس  هف ا فح وتهجم وتهف ُت تم أةأيها وييها كي  ا صف
يفأ   م حديأأ ّلْيت   هجو    مم  ُ ْه ف وي   حط أج اةحا يأ  ووقفُت أنتام  وبيق ا أنا كذةك    ُِّت ويقم  اة  إجف
أ  راةحيام وي  اةم غم  جد اةخمااج اةُ حيط ّلها  ةأد كانت خضماح  راةأما  د اة حط أ  وناةقم أن وتدُتها ضاتَّ

م  د ط يو يانِّأ و  تيئأ  راة  ووأ اة قام وأنا أ ى األغصان تهتزُّ وتمقُص  محا  وكأن  أحدا       خفقف قيبم رشد 
ا   و جأم خمجف  ن   مَّ  طائم   ا كان يِّزُف ةها  وسيأ   د نوع خاص   تد   اةث   ز كش  ُّلق م   م  آخم أسوف

جمُم سد م     وكأن هم كانوا وي   وود   ِّم وبدأوا يأكيون رشهي أ وسِّانم حب اظ   جد نفبفق  أخضم  ةأد كانت اةش 
ا  و م غايأ األناقأ واةِّذوبأ  أ  ا أنا  أد اختفيُت  وأصبحُت رأيب صغيمم  واةطُّ  يو  كانت إحا فم ت ييأ تد 

حا فم و  د مف واةش  اومم اةحم  اةس  د  اةش  اةق بقف األخضم! نكذا نم اةحيام أي ها اةأا ئ اةِّزفز تتطي ُب  قكف أن تتوح 
ُيك اة     م كل   ا تفِّيه و ا تماه  م كل  ةحاأ   ألن ُه نكذا  أط سيبدأ كلُّ  ا حوةك يُ د كف ّلتجا ا نائيأ ُتدخج

حمو  واةشَّ  كف تختفم  وحيق ا تختفم تاوُن  م  جمم  ثال    إن   أام اةفقاح واالنصها . اْذ حيق ا تصبُح أنتف اةش 
كل   كان  وتِّمُف  ِّق  اةص  تج اةُ طيق  وفحُضُم ا ةه ةيكونف  ِّكف وةكف  وبكف و قكف وإةيكف  يه ُس ّلداخيك 
ْشها  وال تحاوْل أن تتِّي مف اةُحبَّ وإن  ا تحم ك  ُِّه وبهج  إن ُه   قائال : ال تحاوْل أن تفهمف اةحيامف يا صغيّم وإن  ا وج

كف وتحبُّ غيمكف  د اةبشم  وتحبُّ اة اح واةهواحف  واةط يمف سي أخذكف اة  طمفق اةخالص  وي ك نكذا تحبُّ نفسف
الم ويُقه!  الم  ّلل ُتصبح أنتف اةس  جم  ووي كف تصبُح انسانف اةس   واةبحمف واةش 

 
ره كما يفهمه (9 ين جوهر ما جاء في األديان، أم كل واحد منهم يفسِّّ ، وبالتَّالي جاء هل فهَم رجال  الدِّ

ين الواحد عبر المذاهب والطَّوائف، وخالفات مع األديان األخرى؟!  فهمه قاصرًا ووّلد خالفات في الدِّ



1447 
 

مف  قُهم تونمف األنيان نان ون أيضا   و د   ْد  فهج ا  وي  نذا اةاوكب اةج يل  و ف يد األحأ اح قيييون تد   تال اةد 
ال وصاحبجه  م اةق و  واةبهاح توزفف  اتسيقغم   يبتسُم قيبم وتد ُم  نؤالح تحُضُم أ ا م صو ُم كا ول  وفتي

 تم يأول  يها صديأم كا ول:ويقم وأنا أتذك م قصيدم ) تيان( اةَّ 
 )) جدف اةُحب   جأم  يتبموُ ون 
دَّ اةمُّْإد   وحيق ا يبيُغون سج

  جأم أيضا  
ل وسط اةحشون اةابيمم   يخمُتون ةيتَّجوُّ

 رأيوا أسيمم كاةِّصا يم 
 ووتوه  إاحبأ  وسط إ س األصيل 
 و م قيوبهم تقبض ا نساني أ رأسمنا 

 أومُف نذا
 وُنم يفدا  ّليد  يجيسون رص ت  

 وقد حا أ اةق هم 
 حيث تذع إجمم  وأ ض  تحت ضوح اةأ منقاكف 

 كأن ُه فا  ثي ث يحتمُق  م اةه س غيم اة كت ل.
باا   ةْم يمتفم رُِّد اةض 

 األواةم  ازاةْت  وق اةق هموقيوا اةفتيان  م 
 وأنا أتساحل:

 نل سيبأون نكذا أّلدا  
  ت  سيقهضون وف ضون  احييد؟ 

 و م اة أاّلل نقاك كأس  د نو  يتد  ُق ّليد األوشاا 
 وبيد كل  نبتأ يْقاشُف ُو ق   جهول.

 ذاك اة ذّ سيبدأ  م نواخيام
ياع   نل ستِّم ون كيف تح ونه  دف اةض 

؟((ّليد اةخيم واةش   ونل ستهتدون اة  اةت  ييز  م 
ن ّلدايأ اةط مفق   د  وح وصبانا  وُفحف ُث وقه كا ول ونو  م كهف  تو م اةم   ا أت يه  د  أام  نذا اة ذّ يتحد 
نحو اة حب أ واةق و . وإن م أل اُه  م نذا يتوا ُق  م صديأه توزفف اة ذّ يأول ان ه ال ّلد  ةيحأيأأ  د نذه  

د  ال  مق  اة حب أ ةتتحأ ق سِّانُم ا نسان  فُته. واة حب أ اة تم يتحد  ان وقها  ِّا  نم ةإلنسان حيث ا ُوتج وحم 
 يها ّليد ُ سيم و سيحم أو ّليد يهونّ وصاّلئم   أو ّليد أّليض وأسون  اةال   ِّقم راأل م نقا  ونم اةأضي أ  

يد يتحد  ون وقها  وكثيم  قهم يفصيون ّليد اةق اس و أا  اةَّ  ة ِّتأداتهم وانت احاتهم   تم نان ا   ا نجُد  تال اةد 
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ته اةحأ أ  ونذا يحدُث ألن  اةِّاةم اةيوم وأكثم    ا  ض   أ  ال أحد يفا م  م ا نسان و اني  اةفامف أ واةجغما ي  
اس  م ألتساحل كيف يحدث نذا واأل ض تضجُّ رأ اكد اةِّبانم وباةق  أصبحف  ييئا  راة تدي قيد اةز ائفيد  وإن  

ُد اة ساتدف  اة صي يد واةِّاّلديد؟ ّلل كي  ف أن  اةحبَّ ةْم يفجْض رُِّد نوُ ه وي  األ ض وأيق ا وت هتف نامكف تجج
الم وأيق ا وة يتف وتهكف تس ُم اة واوظف واةُخطبف   لج اةق اُس اة  اةط  أنيقأ واةس  واةاقائسف واة ِّاّلد؟ وكيف ةْم يصج

يقي   يد يُِّظ  وإذا  تحتف ااةد  صأ  ةت  أ؟ اذا  تحتف اة ذياع تجُد  فُتلف اةد  يفزفون تطاةِّك أةُف ققام وققام  خص 
ماتيل واآلياظ  ةيد وام و تال اةووظ ونسائجه  وإذا  كبتف سي ا م األتمم أو صِّدظف اةحا يأف تس ُم األناإيد واةتَّ 

نم؟ ةاد ة اذا ةْم يؤ دج اةِّاةُم رفُِّْد وي  اةم غم  د كل  نذا؟ أيد يوتد اةخيفُل يا تمى؟  وَّ  اةُ جف
يدف أصبح ُخدوأ كبيمم  واةق اُس ر   اةحأيأأ أي ها  انم نم أن  اةد  ا ُ  يهم  داةس  ةوا ا ي انف اة    تج  يد حو  اةد 

ا  أأ و ياح نون  ر ِّتأداظ و ِّيو اظ وتِّاةيم تِّي  وا   مو  اةز  د أن يحفُاونا ود ظهم قيب  وفثأون ّلهف
ديُُّد    ؤ قا  وأن تاون  تدي قا : اةتَّ أن يختبمونا رأنفسهم   م حيد أن  نقاك  مق كبيم ّلْيد أن تاونف انسانا  

ها  أ  ا ا ي ان  هو حمف أ كا يأ و حب أ  يأتضم  قكف حفظ اةت ِّاةيم وتطبيأفها نون اةت   فايم  م  ض ونها ونتائجج
وفِّتقُق  أ  ِّي قأ   طيأأ.  ِّاُم اة تدي قيد نم كذةك راةو ا أ  اْذ وانم  ا يحدُث أن يوةدف إخص   ا  م ّليئأ نيقي  

ّ  إمح   م حيد أن  األنبياح   رشكل آةم  نيانأ واةدْيه نون أن يتساحل وقها وال أن يختبمفنا وال أن يجم ا أ
ؤال اة  أن وصيوا رأنفسهم اة  اةحأيأأ   هم  ا آ قوا اال  رِّد أن سياوا طمفأا  و يأا   د اةبحث واةس  أنفسف

ةم ح أ. نل  قُام  د قام ّلهذا  نل  قام  د سيكف   اوتقأونا و اضوا ّلها وي  اةج يم  د راا اةحب  وا
يدف وةْم يفخبجموه  وقي أ  قهم  د تم اف طمفق اةشَّ  . خيم  ةكف أن طمفق األنبياح؟ ال   ِّام اةق اس و  وا اةد  ك 

وبم  تشكَّ وي  أن تاونف ُ تدي قا  راةو ا أ  خيم  ةكف أن تاون  أيما  وي  أن تاون  مف ا  ر ا و  تُه  د اآلخمفد 
اةت ا فخ  د تِّاةيم وطأوس ووباناظ ال تفهُ ها وال تستووُب  قها إيئا . اةحأيأأ تتطي ُب  قكف اةأيام ر جهون 
تب ا   تتطي ُب  قك ك ا يأول صديأم كا ول أن تاُبم أي ها اةفت  وتتمكف حا أ اةق هم  وتدخلف اة  اةغارأ حيُث 

ْد أي ها اةفت  ود اةحشون  يوتد ذاك اة ثي ُث اةُ حتمق  وتتجاوزف اةه سف ة تدخل اة  كهف اةص  ت اة طيق. اّلتِّج
ق ح ي يفأ اةحأيأأ شج اةت جمبأ وتذو  وةيكد سالحك اةوحيد  أتكف    اةابيمم واةج انيم وُغْص  م نواخيك  وج

انقأ أّلدا   أ  ا ود اةشَّ ّلقفسك  نذه اةث    أوقم   ُتك وقه قبل ةحااظ ذّ حدَّ ك  اة  أأ أوقم ّلها وْيدف اةأيب اةص 
لف  ْد   ره اةفجْامف  ال ّلد  ةك أن تج م  م طمفق اةبحث ّلْيد اةأيب واةِّأل  وتأك د أن ك ّلهذا  أط ي كقكف أن تتحو 

 فايم اة   أام اةفطقأ واةذ كاح اة ذّ رهج ُتصبجُح انسانا  حكي ا   ال ُ فا ما  وال  يسيو ا  وال ُ ثأ فا !  أام اةتَّ 
 

فاء والتَّأمُّل؟!   ما هي أكثر المشارب في طفولتكِّ  (10 الم والصَّ  اّلتي ساهمت أن تجنحي نحو السَّ
الم ّلدون  قازع وة ثيهم ُخيجقف اة ياوظ  وطفوةتم  طفوةُأ ا نسانج نم سالُ ه اةحق   واألطفال ُنم سانم اةس 

يخوخأ  وقد انتبهُت أل م  أن أحا ظ وييه  د اةش  ن  ي أ  نمف كقّز اة ذّ حاوةُت ركل   ا أ يُك  د رصيمم وتبصُّ
ُد صو ا   س ج نذا األ م  قذ سقواظ حياتم األوة   حيق ا كقُت أتيس ةساواظ طوال أحد ق  م ةوحاظ  ق ي أ ُتجف
ّج اة كانج واةز  ان ألنُخلف  م   غيم ُرِّْدف ة الئاأ  م غايأ اةبهاح واةج ال  ةد تأ أن قم كقُت أتجاوز رأيبم اةصَّ
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ك  و م كثيم  د األحيان كان يحدُث أن أختمقف كل  تفاصيل  ز ان اةفق ان و كانه ساوأف  س ه ةيوحاته تي
قيأأ ر ا  يها  د أزنا  وونيان و ماإاظ  وإ وس ساطِّأ  أُلصبحف أنا أيضا  تزحا  ال يتجز ُأ  د   اةيَّوحأ اةد 

و   اةي وحاظ: آآآه   يا اةهم كم كقُت أإِّم رسِّانم  وا  أ وأنا أحي ُق  م  الئاأ اةفد   م س اواظ حبي  راةق  
الم  ةاق قم ّلدأُظ أكُبم  !واةونج تجا ُا كثيمم غيمف نذه كقُت أويُشها وأنخُل ّلها اة  واحأج اةففمفح واة حب أ واةس 

ياع واالستقزاف.   إيئا   شيئا   وكُبمف  ِّجم وويم رأنَّ ا نسانف  كل  انسان  ُنو  كي ف رح ايأج نذه اةبماحم  د اةض 
نيا طفال  و ا ان يبدأ  م اةق  و ج حت   ُيصبجحف وقدُه  نقا يك ُد االختباُ   اةحقُّ  وكيف ال وا نساُن يأتم اة  اةد 

مف نفسه  د أتل أن يشتّم اةِّاةمف  د حوةه ك ا ُتشتفمى أي ُأ ةِّبأ   تفُه نذه وفخسف االستِّداُن اةاا ُل ألن يفأدف ّلماحف
م   نيب ةيحصول وي  كل  أو ن يأ. أقول نذا  ألن  نقاك اةِّديد  جدف اةق اس  فْد   نيا  ونهف ن ةيد  وقدنم توع أسوف

همُم واةقُّجو ي أ  وكثيما   ا يحدُث أن ه حيق ا يبيُغ انسان  ا اة  تحأيق  ا كان يصبو اةيه  د   إمح ر ا  يه اةش 
ا :  أداُن  أحالم  ا نأ  يكتشُف أخيما  أن  اةِّاةمف كي ه قد خدوفُه وسخم  قُه  وأن    د نذا اةد  س كان راناا    تد 

وح وطفوةتها  !ّلماحمج اةم 
أ  واةحك أ واةم ح أ   ال أحد يِّيم أن  األطفال حيق ا يأتون اة  نذا اةِّاةم يجيبون  ِّهم اةاثيم  د اةبمكف
واةاثيمف  د ص ت اةأيب ونقاحم اةبال  ال أحدف ُيد ُك أن   أدان اةط فوةأ يِّقم قسوم انهيا  ذاك اةق جاح اة ذّ 

 !ق  وال  ذاق ُيصبح ّلدون  ِّ
همم  كل  نذا ستم يه   يطأ  وال اةش  حيق ا يحيُد وقُت اةم حيل ةد تأخذ  ِّكف اةق جاح أّلدا   وال األةأااف وال اةس 
ُنقا   م  حط أ اةحيام. أال تِّيُم يا صاحبم أن  اةحيام كي ها  حط أ سفم  وأن ك ةحاأف االنتاا  قد يكون وقدكف  

تجها   حأ ا  كل  إمح  ةاد حيق ا يأتم ا نيا وبهمتف ةأطاُ  أو اةحا يأ أو اةط ائمم   إن كف ستذنُب ّلدون قاوأ اةد 
: تخي ل  ِّم ةو يأتم اةأطاُ  وفجُدكف قد ضي ِّتف ّلماحتك ونأاحك   وستح ُل  أط  ِّكف نأاوتك اة تم ّلها أتيتف

 !ر فاذا ستِّون اذن أي ها اةغمفم: يا ةيحسمم  خسا م  ا رِّدنا خسا م
أ جُأُه  م نيا ةيس أنتف  وإن  ا نو أنفاكف  ونقاك  مق كبيم ّليد األنا واةهوف أ  األنا  متبطأ    ا ُتحف نذه اةد 

فَّفأ تتشب ُت أنتف ّلها كبديل ود نوف تكف اةحأيأي أ اة أي أ نائ ا   م اة ستأبل   م   راةُ اتسباظ ونم نوفأ ُ زف
ا ؟ اة اضم يا صاحبم ز د   ز د اة ياوظ  ةاد واةحال أن ك  متبط راة اضم  ايف ستمحُل اة  تي ك اةد 

حا ض  ألن ه ال ي د كف سوى راةت جا ا واةذ كمفاظ اة تم تجِّل  قك انسانا   ثأ فا    م اةوقت اة ذّ كل   ا 
ّْ طفال  اة  أرِّد اةحدون:  يقبغم وييكف أن تفِّيه نو أن تاون انسانا  واضحا   صا يا   أ

 حج اةُخزا  يُل ّلرجمناراألْ سج حيق ا تسْمبفلف اةيَّ ))
 أةأ  اة يُك  وقف سمفّم رسبِّأ أساو ف  ْد نو   

  م  قال ونو يم ُم ستا ف اةفجم رغم تم: 
  وأنت طفيأ". "ال تِّونّ اةم  يا صغيمتم اال  

بيل وقد اإتِّلف  أسم إيبا     قيُت: "كيف اةس 
 يا سي دّ؟" 
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 قال: "اّلقم ةم ّلبيتكج  أا ا   
 وأْس جيهج  أام اةط فوةأ" 

 نيا  أام  يييق ّلهيبتكف "ونل نقاك  م اةد  قيُت: 
الةكف يا سيدّ؟"   وتف
 قال: "نِّم  قيُبكج  

 وقيُب كل  حب  يا صغيمتم 
 أضم م اةق ا   يه  

يقف ّلداخيه   وأحمقم كل   ا وف
يخوخأ     د وفقفاكجبج اةش 

 وقدنا  أط ستِّوُن اةيكج طفوةتكج 
" يجاا  وحبيبا   وق قيبكج  ((.وأووُن أتمبُم  ف

 
تِّ طفولتكِّ اّلتي ترعرعتِّ فيها، كيف تبدو لكِّ أهم فضاءات الطُّفولة حول  لو  (11 استعرض 

الم؟!  السَّ
ياناظ واةي غاظ   إن م وفتدُظ  نم اةث أا اظ واةد   ب  ا ألن م ُوةجْدُظ ونشأُظ  م  ديقأ ومفأأ تا فخي ا  وتغما ي ا   و تِّد 

ن  تم تزفده  ماح  وو أا   اال  أن  نذا اةق وع  أ اةاون واختال اته اةَّ ي   م قيبم  قُذ اةبدايأ االستِّدانف اةاا لف ةوةوج تِّد 
جمبأ ال ُي كد تِّ ي ه وي  اةج يم  وال ي كُد حصم كل  انسان  م طفوةته اةبيوةوتي أ  أط  ةذا   إن   د اةت  

تم ّلداحم اةِّ م اة  خي ص  د  واسب اةط فوةأ قد تاتسُب  ِّانم أخمى تديدم كا قأ  م قد م ا نسان وي  اةتَّ 
تم يمُ ها ا نسان  د واةدْيه وأسمته وانم  ا تاون   تيئأ راةاييشيهاظ واألحكام اةجانزم واأل اا  اةُ سبأأ اة  

ِّا ل  ِّه رحذ : اةال  يد وم أن   غيمم  م  اة جت م اةابيم. اةط فوةأ  فهوم  ضفاض وواسم  يجب اةتَّ اةص  
د أن  اةحأيأأ يجب أن تاون  خاةفأ ت ا ا ؛ أوقم أن ه  د اةُ فتمض أت ل  ا  م حيام اة مح طفوةته   م حي 

نم  أن يمى ا نساُن طفوةتفه كأصِّب  محيأ   م حياته راوتبا نا اةبدايأ واةخطواظ األوة  اةخجوةأ واة تمن 
ُم اةُِّ م نم أت ل  ماحل حيامج ا نسان راوتبا ه يكون  قد اكتسبف واة تِّث مم  وباة أاّلل يقبغم أن تاونف أواخج

اةم اةوصول اة  سد م خبمم  واسِّأ  وو جل وي  تصحيح أخطائه وتصوفب  سا اته وتِّ يق تجا به وباةتَّ 
ا   م  وح واةأيب  ةاد اة ذّ يحدث نو اةِّكس  اذ أن قا نمى اةق اس ت يِّا  تِّساح تد  اة قته  وسِّانم اةم 

 أ؟! يه نووا   د اةت قاقض واةِّبثي   إيخوختهم وفبكون أي ام  مح اةط فوةأ. أال تمى  ِّم أن  األ م
م  ألن قجم أكتشُف كل  يوم إيئا  تديدا   م تجمبتم  أنا  ثال   أإُِّم أنَّ  مف ّلمف اةُُِّ م  ازنانف  مفحج ا تأد  قم كي  ف

اخيي أ. ان قم كل  يوم  م إأن   كل  يوم أغوص  م أو اقم  وأ حُل  م نواخيم رصبم  وسِّانم  وحي أ اةد  اةم 
ذا  ا ُي كُد أن أس  يفُه رسيوك طمفق أنل اةحمكأ واةت فاول: ال ُي كُد ةإلنسان أن يكتفم رِّأيه  ألن   وتأ  ل  ون
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ا   ال سي   اع كبيم  وفجب اةحذ   قه تد  د   ا وأن ه ةيس ةديه اةأد م اةاا يأ وي  ان اك اةحأيأأ  م  اةِّألف خف
ا  اةُ شمقج واةُ ْايم  ونو ألتل نذا ال ي كقه أن ي  ْيهف  د كف  اني أ اةحيام وسم  اةوتون األكبم.وتهف

ّف  م إمح أن يبحث ا نساُن ود   ُد  ةد ُيجد ال ّلد   د اةحمكأ ةيوصول اة  طفوةأ اةأيب حيق ا يشيُخ اةجسف
اةحأيأأ ونو ُ ِّتزل   م ق  أ تبل  وال أن يذنبف ةيفا مف  م إؤون اةوتون  م كوخ أو ّليت  هجو  ناخل غارأ 

 ا أن   وانفِّال   واةط فوةأ ال تأتضم  قكف أن تاون  فا ما  أو  ييسو ا  أو حت   واة ا   وإن  نائيأ. اةحأيأأ تفاول  
اةأ: وي  قيبكف أن يمحلف  م أو اقه  وييه أن يكتبف كثيما   اذا كقتف  د أنل اةاتارأ  ثال   وبهذا  تاون  ح 

اذا كقتف  د أنل اةفد  واة وسيأ      يكون قد نخل اة  اةاون  د راا اةحمف  وييه أن يمُسم أيضا  أو يِّزفف 
وح يكتشُف أّله   ِّانم اةطُّ  ونيم  تم ا . اةأيبُ  فوةأ  وةام يحدثف نذا يجُب  اةم حاةأ  م  يا م اةجسد واةم 

ّْ ذاك اة ذّ تاتشُف ره أن  اةحيامف ال تات ُل   حي م راةجقون اةواوم  اة  اةتَّ  ذّ أوقم ره نقا اةوومف اةِّم انم   أ
ُم اال   م حضمم اة تقاقضاظ واة تضان اظ. اةِّأل اةاا ل ال يقفم    اذا  ِّيقا يا تمى ّلهذا  واةوتونف ال  ييتحج

اةام  اةهائل  دف اة فا مفد واةفالسفأ  م اةِّاةم؟! ال إمح  ال أحد  يهم يستطيم أن يأول ةكف ان ك حيق ا ُتحجبُّ  
ُه أيضا  اة  اةاماني   ُب صديأا   إن ك تاتسُب  م اةوقت نفسه ودو ا   أو أ  أو ان ك حيق ا تاتس  ثال   إن ك تتج 

سالم  م نفسك  إن  اةحماف تاون أيضا  وي  األّلواا! األ م ُيشبُه حمكأف ّلقدول  أن ك حيق ا تاون  م حاةأ ج
اوأ حيق ا تماُه يت جُه نحو اةي يد  اويم أن ه  م حمكته نذه يستج م اةط اقأف اة   تم ستد ِّه رِّد قييل نحو  اةس 

   ةاد  اةِّأل ال يمى نذا األ م   هو ال يؤ د سوى راةحمكأ ا  ا نحو اةي يد أو نحو اةيسا   كذةك اةيسا
أ  ةاد األ م نو نكذا حأيأأ  سبأ ةيحب   أنتف حيق ا تحب  ةد تصد ق نفسكف رأن ك أيضا  تت جه نحو اةاماني  راةق  

م اةوقت نفسه  نذه نم اةحأيأأ وإن ةم تتأب يها. وحيق ا تصانُق انسانا  ال ي كقك أن تتصو   أن ك أيضا  ودو ه  
ةاد اسأل نفسك  اذا ي كد أن يحدث ةو أن ك  أيتف اةحأيأأ ّلوتهْيها اة تقاقضْيد؟ أوتأُد أن ك ستاف  ود  

م  رأيبج طفل  ال رِّأل  يسيوف  ذّ يأتضم  قك أن تتأب ل اةس  تف ةغزف اةحيام اة  يْ ساؤل  ألن ك ستاون قد حيَّ اةتَّ 
 ! ف وال واةجموال  ثأ  

 
كيف للّسالم أن يحمل بين ثناياه الحرب أيضًا، هل ي مكن ك أن توّضحي هذه الفكرة اّلتي  (12

 وردت في جوابكِّ الّسابق؟ 
ؤال  ط ةكف اةفاممف وزفّز اةأا ئ  إن م سأطمُح وييكف اةس  نذا ةه والقأ ر ا ُيس    رُأطبي أ األضدان  وةام أرس 

؟ /  –رسموأ وبدون تفايم. ))اةت اةم وي  أن تجيبقم وقُه   حم  طبِّا   وإال   ا كقُت  -نل أنت  يت  أْم حم 
ؤال ذاته: ا   اس فمج اآلن تواّلم أنا رشأنج اةس   نقا أتارُم حوا فكج نذا  م األستاذ صبّم يوسف((. تي د تد 

((. أ أيتف  نِّم وال  أنت حم  و ي ت / ال ونِّم  أنت  ي ت و  -ال  أنت  يت /  -نِّم  أنتف حم  /  -)) حم 
ان ها كي ها أتوبأ قد تبدو ةك  تشاّلهأ وةاق ها  م واقم األ م  ختيفأ ت ا ا   ونم أإبه  ا تاون ّليِّبأ اة كِّ ب  
داع  وا  أو اةص  ُه ُ فا ما  أو  ثأ فا   ألن  وأيه سيشُِّم حياةها ّلبِّض اةد  ا   ة د يِّتبُم نفسف حمّ   ونم تي دم تد  اةس 

قوُل ةكف ان ك حم  و يت   إنم أقصد أن ك حم  و م طمفأك اة  اة وظ  أ ا اذا قيُت ةك واةد وخأ.  أنا حيق ا أ



1452 
 

فَّفا . نِّم  أنتف حم  وةادَّ اة وظ  ختبئ وكا د  يك    ان ك حم  ُتمزُق وكف    إن  تواّلم سيكون ناقصا  و زف
وح ةاق ه   الم  م  أاّلل اةحما  اذ ي كد ةإلنسان أن يبيغ سالم اةم  ال ي كُقه أّلدا  أن يتغي ب وي   نكذا نو اةس 

وح  ونذا  ا وب م وقه اةخاةُق وز  وتل  حيق ا   ماع ّلداخيه  ألنها تزح ال يتجز ُأ  د تاوفقأ اةم   حف زاظ اةص 
ْيُث إج 37- 35قال  م سو م اةبأمم / آياظ  ا حف د  ا  فغف ْقهف ُكالف  ج قَّأف وف ْوُتكف اْةجف زف ُم اْسُكْد أفنتف وف ُقْيقفا يفا آنف ْئُت فا  : ))وف

ُه فا  ج َّا ا  فأفْخمفتف ْقهف ْيطفاُن وف ا اةشَّ ةَُّه ف مفمف  فتفُاونفا  جدف اةاَّاةج جيدف   فأفزف جف هج اةشَّ بفا نٰفذج ُقْيقفا اْنبجُطوا  وفالف تفْأمف انفا  جيهج  وف كف
يد   تفاع  اجةفٰ  حج ةفُاْم  جم اأْلفْ ضج ُ ْستفأفمٌّ وف ف ُدوٌّ  وف يفْيهج  اجنَُّه  رفُِّْضُكْم ةجبفِّْض  وف يج فاظ   فتفااف وف ب جهج كف ُم  جد  َّ  فتفيفأَّٰ  آنف

الم؟  يُم((  و د نقا تقبيُج أسئيأ تديدم أخمى  د قبيل: كيف زل  آنم وحو اح ون ا  م نا  اةس  ُنوف اةتَّوَّاُا اةمَّحج
تم رسببها حدثف اةخموج  ح نذه اة  يطاُن  أي ا   ُِّه ا وُن ا  م اةجق أ؟! و د تاون حو اونل ُيِّأُل أْن يكون اةشَّ 

نوتم اةحق  يدل  وي  اس ها نذا اةي هم   م رضِّأ   الم؟ اةحأيأأ نم أْن ال إمحف  م اةواقم اةال   د وناوأ اةس 
تم   ا و نف اسُ ها  شتأ ا   د تذ  اةحيام  أو اةايقونأ اة    نقاكف ان  نصوص  د اةِّهدْيدج اةأديم واةجديد  وحت  

ل واةتَّ اةحيامف  م كل  إمح   وةها ةوُن االخت ا  واةتَّ تز ُع  ذّ غاةبا  ا ُيْم فُز اةيه راةغماا األسونج  طو   اة  حو 
أ اة   وتف تم يِّقيها هللُا  م اةأمآن ان  ا نم إمح  آخم غيم "حو اح / اة مأم" ر فهو ها اة تِّا فج    ا يِّقم أنَّ اةز 

ه  آلنم راوتبا ه ذكما  /  تال   ااف اةوا ن  م اآلياظ أواله ان  اس اة  اةيوم  وأن  اةخطوييه ةدى اةقَّ   ا نو  وت 
ا بأ اة  اةس  مم   وأنث  / ا مأم   ووييه تصبُح  م نذه اآليأ  يفوظأ )آنم( اة قحد مج صفُتها  د األن أ اةض 

قسه. وبهذا يصبُح نصُّ  مان أ  ةيأيب اةذّ يح يُه آنم اةذ كم  وآنم األنث   أّ كل  انسان رغض  اةق افمج ود ت 
وح فايك واةتَّ اةخطاا رِّد اةتَّ  أوفل: وقيقا يا قيُب  اسكد أنت وزوتك اةق فُس تق أف اةجسد  وُكال  د ويوم اةم 

جمم اة  و واكه اة ِّانم واة ِّا ف  ا إئت فا و ا ةذ  ةا ا ألن   تم يأصُد  قم ةم أحجْبها وقُا ا  وال تأمبا نذه اةش 
هوم اةق  ّلها إجممف اةحيام واةي   يطان  ذ م واةش  اّلتأ  م طيد وتماا اةجسد  ةاق ه ا ةم ييتز ا راأل م   أزة ُه ا اةش 

تيجأ أن  اضف نذا اةجسد راةحيامج نو سوى قوى اةوْنمج اة حجوبأ ود ان اك اة ِّانم   اانتج اةق   ذّ  ااة  
تمج واةتصقف نيوف  اةد   فف وقه ا غطاح اةس  بق واالإتياق  ُاشج  اةأيُب ّلزوتتهج اةق فس وأصبحف  الز ا   أ واةم غبأ واةش 

ا  م كل  وقت  وحيد   تتيب ُسُه وفتيب ُسها   طا ظج اةِّيوم اةقُّ  وحم  وحي ت و اني  ُ ضاتِّا  ةهف أ وان حقف اةم غُد اةم 
ان  م  نيا  ونزالف  ِّا  اة  اةِّاةم اةجس انم  نمف ودو  ةُه ونو ودوٌّ ةها  ألن ُه فا أصبحا يأي ُه ويوُم اةدُّ  حي  

ّ  ال يسُِّه فا  ِّا  وال يحت ُل إماكتُه فا  م كل  إمح   ونم اةِّداوم اةَّ  تم ال تقأضم اال   ضيق تسد   ان 
 راة وظ.

ماع اة ضطم أ نيماُنه  م اةجسد ا نسانم  اة   ذّ ال يقتهم  حيق ا أتحد ث اذن ود نذه اةِّداوم   إن م أوقم اةص 
ّ   وظ أوقم؟ ذاك اة    ذّ وصفُته  م أول  تواا ا تتحُت ره نذا اةحوا .اال  راة وظ؟ ةاد أ

ماعف كا ق تم  حت    م تيك اةو نم اة   ا  ألتل نذا أقول ان ك ةو تيأم نامم  ةتتأ  ل  ا حوةك  إن ك ستجُد اةص 
: أال ُتغي جُف األإواُك ساقفها؟!  تطاةِّها ّلوته  راسم  كي  ا  تحتف نا ذم غم تكف

: ُخْذ  قها حجما  صغيما   أ سْكُه ّليدجكف   سأسوُق ةكف  ثاال  آخم اآلن وأفْطُيُب  قك أن تخمج اة  حديأأ ّليتكف
سوف تالحظ أن     أ تزح   قه ال ُي كُد ةبصمكف ووأيكف أن يحيطان رهج. ونذا نو  ا أقصدُه رأصو  اةِّأل  
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ال تماضاظ. ةاق كف اذا تجاوزظف  محيأف اةأصو   ود ان اك اةاي ياظ  ونو ألتل نذا يكتفم راالستقتاتاظ وا
أ اةوتون حت   األو اق  نذه وتخي يتف ود كل   ا تشِّم ره  ْد نوخأ اةم أس وأنت  م طمفأكف اة   هم قطبي  

ؤفُأ رِّيد اةبصيمم ال اةِّأل. انام  ثال  اة    حب ستقجيم وستتد  ُق رأيبكف اةحأائُق وتتون ُج اةم   إن  كل  اةس 
ْفد  ةاق ك اذا  ا تجاوزظف اةم   قصأ اةد    قص ونخيت اة  اةِّ ق اوفش  ستمانا  م ظانمنا نو ان ونوا   ست م 

تم ي كقكف أن تمى ّلها  م  وفش  فشأ تحي ق  م س اح اةحأيأأ. نذه نم إ ُس اةُحا اح اة     إن ك ستمى اةد  
ل  د نذا كل  أنث  ذكم و م كل  ذكم أنث   قطبي أ  ا رِّدنا قطبي أ! ونذا نو  ا  أس يُته  م اةجزح األو 

الم اةحق  حيث ال يوتُد سوى اةص  تج اةحوا  ّلبقاح اةفماغ. نذا اةفماغ اة   ه  اةُ طيفق  ألن   ذّ يأون اة  حاةأ اةس 
ّ   كان وال ز ان وال طمفق وال صماع    ةم تُِّد نقاك أي أ  غبأ تقتاُم اةت حأيقف أو اةوصول اةيها  وال وتون أل

 أ  د اةم ضا اةخاةص واةط  أنيقأ اةاا يأ.ان كف اآلن حاة
ُم اةت   ُن األساس ةألنا  واألنا ك ا يِّيُم  تذك م اذن أن  نذا ال ي كُد أن يحدث اال  حيق ا يتبخ  فايم راوتبا ه اة كو 

اذ  م اةوتون  ان ها تستِّطم رإةحاح وال تِّيُم   ل وإح  اةج يم ال تافُّ ود اةط يب اة ست م   ان ها أكبم  تسو 
ا وبيد طي اته نأيُضه  ةذا تجُدنا أيضا  أن     م ركاح ال يقأطُم! ها كي  ا طيبْت إيئا  ُونجبف ةهف

ل  رفا اح  راست ما :   أنتف اذن يا صاحبم  تسو 
 تطيُب اةحيامف  ُتونفُب ةكف و ِّها اة وظ  تبكم؛

يخوخأ  تبكم؛  بااف  يونُب ةكف و ُِّه اةش   تطيُب اةش 
 ه اةأبح  تبكم؛تطيُب اةج ال  يونُب ةكف و ِّ

 تطيُب اةق جاح  يونُب ةكف و ِّه اةفشل  تبكم؛ 
حأ  تونفُب ةكف و ِّها اة مُض  تبكم؛  تطيُب اةص 

وُك  تبكم.  تطيُب اةو نف  يونُب ةكف و ِّه اةش 
  ا اة ذّ ستفِّيُه ّلد ووك اة تد  أأ راست ما   يا نذا  وأنت تِّيُم أن ه  ا  ْد إمح تطيُبه اال  وسيأتم ُ ح  ال   

ماع اة  ّل ذّ أإمُظ اةيه قبل ةحااظ   رِّد أن يتحأ قف ةكف اةفماُغ اةَّ ذّ ال يقتهم االَّ قأيضه؟! ان ها  يسفأ اةص 
ان كف قد نخيتف اة   حماا ا ي ان اةحق   ال االوتأان وال اةِّأيدم  وإن  ا ا ي ان    حيقها  أط سي كُقكف أن تأولف 

ا م اةز الل.   اةص 
 

 باإليمان الّصافي الّزالل ولماذا فصلتِّ بينه وبين العقيدة؟ ماذا تقصدين  (13
يد.  ل  أأ واةث انم إكٌّ  بط د. وا ي اُن صفُأ أنل هللا  واالوتأان صفأ أنل اةد  ا ي اُن غْيم االوتأان  األو 

ياع شمفِّاظ ألن هم ّلدونها يشُ ِّاُم اة تدي قيد ُنم  م حاتأ نائ أ اة  وأيدم تحكُ ها اةأوانيد واةتَّ  ِّمون راةض 
ا م ُنم أنل يأيد  إن ك ال تجدنم وسط اةج اواظ واةحشون  وذةك ألن   واةت شوفش. وألن  أنلف ا ي ان اةص 

قائي اظ اةأطبي أ وال اة تضان اظ اة فهو ي أ. ال ُيْ اجُد ةي ؤ د  أ  وال يأبفُل اةثَّ يأيقفُهم  يتحم  راألحدي أ واةص  دي  
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ذّ ال  ن سوى هللا  ونو ةهذا يق حُق وففق   يه كلُّ إمح  وال يبأ  اال  نو اةَّ اةحق  أن يمى إيئا   م اةوتو 
 نو رِّده وال قبيه وال حوةه وال تحته أو  وقه اال  ُنو. 

ّ  حوا  أو  ديُّ ا ي اُن ذوبان  واةتَّ  موح اةايقوني أ  ألتل نذا تجُد  ِّامف اة تدي قيد ال يأبيون  تح أ ُد اوالح ةيص 
نوظ  ان هم يخشون راست ما  أن يي س اة يحدون ذاك اةأبوف اةَّ  نأاش  م اة يحديد ذّ يأبُم  يه   م أ و  اةال 
تم يحفاونها ود ظهم قيب وفطب أونها  ك  اةق اتم ود االوتأان  م  ج ووأ  د اةأوانيد اةَّ  قزوفا  از يُل اةشَّ 

أخمى    د اة  ا ةحان  وأحيانا  ديُّ اةأ اةتَّ ّلدون أنن  تفايم. وألتل نذا تجُد أيضا  اةِّديدف  د اةق اس يقتأيون  د ح
تم ال نواح ذّ يحدُث حيق ا يتُِّب اةُ يحُد  د أسئيته وإكوكه اةَّ دي د  ونو األ م اةَّ  د حاةأ ا ةحان اة  اةتَّ 

ُل اة تدي قون ّلديانأ  ا اة  نيانأ أ خمى   ةها. ةاد  األ مف ُيصبجُح غمفبا  حأ ا  و ثيما  ألكثم  د تساؤل حيق ا يتحو 
ذّ يطمح ؤال اةَّ ا  واةِّكس صحيح. نذا يحدُث كل  يوم  ووييه  إن  اةسُّ ا   أو يهوني  كأْن يصبحف اةُ سيُم  سيحي  

ل أو االنتأال اة  نيد  اةم اة  اةتَّ نفسه اآلن نو اةت اةم:  ا اة ذّ ةْم يجده نذا ا نسان  م نيقه  د ُِّه راةتَّ  حوُّ
 آخم؟!

ةون  د نيد اة  آخم ال ي كُقهم أن يجدوا اةحأيأأ  األ م ةه والقأ وطيدم   ّلد تأ ا ي ان و دى و أه. اة تحو 
ّ   كان  ألن ها تقأُصهم  م نواخيهم  وألن هم ةْم يد كوا رِّد  محيأف اةوحداني أ اةحأ أ واةتَّ  ذّ وحيد اةاا ل اةَّ  م أ

 تقتفم  يه اة فانيُم اة زنوتأ واةحأائق اةون ي أ. 
ذفْظ  قكف اةحياُم أن تاون  ؤ قا    يِّقم أن تاونف وقدكف  أأ راهلل تجِّيك تتأب ُل االنوتان رِّيد اةم ضا   إذا أخف

إيئا   ا وي  سبيل اة ثال  إن ك ةْد تحزفن  وإذا أوطتكف اي اه  إن كف ةد تفمح رهج ألنك تِّيُم أن ه زائل  أ  ا اذا 
ُب ره كذةك ألن ك تثُق راة وظ  ُع هللاف يختاُ  ةكف وُتسي ُم    ونبْتكف اة وظف  إن ك ستمح  أيضا   وألن ك قبل نذا وذاك تدف

  أاةيدك ّليد يديه! 
ل يأُم ا ي ان  وتحدث اةث   أط حيق ا تافُّ ود اةتَّ  ُد ا انُتك  م ا انم خاةأك:سو   أأ وتت حج

بيبم ّلْيد يدْيكف ))  أنفا يا حف
 ُنْ يأ   جْد طيد 

ا  اةهف يصف يقف صف  أنتف  ْد خف
فمف قرفمفا فنا   وحف

 وأنتف  د أتمى اة اح 
اةكج نطفرفتها وُ ْضغرفتجها  ّليد  فسف

ْبم ورجاا فها ج راةصَّ  وأْنتف  رفد نرفسف
ْ م ةْح فها   وكرفوى راةد 
ْ ِّفهاّلرفْل أنتف  د إق  راةقَّ   ا  سف
منا   وأنا ف راةحق  رفصف
  ا ِّْل ّلم  فا تشاح:
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ْط رإّلرفم اةق  يأ تماحف قيبم   خج
م اةأانم   ُحموفف قرفد ّ واكُتْب راةد 

يلف يْو جم وغرفدجّ  واْ ُسْم رأةوان اةط يف ترففاصج
قف حْم ا  ةْم ترفشرفأ ةم ُنطرْأه  ةْد أْنطج
 وةْد أْ ِّلف إيئا  ةْم ُتمجْن ةم  ِّْيه

سُم ةكف  ام اةحْمُف ةكف واةفُِّْل ةكف واالج  .(( ا نف
 

لت أنتِّ كائن مفطور على الفرح، والّصفاء وبهاء الّروح، كأّنك  (14 شجرة وارفة الّظالل، تحوَّ
ؤية، وهل يتواَءم  التَّحليل مع   الم، كيف تنظرين إلى هذه الرُّ إلى إنسانة تظلِّل الحياة بأغصان السَّ

؟!   عجينِّ كينونتِّكِّ
و م  ن ووأ  وقد ةفتْت انتبانم  يه نذه اةص  ا   يضمُّ ّليد تقاحْيه  ؤفأ  م غايأ اةجف ال واةم  ذا سؤال  ةطيف تد 

جمم  د حيث اةامم واةِّطاح  و د حيث اة حب أ واةفمح واةبهاح. نو  اةشَّ -اةتم أإمظف  يها اة  ا نسان اةماقيأ  
الم  ان ه  م وطاح  ست م   وك ا أن م إجمم  إن ج  م أيضا  طائم رجم كبيم  أنأُم راست ما   نكذا انسان اةس 

ط  أنيقأ  ون م نو حم م اة ذّ  ا قيبم  وأتمُك ن م يقزُف قطماظ نم تمفاق ُأحيم ره توو  اة حب أ واة
تم تيبفها  تمكُت  جاال   د  جاالظ ا ّلداع اال  وسكبُته  يه خد أ  ةغيّم وي  اةم غم  د اة شاق  واة تاوب اةَّ 

 ةم نذا األ م.
ه ن  أ ا رحا  اة  تانب آخم كا د  م سؤاةكف  وحت   ال أطيلف  م اةحديث ود نفسم   إن م أحبُّ أن أوت 

خصي أ  وذةك  د خالل طمحج سؤال  تديد  نو اآلتم: نل  ثم أن  يأ  د  يوضاظ اةِّطاح واةامم اةشَّ أتُدُه أك
لف رِّد اة وظج اة  طبيِّأ  كيقوني أ  أخمى تخاةُف طبيِّتفه األوة   كأن ُيصبحف إجمم    ُي كُد ةإلنسانج أن يتحو 

إم  وب وتبها سأإمع  م اةحديث ود  وي  سبيل اة ثال؟! نذه اإا م  و نْظ  م سؤاةكف أنتف رشكل  غيم  با
لف  وح ا نسان ةالستأما  رِّد اة وظ  م وقصم  د وقاصم  ياوظ اةق باظ.نامفأ اةت فاسخ اةَّ   تم تِّقم تحو 

 
هل ي مكن  لإلنسانِّ أن يتحّوَل بعد الموتِّ إلى طبيعٍة كينونّيٍة أخرى تخالف طبيعته األولى،  (15

 !المثال؟كأن ي صبَح شجرًة على سبيل 
أ تقاسخ األ واح  أ  ونو يدخل  م اطا  اةحديث ود نامف  اةحديث ود اةت فاسخ قديم قدم اةق فس اةبشمف  

وتأ  صها وتفاُسخها وت اُسخها وتماُسخها. وقد انتمَّ اةفالسفُأ اةأد اح ّلهذه اةا انمم ّلدحا   د سأماط وأ الطون 
وح  وقد وي راّلد سيقا واّلد  إد ووصوال   وأ سطو  مو ا    اح  د اةِّصم اةحديث انت  وا ّلد اسأ اةق فس واةم 

ه راوتبا نا أوة  ن تاظ  ِّم أ  ال  و آةه ا  م اةِّاةم اآلخم. وكل  نذا يأتضم  د ا نسان أوَّ  أن يِّمفف نفسف
هللا  ونمف وقد سأماط تونم ا نسان واةجسد حا ل ةها  أ  ا أ الطون  أد ذنب اة  اةأول رأن  اةق فس كانت  
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ي بأ اةامف أ وقد نبطت اة  األ ض نتيجأ ا تااّلها ةه ام  ِّوقبت راةحيول  م قدسم  تتقِّ م راةحيام اةطَّ  م واة
.   م تسد   ان 

تا  أ  وال ي كد    ه ا يشك الن  ِّا  وحدم  فس واةجسد قائال  رأن  و م كتاا )اةق فس( تقاول أ سطو اةِّالقأ ّليد اةق  
ذّ يأم تحت تأ يمنا وفتبِّها  ألحدن ا أن يوتد ر ِّزل ود اآلخم   انا ت اةق فس نم اةِّي أ اة حم كأ ةيجسد اة  

ه. وسيما  وي  نهج أوائل اةفالسفأ ا غمفق حاول اّلد سيقا أن يفيد  د تجا بهم وو  ق     ك ا يتبم اةخانُم سي دف
  أ  مَّ أ واةحيواني  باتي  قاسخ    ي ز ّليد  ال أ أنواع  د اةق فوس  اةقَّ اةت  أكثم  أكثم رحو ه حول اةق فس وظانمم 

أ ّلها. واةقَّ أ  وةال  نفس  د نذه اةقُّ ا نساني   أ وقده ال ت وظ ر وظ اةبدن   فس ا نساني  فوس وظيفأ خاص 
م ّلذاته و ختيف ود   ا نم تونم  وحانم  قائأ وال تتِّي ق راةجسد وإن  ي   قه   هم ةيست  ان ج  ونم أكثم ك اال  
. و م  ساةته )األضحوفأ  م  ي  اة وتوناظ اة ان   أ وةها اةأد م وي   ِّم أج ذاتها  د خالل ا ن اك اةِّأيم 

ل اة   صيم اةق فس رِّد اة وظ  وناقش آ اح  د يأول أيضا   ّلتقاسخ األ واح  اة ِّان(  تطم ق رشكل  فص 
ّ   م اةبمان أ اة   يها رشكل أكب تم تِّ  قف وتأ  صها. ونم اةفامم اة   ذيد يِّتبمون أن  اةق فسف تونم صاف  أّلد

صل ره  إن  نذا ا ن اك اةاا ل اظ اةاون  انام  م حاةأ انفصال ود اةجسد  أ  ا اذا ات  ك وواةم رأرجدي  ُ د ج 
م ّلهم  د رِّد اةِّديد  د  يقأص وفتِّك م. و د نذه اةِّأيدم ظهم  ام  جاندم اةق فس وقد اةهقدوسييد وتأ   

  أ ا سالم. تصو  
وح  د تسد آن م  اة  تسد حيوانم    ذةك يس    ت اسخا     وتقاسُخ األ واح وي  ن تاظ   إذا انتأيت اةم 
أ  ا اذا انتأيت اة  تسد نباتم   يس   تفاسخا   وإذا انتأيت اة  تسد رشمّ   ذاك يس    راةتقاسخ  وأ  ا 

وح اة   ياوظ اةج ان. ونق أ  امف  مفد اة سي يد  د يدوم نذه اةقَّ اك اةِّديد  د اة فا  اةت ماسخ  هو انتأال اةم 
ِّجم  تيك اة     ثال     أ  ختيفأ ستقديد اة  آياظ  قمآني   ئجقَُّأ  اْ تج ا اةقَّْفُس اْةُ ْط ف : ))يفا أفيَُّتهف تم يأول  يها هللا وز  وتل 

بفانجّ   يَّأ    فاْنُخيجم  جم وج يفأ   َّْمضج ب جكج  فاضج (  وقد قاةوا ان  وبا م  28- 27وانخيم تق تم(( )اةفجم / اجةفٰ   ف
ُث ود  وح  د تسد اة  آخم  ووييهم أ نُّ وأقول ان  نذه اآليأ تتحد  )وانخيم  م وبانّ(  تِّقم انتأال اةم 

وح اةَّ    تم نم  د أ م هللا وال أحد أن كف ةييوم سم نا أو أسما نا )و ا أوتيُتم  د اةِّيمج اال  اةق فس وةيس ود اةم 
 قييال (.

: قاسخ نذه ونم اةَّ أ  ص واةتَّ ونقاك آيأ أخمى يستشهُد ّلها كثيما   د يؤف ُد  سأةأف اةتَّ  تم يأول  يها هللا وز  وتل 
(( )االنفطا    بكف ّ  صو م  ا إاح  ك  ))يا أيُّها ا نساُن  ا غم كف ّلمب كف اةامفم  اة ذّ خيأك  سو اكف  ِّدةكف   م أ

و م ا نساني  (  وةهم أقول نقا 6-8 – و  اة ِّقم نقا  حدون  م اةص  ن اةص  تم تختيف أ اة  أيضا   ان  تِّد 
ن اةخالئق  اذ ال يوتد انسان يشبه انسانا   أ قائ أ  آخم  ألن  كل  من نو آيأ كوني أ اوجازف   راختالف وتِّد 

 وال يِّجزه اّلداع. ذّ ال يضانيه ّلذاتها و م كل  تفاصييها  ونذا نو  م حد  ذاته سم  ا ّلداع ا ةهم  اة  
    ا اةفائدم يا   أو تأ  صا  أو ت اسخا   قاسخ تفاسخا  كانف أو تماُسخا  ّلقامف أ اةت   وةقفمض تدال  أن قا قبيقا ت ا ا  

ّ  أساس سُتافا ف  وح  د تسد اة  آخم وة م اظ ال  تقانيأ؟  ا اة قطُق  م ذةك  ووي  أ ل اةم    أُ تمى  م تحو 
لُ  ّ  تسد  وُتجزى األ واح ر ا و يت  وبأ راست ما  اة  أتسان تديدم و م  سُتِّاقفب أو تثاا  انا ت تتحو 
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 تأ  أ؟ نل هللُا واتز اة  نذه اةدَّ وواةم  ختيفأ؟ أةيس  م األ م نووا   د اةِّبثي أ واةط ِّد  م اةأد م ا ةهي  
 د يأول ّلهذا ال  حت   أن ام تمونه يضطمُّ اة  تحوفم وإوانم تدوفم األ واح  م أتسان وحيواظ أخمى؟! ان  

 ّليد كا  أ اة خيوقاظ!   كت ال   كا ال   سم  اةخيق وال اةحيام  وال سم  تامفم ا نسان وتتوفجه سي دا   يِّمُف حأ ا  
تَّٰ   أ  ونم اة  امف  أنا  م اة أاّلل وقدّ سو م واحدم أتيب ّلها ود نذه اةقَّ  تم يأول  يها سبحانه وتِّاة : ))حف

ُنُم اْة فوْ  دف احف أفحف ا وف جد وف فائج اجذفا تف يج فأ  ُنوف قفائجُيهف ا كف الَّ اجنَّهف ْكُت  كف ا تفمف ا  جي ف اةجح  ي جم أفْو فُل صف ُِّونج  ةفِّف م  ُظ قفالف  فا ج اْ تج هج
( )) ُةونف احف ئجذ  وفالف يفتفسف ااف ّلفْيقفُهْم يفْو ف و ج  فالف أفنسف ُثونف   فإجذفا ُنفجخف  جم اةصُّ - 99و م اة ؤ قون / سّلفْمزفخ  اجةفٰ  يفْومج ُيْبِّف

101 ) 
نيا اال   م رِّض اة ِّجزاظ كتيك اةَّ  تم حأ أها اة سيح رإحيائه ةي وت   ان   د ي وظ ال يمتُم اة  اةحيام اةد 

يف   وتل   صداقا  ةأوةه: ))اجْذ قفالف لّلاَُّ يفا رإذن  د اةخاةق وز   يفْيكف وفوف يسف  اّْلدف  فْمففمف اْذُكْم نجِّْ فتجم وف تجكف وج وفاةجدف
ْك فأف وفا يَّْ ُتكف اْةاجتفااف وفاْةحج ْهال  وفإجْذ وف كف ْهدج وف يلف وفإجْذ تفْخُيُق  اجْذ أفيَّْدُتكف ّلجُموحج اْةُأُدسج ُتافي جُم اةقَّاسف  جم اْة ف ْنجج ةتَّْو فامف وفاْ ج

ا  فتفُاوُن طفيْ  ْيئفأج اةطَّْيمج رجإجْذنجم  فتفْقُفُخ  جيهف هف يدج كف ْوتف    جدف اةط ج ُتْبمجُئ اأْلفْك فهف وفاأْلفّْلمفصف رجإجْذنجم وفإجْذ ُتْخمجُج اْة ف م ا رجإجْذنجم وف
ْقُهْم اجْن   ففُموا  ج يدف كف ْئتفُهْم رجاْةبفي جقفاظج  فأفالف اةَّذج ْقكف اجْذ تج ْفُت ّلفقجم اجْسمفائجيلف وف فف (( )اة ائدم رجإجْذنجم وفإجْذ كف ْحم  ُ بجيد  نفذفا اجالَّ سج

/ 110.) 
أ  د تجا ا     أ  د سيأول ةم ان  نذا يقا م  ا واإه ا نساُن  م وصو   ضت وكذا  م حأبتقا اةحاةي  

وحيون  وأقول ان  ود وونم اة وت  اة  األ ض وود تواصل اةِّديد  د اةقَّ  اس  ِّهم ر د  يهم اةوسطاح اةم 
ُث وقه  م اةجواا اةأانم ة  األ ض وإن  ا إمح آخم  ختيف ت ا ااأل م ةيس  يه وونم ةأل واظ  ا  سأتحد 

 رإذن اةحم  اةأي وم. 
 

ماذا تقصدين بعدم عودة الموتى إلى األرض على الّرغم من أّن تاريخ البشرية الفكرّي  (16
عوب لقاء العديد من الّناس بمن ترك األرض منذ زمن   حافل بالّتجارب اّلتي وّثقت  لدى مختلف الشُّ

 بعيد؟ 
ِّونون اة  األ ض واستشهدُظ وي  نذا رأكثم  د نص  قمآنم   إن م قصدُظ حيق ا قيُت ان  اة وت  ال ي

يأ األ ضي أ  ألن  نذا أ م  ستحيل ت ا ا   وأن   ةي يت ذةك وتسُده قد صا   ّلذةك وونتهم اة  أتساننم اة ان 
م؟! وأستثقم  د نذا األ م اة ِّجزاظ اة   ا  يها قصأ  تيأ  تم حد  تقا وقها اةاتب اة أد سأ ر تمارا   قذ سقيد ود 

اةح وزفم  وحت   نقا  إن  األ م ةيس  يه وونم ةيحيام راة ِّق  اة تِّا ف وييه رأد   ا   اةاهف  واةم تل اةص 
دا  تديدا  نو  ا يصطيح وييه راةر )  (.Incarnazione يه تجس 

ذّ نو  ِّق  اة وظ  اة      ا أ فد أن أقوةه نو أن ه ال أحد ي وُظ حأيأأ  وةام نفهم نذا وييقا أن نستووب أو ال  
وح. حيق ا نِّم تي دا    انفصال اةجسم األ يّم ود اةجسم اة ان ّ حا ال   ِّه كل  إمح: اةِّأل واةق فس واةم 

اّلت نذا األ م يصبح وقدنا اةِّاةم اة ان ّ إيئا  غيم ذّ قي أ ّلتاتا   أ  ا اةِّاةم األ يّم  هو اةِّاةم اةحق  اةث  
 حي ل واةفقاح.واةتَّ ذّ ال أ م  يه ةيزوال اةَّ 
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م اةاون األساسي  ود األ يم  ا نو؟ ان   وةام نفهم  انيأ نذا اةِّاةم وييقا أن نتساحل أوال   أ ونو اةجزح  ه  ان 
م ال تمى وال  ذّ يحم ك اةذَّ األكبم اة   وح  ونو  ان  ن  وتاته  م اةفضاح يِّطيقا اةض    م رشكل حم   قتام  وتمنُّ

م اةحأي  ل  وتاته اة  أصواظ  أ ونو أكثم كثا أ و مونأ  د اة اح  وكثيما  أي  ي كد وزنها ك ا اة ان   ا تتحو 
ه   ختيفأ ر ا  يها اةاالم واة وسيأ   ونو نائب اةحمكأ وكل   ا نحد  يه  د ووم وبصم ان  ا يتمُّ رفضيه ألن  

واصييأ اةابمى حيأأ اةتَّ أ. واأل يم نو اةتم ُتحدث االنتزازاظ اةبصمف أ واةجيدي  ذّ يقأل ةقا اة وتاظ اة  نو اة  
دُ اةَّ  وح  ونذا يِّقم أن  كال اةِّاة يد تزح  د كيقونأ واحدم  وةهذا قيُت ان   تم توح  م وواةم اةم  ّليد واةم اة ان 

ُم كيف أن    . ونذا  ا يفس   ِّام  د  اظ اة  اةيوم ةم يغان  رِّد واة قا ألن ه  أيم  م واةم األ يم اة واّز
رجالح رصمّ  وس ِّم  تي د يستطيِّون  ؤفأ أنل اةِّاةم األ يّم  أو  ا أس  يه   رِّض اةق اس    د يت ت ِّون 

ذّ تصبح  يه حمكأ ا نسان أكثم سموأ و مونأ  د حمكأ األس اك  م اة اح. نذه نم  راةبحم األ يّم اة  
فايم   م وي  اةت  قان   قا ُم وُتِّيُد تمتيبف اةوتون ها طاقأ تُ حياتقا نقا ونقاك  ووييقا أن نحب ها ونفخم ّلها ألن  

ّ  وبه نبأ  ت يِّا    م األ يم كوحداظ  فا مم  م ت ت ِّقا أكثم   واةِّأُل يحكُ ها وفؤ  ُم  يها  ونو خاةد وأّلد
 طو  . و  واةتَّ وأكثم راةأد م وي  اةق  

 
يدهشني العقل وطاقته في تخزين واستذكار آالف بل ماليين المواقف والّذكريات، كيف   (17

ل العقل؟!   يتشكَّ
م اة يتا يزفأم  واأل يمّ  رصوةجان )ُكْد  يكون(    ُس واة فْم اة ان  ُكه  ونو ُ ؤس  اةِّأُل سيطاُن اةاونج وُ حم 

يته األوة  تا ُد  م قد ته وي  تق يأ اةتَّ  و   ونو وخاص  فايم وتطوفمه  ووي  صوغ كل األحداث واةص 
ّ  نائب اةت غييم  وففخُيُق  د اةأديم صو ا  تديدم ال   ل قْيد  واةث  سم د انم  تقانيأ. واةِّأُل غيم اةووم  األو 

حم فأ  وأقول قْيدا   د حيُث سيطمته وي  األنا  د خالل اةفام ةد تأ أن ه قد يصبح حجم وثمم  م تحأيق  
وح األّله   أ  ا ود كون اةووم حمف أ   هذا ألن ُه ال يتحأ ق االَّ  وُح  د ني قأ اةِّأل  سالم اةم   اذا تخي صتج اةم 

ائبأ اةحمكأ واالنتزاز. و م كثيم  د األحيان يكوُن اةِّأُل  د خالل تخزفقه ةال  إمح  طممج أ اا ه اةد  وسي
ببف   . ا كفضاح  نفسم    م تِّاسأ ا نسان واة سؤولف اةم ئيس ود تحي ه ال ك كان  تغما م  وإن   اةس 

صو ف و و ا  وذةك وبم اةحد  نل اةتَّ حم    د سيطأ اةِّأل وتحكُّ جه اآلةم   م األنا نو  ا يسِّ  اةيه أ واةتَّ 
ته واةت   بدئيَّ  أييص و يي ا   د تطبيأه اةفِّيم  ةأل اا   ونو اة سا  اة ذّ تتحأ ُق  يه حاةأ  د اة ِّم أ ا   د قو 
أ يتيأ    يها اةِّا ُف اةاشفف ود حأيأأ  ِّي قأ تفيُت    ا أةفه اةق اس واوتانوا وييه ونم ناخل   ياأ  اةذ اتي  

اةِّأل. ونذا ال يِّقم أّلدا  ا  ساك ود او ال اةِّأل أو تِّطييه  وإن  ا اة أصون  أط  تح اة جال ةيذ اظ 
أ  بهمم تجِّيه قان ا  وي   هم اةوتون نون كالم وال استدالل   أ ةتأوم ر د  اةِّأل ر واضيم وصو  نو اني  ا ةهي  

  د وتد وبهجأ!جمبأ ا ي اني أ ركل   ا  يها ونذا  ا أس  يه رجونم اةتَّ 
؛)) َّّ   ا أت يُه نذا اةواقُف ّلْيدف يد

ائجهج أحدا     الكا  ةفْم أ ف ّلبفهف
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؟   سأةُتُه  ا اسُ كف
ْأُيكج  : وف  قالف

 خان كج األ يُد. 
 قيُت: وأخيما  آنف ةم أْن أ اكف 

اح   وأ ى وتهفكف اةوض 
 يا ةُحْسقجكف اةفت ان 

يطاُن ال اةخانُم!   أيُّها اةس 
 ة اذا أنتف نقا 

؟و ا و  ساّ أن أ ِّيُه  د أتيكف
:  قالف

 اسأيقجم  جْد حم كج ووطْفكج 
ْشأجكج    جْد صفاحج  وحجكج وُسُ و  وج

ا  اةيكج  ا  تد    أنفا  تِّط ش  تد 
ْبكج   نويقم أْإمف
ْدكج   نويقم ُأْسِّج
 نويقم أْح جْيكج 

 اة  س اواظ اةُ ْيكج واة ياوظج 
 تِّيشيدف  م ّلمتم سيطانأ   د نو  

 واةباُح تحتف أ مكج وُن اةقُّ 
 وكذا اةي وُح واةحْبُم واةأيمُ 

ْل؟  قيُت: وإن ةْم أ ِّف
يدف يا  ِّشوقتم و ييكتم   قال: ت مضج

 بيُب اةأائُم رأ مكج  أنا اةطَّ 
 وأومُف تي دا   ا أنتج رحاتأ  اةيهج.

 حيقذاك   ُِّت اةيهج ويقم   د تديد وقيُت: 
 ذّ  ِّكف  فْد ُنو؟ وذاك اة  

 نو اآلخُم  م خد تكج قال:  الك   ان  
 قيُت:  ا اسُ ه؟
 قال: ال ُإِّوُ كج 

 ةاد اذا إئتج ي كقكج أن تغي ّم اس فهُ 
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 قيُت: سأس  يه حو س 
 أ  ا أنتف  ييكْد اسُ كف أخقاتون 

ْم تاجف اةحمفج  وقف  أسم  وُقمج اآلنف وضف
 وخاتمف األ ِّ  رسباّلتجم 

 وتو تقم ا بماطو م  وي  ّلالنج األرجدي أ اةح ماح
  اول  أنا كل  نذا يا  والتم  ةاْد قبلف ذةكف  قال:

 نويقم أح ْيكج اة  واةمج األ واظ
  هو   ياأ اةق ون 

 و أبمُم األحالم واةذ كمفاظ 
 قيُت: ةكف نذا.

 و قذ ذةك اةيومج وأنا نقاكف  مف حو س
 أتفأ د أ و ف ذاكمتجم اةج ِّي أ 

 وأحاوُل أْن أ كَّ طالس ها وأسما نا اةِّجيبأ 
 سأووُن يو ا ؟  هل 

!  ((ةسُت أنّ 
 

الم وحقوق اإلنسان، أم لديك تحفظُّات  (18 هل أنتِّ راضية عن الهيئات الّدولّية اّلتي ترعى السَّ
 ومآخذ؟ 

الم  كلٌّ  د وتهأج نامهج  و د  قطيأاظ  ايديوةوتي   ُ ونف ودج اةس  د  ي قأ   كثيمون ُنُم اةيومف  فْد يفتحف أ  ووأائدي أ ُ ِّف
المف ك ا إاحف وأ انف  ّلل نقاك  د يفْبقجم قصو ا   د األونام واألحالم  وكل   م وان   ُ  نذا اةس  و  ُه وُفصف يهيُم ّلييالف
ّ   د وزا م  ا  وقي أ    وقف أ ضيَّ  أ  يبغجم اةوصولف اة  تائزم  أو تامفم   فا  أو اةُحصولف وي  نوم   ان  تجهج اةهش 

المُ  ل ةها  ُنْم أوةئكف اة ذيد يِّمُ ون حأ ا   ا اةس    م ز د ُنو اةيوم ز د حما  وتضا ا  صاةح وقضايا ال أو 
الُم  و م ْظ  : ضاعف اةس  الم  وبيدف نذفا وذاك ضاعف كل  إمح  وال آخم  ّلل  م ز د  تيبُس  يه اةحمُا  واف اةس 

أاحاظ اةتم واةي    أج اظ اةُ زف ففأ واةون ي  ح ائُ ه  د نوا ذ اة ِّاّلد واةاقائس واة ساتد وصاالظ اة ؤت ماظ واةج ِّي  
الُم   .  م كا ل األسف نذا نو واقُم اةحال  وكيف ال يكوُن كذةك واةس  الم اةحأيأم  تمو ُج ةال  إمح  اودا اةس 

أ ياسي  ساظ اةس  ُ غي ب   م اةبيوظ و م اة دا س   م اةجا ِّاظ و م نو  اةِّدل واةأضاح  و م اة ؤس  
الم   وةأد كذاف ةييومج  د قالف ان  إمح يحيط ّلقا.  أ اةِّاة ي أ و م كل  واالقتصاني   األصل  م ا نسان نو اةس 

الم ةم تاد أ ما   طمفا   م قيب ووأل انسان  أّلدا   ألن  األصلف  م نذا األخيم نو حاةأ اةحماج    حاةأ اةس 
ه و ا يضطمُم  يها  د صماواظ  ُيثبُت أن    أ و حص اكييقيكم  ونامم طب ي   ها  ي  األصل  م اةحيام ك  ةجسده ونفسج

يم  وأن  اةحما واةس   انيأ.  الم األ ضيْيد حاةتان  تاا يتان وال وتون ةألوة   م  ِّزل ود اةث  نو اةحمُا ال اةس 
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ُأ ةال  األإياحج   انامف اةاوُن  م حاةأ ن و وتطو   نائ ْيد يأتضيانج  ِّا  حاةأ  ُأ واةِّي ي  نذهج نمف اةق امُم اة قطأي  
الم اةحق   هو حاةأ  وحي أ  يتمُّ اةوصول اةيها رأطم أإواط ُ اث فأ وو يأأ  د  ماع ال اةوئام  أ  ا اةص ج  اةس 

اةِّ ل وي  حفم اةذ اظ اةبشمف أ وصأيها  وتشذيب ويوبها  ونواقصها ةيوصول ّلها  م نهايأ اة طاف اة  
الم  ونذا أ م ال يبدأ  م أي أ  محيأ  د  ماحل و م ا نسان  وةاد وي  وك م  س اة توق  حاةأ انسان اةس 

تم  يخوخأ اةَّ   يصل اة   محيأ اةشَّ وفيأ اةأصيمم حتَّ يبدأ  قذ  محيأ اةُ ضغأ وفست مُّ خالل  حيأ اةحيام اةطَّ 
رِّد إيخوخته ونو ةم    الم  وقد يمحُل ا نسانُ ُل اةأيُب ّلتاج اةس  وحانم  يتاي  اة  اةهدف اةم    قد ُتتفوَُّج راةوصولج 
الم وال  ا  ِّق  أن يكونف انسان سالم. وحم   وةم يِّمْف راةتَّ مُّ  ه اةفامّ  واةُيا جل طمفق تطو    اةم  ا  ِّق  اةس 

الُم ال تأتم رهج اةاتُب وال اةج ِّي اظ وال اة جال   ّ  إمح  د كل  اةس  نذا   ب  ا قد يكوُن  ظ وال ا ذاواظ وال أ
ٌّّ ةيسف اال   وةاق    ةال   اس  وتح لف  الم اة  ّليوظ اةق  أن تجيبف اةسَّ ها ال ي كقها  نذه األإياح  جت ِّأ  نو   تفْووفوج

الم اة  قيب انسان يضجُّ ّليُته  ؤال واةحاتأ واةِّوز  وال ي كُقها أيضا  أن تح ل اةس  ةهم  ا يكفيهم وقاح اةس  
ماواظ اةِّائيي   م  ال يِّمُف اذا كانت نذه راةص  أ  وال اة   جت ِّاظ ُيِّانم  يها اةال   د إيزو مفقيا حان 

أ  أو ُن ا  ِّا   وال اذا كانت  يز أ  أ أْم ُن ا  ِّا   وال اذا كانت إمقي أ أو غمبي  ي اني أ أم نيقي  اة جت ِّاُظ و
مق أو اةغما  وال حت   م  د اةاتاا اة أد س أو اةأانون اةوضِّم    رإ ضاح اةش  ساتيُمنا  ست د    اذا كانت نف

 م كل  اةِّاةم كائقا  ُ تشا يا  تحك ه اةحموُا تم تِّيْت  دف ا نسان  د نذه اةحاالظ واةأضايا اة   ا  ونيم  تم  
 طاحقأ كبمى تسوُن األ ض واةس  اح وتأتم وي  اةز  ع واةِّبان.  د حموبا  تم أصبحت ر ضم  اةزَّ فسي أ اة  اةق  

المف نو سالم اةم   يجمف اةِّاةُم  د إم ه. و م    وح واةبدن واةِّأل   إذا سي ْت  م ا نسان كل  ان  اةس  نذه األإياح سف
الم اة   ا.  وحج اةفمنج ُتْغمفُس  بانئ اةس  ق يهف  ذّ يقهُض راةحيام وُفمف

ُث وقه  م كل   قم  أيُت اةيومف  ا آلف اةيه اةس  واةحاُل أنَّ  الُم  م واة قا اة مفض  أقول ان  اةال  أصبح يتحد 
ذيد تمانم   حأ ا  وحأيأأ . ان  األ م  م اوتأانّ أإبه رأوةئك اةَّ اة قاّلم واة ؤت ماظ نون أن يِّم وا وقه إيئا  

تيجأ كانت أن ا تضحوا وبانف اة ستوُ : ال   ونف ود هللا وأنبيائه صباحف  ساحف و م كل   كان وز ان   واةقَّ يتحدَّ 
المف اةحق   أل أحد  يهم يِّمُف هللاف وفأد  ه حق  قد ه  وال أحد  يهم يِّمف راةتَّ  الم   اةم اةس  ن  هللاف نو نفسُه اةس 

الم اة   تِّمف حتَّ أ اةِّا   ال تِّمف هللا  شمح طبيِّم أال  و انا ت اةغاةبي   ذّ نو اسم  د أس ائه     ِّق  اةس 
ا  م اةِّدم واةخواح  ووحده  قمف اة ماتبف  د  اةحسق   نو وحده اة   هف يَّمف حضماظج اةوتونج  د تدحُمتج ذّ سف

الم نذااختالط رِّضها ّلبِّض  ةذا  إن ا أ تشيم اة  تجي يه تِّاة   م سائم  أ سال ي  نو صفأ سي ي    سم اةس 
اةم  م  هاةك االنِّدام. و ْد أوط راةت    ُتْحففظف اة وتوناُظ  د انبهام رِّضها ّلبِّض واةس  أس ائه وصفاته حتَّ 

اس ةاثمم اةُحُجبج  اةق  ذّ انستمف ود اةِّديد  د الم اةَّ نامف اةيه اةخاةُق ّلقامم  د وْيدج سال ه اةحق   از راةس  
ْفحج وقُهم وإن كثمظ اساحاُتهم  وذةكف رسم  اسم  اةا ُي اني   أج  م نفوسهم  وأصبح ال ي لُّ  ْد  حب أج اةق اسج واةص 

ْيم واةي طفج ا ةهم  اةَّ  الم واةحج  ذّ ُنوف تصم ُف اةخاةق راةم ح أ  م و مف اةِّصام. اةس 
أ ال  فس وهللا  ِّا   انها كي ها أ و  حت ي   ِّم أ اةق   الم وتبْت م أج اةس  فس  وة ِّوة ِّم أ هللاج وتبْت  ِّم ُأ اةق  

لف اة   ِّم أ نذا وذاك كفَّ ود اةاالم  وانتألف  د  جم ن  ِّل اةاتارأ واةخطارأ    جال  يها ةيخطأ  و د توص 
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. وبهذا وتبف ا والُم  وبهذا وتبف ص تجم أيضا  وودم   م اةقَّ  اس اة  حمكأ اةفجِّْلج وتطبيأهج  م ص ت 
ّ  ز د  ض   ال م  وألن  اةخوضج  م سالمج اةج ِّي اظ واة ؤت ماظ  ألن م اكتفيُت رس قم اةيومف وأكثم  د أ

ُ  واةتَّ  المف اس ا  وصفأ وحاةأ    ُم جمف اةحمُف واةاالُم  وُ  جِّفتج اةُصو   ثالظ  وةْم يبقف إمح   م قيبم  وم ُت اةس 
فجيظ   ْد خشمف اةمَّح فد رجاةغفْيبج وف  ْيب   ُ سوى صوظ  يهتُف واةيا : نفذفا  فا ُتووُدونف ةجُال ج أفوَّاا  حف احف رجأف يب   قج تف

. الم  ذفةجكف يفْوُم اْةُخُيونج   اْنُخُيونفا رجسف
 

 خّلص من كّل هذا؟بيل إلى التَّ فوضى العالم وهمومه ويأس الّناس المرير فيه، كيف السّ  (19
 وض  اةِّاةم تقبُم  د اةفوض  اةفمني أ اة تم يِّانم  قها كل  انسان وي  األ ض قاطبأ . ونذه اةحأيأأ نم  

ِّم  م  حد  ذاتها كا  أ كوني أ   د اةغباح حصُمنا  م  قطأأ تغما ي أ ُ ِّي قأ  ةاد األنم   د نذا كي ه اةس 
و ا أ  !اةحثيث  د أتلج اةخموج  د نذه اةد 

يقي أ واالقتصاني أ واالتت اوي أ  ةد تأ أن   ياسي أ  قها واةد  نقاك  ِّانام انساني أ وي  كا  أ اة ستوفاظ  اةس ج
ياسأ واةثَّأا أ. تخي يوا اةوتون اةق   يد واةس ج اُ  اةد  ؛ تج  إا  ّلم  ته. ةأد خذلف اةج يُم ا نسانف فسم ةإلنسان أصبح ُ شو 

أن  حت   اةاتبف ةم تُِّد تقفُم  م إمح   تا فخ األ اا  أصبح  س و ا  و دن سا   واةاتب اةأدي أ ر ا  يها  
قذ قمون  ضت: ال أحد يخفُق قيُبه أو يقتِّش ر جم ن أن  اة أد سأ  أدْظ ذاك اةبمفق اةَّذّ كانت تت تَّم ره   

يأمأ آيأ  د اةأمآن أو ا نجيل. ةأد أصبح كل  حمف  م نذه اةاتب راةق سبأ ةياثيم  د اةق اس  جم ن كي اظ. 
ي أ  ة اذا يحدث نذا يا تمى؟ اةق اس يكم ج ون كثيما  كالم اةاتب اة أد سأ  وُنم ركثمم تاما نم نذا  م حياتهم اةيو 

ّلدون  هم وال استيِّاا  يِّيقون حاةأف اةاذاج اةَّتم يِّيشون  يها راست ما . ةذا  إن ه يجُب  هم سبب نذا اةاذا 
واةت شوفش. وةام يحدث نذا ال ّلد   د ووم  ائق يقأُل ا نسانف  د حاةأ اة فِّول رهج اة  حاةأ اةفاول  ونذا 

ياسي أ  ةد يتحأ ق راةي جوح  ثال  اة  اة ِّبد أو اة  اة ِّ يقي أ واألحزاا اةس ج وحم  أو اة  اةج ِّياظ اةد  ي م اةم 
ساظ االقتصاني أ  أو اة  اةاتب واةث أا أ  ألن  األ م سيكون  جم ن نموا  د حاةأ  مني أ اة  حاةأ  واة ؤس 

م  صيحأ ناام اة ج يطأ ة ج ووأ  ا  د اةبشم  ألن  نذه اة ج وواظ غاةبا   ا ُتأد   ووأ  أخمى تاون  يها اةس 
سأ ُتصبُح أنم   د ا نساني أ نفسها. وكيف ال واةالُّ  وي  اةفمن  و صيحأ اة جت م وي  ا نسان ألن  اة ؤس 

وحي أ واألخالقي أ وأصبحف يديد رأي أ األإياح اة صقووأ راةِّأل واةيد.   قد تخي   ود اةأيم اةمُّ
اخيي أ  األنبياح  ثال   واة ِّي  ون  اةت ا فخ ُيخبمنا نائ ا  ود أإخاص استطاووا اةتَّغي ب وي  نذه اةفوض  اةد 

اة تقو  ون. نذا أ م ال إك   يه  ةاد األ م اةَّذّ يبُِّث حأيأأ وي  اةحيمم  نو أن  اةفوض  ظي ت  ست م م  
أوتأُد أن اةسم  يك د  م تخي م ا نسان ود نو ه اةفاويم  واةفِّ ال  م اةِّاةم. ال يكفم اةوتون   !رِّدنم  ة اذا؟

و ا أ اآلن    أط  وي  نذه األ ض  وةاد ال ّلد   د اةت فاول و ساودم اآلخمفد  د أتل اةخموج  د نذه اةد 
ياع.  وةيس غدا   ألن  كل  تأتيل ةد يأتم  ِّه سوى اة زفد  د اةد  ا  واةحموا واةبؤس واةض 

ا ع  م  اة جت م اةواسم. ألن  اةوومف يج ُب أن يحدث  م نذه ةقبدأ  د اةبيت   د اة د سأ  د اةحم  واةش 
اةي حاأ  وةتتذك م أن  اةغد نو ةياساة  واةبيداح وغيم اة هت  يد راةِّاةم. نِّم  اةت غي ُم يحدُث اآلن  واةتَّخي ص  
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 د اة شاكل أيضا   نكذا  أط ي كد ةال   من أْن يتجاوز  وتأ اةد  ا  اةت سونا م  اة ذّ يطمُق األّلواا  م  
 كل  ةحاأ وأوان.

 
يفهمم المرء ذاته المستبطنة في األعماق، أم يحتاج لتجربة طويلة كي يفهم ما يجول  هل   (20

 في أعماقه؟! 
قي أ.  ةيس  أط يحتاج ةتجمبأ طوفيأ  ّلل يحتاج ةحيواظ أخمى  م واةم اةبمزخ  وكذا  م وواةم اة ياوظ اةس 

تقبط  ا  م أو اقه.    أ وواةم  ا نساُن  م تطو    ست م  وال ُي كُد ةمحيأ األ ض أن تاون كا يأ ةاْم يس 
خيأها لّلُا ال نِّمُف وقها إيئا   و   أ ّلداخيقا كون وايم  ازةقا ال نِّيُم  قه إيئا   وذةك  ن قا  م خوف 
ن وا تباك ال يقتهيان. كل  إمح  أي د ر ا و  قاه  قذ وهون سحيأأ  كل  إمح  كب ل راألتوبأ    ست م   وتمن 

ذّ يحتاُج  يه اةوتوُن ةِّأل ُيِّيُد تسجُد األنياُن اةق اسف  م أقفاصها   م اةوقت اة  تم واأل اا  اةجانزم اة  
وح اةابمى  وفغا م وفسا ُم  ِّه اة  األو اق. ةذا   تمتيبف األإياح  وأل تديد يت حُد  م اةأيب  م قضايا اةم 

 د م   م كل   ا يتِّي ق راكتشا اظ اةزَّ خي قج اةجقيق قم أوتأد أن قا  ازةقا  م ظي اظ اةم حم األوة   و ماحل اةت   إن  
وحم.  ازاةت اةِّديد  د األسئيأ  ِّي أأ  و ازةقا نخاف  د األسفا   م  واة كان ر فهو ْيه ا اةفيزفأم  واةم 

اخييأ.  وواة قا اةد 
 

هل فاجأتكِّ الّلغة، الكلمة، الحرف مثلما فاجأتني، كيف استقبلتِّ اللُّغة بكلِّّ مدلوالتها منذ   (21
؟!   طفولتكِّ

اةص  ُت كان  قذ اةبدايأ ةغتم  وا إا م كانت حم م  نكذا قاةت ةم واةدتم. حيق ا كانت تح يقم ّليد يدْيها  
قأ األوة   د و ّم  كقُت كي  ا نامُظ اةيها   ُِّت سبارأ يدّ اةي ق  اة  اةس  اح   وة  ا أتجاوز رِّد اةس 

ةم تُاد تفهم  ا اة ذّ كقُت أقصُده ّلها. وحيق ا  واّلتس ُت ّليطف. كانت واةدتم ُتمبُكها نذه اةحمكُأ كثيما   و 
م اة وج  وقه يبأ   م  م اةبحم   ه ا تاس  جف كانت تضِّقم  وق اةفماش  كقُت ال أتحم ُك أّلدا    س  تقم رحف
ُث ره أحال م  وكان واةدّ كي  ا صا حقم  ل  ا كقُت أتحد   كانه نانئا  وةطيفا . وحيق ا تِّي  ُت اةي غأ  كان أو 

غيم؟"  اة  أن حدث ذاظ  م م  م اةص   باح رِّد االستيأاظ يأوُل ةم راس ا: "أيد كقتج اةبا حأ يا  الكم اةصَّ
أن قيُت ةه: "كقُت  ِّكف  وقد  أيُتكف تسُأُط  د نا ذم ّلقايأ ذاظ طواّلق إانأأ".  شهق وسألف  قزوجا : "ونل  

؟" قيُت ةه ضاحكأ: "ال  تئُت أنا رِّد  ال يد نقيأأ وأنأذُتك ر غيمم اة    ت  إصبِّم"   م    ُِّت سباّلتم اةصَّ
ه   اةس  اح.  ضت  ال ون ةييأ   وتم  ايأاف واةدّ ود اةِّ ل رسببج  شاكل وخال اظ و كائد كان يحيكها ضد 
 أوداؤه. وكانت تيك أصِّب  تمم  م  ّلها واةدّ  م حياته  قبل أن يِّون اة  و يه  د تديد  م  ديقأ أخمى. 

م  أكثم و قها نخيُت اة  وواةم اةأماحم  م  اةاتارأ  ي ا رِّد  وبدأ اةِّطُش واةق هم كبمُظ وتِّ  أْت أحال م أكث
اة  اةي غأ يزناُن كل  يوم أكثم  أكثم  وبدأُظ أحفم  م أ ض اةحمف رإز يل اة حب أ اة  أن أصبحتج األرجدي أ  
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يُت نوفَّتم  وبها ّلدأُظ  حيتم اةحأيأيأ نحو أو اق اةم   فُم  ست م ا .  أ  م اةجديدم  ّلها إك  وح  و ازال ةييوم اةس 
 ان قم أ ى نفسم نائ ا   م اةبدايأ  وأ انم سائحأ ال تال  وال ت ل   د االكتشا اظ اة بهمم.

 
ماذا ينتابكِّ وأنتِّ وسط الغابة تنظريَن إلى بهاءِّ الفراشة وروعةِّ الطَّبيعة، وتسمعين إلى  (22

 تغريدِّ البالبل؟ 

 
 الحدائق اإليطالّية أسماء غريب في إحدى 

 
اةاون ركل   ا  يه  د طبيِّأ ونجوم وكواكب وأق ا  ووواةم أ ضي أ وس اوف أ نو اةجزح اة ك  ل ألكوانقا  
و م اة مئي أ ةها  م واة قا اة ان ّ  وال  اصل أو  سا اظ تحدُّ ّليققا  و ت   ا استووبقا   اخيي أ  ّلل نو اةص  اةد 

احتما قا ةياون واةوتون رأسمه. اةغارأ نم ا نساُن  ت   ا نخل اةيها وتب نذه اةحأيأأ ازنان حب قا ألنفسقا و 
وييه تحديد خمائطه و واقم أسفا ه وأ اكد انطالقه ووصوةه  وإال  تاه ّليد أنغاةها  واةته ته سباُوها ووُحوإها.  

انها  د طيو  و م  ف أ  وبأنيها وسك  م  اإاظ  وكذا  د ن و  وييك أن تاون وا  ا  أي ها ا نسان رغاّلتكف اةس 
و ِّاةب وذئاا  وحيتان وأس اك و ا اةيها. أ  ا ود غاّلتم  هم  زفج  د كل  نذا وذاك  يها اةش  وس 
واألق ا   و يها األنها  واةبحا   و يها اةجبال واألإجا   تا م  أ شم  يها ّلدون أن تي سف قد اّ اةت ماا   

وتا م  أحي ق  م نسو نا  وتا اظ كثيمم أغازل طواوفسها  وتا م أغوص  م  حيطاتها ركل  ّلهجأ و مح وسمو    
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جمم أ  م  ثال   وطائم اةِّقأاح تد ّ  ألتل نذا   اةبيض واةُح م واةُخضم  وةم  يها اخوم  وأصحاا   اةش 
م تيسُت وقد قد ْيها  وكي  ا س ُِّت أو  أيُت طائما  نووته ةيجيس اة   ائدتم   كي  ا  أيُت إجمم  م واةم اة ان 

ا سف  ِّا  أ و  اةحمف واةفمح. وفا ةسِّانتم حيق ا أ ى األإجا ف ت شم ُ ْأبيأ  ويم  راس أ  ضاحكأ  تغق م  ةقتد 
وام  تدوونم اة  اةاتارأ   ُن وي  اةد  نم كل  يوم رطاقأ تتجد  الم. غاّلتم كي ها خيم  ت د  ةم أناإيد اة حب أ واةس 

بُّ اة ذّ يبحُث وقه اةي  يوى اةَّذّ يأصده اةاثيُم  جد األنام. وتأول ةم  ان  حمو م نم اةحف ام  ونم اة د  واةسَّ
بح  وتأخذ   غاّلتم تدُوونم اة   حب أ اةاون  وُتِّفم  قم كل  يوم رأصحاا ُتُدن  يأتون ةيأائم كي  ا تقف سف اةصُّ

لٌّ اة  اةحبيبج ّليدّ وتمبجُط وي  قيبم وُتطفْ ئجُد  وحم  وتأول ةم ان قا كي قا اخوم  م اةخيق واةخييأأ  وإنَّقا ك
 !أو اا 

 
 حيق فا نخيُت اةم  ))

 م ف أوتدُظ  م انتااّ  حديأتجم اةس ج 
 ونهما  واي ا   د اة سكج اةُ تفدف  قج 

 إمبُت  قُه حت   أغ مف ويمَّ 
م اةوتد واالنتشاح    د إد 

ا أ أتُ   وحيق ف
  أيُت أ ا م أو دم   د اةق و  

يَّ   ا  ونفأا   ض 
 حيق ا وةجُتهُ 

 كوكُب ُزحل طاةِّقم 
 و ان وتوق فتج األ ُض ود اةدَّ 

ذاتأ  يا ةيس 
  فد قالف انَّ األ ض تدو ُ 

 نم  أط ن وومف اة تم تتد  قُ 
و ي أ اةح ماح  وتيكف اةو نم اةص 

  ازاةْت تقاُم اةم  
 ونم تتفت ُح ّلبْطح  إديد 

 ةتاشفف ةيُ مفدج 
ْيخج  مَّ اةش   سج

 واةس  اُح تبكم ّلد وع  د األة اس
 يقه ُم  م ص ت  أ انفا  طما  
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 نل  أيتف أنت أيضا  
 نذا األة اس 

 وأنت نقاكف رِّيدا  وق م 
  م كوكب اة شتمّ 

وح أز ق   اةض 
يأ   وأو دُم اةق و   ض 

 انخْيها ُةطفا  
 ةتح يكف اةم  

 قطماظ   د ندى  ّلقفسجم   
 .((تتساقُط  وق اةو نم اةح ماح

 
روحه ولماذا على الّرغم من كثرة المثّقفين  كيف ي مكن  للمبدع أن ي حّقق الّسالم مع ذاته ومع   (23

الم المنشود؟  !والمبدعين من حولنا لم يتحّقق بعد هذا السَّ
وح ةيس راأل م اةهي د أّلدا   ونو ةيس إأن اة بدويد  أط  أ  ا ود اة ثأ فيد   الم  م اةذ اظ واةم  اةوصوُل اة  اةس 

الم  وي  وته اةت حديد  ُهم أرِّد اةق اس ود نذا   ّ   ألن  اةث أا أ  م حد  ذاتها ُتقفاقجُض  فهوم اةس  اة سا  اةتَّطو 
ُك اةق اُس ركل   او  وه ود األتدان وفتقاقيونه   نفسه  وأن   ةها أن تس حف ةإلنسان ّلتحأيأه و م أّلماتها يت س 

ةأا ئ أن  ا نسانف  أال تمى  ِّم وزفّز ا  ! د تيل اة  آخم نون ا أنن  تساؤل أو  حاوةأ ةيت جديد أو اةغمبيأ
يد وتا م أخمى راسم اةفام أو   م اةث أا أ  سجون  ناخل قضبان اةاييشيهاظ اةَّتم ُتفمُض وييه تا م  راجسم اةد 

الم اةحق  ال يِّقيه كل  نذا ّلتاتا  ألن ه إأُن اةفمن ّلذاته و وحه   م اةوقت  !اةفيسفأ أو األنا أو اةِّيوم؟  واةس 
ياسي أ  اةَّذّ تاون  يه اةث أا أ إ ُس اة قاو اظ اةس ج أُن اةج اوأ واةأبييأ واةِّشيمم  م  اة جت م  ألن  ّلها تتأس 

وحيفْيدج  ونو أ م   الم نو حاةأ و يأأ  د اةتَّقو   واةت فت ح اةم  واةدَّساتيم واةأوانيد واألنيان و ا اة  ذةك. واةس 
الم األحأ اح  ا   ونو األ م اة ذّ يد ِّقا اة   ال يحدث راةبساطأ اة تم يتخي يها اةج يم  وأنل اةس  قيييون تد 

ّْ ة اذا ال  فاح واةوئام واالنسجام ةدى كل  انسان  أ قاظ اةَّتم تحول نون تحأيق حاةأ اةص  اةتَّساؤل ود اة ِّو 
 يحدث اةتَّقو   اذن؟ 

ه  وق اةبحيمم؟ نل تساحةت كيف يحدُث نذا؟ األ  م ال نل  أيتف وزفّز اةأا ئ اةأ مف ةيال  ونو يِّكُس ضوحف
ُل اةبحيممف   ّ  نوع  نو يحدُث وكف   ال اةبحيمُم تطيُب ذةكف  د اةأ م  وال اةأ ُم يتوس  ّ  تواا  د أ يتطي ب أ
ه أو يِّوقه   أنتف اةبحيمُم    الم نكذا  ال يوتد أحد  م اةطَّبيِّأ يتآ م ضد  رأن تس ح ةه راالنِّكاس  وقفها. واةس 

الم اة قشونم  ةد تطيبفه وال نو سيمكُض خيففك  ان  ا اذا تحأ ق وضوُح اةأ م اة قِّكس  وقها نو حاةأ اةس  
ستصبُح أنت ونو تشك الن أت ل ةوحأ  م اةوتون. ةاد واةحال أن  ا نسان قد نجمف حاةأ اةبحيمم وأصبح  

ُد أإِّ ته وال ي كقه أّلدا  أن يقِّكس ركل  صفاح وبهاح و  ُم  وقفه وتتجِّ  نأاح.  رحما  نائجا    إن  ضوح اةأ م يتاس 
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ةكف أي ها ا نسان اة  رحم تصمُخ  يه األ واج: ان ها األ اا   أو اةث أا أ اةَّتم حشوا ّلها  أتِّمف  ا اة ذّ حو 
ياسأ  حم وا اةأ مف  د أن يقِّكس  وقك  وحم وكف  د أن تاون رحيمم  أو  مآم صا يأ.   يد واةس ج وأيكف راسم اةد 

ن ا  وي  اةت  ييز ّليد  ا يقبغم أن تاون وييه  وبيد  د تاوُن  ةأد ُ مض وييك كل  إمح حت   أن ك ةم تُِّد قا
أنتف  ِّال . ال أحد اةيوم يِّمُف  د نو حأ ا  وحأيأأ   ال أحد يستطيم أن يصد قف أن ه  م اةواقم رحيمم ساكقأ  

وُح  وقها زنبأأ ّليضاح تتأة ُق تحت ضوح اةأ م  ةاد  ا اةِّ ُل واة ال  أصبح  وبديِّأ اةج ال حد  اةق شوم  واةم 
ساظ ونيم  تم ا   تم ا وزفّز   !ضحي أ اةث أا أ ّلل اةث أا اظ اةِّاة ي أ  ضحي أ اآلراح واة دا س واةجا ِّاظ واة ؤس 

اةأا ئ أن تستِّيدف حاةأف اةبحيمم  سيكون األ م  م اةبدايأ صِّبا   وستشُِّم أن ك أصبحتف  ا غا   د كل  إمح   
ستشتاُق اةيها  ةاد  م اة أاّلل ستاون قد تخي صتف  د كل   وستفتأُم اة   أا أ اة جت ِّاظ  د حوةك ّلل

اةق جفاياظ اةفامف أ وا يديوةوتي اظ اة مفضأ  وحت   ان أصبحتف  أيما   إن ك ستاون غقي ا  ّلقفسك وببحيمتك  
اةجديدم  ّلل رفامك اة ستأل  ود اةج يم. أن تاون  م حاةأ سالم  يِّقم أن تِّون اة  طبيِّتك األوة   اة   

: طم   تكف اةَّتم وييها وبها ُخيأتف

 ))زنم اةق ا نج أنا 
 تحت ضوح اةأ م
 سحم  يفوق اةخيال 
 سأطيُب  د اةم فح  
 أن تح ل وطّم  
 وتقثمه  وق اةجبال  
 سأصاحُب اةغي أ 

 وسأ كض  م اةق هم
  أنا أقيم نقاك

  م قطممج اة طم
 ووطمج اةق ا نج 

 ألن م سالم  ِّت ق((.
 

ة بامتياز، كيف ي مكن تفسير هذا األمر، وما معنى جّليات الحلميّ التَّ أهل الّسالم ه م أصحاب   (24
 جّلي ولماذا يحدث؟! التّ 

بِّأ  إن م أوقم ّلها اةجسمف اةفيزفأم   واةجسم  بِّأ  وحيق ا أقول اةس  نذا ةه والقأ ر ستوفاظ اةجسد ا نسانم  اةس 
ْيد  اةجسم اةقُّ   األ يّم  مَّ  وحم      اةِّأيم  األنن  واةِّأيم  األوي    مَّ و انم   وبِّده اةجس ف اةجس ْيد ا إماقم  واةم 

ل ونيأ أن  نذا اةت مكيب صِّب وي  اةفهم واالستيِّاا   م حيد أن ه ال وتون ةجسم ّلدون آخم   وقد يبدو ألو 
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باوي أ اةت  وكل  تسم ةه نو  خاص  ناخل نذه اة قاو أ اةجسدي   م ود نفسه  مكيب  واةووم ا نسانم  يِّب  أ اةسُّ
ا نسان   وي  سبيل اة ثال  إن    ِّبيم  د خالل اةجسد ا إماقم   د خالل نذه األتسام كي ها   حيق ا يحدُث اةتَّ 

أ رشكل طبيِّم  تيأائم  وقد ت تدُّ اة  اةووم اةس  اّو  ا إماقي   ياظُ جي  يكون  أي دا  ّلهذا اة ستوى  تاهُم اةت  
 س حم  نو أساس اةحأيأأ اةفمني أ  ونو  وق اةز  د واة كان: انه اةش  و  تصبح أكثم صفاح ونأاح . واةجسد اةمُّ 

 أ. ا ةهي  

تم اخيي أ واةَّ تم ّلها يدخل اة  وواةم اة ياوظ اةدَّ وتسد ا نسان نو ُّلماقه  أو ناقُته  أو  ِّبانه أو وصاه اة  
م  وك ا تمى وزفّز اةأا ئ  إن ج  ِّي أ. أ واةس  ياظ واةفيوضاظ واةجالحاظ اةبصمف  جي  ؤى واةتَّ ّلها تحدث اةم  

ال تختيُف    ِّبان واةِّصا ألذك جم رإإماقاظ وأسفا  األنبياح. وأنت أيضا  اقأ واةثُّ استخد ُت  صطيحاظ اةُبماق واةق  
كيف تدخل   وقهم  م إمح    إذا استطِّتف أن تستووبف  فْمكفبفاظج تسدك وتاوفقاته ا إماقي أ  ووم تف   وال تألُّ 

  ِّق   ا أنا رصدن اةبوح ره اآلن.  ال إك  ستد كُ  اة  س اواتك  إن ك

تس كف طائمُتكف ووييك أن تاون ُقبطانا  را وا   ةتِّمف كيف تست م اةيها وتِّتقم ّلها تي دا . يجب أن تحب ه اذ 
تم  أ اةَّ أن تصل اة  أ ق  اة ستوفاظ ا إماقي    راة حب أ  أط ي كقك أن تحتمم اةِّاةم ا نسانم  رأك يه  وف كقكف 

نف   ازال اةِّيم ال يِّمفُ   وقها إيئا . طائمُتكف نذه نم اةأاةُب اة ذّ يحتضُد تس فكف األ يمّ  واة ذّ ره تاو 
ان م ود اةش  س واة قتشمم  م اةوتون رأسمه  واة   تم تساوُدكف تسُدكف اةُجم م  وُنو اةُ وز جُع ةيط اقأ اةحيوف أ اةص 

تم ييتأُطها اةد  اغ وي  إكل انتزازاظ  ِّاةم األ ضم   واة  تم تتجاوز اةوي  تيأ م اة ِّا ف واةفيوضاظ اة  
ُم  م حاةأ اةت   ُنها  م ذاكمته وبم  وتاظ  قها  ا يتالحف فاح  و قها  ا ياهُم  م حاةأ اةيأاأ  ل واةص  أ   وفخز 

ن  وأيكف   ا تاوُن  م حاةأ األحالم. ا وم اةِّ يق  و قها أيضا  واةق شاط اةذ نقم   و قها  ا تحدُث  م حاةأ اةقَّ 
حيحأ  إن ك ستستأبُل   ُهها نحو اة وتأ اةص  ُم  م اّلمته وتوت ج وزفّز اةأا ئ  ثل اة ذياع كي  ا وم تف كيف تتحك 
ّلدون إك  ا  ساالظ األّله  واألنأ    ب  ا يزو ك  ِّي  و األز قأ اة اضيأ   ب  ا تيتأم راألنبياح واةِّم اح 

فاح  ب  ا تصُل اة   اواألوةياح  وإذا كان  ذياُوكف وي  قد   وال   ةم يصل اةيه أحد قبيك  نذا    د اةص 
ْم نحو األواةم:   تسدك وذاك وأيك وأنت  وح  حي أأ  م س اواظ اة ياوظ اةفسيحأ  اإحذ ن  تكف اذن وطج
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 لوحة المذياع )أسماء غريب(

 رأيبم  ذياع  ةُه نائمم  )) 
 تهتزُّ ُكل  آخم ةيل وقد قد م  

يزونمُّ األخضم وُبوُقه   اةحف
 أوي أرُه ةرفحاأ كل  ا سال كاةأرجْمط رأذنم  

 و رفْوتاُته ُتحم ُكها كْهمباُح اةاونج 
.  ّ  كرفاةبرفمق األْسون وسطف نونج يد

  ذياُع قيبم حكايُته غمفبأ 
اةه وجيبأ   و فحط اُظ اْ سف

  ذيُِّه واحد   يرُسا جُمنم كل  ةييأ  
وترجه اةم خيمج اة    اةم ارِّأ رصف

دج  د  قم ود هللا اةواحد األحف  ُيحف
قأ راةق و   ود اةط واوفس اةُ طو 
 ود اةغرجْمبان اةبيض واةُح م 

وائم اةأرفهْرم واةسر تم واةس    م  واةُغفمانج ود نف
 وأنا كغمفب  يح ُل ّلُبطْيقاظج قيبه 

 و نم   د ياقوظ  ُ ْقصهم 
 أنُمُا وحيدم  ّلجدا  اذاوتم 
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 رِّيدا  رِّيدا  رِّيدا  
 بد يُث أْنها  اةِّفسل واةق بيذ واةي  ح

 أس ُم وأس ُم وأس فمُ 
 ال أكرفل  وال أ رفلُّ 

ْوظف ُ ذيِّم ّلْل  ا أْإجاه     فا أْوذا صف
 كل  ةْييأ رأذكا ه رأةحانه وتماني جه

 .((يرُْبايقم يْبايقم يبكيقم
 

وّغل  الّسالم من التَّ جّليات؟ وهل يحرم  المرض  إنساَن ، هل تتوّقف  التّ إذا مرَض اإلنسان   (25
 أكثر فأكثر في عوالم الملكوت البهّية؟ 

وح اةَّ  الم  ونو ةيس ّلذاك اةس  ذّ يتصو  ه اةج يم  ان ه  اة مُض راا  د أّلواا اةوةوج اة  وواةم اةحك أ واةس 
الم أن يِّمفف كيفيالزم ا نسانف  م كل   ماحل حياته  ألن ه ةغُأ اةجسد و سائُيه اةَّ  يفكُّ  تم وي   تل اةس 

   وزنا  ونذا ةد يتأت   ةُه اال  اذا استووب تي دا  أن ه واةاون إمح واحد ال يقفصُل وال يتجز ُأ.
 ُس وقطمم اة طم  اةأ م وذ  م اةحجم  وإذا وم ت أن   م اةأطمم يك ُد  نِّم  كل  اةاون  يك أي ها اةأا ئ؛ اةش  

حمكأ اةاون تا ُد حمكُأ وأيك  إن ك تصبح وال إك  وا  ا  سمُّ اةبحم  و م اةذ  م يك ُد سمُّ األ ض  وأن   م  
أ اة  تم يِّد  اة مُض احدانا. وةام تِّمف  ا اة مض  وييك أن تِّمف  ا اةص  رأسما  اةاون اةابمى اة   تم  ح 

يها تم  م األ اا  واةوظائف اة   نم تقاغم   أ  واختالُةها يِّقم ظهوُ  اة مض  اةجسُد خالل حياته اةيو ي   يؤن 
أ إمح  م حياتقا ةيس وي   ا يمام وال نأوم ره وي  اةوته األ ثل. ووييه تصبُح  ساةأ اة مض وفِّقم أن ه     

 م حاةأ تطو   يجب أن   نائ ا    إن هُ ال أ واأل ان. واة مض راوتبا ه أز أ قبيه اة  طمفق اةسَّ األوة  نم اةت  
فاح. ووي  اةنِّطيها اةوقت اةاا م ةتات ل حت    مفض أن يِّم نذا تي دا   وفتِّي م كيف يطمح   يحدث اةش 

فاح ال وي  نفسه أسئيأ  د قبيل: ة اذا  مضُت  أيد أخطأُظ  وأيد اةخيل؟ ووييه أن يِّمف أيضا  أن  اةشَّ 
ره ةيتحأ قف ا نصاُظ اة  كل  وال أ وإإا م   تئقاسج يتحأ ُق ر حا بأ اة مض رأد   ا يتحأ ق ر صاحبتهج واالس

. ال ّلد  أن يصل اة مفض اة  نذا اة ستوى  د  وومضها راةت اةم وي  اةط بيب  اة مفض  يمسيها اةيك تسُدك
ؤفا   األوماض اة مضي   أ  قها تيك أ تأول اةاثيم  وتو  م ةإلنسان إموطف اةتَّ اةِّ ق ةتحدثف ةه اةم  ِّي م  خاص 

م نذه اة قطأأ اة اي أ ِّم ف وي  ظي ه  ألن  كل  اة شاكل واالختالالظ تا د نقاك   تم تس ح ةه راةتَّ اة  
 أ. زول اة  وواةم اةأطبي   ر غان م  منوس اةوحدم  د أتل اةقُّ تم تحتاج اة  ووم  قطبم  كبيم ال يتحأ ق االَّ اةَّ 

ل واألخيم  ألن   واح األو  ه يفتح اةحدون وفكسم اةحواتز واةِّأباظ. و ِّاُم األ ماض ر ا  يها  واةِّشُق نو اةد 
مطان نم انتااس  م طاقأ  جاه اةخطأ  أو حب   ح  ل  راألنا واةغيمم اةِّشق  أو نم حبٌّ  م االت  اةس 

واال تالك ألن ه يقزُل رصاحبه اة  ن ك اةجسدي أ وفجُِّل األ ماضف تفمض قوانيقفها  يه  وةو تأ  يتف وزفّز 
ّْ اةأا ئ  ي ا أقول ستجد أن اةِّضو اة   مطان اال   م حاالظ نان  ذّ يحب   أ ا  اةأيب  ال يتِّم ض ةيس    م تد 
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أ اةقَّ  ا   تذك م قص  اةم بم  أيوا  ثال   أكل اة مُض كل  تسده اال  قيبه وةسانه. وةام يتحأ قف ةك اةِّشُق وباةتَّ تد 
ة ا تماه  مضا      ض   فاح وييك أن تاون واويا   اضيا  ركل   ا نو  وتون ةتت حد راةوتون  وتذك م أن  كل  اةشَّ 
فاح  م كل  نِّف   ون  ا ت يك  د قو م. تذك م أيضا  أن     م تأوةها ةيحيام ركل  تجل   خاةص  ةألنا   م حيد يأتم اةش 

م.  نذا اةا ال واةأبول اة   ذّ أحد  ك وقه ال ُي كد أن يتحأ ق اال  وي   ستوى اةووم وةيس وي   ستوى اة ان 
الم  ا  م كثيم  د األحيان  ألن  جي ياظ وإن  ا ُيِّ  ُأهواة مُض ال يحدُّ  د وقوع اةتَّ  ه نو نفسه ةغأ ُتْخبجُم  فُتلف اةس 

فم رحد ج  رآخم تطو  اظ تسده وإة  أيد نو  اض   و ا  دى ُو ق سفمه أم ال  وتأول ةه أيضا   ذاته  ان  اةس 
 : مفق نفسهأنم   د اةط  

: ان م اختفْمُتكج ةجم ))  وقيتف
  اّلتس ُت خاإِّأ  خاضِّأ  

   وأن   إئتف ذةكف وقيُت: ان م ةكف   تف 
 ّ  يا  وال

ا   : اةث  ُد رانظ  تد   قيتف
  هل تصبمفد؟ 

 قيُت: ونل سأكوُن أ ضل  د تد ّ  ح  د 
 وأخجم يوسف وأّلم أي وا؟ 

م وت وتم  م  تأو م  : وييكج أْن ت مضج  قيتف
 نذا نو اةث  د! 

 * 
 س ُِّت كال كف  ا تبكُت وقيُت راكيأ :  

مح اةهي د أّلدا    ةيس راةش 
 أ وظ  أن أ مضف  م  

 ّ  يا  وال
:  مُضكج وم انم    قيتف
 و وُتكج وقيا ُتكج كذةكف 

  ال تخشْم إيئا  يا صغيمتم 
 ستدوُ  ركج األ ُض 

 وُفغ   وييكج  م م   م كل  إهم
 وسيأتم األّلداُل ةزفا تكج 

ي    أ  م ويانتك اةِّم اني أ اةفض 
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 و جد رِّدنجُم األ اكُد واةجباُل 
 واةاواكُب واةق جوُم.

 قم أنا نذه اةِّيانُم اةِّم اني أ  ب  ا تأصُد أن  قيُت: 
 بيُب  يها واةجم اح؟!وأن كف أنتف اةطَّ 

: نِّم  قيتف
 ويانُتكج كهُفكج 

 بِّأ ووييكج أن تقا م  يه كاةفتيأ اةس  
 قيُت: و د أيد ةم راةايبج اةو م  

 يؤنُسقم وفحمُس كهفم؟ 
: كيبكج ّلداخيكج   قيتف

 ةاق ه سيقاُم نو اآلخم  ثيكج 
 م ذةكف ال خيا    

  هو نفُسكج اةباسطأج ذ اوْيها راةوصيد 
ْ مفْض اذن وألُ ْت   قيُت: ألج
  ا ن تف قْد إئتف ةم ذةك 

 يا  والّ. 
 * 

 و ِّال  مضُت 
 ونخيُت اةاهفف ون ُت  يه
  ال أ قمون أو  ب  ا أكثم 

  ُس تزو نم وباتتج اةشَّ 
ي بقم ذاظف اةي يد وذاظ اةش ج    الوُتأف

 وبأيُت نكذا غائبأ   
 و وحم تبكم ّلدلف اةد  م ن ا  

ُّّ األكبم  أُم اةحديد  اة  أْن زا نم اةص 
  استيأاُت وقيُت ةُه:

ْمتقجم رِّد كل  نذه اةأمون واألووام؟    ا راةك تذك 
 قال: تئُت آلخذف قيبفكج 

 ّ   غمسف  قأا فُه  م صد 
 وانتزعف قيبم 
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 وطا  رهج اة  اةجحيمج 
 نقاك حيث توتد سد ُم اة ختا فد 

 اةِّشقج واة حب أ  ْد أنل 
 نِّم يا صاحبم  

د مةأد وي قف اةصَّ   أُم قيبم  م اةس 
 وتمكُه ةثال أ قمون أخمى اة  أْن استوى ونضجف 

 وأصبحف كحب أ   د اةت يد اة جف ف
 وان اةم      مَّ 

 و صلف  أسم ود تسدجّ
 وةح جم ود واْ م 

  مَّ طا ف وتمكقجم 
فُح اةذَّ  هج وتاحظج اةم   نبي ُأ  د رِّدج

 اا م ونثمتها  أخذْظ و
 وي  أ بمج تهاظ 

 و وق خ سأج تبال 
 كل  نذا وأنا أس ُم وأ ى 

 * 
 نِّم يا صاحبم  

 كل  نذا وأنا أس ُم وأ ى 
 نون أن أنبس ّلبقت إفأ 

 اة  أْن زا نم اةبدُ  األح مُ 
  ج فمف إ يم 

 وأوانف اةم  قيبم
 وقال ةم قبلف أن يغان نم: 

 اخمتم اآلن  د كهفكج 
. أد أصبحتج ك ا   أ نُظ ةكج

 و قذ ذةك اةيوم
 وأنا ال أومُف  ا اة ذّ أصبحُتُه حأ ا : 

 وا  أ ؟  ب  ا 
 طبيبأ ؟  ب  ا 
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قونم     ال أومُف إيئا  صد 
 . ((ذّ ت مف كل  األس احقم ذاكف االسمف اة  سوى أنَّ 

 
ول  (26 ما رأيكِّ بما ترينه على الّساحة من فوضى وعالقات مخلخلة بين البشر، وبين الدُّ

ولة  كن والحالة هذه أن نعالَج كل هذه الخلخالت في العالقات يمالواحدة مع مواطنيها، كيف والدَّ
ول واألفراد؟   بين الدُّ

. اذا ت وحم  اةحق    يتف واقمف ا نساني أج  م  أكل  نذا يحدُث رسبب ودم ان اك ا نسان ةييوم حاةأف اةووم اةم 
اخيم   اال   د  حم  ب م  ه ال يوتد  من واحد  ز ققا اة ِّاصم  ستجُد أن   قان  وي  اةغوص حأيأأ  م واة ه اةد 

طبِّا !  ب  ا قد يحدُث أن تس مف  ثال  أن ه  م  كان  ا  د األ ض  قد تم  تامفُم أكبم  تسي ق ةجبال األةب أو  
اح ةي سا اظ اةطَّ  ألكبم   وفيأ  ةاق ك ةد تس م أّلدا  ود تامفم  اةه اليا  أو أكبم غو اص ةيبحا  أو أكبم ود 

وح اخيي أ  غو اص  م رحا  اةم  اح   م صحاّ  اةجسد اةد    نؤالح يا صاحبم ال يكم ُ ُهم أحد  ان  ا ُيْقِّتون  أو ود 
حمم واة شِّوذيد؛ وتا فُخ األنبياح  يم ر ثل   حراة جانيد واة هيوسيد  و م كثيم  د اةحاالظ يوس ون راةس 

أ كبيمم  م واةم  و حد   أط ألن هم قفزوا قفزم نووي   تم تؤ  خ ة ا تِّم ضوا ةه  د اضطهان نذه اةأصص اة  
وح واةُِّيوم اةي    دني أ.اةم 

واة قا وجيب وغمفب  حأ ا   انام اة  األطفال  د حوةقا  ثال   ستجدنم  م حاةأ يم   ةها   ا ان يصل  
ه  حمو ا   جأم  د حقان أ  ه   أحُدنم اةم ارِّأف  د و مهج حت   يزج  ره أنُيه  م  وضأ األطفال ةيجدف نفسف

ا ئ ووسط أطفال يصمخون راست ما   أو يضمبون رِّضهم رِّضا   أو يقطأون راةاالم اةفاحش   وحضقها اةدَّ 
أ! ونكذا أ ةواةدْيه  وفا ةِّايم حا ه اذا كان اّلدف أسمم  م ف  ووسط  ِّي  اظ يتِّا يد  ِّه و أا  ةيحاةأ ا قتصاني  

انسأف  د و مه وفزج    قذ سد   بكمم يفتُح اةط فُل ويقْيه وي  نشا إأ اةِّداةأ وقسوم اةا يم.  مَّ رِّد ذةك يبيُغ اةس 
أ ونقاك تست م  قصص اةحيف واةخوف واةغباح  وبِّدنا تأتم اة دا س ره  م م أخمى  م اة دا س االّلتدائي  

ه  تم يتخم ج  يها ونو ال يِّمُف إيئا  ود اةحيام ّلتاتا   وحيق ا يغان  تد انوفأ  م  اةجا ِّاظ اة  اةث    انفها يجُد نفسف
  ا غا   د كل  إمح. 

ِّيي م  م  ِّام نول اةِّاةم نو تمف أ   قهجأ ُتْمتافُب  م حق  اةط يبأ  قذ اةبدايأ: ان هم  كل  اةق اام اةتَّ 
  جبمون وي  كل  إمح: 

أ وي  ا ةياذم  ثال  ركل   ا  يها  د حموا  جبمون وي  أن يتِّم  وا  م اة أم  اظ اةبدائي   - 
 ووقف؛ وغضب 

ذّ تاا األ ض طوال   جبمون وي  أن يِّم وا  د نو ا سكقد  اة أدونم اةفاتح اةِّايم اة   - 
 وومضا  ُيشُِّيها راةحموا؛
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 جبمون وي  أن يِّم وا أيضا   د نو تقايز خان وكذا ناّلييون ّلونارا ظ وإيفان اةم نيب    - 
ا يأ وتصل اةذ  وم حيق ا يفتحون صفحاظ  وتات ُل اةيَّ  م اةتَّ وحُأ اةد  ث ود   يجدونها تتحدَّ    ا فخ اة أم    م  ان 

 أ اةابمى! يقي  ود اةفتوحاظ واةحموا اةد ج   انيأ   مَّ أ األوة  واةثَّ اةحما اةِّاة ي  
ُم اةِّاةفمف اة  نوفالظ اةسَّ ة اذا كل  نذا اةِّقف؟ اةتَّ  ف احيد كأرطال وا اح. واةجغما يا تأس  يطمُم  ا فخ يصو   اةس 

يقي  األنا ُتخد   اةِّأول رأ اا  راةيأ أكل وييها اةد نم وإما  وكتُب اةتَّ   يها ةألقوى. وكُتب    أ تضجُّ مبيأ اةد 
ا يأ اةَّ  ذّ تقتامونه  د إباا يأضون زنمم  تم تاف ُم اآلخمف وتأصيه. ة اذا كلُّ نذا اذن؟ و ا اة  راةفتاوى اةد 

؟ فاياظ  سوى أن تجدونهم ّليد ةييأ وضحانا يو منم  م تيأ م نذه اةق   هم  م كل   كان   فج مون أنفسف
ا    جت ِّاظ غا قأ  م اةتَّ أ  واةثَّ ِّيي ي  باُا ّلماحتهم رسبب  سان األنا أ اةتَّ ةأد  أد اةشَّ  خي ف  د رانظ تد 

أ  وال حل  سوى اوانم تمتيب األو اق واأل اا   ونسف اة قاو اظ اةباةيأ  د األو اق. واةِّقف واةد  وف  
ْم وزفّز اةأا ئ أن   ا   د أتل  اةِّأل ا نسانم  اةيوم نو رحاتأ إديدم اة  وقفأ تأ  يي  وةتتذك  أ و يأأ تد 

اخل  وفكفم ا نساني  حضمم اةص  اة   خول  اةد   أ تقونا  وتيها  ووطشا  و وتا    ت وا نصاظ اة  األإياح  د اةد 
 تأ  د ا نسانف يصُل اة  نذه اةدَّ ذّ تِّل  بب اة   ا رِّده  وظ. واةحال أن ك  ازةتف تسأةقم ةي حاأ ود اةسَّ 

و م أكثم:نوقم أ وج ةكف حكايأ "اة يك واةش    اةحضيض واةوحل  اوم" ألقم اف ةكف اةص 
يطان  وكان يِّيش  ِّه  م   ياته إاوم   جقون   ان  يك  وايُم اةجاه واةس  ))كان يا  ا كان  م قديم اةزَّ 

ِّمه اةَّ  اةأيوا  وإاحظج األقداُ  ذاظ يوم أن  تفح اة يُك أصأاوا  تديدم   ذّ يسيُب األةباا وفسحُم ُومف رشج
اوُم راأل م ونافم  م نذا االنتصا  قصائد ّلديِّأ  مَّ  ذنبف ّلها اة  اة يك  وض  ها اة    ياته   س مف اةش 

ِّم اذا رفامم وجيبأ تيةيأمأنا ّليد يديه  م قصمه اةابيم  وبيق ا كان اةس    ُم  م ذند  يطاُن  أخوذا  رِّذوبأ اةش ج
 اوم  حت   أن نذا األخيم قال وي  ا منا  خاطبا  اة يكف  باإمم: اةش  
 أ واي أ تييق ر أا ك يا  والّ؛ ال ّلد  ةهذا االنتصا  واةفتح  د ندي   - 

 اّلتسم اة يك وقال:
 قصائُدك ةم اةيوم أوام نديأ - 
ئد. نِّم  أنت تستحقُّ أن  تستحقُّ  ق م أكثم  د نذه اةأصا   ا أنتف ال أقصد نذا يا  والّ  وإن   - 

 تيبس ةباس اآلةهأ! 
اوم؟ أم أن   - ْتكف نوبأ   د  ونل يوتد  م األ ض كي ها اةيوم ةباس أإد   خا أ  د ةباسم أي ها اةش  مف ه حفضف

ّ  اآلن؟  نوباظ تقونكف ّليد يد
 ك وصيتف اة   صا  هم   أنت أحقُّ ال يا  والّ: نقاك ةباس ال يمتديه سوى اآلةهأ  وب ا أن   - 

 اةيوم ّليباسهم  قهم. 
 باس؟ بيل اة  نذا اةي  وكيف اةسَّ  - 
 أ أإهم سأحضمه ةك.اتمك األ م ويم  وأنا  م غضون ست   - 
  أ مُظ رأتيك.أ  م ّلالطم  وإالَّ طحاظ اةجقوني  اي اك  د اةش   - 
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خزفقتك  نبيأ  د  ا سيحتاج األ م  أط اة  رِّض   د اة الييد اةذَّ   أنا ال أإطح  ان  أّلدا   - 
 باس  د اآلةهأ. اةامف أ  سأوطيها ك أاّلل ةشماح اةي ج 

م  د  هم نُ واصل  م اآلةهأ  وإن  ةك نذه اة الييد   ا ن تف تأول ان ك اةوحيد  م اة  ياأ  د يستطيم اةتَّ      -
ا اة   ِّم اةخال   أ األقطا . ذّ تِّل  قك أوام إاوم  م كا   يوحون ةك ّلهذا اةش 

اومُ  اومف طييأ اةس   وخيففه حشد  د خمج اةش  تأ أإهم  خا أ أن يهما  اةحم اس أ سيُهم اة يُك ةيحمسوا اةش 
م ةباسف اآلةهأ اة زووم.   راة ال وال ُيحضج

اوم اة  ياأ  و م اةيوم اة ووون خمج  د ّليته وبيد يديه صقدوق   ت أ نون أن يغان  اةش  و م ظ األإُهم اةس 
ا  و بتهجا  ّليد يدّ اة يك قال:صغيم اتَّجه ره اة  اةأصم  باإمم. وحيق ا وقف را  إ 

 ةأد أحضمُظ ةك ةباس اآلةهأ. يا اةهم  ا أت يه و ا أّلهاه!   -
م اةفمح:   م   غيم وأخمج  قه اةيباس ونو يصيح  د إد  قدوقف اةص   انحق  و تح اةص 
 ُه ال يييق اال  رك.يا ةبمفأه يا  والّ  ان   -

 ّلهت اة يك وقال:
ّ  ةباس  وال أ ى نذا اةبمفق واةي  ِّان؟ أيد نو؟ س. انَّ نل تققتف أي ها اةشاوم اة هوو  -  قم ال أ ى أ
امُّ  ه أ ا ك يا  والّ  ةاد وييكف أن تتذك م أن ه ال يستطيُم أن يمى ةباسف اآلةهأ اال   د وقده اةيأيُد اةت  ان   -
 موم   وةيس اّلدف أ  ه  أط. ه اّلدف أّليه اةشَّ رأن  

اوم   مَّ  قدوق اةصَّ   صِّقف اة يُك  د تواا اةش   غيم وقال  جأم:ا م قييال  ونو يقاُم اة  اةص 
 يا ةج ال نذا اةي ون األخضم اةبم اق   ا  أيُت قط  ةباسا  أإد  أناقأ وال ّلذخا   د ةباس اآلةهأ نذا! -

اوُم ر كم وقال:  نام اةيه اةش 
 اةق اس. وييك أن تخيمف ةباسك وتمتديه اذن  نكذا  أط تصبُح اةها  تديدا  ّليد  -

 م اةختام أن يخيم ةباسه اةأديم وفمتدّ نذا  قم  ف  اضطما اة يُك واحتا   ي ا وييه اةأيام رهج حأيأأ   مَّ 
اةي باس اةجديد وسط نتا اظ اةحاإيأ واةج هو  وت يِّهم يأوةون: يا ةج ال ةباس اآلةهأ اةجديد وفا ةبداوته! 

   أال  ُيقسبف اة  أّليه اةشموم  والنم  وأصال !وكيف ال يأوةون نذا وكل  واحد  يهم  ثل اة يك يخش 
 و م اةي حاأ اةتم ةبس  يها اة يُك ّلدةته اةجديدم اةتم ال يمانا أحد  صاح اةشاوُم وقال:

اآلن وقد ا تديتف ّلدةتك اةم س ي أ اةجديدم  وييك أن تخمج اة   دن   ياتك وتطوف ّلها كم يماك اةج يُم    -
 تديدا .وفبايِّونك اةها  

اوم أ ام اةج يم ةاق ه خو ا   د أن ُيقِّت راالّلد غيم اةشَّ  بف   موم  ألّليها تِّض اة يُك  د طيب اةش   يفْسحف
ُِّب اةُ يكف  خمج اة  اة دن وبدأ يطوف ّلها واةج يم يهتفون: ياةج ال ةباس اآلةهأ نذا وفا ةبداوته!   قه اةش 

 غفيمم قال  جأم: اال  طفال  واحدا   كان  م أّليه وسط اةحشون اة
ّ  ةباس.أّلم ان  اة يكف وا ّ  ت ا ا  ك ا وةدته أ  ه  انَّ  -  قم ال أ ى وييه أ

   مف يدُه وضمبه وي   أسه قائال :  صِّق اةواةُد  د  الحاأ اّلقه  مَّ 
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ك  ازةتف صغيما  وةيس وقدك تجمبأ  م  نل تققتف يا وةد نحد ت يِّا  نمى ةباس اآلةهأ وي  اة يك  ان   -
ْد  ا قيتفه أ ام أحد. نل  ه ت؟نذه ا  أل و . اآلن اسكْت وال ُتِّج

ذّ  أى اة يكف وي  حأيأته وةم  ص ت اةوةُد واةد  م  م ويقْيه واةحيمم تيج ه   أد كان اة سكيد نو اةوحيد اة  
أن يستووبف كيف أن اةج يم يقامون األ م  وال كيف أن  اة يكف قبجلف وي  نفسه نذه اة هزةأ  مْ يستطج 

 شيقأ!((.اة ُ 
أ ُنو ان  اةِّألف اةبشّم اذا تم  حشُوه رأ اا   سبأأ ات ففقف    ا أ فد أن أقوةه وزفّز اةأا ئ  د خالل نذه اةأص 

تم تِّيها  قيد ةيتخي صف  د ققاواته اةَّ اة ئاظ  د اةس ج   ُب األ مُ وييها اةج يم  ال ي كد زحزحتها  قه وقد يتطي  
أ  وبمنانا   واة أن نفسه راةق سبأ ةيتمبيأ اةخاطئأ اةتم يتيأ انا األّلقاح  م اة دا س واةجا ِّاظ اةج يُم قانونا  وحج  ش 

وبم  أم  اظ وكتب و وان  تأتل  يه ا ّلداع واةذ كاح وتِّي ُ ه كيف يصبح  جم ن ّلبغاح يفا م رِّأل غيمه ال رِّأيه  
حيق ا يكبمون يتغي مون  نو. وةيس نذا  حسب  صحيح أن  األطفال وقدنم اةأد م وي   ؤفأ اةحأيأأ ةاق هم 

ِّق ت. طفل صغيم ي كقه أن يأول ةك ركل  رساطأ  ت ا ا  وفصبحون  ثل آرائهم أو  ب  ا أكثم  م اةجهل واةتَّ 
ُح ره اةق   ُد وتهف قد يس  ا أو نبم  أو اةه  ان  األ مف كي ه  جم ن حجم يت س  س ج اُس ّلدون  ووفوفأ أ ام ت ثال ُيجف

بم ك ييب  ثال  أ ام نذا اةحجم  أو يذنب ةيصالم واةتَّ  ستجدُه يمسُم وال أ اةصَّ ه حيق ا يكبمُ أنن   ائدم  ةاق  
تم يقت م اةيها. وسيجُد كلَّ اةق اس يوا أونه األ مف وال أحد  قهم سيمى  م  رضمفح وةم   ا حسب اةِّأيدم اة  

مفح  جم ن حجا م ال نفم وال ضم  يمت   د و ائها. ألن  اةت   ك ا  يك األقصوصأ   ت يِّا  هم  ثال وال  م اةض 
اس يخا ون  د اةق ا  واةجحيم. وطاة ا  يخا ون  د إمح  ا: اة يُك يخاف  د أن يقسب اة  غيم أّليه  واةق  

ّْ طاة ا أن  اةق اس يتحم كون ّلدا م اةخوف  د اةجحيم واةط  م   األ ُم نكذا  ال  ائدم تمت   د نذا اةِّاةم: أ
فم  و ازاةت اةِّأول أإد  قسوم  د   و ازال اةج يم وقد نأطأ اةص   ال  ائدم  قهم تمت  أّلدا     م اةجقأ

ُم اةِّأل أ م خطيم  ونو ةهذا اةحجا م و بَّ  ّْ اةِّألُ - ا أكثم. تحج  اظ  أصبحف ةأ أ سائغأ ةإليديوةوتيَّ  -أ
يه ك ا تشاح  واةضَّ  ك   حيأ طبِّا نو ا نسان. اة ختيفأ تيُِّب ره وُتشف

ا "  سوف   تذك م وزفّز اةأا ئ أن ك حيق ا ستجد و ال  رِّد أن تاون قد تخم تت  م اةجا ِّاظ "اةِّاي أ تد 
واج  ألن  اةج يم يأو ون ّلهذا  ووييكف أنتف أن تفِّل  ثيهم   م  تقجُب األطفالف وأنت  ُيجبُمكف اة جت م وي  اةز 

اة دا س واةحيام  وحيق ا   ذّ ةْم تت ت م قطُّ رطفوةتكف   م  وييك أن تمب يهم وتِّيد  يهم انتاج  ا تيأ يته  ماةَّ 
 ستصُل اة  اةخ سيد  د و مك  سيداُنُ ك سؤال كبيم:  ا  ِّق  نذه اةحيام و ا اةهدف  قها؟! 

ت يد ستصبح أكثم تأ  ال  ةحياتك اة   تم سمقفها  قك اةج يُم نون أن تشِّم ّلذةك  وبِّد أن تستووبف   م اةس 
يد واةث أا أ واةس ج   تم ا ُتاجبفْت  م حأ ك راسم اة جت محجمف اةجمائم اة   تم  ياسأ  وحجمف اةخيباظ واةخسا اظ اة  واةد 

أ  ثواك  د سباتك اةِّ يق  وبِّد أن يتحأ ق ةك نذا تاون قدُ كف وي  حا    تماك ت ّليد يديك  تستيأُظ  جأم  
 األخيم واة الئاأ  د حوةك يهي يون وفكب مون وةسان حاةهم يأول: أنال  ركف أي ها اةت ِّيس.

ا   وال ُتضحُك حت   ُسكا ى أ خص يا ةيخسا م ا   م اةِّاةم!  خ  ا مةِّاي أ  حياُتك ناتأ سخيفأ تد 
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الم  (27 هل توافقيني الّرأي، لكي نحقِّق الّسالم، نحتاج  لسنِّ قوانين جديدة تساهم في تحقيق السَّ
 في العالم؟

الم ال تأتم ره اةأوانيد  ألن  اةق اس يخاةفون اةأوانيد وفخمقونها  اسأل  تال األ د و د يِّ ُل  م اة حاكم   اةس 
د ةكف  ا صم حُت ره اآلن. وكل  إمح يتجاوُز اةفمنف ةصاةح اةج اوأ يقتهم   وفتِّا ل  م اةدَّساتيم سيؤك 

بب  م ذةك راةفشل.  ِّام اةج ِّياظ اة تم تد وم االنت ام ّلتمسيخ اةس   وال  واةسَّ الم  م اةِّاةم آةت اة  اةز 
رسيط: اةال  يبدأ ّلقي أ حسقأ  وتاون األ اا  طازتأ  واةِّواطف  يتهبأ  واةتَّفاؤل  شتِّال   م اةأيوا  وفكوُن  

الم أخيما   ةاْد يحدث نائ ا  أن تتغي مف   اةق وايا  األ ل كبيما   م أن  إيئا  سيتم  تغييمه  م اةِّاةم  وأن ه سيِّمُّ اةس 
ّلتغي م أط اع  ؤساح اةج ِّي اظ نفسها و ديمفها  تتغي ُم حيق ا تبدأ األ وال تدخل اة  اةجيوا  أ واُل اةِّطايا  
وةي أ  وتبدأ سوسأ اةفسان تقخم اة بانئ اةم ئيسأ اة تم قا ت وييها ت ِّي أ أو  قا أ   واةهباظ واة ساوداظ اةد 

اخيي أ  م تسد اةج ِّي أ و ا سق ته  د قوانيد.  أو  جت م  ا  وفزنان اةط يد ّلي أ حيق ا    تحدُث اةخياناظ اةد 
 

الم مع الطَّبيعة، مع البشر، مع الكلمة على إيقاعِّ هديلِّ   (28 الم مع ذاتِّكِّ إلى السَّ هل قادكِّ السَّ
 اليمام؟

ل إاند  وي  ذةك  ألن ها تُ  الم  م كل  إمح   واةط بيِّأ تاوُن أو  الم اةذ اتم يأون اة  اةس  صبُح اة تحد ثف اةس 
جُم وفكي  كف اةط يم  وُتشمق وي  وتهك اةش  اةمس م   م اةأيب ّليغأ أنل اةس   ُ كف اةش   س  وفتخاطُب  الم.  يحد 

يسيد واألنبياح  يها اةاثيم  د اةأصص ود نذه اةِّالقأ اةح ي ي   يفم اةِّديد  د اةأد  تم  أ اة   ِّكف اةأ م. وسج
الم   وع  د  واةط بيِّأ ركل  وقاصمنا  و ا وي  ا نسان سوى أن يكون  قتبها  اة  نذا اةق  تمبُط ّليد انسان اةس 

الم   وفتحد ث ّليغأ اةس  اةي غأ و  وزنا  وال إك  سيمى  م كل  يوم  د حياته أن  ا  د إمح  م اةوتون اال  
حت   وإن كان  جم ن  ا   م كل   كان  تم أ انا إخصيَّ غأ اة  وإن كان  ِّام اةق اس ال يفأهون ذةك. ونم اةيُّ 

 ديقأ تضجُّ راةبقاياظ ا س قتي أ  يكفم أن تاون نقاك إجمم صغيمم ألتدنا   تيئأ راةح ام واةي ام ك ا  
أ و يها اةِّشماظ  د اةح ائم اةج ييأ  تأول ةم: ذّ طاةِّتقم  يه إجمم صب ا ف  حدث ةم  م نذا اةيوم اة  
با   الم.  اان أن أتبُت رصباحك سالم يا سي دم اةس   سؤال تسبيحم  أقول  يه: كيف يجت ِّان يا اةهم اةص 
الم؟!  وُك واةس   واةي ام؟ اةش 

الم  ووحدنا تأول ةم ان ه راةأطبي  وحدنا اةطَّ  ِّمف أ تتوازُن األإياح  وباألضدان تُ بيِّأ ّليغْت أ ق   دا ج اةس 
! اندم وي  ذةك رأي م و اّم  اةحيام  ووحدنا تحث قم وي  أن أكون اةش 
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لماذا هناك عّدة أديان وليس دينًا واحدًا يوّحد البشرّية، ويقضي على الخالفات الّناشبة  (29
 بين األديان؟! 

 
ل  د ) حيأ اة ئأ سؤال وتواا(   نذا سم   د األسما  ا ةهي أ أ ضُت  م اةحديث وقه ض د اةجزح األو 

ني أ وةاد ال ضيم  د أن   أتقاوةه  م نذا اةجزح اةث انم  د زاوفأ  انيأ أل تحف أّلوارا  تديدم ةيتأ  ل  م نذه اةتَِّّد 
اخيم. ةيس نقاك  د إك     الم اةد  ن اةطُّمق اةَّتم تأونه نحو اةس  اةَّتم نم  فتاح  د  فاتيح  ماح ا نسان وتِّدُّ

م   ةاد    م أن  ا نسان ومفف  قُذ األزل أن  قيبفه نو  ِّبد اة ِّاّلد  اةابمى   دخلف اة  أو اقه راحثا  ود اةس ج
جمم  وةاق ه  أى   نذا اة ِّبد ةم يكد كا يا  راةق سبأ ةه   هو ةيس كاةق  يأ يكتفم راةغا   وال كاةطي م يكتفم راةش 
أن  اةس  اح قب أ تمتاُز وي  أو دم األ ض  و أى أن ه وحيد وضِّيف وصوُته يضيم  م اةفضاح  وحيق ا ومف 

د اة  أن ه ال ّلد  أن يج م صوتفه وأصواظف اخوانه  م ا نساني أ تحت قب أ أ ضي أ  سمَّ  وظ وطاقته   طج  اةص 
تت ت م رأد م  ائأأ وي  ايصال اةذَّّلذراظ ا ي اني أ اة  أوي   أوي    بق  اة ِّاّلدف واةاقائس واة ساتد. وةو  

أدي أ ستجد اةاثيم  قها تهدف اة  اةتَّأم ا  د تتأ  ل وزفّز اةأا ئ  م اةأباا اةَّتم توتد  م اة ِّاّلد اة
صو م اةأب أ اةسَّ اوف أ األصل  ألن  ا نسانف يِّمُف رفطمته أن ه  ت صل راةس  اح. نقاك آياظ كثيمم  م اةاون  
  ةاد  د ييتأُطها   د يالحُاها  و د يأمُؤنا؟ وكيف يحدُث ذةك وآنم قد أةهاُه اةتَّاا م وةم يقتبه أّلدا  اة  أن  
ا  اةحأيأم   ك ا اةأيُب  م اةجسد اة ذّ نو ّلدو ه تهاز   اة ِّاّلد  كل  اة ِّاّلد نم تهاز  الستأبال صاحب اةد 

: هللاف اة ذّ ال  ِّبون سواه. د اةحأيأم   الستأبال صاحب اةجسف
اةأا ئ  وال   ا أكتُبه اآلن وزفّز اةأا ئ أقمُؤه أنا قبيكف   مَّ تأمُؤه أنتف رِّدّ  وال أنّ   فد اةااتب وال  د 

ُد  ه ا اختيفتج األإكال واةأواةب. ائُل وال اة سؤول  يكفم أن  اة ِّانم  م اةأيب تتوح    د اةس 
ن األنيان  هم تاحظ ةتبثَّ  كا م األخالق  م اةق اس وي  اختالف أةوانهم وةغاتهم   اة ِّاّلد وإن تِّد نظ ّلتِّد 

وظ وال  و شا بهم  ةاد واةحال اةيوم أن  اةق اس أصبحوا ال يجيدو  ّ  إمح  وال يِّم ون سم  اةص  ن نقدسأ أ
ا  يهف كم  إن هم أضاووا اةبوصيأ ت ا ا   أةْم تالحظ أن قم ّلدأُظ أطلُّ وييك رصوتم  م قصائد أسج  ّلمكاظ اةذ ج

وُظ نو اةاائد اةحم  اةُ طيُق اةاا ل  ونقاك أصواظ ُتحيم  وأخمى  !ةكف ونم تيهُج راجسم اةحم  اةأي وم؟ اةصَّ
الم واةأمآن وا نسان  أةْم تس مج اةحبيبف ونو يأول: ))أ حقا ّلها يا ّلالل((؟تأتل  وا    !ألذان  ثال  نو سم  اةص 

 ونل س ِّتف صوظف األتماس  م اةاقائس؟ ان ه يمنُّ  م اةأيوا  ُيِّيُد  م كل   نيد قدوم اة ِّبون و مح اةِّاّلد: 
 
 حيق فا وقفُت تحتف اةجمسج ))

 اةِّشقج واة حب أ خمجف ةم  د نيمج 
 قطُب اةمُّنبان اةابجيم 

: انتبهجم   وقالف
  اةجد اُن  تآكيأ  
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 وقد يسأُط وقدف قد يكج اةجمُس 
 اّلتس ُت رُِّذوبأ 
 وقيُت: انتبْه أنتف 

  اةجمُس  ُنوف 
 وُنو  ال يسأُط أّلدا  

 وةم يأْف قبلف نذا اةيومج 
 وقدُه أو تحتُه أو قمبفُه أحد   

 وال حت   أنتف  
 أم  أي ها اةمانُب اةتَّ 

يم   ا تح اآلن رااف اةد 
 واقمْوُه ركل   ا أوتيتف  ْد قو م  

وظ: ْن رِّيو اةص   و ن 
 المج حم  وي  اةصَّ 

 حم  وي  اةفالح 
 حم  وي  خيمج اةِّ لج 

 * 
 انُب اةجمسف قمعف اةمَّ 

 وأتْت ةيأائم وقدف ّلئمج اةو احج 
 إجمم  ح ماح 

 خضماحج حط   وقف أغصانجها اة
 سبِّونف  يفاا   

؛ ةهذا اةي ج   محُت وبكيُت كثيما    أاحج
جمم   محُت  ألن م  أيُت  مفمف وقد اةش 

 وبكيُت  ألن م كي ْ ُت تحتها اّلقفها اةم ضيم 
 
 * 

ّ  تمس  نذا  يا اةهم؟  أ
 وأي أ إجمم  تيكف 

 أنمف إجمُم اةحموفج 
 أم إجمُم اةق ْفخج 
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ْد ُم اة الئاأج اةُ م م يدف    أم سج
  وقف األغصانج األ بِّأف وشم 

يم اةقَّ   ائم ُقماف اةبئم؟أْم إجمُم حاتبج اةد 
 * 

 اةهم 
 أ جقج اةحاتبف  ْد نو جه اةِّ يقج 

  ُهو وحدُه وقدُه اةجواا:
 جممُ نو وحده يِّمُف  د تاون اةشَّ 
يم واةجمُس حأا     و د يكون اةد 

 * 
 اةهم 

 نيم اةحاتُب حا س  و 
 يشبُه حا سف أنل اةاهفج 

 .  أو  ب  ا ُنوف
 اةهم 

 اةحاتُب يأوُل:
 يمف أ إيف  وايم  ان  اةد ج 

 يكتُب  يه اةمُّسُل اة أم بون كل  إمح  
 ِّواج واألوطانج  كل  إمح ود اةشُّ 

 وود اةأيواج وتوا حج ا نسانج 
 جمُم   حبيبم اةواقف أ  ا اةشَّ 

 انُد وي  األو الج  واةشَّ 
 واةجمُس أنتف يا اةهم:

 تمُس اةحاح واةباح
 .((وتمُس اةوودج واةوويدج 
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 عنَد إحدى القباب الح مر القريبة من كنيسة سان بنيدكت المورو

 
مطان و اوانف قان ا  وي  أن   ون واةس  اة ِّاّلُد اةيوم أصبحْت تُفجَّم وُتفخَّخ  ألن  تسد ا نسان  فُسد  وأكيفه اةد 

ه راةط   دف نفسف اقأ ا ةهي أ   حُ ضف  يه كل  إمح: أال تِّمُف أن كف كاةهاتفج اة ح ول تحتاُج نائ ا  اة   يشحف
إحدج رطا فتك ةتتواصلف  م هللا؟ نِّم ان ك ناتف  اة  هللا  ح ول   ايف ي كقكف أن تأول "أةو" وأنت ال طاقأ  

ُقْل "أةو" وا هم سم ّ واوذ نم اذ أنا حجبته ود اآلخمفد   أنت تِّمف أكثم  ق م أنَّ اةجوانمف ال ُتيأ    ! يك؟
  م اة زاّلل أّلدا :

 
 حيق ا كقُت طفيأ  ))

د   ناتفم  أز ق   كان وقدّ خج
 ال أحد يِّمُف ّلوتونهج سواكف 

 وكقُت كي ا أوفُت اةيهج 
 ساوأف اةفجم 

 وتدُظ وقد وتبتهج 
 اةبشممأسونف   الكا  



1484 
 

ُق  م  رِّيقيدج كبيمتْيد   ُيحد 
 وفبتسُم ةم رأسقان إديدم اةبياض 

  ا أساةُه و  ا يمفدُه  ق م  وكقُت كثيما  
  اان يمنُّ رصوظ  وذا: 
 ُ ااة أ ناتفيأ ةيسف اال  
 آسفأ  يا سيدّ اةامفم  

 أ ناتفجم ةيس ةيُ ااة اظ اةِّ و ي  
 كقُت أتيُبُه رصوظ  طفوةم. 

أ يا طفيتم اةحيومةاق قم  دف   اةخاص 
أ  أ اةخاص   ّلْل  د خاص 

 كان ُيِّأ ُب وي  كي اتم. 
 وكيفف ةم أْن أومفف ذةك؟ 

 كقُت أسأةُه و م يدّ اةُيْسمى 
 أ ُن يتم اةو ني  

م ُكها ذاظف اةي يد وذاظ اةش ج    الج أحف
 ا  ِّجم س  اوأ اةهاتفج  أط. 

 وبِّْدف  انيأ طوفيأ  دف االنتاا 
   اوأف   ُِّت اةس  

   أ نُظ أن أقولف وفوا  
 وضُِّت يدجّ اةُي ق  وي  قيبم

انم اة الُك؛   كف ا أْوصف
  س ُِّت صوتا   خي ا يأوُل: 

 "ةيس ُحب كج  ا أرحُث وقُه يا نج تم 
 كل   ا أ فدُه  قكج اةيومف 

 أْن أومفف أن كج قمفبأ  ق م 
 أم   م ص تكج اةد  يدج اةقَّ 

 كد ِّأج واإق   
 حيق ا ستاُبمفد  وأن كج غدا  

تُ د   كج ةم سف  يدف يدف
 نونا  ود رأي أ اةخالئق 
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 وإْن راودْظ ّليقكج وبيقم اة سا اظُ 
 ذّ تِّم ى  ْد كل  إمح وفشف اة  أنا اةدَّ 

 ألتيكج أنتج وحدكج 
 وي ه يصبُح ذاظ يوم   ثيكج 

 سوم ْد كل ج اةأيونج واةمُّ  خاةيا  
  وحدُنم اةِّمامُ يا طفيتم 

  س يِّيشونف تحت اةشَّ 
 فح وفمكبونف  مسف اةم  

 ووحدُنم اةِّمام 
 يستطيِّونف  ثيكج و ثيم 

 أ توعف اة  ّليت اةخيوم األّلدي  اةمُّ 
 ّليتف اة أام اة ح ون 

 أ"ي  واةُغم أ اةفض ج 
 نكذا انتهت اة كاة أ 

 اةخط    ونسيُت أو تقاسيُت أن أغيقف 
أ  د أنل اةتَّ   أوى أوقم خط   كاة اظ اةخاص 

 ُت أومف تيدا  قم كقْ ألن  
  وفشها اةد  كف ستِّوُن ة كاة تم أي  أنَّ 

 حيق ا سأكبُم ك ا قيتف ةم 
 أو ك ا وودتقجم  

 ونأنذا اةيوم ال أتيأ   
  م خدّ  األز ق 

 سوى  كاة اتكف اة تواصيأ 
ل قصيدم  ُ ذ كتبُت أو 

 ذّ سا مُظ  يه اةيكف اة  اةيوم اة  
 وأوطيتقم ةوحأ اة الك ا  مفأم  األسون 

 ذّ ةْم يُك سوى تد ّ األكبماة  
 و م األح م اةجيباا اةصُّ صاحبف 

 واةِّ ا أ اةخضماح
 .((اممج اةِّذرأ واةأيبج األّليض واةقَّ 
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الم أعمق من البحار، أن تعتكفي في دير كي   (30 تِّ ديوان: السَّ ما اّلذي دفعكِّ عندما ترجم 
يوان من العربّية إلى و تعيشي حالة تأمُّل وخشوع،  تترجمي هذا الّديوان، وكيف بدأتِّ بترجمة الدِّ

 اإليطالّية؟! 
يم نو  د نانانم  اذ كان ال ّلد  ةم أن أختا  ّليد نِّم أو ال حيق ا  اتَّفأُت  م ناإمتم ا يطاةي أ وي   اةد 

الم أو ق  د اةبحا (  وحيق ا نوتقم رِّد ذةك اة  حضو  حفل ز ا ها  اصدا  اةتَّمت أ ا يطاةي أ ةديوان )اةس 
 م  ديقتها اةجبيي أ  حي منم األ ُم كثيما    أنا ةم يسبق ةم أّلدا  أن حضمُظ ز اف أحد  ال تِّجبقم االحتفاالظ  

ّ  إك اخبأ رأ ل  د األإكال  وقد تحد  ُت ود نذا اةجانب  د إخصي تم  م أكثم  د نص  ض د  اةص 
اصداّ  اةأصصم  )أنا  ع(. ةاق ها حيق ا قاةت ةم ان ها ستو  م ةم كل  اةا موف اة الئ أ  قا أ تض ُد ةم  

رانتااّ   ّلها اةِّزةأ واةهدوح اة قشونْيد ّلديم ت يل  م اةجبل  وا أُت وي  اةفو . وحيق ا وصيُت وتدُظ 
الم اة تم تهدل راست ما   م قيبم   ا أخبمُته ا    انبتْيد  ائِّتيد حيق ا  أيُت ةباسُه ا وم ُت أن ه ا  د ح ائم اةس 
ا  أن أكون  م نفسم ّليد اةق اس وي  أن م "كاتبأ" أو "أنيبأ" رشكل وام : أحب  تد   د أكون  أنا ال أحب  أن أقد 

ا تأ  أن ُس ةوحاتكف   "ال أحد" ّليد اةق اس. إكمُته ا وي   ِّا يته ا األ و ي أ اةحقونأ  ونةفُت اة  غم تم اةص 
الم وأكتُب ن استم ود تجمبتك ا ّلداوي أ  ةاد اة ديقأ اة تم احتضقتقم طييأ  تمم ز اف ناإمتم ةم   ود اةس 

يمف اة قاسب ةيتأ  ل وإن  ا أندتقم نديأ واي أ  ا كانت  م اةحس قمَّ ُظ   بان   حيق اتاتفج  أط ّلتو يمنا ةم اةد 
رأ  ةفتْت ناّم حديأأ إاسِّأ وغق احم  أو  اة ديقأ  أن أخمج رِّدف اةِّْصمج  م نزنأ ّليد أإجا    وطبيِّتها اةخال 

راألحمى أ توحأ  كانت ّلداخل نذه اةحديأأ   تذكَّمُظ طفوةتم اةبِّيدم  واقتمبُت  د اة كان  مَّ  تحُت رارفُه  
غيم ونخْيُت  وبيق   ّ  اةصَّ ُل ّليد زنو ه وأوشاره اة ختيفأ اذا ره تستوقُفقم  د رِّيد  ِّي أ اةحديد ا أنا أتجوَّ

؛ ) ِّي أ تا فخي أ   تا فخي أ  وحيق ا تأد  ُت نحونا رخطواظ أسمع  وتدُظ أن  اس ها نكذا راةحمف اةاا لج
الم اةاونم   م  وسأةُت نفسم:  ا  ِّق  نذا؟ نْل حأ ا  ةي كا هدام اة  اةسَّ نج قداسأ نون قداسأج  (. خفق قيبم رشد 

؟ نل كانت تبال نذه اة قطأأ تِّمُف رأدو م  وب فا يشغُل  اّم  م نذه اةفتمم   اةأداساظ ك ا يأول صبّم
 وألتل نذا قد  فْت ةم نذه اةهدي أ اةثَّ يقأ؟!  

(  د  واةيد سقأ  Tommaso Geraciنذه اة ِّي أ اةت ا فخي أ أنشأنا نح اظ ايطاةم اس ه )تو  اسو تيماإم/
يد اةِّاة يَّتفيد األوة  واةثَّانيأ  وكتب  وق ةوحأ  د األس قت اةاي اظ    وقد أندانا ةضحايا اةحمبف 1931

خصيَّاظ   ها اة  تانب أكبم اةشَّ اةتَّاةيأ: ))ز ُد اةزَّفتون يتبُم ز دف اةأ ح/ وز ُد اةأ حج يتبُم ز دف اةو نم((  و ص 
الم   يم واةسَّ دظج اةس     م اةِّاةم  ونم اة هات ا غاندّ  وقد يس اةحب   اسي ييانو  ا فا كوةبم اةتَّا فخي أ اة تم تس 

(Massimiliano Maria Kolbe/(  وإهيد اةوطد )ساةفو ناكوفستوSalvo d’acquisto.) 
ففافتجهج  م كل ج   الم وأنيه وحف و  نذه اةيَّحاأ اةتَّا فخيأ اةقَّارِّأ  د و ق أو اق حمف اةسَّ وبِّد أن و  أُت راةصُّ

يم رسموأ  مَّ   كا ل اة  نيوان تمت ُته  ن  ودُظ اة  اةد  واصيُت كتارأ ن استم اةق أدي أ و م اةأيب  مح كبيم تحو 
الم أو ق  د اةبحا (.   اة  اةيُّغأ ا يطاةي أ نو )اةسَّ
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 ماذا عن الحّب كمعراج يبلغ  به اإلنسان  حالة الّسالم الكامل؟  (31

اةِّشقج واةحق   وال ي كد أن يفتح ا نساُن كتااف اةِّشق نذا ةيقهلف  د ويو ه  اةأيُب  م اةحب  نو كتاا 
كيقأ اةاا يأ  ونم اةحاةأ اةَّتم ال ُيحأ ُأها اةفاُم وال اةِّأُل وال اةبصُم وإن  ا اةفطمُم   و ِّا  ه  ا ةْم يبُيغ حاةأ اةس 

وح وخاةأها. وا يي أ اة تم تأون اة  اةتَّواصل  م اةم  ةيوم  م كا ل األسف نجد  سا أ إاسِّأ وكبيمم  واةق ي أ اةس 
إه األنا وت يُؤه ركل   اانم   ه ال ّلموحه  ونو  م حب ه نذا ُتشو  تفصل ّليد اةق اس   ا نساُن ُيحبُّ رجسدج
ياسأ   يد واةتَّا فخ واةجغما يا واةس  االختالف ّليقه وبيد اآلخم   هو يجُد أن ُه يختيُف ود أخيه راةي ون  واةي غأ واةد 

انق. ةذا  إن  اةحبَّ  م اةق اس حبٌّ ال  و  أإياح كثيمم ال تِّدُّ وال ُتحص  يستحيُل  ِّفها أن يتحأ ق اةحبُّ اةص 
يتجاوُز اةجسدف  وقييل نم أوةئك اة ذيد يمون  م اةجسد  حمارا   و م اة مأم  ِّبدا   يأتضم اةط ها م قبل اةتَّأم ا 

  قها واةوصال  م  وحها. 
د ان  ونذا نو االختبا  اةخطيُم  اذ ال ّلد  ةيق أطأ أن تذوا  م اة حيط  وال ّلد  ةيجسد  م اةحب  تسُأُط اةج

أن يسُجد ةي ِّبون  وال ّلد  ةيغمو  أن يق حم  وال ّلد  ةيحب   د ضيف  و ضيف  وال ّلد  ةايْيه ا أن يِّم ا  
م. ةاد  ا اةِّ ل وحيام اةق اس تحو   يا أ   د طاوأ  و ح أ و حب أ و ون  ةت اة  تحيم  طيق رسبب  آناا اةض 

م األنا  !تضخُّ
ِّم األح م؟ سأ وفها ةكف اآلن:  م قديم األز ان واةِّهون   نل س ِّت رحكايأ اةِّاإقج واةفتام اةس  ماح ذاظ اةش 
ِّْم خشد  ّلمُتأاةم  اةي ون وويقْيد خضماوْفد كحجم اةز  م ن  وبق ش أّليض   كانت نقاك طفيأ س ماح ُوةدظ رشف
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كان كلُّ  د يمانا  د أطفال اةحم  اة ذّ  أظ  يه اةق و  يفزُع  د إكيها اة ختيف وقهم   ز وع  وق خذ يها  و 
ت يِّا   حت   أن هم راتوا يتفانون االقتماا  قها أو اةحديث  ِّها. وحيق ا كُبمظ وأصبحْت  تام  مانأأ رِّ م  

ِّمنا أكثم تون جا  وُح مم   د أإِّ أ اةش  س اةذ نبيأ  وزان    د غمارأ إكيه كونُه قصيما  و قفوإا   اةز نو  أصبحف إف
وام اة  أوي      ا ن م رِّجائز اةأمفأ اة  اختالق اةِّديد  د اةحكاياظ اةِّجيبأ وقها  وةم يهدأ ةهد    وي  اةد 
م  ا كانف يستهزُأ  غيمم اةَّتم تجيُب اةق حس  م كل   كان تذنب اةيه. و د إد  احمم اةص  رال  حت   ةأ بقفها راةس 

غيمم تخمُج  د حي ها وتذنب رِّيدا  ةتيأمف رجسدنا اةفتم  ّليد أحضان اةط بيِّأ    ّلها كلُّ  د يمانا  كانت اةص 
ا أحزانف   اة  أن  أْظ ذاظ يوم   د رِّيد إجمم  تشبُهها كثيما    ذنبْت اةيها ووانأت تذوفها اةبق م وبدأْظ تبثُّهف

جمم وقاةت وقد ّلدأ اةص    ُغ األح ُم يسيُل ن ووا   تد  أأ   وقف تذوها  قيبها وتبكم رُحمقأ اة  أْن نطأت اةش 
بي أ: م تأ  منا ّلبكاح اةص    د إد 

ئم  د  ووكج أي ُتها اةفتام اةخا قأ اةج ال. -  ند 
ا   م  قاةْت: جمم اة ذّ كان وبا م ود صوظج  ُتل  حقون تد   ننشت اةفتام  د صوظ اةش 

جمم  وصوُتكج  - تاُ ُد  يه كل  أّلو م اةِّاةم و ح ُته  نل ةم أن أومف يا ةيِّجب  ان كج  تل  أي تها اةشَّ
جمم؟   اس كف أي ها اةم تُل اةش 

يجْ ُت ّلوالنتكج وأنا أنتاُم قدو كج وقدّ رشوق  كبيم -    !اس م  متان وإن قم سي د نذه اةأمفأ  وُ ذ وف
جمم؟ -  نل تِّمُ قم يا سي دّ اةش 
ِّم اة ُ  - اح واةش  ش س اةبم اق؟  د ال يِّم كج يا أت ل  د طبِّا   و د ال يِّمُف صاحبأف اةوته اةوض 

 ! أظ ويقم  ةبانأ  حبيبتم أنتج اة تم ةم ُيخيفق  ثُيها  م اةبالن 
 سحت ةبانأ ن وع ويقيها  وقب يْت إجمم اةط يح األح م رُِّ ق   مَّ تيست وقد تذوها وبدأظ تفا م  م كي اتها  

ا  ةيحتم قم  وةسان حاةها يأول: ال إمح سيِّيُد ةم كما تم  م اةأمفأ سو  ى اة ال. نِّم ويم  أن أصبح  مف أ تد 
 !اةج يم  ةاق قم وحيدم و ا  د طمفق أ ا م ةاسب كل  نذا اة ال؟

 س م  متان كي اظ ةبانأ  م  خفقف قيبه رأو م وقالف ةها:
 ةيس وقدّ  ا أوطيه ةكج يا صغيمتم سوى حب م؟  -

راةحب   و ا وم ْت  د أنل قمفتها سوى اةاماني أ  ننشت اةفتام  د كالم  متان ونم اة تم ةم تس م قبل 
خمفأ   مَّ ص تت ةبمنأ وقاةت:  واةحأد واةس 

وق  - و ا نو نذا اةحب  يا سي دّ؟ نل ُيباع؟ نل ُيشتمى؟ اذا كان األ م كذةك  أوطقم اي اه ألنزلف اة  اةس 
 وأّليِّه وأوون راة ال اة  قمفتم ألإتّم اس م و مكّز و كانتم.

باع وال ُيشتمى يا حبيبتم وإن كان أ  دف وأند ف  ا  م اةوتون  ةاق قم  م اة أاّلل ُي كققم أن أتِّيفُه  ان ه ال يُ   -
.   م خد تك  وأن أحأ قف ةكج ره سِّانتفكج

ا  ةأد أزوجُت سكيقتكف وندوحفكف يا   - ال أوتأد أنه سيقفِّقم  م إمح اذا كان ال ُيباع وال ُيشتمى. آسفأ تد 
 دم  ُتمت .سي دّ  متان ّلدون  ائ
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ا    فْوز  - ال تاونم وجوةأ  م اةُحام وي  األإياح  ان قم راةحب ج سأوطيكج أغي   ا أ يُك؛   اّ  اةق ان م تد 
ّ   كان  خذيه وبيِّيه  مَّ اغق م رهج  ا تشائيد  د األ وال.  أح م ال يوتد  ثيُه  م أ

جمم  و م اةغد وانْظ اةيها ُ ح  يأ   قانيق واةأفاف اةابيمم  وبدأظ تجقم كل    اّلتس ت ةبانأ وقب يت اةشَّ راةص 
جمم طيحا  أح مف    وق وباوتها كي ها  وبدأظ تام   اةِّ يي أ ذاتها كي  ا أ  مظ اةش  اةث ج ا    مَّ ح يتها اة  اةس 
وأصبحْت ك ا أ انظ؛ أ مى  تام  م اةأمفأ  وةم تاد تدّ  أن   اةها نذا كان كفيال  رأن يجيب ةها أوت   

نا وأصبحت زوتأ  ةه تجوُا اةبحا   وق اةبواخم اةابيمم  وب ضم   قماصقأ ا ةبالن  طمقف راّلفها وطيب يدف
ُفد وتسمُق   قواظ صا ْظ أإدَّ نه ا  وط ِّا   د زوتها اةأمصان األوو   وبدأْظ تهُجم وي  اةس  األي ام واةس 

ا يأ وبأيْت نم وحيدم  أ وال اة بحمفد  م كل   كان  اة  أن  اظ زوُتها  م احدى اةغزواظ اةبحمف   أ اةد 
ّلثموتها اةط ائيأ وإِّمنا األح م وت اةها اةفت ان و ا كانت تِّيُم أن ساوتفها نم األخمى قد اقتمبت  وقد 
ها اةم احل ُيخط ُط ةالستيالح وي   اةها وت اةها   طيب يدنا ونخيها  د   أصبحف اةأمصان األصفم ودو  زوتج

قه إيئا   وتزو تت  م م  انيأ  وواإت ةسقيد ونم تغمُف  د رحم  راا اةحب  اة ذّ ةم تاد نم تِّمُف و 
ِّانم اةااذرأ راجسم اةِّشق اة زف ف اة  أن تاح يوم ووم ت أن زوتها يخط ُط ةأتيها    ا كان ةها سوى أن   اةس 

ْظ  يها وقد كبمظ وتغي م  يها كل  إمح.   و يت كل   ا  م وسِّها ةتِّون ساة أ اة  اةأمفأ اة تم ُوةجدف
جحت ةبانأ  م  ه  تها تيك  وتمكْت كل   اةها وتانها ووانظ اة  اةأمفأ واختبأْظ  م احدى غاراتها اةاثيفأ   ن

ال أحدف يِّمُف وقها إيئا  وال نم تِّمُف إيئا  ود أحد  اة  أن  أظ  م أحال ها ذاظ ةييأ إجمم اةطُّفوةأ  
ِّونتك اةم   أنا  متان اة ذّ  ا نسيكج يو ا   ونم تقانيها رصوتها اةحقون: ))ةبانأ  يا ةبانأ   ا أسِّدنم ر

 (( ! ت  سيحيُد اةي أاح رِّد كل  نذا اةفماق؟
ْت تبحُث وقُه  وحيق ا   ها  م  خمتف جمم  متان  غسيت وتهف استيأات ةبانأ  ذوو م   د نو ها وقد تذك مْظ اةش 

هي أ وأغصانه اةق دي أ  تيست   وقد تذوه  مَّ ّلدأظ تبكم ونم تمّو وصيْت وتدْتُه  م انتاا نا ركل    ا ه اةش 
ةه  آسيها وأحزانها اةجديدم. تذك مف  متاُن ن ووها حيق ا كانت طفيأ  ووشأفه اةخاةد ةها  وحيق ا ّلدأ اةص  ُغ  

ا:   يتد  ق ن ِّا  ساخقا  وي  أغصانجه قالف ةهف
ةكج  و  اّ  اةُح م حبيبتم  يا أت ل  د  أظ ويقم:  ازةُت أنا ك ا وم تقم  و ي ا  ُ خيجصا  أّلدي ا   -

.  نم ةك و ندف اإا تكج
 ضحكت ةبانأ كثيما  وقاةت ةه:

جمم.  ا وسانم أ ِّيه ّلث ا كف وأنا اةَّتم ُتبُت األ ضف  - يا ةك  د  تل طي ب ساذج أي ها اة متان اةش 
 إمقا  وغمبا   وت ُِّت  د اةثَّمواظ  ا ال ُي كد أن تحيم ره ا مأم  م اةِّاةم رأسمه. 

ه وي  كل  إمح   وحياُتكج اةيوم ّليده  ال تقسم أن ه اذا وثمف وييكج  وةاد  اةأمصان  - األصفم وضم يدف
ّ  أ ض  أنتج  وإال   ا ان خمف تهدا  ةيأدوم اة  نقا    إن ه سيأُتُيكج  واح دّ هللا أن ه ال يِّمُف  د أ

 ووضمج حد   ةحياتجكج يا حبيبتم اةَّتم ةم ُيخيق هللُا  ثيها  م اةبالن.
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ي دا   وال ناوم ألن تذك منم ره. أنا اآلن رحاتأ اة  ّليت  أقضم  يه  ا تبأ    د و ّم  أومف ذةك ت -
 وأنتف ّلث ا ك اةُح م نذه ال ي كقكف أن تو  م ةم اةبيت اةَّذّ أحيُم ره. 

دّ  - ّ   اذا ةم تِّجْبكج   اّ    ُخذّ تسف يا اةهم  كيف تأوةيد نذا  أنا  ازةُت واإأفكج اة تي م األّلد
 رأغصانه  ا تشائيد  د ّليوظ.  نذا ا ِّيم

س ِّت ةبانأ كي اظ  متان اةِّاإق   م ذنبت اة  اةغارأ وأحضمظ  أسا   وبدأظ تهّو ّلها وييه وتأطم  
. ّلقفْت ّليتفها اةذّ كانت تحيُم ره طييأ و منا  ونسيفْت   ائّم أغصانُه ت يِّها وةْم تتمك  قه اال اةجذ  اةد 

ائّم اةذّ ظل  يبكم طييأ   متان اة  األّلد. ةاد  أنل   اةأمفأ ةم يقسوا نذا اةم تل اةشجمم أّلدا    ُهو اةجذ  اةد 
و مه ص غا  حا ف  م نأاح وطمه اةج يم  حت  أن  إيوخ اة ِّاّلد ّلدأوا يحج ون اةيه  د كل   كان ةيج ِّوا 

ا م وفجِّيون  قُه رخو ا  يقثمون ره ُنْسغف اةُحب ج  م اة ِّاّلد واة  ساتد واةاقائس  ذاك اةحبُّ ن ِّه اةبق م اةص 
ّ  انسان ال يِّمف اال  ةغأف األخذ واالستغالل واةط  م. نِّم  يا   اة ذّ ةم تفتح ةُه ةبانأ قيبفها ألن ها أصبحت كأ
جمم ُنو ةي أم بيد  د أنل هللا واةحضمم  أط  أوةئك اة ذيد ال تأي دنم   صحبمف األوز اح   اةحب  اة ذّ  م اةش 

مائم ألنَّهم  د أنل اةص  ت  ص ت اةحأول واةجقان اة تم ّلها أويُد وييكف  األ واُل واألط اُع و  ال اةق وا يس واةشَّ
 اةحبَّ واةِّشقف أيُّها اةأا ُئ  م كل   كان. 

 
مِّن الحّب البشرّي ي مكن للفرد أن يصل إلى الحّب اإللهّي األكبر، ماذا عن دور الجنس في   (32

 هذه الّرحلة الّروحّية الكبرى؟
اةحديُث نقا سيكون ود اةط اقأ اةجقسي أ اة تم نم  فتاح اةحيام  م اةاون رأسمه وةيس  م   ياأ ا نسان  
. واةواقم يأول ان  اةطَّبيِّأ أكثم حب ا  ووشأا   د ا نسان   يد  وإن  ةجسدك وييك حق   حسب  وال حياح  م اةد 

ا اةجقسي أ ر حب أ و  ا  أ  واحتمام وتأديس كبيمْفد  وا نساُن يا حسممف ألن ها تِّمُف كيفف تتصم ُف  م طاقفتجهف
اةاونج وييه ال يِّمُف إيئا  ود طاقته نذه وال ود أسما جنا  وكل   ا قام ره نو أن سد  كل  اةأوانيد ووضم  
يطان. اةِّم اح واةحك اح واألنبياح  أط   كل  اةأيون  د أتل اةحد   قها  اوتأانا   قُه أن ها  د أّلواا تهق م واةش 
نم اة ذيد أن كوا أن ه  د راا اةط اقأ اةجقسي أ ُي كُد اةوصول اة   أام اةِّف أ واةبتوةي أ   انام اة فتاُح يوتد 
 م اةجسد اةبشمّ  نفسه راوتبا ه  حمارا  ةيأداسأ ال ّليتا  ةيُِّهم واةق جاسأ. وأقول  حمارا  ألن  ره ي كد ةإلنسان  

يسيد واألوةياح  أن يختبم  وظف األنا واةفام  د أتل اةوصو  كيقأ اة طيأأ اة تم أوقم ّلها ص تف اةأد  ل اة  اةس 
يسم يخبمكم  انم نذه اةم وشأ    أو  ا أس  يه راةم وشأ اةاوني أ اةابمى. واسأةوا اةأد يس سان  مانشيسكو ناس 

باح.     أد وم فها وخبمنا تي دا   وكان يخمُج ةييط فف  د حما م تذوتها ّليد أحضان  يوج اةص 
حيح اة ذّ يأون اة  اةبتوةي أ   إن ه ي كقه  اةط ا ُهها نحو االت جاه اةصَّ قُأ اةجقسي أ اذا ومفف ا نساُن كيف يوت 

ا خشب اةجسد اة   حم  مَّ رِّد ذةك اة  أة اس  وبم ّليوغ ذ وم اةق شوم اة تم تفتح اةط مفق   ل ّلهف تي دا  أن يحو 
اكقأ  م تسد اةِّاّلد. ونذه اةط اقأ  وح اةس  ال نم إهوم وال نزوم وإن  ا يأاأ وصحوم وووم ُيشِّجم  نحو اةم 

وح ّلدون احتماق.   ا نسانف رأي ته وحأيأته اة تأة هأ حيُث يتمُّ اةوةوج اة  وواةم اةم 
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أ اة   ِّم أ نذه األسما   واةبدايأ ال ّلد  أن تاون  د اة دا س واة قانج   ا نساني أ اةيوم  م حاتأ  اس 
يئأ اة تم أصبحت  اةد  اسي أ واألكاني ي أ  ال  ّلد   د اوانم اةق ام  م كل  إمح حت   يكفَّ اةق اس ود اةِّاناظ اةس 

ظ ا راحي أ و ا اة  ذةك  ُل سيوكا  يو ي ا  يحكُ ه اةابُت ّليد إذوذ تقسم   وإن ان وي  األ الم واة جال  ك  ُتشف
 يه ا نسان. يا ةهذا اةز  د   د أ ماض نفسي أ وإواقاظ وأيي أ و امف أ رسبب اةجهل اةُ طبق اة ذّ يغمقُ 

اةِّجيب   مضف ا نساُن و مضْت  د حوةه اةط بيِّأ واألكوان. حت   األ  هاظ  ا ُودنف يِّمْ دف ود أتسانند   
إيئا    ايف ةهد  راهلل وييكم أن ُيِّي  د ّلقاتهد  كيف ُتحتمُم األتساُن  واآلراح أإد  تهال   م  ثل نذه األ و  

ن ود اةجقس سوى اةأشو  واةس  وم اةَّتم توا  ْتها األتياُل وبم تا فخ أسون  د اةابت   د أّلقائهم  وال يِّم و 
 !واةت حمفم واةت جمفم؟

وي  اةِّي اح أن يدخيوا اة  األو اق  أن يفا وا اةأيون  أن يفصحوا ود اة كتوم  أن يشِّيوا اةش  وع وفطمنوا 
ا يأ    اةا الم  ةيِّيش اةال   م انسجام و حب أ ووئام يصيون ره  اة   كا م األخالق  واةِّف أ واةق جي أ واةفطمم اةصَّ

يي أ.  اةسَّ
 

 ماذا عن الّزواج، هل يقّيد  اإلنساَن ويحرم ه من الوصول إلى حالة الّصفاء والّسالم؟ (33
واُج اةيوم نو سبُب اة صائب واة حد اة تم يِّانم  قها ا نسان  وذةك ألن ه زواج أتسان ال أ واح  ان ه  اةز 
واج  قذ ّلدايأ اةخييأأ ُظيج ْت كثيما ؛ انام  اذا  ِّيتج اةق صوُص  ْموقأ وفبا كها اةج يم. واة مأم  م اةز  نوا م ُ شف

يطانأ اة تم  يقيأ رحو اح: ان ها  يها اةش  أغوظ آنم  أخمتته  د اةفمنوس  ونم ألتل نذا ظلَّ اةم تُل يخاف اةد 
حم واةغوايأ. ونذا  ا نو  م حأيأأ األ م سوى اوتماف  ض قم   رضِّف    قها وفقُِّتها ةييوم ّلمأس اةفتقأ واةس 

فاح اةحأيأ  وحم  راةط ها م واةص  يْيد.  ِّام  اةم تل وودم قد ته وي   هم اة مأم  وال وي  اةد خول اة   حماّلها اةم 
يسأ" وإ  ا "وانمم"  و د   و م   هم ا  ا "قد  ّ  األقص   د اةص  اةم تال ال يمون  م اة مأم اال  اةجانب األحان
يسأ يا تمى  واةحال أن  أنل اةِّيم وا ي ان واةحضمم اةِّي ي أ  ال يمون  م صو م "اةأداسأ" نذه  تاوُن نذه اةأد 

يسأ  م ومف اةم تل ألن ك تِّم يد كيف اال  وتها   د أوته االوتداح واةِّقف اة  بط د تجاه اةق ساح.  أنت قد 
سأ اةم تل اة ذّ  أجه  تابتيد نفسك وتحم يقها  د كل   تطي باظ اةحيام اةحأ أ  ونو كبت  مضته ويْيكج  ؤسَّ

تك اة ت ث يأ  م كونكج صاحبأ اةأد م وي  انتاج اةحيام اةَّتم سيطم  وييها اةم تل  قذ اةبدايأ اة  كل  نأاط قوَّ
ي د ونو اةحاكم و اُّ اةبيت واةُ جت م واةِّاةم أت م  ناسيا  رأن  اةأو م اةِّضيي أ  رأو م اةِّضل ةُيثبتف ةكج أن ه نو اةس 
نم تزح  د اةخصائص اةحيواني أ  م ا نسان  وبأن  اة مأم نم األقد  وي  اةحب   قه ألن ها ال تستخدم  

ها وحدسها  ونو  واج  امفنا وإن  ا  وحف ّ  واةز  بب اة ذّ  د أتيه يالُّ اةم تل ييهُث خيف اةحب  اةجسد اةسَّ
ا   ّ  رِّد أن  طقت تي دا  اة  أن  اةم تل ُخيق ضِّيفا  تد  واج األحان وحم  واةزَّ ّ   واة مأمُ خيفف اةحب  اةم  ن اةتَِّّد 

تت ت ُم  يه إمفكُتُه راةط اقأ    د حيث اةق شاط اةجقسم  ألن ه ال ي يُك اال  نشوم تقسي أ واحدم  م اةوقت اة ذّ
ني أ  ونو اةفمق اة ذّ ُيسب ُب ةييوم حمتا   مفِّا  ةيم تل اة ذّ يِّمف تي دا  أن  نشوته  وضِّي أ و حصو م   اةتَِّّد 
ّ   قها واأل يمّ     م اةط اقأ اةت قاسييأ راة أا نأ  م اة مأم اة تم تش ل نشوُتها كل  ت اهماتها اةجسدي أ اة ان
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ها وأطيا ها رأةف ضِّف اةم تل  د حيث اةُِّ ق واة ِّق  واة غزى. و د نقا  أسام اة مأم و ِّاناتها  وكل  حواس  
ألن  اةم تلف ةم ُيد ك ةييوم سم نا األنثوّ   وةم يِّمف كيف يفتُح أسما ف  ِّبدنا. وةتتذك م وزفّز اةأا ئ  ا  

كيقأ  كيف ال و م  اة ذّ يفِّيُه األزواج  م  خدع اةق وم؛ ال إمح سوى اةخداعج واةخديِّ أ  ال اةحب  واةس 
مُّ اة ذّ يييه اةِّسُل اة زف ف ةُتاي لف ةحااظ االت حان ّلقوم اةم تل وإخيمه رِّد  اة خدع يبدأ اةِّتاا واةي وم واةسُّ
فأاظ واةِّ ل   م   نشوته اة ؤق تأ  وتدوُ  اة مأم ونم تحيم راةأمط اةذ نبم أو رِّأد اةيُّؤةؤ  ونو يفا م  م اةص 

ك يوةُد األوالن وُنم يح يون كل  ويل اةخداع واةز فف  ال قداسأ  وال ا تأاح وال س و ا   ان  ا نجاسأ  وننسا   رِّد ذة
توةد ّله ا األتيال. أيد ا نساني أ  د طفل سييم نأم  ك ح  د وويس ؟ أيدف طفل اة غا م اة تم ُتِّي ُم اةطُّهمف  

ه يحتاج أل حام نأي أ  ةيحدثف اةح ُل ّلال ننس؟ أيدف أنتج يا  واالستقا م؟ ان ه  ازال  وتونا   م ا نسان  ةاق  
 مفُم  ّلل أيقكج يا  اط أ؟ ة اذا ال يدع ا نساُن اةأداسأف ت حو ننسف اة اضم؟ كيف يحدُث نذا واةحب  أصبح  

ف أ؟ كيف واةق ساح يِّشد   ضاح اةق زوم  أاّللف نش م  وم   مفضأ  د اةم تل وي  زوتته وحت   وي  وشيأته اةس 
تأتم رِّدنا  إوم. نذا نو حب ام اةيوم أي ها اةق اس  ةذا  ال تسأةوا كيف اندةِّت  د حوةام اةحمُا  واةقُّطفُف 

  !قْد ُنج ست  و ا وان إمح اس ه اةحب  راةق امم ا ةهي أ
ان هد  و اذا رُِّد  وقد خمتت اةق ساح  ائماظ ضد  اةم تال رشكل   يه  د اةجهل  ا ال يتصو  ه وأل وال  ام  

ةد حت     اةيوم يطاةبد راة ساوام  م كل  إمح  حت    م اةي باس واةِّ ل واةِّضل  و قهد   د أصبحد يتحو 
خا أ؟ ةيس ّلهذا اةغباح تستأيم اّلمم اة يزان األ م ال يحتاج اة  كل   !تسدي ا   د ا مأم اة   تل:  ا نذه اةس 

قَّسوف أ اةَّتم ال تبث  سوى اةس  وم واةِّقصمف أ واة زفدف نذه اةج ِّياظ اةت حم  ف أ  وال اة  كل  نذه اةحمكاظ اة
 د اةحموا واةِّداوم ّليد اةم تل واة مأم.  م  ا نم نتيجأ كل  نذا  ةأد أصبحقا نمى اةم تل  وق اةم تل  م 

مفم  واة مأم وي  اة مأم   ا نذا اةجحيم يا اةهم؟ نا   وق نا   ال نو   وق نا   وألتل نذا اةد  ا   !اةس 
ُل  ا ُ   وال ة اذا ال ُتزنجُم األ واح  وال ة اذا ال يتحو  ة ذّ حدث ال يحقُّ ةام أن تتساحةوا ة اذا ال يحدُث اةت قو 

وألتل نذا أيضا  ال أطيُب إيئا   د اةم تل  وإن  ا  د اة مأم اةَّتم أقول ان  وييها أن تد م    !اةفحُم اة  أة اس؟
 ّ بم واةتَّح  ل  وألن م أويُم تي دا  أن ها ت يُك  إمفكها  م اةحيام اة  اةد جفح اةس  او   ألن قم أ ق رأد تها وي  اةص 

ِّون واال تأاح   هم اةحضُد ونم اةم حم اة ت صل رِّمش اةم ح ان  !اةط اقأ اة تم تؤن يها اة  اةص 
 

الم في العالم، هو تراجع الحّس  أرى أنَّ من أهمّ  (34 كن  مم، كيف األخالقيّ  أسباب تراجع السَّ
أن نعالج هذه المشكلة العويصة، ونعيد لألخالق الرَّاقية دورها الرَّائد وبالّتالي نعّمق عبر األخالق  

الم؟!   ثقافة السَّ
الح واةق جاح  راةِّونم اة  اة مأم ونو نا اةفِّ ال  م ّلقاح  جت ِّاظ  سيي أ   امف ا  وُخُيأي   ا .  اة مأم نم أساس اةص 

 م كل  األ ض. وكل   ا يجُب  ِّيه نو اوانم اةق ام  م حجم األخطاح اةَّتم ا ُتاجبفْت  م حأ ها راسم اةت حم    
ي أماطي أ و ا اةيها  د ايديوةوتياظ تديدم نم نتاج  ا حدث  م اة جت ِّاظ  د تغييماظ رِّد اةثَّو م   واةد 

قاوي أ   ا   وق. تحمفم اة مأم  د ّلما د اةجهل واةِّبوني أ إمح ال تدال  يه  ةاد اة طيوا نو قبل كل  اةص ج



1494 
 

ي أ واةفامف أ  نون اةز ج  ّلها  م أإكال تديدم  د االستِّبان   ح ج إمح اةحفاظ وي   طمتها اةقَّأي أ وسال تها اةص 
ف اة  ذةك أن  اة مأم نم رحاتأ اةيوم و  . ضج ّ  واةفامّ  ّ  ز د  ض  اة  تقشئأ  واالّلتزاز اةجسد أكثم  د أ

وتمبيأ  د نوع خاص   اذ يجب اةت مكيز وي   امنا و وحاني تها اةِّاةيأ. ك ا يجب أيضا  اوانم اةق ام  م  
 فانيم اةجقد  واة ساوام وتطوفِّها رشكل يجُِّل اة مأمف سي دم نفسها و اسكأ ةز ام أ و نا. خموج اة مأم اة  

يي أ ةِّ يها نذا  ك ا  اةِّ ل إمح تي د وحضا ّ   ةاد   يجُب اةحمص رشكل  كث ف وي  ض ان األتواح اةسَّ
يجُب االوتقاح رحأوقها وتوويتها ر ا وييها  د واتباظ   م األخذ رِّيد االوتبا  اختال اتها اةِّأائدي أ واةفامف أ  

مو ّ  تِّ يق نامتها اة  اةم تل  ها  م اةحيام   وتحوفيها اة   صد   ةثماح ا نساني أ  ك ا أن ه  د اةضُّ إمفكف
وبدل أن تست م   م اةتَِّّا ل  ِّه راةاذا واةد تل واةخداع وكأن ه ودو نا اةي دون   حمّ  ّلها أن تتحم    د كل  
ي يأ و ا اةيها  ةتِّون اة   طمتها وتغسل قيبفها راة حب أ   اةس  وم اةَّتم تقفثها اةاتُب واةج ِّي اظ اةق جسائي أ اةُ ضف

  ول  ذةكف ُيساوُد رصيمتفها وي  اةت فت ح  تمى ّلقو  هللا  ُتيفها نديأف اةم ح د اةيها وتأخذف ّليده واةِّشق ا ةهيَّْيد
وتسيم  ِّه وي  ن ا اةحيام  أ  طأ راأل ل واةم غبأ  م اةقُّ و  أكثم وأكثم واةوصول اة  إاطئ األ ان  

الم.  واةس 
 

بل  (35  ؟!لتوعية المرأة بدورها الجديدما هي أفضل السُّ
ها  د األ اا  اة ضي أ اةَّتم تصيها  د كل   ا يحيط ّلها  م حياتها اةيو ي أ  ر ا  م ذةك اةت يفزفون  تخييص

حا أ وكل وسائل ا والم واة ِّيو اتي أ. وي  اة مأم أن تِّيد اةق ام ةيس  أط  م طمفأأ تفايمنا  ّلل   واةص 
وحم  أيضا   م طمفأأ تِّا يها  م تسدنا وتغذيتها ألن  نذه األخيمم ةها  نو  كبيم  م احياح واة ها اةم 

حي أ يِّقم أن ها ستس ح   اخيم وتحمفمه    ا يِّانيه  د  كون واحتجاا. ان  حمص اة مأم وي  سال تها اةص  اةد 
د  د األناح اةوظيفم  وي  كا  أ اة ستوفاظ   سج  ا  ا ن ا رحاتأ ةه  د طاقأ ُتحف نا رأن يست د  ةفامنا وتسدج

دم    واألتهزم اةبدني أ.  حيق ا م  ا   د كل  اةس  وم اة ِّاصمم   إن  اة مأم ستشِّم رأن ها  توح  يكون نذا اة ساُ  ُ تحف
 م اةِّاةم ّلدون أنن  إك   ونذا سيؤ  م  باإمم وي  أسمتها و جت ِّها رشكل  يه اةاثيم  د ا يجاّلي أ واةتَّطو    

. وحم   اةم 
وحم  اةَّذّ وانم خصيفأ    وي  اة مأم أن تأول وناوا  ةيم كون اةم   ا ُيسب ب اةاثيم  د األ ماض ر ا  يها انفصام اةش 

ب.  واةتَّفايم اة حدون  واةخوف واةتَِّّص 
قيق األّليض  ك م واةد نون واةد  وونّ سي دتم اةج ييأ اة   طبخكج  وأويدّ اةق ام  يه  تخي صم  د اة يح واةس 

وحم  د  طبخكج قبل واة شموباظ اةاحوةي أ واة أكوالظ اة ج  دم  واألخمى اةجانزم  سب ّ   سا ك اةم  أا . حم 
اخيم   نذا نو اةط مفق  واة فتاح ّليد يدْيك  و ا وييك سوى أن تفتحم اةباا  كل  إمح  ةيتحم   واةُ كج اةد 

 وتأوةم: رسم هللا  جمانا و مسانا. 
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والّسالم والوئام بين البشر، ويتمُّ  لماذا ال نستغلُّ تقنّيات العصر في ترويج ثقافة الحبّ  (36
التَّركيز على األفكار االستهالكّية والمتع الفضفاضة، وال يتمُّ التَّركيز على قضايا جوهرّية تهمُّ 

 حياة ومستقبل اإلنسان؟ 
ا   ألن  اةحأيأأ تأول ان  ا نسان وإن كان    د يأول ان  تأقياظ اةِّصم ُوتدظ ةخد أ ا نسان  هو وانم تد 

و أن ه قد حأ ق تأد  ا  وي ي ا  كبيما   م إت   اة جاالظ   إن ه  م كا ل األسف تأهأم اة  اةو اح ر ئاظ يبد 
ِّوا    قيد  كيف ال ونو يستغل  تأقيأ اةِّصم نذه أرشم استغالل   بها يقشم األ ماض  وبها يفم ق ّليد اةش  اةس 

ا يستِّبد األتيال  وال يه  ه  م كل  نذا سوى تقم  وبها ُيام س ةثأا أ اةتَّ ييز اةِّقصمّ  و وبيا األنيان  وبه
ّ  إمح سوى اة زفد  اة زفد  د األ باح وبم تحوفيه ةأل ض قاطبأ اة  إِّوا تستهيك نون أن تفا م  م أ

ل ةها وال آخم.     د  أدان اةحم جف أ واةهوف أ واةغمق  م حموا ال أو 
 

عالم في العالم، لماذا ال يتمُّ نشر  هناك ثقافة استهالكّية تهيمن  على أغلبِّ وسائل اإل (37
ينما واألدب الّراقي  الثَّقافة والفكر الرَّصين عبر منابر اإل عالم المختلفة، أين دور المسرح والسِّّ

 لنشر الفكر الخالق؟!  
م  م نذا اة جال  واأل م يأتضم اةبدح راةتَّخيُّص  د  أا أ األونام اة تم تدو ها كا  أ   اة جت ِّاظ.  اةال   أص 

د  ا تفِّيه  أا أ اةونم را نسان: حيق ا كقُت صغيمم كانت  امتم ود اةِّاةم  حدونم   سأ ّو ةكف حكايأ تؤك 
ا   كقُت أتخي يُه ك ا تيأ يُته  م كتب اةجغما يا واةت ا فخ:  ج ووأ  د اةد ول رحدون تغما ي أ وتأسي اظ  تد 

ل  ا  سياسي أ وتا فخي أ  وحيق ا إاح هللا ةم أن أك م آ اق طيبم ةيِّيم   كبُت اةط ائمم وح يتقم أو  بم وتتس 
أفتقم ره اةس  اح حيق ا كقت أنام  د خيف زتاج   ح يتقم اة  ّليدّ اةث انم ايطاةيا  نل تِّمُف  ا اة ذّ  اتف

غيمم؟ اةهم ةأد  ةم أتد أ ما  ةتيك اةحدون اةَّتم كانت تحد  قم وقها اة ماتم واةاتب اة د سي أ  يا  !اةق ا ذم اةص 
 أيُت األنها  واةغاراظ واةجبال واة حيطاظ  و أيُت اةغ ام يتحم ك حم ا  طييأا   د أ ض اة  أخمى نون أن  

ه اة  ّليد  ا يفم  يؤط م انت احف  !يكون  م يده تواز سفم   وال رطاقأ نوف أ وال وف
 كُقكف أن تتخي ل ةو أن  رحما   ا  يا اةهم  ة اذا حدث كل  نذا؟ وقد  أيُت اة طم حم ا   م حي ه وتمحاةه. نل يُ 

ث واةتَّس  م؟ اةِّاةم كي ه سيؤن ّ اةث  د  ألن ه  م ومف هللا أ ض  واحدم  قيب واحد  ال يح ل  أصيب راةتَّيو 
كل اة قفصل  تقسي أ  ِّي قأ وال ي ي زه نيد  ِّي د. ال ّلد  ةك أي ها ا نسان أن تفهم أن  اةطَّبيِّأ ةم تاد ّلهذا اةش 

مائب واةحكو اظ  واةال  إا ككف  م نذه واة قأسم   يانم واةض  أنت  أط  د خيق اةحدون واة ياي أ وحأوق اةس ج
ا : حموا  م كل   كان  و أم  و جاوأ وتمف أ وإ ناا. وييك أن   اةيُِّّبأ اةابيمم  واةثَّ د كان راناا  تد 

  وتفأك د أن ك اذا  ِّيتف نذا سوف تحم   نفسك اآلن وةيس غدا   وييك أن تستيأظ رسموأ  د كل  نذه اةاواّليس
ا  ألن   ّ  وقت  و ستِّد  وال  ةذا وييك أال  تتِّي ق ره كثيما   وكد  تأن با  ةيم حيل  م أ تاتشف أنَّ اةِّاةمف سمفم اةز 
تأول ة د وم تف اة  اةي أاح  وإكما  تزفال  ةام  ألن  اةحيام  ِّكم كانت  ِّال    تِّأ  وأ تو ةام أن تست تِّوا 

 !م قد   ا ُي كقام ذةك. و د يدّ  ةمب  ا نيتأم  د تديد رأوقاتا 
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يسين والرُّسل ورجاالت الفكر والحكمة ممَّن كّرسوا حياتهم   (38 بَمن تأثَّرتِّ من األنبياء والقدِّ
الم؟!   للسَّ

يسيد وفأمأ ةهم وفتِّ  ق    اةحيد واألوةياح واةأد  م  إمح ت يل أن يتأ  م ا نساُن رسيمم األنبياح واةم تال اةص 
اخيم. ُنم تم بوا   امنم  ةاد األت ل  د نذا نو أن تشق  ةقفسك طمفأا  و قهاتا  يح يكف اة  اة ياوظ اةد 
مح نفسه اذا أحببتف أن تاون  ثيهم  أنتف أيضا  ةك اةحق   م   ذةكف  مأوا ووصيوا  وأنرتف وييكف أن تفِّل اةشَّ

أ ركف  وال يقفم أن تحكم وقها ألح د   ألن ك ةستف ُ جبما  وي  ذةكف  ان تف تؤ ُد  م تجمبأ  تفم نم وخاص 
ف أ اةَّتم وييه أن يدخيها ةوحده   م  وحي أ وحدائأه اةس ج اي انا   طيأا  رأن  ةال  واة ه اةخاص   وةال  تجمبته اةم 

ققم أي ها اةأا ئ اةِّزفز  وحدنا اةتَّجمبأ اةفمني أ كفييأ رأن تِّيد ة  ك  ةيكتشف نو اآلخم  ا اكتشفه غيمه. صد 
. وتأك د أن ه كي  ا كانت اةتَّجمبأ   طحم  م واةفام اةس  تمتيب  ا يزوزوه اةق اس  د حوةك رجهيهم وغمقهم  م اة ان 
صا يأ وصانقأ   كي  ا ةف ك ص ت   هيب يد ُِّكف اة  اةحفاظ وي  واة ك وأسما كف ّليأيد وجيب  نون أن  

وإن كان ال ّلد   د أن تطيِّوا أحدا  وي  توانمكم  يتفِّيوه  تفسده راةم فاح واةتَّاب م: اكت وا  حاسقام يا أنل هللا   
قاح األّلما .    م صحب اةحضمم األحما   أنل اةق و  واةس 

 
ماذا يراودكِّ وأنتِّ تنظريَن إلى ماليين ماليين البشر وهم غائصون في حياة استهالكّية   (39

هم لم يفهموا حتَّى اآلن فاقعة، وهم بعيدون كلَّ البعد عن كلِّّ ما فيه حكمة وسالم ووئام وكأنّ 
 لماذا جاؤوا إلى الحياة؟!

يي أ   مف أ اةس  نِّم  ان هم ةم يفه وا حأ ا  ة اذا أتوا اة  اةحيام  واةِّاةم رأسمه رحاتأ اة  اوانم اةق ام  م اةبقيأ اأُلسف
انها  كل  إمح واةَّتم  قها يقطيق اةت غييم واةت جديد.  ا ا نالحظ اةيوم ةيست نقاك ّلجقيأ وائيي أ قوف أ وقد 

واةِّائالظ تتفا ُك  م كل  يوم رشكل  نيب  ال أحد يجت م  ثال  حول  ائدم اةط ِّام ك ا  م ساّلق اةِّهون 
و ازال يهوذا ُيسأط اة يح  وق اة وائد وناخل اةبيوظ. نِّم وزفّز اةأا ئ  ةمب  ا تستغما كيف أن قم أ بُط  

ققم    ال  إمح يبدأ    ا تأكل  ألن  تدنو ك اةفامّ  ناتج ود  سالم ا نساني أ راة ائدم واألكل  وةاد صد 
ح م  رسبب  ا تتقاوةه  د س وم  وبسبب غياا اةد فح ا نسانم   د حول اة وائد  وتأك د أن ه   تدنو ك اةص ج
ي أ  م تقاول األطِّ أ   سوف نحصل وي   جت ِّاظ سيي أ  وسيبدأ  ح ج حيق ا ستت بجُم اةِّائالظ اةط ُمقف اةص 

ّ  قما  تسييمّ   د قبل أي أ سيطأ أو اةتَّفاي م اةِّاة م   م اةت غييم  وةد تاون نقاك أي أ ضمو م ةفمض أ
ّ  اةَّذّ ستصبح   ياسم  واالقتصان حكو أ  ألن  أوضاع تقايم اة جت ِّاظ نفسها ستتغي م ّلتغي م اةتَّفايم اةس ج

هم وي   ِّاةجأ كل   ر وتبه اةحكو اظ  وتَّهأ  نحو اةِّ ل وي  اةد وم اةز ج اوم  واةتَِّّ ح م   م اةس  يي م  واةص 
 اة شاكل اة تم قد تصان ها خالل انت ا كف ّلتحسيد ّلقيأ واة قا اةجديد.  
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 ماذا تقصدين بالعالم الجديد؟ (40
يي أ  حيث األوضاح األكبم سق ا  ال ُيِّانون  د األ ماض   واة م اةجديد  نو واةم  بقم  وي  اةِّائيأ اةس 

وفت ت ِّون رفام  اقب  فِّم راةحيوف أ واةق شاط  وةهم اةأد م وي  تقوفم األتيال اةجديدم ر ا ي ياونه  اة ز قأ  
ياسي أ واالقتصاني أ واةِّي ي أ. واة م    د خبماظ واسِّأ  م تسييم أ و  اةحيام ركل   ستوفاتها اةفامف أ واةس ج

م  ةذا  إن م اةجديد قائم وي  قوانيد كوني أ ال ُيايُم  يها ا نساُن وال  ل واةتَّأد  ُيأهم  ألن ها تحتمُم  بانئ اةتَّحو 
أ ى أن ه وي  اةحكو اظ اة ستأبيي أ أن تاون قان م وي  تطبيق نذه اةأوانيد واألنا أ رإودان وي اح ُتدن ةهم  

 اةأد م وي  تفسيم اةاون  د حيث أن ه اةِّاةم األكبم اة تجي م  م ا نسان. 
وحم   وال ّلد  ألّلقاح اةِّائيأ ا  أ اةجي دم واةووم اةم  ح  نساني أ ك ا أتصو  نا أن يكونوا    د يت ت ِّون راةحك أ واةص 

اةُ ات ل ةُيصبحوا  ؤن ييد اة  ّلقاح كون تديد قائم  وي  احتمام األ ض وا نسان واةحيوان  و كتوا  ّليغأ  
يم واأل د واأل ان. واة ي أ تديدم رِّيدم ود ةغأ اةد  ا  واةِّقف واةاذا واةد تل  وال تؤ د اال   الم واةس    راةس 

 
الم هو أكثر حاجة يحتاجه (41 نيا، ما هي أنجع الطُّرق لتحقيق    اإنَّ السَّ اإلنسان على وجه الدُّ

الم؟!   السَّ
الم  جم ن ُحيم  يماون اة فا مفد واة ثأ فيد  د اةق اس  قمفبا  سيستيأُظ ا نساُن  د نو ه اةِّ يق   ةد يال  اةس 

اة  تصحيح أخطاح اة اضم اةفانحأ. وقمفبا  سيِّمف  ِّق  اةِّائيأ اةت م أإمُظ اةيها  م  وسوف يسِّ  
ارأأ  وسياهم وي  ساحأ اةواقم اةيو م  اقتصان يكون ند ه االند اج  م اةط بيِّأ اةاونيَّأ ّلدل  األتوبأ اةس 

ياساظ االقتصاني أ اةحاةي أ كل اةبشم اةَّذّ تأوم ره اةس ج ي أ  استغالةها ّلهذا اةشَّ ح ج . وسيهتم  اةط ب  راةح يأ اةص 
ُن   وطمق اةِّيش اةيو م  وسيستغقم ود اةِّأاقيم وستصبح اةوقايأ أ ضل  د اةِّالج  ألن  اةال  سُيافو ج
ققاواظ تديدم قائ أ وي   بط اةفام راةغذاح     ا سيحد   د انتشا  اةِّديد  د اة شاكل االتت اوي أ واةُخيأي أ  

. ر ا  يها اةجمائم واةِّقف  األسمّ 
 

هذه نقلة نوعّية كبيرة في الفكر أساسها الغذاء الّسليم، كيف برأيكِّ ممكن تبّنيها من أجل  (42
 إحالل الّسالم في العالم؟

ي أ نائيأ  د اةط اقأ   ييم سُيقهم  شاكل اةجوع  م اةِّاةم  وسيض د ةإلنسان ك  ج ح م  اآل د اةس  اةغذاح اةص 
ا  أن  تساوده وي   هم اةاون  د حوةه  وتطوف ق  و د اة  كد تد  وحم!م رشكل  خال  م قد اته اةفامف أ واةم 

يأ وتستفيد  د ويو ها اة تأد  أ.  يؤن ّ كل  نذا اة  أن تصبح اةبشمف أ وي  تواصل  م اةِّواةم اةخا تي أ اةذك 
 ونياظ رشكل وام . ألتل نذا أقول ان ه ال ّلد   نسان اةيوم أن يغي م نامته ةيِّيوم واةط ب  واةفيك واةتَّا فخ واةا
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 !يبدو لي أّنكِّ تتحّدثين عن ثورة صناعية جديدة، أليس كذلك؟ (43
قاوي أ اةجديدم ستاون قائ أ وي  اةتَّطو   اة ست م   م   ُث وقه  اةثَّو م اةِّي ي أ واةص ج بط  ا أتحد  نِّم  نذا راةض 

ل اةذَّ  جّ  ونو اةتَّطو   اة ذّ سيأون ا نسان وبم  ويوم اةفيزفاح واةاي ياح اة  اكتشاف طاقأ كوني أ  ويم اةت حو 
ل راست ما    تديدم ستغي م كل  اةقَّامف اظ اةِّي ي أ اةباةيأ  وستد ِّه اة  تبق م نامفاظ تديدم تمى أن  اةذَّ  اظ تتحوَّ

ل  م اةِّاةم     ا سييغم اةتَّسا ّلق وي   تحت ظموف توف أ طبيِّي أ  ونذا سيؤن ّ اة  انتشا  تاقوةوتيا اةتَّحو 
اة وا ن اةطبيِّي أ واةحموا وي   صان  اةط اقأ  ألن  ا نسان سيكتشف  صان  أخمى ر ا  يها اةط اقأ  
د  م اةفيسفأ واةث جيوةوتيا  وسيصبح اةال   م خد أ   يم سيتوح  ا ةاتمو يغقاطيسي أ  وكيف ال يتحأ ق ذةك واةِّج

   !ا نسان
 

ر وتراكم تقنّيات كّل العصور، اإلنسانّية بكلِّّ سموِّها وأخالقّياتها، إلى  (44 ق، التَّطوُّ الفكر الخالَّ
أين؟! هل الكرة األرضّية، في خطر مّما يموج في فكر اإلنسان، أم أنَّ هناك تآلف فيما بينهما 

 لحلِّّ المفارقات؟!  
اج األ م اة   ئأ سقأ أخمى  د تا فخ ا نساني أ   ال تأيق وزفّز اةأا ئ  سقأول وناوا  ةيخطم   ب  ا سيحت

ةاد  اةتَّغييم سيحدث راةت أكيد  ألن  ا نسان سيستدل  ّلثو ته اةِّي ي أ اةجديدم وي   فانيم أخمى تأونه نحو  
ب واةتَّطم   يقي أ اةأائ أ وي  اةتَِّّص  وحي أ واةاوني أ  واة تم ّلها سيكسُم اةِّوائق اةث أا ي أ واةد  ف وودم  أصاةته اةم 

ز  تأب ل اآلخم  ةيحأَّق رِّد ذةك نووا   د اةوحدم ا نساني أ تحت احساس وام  ّلموحي أ كل  األكوان. ونذا سيِّز 
 د  غبأ ا نسان  م اةتَّحم ك نحو اةِّواةم األخمى وستبدأ األسفا  اةشَّ سي أ ت هيدا  ةِّهد تديد  د حيام  

فم واةت    أإيماظ. ا نسان  وسقأوُل وناوا  ةجوازاظ اةس 
 

نين، والحروب  تزداد  عامًا بعَد عام وقرنًا بعد قرن، متى  (45 عمر البشرية ماليين ماليين السِّّ
الم في كلِّّ أرجاء المعمورة وتصبح الحروب من   الم وتعمُّ علينا ثقافة السَّ سيحلُّ علينا عصر السَّ

 الماضي الغابر؟!
وحي أ اة قبقيأ وي    ييم واةِّيم اآل د  ةذا  إن م ةسُت قيأأ رشأن  ستأبل ا نسان  اةسم   م اةت مبيأ اةم  اةغذاح اةسَّ

ألن  حموبه ستصبح  ِّال   د اة اضم اةغاّلم  وقد صدق هللُا ووده حيق ا كم مف ا نسانف وتِّيه أ ضل  
   ّ يحتاج  اة خيوقاظ. وةيس ةقا سوى أن نِّطم ةألإياح اةوقت اةاا م ةتتحأ ق  ألنَّ األ م يتِّي ق ر سا  تطو 

 اة  صبم وز د ةتتاي ل اةتَّجمبأ ا نساني أ راةق جاح وبيوغ أ ق   دا ج اةا ال.
 

تشتغليَن بهدوٍء عميق وصبٍر عندما تكتبين، تترجمين، تقّيمين وتحلِّلين النُّصوص. من  (46
ين هذه الخصوصّية والفرادة في تواصلكِّ مع الحرف والكتابة والّترجمة واإلبداع؟!  أين تستمدِّ
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م  د إدائد اةز  ان ة د ال يِّمُ ها  ألن ها و ل  يحتاج اة  ُ ب ي دائد  واةاتارُأ إد  يم وقد اةش  بم واةحج ُت وي  اةص 
و ق  م اةتَّفايم  ونو اةِّ ق اة ذّ ال ُتاسبكف اي اُه سوى اةتَّجا ا واةخبماظ اةِّ يأأ  م اةحيام. ان ها إمح  

يمك  إن ك تقفثها  م يشبه اّلتالع نا  اةاون  وبدل أن تقفثها وي  اةج  هو  ك ا يفِّل نا ث اةق ا   م اةس 
ل اةق ا  اة   ةها اة  نو  يتألأل  وق اةو ق. ألتل نذا  إن  األنا اةحق  نو ُإغل  د يحو  أو اق  وحك وتحو 
وح اةُأُدس اةَّتم ّلها أو ل  م كل   جاالظ اّلداوم  د إِّم وتمت أ ونأد و د  تشكييم  أيضا .   نو  ّلبمكأ اةم 

 
، وما هو موقفكِّ من ما (47 ذا ينتاب كِّ وأنتِّ تشاهديَن تفاقم الحروب في الكثيرِّ من البلدانِّ

 الحروب؟!
الم  وستأكل اةأ حف تحت اةش س اةذ نبيأ ووسط اةحأول اةغق احم   . سيسطم  جم اةس  سيقتهم كل  نذا  اط ئد 

ا   ألن ه  ازاةت نقاك ن  وع  م األ ق  وأحزان وةيل طوفل.  اة ِّطاحم. تذك م  أط أن    د االنتاا  رانظ تد 
 ةاد  األ ل  م استيأاظ ا نسان  د غفوته كبيم.  

 
، باللُّغة، الكلمة؟ مندهش  كيَف ال يستطيع اإلنسان الّتفاهم مع بني جنسه وهو   (48 ما رأيكِّ

 الكائن العاقل؟
اةم ح د  وال ُي كُد ةشمح خيأفه   ازال ا نسان سي د اة خيوقاظ وأوأيها  أنا أحب ه وأؤ د ره  ألن ه  جد ُصقم 

ُم ةكف   هللا أن يكون سوى وي  صو ته.  ا تماه أنت وزفّز اةأا ئ  نو  جم ن غشاوم ال ّلد  ستزوُل  وسُياهج
هللُا ا نسانف ركل   جده وقدسي ته. تذك م أتدانك اةِّاام  وانام اة  اةبمنان  و ق رأن اةش  س ستشمق وي   

 !تح قيبك اة ذّ نو كتارك اةاونم   واقمأ ويم   قه سو م ا نسان م  األز ان. قل يا هللا وا 
 

فينة وتشّربها  (49 كيف ممكن أن يعيَش المرء من دون لغة، أم أّنه حمل اللُّغة في مشاعره الدَّ
 مع الّزمن؟!

تخمُج نو ا   د تسدّ اةِّاإق  أ   و حب    حب  ا نسان  ذاك اةبكم اةأانم  د أطهم األز ان  ان ها ةغأ    تم ةغأةغ
و م    د أوماف   ى اة حب  وقد اةهجم راةحدان. و ثي ا يتِّم   تتد  مف   و ّتمتِّش ّلوتد و    متقتشم رصباّلتة  اةص 

وألتل نذا  إن جم أ ى اةي غاظ  ؛ ةغأ أنل اةحضمم واةأيوا  تم نم   إن ةغ وتأاةيد  د يد وم اةِّأل واة قطق
ا  وحجارا  ألن ها غيم قان م وي  استيِّاا نالالظ اة حب أ  وسجق وأاال   اةم س ي أ اة  تدم وبم نذا اةِّاةم اةفسيح 

  نحو وأتِّيها تتد  ق    ذوقم و واتيدّ    ألنألا إا موألتل نذا أيضا  أكتفم  م كثيم  د األحيان ر   واةِّشق
  وال إأن  انم وتجاوزناةغأ اةاَّ  ةغتم ةغأ  حو ونسيان  تختمقُ .  م  حا فب اةِّشقاة تبت يأ  اةأيوا  أنل

 ةم ّليغأ أنل نذا اةز  ان.
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ّدهشة، كيف تفّسرين  إنها تخترق األ ل َفة وتدفع بالحرف نحو أفق الغرابة واللغت كِّ حيرى   (50
  !ذلك؟

أحيانا  واة تم غاةبا   ا أتد نفسم ض قها  د ووأ  اة   تم جمبأ اة  خصوصيأ اةت  أوتأد أن  ذةك نارم  د 
   ألن م ك د يمقم وفتده وي  اة اح. وقول  ا ال ُيأال  وكتارأ  ا ال ُيطيُأه قيم انسان ا ال يوصف؛ وصف 

أ  اةوحداني    ألن قم أقول  ُتفصح وقه ةغأ   بي يأ راةق دى  ندى اةغيب واةج ال.ص ت  رص ت   ثخد راةحيمم  ّلل  
فم ن  ِّد  ةتَّ ّليغأ ا  د نقا حيمتم اة قحفمم ك ا  اةج م ّليغأ اةفمق. ود  وأويد وأ صُح ود اةوتمف أ ّليغأ اةش 

 اةوإم  وق تسدّ اةِّاإق.
 

كثيرًا ما تتحّدثيَن عن ضرورة معرفة الّنفس كوسيلة يتحّقق  بها الّسالم  الّروحّي، هل برأيكِّ    (51
و م رشد روحّي ي كمِّل  معه وبهِّ طريق الحياة نحو يحتاج  اإلنسان  بعَد هذه المرحلة إلى م عّلٍم أ

 الكمال والّسمّو الّذاتي والفكرّي؟
وحي أ ّليد اةُ ِّي م واةُ مفد  وةو أن م أتُد  صطيح "اةِّالقأ"   نذا سؤال  همٌّ ةيغايأ ألن   يه اإا م اة  اةِّالقأ اةم 

ا    وال ُتسِّفقم أو تساوُدنم وي  تحديد اة ِّق   ال يفم راةغمض اة طيوا  واةي غأ نقا تبدو ضي أأ وضِّيفأ تد 
حيح اةَّ  وحي أ. و و ا  ال ّلد   د اةحديث أو ال  ود  ِّق  اة ِّي م: اةص  وارط اةم  ذّ ره ُيِّفمَُّف نذا اةق وع  د اةم 

  د يكوُن  وة اذا نو راةذ اظ نونا  ود غيمه؟ 

ي مف ال  ُن رُِّ م  وال رجقس  وال ّلز ان أو  كان  أو نيد    أد  اويم يا أي دكف هللُا ّلقو ه ووي جه و حب تجه  أن  اةُ ِّف دَّ ُيحف
م  وقد يكون طفال   وقد يكوُن  د  تالج اةز  د اة اضم  أو  د أنل   يكوُن أصغمف  د اةُ مفد رسقواظ ود 

د  يكوُن  اةحاضم  أو  د صْحب اةز  د اةُ أبلج  وقد تاون ا مأم  رصفأ  ِّي م  ةمتل أكبم  قها ركثيم  م اةس  
ساةاا  وواقفا  وقد راا اةم تاح واةد واح واةحضمم. ةاد وييك أن تِّمف أيضا  أن ه  ه ا اختيف تقُس اةُ ِّي جم  

ه ووطائجه اةُ ْستف م   ألن ُه   فأج  د حيُث  فْيضج " اةص    – ذكما  كانف أم أنث    إن ه يبأ  وي  خالف اةُ مفدج "ذكو َّّ
فأ ألن ُه أو )ألن ها( غي أ  حبي  تبحُث ود اناح  تف " اةص  يُض  يه راة طم  وا ناح نو اةُ مفد اة ذّ يكوُن "أنثوَّّ

ي م. واويم أن  اةُ ِّي جمف نائُم اةبحث ود ُ مفده يسِّ  نحوه راست ما     – ا( اةم حُم اة ستأبُل ةفْيضج اةُ ِّف أو )ألن هف
ا  قبل كل   مو م وإن  ا  وحي    ةيس تسدي ا  راةض  سبأ ةي مفد تجاه  ِّي  ه  وال ّلد  ةال قْيد أن ييتأياأُن نفسه راةق  واةشَّ 

تم ال يطيُب  يها اةُ مفُد إيئا   وال  إمح  ةيتحأ قف االنصها  ّليقُه ا. و"اةِّالقأ" اةسي ي أ ّليد اال قْيد نم تيك اة  
ُد  يها اة ِّي ُم رشمح  ان  ا يحدث اةفيض واالستأبال ةوحدن ا و د ذاته ا   انام  م اةُ مفد وطفش   و م   يفِّج

. وال أحد  م نذه "اةِّالقأ" أ ضل أو أنمَّ أو أكبمف  د أحد. ووييكف أن تتذك م تي دا  أي ها اةأا ئ  اة ِّي م  يض 
أن ه    أ  مق كبيم ّليد اةُ مفد واةت ي يذ  وبيد اة ِّي م واألستاذ.  اةُ مفد  د أنل اةِّيم اةي دنم   واة ِّي م حاضُقه   

نيوف    ي يُذ  يطيُب اةِّيومف أ  ا اةتَّ  أ اةجانزم  واألستاُذ قد ن س طوفال   م حياته  د أتلج أن يحصل وييها  م  اةد 
سأ واة جت م  رأيب  قد يكون  م كثيم  د   اة دا س واةجا ِّاظ   يِّطيها ةتي يذه  د راا اةث أا أ واة ؤس 
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نيوّ  واألكاني  ا  األحيان غا قا   م اةغفيأ واةا الم   م حيد وبا ضا أ اة  اةِّيم اةد  م    إن ُه  د اة  كد تد 
أن يكون ُ ِّي ُ ك طفال  ونو ال يدّ  أن ُه  ِّي ُ كف  أو طفيأ   أو إيخا  وجوزا  ةم يسبق ةه أْن نخل اة   د سأ  

يُم اة ذّ  م قيبه أكبم ركثيم    ا قد يتوقَّ  م   د أنل اةث  ُِّ واةِّج  أا أ واةِّيوم.ُه  ييسوف أو ُ قفا ج
يُخ إ ِّأ   ِّيتان وال يهم  اذا ظل   ُ شتِّيأ  واةُ مفُد كذةك  وحيق ا يأُم اةي  اة ِّي ُم أو اةش  ُد اةش  أاح ّليقه ا تتوح 

 اةجسدان  قفصالن رُحام اةز  ان واة كان واةت ا فخ واةجغما يا.
ي ُم أن  حيق ا ييتأم اةُ مفد ر ِّي ج ه يأُم اةِّشُق  ةذا  وييكف أي ها اةُ مفُد أْن تِّمفف نذا تي دا   ووييكف أي ها اة ِّ

وفه ُيا جُل اةط مفق ةوحده حيق ا تمى أن ه قد أصبح ُنو أيضا  ّلدو ه  ِّي  ا    تِّمفف  ت  تقفصُل ود  مفدجك وتدف
. أ  ا أنت أي ها اةُ مفد   ي كف و ِّم تكف أو إيخا  كبيما    ب  ا أ ضل  قكف ركثيم   وإال   ال خْيم  يكف وال  م وج

ا  أط ُي كُقكف أن تتِّم ى وتتحم  ف  د    اويم أن  اةفْيضف ال يحدُث اال  اذا تحأ أت ةدْيكف اةث أأ رُ ِّي  كف  ألن ك ّلهف
. وقدنا  أط ستجدُه  كل  قيونك  وأْن ُتصبحف قان ا  وي  أن تأول ةه: وناوا  يا صاحبم سأك ل اةط مفق ّلدونكف

 يبا ُك ةكف والنتكف اةجديدم وانفصاةكف وقه رأْ د  وأ ان وسالم و حب أ واي أ: 
 
و م  )  )ُ ذ ةبسُت ق يصكف اةص 

 وم ُت  فد أنتف 
 ُ ِّي  ا   م اةط مفق اةم  

  أيُتكف تبكم 
 وأنت تيتأُط سان ا  

 ّليد كل  خطوم وأخمى 
 اةِّقاكبف واأل اوم واةِّأا اف 

  ّ  وُتيأيها ّليد يد
 تختبُم صبّم وييكف 

 وتقتاُم اإا مف اةبوح راةسم  
 أي ها اةِّا ُف اة ذّ ةم أومْف سواه 

 اةثأ ستفتُح ويقم اةثَّ قيتف 
ون  وسُتطيِّقم وي   اتقاتكف اةسُّ م واةس 

 قيتف سُتدخُيقم اة   ياوظ اة وت  
 ... قيتف وقيتف وقيتف 

 اةثأ وةم تُاْد تدّ  أن م وْيُقكف اةثَّ 
 و اتقاُتكف اةسُّ م واةبيض واةُح م

يفُك اة وظ اةَّ   ذّ يمُقُد رجانبكف وأن م  ف
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 م  كي  ا أوفتف اة  سمفم اةس ج 
 راأل سج قب يُت يدكف 

 تيبُس وتهف تد ّ ووباحفته  وأنتف 
 راأل سج أوطيتقجم كيسا   د اةخبز األّليض 

 وذنبتف اة  ةأاح واةدجّ
 راأل سج  أيُتكف ك ا أنتف 

 إيخا  رِّيون كحييأ 
 نبي أ ي أ واةذَّ وتبهأ  قأوإأ  راةق أاط اةفض ج 

 ت شم اةهوفق   م اةهواح
 وبيد يدْيك أنا 

و ي أو نتفك   اةص 
 ُتْغمققم راةق دى 

 وتففيُض ويم  راألسما ((.
 

نحن في زمن وإن  كث َر فيه المعّلمون واألطّباء الّروحّيون، فإّن الحروب مازالت مندلعة في    (52
ٍر من األرض، أيَن يوجد  الخلل؟ ب   كّل شِّ

و  وحيون؟ أنا ال أ اُنم  د حوةقا  واة وتونون حأيأأ  يِّد  ن وي   ؤوس األصارم  وال  أيقُهُم اة ِّي  ون اةم 
اّلق اة  اةِّالقأ ّليد اةُ ِّي م   ُيد ُكهم صدقا  وويانا  و وحا  سوى أنل اةحضمم. وإذا كقُت قد أإمُظ  م تواّلم اةس 
ُّّ ُ مإد  اخيم  اة ذّ ةد يدة كف وييه أ واة مفد   إن قم أ فُد ُنقا أن أ سح اة جالف ةيحديث ود اة ِّي م واةُ مإد اةد 

وحم  أصبحتج اةيومف نارِّأ  د  امم تمسيخ اةحاتأ ةيغيم  م ز د يتالوُب  يه  آخم  انا ت  ا مُم اة ِّي م اةم 
 اةج يم راةج يم.

 م نذا اةاون اةفسيح  ّلل وي    نيا  وال ُوةدظف يتي ا  ةتِّيم أي ها اةأا ئ اة حب   أن ك ةست وحيدا   م نذه اةدُّ 
سبأ  اةِّكس  د ذةك ت ا ا    أنت  طيوا و حبوا  د طمف اةاون رأسمه  وأنت أنم  إمح  م اةوتون راةق  

ِّت  ح ته كل  إمح. ألتل نذا   إن ج  يق أصبح  د  ةخاةأجه اة ذّ وسج م أقول ةك ان ه  م ز د اةُِّسم واةض 
د راةُخوْفصأ وتم م  ا وحييد" اة ذيد أصبحوا يقبتون  م كل   األ ضل ةكف أن تتحص  مم نؤالح اة مإديد "اةم 

تم ال سالم   كان كقباظ اةفطم  م اةغاا وال إمح يفِّيون سوى  مضج أ اا نم وآ ائهم وأحكا هم وإمائِّهم اة  
يوا اة  وال  حب أ  يها  وإال   ُم كل  نذه اةحموا اة شتِّيأ  د حوةقا  ة اذا ةم يتوص  ا إان أحد  اة    ايف ُتفس 

ّ  وقت   ما ئ اةس ج  ا  ركيقونتكف    الم اةحأ أ؟! ويْيكف اةيوم وأكثم  د أ  ض  أن تهماف ّلقفسكف  قهم   أنت  مفد تد 
أ  ان ك كقز نان  وفجُب أن تس حف ةقفسك رأن تتفت ح وتتقو   رِّيدا  ود كل  نذا اةجقون. وةتِّيم أن    اةخاص 

تجك وتِّييبكف و أا  ألنا أ  ِّي قأ وأ اا  تانزم ون اذج ُصقِّت قدي ا   اةال  ُ صمٌّ وي  أن يست م   م قوةبف 



1503 
 

ك  د أن ان اة اضم و خي فاظ   و ازال ُيِّان تحوفمنا وتسخيقها كحساح حا ض. ُوْد اة   طمتك  واغسل  وحف
اخيم   نقاك حجم أسون ّلداخيك يقتاُم أن تي سُه ةيفوح راةِّطم ا كم    ةز  ا  ث اةِّأيم  واْسمف اة  اةحج  اةد 

وحم ر د  يهم األط ب اح اةقَّ  وطم  وحك اة شتِّيأ ّلقو  هللا. وال تقسف  فسي ون  أن  أكبم    د ان و  ا  إان اةم 
 أيُت طبيبا  أإد   قه    نم اةق اُس األكثم  مضا  ون  ا  وغ  ا   د غيمنم  انام اة   موفد  ثال   أنا  م حياتم  ا

  مضا .
فاته تيك رااف االتتهان أ ام اآلخمفد ةفهم اةق فس اةبشمف أ و هم ا نسان  د  يكفم أن ه أغيق  م حياته ّلقام 
ذّ قال رشأنه صاحب اةِّز م واة ياوظ ونو يتحد ث ةي الئاأ: ان م أويُم  ا ال  يكون حأيأأ   نذا ا نسان اةَّ 

 تِّي ون. 
ّ     د يكون ا نساُن حأيأأ  يا صاحبم  موفد  و اذا يحدُث ةُه حيق ا ت مُض نفسه   ا اة ذّ يختل   يه  وأ

 توازن يفأد  ّلل كيف ت مُض نفسه وتفأُد سال ها؟ وة اذا؟ 
أ  م اةِّديد  د  ؤة فاتك  د قبيل اةابت  واةحب واةحما  أنت قد أتبتف ود نذه األسئيأ رطمفأتك اةخاص 

أن م أ فُدكف اآلن أن   ذ م  واألنا واةهو وغيمنا  د اةاتب األخمى  اال  واةحضا م واة وظ   م   ا  وق  بدأ اةي  
يجا   ذّ وانْيتف  قه تم اح تدخيد ذاك اةس ج تقصت ةم رِّيد اةفحص اذا س ح ةك ّلذةك أةُم األسقان اةفايم اةَّ 

ه تسب ب  م اصاّلتك رسمطان اةفا يد وقانك اة  اةأبم ذّ ال أومف  ا اة ذّ كان ُيِّجبك  يه   م أن  اةابيم اةَّ 
قم سأوون اة   قاقشتها  يي أ"  واس ح ةم أن أضم اةِّبا م ّليد  زنوتتيد ألن  رأد ْيكف وأنت  م "كا ل قواك اةِّأ

 ِّك  وأسأةك رشكل صمفح: نل كقتف وأنت اة مفض رسمطان اةفم  واة د د ةيهيموفد  واةُ ِّانم  د أ ماض 
مف ةإلنساني أ حي أ؟ أو نل كقتف أخمى  م تهازك اةِّا م  ركا ل قواك اةِّأيي   وال  ة شاكيها  حأ ا   ؤن ال  ألن تُأد 

ذّ كقت تِّانم  د أ ماض ةم يتجم أ ةييوم أحد وي  أن يضِّها تحت  جهم  أ وأنت اةَّ وأ ماضها اةق فسي  
؟! أنا سأةُت اةُاُتبف ود تي يذك وةيام  ايخ  أاةْت ةم ان كف طمنْ اةت حييل واةفحص اةق   كف ة جم ن تفُه  د  كتبج فسم 

 ه ر جم ن تطبيق نامفاظ تحيييك اةق فسم  وييهج.ه سأةكف أن ُتمفه انسانا  ُإفم  د  مضأنَّ 
ك قد تقيتف وي   مضاكف وأنت ُتْسأجُط وييهم تجا ا طفوةتك و مضك اةِّصاّلم  أال تمى يا أخم  موفد أن  

فاح  قه أّلدا ؟! كونك كقتف تح ل وداح   فمضي   ا  تجاه أّليك وحب ا  أو   تجاه  اة ذّ ةم تقفِّك نامفاُتك  م اةش 
أ   يِّقم أن كل  اةق اس  صاّلون رِّأدم أونيب أو اةاتما.  م   اذا سأقول ود والقتكف اةِّاطفي  واةدتك   هذا ال

أّلوارا    اتك طمقتف ها "اةِّاةجُم" اة بج ل! اس ِّقم تي دا  يا  موفد؛ قد تاون ّلقامفَّ رأخت زوتتك  أيد سأصق فها أيُّ 
ه ةكف ووقكف وي  انم أال  أ ق كثيما  ر فا قيل  ةم يطمقها أحد  د قبيك  ةاد نوقم أقْل ةكف ان  اةحيام و ا قمأتُ 

أديس  واألسباا  م ذةك وديدم   أنا أ ى  تم أحاطها  مفدوك وحوا فوك ّلهاةأ  د اةتَّ تك اةَّ وقك وود إخصيَّ 
انيأ  وكان إمح يد األوة  واةث  تف أن ك نتاج ظموف وصيبأ كانت ت م  ّلها ا نساني أ  م ظل  اةحمبْيد اةِّاة يَّ 

أ  يتِّيَّ اتك اةجديدم آنذاك وُنم اةَّ طبيِّم أن يجد اةق اس  م نامفَّ  أون ّلها  ذيد أ أيتهم ن وم اةحموا اةابمى قش 
سبأ  وفِّي أون وييها آ اةهم اةبانتأ  م اةخموج  د تحيم اةفأد واألةم واة مض. نِّم ةأد كقت خشبأف خالص راةق  

أ وتبموتها  تِّاطف  ِّك اةق اُس كثيما  وكانوا ازف  قَّ اة ذّ وان  أيضا   د  طا نمج ةهم  وكيف ال وأنت اة  



1504 
 

قونكف  م كل  إمح حتَّ    وإن كقتف تأول ةهم أنت و د واصمفك  د رِّض اةفالسفأ أإياح ال يتأب يها  يصد 
اّلق  م اةغاراظ  وأل حكيم وال  قطق سييم   هل ُيِّأل يا  تل أنَّ  قا  ثال  و  قا ود أتداننا ذكمفاظ اةِّيش اةس 

حيق  جم ن قمنم نِّيش  وق األإجا  ونخش   ش و م اةاهوف اة اي أ ألنَّ  م اةوحو  قا كق ا  م اة اضم اةس 
انأأ؟! ونل  قا ةييوم  ازةقا نمى  م أحال قا أن قا نأم  د اال تفاواظ اةشَّ اةوقوع  د  وق األغصان  وةهذا  إنَّ 

قم أسبح أو أطيم؟!  ذا  إن م قد أحيم أنَّ قم  م يوم  د األيام كقُت س كأ  أو طائما  ةويم  أن أصد ق أيضا  أن  
باحأ  م  تم وي  قم هللُا تفسيمف األحالم وأومف تي دا   ا يِّقيه اةطَّ أستغمُا حأ ا  كل  نذا  قكف وأنا اةَّ  يمان أو اةس 

أوط  د اال تفاواظ اةشَّ    تِّال نقا يا صديأم وقل ةم: ة اذا ةم تتِّي م راهلل  انأأ  م اة قام   مَّ اة اح أو اةس 
الم(  ائد وي اح تفسيم األحالم ّلال  قازع  أةم تحد  ك وقه اةتَّ  و ام؟ أةم تأمأ ود  وييك  د يوسف )وييه اةس 

بم اةِّجاف  قها واةس ج ان؟ أةم يصيك نبأ ود  د سته ا يزوتيمف أ اةَّ  تم  ا تمكْت   زا  اال  وأحاطت  رأماته اةس 
األسئيأ اآلن   أنت ةم تاد    د يحب ون األنيان  ألن ك كقتف    ره وي ا   م ننيا األحالم؟ ال  ائدم  د كل  نذه

ل حيق ا قتل نو وإخوته أراُنم ألنَّ  ه كان يحول ّليقهم  تمى أن ها نشأظ رسبب تمف أ قدي أ ا تابها ا نساُن األو 
هم تيك  ذيد كانوا يمغبون  م   ا سأ اةجقس  ِّها  ووقد ا أصبح اةق ها  ند وا وي   ِّيتوبيد أ  هم ونم اةَّ 

ه يذك مُنم رأّليهم   اان  ند ا  إديدا   و زتوا قضيبف واةدنم ّلبْيض حيوان  ا  د اةغارأ  وأصبحوا يأد سونه ألن  
ل نيانأ ظهمْظ  م اةوتون!  نذا اةت أديس أ مف أو 

ل نيد  م حيامج اةبشم سوى أن أقول ةكف ان   قم  أنا صماحأ  وزفّز  موفد ال أ يُك أ ام  ا قيتفه ود  يالن أو 
أ ى رِّضا   د تأ يم ذاك اة سحوق األّليض اة ذّ كقتف تتقاوُةُه وتقصُح اة مض  ّلتقاوةه أيضا   أنت تِّمُف 

ل ةها وال آخم. طي ب  ه اةاوكاييد يا  تل  ونو سبب كل  نذه اةهيوساظ اة  طبِّا  و  اذا أتحد ث: ان   تم ال أو 
أ؟ و ت  قتلف اذا ةم يكد األ م كذةك  أخبمنم راهلل وييك  د أيد أتيتف  لُ  ّلهذه اةأص   د   هج ي أّل ا نساُن األو 

أتل أن يحا  رأ  ه؟ و د أيد تئتف رأ م اةت أديس ذاك؟ ةأد كان رُِّض األّلقاحج يتزو تونف رأ  هاتهم  م  
اةِّهونج األوة  وةم يكدج األ ُم حما ا  وةم يُكدج اآلراُح يمون  م ذةك تمف أ   وةاق ك أنتف أّلْيتف اال  أن تمبط  

يد ركل  نذه اةأضي أ نون أن تستووبف حأي أأ أن ك نكذا  ب  ا نن ستف أصل اةِّبانم وا ي ان اةفطمّ   نشأمف اةد 
اس ووأوةهم. حمام وييك يا  تل كل   ا  ِّيتفه   أنتف حت   وإن كقتف تأول ان  طمفأتك  ناخل قيوا اةقَّ 

فاح   إن  اةحأائق اةَّ حييل اةقَّ اتك  م اةتَّ ونامف   ّ  تأول غيم فسم  ساودظ اةاثيم  د اةق اس وي  اةش    تم ّليد يد
ْستف ةه ةم يكد سوى  أا أ وْنم  وخيال أ َّْمظف ّلها وي     ا كقتف تد وم  ةم ُيشفف أحد  وي  يدْيك وكلَّ  ا أس 

.  مفضُتكف ّليم ا راّليقهام نل  أتيال وديدم  د األنراح واةفق انيد واة ثأ فيد  د كالف اةِّاة ْيد اةغمبم  واةشَّ  مقم 
ُمنا؟ تيك اة تم كان يتارم  م اةبداي أ حاةتها ز ييك توزفف ّلموفم؟ نِّم  نم اة مفضأ اة صارأ راةهستيمفا  تتذك 

تم كقتف تقشم  أاالظ وقها وتشيم اةيها  يها راجسم  ستِّا  نو )آن ا أو(. ّليم ا نذه ك ا تأول أ واة  االكتئاّلي  
وإن  ا   أةْم تاد  صارأ   أط راةهستيمفا االكتئاّلي   Bellevue Sanatoriumو ائأها اة ؤ إفأ  م  ستشف   

ه كان  صارا  ّلداح ذّ كانت تِّتقم ره ألن  تم انتأيت اةيها  د واةدنا اة  كان سبُب  مضها اةحأيأم اةِّدوى اةَّ 
ل  اةمئوّ   وكان يونج أو ك ا كقتف أنتف تس يه راةاا وةيكم  اةأموّ  اة جقون  ُيِّا ُض كل  ان واحاتجكف ود اةس  
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حييل ا كف وي  إفائها  د  مضها رفضل تطبيأك ةقامف أ اةتَّ نذه اة مفضأ  وفؤك جُد زففف تحييالتك وإصم 
ذّ كقتف تحا ُبه ركل   ا  د ويم  أن أصد ق اآلن  أنت أم كا ل يونج اة  فسم وييها! أ أيتف يا  موفد   ف اةقَّ 

 أوتيتف  د حأد وحسد؟!
م  قي  نوقا  د كل  نذا يا  موفد  بيم ا ةم تشفف أّلدا   ةأد رأيت  مفضأ اة  أن وا تها اة  أ ونم تِّانم  د إد 

ا   م حيام ا نسان  واألحالم واةم  سيح إاسم  ازةقا ةم ناتشف   األةم واةِّذاا  وةتِّيم أن  اةق وم إمح  هم  تد 
أ رِّض  ا قد  ته رشأن ضمو م االنت ام راةحيام  غاضم ود أن  ي   قه إيئا   وال ي كد  م اةوقت نفسه اةتَّ 

ّ  إكل  د األإكال أن  ان  ةاق  أ وظانمم اةابت وقد ا نساةجقسي   قم أضيف أيضا  أن ُه ال ي كققا أّلدا  وبأ
وح رشكل تي د  وإن  ا اةط  ذّ يؤن ّ اة  ن اسأ اةق فس اةبشمف  مفق اةوحيد اة  نِّتبمه اةطَّ  نم أ ووواةم اةم  مق  تِّد 

واألنا األوي  واةهو  وإن  ا أإياح ن أنفاس اةخالئق. وزفّز  موفد  واةم األحالم ال يحُكُ ه  أط األنا ّلتِّد  
كثيمم أخمى  ازةقا  م طمفق كشفها واكتشاف أوقاتها وساواتها  م اةي يل ك ا  م اةق ها   وإذا إئتف وي  ُتك 

 ُتها  تم ناَّ رِّضا   قها  يكفم  أط أن تقس  كل  إمح وتبدأ  ِّم صفحأ تديدم ك ا أقول  م نذه اةأصيدم اةَّ 
يصا   د أتيك ناويأ   ّم األحالم اة   تح راا تديد  د أّلواا اةِّيوم   خص   د خالةها وي اح اةق فس و فس 

وح واةِّأل:فسي أ واةت مكيز  يها وي  اةبِّد اةم  اةقَّ   ؤففوّ  واةبصيمّ   م وواةم اةق فس واةم 
 

 ))صديأجم  ُموفد 
ائدتجم   طاة ا أذنُت ةكف راةُجيوسج اة   ف

م أةفجم وبفائم   أْوقجم اة   ائدف
  ْد حأ كف أّلفدا   ييسف 

ِّْمّ   وأنتف ُتبفانةقجم أطمافف اةبفْوح اةش 
اح  تكف اةبْيضف  أْن تْخيمف وجْز ف

وناح ْضماح ووف ا تكف اةس  بفاحتكف اةخف  وتْمتفدجّ وف
 * 

 صديأم  ُموْفد 
ارُط اةُ دت ج راةمُّتفبج واألْوسج أ  أي ها اةض 

 طاة ا  تحُت ةكف رااف اةق أطفأ 
 ق أ فأ واةق ِّيمج أو راا اةوْنم اةِّايمج واة

 كف أّلدا   ييسف  د حأ ج 
قفانجم  وأنت تبحُث وبثا  وسطف تج

ْ نج األز قج  ْ نج األسون واةوج  ودج اةوف
 أن تفْخيمف ّلدةتكف اةِّسكمف أ 
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بارأ واةجوى   وتمتدّ أ فا م خمقأف اةص 
 * 

 صديأم  ُموفد 
اا ّلداح اةيأاأج واةق سيانج أيُّها اةطَّ   بيُب اةُ صف

:طاة ا نخيتف  م جم  ا مج كلَّ إمح وقدف قد م  ْد  حف  خج
 أوجز تكف اةبيضاح وبْدةأ اةخد أج اةِّسكمف  

بحأ اةخضماحو فا تك اةسَّ    م    وناح واةس 
مفّم   ْن وا فا  وق سف  وت د 
وطج واةقُّطقج   أوقم سمفمف اةس 

ّ  ةسان تمفُد أن تحد  قم:   واختْم رأ
 أّليسانج أنل اةوْحم  أم ّليسانج أنل اةِّشقج 

ِّم؟ ب  واةقَّ يسانج أنل اةط  أو أّل  ياإيدج  أم ّليسان أنل اةش 
 * 

  موفد  يا صاحبجم اةحزفد 
 أاطج نفِّفْت  ِّكف ال أقماُص اةحموف واةق  

كاياتكف اةبفاكيأ وال اةت سجيُل اةصَّ   وتجم ةحج
 قوفُم اة غقاطيسم  وال اةتَّ 

دف اُظ اةاهمبائي أ  وال حت   اةص 
 :   فُأل ةجم راهلل وييكف

 ةكف أو  فِّكف أو ركف   ا وساّ أ ِّيه
 وقد اختيطتج األو اق ّليدف يدْيكف 

ّ  حبم  ستاتُب ةم   بجتَّ ال تِّمُف رأ
 أرحبمج حم أم رحْبم يس؟ 

 * 
نيم    موفد يا صاحبجم اةوف

 اْنسف كل  إمح   
 وتِّال ا تْح صفحأ  تديدم   جم حياتكف 

 اتكف اةباةيأ  انسف نامفَّ 
 انسف أونيب وإةاتما

يدج وانسف وفْجزف  ك  دف اةس  اقج وفحسف  اةس 
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تم اةجديدم   وتِّالف انخْل اة  ويانف
احج واةوفاو  ويانمف اةهف

ن  ن  وق سمفمنفا األْسوف  وت د 
  م  ا تْح ويقفْم قيبجكف 

  أد كشفُت وقكف غطاحكف 
ديد.((.  واةيومف رصُمكف حف

 
الم تتشّكل منذ الطُّفولة، لماذا ال تزرع األسرة ه  (53 ذه الثَّقافة في نفوس  إنَّ تبنِّي ثقافة السَّ

 البنين؟ 
كل   ا تِّيشه ا نساني ُأ اةيوم  د  وض  وحموا نم رسبب  ا أةحأفُه ا نساُن  د خماا ون ا  راةط فل  
واةط فوةأ  م كل  أصأاع اةِّاةم: انام اة  األم  اةيوم كيف ُتحجبُّ  وكيف تتزو ج وكيف تحبل  م  كيف تيُد 

اة مأم تحيا  م ضقك وضيق ويش  نيبْيد  أو ال     !كا  م  ر ا  م اةاي أ  د  ِّق األطفال وتمب يهم؟ ان  األ م  
ألن ها ال تحبُّ وال تِّشُق و أا  ةيق ا وس ا ةهم  اةاونم  اةبديم   انيا  ألن ها ال تِّيش  م نقاحم اةبال وال تِّمف  

وحم  طمفأا    اةثا  ألن ها  أ ووأ راست ما  تحت  الم اةم  ِّانم وال ةيس  أةف  س    وسبب ووي أ  ونذا كي ه   ةيس 
قاننا ألن تفأد توازنفها اةفامّ  واةق فسم و أتها راةحيام: انام  د حوةكف اة  ودنج اةِّوانس  م اةِّاةم  وودن 
وا ع وإة  ةحمج وتسد  اة طي أاظ واأل ا ل  وودن اة تزو تاظ اةأارِّاظ و اح تد ان اة قازل  وانام اة  اةش 

اإاظ  وانام اة  اةفأم واةجهل واةا يم اةَّذّ يقهُشها كل   اة مأم اة بيم  وق األ ظ واةش   صفأ ووي  اة جال 
يوم  وانام اة  اةحموا اةَّتم ن  مظ حياتها وحم تها  د كل  إمح  وانام اة  أكيها كيف س   وه  وإة  

م  وانام اة  تأاسيم و ال ح ت اةها كيف  ُ  سخت ركل  اة وان  ةباسها كيف إو نوُه راجسم اة وضأ واةتَّأد 
انم  وب وتها أُويجُد اةحدانف اةم س م  وي  كل  أطفال   ا  أ.  اتت اة مأُم أي ها اةس  اةاي اوفأ واة ستحضماظ اةس 
ُّّ  ستأبل يقتامُنم  وأي أ تمبيأ سُتِّط    اةِّاةم   د أت   قُهم  قذ ز د  وأوةئك اةأان يد  م اةط مفق أيضا . أ

ةَّذّ يتسي ح ره اةج يم  وال أحد يمى اةق ا  اة شتِّيأ  م كل   كان.   ا اة ذّ سيأكيه  ةهم  واةجهُل أصبح اةِّيمف ا
اةط ْفُل وأ  ه تأضم  ِّام وقتها خا ج اةبيت  و د سيؤنُس وحدته واألم  تم يه  م حضانأ األطفال  قذ 

ّ  سالم سيِّم ه ونو  قذ يفاوته يفتح ويقيه وي  أا  وأم  يتشاتمان  راست ما   أيد نو  سقواته األوة   وأ
ها وأطفاةها؟ ال أ ل  ان ه ز د اةفوض    اةحب   أيد نو اةت قاغم واةِّشق ّليد اةواةدْيد  أيدف األم  اةَّتم تحبُّ نفسف

ياع اةَّذّ ةم يقُج  قه أحد:  واةض 
 
 ةفْم يقُج أحد  يا صاحبم ))

ققجم   صد 
فيقأف   كرُي هم  كبوا اةس 
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 وكي ُهم غمُقوا
 * 

ْل يا صاحبم   أتف
ا ا  طي با  و أيما   ُقو   ح  كانف نج 

  ثيجم و ثيفكف 
     دف خمقأ  وةْم يكْد  ُِّه حت  

 يكسو ّلها ُومففُه وُومفقفا 
 * 

 فيقُأ  تآكيأف اةخشبج وكانتج اةسَّ 
 اُ   شتِّيأ   م نصفجها األ ا م  واةق  

 وةم يُكْد ّلجها ال اةط ْيُم وال اةفجيفيفأُ 
مُ   وال حت   اةأجمنف

 يا صاحبجم 
 * 

 يوُ  واةبهائُم أذكف   اةطُّ 
ها    ْد أن تم مف ّلقفسج

  م سفيقأ   ثأوبأ  حموقأ  
 وسطف رحم   د األ واج اة تالط أج 

 * 
يوا نذاةادَّ اةقَّ   اس  ِّف

 وكانوا يتزاحُ ون كاة جانيدج 
 وسط اة فاح وي  سفيقأج نوح 

 تل اةحقون اةامفم اةمَّ 
 * 

 وكقُت أنا ونوح نْصُمُخ ونْبام 
  ْد نولج اة صيبأ 

 حدف  د نؤالح اةق اس كانف يمى  ال أ
فيقأج وال نيمانفها   ُ أواف اةس 

 * 
  ي اذا   يتف ّلقفسكف  ُِّهمْ 
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  وقف ظهمنفا يا صاحبم؟ 
ْل ةكف اةُغمااف األّليض   أةفْم أْ سج
ذ  فكف  د ُسوح اةِّاقبأج   كْم ُيحف

 واةح ا أف اةح ماح كم تفْمبجطف وي  قيبجكف 
طف اة وج؟!  وأنتف وسف

 * 
 صاحبجم  وبثا  يا 

 ةْم تُِّدج اةاي اُظ تْقففم اآلنف 
م  ْ ُم وال اةق دف  وال اةد 

  أد كانف أوة  ركف أن تم مف رجسدكف 
  وقف اة اح ُ باإمم 

 * 
فيقُتكف  ُه سف ْحدف  تسُدكف وف

ا   ه اةق ج  كف نوحف ْحدف  وأنتف وف
ْيكف   وإذا ةفْم تفْبقجهج ّليفدف

شبأ  خشبأ    خف
  يْد يفْبقجيفُه أحد   كانكف 

 * 
 وُل يا صاحبم وبثا تحا

 ُقضمف األ ُم وستبأ  نكذفا تغمقُ 
  م كل ج يوم  أةفف  مم 

 كفُ هاتم  يبيُم حأولف اةو نج واةق ِّقاع 
 وفتمُك خيففُه ن وعف األنل واألحب أ 

 يم م ّلقفسهج  وقف سفيقأ    مَّ 
  قُخو م اةخشبج 

 ف أ األْخمى وي ها تصُل رهج اة  اةض  
 * 

 نمف  
 أي أ ضفأ 

 يُم؟ أنمف اةجق ُأ أم اةجح 
ا إيئا    ال أحدف يِّيُم وقهف
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 سوى اةغماا واةح ا أ 
يُه ا اذن   سف

وظف   اذا أنتف يو ا  نجف
 (( يا صاحبم.

 
كيف ي مكن  أن نحثَّ اإلنسان على الّسعي نحو آفاق الّسالم وتشجيعه بالّتالي على تفادي   (54

 الحروب القادمة والحيلولة دون وقوعها؟ 
استابا  اةد ول واألنا أ اةِّاة يأ  حسب  وإن  ا نم تِّبيم خا تم  ود  ةيست اةحمُا تيك اةتم تأُم رسبب 

وحم كانت اةحموُا وي  سطح األ ض أكثم ضماوم ون وف أ   اخيي أ  وكي  ا ازنان اةا الم اةم  حاةأ ا نسان اةد 
بب ةيس  أط  م اةحموا اة ق وحم ناخل كل   من نو اةس  الم اةم  دةِّأ وإن  ا  ةذا  إن م أقول ان  غياا حاةأ اةس 

 م اةاوا ث اة تم تصيب اةط بيِّأ  د زالزل وحمائق و ياضاناظ وأ ماض وني م تم ا . وإذا كانت نقاك حموا 
. ان    ّ  حال   د األحوال ايأا ها  ألن ها واقِّأ  سبأا  ناخل األ مان وي  اة ستوى اةق فسم  قان أ   ال ُي كد رأ

زل  ا  كل   ا ُي كُد ةإلنسان أن يفِّيه نو أن يِّمف سبب  األ م يشبه نووا   ا حان أ إبوا حمفق  م  ق
ِّم  ثال  اة  ّلقاح اة قازل وتجهيزنا ر وان  غيم  ِّم اة  تفانّ وقووه  م م أخمى راةس  اندالوه  وباةتَّاةم اةس 
نف األسبااف اة تم تؤن ّ اة  اندالع اةحموا و د  م  تفانيها.    قاّليأ ةالإتِّال. وييك وزفّز اةأا ئ أن تحد 
م  ِّتأداظ سياسي أ وأخمى نيقي أ   ِّم اة  اةتَّغيُّم اةذ اتم   وةتِّيم أن  ا ي ان رِّد  واةبدايأ تبدأ  قك أنت وبم اةس 
و اةثأ ايديوةوتي أ نم اة تم وانم  ا تتفسب ُب  م نشوا اةحموا رشكل وام   ةذا أقول ان ه ةيس اة هم  وأيدُتكف  

ةحسد وبساطُتك  م اةِّيش. أ  ا اذا كقتف    د يسِّ  اة  اةأو م واة مكز رأد   ا نم ني ُتكف اةط ي بأ وُخُيأكف ا
فاظ سوى أن تاون  د أنل اةحموا واالستابا  ألن ك ستسِّ    يطأ واةحكم   اويم أن ه ال ُي كقكف ّلهذه اةص  واةس 

 اة  ّلقاح  جت م ُيقتجُج اةد  ا  ال اةِّ ا .
ا  أن أظل  نقا أنتف وأنا نتحد ث  الم  وقد نِّأُد رشأنه اة ؤت ماظ    د اةُ  كدج تد  وبم أةف تواا وتواا ود اةس 

ونجيس حول اةط اوالظ ةققاقش كل  قضاياه  ةاد سيبأ  كل  حديثقا كاذرا  و زف فا   انام ال يختمُق اةق فسف  د  
اخل.  أنتف ُتمفد اةأو م  وتمفد أن تفمض نيقكف  ثال   أو قو ي تكف أو ايديوةوتي تكف  ونذا  د ح أ كف ت ا ا  ةاق ك  اةد 

الم ةيس راأل م اةيسيم أّلدا   ان ه   ال تستووُب حأيأأ  أن ك ّلهذه اة أو  اظ تسِّ  اة  خماا اةِّاةم. احالل اةس 
بب كفمن وال ّلد  أن تبحث قبل  يأتضم  و م ناخيي أ  وال أقول  و م اقتصاني أ وال سياسي أ  أط  ألن ك أنت اةس 

ُنه  د  حف زاظ ةيغضب  واةحأد واةحسد واةاذا واةغش  واةخداع  كل  إمح ود والج ةقفسك  د كل   ا تخز 
اخيم  ةكف اةد  يطمم.  د نقا يجب أن تاون اةبدايأ  ألن  تحو  ائم واةوسواس وحب  اال تالك واةس  وسوح اةق ي أ اةد 

.  ب  ا قد توا أقم وي   ا أقول  ةاد  نذا ةيس كا يا   أل ل اةخا تم  ن ك ر جم ن  ا سيأون حت ا  اة  اةتَّحو 
ستقتهم  د قماحم نذه األسطم ستخمُج  د غم تكف وستست م   م  ِّل  ا كقت تفِّيه نائ ا   أةْم تس م هللاف  

ُدوا  جم اأْلفْ ضج ونو يأول  م  ثل  ا يحدُث ةكف وةيِّديد    د يفا مون راةط مفأأ ذاتها: )) وفإجذفا قجيلف ةفُهْم الف ُتْفسج
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ا نفْحُد  ُ  ةٰفاجد الَّ يفْشُُِّمونف   ْصيجُحونف قفاُةوا اجنَّ ف ُدونف وف وفإجذفا قجيلف ةفُهْم آ جُقوا كف فا آ فدف اةقَّاُس قفاُةوا    أفالف اجنَُّهْم ُنُم اْةُ ْفسج
ةٰفاجد الَّ يفِّْيفُ ونف  اُح وف ففهف اُح أفالف اجنَُّهْم ُنُم اةسُّ ففهف يفْوا اجةفٰ    أفُنْؤ جُد كف فا آ فدف اةسُّ قَّا وفإجذفا خف ُقوا قفاُةوا آ ف يدف آ ف وفإجذفا ةفُأوا اةَّذج

ْم قفاُةوا اجنَّ  يقجهج يفاطج ا نفْحُد ُ ْستفْهزجُئونف إف ُاْم اجنَّ ف ْم يفِّْ فُهونف   ا  فِّف ُنْم  جم ُطْغيفانجهج ففُ دُّ ْم وف يدف    لّلاَُّ يفْستفْهزجُئ ّلجهج ُأوةٰفئجكف اةَّذج
يدف  اُنوا ُ ْهتفدج ُتُهْم وف فا كف ا ف ت ت ججف بجحف ٰى  ف فا  ف ةفأف رجاْةُهدف الف ُوا اةضَّ الم  (. ةد 16- 13(( )سو م اةبأمم: اْإتفمف تؤ دف راةس 

ل  د اة وا أأ اةي فاي أ اة  اة وا أأ اةفِّيي أ  وةتِّيم أن  حاةأ اةحما  م  أي ها اةأا ئ وةد تِّم ُه  ا ةم تتحو 
كيي أ  وإن ا تستوتُب حاةأ ووم و يق راةخطم اةأانم نون أن تم مف  اةِّاةم ةد تتوق ف ر جم ن اة وا أاظ اةش 

نوةأ أو سيطأ  ألن  اة سؤوةيأ تبدأ  د كل  واحد   منا   منا   وةد  راة سؤوةيأ ال وي  حاكم وال وي   تل
الم  ا ةم تبيغوا سالم اةذ اظ  م أنفسكم و م ّليتام و م أنيام وتيمانام   م  رِّد ذةك  م رأي أ أ مان   يأتم اةس 

غيمم ةيت سم اإِّاع اةتَّغييم وي   ستوفاظ أو  سم وأكبم  د اةذ اظ اة جت م  ال ّلدَّ  د اةبدايأ  د اةق وام اةصَّ
 واةفام واةجسد.

 
كيَف تنظرين إلى ذكريات الطُّفولة، هل ممكن ربطها بما يحدث الحقًا، وكيف نسترجع   (55

 الّذكريات؟!
ا   ال سي  ذكمفاظ اةطُّ   ا وأن قم أوتأد أن ه  د األ ضل ةإلنسان أن يم م و اح ظهمه كل   فوةأ  شكيأ كبيمم تد 

مح اةاثيم. حمكأ اةحيام وييها اةذ كمفاظ ت ييأ و يها  د اةِّذوبأ واةحالوم واة تِّأ اةشَّ إمح  حت   وإن كانت  
: ال ُي كُد ةيفمن نائ ا  أن يِّيش  م سجد اة اضم   أن تاون اة  األ ام وةيس اة  اةخيف  ألن ها تطو    ست م 

ا   ةاق ه ا قيْ   ساحمان و ائِّانوإن كان ت يال . اةحقيد واأل ل  فهو ان   د يسِّ  نائ ا  اة  تجديد  د كبيم ة ف تد 
اخيم ةيق فس رشكل أكبم وأوسم: نقاك  ستأبل   نفسه وتطوفمنا ةحاأ ّليحاأ. يجب االنفتاح وي  اةِّاةم اةد 

طو    يقتام االكتشاف  ةقطل   د خالةه وي  أسما  اةاون واةط بيِّأ. اةط فوةأ ت ييأ  نِّم  ةاد اةق ضج واةتَّ 
أ  ال  اضم وال  ف  نحو نذا اةق وع  د اةحم ج  أ. اةِّم اح  ثال   يسِّون نائ ا  ف  ةحم ج ه سِّم نحو اأت ل ركثيم  ان  

 تم ُيبقم  يها اةفماغ  وُفم    يها كل  إمح: اضبط نفسك واتبِّقم. حاأ اةَّ  ستأبل  ان  ا نم اةيَّ 
 

فكٍر هل كنتِّ تتخيَّلي أنَّ مجموعة حروف وكلمات ممكن أن يترجمها العقل ويحوِّلها إلى   (56
 وإبداع؟!

ُ   ألن  ا نسانف كيقونأ  أكبم ركثيم   د اةحمف واةي غأ. صحيح أن  تا فخ  اةي غأ قْيد كبيم  واةحمُف ال ُيحم ج
اةفام نو أيضا  تأ فخ ةيحمفج واةي غأ  وقد تم ا ا نساُن ض قفُه كل  إمح ّلدحا   د اةاتارأ وي  تد ان  

اإاظ  . ألن  قْيد اةحمفج اةم ق ي أ واةهواتف اةذ  اةاهوف وصوال  اة  اةاتارأ وي  اةش  كي أ  ةاد  نذا غيم كاف 
ذّ ي ا ُسُه وي  ا نسان ووأيه وقيبه ونفسه. ونو   يه أصبح أكثم قوم  وأة ا   وذةك رسبب كم  ا ّلها  اة  

  د   د را نسان كائقا  ؤ ذّ ال يِّقيقم  م إمح  ألن قم أط ح اة   ا نو أ ق  وأقوى   ان ُت أا ّلها  اة  
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نو   ُي كقُه أن يِّون اة  طبيِّته و طمته األوة  ةيصبح حم ه وةغته  د خالل  قاو أ: ُكد  يكون. وألتل  
 نذا وييقا أن نسِّ  نحو اوانم اكتشاف ا نسان حأ ا  وحأيأأ. 

 
 من هو اإلنسان  إذن من وجهة نظرَك؟   (57

 ّْ ِّْبفد  و ِّبون. ةاد واةحال أن  اة ِّبد قد ا نساُن تسد و وح  تسد  نو اةبيت  و وح نم نفخ هللا  يه. أ  ف
وح تأيم  م سجد وقبم ال  م ّليت  د نو . وألتل نذا أقول نائ ا   ال ّلد   د اةِّونم   ُسدف   أد أصبحت اةم 
وحم. ووييك أن تِّمف أي ها اة كي ُل راة حب أ واةبهاح أن  تسدك نو   ن اةم  اة  حاةأ اةفطمم ا نساني أ وبم اةتَّجد 

م وتِّتق نفسك راةت د فج  د  وسيُطك  وأنت ّلداخيه وييك أن تأوم ّلتهذيب  وحك ةيتغي ب وي   حدوني أ اة ان 
نو ا أ اة وظ واةفقاح. وةتِّيم أن   وحك نم كاة ثيث اة تساّو األضالع  و أسُه اة ت جه نحو األسفل نو  

ال يقغ م  م  انم اةوتون نو   اة ذّ ره تهبط اة  ونم اةوتون ةفتمم  حدونم  د اةز  د  ّليق ا اةجزح اة ذّ
اةأسم اةخا ُق  قكف  ونو نفُسكف اةاي ي أ اة تم تش ل كيقونأ ا نسان اةاونم  واة تم نم  م تواصل واند اج  م  
اةق فوس اةاي يأ األخمى ةاا أ ّلقم اةبشم  و د نقا يأتم تِّبيم صبّم يوسف نائ ا  م تِّييأاته وي  رِّض  

وكم أإِّم  م رِّض األحيان أنَّكج أنا  أو أناكج تتأاطم  م أناّ  م اةاثيم  ))أتوبتم قائال  )انام اة يحق(:  
 د تحاةييك   هل نحد اةبشم ةديقا  ؤى  تِّانأأ  م رِّضقا رِّضا  وال ندّ   ونل تتواصل نذه األ واح  م 

 ((.رِّضها  م صيغأ سؤال أو  ؤفا أو تحييل؟!
 

الم والكلمة ما هي المنابع اّلتي رافقت تشكيل وعيكِّ وخيالكِّ   (58 وسمّو روحك نحو آفاق السَّ
  الخاّلقة؟! 

قم كل  يوم  م إأن   ال ُي كققم أن أقول   م ّلداياتها  ألنَّ   ازةُت أنتاُم والناتم اةجديدم  و ازاةت اةم حالظُ 
اة ذّ قم وصيُت  أو ان  وويم وخياةم قد اكت لف تشكييُه ا رشكل نهائم  ألن  اةحيام ال تقتهم  واةِّ م انَّ 

ُي قُح ةقا غيم كاف  أّلدا  ةختم اةم حيأ. نقاك نائ ا  أإياح الّلد   د اكتشا ها واالط الع وييها  ونقاك خبماظ ال  
نف  قم سأكتفم ّلقفسم  ه  م اةاون. ال أوتأد أن   م اةوتون  ونو ف   هُ  أا ف   ّلد   د اكتساّلها  وال ّلد  ةال   من أن ُيحد 

ا  اط يُِّت وييها واكتشفُتها. و  سبق تمأ: نقاك حيواظ أخمى غيم ناته اة  ككاتبأ أو إاومم أو ناقدم أو  س 
نوقم أُقْل أْن ال إمح    ا وصيُت اةيه اةيوم ُيمضيقم. ةأد خبمُظ  جال اةاتارأ واط يُِّت وي   سا اظ 

م رخيم  أّلد  أيُت حاةأ اةاتارأ  م وصّم واةث   اةِّديد  د اةات اا   مَّ  ا      ا أا أ رشكل وام   ونم ال ُتبش 
طحي   أ  أإياح أت ل وأّله    يجِّيقم أقول  ان  اةحيام  يها أإياح أخمى غيم واقم اةات اا اة زّ  و أا تهم اةس 

ق وأست تمف رطِّ ها. أوتأد أن  االنشغال راةاتارأ  أط وبأنل   ال ّلد  أن أتد طمفأا  ةتجمبتها  وُوُ ما  تديدا  ألتذو 
اة ذّ يفِّيه كل  نؤالح اةات اا سوى    ا ثيم  د اة يل واالكتئاا. اةفام  م وصّم أصبحف أ ما  يجيُب اةا

نهايأ وفقتامون أن يستضيفهم    أن هم  أي دون أ ام حواسيبهم يكتبون وفبث ون إكوانم وأحزانهم وأ اا نم اة   ا ال
كثيم  د   ّلهذه اة هزةأ اة شيقأ!  م  د يمض  أحد  ا  م ّلمنا ج اذاوم  أو تيفزفونم أإد  تفانأ وسطحي أ  
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  ه؟ ال ّلد  أنَّ ذّ  أد ونجه وسحمف األحيان أسأل نفسم نل نقاك واةم آخم خا ج  قاو أ نذا اةحمف اة  
! ان قم كل  يوم أ  م  واف  ِّانم ةيست  حصو م  يه  أط وبدون أنن  إك  اةاتارأ واةحموف  وأ حو وأحذف   اةس 

 آخم غيم اةجيوس أ ام اةحاسوا  وغيم قماحم اةاثيم  د األإياح. أتم ُا أن أكتبف رشكل      وأتم اُ  ا أكتبُ 
اةاتب واألو اق و ا اةيها:  أنا أحب  اةط يو   ثال   وأسِّ  اة  تِّ يق والقتم ّلهم وبِّواة هم  وي قم أخمج  
جيد  وأنخل اة  حمف اةط يم اةط ييق. نذه راةق سبأ ةم سِّانم  د نوع آخم  وواةم    د حمف اةااتب اةس 

  د يدّ   ب  ا نة قم اةط يُم ويم   ووي  قم  د أكون: تديد أ غب  م نخوةه   
 

 ّ  ))كثيم  ويم  يا  وال
 أن تحد ج قجم اةيومف اةق وا ُس 
م ج   وأ انا  وقف ومشج اةس 

 تشُدو وتغق جم 
ُم ّليفْحد  إجم     وتاسج

 ّليضف اةحمفج 
 ةُتمجففقم ُ حَّ اة ِّق  
 ونشمبفُه  ِّا  كا ال  

 ساوأف اةت سبجيحج األكبفم! 
 * 

 ّ  كثيم  ويم  يا  وال
فف ةم صالمف اةق و فسج اة يام    أن تاشج

نم وقد اةفجمج اةُأطبجم    وتْدووف
أ   ألنضم  اة  توقتجه اةُ جق حف

ا م  كْم أوزفف وقد اةق بم اةص 
 أنشونمف اةأيب اةُ ْشتِّل

 ّليق فا طيو  اةي ام  د حوةم 
 يقامون  قدنشيدف اة  يدّ اةُي ق   

م    تقغ ُس  م اةبحمج األخضف
 وال تْبتلُّ 

 وفدّ اةُيسمى تدخُل  م اةي هبج األز ق 
 وال تحتمُق!

 * 
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 ّ  كثيم ويم  يا  وال
 أْن أسا مف وي  تقاح اةُغمبأ 

 اة   يا م اال تواح 
 وأ ى اس فكف األوام  قأوإا   وق اة احج 

ُ قم وفأول:   ونو يحد 
 ان م أنا  اُّ اة اح

 واةق ا  واةي هب
وح واةأيب  و اُّ اةم 

 صاحُبكج األزةم  
  تِّاةم واقتمبم  ق م  

 أكثم  أكثم!((
 

كيف تموسقين إبداعّيًا: توّهجات الخيال، انبعاث الّذكريات، صفاء الّروح وتجلِّيات ألق   (59
الم؟!  السَّ

ؤال كان صاةحا  ةسقواظ قيييأ  ضت  د حياتم ا ّلداوي أ  أ  ا اةيوم   ا ودُظ أتخي ُل إيئا      ب  ا نذا اةس 
اخيي أ  اوانظ تس ُح ةم راةخيال وإن كان  أط وي   ستوى ا ّلداع واةاتارأ  ال سي   قم   ا وأن  أسفاّ  اةد 

را (  وإن  ( واةااتجب قد يكون  م كثيم  د األحيان )كاذج (  يه تقاس  م  ِّل )كذاف اكتشفُت أن   جِّل )كتفبف
وايأ. نقا  م واةم  وحجم  كان كذره كذا خيال ةضمو اظ اّلداوي أ  حضأ تخدُم اةأصيدم أو اة أ أو اةم  أص 

صدق  يفوق كل  خيال   ونو  د إد م صدقه وُند ته يصُِّب وي  اةق اس تصديأه ونم اة حجوبون ود واةم  
تم ا ّلداوي   أ  وأنا أويم ت ا ا  أن ها ستبدو  م أويد اةق اس  اةفطمم واةبيان. و د واةم  وحجم وأكوانها أستأم  ان 

قاظ كتاّليأ  أو  صو  إِّمف أ خياةي أ ةيس اال   ووحدّ أومف كيف نبِّت و د أيد أتيُت ّلها. وأومُف  حس 
وم واةِّزوف ود اةِّديد  د األإياح: ا   ألن ه يأتضم اةِّزةأ واةاثيم  د اةص   أيضا  أن  األ م  كيف تد 

 ))أّلم ُيشبُهقم كثيما ؛
 ال يحيُم أّلدا  وإن  ا يفمى 

ه  ُم ُنو ّلقفسج  وكثيما  ا ُيففس ج
  اةُخضم واةُح م واةبيض ُ ؤاهُ 

ْ ُتكف أيضا    نكذا وفمْ ُتُه ووفمف
اتُد اة د َُّم رإزا  األةم   أي ها اةِّاّلُد اةس 

ْ مج واألنيدج   واةُ تبمقُم رخمقأ اةدَّ
 * 



1515 
 

 أّلم ُيْشبُهقم كثيما ؛ 
ِّْما  أّلدا    ال يكتُب إج
 وإن  ا يفْمّو  ا يفمفى 

  يحسبُه اةق اس كال ا  
 اةذ اكممج واةخيالج  جْد نسج 

 ةذا  حيق ا اقتماف  فْووُد  يالنّ
  أى رِّْيدج قيبهج 

 إ سا  واي أ  ُتْشمُق  جْد أسيف
ُن قصيدم   ا ُ جم   قالف وْقها اةق اُس انَّهف

  جْد قصائدهج اةجديدم 
 * 

 أّلم ُيشبُهقم كثيما ؛ 
 ةُه قيب  أّليض وأنا  يهج 

ُث اال   مف اةِّذا ى   إ س  ال تتحدَّ
 تموجّ ألحد  سواكف وال 
م ها اةقَّ أيُّ   اسُك األخضف

 حكاياظ تيكف اةُحأول 
ْمبفُل راةِّجشقج اة    تم تتسف

بيمُ  ا أْزنفمف اةمَّ  ُكي  ف
ِّبأ األْح م    وقف ضفافج اةش 

 * 
 أّلم ُيشبُهقم كثيما ؛ 

  ُهو  جزنمف أ   دف اةز ُ مُّن اةخاةص 
 تزف ُد  ائدمف اةحمفج 

 اةد ج شأم   وت أُل صباحف اةُفؤان رأ فج اة سكج 
فم    واةِّقبم اةيف فقم  واةبُخو  اةقَّجف

  زنمف أ   يها راقأ كبيمم   جْد أزنا  األذ فون؛ 
 نبم  األح فم األذ فونج اةذَّ 

 واألذ فونج اةق ا ّ  األصفم 
 ئبأم  األز ق واألذ فون اةز  
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 وكل زنمم   م نذه اةباقأج نم صالم  
 اجْس ا  سِّيد  راةت ْسِّأج واةت  ال تيهُج اال  

 ذّ ال أحدف يِّمُ ُه سواكف وباجْسمج اةُهو اة  
 أنتف أيها اةقَّْجُم اةز  ز م  

 يا صاحبف اةخاتم ّليدف اةاتجفْيد 
 تم نطيْت وي  اةاون واةغي أج اة  

  ح أ  ةيِّاة يد((. 
 

كيَف تشكََّل سموُّ الحرفِّ وصفاء  الّروحِّ كأّنك مجبولة من أجنحةِّ سالٍم ترفرف  فوَق طينِّ    (60
 الحياةِّ؟!

غيم اةاا دج ر حب أ وةطف ّليد أحضان اةاون اةابيم. كان ال ّلد  ةم  كان ال ّلد  ةم أن أنخل اة  واة م اةص 
أن أذنب اةم  وأسا م  م  ألكتشف حم م  وأومف أن قم ك ا اةجقيد  ِّي أأ رأ واحم اةث ال أ  م إبكأ اةوتون  

األ ض  و وح نج ي أ  م انسجام وتجاوا كبيم  م  وأومف أيضا  أن  ةم تسد أ ضم   م تقاغم  ست م   م  
م دي أ وأتيأ    قها أرجدي تم  ألن قم أنا   . كان ال ّلد   د كل  نذا أل ى  وحم اةاوني أ اةس   وح اةاون اةحم 
اةاتاُا  وأنا اةااتُب واةأا ُئ  م اةوقت نفسه  وكل  أسما  اةاون  م تسدّ ك ا كل  انسان   م  ا ق رسيط  

ا   تُح اةاتاا واةتَّواصل ره  م  وحه اةاوني أ  و   أ  د ال يِّقيه اةحمُف  م إمح   أط:    أ   د يِّقيه تد 
م واةط يد ّلدون أنن  إفأأ وال  ح أ.   يغيق اةاتااف  وفيأم رجسده  م واةم اة ان 

 
باح  (61  متى تكتبين، هل تسمعين خالل الكتابة إلى موسيقى على إيقاعِّ هدوءِّ الّليلِّ وسكونِّ الصَّ

فيولد حرفكِّ من مخياٍل جامح نحو ألق الّسماء، كأّنكِّ تترجمين تجلِّيات الّروح في أصفى 
 حبورها مَع الّسماء؟! 

 د اة ستحيل أن أكُتبف وأنا أست ُم اة  اة وسيأ   اذ ال ُي كُققم أن أخيطف ّلْيدف س اع  واست اع  س اع اة   
است اع اة   وسيأ  قان أ  د خا ج تسدّ.  وسيأ  تقبُِّث وي  إكل حموف وكالم  تد  ق ّلداخيم  و 

اةس  اُع أو ق  د االست اع وفأتضم ص تا  وندوحا  كا يْيد  وإذا كان ال ّلد   د اة وسيأ   إن قم أست ُم ةها  
ص ةها وقتا  كا ال   أختا   يه اة ِّزو اظ أو اةأطم اة تم تمفحقم وُتساودنم وي    قبل أو رِّد اةاتارأ  وأخص 

ال .اةت أ ل واةس  وحم   م واالط ئقان اةم 
 

لماذا مازال اإلنسان  غارقًا لليوم في خوفه من اآلخر المختلف عنه  لدرجة أّنه قد يجد  نفسه    (62
 مدفوعًا دفعًا إلى ارتكاب أبشع الجرائم والحروب في حّقه؟! 
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ِّب اة  ا نسان يأتُل راجسم كل  إمح يماهُ  طيأا    هو يأتُل راجسمج هللا اة ذّ يديد ره   ذّ يقت م اةيه   وباجسمج اةش 
ب ةها رشكل ال نأاش  يه أيضا   ةد تأ أن  اةث أا أ راةق سبأ  تم يِّتقُأها وباجسم أ اا ه اة  أا أ اة  وباجسم اةث   تم يتِّص 

يقم  وةها اةأد م وي  أن تهزم غمفزم اةحيام  سي ط اة ذّ يت ت ُم ره اةتَّ ةه أصبحْت ةها نفس اةأو م واةتَّ  ب اةد  ِّص 
ل اة  قاتل سف اح. ونقاك اةِّديد  د اةحموا اة   أ  تم نشبت  م تا فخ ا نساني   م اةفمن وتد ِّه اة  أن يتحو 

  د نذا اةباا  ةاأن  اةيأيد راةث أا أ أصبح يأُف وي  قدم اة ساوام  م اةيأيد اة ست د   د هللا! 
م تد م ره اة    ض تراالنت اح اةَّ ته  ونشاإأ ا حساس وكل  نذا يأتم رسبب انتزاز  أأ ا نسان  م نوف  

و أكثمف اةفالسفأ إجاوأ حيق ا قال  كل  ا نو  ختيف وقه  وإن   ُد اةث    -م ألتد  وس  أا أ وفِّتبمنا   م ز د ُي فج ج
م اةبشمّ  أساس اةتَّ  ّْ  د انسان  يد ود نذا اةتَّ   ان  اةث أا أ واةِّيوم ن ا اة سؤوةف -أد  ل اةم نيب  م كل   من  أ حو 
يقم ةتِّمف كم نم اةجمائم  وحش طي ب ةحد   ا. وانام اة  تا فخ االستِّ ا  واةتَّ  ة أم   انبيل ون بشيم اةد 

ِّوا اة ختيفأ  حت   أن  اةَّ  ه  ازال اةِّديد  د اة ثأ فيد ةييوم  فد يستخدم كي أ "انسان"  تم ا ُتابت  م حق  اةش 
اآلخمون  ُهم ةيسوا سوى غمباح  وقد يصفهم خيال ةإلإا م  أط اة   د يقت م اةيهم راةفام واة جت م  ّليق ا  

اة   ا تمكه تا فخ  وت س واةم وب واةِّداح. انام  ثال  فيد رأوصاف أخمى  يها اةاثيم  د اةتَّ نؤالح اة ثأَّ 
ذّ أ ى  يه  تم ُتِّيم  د إأن اةبطل اةجديد طمزان واة  أا أ  م نذا اة جال  د حكاياظ وكتب  كتيك اة  اةثَّ 

أد م  أ اةِّقصمف أ وي  غما   اوكيم اة ذّ أ ضِّته اةذ ئاا. وحت   اةيوم ووي  اةم غم  د نذا اةت    زا  ةيِّأيي  
أ  م اةِّديد  د اةِّواصم اةغمبي أ  اةوناظ األنّلي  ذّ وصيت اةيه ا نساني أ   ازاةت اةصَّ اقوةوتم  اةم نيب اة  اةت  

ا  وق ون األ ا قأ  ثال   تجد صِّوبأ كبيمم  م تأب ل نؤالح "اةغمباح" اة ختيفيد تد  هم  وتجدنم يقاقشون أ و  اةس 
يقي ج  طحي  وكذا اة غا بأ واةهقون واةص  ذاتأ اة غي فأ راالستخفاف واالحتأا . يد واةُفمس ركثيم  د اةس  أ واةس 

مح ذاته يحدُث حيق ا يتحد  ون ود اةاائقاظ اةأان أ  د اةِّواةم األخمى  انام اة  أ ال هم كيف اةشَّ 
 األوداح اة ذيد يتمب صون راأل ض  وفمغبون  م استِّ ا  ا نسان وإةحاق األذى ره.   هم نائ ا  تصو  نم  ان  

وقد وب م ود نذا اةخوف  د األتقبم  و و ا  ركثيم  د اةِّبأمف أ اة حي ل اةقفسم  نانييل سيبونم حيق ا قال:  
ّ  إمح أس   وأوي  ي كد أن يكون رحوزم نؤالح األ ا قأ وا ة غا بأ اة ذيد يغزونقا؟ قد  ))نل ت زحون؟ أ

ُتهم  أ  ونم راةت أكيد ةيسوا رحاتأ اة    ضك أنت ةهم   يهم نوفَّ تاون ةديهم تذو  وواناظ وتأاةيد ونوف  
وأنت  ب  ا قد تذنب وقدنم   ... كف تج ك تحتاج اة    ضهم ةتحيم ّلهوفَّ وكف   ّليق ا أنتف )وفأصد نفسه(   إنَّ 
ّْ اة  نوفَّ أ اةَّ ةأبييأ واةهوف  كسائح وتشِّم راةحقيد اة   وارط ا  هم((. تج تم ال ت تياها  أ

ُل أن يبأ   رِّ ق نشاإأ اة فا م واة ثأ ف اةغمبم  اةَّ   ها كي اظ ت سُّ ان   ذّ يسكقه اةخوف  د اآلخم  ألن ه ُيفض 
ألن  نذا حبيس اطا اظ يِّتبمنا ّلموازا  ةايانه  وي  أن يتخي   وقها وفذنب ةيأاح اآلخم واةت حاو   ِّه  

ن سال كف  سيجِّيه يفأد احساسه راأل ان. ةذا   إن  اةاماني   أ واةم غبأ  م اةأضاح وي  اآلخم راوتبا ه ودو ا  ُيهد 
طح حيق ا يستطيُم نذا اآلخم اة ختيُف وقكف أن ُياهم ضِّفك ونشاإأ يأيقك اة زووم   تطفوان وي  اةس 

 م ةها:تم ال حد  وال حصّلثأا تكف وحضا تكف وانت احاتك اة  
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ِّبُ  ف ا    ))نذا اةش    ازال ُحم ا  أّلي ا  و م 
 ضِّه  م األغالل اذن 

 واتمكه وا فا  
  م  ك  م   ه 

 وانتزع  قه اةِّ ل
فم  وتواز اةس 

 تم يأكُل وييها واة ائدم اة  
مفم اة ذّ يقاُم وييه.  واةس 

ّ  إِّب    وةتِّيْم أن  أ
 دا  ُيصبُح  أيما  وُ ستِّبف 
ُق ةغتهُ   حيق ا ُتسمف

 اة تم و  ها ود األتدان 
 نكذا  أط يضيم اة  األّلد.

ّ  إِّب  أ
 ُيصبُح وبدا   أيما  

 حيق ا تِّجُز اةاي اُظ ود خيقج اةاي اظ 
 وتأكُل رِّضها رِّضا  

 اآلن انتبهُت اة  نذا األ مج 
 وأنا أنوزُن قيثا م اةي هجأ 

 تم راتْت تفأُد كل  يوم  وتما   د أوتا نا. اة  
 * 

 (((1970)ةغأ وةهجأ  ايقياتسيو ّلوت يت ا  د 
))Un populu 

mittitilu a catina 
spughiatilu 

attuppatici a vucca 
è ancora libiru. 

Livatici u travagghiu 
u passaportu 

a tavula unni mancia 
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u lettu unni dormi , 
è ancora riccu. 

Un populu 
diventa poviru e servu 

quannu ci arrubbanu a lingua 
addutata di patri: 

è persu pi sempri . 
Diventa poviru e servu 

quannu i paroli non figghianu paroli 
e si mancianu tra d’iddi . 

Mi nn’addugnu ora , 
mentri accordu la chitarra du dialettu 

ca perdi na corda lu jornu . 
 * 

Ignazio Buttitta 
(da Lingua e dialettu, 1970) 

 
الم والوئام بين    (63 يَن انبعاث تجلِّيات السَّ ، من أيَن تستمدِّ موِّ المِّ والسُّ كِّ حافلة بألقِّ السَّ نصوص 

 البشر؟!
ا   ان ها نبأ    د وتوه  فْد أحبُّ وحضو نم  م حياتم: أّلم وأ  م وزوتم وإخوتم.  األسمم إمح ت يل تد 
اةم ح د اةَّتم ّلها نِّمف أنفسقا حق  اة ِّم أ. حيق ا أنام اة  وته واةدّ  إن قم أ ى نفسم  ةيس ألن م ا تدان  

ُبم ونضجف نو أي م  أط  وإن  ا ألن م أ ى كيف أن ه كف ضا   د خالةم   اونه أصبح أرا    هذا حدث ال  ةه راةد 
يتام   كل  يوم  ان ه إمح خا ق  ألن  ره تِّي مف كيف يحب قم كأا   وكيف يسهم وي  تمبيتم  وكيف يدة قم  
الح. حيق ا أنام اة  وته أّلم تحضمنم خطاراته و قاقشاته اة تم كانت غاةبا    وي  طمفق اةفضييأ واةص 

ِّم نحو حيام أ ضل. راةيُّغأ اةِّمبي أ اةفصح   واةَّتم  د خالةها كان يحث قم وي  اةتَّ ي ز واةت شب ث ّلهوف تم  واةسَّ
حيق ا أنام  م وته أّلم أومُف أن ه ُوتدف  د أتيم وإخوتم  وكيف ال ونو اة ذّ كان سي د ا يثا   م كل   

اطأ  ّلهاةأ أّلم  ّلوتونه  د  إمح  وسي د نامان اةذَّاظ  د أتيقا ت يِّا . وألتل نذا حيق ا أكتُب أكون  ح
مح ذاته أقوةه ود أ  م اةَّتم أ ى  م وتهها اةهدوح واةطَّ أنيقأ واأل ان: نم  د وي  تقم كيف   حوةم  واةش 
اّلمفد. وقد كتبُت  م حأ ها اةِّديد  د اةأصائد نم وأّلم  ألن ه ا  ِّم راست ما   وقد كذا  أكون سي دم اةص 

ّ   ازاال  ِّم وي  اةم غم   د قال ان  األّلو م تقتهم ّلمحيل ا نيا: نذا ةيس رصحيح أّلدا   ألن  واةد ةواةديد  د اةد 
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 د  حييه ا اة  واةم اةبمزخ. ان ه ا نقا وألتيه ا أكتب وأومف أن ه ا يأمآنم ك ا تفُِّل أنت كذةك أي ها اةأا ئ  
 اةِّزفز.

م اةوتون  وبصدقه ونبيه اةِّاي فيد   أ  ا زوتم  هو إجمم ا ةهام اةوا  أ  م حياتم  ُيحيطقم ر حب ته اةق ان  
وةه أنديُت وأندّ كل  حم م وةغاتم و قجزاتم.  م حيد يبأ  قيبم  شموا  وي   صماويه ة حب أ اخوتم  
جمم   ّْ  د والقأ اة حب أ اة تبمو أ  م اةشَّ الم يبدأ  د أقما اة أم بيد  أ وأسمنم اةامف أ واةيَّطيفأ  ألن  اةس 

ا  أن يكون اةأيب  ي اضا  راةحب  نحو  األوة   وبِّد ذةك ي كقه  ن ةيش ل اةِّاةم رأسمه. ضموّ  تد  أن يت د 
نيا.   األنل واألحب أ واة أم بيد  وإال   ال سالم ي كد تحأيأه وي  وته اةدُّ

 
ؤيا، الحلم، فيما إذا ظهرتِّ لصديقة في الحلم، وأنتِّ في كاملِّ وئامكِّ   (64 كيف تنظرين إلى الرُّ

ين لها لبعض الوقت وهي في أوجِّ فرحها، هل تتعانق  وتتواصل  األرواح  غِّ تتفرَّ وودادكِّ معها،  
 عبر تجلِّيات األحالم؟ 

ه وكيقونتفه  ُ نا اة  األّلد   ا نساُن يجهُل نفسف ا نسان ودو   ا يجهُل  قيُتها  قذ ز د و ازةُت ةييوم وسأظل  أكم 
دو   د حوةه اة  أن يمثف هللُا األ ض و د وييها.   د تاونان حأ ا  وحأيأأ ونو ةهذا سيبأ  ودو  نفسه وو

 يو ومف ا نسان  د يكون  ا استهجد حال اةِّم اح راّلل   األحأ اح وال استغما أ و نم وال كما اتهم  وال  
ِّوذم  وك ا  حا بفهم أحد ك ا كانت تفِّل اةاقائس قدي ا  م اةق ساح  قهم  ت ه أ اي اند راةهمطأأ واةزَّندقأ واةش 

ؤفا  كان  ياناظ األخمى اةَّتم ال تفأه إيئا   م واةم هللا وأنيه  وواةم اةم  يفِّل أنُل اةجهل  م اةِّديد  د اةد 
واةبصيمم    ا راةك اذا كان اة ِّقم راأل م ا مأم   و ا راةك اذا كانت    د  أى اةق و   م وصمنا اةحاةم   

  . ْمكج اةا انم واةخفم  ؤى ةيِّديد  د اةق اس   وصم اةفتد واةأالقل واةحموا واةش ج وإن م ألويُم أن قم أظهم  م اةم 
ِّمف أ    وقد أإمُظ -وأقا ُبهم وأحاذيهم راة حب أ ر د  يهم األنراح اة ذيد ت ِّتقم ّلهم رِّض األو ال اةق أدي أ واةش 

  ال سي ا  فد يِّانم  قهم  د األ ماض وضقك اةِّيش  -ةهذا األ م  م أكثم  د نص  إِّمّ  وقصصم  
ُل أال  أستفيض  م اةحديث ود نذا واةحزن واة ت ِّاسأ. وسيما  وي  نهج صاحبتم  ارِّأ اةِّدوف أ  إن م أ ض 

أن ونم اة تم كانت تأول: " "   اتيأ   أط  د هللا وز  وتل  أن يز عف  اكت وا حسقاتام ك ا تات ون سيئاتاماةش 
كيقأف واةط  أنيقأ وفشفيهم  د كل  وي أ وناح   وفمزقفهم اةخيم اةو يم  وفكي يهم ّلتاج   م قيوا  د أظهُم ةهم اةس 

وحي أ واةبدني أ  وفكونوا ةم أصدقاح  خيصيد  تبت ييد  تد  مفد راةِّفاف واةبتوةي أ  ك ا كان  فاح   أ اةم  ح  اةص 
 ّلد و مو اةأيسم  ووبد اةواحد ّلد زفد واةحسد اةبصّم  م حبيبتهم  م هللا وحبيبتم  ارِّأ. 

 
الم والحبِّّ ماذا تقَرئِّين، وما هي   (65 فاء والعدالة  أكثر الكتب اّلتي عّمقت  رؤاكِّ في السَّ والصَّ

 اإلنسانّية؟! 
ل  د ) حيأ اة ئأ سؤال وتواا(  ةاق قم اةيوم ّلدأظ  قماحاتم غزفمم و تقو وأ ك ا سبق وأإمُظ  م اةجزح األو 

يي أ رشكل أكثم تمكيز  ا   أ فد أن أو  ق  ِّم تم أكثم أت جه اة  كتب ويم اةق فس واةط ب  اةبديل واةت غذيأ اةس 
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: تسدّ  وأيم  كيقونتم  ذاتم     أكثم را نسان  أ فد أن أ هم نذا اةجسد  د نو؟ أ فد أن أقمأ كتاّلم اةحق 
اخيي أ  اذا ال ّلد  ةإلنسان   وأل ِّل نذا ال ّلد  ةم أن أستِّيد ركتب اةِّي اح كت هيد و دخل ةِّاة م وأسفاّ  اةد 

ا  أ واة ِّيو اظ اةخاطئأ واة غيوطأ اة تم تتد  ق راست ما   د كل   أن يقجو ّلقفسه  د  قاو أ  اةأماحاظ اةس 
تانب و م كل  ّليد  قذ األزل: ال ّلد  ةال   من  أن يسِّ  نحو اةِّيوم اةحأ أ  الّلد  أن نتِّم ف أيضا  وي  كونجقا  

 !   د يكون ا نسان؟اةفسيح ووي  نوع نذه اةِّالقأ اةح ي ي أ اة تم تمبطقا ره   ب  ا نكذا نِّمف حأ ا  
 

الم وتعميمها في كل أنحاء   (66 الم وترويج أدب وثقافة السَّ ما رأيكِّ بأدب الحوار حول السَّ
 العالم؟!

ُ  ا نسانف  د  كبوتاته وأحزانه وأ اا ه وتساوده  أو ق اةحوا اظ نم تيك اة تم تاون  م اةق فس  ألن ها تحم 
ؤفأ رشكل أوضح: ال ُي كُد  نسان ال ُيحاوُ  نفسه أن يسِّ  ة حاو م غيمه  ونذا يِّقم أن  اةهدف  وي  اةم 

الم اةذ اتم أو ال   م  رِّد  الم واةتَّواصل األساس يجب أن يكون تحأيق اةس  ذةك االنطالق  د أتل تحأيق اةس 
ائمم تد فجيَّا  اة    راة حب أ واةوئام  م اآلخمفد  واأل ضل اةبدايأ راألقمبيد واةجيمان واألصدقاح   م  توسيم اةد 
أن تش ل اة جت م األكبم واألسمم ا نساني أ. وإذا كان ا نساُن  د أصحاا اةفام   إن ه  يزم رأن يشحذ قي ه  
وائيون   بم اة ستأام  قها  واةم  الم وأنيه وحكاياته واةِّج الم  وبم اةاتارأ ود اةس   د أتل خد أ قضي أ اةس 
 ِّقيون أيضا  ّلهذه اة ه  أ اةجيييأ  يجب أن يكتبوا ةيق اس ود قصص اةحما واةحب   أن يو  أوا  ا حدث 

ا  د اةد ول  يجب أن يدخيوا اة   م وصمنا اةحاةم  د حموا  م  يسطيد واةِّماق وسو فا واةي د وغيمن
و ق اة ِّانام ا نساني أ  ر شمط طبيب ة ِّاةجأ اةجماح واةتَّخفيف  د اة آسم اة تم وان   قها و ايزال انسان  

 نذا اةِّصم اةأاسم واألةيم.  
 

الم، ألّنه ينبع  من جوانحِّ الّروح، ويحلِّق نحو مآقي   (67 عر أقرب شموخ إبداعي إلى السَّ هل الشِّّ
 اء؟!الّسم

ُن  اخيي أ  وفحفم  يها رإز يل اةِّا ف راّلل   وال يتمن  الم  ألن ه يأخُذ ا نسانف اة  وواة ه اةد  ِّم نو سي د اةس  اةش 
أّلدا   م اةد خول اة  اة قاطق اة اي أ واةجحيم اة ستِّمم ةيدل  ا نسانف وي  ويوبه وفستأصيفها  ِّه رأيب  

ه   حب   ألن ه يِّمف أن ه نكذا  أط ُي كد اة ِّم و د يدج الم. ةهذا أقول الّلد   د اةش  د خول اة   منوس اةس 
ِّم  مكبأ تأخُذ اة  األكوان  و شمطهج ونا ه وتحي ه. وكل  انسان  إاوم  وةيس كل  إاوم انسان. اةش 

  :  اةفسيحأ  وُتِّم ُف ا نسانف ّلذاته  ونو ةهذا يجُب أن يكون خبزنا اةيو م 
 
ُّّ سم   نذا اة ذّ ُتْخفيهج  ))  وق م أ

 ُقْل ةم أنتف 
ِّْمُ   أيُّها اةش ج
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ّف  جدف اةوقوفج ّلبفاركف  ا  تو   ْت قد ف
 و ا  ْد أ ل  
 كْم أنتف قاس  

يفم   يا صاحبف اةق ون واةأف
 ال غيومف  م األ ق

 ال  طم 
 ال إ س 
 وال ق م

 أْيقفكف قل ةم 
 راّلل  وييكف 
  أنا ُنقفا 

  د  أامج اةِّشقج أنانيكف 
 كيفف قهمتفقا ت يِّا  

ِّْمُ   أي ها اةش ج
 ُقل ةم:

 ا مؤ اةأيسج 
حا ى    اظف إمفدا   م اةص 

 ونزا  
م اةم    كض تِّبف  د إد 

ْشأي اته اةاثيمم   خيفف وج
 ي اا واةس ج 

 صموفُه اة مُض 
 وبونةيم

 قتيْتُه راقاُظ اةخشخاش األح م
 كيف  ِّيتف ّلقا نذا

 وأنت نقاك 
ا  وق ا   رِّيد تد 

 قل ةم
 كيف طاووفك قيُبكف 

 وغبتف وق م 
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قيد  د ُو مّ   كل  نذه اةس 
 يا حبيبم 

م  م ج األخضف  يا صاحب اةس ج
 أسأُل وقكف قيبم 

  يأول ان كف 
مج واةط يد   ّليد اةد 
 ّليد اة اح واةق ا 

وكج   ّليد اةز نم واةش 
 ّليد اةذ نفب واةحديدج 
 وبْيد اةق ِّيمج واةجحيمج 

 آآآه  يا حبيبم 
ا م  ألج اةس   يا صاحبف اةِّف
 سِّيم اةغيااج أويُم أن ُه ال ّلد  ةم  د 

 كْم تبوح ةم رسم جكف 
 وناقد آن األواُن ةتِّمفف 

 ي قف أن قم اةبا حأف طمقُت ذاكف اةبااف اةضَّ 
  فتحتف ةم 

 ونخيُت راحثأ  وْقكف 
 وةم أومْف أن كف نصبتف ةم اةفخ  

 وتذّلتفقم اةْيكف 
 و ا وتدُظ رارا  آخم ةيفما   قكف 

ِّم   آآآه  يا حبيبم اةش ج
 يا صاحبف اةأيبج اةأاسم 

 يف طاووتكف  وُحكف ك
 و ِّيتف ّلم نذا

 وأخذتفقم وي  حيد غم م  اة  اةجحيم 
 آآآّ

 أنهاُ  اةق ا  ُتذيُب قد مَّ 
قوبمف أ   وتفتُح ويقجم اةص 

 أل اك أخيما  
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 تاةسا  نقاك 
 وي  ومش   د  اح! 

 قل ةم كيف حدث نذا
 ّلل كيف يجت ِّان  م حضمتكف 

 اةق ا  واة اح
 واةت ماُا واةهواح

 وأنا؟!  م أنتف 
 نل اتت ِّقا حأ ا  

 يا حبيبم 
 ونل صهمظج اةق اُ  إوائبم 

 أل اكف وتها  ةوته  
؟  وتِّم فقم وأوم كف

 نِّم 
  م اةجحيم اةتأْيقا 
 ونقاك  أيُت  ِّكف 

 غيبم  وقتمم واةث  
 وتاك ّلمففيم وتو اس اةيوظ 

  م  ا بو   وصاحب اةط مفق آ
 آآآّ

 يا حبيبم 
ِّْمُ   أي ها اةش ج

 دم يا صاحبف اةبصيمم اةُ ت أ
 أكان الّلد   د نذا اةجحيم 

 كْم ُتْزنمف اةأصائُد  وق أنا يم؟ 
 نِّم 

 ال ّلد   د كل  نذه اة حا ق؛
  حمقأ اةحموا

 و حمقأ اةخياناظ 
 واةخيباظ اة مفمم 
 كم توةد اةأصائدُ 
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  ضم تأ راةد  اح 
 واةحيام

 وألومفف رِّد اةق ا  
  ِّق  اةجق أ واةق ِّيم 

 نِّم 
 ال ّلد   د األضدان أل اكف 

ِّْميا   سي دّ اةش ج
 ال ّلد   د تقون اةفماغ 

 وحك أ اال تالح 
 ال ّلد   د رحم األسما  

 و حيطاظ اةق أطأ 
 ّلل ال ّلد   قكف 
 ألنفكف اةغمامُ 

 واةحمفُ 
 واةاالمُ 

الم  وألن كف سي د اةس 
 وألن م أنتف 

 أي ها اةحبيُب األزةم  
 يا صاحبف اةبااج واة فتاحج 

 .((واةبوحج واةات ان
 

روحّية في استكناه ما في أعماق الّنص اّلذي تحّللينه، كيف تشّكلت لديك هذه  لديك طاقة   (68
الّطاقة الخاّلقة، وأنت تسبرين عميقًا ما تدرسينه، كأّنك على عالقة وطيدة مع فضاء المبدع 

 اّلذي تدرسينه؟!
ا  أن أ قحُه وصاحبفُه أو  أ   حيق ا أقتمُا  د و ل  اّلداوم    ا  يِّقيقم  أنطيُق  د  بدأ ا خالص  م اةق ي   تد 

ذّ يستحأ ُه  وقد يتطي ب األ م إهو ا   و ب  ا سقأ أو سقتْيد. ألن  ذةك يِّقم قماحم صاحبتفُه كل  اةوقت اة  
تها  د أتل كتارأ ن اسأ  ِّي قأ. وكثيما   ا أ ا ُم أن ه ك ا أحبُّ أن يتِّا ل  أو ال نذا اة بدع أو ذاك  م إ وةي  

 ّلداوي أ  ويم  أن أتِّا ل أنا أيضا  راةِّ ق واةجهد اة طيوا  م اةِّ ل واةبحث. ووي  اآلخمون  م تجمبتم ا
نذا األساس أ ارُط  م صو ِّأ أنيب   ا ةفتمم  ِّي قأ   د اةز  د أحيط  يها راةِّديد  د اة صان  واة ماتم 

م اةبحث  د أتل أن يأتم و يم  أ  طا  راة حب أ واةبهجأ واةفمح. اة   ونو األ م اة ذّ ةم أتده   تم تفيد  م  ان 



1526 
 

يد    م كا ل األسف  م األنراح أو اةباحثيد اة ذيد طمقوا راا حم م:  ِّا هم كتبوا  م نص  واحد  أو نص 
أ وال حوا اتم وال تمت اتم   د نصوصم اةِّديدم  نون أن يط يِّوا وال أن يأمأوا نواوفقم وال  جا يِّم اةأصصي  

ّ  إمح  د نذا. وةييوم  ازةُت أت ُم واحدا   قهم أّلدى ني ته  م اةاتارأ  بدأ ر أاةأ  مَّ وال أ  أاةتْيد  وبِّد   ذك 
ذةك طمح سؤاةه اة ذّ كقُت أنتامه  قذ اةبدايأ قائال : )) ا اة ذّ ستفِّييقه نكتو م ر ا أنا رصدن كتاّلته وقك؟((  

ُل أنا رطباوته.  وةيتو  وم ُت أن   جد و اح انت ا ه ط ُُِّه  م نشم  ا كان رصدن كتاّلته ض د كتاا أت اف 
نكذا تجّم األ و   نائ ا  يقتامون  أاّلال  ة ا يفِّيونه  وحيق ا تم ضيد ّليباقأ أسيوبهم اةفج  تتوق ف اةاتاراُظ  

أ وضِّيفأ وال تستحقُّ كل  نذا اةضَّ  قم أوذ نم  م كل   جيج واةغبا . ةاقَّ  جأم  واة تم غاةبا  ا تاون نش 
نم وي  نذه األإياح  واةااتباُظ اةيوم يشتمفد  د يكتُب وقهد   نتمنيت واةفيسبو األحوال   سوق ا  نف ك وو 

 أا أ يا اةهم وفا ألنيها اة ذيد نن سوا كل  إمح: وفد ِّد ةدو  اةق شم ةتقشم اة ديح واةق فخ واةت طبيل. يا ةهذه اةث  
 
(1) 

 ))اةهم 
 حيق فا خمتُت  جْد ّليضأج حْم جكف 
 تخاص ْت ُحموُف اةق أدج رشأنم

وةجم   وكُثمف ةغفُطُهم حف
 وبدأ كلُّ واحد   قُهم يقُام اةم  

 تا م  رِّيدج اةخوفج 
 مق بج ك ج واةتَّ وتا م  رِّيدج اةشَّ 

 وتا اظ  أخمى رِّيدج اةفتقأج واةحسدج 
(2) 

 اةهجم 
 اآلنف وقْد قامف كبيمُنم  ْد وي  ُكمسي ه 

يبفأ   ُ دت جا  ّلقامف اتهج اةجذ ارأ اةِّفجج
 ي أ األنيأأ ب ج ا اته اةط  وبأي جهج اةفضم  ونا  

تهج اةسَّ   وناحو سطمف
 ذّ يا ُتمى سيأوةُه ةُهم؟   ا اةَّ 

(3) 
 نذهج قصيدم  تديدم  ال وهدف ةم رحم جها 

 سأسأُل وْقها " منيقاند نّ سوسيم"
 و"تزففيتان تونو وف”
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 وقد أومُضها أيضا  وي  "تاك نيمفدا"
 و"أو بمتو ايكو” 

 األكراني م  اقُد قال اةق  
  م  نفضف يديهج  ْد ُغبا ج اة كتب 
 وُنو ال يِّمُف حت    د يكوُن  
 “نّ سوسيم" وال "تونو وف”

(4) 
 اةهم 

 أنذا اةذّ سيأمأ ُحمو م؟ 
 أال يوتُد أحد  غيمهُ 

 
 ان  أّلياتجم ةتبكجم ّلدلف اةد  م ن ا  

 أ ا  ْد حمف آخم؟ 
(5) 

 س مف ُراائجم ناقد  آخم
 قامف  جد وي  ُكمسي هج اةخشبم    مَّ 

 وإ  م ود ساودج اةجد  
 قال:   مَّ 

انتم     ال يا سف
 نذه ةيسْت رأصيدم  تديدم 

 نذا حمف   اتد  يحتاُج ةيغأ   د نوع  آخمف 
 سأسأُل وقه أخم اةجاحظ واّلد  إيق اةأيموانم 

 أتدا ُس إأنفه  م اةغدج اةأمفبج   مَّ 
  م صاحبم اةجمتانم واّلد تق م 

(6) 
 م اةه

  ا إأُن نذا اةم تل ّلم
م خو ا   قهُ    أد ا تِّدْظ  فمائصج

بقج  م ويقْيه   أْوقم  د ناممج اةش 
  أنا أومُ ها تي دا  
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 ان ُه يمكُض و احف اةِّسلج األسونج 
 ُقْل ةُه أن يخمجف  د  حماركف 

م إن    ُه حمف  كذ اا  أإج
 ود اةبيان واةت ْبييدج    ال ُنو يِّمُف إيئا  

ائصج   وال ود كتااج اةخفصف
(7) 

 خمجف اةحمُف اةااذا 
احمُ   ونخل اةحمُف اةط ائفم  اةس 

 يمتدّ ُتب أ  خضماحف  
 و م يدهج سبحأ  سْوناح

 نام اةم  رِّيد   اكمم  ز قاح
 : صمخف قائال    مَّ 

 يا سانتم 
 نذهج ةيسْت رأصيدم 

 ها ا مأم  كانقفأ ان  
 تاتُب اةط السم  

داولج و   تجيُد نْأش اةم قم واةجف
 بان واةحم لج آتونم راةي  

 ب  و يح اةبْحمج واةش  
ْوط اةقُّطق  وال تقسوا اةجْ مف وسف

يرُها اةيومف تقطقُ    إن م ةجاةُدنا وتاوج
 وتمسُم ةُام خمفطأف كقوزنفا 

(8) 
 اةهم 

  ا اةِّ ُل اآلن؟ 
حمم    أنتف تِّيُم أكثمف  ق م أال  أ انف ةيس 

م وال  ح أف  م   قيوبهج
  يهْم  م كل ج ساوأ  قول 

 وةد ُيجيدف أحد   قُهم قماحفتم 
 ةيتكف تطمُننم  ْد  ح تكف يا اةهم
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(9) 
احُم  ذ و ا     ْدحو ا   خمجف اةس 

 ونخيْت نذه اة م م ا مأم  حسقفُأ اة فاهم واة ْبسمج 
ِّْم واةشُّ   ِّفماح تامُه اةش ج

 : قاةْت ّلتأ  ف وغمو    وف
و ي    أ  ا ةقفا وقصائُد اةص 
 أال تِّي ونف يا اخوتجم  

 أن ُهم  فجانيد و فْمض  نفسي ون 
م وا حباطج   يِّاُنون  جد اةوحدف

؟   وفتخي يون أإياحف  ا أنزلف هللا ّلها  د سيطان 
(10 ) 

 اةهم 
 نْع نذه اة مأمف ُنقا 

  أد أوجبقجم قوُةها  
ل  د اوتمفف ّلم    همف أو 

 نذا   ْوكوسطف حشدج اةق  
دج اةت   ّْ نِّْم ةم ُتْحسج منا أ  ِّبيمف و  ا يجوُل رخاطج

تفْتقجم راةأصيدم اةصُّ   و ي أ وةاق ها وي  األقل نفِّف
 وغدا  ستشمُق إ ُسها 

لف  د يكتُب وْد حم جم   وستاوُن أو 
(11 ) 

 اةهم 
م  اآلنف وقد طمْنظف حت   اة مأم اةق اقدف

 وُقيتف ان   م قيبجها حأدا  وحسدا  
تيوجّ ُوُقأم   وإن ها سف

  ائحأف اةش  س  مَّ  ا ان تشم  
ه   وتماوُن أةجفجم األح مف ود نفسج

اح  كي  ا  أته يِّانُق ّليْد أّلياتم نأطتجم اةبيضف
ّ  اقتماح  آخم    إن م ةد

(12 ) 
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 اةهم 
طف ازا   أّليض  ِّْقجم وسف  ضف

 وات ْم كبا ف أنلج اةق ْأد حوةجم 
 واتِّيُهم يْجمون اةُأموفأ  ي ا ّلْيقُهم 

 حْم م وةُييأوا رجأقال جُهم  م  فاحج 
ا  قيُ ه ضد  اةتي ا     و د سف

  ُهو اةغاةبُ 
(13 ) 

 اةهم 
 يا ةي فاتأمج اةِّاي أج 

تفأمأنجم  فيُأ اةخجوةُأ اة  أنجمف نذه اةط    تم سف
 تم ستفُفكُّ   وّز وأسما جّ؟ أنمف اة  

 إكما ةكف يا اةهجم 
 تم ال ُتِّد  وال ُتْحصف  وي  نجِّف جكف اة  

ا آنم   وإّلمانيمف ونوحا   إن م أ ى  م قيبجهج
 و وسف  وويس  و مفمف 

 ا  وويي ا   دف  م   ح َّ 
 و اط فأ واةحسدف واةُحسيدف 

 ُث وق جم:نْوها اذن تتحدَّ 
(14 ) 

تجم  انف  يا سف
 ان  نفذه ةيسْت رأصيدم   أط: 

ُ وس واألق فا  واةاواكبج   ان ها  منوس   دف اةش 
ا  حيط  أخضم ونوا ُس ّليض    ان هف

 ّلْل قيب  صبٌّ  تي م  
يوى   وأإجا    جدف اة د  واةس 

 ان ها أنتف يا اةهم 
 قاةتج اةط فيأ ّليسان  أةثغ 

م   مَّ  م األخضف ْت  م  حيطج  غاصف
 نبي أ.((.أنا اةأصيدم اةذَّ 
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الم  (69 أدعو كل مبدعي ومبدعات هذا العالم إلى تأسيس مؤّسسات وهيئات دولّية لرعاية السَّ

العالم، وتحقيقه عبر هيئات ومنّظمات دولّية بقوَّة القانون، ما رأيك وفرضه على كل دول 
 بهكذا دعوة وهكذا تطلُّع؟ 

سيستخفُّ ركف أنُل ز انك أي ها اةامفم  وسوف يتاانمون ر وا أتكف وي  نووتكف نذه  وحيق ا تصبح األ و   
الم  م إمح  ي أ سيقسحبون وفتفم قون  د حوةك. ال أحد يِّقيه اةس  وُنم  ِّذو ون  م ذةك ألن    أكثم تد 

وحم اة ذّ يِّيشون  يه أقوى  د تطي ِّكف و فا تط ُح اةيه. قد تجُد رِّض اة خيصيد    ضقك اةِّيش  واةفماغ اةم 
ةاق هم قي أ أ ام كثمم. نأطأ  د نو   م رحم  د ظالم  قطمم  حب أ  م  حيط  د اةحأد واةاماني أ. وقد تقجح  

اسأل وقها اة سيح و ح  دا  وويي ا  واةحسيد.  ازال ا نسان يمتاُب نفس   م اةبدايأ ةاد اةق هايأ واحدم  
جمم  وال ذاق اةث  مم  ان ه  ازال يشمُا  د   ُ  راست ما   ال نو ومف اةش  األخطاح  ألن ه نو نفسه خطأ يتام 

قاُم اةق و ف  اةبحم  وفأول يا ةِّذوبأ نذا اة اح  وكل  يوم يزنان وطشه وحم انه وأة ه وتِّاسته  وكل  يوم يُ 
ائم اةت ائه:  الم واةوئام وألتل نذا أقوُل ةهذا ا نسان اةض   وأنيفه وسِّيفهم اة  اةس 

 حيق فا تيسف يسوُع اة  اة ائدمج ))  
ه األخيم   ةْم يكْد ذاكف وشاحف

ونف اة  اةيوم    وإن م حأ ا  ال أومُف ة اذا تصم 
 وي  اإاوأج نذه اةاذرأ اةابيمم 

  ِّيفُه رهج اةفمفسي ون؟! أةفْم يْكفجُام  ا 
 ني ا  ُقمج اآلنف يا يهوذا وانطْق راةحأيأأ؛ 

 ُقل ةُهم انَّ اة ائدمف ةْم تزفْل  قصوبأ   
 وفسوع ةْم يفزفْل تاةسا  اةْيها! 

 * 
 أويُم تي دا  أن كف ةْد تفِّلف  ا آُ ُمكف رهج 

   ازال  ؤساُح اةاهقأج يشتمونفكف كلَّ يوم   
أ! ّلثال يدف  جدف   اةفض 

 وإن كقتف ُتْقاجُم نذا أيضا   ُأْل ةم اذن:
دف تد ّ  فعْ  سف   فْد قط مف تف

 و  اُه ةياالاج  م كل  أ ضج  صم؟ 
ْد أةأ  ّليوُسف  جم اةبئم   و ف

 و فْد سمقف قصو ف أ  جم نفمتيتم 
 و فدج استوة  وي  إجممج  مفم؟ 
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 ّلْل  فْد قطفمف  أسف أخم يحي  
ْد رفاعف أ ضف اةاقِّاني    يد اة  اةذ ئااج و ف

لف  تيلف اةحموا  م ّلالن آإو  وسو م  و فْد أإِّف
 أفةفْستف أنتف  ْد  ِّيتف 

 و ازةتف تفُِّل نذا ُكلَّ يوم؟ 
 * 

 وبثا  تست مُّ  م اةاذا يا س ِّان  
  اة ائدُم  قصوبأ إئتف أْم أّلفْيتف 

ُق ّلفْيقفقفا   و ازال يسوع حي ا  ُيْمزف
ْئتف أْم أّلفْيتف   إج

ُ ضف وال تِّف دف   واةِّشاُح  ازال ُنوف ُنوف ال حف
  ِّيوُم اةحق  ال تحُ ُض  وال تجفُّ أنهاُ نا أّلدا  

 ونمف وحدنا خْبُزنفا ووسُيقا وخ ُمنا  
أنفا   وةبفُققفا اة ذّ رهج ُنْذنجُب ظ ف
 و ائدُتقا اْن كقتف ال تِّمفُ 

 نم تسُدنا وأ ُضقفا وس اؤنا اةون اتأ
ُن   ذ ج ا  وفسوُع  ازال يؤف  يهف

ي و م  األزةم    قائ ا  ركي أج اةحم  اةأي وم اةد 
قا    ُد تماحف ْ مجُف حوةقا ُتضف  ج  و مفُم  ازاةْت ُتمف

ُل إ وعف اة حب أ  م قيوبقفا  قا وُتْشِّج  وت سُح ن ِّف
 إئتف أْم أّلفْيتف 

 وةتذنْب أنتف و فْد  ِّكف اة  اةجحيم 
   كي أ و حط اتكف اةفضائي أوُخْذ  ِّكف نواتجففكف اةذَّ 

كف اآلةي أ   قاوي أ وتواسيسف  وأق ا كف اةص 
 وحموبفكف اةبيوةوتي أ 

 وال تقسف قبلف نذا وذاكف  
 قم  ازةُت تاةسأ  اة  اة ائدمأنَّ 

 أح ُل اةش  سف  وقف  أسم
 وأإمُا  جْد وطمج أّلم يسوع 

 ذّ ال ي وُظ أّلدا  وآكُل  جد خبزه اةحم ج اةَّ 
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! ْئتف أْم أّلفْيتف  ((إج
الم ويطلق موقفًا  كيف ممكن أن   (70 يحقِّق اإلنسان صوتًا موّحدًا مع بني جنسه المجّنح نحو السَّ

الح كي ينقذ البشرّية من كلِّّ هذا الخراب والّدمار، ونحن في القرن   واحدًا إلغالق معامل السَّ
 الحادي والعشرين؟!

ّ  أحد اةأيام ره  وةاد ةيس  اآلن ألن هم ت يِّهم   سيفِّيون ذةك  د تيأاح أنفسهم ونون أن يطيب  قهم أ
نؤالح اةابا   قشغيون راالستِّدان اة  اةحموا اةأان أ  اط يم وي  أخبا  اةت سييح واةت سي ح واالستِّداناظ 
الح واةجيوش اة تم ستصبح اةاتموني أ أكثم  قها رشمف أ   ا   م واةم اةس ج اةِّسكمف أ  واةت أقياظ اة تطو ج م تد 

  إمح يفوُق كل  خيال وتصو  . ةاق هم سيفيأون  د غفوتهم وسكمتهم  وسوف تمى أن  اةج يم يستِّد ون اة
نذه ركبسأ خاطئأ وي  ز   خطأ  م  كان خاطئ أيضا  وسيقفجُم كل  إمح وفقتهم ا نسان ركا  أ حأيأي أ  
أكبم حج ا  وبشاوأ    ا حدث  م نيموإي ا وناكازاكم. راةاوا ث  أط يستيأُظ اةغا يون  راألخطاح اةفانحأ  

الم   م  اة   م  أتهم اةِّ ياح راةِّيم واةت اقوةوتيا. وقدئذ  أط سيفا ُم اةق اتون  م اةس  تم غاةبا   ا تقتج ود إد 
األ د واأل ان  و م اوانم تمكيبأ تفايم نذا ا نسان  وسيقتبهون اة  أن ه ذاظ يوم كان نقاك  د اةق اس  د  

الم وفقشمون  امه  م كل  األصأاع ةاد ةم  يقتبه اةيهم أحد  نِّم سيقتبهون اة   ا كق ا ناتبه  يقانون راةس 
  !ونأول  رِّد أن يكون قد  اظ األواُن  واحسمتاه

 
، كيَف تكتبيَن نشيدكِّ وتترجميَن ما يعتري في مخيالك وتجلِّيات   (71 من أيَن تستمّديَن شعركِّ

 روحك؟!
اخوتم  م اةق و .  د سِّيم نحو   د أسفا   وحم وتحييأها  م  ياوظ اةبهجأ واةفمح.  د ةأاحاتم  م 

جم واةحجم  نحو اة اح واةق ا   واةتُّ  ماا واةهواح.  د حمكتم  م اةاون طيووا  ونبوطا   اةبشم  نحو اةط يم واةش 
اومم  أنا  وو ونيَّ  ا  تا م  ونو انا  أ أيَّ  ِّم واةش  ا  تا اظ أخمى.  د سباحتم  م حييب اة جم اظ  و ق م أنفا اةش 

ُن  وقه اةفام  ةيمى اةااتبأ واة كت ِّم سم  األسما  وال ّلد  ةه  د سمفم يت د  وبأ  أنا اةأا ئأ واة أموحم.  اةش 
ِّم حأ ا  وحأيأأ واةذ ّ أقول ةه نقا  م نذه األّلياظ ّليسان اة حب أ واةِّشق:   رِّيون اةبصيمم  د يكون نذا اةش 

 ))حيق ا تاوُن  ِّجم  
أج  ْنشف   وقف سمفم اةدَّ

ُل قيبجم   يتحو 
 إجمم  ّليضاح اة  

  شتِّيأ راةحموف واألْسما 
 وُفصبُح وأيم  
 س اح خضماح 

وائم  أ راةق أاط واةد    تونج 
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 وأنتف وأنفا  يها  
 إ س  ذنبي أ 

 تسجُد ةها اةاواكُب 
 ي أ واةق جوُم اةفض ج 

 نِّم  
 كلُّ نذا يحدُث 

 حيق ا تاوُن  ِّم  
 و ب  ا أكثم؛ 
 راأل سج  ثال  

مُّ نخيأ  ّليدف   ويقم  تبمومف اةس ج
 وبيد يدْيه آةُأ نا  ونيكا ح ماح

 وزفف ةم ّلها 
 حكايتفكف  ِّم  

 أيُّها اةبحُم واةفجُم  
ْحُم واةحيام.  واةس ج

 أيكفيكف نذا 
 وأنتف تما ُأقم كل  يوم  

  وقف سمفم اةحمفج 
م   حف  وتأوُل ةم وقدف كل  سف

 ان كف أنتف اةوحمُ 
 وأنا اةز  ُد اة اضم 

 واةحاضُم واة ستأبل؟! 
 اأيكفيكف نذ 

 وقد ّلجتَّ   يقف أرجدي تم 
ُِّْم اةق ثمف   أكتُب ركف أي ها اةش ج

 وأقمُأ ركف كتبف األتدانج 
 وأ كُّ ركف طالسمف  ْد  ض  

 و د ةْم يأظج رُِّد 
 أْم ُتماكف  ازةتف ةْم تِّمْف 

 مُّ حأيأأ  أنَّكف أنتف اةس  
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مفُم  قُذ األزل؟!((  وأنا اةس 
ؤيا، منه إلى تجلِّيات الخيال، أم ينبعث من  هل تدفُّق الّشعر أقرب من انبعاث   (72 الحلم ــ الرُّ

 كليهما معًا؟ 
ؤفا  وقد يكوُن  م رِّض األحيان قاسيا   وفضم ا نسانف أ ام اة مآم ّلدون  ساحيق وال   ُِّم اةحقُّ نو اةم  اةش 

ُِّم اةحق  كتارأ راة جشمط  يقاأ    م كثيم  د األحيان تماح   توش  ةُيمففُه أيدف نو وإة  أيدف يجُب اةذ ناا. اةش 
اةذ اكمم اةاوني أ وك ا قد يح يك اة  اةجق أ   إن ه يأذف رك أيضا  ّلدون  ح أ وال إفأأ اة  اةجحيم. ةيواتهك 

 ر ازال  اي ا   يك  وفدووكف اة  تطهيمه و ِّاةجتجه  د أتل والنم يو ي أ تديدم:
 ))ةطاة ا تساحةتُ 

  قذ طفوةتم اةبِّيدم 
ُِّم    ْد ُنو اةش ج

 و ا إكُيه و ا  ائحُتُه وطُِّ ُه؟
 ةاق م  ا كقُت ألصد قف يو ا   ا 

 أن ه سيطمُق راّلم 
 حأ ا وحأيأأ  

ِّماح   أنا كبأي أ اةش 
 كقُت أحسبُه  جم ن قصائد 

 تتقز ُل  د س اح اةز خ 
 أّلوُح  يها ر كقوناتم 
 وأطمُح  يها قضايا 

 تقزُع اةق وم  د ويقم   
 ةاق ُه زا نم  

 أخيما  و أيُتُه 
 وتها  ةوته:

يفا ا ذو ُحسد   اتد    ف
  م وته  صا م  

ُِّه    وةه تاج  ُتمص 
 أحجاُ  اةز  يم األز ق واةبقفسجم  

 وويون  سون  كحييأ 
 ّلم وش صأييأ  

 ُتزفْخمجُ ها خطوط   د اةذ نب اةخاةص 
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 وتسد  ّلثوا  أّليض ّلم اق  
 وفد  ّليضاح 

ي أ   تقانيأ   تح ُل رججد 
 وةوحأ  سوناح. فشأ  ح ماح 
 أ بكقم كثيما  

 نذا اة قام اة يامُّ 
ِّمج   وناُنو اآلن سي ُد اةش 
 يأول ةم ّلقامم  خا قأ  

 أنج ا سْم حم كف 
أفْتقجم ةوحتم:   وحيق ا انتهيُت صِّف
يفاا  ّلتاج  ُ ضمح  ةأد كقُت  يها  ف

 وقفدف ْيدج  بتو تْيد 
 وبطد   بأو   
ّ   أضوم    و د

 و مس  تمفحأ  اة  تانبم 
. قها اةد  اُح  وق سمفم اةس ج تقزُّ   مج 

 ان ها حكايتم:  
ه اةجم ا مقائدا  آإو فَّ   ا  أخذف تيوإف

 اة  ساحأ اةوغ  واةحمف 
 وقبلف اةحماج وقفف ةُييأمف ّليد تقونه 

الم يم واةس   آخمف اةأصائد  م اةِّشقج واةس 
  مَّ وانف  ُِّهم ّلقصم   بيد  
ِّمج واةأصيدم  يا ةوحشي أ اةش 

 أصدقفُه ا  ِّا   ا 
  مآم   أيُت  وقها  د أكونُ 

 وكيفف أصبحُت  
 نذا كل  ا  م األ م!((.

 
كيف تسترجع الذَّاكرة ما هو في خضمِّ الّذاكرة البعيدة ومتناثر مثل الغمام في متاهات    (73

 الخيال؟!
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 د  ح أ هللا را نسان أن  نقاك إمح  اسُ ه اةق سيان. نِّم ال ّلد   د اةق سيان  وإال   إن  اة مح ةْد يِّمفف كم  
. ال ّلد  ةيبمازخ أن تفصلف ّليد وْهد ووهد   د اةذ كمفاظ وييه أن يتذك م  وكم  د اةحيواظ وييه أن  يِّمفف

وإال   اةوفل ةإلنسانج    ا قد تاشفه اةذ اكمم اةاوني أ.  ا كل  ذكمى  يها  مح و سم م  و ا تا فخ ا نسان اال  
 تا فخ ركاح ون وع وآناظ ر ا اقتم ته أيدّ اةق اس رسبب اةجهل اة توا ث وبم األز قأ واةِّصو :

خم األح فم))حيق ا وصيُت ا  ة  اة ديقأ اة قُحوتفأ  وقف اةص 
 وتدُظ  م انتااّ  ناقأ  سوناح

 قاةْت ان ها أختم  م اةط مفق 
نا واوتيْيُت ظفْهمفنا   وحيق ا  افْاُت قْيدف
 أخذتقجم اة  اة ِّبفد األخضم اةِّتيق 

 وقفْت وقدف رارهج وقاةْت:  مَّ 
 انخيم آ قأ  

ه   واسأةم حم اسف
ِّيم   يدة وك وي   ونأج اةس 

 نخيُت و ا وتدُظ سوى  فيجك  
 حيق ا  آنجم ومف فقجم 

م  وقال:  وسي  فقجم صوةجانه اةفض 
 انخيم وال تتأخ مجّ. 

 آآه يا اةهم 
خممج اةح ماح   م سِّيمج اةص 

 وتْدُظ  الثف قاواظ  
نيا   كلُّ قاوأ رحْجمج اةد 

 ةم أقف كثيما   م اةأاوأ األوة 
  يْم يكْد  يها سوى رضِّأ  تيان  

 محون ييِّبون وف 
 انيأ  باإمم  ةذا  نخيُت اة  اةأاوأج اةثَّ 

 و يها  أيُت اةِّديدف  د اةق ساح
مفا ف راة اح اةبا ن    طفأُت أ أُل اةجج

 وأصبُّه وييهدَّ وند  وا فاظ 
 يشكيدف اةحمَّ واةِّطفشف 

م اةِّذاا  وفأةْ دف  د إد 
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 و م اةأاوأ اةث اةثأ 
ا   -  - وكانت حا يفأ  تد 

 ُومام ُحفام وتدُظ اةم تالف 
ُنم راةم صاص   يغسيون أتسانف

 وفضمبون اةق ساحف راةق ساح 
 و م غم أ  ُ قزوفأ 

ُهم يفْستفْ ُقون   س ُِّت رِّضف
 وةُهم إهيق  وز يم  وزئيم؛ 

نجم أحد   ةفْم يفمف
لف اة ِّبدج   وكانف ُكل   ا  ِّيُته أْن  تحُت إال 

 وتمكتُه يجّم راة فاح اةبا نج 
  وقف أ ضج اةم تال

 خمتُت و م قيبم أةفم  إديد  م  
اُح يسأةقفقجم:   واةق سف

  اذا  أيتج يا سي دم؟ 
؟    اذا  أيتج

ا   تيكف قاوأ  ةْم يسبجْق ألحد  أن نخيفهف
 سواّ 

 يا اةهم ةطفكف راةِّبان 
الظ اةبا نموا تح  د وقدكف كل  اةش    ال 

 ةتغسلف  ا وي  أ ض اةق يمانج 
  د ز يم  وزئيم  وإهيق 

ِّيم؛ وةُتْطفجأ كل    نذا اةس 
 تم ال تقاُم أّلدا .((.سِّيم اةأيوا واأل واح اةَّ 

 
وح من مغّباتِّ   (74 كيف وصلتِّ إلى حالةِّ صفاٍء ذهني، وقدرة فائقة على تحصين الذَّات والرُّ

 الحياة؟!
وح  د  غب اظ اةحيام؟! نم نووم اة  األ ض استجْبقا ةها  ا ود طيب   د اةم  و د ذا اة ذّ يستطيُم أن ُيحص 
ْم. وكل   ا ُي كُققفا أن نفِّيفُه نو أن نحاول  ا أ كد أْن ناون  د أنل هللا  وي قا   خاطم  وإن  ا ُتبجمنا وةْم ُنْستشف

بيُل  نسيُم  د إم   ُ ستفطفم. يا اةهم كم  م اةحيام  د حيام  كم نحا ظ وي  صفاح اةذ ند واةأيب  وأيد اةس 
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ُس  يه اةالُّ وي  اةال   واةأيوا طا حأ راألحأان و ستِّمم ّلقيمان اةغضب واةاماني   أ؟!  اة  ذةك  م ز د يتجس 
وحاةفقا  ان قا نحاول يا  والّ  أن ندخل كهف اةِّزةأ واةخوفصأ  ونصد  اةم فح راةق و  واةحق   ةاد  ْد يتُمُكقا 

 د يتمُكقا الختيا اتقا  اةال   صم  وي  أن يطمق أّلواّلفقا  وفغمفف  د  ائقا  و ا اةِّ ل واةبحم  د خيفقا  
نيا ة د ال  ح أ وال إفأأ  م قيبه يا  والّ  أ  ا  واةق ج  يمان أ ا قا:  يح  سامٌّ وةهب حا ق   م كل   كان  واةد 

و   ووقوف اّلمم اة يزان   هل ستِّتبم يا انسان؟!. نحد  أد خاص قانا  قذ ز ان وال نقتام سوى    نفخأج اةص 
 

عندك ثقافة موسوعّية روحّية دينّية وفكرّية وأدبّية، هل رؤيتكِّ الموسوعّية قادتكِّ إلى مرامي    (75
الم؟!  السَّ

. قمأُظ كثيما  وبغزا م و م كل   جاالظ   أا تم  وسوويأ حأ ا   ةاق ها ال تِّقم إيئا   م  يزان اةِّيم اةي دنم 
قواظ. اط الوم وي    اة ِّم أ  ةاق قم ةد أصل اال  رِّد أن أ مغ ذاكمتم اةاوني أ    ا حشوُتها ره طييأ نذه اةس 

بيأ اة ِّيو أ واالكتفاح راةذ نب اةخاةص  قها  وساودنم  اةاثيم  د اةاتب أ اننم  م اةتَِّّم ف وي  كيفي أ غم 
أكثم وي  أن أومف أن ه اذا كقُت أ فد أن أ هم نيقم  ثال    ِّيم  أن أط يم وي  رأيأ األنيان و ا ُكتب  يها  
 د ويوم وإموح و يسفأ والنوظ  ونكذا را رحا   م اةال  ي كُقكف أن تخُيصف اة  خ يمم اةِّيم  واة تم ّلها  

اخيي أ  وا رحا  راةت اةم  م اةِّيوم اةي دني أ كل  وي  حسب وزف ته وويو   ي ك قكف أيضا  أن تيج اة  اةِّواةم اةد 
اطئ  و ازاةْت قد م ةْم ُيبي يها  اُح اةِّيم اةحق  رُِّْد.   ن  ته. و م ذةك  إن قم أقول نائ ا  ان قم  ازةُت وقد اةش 

 
ٍب ر   (76 َل هذا النُّزوع الوئامي مَع  لكِّ طقوس في الكتابة تنمُّ عن تشرُّ وحاني عميق، كيف تشكَّ

 الكون؟!
مح  ّ  طأس أو تحضيم  ان ها ّلداخيم تتد  ُق راست ما   اةشَّ اةاتارأ خبّز اةيو م   ونم ال تحتاج  ق م اة  أ

إوا ع اةوحيد اة ذّ ال ّلد   د تو ُّمه ةام يحدث  ِّل اةاتارأ وقدّ نو اةص  ُت: ال  وسيأ   ال ضجيج  ال 
ّ  إمح  د نذا اةأبيل. اةص  ت  مَّ اةص  ت. ألنَّقم أنا نفسم ص ت   طيق  وحيق ا أكتب أضم   وال أ
اةحأائق  وأتواصل  م ذاتم اةوتوني أ  وأغمف اةحمفف  د ّلئم األرجدي أ صا يا  زالال   حييَّا  وكثيم اةخجل 

آلةئها  مَّ ت ضم وي  وجل ال تيتفُت اة   أيضا   كطفيأ تطل  وي  اةِّاةم  د و اح حجاا  وتقثم ياقوتها و 
 أحد.

 
الم في العالم،  إذا كلّ   (77 الم، سيعمُّ السَّ إنسان انطلق من ذاتِّهِّ وكان مسالمًا ونشَر ثقافَة السَّ

 أليس كذلك؟
الم واةوئام  م اةبشم واةط بيِّأ  أط  وال ُنو اة ساةُم  م نفسه و م  الم  د يدوو اة  اةس  ةيسف انساُن اةس 

الم نو قبل نذا وذاك اةم تل اة ذّ وصلف اة  حاةأ اآلخم  فد  وال نو ذاك اة ذّ يِّا ُض اةحما؛ انسان اةس 
ه ُيشبه رحيمم كبيمم صا يأ  صا تأ  ال ُيِّك ُم صفونا إمح   اةص  تج اةُ طيق رِّد سفم  وحم  و يق وطوفل  ان  
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فاح  أّلدا   ونو ُيشيم  د حوةه رصف تجه نذا طاقأ  تديدم  ةيحيام  وفغق   م أنشونم تديدم ةيق أاح واةط ها م واةص 
ّ  انسان   ألن  حياتفه ّلمكُأ اةبمكاظ  صالم ونواح  ست مَّ  ْفد  ان ه ُ شا ك  ةي حب أ وي  أوسم نطاق  حت   أن  أ

الم  ألن  طاقتُه تختمُق أتسان وأ واح  د   قد يجيُس  ِّه وةو ةيحااظ قصيمم ُي كقه أْن يشِّم راأل ان  وباةس 
ق وواإق. وحيق ا قيُت أن ُه ال ُي كقه حأيأأ أن يكون ضد    الم  تل  بدع را تياز  خال  حوةه. انسان اةس 
اةحما   إن م قصدُظ ّلذةك أن  كل   تل سالم نو  م اةحأيأأ انسان يِّمُف تي دا  ة اذا توتد اةحموا  ونو 

الم. تخي ل  ِّم ةو ةديقا أكثم  د    ّْ  د نوع  ّلوويه نذا ُيصبح   تيئا  راةس  تل وا مأم  د نذا اةق  وذج  أ
ن نذا اةق وع   ا تأ   إن  اةِّاةم كي ه سيتغي م  واةحموا ستختفم رشكل تيأائم  وإة  األّلد.  أط ّلتِّد  اةبحيمم اةص 
 د اةق اس ي كد احداث اةت غييم اة طيوا  ألن  كل  طاقأ اةوتون ستتج ه  د خالةهم نحو اةحب  واةِّشق. ةذا 

ْاقفقفأج اةِّأل اةبشمّ   وتحوفيه اة  وأل آةم    إن ُه  د األ ضل  إن م أقول ان   ه اةِّيوم اة   ف ه ّلدل أن تتوت 
الم اة   ِّم اة  تطوفم نذا اةِّأل وتفجيم طاقاته اةاا قأ وتوتيهها نحو ويوم اةس  تم ّلها ّليغف أتداُننا األوائل  اةس 

ف  و مفيد  اناموا اة  أ جاننم وويو هم اةس ج واةسُّ  اح: اناموا اة  اةفماوقأ كيف كانوا  واآلإو فد  وقان اةسَّ  أ  م 
تم ن  متها اةحموا  ي ا رِّد وةم تتمك ةقا  قها إيئا  ةققتفم ره. وي  اةجا ِّاظ أن ُتحدجثف  و م  م اةت ِّييم   اة  

ه  إن  تم تسيبهم وأوةهم وتزفدنم ضياوا  ونوسا  وتقونا  ووطاةأ وبطاةأ   وبدل غسل أن غأ اةط يبأ راةِّيوم اة  
وح  ةيتمَّ خيُق ن اذج  د أ مان ُتصبح ةديهم اةأد م   د األ ضل اةتَّ  اخيم  ةيِّأل واةأيب واةم  ه نحو اةبقاح اةد  وت 

ق.  الم وطاقأ اة حب أ  م اةِّاةم ّلل  م اةاون رأسمه رشكل  ذاتم  خال   وي  اإاوأ اةس 
 

ًا، شعرًا، روايًة، تبحرين ف( 78 ررِّ عندما تترجمين، أو تحلِّلين نصَّ ي أعماقِّ الحرفِّ كَمن يبحث  عن الدُّ
 المتناثرة في فضاء الكتابة، ما هي األسس اّلتي تنطلقيَن منها أثناء ترجماتك وتحاليلك الّنقدّية؟!

بط  م األتوبأ  قم ) ل  د ) حيأ اة ئأ سؤال وتواا( وباةض    20نذا سؤال سبق وأتبُت وقه  م اةجزح األو 
طم ق اةيه  د زاوفأ أخمى  ووييه أقول ان قم قد نضجُت قم نقا سأحاول اةت  اال  أن  (.  39/ و    35/    22/    21/

قواظ اة   أ اةِّديد  د اة بدويد سواح  وبم اةت مت أ أو اةق أد  وأصبحُت تم قا بُت  يها أرجدي  كثيما  خالل نذه اةس 
ا   م اختيا اتم  وتجاوزُظ  محيأف اةاتارأ واةت   األنراح ر د  يهم أوةئكف اة ذيد حأ أوا  مت أ ةيِّديد  د أنق ُق تد 

انتشا ا   ِّي قا  وبم  ضاح ا نتمنيت اةواسم  ألنخلف اة   محيأ أخمى أإد  و أا  وسبما  وتقأيحا   وف كققم أن  
دن وأقول ان  اةاقوز اةحأيأي أ ُي كد اكتشاُ ها  م واةم ال ي ت  رصيأ اة  ا نتمنيت أو   أصم ح  م نذا اةص 

جيج    أ اةجديدم.  هقاك وبِّيدا  اقوةوتيا واة ِّيو اتي  غيمن ا  د وسائل اةتَّ اةفيسبوك أو   ود كل  نذا اةز خم واةض 
ي  أ واةبهمتأ اة زف فتف جو ي   د األس اح اة تم تتغي ف ّلمناح اةق   أ  وإّلداوا  وتفم نا   وإةيه ّلدأُظ ْيدج  أنا  و دٌّ أكثم تد 

ه ّلوصيتم ركي يَّ   مانته وند ته ر حب أ اةخي يائي يد  وفأيد اةِّا  يد.تم ألغوص  م  ف  قذ  تمم أوت 
 

 ماذا يعني لكِّ الّرسم جنبًا إلى جنب مع الحرف، متى ترسمين، هل ترسمين بحثًا عن تجلِّيات الّروح؟ (  79
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اخيي   ا نسان  أ  ويانم ةيتواصل  م كيقونأ  اةم سم كتارأ راةي ون  تماحأ ر شمط اة حب أ  غوص  م األكوان اةد 
اوفد األكاني م  ألن قم    د نخيه  د  جوم واألتمام. ان ه سفم األسفا  اةابمى  وال يِّقيقم  يه اةتَّ واةحيوان واةقُّ 

أ. اذ كل   ا أقوم  نو أن أح ل  فشتم وأ سم  ا ت ييه ويم   راا اةفطمم  وةيس  د راا اة دا س اةفق ي  
دنام وس اح  وحم اةخضماح  د أسما . نذا كل   ا  م األ م.  كيقونتم و ا أ اه  تبمو ا   وق تماا قيبم اة 

اخيي   ّ   كان  واةط بيِّأ أ  م  وأكوانم اةد  وحم وأستاذّ و ِّي  م  أ أكاني يَّ ةم أن س اةم سم  م أ تم. و مإدّ اةم 
ل  نو قيبم اة بصم ّلقو  اة حب أ. ان قم  م تطو    ست م   وال يه  قم أن يد سقم اةق أان  ألن   قم أنا  األو 

وا واةم فشأ  وأنا اة تيأ م واة بدع  وإذا وحأ واةفق ان  وأنا اة مسوم واة مسوم ةه  وأنا اةي ون واةخ يمم  وأنا اةثَّ اةيَّ 
ّ  إمح  إن قم أحاو  وأخاطب ره نفسم  أل ى  م اة مآم  وحم وأومف  د أنا  وإة  أيد أنا    ا  س ُت أ

ذّ وم واةِّواةم ّلداخيم: ان قم رإيجاز إديد  ا نسان: نذا اةاائد اة   اضيأ  و د أيد أتيُت  و ا كل  نذه اةِّي
 حا   يه اةِّي اح واةِّم اح!

 
 ))را قيد يوم   فا 

  ْد إهم   ا 
  م سقأ   ا 

 صانف ْت ويقاُه ويقفْيها 
  آنا وةْم تمفهُ 

 خاطبف قيُبه قيبفها 
 س جِّفها وةم تس ِّْهُ 

مف ُخطوم  نحونا   م ْظ  ْقهُ   تأد 
ها ُحْجمم أةوفانجها   وأغيأْت وي  نفسج

م ُخطوم أخمى نْحونا   تأد 
 طفمفقف رفاّلفها 

تْيد و ال ا     م م  و م 
 وةْم تْفتحْ 

ه حزفقا    وانف أن اتف
ُيها ّلُموحه  رِّْيقه  وبأيبجهج   يفْح ج

 * 
أ  قيُد طفوفيأ وفمفضف   م ظج اةس 

  م  زا فنا  م م أخمى 
  م  ْجم خف يس   ا 
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  د إهم   ا 
 رسقأ   ا 

 طفمفقف رفاّلفها 
ْت  تفحف  سْبم  م اظ  ففف

  ف مف اةْيها وْيقْيهج 
أ     مآنا  فماإأ إف ا أ نش 

ا  ْت اةْيه وْيقْيهف    ِّف
يقجهج   ي  يف ج  و أْته  فالكا  ووف

 نفبفتفْت  ال أ أْتقجحأ   
 و ْوق يفسا جه  ال أ أخمى  
ارم  قاح  سف طف ظْهمه تف  ووسف

 * 
م   اّلتس ْت واّلتسف

ي    ْت سي مف وسف
 قمأ اةففاتحأ 

ه  ال ا    قمأْتها  د رِّدج
مفمنا  ها  وق سف  أْتيسف

ا  فشأ   م  ْوق ُ كبفتفْيهف ضف  وف
 وقا و فمف  جْسك  

 وتم م   د أةوان اةط يف  
ْيها  قفاحف بف  ْوق تف كف   م  سف

أ اةس  اح وُزُ م ن األْ ض   جض 
 وقال ةها:

بيبتم نفذه أنتج   "حف
رأ نذه أةواُنك وُكقوزكج  ال   اةخف

بيِّفكج    ال تْتُمكم أحدا  ُيدن س  ف
ُأ اةاْون     أنتج  فمفاإف

ارجمُ  ْتكج األصف  يْذنفُب ةْوُنك اذا  ا ة فسف
 وفال  جفشأ رِّْد ذفةكف 

 ُيْ اُقها أن ُتِّيد اةيكج 
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 ّلْهجأ اةأيبج وُطفوةتفُه" 
 * 

 ون وفها وطفا  
مج   ون وتُه وأْغيأْت رااف اة فْمسف
ها  م  خطفْت ُخطوم أوة  نح  و  مآم ُ وحج

أ اة فالك  م ُنْسغ اة جْسكج   تْغ جُس  فشف
 وتْمُسم  ا تماه ُ تبفْموج ا  
  وق أْ ض قيبجها اةق ديأ

 وُتمارهج اةُ ْدنفام.((
 

 وهذه نماذج لبعض من لوحاتي
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وح بالكتابة، هل تنعكس مكنونات الّروح عبر الكتابة   (80 ما هي عالقة صفاء وتجلِّيات الرُّ
 والّترجمة؟! 

فاح أو اةهدوح  ألن   ِّل اةاتارأ نفسه نو وبا م ود تمح أو  تق  كونم    ال والقأ ةياتارأ اةحأ أ رحاةأ اةص 
. و د يكتُب يِّمف نذا تي دا . يِّمُف أن  األ م يستدوم حاةأ   د اةص  ت   كبيم  م حاةأ نزفف  ست م 

يصال صوته اة  أرِّد حدون. واةاتارأ ا ّلداوي أ حت    اةِّ يق  د أتل ا نصاظ اة  أةم اةايقونأ اةوتوني أ وإ
ونم  م أقص  حاالظ ص تها نذا  نم صماخ يدو ّ  م اةأيوا  ان ها ُتِّيُد ود كل  إمح  وتفضح كل   
ات أ   إمح  طبِّا  أوقم اةاتارأف اةبجكم  اةاتارأف اةأان أ  د اةبم جف أ اة تم ةم تطأنا قدم ُ ستاشف رِّد  تيك اةض 

وناح ونم تجمف رأصواظ األ تدان  وأصواظ  د  ض  و د سيأتم  أصواظ اةاواكب  وأصواظ اةث أوا اةس 
وح اةاثيف واةق و  اةفسيح.    اة  اةق و  كل  نجم وكوكب  ةتأونه اة   دا اظ اةض 

ةام تاتبف ويْيك أن تاون    د يجيد االست اع اة  صوظ اةاون  وإة  ذّلذراته وانتزازاته  وإال   إن ك ستاون  
ك ا نؤالح اةق اس اة قشغييد راةاتارأ ود حيام ال إمح  يها سوى أحداث  وقصص تتام    قذ اكتشف ا نسان  
جم  اة  اةبحم واةط يم واة طم.  اةحمف. ةام تاتبف وييك أن تِّون اة  اةاهف واةحجم  اة  اةط يد واةش 

واةحموف  واة ثي ثاث واألوإام. وييكف وييك أن تِّون اةيكف  وتتمك األرجدي أ تفيض وحدنا  قك حبي  راةق أاط  
ل  تسدكف اة ذّ  يه تأيم  نكذا  أط ُي كُقك أن تشف   د آال كف  ونكذا  أط   أن تِّيد اكتشاف ّليتك األو 

الم واأل د واأل ان:   ُي كُقكف أن تأول ود نفسكف أن ك كاتب   أنيب و بدع  أ  ط راةس 
 
 أ بِّون وا ا  وأنا أ شم ))

 تا م  تحتف اةأْيظج 
 وتا م  تحتف اة طم

 اةم فُح واصفأ   م  أسم 
  ّ  واةج ُم تبال  تأكُل يد

وُك طمفق  تحتف قد م    واةش 
 وأنا وحيدم

  م صحماح اةِّطفش 
 أ شم واةق اُ  إِّيأ ّلْيدف ويقم  

 ال إمح ُيخف ُف  د أة جم 
 سوى كونم أومُف ُ سبأا  

 ُه ال ّلد   د كل  نذا أنَّ 
 كْم تتجي   ةم أخيما  

 تسدّأيفا 
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  أنا ال أومُ كف 
 نِّم  نِّم  

و م اي انا   نْوقم  د اةص 
 نذه أومُ ها تي دا  

  فيكف اةأيُب واةد  اغ
 ...  واةِّااُم وأإياح أخمى 

 ةاق م اةيومف وقْد  أيُتكف حأ ا  
 وتدُتكف خمفطأ   دف األوإام 

  د ق  أ  أسم 
 اة  آخم اصبم  م قد م  

 ونذا إمح تديد  ويم  
 اة شكيأ اآلن 

 قم  ازةُت اة  اةي حاأ نو أنَّ 
ا   أ تد   أرحُث ود  فاتيح خاص 

 وي قم أقمُؤكف ّلها 
ا وي  أسما كف   أو أقُف ّلهف

 ُ ثفي ثاُتكف كثيمم 
 ونجوُ ك كبيمم 

 ونوائمكف صغيمم
 و يك أإياح أخمى؛ 
 خطوط األنها   ثال  

 وتدوفماظ اةجبال واأل واجج 
فد أيضا    و يك اةس 
 واةق سو  واةح ائم 

 واةق  و واألسون 
ّلبفأ   واألحصقُأ واةد 
 واةذ ئاُا واةث ِّاةب

ا    وأسقاُنك يا اةهم كثيمم تد 
 وت ات كف  تفم قأ نقا ونقاكف 

 واة ياُه تحيُط رك  د كل   كان:
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 طمق   أقبيأ 
 س اواظ ونناةيز

  د أيد سأّلدأ 
 وإة  أيد ستأخذنم 

يفماظ   نذه اةش 
 تم ال حد  وال حصم ةها؟ اةَّ 

 تفسدّتزفمُم كقوز  أنتف يا 
 واةأماصقُأ يشد ون اةم حالف اةيكف 

  د كل ج صوا  وحدا  
 وأنا سفيقأ خضماح 

 ت خُم وباركف صباح  ساح 
م    نون أن أصلف رُِّد اة  اةس 

 سم  اةهو
 ذاك اةذّ ره سأ تُح اةغا ف 

 وأطَّيُم حأ ا  
 وي  وتهكف اة ضمح  

 نل تس ِّقم 
 ((يا تسدّ؟!

 
بزوغ الّشمس، نمو زهرة، والدة فكرة، ... كيف تولد   ماذا تعني لكِّ الوالدة، والدة طفل،   (81

؟!  أفكار كِّ
جاوأ واةت دّليم    اةوالنم نم  وقف اختيا  ا   تأمفم  صيم  قما  خطيم يحتاُج اة  اةاثيم  د اةش  حمج تد 

قم أتساحل كثيما  ود  صيمه  وود تجا به كيف  ألتل نذا ال أ مح كثيما  ر شهد طفل يأتم اة  اةوتون  ألنَّ 
تاون  وود كتاره كيف سيفتحه و د أيد وكيف سيأمُؤه  وأتساحل أكثم وأكثم ود واةدْيه  ة اذا اتخذا نذا س

م  يه راةخيم. اةوالنم  سؤوةي  اةأما   ال سيَّ  أ كبيمم  وأ م  يحتاج اة  اةاثيم   ا  م ز ققا اة ذّ ال إمح يبش 
اةش  س  ألن   يه والنم يوم تديد  رفام تديد وُوْ م  صانأ واالت زان. ُيفمحقم طبِّا   قام ّلزوغ   د اةِّدل واةمَّ 

أتد  يح ل ّليد طي اته اةاثيم  د اآل ال واةووون  يفمحقم أيضا   قاُم اةز نمم ونم تتفت ح  ونم  م نذا أتدنا 
الم واةوئام اة   اةاون    تم ّليغتها وحأ أتها  مأكثم وويا   د ا نسان  ألن ها حيق ا تتفت ح  إن ها تِّيد ود حاةأ اةس 

سأةه كيف يتفاول  م تفت ح اةفتام واةفت ؟ ان ها كا  أ ر ا  م اةاي أ  د أانام  م اة أاّلل اة  واةم اةبشم و 
 ِّق   ان ها حما  ست م م وي  ا نسان. ال أحدف يتفت ُح رشكل سييم  م واةم اةبشم؛ ال اة مأم وال اةم تل  
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بوتيد اة ذيد أإِّيوا نذا اةِّاةم راةحموا ونشموا  يه األوبئأ  فسييد واة كتيجأ: أ ض تضجُّ راة مض  اةقَّ واةقَّ 
واأل ماض  ونزةوا  يه اة  اةد  ك األسفل  د اةجحيم. أ  ا كيف توةد أ ااّ    هذا ةه والقأ ر ج ووأ  د  

ديدم اةت ِّأيد  ر ا  يها تيك اةَّ  أ  تم تمتبط رأكيم ونو م  وكيف وأيد أقضم يو م  و اذا أقم اة يكانيز اظ اةش 
وحي   وإة  أيد أسا م وأ حل   مَّ  أ و دى استِّدانّ خصي  أ واةشَّ أإياح أخمى ةها والقأ وطيدم ّلتمكيبتم اةم 

 اةفاّم ةتيأ م  كقوناظ اةحمف.
 

 تي ك تبت  بشأن تجربتكِّ اإلبداعّية؟ ة الّ كيف تقّيمين إلى اليوم القراءات الّنقديّ   (82
فايم  وأحبُّ أن أستهل  اةحديث  يه رأوةه سبحانه وتِّاة   م سو م  نذا سؤال ال يحتاج اة  كثيم  د اةتَّ 

ُقْل  فا ج أفُووُذ رجكف  جْد نف  ُفونف * وف ي جئفأف نفْحُد أفْويفُم رج فا يفصج ُد اةسَّ يدج  )اة ؤ قون(: ))اْن فْم رجاةَّتجم نجمف أفْحسف يفاطج  فزفاظج اةشَّ
((. قي   يَّ * وفأفُووُذ رجكف  فا ج أفْن يفْحُضُمونج الم ا ةهج ْيد  و ا ودا  أ ُنم أوةئك اة ذيد كتبوا وق م  د راا اة حب أ واةس 

ذةك  غثاح أحوى طا ْظ ره اةم فاح وةم يبقف  قه إمح  ُيذكم أو يستحقُّ اةحديث. اة شكيأ نم أن  اةق أد اةحق   
قأ  واةق أان اة ذيد يت صفون  فأ وفج ِّون  م  أنا وووم  وتقوح نحو س اواظ ا ّلداع واةاي أ اةخال  ّلهذه اةص 

احأ سوى اةغوغاحج اة ذيد ةيس وقدنم أي أ   ا   وال يوتد  م اةس  و يهم ّلْيدف ّلتوةي أ اةأيب واةحمف نان ون تد 
تمبيأ نأدي أ وُخُيأي أ  حت   وإن كانوا  د أصحاا األةأاا اةِّي ي أ واةاماسم اةجا ِّي أ  ال أحد يغوُص  م  

اوم  واة صيبأ تزنان سوحا  حيق ا يقبفّم ة ه  أ اةق أد اةجيييأ أناس ةيس  أ اةباحث اةو و ق اةحمف ر سؤوةي  
 ةهم أي أ والقأ ر جال اةاتارأ وا ّلداع   ا راةك ر جال اةق أد!

ا   واةاثيم    د حاول االقتماا  نذه  شكيأ أزةي أ ّليد اة بدع واة تيأ م و و ا   سواح كان ناقدا  أو قا ئا  وانيَّ 
ه "سِّانم اةق اقد"  و"اة بدع" نو اةت   د تجمبتم  ِّل ذة ي يذ اة بتدئ أ ام  ك  د راا االستِّالح   هو يمى نفسف

يأ  وإن قم ةتحُضمنم اآلن رضم صو   د قماحاظ ُحْيُت نون است ما  "اةق اقد"  م تدوفقها سواح   حضمتجه اة بج 
يْت ةُه كي أ  شكييم   أو  م ا ّلداع األنّلم  تِّي ق األ م ّلتجمبتم  م  جال اةفد  اةتَّ    أذُكُم  ثال  واحدا   قُهم إك 

  كتاراتم   تتجُح ّلها نواوفقم وقصصم وحت  أ ا    قم وانم   ا وأن  ا نداح اة  زوتم اةِّزفز ُ ِّضيأ كبيمم   ال سيَّ 
ا  نذا اة وقف و دى اصما  صاحبه وي   ِّم أ    م  جال اةت مت أ وأحيانا   م اةق أد  وإن قم ةاقُت أستغمُا تد 

ب ّ  أ م ةيُحب  )األ ضم  ب وأنا )اةِّا  أ( اة  اةس  (  ةاأن  اةم تلف نسم أن  اةحب   تم يجُب أال  يكون  م قيبها أ
تم  قها ةح تقا األوة    ال ُي كد أن يصل اة   ستوى اةِّشق ا ةهم  اة طيق  ا ةم يقطيْق  د أ  قا األ ض اة  

ا   وقف نذا اةم تل وكيف أن ه تمك كل  اةأصائد قم كقُت أستغمُا كثيم وبغض  اةق ام ود نذا اة فهوم   إنَّ 
واألو ال و ك ز  م  ِّم أ سبب ا نداح ّلدون خجل وال حياح. نقاك نوْفأد  آخم كقُت أذكم أن ه اط يمف وي   
احدى ةوحاتم اةجديدم   بدأ يكتُب رشأنها  ِّي أاظ  د خياةه اةجا ح ونو يِّتدُّ  يها رفضل اة د سأ اةِّماقي أ 

ل يحي  ّلد  ح ون اةواسطم  وإن قم ةواله  أ واةواسطي   ا  رأطبها اةابيم واة ِّي م األو  يم  وكيف أن   ق م  تأ  م  تد 
ة ا كقُت ألومف ود اةفد  إيئا    بأيُت  قذنيأ و تحي مم  أ ام إاإأ اةحاسوا وأنا أقمأ  ا كتبفه  د وبأمّ   

يوجسأ  وأنا أضمُا كف   ُ  اةق ام  اةاالم اة ذّ تانظ ره قمفحُته اةُ هف ا  ركف   وأضحُك ركل   ا أوتيُت  د قو م  وأكم 
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اة  ةوحتم اة تم ةم أكد أوب م  يها سوى ود أةم  إديد أصاّلقم  م كتفم اةُي ق   د كثمم اةاتارأ واةق أم وي   
م األةم  و جم م اةت   يها ود  بانأ  وق  أسم أوب م  ةوحأ اة فاتيح  ةد تأ أن قم كثيما   ا كقت أغيق ويقم   د إد 

ّ  وتقو   وه وكثمم اةفيض اة تد  ق  د ّلئم اةحمف ّلداخيم  واةو ون اة تبمو أ  م تسدّ خصوبأ ا ّلداع ةد
ُد  د خالةها اةحيام اة قبثأأ  د و ق األةم  وا صما  وي  اة ضم  قُد ا  ةيقتشم وبيم  ق م  م كا  أ   أتس 

أ و و ا   وإن كقُت قد وتدُظ  م تِّبيم   س اةفق ي  أصأاع اة ِّ و م  وال إأن ةم ال ّليحي  اةواسطم وال راة دا
ْدنا ألن ه   ِّقم ّلدون أن يشُِّم اة   ستوى اةواسطم   وقد سبق ةم  اةم تل اإانم ض قي أ رِّ يم ةم يكْد يأصج
أن صم حُت  م تواا ساّلق رأن   ق م اةت شكييم نو نارم  د اةفطمم اةخاةصأ وال سبق ةم أن ن سُته  م  

  ّ وةم! واةق  أكاني ي     د سأ وال  م أ  اذج  د نؤالح كثيمم وةيس  أ  د أكاني ياظ اةفقون ال اةِّمبم   قها وال اةد 
جيج  ألن  نقاك  جال ةيحديث وقهم ت يِّا  ال سي   قم أوتبمه أ ما  وا ضا     ا وأن  األ م ال يستحقُّ كل  نذا اةض 

راّليم واةذ راا   انام اة  غيُم يط يم وي  اّلداوه.وإمح  طبيِّم  أن يأتماف  د اة بدع اةد 
ال سي ا وأن قا  م  -نذا  ي ا يتِّي ق ر صائب  د يد وم اةِّيم راةق أد وأصوةه  أ ا  ي ا يتِّي ق راة تيأ م اةِّانّ  

   إن قم صان ُت  د اة تيأ يد  د  -وهد أصبحقا نستخدم  يه حت   اةفيسبوك  د أتل ومض رِّض اّلداواتقا
ن  م  ِّشم اةق وك   د اةُ تفْيأهيد  م واةم اةق أد! نِّم نقاك ودن  ةهم  نا أ احساس وذوق   يم ال يوتدا

أ اةق ساح  قهم  فد وقدند  ُخُيق   يم  م  حاذام اةقَّ  قد  ص  اةتَّ  د اة تتب ِّيد وخاص  ِّّم  وفتذو  شكييم  أو اةش 
ا   وكأن هد حو فاظ يم م د راة حب أ وفمتشفد اةفد  رِّشق   قأطم اةق   ايم  و يهد  كتبُت  اةفد  رأسيوا  اق  تد 

أكثم  د نص  إِّمّ   ألوب م ود إكّم وا تقانم ةهد  وألخالقهد  اةح يدم وتمبيتهد  اةق أدي أ اةِّاةيأ. ةاد  م  
ا  اوتأدوا أن ه يِّقيهم  وأنا اة تم  ؤ اة أاّلل أذكُم أيضا  أن ه صان قم اةاثيم  د اة تيأ يد اة ذيد كانوا كي  ا قم  وا نص 

ِّماح واةات اا اة ذيد يِّانون   ال أوم هم وال سبق ةم حت   أن  أيُتهم أّلدا   و يهم أيضا  و م كا ل األسف اةش 
م يحسبون كل  صيحأ    د أ ماض نفسي أ ووفصأ أنوُنها اةونم وأواُ ها اةابت اةِّاطفم  كأن هم ُخُشب ُ سق دف

اةِّا أ اةم نيب ةد تأ  تم يِّانم  يها رِّض اة بدويد  د تقون وييهم. كثيمم نم اةحاالظ ر ا  يها تيك اةَّ 
هللاف ةْم يهدج ةيحمف وال اة   ائه   أن هم يحسبون أن  كل   د يأتما  د  جال اختصاصهم  إن ه سا ق وكأنَّ 

اةز الل سوانم. اة  غيم ذةك  د  اانم اةفسان اة ستشّم اة ذّ تأنف نفسم ود اةخوض  يه ةدى نؤالح  
خيق هللا  وأإد نم تواضِّا  وُخُيأا . ةاد  ا اةِّ ل واةحال  اة بدويد اة ذيد  د اة فموض أن يكونوا  د أكمم

أن قا  م ز د اةونم واةخيال  وز د اةجقون واالستهتا   سوى أن أ و ض أ ّم اة  هللا  وأستغقم ره ود  
  ها د كل  كاتب  وحذ ُت اةج يم  ق  اقد  ُمغفْت قاوُته   صفحتم وي  اةفيسبوكاةِّاة يد   شهدم اي اه أن  حت    

كم  رِّد أن  ننُظ اةج يلف  ضاوفا  ةال  واحد  كتبف  م تجمبتم  أاةأ   ا رأن كتبُت وقُه  د راا اة حب أ واةش 
واةُخُيقج اةِّايم  حت    م حق  أوةئك اة ذيد  ا وصيقم  قهم اال  األذى واةا يُم وا تحاف  واةح د هلل اة ذّ 

اةحاظ.  ّلقِّ ته تتمُّ اةص 
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صين  (83 ، كيف تلخِّّ اعرة، المترجمة،  َمن  أنتِّ أسماء غريب، الّطفلة، الّشابة، األديبة، الشَّ
الّناقدة، المفكِّرة، الّتشكيلّية، مبدعة في فضاء مفتوح على كلِّّ ما هو رهيف وتصبُّ في مروج  

الم بأبهى صوره وتجلِّياته؟   السَّ
ا . ال أحب  اةا يم أّلدا . وأّلتِّد  ا  تد  ا   وصبو م تد  ت ا ا  ود كل  إمح ُي كقه أن يجيب    أس اح انسانأ رسيطأ تد 

وحم   وألتل نذا   الم اةم  ةم اةحزن أو اةت ِّاسأ. اختيا اتم  م اةحيام أقوم ّلها  د وحم تمبيتم و ييم اة  اةس 
اخيي   أ اة شتِّيأ  م  انِّزةُت ود اةق اس  قذ يفاوتم ألحا ظ وي  نأائم  ال أحب  االقتماا  د اةحموا اةد 

 ئ ا  اة  أن أقم نفسم  د تهل اةق اس وحأدنم. قيوا اآلخمفد  وأسِّ  نا
وتدُظ سِّانتم  م اةحمف وبم اةاتارأ رِّيدا  ود كل  تم ناظ األنراح وغيمنم    د يد وم ا ّلداع. و ازال  
قيبم حاّلال  راة شا فم واألحالم  و ازاةت إهي تم  فتوحأ وي  أوسم آ اق األةق واةق أاح   ازةت أ فد أن أتمتم 

ارأأ  ّلل  ازةُت أ فد أن أكتب  م اةق أد اةاثيم  رِّد أن تِّ  أت  دا  ود تجا ا اةتَّ اة زفد وبِّي مت اظ اةس 
تم ُتخاض  م سد  اةق ضج  أّ رِّد األ بِّيد و ا  جا ا ّلمأيم نم تيك اةَّ تجمبتم أكثم  أكثم. ألن  أت ل اةتَّ 

اةخيم  م اةط مفق اةم  ضاحكا  راس ا  ركل   ه تقتامنم والناظ تديدم  م  جال اةاتارأ  و ازال  وق  أوتأد أن  
وح  د نشاط وحيوف أ ووقفوان.    ا  م اةم 

 
كيف تنظريَن إلى جغرافّية الكون، الكائنات، الّطبيعة، عالقة الكائن الحي مع الّطبيعة ومع    (84

 الحياة؟!
طبيِّأ وكائقاظ وحيام رشكل  أ اةاون ركل   ا  يها  د أ  د تغما ي  أوتأد أن قم ك ا كل  انسان تزح ال يتجزَّ 

وام  وإا ل  أقول نذا ألن  ا نسان نو صو م  صغ مم ةياون األكبم  ووالقُته ره نم ا تدان ةِّالقته رخاةق  
األكوان كي ها. ان  كل   ا نو  م اة ستوفاظ اةِّييا ال ّلد  وأن توتدف ةه صو م  قِّكسأ وي  اة ستوفاظ اة تواتدم  

نو  م األسفل واةِّكس صحيح     وي  ال ّلد  وأن يتوا ق  م صو ته  م  اوي  األ ض  وكل  ا نو  م األ
اةجزح  تطاّلق  م تمكيبته  م اةال  ونذا   وال ّلد  ةيال  أن يتوا ق  م اةجزح واةِّكس راةِّكس  ونذا يِّقم أنَّ 

كل اةَّ  نم  واة ذّ  انو اةش  د  ةيووم ا   ذّ ره تم  تص يم اةاون ركل  أرِّانه اة تِّد  ةهم اة ذّ  د نو سوى تجس 
دف وويفه ّلقفس اةد  تأ واةأو م وُفصبحف خاةأا  ك ا اةذ اظ اةِّاي أ اة   تم  قها  خالةه ي كُد ةإلنسان أيضا  أن يجس 

يه اة  نذه اةحأيأأ  إن ه ُي كقه أن يستِّيدف  أتفه ّلقفسه وُفصبحف   انحد  وانبثق. وأوتأُد أن  ا نسانف ر جم ن توص 
 د اةأوى واةافاحاظ ّلداخيه  ةيكتشف رحق  ة اذا سجدْظ ةُه اة الئاأ ونو  م  أكثم قد م وي  تفِّيل اةاثيم 

حضمم اة أل األوي . كل   ا  م اةاون ُخيقف  د أتل سِّانم ا نسان  ةاد  نذا األخيم رُاي ه وتهيه ةم  
م وسالم  يستووب تي دا  نذا اةد  س وبدل أن يسِّ  اة   هم اةاون وكائقاته راة حب أ وإة  تاوفد والقأ  و  ن 

ف   سا ييد    أ  ونزل اة  أسفلج وانسجام  م  فد حوةه  د  ياوظ  إن ه حمق كل   ا تمكه ةه األتدان  د تِّاةيم سم 
يِّيث  م األ ض  سانا    خيخل  وازفد اةاون  وطِّد اةط بيِّأ طِّقأ اةغد   وتجب م وي   خيوقاتها وةو  ها  
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 يستفق رِّد  ان ه  م غم   رِّد غم  وال أحد يِّيم  ت   راةس  وم وأن   قيبها اةق ارض راةحموا  و ازال ةمْ 
 سيتوق ُف كل  نذا اةجقون. 

 
عندما تتوارى بعض التَّدفُّقات اإلبداعّية أثناء الكتابة، هل تستطيعي استرجاع ما توارى عنكِّ   (85

 الحقًا؟!
ن ا ئيس  قها  م  ذك متم  ةمَّ أ قاح اةاتارأ أ سُك ّلز ام اةحمف تي دا   وحت   ال تفيت  ق م األ اا   إن م أنو 

ذّ أنا رصدن كتاّلته سواح كان  أستفيض  م  قاقشته وتقاوةه ض د اة وضوع اة   أ وأنق ق  يه اةق ام  مَّ اةيو ي  
د  أاظ وةيس أ قاح كتاّلتها ألن قم  إِّما  أو نأدا  أو تمت أ   ةاد  األ م يختيُف ت ا ا  أ قاح ةحاأ والنم نذه اةتَّ 

تد  أها أن أستِّيد  ا قد يتوا ى أو يفيت  قها  ألن  نذه األخيمم غاةبا   ا تاون وقدّ نان م  ال أستطيم خالل  
ّ  حال  د األحوال  ةذا وإذا كان اةتَّ  ُم اة  األ ام أّلدا   وال يِّون اة  اةخيف رأ ل يتأد  د  ق يِّقيقم حأ ا   كشال 

ن   ته  إن قم أنو  د   ؤوس األقالم  قه  م و قأ وأضِّها وي  طاوةأ وأ ا  انتبانم رشكل  د األإكال ةفمانته وتج
اة كتب اة  أن أوون اةيها رِّد ا تس ح انشغاالظ اةيوم ّلذةك. ألن  حيام اةاتارأ وي  تقم أن   ا كل   ا يتد  ُق  
تجُب كتاّلته أو األخذ ره وي   ح ل اةجد   وةيوصول اة  نذه اةد  تأ  د اةووم ال ّلد  ةيااتب أن ُيصاحبف  

فف كيف و ت  ُيفا ُم نذا األخيم  و ا اة ذّ يمفده حأ ا   قه  م كل  ةحاأ  د ةحااظ اةيوم   يمب  ا  وأيفه  وفِّم 
. أ  ا اةتَّ رِّض اةتَّ  د  ُق اةحق  اة ذّ يجب األخذ ره وا نصاظ اةيه حأيأأ  هو  د  أاظ نم  جم ن تقفيس ةيس اال 

وح ال  د اةفام  ونذا ةه أوقاته اةخ ا   وال يأتم كل  يوم  وإن  ا يحدث  م ذاك اة ذّ يقبم  د اةم  أ تد  اص 
فاح واةوتد  ونو اةق وع  د اةتَّ  د  ق اة ذّ ال أنوه يقسكُب نون أن أصغم اةيه  وقد يحدث أن حاالظ اةص 

نه وأويد  ي ا رِّد اةق ام  يه رصبم  وتأ  ل ألستووب  ساةته اةَّ  تم غاةبا   ا تاون وي   أستيأظ  د نو م ألنو 
 ِّاةيم ييأيها اةحمُف اةبجكم.إكل ن وس وت

 
 ماذا يعني لكِّ الّزمن، العمر، رحلة الحياة، كيَف تنظريَن إلى دقائق الحياة بكلِّّ تفاصيلها؟!  (86

اواظ اةحائطي أ أو اةيدوف أ  وال   ال أ صُل  م اةحيام ّليد األز ان واألو ا   وال أحب  أن أنام كثيما  اة  اةس 
تم  مضها ا نسان وييقا  د راا  فهو ه اة غيوط ود اةز  د واةحيام  اةيو ي أ اةَّ أن تاون أ ا م اة فا مم 

يه   م اةوقت اة ذّ  د اة فموض أن أكون أنا اةز  د  وأنا  د أقم   وكثيما   ا أتساحُل ود سبب كل  نذا اةت ج 
اس  واويد وأوقاظ اةقَّ مف اةِّديد  د  ا اة ذّ أ فد أن أ ِّيه ره  أو أيد أقضيه؟! صحيح أن  اةحيام  م وُ 

ام وإهو  وسقيد وإواغل ال حصم ةها  ةاق ها  م وم م  فهوم ال ّلدايأ ةه وال نهايأ  ألن  اةحيام نفسها  وأي  
ال تقتهم  ان  ا نم  أط اةبمازُخ اة تم تفصل ّليد واقم وآخم  وبيد واةم وآخم. ةذا  إن ه ال ُي كققم كإنسان  

نم ز ان وال   ل  وأرأ  ركيقونتم ا ةهي أ خاةدم  د صقم هللا أن يحد  كان   األز قأ ت ضم  واأل كقأ تتحو 
ةأ واة تغي مم راة وظ أو اةتَّ  ل  د حال اة   ال أتغي م وال أتبد ل  ونم  أط اةأواةب واألإكال واة واويد اة تبد  حو 

ا يسأةقم غيّم  آخم  ةاد  اةجونم يبأ  نو نو  و ُمه  د و م ا ةه  وحياته  د حياته  وألتل نذا حيق 
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 د حيد آلخم: )كيف اةحال يا أس اح؟(  إن م أتيب: )سبحان اةرُ تصم جف  م اةِّبان  ُيغي جُم أحواةفهم وال  
وح(.  يتغي م  حمٌّ ال ي وُظ  وقيُّوم  ال يقاُم  سب وح قد وس  ب م و ا  اة الئاأ واةم 

نم  ووي  نذا األساس أقول ان  حياتم  فتوحأ وي  األّلدي أ  و وحم  ي ها  تأن بأ الختبا اظ وتجا ا  تِّد 
وةد تتحأ ق ةم اةِّونم رشكل نهائم اال  رِّد أن يتحأ ق  وتم ود كل  اختبا  وتجمبأ  أّ حيق ا أس و وأ ق  

قأ اةهائيأ  م كل اة ذّ يذيبقم ت ا ا   م اةذ اظ اةاوني  راةشَّ  أ اةِّاي أ  وفجِّيقم  اويأ  م اةاون رطاقتم اةخال 
الم ا ةهيَّ  ضاح يفيض راة  ْيد. ألتل نذا أكم   وأقول أن قم  ازةت ةييوم ّلذ م ةم تتبموْم رِّد  وكل   حب أ واةس 

خي ق  وال ُي كققم أن أن وم   ا أنا  يه  ازال ةم يخمتقم  د وت أ اةم حم اةاونم   ان قم تقيد  م طو  اةتَّ 
 وقدُه.غيم نذا  و حم هللُا وبدا  تففاَّم  اوتفبفم وومف قد  نفسه  وقفف 

 
أيُّهما أكثر تأثيرًا على البنين، ثقافة األسرة أم ثقافة الّشارع واألصدقاء والمدارس   (87

 والجامعات؟!
ا ع واألصدقاح  اس ح ةم أن أغي م صيغأ سؤاةك وأقول: أي ه ا أكثم تد يما  ةيبقيد   أا أ األسمم أم  أا أ اةش 

 واة دا س واةجا ِّاظ؟!
م اةبشمف أ اة  اةيوم؟ أيدف ُنو ا نسان؟  اذا وتواّلم سيكون  ا اة ذّ   ِّيقاه ّلهذه اآلالف اة ؤة فأ  د األسف

حب وا خوان.   ا ل أي ها اةص  ا ُع واة جت م؟ و اذا  ِّيت ره اة دا س واةجا ِّاظ؟ اةد  ا  اةش   ِّل ره اةش 
مطاناظ  ر ا  يها اةسَّ   فسييد  وودن اة مض  ركل  وي أ وناحاذنبوا اة  اة ستشفياظ واحصوا ودن اة مض  اةق  

جون وستجدونها  كتا أ  تم أصبحت تفتك كل  يوم راةبشم و م كل   كان  د األ ض  واذنبوا اة  اةس  اةَّ 
ا ع واةجا ِّأ  وانخيوا اة  اةبيوظ واناموا اة   ِّساح واةحزان     د تق  وييهم اة جت م واألسمم واةشَّ راةت  
وا ع ان يفقيد أو ا ند  م اةغسيل واةاقس واةط بخ  واخمتوا اة  اةشَّ جيقاظ و اح اةجد  ِّيساظ اةس  هاظ اةتَّ األ   

واناموا  يها اة  اةق اس  واقمأوا  ا وي  صفحاظ األوته  د أةم وحزن وضقك ويش وقهم  وحاوةوا وةو 
ة م م واحدم أن تجم نوا رِّضُهم  د  اانم اةخداع  واألصباغ واة ساحيق واألةبسأ اةج ييأ وستمون كم  د  

 ان وكل  ز ان:  ازال يحبو  م  ه انسان نذا اةزَّ ِّف. ان  شاإأ ناخل كل  واحد  قهم وكم  د اةخوف واةض  اةه
ياناُظ وغسيت أ ض  د إوك  وفأول ان   ّ  إمح: اةد  ِّانم واةجقان. ونو اة ذّ ةم يفيت  د أ ه أن ك اةس 

ت كل  ذ  م تفايم سيي أ ّلداخيه؛  أا اُظ وإو نت  وحه و امه  واة دا س واةجا ِّاظ ووط يوغي بت وأيه  واةث  
يفزفون وكبتف كل  قد م وي  ا ّلداع  ان قا  م  جت ِّاظ ا نسان اآلةم   واة ا فونيت اة وت هأ ود رِّد: اةت  

كي أ وا نتمنيت. أيققا  أ  و م اةختام اةهواتف اةذ  تبِّه رِّد ذةك اةا بيوتم  واألةِّاا ا ةاتموني   جديد   مَّ واةتَّ 
ذّ كان يبقم األنما اظ واة ِّاّلد اةِّاي أ واة دن اة ِّجزم  م تبال  د صخم   ل اةَّ ا نسان األوَّ  د طاقأ 

وي  األ ض سوى آةأ ال    وأخمى رشوا ع  د ياقوظ وز م ن. انته  ا نسان  وانتهت ويو ه األوة   وةم يبقف 
ئيس  م مح نفسه  وكذا اةمَّ اةشَّ ئيس  م اةِّ ل يفِّل تقف ذ سوى األوا م: األا  م األسمم يأ م وفقهم  واةمَّ 

ه  أ  ان  أ ال تم ِّها ود اةهواتف واألتهزم اةي وحي  اةحزا  واةق اس قطِّان تمكُض خيف قطِّان  ّلمؤوس  حقي  
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ل ةها وال آخم؟  أ واالستِّبان واالستالا اةفاّم را تياز.  م   اذا غيم نذه اة صائب اةَّ ز د اةِّبوني   تم ال أو 
رِّد يوم  واةفأماح  م كل    تم يزنان  يها ودن اة تشم نيد يو ا  اة  إوا ع  ديقتم اةَّ  ان قم ّلتُّ أتفانى اةخموج 

ظ اةت ج  أ  جا ف   كان  واةق اس أصبحوا يكي  ون أنفسهم وال  مق  يهم ّليد صاحب تاه وال  أيم حال. واة حال 
 اض  أي ها ا نسان؟  تِّيد ود ا السها كل  يوم وتغيق نشاطاتها رشكل يدوو اة  األسف واةحزن: أيدف أنت 

 اذا رِّد كل  نذا وقد أصبحتف تبحُث ود ةأ أ يو ك  م اةحاوفاظ؟! نذه نم أو وبا اةيوم  ونذا نو اةِّاةم  
ال تد وم غيم   ؟ ان ك  م اةد  ك األسفل  د اةجحيم  اّلد آنم  م كل  يوم؟  ا اة ذّ حدث  وكيف اةحال يا 
 اة  أن تستفيق  د سباتك وتِّون اة   طمم األتدان. نذا أي ها ا نسان. وسأظلُّ أسأةك كيف اةحال؟

 
راسيّ   (88 الم عبر المناهج الدِّ ة في  هل توافقيني الرَّأي أن هناك تقصير كبير في نشر ثقافة السَّ

راسيّ  بتدائّية حّتى المرحلة ة ابتداًء من المرحلة االالّشرق والغرب أيضًا عبر كاّفة المراحل الدِّ
 بعدها؟! الجامعة وما 

أ  هو  وتون راألساس  م  أصيم قبل أن يكون  م اة قانج اةد  اسي  نِّم  نذا أ م أكيد  وإن م ألوتأد أن  اةتَّ 
الم نون اةِّ ل  تاوفد األساتذم واة ِّي  يد أنفسهم    ا اة ذّ سقفِّيه ّلتغييم اة قانج وتوتيهها نحو  أا أ اةس 

أن تدخلف اة  قاوأ  ا وتجدف  يها اةُ د  سف ونو ييأم ن سه ود  أ األستاذ واة ِّي م؟! أ ونفسي  وي  تغييم وأيي  
الم  أو ود اةتَّ  ا  سا ح وكيفي  اةس  و ثيم   أ اةِّيش  م وئام  م اةق اس واةاون واةط بيِّأ نذا إمح ت يل تد 

ُد ّلتغييم تذ ّ  يقطيق  د اةحاضد اةث   ةاد   انم ةإلنسان؛ اة د سأ واةجا ِّأ رِّد ذةك.ةيبهجأ واةفمح  ألن ه يِّج
 اذا ةو تاتشف أن   ا يأوةه اة ِّي م أو األستاذ نو  جم ن كالم ييأيه  د و ق   م حيد أن   امه غيم ذةك  

أ  م تال يذه وُف ي ز ّليد اةغقم   يهم واةفأيم  أو أن ه ال ي يك  د  نا أ اةحس   ت ا ا  ألن ه يتِّا ل راة حسوبي  
اظ ماخ واةاالم اةفاحش و ا اة  ذةك؟! ا تحوا أنّلي  ه ران ك راةص  فايم إيئا  وكي  ا تيست أ ا قم   م اةت  وال اةم  

وائيُّ اة دا س واةتَّ  الم   ِّييم  م اةِّاةم اةِّمبم واقمأوا  ا يصفه اةم  دن:  د أيد يأتم اةس  ون  د أنوال  م نذا اةص 
؛ ان   أ وقسوم  ا رِّدنا وحشي  ها واة دا ُس تضج  راةا يم واةهوان  د ق  أ ا نا م اة  آخم تي يذ  م آخم صف 

اظ اةق فسي   قوا قسوم  اّلدأوا راألساتذم  واومضونم وي  اة صح  نوا  م وأيياتهم وتمبيتهم وإوداننم  وحس  أ  وتد 
شح. ال يقفم  ثال  أن   د  ستوانم ووضِّهم اة ِّيشم واةوظيفم  قبل أن تسي  ونم  أاةيد تد فس وتمبيأ اةق  

ل وتِّذيبهم أن يكون  تل سالم وفيأم ن وسا  ود اة حب أ واةوئام   تقتام  د أستاذ  هووس  رضما األطفا
وال يقفم أيضا  أن تاون نقاك أستاذم تهتم  ّلتمبيأ اّلد اة ديم أو اّلقأ اةوزفم وتتمك اّلد اةحا س ةيجحيم: ال  

اةح يد   سالم  م األ ق أي ها األصحاا  وال خيم  يكم و م  قانجكم وإن غي مت ونا  ا ةم تفشوا اةِّدل واةُخيق
ها أ ّليد اةت ال يذ. ال سالم  م األ ق ونقاك  م اةِّاةم أطفال يِّيشون  م ظموف قاسيأ   واةق زانأ واةق بل واةش 

أ  وإذا أ طمظ اةس  اح ّلي يتهم راة اح  ال سالم  أ ّلدون  أاود وال تهوفأ وال تد ئأ  مكزف  ناخل قاواظ تد فسي  
بان ال ي  ؤال. ال  م األ ق وإن غي متم  قانجكم  واةش  جدون و ال  رِّد تخم تهم  د اةجا ِّاظ يأيهم اةفأم واةس 

يم  واةبئم اة تم ُيغمف  قها اةحمُف. ال سالم  م األ ق أي ها   الم  وقد تس  م اةِّج سالم  م األ ق يا أنل اةس 
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الم  واأل ض تقوح تحت  أل اةحموا واة جاواظ واأل ماض    األصحاا واةأيوا قد  مغت  د صاحب اةس 
 دّ  م إمح تغييمُكم ةي قانج   اةاالم وي  اةو ق كثيم  ةاد أيقُه اةت غييُم يا أصحاا اةت غييم؟! ةد يج

 
 هل أنتِّ قادرة على تجسيدِّ رؤاكِّ وما يجول  في مخيالكِّ عبر الكلمة أم أنَّ الخيال أكثر رحابًة؟!   (89

. تذك م  اةخيال  طي أ  د ةم يِّمف وحم  اةحق  أن ه حيث يوتد اةخيال  إن  نذا يِّقم  رُِّد طمفق اةق  و اةم 
غيارفك ود اةحاضم واةواقم  وحمّ  ركف أن تاون  د أنل اةحضو  ال  د أنل اةغياا. وييكف أن تأتم  ال  
بج م   وح ستستيأظ  وبها ستدخل واة ا  غيم اةِّاةم ُتِّف أن تذنب  اّلق نقا وحاول أال  تشغل اةفام  وستمى أن  اةم 

أو اة وسيأ  أو اةم قص أو اةي ون أو رشت   ختيف وسائل اةت ِّبيم ا نساني أ   وقه ا  ا ود طمفق اةاي أ
ِّيد  وحم  اةس  األخمى. تذك م أيضا  أن ه اذا كان الّلد   د استِّ ال اةخيال   يتفِّيه  أط  د أتل ّلقاح واة ك اةم 

الم  ال تتخي ل أّلدا   يبي أ  حت   ال   اة ذّ ره تستطيم أن تيج اة  واقم  فِّم راةفمح واة حب أ واةس  األإياح اةس 
ّف نفسكف ّلذةك  ألن  ةيخيال قو م ال يجب أن تستهيد ّلها  ألن ه ك ا يبقيك ُي كقه أيضا  أن يد  مكف  ةذا قبل  تؤذ
أن تستيأظ  ثال    ا م رسِّانم  وقبل أن تقام أيضا  تخي ل  أط أن ك ّليد يدّ اةم ح د  وأن ك تمقُد  م حضقه  

تفايم سيبم  و احك  تم ا نذا وةو ةبضِّأ أي ام  وستمى أن كف ستخيُق واقِّا   د حوةك   رأ د وأ ان  واتمك كل  
 يشم  أ انا  و حب أ وُف كقكف أن تاتب وقه أو تغق يه أو تمس ه  ت  إئت ذةك.

 
الم والهدوء واألمل، هل تكتبيَن من أجلِّ أن تمنحي قّراءَ   (90 ك الفرح كتابات كِّ تمنح ني الفرَح والسَّ

 واألمل؟! 
حيق ا أكتُب ال أ ا م راةأا ئ  ُهو قد يمُت قم قبل أن يمح قم  وقد ُيحاك قم قبل أن يفه قم حت   وأنا أكتُب  
الم نو ذاك اة ذّ يبدأ  د ذاتجكف أنتف قبل أن تتأاس ه   ل اةس  ْم أن  أو  الم واةهدوح واأل ل. وةتتذك  ود اةفمح واةس 

اكبأ واة سكوا  وحيق ا أقول  م اآلخمفد. حيق ا أكتب أكون أنا اةااتبأ واةأ ا ئ  أنا اةحمف واةو ق  أنا اةس 
ّ  أحد  آخم  وحيق ا أقول )تذك م رأن تفِّل كذا وكذا(   أنا  )وزفّز اةأا ئ(  إن م أقصدنم قبل أن أقصد أ
اة أصونم راةحمف ال اآلخم. نِّم  ان قم أكتُب ألحكم ّلل  كل  إمح  ألتحاو   ِّه  وأوب م ةه و  ا يجول 

الم اة ذّ نو  وضوع نذا اةجزح اةث انم  د ) حيأ اة ئأ سؤال رخاط ّم رشأن قضايا وديدم  د ض قها اةس 
الم اة ذّ ره   يُم واةس  اندم واة شهون  وأنا اةُ شانجد واة فشهد  وأنا اةق ون واةأيم  وأنا اةس  وتواا(. ان قم أنا اةش 

 أحيا وأويش.
 

الّروحي لدرجة أّنه  ي خّيل  للقارئ أّنكِّ تنتمين إلى كّل نّوع في بوحك كيف تفّسرين هذا التَّ   (91
ة، وإذا اّطلع على أشعارك وترجماتك أّنك مسيحيّ  األديان، ولرّبما إذا قرأكِّ المسيحّي اعتقدَ 

 ؟! قبلهما معاً ة العبرّي اعتقد أّنكِّ على مّلته، والم سلم  قديّ ونصوصك النَّ 
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ُةُه ا نذا صحيح  حت   اةبوذّ ُي كُقه نو اآلخم   أن يِّتأد أن قم وي   ي ته  ونذا  اتم  اة  سببْيد  ئيسْيد؛ أو 
ياناظ واةاتب اة أد سأ  وتفاسيمنا    أا تم اةغزفمم  وسِّأ اط الوم وي  أ  هاظ اة صان  واة ماتم ة ِّام اةد 

نوظ وبيغاظ  ختيفأ  ألن قم أوتأد أن   ه ال ّلد  ةال   و ا كتبه رشأنها اةفالسفأ واةحك اح واةِّم اح و تال اةال 
نوظ ا نسانم    ؤفا حول تا فخ اةِّأيدم واةالَّ ح ةه اةمُّ م نائمم  ِّا  ه ةام يفهم نيقه أو ال   وتتض  انسان أن يوس 
الم ال ُي كقه أن يكون كذةك حأ ا   ا ةم ُيصبح قيبه   بب اةثَّانم  هو اي انم اةتَّام  رأن  انسان اةس   انيا . أ  ا اةس 

ياناظ   أا ا  ةيت وحيد اةد   يقم اةاونم   ال خالف وال اختالف  وإن  ا كل  نارم  د حم  قي وم أزةم   م كل  اةد 
غيم نذا  إن  ا نسان سيجُد صِّوبأ كبيمم  م اةحوا   م اآلخمفد وي  اختالف  ذانبهم و شا بهم وتأب يهم  

نيفْيد  ونم اةفامم اةتم أك دتفها أنت واحتمام  ِّتأداتهم واوتبا نا سببا   د أنم  أسباا  ماح اةفام واةوتون ا نسا
أيضا  أي ها اةفاضل صبّم يوسف حيق ا قيتف  م أحد أتزاح  وسووتك اةحوا ف أ )حوا   م اةذ اظ  أةف سؤال 

ةو كانف  قهج اةبشم  م اةِّاةم اةِّمبم  د طيقأ األنيبأ واة تمت أ واةق اقدم اة بدوأ  اةتَّقوفمف أ  وسؤال(: )) 
و ي أ اة غمبي أ ن. أس اح غمفب  ةُاق ا رأةف أةف خيم  وة ا نشبت حما  أو صماع وال تمَّ اطالق  صاصأ   اةص 
مق أو اةغما أو  م أي أج  قِّأ تغما ي أ  م اةِّاةم   هم  بدوأ صو ي أ وةها قيب وفيف  نبانم   واحدم  م اةشَّ

ق  و وحها صا يأ ص فاح اة طم و بيَّيأ رخيماظ نِّيم اةس  اح. كم نحد  وئا م و تقو ج  راة حب أ واةِّطاح اةخال 
و م اةم اقم  كم يحتاج اةِّاةم اةِّمبم   وحم وا نسانم واةِّطاح اةصُّ فاح اةمُّ اةبشم نحتاج نكذا انسانأ ّلهذا اةصَّ

وحي أ اةم اقيأ راستيهام وتمسيخ  حيق تونم األنيان   أد ت ِّ قفت  اة بدوأ  واةغمبم اة  اةتَّشبُّم ّلهذه اةثَّأا أ اةم 
الم واةوئام   قأ أس اح غمفب راألنيان اةس  اوف أ  واصطففْت  د نذه األنيان أ ق   ا  يها  د تجي ياظ اةسَّ اةخال 
يسون  د سائم األنيان   واة حب أ ّليد اةبشم  وتستشهد ركتاراتها وتطيُِّّاظ آ اقها ر ا قاةه اةمُّسل واألنبياح واةأد ج

يل ة تارِّيها أن ها  تشم   بأ  د كل ج األنيان وكأن ها )يهوني أ  سيحي أ  سي أ(  ستقيمم ّلموحاني أ  قأطِّأ  حت   يخ 
باح اة قبِّث  د اةش  س واةَّذّ يضمح اةِّاةم  قمأظج األنيان اةس  اوف أ   اةق ايم  انسانأ صا يأ صفاح نو  اةصَّ

مقي أ واةغمبي أ وحم واألنيان األ ضي أ واآلناا اةِّمبي أ واةِّاة ي أ واةفيسفأ اةشَّ فاح اةم    ووصيت اة   محيأ اةص 
ق  ي ا يخصُّ والقأ ا نسان را نسان ووالقته ّلما ج األ ضج واةس  اح  تدنشقم إفا ي أ  وحها   واةفاّم اةخال 
ونأاح قيبها وصفاح  امنا و ووأ انفتاحها وي  كل ج  ا نو  خي جم وسالم و حب أ  م اةحيام  وتبدو ةم كأن ها  

الم واةوئام ّليد اةبشم كل  اةبشم  و أيت  يها  ؤ قأ كوني أ ركل ج  ا نو   سوةأ اة حب أ واةاي  أ اةط ي بأ واةسَّ
اّلداوم ت يل و وحم وس اّو رطمفأأ نانئأ إفيفأ  حي أ حقونأ  ضيئأ  ثل إ ِّأ ةيبشم كل  اةبشم   ال 

وأن ه أ ام طاقأ  وحي أ  يشِّم  د يتارم كتاراتها وقماحم أ اا نا و أاالتها وأإِّا نا وقصصها ونصوصها اال  
 امف أ اّلداوي أ صا يأ و شب ِّأ ةفِّل اةخيم واةفضييأ واة حب أ واةتَّواصل  م اةخاةق  ا اةس  اواظ ركل ج 

  .((صفاح
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الم؟! (92  هل تستطيع  اللُّغة أن تترجَم ما يجيش  في دواخلنا من جنوٍح نحَو أعمق فضاءات السَّ
اةت ِّبيم و  ا يجيش  م نواخيقا رشكل وام   ةاد  نذا وييه أال  يحول نون اة حاوةأ  قد تاوُن اةي غأ قاصمم ود  

الم   ركل  حال  د األحوال  د أتل ايصال  ا نفا م ره و ا ُنقفا ُم ةُه رشأن اةِّديد  د اةأضايا  د ّليقها اةس 
. وذةك ألن  اةِّاةم اةيوم نو  م أ س  اةحاتأ اة   ثل نذه اةق أالظ اةقَّ  وحم  ووي أ  م اةتَّفايم  د أتل اةم 

الم اة قشون  رِّيدا  ود  ام اةحما واةت يه  تجديد اةفام ا نسانم  وضخ  أ اا  ّلق احم تأونه اة   واّلم اةس 
ِّاا ةبيوغ اةهدف اة أصون  وال ضيم   يفد وتح  ل اةص  بم واةجف ياع. ال ّلد   د اة حاوةأ  وال ّلد   د اةص  واةض 

م اةم س م ةقفسك أو ال   ألن  اةتَّغييم يبدأ رك  ان قل  اة ساندون أو اة شج ِّ  ون  وإن  ا كد أنت اة ساند واة شج 
ّ  أحد  آخم.  قبل أ

 
ر هذه اإلمكانّيات لخيرِّ   ،اللُّغة  (93 صوت، موسيقى، غناء، فكر، تواصل، كيف ممكن أن نسخِّّ

 البشرّية؟! 
وظ  اة وسيأ  واةفام أم ا نسان؟  د يخدُم  د؟  د اةُ سخَّم ة فد؟ أوتأد   فد األسبق  م اةوتون اةي غأ  اةص 

وظ أسبق  م اةوتون ألن   قه وبه تشك يت اةي غأ  وكذا اة وسيأ     وظ وتيق وقديم قدم اةاون  أن  اةص  واةص 
ألن ه  ا  د إمح  م اةوتون اال  وةه صوظ وباةت اةم ةغأ و وسيأ  قبل ا نسان نفسه  أّ قبل اةفجام نفسه   
جمم ةيس رفييسوف ةاق ه ُيسخ م صوته  سِّان اةاائقاظ  د حوةه  ونو ةهذا ُي كد اوتبا ه   اةط ائم  وق اةش 

الم. اة اح اة تد  ق  د اةس  اح ةيس ر فا م وال  قا م ةاد  صوتفه نو ةغُته  وةغته س اوف أ     سوال   د ُ سل اةس 
الم واة حب أ واةوئام  م اةاون رأسمه  وا نسان  طاةب أن يكون  ثل   تفيض راةخيماظ  ألن ها نفسها ةغأ اةس 

الم  م أخيه ا نسان  ن جم  صوتا  وةغأ  ونبضا  ساويا  نحو اةس  كذا  أط يِّيو  امه وتس و  اة طم واةط يم واةش 
  وحه نحو اة ياوظ واألّلدي أ.

 
الم أعمق من    (94 الم، مثاًل: السَّ ماذا يتنابكِّ وأنتِّ تقَرئين أو تترجمين نّصًا عن حيثيات السَّ

 البحار؟!
الم أو ق  د اةبحا (  م  تمت ُتُه رِّد ذةك اة  اةي غأ ا يطاةي أ  أيُت  يه اة   تانب  حيق ا قمأُظ نيوانكف )اةس 

ةأ اةَّ أدي   ا قيتُه  م ن استم اةقَّ  يوان  أن ه كُ أ اة طو  بف ّليد  انب   تبت ل  م  حماا اةحمف  تج تم ا تتحُت ّلها اةد 
اك واةز نَّ  شبَّ  نم ةااتب تواصلف  م كيقوناظ اةاون وأنصتف  يه  م ّلتمبيأ اةق س  ان  و أيُت  يه أيضا  أصواتا   تِّد 

اظ ا نساني أ وتماحاظ اةبشم ونم يواتهون كل  يوم رشاوأ اةحموا  وقبح  ر س اع اةط بيب اة  أن اظ اةذ  
يوان راةذ اظ تبدو  ساةُتكف واضحأ ة د يستووب سم  اةحمف  ألن   يه سِّيا   تواصال  نحو  اةِّاةم.  م نذا اةد 

انب. م  و د كل  تاآلخم   د  تل خبجم اةحموا  و أى وطقا  يتشا   وقد استأسدظ وييه كل  قوى اةشَّ 
الم أو ق  د اةبحا (  تمح نازف  ةصوظ  تمفح  يحاول قد  ا  كان أن يِّمض وي  اآلخمفد  نيوان )اةسَّ 

 تجمبته  ةتاون وبمم ةهم  وطمفأا  نحو اةق جام  وودم تاما  األخطاح ذاتها   هل  د  ستجيب؟! 
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الم في أركان كيف ممكن أن يكون لألدب واإلبداع دور في استنهاض ونشر ثقافة  (95 السَّ
 المعمورة؟!

الم   ا    األنا وا ّلداع رشكل وام  ةه ا ّلدون أنن  إك  نو  حيوّ  كبيم  م نشم  أا أ اةس  نذا سؤال  هم  تد 
 م أ كان األ ض  ووي  كل   بدع أن يش  م ود ساود اةجد   د أتل توة م نذه اة ه  أ اةجيييأ  وفسخ م  

ِّم أو اة سمح أو  أنره و ق ه وبم تأديم أو ال حيوف   وايأ أو اةش  أ تصب   م نذا ا طا   سواح  م  جال اةم ج
الم  وكذا نو    . ووي  اةجا ِّاظ أن تتبق   كل  ا ّلداواظ اة تم تتقاول قضايا اةس  اة وسيأ  واةفد  اةت شكييم 

يسه رأن  ي أ  اةق شم ووسائل ا والم. نكذا  أط ُي كد أن نض د تغييم اةووم  ا نسانم  اة  األ ضل وتحس
ِّم  د أتل حيام أكثم أ قا  وسال ا . وإن م أوتأد أن   ا نحُد رصدن  ِّيه اآلن وبم نذا اةحوا  يدخل  م  اةس 

يم وي  نهجه.   اطا   ا يجب وي  اة بدويد  ِّيه واةس 
 

هل ممكن استخالص دين واحد للبشرّية، مستنبط من األديان كلها أم هذا ضرب من   (96
 المستحيل؟! 

يد اة ذّ وي  اةبشمف أ ت ِّاح أن تِّتقأه  ألن ها نم حأيأأ تونم كل  األنيان  وإذا كان  ا  اة حب أ ن م اةد 
يقي أ قد أساح ةإلنسان وتسب ب ةه  م اةِّديد  د اةحموا واةد  ا    حدث  د سوح  هم ةيق صوص واةتَِّّاةيم اةد 

ام  اة ذّ يحثُّ وي   إن ه اآلن  طاةب رإوانم اةق ام  م قماحاته وتأوفالته  واةِّ ل وي    غمبيتها  د اةفام اةس 
ياناظ تح ل  م راطقها ّلذ م اة حب أ  وكل   ا أنت  طاةب ره أي ها  ب. كل  اةد  اةبغضاح واةاماني أ واةتَِّّص 
الم   ا نسان نو  ساودم نذه اةبذ م وي  اةت بموم  د تديد واةقُّ و وسط تمبأ صاةحأ  سأي أ راةت فانم واةس 

م ّليد ك  ل  اةاائقاظ واألكوان.واة ون 
 

إنَّ كل رجل دين لديه استيعاب وفهم دينه بحسب ثقافته وعمق رؤاه، بهذه الحالة نكون    (97
بحسب فهم وتحليل رجاالت األديان، أمام ماليين الّتفاسير والّتحاليل لَِّما جاء في األديان، 

 كيف نحلُّ هذه المعضلة؟! 
يقم ركل أخطائه اةفانحأ  ِّوا نائمم  ِّا  هم وفقفتحوا    يجب نجم اة اضم اةد  يد أن يوس  وفجب وي   تال اةد 

ياناظ  م  حاوةأ ن استها رشكل تد ّ وأكثم تِّ  أا  و أا  ة تطي باظ اةِّصم  واةحمص وي   وي  كل  اةد ج
يقي أ راست م  ا   اةتَِّّاون  ي ا ّليقهم  د أتل  تح اةحوا   م اةط وائف اة ختيفأ  ك ا يجب اةت جديد  م اةهياكل اةد 

الم   م االنت ام راةِّيم و سايمم تأقي اظ اةِّصم وتسخيمنا   وضخ  ن اح تديدم  تشم بأ ّلثأا أ اةت قوفم واةس 
 ةقشم اة حب أ ّليد اةق اس.  

 
عن جوهر   اً يراودني أنَّ اإلنسان لم يفهم حّتى اآلن األديان بكل عمق، وهو مايزال بعيد  (98

ين ونرى كل هذه الخالفات فيما بين رجاالت الّدين؟! ين وإاّل لماذا هذا البعد عن جوهر الدِّ  الدِّ
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ا   ال سي ا وأن ه تم   ا كل  إمح  واكتوى  نذه أ و  وا ضأ  وال ّلد  ةإلنسان  د حاةأ يأاأ وصحوم و يأأ تد 
ّلقيمان اةحموا واةفتد واةأالقل  واةخسائم االقتصاني أ اةفانحأ. اذ ال ُي كد أن تست م  األ و  وي   ا نم  
انقأ واةخاةصأ  م تجاوز كل  نذه اة حد.   ُم اةخيم  م اةاثيم  د اةق اس    د ةهم اةق جي أ اةص  اآلن  وإن م ألتوس 

رحاتأ اة  اة زفد  د اةوقت ةام يتِّي م  د خسا اته وأخطائه   أوا ره  هو    أوا را نسان  واوي وا أن ه  أط
سيأوم  د كبواته  وسيِّون قيبه يقبض راة حب أ ك ا كان وأكثم: ان ه  م طمفأه ألن ُيصبح انسان سالم  ان قم  

 أ ى ذةك تي دا   ي تأل قيبم راةفمح واال تقان ةيما  اةم ح ان.
 

الم بين البشر عبر اإلبداع والعطاء، وتصبح هدفنا في    (99 كيف نروِّج ثقافة الفرح والحب والسَّ
 الحياة؟

مفأ تي دم  مو ّ  اةتَّمكيز وي  ّلقاح  قاو أ ُأسف كل  إمح يبدأ  د األسمم واة د سأ  ةذا أوتأد أن ه  د اةضُّ
ْيد وي  قد  وال  د اة حب أ وسِّأ االط الع واةتَّ  أن نفسه  م اة د سأ قوا ها واةجدف الم  واةشَّ شم ا رفام اةس 

ا ع واة جت م   وبيد األساتذم واة ِّي  يد   م اةحمص وي  اوانم اةق ام  م  قانج اةتَِّّييم  و م  أا أ اةش 
ي أ   ح  رشكل وام    م  قبل ذةك اةِّ ل وي  تحسيد اة ستوى اة ِّيشم ةإلنسان  واالنت ام رحأوقه و تطي باته اةص 

 و ا اة  ذةك. واةغذائي أ 
 

الم لتحقيق إنسانّية    (100 الم، وأدب الحوار حول السَّ كلمة أخيرة، تريدي أن تقولينها حول السَّ
 اإلنسان!

ا    ب  ا ال يتجاوز   الم و امه و أا ته  أن قم أنجزُته  م وقت قياسم  تد   د ّلمكاظ نذا اةحوا  حول اةس 
همفد  وأنا اة تم كقُت أوتأد أن قم أحتاج   اّلق  د ) حيأ اة ئأ سؤال اةش  ةِّام أو وا يد ك ا حدث  م اةجزح اةس 

  ّ و د ّلمكاته أيضا  نذه   !وتواا( األوة   وي  اةم غم  د إواغيم ا ّلداوي أ واةث أا ي أ اة تماك أ ةييوم ّليد يد
وح اةو  ارأ اة تم كتبُت ّلها صفحاظ نذا اةِّ ل  وطاقأ  د اةفمح واةهقاح تيف قم وتوةجقم كل   يوم أكثم  اةم 

الم. ألتل نذا أقول ةصحبم  م اةحمف  تم بوا نذا اةق وع  د اةحوا اظ  ان ه يم م حأ ا     أكثم  م وواةم اةس 
وح راةق و . وةام أقول  م اةختام إكما  ألن ام   ِّانم  وفغ م اةم  اة  س اواظ اة ياوظ  وف أل اةِّأل راةط اقأ واةس 

م راةبهاح  وإكما  أو ال  وأخيما  ةألنيب صبّم يوسف اة ذّ اقتمح  ا أت ونم  م نذه اةم حيأ رأيب   حب   فِّ
فم تحييأا  نحو اةس  و واةم قم  واةا ال.  اةم حيأ  وتِّل  د اةس 
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 الملحق
 

 مقتطفات من تعقيبات األديب والّتشكيلي صبري يوسف 
 على بعض من أجوبة هذه الّرحلة

 
 : 01عن الجواب رقم  (1

 اقيأ: ن. أس اح غمفب  اقدم واة تمت أ اةمَّ األنيبأ اة بدوأ واةق  
:  ؤفأ و يأأ   يسفي   نَّ  قمأظُ  الم  يبدو ةم واضحا  أن قم ُو  جأُت  كج أ   وحيأ  أو ق    ا يِّم ه اة مح ود اةسَّ

ل  ِّكج حول تجمبتكج ا ّلداوي   ا  وقد ا اختمُتكج ةهذا اةحوا  رِّد حواّ  األوَّ مت أ  وفبدو ةم  أ واةتَّ أدي  أ واةقَّ تدَّ
أ و يأأ اةغو  وا ن اك واةووم  كم أإِّم راةفمح وقد ا أ وئا ي  أ سال ي  أ ايجاّلي  أيضا  أن كج ت تيايد طاقأ  وحي  

ا ال يفه ه  أ اك تغوصيد  م أو اق تساؤالتم  حتَّ  أن كج تفاتئيقم  م  ؤاك اة تم تاحظ تحي جل اةاثيم   َّ 
أو اقك  م اةاثيم  د األحيان   قحد اةبشم أو اةبشم وا نسان ةديه  اةبشم ةيونيأ األوة   أو ال يستد ك 

قأ و يأأ اةغو  ةو ويم كيف يغوص  م كقهها وفسبم غو نا سيكتشف  ا ال يِّي ه اةاثيم اةاثيم  طاقاظ خالَّ 
الم اةِّاة م   ائدم قصوى   : حول اةسَّ  د اةبشم  ان قم ّلدأُظ أتد  م اتاراتكج  م نذا اةجزح  د حواّ 

الم اة  نسان وا نساني  ةإل أونه ونو غائب  ذّ   كد أن يحأ ج أ    د غاا وقهم اةاثيم  د  ِّاةم و ضاحاظ اةسَّ
طحم ةيسالم  ونكذا أتدنم أ ام غوص و يق  م  ؤاك وتحاةييك ووويك  وقهم ت ا ا  رحسب  فهو هم اةس  

وحي   ق يو ا  و أا تك اةم  انأأ  وكم يزنان اوتزاّز رك وبفامك اةخال  رِّد يوم  واكتشف  يك  ا كان رِّيدا   أ اةش 
ود  ما م تساؤالتم  حيث تغوصيد  م أو اق اةجواا  د  حاو  كانت حت   غا يأ وق م  م رِّض 
تفاصييها  ةاق م كقُت و اأزال  م قما م نفسم أرحث ود نكذا اتاراظ  ألن قم أ ى أنَّ اةحيام اة تم يِّيشها  

الم اةاونم اة  اةبِّد ود اةوئام ا ن ا نسان رِّيدم كل   اه وأت ق اه  ك ا أن قم أ ى وكأنَّ سانم واةس    ذّ أتوخ 
ه غائص  م  ياع ود تونم اةحيام  ّلدةيل أن  يه واةض ج  ان غائب  م  قزةأاظ اةت ج ا نسان: انسان نذا اةزَّ 

الم واةفمح واةفضييأ واةِّداةأ واة ساوام  واةحب  اةحموا واةأشو  واة ال رشمانأ غيم  ِّأوةأ وتمك ّلهاح اةسَّ
قم أ ى نفسم  يطمم واةغش واةِّقف واةحما واةأتلج  اة  ن تأ أنَّ ِّيم   مك زا  ود تانب واحد وحيد ونو اةسَّ واةقَّ 

أ وقد ا يفتمسون رِّضهم رِّضا   أ ام وحوش كاسمم ةياثيم  د اةبشم  وتبدو ةم أنياّلهم رانيأ ةيِّيان  خاص  
 أ إقيِّأ! أ ّلوحشي  أكثم   ا تفتمس اةحيواناظ اة فتمسأ اةاائقاظ اةحي  

 
 : 10عن الجواب رقم  (2

الل  ا م اةزُّ نا أ واةبماحم  ك فد يكتب وي  اة اح اةص  تاتُب أس اح غمفب األنيبأ اة بدوأ اة وغيأ  م اةم  
باح اةبكم  و د نديل اةي ام  وفقبِّث  د  ما م حم ها و خياةها ّلماحم كأن ها  بمو أ  د نفهفاظ نسيم اةصَّ 
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 اح انأأ نحو ز قأ اةسَّ تها اةشَّ فوةأ  ونم طفيأ كبيمم   طفيأ  م  وحاني  اة اضم اة وغل  م  سا اظ ّلوح اةطُّ 
و ج واةفخم واالوتزاز  نكم أإِّم راةزُّ  .باحهدند رس أ اةصَّ ي رر أّ اةق جسيم رر ا يأ  تشبه أزانيم اةحقيد ونواةصَّ 

ياظ  حت   أن ه ُيخي ل  ساؤالظ  كم استقهضف  ا  م  ِّاة ها  د تجي ج قأ ّلهذه اةتَّ أن قم أن س ةهذه اةأا أ اةخالَّ 
 د  قيد  كيف يشِّم ا نسان نكذا إِّو   م و ق اةزَّ أن قم أومف نذه اةاائقأ اة بدوأ  قذ آالف اةس ج  اةم  

 يقفمش وي   صماويه  ثل خياةه اةجا ح وي   ساحاظ اةاون واألز قأ اةغاّلمم؟  د وقد اة بدع  ونل اةزَّ 
اومم اة بدوأ  وحدنا اةاي أ اةحمف اةاتارأ تبأ  إا خأ وي  وته  انأ اةشَّ ان  اةفقَّ اوم اةفق  وحده اة بدع اةشَّ 

نذا    وانم أإِّم أنَّ نذه اةثَّ   نيا  اآلن  مكقوز اةدُّ   نيا! ... ّلدأُظ أإِّم رِّ ق أن اةاتارأ نم األرأ   د كل ج اةدُّ 
 نيا!تم ال يضانيها كقز آخم وي  وته اةدُّ اظ نم كقوّز اةَّ اةحوا  و ا قبيه وحواّ   م اةذَّ 

ق   م و يق ّلهجتم وا تقانم  اة بدوأ  م تجي جياظ اةحمف  أي ُتهان تج  تأةأأ وإا خأ إ وخ اةحمف اةخال 
 تها األنيبأ اة بدوأ ن. أس اح غمفب!ا خأ أيَّ فاح واةبهاح  ن تج طفيأ ونيِّأ إواةخيال واةصَّ 

 
 : 11عن الجواب رقم  (3

حيأ  م  ووبم نذه اةم  ةو نقَّأقا  م اتاراتكج  وبم حواّ   م اةم حيأ اةحوا ف أ األوة  حول اّلداوك األنّلم واةفق ج 
الم اةِّاة م  ووبم أنق تساؤالتم  نجد أنَّ ةديك أ اا ا   بهمم تديدم حديثأ  غيم  طموقأ  ونذا  ا حول اةسَّ

ي ي جزك ود غيمك    د يح يون اةأيم   فم نذا اةجواا ة ست  امم ّلديِّأ ةم أ فنا وقد أّ  فام أو راحث  
ونقَّأ وحصا أ   وال تِّتبمفد   أو كاتب آخم  ونم أنكج كي  ا كبمظ  أصبحتج أكثم نأاح  وو أا  ووويا  و صانأ  

يوم  د حياتكج وأنتج واةحمف  بدع   إن ك كائد  صيد  م  ماقبأ كل  ل ةي فوةأ نم اة ِّيد واةخزفد األوَّ اةطُّ 
ن  م اةصَّ  فاح  م كل يوم  يقبوع  صديأان  د ةون رس أ اةش  س وبهاح اةس  اح  تشبهيد وذوبأ اة اح اة تجد 

صيد   م كل تواا أكتشف  يك   مح وحب وبهاح ووطاح وبحث ود أرجدياظ اةخيم واةفضييأ وا ّلداع اةمَّ 
ظ تديدم  خبوحم  م واة كج وغا يأ نذه اة قا اظ ود اةاثيم اةاثيم  د اةبشم  وأكثم  ا يجِّيقم أن   قا ا

نم  ونذا أغوص  م واة كج اةمَّنيف نو نذا اةشَّ  غف اة بموم  م كيقونتك اة ِّب أأ رخصوبأ األ اا  اة تجد ج
أ  أ نأدي  أ تحيييي  أ  امف  صوبأ اّلداوي   ا يجِّيقم أن أتوغ ل و يأا   م نذه اة قا اظ وأكتشف  ا  م ننياك  د خ

ق!  ب  ا ةم يالحظ اةاثيمون أن كج   قأ واةفام اةخال   نيفأ وإانأأ ةيغايأ   أنتج كقز   يد  م واةم اةاي أ اةخال 
اضا أ اة  كونك: أنيبأ  ناقدم   تمت أ  وتشكيييأ  أن كج حأيأأ األ م راحثأ و يأأ و فا مم  د اةِّيا   

أ وإغفها وط وحها وآ اق باتها اةفامف  اظ اةجواني أ و تطي  تغييد رِّ ق وي   ماقبأ وتحييل اةذ  ا م  ألن ك تشاةص  
أد  ونذا  ا يجِّيك أيضا   م حيمم  د   حيص واةأماحم واة أا نأ واةقَّ  ؤانا  ونذا  ا يجِّيك نائ أ اةبحث واةتَّ 

كيفيأ تأديم  ا ةديك ةيحيام قبل أن  أ مك ازاح  ا ةديك  د  ؤى غزفمم  م اةحيام  ونذه اةحيمم تت حو   م 
نتاج وو يأأ اةفام وباحثأ  انمم ود ذاتك اة تقاغ أ  م  وحك  تمحيم  د اةحيام  وةهذا أيضا  أ اك غزفمم ا 

ا م صفاح اة طم اةهتون اة تهاطل  د   وقيبك وطفوةتك  وأنتج طفيأ ّلديِّأ  م صفاح  وحاني تك و امك اةص 
ك راحثأ ومفأأ و فا مم  جتهدم  م  ؤفتها و ؤانا  م اةحيام  ألنَّكج  ه ت ةم أنَّ   د آقم اةس  اح  وكل نذا يؤك ج 
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قم وثمظ وي  كقز    يد نو أس اح غمفب! أتل  اةحيام  د  قاو  و يق ةيغايأ ونذا  ا يجِّيقم أإِّم أنَّ 
ا  ايجاّليَّ أنت راحثأ  م وقأ  م رحو كج وبم أو اق اةذَّ  اكأ إك  ك  يه  ا  اظ ذاتكج  و فا جمم إك   ي ا يتوت ب اةش 

ووبم إك ك وت حيصك ونق أ  ؤاك وتجي جياظ تحيييك ألكبم وأصغم األ و   تستطيِّم أن تصيم اة  نتائج  
 ذنيأ و دنشأ و اقيأ وغيم  ِّمو أ ةدى اةاثيمفد  ونذا  ا يجِّيك أن تاونم  م اة أد ج أ  ي ا تذنبيد اةيه.  

نث خيف تم ناظ اةحيام  كم أغوص  م نذا اةزَّ كم أإِّم راةفمح واةبهجأ أن قم وثمُظ وييكج   حل  اةالَّ  د اةض 
نيا  وكم أإِّم  م رِّض األحيان   كج  ف  ف  م أو اق تساؤالتم وأتمكك تقثمفد نُ  اةثَّ يقأ ونفائسك وي  وته اةد 

أنَّكج أنا  أو أناكج تتأاطم  م أناّ  م اةاثيم  د تحاةييك   هل نحد اةبشم ةديقا  ؤى  تِّانأأ  م رِّضقا  
رِّضا  وال ندّ   ونل تتواصل نذه األ واح  م رِّضها  م صيغأ سؤال أو  ؤفا أو تحييل؟! .. أسئيأ كثيمم  

الم  الم اةِّاة م واةسَّ حيأ اةفسيحأ حول اةسَّ اوننم   كد أن ند تها  م سياق تساؤالتم  ِّك وبم نذه اةم ج تم 
همم   م ذواتقا نحد اةبشم  م ز د  غدا اةاثيم  د اة بدويد واة بدواظ واة فا جمفد واة فا جماظ ييهثون نحو اةش  

أ نذه  د أغق  أغقياح اةاون!  وبم  حيتم اةحوا ف    اةفضفاضأ واةغق  اةز ائل  حيث أ انم  م قما م نفسم أن قم 
زفد  د خصوبأ نذا اةغق  وبم اتاراتك اةم حبأ اةَّت ستبأ  ساطِّأ كإإماقأ اةشَّ س وي  وته   م.. وأنتج تِّز 

 نيا!!!اةدُّ 
 
ا يأ صفاح اة طم اة تهاطل  د  (ر  4 آقم ز قأ  حيأ  و  أأ حا يأ راةت جي جياظ ا ّلداوي أ  م تد ُّأاظ  ؤاك اةصَّ

فاح   انأأ اة جق حأ نحو أّله  يماعج اةص  اةس  اح  أت قانا ةكج  م غوصكج اةِّ يق  م اةتَِّّبيم ود آ اقكج اةشَّ
 م  واةسُّ و ج واةم قم ونق أ اةت حييل واةوةوج اة  أو اق  ا يجول  م خاطمك  د أ اا  و ؤى وتحاةيل تصبُّ 

الم واة حب أ واةفمح واةوئام ّليد اةبشم كل اةبشم  ةِّي قا وبم نذا اةحوا  نحأ جق األنداف اة قشونم  م  آ اق اةسَّ
م  ِّا  اةفائدم اة متو م ةيأا ئ واةأا ئأ  ونِّ  جم  امم أنا اةحوا   ألن قا اآلن أحوج  ا ناون   أنا اةحوا  ونأد ج

اظ و م أ كيي ا  ود أنا اةحوا   م اةذَّ ب ألن قم أ ى أنَّ اةبشمفأ غائ  ةيحوا   م ذواتقا و م رِّضقا و م اةاون 
مون و  ا  م نواخيهم  رحثا   أ واةبشم  م  ِّام األحوال  قغيأيد وي  ذواتهم وال يِّب ج اآلخم   هم أّ اةبشمف  

كل نذا اةتَّداخل  أ وو َّا يفيدنم أ مانا  وت اواظ     ا أنى نذا اةتَّجانل اة  و  ا يفيد ا نسان وا نساني  
ماواظ وتقا ت اةحموا ّليد اةبشم  ةِّدم تفهُّم   ِّوا واة ذانب واألقوام واةأا  اظ   وةدظ اةص ج واةتَّقاحم ّليد اةش 
اةبشم ةذواتهم أوال  وةذواظ اآلخمفد  انيا   ونحد كبشم ّلمأيم ذاظ  واحدم  قشطمم و بمو أ اة   الييد  الييد  

قا نتواصل  م ذواتقا اة قشطمم واة بمو أ وقَّا أو ود اةبشم أنفسهم  اآلخم كأن    اةذَّواظ  ةهذا وقد ا نتواصل  م
 قيد  ونحدُّ ةهذه اةذ اظ  ثل حقيد اةط فل اة  صد  أ ه وطفوةته وحياته  م كقف  حب جيه. وبم  الييد اةس  

الم اةِّاة م  حوا   م اةذَّاظ ذاتم  ألن قم أإِّم وأ ى وأقمأ اتارا تكج  كأن كج تحي جييد  ا  نذا اةحوا  حول اةسَّ
 م أو اقم  م اةاثيم  د األحيان  وأو اق  الييد اةبشم   َّد ال يستطيِّوا رطمفأأ أو رأخمى أن يِّب جموا 
ا  وي  كل ج سؤال أسأةك اي اه  حت   أن قم   ود أنفسهم  ةهذا أإِّم رغطبأ و مح  وسِّانم و يأأ  كي  ا أقمأ ةكج  ن 
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وشماظ ّلل  ئاظ األسئيأ   كد أن أسأةها اي اك  د خالل اتاراتك  و ا أإِّم  م قما م نفسم أن  نقاك 
يقسحب ويم   كد أن يقسحب وي  اةاثيم  د اة تارِّيد واة تارِّاظ   يماوننم وشماظ األسئيأ أيضا    
 ونكذا ناون وبم حوا نا قد خيأقا تفاويقا  م أنفسقا و م اآلخم و م اةاون اة حيط ّلقا  ألن قا اآلن وغدا  و م 

 ان!  وق ا وي   دى قمون  د اةزَّ  كل حيد  أحوج  ا ناون ةهكذا حوا   ألن ه يفتح آ اققا وي   ا كان غائبا  
م تساؤالتقا وإتاراتقا وي  طبق  د  مح و حب أ وسالم ةيبشم كل    ي اذا ال نغوص  م أو اققا اةم نيفأ ونأد ج

نيا تييق  أ  ةِّي قا نحأ جق األنداف اة قشونم  اةبشم وبطمفأأ وئا ي   نساني أ ا نسان  ونتمك رص أ  وي  وته اةدُّ
قأ قبل أن نحي جقف وبم أ واحقا  م ز قأ اةس  اح؟!  ّلقا كبشم رطمفأأ اّلداوي أ وخال 

 
 : 24عن الجواب رقم (ـ 5

 قأ ن. أس اح غمفب  األنيبأ واة تمت أ واةق اقدم اةخال  
اظ و م اآلخم و م اةاون ّلم  ته  حوا   م ذواتقا   ِّال  حوا   م اةذ  الم اةِّاة م  نو  نذا اةحوا  حول اةسَّ   انَّ 

الم رأ ق   ِّانيها وتجي جياتها   نحد اةبشم كلَّ  اةبشم   ِّييقا أن نح ل  م أو اققا كل قيم اةخيم واة حب أ واةسَّ
م ألنفسقا وةيحيام أصف  وأغق  وأ ق   ا وقدنا  وإال   أن قم أ ى اةحيام خاوفأ ال  ِّ ق  ةها    ا  ائدم  ونأد ج

أ  ا   فِّ ا  راةِّطاحاظ ا نساني  ا نسان وقد ا يأتم اة  اةحيام وفمحل نون أن يتمك أ ما  طي با  وئا يا  سال ي  
نيا وأغيب  ماكز  ذّ نماه يسون  م اةاثيم  د رأاع اةدُّ بأ؟ و ا  ائدم كل نذا اةخماا اة  ي  أ واةاي أ اةطَّ واة حب  

صا تأ ص ت اة وت ؟! ان م أ ى وأة س  م اتاراتكج اةاثيم    ا ي وج  م ذاتم   اةأوى ووواصم اةاون واقفأ  
الم رأصف    قأ اةَّتم تأوننا اة  اةسَّ و م خياةم  و م أّله  تجي ياتم  نحد اةبشم نحتاج اة  اةاي أ اةخال 

أ وط وحها األرأ   م  أ  وقو ي أ ا نساني أ  وقا  م ا نساني أ  وندف ا نساني   ِّانيه  وأ ى أن نيد ا نساني  
الم نو أو   الم واةوئام ّليد اةبشم كل اةبشم  ةهذا سيبأ  اةسَّ ل اةيُّغاظ وآخم اةيُّغاظ ك ا تاح اةحيام نو اةسَّ

أ ونقاح  ف  أ  م حم  أ ال ي كد أن تِّيش اةبشمف   م سياق احدى  أاالتم ونصوصم  وبدون نذه اآل اق اةوئا ي  
الم  كل  م  وقِّه  وسأرأ     و مح ووئام  م ّلقم تقسها  ةهذا وي  كل ج اةبشم أن يسِّوا تانديد ةتحأيق اةسَّ

  آخم   ق  م حياتم  وسأرأ  أحاو  اآلخم وأسِّ  ةتحأيق  الم واةوئام ّليد اةبشم حتَّ أسِّ  ةقشم  أا أ اةسَّ 
الم اة  أن تصل كي تم اة  اةبشم  حتَّ   م  د  ند  قيد! ألنَّ اةس     وةو وصيت رِّد  حييم رآالفج  ما م اةسَّ

الم ندف ا نسان أيق ا كانالم ةيس  حصو ا  ض د اةفتمم اة  اةسَّ      تم نِّيشها  ّلل ند م نو أن يصبح اةس 
 اآلن .. وإة  األّلد! ونل نقاك أّلد ال نهائم وأزةم  م اةحيام  أم أن نقاك نهايأ ةيدنم واةحيام؟! 

هاتك وتجي ياتك اةم اقيأ  وكم أإِّم راةفمح واةغبطأ واةوئام  م نفسم و م اةحيام  د خالل  ن تج  تأةأأ  م توتُّ 
الم اةِّاة م ألن   الم ركل ج  قا نقشم   م اظ أتقحأنذا اةحوا   ِّك حول اةس  أ ووطاح  د أتل اةبشم   حب   اةسَّ

 نيا! اةبشم  ونذا نو اةهدف األس    د وتوننا وي  وته اةدُّ  كل  
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ا م  راةقَّدى  راة اح اةزُّالل  ّلهفهفاظ نبوا  ن.  تاتب األنيبأ اة بدوأ   أس اح غمفب  حم ها ر اح اةذ نب اةص 

اةشَّ س  رانبِّا اظ أحالم اةطُّفوةأ  رصفاح ز قأ اةس  اح  ّلبس أ اةق جوم ونم تضمح حقيد  اةق سيم  رإإماقأ 
وح اة  اةبيت اةِّتيق  تاتب وكأن ها  م حاةأ حيم   فتوح  وي   مانيس اةقَِّّيم   حالظ حم ها ت وج رغبطأ  اةم 

وح ونم  م أ ق  تجي ج  الياتها  ت وسق حم ها وي  ايأاع اة حب  اةمُّ م واةفمح اة قبِّث  د نو  األزل  أ واةسَّ
د وبم غوصها  م ننيا اةحمف اةحيام رِّيقها  ركل ج   تقسج حبو نا رحمف   كتقز ر اح اةحيام  ألن ها تجس 
تونمنا وصفائها  أإِّم وكأن قم وثمُظ وي  تونمم نان م  م نذا اةز  ان  تونمم  تألةئأ رأزانيم اةوئام ّليد  

 وق وتقأ اةحيام   فموإأ اةجقاحيد ونم تِّبم اةبحا  رحثا  ود ضياح   ثل ي ا أ ّليضاح  اةبشم  تم مفُ 
وح اة بمو أ  م كيقونتها  قذ األزل  أس اح غمفب  ساةأ  مح  وحب   ووشق  ةيحيام  ةيحمف  ةيس اح   اةمُّ

ُل  ةياون  ألتيال  قان أ وي   دى األز ان   وحها تم مُف  وق قب أ اةحيام  ثل إجمم وا  أ األغصان  تاي ج 
نيا  تقاتم حزان  نذا اةِّاةم كم تمسمف رس أ اةحيام  وق وتونهم اةتَّ  ائهأ  م تال يف اةغ ام  يمتشُف  أحزان اةدُّ

حم ها حبمه  د نسغ اة حبأ اة تهاطيأ  د ةدنج اةسَّ اح  تاتُب حي ا  ساطِّا   وقف خدونج اةي يل  أس اح غمفب 
م حقيد اةس  اح   ساةأ  بمو أ  د ندوح اةي يل و د قصيدم  فتوحأ وي  أتقحأ اةاون   جق حأ نحو أقاص

باح و د زخ اظ اة طم   طم   قساا  وق طيد اةحيام  تاتب حم ها ونم  م أوج إ وخها  م  إهأأ اةصَّ
ضياح اةسَّ اح  كأن ها  م حاةأ حبو    فتوح وي  تقان اةخيد  تشبه أإجا  اةجق أ  يتقا ُم حم ها  ثلف يقبوع   

وسد واةياس يد اةد ج شأم  أس اح غمفب غارأ  مح   سكونأ  صاف   وق خدون ا ألطفال  طفيأ   د ةون اةسَّ
وح ونم تتصاود نحو ّلمكاظ األواةم  نم ّلمكأ اةس  اح وبم حبم اةأصيدم  ةوُن اة حب أ   رأزانيم  هجأ اةمُّ

الم ونم  م   ا م صفاح اةحيم اة قساا  د  آقم اةس  اح  تقسُج حم ها  د طيد اةسَّ وحم  اةصَّ أوجج صفائها اةم 
يمقص قيبها أةأا  وضياح  كي  ا تبمومف حم ها  وقف خ ييأ اةيَّيل  م صباح  راكم  تقاتم اةاائقاظ ّليغأج أ فجج  
ُد حم ا   د ةون اةحيم اةغا م  وق   اةزُّنو   وخيوط اةش  س وندنداظ اة طم وبم اخضما  اةأيب  وتجس ج

وح اة ألى ّلبخو  اة حب أ اة  قبِّثأ  د تفونج األواةم  أس اح غمفب  بدوأ نان م  د ةونج اة حا   أنازفج اةم 
مج   أ  د نو ج اةشَّ س اة  ز د  يزنانُ اة زنمم  م أو اق اةبحا   ندي   انشماخا   كأن ها تاحظ كم تخف جفف  د حدَّ

 م! االنشماخ  وتمسمف  م أوج تجي جياتها طمفقف اةأصيدم اة قساا نحو أّله   ما م اةوئام ّليد اةبش
 

 : 66عن الجواب رقم (. 7
أ اةِّمبيأ  د  مقي  احأ اةشَّ اقدم واة تمت أ اة بدوأ ن. أس اح غمفب  غاةبا   ا كقُت أطمح أنَّ اةس  األنيبأ واةق  

يد  م  جال  صيد أكاني ي ج م  تخص ج أد  وال يتو   اة حيط اة  اةخييج  تفتأم اة  سد ج اةق أص اةابيم  م  جال اةق  
صاظ واألتقاس ا ّلداوي  أد ر ا يكفم  اةق   أ  وقد أإا  أكثم  د كاتب و وائم  ةي بدويد واة بدواظ  م اةت خصُّ

ةوا اة  نأ ان   أد وتدوا  م اةاتارأ اةق  نقاك رِّض اةات اا اةفاإييد  م اةاتارأ األنّلي   وإاوم أنَّ  أ  أدي  أ تحوَّ
ارا  نكذا ن اذج  د اةق أان  اذا كانوا كتَّ سهيأ ةيخموج  د  شيهم  و د راا اةطم أ كانوا يأوةون ود  طمفأأ
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راتهم كمنون ا أ  ةهذا أحيانا  كانت تأتم كتأدي   ايف سيقجحون  م اةاتارأ اةقَّ    أ اإييد  م اةاتاراظ األنّلي  
أ نات أ ود حاةأ تصفيأ حساراظ أو  نون أدي   ِّل  د رِّض اة بدويد واة بدواظ  أو تاون قماحاتهم اةق  

حييل  ونكذا اقد  وةيس ك ا يجب أن يتم اةت  ل  يها  ؤفته ك ا يمفد نو: اةق  أ يحي ج قماحم  زاتي  أ  أو   ِّل انتأا ي  
  رِّض صيد أو حت  وتدنا  م اةاثيم  د نول اةِّاةم اةِّمبم ظهو   وتأ  د اةقأ ان غيم اة تخص ج 

 ون ود إخص هم يتحدَّ ن  أ وكأ تأتم قماحاتهم نش     أ نقيأأأ تحيييي  صيد  غيم قان فد وي  قماحم نأدي  اة تخص ج 
يون نصوصه وأو اةه  وأحيانا  يشِّم اة بدع   ون وقه وفحي ج ذّ يتحدَّ وائم اةَّ اوم واةم ج ب واةشَّ تآخم غيم اةاا

 ا قاةه اة بدع نو كالم ت يل وفمغب كل أنيب  اقد يتحد ث ود  بدع غيمه وةيس نو  غم أنَّ اةقَّ  وكأنَّ 
ؤال ال يتِّيَّ ي  اةحديث وقه ّلهذا اةج ال واةاالم اةطَّ  ص  ق ركيفيأ تحييل اةق  يتِّي    ق راةج ال رأد   اب  ةاد اةسُّ

يكون كال ا  ت يال  و ِّسوال    اأ أكثم  أد نفسه  ؤفأ اّلداوي  اةق    ق  ألنَّ اح واةخال  أد اةبق  ق  ووضِّه وي   شمحأ اة
 ون ن اساظ  يأد ج   دذييد اةَّ ان األكاني ي ج أَّ أكيد وي  أنَّ نقاك قي أ قيييأ  د اةقُّ ياق أونُّ اةت  صف كالم! وبهذا اةس ج و و 

د صاّلم وبيد  حأيأأ  ّلقاقد وماقم ّلديم نو اةق اقد ن.  ح    حييل   أد حايتُ أد واةتَّ أ و يأأ و ائدم  م اةقَّ نأدي  
أ  د قصصم  واألتزاح اةِّشمم  د  أ ةثالث  واياظ  د  واياتم وخ س ووشمفد قص  أ نأدي  رأماحم تحيييي  

م ن اساظ نأدي   أنشونم اةحيام  إِّمظ ّلدنشأ و مح  ِّّم رطمفأأ  وائم واةأصصم واةش ج أ ود أنّلم اةم ج  أد قد 
رِّقوان: تدل اةذ اكمم  ا  منّ كتارا نأديَّ ه وقد أصد  ود أنّلم اةسَّ يو تِّأ غا مم وأنا أقمأ  ا تاح  م تحاةي

ص أنشونم اةحيام رأتزائه اةِّشمم  ود ن ا  م كتارا  نأدي  اظ صبّم يوسف  ك ا قدَّ ل   أا بأ  م سمنيَّ واة تخي  
شكيل  كم إِّمظ و يح ي أ اةت  حمكي أ اةفضاح أ اةق ص اة فتوح  وأصد ه ض د كتاا نأدّ رِّقوان: ستماتيجي  

أ قص     ص ؤفأ  م تحاةييه ونأده حيث يغوص و يأا   م  قِّمتاظ اةق  أنَّ اةق اقد  ح د صاّلم وبيد و يق اةمُّ 
ا   و  وايأ أوأكانت  أ  حيث ي تيك  ؤفأ  أدي  ا   وكأن قا أ ام و ل أنّلم  م طمفأأ ومضه تحاةييه اةق  إِّمف  نصَّ

 د تا      أ اة   صول نقيأأأدي   أس  ا  قماحاته اةقَّ    أ و يأأأد رطمفأأ أكاني ي   حيص واةق  حييل واةتَّ و يأأ  م اةتَّ 
  ّ اقداظ ّلهذا قه  وةاد كم  د اةق أان واةق  أ و أ نأدي  ي   بدع يأوم ّلد اسأ تحييي   حيق  ا تاح  م أنّلم أو أنا أ

ّ  اةحجم    كد أن نمى  م اةِّاةم اةِّمبم   هقاك نسبأ كبيمم    د طمح نفسه ناقدا  أو ناقدم  ب     ا ةيس ةهم أ
الم  أنا اةسَّ  أ  د قبيكج  حول أنّلم  ي ا يخصُّ حييل  وكم أإِّم رأن قم حايُت رأماحم نأدي  أد واةتَّ والقأ راةق  

طوفال    م  وظييتُ أ حول أنّلم و ق ج   أننشتقم ن استك اةِّم اني  وحوا ا   أ  وقصَّ  و وايأ   وام إِّما   وأنّلم رشكل
أ  وال أنس  يوم اقتمحتج ويم  أن  أ واةفق ي  أ حول تجمبتم األنّلي  و اأزال  قدنشا   د طمفأأ ن استك اةِّم اني  

م كتارا  نأدي  أ  اسأ  وإِّمظ أن قم أ ام  سؤوةي  نذه اةد ج   أف  أد ج  أكتبف  اقم  ا  ّلهذا اةحجم اةمَّ كبيمم   ايف سأقد 
 م حيمم   د أ ّم  نل أةب جم طيب اةقَّاقدم أم  تُ يْ م  م حيقها ظيف واةِّ يق  ونو يتحد ث ود تجمبتم!  أتذكَّ 

 م رانئ األ م أن قم غيم قان  وي  تأديم نكذا كتاا  ظ ألن قم  م حيقها إِّم    أأوتذ  ود كتارأ اة أد ج 
حول اةاتاا    رِّض األ اا  انيأ ةه  وضِّتُ   ةاق م أ قاح قماحتم اةثَّ ّ سواح كان وق جم أو ود غيم  نأدّ

تيد و الث  ماظ  ودظ م و م  وبدأظ أكتب وتهاظ ناّم  ي ا تاح  م اةاتاا وبِّد  ماتِّتم ة ا كتبته  م  
اةث وبِّد أكثم  أ و م اةيوم اةثَّ ي  أد  اسأ اةقَّ ها أحد  صول اةد ج  تم   جاحظ  قسارأ وكأن  وو  أت قماحتم و أد ج 
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 أ  ووتدتها  قاسبأ ةتأديم نكذا كتاا  وال أخفم وي  اةأا ئ واةأا ئأ  وي  اة أد ج   د وشم  ماتِّاظ وق ِّتُ 
أ اةبديِّأ!   ثي ا نخيتج وبم قماحتك اةِّم اني      مأن قم ألو جل  مم أتد  د يدخل  م أو اق أو اقم  م قماحم نص ج 

م  وتاحظ  قسج أ  أ ود أنّلم و ق ج أ اةِّم اني  أدي  كانت غا ضأ ويم  قبل قماحم  ؤاك اةقَّ وكم  تحتج ةم  غاةيق  
ياظ خياةم وت وحم   م أو اق كيقونتم وتجي ج  تج ْص غج  أ  تقانيأ وكأن كج وةونم ّلدقَّ   م آ اق انسياا حم م

د صاّلم  د  ح   اقكج وطيقأ اةق  طيقتج ان  د  نكذا نأَّ   ص  ونذا يأوننم اة  اةأول  كيف سقجدُ أاظ انبِّاث اةقَّ وتد ُّ 
وال    أ نقيأأال يح يون  ؤفأ نأدي   دذيأان اة  أد أ ام اةِّديد  د اةقُّ د ةهم  كانتهم  م اةقَّ وبيد  ونأان آخمفد   َّ 

  ّ اةبِّد   أ وغيم نقيأأ وبِّيدم كل  رطمفأأ نش    اطيحاظ واستخدا هصحفظ رِّض اة   و ق  م تحيييهم سوى   أ
 دويد واة بدواظ! ود  ضاحاظ وواةم اة ب

 
 : 90عن الجواب رقم (. 8

 األنيبأ اة بدوأ ن. أس اح غمفب 
خاةص اةت هانم اةأيبي أ  ةال  ا قدَّ تيقه  د تأة ق وإّلداع  م اتاراتك  اةت سِّيد واة ئأ قمفبا   كم أإِّم راةفخم  

تساؤالتم ح يت  م اةاثيم  د  قايانا  ا واالوتزاز ةهذا اةت فاول واةتَّجي جم  م اةحوا   حتَّ  أن قم أإِّم أنَّ 
ي كد أن ناتب وقه  جيَّداظ  وكم كقتج ّلديِّأ و بدوأ  م اختزاةك وتحييالتك وإتاراتكج  حتَّ  أن قم إِّمظ  

ؤال وقد ا أتد  نا أ   وكأنَّ  اةحوا   أإبه  ا يكون حوا ا   م اةذ اظ  ونذا  ا يجِّيقم سِّيدا   م نق أ اةسُّ
أكثم  أكثم رأن  ي أ   أإِّمُ   دنشأ و قسارأ  د  حيق قي كج وآ اق  ؤاكج  ك ا أن قم ّلدأظُ ا تاراظ وتد ُّأاظ 

صا   ساحأ طي بأ  د كتاراتم ألنا اةحوا  سواح  م اةذ اظ ذاتم  أنا اةحوا   ةهذا أتدنم  قفتحا  و خص 
اح إفهي ا  و ؤال! سأو  م ذواظ اآلخمفد  ونحد اةبشم كل  اةبشم نحتاج اة  حوا   م اةذ اظ  أةف سؤال وس

أو كتاّلي ا   قبل أن نحاو  اآلخمفد  ألنَّ اة ذيد ال يحاو ون ذواتهم غيم قان فد وي  حوا  اآلخم  وكم كقُت  
أإِّم  م قما م نفسم خالل  حيأ حواّ   م اةذَّاظ أن قم أحاو  اآلخم  ك ا إِّمظ ّلقفس اةوقت أن قم وقد ا  

أس اح غمفب  كأنقم كقُت أحاو  ذاتم  ونكذا تات ل  ِّانةأ أنا  كقُت أحاو كج أي تها اة بدوأ اةم اقيأ ن.
 اةحوا   م تحأيق اةهدف اة قشون!

 

 صبري يوسف 
 ستوكهولم 
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الم العالمي  حوار مع الكاتبة والّناقد المصرّية د. أماني فؤاد حول السَّ

            
 حوار صبري يوسف الكاتبة والّناقدة المصرية د. أماني فؤاد                                

 ما هي برأيكِّ أهم أسباب تراجع الّسالم العالمي بين البشر؟  .1

ّلدايأ أنا ال أو د رأن سببا وحيدا ي كد أن يشكل ظانمم  وانم  ا تتشكل اةاوانم وبم  ج ووأ  جت ِّأ  
 د األسباا  ةاققم أحسب أن اةذاتيأ واةفمنانيأ اةتم  سخت ةها اةمأس اةيأ اة توحشأ  اةقاام االقتصانّ 

  باح ّلال وازع أخالقم انسانم. نذا اةِّاة م اةذّ سان  م اةأمنيد اآلخمفد ر ا يؤ د ره  د أوةوفأ تقم األ  
%  د اةبشم وي  ظهم اةامم األ ضيأ 5اةقاام االقتصانّ اةذّ يسيطم وي   أد اته نسبأ ال تتِّدى ال

سبب  باإم ةتماتم اةأيم وأن ها قي أ اةِّدل  تيك األنانيأ واةذاتيأ و غباظ االستحواذ  د أنم أسباا تماتم  
تِّد  أا أ اة ج وع  و ماوام ا نسان اة طيق  م أّ رأِّأ وي  األ ض  اةسالم اةِّاة م ّليد اةبشم  حيث ةم 

نم اةحاك أ  ّلل أصبح اةتصقيف اةطبأم واةجقسم واةِّمقم واةديقم ةإلنسان  ِّيا ا ةايفيأ اةقام اةيه   
  وحدون وطمفأأ اةتِّا ل  ِّه. 

فصيأ ود رِّضها  ةأد اتسِّت نوم اةتصقيفاظ ّليد اةبشم  م حيد أن اةحيام ال تتشكل وبم وقاصم  ق
اةبِّض  أو واحديأ اةتأ يم  ّلل تحك ها إبكأ  ِّأدم وو يأأ  د اةِّالقاظ  ختيفأ اة قاحم واة وضوواظ  
واةتخصصاظ  وت يِّها  م اةقهايأ ووبم تدةها  ِّا تشك ل صو م اةحيام حيث يجد ا نسان نفسه يِّيش  

 ض د إموطها و اوييتها.

ستهالك اةيذان راتا يحك ا  أا أ اةبشم  د األسباا اةجونمفأ  ك ا أوتأد أن توحش وغيبأ اةتسييم وإمه اال 
اةتم تِّيت اةفمن يقافئ وي  ذاته ون و ه اةشخصيأ  وي   تطيباته ونوازوه وغمائزه  وي   اكيقأ  تضخ أ  
ذاظ تموس  د اةتطيِّاظ وإمه اال تالك واالستهالك نائمم وي  اةدوام  نون االةتفاظ اة  اةه وم ا نسانيأ  
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 يأ  م صو تها األإ ل  ونون قد م وي  االكتفاح أو اةقام أرِّد  د اةدائمم اةفمنيأ إديدم اةضيق   ال  اةِّاة
أحد يمى  أم اآلخم اال اةأييل  ال أحد يكتمث راةخيل اةبيئم واة قاخم اةذّ تذنب اةيه اةحيام وي  اةامم  

 ال أحد يهتم راألقيياظ و شكالتهم.  األ ضيأ  نذا اةخيل اةذّ ي كد أن يقهم حيام اةج يم أغقياح و أماح 

ك ا زانظ إيطقأ اآلخم  م اةقسق اةثأا م اةِّاة م تحت  س ياظ كثيمم   االختالف واةتامفس ةه نو األوي   
صماخا  االختالف اةجغما م واةتا فخم واةثأا م واةِّمقم  و م اةخطاا األوي  صخبا ةسيانم اةِّأل اةغمبم 

ال االستِّالح واالستغالل  و غباظ اةهي قأ واةتحكم  م اةحضا اظ األخمى   األو وبم واأل مفكم ُت ا س أإك
و مض اةِّوة أ و أا تها  نون احتمام ةيهوفاظ واةثأا اظ األخمى  ووي  اةطمف اآلخم تشِّم اةثأا اظ األخمى  

يش  ّلتوتس نائم  د اةغما ونواياه االستِّ ا فأ واالستغالةيأ رصو نا اة تِّدنم؛ وةذا تماتِّت صو م اةِّ
 اةسي م ّليد اةبشم أو تو م قد   د اةثأأ  م نوايا اآلخم.

الم والوئام بين بني جنسه، سائرًا نحو حقول األلغام الَّتي تنسف حيثيَّات   .2 لماذا ابتعد اإلنسان عن السَّ
الم من جذوره؟  السَّ

اةصماع   م تا فخ ا نسان وي  كوكب نذه األ ض وتدظ ودم صماواظ تونمفأ  أوةها: صماع اةجقس أّ  
 ّليد اةمتل واة مأم  و انيها: صماع األوماق   م صماع األنيان واةأو ياظ واأليديوةوتياظ. 

ّليد اةمتل واة مأم سان  ام  مكزفأ اةمتل وسيانته رِّد  تمم قصيمم كانت اآلةهأ  يها أ و يأ ألنها  د تهب  
ةحموا واستحواذه وي  اة غانم   اةحيام   م تغيبت اةذكو فأ ةأوم اةمتل وصماوه  م وقاصم اةطبيِّأ  م ا

 وبِّد أن ومف أن ّلدونه ال تقتج اة مأم حيام. 

أسست األساطيم ةسيانم اةمتل  وةم تقج اةفيسفاظ األوة   د خطاا أوي  قد اظ اةمتل وتِّيه أكثم ان اكا 
  ووي ا ّلدايأ  د أ سطو حت  سخمفأ نيتشه  د اةقساح  واكتسب اةايم واةِّدوان وي  اة مأم قداسأ حيد 

ضِّف  د حمفأ اة مأم و ساواتها  تاحظ  محيأ األنيان اةش وةيأ اةتم است مظ تمسخ ةيثأا أ اةذكو فأ وتُ 
راةمتل رسيطأ اةقصوص وتأوفالتها  وةم يزل اةصماع حيأاته  حتأقأ  م كل رأاع اةِّاةم ونوةه ةاد ّلقسب  

ذاته ةم يقج  د سطوم اةِّشمفد   م اةأمن اةواحد و  ئوفأ  تفاوتأ  حت  أن اةخطاا اةذّ يصد   د اةِّي اح  
أ تم  ئيس تا ِّأ نا  ا ن االقتصانّ "ةو نس س مز" انخفاض  2005فم وام  نذا االستِّالح اةذكوّ  

أودان اةقساح  م  قاصب واةيأ  م حأيم اةِّيم واةهقدسأ اة  أسباا تيقيأ تس ح ةيذكو  راةتفوق  م  
اة انيأ اةتم تتحكم راةاانمم حيث تا فخ طوفل  د  اةمفاضياظ واةِّيم  وةم ييتفت اة  األسباا اةبقيوفأ 

ا قصاح واةتفمقأ وودم تاا ؤ اةفمص  و غم االتفاق وي   وا يق حأوق اة مأم  وسِّم اةقضال اةقسّو ةتِّديل  
اةايم اةذّ وقم طوفال وي  اة مأم اال أن اةمتل ةم يزل يشِّم را تالكه وتحك ه  م اة مأم حد أن يصل اة   



1569 
 

  وفصبح اةشمف نو اةأقاع   ثال أو  ا ودانا ها خمتت وي  نوا يسه  م اةثأا أ اةِّمبيأقتيها ان إِّم أن
 اةذّ تحته تست م وبونيأ اةمتل ةيقساح.

يخدم نذا اةخطاا اةذكوّ  وفتأاطم  م  حاو  سياسيأ واقتصانيأ واتت اويأ تض د رأاح اةهي قأ ةيمتل  
اةشمف حيد تحتل أ ضه  أو ُيحكم ّلديكتاتو  يصان  حمفاته  يأتل اة مأم وفبم   ِّيه راةشمف  غم تواّ  نذا  

 تسمق  وا ن أوطانه.  وُفم   راةسجون أو

اةشمف نذا  فال  و يفمض اةمتل سطوته وي  اةأمبان اةذّ يذرحه كل آن تحت إِّا  اةشمف ةتال ا تيازاته.  
ةِّالقأ واةصماع ّليد اة مأم  نذا  ي ا يتِّيق را ققاوا استحواذيا ظاة ا  د خالةه تسيب حمفأ اة مأم وحأوقها.

واةمتل. و د طبائم ا نسان اةفطمفأ اةبدائيأ اةتم ةم تزل تأون حمكته وقي ه اةمغبأ  م اةت يز  و حاوةأ 
 مض اةسيانم واةهي قأ وي  اآلخم األضِّف   فم اةِّمق اةواحد و م اةديد اةواحد تاهم اة ذنبيأ واةتحزا 

 ل سياسيأ واقتصانيأ واتت اويأ  وت يِّها تتااتف  ِّا وتصقم  ا  واأليديوةوتياظ اةجا دم نتيجأ ةِّدم ووا
نواتهه كل يوم وساوأ  د  اانم ن وفأ ووقيفأ  وأحسب أن اةخطاراظ اةسياسيأ واةديقيأ اةأ ِّيأ ةها  

 اةقصيب األكبم  م وصول ا نسانيأ ةتيك اةيحاأ اة حتأقأ ةيج يم.

اةجقسيأ أو اةديانأ أنواوا  د اةِّقف اةاا د راةقفس   ك ا يخي ق اةتوتس  د اآلخم اة ختيف  م اةِّمق أو
اة متارأ  ونو  ا ياهم كحمكأ  و ان كاسحأ تأضم وي  اةحيام ذاتها وقد ا تحدث أتفه اة واتهاظ اةتم  
ي كد أن ُت م  ةو اوتدنا  أا أ استيِّاا اآلخم واحتمام اختال ه واةتِّايش  ِّه واحتمام اةتِّدن ووده  يزم  

نسانيأ ا نسان وُفحكم وي  وويه راةقضج وقد ا يتِّايش وفتفانم  م اآلخم اة ختيف ال  رشمفأ. وُتأاس ا
اة طاّلق ةه   اةتوا ق ال يتطيب تهد  د اةبشم ةيتِّايش ةاد االختالف واحتواحه نو اةذّ يتطيب قد م  

 و جاندم ةيذاظ وتهذيب ةها.    

يتماكم  منونه اةأ ِّم  م اةذاظ اةبشمفأ  وفضخم  ا تأان اةحمفاظ اةِّا أ  م اةسياسأ واة  ا ساظ االتت اويأ  
 د  كبوتاتها  وُفشِّم اةفمن رِّدم اةتحأق   تِّون أ ِّاةه وقيفأ و نون  ِّيه  باةغ  يها ألنه ال يشِّم راالتساق  
 م ذاته  نذا اةأ م يأخذ  ستوفاظ  ختيفأ وف ا س رأإكال  تِّدنم وي   ستوى األ مان واألسم واةحكو اظ 

 م اةوظيفم   هم سيسيأ   تدم  وكل  د ي ا س وييه ق م ي ا سه نو رشكل آخم وي   د واةتماتب اةهم 
 ي يك وييه سيطأ.  

ما هي أسباب انكفاء الحّس األخالقي والجمالي والمعايير الرَّاقية عند الكثير من البشر في الوقت   .3
 الرَّاهن؟

  وسيوكه  ذاته وتق يأ  وتج ييه  وييه واةحمص   يه  يِّيش  اةذّ راة حيط  االنت ام  وي    ا نسان قد م تتالإ  
  طوو ا  يسوقونه. ةه  ِّق  ال ود ه أو وتونه حاصل  تحصيل كأنه راةته يش  يشِّم حيد ذائأته وتطوفم
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   وح   تتطيم  وحيد.  واالحتاا   اةاا يأ  ةيهي قأ  تسِّ    قاو أ  ت وةها  أّلواق  خالل   د   حدن   اتجاه   م  كمن ا  أو
  ود  ا رِّان  اة  تصل قد  اةتضييق   د  رأةوان  ُيواته  أيه  ود   ِّبم ا وويه وفِّيو ةي أاو أ  اةحمم ا نسان
  ود  تقصمف األغيبيأ وتجِّل  أتل   م اةحمفاظ  تضما   اة  ا ساظ  نذه. اةِّام و حاوةأ تجمفحه اة شهد 
   يها  يِّيش  اةتم ّليئته  يه ل   قها  و قسحب  ةيحيام كا ه اة  اةفمن  يتحول اةوقت  وب مو  كييأ  اة شهد 
  تُأيد  حيد وتت دن  تقتشم  ماغ كبأِّأ وُتصبح ّلداخيقا  ا  قطأأ ُتايم و ا يها  اةحيام وي  وإقباةه و اهمه

  اال  راةحيام اة باالم  قفأد  اتساو ا اة اي أ اة قاطق نذه تزنان  اةبشم وي  اةتضييق است ما  و م اةحمفاظ 
  واةمغبأ   اةِّقف   د   ختيفأ  أةوان  اة   رسهوةأ  األ مان   رِّض   يتجه  ك ا  اةِّيش    جمن    قها   األول  اة ستوى    م
  اةحزبيأ   اةحيام ونضج ةأل مان  اة  قوحأ اةسياسيأ  اةحمفاظ  رأد  أنه وأحسب . و واطقيها اةدوةأ تافيم  م

اةقسيج  اة دنيأ  وبأد  إيوع اةفقون وتِّدننا ونخوةها  م  واةأوى  اةمؤى  وتِّدن  راة جت م  األ اا  وتداول
 ا نسان   طاقاظ  اةحياتم واةيو م ر ا تض قه  د  قاو أ اةأيم وإوالح اةِّدل واةحمفاظ واةج ال تقتِّش

  اةحيام  وته يِّيو اةذّ واةغبا  واةأبح  االنغالق ان. حوةه  د اةحيام  قاحم كل  م ا يجاّلم تفاويه وفزنان 
  كل  ؤسساظ اة جت م ّلدايأ  د األسمم  اة طيق ) أا أ اةحكم اة طيق اةتم تهي د وي اةحكم تجيياظ  أحد 

  ندف   نجاز    مفق  م اةِّ ل و أا أ ا يجاّليأ  اة شا كأ تِّتد   ةم   جت ِّاتقا حت   ا  وقها  د  ؤسساظ( 
   .انسانيأ   ج ووأ  يه تِّيش اةذّ اة كانم اة حيط وتطوفم تج يل   م ت ثل  وإن حت   شتمك

 تطبيأه   ودم أو اةأانون  وغياا  اةِّدل  قاو أ انهيا   د يبدأ واةسيوكيأ األخالقيأ اة قاو أ انهيا  ان
  اة قصب   أو  اةوظيفأ أو اةطبأأ كانت   ه ا اةج يم و أها يحاسب  وحيدم  متِّيأ نقاك أن اةفمن  إِّو 
 .  وفقا ه اةبشمّ  اةسيوك يضبط سواح وفصبحون  اةج يم أ ا ه ييتزم قانون 

 وأ اا ه    وأيه  تمتيب   ألوان   اةأي أ اةجونمفأ راةحيام تتحأق أال ونم اةِّدل واة ساوام   ّلهذه  إِّم  اة واطد  أن  ةو
 .واةتحمش واةِّقف اةفهيوم وسيوك اةِّشوائياظ  تيك و ا قته

ك ا أن تبدن اةحس األخالقم واة ِّاييم اةماقيأ يِّون ةِّدم أسباا  ب ا كان أن ها غياا اة ِّاييم اةحأيأيأ  م  
اةحكم وي  اةبشم واألحداث و ج ووأ اةأيم اةتم تحكم اةحيام   فم رِّض اة جت ِّاظ اةِّمبيأ قد يِّون اة  

ل  و  ب ا يِّون  م  جت ِّاظ أخمى ةتفاقم   شل  قاو أ اةتِّييم واةثأا أ واةووم رأيم اةج ال واةحمفأ واةِّد 
اةفأم واالتساع اةهائل  م اةفجوم ّليد األقييأ اةثمفأ ةيغايأ اةحاك أ ةيسياساظ اةِّا أ  واألغيبيأ اةااسحأ  
اةهائيأ اةفأيمم. اةمقم واألخالق تمبيأ و أا أ ُتتمتم اة  سيوك  وةذا قد نجد تجيياظ اةمقم واألخالق اةم يِّأ 

 ةاد اةشِّو  راةايم واةأهم ونوا ه ا يوةد نووا  د اةم ض ةي قاو أ اةحياتيأ ّلم تها.  ةدى اةفأماح  

 يأد الحات  م  شاند اةثو م اةجزائمفأ  م اةشهو  اة اضيأ سي يأ اةثو م واةتاانماظ و اةحمص اةتام  د 
سيأ اةأدي أ وي  نذا اة تاانمفد واة طاةبيد راةتغييم واةدي أماطيأ و دنيأ اةدوةأ وودم سيطمم اةأوى اةسيا 

اةسيوك اآل د اةماقم  ك ا الحات اتالل قي أ اةحمفأ واةووم ر دنيأ اةدوةأ وودم اةمضوخ ةيأوى اةديقيأ أو  



1571 
 

اةِّسكمفأ  ونو  ا يهب رِّض األ ل  م ووم اةقسق اةثأا م اةِّمبم ّلتيك اة ِّانم اةتم طاة ا وانت  قها  
ةد استهم نم ونوةأ اةسونان ة سا اظ  و اظ اةمبيم   اة جت ِّاظ  وأتصو  أن نذا اةووم قد تاون نتيجأ

 اةِّمبم األخيمم.  

يرّكز اإلنسان على العالقات الماّدّية، وغالبًا ما تكون على حساب إنسانّية اإلنسان، لماذا يتراجع  .4
 اإلنسان نحو األسوأ في عالقاته مع بني جنسه: البشر؟! 

ة   ا يشبه اةسيِّأ اةتم تدو  كل تأقياتها و اوييتها ةتجِّل  ةغيبأ  أا أ االستهالك وتحول كل  ِّق  راةحيام ا
نو م حياتها قصيمم ة ِّاونم انتاج غيمنا واستهالكها  وتاما  تيك اةِّ ييأ اة   اال نهايأ  نحد نتيأ  اةحيام  
وأوقاتقا ناخل خاناظ اةز د اةذّ نِّيش ةحااته تحت وقم ووطأم آةأ اوال يأ إديدم اةخطو م تشبه نيقاصو   

م يقفث أةسقأ نا   كتاأ راة ِّموضاظ غيم اة تقانيأ تيك اآلةياظ اةتسوفأيأ وا وال يأ تخيق را نسان  ضخ
قد   د اةتطيِّاظ واةط وحاظ و غباظ اةت يك اةتم ال تتوقف؛ ةذا تحول ا نسان ةهذا اةاائد اةقهم ةال 

سييم أو األوي   بيِّا  تيك اةتم   تديد  حت  ةو كان نذا اة قتج أنرا أو  قا  قجد  ا يس   اةموايأ اةبيست 
تيِّب وي  نغدغأ اةِّواطف واةوصول راة شاوم واالنفِّاالظ اةبشمفأ ةحدوننا اةأصوى نون أن تتمك رأا ئها  
 ِّق  أو قي أ تجِّيه يِّاون اةتساؤل ّلهذا اةِّاةم أو اةتفام  يه  ونكذا اةيوحأ اةفقيأ اةتشكيييأ واةفييم  أنها  

اونم االستهالك وا نتاج  جدنا.  م تيك اة قاو أ ال ييتفت ا نسان كثيما اة    أا أ اةصو م وا ّلها  و ِّ
اآلخم ةاد ن ه األساسم يقحصم  م ذاته. أيضا تسون طبائم انتهازفأ  ثل  ِّيا  اة صيحأ اةتم يحصل  
ا  وييها اةفمن  د اآلخم ونم  ا تشكل طبيِّأ والقته ّلهذا اةطمف اآلخم  ونذا اة ِّيا  وانم  ا يكون نش

 وزائفا وإكييا يقأضم ر جمن انأضاح اةغمض ال اةأي أ األخالقيأ.  

ك ا أن اةِّالقاظ اة انيأ  ي وسأ وةها خاصيأ كونها  حدنم اة ِّاةم وقائ أ وي  تبانل اة صاةح واة قا م   
وكس اةِّالقاظ اةوتدانيأ اة جمنم اةتم ال تست م و ق إكل  حدن    تغيماظ اةبشم و شاومنم غيم ذاظ 

 ةدى كثيم  د اةق اذج ا نسانيأ ونم نائ أ اةتبدل.  قطق 

ةاد نذا ال يأيص  د أن يأ اة شاوم واةِّالقاظ اةوتدانيأ ّليد اةبشم حت  وةو كانت  ؤقته  بدونها تصبح  
 اةحيام ّلال نبض وال  ِّق . 

ر كبير في تقنيَّات وتكنولوجيا العصر، ويسير عصرنا نحو فتوحات كبرى في عالم الّتقانة  .5 هناك تطوُّ
 والتَّحديث، لكنَّه فقد الكثير من الحميمّيات، كيف يمكن إعادة العالقات الحميمة الرَّاقية بين البشر؟!  

يِّا سجقاح و احنا   اثيما  ا تاون األسمم  راةبِّد ةفتماظ ود اةشاإاظ اة ِّدنيأ واةزتاتيأ اةبا نم اةتم ّلتقا ت  
اةواحدم  ِّا  م نفس اةغم أ ةاد يِّيش كل  من  د أ ماننا  م واةم خاص  قفصل ت ا ا و ا حوةه  أذكم 
أنقم إاندظ  ؤخما ت ثال ةثال أ أ مان يجيسون وي   أِّد رإحدى اةحدائق ووي   ا يبدو أن ا قيد  قه ا  
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   م يد كل واحد وواحدم  قهم ناتفه اةجوال وفقحصم انت ا ه  م واةم  وي  والقأ  واألخمى غمفبأ وقه ا
خاص ره وحده  وكأن اةثال أ ال والقأ حأيأيأ ّليقهم  وفستّو  م نذا نل يِّم ون رِّضهم اةبِّض أو أنهم  
غمباح. ونو  ا يقذ  ّلتحول اةِّالقاظ  غم اةوتون  ِّا  م نفس اة حيط اة  نوع  د اةغمبأ  واستبدال اةواقم 

ةحأيأم ّلواقم آخم ال يستطيم اةفمن أّلدا اةتحأق  قه أو االوت ان وييه  م اغقاح اةذاظ ر ا تحتاته  د  ا
 تواصل و شاوم  ي وسأ و ِّاإأ  م اةواقم. 

 م احدى اةد اساظ اةتم أتمتها واة أ نفس تأول أنها قم ظ أن تشتّم الّلقها ناتفه اةخاص ةاقها وضِّت 
 دا ه ةتض د أال يضيم اةتواصل ّليقهم كأسمم  تمارطأ.إموط و دم  حدنم   كانيأ استخ

 ا أوقيه أنقا ال ي كد أن نتجانل تيك اةتاقوةوتيا ألنقا راةفِّل  م حاتأ اةيها  ِّم يا ووسييأ تواصل  م  
اةحيام   كاناتها اةهائيأ  ةاققا أيضا نستطيم أن نأقد اةتِّا ل  ِّها قد  استطاوتقا  ك ا وييقا أن نشمح  

 ا وي  نتائج اةتأوقم ا نسانم و اح تيك اةشاإاظ اةبا نم. ونقبه نائ 

رقّية/ العربّية وما يجاورها على أسٍس ديمقراطّية، ولذا غالبًا ما  .6 ول الشَّ ال يتمُّ تأسيس الكثير من الدُّ
سات   ولة يقوم على بناء المؤسَّ ول أنَّ بناء الدَّ مار، متى ستتعلَّم  هذه الدُّ تجنح نحو الحروب والدَّ

يمقراطّية ؟ ا  لدِّ

ةد تتِّيم تيك اةدول اةشمقيأ / اةِّمبيأ اةتم يحك ها اةخطاا اةذّ يقطيق  د األنيان اةش وةيأ حال تحاةفها  
  م األنا أ اةسياسيأ اةحاك أ تيك اةأيم اةتم وصيت اةيها اةحضا م ا نسانيأ.  

يغيب  ساظ تيك اةدول  حيث وةو ةم يقفك نذا اةِّأد غيم اةشموم ةد يحدث تغييم  م أنا أ وإئون و ؤس
ود ووم اةج وع اةتأييدّ  م نذه اةثأا أ   يزاظ تجديد اةطاقاظ واالستماتيجياظ اةتم تد م راةبالن اة   
اةتطو  واةتأدم  ال تأا  اة و وث اة ِّم م ةديقا ة  يزاظ اةتداول واةتغييم. ك ا أن تيك األنا أ نان ا  ا 

ل تحمص وي  اةبأاح واةتأّلد  وق كماسم اةحكم وتتحايل وي  اةدساتيم  تيتفت اة  ا انم اةشِّوا واختيا اتها ّل
و ا تقص وييه  د  دن  حدنم ةيحكام. حيث تأطم اة دم اة حدنم غيم اةأاّليأ ةيت ديد أيأ  صاةح نائ أ 
ةيبطانأ اةتم تِّ ل حول اةحاكم  ك ا يض د تداول اةسيطأ وتغييم اةحاكم تجقب قيام اةثو اظ واالنأالراظ   

يتمتب وي  اإتِّاةها  د اضطماراظ  وانهيا   ؤسساظ اةدوةأ   ا يؤ م وي  تدنم اةحاةأ االقتصانيأ     و ا
حيث سيشِّم ت يم اة واطقيد أن نقاك نستو ا وقوانيد حاك أ ال ي كد اةأفز  وقها أو تِّدييها ة صيحأ  

وفحأأون  ا يس   ّلتماكم  األ مان   هقاك انتخاراظ و تماظ  حدنم ي ا سون حأهم  م االختيا   د خالةها 
اةخبماظ اةدي أماطيأ. وفض د تداول اةسيطأ استماتيجياظ تديدم تتحدث راست ما  تحاول وتسِّ  ةيأضاح  

 وي  اةفأم واةجهل واة مض  و حاوةأ اّلتاا  حيول ةها خا ج نطاق األ اا  اةتأييديأ.
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جاءت األديان كّل األديان، لتقويم سلوك وأخالق البشر، وإلرساء أسس العدالة والمساواة بين البشر،  ـ 7
ين الواحد، وصراعات مميتة بين األديان،  لكن واقع الحال نجد  فيه انشراخًا عميقًا بين المذاهب عبر الدِّ

راع والتَّناحر مفتوحًا بين المذاهب واألدي  ان؟  إلى متى سيبقى هذا الصِّّ

ن إبكأ اة صاةح اةقاتجأ   سيال نذا اةصماع قائ ا طييأ ا تباط اةديد راةسياسأ وإئون اةدول اةيو يأ  وتاوُّ
ود توظيف اةسياسأ ةيديد  واستأواح  تال اةديد راةسيطاظ اةسياسيأ اةحاك أ. سيال اإتِّال نذا اةصماع  

 هقم وةيس األخالقم.قائ ا  اةم يتم  صل اةديد ود اةدوةأ وي  اة ستوى اةتأقم واة 

سيال نذا اةصماع  شتِّال ان ةم يتم نأد اةفام اةديقم ّلمساالته ت يِّها اةش وةيأ واأل ضيأ  واةثو م وي   
كل  ا ال يتسق واةِّأل اةبشّم  و ماوام طبيِّأ واحتياتاظ تطو  اةتا فخ اةبشّم وإوانم تأوفل اةقصوص 

 ر ا يت اإ   م اةِّصم اةذّ نِّيش  يه. 

و م  م اةتِّا ل  م اةفام اةديقم اة و وث وسيطأ نصوصه  ثل: األ اا  اةطبأيأ اةتم  نحد رحاتأ ةث
ر أتضانا يون ون اةفأماح  م األنيان راةبديل اةِّانل  م اةجقان  و ا تتض قه سيطأ اةقصوص  د كثيم  

أ  أو اةفام   د األ اا  األّلوفأ حيث اةايم اةذّ يأم وي  اة مأم  م األنيان اةش وةيأ أو األ ضيأ اة و و 
 اةِّقصّم اةذّ يضطهد اآلخم اة سيحم  ثال أو اةشيِّم أو اةبهائم أو اةالنيقم.  

و  ضا ةألققِّأ اةتم ن م  ّلها اةاثيم  د قضايانا  كيقا يِّيم أن اةسيطأ اةسياسيأ نم اةتم تأون  سيمم 
خاصأ  م ّلالن اةِّاةم اةشِّوا اةقا يأ اةفأيمم وغيم اة تِّي أ  وتشك ل اآل اح اةتم تصد  ود  ؤسساتها  و 

اةِّقف وتافيم  و  يخطاراظ اةديقيأ اةتم تحض وي  اةامانيأة  واتهاظ تذ فأ  جت ِّاتقا تحتاج اةثاةث ةذا 
ديد  أط  اة ماوغأ اةتم ت خطاراظ تيك اةوتجمفم  وأن تأف اةأيانم اةسياسيأ راستقا م وإجاوأ ةم ض   مخاآل

 . تمائم اةأتل وا  ناا و قفذيها وتشجب 

اةتم ُ خخت وأوةهم اةِّأون اة اضيأ اةبسطاح وي   أ مهو   خاطم اةتباس نذا اةخطاا اة ماوغ ان اك وييقا
   اوتأاننم أنهم يقفذون إمع هللا ةد تأ وُتهزظ  م حضاناظ سياسيأ  نيقيأ  اتت اويأ  ةيامانيأ واةتقاحم

حدون  أط ّلل اة ا  ناا ال يوتد خا ج  والن  وقفها اةأاطم واةصمفح وإ  اةدوةأ ِّزف أ قيانمنحد رحاتأ ة
  ال تتهاون  م أو   ّلتجفيف  قارِّه اةثأا يأ وتجمف هانك حصونه اةداخييأ  د اةواتب ةذا  ؛ م ناخيها أيضا

   ا اة غزى  د   ض رِّض  تال اةديد وصف تمائم ناوشم  اّله شتِّيأ  اةقا   يحمص وي  أن تال د 
اةتم يستقد    م وقتقا اة حتأد نذا   ا اة غزى  د   ض  ماتِّأ اة صان  اةتما يأ ها اةحأيأيأ اةفام رأوصا

وييها نذا اةفام  واةم ض اةواضح ة ِّق  و ض ون رِّض خطاراتها   ا اة انم  د تقأيتها و ق  قطق  
  ةيغو  د ايأتضم اةِّدل وأ د اةبشم واةحفاظ وي  كيان اةدول  أاضام كل  د ي ا س  اةِّأل اة ِّاصم؟
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  !  ا اة ِّق  أن تال ؟يستحأون اة وظ أو ندوو ةهم راالستتارأ ؟كفمه  مأ ون  سي نل نؤالح اةسفاحون  قبيل
 أحزاا سياسيأ وي  أساس نيقم وتتأقم  أط ر دنيتها!!  ر صم

ةو أن نقاك  تأوالتهم و ذانبهم اةفامفأ واةِّأديأ ّل يتالوبون حم تهم اةديد   د يتخذون يال اةبِّض  ةد  
 وأاا قانونم حازم يحاكم  د يز ع اةامانيأ واةغضب وفغطم وته أوطانقا راةد اح.

ل و ل اةِّأل  وييقا نقاك  قطيأاظ أخمى ودا اة ستوى اةديقم يجب أن نقاقش ّلها قضايانا   ك ا أن  أن نفِّ 
نم رسياقاظ خاصأ  وألسباا تدخيت  ؤ مفد  د سيف  تأ مظ أ ااةبشّم ال اتتما   ا نأل وتوا  قاه ود اآلخ

وةم تبمأ أيضا  د اوتبا اظ اةتصا ع اةبشّم واةمغبأ     يها كثيم  د اةِّوا ل اةسياسيأ اة ختصأ رأز قتهم
 . م االستحواذ واةغيبأ واالستِّالح

 قذ خيأه   أي هانسان وتُ حيام ا  قام ا ا يتاون اةجيد اةبشّم  د اةِّديد  د اةطبأاظ اةتم تح م اةجسد ت 
   م اةثأا أ اةبشمفأ   اوأوةه  نذه اةطبأاظ   أحد اةديد    تتماكم رِّضها  وق اآلخم وديدم   ِّا ف وتجا ا  طبأاظ  

اةفيسفاظ وويوم اة قطق واالكتشا اظ اةِّي يأ  وةأد غذظ . ااألساطيم اةتم ةم يِّد يِّول وييه محيأ رِّد 
تسييم  اةديد ةيس اة متِّيأ اةوحيدم ةأّ أن     و  اةوتون اةبشمّ تطةحأوق ا نسان  اةحا يأ   قاو أ اةأوانيد  و 

. أحسب أنقا يجب أن  أ واالستِّالح اماني اة إاوأرِّض نصوصه وتأوفالتها   ت ستغياخاصأ ةو  اةحيام
يجب أن يجمم   وفمووها د يأتل اةقفس اةبشمفأ    كأن نِّيقها واضحأ أننس م األإياح ر س ياتها اةحأيأيأ

  وأال يأتما  د قمفب أو رِّيد ألّ  بم  إموم.فِّاقب  و 

ال  كقائسهم  م اةِّماق و صم وسو فا و  د ّليوتهم وأ اضيهم و حالتهم و واألكمان م اة سيحيون هج  حيد يُ 
 مض     يس   أيضا  يس   وقصمفأ ن يس   نذا ودوانا واضطهانا ةي سيحييديِّونون اةيها حت  اآل 

ّلدووى ح ايتهم    وةأ ذاتها  ووي  اةأوانيد وحأوق ا نسان  وأّ تبمفمووي  اةد    االستأواح وييهم اةسيطمم و
واةزون   "نوةأ اةأانون"  نم    اةدوةأ اةأوفأ   يزفد  د غطمسأ ا  ناّلييد   واةبِّد ّلهم ود  قاطق اةتوتم واالحتأان 

 وقه وح ايته. 

 هو  شل  جدنوهحيد نال ةسقواظ نتشدق ر ا يس   ّلتجديد اةخطاا انيقم ونتوقِّه   د ال ي كد أن ي  
واةقام اةتِّيي يأ اة ِّوقأ ةِّ ل اةِّأل نم اة سيطمم  د اسيأ  اة قانج اة وحيد تال  قهجم  م طمفأأ تفايمنا.

ِّد اةدو  اةحأيأم ةال وأل  تُ م تحصان اةتخاذل واةبِّد ود اة واتهأ اة م اةدول ا سال يأ وييقا أن نجقم 
ش   واتهأ أخطم قضايانا ونم  صل اةديد ود  حصان سيطاظ تخ  ا يتام   د تمائم انسانيأ تقوفّم  
 اةدوةأ.

سمِّّي القرن الّتاسع عشر بعصر القومّيات، نحن في بداية القرن الحادي والعشرين، ومانزال نتخّبط    .7
شة، لماذا ال نركَّز   بالحقوق القومّية وحقوق األقلِّيات، إلى متى سنظلُّ نتصارع كأنَّنا في غابة متوحِّّ
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ينّية بعيدًا عن لغةِّ العنف والعنف   على بناء اإلنسان وتأمين حقوق المواطن القومّية والمذهبّية والدِّ
 المضاّد؟!

ألن األنا أ اةِّاة يأ واة حييأ ةيست ني أماطيأ  م حأيأأ األ م  ه ا انوت ني أماطيتها أو ةيبماةيتها حت   
انسانم  سأطت اةأو ياظ وأوةها اةأو يأ اةِّمبيأ  م اةغما وأ مفكا  اةج يم يحك ه ناام  أس اةم  توحش وال  

ةطبيِّأ اةقسق اةثأا م اةِّمبم اةأائم وي  اةِّصبياظ واةأبييأ واة ذنبيأ  وةِّل اةصماع األخيم راة قطأأ ّليد  
نوةأ قطم اةِّمبيأ ا سال يأ واأل بم نول اةِّمبيأ ا سال يأ األخمى خيم  ثال ةتجسد تيك اةصماواظ اةأبييأ  

 واةِّصبيأ. 

 ا أن تيك االتحاناظ واةأو ياظ ةو أنها حد ت ّليد اةِّما ةم تاد ستمفح اةقاام اةِّاة م االستِّ اّ  ألنها  ك
تصقم قوى ضخ أ و قا أ وبإ كانها أن تقسق تاا ل ا  كاناظ سواح رشمفأ أو اقتصانيأ  وةذا كان ةزا ا  

وز ع اةايان اةصهيونم اةيهونّ  أن توتد  شا فم " مق تسد"  واةتخطيط  وانم تقايم وتخطيط اة قطأأ  
ك ا كان  د اةضموّ  صقاوأ نوام اةتقاي اظ ا  ناّليأ  ثل اةأاودم وطاةبان وبوكو حمام وغيمنم  وتشجيم  
ا خوان اة سي يد وتبهأ اةقصمم وغيمنا  د تقاي اظ  وت وفيها وتد فبها ةتحمفكها ضد األنا أ اةشيوويأ  

 رِّد ضد األنا أ اةسياسيأ  م ّليدانقها ةتقفيذ  ا س م راةفوض  اةخالقأ.   أيام اةحما اةبا نم أو تحمفكها  ي ا

وةأد ُوتجهت اة وا ن اةطبيِّيأ واةقفطيأ وأ وال اة قطأأ اةِّمبيأ اةشمق أوسطيأ كيها وي  اةتأمفب ةيس  د  
أتل تق يأ اة جت ِّاظ واال تفاع رأنا تها اةتِّيي يأ أو صحأ  واطقيها وض ان حمفاتهم  م اةتِّبيم واةبحث  

اة قاصب وكذةك ح ايأ اة صاةح  ّلل وتهت  د أتل خيق اةتحاةفاظ ةح ايأ اةزوا اظ وكماسم اةسيطأ و 
 اة انيأ واةثو اظ اةطائيأ.  

مة   .8 ول المتقدِّ ول النَّامية كي تصنَع حروبًا، فتعيش  الدُّ ول العظمى أن تنشَب صراعات في الدُّ تحاول الدُّ
ول النَّامية والخالفات، إلى متى ستبقى هذه المعادلة قائمة   على حساب المزيد من الّتعاسة في الدُّ

ول الكبرى؟ في أبجد  يات سياسات بعض الدُّ

ستال تيك اة قاو أ تسون اةسياسأ اةِّاة يأ طييأ  ا سيال وويقا قاصما  تخيفا  غيم  وضووم وال وي م   
ال يقتصم ةيِّأل واةِّيم وال يماتم  و و اته  سيال طييأ  ا تحك قا  أا أ اةخما اظ واألساطيم  سيال نذا 

 وم و قا يد قان فد وي   ِّم أ أنفسقا وتطوفم  أا تقا وويو قا ووويقا. اةوضم اةااةم قائ ا  اةم ناد ذّو و 

ستال طييأ إِّو  رِّض حكام اة قطأأ أنهم  يوك أو  ؤساح  م وباحم اآلةهه  نم  د ي ياون األ ض 
و و اتها و د وييها  د رشم  وةهم أن يتحك وا ركل إمح نون  ساحةأ  ستال طييأ إِّو  ا نسان اةفمن 

 راال تأا  اة  اةِّدل.  أو اةج اواظ 
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يمفد اةغما األو بم واأل مفكم اةهي قأ وي  اةِّاةم ة صاةحه  وةالستحواذ وي   صان  اةطاقأ وةذا ييِّب 
وي  ا ا م اةقِّماظ واةِّصبياظ وكذةك اةِّقصمفأ  إِّال اةحموا واةقزاواظ ةتست م  صانم أسيحته تِّ ل   

ق  م ّلقوكه  د نول اةقفط   أو اةدول األخمى اةتم  وتست م  مص اةِّ ل ة واطقيه  وتست م األ وال تتد 
تستتم اةقزاواظ تحت طبأاظ تيدنا اةسطحيأ واةِّ يأأ. وييقا أن ند ك أنقا  د نهبهم تيك اةفمص حيق ا  
تال  جت ِّاتقا ّلال  قاو أ تِّييم حأيأم تمبم اةِّأل اةقاقد اةأان  وي  ا ّلداع واالّلتاا  وةيس اةقأل واةتمنيد  

يأ تزفد  د اةتجهيل  ك ا تامس ةيايم وودم اة ساوام واةِّقصمفأ و أا أ اةخما اظ  نساودنم وي   أنا أ تِّيي  
تقفيذ  خططاتهم االستِّ ا فأ وقد ا ال نطو   ؤسساظ وأنا أ نول  دنيأ حأيأيأ ةيست نيقيأ أو وسكمفأ  

 أو أنا أ قبييأ أّلوفأ وصبيأ. 

ل المدّبر لقيادة الكون، مع هذا ال أراه مهمًَّا في  . اإلنسان هو المهم، هو جوهر الحياة، وهو العق10
برامج الكثير من دول العالم، لماذا ال يتمُّ التَّركيز على بناء إنسان خيِّر وحكيم ومحب للسالم والعدالة 

 وبناء األوطان؟ 

تونم اةحيام ةذا ال تمفد اآلةأ اةمأس اةيأ اةِّاة يأ واآلةأ اةسياسيأ االستِّ ا فأ اةِّاة يأ ةإلنسان أن يكون نو  
نم يشكيون وفهيكيون ا نسان اةذّ يمفدونه أن يقصاع ةسياساتهم ك ا يقصاع ةتوتهاتهم وتجا بهم  ال يزفد  

 نذا ا نسان كثيما ود  ئمان وحيواناظ اةتجا ا.

نذا را ضا أ اة  أن سيطأ اةقص اةديقم وتداخل اة صاةح ّليد اة ؤسساظ اةديقيأ واةسياسيأ واالقتصانيأ   
بانةها  م نذا اةثاةوث غيم ا نسانم تمسخ ألن يتم ّلقاح وتشكيل ا نسان اةخاضم ألوةم األ م وودم  وت

اةخموج وي  اةحاكم  م اةثأا أ ا سال يأ اةشمقيأ. و ا نجده  م اةغما وي  سبيل اة ثال أيضا حيد أنه  
أ اةشيئيأ اةتم تغازل  غباظ اةت يك يتم تشكيل انسان يهتم رشئونه اةداخييأ  أط  ييأونه  م اة قاو أ اةتسييِّي 

اةتم ذكمتها  م أول اةحوا   ك ا يأقِّونهم ّلتفوق اةِّأل اةغمبم وويوه وي  راقم األوماق واألتقاس وةذا 
يستحيون ألنفسهم  وا ن اةشمق وفمون أنقا غيم تديمفد رخيماتها  و م اةشمق واةثأا أ ا سال يأ يأوةون أنقا  

 د ن يك اةموحانياظ  م  أاّلل اةغما اة انّ وكيها  أوالظ زائفأ تحتاج   خيم أ أ أخمتت ةيقاس وأنقا
 اةاثيم  د اةتفايك واة ماتِّاظ. 

عجبًا أرى، كيف ال يفهم المتصارعون والمتحاربون أنَّ ال منتصر، في الحروب، حتَّى المنتصر هو   .9
يمقراطّية  منتصر على حساب جماجم آخرين؟ نحن بحاجة أن ننصر قيم الخير والعدالة ونحقِّ  ق الدِّ

ماء!   والمساواة للجميع من دون هدر الدِّ

ال  كان ةيفام اة ثاةم وي  سطح اةامم األ ضيأ  نائ ا  ا ستوتد كل أإكال اةحيام ك ا ستست م كل أإكال 
 اةصماواظ  تيك اةصماواظ اةتم يبأ  اةج يم ّلها خاسما. 
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يدانقا؟ ة اذا نجتم نفس قضايانا اةخال يأ طييأ  ا يأتما وةيتقا نتساحل ة اذا ةم تحأق تيا اظ اةتقوفم أ ما  م ّل
 د قمنيد  د اةز ان؟ ةِّل ا تارأ تش ل  حاو    ا طمحته  م اتاراظ األسئيأ اةسارأأ ك ا تطال طبيِّأ  
اةقخب اةثأا يأ  م  جت ِّاتقا  وتطال أيضا نسأقا اةثأا م اةِّام اةذّ يتسم  م  ج يه راةزفف اال  ي ا ند   

ا  ا ندو  ناخل أيديوةوتياظ  غيأأ وانحيازاظ سياسيأ قبييأ  نسأقا اةثأا م يج ل اةأبيح ونو يِّيم  نحد نائ 
 قبحه ة جمن أنه يقت م اةيه و ب ا ألنه يحصل وي   صاةحأ اةشخصيأ  م اطا ه. 

ةيقخب  م اةثأا أ اةِّمبيأ طبيِّأ خاصأ حيث تشبه اةفأاوأ اةتم تتطايم  وق تز   قِّزةأ  تتِّاة  وي   
 وم اةبسطاح و صاةحهم  ال تحاول أن تجد ةغأ ةيتواصل اةقاتم اةذّ ّلها تتالق  أ اا نا  م اةج انيم   ن

ك ا أنهم يبحثون ود  قاطق  ِّا ضأ  حدنم  آ قأ و ق اتفاقاظ ض قيأ  م اةسيطاظ   قاطق  خوم تِّت د 
 ون كثيما ةيسيطاظ وي  اةهموا  م اةغاةب ال اة واتهاظ اةتم قد تِّمضهم ةيخطم  نخب  أا تقا يبم 

األوضاع اة تمنيأ  د غيبأ اةفأم واةفسان واةديكتاتو فأ  وفتِّاطف رِّضهم  م اةفام اةديقم وفص تون تجاه  
تغييب اةِّأول وتخوفد اآلخمفد. نخبقا ال يماتِّون ذواتهم وال يتوتهون راةقأد أليديوةوتياتهم  غم  مو  اةز د  

انم وةذا يفأدون األ ضيأ اةتم ت كقهم  د اةتالقم  م اةشِّوا وتغيماته   صاّلون راةتايس اة ِّم م واةوتد
و أتضياظ اةتطو   ةذا تال اةهوم اةسحيأأ قائ أ ّليد اةقخب واةج انيم  تأكيهم خال اتهم  م اة غايمفد ةهم  

ِّزز  م اةتوتهاظ اةسياسيأ واةِّأائديأ  وال يقشغيون راةبقيأ االقتصانيأ االتت اويأ واة شا فم اةحأيأيأ اةتم ت
  قاخ اةتقوفم وتجِّيه كاإفا ةاالم تيا اظ اةتطمف وا  ناا.

الم، خّير يقود البالد إلى دفءِّ الوئامِّ، متى سنرى 12 . أبحث  عن إنسان حكيم، عاقل، جانح نحو السَّ
الم؟!  قائدًا بهذه الحيثّيات، يقود البالد إلى أبهى واحاتِّ األمان والسَّ

اةقبوم أو اة صيحيد االتت اوييد  ةأد سانظ اةشِّبوفأ واال تجاةياظ اة شهد  أا أ اةيوم ةم تِّد تحت ل  فانيم  
اةسياسم اةِّام   ب ا ُيِّد تما ب  ئيس اةوالياظ اة تحدم األ مفكيأ نو اة ثال اةذّ يجسد  ا وصيت اةيه 

 مفكيأ صو م اةحاكم ألكبم قوم راةِّاةم وطبيِّته   م اة دم اةتم حك ها تما ب قوض كثيما  د اةِّالقاظ اال
األو بيأ اةتم كانت  اسخأ  م اةِّأون اة اضيأ  وانسحب  د كثيم  د اة ِّانداظ ااةبيئيأ اةتم كانت تصقم  
توازنا وتسِّ  ةح ايأ اةحضا م اةبشمفأ  ك ا اقتما  د ودوه اةتا فخم اةموسم وتوطدظ والقته ّلبوتيد  

   ا ظ اةتأوالظ اةتم  حوانا أن ةبوتيد  وزانظ اةتِّا الظ واةتفان اظ ّليقه ا ّلل أويد سِّانته راةصداقأ  حت
نخل  م اةح يأ اةدوائيأ ةتما ب و صاةحه ا اة شتمكأ  ّليق ا صِّد تما ب توتماظ والقته ّلتمكيا وإيمان  

 وأ مفكا اةجقوبيأ وتِّل  قاو أ اةِّالقاظ اةدوةيأ كأنها قطأ وي  سطح صفيح ساخد ةتقسم وفييا ز.   

ان نو اةحاكم األول واةمئيس اةذّ يض د تحأق نسبأ  د اةِّدل واةقأاح   ب ا كان اةأانون وسيانته ال األ م 
 ّلهذا اةوتون  وأقول نقا نسبأ  أط حيث يحكيقا اةتا فخ استحاةأ تحأق  طيق اةِّدل نذا.
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عيفة من أنواع غير جنسه، من أجل البقاء، بينما 13 . الحيوان المفترس يفترس الكائنات والحيوانات الضَّ
امي(، يفترس بني جنسه ليس من أجل البقاء، بل بسبب البطر والنُّزوع اإلنسان، هذا الك ائن )السَّ

 الحيواني، كأّنه ينافس الحيوان المفترس افتراسًا، إلى متى سيفترس اإلنسان بني جنسه؟! 

ال يأكل اةحيوان كائد آخم اال اذا إِّم راةجوع وال يتِّدى وي  تقسه اال نان ا  ك ا أن حيام اةاائقاظ 
انيأ إديدم اةحساسيأ وكي ا تبحم ا نسان  م  ِّم أ تفاصييها سيجدنا ُتحكم ر ج ووأ  د اةأيم نس يها  اةحيو 

قيم انسانيأ   يِّأ  وةديهم نوازع ةي حبأ واة يل ةيِّطف واةتواصل  وخاصأ اةحيواناظ اة دتقأ  ةإلنسان  
 طبيِّأ أخمى وستال صماواته  م تقسه  ا رأيت حياته وي  اةامم األ ضيأ.  

. اإلنسان حيوان اجتماعي بالطَّبع، أنا ال أرى فيه هذه الّروح االجتماعّية، بل أرى فيه جنوحًا نحو 14
 البوهيمّية والغرائزّية، كيف ممكن أن ننقِّي هذا النُّزوع البوهيمي وننمِّّي فيه إنسانّية اإلنسان؟! 

القتصانيأ االتت اويأ اةتم تماوم كا أ  رأن نِّون ةتِّزفز اة شتمكاظ ا نسانيأ  وبتشجيم األنا أ اةسياسيأ ا
 اةطبأاظ  وتافل نووا  د اةتالقم واةشِّو  ّله وم واحتياتاظ كل طبأأ. 

رأن ن ا س خيخيأ اة و و اظ اةتم تدوم اةفام اةطبأم األّلّو اةِّقصّم ونِّيد اةقام  يها ونقأد  ا تتض قه   
ةقزوواظ اةبوني يأ واةغمائزفأ ةدى اةبشم.   د ووا   اةووم وتقايم اةِّأل واتباع اةتفايم اة  قهج يشذا ا

أيضا راةفقون واآلناا اةم يِّأ اةتم تِّيم  د  قاو أ اةتفايم واةسؤال وتماتم  ِّتأداظ ا نسان نو ا وتجِّيه  
 يتفام راةحيام وفسأل ذاته ود اةهدف  قها. 

 أن تضيق راآلخم. ر حاوةأ اةأضاح وي   أا أ اةزحام ة ا تخي أه  د نفوس تضيق ّلذواتها وأنيها قبل 

 م أول  حالتم اة  أو با وقد ا كقت أتقأل راةأطا اظ ّليد اة دن كانت ويقاّ تبحث وي  أطماف اة دن  
ود  قاطق اةِّشوائياظ  وكقت أتِّجب  د أن اة قاطق اةصقاويأ وأطماف اة دن واة خازن واةبيوظ اةمففيأ  

كت أن اةِّأل اة قام  اةواوم إديدم اةتقايم  م اةغاةب  وتساحةت  م ذاتم ود اةسبب و اح نذا اةقاام؟ أن  
رأي أ اةقاا أ واةج ال واةقاام ال يقتج وشوائياظ   ا نمانا ر جت ِّاتقا  اةِّأل اةواوم اة قام يحتمم اةأوانيد  
وال يخمج وييها ألنه يد ك أنه ةو استحل ةقفسه اةخموج وي  اةأانون سيأتم اةيوم اةذّ يتأذى  د آخم  ا س 

 نفس اةتحايل. 

. كيف تنسجين خيوط القصيدة، النَّص، اللَّوحة، وتترجمين أفكارَك اإلبداعّية وأنتِّ غائصة في لجَّة  15
األحزان المتفاقمة في هذا الزَّمن المفخَّخ بالتَّوهان عن الهدف، أم أّنكِّ تزدادين ألقًا وعمقًا في صياغة  

 أفكاركِّ رغم إنشراخات هذا الّزمان؟!  
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ارأ تقام ووم اةفمن وتِّم ه ّلذاته واةِّاةم  د حوةه  ا ّلداع واةاتارأ يدوونك ةيتفام    ا سأ ا ّلداواظ واةات
 م األإياح وةيتساؤل وةتقايم أ اا ك وتِّيها أكثم  قطأيأ  وفِّد نذا أحد  ستوفاظ اةاتارأ   م اةاتارأ  

وقه  ت كقك  د  ا ّلداويأ اةتم تتائ وي  اةخيال تستطيم أن توتد وتشكل وواةم  وازفأ ةيواقم وتمتفم  
خيخيأ ت ون اةِّاةم  د حوةك. اةتأاط  قاطق اةتوتم  م اةحيام واةتِّبيم وقها يهبك إِّو  راةتفمن ونو  ا  

 يغذّ نزواظ رشمفأ راةت يز ةدى ا نسان  

. ال أرى أهدافًا عظيمة ممَّا يهدف إليها إنسان اليوم، غالبًا ما تكون أهدافًا عقيمة من حيث فائدتها  16
 لبشري، إلى متى سيغوص  في تّرهات الحياة، تاركًا أسمى األهداف بعيدًا عن نصبِّ عينيه؟! للمجتمع ا

اةحيام تحت ل كل أإكال وأنواع اةتواتد اةبشّم ّلها  نقاك  د اةبشم  د ي ثيون  ئأ نذا اةوتون وقيبه اةذّ 
م وحدوننم اةضيأأ وال  يقبض راة ِّانم واةأيم اةم يِّأ  ونقاك أيضا  د اةبشم  د ال يكتم ون سوى رأنفسه

يتجاوزون  ساحاظ أرِّاننم  م اةفماغ اةاونم  وآخمفد يستطيِّون أن يت دنوا  م اةحيام  تزنان  ساحاظ 
اةحأول اةخضماح واةبحيماظ واةحدائق  يزنان اةج ال واالتساع. نقاك  د يجمحون قشمم اةحضا م اةبشمفأ  

 نبون ّلال أ م يذكم. ّلتساؤالتهم وأ اا نم و فانتهم  ونقاك  د يأتون وفذ 

. ما هو دوركِّ مبدعة، مثّقفة، فّنانة، عندما ترين اإلنسان يقتل بني جنسه بقلب بارد، من دون أن 17
 يرمَش له جفن؟ 

غيقم تاوفد ووظيفأ اةقاقد اةحأيأم وصاحب اةأيم واة بدع وأحسب رِّد تأ ل أن أقاوم ر ا أ يك    ونائ ا  ا إف
و يسفأ و ماقبأ ةيحيام وتحييل ةها  ونم و ييأ  ِّم يأ تذوقيأ  مكبأ  اة ثأف حصييأ خبماظ و ِّا ف وويم 

و تداخيأ   ؤفأ اةحيام حاةأ تدةها  وتحييل  شاندنا وقماحم  ا و احنا  ونو  ا يحتاج ةيمبط اةذكم ّليد  
ظ  اةاوانم واةِّونم ّلها اة  رِّدنا اةفيسفم واالتت اوم واةثأا م  ونحد  جت ِّاظ نا يأ تحتاج  أا تقا  و ا

 ِّم يأ وت اةيأ ةتِّديل وتفايك كثيم  د اوتأاناتها و و و ها اةج ِّم اةذّ اكتسب رِّضه ةألسف صبغاظ 
اةأداسأ  وةهذا ال ت يك اةقخب اة ثأفأ  ي ا أحسب تمف اةِّيش  م أّلماج واتيأ ةتأ ل األنا  قفصال ود  

 قطأم  وووم ت اةم أيضا   اةحيام ونون اوتماك قضايانا اةحأيأيأ واالإتباك  ِّها  د  قاو  وأالنم و 
وتو يم خطاا  وضووم  تطو  يتوسل راةحدا أ ةقجاره ره نذا اةام اة تماكب  د اةخطاراظ اةسيفيأ اةتم 
وفا وييها اةتا فخ.  اةحيام نائمم تتصل حيأاتها وتتماتب احدانا وي  األخمى  ه ا ّلدا أنه ةيس نقاك والقاظ   

تغيماته ووالقته راةحيام و و و اته  م توانبها كا أ ال يِّول وييه   اةقأد اةذّ تغيب  يه  شاكل ا نسان و 
  م تأديّم  اةقأد اةذّ ال يستقطق اة سكوظ وقه  م اةقصوص ا ّلداويأ ال يِّول وييه.

وتال اةاتارأ اةقأديأ اة شتبكأ  م قضايا اة جت م ضمو م تطوفم و واتهأ  رحيث ال يغيب اةتفاول ود  
واةفقم اةِّام. أتصو  نذا اة وقم وتيك األنوا  أ ِّل  م اةتأ يم التساع أودان اة هت يد  اة جال اةثأا م واةفاّم  
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ّلها  د ت هو   ك ا أنقم ال أو د راةقأد اةذّ يتِّا ل  م اةقص  أط نون االإتباك  م اةِّواةم اةتم انتجته  
 د سيوته"." اةقفسيأ واالتت اويأ واةسياسيأ واالقتصانيأ واةديقيأ واةطبأأ اةتم اّلدوته وة 

واةقاقد اة ت يز نو اةذّ يستطيم  ن اة تفمق واة تقا م واة تشام اة  تذ   ِّم م و يسفم و أا م حأيأم   
وو يق  ونو  ا يتطيب  قه نووا  د اةشفا يأ  م اةتحييل وإو ال ةيذند واةبحث أرِّد  د حدون اةسطحم  

 اة باإم.

  وال انافائه وي  اةتقايم اة تِّاةم واالنفصال ود  ك ا أنقم ال أو د رانِّزال اة ثأف ود اةواقم وقضاياه
ن وم اةقاس واةأاودم اةِّمفضأ  قهم  وال غمقه  م رحم اة صطيحاظ اةتم يستو ننا وفتشدق ّلها كختم  
تحصقه رشمف  أوالظ اآلخمفد اةغمبييد ال اةتِّبيم راألصاةأ ود ذاته و ؤفته. ونذا ال ي قم أن يِّمف اةقاقد 

 ه اةقامفأ اةقأديأ وتيا اتها اةِّاة يأ.وفهضم أحدث  ا انتجت 

وفِّد أنم  ا أو د ره أنقم ر فمنّ ةد أصقم إيئا   جت ِّاتقا  شاكيها   تدم اةجذو   وقدي أ  تشِّبأ وي   
اة ستوفاظ االتت اويأ واةديقيأ واةثأا يأ اةِّا أ  ونو  ا يتطيب تِّمفأ تذو  نذه اة شكالظ وضمو م أن  

أفيد  م  جاالظ  تقووأ وتهدنم  ِّا نو  ا يصقم اةتيا  اةدا م ةيتغيم  م  يتصدى ةها تيا  كبيم  د اة ث
اوتأانّ. اةتغيماظ تصقِّها قوى  ختيفأ اةتخصصاظ وت يِّها ةديها  ؤفأ  تسأأ ةيحيام  وفد م اةج يم  م  

راة جت م    اتجاه واحد ةيتحديث  نذه اةأوم اة تاتيأ اة تقووأ نم اةتم ي كقها اةوقوف ةيتيا  اةاال م اةذّ يمتد 
 ةيِّصو  اةجانييأ.

. كيف ممكن أن ننقذ فقراء وأطفال هذا العالم من الخراب والفقر والقحط الَّذي بدأ يستفحل في الكثير  18
 من دول العالم؟!

راةووم  وإيأاظ اةض يم ا نسانم  راةأد م وي  توتيه اة وا ن ة د يحتاتون اةيها وةيس رإودا ها  م اةبحا    
وام انسانم واة م يم ض تجبم اةأوى االقتصانيأ اة تضخ أ و خاطبأ اةجانب ا نسانم    ر حاوةأ خيق  أّ

 م اةض يم اةبشّم  نذا را ضا أ اة  وضم قوانيد نوةيأ تيزم اةج يم ّلقوع  د اة سئوةيأ تجاه  أماح  
 و ِّد م نذا اةِّاةم.

أةحظ األطفال واةشباا اةذيد و غم ضباا اةيأس  د  أل  شكالتقا وتماك ها يماوننم رِّض األ ل وقد ا  
 يتطيِّون اة   ستأبل أكثم وويا وأ ال  م أن أصواتهم و طاةبهم ال ي كد أن يص توا وقها. 

الم العالمي بين البشر كلَّ البشر؟ 19  . ما هي أفضل الطُّرق واألسس الَّتي تقودنا إلى تحقيق السَّ
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اةديد   اةبقاح  وق األنيان واستخدام اةِّأل  اةبحث ود اة شتمكاظ اةتم تِّيو وي  اختالف اةجقس واةِّمق و 
واةتفايم اة وضووم اةِّأالنم اة  قهج  اةبحث ود  ِّانم ا نسانيأ وإّلمازنا رطمق  ختيفأ غيم خطاّليأ وال  

 تهو فأ  ّلل راةفد تا م واة قطق تا م واةِّيوم تا م أخمى.  

الم والمحّبة، لتحقَّق20 الم كتحصيل حاصل، ما هو دوركِّ في    . لو قام كلُّ إنسان بأعمال الخير والسَّ السَّ
 تحقيق هذه الفكرة؟ 

أ ا س  د خالل اةاتارأ واة حاضماظ واةقدواظ اةحض وي  اوالح قيم اةسؤال ونأد اةذاظ واة و وث  قيم 
اةج ال واةِّدل واةحمفأ  ك ا أنقم أحمص وي  أن يكون سيوكم راةحيام  حأأا ةتيك اة ِّانم واةأيم اةتم  

 ى اةواقم اةحياتم.  أو د ّلها وأن أإا ك طالّلم رِّض اة واقف اةتم نحأق ّلها تيك اةأيم وي   ستو 

الم والكرامة  21 . كيف ممكن أن نسّخر أقالم مفكِّري ومبدعي ومبدعات هذا العالم من أجل تحقيق السَّ
 اإلنسانّية؟ 

ا ّلداع  م تونمه حمفأ وطمح تديد  رحث ود ّلدائل ةتجيياظ اةبشم وأ اا نم وحيواتهم ةذا ال ي كد أن  
ِّانم ال تأتم وال تتحأق اال  د خالل اةوازع اةداخيم  د ذواتهم يكون اةتِّبيم األنسب نو اةتسخيم  تيك اة 

 واقتقاواتهم اةفامفأ. 

الم وتحقيق إنسانّية  22 . ما رأيكِّ بتأسيس تيَّار وفكر إنساني على مستوى العالم، إلرساء قواعد السَّ
من دول العالم دور  اإلنسان، بإشراف هيئات ومنظَّمات دولّية تمثِّّل كل دول العالم، كي يكون لكلِّّ دولة 

الم؟   في تحقيق السَّ

أ اا   ثاةيأ ّلماقأ ةاقها ال تأاوم صيف اةواقم وقبحه  وةقا  م اة قا اظ اةدوةيأ اةسارأأ رِّض األ ثيأ  فم  
اةقهايأ  د ي يك اةأوم رأإكاةها اةِّسكمفأ واالقتصانيأ واةثأا يأ واةِّي يأ واةتاقوةوتيأ نو  د يسون وفستطيم  

اةج يم  أتذكم احدى  سمحياظ صالح وبد اةصبو  اةشِّمفأ اةشهيمم رِّقوان "رِّد أن    مض ا انته وي 
ي وظ اة يك" و يها يخيص اة  أن األحالم واةأيم واةاتارأ وحدنم ال يكفوا  اةم يستقدوا وي  قوم ونقا أوقم  

 اةأوم رأإكاةها اة تِّدنم  االقتصانيأ واةثأا يأ واةِّسكمفأ.

ول النَّامية في  . ما هي أفضل الطُّرق ل23 خلق رؤى تنويرّية، ديمقراطّية، تقدمّية في العالم العربي والدُّ
الم واالستقرار، بعيدًا عن لغة الحروب المميتة التي دمَّرت  وتدمِّّر كلَّ األطراف   العالم، لتحقيق السَّ

 المتصارعة؟

اظ اةدنيا واةوسط   د  ت قيت نائ ا أن يصِّد تغييم اةووم  د اةأاودم اةِّمفضأ  د اةشِّوا  د اةطبأ
اةفالحيد واةِّ ال اةذيد ي ثيون أغيبيأ اةشِّوا ألنها  م تأديّم نم اةتم تصقم اةتغيماظ اةحأيأيأ  م اةثأا أ  
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وأوته اةحيام ةاد ةياموف اةثأا يأ اةتِّيي يأ اة حدونم اةفاوييأ  واة ِّوقأ ةِّ ل اةِّأل واالّلتاا   واة كمسأ 
طأتقا اةخاص واحتأان اةغدم اةديقيأ وتضخ ها اة باةغ  يه ّلت أ ى أن  أل اا  اتت اويأ راةيأ  وةامف  ق

األ ل  م قياناظ سياسيأ وحكام  ستقيمفد يفمضون اةووم وفيز ون ر قاو أ تِّييم  تطو م وحديثأ  وفسه ون  
وفموون أنا أ اوال يأ  أا يأ  قيأ ذاظ قي أ نوويأ تيدم  وا صما  وي  احداث  و م راةخطاا اةديقم   

ةأفز  وق كل اة قاطق اةخال يأ  يه واالحتذاح ّلقهج اةحضا اظ اةتم تأد ت حيد أويت  د قي أ اةِّأل .  وا
نذا اة  تانب نوم وتشجيم  امم اةتيا اظ واةتاتالظ اةتم أو د ّلها وأن اةتغييم اةحأيأم يأف و احه تاتالظ  

ال األ مان وحدنم  اةذيد قد  ة ج وواظ  د اةتقوفمفيد  م تخصصاظ  ختيفأ  ونم  د يستطيِّون اةتغييم
 تضيم تهوننم ةسهوةأ  حا بتهم واةأضاح وي  تطيِّاتهم و شا فِّهم. 

الح في العالم، والوقوف ضد صنَّاع الحروب والفكر القائم على 24 . ما رأيكِّ بإلغاء وإغالق معامل السِّّ
الم بقّوة القان الم، لتحقيق السَّ راعات، ومعاقبة كل َمن  يقف ضد السَّ ون العالمي، وذلك بمحاسبة  الصِّّ

 الجانحين نحو الحروب ودمار األوطان؟! 

رر أنا ةست   د يؤ قون راة ثاةياظ اةتم  د غيم اة قطأم تحأيأها  م اةواقم ناما ة ِّطياظ كثيمم ةيغايأ   
الّلد أن نِّتمف ر أو اظ اةواقم و ِّطياته وأنقا ةسقا  م اةيوتوبيا أو اة دن اةفاضيأ نحد نِّيش كبشم و د  
طبيِّأ اةجقس اةبشّم اةصماع  ةذا أ ى  م تيك األ اا   جمن إِّا اظ ال تدوى  د طمحها  نوقا نسِّ   

 ةتقايم اةأوانيد وةتهذيب نوازع اةبشم واال تأاح را نسانيأ  ا وسِّقا ذةك. 

ى  . أال ترين أّنه آن األوان لتأسيس جبهة سالم عالمّية من خالل تواصل المبدعين والمفكِّرين من شتّ 25
الم  سات وهيئات عالمّية جديدة، لتطبيق السَّ االختصاصات، والدَّعوة لتأسيس دستور عالمي عبر مؤسَّ

 عبر هذه التَّطلُّعات على أرض الواقع؟ 

 ةيتقا نستطيم أن نفِّل  وةيتهم ي كقونا  د نذا. 
 

 صبري يوسف 
 أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم 
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الم العالميالكاتبة مع حوار  وائية التُّونسّية عواطف الّزّراد حول السَّ  والرَّ

             
 حوار صبري يوسف الكاتبة والروائّية التونسّية عوطاف الّزّراد                          

 
 ـ ما هي برأيكِّ أهم أسباب تراجع الّسالم العالمي بين البشر؟ 1

ال يختيف ا قان  م أن اةسالم اةِّاة م حيم اةبشم وط وحهم األ ق  وي  ا طالق سواح وبموا ود ذةك   -ج
أو ةم يِّب موا  وةئد رأم نذا اةحيم نون تحأق  إن  ا نشهده اةيوم  د وقف و د صماواظ ّليد وديد اةدول 

الم اة قشون وأسباا ذةك كثيمم رسبب اةسياساظ اةخا تيأ واةداخييأ تشكل تهديدا يزنان يو ا رِّد يوم ةيس
و تشِّ بأ ي كد اةوقوف وقد رِّضها  د راا اةذكم وةيس اةحصم: كانِّدام اةثأأ ّليد األطماف وطغيان  
اة صاةح اة انيأ  م  ستوى اةِّالقاظ اةدوةيأ واةيجوح اة  استِّ ال اةِّقف ر جمن أن توتد خال اظ قد يكون 

اةالوقفيأ واةِّأالنيأ  وكذةك انتشا  األسيحأ  م اةِّاةم واةِّ ل حيها يسيما راألساةيب اةديبيو اسيأ واةطمق 
اةدؤوا وي  تطوفمنا ةتبيغ أقص  ن تاظ اةا ال  م قد تها وي  اةفتك واةتد يم  نذا را ضا أ اة  ضياع  
اة ِّاييم وضباّليأ اة فانيم حيث تساوى اةااةم واة ايوم واةحق واةباطل وأضح  اةال يِّتبم أن قضي ته  

مويأ وكل أساةيب اةد اع وقها  شمووأ وإن كانت تيك األساةيب نم اةحموا وإت  أإكال وانةأ وإ
 األ ِّال اةوحشيأ اةتم نجدنا أحيانا تباح راسم اةأانون اةدوةم نفسه.   

الم والوئام بين بني جنسه، سائرًا نحو حقول األلغام الَّتي تنسف حيثيَّات  2 . لماذا ابتعد اإلنسان عن السَّ
الم من جذوره؟  السَّ

د حأيأأ  م م  نم سيم ا نسان نحو "حأول األةغام" اةتم تفج م وتونه   -ج  د اة ؤسف حأا أن اةواقم يؤك 
ا نسانم وتطمنه  د آخم  ِّاقل ا نسانيأ اةتم يفتمض أنها تخي ت ذاظ يوم ود حأوقها اةطبيِّيأ وذةك  د 
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و تقو وأ أذكم  د ّليقها خاصأ ا وتأان  م أن  اةِّقف  أتل اةِّيش  م سالم وأ ان  أ ا  األسباا  ِّديدم 
وحده قان  وي  اةحسم  م اةصماواظ وإنهائها اذ يوتد اوجاا كبيم ره وب  ا سيه و ا يقبغم  الحاته أن  
نذا ا وجاا يتبانةه صماحأ  د ي ا س اةِّقف وض قيا  د يكون ضحيأ ةه واةِّقف نسف واضح ةيسالم  

بانئه  ك ا ال يفوتقم نقا أن أةح  وي  أن  األخطم  د اةِّقف نو تبمفم اةِّقف و صان م ةه وتحطيم تذّ  ة 
وتشمفِّه واوتبا ه اةحل اةطبيِّم ةيصماواظ واةأان  وحده ّلال  قازع وي  اةحسم  م اةخصو اظ اةتم نشأظ  

م  يها  ّليد اةبشم وال تزال سواح  م اةداخل أو  م اةخا ج  واةحال أن  اةِّقف نو اة شكل ذةك أنه ةم  يحس
أّلدا راةايفيأ اةتم تيغيها وتضم ةها اةحد نهائيا  انه يفتح اة جاالظ واسِّأ أ ا اةِّقف اة ضان اةذّ يسِّ   
نائ ا ةام يكون أكبم وأوقف وي ه يكون أنجم ونكذا يتوا ى حيم اةسالم اةِّاة م يو ا رِّد يوم وحمبا رِّد  

 حما ووقفا ضد وقف ونكذا...

 األخالقي والمعايير الرَّاقية عند الكثير من البشر في الوقت الرَّاهن؟  ـ ما هي أسباب انكفاء الحّس 3

ةم يبيغ ا نسان ك اةه األخالقم أّلدا  م اةحأيأأ وةاقه اةيوم أضح  أرِّد ركثيم ود ّليوغ نذه اةغايأ   -ج
قوف وقد اةتم ةطاة ا حم كته  والّلد  د وتون أسباا ةذةك قد ال يتسم اة جال ةطمحها كيها وةاد ي كققا اةو 

رِّضها  ثل طغيان األخالق اة انيأ و ا يأتمن ره  د  وظ ةيض يم وظهو  تيا  اةحمفأ اةفمنيأ وانتشا ه  
 م اةِّاةم  واةذّ  د اةضموّ  تأمفاه  م اةجانب اةذّ يحأق  يه  كاسب ةإلنسان وي  اة ستوى اةفمنّ  

تيك اةحمكأ اةِّكسيأ اةتم يأتمن  يها  وةاد ذةك ال يقبغم أن يجِّيقا نغفل  ا يقجم  وقه  د سيبياظ و قها 
ا تفاع   قسوا األنانيأ واة باةغأ  م اةقمتسيأ وانخفاض  قسوا اةغيمفأ وإيثا  اةهخم  رحيث ان تحم  
اةذاظ وي  اة ستوى اةفمنّ  ا أه اغتماّلها وي  اة ستوى ا تت اوم وا نسانم    د  قا ال يالحظ نذا  

اةِّوة أ واةتاقوةوتيا اة تطو م اةتم  ةئد قد  ت ةيبشم  مصا  مفدم  اةضياع اةذّ يِّيشه ا نسان  م وصم
اال أنها  شيت  م تِّل االتصال   اإلتصال د نووها ةيتأا ا وبم وسائيها حيث نجحت ّلذةك  م تحأيق 

 ر ا يِّقيه  د انسانيأ وح ي يأ و وحانيأ وأخالقيأ وت اةيأ...   تواصالاة ذكو  

ت الماّدّية، وغالبًا ما تكون على حساب إنسانّية اإلنسان، لماذا يتراجع . يرّكز اإلنسان على العالقا4
 اإلنسان نحو األسوأ في عالقاته مع بني جنسه: البشر؟!

ةه اة  رضاوأ تباع وتشتمى وإة  وسييأ    -ج حف ا نسان وحو  مَّ  ِّال نحد نِّيش اةيوم وضِّا والئأيا  تأز ا إف
ل  د كائد األنطوس وكائد اةيوقوس واألنثموبوس .., اة  كائد ا يموس اةذّ يقتج   ةتحأيق اةمغباظ  تحو 

وفستهيك  م اطا   غبّو غاّلت  يه  ِّم ته اةحأيأيأ ّلقفسه وب ا يتطي به س و ه اة قشون. انه ةواقم  مفض 
تجي    يه ا ّلتِّان اةصا خ ود اةحس اةأي م وضاوت  يه اة ِّاييم اةاييأ واة بانئ اةاونيأ اةتم ةطاة ا 

  متِّا يتم ا حتاام اةيه  م  ِّم أ قواود اةسيوك واة بانئ اةتم يتأسس وييها. أ ا اةِّالقاظ اة انيأ اوتبمْظ 
اةتم أضحت سائدم  هم  صيحي أ راألساس ونم ةذةك نسبيأ و ختيفأ راختالف اةز ان واة كان ونم  م  
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مطيَّأ تستجيب ةصيغأ تأتمن  يها أنام اةشمط ّلقتيجأ اةشمط: " ..."  األ ِّال اةأائ أ وي   إذن.  ..  إذاإكيها إف
أساس صيغأ إكييأ كهذه ال تاون  طيوبأ ةذاتها ّلل ةغاياظ أخمى غيمنا ونم ةذةك رِّيدم كل اةبِّد ود  

  أ ا تيك MORALEاةحأيأيأ  األوا م اةأطِّيأ اةتم ال تخضم ةي ساو أ  هم  بانئ تأوم وييها األخالق
أو ةقأْل ر ِّزل ود   IMMORALEاةشمطيأ  اةسائدم  هم اة وسو أ راةقسبيأ ونم  م تونمنا الأخالقيأ 

ونذا يد  م اةِّ ق ا نسانم  م اةِّالقاظ ّليد    AMORALE  األخالق ان ةم نِّتبمنا أحيانا  ضانم ةألخالق
اةتمنسقدنتاةم ونو اة تِّاةم واةماقم  اةبشم اذ يجِّيها قائ أ وي   جمن  صاةح  انيأ آنيأ  فمغأ  د اةبِّد 

 .2اةذّ ال يأد  وي  ّليوغه غيم اةبشم

ر كبير في تقنيات وتكنولوجيا العصر، يسير عصرنا نحو فتوحات كبرى في عالم الّتقانة  5 . هناك تطوُّ
 شر؟! والتَّحديث، لكنَّه فقد الكثير من الحميمّيات، كيف ممكن إعادة العالقات الحميمة الرَّاقية بين الب

م رانم وي   ستوى اةوسائل واآلةياظ   -ج  ا حصل  م اةتطو  اةهائل ةيتاقوةوتيا نو  م نفس اةوقت تأد 
وكل  ا نو  انّ وةاقه أيضا تماتم إك لف خيبأف أ ل صا خأ  م اةجانب ا نسانم اةح ي م واةِّالئأم ّليد  

يد رأد   ا تأدم را نسان وي  اة  ستوى اة انّ تأخم ره وي  اة ستوى  اةبشم ألن نذا اةتطو  سالح ذو حد 
اةموحم حيث " تضخم اةجسد وةاد اةموح رأيت  يه وي  حاةها  يم تِّد قان م وي   يئه" ك ا يأول اةفييسوف  
نقّم ّلمكسون  وي  أن  سؤوةيأ نذا اةوضم ال تتح  يها اةتاقوةوتيا ّلل يتح  يها ا نسان اةذّ ةم يحسد 

ب اةيو نيوم  استِّ اةها وةم يكد حكي ا  م توظيف ها  م اةغاياظ اةسي يأ اة فيدم ةيسالم وةإلنسانيأ. ةأد خص 
 ثال وووضا ود ا كتفاح راستِّ اةه  م غاياظ ايجاّليأ تجاوز ذةك نحو استخدا ه  م صقم أخطم أنواع  

 األسيحأ وأكثمنا قد م وي  اةفتك واةد ا .

رقّية/ العربّية 6 ول الشَّ وما يجاورها على أسٍس ديمقراطّية، غالبًا ما تجنح ـ ال يتمُّ تأسيس الكثير من الدُّ
يمقراطّية   سات الدِّ ولة يقوم على بناء المؤسَّ ول أنَّ بناء الدَّ مار، متى ستتعلَّم  هذه الدُّ نحو الحروب والدَّ

سات؟   وتطبِّق هكذا مؤسَّ

 م اةدول اة شا  اةيها ال يوتد  هم حأيأم ة ِّق  اةدي أماطيأ وال ةت ث ل نقيق آلةياتها وةشموط تحأأها   -ج
اةفِّيم  م واقِّها ألن واقم اةدول اةِّمبيأ واةدول اةقا يأ وا أ  ختيف ود واقم اةدول اة تأد أ  م  جال  

هد ّلها  اال أن اةدي أماطيأ اةحأيأيأ تتطيب  اةدي أماطيأ وحأوق ا نسان. ان اةدول اة شا  اةيها  حديثأ اةِّ
نضاال تا فخيا وتشب ِّا ّلثأا تها وتمبيأ  ِّيي أ وي  أسسها و ا يأتضيه ذةك  د ققاواظ  امفأ صانقأ و ا  
يأتمن ّلها ضمو م  د ن بأ و  ا سأ حأيأيأ  م اةحيام اةيو يأ واةسياسيأ واةألسمفأ واة د سيأ وغيمنا  اال  

 م اةدول اةقا يأ حديث ود اةدي أماطيأ وكالم كثيم وقها وةاد ةيس   ا سأ  ِّييأ اذ أن  ا نالحاه اةيوم  
 

استندت إلى مرجعية فلسفية هي المرجعية الكانطية التي أومن بها لما فيها من أبعاد إنسانية نّظرت ألخالق كونية يكون  2

 أساسها الواجب وهي عماد السالم، انطالقا من كتابه "نقد العقل العملي". 
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يأ وحكا ها  تسي طون ّلما جها اةتمبوفأ تأوم وي  اةتقاقض اةصا خ وباة ثل   نم نول وضِّيأ اة مأم  يها  تمن 
ةدول اةتم ةها وماقتها  قوانيقها ّليد اة وتون واة قشون  ةذا نمى أن اةدول اةتم تقجح  يها اةدي أماطيأ نم ا 

  م نذا اة جال أكثم  د غيمنا. 

. جاءت األديان كّل األديان، لتقويم سلوك وأخالق البشر، وإلرساء أسس العدالة والمساواة بين البشر، 7
ين الواحد، وصراعات مميتة بين األديان، إلى  لكن واقع الحال نجد  انشراخًا عميقًا بين المذاهب عبر الدِّ

راع والتَّناحر مفتوحًا بين المذاهب واألديان؟ متى سيبقى   هذا الصِّّ

صحيح أن  د أنم وظائف األنيان ا ساح أسس اةِّداةأ واة ساوام ّليد اةبشم كل  ا يتِّيق ّلوظيفتها   -ج
ا تت اويأ ونم احدى أنم وظائفها  م سبيل اةِّيش اة شتمك  م كقف اةتحاّلب وا حتمام اة تبانل ّليد  

حاه وبم اةتا فخ نو ا نأسام راسم اة ذانب اةديقيأ وكثمم اةصماواظ واةحموا وأول اةقاس  اال أن  ا نال
 الحاأ يقبغم ان اتها نقا نم أن األنيان  م اةحأيأأ ال تتقاحم وال تتصا ع ّلل ان اة تدي قيد أّ اة قخمطيد  

نم اةبشم اة  حيباظ   م األنيان نم اةذيد يخيأون أسباا تيك اةصماواظ وفبم ونها وفخوضونها تا  فد و اح
اةأتال وتبهاظ اة وظ راسم اةديد و ا يصطيحون وييه ا"اةأضايا اةِّانةأ" و"اةحموا اةشمففأ" و"اةجهان  
اة أد س"... و ا اة  ذةك  وةاد وك ا يأول  ييسوف اةالوقف تان  اّ   ييم: "أّ إمف  م اةأتل؟" وأّ  

انه ةوضم  تأزم يتح ل ا نسان  سؤوةيأ تفجيمه  ودل  م اةزج  راةبشم  م  حا ق اة وظ وأنوال اةحموا؟ 
 م اةِّاةم سواح أكان ذةك  م اة اضم أو  م اةحاضم  ونو يهدن  ستأبل اةبشمفأ وفيو ح راند ا نا رسبب 
اةِّقف اةذّ أضح  يسكقها  ونو  ا يأف ودوا ةدونا ةيسالم اةذّ كان  م اةحأيأأ أول  طيب نشدته  

ال اةه جيأ واةدخول  م  محيأ تديدم نم اة محيأ اةِّأالنيأ اةتم تسدتها  اةبشمفأ وقد ا قم ظ اةخموج  د ح
 اةدوةأ حسب  السفأ اةِّأد االتت اوم  ثال. 

بأ ةيسالم و ضح اةتوظيف اةسياسم ةيديد تيك اةتم  ال  قاص اةيوم  د ضمو م  ماتِّأ تيك اة واقف اة خم 
   و يت وي  تحأيق  آ ا وغاياظ ال والقأ حأيأيأ ةيديد ّلها.  

. سمِّّي القرن الّتاسع عشر بعصر القومّيات، نحن في بداية القرن الحادي والعشرين، وما نزال نتخّبط  8
شة، لماذا ال نركَّز  على   بالحقوق القومّية وحقوق األقلِّيات، إلى متى سنظلُّ نتصارع كأنَّنا في غابة متوحِّّ

ينّية بعيدًا عن لغةِّ العنف والعنف المضاّد؟! بناء اإلنسان وتأمين حقوق المواطن القومّية والمذهبّية   والدِّ

نذا اةسؤال يضِّقا ازاح  فا قأ واقِّيأ وجيبأ  اذ أن أكثم ز د طمحت  يه قضيأ حأوق ا نسان نو   -ج
اةز د اةحاضم ونو  م نفس اةوقت اةز د اةذّ تِّمف  يه حأوق ا نسان انتهاكا صا خا واوتداحاظ ال  

ةِّل  د ّليد أسباا ذةك  ا نمصده  د ضباّليأ  فان يأ  م األذنان اذ  د  تييق رإنسان نذا اةِّصم   و 
نو انسان حأوق ا نسان؟ نل نو ا نسان ك فهوم  جم ن وكفامم تأبم  م أذنان اة فامفد؟ أم نو ذةك 
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ا نسان اة وتون  ِّييا  م اةواقم وفِّيش اة ِّانام وفقاضل  د أتل اةحصول وي  حأوقه اةسياسيأ  
اةقفسيأ وغيمنا  وأوةها حأه  م اةحيام  م كقف حمفأ اةفام واةتِّبيم واةِّأيدم واةض يم و ا  واالتت اويأ و 

اة  ذةك رِّيدا ود ضموا اةِّقف؟  م نذه اةحأوق نل نم حأوق ا نسان أم حأوق إِّوا نون غيمنا؟  
نم واةتم تد ج راسم اةت ييز  م سيم تماتبم  ت ؟ ونل نو واحد انسان اةشِّوا اة تقووأ واة تِّد   فاضيم 

مة  9 ول المتقدِّ ول النَّامية كي تصنَع حروبًا، فتعيش  الدُّ ول العظمى أن تنشَب حروبًا في الدُّ ـ تحاول الدُّ
ول النَّامية، إلى متى ستبقى هذه المعادلة المخرومة قائمة في   على حساب المزيد من الّتعاسة في الدُّ

ول الكبرى؟   أبجديات سياسات بعض الدُّ

اةدول اةابمى تبِّد نيمان اةحما ود أ اضيها وتاون اةدول اةقا يأ ضحيأ ةأما اتها اةهدا أ صحيح أن  -ج
اةتم تجد  م احداث اةحموا  م  ساحاتها اةجغما يأ أرشم تجيياتها ركل  ا يِّقيه ذةك  د تد يم ةيشِّوا 

اندالع اةحموا  وتحطيم ةي كاسب وا نجازاظ وةاد قد ال تاون تِّاسأ تيك اةشِّوا واةدول نم اةغايأ  د
وي  أ اضيها رأد   ا يتِّيق األ م رأضيأ اة صاةح رأنواوها سياسيأ واقتصانيأ وتغما يأ وحت   ِّم يأ  
وتاقوةوتيأ راةقسبأ اة  اةدوةأ اةِّا    نذا را ضا أ اة  اةد تأ اةتم يحتيها رشم اةدول اةقا يأ  يِّيهم  د  

اته و أا ته وفِّتبمنا اة مكز  م  أاّلل آخمفد نم  جمن ن تأ  انيأ أو حت   اةثأ  م نام  د يت حو  حول ذ 
 نا ش ركل  ا تِّقيه اةاي أ  د  ِّانم و ا يشم وه اةواقم  د   ا ساظ ننيئأ. 

. اإلنسان هو المهم، هو جوهر الحياة، وهو العقل المدّبر لقيادة الكون، مع هذا ال أراه مهمًَّا في  10
مُّ التَّركيز على بناء إنسان خيِّر وحكيم ومحب للسالم والعدالة برامج الكثير من دول العالم، لماذا ال يت

 وبناء األوطان؟ 

 ِّال ان ا نسان نو اة هم ونو تونم اةاائقاظ وي  األقل ك ا يتجي  ةه  م  قاو ه اةشخصم حت    -ج
قول  أنه راوتبا  ذةك "ح  ل نفسه  سؤوةيأ اة ِّم أ" حت  "يصبح سيدا وي  اةطبيِّأ و اةاا ةها" وي  حد 

نيكا ظ   ييسوف اةحدا أ  وكل ذةك وي  أساس ا تالكه ةيِّأل "اةذّ نو األودل قس أ وتوز وا ّليد اةقاس"  
وةاد  ا اةذّ تمتب ود أ ِّاةه؟ ود نذا اةِّأل اة دّل م ةأيانم اةاون ك ا أإْمُتْم؟ ةأد انخمط  م نزوأ تأقوف أ  

ث اة حيط سيطوف أ ح يته اة   ا نو أرِّد  د أندا ه وغاياته ا نسا  نيأ اة شمووأ واةسي يأ  د  م اةطبيِّأ وةو 
و تك راةبشم وقتل ا نسانيأ اةتم  يه  ةذةك وكأنقا را نسان اةذّ أطمن نفسه  د األخالق ونم أنم وآخم 
 ِّاقل ا نسانيأ أضح  تائها ود ذاته وقد أضاع اةسبيل اةيها  ةأد  أد أوةوف ته  م استماتيجياظ نفْحت اةايان  

ةج ال وقذ ت ره ط وحاته اةأبيحأ وغيم اة حسوبأ اةِّواقب  م صحماح تهل  د نوع تديد ال  كان  وبقاح ا
 يه ةيخيم واةحك أ واة حبأ واةسالم واةِّداةأ وكل  أو اظ ّلقاح اةذاظ واألوطان  تهل  ُن جقفْت  ِّه تيك اةأيم  

ل  ح ت  أنه ةم يخطئ ذةك اةذّ س َّ  نذا تحت ُ كام اة صاةح اةذئبيأ واة طاةب األنانيأ اة فمجطأ  م اةتغوُّ
اةِّصم رِّصم " وظ ا نسان" وةيست اةغايأ  د نذا اةأول نم ا ستسالم ألقدا  اةأبح واةبشاوأ وإن ا نم  
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اةتأكيد أن اةخطم قد نق ج نواقيسه وحان اةوقت النبِّاث تديد ةالنسان كائد اةخيم واةج ال واةِّدل  ذةك 
نسان كائد  ثيث األرِّان: وأل يستأمئ اةحق وإ انم تستأطب اةخيم وحس   اةذّ وم  ه أ الطون حيد قال: "ا 

ُل وخيم  ُيطيُب وت ال  ُيحفس  ره".        يستأتم اةج ال. ذةك نو اةاائد اآلن م حق  ُيِّْأف

. عجبًا أرى، كيف ال يفهم المتصارعون والمتحاربون أنَّ ال منتصر، في الحروب، حتَّى المنتصر هو  11
يمقراطّية والمساواة منتصر على   حساب جماجم آخرين؟ نحن بحاجة أن ننصر قيم الخير والعدالة ونحقِّق الدِّ

ماء!  للجميع من دون هدر الدِّ

نؤالح اةذيد ذكمتم أصبحوا ال يفأهون إيئا  د نتائج أ ِّاةهم ونم يزف قون ألنفسهم  ا اقتم ت أيديهم  -ج
ألّلمفاح واة ساة ون  م واقم األ م اذ ال نخل ةهم  م اةتسبُّب اة يطخأ ّلد اح  ثيييهم  م ا نسانيأ وةاقهم ا 

 م اندالع حموا تسيط وييهم ر وتب قما اظ سياسيأ  ال والقأ ةهم ّلها   م ان كل انتصا   م اةحما ال  
يزفد ود كونه استماحأ  أاتل ألنه ال يقهم اةِّداواظ وال يحسم اةصماواظ رشكل نهائم اذ يبأم وي  اةشِّو   

 واةضغيقأ واةامانيأ ةدى اة قهزم اةذّ سيسِّ  اة  ا نتأام ر جمن أن تتو م ظموف ذةك.راةأهم 

ان وي  ا نسانيأ   كل ا نسانيأ أن تطمح وي  نفسها اةسؤال: اة  أيد؟ نِّم  اة  أيد نحد سائمون ركل  
؟ أةسقا قان فد  نذا اةِّقف اةذّ يبِّدنا ود اةسالم واةِّداةأ واةخيم؟ ود أت ل  ا  يقا؟ ود أو ق  ا  يقا

وي  صقم  ستأبيقا وي  نحو تديد نتدا ك  يه خطايانا وأخطاحنا اةتم ا تابقانا  م حق أنفسقا وواة قا  
يد  م ذةك أسيوبا  شم  ا يتقاغم  م أرِّاننا ا نسانيأ و كاسبقا األخالقيأ رِّيدا ود رشاوأ اةِّقف   أيضا  توخ 

 و أسام اةتقاحم واةايم اة أيت؟

سان أن يقاضل  م سبيل اةحمفأ واةدي أماطيأ واةسالم وةاد  د واتبه أن يتوخ  وسائل  انه ة د حق ا ن
ْت  د  مط استِّ اةها وأرانْت ود   تتقاغم  م غاياته اةقبييأ اذ ال يصح  االست ما   م تمنيد إِّا اظ أفْ يفسف

اةسياسم  د نتائج اذ   ا تأا نا اة  اةوتانأ اة قطأيأ واةقجاوأ األخالقيأ  غم  ا تقته وي   ستوى اةواقم
أنها رأيت ر ِّزل ود ايتيأا اة  ا سأ اةتم  د اة فموض أن تاون  متِّا ةيِّ ل اةسياسم حت  يكون انسانيا   
و د األ ثيأ ود اةشِّا اظ اةتم و  أت اةهو م ّليد األخالقم واةسياسم إِّا  "اةغايأ تبم  اةوسييأ" اةذّ ن  م 

ل اة تاحأ  وضمو م استبداةه رآخم " د أتل اةغاياظ اةقبييأ ال ّلد  ا نسان حيد ّلم   ةه اةفِّل رشت  اةوسائ
 د اةبحث ود وسائل نبييأ" أ ا  اةأد م وي  ذةك  ال تقأصقا أّلدا و ا وييقا اال أن نِّيد اةتفايم  م ققاواتقا  

 و ماتِّأ أسسها اةباةيأ. 

الم، خّير يقود البالد إ12 لى دفءِّ الوئامِّ، متى سنرى ـ أبحث  عن إنسان حكيم، عاقل، جانح نحو السَّ
الم؟!  قائدًا بهذه الحيثّيات، يقود البالد إلى أبهى واحاتِّ األمان والسَّ



1589 
 

ان اةحل يك د حسب  أيم اة تواضم  م اةتشب م رأيم اةسيم ووي   ستوى اةذاظ وتطهيم اةقفس  د   -ج
م  م أنواح األحأان وضموا اةشم  وةيس نو راأل م اةهي د ال  حاةأ  وك ا يأول اة انت ا  غاندّ "ان اةتحك 

اةقفس أصِّب  د  تح اةِّاةم رأو م اةسالح"  وةاد اتتثاث اةشمو  وإصالح حال اةقفس يبأ    كقا ووي   
قف ّلها  د أن ان  يِّْ ل وي  اقتالع  ا ال يييق ّلها   كل انسان أن يأم    اةِّونم اة  نفسه ةيتفح ص  ا اْةتفصف

غيم اةواويأ  و م  أاّلل ذةك الّلد  د انتشا   أا أ اةالوقف ناخل  د قبح حضا م اةِّقف وضموبه اةواويأ و 
اة جت ِّاظ وبيد اةشِّوا اذ ال ي كققا أن نأ ل سال ا حأيأيا طاة ا تسون  أا أ اةِّقف وخاصأ تبمفم اةِّقف  

 رسد قوانيد تشم وه وتح يه ونو أخطم وي  اةسالم  د اةِّقف نفسه. 

عيفة من بني غير جنسه، من أجل البقاء، بينما . الحيوان المفترس يفترس الكائنات وا13 لحيوانات الضَّ
امي(، يفترس بني جنسه ليس من أجل البقاء، بل بسبب البطر والنُّزوع  اإلنسان، هذا الكائن )السَّ

 الحيواني، كأّنه ينافس الحيوان المفترس افتراسًا، إلى متى سيفترس اإلنسان بني جنسه؟! 

ه اةغذاح  د أتل اةبأاح ونو اذ يفِّل ذةك ان ا يفِّل نون ووم وال تفايم ألن  اةحيوان يفتمس ةيو م ةقفس  -ج
 أو اته ا  قِّد أ وقده وي  خالف ا نسان اةذّ ي ا س اةِّقف ونو وي  ن ايأ تا أ و ِّم أ سارأأ أنه  
  يؤذّ غيمه وفيحق ره األةم وإذ يفِّل ذةك  ييس ةاونه إمفم رطبِّه ّلل ةاونه حم وحمفته نم اة سؤوةأ ود 
أ ِّاةه  ه ا كان نووها  وباةتاةم ال أ ى  م ا نسان خيما وال إمفما راةطبيِّأ ّلل ان ه كائد اةحمفأ وبها يختا   
أ ِّاةه اةتم يد كها وفِّم ها ونو  سؤول و ا يقجم وقها  د تبِّاظ ةذا نجده يِّمف األ ضل نائ ا وةاقه  

نسان وي  اةخيم واةمأ أ واةتسا ح وتق يأ  يأتم األ ذل غاةبا ووييه ال ّلد  د صحوم اةض يم و د تقشئأ اال 
 اةشِّو  راةغيمفأ وكل ذةك  شموط ّلقشم  أا أ اةالوقف واةتمبيأ وييها.  

. اإلنسان حيوان اجتماعي بالطَّبع، أنا ال أرى فيه هذه الّروح االجتماعّية، بل أرى فيه جنوحًا نحو 14
 وع البوهيمي وننمِّّي فيه إنسانّية اإلنسان؟! البوهيمّية والغرائزّية، كيف ممكن أن ننقِّي هذا النُّز 

مف وي  طبيِّأ رشمفأ وُتبجلف وي   يول  طبيِّيأ نحو اةحيوانيأ    -ج كل اةتصو اظ اةتم ا تمضت أن  ا نسان ُ طج
يه   اةغمائزفأ اةمغبوفأ أو االتت اويأ ةم تاد سوى  حاوالظ ةفه ه وةتبمفم اةسيوك اةسياسم اةذّ يجب توخ 

كم اةذّ يقبغم اخضاوه ةه. ةأد نف  اةتقاول اةِّي م كل اقما  ّلوتون طبيِّأ رشمفأ  ِّتبما  ازاحه وناام اةح
أن االنسان كائد اةتا فخ  "ّلل انه اةتا فخ" ك ا قال "ةوسيان  يصون"  م اطا  اةبحوث االتت اويأ اة ِّاصمم   

ا نسان وسيوكه حسب    ووييه تيِّب اةتقشئأ ا تت اويأ  واةاموف اةتم يِّيش  يها نو ا حاس ا  م إخصيأ
 أيم و"ر ا أن ا نسان يتشكل رفِّل  ا يحيط ره  إن  ا يحيط را نسان يقبغم أن يكون انساني ا " ك ا قال  
كا ل  ا كس  ووييه  ان اوانم اةقام  م أساةيبقا اةتمبوفأ و م كل  ا تأوم وييه  أا اظ اةبشم  د وقف  

ةأيم االنسانيأ  م االنسان ةيكف  اةبشم ود ا  تماس  وإوانم تأسيسه وي  نحو تديد نو اةافيل رضخ  ا
واةتأاتل واةيجوح اة  حل  شاكيهم راةطمق اةسي يأ واألساةيب اةالوقفيأ وقد ا قتضاح اذ يصِّب تصو    
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ل   واة ا انسانيا خال  د اةصماواظ اذ ةو كان ذةك   كقا ة ا رأم ةيجقأ اةفوق أ ضيأ  د  ِّق  وةتحو 
 . اةِّاةم اة  تقأ أ ضيأ

ة األحزان  15 ، وتترجمين أفكاركِّ اإلبداعّية وأنتِّ غائصة في لجَّ . كيف تنسجين خيوط بحوثكِّ ونصوصكِّ
المتفاقمة في هذا الزَّمن المفخَّخ بالتَّوهان عن الهدف، أم أّنكِّ تزداديَن ألقًا وعمقًا في صياغة أفكاركِّ رغم 

 إنشراخات هذا الّزمان؟! 

قضاظ اة مبكأ واألحزان اة أيتيأ وةاقم اذ أتد ةقفسم  يه  وقِّا  اسخا صحيح أن  واة قا  يمح راةتقا -ج
نو  أام االنسان اةذّ يماوح ّليد ويش اةوقائم واةتفايم  يها و م أسباّلها ود قما وةاد ذةك ال ي قِّقم  
 د أن أتخذ  قها  سا أ حيد يأتضم األ م نأدنا  تبِّأ  م ذةك نصيحأ اةفييسوف حيد يأول ة د يمفد  

 دى ا تفاع األّلماج  م اة ديقأ وييه  غان م اة ديقأ  وأتد  م نفسم نذه اةأد م وي  اة ماوحأ ّليد    ِّم أ
اةتجذ    م اةواقم حيقا واةخموج  قه حيقا آخم  وفساودنم  م ذةك تاوفقم األكاني م واةفاّم  م اةفيسفأ  

خ  م أو اقم أسئيأ وتوني  أ تح  يقم  سؤوةيأ اةتفايم اةواوم  و م اةحأوق و م اةِّيوم اةسياسيأ. كل ذةك يمس 
راألخطا  اةتم تحدق رِّاة قا وفد ِّقم اة  اةبحث ود  خمج يضم اةبشمفأ  م طمفق سييم يؤنّ اة  اةسالم 
اةاونم  وي  أنم أن ك تيدا أن نذا اةطمفق ةيس آ قا وال نو  ِّب دا أو  ز ووا راةو ون اال أنم اذ أوتبم 

ع سالم كونم وأإتغل وي  اةالوقف  اما وقي ا أتدنم  تفائيأ ر ستأبل  أنم أنت م اة  اة فا مفد  م  شمو 
 ا نسانيأ ان نم سيات نذا اةطمفق.   

. ال أرى أهدافًا عظيمة ممَّا يهدف إليها إنسان اليوم، غالبًا ما تكون أهدافًا عقيمة من حيث فائدتها  16
 سمى األهداف بعيدًا عن نصبِّ عينيه؟! للمجتمع البشري، إلى متى سيغوص  في تّرهات الحياة، تاركًا أ

ال  قاص  د االستفاقأ  اةيوم واآلن  قبل  واظ األوان. وي  كل انسان أن يكون وا  ا ر ا ال يمفد قبل    -ج
أن يِّمف  اذا يمفد  وأوتأد أن  ا ال يمفده ا نسان حيث ا كان ان ا نو اةِّقف واةأهم واةحموا واةايم و ا 

حيام اةبشم وط وحاتهم   ا يحدث  م اةِّاةم اةيوم تتقاقيه وسائل ا والم وفكون اةبشم اة  ذةك   ا يد م 
إهونا وييه  م نفس ةحاأ وقووه غاةبا ةذةك ةم يِّد  س وحا ةإلنسان رأن يد وم اةجهل ر ا يدو  حوةه  

ذاته   انه و م أّ  كان كان يِّد   سؤوال وي   ا يحدث ان نو أنا  ظهمه ةألحداث ألن اةص ت  م حد 
  ضا و وا أأ ونو ويد اةجبد.

. ما هو دوركِّ مبدعة، مثّقفة، مفكِّرة، عندما ترين اإلنسان يقتل بني جنسه بقلب بارد، من دون أن 17
 يرمَش له جفن؟ 

ال أكتفم راةقام اة   ا يحدث  د  جاز  يمتابها اةبشم  م حق رِّضهم اةبِّض  غم  حدونيأ أساةيب    -ج
ا أإه م وأ ضح وبم اةاتارأ واةيأاحاظ اةفامفأ واألنشطأ اةتوووفأ اة باإمم وكذةك اةتأ يم و مص اةتدخل   أن
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وبم وسائل اةتواصل ا تت اوم اة تِّدنم واة تقو وأ وأنا أو د أن وي  كل انسان و د  وقِّه  م اةِّاةم أن  
اةمس يأ     يسيك طمفق نشم اةسالم وقي ه وأن يكف ود اإِّال ةهيب اةضغائد وبم اةخطاراظ اةمس يأ وغيم

 اةفمنيأ واةج اويأ  اة حي يأ اةداخييأ واةخا تيأ... 

. كيف ممكن أن ننقذ فقراء وأطفال هذا العالم من الخراب والفقر والقحط الَّذي بدأ يستفحل في الكثير  18
 من دول العالم؟!

رفِّل ا ستِّ ا   تجد  ا إا م اة  أن  أماح اةِّاةم نم اةذيد يقت ون اة  أوطان  مف أ وةاقها  قهوبأ  -ج
وانتشا  اةفسان  يها ألنها أغق  األ اضم تغما يا راوتبا   واقِّها االستماتيجيأ وكذةك ة ا  يها  د  وان أوةيأ  
و مواظ طبيِّيأ كاةقفط واةغاز واةذنب وغيمنا  ونقا تا د اة فا قأ حت  أن تيك اةثمواظ تقأيب وييها ةتصبح  

بفاال  ناما  ة ا تجيبه اةيها  د أط  اع اة ستغييد اةذيد يقهشونها وفكد سون  مواتهم وي  حساّلها  تقأيب  وف
اة ِّانةأ ةيصبح اةوضم وي   ا نو وييه اةيوم وك ا نماه  م ا مفأيا  و م آسيا وغيمن ا واةتا فخ إاند وي   

نون  قه  ئاظ  أ ا األطفال  هم اةفئأ اةهشأ وكذةك اة شيوخ ذةك. ان اةضحايا نائ ا نم اةشِّوا ركل  ا يتاو 
واةقساح  ونم اةذيد يد ِّون اةفاتو م رانضأ  د حياتهم اة هدنم راست ما  ون ائهم اة ماقأ وصحتهم اة تدنو م  

 وأذنانهم اة تخي فأ وظموف ويشهم اةيو م اةتم تغيب  يها أنن  اة أو  اظ اة طيوبأ ةياما أ ا نسانيأ. 

الم العالمي بين البشر كلَّ البشر؟ . ما هي أفضل الطُّرق واألسس الَّتي تقودنا إلى تحقيق 19  السَّ

األ م ّليد أيانّ اةشِّوا أكثم  د اةحكو اظ واةأانم اةذيد يبدو وكأنهم يِّيشون  م كوكب آخم  ال   -ج
يخضِّون ةجاذّليأ اةواقم رسبب تسارأهم نحو تحأيق اة صاةح اةضيأأ اة تِّف قأ  ك ا أن   د اةضموّ   

وةيأ اة فامفد واة ثأفيد ألنهم أكثم ووم  د غيمنم ونم أسمع  م  اةوقوف وي  أن اة سؤوةيأ نم أيضا  سؤ 
قد تهم وي  استأماح األوضاع واستشماف  ا تح يه األيام اة أبيأ  ك ا أن اةتِّوفل اةيوم وي  اة جت م اة دنم  
اةذّ يأخذ  وقِّه اةجد ّ  م ص يم األحداث وقد وم ت  قا اته وت ِّياته و ارطاته وغيمنا انتشا ا كبيما  
ونجاوأ  ال ُيْستهان ّلها  م كل أنحاح اةِّاةم تأمفبا. ان  اةسالم وأييَّأ  و ام  و ؤفأ  ةيِّاةم ونو خاصأ  دُّ  م  
اةايفيأ اةتم تاون وييها اةِّالقأ  م اآلخمفد و م كل اةاائقاظ واة وتوناظ وا أ  قبل أن يصبح وتونا 

 واناشاف  نائ ْيد تاون  يه ا كل ذاظ نم آخمف وكل واقِّيا و سؤوةيأ. انه  د  حيام  راة ِّي أج و تُِّأ اكتشاف  
د ا نسان تا فخه اةفِّيم ووتونه اةحأيأم.   آخم نو ذاظ ّلال انأطاع وال توق ف  و م  ثل نذا اةسالم يدإ 

الم كتحصيل حاصل، ما هو دوركِّ  20 الم والمحّبة، لتحقَّق السَّ .  لو قام كلُّ إنسان بأعمال الخير والسَّ
 الفكرة؟ في تحقيق هذه

يفحف حال اةبشم تيأائيا وةتحأقف اةسالم  م ظل اة حبأ واةوئام   -ج ْنصف ةو نبم اةووم  د ناخل كل ذاظ الف
وةيست "اةساتياغمانا" وقد اة انت ا غاندّ سوى تيك اة حبأ ةيحأيأأ اةماقيأ اةتم تسكد ا نسان وتمنو اة   
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يقم  سؤوةيأ نشم نذه اةفامم اةتم ّلدوّ  أوتبمنا  بدئم  اةسالم. أ ا  د تهتم   أنا أإِّم راةتزام أخالقم يح  ج 
 م اةحيام وإِّاّ   م اةوتون  إِّا  أ  ِّه نائ ا اي انا  قم رأن  كل انسان قان  وي  أن يفام ّلقفسه وأن  
يد ك ّلقفسه  ا ةه و ا وييه رِّيدا ود كل وصايأ  نون أن ت قِّقم  أتم نذه  م االنسان  د  ساودته وقد 

اةقبش ناخل ذاته ةيكتشف  م أو اقها تيك اةاقوز  د اةحك أ اةتم تسكقه   أنا اّلقأ سأماط  ا قتضاح وي  
اةشمويأ صاحب  قهج اةتوةيد  م اةفيسفأ ك ا أنم  تبق يأ ةأل م اةشهيم اة كتوا ر ِّبد "نةف" واة توته اة   

 ا نسان رأوةه:" اومف نفسك ّلقفسك".  

الم والكرامة  .  كيف ممكن أن نسّخر أقالم مفكِّري وم21 بدعي ومبدعات هذا العالم من أجل تحقيق السَّ
 اإلنسانّية؟ 

قد ال تاون اة شكيأ  م تسخيم أقالم اة فامفد واة بدويد اذ الحات ر قاسبأ رحثم األكاني م  م   -ج
  2019اةِّيوم اةسياسيأ وكتاّلم "اةالوقف  م اةقضال اةسياسم" اةصان  ود نا  زفقب ةيقشم ّلتونس  م 

اة ؤةفاظ اةتم طمقت  وضوع اةسالم واةقضال اةسي م وكل  ا يحفظ اةاما أ ا نسانيأ كبيم تدا و مف ا أن 
رشكل ال ت ةيقام  اال أن اة شكيأ حسب  أيم تا د  م  دى توته اةقاس ةأماحم تيك اةاتب وا طالع وي   

ا وتماف رأن  م واة قا اةِّمبم  األ اا  اةأي أ اةتم تتض قها واةحيول اة أقِّأ اةتم تأد  ها. ال  قاص  د 
رشكل خاص يوتد وزوف ود اةأماحم وا أ وقماحم  ا تخطه أقالم اةفالسفأ ووي اح اةسياسأ اة وضووييد  
خصوصا  و د تهتم أالحظ أن اةذيد يد سون اةسياسأ وفد  سونها ال ي ا سونها واةذيد ي ا سون اةسياسأ  

د اةخطم ونقا يحضمنم قول أل الطون ود اةِّداةأ اةتم  يكانون ال يأمؤون وقها إيئا ونقا راةذاظ يسك
يفتمض أن تاون غايأ اةوتون اةسياسم ةيبشم ونم إمط اةسالم طبِّا " ال ي كد ةيِّداةأ أن تتحأق اال اذا 
تفيسف اةحكا م أو حكم اةفالسفأ"  أقول ال ي كد ةيسالم أن يتحأق اال  م ظل  صاةحأ حأيأيأ ّليد اةفام  

   أ ا اةطمفق اة  ذةك  هو اةاتاا أوال وقبل كل إمح. واألخالق واةسياسأ

الم وتحقيق إنسانّية  22 . ما رأيكِّ بتأسيس تيَّار وفكر إنساني على مستوى العالم، إلرساء قواعد السَّ
اإلنسان، بإشراف هيئات ومنظَّمات دولّية تمثِّّل كل دول العالم، كي يكون لكلِّّ دولة من دول العالم دور  

 الم؟ في تحقيق السَّ 

 م كتاّلم اة ذكو  أواله "اةالوقف  م اةقضال اةسياسم" ق ت ّلتخصيص  ساحأ طمحت  يها نذا  -ج
اة وضوع  م قس يد أن تت  م األول  قه ا  سأةأ حل اةقزاواظ راةطمق اةسي يأ تحت وقوان : تدخل 

دول تض د  ت اواظ اةضغط اةدوةيأ وي  اة دى اةأمفب  و صدظ اة ؤسساظ اةتم تِّ ل وي  ذةك  م ت
 واقِّها  م اةِّاةم وطبيِّتها اةأانونيأ وأندا ها  و م اةأسم اةثانم ومضت و ل  ؤسساظ اةضغط اةدوةيأ  
وي  اة ستوى اةبِّيد  م نشم قيم اةسالم و أا أ اةالوقف وباة ثل أ تت تدوال تض د أس اح تيك اة ؤسساظ 

 ؤسساظ والّلد  د تشجيِّها وتوسيم نائمم  وأندا ها و واقِّها وطبيِّتها اةأانونيأ. اذن توتد  ِّال تيك اة
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أنشطتها اةتوووفأ واةتد فبيأ واةتثأيفيأ  م ضمو م اةت ييز ّليد اة ؤسساظ اةحأيأيأ وتيك اة زففأ اةتم ال ّلد  
  د االنتباه اةيها. 

ول النَّامية 23 في  . ما هي أفضل الطُّرق لخلق رؤى تنويرّية، ديمقراطّية، تقدمّية في العالم العربي والدُّ
الم واإلستقرار، بعيدًا عن لغة الحروب المميتة الَّتي دمَّرت  وتدمِّّر كلَّ األطراف   العالم، لتحقيق السَّ

 المتصارعة؟

را ضا أ اة  كل  ا سبق الّلد  د اةتأكيد وي  ا ّلتِّان ود اةتِّصب وا نغالق  ه ا كان  جاةه:  -ج
أيدم واةقام اة  اةتِّدنيأ واةتقو ع كج ال وبهاح. ان  قبول نيقيا أو سياسيا أو غيمه  وا ي ان رحمفأ اةفام واةِّ

ا ختالف كحق واحتما ه كواتب نو اةتسا ح ويقه و م ظيه يكون اةتقوفم  ال يستثق   قه أحد ونو  د  
أنم إموط اةسالم  ك ا أنه  د اةضموّ  أن يفام ا نسان ر قطق  ساةم  توازن رِّيدا ود اةتهو     قطق  

ن ّلها اةتا فخ  يحتام اة  اةحك  أ واةمصانأ حت  ال تأتمف يداه  ا ال تح د وأباه  د حموا و آسم يدو 
 يكتب رِّدن األ واح اةتم أزنأت  يها أّ رِّدن اةجمائم اةبشِّأ اةتم ذنب ضحيتها رشم تاؤوا اةحيام ةيِّيشونا  

 أ.   م سالم  وتدوا أنفسهم حطبا ةتغذيأ نيمان اة أاتل وتثثا ةي أاّلم اةفمنيأ واةج اوي

الح في العالم، والوقوف ضد صنَّاع الحروب والفكر القائم على 24 . ما رأيكِّ بإلغاء وإغالق معامل السِّّ
الم بقّوة القانون العالمي، وذلك بمحاسبة   الم، لتحقيق السَّ راعات، ومعاقبة كل َمن  يقف ضد السَّ الصِّّ

 الجانحين نحو الحروب ودمار األوطان؟! 

ن تغيق  صانم اةسالح أّلواّلها ذةك نو  ِّال  ا أت قاه خاصأ حيد أنصت  ةِّل حي م األقص  نو أ -ج
اة  إموخ اةجغما يا وأوتاوها رسبب تد يم أسيحأ اةِّقف ةها  وتموح اةتا فخ اةذّ تخط ه وفالظ اةحموا 
ا ه  د  قتجيد ووسطاح و مو تيد و بم فد وغيمه نم   ّلد اح اةضحايا األّلمفاح. ان أراطمم اةسالح وتج 

يدون اةوحيدون  د اإِّال ةهيب اةحموا  ونم اذ يست يتون  م اةد اع ود  صاةحهم نجدنم يقاضيون  اة ستف
ه ةهم  د  مواظ وة ا ت قحهم اياه  د    د أتل است ما  اةحموا واّلتاا  أوقف وسائيها اةتد يمفأ ة ا تضخ 

وةأد ا تفِّت رِّض  سيطأ ونيبأ وتبجيل  رحيث يكونون أكثم اة تضم فد  د انتشا  اةسالم  م اةِّاةم.
األصواظ  قانيأ راةحد  د اةتسي ح ونزع اةسالح  م اةِّاةم اال أنها وتدظ نفسها وتها ةوته  م واقم اةساّلق 

 نحو اةتسي ح. 

أ ا راةقسبأ اة  "تحأيق اةسالم رأوم اةأانون اةِّاة م"  تيك  سأةأ تتطي ب وحدنا حوا ا كا ال اذ أن اةأانون  
رِّض اةحاالظ  وطاة ا ةم تتم  ماتِّأ تيك اةبقون اة شموأ ةيحموا  إن نذا   اةدوةم يبيح اةحموا وإن  م

اةأانون نو أول خطم يهدن اةسالم اة قشون  م اةِّاةم. ان أغيب اةحموا قا ت وي  أساس اةشمويأ اةتم  
  ي قحها "اةفصل اةسارم"  د اة يثاق اةِّاة م ةأل م اة تحدم  أ ا اةحصول وي  قما   د  جيس األ د ةأل م 
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اة تحدم ةشد  حما ضد احدى اةدول  ذاك أ م   كد  ال ّلل سهل وي  اةبِّض  قها  و م حاةأ ودم  
حصوةها وييه  إن ذةك ال يجِّيها تتماتم ود تص ي ها وةقا  م اةتا فخ أ ثيأ وديدم. انقا نِّيش واقم اة يثاق  

 م ةأل م اة تحدم و يه تشد   اةِّاة م ةحأوق ا نسان و يه تقاهك حأوق ا نسان ونِّيش واقم اة يثاق اةِّاة
 اةحموا راسم  جيس األ د ةأل م اة تحدم.

ان اةفصل اةسارم اة شا  اةيه طاةها ظل  وتونا  م ذةك اة يثاق  إن اةسالم اةِّاة م اة قشون ال يكون  
   كقا.  

من شّتى  . أال تريَن أّنه آن األوان لتأسيس جبهة سالم عالمّية من خالل تواصل المبدعين والمفكِّرين  25
الم  سات وهيئات عالمّية جديدة، لتطبيق السَّ االختصاصات، والدَّعوة لتأسيس دستور عالمي عبر مؤسَّ

 عبر هذه التَّطلُّعات على أرض الواقع؟ 

ل كثيما وي  اة فامفد واة بدويد  ه ا اختيفت  شا بهم  ك ا أوول وي  اة جت م اة دنم    -ج  ِّال أنا أوو 
م وقد  ل  اةج يم اةحموا واةِّقف رأإكاةه  وكل اةذيد  ا انفاوا يحي ون رأن يِّم   ووي  إِّوا اةِّاةم  اةيو 

اةسيم ةيقِّ وا رج ال اةحيام  م ندوح ووئام  ةذا آن األوان  ِّال ةتأسيس "تبهأ سالم واة يأ" ك ا س يتها  
تو   حضمتك  تِّ ل وي  تأسيس وأد سالم نو  يثاق تِّايش وتحاّلب واحتمام وتدوو اة   تدوفقه كدس

واة م يتض د ّلقون اةسالم وإموطه كأواود و بانئ ال يكون  يها أّ  جال ةثغماظ تفسح اة جال الستثقاحاظ  
يتسيل  قها نفس ودوانم يهدن اةسالم راسم اة صاةح اة أيتأ واةد اع ود اةقفس وغيمه  نستو  يستحضم  

اةدائم" اةذّ تأسست وييه وصبأ  اة يثاق اةفيسفم اةاانطم ةإلستئقاس ره ونو اة ِّموف ا" شموع اةسالم 
 األ م أوال  م األ م اة تحدم اةتم سموان ا غي بْته  د  يثاقها. 

 
 صبري يوسف                                                                   عواطف الزراد 

 كاتبة ومفكرة سياسية أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم                                   
   روائية تونسية مقيمة في تونس                                                                      
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وري عبدالقادر الخليل   حوار مع الفّنان والباحث السُّ
الم العالمي  حول السَّ

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

وري   عبدالقادر الخليل                                 حوار صبري يوسف الفّنان والباحث السُّ
 

وري عبدالقادر الخليلالتقيت  مع الفّنان التّ  ة، وتابعت أعماله بكة العنكبوتيّ عبر الشَّ   المقيم في اسبانيا،  شكيلي والباحث السُّ
 هذا الحوار، فوافق برحابة صدر و ولد هذا الحوار: ءوكتاباته ودراساته ومقاالته، وتواصلت  معه إلجرا

 
 ـ ما هي برأيك أهم أسباب تراجع الّسالم العالمي بين البشر؟ 1
 

في المقدمة أشكر األستاذ صبري يوسف الشاعر واألديب والفّنان السوري في دعوته  للمشاركة في هذا الحوار، وأسمح 
رف, وأتمنى أن تصل هذه الباد  رة إلى كّلِّ العالم. أن أقول لي الشَّ

 

أسباا تماتم اةسالم يِّون اة   ماتم وديدم,  قها اةسياسيأ و قها االتت اويأ. و م  أد أ تيك االسباا 
 ياتم ان ال اةثأا أ  م اةدول اةقا يأ وودم وضم حد ةيتقاسل اةبشّم  م اةدول اةفأيمم. 

ود اةصقاوأ ,  يِّت د اقتصان اةول اةغقيأ وي  صقاوأ االسيحأ رشت  انواوها.  صانم كبيمم وال تتوقف 
وتيك االسيحأ التسِّها اة خازن  ه ا كانت كبيمم, وكل ن وم اصحاّلها ان ُتتاتم ّلتيك اةصقاواظ, ونكذا 
نذه اة صانم تستخدم اةضغط وي  اةسياسأ التل ايجان  خمج ةهذه اة صقوواظ, وةهذا تأتم اةسياسأ رصقم  

مبحأ اكثم  د نذه اةتجا م. نذه اةِّ ييأ  اةحموا التل تخمفج وبيم تيك اةصقاواظ , النه ةتوتد تجا م  
تشيم اة  ان ال االنسانيأ  الن تيك االسيحأ صقِّت ألتل اةأضاح وي  االنسان وةم ُتصقم ةتأديم اةسِّانم  

 ةيضِّفاح. .  بِّض اةدول نمانا تصقم اةاموف اة قاسبأ  إِّال نيمان تقتهم  م اةحموا. 
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قا يأ  وفد م اة  وونم اةجهل واةفأم. ألن اةثأا أ تحا ظ وي   ا ا ان ال اةثأا أ  هو نا م نام  م اةدول اة
اةحضا م  د آ ا  وويم واّلقيأ و مانيأ وتا فخ , اّ ان اةثأا أ تم ض كل انواع اةد ا . ّليق ا اةجهل يجِّل  
االنسان الُيأدج   ِّق  اةحضا م اةِّا أ ّلل يِّيش  م  ؤفته اةخاصأ و ؤفأ اةغق  راّ اسيوا كان.  ك ا 

قد اة ِّم أ ا ام اة صاوب واةتخيص  قها. وتبأ  قي أ اةحيام وي  اساس اة انم  أط.   هكذا يقساق  يبأ   ا
خيف اةذيد يفتحون اةباا ا ا ه رسبب اة ال حت  وإن كانت تيك االّلواا تأخذه اة  اةد ا . .   د طمف 

النت ام  م  ستأبل االتيال,  أخم نقاك سبب ذو ان يأ ونو تاا م اةقسل  م اةدول اةفأيمم, نذا اةتاا م نون ا
ُيؤنّ اة  نأص اةِّ ل, اة  ودم وتون اةماحأ, وودم وتون اةغذاح اةاا م واة قازل اةوا يأ, يد م اةبِّض  د 
اةقاس اة  اةِّ ل راّ إمحكان,  حت  وإن كان  ضان ةيِّأيدم و ضان ةيقجاح, الن اةحاتاظ اةيو يأ تتطيب 

ةجوع  م اةجهل نمى اة جت ِّاظ تصقم انواع  د اةحموا ظانيد   وان ال تأتم ك ا يشاؤون. وحيد ي تزج ا
ران نذه تأتم ركل نواع اةغذاح, ّليق ا تأخذ ّلهم اة  اةد ا  اةاا ل.  نذه اةحاالظ نمانا تتحد نائ أ  م رِّض 
اةدول اةفأيمم. وا ا ها تتفق ط وحاظ اةدول اةغقيأ ةيخموج  د از اظ اقتصانيأ واّلمم,  م التل تيبيأ نفوذ 

 تال اة وان اةحمبيأ  ونم صقاوأ اةحموا.  
  

الم والوئام بين بني جنسه، سائرًا نحو حقول األلغام الَّتي تنسف حيثيَّات  2 . لماذا ابتعد اإلنسان عن السَّ
الم من جذوره؟  السَّ

 م كثيم  د االحيان نمى اةتاانم االتت اوم  م اةدول.  اانماظ غيم  تقاسأأ وإن كانت  م االصل 
ُتطاةب رحأوق  هضو أ.  م اغيب االحيان  أد االنسان كثيما  د حأوقه  م رِّض اةدول. ّليق ا يمى وفس م  

حم تد م كثيما  د اة تاانمفد ان ا ثاةه  د اةقاس  م نول  انيأ تت تم رأكثم  د حأوق االنسانيأ.  نذه اةأما
اة   ؤفأ اةِّداوم  م حكا هم اةخاصأ,  ال تخيو نامفاتهم  د اةصحأ  م نذه اال و  , ةاد كثيما  ا  
يصقِّون اة اانماظ ةإلنتأام اكثم   ا تمغب ّلوتون حل تيد ووانل. ألنهم  م االصل  أدوا كثيما  د  

ضا خسموا اةأيم االنسانيأ, وغ منم اةط م وحب اةذاظ. اةحأوق,  أدوا اةِّدل واة ساواظ . ّلهذه اةطمفأأ اي
 سا وا  م تيا اظ اة صاةح اةخاصأ . النهم  أدوا ايضا اةمانع اةديقم االنسانم,  اصبحوا ُ يك ةال  د 
 يِّطيه إمح  د اةووون وإن كانت غيم اخالقيأ. نكذا اصبحت نذه اةتيا اظ  حأل اةغام  تفجمم نون إمح  

 
 فاء الحّس األخالقي والمعايير الرَّاقية عند الكثير من البشر في الوقت الرَّاهن؟.ما هي أسباب انك3

اسباا نذا االنافاح ا م يِّون اة  انقا  أدنا االحتمام و امنا ان اةحمفأ اة طيأأ نم ام اةحضا اظ,  أدنا  
ناون  أيديد ام   االةتزام  م اةواتب, و أدنا  ِّق  االخالق األساسم. ك ا تقاسيقا ان ناون نحد قبل ان

 قطيم  د اةغقم نسيم خيف رِّضقا وإن كقا النسيم  م االتجاه اةسييم.  
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ـ يرّكز اإلنسان على العالقات الماّدّية، وغالبًا ما تكون على حساب إنسانّية اإلنسان، لماذا يتراجع 4
 اإلنسان نحو األسوأ في عالقاته مع بني جنسه: البشر؟!

 ض تِّيش نذه اةتماتِّاظ, رِّد اةجهون اةطوفيأ اةتم ُّلذةت  د كل االنيان. ةألسف اةشديد ان  جت ِّاظ اال
واةجهون اةتم وضِّتها اةحضا اظ اةماقيأ  م ان يأ اةثأا أ واةِّيم رانها اةِّا ون االساسم ووي  ان تاون  

اة    االنسانيأ انم االإياح  م اةحيام,  أيقا  قذ سقيد  تبخمج نذه اة بانئ وتبمو ت  م نباظ قّو ُيشيم
اة انم.  يبدو  ان االنسان ُيتارم اةشمح اة فأون  د طبيِّته اةتا فخيأ, ُيماقب اةقاس حت  وإن ةم يحتاج الّ 
إمح, يسيم خيف اة  قوع ول كان ُ ضم, وفهدم قصو ه ّليده.  حيد كانت اال يأ تِّم اة جت ِّاظ ,  أيقا 

وا ع,  أد اةاثيم  غبأ اةِّيم ألنه ةم ُيِّطم  اةِّيم تقتهم وقده كل اةط وحاظ,  حيد وصل اةتِّييم اة  كل اةش
اةجانييد  ايمغبون. ونذا يأخذنم ةيأول ان اةأماحم واةااتبأ الت حم اال يأ, اال يأ تِّيش  م اةأيوا, واةِّيم 
ايضا   وةيس  م اةأماحم واةاتارأ ونيل اةشهانم. كثيمأ  ا نس م ود ناس تأول ة اذا اةفد وة اذا اةشِّم,  

النا ان ال يِّطوا اة انم ألصحاّلها.  نذا نو اةجهل. ونو  أا نأ اة انم  م اةسِّانم اةتا أ.  وة اذا اةأصأ وا
 د يبأ   امه  م اة انم اليستطيم ان يمى اة اضم ك ا كان, نون  واصالظ ونون االةأ ونون سموأ  

سيأ  يم تضم حدون االتصال, وال يقام اة  اة ستأبل النه يبأ  ُ ستِّبد  د اة انم.  ا ا  د اةقاحيأ اةسيا
ةيغش , وةم تِّتقم ك ا يجب  م االنسان اة ثأف ّلل وتهت اةِّقايأ ة د يسيم  وازفأ  م  قهجهم اةسياسم.  
نذا ةه تأ يم كبيم  م تغييم ا اا  كثيما  د اةِّائالظ وتوتيه اّلقائهم اة  االختصاصاظ  م ا و  ُتِّطم  

اتأ اة  اة انم ةاد اال واح التتغذى  د اة انم. .   اة انم راسمع وقت   كد. كثيم  ا نقس  ان ا نسان رح
 غبأ اة انم تِّيت ان يحتامنا اة اةايد, وقيتها تِّيت ان يقس  اةفمن كل واتباته االنسانيأ   وفمتاب كل  
اةجمائم ألتل اة انم.   ةألسف اةشديد انقم  أيت  م  جت ِّاتقا ان اةذكاح ةيذّ ي يك اة انم   ك ا نم  

, واتاه, واالحتمام واةوصول اة  اة صب اةِّيم.. نحتمم االنسان  د حيث ُ ياه اة انّ.   اةثأا أ, واةِّيم
ونكذا ودنا  مم  انيأ اة  اةجهل. يخطم ةم اة ثل اةشِّبم  م اسبانيا اةأائل. " قل ةم كم ت يك ألقول ةك 

 ?Dime cuanto tienes para decirte Quién eres د انت؟  
 
ر كبير 5 في تقنيَّات وتكنولوجيا العصر، يسير عصرنا نحو فتوحات كبرى في عالم الّتقانة ـ هناك تطوُّ

 والتَّحديث، لكنَّه فقد الكثير من الحميمّيات، كيف ممكن إعادة العالقات الحميمة الرَّاقية بين البشر؟! 
اسهل,  اإمظ  م اةجواا اةساّلق ود ان اةتطو  اآلةم تاح  م خد أ االنسان وتِّل طمقاظ اةحيام كيها

نذه اةثو م اةصقاويأ وحدا أ االةأ ةها حديد, اوال خفضت كل انواع اة شأأ وي  االنسان, ةاد ّلقفس اةز د  
نذا اةتأدم اةصقاوم االةم نضم كل  مصاظ اةِّ ل.  أيد يِّ ل االنسان اذا كانت اةأ واحدم تثأب اةجبال  

بل نذه اةا يأ االنسانيأ, ونذا ُيطب ق  رأسمع  د وشمم االةف إخص, اذا نمى ان اةأ واحدم قضت وي   ستأ 
وي  ت يم اةتأقياظ ر ختيف انواوها, تاحظ االةأ  م ز د تاا م اة جت ِّاظ, نمى ان اةتاا م االنسانم  
تضاوف, و م اةطمف اة أاّلل االةأ  حت ا ا ها كل  مص اةِّ ل.  اذا ان االنسان ومف كيف يصقم  
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كققم اةأول ران ُنح طم االةأ كم يِّيش األنسان, وانا  ضان  االةأ ةاد  أد  ِّم ته  م صقم اةِّ ل.  ال ي 
ةال اةحموا ر ا  يها اةتم صقِّت ةتخفيض ودن االنسان. وةم سقيد طوفيأ وانا اإيم واقول انه يجب 
م  مص اةِّ ل. اةشمكأ اةتم تصقم االنفاق اةابيمم تأبض  ئاظ    مض اةضمفبأ اةاا يأ وي  االةأ اةتم ُتحطج

التد م  د اتمم اةِّا ييد سوى ساواظ اةِّ ل, وان كان يِّيش كل اةسقأ  م اةبطاةأ. ة اذا اة الييد, ّليق ا 
نمى ان   د طائمم واحدم اغي   د انتاج  زا ويد نوةأ ركا يها. طبِّا نقاك  مق ّليد اةِّيم واةجهل, ةاد 

يام سقطم  د  نل نستطيم ان نِّيش نون اةز اوأ؟ و د ناحيأ اخمى ايد االنسانيأ اةتم ُتِّطم ةصانم اةح 
اة انم وتِّطم ةصانِّيد اةد ا   الييد  د اال باح.؟  ة اذا ندف واحد  م كمم  د االةِّاا ند م ألتيه  
اة الييد وإنسان اخم  م كل حياته اليحصل وي  قوظ يو ه. نذا اةتفاوظ اةذّ وي  االنسانيأ ان تجد 

اال ناا, وكم نأضم وي   حه ةه, كم نأضم وي  اةجهل, وكم نأضم وي  اةغمو  وكم نأضم وي  
 اةد ا  يجب ان نضم حدون اةتفاوظ اةبانظ. 

  
رقّية/ العربّية وما يجاورها على أسٍس ديمقراطّية، غالبًا ما تجنح 6 ول الشَّ ـ ال يتمُّ تأسيس الكثير من الدُّ

ولة يقوم على بناء المؤسَّ  ول أنَّ بناء الدَّ مار، متى ستتعلَّم  هذه الدُّ يمقراطّية  نحو الحروب والدَّ سات الدِّ
سات؟   وتطبِّق هكذا مؤسَّ

سؤال نام وسؤال يجب ان نالقيه وإن كان اليييق ةحكام ّلالننا.  احيانأ يجب ان نشيم اة  ا ماضقا اةخاصأ,  
ةيست كل اال ماض تصيقا  د اةغما, وةيس اةجهل يِّيش  أط  م اةشمق. اة مض االول اةذّ ا اقبه خالل 

 م  جت ِّاتقا اةشمقيأ   نو سيطمم اةِّشائم وي  واناظ تانييأ غيم الئأأ, وال    غمبتم اةطوفيأ وا اه ُيِّشش
اقصد كل اةِّاناظ, رِّيد ود  اّم ان انس  اةِّاناظ واةتأاةيد . اةامم واالخالص واةشأ أ واألةفأ  م اةفمح  

أ وي  اةِّيم  واة مح. ةاد نقاك واناظ ةم تأ م ّلها االنيان, إِّوبقا رحاتأ  اسأ اة  ان تاون اة مأم حاصي
ّلقفس اة ستوى  د اةمتال, ك ا ان تشا ك اةقساح  م اةِّ ل, واةتص يم واةمأّ, واةحكم  رشكل  واّز  م 
اةمتال. وقد ا نصف اة جت م نمى انه اليشا ك  م ت يم ارائه,  ايف يِّمف اةقصف االخم ان يأ ذةك  

 تاون  د سأ ان كانت تانيأ؟  اةبقاح و ا نم كيفته.  اذا كانت االم ا ضل  د سأ ونذا صحيح, كيف 
 د تهأ اخمى    جت ِّقا يجب ان يكون وي  اسس اةحق وةيس وي  اسس اةأمفب واةغمفب, وكيف ُنِّطم 
اسم غمفب احيانآ وي  اّلقاح قمفأ ام اّلقاح حم ونم ارآ  ود تد  د نفس اةأمفأ و د نفس اةحم؟ وكيف  

إياح اةتم الُتمضم اةِّأل االنسانم ونم اةتم  نقساق خيف اسم اةِّشيمم حت  وةو كانت وي  ظيم. نذه اال
تِّيتقا   أيديد وتِّيت ان نم ض كل  أّ يأتم  د االخمفد. ونذا تِّيقا نشاند احيانآ   ثييد  م  جيس  
اةشِّب  د اال ييد. "ا منا إو ى " ةاد  د ُيطبق نذا؟ وكيف تصل اةدي أماطيأ ان ةم تاون ةي مأم نفس  

يست  أط وي   ستوى اةدوةأ, وةيست  أط وي   ستوى اة دن واةأمى, ّلل  اةحق قم اةشو ى؟  نذه اال و  ة
ةها قواود  م نفس اةِّائالظ, و م كل انحاح اةوطد اال  اقل  قه,  م اةتِّييم,  م اة ؤسساظ,  م اةسياسأ, 
 م اةحكم.  م األحتفاالظ,  م اة أسام,  م اةِّ ل, ووووو.  تال  تجقح اة  اةحموا  م كثيما  د االحيان  
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الخذ اةثأ   د قمفب و جاو . تجقح اة  اةحموا النه نسيم  أتديد  م األخمفد, تجقح نحو اةحموا خيف 
اة ال, كم اليكون تا نا اغق   ققا, وكم ال يكون تا نا اوام واذك   ققا, تجقح اة  اةحموا ةسبب اةجهل 

حتجون انه كان ا م هللا. اذا نقاك واةخوف, وتجقح اة  اةحموا النقا  أدنا قيم نيقيأ ُتحمم قتل اةقفس.  م ي 
 اإياح كثيمم يجب ان نم ضها  ه ا احتج ا ا قا اةجهالح. 

 

. جاءت األديان كّل األديان، لتقويم سلوك وأخالق البشر، وإلرساء أسس العدالة والمساواة بين البشر، 7
ين  الواحد، وصراعات مميتة بين األديان، إلى لكن واقع الحال نجد  انشراخًا عميقًا بين المذاهب عبر الدِّ

راع والتَّناحر مفتوحًا بين المذاهب واألديان؟   متى سيبقى هذا الصِّّ
االنيان اةس اوفأ تاحظ ت يِّها ةتِّايم اةسالم وتِّايم االنسان وإنأاذه  د اةجهل اة  اةِّيم, واةِّيم نو 

اةموح وويم اةِّأل, ونكذا ا ى انه كي ا  اةتأييم اةابيم ألخالق اةبشم, واخص  م اةِّيم اوسم كي أ, ويم
اّلتِّدنا ود اة ِّاييم اةجانييأ ناون اقما اة  اةمساالظ اةس اوفأ, ةاد ةسوح اةحظ انه  م ايا قا نذا  ان  
 ِّام اةبشم حصل وي  اةِّيم  و أد  د تهأ اخمى اةتطبيق. ةم تأتم اةمسائل اةس اوفأ كم تِّت د وي   

, وي  استخدام اةِّأل واة أاييس االخالقيأ, , الي كققم ان اقول ان التاون  اةحموا, ّلل وي  اةِّدل واة ساوام 
ةألإجا  غصون, ةاد كيقا يِّمف ان رض اةغصون وأي أ. ةألسف نقاك  د ُيمفد ان نأطم كل اةشجمم  
كم ُنمضم اةغصد اةِّأيم. كل االنيان تفموت  قها  موع كثيمم ةم تاتم ّلها االنبياح, ُخيأت  د اتل اةخالف 

د اةبشم وألتل اةأول ان اةحق  ِّم.  ا و  ةيس ةيخاةق والقأ ّلها, واةذّ يجب ان نشيم اةيه, انه ي كققا  ّلي 
ان نتمك كل اال و  اةتم ُتفمققا, ونسيم  م اةتم ّلوسِّقا االتفاق ّلها. ا و   تفق وييها  م اّ  ذنب, ةو  

اكبم وائق يأخذا اة  اةخالف   نستخدم نذه اةطمفأأ ةتوصيقا اة  ت يم اةحيول.   فم  جت ِّقا نذا نو
اة تواصل,.  ا ا ان اكون انا ذو اةصواا وإ ا ال اقبل رأحد. نذا اليجوز. وةو وقفقا نقيأأ واحدم ا ام  ِّق   
اةصواا, ةمأيقا ان اةصواا الي ياه احد, اةصواا نو  د ُ يكج اةج يم. واةصواا نو ان نحتمم االخم  ه ا  

اةثانم,   م االختالف االنسانيأ و م االحتمام اةِّداةأ, و م اةِّداةأ تبدأ   كان قوفآ ام ضِّيف, ان نحتمم  امم
 كل طمقاظ اةقجاح. 

  
. سمِّّي القرن الّتاسع عشر بعصر القومّيات، نحن في بداية القرن الحادي والعشرين وما نزال نتخّبط   8

شة، لماذا ال نركَّز  على  بالحقوق القومّية وحقوق األقلِّيات، إلى متى سنظلُّ نتصارع كأنَّنا في غا بة متوحِّّ
ينّية بعيدًا عن لغةِّ العنف والعنف المضاّد؟!   بناء اإلنسان وتأمين حقوق المواطن القومّية والمذهبّية والدِّ

وقد ا ُس م قمن اةتاسم وشم رأمن اةأو ياظ كان ألسبباا اوانم حأوق  ا ام سيطمم اةدول اةأوفأ وي  نول  
أظ نامفأ االستأالل  م نول ا مفكا اةجقوبيأ  وا مفأيا واسيا. ا ام اةدول اة ستِّ مم اخمى وبِّيدم وقها, اّ ّلد 

واةتم كانت تحكم تيك اةبالن, اسبانيا   اةبمتغال انايتمى,  منسا وإيطاةيا.  م ذةك اةأمن استيأات اةأو ياظ  
نم حأوقها وقو يتها.  وبدأظ ُتقانّ  م حمفأ إِّوبها. و م  قتصف قمن اةِّشمفد وصيت تيك اةبالن اة  اوا
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ةاد نقاك  مق ّليد االستأالل وبيد حأوق االقيياظ, ةيس اخالقم  م اّ نوةأ ان يوتد  مق ّليد حأوق قسم  
 د اة واطقيد. كيقا  م اةسوفأ  م اةحأوق واةواتباظ, ونو احتمام االخم  ه ا اخيتف اسيوبه اةفاّم  

 م ك ا يجب, ووتدنا ان االنسان يِّتصم  م اةاثمم  واةِّأيدم. ةيس  د  مق ّليد  من وأخم. ةم يحدث نذا اال
وةو كانت ناح ُ ِّدّ. واقصد ان االنسان وا أ نو اةذّ  مز رِّضه ود رِّض, حيد قال نذا  د  يتم  
ونذا  د  يأ أخمى ونذا اةتفمفق نو سبب اةداح, اّ انقا نأيقا اةِّشيمم  د  ستوى ن ّو اة   ستوى نيقم.  

ول,  ا نو اةفمق ّليد اّلقاح ّليد  م حبهم ةبيدنم, نل  د  مق؟ انا وا ق رأن  نذا ةيس انسانم وال يخدم اةد 
نذا اليوتد. كل انسان يحب ّليده ان كان اّلد  يأ ام اخمى, وفدا م ود ّليده ركل قوته. ةاد رِّض اةِّأول 
اة مفضأ تقام االى االقييأ رانها ال تخدم  صاةح اةج يم وخاصأ حيد اةقام  م   قصب اة سؤوةيأ.  

قا ان نختا  اال ضل ةيكون  سؤول وةيس حيث  يته ام  د وشيمته وإن كبيمم ام قيييأ.  وقد ا نضم  ويي 
اة صيحأ اةِّا أ نم اةتم تأون اةأطا , ناون تغيبقا وي  نذه اةقِّماظ.  هل نقاك نوةأ  م اةِّاةم اليوتد  

ل اةتام ا ام اةأانون اةذّ ّليد إِّبها نوع  د نذه االقيياظ, ةاد ودم وتون اةِّشائمفأ, و م استحدام اةِّد 
يخضم ةه اةابيم واةصغيم, نمى ان نذه اة صاوب ال توتد اال  م نول اةِّاةم اةثاةث. كثيما  اس ِّقا ان  
االستِّ ا  نو اسباا تيك اةتفمقأ, ونذا خطأ اذا كان نذا نو اةسبب  يأد غاا االستِّ ا   قذ وشماظ 

اة أساظ  م نول االستِّ ا , اذا ةيس نكذا ووييقا ان  اةسقيد, وةو كان االستِّ ا  نو اةسبب ةاانت نذه 
 نأول اةحق وةو وي  انفسقا. 

 

مة  9 ول المتقدِّ ول النَّامية كي تصنَع حروبًا، فتعيش  الدُّ ول العظمى أن تنشَب حروبًا في الدُّ . تحاول الدُّ
ول النَّامية، إلى متى ستبقى هذه المعادلة المخرومة قائمة في   على حساب المزيد من الّتعاسة في الدُّ

ول الكبرى؟   أبجديات سياسات بعض الدُّ
كقت  م  حاضمم  م احدى اةجا ِّاظ وسؤةت ود اسباا اةحموا اةتم اطاحت  م ّلالننا.  وة اذ نأول 
نحد اةِّما ود انها حموا  صقووأ وُ وته؟ قيت انذاك وأويده االن. نل يصدق  احد انقا إِّب النحب 

؟ ةم خ سون سقأ  م اسبانيا وةم اإاتم احد وال  م كي أ واحدم. وخالل نذه اةسِّانم واةط أنيقأ واةِّيم
اةسقيد اةطوفيأ ةم ا تاب وال   خاةفأ سيم واحدم. وةست ا ضل  د غيّم  د اة غتمبيد, ةقام اة  اةدول 

أنهم  اة جاو م  د او با واةتم  يها  ئآظ االةوف  د اةِّما وحت  اة الييد,  ت  س م احد رأنهم  شاغبيد, ر
يطيبون اةِّقف, ّلل انهم يحا اون وي  اةأانون ك ا ُتحا ظ وييه اّلقاح اةدوةأ االصييأ.  اس حوا ةم ان اسأل,  
ةمب ا نقاك  د ال يأقم ّلهذا اةجواا. ةقفمض انه ك ا تاقون ّلقا, اس حوا ةم ان أسال, ة اذا رِّد كل از أ 

خ سيد سقأ ا اقب نذا  د خالل تصمف   اقتصانيأ تصيب اةغما نجد حما ُتخيق  م اةشمق األوسط. ةم
اةغما, االز أ االقتصانيأ  م اةسبِّيقاظ تاحظ رحما تشمفد, واالز أ االقتصانيأ  م اةث انيقاظ تاحظ  
رحما ايمان واةِّماق, واالز أ االقتصانيأ  م  طيم اةتسِّيقاظ تاظ رضما اةِّماق. واالز أ وي  اّلواا  

تاحظ  م اةحما وي   2010 2008, واالز أ االقتصانيأ قمن اةحانّ واةِّشمفد تاحظ رغزوم اةِّماق
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, واالوتداح اةثال م وي   صم,  م اةخ سيقاظ, وةم اذكم اةحما 1967سو فا. نذا وةم اذكم ةام حما 
وي   يسطيد,  أط انقم ذكمظ ةام اةحموا اةتم كقت نقا,  ي اذا اذا التِّتمف نذه اةبالن ونذه اةشِّوا ان 

تأام وي  حساا اةشِّوا اةثانيأ, ة اذا ال تسأةوا انفسكم رأنه كيف تخمتون  د  سِّانتها وحسد  ِّيشتها 
 االز اظ  االقتصانيأ, ّليق ا اةدول اةقا يأ تِّيش رأز أ طييأ اةحيام؟  

  
. اإلنسان هو المهم، هو جوهر الحياة، وهو العقل المدّبر لقيادة الكون، مع هذا ال أراه مهمًَّا في  10

العالم، لماذا ال يتمُّ التَّركيز على بناء إنسان خيِّر وحكيم ومحب للسالم والعدالة برامج الكثير من دول 
 وبناء األوطان؟ 

االنسان يجب ان يبأ  تونمم اةحيام  م كل قضايا اة جتِّاظ, ةاد ةألسف ةم نماه ّلهذا اةحال  م وا أ  
اة جت ِّاظ, ةو كان االنسان انم إمح ة ا  أيقا  م إوا ع اة دن اةابمى انواع  د اةسائييد. ةو كان االنسان  

م االإياح  ا ُكق ا وتدنا انواع  د اةطبأاظ.  انم االإياح ة ا  أيقا اةحموا  قذ ايام اةتا فخ. ةو كان االنسان ان 
ا ام اةأانون  م اّ نوةأ نأمأ ان االنسان يت يز  م اة ساوام واةِّدل , ةاد ةسوح اةحظ  و م اكثم اة قاسباظ  
االنسان نفسه يصقم اةأيون ةتاون ةه وأل ثاةه, وأقصد حيد  نقام اة  اة كاسب نقس  االنسان, وحيد ُنحيل  

ه قا  د نو اةغقم و د نو ذو اةقفوذ االكبم و د نو اةذّ ي يك اةوساطأ, و د نو  ا ماض اة جت م ي
صاحب اةقفوذ ّليد قو ه. كل نذه اةصفاظ تجِّيقا ان نشك  م اةأول ان االنسان انم االإياح, ألن كي أ  

سان ّلهذا االنسان تتطيب ان نقام اة  اةفمن وةيس اة  نيكيه وقيبه ووأيدته وتيبه. طاة ا ال نقام اة  االن
اةقوع  د اةامفستال  د اةصِّب ان يتم اةتمكيز وي  ّلقاح  جت م يت تم  م االنسانيأ, واة صيحأ اةخاصأ 

 التس ح ّلقاح االوطان ك ا يجب.  نذا اةأول يخص كل انسان ايآ كان  قصبه و ستواه  م اة جت م. 
 

في الحروب، حتَّى المنتصر هو   . عجبًا أرى، كيف ال يفهم المتصارعون والمتحاربون أنَّ ال منتصر،11
يمقراطّية والمساواة  منتصر على حساب جماجم آخرين؟ نحن بحاجة أن ننصر قيم الخير والعدالة ونحقِّق الدِّ

ماء!  للجميع من دون هدر الدِّ
اس ح ةم ان اإيم نقا اة   ثل إبم  م اسبانيا يأول" اة حب اليشاند  ساوئ  , و د يبغض اليمى  

توصيقا  م     .Quien ama no ve defectos y quien odia no ve virtudes"   حاسد ر د يكمه
اةسقيد االخيمم اة  اةأول ا ا ان يكون  ِّقا ام نو ودو ةقا. توصيقا اة  ان نامه حأوق اةذّ ةيس  ِّقا 
ونحتأم كل ا ائه. ةو صح اةأول ان ت يم اّلقاح اة جت م يِّ يون ةصاةح ّليدنم؟ اذا ةغاّلت كل اةحموا, 

وي  االقل ةاقا توصيقا اة  حيول  شتمكأ, نون اةأضاح كييأ وي  ا اا   د يخاةفقا.  م اةدول اةتم  و 
سقأ  م حال اسبانيا وبِّد  80خاضت حموا انييأ . اسبانيا , ا مفكا وغيمنم  د اةدول اإاند ان رِّد 

د وي  اتسام ا مان قمنيد  م حاةأ اةوالياظ اة تحدم, وحت  االن ا ى اذا وضِّقا إمح  د اة اح اةساخ
اة جت م ةاقا نشاند ان اةجموح  ازاةت حيأ, و ا زاةت نقاك انواع  د االوتاع ةم ُتطبب. نذه االالم ايضا  



1602 
 

ال ا ه ها واخش  ان ُتِّشِّش  م خاليا وطقم. ةأد قال غاندّ" ةيس نقاك  د طمفق اة  اةسالم, ّلل ان 
 فخ رانه  تابقا االخطاح,  كيف نستطيم ان نِّون اة  اةسالم نو اةطمفق"   وييقا ان نِّتمف يو أ ا ام اةتا

اةحيام االتت اويأ وةم ا ى  من واحد يِّتمف  م االخطاح, نل ن ا  نوةأ ركا يها حدث نون ان يمتاب  من 
 واحد نوع  د اةخطأ؟  

 
الم، خّير يقود البالد إلى دفءِّ الوئامِّ، متى سن12 رى . أبحث  عن إنسان حكيم، عاقل، جانح نحو السَّ

الم؟!  قائدًا بهذه الحيثّيات، يقود البالد إلى أبهى واحاتِّ األمان والسَّ
نذا اةذّ نحتاج ةه ان يكون اال م االول  م اةبالن. ارحث ود انسان حكيم, ياةيت ت يم ا مان اة جت م  

تمنا وتحا بقا, يت ق  نذه اال قيأ ةُاق ا توصيقا اة  اةحل اةوحيد ونو اةدي أماطيأ, النه ةو كقا نكذا ة ا تشا
حيد نمى ان اّ انسام وانل و خيص وإمفف وذو اخالق نبييأ نو اةذّ يجب ان يأون  ستأبل اةبيد. 
نقاك نم ض اةغيمم واةقِّمم اةذاتيأ, وكي أ انا وانا وانا, وةأيقا نختا  االنسان ّليققا النقا نم ض انفسقا. حكم  

يكون. ال ي كققم ان اقول نذا سهل و  كد تطبيأه    ت يل وإن كان سيمفاةم ةيقهايأ, ةاد نذا اةذّ يجب ان
 االن, وي آ انه نو اةدواح اةشا م, ةاد ال ا اه اال  م وونم  سيدنا اة سيح وييه اةسالم. 

 
عيفة من بني غير جنسه، من أجل البقاء، بينما 13 . الحيوان المفترس يفترس الكائنات والحيوانات الضَّ

امي( ، يفترس بني جنسه ليس من أجل البقاء، بل بسبب البطر والنُّزوع اإلنسان، هذا الكائن )السَّ
 الحيواني، كأّنه ينافس الحيوان المفترس افتراسًا، إلى متى سيفترس اإلنسان بني جنسه؟! 

ةأد  يزنا هللا  م اةِّأل, ووي قا  ا ال نِّيم. وتوصيقا  م اةحدا أ اة  اوي  ن تأ, ةاد  ا زةقا اضِّف تصم آ 
 د اةحيوانت  م رِّض االإياح. اةحيواناظ اة فتمسأ قييل  ا تفتمس اّلقاح تقسها, وال تفتمس وأسوأ و ل 

 غبأ  م اال تماس,  أط تفتمس ةي ِّيشأ وتتمك اةزائد ةألخمفد وة د نو اضِّف  قهم. ال ي ياون اةط م وال  
فا قه اةغمو  اةذاتم, وفحتام  يحتامون اة وان وإن كانت كثيمم ام قيييأ. ّليق ا االنسان ال يفا قه اةط م, وال ي

اة وان وإن كان  يها اةأضاح وي  االخمفد, نِّم ةم اقول نذا رخصوصيأ  من واحد ّلل نذا  يمض االنسان  
وا أ . ايد نستخدم اةِّأول واةذكاح واة ِّم أ؟  ّلل نستخد ها ةصاةح اةقفس اوأل  م نفسم و م نفسم. ةأد  

 فسقا  أط. خيأقا هللا رأحسد وته, ةاد انحطاطقا  د ان
 
. اإلنسان حيوان اجتماعي بالطَّبع، أنا ال أرى فيه هذه الّروح االجتماعّية، بل أرى فيه جنوحًا نحو 14 

 البوهيمّية والغرائزّية، كيف ممكن أن ننقِّي هذا النُّزوع البوهيمي وننمِّّي فيه إنسانّية اإلنسان؟! 
, االنسان يِّون اة  اةِّهد اةحجّم رسموأ اةمفح, وي  االقل تزح كبيم  د االنسانيأ. ّليق ا    نِّم استاذ صبّم

وييقا ان النقس  االصواظ اةصا تأ ّليد اةقاس, اةذيد يح يون االنسانيأ, وفتح يون كل االناناظ وال يأ مون  
اة  راةخيم واةسالم,   د ا ثاةقا ايضا كثيمفد,  ةأد حدث ّليقم وبيقك حوا   م نذا اةصدن, ةم نشاتم احد 
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سمنا اةاثيم, وضحيقا ركل  ا نستطيم كم ال ناون  م ا اا  اة شاتمفد, نقاك  د ا ثاةقا   م حياتقا, وخ 
طهدم, ألنه  م اةسقيد االخيمه حدث تغييم    م اةوطد و م انحاح اةِّاةم, ةاد نجوم اةسالم اصبحت ُ ض 

واةقجاح,  كبيم وي  االنسانيأ وخاصأ  م ّلالننا, حيث اصبحت اة انم نم االنسانيأ ونم اةذكاح واةِّيم
وأصبح اة ال نو اةذّ يضم االنسان  م اوي   مكز,  ّليق ا اة فامفد واة ثأفيد واة تواضِّيد وأنل اةِّيم  
تم ض نذا اةُمقم وي  اسس  اةيأ, ونم ض ان يمتفم صوتقا كاصواظ اةطبول كم يس ِّقا االخمفد. ةاد  

م اةاالم. كان اةشمفف  م اة اضم نو  اةفمق ّليققا وبيد اةجهيأ االكثمفأ,نو اةذّ تِّل االنسانيأ  تسيم  
اةذّ تقام اةيه اةقاس, نو اةذّ يكون  م  أد أ قو ه, ونو اةذّ يكون ُ ستشا  ةدى اة سؤوةيد. اصبح  

 يثِّاةُج اةشمفف كأنه غبم, واة تواضم كأنه  أيم.   
 

ة األحزان   . كيف تنسج خيوط القصيدة، النَّص، اللَّوحة، وتترجم أفكارَك اإلبداعّية وأنَت غائص15 في لجَّ
المتفاقمة في هذا الزَّمن المفخَّخ بالتَّوهان عن الهدف، أم أّنَك تزداد  ألقًا وعمقًا في صياغة أفكارَك رغم 

 انشراخات هذا الّزمان؟! 
, يه قم كفقان تشكييم وكفقان ُيحاو  نفسه  م اةسالم وفقتأد كل اطماف  يه قم نذا اةسؤال استاذ صبّم

 اةِّقف. 
اةفقانيد تبدأ اة قجزاظ  م ن اسأ سطحيأ وفجسدوا انواع اةمسو اظ وي  اةو ق واةامتون.  د   د طبيِّأ

طبيِّتم وقبل ّلدايأ اّ ةوحأ نو ان اضم ةها قصأ  م اتسد اةأصأ  م االةوان, ةم اغان  نذا االسيوا وةم 
ب,  وحت  حيد  اغان  اةتص يم اةفقم حت  حيد كقت  حاصمآ  م  قزةم ّليد نيمان اةحما اةشمسأ  م حي

نجوم اةِّصاراظ وي   قزةم ّليد حيد وأخم. وحت   م ذةك اةحيد كقت اضم اةأصأ ةال و ل  م اتسده.   
طبِّا وكاّ  ؤةف انّلم تحصل تِّديالظ نحوفأ وةونيأ ةاد تبأ  اةأصأ اةتم كتبتها  م خياةم نم اةِّا ون 

ةِّ ل تبأ  اةفامم االساسيأ اةتم يدو   اةفأّم ةييوحأ.   ه ا حدث انشماخ اةز د, و ه ا طال ام قصم ز د ا
حوةها اةِّ ل. ةد اقول انه  م حاةأ اةحزن تاهم وي  اةيوح  ال ح اةفمح واةسمو ,  ب ا ال استخدم االةوان  
اةتم تشيم اة  اةشجد  م كل و ل, ألنقم استخدم  فهو يأ االةوان اة ختيفأ  م اةِّاةم,  د خالل اطالوم  

أيت  م كل حضا م كانت ةالةوان تشمفح  ختيف وتغييم  د ّليد اة  اخم. ةهذا وي   أا اظ اةفد اةِّاة يأ,   
يستغما رِّض اةفقانيد قماحتم ة قجزاتهم حيد اقف ة ِّاةجأ تص ي هم اةفقم, ونقا يجب ان اقول ان اّ 
ةوحأ تختيف قماحتها ّليد  من وأخم, و م كل وصم ةها قماحم اخمى, نذا سحم اةفد اةتشكييم , حت  وإن  

خطم ذةك  م ذاكمم اةفقان. قييل  د اةفقانيد يستطيِّون قماحم و يهم رصو م وا يأ, الن اكثم اةفقانم  ةم ي
يستطيِّون وصف االخمفد وال يستطيِّون إمح تص ي يهم.  د تهتم ك غتما طيل اةِّ م ةم يغيب االةم  

م يختف االةم راّ  وققم وال يوم   حيث انقم رِّيدأ ود اةوطد, و م كل ةوحأ  د  قجزاتم خالل اةز د  ة 
كان  قها, اةم اةبِّد ود اةوطد, اةم االإا م اة  اال ماض اةتم ا غب ان تزفل, اةم اةشوائب, اةم اةفأماح, اةم 
اةِّقف ةدى اةبِّض, اةم اةقساح اةالتم ةم تِّتقم ّلهم اة جت ِّاظ, اةم االطفال. آالم نفسيأ تِّاةج كل  ا أيته  
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استأما  اةسالم, وودم االحتمام . اةسالم واةحب ّليد االنسان نم   د  كموه, واكبم اة كموناظ ةم نم ودم 
 إغفم اةطوفل, وةست انا اكثم  د غيّم  حب ةيسالم. 

 
. ال أرى أهدافًا عظيمة ممَّا يهدف إليها إنسان اليوم، غالبًا ما تكون أهدافًا عقيمة من حيث فائدتها  16

 تاركًا أسمى األهداف بعيدًا عن نصبِّ عينيه؟! للمجتمع البشري، إلى متى سيغوص  في تّرهات الحياة، 
 نيس ونت توتو قال: "اذا تمغب اةسالم ال تحاو  ره اصدقاحك ّلل حاو  التيه اوداحك".

, ةأد وضِّت نذه اةحك أ االنسانيأ  م ّلدايأ نذا اةجواا  نأ وتأكيدا وي  قوةك  نِّم ك ا تأول استاذ صبّم
نم اةتم ُيطاةب ّلها, حت  اةسالم اصبح غمفب وي  اةاثيم, اةسييم, ةو كانت نقاك انداف واي أ ةاانت 

ّليق ا االنداف اةِّا    م نذه اةسقيد تغيمظ  د انداف ت اويأ اة   منيأ, ونقا  أدنا  ِّام االنسانيأ,  
االط اع اةفمنيأ تِّيت ان النمى االنداف اةِّا أ. تِّي م االنسان كثيما, ةاد  م اكثمفأ اةحاالظ يبأ  ذةك 

ظ وييه ض د سبم  فاتيح, وتبأ  تيك اة ِّيو اظ  جهوةأ وتؤخذ اة  واةم اة وظ, خو آ  د   اةِّيم  حا 
ا انم  االخمفد وةهذا تبأ  سما.  اذا ة اذا حصيقا وي  اةِّيم ان ةم نِّطيه اة  االخمفد؟ ة ذا نتِّيم اذا النفيد  

 اا  اةجديدم.  ب ا نقاك  ره احد؟ نكذا سيطمظ اةجانييأ وي  اة جت م, ونكذا يبأ  اةتخيف ةِّدم وضم اال
نوع  د اةخوف؟ و ب ا يستغل اةبِّض  ِّيو اظ اةِّاةم ةيتاانموا اكثم   ا يجب رأوصاف ةم تاون ةهم,  

ح واحد  م اةسجون.   ةاد  د اال ضل ان نجد كثيمآ  د اة جم يد  م اةشوا ع قبل ان نمى ّلّم
  

اإلنسان يقتل بني جنسه بقلب بارد، من دون أن . ما هو دورَك مبدعًا، مثّقفًا، فّنانًا، عندما ترى 17
 يرمَش له جفن؟ 

اوال ويم  تحطيم كل انواع اةامانأ وإوانم اةثأأ ّليد االطماف, ال ي كققم ان انام اة  اخذ اةثا  قط حت   
 جد  د قتل اخم. ةأد قال غاندّ" ةو استخد قا اةِّيد راةِّيد ةتمكقا كل اةبشم و يان  اقديد اةبصم"  ا  

اةدنيا  اذا كان اةبشم كيه  اقد اةبصم. االةم ةد يختفم ان  أدنا اةِّداةأ, وةد يتأيص اذا استخد ا  ائدم 
اةِّقف. ةاد نذا ال يِّقم ان اةتزم اةص ت, وال يِّقم ان انام اة  اتجاه اخم. ودم استخدا م ةيِّقف ال  

م, و م  حاوةتم ة قم ذةك وةو  يِّقم انه ان اكون  يتز ا  م اةسكوظ, وال يِّقم ان ال اإيم اةيه رِّ يم اةفق
كان  يه خطم وي  نفسم. خالل سقيد االنانأ ايام اةحما وي  حيب, كانت تسأط اةأذائف وي    تيااظ  
و قازل االخمفد,  ا كقت اختفم كم ال ا انا, ّلل كقت اخمج  طفاح اةقا  وإنأاذ ّليوظ اةقاس  د اةحمفق, 

 ةذّ الي كققم ان احيز وقه.  وكقت اتِّمض ةيأذف  د تهأ وأخمى, نذا واتبم ا
 

. كيف ممكن أن ننقذ فقراء وأطفال هذا العالم من الخراب والفقر والقحط الَّذي بدأ يستفحل في الكثير  18
 من دول العالم؟!



1605 
 

 م اةدول اةغقيأ ُتطمح اة  صقانيق اةأ ا أ ك ياظ  د اةغذاح اكثم   ا يحتاتها اةِّاةم اةثاةث, وةيست 
اإياح  اإيأ, ّلل انها انواع ةم تستِّ ل.  م اةِّاةم االول, ُتطمح اة  اةأ ا أ كثيما  د انواع اةغذاح كم  

اةسيا اظ.  ةيس اال م ان اال ض   التقخفض االسِّا ,  د اةطِّام واالةبسأ, واالنواظ اة قزةيأ, وحت   د
اصبحت ال تقتج  ا يه كفايأ ةيِّبان, ّلل األ م نو تِّييم االخمفد وي  اةتبمع ر ا اليحتاته ذةك االنسان, 
نمى ان اةِّاةم رات ِّه يهتم  م اوانم صقم اةبيو  ووضم صقانيق ةيامتون واةبالستيك, ةاد ال توضم  ماكز  

ن يستخد ها االخمون.  د خالل اةسقيد اةتم وشتها و د خالل اةدول  م اةتبمع  م اة وان اةتم قاّليأ ا
اةتم ز تها واقصد  د اةدول اةِّا  ,  أيت  يها انه ال ُتستخدم  بم اال ض اةأاّليأ ةيز اوأ. و م كثيم  د  
االحيان  أيت انها تستخدم انواع  د اةفواكه, و د حيواناظ , التل اة مح, ووقد ا يمغبون االحتجاج  

انماظ, ا ا ان يطمحون اةحييب  م اةشوا ع, وإ ا ان يطمحون اةفواكه, و م كثيم  د االحيان يتمكون  واة ا
اةث ا  وي  اةشجم رسب انخفاض االسِّا . ةو ا ننا ّلذةك ا انم اةفأماح واةضِّفاح واة حتاتيد ة ا رأم  قهم  

سطح اال ض يبكم  د اةجوع.    احد رحاتأ,  وإن  استخد ا كل اال اضم اةأاّليأ ةيز اوأ ة ا رأم طفل وي 
اذا اال م يِّون ةيثأا أ وفِّون ةإلنسانيأ, وطاة ا االنسانيأ نم اةتم نستغيها التل اةغق      د اةصِّب ان  

 يصل االصالح. 
  

الم العالمي بين البشر كلَّ البشر؟ 19  . ما هي أفضل الطُّرق واألسس الَّتي تقودنا إلى تحقيق السَّ
 الحالم, ّلل نو اةذّ نصقِّه رِّ يقا"  قاةه  وبيمظ  وةهام. اةسالم ةيس نو نوع  د ا 

اوتأد رأن اةسالم يجب ان يسِّ  ةه كل اةبشم, وان تسِّ  ةه اةدول  م اةِّدل واة سيوام, و م اةتِّييم اة د سم  
واالخباّ  واالتت اوهم, ووييقا ازاةأ كي أ ودو, وأوداح  د اةحوا  ّليد اةقاس, اوداح االنسان نو االنسان  

م ه اةخاص.  نصقم كي أ اةِّداوم كم نتاانم ا ام ا ثاةقا,  أط نقاك اختالف اال اح, اختالف اة صاةح.  وتص
 أط نقاك نوع  د االن ال, ونقاك نوع  د اةط م, ونحد رحاتأ اة  اةتواضم. وقد ا اوتمف ّلقفسم انقم  

. وقد ا اقول انا ةست  ةست ا ضل  د غيّم اال  ا يأول وقم االخمفد, اكون ةغيت كثيمأ  د االكماه ن حّو
اقوى وال ا ضل,وال ا يك اةحق كا أل وقئذ  د يِّانيقم ؟ ةاد حيد استخدم اةِّقف كم ُيأال وقم ذكم, 
وُفأال ود ُقوتم نم اةابمى وانا اغق  اةقاس, وان  نيقم ووأيدتم ا ضل وأصح  نقا تجاوز كيم ةإلنسانيأ, 

م اةاثيم  جد  د يكمنونم. ةهذا اإيم اة  اةسالم. اة  واستخدم اةأوم التل تِّ يم نذا  أكون خيأت ا ا 
نفسم  م اةبدايأ ونكذا اة  اةج يم. ال اقول انه  اةوسييأ اةوحيدم, ةاد اوتأد ان ةال انسان وسييأ,  إن  

 وضِّقا اةحب ناون حذ قا االكماه, وإن وضِّقا اةتسا ح واةتواضم ناون وصيقا اة  اةحل اةسييم. 
 

الم كتحصيل حاصل، ما هو دورَك في  . لو قام كلُّ إنس20 الم والمحّبة، لتحقَّق السَّ ان بأعمال الخير والسَّ
 تحقيق هذه الفكرة؟
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نوّ  يكون  د اة ؤفديد.   د نو  اةسِّداح واكون  ِّهم ت يم ألنه نذا ن م  قذ ان كقت طفأل  م 
نسان كي أ سوح  م حياتم, وةم  االّلتدائم,  م  م كل حياتم اةطوفيأ واةتم ةم اإاتم احد قط, ةم اةأم وي  ا 

انام اة  انسان نامم حأد قط. ةو يصل  اةسالم نذا ةاقت  ايت اةسِّانم اةتا أ واةتم ارحث وقها. ةست 
ضِّيف وال ا يك اةغباح, وةم اخاف قط, وةم ا يك اةتِّصب ا ام اّ انسان يختيف وقم رِّاناته و م وأيدته  

وة اذا اةخوف ان ةم اصقم إمح يسمح اة  احد, واةديد  و م تصم ه.  د انا ألكون حاكم وي  االخمفد,
 هلل ونو اةذّ تِّيقم وانِّم ويم ّلهذا, وال يحتاج هللا ةيايم ةيد اع وقه, وةو إاح تِّل اةِّاةم  يأ واحدم. 

  
الم والكرامة  21 . كيف ممكن أن نسّخر أقالم مفكِّري ومبدعي ومبدعات هذا العالم من أجل تحقيق السَّ

 اإلنسانّية؟ 
ةيست ُ ه أ سهيأ ةسوح اةحظ طاة ا تِّيش اةغيمم ّليققا, وطاة ا نمغب  م اةزوا أ, ونمغب ان ناون االوائل  
 م كل اتجاه, ةاد اذا تغيبقا وي  نذه اةشوائب  يكون اةطمفق سهال,   كد ان نجد  ج ووأ كثيمم  د نذه  

نقام اة  حأوق اةج يم وتِّ يم  االنسانيأ وفتجهون ت يِّا نحو طمفق واحد  نون اةبِّثمم  م اةواتباظ و 
و يقا نحو اة صيحأ اةِّا أ. نقاك تبأ   ساودم االنا أ اةسياسيأ, ونون اة شا كأ  د نساح و تال اةسياسأ  
الي كد الّ  ج ووأ  د اةقاس تِّبيد طمفق تحفه اةصخو  اةضخ أ, واةغاراظ اة اي أ وكل انواع اةشوك. 

 اةسالم اذا كقا نستخدم اةأوم.  أط نحا ظ وييها ّلواسطأ اةتفانم.   . ةأد قال انستايد." الي كد اة حا اأ وي 
  

الم وتحقيق إنسانّية  22 . ما رأيك بتأسيس تيار وفكر إنساني على مستوى العالم، إلرساء قواعد السَّ
اإلنسان، بإشراف هيئات ومنظَّمات دولّية تمثِّّل كل دول العالم، كي يكون لكلِّّ دولة من دول العالم دور  

الم؟ ف  ي تحقيق السَّ
ّلمأيم اةخاص ا انا  امم نا أ, وإنسانيأ, وواتب, ك ا ا انا  مض وي  كل  ثأف,  ةم يِّيش اةِّاةم يو ا  م  
 ا سبق  ا صح نأاوم  م اة واصالظ, واكثم اضاحم  م  ِّم أ اسما  االخمفد, كل اّلقاح اةِّاةم تحت اة جهم 

ي كد تشوفه تا فخ اّ  من, رغض اةقام وي  اةذيد    م ايا قا نذه, وال ي كد اخفاح ويب ود احد, وال
ُياثمون اةشهاناظ واالوس أ واةتأانيم وةم يقاةونا , ايضا كيها وي  ظهم اةحأيأأ. اقول نذا  د حيث وتون  
اةأد م االوال يأ ةم ض اة تبمتيد. وةم ض ا مان اةقوايا اةسيئأ, ةاد وييقا ايضا ان ُنغمبل اةاثيم   م رِّض  

يط حون رإستغالل االخمفد . يأول اة ثل االسبانم" زفانم اةِّسل ال تضم احد"    وفأول اة ثل    اةقاس اةذيد
االيطاةم اذا كقت تفام ّلقفسك  أط؟  د اة ستحيل ان تصل اة  اةهدف"   وفأول اة ثل اةصيقم"  د يبحث  

حتاج ان نجِّل  ود حبيبه  م اةقها   أط؟  د اةصِّب ان يمى حبيبه"  نحتاج اة  اةِّسل  ه ا كثم, ون
 تفايمنا  م اة صيحأ اةِّا أ.  كيقا اخوم, ونحتاج اة  اةِّ ل ةيه ونها ا كم نصل اة  اة طيوا ونو اةسالم. 
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ول النَّامية في  23 . ما هي أفضل الطُّرق لخلق رؤى تنويرّية، ديمقراطّية، تقدمّية في العالم العربي والدُّ
الم واالستقرار، بعيداً  عن لغة الحروب المميتة التي دمَّرت  وتدمِّّر كلَّ األطراف   العالم، لتحقيق السَّ

 المتصارعة؟
ّلمأّ انا   ا ى اقما اةطمقاظ التل اةوصول اة  اة جت م اةِّمبم نم احتمام اةِّأيدم وقد كل انسان,  م  
  وضِّها وي  طمف. و د  م اكمام اةج يم رأن كل االنبياح اتت ةتِّ يم اةسالم. وتِّ يم اةدي أماطيأ رصو م 
وا أ اّلدتداح  د اةِّائيأ, اة مأم واةطفل,  م  قحهم حق اة ِّا ضأ وحق اةمأّ وإن كان  ختيف. ازاةأ اةحأد 
م  قها ر ساودم اةج يم.  نشم   د اةض يم, وإظها  اة حبأ ةهم واة حا اأ وي  اةِّاناظ اةها أ وإزاةأ اةُ ضج

م اةدول اةقا يأ, اةحاتأ   م اةجهل نم اةتم  اةِّيم واةثأا أ, واةأضاح وي  اةجوع . اة جاوأ ةها نو  كبيم  
 تتمك  غم اال اوم يأذف اةسم واالذى.  

 
الح في العالم، والوقوف ضد صنَّاع الحروب والفكر القائم على 24 . ما رأيَك بإلغاء وإغالق معامل السِّّ

الم بقّوة القانون العالم الم، لتحقيق السَّ راعات، ومعاقبة كل َمن  يقف ضد السَّ ي، وذلك بمحاسبة  الصِّّ
 الجانحين نحو الحروب ودمار األوطان؟! 

يأول اة فام االسباني  انطونيو  يقجوظ" ت يم اةِّاةم يطاةب  م اةسالم؟ ةاد ة اذا يصقِّون االسيحأ اكثم  
   ا سبق؟  

سقواظ  م اسبانيا اطاةب رأقل  د نذا  م  حاضماظ   5ازاةأ  ِّا ل االسيحأ نم اكبم اال ماض. ةم 
تا ِّيأ وإذاويأ وصحفيأ. وأقول ةو يشاح اةِّاةم اةغمبم رإطفاح نا  اةحما  م سو فا, وييهم رأن يوقفوا ّليم  

م ان  أيك استاذ صبّم  صيب االسيحأ؟ ةاقا توصيقا  م سو فا اة  اةسالم رِّد اسبوع واحد. ال ّلد  د قوة
ةيغايأ.  ازاةأ  صانم االسيحأ  م اةِّاةم يجِّل اةسالم اةطمفق االساسم وفجِّيقا نِّتأد رأول اةماحل غاندّ  
حيد قال, اةسال نو اةطمفق. ةاد يصِّب ويم  ان احيم ّلذةك وان تأف اة صانم يو ا واحد, ةيس نقاك 

رِّض  تال اةحكم  م اةِّاةم حيد يطاةبون  م اةسالم.  تجا م ا بح  د اةحما, ةهذا ا ى اساحم  م قول 
يِّم ون حق اة ِّم أ ان غذاح كل  قهم ياتم  يه إمح  د تجا م االسيحأ.  ايف ُيطاةبون  م اةسالم ونم  

 اةذيد يصقِّون اة وظ؟  حت ا انا  ِّك استاذ صبّم رأيبم و اّم واحال م, 
 

مّية من خالل تواصل المبدعين والمفكِّرين من شّتى  . أال ترى أّنه آن األوان لتأسيس جبهة سالم عال25
الم  سات وهيئات عالمّية جديدة، لتطبيق السَّ االختصاصات، والدَّعوة لتأسيس دستور عالمي عبر مؤسَّ

 عبر هذه التَّطلُّعات على أرض الواقع؟ 
واةهاتف اةجوال.  حان االوان ركل ققاوأ, وأطاةب ّلهذا كل اةز الح  قذ ا بِّيد سقأ وقبل وصول االنتمنيت 

. ال ا فد ان اقول انقم  أيت نذا ّلقفسم. ّلل  د خالل ن استم وبحثم  م  طارخ اةفد واةثأا أ اةِّاة يأ. 
و د يِّم قم  م اةشمق واةغما يِّمف انه اإمظ ةهذا  ما ,  ايت ان قمن االضاحم  م  منسا ةم يأتم  د  
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ها  تال اةسياسأ , ّلل تاحظ  د اةطبأأ اة ثأفأ  د  اةصد أ, و أيت ان اةِّداةأ واة ساوام اةفمنسيأ ةم يصقِّ
 قانيد, و د إِّماح, و د انراح, و د  صو فد, و د  هت يد, حيث اتت ِّوا ت يم  م نوم رِّضهم اةبِّض,  
 م تِّايم اصدقائهم.و م وحدتهم ا ام اة ساوام واة حبأ واالحتمام, وصيوا اة  ان يِّم هم اةِّاةم ت يم, وان  

ّلداع االنراح, واةأصص واة سمحياظ, واةأصائد اةج ييأ, وو يوا ت يم ة ستأبل ُيفيد اةج يم,  تيد ّليقهم ا اا  اال
حيد نتحدث ود وصم االنطباويأ نذكم وشماظ  د اةفقانيد, نذكم االنراح واةقاقديد, نذكم اةشِّماح 

 و ا,  ايكل   واة صو فد, نذكم اة صو فد واةقاحتيد, ونكذا  أيقاه  م وهد اةقهضأ, حيد وصل   ائيل اة  
 انجيوا كان اة سؤول, ةاد حيد إاند اتأان اةشاا ,  ض   اة  ان يكون اة أ و  تحم يد   ائيل.  

اس ح ةم استاذ صبّم ان اضيف, نكذا  أيقا  امم اةحمفأ اةتم تأون اةشِّوا, تاحظ  د و ل  قان تشكييم  
. نكذا  أيقا ان اةفقان  انش صمخ  وكان اةفقان اةتشكييم اةفمنسم نيالكغوا , وكان اّلد ضارط  م اةجيش

صمخته اةِّاة يأ  م اة انيا وكان اّلد طبيب  شهو . , ونكذا  أيقا ان اةفقان كانديقسكم يم ض  قصب  
قاضم ةيكون  قان  طاةب  م اةحدا أ؟ ونكذا  ايقا ان سيزان يم ض ان يكون  ديم ّلقك ةيبأ   م ز الئه  

اةفقان  وبقز وصل اة  ان يكون سفيم ّليده, وفكون  ئيس  ؤت م   م تجديد اة قانج اةفقيأ. ونكذا  أيقا ان 
اةسالم ّليد انايتمى وإسبانيا,  م يِّون اة   مس ه وفبأ   قان تشكييم.  و  كد ان اضيف وي  نذه اس اح 
وديدم  د اةمنبان, واةضباط. واةسياسيد. واالطباح واة هقدسيد .  ال ا ى نذا ت يل  حسب, ّلل ا ى  يه   

وحيد ةيتغيب وي  حب اةذاظ وة شا كأ اةفقانيد ر ختيف اساةيبهم اةفقيأ,  د  وسيأ , و د ةوحاظ  اةطمفق اة
 قيأ وت ا يل   تِّأ, و د  جيداظ انّليأ, و د نيواناظ اةشِّم االنيق, و د  هقدسيد و د وي اح  ت يِّأ  

م اّ ّلقاح تا فخم, وال  أيقا  نم  قانيد, و د طبيِّأ اةفقان اة حا اأ وي  اةج ال. ةو كقا نكذا ة ا  أيقا تد ي
تد يم اّ كقيسأ واّ تا م, وةد كقا  أيقا اةسمقأ ةيثمواظ اةتا فخيأ وبيِّها  م االسواق اةِّاة يأ. ةو كقا  
نكذا ة ا احتجقا ةهذا اةحوا .  م نذا  اقول ان اةحأد اليأتم اال  م اةحأد, وان اةثأ  اليقأذ االطفال اةأان يد؟  

 كقا  تأخمفد. وييقا ان نبدأ حت  وإن 
 

     2019شباط: )فبراير( 
 

 أجرى الحوار صبري يوسف 
 أديب وتشكيلي سوري مقيم في ستوكهولم 
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 تقاسيم تشكيلّية سورّية

 
 إيقاعات .. إضاءات

 

 الجزء الّثاني 

 

 غريب مالَّ زالل
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وري الكردي غ  يب مالَّ زالل ر الّناقد السُّ
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 مروان قصاب باشي - 1
 دواخلها سيرورة غير محدودةتكثيف الزَّمن في وجوه تحمل في 

" م تشمفد ون ع اةِّقب واةتيد"  أوةأ يمنننا اةشمقيون كثيما  .. ونا نحد نون ع  م نذا اةشهم ال اةِّقب 
واةتيد  حسب ّلل أإجا نا اةباسأأ واةتم  قحتقا طوفال  سالال   د اةِّقب واةتيد  سالال  اّلداويأ ستبأ  أ م  

ن األكبم و م ح دّ /  اةفا / ونا  ذاقها طوفال   م ذائأتقا اةج اةيأ    فم اةِّام اةفائت ونوقا  يه اة يو 
نونع  يه   م نذا اةِّام و قبل أيام كل  د اةفقان اةتشكييم نذيم اس اويل و اةفقان اةتشكييم  موان قصاا  
 راإم وبخسا م نؤالح تاون اةحمكأ اةتشكيييأ قد خسمظ أو دم  ه أ  د ّلقائها ا ّلداوم   ال واحد  د 
نؤالح يشكل كيانا  كان رإ كانه أن يأون اةحيام نحو ت يل ز ووه أيق ا حي وا  وسبق تحد قا ود  اةفا وود  
نذيم اس اويل وةهذا سقأتصم  م حديثقا وي   موان أحد  وان اةحمكأ اةتشكيييأ اةسو فأ  اةفقان اةذّ يِّزف 

/ ةاد  1957أة انيا /  قذ ستأ وأون تأمفبا  /   /اةيون وز ا  ال  س ا   اةفقان اةد شأم اةذّ غان نا اة  اةغما  
ن شق ةم تبمح قيبه أّلد  حيث رأم ييون أحاسيسه ّلقفح اةشمق اةج يل   ا ا كان إجمم كبيمم  ث مم  م  

نال استحأاقا  أة انيا   د اةد تأ األوة     2005ن شق نكذا كان نقاك أيضا  / أة انيا /  ةد تأ أنه  م وام  
تشكيييأ تديدم  وبم تيأائيأ س حت ةه را نتشا  اةواسم وباظ يشكل  ق ا   ه ا   م   هو كان يؤسس ةمؤفأ 

اةغما ك ا  م اةشمق أيضا   وبم استخدام تأقياظ تجِّل  د  شمووه / اةتصوفّم وي  نحو أكثم / أكثم 
قيأ قيأأ   الح أ ةيتِّبيم ود  فانيم  قيأ تديدم  و توصل  م ت سكه ّلبساطته اةشمقيأ اة   ك   وز ةحيام  

تمت ت كل ذةك  م اةوتوه اةتم خيأها   تيك اةوتوه اةتم راتت  م أو اةه تزحا   ه ا   د  شمووه اةج اةم  
ّلل راتت صو م ةيِّاةم وةيس ةشخص واحد ك ا وب م نو نفسه ود ذةك   وتونه تيك وإستقانا  اة  اةتحديداظ 

اةِّالقأ ّليد اةفِّل ا ن اكم اةذّ يأون و ييأ  اة ِّم يأ ةديه يحدن وبمنا ن طا   د ان اك اةذاظ  ستحضا  
اةخيق و ّليد اةفِّل اةداخل  م اةبقاح اةِّام واةذّ يأون اةتجمبأ ةيتخيص  د وبئها و  د  ضاحاتها   و ّلقاح  
وييه ي كد اةت ايز  م سيمو اظ اةتأوفل  جسدم  م اةفِّل اةذّ يبحث  م وتونه تيك و نذا يحييقا اة   

ل اةوقائم و اة ال ح اة سبأأ اةصقم و ّلهذا اة ِّق  يو م  موان قوم تأوفييأ ةيوقوف اةأول رأن  موان يسأط ك
ّلديقا يكيأ وي  و مم ا حاالظ اةال تقانيأ    ال احاةأ  متبطأ رأخمى ّلوتون حمكأ استأمائيأ تدوم نوائم 

أا م اةذّ ي قح  سياقاته ّلتاثيف اةز د  م وتوه تح ل  م نواخيها سيمو م غيم  حدونم ت ييها  خزونه اةث
وتونه حضو ا   تستووب كا أ أإكال انفِّاالتها ر ا  يها تيك اةتم تتوق ةمصد األإياح اة صاحبأ ةها   
ر ج ل ا تيازاتها ر ا  يها اة اانم ا يأاويأ و اة سا اظ اةِّاطفيأ     وتونه أيضا   غم تاسيم اةضوح 

راة خاطم  غم قد م اة تيأم اةحصول   وي   ج ل تضا فسها تاسونا خطاا سمنّ  و ةهذا نم  حفو أ
 وي  اةاثيم  د آ ا نا اةدالةيأ وبم ان اكه اةحسم ةخطاراتها اةتِّبيمفأ ةحاأ استث ا ه ةيِّاطفأ اةج اةيأ.  

 Jan Gino 



1612 
 

وري مروان قّصاب باشي  الفّنان الّتشكيلي السُّ

 

 أعمال الفّنان الّتشكيلي مروان قصاب باشي 
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 جبران هداية -2
اخلي لحاالته  يرسي نمطًا من الوصف الدَّ

نِّم نقاك حي ز  د اةتفانم ّليد اة دا س اة ختيفأ  م ةوحأ تبمان ندايأ    اةتداخل ّليقها كثيم و  م  ذاظ 
اةِّ ل    و نذه اإا م رأن ندايأ يبحث ود طمفق يح ل رص اته و نفسه   و اذا كان " يمى رأن اة بم   

ائه و تيا اته   و ّلها يتقفس و  اةوحيد ةوتونه  م نذه اةحيام نو اةفد "  إنه نون إك يِّيش اةفد ركل نو 
ةهذا  إن و يه ّلوصفه نتاج ةهذا اةتقفس ال يفا ق سِّيه ةتخييص أ يمه  د قبضأ و ني قأ اآلخم    م  
اةتأكيد أن اةِّ ل وقده ال يكت ل اال رحضو  اة تيأم / اةأا ئ اةذّ سييتأط ّلدو ه نفثاته تيك ةيكسب اةِّ ل 

ظ  وضوويأ  م  ضاحاته   و تحأيأا  ة سِّاه ا ّلداوم  إن ندايأ   ال ح ةِّالقاظ حدا وفأ تِّت د وي  تحوال
يأتحم اةِّالقأ اةوةونم ّليد و يه و  تيأيه ركل اإكاةيتها  غبأ ةيخالص  د قيون ا تباع و كشفا  ةقزوأ  
اةتجديد ةديه    ِّال اظ اةتحديث ةديه ك ا تفمض ذاتها وي  اة تيأم كذةك تفمض وييه أقصد وي  اةهدايأ   

حوالتها حيث تس ح ةه ّلتوةيد خصائص حوا فأ  منأ ّليقه و ّليد و يه  د تهأ و ّليد و يه و  تيأيه   م ت
 د تهأ  انيأ    م األخذ رِّيد ا وتبا  أن نذا اة تيأم قان  أن يأتقص  د  قتجه أصواظ ودم تتأاّلل  

 م  طب اةتأييد / اةجا د حيقا  و تتقا م حيقا  آخم   ةاد األنم أن ال يحصم كل  قها وي  حدا حت  ال يأم  
و ةهذا يم دنا رإ كاناظ ال  حدونم ةتاسبها وي  اةدوام خصائص حوا فأ نم اةصفأ اةقوويأ اةتم يمسيها  
 م  ج ل تغما يأ  قتجه   و نذا يِّقم أن طم م اةِّالقأ اةيوحأ و اة تيأم أو اةقص و اةأا ئ ن ا  م  

نزوع غمفبأ قد تاون حاةأ ا نفصام اةتم تشغل ط وحه    حاةأ  اويأ ركل  ا يح النه  د  ؤ ماظ ال تخيو  د
احدانا   و كذةك ان اته أ و ا  ض د حييه اةسمنيأ ةخيق استِّداناظ قمائيأ ة ج ووأ  شانده اةبصمفأ  د  
زوايا  ختيفأ    هو قد ييجأ حيقا  اة  اّلماز  انو  ثا   وضوويا  و تأقيا  ت هيدا  ةتأديم اقتماحاظ ةأوائم غيم  

يأ خاضِّأ وي  نحو  ا ةخطواظ قد تاون  منونأ راةفِّل ة شموع  يه سيِّثم وي  رِّض  اكان  وشوائ
يبحث وقه   و ةاد قد ال يستأيم ذةك اال  د خالل تجمفد اةواقِّأ و تحوفيها اة  قي أ  ِّم يأ وحيث يس ح  

ةإلإتغال و  ةه رإطالق  ا يؤل وييه  د ناخل ّلقائه اةفقم و ذةك راةحديث ود و يياظ اّلالغيأ قاّليأ 
ا إتِّال  ِّا  ناخل احاالظ اةتدالل ر وضوواظ تتحمك خا ج  ِّيه أيضا  و تتصل ر ِّطياظ قان م وي   
اةتدةيل استقانا  اة  وقاصمه اةذاتيأ و  يخصا  ةها وبم توته خاص ةيمسم ن طا   د اةوصف اةداخيم  

اّليأ اةتم تاثف ناخل  ج ووأ  ةحاالته اةحياتيأ  تشبثا  رخصوصيأ  ا يست دنا  د تيك اةحمكاظ ا نس
 شانده اةبصمفأ ن حا  ةيذوبان اةذّ قد يكون سبييه  م  ج ل اختيا اته / اةثي يأ  قها و اةفقيأ / نحو قيانم  
تقوفِّاظ اي ائيأ غيم  حدنم و غيم خاصِّأ اال ةتقهداته و ق  ِّاييم ال تغيب اال  م حدون اةحيم ك قبم  

   ةيغاياظ ا ّلداويأ اةج اةيأ.   
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وري جبران هدايا  الفّنان التِّّشكيلي السُّ

 

 أعمال الفّنان الّتشكيلي جبران هدايا
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 كابي سارة -3

 ون ة باللَّ اتيّ يسرد سيرته الذّ 
كاّلم سا م نو اّلد نيمفك اة ديقأ اةتم تأم  م اةزاوفأ اةأصوى  د يسا  اةما حيث تيتأم سو فا و وماق  
وتمكيا وي  نهم يدو  نتيأ   نو اّلد نيمفك حيث ال طوائف اال ا نسان   نو اّلد نيمفك اةتم قال وقها:  

م اةاي اظ واةصو  وا إا اظ "نم اة خزون اةبصّم واةموحم وا تت اوم  نم قا اظ اةيوحاظ واألةوان  ن
اةتم تشكيت  م  وحم  قذ تشكل اةفقان  نم اةحب واةحيام  نم اة حبأ"  ديقأ تج م كل نذا اةحضو  
ةديه ال ّلد أن يشكل  همتانا   د اةج ال ّليد اّلداواته   ااّلم يغوص كثيما  وبِّ ق تدا  راة كان حيث اةجذو   

 آخم  د ا ّلداع    هو يقطيق  د وتهأ نام  شبِّأ راةحقيد  ت تد رشبكأ  د اةِّالقاظ تاون  ي ا رِّد إكال  
واةحب   اة كان وقده  د أنم وسائل اةتِّبيم ونذا حاةه  م ن شق وحا اتها اةأدي أ وكذةك  م  ِّيوال وباا  
تو ا وكل  كان حل   يه ال ّلد أن  يما أه  م حيه وتمحاةه ّلل   م أو اةه ا ّلداويأ أيضا   وةهذا يحيط كاّلم  

اطأ وا يأ راة كان ركل اإكاةياته وخصوصياته  م ا نت ام راةِّوا ل اةتم تمسل اةِّبق  م اةأيب  و غم  اح
اةتقاقضاظ اةاثيمم و ظهو   أوالظ تديدم  م ضوح اةتحوالظ اة جت ِّيأ و اةسياسيأ وي  ا تدان اةبالن اال 

 مكز ا ّلداع حوةه تدو  كل اة حاو   أن كاّلم  ا زال يمى أن األنم نو ا نسان  هو  حو  اة كان و راةتاةم  
  و ةهذا نستطيم اةأول رأن أو ال كاّلم  ا نم اال سيمته اةذاتيأ ر فهو ها اة ِّاصم  أّ نم أو اق رصمفأ  
تحّو كل تجيياته اةسمنيأ  قها و اةتجمفبيأ   اضا أ اة  أنها  داخالظ حياتيأ  م  ستوفاتها اة تِّدنم و  

ةفهم و اةووم راألإياح و يحتفم ّلها  ه ا تِّدنظ اةطبائم و تهجقت األحداث  م أز قأ  ختيفأ    هو يِّ ق ا
  و ّلذةك يد م رفقه وي  نحو  تتال سواح تحأق ةديه ا نتشا  اة طيوا أم ال  األنم وقده  ائحأ نذه األو اق  

 كان   اةبصمفأ و اةتم ستاون نم اة هي قأ وي  اة صائم ةيوصول اة  ت اةياظ اةحيام أقصد ت اةياظ اة
 األ م اةذّ يد ِّقا اة  نذه اةأماحم نو يأيققا رأن  اةِّ ل اة بدع إمح و قماحته إمح آخم و كي ا تِّدنظ 

 اةأماحاظ كي ا سان ت  م اضفاح اة زفد  د اةجدل و اةحيوفأ حول نذا اةِّ ل أو ذاك.   

بصّم رإإماقاظ ةونيأ تتخط   كاّلم سفم يتأةق  م ت ثيل األإياح ال ك ا نم ّلل ك ا يمانا نو   ي أل حأيه اة
اةقص ك وقف  ا ض ةال  ا يحث وي  اةفوض  و ةال تيك اةحواتز اة صطقِّأ ّليد اةِّ ل اةفقم و  تيأيه   
و ّلذةك يؤكد وي  ا تباطه را نفتاح وي  اآل اق رأوس و قزحيتها و راةتاةم  سم نوا ذ ةإلنفتاح وي  قماحاظ 

ازنا نقا اةسِّم نحو  فانيم  قيأ تستدوم اةتواصل ّليد اةفد و اةحيام   ختيفأ وةِّل اة فا قأ اةتم أ ان كاّلم اّلم 
و ا نسان   ّليد آ اق تديدم ال تخيو  د اةتأ م رأ كقأ تح ل  اةحب و اة ِّم أ  م  دى اةحضو  اة تصاود  
 م حدوننا اةأصوى   و ّليد تمك األصداح  م ني قأ  دةول ةوحم يضيف اةموح اة تو ب نون صدام  م  

     Jan Gino                                       نتأال نحو اطالق اةحمكأ  م نوائمنا اة ختزةأ .نوا م ا 
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وري كابي سارة   الفّنان التَّشكيلي السُّ

 

 أعمال الفّنان التَّشكيلي كابي سارة 
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 جورج ميرو -4

 رابوء والتُّ يستعيد أطروحة الضَّ 
 

 قان تشكييم سوّ  وةد  و واش  م اةحسكأ   وي  ضفاف نهم اةخاّلو    إما  د  اح نذا تو ج  يمو  
اةقهم    و وام  يه   و تِّ د ّلتماا نذه اة ديقأ و رأيت  ائحته تالحأه كثيما  حت  راظ ضيفا   أي ا   م  

اان كل  قه ا و يا   أحاسيسه و راةتاةم  م أو اةه    رأم نذا اةتماا يفِّل  ِّيه  يه وي  ا تدان اةز د    
ةهخم   ك ا كان ّلدايأ استح ا ه راةضوح اةذّ كبم  يه و رِّثمه  م األةوان وي  ّلياض تحوةت ت يِّها  

 اة  حأول حقيد و إوق و ّليان  و اح و حب .

 يمو رأم أ يقا  ةذاكمته اةبِّيدم و نذا يشيم ةقأاح  طمته و قوم ا تباطه ر اح خاّلو ه و نذا يسجل ةه   و 
 سياه تماك ا  وشأيا   ِّم يا   رأصد اةحفاظ وي  ا نسانم  يكسب  

نون أّ انحماف ود قي ها  وك ا يساوده ذةك ّلقهوض ال تماتبم يجِّل  د اةِّالقأ  م  تيأيه والقأ  اويأ  
 م  ج ل تحوالتها ونذا  ا يضم وويه اة ستقيم  م حمكأ اند اع تغييمفأ ال وي   ستوى اة جاو م  حسب 

ةتداخل وي  قاودم اةحمكأ اةدا ِّأ وإستجارأ ة أتضياظ اةتقاظم ّليد أو اةه كجزح  د نتاج  ّلل وي   ستوى ا
حأل  أا م وبيد أطموحاته ون تأ اقتماره  د و ق اةسجال اةأائم و اة ستديم    هو يضم و ييأ اةبيو م  م  

ةوان أ ضه وآناتها  طمفق يؤنّ وي  نحو  ا اة  تغييم  م ّلقيأ خطاره اةتشكييم   هو يقطيق  د استِّا م أ
  و حأول ّلالنه و إ سها   و يجبيها  م حقيقه و حبه حت  يصبح  قتجه  حاكام ألحاسيسه نون أن  
يِّزةها ود اةِّاةم اةخا تم   و نون أن تتهاوى  م ذاتيته حت  ةو ةزم األ م ذةك    هو يؤكد رأن ا نصاظ  

م ستأول رأن اةأي أ اةج اةيأ ةألإياح نم اةوته  اة  اةداخل سواح  م نالالتها أو  م ةحاأ تحوالتها نم اةت
اآلخم ةيأي أ ا تت اويأ   و  د نقا  إذا كانت اة ِّطياظ  وتونم خا ج اةذاظ اة بصمم  إن اةطاقأ ا ن اكيأ  
اة تواةدم ةال  د اةفقان و  تيأيه نم اةتم تجِّل اةمارط ّليقه ا و ّليد اةِّ ل اة قتج استاشاف ةحأل اة  كقاظ 

ا قي أ ذةك ان ةم يما أها توسيم نائمم اةخيق و اةدووم ةيبحث  م اةخزائد اةأدي أ وبم استِّاا    و ةاد  
اة زفج اة تحول  د اةخيطأ و استغالل كل ا  كاناظ غيم اة ستغيأ   و ال نشك ر أد م  يمو وي  سمن 

قه حيث  ائحأ اةخاّلو   كل ذةك  م   ياته اةفقيأ    هو يقتأل  د اةيِّب راةيون و وي  نحو أكثم اةتماّلم   
وضفا ه  و نس أ تبل وبداةِّزفز و سفوحه  ه ا  مكز  قحاه حيث يتجه صِّدا  اة  اة ختيف ةيدق راا 
واةم  فتوح ركل  صوةه و  خاو ه   أقول  هو يقتأل  د اةيِّب راةيون اة  ا نت ام رفائض اةديقا يكيأ و  

فا استغماّليأ قد تطيح رأكثم  فمناظ خطاره و ان  اةحمكأ   ةيت كد  د نأل نوا س أ اا ه اة  ومض  يه  ؤ 
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كانت ةغته ةها أسما نا و اةتم تبيح ةقا اةتِّا ل  ِّها ركشف  قاحيها و نالالتها ض د واةم ييفظ رحمكاظ  
و ييأ حيقا  و اي ائيأ  م أكثم األحيان و اةتداخل ّليقه ا قد يكون  مكز انطالق نحو تحأيق  ِّل اة تِّأ  

رحضو  كل وقاصم تحأأها  األ م نقا يتِّيق ّلتداخل وذا ّليد  ِّيم اةأماحم و    م أوي   ستوفاتها و
اةتدةيل   أّ نون أّ انحياز ةوتدانيأ اةحاةأ    األ م  متبط ر ا يغطم اةواقِّأ رإختيا اظ اة انم اةحكائيأ  

  األقل  ا  كشمط  ختماق تداول اةِّال أ   ضال  ود ذةك  إن ن ط  يمو و ا يشتغل وييه يثيم انت ا قا وي
يشكل  داخيه  م ا نحياز اةتام ةحدون اةز د ا نسانم  وأوة  تجيياتها  نم اةهوم اةفاصيأ ّليد أإيائه ةيغدو  
واقِّه  ضاح  يه يكت ل  دةوةه    هو يضيف و ييأ تواصييأ تديدم رغمض ت ثيل آخم ةيِّاةم  ذاته ض د  

 وا ختالف  م استِّانم أطموحأ اةضوح واةتماا . ز انيأ  وحدم وبأن يأ  كانيأ  ه ا كانت ن تأ اةتغايم  

Jan Gino  

 

وري جورج ميرو  الفّنان التَّشكيلي السُّ
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 أعمال الفّنان الّتشكيلي جورج ميرو
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 خزيمة علواني -5

 ستحضار مخلوقات طويلة األجلاومشروعية 
 

ويم  ا يقبغم  س ه   أنا أ سم و رإ كانام راةتاةم نأد ةوحاتم   ةاقه  " نذا أنا   ال ي كد ألحد أن ي يم 
سيأتم  تأخما  و ال  حل ةها  د ا وماا ألنم وبمظ و ا أ فد و أ غب   و و يم سبق  أيكم و وة  .. " 
 أوةأ ة ان  فه يمنننا خزف أ ويوانم  م أكثم  د  كان و كأنها تيخص  وقفه  د اةِّ ييأ اةفقيأ و ّليهجأ  
 يها اةال باالم  د  أّ اآلخم   األنم أنه اةخاةق و وي  اآلخم أن يبدّ  أيه ر خيوقاته ك ا يشاح   وةد  
ييتفت اةيها  ه ا قيل    هو يطمح نفسه كصاحب  ِّاييم خاصأ  م و ييأ اةخيق و ر أاييس  تجاوزم ةمؤفأ  

تيف و رأسيوا  ختيف ت كد اةأا ئ   سبأأ كانت  تداوةأ تدا   م اةوسط اةتشكييم    هو يِّبم ود اتجاه  خ
 د تشكيل  امم  ا ود  قه و ود  خيوقاته و ود  دى سيطمته وي  ذاكمته    أو اةه تحا  رإنناش  
اة تيأم  ه ا كانت سوفته   ال ّلد أن يأمأنا ّليغته اةتم يتأقها نو ال اةفقان   و ان كان اةفقان نقا يستأ منا  

 د اةالووم ا نسانم تدو  حوةه و ره حت   م أقص  ن تاتها   و ق ايأاع غمائبم تقبِّث  قها نوائم 
 خزف أ يجِّل  د و يه و يياظ اةد اع ود قيم ظيت تِّيش سجيقأ اةذاكمم اةتم راتت  م خيخيأ قد ال 
تستجيب  م اةحيام اةطبيِّيأ و ال وي  وتباظ اة محيأ   ّلل  م اةسياق غيم اآلنم و ّلبِّض اةتفاصيل  

يحتاتها خزف أ  وانم تأييم أنوا  اةِّالقأ ّليد اّلداوه و تحوالظ  شمووه ا نسانم   ةحمكاظ  خيوقاته اةتم
    د اةواتب نقا أن نضيفه اة  قائ أ اةِّقاوفد اة ه أ  م اة شهد اةتشكييم اةسوّ   إن كان  د  ؤسسيها  

 م اةاثيم  د   و د  واننا  هو أيضا   د أنم اةفاوييد  م تحمفكها و  د أنم ا  كاناظ اة ؤ مم  يها و
 األس اح اةتم راتت ّليا ق وي  ا تدان اةجهاظ .

و ي كققا أن نقتبه قييال  و نحد نفتح األّلواا وي   خيوقاظ خزف أ    هم تتا ح وي  احت االظ  قجزاته  
ّلوصفها ّليئأ رحثه و أحد أسباا خيا اته و وي  وته اةخصوص حيد يِّزز  ِّيه اةفقم  م األناح و اةتحمفك  

ةأبح ا نسانم اةذّ حوةه يدو  كل اإكاةياته و اإكاةياظ  خيوقاته   و نقا يستوقفقا تي يحاظ   ِّا  ضد ا
خزف أ اةاثيمم و اةباةغأ األن يأ و رأن خياالته اة قشطمم ود  يخصاظ  خيوقاته  انم اال اوانم تمتيب  

ةال وقاصم  شهده  ةتفاصيل سموننا   اةبصمفأ  قها   و اة وحيأ و اة شجِّأ وي  اةبحث ّلدقأ و رِّ ق 
و ةال تفاصييها اةتم تحكم اةفِّل ا ّلداوم رإنتأاالظ اةز ان و اة كان و رأإكال أسطو فأ حاضمم ّلتِّاظم  
 م إمفطه اةبصّم اةذّ يتأ تح ّليد سيمفاةيأ تؤكد تأاطِّها ّلتجا ا تمكت أ منا  م اة شهد اةتشكييم 

طمم اةتأوفل اة فتوح و ّليد تِّبيمفأ ت قحه كل ا نسانم و ّليد   زفأ ُتِّيد اةيقا ذاكمم رِّال اظ تحت سي
 Jan Gino                                                   شموويأ استحضا   خيوقاظ طوفيأ األتل .
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وري خزيمة علواني  الفّنان التَّشكيلي السُّ

 

 أعمال الفّنان الّتشكيلي خزيمة علواني
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 عزو الحاج -6

 مينة.يلخص مرحلة الحصاد الوفير والحصيلة الثَّ 
اةفقان وزو اةحاج أو " ذاكمم  ديقأ " ك ا قال وقه اةفقان اةتشكييم خييل وبداةأان  و نو  ِّال  كذةك    هو 
 د  ؤسسم  مكز اةفقون اةتشكيييأ ر ديقأ اةحسكأ  و قان نذا اة مكز ّلقجاح و ة دم تأتما  د  بم قمن  

  اة مكز اةذّ تحول اة  و إاظ و ل و اةذّ  قه و وبمه     2005اة  وام تأاوده    1981 د وام تأسيسه  
  م  أكثم  قانم نذه اة ديقأ .

وزو اةحاج نحاظ أوال  و  سام تشكييم  انيا    نكذا ومف و نكذا يمى نفسه ) أتد نفسم  م اةقحت أكثم  
نو كذةك  يه رص ته  م اةقهوض راة شهد   وأإِّم أنقم أسيطم وي  اةاتيأ أكثم  د تِّا يم  م اةيوحأ (  و

اةفقم اةتشكييم اةحسكاّو و ِّه  جايييه  د  قانيد آخمفد كخييل وبداةأان  و و م حسيب   و حسد  
ح دان و أح د أنصاّ  و ّلمصوم ّلمصو ا و اةأائ أ طوفيأ رطول قا اتهم و استطاع كل  قهم أن يأخذ 

 هتها اةِّذرأ .حيزه اةج يل و ق توقأ ت ييأ أوطت ةي محيأ نا

وزو اةحاج ومف كقحاظ أوال  و طغ  وي  اةجوانب ا ّلداويأ األخمى ةديه  و رأم األز يل يأد ه  م اةواقم  
أكثم  ةاد اةمفشأ ةم تغب وقه  بأيت  ما أأ ألز ييه  م أوقاظ كثيمم  ّلل  م كل  قِّطفاته    اةِّالقأ ّليقه ا  

أخمى   اةِّالقأ نقا  باإمم ال تستدوم اال سيسيأ  د  أقصد ّليد األز يل واةمفشأ ال تحتاج اة  وسائط 
اةِّواةم اةحسيأ اة ختيفأ و ييا   اة متبطأ اإكاةيا    ال اة حاو  ّليقه ا اة بصمم  قها واة تفاويأ ةها والقأ  
ّلتيك اةِّقاصم اةتم تونع ناخل / اة قحوتأ   اةيوحأ /  ال تفاوظ ّليقه ا اال را ن اك   و نذا  ا يفسم تيك  

ِّطياظ اةدالةيأ اةتم قد يصل اةيها اة تيأم  م تأ يه اةبِّيد ةذةك اة قتج   كل ذةك ض د اختيا   ا يطيق  اة 
وييه سيمو م أو اةتجمبأ اةض قيأ ّليغأ أخمى   ِّزو غيم  حكوم ّلتصو   سبق وةهذا  هو يتسيل خيسأ اة   

ي كد اةتِّمف وييها  د تحكم   ت يم سياقاظ اةفِّل ا نسانم رإوتبا نا حاالظ ةفمضياظ تثيم وتون  واقم
تحوالتها   ك ا تثيم انت ام وزو و  تيأيه ّلتحديد اةوضِّيأ ا نسانيأ و اةفقيأ كق ط  م اةبقاح    ا يجِّيها  
قان م وي  خيق سياق  ِّم م تديد و نذا  ا ي قحه خصوصيأ انجاز اةوتون اةفِّيم ةيأيم اةج اةيأ تيك اةتم  

ستجداظ قاّليأ ةإل ساك رأ ِّاةها و  نوننا   كياناظ غيم  ستِّصيأ  تقد ج  م كياناظ غيم  مئي أ و ق  
وي  اةضبط ّلل نائ أ اةتحول وبم أحجام و أإكال قاّليأ  يجان اةفِّل خا ج  دا اته    اةفِّل اةخاص ي قح  
ه  اةِّ ل اة قتج ةونا  خاصا  و طِّ ا  خاصا   قها يست د وزو خصوصيته تبِّا  ةتقوفِّاته ككتيأ وكفماغ و ّلتوسِّات 

 ةتشكيل صيغه اةِّا أ و اة ختصمم ةإل ساك ّلدالالته حيث انبِّاث اة تحمك  م وتهه اة حسوس .
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و كتصقيف ة ج ووأ  د اةِّال اظ ناخل سيسيته ا ّلداويأ اة قبثأأ  د ا كانياته اةااإفأ ة حاو  ا ستبدال 
ل اةفمنّ و ذةك رإحالل  م تحوفل ا نفِّاةم اة  اة مئم يخمج وزو رآةياظ تديدم كتحديد  وقِّه  د اةفِّ

وقصم  حل آخم   و يشكل استدوائه ةِّال اظ حا يأ ةألنام و اة ض ون  ِّا  ةتاون  دونته  م تحديد ةون  
صوته     ج ووأ اتماحاظ اةتِّييد اةتم يطيأها وزو  ا نم اال اتماحاظ  ارطأ ّليد وقاصمه أوال  وبيقها و  

و يِّأد تواصال  ّليد وحداته اة قت يأ اة   حاو ه  ِّا  و ان كان  ّليد اةِّال اظ اة تد أأ  د  كا اته  انيا     ه 
  حكو ا  رج م اةحاالظ و نالالتها . 

 ِّزو قان  وي  تِّمفف  شمووه وقان  وي  اّلماز  دى  ؤفته  بإنطباويأ تِّبيمفأ يتجاوز اةحدون اة قاو م  
كان  حفو ا  راةِّأباظ  اةتأقيأ  قها   اةتم تاان تاون وال أ ة فانيم  تداوةأ و تبايقأ   حأيه ال حدون ةه وإن

واة ِّم يأ  وزو ييخص  محيأ  ث مم رخطوط ومفضأ ووا أ نم رحد ذاتها  محيأ اةحصان اةو يم واةحصييأ 
   اةث يقأ.

Jan Gino  

 

 الفّنان التَّشكيلي عزو الحاج
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 أعمال الفّنان الّتشكيلي عزو الحاج
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 سركون بولص  -7

 بالمكان واإلنسان تي تضجُّ ومساحاته الَّ 
 

" كانت  يه تم قمفتم "كبم إا يأ" اةتم وشت  يها  واستأيت  د ت اةها اةطبيِّم  ِّام ةوحاتم "  سمكون  
ةيطبيِّأ  نو اّلد اةخاّلو  حيث تقام وتستيأظ قمفته وي  ضفا ه  ونذا  ا ساوده  م تق يأ حسه وزان وشأه  

اةِّشق اةذّ يمغ ك راةتوته نحو األةوان ةتجسد ذةك اةِّشق ّلتمت اظ حسيأ ت ييأ  اة  تانب أنه كبم  
وواش  م وائيأ كان اةجد  يها نحاتا  واألخ األكبم  سا ا  راةحبم اةصيقم  وسمكون  د اةمويل اةثاةث  م 

ّ   زنيم حسيب  غفو  حسيد   اةحمكأ اةتشكيييأ اةحسكاوفأ   هو وإة  تانب  وييه )رشيم األنصا 
وبداةمحيم حسيد  أح د ووض  سا ا إيخم  أح د وكو   ئيف   ائيل اةخ( يشكيون ا تدانا  وذرا  ةيمويل  
اةثانم )و م ح دّ  صبّم   ائيل  رشا  اةِّيس   و م حسيب   حسد ح دان  خييل وبداةأان  أح د 

تانبه  ا يذكمنا راةموان )وبداةمح د ن فِّم  األنصاّ   وزو اةحاج   ؤان ك و اةخ( واةج يم أضاف  د 
ك  ..(  وكان  ا يشغيهم ت يِّا  واقِّيأ ّليئيأ وتِّبيمفأ ي كد اةأول  ئ هد كبيسم  خيف اةحسيقم  حقا اةحا 

وقها وفوفأ  تشايأ اةصوظ وإذا تئقا اة  أو اةهم  م تيك اةفتمم سقجد ّليقهم  د اةتقاص اةشمح اةاثيم   
اةحا قأ رش س اةجزفمم  وكذةك ا قتماا  د اةتماث واةفوةايو  رأزفائهم اة  يزم  كاةحصان و واس ه وحأوةه 

وةهذا رأيت اةواقِّيأ   رأةوانها اةاثيمم و  و و هم اةشِّبم اة  تد  م حضا اظ اة قطأأ  وسمكون كان  قهم 
ه  م سقواته  اةوواح األقما ةمفشته وةدواخيه  األقما ةفتح واة ه أ ام انت ا ه ّلهذا اةقص اةذّ ي ضم ر 

اةطوفيأ  م اةيون   هو ال ييغم أّ تدا   م و يه  ال اةمارم وال تدا  اة ؤةف أقصد اةفقان   ال إمح 
خا ج اةقص / اةيوحأ    ال  حاوالته ّلوصفها رحث  م واقم  ِّاش و  مئم نم  حاوالظ يمفد ّلها اةتخيص 

ِّم أال ييغم نو  اة ؤةف /اةفقان   أو اةه   د اة جال اةذّ قد يأخذه اة  احاالظ نو رغق  وقها    د اةطبي
صقدوق  يه يتزاحم  فاح األ س  وبساتيد اةخاّلو   ووتوه قمفته اةتم ال تخش  قصف اةِّ م  ونم ةيست 
ر ِّزوةأ ود اةت فصالظ اةتم تتحمك ناخل وخا ج اةفِّل غيم اة باإم  ستحضا  كل  وتوناته اةواقِّيأ  

كان أن تبحث  م  كوناظ  قحاه اة قحازم ةيطبيِّأ ر كوث سطو نا   وفس ح ةبِّض نوا ِّه اةتآةفيأ  م اة 
وةإلنسان ر فمناظ تحيق  م نواخل و يه  تصاةح   وزنا وطبيِّتها اة فتوحأ وي  اةسطوح وأ أها  وبتِّبيمفأ  
 حم م  د قيوننا يأون سمكون ّلذائأته اةج ييأ   ِّانيأ وإختيا اته نحو  ساحاظ تضج راة كان وا نسان  

ا ناتسه وي  ا تدان انخماطه  م ز د اةيون   ال يتمك تيك اة ساحاظ  ا غأ ّلل يز وها ّلهواتس  االن 
ت اةيأ يستأيها  د قمفته   ديقته   د ا  ث اةأانم  د ذاته   د تا فخه   هو يِّيد اةموح ةألإياح اة وحيأ  

اةقفس ا نسانيأ  وسمكون يِّون  وكذةك ةألإياح اةتم تتوسم  م نواخيها و تتحدث ةقا قمارأ األ م اةِّ يق  م  
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كثيما  اة  ا حاالظ  اةبصيمفأ حيث ال تقاقض  م تدوي ها رصدى اةحاةأ و نم تبيغ سد اةالوبث  ال  
ي كد اةتخيص  د توانبها اةم زفأ و فمناتها ألنها تشكل  مآتها وةسان حاةها  وةهذا ال تشتيت ةي ِّق  اةذّ 

يد  ا قيته  م ّلدايأ نذه اة انم " ال إمح خا ج اةقص / اةيوحأ  يتحكم ّلدو ه  م خطاره و ةغته ةد تأ سأو
"  هم اةتم تحتّو كل  ِّانيه ا  تماضيأ   اةاشف وقها قد يكون نو اة قطق اةذّ يقبثق  قه حمكأ اّلداوه   
ّلوصفه  وضوواظ ّليقها تتداخل اةيون و اةاالم    سمكون يبتِّد ود كل  ا يوتم اةِّ ل ر ا  يها تيك 

 اةتم ةد تأخذنا رِّيدا    ّلل  م اةوقت ذاته ستيد  د تديد ةتصيم صالتها األخيمم. اةتأوفالظ 

سمكون يستخدم اة ساحاظ اةيونيأ  م كل نأاطها ةد تأ ا غماق  و وي  نحو أكثم حيد يتوته اة  قماه    
اةما ديد   حيقها تِّيد  اةأمى اآلإو فأ اةتم تزفد ضفتم اةخاّلو  وي  ا تدان تمفانه   و اةتم تح ل وبق 

خيوطه ا إتباك  م ذةك اةِّاةم اة مئم  د ذاكمم ال تشيخ    خال ا  ةيت من اةذّ  د اة فتمض أن يتحي  ره  
اةفقان   يهقدس سمكون  طواوا  و حبا  اةقائم  م  قاياه ةيوقاها  م أو اةه حيث األةوان كثيفأ   تتزاحم وي   

تشتمك رِّجيقأ أةوانه حيث اةتمصيم  م أوته   و اةأ اش يتصبب    اةحديث و اةخموج اة  س اح  ا   س اح
ومقا  و تا فخا   و ةِّل غمض سمكون أن يطيق سماح صمخته اةتم راتت تس م رصوظ وال و كذةك رصوظ 

 اةبالّلل و نم تقشد وي  أإجا  قمفته اةتم  ازاةت تح ل  ال ح اةجمأم و خالصأ حيام . 

Jan Gino 

 

وري سركون بولصالفّنان التَّشكيلي ال  سُّ
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 أعمال الفّنان التَّشكيلي سركون بولص
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 فادية عفاش  -8

 ةل أشياءها إلى صياغات إدراكيّ تحوِّ 
 

" اةفد إكل  د أإكال اةثو م ......  ... وقد ا تحس رأنك واتز وي  اةتغييم   وي  تغييم أّ إمح  د  
 أناتك  م نذا اةتغييم .. راةحب نتغيب وي  اةحما " اةواقم وييك راةيون  هو 

 أوالظ قاةتها اةفقانأ اةتشكيييأ  انيأ وفاش و نم تاان تاون ّلوصيتها  م نذا اةِّاةم اةتِّيس ) كِّا أ  م 
 م كيب (    إذا كانت تمسم كشكل  د أإكال اةِّالج اةقفسم ةذاتها و  ا أصاّلها  د نخم قانم  د نخم  

يأ رأنها تد ك ت ا ا  أيد تأف و نذا رحد ذاته نِّ أ كبيمم    هم ةم تخسم نفسها رِّد  اةبالن   اإا م ت ي
كإنسان ك ا خسم اةاثيمون ذواتهم   اإا م اة  أن وفاش ت يك ويقا   اةثأ ّلها تمى اةو قياظ و نم تسأط و  

 تفِّل اة ستحيل ةتسأط  ِّها اةشِّوا و ا نسان .

اةطِّام  م زوتها اةفقان تهان وبدو تِّبيما  ود  وقفه ا   ا   و قبل  تمم ز قيأ ةيست رِّيدم أضمبت ود
يجّم  م اةبالن و ناويد ةوقف اةحما وبأن  ا يجّم تجاوزظ كا  ته و خسائمه خسا م اةحمبيد اةِّاة يتيد  
األوة  و اةثانيأ   حت  حيق ا حاول زوتها  قيها وي  كسم ا ضماا قاةت رِّفوفأ انسانأ  قماقأ : " أنا  و  

  د أنل اةغوطأ اةيم وم يأكيوا أو اق اةشجم "  أحسد 

اةتم تح ل نذه األحاسيس و تيجأ اة  اةمفشأ و اةيون  ال ّلد أن تح ل  فشتها نذا اةوتم اةابيم اةذّ يِّانيه  
اةبالن  د إ اةه اة  تقوبه   و  د إمقه اة  غمبه    اةجمح واحد   و ةهذا ر أا بأ أوةيأ ألو اةها ةد  

: نزوح   اة قزل   اة وسيأا  ) قصأ  اةك اةجقدةم  م األ د اةسوّ  (   اةطفل اةذّ  م  نتفاتأ رِّقاوفقها
اةداخل    ؤفا   األم    ي وس   تحول   كمسم   تحت اةأصف   حفمم سوناح   استجواا   حمفأ و رس  

  ركل طِّقاتها    تمف أ اةشمف ...... اةخ    ايها  ؤإماظ ةدواخيها و نم تِّيش اةبالن ركل وتِّها و تِّبها  
و ن ا نا   و وقاوفد ة سا اتها و وقائِّها   و ألحاسيسها كشكل  د أإكال ا نتأاح اةذّ يحدن نوائمنا 
اةتأوفييأ ر ا  يها تيك اةدائمم اةتم تمس ها وفاش كِّالقأ  ا ّليد ا نسان و  حيطه   نذا اة حيط اةذّ 

وواتها اةديقا يكيأ  رإوتبا نا  وضوواظ تقت م  يتحول اة   ِّل ندام ةه و ةخصوبته و نذا ران  م تل  وض
ر فمناتها و و ّلتفاصييها اة  نسق  د اةأيم تشتغل وييها وفاش و تصقفها كاوانم ي كد تحديد اة تحول 
 قها  د اةثاّلت   و نذا يِّون تبِّا  ةي حو  اةذّ تِّ ل وييه وفاش و وييه ُت ا س نشاطها  قطيأأ  د  

ييأ استدالةيأ   حصييأ أإبه ر ا سمنه  فجيس نوبمفه " طيب ا بماطو  ان اكها ةتحديد سيمو تها كحص
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صيقم  د كبيم اةمسا يد  م اةأصم أن ي حو صو م اةشالل اة مسو أ وي  اةجدا    ألن نديم اة ياه  
 كان ي قِّه  د اةقوم " . 

د ةها أن تأف   انيأ وفاش  قذ أن ووت   ضت اةِّقف اةذّ ي ا س  م اة جت م ركل أإكاةه وةهذا كان ال ّل
 م اةحماك حيد  و س رحأه اةِّقف رأإد وتونه   اانت  فشتها تغ س ر وقفها ةتقدن رأوم راةِّقف اةذّ 
تِّا يت األتهزم األ قيأ  م اةتاانماظ  وحيد غاصت اةبالن ّلبمك اةدم و رأن  ا يجّم سيسيأ نزةيأ ةم يبق  

 قيأ   ةتِّون  ي ا رِّد و رإ انم تِّتمف راةجمح   يها قي أ ةإلنسان الز تها كآرأ أرِّدتها ود اةمسم ةفتمم ز 
اةِّ يق وبأن اةمفشأ أقوى  د اةبا ون   وانظ ةتحول األحداث اة  ةوحاظ نم ر ثارأ إهاناظ ود اةوتم 
اةسوّ    إهاناظ تخضم ة فانيم ت اةيأ تقتج ّلدو نا ود اختالطاظ و تد تاظ ةونيأ تحوةها اة  وجيقأ  

حدون    غاةبا  تخضم وفاش و يها ةقسبأ  ا  د اةقصوع حيث ا ضاحم   ت اسكأ نم وي  والقأ رفضاح  
و ا إماق  م حاةأ تجانس يصِّب تصقيف كل  قها وي  حدا    اوانمنا اةيونيأ تتبايد حسب حاةتها  
اةقفسيأ   و نقا اةتِّبيم يكون  ي وسا  و كأنها تصم وي  اوالح إأن ا نسان   و نذا  ا يجِّيها تحم  

ةم وز وا يحاحاظ وكأنها تؤكد وي   أوةتها: "وييقا اةبحث  م ناخيقا واةاشف ود طاقاتقا  أو اةها  د ا
اةهائيأ ألن سِّانتقا اة طيأأ تا د  م اكتشاف ذاتقا   ونحد ةسقا رحاتأ اة  أكثم  د ا ي ان رأنفسقا ألن  

و  فشتها    هم  بييأ   أيأ ةوحأ نم تزح  د إخصيتقا ." أّ أنقا ال ي كد أن نفصل ّليد نواخيها و  وقفها
ّلهم ت يِّا    و وي  صيأ اة  حد اةتداخل ال اةت اس  ي ا ّليقها   و نذا  ا يمسم األ م  م تطو  و يها  
اةفقم  ِّت دم وي  اةسِّم اة  طمح األسئيأ و رأن اةحيام تستحق أن تِّاش و رأن صوظ اةحب أوي   د 

 د ضمباظ اة طمقأ وي  صوةجان اةحموا . كل اة دا م   و رأن ضمباظ اةه س وي  قيب واإق أقوى   

و ّلقاح وييه ي كد اةأول ان اةموارط اةتم تج م أو اةها  ي ا ّليقها  د تهأ   و ّليقها و ّليد وفاش كفقانأ  
 د تهأ  انيأ و ّليقها و ّليد  تيأيها  د تهأ  اةثأ نم  وارط ت يك إموط ا ن اك اة شتمك ذّ أرِّان 

األ م يِّون اة  قد تها  م تحوفل أإيائها اة  صياغاظ ان اكيأ ي كد  تشكيييأ تتض د  ؤفتها كإنسان و 
تصقيفها أو ت ثييها  م ّليو م اة دةوالظ رأإكاةها اةتآةفيأ نون حساا ألّ خوف قانم  د اةسيطاظ ا ستبدانيأ  

إاندتها  أو  د اةحأيأأ ذاتها  هم تهتم ر ا آةت اةيه اةبالن و ةهذا تِّجز أن تتخط  حاالظ كثيمم واإتها أو  
   األ م وقدنا تتجاوز اةأيم اةتشكيييأ كوظيفأ اتصاةيأ تح ل كل أإكال اةأيم اةبصمفأ اة  قمارأ  يتح أ  
 م اةحاالظ اةتم وصفت ّلها و راةبالن    ِّواة ها تِّزز ققاوتها رضمو م استيهام اةحيام  د اةماحل و  

ةزفد   و كائد خما م ة الك   و نذا  اةغائب و اةحجم   استيهام  فمناظ تتقفس اةحمفأ رِّ ق وشق  م 
يأوننا راةضمو م اة  اةتِّا ل  م اة شاند اةبصمفأ رإنطباواظ  تزا قأ و نارضأ كقاقوس ُيدق  م احدى  

 كقائس اةبالن .

Jan Gino  
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ورّية فاديا عّفاش  الفّنانة التَّشكيلّية السُّ

 

 أعمال الفّنانة الّتشكيلّية فاديا عّفاش
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 . أديب مخزوم9

   وري شكيلي السُّ ذاكرة التَّ 

 وراصد حكاياتها
 

( و أس اح أخمى نخيت اةحيام اةتشكيييأ   2016- 1949(  صالح اةديد  ح د )  1962أنيب  خزوم ) 
اةسو فأ كفقان تشكييم   و رأم اةفد نبضهم  م كل تحمكاتهم  م نذا اةفضاح اةج يل  غم أن اةأيم سمقهم  
كثيما  و أرِّدنم اة   سا اظ أخمى   ال رأس ّلها رِّدا     غم أن قي هم ذةك كان يغ س رأةوان اةفضاح ذاته 
و أّلدووا ره أي ا اّلداع    االن ا أنيب و صالح اةديد أسسا قماحم تشكيييأ تأا ا اةتجمبأ اةتشكيييأ اةسو فأ  

كان ةال  قه ا  فمناته اةخاصأ أ قاح وي  نحو وام و تجمبأ اةاثيم  د اةفقانيد وي  نحو خاص و ان 
سيمه  م نذا اةطمفق اةطوفل   اةشاق   اةِّذا   اةج يل    إن استفان خزوم  د ةغته األنّليأ و اةشِّمفأ  
اةاثيم  إن  ح د اتاأ وي  نحو كا ل وي  اةِّ ا م و نقدستها حيث كان قان ا   قها   سقتحدث نقا ود  

 ن الحأا  اة  صالح اةديد  ح د .تجمبأ أنيب  خزوم اةفقان وي  أن نِّو 

أنيب  خزوم  د كثمم  ا ومف كقاقد تشكييم ةه حضو ه اة  يز  م ا والم اةسوّ    اةو قيأ  قها و  
اة مئيأ و اةس ِّيأ حت  ن تأ ا غماق نسم اةوسط أن نذا اةذّ يبذل اةاثيم ةيتحدث ود اآلخمفد و يأد هم  

ال و اةفد   و واإق ألسما نا و اةاشف وقها و يحب كل  و يكشف خبايا  فشهم رأيم  حب و صديق ةيج 
 د يتِّا ل  ِّها و كل  د يِّيش  م نذا اةوسط و يتقفس  يه   ناسيا   أنه  قان تشكييم ةه واة ه كاآلخمفد  
  ناسيا  نفسه   راحثا  ود اآلخم  نون أن يبذل نذا اآلخم يو ا  أو ةحاأ رأن نذا اةذّ يتحدث و يكتب  

و حياته و تجمبته   و يمكض قبيه اة   ِّا ضه وي ه يأتقص وذوبأ و ن ئا   د ّليد  قايانا    وقه وود أو اةه 
و يِّمضها وي  اةِّا أ    م صحيفأ  حييأ أو  م نو فأ ومبيأ أو  م ّلمنا ج اذاوم أو تيفزفونم   أو  م 

نو ز ييه  كتاا   نون أن يفام أحدنم رأن نذا اةذّ تمك نفسه و ذنب اة  اآلخم ةيضِّه تحت اةضوح 
 م اةمفشأ و اةيون    بكل تمح أقوةها   أوي  ا تدان نذا اةز د اةذّ تجاوز اةثال يد وا ا     و  م طاّلو   
 د اةفقانيد اةتشكييييد و وي  األخص  قهم اةذيد ي ا سون اةاتارأ اة  تانب اةمفشأ أال يوتد أحد   أقول 

د تجمبته  ا ي كد أن يأال   تأتيقم اةصدى : ال أحد  أال يوتد أحد ةييتفت اة  نذا ا نسان كفقان ةيأول و 
  اةال غا ق  م ةياله . 
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أنيب  خزوم  د األإجا  اة ث مم اةتم تشتهم ّلها ّلالننا   أ  مظ  م اةبداياظ اةشِّم حيد أصد   ج ووته  
أ  قها  اةوحيدم " أحبك أكثم  م سوان اةز د اآلتم " و أ  مظ  ي ا رِّد اة وسيأا حيد راظ ي يك  كتبأ ضخ 

ت تد  م و ق اةأمن اةفائت    م أ  مظ اةفد اةتشكييم و  ا تزال   اة  أن أ  مظ اةقأد و اةأماحم  باظ اةأيم  
 حيته اةغقيأ ّلها يشيد و ا ته اةقأديأ   اةِّ ا م اةتم اإتهم ّلها   و  يها وتد  سكقه األو   و األن أ   اان  

 حدا أ  م اةتشكيل اةسوّ  " . وطاحه كبيما    و  يها أصد  كتاره " تيا اظ اة

أويد ألقول رأن  خزوم اةقاقد أكل اةاثيم  د  خزوم اةفقان اةتشكييم  يوال تدا كه  م اةسقواظ األخيمم و  
وونته اة  اةيوحأ رأوم حبه ةيبحم وةأوا به  ب ا كان ةتد ق قي ه اةأد م وي  نضم  فشته  ةاد اةصحوم  

مو م ال  تقانيأ   ساح نوائم سياقاته اةخاصأ ض د حمكأ  حكو أ  اةيونيأ أيأات خزوم اةفقان ة  ا سأ سي
ركا ل   كقاته اة متبطأ ّلدو نا ر ِّم ته اةواسِّأ ة ِّطياظ نصه / و يه   ذاكمته  فتوحأ وي  آ اق كثيمم   
وةهذا يضِّقا ونو  ِّقا أ ام تأاّلالظ   كقأ ّليد األةوان  سواح أكان ذةك ناخل اةسياق اةواحد  أو ناخل ودم 
سياقاظ ةاد ّلقسغ يأتضم ووم اةحاالظ ةذاتها  ونذا وقصم حاسم  م إكل اةتأ ل ةتيك اةحاالظ  م  
اةحاتأ ةخيق حوا  انسانم / ت اةم يفتح اة جال ةفهم اةدالالظ  م ا إا م اة )اة دةول / اة فانيم( اةغائب  

ب اةحيز األو م  م اةز كان  اةحاضم   م ضمو م اةتفمفق ّليد  ختيف اآلةياظ اة تداخيأ و اة تدخيأ ةاس  /
و ي كد راةتاةم أال يغيب ود ذند  خزوم ا تباط وتباظ أو اةه اة كتاأ راةدالالظ راة تخيل ةديه  وإن  م  
صياغاظ ةونيأ تداوةيأ  م ةغتها و  م تجسي يتها    هذا اةق ط  د اةقصوص / األو ال ال تِّتمف ر حدونيأ  

اةفقان  م تشكيل أ ق اةأا ئ / اة تيأم ك ؤإماظ وضِّيأ نم  م    /اةتساؤالظ رأد   ا تِّتمف ّلقيأ اة ؤةف  
 األساس حأائق  بِّثمم  م اةِّاةم كاوانم تبحث ةقفسها ود  ِّاييم الئأأ ةتث م نتائج راةغأ اةج ال .

يبدو  د اةطبيِّم أن تأتم أو ال  خزوم خيطأ  قيأ  منونأ راةِّثو   يها وي  قوائم ت تد  م أكثم  د 
 ال غمارأ  م ذةك   إنشغاةه راةقأد اةفقم ةه أ مه وي   فشته   و ان كان يط ح اة  خيق   د سأ  قيأ   

أن وذج ةِّ ل تاون حأيأته  تشايأ  م اةذاظ / األنا   و تثيم  خييأ اةأا ئ / اة تيأم   و تضِّه أ ام  
 سجال ال يقتهم  م ز د  ِّيد .

م أكثم  د  د سأ اة  ذاظ اةيوحأ  وقد يوحم  خزوم يقفتح وي  كل اةتجا ا وفأا ا كل اة دا س  وقد يج
ةك راةتقاقض اةذّ يقبض ره أو اةه   هو يح ل اةجهاظ ت يِّها ةيضِّها  م ا تجاه اةذّ يسيم  يه وإةيه 
وإن كان ذةك صِّبا  وو ق ايأاع رطمح  اال أنه  ستِّد ت ا ا  اة  ا قما  رأن نذا اةتقوع قانم ال  د اةتقوع  

 بان اظ اةتم يأوم ّلها وفقشغل وييها  خزوم  وةِّل أكثمنا وضوحا  نم اةتوةيفأ اةتم   م اة واضيم ّلل  د اة
يِّزف وييها خزوم  تيك اةتوةيفأ اةتم تقد ج ض د تفِّيل ا تجاه حيث اةتقاقض / اةتوازن يت اإيان ّلت ايز  

خزوم ذاته وكذةك اةشكل  م ا تجاه ونذا يجِّيه يتاخم اةوةم اةذّ سيغدو  ختا اظ تالحق اةحكايأ  حكايأ  
حكايأ اة تيأم ونو يأف أ ام و يه وقد يكون  د اةصِّوبأ ر كان اةاد أن  خزوم يغيم  كاإفاته  د و ل  
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اة  آخم رحثا  ود اة غايم  تيك اة كاإفاظ اةتم تؤ قه كثيما    ةتأاط ةحاأ استيأاظ اةووم اة ِّم م اةتم 
 وم اةتأ يم  م اةسياق و راةتاةم ا ماح ّلقانا اةسمنيأ. ّلها يتجاوز اةتشاره و يؤكد وي  ا ختالف رإ تالك ق

ّليد اةواقِّيأ و اةتِّبيمفأ و اةتجمفديأ يقتأل أنيب  خزوم   ةه  م كل حأل ن طا   د اةخيق و راةتاةم ن طا   
 د اةتفايم نون أن يغيق نوا ذه  طيأا     هم  شموأ وييها ت يِّا  ) أقصد وي  اة دا س اةفقيأ ( نون أن  

حدانا   رأم طييأا  نحو أ ق  فتوح و ذاكمم تحصد اةمغبأ و ا  تماض   و يقزاح رإإا اته نحو كسب  تأيده ا
  فمناظ رصمفأ ناتزم قد تاون نم اةدال و اة دةول  ِّا  .

ةد نجازف راةأول ان قيقا ان وونم خزوم ةيون نم رحد ذاتها  جاز أ    غياره ةِّأون طوفيأ  م انه اكه 
ته اةقأديأ اةتم و ق  يها اة  حد كبيم   و راتت س احه اةتم يتفيأ تحتها   و سيطمته  اةِّذا  م ّلقاح و ا  

وي  قي ه   كان ذةك كا يا  ةمسم اةأيق ةديه و ةديقا   و ةاد صحوم خطواته اة منونأ راةِّثو  وي  ايأاواظ 
رج اةيتها اةتم تستجيب    غيم ذائِّأ نم حأيأأ تمأته و  غا مته تيك  نم نوع  د  ن اةموح ة ها اته اةتشكيييأ

ةاشفه و صده ةفضاحاته اةتم تيتصق وي  نحو  ا رأحاسيسه  م رِّديها اةِّاطفم وا نفِّاةم  رأحاسيسه  
 اةوطيدم رِّالقاتها  م اةواقم ر فهو ه األو ق  وخيق وواةم  صغمم نم اةتم ستيخص الحأا  تجمبته .

Jan Gino   

وري أديب   مخزومالفّنان الّتشكيلي السُّ
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 أعمال الفّنان الّتشكيلي أديب مخزوم
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 محمد ظاظا -10

 يمتطي جواده مهرواًل وصاهالً 

 
( ال تقس  أن تاون وي  أنبأ ا ستِّدان   1987وأنت تشق طمفأك نحو واةم اةفقان اةتشكييم  ح د ظاظا )  

ةتيأم تفاصيل رصمفأ قد تح يك اة  ناخل اة شهد ذاته  أو قد تجِّيك تِّيد تمتيب  فمناتك   ِّ ييأ ا نشطا   
نذا  ا سيس ح ةك ّلتحديد اةخط   اةجا فأ ةتمسيخ والقأ اة مئم راة حسوس ستاون  وحيأ وغقيأ و شجِّأ  و 

 نحو أكثم  د  حو   ةال  قها سيسيأ  د اةِّالقاظ اةتم تحاكم اةسِّم اةذّ قد يغدو  أا باظ اّلداويأ .  

ل وييه   و اةذّ سيكون ةه حضو    ظاظا  د أّلمز اةوتوه اةشارأ  م اةفضاح اةتشكييم اةسوّ  اةذّ يِّو 
تِّبيمفأ تديدم    أصارِّه ال تمسم ّلل تمتل   و يِّز  م تمتييه اةمنا اظ  ال ت و  اول  م والنم قيم ت اةيأ  

واةحساسياظ اةتم تحاكم اة وسيأا  م رِّدنا األت ل و األكثم أ ما   م اةِّمف اةسائد    ااظا يم م  د  
  / وطاحاظ أصارِّه ّلتِّدن أن اط اةمؤفأ ةديه   و اذا كان نقاك اةاثيم  د اةفقانيد يصان ون  خييأ اةأا ئ  

اة تيأم اال أن ظاظا يؤكد أن اة تيأم نو اة وصوف ةونا    كل  ا نقاةك يِّمضه ةبِّض اةتحوفم  ّلوصفه  
 وا ل و نا م وذا ةيِّ ل اة بدع و  تح آ اقه ر ِّيا  اةوصول ة ِّم أ اةتأصيل .

تها  ظاظا و رجدةيأ خاصأ ّليحااظ ا ستقباط و ا  تماض يقتج  ِّم أ  م كل حأوةها اة ث مم و كل  كونا
اة  كقأ ةيستحوذ وي   فانيم قائ أ وي   تو يم خصائص ا إتغال وي  اةاشف ود اةشكل األكثم تحييال   
  و ود ةغأ أو ق ان اكا     هو يتأص   انته رإّلداع  فتوح وي  تأقياظ حديثأ وفتح س ةها رإ ِّان اةمؤفا  

يقجزنا ظاظا ّلمصده ةال اةتحوالظ و اةمؤفأ و يد س صيغ اختزاالته  د  قاو   أوالظ حدا يأ    أوالظ 
اةتم  م ّلها نوائم اةفد اةتشكييم اةسوّ  ساويا  اة   ت ها ةخوض  غا مته اة ختيفأ أقصد تجمبته اةتم تيح  
وي   سيمتها اة دنشأ  ااظا و رإوتبا ه يسيك طمقا  غيم  أةو أ  ظها   وا اةتجمفب  م حمكيتها و  

وسم اآلخمفد    هو يد ك ت ا ا  أن يأ  ستقداته اةج اةيأ اة متطأ   يم ض ا نجما   م  اتجاه وأا ا نوائم
حت ا  رحمكيته ا ّلداويأ   و ةهذا  هو يحاول طمح تموأ تجيياظ تح ل خصائص اإكاةياته  م سياقها اةِّام  

 و نذا  ا ي كد وصفه ّلبيو م اةمؤى اةفقيأ ة ِّطياته اة وضوويأ . 

ح  ةه يكون قان ا  وي   حاو م  ا نو تديم را نت اح اة   شاند  ظاظا يهمول اة سيم  رصهيل    يِّل  ا يو 
حيأ  قبثأأ  د ذاكمته اةأمفبأ    هو اةذّ ي تطم توانه صانال  و  دا ِّا  ود  حاوالته اةتم تبدو غيم  
 ِّزوةأ  د  ؤفأ  يسفيأ ت اةيأ تقبثق  د نأاإه  م  فاني ه اة قاو أ  د نشاطه اةحسم و ا ن اكم  
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 ا أنه يمتدّ  خطواته رأنفاس واضحأ    د كا ت ا ا  كم ييز ه  د تمأم اةيون حت  يتخيص اة ِّم م   ك
 د تيه اةصحماح   و يحدق  م آ اق رِّيدم    طوقا  اةس واظ  رِّيون تتحمك  م كل اةجهاظ    اهما   

  د حوةه.  نامته اةج اةيأ  م  قح و يه وحدم اةحس و ا ن اك وبذةك ييأم حصام صغيمم  م اةبحم اةماكد 
ظاظا يبذل تهدا  اضا يا   يجان نوع  د اةتوا ق ّليد األضدان ) اةامسم و ا نسان (   ّليد اةحأائق اةجا أ  
اةجا دم و ّليد اةحأائق اةقاطأأ راألضواح   ّليد اة ستغمقأ  م األإياح و ّليد األإياح ذاتها  اة  يوحم راةخيال  

تها نحو أ كقأ  يها  د اة غا مم اةفمنيأ اةشمح اةاثيم   نحو و اةموح    هو يد م اةغمارأ و اةدنشأ ر ؤ ما
 أ كقأ  يها تتآكل اةموح نون أن يكون ر أدو ه أن يِّيد اةتوازن ةها و ةيحيام / ا نسان .

ظاظا يدحمج نواةيب تجمبته ّلووم  زنوج نحو تحمفم اةذاظ اة بدوأ  د اّلتهاالظ اآلخمفد آخذا  رِّيد  
ييم ال ي كد اال أن يجد صيأ ال  تقانيأ ّليد ا ّلداع اةج اةم اةِّام  م تانبيه  ا وتبا  أن ا حساس اةس

ا ن اكم و اةتأوفيم   يدحمج نواةيب تجمبته نحو أ كقأ أكثم و أا  و أكثم نالةأ   حت  يمسم ةقفسه نائمم  
  فتوحأ يجِّل  قه  ق ا   ه ا   م اةتشكيل اةسوّ  اة ِّاصم .

Jan Gino   

 

وري محّمد ظاظاالفنَّان   التَّشكيلي السُّ
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 أعمال الفّنان الّتشكيلي محّمد ظاظا
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 . صبري يوسف 11
 حامنص مفتوح ال يتيه في الزّ 

( نو أنيب رإ تياز  ةم يتمك حأال  ةم يز ع  يه و يحصد ّلقجاح  كتب اةأصأ   1956صبّم يوسف ) 
اةد اساظ اةقأديأ وةه  م كل  قها راقاظ  د األو اةك اةج ييأ اةتم تيفت نامك  غ ا  وقك   واةشِّم و 

 مصيده تجاوز خ سيد كتارا    أكان أقول نو  ؤسسأ كا يأ ّلل و إأ و ل  أا يأ ال يهدأ  واتضح ةم ذةك 
م اةدوةيأ اةتم  تييا  حيد قم نا  ِّا انجاز  يف ود اةتشكييم اةماحل و م ح دّ /  اةفا / ة جيأ اةسال

يحم نا ّلقفسه  اة يف اةذّ خمتقا  قه ركتاا  شتمك تيخص سيمم  اةفا و تجمبته   م نذا اةِّ ل اة شتمك 
اقتمبت أكثم  د نواخل صبّم يوسف  ِّم ت  يه غزا م االحساس اةذّ  يأتما  د غزا م انتاته     فم  

 مووه األغق . أو اقه أتقحأ تحيق  م ح ائ ه نحو اةسالم اةذّ يكان يكون  ش

صبّم يوسف نو انسان أوال  وأنيب  انيا  و  قان  اةثا  ونذا يجِّيقا نتفاحل رأّ  شموع يخطه قي ه أو  فشته  
ك ا ال نقس  ان ةه تجمبأ ت ييأ  م اة وسيأا  هو وازف  انم أيضا  و نذا  ا يجِّل تل او اةه األنّليأ  

 ... يبأ  صبّم حاةأ خاصأ واستثقاح .واةفقيأ واة وسيأيأ حاةأ  تجانسأ ّلل  يتح أ كاةموح 

 ّلهذه اةاي اظ قد ت إهانتم وقه  حدى اة واقم حيد تحد ت ود تجمبته  ونو يستحق ذةك و أكثم.
أ ا نقا  م نذه اة انم سأتحدث ود صبّم يوسف اةفقان اةتشكييم  اةجانب اة ايوم وقده   مغم أن نذا 

وةه أكثم  د تجمبأ يستوحم إِّمه  د ةوحته واةِّكس  اةجانب ال يقفصل ود توانبه ا ّلداويأ األخمى 
صحيح أيضا     هو يِّيش اةحاةأ ا ّلداويأ  ِّا    و كأنها إجمم كثيفأ ال يفصل أغصانها ود رِّضها   ّلل  

   م تدان ةِّالقته  م اة وسيأا واةشِّاتتشارك تدا  قد نِّجز نحد ود  صيها    ِّالقأ يوسف  م اةيون نو 
يأ   أو قصيدم كتبت راةمفشأ    هو يِّ ل وي  تبدل  م ان اكقا اةبصّم راةسِّم اة    يوحته  أطووأ  وسيأ 

اةطبيِّأ ذاتها و وي  نحو أخص و وننا و أزنا نا و طيو نا األكثم ا تباطا  را نسان و راةسالم  شمووه  
كان  اة   كان  اةذّ يشتغل وييه  قذ سقواظ و ر ج ل ايأاواته   اةيونيأ  قها و اةخطيأ   و يقتأل ره  د  

 ويها تث م  محا  و ّلذةك ةد يضيم  م اةزحام . 

صبّم يوسف أإبه رأائد  مكبأ يأوننا  قذ صباه  يأوننا إِّما   مم  و مم ّلقصوص نثمفأ  وأخمى راةيون  
رإتجاه اةحيام اةتم يستحأها نذا اةاائد اةذّ يطيأون وييه ا نسان  رإتجاه حيام يسوننا اةحب واةسالم 

 هو يكشف رأوم اةِّاإق ةيحيام ود  فاتقها ووذوبتها ونأائها    أندا ه اةِّذرأ  م نذا اةز د اة اةح  واةوئام 
و ركل  ا أوتم  د حب  ونو اة جبول ّلهذه اة فمناظ  وبها يقبض  وبها وإةيها تقبض كل نتاتاته   بشفا يأ  

 ستوفاتها اة تِّدنم  ا يفسم واةيأ يطا ن اةج ال وفِّيد صياغته ّلقاهته نو  وبشموط تجِّل  د ةغته  م 
 اةوتون وحأيأته رخصائص صوتيأ   يزم .  
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قيقا سقتحدث ود اةيون وقد صبّم  اةيون اةذّ سيحكم ةقا ّلدو ه ود صبّم و كقوناته واةِّالقأ ّليقه ا   
  حمكاظ اةحشون ّليقه ا تمسم  ؤفته و ؤفاه أيضا   ةيتغيب وي  حقيقه واةوتوه اةتم تما أه وال تتمك ذاكمته  

حييق رِّد  أو س كأ تغوص ّليد  ق ق اته اةطبيِّيأ وحاةها  ألى راألسئيأ واةحكايا   تخمج ح ا أ ةم تقس اةتَّ 
واألساطيم  أو  ماإأ تز كش ّلهدوئها وت اةها سطوحه اةطا حأ اة  تجاوز اةيوحأ اة أةو أ ر فمناتها و ا  

مم ووقائِّها   هذا اةتِّا ل  م تجيياظ  تأوم وييه  د  فانيم تاتقفها اةاثيم  د األسس اة  تدم  م اةذاك
اةطبيِّأ ر فمناتها اةتواصييأ اة حكو أ رفضاحاظ غيم وبثيأ واةخاضِّأ ةإلنتأال اةحكائم ك ِّط  ت اةم  
ّلوصفها  وضوواظ  حدا ياظ  سوغأ  قيا    هذا اةتِّا ل اةذّ يِّيشه صبّم  م سمنياته اةيونيأ  م رِّدنا  

اقها اة تِّدنم ةتغدو أإبه رِّ ييأ وزل اةداخل ود اةخا ج وإن آنيا  نون  اةتذوقم سيد م قماحتها ةها نحو آ 
اةتخيم ود إِّو  اةتوقم أو ود إِّو  اةبحث ود تهاظ ا ستثا م  م  ماحيها اة ختيفأ   هو يقجز  

وإن را  تباط رأصدياته     اة ِّيو أ  /  وبِّثمته  م  حيته اة جهوةأ   تشكييياته راةدخول اة  اةقص وة ي أ  حيأه
اةج يل واةِّذا وقد صبّم نم وفوفته اةأان أ  د طفوةته اةتم  ازاةت نائ أ ّليد توانحه و  وحه   و   اةاثيمم.

تيك اةطفوةأ اةتم ّلها يتقفس كتارأ و  س ا  و اةتم ال ي كد أن تذنب رِّيدم وقه   و ةهذا قي ه و  فشته اذا 
أيد كل نذه اةث ا  و كأنه يبدع  م اةيوم  تد أا  ال ي كد وقفه ا   و يبدأ اةطو ان   حت  أنك تحتا   د 

خ س و وشمفد ساوأ   يبدع ك  ا  ّلها يِّبم صبّم نحو حيام تي ها أسما  و  مح و تأ ل و غمارأ    يغوص  
 اّلتها اةج ييأ .  م وواة ها و غوا ضها ويه يأا ا اةصو م ا نسانيأ  د ّلو  

سيوا يمسم   و ةم يكد ذةك غايته يو ا    صبّم يوسف ةم يفام يو ا  اة  أّ  د سأ يقت م و ال رأّ أ
ألنه  ازال يمسم رحس اةطفل اةقائم  م نواخيه و يم ض  با حته   اةحس األنأ  و نو يأتما  د اةفضاح  
األّليض غيم  بال ألّ خطأ أو ن اسأ   ال أ اا   سبأأ ةديه   و نو اة انح حق تأمفم اة صيم ألةوانه 

  اةأ اإأ و ّلبساطأ تيك اةموح اةقارضأ  يه    وح طفل تحيم كثيما  راةحب  وألصارِّه اةتم تِّزف ا تجاةيا  وي
و اةسالم و اةوئام    وح ال ت قح اةحزن أّ نا ش  م إهأاتها   ّلل ت قح  مضياظ وصفيأ ةي مح و  ا  

 يقتاره  د أحاسيس تأمبه  د تونمفأ اةِّاةم اة تخيل راةسيانم اة ِّم يأ وييها.

ل صبّم يجِّل  قها ةأطاظ وشأيأ إِّمفأ   تجسد تحمفم ذاكمته ّليغأ تفتح   اةطغيان اةوصفم  م أو ا 
 كوى  م اة خييأ  واضحأ و باإمم   فتوحأ اةخطواظ ُت ا س  ائحتها و ق  ا يسهم  م ا ماح تجمبته اةذاتيأ. 

ام و وائم "قد يصح ذةك وقد ص  بّم  اذا كان اةموائم اةتمكم اةامنّ يشا  ك ال يأول: "ال يوتد  مق ّليد  س 
حيد يكتب أو حيد يمسم  االن ا تح ل ك  ا   د تأ الته اةبديِّأ  وك  ا   د كشو اته اةتم تتحدث نم نفسها   
 هو يد ك ا ن اك كيه ّلتيك اة كانأ اةسا يأ اةتم يحتيها ا ّلداع ركل تفمواته  م اةحضا اظ ا نسانيأ  واةتم 

رطمقها اةخاصأ  م اةتِّبيم وا ختزال اةاثيف   ال ال ي كد تجانيها  ّلل نم اةفاويأ  م اةبقاح واةتشييد 
ي كد أن نِّزل صبّم اةشاوم ود صبّم اةمسام   االن ا  تداخالن اة  حد نأم اةموح   أصيدته ةوحأ 
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 قيأ و ةوحته قصيدم إِّمفأ أو نص  فتوح وي  آ اق كثيمم  أو قد ييخص حاةته ركثيم  د اة صداقيأ و  
(  مم ود ا  تباط ّليد  1967-1889ان اةتشكييم اةبيجيكم  فقيه  اغمفت )  رأييل  د اةاي اظ  ا قاةه اةفق

اةأيم واةمفشأ واةت ايز ّليقه ا: "اةاتارأ وصف  ال  مئم ةيفام  واةمسم نو اةوصف اة مئم ةه"   د إأن ذةك   
نفسه   أن ي قحه حضو ا  كا قا   م نغ ته اة تأصيأ  م أرجديته و م أنواته اة ست دم  د اة أةوف ةيشمح 

تمسيخا  ةخيق  متبأ ةصوظ يدوم  م تخصيب اةحيام   م تخصيب واةم  قفتح وي  نصوص تح ل اةتأوفل  
                         Jan Gino                                                                              اة  اةالنهايأ.

وري صبري   يوسف الفّنان التَّشكيلي السُّ

  

 أعمال الفنَّان التَّشكيلي صبري يوسف
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 ليلى نصير  -12
 ةاتيّ مع دوائرها الذّ  ناغم العذبوالتّ 

 
اذا كانت اة مأم اةسو فأ قد ظي ت وبم اةتا فخ  م كل اة يانيد   اان ال ّلد  د اةايم أن يالحأها حت   م  

أكثم اةفقاناظ اةتشكييياظ  قهد  ووي  األخص تيك اةمائداظ  م نذا اةجانب ا ّلداوم  و قها وي  نحو 
اة جال واةيواتم ال تأل أو اةهد كأي أ ت اةيأ ود أو ال اةمتال  م اةز د ذاته   يم يقصفهد اةقأد وال  

(  ضح  اةأدسم   1940(  وخاةصأ نالل )    1969- 1925اةتو يق نذكم  قهد: اقبال ناتم قا صيم )  
(  و يسون تزائّم    1942(   ونقد زةفأ )    1938(  وزنيمم اةمز )    1946قأ األصيل )  (  ةجي  1944)  
(  1941( وأخمفاظ  اضا أ اة  ةيي  نصيم ) 1949(  وسهام  قصو  )194(  وناةأ  هايقم )  1946) 

 اةتم سقأف وقدنا  م قماحتقا نذه .

خمتأ  د كييأ اةفقون اةج ييأ راةأانمم  ت تد سيمم ةيي  نصيم اةتشكيييأ اة  أكثم  د نصف قمن     هم اة ت
( و  د حيقه و نم تِّزف اةيون و اةخط   اةال و اةضوح   و تخمج ةقا رسي فونياظ وذرأ    1963وام )  

  و نم  د أنم اةفقاناظ اةتشكييياظ  م سو فأ   ك ا أنها  د اةقساح األوائل ان ةم تاد أوةهد  م كسم  
و  ا يزال ّليد اةمتل و اة مأم    يبست اةبقطال و نخيت اة أانم   و اةجدا  ا س قتم اةذّ ّلقم  م حيقه  

 مإت األ صفأ    هم تم ض كل  ا كان حكما  وي  اةمتال  و   ته  د اةذاكمم   و نذا رحد ذاته إكال  
 د أإكال اةت من وي  اة أةوف و اةذّ سيقِّكس حت ا   م أو اةها    هم ال تتخي  ود حمفتها اةتم ت ا سها   

م  ختيف  قاحم اةحيام   حت  ونم تأتما  د  فشتها  تتخي  ود كل  ا ي كد أن يأيدنا  د خواتم و   
 أساو    ّلل و تخيم حذاحنا أيضا    ةتبأ  طييأأ   حمم . 

تِّتبم نصيم أحد  وان اةفد اةتشكييم  م سو فأ   قضانا و  ازاةت  م اةتجمفب    ِّ يياظ اةبحث و   
 خاضت  م اةواقِّيأ رإيأاواتها اةاثيمم   ك ا أنها قا بت كل  د اةسيمفاةيأ و  اةتجمفب وقدنا ةم تتوقف 

اةتجمفديأ و قد نجد وقدنا و  م و ل واحد آ ا  أكثم  د ايأاع  ةاد تبأ  اةتِّبيمفأ ركل  ِّزو اتها األقما 
د اةأيم  اة   ا يشغيها حيث ا نسان و أوتاوه و إأائه نم ناتسها   اةتِّبيمفأ اةتم يجِّيها تأتما  

اةج اةيأ رصفاح اةحس   و رفضاح تخييم يشكل تقاغ ا  وذرا   م نوائم توةداتها اةتم ستشكل  ي ا رِّد اةأي أ  
اةحيوفأ ةحمكأ تجمبتها اة  تدم  م وأون طوفيأ .تجمبتها اةتم ستشكل  شهدنا  اةبصّم  م  ختيف ظوانمه 

 نون تحديد أّ ُأطم ناخييأ أو خا تيأ ةها .

اظ خاصأ تمكز  م أو اةها وي  اةوتوه اةتم تح ل كل  قها  ج ووأ قصصيأ كا يأ  و  نصيم وبإحساس
وي  نحو أخص اةِّيون  قها كونها  مآم ةيقفس ا نسانيأ   و تتحدث ركل اة كقوناظ و اة وتِّأ  قها وي   
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  نحو أوضح    إنطالقا   د ذةك تد ج نصيم أإكال ا نسان ّلوصفه ذّ طبيِّأ صو يأ تأ ييأ راةمغبأ 
اة يحأ  م اةتوحش وي   دا  اة دى    اةفامم اةتم تمغب نصيم ايصاةها ال تختصم رشمح واحد   ّلل 
راألإياح ت يِّها    هم تقّو اطالق اةقا  وي   ا يجِّل ا نسان ال انسانا    و رأن نذا اةمأس اة مكب 

  نذا اةمأس أن يبدل ّلمأس  وي  كتفيه خيق كم يج ل اةحيام ال أن يأذ نا   و اذا ةم يكد كذةك  حيقها وي 
حيوان   قد يكون نذا  شمووها أو تجمبتها اةأان أك ا أوحت ّلذةك  م أحد ةأاحاتها  و نت ق  أن ي د هللا  

 رِّ منا ةتحأق  شمووها اةحيم و نِّيش نحد  ِّها حي ها .

ا  ر ا  يها  نصيم  تبمز نو  اةخط و قد يكون نذا  ا يد ِّها اة  ا ختزال  م اةيون حيث ةونها ةيس غقي
اةافايأ    تستِّيد ّلتأطيِّاظ نقدسيأ  تقووأ اةاثا أ تقسجم  م تاوفقاظ اةيوحأ و تبِّد اة تيأم  د ا يها اظ 
اةساذتأ و  ا يما أها  د اةِّالقاظ اةبصمفأ اة ضييأ   أّ أن نصيم ت قح نصها اةحمفأ اة طيأأ  هو  أبل  

ل    ال قماحم تمسم  سا اظ ةأماحاظ أخمى   كل  قها  وي  تأوفل النهائم   كأنها توقاقا وي  نص ال يكت 
تشكل إبكأ  د اةِّالقاظ ّليد  واصيها قد ال تقسجم راةضمو م  م ايأاواظ اةقص ذاته    هم أّ نصيم  
تم ض اةتوقف وقد  أوةأ أو وقد كالم قد يختصم نصها /و يها     ا أنجبته نم تِّيش اة خاض اة ستديم  

خيق كم يِّيش األّلد حيث اةالز د يغّم أصارِّها راةبحث ود آةياظ اةت مكز      م سِّيها ةبيو م نص /و ل
  م  مضياظ تسيم راةضمو م نحو ا حاالظ و اةالنهايأ . 

 د كل ذةك نستقتج أن ةيي  نصيم تِّون اة  أو اق ا نسان رحثا  ود ا نسان ذاته  م أنبل  ِّانيه    م  
 م  يك اةمؤفا ر دا اتها اةاثيمم    هم و  م سياق ا ناباا   اةت اس اةتام راةموح ّلوصفه نبوحاظ حمم تدو  

وي  اةتجمفب تختط ةقفسها سبال  تت ثل رسمن حكايانا  د ناخل حكايتها اةابمى و ذةك ّلتوظيف طاقاتها  
                                                         Jan Gino ألسطمم  ؤفانا ةيحيام و ةإلنسان .  

ورّية  ليلى نصير  الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
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 أعمال الفّنانة التَّشكيلّية ليلى نصير
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 زافين اليوسف  -13

 يقتفي أثر األشياء ال األشياء ذاتها
 

أواخم اةِّأد " ؤى تشكيييأ سو فأ" اة شموع اةذّ أطيأه ودنان أح د  م نا  وغاةيّم اةاي اظ رحيب  م 
األول  د اةأمن اةحاةم كشكل  د أإكال اةدوم واةتشجيم ةي وانب اةتشكيييأ اةشارأ  م سو فأ وذةك 

(  د ض د اةذيد حي وا ضيو ا  وي  كي اظ  1983رإستضا تهم ض د  ِّا ض ت اويأ  وزا يد اةيوسف ) 
اةتشكيييأ اةتم قد تسانم  م  تمت أ ةي شموع ذاته  وةم يخب ظد كي اظ ره حيد اختا ته كإحدى نذه اةمؤى  

تمت أ  شمووها   هو يح ل كل  إموط اةبحث و اةتجديد ةيمسم ةقفسه  ي ا رِّد تيك اة ال ح اةداةأ وي  
اةخصوصيأ اةتم سيقبض ّلها الحأا    هو وي  ّلوارأ حكايأ سكانها طقيد قزح  وطمقاظ وبيم  وأو دم  

أ رإ كانياظ ّلها سيمّو ةقا تيك اةحكايأ اةتم نم  ضوح  و أصيص حيام  وسياقاظ تِّب  وسييج نذه اةبوار 
 حكايته  حكايتقا  سيموفها ةقا  ماظ و  ماظ  ونحد يقبغم وييقا أال نغفل ود س اوها  ماظ و  ماظ. 

ان تجمبأ زا يد  أا نأ  م  جايييه  تجمبأ  يها  د اةِّفوفأ اةشمح اةاثيم حت  أنقا ناان نأول رأنها تقتج  
ها ةغأ  ختيفأ  ةغأ  فتوحأ وي  واةم إديد اةأما  د اةقفس  وفس ح رإ تتاح أسئيأ   ذاتها تيأائيا   ّلوصف

ا تارأ وقها ال تحتاج اة  اختزال  ّلل تخضم ةتحوالظ أساسها اةوتون واةايقونأ   هو وبتجمفديأ تِّبيمفأ  
ةب راةيِّب اةحم حيث يأتفم أ م األإياح ال األإياح ذاتها و ةهذا  هو يحيل ةحاأ اة قانام اة   ا يجِّيها تطا

ه يتفانى ا طالق حت  أنق تفاصييه  يتفانى اةحدون   ال اكت ال ال  أاطم  ال كي اظ  ال حأيأأ  أّ أن  
وقده ّلل ايأاواظ ت اةيأ تجتاح اة جاالظ واةحدون واةجهاظ  وباةقتيجأ  هو يطا ن نصا   اةتقاص  ِّه   زق 

اةمؤفا وخما أ  م اةمبط ّليد اة أاطم حيث اةِّالقأ   و تالإ   ّلل اةتقاص  ِّه أإبه رخما أ  خما أ  م
اإكاةيأ  أو قد تذنب نحو نذيان ةونم وذا   هو أيضا  غيم وا ف اة  أيد ت ضم ره اةبوصيأ   هو  أط  
يمّو راةيون اةذّ ي شم ره كقزنأ  م اةفالواظ  حا ال  أصيص نبتأ يز وها أيق ا حل وبيد كل األةوان  

 و م كل اةاموف.
ول أن زا يد يحيم كثيما    و يِّيش حي ه ّليد خما اته أقصد ّليد وواة ه و ت فصالتها   و وي   واةحق أق

أساسها يشمع  م استدواح تشِّباظ حكايأ ذةك اةحيم ّلدحا   د اةجذع و  ا تح يه  د تجاوفف تتسم ةأا ته  
ستفهام   كل  قها ستمّو   وصوال  ألغصانه اةِّاةيأ كِّيو أسئيته و نم تطيق اةِّقان ةذاتها  غمنم رإإا اظ ا

نيارأ وقه ندييها و   ا نا    هو و  د  وقِّه كفقان إاا يبحث ةقفسه ود خطوم تح يه اة  ضفأ  س ها  
ّلقفسه و اةيها يستأنف اة سيم رحمكاظ انفِّاةيأ قمفبأ  د ضوح اةقفس اةأارم  م  وضم  ا قد تقأل  ما ئه  

اةاانم ةه و ةيِّيان   و ال إك أن زا يد  د اةجيل اةذّ    د  أام اةسا ن اة تخيل اة   أام اةقارض راةحيم
يِّ ل تاندا  ةيتحم  اة  حد رِّيد  د  ِّاةم اآلخمفد   راحثا  ود  ِّاةم تخصه نو    ِّاةم يبيو نا رإتباع  
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اةِّفوفأ كوسييأ ةيتحم   د اةتأاةيد اةتشكيييأ و قيوننا   و ّلوصفها  بدأ تحول  د نطاق  ا   يغيفه تأاةيد 
م اة وضووم اة  كسم تيك اةتأاةيد  نجاز و ل ال  وضووم   و   أ  حاوالظ ةه تيبم حاتاته  اةتصوف

اةداخييأ و تتغيم و أا  ة فهوم  ا قد نح  يه ةِّ يه و ق وسائل تأقيأ  حدنم   و نذا يمتبط ر م أاظ اةِّ ل  د  
يأ تاون ّلدو نا  مان أ  تهأ   و  ا يأخذ  د نالالظ قد تاون نم ذاتها  ا ي كد أن نس يه  ساحيق ةون 

 ةِّقاصم حا يأ ةإلحساساظ تسهم  م تثبيت  ضاحاته ّلتِّبيم غيم  ي وس و  ستأل  د اةجهاظ ت يِّها . 
ونقا نستطيم اةأول رأن و ل زا يد ال يخضم ةتصقيف    هو يتجقب األطم اةثاّلتأ واةجا دم  ّلل يأتما  د  

اقتماره  د تأقياظ غيم  ستخد أ  م أ كقأ أخمى    دى رفضل وسائيه اةتِّبيمفأ اةتم ستم م ّلدو نا ن تأ 
 أو قد يتفيأ إيئا وتيأا    ه ال   ةاد غائما   م  جاو اظ نم وي   سا اظ كثيفأ  د اةغبش و ا تحته .  

Jan Gino   

وري زافين اليوسف   الفّنان التَّشكيلي السُّ

   

 أعمال الفّنان التَّشكيلي زافين اليوسف
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 حنا الحائك -14

 رق ادته بروح الشّ يحيك سجّ 

 حراءوألوان الّص 
 

( نو  د  األضالع اة ه أ  م ح ل ّليمق اةمفانم  م اةتشكيل اةسوّ      1941اةفقان اةتشكييم حقا اةحائك )  
 هد كبيسم   خيف اةحسيقم   وبداةمح د ن فِّم ....اةخ أو تيل اةتأسيس  : اةجز اّو اة  تانب كل  د 

ا أن نأول وقهم ذةك ( ةهذا اةفد  م  حا اأ اةحسكأ    حا اأ اةأ ح و اةأطد و اةتا فخ  ) اذا كان يحق ةق
  اةجيل اةذّ ظيم نفسه و ظي ه اآلخمون   ظيم حت   د قبل اةذيد  ضِّوا  د  فشهم و أةوانهم و  ا يزال  

م   ونم    اةجيل اةذّ تِّب و أسس و وان  و ز ع   و ةاد  م األسف   أقول  م األسف   تم ته يشه
 اةذيد يستحأون كل اةتأديم واةتامفم اآلن اآلن اآلن و ةيس غدا .

و ةال  قهم أ مه  م تحمفك وجيأ اةتشكيل و تحمفك وجيأ اةفقانيد سواح اةذيد كبموا وي  أصارِّهم أو   
 اةذيد نهيوا  د يقاّليِّهم  ي ا رِّد . 

 ي  أ ل أن نتحدث ود اآلخمفد أيضا .  سبق تحد ت ود اةد فِّم ونقا اآلن سأتحدث ود اةحائك وتجمبته  و

 اةحائك  قان ظيم تدا  ك جايييه   ةم يقصفه أحد   ال تهأ  س يأ سارأأ و ال الحأأ و ال أصحاا اةاا   
   غم ذةك ةم يستاد و ةم يبال   رأم  واظبا  وي  اةخيق رغزا م غيم طبيِّيأ   ود وواةم  ختيفأ ت كقه  د  

م   ّلتفاصييها اةدقيأأ    ِّبما  ود  ماكز اةتفِّيل و اةتحوفم  يها   و  بتِّدا   تسجيل  ِّطياتها اةفقيأ اةجديد 
ود اة انيأ و اة واضيم اةِّمفضأ   غيم  كتف رسمن صوته  م سياقاظ كثيمم   و ّليغأ تجِّيه اةغائب  

 د اةتجمفد    اةحاضم   ّلل يِّون اةيقا حا ال   ِّه كل  ا ييزم و  ا ال ييزم نا ِّا  ّلقا و رأماحتقا ةه اة   ستوى 
   اة   ستوى  د اةشِّمفأ تتخييها استدواح اةفصول األخمى و اةتم  يها يمتأم اةاالم و اةتِّبيم . 

أ بِّون وا ا  و اةحائك يقسج اةغمبأ وي  وتباظ األسئيأ نون أن ييفاه اةتِّب    هو اةغزفم انتاتا    و  
نته  م توقته اة ايو أ  م اةأبض وي   اة ذنل رحضو ه اةفاول  م اةحمكأ اةتشكيييأ اةسوفديأ   و ّلمفا

ّلذو  اةتأسيس  ةيفد اةتشكييم  م اةجزفمم اةسو فأ    هو اةسباق  م تحمفك قواته  م طمفق  جهول وقتذاك 
ة الحأأ اةيحاأ و اةأبض وييها و تج ييها  م اطالق سماحها  م  ضاحاته اةتم ال تاان يسمن  يها أةوانه  

ها    هو اةذّ يحول خما أ اةحيام اة   زا اظ تبحث ود زائمفها ّلتداوياظ  حت  تساّلق اةحأول  م ّلث  واحان
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تسِّ  اة  اةيحاق راة كان حيث ا ستمساالظ اةجديدم  م أوج والنتها    م أوج كتارأ حكايتها اةشبيهأ  
 رشاطئ  كتظ ةاد ّلال أحد و ركل أحد .

اطيمنا  وبِّقاصمه اةتشكيييأ اة فِّ أ   اةحائك وبحساسيأ  تطو م  وبصيأ  باإمم راةحيام  ّلم وزنا وبأس 
راةتفاصيل اة ثيمم ة ال ح تجمبته ذّ اةمؤى اةخياةيأ  يختصم اة سا اظ ّليد اةأيق اةذّ يما أه  م آ اقه  
اةِّاطفيأ وبيد انِّكاساظ وواة ه اةخياةيأ آخذا  رِّيد ا وتبا  اة ِّطياظ اةتأقيأ    سكا  ر اانم اةِّاةم  

الظ   زفأ خاصأ  ووي  نذا األساس يتجاوز اةحائك األن اط اةتم تِّيده اة   اةخما م    ا يكسب و يه نال
اةخا ج   أقصد خا ج أإيائه و  قجزه   ّلل تح يه اة  اةداخل حيث األحاسيس  م أوي  تمكيبها ونبضها  

  اةوضم نقا غيم  أةوف   أو نو ن ط ي كد تِّ ي ه وي   قجز اةحائك وي  نحو وام   و  اذا رِّد ؟ 

تهأ  ا يمكز وي  حاالظ تت دن خا تا    اةشمائح اةضوئيأ  يها تأوم رإتماحاظ قي أ تواّز حجم    هو  د
 ِّيه ا ّلداوم  وتِّطيها  وحا  تت دن ّلدو نا ناخال   أّ أنه يد ك أن تزفئاظ اةحيام ّلتفاصييها اةصغيمم نم  

يبثه رإستخدا اته ة خزونه  اةتم ستضِّه أ ام  ِّطياظ تأمبه  د تونم اةسمن و  ِّيه  د خالل  ؤفته و ا 
اة ِّم م  م أو اةه اةتِّبيمفأ  قها واةتجمفديأ حت  تشكيل صو م ةت ِّ ه وا ست تاع رج اةيأ  قتجه   اةخبمم  
نقا تستحضم تجمبته ّلموحها اةشمقيأ  حيث اةتوا ق  م أإده  أقصد اةتوا ق  م وقاصم و يه اةفقم   اةخط 

   اةتقاسق ّليد أ اا ه وخطه  وكذةك اةتوته نحو اةيون رِّقفوان  يبمز كأوة  خطواته  ونم اةخطوم األنم 
طفل ن ا اةيذان يمس ان اة سا  ة تيأيه كم يتذوق حأول اةج ال  يها  وإيأاظ اةقائ أ  قها  ّلقبيها و قوم  

 انفِّاةها كم تبمز اةتأ يم  م استجارأ اة د ك اةج اةم ةأماحاظ  تيأيه رإتجاناظ  ختيفأ و غايمم. 

ائك  غم تمحاةه و اغتماره و  غم تاي ه اال أنه رأم و  ا يزال يحيك سجانته اةفقيأ ّلقفس يتِّدى   حقا اةح
 واتهأ ا إكاالظ اةحياتيأ   يحيكها ّلموح إمقيأ قان م كاةصحماح أن تقجب كل األةوان   و كل ا نِّكاساظ  

طاقا  واسِّا   د ا نفِّاالظ و  ا  اةِّ يأأ و اة تأصيأ  م اةذاظ ا نسانيأ   يحيك سجانته اةتم ّلها يحاكم  ن
 تتمكه  د أ م  م  تيأيه   و كذةك  م وطاحاته ا ّلداويأ و  ا تتمكه  د أسئيأ . 

وختا ا  نل ستاون نذه اة انم  نووم اة  تامفم نذه اةأا أ اةفقيأ ونو  ايزال يِّيش ّليققا  ونحد  ا نزال نشم  
اةشأن أن ييتفتوا اة  أواّلدنا   هم كقوزنا وي  نذه   طوبأ أةوانه  نووم اة  اة هت يد وكل اةجهاظ ذاظ 

األ ض. نوونا ناهم نذه اةاقوز ونفمح ّلها  ونفمح اةاقز أيضا  ونو  ايزال ّليد أيديقا   غم يأيققا رأنقا ان  
 ةم نفِّل  اةخاسم نحد  ألن اةاقز يبأ  كقزا  وبم اةتا فخ كيه   اةِّاّلمون نحد  واألواّلد نم. 

 Jan Gino   
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وري حنَّا الحائك  الفّنان التَّشكيلي السُّ

    

 أعمال الفّنان التَّشكيلي حّنا الحائك
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 . إقبال قارصلي15

 انة التي أكلتها األلوانالفنّ 
 اةز د      1964ها أول ا مأم كفقانأ تشكيييأ سو فأ تأيم  ِّمضا   قيا   منيا    كان ذةك  م وام  قيل وقها رأن  

رحد ذاته يشيم اة  أن ذةك كان تحديا  و انجازا    أن تأتما ا مأم  د واةم كان صِّبا  وي  اةمتل نو تحد  
( اة  نوائم اةفد حيد انتأيت   1969- 1925آخم   و قد تاون اةصد أ نم اةتم قانظ اقبال قا صيم ) 

ضارط  منسم  وةم راةمسم و اةذّ  م زوتها اة  تد م حيث وظيفته    سكقت ّليتا  يبدو أنه كان يِّون ة
كان قد تِّل  د ّليته  تحفا    يزفد تد انه ّلمسو اظ ت ييأ    غم انبها  اقبال ّلتيك اةمسو اظ اال أن 
اةحاةأ اةوظيفيأ ةزوتها تحتم وييه ازاةتها   وي  أن اقبال ةم تزةها ّلل قا ت رإضا أ رص اظ إمقيأ  حا اأ  

وفماظ   و  د نقا ّلدأظ خطواتها األوة    أقول قد تاون نذه اةصد أ وييها و نجحت اقبال  م كل تيك اةتح
نم اةتم حمكت  ونبأ اقبال اال أن اكتقاز نواخيها رحب ا نسان و كل اّلداواته  سخت خطوتها  م نذا  

.  اةطمفق   و تِّيتها ةتاون احدى اةمائداظ ةيفد اةتشكييم اةسوّ 

موموت  م تقاظ اةزبدانم  وواإت ّليد أواّلد تد م وحما ته  اقبال اةتم وةدظ ّليد ّلتالظ ياس يد اةشام وت
أقول اةتم تتقفس نواح اةشام واةزبدانم وتد م ال ّلد أن يكون ةشهيأها و ز يمنا ناهأ اةج ال واةتا فخ  
واةحضا م  ناهأ سقتذوقه ونحد نبحم  م أو اةها  تيك األو ال اةتم ستيخص سيمم وطمنا اةخفم ونم  

  و د اةطبيِّم تدا  أن تتأ م اقبال ر اانم اةطبيِّأ تيك و ا يتبِّها  د  يحأاظ وتفاصيل  تفوح ت اال  و ونأا  
واةتم ستبمز  م طاقاتها ا ّلداويأ  ّلتد ق  تفاوظ  د و ل اة  آخم   اة سأةأ وقدنا تسجيييأ حيقا   وسِّم  

حكائيأ  م  قِّمتاظ اةحيام  اة  اّلماز اةوقائم و احاةتها اة  األصول حيقا  آخم ت هيدا  ةإلنخماط ّلتِّبيمفأ 
 واةتم  حمكها األنم ا حتجاج و  أاضام اةطبيِّأ  ستمنان اةحيام  د  وتها اة كتظ راآلناظ واألوتاع . 

ان كل  ا كانت تخشاه اقبال  د غوصها  م ةحااظ ا ّلداع و ا ست تاع  يها راتت تسكد ظيها    هم 
ة أوالظ اةتم تبقتها   تيك اة أوالظ اةتم تستدوم إخصيتها  اةتم تستِّيد ّلتِّاوفذ اةذناا  م اةيون اة   تد ا

ّلتأ ل  م خطاّلها اةواقِّم ر ستواه ا ن اكم   حت  تِّون وييها رأوم  م اةذناا ّلها اة  نائمم نو انها  م  
 أنبل  دا اتها . 

ها   و  اذا كانت اةصد أ نم اةتم قانظ اقبال اة  نذا اةحأل اةج يل    إنها استطاوت أن تز ع  يه اس 
رأوس قزح يشا  اةيها  د رِّيد   و ةم تستطم أن تبمح نذا اةحأل و ةو ّلمنأ   ّلل أصبح ناتسها و  وطقها 
و سيمو ها   أّ حت  و نم  م أحيك حاالتها   و اذا كان  حييها قبل نصف قمن و  ازاةت أو اةها  

   ا  يه  د ت ال   و أو ال  حاضمم  م ذاكمتقا  ذةك  ؤإم وي  ت اةيتها    اةِّ ل اةفقم يدوم وي  قد 
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اقبال رإنطباويتها اةواقِّيأ تح ل اةاثيم  د األرِّان اةج اةيأ و تأقياتها   و اةتم تِّيتها تختصم اة سا أ  
ّليد  كا د احساسها اةبصّم   و  كقوناظ تجمبتها  د خالل  ؤفتها  م اةاشف و اةبحث    ؤفتها اةتم  

هم اةتم تِّ ل  م ا ماح ووم  تيأيها رأد تها وي  ّلث ظمو ها ستجم  تيأيها اة  حيبأ حوا  ال تقتهم   
اةذاتيأ و كذةك ظموف اةبالن  م  قتجها اةذّ يح ل كل  ؤ ماظ اة محيأ حيقها  ونم اةتم تخيق نووا   د  
اةتصاةح ّليد اةز ان واة كان كتوا ق  نانأ اة محيأ  أّ أنها تستجيب وي  نحو كبيم ةأضايا وطقيأ وإن  

 اةطبيِّأ و فمناتها.كانت تِّشق 

ت يل تدا  أن يِّشق اة مح اةفد وفِّيشه خيأا  و  ا سأ ونشما   وةاد أن يتحول نذا اةِّشق اة  حبل ييف  
 وح اة مح  فوهللا نذه  أسام  ا رِّدنا  أسام  حت  وإن قيل كثيما  "و د اةحب  ا قتل"  نذا كان حال و م  

حيد كانت أةوانها سببا   م  مضها اةذّ قال وقها  وكذةك حال  بدوتقا اقبال قا صيم   ح دّ ) اةفا(
واةتم كانت    ستخدا ها ةألةوان اةزفتيأاأطباحنا رأن سببه يِّون اة  تس م أوصاّلها راةمصاص اةقاتج  د 

سببا   م  وتها اة بكم  نذا اة وظ اةذّ  قال وقه اّلقها اةسيق ائم  ح د قا صيم "ان اةمسم اةذّ انتشيها  
م ة صيم اة مأم اةتأييدّ  ان اةمسم اةذّ أوط  ةحياتها  ِّق  نو اةذّ قد يأخذ نذه  د اةجهل وا ستسال 

 اةحيام و يقهيها". 

  حيت اقبال ونم ة ا تزل تمسم حي ها  ّلل تمسم  وحها اةتم ةم تشبم  د اةقبض واةحب واألةوان قط. 

Jan Gino 

ورّية اقبال قارصلي  الفّنانة الّتشكيلّية السُّ
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 ة اقبال قارصليالفّنانة الّتشكيليّ أعمال 
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 هالة فيصل تنقذ الجسد من متاهات القلق -16
اة  اةخموج وا فأ ت ا ا   م احدى    2005( اةفقانأ اةتشكيييأ اةسو فأ وام    1959حيد ةجأظ ناةأ  يصل )  

ةيجسد ةغأ أكثم تِّبيما  و أكثم  ساحاظ نيوفو ك تقديدا  ةيحما  م اةِّماق و نووم اة  وقفها كانت تد ك أن 
وضوحا   د كل اةبياناظ و ا تت اواظ و اة ؤت ماظ اةخيبيأ   كانت تد ك أن اةجسد و  ا يح يه  د  ِّانام  
و  ا ي ا س وييه  د وقف و اضطهان نو ذاته اةذّ ي ا س رحق ا نسان و اة جت م و اةبالن   كانت  

اة وظ اةذّ تخيأه و تخيفه اةحما   و كان ذةك أيضا   تد ك رأنها تخط  ساةأ ومفضأ ةيِّاةم ود حجم
اإا م اة  حجم اةجمأم اةتم تح يها  يصل    ال  ا قد ته  د أو ال تقديدا  راةحما و أزال ها ةم تشف 

 غيييها    اانت صمختها نذه   صمخأ اةجسد  م وته ظال ه .

تها اة ستخد أ  كان و ال   قيا  رإ تياز    ا قا ت ره  يصل كان و ال   قيا  رإختالف رِّض  فمناتها وخا ا 
و ال  ييخص اةاثيم  قاةت  يه نذه اة مم وبدّو وال  ا كانت ته س ّلها  م أو اةها األخمى  قاةت ت يتها  

 وي  اة ساحاظ اة  تدم  م اةمفح ةتصل نأيأ  شمقأ.  نذه اة مم  م ضوح اةش س وبِّثمتها راة وتاظ األ يمفأ

ئأ وحيوفأ   م  ها م تأقيأ تاسم أحد األضالع  م اةثاةوث اة أدس  م ا ا اظ ناةأ  يصل وبتِّبيمفأ تمف
خاصأ و م اةخموج اةتام ود اةسائد  تاشف ود اةال أةوف ةيِّزف وييه  تاشف ود اةجسد اةذّ يتحمك  

د اع  م اةال ماغ ّلموحه اةقارضأ راةحيام  واةأان  وي  اةتجاو اظ ا تت اويأ ر ا يح يه  د أنواظ اةثو م واة
ود اةذاظ   هم رشكل أو رآخم وبتوةيفأ حكائيأ تصقم  قا  تييق ّلت مننا وكذةك رطمفأأ طمح وقول  وقفها 
  ا يجّم  د كسم اةحيأاظ و  يها  حت  راتت ت يِّها  فأونم  وتِّمف أن اةز د أو    وأن اة أوالظ  

 د األزقأ اةضيأأ اة  اةشا ع  اةتم تمس ها  م تِّمفأ نذا اةطغيان اةأذ   نو نوع  د اةخموج ونون حذ  
اةِّمفض وإة  اةساحاظ حيث اةصمخأ  دوفأ و فتوحأ وي  اةجهاظ كيها  وحيث اةس اح  م ةحااظ اةقطق 
ّلتقوفِّاتها اةدونايشوتيأ تضبط  سا ا  ال  دةول  يه اال  وارط و واصل "اةاي أ تجسدظ  م اةيحم اةحم 

حيام    ال تد ان ّليد حياتها و  قها وال حدون   اةجمفان وصا ظ تسكد ّليققا"    ا يهم ناةأ  يصل أن اةفد  
اةحسم نحو تفمفغ إحقأ اةِّالقأ  ا ّليد زخم اةداخل وزخم اةخا ج تجِّيها  م حاةأ  سم  وقف انسانم  
ض د  قاخ يت ثل  يه سفمنا نحو األو اق حيث اةأي أ اةج اةيأ تتاأ وييها أقصد وي  اةأي أ ا نسانيأ   

ل ةيجدل اةطوفل تدخل ةوحتها  فانيم تتسم رحوا  يغيفها احتجاج صا خ ناخل   هم وض د  وقف قاّل
اصغاحاظ اةجسد اة وتم  يجان نوع  د اةتوازناظ ّليد اة خييأ اة  تدم كاةضوح  م حيوفأ أةوانها وإإتأاقاتها   

 فتوحأ وي   وبيد األرجديأ اةتم تسِّ  ةتمسيخها  م  حاا و يها  ونقا تاون األن يأ ةتجمبتها   شم اتها 
ز د كل  ا يه ةفأيط  ت قحها تيا ا  أإبه ّليفحأ اةش س ونم تطا ن ةا  اةمغباظ  حيث اةدفح يحت م  
ّلقزوحاظ اةذاظ اة بدوأ ونم تستقد وي   شاند أإِّيت  يها  ونبتها  وتضج ّلتاوفقاظ  قحازم أل ق  ِّم م  

د اة شّو  ائحته األسطو فأ  و د ة ِّأ  وآلخم ت اةم  ت قحها تيا ا  الذوا  ره تخيق وتونا  تح ل  د اةطي 
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اةضوح ّليا قه ونم تشمف وي  تسد  ةم يتمك اةأصف  يه نشيدا  أو غبا ا  ةِّاّلم  حيط   فم  وض  اة كان  
وبيد اةد م واةجذا  وبيد اةتد ق واةأبض تقهال رإحساس كئيب وي  ةحااظ كثيفأ تغيب  يها اة تِّأ  

 ا . اةداخييأ   اةِّقاصم نقا  م  قته  اةغيا
ناةأ  يصل تِّ ل وي  انأاذ اةجسد  د  تاناظ اةأيق  و د  قاخاظ اةفماغ وبأايا اةتحوالظ   هو وقدنا  
ت يأ ايحاحاظ قان م أن تحأق اةتوازن وسط كل نذا اةخماا   هم و ر ا تح يه  د  فانيم ت اةيأ وقه  

اةساحاظ طاةبا  ر ساح تزفقه آلة ح ال اآلناظ  تيون رحمنا  م إطآنه رأرجديأ ال يتأقها اال  د انتام  م 
وبقاح وييه ي كد اةأول ان اةِّالقاظ اةتم تقسجها  يصل ّليد وقاصمنااةتشكيييأ  ا نم اال رحثا  ود  
 ضا يد نالةيأ ةتيك اةِّقاصم  م اطا نا اة وضووم ونذا  ا يجِّل و يها قان ا  وي  ا داننا ركم نائل  د  

  اة د كأ ةذاتقا اة بصمم ونم تتفاول  م  حاو نا اةدالةيأ  م واقِّاتها اةبصمفأ  تصو اظ تغذّ ةغتقا اةبصمفأ 
 ستووبأ  ج ل ا نفِّاالظ  م تمارطها و م نأاط تحمكها  م حاةتم اةدنيا واةأصوى  األ م اةذّ ي قح  

ّليد ا تباطها    تِّبيمنا اةتشكييم نووا   د اةتقاظم ّليد ص تها وكال ها  ّليد رِّديها اةتشكييم وا نسانم وكذةك
رسياقاظ  سا نا وبيد   م  شمووها اة  اة واتهأ   هم تدوو وي  نحو صمفح اة  تبقم قيم  قيأ واةبحث  
ود  تيق  شا ك  م اةفِّل اةج اةم ال اةها شم   هم تِّوم  م  ضاح  قه تقساا كل اة شاند غيم اة ؤطمم  

تيك اةوتوه اةحا يأ ة أوالتها اةفقيأ و ة ِّاةم      و نذا ي قحها قد م اةأبض وي  تجيياتها و تجيياظ وتونها  
تجمبتها و ة غا متها اةج ييأ اةِّذرأ نذه و اةتم ّلها تتخط  اةغمف اة ِّت أ نحو  ضاحاظ واسِّأ    ضاحاظ 
 يها تاتشف نفسها و  حاوالتها اة ِّبمم و اةتم  ا نم اال  تواةياظ صوتيأ ةصمخاتها ا حتجاتيأ ضد  

ا  م نذه األ ض وضد كل نذا اةخماا اةذّ راظ يالحق أ واحقا وقيوبقا وأتساننا  اةحما وي  ا تدان ن ا ن
وي  ا تدان تقفسقا  م نذا اةز د اةأبيح  ثيقا  ز د اةتيئيس واةهزائم   ال  ا ت ياه ناةأ  يصل  د اةأد م  

واةحيام  ت سكأ  اةتِّبيمفأ نم  م واقم األ م صياغاظ تفِّيييأ  م احياح اة قطق واةأي أ اةجونمفأ ةإلنسان 
       Jan Gino    رط وحاتها وفأيقها أوال  و أخيما  رأن اةمفشأ و ِّيها أكثم قوم  د اةمصاص و رشاوته.

 الفّنانة الّتشكيلّية هالة فيصل
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 أعمال الفّنانة التَّشكيلّية هالة فيصل

   

  

 

 



1690 
 

 

 

     



1691 
 

 . عهد رجوب 17

 رجوبلعهد  المملكة الممكنة األزرق 
 قذ ز د يدو   م خيدّ اةاتارأ ود تجمبأ اةفقان اةتشكييم وهد  توا   وكي ا أإد اةِّزم اة  واة ه 
ةإلرحا   يه   أتد األز ق اةذّ يغمق  يه وهد ر تِّأ و توتم يقتامنم  األز ق اةذّ يشل وز م وفدخل 

رأقبيأ ّليد أصارم اةفقان    اةأيق اة  كل  فاصيم   كقت أن ك ت ا ا  رأن األز ق ةون صِّب   و نو أإبه
يتطيب اةاثيم  د اةأد م و اةصبم و ا حتماف   كقت أن ك رأنه ةون يأيق أكثم اةفقانيد و يذنب ّلهم رِّيدا  
اة   قاطق وومم   و ةهذا يتحاإاه أكثمنم   أقول األز ق اةذّ يموب اةفقان يموبقم أيضا    ةم أتجمأ راةاتارأ  

ةذّ أخمنم راةاتارأ ود و ل وهد  توا   ود أز قه كشبكأ  د والقاظ  وقه يو ا    و نذا اةموب نو ا
ّليد وال اظ رإ كان وصفها اة  ياأ اة  كقأ ةِّهد اةذّ يِّيد اة ِّق  ةه و ق سياقاته نو   و ق وقائم تمصد 
حاالته و ياهمنا رإنتباه  يحوظ   ّلل يسا م ره كِّاإق يتأنب  م ةأاح  ِّشوقته و نم تح ل كل انتاا اتها  

أحال ها   أو كقاسك و نو  م أّله  استِّدانه ةإلتحان راةال  كد    متوا  سكون راألز ق    سكون   و
راةبحم   رصخب حساراته و رِّزف أ واته   ّلهدوح صباحاته و ضجيج  ساحاته    توا ك ا نو  سكون  

ائم و يفمإها وي   راةبحم كذةك نو  سكون رأباا اةس واظ و ّلهوائها  و ةهذا يفتمس أز قه وي  نحو استثق
 تسد ةوحته رغوا أه و  واتحه و كأنه يفمش نواتس وشأه وي  تسد حبيبته .

 توا يطيق نوا س أز قه  ال ةيأف ّليد اةماحأ وا ط ئقان  وال ةيحصم س واته ناخل سيمو م اةالنهايأ  ّلل  
كأنه يِّيد صياغأ  ةيأف أ ام  ِّطياظ سياقها غيم  أةوف ةه   يستدوم أإكال تديدم ض د وقائم تديدم و 

اإتغاالته ةيتأما  د اةبِّد اةدالةم  ونذا يو م ةه  ؤفا قان م وي   ِّاةجأ تيك اةوقائم  وإن اك ي كقه  ك 
اةِّواةم اةحسيأ ةال اة ثيماظ اةبصمفأ اةتم قد يخمج ّلها اة تيأم   هو ال يكتفم ّلوضم وال اظ خاصأ قد 

ةي كان   ّلل تذنب ره أحاسيسه نحو اةذاظ اة د كأ  تصقف صيغه اةتِّبيمفأ را نت اح اةفيسفم األسطو ّ 
ة أوالته  وبأد   ا يزنان تقاوةها تزنان تجمبته اةفقيأ قمبا   د تجمبته ا نسانيأ   متوا يد ك وبووم و يق  
رأن اةبقاح اةذّ يشيده راألز ق و رأمونه اةاثيمم يسِّ  اةقفاذ اة  واةم يج م ّليد نقدسأ تجمفبيأ وإيحاحاظ 

واةم يج م  يه اةواقم رأوم تِّبيمفته  م األسطو م ّلتبايد وقاصمنا و تجزئتها ر ا يكفيه اةتِّبيم ود  سحمفأ  
 ضاحاته   هو يبتِّد رشكل أو رآخم ود ا يها يأ   ألنه يقطيق  د اةاموف اةتا فخيأ  ا تت اويأ واةتم  

حيان يكتفم راألز ق و  ت  اته  م   د خالةها ياهم تأ يماته  م استبِّان األةوان األخمى    هو  م أكثم األ
توزفِّها وي  اةسطوح   و ّلدوم  ا وي  اةتأاّلل ّليد اةيون ) األز ق (  وتد تاته   ألنه يِّ د اة  توزفِّها  
ت يِّا  وي  حسب  ا تتطيبه حاةأ األحاسيس اةقائ أ ّليد توانحه    األ م وقده ال يتِّيق رفِّل األز ق ذاته 

ّلها   ّلل ّلتيك اةِّقاصم اةداخيأ  م تشييده  وبتيك اة ِّطياظ اةديقا يكيأ     و ال راة وضوواظ اةتم تتحمك
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حيث اة ِّم أ  و قي ها ن ا اةفاوالن ض قا  رج يته اةتشكيييأ   و رآةياظ رحثه  د نأطأ اةبدح اة  نوائم  
تجمبته  اةتأوفل ت يِّها  وبذةك يحدن  توا وي  نحو  ا ةغته كواقِّأ ت اةيأ   ونم اةقوام اةداةأ وي  غق  

و تحوةها  د  أتضياظ اةحال اة  تأسيس نسق س يوةوتم كحصييأ ةقحت اةجهاظ وتجديد ةحااتها  م 
انبثاقها اةدالةم   و ّلذةك  توا يط ح ةاشف تونم األإياح ر ا  يها تونم األز ق ذاته   ِّيقه اةثاةثأ  

ز قاح قان م أن تأمأ و تمى اةأانم اة   اةز قاح   اويأ ر ا  يها اةافايأ    ا ا كانت ز قاح اةي ا أ رِّيونها اة
أنيها وي  رِّد  ال أ أيام  د  سا أ سيمنم وهد  توا قان  وي  ا رصا   م األز ق و راألز ق اة   
 االنهايأ   و نذا ي ده طاقأ ةيغوص  م و ق ذاكمته اةز قاح و انتشال كل اةدوائم اةحا يأ ةسيمو اته 

ج ّلها نحو حدون اةحيام ّلوصفها سقدا  و  ِّط  خاص  م اآلن  اةجدةيأ  م ةحااتها اة خصوصأ و اةخمو 
ذاته    هو ي ا س  م األز ق ركل  خزونه اةدالةم و رِّشق  ائض   وةهذا األز ق  طواع ةجوانحه  يستسيم  
رِّشق و  وح ةشهيأه و ز يمه   و يتواةد رأ فحيأ ّليد أصارِّه  م كل  ت  اتها    هو إمح رحد ذاته   يحيا  

ّليو م  أوةته   و نذا يساود  توا  م ا تماض وقائم يجم األز ق اةيه رسالسأ و حب  وفجِّيه   تأاةيده  م
 يِّيش وسط واةم  د اةِّال اظ   ّلل و يذوا  يها و يتحول نو اة  نذا اةِّاةم رحد ذاته .

بيمفأ   ِّالقأ  توا  م األز ق قد يشم ةقا رِّ ق األةم و ا ناسا  اةذّ يِّيشه  م اةبالن    اةيون ةغأ تِّ 
 يه  د اةدالالظ  ا ي تد ةي دى   و ةه اق   و نذا  ا يفسم ةقا اة محيأ اةز قاح اةتم واإها ّليكاسو تحت 
 كام كبيم  د اةحزن   اة محيأ اةتم أوأبت انتحا  صديأه األقما اةشاوم اةفمنسم كا ةوس كاسيج اس و 

ةتاةم تيخص نذه اة محيأاةأات أ  م  وحه  ةِّل و يه "تماتيديا " تح ل و تيخص كل  ال ح تِّبه و أة ه و را
  و كذةك اةحال  م  ان كوخ حيد  سم ةوحته " ةيل اةقجوم " كان اةصمع  م ّلدايأ قمع تسده   و راةتاةم  

وكثيم  د أز ق  توا نو أز ق نييم   أز ق وةون   ..  كان ال ّلد  د اةاآرأ و اةوحدم أن تحال وييه.
بيما  ود  كقوناته   وكذةك يجِّيقا ك تيأيد أكثم تأ ال    أكثم غوصا  و  األز ق اةذّ يجِّيه أكثم  أأ و تِّ 

ارحا ا   يه   و يد ِّقا اة  طمح اةتساؤالظ وي  نحو أكثم  و رحا ز أكبم    تأ يمه  يقا يثّم خياةقا و يزفد 
ألحاسيس   د اختيا اتقا   و يوسم  د  دا   حاوالتقا و نحد نستاشف  ضاحه اةتشكييم   و كيفيأ تصاود ا

 يه   و كيفيأ تي س اةحزن  يه  د ا نطباع األول    طييأ  تمم اةتأ ل و ا ستاشاف يهي د وي   تيأيه 
 اةسكون اة طيق و كأنه يست م ة ِّزو أ اةص ت  م  دا كها اةموحانيأ اةتم ال حدون ةها .

Jan Gino  
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وري عهد رّجوب   الفّنان التَّشكيلي السُّ

 

 وبالفّنان التَّشكيلي عهد رجّ أعمال 
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 عبيدة فياض -18

 حظة يبحث عن سر اللّ 

 ويلتقط الوجع من نبضه
 

اذا كان  مخ اةبط ووام  اة أوةأ األإهم حيد يكون ا ّلد  تأقا  أرجديأ أّليه أو أرجديأ نجاحاته  اة أوةأ نقيأأ 
اّلد اةفقان اةتشكييم  قان  قد يكون نِّم  ونذا قييل  وقد يكون ال  اة  حد  ا  م  ِّقانا ا يحائم  ةاد نل 

ونذا كثيم   تيك اة أوةأ غيم نقيأأ نقا   اةفد اةتشكييم كبحم  د ةون و ضوح ال يستطيم اةِّوم  يه  د  
م  ال يتأد أسما  نذا اةفد  د اةِّوم و أسما  وشأه   حت  ةو كان اّلد  قان كبيم   اةِّوم نقا ال يكون راةتِّيي 

اةذّ قد يجِّل  قه  سا ا  ةاد ةد يجِّل  قه  قانا  وي  ا طالق   ةاد  غم ذةك نقاك أس اح استطاوت  
أن تاون  مخ رط  ونجحت  م اةِّوم واةغوص  يه وقطفت  قه  ا نو  ث م وناضج  وحيقها قد تاون ةسيطأ  

ّليها  أو تتأاطم  ِّها كثيما   اسم األا قيدا  ألصارِّها وي  وكس  ا نتصو   أو  ب ا رِّضها تاون ا تدانا  أل
 أو قييال   أو  ب ا ةها طمفق آخم و غايم ت ا ا . 

 واألس اح اةشارأ اةتم  محقا ّلها وبقجاحاتها كثيمم نذكم  قها :

وبيدم وبداةح يد  ياض   انّ  اتح اة د س  س م وبداةمح د ن فِّم  ةوند وقايت وطا    ئيف صبّم   
ذةك  وسقحاول أن نأف وقد رِّضها  نمصد انجازاتها  ونأتما  د أو اةها     ائيل و اةأائ أ حت ا  أطول  د  

ونبحث ود اةجديد وقدنا  و اذا كان اة د س األول ةبيكاسو ك ا قيل نو أّليه    هو نقا  مخ رط و ووام  
ة سا اظ  و رإ تياز  ّلل انه أّلهم أّليه و اتأه ونو رِّد طفل ةم يتجاوز اةثال أ وشم وا ا   وتجاوز أّليه الحأا  و 

رِّيدم    هل سيكون األا ةهؤالح اةفقانيد ك ا ةبيكاسو  ِّي هم األول سقتمك نذا اةتساؤل ةهم و ةقا   ةيجيب 
كل  قا وييها رطمفأته  أ ا اآلن  ستاون وقفتقا األوة  وقد أحدنم وةيكد وبيدم  ياض  اةفياض حبا  وت اال   

وناسه اةاثيم  واة ستحم ره قان  أن يستحم ّلمفشته  كفماته اةأانم  قه  واةذّ يح ل  د وبأه ووبق قصبه 
 م وتون ست قحه الحأا  اةِّقان  ةيطيأها  م اةجهأ اةتم يمفد  و ياض سييل أا  قان )وبداةح يد  ياض(  
اةذّ ةه حضو ه و  كانته كاةفماظ ذاته و ياض  ا ده األغز  واألت ل واألوذا  و غم اختالف ا ّلد ود  

م اة يفوظ اةبصّم   و كذةك  م تحديد وحداته و انِّكاساتها اةخاضِّأ حت ا   األا  م كيفيأ تِّا يه  
ةتجمبته اةخاصأ و انشغاةه وي  تيك اةتحوالظ  م خا ج األنواح اةتم قد تقبثق  د  ض ون رِّض  حاو ه   

اةتم  اةتمارطيأ  قها و ا ستدالةيأ   اال أن  ا يج ِّه ا أقصد ا ّلد و األا نقا نم تيك اةاثا أ اةيونيأ 



1698 
 

ت س اةفضاح وبم تاوفد  ج وواظ  تواةيأ   اةايان  يها   ّز   و اةحكايأ تديدم قدي أ كالن ا يسمنانها 
ّلتِّبيمفأ تجمفديأ وبتماتيديا و يأأ و  وتِّأ    اةواقم  يمح راةتجمفد و ) اةتماتيد (  وكذةك يج ِّه ا تيك  

يتم استحضا نا  د اةذاكمم ر وتوناتها اة شبِّأ  اةس اكاظ اةيونيأ اةتم تحل وي  اةِّ ل ّلق ط  د اةاتل اةتم  
ّلتماث و قصص األوةيد  واةتم تقطق اةأ اش رأكثم  د ايحاح  وتخيق أكثم  د تصو  ذنقم واةتم ت قحه ا  
رص أ  م نأل  ِّطياظ  شتأأ  د خصوبأ اةفماظ و  د طأسها اةأديم حيث اةجذو  تأّل  اةتغييم  م  

 ي ساظ و أنواظ تديدم .اةسِّم نحو تحمفك صيغ ةونيأ تديدم ّل

 فياض يصوغ وتونه ّلدقأ راةغأ  م تحديد  حوانا   ض د ّليو م تغما يأ    قاخيأ  ِّيقأ تشكل واقِّه ذّ  
تمكيبأ  أساوفأ    هو نقا يبدو أقما اة  تضييل تيك اةأس اظ اة  تيئأ راةقأ أ  قها اة  اةتِّب   تيك  

ته و كأنها قان أ  د  أبمم نفخ  يها اسما يل توا     هو  اةأس اظ اةحانم و اةأاسيأ ناخل احاالظ اةوقت ذا
يستطيم أن ييتأط اةوتم  د ومقوبه ّلل  د انفه و يجمه كِّال أ تِّمفف ةتيك اة ال ح اة شونأ   ّلل ةتيك 
اةمؤوس اةتم تح ل زوبِّتها و قيا تها أسوم راألإياح اةتم يِّيشها  م حدون ا تباطها رحاالظ قد تاون خزان  

  تيك ا نفِّاالظ اة قسارأ  د نواخيه وي  اةبياض كاةفماظ  م  ياضانه و غضبه    هو ياهم  انفِّاالته 
 أسام ا نسان و وتِّه و اةتيوث اةذّ أصيب ره ةد تأ أنه كإنسان ةم يِّد يشبه نفسه    اان اةتشوفه  

ره ككائد اس ه   اةصا خ اةذّ يشتغل وييه  ياض و اةذّ سيستفز اة تيأم كثيما  ةيست اال اةأييل   ا ةحق
انسان    هو ّلؤ  اةخماا وي  نذه األ ض   و تذو نا  اة  تدم  م اةجهاظ كيها   و نو  د يبدع و  
يتفقد  م اةأتل و اةد ا    نذه اةحاةأ اة أيأأ اةتأطها  ياض و قد ها  م ا ناصاته اةاثيمم و وبم وتوه ال  

اّلها و اةبوصيأ تانت ّلهم و ةهذا كل  ا يها  ال ح ةها   و ان وتدظ ر ِّطياتها اةحسيأ  ال  ؤفأ ألصح
 د تشوناظ و تشقجاظ  ا نم اال  قفسه نحو تبيان واة ه و ةحااتها    اةهدف  م اةفد اة ِّاصم غاةبا   
 ا يكون ةوةبيا    و نذا  ا نالحاه  م و ل  ياض اةذّ يِّبم ود نواتسه و تطيِّاته رأوم اإا اته و  

كونه ي يك اةاثيم  د أنواظ اةِّزف وي  اةأصب اةأماتم   وي  اةقاّ  طأوسه   رأوم اةوتون ا نسانم   
اةشجم اةذّ سيوقظ اةقهم ذاته    تتسا ع نبضاظ نديمه  م حمكأ أصارم  ياض و نم تقفذ  م  مإاته  
اة  أو اق ةحااته ركل وناوأ و طفوةأ   نون أن يأايض  ِّزو اته نذه رأيأ ايأاواظ اكتسبها  د اةغما 

 تمم    فياض إديد اةتمكيز وي  اةحاةأ ا ّلداويأ و وي  كيفيأ تمفانها    يذنب نحو  ائحأ    حيث يأيم  قذ 
اةفماظ و تِّب  ائه   نحو اةقاس اةبسطاح اةذيد وةدوا و كبموا و وشأوا اةفماظ و ضفا ه    و كأس اكه اةتم  

ت يل ض د سيمو م   ال حول و ال قوم ةها    ا ان كان اةطو ان حت  تم ت رِّيدم و  ِّها كل وزفز و 
اةغياا أو اةفقاح   و  م ذةك  هو يبقم نصه اةبصّم  د اةقسق اةدالةم و ق سيسيأ  د اةتساؤالظ اةتم  
يثيمنا  م  خييأ  تيأيه و يد ِّه نحو  ضاحاته  شا كا  ره  م ا  ساك رِّ يياظ اةخيق  د تهأ و ر ا يؤكد  

ل و  ا يح يه  د صِّوباظ  د تهأ  انيأ   و رغض تحديد األرِّان اة مان انتاتها و ةو ض د سياق اةتأوف
اةقام ود وتهأ نامنا  م أو ضد    إن اةيوحأ اة ِّاصمم اةتم يقتجها  ياض  يها  د اةصماخ و اةِّوفل 
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 فختم ر أياس اةزالزل   أو صماخ أإبه رحا يأ اةضوح  م سموتها و  م اصطدا ها رحا يأ   7 ا يِّانل 
ا  د تأسيس ة قبهاظ ةوضِّيأ ا نسان و  ا تبأ   يه  د انسانيته اةتم  حباظ اة طم و توزوها   ة ا  يه

و نذا  ا يشتغل وييه  ياض و  ا يبم  تيك    ب ا سأطت  قه ت يِّها حت  راظ كائقا  ال يشبه نفسه  
األإكال  د اةمؤوس اةتم تزفد أوي  أتساننا و اةتم راتت وحدنا تييق ّلقا كإنسان سارأا    و نقا اة دخل 

يس اة  تجمبته و اةاشف ود قيأها و تِّبها و حزنها و ت ايزنا و ان رصماخ أإبه رشهأاظ اةموح  م اةمئ
ز د  ا   ز د راظ خا ج ذاته   ز د راظ آةأ صوظ ال تقوفم  م سياقاته و ال  م  ضا يقه    وتون 

كال اةتداول ّلوصفها  إبكأ والئأيأ وسط واةم  د اةِّال اظ   واةم  د اةوقائم قد تاون ّلدايأ تِّاقد ّليد أإ
 أن اط وتون قد تاون  ه تها اةتاهد راأل ل اةماحل كأنام ةيتصقيف ال ةيتِّييد   ةيتسجيل ال ةيتِّمفف . 

 ياض يِّون رأي ه اةتشكيييأ اةتم  يها  د اةخصوصيأ  ا ي يزه   يِّون اة   حاكام اةتِّبيم راةتجمفد كجانب 
ه رضمو اظ اةتصقيف    هو يم ض اةتأييد  ه ا كان زخ ه   ّلماز اةفسحأ اةتم يشتغل  يها وي  ودم اةتزا 

واةيا    و يكون  م و ييأ رحث  ستديم ود سم اةيحاأ و والنتها ةييتأطها كصياغأ ةونيأ تح ل اةج ال 
 اة  اةالنهايأ نون أن تيغم ا نفِّاالظ اةتم ستبث  غ ا  وقه  م كل  فاصل اةيوحأ .

 Jan Gino   

وري عبيدة فّياضالفّنان   التِّّشكيلي السُّ
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 أعمال الفّنان التَّشكيلي عبيدة فّياض
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 س . فادي المدرِّ 19

 يرسي ممكنات التغاير واإلختالف
 

اةذّ ييد  م نهم  اتح اة د س قيصم اةتشكيل اةسوّ    وفستحم  يه كل اةوقت  اةذّ يكون   مم  د إجمم  
 اتح اة د س اةشجمم اةقاطحأ ةيس واظ ال ّلد أن يح ل إيفمم اةيون و اةحيام  ونون صِّوبأ وبِّقفوان و أأ  

 تدا   نتحدث نقا ود  انّ سيختمق ّليان  اة ساحاظ و واسم اةفضاحاظ وبكل تأكيد سيكون حصانه و يما  
( اةذّ أصم  قذ اةبدح أن يكون طمفأه  ختيفا   وو ل اةاثيم أال يكون ظال  ألّليه  1961 اتح اة د س )

اةذّ ي د راالةه ة سا اظ طوفيأ ووي  قا اظ  قيأ كثيمم وألكثم  د تيل   فانّ يأوم ر لح اةفضاح ّلبص ته  
اةِّباحم اةتم تالحأه كثيما   حت   م إهيأه وز يمه  ونذا أ م وانّ  نو  رِّيدا  ود وباحم أّليه وإن وةد تحتها   

 سيطأ أّليه وي  اةساحأ اةفقيأ ةيست واّلمم ّلل  اويأ و  م كل  واقِّها    ايف ال ي ا س وييه و نو اةذّ 
وةد  م نذا اةقهم اةمقماق اةجا ف اةِّذا  وةِّل نذا  أحد األسباا اةتم ن ِّته اة  اةغياا رِّيدا   اة   

والياظ اة تحدم األ مفكيأ وي ه يبِّد تيباا أّليه قييال  أو كثيما   و ب ا و ق اة  حد  ا  ووي  نحو أخص  اة
حيد ّلدأ ّلتأييص  ِّطياظ اةوتوه ّلتحسس قوانا اةخفيأ وكأنها سجانم إمقيأ  اقدم ةتفاصييها ةاقها حا اأ  

ا نتأاح اةأطِّم واةتمكيز وي  ققص    ةز قها و ائحتها  قطيأا   د اة ِّط  اةبصّم ذاته  م تأييص  م زوايا
اةيحااظ  م طاقتها اةتِّبيمفأ راةتواّز  م  صد غيم  اّلت ةألإياح  د والقتها  م استيِّاا انفِّاالتها وإن  
كانت  م غايأ اةتقوع  وةاد سموان  ا يأيب  انّ اةشيفمم و يقأيها رأح ال حسيأ  د  وقِّها  ناخل اةذاظ 

اةياظ نم تماكيب ةحايأ غيم  ستدي أ وةاد  تفاويأ اة  حد رِّيد  م اة بصمم اة  خا تها حيث ا  س
تيك اةِّقاصم اة متبطأ ر دةوةها واةتم ال ي كد تجانيها واةتم ستتحول اة  أساس ةبقاح تشكييم يشيده  انّ 
ّلتطارأاظ ةونيأ  اةضوح  يه نبماس  واةحمكأ خالصاظ ان اكيأ تستقطق و ق  مضياظ ز قيأ  حضا فأ  

ت ثالظ رصمفأ  مكزنا ذاكمته اةتم رإ كانها أن تأونه ة سا اظ ت تد  م أز قأ  ديدم   اةتقأل    زوتأ ّل
اة حكوم رطاقأ  منأ و توةدم ناخل نائمم اإتغاةه  وبيد اةبؤ  واألطماف ك ستوى  يمح رأتزاح  كت يأ  

ةوتون و رحثا  ود اةوتون ذاته   انفِّاةيا   أقل تِّأيدا   م وقاقه  م اةطبيِّم اة د ك ت ا ا  ةيحاته اةها بأ  م ا
و ةاققا نأم أن  انّ ّلقصوصه اةبصمفأ يقجز سياقاظ  تِّدنم ض د نسق  فتوح و ّلتقاظماظ نالةيأ  يها  
 د اةتحأأاظ  ا يغقم  سا اته ركل اة كوناظ   اة حدونيأ اةأي أ  قها  حيث اةصياغاظ  شخصأ وي   

ماحاته اة مئيأ  د ناخل اةواقِّأ وحيقها ي كد اةقام اة  نحو وام  وغيم اة حدونيأ اةأي أ أيضا  ّلتقايم ات 
أةوان اضا يأ تزخم ّلها أو اةه  وتِّون ةها ّلدالالظ اضا يأ  وةه  اوتدانا  راةقفس ونذا يد ِّه اة  اة ثول أ ام 
اةدوائم ا ّلداويأ رصوظ يتجاذره اةتأ الظ واةخواطم  د تهأ  وتوتيهاظ اةوتهأ اةج اةيأ  د تهأ  انيأ  
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ا اةتجاذا وحده اةأان  وي  تحديد آ اق اّلداوه وبِّث اةموح  يها  ون ِّقا اة  اةأول رأن أو اةه تاان  ونذ 
تتحول اة   مايا  نمى  يها أنفسقا رإناسا اتقا وتصدواتقا  رغياّلقا وتالإيقا   ييس را  كان وزل األإياح ود  

انفِّاالظ وييها يؤسس  انّ طبيِّتها   اة ِّط  اةبصّم نقا  شخص وي  نحو  ا  وقد تخيق ن وا 
تأطيمه و قي ه اةج اةيأ     سِّاه نائ ا  يتم و ق ّلقيأ  جمنم  وبزوايا تديدم قد تاون نم  كيزه ّلقائه اةدالةم  
وحوةها تتأسس اةدالالظ كيها   ال إمح يخمج  د نائمم ن ط  ِّيد   يال إمح ن طه اةحا ل ةفمانته  م  

 تغيم   ال تشاره  يه  ّلل ا ختالف ّلوصفها وحداظ صا تأ تأتضم  تحييد اةأد م وي  اةتآةف  م اةز د اة
اةِّ ل  قها اةت ييز ّليد األإياح ذاتها و ّليد  انيتها  م ان اك اة شهد و كائقاته   وتون سيسيأ  د و يياظ  
اةتقأيب واةاشف  م  ج ل  موفاته اةبصمفأ تد ج أ يماته  م  وكب  د اة شاند اةحوا فأ تتدة   د أسماا  

وانه ونم تم م نخبها ناخل  ساحاظ سمنياته حيث اةتوقم واةحدس  م أوسم  دانا حت  تاان تأتما  د  أة
اةز د اةذّ أ ا  انتباه آنم و كيقونته   ال يكتفم راةتقاسخ و اةتآةف  ّلل يمسم   كقاظ اةتغايم وا ختالف  

تبأ طوفيأ نسبيا   طوفيأ ر أوالتها  وإن  م ايهام واقِّم  ناخل تِّاوفذه اةيونيأ  رخالصاته اةسحمفأ حيث اةِّ
اةتم تتبق  اةتجمفب كقأطأ تحول  م  سيمته األإبه ر سيمم اةييل واةقها   م  مكزفأ حأيأته ا  أو كقبوحاظ 

 اةأد   م تأيي اظ اةموح  م  امتها األّلديأ. 

حتاج اة  آالم   انّ اة د س اةذّ تِّيم اةمسم قبل اةاالم  يد ك ت ا ا أن تفجيم اةموح  م تسد ةوحته  ي 
 خاض  و آالم اةوالنم   وباةتاةم يد ك أن ت فصالظ و يه وتفاصييه تحتاج اة  تحأيق نوع  د اة صاةحأ  
ّليد اةشمح واةالإمح  ّليد اةشكل واةالإكل نون أن ييغم أحدن ا اآلخم  ونذه استيها اظ و شا فم ةفانّ  

 Jan Gino                                                      قد يحجب وقها  م اةأانم  د اةز د.
 

وري فادي المدرِّس  الفّنان الّتشكيلي السُّ
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 أعمال الفّنان التَّشكيلي فادي المدرِّس
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 إيمان حاصباني -20
 مع تواتر الوجع ةكثافة شعوريّ 

 

احدى قمى اةسوفداح اة   ِّهد اننم اس اويل   د وي  اةسبو م اة د سيأ ونم طفيأ اة  تد ان ّليتها  م 
وكييأ اةفقون اةج ييأ  م ن شق اة  حصد اةجائزم األوة  ةيتصوفم اةزفتم  م  سارأأ األو ال اةصغيمم  م  

  اة  أة انيا واةفضاح ا غتماّلم اةتم تِّوم  يه   ونم تشق طمفأها ّلثأأ اةِّاإأأ رِّشأها  2008ّليقاةم كقدا 
و يأا   م تشاياتها اة شتِّيأ ر ما م اةغياا أن اةِّزةأ تيف  فاصل أإياحنا   و أن      بدا ةم و أنا أوغل

تيك اةِّزةأ  نيقأ ر ِّم تها ةوسائط حاةتها و نم تي يم  ا تو م ةديها  د تقوواظ وقائِّها اةبصمفأ   نون  
نوام رحثها  م   أن أنس  سِّيها اةدؤوا ةتجاوز اةفِّل اة قأطم   ّلل اة تأطم  م والنم وال اظ  ؤفتها نحو

انتاج وحداتها اةيونيأ غيم اة قفصل  د اةتجمبأ ا نسانيأ  م ا  تحال اةدائم نحو ذاتها ك حقأ وييها تقحت  
 انفِّاالتها و كل حزنها اةتم ت س اةخماا اة وغل  م أ يقا و أة قا إديدّ اةغ وض   و إديدّ اةوتم .

ا اةتم تقفيت وييها أةوان  غ و م ر ال ح قيأأ    توتمم    حاصبانم رِّد ا اوتمانا اةتد أاظ اةحزفقأ ر شهديته
غا ضأ    قفجمم رصد اظ تجيد ا ند اع ةيِّ ق   كشفا  ةي خزون اةهائل  د اةزخم اةها ا  د اةتماك اظ  
اةداخييأ  قها و اةخا تيأ و اةتم ت قح و يها /  قتجها سفحا   د غاراظ إاحبأ  ازاةت تقبض را نت اح  

اة  تي ح راةتيه و اةغبا    و نذا أ م  م راةغ األن يأ     ا يجِّل تداخالتها اة ض خأ اة  اةز كان 
رِّال اظ  شتأأ  د سياقاظ خاصأ تستقد وي  اّلماز أإكال تِّبيمفأ  ختيفأ و  تبايقأ اّلالغيا  ّلها تدإد  

اغأ ّلقائها  حاصبانم نوا أ  ا ةاائقاظ انسانيأ ر ِّطياظ حسيأ  ختيفأ    قها تتسما تصو اتها  م صي
اةداخيم ّلوصفها احاالظ  ِّم يأ / نالةيأ غيم  كتفيأ ّلذاتها تقد ج ض د ةحااظ اةتحأق رفِّل اة قتج و  
رأنواظ اتمائيأ  مكبأ قان م  وي  تِّيها كيانا  تدةيييا  و اّلالغيا   م اآلن ذاته    هم تح ل  د اةشجاوأ  ا  

 ا  يها  د حواس و ان اك .يكفم ةتبمز اةحاتأ اة  اخبا  اةغائب ود أإيائها و   

اي ان حاصبانم تم م رِّيدا  اةفد حيد يكون تأمفما  ةتقوفِّاظ اةواقم   هم ت يك  ستوى  ا  د ا يحاح   د  
ا  ساةياظ اةتم تح ل  د اةخشونأ واةصماخ اةاثيم    د خالل وضِّياظ  حدنم أل ِّال ا نسان وحمكته 

م  د اةتفاوض ّليد األحاسيس واةيون  ّليد اةداخل واةحواف وبأن اط  ختيفأ  د تشكيها تقفذ و يياظ  ِّأد 
ةخيق  ِّانل توا أم ّليد اةج ال اةذّ ال تحده اةِّيد وبيد اةأبح ونو يحضد األ ض واالنسان   تتحول 
حاالظ حاصبانم اةجوانيأ اة   ذ ام تجم اةمغبأ  د اةأبح ذاته اة  اةذاظ  و م نذا وصا اةايقونأ ونم  

ألإياح )أإياحنا نم(   م ا تماض وتون وتوه ةاائقاظ قد تحجب اةضوح ود اةجسد تيوح ره  م نوويأ ا
كقص أو تم  ا تبأ   د ضوح  م اةجسد و ق حضو  اةفضاح  م أإكاةها اة ستمسيأ راةقداحاظ اةخشقأ 
وي  نحو أكثم ايذانا  ةتأنيس وحشتها نون أّ اختفاح ةأي ها ونون أّ تجانل ةتاسيم اةجدوى اة ِّم م 
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جها   اةاثا أ اةشِّو فأ تجِّل كائقاتها تبحث ود ذاكمتها  يقا واة طِّونأ راةخمفف وإحتأاناته  وبذةك ة قت
تحأق وتوننا اة حت ل  م اةساحاظ اة ذّلوحأ  واة ح وةأ  م ويون طفل وبثت ره اةحما ر ا  يها  د 

وان غيم اةخمساح  اةقاطأأ ّلموح  "خماا نو ته اةد وفأ"  ال  كان تالئم  وته وال ز ان يحتوفه اال  سيجا  راألة
نون ذاكمم   وبوته نون تفاصيل   م احتماقاظ  همبأ رص ت  وحش   خطواظ حاصبانم خال  د اةتياؤ  
وإن كان اةشا ع اةطوفل  كتاا  راة ساحاظ اة ِّت أ تدا    صماحأ نفسها رأنق ظوانمنا تأمبها  د ذاتها كفهم  

أ رأن اةفقان ال يصقم رأما اظ ا تجاةيأ ّلل را نغ اس اةايم  م   يه نوع  د اةهيوة  اة أدسأ  كونها  د ك
أةوان اةتماا و ائحته  و  م رحا  ا نسان و وحه  وكشف أسما  اةذاظ و فاتيحه  وة س  ؤ ماظ كل ذةك 
كخالصأ تِّبيمفأ تؤكد وي  س و اةأيم اةج اةيأ واةموحيأ وا نسانيأ ةديه  وف كد  د تهأ  انيأ  ِّم أ  ا  

حاصبانم  د  قتجها ر وتب  ا نو نص رصّم كثيم اةخصوبأ ال يتوقف وقد نأطأ  ِّيقأ  ي كد    تتطيبه
 ِّم أ  ا تتطيبه حاصبانم نقا  د خالل  ا يختيج نذا اةقص  د تساؤالظ تطمح وي  ا تدان اة سا اظ 

انم تح ل  اةتم ال وصول  يها  وال تقتهم ا تاراظ وييها  ه ا كانت اة ِّطياظ اةتم تشتغل وييها حاصب 
 Jan Gino                                                               د ايحاحاظ تديدم و وتِّأ.

ورّية إيمان حاصباني  الفّنانة التَّشكيلّية السُّ

 

 أعمال الفّنانة التَّشكيلّية إيمان حاصباني
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 حسام علوم  -21
 ويعوم فيه يلملم بحار الوجع

حيد تم تقاول وتداول  2016(   د سوفداح اةجبل  رأم اس ه واةأا  ّلذاكمتم  قذ وام 1986حسام ويوم )
/ سو فاةيزا /  أا بأ ر وناةيزا نا قشم  و اذا كان نا قشم يم م اةاأس وفِّزف  ّلرر و يه اةذّ س م  ي ا رِّد 

زاه أو سو فاةيزاه  د ا مأم ونم تخمج  د تحت أنأاض ّليتها  م  ّلهدوح ةيتم يمس ها   حسام اةتأط  وناةي
حيب  قد تاون نذه اة أا بأ نون تدوى   ةاد  أط ةيتذكيم راةفجيِّأ اةتم نيد  قها كسو فيد وباةتاةم  قانقا  
م  اةسوّ    حسام يجقح اة   قح ظوانم اةحما واةد ا  أرِّانا  نالةيأ تتجاوز وحداتها اةِّدي يأ   بتِّبيم يج 

صيغأ اةم ض ةي وظ واةأتل اة  ا  ساك راةيون كأنام تأطم أوصال اةخماا ّلوصفها  صل طوفل ةي وظ 
اة حتم ةال  ا نو ت يل  يقام اوتبا اته  ّلمس ها كإ تدان  ستقطاق وقاصم تا د قي تها اةتِّبيمفأ  م  

م  م اةز ان و م اة كان  ايحاحاتها اةتم تثيمنا ونم تتسما اة   تيأيه   ح يأ ّلدالالتها غيم اة حدون 
 بخالصاته تيك و و ق اةق ط اةتأوفيم يم م حسام نتاته / وتهه   ر ال حها و  اننا و قس اتها  ّلوصفها  
خزان انفِّاالته  كإ تباط ةيغوص  م األو اق  وةهذا ال ّلد  د اةأيام ّلوصف اةوته  م أإيائه ض د إموط  

حيانّ    ال حمكأ  كل نامم  تستقد وي   ا يقاسبها  د    تحأق تفمنه وتث د  ضاحه اةِّام   ال وتون ةوته
حكاياظ وحاالظ  تمسم ّلدو نا خصوصيأ اةفقان و ِّها اةاثيم  د  فمناظ  شهده اةبصّم نون أن يغيب  
وقه احدى أنم  ه اته ّلث اةحيام ناخل اةحيام ذاتها  م تزوفد  تيأيه ر ِّم أ تديدم  يها  د اة تِّأ واةجمح 

يأ ّلوقائِّه اةبصمفأ  ا ه ر ِّا   ا يحدن تخو   تداناظ سي ياطيأيأ  ا يشم وويه اة ِّم م كحاةأ ةها كل اةصج 
 ّلوصفها  سان أ  م تجديد اةووم اة ِّم م  د تهأ  وإستِّانم ةحااظ اةوتم  م وم ها ا نسانم.

يدم اة  وإنطالقا   د سيمو م تقتج و أها اة فانيم ّلوحداتها اةدالةيأ يحا ظ حسام وي  استحضا   كوناظ تد 
نوائم  قاطأه اةتِّبيمفأ  ونذا  ا يدوم  ج ووأ نسيجه ةفصول و قاحم حكايته اةتم نم حكايأ سو فاةيزاه  

نفِّاالته اةغزفمم ّلدحا   د  hاةتم ال تاتفم أّلدا  رسمن ذاتها اة د كأ تدا  ةيوتم  ّلل تستقطق أسما  اةِّ ل و 
طأوس ا  ساك ر قطأأ اةجذ  ةاشف طاقاته اةتِّبيمفأ اة  طمح  ا يقت م اة  تجمبته  م رِّدنا ا ن اكم  
األكثم  ِّال   واألكثم  اوييأ  اة  أةوانه اةتم ال تتجسد اال  م أإيائه ونم تحأق اةقام  م ذاتها   يتم  

كل اةِّقاصم اة الئ أ ةتجمبته  ّلتصو اتها ناخل  يفوظاته  اةتِّا ل  ِّها رإوتبا نا كاةضوح تستووب 
اةبصمفأ  وبس اتها اةتم تبحث  م وتونه و اي احاتها  و م اةوقت ذاته يأتما نبض أو اةه ّلد تأ  يتهبأ  
 د سِّيم اةحما و اةقهاياظ اة وتِّأ  واةتم تح ل حي ا   أيال   كتاا  رِّذاا األ كقأ اةتم تثيم ّلدو نا  ائحأ  

ةدخان وي   دا  انت احاتها ةيِّبأ اةز د  وةهذا رحمكاظ  يضانيأ يحمك واة ه ّلتوازناظ تديمم  حأول ا
راةتفاول وا ست ما فأ   أ ام نذا اةام اةهائل  د اةضياع واةوالناظ اةأسمفأ يِّ ل حسام وي  نأل اة ؤ ماظ  

الالظ ا نتأال  د   د سطح اةِّ ل اة  نواخيه حيث اةايم اة ستباح وةحااظ اةخوف اةتم تح ل كل ن 
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اةخا ج اة  اةداخل و اةِّكس قد يكون صحيحا  أيضا   وةهذا ونون انتاا اظ وباة مو  ّلتجمبأ حياتيأ صِّبأ  
وإاقأ يي يم رحا ه اةتم سيِّوم  يها وإن ر ِّجزم اةيون ذاته  اةأان  وي  اةغو   م اةبحم اةهائج ود تم ي اظ  

أ ام اةقبض اةأانم  د اةداخل اة  اةسطح ك قطيق ةاثيم  د  اةفماغ  واةاشف ود ني و أ اةجد ان اةواقفأ 
نأاطه اة وزوأ  م صياغاته اةبصمفأ رأوى ال تيغم طمفأته  م  واتهأ اةحيام ّلل ي قحها كل اةدي و أ  
وا ست ما فأ  م تسخيم األإياح ةهزاظ  م اة خزون اةج اةم ةديه و م نذا انت اح ةِّا أ اةحاالظ ا نسانيأ  

 سجيد  م  كد  ا.ونم تقِّزل ك
 م اسطقبول ةوحأ )  الئاأ    2014و د اةجديم ذكمه رأن حسام ويوم كان اةفقان  قم واحد اةذّ أنجز وام  

طفال  سو فا  كانوا ضحيأ اةحما اة  تا فخه    490أةفا  و    12 تما  ح يت أس اح    21,5x21سو فأ ( رأياس  
  م  ج ووأ  د اةفقانييد اةسو فيد كحسام اةسِّدّ ووبداةجييل اةشأفم واةخطاط أح د اةطيم.

       Jan Gino     ةوحأ و أت اةاثيم وقاةت اةاثيم  وتستحق رجدا م أن تدخل غيقيس ةأل قام اةأياسيأ.

وري حسام علوم   الفّنان التَّشكيلي السُّ

 
 أعمال الفنَّان الّتشكيلي حسام علوم
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 ربيع البعيني -22
 يسير بصوته إلى مصير كائناته

وأنت تتأ ل أو ال  بيم اةبِّيقم ال تقس  ستمم اةقجام    اةغمق  م أوتاوه اةتم نم أوتاوقا راةتاةم ال  فم  
 اةوتم وقده ضا ا تذو ه  م األو اق   و نذا  صل  د حكايأ يسمننا ةقا  نسمننا  ِّا   حكايأ  قها   

ال تقتهم  حكايأ يثيم اةبِّيقم  أاطم  قها ويه يِّثم وي  نواتها اة قغ سأ  م اةقخاع اةفاصل اةواصل و  
تحسسه  وتي سه نون أن  اةحا ل ةذاكمم تيك اةحكايأ و راةتاةم اةحا ل ةذةك اةوتم اةذّ يصم اةبِّيقم وي   
 يتمك اةتأ ل  م اةز ان واة كان  ونون أن يوقاقا  د تأ يقا  م أو اةه و وتِّها. 

اةبِّيقم و  م نذه اة محيأ اةز قيأ اةصِّبأ ال يقتام أحدا  حت  يأول  ِّيه  وإن قاةها ال ةيبيغ اة أصون  ّلل 
ضوح   يستِّمض اةتِّب  م كائقاته    ةي شم صا تا  اال  د نسيس  وحه وأةوانه  ي شم رخطواظ  د حيم و

  تيك اةاائقاظ اةتم تتقاقل ّلدو نا ّليد ذةك اةتِّب ةد تأ  أدانهم اةأد م وي  سحب أ واحهم و ةو رإتجاه  
اةبمق    ال اة ؤإماظ اةداةأ وييها توحم راةتصدع   تصدع اة ِّانم و اةيحااظ اةتم راتت  م اةِّماح   

  وإ ماغ اةحكايأ  د أرِّاننا اة ِّهونم   خفايا اةوتوه تمّو سيم اةمنان  تصدع اةمنان اةذّ قوا ه تِّدن اةهزائم
اةطوفل   اةمنان اةذّ تِّيت اة ال ح تأم وي  اةطمفق   تيك اة ال ح اةتم كانت تقطق را ّلها  اةأانم  د  

نتها  أو اتها اةِّديدم و اةتم تتصل راةز د اةذّ ن ش اآلن    اةبِّيقم ياهم ا ةتباس األإبه رخما أ سم 
احدى تداتقا وي  ةسان أ يمم اةجان  و م وةم يِّ ق  ا يذنب اةيه   ال ةيمبطها رخيوط تهذّ وي   م  
اةِّوفل  ّلل ةيغيم  ائحأ ا تِّاإاتها ونم تيد  م  قايا اةحكايأ  ونذا  ا ي يز و طته اةج ييأ ّلتبِّاتها  م  

اخل  ؤإماته اة قفتحأ وي   ج ووأ  اةسيم رصوته اة   صيم كائقاته  ّلل اة   صيم اةحكايأ ذاتها وإن ن 
  د اختيا اته تي ها تمصد أقدا ه نو وأقدا  تيك اةحكايأ ذاتها ركل أحدا ها. 

ووقد ا يتِّيق األ م ّلوقائم يجب أن تموى   واإها اةبِّيقم و كذةك واإها  تيأيه   ال يتأخم اةبِّيقم  م  
شهده اةبصّم اةقارض رحفمفاظ  وحيأ    سمننا ّلمؤفته اةخاصأ   اة غايمم ةي موفاظ اة ِّتانم   وبم  

اة تِّاةق رجوانب  ا ر حو  تجمبته   اة هي د ّلتجاذا حاالته و تأ الته   و نذا  ا يأما ذةك اة شهد  د 
 وا د  نزفاحاظ خاصأ   تتبِّها  غبأ اةقزوع اة  اةتجاوزاظ اةصوتيأ  م نص واحد   أقصد  م و ل واحد 

تحديد ت اةيأ اة شهد ذاته   و ّلوصفه تحوالظ أل ق تفمض ضمبا   د    و قد يكون ذةك  ساودا  ةقا  م 
 وتهاظ ت اةيأ يطغ  وييها تِّدن اةخطاا و ودم تِّثم  أوالته . 

وفبدو ةم أن اةأيق غيم اة باةغ  يه و اةذّ رأم يما ق كائقاته رِّد سيسيأ طوفيأ  د اةِّقف واةتِّذيب اةموحم  
اظ  م أقبيأ اةحيام اة ختيفأ  قيق قد يكون ر أدو ه أن يشِّل  واةقفسم واةجسدّ اةتم واإتها تيك اةاائق

اة شاوم رأوم وي  اةت من واةتحدّ  و ا األنساق اةشكالنيأ ة فمناته اال تِّ يأا  ةمؤفته تيك   ؤفتأ اةفامفأ  
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ه  قها واةفقيأ  واةتم تشكل  قح  وام ألسيوبه واةتم  يها  ا يواّز انتأائيأ أسيوبيأ وتجمفبيأ    ا أ سا
اةبِّيقم نقا  د  قارم  قيأ  ت اةيأ  تِّبيمفأ  تقووأ  وبأرِّان تاوفقيأ أو ةونيأ يجِّيه يمسم ر مساته وي   
إاط ح تيه تقوع اةدالالظ تبِّا  ةتقوع اةأماحاظ  ونذا  ا ي قح تجمبته ودم  وا د رأن اط  ستحد أ   واكبأ  

 وي  ح ل  شمووه اةج اةم نون  توش أو ةِّجيأ اةحمكأ اةتشكيييأ و ستجداتها  و ا يجِّيه أيضا  قان ا  
 نأوش  و نون أن  يقغيق وي   وضوواته الحأا . 

وإختصا ا  نأول رأن اةبِّيقم ال يقأل اةوتم  د  وقف ت اةم  بقم وي  توظيف ا يأاع رشِّمفأ كئيبأ ت قح  
يقأل اةوتم   سمنه ّلماوم اةصِّون  م ويون ندنا اةتِّب  ويون  ِّيأأ رأصواظ أإبه ر دائد ا حتجاج  ال

 د  وقف  اّم وي  أن يأ احاةته اة متِّيأ كقص اّلداوم  ّلل يحمض كائقاته ركل أإيائها  وفقأل  ِّل 
اةتحم  اةيهد  د قوانيقها اةداخييأ اة  اةسطح ك يثاق حكائم يقتج نصوص  غايمم  د حيث  شموويأ  

                                                                  Jan Gino اةتحول رِّيدا  ود اةق ذتأ.

وري ربيع البعيني22  . الفّنان التَّشكيلي السُّ

 

  أعمال الفّنان التَّشكيلي ربيع البعيني
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 . خزيمة العايد23
 رابمن آللىء الهواء والتُّ  ينسج فسيفساء جواهره

( وي  أحد  ِّا ضه  وكذةك قال  يه ا  1985خزف أ اةِّايد )" األ ض واةس اح" كي تان سبق ان أطيأه ا 
  ودنان األح د  ديم وصاحب نا  وغاةيّم اةاي اظ رإسطقبول وي  نا ش تأدي ه ة ِّمضه اة أام حاةيا  

- 2- 10/ 2019- 1- 19"خزف أ  قان يِّيد انتاج وتخصيب األ ض واةهواح"  م اةغاةيّم ذاته  ا ّليد )
حكايأ خزف أ اةِّايد   ّلم وزنا و و أها و أةوانها   ر فمناتها و تفاوالتها  (  كي تان تاانان تيخصان  2019

رخيوطها و وسيأانا   خزف أ اةِّايد كأحد األس اح اةشارأ  اةها أ  اةِّائ أ  م اة شهد اةتشكييم اةسوّ   
ةيداخل  اة ِّاصم ال يتأ ل اةسطوح ّلل يتأ ل األو اق واةغوص  يها ةجقم آلةئها وسحمنا   هاتسه أن يقفذ  

وبيد وباراظ اةس اح  ناخل األ ض  ّليد إمائحها وطبأاتها وكأنه تيوةوتم  يتِّا ل  ِّها ر تغيماتها اةدائ أ   
 يمتم اة  حمكاتها وكأنها  ؤفاه  و يتِّا ل  ِّها ض د قي تها اة ِّم يأ / اةج اةيأ   ي ي ح واة ه رأسما نا   

تصوفم اة كتظ ر شاومه و أحاسيسه يد ِّانه اة    ا سأ  تاوال   د أةوانه  قصأ ال تقتهم نديمنا    هذا اة
 ِّيم ا ّلداوم / اةحياتم  رإ ا م  يها  د ا كتشاف واة تِّأ  ا يجِّالنه ان وذتا   ت يزا  ةيسفم  م األ ض 
واةس اح  واةِّونم ّلتفاصيل نقيأأ  نم اةتم ستت اوج ّليد أصارِّه  شكيأ حاالظ تد وذرأ  وب ال ح ييوح  

ةبوح اةداخيم ةيتماا   و ةيهواح   و كأنه يتخف   يه اة  اةالنهايأ  وةذةك  قحد ازاح  غا مم   يها تفاصيل ا
تؤ ث اةذاكمم  د  وقف ت اةم ي ضم ره  م قا ته اةباطقيأ اةتم يكتشفها اةِّايد  وفدا   وفدا   ي ضم ره  

و يج م صفحاظ اةس اح   م س واته اةتسم   اةحمفأ اةتم ي ا سها اةِّايد ونو يأيب طبأاظ األ ض  أو ون 
وفدرغها رأةوانه اةتم يخيأها نو  رحمكاته اةتجمفبيأ اةتم تستأطب نوواته اة ختيفأ وغيم اةخاضِّأ ةأواةب 
 سبأأ اةصقم ةيح يها اةيقا ّلمغبأ وحب  وبصيغ غيم تانزم  ّلل رصيغ  متبطأ رأتقحته ونم تسبح  م  

رسم اةحيام وأحجيتها وت ائ ها حت  يال سها ونم  راطد األ ض  وباطد اةس اح   هو وأقصد اةِّايد يتصل 
تتدة   د  ضاح  ؤسسا  واة ا   يه ي تزج اةواقِّم راةالواقِّم  واةطبيِّم رفوق اةطبيِّم وكأنه يكسم اةحد 
اةفاصل ّليد اةغمائبم ركل تجيياته وبيد اةطبيِّم ركل  فمناته  ونذا  ا يجِّل نزفف ةوحته يختيط رأوم ّلقزففه  

 م واةم  يه اةز ان واة كان يذوبان  ِّا    ال  ِّق  ةهذا ا نصها  خا ج  ا تموفه تحوالته   نو  ةيتد أا  ِّا
اةغائمم  م اةفضاح كحباظ خمز ونم  قسوتأ  د حأول اةس اح حيقا   أو  د إأوق األ ض ونم تتو ب  

واأل ض  رإقدا ه   ّليد  مإاته و أصارِّه و  ضاح اةِّ ل اةذّ أ ا ه   ةيسمن وييها و ةقا سيمته وسيمم اةهواح
وي  تاثيفها وا نخماط  م  أوالتها اةفقيأ نون أن يِّيم ةاي اتها اةقاقصأ  كقوناته  ةيستجيب ةتيك اة غا مم  
اةتم تجِّيه يبحث ود كوكب يكون نتاته نو  يكون خيطته اةسحمفأ  د نوائه و تماره  اةخيطأ اةتم ستاون 

  وح تجمبته وي  ا تداناظ ز قيأ. 
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يفسح اة جال ةوسائط ا نتأال  د حاةأ اة  أخمى نون أن يسأط  م ّلما يد اةحيمم و اةتمنن   خزف أ اةِّايد 
وبذةك يفمق ّليد  محيأ ا نتاج وبيد استماتيجيأ اةتأسيس اةذّ يذنب اةيه وإن كان إارا   ازال يبحث ود  

اظ تشكيييأ  إق طمفق  م نذا اةحأل اةج يل اةصِّب   هو رح اس يسِّ  اة   أا باظ  ِّاصمم   ساح
تاون  واكبأ ةفِّيه ا ّلداوم  واة متهد ةقامته اة وضوويأ ةيفد اة ِّاصم و ا تح يه  د اة ؤ ماظ اةفاويأ  
وي  نحو تيأائم راة شهد اةبصّم اةحا ل ةذاكمم غيم  ثأوبأ و ةطاقأ نم وي  صيأ رأكثم ا حت االظ 

ظ ال تأف حائمم  م اة فتمقاظ اةاثيمم   اةِّايد  اةج اةيأ وال سي ا ّلتيك ا نِّطفاظ اةتم راتت  جاال  ةتواةدا
أل واته اةفقيأ ال يس م األإياح رأةوانها  ّلل ر فاني ها و ا يؤسس وييها  وبتحوالتها و ا يسقد   وب واكباته

وييها  وبجوانبها و ا تقسجها ا نسانيأ حوةها  د تِّدن اةوسائل اةتأقيأ وا ّلتاا اظ اةتم تتد ق  د اةحمكأ  
                                                      Jan Gino  بوصيأ اةط وح اةذّ ال يقتهم.اةحا يأ ة

وري خزيمة العابد  الفّنان التَّشكيلي السُّ

    
  أعمال الفّنان التَّشكيلي خزيمة العابد
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 ة سارة شمّ   -24
 الوجعمتداد اعلى  ر أنساقهاتحرّ 

( حاةأ  جتهدم  م اةتشكيل اةسوّ  اة ِّاصم   حاةأ تاشف اةجونم ا نسانم وي    1975أ ) سا م إ   
ا تدان وتم و صخب و يها   حاةأ ن بت نفسها  قذ اةخطواظ األوة  رأن انتزاع  ساحأ  ا  د اة شهد 

تونها   اة  اةحيام حت   اةتشكييم تييق ّلها ال ّلد أن تقت م ّلتأ يها و إاف ويشها   رأإيائها و  قم و 
اةقخاع   و نقا يبدأ  ِّيها ا نسانم   اةحضاّ   م الحدونيتها    هم و ّليغأ ةونيأ تخصها تشا ك  م   م 
اةحواتز ود األ كقأ كيها   ّلل ود اةفضاحاظ كيها ةتتجاوز حدون اة كان نحو ا نسان ةتمسم  ال حه أوال   

أيق و اةخوف و ةو اة  حيد   اي ا ال ست اةخطم كي ا وانظ و نم  شبِّأ رأةوانها اةتم كانت تغ منا اة
 اة  اختزال تيك اة ال ح   حت  سأطت ت يِّها وتانت  م اةحما و زحا ها .

سا م حاةأ  قيأ تشكيييأ سو فأ تجاوزظ حدون اةجغما يأ اةسو فأ نحو  دا اظ  اةبحث  يها يتطيب راةضمو م: 
 م  تواةياظ قمفبأ وبِّيدم  و ونبأ  ت كقأ  د آ اقها اة فتوحأ  تمأم غيم  ِّتانم تجِّيها تييد اة غا مم 

وخصوصيأ اةتجمبأ و ا يحيطها  د ت اةيا ظ رصمفأ  وكونها ت ِّت نذه اةشموط اةثال أ  م  قايا واحتها   
ِّم  كان ال ّلد ةهذه اةواحأ أن تث م  وتبدأ نم رأطف   ا نا أوال   ونحد اة تيأيد  انيا   وباةتاةم كان  د اةطبي

أن تتجاوز حدون اةبالن  وتخمج  د اةدائمم اةضيأأ وتبدأ رحصد اةجوائز   تجمبتها ا ّلداويأ  ت يزم تح ل  
قد تها اةِّاةيأ وي  اةخيق  ووي   صد اةتحوالظ ةيحااظ اةاثيفأ ّلتماك اتها  ووي  ايأاظ ت يم األصواظ 

خص ّلدو نا تفاصيل  زا يمنا اةحا يأ  اةسمنيأ  د وتباظ نصها و تقه  ةتختزل  شهدنا اةبصّم ر أوالظ تي
ةال  ِّانام إخوصها   تضطم وبمؤفأ تديدم   يها  د اةخبمم واةتجمبأ اةاثيم ةتقد م نحو  سم  ال ح تديدم  
 نِّطا ها اةجديد   أقصد رِّد اةأيا أ اةسو فأ    إزنان وقدنا اةتوتم اةقفسم اةأائم أصال  وي  اةيحااظ 

ا  واةتماا وي  اةسطوح   هم اةأان أ  د اةواقِّيأ و د وتوه ّليو ظ تجمبتها  م  ا نفِّاةيأ واةتم راتت كاةغب
ّلدايأ اةطمفق   تيك اةبو تمفهاظ اةتم اإتغيت وييها إ أ ّلدايأ وةفتمم ز قيأ أكسبتها اةأد م وي  ا ّلتاا   

ةتحأيق  قجزنا    واةتقوفم  ونذا  ا حأق ةها اةدوم  حياح حدا تها األوة   ةمسم  أوالتها اةتم نم  ناناظ 
ّلل نم  أو اظ ةصدى  شمووها اةج اةم وا ّلداوم  نحو تحمفم أنساقها وي  ا تدان اةوتم  وتال اإا اتها  
نارِّأ  د  قاخها نم   ييس  صان أ أن يِّج و يها  م اةسقواظ األخيمم راةموب واةِّقف واةتِّب   هم 

ح تدا   وةهذا  هم ةم تغان  خا ج تِّب اة كان اةذّ تحتمم اةحيام تدا   و ةهذا تحتمم اةِّداةأ و اةحمفأ واةبأا
ةوث رأيم اةد ا  واةخوف واةحما    ا تبأ   يها  د ضمو اظ اةحيام  ازاةت تغوص  م الوويها  ّلل  م  
وويها ك حطاظ تِّقم وي  نحو  ا ايحاحاظ ة دخل تجمبتها األكثم تح ال  واألكثم تِّبا  واألكثم ت اال    

اظ حا يأ راألسما  وباةجسد اة منق اة  حد اةغياا  كان ال ّلد ةها أن أال تم ض ونقا وةيخموج اة   ساح
اة قاخاظ اةصِّبأ اةتم  يها ت ا س ةحااتها اةأيأأ  م تم تداوياظ  توتمم ةتزاحم أإالحنا اة بِّثمم ك ِّطياظ  
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ر وتباظ  قيأ تمقد ّلهدوح  م إأوق  وحها  اة  أن تتسا ع نبضاظ  مإاتها ونم تِّبم تال يف اةيوحأ 
 يح يأ تحتام وقاصم انشائيتها ض د حكايأ أةوان  وحكايأ أوتاع تقشغل سا م وييها رصيغ تتض د  
 أاطم  واةيأ ةإلنسان  ةها  ة ِّزو اتها اةداخييأ  ّلها تقخمط  م اةفسحاظ واة ساحاظ  ّلها تقخمط 

وتشِّل كل اةصخو  اة طفأم وي     رإستطماناظ تِّبيمفأ  ّلل ّلتِّبيمفأ سحمفأ تذكمنا رأيم  ا كيز  م األنا  
اةصدو   م اصما نا وي   سم تي أ  دا اتها  اةتي أ اةتم ستح ل اةِّال اظ اةتم ستجِّيها  قانأ  وقف  
 قانأ  ِّل  تي أ اةيها يتد ق كل األحداث األةي أ واةِّقيفأ  واةتم ستتأد  ي ا رِّد ّليد أصارم إ أ ونم تتاوم  

قصتها ر شيماظ أسيوبيأ تم مف رحيانيأ و وضوويأ ونم تمتب وقائِّها    ّليد أةوانها و ةوحتها  واةتم ستحكم
 اةطا حأ راةحزن وتجاويده. 

إ أ حيد تأذف ّلقفسها   أو ّلبِّض أتزائها   أو ةقأل ّلبِّض  ال حها اة  و يها    هم تد ك رأنها األقما 
 م رِّض  ال حها   اة  ذاتها و ةهذا تتحول اة   مآم ةتيك األو ال اةتم تجد ذاتها  م وتهها نم و

ّلتفاصييها    يتشا  كل  قه ا  م اآلخم   و رآةياظ سمنيأ تبدوها إ أ   و ذةك راةمكد اة  انتأال أنفاسها  
اة  اةِّ ل و راةِّكس أيضا    أّ ح ل أنفاس اةِّ ل  م صد نا    االن ا يتحوالن اة  و ل  قم و  تيأم  

 ا  ِّا    رإ تاوه ا اة  نص واحد يح ل كل اةح اس    كل  قه ا يأمأ اآلخم    أط نحد كجدا   اةث نأمأن
 واةخصالظ اةجيييأ و  ا يبم  وتونه .

 Jan Gino 

ورّية سارة شّمة   الفّنانة التَّشكيلّية السُّ
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  ةأعمال الفّنانة التَّشكيلّية سارة شمَّ 
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 ادهبة العقَّ  - 25
 القلقإلى صعود  من سقوط المفاجأة

(  د األس اح اةتم ت ت اة مانقأ وييها و ازاةت وبأوم   وستاون ةها إأن ت يل  1981ان )ن شق نبأ اةِّأ  
 م اة شهد اةتشكييم اة ِّاصم   هم  د اةيواتم ييفتد اةقام  د ّليد  قاناظ و قانم اةجيل اةجديد  م اةفد  

اة يدان اةد شأم   يدان اةحب واةتفانم    اةسوّ  اة ِّاصم   يها حضو نا وبص تها اة  يزتيد   هم اّلقأ حم
واةتسا ح واةتا فخ  و قه است دظ وز ها وبحثها  و غم أنها واإت  م تو  حا ظ اال أنها رإصما نا وبِّشأها  
ةيفد استطاوت أن تدخل كييأ اةفقون اةج ييأ وتتخمج  قه/قسم اةتصوفم / ّلقجاح وبمؤفأ  فتوحأ وي   

ساح اةحم ) يدان( يخمتد  م تاانماظ يطاةبد راةش س وند يمتديد  اةس واظ  حت  أنها ة ا  أظ أن ن
اةخ ا  ن حا  ةِّيون األ د ك ا قاةت نبأ ذاتها  مم  اال أنها ةم تمغب  م ذةك  خمتت  ِّهد ك ا نم  سا مم  
 اةوته وتبم  ذةك أيضا  رأوةها: كم أرِّد إبهأ اةتشدن واةسيفيأ ود اةتاانمم ك ا كان اآلخمون يمس ون ةها. 

نبأ ّلهذه اةموح اةقارضأ ّلال واة قبثأأ  د انت ائها انخمطت  م اةحيام اةِّا أ و م اةحيام اةفقيأ   وح اةت من 
وي  اةايم و  ضه  وفقِّكس ذةك كثيما   م أو اةها   هذا األ م وقدنا حاسم  ك وقف وكإنسان   هم كفقانأ  

م ذاظ اةقهم نون أن تمسم  م خيدنا  األقما ةوتم اةبسطاح  ايف ال تاون  م صفهم  ّلل وت شم  ِّهم  
أّ تدا  ةيخوف أو أن اةطاوةأ قد تقأيب وييها أو وي  اةج يم   ثأتها ّلقفسها يواّز  أتها ر طاةب أّلقاح  
وبقاظ حيها  وحأهم  م حيام حمم كمف أ رِّيدم ود اةمقارأ األ قيأ اة د مم ةإلنسان و ةيبالن   أاةت كي تها  

 م أصواظ ّلقاظ اة يدان وند يصمخد ةيحمفأ  وقاةتها أيضا   م  ج ل وي  األ ض حيد ا تزج صوتها 
أو اةها ةتيخص  محيأ ةم تقته رِّد  ونم اةحاضمم  م كل ا ختال اظ  ستخد أ  فاني ها كأنواظ صاةحأ 
ةيتوكيد رإ كانيأ اةِّيش اةج يل  م نذا ا ختالف اةج يل ّلدو ه   هم تسكد اةس واظ ّلوويها وبِّفوفتها  

 م طفوةتها اةتم ةم تبمح  قها رِّد  ّلل تطيق اةِّقان ةها  م أو اةها اةتم ّلدو نا راتت  يِّبا  ةها اةغا قأ 
وةصديأاتها  م اةحم  أقصد ةطفوةتها وةتيك اةطفوةأ اةتم تتيه أو تانت  م أزقأ اةحم  وفدا   وفدا  حت  تم  

نأ ةدواخيها تم اوتأاةه  ّلل وقتيه   اغتياةها رأقاصاظ اةقها   وباتت نون  ال ح   ال حمكأ وقاصمنا اة كو 
 هبأ تمكز وي  اختزال طاقأ إخوصها رإوطائها وقايأ  مكزم راةِّبو  اة  طبيِّتها اة فأونم أو اة غتاةأ 
ةتطيح راةحدون  ي ا ّليقهم  وف كد اةأول أن أو ال نبأ ةيست  ناظ  ِّل وي   ا يجّم  م األ ض ووي  

تتياح ةيحااظ اةخماا اةفاول حت   م صوتها  و ا اد   ا نم اةش وةيأ اةتم كانت و ازاةت طاغيأ  رأ
ي يم وييها قي ها اةذاتيأ واةج اةيأ واةتم ستشكل اة دخل األنم اةتم  قها ستتسيل نبأ نحو تحأيق وإنجاز  
و يياتها اةال تقانيأ  وإ ساح  واقم تديدم ةتجمبتها   هم ال تسأط تيك اةفمضياظ اةتم تخص اة تيأم واةأيام  

أوةته ا تمائيأ ّلل تم م رِّقاصمنا  م طمفأه ةتحديد  ا تشتغل وييه  د تقاظماظ نالةيأ كإتماح ةفهم  ا  ر 
 تطيأه  د  سا اظ اةتأوفل وت قح اةأماحم  ِّال  تس ح وي  نحو  ا راةوصول اة    كقاظ اةِّ ل اةدالةيأ.
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اةاوالج و يبدود  يها أي ا اّلداع   و تاشف ةقا ر تِّأ  نبأ اةِّأان  د اةأالئل اةذيد و اةيواتم يشتغيد ّلتأقيأ 
اةبساطأ كيف يكون اةبحث اةحم  م  يِّب حم   و كيف تتحول رأايا األق شأ و اةو ق اة  حكايا  قيأ نأوم  
رأماحتها رص ت    هبأ و ر زج ت يل  اّليد اةتِّبيم و اةتجمفد و رإختيا  ت يل و ان كان  تِّبا  ةألق شأ  

م و يها   اختيا  يحتاج اة   قاو م ذكيأ ةيوصول اة  ةحاأ غيم اوتيانيأ   ةحاأ ال تأتم  اةتم تحتاتها  
 اال رسأوط اة فاتأم و صِّون اةأيق .

نبأ ال تستحم  م ذاظ اةقهم  متيد  وإن كان  د اةونيأ األوة  توحم ةقا أو اةها رأنها تِّيد ذاظ اة وضوع  
اةطفوةأ  د وتم اةياس يد واألزقأ اةح ي أ واة طِّونأ ةحيها  تثأيب ذاكمتها و ش طفوةتها و ا تح يه تيك 

حم اة يدان  وةاد را قتماا أكثم  د  ِّيها سيتيه ذةك ا وتأان و تيد  يقا تيك اةصمخأ ةذةك اةطفل ر تاناته  
وفجِّيقا ن سك  ِّه ذةك اةخيط و نتبِّه حت  نصل اة    م  غيق أو قد ال نصل أّلدا    هبأ نقا تمسم ّلموح  

فيأ اةتم ال تبا حها وةهذا وقاصمنا ت ثل اةقأيأ اة فتاحيأ ةضبط نسق اةحضو  واةغياا  م اآلن ذاته   اةط
اةقأيأ رصيغأ سجاالظ  جمنم ّليقها كفقانأ طفيأ وبيد أطفاةها أقصد إخوص أو اةها   هم ال تسمح اةاد 

هم اةتم نم راةتاةم صمختها  ّلهم أّلدا  ّلل تتطو  ّلتطو نم  تستووب انفِّاالتهم وتقشمنا رإختزال  م صمخت
نم  وبمؤفأ ةيغتها حيث تستخدم  فمناظ رسيطأ وبتقوع كبيم وتجِّيها تأول أإياح كثيمم و  ختيفأ   ال 
حدون ةجوانبها و ان كانت تجيب ةقصها اقتباساظ ت ضم ّلها  نجاز أغماض  قيأ  انسانيأ قد تخيق انطباوا   

وها أسيوا اةمبط  م و ييأ ّلقائها وبيد استخدا ها قطم ق اإيأ  رأنها  حاكام ّليد أكثم  د  ستوى  ّليد اتبا 
ّلمؤفأ نقدسيأ  ت يزم   زنانأ ّلمصف نقيق  وب قاسك خاصأ ض د قاودم ان اكيأ  د سيوكها ا نسانم /  
ا ّلداوم  هبأ نقا قان م وي  تحأيق ّلقاح قصدّ نون اةتضحيأ رإسأاط أّ خطوم  د خطواتها اةجديدم 

طالقها  تجمبتها اةباةغأ اةغق  واةتقوع   هم تستث م ّلذكاح حان تحول اةقاام اةأي م  د  ةتقايم تجمبتها وإ
اةِّام اة  اةخاص حيث تبدأ اة ِّانم اةج اةيأ را نتاج   أواود اةتوةيد وقدنا ونم  قخمطأ ّليد  فمناظ 

 اةم  م اةوقت ذاته و يها تجِّل طمفأأ اةتوةيد تشق  سا نا رِّذوبأ اةتحأق را  ساك راةز د ا نسانم واةج
وخا ج حدون اةتصو  ّلل اوتبا ه حاةأ  ِّطاحم  م تحييل اةفوا ق ا ّلداويأ  د زاوفأ ألخمى  م اةِّ ل ذاته  
و د و ل آلخم   األساس  م ذةك اةقسق اةذّ ي قح و يها رص تها و  أوةتها اةتم نم  بتغانا  م طمفأها  

حمكاظ نم تديدم  م  ضائها اةتشكييم  ّلوصفها تؤسس  وإنائها نحو استشماف ّلؤ  نائمم  ِّيها رإي احاظ و 
نالالظ أإيائها واةتم ُتِّد ّلدو نا  دخال  ةِّوفيها  م اةاشف ود نوفأ انطالقاتها اةال تقانيأ  و م ضوح 
ذةك  هبأ ال تتجقب اةخطاا اةذّ يِّج رخاناظ تتض د وتونا   قهكأ راة تاوب واة آسم ناخل ةحااظ 

أّ أن سبييها اة   هم  ا يؤطم تيك اةوتوه نو ا حت اح راةذاظ وباةت ثالظ    أتطِّأ  د حكايأ ا نسان  
 اةبصمفأ اةضاتأ  م اةذاكمم واةتم قد تثيم خطاّلها كإّلالغاظ  ِّيأأ رفضاحاظ تجمبتها.

Jan Gino 
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 بشار برازي  -1
 وينطقه يسير إلى أفق مفتوح

(  1961اةتم قاةها رشا  ّلماّز )  " اةفد أكثم حمفأ  د أن يأيد رأسيوا أو أن يحاصم ر د سأ " نذه اةِّبا م  
يو ا   ا و  م حوا   ا   قد تيخص  ؤفته ر انيأ اةفد و األ ق اة فتوح  اةذّ يِّيش  يه   و يسيم اةيه    
 هو  قذ اةبدح يد ك رأنه ا ا أن يكون رشا  ّلماّز أو ةد يكون   يم ض أن ييبس وباحم أحدنم   أو أن  

ن وقم اختيا اته ر ا  يها  فمناته  م اةتِّبيم أو  جازفاته  م  يخمج  د  ِّطف  ا    هو يأخذ  م اةحسبا
اةتأوفض   أو حت   فاني ه  م تفسيم اةِّاةم اةج اةم   و اة شا كأ رأوم  م صقِّه    بماّز يِّ ل وي   
تمسيخ ا نسجام ّليد  ج ل  فاصل نتاته اةتم تخضم  ستجاراظ تجمبته   تيك اةتجمبأ اةتم تِّون ةسقواظ 

تحأ  م اةاتيأ و اةحجم   قبل أن يقِّطف  م اةسقواظ األخيمم نحو رحا  اةيون    ا ا نجح  طوفيأ و نا
نقاك و ّلت ايز   أ بت نقا رأنه وو ام  انم   و نو  وتون نقا ك ا كان  وتون نقاك رحكم وقائم استدواح  

نانم قد تحيل   اةذاظ كخضوع ال كإقصاح   كأوم ايحائيأ توا ق  ضاحه اةال  حدون   ال كوقايأ  د قيق
وضِّه اة   ا يشبه اطالةأ   زوتأ راةوقايأ ذاتها    هو أّ ّلماّز و و ق  وقِّه ناخل  قتجه يقسج أإياحه  
اةأان أ  د  قحوتاته وي  نحو  ا رطاقأ تذنب ره اة  ناخل  تانأ اةضوح رخيوطه اةتم تشبه اة وسيأا  

 د حقجمم أّلم صالح  ال ي كقه اةهموا اال اة قسارأ  د ناّ وبداةمح د ن فِّم أو  د ك ان نةشان   أو 
اة    ا سأ اةمإاقأ اةتم تالوب اةقسيج اةذّ يجِّيه يضم صياغاته  م ضفاف أإبه رحس وازف ةيأيثا م  
  و ّلتِّبيمفأ خفيأ تتجاوز نوائم ن طياته   و ي كد تِّ يم ذةك وي   ج ل نتاته اةقحتم  قها و اةيونم  

تم ت قح ذاتها  د اةقامم األوة  ة تيأيها و ةيس انتهاحا  ّلتيك اة ييئأ  و ق تسيسل رصّم   ّلدحا   د تيك اة
را يحاحاظ و اةتم حوةها تتأسس اةاثيم  د اةدالالظ   و  غم يأيققا أن ّلماّز ال يستغل كل  ها اته و ال  

يقجزه   يوظفها ت يِّا   م خطاره    فم ناخيه  د اةحمفق  ا يكفم ننما  و أكثم   أقول  غم يأيققا رأن  ا
ّلماّز تييق ره كفقان كبيم   ةاد سقبأ  نقتام  قه األت ل و األ يز    هو يستهل خطاره وبخصوصيأ ال  
غمارأ  م  أاصدنا   و ال ا تِّاض  م كشو اتها   ّلل وقايأ  م طمحها   و ا حتاام اة  ال  مكزفأ ّلؤ ه  

 م نصه و ا  ساك ّلها .  ألنه يِّم ت ا ا  أن كل ذةك  انم اال اتماحاظ تحوفييأ  م سيمو  

( اال أنه ةم ي ا س   1986رشا  ّلماّز  غم أنه  د خمفجم قسم اةقحت  م كييأ اةفقون اةج ييأ ّلد شق ) 
اةقحت اال رِّد وأد  د اةز د ألسباا حياتيأ   و  ا ان ت كد  قه و حيق  م  ضائه و أصبح  د األس اح 

و اة صاوب أتبمته وي  ذةك وي  وكس  ا كان  اة ه أ  م اةقحت اةسوّ  اة ِّاصم حت  تمكها  مغ ا  
يت ق  و  ا كان يمننه ) أت ق  أال تجبمنم اة صاوب وي   ماقه (   نِّم أتبمته اة صاوب وي  اةطالق  
  اذ تم اغتيال و إته اةفقيأ   د قبل اةحما اةتم أكيت اةاثيم  د حيب   و  د أنيها   ّلل أكيت اةبالن 

صحم  م ويقيه تِّيه يأم  ا ّلتِّان ود اةقحت  مغ ا    و صحيح انه  وي  ا تدانه   ك ا أن وضِّه اة
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تمك اة قحوتاظ ةاقه ةم يستاد   ّلل انِّطف انِّطا ا  ت يال  تييق رأا ته اةفقيأ   انِّطف نحو اةمفشأ و  
اةيون    ا ا أّلدع  م اةقحت و حجز ةقفسه تزحا   ه ا   د  ضائه   نا نو يفات ح اةوسط اةتشكييم و  

ّلبماوأ ّليوغه اةطا ح راةحقاأ اة انمم    ا حتفاح راةج ال نو خيا ه األنم و يكان  يشكل  ؤفته   نون وجز 
اة مكزفأ ةألإياح   و يط ح اة   ك إيفماظ كثيمم  قطيأا   د اةيِّب راةحضو  اةغائب أو  د اةِّونم اة  

ما   قيا    حياتيا    اتت اويا   وشق اةبداياظ و ا إتغاالظ وي  أساطيم أو حكاياظ إِّبيأ ةتاون أو اةه تِّبي 
  ن ا يا    تا فخيا     ال إمح يمنوه ةأول اةحأيأأ اةغائمم  يه حيث ا نسان  م ذ وم انحطاطه    م توسيم  
زاوفأ اةمؤفأ   و اةتم تساوده  م ا قالع رإ كانياته نون أّ تحديد  م تجسيدياته اةغقيأ و اةاثيمم   و اةتم  

اّلماز  ال ح تجمبته و اةداةأ وي  خصوصيته كفمن   و  م اة أاّلل يسيج ّلماّز قيأه  تيِّب نو ا   ه ا   م 
 د خوف نانم ةال  د اةخا ج و اةداخل ّلتطيم نحو توا ق رصّم و ق  ا يتم توزفِّه ض د تمسانأ اةفضاح  

اةج اةيأ  ا نسانم   و ّلبيو م  ؤفاه و ق تصو  نقيق ةج يم حاالظ اةتِّييد و اةتحديد اةتم تيخص  ِّطياته  
 و اةتم تتصل راةز د و اةتا فخ . 

ا  وي  اةغبا  اةذّ  ّلماّز  م أو اةه األخيمم ييجأ اة  اةحمكأ اةدالةيأ كشكل  د أإكال   ا سأ اةحيام  ن 
اةتهم اةاثيم  قه و  د اةبالن    هو اةذّ يمسم  دا ه اةفقم و اةذّ نو رحد ذاته وونم ةألصول   و اة  

تهأ   و ّليقها و ّليد األ كقأ  د تهأ  انيأ   و وي  أن يأ ذةك    هو يحييقا رأوم  حوا اظ ّليد اةوتوه  د  
نحو اةسِّم ةتأنيث اةذاكمم و تفِّيل ا نجاا    األحداث كانت طا ئأ   و  ا حدث حدث    قحد راةقتيجأ  

  ته ون راةسيم  م سياق ز قم واحد تيه وحشيأ ا نسان و ت ال اةحيام . 
 .......Jan Gino  

 شكيلي بّشار برازي الفنان التّ 

 



1737 
 

 أعمال الفّنان الّتشكيلي بّشار برازي 
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 ديالور سليمان -2
 يجادل الجسد بعذاباته

ةم ي ض وي  تخمته  د  ِّهد أننم اس اويل ةيفقون اةتشكيييأ ّلد شق اال سقواظ قيييأ   كان ذةك وام  
اال رضم  سقواظ   و  غم ذةك  1981سيي ان اة وةون وام   أقول ةم ي ض وي  تخمج نيالو   2006

ي ضم ةيِّزف  قفمنا     هو  م رحثه و يق و غيم  حايد   و يمكز وي   ا نو  قبسط أ ا ه   غا سا   
ظيه كقأا  خشب ةخيق تجوففاظ تاون أناإيد وصوةه اة  زانه األ يم   و نذا  ؤإم ت يل وي  أنه يتأد  

أو  م اةجسد اةقأم اة  تد  م حيم اة سا اظ   نِّم يتأد   د اةِّوم  م نذا   د اةقأم  م حضمم اةغياا 
اةبحم اة تالطم   اةهائج   اةِّذا و ال ّلد أن يغوص رِّيدا   م األو اق ةيِّون ةقا ّلهةئه و كقوزه   تا كا   

قتمان راألةوان  كل األ واج اةِّاةيأ و اةِّاتيأ ت ا س ونجها و تقونها  رحمفأ وي  اةسطوح    هو ي يل اة  ا 
اةداكقأ كشكل  د أإكال اةجدل ّليقه و ّليد  ماغاته  د تهأ و ّليد  قتجه و اة تيأم  د تهأ  انيأ    ال  
اةجدل اةذّ يدو   ّليد اة قجل و سقبيأ اةأ ح   و ال اةذّ يدو  ّليد اةش س و اةغبا    و ال ذةك اةذّ ييد 

 يم األإياح  رِّذاراتها و أحال ها    و يجِّيها وي  إكل وتوه خسمظ  ال حها   ّلل اةجدل اةذّ يحمك ص
تتد ق رغزا م اةطيف اةحا ل ةخصوصيأ اة كان   اةجدل اةذّ يكون وي  إكل  غيف خبز قان  أن يشبم  
احتياتاتهم ت يِّا    أو وي  إكل أطموحأ تاتسم ت هيدنا و  تقها و ال نهايتها ن ِّأ واحدم   أو ّليد  

ةتقأيب و اةاشف قائم ّليقه ا نون أن يطيح أحدن ا راآلخم    يال  قه ا  اةخمنوا و اةقِّقاع اةبّم حيث ا
 شهديته اةج اةيأ اةتم تخصه نو    ديالو  و رِّيدا  ود اةغمق  م تهأ  ا يوةد ) ّلتشديد اةالم و كسمنا  
ه  ( ةحااته اةتم سا مظ  ِّه  م تمحاةه اةأسّم ّلقبماظ  تتاةيأ و حاة أ   ّلقبماظ تحمضه وي  تقشيط  خزون 

اةذّ ةم يبمح ذاكمته أّلدا     تأ ال  صماخ  األةم و رأايا تسد سجيد و اح اةيون  م نكقته   وصماخ اةشا ع  
 اةفاقد ةبوصيته  واةفاقد ةوتهه ّلتفاصييه و م حمكي أ صياغته    تأ ال  اةم ان ّلتصاوديته و ا يوحم رخيباته. 

 نيالو  يد م ر زا يمه نحو ا نشان ّليووأ تمفئأ و  بتامم و حزفقأ   

و ّلتاثيف  ست م يستفز تيك اة ال ح اةغائبأ وي  ا قتماا  د أحاسيس   يزم    يها تتداخل ا كاناته و  
 ّ يحيط    تيك اةِّواةم اة غيأأ    بتاما  خطوم اةبدايأ   و اةتم نم األنم ّليد  دا اظ رحثه     سكا  ر جال حيو

ره  د كل حدا و صوا ت اةياظ رصمفأ ستاون نم رصيص تجمبته  م اةطمفق نحو تشكيل  ال حها  
و  ِّاة ها اةفقيأ    هو  د تهأ ييخص  محيأ ز قيأ ّلمصد  تواةياتها اة تقووأ و اة تقاغ أ حيقا  و اة تقاقضأ  

دم   راحثا  ود  ال ح سأطت   م أكثم األحيان   ييخصها  م تسد كتب وييه أن يتذوق كل اةوتباظ اةفاس
 قه   و ال تدوى  م ذةك    هو و ركل وقفوانه اةوا ف و اة  تد  م حمكي أ ة ساته و أةوانه يجِّل  د  
اةحدا أ اةتشكيييأ أرجديته  م اةقطق تِّبيما  ةال صيغه اةشكييأ اةتم تج م ّليد أكثم  د  فهوم    اةسمن 
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أاصد اة ختيفأ حيث ستجّم األز قأ  م نبل  ها ها   و  وقده يقشغل وي  إبكأ  حاو   يها تتحمك اة 
نذا  ا يجِّل حكاياته تتِّدن و ق تبقيها ة ِّطياتها اةواقِّيأ   اةتا فخيأ   األسطو فأ رأةسقتها اة يتهبأ اةِّاةيأ  
  و  وق ذةك يماتم نيالو   ضاح اة محيأ   اة قتهك تدا    يماتم  و و ها اةواسم اة تقوع و اة تقاقض  م  

ثيف وقصم اةبحث ةإل ساك رإستمتاواظ قد تاون تا يييأ  م تمسيخ  أوةته ذّ أرِّان  قيأ واسِّأ   ذّ تا
ةغأ تالحق اةسموأ ذاتها  م اقتماّلها  د اةتفاصيل و  ؤ ماتها ةيدخول اة  وواةم تديدم غيم  غيأأ   وواةم  

  قتج تديما  را نت ام و اةدي و أ .  فتوحأ  م اة دى ّلهوفأ تح ل اةأي أ اةحأيأيأ اة   قتجه  وتجِّل نذا اة

نيالو  ك ا و ل  م  جال اةتصوفم اةزفتم و ل أيضا   م  جال اةمسوم اة تحمكأ   سواحا  حيد كان يقبض  
ناخل اةبالن   أو حيد ح ل حي ه و أصارِّه و راظ يقبض راةبالن و نو خا ج أسوا ه    هو كاةاثيمفد  ا  

م اةس واظ و األ ض حت  وتد نفسه تائها  ال يدّ  اة  أيد     د  ديقأ ان ّلدأ اةغول يأكل أّلقائه   و ييته
اة   ديقأ   و  د نوةأ اة  أخمى   و  د ويأم اة  ويأم آخم أكثم  ما م   و  د  صيف ال يتأد ةفظ  
اس ه اة   صيف ال يطيق وتونه أّلدا    نكذا وتد نفسه  بِّثما  ّليد أكثم  د تِّب   و ةذةك كان  د  

 يكون اةوتم اةسوّ    وآالم اةسو فيد صمخته اةتم حشدنا  م سي فونيته اةأات أ     وظفا  ايانا    اةبدنم أن 

 م أو اةه   و  م تشكيالته اةفقيأ ر ا  يها تيك اةسكيتشاظ اةأصيمم    هو يحمك اةهائج  د نواخيه اة  
وويا  و  ِّم أ و ر ال ح  اةسطح   نون أن يبأم  يها  ماغا    ّلبساطأ  ديالو  ي ا س خطواته اة صاغأ

ستزفد  د تأةأه و حضو ه   ي ا س خطواته اةتم ستضِّه  م ط وحه أ ام ّلوارأ ستفتح ةه 
نحو آ اق سقس م صدانا كثيما    و اي انا   قه رأن اةحيام تستحق أن تِّاش   و رأن ا نسان    وفدا   وفدا  

واةيا  ويها تجمف وةو قييال   ا يِّمقل رأاح    نو أكثم  د يستحق اةِّيش  م نذه اةحيام يمسم صمخته اةغزفمم
 ا نسان انسانا  . 

Jan Gino 

 الفّنان الّتشكيلي ديالور سليمان
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 أعمال الفّنان التشكيلي ديالور سليمان
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 بدران باري  -3

 و للوجع رجفاته يترك للون رغباته
أوتبمنا خطوتم   و كل نجاح يحأأه  قان  ا  م ّليد غمفب  كل خطوم يخطونا  قان  ا  م اغتماره اةأسّم 

كل  ا  يه  غايم و  ختيف    د نوائه اة  قوانيقه اة  ةغته اة  إ سه نو نجاح  ضاوف نون إك    
 ال  قان يتجاوز ةجوحه و اناسا اته و يأول نا أنا   يستحق أن يشا  اةيه و ةو راةشد وي   فشته و أصارِّه  

د أن نفِّيه   و أقل  ا ي كد أن نِّبم وقه   أسوق نذا اةاالم و نحد نشهد  ِّمضا   و نذا أضِّف  ا ي ك
 شتمكا  ةبد ان راّ  اةحا ل ةوتم اةجهاظ و إقااةها و ةو فد ويم اّلقأ اةش ال اةائيب تدا    و ذةك  م  

   (   نكذا نشاط يغسل اةموح و ةو قييال   2018/ 27/9- 9/9/2018 ديقأ ّلمف د األة انيأ  ا ّليد ) 
  اةموح واةق  يه  د اةتِّب و األوتاع  ا يكفم قمن و أكثم ةسمننا .

سبق و قبل سقواظ تحد ت ود و ل  د أو ال ةو فد و  أيت  م ح اسها  ا يكفم ةت شم  م طمفق نون  
تياأ و نون  قغصاظ   سأنوها اآلن قد أوون اة  تديدنا  م اةغد اةأمفب   و ةهذا سأتحدث نقا ود ّلد ان  

اةواضح كاةجمح  م تداوياته اةيونيأ اةتم يج ِّها ّليد آال ه اةاثيمم و اةِّ يأأ   و ّليد آ اةه اةتم   راّ   
أغتيل اةاثيم  قها أ قاح  سيمه قبل وصوةه اة  نذا اة ِّمض   و نو يتقفس ر ا تبأ   قها   قد تاون نم  

يأدم وي  سطح اةيوحأ ت اال   زانه  م  تارِّأ اة سا  ذاته ةيوصول اة  ةحاأ اةأبض وي  ا ّلها     هو 
 ختيفا    رسيطا  رأةوانه   واإأا  رأنا يه    تا م يكثم األز ق وي ه يِّبم ود  وسيأا نواخيه راةسفم اةدائم و  
ّلزخم نحو ساحاظ  يها يفأد ا نسان وتهه  زاح ا  حاةأ اةتبِّيأ اةتم يِّيشها  د ُياد را نسان   أإمس 

تح ّليد اةش س و وب انه   أو ّليد اةخمفف و  ائحأ صفا ه و رطمفأأ  وةوفأ  اةحيواناظ قاطبأ   و تا م يتأ  
  و كأنه يتحد  م اة طيق و وي   ؤوس أنفاسه  يتأدم ةيأتقص األصفم ركل حاالته    حاوال  احضا ه ركل  
تد تاته ةيكون اة حمك ةاثيم  د أو اةه اةتم تخزن ذاكمته ّلوتهها اةتماّلم حيث تأخذك ّلتواضم و ض د  

أس ةونم خاص و رغزا م اةضوح نحو انشان سي فونيته اةتم ال تقتهم   سي فونيأ اةضياع   ضياوه نو  ط
  و ضياع اةطمقاظ اةتم كانت تِّد خطواته  و نو  يِّيد اةهديم اةِّذا   ضياع أةوانه و  ال ح إخوصه   

 ا تاه  م اةزحام   زحام  نون أن يشغيه كثيما  اإكاةيأ اةغاةب و اة غيوا    األ م وقده  تِّيق رِّالقته ر 
اةحما وي  اة كان رأإيائه ت يِّا    و ةهذا ك ا اة محيأ سمقت تفاصيل اةبالن   كذةك سمقت  ونق أةوانه 
و وطمنا    اةج يم تائه و خاسم   ّلل  ِّمض ةيتالإم   وةهذا راّ  يبتِّد ود سمن اة فمناظ ّلدقتها   

ةتيه اة  تدم اة  اةالنهايأ    اةز د راظ  أا ا  يصِّب  تا كا  أتسان إخوصه تمّو استطاالتها و حكايأ ا
اةتحأق  د نوفته   و رطبيِّأ اةحال  أو ال راّ  توحم وي  نحو كبيم رأن اةقزفف كبيم   و رأن اةبوصيأ  

 وطيت  ال سبيل ةيوصول   اة سمون قتيل   وا نتاا   ستحيل .  
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ذيان اة ِّأيد وي  نحو  ا اذا تاز ةقا أن نس يه  و ّلي ساظ ةونيأ نانئأ يتمك راّ  إخوصه  م حاةأ  د اةه
  و ان كان قد نتات أصواتهم و صدانا     اةال  م ذنول و تيه   و اةال يدوو اة  ا ةتباس  م  ستوى  
 ا  د اةتمكيز و اةتم يز     يم م اةاتاا اة  نا ش  ا  د و يه  م رِّض األحيان ك قأذ  ا   أو كأنام  

ةقجام   و ان كانا  ِّا   م اةيجأ ذاتها   و ّلتداخل  م قيم اةسطوح اةتم يحمكها  يتمك أ مه  م  سم قشأ ا
رأةوانه اةتم تبحث ود ذاتها   و اةتم قد تاون سببا   م اةتاما  ة ِّطياظ ةونيأ صا تأ رِّيدا  ود اةحيوفأ  

 اةتم تجِّل اةيوحأ تحس راةخوف و اةخشوع حيد ي قحها اة تيأم تأ الته و آناته . 

ك ةيون  غباته   و ةيوتم   تفاته   يتمك ةه اة ساحاظ كيها   يج م وييها حسماته األسطو فأ  راّ  يتم 
ّلثماح  تصل ّلمحيأ انبثاق اة شهد اة حاصم ّلهواتس اةخوف   يتمك ةيون ّلياض اةخالص  د اة كان   

زفقأ رانتأ   يغيب  يتقفس وييه رحمفته   و ّلمؤاه اةحا ل ة وقف  يه يختزل اةوتون   يتقفس وييه رإنسياّليأ ح
 يها اةغا ق رحيوفته   يغيب اةتاثيف و تجاويده   تا كا  اةتقاغم ّليد أصواظ اةسفوح تم م نجمم اة كان   
و تيوح ةيفيواظ   و ةيس واظ  رأطِّان  د كائقاظ خسمظ اة حيا و تفاصييه   خسمظ اةيون و حوا اته   و  

ل  د تِّب اة محيأ اةاثيم   ةاد حيد نافم ّلها و  ةِّل نذا اةذّ يجِّل  موفاظ راّ  نون  ونق  هم تح 
نحد ني س  وح آال ها ند ك ت ا ا طِّم وتِّها كم يزن   و ند ك أيضا  ةحااتها اة بهمم و نحد نقتشل  قها  

  ا ويق ّلها  د اةحيام . 

 Jan Gino   

 الفّنان التَّشكيلي بدران باري 
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  أعمال الفّنان التَّشكيلي بدران باري 
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 موفق أحمد -4

 لقصائد مالي جزيري  ةونيّ ومقارباته اللّ 
.... 

اةِّالقأ  ا ّليد اةاي أ و اةيون   ّليد األنا و اةتشكيل نم والقأ وشق ّلقاهأ قوس و قزح   و رطِّم  
نهايأ ةها    أرجديأ  شبِّأ راألحاسيس و اةوقائم    شبِّأ راةسحم و اةخيال و اةج ال   و   تدم ة ِّاةم ال 

( أحد أإهم اةشِّماح اةاو ن  1640  -1570 ايف اذا كانت اةاي أ ةشاومنا األكبم أح د  اليم تزفّم ) 
قاطبأ   و اةذّ تِّتبم نصوصه قصائد تشكيييأ ركل  فمناتها و صو نا   و اةيون نو اةفقان  و ق أح د   

حيد تمتم قصائد تزفّم اةتشكيييأ   اةذّ و ق رحق حيد استيهم رِّض ةوحاته  د قصائد  ال تزفّم   أو
اة   شاند رصمفأ    اة حاكام اةتم أتمانا  و ق ّليد أةوانه و قصائد اةجزفّم نم  حاكام اةيون  م اةخيال  
  را وت ان وي  اةحمكأ و اةفضاح غيم اة غيق    قاون أ ام حمكأ  قيأ  يها  د اةتحوالظ  ا يجِّل  و ق  

 ا يمى  د ا تقان ّلتيك اةأيم اةتِّبيمفأ اةتم تيد  د  ِّاةجاته اةيونيأ راةأصيدم      سكا  ّلتأاةيد اةِّالقأ وي  نحو
   هو نقا يجِّل  د  ؤفته اةحدسيأ تمتبط ّلذنول  ا تِّكسه األطم اةِّا أ ةتاوفقاته   و  ا يتجي   م  

م  د  اضاحاته و اإماقاته     ا ييف و يه  د أإكال تِّبيمفأ يضاوف  د قوم  شهده اةبصّم   و راةتاة
تجمبته  م توزفم قصائد اةجزفّم رأةوانه وي  سطوحاته   و ناخل صيغه    ِّبما  ود اةِّشق اةغمفب و  
اةغقم رآ اق خياةيأ   و ذّ اةحس اةصو م اةذّ يأتما اة  أقص  حدون اةالوصول   و  د خالل  ساحأ  

اظم قبل ويقه    قتوحاظ ةونيأ  زخم أ رأصائد اةِّشق اةجزفّم يجسد  و ق قيم رصمفأ  تالصأأ ةموح اةق
اةقو  و وي  اختالف اختماقانا تتأةق ك مآم وي  أإيائه   ال كإستطماناظ  تفمقأ   تااز رِّض سمنياته    
ّلل  ّلماز  جاالظ  يها ييوح ر صان  اةها ه    و قد يوحم ةه ذةك ّلتصو اظ واسِّأ ةِّاةم ال  تقاه   يقسجها  

 م يفتمض ّلها حا يأ ة جل تقاظماته  د وتهها ا ستدالةم . و يقسج والقاتها ّلوحداته اةتِّبيمفأ اةت

 و ق ييتهم قصائد اةجزّ    و يتأ ل  او احنا كاانمم وشأيأ   و ّلتِّبيم أنق كموحانياظ تجذا اة تيأم  
نون تِّأيد   ّلل و راةتسا م  م ا نشان  ِّه   أّ اةأيام  ِّه رفِّل ا نتأال  د اةواقم اة  اةا ال    هم 

يأ ذاظ  ضا يد ت اةيأ   تتفمن ّلبِّدنا اةصو م اةموحانم ود سائم  جايييه   و  د نذه األوته  دةوالظ  ق
حيث اةغمام  م أإده   و اةِّشق اةموحم  قجذا ةيما  م  ؤفا ال تاتفم ّلتاتا  راةتِّمف ّلل راةتواصل   نقا 

م سِّ  اةيها اةجزفّم يقاشف ةه أقصد ة و ق   ا كان  حجوبا   د تفاصيل و  غباظ    بيوغ اةحأيأأ اةت 
و اةتم كانت غايته يسِّ  اةيها أيضا   و ق    يتِّاط  اةحاةأ ّلقأاح ةونم و  وحم و ستبدو ةه  أا باته  م  
اةقص اةجزّ  وبا م ود تفاوالظ اةحاةأ رحاةأ أخمى  تخييأ   وبا م ود تفاوالظ اةيون راةاالم  قحتا   

اة وضوع نو خيا  آخم ي كد ةيِّيد اةحاة أ أن تمنن ايأاوها  أحيانا  أيه ا حا ل ةهخم و  اول  يه   أم أن  
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رص ت  الئام و وي  ضوح إ وع اةموح و نم تشق نو نا ك ِّانالظ  قيأ  م تأييم اةِّالج اةداخيم ّليقه ا  
  و نقا يشمع  و ق ّلتِّبيمفته اة ائيأ ةيتجمفد  سم حدائأه رس اع اةقغ اظ اةصا تأ وي  نحو ازاحأ اةستا   

يأاح ّليد وشق اةيون ةياي أ أو وشق اةاي أ ةيون و اةس اح ةه ا را حتفال  ِّا   م ح ام اةيوحأ ود  شهد اة
  و نذا  ايجِّل  و ق يتم م ناخل اةيوحأ وي  األقل ود سمن ا غماح ّليقه ا   أو ود تيك اةغوايأ اةتم  

 يم اةجزّ  و وصا يمه  يِّو ان  م حكايتها    أتواح اةيوحأ وقده حكايأ وشق ّليغأ أو رأخمى   ّليد وصا
نو   و تجانسه ا تِّال اةِّ ل ناخل اةسما اةض قم يِّيد وال اته اة ستقبطأ  د تصقيفاته اة ِّم يأ وي   
نحو ا تداناظ تديدم ةمؤفأ تديدم يتِّاطانا  و ق  م تخوم صياغاته    م تخوم ا ةتأاح  ا ّليد حأل  

خيوط تجمبته نذه    اةتداخل اة قسجم  ا ّليد اةيون  اةجزّ  و حيزه و حأل ا نفِّال  اةذّ يد ِّه را  ساك ر 
و اةاي أ  م وتون تيك اةشبكأ اةِّالئأيأ ّليقه ا يذنب  و ق نحو ّلقاح ن ط  ا  د سيسيأ احاالظ تح ل  
نسأها  د اةِّال اظ و اةم وز و ق سيمو م تجمبته اةتم تأونه اة  اةتجمفد  م تانبه اةتِّبيّم      و ق  

 وحانياظ اةجزفّم  م سقاّلل نفح إمقم  د أ طا  يأاته وي  ّلؤ  سطوحه تا كا   يوزع ّلهدوح  ذاذاظ  د  
اةحواف تقتحم  م ّلياضها    اةحمكأ اةتم يم م ّلها  و ق  د اةونيأ األوة   م حأيه  شبِّأ راةحس و  
اةِّشق   و يما أه سكيقأ واسِّأ  د  ساحاظ حيوفته   نون أّ ا ماط  م اةيون    اةيوحأ  حاطأ رفماغ  

توح  يه يِّوم اةجزفّم رِّشأه اةحا ل ةبوصيته نحو اةحأيأأ اة طيأأ   و  و ق رغيو ه اةحا يأ أل طا ه   ف
 نحو اة سا اظ اة  تدم  م اةالز د   ةيِّز ا   ِّا  نشيد اةأصيدم اةتشكيييأ  و نشيد اةيوحأ اةشِّمفأ .

 Jan Gino 

 الفّنان التَّشكيلي موّفق أحمد 
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  التَّشكيلي موّفق أحمدأعمال الفّنان 
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 نهاد عبدالقادر -5
 يستحضر كائناته بمزج األزمنة

 
ّلتِّبيمفأ  انتازفأ   و ّلم وز غمفبأ   و رأإكال ةحيواناظ أكثم غمارأ   و ر زج ّليد أكثم  د كائد   ......

ةيخمج ركائقاظ غمائبيأ تح ل ا  ه نو   كائقاظ  تجِّل اة تيأم يتماتم رضِّأ خطواظ و ّلهوس   و ننشأ  
ما يأ   يِّتأد أنه  م ز د آخم  و نو يِّتأد ةيونيأ األوة  رأنه يِّوم  م اةتا فخ   ّليد أساطيمه و حكاياته اةخ

   م واةم آخم   واةم ةم يِّش  يه   واةم ال والقأ ةه ره   و ةاد رأييل  د اةتمّو و ّلهدوح اةحال و  
اةبال   و رشهيق و ز يم و يأيد  سيد ك أن تيك اةاائقاظ تقت م اة   ا يقت م نو اةيه و ةها  د اةأمارأ  

نوفأ اةذاظ ا نسانيأ  م حاالتها اةمانقأ   و تِّمفأ وتونها اةحا يأ    ره اةاثيم    قهان  يتوق اة  اةاشف ود 
ة ال ح  زففأ    ال ح تيبس اةأقاع اةذّ تقاسبها    اة فاتيح اةتم ي قحها ةقا نهان نم احاالظ ةفك أقفال 

آ منا     د  اإا اته و   وزه اةاثيمم اةتم يموم ةقا ك تيأيد اةاشف وقها   و قماحتها ر ا يقاسب تاوفقاته و  
خالل واةم  تخيل ي كد تجاوز استشما اته و ةو ّليباس  ستِّا    و ي كد ا حاطأ و ةو تزئيا  رطاقته  
اةتِّبيمفأ و رأإكال كائقاته اةغمفبأ و ند  م طو  اةتحول و اةتاوفد    م طو  اةغمارأ و اةدنشأ    قهان 

 م ذةك   يبحث ود  ي أ  م ناخل ذاتها يبحث ود  ي أ تقتشم آ ا نا  م كل أو اةه   و تاون رص ته 
أوال  و  م نوائم  ضاحاته  انيا    و  م سجاالظ وتونه  اةثا     هو يدانم ذاته وي  نحو ال  تقاه   و يتمك 
اةِّقان ةِّقاصمه و نم تدوم  جاةه ّلبؤس و قسوم    ييس سوى اةقاماظ  د تحت اةأقاع توا ق تمسانأ  

اةغمفبأ  د خيف أسوا نا   رأقاوها و رخ ا نا   اةداةأ وي  حمكاظ  واة ه اةغمفب حيث تِّيش كائقاته 
نفِّيأ تحدن سياقاتها  سبأا  انطالقا   د األتسان اةغمفبأ رأةوانها اةغمفبأ نحو انزفاحاظ غمفبأ تأوننا و ق  
  يفوظاظ يستِّصم وي  اة تيأم اةِّثو  وييها رإوتبا نا سي يائياظ  م  شهده اةبصّم   اة شهد اة كتظ 
ّلوضِّياظ غيم ن طيأ تح ل حاالتها اةوظيفيأ و ق زوايا تديدم  فتوحأ  م تانب و غيأأ  م تانب آخم  
  ةاد  م  ج يها  اويأ  م ّلقيأ اةِّ ل   اة جمنم  قها و اةِّا أ   و ي كد أن نأول ود ذةك سيمو م  

 د اةِّ يياظ اةذنقيأ غيم    ا تماضيأ    اةمبط ّليد  ا نشانده و ّليد  وتوناته و  ا يستقبط  قها يقام سيسيأ
اة مئيأ ةاقها تبيغ وقها ض د إموط ا ساةيأ تستحضم  ِّطياظ حسيأ   و  م ذةك  اةاياناظ اةتم يستوطد  
وييها نهان ال تشكل سوى تزح  د نشاطه اة ِّم م اة تشارك  م  فانيم نم تونم  أا باته  د واةم  

ا ح وي  أإكال حيواناظ ) ندند   سحييأ   نيك   اةحكاياظ اةأان أ  د اةتا فخ و األسطو م   و ةهذا يت
ت ل   ح ا  ( أو أإكال نم  زفج  ألكثم  د حيوان    م تمك اةمأس ةإلنسان و نذا يأتضم  قه ودم  
اةفصل ّليد اة ستوفاظ اةداخيأ  م اةتاوفد   و كذةك ودم اةفصل ّليد نووياظ كائقيأ نم  فصوةأ والنم و  

يها  غبأ اةخالص يدون  أوةته   رِّال اظ  اضوفأ كانت  وح اةساوأ حيقها  تا فخا    ةاد نهان وبم زفأ   
  كاةقأش و اةتقتقأ أو ) ققاوفج ( ر ِّق  آخم   اةموح اةتم  اتت ر وظ اةشمح ذاته   وفصح قول أحدنم 
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حيد قال : " ال وتون ةفام نون وال اظ   و ال ي كد أن نفام خا ج  ا تأد ه نذه اةِّال اظ "    بغياا 
يك اةِّال اظ يغيب اةفام اةقارض راةحيام   و يحضم رأوم أإالح اةحيام رأماحتقا ةِّال اظ اةحاضم   ض د  ت

نذه اة أوةأ اة ِّانةأ يثّم نهان و يه و يوزع  اانم اةالحيام وي  تفمفِّاظ أخطبوطيأ ال تقتهم   ووي   
نهان واة ا   غايما   م كل   نذا و رحاةأ إِّو فأ قائ أ  م أحاسيسه و ّلوحم  د خصائص اإتغاالته يشيد 

 اانمه و  جاالته   واة ا   تتجسد  يه اةغياا و اة وظ و اةتشوفه  م كل تصقيفاتها   تتجسد  يه رأن  
ا نسان يسيم نحو حيونته رأإمس توانبها   و رأن اةج يل يتساقط  قه  وفدا   وفدا  حت  ا نت اح اةتام ةِّاةم  

 ه .  حيوانم يييق رأذا ته و ال انسانيت

اةحم ل و ا يفِّل   اةبيم   تقياظ اةقهم   اة مفاع   اةام ج   حا سأ اة أبمم   تحت ظل اةخي أ   اةأقوفجأ  
  أم اةغيث أو ّلوكا را انم   نم  فمناظ تح ل  م طياتها اةاثيم    نم وقاوفد ألو ال   وحدنا تاشف  

و أسما نا   و ق ت اةها و أة ها  و ق  ةقا اة زج اةِّذا اةذّ ي ا سه نهان ّليد األز قأ   و ق   زفتها 
اة يفوظاظ اةداخيأ  م حمكيتها    اة ِّيا  األنم وقده نو  حاوةته ّلث اةموح  م اةج يل اةبائت   و ا إا م  
رحزن و يق و  كسو  اة  انزفاح اةحاضم  م  اويه نحو وان اةتصدع اة هيب   نحو  قحد  ال صِّون  

                                                                          يه.

                                                                                           Jan Gino 

 الفّنان الّتشكيلي نهاد عبدالقادر
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 أعمال الفّنان الّتشكيلي نهاد عبدالقادر 
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 سيروان شاكر   -6
 يتقصى الحوار الدائر بين األشياء

 

(    1968ةم تبهمنم أو ال رأد   ا أّلهمتقم أو ال اةفقان اةتشكييم اةامنّ اةِّماقم سيموان إاكم ) 
األةوان اة ستخد أ ةذاتها   و وصوةها اة  نيقا يأ رصمفأ تحمك ويد  أّلهمتقم ّلهقدسأ أةوانها   و رأي أ نذه  

اة تيأم  م حسه ةتم يه  م  حيأ ّليد حأول اةضوح    سيموان ّلذةك يسوق ةقا و ّلتواتم ّلهائم نو  اة تيأم  
 م ات ام نسج خيوط حكايته  اةأائ أ ّلذاتها   و غيم اةخاضِّأ اال ةسيطأ اةضوح   اةسيطأ اةتم ستتحول 

زخا ف ةونيأ تاذرأ   و  تأةأأ  م تونمنا    هو أن وذج ال يقت م اة  قوانيد  حدنم   ّلل يأدم  اانم    اة 
 مئي أ  ختيفأ ود اةسائد   و يؤكد وي  استأالةيأ و يه ازاح  ا يأدم    ا نحطاط اةحضاّ  اةذّ نتقفسه  

  قيم  قيأ تقبض ره و را نسان  رِّ ق إديد يجِّل اةفقان يحطم قي ها   ةيبقم ةقفسه قيم  ِّم يأ تديدم 
اةغائب   اةحا ل ةيحكايأ و  أا ها   قيم كل  ا  يها تدل وي  وتون  خيوقاظ نم وي  قد   ا  م حوا  
 م األسطو م األوة  ةاسم ذةك اةحد اةفاصل ّليد اةواقم و اة تخيل  م ا ا م قوته ا نفِّاةيأ و تاثيفها   و  

نفِّال اةذاتم ن ا  د أنم اة ِّاييم اةتم يِّت د وييه ا سيموان  م  يكان يكون ا نفِّال ا نطباوم و ا  
سياقاته و اةتم ّله ا يزفد  د اةحا ز ا ن اكم اةج اةم ة تيأيه و يزونانه ّلزان و يم نون أن يه ش أن يأ  
اة ِّاييم األخمى كاةقفسم و اةتا فخم و ا تت اوم و ..... اةخ   و  م ذةك  سيموان يستخدم غاةبا   

اصد اةج اةيأ اةغائمم  م اةطبيِّأ و  م اةقفس ا نسانيأ   و  م تأديمنا وتون نذا اةام  د اةوقائم اة أ
اةقشطأ اةال وضوويأ و اةتم ةها تأ يم خفم وي  ن تأ و  ستوى ذوق  تيأيه   تجِّيه ييجأ اة  اةق ط اةذّ 

أو اظ اةفِّل اةج اةم و يشتغل وييه    هو رفِّل اةبحث و تِّزفز نذا اةبحث يثبت  دى انخماطه  م  
تحوفل اةأيم ا تت اويأ اة  قيم  ِّم يأ ت اةيأ و ةهذا  هو يتأص  اةحوا  اةدائم ّليد األإياح نون أن ييغم  
 ا نو قائم  م اةالووم   ّلل ي قحه ناهاظ  ختيفأ  د أصارِّه   و ّليغأ أنق  سيموان ُيْحيم اةمقم اةج اةم  

ه  د واة ه ا ّلداوم نحو اتانم اةتجديد و  ا يساود وي  اةاشف  م  شهده اةبصّم و ُياهم  كا د تجييات 
اة انح ةمؤفته رسم ت اةم    و ّلدقأ اةخبيم يتهيب ةحاأ ا نجاز  ةيؤكد أن اةِّثو  وي  ّلؤ م ا نفجا   م  
اةِّ ل اةفقم نم ّليو م أخمى  م اوانم صياغته  قيا    و  ا ذةك اال اإا اظ ود اةِّثو  وي   حاوالظ تسكد  

يأ ر فاني ه و استخدا اتها    هو يِّطم ن أأ وذرأ و قوفأ ةِّال اته و وي  نحو أخص  تو  تهاته ذاظ اةصج 
   م تيك األو ال اةتم تتِّدى أحانيأ اةيوحأ   أّ تيك األو ال اةتم نفذنا  م أكثم  د ةوحأ و اةتم تشكل 
   و ال  واحدا   م  صول  ختيفأ و تِّيش أز قأ  ختيفأ  م اةوقت ذاته  هو نقا ال يتوقف وقد  ضاحاظ 
 اةيوحأ رِّيد واحدم ّلل رأويد كثيمم و م اةيحاأ ذاتها و ةهذا يمانا و نحد  ِّه  م ز د  تد ق و رأةوان 

   ختيف اةقاهاظ . تد أأ   و ال يجد أيأ صِّوبأ  م اختماق  خييأ اة تيأم و انِّاإها رطيب 
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سيموان يجبمنا وي   تارِّته رأ فحيأ تييق رإّلداواته اةتم تجبم ّلدو نا اةضوح وي  اةتفاول  ِّها راأل فحيأ  
ذاتها   و ةهذا يأوم ّلتيخيص اةاثيم  د  ماوغاته اةج ييأ  م صيغ نِّتأد أنها ت هيديأ نحو  ا يشغيه   د  

وح وي  اةت ايز و اةدنشأ و اةذنول    شمووه اة بصم خطط و رحث و تجا ا  نجاز  شمووه اةفقم اة فت
ةِّ ق و تونم اةِّ ل اةفقم و نو ه  م ز كشأ اة شاوم و األحاسيس و تح ييه ا    شمووه اة قفتح وي   
ناتس تحمفك اةشأن اةفقم ت هيدا  ةتجاوز اة أةوف   و اقما  ةغأ تستووب نسأه اةفقم اة غيف ّلمؤفأ اةتحفيز  

ال اةفضاح اةتشكييم  م انفتاح خططه و خطواته نحو   ماظ  و وقأ و غيم  طموقأ  و اةتحديث   و انخ
 سبأا    يما أه يأاأ ةونيأ  متبطأ اة  حد كبيم ر دةوالته اةبصمفأ ّلتمانيم غقائيأ تديدم تح ل كل ايأاواظ  

م   وحيقها سيكون  أحاسيسه   اة توتمم و اةصاخبأ و اةِّاصفأ  قها   و اةخما يأ اةقبضاظ اةماقدم ّلهدوح  به
ةبص ته األ م  م حدون اةفِّل و اة  ا سأ و كذةك  م حدون تخصيب اةج ال و اةتوق ةمؤفا ستست د  
 فمناتها و  أا باتها  د اة جال ذاته اةذّ يخطو سيموان  يه . سيموان اةذّ يقت م ةتساؤل  فتوح راةقفاذ 

 Jan Gino                               يام .كاةضوح اة  أو اق اةموح و ةحااتها اةأيأأ اةغائمم  م اةح

 

 الفّنان التَّشكيلي سيروان شاكر 
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  الفّنان التَّشكيلي سيروان شاكرأعمال 
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 هاوي ين الزّ صباح محي الدِّ  -7
 ةة سيمفونيات كردستانيّ ونيّ مقاطعه اللَّ 

 
حيث كقت أساود تدّ   1956- 1950تي يذا   م اة محيأ ا ّلتدائيأ  د وام  " ّلداياتم اةفقيأ كانت ُ ذ كقت  

و أو ا م  م صقاوأ اةقجا م و  م صقاوأ صقانيق اة الرس ةيِّشائم اةامنيأ  م خانأيد و قمانا و كقت 
أقوم ّلمسم واتهأ اةصقانيق نوالا كمنّ رصو   مس اةمسول أو راة قاظم و اةزنو  " ّلهذه اةِّفوفأ اةشفا أ  

( ود خطواته األوة  واةتم وييها اتاأ ةيشق طمفأه  م اةحأل اةفقم   1943دث اةفقان صباح اةزناّو )  يتح
اةووم    اةذّ تاون نذه ّلدايته و نو  ا يزال طفال    ال ّلد أن يصانق  ساحأ يصوغها ّلقفسه   و يوقظ  

دم تسمن صوته اةِّانّ ّلقبمم  اةأارم  م ناخيه ةيمّو وقه سيمته و يأد ه ةي أل   و تتحول حكايته اة  إان
غيم وانيأ   تسمن كل  مو فاته و  موفاته ّليغأ تاشف ود طبيِّأ  فمناته   ّليغأ تحدن  وقِّه  م اة شهد 
اةتشكييم اةِّماقم وي  نحو وام و اةامنستانم وي  نحو خاص   و تحدن  ؤفته  م اةحيام و  وقفه  قها    

 تباظ اآلخمفد .ّليغأ ّلها يمسم اة سا أ اةفاصيأ ّليقه و ّليد و

اةزناّو ييجأ كأّلقاح تييه اة  اةطبيِّأ   ك قفس ألحاسيسه و كحا ل ةمؤاه    هو يِّت د وي  اةتقوع اة ست م  
 م  ِّاةجاته اةتجمفبيأ   و ةهذا يقجز راةبحث ود اة أةوف و اةِّ ل وي  تجاوزنا     ا يشتغل وييه يأتيه  

ا  يفو أ  م ق اطها   ّلل ةفظ اةأ اط   د اةخا ج وبم اةتأاطه ةبؤ  ت اةيأ و اةأبض وييها   و ودم تمكه
وقها   و   يها اة  اةداخل   حيث اةد ا اةذّ سيشمع  يه اةزناّو رصحبأ أةوانه و تمإيدنا نحو سمن 
 ديقته ) خانأيد (   أزقتها   تسمنا   ناسها   تا فخها   تما ها   ّليوتها   تباةها .... اةخ   و نو  د  

ن يقتشم  م و ق نتاته   ّلل يج م  د اةتأ الظ  ا تيسم ةه   نذه   وقِّه نذا ال يس ح ألّ اضطماا أ
اةتأ الظ اةتم ستاون ّلدو نا  نيقا  ة أاصده غيم اة حدونم و اةتم سي يل ّلها نحو اة غايمم و اةفِّل اة تِّدن 
ّلتضا م انتاته و نو يِّيدنا اة  سياقها اةخاص   اة  سياقه نو   اةسياق اةذّ سيقحسم نحو  سيسيأ  

ته ةيطبيِّأ  م أرِّد حاالظ اختزاةها   و  حاكاته ةيتا فخ و اةتماث  م أوذا انتشائها    اةزناّو   حاكا
يقت م اة  اةطيد اةصاوق ةجذو  حكاياته اةأدي أ   و ةمائحأ واة ه اةطفوةم اة يمح راألساطيم    هو  

طبيِّأ اةبداياظ  م  يج م ّليقه ا ض د   وز نم وةيدم واقِّه    ال ة ساته تحمض ذاكمته ةتِّيده اة  
ونجها   و  م تفاوالتها اةحسيأ رخيوطها اةيونيأ اةحيوفأ   اة  زوتأ ّلووم رصّم تحيم طأسه اةأديم  م  
أنواته  م اةتِّا ل  م اةتماك اظ اةج اةيأ اة ستقبطأ  د اةأي أ اةواقِّيأ كحاةأ أرِّد  د حاةأ اة فمناظ 

اطِّه اةيونيأ اةتم تجسد ووي  نحو كبيم طبيِّأ كمنستان  اة م يأ  م اةطبيِّأ   و كم نم كثيمم و كثيفأ   أ
و اةتماث اةامنّ    ج ال كمنستان   رجباةها و سهوةها و قوس قزحها   كانت ال ّلد أن تشغل اةزناّو  
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كثيما    ك ا إغيته ّليوتها و ناسها رِّاناتهم و تحمكاتهم اةيو يأ اةبسيطأ كأ واحهم   ة ا  يها وقاصم انسانيأ  
 ِّدنم .وذرأ و  ت

اةزناّو و رشحقاظ انفِّاةيأ تِّبيمفأ يسيطم وي  اةحمكأ اة ستدي أ  م  ساحاته اةحا يأ ةخصوصيأ اة كان  
  و ّلواقِّيأ تح ل  م  قايانا كل  ال ح اة محيأ يكثف اةزناّو اة ِّانم ا نسانيأ ةيطيأها طيفا  ةونيا  تيخص  

 وي  حشد تجمبته و اّلمازنا .   أاصده ّلتجيياتها   و  ِّاة ه اةفقيأ ّلقضوتها و رأد تها

اةزناّو و خو ا   د أن يجمح نفسه و تيك اةتم يشتغل وييها و  ا تح يه  د أحاسيس و  واضيم و  وسيأا  
  أقول خو ا   د كل ذةك ال يخمج اةزناّو ود اةسائد و اة أةوف   ّلل يبأ  أ يقا  وي   ا يؤكد انت ائه اة   

و اة  تدم ةأل ق اةِّاّ    و ّلوتونه اةتم تي م ّلبمفق إاحب و   نذا اة كان رح ي يته اة قبسطأ أ ا ه
غا ض تتالإ   م  ضاحاته و نو يكتشف  د قاع اةونم أن اةج ال ال نهايأ ةه   ّلل و يم م ةه تاتاظ  

 اة الكاظ اةِّاإأاظ تدا  و ند يمقصد رجقونيأ وي  طمفأأ زو با . 

Jan Gino 

ين الّزهاوي    الفنان الّتشكيلي صباح محي الدِّ
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ين الّزهاوي    الفّنان الّتشكيلي صباح محي الدِّ
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 سعود األحمد  -8
 يوقظ المعاني من األمكنة

 
ام و نحاظ   يح ل ا ز يل حيقا    و حيقا  اةفمإام    ه ه اوانم تمتيب  فمناظ اةج ال  سِّون األح د  س 
اة بِّثمم  م نوائم اةحيام اةاثيمم   ّلل حت   يقا و  م انفِّاالتها وسط نذا اةخماا اةذّ يالحأقا  د كل  

و راتت إاحبأ ةد تأ غياا اة ال ح  اةجهاظ    اةبوصيأ تأونه نحو أ كقأ و أإياح  اتت اة ِّانم  يها   
وقها ت ا ا     ض انأ ةقفخ اةموح  يها  د تديد ييجأ سِّون ةيتشخيص أوال     يمسم رأنواته وي  اةوحداظ 
اةتم تثيم أحاسيسه أوال  رإوتبا نا  فاتيح وةوج ت قح أةوانه و أإكاةه أرِّانا  نالةيأ تحأق احت اةيأ ا  تباط  

قها و ّليد  يفوظاته  م توانبها اة ختيفأ  د تهأ  انيأ    م وتون  تواةياظ رصمفأ   ي ا ّليقها  د تهأ و ّلي
ناتجأ ود استحضا  تصو اظ ذنقيأ يح يها األح د ود أإيائه رأ كقتها و يد ِّها نحو اةتايف  م تجمبته  

م سي يائيأ  ا ّلداويأ اةتواصييأ حت  يتم اةاشف ود  ج وع اةأيم اة ِّم يأ  يها و اةتم تستحوذ وي   فاني
  ّلها يوظف األح د وقائِّه اةتِّبيمفأ اةداةأ وي  تحوالته اة ِّتانم وي  ضخ حاالته ّلد أأ ا تماضاظ تي ها  
تؤكد وي  و ق اي احاته و  ا تقت م اةيها  د  أا أ األساطيم حيث تقبثق اة آ م ر ال حها أو رأإيائها    

قاخ   ا نتأاح  يه ت ِّم     د خالل اةفضاح اةأديم   ال احتفاح راةغائب اة وح  ره   و ال اةغاح ةبيو م  
نفسه يحضم  م ّلدايأ األ م  سا  حكائم    ج ل وقاصمه تطيق اةحكايأ رخيوطها و نسيجها و اةأان م  
وي  اةتأاط اةيحاأ  م اوانم اة مئم  قها نحو اةسطح رإوتبا ه اة ِّانل اة يمح راةد وا و اةدالالظ   

اة متبط راةق ط اة فتوح ةتوسيم زاوفأ اةمؤفأ  م  جال ا حاةأ ذاتها   و نذا  ا   تاثيف  ِّل  كيزم اةبقاح
يأوم ره األح د حيد يحأق إبكأ والئأيأ  يفوظها اي ائم   و  حيطها  غبأ اةبداياظ رخبايا  فتوحأ اةسبل  

 ق  د خيأه رفك     ا يجِّل  ِّيا  ا حاالظ نةيال  ال حدونا   م ودم كبح ت احها   و ط وحا  رِّأييأ اةوا
إيفمم اةحأيأأ أو األصل    يطا ن ظل اةشمح ال اةشمح ذاته حت  يسمع اةيِّبأ ّليهيبها نون أن يدوها و  
إأنها   ّلل يِّيدنا اة  اةبداياظ رفِّيها اةِّذا و اةدقيق ّلوصفها ّلدائيأ اةتأ يم نون أن تفأد تزفئاظ طاقتها  

 تأتم أّلدا    ةاد اةبحث  م استماتيجيأ اةخطاا  ونم تمسم رص تها   هدم آلونأ ةم تأظ رِّد أو قد ال 
اةتشكييم ةديه أوقم وقد األح د يجِّل  د  شخصاته   رِّمفهم اةج يل وصفأ ّلها تات ل ةغته و ان وي   
نحو  جاّز    اةتشكيك  م  فمناته ركونها سيطان حأيأأ أ م قائم و ان ّلم وز  يثوةوتيأ    األنم أنها  

ِّا اظ و اةاقاياظ اةتم  يها تختبئ صو ه اآلسمم ةيقفس و ةيموح   ّلل آسمم ر أا باتها  حيام  د اةتخي يل و ا ست
اةدالةيأ غيم اة حايدم   تِّيقا نأم رأن  ِّطياته تيك قد تأدم ةقا ك تيأيد وقائم تاون ّلؤ   نتاج نالالظ 

 اظ  شهده اةبصّم تتبدى  وفدا   وفدا  كي ا غصقا  م األنساق اة ختيفأ   و كي ا  هد األح د ةقا وال
رإستِّانته ّلذاكمم األإياح و  ا تأتضيه  د تو م اة ِّم أ اة فتوحأ وي  اةس واظ ت يِّها   و نذا يؤنّ 
راةضمو م  م نهايأ اة طاف اة  تحأيق غاياظ ت اةيأ / و ييأ تخص ا نسان و تخيص ةه وي  نحو كيم  
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يك اةسيسيأ  د ا نزفاحاظ  د طمف اةذاظ و و ان  د زاوفأ تجسيد ا  كانياظ  م اةتوةيد  م ا ن اك ةت
كذةك  د حمكاتها اةداةأ وي  واقم أ م نم  م اةقتيجأ  ِّل انطالق نحو كيقونأ اةجسد ا نسانم ناخل 
تصو اته اة تداخيأ ر فاصيها اةاثيمم و اة ختيفأ   و  ِّق  نذا أن سِّون األح د حيد يشتغل وي  اةجسد 

اة  اةت فصالظ األ أيأ  قها و اةِّ ونيأ كدالالظ ال  تقانيأ حت  ي ي ح  كحمكاظ أوةيأ  م سيمو تها يقام  
اةجسد رأرِّان تأتما كجغما يا   تدم  م اةِّ ق اة ِّم م ّلز قيتها   و نذا ييخص انتاته وي  نحو وام  
ّلوتوا وتون  حفل حمكاظ  كتف ّلذاته    د ك ةحج ه    يها تق و أإكاةه ّلتداخالتها اةأصوى   و  قها  

 وضوواته اة حسوسأ  قها و غيم اة حسوسأ أيضا    و رحما م  تأطِّأ اة  آ ا  ةحمكاظ تمسم نتاته  يحيل  
را تجاه اةذّ يمفد    تأ تحا  ّليد اةص ت و اةصماخ   راحثا  ود قوم  اةثأ تج ِّه ا  م ّلوتق تِّبيّم واحد 

اةحاةأ حاالظ  د اةتدةيل و   تاون خط تقأالته  ا ّليد اةسكون و اةحمكأ أو وي  اةِّكس    بإوتبا ه ي قح
 ان ّلقفس  وحانم  سييأ  تغييماظ  د ناخل تصو اته و  د خا تها أيضا  . 

 
Jan Gino 

 

 الفّنان التِّّشكيلي سعود األحمد 
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 أعمال الفّنان التِّّشكيلي سعود األحمد

  

  



1776 
 

   

   



1777 
 

 

 

 



1778 
 

  

  



1779 
 

 عبدهللا عبدو -9
 وغيومه الماطرة على السياج

 
..... 

( : " اةفد اةتشكييم واةم تدخيه و ال تستطيم   1971حيد قال وبدهللا وبدو اةذّ أنجبته وا ونا وام) 
اةخموج  قه   واةم ال يحت ل ودم اةصدق " كان يد ك أن اةدخول اة  نذا اةِّاةم ةيس سهال  أيضا  و ال  

 ت  تشتهم   واةم يأبل  تبق  وي  اةقوايا   و أنه ةيست قطِّأ أ ض تدخيها و تجول  يها و تخمج  قها
اةدخول رصِّوبأ و ان نخيت  اةخموج أصِّب ان ةم يكد  ستحيال    نذا ا ن اك اةِّ يق ةِّيدان و ومزال  
واةم اةفد  د قبل وبدهللا وبدو يجِّيه ي تطم حصانه و نو وي  أنبأ ا قالع اة  نذا اةِّاةم اةِّذا   

 قذ  بم قمن و أكثم و نو  م صو ِّأ نذا اةِّاةم   اةج يل نون أن يفام راةِّونم أو راةخموج   ةهذا  هو
يقشد أةوانه و ن ق اته   و نحد نشم  ِّه  ائحأ وفوفته و  طمفته    ائحأ  ديقته وا ونا و قصتها و  ا 
و اح أةوانها    هو و رحكم اةتوق اة  كل  ا ي كد أن يتسما اة   قتجه كصياغاظ  شخصأ ض د سياق  

ا ذ و اةتم وبمنا يقسج زخم اته نون تحديد أّ سأف نالةم قد يتِّيق خاص   يبم  وتون كل تيك اة ق
رإستيِّاره ةيِّواةم اة ختيفأ ةال تيك اة ِّانم اةتم تتجي   م  ِّيها اةتأوفيم    وتون ودن ال  حدون  د اآل اق 

د وحداظ اة تقووأ يجِّل  نتاته طمقا   تِّدنم و  تفتحأ   و نذا  ا سي كقه ّلبقاح  كوناظ رصمفأ  يها يستِّي
تشكيييأ ّلق ط ا  تباط رحدون كثيمم   ت يِّها قان م وي  انتاج ذاتها أوال    و انتاج خطوط ّلتمكيب اّلالغم  
و ر تغيماظ تشكل اةبقياظ اةسي يائيأ كق ط آخم  إتغاةه راةِّقاصم اة  كقأ وي  اةتحأأاظ ا ن اكيأ  انيا   

و  تفمن   و  ب ا ّلذةك يحتفم ّليغأ رصمفأ ستوضح  و اةتم ستح م تصو اته ناخل  حاكام ةِّاةم تد  ت يز  
ّلدو نا اختيا اته اةثي يأ و اةفقيأ   و اةتم ستأونه اة  توةداظ نم  د طبيِّأ  وح  ّلها ود  اض ي كد  
اةأول وقها  آسم اة اح و اةتماا   و اةتم تختزن إموط نم اة وةدم ة شهده اةبصّم   اة شهد اةذّ 

ةيحااظ اة أتقصأ  د قس اظ  سا اته اةِّتيأأ اةتم تتخييها ت اسك  م  يستحوذ وي  أتزاح كثيمم  د ا
اة ِّط  اةبصّم نفسه  م وحدم و انسجام  م تاثيف اةفِّل اةج اةم ك واز ةفِّل قي م  ِّم م   و نذه  
نم احدى اةقأاط اة ه أ و اةتم ّلها و وييها تتأسس ت ثيالته اةبصمفأ و  ا يشتغل وييه  د وال اظ 

ا اةاانمم و اةباطقأ  ِّا     صحيح أنه يستقد وي  كشف اةدالالظ  د ناخل تيك اةِّال اظ  رصمفأ ر ِّطياته 
اال أنه قان  أن يتحكم  م سيمو م اةتدةيل ذاته و ركل توتهاته   و أطيا ه اة متبطأ ّلدو نا رِّقاصم تاان  

وبدو اةذاكمم   تغطم أكثم اةتأاّلالظ  م  ضائه اةتِّبيّم   ةذةك و ألتل اةوصول اة  اةال حدون يثأب 
اةج ِّيأ حت  تبدأ غيو ها  اطمم وي  اةسياج و وي  تيك اةد وا اةضيأأ و رخصوصيأ اةفمن اةواحد ةبيو م  
اةتحوالظ اة مانم ت ثييها   تجسيدا  ة ج ووأ ا حاالظ ّلوحداتها اةتِّبيمفأ اةتم تتحمك ناخيها تيك اةزخم اظ 

اةفضاح اةفاصل ّليد اةوقائم قد تاون نم سبييقا األت ل  و ق  أاييس خاصأ قاّليأ ةيتحأق تزئيا   و نكذا  



1780 
 

ةيتِّمف وي    كقاته اةدالةيأ نون زحزحتها  م اةس اح ةها راةتسيل خيسأ اة   قاح ي قحها خصوصيأ 
اةتسا م ركيقونأ اةموح  م كيقونأ اةجسد و راةأا أ ذاتها نون أن يفصل ّليقه ا أّ تل أو أّ تدا   و نذه 

تجِّل وقاصمه تيد ن ِّأ واحدم و تدوم كل تيك اةبساطأ ّلتوا ق زخم اته  م حمكاتها و  اةوضِّأ رحد ذاتها س 
أسالكها  م ا نحياز قييال  أو كثيما  ةيجهاظ اةتم ال تِّصف رسياته و ال رأ ائك  ضاحاته حيث اةبؤس و  

ح  م تمكها  م  اةغمارأ و اةتسا م ّله ا   و رِّيون تقحاز نم األخمى اة  اةمصد و ا ةتأاط ة حاو  األإيا
 حاةأ تد ق قد ت قم ط س  ِّاة ها .

وبدو يزفح األ اا  تانبا    و ال ييتزم راةفواصل اةثاّلتأ   رشبكأ  د آةياظ تم ض توقف اةذاظ ةيذاظ   ّلل 
يفتمض  سبأا  رإ كانيأ انِّاش اة خاض  د أكثم األتزاح نقأ   و  د أكثم اةِّال اظ انِّطا ا     أنداا 

ل نصه   أو   ا يس    شهده    ييس  د اة ستغما أن يخضم أإياؤنا و تفسيماتها  خيوطه تقسج  د ناخ
ةتفسيماظ تديدم    هو نقا يوقظ اةحضو  اة  ال نهايته    حاوال  ا تاع اةز د اة  حد اةال  كد   و ذةك 

 رإزاحأ اةذاظ  د  مكز اة حسوس نون اةوقوع  م إباك اةتِّاطم  م اةوضوح .

 
 Jan Gino 

 ان الّتشكيلي عبدهللا عبدو الفنَّ 
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 أعمال الفنَّان الّتشكيلي عبدهللا عبدو
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 خلف الحسيني -10
 ويرحل بصمت يتركنا في موتنا

 
 و  حل رص ت اةص ت ..   و أّلدع رص ت   وةد رص ت 

- 1- 31تمكقا قبل أيام ) نذا حال  قانقا اةتشكييم واة وسيأم ) اة ِّيم األول ( خيف اةحسيقم   اةذّ 
و  ا  يها خيف ظهمه   اةحيام اةتم ةم تيق ره وي   ا يبدو    هو ةم يخيق ةهكذا  (   قاذ ا  اةحيام  2019

حيام   و ال ةهكذا ز د   إأنه إأن كل  بدع حأيأم ةفاته اةحيام خطأ    ةفاته حما  راة طيق    ييئا   
تاةم ةم تستطم وي  استِّاره . و ال استِّاا آ اةه و آال ه    راةدنشأ و رأسئيأ ةم يجب وييها أحد   و راة

و ال ط وحاته و ا صاغ  قها وواةم تديمم راة فاتآظ و اةتحوالظ و اةتوقِّاظ . ةم تستطم وي  تموفضه  
  م قبول قساوتها و قساوم تيك اة  ا ساظ اةتم رأم ا نسان يجتم ّلها و  يها . 

ة جقح  حيأا   م س واظ اةما   حيأا  رخو ه وإحباطه  اس ا   تمكقا خيف اةحسيقم ونو ي تطم حصانه ا
نو  فموض وييقا    رشهيأه وز يمه حيام تجمفديأ تتماوح ّليد اةم ض واةم ض  تمكقا اةحسيقم  م  وتقا و م  ا

كضمو م ا نت اح ةيتماا ال ةيضوح  وذنب يبحث ود حيام تديمم ره  حيام ر قاخاظ تديدم  ال توع  يها  
  خيانأ  يها وال أققِّأ  الحموا  يها وال  مق  اةحأيأأ وحدنا تقبض ّلها وباةأان يد اةيها . كفم  ال وال

خيف اةحسيقم نو رحق اةذاكمم اةفقيأ   اة وسيأيأ  قها و اةتشكيييأ   اةبِّيدم  قها و اةأمفبأ   اةغائمم  م 
راالةها اةباناأ اةث د   واةتم اةصوا ت   واة  تدم  د اةتأسيس اة  اآلن   اة متبطأ راةشخصيأ اةفقيأ و 

تالحق ز قا  ذاا رجقون راةأي أ اةحأيأيأ ةيأد اظ اةحأأ و اةفاويأ كشكل ةيتوازن و اةدي و أ   نو اة ِّيم  
ك ا يحب اةجيل اةالحق أن يأول وقه و نو كذةك   و يشكل  م اةفقان و اة وسيأم وبداةمح د اةد فِّم 

اةتشكييم  م اةحسكأ و اةأائ أ   تدم  م ز د و ةِّأون وديدم و أنم نبِّيد  قه ا نهل أكثم  وا د اةفد 
أتيال كثيمم نذكم رِّض أس اح اةمويل األول كِّ م ح دّ   و و م حسيب   و  ؤان ك و  و حسد ح دان  
 و صبّم   ائيل ....اةخ    هو رحق أحد أو دم اةفد اةتشكييم و اة وسيأم  م اةجزفمم اةسو فأ و أحد أنم  

انم رأوم  م انشاح اةج ِّيأ اة وسيأيأ  م  حا اأ اةحسكأ   و كان را وا   م تد فس اةِّون و   واننا   و س
اةا ان و اةِّزف وييه ا   ك ا كان  د با  ناتحا  ةيخط اةِّمبم اةيه تتجه كل األناا   اة  تانب اةمسم اةذّ 

 طمفق اةخيق و ا ّلداع . ز ع  م سهوةها اة غ و م و حصد   ا ه  ّلل  قه ّلدأ يقهل كل  د يمفد اةسيم  م

وةد رص ت  م اةثال يقاظ   د اةأمن  اةفائت ر ديقأ وا ونا اةصغيمم رحج ها   اةابيمم رأنيها اةذيد تضج  
ّلهم ا ّلداع  د كل توانبها حت  يكان كل  قهم يكون  شموع نهم اّلداوم  ا    د  اح نذه اة ديقأ إما 

اان ال ّلد أن يكون كسجانم أحيكت رشهأأ أطفال حمفق    و  د نوائها استقشق   و  د تماّلها تبل    
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اةسيق ا و رأصص األوةيد  م كّم إم وال   أحيكت  د ضوح  وح ناسها و  د خمائط قيوبهم اةحا يأ  
 ةحزم  د األس  و اةتحوالظ اةابيمم . 

و رِّطاح  أّلدع رص ت   و وي  ا تدان ست وأون و أكثم   أّلدع  م اة وسيأا    غق  رصوظ راةغ اة أام    
إا ل و حا ل ة تواةياظ س ِّيأ   و وزف اةِّون و اةا ان حت  أصبح  ِّي ا   م تد فسه ا و تِّيي ه ا  
ألتيال كثيمم   و ّلمع  م اةخط   كان إيخهم و قبيتهم  م اةخموج اة  اةج ال و اةخيق ركا ل اضاحاتها  

نا  يشم  م اة كان و  م اةز ان و  وقِّها   حت  أصبح  د با  ةال  د يدخل نذا اةحأل اةِّذا   ّلل ّلمكا
أيضا    و أّلدع  م اةمسم    اان أحد  واننا   ّلل أحد أنم اة ؤسسيد ةيحمكأ اةتشكيييأ  م اةجزفمم اةسو فأ  

 و  د تحت وباحته خمج اةاثيمون   د أصبحوا أس اح  ه أ  ي ا رِّد . 
 يم ي شم  م تقازته اال أ مانا  ال  و  حل رص ت   نون أن ييتفت اة   حييه أحد    حل رص ت  دقم   

تزفد  ودننم ودناألصارم   تيهم  د وائيته    حل آخم اةأا اظ اةفقيأ رخجل   خجل ونو اةماحل  وةم  
نخجل نحد اةغا قون  م اة ِّا ك اةون يأ  ي ا ّليققا   اةغا قون  م  تانأ اةحيام و خياناتها اةاثيمم    حل 

يائها    حل رص ت آخم اة بدويد اةحأيأييد  د اةز د اة قتج    حل رص ت أةف األرجديأ اةتشكيييأ و 
و نو  ِّجون راةجوع و اةحزن و ا ناسا  ةيواصل طمفأه  م انجاز  شمووه اةذّ ةم يكت ل  م واة قا  
نذا   قد يقأيه  م  شهده اةذّ ةم يس ح ةه راةتيفظ و اةتقفس نقا   قد يح يه  ِّه خا تا  و غا قا   م كّم  

 ةيبأ  نم ا  اّلداويا  اةيه تتجه اةبوصيأ اةفقيأ ةأا يأ اةباحثيد ود اةج ال و ز وه حت  تتحول اة  إم وال
  زا  يفوح  ائحته اةِّذرأ  م اةجهاظ كيها .

Jan Gino 

 الفّنان الّتشكيلي خلف الحسيني
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 أعمال الفّنان الّتشكيلي خلف الحسيني 
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 كاميران خليل -11
 وحيلهب مهاجع الرُّ  بوشاحه األبيض

كثيما   ا كقت أ نن ّليقم و ّليد نفسم  رأن اةفد اةتشكييم حاةه كحال ت يم اةسحب ا ّلداويأ األخمى  رأنها  
راتت سحبا  خيبيأ  خانوأ  غيم  اطمم راةِّ وم  وإذا أ طمظ  هم صيفيأ سموان  ا تزول و ِّها يزول  

زةقا نأتاظ زاننا اةج اةم  و تِّتقا اةِّذرأ  د اةز د اةبِّيد   اةبِّيد اةبِّيد اةذّ يِّون اة     أ منا  وأ نن رأنقا  ا
أواخم اةستيقاظ و ّلدايأ اةسبِّيقاظ  واةأييل  د اةث انيقاظ  وةاد وأنا أقف أ ام أو ال كا يمان خييل  

طا   وال يتي ا    هو كيان  ( ّلدنشأ وذنول تِّيتقم أويد اةقام وا وتبا  ةيجيل اةشاا  وبأنه ةيس ةأي1986)
يح ل نوى خاصا   ّلموح خاصأ  وبتداوياظ خاصأ  وكا يمان خييل ر ال حه اةحا يأ راةمؤفا  وبصياغاته  
اةشكييأ اة يفتأ تدا  و األقما  د أسفا  ونم تقتأل وي  ّلياض ّليد  مئم وال  مئم  ّليد سم اةحيام و سم  

واةتم تغوص  يك قبل أن تغوص أنت  يها   صياغاظ تجِّل  اة وظ   و ّليقه ا  تاناظ اةوالنم و اةغياا   
اة تيأم  اوال   يها  غ ا  وقه  راحثا   م و ق حكاياته اةخما يأ   بِّثما   م  قاياه  رأيأه  رغبا ه  ّلتوتمه   
رايه  رأإيائه اةصمفحأ اةِّاةيأ اةحساسيأ   و وي  تحاةف ّليقه ا    ّليد اةِّ ل و  تيأيه ال يخفم خييل  

ه ّليد اةووم رحأوةه اة سكونأ رفِّيم اة وظ واةوالنم   و ّليد اةالووم ّلتماره اةخفم حيث اة ؤإماظ  صاةحت
كيها تِّيد ر محيأ نا أ  د  واتهأ اةذاظ نون  أدان ةهوسه اة متبط راةال كان   يها ي ا س خييل نووا   د  

يقبض راةحيام   و قد تاون نذه اةتوازن ّليد األز قأ   ّليد اةبأاح ناخل واةم يقبض راة وظ   و ّليد  وظ 
استماتجيأ خييل اةجديدم و  يخصا  ة شمووه اةذّ يشتغل وييه   و اةذّ خطا  يها خطواظ غيم  غا مم   
و غيم واّلمم كاانمم  أاودم   ّلل خاضِّأ ةتحاةفاته اةداخييأ   و فيتمم اة  حد كبيم   و نذا  ا يجِّيه  

اخ يح ل  د اة كان ذاكمته  و د اةز ان انتحا ه  ونو  يحوم  م  قاخ  ختيف   قاخ  د صقِّه نو   ق
ّلهذا أقما ةتحأيق اةأد م وي  توسيم ذاكمم األإياح وإن ّلبطح  ووي  ت زفق اةز د و ان راةتحمك و أا    
ووي  تح يل انطباواظ تيأائيأ و ان احتجاتا     ا يد ِّه اة  حت يأ ا إتغال ّلتماتيديته   اةتم نم تماتيديأ  

ة وتم واة سيوا  د اةحيام  يد ِّه اة  تحسس اة وظ  م حفيف اةحواف وسِّيم اةبؤ    ال ي كقه  ا نسان ا
و د   تي س اةيهفأ و اة ال ح  غيأأ ت ا ا   ك ا ال ي كقه نوم اةحيام و اةتأ ل  بِّثم ّليد اة وظ و أكفانه 

اة وظ كغ وض واّلم  ّلل خما أ  و اح ذةك يتخذ خييل  وقفا  يج م ّليد ونم اةحيام نون تسطيحها  وبيد 
واّلمم نحو اكتشاف ا نسان رأوم حاتته ةيتشذيب  وتحوفل اة أةوف ّلتبايد اة  خييط  د اةوقائم ال تأل  
 انفتاحا  ود آ اق اةحكايأ  د وتهأ نام  ا حول ّليو م  ِّاة ه ا ستأمائيأ  م و ق احتواح تجمفبته و سا اتها. 

متبطأ ركل  ا حوةها     متبطأ راةأد  اةذّ يخطه خييل ةاائقاته   تزخم أو ال خييل ّلتساؤالظ  يسفيأ  
وففمض وييقا قماحتها ّلدفح  سبق   و رإحساس يقام  حطاته اة تد أأ ّلوتوه تطمح  ال حها ّلوإاح أّليض  
ييف يأاته ر دةوالته اةبصمفأ   ّليغأ نم اةمغبأ را ند ا  و اةمحيل رحثا  ود حيام ال يأةفها اال اة وت   
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ياح   تا كا  األحياح اة وت   م  مكبتهم اة ؤقتأ   يسبحون ّلها  م  ماغاظ ال قي أ  ِّم يأ ةها   و ال األح
 قي أ ت اةيأ   تثث يتقأيون ناخل األز ان رحيان اة وت  .

تزخم أو اةه رطاقأ سمنيأ ال  تقانيأ   طاقأ ّلها يستأصم خييل تجمبأ ذاته ا ّلداويأ   اةغقيأ و اة ه أ    
بماوأ تيك اةتجمبأ و  أد تها  م كسم اةصدى اة  أرِّد  دى    صطحبا  اة وسيأا اة قسارأ  د  تشِّمك ّل

خيوط اةضوح و  د وإاحه األّليض    د اةبمفق و نو يتفاول كإيأاع ةونم ّلدائم وذا تمتيه اةاهان  
 ّلتطيِّاظ اةشمق اةبهم   اة ست د حيوفته  د سطوع حمكاظ اةفمإام  م أوقاظ اةذ وم .

أد خييل رأن ا نت اح ةي كان تِّقم راةضمو م ا نت اح ة تاوبه  ه ا كانت  تداخيأ  ي ا ّليد رِّضها  ةأد أي
رِّضا    تِّقم راةضمو م أن  خزونه ةد يمقد رفمح   ّلل سيست م رإةتأاط كل  ا سيأتم سواح أكان  د اةداخل 

واح اة سا اظ رحمكاتها و حمكيتها  رأصواته اةصا تأ أو  د اةخا ج ّلمؤاه حت  يشِّم ّلمووأ ا  تالح    م احت
  سائما  نحو انتاج و ل  قم يحأق ةه اةأد م وي  تجاوز اة شهد اة باح   و اةأد م وي  قطف وقاقيد أ واح 

  سيجأ راةبئس و ّليهيب ا نتاا . 

  نذا و غم اةأضايا اةابمى اةتم يِّاةجها خييل ر موفاته و يأتما  د رِّضها ألتواح أسطو فأ اال أنه يسِّ  
وإن را قتماا  د حاالظ غمائبيأ نم اة هي قأ وي   ِّأوةياته      م رِّضها اآلخم اة  تشخيصها و سمحتها 

  تِّا يه  م  متِّياظ غيم  حدنم يجِّيه يتو ب رطاقاظ خالرأ نحو ّلقاح  شمووه اةذّ سيأول ةقا اةاثيم . 

 Jan Gino 

 شكيلي كاميران خليلالفّنان التَّ 
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 أعمال الفّنان التَّشكيلي كاميران خليل 
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 أكرم بكر -12

 وهندسة اإللتقاط عوالم من الدهشة
.... 

اةفقان اةحق ال يفام راةتأييد   وكذةك ال يفام رإستِّا م ويد اةاا يما   و ال ّلتحديها  م أإد ةحااظ ا ةتأاط  
يتبانون ّلذةك حيد كانت اةواقِّيأ طاغيأ و وي  نحو أنق اةواقِّيأ اةتسجيييأ    نقأ   و ان كان األوةون 

  اةِّجيأ اةتم كانوا يدو ون ّلها و يها وحوةها كانت  د اة  كد أن تد ِّهم اة  نكذا تفايم . 

ته أقول اةفقان اةحق ال يفام ر قا سأ اةاا يما ألفنج م وي  يأيد رأن ةال  قه ا ) اةفقان و اةاا يما ( ودس 
اةتم تختيف ود اآلخم و ت يزه ت ا ا    ت يزه  م ا ةتأاط و نقدستها   و  م ا نتداح اة   ا يكتقف تقأالتها  
اةبصمفأ   ت يزه  م اختيا   ا ي كد أن يحدن اةسبل اة   هم اة سا أ و استِّاا زوايا اةمؤفأ و  ِّطياتها  

ذاتها     ا تيتأطه ودسأ اةفقان ال تيتأطه ودسأ      ت يزه  م اةبِّد اةيفام واةشكيم اةذّ تشتِّل  يه اةِّدسأ
اةاا يما و اةِّكس صحيح أيضا     إذا كانت ودسأ اةاا يما تمكز وي  اةخا ج رأنق تفاصييه    كتفيأ رجسد  
اةصو م ّلوصفها نيكل سأط صد أ  م اةِّدسأ    إن ودسأ اةفقان تمكز وي  اةداخل رأنق أحاسيسه   و ق  

ل كبقيأ  ِّييأ   و  ا يستهوفه اةفقان  د تحمفم اةِّيد ةتجاوز اةتأطيم و اةأيون نالالظ تتحمك  م اةداخ
اة ت ثيأ  م  ختيف  ِّيأاظ اةحاةأ   و اة سأةأ وقد أكمم ركم  هم تد  ختيفأ و اة  حد  ا تيك اةحمكاظ 

ةخا ج و اةداخل   ّليد  ا نسياّليأ اة توةدم  د طاقته اةتِّبيمفأ    هو ّلدايأ  يبذل تهدا  كبيما   م اةتزاوج ّليد ا
ودسته اةتم يطمحها  وازفأ ةِّدسأ اةاا يما و ان كان  م ذةك اةاثيم  د ا وتباطيأ و ا الةزوم ةه   م  
نفس كبيم  د اةتحدّ ةها   و ودسته اةغاصأ  م األو اق ةبث اةموح  يها    ب تِّأ ييتأط  د اةخا ج كل  

اةتأ ل   حاالظ  يها  د اةخصوبأ ونجها و حما تها  تزفئاظ اةخيق اةتم ستوةد ةديه حاالظ  د اةاشف و 
و ّليان نا   ستوةد ةديه ةحااظ قد تاون غمفبأ ةيونيأ األوة  ةاد تضِّه  م  واتهأ  ضاحاته و نذا  ا  
يبِّث  يه زخم  د اةأيق و اةخوف اةيذيد يما أان اةفقان  م انفِّاالظ اةوالنم و ا ّلداع   يبِّث  يه ةِّبأ 

يد ي قح نسيجه ك ا   د اةِّالقاظ ّليد أإيائه و ق تسيسل تصوغه ودسته ّليد اةاانم  اةحيام و إحقاتها ح
و اةباطد ر ا يخصص اةوضِّياظ اة يتأطأ و نم  م ننشتها اةتم تحييقا ّلدو نا اة   ا يثيم اة تِّأ  م  

 ا الي كد    اةتمكيب اةداخيم ةفضاحاتقا   اةيِّبأ اةتم يِّزف وييها ركم ركثيم  د اةدقأ و اةحم يأ تضِّه أ ام
اغفاةه   أ ام غمارأ ال  تقانيأ تِّبم نم وي  نحو  ا و رشكل توا أم وي   ا تتطيم اةيها ويقاه  د احاالظ  
تاان تشكل وقاصم واة ه نون وزل ّليد اةخا ج و اةداخل   و ّلقامم أخمى أقول ان اة ِّ ا  اةذّ ي يز  

حسيأ   د خصوصيأ األتواح   و اةسِّم ركم ود  ِّ ا  غيمه نو  ا يتخيل ّليد استخالصاته اةبصمفأ اة
نحو استيهام أةوان نأيأ تقبض  وحا  وي  ا تدان اةحصول وي  خ مم  ِّتأأ   نو  ا يتخيل ّليد  ؤفته  
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اة غايمم و   اة أتبسأ  د ذاكمته اةبصمفأ   تيك اةذاكمم اةتم تح ل زخ ا   د تأ يماظ غمبيأ ةاد ّلمؤفأ  
 اة باإم ةصياغاظ  أةو أ .تديدم    م تجقب اةسأوط  م اةت ثيل 

أكمم ركم وب ال ح قيأأ   يها  د اةطاقأ  ا يكفيه ةيقبض نحو اةداخل ّليهفأ اةتدا م نحو تِّ يم اةقفس   
ّلمؤفأ حاة أ  يها يال س اةِّاطفأ ا نسانيأ وفتحسس حأيأتها  وبِّيد  اةثأ ّلها يتجاوز نائمم اةق ط اةوضِّم  

اكيأ ي كد تأوفيها و ان  م  قايا األإكال ذاتها و ي كد اةأول  ةألإياح ةيمسم الحدوننا ناخل وحداظ ان  
ّلد تأ تأتما  د اةضوح ي ا س ركم اةتحديق  م األتواح ركثيم  د اة تارِّاظ اةبصمفأ اةتم ستمسم ةه  ي ا  
رِّد وواةم  د اةدنشأ و ا نفِّاالظ اة كثفأ رإيحاحاتها اة تداخيأ    هو اة تقأل وبم  حو  األإياح  د  

ح رأإكاةها اةصا تأ اة  اةجذو  اةقارضأ  م األو اق ةتقفخ  يها اةموح ركل أحاسيسه  د  ؤى و حيم  اةسطو 
   د رأم  مئي أ تتحول اة   سا اظ ر صيم  متبط ّلزوايا اةِّ ل اةفقم اة  نجمم اةالووم  م نائمم اكتشا اتها  

يم  يه سيجِّل  د  تيأيه أن يزفد كجزح آخم  د اةخيق   و ّلالإك  إن ا تجاه اةجديد اةذّ يقّو ركم اةس
 د تموأ اةتأ ل ةديه    هو يمكز و ّليغأ اةتصوفم  م اةيوحأ وي  تأ يماته وي  األإياح أكثم  د تأ يم  
األإياح وييه   و ةهذا  أةوانه  سا مم كاةطيو   م اةس اح و اةتم ال ي كد ا حاطأ ّلقأائها وال رحساسيأ نذا 

و ا طقاا وقها   اضا أ اة  أن  فانيم ا نت اح اة  اةأيم اةج اةيأ ةديه   اةقأاح  ه ا أ مطقا  م اةحديث 
 حاطأ رأ ضيأ قوفأ  د اةتجمبأ و اةبحث كحصييأ غقيأ ةتد أاظ يقاّليِّه اةِّذرأ اةتم تجِّيقا أن ناون وي   

 . ققاوأ رأن تجمبأ ركم ستث م أكثم و أت ل و رأ م أساسه اةجديأ  م اةصِّون وسط نذا اةزحام اةفقم 

Jan Gino  

 الفّنان التَّشكيلي أكرم بكر 
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 أعمال الفّنان التَّشكيلي أكرم بكر 
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 رفان علخدوينيج -13

 مام لذاته المبصرةيترك الزّ 
..... 

راةفد   كل  كثيمون يستخفون راةتصوفم اةضوئم   حت  أن نقاك  د يِّتبمه  هقأ كأّ  هقأ ال والقأ ةها 
 ا نقاةك وي  اة مح أن يتِّيم رِّض قواوده األساسيأ ةيخمج رصو  ناتحأ    هذا اةمأّ قد يكون  جحفا  
اة  حد كبيم رحق نذا اةجانب ) اةتصوفم اةضوئم ( كأحأيأ ا نت اح اة  وائيأ اةفد    هو ةيس ةأيطا  ك ا  

اةحاصيأ  م وسائل اةتِّبيم    إذا كانت اةاي أ   يأوةه أحدنم و ال اّلد زنا   ّلل اّلد إموم ةسيسيأ اةتطو اظ 
ةأمون  ضت نم اةتم تؤ خ اةز د و أتماسه    اةصو م ةم تتأخم  م ذةك  م اةأمنيد األخيمفد وي  األقل  
  و  م أيا قا نذه و نتيجأ نذه اةفو م اةابيمم  م واةم اةديجيتال راتت اةصو م أقما ةيتأ فخ و حفظ اةتماث 

- اة وسيأا -ك   وةهذا وي  حق ذةك اةذّ صقفها كفد  ا د رِّد اةفقون اةسبِّأ ) اةِّ ا م  و أكثم نقأ  م ذة
اةسيق ا (   و ان كان اةاثيمون يِّتبمونه ح ا  اةفد  ثيه  ثل رحم   -اةمقص  -اةشِّم -اةقحت -اةمسم 

حت  يأال وقك  اةمتز  م اةشِّم   د اةسهوةأ ا تطائه   و اختصا ا  أقول ال يكفم أن تح ل نايا  وتقفخ  يه  
وازف   و اة سأةأ كذةك  م اةتصوفم اةضوئم    اةاا يما راتت  م كل يد   و  م كل  انيأ يتم اةتأاط  
 الييد اةصو  وفتم ّلثها ونشمنا رسموأ اةبمق   و راتت اةصو م ةغأ اةِّاةم    ا ا ةيس كل  د ح ل اةأيم 

 د ح ل اةبا ونم أصبح صيانا  كذةك اةحال نقا    أصبح كاتبا    وال كل  د ح ل اةمفشأ راظ  قانا    وال كل
 ييس كل  د ح ل اةاا يما راظ  قانا  ضوئيا   اذا  أيد نم اةفاويون  م نذا اةحأل   و أيد نم اةذيد يد كون  
رأن  ه أ اةفقان اةضوئم ةيست اةتأاط صو م ّلل انتاتها   أيد نم اةذيد تبحث وقهم اةصو م ةتذنب اةيهم  

ِّكس    حأا  صدق  د قال رأن اةفقان اةضوئم اة حتمف نو  د تذنب اةيأطأ اةيه ال أن  وتدق راّلهم ال اة
   يذنب نو اةيها   وحدنم اةهوام  د يبحثون وقها .

أسوق نذا اةاالم وأنا  أبل وي  قماحم أو ال اةفقان اةضوئم نيجم ان ويخدو   اةفقان اةذّ ةه طبيِّأ خاصأ  
ن تقاغم ّليد حمكأ األإياح م تحوالتها و ّليد اةأيم اةضوئيأ ةتيك   م اقتقاص اةضوح ك صد    و  م ايجا

األإياح ّلدقأ اة الحاأ و رِّ ق اةتأ ل  م ضبطه اةتأقم ةِّقاصمه  توتها   م تونمنا اة  صياغأ ةأطاته  
و انيتها   هو يد ك ت ا ا  رأن اةز د اةذّ يتقفس  يه ال يأبيه كفقان ضوئم اال اذا  ا سها رحم يأ و يأأ  

اةتقوع  م ا ةتأاط ةإلستفانم  د طاقاته األوةيأ    هو نقا يدخل  م و يياظ اختبا فأ و اختيا فأ ةتمت أ     م
ن ه أال ونو اةوصول اة  اتجاه يأضم ره تغذيأ ا ن اكاظ اةبصمفأ ةه و ة تيأيه  ِّا    و ذةك راةبحث ود  

بم ود  صان اته  م ا ةتأاط   و ّليغأ   مكز  أل اةصو م أو اةبؤ م ك ا نس يها  م اةِّ ل اةفقم ّلمؤى تِّ
أخمى  اةذاظ اة بصمم ةديه تحييه اة  ا تالك  ا ي قح اةصو م اةأد م وي  انتاج نالالتها   ونقا تيتأم  
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انت ا اته  م وتيمم ا ةتأاط و ان ّلقسب  حدونم    اةتحول اةدائم  م زوايا ا  تااز يجِّل ويخدو يواته 
باك  تداخل و  تخيل  تشكيالظ تديدم  د ظوانم حمكي   أ  متبطأ ّلقشاطاظ  قيأ تؤنّ ره اة  نسج إج

 فتمض قد يتسيل  قها اة تيأم اة  وواةم  شخصأ و  حدنم ز انا  و  كانا    ونذا يد ِّه اة  اةبحث رط وح  
ود ن ط  قم تديد  ختيف ّلوتونه و وتونه   وةاد  متبط قسما  أو طواويأ ّلقسق  د اةِّ يياظ اةال مئيأ  

تاون نم اةواقِّأ اةتم ي كد اةحديث وقها و اةتم  قها تصاغ كل اة شاند اةبصمفأ   و  د نقا  اةتم س
 إن أّ تساؤل حول وسائل ويخدو و وتوناته   و كذةك ود وسائطه ا ن اكيأ  قها وي  نحو أخص  ا  

اال خزان  نم اال و يياظ كشف ود أنساقه اةداةأ و اةااإفأ راةتاةم ود وقاصم تاونها   واةتم  ا نم 
وتون ةحاالظ طبيِّيأ و حاالظ حكائيأ و أخمى خا ج  أتضياظ اةأقص    ِّيخدو يطيق اةِّقان ةِّدسته  
ّلقفس نانئ ي يل اة  تسكيت اة يفوظ كشكل  ا ةتحأيق توازن  م اةبقاح اةتشكييم ةيصو م   و نذا توته  

ذاظ اة بصمم ةيتفاول  ِّها   ةِّيخدو ةيسيطمم وي  اة ِّطياظ األوةيأ ة شهده اةبصّم  م تمك اةز ام ةي
و أا بتها  ِّم يا  حيقها قد تبوح ّلوقائِّها اةج اةيأ   تيك اةوقائم اة ست دم أصال   د  د كاظ اةيحااظ 
اة أبوضأ وييها  م حأوةها اة تاخ أ ةألإِّأ اةضوئيأ وإنِّكاساتها و ا تقتجه  د أةوان  تبايقأ حيد ت تزتا  

و نو أن يكون حاضما   م و يه أّ أن يجد نفسه  يه نذا أوال   م   ِّا  و د اةواضح أن اةذّ يشغل ويخد 
أال تاون تيك اةتساؤالظ اةتم ستطمحها أو اةه  أيأأ   ّلل أن تاون نواتس ّلها يوقظ اةالووم اةذّ سي م 
 قها   واةحا يأ ّلدو نا ةِّواةم  ستجداته و تقووها رِّ يياتها اة فتمضأ و واةأاّليأ ةإلستث ا   م انتاج صو  
أساسها وقائم رطارم  جسد اة  كياناظ  مئي أ و اويأ  م سياقاظ ت اةيأ خاصأ    ا  ساك ّلتيك اةخالصاظ  
ك ماكب يأيم ّلها ويخدو  م اةفضاحاظ اةواسِّأ ةأقص اةيحااظ اةخاصأ  د اةيأطاظ اةِّا أ و نذا  ا  

ا ةتأاط اةتم الحدون ةها   يجِّيه يِّون كثيما  اة  اةِّوم  م اةطبيِّأ و يجِّيها  وضم انت ا ه كأنم  صان 
 وبطمفأأ ان اكيأ و م سياق  خصوص يبدأ رإنتأاح وقاصمه و اةتم ّلها سيتِّمف وي   شانده اةفوتوغما يأ  
وباةتاةم يِّم قا وييها ك تيأيد ّلوصفها وقائم  ِّييأ و ت اةيأ  ونوأ  سبأا   و متبطأ رِّالقأ نالةيأ  م  

بصمفأ اةأائ أ وي   الح تها ةي ِّطياظ اةِّ ييأ  م  واقِّها أإيائه اةتم تقت م اة   ا يشكل تجمبته اة
 اةز كانيأ . 

jan Gıno 
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ر الفوتوغرافيال و مصوِّ  نيجيرفان علخدُّ

 
ر الفوتوغرافيأعمال ال و  مصوِّ  نيجيرفان علخدُّ

  



1806 
 

    

 



1807 
 

 

  
 



1808 
 

       

     

  



1809 
 

 جمال خليل -14

 نبثاق القلقاو  سطوة الحالة
........ 

خضم اةاموف اةتم أصبحت  يها اةِّبان و اةبالن  م  هب اةمفح   ت يل  أن يأتم أ مؤ  ا و يِّيد   م 
ود انخماطه  م صياغاظ ت اةيأ اّلداويأ تشكل  ؤفته  ي ا يحصل    قطيأا   د سيمو اظ ان اكيأ رإوتبا نا  

وويأ  قها واةال وضوويأ  احدى اةطمق اةأمائيأ اةتم ي كد ّلها استحضا  اةوقائم  م إموطها األوةيأ اة وض
و ا نغ اس  يها و م إت  ةحااتها وحاالتها   ونذا نو األساس اةذّ يبقم ت ال خييل ّلقاحه وييه وبم  
 نح  د اةز د ُ ذ  كب سفيقأ ا غتماا قبل وأديد و أكثم اة  نبوا اةِّاصفأ اةهوحاح اةتم اقتيِّت اةاثيم  

طأوس نم  زفج  د اةد ا  و اةخماا و اةدم   د  اانم اةحيام ض د طأوس ظا ئأ ةيغمق   ض د 
وف كد تيخيصها رطو ان خوف  د اةغياا و اة جهول و اةقا    أقول ض د نذه اة ِّ ِّأ اة مم يمسم خييل 
 شاومه اةغا ضأ ةيطيأها  م تجمبأ    م  حيأ تستحوذ وي  اةحكايأ كيها   ر شاندنا اة ختيفأ و يؤتجها  

م سواحيها و  م رِّض نوا شها  قتاما  سطوم اةحاةأ و انبثاق تذو نا خييل رأصارِّه وب شاومه  بحما   
 د ّليد ونيانه اةساكقأ ره و راألصواظ اةخا تأ  د أوشاإها    هو يمّو وواطفا  خا تأ ود اة أةوف 
وبحساسيأ  ائأأ و  غايمم تجاه  ا يموفه ركل  ووأ حب اةحيام    هو يم م اةستا  ود اة سا اظ اةحزفقأ  

غيم  حايدم ّلدحا   د اةِّتباظ اةثانوفأ كفصل  ثيم  د اةحكايأ ذاتها و مو ا  رأسفا نا و أسما نا اةتم  ّلذاكمم  
تتوزع وييها  موفاته إاقا  طمفأه نحو اختالط  ؤفته راةدنشأ اة تِّدنم األصواظ و اةزاخمم رِّ ق نسيجها و  

ة ِّيقأ  قها وغيم اة ِّيقأ  م أتون  و ق  ائحأ وبأها ناخل وقم وتهته اةج اةيأ    خييل ييأم ر ِّا  ه ا
اةتجمفب وسياقه اةحا ل ة أو اته كيها  د خالل ن اذج و اإكاةياته تجِّيه قان ا  وي  ا ا م انت ام اة تيأم  
 م ّلدايأ اةِّوفل  جسدا  ّلذةك حضو ه اةال ت  م و يه ونذا رحد ذاته اختزال و م ةسمنه و تأاطِّه  م  

 ضم خييل وبمنا اة    اةك اةش ال و سحبه اةاثيمم و اة اطمم راةوتم  تدخالته اةذاتيأ ّلوصفها  جمفاظ ي
 وي  ا تدان سمن اةحكايأ ّلل وي  ا تداناةز د .

يِّيد خييل  د ناخل  تد أو اةه ود تقازم اةقهم / اةحيام   ا نسان /  ه ا س ا و استطال    اةثيمان  
اةهائجأ وي  تِّكيم نذا اةقهم ال تهدأ   ووفا فت اةييل تتأ ص اةهيوة  و تستدوم حكاياتها وتهمول ّلها  

حت  ييتأم راةيِّبأ وي  نحو أإكال  نحو اةتهوفل و اةتمتيم    اةفزع و رأرِّانه اة ختيفأ يختفم  م اةحكايأ 
و أوضاع و استطاالظ نون أن تغيق اةباا خيفها   و اةج يم يجهش  م اةشا ع اةطوفل وي  سبيل اةيأيد  
  الإمح يِّيش    ال األإياح  وغيأ  م اةقِّيق   وإن كانت وتوه خييل اة متِّشأ تهتف راةسحائب ةتختمق  

د سأطت ّليد   اظ اةقهم    اةوضم اة تدنم ةيجانب ا نسانم  اة سا أ و اةطمفق   و ان كانت اة ال ح ق
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يجِّل  د خييل أن يتِّا ل ركثيم  د اةجديأ  م اةحيأاظ اة  يأ و اةأاتيأ ةهذا اةِّاةم    هو يأتما  د سطح  
اةيوحأ ركل أةم   األةم اةذّ يستوتب اةحذ  كل اةحذ  حت  يحسم اةتِّييقاظ اةتم تخيق اةاثيم  د ا ةتباس  

اةحكايأ ذاتها و ان رغياا صوظ اةسا ن  م رِّض األحيان   و م ذةك  خييل ال يقس  أن يمبط  ناخل 
خيوط أة ها ّلوتوه رِّضها رِّضا    وتوه  دنشأ ر باةغتها    منفأ حت  ونم  غتمبأ   ةاد اةخوف يد ِّها 

 اة  أرجديأ أخمى   اة  سيمم أخمى أقل  ا يأال وقها قاسيأ تدا  اة  حد ا خت ا  .

ييل  تفهم  نفِّاالظ إخوصه   يتِّا ل  ِّها كأنه يحمث  م تمبأ خصبأ   و نو سِّيد ّلذةك ألنه ييبم خ
حاتاتها ةضمو اظ تِّبيمفأ خاصأ ره  د تهأ و حياتيأ ز قيأ  د تهأ  انيأ   و يأوننا ّلهدوح إديد وي   

قتهيأ نون أن تبدّ إكل أسماا نحو حي ها اةذّ يواّز ّلدايتها ونم تسيم ركل وتِّها نحو  أصيأ غيم  
أّ   ض أو تذ م   اال أن خييل يبذل تهدا  ال رأس ره و نو يح يها و  ال حها وبوناوأو حب اة  اةفماغ  
اةذّ يِّ ل  يه ةتطفو  م  دانا حت  تم    تِّبأ  م ةوحته و ت أل اةثغماظ  م  ساحاتها   و ان كان  

ل اةيه أّلدا     م است ما فأ تواتم حكاياتها  رِّضها تمغب  م اةهموا اة   اض أو  ب ا اة  غد قد ال تص
ّلتي يحاتها اةأائ أ وي  ودم ا ستسالم ةأد نا ّلل تواته اةس واظ رأدنا اةقاطحأ ةيضوح و ةيهواح   و تواته 
اةمفح رخفايا صدو نا و ت ت اتها    ِّاةم إخوصه تستأم حضو نا  د تفِّيل اةحكايأ و استغماّلها    د  

ث ود اةبؤ     د استدواحاةتأطيِّاظ اة صاغأ ذنقيا   م  ا يالئم ا نخماط  م  حمكي أ اةِّتباظ و اةبح
سياقها اةسمنّ   و نذا  ا يجِّل خييل يتباطأ قييال   م ايأاواته و نو يأما و يه  د حاالظ  يها يتسم 

  و نذا  نائمم اةتأ ل و أا     د حاالظ  يها تاثم أو اق ا نزفاح اة أقد ونم  بييأ رأحاسيسه ون ووها 
وحده قد يكون كا يا  وي  تحديد ت اةيأ اةِّ ل اةفقم ةدى خييل   وتبيح ةه استخدام كائقاظ  تأا فأ و تماصأ  
تحسم اةحكايأ و تختفم  م اةيج ت ِّا  ةتضبط ّلئس األصأاع اة تباودم   و ّلئس اة آل و أونا ها   أّ أن  

م اةقهم  د نبضاته اة ؤ مم    ا وتأان رغزا م  خييل يقجز اةفِّل  م  صائم  خيوقاته  د سِّيمنا و  م تقاز 
اةتوناظ  يح أ   و ا قتماا  د اةتشكيالظ اةحديثأ توسِّأ ةيذاكمم نحو كسم  تاّلتها وتوظيف  ؤفتها  

 رغقائياظ حزفقأ ي ا سها خييل راةطمفأأ اةتم تجِّيه يتحسس اغماق اةضوح  م اةِّت أ .

 Jan Gino 
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 التَّشكيلي جمال خليلالفّنان 

 

  أعمال الفّنان التَّشكيلي جمال خليل
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 سمر دريعي   -15
 تعيد بناء تجربة داخل تجربة ياتها البصريةبتجلِّ 

 
( نم اّلقأ اةفقان األإهم وبداةمح د ن فِّم أ يم اةقاّ و أحد أنم  1977يكفم أن نِّمف أن س م ن فِّم )

اةتأسيس ةيفد اةتشكييم  م اةجزفمم اةسو فأ   حت  ند ك أن غصقها اةباسق ةم يقبت  د  ماغ    هم   وان 
اةتم  ضِّت اةفد  د ّليت يضج راةيون و اةِّزف   و كان ال ّلد ةهكذا تو أن يؤ م  يها و  م توتهاتها و  

طمفق اةذّ سيمسم  وي  نحو أخص حيد أحست أن ن ها ةيس أح ما    ّلل يح ل  د كل األةوان   و أن اة
ةها ستاون  د نذا اةيقبوع اةِّذا    اان ال ّلد أيضا  أن يكون ةتد أها طِّ ا  آخم تشكل  ي ا رِّد  سا نا  

 اةذّ ستيخص  ج ل حياتها و تطيِّاتها و ط وحاتها .

س م ن فِّم اّلقأ وا ونا و رساطتها   اّلقأ إم وال و وتِّها   اّلقأ اةيحاأ اةحساسأ و ّلياضها   تيك اةيحاأ 
اةتم ستأوننا نحو واةم ا ّلداع و تماك اته   اةِّاةم اةذّ سيجِّل ا تباطها راةحيام ةيست حمكأ  م  ماغ   

دو و كأنها تِّيد ّلقاح تجمبأ ناخل تجمبأ  ّلل استغماق  م اة مئم و اةال مئم   ا يجِّل تجيياتها اةبصمفأ تب
  تجمبأ  متبطأ رإن اكاتها اةفقيأ اة  حد كبيم   و تجمبأ قائ أ وي  سد وقاصم   يزم و  اويأ  م ّلم جأ  
ن ط  د ا إتغال اةذّ يأوم وي  خيق اة شهد اةبصّم و ق وقائِّها اةخاصأ و و ق حصييأ  د اة ثيماظ  

ها اةج اةيأ وتون ّلذاته   حت  أنك تشِّم أن اةاون يسكد ناخيها    اةبصمفأ ذّ س اظ قد تجِّل كيانات
 اة خزون اةج اةم وقدنا نو ا تدان ةزوايا اةذاكمم و  ا تح يه  د انت اح ةي كان حيث اةحضا م اة انيأ  
تجِّيها  م نأاح  م اةذاظ   و تجِّل ويونها اةأيأأ تتأد ةغأ اة وسيأا و اةيون   ةغأ اةأطِّأ اة وسيأيأ و  

ةصو م اةبصمفأ   ةغأ ستضِّها أ ام اكتشاف نفسها و سم ت ازج نوائمنا راةقسيج اةشمقم و ّلتيك اةقبضاظ  ا
اة يح يأ  د اةمؤفأ ا نسانيأ    ال إمح وقدنا يمقد ّلهدوح و يحكم حضو نا اة ست د  د خطوطها و  

تأ يها و أا  ةوتونها اة تِّبأ تدا  أةوانها و ة ساتها    د  ضاحاتها اة بهمم   و اة دنشأ ّلتفاصييها اة واكبأ ة
    ج ل  ا  س ته ن فِّم  د تيك اةوتوه تمتدّ اةأد  ركل قساوته   تمتدّ سمفما   د  وظ  حتأد و ةو  
اة  حيد   قد تاون  نووم ةم ض اةايم و اةأيق و اةخوف    اةت من نقا طاغ و اةخطوم اةأان أ  ساحأ  

     ا سأ اةيِّبأ اةفقيأ نم  واتهأ  م اةذاظ أوال  و  م اةج ال   ةيخموج  د  جمم اةفماغ نحو  جمم اةحمكأ
أيق ا وتد  انيا    و  ا اة أوالظ اةخصبأ راةزغا فد اةضوئيأ و راةأيم اةج اةيأ اال  جا ام ةتيك اةصمخاظ  م 

ةحيم و  تحوالتها اة وتِّأ    باة أا نأ ّليد أن يأ  ا تبدوه ن فِّم  د تاوفقاظ تِّبيمفأ تجمفديأ   زوتأ را
اةوتم و وي  نحو أخص تيك األو ال اةالنثأ  م اتجاناتها و صدانا و اةأان م  م تأديم نفسها و تِّمففها  
ض د اإا اظ   يزم تؤكد ح ي يأ اةيحااظ اةتم تيد  يها اةيوحأ   و ّليد  وضوواتها ك سأةأ غيم  ِّأدم  

ن تدخالتها   نجد أن ن فِّم تح ل قد اظ   و ةيس أ ا ها سوى  الحأأ  ا تمغب اةيوحأ أن تأوةها ذاتيا  نو 
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استثقائيأ  م توضيح  شمووها  م حت يأ اةسيم  يه نحو ا نجاز و ان ض د وتهأ نام قاّليأ ةيجدل 
اةطوفل   تسيم  يه ّليغأ ال تِّبث رجذو  اةموح   ّلل تسأيه  د طيو  أحال ها و  د رأايا  زا يم واةدنا  

توظ  م صباحاتها و تحتمم زحام اةوصول     ا يد ِّها نحو  اةذّ يجّم  م نسغها كقدى وي  أو اق اة
ودم اة مانقأ ّلز د اةضوح اةها ا رإنحقاحم خجوةأ نحو أإموأ اةغياا كشمط ةإل ساك راةحاةأ و وساائطها  
  ّلل تدوه يتسيل اة   فاصل وتونها ركل ةحااتها   ّلل ركل وقاصمنا اةدائمم  م  ياها   و ركل أ واتها 

و اةهانئأ   و اةأان م وي  ّلث انفِّاالتها راةشكل اةذّ يصو  تِّا يها  م اةحيز اةج اةم نون  اةهائجأ  قها  
أّ تغييم  م نالالتها    حساسيتها كتِّبيم تشكييم نو نتاج  وةداظ  متبطأ راةيون ناخل سياق  أا م  

 ا  اة ِّقوفأ ن ِّأ   متبط ّلدو ه راة  كد  د خطاّلها اة تحول ال اةثاّلت و ق ن ط  د اةوتون  يه يقام اآل
واحدم  غم اةصِّوباظ  م استيِّاا وحداتها و ان كانت ض د أنساق نم اةدوا أ األنم  م انتاج اةصيغ  

 اةتِّبيمفأ ةديها . 

 د فِّم و نون أن تسأط  مضياظ إيئيأ  د اةبِّد ا يحائم ةيِّواةم اةج اةيأ اةذّ قد تسانم  م اغقاح تغييم  
فوظاتها اة قجزم   تمصد  شاندنا اةبصمفأ ّلتحديد وقائِّها  ن اتها  أو تمسيخ ةسيسيأ انزفاحاتها  م  ي

 كوحداظ تِّبيمفأ و ك حفزاظ ةيذاكمم اةبِّيدم رإ كانها أن تحأق و يياظ ال  مئي أ تأوننا نحو اةت ايز . 

 قانا  ةِّمض أو اةهم  م ت يم  تاحف   400 قانا   د ّليد  30أختيمظ كواحدم  د  2012ن فِّم  م وام  
  و نذا يسجل ةها و ةقا أيضا     غم ودم غمارأ ذةك    هم غصد  د إجمم وبداةمح د ن فِّم       و انيا

ّلل   مم  د   ماته و ا تدانا  ةقايه و  فشته   و ةهذا كانت  و أأ اة  حد كبيم  م خطواتها و راةتاةم  م 
ةذّ تشتغل وييه   اة حو  اةذّ اختيا اتها اةتم ستحدن  ي ا رِّد طبيِّأ انجازاتها  د خالل اة حو  اةدالةم ا

سيكون اة انم األنم ةحصييأ حيزنا  م اةتحأأاظ اة  كقأ   و اةذّ سيفِّل ) رضم اةياح و تشديد اةِّيد (  
تيك اةوقائم اةتم تختمقه ن فِّم رجمأتها غيم اة حدونم    هم تِّد رحق  د اةفقاناظ اةتشكييياظ اةأالئل  

قي ه اةدالةيأ   و تحدن  أوةتها اةحا يأ ةمؤفتها و نم تتدا م  م   اةيواتم اإتغيد وي  اةجسد رطمفأأ تقام 
اةاثيم  د أو اةها ةتِّيد ود نفسها ككيان يستحق أن يكون اةحيام و نبضها    هم و رصيغ تِّبيمفأ تخمج  
اةتفاصيل اة حسوسأ اةباةغأ اةغق  و األن يأ  د  ِّطياظ  يها تتقوع اة  ا سأ ا نسانيأ آلةياظ تاشف  

اةاانم و اةباطد  ِّا  نون أيأ زحزحأ  م اةبِّد ا تت اوم أو األخالقم   انطالقا   د ت يأ  سا اظ   خبايا
تأوفييأ وييها تفمش نيوساتها ا نفِّاةيأ    اةجسد اةذّ يِّد رحق ك ا قيل خزان ةيدالالظ    د فِّم خيم  د  

    و انسيأ  بطقأ )  وف  ثال  ( .تح ل  فاتيح نذا اةخزان ةتقثم  حتوفاته وي  أو اةها رأةوان أقما اة

وأخيما  نتساحل  ِّها    م ن فِّم نل "  ازاةت تبحث ود  وح ةذةك اةجسد اةصا ت اةذّ أوتدته  فشتها " 
 حسب تِّبيمنا   نتمكها  م رحثها ةقأتما الحأا   د أو اةها و نحد نبحث ود تيك اةموح .

Jan Gino 
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 ملك مختار -16
 مشهدها البصري  بالموسيقا تنسج مقامات

 
حيد يذكم اسم  يك  ختا  أو  الك  ختا  ك ا نحب أن نس يها تد ِّقا اةذاكمم اة  اةفقان اةفمنسم تان  

يِّمف وقه   اةفقان اةذّ أ ق  و مه  م اةمسم سم ا    حيث اة يل  ( اةفقان اةيغز ك ا  1920- 2014 يشيل )  
اةتام نحو اةِّزةأ اةغا قأ  م أوتاع تتحدث  ا أ كد ود وال اظ ّلها يأتفم أ ما  نون أن يِّمف اة  أيد   
وواش حياته رص ت نون أّ ضجيج أو  ا يبِّث وي  اةتوتم    سم ّلثأأ يقا ها اةِّواطف و ا نفِّاالظ  

وبدواخيه نو  نون أن يبحث ود أّ اوتماف  د اةوسط اةذّ نو  يه  غم يأيقه ر ونبته و   اةتم تضج ره
  رأوم أو اةه اةتم ستأخذ طمفأها  ي ا رِّد وسط ونج اةش س .

نم  وسيأيأ قبل أن تاون تشكيييأ  و ةها  د اةتجا ا  م ذةك  ا يضِّها  م اةصف األول  وت يك ا  ا   
  اةتا فخ تقتام  د يساودنا رفض اةغبا  وقه و اخماته ر ا يييق رأي أ نذا ا  ث اةاقز. ةفوةايو  ي تد  م  

سبق قيقا كثيما  رأن كل  قان  وسيأم نو  شموع  قان تشكييم و اةِّكس صحيح أيضا     اة خاض  م  
تداخل  ا يجِّيه ا اةحاةتيد يأخذ إكال   حتمقا   م ا يأاع   وأواصم ا ةتأاح ّليقه ا كثيمم   ّلل  يه ا  د اة

 شمووا  ت اةيا  يزخم راة ِّطياظ ذاتها    ا ا أن ةال  أام ةون كذةك ةال ةون  أام   ونذا يِّقم انت احن ا  
) اة وسيأا و اةتشكيل ( اة  توةيفأ إجمفأ تث م ّله ا  ِّا      يك  ختا  اة وسيأيأ ةد يكون غمفبا  وييها  

ك وبأد اظ ذاتها    هم نقا تاان تج م  أاطِّها اة وسيأيأ  أطم  أن تاون تشكيييأ   وال وييقا أن نمانا كذة
 أطم وت ضم ّلها وي  اةتواةم نحو ّلقاح سي فونيتها اةتشكيييأ   نحو ّلقاح حكايتها   حكايأ رحثها اة ستديم  
ود أو اق رِّثمتها اةمفح حت  راظ  خطوطا  يؤسس حكايتها تيك   حكايأ  أام  يه  د اةتداخل ّليد ا يأاع  

اةيون  ا ياهم سمننا ا ّلداوم ّلبص اظ تتأد اةِّزف ت ا ا    وتقخمط راةِّاةم اة تخيل وتمسم  ال حه  و 
رأوم انفِّاةيأ وتاثيف غيم  يتبس تط ح ّلذةك اة  تيخيص ص تها وبهيئاظ و حمكاظ و اإا اظ تاان تشكل  

ا وذ وم أة ها وي  إكل ن ِّاظ وتد أاظ  د  ِّطياتها اةج اةيأ     ختا  و ّلتِّبيمفأ تجمفديأ تطمح قيأه
إحقاظ  تِّبأ  م  قايا حزنها اة تواتد رحمقأ  م ضمباظ  مإاتها اة توتمم   و م إحوا  ال ح أةوانها    
 هم تِّ ل رجديأ وصدق   يزفد    ث أ إمح  م نواخيها تتجه رإتجاه واحد و د راا ومفض   وةهذا 

زنأ  ؤقتأ   ّلل ّلها تاتشف نفسها و حمصها   يوحاتها نم ةيست  حطاظ استماحأ راةقسبأ ةها   وةيست ن
وي  اةحيام    هم ت يك احساسا  و يأا  ركل  ا حوةها   وةهذا تستغمق  م أةوانها و  ا تتمكه  د أ م  يها  
و م  تيأيها  ِّا  نون ا تِّال و نون أّ ضباا    هم تِّاةج  ضاحاتها ّلتتارم ةونم  م تد ق  ذنل  م 

تها وي  وشق ره تاشف نفسها   قد تها وي  حب ره كفماإأ تفمش أةوانها   أحاسيسها   ونذا  ا يزفد قد  
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وباةتاةم يزفد تموأ  اوييأ قد تها وي  اةتِّبيم    هم تقت م ةيجذ   يه ت ا س ةغتها ركل  فمناتها نون أيأ  
م تدول  وا بأ  فم ناخيها  ا ييح وييها أن تبأ  طفيأ تِّبث راألةوان ّلبساطتها نون تفايم  سبق ونون وض

و ل ونون  خططاظ   نم و أةوانها و  ساحاتها اةبيضاح يشكيون خيطأ  قيأ  ذنيأ اةال يمسم اةال  
وبح ي يأ تصبغ أحال ها  وبموح ال يهدأ ت زج تأ التها  ونذه احدى اة ؤإماظ ود  غبتها     رِّفوفأ واةيأ  

وسيأم تد ِّها رإست ما  اة  اةغوص  م  اةدائ أ  م اإغال  ماغاتها ّليون يح ل ايأاوا   ا يِّيدنا اة   أام  
اةس واظ اةتسم   وال تيهث و اح اة ضا يد    ال قضايا  ِّأدم وقدنا و ال تخطيطاظ  سبأأ   ن ها أن  
تتجاو  اةفِّل و أن تتجاوز  حد اةذاظ   ن ها أن تبأ  وفوفأ ونذا  ا يجِّل اةطفيأ  م ناخيها ال تابم و 

اقأ ال تستقفذ     ه ا كان اة شهد قاسيا  و ه ا كان  تيحفا  راةغمارأ  ال تهدأ    م حاةأ حمكأ  ست مم وبط
 هذا ال يحتدم وييها قساوم اةيون وال  حقه   ّلل ووي   دى  زا يمنا ونم تِّزف ّلتداوياظ  وحيأ ض د  
سِّم  ستقهاض طاقاظ أةوانها رطاقاتها نم نون أن تغمق و يها رإسهاراظ ةونيأ تضيق  سحاتها ونون  

 تيأيها راةتونم    هم وب أتض  نو نا  م نخول اةحكايأ ال يقطف ح إغفها ر أاطم سمنيأ تحدن   أن تمنق 
ّلدو نا طبيِّتها كسا ن يمّو  موفاته نون اةتباس ونون أن تفأد وقصم اة فاتأم ّلل تما أها   م  ج ل  

وأخمى تخمج  د حاةأ   أو اةها   وإن كان رِّضها قائم وي  اة داو م اال أن  وحها ال تستايد   و ّليد  يقأ
ةتأتحم حاةأ أخمى رحثا  ود سم وود حا يه أيضا    وسيمتبط ذةك راةجانب اةتأقم ةتجيياتها   وتفيح كثيما   

    م تم وضِّياظ تست د حضو نا  د توظيف اةجهاظ نون أن تستهيد راةمفح وي  أكتاف اةحأول .

 يك  ختا  و د خالل  ِّطياتها اة قتجأ ةيدالالظ واةتم تو م ةها حاالظ ي كد صياغتها رِّال اظ و أوالظ  
و ق تصقيف و تحييل  ِّيد    اةتمبأ اةتم تِّزف وييها  أا اتها اةيونيأ  يها  د اةتقوع اةذّ سيس ح ةها  

أنساق إاسِّأ  يها وبها تحيق  أن تأون ن أ ّلوصيتها رحاالظ إِّو فأ نحو تحديد  قاطق ي كد اوتبا نا 
  ختا  حمم طييأأ ال حدون  ن اكها ةذاتها    تجوا ّلتجمبتها  م  ضاحاظ خاةيأ  د اة يو اظ اةز كانيأ . 

وتذنب  ختا  ر شهدنا اةبصّم نحو تهاظ  فتوحأ   ال تضيق ّلها اةسبل   تجذّلها اآل اق ّلال حدون   
وم  يها كسما طيو    وبِّقفوان وحما م تح ل  مإاتها  وتتحول  ساحاظ اةيوحأ أ ا ها اة   ضاحاظ تِّ

وكأنها ذانبأ اة  تقأ اةما    تستِّيد رشحقاظ و انفِّاالظ تقبض  يها حت  تقام ّلقاحنا وي  قيم تأمبها  
ت ا ا   د  قايا اةيون و احتماقاته    ه وم اةتِّبيم وقدنا  تيحف رص ت وذا تتمك آ ا نا وي   ج ل  

اةجانب اة وسيأم  يها   تس م كل نسيس و كل نغ اظ اةحأول ةتِّيد انتاتها رإيأاوها    تجمبتها   و نقا يبمز
نم   رحسها نم   رص تها اةِّازف ةسقاّلل  واس ها نم    ا قتماا  د وواة ها و  حاوةأ اةبحث  يها  

ا اةتم  يح يك راةضمو م اة  ا ست اع تيدا  اة  تيك اة أا اظ اةتم ّلها أّلدوت ةوحتها   و اة  أرِّانن
ستح يك ّلدو نا اة  وواةم تديدم ر ِّطياظ تديدم    غيأأ أو  فتوحأ    تقاقضأ أو  قسج أ  تهب وييك  
نس اظ اةصبا حيقا  و حيقا  تيفحك  فاح اةبياظ   و ب ا يحضم اةِّجم أو اةقهاوند أو اةامن أو اةسيكاه    ال 
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ييها تتزاحم كل اة أا اظ و  قها تتدا م  ز د نقا حت  يد كها ّلل نم تحول و يها اة   وسيأا تجمفديأ و
 األةوان رإيأاواظ ت ضم  م أسفا  رِّيدم . 

 ختا  تيجأ كثيما  اة  اةغوص  م حوا  راطقم  م أإيائها غيم واّلئأ ر ا ستؤول اةيها تداوياتها   وةِّل   
اة  اةبِّيد تسما اةدخان و اةم ان اة  و يها نو انفالظ آخم  م نذا ا تجاه   ا تجاه اةذّ يأخذنا 

ر ال حه وتِّبه  رشوقه و حمفأه    و ةِّل األسون اةذّ حل ضيفا  وي  حأوةها و أإجا نا نو اآلخم يبم  
ةقا  حد اةحدوث و ناناته   وكل ا ساةياتها اةداخيأ  م تماكيبها  د  وقم  قم نم ةحااظ تستووب كل  

أ ّلها ي كد أن تجقح اة  اةحواف ّلبطح إديد  نأاط تحوالتها ّلق ط يتوازن  يه  حاو  نوائمنا كإسأاطاظ ان اكي
  وإة  اةبؤ  ّلذكاح يح ل قد اتها اةتم ستتمك أ منا وبص اتها ا ّلداويأ وي  اة شهد اةج اةم اةتم تِّوم  

  يه.

Jan Gino  

 الفّنانة التشكيلّية ملك مختار 
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  أعمال الفّنانة الّتشكيلّية ملك مختار
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 شريف كينو  -17

 لبداية مهمة خطوة مهمة مع دون كيشوت
...... 

يِّتبم نون كيشوظ  د أكثم األس اح اةتم يتم تداوةها  م اةوسط اةثأا م   ّلل  م أكثم  واقف اةحيام اةتم  
( وي   1616- 1547يتِّمض ةها ا نسان   و نو ا سم اةذّ أطيأه ا سبانم  يغيل نّ سيم انتيس ) 

(  1615 - 1605اةتا فخ و اةتم كتبها  م ّلداياظ قمن اةقهضأ و تحديدا  ّليد وا م )   وايته األإهم  م
 ونون كيشوظ نو االسم اةذّ أطيأه وي  نفسه أةونسو كيخانو رطل اةموايأ اة ذكو م   و اةذّ قال : " ةأد 

 قدي ا  )  وةدظ  م اةِّصم اةحديدّ ةام أرِّث اةِّصم اةذنبم "  يه يِّيد أ جان قمأ وقها    يح ل سالحا  
ن ع  هتمىح و   ح صدىح (  و يمكب حصانا  نزفال  راحثا  ود  ِّا ك ويها تجِّل  قه  ا سا     قطيأا   
 م نشم اةِّدل و اةد اع ود اة ايو يد   حت  تحول اة    ز ةيتماث ا نسانم    قه استوحت اةثأا اظ 

يقا  د اةذيد استيه هم إخصيأ نونايشوظ األخمى و أنخيته اة  تما ها اةفاّم و األنّلم   و ةِّل األقما اة
اةموسم  يونو  نوستو سكم  م إخصيأ األ يم  يشكيد  م  وايته األّليه   و كذةك  ا ك تمسد  م  وايته  
)  غا ماظ نكيبيّم   و أيد وند  وستقد  م  سمحيته ) سيمانو نّ ّلمتاك (   أ ا تشكيييا  يكفم أن نذكم 

نو ييه اةذيد  سم كل  قهم نون كيشوته اةخاص ره وبطمفأته اةخاصأ    ّليكاسو وسيفانو  ناةم و أونو فه
أ ا نحد  سقاون رصدن اةحديث ود  قان تشكييم كمنّ تمكم أ ق  و مه  م نون كيشوظ    أكثم  د  
 ال يد وا ا  و نو يصا ع نون كيشوظ ذاته    إذا كانت اةحيام نم  واتهأ و ن اوا  ود اةقفس و وا أ  

اةتحدّ ّليد اةأّو و اةضِّيف حسب تِّبيم و م ح دّ /  اةفا  هم نقا ّليد  قانقا اةتشكييم  اةحيام نم  م  
( اّلد  ا نيد وبيد نون كيشوظ نم  واتهأ ّلقاهأ ا ختالف   نم حيام ر ال ح  1965إمفف كيقو ) 

ون  ختيفأ   وبتال يف حا يأ رسيمم حأول حياتيأ  تداخيأ اة  حد كبيم    ايقو اةذّ راظ  د وائيأ ن 
كيشوظ   وال ي كد اةحديث ود أحدن ا اال وكان اآلخم حاضما   ِّه   يخيق سيمم تديدم ةه   تديمم رأيأه  
اةدائم وي  اةحيام   اة سكون ر تواةياظ حي يأ  تشِّبأ    اة جال اةحيّو ة غا ماته يجسدنا كيقو  م تآةفاته  

إكييأ  ِّاصمم حا يأ ةخصوصيأ  اة فتوحأ وي  تجمبأ تشكل رحق خطوم  ه أ ةبدايأ  ه أ و رصبغأ
 اةز كان   حيث كل إمح يوحم راة أسام   وكل حيم يتحول اة  سماا    م ازنيان سِّيم اةحيام   

وإزنيان وسم إهأاتها   و نذا  ا يد م كيقو اة  ا ستقجان ّلدون كيشوظ و إحد خياةه و توسيم نائمم   
ون األكثم قد م وي  تمت أ وقاصم انسانيأ ّلتوتماتها  اةتخيل ةديه   ونذا  ا يجِّيه يستِّيد راألّليض و األس

وإنفِّاالتها   رص تها و ائحأ نخانها   األكثم قمبا   د ظالل نون كيشوظ و غا ماته    ببساطأ )واإق  
إمقم ( يسا م كيقو  م نون كيشوته و يما أه  م  حيته اةطا حأ راألةم و ا ناصاته   اة قه مم راةأيق و  
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ك  د أتل خيق  ؤى حديثأ تِّ ل  م تحوفل اإا اظ اةداخل اةدا ئأ نحو اةسطوح اةبا نم انهزا ته   وكل ذة
حت  يكت ل اة شهد و ان ّلقوا ذ صغيمم و  غيأأ و ر ال ح تجيب ا نهزا اظ  د كل حدا و صوا    هو 

أ  م   ازال يقتام  ثل غونو ويه يافم ّلقصم  ا و ان كان  نيئا    و نذا  ا يد م كيقو اة  خيق  صاةح
نون كيشوظ خشيأ  د ا ناسا  اةابيم   و د  وظ اةحيم اة ختزن  يه   يذنب ره اة  ساحاظ اةحموا 
و اة دن اة د مم وي ه يحصد  ائحأ  اح ّلو مم ةغته و تد ق تمفانه   ةِّل اةذنول يتواةد رإستِّدان  وحم 

 م نون كيشوظ ود  غا ماظ     وةِّل اةصماخ يتحول اة  سؤال ييف اةوتوه اة تونجأ وفأمبها  د سم اةبحث 
تالزم اةسطوح و تتحدث ود  صول  ازاةت تتطيب إيئا   د اةالتوازن   ونذا  ةيس غمفبا   اة قطق ةم يحل  
رِّد و ةم يدخل  م  تقاول اةِّ ل   و د اةحوا  ّليد األ كقأ اةتم ييجأ اةيها كيقو  م نون كيشوته يفاتئك  

أ  د ساحاظ و حطاظ سيم انتيس كأنه قانم  د أقبيأ  طبأ ّلم وزه  ّلذةك اةتصانم ّليقه ا    ذاك اةأانم ركثا 
اةحا يأ ةتماث انسانم وب ؤإماته اةبدائيأ اةتم وةدظ  م ةحاأ طا ئأ وي  حيد أن نسخأ كيقو نم قمفبأ  
 د تقون اةتماك اظ اة غبمم اة ائيأ اة  اخماج اةي ساظ اةِّاطفيأ  د طأوس  ِّاصمم تح ل كل تدل 

  و م أ قاح ا تااا اةيحاأ اةصِّبأ يتحمك كيقو ّلدون كيشوته ض د ضمو اظ   اةحضو  و اةغياا 
 وضوويأ وبطاقأ  أا اتها اةيونيأ تتأ تح ّليد اةحا  و اةبا ن ّليد األّليض و األسون نحو احتفاحاظ ة شاند 

إأائق   ال حدون  م ت زقاتها    اةواقم ر حطاته اةتشخيصيأ و ّلتِّبيمفته اةجا حأ اة  اةبداياظ يِّأد كيقو
  وحه كسجاناظ  ةحدائق اةحيم األإبه ر قاظم تجمفديأ ال يبمحها اةيون أّلدا  .

نِّم يشكل نون كيشوظ أنم  صد  اةها م ةايقو ره يحمك  شهدنا اةيو م   اة شهد اةذّ يقبض ره و  
تبصم و تشم  رحمكيأ غزفمم   وفماند وي   ِّاةيته وني و ته    اة ؤ ماظ حاضمم  م اةماند    ث أ حواس 

 وائح اةحدوث و حقه   و  أ ذنول يشوبه كي ياح اة ال ح اة تقانيأ    ال يكفم اةاشف ود ز د ا نت اح  
 غم تماك اته اةفايِّأ   ّلل وبهدوح يقشد اةسم اة  تد  م أ ق النهائم حت  يتقاسخ نون كيشوته أسمارا   

  سا مم  م اةحيام . 

Jan Gino   
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 صالح  عمر  -18

 ومداها يحيط  بالحركات الجامحة
(  م واةده وبداةمح د صالح اة ِّموف رإسم    1978كان اّلد اةثا قأ حيد غق  صالح وبداةمح د و م )  

را م صالح أحد أنم األيأوناظ اةامنيأ اةتم غقت ةيتماث و اةفوةايو  اةامنييد   و ةصالح تسجيالظ 
كل صوالته و   ( وا ا  و نو يما ق واةده كِّازف ّلزق و وون  م 16صوتيأ  م ذةك   و ذ كان و مه ) 

توالته   اةداخييأ  قها و اةخا تيأ   و  غم نذه اة ما أأ اةيصيأأ ةيواةد اال أنه ةم يمض أن يكون نسخأ  
وقه    هو  قذ اةبدح يصم وي  اةخصوصيأ   يصم وي  اة غايمم و ا ختالف   و تمسيخا  ةخطه أصد  

اة  تدته كييزا  يوسف وصوال  اة  تده األكبم  أكثم  د أةبوم غقائم    هو ك ا قيقا سييل وائيأ  قيأ ت تد 
اّلما ه تمكو اة غقم اةامنّ اةشِّبم  اة ِّموف  م  قطأأ وفمفد    اةذّ ييد  م نذه اةبحيمم اةِّذرأ  د  
ا ّلداع ال ّلد أن يتأد  د اةِّوم  يها   وةسقا  رصدن صالح اة غقم و اةِّازف   ّلل رصدن صالح اةقحاظ  

  1997  -  1995اةقحت و اةمسم  م  ِّهد اةفقون اةتشكيييأ رحيب ّليد وا م  و اةتشكييم    مغم أنه ن س  
( اال أن ن م وجيته اة  األوي    م نذا اةجانب ةم يتم اال حيق ا سا م اة   اةسوفد  قذ أكثم  د وشم  

خماط  سقواظ وإنضم اة  اة ِّهد اةِّاةم ةيفقون   قسم اةقحت و اةديكو  اةداخيم وفتخمج  قها ّلتفوق و يبدأ ا ن
 م اة جت م اةسوفدّ  اوال   يه   و  د  وقِّه كفقان و  د ناخل نوائمنا استطاع أن يقأل تيك اةِّواةم 
اةحسيأ و ان اتها  م و يياظ ان اكيأ تشكل ك  ا   د اة ثيماظ اةبصمفأ اةتم ستاون اة دخل اةذّ سيأونه 

و رِّ يياظ قائ أ وي  خيق ّلقيأ تديدم اة  ان اك  ا نو خا ج اةذاظ    يِّيد ّلقاح وقاصم و ق  د كاته نو  
 متبطأ وانم ّلتجمبته  م كيفيأ توزفم وقاصم  د طبيِّأ رصمفأ و انتأاح األ يز  قها  ةيتِّمف وي   كوناتها  
و كأنه  دوو اة  واةم آخم  يه سيحدن حأيه اةبصّم و يفمش   ا ه ةقا   و  د نذه اةزاوفأ و ّلتو م 

م األساس  م تفأيس اة ِّانم  م استحضا  ت ثالظ  ِّم يأ  د وحداته ا كاناته اةسمنيأ تبأ  نامم و م ن
اةتشكيييأ اةباةغأ اةتحول و اة متبطأ اة  حد كبيم راألإكال و األةوان و اةخطوط اةتم تشكل اةبقياظ  
اةسي يائيأ ةسيسيأ أو اةه رِّالقاتها اة تقووأ  م اطا   ِّم م و  ا تفمزه  د قيم و أحكام و اةتم ست كد   

تيأم  د  هم اةبِّد اةتشكييم ةج يأ نالالته اة كتسبأ أصال   د األحاسيس اة قثو م  م اةِّ ل ّلوصفها اة 
تونم ّلل توانم ة ج ل  قسوتاته أقصد أإكاةه ذاظ اةبِّد اةج اةم    اةأان م وي  اةتِّا ل  م تيك اةت ثالظ 

اةوتوه اة ختيفأ   اةِّاّلمم  قها و   اةبصمفأ اةتم تختزنها ذاكمته  ض د اختيا  يأبل اةتِّدن   و يأبل تأصم
اة أي أ    يستغمق  م تأ يها حت  يحيط ر ماتب تجيياتها و يكشف أسما نا و  ا تح يه  د اإا اظ ر ِّقانا  
اةحسم و اةدالةم   حا ال   آةياظ اةِّبو   د اةباطد اة  اةاانم أو اةِّكس   ةيقفتح وي  كائقاظ اةِّاةم  

اال راةتجمن و اةتقزه  د  حت الظ اة ِّانم اةتم قد تشكل ووائق ةأبول اةتيأم    اآل اقم و اةذّ ال ي كد أن يتم
  و نقا يسمع و م اة  ا  ساك راةصو   د تانبها اةأي م اة ِّم م أوال   م ضبطها  د اةجانب اة وضووم  
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اطأ ر دى     فهم اةباطد  م  ماتبه اةِّييا سيجِّيه قان ا  وي  اةصدح  م وواةم اةصدى  و قان ا  وي  ا ح
اةحمكاظ اةجا حأ  م أ  م  دا تها    ِّ م ال يتسانل  م استغالل اةشكل  د تانبه اةطأسم ةبيوغ ا نبساط  
و ا نسجام  م صو نا اة تصاودم وي   دا ج ا ّلداع و اةخيق   و راةتاةم وي   دا ج اة ِّم أ و اةووم  

 ضاحاظ  أتطِّأ   و ّلقاح وييه  إن و م يثيم  وصوال  اة   تح آ اق أ ام اةتبصم  م ا  تأاح راةالووم  م  
نأاط  تحمكأ  د وحداته ا ستدالةيأ و نم  م حاةتها اةأصوى أ ام  غبأ ن يقأ  م ا رأاح وي  تيك  
اةِّقاصم اةداةأ وي   ال ح خصوصيته اةتم تتحمك ناخل طبيِّأ أإيائه نون ط س ألّ  كد  أ وع   

أن يكون وائأا  أ ام   كقاظ نصه اةدالةم   و  م اةوقت   يخيم  اةسبيل ود كل سياج كان  د اة  كد
 ذاته يِّون ر سا اته اة  تذ  ا نطالق حيث اةواقِّأ نم ذاتها ةاد ّلدالالظ  ختيفأ تبِّا  ةذنقيأ اةأا ئ . 

ةصالح و م تجا ا  ت يزم وبتأقياظ  ختيفأ وي  اةقحت  يكان أنه ةم يتمك خا أ اال وو ل وييها  ّلدحا  
اةخشب و مو ا  راةأصديم واةقحاس ووصوال اة  رِّض أنواع اةفواكه واةخضا   ونذا  د إأنه   د اةحجم  و 

أن يقوع  د أنواته وأساةيبه   ا يو م ةه  فانيم تديدم  م اةمؤفا تد ِّه ّلدو نا ةتخوم تديدم ال تحتاج ةوسائط  
كصيغ تِّبيمفأ تستدوم   ِّأدم  ّلل تحتاج ةسيسيأ و يياظ ّلها يقأل صو  س ِّيأ وذنقيأ اة  وتون  حسوس  

أإكاال  ال  حدونم  د اةتِّييقاظ اة ي وسأ قد تستأم وييها ّلداياظ اةفِّل ذاته  وال نهاياظ اةبصيمم ذاتها   
 اأنها  م حاةأ ك ون  ست م وي  أنبأ ا ستِّدان ةإلنطالق  م ودن ال يحص   د ا تجاناظ ةيأبض 

ّلتحديداته اةداخييأ  ظها  تِّاّليمه اةسم ديأ وي  نحو  وي  تيك اةصفاظ اة ختيفأ  د خا ج نفسه و أا باتها  
يأمبه  د اةتوةيد اة يتاز انم ةحاأ ّليحاأ    تطيا  أسئيأ تد ِّه اة  اةخموج  د اةيم اة تالطم ّليأيد وأطموحأ 
 تتأ تح ّليد اة ساةك اة ختيفأ  وتبا اظ  قيأ ت اةيأ ت كث  م نشاطه اةذّ يحمض تجمبته نحو ا ختالف. 

  Jan Gino   

 الفّنان الّتشكيلي صالح عمر 
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 أعمال الفّنان الّتشكيلي صالح عمر 
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 سامويس   -19
 ومقاربات جديدة في ترحال جمالي

 
سا ان وفس   أو سا وفس ك ا نو  ِّموف ره  م اةوسط اةتشكييم   وةد  م كمكوك و ةوالنته قصأ تشبه  
قصأ والنم  ان كوخ    ا ا ح ل  ان كوخ اسم أخيه اةذّ كان يكبمه وةم يِّش طوفال    كذةك اةحال وقد 

اةواةديد  أن يح ل  كانت وصيأ واةده ةواةدته أو كان ا تفاق ّليد  1976سا وفس    حيد وةد  م وام 
اسم أخيه سا ان اةذّ تو م ونو ةم يتجاوز اةِّا يد  د و مه و تا فخ  يالنه أيضا  و اةذّ كان  م وام  

  و نكذا اةحال  ا ا كان يمى كوخ اس ه و تا فخ  يالنه  حفو فد وي  إاندم قبم أخيه   كذةك  1974
ا و يجِّل  د  ؤفته ا غيم حيانيأ  م نفسيه ا  اةحال  م سا وفس   و قد يكون ةذةك تأ يماظ نفسيأ وييه 

أوال  و   م اةحيام و  م اةقاس  انيا    و قد يكون ةذةك اةسبب األنم  م رأائه ا حاة يد  تأ ييد وي  اةدوام 
   نذه اةحاةأ نم اةتم قذ ت ّله ا  م س واظ اةفد اةتم ال حدون ةها . 

د اةفقون اةج ييأ ّلبغدان و ن ِّته  اة  اةهجمم اة   سا وفس اةذّ حم ته اةحما  د اك ال ن استه  م  ِّه
اةسوفد اةتم يجد  يها طمفأه  يك ل ن استه  م اةقحت و اةفقون  م أحد  ِّاندنا ةيقطيق نحو اةجهاظ 
 ستِّيما   د اة طم واةضوح قوس وقزحه ا  و د اةتماا أ فجه   تفوح راةخصوبأ وبمغباظ اةموح ونم تسمن 

 اة الحاأ وب ماونم اةحكايأ اةتم تِّمض  ؤفتها حت  تختفم  م حشون اةذاكمم .نبوحاتها ر أاطم تديمم ر

سا وفس يقطيق  د وتون إمح  ا   إمح  متبط رأيم ت اةيأ ت م وبم ةحااظ  د اةووم و اةالووم نحو  
ودم انفصاةها  د سيسيأ حمكاتها اةداةأ وي  اةفِّل اة ِّم م و ق تقوع اي احاتها    سا وفس يد ك  د خالل 

وتون أإكاةه  م نائمم    إق  أةوانه خا ج نفسه و  د خالل تقا م وقاصمه  غم تقاسأها رأن اةذّ يحدن 
اةفِّل ا ّلداوم نم تيك اةحدون اةفاصيأ ّليد تداخل  ستوفاظ اةحمكاظ اةصان م  د نصوصه اةبصمفأ  م  
حدون اإتغاةه ّليد سيمو تيد تصوغ كل  قه ا  ي تها اةخاصأ و تتجاوزا تيك اة ِّوقاظ اةداخييأ  قها و  

نو نسج اة مئم راة تواّ  حت  ت ح  اةحدون و  اةخا تيأ و اةتم تِّج   وف اةذاكمم ّلها    األ م وقده
اةفواصل ّليقه ا و راةتاةم يتم استحضا ن ا كثقائيأ تؤسس حاةأ ة شموع خطاا تشكييم  كتظ راألإياح و  
ا نفِّاالظ   و ر مان اظ نالةيأ ا  ماز  يها قد تاون نم اةخطوم األوة  و األنم ةطمق أّلواا اةاشف ود  

تم ستاون ر ثارأ نووم ةإلّلالغ ود اة ِّانل اة حدن ةيايقونأ و ةال اةوحداظ اةداةأ أنساقه و  فاتيحها   واة
وي  تقوفِّاته ا  ساةيأ    إقدا ه وي  تبقم  ؤفأ تديدم  م اةتِّاطم  م اةأي أ اةتواصييأ ّليد أنساقه  

حت   م  ِّ ِّأ  اة تِّدنم ي قحه اةجمأم و ةذتها  م اّلتاا  أإكال تديدم رأةوان تتأف  اةوقائم   و تتبان  
 واحانها   و نذا أ م راةغ األن يأ تِّطم اة قتج اةفقم  ِّان تح ل قي تها  د اختالف وقائِّها   و  د  

 طمفأأ اإتغاةه ةها و وييها اةتم ستأونه اة  طبيِّأ اةتأفم ةتيك األإكال اةتِّبيمفأ اة ختيفأ .  
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اةه ألوا منا    ستقدا  وي  تونم  سا وفس يتِّا ل  م نصه اةبصّم  د راا ا نصياع ألحاسيسه و ا تث
اةِّالقأ ّليد نواتسه و األسئيأ اة تشِّبأ  قها و ّليد انشغاةه راةوسييأ اةتم ّلها  يتي س أرِّان نصه و  ِّانيه  
  و  ا يحيط ّلها  د  الرساظ و ظموف    هو يستغمق وي  تي س نالالظ نصه ةبيو م إؤونها اةج اةيأ  

انها ةخيق إم اظ ةها    قها و ّلتشكيالظ ةونيأ ر وتاتها األ يمفأ يخمج     م ا نت ام رآةياتها و رطمق تد  
سا وفس اة  وواةم اة دى   اة  وواةم  تفاويأ رشاومفأ  صاغأ راةضوح و إِّاواتها  م أحاسيسه رحمكيتها  

 اة تصاودم    م ايأاواظ  ال ح انتاته  م تأاطِّاتها اة أا بأ ةهقدسأ اةبِّد اةدالةم . 

وي  نأاط  مكزفأ  م  ِّاةجاته اةيونيأ اةحا يأ ةم وزنا و أسما نا و  ونأها و اةتم تتجي   سا وفس يمكز 
 م  بوع  فاني ه و تأ الته و  ا يستشف  قه ا  أاصد  ؤفوفأ تم م  د إِّيمم انفِّاالته و  د ّليان  

إكال اةحسيأ   ستوفاظ ت يأ حماكه اةجوانم / اةداخيم    هو يبذل تهدا  تأوفييا   ضاوفا   م ّليان األ
اة متبطأ ّلدو نا ر أاصدنا و  ا تؤول اةيها   واكفا  وي  تبصم  دانا األرِّد غو ا     تجاو ا   ة ِّا ج اةقفس  
و ة ماتبها   ةسأ ها و إأائها   و كأن سا وفس  م تمحاةه اةج اةم نذا  م  أا باظ تديدم أ يتها وييه  

أ   أو  م  ساحةأ حدا يأ تستقد وي  نتاتاظ تتحاو   م  تيك اة انم اةحكائيأ اة ه أ  م سياقاتها اةتآةفي
أغيب األحيان رأةوان األ كقأ و اةوتوه و اةذكمفاظ اةتم تحت م راةحضو   م استأصاحاته   اةتم تستيأظ  

 و نم  م و ق زحا ها   ةتِّانق اةحساسيأ اةيونيأ ة أا اته اةبصمفأ . 

كثم اة دا س اةفقيأ    اان يقتأل ّليد نوائمنا ت يِّا     ّلتقاغم ّليد كتيه اةيونيأ سجل سا وفس  مو ه ّليد أ
ّليد اةواقِّيأ و اةتِّبيمفأ و ا نطباويأ و اةسيمفاةيأ و اةم زفأ و اةتجمفديأ   ةاد  غم ذةك ةم يبق حبيسا   م  
احدى اةدوائم   ّلل كان يثأب تخو ها وي  اةدوام ةيبأ  طائما  يغمن و يحيق  م س واظ  فتوحأ وي  اةجهاظ  

 ها    م س واظ يحاول تاندا  أن يخيأها نو ةقفسه . كي

 Jan Gino   
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 الفّنان التَّشكيلي سامويس

 

 أعمال الفّنان التَّشكيلي سامويس
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 خليل حمسورك -20
 ليست طارئة يقترب من وجوه و من أمكنة

 
اةسارِّأ وشم  د و مه حيد تم اوتأاةه  م حيب ّلته أ ا نت اح  ( يتجاوز 1969ةم يكد خييل ح سو ك )

اة  حزا  ِّا ض  وأقتيد وي  أ منا اة  ن شق ةيأضم سبِّأ سقواظ  م سجد صيدنايا   م نذا اةسجد  
أّلدع ح سو ك  م اةحمق وي  اةخشب  ّلدأنا وي  نحو  تواضم  وبأنواظ  تواضِّأ ال تتجاوز سيخا   

خشبيأ     ا كان اةبوتوغاز يشتِّل ةتحضيم اةطِّام حت  يسمع ح سو ك  ِّدنيا   وصقانيق اةخضا  اة
وةم ت ض   رأنواته اةبسيطأ تيك ةيبدأ راةمسم واةحمق وي  اةخشب رِّد أن يكون قد قام رإح اح ذةك اةسيخ

سقواته اةسبِّأ تيك اال وح سو ك كان قد أنجز أكثم  د أةف و ل كان يهديها ألصدقائه  م اةسجد اةذيد  
يهدونها ألنيهم حيد كانوا يزو ونهم  رإستثقاح ودم ةوحاظ تم تسمفبها وتوصييها ةيفقان يوسف وبدةام    ّلدو نم

 م را فس ض د  ِّمض ت اوم وخاص رأو ال اة ِّتأييد  م سجد صيدنايا   1990ةيِّمضها وام 
 ّلد شق. 

اته ا  يه ا  د  و صحيح أن أنواظ اةمسم و اةحمق وي  اةخشب رسيطأ تدا    ةاد اةمسم و اةحمق رحد ذ 
اةصِّوبأ اةاثيم   خاصأ ةدى  د يمفد أن يخمج و يه  د ّليد يديه ةوحأ  كت يأ و حا يأ ة واصفاتها   و  
خشيأ  أن تتحول اةيوحأ اة  زخا ف ال أكثم   و خشيأ اةسأوط  م اةحم أ   خاصأ و أنقا نِّيم رأنها أقصد 

األوةون  خبزنم اةيو م    ح سو ك يد ك كل  اةحمق وي  اةخشب كانت  هقأ قدي أ  قها يأتان األتدان 
ذةك     سيمته  م نذا اةقوع  د اةفد ي تد ألكثم  د  ال يد وا ا    و نذا  ا تِّيه يضم أصارِّه ت يِّها  
وي  سمنا و  قاخها و توتمنا   يأتما  د نسيسها    و يس م نقاظ قيبها   يحكم ةها و تحكم ةه    

و وذرأ ّليقها و ّليد اةقا  اةذّ يح يه ح سو ك   و يحول تيك اةِّداوم  يقتأالن  ِّا  اة  خيق ندنأ ت ييأ
اةتا فخيأ ّليقه ا أقصد ّليد اةقا  و اةخشب   اة  والقأ  يها  د اةتصاةح و اةتفانم نون أن يبمز أحدن ا  
وداوته رإتجاه اآلخم    هذا اةتقاقض اةذّ سِّ  ح سو ك اة  كسمه و ا قانه وحده يكفم أن ي قح ح سو ك  
خصوصيأ    ايف اذا كان يح ل  م ذنقه ك  ا   د اةبحث و اةخيق ةتتحول نتاته اة  آةياظ تمتبط 
رط وحاته  م خيق ةوحأ  كت يأ و تأدي ها ةيشا ع اةتشكييم ّلثأأ    هو اّلد ّليئته و كثيما   ا سم ّليوظ سو فأ  

و وصا يمنا   و  سم قصصا   رطمازنا اةخاص و اة  يز   و  سم حا اتها اةأدي أ   و طبيِّتها رأإجا نا 
 د ذاكمتها اةشِّبيأ ك م و زفد و تيك األم اةحا يأ أّلدا  ةصغيمنا   ك ا  سم وتوه أّلقائها  ختزال   يها تطو   
حمكاته اةفقيأ ّلتبايقاته اةحسيأ و  ا يقتج  د تداخالتها غيم اةبسيطأ   نون أن يقس  اسأاط ذةك اةشِّاع 

ود ويد وبم خط و ونّ وي  و يه اةفقم    إذا أ ِّقا اةقام  م  اةون م  د نأطأ  ِّيقأ و اةصان م 
قائ أ نتاته    ييونيأ األوة  قد نأول رأن ح سو ك يِّ ل ّلموح اةحم م ال اةفقان ةدقأ أإكاةه و ةأوم  أو اته  



1846 
 

اةشكييأ   و ةاد رفضل صفاته اة حسوسأ و رِّيدا  ود  أوالظ تانزم    سبأأ اةصقم ال ّلد أن نأول و نأم 
ن اةفقان اة ستيأظ  يه نائ ا  نو اةذّ يبأ   م حاةأ اةِّوم اة وحم  م  دى  ضاحاته و  م حوا ه أيضا   رأ

   أإكاةه غيم حيانيأ ّلل صا  أ اة  حد ا يهام اة بسط  م نقدسأ  ساحاته   و يبدو واضحا   د خالل  
يِّمض وييقا أو ال كحم سوّ   اطالوقا وي  تجمبته رأنه  قخمط  يها حت  اةث اةأ   و  م  محيأ  ا  قها  

قديم   أو ّليت سوّ    أو حا م سو فأ كيها تشيم اة  و ق احاالته اةتم تؤسس ّلؤ نا  د ذاكمته اةتم  
يتخذ  قها نأطأ ا  تااز ةيسِّم نحو أ كقأ ةيست طا ئأ   نحو وتوه ةيست طا ئأ   و رأن  جيئه اة   

د راةصد أ    دخوةه اة  نذا اةبيت أقصد اةحمق اةقا  و اةخشب و قد ته وي  ت م نذا اةتقاقض ةم يك 
وي  اةخشب و اةذّ يقت م اة  حا م اةغما يك و اةحفم   أإبه ّلدخوةه اة  حيبأ صماع ّليد اةذئب و اةغقم  

    ايف ره أن يصاةح ّليقه ا و كل اةمؤى تجتاح األتفان رأيق و حيمم .

ص  م ذّو ا حتياتاظ اةخاصأ   ّلدأنا  م  ةخييل ح سو ك تجمبأ غقيأ تدا   م األطفال و وي  نحو أخ
و ةم تقته رِّد   و سا  ّلهم ةأطف  ا يأما  د  ال يد   2000صديأه اةفقان اةتشكييم  ح د وكيأ وام 

تائزم ّليد  حييأ و ومبيأ و واة يأ   و يكفم أن نمنن وبا ته األإبه ّلوصيأ اةصمخأ حت  نفهم  أيه و  
 اة ه كبوارأ  ه أ ة ِّم أ اةحيام و  يسفتها :  ؤفاه  م اةطفل و اةدخول رِّ ق اة  وو 

" اذا كقت تمفد أن تصبح إخصا  و يأا  راة ِّق  ا نسانم  وغيم  ِّأد  تِّمف اة  األطفال  وانخل اة  
 وواة هم اةخاصأ  ةتاتسب  يسفأ اةحيام رحق " . 

Jan Gino   

 حمسورك خليل الفّنان الّتشكيلي 
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  التَّشكيلي حمسوركأعمال الفنَّان 
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 كاروان كابان  -21
 لوشوشات لوحته ينصت طويالً 

 
تِّتبم  ديقأ اةسيي انيأ اةِّاص أ اةثأا أ ةامنستان اةِّماق    هم تضج يو يا  رفِّاةياظ  أا يأ    د  ِّا ض  

وةونم ةأا يأ طوفيأ  د اة بدويد  م  و ندواظ و أ سياظ أنّليأ و ... اةخ   و ةهذا ةيس غمفبا  أن تاون 
إت   فا قهم   و ةِّل ةيفقانيد اةتشكييييد حصأ األسد  م ذةك    هذه اة ديقأ أنجبت رحما   د اةتشكييييد  
 يه تتالطم أس اح كثيمم   نذكم  قهم :  ؤوف و م ح أ   كا يمان قمناغم   سا ان وث ان    وزكا  

تالل ّلوسكانم   نا ا أح د   صاةح اةقجا    الن نوّ    إوان  ك ال   رختيا  سِّيد   كو ان تو يق  
واصم   نا ق ح أ   كو ان أح د   إيموان  اتح   نم يد  صطف    سِّيد اس اويل   سا ان أّلو ركم   
 ستم وبداةِّزفز   ة ياح حسد   رختيا  حيبجيم   و ةيس آخمنم كا وان كاران اةذّ نحد رصدن قماحم 

نم   كاران اةو م ة ديقته   ةقاسها   ةتا فخها   ةتما ها حت  كان أن يكون  ؤ خا  ةها   تجمبته  م نذه اة ا
ووي  نحو أكثم تيك اةتم تسيم  م طمفق اةزوال   كاران  حب ة فاتقها    فاتد طبيِّتها   إوا وها    

ا  كا ال  وقها  قدم  ِّمض 2018أّلقيتها   و وي  نحو أخص اةأدي أ  قها    هو يِّشأها ةد تأ أنه  م وام  
  استوحاه  د  ِّاة ها اةتا فخيأ و اةتما يأ    د  ال حها و  ال ح ناسها   ساويا  اة  تو يأها أوال    اة  
اّلماز خصائصها اةج اةيأ اةتم تبهم اةموح و اةبصم  انيا     هو يد ك رأن ا ةتصاق ّلموح اة كان اةذّ 

 ح ةه ّلقأل اة شاند اة مئيأ اة  ةوحاظ  سطحأ   و كأنه  تقفس و يتقفس  يه  م تو م تأقياظ ّليد يديه ستس
يِّيد انتاج اة شهد اةبصّم اة مئم اةخا تم رأإكال و أةوان تاسبه استأالةيأ  ا ود اةخا ج اةذّ قد ال  
ييتأم  م تصو اته ت ا ا     اةتأاّلل نقا ّليد اة مئم و اة مسوم قد يأتصم وي  رِّض اة فمناظ  أط وي   

ح يكان يأتصم وي   ا يِّتأده كاران   و تمت أ اةواقم أو اةحأيأأ ّليغأ أخمى  م  خييته  حيد تونم األإيا
أقصد  م  خييأ كاران  يه  د اةتقاغم  ا يد م و يه نحو ايجان ايأاع تديد ّلموارط تديدم   و ّلتداخل تديد 

   كل ذةك يبِّث وي  اةتخيل و وي  ايأاظ نالالظ تديدم و ان كانت واضحأ  م أكثمنا .

كا وان كاران ُيْقهجض  شانده اةبصمفأ ةتمّو وقه انفِّاالته   و ةتأول وقه أقواةه   و تقأل ةحااته حت   
تختفم خيف إجمم تحكم سيمم انسان وشق نقا   أو  م  أب راا يسمن سم ا   م   د نقا   أو ّليد ضفتم  

ةك يزنان اقتمارا   د طيب نهم وزف كثيما  حت  يكون   أو خيف تد ان تفوح  قها وبق األتدان   و ّلذ 
اة ديقأ   و  د اةطمفق اةذّ يؤنّ اة  اةحأل حت  يوغل  يه   و  د اةباا اةحا ل ةال  ال ح اةز د   
و رجهد وذا يحاول أن يجسد تيك اةواقِّيأ اةتم تقطيق  قه كفمن ال  د اة كان   تيك اةواقِّيأ اةتم يأتما 

 م تمت أ تفاصييها   و يكان و ل كاران يسيم وي  ودم  حاو   قها اةفقان ّليغته نون أن يكون ذةك تدخال   
  األ كقأ و اةطبيِّأ و اةبو تمفه   و يمسل  يها ت يِّا  سحبه اةتم نم  د  طم و ضوح    خصوبته ا 
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نم  م اةقهايأ تؤكد رأنه ا يختيطان وقد كاران  شكالن حاةأ  د اةتقفس  وق اةأ م اةِّاةيأ و اةِّا فأ   
م ّليد أزقأ  ديقأ ال ستها اة طمقأ و اةاو يأ و اةصوظ اةذّ راظ  وسيأا اة قت يد ةِّ ق حاةأ  د اةحيا

اةأيم و اة فانيم اةسائدم آنذاك   و ّلمؤفأ تح ل طِّم اةسحم    يطوف كاران أوال   م تا فخ اة ديقأ و يدون  
يضِّها كوبان ت يِّا   إ وسها اةدا ئأ   و قصاصاتها اةتم  صيت  د  حيطها يو ا   ا   و وي  نا  نانئأ  

  و يقصت طوفال   ختالطاتها ا نفِّاةيأ   و ةوإوإاتها اةِّفوفأ حت  يبيغ  زايا تديدم ةحمكأ تديدم     م  
اختيا ه ة وضوع  ِّيد و حت  يفأد صيته راةيوحأ يأون كوبان أةوانه اة متبطأ رإنفِّاالته اة باإمم   و  

تأ الظ يبِّده ود صب اةيون  باإمم وي  اةيوحأ    هو   اة تض قأ طاقاته األوةيأ   نحو اكتشا اظ   و
إديد اةت سك راةتفاصيل وبهقدسأ اةيوحأ حت  ال يفأد صيته ّلها  وحت  اةتِّبيم يكون أكثم انه اكا   م  
 اةتصوفم  وحت  ايأاواتها اةحمكيأ تاون أكثم حيوفأ  م اةِّزف  وز قها اةحأيأم يكون أكثم  باتا   م اةمؤفا. 

ق راة كان حت  يتشح ره ت ا ا    و راةتاةم يتشح  ِّه سمنياته اةيونيأ ر أاطِّها اةتم تهتف  كاران يتِّي
ّلتجمبته و نم تيج طمفق اةقها  ّلبواراتها اةتم تمّو ةزو ياظ اة ديقأ  م وتباتها كيها   و ةزو ياته  م  

 اةِّوفل يحتاج اة     ونيان  وحه كيها   حت   ال ح إخوصه ال تفيت  د  ؤى وواة ه اة يح يأ اةسحمفأ  
تماك اظ كفييأ رأن تختيط  م ةحااظ أكثم نز ا  ةيوتم   و أرِّد قوال   ةيحبكأ    هو يت تم ّلمفشته ّلتواتم  
تجِّل  د نوائم أو اةه ا نطباويأ  قها و اةواقِّيأ اةتِّبيمفأ أيضا   م حاةأ تداخل ّليد  اانمنا حيقا    و  

وم ةدى اة تيأم   يت تم رأةوانه رحس غيم واّلئ رفزع اةغزالن و ال  حيقا   م حاةأ تحوفم تثيم إِّو ا  راةقش
ّلتأا ز اةمفح  د  وق اةصخو    و ال رآنأ تخمج  د قيب واإأأ تيتأط ضوحنا  د إمائح اةطبيِّأ   و  

  د األغقياظ اةحزفقأ اةتم تقبثق  د قساوم وتوه إخوصه   و  د حزنهم اةقائم ّليد ان اكاظ رصمنم .  

تسِّ  اة  اةتحم  و ان تزئيا     موح اةحمكأ  يها ال ت وظ  هم  م نبض و يأاأ  ست متيد  ةوحأ كاران   
  و نقا ةد يكون صِّبا  وييقا ك تيأيد أن نيتأط  قها  ؤ ماتها اةتم تاون  م حاةأ تماتم أو تأدم تبِّا  ةضوح 

ها نم اةتم تبدل و تغيم  اةحمكأ  يها   ان كانت  م سكون أم  م ضجيج    اة أاطم اةيونيأ اة وسيأيأ  ي
  نم اةتم تِّطيها حمكأ و صوظ   و  م نطاق ذةك  اوبان يسِّ  اة  اتباع اتجاه تح ل اة  سطوحه  
تداخالظ ةونيأ قد ت يزه ّلذةك   تداخالظ ال تيجأ اة  ا ختزال كثيما  رأد  تمكيزه وي  حأل تصوفّم ناخل 

تتحول اةتقاغ اظ اة  تأ الظ تبِّث ّلدو نا وي    تيك اةتداخالظ أو ر ِّق  آخم ناخل إبكأ  يونأ   يها 
 اختماق اةيوحأ و تاوفد  شهد تصوفّم ناخل  شهده نو  .

 Jan Gino 
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 الفّنان التَّشكيلي كاروان كابان

 

 أعمال الفّنان الّتشكيلي كاروان كابان

  
 



1854 
 

 

  

  



1855 
 

    

     



1856 
 

     

 
  

 



1857 
 

 جالل دادا -22
 سواألثر المقدّ 

...... 

( أن تاون  م كا ل صحوتك    ِّاة ه ال   1971تقس  و أنت  م اةطمفق اة  أو ال تالل نانا  )  ال 
يأبل اةتهاون و ال اةتمنل   أن تتسيح ّلموحانيأ اةشمق حت  تستطيم أن تتجاوز قساوم تِّبيمفته   أن تتوقم  

د تتالإ  ا تِّاإاظ  كتشفاته  كل إمح    اة فاتأم ال ّلد أن تدان ك   أو تاون طفال  وي  أقل تأديم حيقها ق
أ ا ك   قد تتشا  اةسهول و اةتالل اةحا قأ  د ّليد أتسانه   نقا  م اةووم و  م اةالووم ال ّلد أن  
تغيم اةتقبؤاظ   و وي  نحو أكثم تيك اةقبوحم اةتم تحوم  م نائمم اةحمفق   اةحمفق اةذّ ييف إخوص 

فتونا  ّلتفاصيل اةجسد    خطاره  ضان ةي وظ   يحطم  نانا وي  ا تدان اةِّشق   اةِّشق اةذّ تِّل نانا  
اةقوا ذ اة طيأ وي  صماخ واإأأ تأّل  اةمحيل   اةحكم راةحمفق غيم قاّلل ةيفهم اال ة د واكب ونجه   و 
ةفحته سِّيمه   نقا  أط سياهم ةه األ م اة أدس  تجانال  كل اةتساؤالظ حوةه  م  حاوةأ  قه توكيد  

ابيمم  م خضم اةجسد و حمفأه   و اةغمفب  م األ م أن نانا و نون  زايداظ ا نسجام ّليد اةحشون اة
يِّتصم و اح و اخالصا  كصفتيد تشِّان  د انفِّاالته اة قثو م  م اةحمفق ذاته   و خيف وقائم اةحيام غيم  
اة مئيأ ّليد  فمناظ اةجسد يغمق نانا وي  نحو غيم  ِّتان  م  طا حاظ رصمفأ تتسم راةسخط حيقا  و  

 شاوم تائهأ  م أكثم األحيان    اة ؤ ماظ اةحسيأ تطغ  وي   شهده اةج اةم / ا ّلداوم   و رإيأاع  ر
يكتقفه ا ناسا    و  ما م اةتجمبأ   و  م ظل استباحأ األقاةيم كيها   أقصد استباحأ أقاةيم اةجسد   يشيد  

   ةها    يزفد  د كثا أ اةيون و اة شّو  نانا   ياته رإيجان نوم ايجاّلم ةها   و ان كانت اةحاةأ رائسأ و يم 
 قه وي  نحو أكثم   و يأّو والقته  م اةضوح حت  راتا يخضان  م حوض واحد   و كأن اةشتاظ اةز قم  

 غيمظ اة وازفد ّليقه ا  أسا  وي  وأب   حت  راظ نانا يتشدق ةضفا ه ا و كأنه  م وص أ أ م  ا . 

ستأما   وبمغبأ قوفأ  قه  م ةزوم نفسه را حتفاظ ّلث مم طيبأ  ان نانا و ّلمغم  ا حدث  د تأيباظ وال ا
وبشِّو  و يق وح اس  تد ق  و ّلقغ أ ذاظ تأاةيد  قيأ يتحم   د خما اظ ساذتأ و يضم  فشته وي   
اةجمح و أصوةه    يدخل  ياوظ اةجسد   نذا اةجسد اةذّ راظ أإبه ّلثياا راةيأ ةيموح حسب تِّبيم  اةفا   

خالصها  د تيك اةفتوحاظ اةتم ةم تاد وانةأ    ي زج  د  ختيف اةِّقاصم حت  يقبثق    يدخيه  د أتل  
خيطته اةفقيأ اةخصبأ ر ِّاييم ت اةيأ  أخوذم  د  ِّاييم إمقيأ خاضِّأ ةحمكاظ أساسيأ تبدو غمفبأ ةيونيأ  

قد  جم ةديه األوة    و ةاد سموان  ا تتضج    تغيغل األ م اة تهم راةهوس و اةجقون اة   فاصل اةمغبأ  
طاقأ  ذنيأ  م تخصيب اةيون   وتدوفم اةشكل وكأنه يت ثل أكثم  د اتجاه  حت  ي حو رضوئه ظي أ  

 اة ساحاظ اة سيوبأ و اة شيوةأ .
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واةواقم أن نانا يجقح نحو أصول  قيأ غيم  أم م  وفقتأل  م أ تائها ت يِّا   حت  يبيغ اةتقوع ناخل نطاقاته   
يد  يما أه نقأ اةشكل  ونكقأ اةيون وإنسجا ه  وت ال األناح  ونذا يت اإ   م تحم ه  وفيأد رأسيوا راةغ اةتأك

 د  امم اةخوف و ان كان اةأيق  الز ا  ةه و حاضما  رأوم  م ةحااظ ا نتاج كيه   و نذا  منه ا تفاع  
اة و و اظ   ن تأ ان اكه   اةد تأ اةتم ستخيصه  د ضغط اةدوا م اة ختيفأ و تأ يماتها   و  د  خيفاظ 

اةِّاةأأ رِّ ق  ا كان سيحدث    اةأضيأ نقا وقد نانا  م  قته  اةدقأ و األن يأ    اي ا تمفث نانا  م 
ضبط إموط اةتجمفب وقده كي ا تسق  ةه اةوقت رإيجان سبل و وسائل كفييأ نحو إكل  ا  د اة وازنأ ّليد  

توتمه نو    م اةتوكيد وي  تد ق ا حساس   أوالته و أةوانه اةتم يكتقفها رِّض اةتوتم اةأانم أصال   د 
راةغزا م  م ةحاأ صياغأ اةِّ ل و اةسيم اة  انجازه   را وت ان وي   اةتوا ق ا يجاّلم ّليد ة ساته اة شدونم 
اة  اةجسد رإيأاوه اةِّاطفم و ا نفِّاةم و ّليد يأاأ تطيِّاته اة تحم م  د اةز د    بإنسياّليأ حا م تقهال 

ارِّه  وق ّلياض اةيوحأ    تثيم ا ناصاظ و نواتس كثيمم   حا يأ وشأه اةامنّ اةطا ح أةوانه  د ّليد أص
راة ِّانام   اةأانم  د صماواظ  كتاأ راةتيوث واةغبا    يتوتب وييه ا قتماا  د  فاصل اةجسد حيث 

ةم يِّد  يقت م كم يخفف اةقزفف  د ناخيه طاة ا ةيس ر أدو ه ايأا ه    هو ال زال يهما  د اةذاظ اةذّ
ي ياه   و ّلهدوح  يقسل ّليد أةوانه  تأ ال  حمكتها ونم تخط  ال حه و ن ووه وي  ّلياض اةيوحأ  وتقثم  
 يه  إأاظ  د اةيهيب األةيف وصوال  ةيغأ اةجسد   ةغأ  ةم يأةفها أحد  ةغأ تتالإ   م اةغياا و ّليد  

د أةفها ةيائها   وفد كون  قا وسها ركل أوشاش  هاتمم   ةغأ وحدنم اةفقانون و اةِّشاق يد كون تفاصييها   
  فمناته  ةغأ ّلها تسمن حكاياظ تح ل  د اةحمفق  ا يكفم أن يكون اةسا ن  الكا   واةحكايأ أسطو م وشق. 

Jan Gino 

 الفنَّان التَّشكيلي جالل دادا
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 أعمال الفنَّان التَّشكيلي جالل دادا 
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 عبدالقادر الرسامعدنان  -23
 دون أن يلغيها يبتعد عن اإلنفعاالت الحادة

 
(   أحد 1952- 1882( نو اّلد اةفقان  وبد اةأان  اةمسام )  1971ةيونيأ األوة  قد نِّتأد رأن ودنان ) 

 وان اةفد اةتشكييم اةِّماقم   و  د اةمويل األول  د اةمسا يد اةتشكييييد اةِّماقيييد   و ةاد األ م ةيس  
كذةك   و اةفاصل اةز قم ّليقه ا يوضح أكثم  د ذةك حيث وةد ودنان رِّد  حيل وبداةأان  رِّشمفد وا ا   
تأمفبا    و ودنان اّلد خانأيد وي  حيد اةمسام اّلد رغدان   و ةاد نقاك  ا يج م ّليقه ا  إضا أ اة  أن 

 ا يمكزان وي  ا نسان  هو غايأ  كل  قه ا وماقم و ان رأو ياظ  ختيفأ    االن ا غزفما ا نتاج   و كالن
اةفد   و يتِّا الن  م ا نسان اةبسيط اة حب ةيحيام   و كالن ا يغمقان  م اةواقِّيأ اةتم تح ل  ؤى  

 و واقف  امفأ و  قيأ كق ط  د ا نخماط  م اة قاخ اةسائد و اةِّ ل رجد و  ثاّلمم ةفتح اآل اق  يه .

  اةطمفق اة يمح راة طباظ و اةحفم   يأطِّها ّلتقأالظ نانئأ   ودنان وبداةأان  يأطم اةطمفق اةطوفل ةيفد
  و كغزال ّلّم ال تخش   د طيأأ صيان قد تقتامنا  م  فتمق  ا   يأطم وبداةأان   ضاحاته رغيم أوتان  
و ال و د   يأطِّها ّلثأته اةِّاةيأ رإ كاناته و ّلقبض اةموح ا ّلداوم  يه     د خانأيد اة  رغدان   اة  

و نو يح ل  امته اةأائيأ رأن اةمفشأ  اويأ ّلقبض و حب وي  حيد أن اةبقدقيأ  وظ و ال إمح   استانبول
آخم    اةمفشأ تبقم و توة د و تج ل   وي  حيد اةبقدقيأ تد م و تأتل   و يبمز تيك اةِّالقأ اةِّكسيأ ّليقه ا  

ةسمن يم م ووفيه اةحا ل ةيحدث   ّليد اةج ال و اةأوم    بحساسيأ واةيأ و رِّيدا  ود أّ اةتباس  م تِّأيد ا
اة مّو راةيون  م اةسياق اة ِّقم تحديدا     حكايته ت يل رطبيِّتها وي  نحو واضح  م انتاج  قايانا  
رأصواظ  ِّيقأ   رأصواظ  حاةأ وي  خطاراظ  تشاّلهأ   رأصواظ تدخل و ق اةحكايأ نون اةأد م وي   

 تخفيف غ وضها   و تأييل تِّمتاتها    اةثباظ وي   ا نسحاا  قها    هقا ال خيا  أ ام وبداةأان  اال
اةاثيم  د اةوضوح تطفح وي  تجمبته    هو ي تطم طمقاتها و ساحاتها نون أن يقتهك حم اتها   و يأخذ  
ّلوصايا اةاهقأ حيد يقخمط  م ا نتاج   و كاةِّاّلمفد  م اةصحماح يأمأ تِّوفذم اةطمفق و ييون ةحااتها و  

أ تتدا م وي  واة ه اة فتوح   و تبتِّد ود ا نفِّاالظ اةحانم نون أن ييغيها    نذا  ا يجِّل اةخصوصي
 تاثيف تجمبته اةطوفيأ راةيون اةواحد يجِّيها تقتام  م ن و ها  م صياغاظ تأخذ  قح  تديدا  رأنواظ نم  

فأ وبداةأان   اةتم تجِّل  د ّلقاح وبداةأان  ّلقاحا   ت اسكا    ال تسطح  يها   و ال ّلدائيأ و ان كانت وفو 
را زم  م اتماحاته اةج اةيأ و  م تحأيق اةتوازن ّليد  ؤفته و  ؤفاه ةإلقتماا  د اةالنهايأ   و راةتاةم  
ا قتماا  د اةت ايز   و د خصائص يجِّيه أكثم استِّدانا   د ضم تهاظ تديدم  ووي  نحو أخص  د 

اةجمأم حت  ال تاون تيك األ كقأ اةتم   تيك اةتم ت تد تذو نا  م أ كقأ وومم تحتاج اة  تموأ زائدم  د
يمتاننا خيبيأ   ّلل ةها ّلواراتها اةابمى   تيك اةبواراظ اةتم ال تأبل واّلّم اةحيام   ّلل وحدنم صقاع اةحيام  
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  اةأان ون وي  خيق أتقحأ حت  ةيحجم   و اةأان ون وي  ا سال اةموح  م اةشجم   قان ون وي  وةوتها 
شدنم ةإلنتاا   م ص ته اة الئام   اة   تح اةقوا ذ اة غيأأ وي  حيام ال تات ل    ر ا يت يزون ره    د ح

اال ّلتفتيت اةحزن اةقائم  م طمقاته  وا نت اح اة  اةز د  رش سه  ّلزحام  دنه  ّلقاماظ وشاقه ونم يأكيون  
 اةج ال وفستح ون ره. 

ازون ا نتاج حأا     مصيده حت  وام  ودنان وبداةأان  و ان كان يِّتبم  د أغز  اةفقانيد اةامن    هو أ 
و ال    تتوزع وي   صول كثيمم اةيها سيأت خطاره اةج اةم اة ستقد أصال  وي    3000تجاوز   2017

تقم اةت من اة  حد اةفجيِّأ و اةبكاح   ّلتأقياظ  ختيفأ تمّو كل  قها  أطِّا   د سمنياته تيك   أقول و 
اوزظ اةثال يد و  شا كاته نقا و نقاك   اال أنه يشِّم كفقان   غم ذةك و  غم  ِّا ضه اةفمنيأ اةتم تج 

كمنّ را نِّزال    إقييم كمنستان حيث يقت م و يأيم ةم يِّد تافم ةتحييق أسماره    اان ال ّلد  د س واظ 
أخمى  يها ي ا س نوايته  م اةتحييق   و نذا  ا  ِّل    أصبح كطائم حم   و ان كان حمكأ طيا ه رطيئأ  

 فِّ أ راةحب   حب ا نسان و اةحيام    هو يختمق اةحيم و ي ضم   ي ضم نحو  غيف خبز    ةاقها 
ساخد   نحو  ائحأ األ ض اةأمفبأ اةبِّيدم   نحو قصأ حب تغ م اةساحاظ طو ان ُقبفل     ِّبداةأان   ت كد  

ِّيدا    و كأنه  د اةخط اة  حد اةقبض ره و  يه   و ةهذا يخط اةدنشأ ذاتها ّلموح اةشمق اةذّ يسكبها س
يتأ ل إا وا  طوفال  يأخذه اة  اة ساح   اة  األّلواا اة فتوحأ أ ال   م حصان ت يل و و يم   أ ال   م   
غسل أوتاع وي ته اةبكاح كثيما  و وي  نحو أخص قبل اةقوم   أ ال  ر ماونم أحصقأ قد يكون ر أدو نا أن  

أقص  اةجهاظ    هو اةساكد  م اةمفح   ال تهاظ تتجول  م اةبيوظ اة هجو م كغي أ تم م أ طا نا  م 
وقده و ال  دا س   ةه خو ه و نو يأف أ ام اةيوحأ نون أن يد ك اة  أيد   يحاول أن يأدم إيئا   ختيفا   
ال يقت م اة  أحد االه    ال إمح وي  سطوح و يه تتداخل    األةوان تت دن رسيمم تتطيب اةبحث و  

ّليد  مإاته و أصارِّه   و اة ِّطياظ اة كانيأ تقهال كصهيل قطِّان أحصقأ تم    اةتجمبأ   و األرِّان تغتسل
اطالق سماحها  د ا سطبل توا     ِّبداةأان  يسيطم  م سمن  ِّزو اته اةج اةيأ اةأيثا فأ وي   ستوفاتها  

دوم نصه  اة تِّدنم   و راةتاةم  هو يتح ل  سؤوةيأ  أاصدنا و  ا تح يه  د ت من طا ئ أحيانا    و ّلهذا ي
اةبصّم وي  أنه  فتوح وي  س واظ كثيمم   و رحا ز غيم  قأوص  د سياقه اةجديد و اة واّز  م تقأالته  
 د  أام اة  آخم   و نقا يت ثل و ييأ اةبحث ود اةسم اةذّ ال ّلد أن يكتشف  م اةقهايأ  ستِّانم تيك 

ةصوظ اةذّ يتخييه اةِّونم اة  اة كان  اةِّالقأ ّليد  أاطم  حيته  م اةمفشأ و اةيون   و  ستحضا  ذةك ا
 اةذّ يمّو ت فصالته اةسمنيأ اةاانمم  قها و اة ض مم تزئيا   ه ا قال اةِّاّلمون . 

  و اةذّ يث د اةمسم كثيما     ذ كان طفال  يمكض   1991وبداةأان  اة تخمج  د  ِّهد اةفقون اةج ييأ وام  
نو يستديم  م اةطمق اة ِّيوم وي  أّلواا  ِّيو أ     هو  ّليد زوايا األ ض  اة  اةحيم راةس اح اةتاسِّأ   و  

 رحق اةصوظ اةذّ يقبثق ك اح وذا و را ن  د ّليد صخو  تبال 
Jan Gino   
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 شيروان يوسف   -24

 على التمسك بتفاصيل اللوحة شديد الحرص
 

(   ال ّلد  د  1964حت  نهتدّ اة  اةخيوط األوة  ةيضوح اةذّ تغتسل  يه أو ال إيموان يوسف ) 
ةتاد اةسارِّأ  ثال     تيك اةحاسأ اةها بأ  د حيم   و ال أوقاظ  ماغ ةديها ا تالك حاسأ خاصأ   و 

ة شاندم اةييل  د آخمه   تيك اةحاسأ اةأان أ  د غم أ ةِّاإأأ ت تهد ا نتاا  ّليهفأ وصفو   تحت ةه  
م  نا ذم اةأفص ةيتو   حاسأ تح ل إيئا   ا  د الإمح و تِّون كمائحأ اة اح  م اةص ت  م خيسأ  د اةقه

   تهزأ رخجل  د زوايا أليام  ِّل اةز د  يها أ ِّاةه .

حت  نهتدّ اة  اة شكام اةتم  قها تبزغ أنوا  إيموان يوسف ال ّلد أن نحتيم ّلموحانياظ تِّكس اةتذوق  
اةج اةم ةديقا   و ّلها و وي  قد نا تاون قد  نفاذ رصيمتقا  ة حاكاته ةتيك اةحاالظ اةتم تواكب  سا اته  

  ةيتأ ل  يه اةقصيب األكبم  د اةحضو    و كانت غوايأ اةص ت ال تقتهم رإتاائها   ّلتفاصيل صمفحأ
  و رجدوى     ِّ ييأ ا ستِّدان اةموحم تبدأ حيد يبدأ اةتحكم اة  اةيون  م اطالق سماحهوي   تغيماظ نائ أ

 ت كقه  د اة ضم  م ةِّبأ ا نت اح اة  ةحااظ  سموقأ  د ز د  مسوم رص ت و خوف .

إيموان يوسف وبتداوياظ تحاكم اة تخيل ةديه  يفتح نوا ذ اةأيق ةديه وفختمق  فاصيها اة كتاأ راةأهم  
يأ اةو أأ رحكاياته وإيحاحاتها  وبم  تواةياظ  اة يتهب راةحيم  تا كا  اة كان وسحمه  اة كان اةذّ ةه اةصج 

اةتشاره   و وي  نحو أكثم تيك  رصمفأ يِّت د يوسف وي  نوع  د اةتأاّلل اةذّ يزننم  يه  قاخاظ  د 
اةتم تِّت د وي  تيك اةوتوه اةأان أ  د ة ساظ  ِّمو أ حيث اةحيمم و اةحيم و  شتأاته ا و كأنه ا حزم  
ضوئيأ  ِّيأأ ّلمائحأ ا نفالظ اةيونم  م رِّض زواياه   واةتم ستِّكس  خييته اةيونيأ و ا تقحد   قها أ تال  

ن كان رأسوم أو ّلدفح    هو إديد اةحمص وي  اةت سك ّلتفاصيل   تداخيأ و  ت انيأ  م اآلن ذاته   ا
اةيوحأ  ه ا كانت ن تأ ا إتِّال  يها   و  ه ا كان اة شهد يِّتمفه اةتفجيم اةخاص   أو يغطيه اةغ وض 
اةذّ تشوبه سحق اة ال ح و تبصيمنا    باةاان ي س اةتشكيالظ اةيونيأ رشجد و را يغال  م  ما م  

خالتها اةاثيمم   و ان كانت طاقته ا ّلداويأ تقح   قح  اةفِّل و تجاوزه .  هو ييبم اةتصان اظ و تدا
استغا اظ األةم ّلتوتيه  شهده اةبصّم نحو انحيازاظ تِّبيمفأ  يها يكون اةضوح  م أوي  ن تاظ زنوه  نون 

   ب ا يشبه  أّ تجانل ةشاايا اة صان اظ حيد ا قتماا  د ةغأ استقطاق اةِّ ل  ه ا اوتالنا ا ّلها  
 حقأ ا ستغماق  م اةذاظ و اةتم قد توحم ّلتيخيص قيم أخالقيأ تسيم  م ا تجاه اةواحد ي ضم يوسف  
رإحساس و يق و وي  أ ضياظ غيم  ِّأدم   و ر مان اظ تجسد تصو اته و انفِّاالته نحو احتواح  شهده 

اةج اةيأ ةيِّكس سياقه كشكل  د  اةبصّم ّلبِّديه اةموحم   و اةج اةم اة مئم   را ست اع اة  اةقزانأ
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اّلماز نوفأ اةِّ ل اةفقم و  أاصده   و ر ِّاييمه اةخاصأ نون قيون    هو نقا ال يح  ل و يه أكثم   ا  
يحت ل   يتمكه ةيشمع  م اةتِّبيم اة   داه ود اةتقاغم اةأائم ّليد اةخط و اةيون و تمارطه ا   يتمكه ةيسمن 

تماك اتها    ا ةتزام رسمنياظ  ِّيقأ أو توظيفها أ م غيم وا ن ةديه      د  قانل ذاكمته  دةوالظ تجمبته و 
 هو يتقاول  صد يو ياته ر ا يهدف  د اةخموج  د اة آزق اةاثيمم   و  د  ِّاناته اةفمنيأ  قها و اةج ِّيأ  

انيأ     ييجأ اة  تقاول رِّض اة أو اظ ةيِّ ل اةفقم كاةقو  و اةيون  ثال   د راا  ِّاةجأ اةسطوح و ا ك
  دنا رِّقاصم تبمز نم األخمى  أاصد تديدم ةها والقأ راة ِّتأد اةج اةم غيم اة ؤطم     د خالل  ا 
يد كه يوسف  د وتهاظ  ِّيقأ و رِّالقاظ  ِّيقأ تتحدن ةديه قيم ت اةيأ  ِّيقأ   و ّلتِّبيماظ  ِّيقأ تطغ   

اة تيأم تتسم ّلتحوالظ و تغييماظ  وييها وواةم  د تقوفِّاظ تدخل ّلدو نا  م طو  استثا م قوى كا قأ ناخل 
كثيمم تبِّا  ةد تأ تيك اةأوى و  ا تتسم ره  د  مونأ و رساطأ و اتزان    ي كد تصوفم حمكي أ  تغيماته  د  
خالل اةتتارم اةز قم ة ماحل نشاطه    ماحل غيم  قفصيأ و غيم قاّليأ ةإلنأسام    يها  د اةتتارم و  

أيأ حيأأ  قها    أط نقاك  ا يدوو اة  اةأول رأن اةحضو  اةحسيبم  ا  تباط  ا ال ي كد ا ستغقاح ود 
ّلوتونه اةحاة أ و ر ال حها اةغا قأ رأةوانه حان أن يقِّطف وقها وإن كانت زوانم اةطمفق   يوسف ي يك 

                                ا يؤنيه ةمسم صوظ خاص ره وبِّذوبأ أيضا    ي يك  ا يؤنيه ةتمنيد نغ ته اةج ييأ و رإيأاع يوسفم .

Jan Gino 

 الفّنان التَّشكيلي شيروان يوسف 
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 سعيد عيسى   -25

 مغامرتهيبدأ  وبلحظة ما يلتقط ألوانه
...... 

اةحدون اةتمكيأ و ويونها  شبِّأ  د آلة ح و  أن تاون  د وا ونا    د تيك اة ديقأ اةيتي أ اةتم تقام وي   
أضواح  ا نيد   أن تاون  د وا ونا   اةيقبوع اة تد ق وي   دا  اةتا فخ   اةيقبوع ا ّلداوم اةذّ ال يأف  
تمفانه نحو  ساحاظ األ ض كيها   أن تاون  د وا ونا   ال ي كد اال أن تاون إاوما    أو واز ا    أو  

أو نحاتا    أو  وائيا    أو  ؤ خا    أو واإأا   جقونا  وي  أقل تأديم    فم نذه اة ديقأ  غقيا    أو  سا ا    
اةهانئأ ك الك   اةصاخبأ را ّلداع   اة زنح أ راةج ال   اةال  م حاةأ تأ ل نائم   يفاتئونك راةاي أ    

يصحوا  هم  م حاةأ راةحك أ   راةمؤفأ   راةحب   يتحمكون وسط حضو  كبيم   ال يقتامون اةشموق ة
صحوم  ستدي أ   و ال اةغموا ةيهدؤوا اة  ّليوتهم   ّلل اة  أ سيأ إِّمفأ   أو اة  ندوم أنّليأ    أا يأ  
يحتضقها ّليت أحدنم   كانظ ّليوتهم تتحول اة   ماكز  أا يأ تقبض را ّلداع    م نذه اة ديقأ   وض د  

( ويقيه   و ا ان يفم حت  انخمط  م اةجوقأ واز ا    1982نذه األتواح  تح اةفقان اةتشكييم سِّيد ويس  )  
راةيون  ِّيقا  والنته   و رأن ا حت ال ّليد أن يكون أو ال يكون غيم وا ن  م قا وسه اةشخصم    ال ّلد  
أن يكون   و  اوال  ركل تأكيد   حت  تقساا األةوان  د ّليد  فاصل  وحه قبل أن تقساا  د ّليد أصارِّه   

ه اةِّاإأأ   و  يح أ تسمن  فاحه اةداكقأ   و كأنها تِّيد والنته اة بكمم  م ةحاأ  ِّيقأ  سي فونيأ تيهب ذات
   ةحاأ تأتمن رحشد  د وتوه راتت خزانا  ةيذكمفاظ  خزانا  ةيتفاصيل و  ِّطياتها اةحدا يأ   ةألحاسيس و  

ها اةاثيم  د اةغبا  و  تداخالتها اة ؤ مم  م نزف اةيوحأ  قمفبا   د اةدي و أ وإن كانت اةمفاح تح ل  ِّ
 ذ اته .

ويس  ي يل اة  اةتجمفب كثيما    و وي  نحو أخص ّليد اة دا س اةاثيمم    تجده  م ةوحأ انطباويا    و م 
أخمى تجمفديا    و يضيف وييه ا اةتِّبيم  م أكثم األحيان   و تجده  م ةوحأ  اةثأ تاِّيبيا  و ان كان  يها  

اةتقوع قد يبِّده قييال   د ةا  نا  قان م أن تشِّل  غباته و يطيأها  م   أ ما   ةي ساظ اسم  ِّموف   نذا
 ضاحاظ اةيوحأ   حت  تغدو  طا ناظ وذرأ   رِّضها تستمخم الحأا  ّليد  قايا  ال ح وتونه   و أخمى  
تست م  م تِّا يها  م تشكيالظ تختزل وي  سطح اةيوحأ ك زفج تمكيبم ي قحه  قاخا  خصبا  تضِّه  م  

إفيفأ و حساسأ  م اة ِّاييم اةتم ستاشف ةه تيك اةتماك اظ ةيحااظ اةاثيفأ و اةتم ةد تاون   واتهاظ 
تحت اةسيطمم ت ا ا     حجم اةتداخالظ ّليقها يستِّصم وييها اةثباظ   و ةاد تبأ  اةيوحأ و  ا تقزف نم  

 األنم  م كل اةتحوالظ . 
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  رِّد تأ ل ةيس طوفال    و ّلمؤى تح ل اةاثيم  د ويس  كفقان ييتأط أةوانه   و ّليحاأ  ا   و رأيق  ا   و  
  يبدأ  غا مته    يمإق ّلياضه ّلزخم نون أن يقتام اة وةون و تقسه    األنم نقا أن ةحاأ ا ّلداع    اةبحث 

اذا أإمقت  ال ّلد  د استث ا نا   و اغقاح  ال حها   و تقم   ا نا    هم نقا اة حمك األساسم ةتمتيب  
تأةيف ت يتها اة فيدم   و اةتم ستاون كاإفأ ةسمنا رفصوةها اة ختيفأ    هم اة فتاح   أرجديتها   و راةتاةم

 اة متبط رصقاوأ اةيوحأ اةجديدم .

ويس  وةد  جبوال  راألةوان     تمومع  م كقف وائيأ تِّشق األةوان    األا  قان )  ح ون ويس  (  و 
ته األوة  نم األةوان   و طاة ا ز ع  م ناخيه  اةِّم  قان ) اّلمانيم ويس  (     د اةبدنم أن تاون ةِّب

حب و وشق األةوان    إذا كانت نقاك أيأ ّلذ م ةهذه اةقبتأ اة ونبأ  ال ّلد أن تقتش و تخضم   و نكذا  
نو اةحال  م ويس    كانت  س ته األوة  صو م واةده    ب ا خطها كشكل  طّم نون أن يفام ر ا يفِّيه  

يل   ةم يسم  م اةخط اةذّ كان ساةاا  حيقها   حيث اةواقِّيأ اةتسجيييأ     ا حساس ةديه نا  ح و ت 
كانت س أ ةال األو ال اةتم أنتجها اةفقانون وقتذاك   و  قهم واةده و و ه    ام أن يخط ةقفسه  سا ا   

ل  ختيفا  وقهم    وتد نفسه غا قا   م اةتجمفب   و ةم يمس رِّد وي  ضفأ  ِّيقأ    ازال  تفاوال   م ك
ا يأاواظ   و  مننا  كل األغانم   ول  طاقته اةتِّبيمفأ اة صاغأ تجمفديا  تقفجم وي  واةم ال  تقاه   وي   
واةم ال تمتبط ر ِّطياظ تانزم  ّلل  فتوحأ وي  آ اق غيم  مصونم   وإإا اظ ال تختب ح  م ا نتأال ّليد  

  م ذاتها  نون أن تيغم اةموارط اةز كانيأ.   ا حت االظ  حت  يكسبه نوفأ تح ل قي تها اة ِّم يأ / اةج اةيأ

Jan Gino 

 الفّنان الّتشكيلي سعيد عيسى 
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 ـ الفنّان التَّشكيلي الياباني إيساو تومودو1
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 الفّنان التَّشكيلي العراقي سّتار كاووس. 3
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 األوز اح  م كل ج  كان  أحبَّائي

 قماحم   تِّأ و فيدم أت ق انا ةام 
 ووا ا  سِّيدا  وسقأ تديدم  با كأ

 حا يأ را ّلداع واةفمح واةحب واةوئام اةاونم  
 كلُّ وام وأنتم رخيم واةبشمفأ رأةف اةخيم! 

 *** 
 اةحيام قصيمم  قصيمم ةيغايأ  

قأ  نستغي ها رأو ال   مف الةج     انساني أ وإّلداوي أ خالَّ
 أحبُّام أيق ا كقتم  

 وييكم خيما    هطلُ أحبُّ اةس  اح اة تم تُ 
  قُذ األزل ..  قُذ أّلدج اةدُّنو  

 اة  اةحيام وفمحل يأتم ا نسانُ 
   اةز  د إا خأ وي  وتقأج  اةخي مم تبأ  اةاي أ

 اةأ حج  سقاّللج   كونوا إا خيد وخي جمفد  ثلف 
نيا!  وي  وتهج اةدُّ

ؤال  ، فهل وصَل المرسال؟! ذلك هو الس 
 

   صبري يوسف
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المج .................................  12  59. األنيبأ واةق اقدم اةجزائمف أ نو يديا تمو م   يموُز اةحب ج واةس 
ْطُم يفْأتجم  جدف اةثَّْيجج ................................  13 اومم واةق اقدم اةتُّونسي أ ةيي  وطاح هللا  اةِّج   61. اةش 
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 65. األنيبأ اةجزائمف أ ن. سا يأ غشيم   يموُز .. اةحكايُأ اة تم خط ها اةز  ُد رحبمج اةو نج ..............  14
وحج ....................  15 وائي أ اةي بقاني أ اخالص  منسيس   يموُز  ُِّل ا ي انج وغبطُأ اةمُّ   67. اةااتبأ اةم 
وحف .............................. اةااتبأ اةي بقاني أ  اط أ قبيسم   16  71.........   يموُز نغدغفْت  يقا اةمُّ
اومم اةي بقاني أ  اط أ  قصو    يموُز اةشَّ ُس اةخاةدُم ................................  17   73. اةااتبأ واةش 
و ّ  وبدهللا اةحا دّ  وصُم  يموزف ..................18 اوم اةس    75...........  ........... اةااتب واةش 
اوم اةِّماقم ودنان أّلو أندةس  اةدَّو ُم اةحياتي ُأ ةأُلغقيأج اةفيموزف أج ....................  19   79. اةااتب واةشَّ
و ف أ أنجيال ورربدم   يموُز ح ا أ  ّليضاُح ............................................  20   83. اةااتبأ اةسُّ
و ف أ  انةيد اةطقُّوس   يموُز األسطو ُم اةخاةدُم .....................................  . اةشَّ 21  85اومم اةسُّ
و ف أ وائدم أ مام   يموُز.. األصاةُأ واالسُم وقوان  ...................................  22    87. اةااتبأ اةسُّ
اومم اة صمف أ ني أ  ح ون   يموُز: وقد ا يكوُن اةغقاُح ذاكمم  ةي ِّم أج ...............  23    91. اةااتبأ واةش 
و ف أ اةامني أ  يديا حسد   يموُز  فتاُح كتاراتم .....................................  24    93. اةااتبأ اةس 
اوم اةِّماقم نانّ اةحسيقم   25   95 يموُز صوُظ اةحب ج .................................  . اةااتب واةشَّ
وحج كحب اظج اةق دى .................. 26 و ف أ نمتس و مان  صوُظ  يموزف يهطُل  م اةمُّ اومم اةسُّ   97. اةش 
و ف أ نييدا  يام  صوُظ  يموزف ناقوس  أسطو ٌّّ يصدُح  م واةمج اةغقاحج .........27    99....  . اةااتبأ اةسُّ
ْت نم ا   م اةغقاحج اةِّمبم ج ....................  28 وّ   ح  د  ستم   يموُز أضحف    101. األنيب واةق اقد اةسُّ
ون  كبْمنا.. وبأيفْت  يموُز إار أ   م اةغقاحج ............................  29 اوم اةي بقانم أح د ّلز   103. اةشَّ
و ف أ طهمان 30 اومم اةسُّ  107صا م   يموُز .. سي جدُم اةفصولج ......................................    . اةش 
و ف أ أنيبأ وبدو وطي أ   يموُز صديأُأ قيبم وحب جم .......................  31 اومم اةسُّ    109. اةااتبأ واةش 
وّ   يشيل زفتون   يموُز أسطو ُم اةغقاحج األصيلج ..........32    111.......................  . اةااتب اةسُّ
انا   يموزتم .. صديأتم .................................. 33 و ف أ ندى اةدَّ اومم اةسُّ أ واةش     113. اةأاص 
و ف أ نبييأ  موشم   يموُز اة قا ُم ................................................ 34  117. اةااتبأ اةسُّ
اومم اةسُّ 35  119..................  ..تغيُب .....................  الو ف أ زواظ ح دو   يموُز إ س   . اةش 
ائ ُأ اةوتونج ..............36 ِّد   يموُز اة ِّجزُم اةد  و ف أ ةيقدا اةس   121....................  ... اةااتبأ اةسُّ
وّ  اةامنّ غمفب  الَّ زالل   يموُز تا مُ 37      125 اةأ مج  تموُأ  مح   م ز د  أومجف ...  . اةااتب واةق اقد اةسُّ
اومم اةت ونسيأ  وزف أ اةِّكم م   يموُز قصيدم  ال تقتهم .....................................  38  131. اةشَّ
 133. األنيبأ وا وال ي أ اةت ونسي أ  فم ق ّم   يموُز أغقيُأ اةحيامج ....................................  39
و ف أ  ناا ّليطا    يموُز تغ ُم قيوبقا وشأا  و محا  .......................  40    135. اةااتبأ واةتَّشكييي أ اةسُّ
المج .................................  41 ّ  سمنا  إمفف   يموُز صوُظ اةسَّ و ّ  اةامن  137. اةااتب اةسُّ
و ف أ سيوى اةجا م   يموزُ 42  139  بتدُأ اةحب ج وخبُمُه .....................................  . اةااتبأ اةسُّ
ِّواج ............... 43 يد  يا حبيررربأف اةأيواج .. صديرأررأف اةشُّ    141. اةااتبأ اةت ونسي أ وواطف اةز  ان وز اةد ج
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وحج   يموُز .............44 وّ   فيد نبزو  نس ُأ اةمُّ اوم واةااتب اةسُّ  143.........................  . اةش 
 147. األنيب واةت شكييم اةِّماقم خاةد إاطم  حكايتم  مف  يموزف ....................................  45
 149. اةااتب اةي بقانم  وصام  ح  د ت يل  موم   زايا زفقأج األويانج ..  يالُنكج يا  يموُز ..............  46
و ف  47    151أ اةامني أ نا فد و م   يموُز أنيُد اةق اّ وزغمونُم اةفمحج ..........................  . األنيبأ اةسُّ
ّ  اّلمانيم اةيوسف  ال ّلوصيأف اال   م أصداحج نذهج اةتَّماتيلج .................  48 و ّ  اةامن    153. األنيب اةسُّ
وّ  وائل حبيب وث ان   يموُز ي49 اوم اةسُّ    157ا  يموُز .................................  . اةااتب واةشَّ
ُّ اةِّاإأيدف .......................  50 اومم اةجزائمف أ ُنسيبأ وطاح هللا  و طُأ  يموزف  نا    159. اةااتبأ واةش 
ن   يموُز صوظ   الئامٌّ واّلم  ةيأا  اظج .......................  51 و ّ  ك ال ّلالَّ    165. اةفق ان واة يح د اةسُّ
و ُّّ توزفف ايييا  قصيدتان:  يموُز يا  ن أف اةأيثا ج و يموُز ..................  52 اوم واةأس  اةسُّ    171. اةشَّ
ّ  ت يل  53 و ّ  اةامن اوم اةسُّ  175ناّ   ال ّلدَّ  د  يموزف وقصائد أخمى ..........................  . اةشَّ
   177. األنيبأ اةي بقاني أ حيام قاةوش   يموُز سفيمتُقا اة  اةِّاةمج ........................................  54
و  ّ  ويم ت ِّأ اةاِّون  نسكُم حيدف نس ُم صوظف  يموزف  ال نصحو  55 اوم اةسُّ  179..............  . اةشَّ
و ف أ  منوس اةق جا   إأيأأ اةياس يد .............................................  56 اومم اةسُّ    181. اةش 
وّ   فيد نبزو  إ وُخ األ زج .....................................................  57 اوم اةسُّ    183. اةشَّ
اومم اةي جبقاني أ ن58 الُم ..................................................  . اةش  ا   ةفيموزف اةس      185غم نص 
وّ  ن. صانق اةخازم   يموُز  تخوُنقم اةاي اُظ واةأوا م .........................  59 اوم اةسُّ    187. اةش 
اوم اةي بقانم  ا م ونُّوس  ياقوتُأ اةغقاحج ...................60    189...............................  . اةش 
وّ   قيم إ ِّون  صوُظ  يموزف .......................................  61 اوم اةسُّ وائم واةش     191. اةم ج
ُم .......  62 وظج واألحالُم تفْبتفسج وّ   ؤان حق ا  )اة يأَّب  ؤان زانيكم(  يا  ق أف اةص  اوم واةااتب اةسُّ    193. اةشَّ
و ّ  اةم احل اسكقد   ِّ م   م س احج اةفد ج ........................................  63 اوم اةسَّ    195. اةشَّ
ا م   إ ُس اةِّصمج ..............................................  64 و ّ   منوك اةش  اوم اةسُّ    197. اةشَّ
اوم اةِّماقم  ن. وةيد تاسم اةز بيدّ  قصيدت65  201ان: أيأونأ   يموُز وتمانيم  يموزف أ ................  . اةش 
أف اةز  دج اةج يلج ..........................  66 ِّوني أ نجام اة اتد   يموُز يا قص  اومم اةسُّ   203. اةااتبأ واةش 
اوم اةي بقانم  إمبل رِّيقم   يموُز .. كونم أ َّقا ..............................67    205.............  . اةشَّ
قديان ......................................  68 اوم اة صّم وانل اةبط وسم  تا ُم اةأ رمج واةس   211. اةشَّ
ا   أيأونُأ ةبقانف ...................................................  69 وّ   انّ نص  اوم اةسُّ    215. اةشَّ
اوم اةِّماقم  أنيب ك 70 يد   يموُز ....................................................  . اةشَّ    217 ال اةد ج
زاق   ازةُت أنتاُم ّليَّاعف اةخواتمج ................................  71    221. األنيبأ اةِّماقي أ ن. و اح وبداةم 
  223...............................  . األنيب اةامنستانم ّلدل   و   يموُز أغقيُأ األزلج ...............72
و ف أ ن. نجاح اّلمانيم  صباُح  يموزف .....................................  73 اومم واألنيبأ اةسُّ   225. اةش 
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ائغ   74 اوم اةِّماقم ودنان اةص   227 يموزف اظ  ................................................    5. اةشَّ
او75 ح  .....................................  . اةشَّ    229م واةق اقد اةِّماقم  ودنان أّلو أندةس  ُ غم جنُم اةضُّ
ُل! ..........................  76 ُل وفالف أفْكتفهج ْوتجكج أفْكتفحج اومم اةفسطيقي أ آ فال  ْضوفان  رجصف    233. اةااتبأ واةش 
اومم اة غمبي أ زكي أ اة م وق   77    237 يموُز كبم اةبحمج أحب كج .....................................  . اةش 
اومم اةتُّونسي أ ن.  إيدم اة ماسم  تمت ُل  يموُز األناإيدف   تبيسُم اةجماحف ..............  78   241. اةااتبأ واةش 
و فأ ةيي  غبما   يموُز أيأونُأ اةحيامج ..............................................  79 اومم اةسُّ   243. اةشَّ
و ف أ  يم ت استقبوةم   يموُز إ ُِّأ سالم   م ز دج اةحماج .........................  80 اومم اةسُّ    245. اةش 
و فأ اةامني أ  اتدم نا81 اومم اةسُّ    247ّ    يموُز إا أ   م قيبم ..................................  . اةشَّ
و فأ غانا أسِّد   فريرموز قفصيدم  ال تفقتهم .........................................  82 اومم اةسُّ    249. اةش 
اوم اةفيسطيقم يوسف  فيح اةياس  صوُظ  يموزف ...............................83    251.........  . اةشَّ
اومم واةااتبأ اةفيسطيقي أ ن.وداةأ تماناظ   يموُز قصيدُم حقان  وتهاةيُل أ و أ  ..............  84    253. اةش 
ْمقج ...........................................  85 اوم اةِّماقم  وإم ّلوةص  وإم  ُةْؤُةؤفُم اةشَّ   255. اةش 
اومم اةِّماقي  86 اُس اةسَّ احج .....................................  . اةااتبأ واةش  اةحم  قد     257أ سال أ اةص 
ر اح ..................................................  87 ْفحانُأ اةس  وّ   هد اسحق   ف اوم اةسُّ     261. اةش 
اوم اةامنستانم ويم  مان   يموُز.. تهطييدف إفأا   ضحكاظ  وأغانمف 88   263 حيوم  ..................  . اةش 
اومم اةي بقاني أ سا يأ خييفأ  أنتج ةي جدج والُه ..............................................  89    265. اةش 
اومم اةي بقاني أ  يو ا قازان  حيدف تغق جم  يموُز ...............................................  90    269. اةشَّ
ٌّّ  م ص تج اةي يلج ......................  . ا91 و ف أ س يمم حق ا )زانيكم(   يموُز نغم  سم د     273ةااتبأ اةس 
يج دمج  يموزف .............................................  92 وّ  ةيث إِّبان   يالُن اةسَّ اوم اةسَّ         275. اةش 
و ف أ  اتدم زفتون   93 اومم اةسُّ    277يموُز ُتِّي جُم و ال ُتِّيَُّم .........................................  . اةش 
و ف أ  الك اةِّو ام   يموُز أنغام  تدغدُغ  سا اظج  وحم ............................  94 اومم اةسُّ    281. اةش 
و ف أ  م إهمستان   يموُز سفيمُم اةحب ج واألنغامج ........95    285............................  . اةااتبأ اةسُّ
وحج .................  96  287. اةااتبأ واةت شكييي أ اةجزائمف أ أس اح وأونم   يموُز وا مُم األ لج .. يا ّليسمف اةمُّ
ك يا تا مف اةأ مج ...................................  97 اومم اة صمف أ ن. س م اةِّزا  ةكج وحدف    289. اةشَّ
وّ  ك ال تاتا   يموُز .. يا كقزف اةطَّماج األصيلج ................................  . ا98 اوم اةسُّ    291ةش 
و ف أ  نا  فيد  قذ   يا  سوةأف اة حب أ وأ ق  األنغامج ...............................  99 اومم اةسُّ     295. اةش 

اوم اةِّماقم  و م اةخفاتم  وي  طمفج اة100    297جق أج ..........................................  . اةش 
وحج  أنشونُم اةحيامج  اةجزُح اةثَّا ُد  101 و ّ  صبّم يوسف   يموُز صديأُأ ّلماّ  اةمُّ . األنيب واةتَّشكييم  اةسُّ

     301.... نص   فتوح  ................................................................................
           373.....  ....مشاركات مجموعة من الفّنانين والفّنانات ببورتريهات الفنَّانة المبدعة فيروز ...  الّتشكيل،
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و ّ  زنيم حضم وظ ..................................................  102        375. اةفق ان اةتَّشكييم  اةسُّ
و ّ  نِّ ت ّلدّو .......................................................  . اةفق ان اةتَّشكييم  ا103         376ةسُّ
و ّ  ن. يِّأوا اّلمانيم ..................................................  104     377. اةفق ان اةت شكييم  اةسُّ
وّ   ح  د صفوظ ..................105    378...................................  . اةفق ان اةت شكييم  اةسُّ
يد  و  ق ت ال ..........  106 و ّ  اةم احل س يم طقبم  اةي وحأ  د  أتقياظ اةسَّ     380. اةفق ان اةت شكييم  اةسُّ
    381.  اةفق ان اةتَّشكييم  اةِّماقم  صاةح كمفم ......................................................  107
    382وقبم  .......................................................  . اةفق انأ اةتَّشكييي أ اةِّماقي أ آالح  108
ا  ......................................................  109     383. اةفق ان اةتَّشكييم  اةي بقانم   ح  د نص 
يمانم ...........................110     384..........................  . اةفق ان اةتَّشكييم  اةي بقانم  ياسم اةد ج
و ّ  تالل اة طم .....................................................  111  385. اةفق ان اةت شكييم  اةسُّ
   386. اةفق انأ اةتَّشكييي أ اة صمف أ وال وث ان .....................................................  112
و ف أ نانيأ رانه ........................................................  . اةفق انأ ا113  387ةت شكييي أ اةسُّ
و و ......................................................  114 و ف أ حيام اةم     388. اةفق انأ اةتَّشكييي أ اةسُّ
   389..................................................  . اةفق انأ اةتَّشكييي أ اةامنستاني أ  وناك وزفز  115
و ف أ اةامني أ تيهان  ح  د ويم .........................................  116  390. اةفق انأ اةت شكييي أ اةسُّ
و ف أ اةامني أ ةيديا تقاو ...................................117    391.............  . اةفق انأ اةت شكييي أ اةسُّ
   393. اةفق انأ اةت شكييي أ اةي بقاني أ نسمفد إهيب ....................................................  118
و ّ  س يم ظاظا ......................................................  119    394. اةفق ان اةتَّشكييم  اةسُّ
ائغ ...................................................   . اةفق انأ اةتَّشكييي  120 و ف أ  يفيان اةص   402أ اةسُّ
و ّ  ةطفم تِّفم ......................................................  121  403. اةفق ان اةتَّشكييم  اةسُّ
   404..................................  . اةفق ان اةتَّشكييم  اةِّماقم   هدّ اةسَّ اّو ..................122
   405. اةفق انأ اةتَّشكييي أ اة صمف أ  حاا ّلمكاظ ...................................................  123
   406. اةفق انأ اةت شكييي أ اة صمف أ نيقا وبداةم ح د .................................................  124
 407ةفق ان اةت شكييم  اة صمّ  حسد كو كسقجم ................................................  . ا125
و ّ  تيسيم   ضان ...................................................  126    408. اةفق ان اةتَّشكييم اةسُّ
و ّ  زنيم ايييا .........127    409.....................................  . اةخط اط واةفق ان اة سمحم  اةسُّ
و ّ  صاةح اةهجم .................................................... 128    410. اةفقَّان اةتَّشكييم  اةسُّ
و ّ  نزا  ويم ّلد  .....................................................  129    411. اةفق ان اةت شكييم  اةسُّ
ِّون .....................................................  130 و ّ  راسل اةسُّ    412. اةفق ان اةت شكييم  اةسُّ
و ف أ غيداح أح د ......................................................  131    413. اةفق انأ اةتَّشكييي أ اةسُّ
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و ّ  أنيب  ي132    418هوا .....................................................  . اةفق ان اةتَّشكييم  اةسُّ
   419. اةفق ان أ اةتَّشكييي أ اة صمف أ ةبق   ح  د ......................................................  133
   420. اةفق ان اةت شكييم  واألنيب اةِّماقم  خاةد إاطم ...............................................  134
الم تو ان ..................................................  135 و ّ  وبداةسَّ    421. اةفق ان اةتَّشكييم  اةسُّ
و ّ  واّلد وبد 136  422األحد ...................................................  . اةفق ان اةت شكييم   اةسٌّ
و ّ  رشيم  سيم .......................................................  137    423. اةفق ان اةتَّشكييم  اةسُّ
 424..........  . اةفق انأ اةتَّشكييي أ اة صمف أ صفاح ويم ...........................................138
   425. اةفق انأ اةت شكييي أ اةت ونسي أ آيأ نصم .......................................................  139
و ف أ ّليكم كاّلمفييان ...................................................  140  426. اةفق انأ اةت شكييي أ اةسُّ
ام ّليضون .....................................................  . اةفق ان اةت شكييم اةسُّ 141     428وّ  رس 
   429. اةفق ان اةت شكييم  اة صمّ  يحم حسيد اة هدّ ..............................................  142
   433................  . اةفقان اةتشكييم اةيبقانم  اغب أّلو ح دان ..................................143
وّ   ضوان رصطيأأ ..................................................  144  434. اةفقَّان اةتَّشكييم اةسُّ

   455.........................................................................................    الّشعر
اة غمبي أ ن. أس اح غمفب  أ بم قصائد:  قأا   اّلتسا أ  أظهم واختفم  وكذرأ    ر األنيبأ واة تمت أ واةق اقدم1

 457كبيمم .......................................................................................... 
 462ب ........   تمت أ ةال  د:  ا فو ّليقيديت م األو وغواّ  ال أطيُب  قكج  تمت أ ن. أس اح غمف  قصائد 
 464 ايت  أستماةيا   د ا مأم اة   تل  تمت أ ن. أس اح غمفب ................................     تونيث 
 466ّلمانو  اةبمازفل  زواج  تمت أ ن. أس اح غمفب ...............................................    أنيييا
 468اح غمفب ...............................................  ّلمانو  اةبمازفل  ن س  تمت أ ن. أس   أنيييا
اوم  تمت أ ن. أس اح غمفب .......................................    أنيييا    469ّلمانو  اةبمازفل  رشا م ةيش 
يد  و قأ اةبحم  تمت أ ن. أس اح غمفب ...........................................   يقغ  470  نّ  اةص 
يد  اةث انم  د حزفمان    ةيو  472  تمت أ ن. أس اح غمفب ..................  1989إيا  )اة  إياّلو( اةص 

يد  تمت أ ن. أس اح غمفب ......................................    474)اة  إياّلو(  ةيو إيا   فح  اةص 
 ّ  475...................................   اةديس  كوبا   ا تصقُُِّه اةِّت ُأ  تمت أ ن. أس اح غمفب  زو
   477. حيُم سيزا   اييخو  تمت أ ن. ناتف تقاّلم ....................................................  2
 479. ناتف تقاّلم  صحماح وقصائد أخمى .........................................................  ن 
وسيأ آنرا آخر راترو ررا .................................  رر ن. ّلمنان إاّو  ت3  483مت أ قرصررائرد ةيشاومم اةمُّ
م قصائد أخمى ............................  4 وّ  اةأس توزفف ايييا  ني ا ةي حب أ وود  اوم اةسُّ    489. اةش 
وّ  اةامنّ ت يل ناّ   قصائد ةيشاوم ت يل ن اّ ....5  505...........................  . اةشاوم اةسُّ
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وّ  اةامنّ خضم سيفيج  قصائد ةيشاوم خضم سيفيج ............................  6 اوم اةسُّ  511. اةش 
اومم اة صمف أ ن.  اط أ ناووظ  قصائد: طفالن  اةفماإأ  واةم انب ..........................  7  515. اةش 
اوم اةِّماقم صالح  ائق  قصائد ةيشاوم صالح  ائق .....................................  8  523. اةش 
ائغ9 ائغ  قصائد ةيشاوم ودنان اةصَّ اوم اةِّماقم ودنان اةص   529.................................    . اةش 

اومم اةتُّونسي أ ن. آ ال  وس   سم نم .............................................  10    535. األنيبأ واةش 
ا م ..............................  11 ا م  قصائد ةيشاوم  منوك اةشَّ وّ   منوك اةش  اوم اةسُّ  539. اةش 
ْئذنأ وقصائد أخمى ..........  . األنيبأ و 12 اُس واة ج اومم ن. و اح وبداةمزاق  تقوَّع  زحو ا  أيُّها اةُأدَّ  445اةش 
و ف أ ن. نجاح اّلمانيم  قصيدتان: نناُن اةج ال ونباظ  د ّليت  ال اةِّشق    13 اومم اةسُّ    549. األنيبأ واةش 
يد  أسئيأ األو اق )  14 اوم اةِّماقم أنيب ك ال اةد ج  553قصائد( ...............................    6. اةش 
اومم اةي بقانيأ ندى اةحاج   15  557قصيدم ةيشاومم ندى اةحاج .................................    15. اةشَّ
..!   ستِّ مم قيب..!  ن زم وصل! ....  16 اوم اةِّماقم ن. وةيد تاسم اةز بيدّ  ال تثمفبف وييكف    573. اةش 
اوم17  677قصائد ....................................    4اةِّماقم نانّ اةحسيقم  قصائد أوسيو     . اةش 
اوم ويم ت ِّأ اةاِّون ........................  18 وّ  ويم ت ِّأ اةاِّون  قصائد ةيش  اوم اةسُّ  681. اةش 
اوم اة صّم وبداةق اصم اةجونّم  حفمفاظ   قد تدلُّ وييكج ...........19  585...................  . اةش 
وّ   فيد نبزو  قصيدتان: أ قياظ إاوم  أخم ا نسان ...........................  20 اوم اةسُّ  589. اةش 
م  ص ت اةوناع ....................................  21  593. وائل حبيب وث ان  قصيدتان: أنل اة ون 
و فأ ةيي  غبما  ُحبُّ 22 اومم اةسُّ  595كف تيجا ش  آخم..! وقصائد أخمى ...........................  . اةش 
الم ......................  23 و فأ  انيه ومفج  قصيدتان: ةإلنسانيأ اة صيوبأ وأيُّها اةسَّ اومم اةس   601. اةش 
و ف أ  مفانا سو اس  نيوساظ ا مأم  د حيب وقصائد أخمى .........24 اومم واةااتبأ اةسُّ  603........  . اةش 
وّ  سيمفد يوسف  قصيدتان: وكأن كف  و ت م جنم ...................................  25 اوم اةسُّ  609. اةش 
جم  يا أّلقاح  ديقتم رغديدم    26 اوم اةِّماقم وودهللا ايييا  ناتب اس ك اة الئام  وق تد ان اةضَّ  612. اةش 
اوم اةِّماقم اآلإوّ   يخائيل   ُّ 27  615و  ازنواتي أ زفف االنت اح ...............................  . اةش 
اومم اةِّماقي أ نضال نجيب  وس   أنا واةيَّيل واةق اّ وقصائد أخمى .........................  28  619. اةش 
و ف أ  اتدم زفتون   الث قصائد: ود  إا اتم نج أ  نج أ  تساؤالظ!  حيد تهجِّو 29 اومم اةسُّ  625ن   . اةشَّ
و ف أ ي ان ياسمتم  وييكف يستِّصم اأُلوام "اةِّطش اةشديد" ...............  30 أ اةسُّ اومم واةأاص     629. اةش 
و ف أ  الك اةِّوام  قصيدتان: خبز اةحيام و ائحأ اةي جأاح ............................  31 اومم اةسُّ  631. اةش 
ِّيد أح د 32 اوم واةأاص اة صّم اةسَّ  635وبداةغقم   أاطم إِّمفأ  د أ ول اة انيأ اةابمى! ....    . اةشَّ
الم ...................................................  33 اوم األ ننم غاّز اة هم  أيقه اةس   637. اةش 
و ف أ اةامني أ  وإد ويم تان    يف   م ت ت اظ اةحجل وقصائد أخمى ...........  34 اومم اةسُّ    639. اةش 
وّ  حسام نِّ ان  وصيان ......................................................  35 اوم اةسُّ  645. اةش 
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وّ  أةياس أ مام   36 اوم اةسُّ  647قصائد: اةأيم  حيم  ص ُت ةحد  وُحسد!.....................    4. اةش 
و ف أ  انةيد اةطق وس   37 اومم اةسُّ  653 ل  يا ناُ   أنا اة حب أ .............  قصائد: اة وسيأ   األ  4. اةش 
وّ  ن. وبداةح يد نيوان   38 اوم واةأاص اةسُّ  659قصائد: ت م األنيد   ووأ اةحب  نوى األي ام    3. اةش 
و فأ سا يأ وز ام   39 اومم اةسُّ    663قصائد: األ بِّاح األسون  وطقم حي م األّلدّ  سم  قوتم .....    3. اةش 
اومم اة40 و ف أ سالف اة اغوط   د أنا؟! ..................................................  . اةشَّ  667سُّ
وّ  اةامنّ حسيد كّم ّلّم  قصيدتان: ققَُّب اةبِّان  اةهاتس اة قشق ............  41 اوم اةسُّ  669. اةشَّ
اومم اةِّماقي أ اةامني أ إهيد طه  نقاك يمقد حزنم ...............42  673..........................  . اةش 
و   سم ا مأم   أاطم إِّمف أ  اةِّاةم خانق اةضيق .................  43 اومم اة غمبي أ وائشأ تم   675. اةشَّ
اوم اةِّماقم يأاان اةحسيقم  حيم .......................................................  44  681. اةش 
اومم اةتُّونسيأ ن 45  685. ةيي  وطاح هللا  طفل ن شأم  اة  إاوم   أاطم إِّمف أ .................  . اةش 
اومم اةتُّونسي أ اةِّا مفأ سِّدهللا اةجبانم  أ قياظ ......................................... 46  691. اةش 
و ف أ اةامني أ  يديا إيخأ  ن ساظ  وي  أنيم األ ض ...........47 اومم اةسُّ  691..................  . اةش 
و ف أ  ق  ّلدّو  اةثُّمف ا ...........................................................  48 اومم اةسُّ  699. اةش 
و فأ أس اح اةايالنم  قصائد ....................................................  49 اومم اةسُّ  701. اةش 
و ف أ50 اومم اةسُّ  705 ق  نِّيم اةم جف جس  قصيدتان: أ ل وو ل  كد صديأم ........................    . اةش 
وح ................................................  51 و ف أ نو ا إكمو  اختطاف اةمُّ اومم اةسُّ  707. اةش 
يد  وي  ايأاع أنا يك .....52 وّ  اةامنّ و مان وز اةد ج اوم واةأاص اةسًّ  709......................  . اةش 
ديق األيسّم  اةبماحم ...................................................  53  713. اةشاوم اة غمبم اةصَّ
وح ..........  54 وح  تمانيم تيوح ّليدنا ةتاّلوتك اةضَّ اوم اةِّماقم زنيم ّلهقام ّلمنى  نصوص اةض   715. اةشَّ
  621  لّسرياني د. بشير الطورلي، ترجمة قصيدة: اسمي نور للشاعر القس جوزيف إيليااألديب والباحث العراقي ا.  55
و فأ أنيبأ وبدو وطي أ  إهداح اة يالن  م زاةيد .................................  56 اومم اةسُّ  723. اةش 
اومم اةي بقاني أ سوزان وييوان  أ توحأ اةق ِّاس .......................57  727......................  . اةش 
اوم اة صّم وانل اةبطوسم   رُمَّ يشتُِّل اةم فان ..........................................  58  729. اةش 
ْوُقوتفأ! ..................  59 يدف  ف أ  .. رج فوفاوج م ُ ففخَّخف اومم اةفيسطيقي أ آ ال وو ان  ضوان   فالف جحج   733. اةش 
ا 60 تقيم الّصمت!، إليكِّ  ومم اة غمبي أ سِّيدم اةم غيّو   . اةش   737...... رسم  على إيقاعات ال ماء، رشفة ال مساء، لن َيس 
اوم اةفيسطيقم ن م سِّدّ   طم  كتهل  م إتاح ا مأم ..................................  61  741. اةش 
و ف أ طهمان صا م  قصائد ............62 اومم اةسُّ  747..........................................  . اةش 
ِّم ا مأم ............  63 اومم اةفيسطيقيأ و اح أّلو وفيفأ  وي  حيد غم م  أقم صالم اةِّشق  اةش   751. اةش 
ماا وقصائد أخمى ....................................  64 و ف أ  غد اسييم  أتقحُأ اةس  اومم اةسُّ  755. اةشَّ
وّ   ؤان حقَّا )زانيك (   وقف قبّم ُاكتُبوا .........................................  65 اوم اةسُّ  763. اةش 
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و ف أ  وال وبداةح يد  ز ل ق66 اومم اةسُّ  765يبم ..................................................  . اةش 
..!  أ يمم اةُحب  ................................  67 و ف أ  يساح زفدان    ضاُح وصيجكف اومم اةسُّ  767. اةشَّ
الم ............................68 و ف أ اةامني أ نمتس اس اويل  ياس يد اةسَّ اومم اةسُّ  771.........  . اةش 
و ف أ اةامني أ ّلد فأ نو سد   69 اومم اةسُّ    773أشعل الّليل غليونه، محبوبتي، مازال قلبي يرتعش، مقاطع شعرية  . اةش 
الم  كان طيفا   قصيدم أ ل  ناهأ وطد    70 و ف أ نمتس و مان  أ بم قصائد: كحل اةسَّ اومم اةسُّ  777. اةش 
و ف أ اةامني أ  71 اومم اةسُّ  783 دوى اةايالنم  قصائد ..............................................  . اةش 
و ف أ اةامني أ نا فد و م   72 اومم اةسُّ ، وطني الّنشيد األكمل  . اةش  قِّ   789قبل الحرب بخطوة، عين الفؤاد، حياء الّشو 
وح  كد أّ إمح!  آ اق تد 73 ِّد  صماخ اةمُّ و ف أ ةيقدا اةس  اومم اةسُّ  793يدم  نم ذاظ األنث  ......  . اةش 
و ف أ و اح نالَّ   ذاذ اةج م .......................................................  74 اومم اةسُّ  797. اةش 
اومم اة غمبي أ زنمم اةط انّم  أنا انسان قبل طائفتم  ةيس ةيايم أغقيأ ......................  75  799. اةش 
اوم اةسُّ 76  803وّ  إ ِّون يوسف  ويقاكج .....................................................  . اةشَّ
و ف أ ن.  فم إطيح  قصائد   ساةأ اة  ا ةه  سأرأيك سما  .................  77 اومم واةباحثأ اةسُّ  805. اةش 
اومم اةجزائمف أ ُنسيبأ وطاح هللا  ظهمكج اةبِّيد ..............78  809...............................  . اةش 
وح ........  79 اوم اةِّماقم اّلمانيم سيي ان نان   تدائيكج  أم ّليد  سقاّلل؟  صهوم اةض  وائم واةش   813. اةم ج
اومم اةِّماقي أ  يفيان صييوا  غبا فاظ .....................................................  80  817. اةش 
اومم اة81  819ِّماقي أ أ ل  ا كوس   حيتج يا أ  م ...............................................  . اةش 
و فأ وز م ويم  وإوإاظ اةخزام .................................................  82 اومم اةسُّ  821. اةش 
اوم اةفيسطيقم ك ال نواطحأ  قصائد ............................83  823.......................  . اةش 
نصاف ................................  84 و ف أ وايدم أ مام  أكمهُ األنصاف وأوشق ا ج اومم اةسُّ  831. اةش 
اومم اةامنستاني أ كوفستان إاكم   أاطم إِّمف أ ...........................................  85  835. اةش 
و ف أ  86 اومم اةسُّ  837زواظ ح دو  قصائد .......................................................  . اةش 
انا  تجي جياظ صِّيوك وصّم ................................  87 و ف أ ندى اةد  أ اةسُّ اومم واةأاص   843. اةش 
و فأ  فتا اةحكيم  كمنفال اةِّبث ..................88 أ اةسُّ اومم واةأاص   847........................  . اةش 
اوم اةِّماقم نشام اةأيسم  سم  احتماق   ياه  م  وتأ تتضا ا   حط اظ 89    849  .......  . اةااتب واةش 
اوم اةق  ساّو نانز نايدنباو   قصائد  د اةشِّم اةق ساّو اة ِّاصم  تمت أ ّلدل   و ..90  855...  . اةش 
اوم اةق  ساّو اةماحل أةوفس نيمكوفت  قصيدم اةوناع  تمت أ ّلدل   و ...................  91  857. اةش 
 859. األنيب واةشاوم اةامنّ ّلدل   و  اةطغام .................................................. 92
اوم اةِّماقم اةامنّ ويم  مان  ُأ جفُدكج ... ةجيكونف ةج و 93  861تم صدى ............................  . اةش 
غ اّ   قصيدتان:  94 اومم اة غمبيأ ندى اةد  ؟  . اةش   863إسطبلك في آخر الّليل، أال يحقُّ لهذه الكلبةِّ  قلياًل من الودِّ
اوم واةق اقد اةت ونسم ك ال اةد  فدّ  ّليدّ أنشونم اةحيا ى .................................  95  867. اةش 
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 868      ترجمة قصيدة بلدي أنشودة الحيارى لكمال الدريدي إلى اإلنكليزية،  األديبة والمترجمة التُّونسية سهام ميرهان.  96
باغ   الث قصائد: حقجمم اةغقرراح  ق مان وسقبيأ  و يض اةيماواظ ..  97 و ف أ  قيمم اةص  اومم اةسُّ  869. اةش 
اومم اةي بقاني أ ناال إما م   الث 98  873قيب يِّانُق وطم اةتُّماا  أ تأدكف  م ركاح اة طم   قصائد: كيف؟  . اةشَّ
وري صبري يوسف، أنشودة  الحياة، نّص مفتوح ]بقّية الجزء  األديب  .  99 الم أعمق من البحار5الّتشكيلي السُّ    877  [ السَّ

 897........................... ............................................................. القّصة
م اج  آخم اةِّقأون ووموسه  وي  و ق اةو ن ...................  1 و ف أ  قهل اةس  وائي أ اةسُّ أ واةم   899.اةأاص 
 907. األنيب واةأاص اة صّم س يم اةفيل  ياقاظ ح ماح ............................................  2
وائم  3  917اةتُّونسم ن. ك ال اةِّي انّ  اةت سي ل اة  اةأانمم  جم ا  نصوص آخم اةي يل ........  . األنيب واةم ج
وائم األ ننم اةياس  مكوح  يو ياظ اةياس  مكوح ...................................  4  923. األنيب واةم ج
وائم اةِّماقم نيثم ّلهقام ّلمنى  قصص قصيمم تدا  .........5  929........................  . األنيب واةم ج
   933قصص قصيمم ....................................    5تمو م     نو يديا. األنيبأ واةق اقدم اةجزائمف أ  6
وائم اةِّماقم اّلمانيم  سيي ان  نان    ِّا  نأطُف اةغيم ...............................  7  941. األنيب واةم 
وّ   ماس8  945اةحمكأ  سؤال آخم .....................................................    . اةأاص اةسُّ
 949. األنيبأ واةق اقدم واة تمت أ اة غمبي أ ن. أس اح غمفب  ّلماحم ......................................  9

ا   اةو ن ال ي وظ وقصص  10 أ اةتُّونسي أ س اح ّلقم ناون  قصص قصيمم تد   969أخمى .........  . اةأاص 
أ نمتس و مان  وي  سبيل اةابمفاح ..........................................  11  971. اةشاومم واةأاص 
و ف أ اةامني أ  دوى اةايالنم  نصوص سمني أ ..............................  12 اومم اةسُّ  973. اةااتبأ واةش 
ورية مريانا سّواس،13   977"سميتي على الضفة األخرى"، كتبتها أثناء تجوالي في حارات حلب القديمة       . القاّصة السُّ
و ف أ إانيأ األتاسم  حكايتقا  اة دن اةغمفبأ  أنا اة تم ةم أُوْد نقاك ................  14 أ اةسُّ    981. اةأاص 
وّ   مفد  مان   15 نيا ك ا ُكق ا نمانا ..  قصص: أغقيأ اةق خب  حكايتم  م اآليفون  اة  3. اةأاص اةسُّ  985دُّ
أ اةتُّونسي أ  وضأ اةساة م  ّلقت اة حاوظأ.. واّلد اةيذيد ..............................  16  997. اةأاص 
تان: ندوح رِّد اةِّاصفأ  سمطان اةِّصم ..........   17 وج  قصَّ وّ   حفوض تو ا تم     1001. اةأاص اةسُّ
وّ  ن. و18 اوم اةسُّ ا : ةأاح  ز اوأ  انتاا  ....  . اةأاص واةش   1007بد اةح يد نيوان  قصص قصيمم تد 
تان: اةفت  اة ذّ وشق   تمو  قيمم ...................  19 ِّونّ تبيم اة ييحان  قصَّ   1009. اةأاص اةسُّ
و فأ غانا أسِّد  ذاكمم اةو ق ......................................... 20  1014. اةأاصأ واةشاومم اةسُّ
و ف أ اي ان اةد  ع  خا ج نطاق اةتغطيأ  اةيَّ 21 اكسا ون ...........  . اةأاصأ اةسُّ  1023يل وأنا ووازف اةس 
و فأ اّلتسام اّلمانيم تمفسم   ا قاةه اةبحم ................................  22 وائي أ اةسُّ أ واةم   1027. اةأاص 
يد   كائد واتيأ  كان يشبهقم ..........................  23 أ اة صمف أ وفاف اةسَّ  1031. اةااتبأ واةأاص 
أ واةق اقدم اة صمف أ ن. أ انم  ؤان  قبَِّّأ ّلقيأ اةيَّون وقصص أخمى ......................    .24  1035اةأاص 
ورية ريتا الحكيم، ثالث قصص قصيرة جّدًا وقصة: حين تسقط ورقة الّتوت عن أوهامنا  .  25  1043القاّصة والّشاعرة السُّ
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وّ  اةامنّ صبّم  سول  إِّمُظ أنَّ 26  1047اةثَّيجف يسأُط  ...............................    . اةأاص اةس 
ِّب و  27 وّ  اةامنّ وا م  مسو  قصم اةش  ا  ................    10. اةأاص اةسُّ    1051قصص قصيمم تد 
باح   ِّاتم  28 وّ  اةامنّ س يم حسيد اةحاج  و ضاظ سمني أ: أيأاقم وصفو  اةص  . اةااتب اةسُّ

 1057تصاود نحو اةسَّ اح .................................................  األس اح   فا قاظ  نخان   
م أ ]29 و ف أ  م إهمستان  أحانيث اةش  اومم اةسُّ  1059[. ............................  6ررر    1. اةااتبأ واةشَّ
أ واةااتبأ اةجزائمف أ أس اح وأ ونم  كأنم أوان اةمَّحيل  كثيمم أنت 30  1067وي  قيب واحد ........    . اةأاصَّ
و ف أ ي ان ياسمتم  اةمَّتل اآلةم  ّلوح خطوط وخيوط ..................  31 أ اةسُّ اومم واةأاص   1073. اةش 
  1079. اةأاص واألنيب اةِّماقم ن. ويم اةأاس م  حيام سارأأ .....................................  32
اوم األا يوسف س33 وح(  . األنيب واةش     1089ِّيد  تِّييق:  م قصص صبّم يوسف )احتماق حا  اظ اةمُّ
وح   3. اةأاص واألنيب اةتَّشكييم: صبّم يوسف  كيفف أكتُب قصصم؟! 34 قصص: احتماق حا  اظ اةم 

اخبأ ...............................................      1085 نيد تمس اة د سأ  استما ف أ اةأهأهاظ اةص 
 1107.....................................................................................  ..  المقال
    1109واةق اقدم اة صمف أ ن. أ انم  ؤان  نل اةمَّتل نو اةأانون؟ و أاالظ أخمى ..................  اةااتبأ
اومم ن.  اط أ ناووظ   "ّليد رحمفد": رحم    األنيبأ   1117اةاالم وبحم اةقو   و أاالظ أخمى  اة صمف أ واةش 
و ف أ ن.  فم إطيح  ا ّلداع واةق جاح وةيد إخصم  و أاالظ أخمى ............    اةااتبأ  1125واةباحثأ اةسُّ
اوم واةااتب اةِّماقم ن. ّلهقام وطاهللا  أو اق حسيد  منان اةسمفأ ) ؤفأ نفسيأ(  ةيقاقد اةماحل إوقم  اةش 

 1133وطاهللا   وقصيدم اةق ثم  ّليد اةتَّأصيل واالستأالةي أ .........................    يوسف  قماحم ن. ّلهقام
حا م اة صّم ن. ياسم  اّلت  س يم اةفيل.. قصص  د ط م اةوطد ................    اةااتب   1137واةص 
ا   كرري ياح اةحررقيد و أاالظ أخمى ...........  اةااتب  وّ   انّ نصَّ اوم اةسُّ  1141..................  واةشَّ
وّ  ويم اةم اوم     اةااتب  حا م اةسُّ     1151فاتح المدرِّس، الفن العميق الذي يتماشى مع المفاهيم العالمّية        واةص 
الم واة حبَّأ! ....................................    اةااتبأ و ف أ نييدا  يام  اةبحث ود وطد اةسَّ  1154اةسُّ
وائيأ اومم اةي بقاني أ اخالص  منسيس   يموز  ِّل ا ي ان واةغبطأ ..........................  وا  اةم ج  1156ةشَّ
الم أت ل  ا  م اةحيام .......................................    اةااتبأ  1158اةِّماقي أ آ اق اة ح َّدّ  اةسَّ
وائية  1159ود إلى مقاعد الدراسة و”تايتانك” العراق ولبنان لن تغرق!  والكاتبة الّلبنانّية مريم مشتاوي، م سن يمني يع  الرِّ
وّ  أنطوان أّلمط   ييم "اةوود"  حيد تخش  تمكيا  د  ييم سيق ائم! ..................    اةااتب   1163اةسُّ
 1165اةي بقانيأ حقان  ح  د إبيب   يسفأ اةِّطم ..............................................  اةااتبأ
اةأ اةامنستانم ّلدل   و  اختتام اة همتان اةسيق ائم اةِّاة م أل الم اةجبال  م اةق سا   األنيب  اوم واةم ح  واةش 
2019  ......................................................................................1167 
حته إفشاون  وا وال م اة غمبم وبد اةحم  فتاح  خي أ اةمَّحاةأ ّلدل    اةااتب    و  ّلدل   و: اةمحاةأ اةذّ وإَّ

 ..............................................................................................1173   
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ِّم.. وتأسمنم اة تاناظ .....    اةااتب  وايأ  د راا اةشَّ : نخيت اةمَّ    1179اة صّم خاةد ح ان  ّلمنان إاّو
 1185...  مبدع ومبدعة    36، بقلم: صبري يوسف، نصوص أدبّية ومقاالت مستوحاة من  الخيال  تجلِّيات

ماء وحرف  مندَّى بثمارِّ الجّنة . 1  1187جبران خليل جبران خيال  منساب من وهجِّ الّشمس، كلمة  منبعثة من جنانِّ السَّ
وح .......2 اومم واألنيبأ أس اح غمفب  شبَِّّأ رإإماقأج ونجج اةم   1191.............................  . اةشَّ
   1195. يبقم األا يوسف سِّيد قصيدته ك د يتمتم  شاومه  ّلتون جاظ حي يَّأ راذخأ  م اةتَّأ ُّالظ .....  3
وح   4  1201  نحَو جراحِّ األوطان النَّازفة فوَق خدودِّ الحياةِّ  . تقبِّث  د ننياكج االّلتهاالظ اةجا حأ نحو غ ائم اةمُّ
 1203اةأس توزفف اييي ا إاوم  جبول ّليماع ّلوح اةأصيدم ..........................................  .  5
 1207. اةفق انأ اةي بقاني أ اة بدوأ تاندم ونبأ  تقشُد ّلبماوأ   دنشأ اةغقاح األصيل .....................  6
 1211أ  م حدائق راّلل اة ِّيَّأأ ...............  . يغق جم اةفقَّان حبيب  وس  أغانيه  وكأن ه  م نزنأ نا ئ7
و ف أ ةيقا نوفان اةحسد  سقبيأ ّلدوف أ إا خأ وي  تبيدج اةز  د ....................  8 وائي جأ اةسُّ    1215. اةم ج
ِّمج ...............................................  9 اوم ت يل ناّ  كائد  ض  خ رأ فجج اةش ج  1219. اةش 

 1221. حيام قاةوش إاومم  تونَّجأ رأةقج اةزَّنبقج واةق ِّقاعج اةبم ّ .....................................  10
، ألّنه  يجد  عبر الّنحت ذاته التَّّواقة إلى أقصى مرامي اإلبداع!   .  11 وري إلياس نعمان أعماله بكلِّّ مشاعرِّهِّ  1223ينحت  الّنَحات السُّ

   1227أسطورة األساطير، في تصاميمها المعمارّية العالمّية الخارقة       ا ف أ اةِّماقيأ زنا حديد  . اة هقدسأ اة 12ِّ
يد أ يد  ق ان ّلدائم ساحم   ض  خ رأ فج اةطُّفوةأ ..........................  13  1231. اةتَّشكييم صد اةد ج
نيا تق و  كأن كف حيم  14    1239  فتوح وي  تيجان اةأصائد ............  . ك ال اةِّيانّ  م قيبجكف أزانيُم اةدُّ
المِّ والوئامِّ بيَن البشر  .  15 َرٍس، بصفاءِّ روٍح عطشى إلى تيجانِّ السَّ  1241تنثر  فاطمة ناعوت حرفها على إيقاعِّ حلٍم مفه 
 1243. اةفق ان اةت شكييم وقايت وط ا   ت وح ةونم  قساا ر موج اة مأم .............................  16
 1247. ودنان كمفم  ق ان  نيف يسأم خيوط األ ل اةِّطش  ةي طم .................................  17
ان إاومم  جبوةأ ّلونجج  ام   ستقيم  ..............................................  18    1249. ت انأ حد 
عرِّ الّصافي  حلََّق الّشاعر محّمد الماغوط عاليًا في تجلِّيات حرفه. 19  1251، إلى أن  المَس غماَم الّسماءِّ وترّبَع فوَق مروجِّ الشِّّ

20  ....... !  1255. أي ها اة طم اةهتون  أي تها اةغيوم اة با كأ  ّلي جلج  وحف طاغو  رأنأ   ا  م س و ج اةس ج احج
، إيقاع  رقصها. 21   1259متناغم  معِّ بهجةِّ القلبِّ والّروحِّ  راقصة الفالمنكو كبرئيلة كوتارا سوسنة معّبقة بشهوةِّ المطرِّ
؟!  .  22 باحِّ ، هل تنحدر  من ساللٍة بركاتّية أو من اِّندالقِّ حرٍف على خدودِّ الصَّ  1263سليم بركات إسم  على مسّمى ومزّنر  بالَبَركاتِّ
 1269. يستيهُم اةفق ان اةت شكييم تان استيفو أو اةه  د حضا م  ا ّليد اةقَّهمفد .......................  23
الم عبدهللا،.  24 وري عبدالسَّ  1275         وشوشات لونّية شاعرّية مضّمخة بالواقعّية االنطباعّية    لوحات الفّنان التَّشكيلي السُّ

اد يكتب القصيد.  25 اعر قاسم حدَّ وحِّ بشرى الخالص  ةالشَّ عر، ينقش  على شهقةِّ الرُّ  1279       َكَمن  يتعّبد  في محرابِّ الشِّّ
باح  .  26 ، أناشيَد الحنينِّ والحبِّّ وهالالتِّ نسائم الصَّ   1283الّشاعر بابلو نيرودا يكتب  حرفه كَمن  يرسم  على خدودِّ الزُّهورِّ
،  المغّنية األوبرالّية الّلبنانّية د. هبة القوَّا.  27  1287  !غنَّت  بكلِّّ ابتهاٍل حبوَر األرضِّ لمجدِّ الّسماء س هبة  الّسماءِّ إلى األرضِّ
 1293      كرحيقِّ الفرحِّ المنبعثِّ من أعماقِّ تجلِّياتِّ الّروحِّ     . ت تيُك اةفق انأ اةيوناني أ ايمفد پاپاس صوتا   قسارا  28
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قأ ..    . أنونيس قا أ أنّلي أ نأدي أ  امف أ تقوفمف أ  اقيأ 29  1297يحتام اة  اةِّأل واةفام اةق أدّ واآل اح اةخال 
قاّلل  م أوجج اخضما نا .........  30 يدج وبهجأج اةسَّ    1301. اةفق ان اةتَّشكييم حق ا اةحائك  ِّجون رشهومج اةط ج
!  حرف َك هدّية  عشٍق تهاطَلت  علينا من مآقي تجلِّ . حمُ كف يا أنسم اةحاج يقاغم إهومف اة طمج   31  1305ياتِّ الّسماءِّ
باحج  تشمُق كإإماقأج خيوطج اةش  سج  وقف صحا ى اةفام  32 ِّداّو  ام   ستقيم كضياحج اةصَّ  1309  . نوال اةسَّ
 1315.  وسيأ  ت يل رشيم  تقا يأ وبم تجي جياظ  صهو م  ّلتبم   صفَّ   د أصف  تونُّجاظج اةحيام ..  33
  1318       كأّنه  على صلة مَع رفرفاتِّ الّطيورِّ اآلتية من أعماقِّ البراري ،  احج .  قيم رشيم يِّزُف ك فد يبتهُل ةيس 34
 1321عمر بشير ياريشة معّبقة بذهٍب مصّفى من ينابيع الحضارة، ياصديَق العصافير والطُّيور المغرِّدة فوق أشجار الّزيتون   .  35

وائم وبداةمُّح د  قيف طاقأ سمني أ إانأأ  36    1323    كأّنه في حالةِّ ألفٍة مَع حكايا األساطيرِّ نسَج حرَفه  . اةم 
راسات  1329األدبّية والنَّقدّية .....................................................................    الدِّ

  1331إيليا .....    والمترجمة والّناقدة المغربّية د. أسماء غريب، األخضر  الّشافي رفائيل في قصائد الّشاعر جوزيف  األديبة
ْةفون  م نيوان: أناإيد    جدف  اةُ ضغأ اة  ُقْدس األقداس: وجائُب اةق أطأ وحا ُل  ساةتها اة وسيأا  ساندف

اوم توزفف اييي ا    1339...........................................  .......................ةألطفال ةيش 
اةِّماقم ن.  ح  د صاّلم وبيد  اةتَّمكيُز اةشِّمّ  وآ اُق اةتَّشكيل  قماحم   م قصائد ))ز ُد اةجوفى(( ةرحكيم    اقد اةق  

اوونّ ................................................................................   1343نديم اةدَّ
وايأ ا اةق اقد  يمذاتي أ   د ّلؤ م اةحدث اة   ضاح اةت شكيل  قماحم  م  اةِّماقم ن.  ح  د صاّلم وبيد  اةم  ةس ج

   1355 وايأ: "اةأاح اةأبض ويم حاسم اةمَّأس" ةصبّم يوسف ..........................................  
 1373ز اّو واألنيبأ اةجزائمف أ نو يديا تمو م  قماحم  م نيوان )سييفم  م اةوطد( ةألنيب اةِّماقم األا يوسف ت اةق اقدم
 وتحييل اةااتبأ اة غمبيأ سِّيدم اةمغيّو  اةاتارأ اةقسائيأ ّليد اةذاتيأ واالنفتاح وي  اة حيط وقضايرررراه قماحم
 1389"وي  حا ررأ اةجقون"  ةي بدوأ "سي    حفوض" أن وذفتا  ....................................     وايأ
اوم اةت ونسم ك ال اةد  فد  اةق اقد  وائي أ اةتونسي أ  واةش  ياسم  ةيااتبأ واةم ج ّ  قماحم: اةال وقف    اةق ضال اةس 

 1393وواطف اةز  ان ................................................................................  
وّ   ح  د  ستم  خ س ن اساظ: كف  رك ناح  أن تمى اة وظ إا يا  ن اس اةااتب  أ  م  وايأ  واةق اقد اةسُّ

)انأطاواظ اة وظ(  ةيموائم خوسيه سا ا اغو  اةبهائي أ اةج اةيأ واألةم  قماحم  م  وايأ )نزاز( ةألنيب طالل 
خيا  اةاحل واةِّ    قمحام  م     متض   سماا نجيب  حفوظ  قماحم  م  وايأ اةسماا ةقجيب  حفوظ

سيقم  وأد وي  خاةصأ قماحم  م  وايأ )سيداظ  وايأ )ودا اةطائمم اةو قي أ(  ةيموائم األ غانم خاةد اةح 
   1399اةأ م(  ةيموائيأ توخأ اةحا  م ................................................................  

 1415الحوار ..................................................................................    أدب
وحم    د اةففْحمج اة  األة اس   ئأ سؤال وتواا: اةجزح اةث انم  حوا   . أس اح غمفب ن  المج اةم   حيُأ اةس 
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