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َُِي  ًٌََ  َْ ٤َُْ َُ ٤يَسً، َكخُزَْل ًِ ُٝ أَ ٍْ ًَخَٗض ح٧َ  (10)اًَِ 

 

ٖٓ حُـ٤َٔ إٔ ٣ٔظ٘ي حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ػ٠ِ ُٔخٗٚ ح٢ٌُ٘ٛ حُـخُذ ػ٠ِ طَٜكخطٚ حُٔظؼيىس، ٖٓ 

ح٤َُٛذ طؤ٤ًي حٌُؼ٤َ ٖٓ ٬ٓٓش حُظَىى ػزَ طٞحُٕ ٖٛ، ٌٛٙ حُلخ٫ص ٢ٛ حُظ٢ ٗؼظزَٛخ ك٤خس، 

ٝٗٔظو٤ْ ػزَٛخ ًٌُي، ك٤زو٠ ح٫هظ٤خٍ ح٧ْٛ ُ٘خ ر٤ٖ ًخكش ًلخص ٢ٛ حُظ٢ ٍِٗٝ ػزَٛخ، 

س ٤ٓٞ٣ش ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ حُؼ٘خ٣ٖٝ ًِٜخ، اً ٤ٓؼ٤ي حُلَى اٗظخؽ ك٤خطٚ، ك٢ ًَ ك٤ٖ، ك٢ ًَ ىٍٝ

٫ ٣ٞؿي ٓ٘ي ٝحٟق ُٔخ ٗوّٞ رٚ ٖٓ أكؼخٍ، ٌُٜح ٗـي ح٧كَحى طظوز٢ ر٤ٖ حُظ٤ٚ  رٚ أٝ ك٤ٚ؛

ؤٗٚ حُلو٤وش ٝحُلن ٓؼخ، ٝٓخ ٣ظٟٞؤ رٚ ح٩ٗٔخٕ ًَ ٣ّٞ ٖٓ رٝحُٜٞحد، ر٤ٖ ٓخ ٣ؼظويٕٝ ٣ُلخ 

أؿَ اػخىس طي٣َٝ ٓخ ٛٞ ٓؼظخى، ُظٜزق ًخكش حُظَحرطخص حُٔؼَك٤ش هخثٔش ػ٠ِ هٞحػي ظَك٤ش 

ٓظَٗلش رٌؼخكش، ٝهظجٌ ٣ؼٍٞ ح٩ٗٔخٕ، ٣ٜ٘خٍ ًَ ٢ٗء، ٝطؼ٤ي حُل٤خس طَط٤ذ ٓخ كخطٜخ ٖٓ ُلظخص 

 ٟخثؼش. 

َٜ حُل٤خس ِٓٔٝؿش رٌخكش أُٞحٕ حُزوخء، ٓ٘لخٍٝ ىحثٔخ ٤ٛخؿش ٓخ ُٔخ ٗؼ٤ي طل٤ٌي ح٧ٍٓٞ، ٓظظ

طزو٠ ُ٘خ ٖٓ ٝؿٞى ٓظلَى، ٗـخ١ٍ حَُٟٞم ُل٤ؼ٤خطٚ ػزَ َٓحًِ ٓوظِلش طٍِٝ رِٝحٍ ٓخ 

ّٕ حُلئحى ٣لَٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ أُـخُ حُظؼو٤يحص، ١ٔؼخ ك٢ ػظزخص طَحٝف  َٗػخٙ ٝٓخ ٜٗظْ رٚ، اً أ

 ٓخُق ح٧ُٓخٕ.  ًحطٜخ ٤َٓح ػ٠ِ ٓ٘خكٌ هي طْ ١َٔٛخ ك٢
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ٍهخثن ح٩ٗٔخ٤ٗش ٢ٛ ًحطٜخ، ٜٓ٘ٞػخص حُز٣َ٘ش طوظِق، طؼخر٤َ حُظؼ٣َلخص ٝٓخ طٌظِ٘ٛخ ٖٓ 

ٍؿزخص ٢ٛ حُظ٢ طئُق ر٤ٖ ح٧ٍٝحف، ٌُُي ٫ ٤َٟ ٖٓ ح٧هٌ رٔخ طزي٣ٚ حُل٤خس، ٫ ػـذ ٖٓ 

َ ٓؼٚ حُؼٞىس ا٠ُ ٓخ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ حٓظؼخٍطٚ ُٝٞ ُل٤ٖ ٖٓ أؿَ طوي٣ْ ٓخ ٣ؼخىٍ ٌٓزٞطخص ط٤ٔ

 ىٕٝ ٍٟخٙ، ٖٓ حُْٜٔ إٔ ٣ِٔي ح٩ٗٔخٕ ٓخ ٣ؼظوي رؤٗٚ "ٓوزـــٍٞ". 

ر٤ٖ ًحى حُيؿ٠ ٣لَٔ حُلَى ٓخ طزو٠ ُٚ ٖٓ أٗٞحٍ، ٣لخٍٝ رِـ٢ حُٔٔخء ٍٝؿخء حُٔظزو٢ ُٚ إٔ 

ّٕ ُِؼخُْ ح١ٌُ ٗؼ٤٘ٚ ٓزٍَحص ٌَُ  هطؼش ىه٤وش ك٢ ك٤خط٘خ، ٌَُ طل٤َٜ ٖٓ ٣ؼزَ ٗلٞ حُل٠خء، ا

طلخ٤َٛ ح٩ٗٔخٕ ٓـِٟ ٣ـِٜٚ، ٝٛٞ ٣ٜلٞ ُِلَحٍ ٖٓ ىؿخٙ، ٤٠٣ّغ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ حٌُؼ٤َ ٖٓ 

ػ٬هخص ح٧ُٓخٕ رخ٣٧ّخّ، ٌٝٛح رخ٠ُز٢ ٓخ ٣ـؼِ٘خ ٠ٗطَد، ٗوخف ٌٖٝٗ٘ٔ ٟٖٔ ك٠خءحط٘خ 

 حُظ٢ طوٜ٘خ. 

٫ ٣ظؼيٟ  حٗـخُٙ ٠ِ ًُي كٔظـي حُٔلون٫ ٝؿٞى ُٔخ ٣لخٍٝ ح٩ٗٔخٕ طلو٤وٚ، ٝإ ٓخ أُق ػ

ًٞٗٚ ٖٓ أك٬ّ حُٞحهغ ٝطـ٤ِخص حُو٤خٍ، ٫ ٝؿٞى ُٔخ ٣َؿذ حُلَى ك٢ ُٔٔٚ، كٌَ ٓخ ٣ِٔٔٚ 

ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ٝحهغ ط٘ٔـٚ ح٧ًٛخٕ ُظِو٤ٚ ك٢ ٓٔخكخص ح٣ٌُٜخٕ، ٝٓخ ر٤ٖ ٗظخ٣خ ٌٛٙ ح٧ٛيحف، 

 طـي حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٣ؼخ٢ٗ رٌؼ٤َ ٖٓ حُيٓٞع. 

حى حُٔ٘لٌ ح١ٌُ ٣يٍٓٚ حُلَى ك٢ حَُٝح٣خص، ٣ظؼِن رل٤َٟش ٝؿٞىٙ، ٣ٝلخٍٝ ر٘ظ٠ حُ٘ـيس! ٛٞ ً

ّٕ ػٜخٍس حُلَى  ح٧ٓخ٤ُذ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حطزخػٚ ٝطـ٣ٌش حًَُٕٞ ا٠ُ كو٤وش حطوخٕ حُظٔٔي رٚ، ا

حَُحه٤ش حُظ٢ طظزؼٜخ ح٧ٍٝحف حُظ٢ طظزغ حٌُؼ٤َ ٖٓ أٝٛخّ حَُٟٞم أٝ حُٔـخَٛس، ٢ٛ ٓوظِلش ٖٓ 

 ػٖ ٓخ رو٢ ُ٪ٗٔخٕ ٖٓ ِٓح٣خ، ٌَُ ط٤ًَذ أٓٔٚ َٝٓح٤ٓٚ. ك٤غ حُظ٤ًَذ 

هخّ ك٤ٌْ ح٩ؿ٣َن رظَط٤َ حُؼزخٍس حُظ٢ ٗٔظويٜٓخ ك٢ حُؼ٘ٞحٕ )طل٤ش ٖٓ حُـِحثَ ُِلٌٔخء 

ّٕ هِف حَُٝف ٛٞ  حُٔزؼش(، ٝهي أٛخد ك٢ رؼ٠ٜخ ٝريح ٤ٜٓزخ ك٢ حُزؼٞ حُٔظزو٢، ا٫ّ أ

ٓٔخكش حُلَى حٌُحط٤ش، رؼٞ حٌُِٔخص ػزَ ػٖ حُٔز٤َ حُٞك٤ي ُلْٜ ٓخ ٣ٌٖٔ اؿ٬ء حُٔئ١ً 

٢٠ٓء ٝح٥هَ ط٘خٓوٜخ هي طُّٞي ُ٪ٗٔخٕ ػخُٔخ ًخ٬ٓ، ػخُْ ٖٓ ؿخٗز٤ْٖ، ًخُؤَ! ُٚ ؿِء 

(، ٝحُـِء ح٥هَ ٣ئٖٓ رؤ5ٕ حُزلَ la terre est sureٓظِْ، ؿخٗذ ٣َٟ رؤ5ٕ ح٧ٍٝ أ٤ًيس )

َ ك٢ حُؤَ رـِأ٣ٚ، ٤ُla mer n’est pas sureْ ًٌُي ) ّٓ (، ٌُٜح ٖٓ حُٞحؿذ حُزلغ ٝحُظؤ

 ٓ٘ل٬ٜٕ أٝ ٓظ٬ٜٕ، ٫ ٣ْٜ. 

ٌٛح ٓخ (، Si la terre est sure, la mer ne l’est pasاًح ًخٗض ح٧ٍٝ أ٤ًيس، كخُزلَ ٤ُْ ًٌُي )

٣ِوٚ حٌُؼ٤َ ٓٔخ ٣ظؼِن رخ٩ٗٔخٕ، ح٧ُٓخٕ ٝحُزَٛخٕ، ٢ٛ طِوٚ ٤َٔٓس حُل٤خس ػ٠ِ ًخكش 

ٔخٍحص ح٧ٍٝحف حُل٤ش، ٌُٜح ٖٓ حُٔطِٞد حُٞهٞف ػ٠ِ ح٧ٍٝ ًٔخ ٣ٞحؿٚ ١َهخص ٝٓ

خ روَيَّ.  ًٓ  ح٩ٗٔخٕ حُزلَ، هَيَ
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َُِي ) ًٌََ  َْ ٤َُْ َُ ٤يَسً، َكخُزَْل ًِ ُٝ أَ ٍْ ًَخَٗض ح٧َ  (02اًَِ 

 

٣طَف حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ػ٤ِٔش حُؼ٤ٖ رخٌَُ٘ ح١ٌُ ٣ٞحكن ٍحكظٚ، ٤ٔ٣َ ٝكن َٓىٝىٙ ح١ٌُ 

٣لخٍٝ حُظٞحؿي ػ٠ِ ٛٞحٖٓ ح٬ُّٔ ح١ٌُ ٣ـِٝٙ أٝ ٣ظْٞٛ ٝؿٞىٙ، ٣لخٍٝ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ 

ح٧ٝهخص حُظ٣َغ ٝحُظل٤ٌَ ك٤ٔخ ٛٞ آٍص، ػْ ٣ؼ٤ي ط٤ًَذ ٓخ أهٌ ػ٠ِ ػخطوٚ طل٤ٌٌٚ ٝطل٤ِِٚ، 

َ ٌٛح أْٛ ٓخ ٣ظْ حٗـخُٙ ٍؿزش ك٢ حُؼخُْ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٓخ أٍحى ٝهظٔخ ٤ُظٜخػي ػ٠ِ اػَ ً

 ٣٘خء. 

ٖٓ حُـ٣َذ إٔ ٣لخٍٝ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٓٔظِِٓخص ٓظلًَش ٝٛٞ ٣٘٘ي حُؼزخص 

ٝٓوخٝٓش حُظـ٤٤َ، ٤ُْ ٖٓ حُُٜٔٞش رٌٔخٕ أهٌ حُـَحرش رخُلٔزخٕ ك٢ ًَ ُٖٓ، ُٝح٣خ ح٧ُٓخٕ 

ٝك٢ أؿِذ ح٧ٝهخص ط١ٜٞ ػ٠ِ حُلَى رٔطَهش ِٛزش ُظـ٤َّ حطـخٙ  طوظِق، طظٜخػي كيطٜخ،

 ػوِٚ ح١ٌُ ٣َع ح٤ُ٥ش ٫ٝ ٣َع حُ٘ظخثؾ.

حُٔؼ٤ٖ ٣ٌٕٞ ٝكن هٞحػي ٟٝٞحر٢ ٓظؼيىس، ٍرٔخ أٜٛٔخ ح٫هظ٘خع رٔخ -حُظٞحُٕ ك٢ ػ٤ِٔش حُؼ٤ٖ

١ّ ًخٕ ٣لخٍٝ حُلَى اٗـخُٙ ػ٠ِ هٞحػي ٛٞ ٖٓ حهظخٍ ح٧هٌ رٜخ ٝحُٞػٞم ك٤ٜخ، ك٬ ٣ٌٖٔ ٧

، ٌٝٛح رخٌُحص ٓخ حُٜزَ ػ٠ِ ُلظخص حَُكن حُز١َ٘ ٟٖٔ ح١خٍحص طـَم ك٢ حُ٘ل٢ ٝحُـؼ٤خٕ

 ٣ٜ٘غ حَُٝف ٟٖٔ ٓٔخكخص طـِٜٜخ ٓوظ٤٠خص ح٧كَحى. 

حُظؼخىٍ ٛٞ أٓخّ حُظٞحُٕ، ٝٛٞ ح٤َُٔٔس حٌُزَٟ حُظ٢ ٣وطؼٜخ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٗلٞ حُٜيٝء 

٧ٓخّ ك٢ حُل٤َخس، ٢ٛ ٓخ ٣ٌٖٔ حُلَى ٝٛ٘خػش ح٬ُّٔ ُٝٞ رٜلش ظَك٤ش، حُلًَش ٢ٛ ح

ّٕ حُيحهَ حُز١َ٘ ٣ظليع  ح٩ٗٔخ٢ٗ ٖٓ كْٜ ٓخ ٛٞ ٓوزَ ػ٤ِٚ ىٕٝ ٓزٍَحص أٝ ٛٞحؿْ، ٧

 رِـخص ك٣َيس ٫ ٣لٜٜٔخ ؿ٤َٙ. 

حُلَٙ ٣ٔؼَ آهَ ه٬ع حُلَى، ٣ٔؼَ آهَ حُِٔٔخص حُظ٢ ططل٢ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ أٗٞحػخ ٓوظِلش ٖٓ 

حَُػخ٣ش، ٌُٜح طـي حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ هخىٍح ػ٠ِ كْٜ ٍىٝى أكؼخٍ حُلخ٫ص رٔوظِق حٗلَحىٛخ، ك٢ 

ك٤ٖ أٗٚ هخىٍ ػ٠ِ كي ٤ٗلَس حُٞؿٞى ح١ٌُ ٣ل٢٤ رٚ ٝكن طٍٜٞحطٚ حُوخٛش، ٟٖٝٔ ُلظخص 

 ٌح ٣ٌٔ٘٘خ حػظزخٍ حُلَٙ ٟٖٔ أْٓ حُظٞحُٕ ٝكظ٠ آ٤ُخطٚ. رؼ٤ٜ٘خ، ُٜ

ُْ ٣ؼي ُ٪ٗٔخٕ ٖٓ ٓوَؽ ؿ٤َ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ر٘خء َٓٔف ُِظٞحُٕ ح١ٌُ ٣ؼزَ ػ٘ٚ ٍٝكٚ حُوخرغ 

ريحهِي رٌَ٘ َٓٓي١ هخُٚ، حَُؿٞع ا٠ُ حُزيء ٣لون حُظٞحُٕ، حُؼٞىس ا٠ُ رَر٣َش ح٩ٗٔخٕ 
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ى ٛ٘خػظٚ ٝحُؼ٘خ٣ش رٚ، ٛ٘خًـ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫هظ٬كخص ح٤ُِٔوش طـؼَ ٓ٘ٚ أًؼَ حىٍحًخ ُٔخ ٛٞ رٜي

 ٖٓ كَى اٗٔخ٢ٗ ٥هَ، ٌُٖ حُٔ٘ظَى ر٤ْٜ٘ ٛٞ رلؼْٜ ػٖ حُٜ٘ــــــــخء. 

ًؼَس حُزلغ طـؼَ ح٩ٗٔخٕ أهَد ا٠ُ حُظ٘ظض ٜٓ٘خ ا٠ُ حُظٞحُٕ، ٗؼْ! حُظٞحُٕ!! طِي حُلخُش 

ظ٢ ٣ٔخكَ ك٤ٜخ حٌُٖٛ حُز١َ٘ رؼ٤يح حُظ٢ ٠ٔ٘٣ ك٤ٜخ حُلَى ٖٓ أ٣ٖ ٣٘زـ٢ إٔ ٣زيأ، طِي حُِلظش حُ

ُِـخ٣ش، ك٤ٌٖٔ ه٬ُٜخ ًَ حُِٝح٣خ ٝطلِض ٓ٘ٚ حكيحٛخ ك٤ؼٞى رخكؼخ ػٜ٘خ ر٘ـق، ٛٞ حُ٘ـق ك٢ 

 كي ًحطٚ ٣ِزْ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُُلَِ ٝحُيٍٍ. 

ٖٓ حُٜؼذ حٓظؼخىس طٞحَُٗي ػ٘ي كويحٗٚ، حٓظَؿخػٚ ٖٓ َٟٝد حُٜؼٞرش حُؼ٤َٔس، ٌٝٛٙ 

ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٔوظِلش حُظ٢ طئًي ػ٠ِ ك٠ٍٞ حٌُٖٛ ك٢ كظَحص حُلخُش طظـٌٟ رٌَ٘ أٓخ٢ٓ 

ٝؿ٤خرٚ ك٢ كظَحص أهَٟ ؿ٤َٛخ، ُوي ٗظْ حُلَى حٍطزخًٚ، ٌُ٘ٚ أىٍى ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحهق 

 رؤٕ ٌٛح ؿ٤َ ٓـي١، اٗٚ حُؼزغ. 

ٖٓ حُْٜٔ٘ كظ٠ طِؼذ رزوخ٣خٙ، ٌُٜح ػ٤ِي ح٧هٌ رلٔزخٗي رؤٕ  خٓؼٌٍس أ٣ٜخ ح٩ػٜخٍ، ُْ ٣زن أ٣  

هخىٍح  ٩٢ٗٔخٕ هي ٛخٍ أهٟٞ ٓٔخ حػظيص ُٔٔٚ ٝحُٔٞحكوش ػ٤ِٚ، ػٌٍح! ُْ ٣ؼي حُلَى ح٩ٗٔخٗح

ى َٓٔحص ٫ ػـذ ٖٓ حُزلغ ػٖ ِٓٞػ٠ِ حٗظظخٍَى، ػ٠ِ حٗظظخٍ ٗظخطَي ٝطٔخ٣ِي حُؼـ٤ذ، 

 حُٔلوٞى.  ٓوظِلش، ٖٓ أؿَ حُؼؼٍٞ ػ٠ِ

ٛٞ ٓخ ٣زلغ ػ٘ٚ ح٩ٗٔخٕ ٤١ِش ك٤خطٚ، ٖٓ حُ٘ي ٣ُٞي حُظٞحُٕ رخُ٘ٔزش ُِلَى ٛٞ حُٔلوٞى، 

ح٫ٟطَحد، ٖٝٓ حُؼزخص ٣ظـيى حٌُخثٖ ح٩ٗٔخ٢ٗ، حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧كَحى ٣يكؼٕٞ أػٔخٗخ ٠ٓخػلش 

هٜي حُلٍٜٞ ػ٠ِ رؼٞ حُظٞحُٕ ك٢ أٝهخص رؼ٤ٜ٘خ، ٍؿزش ْٜٓ٘ ك٢ حُظٔخّ رؼٞ حُٜيٝء، 

 رؼٞ ح٤ٌُٔ٘ش، ٍؿْ ًَ ٓخ ٣ل٢٤ رْٜ. 

 

َُِي ) ًٌََ  َْ ٤َُْ َُ ٤يَسً، َكخُزَْل ًِ ُٝ أَ ٍْ ًَخَٗض ح٧َ  (03اًَِ 

 

ٌتؤمل الفرد اإلنسانً حٌاته لعله ٌكتشؾ أمرا ما ضاع من فكر األلدمٌن، من  نمن الدهاء أ

العجب أن ٌتناول كل األٌام التً تخصه بالبحث والتحلٌل، لكنه، وبهذه العملٌة ٌكون لد فتح 

الحٌاة أحٌانا كثٌرة  ٌتناولها بشكل مبسط، لٌتنازل عن على نفسه الكثٌر، فتح على ذاته ملفات

 ء تحت راٌة محاولة الفهم. فً سبٌل البما

خطوة بخطوة، ٌرتاح الفرد اإلنسانً ضمن المجهود الذي ٌموم به، فً سبٌل التذكٌر بما له 

ونتابج، لحظة بلحظة، ٌسلن اإلنسان بعض الطرلات التً تبدوا للوهلة األولى من ممدمات 
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بل منازع، ألّن بؤنها مسدودة، لعله بهذا اإللدام، ٌكون لد ولج مسارات تجعله سٌد ذاته ب

 المعلومة المكتسبة هً لوة مكتنزة. 

الولوؾ فً الكثٌر من األولات على ما ٌمكن لئلنسان التعبٌر عنه، هً عملٌة تذكر الفرد 

بمدى ضعفه وضرورة التمسن بسبٌل تموٌة ما لدٌه عبر الحفاظ علٌه، ما من أمر فً هذه 

آخر المطاؾ روابع األدب والفكر إلى الحٌاة ٌبمى للنهاٌة، الكل ٌتماهى بالكل، لتصل فً 

 منتهاها وهً مدفوعة دفعا. 

تلن الجوالت الذهنٌة التً ٌإدٌها الفرد اإلنسانً هً الطالة التً تحرن أفكاره باتجاهات 

كثٌرة ودون تولؾ، والحركة الفكرٌة وحتى التفكٌرٌة للفرد ذاته تستمً دافعتها من الحركة 

فالذهن ال ٌستؽل الفكرة باستهبلن كامل، وإنما هو ٌبمً الذاتٌة التً تخصها هً بالذات، 

 على بعض بماٌاها من أجل اإلبماء على الحركة المعنوٌة ككل. 

تضاؾ إلى جوالت الذهن نتابج تترتب بشكل آلً على مسارات تبدوا فً الكثٌر من 

د األولات بؤنها منطمٌة "صارمة"، فً حٌن هً تمدم على االعتماد على مراكز ضؽط شدٌ

التوتر عندما تتصادم المعانً التً تتضمنها الجمل والمعادالت لتولد فراؼات أمام العمل 

 اآللً الرافض لها، هنا تتولد االستمرارٌة. 

من صلب المنابع الذاتٌة لؤلفكار تبمى بعض الفراؼات فً الكثٌر من زواٌا العمل ببل 

، وهذا التعطٌل أو األعطال، تإسس لمشارٌع فكرٌة تتخذ من كافة الموازنات ممدمات

الفكرٌة فٌما بعد أهدافا ألسبلة تتجدد أمام اآللٌة العملٌة، فتمع الكثٌر من النظم المعرفٌة فً 

 أزمات توترها، وتدفعها إلى دوابر الشكون. 

باته المعنوٌة، وهً لدرات صعوبة هذه العملٌة التً تتكا على صرامة العمل فً أداء واج

تعالج أمام كثافة المعلومات التً ترسل إلٌه كل ٌوم، العجٌب أن العمل ٌبمى لادرا على 

التحلٌل والتصفٌة فً مواجهة كل المعلومات، أحٌانا معلومات متجمعة وأخرى على فترات 

لمواضع ومخلصا فً تؤدٌة ما هو منوط به فً كافة ا االعمل ٌبمى محلبل ومركبمنفردة، 

 وداخل كل الوضعٌات. 

للعامل الروحً فً التفكٌر الكثٌر من المساهمات، ففً لحظات اختبلط النظرٌات واألفكار 

بٌن دهالٌز العمل ذاته، نجد الروح ٌتدخل الستعادة النظام فً العملٌة التفكٌرٌة بشكل عام، 

فرد منفردا، وهذه  لترتبط عملٌات التنظٌم هذه بما لها من مشاكل فٌزٌولوجٌة خاصة بكل

 المٌزة هً التً تصنع الفارق بٌن بنً اإلنسان. 

أخطر أنواع الموت، هو موت العمول، من ٌتخلى عن عمله هو عملٌا لد تخلى عن حٌاته 

التدبٌر وحسن  إلىكلها، ومن ٌتخلى عن التفكٌر فإنه سٌفتمد طٌلة االٌام المتبمٌة لدٌه 
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عشوابٌة" فً حٌاتنـا كؤمم وأفراد، لكن ٌجب أن التسٌٌر، من الجمٌل أن نإسس لبعض "ال

 تضبط نهاٌاتها مثل بداٌاتها بمسار عملً ال جدال فٌه. 

التفكٌر العمبلنً بالنسبة للروح اإلنسانً كالماء بالنسبة لخبلٌا الجسمـ، ال مجال للتنازل عن 

دفة، ال المحرن الحٌوي ألٌام اإلنسان، لهذا من الصعب أن نجد "ناجحا" استمى نجاحه ص

مكان للحظ فً التخطٌط والتسٌٌر، حتى األمور التً تبدوا لنا لد حدثت مصادفة، فإن لها 

 جانب عملً ٌتحكم فٌها، ولو من خلؾ ألؾ ستار. 

 

 ( 0) كخ ٣خيِٓ 

 

حُلي٣غ ػٖ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٣ـؼِ٘خ ٌٗؼَ حُٞٛق ٝحَُٔى ىٕٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗظخثؾ، أٝ َٜٗ ا٤ُٜخ 

ٌُ٘٘خ ٫ ٗظوط٠ ًٞٗ٘خ ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٗظخثؾ ٓطل٤ش ؿ٤َ ٛل٤ش أريح، ٌُٜح ط٣ِي ىٛ٘ظ٘خ رظِي حُ٘ظخثؾ 

حٌُؼ٤َ ٖٓ ٫ٝ ط٘ل٢ ؿ٤َِ حُٔظؤَٓ ح١ٌُ ٣ؤَٓ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ًٍخثِ رخٍُس طٔظط٤غ حطوخً 

 وخص ط٤٘ي ػ٤ِٜخ ح٧كٌخٍ. ِحُؼ٘خ٣ٖٝ ٓ٘ط

٣ٜ٘ي حُؼخُْ ح٤ُّٞ طل٫ٞص ًزَٟ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُ٘ل٢ٔ ٧كَحىٙ، ٌٛح ٓخ ٣ئى١ ىٍٝ ح٬ُػذ 

ى ر٤ٖ ح٫ٗ٘ـخ٫ص ٝح٧ٛيحف، ٌٝٛح رخٌُحص ٓخ ٣لَٔ ٓ٘خػَ حُؼوٍٞ حُز٤ٔطش ٗلٞ  َّ حُٔل

ٖ حٌُحص، ٝحَُُٜٝش رخطـخٙ ٓ٘خ١ن ٬ًٜٛخ، ٝحُٔزذ ٝحٟق ًٔخ ٣زي5ٝ حطزخع ٗٔخًؽ أؿ٘ز٤ش ػ

 طـؼَ حَُٝف أًؼَ رئٓخ. 

حُؼ٬هخص حُظ٢ ط٘٘ؤ ر٤ٖ ح٧كَحى ك٢ حُؼخُْ ح٤ُّٞ ٢ٛ ػ٬هخص ه٣َٜش ٫ري ٜٓ٘خ ٣ٝلَٟٜخ حُظ٘زغ 

ٕ ح٤ُّٞ  ّٞ ر٠ٍَٝحص حُزوخء، ٌٝٛٙ رخٌُحص حُوٞحػي حُظ٢ طيكغ حُزَ٘ ٗخك٤ش حُظ٤ٚ، اً ٫ أكي ٣ٌ

٘ووخص ح٤َُٛزش حُظ٢ ؿؼِض ك٤خطٚ ٌَٓ٘ٔس حُويٍحص، ٝاٗٔخ ٛ٘خى ػ٬هش هخىٍس ػ٠ِ ٍأد طِي حُظ

٫ أكْٜ ٓوُٞش5 ك٬ٕ ٣ٌظذ  ؛َ ػ٠ِ حُٔٔخٍ، حُٞهٞع ك٤ٜخ ٓؼ٘خٙ "٤ٟخع ح٧َٓ"لَ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلُ 

؛ ٫ أػظوي ًُي، ر٬ طل٤ٌَ! كَٜ ٛ٘خى ٗوٚ ك٢ حُي٤ٗــــخ ٣ٔظط٤غ حٌُظخرش ر٬ أكٌخٍ؟ ٗو٤ٜخ

 إ ًخٕ ر٬ أكٌخٍ ٫ٝ ٣لٌَ ٝؿ٤َ ٓؼظٔي ػ٠ِ أكٌخٍ ٓخ، ك٤ٌق ٣٘ٔن حٌُِٔخص ٤ًَُذ ؿ٬ٔ؟ 

حُـِٔش كخِٓش ُلٌَس ٓؼ٤٘ش رخ٠ٍَُٝس، ًَٝ ؿِٔش كظ٠ ُٝٞ ًخٗض ٓوُٞش ٗل٣ٞخ ك٢ٜ طلَٔ 

، كٌَس ٓخ، حُلَم كو٢ ك٢ ٜٓيٍ حُلٌَس حُظ٢ طلِٜٔخ طِي حُـِٔش، كٜ٘خى ًخطذ ٣ٌظذ أكٌخٍٙ

حُلٌَس ٢ٛ ػ٘ٞحٕ حٌُظخرش  ،ٓؼ٤ي٣ٖ ٗٔن ٝط٤ًَذ أكٌخٍ ؿ٤َْٛٝٛ٘خى ًظخد ٣ٌظزٕٞ 

٠ٜٓٝٔٞٗخ، رَ أٗـخ أػظزَٛخ ػ٘ٞحٕ "حُل٤ــخس" ٤ٌِٜٛٝخ، ًَ ٓخ ٣وّٞ رٚ ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ٖٓ ٓ٘طِن 

حُلٌَس، ٢ٛٝ حُٞك٤يس حُظ٢ طلَى ًَ ٓخ ٣ظلَى ك٤ٚ، هي طوٞىٙ ا٠ُ ٬ًٛٚ، هي طوٞىٙ ا٠ُ ٓ٘لخٙ، 

 شًحى ا٠ُ آكخم رؼ٤يس ٝػ٤ٔوا٠ُ ٓخ ٍٝحء ه٤ٔٚ ٝٓؼخ٤ٗٚ، ٝهي طولِ رٚ ٖٓ ر٤ٖ ًَ ٌٛح ٝ هي طؼ٤يٙ
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ػ٘يٓخ طلٌَ كؤٗض طزٌٍ ؿٜيح ٓويٓخ، ُٝٔخ طَطلغ رظَِٔٔ أكٌخٍى، كؤٗض ط٣ِي ٖٓ َٓػش  ُِـخ٣ش؛

طيكن هٞحى رخطـخٙ ط٤ًَِ َٓح٤ٓي ٝأٛيحكي ػ٠ِ ٓٔخػ٤ي ٝٓـٜٞىحطي، حُظل٤ٌَ ٢ٛ حُؼ٤ِٔش 

َ آ٫ّ ٗي٣يس حُٞهغ ػ٠ِ ٛخكزٜخ، ٝحُو٤َِ حُل٤ش حُٞك٤ي ّٔ س ك٢ حُل٤خس، ٧ٕ ح٧كٌخٍ طُٞي رؼي طل

ًِّ ػ٠ِ ح٧كٌخٍ ٝٛ٘خػظٜخ ريٍ َ٣ ٖ َٓ ٔظٍٞى رؼ٠ٜخ رخُطَحثن حُـخكش ٣ إٔ رَ حُ٘خىٍ ٓ٘خ، 

 ك٢ ظَ ًَٙ ح٩ٗٔخ٤ٗش ُزٌٍ حُـٜي ٝطؼِوٚحُل٤خس ٢ٛ كٌَس. حُلٌَس ٢ٛ ؿٜي ٓؼ١ٞ٘. يح. ؿ

ؼ٤ٜ٘خ، كبٕ ح٧َٓ ًِٚ ٣٘لَف ٖٓ حُظٔٔي رخ٩ٗٔخ٤ٗش ا٠ُ حُظ٘زغ حُظ٢ ٣ رخَُكخ٤ٛش ح٣ُِٔلش

رخُؤٍٞ ٝحُـَٜ. ٫ ٣لَٔ ح٩ٗٔخٕ ر٤ٖ هٞح١َٙ ح٧َٓ حُٜخّ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ، ٝاٗٔخ 

ّٕ حُؼ٬هش ر٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ًٝحطٚ  ٤ٔ٣َ ػ٠ِ ؿخٗذ ٓلظَم ١َم ٫ ٣٘ظ٢ٜ ػ٘ي كخكش ٓليىس، ا

طزيٝح ٦ُه٣َٖ، ٌُٜ٘خ طئػَ ػ٤ِْٜ ٓخ ىحٓض طئػَ ػ٠ِ  طو٠غ ُٔ٘خىحص ٝكَٝد ىحه٤ِش ٫

 طَٜكخص حُلَى ًحطٚ. 

طؼو٤يحص ًؼ٤َس ٣ؼ٤ٜ٘خ حُٔـظٔغ حُـخف، كؤ١ّ كٌَس طزَُ ك٢ ٓل٤طٚ ٣ظٔخٍع أكَحىٙ حُـِٜش ا٠ُ 

هطلٜخ ًٔخ طوطق حٍُٞٝى حُـ٤ِٔش ٝط٠َٓ ػ٠ِ هخٍػش حُط٣َن ُظيٜٝٓخ ح٧ٍؿَ ٝك٢ حُٜ٘خ٣ش 

طلًَي ٓؼظويحص ٓظيحػ٤ش حُل٠ٍٞ ٝحُزوخء، كبٗي ٓظؤَ ًَ ٢ٗء، طـق ٝطٔٞص، ػ٘يٓخ 

ٝٓظؼ٤ي طٌَحٍ ٓٞطي ًَ ػخ٤ٗش، ٍكخ٤ٛش ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ػَٝطٚ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٖٝٓ ٍأّ ٓخُٚ حُيحه٢ِ، 

ٖٓ ٣٘ظؾ ح٫كٌخٍ ٣ٝلخكع ػ٠ِ ك٤خطٜخ ٛٞ ح٧هيٍ ػ٠ِ حٌُٔٞع رـٞحٍ حُٔؼخىس ُٞهض ٣ٞ١َ، 

ٞ ٣ؼظوي رؤٗٚ ك٢ ٗؼ٤ٔٚ ح٫ٗلَحى١، ٘ؼْ رخُ٘وخء ٖٝٛٝٓ ٣َؿذ رخُزئّ، ٤ٓؼ٤٘ٚ رخُٔـخٕ، ٤ٓٝ

٣ؼ٤ٖ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٌٛٙ حُ٘ٞػ٤ش ٖٓ حُزئّ، رئّ ح٧كَحى ٝٗوخء حُظطلَ حُل١ٌَ ػ٠ِ 

 ؿ٤َٙ، ٌٛح ٓخ ٣ـؼَ حُل٤خس حُـِحث٣َش ٣ِٓلش. 

 

 أرَحؽ حُز٤َٜس 

 

٣لٌَ ح٩ٗٔخٕ رٌَ٘ ٓوظِق طٔخٓخ ٖٓ ُلظش ٧هَٟ، ٣ظَحؿغ أك٤خٗخ ًؼ٤َس ػ٘ي آهَ ْٓزٍن 

٣٘ظخرٚ، ٣ٔخ٣َ حُِٖٓ ُـطخ ٝاك٬ٓخ، ػْ ٣ؼ٤ي طٌَحٍ ٓخ ٛٞ ٓٔظِٜي ٝٓخ ٛٞ ٓؼخى ًِٔخ أُِٗض 

 رٔٔظٞحٙ حَُٝك٢ ٫ِٗص ح٠ُؼق، اٜٗخ حُل٤خس، ٍك٤وش حُلَى ٝػيٝطٚ. 

٫ ِٗحٍ ٗلخٍٝ اػخىس ح٤ُٜخؿش، ٤ٛخؿش حُلٌَ ٝحُظخ٣ٍن ٝحَُٝف ًَ ك٤ٖ، ًَ ٓخ ٣ليع ُِلَى 

ح٩ٗٔخ٢ٗ ٛٞ َٟد ٖٓ طلخ٣َ ح٧كٌخٍ ػ٠ِ حُِٖٓ ٝحُؼٞحرض، ٌُٜح ٣ـي حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ًحطٚ 

ٝحهلش ك٢ ٓٞحؿٜش حُل٤َس حُٔظـيىس رظـيى حُؼٞح٢ٗ، ٢ٛ ه٤ْ طَطٌِ ػ٠ِ حُؼزخص ك٢ ٓٞحؿٜش 

 ٜوٍٞ أُو٤ض ك٢ َٜٗ ؿخ١ٍ ٫ ٣ٜٔي. حُظل٫ٞص، ً
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أٓخّ ٌٛح حُظـيى، ٝك٢ ه٠ٔٚ، ٣يكغ ح٩ٗٔخٕ حُؼٖٔ رخٛظخ، ٣ؼ٤ي طلل٤ِ ًَ ٓخ ٛٞ هخٓي ريحهِٚ 

حٓظٌ٘خٍح ٝحٓظز٘خٍح رٔخ ٣لِٔٚ، ٌُٜح ٣ٔؼ٠ ا٠ُ ط٤١ٞي ػ٬هظٚ رخُٞهض، رل٤غ طـ١َ ح٣٫خّ 

ك٢ طلي٣ي أهخ٤ُٔٚ حُـ٣َوش  ػٌْ ح٩ٗٔخٕ، ػٌْ ٝؿٞىٙ حُٔظآًَ، ٫ٝ طظَى ُٚ أ٣خ ٖٓ حُلَٙ

ّٕ ح٩ٗٔخٕ ٣ـ١َ ىحهَ ٜٓطِلخطٚ، كبٗٚ ٣ٔزق ك٢  ك٢ ؿٞ حُظ٠خى ٝٓٔخٍحص حُظ٘خهٞ، ٝٓغ أ

 . ؼ٤َس، طزيأ ٖٓ حَُٝف ٝط٘ظ٢ٜ ا٤ُٚك٠خء ُٔخ٢ٗ أٛٞؽ، طظٜخػي كٞم ٗخٍٙ حٓظؼخٍحص ً

ٝطَٜكخطٚ ٖٓ ه٠خ٣خ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ حُظ٢ طظَىى ػ٠ِ ٓ٘خك٤ٚ حُٔظٌٍَس، ٛ٘خى ٓخ ٣ْٔ ًِٓٞٚ 

حُظ٢ ط٘زغ ٖٓ ٓ٘خ١وٚ حَُٝك٤ش حُوخُٜش رخطـخٙ ٓلظ٣ٞخطٚ ح٤ُ٥ش، اً طؼظزَ حُٔزخىة ٝه٤ٜٔخ رٔؼخرش 

حُطخهخص حُظ٢ طلَى ًَ ٓخ ٛٞ آ٢ُ ُيٟ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٝرٌٜٙ حُطَحثن، ط٘ظؾ حُل٤خس طٌظ٬ص 

ِِٔٞحى طويع رٜخ حُؼ٤ٕٞ ٝحُلٞحّ، ٌُٜ٘خ طزو٠ ٓٔظؼ٤ٜش ػٖ هيحع ح٧ريحٕ ٝح٧ؿٔخّ، ك

 ٓلَٛخ، ر٤٘ٔخ ُِؼٔن رِٞٛظٚ حُظ٢ ٫ طوطت ٣َ١وٜخ أريح. 

ك٤زو٠ حُلَى ٫ أُحٍ أٛخٍع حُيَٛ ٍؿزش ُٜٝلش رٔؼيحط٢ حٌُحط٤ش5 ٛٞ ُٔخٕ أكٞحٍ ح٩ٗٔخٕ، 

٣لخٍٝ إٔ ٣ـ٢ِ ٓخ طزو٠ ُٚ ٖٓ ٠ٓخ٤ٖٓ، ُؼَ ٝػ٠ٔ إٔ حكيٟ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ طلَٔ حُو٤َِ ٖٓ 

َ حُٜٔظِ، كِطخُٔخ ػخى ح٩ٗٔخٕ ٗلٞ ٓخ طزو٠ ُٚ ٖٓ كٌَ، ػ٘خ٣خ حُٜٞحد أٝ حُٔوزٍٞ ٗلٞ ح٤ٔ٠ُ

 ٌُ٘ٚ ٣لَ٘ ك٢ ًَ ك٤ٖ ك٢ طلي٣ي كخؿخطٚ حُل٣ٌَش ح٣ٍَٝ٠ُش. 

ػٖٔ حُظل٤ٌَ رخٛع ؿيح، ٌٝٛح ٣ـؼَ ح٩ٗٔخٕ رؼ٤يح ًَ حُزؼي ػ٘ٚ، ٧ٕ أهّ٘ٞ حَُكخ٤ٛش ؿؼِظٚ 

ٓخ أؿَد حٌُخثٖ ح١ٌُ ٣َ٣ي ح٤َُٔ ػ٠ِ ١َهخص ر٘خص ٣ؼٞى ا٠ُ حُل٤ٞح٤ٗش حُؼزؼ٤ش رٌَ٘ ؿ٣َذ، 

 أكٌخٍٙ، ٌُ٘ٚ ٫ ٣لَٔ حُظل٤ٌَ رـي٣ش ًخك٤ش. 

حُِلظخص، ٢ٔٗٝ إٔ ٤ٔ٣َ ُوي حطزغ ح٩ٗٔخٕ أٝٛخٓٚ، ٫ٝ ٣ِحٍ، أكذ ٓزخٛؾ حُلظخص ٝٓلَ 

ػ٠ِ طٌخ٤ُق حُـَم ح١ٌُ ٣ؼخٝى ٓؼخٗوظٚ ًَ َٓس، ٣ؼ٤ٖ ح٩ٗٔخٕ َٓحرخ ٣ٌٌُح ٌُ٘ٚ ٣ِٜي 

َى ح٩ٗٔخ٢ٗ حُِو٢٤، ٖٓ ٫ ٣لٌَ ٖٓ ر٢٘ حُزَ٘ ٣ٜزق ُو٤طخ ٓؼيٓخ ر٬ ٓـخٍ أػٜخد حُل

٤ُْ ٣ش ر١٬ٔش ٝٝهخكش ٫ ٓؼ٤َ ُـٜخ؛ ٣ؼيّ ٌٓخٖٓ طل٤ٌَٙ، ػْ ٣ؼ٤ي اٗظخؽ أؿخ٤ٗٚ حُلٌَُِٔ٘خٍٝس، 

ٛ٘خى ٖٓ ٓؼخ٤٣َ أهَٟ، ٛخٍ حُٞؿٞى أٟٝق ٓٔخ ًخٕ ػ٤ِٚ ٖٓ هزَ، اً ٣ظ٠ٗ٬ ٝؿٞى 

٤ٌَٙ، ٝرٌٜح طؼخ٢ٗ حٌُحص حُز٣َ٘ش ٖٓ َٗم حَُكخ٤ٛش ٝهُٜٔٞخ، ٖٓ ح٩ٗٔخٕ رٔويحٍ ط٢ٗ٬ طل

 َٓحد حُٜ٘خء ٝٓٔٞٓٚ. 

أهيحٍ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ طظـٔغ ًِٜخ ك٢ ٤ِٓحد حُٔؼخٗخس، حُل٤خس ٓؼخٗخس، ٝحُظل٤ٌَ ٣ِؼذ ك٤ٜخ حُيٍٝ 

٤ش  ِٟ ََ َٓ ح١ٌُ طِؼزٚ ح٠ُٔخىحص حُل٣ٞ٤ش ك٢ ح٫ؿٔخّ حُز٤ُٞٞؿ٤ش، ٣زو٠ ح٩ٗٔخٕ ًح ػ٬هش 

ِـِش ك٢ ٓٞحؿٜش َٓحرٚ، ُْ ٣ؼي ُِلَى ٟٓٞ حطزخع آ٫ّ ح٫ى٣ٝش ريٍ حًَُٕٞ ا٠ُ آ٫ّ ٓـ

حَُكخ٤ٛش ح٣ُِٔلش، ُْ ٣ُوِن ح٩ٗٔخٕ ٤ُزلغ ػٖ حُؤٍٞ ٝحُظؼط٤َ، رَ إ ٌٛٙ حُٟٞؼ٤خص 

 ّ ُ٪ٗٔخٕ رٌٔحم كِٞ. ٝػ٠ِ حٓظٜٔخُٜخ طزو٠ ر٬ ػ٘خ٣ٖٝ ٫ٝ ٌٓ٘ٞٗخص، اٜٗخ ًحى حُْٔ ح١ٌُ ٣وي  
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ف أٓخٓٚ ٝهلش ٓٔخثَ ٝٓظٔخثَ، ٞهرخُٞ ِِّٓأ٣خ طٌٖ ػ٬هخص حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ رؼوِٚ، ا٫ أٗٚ 

ٌٝٛٙ حُؼ٤ِٔش رخٌُحص ٓخ ٣و٘خٛخ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧كَحى ح٣ٌُٖ حػظخىٝح ػ٠ِ كَُ ًَ ح٧ٍٓٞ رٌَ٘ 

  ؿخِٛ ٝٓؼي ِٓلخ. 

 

 اتجاه: إلى أٌن؟ 

 

من العجٌب أن تمنح نفسن تساإال حول مسارن كإنسان، إذ لٌس من السهل أبدا أن تحدد 

البوصلة مسبما بعد مٌبلدن حصرا، لـهذا ٌسود فً النفسٌة البشرٌة بعض الضٌاع، حٌنما 

ٌجلس الفرد بٌن ٌدْي الزمن، محاوال رسم خطه الشخصً على كثبان رمال الحٌــــاة 

 الناعمة. 

مسارن، تدرس فً المدارس والكلٌات وأنت ال تعرؾ رؼم معارفن تلن تولد وأنت تجهل 

ع لتلن الدهشة اصنإلى اٌن تتجه، وال من أٌن أتٌت، فتؽزوا روحن الكثٌر من المبهمات، لت

والؽرٌب أنن لست وحدن فً هذه الحالة، ألن الكثٌر من البشر التً ترافك أٌامن ببل هوادة، 

ما ٌسلكون ما ٌصادفونه فً طرٌك حٌاتهم من ممرات ببل ال ٌدركون ما الذي ٌفعلونه، وإن

 أي تفكٌر فً الكثٌر من األحٌان، لٌصبحوا بذلن ؼٌر مدركٌن لسبب وجودهم أصبل. 

"المضاء والمدر أو المكتوب"، الدٌانات ترمً كرة هذا الجهل بالمسار اإلنسانً فً ملعب 

ة فلسفٌة مسارها الخاص، بل إن الفلسفات تبنً نسمٌات كثٌرة فً هذا المجال، فلكل مدرس

بعض المدارس الفلسفٌة الكبرى مثل التفكٌكٌة أو التحلٌلٌة لها أكثر من مسار، الماركسٌة لها 

طابها الخاص، والبراؼماتٌة تسّطر مبانٌها الفكرٌة التً تحّؾ مسارها بالكثٌر من االلناع 

 إلنسان أسلوب حٌاة متكامل. تنسج مع اواالثبات المادي الصرؾ، دون نسٌان الوالعٌة التً 

كل هذه األفكار ٌلؽٌها العلم التجرٌبً بشكل دٌكتاتوري لاسً للؽاٌة، فهو ٌرى بؤّن أّي مسار 

فإنه ؼٌر شرعً وال هو ٌستمً من الشرعٌة  ،ال ٌخضع للحتمٌة الفلسفٌة كمانون ثابت

لهذا من الصعب على أّي كان أن ٌصبح سٌّد مساره ضمن هذه اإلنسانٌة أّي شًء، 

 التنالضات والمفارلات الكبرى. 

ال ٌمؾ األمر عند هذا الحد، إذ نجد الفضٌلة تدخل على الخط، وتخّط لنا نسٌجا متكامبل من 

المبادئ والمواضع التً تجعل اإلنسان بعٌدا عن كل ما ٌتعلك بحٌاته المباشرة، وبدل أن 

الضرورات والحاجٌات فإنه ٌتحّول ناحٌة لضاٌا الثواب والعماب، وهنا ٌسجن  ٌعٌش وفك

الفرد نفسه فً لالب ال ٌترن له الفرصة لبلختٌار، فكافة األخبلق التً ٌتؽنى بها الفرد اآلن، 
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لد تم اعدادها مسبما، وهذا بالذات ما ٌجعل اإلنسان ببل ارادة حتى ٌتمكن من انتاج أو 

 ه الخاصة. اختٌار زاوٌة حٌات

األمر أصعب بكثٌر مما ٌتخٌله أٌا كان، إذ ٌتماطع مع مسارات الجبرٌة والمدرٌة، الحك فً 

االختٌار واالرادة، مع العزم وجدوى العمل، مع الجزاء والمحاسبة، مع التكلٌؾ والتؤهٌل، 

و مع الوجود اإلنسانً أو التواجد البشري، وهذه النماط كلها تصب فً بوتمة واحدة: ما ه

 اإلنسان..؟ 

هو كابن أتى من المجهول وٌسٌر الٌوم باتجاه المجهول، ألنن عندما تتصفح كل تلن االفكار 

التً تصوغ اٌدٌولوجٌات ومذاهب ونظرٌات ومدارس، فإنن ستضع ذاتن فً مكان  ةالملتهب

ال ٌجعلن تلمس اتزانا واضحا، إذ التنالض الذي ٌنخر عملن سٌصٌبن بتشوٌش الذع، هذا 

ر سٌدخلن نفما مظلما ال نهاٌة له، لربما ٌدفعن فً آخر المطاؾ إلى الجنون دفعا آلٌا األم

هً معركة اإلنسان؛ من أجل إدران نفسه عبر تلمسه ألحاسٌسه خالصا وببل دراٌة منن. 

ومشاعره التً ال مناص من كسبها واكتسابها فً ظل هداٌة العلم العملً الذي ٌخرج من 

فالفرد اإلنسانً لن ٌستؽنً ال عن عمله وال عن للبه، كبلهما ، الوالع الروحً لئلنسان

 ٌمثبلن وجدانه الذي ٌشكل حٌاته الواعٌة. 

من ال ٌشعر بصعوبة مولؾ اإلنسان عندما ٌحاول اختٌار مساره، فإنّه لن ٌعٌش ذان 

ه، االختٌار أبدا، ومن ال ٌحاول ان ٌحدد مساره فً الحٌاة، فإنه سٌعٌش عبثا حٌا ال نظٌر ل

االمر ٌمكن تصنٌفه ضمن أسلوب الحٌاة بالنسبة لئلنسان وؼاٌاتها، لهذا أّي االتجاهات 

 تختار ٌا سٌّدي المارئ؟ 

 

 أكٌخٍ هط٤٘ــش 

 

َ ك٤خطٚ حُٔظوِزش ٣ظ٤ِٔ ح٩ٗٔخٕ ػٖ ٓخثَ حُٔوِٞهخص رٞؿٞىٙ حُُٜٔٔٞ، ٝػ٠ِ ٌٛح ح٧ٓخّ ط٤ّٔ 

ر٤ٖ ح٣٧خّ رٌَ٘ ؿ٤َ َٓٛن ُٖٔ ْٛ كُٞٚ، ٓغ أٗٚ ٣ظٌزي حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫ػٔخٕ ك٤ٖ ٣ل٢٤ ٗلٔٚ 

رخٌُؼ٤َ ٖٓ حُطٔٞكخص حُظ٢ ؿخُزخ ٓخ ٫ طـي ٣َ١وٜخ أٝ ٜٗـٜخ رخطـخٙ حُظلون، ُوي كخُ ح٩ٗٔخٕ 

 ػ٠ِ ٗلٔٚ، ٌُ٘ٚ ِّٛ ػ٘يٓخ ٝحؿٚ حُـ٤ٔغ. 

هق! ٝكخٍٝ إٔ طـي ٌُحطي ٓٔظوَح ُٝٞ ُز٠غ كظَحص، كظ٠ حُل٤خس، طٞ ٝأٗض ط٤َٔ ػ٠ِ ٟلخف

ُٝٞ ًخٗض ؿ٤َ ٓٔظوَس ٝؿ٤َ َٓطزش، ٧ٕ ٤ًخٗي رلخؿش ُٔؼَ ٌٛٙ حُوطٞحص، ٧ّٗي أٗض رخٌُحص 

رلخؿش ُ٘لٔي حُظ٢ ٫ طٌخى ط٤َٔ كظ٠ طِظطْ رخُلٞحؿِ، ُظؼخٝى ح٫ٌٗٔخٍ، ُظـي ٗلٌٔـ ٓلخ٫ٝ 

 َ هيٓخ. ُِٔٔش ٓخ طزو٠ ٜٓ٘خ ىكؼخ ُٜخ ٗخك٤ش ح٤ُٔ
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طؼخٗن حُل٤خس؟ ٌٛح أَٓ ؿ٤َٔ، ٌُٖ ػ٤ِي إٔ طؼِْ ػِْ ح٤ُو٤ٖ رؤٗٚ ٫ ٣ٞؿي ٛ٘خى ك٤خس ر٬ أ

ػٞحثن ٝر٬ كٞحؿِ، ٝر٬ ٓـ٣َخص طّ٘ذ ًخُلَحثن ك٢ ٣َ١وٌـ حُٞػَس، ٣ـخ أ٣ٜخ ح٩ٗٔخٕ 

 َ٤ٔ٣ ٌٍ ّٕ ٓخ ٣لَٜ ُي ٛٞ هْي ٣ليع ريحهَ ح٤ٌُخٕ حُز١َ٘  ٓوخُلخ ٓخ٬ٜٓ، ًٖ ٝحػوخ رؤ

 ٛق، ٌُٜح ٖٓ حُٜؼذ حُوٞٝ ك٢ ٓٔخُي ح٤ُٜ٘ن ًِٔخ ٟخم ٓـخٍ حُٜٞحء حُطِن. حَُٔ

ك٢ طٍٜٞحص ح٩ٗٔخٕ ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫هظ٬كخص حُظ٢ طوٞى ا٠ُ ح٫هظ٫٬ص، ك٢ ػ٤ِٔش 

طـِثش حُلع ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخ١ حُظ٢ طـ٤ذ ػٜ٘خ ْٗٔ حُؼيحُش ح٤ُٔٛٞش، ٝػ٘يٓخ ٣ٌظ٘ق 

رخُٜيٓش، ك٤وٌف ًحطٚ ٗلٞ حُوخٍؽ، ك٢ ٓٔخٍ ٣ٌخى ٣٘طلت  حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ًَ ٌٛح ٣ٜخد

 حُظ٬ّ حُلخُي حُ٘خطؾ ػٖ حٓظٜـخٍ ح٩ٗٔخٕ ُ٘لٔٚ. ُٞحؿٚ 

ُطخُٔخ ػخى حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ا٠ُ ػٔوٚ، كخٍٝ أًؼَ ٖٓ َٓس حُظٞؿَ ك٢ ٌٓظٔزخطٚ حُظ٢ ُْ طؼَٙ 

٧ٛٞحطٚ حُيحه٤ِش ك٢ حٌُؼ٤َ ح٫ٗظزخٙ حٌُخك٢، أػخى طَط٤ذ ك٤خطٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحهق، أٜٗض 

ٖٓ ح٫ك٤ـــخٕ، ٌُٖ حُظٞك٤ن ُْ ٣ٌٖ ك٤ِلٚ ك٢ ًخكش حُلظَحص، ُوي ُٝي ح٩ٗٔخٕ ٤ٌُٕٞ ٗو٤خ ك٢ 

ُٚ حُلَٛش ك٢  ضك٠خء ٓؼخىطٚ، ُٝي ٤ُظـٚ ٗلٞ حُوخٍؽ ٜٓخٍػخ ٝٓـخُزخ، ك٢ ك٤ٖ ًخٗ

ي ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ ُْ طؼ ؛ٗلٞ ىحهِٚ ٓٔخُكخ ٝٓٔخَٓح، ح٫َٓحٕ ٤ُٔخ ٤ٓخٕ حُٔـخ٣َ، ح٫طـخٙ

حُلَٙ ُِلَى ح١ٌُ حٜٗٔي ك٢ حُل٤خس رٌَ٘ ًخَٓ ٝؿ١َٛٞ، اً ػ٬ٓخص حُٔؼخىس ط٘ظ٢ٜ ػ٘يٓخ 

طزيأ ٖٓ حُيحهَ حُز١َ٘ حُـ٣َذ، ٌُٜح ُٖ ٣ٌٕٞ ٖٓ حَُٜٔ حُظٞحَٛ ٓغ حٌُحص ػ٘يٓخ ط٘ـْٔ 

خٗخس ػ٠ِ رٌَ٘ ٓؼظَ ك٢ أٜٗخٍ حُٔٔخُي حٌُؼ٤لش ُِٞؿٞى ٖٓ حُوخٍؽ، ٌٝٛح رخٌُحص ٓخ ٣طزغ حُٔؼ

أ٣خّ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ىٕٝ ىٍح٣ش ٓ٘ٚ؛ ُوي ُٝي ح٩ٗٔخٕ ٝك٤يح ٤ٓٝؼٞى ٝك٤يح ا٠ُ ؿلَٙ 

 ح٫ٗلَحى١، ٬ٛ أىًٍـ ح٩ٗٔخٕ ٌٛح؟ 

حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓٞحهق حُلَى حُز١َ٘ طئَٗ ػ٠ِ ٓزخىة طـؼِٚ ح٧ًؼَ ٍؿيح ر٤ٖ حٌُخث٘خص ُٞ أٗٚ 

ٕ طِي ح٧ٓطخٍ حَُٝك٤ش ػيٍّ ٖٓ حطـخٛٚ ٝٓخٍ ٗلٞ ه٠خثٚ رَٔف، ٖٓ ٓ٘خًَ ح٩ٗٔخ

)ح٧ٓجِش( حُظ٢ طٜذ ك٢ هخُزٚ حُٔؼ١ٞ٘ رٌَ٘ هخٍم ٝأك٤خٗخ كخٍم، ٢ٛ رٔؼخرش ح٧ْٜٓ ك٢ 

ؿٔيٙ حُٔٔظِت ؿ٠زخ ٝهَٜح، ٌُٜح ٣ـي حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ًحطٚ هي أٌٜٗض طلض ٝهغ ٌٛٙ ح٠َُرخص 

 زخص حَُؿخء. حُظ٢ ٍٓٔض ػ٠ِ كئحىٙ حٌُؼ٤َ ٖٓ آػخٍ حُؼٌحد رَْٓ حُؼي٣ي ٖٓ آػخٍ حُِٖٓ ٝه٤

ٓٔخثَ ح٩ٗٔخٕ حُٞؿٞى٣ش "٣ـذ" إٔ طزو٠ ٢١ ًظٔخٗٚ حُٞك٤ي، حُٞكيس رٌٜح حُٔؼ٠٘ ؿ٘ش حُلَى 

حُظ٢ طـؼِٚ ٣ٌٝم حُٜ٘خء حُٔئهض، ٌُٜح طـي حُلَى حُز١َ٘ ًؼ٤َ ح٬ٌُّ، ًؼ٤َ حُٜٔخثذ ًٝؼ٤َ 

ك٤ٖ، ٝهِزٚ ح٧ُْ ٖٓ ٗٞحك٢ ًؼ٤َس، اً حُؼوَ ُي٣ٚ ٓٔوَ ُٜ٘خػش حُو٘خؿَ حُظ٢ طوِ رخ١٘ٚ حُي

ٓ٘ظض ر٤ٖ ِٓحؽ ٣لَٔ ٖٓ حُظ٘خهٞ ًٔخ ٣لَٔ حُلٔخٍ أٓلخٍح، ٝر٤ٖ ٓٞحهق طظٌٍَ ػ٠ِ أ٣خٓٚ 

ُِـي٣ي ٤ًِخ ػ٠ِ ك٤خطٚ، ًَ ٌٛح  خٝطٞحه خٓ٘ظخه حُِلظش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخُيٍؿش حُؼٔخُش، ك٢ 

َ ٣ٜ٘غ ؿ٬كٚ حُـ٤َٔ ح٬ُٓغ طل٤ٌَ ٣ٜٟٞ ْٝٛ حَُكخ٤ٛش، حُل٤خس ٛؼزش، ٝحُو٤َِ ٖٓ حُظل٤ٌ

ى ٧َٓ ٣يػ٠ رـ5 حَُكخ٤ٛش، ٌُٖ ٝرخُظؤ٤ًي ٛ٘خى أٓخ٢ٗ ٤َُِْٓ ٞٝؿٚ ٫ ٣ـؼَ حَُٔء ٣ٔظ٘ظؾ رؤٗ

 طلض ًَ ٍٓخى. 
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 ( حَُهٜشح٫رظٔخٓش ٢ٛ حُِـش حُٞك٤يس حُظ٢ ٣لٜٜٔخ حُؼخُْ رؤَٓٙ )

 

لم ٌعد هنان مجال للشن أو الرٌب بؤن هنان الكثٌر من المإشرات التً تجعل الفرد اإلنسانً 

ألل حظا من ؼٌره، لم ٌعد هنان ما ٌخسره اإلنسان حٌنما ٌطالب بمكانته الحمٌمٌة بٌن بنً 

جلدته، لمد اختلطت الؽاٌات باألهداؾ، وصار لكل فرد لحنا ٌشدو به على حسب طالاته 

نها األلؽاز الهجٌنة التً تعبث بكافة تصورات الفرد، لكنها تنتحر فً آخر وابداعاته، إ

 المطاؾ مبتسمة. 

من الظلم أن ٌنحاز الفرد لآلخرٌن على حساب نفسه وذاته، من الؽرابة أن نجد فردا من بنً 

البشر ٌحاول إسعاد الناس على حساب داخله، لمد ؼزت الذات البشرٌة الكثٌر من ترهبلت 

لبات التارٌخ والتمالٌد، فصارت دون أن تدري مثملة بما ٌجول فً الضمابر من الزمن وتص

أباطٌل، وهً بهذه المٌزة تكبح عبللاتها الموصولة بمن حولها، لتصٌػ أمبل جدٌدا بعٌدا عن 

عندما ٌستٌمظ الضمٌر باكرا وٌدفع بضباب ؼشى جوهره بعٌدا، فهو  ؛كل ما حملته سابما

اإلنسانً من أجل راحته الظرفٌة، وبذلن ٌجد اإلنسان أهم  ٌصنع مساحة ضرورٌة للفرد

متطلباته وحاجاته فً لحظة عودته إلى ذاتها ببل عوابك، إذ ال ٌفهم الفرد ذاته سوى إن ما 

اكتشفها من جدٌد، سوى إن أعاد مراجعة ما لدٌه من مهمات وجداول تبلزمه حتى عصره 

 المرٌب. 

المفاهٌم، لكنها فً الولت ذاته، هً ة، تحمل الكثٌر من هً دابرة فعلٌة للمعامبلت اإلنسانٌ

تحمل أٌضا بعض الصدامات التً تؤسر اإلنسان، وتحاول إعادته إلى مربعه األّول 

 "الضٌــاع". 

بٌن ما ٌبهر الفرد اإلنسانً من مستلزمات العصر ومفاتنه الحٌوانٌة والعملٌة على حد سواء، 

ل فً التخبط بعدم المباالة مّرة، وعدم الخضوع ٌبن الروح بشكل لاسً للؽاٌة، ٌسترس

لبلستسبلم مرات أخرى، ٌسارع إلى نجدة ما تبمى له من أنفاس رؼبة فً اٌراد المسابل 

الروحٌة كلها فً اتجاه واحد جدٌد، ال ٌنجح فً ذلن، فتراه ٌحتفظ بنشوة المحاولة، وهذه 

مساحته الٌومٌة مستعملة أداة هً النمطة التً تطارد زمن الفرد اإلنسانً لتضٌّع علٌه 

 األمنٌة والهوى. 

ًّ عتٌك تهً جلسة لشرب المهوة على شاطا م صعمه رسى بن مهٌدي مع سمر روح

صرخات الضجٌج من حوله، هً آمال تجعل اإلنسان ٌستحضر نهاٌته الؽرٌمة، تعٌد إلٌه 

الكثٌر من أثمال لم ٌعرؾ كٌؾ علمت بكاهله، وال كٌفٌة التخلص منها، لٌسود التفكٌر الجو 
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المختلط بٌن ؼربة الروح وهجران الموة، هً َسِرٌَةٌ دفاعٌة تحاول العمل بمدفع األمل فً 

 أمل فٌها لؤلمل، ومع ذلن تكسر أمواج المتوسط الجّو السابد لتعٌد لئلنسان تلن مناسبات ال

لكل مرحلة من حٌاة ال ترافمه إلى ؼاٌة هذه اللحظات؛ الحٌرة التً ولدت معه، وال تز

اإلنسان منطمها الؽرٌك، لكل عالم لؽاته التً تخصه، لكل مسار وجودي للكٌان البشري 

فحٌن تبلػ األحداث حدودها النهابٌة، ٌسترسل الضمٌر فً سرد  أدواته وعبللاته وأهدافه،

 أنٌنه بشكل فاضح. 

ابتسم! وارلص على تلن األنؽام التً تبدأ بتلن الصرخة التً تخرج من العمك ببل حواجز 

وال تنمٌك، حاول أن تحمل فً كل لحظة ٌؤس بشرى بفجر ال ٌتعرؾ علٌه سوان، ال تجعل 

تة، كن لوٌا وسط األمواج، فالبحر المتوسط ال ٌبتلع سوى الذل عنوانن ولو بصفة مإل

الضعفاء، واعلم بـؤن اإلنسان الذي تحاول صناعة فإاده بكل حجرة تطفو على سطحن 

المهترئ، هو ذان الكٌان الذي ٌحمل على فترات سوط أفكار مسمومة، ثم ٌشرع فً تلمٌنن 

  الدروس التً أنت فً ؼنى عنها، لهذا: ارلص وال تكترث.

مشاهدة رلصة والمٌام بالرلص تحت ظروؾ مختلفة، تدخل اإلنسان فً انمسامات روحٌة 

تنتهً بحلمة تجمع بٌن النفً والرؼبة، لهذا نجد الفرد اإلنسانً ٌذّم الرلص وٌسخر من 

الرالصٌن والرالصات، لكن فً أّول تماسه مع االٌماع والموسٌمى، تراه ٌبدأ رلصته 

 ه الخاصة، ودون التفات حتى.. الخاصة، وفك تجسٌد حركات

 

 ح٫رظٔخٓش ٢ٛ حُِـش حُٞك٤يس حُظ٢ ٣لٜٜٔخ حُؼخُْ رؤَٓٙ )ٓلطخص حَُك٤َ( 

 

ك٢ أٝهخص ًؼ٤َس ٣ظٔخءٍ حُلَى ػٖ حُٔزذ ح١ٌُ ٣ـؼِٚ ٣ؤَ أَٓح ٓخ ٣ٌٕٞ ٣َٓيح ُٚ ر٘يس، 

٣ظٔخءٍ ػٖ ٓٞحؿٜخطٚ ٨ُهيحٍ رٌَ٘ ٓلز٢، ٣ظؼـذ ٖٓ ػيّ هيٍطٚ ػ٠ِ حُظٔٔي رٔخ ُٚ ٖٓ 

أ٤٘ٓخص، ٌُ٘ٚ ٣ؼـِ ػٖ طٞك٤َ اؿخرش ٗخك٤ش ٌُٜٙ ح٧ٓجِش، كظَحٙ ٣َ٘د ٖٓ ىٓخء ٓي٣٘ش أى٤ْٗٝ 

ّْ ر٬ طٞهق، ٝػ ٘يٓخ ٣َٜ كي حُؼٔخُش، طَحٙ ٣ظًٌَ طٔخإ٫طٚ حُظ٢ طيٍٝ رٌَ٘ أٛٞؽ ريحهِٚ، ػ

 ٣ؼخٝى حُزٌخء ٝحُظزْٔ ك٢ ُٞكش ٣ُظ٤ش ؿ٣َِس حُٔ٘خػَ ٝح٧كخ٤ْٓ. 

 ******** 

 طلخٍٝ 

 طلَٔ ًَ ٤ًخٗي ظِٔخ 

 طظلَٔ أٗٞحى حُط٣َن 
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 ٝك٢ ح٧ه٤َ 

 طـي ًحطي هي طْ طو٣َزٜخ كٜخٍص هَحرخ 

 أ٬ٛ رخُوَحد 

*** ***** 

٣ظؼِّْ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ طـخٍرٚ، كظَحٙ ٣َؿذ ك٢ حُظوِٚ ٖٓ ح٧ُْ، ٝٓغ ًُي طـيٙ ؿخٍهخ ك٢ 

ٝحٟلخ ُظؤُٔٚ، طَحٙ هي ؿَٔ ك٤خطٚ ك٢ حطـخٙ آهَ، آ٬ٓ إٔ ٣ٌٕٞ  خآ٫ٓٚ، ٝػ٘يٓخ ٫ ٣ـي ٓزز

د ٛٞ ح٧ًؼَ ٛلؼخ ػ٠ِ ٝؿٜٚ، ٛٞ ح٧ًؼَ  َّ أك٠َ رٌؼ٤َ ٖٓ ٓخروٚ، ٌُٜح كبٕ ح٩ٗٔخٕ حُٔـ

 ّٔ ٬ ٨ُٝؿخع، ٛٞ ح٧ًؼَ رؼيح ػٖ حُِٜلش ٝحُِطق، ٣ٌٕٞ هي َٗد ٖٓ حُؤٞس رٌؼَس، ٣ٌٕٝٞ طل

 هي رِؾ هٔش ح٫ٗلَحف ػٖ ؿخىس ح٩ٗٔخ٤ٗش، رخهظٜخ5ٍ ٣ٌٕٞ أًؼَ طٞك٘خ. 

٬ُٓٓش ح٣٧خّ ط٢ِٔ ػ٠ِ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ إٔ ٣ٜزق أًؼَ كٌٍح ٖٓ ؿ٤َٙ، ًِٔخ طويّ حُلَى ك٢ 

ٌَْ ٝح٧كٌخّ حُؼَٔ، ًِٝٔخ ًخٕ ٓـَرخ  أًؼَ، ًخٕ كٌٍح ٝهخ٢ٓ حُوِذ أًؼَ، ٝٛ٘خ طظَٜ حُِل

ُظطلٞح ػ٠ِ حُٔطق، ٖٓ ٌٛٙ حُ٘وطش، ٣ٜزق حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ أًؼَ رٜخء ٝٛٞ ٣ـخىٍ حُِٖٓ 

ٖ ُِظلو٤ن ػ٠ِ حُط٣َوش حُظ٢ ٣٘ظ٤ٜٜخ حُلَى ٤ْ ١ِزخ ٤ٌُِٔ٘ش ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش، ٝٛٔخ ٍؿزظخٕ ؿ٤َ هخرِظ

 ٢ ٓٔخكش ؿ٤َ ٓٔظ٣ٞش حُظٔط٤ق إ ٓخ حٓظيص ا٠ُ حٌُحص هَٜح. ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٤ُـي ٗلٔٚ هي طخٙ ك

طؤَ رٌَ٘ ٤ٍٛذ، طًَِ  يهي طلخٍٝ إٔ طِٔي ٣َ١وخ ٣وٞى ا٠ُ حُ٘ـخف ػخىس، ٌُ٘ي طـي ًحط

 ٕ ّٞ ػ٠ِ حُـٞحٗذ حَُٝك٤ش، ُظـي ٗلٔي طؤَ حُـٞحٗذ حُٔخى٣ش، طَطز٢ رخُٔٞحى كظلخٍٝ إٔ طٌ

ٜوَ ٝطِ٘ٔن ػٖ ٍٝكي ُظوغ ك٢ حُلَحؽ، طؼ٤ي ُ٘لٔي ٤ٍٛيح ٛخٓخ ٖٓ ح٧ٗلش ح٫ؿظٔخػ٤ش، كظظو

٤ٛزظٜخ كظ٤٠غ كؼخ٤ُظٜخ، طـ١َ هِق ح٧ٍٝ كظؤَ ٍحرطظي حُٔويٓش ٓغ أهَد حُ٘خّ ا٤ُي، 

ٝك٢ آهَ حُٔطخف طِـؤ ا٠ُ ُح٣ٝظي حَُٝك٤ش، كظ٘خّ هِوخ ػ٠ِ ٬ٓٓي حُيحه٢ِ ح١ٌُ طْ ط٣ِٞؼٚ 

زض حُو٤ْ ٝطلُٞض ا٠ُ ٗؼخٍحص ُظ٣ََٔ ِِ ٛخٍ ح٩ٗٔخٕ أًؼَ طٞٛٔخ ُِٞحهغ، ه ؛ىٕٝ ىٍح٣ش ٓ٘ي

ح٧ٗخ٤ٗش حُِٔظٜوش رخٌُحص ًخُظٜخم حُلِِٕٝ رز٤ظٚ، ٗؼْ! طلُٞض ح٧ٗخ٤ٗش ا٠ُ ر٤ض ؿي٣ي 

ُ٪ٗٔخٕ، ر٤ض ٣ٌٔ٘ٚ ٣ٝظ٘زغ رٚ ٍؿْ اٌٗخٍٙ ٌُٔ٘خٙ ك٢ حُؼِٖ، ٝٛ٘خ ٣وطٞ ح٩ٗٔخٕ أ٠ُٝ 

 ـ٘غ حُز١َ٘. هطٞحطٚ ٗلٞ طو٤ِْ ٓ٘خػظٚ حٌُحط٤ش ٟي ٓظطِزخص حُؼَٜ ٝك٤ؼ٤خص حُ

ٍ ح٩ٗٔخٕ ػزَ ٌٛٙ  ح٠َُرخص ا٠ُ ٍهْ ػ٠ِ حُِٞحثق، ُْ ٣ؼي ٣يٍى ٓخ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ، رَ  ّٞ طل

طَحٙ هي حٗـَف ٗلٞ ك٘خثٚ ٝطوٜوَٙ ر٬ أ٣ش ٝهِس ٤َٟٔ، ٛخٍ حُ٘خؿق ٖٓ ر٢٘ ح٩ٗٔخٕ ٢٘ٔ٣ 

أؿَ  ػ٠ِ حُـٔخؿْ ٗلٞ ٓؼخىطٚ ح٤ُٔظش، ٝر٬ أ٣ش حُظلخطش ٓ٘ٚ ا٠ُ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٍحف ٤ٜ٣ق ٖٓ

ُٝي ح٩ٗٔخٕ حُٔؼخَٛ ٢ٓٝ اٗزخع ٍؿزخطٚ حُٔخى٣ش، ٓظ٘خ٤ٓخ ه٤ٔٚ حَُٝك٤ش ٝٓظطِزخطٚ حُ٘ل٤ٔش. 

ح٫ٗلـخٍحص، ُْ ٣ؼي ُٚ ٖٓ كَٛش حُظل٤َِ ٫ٝ حُظ٤ًَذ حُظ٢ ًخٗض طو٠غ ك٢ ُٖٓ ٠٠ٓ 

ُِظيه٤ن ٝحُظَط٤ذ ٝاػخىس ح٤ُٜخؿش ٖٓ ؿي٣ي، كوي ٍٝكٚ ٖٓ ؿٜش، ٝكوي ٍٝحرطٚ حَُٝك٤ش ٖٓ 
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ٍ ا٠ُ ٓظٞكٖ ك٢ ػٞد اٗٔخٕ، ٛخٍ ٣ِؼذ ىٍٝ حُؼؼِذ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ؿٜخص أهَ ّٞ ٟ، طل

هٜش "ٛخكزش حَُىحء ح٧كَٔ"، ٌُٜح ٖٓ حُٜؼذ إٔ طـي ك٢ حُؼخُْ حُٔؼخَٛ اٗٔخٗخ اٗٔخ٤ٗخ 

 رلن. 

ِض ٌٛٙ حُلخُش حَُٝك٤ش ُ٪ٗٔخٕ رَك٤َ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝٛخٍ حٌٗٔخٕ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ كٍٞ  ُوي ـّ ػ

ًحطٚ ٓطِزخ ٣ٍَٟٝخ، ك٬ ػـذ رؼي ح٤ُّٞ ٖٓ طٞؿٚ آٓخٍ حُزَ٘ ٗلٞ "ح٫رظٔخٓش" ٧ٜٗخ أٛيم 

 ٓخ رو٢ ك٢ ؿؼزش حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ. 

 

 أعرؾ نفسن بنفسن : اإلنسان هو فكرة

 

تراود الفرد اإلنسانً الكثٌر من متؽٌرات االفكار واالحداث، ونجد الذات البشرٌة مجبرة 

على تحمل الكثٌر من تكالٌؾ األلؽاز بما ٌتوافك مع نواٌا األفراد إعجازا وإلهاما؛ لمد فاز 

الكٌان المعنوي للفرد اإلنسانً بنوع من العبثٌة الساخرة، فراح ٌتعداها إلى جسر األجواء 

حٌة الصافٌة، دون لصد منه، عاود سٌره بشكل متزن، لكن دون العودة إلى البداٌة، الرو

خوفا ربما، تملمبل أعتمد، ومع ذلن أجد التراجع خطوات نحو الماضً، ومحاولة السٌطرة 

على ما بمً تحت طوع اإلنسان، ٌبمى عامبل صلبا كثٌؾ التمدٌس مضمونا وهو ؼٌر 

 مضمر. 

، من ال ٌعود تلن الفترة، من ال ٌجلس لنفسه وحٌدا، من ال ٌسمع من ال ٌتراجع تلن الخطوة

ممطوعة "الراعً الوحٌد" من الداخل منفردا، ال ٌستطٌع التطاع ما تبمى له فً الحٌاة، 

 سٌمضً علٌبل، علٌبل، علٌبل! 

الحٌاة ما هً سوى أكوام ببل دراٌة، والداري ال ٌدرن ما ٌموم به سوى على سبٌل العتاهة، 

لمعتوه سوى سٌّد نفسه الوحٌد، لهذا ٌبمى الفرد اإلنسانً ؼٌر لادر على تركٌع العالم، وما ا

  .لكنه ٌستطٌع

من ٌمامر على حوصبلت ذاته أٌا تكن هذه الذات، سٌجد مخرجا مهما كان ثمن هذا 

 المخرج. 

مسإول، بل تسؤلنً عن الحلول، أنا ال أمثل ما تموم به، فبل تجعلنً أنا ال أملن لبعة سحرٌة ف

كن مسإوال عن حالن، خذ ما تستسٌؽه من بٌانات حول نفسن، خذ ما تعتمد أنت، أنن لادر 

على االكتفاء به، على معالجته، وصٌاؼته من جدٌد، حتى تتمكن من العودة إلى ؼطاءات 
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نفسن بكل ٌسر، كن كذان الٌسٌر النافذ برفك بٌن سراٌا الروح التً ال تعرؾ منن سوى 

 ودودا مع داخلن الرابع: كن رابعا فحسب، مع نفسن فمط. البماء متؤمبل 

 العالم فً متناولن، ال تضعؾ حتى تصبح فً متناوله........ 

فً تلن اللٌلة التً ولدُت فٌها لم أجد النور سوى نوري، نظرُت إلى السماء وعلى عكس 

أبناء جٌلً ال أزال أذكر لونها األبٌض، لد تصٌحون لابلٌن: ٌا مجنون، وهل السماء 

 بٌضاء؟ 

أجٌبكم: من ٌحمل نورا فً للبه سٌراها بٌضاء من شدة النور! لمد تركت اللون األزرق لكم، 

 ن ٌستخرج من كل لون نوره، فٌرى كل األلوان بٌضاء، لون الكمال الكامل. فالعظٌم م

فً لحظة والدتً ال أزال ال أذكر تلن االبتسامة الروسٌة الجمٌلة، فً تلن اللحظة، اختارنً 

المدر أن أصبح المرصان الصؽٌر بٌن أٌادي هذا العالم الكبٌر، ففً لحظة العجاب ٌنزل 

 ٌكتب المرء، ٌبمى عطشانا بٌن كثبان بٌداء لاحلة من الداخل، العجب كالمطر، ببل حضرة ال

 وذان أشد اآلالم لسوة. 

إلى والدتً كانت ترجمة للماء المحاسبة الفرنسٌة بالضٌاع الجزابري، والدتً وال تزال 

للحٌاة ٌتجدد كل ثانٌة، بٌن الوالدة وحتؾ تحمله بٌن  ااآلن محط اهتمام من المولود، لؽز

ؾ ٌولد اإلنسان من ألم أمه، وٌحمل ذان األلم طٌلة حٌاته، لٌنهً ألمه بموته فاتحا ثناٌاها، كٌ

كل ما نعٌشه هو ألم مترجم لمعانً كثٌرة، كل ما نحمله هو ألوان كثٌرة آالما لآلخرٌن؟ 

لمنبع واحد، هو التركة الوحٌدة التً ٌرثها الجمٌع بكل أمانة، هو العبللة الوحٌدة المتٌنة بٌن 

 األلـــم صافً الوجود، له ورثة كثر. الناس، 

 ؾ على الضعؾ السعٌد، وإن لم تصدلواالوالدة تعنً العجز، تعنً التراجٌدٌا، تعنً الولو

 ما ألول: انظروا إلى حاالت األمهات بعد الوالدات مباشرة! 

كل مولود ٌموت، هو لانون األبدٌة، هو الفاتورة التً ٌدفعها المخلوق للخالك، ألم فً 

البداٌة، بداٌة الحٌاة، وألم فً النهاٌة، نهاٌة الحٌاة، وما بٌنهما الكثٌر من السعادة المإلمة، 

ومن األلم السعٌد، إذ لٌس من الممكن بشكل فاصل واضح، فصل الحٌاة عما نولد به، ونبمى 

 ه، ونموت بسببه وألجله. علٌ

 . .(connais-toi, toi mêmeفً األخٌر: اعرؾ نفسن بنفسن )

 

 مبلحظة: تحٌة من الجزابر إلى الفٌلسوؾ التهكمً سمراط. 
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 ح٩ٗٔخ٤ٗش ر٬ أه٘ؼش 

 

أٍٓٞح كظ٤ؼش ُِـخ٣ش، رل٤غ طيكؼَي ُِظٔخإٍ ٗظَس هخ١لش ػ٠ِ ػخُٔ٘خ ح٤ُّٞ ٓظـؼِي طٌظ٘ق 

ػٖ ه٤ٔش ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝٓيٟ ك٠ٍٞٛخ ك٢ حُٞحهغ، اً ُٖ ٣ٌٕٞ ٖٓ حَُٜٔ ػ٠ِ أ١ّ ًخٕ إٔ 

َ ٓ٘خٛي حُيٓخٍ ٝحُوَحد ح١ٌُ ٣٘ظَ٘ ٛ٘خ ٝٛ٘خى ٖٓ ؿٜش، ػْ ٣ٌٛذ ا٠ُ كَحٗٚ  ّٔ ٤ُ٘خّ ٣ظل

ٗٞٓخ ٛخىثخ ٖٓ ؿٜش حهَٟ، ىٕٝ أ١ّ ٝهِس ٤َٟٔ، ًٝؤٕ ح٧ٗخهش حُظ٢ ٜٗ٘يٛخ ك٢ ًخكش حُيٍٝ 

َٛ ٗظخثؾ طيكغ ح٩ٗٔخ٤ٗش ػٔ٘خ رخ٠ٛخ ُوخءٛخ حُؼخ٤ُٔش ٖٓ ٓظخَٛ ؿ٤ِٔش ُِل٠خٍس، ٢ٛ ك٢ ح٧

 ٖٓ ىٓخء حُز٣َ٘ش ٝأ٬ٗثٜخ. 

ّْ إٔ ٣ٌٕٞ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ًح ٓظَٜ ؿ٤َٔ، إ ٓخ  ؿؼِٚ ًحى حُٔظَٜ ٣وظَ أر٣َخء ٤ُْ ٖٓ حُٜٔ

ٝح١ٌُ ٣لَٔ ٣ي٣ْٖ ُوخء ٓخٍ ٣ٔيى رٚ كٞحط٤َٙ حُٔوظِلش، ٛ٘خ ٣ٜزق ح٧ٗؼغ ح٧ؿزَ ر٤ٖ حُ٘خّ 

 أك٠َ رٌؼ٤َ ٖٓ حَُؿَ حُٔـَّ رَرطش ػ٘ن أ٤ٗوش.  ،ٖ ٖٓ أ١ هطَس ىٓخءٗظ٤لظ٤ْ 

ّٕ ػ٤ِٔش طـخُٝ حُٞحهغ ٝحُٜز١ٞ ػ٘ي ٓٔظٟٞ حُل٠ٍٞ حُؼخ١ل٢ ُ٪ٗٔخٕ ٣ظـخُٝ  ًَ ا

حُٔلَٓخص ك٢ كخ٫ص حُؼ٠ٔ ح٧ٗخ٢ٗ ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ رؼٞ أر٘خء ح٩ٗٔخ٤ٗش، كؼ٬هش حُلَى رٌحطٚ 

ْ حُل٤خس ٝ ّٜ ويٍطٚ ٢ٛٓ ٓٔظظَس، ٝرخُظخ٢ُ ٢ٛ هخثٔش ػ٠ِ ح٧هٌ رخُلٔزخٕ هيٍس حُلَى ػ٠ِ طل

ػ٠ِ اػطخء حُزَ٘ كوْٜ، كؼيّ طِّٔن ِّْٓ ح٧ٓـخى ٖٓ أؿَ ح٫رظؼخى ػٖ ح٩ؿَحّ أٍه٠ رٌؼ٤َ 

 حُٞهٞف ػ٠ِ حُؤش رؼي حؿظ٤خُ أًٞحّ ٟؤش ٖٓ حُـٔخؿْ. ٖٓ 

َٓهش ح٤ُي حُؼخِٓش ٖٓ آ٤ٓخ حُٔئِٛش ٝحَُه٤ٜش، َٓهض حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ أك٣َو٤خ رؤػٔخٕ 

حُظَحد إ ًخٕ ُٜخ ػٖٔ، حُٜـّٞ ح٩ػ٢ٓ٬ ٝحُ٘ل٢ٔ ػ٠ِ أْٓ ٝٗؼٞد رؤًِٜٔخ ٜٓ٘خ ح٧ٍٝر٤ش 

َّ ٌٛح اٟخكش ا٠ُ حُظزخ٢ً ػ٠ِ ح٧ه٬م ٝحُو٤ْ ٝح٤َُٓٝش اٟخكش ا٠ُ ٗؼٞد أ٤ًَٓخ ح٬ُط٤ ٤٘ش، ً

ٖٓ ك٣َش ٝى٣ٔوَح٤١ش، ٢ٛ طٜذ ك٢ ؿ٤ٞد أرخ١َس ٍٝٝ ٓظ٣َض ٝكِوخص ىٝحثَ حُوَحٍ ك٢ 

 ٝحٗ٘طٖ ٣ٞ٤ٍٗٝٞى. 

حُٜـّٞ ػ٠ِ حُي٣خٗخص ٝحُلِٔلخص ٛٞ ك٢ ح٧َٛ ٛـّٞ ػ٠ِ حَُٝف ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝطوي٣ْ ًَ ٓخ 

َف رل٤غ طـيٝ ح٧ٍٓٞ حُ ِٛ ـ٣َٛٞش رخُيحهَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ػزخٍس ػٖ كْٜ ٓظٜخػي ٛٞ ٓخى١ّ 

ٞكٖ حُؼ١َٜ، كِٞ ٗظَٗخ ا٠ُ حُٔٔؤُش ٖٓ ٝؿٜش أهَٟ، ٓ٘ـي رؤٕ حٟوْ حُظ ٩ٌٓخ٤ٗخص

٤ِٓح٤ٗخص حُيٍٝ ح٤ُّٞ ٢ٛ طِي حُظ٢ طُّٜذ ك٢ هخٗخص حُيكخع ٝٛ٘خػش حُٔؼيحص حُوظخ٤ُش، ٢ٛٝ 

حُوخثٕٔٞ ػ٤ِٜخ، اً أّٜٗخ طٜذ رخ٧ٓخّ ٤ُٔض ٖٓ أؿَ حُيكخع ػٖ حُ٘لْ ٝح٧ٓش ًٔخ ٣يّػ٢ 

 كو٢ ك٢ ؿ٤ٞد ػٔخُوش حُوظَ ٝط٣ٞٔن حُٜيّ ُ٪ٗٔخٕ ٝحُز٤٘خٕ ػزَ ٍهؼش ح٧ٍٝ حُٞحٓؼش. 
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أ٣٘ٔخ ط٢ُٞ ٝؿَٜي ك٢ ػَٜٗخ ٓظـي ح٩ٗٔخٕ ٛٞ حُو٤ٔش حُول٤ش حَُى٣جش ىحثٔخ، أٗظَ ا٠ُ ػخُْ 

حُـٔخٍ، كبٕ طـخٍس حُزـخء ٢ٛ حُِٔىَٛس ٖٓ ؿٜش، ٝط٣ٞٔن ٓ٘ظٞؿخص حُظـ٤َٔ ٢ٛ حَُحثـش، 

َّ ٫ػذ ٓؼَٙ، أٗظَ ا٠ُ ػخُْ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظو٤٘ش كٌَِ  ،أٗظَ ا٠ُ ػخُْ ح٣َُخٟش كٔظـي ٌُ

ّٕ ٌَُ كَف ٓؼَٙ، أٗظَ ا٠ُ ػخُْ  ،َٛخ، أٗظَ ا٠ُ ػخُْ حُٜلخكشآُش ٓؼ كٔظٌظ٘ق أ

َّ ٖٓ حُؼيّ  حُو٤خىحص ٝٓزخٛؾ حُل٤خس، ٓظـي كظ٠ ح٧ك٬ّ ُٜخ أٓؼخٍٛخ، ٝحُؼيحىحص ٫ طٔ

 ٝحُلٔخد. 

ٍ حُؼخُْ ا٠ُ ح٧ٗخ٤ٗش حُٔو٤ظش، ٛخٕ ًَ ٢ٗء، ُْ ٣ؼي ١ّ٧ ٢ٗء أ١ ه٤ٔش ٓؼ٣ٞ٘ش،  ّٞ ُوي طل

ٍ ٝٛخٍص حُل٤خس ٓ ّٞ ٤ٌِش هخٛش ُٖٔ ٣يكغ أًؼَ، اً حُلوَ ك٤ٜخ ُْ ٣ؼي ػ٤زخ كلٔذ، ٝاٗٔخ طل

ٍ حُـ٠٘ ا٠ُ ٟٔخٕ حؿظٔخػ٢ هخُٚ ٣ل٢ٔ  ّٞ ا٠ُ َٓحىف ٣َِٛ ُٜٔطِق5 حُل٘خء، ر٤٘ٔخ طل

 ٓخ ظَٜ ٜٓ٘خ ٝٓخ رطٖ.  ،ٛخكزٚ ٖٓ حُلظٖ

ٗٔخٕ ٓؼِٔخ حُٓظؼِٔض حُي٣خٗخص ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ ح٧ٍٝر٤ش ُٔلخٍرش ح٩

ّٕ حُي٣خٗخص ٛخٍص كٌَس ٓخًؿش  ِٝٓزٚ ًَ ٓخ ٣ِٔي، طلُٞض حُٔلخ٤ْٛ ٝرو٤ض ح٤ُ٥ش ٝحكيس، اً ا

َّ حُي٣ٖ، ك ،ُيٟ حُـٔخ٤َٛ ٖ ٣ٔظـ َٓ وي كْٜ أؿِذ ٌٓخٕ ح٧ٍٝ رؤٕ حُلَم ٗخٓغ ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝ

ٍ حَُؿَ ح١ٌُ ًخٕ ك٢ حُٞهض حُو٣َذ ٣ِزْ  ّٞ ٌُٜح حٓظزيُٞح ٜٓطِق حُي٣ٖ رخ٩ٗٔخ٤ٗش، كظل

ٓظَس حُؤخٝٓش ٣ٝلَٔ ح٤ُِٜذ ٖٓ ؿٜش ر٤٘ٔخ ٛٞ ٣َٔم ٣ٝٔظؼزي حُ٘خّ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ا٠ُ 

ٍ حُلَٝد  ٍؿَ ٣ِزْ رٌُش أ٤ٗوش ٣ٝ٘خٍى ك٢ ّٞ ح٧ػٔخٍ حُو٣َ٤ش ٖٓ ؿٜش، ك٢ ك٤ٖ ٛٞ ٣ٔ

٣ٝؼَٔ ػ٠ِ حٓظَٔحٍ ٍكخٛخ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٝحٌُِٔش حُلَٜ ك٢ ٌٛح ًِٚ 5ٞٛ ح٧ٗخ٤ٗش، اً 

 ٓو٢ كَف ح٤ُٖٔ ٖٓ ًِٔش اٗٔخ٤ٗش ٝطلًَض ِٛٔطٜخ ح٠ُٝ٧ ُظظ٘ق رخُلظلش حُِج٤ٔش. 

 

 اإلنسانٌة على مساراتها الطبٌعٌة 

 

لم ٌعد محتوما على الفرد اإلنسانً االنسبلخ من إنسانٌته من أجل تمدٌم لرابٌن الوالء ألحد، 

حتى ٌثبت وجوده، ولم ٌعد من المهّم للؽاٌة أن ٌسٌر اإلنسان ملتمطا أفكار اآلخرٌن حتى 

فمط ٌكفٌه أن ٌعبّر عن نفسه  ٌبدو فً لمة الوجود والتواجد على مساحة األرض الشاسعة،

سٌبادله االحتواء فً  ،بما له من ركابز، وسٌحتوي على الفور عالمه، كما أّن هذا العالم

 كافة العناوٌن وال المضامٌن.  وفكمشهد ال ٌتكرر 

حول امكانٌة اثبات نفسه  داٌة وجوده على هذه البسٌطة تركزلؽز اإلنسان الرهٌب منذ ب

الً محاولة التمٌّز والتفوق فً كافة مجاالت الحٌاة، وهذه الخاصٌة وذاته لآلخرٌن، وبالت

بالذات صنعت منه وحشا ال ٌجارٌه فً توحشه أحد حٌنا، وعالبل ال ٌمكن ألّي كان 
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االستحواذ على مكانته االجتماعٌة والثمافٌة أحٌانا مخالفة؛ هو مولؾ صعب للؽاٌة، لّما 

تصارعها بمفردات الزمن والمتؽٌرات، تجعلن تعٌش مشتت الذهن، ؼٌر مدرن للحال التً 

 كل هذه الوضعٌات فً نطاق خوؾ ال ٌتبدد، وضمن مجال مؽلك ال ٌرحم. 

 

 عبللة اإلنسان بالبماء:  .1

ؼاٌة الفرد اإلنسانً لٌس البماء فحسب، وإنما البماء بؤحسن حال أٌضا، وهذه بالذات النمطة 

نسان هو الشؽل الشاؼل له، من أجل هذه الؽاٌة، التً تموده إلى هبلكه، إّن البماء بالنسبة لئل

صٌاؼة منطمته التمط الحٌاة بؤكملها ودفعة واحدة، وراح ٌجادل األٌام رؼبة منه فً 

المحصنة الخاصة، لٌستعمل من أجل تحمٌك هذا كافة الوسابل المتاحة وؼٌر المتاحة، 

 الممبولة وخبلؾ ذلن. 

، ومن خبلل اتصاالته المبدبٌة بهذا العالم، هو منذ والدة الطفل، وخبلل بداٌاته األولى

ٌحاول تجنب كل ما ٌجعله ٌهلن أو ٌندثر، لذلن تراه ٌلهث خلؾ الرفاهٌة من تعلٌم ورعاٌة 

صحٌة، تراه ٌمود الحمبلت من أجل االستٌطان وامتبلن األرض والتارٌخ، حتى ٌحوز 

ما لٌتربع على بمابه على ؼرس جذوره عمٌ النفسه مشروعٌة البماء، تراه ٌعمل جاهد

كل ما نراه الٌوم من تطّور فً ؛ باالستناد على آالؾ السنٌن، وهذا بالذات ما ٌفسر الكثٌر

نماذج العٌش هً نتابج لهذه الرؼبات الدفٌنة التً تكتنز كل طالات اإلنسان فً روح 

عند  وجودهمتطلبات خبللة على ابداع كل اإلنسانً، كّل ما ٌحمله الفرد اإلنسانً هو لدرة 

 بناء مساحته الخاصة لصد البماء. 

 

 بماٌا اإلنسانٌة على مسرح الهاجس البشري:  .2

ستسٌر أٌها الوحش على مدامٌن رهانات الروح، ستؽضب منها فتحاول إلصاء ترانٌمها 

 الؽرٌمة فً محٌط الكلمات والمعانً... 

تواصلٌة رهٌبة تحمل  لناةهكذا شدا العالم البشري فً "صراعه" مع الحٌاة، وهً بالذات 

الكثٌر من هوامش األٌام نحو الكٌان الفردي مباشرة، لتسارع الزمن من أجل اختصار لؽة 

تترنح على حساب افتكان مكانات لوجود اإلنسان، تعاود االنصٌاع من أجل تجنب آخر 

، البؽاٌا اللفظٌة الروحٌة، لكن عمك الثمافة وأصالة التارٌخ تخطؾ من الفرد لحظات ناعمة

لتصبح أمام األرض، هذه األم الرحٌمة، مزارات ألتمى األفراد، من أجل تجمٌل أعتك 

 الولابع المدٌمة. 
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 نعم أٌها الوحش! 

ستزٌدكـ األٌام للما وتوترا، فتطلب حضنا ٌحمٌن وٌبنً فوق لداستن سٌاج الحرٌة والعدالة، 

عن وهم اإلنسان أثناء مواجهته لسحر البٌان، ستؽزو ذاتن  نهذان الكلمتان التً تعبرا

الكثٌر من عبلمات وهن االرتماء نحو النجوم، لتحاول وأنت الضعٌؾ أمام صورتن أثناء 

ولوفن فً مواجهة مرآته المرور على جسر رلٌك للؽاٌة، من محٌط ذاتن نحو جزٌرة 

ون الدماء، تحلك لحٌتن بسٌوؾ والعن، ومن أجل هذا تعد العدة، تؤخذ حماما ساخنا بصاب

المعارن التً خضتها، تلبس ثٌابا التنٌتها من ألبٌة العناكب، تتعطر بروابح الجثث التً 

سلبتها أرواحها، تعدل ساعتن التً تحمل إلٌن اندثارن، ثم تحمل كل هذا وتسٌر بحدابن 

 . ًّ  المصنوع من جماجم ضحاٌان، نحو موعد رحٌلن النهاب

  

 التنالض الؽزٌر ٌنمو 

 

البشرٌة ٌوجد ما ٌسمى بـ: التنالض، تختلؾ الحواس على إدراكه،  فً كافة المعادالت

وتتفك العمول على إلصابه، لكن وجوده حتمً وضروري إن ما تعلك األمر بمسارات 

ضمن لالب متعالً المطبات من  ،األفراد المابعٌن ضمن الجدال سواء انحٌازا أو انهمارا

 حٌث بلوغ مزاٌا االعترافات اللسانٌة العلنٌة فً كل مكان وزمان. 

تعود الحٌاة إلى ألؽازها األولى مستوحٌة تواجدها من المعاٌٌر التً ٌإسسها الفرد باالستناد 

 إلى الجماعة التً ٌنتمً إلٌها، وهذا بالذات ٌعتبر عمبل ٌمترب من تكوٌن نواة متخصصة

فً إطفاء عبللات طردٌة بٌن اإلنسان ومكامنه الروحٌة الؽرٌبة، لهذا نجد من الصعب 

الخوض فً مسالن التفكٌر خوفا على فترات من الولوع فً ما ٌسمى بـالتنالض فعبل 

 ولوال. 

 

 التنالض بعٌدا عن التضاد:  .1

باطنٌة عبر مكامن التنالض تظهر فً العبللة الوجودٌة بٌن الفكرة المنطولة والفكرة ال

االستشعار، فإن ما كان هذا االستشعار سلبٌا حدث التنالض، بٌنما إن ما كان اٌجابٌا فإن 

التنالض ٌصبح ببل محل من اإلعراب، فً حٌن أن التضاد هو عكس موصول باألصل، 

وبهذا الفرق ٌظهر وبشكل كامل بؤن التنالض لد ال ٌحدث فً حضور التضاد النفصالهما 
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ا ٌتعلك األمر بآلٌة التواصل بٌن األطراؾ المعنوٌة أثناء التفكٌر من بشكل عضوي حٌنم

 جهة، وبٌن التجارب الضمنٌة للمعانً أثناء تكوٌن المضامٌن واألطر. 

 

 التنالض كعامل تنافر:  .2

ال ٌمبل العمل اإلنسانً بالتنالض ألنه ٌإسس للتنافر بشكل ٌبعث على االمتعاض الداخلً، إذ 

نالضة منبتا حٌوٌا للشعور باالستٌاء، وهذا ما ٌدفع الفرد البشري بالذات تعتبر االفكار المت

إلى النفور منها، وبالتالً محاربتها، ألنها تملك راحته المعنوٌة، إّن التصاعد المهٌب للروح 

اإلنسانً ٌجعله ٌرفض رفضا تاما ما ٌمكن للتنالض إحداثه، وهً عملٌة تإسس لما ٌمكن 

، من أجل االلتزام بإلصاء بعض األفكار دون ؼٌرها، والحجة طبعا التؤسٌس علٌه فٌما بعد

 هً: التنالض "الشعور السًء" الناتج عن تلن الشحنات المختلفة والمتصادمة داخلٌا. 

 

 ضوء التنالض الخافت باتجاه العمك:  .3

ٌكن جلهم ٌنفرون من التنالض لما تم توضٌحه سالفا، لكن الملة منهم لالكثٌر من الناس أو 

فً المضاٌا التً ٌحتوٌها  اٌتخذونه مصدرا لئللهام وداعٌا للتفكٌر بشكل جدي ومركز

التنالض وٌلفها النفور، إذ تعتبر هذه المضاٌا "المتنالضة" عبارة عن أفكار خارج الصنادٌك 

واٌمانا منا بؤن الجدٌد ٌخرج من األمور ؼٌر المعتادة، وترددات خارج المحطات المعتادة، 

لمول بؤّن الفرد البشري الذي ٌسلن طرابك التنالضات هو ٌمترب من العبمرٌة إمكاننا ابف

بشكل مجنون، فإما ٌصبح عبمرٌا عند اكتسابه لمٌزة التفرٌك بٌن التنالض وؼٌر التنالض 

ع فً الجنون بعٌشه فً سحر وواستؽبلل الطرؾ األول بدل إلصابه لصالحه، أو الول

 معمول بفخر. -دابرة البل لٌدخلالتنالض ومحاولته تكذٌب عمله 

 

******** 

تتعاظم المضاٌا المتنالضة فً الحٌاة، ورؼم العداء الشدٌد للروح اإلنسانً لكل هذه المضاٌا، 

إال أن اإلنسان فً فترات ضعفه أو عجزه على سلون الطرابك المعروفة فً توفٌه مساحته 

منفى فكري ال ٌتكرر سوى الخاصة، تجده ٌتبنى احدى التنالضات لدرجة انه ٌعٌشها فً 

 اأسلوبلٌصبح إعبلنه تّم ن ؼٌر المعروؾ على اإلنسان الذي ٌعٌش تنالضا ما بداخله، إذ م

 فً المعٌش، بحٌث ٌسكن التنالض بشكل صامت. 
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أهم أسباب دخول الفرد اإلنسانً مجال التنالض والحرص علٌه، هً تلن العبلمات التً 

تتبع ما ٌسمى بالفشل، وعلٌه تجد أمامن خرٌطة متكاملة األركان تمود إلى نهاٌة تتعمد بشكل 

رمزي فً العمك اإلنسانً، فمن ٌكتشؾ العالم عبر الرإٌة فمط ال ٌمكنه أن ٌنفذ بشكل 

خرى أهمها حاسة الشم، لهذا لم ٌصل الفرد اإلنسانً إلى العمك أعمك سوى بحواس أ

 ما استعمل كل متاح، والتنالض بالطبع هو من المكروهات المتاحة. بعدالمطلوب سوى 

  

 حُٜزَ ٛٞ آهَ حُؼ٬ؽ 

 

حُ٘وخء ؿِء ٖٓ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ، ُٝطخُٔخ ًيف حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ًؼ٤َح ك٢ ك٤خطٚ، ػَٔ ٝطؼذ، 

حؿظٜي ًؼ٤َح ك٢ طؤى٣ش ٝحؿزخطٚ حُظ٢ ٫ ط٘ظ٢ٜ ٌٓ٘ ٫ٝىطٚ ٝكظ٠ ٓٔخطٚ، كظَحٙ ٣لخٍٝ ػ٠ِ حُيٝحّ 

إٔ ٣٘ـِ ٓخ ٛٞ رٜيى حٗـخُٙ رٌخكش حُٞٓخثَ حُٔظخكش ُٚ، ٝٛٞ ٓ٘ٔجِ ٖٓ أٟٝخػٚ طخٍس، 

حُلي٣غ ػٖ ٗوخء ح٩ٗٔخٕ ٤ُْ ٖٓ ٓ٘خرغ حُظ٘خإّ أٝ حٌَُِ، ٔخ ٣٘ـِٙ طخٍحص أهَٟ؛ َُٝٓطخف 

ٝاٗٔخ ٛٞ ػزخٍس ػٖ ػ٤ِٔش ٓظٞح٣ٍش ُيٟ ًَ كَى، ٝحُلَم حُطل٤ق ٛ٘خ ٛٞ ك٢ حريحء ح٥ٍحء ك٢ 

ّٕ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٍٝؿْ طآًَ ٓ٘خك٢ ك٤خطٚ، ٣ـي ٗلٔٚ ٣ٔظَٔ ك٢ اهخٓش ٓخ  حُؼِٖ ٫ ؿ٤َ، اً أ

آٍخثٚ ٍؿْ ًخكش حُؼَحه٤َ، ٌُٜح ٖٓ حُْٜٔ طٔخٓخ ٌَُ اٗٔخٕ إٔ ٣ظٜخُق ٓغ  ٛٞ ٓ٘ـْٔ ك٢

 أ٣خٓٚ ػ٠ِ كظَحص. 

٤ٔ٣َ ح٩ٗٔخٕ كخك٤خ ك٢ أك٤خٕ ًؼ٤َس، ٣ـخُْ ًحطٚ ك٢ أًؼَ ٖٓ كٔلش ٍٝك٤ش، ٣ؼخٝى ح٤َُٔ 

َٓس أهَٟ، ٍرٔخ ك٢ ٌٛٙ حَُٔس ٛٞ ٣َطي١ كٌحء ٜٓظَثخ ٝرخ٤ُخ ٓؼَ ػَٔٙ حُلخ٢ٗ َٓؿٔخ، ٝٓغ 

طـيٙ ٓزظٔٔخ ٝٓوز٬ ػ٠ِ ػِٔٚ رط٣َوش ٓ٘وطؼش حُ٘ظ٤َ، ٤ُْ كزخ أٝ ػ٘وخ ُِؼَٔ ك٢ كي ًُي 

ًحطٚ، ٝاٗٔخ ٤ٛخٓخ ك٢ ك٤خطٚ حُظ٢ طظـيى رٌخكش حُٔؼخ٢ٗ ك٢ ٓ٘خُُٜخ حُـخٍهش ك٤ٚ، حُٔٔظِٔٔش ُٚ، 

 ٫ ٣ؤرٚ ح٩ٗٔخٕ رٔخ ٤ٜ٣زٚ ٖٓ ٗٞحثذ حُظخ٣ٍن ٝح٣ًٌَُخص، كظَحٙ ٣ولض أك٤خٗخ ؛رٌَ٘ ؿي١ّ ؿي ح

ك٤ز٢ٌ ػ٠ِ ٓخ أٛخرٚ رِٞػش حُٔ٘ظخم ا٠ُ طـ٤٤َ ٓخ ٣ٜؼذ طـ٤٤َٙ أٝ ٣ٔظل٤َ، ٝٓغ ًُي طـي 

ٗلٔي أٓخّ ؿَحرش حُلَى حُز١َ٘ رط٣َوش ٍحثؼش ُِـخ٣ش، ٓظـي إٔ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٌٛح حٌُخثٖ 

ح١ٌُ ٍأ٣ظٚ ٣ز٢ٌ هزَ ك٤ٖ كو٢، هي ٛخٍ ه٣ٞخ ُِـخ٣ش رؼيٓخ ٓٔق ىٓٞػٚ حُٔ٘ٔخرش ػ٠ِ هٌٙ 

ٝٛخ ٛٞ هي ػخى ا٠ُ ٗ٘خ١ٚ كظ٠ أًؼَ كٔخٓخ ٖٓ ١ً هزَ، ٌٝٛٙ رلن ظخَٛس ٓزخَٗس، 

َّ َٓس، طؼ٤ي ُ٘لٔٚ -طٔظؼ٢ٜ ػٖ حُٔ٘طن ٝح٬ُ ٓ٘طن ٓؼخ؛ ٣ؼ٤ي حُلَى طَط٤ذ هخ١َٙ ً

ّْ ٌٓخٗظٜخ حُظ٢ ؿَهض ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ىٝحٓخص ح٧كيحع، ٣ؤ ًٔخ ػ٤ٔوخ، ػ ٣ٜ٘ٞ ٓخ٤ٗخ ٗلٞ  هٌ ٗلَ

ٛيكٚ ح١ٌُ أٟخػٚ ك٢ ُكٔش ٝؿَٔس ح٣٧خّ، ٫ أػظوي رؤٕ ٛ٘خى ر٣َ٘خ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ ٓـخُٝس  

ٛٞ ٓخ٢ٓ ك٢ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ ٢ٛ ؿ٤َ هخرِش  ٓخح٤ٗ٧ٖ، ٧ٕ طِي حُٔ٘طوش حَُحثيس حُٔلًَش ٌَُ 

ّٕ ُِٜي ٢ٛ حُظ٢ طٔيٙ  حُـَحرش حُظ٢ ططزغ حُطخرغ حُز١َ٘أ ٧ٜٗخ ك٢ ىٛخ٤ُِ حَُٝف حُؼ٤ٔوش؛ ٧
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رخُوٞس ٖٓ أؿَ ٓظخرؼش ك٤خطٚ رُٞٚ، ٢ٛ حُٔلَى حُول٢ ح١ٌُ ٣يكغ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ رخطـخٙ 

ٗٔخٕ ك٢ ك٤خطٚ، ٌُ٘ٚ ٤ُْ اٗٔخ٤ٗظٚ ىٕٝ َِٓ أٝ ٟؼق، ح٠ُؼق ٛٞ ؿِء أ٠٣خ ٖٓ ٓٔخٍ ح٩

ح.  ًٍ  هَيَ

٣ي طـيٙ ٛ٘خى ٖٓ ر٢٘ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٣ؼظزَ ًحطٚ ػظ٤ٔش ٫ ٓـخٍ ُلَٜٛخ، ٌٝٛح حُ٘وٚ رخُظلي

ػخ٬ٓ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ ٍأّ ٓخٍ ١ٍِٓ ػ٣ِِ ؿيح ػ٠ِ ٓـ٬ص حُلٌَ حُز١َ٘، ٌُٜح ٫ ٣ٌٖٔ 

١ّ٧ اٗٔخٕ ٜٓٔخ ًخٗض ٌٓخٗظٚ طلي٣ي ٓوظ٤٠خص ح٥ه٣َٖ، كظ٠ ٝإ ٓخ ًخٕ ٓٔظ٘يح ػ٠ِ 

؛ هي طزلغ ك٢ ٓـ٬ص حُ٘خؿل٤ٖ ػٖ َٓ ٗـخكْٜ، ُٖٝ طـي حُظَحع حُل١ٌَ ُ٪ٗٔخ٤ٗش حٌُخَٓ

 ٤ْٖ ٫ ػخُغ ُٜٔخ، ٛٔخ5 حُٜزَ ٝح٩َٛحٍ. ٟٓٞ ٓلظخك٤ْٖ حػ٘

٣للَ حُظخ٣ٍن ح٩ٗٔخ٢ٗ رٜئ٫ء ح٣ٌُٖ ٣ٔظَؿؼٕٞ ػخك٤ظٚ رؼي ًَ َٟرش ٣ظِوٜٞٗخ ك٢ ٓز٤َ 

حطْٜ، ْٛ ٫ ٣ٔظِٕٔٔٞ ٫٦ُّ حُظ٢ ط٣ِٖ ١َهْٜ ٞٓظخرؼش حطزخع ٓٔخٍحطْٜ ٗلٞ أٛيحكْٜ ك٢ ك٤

حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ ٖٓ ٝهِ ٝىٓخء، حُٔظؼَؿش، ٌُْٜ٘ ٣ٔظزيُٕٞ ٗ٘ٞس حُ٘ـخكخص رٔخ طَطذ ػ٠ِ 

خُو٤زش ٢ٛ كٌٝٛٙ حُؼ٤ِٔش طٔظؼ٢ٜ ػ٠ِ ٓؼظْ حُزَ٘، ٌُٜح ٗـي حُ٘خؿل٤ٖ ه٤ِِٕٞ ُِـخ٣ش؛ 

حَُٔؿؼ٤ش حُلخِٛش ر٤ٖ ٓٞحِٛش حُط٣َن ٗلٞ حُٜيف أٝ ح٫ٓظ٬ّٔ ح١ٌُ ٣وٞى ا٠ُ حُظو٢ِ ػٖ 

حُٜيف ًحطٚ، ٢ٛٝ ػ٬هش ١َى٣ش طـؼَ حُ٘خؿل٤ٖ ك٢ ٍٛٞ حُوٞس ٖٓ ؿٜش، ٝحُلخ٤ِٖٗ ٣ـٔؼٕٞ 

ًَ ٓظخَٛ ح٠ُؼق ٝحُٜٞحٕ، كطٞرخ ٌَُ ٗخؿق طـِذ ػ٠ِ أُْ ٓوخٝ ٗـخكٚ ٝإ ػ٠ِ 

 .ٞ٠ٓ  

 العدو األّول واألخٌر للجمهور 

 

ذان العدو لٌس المتربص من الخارج كما ٌعتمد الكثٌر من األفراد فتراهم ٌتحدثون عن 

المإامرات والدسابس، أو تراهم ٌعدون العدة من أجل اخضاع من هم حولهم إلى محاوالت 

التهمٌش والتهشٌم من أجل البماء، ما أتحدث عنه الٌوم لٌس عدوا سٌرسل الجٌوش الحتبلل 

نه من أجل االلبال على سلبه كافة موارده، ما أحاول االشارة إلٌه شعب ما أو جمهور بعٌ

 فً هذه االسطر هو من ألد اعداء الناس لكنه ألرب إلٌهم من انفسهم هم. 

 

 : العمل الجماعً .1

لطالما ورد فً أدبٌات علماء النفس بؤّن الجماهٌر تكون فً صورة الحمماء لّما تؽرد 

ع، ولنا فً هذا الشؤن مثال صارخ من للب أوربا أال جماعٌا فً حلمة شبٌهة بحالة المطٌ

وهو: المثال النازي األلمانً، بحٌث كان هتلر ٌلمً كذبه على الجماهٌر األلمانٌة التً 
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تصفك ألفكاره المسمومة دون أن ٌتفطن أّي منهم لما ٌمول زعٌمهم عن أٌدٌولوجٌته 

 العنصرٌة الفتاكة. 

 شاعات: اال .2

عن أهدافه لد تكون فً الكثٌر من األحٌان عبارة عن فكرة مسولة  ما ٌحّول أنظار الجمهور

بشكل تمنً رفٌع االحتراؾ من أجل توجٌه الناس باتجاه مخالؾ لما ٌحاولون إلامته، وهذا 

بالذات ما ٌحدث على األرض الصٌنٌة الٌوم، بحٌث تتؽذى معظم العمول الصٌنٌة من 

ى نشرها بٌنهم سواء كبالونات اختبار، أو االشاعات التً دأب الحزب السٌاسً الحاكم عل

 كبح جماح شعبه وتسخٌره لخدمة تٌارات فكرٌة بعٌنها. نحو تعّمد ل

 الخرافات:  .3

للخرافة سلطة رهٌبة على العمول التً تدٌر الجماهٌر بشكل مخٌؾ، ألّن استؽبلل الضعؾ 

أمر بالػ الدهاء، الكامن فً أرواح مإمنة تمسم العالم بٌن من هو معها ومن هو ضدها هو 

وهو ال ٌُرد، بحٌث تصبح جمٌع المزاٌا التً تذلل هذا الجمهور لتلن الخرافة المنتشرة بٌنهم 

أمر ساحر بالفعل، فمط ٌكفً االشارة إلى رؼبة خرافٌة ما واذاعتها بٌن من ٌإمن بها 

 رعها. ٌٌر هإالء "المإمنٌن" بخرافته وأذوستذلل الصعاب أمام العراب لتس

 الذاتً:  االفراغ .4

هذه التمنٌة من أصعب التمنٌات تطبٌما عند اطباق الٌد على الجمهور، لكنها تعد من 

الحركات الفعلٌة الفاعلة بشكل ناجع جدا على الجماعات، هً ال تحتاج سوى لخطة معدة 

بإحكام، بحٌث تصنع شخصٌة "كارٌزمٌة" محبوبة عند هإالء عبر االعبلم وتزٌن هندامه 

نهم، لتتمكن من لٌادة كل ذان الجْمع الؽفٌر من خلفه، لعل أهم مثال عن هذا المعنوي فً أعٌ

هو ما ٌحدث فً اٌران الٌوم، إذ أّن رؼبات "آٌات هللا" ممدسة ال ترد، بل ٌتم تطبٌمها 

 بطرٌمة "أمر طبك" وببصٌرة عمٌاء. 

 الكوكب البلمع:  .5

هذه الحٌلة تم تطبٌمها فً امٌركا، وهً عبارة عن صناعة أفكار ٌتم التروٌج لها تحت 

شعارات مثل شعار "أمٌركا أّوال" من اجل تجٌٌش العواطؾ المومٌة، بحٌث تخاطب 

رواد من ٌردد ذان الشعار الجماهٌر عبر مخاطبة مشاعرها بدل عمولها، مما ٌجعلها حبٌسة 

 ر على تحمٌمه. مظهرا بؤنه مإمن به والساه

 احتبلل الذات:  .6
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ربما أهم األمثلة على هذه الصٌؽة هو ما ٌحدث على أرض مصر الٌوم، بحٌث ٌتم تسلٌط 

سٌاط رهٌب على الجمهور، فً معظم االحٌان ٌكون هذا السوط ذا طابع اجتماعً، فبدل 

كٌفٌة تحصٌل من التفكٌر فً السٌاسة والثمافة وحتى الحضارة، ٌتوجد تفكٌر الجمهور إلى 

تمرٌر بطرٌمة خفٌة الكثٌر من االفكار إلى الصمٌم  مكن منضرورٌات المعٌش، مما ٌ

 الوجدانً الجماعً دون أن ٌتفطن أحد لذلن، وحتى من ٌدرن هذا األمر ٌكون ببل انٌاب. 

 وهم العظمة:  .7

ارٌة، وهً لعل أبرز األمثلة على هذا هو روسٌا أو كورٌا الشمالٌة، أو حتى فٌنزوٌبل البولٌف

تمنٌة تموم على تجٌٌش الجماهٌر بمعطى التمٌّز عن الؽٌر، فتراهم ٌتمٌّزون بتفكٌرهم الساذج 

على حساب حرٌات التعبٌر واالرتماء االجتماعً، لٌسجن الجمهور ذاته فً منفاه االختٌاري 

ون بعٌدا عن والعه المهري، بٌن جدران زنزانات األطبلل وحكاٌات األسبلؾ الذٌن هم بعٌد

 كل البعد عن حاالته الٌومٌة. 

 

 

  

 العمى المعاصر

هنان الكثٌر من المإشرات الدالة على أن اإلنسان المعاصر لد دخل بالفعل لابمة المواد 

الرمادٌة التً تجعل منه كابنا ببل لٌمة، بل إّن المٌمة فً حد ذاتها صارت ببل روح، وهذا 

من أخطار، فتراه ٌنتحر بكل فرح. مات بالذات ما ٌصعّب على الفرد فهم ما ٌحدق به 

اإلنسان فً عصر الحداثة، لكنه بعد ذلن لام من لبره واعتمد بؤنه لد عاد إلى عالم األحٌاء، 

، لهذا لٌس ؼرٌبا الٌوم أن نلمس تلن األنفة الؽرٌمة فً لٌبدو فٌما بعد كمٌّ  ًّ ت بثوب الح

 صلب كافة الملهٌات عن المصدر األساس، أال وهو: المٌمة. 

 

 عمى الوجود فً لتل الموجود:  .1

العالم ببل عمك، اختفت الطموس والمراسٌم من حٌاة اإلنسان بشعارات كثٌرة، صارت  صار

األٌام متشابهة، اختلفت العموالت وطرٌمة المعامبلت بٌن الناس، تحول الكبلم إلى مواد 

جامدة ال تعبر سوى عن دؼدؼة بسٌطة للمشاعر وبشكل ظرفً من أجل االسترزاق، لربما 

بدون أٌة ممدمات لم ٌعد الفرد اإلنسانً مدركا لما ٌمع علٌه النفاق. البعض منا ٌسمٌه نفالا ب

من ضربات، فمد حواسه، أم أنها تجمدت بفعل فاعل، لم ٌعد اإلنسان لادرا على اتباع للبه 
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ًّ أن تجد الفرد ؼٌر وروحه، بل استبدلهما بكل ما ٌسعد األجسام والمواد، لهذا من ال بدٌه

 ٌهوي فً الهاوٌة وهو ٌشعر أنه ٌتجه نحو سعادته. مدرن لما ٌحٌط به، بل تراه 

 عمى التمارب:  .2

لٌس من الهٌّن أن تعٌد اإلنسانٌة انتاج ما فاتها من مبادئ وثوابت، لكن األمر ٌستحك 

المحاولة على أٌة حال، إن مراجعة الذات وفما لمواعد جدٌدة تتجدد وفك آلٌات العرض 

سع اآلفاق ومتوازي األخبلق، ال ٌهم من أٌن أتى والطلب ٌستدعً من اإلنسان ذاته عمبل وا

اإلنسان، لكن االتجاه الذي ٌصبو نحوه هو هام للؽاٌة، بحٌث تتحّول هذه العبللات إلى نسٌج 

جاد ومتٌن حٌن تُبنى على لواعد روحٌة متٌنة، إن ما ٌنسب إلى الروح ٌبمى روحٌا تماما، 

ه، حتى الذات ذاتها تفمد دورها الرٌادي حٌن وهذا ما ٌجعل الفرد اإلنسانً أكثر لربا من ذات

 التضحٌة من أجل المعنوي.  مفهومتنفصل عن 

 عمى آخر الحصون:  .3

ال أعتمد بؤّن اإلنسان ٌبمى فً الحد األدنى بعٌدا عن لٌمه وكل ما ٌتعلك بروحه، هذا واضح 

ًّ ألن جسمه  ٌحمل عندما ٌتصل عممه بحٌاته، وعندما ٌنفصبلن ٌحدث الموت، اإلنسان ح

؟  ًّ  روحه، فكٌؾ ٌمصً كل ما هو روح

ظروؾ، لهذا من الجلوس إلى مساكنة العمك البشري هو بمثابة سمر مفتوح أمام الزمن وال

الؽرٌب أن نجد اإلنسان المعاصر بعٌدا كل البعد عن روحه، مّدعٌا أنه متصالح مع ذاته، 

فصال بٌن الروح الذي لكنه فً األساس ؼٌر مدرن بالمرة لما هو موجود أصبل، هذا االن

ٌدٌر الجسم، ومتطلبات الجسم ذاته، ٌعبّر عن تراكٌب ؼٌر ناضجة تعٌد رصؾ كافة 

متطلبات اإلنسانٌة فً ممابل عجابب تسمو فٌها رابحة الممات على كل رٌاحٌن العبك 

 الروحً الؽرٌك. 

*** 

لم ٌكن هنان من مساحة لحفظ مسامات الحضور البشري على رلعة المنفى األزلً للروح، 

لمد لهرت مجاالت اإلنسان العدٌدة ؼاٌة الفرد التً حملها منذ بداٌة الوجود، إّن اإلمكانات 

المحدودة والعٌش الضنن للفرد المعاصر لم ٌجعله فمٌر الجٌب فمط، وإنما حوله إلى لالب 

حٌوان ببل حٌوانٌة. تتنوع الصور التً ٌوضع فٌها الفرد اإلنسانً، لكنها  ببل روح، إلى

تتحد فً مجاالت كثٌرة، هً تتوحد على ساحة الحٌاة، حٌث ٌمكن لئلنسان أن ٌرفع لٌمه 

إلى حدود التضحٌة من أجل التمسن بها، لكنه وبالممابل لد فمد البوصلة التً تشٌر إلٌها، فلم 

ٌعد اإلنسان ذاته ذا لٌمة، وإن لم تصدلونً: اسؤلوا نشرات األخبار  تعد الروح ذا لٌمة، ولم

 عن عدد الضحاٌا .. وستجٌبكم هً ال رٌب. 
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 الؽَْطَرَسةُ 

 

نسان الذي ٌحمل كفنه وهو متجه تطلب منً أن أكون إلى جانبن، أحمل معن الحٌاة كذان اإل

منً أن أرعان فً أولات رضان، وأن أحمٌن فً أزمان ضٌاعن،  ٌننابه، تطلبفَ  نحو

منً أن أكون أنت فً لحظات فراؼكـ، وأن أكون ظهرن فً زمن خوفن، وأن أسٌر  ٌنتطلب

جنبا إلى جنب معن فً رٌعان هٌبتن، وأن ألتمط منن مكعبات النحٌب فً ثوان معدودات 

 وأنت تنظر إلى عٌون الحٌــاة. 

مفردات الذاكرة ونباح الضمٌر، أي  أي جرأة هذه؟ التً تجعل اإلنسان لادرا على تفهم

 بللة مرضٌة تستمً من سبللم العنفوان مسّرات األوهام! ع

سرُت وحٌدا بٌن لفابؾ الحرابك الروحٌة ولم ٌنجدنً أحد، كنُت وحٌدا طوال سنٌن، حتى 

اعتمدُت بؤن الوحدة لََدري المحتوم، فرحُت أتعاٌش مع هذه الحالة الؽرٌبة التً تعبُت كثٌرا 

ا لدى فإاد ضابع، لدى أفراد ا أو بمً مهمّ ار مهمّ أمر ص ٌس هنان أيّ ألجل التؤللِم معها، ل

 تاهت بٌن سرادٌب الدهر عبر ممامرة األبدٌة على طاولة األزل. 

من تلن المنطمة البعٌدة أرٌد الرضوخ لتلن الزاوٌة العمٌمة بٌن جنبات العبللات األنانٌة 

م، تلن المٌزة الرهٌبة، صارت عبللتً بن أنانٌة، وصرُت أكره األنانٌة كره النور للظبل

البشعة فً النواة العرٌمة لئلنسانٌة جعلتنً أنفر من نفسً ومنِن، جعلتنً طفبل ٌحاول مسح 

ٌْه من دموع  بللت أرق المسموع والمصنوع معا، ال أحد ٌنالض طبٌعته ؼٌركـِ، ال أحد خد

جد ضمن ٌجلد ذاته بسوط الوجود سواكـِ، ٌا خطٌبتً الوحٌدة التً لم تتعلم أبدا معنى التوا

 مساحة مشتركة تحترم فٌها ؼٌرها لٌحترمها ؼٌرها بالتبادل والتجادل. 

 هنان! فً النمطة التً ٌتعب فٌها الوجل اإلنسانً أنادٌكـِ ٌا خطٌبتً! 

 أللول لِن: 

 أعلم علَم المراصنة، بؤننً ضعٌؾ أمامِن؛ 

 ومهزوز فً حضرة صوتِن، ولو من بعٌد؛ 

لكننً أبمى دابما ذان الموي بعزة عندما ٌتعلك األمر بهجومِن على ذات أحبتِن، فالحب لٌس 

 شفٌعا لظلمِن لً أو علً. 

 أصرخ بٌن صرخات الحٌاة بؤعلى األصوات العذبة مستنجدا بِن، 
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 أعٌد ترتٌب لطع لوحات حبنا الؽرٌك بٌن مسالِن ضٌاِعِن، 

 ذي تشمبزٌن منه، أشفُط ألؽازِن كما أشفُط شعر لحٌتً ال

 لكننً لن أكون عبدا لِن ٌا خطٌبتً رؼم أننً لِن أنِت وحدِن؛ 

 ال تعدٌنً بعبللة بها ؼطاء الحرٌة، 

 ال تجبرٌنً على اتباع وهمِن، 

 ال تستعطفً وجدانً لتزٌنً لً خٌاناتِن؛ 

 أنِت الصاخبة الخابنة، التً ال تدري من أنا وال من هً! 

 لضٌك الخاطر !!  ،ال مبرر

 أدعوِن للولوؾ ٌا خطٌبتً على جحومِن، 

 التمّرد لٌس إلصاًء لؤلخر أو استؽبلله، 

 التمّرد لٌس رفضا لؤلنالة الروحٌة، 

الحضارة، والتحضر لٌس لباسا ٌسمى بـ: التحضر ٌا خطٌبتً لٌس جرٌا وراء أوهام 

فرق كبٌر بٌن أن تكون حٌوانا "ناطما" وبٌن أن تكون متخلفا بربرٌا بطعم الراحة الحٌوانٌة، 

 الداخلٌة. 

 أنا متخلؾ للؽاٌة ٌا خطٌبتً فاعذرٌنً... 

 الزواج لٌس تمٌٌدا بل حرٌة، 

 الحٌاة المشتركة لٌست عكننة بل رجاء وأمبل، 

 الهدؾ السامً للوجود، أنا أنظر إلى 

 اآلخرٌن، ال أرؼب بالتواجد من أجل 

 بل أعشك البماء مخفٌا ومتخفٌا من أجل ذاتً؛ 

 العٌش ال ٌعنً االنكماش على بوذا الحمٌر، وال الرجوع إلى نتشه الكرٌه، 

 العٌش عندي ٌا خطٌبتً هو التطلع إلى المآل، 

 لحظاتً الحٌة عندما أحضنن بعٌدا عن هذا العالم الذي رمانً، 
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 بعٌدا عن وساوس المجتمعات، 

 بعٌدا عن أثمال الممنوعات، 

 فبل تسود سوى ممنوعاتً أنا وأنِت. 

 

أكون معِن ٌا خطٌبتً كما أنــا ببل توابل، وسؤكون معِن ببل ألنعة، رؼم رفضِن إلزالة 

ألنعتِن التً أرهمت كٌانً، رؼم الثؽور التً نتجت عن طعناتِن لً فً جسدي بخنجرِن ذا 

وكل هاالتن المكبوتة، لكننً ، ابتساماتِن البرٌبة، أخطاءنثمانً رإوس، ال أزال أعشك 

 إنسان! 

 اإلنسانٌة لٌست هً الحٌوانٌة، 

 امرأة ببل نهد، والحرٌة ببل مسإولٌة ك

 بؽطاء األخطاء، ووالحب النابع عن احترام اآلخر لٌس مبررا الضطهاده بسٌؾ الخٌانات 

 ؾ، والشرفرق كبٌر بٌن البؽً 

ما هً سوى  سوابل اللمطاء،نثى بمإخرتها عندما تصبح مكبا لاأل والمراكز التً تصلها

  أوراق شجر زمن الخرٌؾ؛

 .. ! وما ألسى خرٌؾ الروح زمن خرٌؾ العمر

ال ٌعنً أن تلن الفتاة التً تعٌش مع رجل ٌحبها، تحمل معه هموم الحٌاة ببل حٌاة أو أنها 

 تعانك الموت بلطؾ. 

 فرق كبٌر بٌن الفتاة التً تخلص لحبٌبها، وبٌن الحٌوان الذي ٌلبس ثوب الفتاة، 

 األمر ٌرجع لِن أنِت، 

 لمد اخترت: أنا إنسان! 

 فمن تكونٌن أنِت ٌا خطٌبتً؟ 

عن أمانً شرٌفة تدور بخلدي دعٌنً أؼنً ببل حواجز، دعٌنً أشدو بحٌاة الصوت ألعبر 

دراوٌش أكون، لما أواجه أفكارِن، أتخلى عن آخر العرٌك، ككنٌسة مهجورة ملٌبة بال

محراب بحرابة التطلعات، لكننً أبمً على المواعد التً ؼرستها فً ذاتً، أبمً على أهم 

روافدي المتصلة بالمٌم، ففً آخر المطاؾ، ستجدٌن بؤن اإلنسان ما هو سوى فكرة، والفكر 
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ٌا خطٌبتً: هنان من ٌختار المسن هو كابن حً، ٌتنفس، وهنا لِن كامل الحك فً االختٌار 

وٌتمسن به، وهنان من ٌختار تممص دور الذبابة فً الحٌاة، وأنِت تعلمٌن جٌدا بؤن الذباب 

ال ٌسكن سوى النجاسات والجٌؾ التً تإذي البشر بروابحها الكرٌهة، ولؤلسؾ! خوفً كل 

الجٌؾ التً تلبس فً االختٌار الثانً، ألنِن وكما ٌبدو تعتمدٌن بؤن  نِ الخوؾ من سموط

الموضة وتدعً الحضارة والتحضر، تضع العطور وتظهر الموة، ستتحول إلى مبلبكة فً 

 ولت ما تحت طابلة تؤثٌرات بعٌنها. 

 

 الفإاد الؽزٌر ٌصبح عزٌزا 

 

عندما ٌحاول اإلنسان فن ألؽاز الحٌاة، فإنه ٌمفز إلى مستنمعات كثٌرة، ٌعالج من خبللها 

لضاٌا عدٌدة، ثم ٌعود إلى نمطة البداٌة من جدٌد، طلبا لما فاته على سبٌل التمٌٌم والتموٌم، 

إنها من أصعب المهمات، عندما نطالب اإلنسان بفعل ما ال ٌملن فعله، ببل تنبٌهات، ببل 

ات، ٌحملنا ذان الفإاد الؽرٌب باتجاه نجاح كافة األطراؾ، ننبهر بشعاع اإلنسانٌة حساب

الجارؾ، لكننا نبمى بعٌدٌن عن لضاٌا الجلوس بسكٌنة وراحة طول الولت، هنان بٌن طٌات 

الهدوء ما ٌعكر الصفوة، ما ٌستسٌػ نممات العزاء، ألنه ال ٌجد ما ٌموله، وألنه كذلن فهو 

 ة سخافة األلدار. ٌلّوح بمٌم سخٌف

ال ٌزال هنان أمل، الحٌاة هً األمل، هً السعً وراء أهداؾ اإلنسان على طرٌك مزٌن 

ٌْن من أهداب رؼم صبلبتها فهً ال تكسر سوى ذاتها  ٌْن مصنوعت بالرموش والعبرات، بسال

ٌبة، الؽرٌبة، إّن العبللات تختفً بٌن ألبٌة سلٌبة، إّن مسارات األفراد تلتمً بٌن مساعً ؼر

إّن مكنونات األفراد تزٌح كل االستفهامات لتخضع إلى ارادات ال تكون حرة كفاٌة لتجلس 

 بجانب العمل الجاد والمستمر. 

هً إزاحة تؽرق بشكل مجازي بٌن ألالٌم عمٌمة، مصنوعة من دلٌك ودلٌمة، من شعٌر 

خانات البهجة وهذا ما ٌكسبها الكثٌر من المعلمات التً تصب فً وزمن، من لمح وُعْمر، 

التً ٌراد لها أن ال ٌنهً بماءها الؽارق فً أوحال الوالع الماسً لسوة ال تبرٌر لها، لسوة 

تسرق من األعمار لٌم االنتصار، لسوة تُمزج بالعسل على فترات لتطارح أجانً العرالة 

رؼبة واستحٌاء، هً الحٌاة تؽرؾ من اإلنسان أجمل الممكنات، لهذا من الصعب أن تولد 

 حرا، بٌنما الحرٌة هً العذراء المستباحة دابمــا. 

أن تمزج الحٌاة بحٌاتها، هً من المهمات الصعبة جدا، أن تساق كافة المشاعر إلى مذابح 

المجون هً من أصعب المكامن أبد الدهر، أن تزٌل مطبات البشر من األسبلة التً ٌطرحها 



XXXIII 

 

 

mezouarms@yahoo.co.uk 

أسلوب ٌطبع أؼراض النجاة، سوى كل ؼرٌك وهو ٌماوم رؼبة ذاته فً البماء، فما من 

أسبلة تعٌد لؤلذهان صفاءها األجنبً، فً رحلة طوٌلة تحفها ظلمات المعرفة بٌن لنادٌل 

 التعرؾ واالستكشاؾ، إنها مدارن األزمان حٌن ترؼب بصون الروح اإلنسانً. 

 إن ما تحدث العمك البشري فإن الجمٌع سٌستكٌن للصمت، وإن ما ؼرلت آالم اإلنسان بٌن

أودٌة النكران، فإن أعرق المبانً ستنهار فً أعٌن آخر الؽلمان، ال مساومة وال تمصً مع 

اإلنسان فً مجاالت العبث اإلنسانً، الكّل ٌنسى حضوره حٌن تحل لعنة الهذٌان على 

 العمبلء. 

فً العالم مكان ما لمجون البشر، فً صحاري النماء اإلنسانً صبلت بما ٌجول فً الداخل 

لٌس هنان أبلػ من البماء على لارعة الزمن نندب حظوظ اإلنسان التً خذلته منذ  البشري،

أؼبر المصبات، لٌس هنان من عزاء لمن أضاع ولته ٌنادي بصوت مبحوح ال ٌسمعه أحد، 

 إّن من ٌجالس نفسه سٌكتشؾ لنوتا فظٌعا فً لحظات مضبوطة. 

عند كل زاوٌة روحٌة ٌسكن صوت بشرّي ما، ٌردد كلمات تعجز بالً األلسن عن  

تردٌدها، ٌحاول ذان الصوت ترتٌب ما تم تبعثره منذ سالؾ العصور، لكن دون جدوى، 

ألّن االمر ٌتعمد بمجرد تكرار الصوت لذات الكلمات، إنها مسالن كثٌرة، لكّن االلرب إلٌها 

 صوص علٌها فً االلواح الحجرٌة السوداء. هو ذات المعانً العمٌمة المن

اإلنسان مخلوق مصنوع من المجهول، مرتبط مع االحداث بؤٌادٌه الكثٌرة مثل االخطبوط، 

فً احٌان كثٌرة، تتصادم احدى االٌادي مع األخرى لتفلت من لبضتها بعض األفكار، تسمط 

جمٌلة، سرعان ما  على التراب، ثم تستكٌن فً جوؾ األرض، لتنبت وتعطً نبتة خضراء

تراها عٌن االخطبوط ذان فتعجب بها، لكن عندما تسؤم من تؤّملها، تنهر دمعة على الخد، ثم 

 تعمد احدى األرجل فً تحطٌمها، ببل أي التفاتة ضمٌر. 

 

حف  َِ خٕ؟ .. رَ َٔ ظُ ْ٘ ٌُ  حُ

 

ٖٓ ًحى حُؼٔن ح١ٌُ ٣ُٞع ح٧ُْ رخُٔـخٕ ػ٠ِ حَُ٘كخء، ح٧طو٤خء ٝح٣ٌُٖ هٍَٝح ح٤َُٔ ػ٠ِ 

٣َ١ن ٓزخىثْٜ حُـ٤ِِش، ٖٓ طِي حُٔ٘طوش حُؼ٤ٔوش، ٣لخٍٝ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ طللٚ ك٤خطٚ ٍؿزش 

ٓ٘ٚ ك٢ كٜٜٔخ، ُؼِٚ رٌٜح حُلْٜ، ٣ٔو٢ ك٢ كِي حُٜيٝء، ٌٛح حُٔطِذ ح١ٌُ ُطخُٔخ ًخٕ ٫ٝ ٣ِحٍ 

 ٣ُٞٝخص حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٟٖٔ ىحثَس ٌٛح حُٞؿٞى حُل٤ٔق. ٖٓ أ
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٣وٍٞ آٍ رظ5ٞ٘٤٘ "حُ٘ـؼخٕ ٣ٔٞطٕٞ، حُؼزخهَس ٣ٜخرٕٞ رخُـٕ٘ٞ، ٝطزو٠ حُل٤خس ٤ِٓجش رخُٔـل٤ِٖ 

 حُٔؼيحء". 

َ حُٜؼٞرخص ُظِٔن ِّْٓ ح٫ٓخ٤١َ حُؼ٣َٜش،  ّٔ ٌٝٓ٘ إٔ هَأُص ٌٛح حُظ٣َٜق ٖٓ ٍؿَ طل

ػٔ٘خ ؿخ٤ُخ ٖٓ  ُوخءٛخ زٔخ١ش هي ٛخٍص َٓطزطش رؤٍٓٞ ٗيكغٝأٗــخ ٍحكٞ ُِٔؼخىس؛ ٧ٜٗخ ٝر

أٍٝحك٘ــخ، ًْٝ ٛٞ ؿخ٢ُ ُِـخ٣ش ٝػ٣ِِ ػ٠ِ ٗل٢ٔ إٔ أٓيى ػٖٔ أ١ّ ٢ٗء ٖٓ ٍٝك٢، كظ٠ 

 ُٝٞ ًخٗض ٓؼخىط٢ ك٢ ًُي. 

طوظل٢ ٓزخٛؾ حُل٤خس ٖٓ حُٞؿٞى، طظيحػ٠ ًوِؼش ٍَٓ ك٢ ٓٞحؿٜش ح٧ٓٞحؽ ػ٠ِ ٗخ١ت 

٤َ ُِٜٓٝ، طؼ٤ي حٌَُس ًِٔخ ٗؼَص رٔلخ٫ٝص ٌٛح ح٤ٔ٠َُ ٜٓـٍٞ، طٔيى َٟرخطٜخ ا٠ُ ٟٔ

ٖٓ أؿَ حُؼٞىس ا٠ُ ك٤خطٚ، طٌَ٘ حُـ٤َٔ، ط٣ِي ٖٓ ١ـ٤خٜٗخ ٝحٓظزيحىٛخ ػ٠ِ ٓخ طزو٠ّ ُٜخ ٖٓ 

أَٓ، ػْ طـخُْ ػ٘لٞحٜٗخ ١ِزخ َُِكٔش ٝحُ٘لوش، ػ٘يٛخ طوظ٢ِ حُٔلخ٤ْٛ، ٝطٔظََٓ حُل٤خس ك٢ 

٢ رٞطوش ًحص ٝحكيس، ُظٜ٘غ ٜٓ٘خ ؿَكخ هط٤َح ُِـخ٣ش، اٛخٗش ح٩ٗٔخٕ، طظـٔغ ًَ ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ ك

ّْ إٔ طٔخرن ح٧ُٓخٕ ٖٓ أؿَ  ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼخُؾ رخُطَم ٝح٫ٓخ٤ُذ حُظو٤ِي٣ش، ٌُٜح ٖٓ حُٜٔ

اهخٓش ًحى حَُٜف حُـ٣َذ حُزؼ٤ي، ًحى حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ ٧كيٗخ رِٞؿٚ رٔخ ٣ظٞحكن ٓغ 

ّٕ ح٩ٗٔخٕ ُٚ ػظزخطٚ حُوخٛش، ُٚ ٓظطِزخطٚ، كظظٜخػي ًَ ٓلخطٖ حُّٜٔٞ طخٍس ٝى كؼش ٝحكيس، ٧

 َٓح٤ٓٚ حُو٤ٜٛٞش، ُٝٚ ٝٓخثِٚ حُٔظوٜٜش ك٢ اهخٓش َٛكٚ حُوخٙ ُِـخ٣ش. 

ػ٤ِي إٔ طؼٞى ا٠ُ ًحى حُٔـَٟ حُؼ٣َن ٣ٞٓخ ٓخ، ٜٓٔخ َٛرَض ٓ٘ٚ ٓظؼٞى ا٤ُٚ، ٝٓظلخٍٝ 

ا٬ٛف ًَ ٓخ أكٔيطٚ طِي حُوٞس حُظي٣َ٤ٓش ريحهِي، ٌَُ٘ي ك٤ٔخ رؼي، ٓظٌظ٘ق رؤَّٗي ٝك٤ي، 

ؿ٣َذ، ًٝؤَٗي ُْ طٜخكذ ُْٝ طلذ أكيح، كٌَ اٗٔخٕ ًخٕ ٓوَرخ ٓ٘ي، هي أٟؼلظٚ ٝىَٓطٚ، 

يس حُيٓخٍ ٝحُوَحد، ػ٘يٛخ ٓظَٜم ر٤ؤّ كظٌٕٞ طِي أ٠ُٝ هطٞحطي رخطـخٙ ُظ٘ؼَ رـَرش ٝٝك

 حُظٞكٖ. 

حُٔ٘ظـَ ػ٠ِ حَُٝف رٔؼُٞٚ حُوخٙ ٛٞ ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣ِٔي ٗلخًح ٍحثؼخ، ٛٞ حُلَى ح١ٌُ ٣ـؼَ 

ح٧ٍٓٞ طٜٕٞ أٓخّ ٍٝكٚ حُيحكن، كؼ٘يٓخ طو٤ْ ريحهِي، كبٗي طلَٔ ػ٠ِ ػخطوي هَحٍى حُوخٙ، 

٢٘ ُِـ٤ٔغ ٓٔخكش ٝحٓؼش ُِـخ٣ش، اّٗي رٌُي طيٓؾ حُـ٤ٔغ ك٢ ٍٝكي، ٫ٝ ٝريٍ حُيٓخٍ ٓظز

 طوق ٖٓ هيٍس حَُٝف ػ٠ِ حٓظ٤ؼخد حٌَُ، ٧ٗٚ ٫ ٣ؼظَف رخُليٝى ٝحُٔٔخكخص. 

َّ اٗٔخٕ كظَس ٤ٛـخٕ، ٓٔٔٞف ُٚ ٝٛٞ ك٢ طِي حُلخُش حُٜٔظ٣َ٤ش إٔ ٣ؼزَّ ػٖ ًَ هِـخطٚ  ٌُ

٣ؼظوي رؤٗٚ ح٤ُِْٔ ٖٓ ح٧ٍٓٞ، ٌُٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼَف حُٔظؼيىس، ُٚ ًخَٓ حُلن ك٢ حُيكخع ػٖ ٓخ 

َ ؿِء ٓٔخ ٣ؼخ٤ٗٚ رلٌْ كزْٜ ُٚ، ٌُٖ ٤ُْ ٖٓ كوٚ إٔ ٤ٜ٣ْٜ٘  ّٔ رؤٕ ٖٓ ٓؼٚ ُْٜ حُلن ك٢ طل

 ٣ٝلظي رٌَحٓظْٜ أريح. 

ػ٘يٓخ ٣وغ ح٩ٗٔخٕ ك٢ كلَطٚ حَُٝك٤ش حُٔل٤وش، ٤ٓظٌلَ رٔلن ًَ ٓخ ر٘خٙ ىٕٝ ىٍح٣ش ٓ٘ٚ، 

ٖٓ ٣وَؽ رؼي ٌٛٙ حُٔوطش ٓخُٔخ رؤهق ح٧َٟحٍ، ك٢ٜ ٖٓ حُٔلخطٖ ٝحُو٤َِ ٖٓ ر٢٘ ح٩ٗٔخٕ 
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حٌُزَٟ حُظ٢ ط٠َد حٌُحص حُز٣َ٘ش ك٢ ٓوظِٜخ، ٌُٖ ٤ٓزو٠ أٓخّ حُلَى إٔ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ حُلخكش 

 ِٚ ّٔ أًؼَ ٖٓ َٓس، ٝك٢ كخ٫ص ًٌٜٙ، ػ٤ِٚ إٔ ٣ويٍّ ٓخ ٓؼ٠٘ إٔ ٣ٔخػيٙ أكي، إٔ ٣لِٔٚ ٣ٝظل

ّْ حُلخؿش ا٠ُ اىٍحى ًحطٚ ػزَ ح٥ه٣َٖ.  أكي ٓخ، ٧ّٗٚ رٌٜٙ حُلخُش، ٤ٌٕٓٞ  ك٢ أٓ

ك٢ ٝهلخص ًؼ٤َس ٓغ ٗل٢ٔ أكخٍٝ إٔ أكْٜ ُٔخ ٟٝؼ٘خ ك٢ ؿٔخػش ًزَ٘؟ ٢ٌُ٘٘ أػـِ ػٖ 

ح٩ؿخرش، أطًٌَ ٓوُٞش ؿٕٞ رٍٞ ٓخٍطَ ح٤َُٜ٘س5 "ح٥هَ ٛٞ حُـل٤ْ"، ٝٓغ ًُي أًزُض ًحط٢ 

ًٓخ رخُٔوخرَ أػط٢ٗٞ كز خ،  ٝٓ٘لظْٜ أٗخ ًٌُي ٍٝك٢ ىٕٝ ػٖ حَُٜحم، ٢٘ٗ٧ أطًٌَ أٗخ

 ِٜٓلش... رِحف. 

اللٌل له عطره الخاص، ٌجعل اإلنسان ٌنساب فٌرتاح، ٌجعله ٌتذكر ذاته التً لطالما نسٌها 

أو تناساها، ففٌه تمع لحظات المحبة على ثلوج الوالع المتنالضة، بحٌث ٌصبح لزاما على 

ًّ ال مجال فٌه للتشكٌن.   الناس الولوع فوق ذاتها بشكل أفم

كل لٌلة لها فكرتها الفرٌدة فً الماموس اإلنسانً الرابع، كل لحظة من اللٌل لها شكلها 

المختلؾ عن البمٌة، وكل أمل فً الحٌاة البد أن ٌولد لٌبل، ألنه إن ما أخطؤ لٌلته فإنه سٌمع 

 فً المحظور. 

ذ ال مجال من الجمٌل أن ٌشتاق اإلنسان للٌالٌه كما ٌشتاق روحه لتوأمه الخاص به حصرا، إ

لممارنة اللٌالً ببعضها، ألنّها تختلؾ باختبلؾ الزمن وما ٌمٌّزه من تواجد، ما ٌجعله ألرب 

 لئلنسان من كافة ما ٌتعلك به، فكل لٌلة سّر جدٌد ٌضاؾ لدفتر أسرار اإلنسان الثرّي للؽاٌة.  

 

 

خٍ؟  َٔ ـَ َغ حُ َٓ ِػيَُٗـــخ  ْٞ َٓ  أََُْ ٣َِلٖ 

٘خ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص حُظخ٣ٍو٤ش ٣ُٜٟٞ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ًَ ٓخ ٛٞ ٍحه٢ ٝؿ٤َٔ، ٝ

ٝحُٔٞحهق حُٔوظِلش أٓؼِش ٗخٛؼش حُٟٞٞف ػٖ ػ٘ن ح٩ٗٔخٕ ٌَُ ٓخ ٛٞ ٍحثغ ٝٓزَٜ، رَ إ 

حٌُِٔخص حكظَحٓخ ُِـ٤َٔ ٝؿٔخُٚ، كظـي حُ٘ؼَحء ٝحٌُظخد ٝكظ٠ حُٔئُل٤ٖ هي ٍٛلٞح حٌُؼ٤َ ٖٓ 

ك٣َوخ ْٜٓ٘ ٣ٜق كظخس كٔ٘خء ُٔخ أًِٛٚ ٖٓ ؿٔخُٜخ، ٝطـي ك٣َوخ آهَ ٣َٔى هٜٜخ ػٖ ٓٞحهق 

َّٜح ك٢ هزلٚ حُـ٤َٔ زَ حػظزَ ػِ  ّٕ ح٩ٗٔخٕ ٤ُوق ًَ ٣ّٞ أٓخّ حَُٔآس طز َٛخ ؿ٤ِٔش ؿيح، رَ ا

 ر٘خ ٖٓ ًَ ؿخٗذ. ىٕٝ َِٓ أٝ طؼذ، اً حُـٔخٍ ١َٔ٣ ك٢ ػَٝه٘خ ًزَ٘، ٣ٝل٢٤ 

٣ؼـذ ح٩ٗٔخٕ ٓ٘ظَ ٍٝىس كَٔحء هـُٞش ٣ؼخٗوٜخ رؼٞ حُ٘يٟ ك٤لَٔ ػ٤ٞٗٚ ٝهٞح١َٙ 

٤ٔ٣َٝ ٣ِق ك٠ٍٞٙ أٓخّ ؿ٬ٍ ٓخ ٣َٟ، ٓ٘يٛ٘خ ُٔخ ٝؿيٙ ٖٓ أُلش ُظِي حٍُٞىس، ٝحُـ٣َذ ك٢ 
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أَٓ ٌٛح ح٩ٗٔخٕ، ٛٞ أٗٚ ُٝ٘يس ٓخ ٗخٛيٙ ك٢ طِي حٍُٞىس، ٣ٔٔق ُ٘لٔٚ رخُظوخ١ٜخ ٝٛٞ ٣ؼِْ 

 ٓٔزوخ رؤٕ كؼ٬ ًٌٜح ٤ٓـؼِٜخ طٌرَ ٝطٔٞص. 

طؼـز٘خ ٓ٘ظٞؿخص ك٠خٍس ٓخ، ك٘ظ٤ٚ ر٤ٖ ٓزخ٤ٜٗخ حَُحثؼش، ٝطلخ٤َٛ ك٤خس ٌٓخٜٗخ، ر٤ٖ أىرْٜ 

ٝآىحرْٜ، ٖٝٓ ك٤غ ٫ ٗي١ٍ ٗـي أٗلٔ٘خ ٗزلغ ػٖ ًَ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٢ٔ٣ء ٌُٜٙ حُل٠خٍس، 

رؤٗلٔ٘ـخ ٍؿزش ٓ٘خ  ؿٍَٝ هخرغ ٧َٓ ٟٓٞ ٖٓ أؿَ حٍٟخء ٓظظزؼ٤ٖ ػ٤ٞرٜخ ٝحكيح رٞحكي، ٫

 ح٫ٗظٔخد ا٠ُ أػَم ك٠خٍحص حٌُٕٞ ٝحُظخ٣ٍن. ك٢ 

ٝٓلخٓ٘ٚ، ٌُ٘٘خ ٜٗخؿْ ح٩ٗٔخٕ ًحطٚ، ٓٞحء رٔزذ حُظؼٜذ  !ٗظ٘يم ٤ٓٞ٣خ رلز٘خ ُ٪ٗٔخٕ

ٌُٔٛذ أٝ ػَم أٝ كظ٠ ػوخكش أٝ ُـش ٜٗ٘لٜخ ك٢ هخٗش حُؼيحء، ٫ ٧َٓ ٟٓٞ إٔ ٌٛح ح٩ٗٔخٕ 

ٓ٘خ  ٣ٔظلن حُٜـّٞ ٓخ ىٓ٘خ ٗؼظوي رؤٗٚ "أؿَٔ" ٝهغٌ أٝ ًحى، ريٟ ُ٘خ ك٢ ٓو٤ِظ٘خ "ح٧ٗخ٤ٗش" أٗٚ 

يٓخ ٣ـي حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٗلٔٚ ك٢ ٓٞحؿٜش هَحٍحص طؼظزَ ٖٓ ػ٘ أه٬هخ أٝ أهٟٞ ٓ٘خ رِٔح٣خٙ؛

 ّٞ ّٕ حُؼخُْ ح١ٌُ ٣َحٙ ٛٞ ؿ٤َٔ ٌُحطٚ، ك٤ٜ د ًَ أْٛ ٓخ طٞحؿٜٚ ك٤خطٚ رَٓظٜخ، ٠ٔ٘٣ طٔخٓخ رؤ

أىحس طوظَ حُـٔخٍ رخطـخٙ ٌٛٙ حُوطغ ٍٝك٤ش ًخٗض أّ ٓخى٣ش، طِي حُظ٢ ٣ؼظزَٛخ ؿ٤ِٔش ٖٓ أؿَ 

 حؿظ٤خُٜخ. 

ٝٗلٖ ٗلخٍٝ ٓؼخٗوش طلخ٤ِٜٛخ، ؿؼِظ٘خ ٌَٗٙ أٗلٔ٘خ ك٤٘ٔخ ٗ٘ؼَ رٌحى  ػخطزظ٘خ حُل٤خس ًؼ٤َح

وظَ أؿَٔ ٣ ٍ ٓخ ٣ـؼِ٘خ ٗؼزَّ ػٖ ٍؿزخط٘خ، ٕٛٞ ٌٛح حُ٘ؼٍٞ رويحُ٘ؼٍٞ ح١ٌُ 5ٚ٤ٔٔٗ ؿ٤َس، ٧

طِن َٗحٍحص حُظي٤َٓ حُ٘خَٓ ٍُٞٝى رٔخط٤ٖ أٍٝحك٘خ؛ ٤ًق ٗلذ ٣ح٧ًٞحٕ ك٢ أػ٤٘٘خ، ٝ

 حُـٔخٍ ٌَٝٗٛٚ ك٢ حُٞهض ًحطٚ؟ 

 حُـٔخٍ ًِٞكش ٣ُظ٤ش ك٢ ٓظخكل٘خ حَُٝك٤ش5  .0

إ ٓخ ًخٕ حُـٔخٍ ٓ٘ٔٞرخ ُ٘خ ًـٔخػش أٝ أكَحى، كبٗٚ ٣ٜزق َٓؿٞرخ ك٤ٚ، ٓلززخ ٝه٣َزخ ٖٓ 

أٍٝحك٘خ، ٝحٌُؼ٤َ ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ ٣ؼظزَٕٝ حُـٔخٍ ٛٞ ؿٔخُْٜ ٝكيْٛ، ك٬ ٣وزِٕٞ كظ٠ حُ٘وي 

حُٔويٓش حُظ٢ ٣ـذ ػيّ حُٔٔخّ رٜخ طلض حٌُحط٢ ٌُٜٙ ح٤ُِٔس حُظ٢ ٣ؼظزَٜٝٗخ ٤ٌِٓظٚ حُوخٛش 

٤ٓلَٔ أ١ ظَف، ًَٝ ٖٓ طؤهٌ ؿَأطٚ ُ٪ٗخٍس ا٠ُ هزق ٓخ ك٢ ٌٛح "حُـٔخٍ حُٔويّ"؛ كبٗٚ 

َ حُٜـّٞ ٝحُؼيحء.  ّٔ  حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔذ ٝحُوٌف ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ظل

 حُـٔخٍ رٜيف أٓخّ ر٘خىه٘ـــخ5  .2

إٔ ٣ظَٜ "ؿ٤َٔ" ٓخ رؼ٤يح ػٖ حُيحثَس "حُـِحث٣َش" حُٔويٓش، ٝطظْ اًحػش ٤ٛظٚ ك٢ أٍؿخء 

حُل٤خس، كبٕ ٌٛح ٓزذ ًخك٢ ُِـخ٣ش، ٖٓ أؿَ كظق أكٞحٙ ًَ حُٔيحكغ حُـِحث٣َش ٗلٞٙ، كخُـٔخٍ ك٢ 

حُؼو٤يس حُـِحث٣َش ٛٞ ؿِحث١َ هخُٚ، ٫ٝ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤َ ًُي، ٝٓخ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ٟٓٞ 

 ك٢ حُزٞطوش حُـِحث٣َش حُوخٍهش حُـٔخٍ ٝا٫ ٤ٜٓزق هز٤لخ طظٞؿذ ٓلخٍرظٚ. حٌُٝرخٕ 
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ٓـِٟ حُـ٤َٔ ٣٘زغ ٖٓ حَُٝف حُز١َ٘، ٣لَٔ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٝؿٚ، ٝٛٞ هخٟغ ُِِٔحؽ 

ح٩ٗٔخ٢ٗ رٌَ٘ ٓزخَٗ، ٌٝٛح ٛٞ ٓزذ ٌٛٙ حُظوِزخص حُظ٢ ؿؼِض ٖٓ ح٩ٗٔخٕ كَػخ رؼ٤ي حُٔ٘خٍ 

٘طِن طظَٜ ؿَحرش ٓخ ٠ٔٔ٣ رـ5 ػِْ حُـٔخٍ، اً ٓؼَٝف ػٖ ػٖ حُلْٜ ٝحُظيه٤ن، ٖٝٓ ٌٛح حُٔ

ى ػ٠ِ ًَ ٠ٓز١ٞ أٝ  َّ حُؼِّٞ أٜٗخ طٜيف ا٠ُ حُيهش ٝحُٟٞٞف، ك٤ٌق ُٜخ إٔ ط٠ز٢ أَٓح ٣ظٔ

 ٝٛٞ حُٔ٘زطق أٓخّ طوِزخص حُزَ٘!.  س؟هخػي

 

 المتواري خلؾ الماورابً 

 

هنان الكثٌر من فً النفس البشرٌة الكثٌر من المثمبلت التً ٌعجز عن حملها اإلنسان، 

األمور التً تخفى عن العمل، المٌزان والضمٌر، لكنها تإثر فً الكثٌر من مجرٌات 

المعرفً األحداث وتملبات األزمان؛ وعلى هذا األساس ٌحاول الفرد اإلنسانً اجتٌاز الفلن 

وفك تصوراته الذهنٌة الؽرٌبة، لتتصاعد األجهزة الذرٌة المابعة فً الروح اإلنسانً من 

ت لطالما تسولها اإلنسان من ؼٌره؛ أحداث كثٌرة تمع ونواجه تداعٌاتها أجل استشعار مخلفا

ببل مبررات، ولابع عدٌدة نجد أنفسنا فً مؤزق منافستها دون حجج، وموالؾ كثٌرة أٌضا 

عمك آالمها التً تنبعث منها، لكننا نإكد على خوضها ببل تردد، وهذه بالذات ما ندرن 

 ٌجعل الفرد اإلنسانً مجهوال وجاهبل بجاهلٌته تماما. 

ال ما ٌمع فً اإلنسان لن ٌفهمه ؼٌره مهما اجتهد فً ذلن، لكنه ٌمع، وهذا هو الؽرٌب الذي 

لمعاصر للكابن الحً، لهذا من الؽرٌب صل بؽبلؾ التواجد ادواء له أبدا، هً عودة إلى األ

اإلنسان ال ٌتعدى  نسانً كآلة، أداة أو خشب، فكون أنّ نجد من ٌتعامل مع الفرد اإل أنللؽاٌة 

ذاته المحصورة فً كٌانه أو لالبه، فإّن الؽضب الوهاج للروح اإلنسانً هو ذان المابع على 

 شذرات طرلات الحٌاة ببل رضى. 

ور من ل كافة منتوجات العبلمات البنابٌة للمد البشري الهابل الذي ٌدٌستبسل اإلنسان فً لتا

خذ بناصٌة الفهم الذي ٌجعله أكثر بهاء بٌن تفاصٌل البشر حوله، ٌحاول على الدوام األ

ومعانً مدركاتهم، ٌعٌد حساباته بٌن الفٌنة والفٌنات من أجل التماط ما فلت منه من تٌمة 

ما ٌفشل، فٌحاول انكار فشله، ثم ٌستسٌؽه فً النهاٌة، لٌعٌد ، لكنه ؼالبا براهٌنزاؼت ببل 

البوصلة إلى خارج دابرته من جدٌد، فتصبح حنكته فً مهب الرٌاح مجددا، واآلخر هو 

 هدؾ حروبه أٌضا. 

اإلنسان ال ٌعنً اإلنسانٌة بتجلً حضورها الؽرٌك على مساحة محدودة المعالم، ومع ذلن 

تحمل بٌن طٌاتها أدلة على اتهاماتها الجرٌبة، لٌس هنان من سنجد الكثٌر من التبرٌرات 
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ٌهوي الفرد العابث فً حفرة الروح السحٌمة  ؛اتجاه ٌخرج من العََدم، واإلنسان لٌس استثناء

دون دراٌة منه، تجده ٌجّدؾ بكلتا ٌدٌه طلبا للصعود من مكنونات حارلة للؽاٌة، هو ال 

به، ومع ذلن ٌحاول الولوؾ من جدٌد، ألنه ٌعلم  ٌستسلم، هو ٌدرن مدى المخاطر المحٌطة

 رحٌله إلى العالم اآلخر.  وأمسبما بؤنه فً حرب دابمة ال تنتهً سوى بوفاته، 

اإلنسانٌة ال تعنً اإلنسان، فهذا األخٌر ٌسكنها وال تسكنه، ٌهجرها فبل تؤبه به، ٌؽرؾ من 

بل، ومن هذا المنطلك، ٌصبح دناٌاها بشكل كثٌؾ ومستل على حافة الوجود وببل عنوان أص

الفرد اإلنسانً ؼافبل عن توترات الحٌاة فً لحظاتها الحاسمة، لهذا نجده ٌخبط خبط شعواء 

هو ال  فً موالؾ المصٌر، ألنه لادر على التجلً ومساندة ذاته فمط، لكن فً مواضع الجّد،

نسان وتدفعه إلى ما ٌحّرن اإل ًٌمبل على ذلن بكل التدار، كثٌر من التماطعات الخفٌة ه

إعادة فهم ما ٌجري بعد فوات األوان وضٌاع الفرص، فً أولات كثٌرة، فرصة ٌسٌرة، 

 تعٌد عمرب الولت إلى مكانه الذي كان ٌشؽله فً البدء، ولد تؽٌّر اتجاه األٌام لؤلبد. 

لمدة لصٌرة بمرب طاولة ممهى صباحا، حٌن ٌكون معظم الناس نٌام، فً ممابل ذان  جلوسٌ 

ًّ البارد الذي ٌجعل الفرد اإلنسانً ٌنعش ذاكرته وتذكاراته ومذاكراته النس ٌم الصباح

ومذكراته، لد ٌفً بالؽرض، لد ٌجعلن تمؾ على مراجعة األهواء بموازٌن العمل، لتكتشؾ 

ٌْن: إما ضخمَت لد لللَت من  راتن، أوكم كنَت مخطبا، إذ أنّن لد ولعَت فً احدى الخطٌبت

لة بٌن اإلنسانٌة واإلنسان كالعبللة بٌن االبن العاق ووالدته، لهذا تجد لٌمة مهاراتن؛ العبل

كبلهما ؼٌر راؼب فً ترن اآلخر، لكن وال واحد منهما لادر على تحّمل اآلخر حتى 

 النهاٌة. 

 

َُ ك٢ كٌْ حَُٔئر ي   حُُّْ٘ز

 

طخٙ ٝحٗو٠٠ ر٤ٖ ًخكش حُٔظخٛخص ٝحُِٝح٣ـخ، ُْ ٣َٝ رٔخ أٍَٓ ُٚ ٖٓ حُٔٔخء كظـزَ،  ح٩ٗٔخٕ!

ُْٝ ٣و٘غ رٔخ ٝؿيٙ ػ٠ِ ح٧ٍٝ كخؿظَ، ُْٝ طٔؼٚ أك٬ٓٚ كخطـٚ ٗخك٤ش حُو٤خٍ، ُْٝ ٣َطق ك٢ 

ٓو٤ِظٚ رخُويٍ حٌُخك٢ ُظـيٙ ٣ًَٞ ك٢ ٓؼظْ ح٫طـخٛخص، ػْ ٣ؼٔي ُِولِ ك٢ حُٜٞحء ٍٟخ 

ِٔ ٓف خطـٜٔٗخ٣ش حُ ك٠٢ حُلع. رخٌُٔظٞد ٝطَٔىح ػِ َ ٛوَطي ٝك٤يح، كٞم ظَٜى أٝ ظل

ٛيٍى ٫ كَم، كٌحى ؿ٤َ ْٜٓ، ط٘ظوَ رٜخ ٖٓ ٌٓخٗي ا٠ُ ٌٓخٗظي ر٤ٜـش حُٔلَى، ٫ٝ طظلَٔ 

ح٩ػَحد، ػْ طؼ٤ي ٗلْ حُٔوطٞػش حُظ٢ ػِكٜخ حُزو٤َ ٤ُِش حًظٔخٍ حُؤَ ٖٓ ؿي٣ي، ٤ُْ حكظلخء 

ِس، طؼظ٢٘ ر٘لٔي ٞس َٓؿٔخ، طٜٟٞ حُزطُٞش ُطلخ ٝػؤٓظظلَٔ ح٫ُٝ ٍػخء ٝاٗٔخ ؿ٘خء. 

حٓظلٔخٗخ ٝطٌٝهخ، ػْ طَط٢ٔ ك٢ أك٠خٕ حُٔآ٢ٓ َٛٝرخ ٖٓ ُٞػش أٛزَض رٜخ ك٢ ح٤ُْٜٔ، ٌُٜح 
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ٖٓ حُٜؼذ حىٍحى ٓخ أَٗض ريحهِٚ ٝطوٞٝ ك٤ٚ، ٖٓ حُٔؤٓخس ٣ُٞي ًَ ٢ٗء، ٜٓ٘خ حُظَف 

 ٝحُلَف ٝح٫رظٜخؽ ٝحُـؼ٤خٕ ٝح٣ٌُٜخٕ ٝح٩ٗٔخٕ. 

ًٔ ك٢  خ ٖٓ طٌٕٞ، ٝٓخ ح١ٌُ ط٣َيٙ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ٤َٜٓى، ٝاٗٔخ حُْٜٔ هخّٓٞ ح5ُِٖٓ ٤ُْ ٜٓ

ّٕ ٝٓخ ٛٞ هخرغ رـٞكي ٖٓ طلخػ٬ص هي طو٢٠ ػَٔى طلَٔٛخ ٝطلٌي طؼو٤يحطٜخ ر٬ ؿي ٟ، ا

حُؼ٬هخص حُظ٢ طظْ ٝكن حُوخٕٗٞ ٓظٌٕٞ ر٬ ػوَ، ٣خرٔش ًخ١ُٞٔ، ٌُٖ حُؼ٬هخص حُظ٢ طز٠٘ 

ق حر٠ٜ ٖٓ ُٞحُّ حُـَم حُٞؿٞى١ حُِٔظٜذ أٓخّ أػ٤ٖ ح٤٠ُخع، ٫ ٣ٌٔ٘ي رلزخٍ حُظؼوَ ٓظٜز

ػ٘يٓخ طٜ٘ذ  ،كْٜ ٓخ ٣ٔظو٤ٚ حُـ٣َذ ٖٓ ؿَرظٚ، ُٖ ٣لْٜ أ٣خ ًخٕ ٓخ ٣ـٍٞ ك٢ ح٧ًٛخٕ

حُٔآ٢ٓ ك٢ ك٘خؿَ حُٔؼخري ح٤ًُِش ٝحُـ٣َزش، ُطخُٔخ آٖٓ ح٩ٗٔخٕ رٌحطٚ، ُٝطخُٔخ هٌُظٚ طِي 

حُـ٤َِ ك٢ ًَ ٓخ ٣ل٢٤ ر٘خ ًزَ٘، ٛٞ أٗ٘خ ِٗٔي كوخ ٓويٓخ5  حٌُحص طلض َٟرخص حُٞهخثغ، ٌُٖ

 كن ح٫هظ٤خٍ حُظلخػ٢ِ. 

حُ٘ز٤َ ٤ٓيُٚ هِزٚ كظٔخ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٛٞ ٓوزٍٞ، كظ٠ ُٝٞ ًخٕ ٜٓز٫ٞ، ا٫ أٗٚ ٤ٓ٘ؼَ رظِي 

ّٕ ١َم ح٩ٗٔخ٤ٗش ًؼ٤َس، ٌُٜ٘خ طزو٠ ح٫ْٛ ر٤ٖ ححُ٘٘ٞس حُٔظؤهَس حُظ٢ طلٞف ٛيٝء ٝأُـخُ ، ا

خ٣ٍن، ٫ ري٣َ ػٜ٘خ ػ٘يٓخ ٣ظؼِن ح٧َٓ رخ٩ٗٔخٕ ٤ًٌخٕ، ٫ ٓـخٍ ُِظلخٝٝ ػ٠ِ ٛللخص حُظ

اٗٔخ٤ٗش ح٩ٗٔخٕ، كظ٠ ح٧ى٣خٕ ٝحُي٣خٗخص ٓظـِْ كخثَس أٓخّ ٝؿٚ ٬ٓٝٓق ح٩ٗٔخٕ، ط٠خ٣ٍٔٚ 

حُوخٛش ططل٢ ػ٠ِ حَُٝف ؿٔخ٫ هي٤ٓخ ٤ٍٛزـــخ، ك٬ طٌٖ ٓـٍَٝح ٣خ أ٣ٜخ حُ٘و٢ّ حُظو٢ّ ػ٘يٓخ 

حُز١َ٘، ٧ٗي ٓظٞحؿٚ ؿخٗزخ اٗٔخ٤ٗخ ًح ٓؼخ٢ٗ ػ٤ٔوش ؿيح، ٤ٛزظٜخ رُٕٞ حُـزخٍ، طٞحؿٚ حُٞؿٚ 

أ٣خّ  شكٔخ٣ِٜٞح حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ربٗـخُحطٚ حُٔظؼيىس، ك٤َٟ ٜٓ٘خ حُٖٔٓ ١ٞٓخّ ا٠ُ ػَكخص. 

ح٧ٓلخٍ، ك٤٘خؿ٢ حُؤَ ٌٓظ5٬ٔ ٣خ أ٣ٜخ حُزيٍ ٍكوخ رخُٔظؼز٤ٖ؛ ٍكوخ رٖٔ ظِٔٞح رٔزذ ٓويٓخص 

ك٢ اٗ٘خثٜخ، ُْٝ ٣ُٞيٝح ٧ؿِٜخ، ٫ٝ ػ٬هش طـٔؼْٜ رٜخ ٟٓٞ أْٜٗ ُٝيٝح ك٢ ُْ ٣٘خًٍٞح 

 . ح٧ًزَ حُظَف حُوطؤ ٣ّٞ ح٤ُظْ

ٖٓ حَُحثغ إٔ طلٌْ ر٤ٖ ٓٔخٍحص حُزَ٘ ًويٍ ُْ ٣زِؾ أهٜخٙ، ُْٝ ٣ؼَف ٓ٘ظٜخٙ، ُْٝ ٣ظٌٖٔ ٖٓ 

ك٢ حُ٘زَ أٗٚ ح٤َُٔ ػ٠ِ ؿٍٔٞ ٓخ ٣ـؼِٚ هخىٍح ػ٠ِ حكظٌخى ٌٓخٗش ر٤ٖ حُٜوٍٞ، ٌُٖ حُـ٣َذ 

ّٕ حُؼخُْ ٣ظلَى رز٢ء  ٣٘لَ ٖٓ حُ٘ز٬ء، ٖٓ ح٩ٗٔخٕ حُٔوِٚ حُطخَٛ رِـش ح٧ٍهخّ ٝحُٜلخص، ا

ٓ٘ٚ كظ٠  ش حُظ٢ ُٖ طزنِ ٗلٞ حَُكخٙ، ٌُ٘ٚ ٣ظلَى رظٔخٍع ٓ٘وطغ حُ٘ظ٤َ ٗلٞ ٗخٍٙ ح٧ري٣

 حَُٓخى.

ُٖ طٌٔذ ٤ٗجخ ٝأٗض طلخٍٝ ؿَرِش حُٔخء، ٖٝٓ ٣لؼَ ًُي كبٗٚ ٣ٜٟٞ حُزوخء ك٣َٔش ُؼٌ٘زٞص 

٠زخد حُح٢ٛ٬ُٔ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ حُٔـٕٞ، ٝأٝكٖ حُٔ٘خػَ ػ٠ِ ح٬١٫م، ٢ٛ طِي حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ 

ّٕ ُِـِ حُٔٔخٍحص حُٔظؼيىس حُظ٢ طـظٔغ  ٣ٝ٘زض ٟٖٔ ك٠خثٜخ ػلٖ ح٧َٓحٍ رؼ٤خد ح٧كٌخٍ، ا

ٓ٘خرض طؼٍِ َٓحد حُز٤٘خٕ ػٖ ٌٓخٖٓ حُزَٛخٕ، ٫ ٣ٌٖٔ ٤ٔ٠َُِ حُو٠خء  ك٢ كٜٖ ح٩ٗٔخٕ

 ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٞؿٞى ر٬ ٓؼٍٞ، ٌُ٘ٚ ٣ولِ ىحثٔخ ر٬ إً ٫ٝ ٗزٜخص. 



XL 

 

 

mezouarms@yahoo.co.uk 

 

 النسوة والنساء بٌن األرض والسماء 

 

المرأة، األنثى، الطفلة، نصؾ الدٌن والجنس اللطٌؾ، كلها ألماب وتسمٌات تسمى بها 

النساء، ذان الكابن اإلنسانً الؽرٌب، المضطرب والذي ٌدافع عن نفسه بشكل مختلؾ عن 

الرجل، ٌفرح بشكل مختلؾ وٌعٌش بشكل مختلؾ أٌضا، لهذا لم نفهمه نحن معشر الرجال 

 تختلؾ باختبلؾ الثمافات. سوى من مبادئ وعبر تصورات 

من الجمٌل أن تحب امرأة، واألجمل أن تعشمها حتى الجنون، أن تعٌش معها مسخرا أٌامن 

إلسعادها، وتحاول بؤلصى طالاتن أن تجعلها تبتسم كل حٌن، ولما تنزل دمعتها إن ما كان 

ؽطً بها ذلن اضطرارا ٌوما ما، فإنن تحزن بمسوة أٌضا، لكن! هل هذا كله مجرد توابل ت

ًّ فمط؟   عن هدفن المخف

 المرأة كمنظور جنسً:  .1

كثٌر من الرجال ٌحترفون العبللات مع النسوة، فترى الرجل الواحد ٌمارس الجنس مع 

الكثٌرات، وهو ٌعتمد فً عممه بؤنه ٌفعل الصواب، حتى أنه ٌجزم بؤن عبللاته هذه شرعٌة 

ببل: لمد مارسُت الجنس مع هذه، وتلن وأصدلابه لاتماما، فتراه ٌتباهى بها أمام زمبلبه، 

عضوها التناسلً عرٌض، وفبلنة تصرخ كثٌرا من شدة اللذة، والبنت الفبلنٌة على البحة 

 حرٌمً..؛ وترى البمٌة من الزمبلء ٌصؽون إلى تارٌخ هذا المتسكع الفاخر بشؽؾ رهٌب. 

اهى بعبللاتها المتعددة نفس األمر ٌحدث ضمن عالم النساء، إذ ترى الفتاة امام زمٌبلتها تتب

جنسٌا مع اآلخرٌن، إذ تمدح ما تفعل لابلة: الرجل الفبلنً ٌحب فعل كذا وكذا فً الفراش، 

 واآلخر ال ٌحبِن عندما تفعلٌن هذا وذان. 

كّل هذه االمور الجنسٌة التً صارت مصدر عزة وفخر بالنسبة للنساء والرجال هً تمع 

شعر والكلمات التً تخاطب الملوب! أهذا معمول؟ تحت مظلة المشاعر والحب واللٌن وال

تبدأ األمور الجنسٌة بالكلمة الطٌبة والنظرة اللطٌفة، لتُنسى الكلمة الودودة والضحكات 

 اللطٌفة، وتحل محلها اللذة الؽامرة؟ 

 المرأة كمعطى شعوري:  .2

دا، من خبلل تجربتً الشخصٌة المصٌرة فً هذه الحٌاة، أرى من حولً أزواجا سعداء ج

فهم تزوجوا عن حب أوال، وثانٌا هم ٌمٌمون فً حلمة حبهم تلن بعٌدا عن كافة التصورات 

التً من شؤنها حرؾ مسارهم اإلنسانً عن مضمونه الرلٌك ذان، فترى الرجل شدٌد التعلك 
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هً حبٌبة جته هذه منبعا للتوازن الداخلً، بزوجته، والزوجة كذلن، فالرجل ٌرى فً زو

، إذ هذا الرجل ال كذلن أٌضا تراه ٌكتب لها األشعار وٌحلم بها، وهًاألمس التً كان 

سوى إن ما كانت امرأته مرتاحة الخاطر معه، فتراه ٌجّن فً حاالت اضطرابها  ٌرتاح

أبدا، وتراه ٌذكرها بكلمات تعجز عن وصفها بالنسبة له، ولهذا النوع من  االذي ال ٌفهمه

خلص لها بشدة، وتحمً رجلها بحماٌة نفسها من النساء أنالة لطٌفة، فهً تخلص لمن ٌ

 أجله، فهً لطعة نادرة فً هذا التواجد الواسع. 

ًْ التارٌخ:  .3  المرأة كلعبة بٌن دفت

عندما تتصفح التارٌخ البشري فإنن تجد الدم مهنة فٌه هً الدعارة، وأهم سمة فٌه هً 

ت المبابل تؽزوا بعضها الدفاع عن الشرؾ، إذ تروي اآلثار فً هذا الشؤن أّن لدٌما كان

البعض طمعا فً الؽنابم، وطبعا النساء كّن من ضمن هذه الؽنابم التً كانت المبابل تحتفل 

عد كل ؼزوة، فٌختار زعٌم المبٌلة ما شاء من الجارٌات لخدمته، والبمٌة تُلمى للجنود ببها 

لمنتصرة على لبٌلة من أجل تسلٌتهم والترفٌه عنهم، بل تعدى األمر هذا، إذ كانت المبٌلة ا

أخرى بٌنهما تارٌخ من الحمد والحروب، كانت تجمع كل نساء المبٌلة المهزومة، ثم ٌموم 

الجٌش المنتصر باؼتصاب نسوة المهزومٌن بشكل حٌوانً عالً السادٌة والجرم، بعدها 

ٌة م الجنود بمتل كل تلن النسوة فً مشهد ٌختلط فٌه الموت باللذة، ومن هنا ُربطت العذروٌم

بالشرؾ، فصار موضوع العبللة بٌن الرجل والمرأة أكثر حساسٌة مع تطوره عبر 

 العصور. 

 

 ** 

ٌَْبمَى ِمْن أَْعمَِد الَمَواِضٌع، لهذا من الصعب الخروج  َمْوُضوعُ الَمْرأَةِ َوَعبَللَتَُها بِالَرُجِل 

 تفاصٌلٌبمى البحث جارٌا بحثا عن لبتصور وحٌد فً كافة الدراسات الممدمة بهذا الشؤن، 

 دابمـــا.  جدٌدة

 

  ةِ رَ اصَ عَ المُ  لِ مْ ً حَ ـفِ  ةُ بَ ابِ الذَ  ةُ ٌَ وِ الهُ 

 

لو ولى اإلنسان وجهه ناحٌة أوربا لكان لد اكتشؾ ودون بذل جهد كبٌر أهمٌة الهوٌة فً 

الضمٌر األوربً العرٌك، ودون بذل أّي عناء ترى التارٌخ األوربً حاضرا فً مدنه 

ومبانٌه، فً تصرفات أهل أوربا وممارساتهم، فً األلوان واألنوار، فً لباس السكان 
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لن انطباعا واضح المعالم عن الفرنسً، واالٌطالً، االسبانً وطرٌمة حدٌثهم، مما ٌترن 

 واالنجلٌزي وؼٌرهم. 

أفرٌمٌا ورؼم كل ما ٌدور فٌها وعنها، ستجد عبك الهوٌة حاضرة بٌن الناس رؼم الفمر 

والبإس، لمد استطاع األفارلة عبر التارٌخ والزمن المحافظة على تراثهم الذي ٌمثل 

إن كنا نحن )البٌض( ال نفرق بٌن األفراد األفارلة )السود(، إال باألساس هوٌتهم المرٌحة، و

 أنهم هم بٌنهم وبٌن بعضهم البعض ٌفرلون بٌن السنؽالً والكامٌرونً وؼٌرهم. 

لو توجهنا ناحٌة آسٌا سنجد الكثٌر مما نؤمل رإٌته، ففً تلن الببلد الصٌنً مختلؾ، 

له مٌزاته، لكن الؽرٌب فً باكستانً والٌابانً مختلؾ تماما، الهندي له خصوصٌته، وال

 األمر، أّن الهوٌة تبمى هً الفارق األساس الذي ٌمٌّز بٌن كل هإالء. 

لو أردت التطاع إنسان ما من وجوده ما علٌن سوى تفجٌر هوٌته، وال ٌتم ذلن إالّ بواسطة 

بعثرة الوجهات على حسب المرجعٌات، فاإلنسان عندما تختلط علٌه المرجعٌات سٌصاب 

كثرة االنطبللات ستضٌّع سداد التوجه، فإّن ؤّي السبل ٌنتمً مكانه، لهذا ببالتٌه، فبل ٌعرؾ 

 ة مجهولة ضبابٌة، ببل تؤثٌر ودون دور. وستجعل الهوٌ

د التبال العمر ستجد نفسن كإنسان متورطا فً مكان ٌحتم نالهوٌة ال تبنى وإنما تورث، وع

علٌن اختٌار إحدى الطرق، فبل ٌمكن لئلنسان استٌعاب ما هو فٌه إن علك بٌن آثار الزمن 

صل اإلنسان بما سبموه إلى هذه ومداوالته، ألن عبللة الوجود بالموجود تحددها أّول لطرة ت

 الحٌاة، فتحدد لونه وجنسه ومكانته وعبللته بالعالم وبنفسه. 

منا النموذج األمٌركً هنان أجٌال بؤكملها تضٌع فً زحمة الهوٌات هذه، لكن األذكى كما علّ 

أن ٌمفز على كل هذه المرجعٌات، وٌعمد على صهرها فً لالب جدٌد، ٌكون بمثابة "ُهوٌة 

تعمل بتؤثٌر رجعً على انارة درب لدٌم بوسابل جدٌدة، فً أمٌركا تجد المواطنٌن  جدٌدة"

فً هذا البلد من أصول متعددة، من الهند وأفرٌمٌا، من أوربا وآسٌا، من كل أنحاء الدنٌا، 

تجمعهم هوٌة واحدة هً األمٌركٌة، ومنتظمة بشكل عجٌب جدا، بحٌث ٌبمى كل فرد حرا 

اته وتمالٌده بشرط احترام المانون األمٌركً الذي ٌضمن حموق كل فً اختٌار دٌانته وعاد

 األفراد وٌحمً المجتمع األمٌركً بمطالبة كل فرد أٌضا بواجباته. 

د بؤّن النظام االنجلٌزي ٌبمى األبرز فً لضٌة حماٌة الهوٌة فً مواجهة مفً الممابل أعت

ٌد، سنجد فً الممابل النموذج الزمن، وعلى الرؼم من أننا نجد األمٌركً متلهفا لكل جد

االنجلٌزي محاربا لكل جدٌد أٌضا، ربما الشاب االنجلٌزي ال ٌختلؾ عن الشاب األمٌركً 

فً طرٌمة حٌاته، لكن لن تجد وجه شبه واحد فً طباعه وشخصٌته، ففً الولت الذي لعبت 

رد المهري، هوٌة االنجلٌزٌة دور الطاالهوٌة األمٌركٌة دور االستمطاب الطوعً، لعبت ال
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األمٌركً ٌحتفل بالجدٌد وٌعمل على صناعته، بٌنما االنجلٌزي ال ٌؤخذ بالجدٌد، وإنما 

 ٌحتفً بعرالة المدٌم وٌعمل على ترمٌمه حتى ٌصمد فً وجه التؽٌرات. 

ربما ظاهرا الٌوم نحن نشهد عالما متصبل، وهذا ما وفرته لنا التمنٌات التً تتطور كل حٌن 

لتربط اإلنسان بؤهله على مستوٌات عدٌدة، لكن وبالرؼم من توفر كل هذا الكم من األجهزة 

ال التً ساعدت على الامت جسور تواصل رهٌبة، إال أّن الكثٌر من المناطك عبر العالم 

عن ما ٌظهر "جذبا طوعٌا"، وإن ما تخلى معظم سكان العالم عن هوٌاتهم فً تزال بعٌدة 

سبٌل الذوبان فً هوٌة من ٌمود العالم الٌوم، فإن هنان هوٌات ال تزال تصارع الزمن من 

 للب هذا العالم الجاذب حفاظا على إرث األجداد. 

تبلفها، لكنه لن ٌمّس الجدٌد الذي تحدثنا عنه فً هذه األسطر لد ٌمّس كل األمور على اخ

لن ٌتعرؾ على أي السبل  ،الحضارات الروحٌة لئلنسانٌة، ومن ال ٌعرؾ من أٌن أتىأبدا 

بعض مناطك العالم تتخلى طوعا عن هوٌاتها، تدمر إرثها بؤٌدٌها تحت تؤثٌر سٌتوجه. 

فً حالة االنبهار، وتبمى متمسكة بؤلانٌم الهوٌة من لؽة ودٌن وعادات وتمالٌد، لكنها تبمٌها 

   تزوٌمٌة صورٌة، وهذه أضٌع األمم، حتى أنها أضٌع من األٌتام على مابدة اللبام العالمٌة. 

 

 حٗظلخٟش ػَد أ٤ًَٓخ 

 

ُض ٖٓ  ّٞ ُوي ٓجْ حُؼَد أ٣٘ٔخ ًخٗٞح ٖٓ ٓٔخٍٓخص حُلٌخّ حُؼَد ؿ٤َ حُٔٔئُٝش، طِي حُظ٢ طل

حُؼزغ رٔويٍحص ح٧ٓش حُؼَر٤ش ا٠ُ حُؼزغ رؼٞحرض ح٧ٓش ٝه٠خ٣خٛخ ح٣ًَُِٔش، ٌٛٙ حُظَٜكخص 

ؿؼِض حُؼَر٢ّ أ٣٘ٔخ ًخٕ ٤ًٝلٔخ ًخٗض ؿ٤ٔ٘ظٚ ُٝٞٗٚ ٝكظ٠ ٌٓخٗظٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٣٘ظلٞ ٟي 

 كخص حُظ٢ ٫ طظؼيٟ ًٜٞٗخ ٛز٤خ٤ٗش ٍػ٘خء. ٌٛٙ حُظَٜ

ٌٓ٘ ٓيس ط٣ِي ػٖ ػٔخ٤ٗش أَٜٗ حًظ٘لُض ٝؿٚ ؿي٣يح ػ٠ِ حُٔخكش ح٩ػ٤ٓ٬ش، ٌٛح ح٫ًظ٘خف 

٤ُْ ُٚ ػ٬هش رٔخ حًظ٘لظُٚ، ٢٘ٗ٧ هي طؼَكُض ػ٠ِ ٝؿٚ اػ٢ٓ٬ رَطزش ٛلل٢ هي٣َ ًخٕ 

ٜلخكش حُؼَر٤ش ك٢ ريح٣خطٜخ ر٤ٖ ح٧ٓطَ حُؼَر٤ش ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي، ٣ؼظزَ ٖٓ ٓئ٢ٔٓ حُ حٓٞؿٞى

حُؼظ٤وش، ًٔخ أٗٚ ٓئُق ًظذ رط٣َوش ٓخهَس ُِـخ٣ش، ٝٛٞص كَ ٫ ٣ؼزَ ٟٓٞ ػٔخ ٣ـٍٞ ك٢ 

كئحى آهَ ك٬ف ١َّٜٓ ػ٠ِ ٟلخف َٜٗ ح٤َُ٘، أٝ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ كئحى أػَم ٓٞىح٢ّٗ ك٢ ػٔن 

5 ٛٞ رخهظٜخٍحُٜلَحء حٌُزَٟ، أٝ كظ٠ ك٢ هخ١َ أػظ٠ حُـِحث٤٣َٖ ػ٠ِ ؿزخٍ ح٧ٍٝحّ، 

 ُٔخٕ حُزٔطخء ك٢ ٌٛح حُؼخُْ حُؼَر٢ حُ٘خٓغ. 

أٓخٓش ك١ُٞ، ٛٞ حْٓ ٣وظَٜ ٤َٔٓس حُؼَر٢ ر٤ٖ حَُٔ٘ٝع حُو٢ٓٞ حُـ٣َن، ٝحَُٔ٘ٝع 

 ٖٓ حُؼَد ػ٠ِ ٓ٘طوش ػخٗض ٖٓ ح٫ٓظؼٔخ5ٖ٣ٍْ حُـَر٢ ٝحُِوطخء ،ح٬ٓ٩ٓـ٢ حُِٗي٣ن
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كٜخٍص ٓوظَهش رخٌُخَٓ، رَ اٜٗخ هي ٤ّٟؼض كظ٠ ٓخ ًخٕ ك٢ ح٧ْٓ حُو٣َذ كوَح ُٜخ، ٌُٜح 

ٛٞ ٝرؼٞ ٬ُٓثٚ، طلض ػ٘ٞحٕ ُـٔؼ٤ش ط5٠ٔٔ ٫ أ٬ٛ ٫ٝ ٬ٜٓ،  ،ػِّ ح٤ُّٔي. أرٞ ٠ٗخٍ

ػزَ حُظ٤ًٌَ رٜخ ك٢  ،ح٫ٓظؼيحى ٩ػخىس حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ُِزِٞٛش حُٜل٤لش، أ٫ ٢ٛٝ كِٔط٤ٖ

 ٤ًَ٤ٓش ط٤ٜٔيح ُلؼَ ًُي ك٢ حُٔلخكَ حُي٤ُٝش. حُٔلخكَ ح٧

 

 5 َُؿَ ك٢ ٓٞحؿٜش حٓزَح٣ٍٞ١خص ح٩ػ٬ّ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ُزيح٣ش ػ٠ِ ح٤ُٞط٤ٞدح .0

ػـُٞ ٣ؼظ٢ِ حُٔ٘زَ حُ٘زخر٢ ػ٠ِ ٝٓخثَ حُظٞحَٛ ح٫ؿظٔخػ٢ رز٤َٗطظٚ "هزؼظٚ" ح٣٫طخ٤ُش 

ػَر٢ّ ك٤ٜق ٢٤ِٓٝ، ٓلخ٫ٝ ٝٗظخٍطٚ حُٔٞىحء ٝػٜخٙ حُؼَر٤ش حُـ٤ِٔش، رزٌُش أ٤ٗوش ُٝٔخٕ 

طل٤َِ حُٞحهغ حُؼَر٢ حُظخ٣ٍو٢ رخُ٘ٞحٛي ٝحُٞهخثغ ٝحُزَح٤ٖٛ ٝكظ٠ حُلـؾ، ُلض حٗظزخ٢ٛ 

ًٌؼ٤َ ٖٓ ٗزخد ؿ٢ِ٤، ٝؿؼ٢ِ٘ ٓيٓ٘خ ػ٠ِ كِوخطٚ حُظ٢ طـخُٝ ػيىٛخ حُؼَ٘حص، ٓخ ر٤ٖ حريحء 

ٍٓٞ ؿٌر٢٘ ح٤ُّٔي. حَُأ١ ك٢ ح٤ُٔخٓخص حُؼَر٤ش ٝحُؼخ٤ُٔش حُِٔظ٣ٞش، ٝحُٞهٞف ػ٠ِ ىهخثن ح٧

أرٞ ٠ٗخٍ ا٠ُ ٓؼظَى ١وؼخٕ ٝح٣َُظ٣ٞض ٝكظ٠ حُيد حُيحَٗ... ٝكؼ٬ ٌٌٛح أٍٓٞ طلظخؽ ا٠ُ 

 "ٗلطش". 

أؿَٔ ٓخ ك٢ ٌٛٙ حُٔوخ١غ حٍُٜٔٞس ٌُٜح حُؼـُٞ "حُوظ٤خٍ" ح١ٌُ ٣ظٌِْ ك٢ حُلذ ٝأكٞحٍ 

حُِلظخص حُظ٢  حُٔـظٔغ حُؼَر٢، ٣ظًٌَ أ٣خّ ُٓخٗٚ ٣ٝوخٍٗٚ رؤكٞحٍ حُؼَٜ حُٔؼخَٛ، ٢ٛ طِي

ًخٕ ٤٘٣َ ك٤ٜخ ا٠ُ حٌُظذ حُظ٢ ًخٕ ٣ل٠َٛخ ُٚ آخ أرٞ ػٔخى أٝ ًخٍُْ، ٝرخُلؼَ ٌٛٙ 

ذ ٓٞحء رخُِٔخٕ ٌظَ حُِلظخص حُو٤َٜس، ػَكظ٢٘ ػ٠ِ ٍؿَ ٓؼوق ُِـخ٣ش، ُٓٞغ رٌَ ٓخ ٣ُ 

حُؼَر٢ أٝ ح٫ٗـ١ِ٤ِ )ًْ أط٠٘ٔ ٓ٘خٛيس كِوش ٍٜٓٞس ٧رٞ ٠ٗخٍ ٣ظليع ك٤ٜخ رخ٩ٗـ١ِ٤ِ 

ُؼَ ٌٛح حُؼـُٞ ٣لخؿج٢٘ أًؼَ "ٓـَى  ،كيػ٘خ رخُؼَر٢ ٖٓ ريح٣ش حُلِوش ا٠ُ ٜٗخ٣ظٜخًٔخ 

 . هخ١َس"(

 

 ح٤ُّٔي. أرٞ ٠ٗخٍ ػ٠ِ هط٠ ؿٍٞؽ ٝحٗ٘ط5ٖ  .2

ُْ ٣ٌظل٢ ٌٛح حُؼـُٞ رٔخ هيٓٚ ٣ٝويٓٚ ػ٠ِ ٗخٗش ح٤ُٞط٤ٞد رَ طـخُٝ ٌٛح رٌؼ٤َ ك٤٘ٔخ ٟٝغ 

ُحى اػـخر٢ رؤرٞ ر٤َٗطش ػ٘يٓخ أػِٖ كـَ ح٧ٓخّ ُـٔؼ٤ظٚ ػ٠ِ حُط٣َوش ح٤ًَ٤ٓ٧ش، رَ ٝ

رؤٗٚ ٤ِْٓٔ ٓ٘ؼَ ه٤خىس ٌٛٙ حُٔئٓٔش حُظ٢ طؼزَ ػ٠ِ ٍكٞ حُِرخ٫ص حُؼَر٤ش ٝطزخَٗ ك٢ 

 ط٘ظ٤لٜخ ا٠ُ ٗزخد ك١ٞ٤ ٣لظ٠ٖ حُو٠خ٣خ حُؼَر٤ش حُٜخىهش. 

ُْ طظٞهق ٓلخؿآص ٌٛح حُؼـُٞ، كَحف ٣وٜق ه٤خىحص ػَر٤ش ٓؼَٝكش رزطٜ٘خ رؤر٘خء ؿِيطْٜ، 

ٌٓٔظ٤ٖ أٛٞحص حُٔؼخٍٟش، ٝٓظـز٣َٖ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣لخٍٝ حُوخء ًِٔش "٫" ك٢ ٝؿْٜٞٛ، 
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كْٜ ٣ؼظزَٕٝ أٗلْٜٔ آُٜش ػ٠ِ أهٞحْٜٓ، ر٤٘ٔخ ْٛ ٫ ٣ظـخُٕٝٝ ًْٜٞٗ ٓخٓل٢ أك٣ٌش 

 هِزِش أ٤ٓخىْٛ ك٢ حُـَد.  "َٛح٢ٓ" ػ٘يٓخ ٣ظٞؿٜٕٞ ٗلٞ

ُوي ىػخ حَُؿَ حُوظ٤خٍ ا٠ُ ٓظخَٛس ُؼَد أ٤ًَٓخ ك٢ ٓخكش رٞحٗ٘طٖ، ٝهزخُش حُز٤ض ح٧ر٤ٞ 

ٝػٜخرظٚ ك٢ كن حُ٘خّ ٝأر٘خء ػخث٬طْٜ أ٠٣خ، ٖٝٓ  ُِظ٘ي٣ي رلَد ح٤ُٖٔ، ٝؿَحثْ ١وؼخٕ

أؿَ َٗف حُٟٞغ ُِ٘ؼذ ح٢ًَ٤ٓ٧ رؼ٤يح ػٖ ًَ حُظِل٤وخص حُظ٢ طٌحع ٛ٘خ ٝٛ٘خى ُظٌٕٞ رٔؼخرش 

حُ٘ـَس حُظ٢ طول٢ ؿخرخص أكؼخُْٜ ح٤ُ٘٘ؼش، ُْٝ ٣ظٞهق ػ٘ي ٌٛح حُلي، رَ أػِٖ ػٖ ٓزخىٍحص 

 ٖٓ أؿَ حُـَٝ ًحطٚ. ُٔظخَٛحص أهَٟ ٓظ٘ظْ ك٢ ػيس ٣٫ٝخص أ٤ًَ٤ٓش 

 

 ******** 

أط٠٘ٔ ُؼَد أ٤ًَٓخ حُظٞك٤ن ك٢ ٜٓٔظْٜ حُٔويٓش ٌٛٙ، ٝحُٔظٔؼِش ك٢ آخ١ش ح٠ُزخد ػ٠ِ 

ٓ٘زؼخ ُِل٣َش ٝحُؼيحُش ٝحُٔؼ٢ حُٟٞغ حُؼَر٢ حُٔظؼلٖ، ًٝٔخ ًخٗض أ٤ًَٓخ كظ٠ ٝهض ه٣َذ 

ك٢ٜ أٗٔذ ٌٓخٕ ٍٝحء حُٔؼخىس ًٔخ ٣٘ٚ ػ٤ِٚ حُيٓظٍٞ ح٢ًَ٤ٓ٧، ٝأٍٝ حُلِْ ح٢ًَ٤ٓ٧، 

ػ٠ِ كٔذ حػظوخى١ ٫ٗط٬م ؿ٤َ ػَر٢ ؿي٣ي، رؤىٝحص ؿي٣يس، ٖٓ أؿَ حٌُٝى ػ٠ِ ه٠خ٣خٙ 

 حُؼظ٤وش حُظ٢ ػَٔ َٛح٢ٓ حُؼَد ػ٠ِ ١ٜٔٔخ رٌخكش حُٞٓخثَ... 

 رخُظٞك٤ن أم أٓخٓش 

 أهٞى ِٓٝحٍ دمحم ٓؼ٤ي ٖٓ حُـِحثَ. 

 

******** 

 

 

 ٤َ ػ٘ي ٣وظش ح٤ٔ٠َُ حٗـ٬م حُؼِ 

 

ٗؼٞى ا٠ُ حُزيء، ٣ٝؼٞى ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ حُزيح٣ش، ك٤غ ٣ٜلٞ حَُٝف ا٠ُ ح٫رظيحء، ٣ٝظٜخػي حُ٘يحء 

ٍ، ا٠ُ  ّٝ ٗلٞ حُزٞحى١ ٍؿزش ٖٓ ػٔخُوش حُٔل٤ن ك٢ حُؼٞىس، ا٠ُ حُ٘وطش ح٠ُٝ٧، ا٠ُ ح٣َُغ ح٧

طلي٣ي ُٔـخٍ ح٣َُٞ ٖٓ ؿٜش، ٌُٝٔخٖٓ ح٧ٝحثَ ٖٓ أؿَ طـي٣ي ح٤ُٝ٧خص، ػزَ حُظؤ٣َٝ ٖٓ 

 َ" ٖٓ ؿٜخص ػي٣يس. "ح٤ُْ٘ 
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 ُ٣ ُْ َٔ ق ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣ٌٕٞ ٝك٤يح، ٫ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٟٖٔ حُٔـظٔغ، ٓ٘غ ٖٓ ح٠ُلظ٤ْٖ كَحف ٔ

٣وخ٢ٟ ٛئ٫ء حُظخ٤ُٖٔ ػ٠ِ ٜٓ٘خص ٓلخًْ حُظخ٣ٍن ٝحُلٌَ رٌَ٘ ؿ٤َ ػخىٍ، ٓخ أؿَد ٌٛٙ 

ك٤غ ٣ٞؿي حُلَى، ٝطظ٤ٚ حُـٔخ٤َٛ، ٛٞ ٗوٚ حُطز٤ؼش حُظ٢ طِزْ حُز٣َ٘ش رٌَ٘ ٓظـطَّ، 

َِ حُلَى، ك٤ـَم ك٢ حُٞكَ حَُٝك٢ ر٬ ٓويٓخص!  ـُ ٢ٛ هٜش ٗلٌٜخ ػٖ طخثٚ ر٤ٖ ٤ٜ٣ذ َػ

َٓح٢ٓ حُل٤خس ٓٔظؤٗٔخ رٔخ طلِٔٚ ٖٓ ٗٞح٣خ ٝٛيح٣خ، كؤٓخ ح٠ُٝ٧ ططؼْ رٜخ حُـخثَ ك٢ حُٞؿٞى كي 

ؿش حُظزخ٢ٛ أٓخّ ح٨ُٔ رٌَ حُظؼخ٤ُْ، ٝٛ٘خ حُظزخ٢ً ػ٠ِ حُٔلخ٤ْٛ، ر٤٘ٔخ حُؼخ٤ٗش ٓلَص كئحىٙ ُيٍ

٬ّٓ ح٩ٗٔخٕ ْٝٛ، ػٖ آهَ ٤ٛخف ٥هَ حٌُثخد.  ٌٓخَٗسٝهلض ح٧ٍٝحف ؿ٤َ ٓٔظزَ٘س، 

٤٘ٓش حُلَى ُكِْ، ٝٓظخػذ ح٣٧خّ ِكِْ، ٝر٤ٖ ٌٛٙ حُٜٔزخص طـ١َ ح٧ٜٗخٍ رِـش ح٫ٓظيحى ٝأ

ّٕ ٌُخكش ٝحُٔيى، ٌٛح ٣ـؼَ حُلَى حُز١َ٘ أًؼَ هٔٞس ك٢ ٓوخرَ حَُٔآس  ٝأٛخُش ح٧ٗوخٙ، ا

حٌُِٔخص ؿيم ٣ـِق ح٧ٗلخّ ٝح٫ْٗ رؤُٞحٕ ٓوظِلش، ٌٝٛٙ ح٧ٗخهش ٫ طظَٜ ١٧ ًخٕ، ٌُٜ٘خ 

طَؿذ رخُظٍٜٞ ٝرٌخكش ؿ٬ُظٜخ ػ٘يٓخ طـي ٗوٜخ ٗخهٜخ أٓخّ ًَ حُٔؼخ٢ٗ، ٍح٤ٓخ أٓخّ 

ٓظ٠ حٍطخف؟ ٓٞحٗت حُؼخُْ ػ٠ِ هط٠ ًحى حُزطَ ح١ٌُ كخٍٝ إٔ ٣َطخف ك٢ ٓـخٍس "١٘ـش" كٔخ 

ّ، ٝٓظ٠ حرظْٔ حُؼخُْ ُِزَ٘ طلٍٞ حُلع ك٢  َِ حٗظَٜ ح٩ٗٔخٕ حِّٜٗ، ٝٓظ٠ ًٔذ حُلَى ُك

ؿ٤ٞرْٜ حُٔو٤ِٔش ا٠ُ ؿيٍحٕ رخ٤ُش، ٖٓ ٓلخٍهخص حُل٤خس أٜٗخ طؤهٌ رَ٘حٛش ٝطؼط٢ رزوَ، ٖٝٓ 

  ٓلخٍهخص ح٧ٓخ٢ٗ أٜٗخ طٜٟٞ حُٔـخ٢ٗ كظٔو٢ ك٢ ًخكش حُٔزخٛؾ ٫ٝ طزخ٢ُ.

 ط٤َٔ.. 

ٝحًٌَُٟ ا٠ُ ؿخٗزي َٓؿٔخ، طلخٍٝ ر٘طق ح٣٧خّ إٔ طوخّٝ أَٓح ٓخ ريحهِي، ٣لؼي ػ٠ِ 

حُؼٞىس ا٠ُ ًحطي ٝكيٛخ ٝك٤يح، ٌُ٘ي طوخّٝ ًحى حُ٘ؼٍٞ ح٤ٛ٧َ، طؼ٤ي ُ٘لٔي حُٔـخٛيس حُلن 

ك٢ حُؼ٤ٖ رزٔخُش ٬ٛٝرش، ٝك٢ ُلظش ػ٣ِِس ُِـخ٣ش، طـ٤ِ ٌَُ ح٫كَحى هيكي رٔوظِق 

ػْ ط١ٜٞ ك٢ رجًَـ حُوخٙ، ر٬ ٍٗٞ ٢٠٣ء ِٓـؤى حُـي٣ي، ٫ٝ حُٜلخص ٝحُٔٞحٛلخص، 

ٓ٘ٔٞرٚ ٣َٜ ًٍزظ٤ْي، ٝٛٞ ٣زَِ كَٛش ط٤َ٘ ٍٝكي، أٗض ر٤ٖ حُٔخء ك٢ ؿٞف ح٫ٍٝ، 

ٍ، ٣ٝوِ  ّٝ أ١َحف ػٞري ح٤ٗ٧ن، ٣ًٌَى حُظ٬ّ ح١ٌُ ٣ل٢٤ ري رٔؼٞحى ح٧ه٤َ، أٝ ٓؼزَى ح٧

طـي٣ي حَُٔحد، ر٤٘ٔخ ػ٤ٞٗي حُٔظطِؼش ٛٞطي حَُٔطي ا٤ُي ك٢ أٌٗخٍ حُٜيٟ رظٌَحٍ حُِٖٓ ٝ

ٌُحى حٍُ٘ٞ حُوخكض حُزؼ٤ي ك٢ ٓٔخثي ٓخ ٢ٛ ٟٓٞ أكٌخٍى حُظ٢ طٜ٘غ ُي "حُٔٔظوزَ".. ٢ٛ 

 كخُظي حُـ٣َوش. 

ُٛي..   إٔ ط٣َي ٓخ طلؼَ ٛٞ ه٬

ٖٓ ٓ٘خٓزخص ح٤ُٜخّ رؤُـخُ حُؼوخكش ٝحُظل٤ٌَ، حُلخف حُٞح٤ٖٔٛ ػ٠ِ حُظـ٤٤َ، ط٘خٓٞح أٗٚ طٍٜٞ ٫ 

كٌْ ٢ٛ ػـ٤زش كخُش ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣ظخرغ ٖ حُظ٘ل٢ ريٛخء ح٩ٗٔخٕ حُٔ٘٘ٞم رٞحهؼٚ، طوِٞ ٓ

حُو٬ٙ ٫ ٣يًٍٚ ٟٓٞ ػخهَ ٣٘ؼَ رخٌُِٔش ٝحُِلٖ ٛخّ ح٥ه٣َٖ ٓويٓخ أٝٛخٓٚ حُوخٛش؛ أٝ

( ُظـ٢٘ رٜٞطٜخ حُٜخىة ػٖ ًحى Sbeïtlaٓز٤طِش )ٝحُٔئحٍ، ٌٌٛح ٛؼيص آهَ ٍحٛزخص 

ٜٓخٓٚ حُظ٢ أ١ِوٜخ ك٢ حُٔٔخء ٤َٗحٕ ًَ ٗٔخء حُؼخ٤ُٖٔ، ُْٝ طٍِ٘ حُٔوخطَ حُ٘خ١ٍ ح١ٌُ أُٜزض 
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أريح كظ٠ رؼيٓخ طؼزض ٖٓ حُـ٘خء، كٌخٕ ٛٞطٜخ ح٫ري١ ٣ؤهٌ ٖٓ حُظلي١ ٝؿٜٚ ح٬ُُّٔ ٝحُز٘خء 

ح١ٌُ ٣يكغ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٗلٞ ح٫ٓظ٬ّٔ ُظِي حُ٘خٍ حُظ٢ طٌٖٔ هِٞد حُزَ٘، ٝح١ٌُ ٠٣طَ ح٩ٗٔخٕ 

ٖ حهٔخى حٓظؼخٍٛخ حُٜخثؾ ر٬ كيٝى؛ ك٢ ًَ ُيٓٞع كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٓك٢ أًؼَ ٖٓ ٓ٘خٓزش ٌٍُف ح

حُو٤َِ ٖٓ ح٫ٛظٔخّ،  ، ك٤ظؤُق٣و٤ٖ ٛ٘خى حُو٤َِ ٖٓ حُؼوٞد حُظ٢ طؼ٤ي حُ٘ي ا٠ُ ٓزخىة حُظٞحُٕ

رؼيٛخ طٌَ٘ٔ  ،٫ُٞ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٌُخٗض حُل٤خس هي طِٜزض ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي، ػْ حٓظِٔٔض ُِ٘وٞم

 رِـش حُ٘ز٬ء. رُٜٔٞش ك٤زو٠ ح٩ٗٔخٕ َٓ٘ىح 

ٍ  (٤ًٞٛ٘ؾ ٍكٔٚ هللا) رؼ٤ٕٞ ٤ِٓجش رخُلِٕ ّٝ  .. حُـِء ح٧

 

ػِٔ٘خ ٓخ ٓؼ٠٘ إٔ طٌٕٞ ه٣ٞخ ٍٝك٤خ، رَك٤َ ٌٛح حَُؿَ ح١ٌُ ًخٕ  ١ٍكْ هللا ح٤ُٔي. ٓظ٤لٖ حٌُ

٤ٓٝزو٠ أهٟٞ حَُؿخٍ روِزٚ ٍٝٝكٚ ػ٠ِ ح٬١٩م؛ ٫ ٣ٌل٢ حُٔوخّ ُِظؼز٤َ ػٖ ٌٛٙ حُوٞس 

ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٫ٝ ػٖ هيٍحص ح٩ٗٔخ٤ٗش ػ٠ِ حُيكغ رَؿَ هخّٝ ًَ أ١َحف حُل٤خس حُـخثَس ٤ُلَٝ 

 ٔخ ًَ حُ٘خّ ٓخ ٓؼ٠٘ إٔ طٌٕٞ اٗٔخٗخ. حكظَحّ ػوِٚ ػ٠ِ حُؼخُْ ًِّٚ، ٓؼِ

ُٖ أهٞٝ ك٢ حٗـخُحطٚ ك٢ٜ ٓظًَٝش ٨ٍُهخّ ٝحُٔٞٓٞػخص، ٫ٝ ك٢ ٓؼخٗخطٚ ك٢ٜ ٓظًَٝش 

أ٠٣خ ٧ٛلخد حُوِٞد حُِط٤لش، ٢ٌُ٘٘ أكخٍٝ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ طِي حُوٞس حُؼو٤ِش حُ٘خرؼش ٖٓ ىحهَ 

٫ ؿيحٍ كٍٞ حٌٓخ٤ٗخطٜخ  ؿْٔ ٓظٜخُي ؿ٤َ ٛخُق ُِؼ٤ٖ، كظللِٙ ُظو٤ْ ػ٠ِ أٓخٓٚ أ٣وٞٗش

 حُؼ٤ِٔش ٝحُ٘ظ٣َش، ٤ُٜ٘غ حْٓ "٤ًٞٛ٘ؾ" حُليع ً٘ز٢ّ ُِٓخٗٚ حُٔٞكٖ ر٘ز٠ش ٍٗٞ أ٢ُُ. 

حَُٝف حُز١َ٘ ُٜخ هٜخثٚ ًؼ٤َس ٝؿ٣َزش، ٝٓلخُٝش حُوٞٝ ك٤ٜخ ًٔلخُٝش ٣ِْٛ حُظ٬ّ 

ر٤ٌٖٔ ٜٓظَة، ٌُٜ٘خ طزو٠ َٓطزطش رل٠ٍٞ ٝؿٞى١ ٣ـؼَ حُل٤خس هخثٔش ٝٓٔظَٔس ٝؿ٤َ 

ٓظلي٣ش ١َُِٝ٘ ٝحُظَٝف ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ٝهخص، طزو٠ كخُش ح٤ُٔي. ٤ًٞٛ٘ؾ ٍكٔش  ،هخٟؼش

 هللا ػ٤ِٚ ٖٓ أْٛ حُلخ٫ص ٝأػظٜٔخ ك٢ طخ٣ٍن حُز٣َ٘ش ًِٚ. 

ٍِٗ هزَ ٝكخس ٌٛح حُيح٤ٛش ػ٠ِ ٍٝك٢ ٓٞهغ حُٜيٓش، كؼ٬هظ٢ رٌٜح ح٫ْٓ طؼٞى ا٠ُ أ٣خّ 

ػخ٢ٗ حُز٤َٝهَح٤١ش ٝحَُىحءس ٝٓٞء ٓوخػيٛخ أ، ػ٘يٓخ ًُ٘ض ١خُزخ ػ٠ِ حُـخٓؼش حُـِحث٣َش

٬ٓٓٔخ ٝٓؼخ٣٘خ ٧ٓخطٌس ؿِٜش، ٝأٗــخ ك٢ ٌٛح حُٟٞغ حُزخثْ، ًُ٘ض ىحثٔخ أكخٍٝ  ،حُظ٤٤َٔ

حُزلغ هٜي حُؼؼٍٞ ػ٠ِ هٜٚ طلل٢ِٗ ػ٠ِ ح٫ٓظَٔحٍ ك٢ ٓٔخ١ٍ حُؼ٢ِٔ ٝحُل١ٌَ، ٝاًح 

ؼ٤يس ػٖ ػ١َٜ، ُؼَ ر٢ أػؼَ ػ٠ِ رؼ٠ٜخ، ًٝخٗٞح ًِْٜ ٖٓ ػظٔخء ػخٗٞح ك٢ أُٓ٘ش ر

َٝد، ٤ًٔ٘ـَ ك٢ ح٤ُٔخٓش، ٓخُي رٖ ٗز٢ ك٢ حُؼوخكش، ٓظ٤لٖ ًٞك٢ هخٕ ك٢ حُلأرَُٛخ ؿٌِ٘

ُِْ، كٞهؼض ك٢ ٗلْ  ك٢ حُظط٣َٞ حُز١َ٘... ًٝخٗض حُٔلخؿؤس ػ٘يٓخ ٛخىكُض هٜش ك٤خس ٌٛح حُؼخ

 ٓٞهغ حُِٜس حُو٣ٞش. 
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ٍ ٓؼِٞٓش أىٛ٘ظ٢٘ ٝهظٜخ،  ٛٞح٤ُٔي. ٤ًٞٛ٘ؾ ٍكٔٚ هللا،  ّٝ ه٣َذ ٢٘ٓ ٤ُ٘ٓخ، كؤٗخ ٓؼخَٛ ُٚ، أ

ٛٞ ٗـِٚ ُٔوؼي أٓظخً ٢ًَٓ رـخٓؼش ًخٓز٣َيؽ ٢ٛٝ ٖٓ أْٛ حُـخٓؼخص ك٢ حُظخ٣ٍن، اٟخكش 

ا٠ُ رَحػظٚ ك٢ حُؼِّٞ حُيه٤وش ؿخٓؼخ ٓخ ر٤ٖ حُلِي ٝحُل٣ِ٤خء ٝح٣َُخ٤ٟخص ٝحُطذ، ٌٝٛح ٣ؼظزَ 

 كخُظٚ حُٜل٤ش حُٔٔظؼ٤ٜش. ٓؼـِس رٌَ حُٔوخ٤٣ْ إ ٓخ ػخ٣٘خ 

ُِْ حُـ٤َِ ٫ أٓظط٤غ ٍىّٙ أريح، ٟٓٞ رخُيػخء ُٚ ٖٓ ٓٞهؼ٢ رؤٕ ٣َكْ  ٌٖ ٌُٜح حُؼخ ك٢ ٍهزظ٢ ى٣

 هللا ٍٝكٚ ٣ٌٝٔ٘ٚ ك٤ٔق ؿ٘خٗٚ ٣خ ػ٤ِْ ٣خ هي٣َ. 

ط٠ل٤خص ٛخثِش هيٜٓخ ٌٛح حَُؿَ ٖٓ أؿَ ح٩ٗٔخ٤ٗش، أُْٜ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔظ٤ِٖٓٞ رظ٤ٜٔٔٚ ػ٠ِ 

ف، أرلخػٚ أٗوٌص حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٠َُٟٔ ٖٓ ح٬ُٜى ٝهللض حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫٥ّ، ىكؼض حُل٤خس ٝحُ٘ـخ

ٓـٜٞىحطٚ ك٢ ٓـخٍ حُلِي رخُؼِٔخء ا٠ُ ح٫هظَحد ٖٓ كْٜ أَٓحٍ حٌُٕٞ رؤٗٞح١، ٝٓخ ًظخرٚ ٓ٘ش 

ّٕ ًحى حٌُظخد ًخٕ ٫ٝ ٣ِحٍ 0433 ّ ٖٓ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ٟٓٞ ٗوطش ٖٓ رلَ ٗظ٣َخطٚ، ٍؿْ أ

 حُظ٢ ٓزوظٚ ك٢ ٓـخ٫ص "حُؼوٞد حُٔٞىحء" ك٢ ٌٛح حٌُٕٞ حُ٘خٓغ.  ػٍٞس ػٖ ًَ حُ٘ظ٣َخص

ٓٞحء ًخٕ ح٤ُّٔي. ٤ًٞٛ٘ؾ ٓئٓ٘خ حٝ ًخكَح، ِٓليح أٝ ٓظي٣٘خ، ىحػ٤خ ا٠ُ ح٫ُلخى أٝ ا٠ُ ح٣٫ٔخٕ 

كٌحى ٗؤٗٚ، ٣وٜٚ ٝكيٙ، ٝٓخ ٗلٖ ا٫ ًٔخثَ حُزَ٘ ٫ هٞس ٫ٝ ٬ٛك٤ش ُ٘خ ُٔلخٓزظٚ أٝ 

ٛٞ ح٫ػظزخٍ ٖٓ ك٤خطٚ ٝح٧هٌ رطَف ه٢٤ حٗـخُحطٚ، ٧ٜٗخ ٢ٛ  ٓؼخهزظٚ، ٌُٖ ٓخ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ

ه٣َزـخ، ٍكْ هللا ح٤ُّٔي ٜٗيٛخ ُٓخٗ٘خ ٫ٝ أػظوي أٜٗخ ٓظظٌٍَ  ،رخُلؼَ هزَ حُوٍٞ، ٓؼـِس رلن

 (. ٤ًٞٛcon gli pieni di malinconia٘ؾ، أهٍٞ ٌٛح رؼ٤ٕٞ ٤ِٓجش رخُلِٕ )

حُِٔٔٔش -ٓخ أك٢ِ٘ٗ ٤ُٔض ٝكخس ح٤ُّٔي. ٤ًٞٛ٘ؾ ٍكٔٚ هللا رويٍ ٓخ أك٢ِ٘ٗ طلخػَ ح٧ٓش حُؼَر٤ش

ؿِيط٘خ ُْ ٣ٌٔٔٞح ٖٓ حكٌخٍ ٌٛح أر٘خء ٓغ هزَ ًٌٜح، كظِي حُـ٘خٝس حُظ٢ ُِٗض ػ٠ِ أكجيس رؼٞ 

ُِْ حُـ٤َِ ٟٓٞ ه٤٠ش طي٣٘ٚ ٝح٣ٔخٗٚ ٖٓ ػيٓٚ، ٢ٛٝ ًحص حُـ٘خٝس حُظ٢ ؿَٔص أٍٝحف  حُؼخ

 أكزخث٘خ ٌٓ٘ ٝكخس حرٖ ٍٗي ٫ٝ طِحٍ طلؼَ كؼِٜخ ك٢ أ٣خٓ٘خ ا٠ُ ؿخ٣ش ٣ٞٓ٘خ ٌٛح.  رؼٞ

 

  حُؼخ٢ٗ.. حُـِء  رؼ٤ٕٞ ٤ِٓجش رخُلِٕ

  

ق، طلَٔ أكٌخٍى ٝطلخٍٝ حَُك٤َ رؼ٤يح ك٤غ ح٧ٍُ، طلخٍٝ إٔ طل٢ٔ طًَذ كٜخٗي حُٔـّ٘ 

ّّ طَػ٠ ٛـ٤َٛخ رٔخ حٓظطخػض ٖٓ هٞس، اٜٗخ حُل٤خس طؼط٢ ُي أػٖٔ ٓخ  !طِي ح٧كٌخٍ ًؤ

، أُِٓيرَٔػش ٫ ٝك٢ ٝهض ٤٠٣غ ٓ٘ي  حُظو٢ِ ػ٘ٚ ػ٘ٞس؛لخٍٝ اٍؿخٓي ػ٠ِ ػْ ط ،طل٤ٜٚ

٤٠٣غ ٓ٘ٚ ػزن ٣ـ١َ ػ٠ِ َٓحكَ ر٤٘ي ٝر٤ٖ ًخكش ٓٞحٍىى حُٜخثِش، طِي حُظ٢ طؼخٝى ح٧هٌ 

رـ٬ُي ؿٜزخ، ٖٓ أؿَ طلي٣ي ٍكخٙ ؿ١َء ؿيح، ٖٓ أؿَ آٌخص ٛٞص ريحهِي، ٛٞص 

طؼ٤ي طَط٤ذ ٓخ ُؼٖٔ رخٛع.  ف ر٘ـْ ٫ ٣ٔظؼ٤يى ٖٓ كطخٓي ٟٓٞ ريكؼيُٝطخُٔخ أٝػِ ا٠ُ حَُ
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٣ـٍٞ ك٢ ح٤ٔ٠َُ رؼي اٍٛخم ٗي٣ي، طٔظِو٢ ػ٠ِ ٠ٓٞ ٍؿزش ٓ٘ي ك٢ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ طٞحؿيى 

ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس، ك٬ طَؿذ ٟٓٞ ك٢ ٓٔخَٓس ًحطي، حٌُحص ٝكيٛخ ٖٓ طلٜٔي ىٕٝ طٌِّق، ٜٓٔخ 

د ا٤ُي ٖٓ حُزَ٘، ٓظـي ٗلٔي ٝك٤يح ر٬ ِكَحى، ٝٛ َّ ٌٙ حُلو٤وش أكززَض ٖٓ حُ٘خّ ٜٝٓٔخ طو

٣خ ك٤ٜخ حُِٝح ،طٜيّ حٌُؼ٣َ٤ٖ كظـؼِْٜ أٗي ٤ٟخػخ ٖٓ كَى ٓو٢ ٖٓ ػٔن حٌُٕٞ ك٢ ٛلَحء

 . ٓظ٘خرٜش طٔخٓخ أٓخّ ػ٤٘٤ٚ

هي طولِ رؼٞ حُٔؼِٞٓخص حُطخٍثش ا٠ُ حٌُٖٛ ك٤لخٍٝٛخ ىٕٝ َِٓ، ٣لخٍٝ إٔ ٣ٔظوِٚ ٜٓ٘خ 

َّ ًُي ٣ٞؿي رخُي حهَ حُز١َ٘ رؼ٠خ ٖٓ رؼٞ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ػِوض رٚ ٌٓ٘ هَٕٝ أٝ ػوٞى، ُؼ

ٍَ ٫ طٔظط٤غ ا٣ـخىٙ أريح، ك٬ طٔظط٤غ حُوزٞ ػ٤ِٚ، ٝاٜٗخ  ح٧َٓ، ٍرٔخ طـي ٗلٔي طؼ٤ٖ ػ٠ِ أٓ

ّٕ حُٔظـ٤َحص ٢ٛ ّٕ ح٧َٓ ٣ـؼِي أًؼَ ه٘خػش رؤ  حُظ٢ طلخٍٝ كي أُـخُٙ ٌُٖ ىٕٝ ؿيٟٝ، ٧

ٍى طوق ك٢ ٛلٞف ٟي ١ٔٞكخطي ًبٗٔخٕ، كظظٔخءٍ كٍٞ ٍؿزخطي ٝطٞؿٜخطي ٝأٗخهش ك٠ٞ

 ٝٓيٟ كَٙ حُؼ٤ٖ أٓخٓي حُظ٢ ٢ٛ ك٢ ٓظ٘خُٝي. 

ط٤٠ن أٗلخٓي ك٢ ٛيٍى ٝط٤٠ن ٖٓ كُٞي حُل٤خس رٌَ ٓخ طلِٔٚ، طؤهٌ ٗلٔي ح٧ه٤َ هزَ 

حُوخٛش حٗوطخع ٝٛخٍ ك٤خطي أٓخّ ٓٞحؿٜخطي ٣٨ُخّ، طؼ٤ي ٟز٢ ٓخ طٜ٘يٙ ك٢ ٌٛٙ حُٔٔخكش 

ػ٠ِ ح٣وخع ؿي٣ي، طظيكَؽ أٍٓٞى رٌَ٘ ؿخثذ ػٖ حُظلخػَ كظ٠ طٜزق ًخث٘خ ٗز٤ٚ رخ٥ُش  ري

ٖٓ ر٤ٖ حُؼٞح٢ٗ أك٤خٗخ طظوٌ  ٫ طِٔي ُٔؼخ٤ٜٗخ كوٚ ٫ٝ ٝؿٞىح؛ طٔخٓخ، ٓـَى أىحس طوّٞ رلًَخص

 ِٔ ي، طلَٔ ح١ُٞٔ ٝطـِي ٍٝكي رٌَ٘ ٣ـؼِي أًؼَ ٤ٟخػخ ٖٓ هزَ، طؤًي رؤٗي ٓٞهلخ ٟي ٗل

أَٗض طو٢٠ ػ٠ِ آهَ ٓوخ١غ ٝؿٞىى حَُٝك٢ حُـ٣َن ر٤ٖ أٓٞحؽ حُـزخء  رظِي حُلًَخص

 حُؼخ٢ُٔ. 

طِي حُلًَش حَُٝك٤ش حُز٤ٔطش حُظ٢ طوَؽ ك٢ ٌَٗ كًَش ؿ٤ٔٔش أر٢ٔ ط5٠ٔٔ حُوُْزَِش ٢ٛ 

ّٕ حُلَى ُظ٤٠ن ػ٤ِٚ ًَ ُٝح٣خ حُل٤خس، ٌُٖ رخُظٞؿٚ ٗلٞ  ٛي٣ش أؿَٔ طٜي٣ٜخ حُٔٔخء ُ٪ٗٔخٕ، ا

٣ظٌٖٔ ٖٓ كّي أَٓ ٍٝكٚ، ٤ُـيٝ ًطخثَ ر٤ٖ ٣ٍخف ط٘لغ ٓ٘خرَ حُيحهَ ًحطٚ كو٢ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ 

 حُز١َ٘ رٞحٓطش ُطلٜخ حُٔؼٜٞى. 

٫ ٣ـي أ١ّ كَى ّٓ٘خ حُل٤خس ًٔخ ٣َ٣ي ٣َٝؿذ، ٌُٜ٘خ طؼِّٔٚ حُظؤهِْ ٓؼٜخ ًِٔخ أٍحى حُٞهٞف ػ٠ِ 

ش، طِ َٔ ي حُٞك٤يس حُظ٢ ػظزخص حُٔٔخٍحص حَُى٣لش ُـ٤َٙ، طِي حُظ٢ ٤ٔٔ٣ٜخ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ رخُِلٌ

طيهَ حُؼٔن حُؼ٤ٔن ُ٪ٗٔخٕ، طلِٔٚ ػ٠ِ ح٧هٌ رظيحر٤َٙ ًِٜخ، ٖٓ أؿَ حػظوخٍ ٍؿخثٚ رخطـخٙ 

حُؼ٬هش ر٤ٖ حٌُحص ٝٓخ ٣ـؼِٜخ ٓٞؿٞىس، ًحى حُِـِ ح١ٌُ ُْ ٣لٜٔٚ ح٩ٗٔخٕ كؼٔي ا٠ُ طـخِٛٚ 

 ىٕٝ ؿيٟٝ. 

ٌل٤ي ٝكي، ٤ٓٞ٣ش ػ٠ِ ٍك٢ كخ٫ص ًؼ٤َس ٣ٌل٤ي ط٤ٜ٘ي ُط٤ق ُِظول٤ق ٖٓ ٝهغ حُٔٞحؿٜخص ح٤ُ

 ٍْ ٍؿخء ٝحكي ٖٓ حًَُٕٞ ا٠ُ ٍحكش طـؼِي ٖٓ أهيٍ حُزَ٘ ػ٠ِ ٓٞحؿٜش ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ رََ٘ل

ؿي٣ي، حُـ٤َٔ ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس أٜٗخ ٫ طظٞهق ٫ٝ ط٘ظظَ أكيح، ٌُٜح ٖٓ حُٜؼذ حُِلخم رزؼٞ 
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حُٔويّّ ٤ٌٕٞ كوٚ َٓؿزش ح٩ٗٔخٕ، ٌٝٛح ٜخ ٌٓلٍٞ را٤ٍُٛٞ ٞحُِلظخص ٝحُٔٞحهق، ٌُٖ حُ

 ا٣خٙ ٜٓٔخ كؼَ !  ٚح١ٌُ ٫ ٣ِٔي ؿ٤َٙ حُوٞس حٌُخك٤ش ُِٔز

 

 آلِخِر َممَاِطِعنَا الُموِسٌِمٌَةَ  تَْرِتٌُل التَْمَوى 

 

علك بٌن الروح والجسد، ٌا لٌتن ٌا دٌكارت، ٌا شٌخ من بنً اإلنسان، من ٌ هنان زالٌال 

الفبلسفة الفرنسٌٌن فصلت فً هذا األمر، لو فعلت لكنَت أرحتنا من هذا السإال، سإال 

العبللة بٌن كل ما هو روحً ؼٌر ملموس، ومادي نلمسه ونعمل على تؽٌٌره، فإلى متى 

 ٌبمى اإلنسان حابرا بٌن المادي والمعنوي؟ 

مٌل إلى الروح، أشعر بعمك بؤنها واسعة جدا أمام المعتمدات المعمدة واألنظمة شخصٌا أنـا ا

النظر فٌه، لكننً أرى فً نفس الولت  ً عبللتها بالمواد أمر ؼٌر مجديالمرتبة، أرى ف

نا بإمكانه أن بؤّن الروح أعمك بكثٌر لدرجة أنها تبمى ببل مرجاس، ببل متراس، فبل أحد م

 مختلفة ومتجددة.  بؤشكالنفذ إلى العالم ٌي ٌضع لاعا لروحه الذ

ٌعتبر أرسطو الموسٌمى أكمل اللؽات، وٌرى الفارابً فً النؽم الموسٌمً لؽة للروح 

اإلنسانً، بٌنما ٌرصد فٌثاؼورث النؽم على أنه أصل الوجود، وبٌن هإالء كلهم أرى أنــا 

وفً نمطة هً األلرب  ،لعالمبؤن الموسٌمى هً الوسٌلة الوحٌدة التً تجعل اإلنسان ملتحما با

روحه، أدعوكم لبلستماع لمعزوفة موسٌمٌة من اختٌاركم حتى تفهموا  من دودالحإلى أبعد 

 لصدي. 

تتعامل الموسٌمى مع الروح مباشرة ببل وسابط على ما ٌبدو، تنمل المشاعر وتبثث 

الداخل اإلنسانً اإلحساس عبر أنحاء العالم ببل حدود، هذا األمر ٌجعلها أهم ما ٌصون 

نهابٌات الحدود، وهً مٌزة -الابرة هذا األمان إلى ألصى فٌشعره باألمان، وٌموم بتوسٌع د

تفن من كربات البشر، وتإمن لهم مناطك تفرٌػ لتلن الشحنات السلبٌة التً تؽزو ٌومٌاتهم 

 كنتابج لما ٌصادفونه فً والعهم المتململ. 

مى، وإال كٌؾ نفسر استرخاء اإلنسان عندما ٌسمع هنان وال شن وصلة بٌن الروح والموسٌ

نوعا معٌنا من األنؽام، أو اضطرابه عند سماعه لنوع آخر من النؽمات؟ لو لم ٌكن الروح 

 متسما بالنؽم لما تؤثر أبدا. 

من النؽم، المتكلمون على تنوع ثمافاتهم وتلون ألسنهم هم  عحتى فً كبلم اإلنسان هنان نو

ا ٌتحدثون، فالصوت الذي ٌعبر عن الكبلم وفك نظام نحوي وببلؼً ٌصدرون ألحانا عندم



LI 

 

 

mezouarms@yahoo.co.uk 

معٌن سٌضع وببل أّي شن المتكلم فً حتمٌة التنسٌك بٌن الكلمات ومخارج الحروؾ من 

فً لسانه  أجل االستكانة إلى حالة ملحنة بشكل ما، هذا ما ٌجعل كل شخص ٌحمل مٌزته

 لسن. حدودا بٌن اللهجات واأل بشكل حصري، وهذا ما ٌضع

أن ٌتخٌل عالما خالٌا من النؽم الموسٌمً، وأورثنا هذه الحالة  أراد حاول الفٌلسوؾ نٌتشه

الخٌالٌة، لكننا صرنا فنانٌن ببل إمكانٌة للتخلً عن التلحٌن أو المطع الموسٌمٌة، فالعابد أو 

لدٌهم كلهم ذولا موسٌمٌا معٌنا  أو المتصوؾ، حتى العالم أو المفكرالراهب، الصوفً 

 مكانا ضمن الجولة األزلٌة لؤلفراد.  ًتبن فً طرٌك مٌجعله

ما ألطؾ صورة تلن المعدة لذان المواطن المصري على احدى ضفاؾ نهر النٌل وهو 

صورة تلن المؽنٌة على احدى خشبات مسارح جالس ٌعزؾ على آلة الناي، وما أجمل 

ما أبهى صورة الزاهدٌن وهم ٌحملون الدؾ بٌن األكؾ  األوبرا العرٌمة بـ: أوربا،

وٌمرعونه بشكل ٌثٌر فً النفس الحماس والراحة فً تبلزم عجٌب، وما أرلى موسٌمى 

أنؽام نسٌم ببلد الشمس الساطعة اثناء الفجر بٌنما أوراق الشجر جبال التبت العرٌمة أو 

ما أردَت أن تكتشؾ مدى رلً أي ؛ الموسٌمى تعبر عن الجمال والثمافة، وإن تتسالط برلة

شعب من الشعوب، ما علٌن سوى البحث عن موسٌماه، فهً أبلػ المصادر تعبٌرا عن 

 مٌزات الشعوب واألمم. 

عندما تكتشؾ موسٌمى احدى الشعوب فإنن ستكتشؾ مدى عمك أرواح هإالء، وكٌفٌة 

بشكل واضح، ألن تعاملهم مع الولابع ومدى مصدالٌة عٌشهم، وهذا كله تظهره األنؽام 

األذن الموسٌمٌة ال تخضع للتزٌٌؾ والتؽٌٌب، بل تضع لن الروح أمامن بشكل عاري ببل 

 تنمٌك أو إضافات. 

 

 

 

 (  1بطعم البرتمال ) تسالٌا

 

تمؾ أمام ذاتن، تعبّر عن مسارات حٌاتن، تإسس لنمد عظٌم ال تجد ما ٌساهم فٌه ؼٌرن، 

وتمضً على ضوء الممر باتجاه اإلعراب والتمحٌص، تتراجع وتراجع مبادبن بشكل ثابت 

 ومستتر، متمنٌا لنفسن الحٌاة، وآمبل بؽد أفضل. 
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على المرء أن ٌحاول التفاهم مع ما ٌوجد بعمله أوال، علٌه أن ٌحمل مركزات العمل وٌحمً 

بمى ٌمظا بشكل مباشر أمام ما ٌمكن لئلنسان االهتمام به تنفسه بتماثٌل الوجود، علٌن أن 

ًّ الذي ٌسكن الفرد ٌبمى بؤؼبلله مدى  بعٌدا عن توازنات المرامً العملٌة، لعل الرومان

 ا بالذات ما ٌصلب الحٌاة على مرمى حجر من كافة الطرابك والطرلات. الدهر، وهذ

ٌحمل كل إنسان بعض التوازنات فً جوفه، ٌحمل الكثٌر من التفاعبلت، ٌعالج بهذا 

الفضاء مرجحا ولوع الشذرات األسطورٌة بالداخل البشري، ً األسلوب طالاته، وٌسري ف

هً التً تحمً الفرد من انمبلباته البدٌهٌة على  هذه العبللات الممتدة بٌن اإلنسان والخٌال،

ذاته، لهذا تجده ؼٌر مبالً بما ٌوجد لدٌه من تعسفات تسارع إلى الماء الكثٌر من نفحات 

 الروح على رلعة الحٌاة. 

لئلنسان الكثٌر من تملبات المسارات العاطفٌة، ال ٌنكرها إال جاحد، لدٌه مصاعب جمة، ال 

لكن لكل فرد من كل ثمافة وجود حضورّي سابر على هدى  ٌتؽاضى عنها سوى أحمك،

بعٌنه، ولكل مرجعٌة اتجاهاتها ورجالها، فتحمل بٌن كافة مزاٌا المكامن ومنعرجات الروح 

 ألؽازا، تبمى األساطٌر المدٌمة أهم معبّر عنها، وأفخم فاحص لمداركها الكثٌرة. 

الدٌه، ثمافته، لؽته األم، عالمه، بٌبته ٌولد اإلنسان ببل اختٌار للونه، و من أنكل العجب! 

ومشاعره، ومع ذلن هو ٌحمل الحك فً االختٌار دابما عندما ٌحمل "عمبل بالفعل"، وكل 

ذان الشعور بالعََدم ٌنتاب اإلنسان حٌن  ؛علٌه صبح ضده مزاولة سلطانها بكل أنفةالمواعد ت

ٌتذكر طفولته التً تعبث بالخٌال عبر مفاتٌح الرجاء والببلء معا، لكنها تترن دابما األثر 

 خلفها، كمن تاه فً ؼابة الؽٌر تاركا خلفه ذان الخٌط الذي ٌترجم مساره إلى الذاكرة. 

لم ٌعد ٌنتبه لوجود ذان الصدر  اختلؾ اإلنسان مع ؼٌره حول األذواق، األلوان واألشواق،

الرحب لحظة ضٌمه، ٌعطً وٌبذل دون ملل، ثم ٌسارع إلى تؽٌٌر محٌاه وتعالٌمه التً 

لم ٌنتبه الفرد ع؛ تفرض علٌه الكثٌر من موالؾ ألل ما ٌمال عنها هو أنها: بابدة وشدٌدة الولْ 

شوة تذهب دون ا بنحٌن سار على ممرات الوجود حافٌا، بل راح ٌرلص تحت المطر زهوً 

ُوِلَدت فَُوبَِدت؛ لم  عودة ولؤلبد، تتركه وحٌدا، ٌصارع ذكرٌات ال تفارق المخٌلة كؤنها أحبلمٌ 

ٌعد للفرد تلن العبللة بٌنه وبٌن ذاته كما كانت دابما، بل استبدلها بؤمور ظرفٌة تنخر الروح 

 لتبهج مسكنات األجسام اآللٌة، فمتى حملت المادة السعادة للبشر؟ 

الوجود ٌخرج من مذاق البرتمالة التً تسكن روح البشرٌة المتحررة، تنمو ببل هوادة،  كل

ترسل أؼصان العزة فً كل اتجاه، تعطً ثمارها الحلوة لمن التزم بحبلوة روحه، وتبذل 

مت المسارات كلها عند بعض ثمارها الُمّرة لمن تجاهل حضور مبادبه ولت الجّد، لمد تحلّ 

ًّ الضمٌرِ  راحاجتماع المضامٌن، ف ٌصرخ من شدة األلــــــم، ذان الصادر عن ندبة  ح

 عمٌمة ولعت بكٌانه المعاق. 
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من أّن األسطورة ال تزال تسكن  ةٍ نَأن تعٌش زمن البرتمال بمذاق التراب فؤنَت على بٌِّ 

اإلنسان، أن تحٌى على جلمود ؼٌرن، فؤنَت ببل لرار، لمد تحّولت حاالت عدم التعٌٌن إلى 

عادات ومزاٌا، لم نجد ما نداري به عن عمولنا ؼٌر الفراغ، انتصرت الشرور على الحبور، 

 ٌة. المصص االٌرلند نهاٌات وتؽٌرت النهاٌات المفرحة إلى تلن التً تشبه

ق بٌن بنً البشر، علٌن أن تختار ال تتوهم بؤنن من الناجٌن من مذاق البرتمال، ألنه ال ٌفرّ 

ًّ لنوع ثمار  بعناٌة أّي أسطورة ستعٌش، ألن اختٌارن هذا هو أٌضا اختٌار بشكل خف

 البرتمالة التً ستتذوق ثمارها آجبل أم عاجبل. 

  

 ( 2تسالٌا بطعم البرتمال )

 

( .. هً العبارة Von Nettesheim Agrippa"اإلنسان هو الصورة الكاملة للطبٌعة" )

التً تلخص عصر النهضة األوربً ذا المشروع التمدمً، والذي أراد العرب السٌر على 

 ظروؾ تكوٌنه وتكونه. لشروطه وال لوعلى هداه دون مراعاة ال  هنحو

عندما ٌؽادر اإلنسان مركزه فإنه سٌحاول االلتراب من الطبٌعة، ال مفّر من ذلن، لهذا حاول 

اللجوء إلى السٌطرة علٌها عبر محاوالته العدٌدة، ألنه لم ٌكن هنان خٌار آخر، لمد تحطم 

الفرد وهو ٌحاول التعلك بالروح التً وجدت ذاتها أمام مواجهة ظروؾ طبٌعٌة ال ترحم، 

طٌات الكم والكٌؾ، وهذا بالذات ما أولع اإلنسان فً حفر أخبللٌة شعواء منذ خاضعة لمع

 زمن أثٌنــا عندما واجه اإلؼرٌك مشكلة الفضٌلة والرذٌلة. 

مع ثورة اإلنجلٌز التمنٌة الكبرى التً تبناها اإلنسان منذ المرن السادس عشر نظرٌا والمرن 

، وتحّول الفكر البشري "الؽربً" نحو التاسع عشر عملٌـا، تؽٌرت الكثٌر من المفاهٌم

الطبٌعة أكثر، مزاوال لمنطك "التبنً التمنً" ومستندا على "محاربة الفناء"، مما جعل 

عدوانٌة، تلن التً أنتجت حروبا عالمٌة اسمطت البشرٌة فً نفك ملًء اإلنسان أكثر 

 بالضحاٌا واألحزان. 

تضارٌسها فً الجسم األداتً الذي له من  الطبٌعة ال تزال تسكن اإلنسان، وهً تتمثل بكامل

التضخم األمر الكثٌر، بحٌث ال ٌستطٌع الفرد البشري أن ٌتوؼل فً الروح دون حاملها 

الجسمً والمرافك لها على طول العمر، ألم نحترم الطبٌب ألنه ٌعتنً بؤجسامنـا الحاملة 

 ألرواحنا فسمٌناه: "حكٌما"؟ 
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تلن الطاردة لبلنسجام المستمى من تلبٌة الحد األدنى من الحكمة التً ٌصارعها الفرد هً 

الحاجٌات الجسمٌة "الؽرٌزٌة"، ال أعتمد أن المتطلبات تلن هً ضمن الصنؾ الحٌوانً، إذ 

وهً أٌضا الضامنة لما لدٌها من توجسات من أجل  ،تمثل مصدر طالة لتؤدٌة طلبات الروح

 تسلّم اإلنسان عناٌته بما له من ممدرات. 

تمسن اإلنسان بروحه حاول اللجوء إلى االساطٌر بادئ ذي بدء، بعدها لجؤ إلى األدٌان فً 

تكتمل الصورة لدٌه عاد ذات اإلنسان ولجؤ إلى الفن والموسٌمى وحتى والدٌانات معا، ولكً 

 إلى جنون نٌتشه، لكن ببل جدوى. 

لروح والجسم، هذه ال تزال الطبٌعة بكامل توحشها تسكن الفرد اإلنسانً المتململ بٌن ا

المعضلة التً خلمت العمل والنمل فً ما مضى، وتدحرجت ككرة الثلج من منحدر التارٌخ 

إلى  دٌكارت بهوسها تباأص هً التًالتفكٌري البشري إلى أن وصلت إلى دٌكارت رٌنٌه، 

 . "Jeؼاٌة حسمه ألمره، فانزاح نحو الجسم متضمنـا كلمة "

على أّن الطبٌعة لن تنفصل عن الذات اإلنسانٌة، وهذا ما جعله  باألنـا أّكد الفٌلسوؾ الفرنسً

(، فالشطر األّول من donc j’existeٌحدد حدودها فً عبارة: "إذن أنـــا موجود" )

الكوجٌتو ما هو سوى تعبٌر عن الروح، بٌنما الشطر الثانً منه هو تبلٌػ للروح من طرؾ 

(، أو "أنــــا"، هً الكلمة السحرٌة التً أنتجتها عبمرٌة دٌكارت، إذ هً Jeالجسد، وكلمة )

تتضمن الروح والجسم معا، لربما ٌختصره ذات الفٌلسوؾ فً كلمة اكثر تفصٌبل وداللة، 

 أال وهً: الجسد. 

ما ٌحّرن الطبٌعة هو هللا، وما ٌحّرن الجسم الجسدي هو الروح، وبهذا ٌكون اإلنسان هو 

 ملة للطبٌعة. الصورة الكا

اإلنسان كون من "فً التراث اإلسبلمً نجد الشٌخ االكبر ٌلخص كل هذا فً عبارة: 

االكوان"، وهً داللة واضحة على اختصار الطبٌعة الفزٌابٌة فً األنا الروحً للكون، 

وبهذا ٌصبح اإلنسان مركزا ببل حدود، ولكنه ٌمؾ عند عتبات، تلن التً تضبطها الشرابع 

 والموانٌن العملٌة، إضافة إلى تعالٌم السماء التً ال تمبل النماش أو المٌد. الوجودٌة، 

ٌْن،  وٌلونه لدى سكان الشرق ذان الرمز الروحً الذي ٌختصر الكون فً نموذجٌن متنالض

األبٌض على شكل بٌضة تكتمل بشكل دابرة، كلنا ٌعلم بؤن الدابرة المشارلة باللون األسود و

والبٌضة هً مصنع الحٌاة، بٌنما األسود واألبٌض ٌعبران عن كافة هً عبارة عن الكمال، 

 المتنالضات، من خٌر وشر، وصوال إلى روح وجسم. 

 

  دٌونٌزوس ناطما رسمٌا للبٌت المرمزّيِ 
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ال تزال الحٌرة ألوى األسلحة ضد اإلنسان، كل فرد ٌدخل نفك الحٌرة مرؼما، فً لحظات 

الضعؾ ٌحدث هذا، فتتجلى الكواكب التً ال ٌعرؾ مصدرها أمامه، بحٌث ٌمفل الباب من 

خلفه، وٌدخل وسط ظلمة تؽرله فً نفك من التساإالت لٌجد نفسه فً متاهة من األعاجٌب 

 بالمطلك. التً ال تخطر على باله 

من الصعب على اإلنسان أن ٌبمى ممٌما فً حٌرته لولت طوٌل، لكنه مجبر على البماء فٌها 

ٌسلن مسارات تصعب على الكثٌرٌن لوحشتها ولسوتها كذلن، إنها  لكًلبعض الولت، 

 لموالؾ جد أنانٌة عندما ٌجد اإلنسان ذاته ضعٌفة تبن تحت ولع جبروت التٌه والفزع. 

ام الذي ٌخضع لها الفرد المحتار هً المظهر الواضح لعممه الوجودي عملٌة االستفه

الصلب، هً األساس الذي تبنى علٌه المعارؾ كافة، وهً أولى لحظات االحساس الذاتً 

لئلنسان بإنسانٌته المؽمورة طوعا بعوالم النجاة، إّن األمر لٌس سهبل أبدا كما ٌبدوا ذلن 

 ا! ألٌس كذلن؟ للوهلة األولى، فصعب أن تكون محتار

ما أصعب اإلنسان حٌنما ٌواجه الحٌرة بالمناورة، على األؼلب هذه هً طرٌمته البلمعة 

والسهلة، حٌث أّن أؼلب البشر ٌمومون بهذا طمعا بتجاوز كل ما تسببه الحٌرة من للك 

وشذوذ، ومع ذلن تبمى األمور حبٌسة اإلنسان بعٌنه، حٌنما تشتاق نفسه إلى اإلعمار 

إنها تسِمط على الضمٌر الكثٌر من المستلزمات الروحٌة الجرٌبة، لتنتشل البالً  الجارؾ،

هنان فبة من بنً اإلنسان ٌحتارون من ذات اإلنسان المحتار بطرٌمة سلسة ببل ممدمات. 

ًّ أن ٌكون للفرد فضاء حٌرة خاص به،  لٌؽٌّروا الكثٌر من التصورات، ألٌس من الطبٌع

أن تؽّرد لاعات الروح بشكل ؼارق فً ٌنه من جهات أخرى؟ لٌستشعر ذاته من جهة، وحن

االعتراؾ لهً من جبهات الحٌرة الفردٌة السلٌبة بعٌدا عن كافة نواجً االبهام، هنان من 

ٌستؽل هذه الحٌرة المفاجبة من أجل إبداع الكثٌر من األمور، ألم تولد نظرٌات عدٌدة من 

 أرحام لحظات حٌرة مربكة للنفس والوجدان؟ 

وإن تعددت المإثرات التً تسمى بالحٌرة، إالّ أنها تبمى تصب فً نفس النفك، نفك الشن 

الذي ٌمود إلى استجابات كثٌرة، فالشاعر المحتار ٌنتج لصابد رابعة بهذا الصدد، والفٌلسوؾ 

المحتار ٌنحت فكرة ؼرٌبة كرصٌد جدٌد لماموس اإلنسانٌة، والعاِلم المحتار ٌخترع آلة 

من رفاهٌة اإلنسان، والفرد المفلس فكرٌا وعمابدٌا عندما ٌحتار فإنه ٌستجٌب جدٌدة تزٌد 

 باالنتحار. 

كل استجابة لها ممدماتها على حسب التكوٌن الذاتً للفرد اإلنسانً، لطالما كانت الثمافة هً 

البلعب الحاسم فً هذه األمور، إضافة إلى البٌبة التً تحٌط باإلنسان المحتار أٌضا، دون 

ان العابلة ودرجة وعٌه بذاته وبالوجود، كما أّن لٌمة الحٌاة فً عٌنٌه ستتدخل عندما تبلػ نسٌ
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للجنس البشري دور هام فً التصرفات التً تعمب الحٌرة، الحٌرة ذروتها لدى كل إنسان. 

ًّ ال ٌحتار مثل األفرٌمً، وال الصٌنً ٌحتار كاألوربً، وال الٌهودي ٌحتار مثل  فالعرب

للدٌانات دور أٌضا فً نفس السٌاق، فالملحد ال  ؛مر ٌختلؾ على حسب األعراقاآلري، فاأل

ٌحتار مثل المسلم الموحد، وإن تشابه هذا األخٌر فً حٌرته مع الٌهودي كونهما موحدان 

معا، فإنهما ٌختلفان فً بعض التفاصٌل الدلٌمة، وٌبمى الوثنً والمسٌحً بطبٌعة ومإمنان 

 الحال لهما طرٌمتهما التً تمٌز حٌرتهما أٌضا. 

ا، ألنه ٌكشؾ عن الخفً فً الشخصٌة ًٌ ارِ عَ  دَ رْ الفَ  لُ عَ جْ ي ٌَ الذِ  حُ اِض الوَ  بُ بَ السَ  ًَ هِ  ةُ ٌرَ الحِ 

ن العمك البعٌد الذي نجتهد كلنا فً إخفابه بكل اإلنسانٌة، ذان المظلم من لمر كل فرد، ذا

ٌٍَل، لهذا من الجلٌل أن ٌتركن أحد ما تشهد  الوسابل والطرق، وبكل ما أوتٌنا من لوى وِح

ما فحٌرته، ألّن أمرا كهذا أبلػ تعبٌر عن ثمة ذان المحتار فً شخص من ٌشاركه حٌرته، 

 بالن فً من تشاركن أطول حٌرة تعٌشها: حٌاتن؟ 

   

 

 ًحًَس ح٧ؿ٤خٍ ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش 

 

طؼظزَ حٌُحًَس ٖٓ أْٛ حُٔٔخكخص هيحٓش ك٢ ٛللخص ح٧ْٓ ٝحُ٘ؼٞد، ٢ٛٝ حُٜللش ح٧هيّ 

حُظ٢ ٣وّطٜخ حَُؿخٍ ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ أًؼَ ٓٔخ ٣ظٌِٕٔٞ، ٛئ٫ء ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٓ٘ز٣ًٖٞ، ٌُٖ 

٣زٕ٘ٞ حُؼوٍٞ، ٣ٝ٘ظـِٕٞ حُظخ٣ٍن ٣وِّي أٓٔخءْٛ ٝأكٌخٍْٛ رٌَ٘ ٫ٓغ ُِـخ٣ش؛ ٛئ٫ء ح١ٌُ 

ػ٠ِ طٞػ٤ش ح٧ؿ٤خٍ، ٓٔظـ٤ِٖ ٓٞحهؼْٜ ٖٓ أؿَ ٍْٓ ه٢ حُِٖٓ رخ٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ح٩ٗٔخٕ، ْٝٛ 

َٕٝ ؿ٘ٞىح أٗيحء، ٣ؼَٔ حُٔـظٔغ رٌَ ٌٓٞٗخطٚ ػ٠ِ ٓلخٍرظْٜ ك٢ أٝٓخ١ حُؼوخكخص ح٣ٌُٖ ٣ؼظزَ 

حُٔخء ٖٓ حُلـَ، حُٔ٘زؼوش ػٖ أٍح٢ٟ حُوَحٛ٘ش، ٌُْٜ٘ ٣ؼزظٕٞ، ٣ٝلخُٕٝٞ رٌَ هٞحْٛ اهَحؽ 

 ًٔخ طو٣َؾ حٍُ٘ٞ ٖٓ أػٔخم حُزَ٘. 

ٍحكش، أٝ كَٛش ُِظ٘لْ رؼ٤يح ػٖ طؼذ حُؼَٔ، حؿظخُ  شٖٝٓ ىٕٝ أ٣ػ٠ِ ٓيٟ أ٣خّ ٣ٞ١ِش، 

حُوَحٛ٘ش، ك٢ٓٞ  ٖٓأٓخطٌس "حُوَٕ حُٞحكي ٝحُؼ٣َٖ٘" طَرٜخ طلض اَٗحف رؼٞ ح٩ىح٤٣ٍٖ 

ٝأٗلْ ٓظؼزش ٣ٝخثٔش، طٌزي ٛئ٫ء ح٧ٓخطٌس ػ٘خء حُل٠ٍٞ ا٠ُ طِي ظَٝف ١ز٤ؼ٤ش رخثٔش، 

ِّ هٔٞس حُٔ٘خم ٝؿلخء حُوِٞد، ٖٓ أؿَ اطٔخّ كٍٜٞ حَُٔٔك٤ش حُظؼ٤ٔ٤ِش.   ح٧هٔخّ حُزخٍىس ك٢ ػ

ٓظخً حُـي٣ي رٌٌد رٞحف ك٢ حُؼِٖ، ريح٣ش ٖٓ ٓوٍَ ك٢ ٌَٗ هَٙ ٓل٤َّ ؿيح، إٔ طظْ اٛخٗش ح٧

ٛيطٚ، ٍَٝٓٝح رٔلظ٣ٞخطٚ حُظ٢ طـخُٝٛخ حُِٖٓ ٝػلض ػٜ٘خ ٠ٓـ١ٞ ٣وـَ ٓظٜللٚ ٖٓ ٓ٘خ

ح٠ُٔخثَ، ٫ٞٛٝ ا٠ُ ٣َ١وش ح٩ُوخء حُظ٢ ط٘زٚ ٍهٜش ْٓٞٓ ػ٠ِ ظَٜ ٓل٤٘ش حُٞكٕٞ، 
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 ّْ ؿٔغ حُل٘ي ٖٓ حُٔٔخ٤ًٖ "ح٧ٓخطٌس"،  ٝك٢ آهَ حُٔطخف ِٝٛض ح٧ٍٓٞ ا٠ُ ًٍٝطٜخ ػ٘يٓخ ط

ْ ٜٗخىحطْٜ، ٤ُظلخؿؤ حٌَُ رظ٤ِْٔ ٣َٜخ، طلض ٓظِش ًٌرش5 طِّٔ ك٢ هخػش رخثٔش رزئّ ٤ّٔٓ 

ػٕٞ حُي٣ٔٞهَح٤١ش، ٤ُٝلظق ح٧ٓخطٌس حُٜ٘خىحص ُٖٔ ٣لَٔ ػو٤ِش حُي٣ٌظخط٣ٍٞش ٖٓ ح٣ٌُٖ ٣يّ 

حُٔٔخ٤ًٖ رخرخ آهَ ٖٓ حُٔؼخٗخس ػ٠ِ ٣َ١ن أػيّ ُْٜ ربطوخٕ ٬٤ُهٞح ك٤ٚ ٓوظِق أٗٞحع حُٔآ٢ٓ. 

َّ ٖٓ َٜٓ ػ٠ِ ٌٛح حُؼٌحد حُـ٣َِ ٝحُٔئ١ً ٌُخكش ح٧ٓخ طٌس حُـيى أه5ٍٞ "ُوي ٓوطض ٌُ

ى ٓ٘خكن ٠٣غ ٓٔخك٤ن طـ٤َٔ، ٫ أًؼَ ٫ٝ  َّ ح٧ه٘ؼش، ٝظَٜ ًَ ٝحكي ٌْٓ٘ ػ٠ِ كو٤وظٚ، ٓـ

 أهَ". 

ّْٜ، ٣لظخؽ ا٠ُ  رخُؼٞىس ا٠ُ ح٩ٗٔخٕ، كخُطلَ ٣لظخؽ ا٠ُ حَُػخ٣ش ٝحُؼ٘خ٣ش، ٣لظخؽ ا٠ُ حُلْٜ ٝحُظل

ٖٓ ٣ِو٘ٚ أِٓٞد حُٔؼ٤ٖ، ٧ٗٚ ٣ٌٕٞ ك٢ كخُش ٟؼق ٝحٗٔيحى، كٜٞ رلخؿش ٓخٓش ا٠ُ ٖٓ ٣ؤهٌ 

ر٤يٙ ٗلٞ حُٔوزٍٞ، ٖٝٓ ٣لؼَ ًُي ٛٞ حُّٔٞؿٚ ٝحَُٔٗي، ك٤ٌق إ َٟد ًحى حَُٔٗي ك٢ 

؟ ٝريٍ حٗظـخُٚ ػ٠ِ اٍٗخى ٛئ٫ء حُٜز٤ش ٗلٞ حَُٗخى، ٣٘ظوْ ٖٓ حُٔـظٔغ ًِٚ ربٍٗخى ح٤ُْٜٔ

 أر٘خثٚ ٗلٞ حُؼُظٔش! 

إ ٓخ كخَُٝض َٟد أ١ ٓـظٔغ ك٢ حُؼٔن، كٔخ ػ٤ِي ٟٓٞ َٟد كجظ٢ْ حُٜلش ٝحُظؼ٤ِْ ك٤ٚ، 

٣وطجٜخ ٤َٟٔ أػ٠ٔ، ٌٝٛح ٓخ ٣٘ظؾ ك٢ حُٔـظٔغ ٤ٓخىس ح٧َٓحٝ  ٫ٌٛٙ هخػيس ر٤ٔطش 

ـَٜ، ك١ٜٞ٤ ٛئ٫ء رٖٔ ك٤ْٜ ا٠ُ حُوخع؛ ٌٛح حُٜٔ٘ي حُٔئُْ ٣ظٌٍَ ر٤ٖ ٛلٞف حُوَحٛ٘ش، ٝحُ

كخ٧ٓظخً ػ٠ِ أٍْٟٜ، ٣ُ٘ظَ ا٤ُٚ ر٘ظَس ى٤ٗٝش، طظْ اٛخٗظٚ رٞحٓطش أُلخظ ٤ٟ٘ٔش، ٣لظوَٙ 

ىحٍس ك٢ ٛ٘غ ٓ٘خٛي ٤ٓخ٤ٓش ٝأٗخ٤ٗش ٍؿٔخ ػ٘ٚ، ط٢ِّٔ حُـ٤ٔغ ا٫ ٖٓ ٍكْ ٍر٢، طٔظـِٚ ح٩

ع حُٔظخػذ، ٣َٕٛ٘ٞ ٍحطزٚ ح١َُٜ٘ ح٠ُج٤َ أ٬ٛ رٜلٞحص ًؼ٤َس ٝهَحٍحص ػ٤ِٚ ًَ أٗٞح

١خث٘ش، ٣ُٔ٘غ ػ٤ِٚ حُوطؤ ًٌخكش أٗٞحع حُزَ٘ ح٥ه٣َٖ، ٝإ ٓخ أهطؤ ُٝٞ هطؤ ر٤ٔطخ ٣ظْ 

حُظ٤َٜ٘ رٚ ك٢ حُؼِٖ، ٣ٜخؿٔٚ أ٤ُٝخء ٓظؼ٤ِٔٚ، ٠٣ـ٢ ػ٤ِٚ ح٤َُٕٔٔٝ ٓطخُز٤ٖ ا٣خٙ رخُظل٤٠َ 

٣لخٓزٞٗٚ ػٖ أ١ّ طؤه٤َ ك٢ طوي٣ْ ٜٓ٘خؽ طخكٚ، كٜٞ ًخٌُثذ حُظخكٚ ُيٍّٝ طخكٜش أ٠٣خ، ٝ

 حُٔ٘لَى ح١ٌُ ىهَ هَٜح ٤ِٓجخ رخ٤ُّٜخى٣ٖ حُِٔٔل٤ٖ. 

ًَ ك٤َط٢ ٖٓ أٍٝ ط٘زٌ حُـَٜ ٝحُـخ٤ِٖٛ، ٝط٢ُٞ أٍٓٞٛخ ُْٜ كظـؼِْٜ حُٔخىس ٝأٛلخد 

٤ٜخ حُوَحٍ، ًَ ك٤َط٢ ٖٓ أٗخّ ٣ٔزٕٞ ٤َُ ٜٗخٍ حُـخ٤ِٖٛ ْٝٛ ٣ٕ٘٘ٞ ٛـٔخص ٫ ٛٞحىس ك

ٖٓ ٣لخٍد حُـَٜ ٖٝٓ ٣لخٍد ح٧ٓظخً  ر٤ٖ كَم ًز٤َػ٠ِ ح٧ٓظخً حُٔلخٍد ُـَٜ أر٘خثْٜ! 

  ح١ٌُ ٣لخٍد حُـَٜ.. 

 

 رانافالــو 
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ٌراجع الفرد اإلنسانً ما ٌموم به على فترات، ٌستعٌد لحظاته التً ؼٌرت مجارٌه، ٌطرح 

األسبلة كلها بشكل شامل، ٌعٌد نفًَسا هاربا من خبلٌاه، ٌستعٌد بعض ما ٌطرحه وما ٌطاره 

ثم فً جملة واحدة تفٌد أجمل المشاعر وتصلب العمل جهارا على بوابة الوالع والمجاهٌل، 

كة تلن الجزٌرة الكبٌرة والبعٌدة، لتجد نفسها رهٌنة الموة ٌحاول االرتماء كما فعلت ملِ 

 والجبروت. 

مهما حاولَت ٌا صدٌمً فإنَن لن تتمكن من بلوغ ما ترٌد كما ترٌد، عندما تمؾ أمام ذاتن، و

تشتهٌها،  التًمهما فعلت فإن فً األمر ما سٌجعلَن بعٌدا للؽاٌة عن ما ترؼب فٌه بالكٌفٌة 

مثل لعنة الحٌاة السعٌدة، ولكنن تتؽابى! فترفع آهاتن عالٌا كاآلذان، أو لعلن تدرن بؤنن ت

كؤصوات األجراس المدٌمة على مسامع ال تسمعن، لتبللً أؼرب ما أمامن هو الحظ الذي 

 حملته دوما بٌن جنباتن العتٌمة. 

ٌا فً هذه النمطة أٌضا، علٌن السٌر على الطرٌك من ألدس المهمات ٌا صدٌمً فبل تكن ؼب

أن تحارب من أجل اإلبماء على فرصة تجعلن تسٌر، تجعلن تحمل كّل متاعبن والركض 

أحٌانا نحو مبلجبن الؽرٌبة، تلن التً تعرفها أنَت دون سوان جٌّدا، علٌَن أن تكون أنَت ٌا 

 صدٌمً، ألنّن الوحٌد من لدٌه سلطة نفسه ومضامٌن حٌاته. 

جٌّدا لتلن الصرخة التً ولدت بٌن أحضان ؼرناطة لٌصل صداها إلى جبال  علٌنا االستماع

األورال، وعلٌنا أن ندرن لبل ادراكنا للحٌاة، بؤننا بشر، والبشرٌة هذه هً التً تحمل الفرد 

اإلنسانً على االنسبلخ من إنسانٌته من أجل أن ٌكون إنسانا لادرا على العودة إلى اإلنسانٌة 

 ء، فبل ٌتؤخر فً تلبٌته أبدا. حٌنما ٌسمع الندا

الحٌاة هً تلن المصة الحزٌنة التً نلفظها رؼم أننا ال نستطٌع تركها تؽادرنا على االطبلق، 

 هً تلن البلزمة التً البد منها بشكل أبدي ٌشتاق لنهاٌته. 

من الؽرٌب أن نولد على المحجة، وأن نحمل أذنابنا كالصمر ٌحمل فرٌسته، ثم نمضً ؼٌر 

ن لما نحن ماضون إلٌه، بعدما نحاول تفكٌن ما نحن فٌه عندما ٌؽمرنا التعب وللة مدركٌ

الحٌلة، فنشعر باآلالم تعصر أفبدتنا دون مبررات، بعدها نلجؤ إلى الؽربة الروحٌة السحٌمة، 

فنضٌع ألٌام بٌن ما هو مإلم وما هو مجهول، بعدها نحمل بماٌا ذواتنا، ونموم بإصبلح ما 

 ل سٌرنا على دروب آالمنا ونحن نبتسم.. أّي مخلوق هذا؟ الذي ٌموم بكّل هذا؟ بمً منها لنكم

المسٌرة التً ٌتحملها اإلنسان تصعب على جمٌع الكابنات األخرى، هً لٌست سهلة على 

االطبلق، ألنها تولّد بالداخل البشري نوعا من اإلدران الملتبس، فهً كشمعة بٌد راهب فً 

لٌدٌة المدٌمة فً ؼٌاهب تلن البناٌة الروحٌة التمإنارة ذان الدهلٌز  لٌلة ظلماء، المراد منها

؛ ببل أسمؾ تمضً الحٌاة محررة الوحوش التً تسكننا منذ الوالدة، تلن التً لَِدَم اإلنسان
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تعذبنا حٌنما نحاول رعاٌتها بتفانً منمطع النظٌر، فكلما زاد الوالء، زاد تؤثٌر الصدمات 

 على كل كبرٌاء. 

سٌسرلون أحبلمن وهم باسمون مبتهجون بهذا "اإلنجاز"، وسٌمٌمون الحفبلت والسهرات 

ٌكتبون لصابد الؽزل عندما تسمط مدرجا بالدماء أمام سألنهم تمكنوا من تحطٌم فإادن، و

أرجلهم التً ٌؽلفونها بؤحذٌة نتنة صنعت فً ألبٌة كنابس العصور الوسطى، وسٌشربون 

تلن السادٌة التً تسكنهم ٌا صدٌمً  ذات ابتهاجا بعذابن ٌا صدٌمً!الملالنبٌذ وٌمارسون كل 

هً مجهولة المصادر واألسباب، فبل تحمل هّم التساإل عن منابعها، بل اعمل على دفع 

، فبل تسمط أمامهم ة، وإن ما وضعَت أمام لدر السموطالسموط ذان بكل ما تملكه من لو

حاول أن ترضً  رٌض بهم والممرض لهم؛نع فرحهم الممدّرجا بتلن الدماء، فهً ستص

صوتَن العمٌك، وابتسم فبابتسامتَن سٌخسرون كل ما ٌرٌدون اٌماعه بَن، احمل كل لفابؾ 

ًَ واسلن ذان الطرٌك، الذي لم ٌتمنوه حتى فً هذٌانهم.. كن أنت فمط.   ثوبَن النم

 

 زمن السفسطة ٌعود من جدٌد 

 

 Le) "... ٌنتهً المتحاورون إلى ستة صور مختلفة ٌمكن إطبللها على السفسطابً

sophiste) .وتدل الكلمات األولى على  وهً: أنه لناص وتاجر وبابع ومجادل ومعالج

 معنى االنتزاع والسلب واالخذ...". 

، ونحن طبلب على "الفلسفة اإلؼرٌمٌة"هكذا عّرؾ "دمحم جدٌدي" السفسطابً فً كتابه 

مماعد الدراسة، تّم تلمٌننا بؤن السفسطابً هو إنسان انتهازي، ٌحمل بٌن طٌات تصرفاته 

كافة مظاهر النفعٌة الذاتٌة، التً تجعله ٌبلػ ذروة األنانٌة والتجّرد من مشاعر اإلنسانٌة، 

مإامرة حٌكت له بدلة من  الطابفة من المثمفٌن اإلؼرٌك، لُتل سمراط إثر ذهوبسبب ه

طرفهم، بعدما أثار هذا الشٌخ الولور المحتكم إلى العمل مواضٌع جعلت السفسطابٌٌن 

ٌتهمونه بإفساد عمول الشباب، ونشر الخرافات بٌن مواطنً أثٌنا، مما جعل سمراط ٌشرب 

ذه السم تنفٌذا لحكم االعدام الصادر فً حمه، واحتراما للموانٌن بحضور جمع من تبلمٌ

 أفبلطون الذي بكى ٌومها وذرؾ دموعا حارة جدا.  مومحبٌه، على رأسه

بعد وفاة سمراط على محراب الحرٌة الفكرٌة ألسم أفبلطون أمام روحه الطاهر على الفتن 

بمعتمدات وأسالٌب السفسطابٌٌن، فراح ٌحاورهم عبر محاوراته، وهذه العملٌة الجمٌلة 

إلظهار مكر هإالء المثمفٌن، إال أنها ثبّتت الخطاب،  والحركة البارعة وإن لم تكن كافٌة
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ه فً زمن سمراط، مستؽبل نفس التزٌٌؾ اآلنً الذي كان ٌسود وأبعدت عنه الكثٌر من

 األسلوبً السمراطً فً مواجهتهم، ذان المعروؾ بالتهكم. 

 ٌعانً أفبلطون من استبداد السفسطة وٌسمط ضحٌة لهم فً آخر المطاؾ، لٌجد نفسه عبدا

ٌباع وٌشترى فً أسواق أفرٌمٌا، ولوال فلسفته وأفكاره حول التربٌة لما تمت عملٌة انماذه 

ٌته من أحد متتبعٌه والمعجبٌن به، لٌعود إلى مدٌنة األفكار وٌعتزل الناس لٌبنً أكادٌم

تنتمل الفلسفة من أسواق أثٌنا إلى المإسسة ألّول مرة فً التارٌخ البشري الؽربً، الشهٌرة و

 ألن الشرق كان متفولا فً هذا المجال ولتها خاصة مصر الفرعونٌة. 

ثم ٌؤتً أرسطو وٌحاول مواجهة نفس الطابفة، أي السفسطة، فوجد األسلوب من أجل المٌام 

التً تإدي به إلى ذلن أال وهً الكتابة التً  بذلن أال وهو تركة سمراط، ووجد الوسٌلة

استخدمها أفبلطون، بمً أن ٌجد الخدعة وٌكشفها وٌحاربها بطرٌمته، وبٌنما هو ٌتمعّن فً 

ج، مما جَ وتار الحُ أفً الخطابة واللعب على  م، إذ به ٌكتشؾ براعتهٌنابداعات السفسطابٌ

رابط بٌن االفكار، إذ اكتشؾ أرسطو اخل والتجعله ٌكتشؾ سطوتهم على المعانً بتؽٌٌر التد

بؤن السفسطابً أثناء حدٌثه ٌموم بفن االرتباط بٌن الفكرة والفكر من جهة، وٌعٌد تشكٌلها 

على حسب منفعته من الظرؾ الذي ٌُنشبها، وعند الحاجة ٌموم السفسطابً بملب الفكرة 

الترنسندنتالً  لٌرفعها نحو المجال من جهة أخرى نفسها عبر فن ارتباطها مع الوالع

 . فٌعطٌها بعد المداسة )المتعالً(

هذه األبحاث التً لام بها أرسطو على مدى سنوات، ما بٌن التدرٌس والمراءة ومرافمة 

ألكسندر األكبر، جعلته ٌكتشؾ اآللة التً ستعصم الفكر البشري عن هذه المؽالطات التً 

، فظهرت لواعد "المنطك"، وبه تنتج عن عزل الفكرة إما عن سٌالها الفكري أو الوالعً

تمت مطابمة الفكر مع نفسه، ومطابمة الفكر مع الوالع، وبهذا لضى أرسطو على الزمن 

 السفسطابً، ودخلت البشرٌة عصرا جدٌدا ٌومها من التفكٌر العمبلنً. 

لكن وكما ٌبدو أّن زمن السفسطة وإن تّم اندثاره منذ زمن أرسطو، إالّ أّن افكاره ال تزال 

، إذ فً المرن العشرٌن ظهرت السفسطة من عل فعلها على نطاق محدود فً عالمنا الٌومتف

جدٌد فً "نادي المٌتافٌزٌما" على األراضً األمٌركٌة، لكنها وجدت كامل جبلل حضورها 

فً الدعاٌة النازٌة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة، فكان إعبلم الراٌخ الثالث ٌعتمدها من أجل 

 للوصول إلى ترسٌخ سلطانه على العالم ولتبذ. إٌاها ٌته مستخدما بث أٌدٌولوج

وجدت السفسطة أٌضا مجاال ٌحتوٌها فً االمبراطورٌات التملٌدٌة عندما استخدمت خطابا 

سٌاسٌا واجتماعٌا مزدوجا أحدهما نحو مستعمراتها، واآلخر متوجهة به نحو سكانها 

ومواطنٌها، بنفس طرٌمة اإلؼرٌك، إذ كان السفسطابً ٌخاطب رجال السلطة ٌومها بشكل 

 جه للعساكر أو المواطنٌن األحرار. ٌختلؾ تماما عن خطابه المو
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تجد الٌوم السفسطابٌة حضورا واسع االنتشار لدى الؽرب فً سٌاساته "الداخلٌة والخارجٌة" 

ولدى دول العالم الثالث أٌضا، بحٌث أّن الدول الشمولٌة تنتهج خطابا ال عبللة له بوالع 

، خاطب فٌه الجٌل الذي ٌعٌشهالذي تالحال بالنسبة للمواطن البسٌط، وال عبللة له بالزمن 

 وال عبللة له بالمبادئ وال الموانٌن وال حتى شرابع السماء. 

اب لربما السفسطة فً العالم الثالث المعاصر، هً أدنى أنواع السفسطة تارٌخٌا، لعدة أسب

 م استنادها ألّي من الركابز العملٌة، فالسٌاسً العربً على سبٌل المثال الأبرزها هو عد

المدرة على انتاج مبدأ ٌضاهً زعٌم السفسطابٌٌن االؼراق "بروثاؼوراس" حٌن لال: ٌمتلن 

فالسٌاسٌون العرب وباإلضافة إلى افبلسهم الفكري واألخبللً اإلنسان ممٌاس كل األشٌاء"، 

 هم ال ٌمنعون أحدا بما ٌمولون، حتى أنفسهم هم. 

   

ٝ" حُ٘ـــخّ .. !!  ٍُ ٝ ُُ  ٗ٘خى٣ي ٣خ "

 

ػ٠ِ ح٧ُْ، ًَ ح٫ٍٓٞ طٔخم ػ٤ِٜخ رخُٞحٓطش أٝ ريكغ حَُٗخٟٝ،  ،حػظيٗخ ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش

، ح١٧لخٍ ٕ، حُ٘ٔخء ح٣َُ٘لخص ك٤ٜخ ِٓؼٞٗخصظِٔن ٝحُو٘ٞع، حَُؿخٍ ك٤ٜخ ٓ٘زًٞٝحٝ رخُ٘لخم ٝحُ

 ح٣ٌُٖ ٣ُٞيٕٝ ػ٠ِ طَحرٜخ ُزَحءطْٜ ِٓٔٞر٤ٖ ٜٝٓخ٤ٖٗ. 

كظ٠ حػظيٗخ ػ٠ِ حُظِْ ٝحُظخ٤ُٖٔ، حػظيٗخ ػ٠ِ حهزخٍ حَُٔهخص ٝحُلٔخى ٝحُوظَ ٝحُٔـخٍُ، 

ٛخٍص أهزخٍ ٝهٜٚ حُو٤خٗخص ٝح٫ؿظٜخد ٝحُزِطـش أَٓح ػخى٣خ ؿيح، طوَأ ػ٠ِ ٢٣َٗ 

ى ك٢ ح٩ٗٔخٕ ح٫هزخٍ هزَح ٣و5ٍٞ ػ٤ِٔش هٜق أىّص ا٠ُ ه َّ ظَ ػ٬ػش آ٫ف هظ٤َ، ٝح٧َٓ ٫ ٣ل

 ٟٓٞ كَٔس ر٤ٔطش ٫ طٖٔٔ ٫ٝ طـ٢٘ ٖٓ ؿــٞع. 

ٛخٍص حُٔ٘خػَ ٣خرٔش، ٝٛخٍص أكِحٗ٘خ ر٬ ؿيٟٝ ٫ٝ هي٤ٓش، ُحٍٗخ حُٔٞص ًؼ٤َح كظ٠ 

ٍ ا٠ُ هطؼش ػخى٣ش ؿيح ٖٓ ح٣خٓ٘ـخ حُزخثٔش،  ّٞ حػظيٗخ ػ٤ِٚ، ٝظِٔ٘خ رؤٌٗخٍ هخ٤ٓش ُِـخ٣ش كظ٠ طل

ى ُؼيٝحٕ، ٫ٝ ٗؼٍٞ ُؤغ، ٫ٝ ٗز٢ٌ ُٔ٘خٛي ح١٫لخٍ ح٤َُٓٔش ػ٠ِ هخٍػش ُ َّ ْ ٗؼي ٗظل

 حُطَهخص ٝػ٠ِ أٍٝهش حُٔٔظ٘ل٤خص. 

ًَ ٝحكي ٓ٘خ حٌٖٗٔ ًخُلِِٕٝ، ىهَ ك٢ هٞهؼظٚ ٝر٠٘ ُ٘لٔٚ ػخُٔخ رؼ٤يح ػٖ ٌٛح حُؼخُْ حٌُز٤َ 

ح١ٌُ ٍٓخٙ، ٓخى حُظِْ ٝحُطـ٤خٕ ٝحُلٔخى ٝحُلَٓخٕ، حُْٜٔ أ٫ ٣يهَ هٞهؼظ٢ حُٜـ٤َس، كزو٤ش 

 حُؼخُْ ٫ ٣ؼ٢٘٤٘. 

ُؼَر٢ َُٛص أٟلي رلَٔس ػ٘ي ٍإ٣ش رؼٞ ح٫ػ٤٤ٓ٬ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رخَُٔ٘ٝع حُو٢ٓٞ ح

٣َىىٕٝ طِي حُِـش حُو٘ز٤ش ح٤ُٔظش، ًؼ٣َْ ُـؼش ٫ ٣ؼظَف رلَحهٜخ ُِل٤خس، أ٫ ٣يًٍٕٞ إٔ 
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حُؼخُْ حُؼَر٢ هي طـٌٟ ٖٓ حُٜٔـ٤ش كظ٠ ٛخٍ ؿٜخى حٌُ٘خف ٓويٓخ، ٝح٤٘١ُٞش ٓؼَٟٝش ك٢ 

حُِٔحى، ٝحُلخٍّ ح٤ٓ٧ٖ ٛٞ ٖٓ ٣يهَ حُِٜٞٙ ا٠ُ حُز٤ض رزطخهخص ىػٞس ٓٞهؼش ٖٓ ٤ٓيس 

كظ٠ ٖٓ ًخٕ ٣يّػ٢ حُِػخٓش هظَ رٌَ٘ ٓو٤ق كظ٠ طٞأى كٌَس "حُِػخٓش" ر٤ٖ ! حُز٤ض ًحطٚ

 ح٧ٓؼِش ػي٣يس ٫ٝ ٓـخٍ ًٌَُٛخ. ٝحُؼَد ا٠ُ ح٧ري، 

ًخكش حُٔزخىة ١ٔٔض، حُظوخ٤ُي حٗلـَص، حُؼخىحص َٓؿض ك٢ طَحد حُ٘وخٓش ٝحُوزغ ٝحٌَُٔ 

ٞحع حُٜـٞٓخص، ٣ٝظؼَٝ طٖ٘ ػ٤ِٚ ًخكش حٗ ،حُِؼ٤ٖ، ًَ اٗٔخٕ ٣لَٔ ٓزيأ ٣ٝلخٍٝ حُؼزخص

ّْ طيؿ٤٘٘خ كظ٠ ٛخٍص طِي  ٌَُ أٗٞحع حُؼٌحد ٝح٫ًٟ حُٔؼ١ٞ٘ هزَ حُٔخى١ ٝحُـٔي١، ُوي ط

 حُوٞهؼش ٓويٓش ٌَُ ٝحكي ٓ٘خ، ك٢ٜ حُِٔـؤ رؼ٤يح ػٖ ح٧ًٟ. 

حَُٔأس حُؼَر٤ش ٫ طظؼيٟ ًٜٞٗخ ُؼزش ٧ؿَحٝ ر٤ُٞٞؿ٤ش، كويص أٗٞػظٜخ، ٝطلُٞض ا٠ُ ٣ُ٘ش 

٤خد، كويص ىٍٝٛخ حُل٠خ١ٍ ٝح٫ؿظٔخػ٢، كٜخٍص ًظٔؼخٍ ٍٝٓخ٢ّٗ هي٣ْ طـ٤َّ ًظـ٤٤َ حُؼ

 ٓ٘ظٜذ ٢ٓٝ ٓخكخص حُؼَد ح٧ه٬ه٤ش ٝٓؼَٟخ ُل٬٠ص حُلٔخّ ك٢ أكٖٔ ح٫كٞحٍ. 

ٍ ا٠ُ ٤ٌَٛ ر٬ ٍٝف، ٤ًٌ٘ٔش ٜٓـٍٞس ك٠َ ك٤ٜخ ح٤ُِٜذ ٝؿخد ػٜ٘خ  ّٞ حَُؿَ حُؼَر٢ّ طل

َ، ٝحٗظَٝح ا٠ُ حٗـخُحطٚ حُٔـظٜزش5 حٓظو٬ٍ ر٬  ّٔ ح٤ُٔٔق، ُيٟ ٫ ططِزٞح ٓ٘ٚ حًؼَ ٓٔخ ٣ظل

ك٣َش، ط٤٤٘ي ر٬ ٍكخ٤ٛش، ػَٔ ر٬ أؿَ، َٟحثذ ر٬ َٓىٝى، أ١لخٍ ر٬ ٓٔظوزَ، ػخثِش ر٬ 

آُٔظ٢٘ أكي حُؼٔخٍ ٍٝد حكيٟ ح٧َٓ ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش ك٤ٖ ْٛٔ ٢ُ هخث5٬ ٓؤٟٝ، ًْٝ 

 أٗخ أػَٔ رـي، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ أطٍٔٞ، أٗخ ػخَٓ ٓظٍٔٞ..! 

آٙ.. ٖٓ رَحءس كويص رَحءطٜخ، ٗ٘خٗخ ػ٠ِ َٛحم أ١لخٍ كِٔط٤ٖ، طٔيى حَُٜحم ا٠ُ أ١لخٍ 

ٝحُؼَحم ٤ُٝز٤خ ٝح٤ُٖٔ ُٝز٘خٕ  حُٜٞٓخٍ ٝحُزٞٓ٘ش ٝح٤ُ٘٘خٕ، ػْ طٞٓغ ٤َُ٘ٔ أ١لخٍ حُـِحثَ

 ٝح٤ُّٞ ٜٗ٘ي ٝٗٔٔغ َٛحم أ١لخٍ ٣ٍٞٓخ ٝر٬ى حُ٘خّ. 

ػ٘يٓخ أػٞى ا٠ُ هٞهؼظ٢.. ًٌَ كَى ك٢ ٌٛح حُؼخُْ حُؼَر٢ ح٤ُخثْ، أًظل٢ كو٢ رخَُى ٝحُظؼز٤َ 

ػٖ ح٧ُْ ح١ٌُ أٗخٛيٙ ٓلَٟٝخ ػ٤ِ٘خ ىٕٝ كَحى حٝ ٓوخٝٓش ٓ٘خ رخٌُِٔخص، رخُٔوخ٫ص، ٛخٍ 

أًظزٚ ػ٠ِ ك٤ٔزٞى أٝ طـ٣َيس ػ٠ِ ط٣ٞظَ، طْ طلـ٤ٔ٘خ رخُلؼَ.  "رٞٓض"ؼَ ٢ُ ٛٞ أه٠ٜ ٍى ك

( ح١ٌُ ٝهق Zorroٝأٗخ ك٢ هٞهؼظ٢ حُٜـ٤َس، أكخٍٝ حُؼٞىس ا٠ُ ُٖٓ ًحى حُزطَ ح٫ٓزخ٢ٗ )

ك٢ ٝؿٚ حُٔخىس ٝحٗلخُ ُِلوَحء ٝحُٔٔخ٤ًٖ، ًْ ٗلٖ رلخؿش ا٠ُ ًحى حُ٘خ١ن رخٓٔ٘خ، ح١ٌُ ٫ 

  حٓٞحٍ حُي٤ٗخ، ٣يحكغ ػٖ حُلوَحء كو٢. طٔظ٣ٜٞٚ حُٔ٘خٛذ ٫ٝ

ٍٛٞس ُطلَ ١ٍٞٓ ٣َٜم رؤػ٠ِ ٛٞطٚ َٛرخ ٖٓ ٓٞص ٓلون، ِٛص ٤ًخ٢ٗ، أٓخُض ىٓؼ٢ 

ّٕ ٌٛٙ ح٧ٍٝ، أٍٝ حُوَحٛ٘ش، ٫ ط٘ـذ أرطخ٫ ًخ١ٌُ أكِْ رٚ، رَ  ػ٠ِ هي١ّ، ًًَٝط٢٘ رؤ

ّْ حُوِٞد ٢ٛ ط٘ـذ حُوَحٛ٘ش كو٢. ٖٓ حُطلَ ح١ٍُٞٔ حُـ٣َن، ا٠ُ طِي حَُٜهخص حُظ ٢ طٜ

ّْ -ٝح٠ُٔخثَ هزَ ح٥ًحٕ ٝحُلٞحّ، ٢ٛ ًِٜخ طؤ٤ًيحص رؤٕ حُؼَد ح٤ُِٖٔٔٔ هي كويٝح ك

 ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝرخ٧ىُش. 
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 سؤعود إلى موطنـــً لرٌبـــا 

 

  لدٌنا أكثر من كلماتنا ،فً بعض األحٌان، فً صمت الحواس

(Иногда, в нашем молчании больше чувств, чем в наших словах) 

 

، ٌٝٛٙ ٫ ػ٬هش ٢ُ رٌٜٙ ح٧ٍٝ، ٫ ػ٬هش ٢ُ رٜئ٫ء حُ٘خّ، ٫ ػ٬هش ٢ُ رٌٜٙ حُِـش

حُؼخىحص، ٫ ػ٬هش ٢ُ رٌْ، ٫ٝ ِٛش ٢ُ رؤٍٝ حُوَحٛ٘ش ٫ٝ رـ٘خثْٜٔ حُظ٢ طٔظلِ ٛيٝء 

 حُؤَ ٤ُِش حًظٔخُٚ. 

إٔ ٣ـي  كي ّٓ٘خ ربٌٓخٗٚى أًؼَ ٤ٟخػخ، ح٤ُّٞ ٫ أػ٠ِ ٓؼخُْ ًؼ٤َس طـؼَ حُلَ حُل٤خس#طٔظ٘ي 

ٓ٘خ  حٝحكي حوخى١ كَىًَ ٢ٗء، ٫ ٣ٞؿي ك٢ حػظ ٓجِظٚ حُظ٢ طؼوَ ٤َٟٔٙ رٞحٓطشحُـٞحد ػٖ أ

٤ّٟٝغ ٓؼٜخ ًخكش رٜخء ك٠ٍٞٙ ٣يٍى كخثيطٚ ك٢ ٌٛح حُٞؿٞى، ُوي كوي حُٔٞؿٞى ٓ٘خ هي٤ٓظٚ، 

 ح١ٌُ ُطخُٔخ طـٍِ رٚ. 

حُو٤َِ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ رٌحطي ػ٤ِي إٔ طـٔغ أ٬ٗء ك٤خطي ٝط٤َٔ ػ٠ِ ٓخ  يلَٔ ك٢ هِز٣خ ٖٓ ط 

خ ًٔخ ًخٗض حُ٘ـّٞ ك٢ حُٔخرن، ٫ٝ ٣ٞؿي ٛ٘خى ح١ّ  ّٔ طزو٠ ٖٓ ٓٔخٍحص روخثي، ٫ أكي رو٢ ٜٓ

أَٓ رو٢ ٝأرو٠ ػ٠ِ رؼٞ أ٤ٔٛظٚ ٓؼِٔخ ًخٗض ػ٤ِٚ ح٧ٍٓٞ ٓخروخ، ًَ ح٣٧خّ ٛخٍص طظ٘خرٚ، 

ّٕ حُِٖٓ حٓظ٘ٔن ٗلٔٚ، ًٝ ّٕ حُؼٞح٢ٗ طظٌٍَ، ك٬ ط٣ِي ح٩ٗٔخٕ ٟٓٞ ٓوطخ ٤ٟٝخػــــخ. ًٝؤ  ؤ

ىَح ٌٛٙ حُلظَس، ًَ ٝحكي ٜٓ٘خ ُي٣ٚ ٖٓ  ََ طِي حُؼ٬ٓخص حُظ٢ طْ حُلي٣غ ػٜ٘خ ك٢ ح٧ٍُ طوَؽ كُ

حُو٤ٜٛٞش ٓخ ٣ـؼِٚ هخىٍح ػ٠ِ طي٤َٓ حُؼخُْ رٔلَىٙ، ٌُ٘ٚ ٫ ٣لؼَ، َُرٔخ َٛهش حكيٟ 

ـطَٓش حُؼخ٤ُٔش طٔ٘ؼٚ؛ كل٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ٝهخص طـَم ُؿٍٞ حٝح٣ٍُٞٔخص حُٜخٍرخص ٖٓ ظِْ 

حُ٘لْ حُز٣َ٘ش ك٢ ٛيٝثٜخ ٓلخُٝش كْٜ ٓخ ٣يٍٝ ٖٓ كُٜٞخ ىٕٝ كخثيس ٖٓ ًُي، حُٔـظٔؼخص 

 طزوَص، ٝحهظِطض رخُـزخٍ ُظ٘ظؾ حُٜزخء ح١ٌُ ٫ ٣ـ٤ي ٟٓٞ ٟٝغ طِي حُـ٘خٝس ػ٠ِ ح٧ػ٤ٖ. 

 ٛٞ روَٛخٕ ٫ٝ ٛٞ ٣ؼ٤ٖ اٗٔخٗـــخ، ك٬َ إٔ طؼ٤ٖ ًوَٛخٕ ٣لَٔ ك٢ ؿٞكٚ ٖٓ ح٤٠ُْ 

 ًبٗٔخٕ. 

حٌُثذ ح١ٌُ ىهَ ٓـخٍس حُوَحٛ٘ش ػ٠ِ طِي حُـ٣َِس حُٜٔـٍٞس َٛرخ ٖٓ أٓطخٍ كخٍهش #ًحى 

هخٍؿخ، ٫ ًٗذ ُٚ ػ٘يٓخ ٝؿي ٗلٔٚ ٓلخ١خ رؤٗخّ ٣لخٍٝ ًَ ٝحكي ْٜٓ٘ حكظَحٓٚ، ٗلٖ ٗؼ٤ٖ 

ٗلٖ ٗؼ٤ٖ ٫ ٣لظَٓٚ ح٥هَٕٝ،  كظ٠ ُٖٓ ٌٛح حٌُثذ، ُٖٓ حُٔلظَّ ح١ٌُ ٣يحكغ ػٖ ٗلٔٚ

ًٓخ، رَ ٛخٍ ٣يحكغ ػٖ ٗلٔٚ كظ٠ ٫ ٣ظْ حكظَحٓٚ رخٌُحص.  َِ  ُٓ٘خ ُْ ٣ؼي حٌُثذ ك٤ٚ ٓلظ
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، ٫ أٓخٕ ُي ػ٠ِ ك٤ٜخ ػ٘يٓخ طؼ٤ٖ ػ٠ِ ظَٜ أٍٝ ًَ ٝهظي ٓوٜٚ ُِيكخع ػٖ ًحطي

٫ طؼ٤ٖ، ٝاٗٔخ أَٗض طوزغ ك٢ ٓ٘طوش ح٫ٗظظخٍ،  ٖٓ أ١ّ ؿٜش ٫ٝ ٖٓ أ١ّ ًخٕ، كؤٗضَ ٓطلٜخ 

 ِش حُظ٢ ػخىس ٓخ طظؤهَ ك٢ حُل٠ٍٞ ػ٠ًِٔٔخكَ ٣٘ظظَ كخكِظٚ ػ٠ِ ؿخٗذ ٓلطش، طِي حُلخك

 أٍٝ حُوَحٛ٘ش، ٝك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ٫ طؤط٢ رخُٔطِن. 

ًٔخ ٓو٘ؼخ، ٖٓ حُٜؼذ إٔ طؼ٤ٖ ٝأٗضَ   ٖٓ حُٜؼذ إٔ طؼ٤ٖ رطٔٞف ٣ٌٔ٘ي ٫ٝ طـي ُٚ ٓظ٘ل

ؿخٍم كظ٠ حُ٘لخً رٍٔٞٝػخص طو٤ّي كًَظي، ٖٓ حُؼَٔ حٕ طٌٕٞ ٓلخَٛح ٝٓلخ١خ رؤٗخّ ٫ 

ّٖ كَٝد رؤًِٜٔخ ػ٤ِي كو٢ ٣يًٍٕٞ أريح ٓخ ٓؼ٠٘ إٔ ٣ؼ٤ٖ  ح٩ٗٔخٕ حُل٤خس، رَ ٣ؼٔيٕٝ ا٠ُ ٗ

 ٧ٗي هخُلض رئْٜٓ، ٝهٍََص إٔ طزظْٔ، حرظٔخٓش ٛخك٤ش ٗو٤ش ٫ ط٘زٚ حرظٔخٓخطْٜ "حُٜلَحء". 

ٓ٘خ حهظخٍ ٌٓخٕ ٫ٝىطٚ، ٍرٔخ ٌٛح ػِحء ٟؼلخء حُوَحٛ٘ش، ٌُ٘ٚ حُٞحهغ كؼ٬، ٌُٖ ٫ أكي 

ًُظَذ ػ٤ِٚ حُ٘وخء ك٢ ح٧ٍُ، رَ ٌَُ ٝحكي ٓ٘خ كن حُزلغ ػٖ طِي  ٝرخُٔوخرَ ٫ أكي ٓ٘خ 

حُلَٛش حُظ٢ ط٘ظظَٙ ىحثٔخ، طِي حُلظلش حُظ٢ طَٗيٙ رٍ٘ٞٛخ ا٠ُ ٌٓخٕ رؼ٤ي، ا٠ُ أٍٝ حُ٘ٔخٍ، 

 حُوَحٛ٘ش ٫ٝ ر٤ٔجخطْٜ، ٌُٜح ٓٔ٘ٞع كويحٕ ح٧َٓ ٝح٤ُؤّ. #٬هش ُٚ رلٔ٘خص ا٠ُ ٌٓخٕ ٫ ػ

ٓئح٫ ٝحكيح5 أ٣ٖ حُٔز٤َ؟ .. ٌٛح  إٔ ٣طَف ػ٠ِ ًَ اٗٔخٕ ٝؿي ٗلٔٚ ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش

 حُٔئحٍ هي ٓزو٢٘ ٓخُي رٖ ٗز٢ ك٢ ١َكٚ ك٤ٖ هخ5ٍ "ٓخ حُؼَٔ؟". 

ْ حُوَحٛ٘ش ػ٠ِ حُٔٞص ٓٔظِٔٔخ هَؿض ٖٓ ٍكلخٍرخ ٌُٜٙ حُو٤ْ حُظ٢ َ إٔ أٓٞص ٓأٗــخ أك٠ِّ 

 ّٕ َّ ٓلخٍد ُلظش طؼذ، ُٝلظخص حٗٔلخد، ُٝٚ أ٠٣خ5 ُلظش حٗظٜخٍ  ُٜخ، ٝطًٌَٝح5 ا ٌُ

 ٜٓٔخ ١خٍ حُِٖٓ. 

 

ي٣خكخ ) ِٓ3 ) 

 

، ٌٝٛٙ ح٥ُش حُـ٣َزش حُظ٢ ط٠ن حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص "حُؼوَ" ٖٓ حٌُٔٞٗخص حُٜخٓش ُ٪ٗٔخٕ

ا٠ُ حَُٝف ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝطَطذ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧كيحع أٓخّ ح٤ُ٘ٔٔخ حَُٝك٤ش حُز٣َ٘ش، ٢ٛ ًحطٜخ ح٥ُش 

حُظ٢ طٌَٔ حُٔؼِٞٓخص ٝطو٤ٜٜخ ٖٓ حُلْٜ حُز١َ٘ ٗلٔٚ، أ١ أٜٗخ طلظَٔ حكظٔخ٤ُْٖ ٓظ٘خه٤ْ٠ٖ 

 ك٢ أى٠ٗ ىٍؿخص حُظو٤ٖٔ ٝحُٔٞحٍرش. 

هٜش حًظ٘خف حُؼوَ حُز١َ٘ ٝح٧هٌ رٔخ ٣ٔٞىٙ ٣ٝظلٌْ ك٤ٚ ظَٜص ٓغ ريح٣خص حُلط٘ش ا٠ُ 

ٝؿٞى حُظل٤ٌَ رخُٔؼط٠ حُوخٙ ٝحُٔئػَ ػ٠ِ حُيحهَ حُز١َ٘، ٢ٛٝ أٍٓٞ طـؼَ ٖٓ حُلَى 

حُلِٔل٤ش حُوخٛش رٔلخ٤ْٛ حُٞؿٞى -ًحطٚ هخػيس أٓخ٤ٓش ط١َٔ ٖٓ ه٬ُٜخ حُٔ٘ظي٣خص حُؼ٤ِٔش

 ؼخٓش ُيٟ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٓـخٍ ك٤خطٚ. ٝٓظطِزخص حُوٞحػي حُ
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ٖٓ حُٔٔخثَ حُظ٢ طليى ٤َٜٓ ح٩ٗٔخٕ حٓظويحّ حُلَى ُؼوِٚ ٝؿَٞٛٙ ٌٝٓخٗخطٚ ٝػ٤ِٔخطٚ 

ٍ حُؼوَ ٝحػطخثٚ ًخكش كوٞهٚ حُٔول٤ش  ّٞ حُؼخ١ل٤ش حُظ٢ طزيٝح ًٝؤٜٗخ ؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٜخ ػ٘ي طٜ

ّٕ ُؼ٤ِٔخص حُؼوَ حٌُؼ٤َ ٖٓ طَِٔٔ حُظلخ ػ٬ص حُظَحؿ٤ي٣ش حُٜخٓش حُظ٢ رو٘خع حُٞػ٢ ٝحُـيٍ، ا

حك٠خٕ ػوِٚ ًِٔخ ريص ُٚ حُل٤خس ؿخ٠ٓش، ٧ٕ حُؼوَ ك٢ كيّ  طئى١ رخ٩ٗٔخٕ ا٠ُ حُؼٞىس ا٠ُ

 ُٗ ر٢٤ٔ ٖٓ ١َف  ٍَ ـْ ًحطٚ ٣لَٔ ٖٓ حُـٔٞٝ ٓخ ٣ظـخِٛٚ ح٤ٔ٠َُ ٝٓخ ٣ٌٖٔ طوط٤ٚ اػَ 

 ح٧ػٜخد. 

٤ي حُؼوَ ؿِحكخ، أٍحى رٌٜٙ حُؼ٬هش حُل٣ٌَش حُٜخٌُش، ُٝي حُؤَ ٝٛٞ ٣ٔٔي ر-ك٢ طِي ح٤ُِِش حُؼ٤ِٔش

 إٔ ٣ئْٓ ُوزَحص طظٞحُي ٝطئًي رؤٕ ح٩ٗٔخٕ رو٤َ. 

ظٌٕٞ ٖٓ َحص ١خٍكخ ا٣خٛخ ػ٠ِ حُؼوَ، آخ ُك٢ طِي ح٤ُِِش كلٔذ، ػخى حُِٖٓ ا٠ُ حُٔظـ٤

هيٓٚ، أٝ طٜزق ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُٔزؼؼَس ػ٠ِ ١خُٝظٚ، ُْ ٣لٌْ ػ٤ِٜخ ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝف، ٝاٗٔخ 

كِٜٔخ ك٢ ِٛزٚ، ط٘ل٠ ػٖ طؤػ٤َحطٜخ، ػْ أػخى ا٠ُ ؿَٞٛٛخ حٌُؼ٤َ ٖٓ أٗخهظٜخ رٔطَهش حُِٔٞى 

 َٝٛحٓش حُٔلخًخس. 

ح٧كؼخٍ، ٣ـخىُٕٞ رؤٕ ٘ٔذ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔظلِٔل٤ٖ ُِؼوَ ٓخ ٤ُْ ك٤ٚ، ٣٘ٔزٕٞ ُٚ حُلؼَ ٍٝىٝى ٣

ّٕ حُ٘زخٛش ٓظلَػش ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حُؼو٤ِش، ٣َرطٕٞ حُٔٞٛزش  رخُؼوَ ًٌُي، حًٌُخء ػو٢ِّ، ٝأ

ظؤ٤ُٚ حُؼوَ ٝػزخىطٚ، ٗخ٤ٖٓ إٔ ٌٛح حُؼوَ ُطخُٔخ أٗظؾ حُو٤خٍ ٝح٧ك٬ّ، ٣ٝٔٔلٕٞ ٧ٗلْٜٔ ر

٤َ حُؼخهَ ٝكِظض ٓ٘ٚ حُٔ٘خػَ ٝحُو٤ْ ٝكظ٠ حُظلٌْ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحهق، ٣ٕٔٔٞ ؿ

 ْٛ ح٣ٌُٖ كِٔٞح ا٤ُْٜ حُلظٞكخص "ؿ٤َ حُؼخه٤ِٖ"رخُٔـٕ٘ٞ، ٝط٘خٓٞح رؤٕ ٛئ٫ء حُٔـخ٤ٖٗ 

حُؼوَ ٝحُل٤خس ػ٬هظٜٔخ ًؼ٬هش هط٢ رؤر٘خثٜخ، طلزْٜ ُيٍؿش  حُؼ٤ِٔش ٝرَْ٘ٝٛ رظؼخ٤ُْ حُٔٔخء؛

ٌٖٔ ٖٓ أًِْٜ أك٤خء، حُل٤خس طلظخؽ َُٜحٓش حُؼوَ، ٝحُؼوَ ٣لظخؽ ا٠ُ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ كظ٠ ٣ظ

 حُظلٌْ ك٤ٜخ. 

(5 "إ حُِٞؿّٞ أٝ حُؼوَ ح٢ٌُِ رخَُؿْ ٖٓ ٤ٛ22َهِط٤ْ ك٢ حٌٍُ٘س حُؼخ٤ٗش ٝحُٔزؼ٤ٖ )٣وٍٞ 

ّٕ حُ٘خّ ٣َطزطٕٞ رٚ ح٣ٔخ حٍطزخ١ ؿ٬ أْٜٗ ٓ٘لِٜٕٞ ػ٘ٚ، ٌُٜٝح كبٕ طِي ح٤ٗ٧خء حُظ٢  أ

 ٣ٜخٍػٜٞٗخ ٤ٓٞ٣خ طزيٝح ُْٜ ؿ٣َزش". 

ػ٠ِ ك٤خطٚ، كظَحٙ ٠٣غ حُلٔخرخص حُٔز٤٘ش ػ٠ِ أٛٞحء ط5٠ٔٔ  حٌُؼ٤َ ٓ٘خ ٣ؼظوي ر٤ٔخىس حُِٞؿّٞ

 ّٕ حُل٤َٟخص، ػْ ٣ؼٔي ا٠ُ طٜي٣وٜخ ٝحػظٔخىٛخ ًوٞحػي "ٓويٓش" ٫ طَحؿغ ػٜ٘خ أريح، ا

ح٩ٗٔخ٤ٗش ٫ طٔظ٘ي ىحثٔخ ا٠ُ حُؼوَ، ٝإ ًخٕ حُِٞؿّٞ كخَٟح، رَ ٝؿِء ٛخٓخ ٖٓ حُظ٣ٌٖٞ 

ٗٔخ٤ٗش ٝحُل٤خس ًٌَ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓ٘خػَ ٝػٞح١ق ح٩ٗٔخ٢ٗ حُل٢ّ ُِلَى حُز١َ٘، ا٫ّ إٔ ح٩

 طٌَ٘ حُزلَ حَُٝك٢ حُٞحٓغ ٝحُؼ٤ٔن ٟٖٔ حُظـخٍد ح٩ٗٔخ٤ٗش حُٔلٍٜٞس. 

حُِٞؿّٞ ٫ ك٠ٍٞ ُٚ ٟٓٞ ًل٤٘ش ط٣ِٝو٤ش طَه٤ؼ٤ش ٫ أٓخّ ُٜخ ٖٓ  !ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش

ّٕ أْٛ ٓويٓخص حُؼوَ أ٫ 5٢ٛٝ حُوٞحػي، ٫ ٣ظْ حٓظ ويحٜٓخ ٟٓٞ ًؼٜخ حُؼطخء ٝحُلٔزخٕ، رَ ا
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ّٕ ٓخىس حُوَحٛ٘ش كٞم حُوٞحػي ٝحُوٞح٤ٖٗ، ْٛ كٞم ِٓطخٕ حُؼوَ  ٖٓ أؿَ ؿِي حُٔظ٤ِٖٓٞ، ٧

 ٝأٓٔٚ حُظ٢ ٫ طلَم ر٤ٖ حُزَ٘. 

طؼخَٓ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُل٬ٓلش ٓغ حُؼوَ ٠ًٍَٝس، رؼ٠ْٜ ؿؼِٚ ٓؼط٠ ٝكٔذ، ٌُٖ حُْٜٔ 

٤ٔش حُٔطٞس حُظ٢ طٔخٍٜٓخ حَُؿزخص ُِـخ٣ش ك٢ ه٠خ٣خ ًٌٜٙ، ٛٞ حُظل٣ََ ح١ٌُ ٣ظٜخػي أٓخّ أٛ

رو٘خع حُظؼوَ، ك٬ ٣ٞؿي ر٤ٖ طِي حُوٞحػي حُٜخٍٓش حُ٘خطـش ػٖ حُ٘٘خ١ حُؼو٢ِ ٓخ ٛٞ ػو٢ِ 

ّٕ ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ طِي حُوٞحػي ًحطٜخ ٓخ ٛٞ ٓز٢٘ ػ٠ِ ًٍخثِ طظـخُٝ  هخُٚ ًـ5 ؿَٞٛ، اً أ

 طِي حُٔظخَٛ حُؼو٤ِش رٌؼ٤َ. 

زخّ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحُِ٘حٛش ٝػيّ حُو٠ٞع ١٧ ِٓطخٕ رؼ٤ي كظ٠ ٓزيأ "حُلظ٤ٔش" ح١ٌُ ٣ِزْ ُ

ػٖ ٌٓخٖٓ حُظؼوَ ٝحُظل٤ٌَ، ٛٞ أ٠٣خ ػزخٍس ػٖ ٤ٍٛي أىحط٢ َُِؿزش حُـخٓلش ُيٟ ح٩ٗٔخٕ 

 ك٢ ح٤ُٔطَس ٝحُظ٤ِّٔ، ٌُٜح ًل٠ ٣خ ُٞؿّٞ ٟلٌخ ػ٠ِ حٌُهٕٞ. 

 

 شذرات على لنادٌل الحرٌة 

 

كلنا ٌعرؾ تلن اللوحة الشهٌرة التً تسمى: الحرٌة تمود الشعوب، وهً لمة فً االبداع 

تحرٌر الذي صّور أهم شعارات الثورة الفرنسٌة، تلن التً حملت تضحٌات ضخمة من أجل 

لدى كافة اإلنسان من العبودٌة؛ فالحرٌة لٌست فمط مطلب الشعب الفرنسً، وإنما هو مطلب 

جزء نها افة المجتمعات، الكل متوافك على أالشعوب والِملل، كافة شرابح بنً اإلنسان فً ك

ال ٌمكن التنازل علٌه فً الحٌاة، وأّن أهم حموق الفرد أن ٌولد حّرا وٌعٌش حرا بكامل لواه 

العملٌة والجسمٌة، لٌظهر منطك "االختٌار" على السطح، حتى صار ألدس الممدسات على 

 الطبلق. ا

هنان فرق كبٌر بٌن الحرٌة والحٌوانٌة، هنان فرولات ضخمة بٌن الحرٌة والهوس، وهنان 

ن حرا وأن تكون ولحا مع اآلخرٌن، الكّل ٌنادي بحرٌته على تباعد واضح بٌن أن تكو

حسب هواه، الكل ٌصارع من أجل أن ٌحمك إرادته على األرض، وأن ٌحمل جملة من 

مإهبل ألن ٌكون لادرا على فعل ما ٌشاء بشكل متطابك مع إرادته ه لالتفاهمات التً تجع

 الخالصة، حتى وإن تّم هذا التحمّك على حساب الؽٌر. 

هنان تماطعات كثٌرة بٌن الحرٌة واألنانٌة، هنان منطمة مشتركة بٌن الحرٌة والمسإولٌة، 

ٌر والشر، لهذا من وهنان أكوام من الزواٌا المشتركة بٌن الحرٌة والصراع الدابم بٌن الخ

ضروب االستحالة، أن تجد تعرٌفا واحدا للحرٌة، رؼم أن كل فرد ٌصبو إلٌها، على حسب 

 مزاجه وذاتٌته الخاصة. 
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ال ٌزال الفرد البشري ٌحاول أن ٌكون حّرا فً تصرفاته وتفكٌره ومعتمداته ولراراته 

وطرٌمة عٌشه، الكثٌر من التنظٌرات تناولت هذه المسابل، لكن الشعور الحارق للحرٌة 

ٌبمى بعٌدا عن المتناول، ذان الشعور الذي ٌجعل من اإلنسان لََدًرا محتوما، ولطالما فُرضت 

ة على مماعد الدراسة، تلن المفارلة الرهٌبة بٌن الحرٌة والجبرٌة، وإن ما علٌنا ونحن طلب

ٍد صلٌؾ على كل المتؽٌرات  كان اإلنسان مخًٌَّرا أم مسًٌَّرا؛ والتً كانت بمستوى إعبلن تمرُّ

 والثوابت معا. 

حلم الحرٌة هو السراب الؽاضؾ الذي ٌداعب العواطؾ واألحاسٌس، ففً النهاٌة هنان 

ضبط مسٌرة اإلنسان فً الحٌاة، هنان جملة من الرهانات والتحدٌات التً تعٌد حسابات ت

للفرد اإلنسانً هٌبته فً مواجهته لكافة أنواع المنافً الروحٌة، ففً آخر المطاؾ هنان 

 فً الداخل اإلنسانً وهً التً تحدد ممتضٌات اإلنسان ولوازمه.  تستعرروح 

عتٌك ألّي إنسان صوت ٌحمل منادٌه على التؽزل ال تزال فً نمطة ما من لبو المسجد ال

بالحرٌة، ال ٌزال هنان أمل ورجاء ٌلتحفان ببلط ذان المكان المجهور الموحش من روح 

-بلػ التعابٌر عن ضٌاع اإلنسان فً البلتبمى أمنٌات تحرره من الوهم هً أ اإلنسان، إذ

نصٌبه الواضح من تكالٌؾ الحٌاة،  زمن، إن العبللة بٌن الكٌنونة والوجود تُلِزُم الفرد بؤخذ

لكنها تزٌد أعباَءه عندما ٌستسلم ألجواء كافة المتؽٌرات التً لطالما عادت لتحاول إؼراله 

 فً مستنمع الخٌبة واالحباط. 

فً مطلع المرن الواحد والعشرٌن تعرضت البشرٌة ألشرس هجمة على مكامن حرٌتها من 

وعً -لمة، لمد خلفت هذه الهجومات على البلطرؾ مراكز التفكٌر الؽربٌة بداعً العو

خالً الوفاض أخبللٌا ولٌمٌا، عاري  كابنا البشري تراكمات جعلت من الفرد اإلنسانً

روحٌا، مما مكنته من الركون إلى زاوٌة االنكسار، حتى صار هذا األخٌر ثمافة متداولة بكل 

 احترافٌة. 

مراجعة التارٌخ من أجل التمّرد علٌه، فراح ثمافة االنكسار هذه دفعت اإلنسان المعاصر إلى 

شاعة الفوضى أنها تروج للعبودٌة، ثم عمد إلى إالفرد ٌكسر كل المعتمدات والنظم بداعً 

فً كل مكان حتى اختلط الصالح بالطالح والسًء بالجٌد، لتإدي هذه الظواهر أدوارا 

هجران الذات واؼتراب بُرمجت تحت عناوٌن كثٌرة، لكنها صبت فً لالب واحد، أال وهو: 

 الروح فً المنفى البعٌد. 

أذكر جٌّدا بؤن أول نص لً كتبته كممال ونشرتُه الكترونٌا كان حول الحرٌة، وال ٌزال هذا 

عابر لؤلجناس والعصور، زلً، وهو إلى البحث، ألنه هوس اإلنسان األ الموضوع ٌشّدنً

 ففً كل عصر، حلم كل إنسان أن ٌعٌش بحرٌة حّرا ومتحررا من كل ما ٌمٌّد تحرره. 

  



LXVIII 

 

 

mezouarms@yahoo.co.uk 

 صولون .. الجزء األّول 

 

ٌرتمً اإلنسان بداخل ذاته هربـا مما ٌبللٌه من نفسه، ٌحاول جاهدا التخلص من أفكار 

تراوده دون جدوى، ٌعاود التدخل فً حٌاته، ٌراجعها، وٌراجع كافة المإثرات من حوله، ثم 

ٌمضً إلى ملجبه المتهاوي رأفة بحاله، بحٌث توجد كل األحبلم الممتولة حٌة فً مواجهته، 

 ها فمط، لكن الفرد ٌستؤنس بها من وحشة تصٌبه فً الصمٌم. ربما هً أشباح

 ( أنمذنً من ببلد المراصنة!! Solonٌا صولون )

لد تفمد نفسن فً زحمة سٌرن وأنَت تحاول أن تحٌى حٌاتن، تحاول أن تسترجع ما بمً لن 

من ذاتن، تعاود الدوران خلؾ نفسن، تمسن بمعصمن المرتجؾ هلعا من وحوش تنهشن 

ر، هكذا علمتنا الحٌاة على أرض جة الصراخ ببل لٌمة وال انتباه، هكذا تحدث المدَ إلى در

 المراصنة بؤن المرصان الموي هو الذي ٌإدي أدوار النفاق والتملك بإتمان. 

عندما تحاول الدخول فً عالم اآلخرٌن من حولن، فؤنت بؽٌر لصد منن تركب سفٌنتهم، 

استرجاع لٌمهم المسلوبة من انفسهم، تجمع كل هذا وتلمٌه تتكلم لؽتهم، تتفمد دٌانتهم، تعاود 

على روحن المتعبة، حٌـاة المرصان إن لم ٌكن لد اختارها طواعٌة فهً مملة ولاتلة، لهذا 

هنان الكثٌر من هم لٌسوا بمراصنة، لكن صاروا كذلن ألنهم وجدوا أنفسهم بٌن لراصنة من 

 جلدتهم وفوق ظهر سفٌنة ترفع علم السواد. 

أن تتحلى بالجرأة فتلن مٌزة الشرفاء، لكن أن تظهرها أمام لراصنة آخرٌن فذان انتحار 

بالمجان، هذه المضاٌا تتردد لدى البشر على شكل لصص ورواٌات، فما بالن إن وجدت 

نفسن تعٌش أٌامن بتلن الطرٌمة الطرٌفة ببل روح، لتحمل صورة ذان الشخص المتجمد ببل 

 تخاؾ هً ذاتها رإٌة ما هً علٌه فً مرآتها الخاصة؟ ؼرٌب!  ضمٌر، ٌظهر المسوة التً

ا وإن لم أختره، لكن الثمن أكبر من ان تتصوره أي ذات تحن رً سفٌنة المراصنة لٌست لدَ 

إلى إنسانٌتها، والعزم على مؽادرة هذه السفٌنة التركٌة بلسان فرنسً وروح عربٌة بابدة، 

هو ضرب من المؽامرة التً ؼالبا ما تنتهً باالختفاء لسرا أو الضٌاع بٌن ؼٌاهب 

 المجهول. 

فؤنَت وببراءتن التً ال جدال فٌها ستحمل ؼصبا من  عندما تولد على ظهر سفٌنة المراصنة،

محٌطن بذور المرصنة، ستحمل كلماتهم، أحمادهم، تصرفاتهم والكثٌر من التعمٌدات 

تحمل همومهم التً ال وال صلة لها بالوالع، س، بل أساسبالمشوهة التً تؽلؾ ؼالبا بمٌم 

 عبللة لن بها سوى أنن وجدت نفسن بٌنهم. 
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ـها؟ طبعا تها؟ أو على األلل كنَت ممتنعا بإن ما كنَت ؼٌر مشارن فً صناع ما لٌمة المٌم؟

ًّ أن ٌكون جدل الِمٌَِم بعٌدا عن نطاق فهم  هنان الكثٌر ما ٌمال فً هذا المجال؟ ومن الطبٌع

 لهم. والمراصنة ومحتوٌات عم

لانون، -: الالمراصنة ال ٌرحمون أحدا حتى ولو كان منهم، واألؼرب أن لانونهم الذي ٌُعتبر

ال تؤخذهم ال رحمة وال مودة بمن ٌتمّرد علٌهم، المتمّرد فً لانونهم مصٌره ٌنّص على أ

جثته فً أعماق البحار لتكون طعاما لؤلسمان، وهذا ما ٌحدث لً ٌا أخً برمً الاإلعدام و

 صولون، هبل ساعدتنً! 

تلن الموانٌن هً موجودة، وكل المراصنة األصلٌون لدٌهم الكثٌر من المبادئ الؽرٌبة، لكن 

لكن لراصنة بمواصفات مشوهة ومشبوهة وال ٌدركون المراصنة ٌحترمونها ببل جدال، 

بؤنهم لراصنة أصبل، رؼم لٌامهم بؤفظع مما ٌموم به ؼٌرهم، هم أكثر سوء من السوء ذاته، 

ا التمّرد ما كانت الرؼبة فً هذ إن لهذا من الصعب التفكٌر فً التمّرد على هإالء، خاصة

ة راسمة فً الذهن تمّردا "علنٌا"؛ المرصان الٌمظ بٌن هإالء هو ذان الشخص الهالن جامح

ال محالة، ألن مفردات من طٌنة الحماٌة، العناٌة واإلنسانٌة ال تزور لاموس هإالء 

 المراصنة ولو بالخطؤ. 

 

 ُٕٛٞٞ .. حُـِء حُؼخ٢ٗ 

 

٫ أكي ٓ٘خ ٣يٍى ػٔن حُؼوخكش حُظ٢ طئػَ ك٤٘خ ِٓزخ ٝح٣ـخرخ، ٧ٗٚ ٫ أكي ٓ٘خ هي أىٍى ه٤ٔش ٓخ 

٣ِٔي ٖٓ ك٣َش ُٝٞ ًخٗض ر٤ٔطش ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش، اٗ٘خ ك٤ٖ ٗظليع ٝٗلٌَ ٝٗـ١َ 

ى ٓ٘ٚ ا٠ُ كْٜ حُٔٞؿٞى، ٝٓغ ًُي حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼ٤ِٔخص حُؼو٤ِش، ك٘لٖ أهَد ا٠ُ ػوِ٘ش حُٞؿٞ

 اٗي ك٤ٖ طظليع ٝطؼزَ ػٖ أكٌخٍ ُٝيص ريحهِي ًحط٤ـــخ، كبٗي طوطٞ هطٞحص ٛخٓش ًوَٛخٕ. 

حُظل٤ٌَ ؿ٣َٔش ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش، ٝػوٞرظٜخ ح٫ػيحّ ٤ٍٓخ رخُظ٤ٜٖٔ ٝح٩هٜخء، ٓظزيٝ 

 ٌِّ ّٕ حُوخػيس ح"، ٫ ىهَ ًَُِ ٓـ٘ٞٗخ حٓظٜٟٞ ؿ٘ٞٗٚ ٝأكزٚ إ ٓخ ًَ٘ض "هَٛخٗخ ٓل ز٤جش ك٢ ٌٛح ٧

ػ٤ِٚ، ٝٓغ ًُي كبٕ ه٤ٔش ح٩ٗٔخٕ ك٢ أكٌخٍٙ،  حُؼَر٤ش حُز٤ٔطش طو5ٍٞ ٖٓ ّٗذ ػ٠ِ ٢ٗء ٗخدَ 

٢ٛٝ حُظ٢ طليى ٤َٜٓٙ ٌٝٓخٗٚ، ٫ٝ أكي ٖٓ حُ٘خؿل٤ٖ ح٣ٌُٖ هَأٗخ ػٖ هْٜٜٜ ٖٓ ه٬ٍ 

٤ق هي ٣ظوٌ حٌُظذ، أٝ ػخَٛٗخْٛ، ٫ أكي ْٜٓ٘ هي َٝٛ ا٠ُ ٓخ َٝٛ ا٤ُٚ رؤكٌخٍ ؿ٤َٙ، ٛل

حُزؼٞ ٖٓ ٛئ٫ء ٤ِٜٖٔٓ، ٌُٖ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗظًٌَ رؤٗ٘خ ُٗٞي كَحىح، ٗل٠٤ كَحىح، ٝٗٔٞص كَحىح، 

 ٝحُوزٍٞ كَحىح أ٠٣خ. 

 أ٫ ط٬كظٕٞ ًُي؟ ر٤ٖ ُهْ حُ٘ـّٞ ٣ٞؿي هَٔ ٝك٤ي، 
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ر٤ٖ ؿ٤ٖ حُوَحٛ٘ش حُٔٞؿٞى٣ٖ ػ٠ِ ظَٜ حُٔل٤٘ش حُٞحكيس ٛ٘خى هزطخٕ ٝك٤ي، أ٫ طؼظزَٕٝ 

أكي ٓ٘خ ٣ؼ٤ٖ ك٤خس رخُٔـخٕ، ٫ أكي ٣ؼ٤ٖ ك٤خس ِٜٓش، ًِ٘خ ٗـظٜي ك٢ ٛ٘خػش ٫ ٖٓ ًُي؟ 

ٖٓ ٓآ٤ٓ٘خ ػ٠ِ أٍٝ  خ ٖٓ ٣٘ـق ك٢ طلو٤وٚ كؼ٬ ٝه٫ٞ؛حَُكخٙ، ٌُٖ حُزؼٞ حُو٤َِ ٓ٘

َٛخ، ٝحُو٣َش حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ حُوَحٛ٘ش ٤ُٔض ٢ٛ طِي حُو٣َش ػ٠ِ حُط٣َوش  ح ََ حُوَحٛ٘ش أٗ٘خ ٌٖٗٔ هُ

ٝؿ٠٘ رخُطز٤ؼش ٝحُٜٔيحه٤ش، ٫ٝ ٢ٛ ػ٠ِ حُط٣َوش ح٤ًَ٤ٓ٧ش طلي١  ح٧ٍٝر٤ش، ٍٜٓٞ ٝؿزخٍ

ٝٓـخَٓحص ٝحرظٌخٍحص َٝٛحع ٖٓ أؿَ حه٠خع حُطز٤ؼش ُ٪ٗٔخٕ، ٫ٝ ٢ٛ ػ٠ِ حُط٣َوش 

ح٣ٞ٤ٓ٥ش ٛيٝء ٝكٔلش ُظَط٤َ حَُٝف ػزَ طَط٤زٜخ ٖٓ ؿي٣ي هطؼش روطؼش، ٫ٝ ٢ٛ ػ٠ِ 

 ش ك٢ حُِويَّ. حُط٣َوش ح٧ك٣َو٤ش ًَ كـَ ٜٓ٘خ ١َٝ٣ كٌخ٣ش ؿخٍه

، ٓلظوي٣ٖ ا٠ُ حه٣َش حُوَحٛ٘ش ٢ٛ ٓؼزي هي٣ْ ٣ٌٔ٘ٚ أٗخّ ٫ ٣ؼظزَْٛ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧هٞحّ رَ٘

ح٠ٍَُٝحص ح٧ٓخ٤ٓش ُِل٤خس، طَحْٛ ًخ٧ك٤خء ٌُٖ ٫ ٣ٌِٕٔٞ ٖٓ حُل٤خس ٟٓٞ طِي حُؼ٤ِٔش 

 . أ٠٣خ حُظ٘ل٤ٔش حُظ٢ طليع ٫ اٍحى٣خ ْٜٓ٘، ٓغ حُؼِْ إٔ حُٜٞحء رخُٔـخٕ

٫ٝ ًَٜرخء، ٫ ؿطخء ٫ٝ ؿٌحء ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ٍح٢ٟ حُـَىحء، ر٤٘ٔخ ح٧كٌخٍ ك٤ٜخ  ٫ ٓخء

خ ٓـ١ِٞ، ٝطٌل٢ كظٟٞ ٓ٘ٔوش حُؼزخٍحص إٔ طٌٕٞ ٓززخ ًخك٤ ٍٖ ٜٓيٍٛخ حُوَحكخص أٝ ٖٓ طي٣ُّ 

حُيحهَ ا٠ُ ه٣َش حُوَحٛ٘ش ُٓخٕ. -ح٬ٌُٓخٕ ٝ -هَرخٗخ ٥ُٜش ح٬ٌُُرق حٌُؼ٤َ ٖٓ حٌُٔخٕ 

ك٤ٜخ ر٬ ٗي ٓٞؿٞى، ٝحُوخٍؽ ٜٓ٘خ ٓخُٔخ ٓؼخك٠ حُزيٕ ٝحُؼوَ ٛٞ ُٓٞٞى، ٓلوٞى، ٧ٕ حُـَٜ 

 ر٬ ٓـخ٬ٓص5 حكٌٍٝح ٖٓ ٌٛٙ ح٧هطخٍ! 

ك٢ ٣ّٞ ؿ٤َٔ حُٔل٤ّخ ؿُِٔض رـخٗذ ٌٓش كي٣ي ك٤َٔٗش، ٓلخ٫ٝ اػيحى ٗل٢ٔ ٖٓ أؿَ حُظ٣ِّٖ 

روطؼش ٍٗٞٙ ٝحُزَٜؿش ٓٔظوز٬ حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي، ؿخء هطخٍ أ٣خٓ٘خ َٓٔػخ ٗلٞ ه٣َظ٢ ٣ٌَٔ 

ح٧ٓخ٤ٓش ٛٔض حُظ٬ّ حُيحْٓ ح١ٌُ ؿِح حُوِٞد هزَ حُٔزخ٢ٗ ٝٗٞحٍػٜخ، ُْ أؿي أٓخ٢ٓ ٝٛٞ 

ٓلطش ك٤َٔٗش هي٣ٔش ٜٓـٍٞس ٌٓ٘ أٓي رؼ٤ي، ٟٓٞ هط٤غ ر١َّ٘ ًَ ٝحكي  ىحه٣َْٜ رخُظٞهق 

َّ ْٜٓ٘ ٣ؼظوي أّٗٚ ح٩ٗٔخٕ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣لْٜ  ٕٞ، ح٧ٍٓٞ، ٝحُزو٤ش ؿِٜش ٫ ٣لٜٕٔٞ ٫ٝ ٣لوٜ ً

 5 َٛ أٗــخ ك٢ّ رخُلؼَ؟ أّ أ٢٘ٗ أكِْ ر٤ٖ حُٔٞص ٝحُٔ٘خّ؟ ػ٘يٛخ طٔخءُضُ 

(، كٜٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ Hermippeك٢ ه٠خ٣خ ًٌٜٙ ٫ طٔظَؿغ ًحًَط٢ ٟٓٞ ح٧م ٤َٓٛذ )

 ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ـؼ٢ِ٘ حُؼخٖٓ ػَ٘ ٖٓ كٌٔخثٚ حُٔي٤ٖ٘ٛ. 

 ٣خ ٤َٓٛذ .. 

رؤ٢٘ٗ هَٛخٕ ٣لخٍٝ حُظَٔى ػ٠ِ كٌَ حُوَحٛ٘ش ٝك٤خطْٜ، أػَف ٝأػظَف رؤٕ طِي  أػَف

طـَػَض حُلٌٔش،  حُؼخىحص ٝح٧كٌخٍ حُظ٢ طوْٜٜ هي أهٌطٜخ ػزَ َٓحكَ طَر٤ظ٢ ًٔخ أٗضَ 

ريٛخء ُلٌٔش هٞٓي  ًُٝ٘ض ٝك٤خ ٌُٜٙ حُظوخ٤ُي حُٔؼوٞرش ٝحُؼخىحص حُزخ٤ُش ًٔخ أَٗض ح٤ُّٞ ٝك٢  

ى، ٝحػ٢ٌٍٗ إ ً٘ضُ  أرلغحطْٜ. ٝٓؼظوي َّ ؿ٣َزخ ٖٓ ٖٓ أٍٝ أٗـزض  كو٢ ػٖ كَٛش ُِظٔ

 ِٖ أػظَف رؤ٢٘ٗ هطؼُض أٗـخٍ حَُٝف َٛرخ ك٢ ؿ٘خُس أٓٚ ك٣ِ٘خ.  ٍكْ ًخ٢ٓ أُز٤َ، ُْ ٣ٔ
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حُـ٤ٔغ اًَحٓخ  ٓ٘ٚ، ٝىٗٔض حُ٘لْ ٓوطخ ػ٤ِٜخ، ٝأُٛ٘ض ٗل٢ٔ ١ٔؼخ ك٢ حُؼ٤ِخء، ٝهٌُضُ 

٤ُّٞ أػظَف رؤ٢٘ٗ ٫ أطٔيى ا٠ُ حُؼَد ٟٓٞ ػزَ ٌُحط٢ حُظ٢ ٫ طؼَف ٖٓ ٢ٛ رخُلؼَ. أٗخ ح

ُٔخْٜٗ ح١ٌُ ٢ٌ٘٘ٓ هَٜح ٫ ٍؿزش، ٝأٍؿغ ا٠ُ حُل٤٤َٖٔٗ رؼخىحطْٜ حُظ٢ أكخ١ض ر٢ ر٬ 

ٞح٣ش كو٢.  ِٜ  حهظ٤خٍ، ٓظطِؼخ ٗلٞ حُظخؽ ح٫ٗـ١ِ٤ِ ً

 

 ُٕٛٞٞ .. حُـِء حُؼخُغ 

 

ٌِٓ٘ش ؿ٤خد حُٞػ٢ حُٞؿٞى١ ُيٟ ٌٓخٕ أٍٝ حُوَحٛ٘ش ٫ طِحٍ ك٢ طِح٣ي ٓٔظَٔ، ٍٝؿْ 

ّٕ حُوَٛخٕ ٫ ٣ِحٍ طلض ٓٔظٟٞ  ًخكش حُظل٣ٌَحص ػ٠ِ ًخكش حُٔٔظ٣ٞخص ٝح٤ُٜخًَ، ا٫ّ أ

حُٞؿٞى١ رٌحطٚ ٤ًٌخٕ هخىٍ ػ٠ِ حُظ٘خؿْ ٝح٫ٗٔـخّ ٓغ ٓخ ٣يٍٝ ٖٓ كُٞٚ ٝٓخ ٛٞ -حُٞػ٢

ٞحء رط٣َوش ٓزخَٗس أٝ ػزَ ١َحثن ؿ٤َ ٓزخَٗس ط٢٘٘ ٟٖٔ هخٟغ ُٚ ٝطلض طؤػ٤َٙ، ٓ

 ك٠خء هخٙ ٫ ٓلَ ُٚ ٖٓ ح٩ػَحد ك٤ٚ ٝػ٤ِٚ. 

 

ػَٔس ٌٛٙ )حُؼوخكش ح٤ِٛ٧ش( ٗخهٜش ح٤ُّٞ ٣وٍٞ ٓخُي رٖ ٗز٢ ك٢ ًظخرٚ "ك٢ ٜٓذ حُٔؼًَش"5 "

ّٕ حُوَم هي حطٔغ، ٝإٔ طوِق أ ٍّ ى٫ُش ٝحٟلش ػ٠ِ أ ُٝجي ك٢ كخُش حُزِي حُؼوخك٤ش، ك٤غ طي

ٍ حُؼخّ ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘  ّٞ حُٔٔخ٤ًٖ، )ح٣ٌُٖ ٣لٕٔ٘ٞ حُلٔخد ا٠ُ ػَ٘س( رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُظط

 هي طلخهْ". 

 

ٌٛح ط٣َٜق ػٖ حُٟٞغ ٝط٘و٤ٚ ُٚ، اً ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ًخٕ حُوَحٛ٘ش ٣ٌظلٕٞ رخُزلغ 

ػٖ ٗوٚ ٣لٖٔ "حُلٔخد ا٠ُ ػَ٘س" كظ٠ ٣ظْ ط٤ٜ٘لٚ ك٢ هخٗش "حُٔؼوق" ح١ٌُ ٣ِٜق 

َ كٌَس اكٔخٕ حُلٔخد ا٠ُ ػَ٘س، كبٗ ػخٓش ٝحُو٤خىس؛ُِِ ّٓ ٚ ٣يٍى كن ػ٘يٓخ ٣ظللٚ حُٔظؤ

، كٌٜح هي كيع ه٬ٍ هَٕ ًخٕ ك٤ٚ ح٣َٓ٧ٌخٕ ٝحُـَد ٖٓ هِلْٜ ح٩ىٍحى كو٤وش حُوَٛخٕ

ٝحُٔٞك٤خص ٝح٤ُٜٖ ًٝخكش أٍح٢ٟ آ٤ٓخ حَُ٘ه٤ش ٖٓ هِلْٜ، ٣ظٔخروٕٞ رٌَ٘ ٓلّٔٞ ُظط٣َٞ 

خثؾ رلغ ٗظ١َ ظٗٓٞحم رٔٞحى طٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝطو٤٘ش ٢ٛ ٝ ُِل٠خء ٝح٫حُٜ٘خػخص حُؼ٤ِٔش ٖٓ ؿِ

 ٝػ٢ِٔ ٣ٞ١َ ؿيح ُؼوٍٞ ػ٤ِٔش ر٣َ٘ش ٫ ط٘خّ أريح. 

طْ ؿِٝ ر٬ى حَُحكي٣ْٖ،  "حُظلخهْ" ُٔخظَٜ حُلَم رٌَ٘ ٝحٟق ٝأطخف ُِٔظؤ٤ِٖٓ كْٜ ػٔن ٌٛح 

٣لْٔ ؿ٤٘ٚ ر٘ؼخٍحص  اً ٜٗيٗـخ ٓوخٍٗش ؿ٤َ ٓظٞحُٗش ػ٤ِٔخ ٝك٣ٌَخ، كز٤٘ٔخ ًخٕ ٛيحّ ك٤ْٖٔ

ى هٞحطٚ ٗلٞ حُؼَحم ٫كظ٬ُٚ ه٬ٍ أ٣ّخّ، ٝحٗظٜض  َّ رخرَ ٝىُٝش حُؼزخ٤٤ٖٓ، ًخٕ ىحر٤ِٞ رٕٞ ٣ل
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حُٔوخٍٗش رٔلن حُـ٤ٖ حُؼَحه٢ ه٬ٍ أ٣خّ ٓليٝىس، ٝحهظ٤خى ٛيحّ ك٤ْٖٔ ا٠ُ حُٔ٘٘وش، 

 ٝرخُٔوخرَ حٗظٜخٍ ح٤َُٔ. رٕٞ رلظَس ٍثخ٤ٓش ؿي٣يس. 

حُٞهض ريح ٝحٟلخ ؿيح، اً حُوَحٛ٘ش ػ٠ِ أٍٝ حُؼَحم ح٣ٌُٖ  حُظلٞم ح٢ًَ٤ٓ٧ ك٢ ًحى

"٣لٕٔ٘ٞ حُلٔخد ا٠ُ ػَ٘س" ُْ ٣وخٝٓٞح ٧ًؼَ ٖٓ ٓخػخص ػ٠ِ ح٤ُٔيحٕ، ٝأٓخّ ٛٞح٣ٍن 

ٝحُطخثَحص ر٬ ٤١خٍ، ٝكظ٠  01-خط٬ص اف"ًَُٝ" ٝ "طٞٓخٛٞى" ٝهخًكخص حُو٘خرَ ٝٓو

٢ ٫ طوِ ٟٓٞ حُٞحػ٢ حٌُخِٓش حُظ ح٫ٓزَح٣ٍٞ١خص ح٩ػ٤ٓ٬ش ٝهظجٌ، ًَ ٌٛح أظَٜ حٍُٜٞس

رٌَ٘ ٢ً٘ٛ ٫ ٗي ك٤ٚ ٖٓ حُؼَد، أىٍى ٣ٜٞٓخ ٖٓ طٌِ٘ض ُٚ حٍُٜٞس ٝهظٜخ  ٖٓ حُوَحٛ٘ش؛

رؤٗٚ ٫ ٌٓخٕ ُٚ ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش ٌٛٙ، كَحف ٣ؼيّ حُؼيّس َُِك٤َ ٜٓ٘خ، اً كْٜ رؤٕ ٖٓ 

"٣لٖٔ حُلٔخد ا٠ُ ػَ٘س" ٫ ٌٓخٕ ُٚ ك٢ ه٤خىس حُوَٕ ح٢ًَ٤ٓ٧ حُـي٣ي، ٝػ٠ِ ًخكش 

 حُٔٔظ٣ٞخص. 

ى ٌٓٔ٘خص ٫ أٓخّ َّ ُٜخ ك٢ هخّٓٞ ح٧ْٓ حُٞحػ٤ش، ر٤٘ٔخ ٗـي  حُ٘ؼخٍحص طزو٠ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٓـ

ّٕ حُزوخء طلض حُٔظِش حُـَر٤ش  ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش ٖٓ ٣ئٖٓ رٜخ أًؼَ ا٣ٔخٗخ ٖٓ ى٣٘ٚ ٝػِٔٚ، ا

َّ ٓ٘خًَ ٌٛٙ ح٧ٍٝ،  ى ػ٤ِٜخ رخطوخً حُٔظِش حُٜٔ٘ٞػش ك٢ ح٤ُٜٖ َٜٓرخ، ٫ ٣ل َّ طخٍس، ٝحُظٔ

" ٫ ٓلَ ُٚ ٖٓ ح٩ػَحد ك٢ ػخُْ ٝطؤًيٝح رؤٕ حُوَٛخٕ ح١ٌُ "٣لٖٔ حُلٔخد ا٠ُ ػَ٘س

ٜٗخث٤ش أىٝحٍح ٓل٣ٍٞش -طِؼذ ك٤ٚ حُو٤ٍُٓٞخص ٝح٧ٗظٔش حُؼ٘خث٤ش ٖٓ حُظ٬ِٔٔص حُٔ٘طو٤ش ح٬ُ

 ك٢ طلي٣ي ٓٞحػ٤ي كظ٠ حُٞؿزخص حُـٌحث٤ش ُِ٘ؼٞد حُظ٢ ٫ طـ٤ي ٟٓٞ "حُلٔخد ا٠ُ ػَ٘س". 

ُوي طٔض َٓهش ٗؼٞد ٝأْٓ  ُوي طٔض ػ٤ِٔش َٓهش ًزَٟ هخّ رٜخ حُـَد رل٤ِش ٓلٌٔش حُظ٘ل٤ٌ،

رؤًِٜٔخ، كيع ٌٛح طلض ١خثِش حُِؼذ ػ٠ِ حُٔوخٝف ح٫ٍطيحى٣ش ُ٪ٗٔخٕ، رل٤غ ُؼذ حُطٔٞف 

ى ُٔخ أكخ١ رخُوَحٛ٘ش ح٤ُّٞ ٖٓ ط٤ٜٖٔ ٝػزٞى٣ش، اً ٗلٖ ح٤ُّٞ ٜٗ٘ي  َّ ا٠ُ ح٤ُٜٔ٘ش حُٔل

اٍحىس ٓ٘ٚ، هٞف حُوَٛخٕ ٖٓ أٓٞحؽ حُؼُٞٔش حُظ٢ طل٢٤ رٚ ٖٓ ًخكش حُـٞحٗذ ٝطِظٜٔٚ ىٕٝ 

 ريٍ إٔ ٜٗ٘ي هَٛخٗخ ٣َطـق ٓ٘ٚ ػزخد حُزلخٍ. 

 

ٍِ حُلَ  ٬َ ػُ   خ ـخَٗى٣َ  ذِ خَُ وَ رِ  شٌ ٤َ رِ ََ 5ّ ػَ خ

 

٫ أ٣ٍي حُظؼ٣َق رٌٜٙ حُٜلل٤ش حُؼَر٤ش حٌُز٤َس ه٤ٔش ٝحُٜـ٤َس ٓ٘خ، ُوي ػَكظُٜخ ػزَ حُ٘خٗش 

حُٜـ٤َس، ك٢ٜ طـٌد حٗظزخٛي رَٝكٜخ حَُٔكش، ٝحرظٔخٓظٜخ حَُه٤وش، ُٝـظٜخ حُِط٤لش، ٝٝؿٜٜخ 

حُز١َء، ٝإ ٓخ ططِؼض ػ٠ِ حكيٟ كٔخرخطٜخ ح٫ٌُظ٤َٗٝش ٝهَأص ًِٔخطٜخ حُٔ٘ؼٍٞس رٌَ٘ 

ٓظيٍى ه٤ٔش ٌٛٙ حُلظخس حُل٣ٌَش حَُحه٤ش، ٝإ ٓخ ٛخىكض حكيٟ ٓوخ٫طٜخ كبٗي ٓظوق ؿخٓق، 

 أٓخّ ح٫ُٜش ى٣خٗخ، ٌُٖ رِٔخٕ ػَر٢ّ ٓز٤ٖ. 
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 ُػ٬َ أٓخّ حُلَٛش5  .0

إ ٓخ ٓؤُظ٢ٗٞٔ ػٖ ٗـخف ػ٬؟ ربٌٓخ٢ٗ حُو5ٍٞ ُوي ٗـلض ٗـخكخ ٓزَٜح، ٌٝٛٙ كٔ٘ش طلٔذ 

ٖٓ كٔ٘خطٜخ، ٌُٖ ىػٞٗخ ٗلخٍٝ حُـٞٙ ك٢  ُٜخ ٝػَٔس حؿظٜخىٛخ ػزَ ٝهض ٣ٞ١َ، ٌٝٛح

 طَح٤ْٗ ٌٛح حُ٘ـخف حُِٔلض رخُلؼَ. 

حص ٖٓ ػ٬ ٓٞؿٞى٣ٖ ػ٠ِ إ ٓخ حُو٤٘خ ٗظَس ٣َٓؼش ػ٠ِ حُؼخُْ حُؼَر٢، كٔ٘ـي رؤٕ حٌُؼ٤َ

٘خى ٖٓ طَؿذ ك٢ إٔ طٜزق ٣ٌٓؼش ٍٜٓ٘ٞس، ٝٛ٘خى ٖٓ طَؿذ ك٢ إٔ طٌٕٞ ٤ٓيس حٓظيحىٙ، ٛ

أػٔخٍ ٗخؿلش، ٝٛ٘خى ٖٓ طلِْ ر٘ـخف ١ز٢ أٝ ٛ٘ي٢ٓ ٛخّ، ٌُٖ حُلَم ر٤ٖ ًَ ٛئ٫ء حُ٘ٔٞس 

 أَٓ ًح ٍأ5ٖ٤ْٓ 

 حُلَٛش5  . أ

ُوي طٞكَص ُؼ٬ حُلَٛش، ك٢ٜ ٖٓ ػخثِش أٍى٤ٗش طِٔي ٖٓ حُ٘ٔذ ٝحُلٔذ حُويٍ حٌُخك٢، 

٠٣ٖٔ ح٫ٗط٬هش ٗلٞ حُ٘ـخف، رَ إ حُؼخثِش ٛ٘خ، طٔؼَ ًَِٓ ح٤ٍٟ٧ش حُوخػي٣ش ُِلظخس،  ٝح١ٌُ

اً ٫ ٣ول٠ ػ٘خ رؤٕ حُٔـظٔؼخص حُؼَر٤ش ٢ٛ ًظَ ر٣َ٘ش ٣ًًٍٞش، ٝطزو٠ حُلظخس ػ٠ِ ٛخٖٓ 

حُلًَش حُٔي٤ٗش إ ُْ ٗوَ ك٢ ٓئهَس ًَ كيع ػوخك٢ أٝ حؿظٔخػ٢ ك٢ ٓـظٔؼخص ٖٓ ٌٛح 

ْ أك٬ٜٓخ ػ٘ي أٍٝ حٍططخّ ٣ٔ٘يٛخ ٖٓ حُؼخثِش رخ٧ٓخّ، طظلط طـي ٖٓ حُ٘ٞع، ًَٝ كظخس ٫

رخُٞحهغ حُٔـلق ًخُٞحهغ حُؼَر٢، ٌُٜح كبٕ ُؼخثِش حُلخٍّ حُيٍٝ حُٜخّ ك٢ ٛ٘خػش حُيكؼش 

 ح٠ُٝ٧ ُؼ٬َُ. 

 حٓظؼٔخٍ حُويٍحص5  . د

ؼيس ٓلخ٫ٝص ُْ طظٞهق ُػ٬َ ػ٘ي "أٓـخى" حُؼخثِش ٝٓخ طٞكَٙ ٖٓ ىػْ، رَ طـخُٝطٚ ا٠ُ حُو٤خّ ر

ػ٠ِ ١َهخص ٓوظِلش ٖٓ ىٍٝد حُل٤خس، ٝأْٛ ٓخ ٤ِٓٛخ ك٢ حػظوخى١ ٛٞ ٓـخُٜخ حُيٍح٢ٓ، اً ٫ 

٣ول٠ ػ٘خ أ٠٣خ رؤٜٗخ ه٣َـش ٤ًِش حُلوٞم، ٌٝٛح ك٢ كي ًحطٚ حٗـخُ ٫ طٜ٘ؼٚ حُؼخثِش ٫ٝ أ١ 

ك٢ ١َف ؿ٤َٛخ، رَ ٛٞ ػَٔس ؿٜي ًحط٢ هخُٚ، ٛ٘خ أظَٜص ٌٛٙ حُلظخس هيٍطٜخ ػ٠ِ حُظلٌْ 

 حُٟٞؼ٤خص، ٝٓيٟ حٌٓخ٤ٗخطٜخ حُظ٢ طئِٜٛخ ُٜؼٞى ٬ُْٓ ح٣٧خّ رخهظيحٍ. 

 

 ٖٓ ُػ٬ ا٠ُ ى٣خٗـخ "اػ٤ٓ٬خ"5  .2

٤ٗجخ ك٤٘جخ، حهظلٔض ٌٛٙ حُلظخس حُٔـخٍ ح٩ػ٢ٓ٬ حُٜٖ ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢، ٨ُٝٓخٗش، ٍٝكٜخ 

حُِط٤لش ٝحرظٔخٓظٜخ ٛٔخ ٓخ ٛ٘ؼخ حُلخٍم ػ٠ِ ٓٔخٍف حُ٘خٗخص حُؼَر٤ش، كظ٠ إٔ حػيحىٛخ 

حُيه٤ن ٌَُ ٓخ طوّٞ رٚ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ػل٣ٞظٜخ ٝاظٜخٍٛخ ُٔ٘خػَٛخ ح٩ٗٔخ٤ٗش، ُّٝيص ُٜخ ٓٞهؼخ 
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خ ك٢ هِٞد حُـٔخ٤َٛ، كخُظوطٜخ حُـٍٜٔٞ حُؼَر٢ رللخٝس ٓ٘وطؼش حُ٘ظ٤َ، ٝكظ٠ أٗٞػظٜخ ٜٓٔ

 ح٤٠ُن. -ُؼزض ىٍٝح ٜٓٔخ، رَ ٝكخٓٔخ ك٢ حُٔـخٍ حُؼَر٢ حُٞحٓغ

 ٜٓخّ ى٣خٗخ حُؼَد ط٤ٜذ حٌُٔزٞص حُؼَر5٢  .3

ط٤َ٘ ًخكش حُظوخ٣ٍَ حُ٘ل٤ٔش حُٔظوٜٜش ك٢ ىٍحٓش حُِٔحؽ حُؼخّ ُِ٘ؼٞد، ٝهخٛش هخ٢٘١ 

ّٕ ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢ ٛٞ ًخثٖ ّٜٓٞٝ رـ٣َِطٚ ُلي حُ َ٘م ح٢ٓٝ٧ ٝٗٔخٍ أك٣َو٤خ ا٠ُ أ

 حُٔـٕٞ، ٌٝٛح ٓخ حًٔذ ُػ٬َ حٗظ٘خٍح أٝٓغ ر٤ٖ حًٌٍُٞ حُؼَد ٝحَُٔحٛو٤ٖ. 

ك٠ٍٞ ُػ٬ ح٬ُكض ػ٠ِ حُ٘خٗخص حُؼَر٤ش، َٝٓكٜخ حُِط٤ق، ُٝٔٔخطٜخ ح٧ٗؼ٣ٞش حُ٘خػٔش، 

ظِ رَ٘حٛش، اً إٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼَد طخرؼٞح ُػ٬ ٫ٝ طـِـَ ا٠ُ ػٔن حُوخ١َ حُؼَر٢ حُٜٔ

ظْٞٛ، كخًُ٘ٔٞؽ حُٔظلٍَ ح٣ُِحُٕٞ ٣ظخرؼٜٞٗخ ٫ ُٔزذ ٟٓٞ حٍٟخء ُٔو٬٤طْٜ حُـخٍهش ك٢ 

ح١ٌُ هيٓظٚ ٌػ٬ َُِٔأس حُؼَر٤ش ُِٝلظخس حُلخُٔش ك٢ حُٞهض ًحطٚ، ُْ ٣وق ػ٘ي حُ٘خٗش حُؼَر٤ش 

ٟ ًُي رٌؼ٤َ، ٧ٕ حٗط٬هظٜخ طِحٓ٘ض ٓغ ٓل٣َخص كلٔذ ك٢ أُٓ٘ش حُظ٘يى ٝح٫ٗـ٬م، رَ طؼي

ٍٝف حُؼَر٢ ٗلٞ حُٔـٕٞ حُـَر٢ حٍٟخء َُٟٔٚ حُ٘ل٢ٔ، كبًح رٚ ٣ـي ٍٛٞس ػَر٤ش ُٔخ ًخٕ 

 ٓٔظوِٜخص حًُ٘ٔٞؽ حُـَر٢ حُٔخؿٖ.  ٣٠ِؼظوي رؤٗٚ كٌَ ػ

 ٌػ٬ رؤؿ٘لش ح٤ٓ٧َحص5  .4

ّٕ ػ٬ حُلخٍّ، طزو٠ ًٗٔٞؿخ  ٌُٕ٘ٞ ٜٓ٘ل٤ٖ، ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٓخ ٣ٌزظٚ ح٩ٗٔخٕ حُؼَر٢، كب

ؿ٬٤ٔ ُلظخس ػِٔض رـي ُظٌٔذ ٌٓخٗش ٓلظَٓش ر٤ٖ أ٣وٞٗخص ح٩ػ٬ّ حُؼخ٢ُٔ، كٌٜٙ حُلظخس طؼيص 

حُ٘خٗش ٗلٞ أػٔخٍ اٗٔخ٤ٗش ِٜٓٔش، ٝرؼَم ؿز٤ٜ٘خ ًٔزض ٌٓخٗش ٜٓٔش ر٤ٖ ٛللخص حُظخ٣ٍن 

 طل٤ش ُؼ٬ُ. حُز١َ٘.. 

  

 ػ٬ٓخص ػ٠ِ ٟلخف حُٔ٘ٞحٍ 

 

ح٩ٗٔخٕ! ٢ٛ حٌُِٔش حُظ٢ طـؼَ حُلَى حُز١َ٘ ٓلظخٍح ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ، ٝٓخ ٛٞ هخىٍ ػ٠ِ 

ّْ خص حَُٝف رؼ٤يح، ٣ر٘خثٚ، ٢ٛ حٌُِٔش حَُٔ ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس، ك٤ٖ طؼِٞ ٓـَ ُظظوٌ رؼي ًُي أٛ

ٝأرو٠ حُٔٞحهغ ١ِزخ ُِزٜخء ٝحُٔئػَحص حُـّ٘خء؛ كِطخُٔخ طْٞٛ ح٩ٗٔخٕ ك٤خطٚ، ٝأهٌص ر٤ي ػوِٚ 

ّْ طيحػض أٓخّ ػ٤٘٤ٚ رٌَ٘ ؿ٣َذ ُِـخ٣ش، ٤ُٔو٢  حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٬ّ، ػخٜٗخ ىٕٝ ٝهٞػٜخ، ػ

َّ ُِـخ٣ش.   ٌٛح حُز١َ٘ ك٢ كلَس حُيٛ٘ش رٌَ٘ ك

ٍ حُؼزٍٞ ٗخك٤ش ح٠ُلش ح٧هَٟ، كؼ٘يٓخ طو٢ٜ حُل٤خس ٓٞؿخص روخثٜخ، ٫ طٌٖ ؿ٣َزخ ٝأَٗض طلخٝ

َّ ٓؼِوخص حَُٝف ر٤ٖ ٓلَىحص حُوَحٍحص  ى ُـخص ػو٤ٔش، ػ٘يٛخ طظٞٙ ً َّ طٜزق ح٧ٓخ٢ٗ ٓـ
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ٝحُؼ٬هخص رٌَ٘ ٠ٓطَد، ٌٛٙ حُلخ٫ص طٔظط٤غ حُظؤّهَ رٌَ٘ ٣َٓذ، ٌُٜ٘خ طَكغ ٖٓ 

حُٟٞٞف، ك٤غ طِحٍٝ حُٜٔٔخص حُٔوظِلش  ىٍؿخص ٓلٔٞر٤ش حُؼ٬ٓخص حُـِحك٤ش رٌَ٘ ػخ٢ُ

 حٗط٬هخ ٖٓ طَؿٔخص ٓٞكيس ٌُٖٝ رؤُٖٔ ٓظؼيىس. 

رٔ٘ظ٠ٜ حُـ٬ء، ٣لخٍٝ ح٩ٗٔخٕ طلخى١ اٗٔخ٤ٗظٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحهق، ٣ز٢ٌ ٣ٝظؼذ ٝٛٞ 

٣لخٍٝ ح٫ٓظج٘خّ رٔخ ُي٣ٚ ٖٓ طٍٜٞحص، ٌٝٛٙ رخٌُحص أػٔخٍ طـط٢ ٓخ رو٢ ُ٪ٗٔخٕ ٖٓ أَٓ، 

ح٩ٗٔخ٢ٗ ٓظؼِوخ رخُو٘ش حُظ٢ ٫ طل٢ٔ ًحطٜخ، ١خُزخ ٜٓ٘خ حُلٔخ٣ش رٌَ٘ ٫ ٍؿؼش  اً ٣زو٠ حُلَى

ك٤ٚ، ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ ٫ طول٠ ػٖ أكي ّٓ٘خ، ٌُ٘٘خ ٗوغ ك٤ٜخ رخٌَُ٘ ح١ٌُ ٣ـؼِ٘خ ٗظؼـذ ًَ حُؼـذ، 

ٌُٜ٘خ طؼخٝى حَُٟٞم ك٢ آهَ حُٔطخف ُل٠َس ٫ رخٌَُ٘ حُـ٣َذ،  د٢ٛ كخ٫ص ط٠طَ

 ٌُ٘ٞى، ًٜٞٗخ كخَٟس ك٤٘خ. ٓـخٍ ٩ىهخُٜخ ىٝحثَ ح

َ حَُٝف ٛٞ حٓظؼ٘خء ٫ ٓـخٍ ٬ُهظَحد ٓ٘ٚ، ٛٞ هط٤ؼش طؼخَٛ حُل٤خس ُظؼَٜٛخ، ػْ طيٍٝ  ّٓ طؤ

كٍٞ ًَِٓ ٛخّ ٖٓ حُظيحهَ ٝحُظوِّذ رٌَ٘ ٫ ٣ظٞهؼٚ ٓ٘خ ا٫ّ ٝحٓغ حٌُٖٛ ٝػ٤ٔن حُوخ١َ، ٫ 

٣ٌٖٔ ُِلَ٘ إٔ ٣ٜيّ حُلَى ػٖ ح٧هٌ رظوِزخص حُل٤خس ٍؿزش ٓ٘ٚ ك٢ حريحء ٓخ ُٚ ٖٓ ٬ٛك٤خص 

٬ص، ٌُٖ ٟٖٔ ىٝحثَ حُوطَ، ٣ٜزق ًَ ٓخ ًخٕ ٓٔ٘ٞػخ ٓٔٔٞكخ، رَ ٓلٔٞى حُٞهٞع ٝػ٠

 ػ٠ِ ح٤ٌُخٕ حُز١َ٘ ٜٓٔخ طٌِّق ٖٓ ػٖٔ. 

ػ٠ِ طِي ح٠ُلّش حُـ٣َزش ٣وغ ح٩ٗٔخٕ ٝك٤يح، ٓـِٞرخ ػ٠ِ أَٓٙ ٝؿ٤َ ٓيٍى ُٔخ ٣٘ظظَٙ، ٛٞ 

ٞحطٚ رؼ٤يح ػٖ ػٌحد حُِلظش حُِح٢ٛ رٌَ٘ ؿ٤َٔ ٝٓئُْ، ك٬ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣وطٞ هط

أٍٓٞ ريص ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔلطخص أُـخُح ٫ ٓـخٍ ُلِّٜخ أٝ طللٜٜخ رخَُٔس، ٝٓغ ًُي ُٜخ ٖٓ 

 حُٔؼخ٢ٗ ٓخ ٣ـ٤ٜ٘خ ػٖ ًخكش حُيٝح٤ُذ ٝحُٔٔخٍحص. 

ػخُٔ٘خ ح٤ُّٞ ًٌَ ػخُْ ٓزوٚ، ُٚ ٖٓ حُٜؼٞرخص ٓخ طـؼَ حُل٤خس ًٞٓش ٖٓ ح٧ٗٞحى حُظ٢ ٗٔض 

ًُي ُ٘خ حُلن ك٢ حُل٤خس، ك٢ حُؼ٤ٖ، ٝك٢ ٬ٓٓٔش ٓ٘خػَٗخ  ػ٠ِ رٔخ١ ١َه٘خ ح٤ٓٞ٤ُش، ٝٓغ

ى، ٫ٝ ك٤خس ُِؼوَ ر٬ حكٔخّ  َّ حُؼخ٣ٍش رٌَ ك٣َش، ٌُٜح ٫ ِٓطخٕ ُِؼوَ ػ٠ِ حُ٘ؼٍٞ حُٔظٔ

 ُط٤ق ٣ولق ٖٓ ح١ُٞؤس حُظ٢ ط٤ٜذ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٓوخطِٚ. 

، كخُز٣َ٘ش ٫ ؿ٤ّي إٔ ٗيٍى حُٔوخ١َ، ٌُٖ ٖٓ حُـ٣َذ ٖٝٓ حُٜؼذ إٔ ٗٔظِْٔ ُٞهؼٜخ ػ٤ِ٘خ

طِٔي كن حَُٟٞم، ك٢ٜ أهٟٞ ٖٓ إٔ طَٟن، ٢ٛٝ أًؼَ ؿَأس ٖٓ إٔ طٜٕٞ أٓخّ ح٠َُرخص 

٣خّ َٓؿ٤ٖٔ ٫ ٓو٣َ٤ٖ، ٌُٜح ػ٤ِ٘خ حُٔظٌٍَس ٌَُ ٓخ ٛٞ ٓؼخى١ ُِل٤خس، ُوي ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٌٛٙ ح٧

ٞس إٔ ٗؼ٤ٜ٘خ كظ٠ حُٜ٘خ٣ش، رَ ٫ ِٗٔي كظ٠ طٞه٤ض ٌٛٙ حُٜ٘خ٣ش، ٧ٗ٘خ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٗٔؼَ ه

 ح٠ُؼق ٟٝؼق حُوٞس. 

ّٕ ٛ٘خى ٓخ ٣ـؼَ حُل٤خس ِٜٓش أًؼَ ٓٔخ ٣ٞؿي رخُيحهَ ح٩ٗٔخ٢ٗ، ك٬ ٓ٘خٙ ٖٓ  ٫ أػظوي رؤ

ى ر١َّ٘ أىحس،  َّ ٍ آ٢ُ ُ٪ٗٔخٕ ا٠ُ ٓـ ّٞ ٓلخٍهش حُ٘ؼٍٞ حُز١َ٘، ٧ٕ ُٝحٍ حُٔ٘خػَ ٛٞ طل

ح٧ُـــْ ػ٘يٓخ  ٌٝٛح ٓخ ٣يهَ حُلَى ك٢ َٛحػخص ٍٝك٤ش ٤ٍٛزش ط٘ظ٢ٜ رٔ٘لخٙ حُٔئُْ، ٝٓخ أٗيّ 
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٣ٜيٍ حَُٝف حُٔـَٝف، ٝٓخ أٛؼذ ح٣٧خّ ك٤ٖ طوِٞح ٖٓ حُٔئػَحص حُؼ٤ٔوش ٌَُ ٓخ ٛٞ 

َّ ٓخ ٛٞ اٗٔخ٢ّٗ.   ٗخػ١َّ ػ٠ِ ً

 

 

ًٍ ػُ  ٌ ِّٓ  ش !! خ٤َُ ٢ حُـَ ح أ

 

ػ٤ِ٘خ إٔ ٗوق أٓخّ #ح٧ّ رٌخكش ك٠ٍٞٗــخ ح٢ٌُ٘ٛ ٝحُٞؿيح٢ٗ، كخَٓأس ٓؼِٜخ ٫ طظٌٍَ، ٫ 

طظـيى، ُٖٝ طـي ٖٓ ٣لزي رٔويٍ كزٜخ ُي، أٓي ٢ٛ ٓ٘زغ حُل٘خٕ ح١ٌُ ٫ ٠٘٣ذ، ٢ٛ ح٩ٗٔخٗش 

 حُٞك٤يس حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٗلزٜخ ًَ حُٔلزش، ح٧ّ ٢ٛ حُِوزِش حُٞك٤يس حُظ٢ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗظـٚ ا٤ُٜخ ًِٔخ

ٟخم ر٘خ حُلخٍ ٝػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼٞى ا٤ُٜخ ًِٔخ ٝهل٘خ أٓخّ ٣َ١ن ٓٔيٝى، ٓخ أؿَٔ إٔ طؼ٤ٖ رل٠ٖ 

 أٓي كظ٠ ح٧ٍُ. 

 ّْ ّّ طزو٠ ١ٝ٘ي ح١ٌُ ٣لظ٣ٞي ىحثٔخ ًٔخ حكظٞحى ٝأٗض ٛز٢، ٢ٛ حُظ٢ طَػخى ك٢ ٛزخى، ػ ح٧

ؿِس ػٖ ٣َػخى ٝأَٗض ًز٤َ، ٝح١ٌُ ٣ز٤ٌي رخُيّ ريٍ حُيٓٞع ػ٘ي كَحهي، طزو٠ حٌُِٔخص ػخ

ح٩ٗٔخٕ كظَحٙ #٢ ك٤خط٘ــخ، ٧ٗٚ رزٔخ١ش ٫ ٣ٞٛق؛ طؤٞ حُل٤خس ػ٠ِ ٝٛق ىٍٝ ح٧ٜٓخص ك

ٝٗـٞحٙ، طٜخكذ طِي حُؤٞس حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخثٞ ٌُٖ حُلَى حُز١َ٘ ٫ ٣لوٚ  ٣ٚـَم ك٢ ٛٔٞٓ

٣خّ ٓؼظزَس ا٣خٙ ػزجخ هل٤ّخ، ػْ طؼخٝى ٓخ ٣ليع ُٚ، طٜـٞٙ حُي٤ٗخ ١ٔؼخ ك٤ٚ، طـَم ك٢ ٗٞحك٤ٚ ح٧

 طَط٤زٚ ًٝؤٗٚ ُٝي ٖٓ ؿي٣ي. 

٫ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ إٔ ٠ٔ٘ٗ حُيٍٝ ح١ٌُ طِؼزٚ ح٧ٜٓخص ه٬ٍ ًخكش ٌٛٙ حَُٔحكَ، ك٢ٜ ح٩ٗٔخٕ 

حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣٘ؼَ ر٫ٞىطي ٝأٗض طوَؽ ٖٓ رطٜ٘خ ا٠ُ حُل٤خس، ٢ٛٝ ح٩ٗٔخٗش حُٞك٤يس حُظ٢ 

طٌٍف ىٓٞع حُلَف ك٢ أ٣خّ ٗـخكخطي، ٢ٛٝ طَحهذ  طلَف ُلَكي ٖٓ أػٔخهٜخ، كظَحٛخ

ق ٛـ٤َطٜخ ًٍٞىس طٍِٝ ح٣٧ّخّ ٛـ٤َٛخ ٝٛٞ ٣٘ٔٞ أٓخّ أػ٤ٜ٘خ ٤ٜ٤َُ ٍؿ٬، أٝ طٜ٘ي طلظّ 

س.  َّ ٓ ٍ ّٝ ٧ 

ّّ، ٝأٜٓخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ أٜٓخص ُ٘خ، ٝحُؼخثِش  ّّ، ٝكٞحء أ ُ٪ٗٔخٕ أٜٓخص ًؼ٤َحص، كخ٧ٍٝ أ

ّ َ ك٤ٜخ حُٔ٘خػَ ُظطزغ رط٤زش ح٧َٜ ٝحُلز٤زش هي طوظَ ١ٞٓ٘ي ح٧ّ، ٝحُـيس طٌٕٞ رٔؼخرش ح٧ّ، 

  ّ ُي أ٠٣خ، ٝؿ٤ٔغ  أك٤خٗخ، ٝح٧هض حٌُزَٟ ُيٟ حٌُؼ٣َ٤ٖ ٢ٛ ح٧ّ، ٝحُـخٍس حٌُز٤َس ك٢ ك٤ٌّْ أ

خص ،هٞحص ٝحُيىأ ّٔ ٛئ٫ء حُوخ٫ص ٖٛ أٜٓخطي، ٝٓغ ًُي! ٫ٝ  ،ٓيأًَٝ أهٞحص  ،ٛئ٫ء حُؼ

ّٖ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طظَرغ ػ٠ِ ػَٕ طِي ح٤ُّٔيس حُلخِٟش حُظ٢  ، ٫ طٞؿي أ٣ش ٝحكيس ٜٓ٘ ّٖ ٝحكيس ٜٓ٘

ي.  ّٓ  طٌٔذ حكظَحٓي ٝطٔ٘لي حُؼطق ٝحُ٘ؼٍٞ رخُؼخُْ ٝرٌحطي5 أ
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و٤٘ش حُظ٢ ظط٤غ اٌٗخٍ طِي حُّ ًخُٞهٞف أٓخّ ٜٓخرش حُٞؿٞى، ٫ أكي ٓ٘خ ٣ٔحُٞهٞف أٓخّ ح٧

ٝٛٞ ٣لخٍٝ إٔ ٣ـي ٓظ٘لٔخ ُٚ كظَحٙ ٣َٜؽ أػ٘خء أٝهخص ٗيحثيٙ ا٠ُ أٓٚ رخ٤ًــخ،  ط٤ٜذ حُلَى،

 ٗخ٤ًخ ٝٛٞ ٣لخٍٝ إٔ ١َٝ٣ ًَ ٓخ كيع ُٚ ك٢ ؿِٔش ٝحكيس. 

ٓخ أؿَد ًحى ح١ٌُ ٣ُ٘ٔذ ا٠ُ ؿْ٘ حُزَ٘، ٖٓ ٣ؼظي١ ػ٠ِ أٓٚ ٤ٜ٣ٖٝ ك٠ٍٞٛخ، ٫ ٣ؼَف 

َٗف ٝأهَد حُ٘ٔخء ا٤ُٚ، ٫ أؿي أ١ّ ٓزٍَ ُٖٔ ٣ؼٔي أٍحثلش حَُؿُٞش ٫ٝ ٛلخطٜخ ٖٓ ٤ٜ٣ٖ 

ا٠ُ طوي٣ْ ح٧ًٟ ٧ٓٚ ٓٞحء ٓؼ٣ٞ٘خ أٝ ٓخى٣خ ًٜي٣ش ُوخء ٓخ هيٓظٚ ٢ٛ ُٚ ٖٓ ٍػخ٣ش ٝػ٘خ٣ش ر٬ 

 كيٝى. 

٢ ًخُطلَ حُٜـ٤َ كي٣غ ح٫ُٞىس ٝأٗخ ح١ٌُ رِؾ ػخٓٚ حُؼ٬ػ٤ٖ ك٢ ٓخكش ٌٛٙ ٓظ ّٓ ـي٢ٗ أٓخّ أ

ٌٛٙ حَُهؼش ٖٓ ؿزخٍ ٍٝرٔخ  حُل٤خس، ٓظـي٢ٗ أُؼذ ػ٠ِ أ٤ٍٟش طوق ػ٤ِٜخ هيٓخٛخ ٜٓٔخ رِـض

٢ ٜٓٔخ ؿ٠ِ، ٫ أكي ربٌٓخٗٚ إٔ طَحد أ ّٓ ٠٣خ، اً ٫ ٣ٔخ١ٝ أ١ّ أَٓ ك٢ ٌٛح حُٞؿٞى حرظٔخٓش أ

رخٓظزيحٍ طِي حُِلظش حُظ٢ أٗظَ ا٠ُ ٝؿٚ أ٢ٓ حُ٘خٛغ ٢ٛٝ طلخٍٝ ٓ٘خىحط٢ ٖٓ أؿَ  ٣و٘ؼ٢٘

ّ ك٢ حُل٤خس، ك٤خط٢ رخُوٜٞٙ ٢ٛ أؿَٔ ٛي٣ش ٢ُ ِٝٛظ٢٘ ٖٓ ٌٛح أطلٚ ح٧ٍٓٞ، كل٠ٍٞ ح٧

حُؼخُْ ػ٠ِ ح٬١٩م، ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ إًٔٞ ؿخكيح ُٔخ طويٓٚ ٝهيٓظٚ ٢ُ أ٢ٓ، ك٤ِْ ٖٓ ٓٔخط٢ 

 حُـلٞى ٫ٝ حُـٔٞى. 

 ػٌٍح !! 

 ٢ ٢٘ٗ٧ ّٓ أػظٌٍ ٓ٘ي ٣خ أ٢ٓ ٢٘ٗ٧ ٓؤرو٠ ػخؿِح ػٖ ٓيحى ك٠ِي ػ٢ِ، آٓق ٣خ ؿخ٤ُظ٢ ٣خ أ

أػِْ ٓٔزوخ كـْ حُظ٠ل٤خص حُظ٢ هيٓظٜخ ٖٓ أؿ٢ِ، كٖٔ َٜٓ ح٤ُِخ٢ُ حُزخٍىس ٓٔ٘يح ظَٜٙ ا٠ُ 

ٍكٞ حُظِحّ حُٜٔض ٬٤ُ ؿ٤َى؟ .. حُـيحٍ ٖٓ أؿَ طٜيثش ًحى حُطلَ حُٔ٘خؿذ ح١ٌُ 

َّ ح٤ُّٔيحص. ح  كظَح٢ٓ ُي ٣خ ٤ّٓيس ً

 

 )ٍ ّٝ  كخٍٓخُّٞ .. )حُـِء ح٧

 

ُي٣ٜخ ٖٓ حُٜٔخػذ ٓخ طـؼِ٘خ أهَد ا٠ُ حُـٕ٘ٞ ٖٓ هَر٘خ ا٠ُ ح٤ُو٤ٖ  ،حُل٤خس حُظ٢ َِٜٗ ُٜخ

ٝحُلٌٔش، ٫ أكي ٓ٘خ ُي٣ٚ ًحى حُٜزَ ح١ٌُ ططِزٚ حُل٤خس ًحطٜخ ١ًَ٘ ُِزوخء ٝحُ٘ـخف، ٌُ٘٘خ 

َّ رٚ ؿٜزـــخ.  َِ ْٔ ٗوظِق ك٢ ٓيٟ طلِٔ٘خ ُِؼُ  ُوي ظِٔض ٌٛٙ حُل٤خس حٌُؼ٤َ ٖٓ اهٞحٗ٘خ ح١ٌُ ٗٔ

ٝأهٞحط٘خ، ٖٓ أكزخث٘خ ٝأٛيهخث٘خ، ٖٓ أر٘خء ح٩ٗٔخ٤ٗش ؿ٤ٔؼخ، ُْ ٣لَم ١ٞٓ ظِٜٔخ ر٤ٖ أٓٞى 

ٝأٗوَ، ًًَ أٝ أٗؼ٠، ػزي أٝ ٤ّٓي، ٝٓغ ًُي ٫ ِٗحٍ ٗلزٜخ ا٠ُ كيّ حُـٕ٘ٞ ٍٛزش ٝػ٘وخ، ُوي 

 . ػخِٓظ٘خ رٔخى٣ش ٓ٘وطؼش حُ٘ظ٤َ، ُ٘ؼخِٜٓخ رلذ ًز٤َ
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٣ؼ٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ػَ٘حص ح٤ُٖ٘ٔ، ٣وظَد ٖٓ ٜٗخ٣ظٚ، ٌُ٘ي طَحٙ ٓظؼِوخ رؤ٣خٓٚ ٝٓزخٛـٜخ ًٔخ 

ّٕ ؿ٣َِس حُزوخء ُيٟ ح٩ٗٔخٕ طزو٠ أهٟٞ  ٓؼخٗخطٜخ ًٝؤٗٚ ١لَ ٛـ٤َ ٣َؿذ ر٘يس ك٢ ُؼزظٚ، ا

رٌؼ٤َ ٖٓ ًخكش حُظَٝف ٝحُٔٞحهق، ٫ أكي ٓ٘خ ٣َ٣ي حُٔٞص، كلظ٠ ح٧كَحى ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ 

٣َوش طؼ٤َ ٕٞ حُل٤خس ٣ٝوزِٕٞ ػ٤ِٜخ رطزِأٝ ظَٝف حهظٜخى٣ش ٛؼزش طَحْٛ ٣ط ٛل٤شٓ٘خًَ 

طؤٞ ػ٤ِ٘خ حُل٤خس، ٌٝٛٙ ٤ُٔض ًخٍػظٜخ حُؼظ٠ٔ، رَ ا٢٘ٗ أًخى أؿِّ  حُل٤َس ك٢ ًخكش ح٧ٗلْ؛

ّٕ حُل٤خس ٢ٛ حُٞك٤يس حُظ٢ طؤٞ ػ٤ِ٘خ ك٘لَف رؤٞطٜخ، ٤ِٓٝطٜخ أٜٗخ ٫ طٌظَع رؤ١ّ ّٓ٘خ، ك٢ٜ  رؤ

رخث٤ٖٔ ٣خث٤ٖٔ ٝط٢٠ٔ ك٢ ٣َ١وٜخ رؤٗخهش، ٌٛح أَٓ ؿ٣َذ، ٤ًق ُٖٔ ٣ؼوّي ؿخىس  طـؼِ٘خ

 ح٩ٗٔخٕ ٛٞ حُلخ٢ٓ ُؤٞس ٫ طٍِ٘ ػ٠ِ ؿ٤َٙ؟ ٝرُِٜ٘ٝخ ػ٤ِٚ ٢ٛ ٫ طوطجٚ! 

َّ ٝحكي ّٓ٘خ، ٗؼظزَٙ أْٛ ٓخ ٣ـؼِ٘خ  ً َّ ٓٔخٍحط٘خ حُٜ٘خث٤ش ٓظوٞىٗخ ا٠ُ ٜٗخ٣خط٘خ حُٔلظٞٓش، ٢ٛ ٓ

م ٝطَف، ك٤خس أك٤خء، ٌُ٘٘خ ك٢  ّٞ حُٔوخرَ ٣َٗي َٝٗؿذ ك٢ إٔ ٗل٠٤ ك٤خس ٍكخٙ ٝرٜـش، ك٤خس طل

طِوٜٜخ ٣ًًَخط٘خ ك٢ حٗزٜخٍ ٖٓ كُٞ٘خ رٜخ، ٫ٝ ٗؤرٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ا٠ُ ح١ٌُ ٣ـؼِ٘خ 

ٌٓ٘ظ٘خ حُل٤خس ٖٓ حُزوخء ػ٠ِ ظَٜٛخ  ٢ٗ أ٣خٓ٘خ ك٢ حُظ٢٘ٔ ريٍ حُظـ٢ِّ؛أًؼَ رئٓخ ٛٞ ٤ٟخع ػٞح

ٍٕ ٓٔزن ، ٌُٖ ٌٛح حُٔٞهق ٫ ٣ـؼِ٘خ أًؼَ طلٜٔخ أريح، رَ ٣يكؼ٘خ ٌُٕ٘ٞ أًؼَ ؿ٘ؼخ ٝأًؼَ ر٬ اً

 ٛوزخ ٖٓ ؿ٤َٗخ، طؼِٔض ح٧ْٓ ًِٜخ ٤ًق طؼ٤ٖ، ٌُ٘٘خ ه٘ؼ٘خ ػ٠ِ حُيٝحّ رخ٣َُٖ ريٍ ٓخ ٣ول٤ٚ. 

ؿ٣َذ إٔ أَٛم ٝك٤يح ر٤ٖ حُزَ٘ ك٬ ٣ٔٔؼ٢٘ أكي، ؿ٣َذ إٔ أهيّّ ًَ ٓخ ُي١ هيٓش ُل٤خط٢ 

ؿ٣َذ رخُلؼَ إٔ طويّّ أؿَٔ ٤ٖ٘ٓ ك٤خطي هَرخٗخ ك٬ طؼخَٓ رخُٔوخرَ ـلٞى ٝحُـٔٞى، رخُ ٢كظوخرِ٘

ٟٓٞ رٌَ٘حٕ حُـ٤َٔ ٝح٫ٍطيحى ػ٤ِي رٔلخ٫ٝص ه٘وي ك٣ٌَخ ٍٝٝك٤ـخ، َٛ ح٤ُٜٔزش ك٢ حُزٌٍ 

ك٤خط٘خ ٫ طؼظَف رخُٔزخىة ٝحُؼزخص، ٫ٝ رخُٔوخٝٓش ٝحُظ٠ل٤خص، اٜٗخ طٜيٓ٘خ ٝحُ٘زَ ٝحُؼطخء؟ 

ػٖ  خء ًخكش حُوٞٗش ٝح٧ٌٗحٍ ػ٠ِ ِّْٓ حُ٘ـخف، ٝطزؼي ّٛ٘خع حُؼوخكش ٝحُل٠خٍسروزٍٞ حٍطو

ٗخ١زش أٓٔخءْٛ ٖٓ هٞحثْ حُل٠خٍحص.. َٛ ٛخٍ حُظؼذ ٝحُٔ٘خكٔخص ح٣َُ٘لش  َٓحًِ حَُهخء،

 طٜٔخ طـؼَ ك٤خط٘خ ط٘ٔجِ؟ 

حُظ٢ ٜٓٔخ ٣ٌٖ! ٛ٘خى أَٓ ؿ٤َِ ٤ٜٓٝذ ك٢ حُل٤خس ٠ٔٔ٣ رـ5 حُظخ٣ٍن، ٍٝؿْ ًخكش حُٔـٜٞىحص 

طزٌُٜخ حُل٤خس ُطْٔ ٓؼخُٔٚ، ا٫ أٗٚ رو٢ ًٍ٘خ ٓويٓخ ٫ ٣ظلَٔ ٌٓٞع حُ٘ٞحثذ رـٔيٙ حُ٘خٛغ 

اٜٗخف حُٔو٤ِٜٖ ٖٓ أر٘خء ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٝٛٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣ٔؼَ  ٖٓ ُٞهض ٣ٞ١َ، ٌٛح ٓخ ٣ٌٔ٘ٚ

ّٕ ٖٓ ٣ٜ٘غ طخ٣ٍوٚ رؼَم ؿز٤٘ٚ ٤ٌٕٓٞ هخُيح ٫ ٓلخُش،  ػِحء ًَ ٖٓ طٌَ٘ص ك٤خطٚ ُٚ، ا

َ٘ ٣ًٌَُٕٝ رٔخ ُْٜ ٖٓ حريحػخص ٝاٗـخُحص، ًٔخ ٣ًٌَُ حُلخِٕٗٞ رٔخ ١زوض أ٣ي٣ْٜ ٝحُز

ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طؼِؾ ٍٝك٢ ٛٞ ًحى حُٜيم ح١ٌُ ٣وٞى  ظْٜ رؼ٤يح ػٖ ٗوخٝس ٟٔخثَْٛ؛ٝأُِٔ٘ 

رؼٞ حُٔو٤ِٜٖ ا٠ُ ١َف ًَ ػَٔ ٗو٢ّ هيّّ ٛخكزٚ حُـخ٢ُ ٝحُ٘ل٤ْ ٖٓ أؿَ اطٔخٓٚ ػ٠ِ 

ّٕ ح٧َٓ ه أهطَ ٖٓ ر٤ٖ أػيحث٘خ ٣ٌٕٞ خ ك٢ ؿخ٣ش حُـَحرش، ٌُٖ ُْ أؿي ي ٣زيٝ ُ٘أًَٔ ٝؿٚ، ا

هطَ ٖٓ ك٤خط٘خ، ك٢ٜ ًخُلخط٘ش حُوخطِش، حُظ٢ ٫ طظٞح٠ٗ ػ٠ِ ٗلَ ٖٓ ٣٘ويع ر٣ِلٜخ ر٬ ح٧

 ٍكٔش، ٝرخرظٔخٓخطٜخ حُٔؼٜٞىس ٝحُِط٤لش. 
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 كخٍٓخُّٞ .. )حُـِء حُؼخٗــــــ٢( 

 

ٌَّ؟ أٗخ كؼِظٜخ َٓحص ًؼ٤َس، ٍرٔخ ك٢  ًْ ٖٓ َٓس ٓؤَُض حُٞؿٞى ٓٔظٌَ٘ح كِْ ٣ـي ُي ؿٞحرخ ٝط٘

ًَّ ، كٔخ رخٍ ٖٓ ٓؼ٢! ٖٓ ٍىى ًِٔخص ٫ أكٜٜٔخأٓيٟ ك٤َط٢ ٝأٗخ  ،أًؼَ ٖٓ ٓٞهق ُْ أطٌ

حُؼٔن، ٖٓ ًحى حٌُٔخٕ حُٔل٤ن ح١ٌُ ٣لظلَ رؤٛٞحص حُٔٞط٠ ٝح٧ك٤خء ٓؼخ، أكخٍٝ حُظؼ٣َؾ 

ػ٠ِ َٓٔحص ًؼ٤َس ٍؿزش ٢ّ٘ٓ ك٢ ح٣وخظ ػِو٢ٔ حُيحه٢ِّ، أؿَٜ رٔؼخ٢ٛ ًؼ٤َس ك٢ كن ر٬ى 

٢ ؿِء حُوَحٛ٘ش، ًٝؤ٢٘ٗ ُٔض ْٜٓ٘، ٝٓغ ًُي أػظَف ك٢ ػٔو٢ ح١ٌُ ؿخُزخ ٓخ ٣ـِز٢٘ رؤٗ٘

 ػَٔح٫ ٣ظـِأ ٖٓ ٌٛٙ حًٌُٞزش حُز٣َ٘ش حُظ٢ طيْٗ ٌٛٙ حُزوؼش حُط٤زش ٖٓ ك٤ٖ ٥هَ، ٤ُٔض 

َّ ٝح ٫ٝ ٢ٛ رخُؼؼَس، ٌُ ّٕ كي ّٓ٘خ ٤ٜٗزٚ، ٌٝٛح ٛٞ ٤ٜٗز٢ أٗــــخ أ٠٣خ ًٌَ ٝٓغ ًُي كب

 حُزَ٘. 

ٌٛٙ  ُِلِْ ػظزخطٚ، ٖٝٓ ٣ؼ٤ٖ كِٔٚ ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش كبٗٚ ٤ٓؼ٤ٖ ٓؼٌرخ ٜٓخٗخ ٝر٬ أَٓ،

ح٧ٍٝ ٫ طظٞح٠ٗ ػٖ ه٘ن حُزَ٘، ػٖ ٢ّ١ ًَ ٓئػَحص حُٞؿٞى ٖٓ أؿَ حُللخظ ػ٠ِ ٓٞحى 

ٜٔخ حُٔو٤ض، ٌُٜح ٖٓ حُ٘خىٍ ُِـخ٣ش إٔ طـي كَىح ٣لَٔ ١ٔٞكخ "ٓؼ٢ِ" ٝٛٞ رخه٢ ػ٠ِ أٍٝ ػَِ 

 حُوَحٛ٘ش، ٣ؼ٤ٖ ر٤ٖ حُوَحٛ٘ش ك٤خس طٔخػَ ك٤خطْٜ حُظ٢ ط١ِ٬ٜٔخ ح٧ٓٞحؽ ىٕٝ ٍكٔش. 

ُْ ٣ؼي ٛ٘خى آٌخٕ ُٖٔ ٣لَٔ ر٤ٖ كئحىٙ ٤َٟٔح ك٤خ، ٝٓغ ًُي ػوظ٢ ك٢ هللا ًز٤َس ؿيح، كٖٔ 

أك٠٤ حُؼظخّ ٢ٛٝ ٤ٍْٓ، ٛٞ هخىٍ ػ٠ِ حٓظزيحٍ أهٞحّ رؤهٞحّ أهَٟ أًؼَ كِٓخ ٝرؤٓخ، أًؼَ 

ح.  ّٞ َ ٓخ ٣وُٞٚ ٗـ٤َحٕ ٓظ٘ؼَ رٔخ ٛيهخ ٝػِٓخ، أًؼَ ك٣ٞ٤ش ٝٓٔ ّٓ ٗؼَ رٚ ػ٠ِ أػ٘يٓخ طظؤ

حُٔظلًَش، ٛ٘خى ىحثٔخ ٍٗٞ ٣٘زؼغ ر٤ٖ حُظ٬ّ، ٌٛح ٓخ ػِٔ٘خ حُظخ٣ٍن ا٣خٙ ٌٓ٘ حُزيء، أ٤ٍٟظ٘خ 

ُٝطخُٔخ ػخىص حُل٠خٍحص حُؼ٣َوش ٖٓ طلض حَُٓخى ُظ٘ظٜذ ٖٓ ؿي٣ي، ُظلَٔ ًخكش حَُىٝى 

ٝط٢٠ٔ ك٢ ٣َ١ن حُٔـي، اً حُؼو٤ِخص طوظِق كظ٠ ر٤ٖ أكَحى ٓـٔٞػش حُوَحٛ٘ش حُٞحكيس، 

 ُِٔٞحهق ٖٓ حُظوي٣َ ح٢ُّٔء ُٜخ، ًٔخ ٍٟٝ ح٤٘٤ُٜٕٞ حُويح٠ٓ.  ح٤ُُِْٔٝطخُٔخ هَؽ حُظوي٣َ 

ٕ ٣لَٔ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٓزخىثخ ٣ٜظي١ رٜخ ك٢ ك٤خطٚ ًِٜخ، ٖٓ ح٧ْٛ إٔ ٣وظ٘غ ٖٓ حُْٜٔ ُِـخ٣ش أ

رٔخ ٣لِٔٚ ٖٓ ٌٛٙ حُٔزخىة، ٣ٝلٜٜ٘خ ك٢ ػٔن ٍٝكٚ رٌخكش حُظز٣ََحص حُٞحهؼ٤ش حُـخكش، ٛ٘خ 

ٛٞ ٍٝك٢ هخُٚ، ٝٓخى١ّ ٓٔظوِٚ، ٝػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ْٓ طُز٠٘ ػ٬هخص ٣وغ حُظٌخَٓ ر٤ٖ ٓخ 

حٍ ٓٔظل٬٤ ٫ ؿيح٧كَحى رخُؼخُْ، ك٤غ طُٞي ك٢ ًخكش ػٞح٤ٗٚ طلخ٤َٛ ًخٗض رخ٧ْٓ حُو٣َذ 

 ك٤ٚ. 

ٖٓ حُـ٤َٔ إٔ ٣ؤهٌ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ رخُلٔزخٕ ٓخ ُٚ ٖٓ ػ٬هخص ٝؿٍٔٞ ٍٝك٤ش ٓغ ح٥ه٣َٖ 

ٝحُٞؿ٠ ٓؼخ، ٛ٘خى ر٤ٖ ًخكش حُِٝح٣ــخ ك٢ ػٔن ًَ ٍٝف آى٤ٓش ٖٓ أؿَ حهظ٘خء َٓحى٣ذ ح٧ٗخهش 
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حُزو٤ش  يرؼٞ حُوِن، ػ٘ي حُزؼٞ ٓ٘خ ٣ٌزَ ٣ٝٔظؤٓي رٚ كظ٠ ٣زِؾ ٓزِـخ ؿ٣َزخ كوخ، ٌُٖ ػ٘

٣ؼخٝى طًَِٔٙ ًَ ك٤ٖ، ٤َُٜ ا٠ُ أ١َحف ٓـُٜٞش ُيٟ ٛخكزٜخ، كظَٟ حُٔٞحٛذ طظلـَ ٖٓ 

 ح٤ُؤّ، ُ٘وق كخث٣َٖ أٓخّ ٓ٘خٛي ًٌٜٙ. 

ِٓظٜزش ٖٓ ح٧كٌخٍ طـؼَ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ك٤خ ٝرخه٤خ، ٢ٛ ًحطٜخ حُظ٢ طٌَ٘ ك٬ٔ ػو٬٤ ػ٤ِٚ  ًظِش

 ّٕ َّ حٗظزخٙ رخُلؼَ، ا ٝٛٞ حُٔٞح١ٖ "حُٔوٍٜٞ" ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش، ٝٓغ ًُي، طزو٠ ٓل

طٚ حُلَى ح١ٌُ ٣ٌٔ٘٘خ رـي٣ش طخٓش، ك٤خس ح٩ٗٔخٕ ؿ٣َزش ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٗلِٔٚ ريحهَ ًٝحط٘خ، ٛٞ ًح

طٜخ رٌَ٘ ٛخّ، ٫ ٣ٌٖٔ ُِلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ إٔ ٣ؼ٤ٖ حُـَحرش، ٌُٜ٘خ ط٣ِي ٖٓ ٓظؼش ح٣٧خّ ٝكيّ  كن

٣خّ ح٥ه٣َٖ رظِي حُيهش حُظ٢ ٗظو٤ِٜخ، ٌُٜ٘خ طلَٔ ٖٓ ٜٓ٘ؾ ٓؼ٤ّٖ ٣ٌٕٞ ٓ٘ظًَخ ٓغ ًخكش أٝكن 

ر٤ٖ ٌٛٙ حُؼ٘خ٣خ ٓوخٛي طـؼَ ٖٓ حُظلخ٤َٛ أٍٓٞح حٓظؼ٘خث٤ش، طظٌٍَ ك٢ هٞحُذ ٓظؼيىس حُل٤ٖ 

َّ ك٢ّ ُٞكيٙ.. ٌُٜح كؤٗخ ٓؼِي اٝح٫طـخٙ، طظ٘ؼذ ر٤ٖ ًَ ح٧ْٓ ٖٓ أؿَ  ٍٓخء حطـخٙ هخٙ ٌُ

 ٝك٤ي. 

 

 فٌنومٌنولوجٌا الحرب المعاصرة 

 

لم ٌشهد التارٌخ البشري منذ فجر وجود اإلنسان حمبة سبلم واحدة، فمد كان نداء الجرمانً 

بـ: السبلم الدابم، مجرد حلم سرعان ما انملب إلى وهم ٌخدر الشعوب والجماهٌر  كانط

الضعٌفة بواسطة وسابل تساعد على نهب المنهوب وسلب المسلوب، واالخطر هً تموم 

بتعزٌز سلطان اإلمبراطورٌة األمٌركٌة من جهة، وترمً بالبمٌة من الشعوب والحضارات 

لطرابك والوسابل: العامل النفسً فً توجٌه الحروب بعد ا إلى زواٌا التارٌخ، لعل أبرز هذه

 . من جهات أخرى افتعالها

ولمحاولة فهم والع وطبٌعة هذه الحمب "المتالٌة" الرهٌبة، ٌمكننا الولوؾ على منابع هذه 

الذهنٌة الدموٌة التً تعمل على تجمٌل المتلة والمجرمٌن، معطٌة لهم الحك فً المرح 

هم ٌرتدون مبلبسهم األنٌمة وٌحتسون كإوس الخمور الفاخرة، لٌختلط والتراؾ البشاعات و

 صراخ الضحاٌا األبرٌاء بموسٌمى الحفبلت الرالٌة. 

؛ والتً أبهرتنً أنـــا ربما أجمل الحروب وأكثرها عنفوانا فً التارٌخ البشري .1

 هً تلن التً لامت بٌن طروادة والٌونان المدٌمة من أجل: امرأة، من أجل شخصٌا،

الحب والمحبة، والجموح الخطٌر للعنصر البشري من أجل خطؾ الملوب أو امتبلن 

المجد والجسد معا، وهً روابع ملحمٌة إؼرٌمٌة تدمج الكٌان اإلنسانً بطموحاته 
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الرهٌبة، ٌندفع بعدها إلى ساحات المتال لٌخوض المعارن ببل تردد، وهذه بالذات من 

 ترن الحٌاة. عبلمات مجون اإلنسان أثناء خوضه لمع

من أكثر المعارن التً علمتنً المٌم الشرٌفة فً خوض الوؼى هً معركة بَْدٍر،  .2

والتً انتصر فٌها المسلمون على جنود الكفر، كانت معركة ٌمودها الجانبً المٌمً 

األخبللً فً ساحة ال تعترؾ باألخبلق، وضمن صفحات تلن المعركة الشرسة 

"النبً" بصورة "المابد"، أٌن  صورة فٌها سٌشهد عملن نماذج من صور تتزاوج

تلعب الروح البشرٌة الدور الفصل فً تحدٌد مجرى المتال، خاصة إن ما علمت بؤن 

المنتصر كان عدده ألل بكثٌر من المهزوم، ففً حٌنها لد انتصر اإلٌمان على 

 اإلنسان. 

ب العالمٌة أعتمد بؤن أعلى مثال للصمود كان على األراضً السوفٌاتٌة أثناء الحر .3

الثانٌة، المدٌنة التً صمدت فً وجه الجٌش النازي أكثر من صمود فرنسا بؤكملها 

، على تلن األراضً الشرٌفة، برهن ؼراد"-ٌومبذ، ألصد بمولً هذا مدٌنة "ستالٌن

الجٌش األحمر لوة الجلٌد فً مواجهة حرارة الدم اآلري، وألول مرة فً التارٌخ 

ب! ألّول مرة تمؾ الرؼبة البشرٌة فً مواجهة الفٌزٌاء ٌعجوكم هو العالمً للكون، 

سع "الحٌوي" أللمانٌا ولوانٌنه، لٌنتصر الجلٌد على الحرارة، وتذوب طموحات التو

 السوفٌاتً.  الثبات جلٌدعلى سفوح 

كما أننً أكاد أجزم بؤن ما حدث فً فٌتنام أمام جٌش الوالٌات المتحدة األمٌركٌة  .4

، فمن ؼٌر المنطمً وال ضمن مجاالت التحلٌل الرٌاضً ٌستحك االحترام بالفعل

لؤلحداث، أن تجد أناسا وسط أدؼال ٌماتلون بؤنصاؾ األسلحة ٌهزمون أعتى 

الجٌوش التً عرفها اإلنسان، فً نكسة رهٌبة للمدرة الؽربٌة على احتواء المضامٌن 

اصرة ألّول والتؤثٌر على نتابج االحداث، لٌظهر الشرخ فً المنظومة الؽربٌة المع

مرة فً التارٌخ، وتصبح من أهم عبلمات انهٌارها رؼم ردود أفعالها العنٌفة للؽاٌة 

 من أجل لملمة جراحها عبر ؼزو كبل من العراق وأفؽانستان فٌما بعد. 

فً اعتمادي بٌنما أوضح االمثلة الملحمٌة التً جمعت كل مٌزات هذه المعارن والحروب 

بداٌات هللا فً مواجهة الكٌان الصهٌونً "الٌهودي" فً  كحد أدنى، هو ما لام به حزب

ادة تنبع من فإاد رصارخ لكسر شوكة "بٌت العنكبوت" بإمثال  المرن الواحد والعشرٌن، هو

العنصر البشري عٌنه، وألول مرة أشاهد عبر عملً الصؽٌر التؤثٌر "الحاسم والنهابً" 

ا فإن هزٌمة الجٌش االّول فً منطمة الشرق للعامل النفسً للمعارن؛ إن ما تحدثنا استراتٌجٌ

األوسط على ٌد بعض المماتلٌن حتى ولو كانوا مهٌبٌن بشكل ممتاز ٌبدو بكافة المعطٌات 

 استراتٌجٌة والمنطمٌة بعٌدا تماما عن التحمك، لكنه تحمك. -الجٌو

جٌد تماما،  ٌعود السبب فً اعتمادي إلى إدارة المٌادة فً حزب هللا للمعركة "النفسٌة" بشكل

على المتال ضمن "الجبهة الداخلٌة" لبٌت العنكبوت، وهو رهان شدٌد هنا ٌراهن هذا الحزب 
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التؤثٌر كما اثبت مفعوال رهٌبا نستطٌع عبره تلخٌص ما حدث فً كافة معارن التارٌخ التً 

 العبرٌة على األراضً الشامٌة "لبنان". -سبمت هذه المعركة العربٌة

 

 ًَ حكظَح٢ٓ ُِِػ٤ْ ح5١ٍ٥ "٢ٓ" ٛظَِ أٝىُق 

 

ّٕ ٛظَِ ٛٞ حُِػ٤ْ ح٧ُٔخ٢ٗ ح١ٌُ أٍحى رـٍَٝٙ هَحد حُؼخُْ، ٝهي رِـض  ٣ـٔغ حُؼخُْ ػ٠ِ أ

حُؼ٣َٜ٘ش ػ٠ِ ٣ي٣ٚ أػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخطٜخ، ٝهخٝ كَٝرخ ٓيَٓس ك٢ ًخكش أٗلخء حُؼخُْ، كؼوي 

ؿخُض هٞحطٚ ط٘ظوْ ٝحُٔل٤طخص ٝحُزلخٍ، ٝك٢ حُٔٔخٝحص حُظلخُلخص، ٝأهخّ ح٫ٓخ٤١َ حُلَر٤ش 

ٖٓ ر٢٘ حُزَ٘ ٝكن ط٤ٜ٘ق ىه٤ن ػ٠ِ أٓخٓٚ هٔٔض ح٧ؿ٘خّ حُز٣َ٘ش ا٠ُ أٗٞحع "ٍحه٤ش" 

 ٝأهَٟ "ى٤ٗجش" طٔظلن حُٔلَ ٝحُٔٞص. 

ٌٛح حُؼخُْ ح١ٌُ ٣ـٔغ ػ٠ِ ٌٛٙ حُظَٜكخص ٝحُٜلخص حُظ٢ حطٜق رٜخ ٛظَِ ٝهخّ رظـ٤ٔيٛخ 

ٍ ٍإٟ حُلٍَٞٛ حُل٣ٌَش، كوي أىحٍ ٛظَِ حُلَد حُ٘ل٤ٔش ػ٠ِ أٍٝ حُٞحهغ ًحطٚ حهظِق كٞ

 ٍّ ّ ح٥ٕ ك٢ أٍه٠ حُـخٓؼخص ٝح٫ػ٤ٓ٬ش رٌَ٘ ٌَٓٛ، ٝحُ٘ظ٣َخص ح٧ُٔخ٤ٗش ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ طي

  َٝٓحًِ حُزلغ ٝحُيٍحٓخص حُٔظوٜٜش ػزَ أٗلخء حُؼخُْ.

ٝػزَ ح٧كٌخٍ  ٌُ٘ٚحُو٤ٔش ح٩ٗٔخ٤ٗش طَٗلض ُيٟ ٛظَِ، ٌٝٛح ٝحٟق ك٢ ٤ٓخٓخطٚ حُٔظ٘خه٠ش، 

أٌٗخ٫ ك٣ٌَش ٛخٓش، ٝحٗٔخهخ ٓؼَك٤ش ٤ٓيح٤ٗش ٌِٓٛش، طظَٜ حُظ٢ ظَٜص ك٢ ًظخرٚ، كبٗٚ ٣ؼَٝ 

 رؼ٠ٜخ حُـخٗذ حُؼ٤ٔن ٖٓ ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش حُٔزٜٔش، كٖٔ ٛٞ ٛظَِ رخُلؼَ !! 

 

 5 ٍٝك٤شٍ  ه٤ٔشٍ  شُ َِ ْٔ ٛظَِ ػُ  .0

حُِػ٤ْ ك٢ طٔط٤َٙ حُوخٍة ٌُظخد "ًلخك٢" ٤ٓـي حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خرغ حَُٝك٤ش ٌُٜح 

٣َٟ ك٢  ،٫ٓظَحط٤ـ٤ظٚ حُو٤خى٣ش، كٜٞ ٣ؼخُؾ ك٢ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حٌُظخد ٓخ ؿؼِٚ "هخثيح"

ح٬ٓ٫ّ ًي٣ٖ أًؼَ ٬ٓءٓش ُِـْ٘ حُـَٓخ٢ٗ ٖٓ ح٤ُٔٔل٤ش، ٣ٝطَف كـظٚ ػ٠ِ ٌٛح رخُوٍٞ 

خ رؤٕ "ح٬ٓ٫ّ ٣ظليع رِـش حُزَ٘"، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ئْٓ ك٢ ٜٗـٚ َُ٘٘ "حُو٤ْ رخ٤ُٔق"، ٓٔ

 ؿؼِٚ ٣َٟ رؤٗٚ ح٧هَد ا٠ُ "حُيّ" ح١ٍ٥ حُؼ٣َن ح١ٌُ ٣ئٖٓ رخُو٤خىس ػزَ حُوٞس. 

٣َٟ ٛظَِ ك٢ ح٤ُٔٔل٤ش ى٣٘خ ُِؼخٓش رؼ٤يح ػٖ حُوخىس، ٝٛٞ ح١ٌُ ٤٘٣َ ا٠ُ ًُي ك٢ ًظخرٚ ػ٘يٓخ 

٣ٜق ٓ٘خرؼٚ حُل٣ٌَش حُظ٢ ١زؼض ٗو٤ٜظٚ ك٢ حُٜـَ، اً أٗٚ ٣ؼظزَ "ح٤ُٔٔل٤ش" ى٣٘خ 

"حُٔٔظِٔٔش"، ٌٝٛٙ ُٖ طٌٕٞ ٟٓٞ أٍٝحكخ ٧كَحى حُ٘ؼذ؛ ًٔخ حٗٚ ٣ؼظزَ ٨ٍُٝحف حُٜخىثش 
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ِْٜ رؼ٤يح ٛٞ ٓخ ٤ٌْٜٓٔ٘ ٖٓ حُ٘ظَ رؼٔن ا٠ُ ٓٔظوزٝ ،حَُٝف "حُو٤ٓٞش" حُـخٓغ ر٤ٖ ح٧ُٔخٕ

 ػٖ حُٔ٘طن ٝحُوَحكخص. 

 

 ػ٘يٓخ ٣لَٔ ٓٔطَط5ٚ ٛظَِ  .2

رآ٤ُش ؿَٓخ٤ٗش هخُٜش، ٝرؼ٤يح ٣ئْٓ ٌٛح حُوخثي ُؼخُْ ٓـخ٣َ ٣ظليع ًخكش ح٫ُٖٔ، ٌُٝ٘ٚ ٣لٌَ 

رؤَٓحٝ ٗل٤ٔش ٓوظِلش  خػٔخ طظيحُٝٚ حُيٍحٓخص حُ٘ل٤ٔش حُٔوظِلش حُظ٢ طـٔغ رؤٗٚ ًخٕ ٜٓخر

حٗط٬هخ ٖٓ حُظَٝف حُٔؼ٤٘٤ش حُٜؼزش أػ٘خء ١لُٞظٚ ٖٓ ٓطٞس أر٤ٚ ا٠ُ ٣ظٔٚ، ا٫ّ أٗ٘خ ٣ـذ 

ّٕ حُؼخُْ هزَ ٛظَِ ٤ُْ ٛٞ حُؼخُْ رؼيٙ أريح.   ػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼظَف رؤ

ُوي ٗـق ٛظَِ ك٢ هِذ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫ػظزخٍحص، ٝٛٞ ٣و٤ْ أُٔخ٤ٗخ "ح٫ٓزَح٣ٍٞ١ش" رٌَ٘ 

ٍ ح٧َٓ "ُػ٤ٔخ ه٤ٓٞخ" ٝٛٞ ح١ٌُ كخكع ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜٞس ا٠ُ  ّٝ ؿ٣َذ، رل٤غ ظَٜ ك٢ أ

" ٝآهَ ، ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ٌٛح طِي ح٤ُٜ٘لش حُظ٢ أى٠ُ رٜخ ُوخثي ىػخ٣خطٚ "ؿٞرِِحهظلخثٚؿخ٣ش 

ًِٔخص هطخرٚ ح٧ه٤َ ٓ٘ش هٔٔش ٝأٍرؼ٤ٖ ػ٘يٓخ ًخٗض حُيرخرخص حُٔٞك٤خط٤ش ػ٠ِ ٠َٓٓ كـَ 

 ٖٓ ر٤َُٖ. 

ٗـق ٛظَِ أ٠٣خ ك٢ حهخٓض ٓـظٔغ ٓظٞحُٕ، ٝهي ٟٝغ َٛحٓش ػخث٤ِش ػـ٤زش، كؤٓ٘ي َُِٔأس 

ػٞىس ٜٓٔخص ٫ طِحٍ طلخكع ػ٤ِٜخ ا٠ُ ح٥ٕ، ك٫ِٞ ٛظَِ ُٔخ ًخٗض ٤ًََٓ، ٫ُٞٝٙ ُٔخ ٜٗيٗخ 

 حُوٞس ح٫ُٔخ٤ٗش رؼي طي٤َٓٛخ رخٌُخَٓ كو٢ رؼي ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش، ٝرٞحٓطش ٓٞحػي ٗخػٔش. 

ٗـق ٛظَِ أ٠٣خ ك٢ حه٘خع ح٧ُٔخٕ رؤْٜٗ هٞس ٫ "طوَٜ" ٝأْٜٗ أكلخى حَُٝٓخٕ ٝحٓزخ١ٍش، ٌٝٛح 

طـ٤ٔي ٓزيأ  ٔخ٤ٗش، كوي ػَٔ حُؼخَٓ ح٧ُٔخ٢ٗ ػ٠ِٓخ ِٗٔٔٚ ح٤ُّٞ ك٢ حُوٞس ح٫هظٜخى٣ش ح٫ُ

"حُٔ٘ـ٤٘ن" حَُٝٓخ٢ٗ ػ٘ي ًَ هطٞس ٣وّٞ رٜخ أػ٘خء ػِٔٚ، ٌٝٛح ٣ظَٜ ك٢ ٓزيأ "حُيهش" ح١ٌُ 

ك٢ حُلٌَ ح٧ُٔخ٢ٗ طِي ط٤ِٔ رٚ حُظ٘ظ٤ْ حَُٝٓخ٢ٗ حُوي٣ْ ٝح٫ُٔخ٢ٗ حُٔؼخَٛ، ر٤٘ٔخ ِْٗٔ 

ًْٜٞٗ حُِ٘ػش حُـ٣َزش ُيٟ حُل٬ٓلش ح٧ُٔخٕ ٖٓ ٤ٛيؿَ ا٠ُ ٍَٛٞٓ ا٠ُ ًخ٢ٗ ... ٝؿ٤َْٛ، 

 ٕ ُٔوَح١ ٝط٤ٓ٬ٌٙ. ٣ٞؼظزَٕٝ ح٫ُٔخ٤ٗش ٢ٛ ُـش حُلِٔلش، ٝأْٜٗ حٍُٞػش حَُ٘ػ٤

أْٛ حُ٘ـخكخص ُٜظَِ ك٢ حػظوخى١ "ٌٝٛح ٍأ١ ٗو٢ٜ" ك٢ اٛخٗش حُلْ ح٫ٓزَح١ٍٞ١ 

ُ٪ٓزَح٣ٍٞ١خص حُظو٤ِي٣ش، حُل٤َٔٗش ٝح٫ٗـ٣ِ٤ِش، ٌٝٛح أَٓ ؿ٤َٔ ؿيح، كٍٜٞطٚ أٓخّ رَؽ 

ش حَُحثؼش رلن، ٝكٜخٍٙ ُ٪ٗـ٤ِِ ٖٓ أْٛ حريحػخطٚ حُلَر٤ش، كبٕ ٓخ ح٣لَ ٖٓ حٍُٜٞ حُظخ٣ٍو٤

حٓظلن اٗٔخٕ ٓخ ح٫كظَحّ ٖٓ أ١ ؿِحث١َ ك٢ حػظوخى١ ٤ٌٕٓٞ حُِػ٤ْ ح٧ُٔخ٢ٗ ٛظَِ "ٍكٔٚ 

هللا" ٧ٗٚ أًحم حُل٤٤َٖٔٗ ٖٓ ٗلْ ًؤّ حُْٔ حُظ٢ ؿؼِٞح ْٛ أٗلْٜٔ ٗؼٞرخ رؤًِٜٔخ طَ٘د ٜٓ٘خ 

 ٛظَِ، ٍكٔٚ هللا. 5٢ٓ  ٤ُٖ٘ٔ... ٍكْ هللاٝرطَحثن أر٘غ ٝأٗ٘غ ٓ٘ٚ، ٝ
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 لدؼات عجوز .. لتلن من الداخل 

 

تحاول عبثا التمسن بالحٌاة، ستجد بعض من تحبهم لهذه المحاوالت بالمرصاد،  عندما

ٌخطفون منن االبتسامة، ٌداعبون أهم األحاسٌس لدٌن لبل لتلها، ثّم ٌمومون بهواٌاتهم 

المفضلة، تلن التً تجتمع فً وصؾ واحد وإن تعددت األسالٌب: التفنن فً لتلن من 

ؼرباء ال ترؼب فً رإٌتهم، وإنما هإالء الذٌن  الداخل. من أتحدث عنهم لن ٌكونوا

ٌبادلونن اإلعجاب بٌن مبلٌٌن البشر، هإالء الذٌن ٌكنون لن االحترام أمام المجتمع بكافة 

شرابحه، هإالء الذٌن بكٌَت معهم تارة، وضحكَت معهم فً الكثٌر من التارات، هإالء الذٌن 

ٌْن، تراهم الٌوم ٌشحذون سكاكٌنهم وٌهوون على روحن  لاسمتهم كل المحبة والحب مجتمع

بكل ثملهم، واألؼرب هم ال ٌمتلونن دفعة واحدة، وإنما سلبون روحن لطرة بمطرة، ورمما 

برمك، هإالء الذٌن كانوا باألمس المرٌب أحباء لن، صاروا الٌوم أعداءن دون أن تصدق 

 بالفعل ما ٌحصل لَن. 

دلات للبن حتى تحسبها أنها لد تولفت، ثم العٌش ٌتبلشى أمامن، تضٌك بن الحٌاة، تتباطؤ 

تؤخذ نَفًَسا بصعوبة بالؽة، وتكمل الحٌاة بببلٌٌن األسبلة التً تؽزوا روحن الفمٌدة، هً حالة 

من الذهول، حالة تخرج اإلنسان من الزمن والمكان معا، حالة تفمد فٌها السٌطرة على 

وم لحٌاتن وسعادتن، صار الٌ أطرافن وحواسن، فما كنَت باألمس المرٌب تعتبره مصدرا

موتا مدّمرا ببل روح. ذان الطابر األسطوري ذو رأس بشرّي، ذا وجه أبٌض مبتسم، وشعر 

أشمر رفٌع اللمعان، وعٌون بنٌة برٌبة ٌطٌر بؤجنحة تشتعل فٌها النٌران بالكامل، وهذا 

مهتربة ال مجال بالذات ما ٌجعله من األعاجٌب التً تجعل العمل ال ٌتعدى كونه آلة مكتبٌة 

لها فً جسد كهذا، وفً تلن اللحظة الفارلة، تموت المشاعر منتحرة، لتسٌل الدماء على ما 

 بمً من الروح ببل ؼدق، إنه ما ٌسمى باألرق. 

ٌْن، نعود  ، إلى ذان الجسد المشتعل الجناح ًّ نعود إلى تلن اللحظة، إلى ذان الموت الح

إلى تلن النمطة التً ال تعترؾ بعودتنا، نعود إلى بداٌة فنتذكر البداٌات والنهاٌات معا، نعود 

المعركة الوجودٌة، إلى نهاٌة آخر أنفاسنا الملحمٌة، إلى ذواتنا التً لم تعترؾ ٌوما بهذا 

الفضاء، إنه الؽطاء الذي لطالما لم نصدق وجوده حتى وجدنا أنفسنا تحته فً ذان الببر، 

 فسّد علٌنا بإحكام ال نظٌر له. 

كافة األجٌال هنان نحن، وبٌن كافة الموتى هنان نحن أٌضا، نحن األموات األحٌاء  من بٌن

واألحٌاء األموات فً سخرٌة واضحة للموت من الحٌاة، من بٌن كل مزاٌا لحظات العرالة 

نجد أنفسنا لد تحولنا إلى خرق بالٌة ال صبلح لها سوى على جبٌن آخر المفمودٌن، هً 
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تحت مسامع و األحزانلة التمالٌد والوالع بؽطاء جبلء صرخات الروح على ولع مطر

 ترانٌم البكاء. تستمتع ب

هً التجارب الروحٌة خالصة أمام ذان الشعور الوحٌد الذي ٌحرن البشر، إننا على الحافة 

 نكاد نهوي، وما أصعب لحظات الؽرق لّما تشدو بآخر الكلمات من عممن. 

نحو أحضانن، تلعب دور الؽرٌب عندما تإكد  تستمبل الٌمٌن بكافة أفراحن وهو متوجه

حمابك ال مجال لتجاوزها، تنفض على عملن الؽبار بعد خذالن طوٌل، تعٌد لنفسن المهزوزة 

سٌطرة بطٌبة، تعادل وتوازن روحن تحت ضربات األلم، تسترجع بعضا من آمالن 

ون سابك إنذار، المخنولة، ترمم ما كسر برابحة االنتمام، تسامر ؼربة حلت علٌن صدفة ود

ن ما بمً من أنٌنن، ترتشؾ لحظات صارت سرابا، تؽازل ما ٌوجد تؽرؾ من ماضٌن لتسكّ 

فً األعماق محاوال نسٌان ما ألّم بن، تتعالى أصواتن المزعجة وذان الضجٌج الحاد 

بداخلن، تصارع ذكرٌات صارت ببل فابدة فً ضمٌر ٌحافظ على حٌوٌته رؼم كل ما مّر 

ع ثوبن الذي مزلته ذباب بشرٌة ال ترحم، وتتابع السٌر ببل التفات إلى به، تتنهد، تجم

 الخلؾ. 

    

 ما أجمل اإلنسان ... !! 

 

ٌمابل اإلنسان روحه كل مرة، والؽرٌب أنه ال ٌتمكن فً كل حٌن من التعّرؾ علٌها رؼم 

تعلمه الحاد بها، ٌمابل روحه وٌعجز عن ابداء التحٌة لعممه المثٌر للشفمة، أٌن تُثار كافة 

المشاعر الوجدانٌة، وٌؽرق الصخب المحٌط بالفرد اإلنسانً فً سلة الظبلم الصامت بشكل 

لؽة ؼرٌبة جدا لمن ال ٌدرن معنى الؽرابة، لمن ٌؽالط الوجود من أجل حصر  مفاجا، إنها

 حٌط شابن من المواد والجمود. مالروح المتعالٌة بٌن 

للعالم البشري حمٌمته الخالصة ضمن هذا الكون الروحً المترنح بٌن الفٌنة واألخرى، 

بى أن تكون سجٌنة آخر حٌنما ٌخفك الملب وٌنزؾ الشعور طالبا الدمع المرٌح من عٌون تؤ

 الممل. 

لئلنسان تفسٌرات كثٌرة تّدعً التواجد ضمن الحمب المختلفة، للفرد اإلنسانً سخط ما على 

ما ٌدّل علٌه االلتٌاد المجازؾ أمام امواج كل عتٌك ٌرؼب بالبماء ضمن حٌرة االبداع، إنها 

 من المإثرات الخاصة والخالصة لدى اإلنسانٌة الؽالٌة. 
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ر مرتفعة الحدة على الروح اإلنسانٌة حٌنما ٌتعلك الولع الذي ٌسمط علٌها ضمن هنان آثا

ما من خطوة بإمكانها أن تعزز بماء اإلنسان خانة االرتٌاح الؽرٌك المحفوؾ بوالع صلب، 

من الرحمة، الرحماء بٌنهم هم المادة الفعلٌٌن لكافة الموجودات البشرٌة  أو سماحةالأكثر 

وآخر عمالمة الفكر على اختبلؾ رواده اإلنسانٌة، إّن كّل فرد لادر بؽض النظر عن أّول 

ًّ خالص التواجد وآخذ بالبماء رؼم كافة العرالٌل والمعطٌات،  على صناعة الفكرة هو إنسان

 ألّن للروح وضعٌات تتخذها على اختبلؾ الولابع والظروؾ المحفوفة بالشروط العاّمة. 

لروحٌة على االطبلق، ألنه أرسى هذه المفاهٌم منذ زمن إّن اإلنسان ٌبمى أؼلى الجواهر ا

بعٌد، إنه الوحٌد الذي صمد أمام التٌارات التً اجتاحت كٌانه من أجل تجمٌد عبللاته 

الخاصة لدى مختلؾ الموالع الحسٌة بشكل لاسً للؽاٌة، كان الهدؾ وال ٌزال: الفات 

ه من بنً اإلنسان هو ذان من ال ٌفهم روح نظار بعٌدا عن كل ما هو روحً محض؛اال

التابه الذي ال ٌتمكن من إرفاق موازٌن بمابه بآلٌات وجوده البعٌد، ما أبعد صاحب الروح 

المتجمدة بٌن اكناؾ المادة عن الوجود، سٌعانً بشكل ؼٌر لابل للجدل، وهذا ما سٌجعله 

 ألرب للمعاناة من لربه للحٌاة. 

من روحن لدر المستطاع، ستجد معنى الحٌاة فً داخلن، ستسكن ملجؤن عندما  الترب

تدخل روحن من أوسع أبوابها، ثّم تلتفت بلهفة لكً تحكم إؼبلله مخافة علٌه، مخافة على 

 روحن. 

عندما تملب روح اإلنسان ستنملب ذاته كلها بحموالتها المتعددة، ومضامٌنها المحكمة، وفً 

خفاء تجلٌاتها بشكل ؼرٌب، ستحمل آخر المكامن من أجل إعطاء رمشة عٌن تستطٌع ا

صورة جادة عن ما ٌفعله اإلنسان، عن ما تإدٌه اللؽة المربوطة بما ٌوجد فً الداخل 

هو آخر  ةاإلنسانً رؼبة منه فً االبماء على آخر مكونات اإلنسانٌة، ألن تهدٌد هذه األخٌر

 إلنسان من جذوره. السبل للدمار الروحً الشامل الذي سٌنهً ا

اإلنسان هو موجود روحً فً األساس، ال ٌمكن ألّي كان أن ٌهدم هذه الحمٌمة الخالٌة من 

كافة توابل الؽرق المادي، إنه من أهم وألدر الموجودات على التمسن بروحه، لهذا ٌتعرض 

زال لهذه الحمبلت الشرسة التً تإسس لفنابه بشكل مدّمر، ومع ذلن ال ٌزال صامدا، ال ٌ

 ٌختزل الزمن من أجل البماء ضمن الحٌاة، ضمن الــــروح. 

إلامة البماء من لضاٌا اإلنسان التً تستعصً على الوجود المتبمً لدى كل فرد، لكل منا، 

نحن بنً البشر رصٌد روحً نحمٌه بكل لوانا وحرلتنا الؽزٌرة، لكننا نعلم مسبما بؤّن الحٌاة 

ً تسودها، إالّ أنها تحتوي على جزء ٌسٌر من العدالة التً وعلى الرؼم من كافة المظالم الت

 تجعل كل إنسان ٌتفاءل، ٌحمل الكثٌر من األمل. 
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ٌْن   ما بمً بٌن ٌد

انسحاب العمك باتجاه التراحات الوالع ٌصبح ضرورة عندما ٌفمد اإلنسان بوصلته التً 

لطالما كانت مرشدته الوحٌدة، ال ٌزال اإلنسان فً تلن الؽمرة الكبٌبة، وهو ٌحاول على 

الدوام تمدٌم االفضل، تمدٌم أؼلى ما ٌملن طمعا فً حصة من راحة تتلوها على مسامع 

 متنً منها األفضل واألهدأ والمناسب للزمن ومكانه معا. روحه أصوات كثٌرة، فٌ

فً ذان العمك السحٌك تلتؾ الذكرٌات بذهنن المرهك، حٌث تراجع مصبات افكارن كل 

حٌن، وتترفع عن مجاراة أفكار تبمى بالداخل اإلنسانً من أجل مداعبة آخر الناجٌن من 

ر كلها وفك ما وعجب أن تسٌر األم ال التً انطلمت من لٌفربول ٌوما ما؛ ؼرق تلن السفٌنة

ٌتلوها الوالع على اإلنسان، لها الكثٌر من لواعد اإلباء، لها بعض عطر اللٌل بٌن دسابس 

مكرها اللطٌؾ، لهذا ٌكون لزاما على اإلنسان أن ٌمع أمام مآله المتجدد كل حٌن، من أجل 

 استرداد روحه كل مرة بصٌؽة مختلفة. 

ٌا، تلن الصرخات االولى لها الكثٌر من دالالت االستفهام والملك، تولد ٌا أٌها اإلنسان باك

إنها أعمك من مجرد أصوات، الصوت فً الحٌاة له الكثٌر من التؤوٌبلت، هو حجة الحٌاة 

ومحاج البماء، لهذا ٌكون على الدوام من األفضل أن ٌمع اإلنسان على فكرته الخاصة، ألّن 

التعرؾ علٌه، والفكرة إن ما لم تتعرؾ علٌن فإنها االفكار الؽرٌبة عنه لن تتمكن من 

الفكار، إنه شدٌد البؤس بالفعل؛ ال ٌوجد فً العمك اإلنسانً ستظلمن، وما أشّد ولع ظلم ا

سوى الفكرة، كل األشٌاء ستزول وتبمى الفكرة كمطعة ذهب عتٌمة مخبؤة فً الروح البشرٌة 

لى كل الصندوق وٌتعرض للتلؾ والصدأ كمن ٌخبا تلن المطعة الثمٌنة فً صندوق لدٌم، ٌب

 مكرها، لكن تبمى تلن المطعة كما هً، ببل ممدمات وبكل الخواتم الرابعة. 

ما الذي سٌجعل اإلنسان ٌحترق؟ فمط انتسابه لئلنسانٌة، ذان المعلّم الشاطر الذي ٌنثر رحٌك 

ا، لكن مستمطراتها تبمى األنــانٌة هنا وهناكـ، إّن اإلنسانٌة هً اللؽز البادي لدى األعٌن كله

مستترة بشكل ممفل، إذ ال ٌمكن لئلنسان أن ٌتعدى كونه "إنــــسان"، هذه المٌزة سترفع 

الفرد البشري إلى مستوى التفكٌر، وهذه المستوٌات لهً من أهّم الطرابك الحٌة التً تإدي 

 الكثٌر من طموس التمسن بالحٌاة. 

سان اإلنسانٌة كمناع، هو تكرار للخطٌبة األصلٌة بثوب سٌبمى االمر عتٌما جدا لّما ٌنتحل اإلن

عصرّي جدٌد، لكنه ال ٌخفً جوفه أبدا، إذ لطالما كانت الحٌاة األؼرب على اإلطبلق فً 

استنشالها للحرٌة، ال ٌمكن لئلنسان أن ٌتجاهل حمابك كهذه، وهً تحٌط به من كل جانب، 

ألحوال تتبدل على حسب ما ٌعتمد به ال ٌمكن أن ٌؽرق الفرد فً جهله لولت طوٌل، إن ا

ًّ وما  اإلنسان، حٌث تسموا روحه إلى مراكز ال تنجح سوى فً التمرٌب ما بٌن ما هو نم

 هو معتم أو مظلم. 
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تلن رسالة الخالدٌن، وإنً ال أرى خالدا ؼٌر الكلمة، كل االمور ؼٌرها تفنى، وٌبمى منها 

اإلنسانٌة مناِورة بشكل ٌثٌر السخط الممزوج المعنى حاضرا فً الوصؾ أو المولؾ، تبمى 

باإلعجاب، هذه العبللات المتٌنة بٌن االفكار تجعل اإلنسان مركبا فكرٌا، فالتفكٌر ٌكتسب 

الفرد البشري صفة االنسانٌة، ولهذا ٌمكننا استنتاج بؤّن االنسانٌة هً لٌمة روحٌة عمٌمة، ال 

ٌٌع الصور االخرى، فكل فرد حبٌس ٌمكن أن تتنازل عن مكانتها من أجل تعدٌل وتم

بشرٌته سٌكون أدنى رجاء من آخر متمسن بؤفكاره إلى حد االٌمان بها، ألّن هذه الموالؾ 

 . وارق التوازنات ومفارلات األمزجةستبمى دون أدنى شن من ف

ٌفنى كل ما تمسكه ٌدان، وٌبمى ما بٌن دهالٌز ذهنن حاضرا فً موالؾ تنسى فٌها كل 

 ، إال روحن. مفاصل الحٌاة

 

 

 من حمن انتمادي ونمدي لكن لٌس من حمن محاكمتً 

 

من حك الناس أن ٌمولوا فٌن ما ٌرٌدون، فذان حمهم الممدس، حك حرٌة التعبٌر، حتى 

الساخر منهم أنــــا ألبل أفكاره وإن تعارضُت معها أو تصادمُت مع معانٌها، لكن لٌس من 

حمً ابدا مصادرتها والولوع فً فخ محاربتها بالتعسؾ وااللصاء، ألن االختبلؾ هو 

 ٌن البشر. األصل فً العبللات ما ب

ً، لِ بَل خْ األَ  دِ لْ الجَ  طَ وْ َن سَ الِ مَ عْ تِ سْ اِ بِ  ٌرِ بِ عْ ً التَ ً فِ تِ ٌَ رِ حُ  رَ ادِ صَ ن تُ ي أَ دِ ٌِّ ا سَ ٌَ  نَ مِ حَ  نْ مِ  سَ ٌْ لَ 

فاألخبلق فً اختبلفنا وتمبلنا لذلن، لَن أن تعبر عن رفضن ألفكاري، أن تهاجمها حتى بؤشد 

العبارات والحجج لسوة وببلؼة، لكن لٌس من حك أحد أن ٌحاول محاربة االفكار باستعماله 

االسبلمً هً -للعدوان، ألّن الطرق التملٌدٌة فً تكمٌم األفواه على أرض العالم العربً

 ش ومشتماتهما. عومالتً ولدت داعش الرحم ا

ال داع لتذكٌري بتلن المحاضرات عن المبادئ واالخبلق وحتى تلن الشعارات الرنانة عن 

الشرؾ العربً والعفة المسلمة، فمد مللُت منها فعبل، ألن ؼسٌل فضابح الشخصٌات 

الزعماء  االسبلمٌة تمؤل الجرابد والمجبلت، ولصص خٌانة وعاشمات-االعتبارٌة العربٌة

 المسلمٌن منتشرة على نطاق واسع أٌضا. -العرب
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ثم ما المانع فً الحدٌث عن الجنس؟ ألٌس العرب من أهم المستوردٌن للمنشطات الجنسٌة؟ 

ألٌسوا من أكبر المهتمٌن بالموالع االباحٌة االلكترونٌة؟ األمر صار مفضوحا ٌا دعاة 

 األخبلق وحراس اآلداب العامة. 

مع ما محاربة أمر ما فإنه ٌموم بشرٌحه ومحاولة فهمه أوال، وهذا بالضبط إن ما حاول مجت

ما الوم به، إذ لو اعتبرُت الجنس إثما جدال، فهذا ٌحملنً مسإولٌة دراسته وتفكٌن شفراته 

من أجل الوصول إلى نتابج واضحة حوله، فلما نتحدث عن كافة اآلثام على اختبلفها 

ألٌس هذا السكوت هو الذي جعل الموبمات تشٌع فً  ونخشى الحدٌث عن ممارسة الجنس؟

 مجتمعاتنا؟ ألم تصبح ظاهرة "التحرش" الجنسً جزاء من ٌومٌاتنا؟ 

لمد سمطت األلنعة ٌا أٌها األعزاء، لدى دعونا نتكلم بوضوح، هٌا بنا نزحزح تلن االصنام 

 نفاق!!  التً نعبدها بالوراثة ببل جدوى، دعونـــا نتحدث بصراحة وببل تلفٌك أو

لنُمدس حرٌة اآلراء حتى وإن لم تعجبنـا، ألنها ستجعل منا أكثر فهما لما ٌدور من حولنا، 

أروبا أو أمٌركا، ولنبلحظ ذان السمؾ العالً من صوب نتجه لوإن ما أردنا االعتبار، ف

هامش الحرٌات، فالكل على تلن األراضً ٌبدي رأٌه ببل خوؾ، وال تفاهة وباحترام ال 

علٌنا أن نرتمً بمواضٌعنا أي نعم، وهذا على الراس والعٌن، لكن أن نخنك ٌحٌد عنه أبدا. 

فهذا  ،ألرض بطرٌمة لم تعجبناصوتا فمط ألنه نادى بحرٌة الرأي وحاول ممارستها على ا

 هو العٌب بعٌنه، وهذا هو االستبداد بشكل ال ٌمبل الشن. 

كمن ٌلمً أفكاره  صرنــا ندرن أهمٌة الحوار والنماش، سابما لم أهتم بالتعلٌمات أبدا، كنتُ 

فمط، وأترن الصدمات االرتدادٌة تفعل فعلها كما تشاء، لكننً الحظُت أن هذه الطرٌمة ؼٌر 

، إذ علٌنا أن نتعلم من بعضنا عبر النماش الفعّال والمفٌد، لهذا أنا ألتزم بالرد بطرٌمة مجدٌة

سلمٌة على بعض األفكار، ومن لدٌه فكرة تضاد فكرتً فؤهبل وسهبل به، ففً آخر المطاؾ 

 فإن الحجة هً الفٌصل فً سجال المعانً والمبانً. 

البشرٌة، وهً موجودة فً كافة  كٌبالتراهً جزء من الجنس، اللذة وحتى جرابم الشرؾ 

المجتمعات، فما على المرء سوى فتح عٌنٌه جٌدا من حوله، وسٌجد الكثٌر من األمثلة بهذا 

الشؤن، وال تدعوا حصانة "اللسان العربً" وترفعه عن احتضان هذه المواضٌع ألن أبٌات 

ال أهٌن المرأة ، واجدٌد ألولأنا ال وشعراء المجون حبلى بالتصورات الجنسٌة المختلفة، 

 بوصؾ الوالع المر الذي تعٌش على ولعه. 

ٌْن، لكن الوالع  المرأة من أنبل المخلولات هذا أمر ال جدال فٌه، وال ٌمبل المسمة على اثن

المسلم الٌوم ٌتحدث بلؽة أخرى بعٌدة كل البعد عن مثالٌات بعضنا األخبللٌة -العربً

 بٌننــــا.  ومحاضراته التملٌدٌة... واألٌام
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٤َِِٗش  خ َٔ ْٗ حِص ح٩ِ َِ ٤ ِٓ  ٖ ِٓ 

 

ٝؿي ح٩ٗٔخٕ ٗلٔٚ ىحهَ حُل٤خس كـؤس، ُْ ٣ؼَف ٖٓ أ٣ٖ أط٠، ٫ٝ ٣ي١ٍ ٓٔخٍٙ ٫ٝ ٓآُٚ، كو٢ 

حٗظزٚ ا٠ُ ؿَحثِٙ حُظ٢ ُطخُٔخ أٍٛوض طل٤ٌَٙ ٝأَٟٓض ح٤َُ٘حٕ ك٢ ػ٬هخطٚ حُوـُٞش، ٌُٜح كبٕ 

 حُؼ٬هش ر٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ٝحُِٓخٕ ٫ طلظخؽ ا٠ُ رَٛخٕ. 

أٍه٠ حُلٞحٍ ح٩ٗٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٣وٟٞٚ حُلَى ٓغ أكزخثٚ، ٓخ أؿِٔٚ، ٓخ أٍٝػٚ، كٜٞ حُلٔلش ٓخ 

حَُٝك٤ش حُظ٢ طـؼَ ٖٓ حُؼٔن حُز١َ٘ أًؼَ ؿ٬ء ٖٓ ؿ٤َٙ، ٌُٜح طـي ح٩ٗٔخٕ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ 

، ٌٝٛح ح٧َٓ حُٞحهغ كٌْ ًحطٚ، ٌَُ٘ي ٓظـيٙ أهٟٞ رٌؼ٤َ ٖٓ ١ً هزَ ػ٘يٓخ ٬٣ه٢ ٍٝكٚ ٛيكش

ٔ٘خص حُز٣َ٘ش حُظ٢ ٫ ٣ٌٖٔ طو٤ِٜخ أريح، ك٢ٜ طوغ كلٔذ، ر٬ ٓويٓخص ٫ٝ ٛٞ ٖٓ حُل

كٔخرخص، ٢ٛ طوٞى حٌُحص ا٠ُ ٝهخثؼٜخ ػزَ ه٢٤ ٍك٤غ ُِـخ٣ش، ػْ ط٘ٔلذ ٗلٞ ػ٬هخطٜخ حُـ٤٘ش 

 ًحط٤خ، ُظ٤َٔ ػزَ ٓئ٬ٛطٜخ حُـ٣ِ٣َش رخطـخٙ حُٔـٍٜٞ. 

ٝٛٞ ٣لخٍٝ ١٬ٓلش ه٤َحص ٓخ أٛؼذ ٢ٍٓ حُل٤خس ػ٠ِ هخٍػش حُِٖٓ، ٓخ أٝكٖ ح٩ٗٔخٕ 

 َِ ّٕ ع ٖٓ ِٛذ ٓوخٓٚط٘ظ ، ٓخ أه٠ٔ ح٧ُْ، ػ٘يٓخ ؿ٤ِخٗٚٛٞ  أْٛ ٓخ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ ٓوخٝٓظٚ ؛ ا

  ٣ٞحؿٚ حُلَى رؼ٘خى، ٌُ٘ٚ ١ٍَّٟٝ ٍَٟٝس ٝؿٞى ح٧ٓخُٕٝ ك٢ هخَٛس حُٞؿٞى حُز١َ٘.

حُـَؿَ حُِٜذ ٛٞ ًحى ح٩ٗٔخٕ ح٧ًؼَ ٍهش ك٢ ؿَٞٛٙ، ىػ٢ٗٞ أكيػٌْ ٖٓ ٓٞهؼ٢ 

ح١ًٌٍُٞ، كؼ٘يٓخ ط٘٘ؤ ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش رؼو٤ِش "حَُؿخٍ"، كبٕ ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ 

رٌَ٘ ٛٔـ٢ ٓخكَ، ٫ أكي ٣زٍَ أهطخءى، ك٢ٜ هخطِظي، ٢ٛٝ  يحُٔظـ٤َحص ططَأ ػ٠ِ ك٤خط

ى أُْ ؿخف.  َّ  ًخُٜٔخّ ك٢ حُـٔي حُؼخ١ٍ ر٬ ىٓخء، ٓـ

ٍ ٓخ طظؼِٔٚ ػ٠ِ أٍٝ ّٝ حُوَحٛ٘ش ػٖ حَُؿَ، ٛٞ أٗٚ  ٝأٗـخ ٛـ٤َ أكززُض إٔ إًٔٞ ٍؿ٬ً، أ

٢ٗء ًَ ح٤ٗ٧خء ؿ٤َ حٌُٔٔ٘ش، ٫ٝ -اٗٔخٕ ٗخ١َ ٫ٝ ٣ز٢ٌ، ٗخ١َ رٔؼ٠٘ أٗٚ ٣ٜ٘غ ٖٓ ٫

٣ز٢ٌ ٓؼ٘خٛخ أٗٚ ك٢ ًخكش حُٔٞحهق هخٛش حُل٣ِ٘ش ٜٓ٘خ أٝ حُظخُٔش ًٌُي، ٛٞ ٣ٌزض ىٓٞػٚ 

 د اٗٔخٕ. ػٖ حٍُِ٘ٝ، أ١ أٗٚ ر٬ هِذ ٣ٝلَٔ ٖٓ حٌَُٔ ٝحُوٞس ٓخ ٣ـؼِٚ ٤ٗطخٗخ ك٢ ػٞ

ػ٠ِ حَُؿَ إٔ ٣لؼَ ٓخ ٣٘خء، ٣ٝوّٞ رٔخ ٣٘خء ٝهض ٓخ ٣٘خء، كٜٞ ٫ ٣وزَ أ١ ٛٞص 

 ًّ ّٕ  َحػظَحٝ، أً ٌٛح كو٢ ػ٠ِ "أٍٝ حُوَحٛ٘ش"، حَُؿَ ك٤ٜخ ٛٞ كٞم حُوٞح٤ٖٗ َٝٗحثغ  رؤ

حُٔٔخء، ٍؿْ حٗٚ ظخَٛح ٣لخٍٝ إٔ ٣زيٝ رٔظَٜ حُِٔظِّ رٜخ ٝحُلخ٢ٓ ُٜخ، ٛٞ ًحى ح١ٌُ ٣ز٢٘ 
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 ٞٛ ،ََٜ ََٜ ٫ٝ ٣ُو ر٤ظٚ ٓٔخ ٣َ٣ي، ٣ٝـِذ ُٚ ح١ٌُ ٣َ٣ي، ٣ٝطَى ٓ٘ٚ ٖٓ ٣َ٣ي أ٠٣خ، ٛٞ ح١ٌُ ٣و

زَ حُزو٤ش ػ٠ِ ح٫ٜٗخص ُٚ، ٝإ ٓخ ظِْ أكيْٛ كبٕ ُٚ حُلن ك٢ طٌَحٍ حُلٌ ح١ٌُ اًح طٌِْ أؿ

 ظِٔٚ ُٚ، ر٤٘ٔخ حَُٔأس ك٢ ك٤خطٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣ليى ٝؿٞىٛخ ٝروخءٛخ ٝٓيٟ ه٤ٔظٜخ أٝ ٝهض ُٝحُٜخ. 

طلض ػ٘ٞحٕ حَُؿُٞش ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش، ِّٛ حُٔـظٔغ ًًٍٞٙ، ٓـْٜ٘ ك٢ ٗؼخٍحص 

 ١رخَُؿخٍ حُلو٤و٤٤ٖ رٌَ ٓخ ٛٞ ٣ِٓق ٝٓؼخى شهحَُ٘ف ٝحُ٘وٞس، ٝحٓظزيٍ ًَ ٓخ ُٚ ػ٬

 ُ٪ٗٔخ٤ٗش، كخَُؿَ هزَ إٔ ٣ٌٕٞ أ٣ّخ ٓٔخ ط٣َيٕٝ، ٛٞ اٗٔخٕ أ٫ٝ ٝأه٤َح. 

ٌْ ٣ـؼَ اٗٔخ٤ٗظي طٔٔٞ كٞم ًخكش ح٧ُلخٕ، ٬ّٛ  َٗـَ  ٬ّٛ ر٤ٌض ٣خ أ٣ٜخ حَُؿَ، كبٕ رٌخءى ٛٞ 

٤ُّٞ ا٠ُ ٍؿَ ٢٘ٔ٣ ك٢ ح٧ٓٞحم ٍكؼَض ه٤ٔي حُزط٤ُٞش ٝحٓظزيُظٜخ رو٤ٔي ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٗلظخؽ ح

ََٔ٘ي حَُٝك٢  ٣َٝهٚ كَكخ ك٢ ٛخ٫ص ح٫كظلخ٫ص، ٗلظخؽ ا٠ُ ًحى حَُؿَ ح١ٌُ ٣ٔؼَ حُ

َّ ١ً هيٍ  ُِؼخثِش ٝحُـ٤َحٕ ٝح٧ٛيهخء ٝح٧كزخد، ٗلظخؽ َُؿَ ٣ؼَف هيٍ ًَ حُ٘خّ ك٤ويٍّ ً

٫ هطخرخص  هيٍٙ، ٗلظخؽ ٌُحى حَُؿَ ح١ٌُ ٣ِؼذ ىٍٝ حُلٜٖ حُـخٓغ، كخَُؿُٞش ٓٔخٍٓش

 ٝٓلخ٤ْٛ رخ٤ُش. 

٫ طـؼِٞح ٖٓ ٍؿخٍ "حُوَحٛ٘ش" أٓؼِش ٣لظٌٟ رٜخ، رَ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗؼ٤ي َُِؿَ ح٤ُٜزش حُظ٢ 

ح٩ٗٔخٕ -حُؼوخك٤ش حُٔوظِلش، ٌٛح ٓخ ٤ٓـؼَ حَُؿَ-أٟخػٜخ ك٢ ُكٔش ح٫ٗلـخٍحص ح٫ؿظٔخػ٤ش

 كخَٟح ك٢ حُل٤خس ٓـيىح. 

  

 

 

 ٬ٛ ٓؤَُض حُـَٝف ػٖ ٛٞحٛخ؟ 

 

ٖٓ حُلخ٫ص حُظ٢ طـؼَ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ طخثٜخ ٝر٬ رِٞٛش، طِي حُِلظخص حُظ٢ طـؼِٚ ٗـلخ 

رلزٚ ٝأكزخثٚ رٌَ٘ ٫ ؿيحٍ ك٤ٚ، ٢ٛٝ ُلظخص طَٔم أؿَٔ ٓخ ك٢ ح٩ٗٔخٕ، ط٤ٔطَ ػ٤ِٚ 

ًزَ ػ٘ي ٝهٞكٚ ػ٠ِ كخكش ُي٣ٚ، ٧ٕ حُؤخٍس ٢ٛ حُٞحٍى ح٧ رخٌُخَٓ، ػْ طيكؼٚ ٗخك٤ش أهٌٙ رٔخ

 ٓلَحد هٞكٚ. 

طـِْ ك٢ ك٠ٖ حُٞكٖ ػ٠ِ هخٍػش حُِٖٓ ٝك٤يح، طيحػذ روخ٣خ حُلظخص ح١ٌُ ٗظؾ ػٖ ٟلخ٣خ 

حُٔلظَّ ح١ٌُ ٣يحػزي ٖٓ أؿَ حُظٜخٓي ر٬ ٍكٔش، طـخُْ ٍٝكٌـ ُلظَحص ٍكٔش رٜخ ٝكَكخ 

خص حُٔلخ٤ْٛ رـَٝ رٔخ ُٜخ ٖٓ ٌٓ٘ٞٗخص ٫ ٣ؼَكٜخ ٫ٝ ٣ظؼَف ػ٤ِٜخ ؿ٤َى، ط٤َٔ ػ٠ِ ١َه

ك٢  أ٤ٔٛش رـ٤َ ًحى، اً ٫ري ٖٓ ًحى؛ أهٌ ٓٞهغ ر٤ٖ حُٔؼخ٢ٗ، ػْ طٔخَٓ حُؼٔن رٔخ ٣٘ظ٤ٜٚ ك٬



XCII 

 

 

mezouarms@yahoo.co.uk 

حَُٔحى٣ذ حُلِٞس ٫ ٣ِحٍ ٛ٘خى هيٍس ػ٠ِ ٓٞحؿٜش حٌُحص ٝح٩كٜخف ُٜخ ػٖ كخُٜخ حُـ٣َوش 

ٌٓخٗخص ٓؤُٛٞش حُؼظ٤وش، ك٢ ٌٓخٕ ٓخ ٖٓ حَُٝف ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔـِلخص حُظ٢ طز٢٘ ُ٪ٗٔخٕ 

حص حُـ٤ٔغ، ٝر٤ٖ ؿ٤خٛذ حُٔؼخُْ ًِٜخ ٛ٘خى رٌٍٝ طَط٢ٔ ر٤ٖ أك٠خٕ  َّ رَٝف حُلَى ٝٓٔ

ٍُ؛ حُزَ٘ ٖٓ أؿَ  طَط٢ٔ حٌُِٔخص ر٤ٖ ظِٔخص ح٤َُٖٗ ح١ٌُ حَُكغ ٖٓ ؿ٬ٍ ح٧هيحٍ ٝحٌُُّ٘

ّْ ٖٓ ٬ٓؿت حٌُِٔخص ػ٠ِ ٣ٜيٍ ٖٓ ٌٓخٕ ٓخ ٖٓ ٗؼخد حَُٝف طَٔىح ٝهَٜح،  ٫ ٣ٞؿي أٛ

ٚ حُظخثٜش ؿ٤َ حُ٘لْ ٝٓخ ٣ٜزٞ ا٤ُٜخ، ٝػ٠ِ ٌٛٙ حُِٔح٣خ ٣ـي حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ًحط ٓـخىحص

حٍ ٍأكش رٔخ رو٢ ٍٓٞ، ٤ُؤَٓ رلزٜٔخ ٟٖٔ هِن ح٤ٔ٠َُ ٝحٗيػخٍ ح٧ػٌٛزٍٞس ػ٠ِ أطلٚ ح٧

ُ٪ٗٔخٕ ٖٓ ٗؼ٤ْ؛ إٔ طَكَ ٖٓ حُؼخُْ ا٠ُ حُٔـٍٜٞ ٛٞ أَٓ ؿ٤َ ٤ّٖٛ ػ٠ِ ح٬١٩م، إٔ 

اهلخّ حٌُحص ك٢ ٓؼظَى حُل٤خس، كؤَٗض ر٬ ٗي طوخطَ ر٬ طَىى، ٌٝٛح  طٔظَؿغ حٌُِٔخص ٖٓ أؿَ

ٜٗخث٤ش حُظ٢ طَكغ حَُٝف ا٠ُ ٌٓخٗخص ُْ طٌٖ طلِْ رٜخ هزَ ٌٛح، ك٢ٜ -حُوظخٍ ٛٞ حُلٔلش ح٬ُ

؛ ٖٓ طـظخُ ًخكش حُلٞحؿِ رٌٜٙ حُولِس حُظ٢ ٣ٞكَٛخ حُوظخٍ طلض ٍح٣خص حُلَىح٤ٗش ح٤َُٛزش

ًخٗض هٞطٚ ٓٞحؿٜش ٍٝكٚ حُٔظٞك٘ش، ٢ٛ أ٠ُٝ هطٞحطٚ رخطـخٙ حُٜؼذ ػ٠ِ أ١ّ ٓوخطَ ٜٓٔخ 

ح٬ُٜى حُؼخ١ل٢، ٢ٛ ػ٤ِٔش طِٜذ ٌُِحص طلض ٝهغ َٟرخص حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٫ ٣ؼَف ا٫ 

حُٔؼخ٬ٓص رؤىٝحص ح٤ُِٜذ، ٌٛٙ حُلخُش ٫ أٓخّ ُٜخ ٟٓٞ حُ٘ظَ ك٢ ػ٤ٕٞ ًحى حُٞكٖ 

 ح٤ُٜٔذ. 

َٜحم ٝحٗؼيحّ ٌُحًـ حُوْٜ، حُٜٔض ٛٞ ك٤خس ٘ظ٢ٜ رهظخٍ ٣زيأ رٌِٔش ٝهْٜ، ًَ ٓزخٍُس طًَ 

ٗخ ٓليٝىس، ٫ٝ ٓـخٍ ُ٪ٌٗخٍ أٝ حُ٘يّ، كؼ٬ٓخص خك٤أػخ٤ٗش رؼي حُٔٞص ح١ٌُ ٣ـِلٚ حٌُٔٞص 

ح٩ٗٔخٕ حُٞحكي  صح٩ٗٔخ٤ٗش طُز٠َ٘ رٞحٓطش ح٤ُٔٞف ٝؿلخكَ حُطخثَحص حُٔوخطِش، ر٤٘ٔخ طٟٔٞؼخ

ُْ طؼي حُٔ٘خٍٝس ًحص أ٣ُِ ؿ٤َ هخرَ  َس؛٬ٓق ٝح٬ُٔكْ حُيحه٤ِش حُٔٔظظطُز٠َ٘ رٞحٓطش حُٔ

ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ح٠ُٔخثَ، كٜ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ٞحثذ حُظ٢ ططزغ حَُػخ٣ش ح٩ٗٔخ٤ٗش ُ٪ٗٔخٕ، ُْٝ 

ّٕ حُٔؼخٗخس هي رِـض أٝؿٜخ ر٤ٖ  ٣زن ُِـَحثذ ٖٓ ٓل٬ص ٟٖٔ حُوخّٓٞ ح٩ٗٔخ٢ٗ حُـي٣ي، ٧

 ىٛخ٤ُِ حَُٝف ٌَُ كَى ٣وظل٢ هِق ه٘خع حُٔؼٌ د. 

َّ ريحهِٚ ٣ٝلظ٠٘ٚ ك٢ آهَ ُلظخطٚ هزَ حطـخٛٚ ٗلٞ َٓر٠ٚ حُٜ٘خث٢ّ،  ٣لَٔ ح٩ٗٔخٕ ًحى حُٔ

ُْ ٣ؼي ُِلَى حُويٍس ػ٠ِ حُظلخْٛ أٝ ح٬ُٔءٓش ٓغ هٔخثَٙ حُظ٢ طوظطغ ٖٓ ٍٝكٚ أػٔخٕ ٓو١ٞٚ 

حُٔظٌٍَ، ٛخٍ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ػَٟش ُلويحٕ حُٔؼخ٢ٗ، ك٢ ًَ ػؼَس ٣لوي حكيحٛخ، ك٢ ًَ 

حكيحٛخ، ك٢ ًَ ُُش ٣لوي ٓخ طزو٠ ٜٓ٘خ، كظ٠ ٣َٜ ا٠ُ أػ٠ِ حُٔؼخ٢ُ، ك٤ٜخىف طِي  ٛلٞس ٣لوي

حُٜزش ح٤َُٛزش ٣َُق حُٞؿٞى، طلَٔ ٓخ طزو٠ ُي٣ٚ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ ٝط٢٠ٔ َٓٔػش ٗلٞ حُٔـٍٜٞ، 

٤ُظلٍٞ ك٢ ؿلِش ٓ٘ٚ ا٠ُ ًخثٖ ر٬ ك٫ٞٔص، ٧ٗٚ ٣ٌٕٞ هي كويٛخ ر٤ٖ ُكٔش ح٣٧خّ َٟٝرخص 

ُِلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٓظٔؼخ ٖٓ حُلَٙ، ٧ٗٚ ٣ويٜٓخ هَحر٤ٖ ٖٓ أؿَ روخثٚ،  ح٧هيحٍ؛ كوخ! ُْ ٣ؼي

 ىٕٝ إٔ ٣ي١ٍ طيحػ٤خص ٓخ ٣لؼَ. 
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 2.. ؽ٤ٛـ5َ حُظـ٣َي حُٔلٞ ٨ُٗـــــخ 

 

ك٢ ٓئُلٚ ح٤َُٜ٘ "ك٤ٓٞ٘٤ُ٘ٞٞؿ٤خ حَُٝف" رل٤غ ٣ـؼِٚ  ٣ٞؼٞى ٤ٛـَ ا٠ُ حُظـ٣َي حُٔل

ٓوظَٗخ رخُٞػ٢ ٝحٌُحص ٓؼخ، ٌٛٙ ح٫ٓظيحىحص ؿؼِض حُظـ٣َي ؿ٤َ هخرَ ُِظؤ٣َٝ ًـ٤َٙ ٖٓ 

ّٕ ٓخ ٣ئَٛ ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ٌٓخٗش طـ٣َيٙ َُإ٣خٙ  ٤ُْ كو٢  ح٠ُٔطَرشحُي٣٘خ٤ٌ٤ٓخص ح٧هَٟ، اً أ

ٖٓ  ػ٬ثو٤ش ٛخٍٓش ك٢ ٓٞحؿٜش ح٧كٌخٍ حُ٘خرؼشا٣ٔخٗٚ ح٬ُٔث٢ٌ أٝ ًٍحثؼٚ حُظ٢ طٌَ٘ ٗزٌش 

ّٕ حُظـ٣َي ٣زو٠ ٓوظِلخ ٖٓ اٗٔخٕ ا٠ُ آهَ ًخكش حٌُٝحص ح٧هَٟ حُٔوظِلش؛  َّ ػ٠ِ أ ٤ٛـَ ٣ٜ

أٝ ٖٓ كجش ا٠ُ أهَٟ، ٌٝٛح ح٫هظ٬ف ٣ـؼِٚ ك٢ ٓلَ حُؼزخص، ر٤٘ٔخ ٣وٜٚ ٖٓ ؿٜش أهَٟ 

َ. -ٛخثِش حُٞهغ أٓخّ حُوخٍة ٌٝٛح ٣لظق ٓوخٍرشظؤ٤ًي ػ٠ِ حطٜخُٚ رخُٞػ٢ حُز١َ٘، خُر ّٓ  حُٔظؤ

( ربكخُظٚ ػ٠ِ حُٔئػَحص حُؼخٓش حُظ٢ طئػَ ك٢ ًخكش ٣Sieؼزَ حُل٤ِٔٞف ح٫ُٔخ٢ٗ ػٖ حُظـ٣َي )

حُلجخص حُز٣َ٘ش، ٓٔخ ٣زو٢ ػ٠ِ حُٞػ٢ ٓظٔخ١ٝ حُل٠ٍٞ ًٝحط٢، ٌٛٙ حًَُخثِ طؼُِ ٖٓ 

حٗؼٌخّ كؼَ حُظ٣َٜٞ حُوخٙ رخٌُحص، ٤ُؼط٢ ك٢ آهَ حُٔطخف حٍطيحى كؼَ ٣ـؼَ حٌُحص 

 طليّ ٖٓ ه٬ُٚ حٌُٕٞ ػزَ حٗظوخُٚ ٖٓ حٍُٜٞس ا٠ُ ح٠ُٕٔٔٞ. 

ٌّٖ حُظـ٣َي حٌُحص ٖٓ حُٔخٜٓخ رخُٔخ٤ٛش ح٤ُِٔٔس ُٜخ، ًٔخ ٣يكغ حٌُٕٞ ا٠ُ حُظؼز٤َ ػٖ ٤ٗج٤ظٚ ٣ ٔ

ٓظ٘خ٢ٛ، رل٤غ ٣َطو٢ حُٞػ٢ -طِي حُظ٢ طٜزق ك٢ هخُذ ٫ػزَ حُوخثٚ ُِؼَٔ ػ٠ِ ٌَٗ أىحس، 

ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُٟٔٞٞػ٤ش، ٝرٌٜٙ حُط٣َوش ٣ظـٚ ح٩ٗٔخٕ ٗلٞ حُظل٤ٌَ حُٔ٘لَٜ ػٖ ح٧ٌٗخٍ أٝ 

 ٍٞحص. حُظٜ

ر٤٘ٔخ ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣َٟ حٌُٕٞ ك٢ ح١خٍ "ٌَٗ" أٝ "ٍٛٞس" ٛٞ ٣ظز٠٘ ٓٔخٍح ٓـخ٣َح ُِٞػ٢، 

ٝٓغ ًُي ٣زو٠ حُٔلّٜٞ ٜٓٔخ ًخٕ ٠ٓٔٞٗٚ ػزخٍس ػٖ ًخثٖ، ٝاًح ٓخ كَٔ حهظ٬كخ ٓخ كٜٞ ٣ٔظي 

ًظِش  أ٠٣خ ٤ٓلَٔ بّٗٚكا٠ُ ػٔن حُظل٤ٌَ ح١ٌُ ٣طزغ حُلَى ىٕٝ ؿ٤َٙ ٖٓ ح٧كَحى ح٥ه٣َٖ، 

وخثْ ػ٠ِ كَٝهخص حُزَ٘ ٝػ٢ ٤َ٘ٓس َُِٝف ك٢ ٓـخٍ ٓلٍٜٞ طظ٘خٓن ٓغ ح٣٫ـخُ حُٔؼَك٢ حُ

ًَ ٌٛٙ ح٤ُِٔحص حُظ٢ ط٤ِّٔ حُٞػ٢ ٢ٛ ٓخ ٤ٔ٣ِّ حٌُحص ك٢ طـَىٛخ، ٝٛٞ ٣ـؼَ حُلَى حُٔوظِلش؛ 

ح" ٧ٗٚ ٣ز٢٘ هخُزخ هخٛخ رٚ ػ٘يٓخ ٣ظّزغ ٌٛٙ حًَُخثِ ٣ٝوّٞ رخُز٘خء ػ٤ِٜخ، أ١ّ أٗٚ  َّ ٫ ٣ٔظؼ٤َ "ك

 ٫ٝ ٣وِّي هٞحُذ ؿخِٛس اً ُٚ ٓخ ٣وٜٚ رٌَ٘ كَى١ ٝٝحٟق. 

٢ ٣ظ٘خُٜٝخ حُٞػ٢ "حُلَ" كٔذ ٤ٛـَ، ٢ٛ ػزخٍس ػٖ كًَش "٤ًٗٞش"، ر٤٘ٔخ حُٔٞح٤ٟغ حُظ

٪ٗٔخ٤ٗش ك٢ حُطَف ٓغ حهظ٬كٜخ ك٢ حُظل٤َٜ، ٌٝٛح ُ ٜخ٧ٜٗخ طٌظٔذ ٌٛٙ حُٔؼط٤خص ٖٓ ط٘خًٍ

 خ٢ 5ٞٛٝ حه٠خع طؼ٤٘خطٜخ ُظ٤ٌَ٘ ٝػ٢ هخٙ، ٣ٌٕٞ ٗخرؼ٫ ٣ٔظو٢ أ٤ٔٛش ًز٤َس، ُٔزذ ر٤ٔ

 ٖٓ حُلَى. 
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َ، ٣ٝلظق رخد حُظ٣َٜٞ ػ٠ِ حُؼخُْ  ح٩ٗٔخ٣ِٕ٘حف  ٌِّ ٖٓ ح٫ٗيٛخٕ ٗلٞ حٓظويحّ ٝػ٤ٚ حُٔل

رل٤غ ٣ظلي حُؼخُْ رٌحطٚ رخُؼخُْ ٌُحطٚ، ٢ٛٝ ٛلش طوٚ ًخكش ح٤ُ٥خص ٤ُ٘لض ٓـخُٚ طؼ٤ّ٘ٚ، 

حُٔؼظٔيس ك٢ طِو٤ٚ حَُٝف ٖٓ ًحطٜخ، ٌُ٘ٚ ٫ ٣ٌَ٘ ٌٓخٗظٚ حُٔؼظٔيس ٟٓٞ إ ٓخ ظَٜ ك٢ 

ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ط٘ظؾ ُِلَى ٤ً٘ٞٗظٚ رظـ٢ِ ًَ ٓلٞ ك٤ٚ، ٤ُٔظوَ ٌَٗ ٓخ٤ٛش ٓظٔخٍػش حُظ٤٤َٜ، 

ُٔظٌٍَس؛ طظؼخ٠ُ ٓؼط٤خص حٌُحص رلًَش حُلٌَ ك٢ حطـخٙ ٢ آهَ حُٔطخف ػ٠ِ أٝؿٜٚ حٟٝؼٚ ك

حُؼخُْ، ٌُٜ٘خ ٫ طظٔخ٠ٓ ػ٠ِ حُٔخ٤ٛش حُظ٢ طلق ح٩ٗٔخٕ ك٢ هخُزٜخ حُل١ٌَ حُٜ٘خث٢، ٝطظـٔغ 

٣ َّ ظ٤ق ُِلَى طوي٣َ ٍإحٙ ىكؼش ًخكش ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ُظ٘ظؾ ٖٓ حٌَُ٘ ح١ٍُٜٞ َُِٝف كو٬ ك

، ٣ٔؼَ حُِٖٓ ح١ٌُ ٣ٔظي ا٠ُ ؿخ٣ش حُويٓخص ٛ٘خى ػخَٓ آهَ ٣ظلٌْ ك٢ ٌٛٙ ح١٧َٝحكيس، 

 حُؼخٓش ٤ٌُِخٕ حُز١َ٘، ٝٛٞ ٓخ ٤ٔٔ٣ٚ ٤ٛـَ رـ5 حُظ٣ٌٖٞ ح٢ٌُِّ. 

َ ػٖ ٌٓ٘ٞٗخطٜخ كو٢ إ ٓخ هِطض ٓخ ر٤ٖ حٌُحص ظـ٤ٔغ ًَ ٓخ ٓزن، ٣َٟ ٤ٛـَ رؤٕ ح٧ٗخ طؼزّ رٝ

ٝطـ٤ِخطٜخ ك٢ ٢ٓٝ ٣ظوٌ ١خرؼخ ػخ٤ُٔخ ٣ٔ٘ي ا٠ُ حُٞػ٢ طَؿٔش حُظل٤ٌَ ا٠ُ ك٣َش، ٌٝٛٙ 

 ح٧ه٤َس ٢ٛ طوٚ حُلٌَ ٝكيٙ، ٖٓ أؿَ طل٣ِٞٚ ا٠ُ هخُذ ٓلٞ. 

 

 

 0.. ؽ٤ٛـ5َ حُظـ٣َي حُٔلٞ ٨ُٗـــــخ 

 

ٟغ ُوٞح٤ٖٗ حُظ٬ُّ حُٔؼَك٢ ٝٓيٟ ٓطخروش خه ؿ٤َح٧ٗخ حُز٣َ٘ش ٢ٛ حُؼويس حُظ٢ طـؼَ حُلَى 

حُلٌَ ٓغ حُٞحهغ أٝ ٓطخروظٚ ٓغ ٗلٔٚ ٝكن أٍٓطٞ، ٝرؼ٤يح ػٖ حُؼخُْ حُوخٍؿ٢، رؼ٤يح ػٖ 

حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف، كخُٝض حُلِٔلش حُلي٣ؼش، ٫ٝ طِحٍ طلخٍٝ حُلِٔلش حُٔؼخَٛس أٝ طئْٓ 

أهَٟ، ٓـ٘يس ًخكش حُٞٓخثَ َُٔ٘ٝع ح٧ٗخ، رخ٫ٓظ٘خى ا٠ُ ح٥هَ طخٍس، ٝا٠ُ حٌُحص طخٍس 

ٍ حُلٌَ حُز١َ٘ ٌُٜٙ حُـخ٣ش5 كْٜ ح٩ٗٔخٕ ُؼٔوٚ.  ّٞ  حُٔؼَك٤ش ٝح٫كٌخٍ ًٌٝح حُظخ٣ٍن حُط٣َٞ ُظط

ّٕ ح٫ٗٔخٕ هي ريأ ٣طَف حُظٔخإ٫ص كو٢، ًٝخٕ كٖ ر٘خء  ُٞ ػيٗخ ا٠ُ ريح٣ش حُظل٤ٌَ، ٓ٘ـي أ

حُلٌْ" ػزَ ٓخ ٤ٔٔٗٚ ح٤ُّٞ حُٔئحٍ كٌَح ػ٠ِ أػ٤خٕ حُوزخثَ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ـ٤يٕٝ "٤ٛخؿش 

رخُيرِٞٓخ٤ٓش، رل٤غ ٟٝؼظْٜ حُظَٝف حٓخّ ٓلخُٝش حُظٔٞهغ ٢ٓٝ حُوٟٞ حُٔوظِلش ٓٞحء 

ٌُٜح هخٓٞح رٜ٘خػش حُو٤ٜٛٞش ٖٓ حٓزَح٣ٍٞ١خص ػظ٤ٔش ٝٓ٘خري  !حُطز٤ؼ٤ش، أٝ حُؼخ٤ُٔش

ٍٞٝػخطْٜ ٓؼَك٤ش ٓوظِلش ٖٓ أؿَ حُظؼز٤َ ػٖ حُٞؿٞى رخُظؼز٤َ ػٖ حهظ٬كْٜ ح١ٌُ ٣ؼزَّ ػٖ ٓ

ح٫ؿظٔخػ٤ش، رؼيٛخ حٗظوَ حُلٌَ حُز١َ٘ ٖٓ حُٔئحٍ ا٠ُ ٓلخُٝش حػطخء حؿخرخص، ًٝخٗض أ٠ُٝ 

ٍص ٖٓ ١َف  ِ ّٞ ٌٛٙ حُٔلطخص ٢ٛ ح٧ٓخ٤١َ، ٌُٜح ٗٔؾ حُٔ٘خٍهش أٓخ٤١َح ًؼ٤َس، رؼيٛخ ١

 ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ حُويح٠ٓ ٫ٞٛٝ ا٠ُ ١خ٤ُْ، ٝإ ٓخ حػظزَٗخ ٌٛح حَُؿَ حرٖ ح٧ٓطٍٞس حُزخٍ، ري٤َُ
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أٗٚ أهخّ حُوَحر٤ٖ ُٔؼزي ىُل٢ ًَ ٓ٘ش، ا٫ّ أٗٚ هي أ٠ٜٗ هطؼش ك٣ٌَش ٖٓ طخ٣ٍن حُز٣َ٘ش رخطـخٙ 

ٓلخُٝش ح٫ؿخرش ا٠ُ َٓكِش ٓلخُٝش ػوِ٘ش َٓكِش ٓـخ٣َس، رل٤غ ٗوَ حُل١ٌَ حُز١َ٘ ٖٓ 

ّٓن ٌٛٙ حُ٘وِش ٓوَح١ رخُظٌْٜ ٝطزؼٚ أك١٬ٕٞ رظو٤٤ي ح٧كٌخٍ ػزَ ٗلظٜخ ًٝظخرظٜخ  ح٫ؿخرخص، ٍ

ػ٠ِ ٌَٗ ٓلخٍٝحص، ٤ُٔظوَ رٜخ حُٔوخّ ٓغ أٍٓطٞ ح١ٌُ ؿَرِٜخ ػزَ ٓ٘طوٚ حُٜخٍّ، ٌٌٝٛح 

طيكَؽ حُلٌَ حُز١َ٘ رؼي أٍٓطٞ ٓغ حَُٝٓخٕ ٖٝٓ رؼيْٛ ح٤ُِٖٔٔٔ ػْ ح٧ٍٝر٤٤ٖ ٖٓ ٌٓخٕ 

حُز٘يه٤ش ٝٗخر٢ُٞ ٝرخ٣ٍْ ٝؿَٓخ٤ٗخ ٫ٞٛٝ ا٠ُ ر٬ى حُ٘ٔخٍ ٤ُو٢ كوزش ؿي٣يس طيػ٠ 

حُلٌَ حُز١َ٘ َٓكِش حُظ٤زْ ٝحُـٔٞى ٝح٫هظَحد ٖٓ ح٤ُ٥ش أًؼَ ٓٔخ  رخُليحػش، رِؾ ه٬ُٜخ

 ٣٘زـ٢ ُٚ ًُي. 

ه٬ٍ َٓكِش ح٠ُٜ٘ش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش، ظَٜص رٌٍٝ ك٣ٌَش ُْ ٣ؼظي ػ٤ِٜخ حُلٌَ حُز١َ٘، كوي ٌَٗ 

ّْٓ ُ٘وَ حُظل٤ٌَ  ٖٓ حُٔٔخء ا٠ُ حُل٢َٔٗ ى٣ٌخٍص حٗؼطخكخ كخىح ك٢ حُلٌَ، ٝٛٞ ح١ٌُ أ

ٍ ١ِوخص ى٣ٌخٍص رخطـخٙ حُـٔي ح٧ٓط١ٍٞ ح٬ُٛٞط٢ ح١ٌُ ، ح٧ٍٝ ػزَ ح٧ٗخ ّٝ ًٝخٗض ٌٛٙ أ

 حٓظزيّ رخ٩ٗٔخٕ ُٞهض ٣ٞ١َ. 

حد ُِظ٤خٍحص حُل٣ٌَش  َّ طزؼظٚ ٓلخ٫ٝص ؿَٓخ٤ٗش ًؼ٤َس، رل٤غ ُؼزض حُؼوٍٞ حُـَٓخ٤ٗش ىٍٝ حُؼ

َس حُلي٣ؼش، ٝطٜخػيص حُؼ٘خ٣ش حُـَٓخ٤ٗش رخَُٝف حُز٣َ٘ش رٌَ٘ ٓوظِق ًؼ٤َح، كٌخٗض ظخٛ

ى ػ٠ِ  َّ ٤ٗظ٘ٚ ٢ٛ حُؼ٬ٓش حُلخٍهش ٌُٜٙ حُظ٤خٍحص حُلِٔل٤ش حَُٝكخ٤ٗش حُؼظ٤ٔش، ٌٛح حُٔظٔ

ٗٞرٜ٘خٍٝ ٝكخؿَ٘ ًَٝ حُٔخى٤٣ٖ ٝحَُٝكخ٤٤ٖٗ ح٣ٌُٖ ٓزوٞٙ ٖٓ ًٜ٘ش ٍٝؿخٍ ى٣ٖ، ٤ُئْٓ 

 ُو٢ ١ٌٍٗ ؿي٣ي ُْ ٣ؼظي ػ٤ِٚ حُلٌَ حُز١َ٘ أريح ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ حُلخ٢ُ. 

٣ش حُؼخط٤ش حُظ٢ ُطٔض ٫ٝ طِحٍ طِطْ حُؼوَ ٝحَُٝف ُيٟ حُزَ٘، ر٤ٖ ًخكش ٌٛٙ ح٫ٓٞحؽ حُلٌَٝ

ٛ٘خى أ٠٣خ أ٣وٞٗش ك٣ٌَش ؿَٓخ٤ٗش أهَٟ، ٫ ٢ٛ رخُؼو٤ِش حُٔل٠ش، ٫ٝ ٢ٛ حُٞحهؼ٤ش حُٔـَىس، 

 ٤ٛـَ. ٫ٝ ٢ٛ رخَُٝك٤ش حُٔظطَكش، اٗٚ ك٣َي٣ٍٖ 

ٔخ ًخٕ ٛ٘خى ٫ُٞ ٌٛح حَُؿَ ُٔخ ًخٕ ٛ٘خى حْٓ ٣يػ٠ ًخٍٍ ٓخًٍْ، ٫ُٞٝ ٌٛح ح٧ه٤َ ُ

َٓكِش ك٣ٌَش طيػ5٠ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ رٌَ ٓخ كَٔ، ٫ٝ حُلَد حُزخٍىس ر٤ٖ حُٔخ٤ًٍٔش 

ؼَض حَُٝف ػ٠ِ ٣َ١ن حُيٍحٓش ًظخ٣َٛش  ِٟ ُٝ ح٤ُ٘ٞػ٤ش ٝحَُأٓٔخ٤ُش حُـَر٤ش، ٫ُٞٝٙ ُٔخ 

 ٝؿٞى٣ش ًـ٤َٛخ ٖٓ حُظٞحَٛ. 

يٗخ ػ٠ِ ىٍحٓظٜخ ٌٓ٘ ٣ئْٓ ٤ٛـَ ُظ٤خٍ "حُٞػ٢" ٌُٖ ٤ُْ ػ٠ِ حُط٣َوش حُٔزخَٗس حُظ٢ حػظ

ُٖٓ رؼ٤ي، ٝاٗٔخ ٢ٛ ٣َ١وش طظوٌ ٖٓ أَٓحٍ حُؼٔن ح٩ٗٔخ٢ٗ هٞحػي ُظلي٣ي ٢ٔٗ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ 

ٝطو٤ْٔ َٓح٤ٓٚ، ٓخ ر٤ٖ ح٧ٗخ ٝأُـخُٛخ حُٔظِٜش رٜخ رؤٌٗخٍ ٓوظِلش، اٜٗخ ُظـَرش ؿي٣يس ك٢ 

 ًٞم ٤ٛـَ حُٔٔظ٘ي ػ٠ِ ىػخثْ ػو٤ِش رٌٜ٘ش ٍٝك٤ش ٓل٠ش. 
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 وجهة نظر من للب المدرسة الجزابرٌة 

 

 اإلطبلق" م بؤطفاله، ال ٌمثل أمة علـى"إّن أي بلد وأي مجتمع ال ٌهت

 نٌلسون ماندٌبل أحد حكماء أفرٌمٌا

فً خضم ما تشهده الجزابر من تؽٌرات على مستوٌات عدٌدة، ووفك تصورات مختلفة، 

وفً كافة المٌادٌن، وإٌمانا منً بؤّن للجزابر كفاءات ال ٌستهان بمٌمتها فً المجال التربوي 

التعلٌمً، ومطارحة منً لحلمً الذي ٌسكن فإادي بصناعة عمول عالمٌة تتخّرج من 

برٌة بشكل كامل لتصبح كفاءات جزابرٌة خالصة، أحاور أحد المنظومة التربوٌة الجزا

الخبراء التربوٌٌن حول ما ٌدور بٌن أرولة المدرسة الجزابرٌة التً تعتبر الخلٌة األولى من 

 اجل تهذٌب وتسلٌح وتعببة األجٌال الجزابرٌة المادمة. 

ماعد بعد مسٌرة م بعٌن فزة والٌة تلمسان، مدٌر مت1955بلعٌدي علً من موالٌد السٌّد. 

م إلى ٌومنـا هذا، هو خبٌر فً حمل البٌداؼوجٌا وعضو دابم 1978مهنٌة امتدت من سنة 

 ضمن األسرة التربوٌة الجزابرٌة. 

 

 بداٌة ما معنى التربٌة فً اعتمادن؟ بلعٌدي أهبل وسهبل بن،  .سٌد .1

التربٌة هً التنمٌة، هً التطّور وهً االنتمال من مرحلة أولى إلى مرحلة الجواب األّول: 

 الحمة. 

 ما هً ممٌزات لطاع التربٌة فً الجزابر؟  .2

النظام التربوي الجزابري لد مّر بمراحل، بحٌث إبان االستعمار الفرنسً الجواب الثانً: 

سرٌة تلمن اللؽة العربٌة وتحافظ على الشرٌعة اإلسبلمٌة وتصون العادات بدأ بمدارس 

-1962والتمالٌد )المٌم( التً تمثل الثمافة الجزابرٌة؛ بعدها انتملنا إلى مرحلة اخرى )

(: اعتمدت الجزابر خبللها على ما جاء به االستعمار الفرنسً، وما تلماه المتعلمون 1969

ثم جاءت بعدها مرحلة المدرسة االبتدابٌة نٌة "المرآنٌة" آنذان؛ من الكتاتٌب والمدارس الدٌ

)التنظٌم(: واحتوت على االطوار الثبلث؛ تلٌها مرحلة المدرسة األساسٌة، التً دعمت 

المرحلة السابمة مع تؽٌٌر فً البرامج والمناهج، الطرابك واالستراتٌجٌات التعلٌمٌة، 

ات( لتلعب دور المؤمن إلحٌاء االتصال المراحل وٌضاؾ إلى المدرسة المتوسطات )اإلكمالٌ
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وبعد هذا المسار الجاد من كوكبة من المدرسٌن واالدارٌٌن البلحمة والمدرسة األساسٌة؛ 

والمربٌن والمسٌرٌن والخبراء، توج هذا العمل بالمرحلة الحالٌة، وهً مرحلة اإلصبلح، 

من أجل مواكبة العالم الخارجً ربوٌة التً عبرها تم تؽٌٌر االستراتٌجٌة لكافة المنظومة الت

 من انفتاح واستعمال التمنٌات العصرٌة )االعبلم اآللً(. 

-الفرنسٌة-ما رأٌن فً اشكالٌة األلسن فً المناهج التربوٌة الجزابرٌة "العربٌة .3

 األمازٌؽٌة"؟ 

اللؽة العربٌة فً الجزابر تعتمد الٌوم على نصوص حدٌثة، عصرٌة الجواب الثالث: 

وهذا ما ٌنتج فمدان التلمٌذ الجزابري ألثر األدب العربً المدٌم، إضافة إلى أّن المتعلّم 

السنة  فً الجزابري ٌعانً الٌوم مما نتج عن إزالة المحاورة )المسرحٌة( من مستوٌات

ٌخص اللؽة الفرنسٌة، ورؼم أنها لؽة مكتسبة، إالّ أّن  األولى والثانٌة ابتدابً؛ أّما فٌما

 التعامل بها فً الوسط المدرسً ٌبمى ضبٌبل بسبب ضٌك الولت المخصص لـها. 

ًّ استماه من الرسوم المتحركة "الكرتونٌة" بدل  .4 ٌُشاع بؤن الجزابري ٌتكلّم بلسان عرب

 علومة؟ أن ٌستمٌه من أمهات الكتب أو المدّرسٌن، ما رأٌن بهذه الم

نعم! هذا موجود، والسبب ٌعود فً اعتمادي إلى نشؤة التلمٌذ الجزابري : الجواب الرابع

ضمن محٌط لؽوي مؽاٌر لما هو موجود فً الممرر الخاص به، ولؽٌاب المطالعة 

خاصة فً االبتدابً )المصص وفك المستوٌات( من أجل تكوٌن رصٌد من الِحَكم كسند 

 له فً المستمبل. 

 ال ٌزال ؼٌر متمن للسان اإلنجلٌزي على سبٌل المثال، لماذا؟  الجزابري .5

ٌرجع السبب فً رأًٌ إلى الوسابل التثمٌفٌة من المدرسة إلى البٌت، الجواب الخامس: 

من ؼٌاب للكتب المتخصصة، وهذا ما صعّب المهمة أمام مدّرسً االبتدابً، إذ على 

عشر سنة من الٌوم، تم تجرٌب  مستوى احدى المماطعات الجزابرٌة لبل حوالً خمسة

ادخال اللؽة االنجلٌزٌة إلى المدرسة االبتدابٌة الجزابرٌة على مستوى المسم الثالث بدال 

من الفرنسٌة كنموذج، وسرعان ما انطفؤت شعلتها وتحولت إلى تجربة ذاببة وألسباب 

 مجهولة. 

بٌنما نبلحظ أّن التلمٌذ  تعّد اللؽة فً الجزابر احدى الركابز األساسٌة للُهوٌة الوطنٌة، .6

الجزابري ال ٌزال حتى اآلن ضابعا بٌن مفردات العربٌة الفصحى من جهة، ومن 

 جهات أخرى ٌستعمل لهجة شفوٌة هجٌنة ال تلبً متطلبات عصره، لماذا؟ 

كّل هذا الزخم من اللؽات ٌحتاج إلى ترتٌب وتنظٌم فً تمدٌم المعطٌات الجواب السادس: 

 تعلمٌة البمة، وااللبال وفك الرؼبة دون الحتمٌة. -من أجل انتاج منظومة تعلٌمٌة
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ؼرار المنظومة التربوٌة التونسٌة وحتى المؽربٌة، تبمى الجزابرٌة عالمة بٌن  على .7

ٌْن، متى تنحت الجزابر منظومتها الخاصة؟  ٌْن المطب  هذ

كون الجزابر ضمن محٌطها المؽاربً الكبٌر، وتجسٌدا لسٌاسة االتحاد الجواب السابع: 

ومة التربوٌة الجزابرٌة فً المؽاربً من حٌث التوجهات السٌاسٌة المشتركة، تؤمل المنظ

وضع نمطة تبللً بٌن هذه الدول الثبلث من أجل صٌاؼة منظومة تربوٌة واحدة 

وموحدة عبر التبادل واالحتكان ضمن اطار وجهات النظر )األدبٌات، األخبللٌات 

 والكفاءات(. 

خبلل فترة السبعٌنات شهدت الجزابر تؤمٌم المحرولات، ردت فرنسا على هذا المرار  .8

لجزابري بسحب كل التمنٌٌن الفرنسٌٌن من المصانع والمعامل الفرنسٌة، لكنها لم ا

الجزابرٌة، على اختبلؾ المستوٌات( من المنظومة تسحب وال معلّم فرنسً واحد )

 لماذا؟ 

من جهة فإن فرنسا تفكر فً هٌمنتها الثمافٌة على الجزابر، ومن جهة الجواب الثامن: 

 لجزابر تابعة لها بواسطة التصادها "الضعٌؾ". أخرى هً تحرص على ابماء ا

الجامعات الجزابرٌة وكؽٌرها من الجامعات العربٌة ضمن ذٌل الترتٌب العالمً،  .9

بعض المحللٌن ٌرجعون هذا إلى ضعؾ االنطبللة، أي ضعؾ تكوٌن التلمٌذ 

 الجزابري ضمن األطوار االبتدابٌة، هل هذا صحٌح؟ 

أنــا ال أإٌد هذا التصّور، اعلم أّن للمدرسة الجزابرٌة االبتدابٌة الجواب التاسع: 

المإثر لواعدها، واالشراؾ علٌها كان مثالٌا، اعداد المكونٌن كان البما، الشًء الوحٌد 

هو الجانب التحضٌري للمعلِّم )مساعدة مالٌة، االعتراؾ به وبجهده، تمٌٌم بحثه ووضعه 

 الجزابرٌة(. فً الصؾ كموظؾ سامً فً الدولة 

 بعد عشرٌن سنة من اآلن؟ كٌؾ ترى المدرسة الجزابرٌة  .11

تحتاج المدرسة الحالٌة لمن ٌمؾ بجانبها، وتزوٌدها بمختلؾ التجهٌزات الجواب العاشر: 

العصرٌة الحدٌثة، إضافة إلى المتابعة المٌدانٌة، من خبراء تربوٌٌن ونفسانٌٌن من جهة، 

مٌذ والشركاء االجتماعٌٌن بواسطة االستراتٌجٌات ومن جهة اخرى توعٌة أولٌاء التبل

الجدٌدة لتمدٌم ٌد العون إلى المإسسات التربوٌة للترلٌة ومواكبة العالم الخارجً لصد 

 االنفتاح. 

هل ٌمكنن بصفتن خبٌر تربوي أن تتخٌّل المدرسة الجزابرٌة تتحدث باللهجة  .11

 العامٌة )الدارجة(؟ 
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الجزابرٌة تفادي اللهجات على اختبلؾ ألوانها  الجواب الحادي عشر: على المدرسة

وأشكالها، واعتماد اجبارٌة تعلٌم وتعلّم اللؽات األساسٌة المنصوص علٌها فً الدستور 

 الجزابري شكبل ومضمونـــا. 

 علً، الخبٌر التربوي الجزابري والمدٌر المتماعد من المنظومة  بلعٌدي .سٌّد

 التربوٌة الجزابرٌة، شكرا جزٌبل لن. 

 

 

 ٣خ أ٤َٓ ٝك٘ي رو٤َ 

 

حُل٤خس ٤ًْٔ٘ حُٜزخف ُٖٔ ٣لَٔ هِزخ ٗـخػخ، طـؼَ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ أًؼَ ٣و٤٘خ ػ٘يٓخ ٣ٔظَه٢، 

ّ خُش ح٫ٗزٜخٍ، طلِٔٚ ًٔخ طلَٔ ح٧ٝطؼ٤ي ُٚ ٝؿٞىٙ ػ٘يٓخ ٣لوي حُزِٞٛش ر٤ٖ ُكٔش ح٧كٌخٍ ٝٛ

ٍ َٓس، رٜخ ًحى حُُٞٚ ٝطِي حُِٜلش، طؼ٤ي ٌُِخثٖ ح٩ٗٔخ٢ٗ ًخكش حُظلخ٤َٛ حُٔظؼِوش  ّٝ ٤ُٝيٛخ ٧

رخ٣٧خّ، ػْ ط٤َٔ ػ٠ِ كٞحف ٣َ١ن ٓ٘ؼَؽ، ُظَٞٛ حُلَى رؼي ١ٞحكٚ ٤ُٖ٘ٔ ا٠ُ ٗوطش 

 ٟٝؼض ػ٠ِ ٓـِٚ ٌٓ٘ ح٧ٍُ، ُْ ٣ظيهَ ك٢ حٓظليحػٜخ ٛٞ، ٌُ٘ٚ ًخٕ ٫ٝ ٣ِحٍ ٤ّٓي ٤َٜٓٙ. 

ًَ ر٤خٕ، طِي حُظ٢ طزيٝح ُِؼخٓش ػ٠ِ  ٠ِٓخص حُظ٢ طَٗي ح٩ٗٔخٕ، طِي حُظ٢ طؼِٞح ػٖٓ حُؼ٬

أٜٗخ ٝحٟلش ٫ٝ طٔظلن حُـيٍ ك٢ ٌٓخٜٓ٘خ ُٝٞحُٜٓخ، ٝٓغ ًُي طـي حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ أًؼَ ُٜلش 

ُِظلَى ك٢ ح١خٍٙ حُوخٙ، طـيٙ أًؼَ ؿٟٔٞخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش، ُظ٘ٔؾ ػ٠ِ ٓ٘ٞحُٚ حٌُؼ٤َ 

 ٍٓٞ ٍؿزش ك٢ حٗـ٬ء ًخكش حٌُ٘ٞى حُظ٢ ط٤ٜزٚ ؿٜزخ. ٖٓ ىهخثن ح٧

ك٢ ح٤ُْٜٔ ٓ٘خ، ٫ ٣لَٔ حٌُخثٖ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٟٓٞ ٗلٔٚ، طَحٙ ٣ـِن أرٞحد َٓح٤ٓٚ، ٠٣ٝغ ك٤ِظٚ 

لخٍٝ رؼيٛخ ًخكش ٣طزن ػ٤ِٜخ رؤٛخرؼٚ ح٤ٌُ٘ٛش، ػْ ٣حُل٣ٌَش ح٤َُٛزش ك٢ ًلٚ ح٣٧ٖٔ، 

َٔ حُ٘لْ ػ٠ِ ح٫ٛـخء ٌَُ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ حُٔظـ٤َحص ر٬ طَىى، ٌٝٛح ح٧ِٓٞد ٛٞ ح١ٌُ ٣ل

ّٕ حُٞهٞف ػ٠ِ حُِٔٞى حُٜخىٍ ٖٓ طط٣َٞ حٌُحص، ٝطؼ٤ِن  ًَ حُظؼخر٤َ رٔخ ُٜخ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ، ا

حُلَى حُز١َ٘، ٜٓٔخ ًخٕ كٔ٘خ كبٗٚ ٤ٓٔو٢ ٟٖٔ ىحثَس حٌُق طِي، ٜٝٓٔخ ًخٕ هز٤لخ كبٕ 

ـخىٍس هٞهؼظٚ حُظ٢ ط٣ِي ٖٓ ح٧ٛخرغ ًحطٜخ ٓظِظوطٚ، ُظـ٤َّ ٖٓ ٓٔخ٣َطٜخ ُٚ، ٝطلِٜٔخ ػ٠ِ ٓ

 حُـَم حُٔؼ١ٞ٘ ُِلَى حُز١َ٘ ىٕٝ ح٫ُظلخص ا٠ُ ٓخ ٣َؿذ ك٤ٚ أٝ ٣َ٣يٙ ٛٞ ىٕٝ ؿ٤َٙ. 

طوظل٢ ح٥ػخٍ حُظ٢ ط٤ٜذ حُلئحى ٗظ٤ـش ٓويٓخص طـِٝح حُلَم ر٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ٝح٧ك٬ّ، طٌٝد 

 حُٔٔخكخص ر٤ٖ حُٞكٖ ٝح٤ٓ٧َ، ٝطظؼخ٠ُ َٛهخص حُلَف حُل٣ِٖ ىٕٝ كٞحؿِ. 
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 حُٞكٖ رٔلَىحص حُل5ٍٞ٠  .0

٣وغ حُلَى حُز١َ٘ ٤ٓٞ٣خ ر٤ٖ ًٔخٗخص حُٞحهغ ػ٘ي أٍٝ ُوخء ر٤ٞٓٚ حُـي٣ي، ػ٘يٓخ ٣لظق ػ٤٘٤ٚ 

ٓٔظؤًٗخ ٗٞٓٚ ُِؼٞىس ا٠ُ حُٔلخؿآص حُظ٢ ٫ طؼـزٚ ٓؼظْ حُٞهض، كظَحٙ ٣لخٍٝ إٔ ٣ٞحُٕ ك٤٘خ 

ش ؿ٣َزش طوٞى حُلَى ًحطٚ ر٤ٖ ٓخ ٣ُٞي ريحهِٚ ٝٓخ ٣وق ك٢ حُٔوخرَ ٓ٘ٚ، ُظـي ٗلٔي أٓخّ ٓلخٍه

ا٠ُ ح٫ٟطَحد ٝحُـطَٓش، ا٠ُ حٌُرٍٞ ٝح٫ٓظ٬ّٔ، ا٠ُ حُظؼِن رخ٧َٓ أٝ حَُؿٞع هطٞحص 

 ا٠ُ حُوِق ىٕٝ طَىى. 

٫ ٣ٌٖٔ ُِلَى حُز١َ٘ حَُٜد ٖٓ حُٞكٖ ح١ٌُ ٣ـخُزٚ ٤ٓٞ٣خ، رَ إ ًُي حُٞكٖ ٛٞ حُٔظؼيى 

ٚ ؿ٤يح، ٣لَٜٙ ك٢ ُٝح٣خ حُل٤خس، ح١ٌُ ٣لخٍٝ حُظٜخّ حُلَى ػ٠ِ ؿلِش ٓ٘ٚ، ٣ٔظـَ ػؼَحط

٣ٜخؿٔٚ رؤىٝحطٚ حُوخٛش، ٣ِؼٖ ٝؿٞىٙ ٣ٝلخٍٝ ح٫ؿٜخُ ػ٤ِٚ رٌَ هٞطٚ، ٣ؼ٤ي ٛـٞٓخطٚ ر٬ 

َِٓ، ٓلخ٫ٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ هظَ آهَ ٗزٞ ك٢ ح٩ٗٔخٕ، ٝإ ُْ ٣٘ـق ك٢ ًُي، طَحٙ ٣ـ١َ 

ٝٓخ ح٧ٝٛخّ ٟٓٞ حُلَى رٔوظِٚ ٓٔظؼ٬ٔ ًَ حُٞٓخثَ ٝحُطَحثن حُظ٢ طزَٜ حُلَى ر٬ ِٗحع، 

 حُٞكٖ حُـزخٍ ٖٓ ؿ٤زٚ حُٔيٍحٍ.  خك٣ِٞخص ٣وَؿٜ

 

 ح٤ٓ٧َ ًُل5ِْ  .2

ٛ٘خ ٣٘خّ ح٧َٓ ٓظؼٜزخ ك٢ ٛيٝء ٓٔظظَ، ك٢ ٌٛٙ حُٔٔخكش حُل٤ش، ٣ُٞي ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ؿي٣ي ًَ 

ك٤ٖ، ٣ـخٍُ ٝؿٞىٙ رِطق، ٣لخٍٝ رٌخكش هٞحٙ ٤ٔٗخٕ أٝ ط٘خ٢ٓ ٓخ ٣وخرِٚ ٖٓ ٝكٞٗٚ ح٤ٓٞ٤ُش، 

٣٘خّ ه٣ََ حُؼ٤ٖ، ٌُ٘ٚ ٣ؼ٤ي حُظل٤ٌَ ك٢ ًَ ٓخ ٣ٔؼيٙ ر٤ٖ ٛ٘خء ح٤ٔ٠َُ ٝحرؼخى حُظل٤ٌَ ك٢ 

، ٣ٔظََٓ ك٢ ح٧ك٬ّ ٝح٧ٓخ٢ٗ، كو٤ٔش ح٤٘ٓ٧ش ك٢ كخ٫ص ًٌٜٙ، إ ُْ طظلون كبٜٗخ ح٤َُٜٔ

طلَٔ رؼٞ حَُحكش ا٠ُ حُؼٔن، ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼَ ك٠ٍٞٛخ ٍَٟٝس ٓظـيىس، إ طًٌَ حُلَى 

ًحى حُِزخّ ح١َ٤ٓ٧ حَُحثغ ٛٞ ٓخ ٣يكغ حُل٤خس رخطـخٙ حُيٍٝحٕ، ٛٞ ٓخ ٣لَٔ حُزٜـش ا٠ُ حُوِٞد 

زش ٖٓ ٜٓخٍػش حُٞكٕٞ حُٔظٞك٘ش، ٌُٜح ٗـي إٔ ٌَُ كَى ٓ٘خ أ٤َٓٙ حُوخٙ، حُٔظؼؼَس ٝحُٔظؼ

 ك٢ ٓوخرَ ًَ ٓخ ػيحٙ. 

 

******** 

( حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓٔظِِٓخص حَُٝف حُظ٢ طـَم ك٢ ؿ٘زخص ح٩ٗٔخٕ رلؼخ la vie) ر٤ٖ ٟٞحك٢ حُل٤خس

َحكش ر٤ٖ ػٖ ٓ٘خ١ن ٣َٓلش ُِـخ٣ش، ٫ ٣ٌٖٔ ُِلَى حُز١َ٘ إٔ ٣ظو٠ِ ػٖ أ٤َٓٙ كٜٞ رلخؿش ُِ

أٓٞحؽ َٟرخص ٝكٞٗٚ، كخُٞكٖ ٓلظخؽ ٤ٓ٨َُ كظ٠ ٣زو٠ ٜٓخٍػخ ٝهخَٛح، ٝح٤ٓ٧َ رلخؿش 

٣٘طن  ؛ُِٞكٖ كظ٠ ٣زو٠ ٛخىثخ ٓٔظزَ٘ح، ٝح٩ٗٔخٕ ٣زو٠ ر٤ٖ ٌٛح ًٝحى، كخ٬ٓ ُٜٔخ ٓؼخ

ح٤ٓ٧َ رِـش ح١٫ٔج٘خٕ، ٝطظؼخ٠ُ ٤ٛلخص حُٞكٖ رؼ٬ٓخص حُٔوخكش ٝح٫ٓظٜـخٕ، ٣ؼ٤ي ًَ 
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ٕ ا٠ُ َٓرؼٚ حُوخٙ، ١ٔؼخ ك٢ طلو٤ن أٛيحكٜٔخ حُٔوظِلش ؿٔيح ٝطل٬٤ٜ؛ ٌُٖ ٜٓ٘ٔخ ح٩ٗٔخ

حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٣ِؼذ حُي٣ٍْٖٝ ر٬ طؼذ، كظَحٙ ٖٓ ؿٜش أ٤َٓح رـٔي ٝكٖ، أٝ ٝك٘خ رٞؿٚ 

 أ٤َٓ، ُظزو٠ ٛخط٤ْٖ حُِ٘ػظ٤ْٖ ٓٔظَٔط٤ْٖ ك٢ حُظٞحؿي كظ٠ ُلظش حُؤٞى حُٜ٘خث٢ّ. 

 

 ٓ٘خؿخسٍ ػ٤ِ٘ش  ك٢ ًَخ٤ُُٞد

 

ٍك٤ن ٓٞحه٤ض حَُٝف طَطلغ رٌَ٘ ُِؽ ُِـخ٣ش، طظٜخػي ُظَٜ ا٠ُ ًٍٝس حُظٜخىّ ر٤ٖ حُ٘لْ 

ٍٝٝكخ٤ٗظٜخ حُـ٤ِِش، ٫ ٗؼِْ ٓخ ح١ٌُ ؿؼَ ح٩ٗٔخٕ ٣ٜ٘خٍ رٌٜح حٌَُ٘، ٫ٝ ٗي١ٍ ٖٓ أ١ّ ػـ٤٘ش 

َِي حُٔـخَٓ ح١ٌُ ِٗٛٞح رظٞحٍػٚ أك٤خٗخ ًؼ٤َس،  ـَ ٌٛح ح٩ٍع ح١ٌُ حٓظ٠خف ٛ٘ؼض أه٬م حُ

ّٕ ًخكش حُٔـخُحص حُظ٢ طزؼغ ٝ ،رٌَ٘ ٓـخَٓ حُل٤خس حٍطو٠ رٔخ ٣لظ٣ٜٞخ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُظٜيّع، ا

 ػ٠ِ حُظٞحؿي ٛخٍص طظٞكي ػ٠ِ ٍحكش ًّق ٝحكيس، ك٬ طٌٖ هخثلخ ٣خ ُٝي١. 

ٗؼَى ٣خ ًخ٤ُٞد ؿؼ٢ِ٘ أػ٘ن حَُٔٔحء كزخ ٫ ؿٜزخ، ٛٞ ح١ٌُ ٗخىح٢ٗ ك٢ طِي ح٤ُِِش 

 ش ٛخُلش ٌُخكش ٗزخطخص حُـخرخص حُؼو٤ِش، أِٗض ٣خ ًخ٤ُٞدحُزَٝٓل٤ٗٞش ح٤َُٛزش ؿخػ٬ ٢٘ٓ أ٤ٍٟ

(Calliope)  ٣خ أ٤َٓس حُـٔخٍ ٖٓ أٍؿ٢٘ٔ ػ٠ِ ًَٙ ٗل٢ٔ، ٝحٓظزيحٍ كز٢ ُٜخ رلز٢

  .(Perséphone) َُِٔٔحء، رؼ٘و٢ ُٖٔ ٓٔخٛخ أَٛ حُ٘ٔخٍ رـ5 رَٓلٕٞ

حُـ٣َن، كؤٗض ػ٘يٓخ ط٠غ حُؼوَ ك٢ ٤ِٓحٕ حُلوخثن ٝطَحٝف حٌُحص ٖٓ أؿَ حريحع ؿ٬ُي 

طلخٍٝ إٔ طظوٌ ٖٓ ٌٓخٗظي حُـ٣َزش ػٖ حَُٝف ٓٔخٍحص ط٘ظ٢ٜ ا٠ُ ٜٗخ٣خص ٫ طٔظط٤غ ح٩روخء 

، ػ٬هش ح٩ٗٔخٕ حُل٠خث٤ش رٔخ ُٚ ٖٓ طٍٜٞحص ًؼ٬هش ًخ٤ُٞد ر٘خ أٓخٜٓخ ػ٠ِ ًٍس ٖٓ حٍحىطي

َّ ٓ٘خ ٣٘ظَ ا٤ُٜخ ٖٓ ٓ٘ظٍٞٙ حُٞك٤ي، ٫ٝ أكي ٓ٘خ ربٌٓخٗٚ حٗظ٘خُٜخ ٓٔخ ٛ ٢ ك٤ٚ، ُوي ٗلٖ، ً

ّْ ٍحكض  ١ـ٠ ح٩ٗٔخٕ رٌَ٘ ػ٤ٔن، أػخى َُِٝف ٌٓٔ٘خطٜخ حُظ٢ ُطخُٔخ ٍك٠ض ط٘خُٜٝخ، ػ

 ٓخ ٣لؼِٚ حُـ٤ٔغ ػ٠ِ أٗٚ ٤ٓوخص ٫ ػ٬هش ُٜخ رٚ.  سطظؼخ٠ُ ػٖ حُزو٤ش ٓويٍّ

ٖٓ ٣لَٔ حُـَف ر٤ٖ ُٝح٣خ كئحىٙ ٢٠ٔ٣ٝ ٫ ٣ؼَف ًخ٤ُٞد ُٖٝ ٣ظؼَف ػ٤ِٜخ أريح ك٢ 

٣ول٢ حُـَحف ر٤ٖ أ٬ٟػٚ ٓوخكش إٔ ٣لوي حُؼ٣ِِ ٖٓ ٍٝكٚ، ٝاٗٔخ  ك٤خطٚ، ك٢ٜ ٫ طلذ ٖٓ

٠ ٓوخّ حُلِٕ ُِؼٔن ٛٞح٣خطٚ حُظ٢ طَطي١ ًَ حُؼ٤خد ٝطلظل٢ رٞحكي كو٢، ًحى حُْٜٔٔ ػِ

فِ رٌَ٘ ٓٔظَٔ؛ َِ إٔ ط٤َٔ، ًحى ح٤َُٔ ٓخ ٛٞ ٟٓٞ هيٍس ػ٠ِ طلخى١ َٓٔحص ٫ ٗؼَف  حُل

طٜخ، إٔ طظؼطَ كؤٗض طؼخٗن ٍٝكي ر٬ َِٓ، إٔ طـخ١ٍ حٌُحص ٝحُٞؿٞى آ٬ٓ ك٢ ٛ٘يٓش خٜٗخ٣

ٓويٍحطي حُؼ٣َوش ٖٓ أؿَ ٍكخ٤ٛش ٓؼٞحى، كؤَٗض رخُلؼَ طوطٞ رخطـخٙ ح٧ٗخهش حُظ٢ ُٖ طزو٠ ًؼ٤َح 

 رـخٗزي. 
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 أػظْ حُزَ٘ ٖٓ ٣ل٢ٔ ػٔوٚ ؿ٤ّيح، ًؼ٤ٖ طوخّٝ ح٫رَ، ٌٛح حُؼخُْ ح١ٌُ ٣ٜخؽ ح٤ُّٞ روٞحػي

"ح٤ُٜي ٝح٤ُٜخى"، ُْ ٣ٌٖ رٌٜح حُظلٞم ٫ٝ رٌٜح حُٟٞٞف ٣ٞٓخ، ٌُٜح ٝؿيص ًخ٤ُٞد ٗلٜٔخ 

، ٢ٛٝ أ٠٣خ ُْ طٌٖ ٣ٞٓخ ٠ٓطَس ُِؼذ ىٍٝ ح٤ُٜخى، حٝك٤يس، ك٢ٜ ٫ طَؿذ رؤٕ طٌٕٞ ٤ٛي

يس ٝح٫ٛط٤خى ٝح٤ُٜخى ىكؼش ٝحكيس؛ ٫ طلِْ رخُـَم ٧ٕ ٌٝٛح ٓخ ؿؼِٜخ طِؼٖ ح٤ُٜي ٝح٤ُٜٔ

٫ٝ طلَٔ ٓخ ك٢ هِزي حُ٘خى١ كؤَٗض رؼ٤ي ػٖ ٓلَٔ ٓ٘طوي حُوخٙ، حُؼ٤ٖ ٤َٜٓى ٓوظِق، 

ريحهَ ٓخ أَٗض ك٤ٚ ٛٞ ٓٔزق ٫ ١خثِش ٖٓ ُٝٞؿٚ ػخ٣ٍـخ، ٌٝٛح رخ٠ُز٢ ٓخ ٣ـؼَ حُزئّ 

 ٓ٘ظَ٘ح5 ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧كَحى ٣وؼٕٞ ك٢ ًحى حُٔٔزق ْٝٛ ػَحس. 

ُظ٢ طويٜٓخ أٍٝ حُوَحٛ٘ش ٧ر٘خثٜخ إٔ طٌٕٞ ٓ٘خكوخ، ٓخًظخ أٝ ٓـ٘ٞٗـخ، ٌٛٙ ٢ٛ حُو٤خٍحص ح

حُٔو٤ِٜٖ ح٤ُّٞ، ٫ٝ أكي ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔخُي ٢ٛ هخىٍس ػ٠ِ ح٣ٜخُي ا٠ُ هِذ ًخ٤ُٞد ٣خ 

 ُٝي١.. 

ٖٓ ٓ٘خ ٫ ٣لذ ًخ٤ُٞرٚ حُـ٣َلش؟ ٓـٕ٘ٞ ٖٓ ٣ؼظوي أ٢٘ٗ ٓؤطٞهق ػٖ كّذ رَٓلٕٞ ٣ٞٓخ! 

طـٔؼ٘خ رٖٔ ٗلذ، ٓخ أر٠ٜ  ٌٛٙ حُٔزخُـخص ٢ٛ حُظ٢ هِٓض حٌُحص حُز٣َ٘ش ٝؿؼِظٜخ طٜلٞح ٣٧خّ

حُٔلزش إ ًخٗض ٌُخ٤ُٞد، ٝٓخ أرٜخٛخ إ ٓخ ًخٗض ًخ٤ُٞد حُِؼٞد كخَٟس ك٢ حَُٝف ٓؼخٗوش 

 ُزَٓلٕٞ ػٖ ٤١ذ هخ١َ. 

 ُْ طؼيإٔ طَٟ أٛلخد حُزِس حُز٠٤خء ٣ٜخٕٗٞ ػ٠ِ أٍٝ حُوَحٛ٘ش، كخػِْ رؤٕ ًخ٤ُٞد 

ٌٓ٘ ُٖٓ، كِٔض ًَ أؿَحٟٜخ  حَُهؼشٌٜٙ ح٧ٍٝ ُٝٞ ك٢ ح٫ك٬ّ، ُوي ٛـَص ٌٛٙ ُ سَطخىٓ

ٍٝكِض، رَ اٜٗخ ُْ طؼي طَؿذ رخُؼٞىس أريح، ًٛزض رؼ٤يح، رؼ٤يح، ا٠ُ أٌٓ٘ش ٓـُٜٞش حُؼ٘خ٣ٖٝ، 

طخًٍش هِلٜخ آ٫ّ ٗؼذ طْٞٛ أٗٚ أٓش، ٗؼذ ُْ ٣يٍى ٣ٞٓخ رؤّٗٚ ٣ِٔي ٖٓ ًَ ؿٔيٙ حُٜٔظَة 

٫ ػ٠ِ أًٗخٕ كو٢، ٝحكيس ٜٓ٘ٞػش ٖٓ ٤١ٖ، ٝح٧هَٟ ٖٓ ػـ٤ٖ؛ ُوي طَ ِّ ًظ٘خ ًخ٤ُٞد ػ

 أٍٝ حُوَحٛ٘ش، طًَظ٘خ ٓ٘ظظ٤ٖ، هخٟؼ٤ٖ ُٔلَ ا٣ٍي٣ْ. 

  

  

 ٌستمع الممر إلى لحنً 

 

 أحٌانا المرء ال ٌدرن لٌمة ما لدٌه فٌنسى االعتناء به

 بٌن الحٌن والحٌن ٌنسى اإلنسان ما ٌمكنه تمدٌمه

 بٌن اللحظة واألخرى ٌصدر عن الداخل اإلنسانً بعض الرنٌن
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لٌمة اإلنسان عندما ٌذكر ممتضٌاته وٌسعى لحل ما ٌواجه من عمد بكافة ما ٌملن من دهاء، 

لعلها صورة ال تظهر لؤلجمعٌن، هً لضٌة تمتد إلى الوفاء، هً سبلسل عبوات تتفتح على 

األرٌج لٌس طاعة له وإنما هً راؼبة فمط فً السمو والرفعة، لكن فً الخفاء؛ إذ ال ٌنجح 

اوات ؼرورا، وال ٌنجح من ٌصطنع البهاء، لكن بعد رحٌل الممر لن ٌبمى من ٌعانك السم

 هنان من رجاء. 

هو اإلنسان مستترا، هو المضاء مؽلما بكلفة اإلباء، هً نسمات ال تتؤجج سوى لتستوي بٌن 

أحضان النماء، وكؤّن العالم خادم طٌّع لكل مؽامر ٌنازل الحٌاة بصهوته الشهباء، ما أطٌب 

ما ألذّ ؼزل كل حنان مصدره فتٌات أو نساء، إنه لشرؾ عظٌم لمحّمد ابن  العٌش هنا،

 حدٌمة من تلمسان لّما صار عاشما لحٌاته بصفاء. 

الحٌاة مؽامرة، والعٌش نزال، والفرح تحّدي، والتهاون نشاز، هذه لوانٌن المانون لما 

بماء، لٌس للفناء لؽة ما ٌساورها بشكل لابم على ال رٌدً حضور البشر كافّة، فبل تفتنصهر 

لـن تكون فً مرسومة بؤلبلم حبر، بل هً محذوفة االختصار بحواؾ ألبلم الرصاص. 

الحٌاة، سوى إن ما حملَت سٌفا حاّدا، ومشٌَت على ظهر خٌل سرٌع، المطؾ عبر اللمؾ 

أمر مرٌع، وما الروعة إالّ صخرة مخملٌة على صدر كل جرٌح، تنزؾ حتى الموت ؼدلا، 

КабельнаяНовостнаяشاشة السً، أن، أن ) لا خبر ٌمّر سرٌعا أسفومشهده هذ

Сеть ان كان محظوظإ(، طبعا . 

أرض معركة بشوكة مطبخ، وأنت ال تعلم بؤّن المماتلٌن فٌها ؼٌر موجودٌن  إلى تنزل دل

موجود فً ؼرفة لفندق من خمس نجوم على أرض دبً، تجلس احدى أمامن، بعضهم 

على  ده الٌمنىمن ٌالعاهرات بٌن فخذٌه، ٌحمل بٌده الٌسرى عبوة الجعة، وٌضؽط بؤصبعه 

طلك بواسطة حركة منه تكون أسرع وأخّؾ وأسهل من كافة حركات عاهرته تلن، زر، فٌ

 وشوكة مطبخن بصاروخ كروز.  ولكنها تصدر أمرا إلى طابرة ببل طٌار لتمذفن أنتَ 

وهما ٌرلصان البالٌه، على أرض لفظتهما معا، واحتضنتنً أنا مات نزار ومات هكتور 

ولراصنتً وحدنا، أنا العبد بٌن زنزاناتهم، أٌن صرُت صدٌما لجنرال روما المعذَّب 

كل رالصات الكازٌنو بـ: الس فٌؽس و لحبات البارات  لتعٌشبالخلود، مات الشرؾ لربانا 

بـ: عٌون الترن الوهرانٌة، لم تعد اإلنسانٌة نفسها تلن اإلنسانٌة، صار الفُجر دارا، 

 واالحترام عارا، لمد تعبت. 

تعبت من نفسً أوال، لم أعرفها ولم أعرها راحتها األبدٌة، تعبت من ذاتً ثانٌا لم أفهمها  

تعبت لٌس ألننً لرصانا، وإنما ألننً ال أزال أحّب أرض واء األزلٌة، ولم ألدم لها د

 المراصنة، وهل فً العالم الٌوم  من ٌبمى محبا ألرض المراصنة؟ 
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ندبة فلسطٌن فً وجهً ال تؽٌب، والنار التً اشتعلت فً العراق ال تزال تلفح أحشابً، ال 

ًّ على لارعة ٌمكن أن أزٌل ألم الٌمن وال صرخات اللٌبٌات من ذاكر تً، لبنان العتٌك مرم

الشارع، والبمٌة من العرب ٌتم تمطٌعهم بسكٌن ذان األمٌركً البارع، لكن مصٌبتً الكبرى 

 أننً لم أعلم بؤّن العربً ضد العربً ٌكون ذان الموّي، ذان المصارع! 

فت من فضلن ٌا سٌّدي الممر، هبلّ ؼفرت لعاشك اعتذر، هبلّ كسرَت ظالما تجبّر، وأسع

جرح جواد تعثّر، هبلّ أخبرت األمهات الثكلى بؤّن ابنهم الممتول المشترن لبل موته لد كفر؟ 

اإلنسان فٌها ٌكون مثلً مدان، إلى أن ٌثبت  ،حٌاةبالضرورة أننً لم أختر، لكنها ال لٌس

 براءته، أو ٌعلن طاعته، أو ٌسٌر مع الجْمع باتجاه نهاٌته.. وهو ال ٌدري. 

  

 

( ١ٍ ّٞ ٍ Das Formierenح١٫خٍ حُظٜ ّٝ  ( .. حُـِء ح٧

 

ف ػ٠ِ حُؼخُْ رٞحٓطش حٍُٜٞس حُظ٢ طِظوطٜخ كحُؼخُْ  َّ ى ٍٛٞ، ٗلٖ ٗظؼ َّ ٢ أػ٤٘٘خ ٛٞ ٓـ

حُؼ٤ٖ، كظزيٝح ُ٘خ ح٧ُٞحٕ ٝح٧كـخّ ٝح٧ٌٗخٍ ٓوظِلش، ٌُ٘ظ٘ق ر٤ٜ٘خ حُلٞحٍم ٝحُطزوخص 

ٝحُيٍؿخص ٝكظ٠ حُِٔح٣خ ٝح٤ُِٔٔحص، اً ٫ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣ّٜذ ىحهَ ٌٛٙ حُٔؼخٍف ٓخ 

ٌَّ ك٤ٚ ريحهَ حٍُٜٞ حُظ٢ طِظوطٜخ كخٓظٚ حُلٔخٓش ٣لظ٣ٞٚ ٛٞ ػ٤٘ٚ، ا٫ اً ح ٌٓذ ًخكش ٓخ ٣ل

 ؿيح. 

ٍ ٌٛٙ، اً طَْٓ ًخكش ح٧ٌٗخٍ حػظٔخىح ػ٠ِ  ّٞ طِؼذ حُٔو٤ِش ىٍٝح كخٓٔخ ك٢ ػ٤ِٔش حُظٜ

ح٫ٓظؼيحىحص حُوخُٜش حُظ٢ طَطٌِ ػ٤ِٜخ حُٔٔظوز٬ص حُيحه٤ِش حُٔـَٝٓش ك٢ حَُٝف حُز٣َ٘ش، 

طظطخرن ٝحهؼخ ٓغ حٌُحص ٖٓ ؿٜش، ٝٓغ هٞحػي حُؼوَ ٖٓ ؿٜخص  ٢ٛٝ حٍُٜٞس حُٔؼخ٤ُش حُظ٢

 أهَٟ. 

ٌَّ حُؼخُْ ىٕٝ حَُؿٞع ٧كٌخٍ ح٩ٗٔخٕ ـؼ٫ِ ٣ٌٖٔ إٔ ط ذ حٍُٜٞس حُيٍٝ حُـ١َٛٞ ُؼ٤ِٔش ط٘

ًحطٚ ػٖ ػخُٔٚ، طِي حُظ٢ طوزغ ريحهِٚ رٌَ٘ ؿخى، ٝٛٞ ٣ٔظو٤ٜخ أٓخٓخ ٖٓ حُؼوخكش حُظ٢ ٣٘ظٔذ 

ٓخ ٛٞ رٜيى طؤ٤ُلٚ ٝح٤َُٔ ػ٠ِ هطخٙ، اً ٫ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ ح١ٌُ ا٤ُٜخ، ٓؼظٔيح ػ٠ِ أؿِحء 

ٍ ػٖ حُؼخُْ ٓؼَ ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ًَ  ٣ٕؼ٤ٖ ك٢ حُٜلَحء حُؼَر٤ش أ ّٞ ٌَّ ٗلْ حُظٜ ٘٣

 ك٤خطٚ ػ٠ِ ح٧ٍح٢ٟ حُزخ٤ٔ٣ٍش ٓؼ٬. 
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٢ ػ٤ِٔش اهٔخى حَُٝف حُز٣َ٘ش ٢ٛ ح٧هٟٞ ر٤ٖ ًخكش حُظٍٜٞحص، ٝؿٌٝس ٌٛٙ حَُٝف حُؼخ٤ُش حُظ

طـؼَ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ هخىٓخ ٍُٜٞ حٓظوخٛخ ٖٓ َٓحرٞ رؼ٤يس ػ٘ٚ، ٢ٛ ح٫ٌٗخ٤ُش حُٔٔلش حُظ٢ 

ّٕ ح٧َٓ ٤ُْ ر٤ّٜٖ أريح.   ٣ٔؼ٠ ُلِٜخ ىٛخس ح٧ٍٝ، ٓؼظٔي٣ٖ ك٢ ًُي كظ٠ ػ٠ِ حُٔٔخء، ا

هي ط٠خ٢ٛ حُٞػ٢ حُز١َ٘ رؼخُٔٚ، ٝكظ٠ ىحهَ حُؼخُْ ًحطٚ ٣وظِق ٓخ ٖٓ ٍٛٞس ٍه٤ٔش ػ٤٘٤ش 

ٍ ح٩ٗٔخ ّٞ ٕ حُٞحكي ػٖ ح٩ٗٔخٕ ح٥هَ، اً ٫ ٣ٌٖٔ ١ّ٧ ًخٕ إٔ ٠٣غ ١َٝٗخ ُٞؿٞىٙ، طٜ

ٜٓٔخ كخٍٝ ًُي! ًٕٞ إٔ حٓظؼيحىحص ٝحُي٣ْٚ ٝطَر٤ظٚ ٢ٛ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئْٓ ٤ٌُخٗٚ حُؼخ٢ُٔ 

ٌَّ ٖٓ حٍُٜٞ ٛٞ ك٢ كيّ ًحطٚ حُؼ٣َن، ٢ٛٝ حُظ٢ طئؿؾ ك٠ٍٞٙ.  اٗـخٍ ك٤ِّ ك٢ ػخُْ ٓ٘

ٍ حُٔزيث٢ ح١ٌُ  ّٞ ٝك٢ حُو٤خٍ ٣وظ٤٘ٚ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ر٤ٖ آ٫ف حٍُٜٞ حُٔٔوخس ٖٓ هخٟغ ُِظٜ

ك٢ هخُذ حُٔ٘طن، ٢ٛٝ ػ٤ِٔش كظ٤ٔش حُٞهٞع ُيٟ أ١ّ كَى ٜٓٔخ ًخٗض ٓٔظ٣ٞخص ًًخثٚ ٝٓيٟ 

 ػ٬هظٚ رٌحطٚ. 

ػ٤ِٔش أهٌ ٍٛٞس ٓخ رآُش ٍه٤ٔش ٓؼ٤ّ٘ش ٓخ ٢ٛ ك٢ ح٧َٛ ٟٓٞ ػ٤٘ش ُٔخ ٗوّٞ رٚ ًؤكَحى ٌٓ٘ 

ّٕ ح٩ٗٔخٕ كظ٠ ٝٛٞ ؿخثذ ػٖ حُٞػ٢ أٝ ك٢  ٫ٝىط٘خ ٝكظ٠ حُٞكخس، ٝىٕٝ حٗوطخع، اً أ

 ّٕ ح٧ك٬ّ، ٛٞ ٣ظؼخَٓ ٓغ حٍُٜٞ حُظ٢ طٍِٝ ػوِٚ ر٬ طٞهق، ٌٝٛٙ حُوخ٤ٛش ؿ٣َزش، اً أ

َّ ػ٠ِ كٔذ ٓ٘طوظٚ ٝٓيحٙ حُٞؿٞى١ ىحهَ حٍُٜٞس طيهَ ك٢ ح ُظ٤ًَذ حُـ١َٛٞ ُ٪ٗٔخٕ، ً

 حٌُٕٞ. 

ّٕ حُؼوخكخص حُظ٢ طلخٍد حٍُٜٞس  ػخؿِس ا٠ُ كيّ حُؼَيَّ ػٖ ط٤ٌَ٘ ػخُْ هخٙ  ٢ٛٝػ٤ِٚ!! كب

ٝؿٚ ِٓطخٕ حٍُٜٞس ػ٠ِ  رٜخ ٖٓ ٗخك٤ش، ٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ ٢ٛ ٫ طٔظط٤غ إٔ طوق ك٢

 5 كٔخ حُؼَٔ؟ ٝؿٞىٛخ

ٓٔظٟٞ حطزخع حُٔٔخٍحص حُؼي٤ٓش كظ٠ حُٜ٘خ٣ش، ا٠ُ ىٍؿخص ح٫ك٬ّ، رؼيٛخ طيهَ ٓظٍِ٘ ا٠ُ 

ك٢ َٓكِش "حُظو٤ِي" ٓغ ح٠ُـَ ٝحُـ٠ذ، ُظـي ًحطٜخ ك٢ ح٧ه٤َ ٌٜٓ٘ش حُٞهغ ٝحُٞهٞع طوزغ 

ك٢ هخع ٓوؼَّ ٣ٔظوزَ ًخكش حٍُٜٞ ػ٠ِ ط٘خه٠ٜخ رٌَ٘ ٓظ٠خٍد، ػ٘يٛخ طؼـِ ػٖ ط٤ٌَ٘ 

ٛخ، كظِـؤ ا٠ُ ح٫ٗظـخٍ ػ٠ِ حٓظ٤َحى رؼٞ حُظَح٤ًذ ح٣ٍُٜٞش طؤ٤ُق ٍٛٞ ٓظـخْٗ ٤٘٣َ روخء

ٍحص طظ٬ءّ ٓغ ٓزخىة ٝأٓخٓخص طِي حُؼوخكخص، رؼيٛخ طٜ٘خٍ رٌَ٘  ّٞ حُظ٢ ٫ طو٠غ ُظٜ

 ػ٤٘ق.  ١حٗ٘طخٍ

ٖٓ حُٜؼذ إٔ طؼ٤ٖ ك٢ ػخُْ ر٬ ٍٛٞ، أٝ ٫ ٣ٜ٘غ ٍٛٞٙ ًحط٤خ، ٓؼِٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُؼخُْ 

5َ ػيّ حُؼزخص، ًحى ح٫ٛظِحُ ح٤َُٛذ ح١ٌُ ٤ٔ٣ِّ حُـِحث١َ، ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي  ّٓ ٝحٟق ُِٔظؤ

َّ ٓخ ٛٞ ؿِحث١َ.  ً ٌَّ  ًخكش حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ ط٘
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( ١ٍ ّٞ  ؼخ٢ٗ( .. حُـِء حDas Formierenُح١٫خٍ حُظٜ

ٍ ٣لَٔ حُو٤َِ ٖٓ حُلْٜ، ٣َكغ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٣٩لخءحص  ّٞ ًَ ٍٛٞس طول٢ أكي حُٔؼخ٢ٗ، ًَ طٜ

رؼ٤يح ػٖ حٌُٖٛ، ٍُِٜٞس ٓلَ، هي ٣ـط٢ ػ٠ِ حُؼوٍٞ حٌُؼ٤َ ٖٓ أػظخد حُِٖٓ ا٠ُ ىٍؿخص 

ٛـَحٕ حٌُحص ٝحُٜلخص، كِطخُٔخ ًخٕ ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔظـ٤َّحص حُظ٢ طَط٢ٔ رخُيحهَ 

ى ٣َ١وش ؿ٣َزش ػٖ هخٓش حُز١َ٘ كَحٍح ٖٓ ٝ َّ حهؼٜخ "ح١ٍُٜٞ" حٌُٔيّّ، ٌُٜ٘خ طزو٠ ٓـ

 حُٞؿٞى، رؼ٤يس ُِـخ٣ش ػٖ ٓوظَكخص ح٧كٌخٍ ًخكش. 

أُطق ٍٝحىٙ ٝكٖ  ػ٘يٓخ طـِن ػ٤٘٤ي، ٓظلَّ ٗلٔي ٖٓ حُؼخُْ، ٓظـِن ػ٠ِ ًحطي ك٢ ٓـٖ

 ؟ ٣ِظٜٔي ر٬ إً، كٔخ رخُي ربؿ٬م ٍٝكي.. 

ٗلٔٚ ٖٓ حُل٤خس، ٝٓخ حُل٤خس ٟٓٞ ٍٛٞ ٓظؼيىس ح٧ُٞحٕ ٖٓ ٣ـِن ػ٠ِ ٍٝكٚ كٜٞ ٣لَّ 

٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ ٝحُِٔح٣خ، ط٘ليٍ ٖٓ ٓ٘خرغ ًؼ٤َس، ُظئْٓ ٍٛٞس ٗخِٓش ٤ٜٔٔٗخ رـ5 حُؼخُْ، اً ٫ 

ٓخ ٛٞ ٓٞؿٞى أٓخٓٚ، هي ٣ٔظـ٢٘ ػٖ رؼ٠ٚ، ٌُ٘ٚ ُـٖ ٣ٔظط٤غ ح٫ٓظـ٘خء ػ٘ٚ  إٔ ٣ٔظـ٢٘ ػٖ

 قظـ٤َّ ك٤خطي، ٝرب٬ٛكٜخ ٓظِٜظس، كزظـ٤َّٛخ ٫ٓ طٔظوق ٤ّٓي١ حُوخٍة رخٍُٜٞرخ٩ؿٔخٍ. 

ٌّٖ ٖٓ حرطخٍ ىٍٝٛخ ك٤ٜخ،  أ٣خٓي، ٝكظ٠ ٝإ ٓلّٜ٘ــخ ه٤ٔش حٍُٜٞ ك٢ حُل٤ــــخس، ا٫ّ أٗ٘خ ُٖ ٗظٔ

حٍُٜٞس ٤ُٔض ٬ٌٗ أٝ ٧ّٜٗخ ط٘ظ٢ٔ ُـَٞٛ حُٞؿٞى ًِّٚ، أ٣ٖ ٣ٔظو٢ ح٩ٗٔخٕ ٤ٗٔٚ حُٔوظِلش. 

ٓ٘ٔـٔش أٝ ٓزؼؼَس، ٢ٛ ٤ًخٕ، ك٢ كخ٫ص ًؼ٤َس  ٓؼ٤خٍح أٝ ٓويحٍح أٝ كظ٠ ُٞٗخ ٝهط١ٞخ

٣ٌٕٞ ػزخٍس ػٖ حهظ٤خى آ٢ُ ٗلٞ ٌٓخٗش ٓخ، ٫ ٗ٘ؼَ رٞؿٞىٛخ ٗلٖ حُزَ٘، ٌُٜ٘خ طئػَ ك٢ 

ّٔيى أَٗض ٝكيى، كبّٗي طـيم ٍٝكي رؼَحء طٞحؿيٗخ رٌَ٘ ؿ٣َذ.  ٍ ٣ـ ّٞ ػ٘يٓخ طؼِٖ ػٖ طٜ

 ػ٣ِِ.. 

ك٢ حُـــَٝف رؼٞ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طلِض ٖٓ ه٤ْ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ كٔذ ٓٞحه٤ض حُزَ٘، ٌَُ ُٖٓ 

ف ػ٠ِ ٍٛٞس5  َّ ٌّٖ ٜٓٔخ كؼَ إٔ ٣ظؼ ٍٛٞٙ حُوخٛش رٚ، كبٗٔخٕ حُوَٕ حُٔخىّ ػَ٘ ُٖ ٣ظٔ

 ٤ٓخٍحص ٫ٓزٍٞؿ٢٘٤. 

ّٕ ُؼذ أىٝحٍ ًؼ٤َس طـؼَ حٍُٜٞ طوظ٢ِ ٝطوظِن حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ؿط٤ش ح٤ُٔٛٞش، ٌُٜح كب ّٕ ا

ى طخرغ ٍُِٜٞ إ ُْ ٣زلغ ك٢ ٓؼخ٤ٜٗخ، إ ُْ ٣ٔظِي ٌِٓش حُـٞٙ ك٢  َّ ح٩ٗٔخٕ ٤ٓزو٠ ٓـ

أَٓحٍٛخ كبٜٗخ ٓظظـِذ ػ٤ِٚ، ٓظٔـ٘ٚ ك٢ حُيحهَ حُؼ٤ٔن، ُظـؼَ ٓ٘ٚ ٓٔوخ ٫ ٣ٔظ٣َق ٟٓٞ 

 حُ٘خَٗ ٨ُٝٛخّ. ٝطلض ١ٜٞٓخ حُٞحْٛ 

ى أىحس حٍُٜٞس أ٠٣خ ػ٘ٞحٕ ٣ُِِق ٝحُيؿَ، ػ٘يٓخ طلوي كًَظٜخ حُٔؼ٣ٞ٘ َّ ش كبٜٗخ ٓظٜزق ٓـ

ُِظوي٣َ ٝحُظ٣ٞٔٚ، ك٤غ طٌُٔذ ح٩ٗٔخٕ حُٔظؼِن رل٤ِّٛخ حُٔ٘لَٜ ػٖ ه٤ٔظٜخ ه٤ٞىح ٫ ٣ظلٍَ 

 ٜٓ٘خ ٟٓٞ إ ٓخ كخٍٝ حًظ٘خف ٍٝكٚ ٓـيىح. 

 ٓخ أؿَر٘خ!! 
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ر٤ٖ حٍُٜٞ ىٕٝ كٜٜٔخ، ٗلٖ ح٣ٌُٖ ِٗٔي ىٝٓخ كن ٗلٖ ر٢٘ ح٩ٗٔخٕ، ٗلٖ ح٣ٌُٖ ٗؼ٤ٖ 

حٍُٜٞس أٝ طِي، ٗلٖ ح٣ٌُٖ ِٗح٣ي ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜٞس ىٕٝ ؿ٤َٛخ، طٔلَٗخ ح٫هظ٤خٍ ر٤ٖ ٌٛٙ 

ًخكش ح٧ٍٓٞ حُزَحهش حُظ٢ ط٣ِٖ ُٞكخط٘خ ح٣ٍُٜٞش، ٫ٝ ِٗظلض ا٠ُ هلخ٣خٛخ حُل٣ٌَش حُظ٢ طٞؿٚ 

 ػٞح١ل٘خ ٟٓٞ ػ٘يٓخ طِيؿ٘خ ٗظخثـٜخ حُؼ٤ٌٔش. 

هي ٣لذ حَُؿَ حَٓأطٚ رٔزذ حٍُٜٞس حُظ٢ ٢ٛ ػ٤ِٜخ، ىٕٝ حُظٞؿَ ك٢ ًِٜٓٞخ ١ٝزخػٜخ، هي 

ٗؼ٘ن ٤ٓخٍس أٝ ٛخطلخ أٝ كظ٠ ٫ِ٘ٓ أٝ ُزخٓخ رؼ٤٘ٚ كو٢ ٧ٗٚ ٣ظَٜ رٌَ٘ اهَحؿ٢ ؿ٤َٔ، 

م ُ٘خ ٖٓ ٍٛٞ ٝطلض ٗؼخٍحص  ّٞ ّٕ ٓؼخ٤٣َ حُـٔخٍ هي حهظِطض ػ٤ِ٘خ، كَٜٗخ ٗظّزغ ٓخ ٣ٔ كظ٠ أ

 ٗ٘خ ٜٗيٗخ ٤ٗٞع طِي حٍُٜٞس ىٕٝ ؿ٤َٛخ. ًؼ٤َس، كو٢ ٧

ٛخٍص حٍُٜٞس ىحُش ك٢ ػَٜٗخ حُٔؼخَٛ، ٢ٛٝ كخُش ٗخًس ُٜخ ُٝ٘خ ٓؼخ، كل٢ ًظذ 

حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش، ًخٗض حٍُٜٞس ػزخٍس ػٖ ٓيٍُٞ ٣َٗي ح٧ٍٝحف ا٠ُ ٌٓخٜٓ٘خ حُـٔ٘خٓزش، 

٣َٔي٣ٖ، ر٤٘ٔخ رل٤غ ُؼزض حَُُٓٞ ٝح٤ُ٘لَحص أىٝحٍح أهَد ا٠ُ حُٞٓخث٢ ر٤ٖ ح٧طزخع ٝحُ

ى ه٠خ٣خ ٤ٌِٗش ط٣ِّٖ حُـيٍحٕ، ًَ ٌٛح طلض ؿطخء حُظل٠َّ، حُظويّّ أٝ  َّ أٛزلض ح٤ُّٞ ٓـ

 حُؼخ٤ُٔش، كزٔٞص ٍٛٞٗــخ ٓظظلـَ حُٜيٍٝ كظٔخ.

  

 

 الحزن الممّدس 

 

 عندما اسمع كلمة "المدس" تتؽلؽل فً روحً طمؤنٌنة هادبة، تجعلنً أسعد الناس، 

 بمجرد ولوع كلمة المدس فً خاطري أشتاق إلى الهدوء وأنعم به بشكل مفاجا، 

 هً من ألدم المدن، 

 من أجملها، 

 من أبهى وأروع المحطات التً لد تجذب الحكماء والعلماء معا، 

 هً مسكن اإلنسان والؽلمان والرهبـــان. 

الكّل ٌرٌد المدس، من منـا، ال ٌحب هذه المدٌنة الممدسة؟ إنها وطننا المسلوب والمكلوم منذ 

زمن، هً مدٌنة عالمٌة رؼم أنؾ من ٌدعً العكس، وهً من أعرق المدن، وعلى أرضها 

للبً لن ٌا مدٌنة السبلم، ٌا تنازلت الجٌوش والحشود طمعا فٌها، وفً روحانٌتها الفٌاضة، 

 أرض الٌهودٌة والمسٌحٌة واالسبلم. 
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لهذا المكان الممدس الكثٌر من الحكاٌات والرواٌات، ال ٌمكنن أن تروي حكاٌة أو لصة 

لدٌمة دون ذكر المدس، وإن ما روٌَت إحدى رواٌاتن دون المرور بالمحطة الممدسة، 

الناس أجمعٌن، فكل البشر ٌرٌدون  فرواٌتن نالصة، هً موجودة كمزار ومحج، لدى

االلامة فٌها، زٌارتها والعٌش فً كنفها، فهً الحبٌبة األحب إلى للوب الروحانٌٌن، والـروح 

 العمٌمة. مهما كانت توجهاتها 

الٌوم المدس تبّن أمام ضربات بنً صهٌون، تؽازل أتباعها، تدفع بؤطفالها ولودا لمذابح 

د فً النمسا على لِ من وُ ٌا أبناء كنعان، ماذا ٌفعل  م، بربكالمرابٌن من كافة أصماع األرض

ماذا أرض المدس؟ هل ٌحرسها أم هو ٌحرس نجاسة ولعت على ثوبها األبٌض الصافً؟ 

ٌفعل الروسً والهنؽاري واألرجنتٌنً والمؽربً واألثٌوبً على أرض فلسطٌن؟ على 

 أّن أهلها العاشمٌن لها لد نفذ عشمهم هذا فرموها فً أحضان الؽرباء؟  أرض المدس؟ أم

تبمى المدس فً صلب لضاٌا التمدٌس، ال ممدس سواها، هذا هوى أفبدة الكثٌرٌن، لسُت 

وحدي فً حب األلصى والممدسات، لكن هل تنجوا المدس من الوٌبلت بحبهم وحبً لها 

 الذي ال ٌنتج سوى الكلمات؟ هٌهات! 

فر الروح باتجاه المدٌنة الممدسة الكثٌر من المحطات، لٌست مكة بؤّولها، وال ببلد فً س

نمرود بآخرها، وال ببلد الكنانة بؤلصاها، وال ببلد جرجرة بؤعبلها، بل هً المدس كمدٌنة 

أسطورٌة تصنع الرجال بنحتها لؤلرواح كمن ٌنحت من الصخر الجمال، كمن ٌعلوا بروحه 

دٌنة ثم ٌنزل للتبرن بترابها كّل صباح، فما أجملها، وما أروعها، وما شفمة على منابر الم

 أؼبلها لدى أتباعها المحبٌن لها ببل معابر وال حدود. 

لما توكل أمور المسلمٌن للصبٌة، فؤخؾ األضرار هو "ضٌاع المدٌنة الممدسة"، عندما 

ة سٌدة الروح األولى، تنشؽل األمم الروحٌة تارٌخٌا بكل ما هو بعٌد عن الروح فإّن خسار

لهذا من الفظاعة أن نحاضر حول المدس، وهً ترتدي ثوبا رثا وتبٌت ٌصبح امرا عادٌـا، 

على لارعة الشوارع ببل عمل، بحٌث تندب خٌباتها كل لٌلة، وال تجد فً الٌوم الموالً من 

ًّ أن نفمٌنصرها سوى شعارات ترددها جماهٌر ال حول وال لوة لها.  د لهذا أمر طبٌع

 المدس، ألننا فرطنا فً صبلح الدٌن، فً نهج خاتم المرسلٌن، فً منهاج عمر وعبد الحمٌد. 

ا مَ  نْ ا إِ هَ ومُ لُ نَ ا، الَ بً صْ ؼَ  ةِ ٌَ بِ العَرَ  ةُ ٌمَ لِ طَ  ًَ هِ ، فَ ةِ ٌَ رِ بْ العِ بِ  مَ وْ الٌَ  تِ دثَ حَ ا تَ مَ  نْ إِ  سَ دْ المُ  ومُ لُ نَ الَ 

 ا. هَ ابِ كَ بُ  بُ بَ ا سَ نَنَّ ى، أِلَ كَ بْ المَ  طِ ابِ حَ  امَ مَ ا أَ هَ وسَ مُ طُ  تْ امَ لَ أَ  وْ أَ  تِ بْ السَ ـ: بِ  تْ لَ فَ تَ حْ اِ 

علٌنا أن نلوم أرواحنا التً تجمدت، علٌنا أن نلوم أحوالنا التً تبدلت، علٌنا أن نعادي  

تصرفاتنا التً تبهدلت، علٌنا أن نراجع أنفسنا التً صارت ٌابسة، علٌنا أن نعود إلى كل 

سطر من أعمالنا التً ٌبست، ألننا فمدنا االحساس، والمدس هً أشرؾ وأرفع من أن 

 هذه المواصفات. تنتسب إلى الوام ب
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 اتركتنا المدس ومضت ألننا تخلٌنا عنها، فبٌنما اجتهد ؼٌرنا فً الحصول علٌها، اجتهدن

نحن فً انشاد كلمات رثابها، هنٌبا للمدس فمد انتصرت علٌنا، وعلٌهم، وبمٌت لداستها 

ى حاضرة فً أنفسنا وأنفاسنا، ألن هواءها الممدس بمً عربٌا مسلما، وما آٌات االسراء سو

 انعكاس باهً لما ٌؽسل األحماد، فتحٌة منً إلٌن ٌا مدٌنة السماء، ٌا لدُس. 

 

 

 

 رة هً السبب ڤالح

 

حولن لن تجد أسباب هذه الرؼبة الجامحة اجتماعٌة، ثمافٌة أو سٌاسٌة، وإنما  إن ما التفتَ 

ستجد أمرا آخر، الكل ٌعلمه وٌشعر به، الكل ٌعانً من وٌبلته وٌتؤلم ألنه الجامع بٌنهم، 

الكل ٌماسً بشكل أفظع مما ٌجب بسببه، وال أحد ٌجرأ على التصرٌح بشؤنه أو عتاب من 

 محتوم، وكؤنه سّر مكتوم.  وم بتؽذٌته، وكؤنه لدرمٌ

على أرض شمال أفرٌمٌا فإنن ستولد مكسور الجناح، وإن ما نجوت من عملٌة  إن ما ولدتَ 

؛  ًّ والدتن أنت وأّمن فمبرون وألؾ مبرون، دون أن ننسى: مرحبا بن فً لبرن الحٌات

الشعب ستُسّجل فً بلدٌة لم ٌنتخب الشعب "مٌرها" ربٌسها، ثم تحمل جنسٌة ببلد ال ٌصنع 

 المفضوحة فً صندوق االنتخابات. فٌها أي جزء، اللهّم تلن المشاركة 

ستبكً بشدة وأنت تتعّرض لثموب فً جسمن من شدة فضاضة معامبلت الممرضات، ثم 

ستكبر للٌبل لتلعب فً التراب، بعدها ستتعلّم لهجة ما هً بالعربٌة ال الفرنسٌة وال 

ب من طرؾ وتذهب لمدارس المعلّم الممتاز فٌها ٌحارَ  االنجلٌزٌة وال لؽتن األم األمازٌؽٌة،

ٌْن لبل المانون، وستحمل فً طرٌك مدرستن محفظة تجعل ظهرن معوّجا مثل ألواس  والد

 المساجد التً ستصلً فٌها نفالا ٌوما ما. 

ستكبر وتكبر معن طموحاتن التً ٌمتلها الوالع مثلما ٌفعل الصٌاد المحترؾ ببندلٌته مع 

ن رؼبتن فً ما بعد دراستن هذه، وتجٌب: طبٌب!! عرّي، أوال سٌسؤلن المعلّم الحمام الب

المٌكانٌكً ال ٌنجب طبٌبا على هذه "ٌبتسم المعلم ظاهرا بٌنما ٌمهمه فً باطنه وهو ٌمول: 

أمثلة بإسها  أحد األرض ٌا بنً، فبل تضٌع ولتن على هذه المماعد الخشبٌة البابسة، ها أنا

 . "الكثٌرة

ستنجح فً "السانكٌام" االبتدابً وبدال من أن تصارع معلما هو بمثابة الدكتاتور، بعدها 

تنتمل لمصارعة أساتذة كثر، المفٌد بٌنهم ممهور، وتعانً الكثٌر وأنت فً عز شبابن، بٌن 
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سوء الحال وحجم اآلمال التً ٌعمدها المجتمع واألسرة علٌن، تلن السموم التً تبدوا ألّول 

 ب كثٌرة. مرة لن فً أثوا

ستنجح فً "البٌام" االعدادي وتزداد طالة وحٌوٌة، تصبح محبا لكرة المدم وببلدن ببل 

لمحترفٌن، فما بالن بن أنت؟ ستحب فتاة ألّول مّرة وتحبن بجنون، ثّم لمبلعب البمة حتى 

ٌؤتً الوالع لٌحطم تلن العبللة ألّن "الحب" بنص الشرع فً ببلدن محّرم وبنص المانون 

 ، وبنص األعراؾ والتمالٌد عٌب وعار. ممنوع

ستذرؾ دموعا ؼزٌرة على فراق حبٌبة صبان األولى، وتوّجه كل طالاتن االٌجابٌة هذه من 

سبب تفولن، بٌنما أنت  أسبلة عن المحبة إلى الدراسة، تتفّوق والجمٌع من حولن ٌطرح

 تجٌبهم فً صمت: هً لوعة فرالً لحبٌبتً ٌا مجرمٌن. 

سٌجعلن تنجح فً الباكالورٌا وتصبح جامعٌا، وهنا نظرتن للعالم تتؽٌر، ستحمل هذا التفّوق 

حمٌبتن باحترام، وتركب حافبلت الجامعة بالمجان، وتؤكل بعد مرورن بالطابور تلن الوجبة 

أٌضا بالمجان، وفً كل جامعة لن تسمح لن العادات األعراؾ بدخول لاعات الدرس، ألن 

رانه ساحات واسعة، وتوظؾ ادارة جامعتن جٌشا من كل صرح جامعً ٌحتضن بٌن جد

سٌن الفبلحٌن لبلعتناء بؤعشاب الساحات، فهً تعتنً بهم أكثر من الطبلب والمدرّ 

سات، كل هذا حتى تجد أنت مكانا للمبٌت ووسٌلة نمل وفتٌات ٌتوزعن على زواٌا والمدرّ 

 أحبلمن كما ٌتوزعن على زواٌا ساحات جامعتن المعشوشبة. 

طول سمر فً الجامعة تتخّرج بشهادة ال تعترؾ حتى جامعتن بها، كونها تطلب منن  دوبع

اجتٌاز "امتحان نتابجه معلومة لبل ولوعه"، حتى ال تفكر فً اكمال دراساتن العلٌا من 

بعٌد، وهذه هً مطرلة والعن الصلبة التً تحٌدن عن عملن بنجاح، تذهب إلى معسكرات 

هربا من كلمة "بّطال"، وبعد "تمرمٌدة" معاناة الجٌش الجٌش ألداء الخدمة الوطنٌة 

سٌرتن على كل لسان، لتعمل فً كافة األعمال الحّرة، تلن التً والرؼٌدة، تصبح بّطاال 

مبّكرا من الدراسة، لتجمع بعض المال، تشتري به مكانا  المتسربٌنأسسها زمبلء دراستن 

عشت فٌه طٌلة حٌاتن، والذي الذي  على لارب ٌناطح أمواج المتوسط هربا من وطنن األم

 ، من الظالمٌن. (несправедливость) لم تعرؾ ؼٌره وطنا، هروبا من الظلم

 

 ّٕ َ أػزخء حُل٤خس حُـِحث٣َش ٜٓٔخ كخٍٝ ًُي، ا ّٔ ٤ُْ ٖٓ حَُٜٔ ػ٠ِ حَُؿَ حُـِحث١َ إٔ ٣ظل

خ ط٬كع ٍؿ٬ ػ٠ِ هخٍػش حُط٣َن ٣٘ظظَ حُلخكِش رـخٗذ  ّٔ ح٧َٓ ٛؼذ ُِـخ٣ش ػ٤ِٚ، هخٛش ُ

كظخس، ٝرؼيٓخ طظٞهق حُلخكِش حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓوؼي ٝك٤ي ٗخؿَ، ٣وّٞ حُؼخَٓ ربٛؼخى حُلظخس 

ُض حَُٔأس حُـِحث٣َش ػ٠ِ حَُؿَ حُـِحث١َ طلض ٚ، حَُؿَ ك٢ ٌٓخٗٚ ُلظِّ ٝطَى  ّٞ ُوي طـ
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ّٖ ك٢ حُؼَٔ  ٗؼخٍحص ًؼ٤َس ٝٓوظِلش، ٍرٔخ أرَُٛخ ظِْ حَُؿخٍ ُِ٘ٔخء، ٝحُٔطخُزش رلوٞهٜ

ف!  ََ  ٝحُٔظؼش ٝحَُو

١َ ٖٓ حُـ٤َٔ إٔ ٗلخٍٝ ٓ٘خٛيس ح٧ٍٓٞ ًٔخ ٢ٛ ٫ ًٔخ طزيٝح ُ٘خ، كؼ٘يٓخ ٣لوي حَُؿَ حُـِحث

 ّٕ ِّ ٝىٕٝ ٓخرن اٌٗحٍ، ا ىٍٝٙ ك٢ ػخُٔٚ، أٝ طـ٤ّزٚ ٗؼخٍحص ٓٔـش، كبٕ حُؼخُْ حُـِحث١َ ٤ٜٓظ

٫،  ٢حُؼ٬هش ر٤ٖ حُـِحث١َ ًٜ٘ق ٓٞؿٞى ٝٓزٍَٝ ر٤ٖ حُٔٞؿٞىحص ُٜ ّٝ ٖٓ كوٞهٚ ًبٗٔخٕ أ

رَ ٛٞ ٝٓخ هخّ رٚ ٛخكذ حُلخكِش ك٢ ٗظ١َ ٤ُْ حكظَحٓخ َُِٔأس رويٍ ٓخ ٛٞ طلَٕ رٜخ، 

 ٍؿَ ٫ ٣ؼَكٚ كو٢ ٧ٗٚ ٖٓ ؿْ٘ حًٌٍُٞ ٫ ؿ٤َ.  حٗظوخّ ٖٓ

ُوي رِؾ حُلوي ػ٠ِ حَُؿَ حُـِحث١َ ًٍٝطٚ ٖٓ حُزؼٞ، ٝح٤ُٜٔزش ك٢ ه٤٠ش ًٌٜٙ كبٕ ٓخ 

٠ رخَُؿَ "حُـِحث١َ"، ٛٞ ٓظِّٞ ٖٓ ر٢٘ ؿ٘ٔٚ أ٠٣خ، كزي٫ ّٔ ٖٓ حُٔؼ٢ّ َُكؼش حكيٟ  ٣ٔ

ؿَ ٝحُـ٣َذ ك٢ ح٧َٓ طلض أػٔيس حُٔـظٔغ، ٗلٖ ٗٔؼ٠ ٝىٕٝ ىٍح٣ش ّٓ٘خ ا٠ُ ط٤ٜٖٔ حَُ

ّٕ ٌٛٙ ٖٓ ٛيف حُٞؿٞى حُظ٢ ُٖ طـيٛخ ٟٓٞ ػ٠ِ  ٗؼخٍحص "#حَُؿُٞش" ك٢ أك٤خٕ أهَٟ، ا

 أ٤ٍٟش ٓؼَ ػخُٔ٘خ ٌٛح. 

ُُٔض ٛ٘خ أىحكغ ػٖ حَُؿخٍ ٟي حُ٘ٔخء، ٫ٝ ػٖ حُ٘ٔخء ٟي حَُؿخٍ ك٢ حُؼخُْ حُـِحث١َ، ٌُٖ 

طو٣ِْ" طٔخٍّ ٟي حُـ٤ْٖٔ٘ كظ٠ ٣٘٘ـ٬ ٓخ أٍحٙ ٝأُْٔ طيحػ٤خطٚ ًَ ٣ّٞ، ٛٞ ٗظ٤ـش ٜٓ٘ـ٤ش "

رٌخكش ح٧ٍٓٞ حُظخكٜش ٓخ ػيٟ حُظؼخٕٝ ُز٘خء ١ٖٝ ٣ـٔؼٜٔخ ٓؼخ، كٔخ كخثيس ١ٖٝ ر٬ ػَٜ٘ 

 حُل٤خس؟ ٝٓخ كخثيس أٍٝ ر٬ ٗؼٞٓش! 

٫، ٝإ ط٘خٍُ ػٖ ٌٓخٗٚ ك٢  ّٝ حَُؿَ حُـِحث١َ اٗٔخٕ ًـ٤َٙ، ػ٠ِ حُزؼٞ ٓ٘خ كْٜ ٌٛح أ

حُطٞحر٤َ حُؼخٓش، أٝ ػٖ ٓوؼيٙ ك٢ كخكِش ٓخ، أٝ ٓيّى كخطٍٞس رؼ٤ٜ٘خ اًَحٓخ َُِٔأس حُـِحث٣َش، 

ٍ ا٠ُ ك٣َٔش طِٜغ حُ٘ٔخء رخكؼخص ػٖ كَٙ ُو٠ٜٔخ ٝرِؼٜخ، ٝا٢ّ٘ٗ  ّٞ كٌٜح ٫ ٣ؼ٢٘ أّٗٚ طل

ّٕ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٫ ٣لظَّ ٍؿخُٚ هزَ ٗٔخثٚ ٛٞ ك٢ ٣َ١ن ح٤ٜٗ٫خٍ إ ُْ ٣َٜ٘ رخُلؼَ ُٔئٖٓ  رؤ

 ٝىٕٝ أٓزخد أهَٟ. 

ّْ ًخكش َٗحثق حُٔـظٔغ حُـِحث١َ  ٫ أُّٞ حَُٔأس حُـِحث٣َش كِٜخ ٤ٍٛيٛخ ٖٓ حُظِْ ح١ٌُ ٣ٔ

َّ ٛٞ ر٬ ٛٞحىس، ٌُٖ طـُٜٞخ ػ٠ِ حَُؿَ ٌٛح ٫ ٣ٔظي ا٠ُ حُٔ٘طن رؤ١ّ ِٛش ٖٓ ح٬ُٜص ، ٝحُل

ح٫كظٌخّ ا٠ُ ر٘خء ػ٬هخص ر٤ٖ حُـ٤ْٖٔ٘، ٣ٌٕٞ #ح٫كظَحّ ٛخكذ حُوٍٞ حُلَٜ ر٤ٖ ًخكش 

 ح٧كَحى، ٓٞحء ًخٗٞح ٍؿخ٫ أّ ٗٔخء. 

ٖٓ حُؼـذ حُؼـخد إٔ ٣ظ٤ٚ حُؼوَ ٝٛٞ ٣لَِ ه٤٠ش ًٌٜٙ، ٍرٔخ ًخكش حُو٠خ٣خ طظ٘خرٚ ك٢ حُؼخُْ 

طٜخ حُو٤٠ش ك٢ ٓـظٔؼخص ٝػوخكخص أهَٟ، حَُٔأس، ٤ُٔض ٢ٛ ًح-حُـِحث١َ، كظ٠ ه٤٠ش حَُؿَ

ّْ إٔ ٗليّى حُٔلخ٤ْٛ هزَ ح٧هٌ رخ٧ٓزخد، ٝػ٤ِ٘خ إٔ َٗكغ ًخكش أ١َحف حُظلِ ٤َ ٌُٜح ٖٓ حُٜٔ

ّٕ ظِْ ح٧كزش أٛؼذ ٖٓ  ػ٠ِ كٞحف ًخكش حُٔٞح٤ٟغ، ٢ّ٘ٗ٧ أٍٟ ًليّ أى٠ٗ ٖٓ ح٥ٍحء، رؤ

 ًخكش ح٧ٝهخص ػ٠ِ حهظ٬ف أىٝحطٚ. ًخكش أٗٞحع حُظِْ ح٧هَٟ، ٌٝٛح ُٖ ٣ٌٕٞ ٤ّٛ٘ـخ أريح ك٢ 
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ػ٘يٓخ ٠ٔ٘ٗ أٗلٔ٘خ ػ٠ِ أكيْٛ إٔ ٣لَٔ ٓطَهظٚ ٣ٝطَم رٜخ ػوُٞ٘خ ُؼِ٘خ رٌٜح ٗظًٌَ ٖٓ ٗلٖ 

هزَ أ١ ٢ٗء ؿ٤َٙ، ٌُٜح ٖٓ حُٜؼذ إٔ ٗيٍى رؤٗ٘خ ك٢ حُؼخُْ حُـِحث١َ ٌٕٗٞ هخٍؽ حُِٖٓ 

٤خس حُؼخٓش أٝ حُوخٛش ٝحُظخ٣ٍن ػ٘يٓخ ٗو٢ٜ حَُؿَ حُـِحث١َ ٖٓ ُؼذ ىٍٝٙ حُوخٙ ك٢ حُل

٫ كَم، ٌٝٛح ُٖ ٣ٌظ٘لٚ ٟٓٞ ٖٓ ٣ـذ ػ٤ِْٜ ًُي، ٝا٫ّ كٌزَّ ػ٠ِ حُـِحثَ ػ٬ػخ، ٫ٝ ط٠ٔ٘ 

 حُيػخء ُٜخ رخَُكٔش. 

 

حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓٔظِِٓخص حُل٤خس ٓوطخ  ك٢ ُٚ شٌٕٞ َٓحكوٓخ ٖٓ ه٤٠ش ٣طَكٜخ ح٩ٗٔخٕ ا٫ ٝط

ّٕ #حُل٤خس حُظ٢ ٣وٟٜٞخ حُلَى ٤ُٔض ِٜٓش ػ٠ِ ح٬١٩م، ٛٞ ٣ـٍٞ ٟٖٔ  ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ك٤ٚ، ٧

 ٌٝٛٙ أ٠ُٝ ؿَحثْ ح٩ٗٔخٕ ك٢ كن ًحطٚ حُظخثٜش.  ،أٓخًٖ ٓلَٓش ػ٠ِ ح٩ىٍحى أك٤خٗخ

٣لَُ حُلَى طويٓخ رؼ٤يح ػٖ ُـ٢ حُوّٞ، ٌٛح ك٢ ح٤َُٛي حُظخ٣ٍو٢ ٤ُْ ٖٓ حُٜٔ٘ق إٔ 

ٓٞحٍى حَُٝف  س ػٖ طٌخُذ ػٖ حُي٤ٗخ رؼ٤يح ػٖ ًخكشحُؼ٤ٔن ُ٪ٗٔخٕ ٓخ ٛٞ ٟٓٞ ػزخٍ

حُـ٣َوش، اً ٫ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣ٜلٞح ا٠ُ ٓخ ٣ٌٖٔ طو٣َزٚ أٝ طـ٣َزٚ، ًٝؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ ٫ 

 ح٣َُخ٤ٟش حُٔؼويس. ٣يًٍٕٞ ٌٛح ًٔخ أٗخ أىٍى حُٔظظخرؼخص 

ٓٔخُي ًٌٜٙ ٢ٛ ؿ٣َزش ُِـخ٣ش، ٢ٛ طـؼَ ح٩ٗٔخٕ ٣يهَ ك٢ ؿلخء ٓغ ٍٝكٚ حُٔظٜخٌُش، ٣لخٍٝ 

كَٝ أٍٓٞ طزيٝح ُِِٞٛش حُؼخٓش رؤٜٗخ ه٣َزش ٖٓ حٌُٖٛ، ٌُٜ٘خ ٫ٝ ٗي أرؼي ٖٓ ًخكش ح٧ٍٓٞ 

ُيحهَ حُوخٙ ٣ن حُـ٤ٔغ، ٌُٜٝ٘خ ػخؿِس ػٖ حُظـيى رخٞحُـ٣َزش ح٧هَٟ، ٧ٜٗخ هخىٍس ػ٠ِ طط

ّٕ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ طـؼَ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ أٗي هيٍس ػ٠ِ ح٫ٗلظخف، ٌُ٘ٚ ٣ـٞٙ ك٢  رٜخ ًحط٤خ، اً أ

 حُ٘لْ ٖٓ أؿَ طؼ٤َِ ٓٔخُي ك٤خطٚ، ١ِزخ ٬ٍُط٤خف. 

ٖٓ حُل٠ٟٞ حُظ٢ ٣ٞؿِٛخ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ ٢ٛ طِي حُظ٢ طِـّْ ك٤خطٚ رخ٫ٗوزخٝ ػ٠ِ ًَ ٓخ 

ٗض ىٍؿخطٚ كٜٞ ؿ٤َ ٓـي١ أٓخّ #حُِٖٓ ٝحُظخ٣ٍن، ٌٝٛح ٣ـؼَ أ٣خٓٚ ٝحٟلش، حُظؼو٤ي ٜٓٔخ ًخ

رخ٠ُز٢ ٓخ ٣ـؼَ حُلَى هخىٍح ػ٠ِ ح٫ٓؼخٕ ك٢ ٍٛي طلخ٤َٛ ؿ٤َ ِْٓ رٜخ أريح، ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ 

طو٤َّ حُؼخُْ ح٤ُّٞ ر٬ #اٗٔخٕ، ٧ّٗٚ ٤ٌٕٓٞ أؿَد ٓخ ك٢ حُل٤خس إ ٓخ حٓظؼـُِض حُوطخد، 

 ٖ #رخد حَُؿخء ١ِزخ َُِحكش. حد َٓهٝطُٜض ٓلخ٫ٝ ح٫

َٛٗخ ٫ ٗيٍى ٖٓ ٗلٖ؟ ٖٓ #أٗــــخ! ٌٛٙ حُٔؼخُْ ًِٜخ كويص أ٤ٔٛظٜخ، ٝػ٣ٌٍظٜخ ٓؼخ، ٌٝٛح 

رخٌُحص ٓخ أؿ٠ذ ح٩ٗٔخٕ، كَحف ٣وز٢ هز٢ ٗؼٞحء، رؼ٤يح ػٖ ًَ حُٔئػَحص ح٧هَٟ حُظ٢ 

ـَى #أك٬ّ ُلي طـؼَ حُٔ٘خى١ ٣َطؼٖ، ٣ِٜٞح ر٬ حٍحىس ٫ٝ ك٣َش ٫ٝ ٗلخم، ٌٝٛٙ طزو٠ ٓ

 حُٔخػش. 

َّ ٣وَؽ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ٓآُٚ حُٔئُْ، ٫ ٣يٍى ح٩ٗٔخٕ  ًخكش حُٔٔخُي ٫ طِحٍ رؼ٤يس ػٖ ح٣ـخى #ك

ٓخ ٣َ٣لٚ ٝٓخ ٣ِػـٚ، ٣ليع ٌٛح ك٢ حُِلظش حُظ٢ ٣طخُذ ح٩ٗٔخٕ ًحطٚ ك٤ٜخ رخ٫رظؼخى ػٖ 
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ٌٍَ ٝطظؼٔن ك٢ ٗـٟٞ ح٩ٗٔخٕ طظح٫ُػخؽ ٝح٫هظَحد أًؼَ ٖٓ ىحثَس حَُحكش ٝح٫ٍط٤خف. 

ىحهَ حُزَ٘، ٝك٤خس ح٧كَحى طظؼٔن ك٢ طَح٤ًذ ح٩ٗٔخٕ، ٝحٌَُ ٣ـَم ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ٓزٌٍٝ ٝٓخ 

 ٛٞ ٓظَٝى ر٬ #ؿيٍ، ٝٓغ ًُي ٣زو٠ ح٩ٗٔخٕ ٛٞ ح٩ٗٔخٕ، ٝحُزَٛخٕ ٛٞ #حُزَٛخٕ. 

خ طؼ٤ي كٔخرخطي ًِٜخ طـي حٌُؼ٤َ ٖٓ ٝهظي هي ٟخع ر٤ٖ ١َهخص #حُظل٤ٌَ ٝاػخىطٚ،  ّٔ ّٕ كَٜ ُ ا

ٛٞ ٖٓ أٗيّ ح٧هطخٍ ٝهؼخ ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ، ٌٛٙ حُٔظ٬ُٓخص ٫ طَحػ٢ أريح حُٔؼخُْ ك٢ ػخُْ ٣ظ٤ْ 

ح٩ٗٔخ٤ٗش، ٌٝٛح رخ٠ُز٢ ٓخ ٣يكغ حُلَى رخطـخٙ حُؼٔن ٓلخٍرخ ٝٓـخَٓح، #ٓخ ٛٞ هخثْ ر٤ٖ أ٣خى١ 

ّٕ حُل٤خس ك٢ ًحطٜخ طلَٔ رٌٍٝ حُٔٞص.  ٧ 

ّٕ حُل٤خس طو٤لٚ ىٕٝ إٔ طول٤ٚ، اٜٗخ طؼزغ رٚ ك٢ أٓزخد ػيّ حًظَحع ح٩ٗٔخٕ رٔخ ٣ظؼِن رٚ ٛٞ  أ

حُٞهض ح١ٌُ ٣ظْٞٛ ك٤ٚ رؤٗٚ ٛٞ حُؼخرغ رٜخ ٢ٛ، ٌٝٛح رخٌُحص أَٓ ٣ـؼَ حُلوَ حُؼخٍّ ٣ظَٔد 

ّٕ ٓخ ه٠ْ حُل٤خس حُز٣َ٘ش ٤٘ق ػ٠ِ ٓخ رو٢ ٖٓ كئحىٙ #أُٔخ ٝكَٔس؛ ٤ا٠ُ #ٍٝف ح٩ٗٔخٕ، ُ ا

ػٖ هٔٞس حُظَٝف ٝٓؼخٗخس حُٞحهغ، كخُطز٤ؼش  ػ٘ٞحٕ ١َٔ٣ ك٢ حُيحهَ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٣ٝظـيى رؼ٤يح

#حُز٣َ٘ش طلذ #حُلَف، طلذ ًَ حُٔزخٛؾ ٍؿْ طوِِٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظَحؿ٤ي٣خ، اٜٗخ طلَٔ حُلَى 

حُز١َ٘ ػ٠ِ حُظـ٣َي ك٢ حُِلظش حُظ٢ طٔو٢ ك٤ٜخ #حُيٓٞع ٖٓ ػ٤٘٤ٚ، اٜٗخ ؿ٣َزش ِٝٓىٝؿش 

 ح٧ٝؿٚ، ك٢ ٌٛح ك٤ِظـخىٍ حُلٌٔخء. 

  

 ( 3)جاألسطورة الجزابرٌة 

 

أن تسٌر على مصاعب الحٌاة وجبل، فهذا أمر ٌعود إلى درجات الوعً الخالصة، أن تؽدوا 

نحو السمّو والرفعة، فمٌر الـروح فتلن مرتبة ال ٌجب أن ٌنالشها أحد، أن تصعد درجات 

دن، أن تؽالً وتجازؾ بكافة معتمداتن من أجل صبلحن، فذان نوع من فذان شؤنن وح

 المذلة التً لن ٌستسٌؽها أّي حّر مهما كانت كلفته المادٌة والوجودٌة. 

الحٌاة التً نساٌرها الٌوم هً ذاتها التً خلمت ووجدت منذ آالؾ السنٌن، هذه األٌـام التً 

هنان ما ٌمّل عن مبلٌٌن السنوات أٌضا،  تدور رحاها ببل تولؾ اآلن هً ذات األٌام منذ

الكثٌر من األمور التً ٌجب الولوؾ علٌها الٌوم، هنان الكثٌر من المضامٌن التً ٌجب 

 على كل فرد عالل ٌحمل من التؤهٌل درجة ما أن ٌراجعها وٌعٌد تمٌٌمها كل مّرة، ألن

 سابمون فً أعٌن البلحمون! هً ذاتها الحٌاة التً عرفها ال الحٌاة مهما كانت وتكون لـن تبكَ 

عبللة اإلنسان بذاته ملتبسة مهما كان الزمن والعمر والمكان والثمة التً ٌحملها ذات الفرد، 

ٌجب علٌه أن ٌسبر أؼوارها وٌفكن أجزاءها حتى ٌتمكن من تسٌٌرها ومساٌرتها بالمدر 

دون من الحٌاة الذي ٌجعله ألصى وأبهى مما هو فٌه، لمد تّم تداول األحٌاء وكؤنهم مجر
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، لمد توفً زلون أنفسهم خوفا من كافة األنفسالبلبمة، وهذا ما ٌجعل الكثٌر من األفراد ٌع

الجمٌع فً حضن الكل رؼبة منهم فً التطاع أمر ال ٌكون معتادا، هذا ال ٌجعل من أّي كان 

 موجودا بالطبع!؟. 

حطات والدنٌــا تلعن ذاتها منذ مبلٌٌن السنٌن والحٌاة تتخذ نواصٌها جزافا، منذ آالؾ الم

اضطرارا، إذ األصل هو االحسان واالٌمان، وما تبمى هو حواؾ لوة مدمرة تكسر كل 

شًء لتضمن عدم لٌامه مجددا، إّن العبللات التً تتجدد بٌن بنً البشر تتشابه فً كافة 

ولؾ الفرد حٌنـــا، أن ٌؽلك على نفسه من أجل والمرامً، هنا؛ على اإلنسان أن ٌالموازٌن 

االحاطة بما للعالم من وجود، هً لدرة على االستٌعاب بدل السلب، لذلن ٌجب أن ٌتعلّم 

الجزابري طرح السإال أّوال، علٌه أن ٌحاول حمل واكتشاؾ أّول مفتاح للمعرفة لبل أن 

 ٌحمله فً جٌبه ومن بعد ذلن ٌحاول استعماله. 

أطفال الجزابرٌٌن الصؽار الذٌن ٌحرمون من السإال بالنهر والترهٌب، إنه كم أعجب من 

لمنظر ؼرٌب جّدا عندما تجد جزابرٌة على سبٌل المثال تعالب ابنها الصؽٌر أو ابنتها 

الصؽٌرة فمط ألنها سؤلتها سإاال "ؼرٌبـا"، ومن بعد ذلن عندما ٌكبر هذا الطفل ٌجد نفسه 

جده ال ٌعرؾ الطرٌك إلى االستفهام أبدا، إنه لمن سفاهة األمر محروما من أداة التساإل، فت

وفا من طرحها، أو أن تكّون أٌاما ببل أسبلة!! إما خومن ؼرابة الحٌاة "الجزابرٌة" أٌضا 

 معرفة مسبمة بإجاباتها، أو عن دراٌة بعدم جدواها مهما كانت لوالبها. 

ٌها هً ببل استفهامات، كّل واحد من أسمؾ الحٌاة التً اعتاد الجزابرٌون على التواجد ف

رمج علٌه، أو من صلب تمنٌات هو الوحٌد الذي الجزابرٌٌن ٌتعّرؾ على العالم إما مما بُ 

ٌختبر حضورها ومثواها، لم ٌعلمه أحد سوى تلن الخطابات الخشبٌة التً ٌرددها اإلمام 

مفٌن، بٌن كلمات والمعلّم من جهة، ومن جهات أخرى تسمعها من أفواه السٌاسٌٌن والمث

األؼانً والمواوٌل، بٌن حوارات الجزابرٌات فً الحمامات، أو تحت لبب البرلمان أو على 

 طاوالت المماهً التً تمتلا بمختلؾ شرابح الجزابرٌٌن. 

ال أحد ٌسؤل، وال أحد له استعداد لئلجابة عن أّي سإال، ربما صورة معٌشٌة كهذه لد تجعل 

فرنسٌة" ٌثمل بفكره ثم ٌلفظه فً أّول الفجر، فهو الذي تصّور دٌكارت "فٌلسوؾ النهضة ال

ونّظر للفكر كممٌاس لؤلحٌاء، سٌجد عالما ببل فكر، ال ٌعرؾ أّي طرٌك إلى التساإل، أّول 

 مفاتٌح التفكٌر فً عالم متكامل ٌسمى بـ: العالم الجزابري. 
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 تحٌاتنــا المدهشة 

ما أجمل الحنٌن إلى الداخل اإلنسانً الرابع، ما أجمل أن ٌصبح اإلنسان ألرب إلى روحه 

الجمٌلة، حٌث ٌجد الكثٌر من معلمات الزمن وصرخات األساطٌن، فلطالما أحببنا أنفسنا إلى 

درجة المجون، ولطالما رؼبنا فً الحٌاة، رؼم أنها فً الكثٌر من األولات لد ؼمرتنا شماء 

 وبإسا. 

نان من ٌحاول العٌش بعٌدا عن ذاته، هنان من ٌرى المال مصدرا للحٌاة بشرؾ، وهنان ه

من ٌمتل حٌاته مستشهدا ومستكٌنا إلى حٌوات اآلخرٌن إرادٌا. كّل هذه النماذج لد هزمتها 

الحٌـــــاة ٌا سٌّدي المارئ، ودون استثناء، لمد ُهزموا بطرٌمة ؼازٌة وعمٌمة للروح 

 على كل ما هو باد من مظاهر.  فرّكزوا ،والظاهر

 حٌاة الصؽار:  .1

من منا ال ٌحب تلن الحٌاة، حٌاة البراءة العذبة، أٌن ٌحّب اإلنسان وجوده بشكل جمٌل جدا، 

ٌة، أو المرح لال اضطرابات، ال إعالات، فكل هّم الصؽٌر العودة مساء إلى حضن أّمه الؽا

 بؤّن البعض منا ال ٌكبرون. فوق صدر أبٌه العزٌز، حٌاة جمٌلة جدا، مع العلم 

 أّول خطواتن نحو هّم الحٌاة:  .2

زمبلء -ٌكون عندما ٌعطٌن أبون محفظة وٌوصلن إلى باب المدرسة، ٌومها ستجد أصدلاء

ٌنتظرونن، ومسطرة الشؽب الخاص بمربٌن فً أشّد االشتٌاق لن، وٌومها فمط تدرن معنى 

 الفراق ومعانً المعاناة على اختبلفها. 

 المراهمة:  حٌاة .3

ٌا لٌت الزمن ٌتولؾ فً هذه المرحلة! ال تفكر سوى فً المباهج والبهرجة، كل ؼنٌمة 

اإلنسان من هذا العمر تطرحه المراهمة بشكل جمٌل فً هذه المرحلة، لكن بشكل مرّكز 

وشدٌد التؤثٌر، فٌفرح بكل المفاجآت، حتى الحزٌنة منها، وٌصبح اإلنسان ولتها بؤجنحة 

التحلٌك بعٌدا، مؽامرا، ببل ألنعة تؽطً كٌانه، هذا ما ٌساعده على العٌش تساعد على 

 . ًّ  وتذوق المعنى الحمٌمً لفكرة: أنَت ح

 حٌاة المسإولٌة:  .4

هً أصعب المراحل على الجادٌن، وهً منعدمة عند المستهزبٌن أو الصؽار "الذٌن ال 

التعب"، بحٌث تولّد بداخلن -ٌكبرون"، وهً بالفعل تفهمن كإنسان ما معنى فكرة "االجتهاد

الكثٌر من المتنالضات، ما بٌن المثالٌة والوالعٌة، وهنا معظم البشر ٌدخل فً أنفاق ودهالٌز 
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متاهات كثٌرة، والملٌل منهم من ٌرجع إلى الطرٌك الذي ٌموده نحو سعادته، إنها األصعب 

 بالفعل واألكثر ترنّحا ما بٌن كل المراحل األخرى. 

 حٌاة الضعؾ:  .5

 هً الوجه المظلم من لمرن ٌا سٌّدي المارئ !! ..  

هً ما ٌجعل اإلنسان ٌذرؾ الدمع، فٌصبح بعض البشر حكماء بسبب افتمادهم للمدرة، 

الفتمارهم للفاعلٌة، وهنا الكثٌر منهم سٌعانً وبمسوة شدٌدة، إذ أن معظم بنً اإلنسان ال 

ممها، وهً حتمٌة الولوع، إذ ال ٌفّر ٌفهم هذا النوع من الحٌوات حتى ٌجد ذاته مطولة فً ع

أّي أحد من ضعفه، وهذا ما ٌجعل الناس أكثر رهبة من الحٌاة، كونها ال ترحم اإلنسان فً 

(! ذان المسار الذي ٌحسب بالثوانً والدلابك Lebenهً الحٌاة )مراحل كهذه فعبل ولوال. 

ومٌزته الراسخة أنّه ال ٌعود وال ٌرجع، الجبّار والضعٌؾ، والصؽٌر والكبٌر ٌمؾ مندهشا 

أمام أٌامه، ال أحد بإمكانه اٌماؾ الزمن، وبالرؼم من اجتهاد الكثٌر من بنً اإلنسان فً 

ل طمس عبلمات عجزه، إالّ أنه فشل فً ذلن، فحٌن تدّق س اعة الحٌن، فإّن الرحٌل ال ٌَُإجَّ

 أبدا. 

ما أضعؾ اإلنسان، ٌصرخ عند والدته، وٌعجز عن الصراخ عندما تحٌن ساعة وفاته، 

خٌرة، لكنهم ال ٌستبشر الجمٌع بصرخته األولى، وٌوّد الجمٌع أٌضا أن ٌإجل صرخته األ

لفسٌح، فلما نمّر بهذا ٌبمى من ألؽاز هذا الكون ا ،سإال الحٌـــاة ٌنجحون فً ذلن، لٌبمى

سار؟ مٌبلد فحٌاة ثم نوم أبدّي. الكثٌر من أبناء اإلنسانٌة ٌسلكون نفس الطرٌك وٌختلفون الم

 فً الطرٌمة، لكن الؽرٌب حما هو حبنا للحٌاة وعشمنا لها، رؼم ٌمٌننا المسبك بؤنها: زابلة. 

 

 

 كٌؾ ٌكون عاشما  "ابن رشد"تعلّم كامٌرون دٌاز 

 

هنان ما ٌعلمنا الحب والمحبة، من تلن  ،من أمٌركا، ترّجل واترن صهوتن، لمد وهنت

 ذكر مناظرأالببلد البعٌدة عنا حضارة ومسافة ما ٌعلّمنا كٌؾ نكون أناسا إنسانٌٌن، فبل أزال 

الشباب فً عمر الزهور وهم ٌعمدون لماءاتهم الؽرامٌة فً لاعات السٌنما أو على أطراؾ 

حواؾ أزهار الساحات العامة، بٌنما ٌؽرق عشاق بلداننا فً لماءات "مشبوهة" بٌن أمواج 

محاصرٌن وكؤنهم مجرمٌن، جرٌمتهم التً أدٌنوا بها  ،ساحات جامعاتنا الؽرامٌة مطاردٌن

 هً: الحب. 
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وأؼرلوه بالتهم وهو فً لبره، العربٌة، دفنوه منذ زمن بعٌد، -الحب فً بلداننا المؽاربٌةمات 

فمتى نترن الحب ٌرتاح بسبلم؟ متى نرى فً الحب حٌاة ٌا أولً األلباب؟ ألٌس من حمنا 

كشباب أن نحب ونحٌى؟ ألٌس من حمنا أن نعٌش كسابر شباب األرض اآلخرٌن؟ لما كل 

 إالّ نحن؟ فهل ماتت مشاعرنـا؟ أٌن شعر وشعراء المجون والجنون؟  أمم الدنٌا تمدس الحب

حتى ال ٌفهم البعض بؤننً ضد األخبلق الحمٌدة فؤنا وهللا ثبلثا مع كل خلك حمٌد، وأنا ضد 

كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لكننً أرى بؤّن الحب أسمى شعور ٌمتلكه اإلنسان، 

هو هزة أرضٌة تجتاح الطبمات الجٌولوجٌة لكافة األرواح البشرٌة، لدى أعذرونً ٌا لومً 

 العزٌز. 

اة تجعلنا محبٌن، عاشمٌن ومولعٌن إلى حّد العربدة بنسابنـا، ال ٌمكن أن ٌستؽنً الرجل الحٌ

هً عبللة وطٌدة بٌن اإلنسان عن محبوبته كما ال ٌمكنه استؽناء العربً عن شعر الؽَــَزل، 

هً لصة جمٌلة تتكرر منذ البدء إلى ؼاٌة ونجواه، هً عبادة أزلٌة بٌن الروح وروحانٌتها، 

 نهاٌة، فلما نحب؟ -ٌة البلال نهاب

، وهذا ؼٌر صحٌح، (любовь) تعلمنا على أراضً مؽربنا الكبٌر بؤن العالم ضد الحب

وعلمونا بؤن الفتاة العاشمة عار وهذه الفكرة بمثابة جرثومة تمتل الداخل اإلنسانً بشكل 

ٌاه هو ضد عمدي مع السبك والترصد، علمونا كل هذا، وهم ٌدركون جٌّدا بؤن ما ٌعلموننا ا

 الحٌاة، ضد الطبٌعة االنسانٌة واستمرار الوجود اإلنسانً؛ إلى متى نعادي أنفسنا؟ 

ٌْن ٌسٌران وهما ٌتبادالن النظرات واالبتسامات، وما أروع المببلت  ما أبهى صورة لعاشم

بٌنهم، ألٌس من هذه األمور البسٌطة ٌولد الوفاء واالحترام والصفاء؟ إّن بٌت شعر من زمن 

ًّ فً ذان الزمن، ألّن التارٌخ أثبت بؤن األلوام التً  إامر المٌس لد ٌلخص لنا مكانة العرب

ال تحب هً ألوام عمٌمة تمتات من البإس أكثر من نهلها من العمك واالنسانٌة؟ فهل صرنا 

 سطحٌٌن إلى هذه الدرجة؟ 

أرى شبابا الٌوم، أفواجا، أفواجا، ٌرتادون موالع التواصل االجتماعً طلبا للحب 

فمر الشعور فً أوساطهم الحٌّة، فما "االفتراضً"، وهذا إن ما دّل على شًء فإنه ٌدّل على 

فٌه تصبح منبع للمسوة وكؤنها مصنوعة من  (صدر الحنان)م ألسى أن نعٌش فً والع المرأة

 لصخر لما ٌتفتت فٌخرج منه الماء، فٌصٌر أودٌة وأنهارا. الصخر، وإّن لمن ا

ًّ العاشك فٌنا، خنموا عنترة الذي كتب لعبلة كلمات من ٌالوت الذي كان  لمد لتلوا نخوة العرب

ي أحرق ذراعه دون أن ٌشعر عندما رأى لٌلى، فما لً ذلٌس الٌسكننا، كما أنهم شنموا 

بكل ما بؤٌدٌهم من لوة ورباط الخٌل على أعٌش بٌن أناس ٌحاربون الحب، وٌهاجمون 

 الحٌاة؟ لمتلها ولتلً ولتلنا معا؟؟ 
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أن تكون عاشما فذان فخر لكل أنسان، ومهما كانت أماكن العشاق الؽرامٌة ؼرٌبة فذان من 

حمهم، ألن العاشك ٌملن العالم، وعالمه الوحٌد هو محبوبته، فبل تلوموا الرجل المحّب إن ما 

ّد حٌاته بالحب والحنان بٌن جدران ألٌمت للدراسة وطلب العلم، أو ما إذا طلب لماء التً تم

منها، هذا حمه الممدس الذي ال ٌمكننً أن  (поцелуй) زارها فً مكان عملها طلبا لمُْبلَة

 أتصّور أن أحدا سٌتنازل عنه، أن ٌتنازل عن عشمه. 

 

 " 0( "конфликтًثذ ٓ٘لَى )

 

ٖٓ ر٤ٖ ح٣ًٌَُخص حُظ٢ طٞؿغ ًحًَط٢ ٢ٛ هٜش حهظ٤خٍ ٟٓٞٞع ًٌَٓط٢ حُـخٓؼ٤ش ح٧ه٤َس، 

كخُُٝض إٔ أططَم ٖٓ ه٬ُٜخ ُٟٔٞٞع كٔخّ ه٬٤ِ، ًحى ح١ٌُ ٣يٍٝ كٍٞ كٌَس "حَُٜحع" 

كٞ ٖٓ حُِـ٘ش "حُؼ٤ِٔش" ٖٓ ١َف رؼٞ ٍُ ح٣ٌُٖ  ػ٘ي ٓخُي رٖ ٗز٢، رخُطزغ حُٟٔٞٞع 

٣ٕٔٔٞ أٗلْٜٔ "أٓخطٌس"، ُٝلي حُٔخػش أٗـخ أؿَٜ ح٧ٓزخد حُلو٤و٤ش َُكٞ َٓ٘ٝع ًٌٜح، 

 ٍؿْ ٓلخ٫ٝط٢ حٌُؼ٤َس ٫ٓظٟٞق ٌٛٙ حُوطٞس. 

ُٖ أهٞٝ ػخ٤ٗش ك٢ َٗف طلخ٤َٛ طِي حُلخىػش حُٔئٓلش، ٢٘ٗ٧ ٝرزٔخ١ش هي ًظزُض ػٜ٘خ ًحًَح 

س ُظِي حُلخىػش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ أًؼَ "كخػ٤ِش" حُظلخ٤َٛ ٣ّٞ ٝهٞػٜخ، ٌُٖ ٌٛح ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ حُؼٞى

ًٔخ ًخٕ ٣٘خى١ ٓخُي رٖ ٗز٢ ىحثٔخ، ٝحُٔزذ ح١ٌُ ىكؼ٢٘ ٌُٜٙ حُوطٞس رٌٜح حُظٞه٤ض ٛٞ ٝهٞع 

س" ر٤ٖ ٣ي١  ََ ًظخد ٓخُي رٖ ٗز٢ ح١ٌُ ٛٞ رؼ٘ٞح5ٕ "حَُٜحع حُل١ٌَ ك٢ حُز٬ى حُٔٔظؼٔ

س.  ٓـيىح، ٌُٜح هٍَُص إٔ أًَٔ ٓخ ػُِٓض ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٙ ًحى ح٤ُّٞ، َّ  ٝرٌَ٘ كَ ٌٛٙ حُٔ

رخ٩ٟخكش ٌٛح حٌُظخد ٣ٔظي ػ٠ِ كٞح٢ُ ٓخثش ٝأٍرؼش ٝأٍرؼ٤ٖ ٛللش، ػزَ ٓظش كٍٜٞ ًخِٓش، 

ٍ ٓلخُٝش أٍحى ٓخُي  ّٝ ّٕ ٌٛح حٌُظخد ٛٞ أ ا٠ُ ٓيهَ ٣ٔزوٚ ط٘ز٤ٚ، رل٤غ ٤٘٣َ حُظ٘ز٤ٚ ٌٛح ا٠ُ أ

خّ ح٧ػٌحٍ ُٚ إ ٓخ رٖ ٗز٢ إٔ ٣٘ـِٛخ رخُِٔخٕ حُؼَر٢ ُٞكيٙ، ٝٛٞ ٣يػٞح حُوَحء ا٠ُ حُظٔ

ٗؼَٝح رخَُِٔ ًٕٞ إٔ حٌُخطذ "ٓخُي رٖ ٗز٢" هي حؿظٜي أه٠ٜ ١خهظٚ ٩ٗـخُ حٌُظخد ٍؿْ ُـظٚ 

ٍ ٓلخُٝش  ّٝ حُؼَر٤ش حُٔظٞحٟؼش ٓوخٍٗش رٔخ أريػٚ رخُِٔخٕ حُل٢َٔٗ ك٤غ هخ5ٍ "... ٌٛٙ أ

ٌٜٔ٘خ إٔ طٌٕٞ ك٢ ُِٔئُق ك٢ حٌُظخرش رخُِـش حُؼَر٤ش ٓزخَٗس، ك٘ؤٜٗخ ٗؤٕ ًَ ٓلخُٝش5 اٗٚ ٫ ٣

س، ىحٍ حُلٌَ ىٓ٘ن ََ َٔ -ٍٛٞس ٤َٟٓش... " )ٓخُي رٖ ٗز٢، حَُٜحع حُل١ٌَ ك٢ حُز٬ى حُٔٔظؼ

ٌٛح حُظ٘ز٤ٚ ٣ـ٢ِ أ١ّ ّٗي ػٖ أُلخظ ٌٛح حٌُظخد، ٣ٝزؼيٙ (. 12ّ، 5ٙ 2114، ٣ٍٞٓ14ش، 5١ 

ك٢ َٗ٘ٛخ ر٤ٖ ػٖ ؿي٤ُش "حُظَؿٔش" حُظ٢ ُطخُٔخ حؿظٜي ٓلٜخء حُلِٔلش ك٢ ًخكش حُزِيحٕ حُؼَر٤ش 

ّٕ ك٤ِٔٞف حُـِحثَ حُٔطَٝى ٓخُي رٖ ٗز٢ هي ط٘زٚ أٝ حٓظَ٘ف  أًٛخٕ حُط٬ّد ٝحُزخكؼ٤ٖ، ًٝؤ

ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش ٖٓ ٓٞهؼٚ ٖٝٓ ُٓ٘ٚ ًحى، ٤ٌُظذ ٌٛح حٌُظخد ٍؿْ كٔخ٤ٓش حُطَف ح١ٌُ ٣لظ٣ٞٚ 

ٓؼخ٢ٗ رخُِٔخٕ حُؼَر٢، ١زؼخ ٩ىٍحًٚ إٔ ٌِٓ٘ش "حُظَؿٔش" ا٠ُ حُؼَر٤ش هي ط٤٠غ حٌُؼ٤َ ٖٓ 
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٫ أكْٜ حُلوي حٌُٕٔ٘ٞ ٝحٌُٔزٞص ك٢ ػ٤ٕٞ ح٧كٌخٍ حُلخػِش ٝحُلؼّخُش ٓؼخ ػ٠ِ أٍٝ ح٤ُِٖٔٔٔ. 

ٍٝٝف ًَ "رخكغ" ؿِحث١َ رخطـخٙ ٓخُي رٖ ٗز٢، ًٝؤّْٜٗ ٫ ٣َؿزٕٞ رخ٫ػظَحف رـ٤َٔ ٌٛح 

حُل٤ِٔٞف حُـِحث١َ ح١ٌُ ًخكق ح٫ٓظلٔخٍ ٝح٫ٓظؼٔخٍ ٓؼخ ػ٠ِ حُـزٜش حُـِحث٣َش، ٝػَٔ 

هيٓش ١ٝ٘ٚ حُـِحثَ رٌخكش حُٞٓخثَ حُٔظخكش ُي٣ٚ، رخُٔ٘خٛؾ حُؼ٤ِٔش حُٜخٍٓش ٝػزَ أٍٝهش  ػ٠ِ

حُـخٓؼخص ٝحُٔ٘ظي٣خص، ٝرٞحٓطش حُٔئُلخص ٝحٍُٔ٘٘ٞحص ٖٓ ًخكش أٛ٘خف حُٔوخ٫ص، ٖٓ 

حُـ٣َذ ُِـخ٣ش إٔ ٗـي ؿخٓؼخص ػخ٤ُٔش طلخٍٝ ٍٛي أكٌخٍٙ ٝح٫ٗظلخع رٜخ، ػزَ "طَؿٔش" 

، ٫ أكْٜ ٌٛح "ٖٓ ٣لخٍرٚ كو٢ ٧ٗٚ "ؿِحث١َ ٛ٘خى ، ٝػ٠ِ أٍٝ ر٬ىٙٓئُلخطٚ ا٠ُ ُـخطٜخ

ّٕ حٌَُٙ حُيك٤ٖ ُل٤ِٔٞف ٖٓ ١َحُ ى٣ٌخٍص، أ٣ؼوَ  حٓٔٚ  إٔ ٣ٌٕٞ ٓزذ ًَ ٌٛٙ حُلَد ٛٞ أ

 ِْٓٔ، كِٞ ًخٕ حٓٔٚ ؿخى أٝ رخُٝٞ ٧هظِق ح٧َٓ؟ -ػَر٢

٫ أظِْ حَُ٘كخء، ٨ُٝٓخٗش كبٗٚ ٣ٞؿي حٌُؼ٤َ ٖٓ "حُٔـ٠ٞد ػ٤ِْٜ" ٖٓٔ ٣لخُٕٝٞ رٌخكش  ٢ٌُ

ٓخ ٣ٌِٔٞٗٚ ٖٓ ػوش إٔ ٣ظٌٔٔٞح رخٍُٔٞٝع حُٔخ٢ٌُ "ٗٔزش ا٠ُ ٓخُي رٖ ٗز٢"، ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ ٍٗخى 

َٝٛحٓش ٝىهش ٟٝٝٞف ٝرؼي ٗظَ. ُْ ٣ئْٓ ٓخُي رٖ ٗز٢ ُظ٤خٍ أٝ ٗظ٣َش أٝ ٗٔن ك١ٌَ 

خٛخ رـ5 حُؼوخكش، ٢ٛٝ رخُ٘ٔزش ُٚ حُلي٣وش حُوِل٤ش كلٔذ، رَ ؿٔغ ً ّٔ َ ٌٛح ك٢ رٞطوش ٝحكيس ٓ

َُٔ٘ٝع ر٘خء حُل٠خٍس، ٌٝٛح رخٌُحص ٓخ كظق ػ٤ِٚ حُ٘خٍ ٖٓ أر٘خء حُيحٍ حُظ٢ كٔخٛخ رٌخكش ٓخ 

  .. ٍكْ هللا ك٤ِٔٞف حُـِحثَ حُٔطَٝى ٓخُي رٖ ٗز٢. ٣ِٔي.

 

 ( 2 ٌا مالن بن نبً.. هبلّ صمت! )الجزء

 

ٌمول مالن بن نبً:" نعلم كٌؾ ٌستخؾ بها االستعمار، فٌطبك علٌها ما ٌطبمه فً الصراع 

الفكري فً الببلد المستعَمرة، أي فً الببلد التً تتفك على أن النـــاس فٌها ال ٌدرسون 

األفكار من خبلل تؤّمل مباشر" )مالن بن نبً، الصراع الفكري فً الببلد المستعمرة، دار 

 (. 122م، الطبعة التاسعة، ص: 2119سورٌة، الفكر دمشك 

ما ٌشٌر إلٌه مالن بن نبً فً هذا الممطع، هو ذاته الذي ٌعبر عنه األمرٌكان بــ: "المنطمة 

لٌست هً الخارطة"، أّي على اإلنسان لبل أن ٌتبنى مشروعا فكرٌا معٌنا، علٌه أّوال أن 

ٌهضمه بصفة أكثر من جٌّدة، إذ ٌكتشؾ بنفسه هذا المشروع، علٌه أن ٌفهمه جٌّدا وأن 

العالم الٌوم هو منتج لمشارٌع كثٌرة جدا، بحٌث ٌصعب على الفرد أن ٌختار إحداها، أو 

 ٌرفض اآلخر. 
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اإلنسان الذي ال ٌملن أداة الفحص والؽربلة فإنه سٌكون بمرتبة العبٌد، سٌتخلى عن إرادته 

ن لبعض األفراد أن ٌهجروا ما ٌتبعونه، الحرة، وسٌسمط فً براثٌن التبعٌة الممٌتة، إذ ال ٌمك

 اعتمادا منهم بؤنهم ٌفعلون الصواب، فً حٌن أنهم ٌسٌرون إلى حذفهم مبتهجٌن. 

صدٌما لدٌما لً من هذه الفبة، هو ٌإمن بالدولة السعودٌة أٌّام إٌمان، ٌتكلّم -أعرُؾ زمٌبل

تثار ضد فكر عن دولة آل سعود وكؤنها مدٌنة هللا على األرض، وٌرفض أّي فكرة 

الوهابٌٌن، وهو ٌثٌر شفمتً بالفعل، إذ أنّه ولؤلسؾ ٌتبع عاطفته العمٌاء، إذ ٌرى فً "خادم 

ٌْن" نبٌا مرسبل ال ٌزٌػ، ناسٌا أو متناسٌا بؤّن اإلنسان ٌبمى هو اإلنسان، ولم ٌعرؾ  الحرم

بحثً فً لضٌة  التارٌخ البشري أّن هنان إنسانـا ولد مبلكا، أو مات وهو شٌطان، بٌنما أثناء

الزمٌل، وجدُت أنه لم ٌجّرب الخوض فً ما ٌعتمد وما ٌجزم بصوابه، وإنما -هذا الصدٌك

 اكتفى بعناد عمٌم عمم زكرٌـا. 

" ؤبؤّن الحٌرة كل الحٌرة تنتابه عند مشاهدته لشباب "مطف "رحمه هللا"ٌرى دمحم الؽزالً 

 فما بال أمة مطفؤة العمل ٌا إمامنـــا؟ العمل، 

على أرضنا العربٌة ٌكفً أن تنسب إحدى الشابعات الجاهزة لفبلن، حتى ٌؽدوا ذان اإلنسان 

بٌبة تصّدق الشابعات من مرفوضا أو محبوبا من طرؾ المجتمع ككل، فعندما تعٌش وسط 

مصادر "راهم لالوا" دون تفكٌر ودون تمحٌص، فهذا ٌجعل منن ضمن دابرة التوّجس 

 والترلب دابما. 

علٌه أن عمله فإنه لن ٌنخدع، ٌجب على الفرد أن ٌخوض فــً كل ما ٌمّدم له،  من ٌثك فً

ٌحمل تلن األدوات التً تجعل منه إنسانا لادرا على التفرٌك ما بٌن مسبب الضرر وأسباب 

البناء وتشٌٌد الفوابد، ال ٌجب علٌنا أن نكتفً باستمبال كّل ما ٌصّدر إلٌنــا، إذ كما ورد فً 

أحمر هو طماطم، ولٌس كل أخضر هو أعشاب"، البد  كلّ الجزابري: "لٌس المثل الشعبً 

من امتبلن َمَلكة النمد والبرهان، ٌجب إعمال الحّس والحدس وحتى الوجدان، من أجل 

 استشعار ما هو مفٌد وما هو ؼرٌب. 

ه ما ٌحّز فً نفسً هو ما عبّر عنه هذا الرجل "مالن بن نبً" بـ: المابلٌة، كنُت أتذّكر هذ

المٌزة التً تحدث عنها مالًكا على أنها لابلٌة لبلستعمار عندما كنُت أعمل فً إحدى 

عٌنً كٌؾ أّن هنان بعض الجزابرٌٌن ٌصّدلون بل ؤالمإسسات العالمٌة، إذ أننً شاهدُت ب

وٌإمنون بما ٌوّرد إلٌهم من أفكار أجنبٌة، فمط ألّن مصدرها ؼربً "صاحب الحضارة 

ٌتم إلصاء كل فكرة صادرة عن ابن جلدتهم فمط ألنها خرجت من  والوجود"، وبالممابل

عرٌن جزابري، فحتى ولو كذب علٌهم الفرنسً أو االٌطالً فهو صادق وٌصدلونه عن 

عبالرة، هً المابلٌة  واهم كاذبٌن حتى ولو كان ٌنالببلد المخلص اءطٌب خاطر، وابن



CXXI 

 

 

mezouarms@yahoo.co.uk 

لبلستعمار كما جاء عند مالن بن نبً، أو هً االستحمار كما جاء عند علً شرٌعتً، 

 فكبلهما ٌصب فً نفس المالب وذات المضمون. 

 

 " ٢0 "طِ ٝىَ َُ ؿْ ُُ 

 

ّْ َٗٔ ٓخ طؼظوي كٌحى ٖٓ أر٠ٜ ٓخ ٣ٌٔ٘ي حُظل٤ٌَ ك٤ٚ، اٜٗخ ُلظش طـؼَ ٖٓ حُلَى  إٔ طلخٍٝ ُ

ّْ ٝأرِؾ ٓخ ك٢ حُٞؿٞى ه٤ٔش، ٝٛٞ ح١ٌُ ٫ ٣ًٌَ ٖٓ ك٤غ حُلـْ، ٫ٝ ٖٓ ك٤غ  ح٩ٗٔخ٢ٗ أٛ

ص أٟوْ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ رٌؼ٤َ، ٓٞحء ػ٠ِ حُزَ ًخُل٤َ أٝ ك٢ أػٔخم حُزلخٍ حُوٞس، ٛ٘خى ك٤ٞحٗخ

ّّ حُو٘خرَ، ٫ٝ  ًخُلٞص، ٝٛ٘خى أػخ٤َٛ طلٞم ًَ طٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُزَ٘ هٞس، ك٬ ٣َىػٜخ ٫ أ

 ٓلخػ٬ص ح١ُٝٞ٘ حٍُِٔٝػش ػ٠ِ أٍٝ حُـَد. 

ّْ ح٩ٗٔخٕ ر٠ؼلٚ، كبّٗٚ ٤َٓكغ ًحطٚ ا٠ُ أػخ٢ُ حُؤْ، ٣ٔٔٞ رَٝك ٚ ًٝؤّٗٚ ُٝي ٖٓ ػ٘يٓخ ٣ل

 ّٕ َّ ّٓٔوَ ٧ؿِٚ ٫ ٢ُ٘ء ٟٓٞ ٧ ّٕ حُؼخُْ رٔخ كٟٞ ٌِٓٚ ٛٞ ىٕٝ ؿ٤َٙ، ًٝؤٕ حٌُ ؿي٣ي، ًٝؤ

ٛ٘خى ٓخ ٣ظطِّغ ُزوخثٚ ه٣َزخ ٖٓ ٓئطَٔحص حُلَهش حَُٝك٤ش حُٔظـيىس ر٤ٖ أِٟغ ًَ ٣َٗق، كٔخ 

يحع حُزوخء ٟٖٔ ًَ ٓخ ٣ؼظ١َ ح٧ُٓخٕ إ ٓخ طؼيٍّ ح٬ُػذ ح٤ٛ٧َ ٟٖٔ حٓظل أؿَٔ

ُِظخ٣ٍن ٝح٧ٛخُش، ٢ٛ ه٤٠ش ط٠ل٢ ػ٠ِ حُٞؿٞى رؼ٠خ ٖٓ ح٧ٗخهش، ُظَٓٞح ػ٠ِ ػ٘خ٣ش كخثوش 

ّٔٞحء.   رخٌُحص ٝح٩ٗٔخ٤ٗش ػ٠ِ كيّ حُ

إٔ ٣ظـيى حُوطخد ح٩ٗٔخ٢ٗ كظِي ٖٓ ٓظخَٛ حُل٤خس، إٔ ٣ل٢ٔ ح٩ٗٔخٕ ًخكش ٓئطَٔحص حُل٤خس 

ّٕ ح٩ٗٔخ٤ٗش طؼط٢ ُ ِل٤خس ٓخ ُْ طظٌٖٔ حُل٤خس ػ٤ٜ٘خ ٖٓ ٛٞ أَٓ هخرَ ُِظلخٍٝ ٝحُظـخٍٝ، ٧

طوي٣ٔٚ ُ٪ٗٔخ٤ٗش، ٢ٛ ه٤٠ش طظـ٠ِّ رٞحٓطش ػ٤ِٔش طظيحػ٠ رٌَ٘ ٤ٍٛذ، ك٤غ ٣ٜزق أٓخّ 

ٌَّ ح٩ٗٔخٕ كبّٗٚ ٣زو٠ هخَٛح ح٩ٗٔخٕ ه٠خ٣خ ًؼ٤َس، أٜٛٔخ حُ٘ؼٍٞ رخٌُحص ٝحُل٤خس ٓؼـخ.  ٜٓٔخ ك

َّٛ ر٤ٖ أٓٞحؽ حُل٤خس،  ٚػ٘يٓخ ٣ٞحؿ ٜٓٔخ كَٔ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ ّٛٔٞ كبٗٚ ٣زو٠ ًؼ٤َ حُظَ

ّٕ حُؼخُْ ِٓي ُٚ، ٌُ٘ٚ ٫ ٣ِٔي ٖٓ حُؼخُْ  حُظؤػ٤َحص، ح٩ٗٔخٕ ًخثٖ ػـ٤ذ ٝٓـٍَٝ، ٣ؼظوي أ

 كظ٠ ًحطٚ، ٍرٔخ ٛٞ ٣ِٔي حُٔـٍٜٞ ح١ٌُ ٣ـؼِٚ ٣ؼ٤ٖ ٝٛٔخ هط٤َح. 

٣لَِ ٝحهؼٚ ٝٛٞ ح٩ٗٔخ٢ٗ  ٠ٜ حُلَىأرٓخ ، طٞحٟؼخٓخ أؿَٔ ح٩ٗٔخٕ ػ٘يٓخ ٣٘ل٢٘ أٓخّ حُل٤خس 

إ ُْ ٣ؤهٌ ٓٔخكش َُِحكش ٖٓ  ٝحُؼخُْ ٤ُْ ٛ٘خى أ١ ػ٬هش ر٤ٖ ح٩ٗٔخٕػ٠ِ كٔذ ٛٞحٙ، 

ٖٝٓ كُٞٚ ػ٠ِ كي ٓٞحء، اٜٗخ ػ٤ِٔش طظُٞع ر٤ٖ ًَ كٞحف  أؿَ ٓلخُٝش ْٛ ٓخ ٣يٍٝ ٟٔ٘ٚ 

ّْ ح٩ٗٔخٕ ٓزخَٗس. أ١َحف   أرَحؽ حَُٝف ػ٘يٓخ  طٔ

ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ٍٓٞ طزيٝح ُِِٞٛش ح٠ُٝ٧ ٓزٜٔش، ٌُٜ٘خ ط٘ليٍ كظ٠ طَٜ ا٠ُ هخع حُظٞحؿي 

ح٩ٗٔخ٢ٗ، اً ٣زو٠ ح٩ٗٔخٕ ر٬ أ٣ش كـش ك٢ ٝؿٚ ٓخ ٣ٜخىكٚ، ٌٝٛح رخٌُحص ٓخ ٣ـؼَ حُلَى ٓظؼزخ 
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ّٕ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص حُزط٤ُٞش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ طيكغ ح ُل٤خس ٝرؼظزخص حٍٛخم ٓظويٓش، ا

ٗلٞ حُظؼخ١ق ٓغ ح٩ٗٔخٕ ر٤ٖ حُل٤ٖ ٝح٥هَ، ٌٝٛح رخٌُحص ٓخ ٣ئْٓ ًخكش ٓؼخ٬ٓص حُويٍس 

 حُظ٢ طوزغ ك٢ ػٔن ح٩ٗٔخٕ. 

رٔخ ػ٤ِٜخ ٖٓ أػزخء،  ٫ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ طـخُٝ حُلظق حُؼظ٤ْ ٌُخكش ٓخ ٣ظؼِّن رٚ ٖٓ طـخٍٝ حَُٝف

ّٕ حُِؼِْ ّٕ حُلَى ٝ ،ٓخ ٣وغ ك٢ حَُٝف ٤ٞٛش، حُؼظ٤ْ ح١ٌُ ٣ظُّٞي ً٘ؼِش ك٢ حُـَٝف ح٩ٗٔخٗ ا ٛٞ أ

ّٕ ًَ ٓخ ًخى ٣ؼظوي رؤّٗٚ ػظ٤ْ،  ٤ُْ ًٌُي ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝػ٠ِ ػظزش ٓؼ٤ّ٘ش ٖٓ حُل٤خس، ٤ٌٓظ٘ق أ

ّٕ ًَ ٓخ ًخى ٣لظَّ ٝؿٞىٙ ٛٞ ٫ ٣ؤهٌ ٖٓ ح٫كظَحّ ٫ ٤ٛزظٚ ٫ٝ  ػ٠ِ ح٬١٫م، ٤ٌٓظ٘ق رؤ

ك٠ٍٞٙ، ٌٝٛح أٛؼذ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ليع ُ٪ٗٔخٕ، إٔ ٣ٌظ٘ق رؤٗٚ ػخٕ ٝٛٔخ ُلظَس ٣ٞ١ِـش 

 ؿي ح. 

خ ٣ظُّٞي ريحهِٚ ٝٛٞ ١ٜٞ٣ رخطـخٙ ٍٝكٚ حُوي٣َس، ٫ ٣ٔ ّٔ ٌٖ إٔ ٫ ٣ٌٖٔ ُ٪ٗٔخٕ إٔ ٣ـلَ ػ

ٖٓ حُظِْ ُٖ ٣ظلون أريح،  خ٣ٜخٍع ح٩ٗٔخٕ حُل٤خس كو٢ ٧ٜٗخ طٜخٍػٚ، ٌُ٘ٚ ٣لَٔ ريحهِٚ كِٔ

ٍ ا٠ُ ٝكٖ ٣ٌَٔ ٣طُٞي ًَ ٓٞروخص ح٧ٍٝ ٝح٩ٗٔخٕ، ٖٓ حُـزٖ  ّٞ ـِع حُلَى حُز١َ٘ ٣ٝظل

ٍ ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ًَ حٍُٜٞ ح٧هَٟ ٓخ ػيٟ ح٩ٗٔخ٤ٗش.  ّٞ  ًَ ح٣ًٌَُخص حُـ٤ِٔش، ٌٛح ٓخ ٣ل

 

 ؼباء ذكابنا الٌومً 

 

تعلّمنا أن نحّج إلى أرواحنا كلّما ضاق بنا الممام، تعلّمنا أن نعّول على ذواتنا كل حٌن، وهً 

بالذات أمر بالػ الصعوبة، أن ٌحتمً الفرد بذاته بدل حماٌتها من العالم، إذ أصبح هذا 

األخٌر أكثر األمور تعمٌدا بعد حضوره بموة فً صلب كنوز التارٌخ ومكتنزات الٌمٌن، لعلنا 

م نعد نمّدر األٌام حك لدرها، فراحت تتهاوى كمّدر كبٌر على ذواتنا المحترلة، فبل ؼرابة ل

 من سجن ذواتنا داخل هذه التعمٌدات، إذ أنها صارت ببل ترمٌز. 

كّل ٌوم ٌرى المإمن إٌمانه ٌضٌع بٌن فإاده ومرامٌه، وكل حٌن ٌرى العابث نفسه تتسرب 

ٌْه، صارت الحٌاة أكثر األ ماكن لداسة، وتهاوت المداسة عٌنها إلى درن لم تصله من بٌن ٌد

لببل، حٌث ٌنشؤ بٌن اإلنسان وأٌامه حبل من الحٌرة وعرالة من التولعات التً ال سبٌل 

تعلمنا أن نكون أؼبٌاء، أن نجانب الصواب دابما، أن نهرب من مشاكلنا، وأن  ،لردها أبدا

ت على بمابه إسوة بمكاننا أصٌل؛ هنان فً نصٌػ لعالمنا أفما ؼٌر بعٌد عّما نرٌده ونتهاف

ألصى عمك أعمال الروح، بالػ اإلنسان فً تمدٌراته للوجود، وراح ٌؽالً بشكل كبٌر فً 

 سرد أحداث وولابع أعمدة التارٌخ ببل معرفة كاملة باألوضاع. 
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مانة لمد رحنا نحارب ما علٌنا من واجبات، ونطالب بكافة الحموق وببل ممابل، تخلٌنا عن األ

والصدق والمصدالٌة وحتى الشرعٌة صارت ؼرٌبة عن بلداننا، فجلدنا ذواتنا بسوط رهٌب 

من المدح والذم وسوء التسٌٌر والتمدٌر؛ صرنا ببل ضمابر تجنبنا ضٌر األمور وشدابد 

األهوال، بل واستملنا من الزمن بعٌدا عن كل خوؾ ٌساورنا ضد ما ٌحدث بعٌدا عنّا، فلم 

 بلٌن علٌه، وال لما نحن هكذا أصبل. نفهم ما نحن مم

ابتعدنا عن جادة المنطك، حتى أصبح ؼاببا عنا وببل تبرٌرات منطمٌة لهذا النفور، لمد 

استسلمنا لذوات لم نعد نتحّكم فٌها، ورحنا نعاتب كل أمنٌاتنا لبل أن تتحمّك، لهذا من 

؛ بعنا أراضٌنا بؤرخص فً جّو كهذا ال نعرفه وال ٌعرفناالصعب أن نخلص لما تبمى منّا 

األثمان، وتصّدلنا بما استلهمناه من ماضٌنا العرٌك لندفع به بعٌدا عن كافة فوابد الحٌاة، إنها 

  من أؼرب الوضعٌات التً شهدها التارٌخ عٌنه. 

 

  أنت؟ َمن... الماسم فٌصل

 

 وعبر ومتؤنمة، فصٌحة عربٌة وبؤلفاظ األنٌمة، العنك وبربطة البلمعة، الطبٌة النظارات بتلن

 هنان الشهٌرة ممدماته عبر كلماته ٌنثر ثبلثاء، كل السوٌداء ابن علٌها ٌطلّ  متطورة شاشة

ً  ٌؤخذ بعدها الكرام، ضٌوفه ٌمّدم ثم وهنا،  .الماسم فٌصل إنه الفاصل؛ بعد نبدأ: وٌمول نَفَسا

 

 الجنسٌة على حاصل درزي إنه ٌمال السوٌداء، بلدة موالٌد من سوري إعبلمً هو

 على العربٌة لؤلنظمة شرس معارض أبناء، وله متزوج السورٌة، جانب إلى البرٌطانٌة

 العربٌة الشاشات ألوى إحدى وعبر العربٌة، العواصم إحدى من علٌنا ٌطلّ  أنه من الرؼم

 ً  الصحؾ بعض عبر المماالت من الكثٌر وله العربً، الشارع فً وتؤثٌراً  حضوراً  أٌضا

 التواصل موالع منصات عبر المستمر تؽرٌده إلى باإلضافة أٌضاً، الشهٌرة العربٌة

 أعدادهم المراء من والكثٌر بالمبلٌٌن، أعدادهم المتابعٌن من الكثٌر له المختلفة، االجتماعً

 . والخصوم المناوبٌن ننسى أن دون أٌضاً، هم ضخمة

 

 سرٌع المبلحظة، شدٌد فهو إنكاره، ٌمكن ال الذي اإلعبلمً ذكابه لٌمة على الكلّ  ٌتفك

ٌْن التحكم فً طوٌل باع ذو البدٌهة،  فً ٌخرجها أفكاره وحتى واإلنكلٌزٌة، العربٌة باللؽت
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 كل الفهم، على حتى تستعصً هً األحٌان من كثٌر وفً االختراق، صعبة نسمٌة لوالب

 الماسم؟ فٌصل هو فمن منازع، دون من العربً اإلعبلم نجم منه جعل هذا

 

 ؼالٌة تبدو التً الحاسوب وأجهزة اإللكترونٌة لوحاته إلى ٌده، على الثمٌنة ساعته من نبدأ

ً  الثمن  علٌه تبدو بحٌث عالمٌة، ماركات من هً التً بّزاته إلى وصوالً  مكتبه، على أٌضا

 ٌكتبه فٌما صدله مدى عن واالستفهامات األسبلة من الكثٌر ٌطرح وهذا الثراء، عبلمات

 ً  .العربٌة األنظمة بجزمات عربً مسحوق لكل دعما

 

 البسٌطة التصادٌة-الجٌو الماعدة ألنّ  بداٌته؛ منذ برنامجه تدعم التً الؽنٌة الشركة إلى نلتفت

ً  دعمه مدارم كان مهما المالً الداعم بؤنّ  تعلمنا  على وتوجهات آراء سٌفرض أنه إال متدنٌا

ً  ٌطرح ما وهذا بعٌد، من ولو ٌدعمهم من  حٌنما فٌصل السٌّد حرٌة مدى حول آخر استفهاما

ً  ٌختار أو اآلخر، البعض دون البعض ٌستضٌؾ ً  ؼٌره دون موضوعا  .أٌضا

 

 بالنظام وأشاد الرسمٌة، السورٌة المناة على فٌصل الدكتور نزل المرٌب الماضً فً

 حول آخر سإاالً  ٌضٌؾ وهنا المستمر، تؽرٌده كعادة مبطنة بؤشكال ولو الحالً السوري

 أيّ  فً آخر دون لطرؾ لبلنحٌاز استعداده ومدى السورٌة األزمة مع تعاطٌه مصدالٌة مدى

ًّ  ملؾ  .آخر عرب

 

 وهو هللا، رحمه المذافً معمر العمٌد الزعٌم الهاتؾ عبر فٌها حاور لبرنامجه حلمة هنان

 نظام تعرٌة أجل من الفكرٌة سٌوفه كل فٌصل السٌّد ٌشهر بؤعوام بعدها ،"سٌّدي: "بـ ٌنادٌه

  سرّ  عن المعاكس االتجاه برنامج ممدم ٌسؤل أن عمل كلّ  على وهنا المذافً، ضد الجماهٌرٌة

 .اللٌبً الملؾ ٌخص فٌما مولفه فً االنمبلب هذا

 

 على موجودة رسابل عبر زكرٌا أبو ٌحٌى والسٌّد الماسم فٌصل السٌّد بٌن محادثة دارت

 جّداً  مهمة وهً العربً، الربٌع حول الماسم لفٌصل أفكاراً  صلبها فً تتضمن وهً النت،

 البلمع اإلعبلمً هذا عمل فً ٌدور ما براثن فً والتعمك لتفحصها المارئ أترن لربما

 . بالفعل
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 الرأي لحرٌة مثاالً  ٌمثّل فهو العربً، المشهد فً الماسم فٌصل ٌفعله ما ٌؽطّ  ال هذا كلّ 

 وجود بسهولة نتمبّل ولم نؤلؾ لم لربما الفكرٌة، التوجهات وصناعة لئلبداع ورمزاً  والتعبٌر،

 .أسبوع كل علٌها موجود فهو ذلن ومع شاشاتنا، على الماسم فٌصل

 

 إصبعه ٌوجه وهو هنا، من آت شًء كل: ولال السماء إلى نظر لد موسى سٌّدنا إنّ  ٌمال

 وجه ثم هنا، من أتى لد شًء كل بل ال: ولال رأسه إلى إصبعه سلٌمان سٌدنا وجه ثم إلٌها،

 جٌبه إلى إصبعه ماركس كارل ووجه هنا، من أتى بل: ولال للبه إلى إصبعه عٌسى سٌدنا

 سٌؤتً فهل هنا، من أتى بل: ولال عضوه إلى إصبعه فروٌد وّجه ولد هنا، من بل: ولال

 ال  هنا؟ من آت شًء كل: وٌمول الشاشة إلى إصبعه فٌه الماسم فٌصل ٌوّجه الذي الٌوم

 .نسبً هو شًء كل بؤن برهن لد أٌنشتاٌن لكن أدري

 

 

 كاتالونٌـــا الجمهورٌة 

 

عرفُت اسم "كاتالونٌا" من مشجعً برشلونة، ولم ٌكن ٌعنً لً هذا االسم الكثٌر، سوى أنه  

عبارة عن إللٌم من احدى ألالٌم المملكة االسبانٌة التً لامت على أنماض مملكات اسبلمٌة 

بمبارٌات "الكبلسٌكو" جابت جنوب أوربا طمعا فً خٌراتها ونسابها، ولطالما استمتعُت 

التً لطالما نشبت بٌن عرٌن مدرٌد وكهؾ برشلونة الجدٌد، لكن لمصة كاتالونٌا مجرى 

 للؽاٌة عن كرة المدم وجنونها هذه المرة.  اآخر، بعٌد

صار هذا االللٌم مطالبا باالنفصال عن المملكة التً دامت لمرون حتى اآلن، وهً التً 

مدرٌد بكفاءة عالٌة تحت مظلة الفدرالٌة،  تحت سٌطرةهذه األلالٌم المنضوٌة  أدارت

األسباب ؼٌر واضحة وال ممنعة، خاصة حجة "األزمة المالٌة" والمساهمة السنوٌة فً 

الخزٌنة المشتركة من مداخٌل االللٌم الذاتٌة، كون أن هذه المساهمة بالذات لٌست ولٌدة الٌوم 

 ون ! وإنما ٌرجع أمر ولوعها منذ زمن بعٌد ٌعود لمر

لم أفهم لما ٌرٌد سكان كاتالونٌا الخروج عن سٌطرة اإلسبان؟ وال أفهم تحّمس بعض 

المشجعٌن الجزابرٌٌن لنادي برشلونة الكاتالونً لهذا االنفصال أكثر من سكان كاتالونٌا 

عندما ٌتحّمس الكاتالونً فهذا أمر عادي كونه ٌفرح لمشروع جدٌد ٌضّخ دماء  عٌنها؟
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العتٌد، لكن فرحة مشجع على األرض الجزابرٌة وهتافه لهذا المشروع،  جدٌدة فً إللٌمه

وهو الذي لم ٌزر فً حٌاته كلها أرض الكاتاالن، بل وٌدفع منذ سنوات أمواال طابلة من 

بلؽت بنا السذاجة كجزابرٌٌن مبارٌات هذا النادي، فهذا أمر محٌّر للؽاٌة؟ هل  مشاهدة أجل

رة المدم وتشجٌع النوادي االسبانٌة إلى الذوبان كما االنصهار إلى االنتمال من تبنً هواٌة ك

 فً الحٌاة والثمافة االسبانٌة على وجه العموم؟ 

على كافة أصماع األرض فإن لكل فرد توجهاته الخاصة، واألثر الذي ٌحمله الوطن وٌطبعه 

دٌدة، على جسد كل إنسان، مهما كان ٌتحّول إلى حافز عندما ٌستفٌك على ولع أزمات ع

لكن أن ٌهاجر الفرد من وطنه روحا ال جسدا باتجاه أوطان أخرى طردت أجداده! لمد 

 أولعنً هذه الحاالت فً سذاجة أعٌت من ٌداوٌها؟ 

ال أخفً عن نفسً انبهاري الشدٌد باأللعاب االسبانٌة، وموسٌمى االسبان الشعبٌة، كما أّن 

عظمة شعب لاد أمته باتجاه تضمٌد انجازات فرانكو تجعلنً ألؾ مولؾ التبجٌل أمام 

الجراح الناتجة عن فترة المسلمٌن بها من جهة، والسٌر لدما نحو بناء دولة عصرٌة على 

، مع احتفاظهم ببعض الشواهد من جهة أخرى الطراز األوربً بعٌدا عن كل طابع اسبلمً

أعذر بعض  لداالسبلمٌة فمط فً أسماء بعض المدن أو بعض الموالع السٌاحٌة الشهٌرة. 

الجزابرٌٌن ان ما تفاعل مع جماهٌر الكرة االسبانٌة، لكن أن ٌحشر جزابري أنفه فً لضاٌا 

مصٌرٌة اسبانٌة هربا نحو األمام كما ٌمال من مشاكله الٌومٌة، فهذا لن ٌكون سوى نوعا 

 تسجن األرواح بدل األجسام. من العبودٌة المعاصرة التً صار سجنها أكثر صبلبة، ألنّها 

جل الذي ؼزى ببلد االسبان عبر لصته رٌاد، هذا الزق ابن رالحنٌن إلى أٌام طا لد ٌؤخذه

األسطورٌة المعروفة، لكن اسبانٌا الٌوم لٌست اسبانٌا زمن طارق ابن زٌاد، وال جٌش 

 طارلا الٌوم هو نفسه جٌش طارق باألمس. 

والع الجزابري شٌبا ٌا أٌها إن ما انفصلت كاتالونٌا عن مملكة اسبانٌا فهذا لن ٌؽٌّر فً ال

المطٌع، وإن ما بمٌت فً حضن مدرٌد "وهذا على ما ٌبدوا ما سٌحدث" فلن ٌؽٌّر أٌضا من 

معٌش الجزابرٌٌن، ألنّه وببساطة أوربا ال عبللة لها بشمال أفرٌمٌا، والجزابر تمع فً 

 أفرٌمٌا بٌنما اسبانٌا تمع فً أوربا. 

ٌا هذه فً اسبانٌا، لضٌة أخرى فً الوالٌات المتحدة لمد نبشت فً ذاكرتً لضٌة كاتالون

ٌْن: هنان فدرالٌة  األمٌركٌة وهً تتعلك بمضٌة كالٌفورنٌا، األمران متشابهان مع كبل الطرف

ٌْن، لكن كل هذا ال ٌؽفر لذان  ٌْن، ودعاة استمبلل عن هذه الفدرالٌة على الضفت فً البلد

 حماسه الساذج.  يالجزابر
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  (10) حُـي٣يس ًخُز٤ٍٗٞخ

 

ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧كيحع حُـي٣يس ٖٓ كٍٞ  ٤ُْ ٛ٘خى ٖٓ ؿي٣ي ػ٘يٓخ ٣ظؼِن ح٧َٓ رخٌُحص،

ح٧كَحى ٝحُـٔخػخص، ُي٣٘خ حٌُؼ٤َ ٖٓ ١زخثغ ح٧كَحى حُظ٢ طظـ٤َّ، ٌُٖ حَُؿٞع ا٠ُ حٌُحص 

ًٜٔيٍ ِٝٓـؤ، ٛٞ ٣ظوٌ ٖٓ ًخكش حُٞٓخث٢ ٗلْ حُٔ٘خَٛ ًٝحص حُظؼ٤ِوخص، ٫ ؿي٣ي ك٤٘ٔخ 

ّٕ ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣َ٘ٔ ك٤خطٚ ٣٘ظَ حُلَى ا٠ُ ىحهِٚ، ٌٝٛٙ ٖٓ ٓلخٍهخص ح٧ُٓخٕ أ٣٘ٔخ كِّ  ض، ٧

 رخُظٞحؿي ٛٞ ؿخثذ ٝؿٞى٣خ ٧ًؼَ ٖٓ ك٤ٖ. 

َّ ك٤ٖ، طؼ٤ي ًحى حُٜٞص حُول٢ ا٠ُ ٍٛٞس ًَ ٣ّٞ ٣ؼ٤٘ٚ حُلَى  طـ٢ّ٘ ح٧هيحٍ ٓل٤خٛخ ً

ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٢ٛ ٫ طي١ٍ ٖٓ أ٣ٖ أط٠، ٌُٜ٘خ ط٤ّٜت ُٚ ًَ ك٤ٖ ٍٛٞس ؿ٣َزش ػ٘ٚ، ٣وِغ ًحطٚ ٖٓ 

 ّْ ّٕ ك٠ٍٞٙ ٌٛح ٓخ ٛٞ ٟٓٞ ُـش ه٘ز٤ش طظيحُٜٝخ أؿَ حًظ٘خكٜخ، ػ ٣لخٍٝ ٓيحٍحس ك٠ٍٞٙ ٧

 ح٧ُٖٔ ىٕٝ ؿٞٙ ك٢ ٓؼخ٤ٜٗخ. 

ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٧ٝهخص ٣٘ظخم حُلَى ا٠ُ ُوخءحطٚ حَُٝك٤ش حٌُؼ٤َس، ٣ؼ٤ي ًَ ك٤ٖ طيحٍى أُٓخطٚ 

هَ ٌُ٘ٚ ٣ؼخُؾ طِي حُٜلٞحص رط٣َوش ٓوظِلش ًِٔخ طٌٍَص، ٢ٛ ٗٔخثْ أكٌخٍ طظُّٞي ك٢ حُيح

 ح٩ٗٔخ٢ٗ ١ٔؼخ ك٢ ح٩ؿٞحء ٝح٫ؿَحء ٝحُزوخء ىٕٝ ٣َٟزش طًٌَ. 

ٖٓ أٓزخد ُٜلش ح٩ٗٔخٕ ك٢ حُٞؿٞى ٢ٛ ٗوخ١ طظؼخ٠ُ ًؼ٤َح ٝطيٍٝ ك٢ أك٬ى طظوخٍد رؼ٤يح ػٖ 

َّ ىحثَس، ٢ٛ ؿ٤َ ٓؼَٝكش ُيٟ حُلَى ح٩ٗٔخ٢ٗ، ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼِٜخ ؿ٣َزش ػ٘ٚ، ٝؿ٣َزش رٚ،  ً

ّْ رٜخ، ٣ٝظٜخكض ػ٤ِٜخ ًو٤ٔش ؿ٤َ ٓؼَٝكش، ٌُٖ ٌٛٙ ح٤ُِٔس ٫ طؼٜٜٔخ ٖٓ  ٗؼٍٞٙ، كٜٞ ٣ل

َّ ٖٓ ح٧َٓحٍ، ٣ظٔظّغ رٚ ىٕٝ إٔ ٣يٍى ٓٞهؼ ف ػ٠ِ ىٍٝٙ ك٢ حُزوخء، ٌُٜح  ًٚٔ َّ ٫ٝ إٔ ٣ظؼ

ى.  َّ ًٚ، ٌُٝ٘ٚ ٣ظل َّ  طـي حُلَى ًحطٚ طلض حُٔظِش ًحطٜخ ر٬ ٓؼو٫ٞص طل

كٌٜح ُي٤َُ ػ٠ِ ٝؿٞىى حَُٔف  إٔ طؼ٤ٖ ك٢ طِي حَُكِش ٤ٓٞ٣خ ٝأٗض طَطي١ ؿزّش حُٔؼخٗخس

ّٕ ُـخص ح٩ٗٔخٕ ٓخ ٢ٛ ك٢ ح٧َٛ ٟٓٞ طَؿٔخص ٧كخ٤ْٓ طـَم ك٢ ح٤ٌُ٘ٛش  ٝحُل١ٞ٤، ا

ح٩ٗٔخ٤ٗش ر٬ ٓزٍَحص، ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼَ ح٩ٗٔخٕ أهَد ا٠ُ حَُٜٝد ر٤ٖ ٓظخٛش ٍٝكٚ ا٠ُ 

َّٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ ػ٬هخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ك٤ٔخ ر َّ ٝطـلٞح، ٌٛح ٓخ ٣ل ٤ٜ٘خ، ٌُٝ٘ٚ ٫ ٓٞحؿٜظٜخ أ٣٘ٔخ طل

 ٣ي١ٍ ُٔخ ٢ٛ رخٌُحص ىحهَ ًحطٜخ. 

طؼخٕٝ ح٩ٗٔخٕ ٓغ ًحطٚ ٟيّ أٍٓٞ طِػـٚ ٓخ ٢ٛ ٟٓٞ ٟٓٞغ هَِ ك٢ طَؿٔش حُ٘ؼٍٞ ا٠ُ 

ٗ٘ٞس ػخرَس هخٟٔش ٌُخكش ٓ٘ـٜخص ح٫رظٜخؽ، ٌُٜح طـي حُلَى ٣يٍٝ ٖٓ كُٞٚ ٝكٍٞ ًحطٚ 

٫ حُظ٣َق ٫ٝ حُول٤ق ٫ٝ كظ٠ ػ٘يٓخ ٣وغ ىٕٝ ٍؿزش ٓ٘ٚ ك٢ ٌٌٛح كخ٫ص، اً ٫ ٣٘ـٞح ٜٓ٘خ 

ُ٪ٗٔخٕ رخطـخٛخص ًؼ٤َس، ك٤ٖ ٣لَّ ًحطٚ ٖٓ ًَ ٢ٗء ٟٓٞ  ىَُحُِط٤ق، كو٢! ٢ٛ ػ٬هخص 
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ٖٓ حُِؼذ ػ٠ِ أٗـخّ ٍٝكٚ حُؼ٤ٔوش، ٧ّٜٗخ ٝٓخثَ ُطخُٔخ ػِٔظٚ ٤ًق ٣ٌٕٞ حُزَ٘ ٢ٓٝ ٌٛح 

 ح٤٠ُن ر٬ ؿيٍ. -حُؼخُْ حُٞحٓغ

ٓئحٗٔش حُ٘ـٟٞ ٢ٛ ح٧ًؼَ طَك٤زخ رخُ٘لْ ىحهَ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔؼظويحص ٝحُي٣خٗخص، ٢ٛ طٔخر٤ق 

طَطلغ رخطـخٛخص ًؼ٤َس ػْ طوغ ىكؼش ٝحكيس ػ٠ِ ٗخ١ت ٜٓـٍٞ، ٧ٜٗخ طيٍى ك٢ َٓكِش ٓخ ٖٓ 

حٍطلخػٜخ رؤٜٗخ ُٖ طزِؾ ٓخ طَطلغ ا٤ُٚ، ٝإ ٓخ رِـظٚ كبٜٗخ ُٖ طـي ًُي ٣ٔظلن ًَ ٌٛٙ 

ٌٜح ٫ طٌٖ ؿ٣َزخ ر٤ٖ ًحطي، ٝحٓؼ٠ ُزوخثي ىحثٔخ، كخ٩ٗٔخٕ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ٛٞ حُظ٠ل٤ش، ُ

ٌَْ حُٞك٤ي ػ٘ي رخد ٓؼخىطٚ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ٔٔي ر٘ظخثؾ أػٔخُٚ ًِٜخ، ٛٞ حُٔويحٍ ٝح٠ُخر٢  حَُل

 ٌُخكش حُؼ٤ِٔخص حُيحه٤ِش حُظ٢ طظؼيّٟ ٝٓخثَ ٍٝكٚ ٝٓوخ٤٣ْ ػٔوٚ. 

٤ٗش رخطـخٛخص ػي٣يس، ٤ُْ ٛ٘خى ٖٓ ٓزٍَحص ك٤٘ٔخ ٤ُْ ٛ٘خى أَٓ هل٢ّ ك٤ٖ طظٜخػي ح٩ٗٔخ

ّٕ ًَ طز٣ََ ٣ئؿَ حُل٤خس ػٖ ك٤خطٜخ ٓخ ٛٞ ٟٓٞ  ٣ٜلٞح ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ٓٞحه٤ض ُزخهظٚ ٤ُٝخهظٚ، ا

حُِٔللخس رخطـخٙ حُؼخُْ ح١ٌُ ٣َ٣يٙ، اٍحىس ح٩ٗٔخٕ  رز٢ءػوزش رخطـخٙ ٓؼخىس ًَ ًخثٖ ٓخػ٢ ُٝٞ 

 ر٤ٖ ٓخ ٣ئؿؾ ُو٤خٙ، ُوخءٙ ر٘لٔٚ. 
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وَمك 
 ِعش  ـيَ

ص  
لخ 
ت 
ـي  ص من  الكلمات  الت  ا الن  صها ف ـي هد 

لخ 
 
ن  أ ا ـيت  ا  وات  كاملة  ارت  ع سب  لال سب  ات ـي خ  ات  ارت  كي  ج 

ت 

سـيح: 
الف 
ا العالم  من  هد 

د صدى ف ـي روح ما ض  اء ا  ـتج  صـيز علي رخ 
 الق 

عطـيك 
ـي سب  هها هـي الت  واج  ـي ي  اكل الت  لآم وألمص  ّ الآ  ذ  ا ن  همه، ا 

ف 
جـيل 

اء والهدوء ف ـي عالم من  ألمسي  ف  الصف  ش  اكت 

ك  ون  جب 
ـت
اسا  ت  اك ا  ّ هي  ن  ضي ا 

ت  لا ت  ، ف  ز ذرت  ألجـياة  ل السـيز عي  ل من  ا خ  او  ف  اعه  والب  ج 
ك وُهم ذالش  همون 

ـيف 
ما و ائ 

ن ّك وحـيد عزت  ا 
ن  س  ي وا  ج زـنن  ألجت  وا معك حت  ح الآ 

مي  ا علـيك ا ن  ئ  زام، لهد  اف  حت   ،لآحي  ص  وعلـيك اكت 

ه   م، وف ـي كاف 
وذك الدائ  وان  وج  صامه  عب  ت  عل الآت  ط اج 

ق  عالم ـيشوذة الصلام، ف  مّكن  من  الآـئمان  ي 
ت  ي ت  اس لك حت  الي 

لال كّل اـتامك ، وخ  ذ  ألجالآت  ه  هداـتا سي ُ ، ا  ات  مي  ج زـنن  هـي ئ  ه الآ  صامات  ف ـي ا وح  ت  ة الآت  ّ هد  ا ن  لم ت 
ع ن  ي  زّذ علـيك ا 

ما.  لـيك حت   ا 

 ، جت  لـتم من  ـنكزهك كـبف  ت 
ع ب  ت 

م 
ُ ، وف  لت  العواصف  ي ت  ف ـي ف  ي وا  زق  حت  ش  مش ست  ّ الض  ا ن  ما ت 

ز ذائ 
ّ
ك د  ت 

ن ّك  ماع، لآ لآ  ت  صـيزة  الآح 
ها ق 

ت  ماعه  لآ  لح 
ل
همـيه   لـيل من  الآ 

عطـي الف 
ي 
ا علـيك ا ن   زـنك، لهد  ا ألجت  ـتي  زك هد  ت  وا 

ـيزا،  الماّذة  كي  م ت 
هت 
ت 
ـيزك، ولآ  ـيه مع ع  زف  ه  للي  جاح  صك ت 

ف  دت  ي  ل ا طلق  ال وح  ات  المف  وت  ف ـي وت  ان  لما هو مكب  عي 

 ، ان  ك من  عطف  وحي  لي 
 ف 

ا ف  ي  صصت  لة وف 
ن  خ  ق  سوى ا  حق 

ـتي 
ا لآ  ح  ف ـي هد  صي 

ـي
جـيت   ـتامك، ت  كل ـيوم من  ا 

ات  كلها،  لاف  ي 
ّدر الآح  ف  زم وي  جي 

علك ت  ا سـيح  مال، هد  وق  ألجت  وألح  د  ك من  ت  مكب 
ئ 
ـي  ك الت  شجب 

ف 
ّ ما  وا علم ا ن 

صي  
سـن
ن   صك الآ 

ق  ما علـيك ـتب 
ل، ف  ي  ف  سب 

ك ف ـي ألم ون 
ل ملـيء ح ـيوما ما مصدرا لق  ي  ف  سب 

طّلع لم
ات  سوى الن  مكات  الآ  ، ت 

ِمك.  ـتَ ِ
لاص ف  ج 

ل اسي  لـيه  من  ا خ 
ك الداخ  ان  دا طاف  ـيّ ّم جّزك ح 

 ئ 

 


