ُ
َ
تاع وأتاع ،واملثيغ واملثاع
أ .دٌ .ازن اىٍتارك()

 ٨٦ ٢ٌ ٕ٣أثؿز وٛةت ا٘٤٣ح ا٣عٲٌح أف د١ٮف ٠سٲؿةن ٦ ٰٚٮادٌ٬ػة كصػؾكر٬ة،
ٗ٪ٲٌح قؼٲٌح ٚػٰ ُٔةا٭ػة دٮ٣ٲػؽنا كامػذٞةٝنةٝ ،ػةدرة ٔ٤ػٯ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ ٨إ٧٣ػةٰ٩
كاٵ١ٚةر ،د ٨٦ ٟ٤٧اٵث٪ٲػح كاٞ٣ٮا٣ػت اْٛ٤٣ٲٌػح ٦ػة دكػذُٲٓ ثػ ٫أف دٕجٌػؿ ٔػ٨
إ٧٣ة ٰ٩ا٣ؽٝٲٞح ،كٔ ٨اٛ٣ؿكؽ ثٲ ٨إ٧٣ة ،ٰ٩ظذٯ ٱ١ٮف ٪ٕ٦ ٢١٣نٯ ٦٭٧ة ٱؽ ٌ
ؽ
 ْٰٛ٣ٱى ٌٮرق .ك ٨٦إ٧٣ؿكؼ أف  ٨٦ػىةاه إ٣ؿثٲٌح
٧٤٠ح دٕجٌؿ ٔ ،٫٪أك ث٪ةءه
ٌ
ا٣ذٰ ا٦ذةزت ث٭ة أ٩٭ة د ٨٦ ٟ٤٧اٞ٣ٮا٣ت اْٛ٤٣ٲح كاٵث٪ٲح كا٧٤١٣ةت ٦ة دٕجٌؿ ث٫
و
دٹٹت ٠سٲؿة دجةٱ٪خ ٕ٦ة٩ٲ٭ػة ًػ ٨٧ا٪ٕ٧٣ػٯ إ٣ػةـ ا٣ٮاظػؽ .كٹ د١ػٮف
ٔ٨
ا٘٤٣ح وةدٝح ُ٦ٮأنة ٌإٹ إذا ٠ة٩خ ٦ؿاٞٚح ١ٛ٤٣ؿ٦ ،كػةٱؿة ٣ػٚ ٫ػٰ د٧ٲٲػـق ثػٲ٨
إ٧٣ةٌ ،ٰ٩
كإٹ  ٥٣د ٨١وٮرةن  ،٫٣ك٠ة٩خ ٔػةصـة أ٦ة٦ػ .٫ك٣ػٮ ٣ػ ٥د١ػ ٨ا٘٤٣ػح
ٝةدرة ٔ٤ٯ ٦ٺظٞح ا١ٛ٣ؿ ك٦كةٱؿد٧٣ ٫ةت ٠سٲؿ  ٨٦أ١ٚػةر ا٧٤ٕ٣ػةء كا٣نػٕؿاء
كا٧٣جؽٔٲ ٨ا٣ؾٱ ٨ظْٛخ ا٘٤٣ح ثٮار ى
ؽ ٝؿااع٭ ٥ثؽٝةا ٜدٹٹد٭ة.
د٧ؿ ثة٣ؼةَؿ أك ثة٣ؾ٦ ٨٬ؿكر ا٣جؿؽٚ ،إف  ٥٣د٪ٔ ٨١ؽ
٠سٲؿا ٦ة ٌ
إف ا١ٛ٣ؿة ن
وةظج٭ة ،ك ٰٚا٣سؿكة ا٘٤٣ٮٱػح ا٣ذػٰ ٱ٧ذ١٤٭ػة٧٤٠ ،ػحه دكػذُٲٓ ا٣ذٞػةط ا١ٛ٣ػؿة
ػٮٱؿ٬ةٗ ،ةثػػخ كٗػػةرت كٌ٦ػػخ؛ ٵ َّف وػػةظج٭ة ٣ػػ ٥ٱكػػذُٓ أف
إ٣ػػةثؿة كدىػ ى
ا٘٤٣ٮم ا٣ػؾم ٱىػ٤ط ٣٭ػة ،كٱ١ػٮف
ٱ١كٮ٬ة ٦ة ٱيْ٭ؿ٬ة ث ،٫كٹ ٱ ٟ٤٧اٞ٣ة٣ت
ٌ
(ٌٔ )ٮ ٦ض ٓ٧ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح ثؽ٦ن.ٜ
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عوٓ قدِّا .إٍُ لوًا لان اهوصان قاد ًرا عوٓ يالذقةث اهكمةر ويخاراحةُا قةاد ًرا
عوةةٓ اهخيتٖةةر عةةٌ فد ِّ
ا فومةةاره ويياٍٖةةُا وعةةٌ درحةةات د حةةُ اهً خوكةةث
اهًخكاوحثا لان فرقٓ وفد ّ
ا وفوضدا ويٌ اهيصٖر فن حخًإز اهًيأٍ اهًخقارةث
اص ةُ واهًيتِّر عَُ.
اهوغْي اه
إذا هى ٕمٌ هم ٍّن يَّا اهتَاءُ
ّ
ّ
إن لخّاب اهيرةٖث وفدةاءِةا ٕيروةْن فن هويرةّٖةث ةةروةً هك ٖةث ٍ ٖةر هّةا وةٔ
اهقدرة عوٓ اهخكرٕق ةٌٖ اهًيأٍ يًّةا حمةٌ دقٖقةثا وعوةٓ اهخيتٖةر عةٌ اه ةكات
يًّا ٕق ّن اهكرا ةَّٖاا وعٌ األويال يًّا حكاوحج درحات اهضةي واهقةْة وّٖةا.
ويٌ َٕي ْد إهٓ لخب اهخراث اهوغةْي ٕخة ِد اهيخةب اهيخةاب وةٔ حردٕةد درحةات
اهرب واهيشةقا وفويةال اهَةْ ويةا حةد ّل عوٖةُ يةٌ شةعرّٖث فو اشةخغراا.
فويال
ّ
اهصٖر ويا ؤ فوياهُ يٌ د
ودرحات َّ

ت عوٓ اهتطء واهصرعث واهررلث واهّٖئث!

إن لخب اهوغث ذك ج هَا يا ةٌٖ فشًاء اهًص ًَّٓ اهْاذد يٌ اهكرواا ويا
ةٌٖ فويال فو درحات اهكين اهْاذد يٌ ورواا ويةا ةةٌٖ اه ةكات اهًخقارةةث
يٌ حكاوت ...وِمذا حخد اهموًثا شْاء فلاٍج اشًاً ف ويالًا ولأٍَّا اهثةْب
اهذي ُٕك َّ ن عوةٓ قة ِّد ةصةُا ٕزٕةد عَةُ و ٕةَقذا واهةذي َٕ ِشة ُّ عةٌ
اهًيَٓ لًا ٕش ّ اهثْب اهرقٖق عٌ ةصخُ فو ع ًٌّ ٕرحدُٕ.
هقد دعْت ؤ يقال شاةق( )1إهٓ عد ظًس اهكروا اهًيَْٕث ةٌٖ اهموًاتا
وعد اهًصارعث إهٓ عدِّا يخرادواتا وقوج إن ذهك اهًَّج شٖاشث غٖةر ذمًٖةثا
و يكٖدة ؤ يٖدان اهوغث عايّثا ومٖ إذا لاٍج اهوغث لاهيرةٖث اهًيرووث ةأٍّا حضع
ًٕر ةّا اهمائٌ ؤ َخوقُا وؤ ُخوُقُا ؤ شٖره
همن ذاهث هتْشّاا وح ّ
ذ ل َّن ذاهث ّ
وفلوُ وشرةُا ؤ ٍْيُ وذتُّ وةغضُا وؤ لن صةغٖرة فو لتٖةرة حخ ةن ةرٖاحةُ فو
ةٖئخُ فو ذْٖاٍُا ةموًث ٕيتّر ةّا عَّا وٕد ّل عوّٖا؟!
( )1يراضرة اهخ رٖد اهوغْي :لال ؤ اهًَّج يخوةث يخًةع اهوغةث اهيرةٖةث ةديشةق 88
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كإ٣ضٲت أف ٩ك ٟ٤ا٣ٲٮـ ٪٤٧ٔ ٰٚػة ا٘٤٣ػٮم «٦ػ٪٭ش َ٧ػف اٛ٣ػؿكؽ»،
ك٩ع٩ ٨ؿل أف إ٣ؿثٲح د٦ ٟ٤٧ػ ٨زػؿكة ا٧٣ذؿادٚػةت ٦ػة ٹ ٩عذػةج إ٣ٲػ ،٫ك٦ػة
كو ٢إ٣ٯ أف أوجط ٦ضةؿ َٕ و ٨كٞ٩ؽ ٱٮ َّص ٫إ٣ٯ إ٣ؿثٲٌح  ٨٧٦ٹ ٱٕؿٚٮف ٦ـٱػح
ذ ،ٟ٣أك  ٨٧٦ٱذٮ٧ٌ٬ٮف ا٣ذؿادؼ ٚٲ٧ة ٹ دؿادؼ ٚٲ!٫
إ٪٩ة ا٣ٲٮـ  ٰٚأم ٌؽ ا٣عةصح إ٣ٯ إظٲةء اٛ٣ؿكؽ ثٲ ٨إ٧٣ػة ،ٰ٩كإ٣ػٯ ا٣ؽٌٝػح ٚػٰ
ا٣ذٛؿٱ ٜثٲٕ٦ ٨ة ٰ٩ا٧٤١٣ةت  ٌٓ٪٣ثٲ ٨أٱؽم ا٧٤ٕ٣ةء ٘٣ػحن دٝٲٞػح دكػةٔؽٚ ٥٬ٲ٧ػة
ٔ ٰ٧٤دٝٲ .ٜك٩عػ٨
ٱذىؽَّكف إ٣ٲ ٨٦ ٫كًٓ ٦ىُ٤عةت ٔ٧٤ٲٌح دٝٲٞح ،ك ٨٦دٕجٲؿ
ٌ
ا٣ٲٮـ  ٓ٦مٲغ ٠ذٌةب إ٣ؿثٲح أثٰ ٔس٧ةف ا٣ضةظِ ا٣ؾم ٝةؿ «إف ٔ٤ٯ ا١٣ةدػت إذا
ك٤ٔ ٓٝٯ أٛ٣ةظ ٦ذٞةرثح إ٧٣ة ،ٰ٩أف ٱجعر ٔ ٨أقجةب اػذٺٚ٭ػة ،كأف ٱكػذٕ٢٧
٠ٺ ٪٦٭ة ٦ ٰٚٮًٕ٭ة ٦ػةداـ ٦ػ ٨ظػ ِّ ٜا٪ٕ٧٣ػٯ ،أف ٱ١ػٮف ٣ػ ٫اٹقػًَ ٥جٞػةنَّ .
ًّ
كأٹ
ٞىؿان كٹ ٦نذؿ٠ةن ،كٹ ي٦ذٌ َّ٪٧ةن»(.)2
ٱ١ٮف ٚ ٫٣ةًٺن كٹ ٌٛ٦ٮٹن ،كٹ يِّ ٦
كأظك ٨ا١٣ٺـ ٦ة ٠ة٩خ ٧٤٠ةدٕ٦ ٫جٌؿة ٔ ٨ا٧٣ؿاد ،كػٲؿ اٵٛ٣ةظ كأدٌٝ٭ػة
٦ة ٠ةف ٪٦٭ة ٝة٣جةن ٔ٤ٯ ِّ ٝؽ ا٪ٕ٧٣ٯ؛ ٵف ا٪ٕ٧٣ٯ صكػ ٥كاٛ٤٣ػِ ٣جةقػ ،٫كٹ ثػ ٌؽ
ٕ٤٣ة ٥ً٣ك٤٣ج٤ٲٖ أف ٱىٲت ثٞٮ ٫٣ك٧٤٠ةد٦ ٫ػة ٱؿ٦ػٰ إ٣ٲػ٦ ٫ػ ٨دٝػةا ٜإ٧٣ػة،ٰ٩
ا٘٤٣ٮم أف ٱٌػٓ ثػٲ ٨أٱػؽم ا١٣ذٌػةب زػؿكة ٱؼذػةركف ٪٦٭ػة ٦ػة ٱنػٰٛ
كٔ٤ٯ
ٌ
ٗ٤ٲ٤٭ ،٥كٱ١كٮ ٕ٦ة٩ٲ٭ ،٥كٱذضَّ٤ٯ ثػ٦ ٫يػؿادي ،٥٬كدذعَّ٤ػٯ ثػ ٫ث٪ػةت أ١ٚػةر٥٬
اٵدثٲٌح ،كظٞةاٞ٭ ٥ا٧٤ٕ٣ٲٌح ا٣ؽٝٲٞح.
كأًؿب ا٣ٲٮـ ٞ٤٣ةرئ ٦سةٹن كاظؽان  ٨٦أ٦س ٤وح ٠سٲؿة ٱكةرع أوػعةث٭ة إ٣ػٯ
اٌٞ٣ةء ٔ٤ٯ اٛ٣ؿكؽ ثٲ ٨إ٧٣ة٤ٔ ،ٰ٩ٯ رٗ ٥اػػذٺؼ ا٧٣جػة ،ٰ٩كإ٣ػٯ صٕػ٢
ا ٣ي٧ذجةٱ٪ىٲٍ ٰٚ ٨ا٪ٕ٧٣ٯ ٦ذؿادٚىٲٍ!٨
٦ض« ٰٕ٧صٮاز ٝٮ٣٭ ٥ا ٣ى٧جٲٓ كا ٣ي٧جةع ث٪ٕ٧نٯ كاظؽ».
٘٣ٮم
صةء ٝ ٰٚؿار
ٌ
ٌ

( )2ا٣ضةظِ ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ.93/1 ٨
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كصةء  ٰٚدٕ٤ٲ٬ ٢ؾا اٞ٣ؿار
[ا٣ذٕ٤ٲ ٢أ) ٚػٰ إ٧٣ػةص٣ .٥كػةف إ٣ػؿب ٣ػ ٥ٱػؾ٠ؿ (أثػةع) ٔ٤ػٯ ث٪ػةء
ا٣نػة ٰٕٚذ٣ػٟ
(أ٦ ٰٚ )٢ٕٚةدة (ثٲٓ) ،ك ٨١٣صػةء ٚػٰ ٦ػةدة (أثػؿ) «كمػجَّ٫
ٌ
ثة٣ٮٹدة  ٰٚاٷ٦ةء إذا أيثٲٕخ ظة٦ٺن دجٕ٭ة ك٣ؽ٬ةٚ ،إف ىك٣ؽدٍػٝ ٫جػ ٢ذ٣ػ٠ ٟػةف
ا٣ٮ٣ؽ ٤٣جةآ ...كٝٮ( ٫٣أثةع) ٘٣ح ( ٰٚثةع) ٧٠ة ٝةؿ اث ٨اٌُ ٞ٣ةع».
إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ «أثةع ٚٺف ا٣نٰء ثةٔ.»٫
أم إف اث ٨اُٞ٣ةع أزجخ (أثةع) ث٪ٕ٧ٯ (ثةع) كذ٠ؿ ذ ٟ٣اثْ٪٦ ٨ٮر ك٣ػ٥
ٱيؼ ٌُب٭ة ،إذ  ٰ٬كردت ث٪ٕ٧ٯ (ثةع) ٠ ٰٚٺـ ا٣نة.ٰٕٚ
ى٤ػخ
ب ٰٚ -ا٣ؽٹ٣ح ٝةؿ قػٲجٮٱ( ٫ا١٣ذػةب « )236/2كٝػؽ ٱضػٰء ٚىٕ ي
كأ٤ٕٚخ ٪ٕ٧٣نٯ كاظػؽ ٌإٹ أف ا٘٤٣ذػٲ ٨اػذٛ٤ذػة» .أم إف ٦ػة صػةء ٔ٤ػٯ ٬ػؾٱ٨
ا٣ج٪ةءٱ٬ ٨ٮ اػذٺؼ ٘٣ةت ٩ ٨٦عٮ وػؽٌق كأوػؽٌق ،كظـ٩ػ ٫كأظـ٩ػ ،٫كصػ َّؽ
كأص َّؽ  ٰٚاٵ٦ؿ].
كٱذعؽث اٞ٣ؿار ٔ( ٨ػىٮوٲٌح) ( ٢ٕٚثةع) كٱٞٮؿ [ك٬ؾق ا٣ؼىٮوٲح
ٹ ٱيٛكؽ٬ة إُٔةء دٹ٣ح صؽٱؽة ( ٢ٕٛ٤٣أثةع) ٣ٲ١ػٮف ث٪ٕ٧ػٯ (ثػةع) ٹ ٔىػ ىؿضى
٤٣جٲٓ .]ٍٞٚ
زػػ ٥ٱكذنػػ٭ؽ اٞ٣ػػؿار ث٧ضػػٰء (أثػػةع) ث٪ٕ٧ػػٯ (ثػػةع) ٚػػٰ ٠ػػٺـ ا٪٣ػػٮٱؿم
ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح (٠ ٰٚ )٬733ذةث٩( ٫٭ةٱح اٵرب) .ك٦ضٲب٭ة ٠ ٰٚػٺـ ا١٣ةقػةٰ٩
(٠ ٰٚ )٬587ذةث( ٫ثؽاآ ا٣ىػ٪ةآ) كٱ٪ذ٭ػٰ دٕ٤ٲػ ٢اٞ٣ػؿار إ٣ػٯ اٞ٣ػٮؿ [كٹ
ٱ١ةد إ٧٣ةوؿكف  ٨٦اٞٛ٣٭ةء كا٣ذضةر ٱكذٕ٤٧ٮف (ا ٣ي٧جةع) ٌإٹ ث٪ٕ٧ٯ (ا ٣ى٧جٲٓ)
ك٣ػػٲف إ٧٣ػػؿكض ٤٣جٲػػٓ] .ك٪٬ػػة ٱ٪ذ٭ػػٰ ٠ػػٺـ أوػػعةب اٞ٣ػػؿار اٞ٣ةاػػ ٢ثػػأف
(ا٧٣جٲٓ) ث٪ٕ٧ٯ (ا٧٣جةع) ،كا٧٣ذٌ ٌ ٨٧أف (ثةع) ث٪ٕ٧ٯ (أثةع).
كأٝٮؿ  ٰٚا٣ؿدٌ ٔ٤ٯ اٞ٣ؿار كدٕ٤ٲ٫٤
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 -1أ٦ة اٞ٣ٮؿ ثأف (٣كةف إ٣ؿب)  ٥٣ٱؾ٠ؿ (أثةع) ٔ٤ٯ ث٪ػةء (إٔٚػٚ )٢ػٰ
٦ةدة (ثٲٓ)٘ٚ .ٲؿ وعٲط! ٞٚؽ ذ٠ؿ اثْ٪٦ ٨ٮر ذٚ ٟ٣ػٰ ٦ػةدة (ثٲػٓ)
غؽىّ ىيت٘عٝ .ةؿ ا٣٭٧ؽاٰ٩
كٝةؿ «كاثذةع ا٣نٰءى امذؿاق .وأةاغَّّ :
جػػةع
ٚؿًٲخ آٹء ا ٣ي٧١ٲخ  ٨٧ٚٱيجٍػٓ
ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮادي٩ػػة ث يً ٧
ثٕ٧ؿض ٤٣جٲٓ».
أم
َّ
ك١٬ؾا كردت ا٧٣ةدة كمؿظ٭ة كاٹقذن٭ةد ٣٭ة ٕ٦ ٰٚض٣ ٥كةف إ٣ػؿب،
١ٚٲ ٙٱٞةؿ إف ا٤٣كةف  ٥٣ٱؾ٠ؿ٬ة ٦ ٰٚةدة (ثٲٓ)؟!!
 -2كأ٦ة ٝٮ٣٭« ٥ك ٨١٣صةء ٚػٰ ٦ػةدة (أثػؿ) كمػجٌ ٫ا٣نػة ...ٰٕٚإ٣ػغ».
كا٣ذٕ٤ٲ٤ٔ ٜٯ ذ ٟ٣ثأف (ثةع) ث٪ٕ٧ٯ (أثةع) ٝ ٰٚٮؿ ا٣نةٚ ،ٰٕٚٲػؽ ٌؿ
ٛ٦كػؿ ٦نػؿكح ثٕػؽق .إ٩ػ٫
ٔ٤ٯ ٔؽـ ٚ٭٠ ٥ٺـ ا٣نػة ،ٰٕٚرٗػ ٥أ٩ػَّ ٫
ٱٞٮؿ ٔ ٨ا٣ضةرٱػح «إ٩٭ػة إذا (أثٲٕػخ) ظػة٦ٺن ،دجٕ٭ػة ك٣ػؽ٬ةٚ ،ػإف
ك٣ؽدٝ ٫ج ٢ذ٠ ٟ٣ةف ا٣ٮ٣ؽ ٤٣جةآ ،أم ٦ة دا٦خ (أثٲٕخ) أم ٔيؿًخ
٤٣جٲٓ ظة٦ٺن ٚإف ك٣ؽ٬ة ا٣ؾم دعٕ٦ ٫٤٧ؿكض ٕ٦٭ة ،ك٬ػٮ ٦ػ ٨ظػ ِّٜ
ا٣ؾم امذؿا٬ة ،كأ َّ٦ة إف ك٣ؽدٝ ٫جٔ ٢ؿً٭ة ٤٣جٲٓٚ ،٭ٮ  ٨٦ظػ ِّ ٜا٣ػؾم
ٚكؿق ٩ة١ٚ ،٫٤ٝٲػ٩ ٙيٞػ ٌٮؿ
٠ةف ٱ١٤٧٭ة أم ا٣جةآ ،ك٬ؾا ٠ٺـ كاًط َّ
ا٣نة٦ ٰٕٚة  ٥٣ٱ ،٢ٞك٘٩ٲٌؿ ظ ١ن٧ة مؿٔٲًّة أٚذٯ ث٫؟!
َّ
 -3كأ٦ة اٞ٣ٮؿ ثأف اثْ٪٦ ٨ٮر ٝ ٢ٞ٩ٮؿ اثػ ٨اُٞ٣ػةع ثػأف (أثػةع) ث٪ٕ٧ػٯ
(ثةع) ٞٚٮؿ ٔضٲت ،ثٕٲؽ ٔ ٨ا٣ؽٌٝػح ٚػٰ اٞ٪٣ػ ،٢كٔػ ٨ا٣ىػعح ٚػٰ
ا٣ؿكاٱح؛ كذ ٟ٣أف ٦ذ ٨ا٤٣كةف ػٺ ٠ ٨٦ٺـ اث ٨اُٞ٣ةع ا٣جذٌح! ك١٣ػ٨
٦ع ٌ ٜٞا٤٣كةف أك ا٪٣ةمؿ ،كًٓ ظةمٲح  ٰٚأق ٢ٛا٣ىٛعح ٔ٪ػؽ ٝػٮؿ
ا٣نة( ٰٕٚأثٲٕخ) كذ٠ؿ ٚٲ٭ة ٦ة  ٨ٔ ٢ٞ٩اث ٨اُٞ٣ةع ،كأ٦ة ٠ػٺـ اثػ٨
ْ٪٦ٮر ٤ٚٲف ٚٲ ٫إمةرة إ٣ٯ اث ٨اُٞ٣ةع كٹ ٗٲػؿق ،ك٦ػٓ ذ٣ػ ٟٱٞػٮؿ
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ا٤ِّ٤ٕ٧٣ٮف إف اثْ٪٦ ٨ٮر  ٢ٞ٩اٞ٣ٮؿ ك ٥٣ٱيؼ ُِّبػ !!٫كثػٲ٦ ٨ػٮت اثػ٨
ْ٪٦ػٮر ككًػٓ د٤ػ ٟا٣عةمػٲح ا٣ؽاػ٤ػح ٚػٰ ٗٲػؿ ٦ٮًػٕ٭ة٦ ،بػػةت
ا٣ك٪ٲ ،٨ك٠ةف ظ ٌ٦ ٜٮًػٕ٭ة أف د١ػٮف ظةمػٲح ٚػٰ ٦ػةدة (ثٲػٓ) ثػ٢
ظ ٌٞ٭ة ٌأٹ د١ٮف أثؽان ،ٵف ٠ٺـ اثْ٪٦ ٨ٮر ك٠ػٺـ ا٣نػة ٰٕٚٹ ٱٌٕ٤ػٜ
ٔ٤ٲ٭٧ة ث١ٺـ اث ٨اُٞ٣ةع!
ا٣نة ٰٕٚي
٠سٲؿا
مٲغ
كذ ٟ٣ٵف
اٵوٝ ،ٰٕ٧ؿأ ٔ٤ٲ ٫اٵو ٰٕ٧ن
ٌ
َّ
٦ػػ ٨أمػػٕةر ا٣ضػػة٤٬ٲٌٲ ،٨ك٠ػػةف ا٣نػػة ٰٕٚظضػػح ٚػػٰ ا٘٤٣ػػح ،اقػػذس٪ةق
ٱعذش ث٭ٚ ٥ػٰ
ا٘٤٣ٮٱٮف كا٪٣عةة كاٵوٮ٣ٲٌٮف ٪٦٭ ٨٦ ٥دةرٱغ ا٣ؾٱ٨
ٌ
ا٘٤٣ػػح ،كٝج٤ػػٮا اٹظذضػػةج ثػػ ٫ثٕػػؽ ٔىػػؿ اٹظذضػػةج ،كركل ٔ٪ػػ٫
اٵو١ٚ ٰٕ٧ةف ٹ ٱؿكم ٌإٹ ٦ة ٔػٺ ك٠ػةف
أوعةب إ٧٣ةص .٥كأ٦ة
ٌ
عة ،كٱؿٚي ٦ة دكف ذٚ ،ٟ٣إذا زجخ اٞ٣ٮؿ ٔػ ٨ا٣نػة ٰٕٚكٔػ٨
ٚىٲ ن
اٵو٠ ٰٕ٧ةف ٚٮؽ ٝ ٢ِّ ٠ٮؿ .كأ٦ة اثػ ٨اٌُ ٞ٣ػةع ،وػةظت ا٣عةمػٲح
ٚكؿ ث٭ػة اٞ٣ػؿا ير ا٧٣ضٕ٧ػٰ ٝػٮؿ ا٣نػة ،ٰٕٚكٌٗ٤جػٮا
ا٣ؽػٲ٤ح ،كا٣ذٰ َّ
ٝٮ ،٫٣كادٌ٭٧ٮا أك ٩كػجٮا إ٣ػٯ اثػْ٪٦ ٨ػٮر ٝجػٮؿ ٝٮ٣ػٚ ،٫٭ػٮ ا٧٣ػذَّ٭٥
ثة٣ذَّكة٦ط كا٣ذكة ٰٚ ٢٬ا ٢ٞ٪٣كا٣ؿكاٱح ،كٝؽ صةء  ٰٚدؿص٧ذ ٫أ ٫٩ك٣ؽ
 ٰٚو٤ٞٲح ق٪ح ( )٬433كرظ ٢إ٣ٯ ٦ىؿ ق٪ح ( ،)٬511كأ ٫٩أصػةد
ا٪٣عٮ ،ك٠ةف  ٩ى ىٞؽىة ا٧٣ىؿٱٌٲِ َٗ ٨فؤٍُّ ةاىخفواْو فوٖ اىؽواٗوث ،ك٬ػٮ
ا٣ؾم ثٕؽ أف أ١٩ؿ ٕ٦ؿٚذ ٫ثٕ٧ض ٥ا٣ىعةح ٤٣ضٮ٬ؿم ،رأل مػ٭ؿد٫
كامذ٘ةؿ ا٤ُ٣جح كا٣ؽارقٲ٦ ٰٚ ٨ىؿ ثٚ ،٫ؿ ٌ٠ت َؿٱٞةن ٚػٰ اٷقػ٪ةد،
٦ؽٌٔٲةن أ ٫٩ٱؿكٱ ٨ٔ ٫ا٣ضٮ٬ؿم ثإق٪ةد ٦ذٌى!!)3(٢
ك٠ٲ ٙٱضٮز أف  ٨٦ ٢ٞ٪٩ظةمػٲح ٪٤٣ةمػؿ كًػٕ٭ة ٚػٰ أقػ٢ٛ

( )3اْ٩ؿ دؿص٧ذ ٰٚ ٫إ٩جةق ا٣ؿكاة .236/2 ُٰٛٞ٤٣
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ا٣ىٛعح ػةرصح ٔ ٨ا٧٣ذ ٨ز٪٩ ٥كج٭ة إ٣ػٯ وػةظت ا٧٣ػذ٨؟ ك٠ٲػٙ
ٱىػط
ٞ٩ٮؿ إف وةظت ا٧٣ذ ٨أم ا٧٣ؤ٤ٞ٩ ِّٙ٣٭ة ك ٥٣ٱؼ ُِّب٭ػة؟ ٬ػ٢
ٌ
٬ؾا  ٰٚأقة٣ٲت اٹقذن٭ةد ث ٫٤اٹظذضةج ث ٫٤ا٣ذعٞٲٜ؟!
 -4ظٲ ٨ٱٞٮؿ قٲجٮٱ٤ٔ - ٫ٯ ٩عٮ ٦ة صةء  ٰٚدٕ٤ٲ ٢اٞ٣ؿار « -كٝؽ ٱضػٰء
٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ كا٪ٕ٧٣ٯ كاظؽ ،أم إف ٦ة صةء ٔ٤ٯ ٬ػؾٱ ٨ا٣ج٪ػةءٱ٬ ٨ػٮ
اػذٺؼ ٘٣ةت» ٚ٭٪ٕ٦ ٢ٯ ذ ٟ٣أف ٬ؾٱ ٨ا٣ج٪ةءٱ ،٨ظٲس٧ة كصؽا  -صػةز
٪٣ة أف ٕ٩ؽٌ٧٬ة ث٪ٕ٧ٯ كاظؽ ثعضح أٝ( ٫٩ؽ ٱضٰء) ٧٠ة ٝةؿ ،كثعضػح أف
(ثٌٕ٭ة) ٠ةف اػذٺؼ ٘٣ةت؟! ك ٢٬ٱضٮز اٞ٣ٲػةس ٚػٰ ٬ػؾا ٔ٤ػٯ ٦ػة
صةء  ٨٦ ٢٠ ٰٚأثٮاب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ؟
إف ٔ٪ٮاف ا٣جةب ٠ ٰٚذةب قٲجٮٱ٬ )233/2( ٫ػٮ «٬ػؾا ثػةب
افخؽاق فػيوج وأفػيوج فوٖ اىفػوو ىيٍػِوٕ» ٦سػ ٢دػػ ٢كأدػػ،٢
كػؿج كأػؿج كٚـع كأٚـع .كصةء  ٰٚا٣جةب ٛ٩كػٝ ٫ٮ٣ػ« ٫وحشوٖ
ٔؿًذٞ٤٣ ٫ذػ،٢
حػؽىّ ألٌ ٍؽ؛ كذٝ ٟ٣ٮ ٟ٣أٝذ٤ذ ٫أم َّ
أفػيخّ غيٕ أ ْن ّ
كٱضٰء ٦سٝ ٢جؿد ٫كأٝجؿدٞٚ ،٫جؿد ٫د٪ٚذ ،٫كأٝجؿد ٫صٕ٤خ ٣ػٝ ٫جػؿان.
كقػٞٲةن» .كٱٞػٮؿ ٚػٰ
كدٞٮؿ قٞٲذٚ ٫نؿب ،كأقٞٲذ ٫صٕ٤خ ٦ ٫٣ةء ي
ا٣جةب ٛ٩ك« ٫كٝؽ ٱضٰء ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ا٪ٕ٧٣ٯ ٚٲ٭٧ة كاظؽَّ ،إٹ أف
ا٘٤٣ذٲ ٨اػذٛ٤ذة ،زٔ ٥ذ ٟ٣ا٣ؼ٤ٲ.»٢
ككاًط أ٣ ٫٩ٲف ٠ ٰٚػٺـ قػٲجٮٱ٦ ٫ػة ٱؤٱػؽ أف (ثػةع) ث٪ٕ٧ػٯ
(أثةع) ،ك٣ٲف ٝ ٰٚٮ٦ ٫٣ة ٱؽ ٌؿ ٔ٤ٯ صٮاز اٞ٣ٲةس  ٰٚذٞ٪٣ ٟ٣ٮؿ إف
ٱىط أف ٱضٰء ٪٦ػ٤ٔ ٫ػٯ (إٔٚػ )٢كا٪ٕ٧٣ػٯ
٦ ٢٠ة صةء ٔ٤ٯ ()٢ٕٚ
ٌ
كاظؽ ،ثعضح أف ٦س٬ ٢ؾا صةء  ٰٚا٘٤٣ح! ثػ ٢إف ٚػٰ ٠ذػةب قػٲجٮٱ،٫
٤٣ذٕؿض ٣ٶ٦ػؿ ،ك٦سٌػ٢
ك ٰٚا٣جةب ٛ٩ك ٫صةء ٝٮ ٫٣إف أ٤ٕٚذ ٫دضٰء
ٌ
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ثػ(أىٝىذى ى )٢ك٦ ٰ٬س( ٢أثةع) ٧٤ٚةذا ٩ؾ٠ؿ ثٌٕةن ٝ ٨٦ٮ .٫٣كٞ٩ٲف ٔ٤ٲػ،٫
ك٩٭ ٢٧ثٌٕةن ،ك٬ٮ  ٰٚا٣جةب ٛ٩ك ٫ك٦ذٌى ٢ث٧ٮًٮٔ٪ة؟!
ا٘٤٣ٮم ا٣ذٰ ٠ذت ٚٲ٭ة ا٧٣ؤِّٛ٣ٮف دعخ ٔ٪ػٮاف
أٱ٠ ٨ذت دؿاز٪ة
ٌ
خ) ،ك٦ةذا ٔ ٢٧ا٣ؾٱ ٨أٌٛ٣ػٮا ٦ػ ٨ا٘٤٣ػٮٱِّٲٚ ٨ػٰ ٠ذػت
ى٤خ كأى ٍ٤ٕٚي
(ٚىٕ ي
«٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ»؟ ك٧٣ةذا راظٮا ٱىِّٛ٪ٮف اٵٕٚةؿ أو٪ةٚةن ٰ٬
٤ٕٚ -1خ ث٪ٕ٧نٯ كأ٤ٕٚخ ث٪ٕ٧ٯ آػؿ.
٤ٕٚ -2خ كأ٤ٕٚخ ث٪ٕ٧ٯ كاظؽ.
٤ٕٚ -3خ ٹ ٱأدٰ ٪٦٭ة أ٤ٕٚخ.
 -4أ٤ٕٚخ ٹ ٱأدٰ ٪٦٭ة ٤ٕٚخ.
ٝةؿ ا٣ـَّصةج (٬« )٬311ؾا ٠ذػةب ٱػؾ٠ؿ ٚٲػ٦ ٫ػة د٧َّ٤١ػخ ثػ٫
٧ػخ ثػ٤ٔ ٫ػٯ
إ٣ؿب ٔ٤ٯ ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ كا٪ٕ٧٣ٯ كاظؽ ،ك٦ػة دٍ َّ٤١
٤ٕٚػخ كظػؽق ،ك٦ػة
ي
كأ٤ٕٚخ كا٪ٕ٧٣ٯ ٦ؼذ ،ٙ٤ك٦ة ذي٠ؿ ٚٲػ٫
ي
٤ٕٚخ
ي
ذي٠ؿ ٚٲ ٫أ٤ٕٚخ كظؽق»(.)4
كا١٣ذةب ٦ؿدَّت ٔ٤ٯ ظؿكؼ إ٧٣ض ،٥ك٣ٮ ٠ػةف اٞ٣ٲػةس ثػٲ٨
٬ؾق اٵٝكةـ صةاـان٧٤ٚ ،ةذا أدٕت ا٣ـَّصةج كأ٦سة ٫٣أٛ٩كػ٭ ٥كأٌٛ٣ػٮا أك
٠ذجٮا ٬ ٰٚؾا ا٧٣ٮًٮع؟! ك٤ٞ٩ٮا ٦ة قٕ٧ٮق ك٦ة ث٘٤٭ ٥أٝ ٫٩ٲ ،٢كٝؽ
 ٢ٞ٩ا٣ـَّصةج ٛ٩ك ٫ثةع كأثةع كصٕ٤٭٧ػة ث٪ٕ٧نػٯ ،كٞ٩ػ ٢ا٘٤٣ٮٱٌػٮف ٦ػة
٦ذ٧ك١ٲ ٨ث٧ة صةء ٔ ٨اٵو ٰٕ٧كاث ٨ا٣ك١ٲخ.
 ٫٤ٞ٩كردٌكا
ٌ
 -5صةء  ٰٚدٕ٤ٲ٤٭٧٣ ٥ضٰء (ثػةع) ث٪ٕ٧ػٯ (أثػةع) ٝػٮ٣٭٧٠« ٥ػة أف ٕٛ٤٣ػ٢
(أثةع) ٪ٕ٦ٯ آػؿ ،ك٬ٮ (صٕ٤٣ ٫٤جٲٓ) ٔ٤ٯ اٞ٣ٲةس» .ك٬ ٰٚػؾا اٞ٣ػٮؿ ٦ػة
ٚٲ !٫ٵ ٫٩ٱٕٮد إ٣ٯ اٞ٣ٮؿ ثأف (أثةع) ث٪ٕ٧ٯ ٔؿً٤٣ ٫جٲٓ! إذ ٦ة اٛ٣ؿؽ ثػٲ٨

( )4ا٣ـَّصةج ٠ذةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ص.1
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ٱىط ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٕ٦ ٰٚؿض اٞ٣ٮؿ ثػأف
صٕ٤٣ ٫٤جٲٓ كٔؿً٤٣ ٫جٲٓ؟ ك٢٬
ٌ
أم ٝٲةس ٱذعؽزٮف؟
ا٤ٕٛ٣ٲ ٨ثةع كأثةع ث٪ٕ٧ٯ كاظؽ؟ زٌ ٨ٔ ٥
٤ٔ ٢ٕٚٯ (ٚىٕى )٢ك(أ )٢ٕٚث٪ٕ٧نػٯ كاظػ وؽ،
 ٢٬ٱضٮز إذا رأٱ٪ة ث٪ةءم و
٦سً ٢ةء كأًةء ،كك٦أ كأك٦أ ،كص ٌؽ كأصؽٌ ،أف ٞ٩ٲف ٔ٤ٯ ذٞ٪ٚ ٟ٣ػٮؿ
إف ًّ
٠ٺ  ٨٦ظىؽ كأظىؽ ،كُٝػ ٙكأُٝػ ،ٙكذ َّـ كأذ ٌـ ،كٝػجط كأٝػجط،
كٹـ كأٹـ ث٪ٕ٧ٯ كاظؽ؟ كإف رٔػٯ كأرٔػٯ ،كقػٞٯ كأقػٞٯ ،ث٪ٕ٧ػٯ
كاظؽ؟ كإف صجؿ ث٪ٕ٧ٯ أصجؿ كإف ػٛؿت ا٣ؿص ٢ث٪ٕ٧ٯ أػٛؿدػ٫؟!! ٦ػٓ
أ َّف ًّ
٠ٺ ٬ ٨٦ؾق اٵٕٚةؿ اػذ٪ٕ٦ ٙ٤ةق ثةػذٺؼ ث٪ةا.٫
كإف (ز٪ٲػػخ) ا٣نػػٰءى ُٔٛذػػ ٫ك٣ٮٱذػػ ،٫كأ٦ػػة (أز٪ٲػػخ ٔ٤ٲػػ)٫
٧ٚؽظذػػ ٫كأَؿٱذػػ .٫ك( ىػ ىٛػػؿت) ا٣ؿص ػ ى ٢ظْٛذػػ ،٫كأ٦ػػة (أػٛؿدػػ)٫
٪ٕ٧ٚةق ٌٞ٩خ ٔ٭ؽق ،ك١٬ؾا دؼذ ٙ٤اٵث٪ٲح ثٕ٧ة٩ٲ٭ة ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨
اٵظٲةفٚ ،ٺ ٱ١ٮف اٞ٣ٲةس ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٌُ ٦ؿدان كٹ وعٲعةن.
 -6أ٣ٲف ٔضٲجةن أف ٱٞةؿ إف ٣٭ؾا ا ٢ٕٛ٣ػىٮوػٲٌح ٹ د٪٧ػٓ إُٔػةءق دٹ٣ػح
صؽٱؽة ٱىجط ٚٲ٭ة (أثةع) ث٪ٕ٧ٯ (ثةع) ،ٹ ث٪ٕ٧ػٯ ٔؿًػ٤٣ ٫جٲػٓ ٞٚػٍ؟
إذا ٠ةف اٹقذؽٹؿ كاٹظذضةج ثأٝٮاؿ ا٘٤٣ٮٱِّٲ ٨ا٣ؾٱ ٨ركم ٔ٪٭ ٥ٱٞػٮـ
ٔ٤ٯ أ٩٭ ٥اقذٕ٤٧ٮا (أثةع) ث٪ٕ٧ٯ (ثةع) ٧٠ة ادٌٔٲذ ٥ذ٪ٔ ٟ٣ؽ ا٣نػةٰٕٚ
كاثْ٪٦ ٨ٮر كٗٲؿ٧٬ة١ٚ ،ٲ ٙٱٞةؿ إف إُٔػةء (أثػةع) ٪ٕ٦ػٯ (ثػةع) ٬ػٮ
دٹ٣ح صؽٱؽة؟! ز ٥أ٣ٲف ا٣ذعػٮؿ ثػأف (أثػةع) ٱىػجط ث٪ٕ٧ػٯ (ثػةع) ٹ
ث٪ٕ٧ٯ (ٔؿض ٤٣جٲٓ)  ،ٍٞٚٱؽؿ أٱٌةن ٔ٤ٯ أف ٪ٕ٦ةق (ٔؿض ٤٣جٲٓ)؟!
وػط
كإف ٝٲةس اٵث٪ٲح ثٌٕ٭ة ٔ٤ٯ ثٕي ٥٣ ،ٱ ٢ٞث ٫أظػؽ ،ك٣ػٮ
ٌ
ٛ٣كؽت ا٘٤٣ح كدؽاػ٤خ إ٧٣ة .ٰ٩كأوجعخ ا٘٤٣ح ٚٮًٯ ٠عٲةد٪ة!
كإف اظذٛةظ إ٣ؿثٲح ثةٛ٣ؿكؽ ا٣ؽٝٲٞح ثٲ ٨إ٧٣ػة٦ ٰ٩ػ ٨أص٧ػ٢
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ػىةاى٭ة ،كإف  ٨٦دٌٝذ٭ة ٦ ٰٚٺظْح د ٟ٤اٛ٣ؿكؽ ٦ػسٺن أ٩٭ػة دٕجٌػؿ
ػةوػح ث٭ػة
ٔ ٨ادضةق ا٣عؿ٠ح ٩عٮ  ٨٦ ٢ٍّ ٠ا٣ٲ٧ػٲ ٨كا٣نػ٧ةؿ ث٧٤١ػح
ٌ
كا٧٣ذعػؿؾٚ ،ذٞػٮؿ ُ٣ػةاؿ ٱُٲػؿ ٦ػ٩ ٨ةظٲػح
دؽ ٌؿ ٔ٤ٯ ادضةق ا٣عؿ٠ح
ٌ
ا٣كة٩ط ،كُ٤٣ةاؿ ٱُٲؿ ٩ ٨٦ةظٲح ا٣ن٧ةؿ ا٣جةرح.
ا٣ٲ٧ٲٌ ٨
كدٞٮؿ  ٨٧٣ٱُع ٨ثة٣ؿظٯ إذا أدار ٱؽق ٦ػ ٨ٱ٧ٲ٪ػ ٫إ٩ػ ٫ٱُعػ٨
ىمـٍران ،كإذا ٠ةف ٱيؽٱؿ٬ة ٩عٮ ا٣ٲكةر إ ٫٩ٱُع ٨ثذًّة!! ٝةؿ مةٔؿ٥٬
()5
ك٣ٮ ٩يُٕٯ ا٘٧٣ةز ىؿ ٦ػة ٔىٲٲ٪ػة
ثػػة٣ؿظٯ ىمػػـٍران كثذًّػػة
كُ٩عػػ٨
َّ
كٞ٣ؽ كًٓ ا٧٤ٕ٣ةء ٔ ٥٤ا٣ىؿؼ ٤٣ذٛؿٱ ٜثٲ ٨إ٧٣ة ٰ٩ثةٵث٪ٲػح
ا٧٣ؼذٛ٤ح كا٣ضؽٱؽة ا٧٣نذ ٌٞح ،ك٩ع ٨ا٣ٲٮـ ٕ٩ٲؽ ا٧٤١٣ػةت ا٧٣ؼذٛ٤ػح
ا٧٣جة ٰ٩إ٣ٯ اٹدٌعةد  ٰٚإ٧٣ة!!ٰ٩
ك ٢٬إ٘٣ػةء اٛ٣ػؿؽ ثػٲ ٨دٹ٣ذػٲ٣ ٨ج٪ػةءٱ٦ ٨ؼذٛ٤ػٲ ٨كصٕ٤٭٧ػة
ث٪ٕ٧نٯ كاظ وؽ ٱٕ ٰ٪إُٔةء دٹ٣ح صؽٱػؽة ٵظػؽ٧٬ة أـ ٱُعػ ٨اٛ٣ػؿؽ
ٛ٩ؿؽ
ثٲ٪٭٧ة؟ أ٣ٲف ٬ؾا ٬ٮ ٛ٩ك١ٔ ٫ف ٦ة ٱ٪جٰ٘ أف ٫٤ٕٛ٩؟ ك٬ٮ أف ٌ
ثٲ ٨إ٧٣ة ٰ٩ا٣ؽٝٲٞح ٹػذٺٚ٭ة ثأث٪ٲذ٭ة٩ ،ػأدٰ ٣ػ٧ُ٪ف دٌٝػح إ٧٣ػةٰ٩
ثضٕ٧٭ة كٔؽٌ٬ة ٦ذؿادٚةت ،ك٠أف ٘٣ذ٪ة ٞٚٲػؿة ثة٧٣ذؿادٚػةت ٦عذةصػح
إ٣ٯ ا٣ـٱةدة ٚٲ٭ة كاٷ٠سةر ٪٦٭ة!!
 -7كأٔضت ٬ ٨٦ؾا أف ا٧٣ضٲـٱ ٨ٱٕػؽٌكف (أثػةع) ث٪ٕ٧ػٯ (ثػةع) دٹ٣ػح
صؽٱؽة!! كأ٣ ٫٩ٲف ث٪ٕ٧ٯ ٔػؿض ٤٣جٲػٓ ٞٚػٍ! كذ٣ػٔ ٟػٮدة ٦ػ٪٭٥
كإٝؿار ثأف (أثػةع) ٔػؿض ٤٣جٲػٓ ،ك٪١٣ػ ٫ٱػأدٰ أٱٌػةن ث٪ٕ٧ػٯ (ثػةع)
٧٣ةذا؟ ٱضٲجٮف
ٵٌ٩ػػ« ٫ال ٗهوواد اىٍػانووؽون ٌووَ اىفلٓووا واىخشووار ٱكػػذٕ٤٧ٮف

( )5اْ٩ؿ أدب ا١٣ةدت .188
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(ا٧٣جػػةع) ٌإٹ ث٪ٕ٧ػػٯ (ا٧٣جٲػػٓ) ك٣ػػٲف إ٧٣ػػؿكض ٤٣جٲػػٓ»! كثػػؾٟ٣
ٱضٕ٤ػػٮف ٔ٧٤ػػةء ا٘٤٣ػػح ك٦ىضةٕ٦ى٭ػػة دج نٕػػة ٕ٧٤٣ةوػػؿٱ٦ ٨ػػ ٨اٞٛ٣٭ػػةء
كا٣ذُّضةر ...ك ٥٬ٱٞٮ٣ٮف إٌ٩٭ ٥ٹ ٱذأزٌؿكف ثة٣نٲٮع ك٠سؿة اٹقذٕ٧ةؿ.
ك ٢٬أوجط ا٘٤٣ٮٱٌٮف ٱٞٲكٮف أك ٱكذأ٩كٮف ث١ٺـ إ٧٣ةوؿٱٞٚ ٨٦ ٨٭ةء
ضػةر ٚػإف ٦ٮٝػٙ
٠سٲؿا ٦ػ ٨اٞٛ٣٭ػةء ٱ٤ع٪ػٮف! كأ٦ػة ا٣ذ ٌ
كد ٌ
ضةر؟ ك٩ع٩ ٨ك ٓ٧ن
أٔؿاثػٰ ٝػؽٱ ٥قػجعةف ا ،
أوعةب اٞ٣ؿار  ٨٦ا٘٤٣ٮٱٌٲ ٨ا٣ٲٮـ ٱؾ٠ؿ٩ة ثٞػٮؿ
ٍّ
ضةر ٱ٤ع٪ٮف كٱؿثعٮف .ك٩ع ٨ٹ ٤٩ع ٨كٹ ٩ؿثط!! كٱيػؿكل أف أثػة ٔ٧ػؿك
ا٣ذ ٌ
اث ٨إ٣ٺء دػ ٢ا٣كٮؽ ٚٮصؽ أٔؽاٹن ُ٦ؿكظػح ١٦ذٮثػةن ٔ٤ٲ٭ػة (ٵثػٮ ٚػٺف)
رب ٱ٤ع٪ٮف كٱيؿزٝٮف!»(.)6
ٞٚةؿ «ٱة ٌ
ك ٨٦ٱؿصٓ ٌ٪٦ة إ٣ٯ ٠ذت دؿاز٪ة ا٘٤٣ٮم ثةظسةن ٚٲ ٨ٔ ٫ثةع كأثةع ٱضؽ
ػؿؽ ثػػٲ ٨ثػػةع كأثػػةع ،كٝػػؽ
 -1أف ا٣نػػة ٰٕٚا٧٣ذػػٮٚٯ قػػ٪ح (ٚ )٬214ػ ٌ
اقذن٭ؽ ا٤٣كةف ثٞٮ٧٠ ،٫٣ة رأٱ٪ة.
 -2أكرد اٵو« ٰٚ )٬216( ٰٕ٧اٵوٕ٧ٲٌةت» ٝىػٲؽة اٵصػؽع ثػ٨
صػة ٰ٤٬أدرؾ ػٺٚػح ٔ٧ػؿ ثػ ٨ا٣ؼُػةب،
٦ة ٟ٣ا٣٭٧ؽا ،ٰ٩ك٬ػٮ
ٌ
كٚٲ٭ة ٝٮ٫٣
ػػةع
دٛٞٮ ا٣ضٲةد  ٨٦ا٣جٲٮت ك٦ى ٨ٱيجٓ
ٚؿقػػػةن ٤ٚػػػٲف صٮادي٩ػػػة ث٧جػ ً
كٔ ٌٜ٤ا٧٣عٞٞةف ا٣نػٲغ أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ كٔجػؽ ا٣كػٺـ
٦ع٧ؽ ٬ػةركف ثػةٞ٣ٮؿ «دٛٞػٮ دذجػٓ ،ٱؿٱػؽ دؼذػةر .ك ي٦جػةع أثػةع
ا٣نٰء أم ٔؿً٤٣ ٫جٲٓ»(.)7

( )6ا ُٰٛٞ٣إ٩جةق ا٣ؿكاة .319/2
( )7اٵوٕ٧ٲٌةت ،دط أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مة٠ؿ كٔجؽ ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف ،دار إ٧٣ةرؼ ث٧ىػؿ،

ص.69-68
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ٝ -3ةؿ اث ٨ا٣ك ٌ١ٲخ (« ٰٚ )٬244ثػةب ٦ػة ٱيػذٚ ٥َّ٤١ٲػ ٫ثأ٤ٕٚػخ ٧ٌ ٦ػة
ٱذٚ ٥ٌ٤١ٲ ٫إ٣ةٌ٦ح ث٤ٕٛخ» ٠ ٨٦ذةث« ٫إوٺح ا« »ُٜ٪٧٣كٝؽ أثٕػخ
ٔؿًذ٤٣ ٫جٲٓ ،كٝؽ ثٕذ ٫أ٩ة ٗ ٨٦ٲؿمٝ .ةؿ ا٣٭٧ؽاٰ٩
ا٣نٰء إذا ٌ
ٚؿًٲخ آٹء ا٧١٣ٲخ  ٨٧ٚٱيجػٓ

ث٧جػػةع
ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮادي٩ػػة
ً

ض ٤٣جٲٓ»(.)8
ٕؿ و
أم ث يَّ ٧
 -4كٝةؿ أثٮ ظةد ٥ا٣كضكذة)٬255( ٰ٩
«كٱٞةؿ ثٕخ ا٣نٰءى إذا ثٕذ ٫كامذؿٱذ ٫ص٧ٲٕةن ،ك ٨٦زىػٝ ٥ٲػ٢
«ا٣جٲِّٕةف ً
ٱذٛؿٝػة» .كأ٦ػة أثٕػخ ا٣نػٰء ٕٚؿًػذ ٫ٵ ٍف
ثة٣ؼٲةر ٦ة َّ ٥٣
ٔؿًػػذٞ٤٣ ٫ذػػ ٢كٌ٤٣ػػؿب.
ٱيجػػةع ،ك٠ػػؾ ٟ٣أٝذ٤ذػػ ٫كأًػػؿثذ ،٫أم َّ
()9

ٝةؿ

وال ٗلال أةػج ةٍػِٕ ةػج ،كٔ ٨١٣ؿًػذ٤٣ ٫جٲػٓٞٚ .ػٮؿ

ثٕ٧ػؿض ٤٣جٲػٓٝ .ػةؿ أثػٮ
ا٣نةٔؿ ٤ٚٲف صٮاد٩ة ث٧جةعٚ ،٭ٮ ٣ٲف
َّ
ٔجٲؽة أثٕذٔ ٫ؿًذ٤٣ ٫جٲٓ»(.)11
 -5أف اثٝ ٨ذٲجح ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح (ٝ )٬276ةؿ ( ٰٚثةب أ٤ٕٚػخ ا٣نػٰءى
ٔؿًذٞ٤٣ ٫ذػ ،٢وأةػوج اىلوٖ َ:
ٔؿًذ« )٢ٕٛ٤٣ ٫أٝذ٤خ ا٣ؿص ىٌ ٢
َّ
غؽىخّ ىيت٘ع .كأ٩نؽ
َّ
جػػةع
ٚؿًٲخ آٹء ا٧١٣ٲخ  ٨٧ٚٱيجػٓ
ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮاد٩ػػة ث يً ٧
ثٕ٧ؿض ٤٣جٲٓ»( .)11كدةثٓ |اثٝ ٨ذٲجح ٝٮ٫٣
أم
َّ
( )8إوٺح ا ُٜ٪٧٣ٹث ٨ا٣ك ِّ١ٲخ ،دط أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مة٠ؿ كٔجؽ ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ػةركف ،دار

إ٧٣ةرؼ ث٧ىؿ ،ص.63-62

(٠ )9سٲؿان ٦ة ٱؿكم ا٣كضكذةٝ ٰ٩ٮؿ مٲؼ ٫اٵو ٰٕ٧ثٞٮٝ ٫٣ةؿ.
(٠ )11ذةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ٵثٰ ظةد ٥ا٣كضكذة ،ٰ٩دط ػ٤ٲ ٢إثؿا٬ٲ ٥إُ٣ٲحَ ،جػٓ ث٧كػةٔؽة

صةٕ٦ح ا٣جىؿة 1979ـ ،ص.164-163

( )11اثٝ ٨ذٲجح ،أدب ا١٣ةدت ،دط ٦ع٧ؽ ا٣ؽا٦ ،ٰ٣ؤقكح ا٣ؿقة٣ح ،ص.446
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أردت أ٩ػػٟ
ػؿاء (ت )٬217دٞػػٮؿ أةػووج اىغ٘ و َو إذا
ى
«كٝػػةؿ اٛ٣ػ ٌ
أ٦ك١ذ٭ة ٤٣ذضةرة كا٣جٲٓٚ ،إف أردت أ ٟ٩أػؿصذ٭ة  ٨٦ٱؽؾ ٤ٝخ ثٕذي٭ة.
أٔؿًخ إً ٣ؿًةف( ،)12أم أ٦ك١ذ٭ة ٤٣جٲٓ.
ي
ٝةؿ ك٠ؾٝ ٟ٣ة٣خ إ٣ؿب
كٔؿًذ٭ة قةك٦خ ث٭ةًٞ ٚ .ف ٔ٤ٯ ٬ؾا ٦ة كرد ٔ٤ٲ.»ٟ
 -6ك٠ٲ ٙٱ١ٮف (ثةع) ث٪ٕ٧ٯ (أثةع) ٔ٤ٯ اٞ٣ٲػةس ،ك٣٭ػؾٱ ٨ا٣ج٪ػةءٱ٨
و
ٕ٦ةف ٠سٲؿة ٦ؼذٛ٤ح؟ كٔ٤ٯ أم ٪ٕ٦نٯ ث٪ٲ٪ة اٞ٣ٲةس؟!
ٞ٩ ٢٬ٲف ٝكٍ ٔ٤ٯ أٝكٍ؟ كٔسؿ ٔ٤ػٯ أٔسػؿ؟ كمػ١ة ٔ٤ػٯ
أم١ٯ؟ ،ث ٢اْ٩ػؿ إ٣ػٯ اثػٝ ٨ذٲجػح ٚػٰ أدب ا١٣ةدػت ٱٕٞػؽ ٔنػؿة
أثٮاب ٣ؾ ٟ٣كأ٦سةٚ ٫٣ٲٞٮؿ
 -1ثةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ثةدٛةؽ ا٪ٕ٧٣ٯ.
 -2ثةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ،ثةدٛةؽ ا٪ٕ٧٣ٯ كاػذٺٚ٭٧ة  ٰٚا٣ذٕؽٌم.
ٔؿًذ.٢ٕٛ٤٣ ٫
 -3ثةب أ٤ٕٚخ ا٣نٰءى ٌ
 -4ثةب أ٤ٕٚخ ا٣نٰءى كصؽد٠ ٫ؾ.ٟ٣
 -5ثةب أ ٕٚى ٢ا٣نٰءي ظةف  ٫٪٦ذ.ٟ٣
 -6ثةب أ ٕٚى ٢ا٣نٰءي وةر ٠ؾ ،ٟ٣كأوةث ٫ذ.ٟ٣
 -7ثةب أ ٕٚى ٢ا٣نٰءي أدٯ ثؾ ،ٟ٣كادٌؼؾ ذ.ٟ٣
أ٤ٕٚخ ا٣نٰءى صٕ٤خ  ٫٣ذ.ٟ٣
ي
 -8ثةب
 -9ثةب أ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ث٪ٕ٧ٲٲ٦ ٨ذٌةدٌٱ.٨
ٗٲؿق(.)13
 -11ثةب أ ٢ٕٚا٣نٰءي ٛ٩ ٰٚك ،٫كأ ٢ٕٚا٣نٰءي ى
ا٣عٮ ،ٰ٣كٝٲٔ ٫٣ ٢ؿٱي ٵ ٫٩ث ٖ٤أف ٱٕػؿض
( )12إ٣ؿًةف ج ٔؿٱي ،ك٬ٮ  ٨٦أكٹد إ٧٣ـ
ٌ

٤٣جٲٓ .كاْ٩ؿ ظةمٲح ا٣ذعٞٲ ٰٚ )6( ٜص ٨٦ 446أدب ا١٣ةدت.

( )13دضؽ ٬ؾق اٵثٮاب كٗٲؿ٬ة  ٰٚأدب ا١٣ةدت ص.453-433
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 -7أ٣ٲف ٝٮؿ ا٧٣ضٕ٧ٲٌٲ ٨إف صٕ( ٢أثةع) ث٪ٕ٧ٯ (ثةع) ٱُٕػٰ إٛ٣ػ٢
دٹ٣ح صؽٱؽة (٠ؾا)ٚ ،ٺ ٱجٞػٯ ث٪ٕ٧ػٯ (ٔػؿض ٤٣جٲػٓ ٞٚػٍ)؟ ٬ػٮ
ا٣ػػػؽ٣ٲ٤ٔ ٢ػػػٯ أ٩٭ػػػ ٥كصػػػؽكق ث٪ٕ٧ػػػٯ ٔػػػؿض ٤٣جٲػػػٓ ،ك٪١٣ػػػ٫
(٣ؼىٮوٲٌذ !)٫ٹ ثأس أف ٱُ٧ػف اٛ٣ػؿؽ ثٲ٪ػ ،٫ك٬ػٮ ذك ا٪ٕ٧٣ػٯ
ا٣ؼةص٣ ،ٲىجط ( ٢ٕٛ٣ثةع) ا٣ؾم مةع كا٩ذنؿ ،كٹ ٱؼذ٤ٔ ٙ٤ػٯ
٪ٕ٦ةق از٪ةف ،ك٣ك٪ة  ٰٚظةصح إ٣ٯ ٦ؿادؼ ٫٣؟!!
 -8صةء ٕ٦ ٰٚض( ٥ا٣ىعةح) ٤٣ضٮ٬ؿم (٩عٮ ( )٬399ثٲٓ)
«كأثٕخ ا٣نٰء ٔؿًذٝ .٫ةؿ اٵصؽع ا٣٭٧ؽاٰ٩
ٚؿًٲخ آٹء ا٧١٣ٲخ  ٨٧ٚٱيجػٓ

جػػةع»
ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮاد٩ػػة ث يً ٧

 -9كصةء ٦ ٰٚؼذةر ا٣ىعةح ٤٣ؿازم (|)٬666
«كٱٞةؿ ٤٣جةآ كا٧٣نذؿم (ثٲِّٕةف) ثذنؽٱؽ ا٣ٲةء .كأثةع ا٣نٰء
ٔؿً٤٣ ٫جٲٓ».
 -11كٝةؿ اٛ٣ٲؿكزآثةدم (ٝ ٰٚ )٬817ة٦ٮق ٫ا٧٣عٲٍ (ثٲٓ)
ا٣جٲِّٓ ا٣جةآ كا٧٣نذؿم .كأثٕذٔ ٫ؿًذ٤٣ ٫جٲٓ.
ثةٔػػ ٫ٱجٲٕػػ ٫ثٲٕ ػةن ك٦ىجٲٕ ػةن إذا ثةٔػػ ٫كإذا امػػذؿاق ،ك٬ػػٮ ٦جٲػػٓ
ك٦جٲٮع ،ك ٥٣ٱ ( ٢ٞي٦جةع) ٵ٩٭ة ٣ٲكخ  ٨٦ثةع كٹ ث٪ٕ٧ة٬ة.
 -11كصةء  ٰٚدةج إ٣ؿكس ٤٣ـَّثٲؽم (( )٬1215ثٲٓ)
ا٣كػػٕ٤ح .ج ثٲةٔػػةت ،ك٬ػػٰ اٵمػػٲةء ا٣ذػػٰ
«ا٣جًٲةٔػػح ثة١٣كػػؿ ِّ
ٱذجةٱٓ ث٭ة كا٣جٲِّٓ ٠كٲِّؽ ا٣جةآ كا٧٣نذؿم ،ك ٫٪٦ا٣عػؽٱر ا٣جٲِّٕػةف
ٱذٛؿٝة» .كأثٕذ ٫إثةٔ نح ٔؿًذ٤٣ ٫جٲٓٝ .ةؿ اٵصؽع ثػ٨
ثة٣ؼٲةر ٦ة َّ ٥٣
٦ة ٟ٣ث ٨أ٦ٲَّح ا٣٭٧ؽاٰ٩
كرًٲخ آٹء ا٧١٣ٲخ ٧ٚػ ٨ٱيجػٓ

جػػةع
ٚؿقػػةن ٤ٚػػٲف صٮاد٩ػػة ث يً ٧
|
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ثٕ٧ؿض ٤٣جٲٓ ،كآٹؤق ػىة ٫٣ا٣ض٧ٲ٤ػح .كاثذةٔػ٫
أم ٣ٲف
َّ
امػػذؿاق .ٱٞػػةؿ ٬ػػؾا ا٣نػػٰء ٦يجذػػةٰٔ ،أم امػػذؿٱذ ٫ث٧ػػة ،ٰ٣كٝػػؽ
اقذٕ ٫٤٧ا٧٣ىؿٱٮف ٠ ٰٚٺ٦٭٠ ٥سٲؿانٚ ،ٲعؾٚٮف ا٧٣ٲ[ ٥أم ٝػة٣ٮا
ثذةٰٔ] ك٪٦٭ ٨٦ ٥أٚؿط ٚضٞٚ ٓ٧ةؿ (ثذٮٰٔ) ك٬ٮ ٗ.ٍ٤
كا٩جةع ا٣نٰءي  ٜٛ٩كراح٠ ،أُ٦ ٫٩ةكع ٣جةٔ.٫
كرص ٢ثٲٮع ٠ىجٮر صٲٌؽ ا٣جٲٓ .كثٲٌةع ٠سٲؿ ا٣جٲٓ.
كثٲِّٓ ٠جٲٮع».
 ٥٣ -12د٭ ٢٧إ٧٣ض٧ةت إ٧٣ةوؿة دٹ٣ح (أثةع) كأ٩٭ة ث٪ٕ٧ػٯ ٔػؿض
٤٣جٲٓ ،ك٣ٲكخ ث٪ٕ٧ٯ (ثةع) كٝؽ صةء ذٟ٣
 ٰٚإ٧٣ض ٥ا٧٣ؽرقٰ ٤٣نٲغ زٱ ٨إ٣ةثؽٱ ٨ا٣ذٮ٩كٰ (ت1977ـ)
«أثةع ا٣نٰءى ٔؿً٤٣ ٫جٲٓ».
ك ٰٚإ٧٣ض ٥ا٣ٮقٲٍ «أثةٔٔ ٫ؿً٤٣ ٫جٲٓ».
ك ٰٚإ٧٣ض ٥ا٧٣ؽرقٰ ا٣ؾم أٔؽٌق (٦ع٧ؽ ػٲؿ أثػٮ ظػؿب)
كَجٕذ ٫كزارة ا٣ذؿثٲح ا٣كٮرٱح «أثةع ا٣نٰءى إثةٔػح ىٔ ىؿًػ٤٣ ٫جٲػٓ،
ٚة٣نٰء ي٦جةع أم ٕ٦ؿكض ٤٣جٲٓ.
كٚٲ ٫ثةٔ ٫ا٣نٰءى أُٔةق إٱٌةق ثسٚ ،٨٧٭ٮ ٦جٲػٓ ،كأثػةع إثةٔػح
ا٣نٰءى ٔؿً٤٣ ٫جٲٓٚ ،٭ٮ ٦جػةعٚ .ة٧٣جٲٕػةت ٧٣ػة ثٲػٓ ،كا٧٣جةٔػةت
ٕ٧٤٣ؿكض ٤٣جٲٓ».
ك١٬ؾا د١ؿر ا٣ذٛؿٱ ٜثٲ ٨ثةع كأثػةع ،ك٦ػة ٱ٪ج٪ػٰ ٔ٤ٲػ٦ ٫ػ ٨ا٣ذٛؿٱػ ٜثػٲ٨
اٛ٣ؿاء ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح ( )٬217إ٣ػٯ ٔىػؿ ٕ٦ض٧ةد٪ػة
ا٧٣جٲٓ كا٧٣جةعٔ ٨٦ ،ىؿ ٌ
إ٧٣ةوؿة ٕ٧٠ض٦ ٥ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة (ا٣ٮقػٲٍ) كٕ٦ضػ ٥كزارة ا٣ذؿثٲػح ثؽ٦نػٜ
اٛ٣ؿاء ٞ٩ٺن كمؿظةن كدٮصٲ٭ةن ظٲٝ ٨ةؿ
(إ٧٣ض ٥ا٧٣ؽرقٰ) .ك٠ةف ٝٮؿ ٌ
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«دٞٮؿ أثٕخ ا٣ؼٲ ى ،٢إذا أردت أ ٟ٩أٌفهخٓا ٤٣ذضةرة كا٣جٲٓ (أم أثٞٲذ٭ة
ٔ٪ؽؾ ٕ٦ؿكًح ٤٣جٲٓ)ٚ ،إف أردت أ ٟ٩أعؽسخٓا  ٨٦ٱؽؾ٤ٝ ،خ ثٕذي٭ة».
١ٚةف ٝٮ ٫٣دٛكٲؿان كمؿظةن كدٛؿٱٞةن ثٲ ٨ا٪ٕ٧٣ٲٲ.٨
كٝةؿ «ك٠ؾٝ ٟ٣ة٣خ إ٣ؿب» ٪٣ ٢ٞ٪ٚة ٦ة ٝة ٫٣إ٣ػؿب .زػٝ ٥ػةؿ ٦ٮ ِّص٭ػةن
ف ٔ٤ٯ ٬ؾا ٦ة كرد ٔ٤ٲ.»ٟ
«ٍ ًٞ ٚ
كاْ٩ؿ ٦ة أكردق اثػ ٨ا٣كػ ٌ١ٲخ ٦ػ ٨أ٦س٤ػح (أ٤ٕٚػخ) ا٣ػؾم ٱُٞ٪ػ ٫إ٣ةَّ٦ػح
أَؿدد ٫وٲَّؿدَ ٫ؿٱؽان ،كَؿدد ٫إذا ٛ٩ٲذ.)14(»ٟ٪ٔ ٫
ثػ(٤ٕٚخ) ٦سٝ ٢ٮ « ٫٣ى
٤ٔ ٢ٕٚٯ (أ٤ٕٚخ) إذا ٠ةف إٛ٣ػٺف ٦ػ ٨صػؾر
٠ٲٞ٩ ٙٲف (٤ٕٚخ)  ٨٦و
كاظؽ ،ك٩ع ٥٤ٕ٩ ٨أف
زةب ٣ٲف ث٪ٕ٧ٯ أزةب .كأدٲذ٣ ٫ػٲف ث٪ٕ٧ػٯ آدٲذػ .٫كٝػؽت ا٣ؼٲػ٣ ٢ػٲف
ث٪ٕ٧ٯ أٝؽد٭ة .كز٪ٲخ ٣ٲف ث٪ٕ٧ٯ أز٪ٲػخ .كقػٞٲخ ٣ػٲف ث٪ٕ٧ػٯ أقػٞٲخ...
ك١٬ػػؾا اػذٛ٤ػػخ إ٧٣ػػة ٰ٩ٹػػػذٺؼ ا٧٣جػػة ،ٰ٩ك٬ػؾق وػػٛح ٠ػػةف ا٘٤٣ٮٱػػٮف
ٱذ٪ةٚكٮف  ٰٚا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ؽ٬ة كثٲةف اٛ٣ؿكؽ ثٲٕ٦ ٨ة٩ٲ٭ة .ك٩عػ ٨ا٣ٲػٮـ أظػٮج
٪٦٭ ٥إ٣ٯ ثٲة٩٭ة كا٧٣عةْٚح ٔ٤ٲ٭ة ظؿوةن ٔ٤ٯ ا٣ؽٌٝح  ٰٚا٣ذٕجٲؿ ...ك٩ع ٨أمػ ٌؽ
ظةصح إ٣ٯ ا٣ؽٌٝح كا٣ذٛؿٱ ٜثٲ ٨ا٣ؽٹٹت َّ٪٦ة إ٣ٯ اٷ٠سةر  ٨٦ا٧٣ذؿادٚةت.
٠ٲ٩ ٙذؿؾ آرا سٍٓؽة اىيغَٔٗ٘ وُفخأُؿ ثأٝٮاؿ إ٧٣ةوػؿٱ٦ ٨ػٗ ٨ٲػؿ
ا٧٣ؼذىٲ ٨ك ٨٦ا٣ذضةر ك٩ؽٌٰٔ أ٪٩ة ٹ ٩أػؾ ثة٣نٲٮع؟!
ك٠ٲ ٙٱؿل ٔ٧٤ةء ا٘٤٣ح ا٣ٲٮـ اٹقذب٪ةس ثػرراء ٦ذػأػؿم اٞٛ٣٭ػةء ،ك٬ػ٥
ا٣ؾٱ٩ ٨جٌ ٫ا٪٣عٮٱٮف إ٣ٯ أ٩٭٠ ٥سٲؿان ٦ة ٱؼُبػٮف ٚػٰ ا٘٤٣ػح ٚٲٌػٕٮف أداة ٦سػ٢
ػش
(أك) ٚػػٰ ٦ٮًػػٓ (أـ)؟ ك٠ٲػػ ٙٱػػؿكف اٹقػػذب٪ةس ثذ ٌ
ضػػةر ا٣ٲػػٮـ ،كٝػػؽ ًػ ٌ
ضةر ٔىٮر ٥٬أٱةـ أثٰ اٵقٮد كدٺ٦ؾد٫؟! ك٠ٲػٙ
ا٘٤٣ٮٱٮف كا٪٣عٮٱٮف  ٨٦د ٌ

( )14إوٺح ا ُٜ٪٧٣ثةب ٦ة ٱذٚ ٥٤١ٲ ٫ثأ٤ٕٚخ ٧٦ة دذٚ ٥٤١ٲ ٫إ٣ة٦ح ث٤ٕٛخ.
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ٗصح فٖ أذْاُِا وأفهارُا وكراراثِا أن ُجخيَّٕ ع ٍّا ٗثبتت ىتنِٗا عتَ َّ
اىظتاف ٖ
ّ
ترا( ( )ْ207واألصتتٍ ٖ ( )ْ216وابتتَ اىصتت ّه٘ت ()ْ214
( )ْ204واىفت ّ
واىتراز ( )ْ666وابتَ ٌِوتٔر
واىصجصجاُٖ ( )ْ255وابَ كج٘بة ()ْ276
ّ
َّ
( )ْ711واىف٘روزآباد ( )ْ817واىزَّب٘ن ( )ْ1205وجا( عِن اىٍدنثَ٘
فٖ اىٍ جً اىٔش٘ط ،وفٖ ٌ جٍَ٘ ٌنرشََّ٘٘؟!
وٌَ أجو ٌاذا؟ ٌَ أجو أن ثهتٔن عِتنُا نيٍجتان بٍ ِوتٕ واختن ،وكتن
ناُجتتا بٍ ِ٘تتَ٘ ٌجبتتاَِٗ٘ فتتٖ ثراثِتتا اىي تتٔ ّ  ،وُدتتَ ُظتتهٔ ٌتتَ اى ِتتٕ فتتٖ
اىٍجرادفات وُظهٔ عنم اىنكَّة فٖ اىج ب٘ر ،بو ُدتَ فتٖ خاجتة ىتٕ نيٍتات
ثهفو اىج ب٘ر عَ األفهار اىيع٘فة واىٍ اُٖ اىنك٘لة.
ن ظب٘ ة اىي ة ُفصٓا ْٖ اىجتٖ ثفترع عيتٕ اى تاٌيَ٘ ف٘ٓتا اىٍتِٓ اىتي
ٗالئٍٓتتا ،وٗصتتيح رشتتجٍرارْا وركّ٘ٓتتا ،و بلائٓتتا ٌٔانبتتة ىٍصتت٘ر اىد٘تتا  .و ن
وثفرعتت
اى ربّ٘ة ثٍيم ثرو ضخٍة ٌَ اىٍجرادفات ،وكن ثف ّ
جرت اى ئم اى٘تٔم ّ
ودكَّت ،وأصبدت فٖ خاجة ىٕ نيٍات ثصاٗر اى يً ،وث بّتر عتَ دكائلتّ ،وفتٖ
اى ربّ٘ة ٌَ ذىم ٌا ُٗنْض وٌا ُٗد ِّلق نث٘راو ٌٍتا ُدجتاإ ى٘تٌّ ،تَ ذىتم ٌتثالو أن
اى رب٘ة ثضع ىهو خرنة نيٍةو ثن ّل عي٘ٓا ،بو ىهو جٓة ٌَ جٓات اىدرنة نيٍتة
ثن ّل عي٘ٓا! أفِج يٓا اى٘ٔم ٌجرادفات ألُٓا جٍ٘ او ثن ّل عيٕ اىدرنة؟!
وىيٍجدترك ُدتٔ ّ
اىظتٍال اشتً
أى٘س ىيعائر اىٍجدرك ُدٔ اىٍَ٘٘ اشً
ّ
آخر؟! بو أى٘صت اى ربّ٘ة أد ّ
اىرخٕ ،فجلٔل
ثفرق بَ٘ خرنجٖ ّ
ق ٌَ ذىم خَ٘ ّ
ىٍَ ٗنٗر ٗنه عَ ٍِّٗ٘ٗ ُّ :عدَ طزْراو وىٍَ أدارْا عَ طٍاىّٗ ُّ :عدتَ
بجًّا! نٍا رأِٗا(.)15
عيٕ أن ذىم نيّ ر ٗدٔل دون ثٔجّ٘ اىظهر ىٕ اى اٌيَ٘ فتٖ اىٍ٘تنان

( )15اُور ٌا شبق فٖ ص 10و.11
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ا٘٤٣ٮمٚ ،ة٣ؾم ٹ ٱؼُئ ٬ٮ ا٣ؾم ٹ ٱٕ ،٢٧ك٠ػ ٌ ٢اثػ ٨آدـ ػ ٌُػةء ،ك٦ػة ٦ػ٨
ٌ
أظ وؽ ٪٦ة ا٣ٲٮـ ٕ٦ىٮـ ...كٝؽ دٔة ا٧٣ض٦ ٓ٧ن١ٮران إ٣ٯ ا٧٣نةر٠ح ٩ ٰٚؽكات
دي٪ةٝل ٚٲ٭ة ٝؿارات ا٧٣ض ٰٚ ٓ٧اٵٛ٣ةظ كاٵقة٣ٲت٧٠ ،ة أٔ٤ػٝ ٨جٮ٣ػ ٫اٞ٪٣ػؽ
كا٣ذٕ٤ٲػػ٤ٔ ٜػػٯ ٝؿارادػػ ،٫كدراقػػح ٠ػػ٦ ٢ػػة ٱػػؿد إ٣ٲػػ ٫كإ٣ػػٯ ٣ضة٩ػػ٦ ٫ػػ ٨آراء
ك٦ٺظْةت ،كإٌ٩ة ٪٣أ ٢٦أف ٱؿصٓ ا٧٣ضٝ ٨ٔ ٓ٧ؿارق ٵف ا٣ؿصٮع إ٣ػٯ ا٣عػ ِّٜ
ػٲؿ  ٨٦ا٣ذ٧ةدم  ٰٚا٣جةَ.٢
كٱ٪ذ٭ٰ اٞ٣ٮؿ ث٪ة ص٧ٲٕةن إ٣ٯ أف
 ثةع ا٣نٰءى أىُٔةق ثس ،٨٧ك٠ؾ ٟ٣مؿاق أم ثةٔ .٫ك٪٦ػٝ ٫ٮ٣ػ ٫دٕػة٣ٯ ٰٚقػٮرة ٱٮقػ ٙﮋﮧﮨﮩﮊ [ ]21أم ثػةٔٮق ثػس ٧و٨
٤ٝٲ ،٢كٝٮ ٫٣ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮊ
[ا٣جٞؿة  ]217أم ٱجٲٕ٭ة.
 كاثذةع ا٣نٰءى امذؿاق. كأثةع ا٣نٰءى ٔؿً٤٣ ٫جٲٓ. كا ٣ى٧جٲٓ ٬ٮ ا٣ؾم ثًٲٓ ،كا٣ض ٓ٧ا٧٣جٲٕةت. كا ٣ي٧جةع ٬ٮ ا٣نٰء إ٧٣ؿكض ٤٣جٲٓ ،كا٣ض ٓ٧ا ٣ي٧جةٔةت. كا٣جٲِّٕةف ٧٬ة ا٣جةآ كا٧٣نذؿم. كا٣جىٲٮع (٠ىجٮر) ا٣ضٲِّؽ ا٣جٲٓ. كا٣جٲَّةع ا١٣سٲؿ ا٣جٲٓ.ا٣كٕ٤ح .كا٣ض ٓ٧ثٲةٔةت.
 كا٣جًٲةٔح ،ث١كؿ ا٣جةء ِّك١٬ؾا ٚجةع كمؿل ث٪ٕ٧نٯ ،كاثذةع كامذؿل ث٪ٕ٧نٯ.
ك ٨٦ ٢ٍّ ١٣ثةع كأثةع ٪ٕ٦ٯ ٦ؼذ ،ٙ٤ك٠ؾ١٣ ٟ٣ػ ٍّ٦ ٢ػ ٨ا ٣ى٧جٲػٓ كا ٣ي٧جػةع.
ك٬ٮ ا٧٣ٮا٧٣ ٜٚة صةء  ٰٚا٧٣ٮزٮؽ ٠ ٨٦ذت ا٘٤٣ح كٕ٦ض٧ةد٭ة.
* * *
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املصادر واملراجع
 أدب ا١٣ةدت ،اثٝ ٨ذٲجح ،دط ٦ع٧ؽ ا٣ؽا٦ ،ٰ٣ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح-٬1412 ،1982ـ.
 إوٺح ا ،ُٜ٪٧٣اث ٨ا٣كػ ٌ١ٲخ ،دػط أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿٔ ،جػؽ ا٣كػٺـ٦ع٧ؽ ٬ةركف ،دار إ٧٣ةرؼ٦ ،ىؿ.
 اٵوٕ٧ٲٌةت ،دط أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مػة٠ؿٔ ،جػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ػؽ ٬ػةركف ،دارإ٧٣ةرؼ٦ ،ىؿ.
 إ٩جةق ا٣ؿكاة ٔ٤ٯ أ٩جةق ا٪٣عةة ،ا ،ُٰٛٞ٣دط ٦ع٧ؽ أثٮ ا ٢ٌٛ٣إثػؿا٬ٲ ،٥دارا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح1951-٬1369 ،ـ.
 ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ ،٨ا٣ضةظِ ،دط ٔجؽ ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف. دةج إ٣ؿكس ،ا٣ـَّثٲؽم. ا٣ىعةح ،ا٣ضٮ٬ؿم. اٞ٣ة٦ٮس ا٧٣عٲٍ ،اٛ٣ٲؿكزآثةدم. ٠ذػػةب ٤ٕٚػػخ كأ٤ٕٚػػخ ،ا٣ـَّصػػةج ،دػػط ٦ةصػػؽ ظكػػ ٨ا٣ػػؾ٬جٰ ،ا٣نػػؿ٠حا٧٣ذعؽة ٤٣ذٮزٱٓ.
 ٠ذةب ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚػخ ،ا٣كضكػذة ،ٰ٩دػط ػ٤ٲػ ٢إثػؿا٬ٲ ٥إُ٣ٲٌػحَ ،جػٓث٧كةٔؽة صةٕ٦ح ا٣جىؿة1979 ،ـ.
 ٣كةف إ٣ؿب ،اثْ٪٦ ٨ٮر.٦ -ض٤ح ٦ض ٓ٧ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح ،د٦ن ،ٜـ 88ج.3
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ا٣ؿازم.
 ٦ؼذةر ا٣ىعةحَّ ، إ٧٣ض ٥ا٧٣ؽرقٰ ،زٱ ٨إ٣ةثػؽٱ ٨ا٣ذٮ٩كػٰ ،ط ،2دار اٛ٣ػةراثٰ ،د٦نػ،ٜ2116-٬1427ـ.
 إ٧٣ضػػ ٥ا٧٣ؽرقػػٰ٦ ،ع٧ػػؽ ػٲػػؿ أثػػٮ ظػػؿب ،كزارة ا٣ذؿثٲػػح ،د٦نػػ،ٜ1985-٬1416ـ.
 إ٧٣ض ٥ا٣ٮقٲٍ٦ ،ض ٓ٧ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح ،اٞ٣ة٬ؿة.* * *

