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لقد كانت األسطورة  رالعط ة ذنطل القطدئ عطاحا راذطد ذنطل القطدئ  حالعط ة اذقط  

رة  كانرنتها  راألسورة  تذقط  لشعط ة اذتطدادإل اانسطانك الكشطك حطاة  ذطدرد لألسو

اذقط  حةرهطع ىشطك الذط،لرإ  رلا الطع حطك ال ذطرد الذت طدد  االزذان رالذكطان  مذط 

الذرذك  كذا أن الع ة راألسورة  ا ناطان القطدة  ىشطك التركاطة مال طرة  حال طرة  

لاتطع  ذاطا الةذطز رالذ نطك حاهذا ال تستهشب لت طراة العط،   مطى اطك العط،  حطك 

كال ذن ال ذى الرنك راألسورة  لاسا ت شاقا ىشك ع،  اذتطد  ناعكالن رذد  ذماعة   ل

حاذا رةا  ال الئ  رلاسا قةانة تلكةنا م،عاا  أحةى تدى ىشاها حك ال الئ الحاةهك  مطى 

اذا ) الع ة راألسورة ( عكى ةذزى كشك ذتس  ذع لاتطع  انقطى للانطا ىاانطا رهرداطا 

ذماعةا ررهردا ذاداا ذاا ذت ضرنا ىشك لاتع  حكالاذا ال اتذدا ىطن الرهطدان الطلى 

ا ناططع التةكاططب العطط ةى أر التذطططى األسططورةى  مططى اتذططدطان ىططن الرهططدان الكططاذن 

رالرهرد الذ ةحك الةذزى اللى اذطى ذالة كشاة ماونة ذاة رلقد كان الطرىك اانسطانك 

ةاا  ذاطا أسطندت  طرات اانسطان للطك الكاحنطات ال الئ حك مداااتع األرلك رىاا أسور

راألعططاا  راألذداا رقططد رلططدت الش ططة حططك مططداااتها األرلططك ذتشمسططة مهططلإل األكنططاإ 

األسورةاة الم اد   حشئ تقئ الش ة قداذا حاةقا الكة مان االىتقاد رالذهطاز  ططئ اذتاهطت 
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الطرىك  الش ة ذطن م طد للطل للطك أزذطان ذتوارلطة ذت اقمطة ذتطك ت اطةت ذ هطا  طرة

اانسططانك  حانر ططى االىتقططاد ىططن الذهططاز  ر ططاة االىتقططاد القططدائ ذهططازا ذ ا ططةا  

ار ى مانع رمان الت رةات األسورةاة األرلك ذا ار طى مطان رىطك العطال رالورطى  

رلكن الع ة الزاى اذتشل أطاة ً ذن القدة  األسورةاة األرلك حطك رىطك أعطاا  ال طالئ  

ام ع األرلك  راةد الش ة للك مكاةتها الوازهطة  راشذطئ ذاا اةد الع ة اانسان للك ذن

الطرىك اانسطانك موررلتطع الذسطاة الذماعطة   رللا كطان العط ة تركاطةا مال طرة ىشطك 

احتالإ الرشسرات الهذالاطة  رالذطداةا الرناطة  حطان ذطا اهذطع مطان ذحتشطإ الذطداةا 

سطك الهذطالك الهذالاة حك رىك ال رة  الع ةاة ذهذطة رريارطة اطر اطلا الطرىك الذ

 مال الئ حك الذقائ األرى.

رالا المذا سطرإ اسسطا لذرهطرئ  هداطد لذ نطك األسطورة  حطك العط ة مذا  -

انقشها ذطن ذ نااطا الذاتطاحازاقك رالمطداحك رالحةاحطك الذ هطرد رالطلى اطةى للطك ذ نطك 

األسورة  سرا  كانت ذاطرلرهاا وقساة أر تكراناة أر ت شاشاطة أر ةذزاطة  أر تاةاحاطة 

اة تذرلاة طط  ذ نااا الذاتاحازاقك الذت الك الطلى امذطا ىطن ترسطاة ذطا لشكطرن أر ذسح

رالراقع رالذهتذع رلضطاحة نسط  تحااشطك ذ ةحطك لشق طد حطك ال الئ راالنت طاة ىشطك 

الذههرى رال تذة الرهرداة الذذاوة منا ذن كى  رب رذدب  حانقى اطلا المذطا كطى 

اططة الراقططع الش ططرى راالهتذططاىك اططلإل الت ططرةات األسططورةاة رالذاطرلرهاططة للططك من

رالطقاحك الذ ا ة حاةى للك الذ ةحة رال قى رالذنو  رالذنهج راألادارلرهاا مر طرها 

منا ات ةذزاة أسورةاة اذارى مها ال شطئ رالركطة الذ ا طة لضطرا  ذ نطك رق طد ذطا 

ىشططك الراقططع الذذططاو منططا رذططن انططا اتذططرى الذكططرن األسططورةى نرسططع ذططن رضطط اتع 

اة الش ة رالذنهج رال الئ لاكرن ذكرنا ل راا طقاحاا رهرداا ارذاا نتنرسطع كطى الذراةقة لمن

دقاقة ذن ذااتنطا  م طةإ النيطة ىطن المطداحك رالذطداطك لن الضطةب رالتهطداإ حط، 

ىرالئ ال ااب رال ذت رالذههرى رالالت ان اةسطك حطك العط ةاة الذ ا طة   ذرطااائ 

 ت العططلةاة الماناططة(( التططك تمنططك))عطط ةاة الرضططا اهداططد  نوشطط  ىشاهططا انططا ذرهططرئ 

))الزذن الالزذن، رالذكطان الالذكطان،(( أر تةسطك ذطانوش  ىشاطع ))أعطكشة المطداهاات 

التعكاشاة حك الع ة ال ةمك الذ ا ة((ركشها ذرااائ أدماة هداد  ن كها  انطا اةسطا  
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واقططات تحااشاططة رذ ةحاططة أكطططة ينططك رت قاططدا مذططا  اذوططئ حكططة  الذ ططوش  رذقرلططة 

ركطططى الذقطططرالت األمسطططتذرلرهاة    ةاطططإ رسطططاحدات الطقاحطططة رطرامطططت األنسطططا الت 

راألنورلرهاططة التطط، انوططرا ىشاهططا ال قططى السااسططك رالطقططاحك رالقااسطط، رالذنوقططك 

لن تذوطائ كطى اطلإل الذقطرالت ا نطك الطدحرى    األذادا رالطناح، رالحوط، رالرضط ،

أسططوة  الراقططع الاططرذك  الذسططك الذماعططة حطط، هسططداناة ال ططالئ رالش ططة رالحاططاى أر قططى

رذطن    ياة ذتراضع ىشاها ذن قمى   ياة ذ،لرحة   لشرهرد  مذا احش  ىرالئ ياة حواة

طذة انتقى الراقع رالطقاحة ذن حكة  الذراض ة رالتطراتة للطك حكطة  التكعطإ رالذ طاذة  

رت،ساا ذاالد رقر  الكشذات ذن هداد رذن انا حقد أمطد  ذذذطرد دةراطي أاذطا لمطدا  

إل الذرااائ األسورةاة رالحةاحاة رالمداحاة  الذ،لرحة ذطن ذهالهطا الذضطذرنك حك نقى ال

ال ائ  للك مناة العكى الع ةى نرسطع حاذطا تر طشنا للاطع حطك اطلا المذطا  راطر ذهطاى 

تعططكاشك ذ ةحططك هداططد نسططتقةحع ذططن الراقططع الهذططالك لعطط ةاة دةراي رالذتذطططى حططك 

مناطة العطكى العط ةى ال ةمطك  ذذارلة دةراي ىذطى نقشطة هذالاطة نرىاطة هلةاطة حطك

الذ ا ة رار ذطا نوشط  ىشاطع انطا ))أسطوة  العطكى الع ةى(( رالذق طرد مطع قطدة  

دةراي ىشك تذراى مناة التعكاى الع ةى للك ذالطة ذسطةذاة ت ةاماطة درذطا أى للطك 

ذالططة ذططن األعططكشة الذسططتذة  لمناططة العططكى الع ةى رأسططوة  العططكى العطط ةى ت نططك 

الذرضرى، ذ ا لش الئ رالتاةال راللات رالطقاحة حهك ع ةاة اا  ا  الذرضرى، رال

حاطاى ذتط ب ىشطك الت طناإ رالتذشاطى    نيائ الالنيائ التك تسسا لحااى حطال  حةاطد

رالتطط،واة  حهططر ا اططد ت،سططاا ذرططااائ الططلات رالراقططع رالتططاةال رالطقاحططة راألعططاا  

ةى تعط مك اقطع رالت رةات رالذنااج رال احضع ألا ذنها ألن حااى أسورةى تعطل

ىشك الذساحات الماناة التع ماة مان الذدرد راألنسا  راألىةاإ رالتقالاد الاسكن حكطة  

الذد  مى اسكن حكة  الههة  الهذالاة رال مرة العطمكك الذ ةحطك مطان الذطدرد رالحااى 

الع ةى العلةى التع مك اكتب النساان ال الذضرة أرقى اكتب نساان الذضرة اللى 

رالاتوطام  ذطع لاتططع راكتب ال طدئ مر طرع لذكانطا جحطة لشرهرد راططداة الاذضطة أمطدا 

يهةإل لذرهرئ اللات الهذالاة الكشاة الذتذاسكة  لاكتب تعطتت الطلرات مذطا اطك مذطةان 

أ دا  راذتذاالت دالالت  رترالدات ذ ةحاة رتحااشاطة داناذاطة النهاحاطة ذرترذطة حرك 
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سطططوك ال طططرةى ال قالنطططك اطططلا العططط ة انترطططك ذرهطططرئ الذذاكطططا  مطططالذ نك األة

الحوك رالاحضع الع ةاة لذ نك قااسك ذ ان كذرهطرئ قاطاا العطااد العط ةى ىشطك 

ال احب الماليك راألسشرمك رالتحضع أاضا لشذرهرئ السطممك لشزذطان رالذكان حقطدذشت 

ذرااائ الت د  رالت طدد راالذتذطاى رالالدقطة رالاللتمطاا رالالاقطان حطك مناطة ذ ةحتنطا 

ة ر اة التذهب  رة الكاحن رالتسطتة  طرة الذقاقطة راالذتذاى  طرة مال الئ الذ ا 

ال شئ رالت،راى  طرة الراقع ر طاةت الذقاقطة اطك ذهذرىطة الحوامطات الش راطة التطك 

تمناها الذهذرىة المةااان التك تقدذها رانترك ىطن الكطرن رالطلات رالراقطع رالذهتذطع 

عك  مر رع ذنيرذات ذتداحشطة   رة النيائ رالذذااا  راالنسهائ رالتتامع رتهشك كى

حك ذالة ذن الدرةان رالتداحى رالترالد رالتنطاذك رنذر النيطائ ذطن الالنيطائ رال كطا 

أاضا ذ ا رحك رقت راذد رانا اكرن التحااى الع ةى العلةى التع مك اطر الذذاكطا  

القةامططة ذططن وما ططة اططلإل ال رالئ مذططا اططك ذذاكططا  تذططاكك الططةر  رالركططة رالحاططاى 

مكى ذا اذرة مها ذرةا رذا انمط  ىنهئ انمطاقطا ذسطاا رةذزاطا ت طدداا  أكططة  رالتهةاب

 ذذا تذاكك الذاد  رال قى رالنيائ راالتسا .

لقد ع  ذذذرد دةراي وةقا مكةا حط، مناطة الهذالاطات العط ةاة الذ ا طة     

تقططإ درنهططا الذنههاططات النقداططة ال ةماططة الذ ا ططة  لل تتذططةل ىشططك اططاذي الذططدا 

، الإل العط ةاة رال تقاةمطع حط،  طذاذع حقطد اسطتوع أن ادعطن ذنوقطا جحطة الع ةا ح

احطة  مالعط ةاة ال ةماطة ذطن ذنوط  تراىطى ال نا طة للطك    لهدى الهذال، رالذ ةح،

ذنو  تطداحى األنسطا  رتحطاة  م ضطها ذطن م طد رذطن الذنوط  األذطادا لشتحااطى 

ال ىشطك سطماى الهذال، الذرضرى، للك تعامل  التحااطى الذرضطرى، مالالذرضطرى، 

أرتهارةات التداحالت    أر حهاهات الذاد    التنكة لشراقع  رالرقر  ح، حةايات العكى

مططى ىشططك سططماى نقططى ذرهططرئ الراقططع رالططلات رالهراططة رالتططلكة رالرىك  رالذ ةحططة  

رالحااى  رالش ة  ذن ذهطاى ذ ةحط، هذطال، قطاحئ ىشطك تعطكاى التر طاى  أر تر طاى 

 طددا ذنيطرذ، قطاحئ ىشطك ترسطاع ذطد التعطكاى رللطل   للك ذهاى تحااش، ت   التعكاى

متذقاى التحااطى   ر ))أسطوة  األعطكاى(( ر ))ت ةاطب ذطد النطر ((  رتسطااى الذطدرد 

الذ ةحاططة رالهذالاططة رالطقاحاططة رالتاةاحاططة الكاذنططة حطط، مناططة الراقططع رالطقاحططة رالش ططة 
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لننا حك ذاهة كذطا  اللاة((  مذا ادحشنا حك )الهذالاات الطذشة(  ال )الهذالاات الد  رالهراة

مهطال   ن  تمطاةاقرى لدرةاد س اد )) حك الرقت الةاان للك تطراةال ياطة طذشطة  ةزانط 

الحةر  ماستنتا  أنع اسطاة للطك األذطائ موةاقطة ذههرلطة   نت دداة رت قد التاةال  در

لقطد ىطاي دةراطي عطةرو انترطا   قرانان اذدداا لذا الذقدا رلذطا األقراطا ((. بذس

الراذد ح، رهردإل االهتذاى، رالسااس، راله ةاح، رالطقاح، حطك ذطدرد رونطع  الذ نك

حشسوان  رىشك اذتداد رونع ال ةم، كشع  حكاطإ ا نط، العط ة متذداطد عطةرو العطكى 

رالذ نك رالداللة رالذهاز رسو ىالئ حشر ذن كى اتسا  ذرضطرى، لشذ نطك  ال ىشطك 

ريططة اعططتماااتع  رتةاذطط، مططى ىشططك سططماى ت دداتططع رذةا   سططماى ىدذاتططع رىمطاتططع

التماساتع رأسوة  دالالتع  راالذاة الةسطر ىشطك ذسطتقة ذذطدد لشرهطرد أر الذقاقطة أر 

ذنو  العكى لها رذن طذة الاهتئ ع ة دةراطي ماالنر طاالت راالت طاالت التنياةاطة 

راالمستذرلرهاة لشذ نك رال الئ  حشاا انطال ذت اطةات سرسطرارلرهاة حاةهاطة تقطإ 

رسطارلرهاة داحشاة عط ةاة دةراطي تنرطك اطلإل الت طرةات الرضط اة مازا  عط ةاة س

راالذمةاقاة رالهدلاة لذقاقة الطلات رالراقطع رالتطاةال رالهراطة رالطرىك  رتمنطك مطداال 

ىنها اطلا ))الحطاة  العط ةى الحطاة  ىشطك لاتطع ذتطداحال ذطع اطلا الطداحى العط ةى 

ذى حك مناة الكطاحن نرسطع  مذطا الحاة  ىشك لاتع(( رالا ا نك أن طذة انر اال أمداا قد 

ار زذناطة كطارطة ذتقو طة رذت طدىة رمالتالك مناطة الش طة الذهسطد  لهطلا الكطاحن حشاا 

انططال اذططتال  أنورلططرهك رلاا انططال ات ططاى زذنططك رلاا انططال تذاسططل تططاةاحك 

حالد مى انال ت دد راحتالإ رذةكة رقش  رنعاو حالذقاقة العط ةاة لاسطن منطا ا كشاطا 

منططا ا تططدةهاا ماناططا المنططا  تةاتماططا كشاا(( ألنهططا تمنططك التنططاقد رالت ططدد ذةكزاططا مططى ))

رالاللتماا رالذةارية رال ذت مر رها ذدردا ىشذاطة رعط ةاة ذ طا ألرهطع الذقاقطة 

رذنيرةاتهطا الالنهاحاة رترالطداتها ااذالاطة الراىاططة رالالراىاطة ذ ا ذاطا ))العطط ةاة 

ا التلكةا رت طططدىا التوامقا راحتالحطططا ىمطططرةا النسطططقا  رنعطططاوا التةكامطططا  رنسطططاان

رذن طذة كانت ع ةاة دةراي ذ ناة ماىاد  ت،ساا عةرو الذ نك ال لىطاد    الاتراقا((

ذ ناططة مت، ططاى ذرططااائ ال اططاب رال ططذت رال ططدئ الهذططال،    ذططدردإل –االكتعططاإ 

د كان المط    رالذ ةح، األ اى الكاذن ح، من، اللات رالطقاحة رالتاةال رالهذاى رالحااى
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الستذضطاة أططة اطلا الت طدد الذ ةحط،    ذن الدحرى ح، ياامات تعكاى ال ااب األ اى

لقطد كطان    رالهذال، رالتحااش، الهاحى الذنسطاب حط، ةذطئ الراقطع رالكشذطات راألعطكاى

العاىة رالع ة ذ ناا مااحالت ذن ذطدرد الراقطع القاذط، رالذ ةحط، رالهذطال، السطاحد 

للك للل لال محش  ذرازاات ذ ةحاطة رذهازاطة عطاحاة رال سماى    لكن درن أن اتنكة لع

تتذقططى ىمططة ذهططةات تعططكاشاة كتشاططة ت دداططة تزاذناططة تداحشاططة الانر ططى حاهططا ذاضططك 

الذاضة ىن ذاضة الذاضة ىن ذاضة الذستقمى رتن،ى كى الن،ا ىن ذهةد دةاذاة 

،وة ال نا ة  أر ت دداة األ رات  أرهذاطع تقناطات ق طاد  العط ة التر اشطك التط، تتط 

ضذن ذقطى تعطكاش، راذطد لكن دةراعطا اسسطوة العطكى العط ةى  حذطن حطالى ت طدد 

راحطة     تقاناتع  رتداحى أعكالع الذتهادلة رت دد المن، التط، انذطر م ضطها حطك م طد

م ضططها ذططن م ططد ذرهططة  ذططدرداا الذ ةحاططة رالهذالاططة التهارةاططة رالتراىشاططة ذ ططا 

ة التذقاشاطة الراق طة درذطا ىشطك الررا طى لتن ب ع ةاتها ىمة قرزاتها التحااشاة الماناط 

رالكراذن  ىشك ذدرد ذناو  األسةاة رال راذت رالذ امات لتن طةا مطان ذطد رذطد 

ذ ةح، جحة رعكى رعكى هذال، مداى راستعةاإ راستعةاإ اذتذال،  ذذكن  ذتطك 

لاسسا الع ة   لهذالاات  السةداات الع ةاة الت دداة الماناة التك تطةى للطك الذقاقطة 

حك التماسها العكشك رالطداللك الالنهطاح، رلطاا ذهطةد منا )هذالاطات الراقطع الش طرى   

الذططرازى((   ذاططا تحططة  هسططاة  التذقاططى التحااشطط، ومقططات ذططدرد الراقططع رالش ططة 

رالرىك رالتلكة رالزذان رالذكان الساحد ح، أا  رة  ذن  طرةإل الةذزاطة ال شايطة 

ومقطات لشتطدالى تنسطةب حط،    الهذالاة المدحاةحتساى ذنها كراذنها الراق اة رالذ ةحاة ر

رتةاذاات لشتحااى تت ال  ىمة أعطكاى تطداحالت أحطةى ذطن    وك ومقات تدالى أحةى

الذ نك رالق د رالذهاز ذتك لتنتقى ع ةاة دةراي ذن ن طاة الذرضطرىاة الهذالاطة 

تذقاطى   الدةاذاة مكاحة أعكالها رأنذاوهطا   لطدى ذدةسطة عط ة التر اشطة للطك كتاماطة ال

التحااشط، الت طددا الذ نط،  الذ نطك مكتامطة الالذةحط، رالالعح ط، رال اطاب الت ططددا 

اةتقا ا مهطا  طرب ذطا نوشط  ىشاطع    الكاذن ح، الرى، الذرضرىاة الهذالاة السالهة

أر الذرةوطة   ذاطا تتكطرطة ال طرالئ رتتذقطى ال طراذت  –الراق اة الهذالاطة الكمطةى 

الذ ةحاطة رالهذالاطة الذت طدد  رالذتماانطة رالذتداحشطة رتتةاكب الذ امطات ىمطة أعطكالها 
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ركط،ن دةراعطا اقططةأ حط،  ططرذات الرهطرد رالراقططع ترا طاى النسططم، الطقطاح، الذلاشططة 

ذتك لاتهشك ذنسطرها ىمطة مناطة الذوشط     الكاذنة ح، ذنو  الذوش  االهتذاى، الساحد

ى، الهذال، حال رالمدح، ذذوذا لركة  األ ش، الطامت را اة النس  الذرضر   الارذ،

ال حة  مان اذتذطاى راذتذطاى حكالاذطا ذذطد راطئ    حة  مان ذا اهرز رذا ال اهرز

رال ذطن ذرطة ذطن تعطااد    ذن األراائ .... لقد اتسع الذ نك حط، ال طالئ رضطا  العطكى

رحش  ذساةات تعكاشاة ت دداة ذنيرذاطة تداحشاطة تقتضط، اطلا االتسطا  األحومطرو، 

   الذ ةحطة –التاةال  –الع ة  –الراقع  –ررى، اللات  األسورةا القامع ح، ال رى،

أر ا اطد الذاطا  لذطد    رأن ا اد الع ة لذد الذاا    لقد جن لشع ة رالعاىة أن اقتى نرسع

العطط ة . لن قططر  التذقاططى التحااشطط، لططدى دةراططي رذططا اكتنرهططا ذططن هططدلاات هذالاططة 

 ةاة ال ةماة السطامقة ىشاطع ذنيرذاة تع ماة قد دح ت ماألعكاى الهذالاة رالذ ةحاة لشع

حطالا كانطت حشسطرة العطكى العط ةا لطدى    للك ذالة ذن  ))األعكشة  (( لهطلإل األعطكاى

ذدةسة الع ة الذة  ))الطةراد رذطا م طد الطةراد  (( تتذططى حط، لىطاد  تةتاطب رتنيطائ 

رتعكاى مناة الراقطع رالسطاوة  ىشاهطا ذطن حطالى تذراشهطا ىمطة ذ طهة التحااطى للطك 

حططان نقططى اططلإل    اادةال الذ ةحطط، رالحاططال، الذططرازى لمناططة الراقططع  طا ة ذططن  ططا 

ال ا ة ذن ذالة العكى الراذد للك ذالة ))أعكشة رأسطوة (( اطلا العطكى قطد دحطع مهطا 

ذطاطططا لتمشطط  ذططداا األق ططك الذططة  ذططن ااذكططان الهذططال، رةحططع ذنسططرب الت ططةإ 

رك،نهطا حط، ذالطة تعطكاى ال    رالتعكاى لتعهد الهلائ نسقاتها رت داداا رتحطةاا حط، جن

 اقطططططططططططططططططططططططططططططططططططططة لهطططططططططططططططططططططططططططططططططططططا قطططططططططططططططططططططططططططططططططططططةاة 

     الذامان الهذال، رالذ ةحط،   الراق طة درذطا مطان ىالذطة ال طرت رتطدالى ال طذت

حذالذا ا شر ال رت راتذاسل ا رد ذكةا ىشك لاتع طاناة مالتركال لامدأ ذطن هداطد حاقطع 

ى رذا لن اقمد ىشطك الذههطرى رال احطب ذتطك اتذطر   ح، ذتااات الالذ نك رال ذت

طاناة للك  رت هداد  رك،ن أعكاى النص تتذقى حط، اطلا ال مطرة التعطكاش، التعط م، 

المان، اللا اكد  كى ذسا تحااشاا رذ ةحاا ذوةدا ضطد أعطكالع الهذالاطة السطامقة . لن 

العطط ة اتهططارز انططا كططى أعططكاى تاةاحططع الهذططال، الهذ طط، السططام  ذسسسططا عطط ةاتع 

أر ذرازاطا    ىطن الراقطع أر ان كاسطا هطدلاا لطع حشاا العط ة ت ماطةا   التهةاماة الحا ة
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 –الراقطع  –مطى تن طدئ الذرطااائ كشهطا    أر تزاذنطا مناراطا ترلاطداا لذ نطاإل   تعكاشاا ل الذع

لاطدحى حط، عطر  المطدر الذ ةحط،    الذضطاة  –الهذطاى  –الطقاحطة  –التاةال  –اللات 

لراقطع رالعطكى ذطن رلاا لىطاد  اكتعطاحع احطة  ال طالئ را –رالهذال، اىاد  ت،ساسع 

لاططدحى ىططرالئ    رأعططكالع الهذالاططة الدةاذاططة السططاحد    سططهرنع الذ ةحاططة الذرضططرىاة

الماططاد الكتططام، ضططد ىططرالئ التةذاططز الطقططاح، رىططرالئ الت ططدد الذ ةحطط، الذنيططرذ، 

الت اىدا ضطد ىطرالئ التنذطاو التعطكاش، رالتط،واة الذ ةحط، رالت طناإ االهتذطاى، 

اطاد حاكتطب أسطةاةاا ر طراذتها رياامهطا التطداحش، ذاطا انذطى العط ة حط، أحط  الم

التزاذن، اللا اتناسى ذن الالت ضرن الذضذن ح، مناة الت ضرن الذطادا نطاقال ذطدرد 

ذطدةكا لشترا طاى    الذ ةحة رأنيذة الذذاةسات للك سارلة ال ةحطان رتذقطى التحاطاالت

ذطا رةا  الش طة الارذاة الشوارة الت، تند ىن كى ت،واة رت ةاطإ رتتةاذطك للطك ىطرالئ 

لاطةى النسطم،    ذتهارزا كى ت ةاإ ىشذ، ذرضرى،   رالنس  راألادارلرهاا رالذ نك

رالذوش  ساةاا حط، النسطم، درن أن اكطرن    هز ا ذن الذوش  قمى أن اكرن ذضادا لع

رالت طراةا التعطكاش، التهسطادا قام طا حط، الت طرةا ال قالنط، درن أن    ذناقضا لع

ى الذرططااائ الهذالاططة الذسططمقة لألاططدارلرهاا مر ططرها اكططرن ذرازاططا لططع ذذططا انسططإ كطط 

رللا كانطت األاطدارلرهاا ت طةإ ىططن    أاطدارلرهاا ذ شنطة أر كاذنطة أر ذتطك ذستعطةقة

أر ىن وةا  كراذن الرهرات ال القة م،مناة الدالطة ال طاذتة    وةا  ذا ال اقرلع الع ة

ع ةاة دةراي تنسطإ حان    ح،  رة  ذراةقة ساحة  مان ذا اقاى أر ذا اهب أن اقاى

كى الإل الذرااائ لتنتقى ذطن سرسطارلرهاا األعطكاى الهذالاطة السطامقة مكاحطة ت طاذاذها 

سرسططارلرهاا العططكى للططك أعططكشة الساسططارلرهاات  –ذذتططرى العططكى  –رحشسططراتها 

التعكاشاات الت دداة الماناة الذذرلة لشذرااائ للك أعكاى هذالاة رذ ةحاطة لعطكالاة تنط،ى 

رالتهةاطدا    رالعح ، ح، ذقامشطة التطاةاح،   الرةدا ح، ذقامشة الهذ ،ىن ان زالاة 

رالههطى مر طرع ذطدا لشذ ةحطة    رال قشط، حط، ذنازىطة التهةامط،   ح، ذراههة الذس،

مالراقع ح، ذضادتع لشههطى األ طاى مر طرع ت الاطا ىشاطع رالطراذ، األاطدارلره، حط، 

هذططال، رالاقانطط، حطط، رالهذططال، الرططةدا حطط، ذراههططة الهذ طط، ال   زىزىططة الت،ساسطط،

ذاططا تذططرى عطط ةاة التذقاططى التحااشطط، لططدى دةراططي درن اططلإل    ذناقضططة االذتذططال،
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الطناحاات الطقاحاة رالهذالاة لتذشها ح، أنسا  ذ ةحاة هذالاة ت دداة ماناة داحذطة التذقطى 

رال مرة مان الراقع رذا قمى الراقع رذا م د الراقع حط، تذقاطى تحااشط، ذتكطرطة اسسطا 

ائ رال ااب راألسطاواة رال طراذت الذسسسطة لمنط، الراقطع رالطلات رالتطاةال لمن، الر

رالطقاحة رتقالاطد الهذطاى رالتعطكاى ذ طا رحط، رقطت راذطد . ذاطا ت نطك العط ةاة انطا 

ذةه اة لاتها ىشك لاتها ط أر ع ةاة الداى حك لاتطع ط  ةيطئ اذتقامهطا كطى الذةه اطات 

ت،سطاا الطرى، الهذطال، مر طرع الرىاطا  ركط،ن دةراعطا ا اطد   الهذالاة السامقة ىشاها

أسططورةاا كاذنططا اضططج مالترا ططاى الذاداططة الارذاططة ذتنارمططا مططان الراىاططة رالالرىاططة 

رانا نذا دةراعا رك،نطع    راالىتماواة رالتهةاماة راالستعةاحاة ذ ا رح، رقت راذد

الئ رذذطاة  تهاةمطع مهسطداة ال طر   قد حاو ىقشع رحاالع رذ اةحع رأذرالع رذكامداتها

راألعاا  ذن ذرلع رك،نطع قطد دحطى حط، هسطئ الراقطع مالر طى ال مالكتامطة ذتطك لا طاة 

رالذتنطاا، حط، تدعطانع العطكش، النسطق،    الذذ ن ح، راق اة ار الذذ ن ح، أسورةاتع

رمهططلإل الذطامططة الهذالاططة    القاذط، رالةذططزى ذططريال حطط، حرضططاإل رعراعطع الالذذططدرد 

نا ىن عط ةاة دةراطي ذ يطئ االهتهطادات النقداطة رالذ ةحاة التذقاشاة نتهارز حك مذط

حك الحوطاب النقطدى ال ةمطك الذ ا طة حط، ةساتهطا لعط ةاة دةراطي ذطن ذاطا أنهطا 

عط ةاة ترتضط،    ع ةاة تقةأ هذالاطات ال اطاب حط، الرهطرد رالطلات رالراقطع رالطقاحطة

أر تحااططى الذططرت    أر عطط ةاة الذططرت الططراى،   السططكرت ىنططع رالذوشطط  رالذههططرى

حت اة ع ةاة دةراي ذقارذة الع ة نرسع ضد نرسطع رت ةاب    ق، االحتةاض،االستما

األعططكاى الهذالاططة لططلاتها  لتكتططب الماططاد الططداناذاك، لت دداططة الرهططرد رتعطط مات 

رتعطققات الهراطة راذتذالاات الذقاقطة رتركل األاطدارلرهاات  حكطى الت طرةات   الطقاحة

ىشطك الطةيئ ذطن تطذاننطا قاذطة  –اطي النقداة السامقة ىشانا رالتك ىالهطت عط ةاة دةر

   لكنهطا هذا طا ال زالطت ت طدة ىطن هذالاطات قمطى دةراعطاة –االهتهاد  الكاذنة حاها 

أر   هذالاطات دةاذاطة ال نا طة الذتراىشطة داحططى النسط  الهذطال، الذرضطرى، الراذططد

ار ع ة األادارلرهاا أر ذا ىطةإ مسسطارلرهاا العطكى ار   هذالاات أادارلرهاا الع ة

كذطا    السسارلرهاا  حقد حهئ ال ااب الع ةا ح، ذقامشة الذضرة الةسذ، لشذ نطك عكى

حهئ الذرت ح، ع ةاة دةراطي حط، هدلطع ذطع الذاطا   لكننطا ال نطةى عط ةاة دةراطي 
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كاذنة ح، أا ههة ذن الإل الههات الهذالاة ذنرةد  ذسطتقشة أر ذتطك ذتهادلطة ذتراىشطة 

قاة كذا ار ساحد ح، ق اد  التر اشطة مطى نطةى مذقامشها التعكاش، ىمة مناة حااى طناح، ح

ع ةاة دةراي ماألساا كاذنة ح، تذراى حكة  الذنرك التطك أقضطت رهطردإل كشطع للطك 

حكة  طقاحاة رهرداة هذالاة حك رقت راذد ذاا ا اة الذنرك انا حكطةر ذهازاطة كذطا 

 (( ر اقرى لدراةد سط اد حطك تذشاشطع لركطة  الذنرطك حطك كتاماطع )) م طد السطذا  األحاطة

ذاا اتذرى الذنرك ذن ذ نطاإل النرسطك رالهسطدى رالطرونك للطك   ))تذطاالت الذطقإ((

ذ ناإل الرهردى الطقاحك الكرنك مر رع حكة  رهرداة تقشع الركة رالهراطة رالهسطد ذ طا 

ا طاة الذنرطك تعطققا حطك مناطة الطقاحطة نرسطها   قمى اقتال  الطرون رالذسطةات رالهراطة

راةاوطا تعطكشاا اذكانطات العطكى   نرسع م رة  ذوشقة رت ةاما لركة  ذضرة الراقع

حطنذن حطك الذنرطك الرهطردى تتذطرى الطقاحطة   رالتعكاى حك الع ة رالرطن م طرة ىاذطة

رالنس  رالقائ رالهراة راللات للك مذاطةات ل راطة لهاطة ذتداحشطة مالذهطاز راالذتذطاى 

ذذطى حكطة  رذطن طذطة ذشطت أسطوة  العطكى العط ةى لطدى دةراطي   رالت اة رالت دد

رحكططة  أسططوة  األعططكاى العطط ةاة داحططى  الططنص   العططكى ار النسطط  الهذططالك السططاحد

الع ةى الدةراعك ت نك  اطدئ اطلإل الذطدرد الهذالاطة رالذ ةحاطة رالطقاحاطة رالتعطكاشاة 

مر رها من، ع ةاة نسقاة ذرضرىاة تهالد الراقع أر تمناع ار ت اد ذسا لتع ار تةكامطع 

د ت،ساسها ىمة الذنيرذات التحااشاة رالذ ةحاة الت دداة الماناطة ار ذتك استعةاحع  لت ا

التداحشاة لت ب أحاةا ح، ذرهرئ   التذقاى الذ ةح، رالتحااش،   مر رع تذرض ا حط، 

رى، رال رى، الرهرد  رالش ة رالراقع الذتكرطة ح، لاتطع رللاتطع م اطدا ىطن أى نسط  

ذرضرى، األسورةى الكاذن حط، نقدى طقاحك ذرضرىك  رك،ن الع ة ا اد قةا   الال

كذططا ا اططد منططا  الهططراذي الالعح ططاة الالراىاططة    مناطة الذرضططرى، الذت ططاةإ ىشاططع

الكاذنة ح، مناة األعاا  راألذاا  ركاحة أعكاى ال القطات مر طرها ذطدردا لشطرى، لاتطع 

لترت  ترا طاى ال طرالئ رالتطراةال راألسطاواة رال طراذت    رلاا ذتقامالت ذ ةحاة لع

امات الكاذنة رالحااى رالش ة مر رها هذا ا جحاقا ذنراع ذههطة  ذتذةكطة ذتذرلطة رالذ 

سططاالة مركططة  النعططاو التحااش، رالت ططدد الذ ةحططك  رال مططرة الت ططراةا  رالت ططادى 

الذشذطط،  رالتططداحى التعططكاش،  رالتةاذطط، التهةامطط، راالستعططةاحك ذ ططا رحططك رقططت 
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الراق اة السذةاة ططط تسسطا لشهذالاطة رك،ن أسوة  العكى الع ةى  طط رال أقرى   راذد

الراق اة الذرةوة مذا اك لقاذة هذالاة ذ ةحاة تعكاشاة ذههة  درذا تقطإ ىشطك ذطدرد 

الذةكططة  راططراذي الت ااططة ر ذسططتقمشاات ااذكان.راططلا التكططرطة الذططادا رالذ ةحطط، 

 –رالذنوقطط، رالتحااشطط، الالنهططاح، الكططاذن حطط، منطط، الراقططع رالططلات رالطقاحططة رالش ططة 

رالتاةال ار ذا اسسسع دةراي ذن حالى هساةات ذا أسطذاناإل حطك دةاسطة سطامقة لنطا 

أر  ذطا نوشط  ىشاطع حطك اطلا المذطا الهداطد   مذ وش  ))التذقاى التحااش، رالذ ةح،((

ذ وش  ))أسوة  العكى الع ةى((  ال أقرى ىمطة رىط، هذطال، احتةاضط، اسطتماق، 

   نا الارذ، االىتاادا مالر طى ال مطالقرىكذا ت رة ذ يئ نقادإل مى ذن حالى كتامة راق

القدة  الهذالاة رالتعكاشاة الذلاشة ىشك كتامة)) انا راآلن(( ذاا تنرطت  األسطحشة ىشطك 

رتتداحى الترا اى مالترا اى ىمة ذاض، الذاضطة    رتةتوئ اللاكة  ماللاكة    األسحشة

مطالرقع مطى  حاتطداحى الذشطئ  رذاضة الذاضة رذستقمى الذاضة ذ ا رح، رقطت راذطد

راتططداحى األسططورةى ماالحتةاضططك   ا ططاة الذشططئ اكطططة راق اططة كذططا اقططرى دةراططي

مالارذك  حشاا انال لات ذدةكة ذنر شة ىن ذرضر  ذدةل ىن نس  سطام  اوطاة 

ذطن أهطى للطل كطان   اادةال نرسع ىن لذكان استعةاإ لواة لدةاكك تهةامك هداطد

ة تهةاماة أسورةاة ذت دد   كان أاذهطا ىشك الع ة رالعاىة أن اذاةا تقناات تعكاشا

الا الت دد التعكاش، الت ةام، لمناة األعكاى رذسةذتها داحى النص حاذا ا نط، ت طدداا 

راألعطاا  حط، لاتهطا    رالراقطع   رترازاها رتزاذنها رتداحشها رانرتاذها ىشك ذد الرهرد

د  رالذتماانطة حط، رح، أىذا  الا الت ةاب الت ددا الت اىدا لألعكاى الذت د   رللاتها

مناططة الراق اططة الهذالاططة الكمططةى تذططاةا العطط ةاة منططا  النسطط  رتكسططةإل رت ضططرن 

رتهشك الذضرة رت اامع  رت ان الذطادا رانرالعطع    ذرضرىاة الراقع رال ذرضرىاتع

مطى    رأراا  الرائ رت قب جطاة الرهرد حالع ة لاا تكعرا ح، ال الئ   ح، أوااإ الذشئ

لقاذة هدى هذال، ذ ةح، ذ ع ذهذا ت ددت  رة الا الهدى مطى رلاا ح،    ذشرال حاع

است ةا  رتذرضع ح، هدلااتع الالذتناااة ذةحاطة رال ذةحاطة لت،سطاا ذطدرد العط ةاة 

   رح  ال ذذدرداة أعاا  الراقطع رت طدد انر طاالت ات طاالتع الراىاطة رالالراىاطة ذ طا

الذةكمططات الش راططة  راسططتتما  مناططة التعططكاى ذططن لذططئ ردئ الرهططرد الذطط، رلططاا ذططن
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للل أن ذد النيةاة اوطام  درذطا ىمطة جلاتط،    رالذ ةحاة الراذاة لشنيةاات رالطقاحات

مططان الذرهططرد الذتكططرطة الالنهططاح، رالذرهططرئ  –االحتططزاى رالت،راططى رلىططاد  التةكاططب 

الذهةد األهةد اللا  اهذع الا التكرطة الذسط، الالنهطاح، ىمطة مناطة التذاططى الش طرا 

ركط،ن طذطة    اةد للك الذطى الهذال، رالذ ةحط، ذطا اطر حطاة  نوطا  التذاططىالهذال، ح

أعكاال هذالاة حرقاة قمشاة تذدر الع ة رالع ةاة قمى اهتةاذها ممناطة الراقطع رالرهطرد 

حتتذاطى أعكاى الع ة ىمة أراائ النسط  الذرضطرى، لش طة رالنيةاطة راألحكطاة    الذ،

رحش  أعكاى لشتذرضع ح، الت طدد    أةذائ الراقعالذ ةحاة الساحد  مدال ذن االن الى ح، 

العكش، الالنهاح، لشداناذاكاات الذةكاة الراىاة رالالراىاة الذضطذنة حط، هسطد الراقطع 

 (1)راللات رالتاةال رالطقاحة 

اة ططد  ططال  حضططى احططتالإ عطط ةاة دةراططي ىططن العطط ةاات ال ةماططة  

تذتطد الحشراطة األادارلرهاطة   صالذ ا ة   حاقرى)) لننا ذااى مناة ىنقرداة حك الا الن

طئ تنذر حك أوةاحع )ال نقطرد(   الكاذنة حك ىةرقع كذذرة ياة ذنيرة اضذن تذاسكع

لكنها ذترازاة حك دةهطة   ذهذرىات ذترارتة حك تهانسها رأىداداا حك م د األذاان

 حالا ذضانا حطك اسطتحدائ  رمقاة ال نا ة الداحشة حك تةكامها  كطاحتها رتةكاز ذالرتها

 طرة  ال نقطرد رهطدنا أن كطى رذد  ذمطة حططك اطلإل الق طاد  تذشطل اسطتداة  الةماىاططة 

أةى اةهك الذتذطى حك المناطة األرلطك )ريالحها الح  معكشها الذرساقك رااكشها النذرى

لكنهطا   ذا أةاد ... لنك: ح،يذد ىانك(( األذة اللى اسدى للك تذاطى ذطلاقها الهذطالك

  تشإ ىن كاراطة تطرالك األمناطة السطةداة رالدةاذاطةتح  تتاةكئ موةاقة ىضراة حا ة

مى تعكاال ذتكطاطةا مطال   التسلإ نسقا ذتناذاا ذستواال ذترالدا الاهرز ااحالى متةتامع

مرسع كطى قطاةى  أن اكتعطإ ط أر امتطد  ط ىالقاتطع   ضامو ذكانك حك ذ يئ األذراى

رذططدات الةماىاططات رمهططلا حططان ىالقططة   الحراططة درن ان اشتططزئ مهططا ياططةإل ذططن القططةا 

  مم ضها تتةار  مان لذكاناة تذاسل كى ذهذرىطة ومقطا لضطةرة  التطداىك رالتطداحى

مذا اه شها مناة ذرترذطة ذططى الذةاحطك   رذةاة تمادى الذراقع درن لحالى كماة مالنس 

ططئ اتمطع  طال    النذتعلة  رالذتناطة  حطك قطدةتها ىشطك تكطران ال طرة الذتنطاية ((

عط ةاة الةماىاطة ىنطد دةراطي مقرلطع) رنقإ ىنطد اطلا القطدة ذطن حضى الا التقاطائ ل
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 (2)التذشاى ذ تمةان لااإل نذرلها ىشك ذاسراإل الاحى كطاةا معةرو القةا  (.

ًً ذ نك انا محش  ذرهرئ الذةاة ضذن ذد الع ة ذتك لاه ى      لن دةراعاً

ذد الع ةاة ار ذد الذةاة!! رايى الع ة اهدإ ضد ذاضاع رذاضةإل الهذالك 

رلاا ةسرا ىشك عكى ذسم     حالع ة ذالة تعكى داحئ  لاحش  لاتع ذن هداد كى جن

  رهساة  احتةاد  ررذاد ىمرة وشا   أر جنك  الع ةاة قش  سساى رنعاو لذكان

الع ةاة انر اى رات اى أر قى اك قر  االت اى التهةامك ذن حالى حهرات 

حااى العلةى التع مك رت،ساا االنر اى راك ذالة ع ةاة هداد  أسذانااها )) مالت

)) الراق اة الهذالاة الذرةوة(( ح، تسذاة ا والذاة هدادر نتهارز مها كى األعكاى 

النقداة رالهذالاة السامقة التك ىالهت ع ةاة دةراي درن أن تقع ىشك ذداا الهذالك 

 التهةامك الحاص مها ذاا تكرن الع ةاة انا ذةه اة لاتها حاقع الداى  ىشك نرسع ال

ىشك ذدلرلع  ةيئ اذتقامع كى الذةه اات الهذالاة رالذ ةحاة السامقة ىشاع رحك الا 

العكى ا اة الع ة نرسع رضد نرسع حك جن   رتقع الش ة ىشك الش ة رذارةا  

رال الذ ااةاة   الش ة حال احضع العكى الهذالك انا لش شاة الهذالاة رال لشسمماة الزذناة

كى نرسع  حا اة العكى الع ةى عكال أسورةاا ذذ نا حك مى  ات،سوة الع  التعكاشاة

ترشتع التعكاشك اللى اتهارز ))ذرهرئ ىمة النرىك(( لا اة مناة تحااشاة علةاة 

حانرل ذرهرئ الزذن الهذالك الراذد لا اة أمداة زذناة   تع ماة تداحشاة تزاذناة

ذطشذا تذرى   ذكانكرانرل الذكان ىن ذكانع األرذد لاتذرى للك الذكان الال  ت دداة

ر ك،ن دةراعا ا اد ت،ساا األحكاة رالذرااائ  (3)الزذان للك الزذان الالزذانك  

راعاد الرى، الهذال، مر رع   رالت رةات الةاسحة مر رها ذذد أادارلرهاا

الرىاا أسورةاا ذترشتا ذنسةما حك العكى الهذالك اليااة حك النص  لكنع ايى قادةا 

ضاهة مالترا اى الذاداة الارذاة حك ذااتنا ال قشاة رالتهةاماة ىشك لوال  كراذنع ال

رالع رةاة رالذدساة  ذتنارما مان الراىاة رالالرىاة راالىتماواة رالتهةاماة 

رانا نذا دةراعا رك،نع قد حاو ىقشع رحاالع    راالستعةاحاة ذ ا رح، رقت راذد

رالئ رىااناة األعاا  ذن رذذاة  تهاةمع مهسداة ال   رذ اةحع رأذرالع رذكامداتع

ذتك   ذرلع  رك،نع ذن كطة  ذاذد  مالرقع  قد دحى ح، هسئ الراقع مالر ى ال مالكتامة



 محمود درويش وأسطرة الشكل الشعرى الخيال البينى التشعبى 
 

 42 

رالذتناا، ح، تدعانع العكش،   لا اة الذذ ن ح، راق اتة ار الذذ ن ح، أسورةاتع

رمهلإل الذطامة الهذالاة   النسق، القاذ، ذريال ح، حرضاإل رعراعع الالذذدرد 

رذن نسقاة   ة  تنتقى الع ةاة ذن تعكاى ال نا ة الهذالاة للك تذقاشهارالذ ةحا

رمهلا التذقاى التححاشك رالذ ةحك    األنيذة الهذالاة للك ترزىاتها رتداحالتها

  اتهارز دةراي ذ يئ االهتهادات الهذالاة رالنقداة السامقة ىشاع ح، ةساتها لع ةاتع

ب ح، الرهرد راللات رالراقع رالطقاحة  ذن ذاا أنها ع ةاة تقةأ هذالاات ال اا

  أر اك ع ةاة  الرى، مالذرت  ع ةاة ترتد الذسكرت ىنع رالذوش  رالذههرى

حت اة   ع ةاة تحااى الذرت االستماق، االحتةاض، أر أراك ع ةاة الذرت الراى،  

ع ةاة الذقارذة لداع ع ةاة ذقارذة لشع ة نرسع ضد نرسع  لاكتب المااد الداناذاك، 

 –ىشك الةيئ ذن قاذة االهتهاد حاها  –حكى الإل الت رةات النقداة   شرهرد رالطقاحةل

لكنها هذا ا ال زالت ت دة ىن هذالاات قمى دةراعاة  ت دة ىن هذالاات دةاذاة 

لقد حهئ ال ااب الع ةا    ال نا ة الذتراىشة داحى النس  الهذال، الذرضرى، الراذد

كذا حهئ الذرت ح، ع ةاة دةراي ح، ذقامى    ح، ذقامى الذضرة الةسذ، لشذ نك

لكننا ال نةى ع ةاة دةراي كاذنة ح، أا ههة ذن الإل الههات    هدلع ذع الذاا 

الهذالاة ذنرةد  ذستقشة أر ذتك ذتهادلة ذتراىشة مذقامشها التعكاش، ىمة مناة حااى 

طناح، حقاة كذا ار ساحد ح، هذالاات ق اد  التر اشة  مى نةى ع ةاة دةراي 

ماألساا كاذنة ح، ادئ الإل الذدرد الهذالاة رالذ ةحاة رالتعكاشاة مر رها من، 

لت اد ت،ساسها ىمة ع ةاة الذنيرذات التحااشاة رالذ ةحاة    ع ةاة نسقاة ذرضرىاة

الت دداة الماناة التداحشاة لت ب أحاةا حاذا أوشقنا ىشاع ذرهرئ   التذقاى الذ ةح، 

، رال رى، الرهرد رالراقع الذتكرطة ح، لاتع التحااش،   مر رع تذرض ا ح، رى

رللاتع رك،ن الع ة ا اد قةا   الالذرضرى، الكاذن ح، مناة الذرضرى، الذت اةإ 

كذا ا اد منا  الهراذي الالعح اة الالراىاة الكاذنة ح، مناة األعاا  راألذاا     ىشاع

ذتقامالت ذ ةحاة ركاحة أعكاى ال القات مر رها ذدردا لشرى، لاتع رلاا   رالطقاحة

لترت  ترا اى ال رالئ رالتراةال راألساواة رال راذت رالذ امات الكاذنة     لع

مر رهذا جحاقا ذتذةكة ساالة مالنعاو التحااش، رال مرة الت راةا رالت دد الذشذ، 
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رانا اةى الع ة الراقع   رالتداحى التعكاش، رالتةاذ، رالتهةام، راالستعةاإ

رلاا   احة رالذهتذع رالوما ة مر رها كاحنات ذهازاة ةذزاةراللات رالهراة رالطق

رذن طذة استوا    أر ذتك هدلاة تاةاحاة ذذدد   مر رها أنسقة طقاحاة كشاة طامتة

دةراي أن اذرى العكى الع ةى للك ارلة أسورةاة كمةى التتذدد منر  ذذدد مقدة 

 اة الع ةاة مناة ذراةقات حت  ذاتتذدد مرحة  النعاو رقر  التداحى رالت دد رالتةاذك

مى اداحى   رالتقإ ىشك ذد ذن ذدرد  النر  الهذالك  تعكاشاة تع ماة الاذداا ذد

العكى الع ةى حاها مان األسورةى راالحتةاضك رال قشك رالذنوقك رال شذك 

لاكعإ الع ة قر  ذنو  االنر اى   رالتهةامك راالستعةاحك ذ ا رحك رقت راذد

رللا كان كى كاتب احش  أسورةتع الهذالاة   االت اى لاتعالكاذن حك ذنو  مناة 

الحا ة حدةراي قد استوا  ان اسسوة مناة التعكاى الع ةى نرسع  ذاا ذكذن 

ذهد الع ة رىيذتع  حك تذرى العكى الع ةى للك أسوةات تعكاشاة تحااشاة تتذقى 

ئ حاها الذ اةإ رالت رةات راأل رات رالرقاحع رالذقدا رالذدنا راألذال

رذن انا حقد قشب ذذذرد   راالستعةاحات رالتهةاماات ىمة منك التعكاى الع ةى

دةراي ذرهرئ األسورة  حك الع ة ال ةمك رال الذك الذ ا ة ذن  ذهةد ااذالة 

الذاتاحازاقاة رالحاالاة رالذ ةحاة لشذ نك األسورةا حك مناة الع ة  للك أسوة  

لعلةى التع مك التداحشك الكك الذ قد الكاذن العكى الع ةى نرسع  راستنماو الذ نك ا

ذاا تتداذى أعكاى األسورة  مالذ نك   حك المنك الذاداة لشراقع الارذك األسورةا

مالرهرد مالعك  مالتهةاب ماالستعةاإ  رمللل اكتب دةراي ذنراإل ماىتماةإل رىاا 

ت دد رال  اكتب ال ااب حك الذضرة رالذنرك حك الهراة  رهرداا رطقاحاا أمداا

الذستعةإ ياة الذةحك حك ال ادى الهاذعك الذ،لرإ  اقرى دةراي)) لننك أكتب 

رلن الا االذا  للك الذضرة تر  ذارى لشتهانا ذع الذضرة   ألكرن ذاضةا

رذع الذاا  لاتها.... لنع أدب ذذارلة الذضرة اللى ا،حل عكى   اانسانك العاذى

رلكن الراقع   أكتب ع ةا ألياة الراقعالذضرة حك الذكان الذذدد .... ال  الذقارذة

  ذن كطة  ذاكان راق ا رق ت حاع  است مدنك ذن عد  ذا أللنك  أةيذنك ىشك الكتامة

رلكن   حذان كتمت رهدتع احتشإ ىن نرقاضع  رلكن الإل ال مرداة تذنذنك الذةاة
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ك ذن الإل ىالقتك مذ ادلة الراقع التك استحة  ذنها ذةات  نقاضع لاا لال ار ذتذرال

لن الراقع ذن كطة  لحةاوع حك   (4)رقامشااة التذةة رالت اة ذن ههة أحةى(  ههة

راق اتع  رقع  دةراي ىشك سةإل ال احب مهذالااتع راذرذع الطقاحاة رالرهرداة ال اذة  

رك،ن دةراعا ا اد ت،ساا الراقع مر رع أسورة  ل راة هذالاة سااساة المنا ا 

رالا   أرمناراا ار نقداا طقاحاا أر ذتك ذداطاا رذام د ذداطااأادارلرهاا ومقاا أر ححراا  

ذا أوشقت ىشاع ))الراق اة الهذالاة الذرةوة(( أر ))الراق اة  التعكاشاة التعلةاة((  أر 

))الهذالاة الماناة التداحشاة(( حك دةساتك ذرى الع ةاات ال ةماة الهداد  رىشك 

  اة الهداد  أن ا دئ الع ة الش ة الراذد رالمد حك الإل الهذال  ةأسها ع ةاة دةراي

ر الراقع الراذد ال شاي لاتعيك ىذ  الراقع ىمة ذةاااإل التع ماة التداحشاة الذةحاة 

أرك،ن األسورة  قد    ركان عاحا ذن الذوش  قد ذى حك النسمك  رياة الذةحاة ذ ا

ذاداا ارذاا تنزلت ذن ىشااحها الحةاحاة حاة  ذدرد الذكان رالزذان لت اة راق ا 

حالع ةاة انا ت دئ االستقةاة الساحد   نام ا ذن  تعلةات ذدرد الزذان رالذكان

الكاذن حك الرهرات الذ ةحاة     مر رع راذا لتذى حك الههة  رالتذرى  رالذترشت أمدا

رحك الهذالاة ال امة  مان الت رةات رالطقاحات رالهذالاات التعكاشاة الذت دد  

د أن اتذرى الع ة راللات رالراقع رالتاةال ر الهراة رأعكاى الرن الذتداحشة  رانا الم

مر رها ذنرك ط ذناحك ط  أمداا الاقة لها قةاة ذن اراة أر تعكاى ار عكى اقرى 

 دةراي:

 يةاب ىشك ضرة النهة كالنهة اةمونك

 ماسذل الذا .العك  اةه نك ذن م ادى

 ال السالئ رال الذةب ال  للك نحشتك

 كتاب األناهاى ال عك  ادحشنك حك

 عك  ارذد ذن ساذى الهزة رالذد ذا مان دهشة رالناى.ال

 عك  اذذشنك ار اذذشنك حكة : ال الذنان
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 ذالا س،ح ى؟ ذالا  رال الرىد

 رلاى وراى  س،ح ى ذن درن ذنرك

 اذد  حك الذا .

رمهلإل الذطامة الهذالاة رالذ ةحاة التذقاشاة اتهارز دةراطي ذ يطئ االهتهطادات  

اطة السططامقة حط، ةساتهططا لعط ةاتع  ذططن ذاططا أنهطا عطط ةاة تقطةأ هذالاططات ال اططاب النقد

رال ذت رالذههطرى حط، الرهطرد رالطلات رالراقطع رالطقاحطة  رالهراطة رالرطن  عط ةاة 

عط ةاة  تحااطى الذططرت   ترطتد الذسطكرت ىنطع ر ت طاان الذوشط  رتهطالب الذههطرى

لذقارذة  أق د ع ةاة ذقارذطة االستماق، االحتةاض،  مى ت اة الع ةاة لداع ع ةاة ا

ركططى   العطط ة نرسططع ضططد نرسططع لاكتططب العطط ة الماططاد الططداناذاك، لشرهططرد رالطقاحططة

ال  –ىشطك الطةيئ ذطن قاذطة االهتهطاد حاهطا  –الدةاسات التك ىالهت ع ةاة دةراطي 

هذالاطات دةاذاطة ال نا طة الذتراىشطة داحطى    زالت ت دة ىن هذالاات قمى دةراعاة

حقططد حهططئ ال اططاب   أاططا كططان ذسططذااتها الهذالاططة  ذرضططرى، الراذططدالنسطط  الهذططال، ال

العطط ةا لططدى دةراططي حطط، ذقامشططة الذضططرة الةسططذ، لشذ نططك كذططا اططر ذ هططرد حططك 

الهذالاات التر اشاة الساحد   كذا حهئ الذرت ح، ع ةاة دةراي ح،  تقامشطع الهطدلك ذطع 

لكننطا ال نطةى عط ةاة    مترحهئ الذتناقد رالذت اة الذتذرى حك تقامشع ذع الطا  الذاا 

أر ذتطك    دةراي كاذنة ح، أا ههة ذن الإل الههات الهذالاة الطناحاة ذن زلة ذسطتقشة

مذقامالتها التعكاشاة ىمة مناطة حاطاى طنطاح، حقاطة كذطا اطر سطاحد حط،    ذتهادلة ذتراىشة

هذالاات ق اد  التر اشة ذتك حك  أذدا ت رةاتها التعكاشاة الذتورة  لطدى األعطكاى 

راطك أعطكاى ذت طدد  المنطك رالطةسى لكنهطا هذا طا   الهذالاة الالذقة ىشك هاى الةراد

لكننطا  نطةى عط ةاة دةراطي     ت،تك ذتهارة  ذن زلطة اذكذهطا نسط  هطدلك حطاةهك

ماألساا كاذنة ح، ادئ الذدرد الهذالاطة رالذ ةحاطة رالتعطكاشاة مر طرها منط، عط ةاة 

رت طدد    مة  تعطلاة الذنيرذطات الذ ةحاطةلت اد ت،ساسها ى   نسقاة ذرضرىاة ذن زلة

رتداحى الذنيرةات التحااشاة الماناة لت ب أحاةا حاذا أوشقنطا ىشاطع حطك دةاسطة سطامقة 

لنا  ع ةاة))   التذقاى الذ ةح، رالتحااش،  (( مر رها تذرض ا ح، رىط، رال رىط، 

   ركطط،ن العطط ة ا اططد قططةا   الرهططرد رالش ططة رالراقططع الذتكططرطة حطط، لاتططع رللاتططع



 محمود درويش وأسطرة الشكل الشعرى الخيال البينى التشعبى 
 

 46 

أرقططى امنططك هذالاططات   الالذرضططرى، الكططاذن حطط، مناططة الذرضططرى، الذت ططاةإ ىشاططع

كذا ا اد منطا  الهطراذي الالعح طاة الالراىاطة الكاذنطة حط،    الالنيائ ذن مناة النيائ

مناططة األعططاا  راألذاططا  ركاحططة أعططكاى ال القططات الذ ةحاططة رالش راططة مر ططرها ذططدردا 

ذتقططامالت ذ ةحاططة تتططةاص لتمناططع ذططن حططالى رلططاا  ذهططةد    ذتكططرطة  لشططرى، لاتططع

رذططن طذططة اططدحى دةراططي حططك عطط ةاة تعططلةاة تعطط ماة ترططت  الترا ططاى    التهططارة

الالعطط رةاة رالحراططة لش ططة رال ططرالئ رالتططراةال راألسططاواة رال ططراذت رالذ امططات 

الكاذنططة رالحاططاى مر ططرها جحاقططا ذتذةكططة سططاالة ذتداحشططة مالنعططاو التحااشطط، رال مططرة 

   ةا رالت ططدد الذشذطط، رالتططداحى التعططكاش، رالتةاذطط، التهةامطط، راالستعططةاحكالت طرا

 اقرى العاىة ح، نص  

 ا، أيناة   :  –ا، أيناة 

 سنحة    قشنا سنحة  

 قشنا لكئ : سرإ نحة  ذنا قشاال 

 سنحة  ذنا للك ااذي أماد نت،ذى ذ نك 

 الدحرى رذ نك الحةر  

 ال دحرى ذنر ى ىن حةر  

مطى كطى دحطرى اطر حطةر    رحط، كطى حطةر  دحطرى   حةر حر، كى دحرى 

ركللل كى ذدلرى ذشتما مذدلرى ذستعطةحا    ركى داى ذ ش  مداى ىشك داى   رال كا

اطلا التكطرطة الذطادا رالذ ةحط، رالذنوقط، رالتحااشط،    ذدلرال طالططا للطك ذطا ال نهااطة

ا اسسسع دةراطي ذطن التاةال ار ذ –الالنهاح، الكاذن ح، من، الراقع راللات رالطقاحة 

حالى هساةات ذا أسذاناإل ))مالتذقاى التحااشط، رالذ ةحط، ذ طا(( ال أقطرى ىمطة رىط، 

هذال، احتةاض، استماق، كذا ت رة ذ يئ نقادإل مطى ذطن حطالى كتامطة راق نطا الاطرذ، 

راهطارة   االىتاادا مالر ى ال مالقرى ))انا راآلن(( ذاا تنرت  األسطحشة ىشطك األسطحشة

رتطةتوئ الطلاكة  مالطلاكة  مطالراقع   رانسةب ال ااب حطك الذضطرة   انااذكان ااذك

ماللات رتتداحى الترا اى ىمة ذاض، الذاضة رذاضطة الذاضطة رذسطتقمى الذاضطة 

لططاا انططال حطك عطط ةاة دةراططي لات ذدةكططة ذنر ططشة ىططن    ذ طا رحطط، رقططت راذططد
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ب رتهةاط     ىطن استعطةاإ اآلتط،  ذرضر  ذدةل ىن نسط  سطام  اوطاة اادةال

كذاماىطدت مطان   لقد ماىدت ع ةاة دةراي مان الذاضة نرسع رحكة  ذضرةإل  اآلن،

رانطا اكذطن التهداطد التعطكاشك    مناة الداى رمناة الذدلرى تماىد الذعة  ىطن الذ طةب

مذاادحشنا  للك أكران ع ةاة ىنقرداة تداحشاة ذن الداعة   األ اى حك ع ةاة دةراي

ذن أهى للل كان ىشك    ةات رالذرااائ راألعكاىرال دذة رالت ةاب الذستذة لشت ر

الع ة رالعاىة أن اذطاةا تقناطات تعطكاشاة تهةاماطة ذت طدد  كطان أاذهطا اطلا الت طدد 

التعكاش، الت ةام، لمناة األعكاى أر ذا نوش  ىشاطع انطا ))الذسطةذة الت ةاماطة ألعطكاى 

داحشها رانرتاذهطا الع ة داحى منك النص(( حاذطا ا نط، ت طدداا رترازاهطا رتزاذنهطا رتط 

رحط، أىذطا  اطلا    راألعطاا  حط، لاتهطا رلطلاتها   رالراقطع   ىشك ذد الش ة  رالرهرد

الت ةاب الت ددا الت اىدا لألعطكاى الذت طدد  رالذتماانطة حط، مناطة الراق اطة الهذالاطة 

الكمططةى تذططاةا العطط ةاة منططا  النسطط  رتكسططةإل رت ضططرن ذرضططرىاة الراقططع رال 

   رت ان الذطادا رانرالعطع حط، أواطاإ الذشطئ   ذضرة رت اامعرتهشك ال   ذرضرىاتع

مطى    حالعط ة لطاا تكعطرا حط، ال طالئ   رأراا  الرائ رت قب جطاة الرهطرد ال الرهطرد

رلاا ح، لقاذة هدى هذال، ذ ةح، ذ ع ذهذطا ت طددت  طرة اطلا    ذشرال تع ماا حاع

 ذةحاطة لت،سطاا ذطدرد الهدى مى است ةا  رتذرضع ح، هدلااتع الالذتناااة ذةحاة رال

الع ةاة رح  ال ذذدرداة أعاا  الراقع رت دد انر االت ات االتع الراىاة رالالراىاطة 

راستتما  مناة التعكاى ذن لذئ ردئ الرهرد الذط، رلطاا ذطن الذةكمطات الش راطة    ذ ا

للل أن ذد النيةاة اوام  درذطا ىمطة جلاتط،    رالذ ةحاة الراذاة لشنيةاات رالطقاحات

مططان الذرهططرد الذتكططرطة الالنهططاح، رالذرهططرئ  –حتططزاى رالت،راططى رلىططاد  التةكاططب اال

الذهةد األهةد اللا  اهذع الا التكرطة الذسط، الالنهطاح، ىمطة مناطة التذاططى الش طرا 

ركط،ن طذطة    الهذال، حاةد للك الذطى الهذال، رالذ ةح، ذا اطر حطاة  نوطا  التذاططى

لع ة رالع ةاة قمى اهتةاذها ممناطة الراقطع رالرهطرد أعكاال هذالاة حرقاة قمشاة تذدر ا

حتتذاطى أعكاى الع ة ىمة أراائ النس  الذرضطرى، لش طة رالنيةاطة راألحكطاة    الذ،

رحشط  أعطكاى لشتذرضطع حط،    الذ ةحاة الساحد  مدال ذطن االن طالى حط، أةذطائ الراقطع

اىاطة الذضطذنة حط، هسطد الت دد العكش، الالنهاح، لشداناذاكاات الذةكاة الراىاة رالالر
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 الراقططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططع رالططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططلات 

رالتاةال رالطقاحة .  ر نةى اهتهادنا النقدا السام  ذتذققا م رة  توماقاة ذرس ة حط، 

     اط، أيناطة   –  اط، أيناطة    دراران دةراي األحاة    ال ت تلة ىذطا ح شطت  

ة كركمطا   أذطد ىعط      الهداةاطة       أر أم د       كزاة الشرز     ذالة ذ اة  

ح، كى الإل الدراران تتةسب هذاع األعكاى الهذالاطة رالذ ةحاطة لشق طاد  ال ةماطة     

تتةسب الن ر اة الكتاماطة حطك  –السامقة ىشك دةراي مر رها أعكاال لنعاداة سامقة 

ذاا الق اد  زرهطة    ع ةاة دةراي الت، ا، مد  هداد لشع ةا ال ةماة الذ ا ة 

حطالنص ىمطرة    ائ ح، ذكان ياذد مان الكتامطة رالكطالئ  تح   رامنة الذاض،   ال د

ذن الذوامقة للك االهتةا  . الإل الهذالاات التع ماة التداحشاة ال طامة  لشذطدرد الطقاحاطة 

رالهذالاة ر التك تحائ درذا حطك الرهطرات الذ ةحاطة رالهذالاطات الماناطة ال طامة  درذطا 

راتحرطك عطكى ذستنضطما      سطةلشذدرد راألعكاى راألنيذة ذاا اذرت سطة راتحشط 

ضذن نسر  أهساد التعكاشاة كتاماة هداد  مر رها لذكانطا  –ذدردإل الهذالاة الق رى 

   رهراا ألعكاى هذالاة عتك ذتداحشة تتنطاز  درذطا مطان ذقاقطة المطد  رذقاقطة األ طى

ا رذقاقة الكتامة مر رها ذرطةا تحااشاط    ذقاقة الرائ اانعادا ال ائ اللا ار دذاة ىائ

رلىطاد     التطاةال –الراقطع  –رالطقاحطة  –رذ ةحاا ال اقة حك تركال ألةكشرهاا الطلات 

مانذا االتسطا  النيطةى    حاالحتالإ ار ذقاقة المد  اللا ال اعال   ت،ساسها ذن هداد

ذتطك     الطقاح، ار ذقاقة الرائ الذتذطى ماأل ى اللا ال اكطرن أ طال ىشطك ااوطال 

رالذكطان للطك أذكنطة ذت طااة     رأزذنطة ذتماانطة   اةال ذت دد لتستذاى الشذية للك تر

   رالشرية للك أنسقة ةهةاهة ماالتذائ راالاذطاد رالتهةاطب راالستعطةاإ   رذتداحشة

رك،نطع لىطدائ    رالذرت مر رع ذالة لىدائ رلحنا  انرت  ىمة ذاالت الذاا  الالذتناااة

الذاطرات الذت القطة رتطداحى أعطكاى لذد الرهرد اليااةا الذ ش  رالدحرى للك ذطةا  

   حتذذك ار  الش ة الذسسساتاة رذا دعنتع مان ذدا الذطرت رالذاطا    الذدرد الذتناحة 

لتنسا  اللات رالحااى رالراقع ىمة أعكاى ذن ال مرة المان، ياة الذنتهط، مطان الذطرت 

لكتامططة أركشاهذططا مر ططرهذا استعططةاحا لططلا حا   رالذاططا  مر ططرها ذرتططا   مر ططرة ذاططا 

ركالاذطا اطسدا    أر مةاىطات تعطكاى   الع ةاة لدى دةراي لاست ذذوات اكتعاإ
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مى الكتامطة    االتسا  –العكى  –ذدرا الذ نك  –لشذدرا ح، أا  رة  ذن  رةإل 

رتعططكاى ذتورططة ماالعططكاالت رالتماانططات رالتططداحالت    لذكططان ال انتهطط، لشذططدرا

ن ال اتذددان أمطدا لال ىمطة ذهطازات ال مطرة لإلذسال م،طة كانرنة الذ نك رالعكى الشلا

راالنتعاة رالتداحى رالتةاذ، ىمة عمكات ذ ةحاة رتحااشاة اسوةاطا ىمطرةا رانتعطاةا 

ذ طوش    التذقاطى التحااشط، رالذ ةحطك   رلقططد كطان اطلا الطنذو التعطكاش، التهةامطط، 

ذن الذ نك  الهداد لدى دةراي امتكاةا تعكاشاا رذهازاا لذذارلة نقى ذرهرئ األسورة 

رذقاةمططة أسططورةاة الراقططع رال ططالئ الططلا ت ططاي حاططع رالططلا تتهالمططع    للططك العططكى

اةتماكططات ذ ةحاططة رهذالاططة رسااسططاة عططتك ذططن الرضططر  مر ططرع اىتاذططا رحرضططك 

رال ذططرد مر ططرع لاضططاذا رلاذاضططا رت،ساسططا حططال ا ططاة ال ذططرد انططا الذضططاد 

حطنذن ال نكطرن    التذت، الحرط،مى ا اة رههع    اال والذ، لشرضر  الساحد ال ائ

ط لال ىنطدذا نركطة تركاطةا هطادا أ طاال لطلراتنا  –ياذضان مذ   ال مالرائ راالدىطا  طط

رلشرهرد ذن ذرلنا ذتك تست ةقنا انرتاذات الكانرنطة حط، لاتهطا مذطا اط، تورطة لشراقطع 

   ح، القرى رذطا حطر  القطرى   رالرهرد اتهشك ح، اليهرة رالتذهب راالستعةاإ ذ ا

الش ة رالذاتا ل ة ذاا تتداحع أحةاا ال ذرد  ذتشمسة أططراب أحكطاة ى طاة ىشطك  ح،

أحكاة رت رةات نام ة ذن الكتشة الذاراة الرهرداة الذ تذة رالت، تتنزى ذن    التذداد

رال اذت األمدا الناز  م  رمة للك الدحرى ح، ذرذطة    أةذائ الالذ نك رالذههرى

ذدرد ال قى راللات رالراقع رالطقاحة رالهذطاى م طد  أا الدحرى ضذن   الش ة رالتعكاى

أن كان ناحاا ياذضطا ذتكطرةا ىشطك قراق طع الحراطة السطاةذة حط، ذنااطا ياطاب الراقطع 

لت طاة  –ال ذطرد  –حالعط ةاة الدةراعطاة انطا تسطتهشب قطر  الالذ نطك    رالرهطرد

 طا حطال رانطا انقشطب الهطدى الطداكاةت، رالكطانو، ذ –ااذكطان  –ضذن ذدرد الذ نك 

اكرن الذ نك كعوا ىشراا تهةاداا لزمد  الراقع رت الاا ىقالناا لها ىمطة أوطة التهةاطد 

مططى اكططرن الذ نططك لنططزاال رهرداططا رل راططا رذنههاططا لمناططة التهةاططد رالت قططى   رالتذطططى

   رالت رةات رالذراةقات رالرهرات لتدحى الذاا  ح، الع ة رادحى الع ة حط، الذاطا 

رت طان  عطط ةاة الذططمهئ    نيططائ راحطة  النيططائ ذطن الررضططكرتطدحى الررضططك حط، ال

  الذت،مك ىشك ااح ا  راالتسا  . حهك ع ةاة التلكة الذت،م، ىشك التعطق  راالنقسطائ
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رتتذطرى أعطكاى التحااطى ذطن ذالطة    راتئ استحةا  الذهةد ذن الذهسد رلاا ال كا

راالنتقطاى   المنا  رتركاكطعلاهاد العكى للك ذالة الرهد مالعكى ال امة درذا مان ت،ساا 

للطك    ذن كتامة لاكة  النسط  رالت ضطرن رالذرضطرىاة الذ ةحاطة رالهذالاطة السطاحد 

ذاا ادةل الع ة أن الشذيطة التط، نذرضطع    كتامة لاكة  النساان رال ااب راألسةاة

حاها الراقع رال الئ رالش طة حط، مناطة العطكى اط، لات الشذيطة التط، اكطرن الراقطع حاهطا 

ال ذرطة ذطن    مناة العكى رح، الإل الذالة ذن المنا  الذوةد ال مرة مطان األمناطة حاة 

ت داد أنسقة المنا  رالتحااى لقنص كشاة الراقع رتع ماتع الماناة الهاحشة الذترشتطة ىطن كطى 

ذاا انتقى النص ذن ذرضرىاة ذ ااة التعكاى للطك تهةاماطة تعطكاى    تعكاى أذادا

  شاة ت دداة ال اقة لهطا قطةاة  تهذطع مطان اااهطاد  رالرهطدىمة ذاالت تعكا   الذ ااة

رتنطارب المنطا  الذنيطرذ،    رتتنقى ىامة  ذن الذ ةحة مالعكى لل، ال ةحان ح، العطكى

ماألعكاى الذترازاة الذتداحشطة مطان رىط، الكانرنطة الذاططى حط، يطالئ الراقطع رذههرلطع 

ذا  تحااش، ىاةئ لكتامطة ال اذت رةيمة التهةاب رالتس ى رزىزىة األساسات ح، ه

الرةاغ رال ااب رال طذت رال طدئ رالذشطرى الرهطردا رالهذطال، رالذ ةحط، الذتكطرطة 

ىمة ذناو  ذا رةا  الش ة رال قى رالطقاحة لشقمد ىشطك تهشاطات الكانرنطة الذاطشطة ياطة 

رتطدحقات الالذةحط، الالذتناااطة السطاةمة حط، ىطةر      الذستمانة حط، ذ طمات ال اطاب

رأعكاى الراقع الذذتهمة رك،ن الطدرة األكمطة    راألعاا  رالتراةال الذنساة الذحشرقات

لمن، النص الع ةا الدةراع، قد انذ ة حط، االذتططاى حط، الذضطة  الراحقطة لشرهطرد 

لتذةة ذن حالى  راذتها رذ اماتها رذههرالتها رىدذها األعكاى راأللطران راألحاشطة 

، األكطران رالكاحنطات رالتطراةال رالطلرات الت، ت ج مهطا أهسطاد الالذةحط، الذتطدح  حط 

رالراقع ىمة دراحة عكشاة ذشزرناة طط ياة سمااة رالذستقاذة طط تتهادى لكنها ت شطر كطى 

هططدى رتترالططد لتترالططد رتتططداحى لتتططداحى لتتمططان حطط، النهااططة أعططكاال لشتذقاططى العطط ةا 

ةحاطة رالهذالاطة رتتعكى ح، الا ال مرة التع م، الذنيطرذ، الذتطدح  لكاحطة المنط، الذ 

لل تتمان الإل العط ةاة ىمطة النعطاوات راالنطدحاىات    رالتعكاشاة الت، ال اقة لها قةاة

رالتناقضات رالتداحالت رالذسا الت الذتنارمة مان الهدئ ر الت،سطاا ططئ الهطدئ رلىطاد  

رمللل تتذطرى حشسطرة العطكى العط ةا للطك ذذاةسطات    الت،ساا ذ ا رح، رقت راذد
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ةاة ذستذة  مذا انقشنطا م طرة  هلةاطة مدحاطة للطك سطساى الش طة رالعطكى تعكاشاة أسور

اطر الطرائ م انطع    رالرهرد رذا اذتذرنع حانا رمنا رلنا ذن ت،واة ذ ةح، عكش، هااز

مانذا ع ةاة دةراي ت اد ت،ساا سساى الش ة رالعطكى رالرهطرد حط،    رالرةاغ مق دإل

الكطالئ ؟! راطى نذطن داحطى أهسطادنا أئ اتكشذنطا    حهطى نذطن نطتكشئ ح طال   رقت راذد

رأةراذنا رطقاحتنا مالر ى نن ئ منسر  ذن العكى الذط، الذذطدد الذذااطا لكانرنتنطا ؟ أئ 

رق ا طات تاةاحاطة طقاحاطة    نذن ذذد ذ نرىات أادارلرهاة رأسطورةات قاذاطة

 رلسططططططططططططططططططططقاوات ال راىاططططططططططططططططططططة لشةذططططططططططططططططططططز رال ططططططططططططططططططططد 

الرهطرد الذسطك مالر طى ننذطر  رالكانرنة الرااذة !!! . اى نذن ذرهردرن حط، ذ ذ طة

رنةت ، ح، حااحك الةر  رذنهى ذا  الرهرد ؟ أئ نذن ذساهرن م،وة السطاحد رالطامطت 

رالذذكن الرذاد ذن األىةاإ رالتقالاد رالت طرةات راألحاشطة مر طرها مطداحى راذاطة 

ضالة ىن الرهرد الذ  الحال  الطلا ال ا طةإ الطرائ أمطدا !! . رعط ةاة دةراطي لل 

ن األسططحشة األ ططاشة ىشططك األسططحشة الذ تططاد  الدحاشططة تنسططا  ضططذن ذاراططة ترططت  أكططرا

رايى ح، كى األذطراى عطاحا حطر     الالذ نك رالذههرى الكاذنان ح، مناة الراقع نرسع

الش ة رالذ نك رالذهاز اذارى ال قى أن انالع حال انالع حاذارى الع ة ااذسال مطع لكنطع 

و الذسطترز لشناطى ذذطا ال انطاى رذطن انطا تقطإ الاستواع ان اكرن سرى كتشة ذن النعا

نعاوات راحتةاقات الالتذطى رالالذ نك رالذههرى رال طاذت ىشطك الذطدرد الق طرى 

تقططإ ىشططك الذططدرد الذ ةحاططة الماناططة    لشتذططنهج رالت قططى رالت ضططرن الذ ةحطط، السططاحد

اطد ةأب لت    لشت رةات راألحاشطة راألنسطا  الذ ةحاطة رالهذالاطة الذت طدد  رالذتماانطة

راسططتكذاى عططةرحها ىمططة لحضططا  الذتطط،م، ىططن التعططكاى ضططذن ذططدرد    حهراتهططا

راسطتقواب مناطة ااعطكاى الذ ةحط، لاكطرن ضطذن الذطدرد الت،ساسطاة لمناطة    التعكاى

 العكى الذدا لشذ ةحة راللات رالراقع رالرن .

دى رح، الا الذرتة  الهذال، الت،ساس، مان ع ةاة الكتامة رعط ةاة ااحهطائ لط   

كذططا تتسططع    دةراطي اقططإ ال ذطرد اآلنطط، ىالذططة رأحقطا لتعططكاى رضططر  الذسطتقمى

ذساذة سذاذة ال ذرد رأ التع مر رع الرهع الحر، األكطة أ الة لشراقطع رالرهطرد 

رالطقاحة رالهذاى رالحاطاى لت طناإ القطةا  رذرهطرئ القطةا   رالطقاحطة رالنقطد ال ذسطب 
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ار عاحع . كذا اذارى التذاطى رالتذططى الش طرا رأح  التهةاب كذا    ذرهرئ أح  الترقع

رال قش، رالتهةام، الساحد أن ا اد ت،ساا ذدردإل ذن هداطد ضطذن تهطارزات الالتذططى 

الذ، لدى ذداةا النقد رذداةا استهامة القاةئ ح، الحواب النقطدا الذ ا طة ىشطك 

ماى ال مقطر  احتالإ حشسراتها رذنااهها رالت، تذدد قر  الن رص مقر  القةا   راالسطتق

مذططا اقطائ ت ططنارا ىعططراحاا تسطشواا مططان قطر  الططلكا  رالت قططى    سطاا  ااةسططاى ركرطك

رحك اطلا الذرتطة  التعطكاشك الذطة    رالت،راى رانذ اة ال قى رانذداة ذسترى ت قشع

لدى دةراي تستذضطة العط ةاة ال ذطرد المانط، الحطال  مر طرع ماليطة ذستعطةحة 

رتستذضططةقر  أ ططالة القططةا    –ذستسططة  لالذ نططك الذاططرا رالذههططرى الحططال  

رقر  اندذاههئ الذارا الت طددا ضطذن الت طدد الذاطرا الهاحطى الكطاذن حط،    رالقةا  

ذتك نتذكن ذن الترةقة مان قاةئ أكططة ذاطا  رقطاةئ أقطى ذاطا      مناة الراقع رالرهرد

قطاةئ ا ططاي مالر ططى    رقطاةئ ذرهططرد مططالقر    قطاةئ ذرهططرد مالر ططى   رأكططة حقططةا

رقاةئ ا اي مالرائ . رانا اتدعن السة رالذدا راالستم اة ضذن قطر  االسطت ةا  

   الش طة رالسطاحدح، دئ رلذطئ رىطة  ردذطر  الراقطع رضطذن ذطدرد الت قطى رالةذطز ر

راستذضاة الذتناا، ح، ال ةامة لاكرن ذدا ت،ساساا راق اا ضذن الذتنطاا، حط، األلرطة 

   رالتطدرائ ال طرح،   رال اد  . رانا ال ذرة لنا  ذن ن ت م د النقاد مالتهرائ الش طرا

را، تهذطة وما اطة لش ااطة    رالهدة اانعاح، ياة الذذدد  حك ت ااننا لع ةاة دةراي

حذتك كانت الذاا  راضذة ذاسرة  ذشقا  ىشطك الوةاط ؟!!    مها رال نهرى ذنهانةذب 

رذتطك كانطت األ طالة حطك الرطن ذوةرذطة    رذتك كان الرهرد سهال قةاب الذ،تك؟!!

حالش ة رالنيطائ راأللرطة الةذزاطة ال اذطة تذططى ىذط، ذ ةحاطا    ىشك قاةىة الوةا ؟!!

   تذهطب مقطدة ذطا تمطان   هةا ات الذنههاطةراا   رالنيةاات ال شذاة   رذنههاا ىاذا

حططنذن لل نحططة  ذططع عطط ةاة دةراططي ذططن داحططة  النيططائ    رت ذطط، مقططدة ذططا تم ططة

ال نذاةا تهدارا ذ ةحاا رذنههاطا رهذالاطا    رالذسسسة رالنس  رال ةإ الطقاح، ال ائ

   رمالهذاى رالحااى مى نذاةا تهدارا ذ ةحاطا أعطد ىذقطا   ضد ااذساا ال ائ مالراقع

رأىنإ ت، اال اتذطى ح، الةيمة ال شذاة رالتحااشاة ال ذاقة الذكرنة ذن ماليطة الذ نطك 

رالالذ نك ذ ا ح، تذدا األحكاة رالت رةات الهذالاة ال اذة الت، تذكئ ذةكطة ال قطى 
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 راللات رالراقع راألنسا  رالنيةاات رذةكة التاةال مةذتها . 

الهذالاات الع ةاة الذ ا ة  تقإ لقد ع  ذذذرد دةراي وةقا مكةا ح، مناة  

لل تتذةل ىشطك اطاذي الذطدا العط ةا    درنها الذنههاات النقداة ال ةماة الذ ا ة 

لكن دةراعا اسطتوا  أن ادعطن ذنوقطا جحطة    ح، الإل الع ةاة رال تقاةمع ح،  ذاذع

للطك    احة  مالع ةاة ال ةماة ذن ذنو  تراىى ال نا طة   لشهدى الهذال، رالذ ةح،

رتنتقطى العطط ةاة ذطن الذنوطط       تطداحى األنسططا  رتحطاة  م ضططها ذطن م ططدذنوط 

األذطططادا لشتحااطططى الهذطططال، الذرضطططرى، للطططك تعطططامل  التحااطططى الذرضطططرى، 

أر    رالرقططر  حطط، حةايططات العططكى   مالالذرضططرى، ال ىشططك سططماى التنكططة لشراقططع

مطى ىشطك     قاذطةأر أراائ الذداططة العطكشاة ال  أرتهارةات التداحالت  حهاهات الذاد 

   رالحاطاى   رالذ ةحطة   رالطرىك  سماى نقى ذرهطرئ الراقطع رالطلات رالهراطة رالتطلكة

   أر تر طاى التعطكاى   ذن ذهاى ذ ةح، هذال، قاحئ ىشطك تعطكاى التر طاى   رالش ة

للك ذهطاى تحااشط، ت طددا ذنيطرذ، قطاحئ ىشطك ترسطاع ذطد التعطكاى رللطل   متذقاطى 

ر ))ت ةاب ذطد النطر (( رتسطااى الذطدرد الذ ةحاطة   عكاى((التحااى   ر ))أسوة  األ

رالهذالاة رالطقاحاة رالتاةاحاة الكاذنة ح، مناة الراقع رالطقاحة رالش ة رالهراة.لقد ىطاي 

دةراي عةرو انترا  الذ نطك الراذطد حط، رهطردإل االهتذطاى، رالسااسط، راله ةاحط، 

العط ة متذداطد عطةرو الذ نطك حكاطإ ا نط،    رالطقاح، ىشك اذتداد رونع ال ةم، كشطع

ال ىشطك سطماى    رالداللة رالذهاز رسو ىالئ حشر ذن كطى اتسطا  ذرضطرى، لشذ نطك

  رتةاذط، التماسطاتع   مطى ىشطك سطماى ت دداتطع رذةاريطة اعطتماااتع   ىدذاتع رىمطاتع

راالذاطة الةسطر ىشطك ذسطتقة ذذطدد لشرهطرد أر الذقاقطة أر ذنوط     رأسوة  دالالتع

ن طذة كانت ع ةاة دةراطي ذ ناطة ماىطاد  ت،سطاا عطةرو الذ نطك ال رذ   العكى لها

ذ ناة مت، اى ذرطااائ ال اطاب رال طذت رال طدئ الهذطال،    ذدردإل –لىاد  االكتعاإ 

ركطان    رالذ ةح، األ اى الكاذن ح، من، اللات رالطقاحة رالتطاةال رالهذطاى رالحاطاى

ستذضطاة أططة اطلا الت طدد ال   المد ذن الطدحرى حط، ياامطات تعطكاى ال اطاب األ طاى

   الذ ةح، رالهذال، رالتحااش، الهاحطى الذنسطاب حط، ةذطئ الراقطع رالكشذطات راألعطكاى

لقد كان العاىة رالع ة ذ ناا ماانرالت ذن ذدرد الراقع القاذط، رالذ ةحط، رالهذطال، 
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رال سططماى للططك للططل لال محشطط  ذرازاططات    لكططن درن أن اتنكططة لططع   رالش ططرى السططاحد

عاحاة تتذقى ىمطة ذهطةات تعطكاشاة كتشاطة ت دداطة تزاذناطة تداحشاطة تنط،ى كطى  ذهازاة

أر الهطةى رةا  التطةاا     أر ت دداطة األ طرات   الن،ا ىن ذهةد دةاذاطة ال نا طة

ذتطك    الهذالك لتقناات ق اد  الع ة التر اشك الت، تت،وة ضذن ذقطى تعطكاش، راذطد

لة رت ددت المن، الت، انذر م ضها حط، رتداحشت أعكالع الذتهاد   رلن ت ددت ذيااةإل

لكن ع ةاة التعلة الهذالك التع مك لدى دةراي احطة  م ضطها ذطن م طد    م د

ذرهة  ذدرداا الذ ةحاة رالهذالاة التهارةاطة رالتراىشاطة ذ طا لتن طب عط ةاتها ىمطة 

د ىشطك ذطدر   قرزاتها التحااشاة الماناة التذقاشاة الراق ة درذا ىشك الررا طى رالكطراذن

ذناو  األسةاة رال طراذت رالذ امطات لتن طةا مطان ذطد رذطد ذ ةحط، جحطة رعطكى 

ذتطك لاسسطا العط ة      رعكى هذال، مداى راستعةاإ راستعةاإ اذتذال،  ذذكطن

لهذالاططات سططةداات الذقاقططة   الالنهططاح، رلططاا ذهططةد منا )هذالاططات الراقططع الش ططرى 

ات ذططدرد الراقططع رالش ططة الذططرازى((   ذاططا تحططة  هسططاة  التذقاططى التحااشطط، ومقطط 

رالرىك رالتلكة رالزذان رالذكان الساحد ح، أا  رة  ذن  طرةإل الةذزاطة ال شايطة 

ومقات لشتدالى تنسطةب حط،    حتساى ذنها كراذنها الراق اة رالذ ةحاة رالهذالاة المدحاة

رتةاذاات لشتحااى تت ال  ىمة أعكاى تداحالت أحطةى ذطن    وك ومقات تدالى أحةى

الق د رالذهاز ذتك لتنتقى ع ةاة دةراي ذن ن طاة الذرضطرىاة الهذالاطة الذ نك ر

  الدةاذاة مكاحة أعكالها رأنذاوها   لدى ذدةسة عط ة التر اشطة للطك ))كتاماطة التذقاطى 

التحااش، الت ددا((  الذ نك مكتامطة الالذةحط، رالالعح ط، رال احطب الت طددا الكطاذن 

اةتقا ا مها  رب ذا نوش  ىشاطع الراق اطة     ح، الرى، الذرضرىاة الهذالاة السالهة

أر الذرةوة   ذاطا تتكطرطة ال طرالئ رتتذقطى ال طراذت رتتةاكطب  –الهذالاة الكمةى 

الذ امات ىمة أعكالها الذ ةحاة رالهذالاة الذت دد  رالذتماانة رالذتداحشة رك،ن دةراعطا 

لكاذنطة حط، ذنوط  اقةأ ح،  رذات الرهرد رالراقع ترا اى النسم، الطقطاح، الذلاشطة ا

رالمطدح،    ذتك لاتهشك ذنسرها ىمة مناة الذوشط  الاطرذ،   الذوش  االهتذاى، الساحد

ذذوذا لركة  األ ش، الطامت را اة النس  الذرضطرى، الهذطال، حطك ذهطب الترتاطت 

رال حطة  مطان اذتذطاى راذتذطاى    رلىاد  التعكاى حال حة  مان ذا اهرز رذا ال اهرز
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رال    األراائ .... لقد اتسع الذ نك ح، ال طالئ رضطا  العطكى حكالاذا ذذد رائ ذن

ذن ذرطة ذطن تعطااد رحشط  ذسطاةات تعطكاشاة ت دداطة ذنيرذاطة تداحشاطة تقتضط، اطلا 

العط ة  –الراقطع  –االتسا  األحومرو، األسورةا القامع ح، ال رى، ررى، الطلات 

رأن    ذا اقرى دةراطيلقد جن لشع ة رالعاىة أن اقتى نرسع  ك   الذ ةحة –التاةال  –

أر ا اطد الذاطا  لذطد العط ة . لن قطر  التذقاطى التحااشط، لطدى    ا اد الع ة لذد الذاطا 

دةراي رذا اكتنرها ذن هدلاات هذالاة ذنيرذاة تع ماة قد دح طت ماألعطكاى الهذالاطة 

ا حطال   رالذ ةحاة لشع ةاة ال ةماة السامقة ىشاع للك ذالة ذن   األعكشة   لهلإل األعكاى

كانت حشسرة العكى الع ةا لدى ذدةسة الع ة الذة   الةراد رذا م د الةراد   تتذططى 

ح، لىاد  تةتاب رتنيائ رتعكاى مناة الراقع رالساوة  ىشاها ذن حطالى تذراشهطا ىمطة 

   ذ هة التحااى للك  ا ة ذن  ا  اادةال الذ ةح، رالحاال، الذرازى لمناة الراقطع

ذالة  تعااد العكى الراذد للك ذالة أعكشة الا العطكى(( قطد حان نقى الإل ال ا ة ذن ))

دحع مها ذطاطا لتمش  ذداا األق ك الذة  ذن ااذكان الهذال، رةحع ذنسطرب الت طةإ 

رك،نها حط، ذالطة تعطكاى ال    رالتعكاى لتعهد انهدائ نسقاتها رت داداا رتحطةاا ح، جن

ا كطان عطكشع مطى تقطع درذطا حطك   اقة لها قةاة  حال تقع ىشطك الذطد الهذطالك لشنطر  أاط 

الذامان الهذال، رالذ ةح،   الراقع درذا مان ىالذة ال طرت رتطدالى ال طذت حذالذطا 

   ا رد ذكةا ىشك لاتع طاناة مالتركاطل لامطدأ تكرانطع ذطن هداطد   ا شر ال رت راتذاسل

رذطا لن اقطمد ىشطك الذههطرى رال احطب ذتطك    حاقع ح، ذتااات الالذ نطك رال طذت

ط اطلا    طاناة للك  رت هداداتذرى  ط رلطاا حطك طط رك،ن أعكاى النص تتذقطى ىمطة طط

ال مرة التعكاش، التع م، المان، اللا اكد   كدذا ذساا رتحااشاا رذ ةحاا ذوطةدا ضطد 

أعكالع الهذالاة السامقة . لن الع ة انا اتهطارز كطى أعطكاى تاةاحطع الهذطال، الهذ ط، 

حشطاا العط ة انطا ت ماطةا ىطن    مشاة الحا طةالسام  ذسسسا ع ةاتع التهةاماة الذسطتق

  أر تزاذنا مناراا ترلاداا لذ نطاإل   أر ذرازاا تعكاشاا ل الذع   الراقع أر ان كاسا هدلاا لع

مى ا دئ الع ة لدى دةراي الذرطااائ    أر تكرانا ذداطاا ا دئ الذ نك رالق د حك ال الئ

ط الش طة –ذطاى اله –الطقاحة  –التاةال  –اللات  –الراقع  –كشها  لاطدحى    الذضطاة   طط

   رلطاا لىطاد  اكتعطاحع –ح، عر  المد  الذ ةح، رالهذال، االمتكاةى اىاد  ت،ساسطع 
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   حاحة  ال الئ رالراقع رالهراة رالعطكى رالش طة ذطن سطهرنها الذ ةحاطة رالذرضطرىاة

لئ ضططد ىططرا   لتططدحى ىططرالئ الماططاد الكتططام،   رأعططكالها الهذالاططة الدةاذاططة السططاحد 

ضطد ىطرالئ    رتسسا ىرالئ الت دد الذ ةح، الذنيطرذ، الت طاىدا   التةذاز الطقاح،

ذاطا انذطى العط ة حط،    التنذاو التعكاش، رالت،واة الذ ةح، رالت طناإ االهتذطاى،

حاكتب أسةاةاا ر طراذتها رياامهطا التطداحش،    جحا  المااد الداناذاكك الذك لشرهرد

نطاقال     ضطرن الذضطذن حط، مناطة الت ضطرن الذطاداالتزاذن، اللا اتناسطى ذطن الالت

رتةاذاطات   ذدرد الذ ةحة رأنيذة الذذاةسات للك سطارلة ال ةحطان رتذقطى التحاطاالت

ذططدةكا لشترا ططاى الارذاططة الشوارططة التطط، تنططد ىططن كططى تطط،واة    االذتذططاى رالذذكنططات

ذتهطارزا    كرت ةاإ رتتةاذك للك ىرالئ ذا رةا  الش ة رالنس  راألادارلرهاا رالذ ن

لاةى النسم، هز ا ذن الذوشط  قمطى أن اكطرن ذضطادا    كى ت ةاإ ىشذ، ذرضرى،

رالت طراةا التعطكاش،    رالذوش  سطاةاا حط، النسطم، درن أن اكطرن ذناقضطا لطع   لع

التهسططادا قام ططا حطط، الت ططرةا ال قالنطط، درن أن اكططرن ذرازاططا لططع ذذططا انسططإ كططى 

هاا مر طرها أاطدارلرهاا ذ شنطة أر كاذنطة أر ذتطك الذرااائ الهذالاة الذسطمقة لألاطدارلر

أر ىطن    رللا كانت األادارلرهاا ت طةإ ىطن وةاط  ذطا ال اقرلطع العط ة   ذستعةقة

وةا  كراذن الرهرات ال القة م،مناة الدالة ال اذتة ح،  رة  ذراةقة سطاحة  مطان ذطا 

تنتقطى ذطن حطان عط ةاة دةراطي تنسطإ كطى اطلإل الذرطااائ ل   اقاى أر ذا اهب أن اقاى

 –ذذتطرى العطكى  –سرسارلرهاا األعكاى الهذالاة السامقة مكاحة ت اذاذها رحشسراتها 

سرسارلرهاا العكى ططط للك أعكشة الساسارلرهاات التعكاشاات الت دداة الماناطة الذذرلطة 

رت اطد   رتهطدئ السطاحد  لشذرااائ للك أعكاى هذالاة رذ ةحاة لعكالاة تةتاب حك المداهك

رالعح ط، حط،    رتنط،ى ىطن ان زالاطة الرطةدا حط، ذقامشطة الهذ ط،   هدادالمد  ذن 

   رال قشط، حط، ذنازىطة التهةامط،   رالتهةادا ح، ذراههطة الذسط،   ذقامشة التاةاح،

رالههى مر رع ذدا ان القاا  لشذ ةحة مالراقع للك حت  مطاب الههطى األ طاى الطلى اطر 

   ت الاطا ىشط، ذطدرد الطرىك مطال شئ لاكطرن الههطى األ طاى   ذد أق ك اذكاناة ال شئ

رالهذال، الرطةدا حط، ذراههطة    رذنارحة لشراذ، األادارلره، ح، زىزىة الت،ساس،

ذاططا تذطرى عط ةاة التذقاططى    رالاقانط، حطط، ذناقضطة االذتذطال،   الهذ ط، الهذطال،
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التحااش، لدى دةراي درن الإل الطناحاات الطقاحاة رالهذالاة لتذشهطا حط، أنسطا  ذ ةحاطة 

ذالاة ت دداة ماناة داحذة التذقى رال مرة مان الراقع رذا قمطى الراقطع رذطا م طد الراقطع ه

حطط، تذقاططى تحااشطط، ذتكططرطة اسسططا لمنطط، الططرائ رال اططاب راألسططاواة رال ططراذت 

الذسسسة لمن، الراقع راللات رالتاةال رالطقاحة رتقالاد الهذاى رالتعكاى ذ ا رح، رقطت 

  مالراق اة الكمطةى الذرةوطة   حط، تسطذاة ا طوالذاة  راذد . رار ذا أسذاناإل مكتامة

ذاطا تراطد    هدادر نتهارز مها كى أعكاى الراق اطات الهذالاطة السطامقة ىشطك دةراطي

   الع ةاة انطا ذةه اطة لاتهطا ةيطئ اذتقامهطا كطى الذةه اطات الهذالاطة السطامقة ىشاهطا

كاذنطا اضططج ركط،ن دةراعطا ا اطد ت،سطاا الطرى، الهذطال، مر طرع الرىاطا أسطورةاا 

مالترا ططاى الذاداططة الارذاططة ذتنارمططا مططان الراىاططة رالالرىاططة راالىتماواططة رالتهةاماططة 

رانا نذا دةراعا رك،نع قطد حطاو ىقشطع رحاالطع    راالستعةاحاة ذ ا رح، رقت راذد

رذذاة  تهاةمع مهسطداة ال طرالئ راألعطاا  ذطن ذرلطع    رذ اةحع رأذرالع رذكامداتها

الراقع مالر ى ال مالكتامة ذتك لا طاة الذذ طن حط، راق اطة اطر  رك،نع قد دحى ح، هسئ

رالذتناا، ح، تدعانع العكش، النسق، القاذ، رالةذزى ذطريال    الذذ ن ح، أسورةاتع

رمهلإل الذطامة الهذالاطة رالذ ةحاطة التذقاشاطة نتهطارز    ح، حرضاإل رعراعع الالذذدرد 

داطة حطك الحوطاب النقطدى ال ةمطك حك مذطنا ىن ع ةاة دةراي ذ يئ االهتهطادات النق

الذ ا ة ح، ةساتها لع ةاة دةراي ذن ذاا أنها ع ةاة تقطةأ هذالاطات ال اطاب حط، 

   ع ةاة ترتض، السكرت ىنطع رالذوشط  رالذههطرى   الرهرد راللات رالراقع رالطقاحة

حت طاة عط ةاة    أر تحااى الذرت االسطتماق، االحتةاضط،   أر ع ةاة الذرت الراى،

   رت ةاب األعكاى الهذالاة لطلاتها  لداع ع ةاة ذقارذة الع ة نرسع ضد نرسع الذقارذة

  رتعططققات الهراططة  لتكتططب الماططاد الططداناذاك، لت دداططة الرهططرد رتعطط مات الطقاحططة

حكطى الت طرةات النقداطة السطامقة ىشانطا    رتركطل األاطدارلرهاات  راذتذالاات الذقاقطة

 –ذن تطذاننا قاذة االهتهاد  الكاذنة حاهطا  ىشك الةيئ –رالتك ىالهت ع ةاة دةراي 

هذالاطات دةاذاطة ال نا طة    لكنها هذا ا ال زالت ت دة ىن هذالاات قمطى دةراعطاة

ار   أر هذالاات أادارلرهاا العط ة  الذتراىشة داحى النس  الهذال، الذرضرى، الراذد

حقطد حهطئ     ع ة األادارلرهاا أر ذا ىطةإ مسسطارلرهاا العطكى ار عطكى السسطارلرهاا
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كذطا حهطئ الذطرت حط، عط ةاة    ال ااب الع ةا ح، ذقامشة الذضطرة الةسطذ، لشذ نطك

لكننا ال نةى ع ةاة دةراي كاذنة ح، أا ههة ذن اطلإل    دةراي ح، هدلع ذع الذاا 

الههات الهذالاة ذنرةد  ذستقشة أر ذتك ذتهادلة ذتراىشة مذقامشهطا التعطكاش، ىمطة مناطة 

ساحد ح، ق اد  التر اشطة مطى نطةى عط ةاة دةراطي ماألسطاا  حااى طناح، حقاة كذا ار

كاذنة ح، تذراى حكة  الذنرك التك أقضت رهردإل كشع مالذ نك الذطادى رالسااسطك للطك 

ذاا ا اة الذنرك انا حكة  ذهازاطة كذطا   حكة  طقاحاة رهرداة هذالاة حك رقت راذد

د السطذا  األحاطة (( ر اقرى لدراةد سط اد حطك تذشاشطع لركطة  الذنرطك حطك كتاماطع )) م ط 

حاتذرى الذنرك ذن ذ ناإل النرسك رالهسدى رالرونك للطك ذ نطاإل    ))تذطاالت الذطقإ((

الرهردى الطقاحك الكرنك مر رع حكة  رهرداة تقشطع الركطة رالهراطة رالهسطد ذ طا قمطى 

ا اة الذنرك تعققا حك مناطة الطقاحطة نرسطها رت ةامطا   اقتال  الرون رالذسةات رالهراة

رأعكشة ذ ةحاة رهذالاة  اذكانطات العطكى     ذضرة الراقع نرسع م رة  ذوشقةلركة

حطنذن حطك الذنرطك الرهطردى تتذطرى الطقاحطة   رالتعكاى حك الع ة رالرطن م طرة ىاذطة

رالنس  رالقائ رالهراة راللات للك مذاةات ل راة  است اةاة لهاطة ذتداحشطة ماالذتذطاى 

العطكى العط ةى لطدى دةراطي ذذطى حكطة  رذطن طذطة ذشطت أسطوة    رالت اة رالت دد

رحكططة  أسططوة  األعططكاى العطط ةاة داحططى  الططنص   العططكى ار النسطط  الهذططالك السططاحد

الع ةى الدةراعك ت نك  اطدئ اطلإل الذطدرد الهذالاطة رالذ ةحاطة رالطقاحاطة رالتعطكاشاة 

ع مر رها من، ع ةاة نسقاة ذرضرىاة تهالد الراقع أر تمناع ار ت اد ذسا لتع ار تةكامط 

لت اططد ت،ساسططها ىمططة الذنيرذططات التحااشاططة رالذ ةحاططة الت دداططة    ار ذتططك استعططةاحع

الماناطة التداحشاططة لت ططب أحاططةا حطط، ذرهططرئ   التذقاططى الذ ةحطط، رالتحااشطط،   مر ططرع 

تذرض ا ح، رى، رال رى، الرهرد  رالش ة رالراقطع الذتكطرطة حط، لاتطع رللاتطع م اطدا 

ركطط،ن العطط ة ا اططد قططةا   الالذرضططرى،    ىططن أى نسطط  نقططدى طقططاحك ذرضططرىك

كذطا ا اطد منطا  الهطراذي    األسورةى الكاذن ح، مناطة الذرضطرى، الذت طاةإ ىشاطع

الالعح ططاة الالراىاططة الكاذنططة حطط، مناططة األعططاا  راألذاططا  ركاحططة أعططكاى ال القططات 

لترططت  ترا ططاى ال ططرالئ    مر ططرها ذططدردا لشططرى، لاتططع رلططاا ذتقططامالت ذ ةحاططة لططع

ال راألسطاواة رال طراذت رالذ امطات الكاذنطة رالحاطاى مر طرها هذا طا جحاقطا رالتراة
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   رالت ططدد الذ ةحططك  ذنراططع ذههططة  ذتذةكططة ذتذرلططة سططاالة مركططة  النعططاو التحااشطط،

رالتةاذطط،    رالت ططادى الذشذطط، رالتططداحى التعططكاش، العططمكك   رال مططرة الت ططراةا

سوة  الع ةاة أر أسوة  العطكى رك،ن أ  التهةام، راالستعةاحك ذ ا رحك رقت راذد

الع ةى  طط أر الع ةاة الراق اة الذرةوة طط اطك لقاذطة هذالاطة تعطكاشاة ذههطة  درذطا 

اقرى العاىة حط، نطص   اط،    راراذي الت ااة رااذكان   تقإ ىشك ذدرد الذةكة

 ا، أيناة   :  –أيناة 

 سنحة    قشنا سنحة  

 قشنا لكئ : سرإ نحة  ذنا قشاال 

 نا للك ااذي أماد نت،ذى ذ نك سنحة  ذ

 الدحرى رذ نك الحةر  

 ال دحرى ذنر ى ىن حةر  

ركى داى ذ ش  مداى ىشك داى    رح، كى حةر  دحرى   حر، كى دحرى حةر 

اطلا التكطرطة    ركللل كطى ذطدلرى ذشتطما مذطدلرى ذستعطةحا ذطدلرال للطك ذطا ال نهااطة

لكاذن ح، من، الراقع راللات رالطقاحة الذادا رالذ ةح، رالذنوق، رالتحااش، الالنهاح، ا

التاةال ار ذا اسسسع دةراي ذطن حطالى هسطاةات ذطا أسطذاناإل مالتذقاطى التحااشط،  –

رالذ ةح، ذ ا ال أقرى ىمة رى، هذال، احتةاض، اسطتماق، كذطا ت طرة ذ يطئ نقطادإل 

 مى ذن حالى كتامة راق نا الارذ، االىتاطادا مالر طى ال مطالقرى انطا راآلن ذاطا تنرطت 

رتتطداحى الترا طاى مالترا طاى ىمطة    رتةتوئ اللاكة  ماللاكة    األسحشة ىشك األسحشة

لطاا    ذاض، الذاضة رذاضطة الذاضطة رذسطتقمى الذاضطة ذ طا رحط، رقطت راذطد

انال حك ع ةاة دةراي لات ذدةكة ذنر شة ىطن ذرضطر  ذطدةل ىطن نسط  سطام  

ن أهطى للطل كطان ىشطك ذط    رتهةاطب اآلنط،   اواة اادةال  ىن استعطةاإ اآلتط،

الع ة رالعاىة أن اذاةسا درذا تقناات تعكاشاة تهةاماة ذت دد  كان أاذها الا الت طدد 

التعكاش، الت ةام، لمناة األعكاى رذسةذتها داحى النص حاذطا ا نط، ت طدداا رترازاهطا 

   راألعاا  حط، لاتهطا رلطلاتها   رالراقع   رتزاذنها رتداحشها رانرتاذها ىشك ذد الرهرد

رح، أىذا  الا الت ةاطب الت طددا الت طاىدا لألعطكاى الذت طدد  رالذتماانطة حط، مناطة 
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الراق اة الهذالاة الكمةى تذاةا الع ةاة منطا  النسط  رتكسطةإل رت ضطرن ذرضطرىاة 

رت ططان الذططادا رانرالعططع حطط،    رتهشططك الذضططرة رت اامططع   الراقططع رال ذرضططرىاتع

مطى    الرهرد حالع ة لاا تكعطرا حط، ال طالئرأراا  الرائ رت قب جطاة    أوااإ الذشئ

رلاا ح، لقاذة هدى هذال، ذ ةح، ذ ع ذهذا ت طددت  طرة اطلا الهطدى    ذشرال حاع

مى است ةا  رتذرضع ح، هدلااتع الالذتناااة ذةحاة رال ذةحاة لت،ساا ذدرد الع ةاة 

   ة ذ طارح  ال ذذدرداة أعاا  الراقطع رت طدد انر طاالت ات طاالتع الراىاطة رالالراىاط 

راسططتتما  مناططة التعططكاى ذططن لذططئ ردئ الرهططرد الذطط، رلططاا ذططن الذةكمططات الش راططة 

للل أن ذد النيةاة اوام  درذطا ىمطة جلاتط،    رالذ ةحاة الراذاة لشنيةاات رالطقاحات

مططان الرهططرد الذتكططرطة الالنهططاح، رالذرهططرئ  –االحتططزاى رالت،راططى رلىططاد  التةكاططب 

لا التكرطة الذسط، الالنهطاح، ىمطة مناطة التذاططى الش طرا الذهةد األهةد اللا  اهذع ا

ركط،ن طذطة    الهذال، حاةد للك الذطى الهذال، رالذ ةح، ذا اطر حطاة  نوطا  التذاططى

أعكاال هذالاة حرقاة قمشاة تذدر الع ة رالع ةاة قمى اهتةاذها ممناطة الراقطع رالرهطرد 

، لش طة رالنيةاطة راألحكطاة حتتذاطى أعكاى الع ة ىمة أراائ النس  الذرضطرى   الذ،

رحشط  أعطكاى لشتذرضطع حط،    الذ ةحاة الساحد  مدال ذطن االن طالى حط، أةذطائ الراقطع

الت دد العكش، الالنهاح، لشداناذاكاات الذةكاة الراىاة رالالراىاطة الذضطذنة حط، هسطد 

رالت ةاططب النرسططك  السااسطك ةمذططا كطان الذنرططكرالراقطع رالططلات رالتطاةال رالطقاحططة .  

رال ذ قرلاططة الراقططع التططاةاح، ال ةمطط، رةا  ان ططالى أسططوة     لطقططاحك راله ةاحططكرا

حشطئ اكطن الذنرطك    العكى الع ةا ح، ع ةاة دةراي ذتك أمد  العطكى ىشطك العطكى

لدى دةراي طناحاة تاةاحاة زذناة اقإ حاها الرون ح، ذقامى الذنرك مطى ت طدى ذرهطرئ 

الذاتاحازاق، األمدا مالذ نك األنورلطره، ال  عالذنرك ذدردإل التاةاحاة لادحى ح، ذذاق

اله ةاح، رال التاةاح، لا اة الذنرك ح، النهااة لعكاالً رهرداطاً رحكةاطاً رهذالاطاً حط، 

أر الم طد ىطن    ح، االنزاا  الطداذريةاحك انا لن حكة  الذنرك ال تنذ ة  رقت راذد

   ك أاضاً داحطى الطرونمى ةمذا اكرن الذنر   الرون األئ رالتذرى ح، أروان اآلحةان

أر    ك ذطن حكطة  االيتطةابرط حكة  االنر اى أد  ذن تهسائ ذالطة الذن كانت رذن انا

–الم د ااهماةا ىن الطرون  –للل أن تداحى ذرهرذ، النر،    النر، ىن الرون األئ
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ذالطة  –الذنرطك رااليتطةاب  –الم د االحتااةا ىنطع اه طى ذطن ذنهذطا  –رااليتةاب 

لكن حكة  الذنرطك اط، األقطةب    رلن احتشرتا ح، الدةهة ال ح، النر    رهرداة راذد 

ططئ ت شطر ىشاهذطا  –االيتطةاب  –الذنرطك  –للك حكة  االنر اى الت، تذترى الركطةتان 

 حنذن ن اي ذالة انر اى ذسكد أر ذستذة    نراا داحى الرون أر ىنع كان سرا    ذ ا

حططك كططى األذططراى ترلططد طقاحططة ر   اهتذططاى، سااسطط، أر انورلططرهك ذططزذنانر ططاى 

اللا اتحل قرتع رذاراتع ذطن ىطدئ تذةكطزإل    االنر اى ذةاة الهاذي اليشك الذةارغ

مطى اطر اه طى ذطن ىاعطع حط،    أر قمرىع ح، نس  سااس، أر اهتذطاى، أر طقطاح، ذطا

  ذسطتذة  قطادة  الماناطة الةحطر  قطر   الذ ةحاة رالتحااشاطة اليالى رالهراذي رالذناو 

ترلاطد  قطر  رذن طئ تتذرى حكطة  ياطاب الطرون للطك   ى رالتذةل ذن هدادىشك التعك

   الذذشاة رال الذاطة راانسطاناة رالهذالاطة رالذ ةحاطة طقاح، رهذال، ال انته، لشذراونة

رذططن اططلا الذنيططرة انتهطط، الططرون مر ططرع نذوططا ً سااسططااً رطقاحاططاً ذتسططشواً هاذططداً ال 

ح، رالتذرى السااس، الذستذة مذططاً ىطن روطن لا اة ذالة ذن القمرى الطقا   اتزذز 

رحك النهااة المذا ىن ل ة ذ ااة   تعطكى ذالذط     رهدان هداد   ىقى هداد   هداد

  لدراةد سط اد   حط، كتامطع   م طد ل طى اطلا اتسط  ذطع ذقرلطة ر   اراة طقاحاة هداطد 

اله ةاحاطا  لقد تمحة ذطن ذاطات، رذاطا  الرشسطواناان هذا طاً طمطات))السذا  األحاة     

رذتك لر لئ اقئ أذدائ مااقاحنا ىشك الذدرد أر سطرقنا للطك ذنذناطات    راذتداد األةد

أر ذن نا ذن الدحرى أر ااقاذة أر السرة ذن ذكان للك جحة ....... حان اراتنا    هداد 

تذكذطع    تقاد رتذما رتذا ة ح، هزة   اة  حاحرة ضطذن ذذطاو ياطة ذضطااإ

حدئ ةوانة لداة  ذكرذاة تسذن مالوهاة   ال ةقاة الحال طة   تست   قر  ىسكةاة ىشاا

ذن ذالة التهسد  ةدار ته   .  لن التهةد ذن السكنك انا أر الذذر التدةاه، لألةد

حطط، ذططاالت التمططدى رالتذططرى  رالتهسططد التهداططدى رالططدحرى   رالطمططات راالسططتقةاة

ترازى ذالة االنحطال      رذن انا حان ذالة االنحال  ذن الرون األةد   الالنهاحاان

ىن النرا رالش ة راألنسا  رالذكرنطات األساسطاة لشذرضطرىات االهتذاىاطة رالطقاحاطة 

رةمذططا انتقشططت اططلإل الذالططة    التطط، تضططرك الذ نططك يشططك الكططاحن رالكانرنططة رالذكططان

الرهرداة القاة  ح، أىذا  الذنراان الكماة ىشك ذالة نيةائ للك ال طالئ رالش طة رالركطة 
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رذ اةضطهئ مالقاطاا للطك حكطة     رةمذا استندت أحكطاةائ رأنيذطة حاطالهئ   ذاىراله

 طا ة رهطرد تةتطب ذنهههطا    حطالذنرك   الت دد رالتذرى راالنحال  ذن أقانائ الاقطان

 طا ة يشاطة  حاذطا نطةى راطك   الذ ةح، رالش را داحى  ا ها الطقاحاة الحا طة مهطا

ال حكطة     لالنهاح، ذطن حكطة  النرط، الذوشط ماناة مةزحاة تستذد واقتها ىشك الترالد ا

ذذذطرد دةراطي امشطرة اطلإل الذالطة الرهرداططة ر   التةكاطب الهطدل، الذتسط  ذطع لاتطع

رالطقاحاة رالهذالاة االستطناحاة  حط، اطلا السطساى االندااعط،   ذطن أنطا درن النرط، ؟    

لذهطاز ذطن رال ع،  أقدة ىش، تهساد ذهاز النر، سرى ذهاز الذا  رذا اوةقع اطلا ا

 راقرى دةراي :    ذاالت  التدح  رالترلد راالذتداد رالتذر  رالتهدد

 

 يةاب ىشك ضرة النهة اةمون،

 ال ع،  اةه ن، ذن م ادا   ماسذل الذا 

 ال السالئ رال الذةب رال ع،    للك نحشت،

 ال ع،   ادحشن، ح، كتاب األناهاى

 ال ع،  ارذضك ذن ساذى الهزة

 ال ع،    الناىرالذد ذا مان دهشة ر

 انزلن، ذن ذةاكب حةىرن ال ع، 

 اذذشن، أر اذذشن، حكة  : ال الذنان

 رال الرىد .ذالا س،ح ى ؟ ذالا

 رلاى وراى   س،ح ى ذن درن ذنرك

 اذد  ح، الذا ؟

ذةكة ذاا  حاة     ارد رالسدردالقرذهاز الذا  ساالن أمدى حاة  الذدرد 

النقشة راالنتقاى ذن ذقائ للك  تنةاز الذا  ار حذه   رزذناة التاةال    اله ةاحاا ةذدا

حال ع،     م د أن ان دذت ذدرد الذكان   ذكان الزذانلسرة ذهةد ذن    ذقائ

   اذضك ذن ساذى الهزة رالذد ذا مان أقا ، الرون ال ةم، للك أقا اع األحةى

الئ لا اة لذكان رون رأذ   ة الذنهز تاتهةد الرون ذن  ذكرناتع الطامتة رطقاح
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حال اكرن الرون أر األةد أر حكة  التذق  استذضاة ااحة لنساناة ذا لركة     لقاذة

حذا دائ انال ذكان وما ،    مى تركال أمدا لركة  الذضرة الزذن، نرسع   الذاضة

   رذا دائ انال أقنرئ ذوش    لاا طذة لمدا    لاا طذة ذةاة   سشرا حشاا طذة ذةاة

حشاا طذة ذنرك رال ع ة رال حااى    ذ ااة ذقدا   ش ذرهرئ ذوش  نس  طقاح، ذو

تذرالتها األسورةاة التعكاشاة ذن  أسوة  رةمذا توة  ىشانا ع ةاة دةراي ذاى

 توة  حكة  الذنرك مر رها  ذة نرساة راهتذاىاة رهذالاة –عكى للك عكى 

رالذشئ    ذاا النيةاة اىتالى   رالحااى  ذة   ذاا الراقع ذةد   ررهرداة

ح، التكاإ ذع الساحد راالستةحا  لشراقع  ؟أان تكذن الذ احا  رالحش  رالذاراة   احاةى

   أئ ح، القدر  ىشك االنترا  حاع أر قى القدة  ىشك حش  ) ذالة النر، حاع (   ؟الذذكن

ح، النعاو ال ح،    ذاا تكذن القدة  التهداداة الهسرة  ح، التاةال ال ح، الوما ة

رذن انا اهةد ذذذرد دةراي ذن سرةإل الذستذة    ال ح، الذ ااة ح، الحااى   النس 

ذرهرذا ع ةاا  رأعكشة مداهااتها الذ هرد  مان األزذنة راألذكنة راألعكاى الهذالاة

رةمذا    مقدة ذا اذد  ح، أمتسذرلرهاا الراقع   لشذنرك اذش  ح، انورلرهاا الحااى

ح، قرلع :   مالنسمة ل، حان  رة    اد الا الذ نك م رة  دقاقةساذدد لنا لدراةد 

الذنرك عداد  األاذاة ألنل تدةل ح، لذية ذن الشذيات أنع ال اذكن أن ت كا ذساة 

للا حكةت حاع ) ح، الذنرك ( مهلإل الوةاقة حانع ا م  م رة  عداد  القدة     الذنرك

أق دإل ح،  لكن للا حكةت م،ن الذنرك اذكن أن ا رد راهد ماتا حهلا ذا ال   ح، الذقاقة

مالذ ناان الذةح، رالطقاح، حان األذة    للا حكةت مالذنرك كذالة داحذة  الا الساا 

لنل تتذدا انا ىن الذةكة ىن التعةد   .رمهلا    سا در راىدا ةيئ   رمتع

ااذعا يشاا قادةا ىشك تهداد   اةالت رة الرهردا رالذ ةح، الهداد لذ نك الذنرك ا

تحااشك  حهر عالى   ى راللات رالطقاحة رالتاةال رالع ةةر  الهراة رالش ة رال ق

حراة مااذكان راالذتذاى    هداد  رهذالاة اادة ا ا  ذ ةحاة رطقاحاة طقاحك

الذنرك   رالترةا  رااىدائ الدالل، رالهذال، الذستذة   اقائ هدى الحشحشة   رالتهةاب

   ارلره، راذ،ساإ هذال، ذ شت ضد كى اذتالل أاد الطقاحك رالهذالك انا

لايهة لنا    انعواة لدةاك، اقع ح، ذراقع التذاسل اله ةاح، رالذ ةح، رالذنهه،
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   رتسشو التهلة التاةاح، الحاد    رحدا  االذتال    راذاة التذاسل رحةاحة األنسا 

الذنرك    كذا أىتدنا رألرنا أن نةاإل حساة  اقتال  رلاا الذنرك انا قدة  ىشك اااهاد 

رلنكاة توامقات الهراة لرتذها ىشك    نسهائ الرى، لترتا  لذكانات الرى،لل ا  ا

ال    اهة  لطة اهة    الذنرك اه ى ذن الهراة ذةكة ال طماتاً    احتالحاتها الح امة

ال ترذداً  شماً اعاً أذائ    ت دداً ذا ارتك  اتئ لاتهدد   ىذاة  ذة  راذد  رلألمد

لن عاحاً ذن الهةأ  رالت اة رالذةكة    راالنتعاةسذاذة عساىة الذةرنة رالشارنة 

ذاا    الذستذة  الالامة انتقشت ذن ذنرك ذذذرد دةراي للك أعكاى الع ة ىندإل

داحى ن ر ع التهةاماة العااقة الهذاى للك ذةكة يشاة  الع ةاة األعكاى  تتذرل

أعكاى لقد ذرى دةراي    ذرلد  لشذراةقات راالذتذاالت راالندااعات الذستذة 

الع ة للك اراذي ت ةاماة م اداً ىن عةروها التاةاحاة رأنساقها الهذالاة رحرا ها 

رل ى القر  التهةاماة رالتهساد ح، التهةاد .   لنع اقذئ  التهةاد ح، التهساد   الطقاحاة

الذاد  لشذنرك مالذ نك الرهردا ا، الت، اذتدت للك القر  التهةاداة لع ةاة دةراي 

هةاد ح،  ناىة لرذاتع الع ةاة العكشاة ح، تهارةات رتقامالت ردرة الا الت

رتتهارة األذالئ تشر األذالئ    م ةاة ت دداة تداحشاة ذاا تتكسة ذةااا اللاكة 

رتت ال     ااعاةات داحى ااعاةات تنادىرت   رتتداحى ال رة ح، أىذا  ال رة

رالذكان     اة أزذنةالةذرز رداحشها رحاةهها ذاا اتكسة الزذن لا حشىالةذرز 

ات الع ةاة ىمة ذةااا لراتها التعكاشاة رالتهةاماة ررتتكاطإ الل   لاتع ب أذكنة

رالعكى الهذالك للك لعكاى    راالسترساة للك تس ى   رتذراى الذعكشة للك لعكاى

مذا ادحع الزذن للك االنرتا     رالذتناا، ح، ال  ة للك ذتناا، ح، الكمة   هذالك

رالذكان الالذكان،    ،نال زذناة لامن، دةراي ح، ع ةإل الزذان الالزذا ىشك زذناة

انرتذان ذاا  لكن ىشك سماى ال نهاحاة الزذان رالذكان    ال ىشك سماى النر، رال دئ

حانتر، التوام  راالنسهائ    رالذضرة رااذكان رالرهرإل ىشك ت دد أعكاى الرهرد

ىشك عكى ذن أعكاى الذضرة الهذال، ضرن رالرذد  رتنرت  الع ةاة ت رذمدأ ال

حى ادتحا ((ذهةهة تحاشاة تع ماة تداحشاة هذ اة))حتدحى ح،    اللا ال اذضة أمداً 

ن كى عكى هذال، ا دئ أحاع حالقاً ،رك   ، العكى ذستعةقاً العكى أاضاىشالعكى 
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كشع عكالً جحة ال اكرن هذ اً ذةكماً ذن عكشان سامقان مقدة ذا اكرن احتالحاً اهدد ع

أر الذتهارة     رل تع رحاالع رلذكانع ذع هذاع األعكاى السامقة ىشاع أر الذ ا ة  لع

رك،ن ادإ الع ةاة راراتها تنذ ة ح، حش  ذةاح، االحتالإ    حاع ةلذالاذ ع أر 

رانا ا اد دةراي منا  العكى الهذال، رالذ ةح، لشق اد  ال ةماة   رالت دد رالتداحى

   دد رالتعلة رالتداحى رلاا ذمدأ الرذد  رالتضائ رالتوام الذ ا ة رح  ذمدأ الت 

ال أقرى ىمة تذرالت    حاحتزى ح، ن ع كى طةا ات الع ةاات ال ةماة قاومة

ع ةاتع ذن ورة حن، للك ورة حن، جحة ىمة احتالإ االزذنة ىمة أعكشة هذاع الإل 

ى حاناهزإل راهدذع األوراة التعكاشاة ح، مناة النص الراذد لاتذةل العكى داحى العك

راكلا    ةرة  عكى ةامعارا اد منا إل طئ استعةإ عكاًل طالطاً انهة مدرةإل ضذن  

   رحةر  أعكاى ذن داحى أعكاى   دحرى أعكاى ح، أعكاى قر  ايى نص دةراي

ت اد منا   رالذذاةسة التهةاماة الالنهاحاة رك،ننا ح، ذالة ت راةاة عمكاة لشذةاة

ى الذتناا، ح، األلرة رالرضر  رالةسرخ للك ذاة  رسساى نرسها كى لذية مذا اذر

 . 

   تةى ذا القر  الع ةاة المالحة الت، ادت دةراي للك اطلإل الذشذذاطة التعطكاشاة

راألسوة  المناحاة حط، العط ة ال ةمط، الذ ا طة ؟! لقطد رىطك دةراطي أن األسطورة  

ذاار ذرهرئ ال قى نرسطع؟ لل    كاذنة ح، مناة ال قى نرسع رلاست ا، النقاد الطناح، لع

رىطك  لقطد ر قطىأ اى ال قطى ضطد األسطورة  ار ضطد ال اورطة أر ضطد األاطدارلرهاا؟!

مطى    أر ذقاقطة حط، ذقامطى أسطورة    دةراي أن لاا انال ىشئ ح، ذقامى أادارلرهاا

 اطر لطرن ذطن ألطران األسطاواة الذمطةة  ىقشاطاً رل راطاً  ركطى راقطع كى ىشئ ركى ذقاقة

قع ال تنحة حاطع األسطورة  م طرة واةحطة مطى اطر مناطة أسطورةاة حط، حالرا   رذنههاا

الذ ةحاة رالهذالاة راألادارلرهاة الكمةى التط، أسسطتها  ىرذن طذة كانت العكر   لاتع

لقطد اكتعطإ دةراطي    ىمة ذةاحاها الهذالاة رالتعكاشاة رالتهةاماطة   ع ةاة دةراي

ة الرى، ال ةمط، الكشط، ارأساو   مةىراذاة األادارلرهاا رحةاحة القضااا الروناة الك

ررحد التوش طات السااسطاة رالطقاحاطة رالذضطاةاة ةأى    رانكساةات األذالئ   الذهاذن

   الناحل  أن الزذان ال ةمط، زذطان كاطان، تهةاطدا ذتسطشوالع ةاة  دةراي مم اةتع 
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إل رال طئ اامذاة للطك عط رة   ح،ةاد أن اكسةإل للك جالإ ذن حتاحات الرى، الت، تكرنع

راالن الى للك حالاا الذ نك رالالذ نك ذ طاً    ع رةإل الطقاح، رالنرس، رالش را الذت دد

حةأى ذذذرد الراقع رالش ة راألاطدارلرهاا    رذا اةسحانع ح، الزذان ال ةم، الذ ا ة

   ذتداحشططة ناقضططةرعططلةات ذت   رعططيااا ذتنططاذة    رالططنرا رالططلاكة  ذةااططا ذتنططاطة 

الزذن ال ةم، الذرازا الذضاةا رالطقطاح، لسطقرو رال ذ قرلاطة  ح،ةاد ان ا ةإ سة

 اقرى دةراي ح، ق اد    ذدا  اليى ال ال،      الرى، السااس، رالطقاح، الذ ا ة

 

 ىئ تمذا اا حتك ح، زرة  األرداسة 

 ىن هاي مها هذنك ح،ازذع  –الذكسرة 

 رأس،ى اى أ اة 

 ذدانة الع ةا  ارذاً ؟ 

لاستنم ها ذن الراقع ال ةمط،    أرداسة ىةماة ياة ذةحاة أةاد دةراي أن اكتب

لاحةهها للك مها  أعكاى العط ة لكطن أعطكاى العط ة ى طاة ىشطك التط،لاإ    ةالذتكة

   أعكاى الع ة ذطى الهرلة األحومرواطة كشذطا اذتراطت ذنهطا عطكالً    رالتةكاب رالمنا 

ة الراقطع الطلا  طاة حكاطإ االذتطرا  رالسطاوة  راسطت اد  ملاحط    حة ذنل عكى جحة

   راق اً حاع ذن كطة  راق اتع ؟! اةاد دةراي انا أن اكرن كى الع ة ال ةم، الذ ا طة

   الح طامة التعطكاشاة أن اكرن اطرذاةرا العط ةاة ال ةماطة اكتطب ذشذذتهطا الت دداطة

ة الذ قططد  ال ىشططك سططماى الت طااي مططان كططى أعططكاى شط حارامنط، أعططكالها الذتةاذاططة الذتد

رالت طااة    مى ىشك سماى التراىى رالتداحى مطان األعطكاى   دم، رالع ةاالت ماة األ

حتقع الع ةاة ىشك الذدرد الق رى    ة األعكاىارالتناذ، ذن راقع األعكاى للك تهةام

لنهطا    رح، الط ةات الذمشك مطان أعطكاى تناذاهطا رتناداهطا   الذتماانة الذت دد  ألعكالها

الذ نططك    ى التطط، تقططع مططان مناططة العططكى رالالعططكىعطط ةاة التعططلة رالتعطط ب رالتططداح

:   الحةر  ذطن عطكى للطك جحطة لطاا ىذشاطة قرطز حك للل اقرى دةراي    رالالذ نك

تذطاحي ىشطك قاىطد     تقوع ال شة مان اآلن ر   قمى قشاطى   لنهطا ىذشاطة اطدئ رتطةذائ

ئ أكتذطى ذتطك رلط    نذر مطمو ألنن،    ال ادى، أنن، أقرز   الهراة الرناة ىند أا عاىة
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رال امدر أننط، قطادة ىشطك الر طرى للطك ذالطة أمشطرة حاهطا عطكش،    اآلن معكش، الرن،

   النهاح،   لن دةراي ح، الا الرى، الرن، الذلاى سطارت  أذاذنطا جحاقطاً هذالاطة كمطةى

حشطن اكترط، دةراطي    ا، كعرإ تعكاشاة ذ ةحاة ياة ذ،لرحة ح، الع ةاة الذ ا ة 

القططص العطط ةا رال مذةكاططة الت ماططة حطط، دةاذططا العطط ة رال مت دداططة األ ططرات حطط، 

رذن طذطة سطاتذةد    ة الع ةا  كذا قاى جنرانمى اةاد أن اكرن ذدا   مذسةذاة الق اد 

ىشك كى أعكاى الع ةاة ال ةماة الذ ا ة  ناقالً ذداا الهذال، رالذ ةح، ذن ذشذذاطة 

ى التحااش، رالذ ةحط،   أر   النص ردةاذاتع رذسةذتع للك ذا أوش  ىشاع انا   التذقا

التحااى المان، العلةا التع م،   را، ذالطة هذالاطة رعطكشاة هطد ذمتكطة  رحاحقطة حط، 

كطاحتها رذاراتها راحتزالها رتةاذاها رت دداا رتع مها سطراً  حط، منطا  الطنص أر منطا  

ن أقطإ رقمطى أ   تهطاذالش ة ار منا  تشق، القاةئ رح، النهااة منا  اليطااة  الهذالاطة مة

أذطب ان    ىشك نذال  ن اة لدةراي الحتماة ذقرالتنا النقداة السامقة ىشطك ن ر طع

     لننط، ال أقرطز مطان األعطكاى التطك اقطرى حاهطا )) أقإ ىشك ذشذرية دةراي السامقة

رال امدر أنن، قادة ىشك الر طرى    رلئ اكتذى ذتك اآلن معكش، الرن،   مى انذر ممو 

ذطا الرطة   مطان  رلنطا أن نوطة  اطلا السطساى:  ((ش، النهاح،  للك ذالة أمشرة حاها عك

القرز رالنذر ممو  ؟ اطى اتراحط  دةراطي ذطع أعطكاى العط ة الذ ا طة أئ ذطع أعطكاى 

توام  راوةاد راستذةاة حو، ذستقائ ؟ أيشطب اليطن أن  نرسع الزذان ىالزذان ؟ را

اً رال نياذطاً رذ نطك رال ذة رت ةهاً رانذنا اً رالتراً  رنياذط ادةراي اةى الزذان استق

الا االذساا الذةاإ المااي الةاطإ    رقت راذدرحك   رسمما رنتاهة ذ ا ذ نك ح،

ح، رى، دةراي مالزذان رالش ة رالرى، رالتلكة رالذ نك ار اللا دح طع أن ات طرة 

كى الإل الذكرنات علةات رتداحالت رت ددات رحهرات رات طاالت راستعطةاحات حط، 

دةراي ل طداقع سطذا  القاسطئ را طرا قشقطع اامطداى، المطالخ حط، اقرى    لات الرقت

   الع ة كذا ت شئ اا  طاذم، ال اط،ت، ذطن انتيطاة العط ة ))ااذسال مشذية الع ة :  

الذي امتكطاة  –ألنع ح، ذاهة للك ذا ار حاة  ىن اراتع    أر ذن المذا ىن الع ة

   ك الةيئ ذن أنع ذ طدةإلح، ذاهة للك ذا امدر أنع نقاضع ىش – دةراي لشع ة ةساة

را طم  حط، رسطع رةقطة ذةاضطة تسطقو ذطن    لهلا نهةب ذن لاتنا للك زذطائ ال طالئ
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را طاة حط، رسطع حتطا  ذههرلطة تنتيطة سطااة     أن تذطةل اااقطا  السطاكن   عهة 

لاوطى ىشطك ىهطرز    الماص رتقضئ ساندرتعها أن ترت  ماب الق اد  ىشك ذ ةاىاع

لاطةى للطك أاطن أر طشتع أذطع ذطان    ىشك أنقاد الذحطائاهشا ىشك ذق د الذداقة أر 

دةمتع ىشك الذع، سم ان ىاذاً ... لقد الذيطت أننط، ال أكتطب لال تذطت تط،طاة التطرتة 

ال أىن، مهلا الترتة اةترا  عذنات الذساساة للك ذسترى اقطاةب    ال ال، كذا اقرلرن

ذطائ ... ذاطا الحطاة  كذا ار ذ ةرإ مى أىن، أننط، ال أكتطب لال حط، الز   االنرهاة

 (5(()رالداحى اهن  نذر الحاة      اهن  للك الداحى

طئ أقطإ    أذائ الرقةتان السامقتان لمر  درةاي ىن سة الق اد  ذت ذدا س،قإ 

حذطن الذ طةرإ ان العط ة  حتمة ذقرالت دةراي قمى لنعاحهانىشك الق اد  ح، لاتها ل

ئ دةراي السطام  مطالرقة  السطامقة رس،هتزئ ذن كال   اذتج ىشك الراقع رلاا ال كا

مى أنذر ممو    ذضاراً للاها قرلطع  –الت، أعةت للاها ح، النص السام    لنن، ال أقرز 

ح، الطنص السطام    لننط، ال اكتطب لال حط، الزذطائ ذاطا الحطاة  اهطن  للطك الطداحى 

ةاطد لن   الذةكة ممو    داحى أةرقطة العط ة رالش طة ت نط، ترطادا ته   ........ للل  

االنر اى ح، ذةكة الزذن رتذمال االن الى ح، تهساد ذس، ذلاى حط، ىذط  األعطاا  

انطا ذطع  رزذذة ال القات راالةتماوات رالتداىاات   نذطن   رالش ة رالتقالاد راألذاا 

ذاا انترك ذنو  الطداحى ضطد الحطاة  أر ال كطا أر  ال داكاةتارن  ذذذرد دةراي 

 طى العط ةاة لطدى دةراطي ىمطة انر طاذات ال تتحط   ضطد الذاضطك الذاضطة ذنو  

مططى تت طى ىمططة انر طاى االت ططاى    الزذناطة الش راطة مططان ذطاد رذاضططة رذسطتقمى

رات اى االنر اى ح، لات الشذية حهط، عط ةاة تنر طى ىطن لاتهطا حط، لات الشذيطة 

رتنر ى ىن ياةاا ذاى ات الها ملاتها مذا ا اد منا  الطزذن حط،    الت، تت ى م اةاا

تعكاى الهذال، ذن ذاضة الذسطتقمى للطك ذاضطة الذاضطة الذت طى مذاضطة الش ة رال

الا ا ن، مو  النذر الع ةا اللا ق دإل دةراطي    الذاض، رالذستقمى ذ اً انا راآلن

ضطة اذلحهر ال اقرز ح، رض اة طقاحاة حاةهاة تهةاداة مان الذاض، اللا انتهك للك ا

مطى انذطر     ةامك حاةهك تهةادىت الذنر ى مدرةإل ىن الذستقمى الهنان ح، انر اى

حطط، رضطط اة رهرداططة ذسططاة ح ططامة ال انر ططى حاهططا ذاضططة الذاضططة ىططن ذاضططة 
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رذطن انطا ال اقطإ الحطاة  حط،    م ذط  رهطردا ناحطل الذستقمى ىن ذاضة الذاضط،

ذراههة الداحى ألن ح، الإل الذراههطة االنر طالاة تكذطن ذ،سطاراة ذاتاحازاقطا التهةاطد 

ا احطة  حاطع لحط، لات الرقطت الط    اة  ار داحى ذطع نرسطعمى الح   الراذ، ال ةم،

 رذن طذة تنتر، طناحاة االنر طاى التهةاطدا   الداحى ذن نرسع لاتراهع ذع حاة  ياةإل

مان ذرهرئ كش، لشحاة  رذرهرئ كشط،  ال ةم، ة الزذناالراذ، لذةك السااسك رالطقاحك

ا ذططن م ضططهذا ذاططا اتططزاذن الططداحى رالحططاة  ذططاى دحرلهذططا رحةرههذطط    لشططداحى

راتنطاذك الزذطائ    الم د لتتركل حكة  الداحى حط، لاتطع حط، ذقامطى الحطاة  حط، لاتطع

الذسطط، لشططزذن حاتعططلة راتعططيك الططداحى للططك جالإ ذططن  ططرة الططدراحى الداحشططة 

رتتركطل األحكطاة الكمطةى ىطن الطداحى    رالحاةهة للطك لاتهطا ططئ للطك لرات حاةههطا

اة ذضطرة الذاضطة  ط را   رالش ة رالهراطة رالحاة  رالذاضة رالذاض، رالذستقمى

حداحذاً انر ى الذاضة ىطن ذضطرةإل    حكة  هذالاة مقدة ذا ا، ذقاقة ذساة رهرداة

حاتكططرطة الططزذن    حطط، لات الشذيططة الزذناططة التطط، اسطط ك حاهططا لشتوططام  ذططع ذضططرةإل

اطلا اطر الذ نطك الرشسطر، رالذ ةحط،    رال  رد للاطع   رتتع ب ذسالل الذضرة حاع

وق، رالهذال، لذرهطرئ الزذطائ   الطلا اكتطب مطع رذنطع رحاطع   ذذذطرد دةراطي رالذن

رل ىَّ ذرااائ ال ذت رال ااب رال دئ مر رع رهرداً كانت نام ة ذطن النهاحاطة الذ طان، 

الذترالد  ىن ذرهرئ   زذائ الكتامة   ال   راذداة القطةا   رالسطذا  راانعطاد   رل طى 

اي ا، التط، ذكنتطع ذطن كتامطة اطلا الزذطائ الطلا نذطا القدة  الرناة المالحة لحااى دةر

    ئ1986رلاططططداً حطططط، درارانططططع الذشذذاططططة األرلططططك   ذ ططططاة لذططططداح  المذططططة   

  لذططالا تةكططت    ئ1993  أذططد ىعططة كركمططاً        ئ1990  رأةى ذططا أةاططد   

رذتك استذ دت ىمقةاة دةراي الع ةاة ح، كتامة اطلا    ئ1995الذ ان رذاداً   

تةضطاإل ذطن حكطة    التذقاطى التحااشط، حالذشذذط،   ىمطة جلاطة ذطا ا التعطكاش، ئ  الزذا

ئ ر   أططة 2005رالذ ةح،   ح، درارانع الذمتكة  األحاة    كزاة الشرز أر أم طداإل   

لقططد كانططت القطدة  التحااشاططة رالتعططكاشاة لعط ةاة دةراططي مذطامططة    ئ2008الرةاعطة   

حهط، تضطع    النيةاطات النقداطة الذ ا طة  ططط  احتماة رحذص ذتهدد آللاات النيةاة 

مذطا اه طى الكتامطة    رلاا ال كطا  ذائ النيةااتأرتضع الراقع    اامدا  أذائ الراقع
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لراقع رالرهرد مر طإ الرهطرد سطامقاً ىشطك الطقاحطة رالذنوط  را لش ة لىاد  لذكان حهئ

رمنطاً     تر إ اامطدا  ذاااطة سطامقة ىشطك رهطرد الطقاحطة رالنيةاطامر   رالذقرالت

   ىشك للطل رق طت عط ةاة دةراطي حط، ال ذط  ذطن تركاطل الذقطرالت الكمطةى لشطقاحطة

ذطن حكطة  الطناحاطات  الا الهدى رنقى   رالش ة رلىاد  منا  الذرهرئ الهدل، لألنا راآلحة

الذاتاحازاقاططة الكمططةى للططك حكططة  ترتاططت اططلإل الطناحاططات رالططدحرى مططالركة  للططك ةذططاب 

حاألنطا اط، اآلحطة    لتع ب رالتداحى رالنذطر اانسطان، الح طاباالحتالإ رالت دد را

رانية كاطإ عطكى دةراطي هذالاطاً    راآلحة ار األنا مر رع جحة أاضاً    مر رع انا

رذ ةحااً الا الهدى ح، ق ادتع   أقرى السذ،   رق اد    يةامان   ح، أطة الرةاعطة 

ذتكطاطة  ذتكطرطة   ا لرات  حانية كاإ انع مت الإل اللات ىنطد النيطة حط، ذطةج  اسطذه

طئ ال تكرن لاتهطا  لاتها اترتتقاةب رتتناقد رتتالذ  رتحتر، رت  د رتهمو لتكرن ل

 ح، لات الشذية : 

  أذا انا ح،قرى السذ، : أىون،  

 ا  ذن ذةات، ضذا 

 ندذا نسطذ، األعطاا  رنوشط  ىشاهطا ذسطذااتها نكطرن قطد ح طشنااا ىطن كنههطا ح

 طرب التهشط، رالت طدد رالتطداحى رالتمطاون ذطع األةد رتهدداا رجذالها روذذاتهطا 

اوذط  ططئ    حدةراي اللا اع ة ات،لئ لدةراي اللا اركطة   رالتاةال رالطقاحة رالكرن

لدةراي اللا ا،ذى راهطةب لطدةراي الطلا اتحاطى راتنمط، مذطا أنطع اذكانطات رواقطات 

كطان الذسطتقمش، رااذ   لنساناة رةرذاة رىقشاة رحاالاة ذرترذة ىشطك التذقط  الزذنط،

رتكعططإ الق ططاد  أن لوططال  األسططذا  ىشططك الذسططذاات لططرن ذططن ألططران االسططتذرال 

حط،ن تسطذ، عطاحاً ذ نطاإل أن    رالهاذنة الذنههاة الذنيذة لشقهة رالذ طادة    الذ ةح،

رأن تسطذ، عطاحاً حهطلا    رتذدد ذ ناإل رتدذة ت الاطع األنورلطره، الذذكطن   ت ش  أحقع

لكطن    رذقطرالت الذ ةحطة   ع رتضط ع داحطى أنسطا  الطقاحطةا ن، أنل تطسوةإل رت طنر

مطى انطتيئ الذ نطك الحطال  لشذاطا     الذاا  تورة داحذاً داحى ذقرالت الركطة رحاةههطا

لنها تتقطاحز وةاطة نضطاة     رالهسد حاة  ذقرالت التسذاة رالذ نك رالنيائ رالذنهج

الذنطدذج مهسطداة    رحطرةان ذسطاة الالعط رة   ىمة سطدئ الررضطك رأطاطة ال ذطرد
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رذن انا اكتعإ هدةراي م مقةاتع التحااشاة رالذ ةحاطة ذ طاً    الرهرد ح، لاتع رللاتع

رال    ن ح، الداى حقو كذا ت طرةت اتهااطات الذداططة رذطا م طدااذأن الذ نك لاا اك

ر ذتططك هطدى الطداى مالذطدلرى كذططا ت طرةت اتهااطات الذططداةا أاكذطن حط، الذطدلرى 

كذا ار ذ تاد حك الذرةرا الهذطالك ال ذطردى  رالمناحاة الترلاداة الذرضرىاة رالمناحاة

مى امتكة دةراي ذن راقطع قةا اتطع لشركطة ال ةمط، رت،ذالتطع الهذالاطة    رالتر اشك ذ ا

  ال هسطذاناة الطداى رالذطدلرى  اقإ ىشك الذ نك   أر اةال ةماة الحال ة امتكة   أطاة

كذطا ت طرة رال حك التةاكاطب   رن ح، النيئذ اً   مذ نك أن انال ذ نك لشذ نك ال اك

كذطا ت طرةت الماليطة     رال حك الهدى الهذالك الترلادى الذرازى لشراقع  الهةهان،

ًً حط، الواقطة التحااشاطة األطاةاطة    راألسشرماة ال ةماة َ رلكن ذ نك الذ نك اكذرن كاذنا

الهاحشططة مططان الططداى الشوارطة الراق ططة درذططاً حطط، الرهططر  الذ ةحاطة رالذنههاططة رالذنوقاططة 

الذطرازى ألطاةاطة ال طالئ  رالذدلرى   رل ىَّ للل ذا دحع دةراعاً للك امتكاة حكطة  األططة

   حط، الذ نطك راالنسهائ رالتوطام  ح، الكتامة مداالً ىن حكة  الذضرة رالش ة رالهذاى

راقع دارانع المالخ العط ةاة   أططة الرةاعطة   حط، ال ذط  ذطن اطلا التعطكاى الذ ةحط، 

ارت  دةراي أح  الحااى رالهذاى رالش ة ىشك أسحشة ذطن لطرن ذاا    لهذال، الهدادرا

 راذتذطاالت   أسحشة ال تس ك للك لهامات ذذدد  مى تس ك للطك لذكطان لهامطات   هداد

مااذكططان    ذاططا اقتططةن التهشطط، ال ططرح، مكطاحططة الذسطط، الرهططردا   ذسططتقمشاات

التعكاشاة رالذ ةحاة رالتحااشاة الهداطد  اط، التهةام، لشذاد  رةمذا كانت الإل الوةاح  

 راةتماكطات الطرى،   األقدة ح، الع ةاة ال ةماة الذ ا ة  ىشك كعإ هةر  الهراطة

را،ت، الع ة طاناة لاقطرى : لنطا    رحدىة الذرااائ رالذقرالت   رراذاة الش ة   ال ةمك

عداد ال ةامة رالررضك ان كى ذا نةاإل عداد المداهاة راأللرة راالنسهائ ار ح، الذقاقة 

ال نةاإل ح، الذقاقطة أر ىشك الذقاقة لن ار لال ذذد ذهازات  رذا نةاإل    رااليتةاب

رطذة حاة     رىشك رهع أهذى   اهب ىشك األقى ان نتذق  ذن ةساتع م رة  أحضى

ذ ةحطط، رذنههطط، ذاسططئ مططان الةساططة   ممشططدرزة األاططدارلرهاا   رمططان الةساططة مطط،طة 

    الرةاعطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة  

 ى دةراي :  اقر
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 أطة الرةاعة ال ُاةى   أطة الرةاعة ال ازرى 

 ار هالماة ياذد   استدة  الذ نك راةذى 

 ذان اتض  السماى 

 ار حرة األمدا ح، الارذ، 

 أعرا  للك أىشك   رلعةا  هذاى 

رالذقاقة نذن نكرن ىشك هالحة نقداة ياة الحقة ىندذا نطةى للطك تقناطة عط ةاة 

مر طرها   تقناطة األذهاطة   كذطا ر طرها الطدكترة  طال  أطة الرةاعة لطدى دةراطي 

حضى اللا قاى ىن أطة الرةاعة ح، كتامع األحاة ىن دةراي   ذذذرد دةراي ذالطة 

ع ةاة     التقناة الع ةاة الذريرة حط، اطلإل الذقورىطة سطم  رأن أوشقطت ىشاهطا حط، 

هئ تطئ م د تذشاالت، األحةى اسئ   تقناطة األذهاطة   رتتذططى حط، وطة  ىن طة ذطم

كطان عط ة    ذقاةمتع ىشك دح ات كاعرة درن التر ى للك اتل ستاةإل األحاة العطراإ

 ال  ىمد ال مرة ار الذطاد  التط، اىتذطدت ىشاهطا ذانحطل حط، ذواةذطة اطلإل التقناطة 

طئ اتر ى  ال  حضى ح، تهدادإل لتقناة األذهاة للطك أن دةراطي   (6()رالتذطاى لها

هاطة تطدةاهااً درن أن اكطرن اطر نرسطع ىشطك ىشطئ كان اتكعإ الذ نك الكاذن ح، األذ

ذماططت مالذق ططرد ذنططع يالمططاً !! طططئ اتسططا ى حضططى : اططى اق ططد ذذذططرد دةراططي حطط، 

التك اقرى مها  طال   الذقورىة السامقة تر اإ الع ة أر ت ةارع ؟ لن تقناة األذهاة

اة لش ااطة أذطائ ملاحطة التعطكاى العط ةا الهداطد حط، عط ة ذتراض ة جلاة نقداة  حضى 

ذطن عط ةاة  اتحطالإل حضطى السطام    طال  رال هاب الذست ةب ح، تذشاطى   دةراي

 ال  ىمد ال مرة دلاالً كاعراً ىشك ع ةاة دةراي !! حكاإ نضاا، عط ةاة قداذطة 

مع ةاة هداد  ؟ ركاإ اكرن ذ ااة التهةاطب االمتكطاةا ذسطتذد ذطن ذ اطاة أسطشرم، 

  رذاسططذة مططان عطط ةاة ىمططد درن الططدحرى حطط، ىذططى ذقاةنططات كماططةرسططام  ىشاططع ؟ 

ال مرة رعط ةاة ذذذطرد دةراطي رانطال ىعطةات الدةاسطات االهتذاىاطة رالطقاحاطة 

راألسشرماة الت، رقرطت ىشطك جلاطات عط ة ىمطد ال طمرة راط، دةاسطات ذ ةرحطة حط، 

رلطئ اطدةا دةاسطة ن طاة ح شاطة اط،    ياة ان الهداد اللا لئ اكتعإ م طد   ذيانها

ىطن حكطة  ال ذطرد النقطدا التكطةاةا الطلا اتحطل ذنطع  م اطداً    ع ةاة ذذذرد دةراي
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ط    ال  حضى ذ ااةاً قداذاً اةى مع الهداد التهةام، الذطداي لطدى ذذذطرد دةراطي

 ر   ةى الذ نطك لذكطان ذ نطكتط   م ادا ىن هذاع للل حنذن نطةى أن عط ةاة دةراطي

   أمطداً اذضطة ال لكنطع راةى الذضرة راذاً اذطارى أن اذضطة    اذتذاى داللةالداللة 

راططةى الكانرنططة ذالططة ذططن ذططاالت االةتذططاى رال مططرة ال ذالططة ذططن ذططاالت الت اططان 

رلطاا كعطراً رلطاا قطدة     قر  انسهائ رتوام  حالعاىة رالع ة انا لاا   رالتذقا 

الع ة لدى دةراي ذالطة ذطن ذطاالت القشط  تسطكن    ىشك حهئ الراقع رالش ة رالرهرد

   رالهذالاطة مطان ذطا نطةاإل ىشطك أنطع الذقاقطة الرذاطد الذ ةحاة رالرهرداة  اتح، الرهر

رذطن    رذا احترك ىنا ذن رهراها األحةى الكطاة  ألسماب سااساة رىشذاة رتاةاحاة

لاقرى لراق ع رأذتطع ذطا ا طةإ ذطشذطا ح طى   ،ذتنمانا ال اتشما دةراي قنا  الةاح، ال

 مساوة :   ال  ىمد ال مرة ح، دارانع   أقرى لكئ   رلكن دةراي اقرى م

 ذن أنا ألقرى لكئ   لذالا أقرى لكئ ؟ 

 رأنا لئ أكن ذهةاً  قشتع الذااإل ح، م  رهها 

 رال ق ما طقمتع الةاا  ح، م  ناةاً 

 انا الىب النةد أةم  ذاناً رأحسة ذاناً 

ًً    أنا ذطشكئ  أر أقى قشاالَ

ها ذطا أضإ للك للل أن تقناة األذهاة أر قى هذالاات الش ز أر األذاه، أر سطذ

عططحت اطط، هذالاططات مالياططة تةاطاططة لهططا ذذططدداتها الذ ةحاططة رأعططكالها المالياططة حطط، 

تن ةإ ح، ذهذشها للك ذ نك ياة ذ طةرإ لذسطتذع اك ذرةرطنا النقدا رالمالي، ر

رح، الشذيطة    لدى الذةسى اللا ألقك الش ز ىشك الذستذع ذسمقا ذ ةرإلكنع     زشلا

لشذتشقط، ذطع رىط، الذةسطى لش طز اكطرن قطد انورحطت الت، اتوام  حاها الرى، الهذال، 

رلكطن األذطة انطا   مطان الذةسطى رالذسطتقمى مسة  القش  الذ ةح، ح، األذهاة أر الش طز

ت رالطقاحطة رالتطاةال اذحتشإ مالكشاة ذع عط ةاة دةراطي التط، تطةى للطك الراقطع رالطل

   ة الرةاعطة    أطط مع ةاة رمذنو  ةى للك كى للل ترالش ة راألادارلرهاا رالنيةاات 

تقناطة مال  راالذتذاى متقناة األسورة  تةى ع ةاة دةراي   الطقاحة نو  رت ااناةذمال 

ال مت ان ررضطر  رةسطرخ    مراذاة رنسمراة رتاةاحاة الش ة   الساحد الذذدد الرى،
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وط  ندةراطي اقطدئ الش طة رال طالئ رالذ   الذ نك حاهطا ذتطك لطر كانطت أذهاطة أر ل طزاً 

لعططكاالت ذ ةحاططة حهططك    مالر ططى رالطقاحططة مر ططرها أذططاه، أمداططة رال قططى رالعطط ة

رال أذططى حطط، ضططذاداا الذ ةحطط،    ررهرداططة أساسططاة ال مططة  ذططن هةذهططا األمططدا

رل طىَّ اطلا الت طرة  لنها هةا  ذ ةحاة رهذالاة نازحة للطك أمطد اآلمطدان!!   رالذنهه،

شططك النقططاد ال ططةب الهذططال، رالذ ةحطط، الهداططد الططلا اوةذططع دةراططي اتطط،مك كطاططةاً ى

ذتك لطر تر طشنا    أن انذ ة ح، داللة راذد  ذذدد  كرات،مك أكطة ىش   الذ ا ةان

للاهطا موةاقططة السططساى ياططة الرشسططر، الططلا وةذطع حضططى : اططى اق ططد دةراططي مطط،طة 

رال اوطة  لهامطات    الرةاعة أن ا ةإ العط ة ؟ حطدةراي ال اق طد للطك عطن م انطع

ال  أن اقدئ ذ ان، ار دالالت داحطى األنسطا  الطقاحاطة رال ار ذ نك ىشك ااو   م انها

 مت طراة رتهسطاد مطى دةراطي ذ نط، انطا   رالذضاةاة رالهذالاة التط، انوشط  ذنهطا

ذ نط، متذراطى أعطكاى الطقاحطة  حهر لذكان هذال، رذ ةح، رتحااش، أكمة ذن الا مكطاة

ذاطع أدرات رذ نط، منقطى ه ((ذالة لعكاى رهطردا رذنههط،))ال ةماة الذ ا ة  للك 

رىانا رذنوقنا رذساساتنا رةساتنا لشراقع رالطقاحة رال الئ رالش طة ذطن ذالطة االسترسطاة 

الذ شرذات، رالتاةاح، للك ذالة السساى الرشسر، الرهردا ال ذاط  ؟ لنطع ا طنع ال طالئ 

 رل راطة حكةاطة رهذالاطة ز ذذذرد دةراي اذدا ا   رالع ة قمى الش ة رلاا ال كا

دةراي اةاطد أن اقطرى     راة الطقاحاة رالسااساة رالذنههاة ال ةماةكمةى ح، ىذ  اله

رت طرةات    درات روةاح  رىانا رال رىانطا ذ طاً ركطى حةضطاات طقاحتنطاأأن كى لنا 

رذطن طذطة    األرضطا  الطقاحاطة ال الرهرداطة الذقاقاطة  تراةاحنا ا،  رة  ذن  رة

الططلا ا ذانططا ىططن الم ططة  القذططع الطقططاح، ال ططائ اهططب ىشانططا هذا ططا كعططإ راكتعططاإ

 رالم اة  ذ اً . 
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