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العٕامل القؿؿٗ ٛعٍد ضٍا ٞالػعالُ
(االٌفؿاه ٔاالتؿاه)


بقمي :ذلىد وعتؿي
-----------------يف دلىٕعتّا "أزض احلكاٖا" تعىن القاؾ ٛضٍا ٞكاولن الػلعالُ عملٜ
فكلللس ٚالعلللٕ"ٚ

"احلكاٖللل "ٛعمللل ٜاعتبلللاز أٌّلللا ردلللاف ضلللس" ٔٔؾل ل ٖ ,تىٗلللص

بػخؿلٗاتْ ٔبفكلأ ْٟأفعاللْ اللو تكلُٕ البلا فلٕة بٗعٗل ,ٛلكٍلْ ٖقلدً ٗىللٛ
تعمٗىٗل ٛأٔ ربازٖلٔ ٛتسبٕٖللٔ .ٛضلٍا ٞالػللعالُ تعىلن عمل ٜفكللس ٚعلا" ٚاالعتبللاز
"لمحكاٖللٗ ٔ "ٛىتّللا االمتىاعٗللٔ ٛالةبٕٖللٔ ٛالٍفطللٗٔ ,ٛكللرلم بللساش أِىٗللٛ
احلكاٖ ٛيف تػكٗن ٔبٍا ٞكن رداف ضس" ( ٙؿؿ٘).
"احلكاٖل "Le conte /ٛردلاف ضلس"ٔٔ ٙؾلف٘ غلفّ٘ البلا ٔكتلاب٘
وُحْ لدٍٖ ,،قللًٕ بٕ للا ٟوتعللد" ٚتسبٕٖمللٔ ٛامتىاعٗللٌٔ ٛفطللٗ ,ٛلكللَ وللا ٗصِللا
عملللل ٜأعىللللدٔ ٚأضللللظ وّىللللٛ

حقٗقللللِ ٛللللٕ فكللللا ِا التخٗٗملللل٘ الللللرٖ ٙللللٍّ

كالػخؿللٗاف فللٕة الدبٗعٗلل ٛالللو ت ل " ٙأ"ٔازا ٔ"ٔ للا ٟضللس"ٖ "ٛال عك ل
ملٍدللا العمللٔ ٛالطللبقٔ ,عللةة وفّللًٕ احلقٗقلل ٛالٕا عٗللٔ ٛالةاتبٗلل ٛالصوللاُ,
ؿدِٖاِ ال َق ْبمِِّ٘" لمقازئ ٔ"املطتى ".
ٔتكُٕ فجأ ٟٛٗتقبن فقط ف"التم ْ
تطلتدع٘ ضللٍا ٞالػللعالُ يف دلىٕعتّللا القؿؿللٗ" ٛأزض احلكاٖللا" ِللرٓ
احلكاٖلللاف لكلللَ اٌدال لللا ولللَ وٍ لللٕز "البازٔ"ٖلللا" أٔ "احملاكلللا ٚالطلللارس "ٚاللللو
تطتحكس الفكا ٞالعاً لمحكاٖل ٛلكلَ اعتىلا"ا عمل ٜرمخمل ٛوكٌٕاتّلاٖٕ ٔ ,ملّا
وللَ ردللاف ضللس"ٔٔ ٙؾللف٘ " للاٟي الللراف"

"وللا" ٚلكتابلل "ٛالقؿلل ٛالقؿ ل ,ٚ

ِٔ٘ ٌٕع أ"ب٘ رلتم عَ احلكاٖ ٛيف كث وَ املقٕواف ,راؾل ٛعمل ٜوطلتٕٝ
األبعا" اجلىالٗٔ ٛالفٍٗٔ ٛالٕ ا ٟاالمتىاعٗ.ٛ
ٌ ا د أ"ب٘ ,ضال ,املغسف.
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ٖقللًٕ العٍللٕاُ "أزض احلكاٖللا" بللدٔز "اإلّٖللاً" ألُ اجملىٕعلل ٛتتكللىَ " ؿؿللا
ؿ  "ٚال "حكاٖاف" باملعٍ ٜاملتعازف عمْٗ ٌقدٖا ٔحد"ٌا أِي والذلْ أعلالُٓ .
ؿللـ اجملىٕعللٛ

كىّللا ز ٖلل ٛضللسٖٔ ٛاحللد ٚالبللأ ,تعىللن عملل ٜوٕقللٕعاف

امتىاعٗللٌٔ ٛفطللٗٔ ٛعا فٗللٔ ٛاحللدٔ ,ٚتطتحكللس غخؿللٗاف وتخٗمللٔ ٛا عٗللٛ
لكٍّللا زٗللص ٚبؿللفاف للاِس ٚأٔ با ٍٗلل ٛاعللن وٍّللا حاللل ٛرلتمفلل ٛأٔ للاِسٚ
وث ٔ ٚالفت ٛلالٌتبآ أٔ وطترز ٚلمعا ف ,ٛأوا الصواُ فمٗظ شوٍا ابسا ٔوٕ ال
يف املاقلل٘ البعٗللد كىللا يف احلكاٖللاف الػللعبٗٔ ٛالعجٗبللٔ ,ٛاملكللاُ ول لٕف ٔعللا"ٙ
لللٗظ فٗللْ سابلل ٛأوكٍلل ٛاحلكاٖللٔ ,ٛكللرلم بالٍطللب ٛلمغلل ٛالطللس"ٖ ٛالللو تتللدفا
بطالضللٔ ,ٛتدللابا تطمطللن األفعللاه ٔاألحللدا ،يف تللسابط وتىاضللمٔ ,يف تٍللاو٘
حدث٘ وتؿاعد حنٕ احلن /الٍّاٖ.ٛ
فّللن ضللٍقسأ الٍؿللٕف الطللس"ٖ ٛيف "أزض احلكاٖللا" عملل ٜاعتبللاز أٌّللا "حكاٖللاف"
وكتٕب ٛأً " ؿؿا ؿ "ٚ؟
الٍؿللٕف الطللس"ٖ ٛيف اجملىٕعلل " ٛؿللـري ؿ ل ٔ "ٚال عك ل ملٍدللا احلكاٖللٛ
الػعبٗٔ ٛالعجٗب ,ٛباضلتثٍا ٞحكلٕز فٗل لعلٕامل احلكاٖل ٛالعجٗبل ٛيف بعل
الٍؿللٕف الطللس"ٖ ٛوثللن ؿلل" ٛاملتللٕحؼ" ٔ"املللاز"" وللَ (ضداضللٗ ٛاحلسوللاُ),
ٔ ؿ" ٛزمن ذل لٕ ملدا!!!" ِٔل٘ تطلتدع٘ غخؿلٗاف فلٕة بٗعٗلٔ ٛأفعلاال
راز .ٛ
تكي دلىٕع" ٛأزض احلكاٖا" ضل عػلس ٚؿل ٛؿل  ٚتلاش بلالدٕه
ِٔللٕ وللا ٖطللتٍتم وٍللْ ومىللك وّللي يف الكتابلل ٛالقؿؿللٗ ٛلللد ٝضللٍا ٞالػللعالُ:
التٍاو٘ الطس" ٙاملتٕاتس ٔتسابط ٔ اضم املتٕالٗاف الطس"ٖٖٔ ,ٛده ذلم عمل ٜأُ
ضللللٍا ٞالػللللعالُ تطللللتدع٘ "احلكاٖلللل ,"ٛأ ٙالقمعلللل ٛاألرلل ل  ٚلمكتابلللل ٛالطللللس"ٖٛ
"املسمعٗلل "ٛيف ٔمللْ االكتطللاي الللر ٙتػللّدٓ الكتابلل" ٛالتجسٖبٗلل "ٛالللو ٕق ل
كللن "أزكللاُ القؿلل "ٛوللَ غخؿللٗاف ٔأحللدأ ،بللط كتابللٔ ,ٛحبكلل ,ٛال أُ
احلكاٖ ٛبٍقٍِٗ ِ القمع َٛاحلؿٗ ٍ َٛاللو مل تلدوسِا الكتابل ٛالتجسٖبٗل ٛبلالس ي ولَ
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التٍٕٖ ل عملل ٜللاِس الكتابلل ٛبالتقطللٗي املػللّد ٙكىللا او ل بللْ القاؾلل ٛض لٍاٞ
الػعالُ يف "ضداضٗ ٛاحلسواُ" ٔ"أكاذٖق البحس".
ٖسؾد الطاز" احملاٖد ( البا) يف ؿـ ضٍا ٞالػعالُ حاالف االٌفؿلاه,
ضللٕا ٞأكللاُ اٌفؿللاال عا فٗللا حللجت اللد غخؿللٗ ٛالسمللن ٌفطللّا بعٗللد ٚعللَ
غخؿٗ ٛاملسأ ٚألضباف عدٖد ٚأٔ كاُ اٌفؿاال يف املكاُ (يف احلٗص املكاٌ٘) كىا
يف ؿ" ٛاجلداز الصمام٘" حٗث ُٖبْ ٍعدُ االبَ عَ أوْ بالدالة ٔعَ أرتْ بالتّلاً
الٍاز جلطدِا الكٗ٠نُٖ ٍٔ ,بْ ٍعدُ عَ رٕتْ

األغقا ٞحبقد ٔبقطٕ ٚشٔمل ٛاألف.

ٗللن حللاالف االٌفؿللاه عملل ٜأبعللا" امتىاعٗللٌٔ ٛفطللٗٔ ٛعا فٗللٖ ٛعللاٌ٘ وٍّللا
اإلٌطللاُ يف العؿللس احلللال٘ ,لكٍّللا أٖكللا زكللَ أضللاع يف "احلكاٖللاف" الػللعبٗٛ
ٔالعجٗبلللٔ ٛيف كلللن الٍؿلللٕف الطلللس"ٖ ,ٛراؾللل ٛالٍؿلللٕف الطلللس"ٖ ٛاملدٕللللٛ
كللل"السٔاٖللاف" ٔيف الطللس" يف "األفللالً الطللٍٗىا ,"ٟٛٗحٗللث ٖكللُٕ تٍ ٍللأُفُ عال للاف
"االتؿاه" ٔعال اف "االٌفؿاه" بلجت الػخؿلٗاف القؿؿلٗ ٛغلس ا ولَ غلسٔ
تقدً الطس" ٔتٍاوْٗ"ٔ ,اعٗا لمتػٕٖا ٔغد اِتىاً املتمق٘ (القازئ ٔاملطتى ).
يف ؿ" ٛضداضٗ ٛاحلسواُ" تقدً الطاز" حبٗا" ض حاالف ولَ االٌفؿلاه ٔولَ
عدً القلدز ٚعملٜ

قٗلا الس بلٔ ٛا لدف ,ضلٕا ٞأكلاُ العلاٟا ذاتٗلا أٔ رازمٗلا,

ٖٔسضي الطلاز" ثثلاز احلسولاُ عمل ٜالػخؿلِٗٔ ,ٛل٘ البلا غخؿلٗ ٛذاف ؾلفاف
زٗص ٚلكَ ضمبٗ ٛالبا كىا ض بجتٔ ,تٍتى٘ لف ٛ٠امتىاعٗ ٛبطٗد ٛأٔ وعدو.ٛ
تقللًٕ "الفؿللٕه" الطللت ,ٛكىللا ٖللده عملل ٜذلللم العٍللٕاُ ,عملل ٜزضللي بللط ضللس"ٙ
راف ٔزٔابط وتػابك ٛثالثٗ ٛبجت اللراف ٔاملٕقلٕع ٔاملعٗلأٖ .قلًٕ "املعٗلا" يف
ِرٓ العال  ٛالطس"ٖ ٛبدٔز وّي يف تػكٗن فكا" ٞاحلسواُ" الر ٙتعىن القاؾلٛ
ضلللٍا ٞالػلللعالُ عمللل ٜبلللساش ثثلللازٓ عمللل ٜالػخؿلللٗ ٛالقؿؿلللٗ ٔ ,ٛكٍٍلللا ٔقل ل
اجلدٔه التٕقٗح٘ عم ٜالؿٕز ٚاآلتٗ:ٛ
القؿٛ
الفؿٕه

ضداضٗ ٛاحلسواُ
املتٕحؼ
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العسع
الراف

املتٕغك

املاز"

اخلؿُّ٘

غٕغٕ
(غ ع)

فت ٜالصِٕز

٘
ِِ ٍ

املٕقٕع

املسأ ٚاإلٌطٗٛ

اإلٌطٗٛ
اجلىٗمٛ

اجلازٖٛ

العساٟظ

واحن ٛالصِٕز

الثٕزٚ

املعٗا

الؿٗا"ُٔ

الفت ٜالعٍٗد

الطمداُ

ال ِعٍمُٛ

الفقسٔاحلامٛ

األؾد اٞ

احلق
ٔاجلٍظ

اجلٍظ

احلق/األٌٗظ

الؿدا ٛ

احلسواُ
وَ

األٌٗظ/اجلٍظ احلق/العا فٛ

تٍبين ِرٓ القؿ ٛعم ٜاالٌفؿاه بعلد االتؿلاه اللرٖ ٙكلُٕ فجاٟٗلا ٖٔكلُٕ ضلببا
وَ أضباف التعسف عم ٜاللراف ,فلالفت ٜاملتلٕحؼ يف األ" لاه ,عمل ٜلساز حل٘ بلَ
ٖق أُ ,زٔباٌطلُٕ كلسٔشٔ ٔ ,لسشأُ ,ولأكم٘ (زضلًٕ وتحسكلٖ ...)ٛعلٗؼ
ِاٌ٠ا يف مّمْ براتْ,

ا"ز عم ٜوعسف ٛحقٗقتْ ٔال ودزك ملػاعسٓ ٔعٕا فْ

الللو تكمطل بفعللن الٕحللدٔ ٚالغسبللٖ ٛفامل بللتغ اف "ارمٗللٔ ٛهللد ٌفطللْ ٔمّللا
لٕمْ و أض٠م ٛمدٖد ٚحٕه ِٕٖتْ ٔكٌٍٕٗتْ ٔحقٗقتْ عٍدوا ٖعثس عمل ٜامللسأٚ
اآل"وٗلل( ٛاحلٗللٕاُ الغسٖللق) كىللا مللا ٞيف الللٍـٔ ..." :تللاب وؿللدز الساٟحلل,ٛ
ٔضسعاُ وا ٔمد عدٔٓ ,كاُ حٕٗاٌا كىا تٕ  ,لكٍْ حٕٗاُ مل ٖسٓ وَ بلن ,للْ
ٌفظ اوتْ ٔ ٕلْ ,غعسٓ أ ٕهٔ ,أعكا ٓ أ"ةٔ ,لْ بسٔش سٖق يف الؿدز ,لعمْ
وؿاف مبسض ولا" ,علا احلٗلٕاُ اجلدٖلد بؿلسارْ ٌٔ ساتلْ املتحدٖلٛ

ؾلساع

حت ٜاملٕف ٔ ,فص لرلم وطتفصا وَ زاٟحتْ الغسٖب.ٛ
لكللَ احلٗللٕاُ الغسٖللق مل ٖطللتجقٔ ,قللحم ومٗللأٔ ,مللد ٌفطللْ وللدفٕعا
ططْ ال ضٗىا تمم الكستجت املتكٕزتجت عٍد الؿدزٔ ,مد يف

بفكٕه سٖق

ٌفطْ لر ٚسٖب ٛثلس ِلرا التحطلظ اللر ٙكلسزٓ ولس ٚأرلسٔ ,ٝغلعس بل ُ عٍلدٓ
ز بلل ٛال ٖعللسف وعٍاِللأ ,ال ٖللدز ٙكٗل ٔ عل يف ٌفطللْٔ ,كٗل الطللبٗن
الللتخمـ وٍّللأ ,اٌق ل

عملل ٜاحلٗللٕاُ ٍٖللٕ ٙأُ ٖعكللْ لٗللتخمـ وللَ ز بتللْ

الغسٖب ,ٛلكٍْ اكتف ٜبمىطْ بػفتْٗ ٔلعقّىا بػّٕ ٚسٖب "ٛف ()15-14
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ٖكػ ل اجملتللصأ عملل ٜاٌفؿللاه أٔه مللِٕسٔ ٙاللـ ا ٕٖللٔ ٛالكٌٍٕٗلل ,ٛفللالفتٜ
املتٕحؼ الر ٙعاؽ يف ى ٌٍٗ( ٛحال ٛالبدأٖ )ٛتٍا ي ول الدبٗعل ٛولَ حٕللْ,
ٖؿللددً حبللا" ،مدٖللد ٔرلتمل (عٍؿللس وػللٕؽ) ثللن يف العثللٕز عملل ٜاملللسأٚ
(احلٕٗاُ الغسٖق) ٖٔكتػ ألٔه وس ٚأٌْ سٖق ٔأُ سبتْ تتبد ٝيف وسث ٚامللسأٚ
الللو تػللبّْ يف القاوللٔ ٛالدللٕه ٔ ُ ارتمف ل عٍللْ يف الساٟحلل "ٔ ٛلل ٛالقطللىاف,
ٔحللجت ٖللدعِٕا

العللساك كىللا ِللٕ للإٌُ الغابللٔ ٛالطللٗدس ٔ ٚثبللاف الللراف مل

تطللتجقِٔ ,للرا عٍؿللس ثرللس وُحٍِّٗللسري ٖصٖللد وللَ ؾللدو الفتلل ٜاملتللٕحؼٔ ,عٍللدوا
ضللٗختاز وللا مٗللْ عمٗللْ الغابلل ٛكحللن (حاللل ٛالٍّاٖلل /ٛاحلللن) ٖؿللددً بس بتللْ
العىٗقلٖٔ ٛكتػل غلٗ٠ا مدٖلدا سٖبلا وفصعلا ِلٕ (الػلّٕ ٚاجلٍطٗ/ٛاجلطللدٖ)ٛ
اآ (العدٔ).
حيىن ِرا اجملتصأ يف عىقْ تؿٕزا عَ (املعسف(ٔ )ٛوساتبّا)ِٔ ,لٕ الطل اه
اجلللِٕس ٙيف زضللال" ٛحلل٘ بللَ ٖق للاُ" الللر ٙكللَ ٔقللعْ بالؿللٕز ٚاملبطللدٛ
التالِٗ :ٛن كَ وعسف ٛاهلل (حقٗقٔ ٛمٕ"ٓ) "ُٔ احلامٛ

الكتق الطلىأٖٛ

ٔاألٌبٗللأ ٞالسضللن؟ لللرلم تٍللدزق ِللرٓ القؿلل( ٛالسضللال ٛالطللس"ٖ )ٛقللىَ الكتللق
الفمطللفٗ ٛأٔ وللا ٖطللىْٗ (مللُٕ بللٗ فللا )ٙبلللل "العقالٌٗلل ٛالطللس"ٖ "ٛيف كتابللْ
"العقللن الطللس"ٖٔ "ٙللدزع فٗللْ كٗفٗلل ٛتػللكن املعسفلل ٛالفمطللفٗ ٛلللد ٝعللد" وللَ
الفالضللف ٛالللرَٖ ؾللا ٕا وعللازفّي قللىَ " ؿللـ" أٔ "غللرزاف" أٔ "ضللسٔ"" وثللن
أفال ُٕ ِٔٗجن ٌٔٗتػْ ِٔاٖدمس...
ٔاملعسف ٛيف ح٘ بَ ٖق لاُ ٔيف فؿلن (املتلٕحؼ) تتفلا حلٕه غل٘ ٞوّلي
ٔوبلللدِ ,ٟ٘لللٕ أُ املعسفلللل ٛاألٔ تكلللُٕ حطلللٗ ,ٛأ ٙأٌّللللا تعتىلللد عمللل ٜاملا"ٖللللاف
(احلطٗاف) ٔعم ٜاحلٕاع اخلىظ بن أُ تتدٕز ٔتؿلبك دللس"ٔ ٚتعتىلد عملٜ
الكتابٔ ٛالتخٗٗن ٔالت ٖٔلن اللرات٘ اللو تدلسي حطلق (فلا )ٙكلٗتجت مدٖلدتجت
ِىا :حكٕز الراف ٔحقٗق ٛاحلقٗق( ٛكٍّّا) .فالفت ٜاملتٕحؼ ضٗكتػ وٗملْ
الٍٕع٘ ٔز بتْ اجلٍطٗ ٛعٍد المح  ٛاللو ٍٖلٕ ٙفّٗلا "افلةاع" احلٗلٕاُ العلدٔ
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وَ ذاف ٔحقٗقل ٛاملتلٕحؼ

ٖتي التعسف عمّٗا باحلٕاع األٔلٗ.ٛ
للد ٖبللدٔ ِللرا التحمٗللن أكللرب وللَ القؿلل ٛكىللا تعللازف عمّٗللا الٍللاع يف
اآل"اف املعاؾس ,ٚلكٍْ لٗظ سٖبا عم ٜالت ث املتبلا"ه بلجت القؿل ٛاملعاؾلسٔ ٚولا
تطللتدعْٗ و لَ ٌؿللٕف وٕزٔثلل .ٛلقللد اعتللا" القللسا ٞعملل ٜأُ احلكاٖلل ٛال تتعللدٝ
كٌّٕا رداف ضس" ٔٔؾ غفّ٘ لمتفْٗ ٔالةٖٔك عم ٜالٍفظ ٔتطلمٗ ٛاللراف,
ٔأُ القؿ ٛالقؿ  ٚرداف ضس" ٔٔؾ ذٔ أبعا" امتىاعٗٔٔ ٛا عٗل ٛأٔ رٗالٗلٛ
ٔلغٕٖللل( ٛعالوللل ٛلغٕٖللل )ٛال أُ القؿلللٔ ٛأ ٙردلللاف ضلللس" ٙثرلللس ٔأٖلللٔ ٛضلللٗمٛ
لمتع ب الفين ٔاجلىلال٘ (غلعس ٔوطلسحٌٗٔ ٛقلد)

ىلن يف ذاتّلا زضلال ٛفكسٖلٛ

ٔوٕ فا وَ الراف ٔوَ العاملٖٔ ,كف٘ فقط ؾلٗا  ٛالقؿلٛ

أضل٠م ٛمِٕسٖلٛ

ٔعىٗق.ٛ
اجملتللصأ وٕقللٕع التحمٗللن اتللصه فكللس َٚاالٌفؿللاه ٔاحلسوللاُ املعللرب عٍّىللا يف
"ضداضٗ ٛاحلسواُ" ٔتت زمك بجت احلسواُ وَ:
 اجلٍظ.
 عا ف ٛاحلق.
 الؿدا .ٛ
تٍقطلللي ؿلللـ دلىٕعللل" ٛأزض احلكاٖلللا"

طلللىجت كلللب َٖ ِىلللا:

ؿللـ احلسوللاُ ٔ(االٌفؿللاه ٔالعصلللٔ ٛاإلبعللا") ٔ ؿللـ االتؿللاه ٔ(اإلغللباع
املعللسيف ٔالعللا ف٘)ٖ .عتىللد القطللي األٔه عملل ٜثللال ،غخؿللٗاف زٟٗطلل( ٛالللراف
ٔاملٕقٕع ٔاملعٗا) بٍٗىا القطي الثاٌ٘ ٖقلًٕ عمل ٜأزبل غخؿلٗاف زٟٗطل( ٛاللراف
ٔاملٕقلللٕع ٔاملعٗلللا ثلللي املطلللاعد)ِٔ ,للل٘ أ لللن علللد"ا ولللَ ؿلللـ القطلللي األٔه,
ٖٕٔقحّا اجلدٔه اآلت٘:

Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www.hilalalhind.com

Hilal Al-hind

العٕامل القؿؿٗ ٛعٍد ضٍا ٞالػعالُ

ٖٕلٕٗ -ضبتىرب 2021

772

القؿٛ

الراف

املٕقٕع

املعٗا

املطاعد

ٌٕع االتؿاه

ومم القمٕف

ومم القمٕف

احلق /بّجٛ

الطاحس األع ي

املسض

عا ف٘

الد اُ عمٜ
ازتفاع ٛ " 1000
مق

ِ٘ (ٌٕز)

الد اُ

اإلعا ٔ ٛالعجص

ِٕ

و ضأٙ

ؾدٖق٘

ِ٘

املٕاضاٚ

احلق الفاغن

الؿدٖا العصٖص

عا ف٘

العصٖص
" م ٛالٍٕز

السمن املةف

ِ٘ " /مٛ
الٍٕز

العٍا"

الطفس/االٌت از

عا ف٘

الؿٕزٚ

املٍّدع

فتا ٚاألحالً

الصٔق/الدبٗق

القتن

و ضأٙ

ٖالحظ وَ راله اجلدٔه أُ "املطاعد" د ال ٖكلُٕ غخؿلٗ ٛؿؿلٗ ٛوتخٗملٛ
وثن (الؿدٖا العصٖص ٔالسمن املعاة ,)ِٕ/بن املطاعد د ٖكُٕ فعال زا"ٖا أٔ ل
زا" ٔ ٙد ٖكُٕ حطاضلا "ارمٗلا أٔ غلٗ٠ا ِٔلٕ ولا ٖتعلازف عمٗلْ يف االؾلدالي ف
"القٕ ٝالفاعم "ٛلتختم عَ "الػخؿٗ ٛالقؿؿٗ "ٛب بعا"ِا ٔؾفاتّا ٔأفعا ا
ٔٔ اٟفّا الطس"ٖٖٔ ,ٛالحظ عٍْ كرلم ثٍا ٟٛٗاالتؿاه بجت القدبجت املٕللدَٖ
حلسكٗلل ٛالطللس" ٔتٍاوٗللِْٔ ,ىللا االتؿللاه العللا ف٘ ٔاالتؿللاه امل ضللأ .ٙأ ؿللد
باالتؿاه العا ف٘

قا عا ف ٛاحلق بالتقلا ٞاحمللق ٔاحملبلٕف يف تٕافلا ٔبعلد

ااذف ٔاٌفؿاه ,مبا تطتٕمبْ احلال ٛالعا فٗٔٔ ٛقعٗ ٛاحمللبجت ,أولا االتؿلاه
امل ضأ ٙف ررتلْ ولَ احللد ،اخلتلاو٘ (احلن/الٍّاٖل .)ٛيف ؿل" ٛالدل اُ عملٜ
ازتفاع  ٛ " 1000ملق " تمتقل٘ ٕعلا ز بلٌ" ٛلٕز" ول ز بلِ" ٛلٕ" السملن اللر ٙأثلاز
رلٗمتّللا ٔحمى ل بللْ ز للي فاؾللن الؿللى ٔاحلٗللص املكللاٌ٘ ثللي اإلعا للٔ ٛالعجللص
اجلطد ,ٙضتمتق٘ ز بتّىا يف التحمٗا ٔالد اُ بعٗلدا علَ حالتّىلا اجلطلدٖ,ٛ
بل ُ ٖمقٗللا جبطللدّٖىا يف الفللساةٌّ .اٖلل ٛل وتٕ علل ,ٛلكٍّللا ؾللسر ٛقللد العجللص
ٔقللد األحللالً اجملّكلل ,ٛفكللال الدللسفجت (الللراف ٔوٕقللٕعّا) ٔمللدا ٌفطللّٗىا
عامصَٖ عَ املػ٘ بعد حا"ثجت و ضأٖجت.
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يف ؿ" ٛؾٕز ِ٘ٔ ," ٚؿل ٛولث  ٚكلرلمٖ ,طلقط املٍّلدع قلحٗ ٛأحالولْ/
فتا ٚأحالولْ اللو تتجمل ٜللْ يف ؾلٕز ٚشٔمل ٛؾلدٖقْ بٗلق األضلٍاُ ,فٗلتحجت
فسؾٗ ٛاف الصٔق لٗبٕي لمصٔمِ" :ٛا د م ... ٠أٌا أحبمِ...ن ت تجت وع٘؟"
"دلٍُٕ" !!!"ٔلكٍين أحبم"..."ابتعد عين ,ال بد أٌم دلٍُٕ" ف ()141لقللد ٔمللد لفتللا ٚالللو حمللي بّللا شوٍللا للٕٖال دلطللد ٚيف شٔملل ٛالدبٗللق,
لكٍْ مل ٖؿدة أٌّا زفكتْ ٔ س"تْ ,ؾدوتْ ٕٖ ٛملدا ,فاالتؿلاه

لٕه فجل ٚ

اٌفؿلللاه دللللد"ا ,ولللا العىلللن؟ لقلللد ارتدفّلللا ٔ تملللّا "ُٔ غلللعٕز ُٔ" ,زا"ٚ
ٔاعٗٔ ,ٛاضلتفاة عمل ٜؾلٕف الكلابط حبلصً" :أٌل ٍ ولتّي بلاخلد ٔاال تؿلاف
ٔالقتن "...ف ()143
ِاتاُ القؿتاُ تقةحاُ عم ٜالتحمٗن الٍفط٘ اِستجت ٔ كٗتجت وتؿمتجت يف
مِٕسِىللا باحلسوللاُ ٔثثللازٓ عملل ٜضللمٕك الػخؿللٗ( ٛالػللخـ يف الٕا ل ) ,أوللا
القؿـ األرس ٝفإٌّا تتحد ،عَ ٌّاٖل ٛضلعٗدٖ ٚسمِٕلا كلن لازئ بعلد عٍلاٞ
االٌفؿاه ٔاالٌت از.
تٕ

القاؾ ٛضٍا ٞكاون الػعالُ وطتٕٖاف عدٖد ٚوَ احملك٘ ,وثن:

 احملك٘ املتٕاتس (احملك٘ املتٍاو٘ ٔالةابط).
 احملك٘ البا ين املطةضن (املٌٕٕلٕق).
 احملك٘ املمتاع احلمى٘ (وَ احلمي).
 احملك٘ العجاٟيب يف ؿ" ٛزمن ذل ٕ مدا!!!" ف ()+101
تتٍللٕع وطللتٕٖاف احملكلل٘ يف "أزض احلكاٖللا"ٔ ,تطللتدع٘ القاؾلل ٛضللٍا ٞالػللعالُ
بؿللٕز" ٚالبازٔ"ٖللا" احملكلل٘ التقمٗللد ٙيف "احلكاٖلل "ٛالػللفّٗٔ ٛاملكتٕبلل ُٔ" ٛأُ
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تتخملل ٜعللَ سٖقللٔ ٛتقٍٗلل ٛكتابلل" ٛالقؿلل ٛالقؿ ل  ,"ٚكىللا أُ يف اجملىٕعللٛ
القؿؿللٗ ٛللاِس ٚالفتلل ٛلالٌتبللآ ٔتتىثللن يف اعتىللا" القاؾلل ٛعملل ٜغخؿللٗاف
تعاٌ٘ وَ العجص ٔاإلعا  ٛاجلطدٖ( ٛالعلسق ٔالؿلىي)ٔ ,أعتقلد أُ اعتىلا" وثلن
ِرٓ ال ٕاِس ٖعتىد عم ٜثلاز" ٚالػلفقٔ "ٛذلألل ٛغلساك املتمقل٘ (القلازئ) يف
بٍا ٞالٍـ ٔت ٖٔن املعٍ ,ٜلكَ القؿ ٛاالمتىاعٗلٔ ٛاملل ثس ٚبالفعلن يف اجملىٕعلٛ
فّلل٘ ؿلل" ٛاجلللداز الصمللام٘" حٗللث تٕ ل القاؾلل ٛكللن وكاٌاتّللا ٔوّازاتّللا
الػخؿللٗ ٛلكتابلللٌ ٛللـ وطةضلللن وتلللٕاتس ٔولل ثس ملللدا ,حيكلل٘ الطلللاز" و ضلللاٚ
"غاِس" ٔأرتْ "عٗػ "ٛبعد الة أوّىا ٔتطمط شٔم ٛاألف ٔ وعاٌّلا يف القطلٕٚ
عمّٗىللا ٔتعىٗللا حطاضللّىا ف "احلسوللاُ" ٔالللدف بإٌطللاٌٗتّىا حنللٕ األ"ٌلل ٜأٙ
ذلٕ وػاعسِىا بطجَ الدفن "غاِس" ٖٕوٗا يف الفكا ٞالكٗا لػلباك الٍافلر":ٚ
كاُ ٖطىك لْ فقط يف المٗن مبغا"ز ٚحبطْ االٌفسا" ٙالصمام٘ وا بجت كلباُ
الٍافرٔ ٚشمامّلا ,لٍٗلدع يف فساغلْ البلال٘

ماٌلق عٗػل ٛاللو بلدأف تكتطل٘

جبمد رػَ كىا ممد ٔش  ٛولَ كثلس ٚالعىلن ٔالػلقا ,ٞكاٌل تتكلٕز بلره
ماٌبللْ ,فٗكللي ؾللباِا املطللكٕف بدوعلل ٛزمللن ال فللنٖٔ ,عللدِا بللاخلالفٔ ,لكللَ
اخلللالف مل ٖ ل ف ,فقللد كللاُ ٖفؿللمْ عٍللْ كللن مللدزاُ الللدٌٗأ ,ال ضللٗىا البللاف
الصمام٘ الرٖ ٙفؿن سفتْ عَ سف ًٌٕ ٛأبْٗ ٔشٔمتْ "...ف ()65-64
تكتللق ضللٍا ٞالػللعالُ ؿؿللّا بت ل ُن ٔ للٍك الفسؾلل ٛلمػخؿللٗ ٛحتلل ٜتكتىللن
اِسٖلللا ٔتتػلللكن حالتّلللا الٍفطلللٗٔ ٛتتٕافلللا ول ل الٕقلللعٗ ٛاالمتىاعٗللل ٛاللللو
عتازِا ا .ؿـ ضٍا ٞالػعالُ وسكب ٛوَ وطتٕٖاف وَ احملك٘ٔ ,وَ أبعلا"
وتٍٕع ٛامتىاعٌٗٔ ٛفطٗٔ ٛتسبٕٖٔ ٛوَ أبعا" مجالٗٔ ٛفٍٗ ِ٘ٔ ,ٛقاف ٛعمٜ
الطس" القؿؿ٘ يف األز"ُ.
ا ٕاوؼ:
الػلللعالُ ,ضلللٍا :ٞأزض احلكاٖلللا .دلىٕعللل ٛؿؿلللٗ .ٛوٍػلللٕزاف ٌلللا" ٙاجلطلللسٚ
الثقايف ٔاالمتىاع٘ ُٔ" .تازٖخ ٌػس.
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