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رأي متواضع يف بعض روافد اإلبداع الشعري 

هاشم عبود املوسوي . د

تهـحلرٖد هدْ "ُنٌُذ أّّد تهخّع فٕ يّغّؽ أؿيق ّأنسر رـلٖدًت ُّّ ؿً 
، ّحـد أً خّػػُذ هِذٍ تهدرتشد، ّضدرِث رعرثش إهٓ رفرف ّّكذ "حـع تهضـرتء

فردتذ ُذت ييث ال أيونَ عثهًٖث، فثخرظرُذ ضِدٔ حـد ذهم ؿوٓ إعدْ ىيالةى، 
". تهرّتفد تهرٕ ٌِٖل يٌِث تهضثؿر تهيحدؽ إحدتؿَ: "تهيّغّؽ أال ُّٕ

يً تهسثحذ أً عرند تهـحلرٔ حضنٍل ؿثى يرضِد إهٓ تشرـثدخ تهٌعً فٕ رٌؼٍٖى 
ضدٖد، غٖر أً تهيضثُدخ ردهٌث ؿوٓ أً هنل ؿحلرٔ ػرٖلَ تهذٔ ٖشونَ فٕ ُذت 

م ٖشوم شحٖل تهـحلرٖد تهفٌٖد فٕ تتهشحٖل، فِذت ٖشوم شحٖل تهـحلرٖد تهـويٖد، ّذ
. تهرظّٖر أّ تهضـر أّ تهيّشٖلٓ، ّتهحـع ٖشوم شحٖل تهـحلرٖد تهشٖثشٖد، ُّنذت

فيثذت ُٖعّدد هنٍل يً ُؤالء تهـحثكرخ ػرٖلَ؟ أّ حثألخط هيثذت ٖنًّ تهـحلرٔ ضثؿرًت 
 فٕ حـع تألعثًٖٖ؟ ُّّ يث ِٖيٌث فٕ ُذٍ تهيعثّهد تهدرتشٖد، ّؿً ػرٖق تإلضثحد

. أً ٌُعّدد تإلضثحد ؿوٓ تهشؤتل تهـثى رحيث ٖرشٌٓ هٌثؿوٓ ُذت تهشؤتل تهخثط 
تهّتكؾ أً شؤتهٌث هيثذت ٖنًّ تهـحلرٔ ضثؿرًت، أّ يث ُّ تهـثيل تهٌّؿٕ تهذٔ 

ٖيّٖز ؿحلرٖد تهضثؿر، كد ٖلّد إهٓ تؿرلثد خثػب حأٌٌث ٌحعز ؿً شحٍج ُيدُص يً 
ًٖث ٖلرع تهضـر تهرتةؾ فضأخ ُّّ هى ضأٌَ إذت ّضد أً ٖضـل عثيوَ ضثؿرًت ؿحلر

ًَفٌعً هى ٌرـّرف شثحلًث ؿوٓ . ٖنً ٖـرف يً أيرٍ ضٖةًث  ًِ ى تهضـر تهـؼٖى دفـًد َؼَي
ّتعدخ ّتشرير ؿوٓ ذهم ػّتل عٖثرَ عرٓ ٌحعز ؿً شحج هِذٍ تهؼثُرخ تهيفثضةد 

إذت  أغف إهٓ ذهم أً يٌِضٌث ال ٖرٖظ يسل ُذٍ تهٌؼرخ تهشٖنّهّضٖد، ألٌٌث. تهـضٖحد
، يث ديٌث ال ٌرـّرف "نٖف"فئٌٌث ال ٌنثد ٌفّرق حٌَٖ ّحًٖ شؤتل " هيثذت"ّغـٌث شؤتل 

ًّ ُذٍ إال حثهرـوٖل تهدٌٖثيٖنٕ تهرنثيوٕ عٖز ؿوٓ ذهم  يً ٌرثش ُٕ  تهؼثُرخأ
 .أيثيٌث ضثؿر: فثهيشأهد إذًت ُٖينً أً رّغؾ ُنذت. تهيضثل ننل ُّٕ ذتذ رثرٖخ

، فال (إً نثً ٖيرونِث علًث)دٖز ؿً تهـحلرٖد هدَٖ فوّ أردٌث تهخّع فٕ يضثل تهظ
. يضثل أيثيٌث إال تهرّضَ إهٓ رأرٖخ تهضخظٖد أّاًل
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هألضٖثء،  ّآٌذتم الحد هٌث يً أً ٌحعز ؿً تإلػثر تهذٔ ٖعدد إدرتم تهُيحدؽ
ُّذت تإلػثر يرغٖر ّيرفرد هدْ نل ضخط، ُّّ تهذٔ ُٖغفٕ ؿوٓ تألضٖثء 

حأً تإلػثر ذّ " نثفنث"ّكد حًّٖ . تهفرد ّضِد يـٌٖدّّٖضَ إدرتم . دالالذ يـٌٖد
رأسٖر كّٔ ؿوٓ يغيٌَّ إهٓ درضد أً ُذت تهيغيًّ ررغٖر دالهرَ إهٓ عٍد حـٖد 

. ّتإلػثر ُّ تهذٔ ُٖعّدد تهرذّق هدْ تألضخثط ُّٖفّرق فٖيث حٌِٖى.. حرغٖٖر إػثرٍ
ّضغرتفٖد رٖخ تّال غرّ إذت كوٌث أً ذ.. ُّّ ؿثيل ٌّؿٕ فٕ ؿحلرٖد تهضثؿر

. تألضخثط ٖؤسرتً حدالهد دٌٖثيٖنٖد ؿيٖلد فٕ تنرشثج تإلػثر
ّكحل أً أذُج هورػرق إهٓ رّتفد تإلحدتؽ تهضـرٔ تهرٕ رشثؿد تهضثؿر ؿوٓ 

فٕ رـرٖف  اهلبظٕ أتٕ اهحشً اهسرسبٌٕإحدتؿَ أّّد أً تشرّل ُذت تهٌط يً 
ُج اهٌفشٖج فٕ يً اهّر"فٕ نرثحَ ( يعيد)تهضـر، ّتهذٔ ٌٖلوَ ؿٌَ خوف تهلل 

تهظثدر حثهلثُرخ ؿً هضٌد تهرأهٖف ّتهررضيد ّتهٌضر، إذ " دراشج األدة ٌّلدٍ
إً اهشؾر ؽوٌى يً ؽوّى اهؾرة ٖشخرم فَٖ اهعتؼ ّاهرّاٖج ّاهذنبء، ذى ": ٖلّل

خنًّ اهدرتج يبدث هَ ّكّث هنل ّاحد يً أشتبتَ، فيً اسخيؾح هَ ُذٍ اهخضبل 
ٍ يٌِب خنًّ يرختخَ يً اإلحشبً، ّهشح فِّ اهيحشً اهيترز، ّتلدر ٌضٖة

ُأفّظل فٕ ُذٍ اهلظٖج تًٖ اهلدٖى ّهيحدد ّاهسبُوٕ ّاهيخظرى ّاألؽراتٕ 
ّأسدٍ إهٓ نذرث اهحفغ . ّاهيّهد، إال إٌٌٔ أرْ حبسج اهيحدد إهٓ اهرّاٖج َأَيِس

ّسدح شتتِب ّاهؾوج فِٖب أً اهيعتّػ اهذنٕ فإذا اشخنشفح ؽً ُذٍ اهحبهج . أفلر
ُٔ ينٌَ خٌبّل أهفبغ اهؾرة إال رّاٖج، ّال عرٖق هورّاٖج إال اهشيؼ، ّيالم ال 

اهرّاٖج اهحفغ، ّكد نبٌح اهؾرة خرّٔ ّخحفغ ّٖؾرف تؾظِب ترّاٖج شؾر 
. "تؾط

ضٌبؽخَ شرّع، أّهِب اهحفغ يً ّهؾيل اهشؾر ّإحنبى ": "اهتشخبٌٕ"ّٖلّل 
نفٕ هذهم شؾر أحد سٌشَ، حخٓ خٌشأ فٕ اهٌفس يونج ٌٖشز ؽوٓ يٌّاهِب، ّكد ٔ

اهفحّل اهيشويًٖ، يذل ذٔ اهريج ّسرٖر ّأتٕ ٌّاس ّاهتحخرٔ ّأتٕ خيبى، ذى 
. ..."تؾد االيخالء يً اهحفغ ّشحذ اهلرٖحج هوٌشز ؽوٓ اهيٌّال ٖلتل ؽوٓ اهٌغى
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ًّ : ٖرعرى ؿوٌٖث يٌثكضد يضنورًٖ ٍّهنٌٌٕ حرّتغؾ أؿرلد حأ
. ؽ ؿوٓ تألؿيثل تألدحٖد خثظدتنرشثج تألدٖج تإلػثر ؿً ػرٖق تالػال :األّهٓ
ٍَ ؿثى يٌّؼيد ( تهرولٕ)ٖضررػ ُذت تالنرشثج أً رنًّ ؿيوٖد تالػالؽ  :اهذبٌٖج حّض

. رٌؼٖيًث خثظًث
: فأيب ؽً اهيشنوج األّهٓ

فلد حٌّٖث يً كحل نٖف أً تإلػثر يً أُى ؿّتيل رٌؼٖى تهفـل، ّفـل تإلحدتؽ، 
ّكوٌث أً ُذت تإلػثر . رػ أٖغًثخثغؾ هِذت تهصحأٌَّ رغى يث كد ٖوّط هوحـع، 

ينرشج يً عٖز يغيٌَّ، ّكد كثيذ تهٌظّط نوِث ؿوٓ رعلٖق ُذت تهرأٔ، 
ٖرّفر  ىحعٖز ٌشرػٖؾ أً ٌـرحرٍ فرغًث ؿثياًل، فٌضزى حأً تإلػثر تهضـرٔ إذت ل

إً هى ٖنً " "اهدنخّر ّٖشف يراد"ّفٕ ذهم ٖلّل . هدْ تهضثؿر فئٌَ هً ٌٖرص
هفٌبً ذا ذلبفج ّاشؾج، أسِد ؽلوَ فٕ انخشبتِب هيب ُأخٖح هَ أّ ااهشبؽر أّ األدٖة 

أً ٖضّؿ اٖٗبح اهفٌٖج اهخبهدث اهخٕ خعّٔ اهدُّر عًٖب تدًّ أً خفلد رّؽخِب، 
تل خزداد سيباًل نويب اخشؾح آفبق اإلٌشبً اهذلبفٖج ّأضتح أّشؼ فِيًب ّأٌفذ 

. "تضرًا
ٖذ هعؼد تإلهِثى، فثٌظرفذ هى روق تُريثى تهحثعسًٖ، حلدر يث هقُذٍ تهعلٖلد 

تهضِّد إهٓ يعثّهد إٌثرخ تهشحٖل إهٓ تإلهِثى، كثظدًخ إهٓ ُذٍ تهوعؼد يحثضرًخ دًّ 
أً رِرى حيضثهِث، ُّٕ فٕ تهغثهج هى رلرر أٌِث يضرّػد حأٖد عثل، ّنذهم تضرِد 
نسٖر يً تهضـرتء أً ُٖخفّت ُذٍ تهٌثعٖد يً رثرٖخِى، أؿٌٕ نل يث حذهٍّ النرشثج 

ر، عرظًث يٌِى ؿوٓ حلثء هعؼد تإلهِثى ذتذ حرٍٖق خالج، أّ ُى هى ٖعشحّت تإلػث
أً هِذٍ تهٌثعٖد أُيٖد رذنر فأغفوّت ذنرُث، ؿوٓ أً ُذٍ تهوعؼد ّيث ٖعٖػ حِث يً 
رعّل يفثضب هويضثل تإلدرتنٕ حضنٍل يوعّؼ، نفٌٖل حأً ٖظرف تٌرحثٍ تهضثؿر ؿً 

. هرعظٖل ّتهرـّرف ؿوٓ تهػرٖقنل تهوعؼثذ تألخرْ تهرٕ كغثُث يً كحل فٕ ت
ّيؾ ذهم فئً ُذٍ تهوعؼد ال رحزف إال هدْ ضخٍط ٖعيل تإلػثر، هرنرشج دالهرِث 

ّنسٖرًت يث ريّر حٌث، ٌعً تهذًٖ هشٌث يً تهضـرتء تهنحثر، هعؼثذ رعيل . حثهٌشحد إهَٖ
نثً يً تهيينً أً رشرعٖل إهٓ كظٖدخ رتةـد، هنً ُذٍ يّغّؿثذ ّآرتء 
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حز أً ررالضٓ، ألٌِث ال رنًّ ذتذ دالهد حثهٌشحد إهٌٖث، إذ أً تإلػثر تهوعؼثذ ال رل
. تألدحٕ غٖر يرّفر هدٌٖث
هٖس اإلهِبى شٖئًب خبرسًٖب ٖخولبٍ ": "اهدنخّر ّٖشف يراد"ّفٕ ذهم ٖلّل 

ُّ خالف يب أهِى تَ " نّهرٖدر"اهيتخدئ نيب ٖخوّلٓ اهِتج، فإً يب أهِى تَ اهشبؽر 
فبإلهِبى ٖضدر ؽً اهشخص، . فبحج خشلع ؽوٓ األرطؽٌديب رأْ اهح" ٌّٖخً"

ّالتد هَ يً خِٖئج اهخرتج اهخٕ شٌٖتح فِٖب، فإً أرتبة اهفً اهذًٖ ٖحدذٌٌّب ؽً 
إهِبيبخِى اهخبعفج ٌٖشًّ ؽبدًث أً ٖذنرّا هٌب أتحبذِى اهشبتلج ّيحبّالخِى 

ر حّل يً اهلراءاح ّاهيشبُداح ّاهخأيالح اهخٕ خدّ ٍاهؾدٖدث ّنل يب كبيّا ة
 ّرتيب ٖخٌبشًّ اإلشبرث إهٓ ُذٍ اهيحبّالح اهشبكج. اهيشنوج اهخٕ خشغل ذٌُِى

هنٕ ٖرفؾّا يً كدرُى، ّحرضًب يٌِى ؽوٓ أال ٖعوؾّا اهؾبيج ؽوٓ اهّشبئل 
. "اهيخّاظؾج اهخٕ ٖوسأًّ إهِٖب فٕ إخرار اهيؾبٌٕ ّاألفنبر فٕ زِٖب اهٌِبئٕ

عٍد حـٖد، حيـٌٓ أً تهضثؿر  ؿوٓ أً ظود تإلػثر حثإلحدتؽ ظود كّٖد إهٓ
ٖوزيَ إػثر ضـرٔ ّتهلظثط ٖوزيَ إػثر تنرشج حنسرخ تالػالؽ فٕ يٖدتً 
تهلظد، ّنذهم تهعثل حثهٌشحد هويظّر ٖوزيَ إػثر عظل ؿوَٖ حنسرخ رذّق 

 "شّتبً"تهوّعثذ ّحثهيسل عثل تهيّشٖلٕ ّتهيّسثل ّشثةر تهفٌثًٌٖ ضيٖـًث، ّكد نثً 
Chopin تهٌثس ّتهشٖثشد : ٌفـل هنل يث ٖلؾ فٕ ؿثهيٌث ُذتأعس إٌٔ أ: "ٖلّل

نل يث أرتٍ فٕ ُذٍ . ّتألدج، فئً ذهم ٖضد يٌفذًت إهٓ تهخثرش فٕ ظّرخ يّشٖلٖد
ّييث ال ضم فَٖ أً تهضخط ". تهعلحد حثرزًت، ٖضج أً أؿّحر ؿٌَ رـحٖرًت يّشٖلًٖث

حرـدد يؼثُر  ٖعيل ؿدخ أػر فٕ ّكٍذ يـًث، رحـًث هضرٓ ٌّتعٕ تهرعظٖل تهرٕ ررـدد
تهٌضثػ هدْ تهفرد، ّهيث نٌث ٌلّل أً تإلػثر ؿثيل رٌؼٖى هفـل تهضخط فيً 

تهيٖشّر أً ٌشرٌرص أً ُذٍ تألػر كد ررغثرج أعٖثًٌث إذت نثٌذ ررـوق حيشرّٖثذ 
. يً تهٌضثػ يرلثرحد

. ّهنً ٌُثهم ضخٌط ٖعيل إػثرًت ضـرًٖث أكّْ يً نل أػر تهرـحٖر تألخرْ
ُّذت ٌثرص إهٓ عٍد يث ؿً نٌَّ تُرى حرذّق تألؿيثل تهضـرٖد أنسر يً غٖرُث، ّهّ 

أً تألير نثً ؿوٓ ؿنس ذهم ّنثً يـؼى تُريثيَ يٌظرفًث إهٓ تالػالؽ ؿوٓ 
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هيث كّدر هَ أً ُٖحدؽ تهضـر ّٖيًث يً تألؿيثل تهٌسرٖد ّال ٖورفذ إهٓ تهضـر إال هيثيًث، 
ّهـوٌث ٌشرػٖؾ أً ٌشرـًٖ حِذٍ تهعلٖلد فٕ رّضَٖ تهٌصء أعٖثًٌث، ؿوٓ أً . تألٖثى

ُذٍ تهلّخ تهرٕ ٌضٖر إهِٖث ال رعظل هإلػثر ؿً ػرٖق نسرخ تهرذّق فعشج، حل 
. ؿً ػرٖق نًّ ُذت تهرذّق ؿيوٖد يٌؼيد رٌؼٖيًث خثظًث، ُّذت يث أرٖد أً ُأحٌَّٖ

ال ضم ّأً ؿيوٖد إحدتؽ ضـرٔ ّّٖضِِث إػثر، ّكد ُٖلثل أً فٕ ُذت تهلّل 
كغثء ؿوٓ ضُّر تإلحدتؽ يً عٖز أٌَّ تهخوق ؿوٓ غٖر يسثل، هنً ُذت تالؿررتع 
ٖعيل حـع تهخػأ، فئً تإلػثر يً عٖز ُّ نل يٌؼى ٖخغؾ هؼرّف تهضخظٖد 

يػثحلًث ريثيًث هإلػثر تهذٔ تهيخروفد، حعٖز ال ٖينً أً ٖنًّ تإلػثر تهذٔ أعيوَ أٌث 
رعيوَ أٌذ يِيث عثّهٌث أً ٌلّرج حًٖ تػالؿثرٌث تهعثغرخ، فئً عثغر تهضخظٖد 

أغف إهٓ . هٖس يٌفظاًل ؿً يثغِٖث إٌيث ُّ ضزء ذّ دالهد يـٌٖد فٕ نل يرنثيل
ذهم أً هوضخظٖد ؿدخ ضّتٌج أّ ؿدخ ٌّتٍط هوٌضثػ ّإذت تشرػـٌث أً ٌرضثحَ فٕ 

تهخثظد ً ٌرضثحَ فٕ نوِث، فثهضخظٖد ؿوٓ تهدّتى هِث ييٖزترِث حـغِث فال ٖينً أ
عرٓ فٕ أضد تهيضريـثذ إسلثاًل ؿوٓ ُذٍ تهييٖزتذ، فال خّف إذًت ؿوٓ تإلحدتؽ يً 

. عٖز أٌَّ تهخوق ؿوٓ غٖر يسثل
ُثيد، نِذت ّتهّتكؾ أً فرع تإلػثر ٖشرػٖؾ أً ٖعل هٌث ؿدخ يضنالذ 

ٌثً تهّتعد، ُّذت تهرضثحَ تهذٔ ٌولثٍ حًٖ أؿيثل ؿدٍد تهرضثحَ تهذٔ ٌولثٍ حًٖ أؿيثل تهف
. يً تهفٌثًٌٖ فٌلّل إٌِّى أظعثج ٌزؿد يضررند أّ أٌِى أؿغثء يدرشد ّتعدخ

أغف إهٓ ذهم أً تهلّل حأً تهـيل تهفٌٕ إحدتؽ ؿوٓ غٖر يسثل خػأ يً حـع 
إهٓ  فٌعً إذت ٌؼرٌث. تهّضٍّ، أّ ُّ ؿوٓ أكل رلدٖر كّل غٖر دكٖق إهٓ عٍد حـٖد

تهضـرتء تهـحثكرخ، ٌضدُى هى ٖخرضّت ؿوٓ أّزتً تهضـرتء تهيـرّفد فٕ هغثرِى، 
إهٓ أٔ يدْ رضثُل تهضـرتء تالحرنثر فٕ تهٌؼى؟ ": ّپأدغثر آهً "ّفٕ ذهم ٖلّل 

ٌّشرػٖؾ أً ٌلّل أٌَ تٌلغذ ... نسٖرًت يث عدز ذهم، حل ٌٖدر أً ٖعدز تهـنس
أغف إهٓ ". حرنثر ضٍٕء فٖيث ٖرـوق حثهٌؼىيةثذ تألؿّتى دًّ أً ٖفّنر إٌشثً فٕ ت

ذهم أً ٌُثم رلثرحًث حًٖ تألؿيثل تهفٌٖد هدْ ؿدٍد يً تهفٌثًٌٖ تهيخروفًٖ ذّٔ تهٌزؿد 
تهيضررند، ّرلثرحًث أضد حًٖ أؿيثل تهفٌثً تهّتعد هيـثرع تهرظّٖر تهرٕ ٖضررم 
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تهوّعثذ فِٖث ؿدد يً تهيظّرًٖ، أٌَّ ال ٖوحز أً ٖضد ٌفشَ أيثى يضيّؿثذ يً 
هَ عؼ يً تالشرلالل ؿً تهيضيّؿثذ تألخرْ " هنل"نل يضيّؿد يٌِث رحدّ ينٌّد 

ٖينً إٌنثرُث،  ّذهم هيث هَ يً ييٖزتذ كد ال ٖينً تإلرضثد إهِٖث حّغّط ّهنً ال
ّيؾ أً تهيضيّؿد رغى حدتخوِث ؿدخ تخرالفثذ حًٖ تهظّر، فئٌِث رحدّ يريثشند 

عثذ تهيظّرًٖ تٗخرًٖ، ّنأٌِّث ضّتٌج يً ٖنًّ يً تهلّخ حعٖز ٖفردُث ؿً هّ
ٌُث ٌشرػٖؾ أً ٌويس أسر تإلػثر حنل . ؿثهى ّتعد يعّرٍ تهفٌثً تهذٔ ظّرُث

ّرحيث تشرػـٌث أً . ّغّط، ٌّويس إهٓ أٔ يدْ ٖنًّ فـل تإلحدتؽ فـاًل يٌؼيًث
. ٌفّشر أشوّج تهفٌثً ؿوٓ ُذت تألشثس

ًّ ٌُثم يضنود أخرْ ؿوٓ ضثٌج يً تألُيٕ خ، ُٕ يضنود تهظود حًٖ ؿوٓ أ
تهفٌثً ّتهيرذّق، ُّذٍ أٖغًث ٖشرػٖؾ فرع تإلػثر أً ٖعوِث، نٖف أشرػٖؾ أٌث أً 

أرذّق ؿياًل فًٌٖث هى أرٍ ّهٖس يً أحٌثء يضريـٕ؟ تهضّتج ؿوٓ ذهم ٌشرػٖؾ أً 
ّٕ فلد هزيم أً ررعدز حوغد أفِيِث  ٌشريدٍ يً يالعؼد حشٖػد، فئٌّم إذت رعّدسذ إه

ّيـٌٓ ذهم أً ضرػ تهرلثةٌث ُّ رعرنٌث دتخل إػثر ّتعد، أّ . ٌورلٕ ّإال فٌعً هً
. أً ٖنًّ فـل تهرـحٖر ؿٌدم يٌؼيًث حئػثر يضررم حٌٌٖث إهٓ عٍد يثحـحثرخ أخرْ 

ّيً تهيعلق أً رفثُى تألظدكثء أؿيق ّتهرلثةِى ٖنًّ أٖشر يً رفثُى تهغرحثء تهذًٖ 
. ال ٖورلًّ إال فٕ تشرخدتى أهفثؼ ّتعدخ

ً تإلػثر تهيوزى هوفٌثً تهيحدؽ ال ٖنرشج إال حـيوٖد رذّق يٌّؼيد إت فّحِذ
إً نٖرس هى ٖنً ٖلرأ ضنشحٖر نيث ٖلرأٍ أٔ كثرا  "رٖدهٕ"ٖلّل . رٌؼٖيًث خثظًث

يّّضِد رّضًِٖث خثظًث، ّيً سى فلد نثً هِذٍ ؿثدٔ، حل نثً ٖحدّ ؿوَٖ أً كرتءرَ 
ً ٌوعؼ حـع يؼثُر ُذت تهرّضَٖ تهـيوٖد دالهد خثظد فٕ ٌضثػَ ننل، ٌّشرػٖؾ أ

تهخػّػ تهرٕ ررنِث رعذ حـع تهرـحٖرتذ، ّتهيوعّؼثذ تهِثيضٖد، سى ؼِّر فٕ 
حـع تهـحثرتذ تهضنشحٖرٖد أّ تهرضحِٖثذ ذتذ تهػثحؾ تهضنشحٖرٔ فٕ خػثحثرَ 

. ّكظثةدٍ
أيب أٌب فال خؾٌٌٖٕ حنبٖج ": نذهم رحدّ ُذٍ تهعلٖلد فٕ كّل رّفٖق تهعنٖى

فٕ اهتٌبء ّخوق األشخبص ؽٌٌٖٕ فٌَّ ّشر ضٌبؽخَ ّعرٖلج أشوّتَ اهنبخة تل ٔ
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ّفٕ عدٖسَ ؿً تألشوّج ّنٖف أٌَّ ضـل ٖحعز ؿٌَ  ".ٌّشز اهسّ ّإحداد اهخأذٖر
ّؼّل يررددًت ّكرًث ػّٖاًل، سى حدت هَ أٌَّ تهعّتر، ّيً سى فلد تزدتدذ ؿٌثٖرَ حررحؾ 

. خػّتذ تهعّتر ؿٌد يً ٖلرأ هَ
أً تإلػثر ؿٌد تهفٌثً يٌّؼى رٌؼٖيًث خثظًث، ّحثهرثهٕ رنًّ هَ ُثٌُث ٖرحًٖ هٌث 

. دالهد خثظد
كثل إً يعظّل تهخحرخ ال عٌٖيث ُذٍ تهيوعّؼد تهِثيد، " ًٖڤـل"ّكد أحدْ 

ٖررتنى ؿوٓ أشثس ضدخ تهذنرٖثذ ّيدرِث حل ؿوٓ أشثس ؿالكرَ حثهـيوٖد نوِث، ّيً 
ّٔ أسرًت رضٌٖٖث ّّلڤسّى فئً كرتءرٕ إلعدْ كظط ضّٖس أّ  ف الحد أً رررم هد

. تء تهذًٖ ٖلرأٌِّث حثرضثٍ خثطجيغثٖرًت هيث رررنَ هدْ أظدكثةٕ تألد
ّتهؼثُر أً ُذت تالرضثٍ ٖنًّ هَ أسرٍ تهفـثل فٕ ضـل ُذت تإلػثر يٌرضًث، 
. فٕ عًٖ أً تألػر تهرٕ ٖعظل ؿوِٖث غٖر تهفٌثًٌٖ يً رذّكِى رنًّ غٖر يٌرضد

ٔ ٖيثرشَ تهفٌثً يً عًٖ ٗخر، هورـحٖر فٕ أغف إهٓ ذهم أً تهيرتً تهذ
تإلػثر الحد أً ٖشثُى فٕ رٌؼٖى ُذت تإلػثر أٖغًث، ّحثهرثهٕ فٕ زٖثدخ كدررَ، عدّد 

ألٌَّ نويث نثً تهنل أنسر تٌرؼثيًث نثً أكّْ أسرًت، ّٖنفٕ هرعلٖق ُذت تهرأٔ أً ٌضِد 
يًث، ّيعثغرخ شيـٌثُث أٔ رولٌٖثُث رولًٖث يٌؼ" فِيٌثُث"تهفرق حًٖ رذنرٌث هيعثغرخ 

ّتزدٖثد تٌرؼثى تإلػثر ّرشّخَ يـٌثٍ رغّوج رأسٖرٍ فٕ تهشوّم . دًّ أً ٌُرلً فِيِث
ّكد عّدسٌث حـع تهفٌثًٌٖ ؿً نسٖر يً تألؿيثل . تهرـحٖرٔ ؿوٓ تألػر تألخرْ
فٕ ُذٍ تهيشأهد يٌرضرخ فٕ رشثةوَ فٕ " رّفٖق تهعنٖى"أّهفُّث سى يّزكُّث، ّأعثدٖز 

ّحـد ذهم نوَ تٌنححُذ أنرج : "... ، فِّ ٖلّل فٕ أعد تهيّتغؾ"يرزُرخ تهؾ"
ال .. نثً يظٖرُث نوِث تهريزٖق، إً يث ضـورم رلرؤٍ يٌِث... ّأنرج يخػّػثذ

ّٖتزٔ ضزءًت يً ؿضرخ أضزتء ييث أخفٖرَ ؿٌم ّتٌرِٖذ إهٓ ريزٖلَ كحل أً رّػوؾ 
ّّر هٌث س... ؿوَٖ ؿًٖ ّغٖر ... رتحًث حـٖدًتإٌِث شِّل يً تهظعثرٔ ّتهريثل رظ

ّهنٌٌٕ هى أكٌػ يؾ ذهم، هلد تشريرذ .. ذهم نى يً تهفظّل تهريسٖوٖد نرحذ ّيّزكذ
هلد نثً تهلوق يشرعّذًت . كثشٖذ فِٖيث نسٖرًترـثّدٌٕ تهعيٓ حـدةٍذ شٌرًٖ نثيورًٖ 

ّّؿد، ألٌّٕ ُنٌُذ أ ّٕ إهٓ درضد ير ...". ًّ فٕ تألدج يشرلحوٕؼؿو
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ٖز ؿً تهرٌؼٖى تهخثط هإلػثر هدْ تهضثؿر هنٕ ّهنً ُل ٖنفٕ ُذت تهعد
ال ٖرأرٓ إال حئدرتم ٌفِى يِيرَ ؿوٓ علٖلرِث؟ تهّتكؾ أً فِى تإلػثر ؿٌد تهضثؿر 

ّإال فثهعدّد ال رزتل يخروػد حًٖ تإلػثر هدْ . دالهرَ فٕ تهنل تهٌفشٕ هِذت تهضثؿر
ر يً رّّت ضرد يً خٕؽتهيرذّق ّتإلػثر هدْ تهيحدؽ، ّكد نثً تألظيـٕ ّعيثد 

ُثٌُث ٌرلّدى خػّخ . ضـر تهـرج، ّيؾ ذهم فوى ُٖـرف ؿٌِيث إحدتٌؽ ٖشرعق تهذنر
. أخرْ فٕ شحٖل إنيثل تهفرع تهذٔ ّغـٌثٍ

فٌلّل أً يِيد تإلػثر نـثيل ٌّؿٕ فٕ ؿحلرٖد تهضثؿر ال ررغظ إال حأً 
. عًٌغؾ ُذت تإلػثر فٕ حٌثء ضخظٖد رـثٌٕ رّررًت دتةيًث يً غغػ تهعثضد إهٓ تهً

فئً يسل ُذٍ تهضخظٖد تهرٕ رحدّ يدفّؿد إهٓ تشرـثدخ تهٌعً الحد يٌِث نأرغٖد 
. ٖلّى فّكِث تإلػثر تهيحدؽ، حعٖز ُٖـًٖ ُذت تإلػثر تهػرٖق إهٓ ُذٍ تالشرـثدخ

 


