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دمحأ نيراد ةداهش ..ىكَبأ اذإ رعِّشلاو

ءارآ2020 رياربف 23

تءاج؟اذاملو ،كيكبُت يتلا ةديصقلا يه ام :ةدّقعم هتباجإ نكل طيسب اهلاؤس ةيرهش فصن ةذفان
هبتك ْترثاكت ؟ًادحأ يكبُي - اذه اننامز يف – ُرعِّشلا لازي 45 له :لؤاستلا نم ةيواّزلا هذه ةركف
؟ساّنلا يف اهنم يقابلا رث4Gا ام نكل ،ليج دعبً F5يج هدئاصق ْتمكارتو
هذه يف فقنس انّنأ دّكؤملاو ،هF5عأ نيلاؤّسلا ىلع هتباجإ انكراشيل ًافيض يقتلنس ةقلح ّلك يف
لخادم :لق وأ ،هنم متع امو رعِّشلا فاشتك45 ىرخأ ةصرف اهّنأ امك ،بتكُي نأ هل نآ ام ىلع دودّرلا

.ىكبَأ اذإ ..اذه ،رعِّشلا نم انفويض يكبُي ام ةءارقل ةرياغم
.دمحأ نيراد ايناملأ يف ةميقملا ةيروسلا ةيليكشتلاو ةرعاشلا ةداهش انه

رعِّشلا يف هسرامن ام هّفخأ ..فنع ةغللا :دمحأ نيراد
فعّضلاب ةيبرعلاب ةقطاّنلا ةيديلقّتلا ةيبعّشلا ةفاقّثلا يف طبترملا ،ّةي��بلا ةشاشهلا هجو وه ءاكبلا
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تحّتفت رثّنلا ةديصق عم"
يفن دعبً ايرعش ةأرملا
هتابّبسم ىلإ فاضي ،ديدم

ةّينيّدلاو ةّيعامتج)'ا
"ةّيداصتق)'او ّةيركفلاو

ةّيئاقتنا ةئراقك يّنع"
ةشاشهلا ينيكبُت ،رعِّشلل
عوضوم نوكت نيح اهتاذ

"ةديصقلا

،لزج رعش دامتعا ّمت ذإ ،ءارعّشلاو رعِّشلاب سيلو ،لاجّرلا نم نيثّنخملاو ءاسّنلاب يأ ،ةلوجّرلا صقنو
ىتح اذكه رمBCا يقبو ،ةماع رعِّشلا فيرعتل ساسأك ،يروكذو يدومع ،مراص ،كسامتم ،يوق
تحتفو ،هيلع فراعتملا رعِّشلا ةبNOص رثّنلا ةديصق ت�Kك امدنع ،IJاملا نرقلا نم يناّثلا فصّنلا
ذإ ،هعيضاوم ىلع رعِّشلا حتفناف ،ًاعم ئراقلاو رعاّشلا يف ّةي��بلا ةشاشهلا تايّلجت مامأ بابلا

.زكرملا وه لكّشلا ناك نأ دعب هنم زكرملا يه تدغ
BO ًايرعش ةأرملا تحّتفت رثّنلا ةديصق عم هّنأ فيضأ نأ نم ّدب
ّةينيّدلاو ةّيعامتجBOا هتابّبسم ىلإ فاضي ،ديدم يفن دعب
اهتاذ ّيدومعلا رعّشلا ةينب ،خلإ ..ةّيداصتقBOاو ّةيركفلاو
لّكشّتلا ىلع ىنعملا �Kق وأ ،ىنعملا ىلع ىنبملا اهليضفتو
نأ رعِّشلا ناكمإب راص ًاذإ .حيحّصلا نقتملا لكّشلا بلاق يف
ًاقشع وأً اناميإ وأً BOّذ وأً ارخف هؤلمي ناك نأ دعب هئراق يكبُي
نأ ّدب BO اهئراق ةديصقلا يكبُت يكلو .ةديصقلا عوضوم بسح
راص انه نمو ،هفرعو هربخ امب BOإً ّايقيقحً ّايلاعفناً ارّثأت ءرملا رّثأتي BO ذإ ،ةعماج ةطقن يف هعم يقتلت
اذإ يلاحلا انتقو يف رثكً ابرع ءاّرق يكبُت نأ برحلاو توملاو نطولاو تيبلاو يفّنلا نع ةديصقلل
ً.NOيلق ولو رعِّشلا اهيف �iح
ةطقّنلا ركذأس ًاقحBOو ،ّصن وأ ةّصق وأ ةديصق يف �iح نإ رعِّشلا ينيكبُي ءاّرقلا ءBOؤه نم انأو
بيغي نأ هنكمي لهو ،رعِّشلاب هدصقأ امل طيسب ح�j نم ّدب BO كلذ لبق نكلو ،يب ةّصاخلا ةعماجلا

لثامت ييأرب رعِّشلا ّةيهام ؟اهروطت لحارم فNOتخا ىلع اهجراخ ّصن يف �iحيو ةديصقلا نع
بتاكلا/رعاَّشلا يعو يف أدبي ،ةغللا لNOخ نم دوجولل فاشكنا وهف ،رغدياه هلوانت امك ّنفلا ّةيهام
ّنأ يأ ،ًّايرظن هقّقحي نأ اهل مادختسا ّلكل نكميف ةغللا يف ثداح هّنأ امبو ،ئراقلا يعو يف ّرمتسيو
يتلا ةشهّدلا ةيّرح ّرح وه لب ،طقف ةيرثّنلا وأ ةيرعِّشلا ةديصقلا ريسأ سيل ىنعملا اذهب رعِّشلا
يف ةشهّدلا ثدحت نأ نكمي ذإ ً،ايوغل ةشهّدلا ّلكشت نع انه ثّدحتأو .بتاكلا يعو يف هقلخت
ققحّتلا وحن اهريس لمكت نأ نود ،لامجلا يّقلت ىلع هتردقو يعولا اذه ءاقن ةجيتن اهلِبقتسم يعو
يف ،نوكلا ،لامجلا ،ةشهّدلا حّتفت ةيناكمإ وه ييأر يف رعِّشلا ًاذإ .رعِّشلا يف يوغللا لكشّتلا وأ
هيلع ناك امم هتBOّوحت عم ،هسفن رعاّشلل ةبسّنلاب ىتح تايوتسمو تاجرد تاذ ّةيناكمإ يهو ،ةغللا
ةّرمتسملا ّةينBtا هتBOّوحت يأ ،هتاذ �Iاحلا يف هتBOّوحت عمو ،"ه�Iاح" هيلع وه ام ىلإ "هيضام"

.تقولا لاوط
دّدحي ام وه يعولا يف دوجولا اهيف ىّدبتي يتلا ةظحللا دض بتاكلا هسرامي يذلا يوغللا فنعلا

هسرامن ام ةأطو هّفخأو ،انيفو انلوح ءايشBCا دض هسرامن فنع ةغللاف ،هبتكي اميف رعّشلا ىوتسم
اهّلقأ يف ً،اضيأ تاجرد ،رعِّشلا هيف ثدحي يذلا ّلقBCا فنعلا ىوتسمل يأ ،ةّفخلا هذهلو ،رعِّشلا يف
.ناك نمً ّايأ هيكبيف ئراقلل wJخّشلا مهلا زواجتي ءاكبلا اذه ،ءاكبلا ثدحيً افنع
كلت تقّقح ّةيرعِش ةلمج تأرق امنيأ ٍةئراقكو ،رعِّشلل يمهف يف قمعBCا ةطقّنلا وه قبس ام
ئراقلاو صخّشلا رعاّشلا ىلإ لقتنن انّنإفً BOوادتو ةفلأ رثكأ ىوتسم يف امأ .يكبأ ةديرفلا ةلداعملا
ىدل ءاكبلا لاعفنا ةراثإ يفً ّايساسأ ًارود عوضوملا بعلي انهو ،امهنيب ةقNOعلا وه رعّشلاو صخّشلا
.ةديصقلا ربع امهنيب ةكرتشملا ةركاّذلا باوبأ حتف ىلع رعاّشلا ةردقو ،ئراقلا
عشجلا اهدّدحي تاراسم كلس ىلع �Kقُتو قرتحت انناطوأ
عجولا اياحض نم لئاه ّمك جتن �Kقلا اذه نمو ،يملاعلا
،ةديصق يف ةنيدم وأ ةيرق مسا مهيكبُيس نيذلا wJخّشلا
اذه نع جتني نأ نكمي يذلا فيّزلا ىلإ هّبنتي نأ رعاّشلا ىلعو
ٌعانطصا هثِدحي دق ئراقلا دنع يقيقحلا ءاكبلاف ،هتديصق يف
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حّتفت ةيناكمإ وه رعِّشلا"
،نوكلا ،لامجلا ،ةشهّدلا

"ةغللا يف

نأ كلذ ىلإ فاضي .ًاضيأ رعِّشلاو يكذ ئراقلاف ،طقف نيح ىلإ نكلو ،رعاَّشلا دنع يرعِش
نيب تاقNOعلا لكش ترَّيغ دق ةيبرعلاب ةقطاّنلا دNOبلا يف ديدجلا عقاولا عم ةثيدحلا ايجولونكّتلا
اذهو ،ءاكبلاك لاعفنا ةراثإ يفً اصوصخ ،ناك امكً اقاّفد ةيرعّشلا ةيسناموّرلا عبن دعي ملف ،نيسنجلا

.نيسنجلا نيب قمعأ بورد رفح ىلإ رعّشلا عفديس ام
نوكت نيح اهتاذ ةشاشهلا ينيكبُت ،رعِّشلل ّةيئاقتنا ةئراقك يّنع
،لافطBCا ،ةّوق BOو اهل لوح BO يتلا تانئاكلا ،ةديصقلا عوضوم
كلت راضحإ ىلع ةرداقلا ةباتكلا ...ةعيبّطلا ،ءايشBCا ،راجشBCا
ام رخآو ،ينيكبُت يتلا ةباتكلا يه ئراقلل ةّيئرم اهلعجو ةشاشهلا
ودبت دق .يدوجلا ناّسح .د اهبتك ةيد�~ صوصن يه اهنم تأرق
يف ةّصاخ �NOjتأ صخش انأف ،لعفلاب يّنع رّبعت اهّنكلو ،ريبك ّدح ىلإ ةّيصخش BO هذه يتكراشم
.رعّشلا روضح

*****
يدوجلا ناسح
صوصن
برحلا يف ونايب
نم تبلط .ةقيشرلا ةيبهّذلا هتشيرو ةزّيمملا هتفرخزب cross رخافلا ربحلا ملق يرتشأ نأ ترّرق
ٍصرحب هعضو .بتاكلا يقيدصل دNOيم ديع ةَّيده همّدقBCً اع�Kم تف�wناو ،ًةيده هبيضوت ةعئابلا
.هل ربح ةعانصل ةبيرقلا نامعّنلا قئاقش لوقح ىلإ انف�wناو ،ةباتكلا ةلواط قوف
مدختسي هنأ تئجوف يننكل .نيمثلا ربحلا ملقب ةقَّثوملا هتازاجنإ يقيدص َّيلع ضرعي نأ ُتعَّقوت
ءادوس اهلثم ىرخأو ءاضيب ريفاصع ��ع ةباتكلا ةلواط ىلع عضي ناك ،ًةقيقحو .ىرخأ برآمل ملقلا
.ةيبهذلا ةشيرلاب اهنوطب قشب أدب دقو
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)Getty( ينيليب ينافوجل ةحول  

هبشخ نم ةيشحوب ةعلتقُم ونايب حيتافم ىلإ راشأف ؟ةرماضلا نوطبلا يف ثحبي امع لوضفب هتلأس
.نيمَّثلا
ًاميكح ناك يقيدص !اهتاذ حيتافملا نوطب قشت كنإ ،هل لوقBC ةأرجلا ينتتاو ىتح ،قمعب ُتدَّهنت
.برحلا اهنم هتدرط نكل ،ايؤر نيع نطوتسا نم ريخ ،ًاقيمع
)2019 رياربف/طابش 24 ،ةيفاقثلا صاصر ملق ةلجم نع(
***
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)Getty( لاكونانيرتنويف وسورل ةحول 

bcةئيبلا ةفسلف /ايفوصوكيإ /رعِّشلا د
يكذلا ِّنحلا وبأ رئاط    -1
.ِةدلبلا نمِ ّيبرغلا فرطلا يف ٍنيت ةرْجشل i�ِخلا ِناصغBCاب �Jير ُرِّثدأ .ِرجفلا ذنم يِّنغأ ُتلز ام
بصني وأ ً،ارجح يوحن يمري نأ ��خأو ،َناسن�Bا ��خأ ينBC ،ِءاَّفللا ناصغBCا فلخ ىَّفختأ ْنأ ُدصقأ
.يب ىظحيل ،راجشBCا َّلك عطقي نأ ىتح وأ ،ِةدورابلاب ينصنقي وأ ،ٍقبد نمً اخف يل
.ِةَّيربلا ِباشعBCا ُّلك صقرتف ،ِتاباغلا يف جرحدتي .يردص نم زفقي يبلق ،يِّنغأ نيح ِةطبغلاب ُرعشأ
،اهكرتأ نأ بغرت يِّمأ !ِةنيتلا يذه يف يتيب كرتأ نل يِّنكل .يئانغ ريغً ائيش ُنسحأ BO ينأ فرعأ
راجشأب ،ِرهَّنلاب يِّمأ ينيرغت .ٍداصحو ٍحمق نم ،ىرخأ ٌلوصف سمَّشلا ثيح ،ٍناكم ِّلك يف رفاسأو
لوقأ .ِنيتلا ناصغأ يف يتكلمم نع حزحزتأ نأ ُضفرأ ِيّنكلو .ِفاصفصلا عذج ىلع ِتاقريلاب ،انيكلا
BCيئانغو ،يقامعأ فِّلغي نزحلاب رعشأ :يِّم BO ِلبقتسملا نم فوخلاو ِةبرغلاب رعشأ !هنم ينيفشي.
ماقأ ثيح .ِةدلبلا نمِ ّيق��لا فرطلا يف ٍرجش يف نكسأ نأ ؤرجأ نل .ِةئيبلا ودعو يودع ناسن�Bاو
.يحور يف ٌمره وأ يتئر يف ٌضرم ،يئاضف ترداغ نإ ،يبيصن ،ِرهَّنلا برق هلماعم ناسن�Bا
ُتنك .ٌدحأ ينعمسي ملف ُتخ�� .ِراجشBCا عطقب نوموقي ُلاَّمعلا ناك ً.احابص ِتBtBOا ُتوص ينظقيأ
ينأب ُتنقيأ .يركو دسفت يك ًةمداق َةلBtا ُتدهاش .ِةباغلا رويط ُّلك ْتبره دقو ،ِءاحنBCا يفً اديحو
ُناولأ ينترغأو ،َدودمملا َقفBCا ُتدهاش ،ٍنصغ ىلعأ ىلإ ُترط .َرخآ ٍنطو نع ثحبأ ْنأ ،ٌرطضم
يتوص دَّدر .يئانغ ُتأدب مث ،يتيب عِّدوBC ينويع ُتضمغأ ينكلو ،ءوَّضلا َمهس عبتأ نأ ِة�iخلا

ُتعبات .ىعفأ وأ ٍداَّيص وأ ٍك�j نم ُهذقنأ يك ينيداني توصلا َّنأ يل لَّيُخو ،ِقافBtا يف ٌتوص
ٌةقَّقشم ُضرBCا هيف ،َدرجأ ًءاضف ُتدجو مث ،ِرخBtا توصلا ىلإ ِتوصلا تاجوم ىلع ُتقَّلحو ،يئانغ
،ُترطو ُتفخ .يتوص يتحت ٌنابعث دَّدرف ،يئانغ ُتعبات .اهنم ٍعفترم ىلع ُتفَّقوت .ِحلملا ديداخأب
نم لكأي ًاعبض حبصي يك لَّوحت ناسن�Bا َّنأو ،َضرBCا ُّمعي َرحِّسلا َّنأ َربخأ ،ُهلمحBC ُنابعثلا ينادانف
حبصتل ،ِخيراتلا وحن تداع ةباغلا رويطو .ْتضرقنا ةبشاعلا تاناويحلا عيمج َّنأو .ِنوكلا ءاشحأ
.يئانغ ُتعبات ينأ ركذأ ً!NOعف ركذأ BO ؟َنابعثلا ُتقدص له .ِةَّيربلا يف ىعست يعافأو ٍتاروصانيد
.ْناتسبلا ةركاذ كلمي ،ٍريط ُرِخآ انأف
.ْناسن�Bا ةركاذ كلمي ،ٍنابعث ُرِخآ لب
.ْناسح�Bا ةفسلف نع َعَّنمت نيح ُهتئيب رمد ،ٍناسنإ ُرِخآ لب
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يئيبلا مرهلا     -2
،ٌحاسمت وأ ٌبئذ وأ ٌرمن وأ ٌدهف وأ ٌدسأ يبرق سلجيو ِ،ّيئيبلا مرهلا قوف سلجأ .)ْنامربوس( يِّنأ ُفرعأ
ينامرأ ويجروج ةَّلح يف ٌناسنإ ،)يكوبسيفلا( يباسحل ًةحلاص ًةعئار ًةنقتم ودبت مك ةروصلل اي

Giorgio armani، أ نم ٌفيفلوjا ناَّكس ِس�BCّيحن ،ِضر َّكصً ايصخش يناطعأ دقو ،َّينوكلا َلبهلا يِ
عابق َتوص ُعمسأ !يتوص عمسأ BO ً،ائيش KJفنل لوقأ ،ِتاناويحلا ِعيمج َءاضعأ مضقBC ،ِنارفغلا
ٌبلك حبنيف ،ِرعِّشلاب يتوص عفرأف ،ِعبَّضلا ِةرجمزو ،ِبئذلا ِءاوعو ،ىعفBCا حيحف َتوصو ،ِريزنخلا
،ِنNOمحلا ءاغث ريغ عمسأ BO ينكل )Metal( ٌلاتيم وأ ٌزاج وأ ٌتراستوم ،ىقيسوملا يعدتسأ .Jٌّ~املد
ءاحنBCا يفو ،ِناريثلاو ِةقانلاو ِزعاملا برق ْتسلج دقو ِ،ّيئيبلا مرهلا يف يتحت خ�wت ْتأدب دقو
لكأتو ،ِضرBCا ىلع هللا نويع قوف ىعست ،ُبنرBCاو ُدهدهلاو ُبدنجلا ،ةَّينوكلا فاطلBCا ُتافارز كانه
اهسمNOت نيح ،ِةَّيضرBCا ةركلا قامعأ نم جرختً اباشعأو ،راجشBCا َعوذج ،َناصغBCا ،َقاروBCا اهنم
نييNOمل ًءاذغِ ّيئيبلا مرهلا ةدعاق يف حبصتو ِ،ّيئوضلا بيكرتلاب ومنتف ،ُميغلا اهيقسيو ،ُسمَّشلا
.ِعاونBCا
ِبيترتب ُّلخأ اذاملو ؟يناكم ريغ يف لعفأ اذام ،J~أر ٌعادص َّقش دقو ،يئيبلا مرهلا سأر يف ِيّنكلو
داطصBC َّمث ،َزعاملا داطصBC رمنلا لثم ضكرأف ِ،ّيئيبلا مرهلا ةلخلخ ىلع ُّ��أ نيح ،ِعرابلا نوكلا
ام ُكلهتسأو ،ِمNOحBCا ِتاشارف داطصأو ،ِضرBCا ِرامث َفطق يلاوأ َّمث نمو ،َرأفلا داطصأو ،َبئذلا
ِّيئيبلا مرهلا فصتنم يف ،يناكم ّنأ ُكردأ انأ !ِبنذلاب ٍروعش نود ايريتكبلا مهتلأو ،ُتا��حلا هجتنت
.ٍلوف وأ ،ٍتفل وأ ،ٍلجف وأ ،ٍّزر وأ ٍحمق يف ،ٍنوبرك ةَّرذ نم ٌقتشم ينايك َّنأ ُكردأو .ِتاَّيبشعلا عم
نم ٌقتشم ،يئاضعأ ىلع َّيحلا دلجلا َّنأ فرعأ لب .ِة�iخلا ِةمئاد ٍفايلأ نم يجيسن َّنأ فرعأ
َيلاوخأو ،ِردّسلا َراجشأ َيدودج ُّنظأو لب .ِلَّوBCا نمزلا يف ِةفرقلا تاباغ رواجي ناك ٍ،ّيرهن ٍبصق
؟ُهنزاوت نوكلا ىلإ ُديعأ فيك ؟َلَّدبتأ وأ َلَّوحتأ ْنأ ينيدجي اذام .اطاطب ِتاَّبح َيمامعأو ،ِقيّلعلا َتوت
ِّلك نم ىوقأ حبصي يك َسبايلاو i�َخBCا مهتلي ٍشحو ةزيرغ نودب ،ِناسن�Bا عم ناسن�Bا شيعيل
مرهلل ىندBCا بوسنملا يف ٍءودهب ونرت ةمكحلا نويع َّنكل .ِةزيجلا مارهأ نم ىلعأو ،ِضرBCا شوحو
،ارديهلا ،ناديدلا ،ُتاسوريفلا ،ىلوBCا ُطامنBCا شيعت ثيح ،ُدصقأو ِ،ّينوكلا –ِ ّيئيبلا - ينوعرفلا
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ٍطامنأ يف ىوقأ ىَّلجتت يك ٍتمص يف ُةقاطلا روفت كانه .ُتايرطفلاو ُمويسمارابلا ،ِرهزلا غاوبأ
.ِهمئاوق نيب ٍتاباغ لمحي .ِعدفضلا لثم ،ِدهدهلا لثم ،ِةلمنلا لثم ً!NOيمج راص�wلا ودبي مك .ىرخأ
....ْناسن�Bا امأ
!ْناويحلا لكأب نوكلا يف ةقاَّطلا ينومراه دسفي مك
)61 ددعلا - ةيفاقّثلا تارام�Bا ةلجم(
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