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 الدكتورحممد السرغيين حوارمع شيخ الشعراء املغاربة

 
عبده حقي: إلتقاه   

 خاص باملوقع

 أشتهي أن أموت يف كامل الصالحية

 ٚإذا نإ يًُٛت غهٌ ٚاسد ؾُػاَس٠ َكازبت٘ …تعددت ايهتابات ٚتعددت األضباب ٚاملٛت ٚاسد 

.إبداعٝا تتعدد بتعدد شٚاٜا ايػعٛزٚايٓعسإيٝ٘ إٕ ٚدٛدٜا أٚؾًطؿٝا أٚ إٜدٜٛيٛدٝا ٚدًٝٝا أٜغا   

َعٓاٙ إٔ ٜٛقـ عداد ايرات ذتع١ .. إٔ ٜهتب غاعسعسبٞ عٔ املٛت ايسَصٟ أَٚٛت٘ ايكادّ ستُا 

يًٝر جتسب١ إؾرتاع١ٝ يطكٛع إضداٍ ضتازاذتٝا٠ عٔ َػٗد ايتٛقٝع األخري بًػ١ متتح قاَٛضٗا 

…َٔ متجالت ٚتٗٝؤات نسضتٗا ْهب١ اذتٝا٠ ٚغُستٗا تسانُات املعسؾ١ ٚذخا٥سايرانس٠   

ٚإقتٓاظ سٛازَع غٝخ ايػعسا٤ املػازب١ ايدنتٛزستُد ايطسغٝين يف َٛعٛع١ املٛت ٚعالقت٘ 

بايهتاب١ ٚبايػعسبايتشدٜد بعد ٖرٙ ايسس١ً ايط١ًٜٛ َٔ عُسٙ ايصاخسٚايجسٟ اييت ْاٖصت ايٛاسد 

ٚايطبعني ض١ٓ ، جتعًٓا يف ستطتٗا ٖات٘ ْٛقٔ إٔ عٛدتٓا بسؾكت٘ َٔ دػساؾٝا عامل٘ اآلخسقد 

سككت بهٌ تأنٝد غاٜتٗا ايكض٣ٛ يف اإلطالي١ عٔ بعض أضسازٚأيػاشاملٛت املرتبط بايهتاب١ ٚايهاتب 

…بػهٌ عاّ  
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يف ٖرا اذتٛازْتًُظ َع غٝخ ايػعسا٤ املػازب١ ستُد ايطسغٝين يف عت١ُ اذتاعسبعغا َٔ 

بضٝط جتسبت٘ ايػعس١ٜ ايط١ًٜٛ اييت ْاٖصت ْضـ قسٕ نُا ْطتذًٞ ٚد١ٗ ْعسٙ َٚٛقؿ٘ 

…نػاعسعسبٞ َٔ عرٚب١ أٚعراب املٛت   

بعد ٖرٙ ايسس١ً ايعُس١ٜ ايط١ًٜٛ َٔ ايهتاب١ ٚاإلبداع ايػعسٟ اييت قازبت ْضـ قسٕ دعٓا : ع 

دنتٛزستُد ايطسغٝين ْبدأ سٛازْا َٔ ايًشع١ ايسا١ٖٓ َاٖٛددٜدى ؟  

بدأت  (ٜغشو)غهسا يو ، أْا بضدد نتاب١ ْط غعسٟ طٌٜٛ يف َٛعٛع١ املٛت قد أنٕٛ : ز 

 يف األٜاّ ايك١ًًٝ املاع١ٝ ٚبُٝٓا أْا أتضؿح دسٜد٠ …أغعسبٓٛع َٔ ارتطسبكسب ْٗا١ٜ ايعُس

قسأتٗا يف ايعدٜد َٔ .. ايػسم األٚضط عجست ع٢ً قضٝد٠ زا٥ع١ يًػاعسايعساقٞ محٝد ضعٝد 

املسات ٚٚددت أْٗا ْط ٜطاٜسمتاَا األؾهازاييت أغتػٌ عًٝٗا ٚقسزت إٔ أعع َكطعا َٓٗا يف 

 إٕ املٛت ساعسيف ايعدٜد َٔ …َكد١َ ْضٞ ادتدٜد ايرٟ ٜتٓاٍٚ املٛت نت١ُٝ أضاض١ٝ ؾٝ٘ 

ميػ٢ ع٢ً األزض ثِ .. ٜعٌُ .. ٜٓاّ .. ٜػسب .. ؾاإلْطإ ٜأنٌ .. ضًٛنٓا ٚاْػػاالتٓا اي١َٝٛٝ 

ؾٓشٔ مجٝعا سني ْهٕٛ يف .. ٜضرئَ حتت األزض بعد إٔ نإ ميػٞ عًٝٗا .. ؾذأ٠ خيتؿ٢ 

عٓؿٛإ غبابٓا الْبايٞ بايكًل ايٛدٛدٟ يًُٛت ، يهٔ بعد إٔ ْعُسْضٝبٓا َٔ ايطٓني ٜضريتؿهريْا 

 إٕ دٌ املجكؿني عٓدَا ٜكازبٕٛ َٛعٛع١ املٛت ضٛا٤ ناْٛا ؾالضؿ١ أٚ …ددٜا يف َطأي١ املٛت 

غعسا٤ صتد دًِٗ ٜتذٓبٕٛ اذتدٜح عٔ سكٝك١ املٛت نُاٖٞ ٜٚتشدثٕٛ عٓٗا َٔ ٚد١ٗ 

 َٚٔ دٕٚ غو إٔ سكٝك١ املٛت الٜعًِ بٗا إال اهلل عصٚدٌ يهٔ َٔ داْبٓا …ْعسشتايؿ١ يًشكٝك١

إخل مبع٢ٓ ..نبػسميهٔ إٔ ْتشدخ َجال عٔ عصزا٥ٌٝ ًَو املٛت عٔ ضهساتٗا ٚعٔ ايكبٛزٚعرابٗا 

أْٓا يٛإضتؿغٓا يف اذتدٜح ٖٓا ؾطٛف ْكع يف احملعٛزٚأْٓا يٛزدعٓا إىل نٌ ايدٜاْات ايطُا١ٜٚ 

.ٚاألزع١ٝ ضٓالسغ أْٗا نًٗا تتشدخ عٔ ايٛعد ّٜٚٛ اذتطاب ٚادتصا٤ إَا بادت١ٓ أٚبايٓاز  

يهٔ دنتٛزأالميهٔ إٔ تهٕٛ ْهب١ املٛت أقٌ ٚقعا ٚؾادع١ يف ذٖٔ املجكـ ٚايؿًٝطٛف : ع 

 ٚاملؿهسايالٖٛتٞ َٓٗا يف تضٛزاإلْطإ ايعادٟ ؟

املجكـ إذا نإ ٚصٛيٝا ٜػعسبإٔ ايؿسص١ قد عاعت َٓ٘ ، أَا إذا نإ َجكؿا : ز 

الٜػُظ قًُ٘ يف ايدٚا٠ إال بعد تؿهريعُٝل ؾٗٛغايبا َا ٜطسح  organique عغٜٛا

ايطؤاٍ سٍٛ َاَد٣ ؾاع١ًٝ َا نتب٘ يف اذتٝا٠ ايعا١َ ٖٜٚٛتأمل أملا ععُٝا عٓدَا ٜػسف ع٢ً 

املٛت ألْ٘ ٜهٕٛ يدٜ٘ إسطاع نبريددا بإٔ املطاؾ١ ايص١َٝٓ اييت عاغٗا البد إٔ حياضب ْؿط٘ 

َاذا ؾعٌ ؾٝٗا ست٢ ٜط٦ُٔ قًب٘ أٚقد الٜػعسباإلزتٝاح ٚايطُأ١ْٓٝ ٚاملِٗ ٖرا َٖٛاٜط٢ُ .. عًٝٗا 

 …بضد١َ املٛت ع٢ً املطت٣ٛ ايعكًٞ ٚايرٖين 
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ٖرا ايتؿهرييف َٛعٛع املٛت ٚعبجٝت٘ جيعًٓا ْطسح بكًل َٜٛٞ بايؼ ضؤاٍ دد٣ٚ ايهتاب١ ، : ع 

 أيٝظ نريو ؟

 أَا ايهاتب ايرٟ …إٕ نٌ أدٜب ٜعػل ايهتاب١ ؾٜٗٛتدرٖا ٚض١ًٝ يًتٛاصٌ َع ايعامل : ز 

ٜػعسبأْ٘ مل تعد يدٜ٘ ايك٠ٛ اير١ٖٝٓ ٚايبد١ْٝ يًهتاب١ ؾتًو أش١َ الأٍٚ هلا ٚالآخس، يهٔ بايٓطب١ 

مبع٢ٓ ايتعاٖس ٚايبشح عٔ ايضٝت ؾِٗ  (يًتبٓٝد٠)يهجرئَ ايٓاع ايرٜٔ ٜطتػًٕٛ ايهتاب١ 

.الٜضازعٕٛ سد٠ ايتؿهرييف دد٣ٚ ايهتاب١ َٜٛٝا بٌ إِْٗ ؾكط ٜطبشٕٛ يف ؾساؽ ٚالأقٍٛ ميًؤْٚ٘   

 أَا ٖرا ايٓط ايرٟ أنتب٘ يف ٖرٙ اآل١ْٚ ؾأْا أتطا٤ٍ ؾٝ٘ َٔ خالٍ بٝت غعسٟ يًُتٓيب ٚأقٍٛ

أَا يف ساي١ َاإذا َات  (ٜغشو)أَات املٛت أّ ذعسايرعسٜتطا٤ٍ ؾًُاذا ٖرا املٛت الميٛت ؟؟  

 يهٔ أْا غدضٝا ٚيف غُازنٌ …املجكـ ؾُاذا ميهٔ إٔ حيدخ ؟ ٖٓا ٜدخٌ ايتؿهرياملٝتاؾٝصٜكٞ 

َٓٗا املٛت ايطبٝعٞ ٚاملٛت بطبب سادث١ غػٌ .. ٖرٙ األض١ً٦ أؾهس يف أغهاٍ نجري٠ َٔ املٛت 

أٚسادث١ ضريأٚاملٛت األٚتاْاشٟ املعسٚف عٓدد ايٝاباْٝني ٚيف ٖرا ايضدد ْالسغ إٔ ْطب١ اإلْتشازات 

ؾٌٗ ٖرا ايػعب قد بًػت سطاضٝت٘ نٌ ٖرٙ . عٓدِٖ نجري٠ ددا بايكٝاع إىل باقٞ بًدإ ايعامل 

ايدزد١ عٝح صازاإلْطإ عٓدِٖ ٜػعسبأْ٘ مل ٜعد َسغٛبا ؾٝ٘ ٚأْ٘ مل ٜعد بإَهاْ٘ إٔ ٜكدّ غ٦ٝا 

إٕ ظاٖس٠ األٚتاْاشٜا تتطًب زتُٛع١ َٔ اإلضتعدادات ايطٝهٛيٛد١ٝ !! يًُذتُع ؾٝٓتشس

ٚاجملتُع١ٝ ٚاير١ٖٝٓ قد الٜكدّ عًٝٗا ض٣ٛ اإلْطإ ايرٟ ي٘ ايكدز٠ ايباط١ٝٓ ع٢ً إصتاشٖرا ايؿعٌ 

ٚعٓدَا ْعٛد إىل ايتٝازات ايؿًطؿ١ٝ ٚايد١ٜٝٓ ايٝابا١ْٝ َجال ايدٜا١ْ ايبٛذ١ٜ صتد إٔ ٖرا ايػعب 

ٜتٛؾسع٢ً األ١ًٖٝ ايطٝهٛيٛد١ٝ ايعا١َ يهٞ ٜٓؿر َجٌ ٖرا ايطًٛى ايرٟ بٛاضطت٘ إضتطاع إٔ 

خيتضسايعضٛزاييت قغاٖا اإلْطإ يف ايػسب ٚيف إؾسٜكٝا ٚآضٝا يهٞ ٜٓػ٧ اذتغاز٠ اذتاي١ٝ ٚأِْٗ 

 …يف َد٠ قسْني َٔ ايصَٔ أصبشٛا يف طًٝع١ ايدٍٚ املتكد١َ 

طٝب يٓعد إىل َٛعٛع املٛت ٚعٓدَا ْطتشغسقغ١ٝ املٛت اإلزادٟ اإلختٝازٟ عٓد ايهجرئَ : ع 

املؿهسٜٔ ٚاألدبا٤ نإزْطت ُٖٓػٛاٟ ٚيف ايعامل ايعسبٞ غايبا َا ْجريجتسب١ ايػاعسايًبٓاْٞ خًٌٝ 

ساٟٚ ايرٟ أقدّ ع٢ً اإلْتشازإستذادا ع٢ً اإلدتٝاح اإلضسا٥ًٝٞ يًبٓإ مل ٜهٔ رتًٌٝ ساٟٚ إٔ 

 ٜغع سدا ذتٝات٘ بطبب َٛقـ ٚدٛدٟ أٚؾًطؿٞ أٚؾهسٟ ٚإمنا بداؾع ضٝاضٞ َازأٜو يف ذيو ؟

البد َٔ اإلغاز٠ إىل إٔ ايػاعسايًبٓاْٞ خًٌٝ ساٟٚ عاش يف سكب١ ناْت ايؿًطؿ١ ايٛدٛد١ٜ يف : ز 

ٚعٓدَا ْعٛد إىل ايتٝازايٛدٛدٟ ؾٗٛالٜدعٛإىل اإلْتشازْٗا٥ٝا يهٔ بطبب ايكدز٠ .. أٚز عطا٥ٗا 

يهٔ جتسب١ خًٌٝ ساٟٚ .. ايٓؿط١ٝ اييت ميٓشٗا يإلْطإ جتعً٘ َٗٝأ يهٞ ٜكدّ ع٢ً ؾعٌ اإلْتشاز

 ٚعًٝٓا إٔ …ٚإٕ نإ ايهٌ ٜسدع ضببٗا يإلدتٝاح اإلضسا٥ًٝٞ يبٓإ ؾأْا غريَتؿل إطالقا َع٘ 
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ْعسف إٔ ايػاعسخًٌٝ ساٟٚ َطٝشٞ يبٓاْٞ ٚإٔ املػانٌ اييت ٜعاْٞ َٓٗا املطٝشٕٝٛ ايًبٓإْٝٛ 

  َاٖٞ إذٕ بعض ٖرٙ املػانٌ ؟؟…ٖٞ َٓؿض١ً متاَا عٔ َػانٌ ايًبٓاْٞ ايطين أٚ ايػٝعٞ 

.. َٔ ايٓاس١ٝ املطٝش١ٝ ايطٛزٜا١ْٝ ٖٚرا َرٖب ٚسطب َا أعًِ أْ٘ أْك٢ َرٖب َطٝشٞ اآلٕ 

.. ملاذا ؟ ألْ٘ َرٖب قا٥ِ ع٢ً متذٝد ايؿٔ ؾػايبا َا صتد ٖؤال٤ املطٝشٝني َٛضٝكٝني َٚطسبني 

ٖٚرٙ ايسٖاؾ١ ايؿ١ٝٓ َٔ غأْٗا إٔ ختًل ايها٥ٔ املسٖـ ٚايكٟٛ اإلسطاع باحملٝط يهٔ ٜكاٍ إٔ 

صاسبٓا نإ ٜٓتطب ضٝاضٝا إىل سصب ايعح ايعسبٞ ٚإٔ ٖرا اذتصب مل ٜطتطع أبدا إٔ جيد 

سالملػانٌ ايعسب املطٝشٝني ٚايعسب املطًُني ٚايعسب ايط١ٓ ٚايػٝع١ ، َٚٔ سٝح ٖرٙ ايكغ١ٝ 

ؾاملطٝشٕٝٛ ايعسب ايرٜٔ ناْٛا ضٓني يف سصب ايبعح ناْت يدِٜٗ ساد١ َتػبجٕٛ بٗا ٖٞ أِْٗ 

ضاُٖٛا َطا١ُٖ ؾع١ًٝ يف بٓا٤ ايؿهسايعسبٞ ايكدِٜ عٝح إٔ ايرٜٔ ْكًٛا ايؿهس ايعسبٞ َٔ 

ٚغريٙ ثِ يف ايًشع١ ايسا١ٖٓ  (سٓني إبٔ إضشام)ايْٝٛا١ْٝ إىل ايعسب١ٝ نًِٗ َطٝشٕٝٛ َجٌ 

 أَا …غازنٛا َػازن١ ؾعاي١ يف ٖرا ايباب َٚٓٗا أِْٗ بكٛا ستاؾعني ع٢ً ايهتاب١ بايًػ١ ايعسب١ٝ 

ايػٝع١ ٚايط١ٓ ؾِٗ ٜٓعسٕٚ إىل ايكغ١ٝ َٔ شا١ٜٚ ْعسإضال١َٝ التؿسم بني ايعسبٞ ٚاإلضالّ ٚع٢ً 

نٌ ساٍ ٖرا ايٓكاش قد دس٣ عد٠ ٚسطُ٘ زتُٛع١ َٔ ايباسجني املطٝشٝني َِٓٗ ايػاعسخًٌٝ 

 ٚملا أقس٤ غعس خًٌٝ ساٟٚ الأغعس ؾٝ٘ بٓٛع َٔ ايتُاٖٞ َع سصب ايبعح ٚالقغاٜا …ساٟٚ 

 إْ٘ ٖاٟٚ غعسؾشطب الأقٌ ٚالأنجسٚايديٌٝ …إذٕ َاذا صتد يف غعسٙ يطت أدزٟ .. أخس٣ إطالقا 

 .ع٢ً ذيو إٔ أغًب قضا٥دٙ ٜٓعُٗا ع٢ً عسايسٌَ 

دنتٛزستُد ايطسغٝين ٚدا٥ُا يف َٛعٛع املٛت ْٛد إٔ ْعسف نٝـ قازبت ايتذسب١ ايػعس١ٜ : ع 

 ٚاألدب١ٝ املػسب١ٝ عَُٛا ٖرٙ ايت١ُٝ ؟

سطب قس٤اتٞ ٖٓاى ق١ً ممٔ إٖتُٛا بٗرٙ املٛعٛع١ ٚميهٔ إٔ أغريٖٓا إىل ايساسٌ ارتُاز : ز 

 َٚٔ ٖؤال٤ األدبا٤ َٔ …ايهْٓٛٞ َجال ايرٟ أغاز إيٝٗا إغاز٠ خؿٝؿ١ باعتبازاملٛت ْٗا١ٜ سٝا٠ 

 …ٜعتكدٕٚ إٔ ٖٓاى سٝا٠ بعد املٛت َِٚٓٗ َٔ ٜعتكد بايؿٓا٤ األبدٟ 

َٔ دٕٚ غو دنتٛزإٔ زؤٜتٓا ملطأي١ املٛت تتػريبتػرياألدٝاٍ ٚتعاقب ايطٓني ٚاْضساَٗا : ع 

 اآلٕ يٛعدْا بو إىل ثالثني عاَا إىل املاعٞ نٝـ نٓت ضتٓعسإىل …بطسع١ ضتٛ املطتكبٌ 

 َٛعٛع١ املٛت ؟

 البد إٔ ْطسح بعض األض١ً٦ املتعًك١ بػسٚط ٖرٙ املسس١ً ؟.. ٖٓا قد صتد أْؿطٓا يف َطب : ز 

 يٓعد َجال إىل ضبعٝٓات ايكسٕ املاعٞ ؟: ع 
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أقٍٛ يٛ عدت إيٝٗا بػسٚطٗا ايجكاؾ١ٝ ٚبكٝت ستاؾعا .. ايطبعٝٓات بهٌ غسٚطٗا املٛعٛع١ٝ : ز 

ع٢ً َا سضًت عًٝ٘ يف ايؿرت٠ ايسا١ٖٓ ؾطٛف تٓعسيًُٛت ع٢ً أْٗا غدي ٜػُساإلْطإ ٚجيعً٘ 

 اآلٕ ٚاهلٓا ؾًًُٛت ٚدٛٙ َتعدد٠ َٓٗا ايطبٝعٞ ٚاإلزادٟ …ٜػعسأْ٘ َأل قدزا َٔ ايؿساؽ 

ٚاملؿاد٧ َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَسؾاملٛت َاشايت متازع قاْْٛٗا ايطبٝعٞ بٓؿظ ايضٝػ١ اييت  (اإلْتشاز)

ناْت متازع َٓر األشٍ َٓٗا ادتص٤ ايكداضٞ ٚايػعا٥سٟ َٚٓٗا ست٢ املآمت يهٔ ٌٖ يف إضتطاعتٓا 

إٔ ْطبل َاٚصًٓا إيٝ٘ َٔ عًِ ع٢ً َؿّٗٛ ددٜد يًُٛت ؟؟ أعتكد يْٛطتطٝع إٔ ْتدًط َٔ 

ٖرا غ٤ٞ َتعرزألْٓا الْطتطٝع .. زتُٛع١ َٔ ايعكد ايها١َٓ ؾٝٓا ٚيف ادتٝٓات اييت إضتدزْا َٓٗا 

 طبعا أْا …تػٝري دٝٓاتٓا يهٔ يدٜٓا س١ًٝ ميهٔ ايكٝاّ بٗا ٖٞ أْٓا نٝـ ْػتٗٞ إٔ ٜهٕٛ َٛتٓا 

ألْين أنسٙ إٔ أنٕٛ عب٦ا ع٢ً اآلخسٜٔ ٖرٙ َٔ !! غدضٝا أغتٗٞ إٔ أَٛت يف ناٌَ ايضالس١ٝ 

د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخس٣ يف نجري َٔ األساٜني أعتكد إٔ ايبها٤ ع٢ً املٝت ٚيٛنإ َٔ أقسب املكسبني 

ؾٗٛزتسد ًَل ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو أْ٘ سني ميٛت أعصاألسباب َٚباغس٠ بعد أٜاّ ق١ًًٝ ٜتشٍٛ املٝت 

ٚأتطا٤ٍ ٌٖ باإلَهإ خًل طكٛع غعا٥س١ٜ ٚد١ٜٝٓ تبني  (غرا٤)أٚ (ٜغشو)عػا٤  (ٚدب١)إىل 

يًٓاع إٔ املٝت قد تسى غ٦ٝا ٜرنسٖٚرا أَسْعاْٞ َٓ٘ مجٝعا يف ٖرا ايبًد ايطعٝد ٚخاص١ ضتٔ 

.إخل ٚإذٕ ٖرا ايٓط ايرٟ أنتب ٜطرييف ٖرا ايطٝام..ايرٜٔ ْػتػٌ باملعسؾ١ ٚايجكاؾ١   

دنتٛز ستُد ايطسغٝين أالتس٣ إٔ ٖرا ايٓط قد ٜتُا٢ٖ َع ايطري٠ ايرات١ٝ باعتبازٖا يف : ع 

 ايتكًٝد اإلبداعٞ تٛقٝعا ٚجتُٝعا يتذسب١ سٝا٠ بعد طٍٛ عُس؟؟

أْا أعتكد متاّ اإلعتكاد إٔ اإلْطإ ايرٟ ٜهٕٛ عًٝ٘ ٚدٛب نتاب١ ايطري٠ ايرات١ٝ عًٝ٘ إٔ ٜطسح : ز 

َاذا أصتصت ؟ بايطبع ٖٞ َطأي١ الٜؿسَٓٗا أٟ إْطإ ٚست٢ يٛ مل ٜٓذصغ٦ٝا ذا : ضؤاال ع٢ً ْؿط٘ 

 ٖٓاى ساي١ ٚاسد٠ ٜهٕٛ ؾٝٗا …ق١ُٝ ؾإْ٘ دا٥ِ ايِٖٛ ع٢ً أْ٘ سكل يف سٝات٘ َٓذصا ثكاؾٝا َُٗا 

اإلْطإ يدٜ٘ زضاي١ ٚخاص١ إذا ناْت زضاي١ ذ١ٖٝٓ دأب ع٢ً تطٜٛسٖا يف سٝات٘ غ٦ٝا ؾػ٦ٝا إىل إٔ 

ايتػبع ؾبدٍ إٔ ٜكٍٛ  ( la saturation)ٚصٌ بٗا إىل عٓؿٛإ ايتؿهريٚبًػت َسس١ً 

عػت َٚػٝت ٚصادقت ؾالٕ ٚأسببت ؾال١ْ نٌ ٖرا الدد٣ٚ َٓ٘ بٌ عًٝ٘ إٔ ٜتشدخ عٔ اذتسن١ 

 اييت صٓعٗا َٓر ٚالدتٗا إىل ايٓػأ٠ ٚايتطٛز

ٖٚهرا ضٝهٕٛ بايؿعٌ قد قدّ عُالٖاَا أَا نتاب١ ايطري٠ ايرات١ٝ ٚخضٛصا عٓد ايسٚا٥ٝني ؾٗٞ 

 …الختسز عٔ تداعٝات ايغُرياملتهًِ 

ٌٖ ميهٔ إٔ ْعسف عٓٛإ عًُو ايكادّ ايرٟ سدثتٓا عٓ٘ ٚايرٟ دعًت ت١ُٝ املٛت : ع 

 َٛعٛع٘ احملٛزٟ ؟
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ؾأْا أتضٛزاملٛت نإٔ اإلْطإ إْتكٌ َٔ  (َٔ ايعامل اآلخس): ٖٛ  (ٜؿهسقًٝال)ايعٓٛإ ضٝهٕٛ : ز 

 .دازمحسا٤ إىل دازبٝغا٤ 

دنتٛزستُد ايطسغٝين تطًع عًٝٓا األخبازَٜٛٝا عٔ أسداخ ضٝاض١ٝ عسب١ٝ َٔ احملٝط إىل : ع 

ارتًٝر بني إستذادات ٖٓا ٚثٛزات ٖٓاى ٚقتٌ يًُتعاٖسٜٔ بسصاظ اذتانُني يف يٝبٝا 

َٚضسٚضٛزٜا ٚايُٝٔ َٔ خالٍ جتسبتهِ ايجكاؾ١ٝ ايط١ًٜٛ َٚٛانبتهِ يًتازٜخ ايطٝاضٞ ايعسبٞ 

ع٢ً َد٣ ْضـ قسٕ تكسٜبا َٔ ضٓٛات اإلضتعُازإىل اآلٕ ٚنرا إقاَتهِ يف ايعسام 

 أٚاخسارتُطٝٓات ٚبدا١ٜ ايطتٝٓات ، نٝـ تٓعسإىل َاجيسٟ اآلٕ ع٢ً طٍٛ ارتازط١ ايعسب١ٝ ؟

ؾؿٞ . ٖٓاى تضٛزٚاسد ٚيٝظ إثٓني ٖٛإٔ ايجٛزات اذتاي١ٝ صٓعٗا ايػباب ٚأضتػًٗا ايهباز: ز 

َضسايػباب ِٖ َٔ قادٚا ايجٛز٠ ٚاضتػٗدٚا َٔ أدٌ إضكاط ايٓعاّ نُا ٖٛ ايػإٔ يف تْٛظ 

 ؾرباٜسٖٚٞ سسن١ أطًكٗا غباب ٜاؾعٕٛ زؾعٛا 20إخل أَا يف املػسب ؾًدٜٓا سسن١ ..ٚيٝبٝا 

غعازإضكاط اإلضتبداد ، يهٔ املػهٌ ٖٛ إٔ تٝازات أخس٣ زنبت عًٝٗا ٚايّٝٛ ٖرٙ ايتٝازات ٖٞ َٔ 

 .تتشدخ عٔ اذتساى ايطٝاضٞ املػسبٞ 

دنتٛزايّٝٛ ْتشدخ عٔ تٛازٟ ٚخؿٛت صٛت املجكـ ايرٟ عسف يف تازٜخ ايؿهسايعسبٞ أْ٘ : ع 

َٖٛٔ ٜغطًع بايدٚزايسٜادٟ يف قٝاد٠ اإلصالسات بٌ ٚايجٛزات يف زأٜو دنتٛز َايطبب يف صُت 

 َجال ؟ (أدْٚٝظ)املجكـ ايعسبٞ ايّٝٛ باضتجٓا٤ ساالت َعصٚي١ 

 عٓدَا ْتشدخ عٔ املجكـ ؾٗٓاى أعداد الحتض٢ َٔ أمناط …ٖرٙ قغ١ٝ يٞ ؾٝٗا ٚد١ٗ ْعس: ز 

 ؾاألزٚبٕٝٛ ساٚيٛا …املجكؿني ؾًٝظ ٖٓاى ع٢ً ٚد٘ األزض نا٥ٔ بٛدٛٙ َتعدد٠ أنجسَٔ املجكـ 

اخل يف اذتكٝك١ إٔ ايجٛز٠ تكّٛ ٚعٓدَا ..خًل َضطًشات عٔ املجكـ ايعغٟٛ ٚاملجكـ ايجٛزٟ 

تطتٟٛ ٜتٓاشع سٛهلا ايرٜٔ أطًكٖٛا ْٚؿظ ايػ٤ٞ حيدخ اآلٕ ٖٚرٙ ظاٖس٠ الستٝد عٓٗا ، غريأْٗا 

تعتربخط٠ٛ تًٝٗا خطٛات أخس٣ يهٔ عٓدَا تكع ايؿٛع٢ ؾايٓاع ٜضبح يدِٜٗ ِٖ ٚاسد ٖٛ ايكغا٤ 

 …ع٢ً ايؿٛع٢ ٚبايتايٞ ٜضريايتؿهريايطا٥د ٖٛنٝـ ْطتأصٌ ٖرٙ ايؿٛع٢ اذتاي١ٝ 

دنتٛزعد٣ٚ ٖرا اذتساى ايعسبٞ إْتكًت إىل ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ ٚأٚزٚبا ٚمت إستالٍ : ع 

غازع ٍٚٚ ضرتٜت ٚغريٖا َٔ ايطاسات ايػٗري٠ ع٢ً غسازَاسدخ يف َٝدإ ايتشسٜسبايكاٖس٠ 

 ٚايطاس١ ارتغسا٤ يف يٝبٝا ٌٖ ٖٞ عالَات تسادع ايسأمساي١ٝ ايعامل١ٝ ؟؟

أترنسأْ٘ أٜاّ اإلحتاد ايطٛؾٝاتٞ نإ ٖٓاى غدط ثسٟ ٚمبكدٚزٙ إٔ ٜػرتٟ زٚضٝا نًٗا بايسغِ : ز 

 الأعتكد أْ٘ بٛادزإْٗٝازايٓعاّ ايسأمسايٞ ثِ يٓتطا٤ٍ ٌٖ …َٔ ايٓعاّ ايػٝٛعٞ ايكا٥ِ ٚقت٦ر 
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اإلْطا١ْٝ قادز٠ ع٢ً إختٝازمنٛذز إقتضادٟ الٜكّٛ ع٢ً زنٝصتٞ املاٍ ٚايرٖب ؟ الأعتكد ذيو إطالقا 

  اذتٛازإْت٢ٗ.

 بأسد٣ املكاٖٞ مبد١ٜٓ ؾاع بػهٌ عؿٟٛ 2011 أنتٛبس8أدسٟ اذتٛازّٜٛ األسد  :إغاز٠ 

 .ٚغريَستب َٔ قبٌ 

 ْبر٠ عٔ ايػاعس

 ، دزع ظاَع ايكسٜٚني ، ثِ ايتشل 1930اشداد ايػاعسستُد ايطسغٝين مبد١ٜٓ ؾاع ض١ٓ 

 ، ثِ عاد إىل املػسب ٚاْتطب إىل ن١ًٝ اآلداب بايسباط ، قبٌ 1959به١ًٝ اآلداب ببػداد ض١ٓ 

 سضٌ ع٢ً غٗاد٠ األدب 1963يف ض١ٓ .. إٔ ٜطاؾس إىل بازٜظ ًٜٚتشل ظاَع١ ايطٛزبٕٛ

 سضٌ 1985يف ض١ٓ .  سضٌ ع٢ً غٗاد٠ دنتٛزاٙ ايطًو ايجايح1970يف ض١ٓ . املكازٕ

ُٜعّد ستُد .. عٌُ أضتاذا به١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ بؿاع. ع٢ً غٗاد٠ دنتٛزاٙ ايدٚي١

أمحد : ايطسغٝين أسد زٚاد ايكضٝد٠ ايعسب١ٝ املعاصس٠ باملػسب ، إىل داْب ايػاعسٜٔ املسسَٛني 

ستُد ايطسغٝين غاعس دا٥ِ ايتذسٜب ، غعس١ٜ ارتطاب عٓدٙ .. اجملاطٞ ٚستُد ارتُاز ايهْٓٛٞ

 أد٣ ب٘ ايبشح املطتُس عٔ – يف اعتكادٟ –ال سدٚد هلا ، إْ٘ غاعس َتذدد باضتُساز ، ٚزمبا 

َُٚٗا نإ ، ٜبك٢ .. أضايٝب ددٜد٠ يف ايكٍٛ ايػعسٟ إىل اإلغسام يف ايػُٛض غري املطتشب 

ايدنتٛز ستُد ايطسغٝين أضتاذ أدٝاٍ ، ٚزا٥دا َٔ زٚاد ايػعس املػسبٞ املعاصس ، أَّد اهلل يف 
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 1991عاز دبٌ قاف ،، ايداز ايبٝغا٤ 

 1992ايها٥ٔ ايطبا٥ٞ ،، َهٓاع *
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