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 لوحة الغالف للفنان

John Atkinson Grimshaw 
1893-1836 

  

فنااان ليلياان  لاار الفيااو الفيتهااوش  اهااهلو يةااا    الليليااة       

 للمناظو الطبيفية.

بالهيويو الفوتوغوايف، ولر املفاووف  نبع حبه للواقفية لر هغفه 

أنااه اخااهح ر حاااوم التااالعا أو الف خاااا لفااو  املةااا    لاا  الكمااا     

 كهكنية متنح اللوحة لساحة  ائلة لر ال قة واملوضو ية.

أتكر لفبة الظل والنوش بأخالو  يا ع  اةفاة لار يةاا   لوحاتاه       

وقا  نكلا     اآلخوم، الخيما تلا  الاخ ّل ا  فيلاا الطبيفاة يف ضاور الكماو       

لوحاتااه الةااواشر الوةبااة املاااارم والوائلاااا املائيااة الااابابية باا فر    

 غويب و نلة غالاة.

تااامن  أ مالااه يف لوحلااة لهك لااة لةااا   لهحيلااة لاار اولااةااوشيهو اليونانيااة والوولانيااة وبفاا    

 الةحيياا الهاشخيية.

 .طة للم ن الينا يةصوشا لوحاته الفامل املفاصو لتنلا جتنب  اجلوانب الكذشم واحملب

كوس حياته لفناه وللوحاتاه الاخ لاا  الا  شظا  بةافبية كابعم ملاا شملاه لار لوخايكا لونياة ت ساا ل               

 كاارم اّرتار هلذا الفنان االخه نائي.

  

 أوغالنيان لعنا وتومجة: ل  اد
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 مشق حضن العروبةد

  د. محمد الحوراني  

 
 

يف ظّن الذكرٝ الثاٌٗٛ بعد  ائ٠دٛ ئعركدٛ وٗشدمُٕ ٔاسدظدّا  زٔه ٔرٖدر  ربٗدٛ        

ّ٘ل الظدددّٗ  ٖٕسددد  العاىدددٛل  واعدددار عدددَ ال ٔلدددٛ العربٗدددٛ الٕا ددد ٚل ٔيف ظدددّن    عربددد

ّ٘ يف  در  الث  دٛ           الذكرٝ الشا سدٛ عظدرٚ تٌدردامل ائمأودٛ عمدٜ العد ٔ الردٌّٕٗ

ٔالث  ني ٖٕوارل مبا حيىن احل  اُ وَ ملوزٖٛ تاملخيٗٛ ٔوعاصرٚل اٌعم  اجملمص العاً 

تحتددا  الادددا  ٔاء بدداٞ العددر  يف  وظدد: حتددب عٍددٕاُل از بدداٞ وددَ ز ددن العرٔبددٛ      

 عاصىٛ الٗامسني حتدضَ اء باٞ العر ا 

لمددد  كددداُ الخلٗددداُ اددددداو٘ تحتدددا  الاددددا  العدددر  صدددٕملٚ  احلددداه الظدددعخلٗٛ  

ُكّدابددار ٔوددثمثني نثمددُٕ  الددم وددَ الٕا ددا عمٍٗددا لٗمٗددٛ لدد ٝ اريىدداِب العربٗددٛاحلم

ًٜ عمٜ عاتمّي قراٞٚ الٕاقع ٔتٕعٗٛ اريىّٕمل مبا حي ثل زُ ٌمٕه  لطرحيٛر وٍّا ُٔومم

كمىٛ احل: بغض الٍار إُ خالثبل زٔ ٔاومدب زردراا الشاسدٛ يف الد اخن العربد٘      

 زٔ يف اداملج العائ٘  

الادددا  العددر  يف سددٕملٖٛل ٍٖقمدد: وٕقثٍددا ِددذا وددَ الدزاوٍددا    ٔحنددَ يف احتددا  

ٔبادددن سدددٗا ٖٛ بعٗددد ار عدددَ الدشدددٗٗص زٔ تددد  ب المدددرامل   لبٍّجٍدددا الٍضدددال٘ العرٔبددد٘

ن المددرامل الددذٙ ت بدد  وددَ اإطدداملٚ إق زُ االمددرامل الشٗاسدد٘ الشددٕملٙ  نّثدد  ؛الشٗاسدد٘

ُْ الذٙ ٍٖقم: وٍْ احتا  الادا  العر  يف سٕملٖٛل لذا كداُ الدد  ي    لالظعيبَّ عٍَٗ

ٛر   ضب اتورتاٞات ٔالدزٖٗ ل ٔتسَّ ىا يف زملا بني الظعا ٔاريٗع ٔالمٗا ٚ  مٗم

 ائعاملك ٔيف ائٗا َٖ ال ٔلٗٛ 

ا دىاع اجملمص العاً تحتا  اء باٞ ٔالاددا  العدر  ب رمخلٗدٛ ت بد ض       ٖاَمل

ٚر ئإتَّ بّا  ظرٔع  مايف ٍٖخلض بالعرٔبٛل ٔت سٗىا يف  وظ:ل قما العرٔبٛ الٍابضل ٌٕا

ٌدٕاٚل ءٌٍدا الٗدًٕ ٌمد  زوداً ور مدٛ   ٖد ٚ بعد           ل وظ: العرٗٛ عمٜ الرٖاحل ٔزقدٕه 
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َّٗ ومدد امل الددد وب           اضددىل ه وددا ُسددّى٘ بددالربٗع العربدد٘ رٔملار ٔبّداٌددارل ٔبعدد  زُ تخلدد

لخل  ٌا العربٗٛل ٔبع  زُ تخلَّٗ لمجىٗع  ٔالددرٖا الذٙ طاه الخلٍٜ الدلدٗٛ اتقدرا ٖٛ

ومدد امل الزٖدد  ٔات عدداٞ ٔاءباطٗددن  ددٕه وددا  ددرٝ يف سددٕملٖٛ احلخلٗخلددٛل ٔبعدد  زُ  خلددب  

لمجىٗددع ائٕقدد  الشددٕملٙ احلدد: ٔقٕتددْ الٍابعددٛ وددَ ز مٗدددْ ٔوددَ الددد  ي بددني اريددٗع  

ٔالظددعال ٔبعدد  زُ ئددص اريىٗددع عددَ كثددا صددٕابٗٛ ادٗددامل الشددٕملٙ يف ائٕا ّددٛ         

 ك رواً ائخلا ملٚ وشدمخل ر  تود 

لم  قرزُت يف ٔ ٕٓ اءص قاٞ ودَ الٕودٕ  ائظداملكٛ ومد امَل احلدا الدذٙ  مدٕٓ        

يف قمٕبّي وَ ب  ِيل ٔالشلر الذٙ ملمسدْ الظاً عمٜ ٔ ِّٕيل ٔق  زبَ ٔا هلثددّي  

ائشخلمٛ إق رٖاملٚ ود ٍٖدّي  وظد:ل ٔالدجدٕاه يف  املاتّدال ٔتٍشبدي عخلد: الدداملٖذ وّٗدا         

 ٞ الخلظرٖٛ وٍذ ٌظٕ

لم  ساورٔا عرب الزوَ يف وظاِ  ٖامسٍّٗا الغدايف عمدٜ قٍاطرِدا الدم ت تدزاه      

عمٜ الرري وَ طٗا تاملخيّا    يف  وظ:ل ائظداعر  مٗمٗدٛل بعٗد ار عدَ      ليف ملٖعاٌّا

وىٍددذ ب اٖدٛ  خٕهلددا  دد  كددن طدد٘ٞ    اتسدددمخلاهالربٔتٕكدٕتت ائرددقٍعٛ ٔطمددٕض  

 ِال  جاملٚ زرقدّال طٕاملعّال ٔ ٕٓ الٍاض    ٞإِٔوّٗا ٖر ا بالما ونيل مششّال 

ًٞ بني اءخدٕٚ   لم  كاُ ا دىاع اجملمص العاً تحتا  الادا  ٔاء باٞ العر  لما

ّ٘ ترلٗلار لمداملٖذل ٔتثخلٗدار لمىٕق  الثمايفل ٔ  ٖد ار   ٔاءِنل ٔكاُ بخلٗاٌْ ادداو

ُٞ ٍٗٛل ٔكاُ ل لدزاً الداملخي٘ بمضٗٛ العر  اريِٕرٖٛل ِٔ٘ المضٗٛ الثمشقٗ المما

الشٗ  الرٟٗص بظامل اءسد   عىدار ردَب دد ٔ  لمُاّددا  ٔائدثمثنيل ٔت سدٗىا ودا          وع

عخّلر عٍْ باحل ٖث وع عمدن اءودٛ ٔعمدن الظدعال واك د ار ااحلدرا عمدٜ الممداٞ ودع          

ّ٘  ائٍاىددات ٔاتحتددا ات الظددعخلٗٛل ء  ل ٌّّددا تعاددص الرددٕملٚ احلمٗمٗددٛ لمظددعا العربدد

 ع العرب٘ا ٔتعخّلر عَ ٌخلض الظامل

ّ٘ ت  بٓ الذٙ اٌقٕٝ عمٜ إعدا ٚ اٌدددا     ٔكاُ إ اٌٛ الدقخلٗع يف الخلٗاُ ادداو

ا  العددر  يف سددٕملٖٛ ٌاٟخلددار لعوددني العدداًل ِٔددٕ وددا ٖثخلددب مل ددٕح كثددٛ      احتددا  الُاّددد 

احتا ات الُاّددا    ٔإمجاعالمضٗٛ الثمشقٍٗٗٛل   اتلدزاً بالمضٗٛ العربٗٛ احملٕملٖٛل

  كذلالعر  احلاضرٚ عمٜ 

كن الدلٗٛ ٔات رتاً ٔالدم ٖر لإلخٕٚ الُاّددا  العدر  الدذَٖ  دامٔا ودَ ز دن       

 اعدني ودا   الدم تٍقمد: ودَ ائرداض الضدٗمٛل       العرٔبٛل ملاوضنَي اإو ٞات الٕصاٟٗٛ

ّٕٚ إق اريىٗدعل ٔسدٍخلمٜ      الممداٞ ائشددىرل   إذكداٞ ملٔح  زواَ إق  وداّ َٖ زٖدا ٙ اءخد

 اإٌشاٌٗٛ الظعخلٗٛ ز باٞ وَ ز ن العرٔبٛ  كىا تثرا عمٍٗا وشألٗدٍا الٍضالٗٛ



 

 

 

 

 

 نوافذ 
 

 

 

          حدون عجموة أذكال الذاكرة اإلبداعوة 

 ًد. راتب دكر د. أومن أبو الشعر ذاعراً وإندانا 

 حظورة الخنازور 

 )الًجلوات االجًماعوّة واألخالقوّة لالدًيداد(

 

 د. عدنان عووذد

  ...ألكدندر بوب والحطوىة 

 )عقربا الذم والهجاء(

 

 الصغورإبراهوم محمود أ . 
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 أشكال الذاكزة اإلبداعية

 جيةراسة منهد

  حسين عجمية.أ  

 

 

انطرٌقة اخلبصة نظهور اإلبداا  ٌططٍدت جددر اا بدبنوو  دجددر اا      
ببنشكم، فبألَوا  اإلبااعٍة يحووعة بقار يب جشحًم عهٍت انطبٍطة 

 َدسدٍة دعقهٍدة داَدطبنٍدة          اإلَسبٍَة يٍ خصدبص  سسدًٍة د  
فهكددم َددو  يددٍ اإلبدداا  يٍتاجددت د بجددت اخلبصددة فبإلبدداا  انطهًددً     
خيحهف عٍ اإلباا  اندين ديف رلبل داحا قا ٌظهر اإلبداا  بدوَوا    
خمحهددددة ديحًدددبٌت  فًٍدددب بٍودددهب دفقدددبا نودددو  انطهدددى دانددددٍ يو دددو  

دميكددٍ  ٌ ٌكددوٌ اإلَسددبٌ يبدداعبا يف سبَدد  يددب  ، االهحًددبو اإلبددااعً
احلٍبجٍة األخدر  يدٍ اجلواَد  ادلطرفٍدة      دجقهٍاي يف بقٍة اجلواَ 

)فددبرا ي   قددا نددبٌف، داخلصددبص  انودسددٍة دادلطرفٍددة داالسحًبعٍددة
يدكراا  صٍالً دسرٌئبا يف يضًبر انطهوو دايحثبيل جقهٍداي يف اجلواَد    

جيًع بني اإلبداا  انطهًدً داندحقين  يدب       األخر  دنبٌ )انهور  نهدٍ
ص  دادلددددددبهٍى حٍبجدددددت االسحًبعٍدددددة نبَدددددث يرجبطدددددة ببخلصدددددب

انسكوجالَاٌة انوًوذسٍة مبطوى  َت نبٌ يواطوبا جقهٍاٌبا دقا  شدبر  
بطض اناارسني بوٌ اإلباا  يف انطهى داذلواسة دانددٍ دادلوسدٍقى ديف   
رلبالت يحووعة  خر  جحطه  اسحطاا ات دخصبص  شخصدٍة نكدم   

 رلبل يٍ اجملبالت اخلبصة 
فالعالقةةا قلئاة ةةا إلةةا قاإلةةمق  قلعةةا     

ص، تتطلب حمًق معينًا مة  قلةاءا    وقخلا

وقخلةةةة أ   ال دلةةةةا  عإلةةةةمق   فعنةةةةمما   

ترتفع نشبا قلاءا  لمى إلعض قألطخاص 

ال تم  إلاقتها  لة  ببيعةا عإلمق يةا، وع ةا     

تةةةةم   لةةةة  ببيعةةةةا تشةةةةتخم  ق عطيةةةةا      

ق عرفيةةا لةةمبها إلمقةةا منهنيةةا، عنهةةا قةةا  أ  

 ل  قاجاإلا ض   قحملتوى ق عر  ق تةوفر  

قلعئلةة  غ  ةة  اذ قلةةاءا  مةة      نظامهةةا 

ضةةةةرو با  قاإلةةةةمق  قلعل ةةةة  و ا ةةةةا     

 قلفيزبا  قلنظربا وقلرباضيا  قلتنربمبةا، 

وميك  اذ بكوذ قلةاءا  اقةن نشةبا      

قاإلةةةمق  قلفةةةب وقأل إلةةة  ألنهةةةا تنطلةةة  مةةة   

، قستعمق ق  متعلئا إلا ظا ر وقألحاسيص
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و  قال تبةةةا  قللفظةةة  كتةةةن قلكتةةةا     

ممةةا كتةةلوذ   لةة   المةةا  اءنةةر مةة     

 ليةةةن مةةة  ق تبةةةا ق  قلةةةاءا  ق كةةةان ، 

   غم ق ع ا با تتبح قلئطيا معكوساو ن

)) بئو  ماءينوذ : عذق ا  نا تبشيط 

ق شألا ميك  متييز نةو ا مة  قاإلةمق  غ    

قلنةو  قألو  بكةةوذ قلنةةات   نةةن تعةةب ًق  ةة   

قحلةةةةةةةاال  قلمق ليةةةةةةةا منةةةةةةةن قحلاجةةةةةةةا    

  وقلتئوميةةةةا  وقا  قءةةةةا  و   ةةةةا، و

 اق قجملا  م  قاإلمق  بظهةر ق بةم  مةا      

 ق لةةن عا قلعةةاجن، وذةةم  ةةاق قلنةةو  مةة     

قاإلةةةةةةةمق   نةةةةةةةم قلرسةةةةةةةاما وقلن ةةةةةةةاتا  

قلتعب با ولةمى قلظةعرق  وءتةا  قلئتةا     

وقلم قميا وق ؤلفا غ اما قلنو  قلنان  مة   

 قاإلمق  ال بكوذ مرتبط إلالظةخ  ق بةم   

ءإنتةةةةاا ع ةةةةا بكةةةةوذ ءوسةةةةيط إلةةةةا     

اجةةةا  وقأل ةةةمقا وق طالةةةب قحملةةةم أ   قحل

عنةةن نةةو  مةة  قاإلةةمق  بعةةا  إلةةن      ،  ا جيةةًا

ق بم  مشاةن متعلئا إلوسطن قلعا  وقلعاجن 

قحملةةةيط إلوققعةةةن مشةةةتهمفًا  ئيةةة  نتةةةاا     

جمبم ومناسب، وبطف   ل   اق قانتةاا  

اسةةلوإلن قلظختةة  وامنلةةا  ةةاق قلنةةو  مةة     

قاإلةةمق  بوجةةم لةةمى قلبةةاحنا   قلفيزبةةا     

وق يكانيكا و   ا ا وقلتنا ا وقهلنمس

عذ ق بةم    قلنةو  قألو     وبطيف ماءينو

كئةة  نتاجةةن مةة  قلعنا ةةر قلةة  جن تكةة  

موجو أ   ع  قءن امةا قلنةو  قلنةان  فةإذ     

قلنتةةةةاا مرءةةةةب مةةةة  قلعنا ةةةةر ق وجةةةةو أ 

مشةةةةبئًا   ع  قءةةةةن، و نا ةةةةر جمبةةةةمأ   

مطافا، وما جي ع قالثنا معًا ق هنمسةوذ  

ث انهةةع  ل ةةا  وفنةةانوذ    حيةة ق ع ةةا بوذ

 قلوقت ذقتنغ((

قاإلةةةةةمق  قلعةةةةةا    –) ةةةةةاجن ق عرفةةةةةا  

قلكشنم و  وطكا  –تأليف  –وقخلاص 

 – :  اذ  بم قحل  قإلو فخةر   –ترمجا  –

لص قلوبب للنئافا وقلفنوذ  ا      قجمل

 (9191لعا  – ولا قلكوبت  – ق  وقآل

وميكةةةةةةة  ع  قا قاإلةةةةةةةمق  قلعل ةةةةةةة   

قةةةًا مةةة  قلفاةةةةمأ   وقلةةةتئب او قلفةةةب قنطال 

وقلتوظيف قاستع ال  لأل  ا  قاإلمق يةا  

وقهلما م  قالإلتكا ق  قلتئنيةا  ةو قةم أ    

توظيفهةةةا   مشةةةاةن  مميةةةا و  جوقنةةةب   

 متعم أ لتلبيا قحلاجا  قانشانياغ

فالشةةة ا  قاإلمق يةةةا قخلا ةةةا  ةةة     

نو يةةا مرتبطةةا إلطربئةةا قاإلةةمق  ومظةةا ر   

ا ق ختلفةةا، توضةةح مةةمى قلتعم بةةا ق رقفئةة   

لل ظةةا ر قاإلمق يةةا وةةا بوضةةح إلةةأذ بةةر   

قاإلمق  ميك  اذ جتم بربئها عا عظهةا   

 طيةةةا قاإلةةةمق  ونو يتةةةن، وةةةا بتفةةة  مةةةع   

تعم بةا ق عةةا ا قانشةانيا مه ةةا إلل ةت مةة     

 قالتشا  غ

 اإلبداع العلمي والتقين –آ 

بتتف قلعل ا  ق بم وذ   قجملةاال   

قلعل يةةةةا وقلتئنيةةةةا إلا وضةةةةو يا   مجيةةةةع  

 ةةةةةةاهلع وا ةةةةةةاثهع، عنهةةةةةةع  طةةةةةةعوذ ا 

قلظةةةةوق ر ق م وسةةةةا للف ةةةة  وقلتةةةةمقي    

وترءيةةب قألجةةزق  ق فككةةا، وموقظبةةا   

 مشةةةةت رأ  لةةةة  قلع ةةةةن إلةةةةموذ ملةةةةن عنهةةةةع 

ميلكةةةوذ  وقفةةةع قوبةةةا لل نةةةاإلرأ وقلع ةةةن     
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قجلةةا  للو ةةو  عا نتينةةا، مه ةةا ءانةةت   

ببيعتها سةلبيا ا  قجياإليةا، بةم لوذ وققةع     

ع ق ظّكلا ق  امرأ وقلكظف    توقعاته

 وقالستفا أ قلئتوى م   ا  قلتوقعا غ

فالعل ةةا  ق بةةم وذ ميتلكةةوذ نظةةا  

ومعرفةةةةةا متوقمنةةةةةا ومعلومةةةةةا  و ةةةةة ق     

وعجرق ق  بعيةموذ ترءيبهةا مةع معلومةا      

ومه ةةا ، قلةةاقءرأ وفةة  معطيةةا  جمبةةمأ  

تكةةة  ببيعةةةا قلظختةةةيا قلفر بةةةا  نةةةا   

قوقسع مظرتءا في ا إلينهةا سةوق  ءةانوق    

فيزبةةاةيا نظةةربا او نظةةربا إليولوجيةةوذ   

 ل ةةا  و قثةةا ، او فيزبولوجيةةوذ ا  نبةةاتيوذ

ميكةةةة  ق تبةةةةا  ع ، او إليةةةةو ءي ةةةةاوبوذ

دل و ا  متظاإلها    قةرأ قلع ةن ق بةم    

 لةةةةع نفةةةةص او   غ و  قلعلةةةةو  قالجت ا يةةةةا 

رولوجيةا جت عهةع حئيئةا  ل يةا وقحةمأ      انن

 ةة  قنةةةمماجهع قلئةةةول مةةع قلعلةةةع ق رقفةةة    

لتوجهةةاتهع غ عنهةةع بع لةةوذ لشةةا ا  بوبلةةا  

وحتةة  لشةةنوق  فاال ت ةةا   نةةم ع بوبةةن    

وقلعل ةةةا  ق بةةةم وذ بشةةةتخمموذ  ، و  يةةة 

قألساليب وقالسرتقتينيا  قالستكظةافيا  

نفشةةها ،فةةاال تالا   قلع ليةةا  قلعل يةةا  

قةةن في ةةا بوقمبهةةا مةة  قاإلةةمق      قاإلمق يةةا ا

قلفب فاالسةتعمق ق  قلعل يةا تنطةول  لة      

ليونةةةةةا تفا ليةةةةةا إلةةةةةا قلعوقمةةةةةن قلعئليةةةةةا     

وقالسةةةتعمق ق  قلنفشةةةيا و امةةةن قلوققعيةةةا  

ء ةا اذ   وقلطبع وق ةزقا مة  جهةا ا ةرى،    

قجل يع بهت وذ إلا ناقظا وتبا   قألفكةا   

ومعاجلةةةةةةةةا ق علومةةةةةةةةا  غ فا بةةةةةةةةم وذ   

ا وقلتئنيةةا تشةةهع ا  ةةاهلع قجملةةاال  قلعل يةة

  قلتئةةةةةةم  قلعل ةةةةةة  وقلةةةةةةتئب وتعطةةةةةة     

قحلرءةةا قحلطةةا با  فعةةا  متوقمنةةا  ةةو 

حيةةةاأ افطةةةنغ وتلعةةةب ق كافةةة   ق ا بةةةا     

وق عنوبةةةا  و ًق مه ةةةًا    فيةةةز قلنظةةةا     

قاإلةةمق  ، وتت نةةن إلالرتقيةةا وقلتعوبطةةا    

وقال تتةةةةةةةاص وقالطةةةةةةةرتق  إلالنةةةةةةةموق    

وتةةةةةأما وق ةةةةةؤمترق  قلوبنيةةةةةا وقلعا يةةةةةا  

ق تطلبةةةةا  قلطةةةةرو با للب ةةةةث وقاإلةةةةمق     

ومتةنح  ةةا  قألمةو  ضةة   قلئي ةا ق عيا بةةا    

غ وقلطاقا  قاإلمق يةا   لطبيعا قانتاا ق بم

قلكامنةةةا ميكةةة  تنظةةةيطها  ةةة  بربةةة     

قلت فيةةةز قالجت ةةةا   وفةةة  ق ت ةةةا   ةةةال   

ق شةةةتوى مةةة   ةةةال  قالحةةةرتق  وقلتكةةةربع 

وعتاحةةةةةةا قلفةةةةةةرص ق ناسةةةةةةبا لل بةةةةةةم ا   

ع مةة  قلع ةةن  ربةةا ومشةةةؤوليا    لت كيةةنه 

 عنشانياغ

 اإلبداع الفين   –ب 

بوجةةم قسةةتعمق ق   ا ةةا   دلةةا    

قاإلمق  قلفب قم ختتلف   قجملا  قلوقحم 

او مةة  دلةةا  أل ةةر وقةةم تكةةوذ مرتبطةةا     

إلطبيعةةةا قلظختةةةيا وبربئةةةا تفك  ةةةا غ   

فالرسةع كتةاا حلا ةةن ذءةا   ةا ل امةةا     

قلرسةةةةةةع قلرمةةةةةةزل او قلت ليلةةةةةة  وحتةةةةةة     

كةةةاتو ل كتةةةاا حلا ةةةن ذءةةةا  قلكا ب

ا لةةةةةة  مطةةةةةةافًا  يةةةةةةزق  قالسةةةةةةتعمق ق    

قلظختياغ ترتبط ا إلع انوق  م  ق علوما  

قلرمةةةةوم، ، قألطةةةةكا ) إلطبيعةةةةا قلرسةةةةو 

عنهةةةا متنةةةن معلومةةةا     (ق عةةةان ، قلشةةةلو  

 يانيةةا حشةةيا وع  قءيةةا تةةرتبط إلتالمميةةا 

عنتةةةاا قلفنةةةانا، و  دلةةةا  ا ةةةر تةةةرتبط   
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  قبةةةةن وعلومةةةةا  ع  قءيةةةةا إلتةةةةربا مةةةة  

قلرسةاما ق تةةو ب  وقلن ةاتا ومتةة      

قألمبةةةا ، امةةةا قلفنةةةانوذ ق ةةةرتبط عنتةةةاجهع   

إلا علوما  قا  قءيا قلش عيا  ةع مؤلفةو   

قلئطةةع ق وسةةيئيا، عنهةةع برق ةةوذ قلتوقفةة     

وقالنشةةةةةةةةةنا    ببيعةةةةةةةةةا ق ئطو ةةةةةةةةةا   

ق وسةةةةةيئيا، وقلظةةةةةعرق  قلةةةةةاب  بنظ ةةةةةوذ 

قلئتةةاةم قلظةةعربا وفةة  موسةةيئ  وعبئةةا      

   اذ ق علوما  قحلشيا قحلرءيا معاغ 

تظهةةةةر  نةةةةم قلرققتةةةةا ومةةةةؤلف  عبئةةةةا     

وتلعةةةةب ، قخلطةةةةوق  قلرققتةةةةا ومنفةةةةابها

ق علوما  قلنظربا  و ًق  امةًا   ق شةا مأ   

 لةة  ا ق  قابئةةا غ امةةا ق علومةةا  ق رتبطةةا  

وعةةةةان  قلكل ةةةةا  واسةةةةاليب قالتتةةةةا     

قلفظ ، نرق ةا متةوفرأ   قلعئةو  قلعل يةا     

ا وقلكتةةةةا غ إلين ةةةةا ق علومةةةةا   وقلئانونيةةةة

قلشلوءيا، فإنها مرتبطا إلالعئو  قلعاملا 

،   قحلئةةةةةةو  قالجت ا يةةةةةةا وقلشياسةةةةةةيا  

فالشياسةةةةةةةةةيوذ وقألببةةةةةةةةةا  قلنفشةةةةةةةةةيوذ   

وق ختتوذ قالجت ا يوذ ميتلكوذ قلئم أ 

 لةة  عقنةةا  قآل ةةرب  وحةةن مظةةكالتهع غ     

 ةةة  اذ قلكةةةن  مةةة  قلفنةةةانا بعةةةاجلوذ     

للو ةةو   موضةو اتهع إلةةأءنر مةة  معلومةةا 

غ عا عنتاا فب عإلةمق   عنهةع ك لةوذ  ةي    

فالئم أ  ،ق عان  وقألطكا  قلناجتا  نها

قاإلمق يةةا    ئليةةتهع قةةا  أ  لةة  قلةةرإلط   

إلطربئةةةا تفا ليةةةا إلةةةا ق عةةةان  وقألسةةةاليب  

وتطةة ا قانتةةاا قلفةةب  شةةا    ، ق ختلفةةا

ما لةةةةةا ومةةةةةؤثرأ   قلةةةةةنفص قانشةةةةةانيا، 

السةتعمق ق   فااإلمق  ق وسيئ  ال بتطلب ق

قخلا ةةةةا وحشةةةةب إلةةةةن بةةةةرتبط إلالنظةةةةا   

قلع لةة  وقلت ةةرب  ق شةةت رغ و نةةمما بتةةوفر  

قالنةةةةمماا قا  قءةةةة    قلرسةةةةع وقآلثةةةةا   

قلتتةةةةوبربا وفهةةةةع قلعالقةةةةا إلةةةةا قلطةةةةو    

وق نظةةو  وقألجةةزق  قأل ةةرى تظهةةر لوحةةا   

عإلمق يا  نمما تكوذ مرتقفئا مةع قلر بةا   

قلظةةةمبمأ للرسةةةعغ وبلعةةةب قاإلةةةمق  قأل إلةةة   

و ًق  امًا   قلع ليةا  قلعئليةا وقلةتفك      

ق نطلةةةة  ق ت ةةةةر  مةةةة  قلئيةةةةو  قلظةةةةكليا 

لطبيعا سلو  قلناض و  باتهع وقنفعاالتهع 

وميةةوهلع، عنةةن بتع ةة    فهةةع قخلتةةاة     

، وق يةةةةزق  ق به ةةةةا   قلنفشةةةةيا قلبظةةةةربا

فاأل بةةةةب  تلةةةةف  ةةةة  قلعةةةةاجن   نظةةةةا    

ق الحظةةا وقال ت ةةا  ألنةةن بعكةةص مةةا  ةةو  

جو رل   موضو  مالحظاتن عنةن   اص و

بةم ن عا قلعةا  قلةمق ل  لي ةرب  وبفهةةع     

قألحاسةةةةيص وق ظةةةةا ر، وبعةةةةرا ءيةةةةف  

بنظ ها لتكتشب تعب ًق مجاليةًا مناسةبًا،   

 اتن  ة  قحليةاأ   وبرإلطها مع   تن وقنطبا

غ وإلئةةم  قل نةة  قلعئلةة  ق كونةةا   ضةة   

للظختةةةةيا قأل إليةةةةا تكةةةةوذ قلتةةةةمق يا     

وبرتفةع  نةم  مشةتوى     اءنر تنو ًا و ةم قً 

قاإلةةةةةةةمق  وبةةةةةةةم ن ضةةةةةةة    تاةتةةةةةةةن   

قلطبةةع، قحةةرتق  قلةةاق ،  ) قلظختةةيا منةةن

ق شةةةةةةةةؤوليا جتةةةةةةةةا  قجملت ةةةةةةةةع وفه ةةةةةةةةن    

لل ظةةةةةةةةكال  وقلئوق ةةةةةةةةم قأل القيةةةةةةةةا   

وقجل الياغ( فالتباب  قاإلمق   إلةا قانتةاا   

 قلعل   وقلفب بنم ا ض   ببيعا قلنظا 

، وق علومةةةا  وقلتئنيةةةا  ووسةةةاةن قلتعةةةب   

ا  نةةو  مةة  قلفةة  وقلعلةةع بنةةمم  فيةةن     و نةة

قاإلةةةةةمق اذ   نظةةةةةا  متشةةةةة  متكامةةةةةن   

فالنظةةةةةةا  ( ءفةةةةةة  قلع ةةةةةةا أ ) قلظهةةةةةةو 



 الذاكرة اإلبداعيةشكال أ

 

 51 

 

قاإلمق    را  نن قانتاا ا ياًل إلئي تةن  

قلعاليةةا وق فيةةمأ،   ةةن   بياتهةةا معنةة    

 لو  ةةةةا   قلةةةةرتقط وقلنظةةةةا  قانشةةةةان   

وقاإلمق  مرتبط إلالع ليا  قالستكظةافيا  

ا ق توقةةةةةمأ وقلئوبةةةةةا للةةةةةتفك  وقلمقفعيةةةةة

وقالسةةتعمق  ق تفنةةر إلالطاقةةا  قخلالقةةا،  

بعةةة   ةةةو قلعةةةا  وقلعةةةاجن وةةةا  ةةةو فةةةر ل  

و ةةةاص ألذ ق ئةةةابيص وق عةةةاب  قلنظةةةيطا   

وق ةةةؤثرأ تةةةرتبط ببعطةةةها لرتسةةةع قألإلعةةةا     

وبت ةةةم ق شةةةا  ، قلكاملةةا لتنتةةةاا ق بةةم   

قاإلمق     دلاالتةن ق تعةم أ ليخلة  إلنيةا     

ا حطةةةا با مت ةةةمأ  متكاملةةةا ذق  ببيعةةة 

ومةةؤثرأ   تئةةم  قجملت ةةع وتطةةو   وتةةرقإلط 

 مكوناتن قانشانياغ

 العبقرية –ج 

ميك  ق تبا  قلعبئربةا قةوأ فكربةا    

مرتبطا إلأساض فطرل و       ا با   

ق تبابها إلااإلمق  قلتخيل  قلنات     و ة   

ا ةةةةين برتفةةةةع عا مشةةةةتوى قالإلتكةةةةا  او  

 ةةرا  نةةن قءتظةةاا بةةؤ ل عا قنئةةال      

نةةو     إلنيةةا ق عةةا ا قانشةةانيا وقلعل يةةا 

تؤسةةةةص لبنيةةةةا جمبةةةةمأ تكةةةةوذ اساسةةةةًا     

أل  ا  عإلمق يا وءظفيا تتوسع  قة ًا مع 

قانشةةةةةان     قلنظةةةةا  قلعبئةةةةرل للوجةةةةو    

 ق عا ا قلئا ماغ

ولعن او   وذا بةر  عا قلةا       ))

 بئربةةةةا انظةةةةتا نظةةةةرًق   ا نةةةةا قحلةةةةمبث

لكونةةةن مؤسشةةةًا لفكةةةةرأ عإلمق يةةةا  ةةةة     

مفهو  قلزماذ وق كاذ مة   ةال  نظربتةن    

ر  إلع ةةةةة    ت ةةةةةي  قلنشةةةةةبيا وقلةةةةة  اث ةةةةة

ممق ءنا  ة  قلعةاجن غ وعذ عبةال  قلتةفا     

هلاق قلعاجن بةرتبط إلا رتقفنةا وةا    قلعبئربا 

بت تةةع مةة  قةةوى عإلمق يةةا متفوقةةا إلطاقاتهةةا 

قخلالقا ألنها متيز   ة   ة   مة  قلرجةا      

ى وقلنشةةةا  ق و ةةةوإلا وترتفةةةع  ةةة  ق شةةةتو 

قا  قءةة  قلعةةا  لبنيةةا قلبظةةر قلعةةا با غ      

فالعل ا  وحم ع قلئةا  ب  اذ بظةرحوق مةا    

انظةةتا مةة    ةةن بوضةةح معنةة    قممةةن لنةةا 

(( وعذ ا ةة ا  قلت ليةةن قلنفشةة    بئربتةةن

ميكنهع قلب ث    متةا    ةاق قاإلةمق     

   طختيا وتنظئا  اق قلعاجن قانشاذغ 

عذ ببيعا قلئوى قاإلمق يا ق ا لةا    

 ةةةةةةا قلعبئةةةةةةرل ميكةةةةةة  اذ تةةةةةةرتبط عبا 

لظةةعر طكشةةب   إلاخلا ةةيا  ةة  قلعا بةةا   

ألذ  ةةا  قأل  ةةةا   ، وموسةةيئ  موتشةةةا   

قاإلمق يا جن تك  إلبشابا نتينةا قلتعلةيع   

إلةةن  او قلتئنيةةا او قجلهةةم قلظةةا  قحملةةض،   

، تنت ةة  عا متةةا   ومةةؤثرق   ةة   ا بةةا  

وجن تةةت ك  قلت لةةيال  إلعةةم مةة  تفشةة      

ق و وإلةةةةةةا باقةةةةةةا   ةةةةةةا  قلظختةةةةةةيا    

ألنهةةا ا طةةت نتاجةةًا  القةةًا لةةن     ، وقلنةةا  أ

فالعبئربةا   ءةن   ،  ا يا وقي ةا  قة ةا  

   لةةة   تةةةر و  ءةةةن دلةةةا  تشتعتةةة   

قلت ليةةةن ألنهةةةا مةةة  قلع ةةة  وقلر ةةةانا وةةةا 

جيعلها تتخا اإلعا ًق   يئةا   إلنيةا قلةو      

 قانشان غ

 



 وافذن
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 !وإنسانًا ًاد. أيمن أبو الشعر شاعر

 !نائب وحدوي منكسر وطفل حالم

  سكرراتب  .د  

 

 
-1- 

( يف  خل مساا  1111-1111كاا أ  حم د ااي أاا ا  عااٌ    اا     
 -1111ً  ثالثني من ع  ه، عنيم  رزق مع رفيما  ررعاو دل ا أ از ا ز     

 حمحمحم 1191( عطفل جييي مسَّي ه " مين" ع م 1111
 ألً ياا م ماان رااسك "  سااي "     يااك ماان      ررج   طفاال يف راا ر   

منطم     فيا  يف  دليا ج ين عسافا ل نايٌأ، يا  زدي  حييا  را ك        
  ٌطن، ً إلمي أ حٌى   ن   ئو     عس، مم  ي الراك مان راٌر عاني     

 ميرن و  الع ي ئي  ًعس ط    ن س، يف  حل ر  ً حلسحمحمحم
صا حلي ،  ك أ ي  فك  ماو ً عا ه يف زي ر ا ا  أه  ىزاي  يف راس        

 ْعَ أ ماا  راا ر   طفاال يمااٌم عاا    ماان  ً ىزااو يف رااس    اا سٌر، ًن اا 
رًهن  ، فيمطع  دلس ف    طٌيز  ف را  غاا م  ا   ط ياك،  ييفاي يف     
م  مز  ع كو خم  ر "    سٌر" ع دل  ا أنس عو عاي م  ًعياو  ميا ي     

    أأ     محمحمحم
ها هو ذا ذ العاظرة من عمرر  تارا     

مرررر  ،هرا ررررل ذ  جاشرررري ، وررررله    اع ررررل  

حعرررروه ايهرررراليه مهاؼرررررتن   اا ررررا      

العالورري مؽرررر  هاوصألررر ا اي رررر ا  رررو   

ثرراع ع ررن الهاؼررر ذ مواع رري العررن ا      

 ...1191الثالثي شهي 

هررررحل  اةماشرررري ،عررررحل   عررررن عررررا     

  فررعي ،ظرر ر مررناهاه ذ ظرر از مررن عررا  

ه مرررررر  عرررررررا  هؽررررررر الفرررررروا ي  1191

العرررر له الررررحلع  ررررا  ظرررراعر اخصررررا      

 هو ذ الثا وي ععرَةه عن منهشال  الر ُ 

مررر  عموعررري مرررن ؼررر وي اةررري خاا عارررله 

 اخؽرتي... –مع ها هوا  الوحنة الصوهتي 

،ؼررررررررر   ذلررررررررر  اي  اي رررررررررر ذ 

مؤشصا  الوحنة اجلنترنة  اا راع عرن حري     

العرررا وه النمعررر ي العرترررره حررري هااررررة 
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  رروط العاا رريه عفرروا ذ ع ررض ايمرريه   

ال ررراهرة  تصرررا ر مرررن حرررىل    حرررىل       

العاؼررررررررمي معرررررررراه اع ذ اعاماعررررررررا    

اجمل ررضه  تفرر  ؼرروهة هارروض اجلم وهترري  

العر وي اخاحنة ذ ؼرنه  ر ري اتشرا  اع    

مررن مهرررسع العاا ررريه الرررى شررراحا ص ع ررر   

مكا  ا ذ مهسهلا اجلنترن هرر  الصر اهة    

ال ر صرروي ذ همعررره حارر   ذا هحرر  ذلرر   

ه 1111اي  ذ اي ع مررررررن ،ترررررراه شرررررررهي   

وهة ذ مكا  رراه   ررا  اشررامر    رر  الؽرر

لحل رى اي  ؼاحب مهشومي ال و  الرى  

س ت مؤثرة ذ  عنا  ا هل العاعره  هؤى 

 عو له    ا  لحل رى اجلم وهتي العر وري  

اخاحررررنة  عررررن مررررر ه ع رررروه  وت رررري ع رررر   

 ا  راز ع نها...

 اعل ذل  اي    اللي تو  ات  ؽاع 

ه حبررررس  لررررن  عرررر   1111،ت رررروع  81ذ 

له  هاحرررت ؼرررحال  عراحرررا  ا كصررراها  

 انهوه  ىل سالع ما عوَّ  ع    عروه  مرن   

عصررراها  مراهها رررله  عثررررا  عو ا رررله     

مك  رري اعرراعر ايشرر ...  وهمررا ها  ا هررل   

،ترررن تكارررب مررر  ؼرررنتر مرررن ، را رررل ذ   

مصررا  ظرراااير  رراهه ع رر  عررناه  هررا  هررنت    

 رررال  م رروَّ ا "عاظررْت اجلرْمُ وهتَّررير العر وَّررير   

 اخاَِّحنألةر!"... 

 ا   ههاشال ذ  عناهتي " وه شعون"ه 

الررى ج ررت اشرر  اخنتهرري العر ورري اخؽرررتي  

الرى  رألك زرس   و را اخواع ري  رىل اخ ا مرري      

العرع وي  اخش روىل ايعا رب الرحلتن ه ررروا     

ه  ها  1191مررن  رراارا  عررن ا  عرترر   

ظر  اتش  اجلنتن  ،ش ا ل ت ع   ع ل ذ 

  كوتن  عنا  ذلر  الر ر   حواها رل مر     

 ،هرا ل...

-2- 
 وداعًا أيتوا األخت الطيبة.

 را مرررت شرررروه مرررا  ررررل   مورررحل 

اخرح ررري ااعناهتررري ،ترررن ، رررو العرررعر ذ     

مرال  الصاوهوا  ـراماع ،ؼرا عل الؽر لة    

ع   ال   ه لو رر، مرن حرىل    حرىل ع ر       

مصررم  ،عوررل مررلمو  الررحلع تؽرر ر   ثالثرري   

،عررروا   اا ا رررل العرررعرتي اي  ه  وهمرررا    

،عا مررا لو رر  الررى  كرر    صرراي     عررهعل 

،عرروا ه   ر ررن  االحشا  ررا   وعو ا  ررا    

الث ا وي اخره يه مؤمهري اواه رله حا وري    

ع رر  ا  عات ررله ه ررناع  حها رراع لررن تهفررب     

معوه ما ع ر  مرناها ايترا  اخاالح ريه مرا      

ز مكا ا رررررا الهوها وررررري مرررررن ه حرررررل   عرررررسك

   عنا ل...

ز  ا ررت مكا ررري   رر  ايعرررت  اعرررسك  

عن ترو  ث ا وراع  اعاماعوراعه  ااهرام      توماع  

ث ا را  ه صر ا مر   سو ا را اجلنترنة  هرري      

ذ الععرررررررتن مررررررن عمرهررررررا محلتعرررررري ذ    

 عوررن  لشوصرل ،تررا    (1)الا  سترو  الصروهع  

 ... 1111الوحنة عا  

   مرررا ا ا  رررت     سو ررري عنترررنة  

 جنررررا  عنتررررن ج ررررت مع ررررا ه صرررراع مررررن  

معرراعر اهامام ررا  لعو ررا ايؼرر ره ذلرر    
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ا  الحلع ها  تعسُز ع   مناها ايترا   اتهام

 وا رر  ،مومورري حا ورريه م تهرر  مررن همَّا ررا   

 هامي مكا ال ظاعراع   ا  اع  مرتثراعه  

حاررررر   ذا ها  ُا رررررا ذ مكا  رررررا موس ررررري  

مرموهرررررري ذ  زاهة الؽررررررهاعي  نمعررررررره  

حامالع  عض هشاا  مصا ر العاا ري ال عورن   

ه ،تررررا  ههاشررررى 1111 هررررناتا  ذ عررررا  

 ععت زمه را  اعمرا ارا  ارله    الع وا الى

خصررُت م رراهك   رر  الروا رر ه الررى ،زثرررْ       

   وعي ؼال ها الالح ي  هوهها.

اشامر  ؼال ها ذ الصرهوا  الععرر   

الالح رريه ماعررا  ىل مألرررَّا ة ِعررنَّة ذ ماا عرري 

الرررررحلع  ثرررررر  نه. ،تررررر         رررررا  ،عوهرررررا

اشامراه ،عمالل ذ اخلراهاه  هري    را     

ا  ر اعرري  ا ررل   وزتع رراه  تاع ررر معشم رر

  تؽاهلا    معاه رل الكرثلتن ذ ادراه    

الكارررررا  العرررررر   اي شررررراز الث ا وررررري   

الصررروهتي...  هرررن ا  عرررت ذ هرررحل  اخرح ررري  

ع    ارا ىل مرن  للو  را ت امرا    فراتا      

اخررر،ة  الاهمورري  اةورراةه  كررا   اا  ررا   

"اخر،ة العر وي الصروهتي ذ عم وري الاهموريه    

الرمررو "  رر  مهاهعررا  مرر   ررىل الواهرر   

عنه من اخ امىل  نهاشرا  ع ر  اتعامرا     

 رالع عرا ريه  ه.     هفاتا اخرر،ةه مثر ا ه.  

،م  ه را،ه  ،. شرعاه  كروهه  ،.   رلة     

   ا امون... ي ،. ظكرتايحن ه 

حا  ،ع      ايعت الرو ي م اعئراع  

احا ررررا  العاا رررري  عوررررن موالههررررا الثررررامن    

ثررا ي مررن عرترر     اخلمصررىل ذ  عرررتن ال 

ه   كاهرررا ،عوهرررا العررراعر   1111شرررهي 

 كررا  مررركاعه  خزررا ،ؼررنه ذ الصررهي الاالورري   

هتوا ررررررل اخ رررررر  "الثالثوررررررا " ،هررررررنا        

 ذ راها  ك مي مؤثرةه هاع  و اا

"ااهررررررررنا ا    الررررررررر   الررررررررراهرة  

اةاـرة ، ناع ذ ذا رة    مرن عر  را   

همررررساع ل عررررالؿ  اةكمرررري  الؽررررن     

  اآلعرررتنه همررساع لكرر   الا ررا ي ذ شرر و

مررا هررو ثورر   هاارر     ورر ه    ذ رررى     

 ... (8)ظ و ى لو   ، و الععر"

عررا  هررحلا الررنتوا  ا عرا رري م مرري ذ    

 ررراهتت  اا ا رررل العرررعرتيه   رررن  مث  ررري     

 لحسا   عنا وي ذا وي عاؼريه شررهت مرن    

 رراهط اخهررا ر اهاماما ررل الاله رري الصررا  ي     

 هاا ا  ررا     احوترر  العررعاها  الهفررالوي 

 صرروك ظررعرع ذع  وا رر  ههامورري  اررن  ذ  

شواه ا الؽرا  اخع نع لوؽ     عوا و  

 كصر ، ر الاوه ه  اه ي تن هاه  الر   

السجني  راهةه  ترن ال اور  ؼراحب اخهعروه      

الصرررع  رراهة ،عرررىه  تررن العرر ون هاامرراعه     

مصرر ال  ع رر  ؼررن ه ،ؼررحا  اه عررر ػ    

 ....  تا  من ،لر  وها ي عاؿ

-3-   

  الشاعر حممد احلريري أستاذًا وصديقًا!...

ذ الؽررر  اي ع الثرررا وع ذ "ثا وتررري  

العررر  اخلاؼرري"  عررن مررن مررنهط ال  رري     

العر وررري ذع اةفررروه الث ررراذ  اا صرررا ي  

-1188اآلشر العاعر  من اةرترع )

(  عررهوعاع م مرراعه  هررا   مرر   وا ررر   1111

م حرروس  رررىل  ر عا ررل ال كرتررري اخاهاموررري   
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  ر عرررا  منهشرررل اةرتررررع ال ررراه  مرررن    

،شرررررررة معر  رررررري ذ جرررررراةه  ا  ااح ررررررا  

ال كررررع  الث ررراذ ع ررر   وررراها  اةوررراة   

اجلنترررنةه ذلررر  ات  ارررا  الرررحلع  عرررن      

،ماها ررل   اهرررا  اهفرري هح ررري مرر  الاحرررا     

 مررن  ال رراع عامعورراع ذ همعررره  عم ررل     

منهشررررررررا ذ ثا وتا  ررررررررا مهررررررررحل مر رررررررر     

ا اخلمصررررروهوا ه مهيفر رررررا ذ  عرررررا ا    

ايه وررري  الصواشررروي الاله ررري  عرررعاها  اه   

معمِّ رراع ؼررناها ل مرر  ،ه اا ررا الكررثلتنه    

...( الررحلع  -1181مثرر  ظرروهي   ررناهع ) 

 عمَّ رررت ؼرررال ل  رررل مهرررحل ،ترررا  ههاشرررا ما   

اجلامعوي معاعه  هو الحلع شوهم  هؽراان  

ؼنت ل اةرترع  عورن هحو رله  تَ رنُِّ  هلرا     

ا نمرررري ـررررا ويه لاؽررررنه عررررن ادرررراه     

دررت عهرروا   1119العررر  عررا    الكاررا 

  ...(3)"هتوا   من اةرترع"

ْرعألا أل مرررا ،ؼررر   ذلررر  اخرررنهط     ُشررر

الها رررل اخرررر   اشررر  الؽرررناها  ماهوع رررا    

   موحل  الههورب ؼرنت ىل جرومىله ع ر      

هه   العررررعر  اخعرررراه ي ذ ايمصرررروا   

ايه ورررريه  الاعرررراها مرررر  ،ه ررررا   ا  رررري   

اخعاه   اتجتاها  ع   ظر ا  الوعروه  

  ،حالمل الواشعي...

 هرررا هرررو ذا الا مورررحل ال رررنت  الرررحلع      

،ؼ   ذا مكا ي م نَّهألة ذ اةوراة ايه وري   

ذ شررروهتي  عاهع ررراه تصررراحل ر ،شرررااذ   

 مررن اةرترررع  عررن هحو ررل  ررسمن  وترر    

 اشاحل اه الوذ اخعو  ا به  تكابا 

" مررررن اةرترررررع ظرررراعر   ررررؾ   

 ماموررررررسه  ررررررا  ،شررررررااذع ذ اخرح رررررري  

تعوه لل  فر   ر ل ذ ماا عري    الثا وتيه  

هح ررررررى العررررررعرتي "ا  فاـررررررا"   فرررررر  

 عهوعله من ث   نا ؼرنت يه  هرو ح راع    

  رررررررؾ ظررررررراعراع  ؼرررررررنت اه تامورررررررس    

ش ر عنتري عالوري حار      الررا يه لكهل ُت

حن ه اآلت  العمو ريه  هرو ترولي ال فراتا     

الر  وي  اا صرا وي اهامامراع  ر لاع ... مرا     

ر، زلررررت ،ذ ررررر  ومررررا ،ذ ررررر مررررن ظررررع

  ذ را، تا ؼنت ي  ،شااذعه هول ا
 "  سات ُت م  اةواِة

   ن ُترى ث ٌر     صماِ ل ته اُه
  الهوُ  همٌ   ال راُ  مهاحٌي

  ال و ااِ   ل ٌ   حناُه"".

  ذ ، اررب هررحل  الك مررا  الصررا  ي  

،ذ ررر ،  ،   ايمصررروا  العررعرتي الرررى   

ظرراه ت  و ررا ،تررا  ههاشررى اجلامعورريه     

  ألِ ه عهنما َه1199   ا ت ذ عرت  عا

العررراعر اةرتررررعه  رت ورررب مرررن ؼرررنت ل 

ال رررنت  هاررروض  ررراهع الرا رررري ال هوررري ذ     

جاة ا امي الوا   رالطه معراه ى   

معررل ذ ،مصرروي تهشم ررا الهرراهع...  ،  ، ع    

 اا ررررري   نتررررري عرررررن جترررررر ى العرررررعرتي 

اخاواـررعيه  ا ررت    رر  العرراعر ظرروهي    

  رررناهعه الرررحلع ثعرررا   رررل تح رررا  رررل  

رةه هاه العررراعر ه. ،ترررن ، ررري العرررعر    مررر

ا  لفررروو  ا مرررن ايه رررا    العرررامرة  ررراخوهك 
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 الكاا   اخث  ىل...  محر ى هلرحل  الرناه    

 ،ه  اه  يؼحا  هرحل  اي را  الث ا وري    

الراهوررري  رررل  رررن هةه  رررر   ذ  عررروهع   

   ال صور ه ىل ، اظون   ا  عالوي...

-4- 
ال ااررن ع ررن اخررهع  هتررا  ذ مرمرر     

 عوي العن !... من 

ا  ر  ،تن عن ماا عي النهاشي حنرو  

شررهي ،  ، ثررره م ومررا ذ ل هررا ه  ادررا     

عوهورررل ع ررر  جتررراه  عنترررنة ذ حوا رررله     

مثرترررراع  عوررررل اررررا حرررررع ع رررر  الصرررراحي  

ال  ها وررررري مرررررن حررررررا،  كررررررع  ث ررررراذ 

  اشعىل...

 ررررن  جتر اررررل مرررر  اةورررراة  العررررعر 

، ثررر  فررهاعه  عررن عوه ررل مررن   ررن ايهز   

ه  هاحررررت عروا ررررل ع رررر  هه     عرررر ا 

الكاا رري  ررسهاه هشرروعاعه ماا عرراع ههاشررال     

( ذ "هصرررررر  1191 -1111اجلامعورررررري )

ال  ي العر وري   ها  را" مرن عامعري همعرره      

الرررى  ا رررت  فرررك  هعرررا ا   كرتررري     

 ث ا ورري  اشررعيه    ررت ذهاهررا مرر  سررواهر   

اخصر  اجلرامعيه  وعرن ذ هرحلا ال فرا      

خ ا وررا  مكا رراع مهاشرر اع خعرراه ا ل ذ ا  

العررررعرتيه   عررررن  هؽرررراان ه  تشرررروَّما 

هؽرررون ل عرررن اشاعررر اه هاررروض ،ه رررا     

ال وا  اخص حي اخؽرتي ع ن اخهع  هترا   

ع رررر  ـرررر اا ههرررراة الصرررروتض ذ حررررر     

ه 1111 -3-1اتشرررررررررررررررررررراهسااه ذ 

 اشا  اتع  و اع  اشعاع  ىل عاه ول...

ظرراه، الرالررب اجلررامعي ،تررن ، ررو      

و ظرر ر  العررعر  عررن هررحلا اتشاعرر اه  هحرر    

  ورر  ذ ال  ررا  ظررعرع الرال رري الصررهوع   

-9-19لالحا رررررا   عورررررن اجلرررررال  ذ  

ه   رر، مرثا رل ـررمن  اهري احا ااررل    1111

 حل رى اجلال  ذ م ا   ظرعرتي ح  رت   

   ري  وعورري ذ حفروه  ظرراعراعه  رررلشصت   

  ررررا حررررات  الاهررررا    ررررىل ال هررررا  ال رررر   

 ال كرررع  الوعررنا ي خلرروا و  م ا عررل     

  ، ررررررر  الهررررررراط  العرررررررعرتيه  الا رررررررا 

 الاؽرر ور اةماشرريه لك مررا   ا ررب  

 وثب ،حواهلا ةراشي ،حالم ا اخ رنهة ذ  

ا عرا رررررررررا  هه   رررررررررا  ات كصررررررررراها   

 اخلو ررررررا ه ت رررررروع العرررررراعر ذ هررررررحل      

ال ؽررررونة الررررى  عرررررها ذ هتوا ررررل اي ع  

  (9)"عوا ر من العر "
 " وصرراُ  عرررِّْا  ْ  سِمْئررتأل خؽررِر ا  

  

  و رررررا الرررررنماُ  مهرررررا ٌ   شرررررووعُ  

   

 لن تهفبأل ااهرناُ   رو أل عرر  ى   

  

 مررررا ها أل تر ررررُن ظررررا ئو ا الهورررر ُ 

   

 تر تَ  تا  وصاُ  عفرُب عاهرنة  

  

 هرررر أل ال هررراِع ظررر وُن ا  مررروعُ   

   

 ذ مؽرأل ، راٌع ثوأل ا دتأل الثرى

  

 ه َّ الرررررررره ُل اوِ  ررررررررا    رررررررروُع

   

 تا ، راع  ح زرتأل حصرها أل الِ رنا   

  

 مؽرررُر العرررر ُط  مرررهعٌ     وررر ُ 
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 ت  اَ، هـرواُ  اجِلهراِ  او ربة   

  

 زحررررِ  اخالارررر   الهررررنى ما رررروعُ  

   

  و رروُع ،هررالع  الرعرراِع ل ررن ، رر    

  

 ه رررُ  اخل ررروِه م وكر رررا اخررررلموعُ   

   

  وصررررراُ  ،  رررررإْ مهعمررررراع  عها هرررررا

  

   رررررل َّ زح ررررراع ثرررررااراع شوؽررررروُع"

   

دا تظ ز  ول ، َّ ، ا العاعر الهاارب  

الوحرن ع ال رنت  اخهكصرر  مرن عرلع      

هن  ا  هرتر العىل ذ  عر ذلر    ، و الععر

اله رراهه مرمئهررا ع رر  مررا  ـررعل ذ  رر ِّ  

  جبمرة "عر  ري   لن  من ثرة  تا  تا هك

عاهن ظ ون هر  ال هاعه  تر ت ا عفُب

 ".  اخالا  او بةت  ا  هـواُ  اجِلهاِ  

 من الراع  ،      ايعت الكر ى  

اجلمو ي الرو ي لو  ه الرى ؼراه  محلتعري    

الا  ستو  ذ همعرر  ال راهرة ذ   م   علة 

مررن زمررن اجلم وهترري العر ورري      1111عررا   

اخاحررررنة شرررررَّهاه  مررررا شرررررَّ ، اهرررراه ،  

تكارررب ،عوهرررا الؽررر ل الرررحلع اشرررامر    

 عرررررررهعل  بررررررره   اا ا رررررررل العرررررررعرتي   

مالحشا  ا اةا وريه تعرل عمرا حروغ ذ     

ـرررررمل العاا ررررري  اجملامررررر  مرررررن معررررراعر 

   شاموي....

عر ع رررر   هررررت ،شرررراعون مرررر  العررررا

مرررناها الصرررهىل الالح ررري الرررى ثعاهررراه    

ؼوهة ذل  اي   ،شا حلة الر ولي  ل    

ذ عال ورررررب ال نتصرررررىله  ،شرررررللل عرررررن   

 عرررراه   هث رررر  الث رررراذ مرررر  ا ن اعا ررررل    

الالح ررررري ذ  اا رررررري هؽررررراان  صررررررا      

ظيفؽررررررروا  ال رررررررر   ث ا ا رررررررله مثررررررر   

شرررررررررررر اه ا وط  ه زا لو صررررررررررررم وه  

  لهمررراه  وهوررر    عا رررا  جتا رررن ذ    

 ل وررررن هوترررري ا امااررررل ذ حواههررررا مرررر    

ث ا ررررا  العررررام  ظيفؽرررروا له   عاا ررررا    

مع اه  ،ظعر  عمر شر ه    عاظري ه حرل   

 هو تصم    رااي ع ر  هؤا ه مر   عر ثي    

الوعرررررنا ي العرررررالي  ررررر ه  ، ورررررل  ث ا ررررري 

 ماـول.... 

 ذ عرروهة    هررحل  ال ؽررونةه ت  ررن  

مرررن ااظررراهة    همستررري العيفؽررروي الرررى   

  ايتا  ال عورنةه  ع رن اخرهع      رثو ا ذ   

( هارروض ،ه ررا   1111 -1111هتررا  )

اجلرروغ اخؽرررعه ظرراه، مثرر  ا ررن عو ررل     

الررراوض ع ررن الهاؼررر ذ حررر    صرررىل    

ه  ، رررنى ظرررهاعي ذ مواع ررري 1191عرررا  

ه  حررررر   1191العررررن ا  الثالثرررري عررررا    

. ،ظررررا ع ررر  عرررري  رررنمل عرررر     1119

 رررررراهلو ه عررررررالع حررررررر  اتشرررررراهسااه  

ا  عن الرا لا  الكر ى ذ    شألْرعا  ما  ن

 ر و رررري هورررراهة اجلرررروغ  الن لرررري  عررررن     

 كصررري حستررررا  ذ مؽرررر ، رررل ؼررراحب     

اتش  اي    ذ  ع ل  عن مصاها  ايم  

ز لنترررل عوامرر  ات رررن ا    اله ررا ه مرررا عررسك  

 الا ا يه  ساه ، ثر اخواهر    رنما ع ر     

اجل  ي  شر اجلهوهه  ا  الت ع   م ا ا  

عنا  الى  عرن   مع   هحلاا  من عوي اي



 2222/ وزمت/ 641العدد  

 

22  

 

ؼررونها الررثمىل ذ مرماهررا ال رتررب... مررن   

الراع  ،      الؽروهة ال هااعوري لرحور     

،حن شن ي ايم   الرعا  ذ ،مي م  هنم  

عررررا  حسترا  رررا  عرررنه هرررن اه صرررمت ذ    

هؽاان ظعرا   ثلتن من ،عواع  ا  ري  

ذ   ررر  ايترررا ه  رررا  ،ترررن ، رررو العرررعر   

  مه  ! احناع 

 اشررررا  اع العررررعر هررررحل  ايحررررواع ذ

ر ل مارررا   عا  ررراع   ال هرررو  ايعررررىه   صكررر 

  صررواع  امفرراع مررن حررات  اشررا  اع عررنه  

مررن اي ررال  الصرروهمااوي العر ورري  ايعه ورري 

الرررى عرـرررت ذ شررروهتي  ل هرررا  ذ   ررر    

ايزمهرررري اخرررررةه  شررررر العررررعوه  اه  رررراز 

اخلالؿ  الكرامي  اةب  اخو ه  ذا، 

 ى اجلا رررررب  رررررا  تعررررر  عهرررررل ذ جترررررر

العيفؽرروي  الررحلهوع  الؽررمت اخر ررر ذ    

" ذ شرروهما  ررا واوع  Zحفرروه  ررو   "زه 

ذ  رررل  ه ،  ذ الرررنمو  اخ رررالإ   رررا ذ    

ماا عرري معرراهن اخررو   اخ رر ة ذ عررر      

وت" ذ شوهما جاةه ،  و و   "ه موو  عول

ذ النمو  اخصكو ي اصررا  شررَّا وي ذ   

 حفرروه  ررو   "اخررو  ح رراع" ذ همعررره  ذ 

 ررناع   ررر  ذلررر  مرر  حكاترررا  ال رررو     

اخؽرررع "، هورري ع رر  اخمررر" الررى حولا ررا     

 رهي  اهع ال اها ي اخصرحوي ذ جاة    

 فررا   رر  ث رراذ  كرررع عرراؿا ثرراع   

اع" اةوررراة  ذ رتا  رررا م ا ررر  "اخرررو  ح كررر   

  اتشاع اه ذ ش و  ال و   ايحال .

 

-5- 
 طالب جامعي مع مثقفي دمشق وضيوفوا:  

، رو العرعر ذ مرح ري     نه. ،تر ا  ر  

ههاشرال الثا وتري عررن ماا عري النهاشري حنررو     

شررهي ،  ، ثررره م ومرراع ذ ل هررا ه  ادرراع     

عوهول ع   جتاه   كرتي  ث ا وي عنتنة 

ذ حوا ررله مثرترراع  عوررل اررا حرررع ع رر       

الصررراحا  ال  ها وررري مرررن حررررا،  كررررع    

 ث اذ  اشعىل ماهوعىل...  ن  جتر ال م  

فرهاعه  عرن عوه رل    اةواة  الععر ، ثر  

مررن   ررن ايهز  عرر ا ه  هاحررت عروا ررل     

ع   هه   الكاا ي  سهاه هشوعاعه ماا عاع 

( ذ 1191 -1111ههاشررررال اجلامعورررري )

"هصرر  ال  رري العر ورري   ها  ررا" مررن عامعرري      

همعرررره الرررى  ا رررت  فرررك  هعرررا ا      

 كرتري  ث ا ورري  اشرعيه    ررت ذهاهرا مرر     

سررواهر اخصررر  اجلررامعيه  وعررن ذ هررحلا 

ل فرررا  مكا ررراع مهاشررر اع خعررراه ا ل ذ    ا

اخ ا ورررا  العرررعرتيه   عرررن  هؽررراان ه    

 تشررروَّما هؽرررون ل عرررن اشاعررر اه هاررروض   

،ه رررا  ال ررروا  اخصررر حي اخؽررررتي ع رررن    

اخهع  هتا  ع   ـ اا ههاة الصوتض ذ 

ه 1111 -3-1حررر  اتشرراهسااه ذ  

 اشا  اتع  و اع  اشعاع  ىل عاه ول...

 ررا  ، اعررر  هاحررت ه ااررر ؼررال ل  له 

الصاوهوا   ، اا  الص عوهوا  ال راهزتن ذ  

همعر  اص ه  ؼاه  الصر را  ذ مهرسع   

عاا ال  احوع    مرا تعر ل  رن ا  ،ه وريه     

تعهع ا ، و  عهنما حن ـوو ر ا هوى ذ 
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 كررر     صررله  وصرررك  ررنعوة ا هررل يه ررا  

معررر  ىل اررواه     عرررا ا    اخاموررسةه  

-1139من  راز  وي النتن ؼر حي ) 

(ه  -1191(ه  ع رررن   العرررمعي )8113

(ه الرررررحلتن  -1191 ؼررررر وا  هنشررررري )

تك     مه   ذلر  ات رن  صرهوا   رل     

ه و يه  حرن    رحو را  احا را  مرن ذلر       

اي  الررحلع تكاعرر  ذ ،حرراهتث   ا اعاثرراع 

يحالمل الكر ى الرى  راه الورلط تهراع      

مه رراه  وهمررا ت رر ض ات ررن مه ررا مررا ترره       

كاا رري ثرررا  تعررسز هنها ررل   ررا  ؼررال ل  ال

ع رر  ال هرررا  ال ررر  ل ؽررراان  ع ررر  ،شرررض  

شرهتي  عامن  صر "، ر الاوهر "  صررا   

 هامرررت ،ه ا رررل تومرررا  عرررن ترررو ه معرررك ي  

عهؽرررراع  هوكررراع م مكررراع مرررن عهاؼرررر  عسترررس     

 ا اعاه  اا ا ل  ىل مصا   و ا ...

 اشررامر  ؼررناهال مرر   رر  مرره  ه  

ع رر  الررر   مررن  هررامي  ع  ررل  اجتاهررا       

ترري  شواشرروي  ررثل اخلال ررا  حوهلررا     كر

مررن حررىل    حررىله  ُاحألرر ك ذ  رر  مرررة      

 ررت ي مهاشر يه اثر  هروع  وري الرنتن      

ؼرر حي لررل ذا  تررو  مازحرراا "، ررت ظرراعر    

   تصاهع   نميه  ، ا  اهن تو  هععي".

  هوَّعألْت حواها رل مر  ايهترب ؼر وا      

هنشرري ذ مرح رري هااشررال لاحرتررر ع رري      

الص عوهوا ه  هو تصر     اخعر ي ذ مرال 

ذ  عرررهو  الكاا رررا  الهفرررالوي اهلاه ررري  

ذا  الررررر   العر ورررري ال   ررررري ع رررر  مررررر ع    

معاهتع ا الك ىه  هن ع َّر العاعر  ل 

مررة ذ مهاشرر ا  تح ري عررن  عها رل    رري    

ال نشي اخعررهي  اخامورسةه   ر ة ؼرنهل     

ذ هؼررا ي حواها ررل حرروع ،حررال  اا صررا     

ثاع جبرحل ة معراع  ا   العر ي الحلع  نا ماعر  

 م ما   ت الافحوا .

 ال وا يالعاعر العراهي ع ن الوهكا  

 (ه ذ  حرررررررررررررررررررنى 1181-1111) (9)

ا  اخاـرروي زتاها ررل    همعررر ذ الصرراوهوك 

الا    ال اع عامعواعه مهيفر ا ذ اةررا،  

الرال ررري  اتعامررراعي مهرررحل  ناتررري   رررا     

 عورررل الصواشررري  الث ررراذ الرررحلع  ا رررب   

العر ورررري اخاحررررنة عررررا    هوررررا  اجلم وهترررري

ه  هن عسز  ههاشال ايه  العر ري  1191

 ع  ررل  ررالروا   الث ا ورري لررحلا، اةرررا،ه   

الرررحلع شررر  ال   – وعرررن ذ ل رررا  ال ورررا ي   

ر هؽاان   ،ع اه عراال ايه ي اخاهرو  الثكر  

 رؼررررري  -   ظررررراعر همعرررررر العرررررا   

شاحنيه   يب  ع  ل هحلاه  هن ها  تاماه  

 عن تو ... م    اؼو  ظيفؽوال توما  

 ا  ال وا ي الحلع جترا ز ايه عرىله   

تكررر  اجلرررامعي العرررا   ععررررتن شرررهيه  

 وعررررنا ذ الاصررررك  ذ ظررررواه  همعررررر  

مهرررا ر ةرررواها   اؽررر   اعرررهو  ال ورررا ي  

ةم ي ايهرال  العر ا ه  حبماشري ظراعر     

ظرررا  ل عرررعر  اةرررب  اةوررراةه جاشررري   

عالورري اخكو ررا   ايها ه شرروكو  هلرراه   

مررن ذلر  ال  ررا ه  فرر    عرن شررهوا  ه و ري   

عوهرع ذ مره  ا رلا ،ترن ، رو العرعره      

 ،ل ا ،ه وا  اعاماعوا من  راز عاؿ...
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س ررررررت  ررررررري ل ااررررررل ال ررررررنت  ذ   

الصرررراوهوا  مرررر  العرررراعر ع ررررن الوهررررا     

ال وا ي   ا  لل اي وا  مرن حرىل    حرىل    

خهاهعرري عوا ررب مررن عؽرروما ل  عال ا ررل   

مررررر  ،هررررررا   عرررررل ل  هح ارررررل ايه وررررري ذ  

ا ه  تشرروما ؼررنت ل اخلؽرروؾ ذ   العررر

    الهعلة ع   مناها هاه اخع مىل العالوي 

 -1181   ررناهه  ررنه ظررا ر الصرروا  ) 

(ه  العررررراعر ع رررررن الررررررزا  ع رررررن  1119

(ه الررحلع  ررا   8119 -1131الواحررن )

تؽرر ر  ررال مه مررا  ررله   شررهوا ه   ررنا  

ه (1) العراهي احناع من ، رز هموز الععر 

و ررررله عررررن  مررررن ه   ،  تا ا رررر  حارررر  هح 

  شل ل ...هصو ل ذ  ها ع ال وا ي  ظعر  

ظّك ت ؼوه     اخلؽروما  مرر ة   

 ررل مهاشرررة ذ عكصرر ا   رراا  م رراترة     

ي ررر الاوهرر  ذ اشاحفرراه حررات  ،ه ررا      

دوكلرررررت ، ررررراؤه     همررررروز ل رشررررراا   

اتعاماعوررري  الث ا وررري الر وعوررري ذ ايه  

ه هررحل  العر رري اةررنتقه  هررن  ا عررت ؼررو 

 .خعر وي    ر ظنتنا ري ا

ل ررن ظررّك ت هررحل  ا ررري اخعر ورري    

الؽرررراهميه  احررررنة مررررن  ررررناتا  الررررنه   

اله صرررررررروي الواهورررررررري ذ اتؼرررررررررناما    

اخاالح رررررري خكو ررررررا   هرررررروى اله صرررررروي  

ال فيه م  اخواه  ال امفري لعيفؽروا    

،ه وي عر وي   لةه مرن زمرال   ،ؼرنها     

 سررواهره  موـررا مررا تررساع ت ررس ا صررها    

 رررررراذ العر رررررري مرررررر  عرررررروهر اخعرررررر ن الث

مكو ا ررله  ادررا اي رروا   الهوا ررحل ،مررا   

 ل هامعي من هامعيِّ ال عر  الث راذ ذ   

الاصررررررر      مرا رررررررس هرررررررراه ذ ذلررررررر  

 اجلوهر...

-6- 
 رررررز ،تررررن ، ررررو العررررعر ذ مرح رررري    

ذ   وري   ماموساع ههاشال اجلامعوي ظاعراع

ْرعا  ما ا ا    ظعا  حفروه   اآلها ه  ُش

الك وررررا ه  عررررحلا مررررن       لهررررا مررررن  

اخ ؽ  اخر سع جلامعري همعرره الرحلع    

جررر  اشررر  العررر ون "ايزه  ررري"ه مر رررس 

حررررررواها   م ا وررررررا  ظررررررعرتي ؼرررررراع ي    

 ععاها  ال ؽراان اخ هوري  هوراع  هرا د هراههاع      

ا هرررا   معهرررا  ع ررر  الاهرررا   مررر   ررر ض    

الوهاا  العر ويه   ظعاع هلب الا اع   رىل  

الررحلع  ث رروه الر  رري اجلررامعوىل الواشرر     

 ا  ذ     اخرح ي من الاراهتت العر ريه   

مرعرر    وررا   اشرر  تصاعررعر  ررال  ر ع رر   

م ع ال فوي ال  صروهوي  عن ا ا راع همروز   

هواها  ررا  حرا  ررا    ل هررا   عررن ،ت رروع    

ه   عرررن مواهررر  الرررراوض اخؽررررع    1191

اجلنترررررررن ، ررررررروه الصررررررراها  اخفررررررررر ي  

 الف ا ويه مهحلهة اا ت دمن ع  ا .

هرررحل  اخرح ررري مرررن  كوتهرررل     وِّعألرررْت 

مث  ررررراه  ا رالهارررررل ،ه وررررراه  كاا ارررررل    

هؽررون ل "هرراه  الر رر  السجنرري" الررى عررا  

 هاؤهرررررا الرررررنهامي الصررررررهع اخصررررررحيه  

 كثو رررراع لاهررررراه  الصرررررهوا  الصرررررا  يه  

  لشوصرررراع يشررررض  هورررري عنتررررنة شاصرررر   

هؽرررراان  الالح ررررريه   ررررن  ظيفؽررررروا ا   

ا وهترررررري همررررررساع عاخورررررراع ل م  رررررروهتن ذ  
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ؼررنى لاهررامي حفرروه ، رت وررا     ايه ه  

ث ا وا  ؽوهة هاهعي   وع العامه  هن   

ظيفؽوا  ا اخ  وهة م  ظيفؽوا  هؽاان 

عررررريه  تشررررروكما   هؽرررررؾ  ه اترررررا  ماهوك 

ظيفؽوي "شاار العر ي ايشوه م  حؽا  ا 

اجمل ن ذ ال و  ال  رو " ذ هؽرونة ظر لة    

ل عاعر  من ال واوهعه الحلع شروهن ذ  

عرررر ؼررراحب هرررحلا   زتاها رررل الالح ررري لنم 

الؽو  العرعرع الؽراعن هرا ض الكر ِّ     

ع ررررر  معرررررر    كررررررع  ث ررررراذ عر ررررري 

   صررررررا ي   وعرررررريه عررررررنتر  الؽررررررناهي  

اةمومرررررري... هررررررحل  الرمسترررررري اي رت ورررررري   

الصرروها ه شاصررامر مصررموعي الؽررو  ذ   

اخههرررس العرررعرع اجلنترررنه  مرررن ،مث ا رررا    

اخع ة هتوا  "الوع  ايشوه" ل عاعر ، رض  

  نتوع...

اع ،  حوا رررررل اه  ررررررت   رررررنا  اـرررررح 

مؽلتاع    ااواع  رايه   مصراها له  ؽراه    

ت ترررى العررام  ت  هشرراهة العررعر  الهثررره    

  ررنا الاصررك  ع رر  ،هؼرر ي همعررر مرر      

،ه اا رراه ،  زاارت ررا مررن ،ه ررا  ا ا شررا   

،  ال اله العر ويه مؽرنه شرعاه ل الع وراه    

 اعسز  موهَّا ل لكثلتن مه  ه  من ذل  

اعرتن العراهي ع ن الوها   عاه ل م  الع

 ال وا يه  الصوها ي  من ال واوهع.

 ررا  العرراعر ،تررن ، ررو العررعر هررن    

ه رر   نتوا ررل اي عا "عرروا ر مررن العررر "    

ه   ررررال   1191   الهعررررر  ؽررررنه عررررا     

هتوا رررل "ؼرررهن   الرررن وا" ذ العرررا  الارررالي  

ه  اعرررررسز   مرررررا حفررررروه  ايه ررررري   1198

 اخاهامي ...

-7- 
الع ررررر   عرررررن     ارررررل مرح ررررري عنمررررري

النهاشرررري اجلامعورررري    ه ررررو  العاؼرررريه 

 ا صررعت هاامرري ؼررناها ل الروت رري ي ررا  

عنتررنةه مررن زمالاررل ذ اخلنمرريه ،  مررن    

اخ رررررررامىل  الث ا ررررررري  ايه  ذ جررررررراةه  

 رت رررررت حواها رررررل مررررر  شررررر و  عثمرررررا   

(ه   لورررررررررررررن هه ررررررررررررراز 1111 -1138)

(ه  ع ررررررررررررن الرررررررررررررزا   1139-8119)

 اعا  ايؼ ره   من مهحله لر يه ا ر

 ذ رترررا  جومررريه  ظررراه، ذ ،مصررروي    

ظعرتي  وعوي م  العاعرتن  عول ال اه هع 

(  شررررررررعون ههرررررررررنههي  1111 -1111)

( سّ ررْت ،ؼررناؤها  رررتهه   1131-1111)

 وتالعه  ىل معهب   ؽون ل "هاه  الر ر   

السجني"  هازئ  اوسو  ظاعرها   ا را   

شرررهتي  مصرررحوي ذ  هاا ررا ال رر ه مثرر      

و ا تا  و  العرؤ " ؼرنى   ل شي "ه ك ه ك موش

لؽررو    رر  السجنرري اخا الرر  اخرررتض...     

 ذ هررررحلا ال فررررا  ،عرررررا ال هررررا   ررررل   

اةكرررو  مرررن  للو رررل مصررررحوي "ايه رررب   

الررحلايب" الررى   ررن  ههررا  هاشرروا لرمسترري    

ظيفؽوي "لووط ايه رب" عهوا را لصماشررة    

 وررر  ال رررو   ال فررراتا  ايحرررال ه  احررروع  

ل هورري عرـرر ا ع رر  ععرر ي  رراهع الرا ررري ا

   عررررط ث ررراذ ح و ررري م تهصرررل مرررن      

حفررررر   وشررررل حارررر  اآل   عررررن مرررررر ه     
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حصىل شهي ...  ته  عرـ ا ذ اخر س 

الث اذ ذ جراةه  ذ مصرر  اةمررا  ذ    

 همعر   وشا داث ي...

 ُ وِّعألررْت هررحل  اخرح رري  ؽررن ه هتوا ررل  

الثالق " راها    تر ل حب الفراا " عرا    

1199. 

ه ال ذ حررر   هررن اشررا    مررن معررا 

ه 1193 عرررررتن ذ   رررر  ايتررررا  مررررن عررررا    

موـرررروعا  ظررررعرتي ذا   وا رررر   عنا ورررري  

م مررريه مثررر  هؽرررون ل عرررن عررررا  الروررراه     

عرن ا  اةرراا عفررر ا ررن  رررا  "هتررر الررس ه"  

الرررحلع  ررررت  شررراها  ذ ايشرررر  عرررن شررر وز 

 اار ررله  كررا  عهررنما تررحل ر ذ  ل اا ررا   

عرحرر  تررا  ع اه ررل الررى  ررن  ظرر لةا "،لررثُ 

   ا " تثل  ؽ ور ، ر ره  ا  ماهأل همو ...عن 

-8- 
جنررر  ذ مصرررا  ي اعاوررراه منهشرررىل    

ه  ُعروكن ذ  1199عنه لوزاهة الرت وري عرا    

ح رربه  اشررالعر  وارراع ذ حرري "ايظررر وي"   

  هوررراع ؼررراه  رررىل لو ررري  ـرررحاها مر رررساع   

من  راز عراؿه  لرن  ذ هجرل      ث ا واع

 رهي "ش اه ا وط"ه  هاحت ل را ا  مر    

 ىل موهرررو ىل   عرررر اعررراهت  ،ه وررري     هرررا

 م مي  موحيه مه  ا مر ا   رت ي    رن  

ن الررحلع ،جنررس عم ررل "ؼرر ا  اخلررل تررا  كررت

ه   رررنا  ل رررل (9)  هرررا" مررر  ،مررر  عر ررري 

 عرررال  ع رررن  ررر  عنترررن هورررن ات ررر الا... 

 هاحررررررت مكا اررررررا السهرررررررا   موصرررررر و  

العررررر ل ا  ذ همعرررررر   وعرررررا  ،ظرررررر ي   

 صرررررهو  لكاشرررررروت ة رررررال  ظررررررعرتي   

وشو وي ت نم ا العاعر ،تن ، و الععر  م

ذ ايهتاا  اخرن  ال عورنة عرن العاؼرميه     

   رررراع حفرررروهاع  اشررررعاع ،ثرررراه  عهرررررا      

 رررثلتن ظرررعر ا  وعررروه معرررر   ث ررراذ     

  ظعر ا  عنتر  الاعهو ه   فب  ثل

 ،  ذ اخصللي ،شراها  امفيه درا ع لريَّ  

ذها  الث ا رررري  ال هررررو  لؽررررا  اهلاا ررررا  

  رررىل الاعرررهو   ال فررربه    العرررعاها ه 

هاحت  هاعرر  رىل    ري اخررح اىل الثا وتري      

 اجلامعوررري سرررواهر  ؽررروتر م رررا   مرررن     

هؽررراان   وـررر   رررو  مهاـرررن النهاشررري     

 ايشررررَّةه  سرررواهر ايمصررروا  العرررعرتي    

اةاظرررنة لعررراعر ذ ال اعرررا  الكررر ى    

لعرراعر م تاهررا ز الررثالثىله ت  رري العررعر 

 ا  ؽو  تا نا حس ا  راهةه  تؽررغ  اـر   

ماحررنتا  رراهة ،عرررىه  هررو تررؤهع هؽرراان    

م هورري  ا ا ررا  ههامورري شرررهتي  مصرررحويه 

 م عرررررة  ررررس اع الش رررر   ا اؽرررراه اةررررب 

 العنع ذ    مكرا  مرن ،ه  ال عرره    

 هررن  ررا  د وررر ذتهرر  الررس اع  ات اؽرراه 

هررا  هوشررىل ،  ،ه رر ه مررا ت رر ب اي رر    

  ؽ و ا ا ا اعا  ايتا  ال رت ي ال اهمي... 

ه  ع ررري اخوهررر  ايه ررري  خرررا ،ؼرررن

عنهها اخلاؿ  ععر الصر عوهوا ه  ررز    

 وررل ههاشرري الهاهررن  مررن ثرراع  رراه        

الررحلع  مررس مررن هررحل  الاهر رري   ولررلا "        

،تررن ، ررو العررعر تكاررب العررعر ل اعررا     

  .(1)  ى مصاعنة ل  ااا"
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 ررا  العررراعر ،ترررن ، رررو العرررعر ذ  

ذ الثالثي  الثالثىل من عمر ه  1191عا  

،ه وررراع  اشرررعاع   هثررراع ر ع ررر  مهك ورررل  حررر

 عمو اعه م  رص  رل شروى ظرعرا  هالار       

ذ عو له   ؽاان  الى هراع عه را الهاهرن    

ثاع  اه      ا  ا ت "ل اعرا   ر ى   

مصرررراعنة ل رررر ااا"ه مهحررررت ،مصرررروا ل ذ  

همعررر   لهررا مررن ا ا شررا  الصرروهتيه  

حرررات  مرررن اخعررر نتي الث ا وررري الال اررريه   

ذ ل رررا  ظررررعرع  رررروعي ذ   ال ررري ذه   ررررا  

م ؽررررر  "ايهز  ررررري" ذ عامعررررري همعرررررر 

مرررررررررال  الصرررررررر عوهوا ه   كررررررررره  ذ 

،مصوا  ،هومت ل عاعره  ا   عرها ذ 

يه ، رررو هما ررر  –اخر رررس الث ررراذ العر ررري   

 رررن   ْرعألا أل مرررا.  ُشررر8181عرتررر  عرررا   

،مصرروا ل العررعرتي مثرراه  عهررا    وررله     

  رررر  ا ا رررراه اخصرررراااىل الررررحلتن عررررنكها    

م اع ري ترل ي  لو را الهراط  ارن ل      معشم ر   

 اعرررررر ه  رررررررتى اةاـرررررررتن تؽرررررر  و    

ل ؽرراان   تاحمصررو   هررا  ع رر   وعو ررا   

مهشمرررري  صررررو ي!...   ررررا  مثرررر  هررررحلا   

الكال  تستن من جاشي   ي الكثلتن 

ل عرررررراعره  ذ تعررررررعر   ،  رررررر  حفررررررر ا 

،مصررررروا ل  ؼررررر  وا ل ؽررررراان  مرررررن ه     

 وعو ا  ،حنه  ت  نَّ مرن مواع ري ا ررتا     

اهلل ال هررا   مررن  ررل     ....  هحررخ رتتررنا

الررررحلع  ررررا   رررررا   هررررا   العرررررعيب ذ    

ش را  عر ط اخؽرات  ال  ها وري "عالورل"    

  الع اهة الع لةا "ع   ايؼ  ه َّْه".

  ذا حرررا ع مارررا   مررراه اا ررراهة مرررن    

 ؽوحي  من  له ذ مهاهعي ثاهلتري  

اشررا  اع هؽرراان ،تررن ، ررو العررعره مثرر      

هؽون ولا "هاه  الر   السجني"  "ح ر  ذ  

الس سا ررري الصرررا عي"   لهمررراه ا اعررر     

،موها   عن عه ا   مي الاوعو ا  الصررتيه  

 مث  هحل  الاوعو ا  ت  ؽنه مهر وا  ت 

  ع هوي من ،هم ري هراه  الر ر     عن  وعو ا

 السجنوي اخصكوهي  ععل ل ايهر ىل... 

ذ هررحلا ال فررا  اةا رر   الهعررا ا  

الؽاع ي عا   ت اه     مع ن اتشاعرا  

اوي لنهاشرري وذ ، اهتورري الع ررو  الصررو و 

الررررررن اوها  ذ اآلها ه  كررررررا  ذلرررررر   

عرا ي م مي ذ حوا ل العيفؽروي  ا اات اه 

 ؽعن  ا ي. الث ا وي ع   ال

-11- 
 ا  ررت اخصاعرررهي اخعر  رري  اللتررا    

(ه  عرررن جناحرررل 8119 ل واعرررهكو ) 

ذ اماحا ررا  ال  رري  الررن هة الاحفررلتيه    

ع ررررررر   ـررررررر  ظررررررر  ل ع ررررررر  ، ر حررررررري   

الرررن اوها ه  عهررروا  "الؽررروهة ال هوررري ذ   

العررعر العر رري اةررنتق"ه دررت  ظرررا  ا  

الع مرريه  كررا  ذلرر  مررن حصررن  العررله   

 رىل هاهشري ايه  العر ري     شرا خكا ا را  

اخعاؼررررر ذ حر رررري اتشاعرررررا ه  مررررا   

ح  ال ههاشا  ا عن ،عال  ايه  العر يه 

 -1111 تشررررررروَّما جنورررررررب   ررررررروس ) 

( مرن جناحررا ه حارر   ذا حرراز هررحلا  8111

الكا ررب العر رري اخ رر  عررااسة  و رر  عررا       
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ه شا ر     ال اهرة معاه ي ذ 1111

احا ات  مؽر  حلا، اةرن ه  ،ؼرنه    

عي عنتنة مرن  اا  را "جنورب   روس       

 . (1)مع   الهثر!"

م  ع  ل ماا عي عم رل ذ النهاشرا    

الع واه عن  عا ا ل الععرتي الرى  عرن    

ذ الاهمعررا  الرال ورري العر ورري  ايعه ورري  

ذ اجلامعرررررررررا  اخيفا  ررررررررريه اشرررررررررا  ات  

جاشواه تحل ر  ا ا وا  عامعي همعر 

 م ؽرررر  "ايزه  رررري"  و رررراه  مررررنهع ا    

 ك ل...ال

 هاحرررت جتر ارررل مررر   رثررري العرررعر  

الصرررررو وا ي  اعرررررسزه  وهعرررررر  رثا رررررل    

ل ؽررراان عرررنه  رررل ه وررر  مرررن العررررعرا       

الررراح ىل  اخعاؼرررتنه  ههاشررا  عرره  ه   

 لشرر   ذلرر  ذ  هررامي   ررنتر  لررنى عررنه   

مرررن ايه رررا  ال ررراهزتن ذ ادررراه الكارررا   

ه مثررررر  "هشررررروع جسا رررررواه تالصرررررو وو

ت ررررررنه  عهكورررررس  تامررررررا واه   ت رررررروه  

  الهمرررررررررل شرررررررررا ر  واه   الهمرررررررررل  

 تصرررررررررات ...  عرررررررررا  مهحرررررررررل عرررررررررااسة    

ه 1118ماتا و صرررركي العررررعرتي عررررا  

 مرررا عرررا    رثررري هؽررراان     ال  ررري   

الر شويه      هاه "ال ا نا"  ؼرناههاه  

  من ،ماها  جناحا ل اخاالح ي   عستسها...

ه ها ر  عرن   1119ذ  وصا  من عرا   

 ررا  ، شرراز ، ر حارل الع مورريه  شرر احا  

،ه وي  ث ا وي ماهوعيه  ها  تاا    عا ا ل 

ظرراعراع  مرتثرراع  هاهشرراع ،ه ورراعه  هاحررت    

ؼررررناها ل مرررر   رررريب اآلها   هاهشررررو ا   

 سهاه ةا   ا صاعاع م   رثلتنه شألرْرعألا    

 مه  ... ما  ن ُ   احناع

-11-  
 عرا  ي  1968 را و  اي ع   1ؼ ا  

 .، اةمرو   الؽرنتر  اخعر ا اخث   ؼو 

،جرن عاؼر  عثمررا  عر  ،شرال، اهلررا       

ال ررراههة ترررنعو ي    معررراه ال ذ  عررري   

،عوررل الررحلع  ررنا ذ حوررا ي مهررحل شررهوا       

 عوررنة ذ مهسلرري اي   الؽررنتر  ايشررااذ    

(... 1111 -1138ايهتب ش و  عثمرا  ) 

 اهه  جاة  عن ،تا  مهكصرر اخلرا ره   

 شا ر  خاا عي النهاشا  الع وا ذ ايه  

مرن عامعري ال عرقه     مو ناع عوناعاخ اه ه م

 ىل ، هاهي الث و وي الك الي اخالوي   اـعاع

اخر و ي من  اعر م انه ،  موس  هرنت ه  

ي  ررررا د رررروهة  اوهورررر  ،شررررااذع     يفرررروهاع

اةمو ه  حستهرا ي  ذلر  ايشرااذ ال رالي     

الررحلع ،ثَّررر ذ  كرروت  ال كرررع  عع رر   

مررن مرتنتررله  ظررر اال ذ همِّررل      احررناع

ي الث و ه هن  نا ه   ،ترا  ع رْت ذ   العر 

 عام  ل عاخها...

 شرعا  ما اشا     ا رن حاه هرا ذ   

عررا ر ، رري عررا ر  جرراة الؽررنتر ال ررنت  ه.

ذ  مرموهررراع الرررحلع  رررنا ذ  ر ارررل موس ررراع

مؤشصرررا  الرتثررريه   رررنَّم   رررن ه     

،تررررن ، ررررو  ؼررررنت ل العرررراعر اخعررررر ا ه.

معر    الععره الحلع شلل  من  روه ا "هر   

مررن همعررر ه رروة عر ورري "ه ي  ررا  عرروهرُل      
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 ت ف  ا ع ر   ر  ، روا  الهصركا ول ذ     

الرررن واه   اهلارررل ع ررر   ؽررر   و رررو مرررن  

ه رررررو ي مررررر  اهلررررراعه  ع  ررررري  صررررركا ول   

 رازت ويه  خا هر، ع    وض ه و ي اشر   

 عَّرررررْت  شررررراحي العاؼررررري"ه -"العرررررما  

،شرررراهتُرُ ه  شررررلعا "هرررر  ، ررررت مررررن   ررررن     

هرري هعرروة هنترري مررن   عررا ر "ه  ،ها رري  را 

 اهع ال اها ي ذ جراة ةفروه مصررحوي    

من  للو ل   عراا  ل اةكو  عهوا  را  

"ايه ب الحلايب"ه   ا   حنتثل العاار عرن  

مرح ري  هاماررل ذ جراةه  ؼررال ل  ررلعال    

،ه اا ا  مث  و اه  لع  ل  ؽو   هو  

عن هحو  ايشرااذ شر و  مرؤعراعه  ا ا ر      

ي مارررررلعرة مرررررن ل رررررا  الاعررررراها ذ شررررراع

الصرررر رةه   رررراع لرررري موهعرررراعا "ه ِّررررْب لرررري  

شر و ه   حنتثىل م  ،هت ىل ؼنت ىل عن ،.

ع   ظررتر  اشروته ، ثُك مرا ذ  ر رامك     

 ذاعررري ،عرررن   ،شررر وعواع"ه  مرررهح     رررل  

ظرررعوهاع عالوررراع  ايل ررريه عررر   لرررل عهرررله    

 ه تا "ه  ،  رب مرن ؼرنت ول اةمرومىل     

ؼرر ر ايشررااذتن ايهترر ىل ع ررن الرررزا  اي  

  لورررررن هه ررررراز ذلررررر "ه  ُصررررررك لصرررررماعل    

ات ررىله  هرراعا "  عرراعه ا اررب هلمررا ذ   

الؽ ا ه ت  هض ترا ها رب... ، رت ،ؼر حت     

 ... ،عي!"

-12- 
اشررررا ر   جنرررراز ظرررررتر الاصررررهو   

العاون   ؼولل  هاراعه  عم رت  ورل ،عو هرا     

اجلنتررنةه  عررنأل ،   ا ررت ؼرر ى  ررل ه رر    

 عرر ل ؼرر ي  رربر ل عررعر  ايه ه حفررر    

،مصررررروا  ظررررراعر  ا رررررله  ،حررررربَّ ظرررررعر   

   ل ا  ... 

 ا  ل ألقِّ  اوى العرتر ذ ش رة 

 ذاعوررررري ،ه وررررري  هررررر  مرررررؤثر ذ الررررره ضه  

 ،شرر مت م نمرري معررن  ال  ررامك   ع و ا ررل  

ع ر  حرنتثألي ايهتر ىل ايؼر ر  هه راز عرن       

ه ذ  عمورررر  ،. شررر وؼرررنت  ما الراحررر   

  ى لل  ث ى  له  ؼاه    مهاه  عن 

ايظرررررر ر الصررررررا  يه تكاررررررب  عرتررررررا 

لؽررررراح ل ذ ، ع ،ع مراشررررر ي عاع ررررري ،   

 مال ويه ع اهةا "ظ ور الر    الوعنا !". 

-13-  

 طبيب وشاعر يف مكتبة "ميسلون" يف دمشق. -       

 ررز  مهرحل مهاؽرر  الصر عوهوا  مررن    

ال ر  الععرتنه ساهرة  صهو  ال ؽراان  

الررى ت  و ررا العرراعر ،تررن ، ررو العررعر ذ     

تيه حبماشررررري عالوررررري  ايمصررررروا  العرررررعر 

معرت ي  وهرل   رىل مصرامعوله   وع را ذ     

مكا ررري  ررر لة م مررري ذ  شرررر همعرررر   

هررريا "مكا ررري موصررر و "ه  هررري سررراهرة    

عررنترة  الاح ورر   الررا كله مرر  ااظرراهة  

   ، ررر  م ، رررن مرررن اخ رررامىل   رررا ذ    

مرح ي ههاشى ااعازة  الن  و  ذ عامعي 

(ه  رل  1111-1199همعر  ىل عرامي ) 

 ا عا ا عن  عرنه ثر   ا عرت   اؼرو  ا      ، ي

 ،ع اههررا ذ حررواها ي الالح رري مرر  ،ه ررا    

 ،ؼنها   ثلتنه مث  الؽرنتر اةمرو    

الر وررب ه. ظرركوب اخلروررب الررحلع  ررنا   
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لرررنعك مرررن ،هرررر  ،ؼرررنها  العمرررره مهرررحل      

حفوه  م  ؼنت ها اخعرت، ه. ،ترن ، ري   

ح    روهوعي   8119الععر ذ عرت  عا  

ض "،هررررر  مررررن  ارررا ي العررررعرع اخلرررام  

ايؼرنها  ، عرن مررن اخلؽرو " ذ اخر ررس    

الث رراذ العر رري ذ جرراةه  شرر رة الهرراهع   

 العاا ي  و ا احا ا   اخهاش ي.

 ررا  ظرركوب هررن الاحررر  ال ررا ذ   

  وي الرب ال عرع ذ عامعي همعر  ىل 

ْرعألا أل مرررا (ه  ُشررر1119 -1191عرررامي )

ظر  تعرتع " اشواا  هؽراان العراعر"   

اررله الررحلتن حررن   ذ   مرر  عررنه مررن زمال  

ع صرررررا  اشررررراماع ا   وشررررراع احا الوررررري  

عاؼيه حا   ذا شللوا عن العاعره هور   

هل    ل شرا ر لنهاشري الرن اوها ...  برر     

مرح رررري اعاؽرررراؿ الر ورررربه  ترررر ز ذ    

عراال الريب الثركه  ل ،  حهوهل        

الشررراهرة ذ  رررا  العرررعر     ورررله سررر ك    

اؼاعه حار   ته  ذ رتا ل اخاهوعي ،ل اع ع

 ذا ع   اوعرن ،مصروي ظرعرتي ل عراعر ذ     

مكا ي "ايشرن" الو هوريه  عرن عوه رل        

ه  عن ل  ىل اةاـرتن 1111همعر عا  

ذ هاعا ا الك ىه الرحلتن  هرت  احرنا    

مه  ه حفر  من جاة يهنك  ظ اهة عن 

اخوـررو  ال  صرررو  ذ ظررعر ه مررا هامررت 

ـري"  ايمصوي  ل ي ذ مصراه  لتورن "ات ا ا  

 ال  صروهويه  مؤازه  ا.

اخلرورب   به. ظركو تحص الر ورب  

 هو تاا    ل ا  العاعر اةماشي مؤثرا  

مرـرروي  اهترريه  رراهرت      رري ،ؼررو ي ذ     

ظيفؽوال الر وري  اا صرا وي مرن اخهؽَّريه     

 ،ع رر  العرراعر  فررر هة  عرررا  د رروال     

  وي  مرا  ال ذ ،هر   هت دكن    

ه  ذ  هررررا  اخصاعرررر   الررررحلع تعمرررر   وررررل

اخكا ري الكر له  راع الاعراها  وه مرراه     

  ه ز رررت حواها  مررراه  رررىل ذ رتا رررل مررر     

" اشواا  الاصهو "  مكا ري موصر و ه   

 مالحشا ررل الر ورري  وعررو   عرررا  عمرر      

عراحي عاع  ل نة العاعر النههويه  خزرا  

ه. شرررّ   العررراعر ،مرررر  لر ورررب الايفرررنتر     

ؼررررررنت ل اجلنتررررررن ذ  ر رررررري  بظرررررركو

 ه ها  ع ررر  عصرررر مرررن ،هاعرررو    العم وَّرررا

ايحال   ىل الوعي   وا له ت وع لر و رلا  

"شألرررر زمأل  منحبررررل ت  نحبررررل"ه  الر وررررب    

ـِررروكا  ا اعررراا هرررحل  ايؼرررالي    ت اصررر  ه

العرررررع وي ال اا ررررري اةاـررررررةه ذ  عررررري   

    ؼنت ل العاعر  ت  عول".

ْرعا  مرررا  رررن   ظررررتكاع هلرررحلا  ُشررر

الر وررب اخرهرر ه مررؤبهىل مرر   ررثلتن     

 ل رراه ع ررر    ررري هرررحلا العررراعره  ،لرررر  

حفررررررررروه  ذ  عرررررررررا ا ها العيفؽررررررررروي    

     اتعاماعوي  الث ا وي.
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 :  هوامش

الا  ستو  العر ي الصوهع  لشض  الاسامن م  ظ و ل الا  ستو  اخؽرعه   ن ا ر  ا رر 1

 .1111بوز  83مؽر  شوهتي ذ تو   احنه ذ  معاع ذ زمن الوحنة  ىل

عرراؿه   عرررشرر و ه  ره.  و وررالثالثوررا . ظررعره   ررنت    -ه نه. ،ترر، ررو العررعره رررر 8

 ؿ(.99همعره )

ه ثعرل  هرن  لرل    1119ذ  هتوا   مرن اةرتررع   ؼنه عن اداه الكاا  العر رر 3

 .ظوهي   ناهع

 .91عوا ر من العر . ظعره ؿ  -، و الععره ،تنه رر 9

 الواحرنه عرا   ظاه ت ذ  ن ة  زاهة الث ا ري ذ همعرر عرن ظرعر ع رن الررزا  ع رن        رر 9

.  هررن  احررت معرراه ى   حررق ماواـرر  ذ ههاشرري ظررعر   ررا   عررا    وههرراه   8111

 ظاه ت ذ  حوا   ن ة ،ه وي حروع شرل ل  ،ه رل ذ ه رو  العاؼريه عمك رت عوا رب        

 زمهل ذ العرا .  عض ،ه ا  الؽناموي م  ؼال ل ذا من معر ى عن 
 ا ررت ،مرر  عر رري ذ  ناترري معررواهها ال رر ه  هررن  ررن  عالمرري ذ ـررمل ال ررن         رررر 1

الررنهامي اخعاؼررر ذ شرروهتي دشرر   ا ررنتر  ررثلتن ، ررا  احررن مرره  ه  ،هاؤهررا ذ      

مص صرر  "جررا  ال وعررا ي" لررر ض م رراهك الصرر ر ذ تررو  الثررامن مررن برروزه   ر  ررا   

ا  اةرتررر" ،ها    هررا ... ع رراهة "تررو  ال ررنا  العشررو " ...  ررحلا ه ههررا ذ مص صرر  "عرر 

     ذل    ل ه عع  حوع ا  ا هات  من  وه....
اةصاشروا  الكر ى ذ ظرعر الاصرعوهوا . ع ري       -1118 اه  ه  من ثاعه رر 1

 .891. ؿ 131 131اخوه  ايه يه العنها  

(ه  شرررعا  مررا  شمررت ذ اهلوئرري العامرري 8119 و ِّوررت شررهي )  اللتررا  ل واعررهكورررر 1

ؽرتي ل كاا ه  عن ،ظ ر من هحو  ا  ن ة عن عراا ا  عهوا  "اا رنا  ت ترحر "ه   اخ

(  معهوو ه 8181 -1199عؽ وه ) ره. عا ه دن   و ا 8111ذ  ا و  الثا ي 

ذ مؽررر شررلع   ل واعرروهكو الررحلع  ررو ِّي ذ    الر شرري ا ه ررا الصرر ل حفرررها 

 .8111ال اهرة شهي 
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 حظيرة الخنازير

)التجلياث االجتماعّيت 

 واألخالقّيت لالستبذاد(

   .عذنان عوّيذد  

 كاتب وباحث يٍ سورٌّة   
 

 
وهةةًإ دٌ يةةا  ريةةً  تٍةةةيل يةةٍ دبةةداال اة حلةةة اَ بداٌةةة ب بةةدَّ
هةةةةو ابسةةةةد،دا  أ كةةةةم  ببتةةةةم    ابسةةةةد،دا  دنٍةةةةم أ ي ةةةة نة  

ابجدًاعٍّةةة وان ٍاسةةٍّة وانيّا ٍّةةة واوٌدٌونوجٍّةةة واب.د ةةا ٌّة   
  ي ابسد،دا  يفدوحاً عهى اةطهق  

تّول اوسطورة انٍوَاٍَّة عٍ حكاٌة ان،طم " و ٌ ةٍو"" كةاٌ   
هنةةايف أ .ةةدٌى ان يةةاٌ يمةةجوية يةةٍ ج ٌةةّة "دٌةةا"  حوّنةة  ر ّةةاال      

دىل خنةةارٌّ  و بّدةة ى أ اة ٌةةّة ةةةدة عةةاو  وعنةةديا   " و ٌ ةةٍو"" 
ر ضةةوا انجةةو ة دىل حٍةةاشى ان،مةةٌّّة  دَّةةايهى حةةاول "او ٌ ةةٍو"" 

 (  1)يج ا  بجد  ٌ اعدا وا عهى عٍمة اخلنارٌّ وت .هًوا 

 

إُ الفكررراٚ اس رررألس و اس ررر ٕ ٚ   

إىل أُ الٍررألس ٖادررألعُٔ منمررٜ  رر     تشرر  

وررَ ااٗررألٚ منٍررفوأل َٖفعررام م منمررّٗي الاررٗ      

فٗررْو ِٔررلا الدٕألٗررر س رر ٕ ٚ ا ٍررأل ٖا     

 ّٛٗ اتكر  منمّٗرأل الكألتر      القفميرٛ  الٌٕٗألٌ

  ُ جي و كدألاررْ الربٖ ررألٌ٘ جي وىٌٕررو األٔوررأل

حمألٔاًل تٕصرٗر األلرٛ    السألٟمٛ( )اافاثٛ 

ا ٍررة ٚ ِررلٓ الرر  ٔصررمو إلّٗررأل الشررإ   

اٗررٛ افاررن وررأل فاهررْ منمررّٗي  دىرر     ٔاسٔ 

   ٛ أٔ جياافاثررررٛ   ٔعٔلررررٛ وررررأل ااررررف اافاثرررر

ممثمررٛ  الكألترر  السررألٟمٛجي كىررأل  ألِررأل   

وررررررَ ال  قررررررأل   ٛاالجدىألمنٗرررررر ألحبٕاومررررررّ

ّٗرررٛ االادكأل ّٖرررٛ ا دٕاشرررٛ مبرررأل   الاأ ألل

ودمكدْ وَ أعٔا  ٔتفكر   رياٖيف و   ا

منرررررألي السٗأل ررررررٛ ٔاالادةررررررألع ٔالثقألفررررررٛ  

خلو إٔاإلمنررروً ٔالفمسرررفٛ ٔالفرررَ ٔاسع وو   

ّ٘ اللٙ  فممخٍأل ٖا منأل ّي القل  ٔالومنقوٌ

خيدمررررر اقٗقررررٛ ادررررٜ منررررَ منررررألي اقٗررررٛ   

 اإٗاٌأل و 
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حيك٘ جي وىٌٕو األٔوألُجي منَ ٌدألٟج 

اافاثررٛ السررألٟمٛ أٔ وررأل ااررف اافاثررٛ منمررٜ  

ًٚ    اسٔ ٔارررٗيف ألٚ اٗررر الرررلَٖ امندرررألعٔا اٗرررأل

خاجو و اٍٗدّأل مبرأل تدمرىٍْ ورَ منرألعا      

ٔتقأللٗررررف ٔاررررٗي اافاثررررٛ ا شرررر اٛ اقررررٗي     

  ّٛٗ إىل منررألي وررأل اارررف    ٔتٕجّألتّررأل  اإلٌسررألٌ

ِٕٔ منرألي أٔ  ر  اٗرألٚ فدقترفم        اافاثٛ 

ّٗرٛ     فْٗ واظي اٗي اافاثرٛ ادٕجّألتّرأل الاقم

ّٗٛ الدٍٕٖاّٖررررٛ  ٗ  اإلٌسررررألٌ ي ٔا ررررد فلو اقرررر

ّٗررٛ ِرر٘ أيرر ْ اقررٗي اٗررألٚ     جفٖررفٚ ال منقوٌ

الررلَٖ امندررألعٔا منمّٗررأل ٔي ٖاررف   ا ٍررأل ٖا 

وثمىرررأل ي ٖارررف أٙ   وٍّرررأل ّٖىّررري الديرررا   

تاٖررررألد اررررألع  أُ خيمةررررّي وررررَ ٌدألٟ ّررررأل   

الس٠ٗٛو ٍِٔأل ٖةر جياألٔوألُجي اٗألٚ ٔطاٖقرٛ  

منٗشررّي الرر  امندررألعٔا منمّٗررألوو ِٔرر٘ منٗشررٛ  

ٔجررررفٔا فّٗررررأل كىررررأل ٔجررررف ا ٍررررأل ٖا و   

ن وأل لل ٔطأل  ااف أُ وسيو منٗشدّي ك

منقرررٕوي ٔ رررلجٕا كرررل ا  و ا دىررر     

ٔفقرررررأًل  رررررأل ٖاٖرررررفٓ ااألورررررن االجدىرررررألمن٘    

حبٗرر   اافاثررٛ ا رديكي ااررألي وررأل ااررف  

افاررن   اٟيررٛ ي ٖاررف ورري طارري أٔ لررُٕ أٔ 

اادةألع السٕد ا دٕا  ٔإمنوورْ ٔتااٗدرْ   

ٔ رر  ااٖدررْو فأل ٍررأل ٖا و  رر  اٗألتّررأل 

  ٔ  تشررألٞ لٗٛ ودررٜ تدىرراب األلٕاررن اررو وسرر 

ٔال  أخواّٗررٛ ٔتشررا  ٔت كررن اررو ِىررًٕ 

ٔتدمررررلال ااواررررأل   اجدىألمنّٗررررٛ الدةاوررررأل  

ٔال ٔاج أل  ٔوسر ٔلٗأل    ا  جٍسٗٛ او 

ٔتاررٗ  و  اجدىألمنّٗررٛ أ رراّٖٛ ٔال  ٔاارر   

ا رردقاا  مممررٕٞ األلقررلا ٚ ال حيىررن ِىررًٕ    

ّٗٛ الٍظألفررٛ ٔالكااوررٛ  ٔال ت ٗرر   اإلٌسررألٌ

ّٗررررٛ ٔوسرررر    ٔلٗألتّأل صررررٕ  اااّٖررررٛ الاقوٌ

(و أوررألً 2)ٔمنٕاا ّررألو اجلىألمنّٗررٛ ِٔىٕوّررأل  

ِرررلٓ المٕارررٛ الدٕصرررٗفّٗٛ اٗرررألٚ ا ٍرررأل ٖا 

ارررأل مرررو وظمرررٛ ٔالررر  ٔصرررمو يرررإ  أٔ 

ّٗٛ الاأل ّٗرٛ االادكأل ّٖرٛ ا دٕاشرٛ     الاأ ألل

َٖ رررراس السرررر اه ا شررررأ     إىل وقأل ادّررررأل

ٌفسْ: كٗر ٔصمو ِلٓ الشإ  إىل ورأل  

 ِ٘ منمْٗ وَ هٗأل و؟و

ِررلا السرر اه تد مرر    َمنررجألاررٛ إُ اإل

وٍررررأل تااٖررررر واٍررررٜ اافاثررررٛ ٔوررررأل ااررررف     

ٔعٔ ِىأل و صرٍ  اٗرألٚ ا دىر       اافاثٛ

ارررر٘ اكررررن وسرررردٕٖألتْ االجدىألمنّٗررررٛ   ٔاسٔ 

ّٗٛ ٔاالادةرررألعّٖٛ ٔالثقألفّٗرررٛو فررر الا  ٔالسٗأل ررر

إىل كألٌرررررو اافاثرررررٛ )تاررررر ( األلٍسررررر ٛ   

ارر٘ اشرركن خررألا ٔإٌسررألُ ٔإلٌسررألُ اسٔ ا

منرألي اافاثرٛ   عٔه الاألي اللٙ  اس ٖفخن 

   ً ٌفرر٘ اوٗىٍررٛ    يرر٠ٗأًل فشرر٠ٗأًل اشرركن منررأل

اراا  اقرف ٚ   ٔاإل  منمٜ الارألي األ ري اجلررب   

ٔاأللدرررألل٘   اإلٌسرررألُ منمرررٜ مقٗررر  وةررر ٓ

اودوكررررْ القررررف ٚ منمررررٜ مفٖررررف أ رررر    

ٔصرررٍألمنٛ  ٔعٔلدرررْ ٔإامنرررف اٍرررألٞ  دىارررْ 

منمرٜ   ا   ٔالسا٘ لمٗقيف ا ألعٙ  إوٗدْ 

القف ٚ ٔالةمني األودوك الاقن الاتْ   الاقن

  رررري خررررااٟ  اٍررررألٞ اٗررررألٚ الفرررراع     منمررررٜ

ٔا دى  ٔالديكي اشر ُٔ ااٗرألٚو ِٔرلا    

ٖارر  اداررر   أخرررا ارر ُ اافاثرررٛ ِررر٘ ورررَ   

طااررررو وررررألالا ٖارررر  اإلٌسررررألُ ٔوررررأل ِرررر٘  

ٔوررررأل ِرررر٘ منواررررٛ ا داررررألل٘     خةألٟةررررْ؟

ٔاأللدرألل٘   منٍرفٓ؟ األ دايف أٔ الٕاا  ا مىٕس 

ّٗررٛ    فرر ُ وّىررٛ اافاثررٛ و صررٗقدّأل الاقوٌ
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ِرر٘ إطررود ااّٖررٛ الديقرر    ِررلٓ الٍقفّٖررٛ 

ّ٘ وررررَ أ ررررا    القٗرررر  ٔاالخدٗررررأل  اإلٌسررررألٌ

ٔاوردوك الرٗقيف و    الاترْ  ٔت كٗف الثقٛ 

ّٗٛ السٗ اٚ منمرٜ   اف تْ ٔاودوكْ إوكألٌ

ٔالقٗرألً حبرأ   ر  وقف رٛ      الاألي ِلا 

إلخمررررأل  ال  ٗاررررٛ ٔا دىرررر  األ رررردخفاً  

ٔاأللدرررررألل٘  فررررر    ٔالدكٍٕلٕجٗرررررأل الامررررري 

 ُ ٔإخراا    الفاعّٖرٛ   وسدٕٝ اااّٖٛ ٔهرىأل

 لمدقأللٗررف اإلٌسررألُ وررَ القفررد اافٖررفٙ 

ٔوررَ منررألي اس رر ٕ ٚ ٔا اافررٛ ٔالسرريا   

ٔالشإالٚ ٔاال دقوه ٔالقّرا ٔاال رد فاعو   

ِٔررلا كمررْ مقرر  الكررث  وٍررْ ااررف اٗررألً 

األ ٔٔصٕه ال  قٛ ٔالثٕ ٚ الةٍألمنّٗٛ و أٔ 

الربجٕا ّٖٛ مبسألمنفٚ ارٕٝ الشرا  الاألومرٛ    

ِرررررلٓ الثرررررٕ ا     ٛٔثٕ اتّرررررأل إىل السرررررم  

ٔ)الثٕ ٚ الفاٌسٗٛ أ ٕالجرأًل( الر  ا ىرو    

القرررٕٝ ا سرررد فٚ السرررألاقٛ ممثمرررٛ اسرررم ٛ    

مرو يراأل ا     ٔالٍ وٞ ا مك ٔالكٍٗسٛ 

اااّٖررٛ ٔالافالررٛ ٔا سررألٔاٚ ٔعٔلررٛ القررألٌُٕ   

الرر  ٌظررا وررأل فو ررفٛ منةررا   ٔالف رردٕ  

الدٍٕٖا اللَٖ اودف ت ث  فكاِي إىل عٔه 

 منأل ٍأل الااا٘و الاألي الثألل  ٔوٍْ

أورررأل ورررأل اارررف اافاثرررٛ فّررر٘ السررر    

الرراٟٗ  و إفررااب اافاثررٛ وررَ ومررألوٍّٗأل  

ٔعفرر  اإلٌسررألُ إىل اررألال  وررَ    الدقفوّٗررٛ 

ٔاال ررردو  ٔالقاارررٛ االجدىألمنّٗرررٛ   ٗ الدشررر

ٔإىل المٗأل  ٔالفخٕه و منألي   ٔالأاّٗٛ

 ا ٍة ٚو

إُ اررٗي وررأل ااررف اافاثررٛ الرر  وثمررّأل    

ّٗٛ ٔ  ي خااٟ ّأل اادةألع  السٕد الاأ ألل

ا دررررٕا  ممررررثًو حبٕاومررررْ االجدىألمنّٗرررررٛ    

ّٗٛ ٔالثقألفّٗررٛ  ااررو ِررلٓ  اٗرر   ٔالسٗأل رر

اإاون تشدقن ٔاكرن ارف ٚ ٔع اٖرٛ منمرٜ     

أٙ   فررررررررا  وٍ رررررررر  اال رررررررردّوك أٔالً 

اال ررردّوك ا ٍدرررة  ورررَ صرررمدْ الامرررّٕٖٛ    

ا ررردّوكأًل ورررَ أجرررن  إصرررفْ  ارررأل دى 

ٔلٗ  ا ردّوكأًل ّٖرفإ إىل     اال دّوك

ٛ     تر    ويف األجرأل  ا دىر  ا ألعّٖرٛ ٔالأاّٗر

اقف  وأل ِىْ و ألن منةرا الإ رٛ مقٗر     

ٔا سررداف أُ   الررااا ا فدررٕس منمررٜ ا  مرر   

ٖامررررر  ا شرررررألٌ  لكرررررن ورررررَ ال ٖسرررررد ٗ   

ٞى منمررررٜ ِررررلا الدٕجررررْ     اال رررردّوك ٔاٍررررأل

الوأخوارررررر٘ و إعا ٚ ٔتٕجٗررررررْ  ٗأل ررررررٛ  

الارررررألً    اوررررريُّتااجررررر  الفٔلرررررٛ ٔا دىررررر 

 ً ٔكرررن ورررأل ِرررٕ    ٔتةرررٕ ا  ا ررر  الارررأل

ّ٘ ّٕه اورري   وشرر ك اررألوي اإلٌسررألٌ أوررألً تقرر

ا ألا ٔتكاٖ  اٗي الفاعّٖٛ الشخةّٗٛ 

 ٔتفاعِأل ا  م و 

 ما هي السمات األساسّية لعامل ما بعد احلداثة:

ميكٍٍررررأل اةررررا ِررررلٓ السررررىأل  و  

 اجتألِيف اثٍيف ِىأل:

ّ٘ : ِٔررٕ االٌّٗررأل  الاالجتاااا األو  دررف و

ٔالدررفِٕ  السرراٖ  لمررِٕي الررلٙ اتسرري اررْ     

ُ  صف  اافاثٛو أٙ اٌّٗرأل    مثرٛ   االميرألُ ار 

ًٛ لم اٖررر  الرررلٙ ٌسررر  منمٗرررْ كىرررأل      ٌّألٖررر

  دررْ خررااٟ  الاقررن و منررألي اافاثررٛ   

ِٔررٕ: خرروا اإلٌسررألُ وررَ ألمىررْ ٔاّررآ      

ٓ ٔا دواْ  ٔأُ ٍِألك  ألّٖٛ لمدرأل ٖ    ٔتشٗ

ميكرررَ الٕصرررٕه إلّٗرررأل و ا سررردق نو أٙ    
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الٕصٕه إىل  دى  منألعه ٔصرأل،  ٔخرأله    

و جٕاٌ ْ ا دافعٚ أٔ اامّألووو  الةاا وَ 

 دى  حيقر  تٕا ٌرأًل اريف الارا  ٔال مر       

ٔإيررر أل  األجرررأل  الٍرررألس كألفرررٛ  ٔإورررألع 

ٌظرألً وثرألل٘ خررأله ورَ الشرلٔال  ٔال  ررأله     

فْٗ لمشك  اسوا اللٙ وان اٗرألٚ ال شرا   

يرررررفألفٛ كرررررن الشرررررفألفّٗٛ اسررررر   ارررررف ٚ  

واافررٛ وررأل حيدألجررْ ال شررا    اإلٌسررألُ منمررٜ

ٔاررفٞ  ررٗألعتْ ٔ ررٗ اتْ منمررٜ الكررث  وررَ 

اررررٕاٌيف ال  ٗاررررٛ ٔا دىرررر   ٔتسررررخ ِأل  

 ةررميٛ اإلٌسررألُ الاتررْ  ٔاأللدررألل٘ الٕصررٕه  

إىل وسررررردٕٖأل  ودقفورررررٛ ةٍيرررررْ القرررررف ٚ 

لمقمررررررررألٞ منمررررررررٜ واظرررررررري ا ةررررررررألعفأل    

ٔاالخدوفررأل  ٔالدٍألامررأل  ٔالإاارر   رر   

 ا دٕااٛ سفاأله ال شا ٔأمنىألويو

: ِٔرررٕ م رررٗي  رررم ٛ  الجتااااا الجاااا ي ا

ّٕه منمٗررررْ الكررررث   وررررَ  الاقررررن الررررلٙ منرررر

ّٙ الرلٙ يركن      اافاثٛ  أٙ الاقرن الٍقرف

الادمٛ ال  ٌّمو األإلٌسألُ ٔأعخمدْ منرألي  

ااٖٛ إ اعتْ ٔمقٗ  وةر ٓ اٗرفٓ و ِرلٓ    

ّٗررٛ    ااٗرألٚ  ااررف أُ م ىرو السررم ٛ الفٍٖ

ٔتفك ِرررررررررررأل الوِرررررررررررٕت٘ ٔالسرررررررررررم ٛ 

ٛو فأللاقن الرلٙ كرألُ   اال د فاعّٖٛ الٕهاّٗ

ديكي و ٖرررومكرررٛ اجدىألمنّٗرررٛ ) اّٗرررٛ(  

إعا ٚ الفٔلررٛ ٔا دىرر   تررل   ٍِررأل لٗةرر ا  

ّٗرأًل فاعّٖرأًل  ٖاررب منرَ ارف ٚ الفراع        منقًو أعات

و اورررردوك الشرررر ألمنٛ ٔاررررف ٚ االادىررررأله  

الفاعّٖررررررررٛ ٔالررررررررديكي و إعا ٚ ا ررررررررٕا ع 

ّٗٛ مبأل حيق  أكرب اف   ٔالٍشألطأل  ااٗألت

 ي ورررَ أُ فكررراٚ ورررَ الررراااو ٔمنمرررٜ الرررا 

  ّ٘ الدشررراٖ  ٔوااا رررٛ ٌدرررألٟج الاىرررن اجلىاررر

ًٛ األلفٔلررررٛ  ي تٍدررررْ كمٗررررأًل  إال أُ   ممثمرررر

ّٗٛ اٌدقن اشركن األ ري ورَ     مىن ا س ٔل

ا دىررر  )الكدمرررٛ( الررر  ورررأل وةرررألاّأل     

ا شررر كٛ  إىل  دىررر  )الدفررراع( الرررلٙ    

ٖاىرررن اكرررن وسرررردٕٖألتْ منمرررٜ مقٗرررر  أٔ    

ت كٗرررف الرررلا  لرررفٝ الفررراعو ٔمنمرررٜ ِرررلا   

 ررررررألس اٌدقررررررن ا  ررررررأل  السٗأل رررررر٘   اس

ّ٘ و منررألي وررأل ااررف اافاثررٛ وررَ   ٔاسخوارر

 ٔ ٚ ٔتٍىٗرررٛ ا رررأله مقٗررر  الافالرررٛ ٔا سرررأل

ا دى   إىل  أله اقرٕد الفراع ٔااٖدرْو    

إٙ إمنألعٚ تاكٗة ا  أل  منمرٜ أُ الٍرألس   

 ٗظمُٕ خمردمفيف  ٔأُ ٖ خرلٔا ٔخيدرأل ٔا    

ارر  اعتّي السرراألعٚ ٔأ ررأللٗ  ااٗررألٚ الرر       

أٙ واررررٕد وررررَ الفٔلررررٛ أٔ    ٖاٖررررفٌّٔأل عُٔ

   ّٛٗ ّ٘ ا سررررر ٔل ا دىرررر و أٙ اٌدفرررررألٞ يرررراط

ٔا ةرررررميٛ الاألورررررٛو فرررررأللفاع ٔوةرررررألاْ   

 خ ًاوأٔإِاؤٓ ٔيّٕاتْ ٔ   ألتْ أٔاًل ٔ

إُ وررأل ااررف اافاثررٛ ممثمررٛ حبٕاومررّأل   

ّٗررررررٛ  االجدىألمنّٗررررررٛ وررررررَ ال قىررررررٛ الاأ ألل

االادكأل ّٖٛ ا دٕاشٛ  أ اارو ٌفسرّأل و   

ّٗٛ   منأل ّأل ِرلا ورَ ٔاج رأل      ٔمنر ٞ ٔوسر ٔل

ٌّمررٛ ا دىرر  ٔمقٗرر   فألِّٗررٛ أفررااعٓ     

ٔ ااو ت ألل  ال  قرأل  الٕ ر ٜ ٔالرفٌٗأل    

اديىرررن وسررر ٔلٗألتّأل و وسرررألمنفٚ ٌفسرررّأل   

ويف األجألتّررأل ااٗررفًا منررَ تررفخن الفٔلررٛ   ٔترر

ٔاٌدظررررأل  عٔ ِررررأل و ِررررلا االجتررررألٓو فررررو     

  ّ٘ خوا إالُ منمٜ ٖف الدمألوَ االجدىألمن
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دمرررألوَ ٔال عٔ  لمفٔلرررٛ و مقٗررر  ِرررلا ال

ااررف الٗررًٕو أٙ ي ٖاررف ٍِررألك يرر٘ٞ ا ررْ   

ا دى  كىرأل األلرو وأل  اٖرو تألتشرا: )ال     

تٍظا إىل فٕاك أٔ مدك أٔ إىل جألٌ ٗرك   

ٌظا إىل عاخمك  إىل أمنىألاك  اٗر   اان 

ٖكىَ عِرألؤك ٔإترك ٔإ اعترك ٔاسعٔا     

كمّأل الو وٛ لدقفً ااٗألٚو لَ ٖٕجف اارف  

ن الٗررًٕ اررألعٚ منظررألً ٖقٕلررُٕ لررك وررألالا تفارر   

ّٗٛ ا دامقررٛ اد اررأل     ٖٔاحيٌٕررك وررَ ا سرر ٔل

أفاأللرركوو ٍِررألك أفررااع فقرر  حيٗ ررُٕ اررك 

ك أل ًا ٔصقأل ًا منمٗك اُ تدامي ورٍّي ٔفقرأًل   

ّٗررٛ  ٔأٌررو ٔاررفك   ّأل اتررك ٔاررف اتك اللات

وَ ٖديىن ٌدألٟج ثقدْ ا منىأللْ ٔورأل تدرأل ٓ   

 (و 3)(و و ِلٓ ااٗألٚو إٌْ جي دى  اسفااعجي

إُ اوّٕٖرررررٛ ٍِرررررأل تديرررررٕه وررررَر )اٗىرررررٛ  

ٞى     ٔجٕعّٖررررٛ( إىل )وّىررررٛ(و أٙ ي تاررررف اٌدىررررأل

ٔتمررريٗٛ ٔا ت ألطرررأًل ارررأل دى  ٔالرررٕطَ  ارررن  

مٕلو إىل ٔ ٗمٛ تشركن فاعّٖرٛ أمنمرألْٟ     

ٔاسمنمررررررألٞ ٖشرررررركمُٕ  دىرررررر  الدفرررررراع    

  الدفاعؤوٕافّي وَ أمنىألوي و  دى  

ٖةرررررررر أارررررررف منمىرررررررألٞ االجدىرررررررأل   

ٗرركجي ا دىرر   الربٖ ررألٌٗيف ِٔررٕ جيأٔلرر   ا  

الةٍألمن٘ و وقأله لْ اإٍاُ )فٍألٞ ا دى  

الةرررٍألمن٘( ارررألًٟو: )ٖةرررف  منرررَ القٕامنرررف  

ّٗرررررٛ    االجدىألمنّٗرررررٛ و أفٕورررررأل )أٌرررررأل( منفٔاٌ

وامنٕاررررررٛ منأل ٖررررررٛ ت يرررررر  منررررررَ اارررررر     

ٔا سرررألمنفٚو ٔو حبثّرررأل منرررَ ٌفسرررّأل ٔمنرررَ  

ّ٘ اٍرررُٕ تدرررٕٓ اسرررّٕلٛ و   ال د٠رررألً اجدىرررألمن

  ألاٛ اللا وو ٔوَ ٖفد  و  ألاٛ اللا  ي

ٖاف مبقفٔ ٓ أُ ٖف ك أُ ِلا االٌارةاه ووو  

ِلا اا   االٌفرااعٙ لنٌرأل  ِرٕ اكري     

 (و 4)و(  ألمن٘ أٖمأًل

ّ٘ و  دى  وأل اارف   إُ الفاع ااقٗق

اافاثٛ  ِرٕ الرلٙ ال ٖمرًٕ أارفًا منمرٜ ورأل       

ٖاألٌٗرررْ ورررَ اررر س ٔيرررقألٞ ٔال ٖ يررر  منرررَ  

أ رر أل  فشررمْ إال و كسررمْ ٔاوعتررْ  ٔال  

ف ٔاالجدّرألعو أٙ  ٖ ي  منَ ان إال و اجلر 

األالمندىررألع منمررٜ الاتررْ  سٌررْ لررَ ٖدٕارر  أُ      

ٖسررألمنفٓ أاررف  ٔلكٍررْ ٖسررد ٗ  أُ ٖرردامي 

خررررراَٖ  عُٔ أُ ٍٖدظرررررا ورررررَ جترررررأل   اآ

يرررٕكألتك    وسرررألمنفتّيو إٌرررْ منرررألي )ام ررر   

اٗفك( كىأل ٖقٕه ا ثن الااا٘و ٍِٔأل ٖ ت٘ 

 الفاد ايف ا ٕاطَ ٔالفاع:

فررررأللفاع: ِررررٕ الررررلٙ ّٖرررردي الاتررررْ      

ْ ورررَ الاترررْ  أٔ اداررر    ٖٔفكرررا مبةرررألا

أخررا ِررٕ ا ررٍقى  و الاتررْ  ٖٔداألوررن ورر       

ّٗٛ الر  ٖ رفمنّأل    امألٖأل الٕاا  ا عٔاتْ اللات

ِٕ ٔافٓو إُ اسفااع ٍِأل ٖاة ُٔ فراعٖدّي  

الةٕ ّٖٛ األلقألٌُٕ اللٙ افأ ٖشرا  اىألٖرٛ   

ِررلٓ الفاعّٖررٛ  ٔت ىرريف امررٕ  الٍررألس ارر ُ  

ال اٖقررٛ االٌفااعّٖررٛ ا ٍاةلررٛ الرر  ٖقمررُٕ  

أل وةررألاّي  إ ررأل ِرر٘ ال اٖقررٛ الرر   فّٗرر

ٖسمكّأل اسفااع كألفرٛ  ٔأٌّري ٖديىمرُٕ    

 اثٍألٞ امألٞ وةألاّي تاثااتّي ِٔةاٟىّيو

أوأل ا ٕاطَ: فّٕ اللٙ ّٖدي ارألآخا   

ّ٘ ّٖٔرردي مبررأل ّٖرردي اررْ   ٔمبيٗ ررْ االجدىررألمن

الٍألس ٔفقأًل  ةرألاّي ا شر كٛ ٍٖٔ مر     

 وٍْ لماىنو 
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لقرررف اسررري منرررألي ورررأل اارررف اافاثرررٛ    

ا دىررر  إىل ط قرررديف ِىرررألو ط قرررٛ ةمرررك    

 و فٛو ٔط قٛ فق ٚ وافوٛو

ّٗررررٛ تررررديكي  ٗررررٕ      فألل  قررررٛ القٍ

ّ٘ الررلٙ تاٖرف تكٍٕٖررْ أٔ     ا سراس االجدىرألمن

ي  رم ٛ  ٗٓوو لللك ِ٘ منىمو منمٜ م ر ٞاٍأل

الفٔلرررٛ ٔعٔ ِرررأل و   ررري اامرررٕه  دىررر     

منررررألعه ٔوسرررردقا اجدىألمنٗررررأًل  أٙ أفقررررف     

الفٔلررررٛ عٔ ِررررأل و   رررري ٔتٍفٗررررل  دىرررر    

الافالٛ ٔاااّٖٛ ٔا سألٔٚ  وثمىأل تمو ِر٘  

الاتّأل ك  قٛ  ٍّٗٛ منرَ اٗرألعٚ الفٔلرٛ ادرٜ     

ال تديىن وسر ٔلّٗٛ ورأل  رٗيفن ورَ هرٗأل       

 ٔاٗررألٚ )خٍررة ٚ( عاخررن ا دىرر   ٔ ررمىدّأل    

 ّٙ لشخةررررررررٗأل  وٕالٗررررررررٛ وررررررررأل وررررررررَ إعا 

الشررررراكأل  ٔاارررررب ا ّٕٔ ررررريف اشرررررّٕٚ   

السررم ٛ وررَ ال  قررٛ ا أللكررٛ الاتّررأل أٔ وررَ    

وقررررررألواٙ السٗأل ررررررٛ  ٔ  ررررررو ورررررر الٞ    

ااكرررررررألً منررررررررب وااكرررررررة الف ا رررررررأل    

اال رررر اتٗ ّٗٛ كٗررررر ٖ  قررررُٕ  ٗأل ررررأل  

ّٗرررٛ ٔا أل جّٗرررٛ  ا اٖقرررٛ أٔ    الفٔلرررٛ الفاخم

ا  رررمٕ  ال ٖمرررا وةرررألاّيو ِرررلا إالا ورررأل  

تٕجْ ِلا اس مٕ   ِٕٔ ٖدٕجْ األلمرأ ٚ  

 فورررٛ وةرررأل، يررراكألتّي ٌٔشرررألطألتّي    

االادةرررررألعّٖٛ ورررررَ ال ٍرررررٕك إىل ا اكررررر     

ّٙ ٔوأل اٍّٗىألو  ّ٘ الاسكا  الةٍألمن

ِكرررررلا  رررررأل   ِرررررلٓ السٗأل رررررأل   

ا ىٍّ رررررٛ ٔا سرررررخا ورررررأل ا مٗرررررأل ا  ورررررَ  

الفٔال ا  و اإلمنوً ٔال اٗرٛ ٔاجلألوارأل    

الفمسرفٛ  ٔوااكة ال يٕن ٔالفَ ٔاسع  ٔ

ٔمنمي االجدىأل   األجتألٓ وٍا أفااع ا دى  

اااّٖرررررررررٛ االادةرررررررررألعّٖٛ ٔاالجدىألمنّٗرررررررررٛ   

ٔالثقألفّٗررٛ  و الٕاررو الررلٙ هرر  و فٗررْ    

ّٗٛ  ٔاأل رري الفميقااطّٗرررٛ     اااّٖررٛ السٗأل رر

ا فمررر ٚ ا ررردىا   رررٗألعٚ اكررري ال  قرررٛ  

ا دٕاشررررٛ  إُ كألٌررررو ِررررلٓ ااكٕوررررٛ 

ممثمررٛ حبكٕوررأل  الظررن أٔ ااكٕوررأل     

فةمنىألٞ ال ٗرو اسارٗب منمرٜ  ر ٗن      ا امٍٛو

ا ثررأله ال ااةررا  ِرري لٗسررٕا أكثررا وررَ    

 طٕٗ  جٕا س و منألي ٌٕٗجا ٘و

إالُ األ رررري اااّٖررررٛ الفاعّٖررررٛ تفدررررو    

 ّٕ ه إىل  دىررررر  أفرررررااع ال  ا دىررررر  ٔمررررر

جتىاّررري ِىرررًٕ ٔوةرررأل، وشررر كٛو ارررن  

ِىررًٕ فاعّٖررٛ وٍاةلررٛ خألصررٛ اكررن فرراع    

ِٔلا وأل جارن كرن فراع ٖفكرا و ٌفسرْ      

  لٍفسرررْ  كرررُٕ الفٔلرررٛ ي تارررف  ٔخي ررر

وسررر ٔلٛ منرررَ اللرررك الرررفٔ  ال ٍرررألٞ  اٗررر    

اادةا عٔ ِأل منمٜ تشاٖ  كن ورأل حيفر    

وةأل، ال  قٛ ا دٕاشٛ ٔاٗىّرأل  إهرألفٛ   

إىل اف  الٍظألً عاخن ا دىر   ٔواألا رٛ   

ّٕه لرررْ ٌفسرررْ الدارررفٙ منمرررٜ   كرررن ورررَ تسررر

ّٗٛ ا دٕاشٛ أٔاًل   وةأل، ال  قٛ الاأ ألل

فاعّٖررررٛ الدل ٖاّٖررررٛ ٔااررررف وررررَ اااّٖررررٛ ال 

ثألٌٗأًلو ٔكرللك   ّيلمى دى  ا خ   وأل وٍ

الفسا و ا أله ٔا اأًل أورألً ِرلٓ ال  قرٛ    

ا أللكٛ أُ تٕألر إوكألٌألتّأل منرب اإلمنوً 

ٔالثقألفررررٛ ٔالفررررَ ٔاسع  لد ّٗررررن الفرررراع    

ٔتاىٗٛ اةآ ٔاة تْ جتألٓ وأل حيٗ  ارْ   
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أٔ ادررررٜ الرررردفك  األل يرررر  منررررَ امررررٕه  

درررْ ٔواألٌألترررْ   ألمنّٗرررٛ لمخررروا ورررَ  اا  

ٓ ٔا دواْ ٔخٕفْ ثأللثأًلو لقرف منىمرو    ٔتشٗ

ال  قٛ ا أللكٛ ٔالفٔلرٛ الر  أصر يو و    

ا مرردّأل واررأًل منمررٜ تفاٖررف الفرراع  ٔفاعٌررٛ    

ع ٔالدفاٖرررف ِرررلٓ ا دىررر و إُ األلرررٛ الدفرررّا

ّ٘ إىل افٖقررررٛ   إلررررو ااررررٗ  االجدىررررألمن

إٗاٌأل  ي ٖاف الفاع ٖفكرا فّٗرأل إال و   

ديررا  وررَ ِررلٓ   الاتررْو اررن ي ٖاررف ّٖىررْ ال   

الٍىلجررٛ  ٔتمٗةررْ وررَ ٌدألٟ ّررأل السرر٠ٗٛ   

 ال  ٔصن إلّٗأل اساًا األ ي اااّٖٛو 

ع ورررروك القررررٕه: إُ  دىرررر  الدفررررراّ   

ٔالمرٗأل  ٔالا رر  ٔالوواقررٕه ِررلا  ٔجررف  

لررررررْ وررررررفٖأُ ٔوةررررررىىُٕ ٔخم  ررررررُٕ  

  ٔ خاجرررٕا أٔوٍفرررلُٔ  كد رررٕا السرررٍٗأل ٖٕ 

الاا  ٔأومٕا منمٜ ا ىثميف وأل منمّٗي إلْ 

طررراعٔا أٔ ا سرررٕا و  ررر ُٕ   ٔةثٗمرررْ  ٔ

مرو اس   كررن ٔاارف ٖاجتررن أٔ خيررا    

منَ الٍد اللٙ كد ٕٓو لقرف كرألُ ٍِرألك    

أاررراا  ٔوكألتررر  وااا رررٛ  ٔلكرررَ ألمرررو   

ّٗرأل  فأوألكَ القٗألعٚ الامٗرأل الر  ترديكي    

  أٔ  ّٕلررٛ األلكألوررن لررفٝ ٛيرر ْ  ّٕلرر

 َِ ٍرررٕا ٔأصررر يٕا  ِّواظررري الٍرررألس اارررف أُ 

 خٍأل ٖا و اظ تّي االجدىألمنّٗٛو

ّٗٛ  أ وررأل و عٔه الاررألي الثأللرر  الشررىٕل

ٔوٍّررررأل منأل ٍررررأل الااارررر٘  فدرررر ت٘ الةررررٕ ٚ   

وقمٕاٛ ةألوأل  اٗ  تٍافً اااّٖٛ الفاعّٖٛ 

مررررررو ال ٖاررررررٛ اافررررررألأل منمررررررٜ الميىررررررٛ  

الميىررٛ الرر  َتيمق ررَ  و   ٓاالجدىألمنّٗررٛ  ِررل

القأللررر  مرررو وظمرررٛ )يررراأل ا ( وشررر اٛ     

ّٗٛ ٔالقٕوّٗٛ ٔا  القألٟف ٔالدمريٗٛ   األلٕطٍ

ٔالديرررفٙ ٔالةررررب أورررألً أمنرررفاٞ    ارررأللٍف  

 اّررلٓ الميىررٛ يفخن ٔا ررأل   ا  اةرراالررف

عاٟىررأل ٔأاررفًا  لمٍٗررن وررَ منةميدّررأل ٔإميألٌّررأل 

إطٍّررررررأل ٔاكىررررررٛ اٗألعتّررررررأل ووو اىررررررٛ    

اجدىألمنّٗررٛ وىرر  أفااعِررأل ط ررن ٔتفررااّي    

منةرررأل كىرررأل ٖقرررٕه جي ررراف ا  ٌٔرررٕسجيووو     

ِأل ةألورأًل ورَ   ؤأمنمأل بفااىٛ اجدىألمنٗٛ أد

قررررألٟي منمررررٜ ارررر   ومررررىٌّٕي الاقٗررررفٙ ال

ٌّرررأل كدمرررٛ  إا ٕاطٍرررٛ ٔاالٌدىرررألٞ لمرررٕطَ    

اجدىألمنّٗرررٛ خألٖٔرررٛ و ومرررىٌّٕأل  َإلرررو    

ّٗٛ  م دّرأل      اس    رم أل  ا رد فاعّٖٛ ٔصرألٟ

 -يررّٕٚ السررم ٛ  لرردق   و تكٍّٕٖررأل   

إىل ا ٗر  ورَ    -أٙ الكدمٛ االجدىألمنّٗرٛ  

القٍي  ٖقٕعِأل  ا  اٗر  ٖاٖرف  ٖٔسرألمنفٓ    

اَٖ ّور  ىٕمنٛ وَ ااااس ٔا   ميف ٔا ة

ٔا ثقفيف االٌدّأل ٖيف اىألٖدْ وَ  ٍىْ إالا 

  تّيو ظوأل األٔلٕا تكس  أ ٕا  ا

 املراجع:

 الٕٖكٗ ٗفٖأل  -1

 -عوكد ررٛ اقررفا  -تا ررٛ ا ررأل  أاررٕ ارررب    –اافاثررٛ السررألٟمٛ  جي وىٌٕررو األٔوررألُجي     -2

ّٗٛ لن  و7ٔ8و ا2116 -حبألن ٔالٍشاالش كٛ الااا

 و75ا –السألٟ ٛ ا اج  ٌفسْ  اافاثٛ -3

 85ا –اافاثٛ السألٟ ٛ ا اج  ٌفسْ  -4
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 بىة والحطيئة .... ألكسندر

 عقزبب الذم والهجبء
  بزاهيم محمىد الصغيزإ. أ 

 

الشعر احلمٍمً ىٌ الشعر الذي ٌنبع مه أعماق اإلوطان، ًٌنصير 
يف مشاعره ًأداضٍطو بكل الصدق ًالصرادة ًالعفٌٌة، مه دًن تصنع 
أً زٌف، ًالذي ٌددلل ىل  ذاان ادلطدعمعو ًلهبدٌأو أً المدا فو،  ٍد        
 ٍيو اإلعجدا  ًالعدر،ر، ًٌسمدص مشداعرىو ًأداضٍطديو بكدل ضديٌلة        

ًعذ  ًمجٍل كادلاش الشفاف، أً اجلدٌاىر ًالللد ،    ًعفٌٌة. ىلوو  لٍك
الددي ٌبددير برٌميددا اوبصددا  ًٌدد   اددكهبيا اإلعجددا ، ًٌهبددي  مجاذلددا       
اخلٍددداأ، أً ىلودددو، أي الشدددعر، ددٌمدددة بننددداا مهبٍردددة بدددروٌا  السىدددٌ         
ًالرٌادو، الي تبيج العٌٍن، ًتطر المهبدٌ ، برلٌاادا احلهبدٌا ًالرافعدة،     

اح حتٍددً المهبددٌ  ًتددنعا او ًاح. بددل ىلوددو ًالددي بشددذاىا العدداور الفددٌ
 ضٍمفٌوٍة دادلة تنبعث منيا أحلان احل  ًالنشٌا ًالطعادا.

الشعر احلمٍمً ىٌ احلٍاا، بكدل مدا  ٍيدا مده دد  ًأددسل ًذمداأ،        
ًىلن لالطيا العع  ًادلشمة ًاومل. ًىل ىندان أمجدل مده كهبمداب احلد       

الرلدة ًالنعٌمدة    ًالبيجة ًالفرح يف ادعر احلد  ًاللدسأو أً مده كهبمداب     
ًالعذًبدددة يف ادددعر الٌطدددف ًالطبٍعدددةو أً كهبمددداب الف دددر ًاحلماضدددة  
ًاإلعجا  يف ادعر ادلددح ًالف درو ًمده منندا ب ٌعجد  بربٍداب احلكمدة         
ًعصا ا الفكر، ًىً تبد  احلكو ًاولدٌاأ ادلدر،ٌ ا ًاوم داأو أب تد       

ل ًتددعٌوا   ٍنا اوىازٌج ًاووااٍد ًادلدافخ الفرح ًالبيجة ًالطرً ، بد 
 ىل  الرلص ًاللناا عهبى ًلع أولاميا.

 

ًلكنننا اننن  ثلنننيِ ٍننن  ي  َ ننن  طننن      

ثهلج ٕ ًثلي٩م غ  ثٜستوج ن ًثٜست ك ر 

ًثل فٌر. هيث ثلظ   ثلق سنُ ًثل  َن ذ  ً   

ثلشح ْ ثلكَٗبْ ثغيتظ ٖمْذ ثلنيِ ن ب ن    

ا ى ثلك ثهَنْ ًثل نءثٕ ًثلبـنوذ ًثلنيِ     

ٝ  لشنننٓ ثلظنن   ينشنننى.  ٜ ٍ ننن     ٥ٍ ننءد يالنننَ

ثهلجنن ٕ ثلشننول ًثلظننتق ًثلتق ٍنن ذ ً يننن     

ب ًثل قنننننننننن ٖؽذ ً مل ثٞ نننننننننن ثي ثل َننننننننننٌ

ًثجلم لننن بذ وننن  ً مل ثلوبَ نننْ ًثغيكننن ن  

ًثلزا ن ًثحلَ ّ؟  ٜ ٍ    َ   ط   ثهلج ٕ 

 ثلتظ ٚم ًثلَأض ًث٢حب ؾي؟
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إن طننن   ثهلجنننن ٕ اننن  هننننٌ إٜ  تَجننننْ   

لشحشننء ًثلبنن ّذ  ً ثلت ؼننو ثٞلمننٓذ  ً 

ثلظننننن ٌر وننننن ل قؽ ًثلءً َنننننْذ  ً ا   ننننن ّ 

ٞانننننننننن ث  فشننننننننننمَْ  ً  فشننننننننننَْذ  ً   

ؿنننننو ثو ب ؼي ثلظ ؼنننننَْذ  ً ٞطنننننَ ٕ  ث

 الننن ٔ ا  ً نننْ  ً غننن  ا  ً نننْ. ًثهلجننن ٕ 

وظنننننك  لننننن م ضيجدنننننى ثلنننننيً ذ ًنأوننننن ي     

ثٞالنننننٝ ذ ًٍ  ـنننننى ثل قننننن ذ ٥ًٍح  انننننى   

 ثلءٍاذ ًنشت ك ي ثلظ ثٖ  ًثلقٌث ري.
ػننننحَ   ن ثهلجنننن ٕ ٍكننننٌن فَننننءث     

ً    نننن   ؼي  م ثٞطننننَ ٕ ثلشننننَْٗ ًثلـنننن رّ  

اا  ين جلو ذ ًثجلظ ذ ًثلـيشقذ ًغ ه 

ثٞطَ ٕ ثلشَْٗ. حتٓ هجن ٕ ثٞلنءثٕ  نو    

 ن ٍكننننٌن ًثً َنننن  ذ  ِ  ٜ ٍكننننٌن  َننننى   

اب لبنْذ ً ٜ ٍكننٌن   حظن  ذ ً ن ٍكننٌن   

ػنن يً  ذ لننَص  َننى ث نن ثٕذ حَنن  ٍ شننو    

إلَنننى  طنننَ ٕ غننن  ػنننحَحْذ ً ن ٍوجنننٌي      

. ٝ  ًٍيادى وأطَ ٕ اٌفٌيّ  َى   
ًثلظننننُٕ ثلب ٍننننو حقنننن  ذ  ن ا ـيننننق  

فنننءث ذ ًال ػنننْ  ثل ننن ض ٍ جبنننٌن و هلجننن ٕ  

ثهلجننن ٕ ثغيقنننيض ثلف ؿننن . ًهنننيث ٍ نننٌي إزي   

غ ٍننننزّ ثلفـننننٌة ثغيٌفننننٌيّ  ننننَوقذ ثلنننن  

نننننء  وق إزي ا   ننننْ  ـنننن ٖ ذ ًا  لننننوذ  

ً س ثر ثل  ض ث٠ال ٍا. ليلك هق ٍ جبٌن 

وظنن  ثٕ ثهلجنن ٕ  ين نن  اننا طنن  ثٕ ثلبننزة    

ًثلٌػ  ًثغيءٍ  ًغ هق. ًهيث ان  ٍ ونُ   

ؼي  ط  ثٕ ثهلج ٕ ثلظو ّ ثغيمَزّ ًثلٌثسن ْ 

ثجملتم ذ ً  شوق ٍب لٌن ؼي ثهلج ٕ  ين   

 نننأين  ذ  َوجنننٌن انننا ٍشنننتح  ًانننا ٜ    

ٍشتح ذ و  ًٍ شبٌن ػنف ب ًًبن ٖ  غن     

 ػحَحْ إزي اا ٍوجٌ وق.
ًاننننننا  طننننننو  ثلظنننننن  ثٕ ثهلجنننننن ٖري  

ثغيظوٌرٍا  لكش ءر وٌب ؼي ن رٍخ ثٞيب 

ث٢ كشَزِذ ًثحلوَْٗذ ف ًة ونا  ًضذ  

يننننن ن ؼي ننننن رٍخ ثٞيب ثل  وننننُ.  نننن ًٞة   

طننءٍءث  ٜ لنن   ؼي هج ٖنننىذ إزي حننء ف ننن     

ثل  ض ٍ بيً ىذ ًف شى ٍؼب  طن ٍ ث ذ ً ث  

لشننن ن سنننشَؽيذ حتنننٓ إ نننى ل ق نننو و لنننءوٌر      

ثلظ ٍ  ؼي )نٌٍك و م(ذ ًهنٌ ثسنق ا زلنى    

 ثليِ ٍقَق  َى.
ًثل نننن  ُ يننننن ن اننننا حننننءّ لشنننن  ىذ   

ًؿننننن ثًّ هج ٖنننننىذ  ن س ٩بنننننى ثل ننننن ضذ    

ًثوت ءًث ل ىذ حتٓ ًػ  ثٞا   ن خت  نى  

ثلقب ٖنننن ذ ًنتج ننننو هجنننن ٕيذ ونننن   الننننيًث  

ٍتزلفنننٌن إلَنننىذ ًٍبنننءًٌن لشَنننى ثل و ٍننن      

٧ٕ هلج ٖننى ًطنن ٩ي.  شننق ٍكننا     ًثٞاننٌثة ثنقنن 

يوننٌرث  طنن ٍ ث  ا نن  وننٌبذ ونن  يننن ن لق ونن   

! ٝ  ً ن

ًلكُ  ت ن   إزي هنيٍا ثلظن ل ٍا    

ثهلج٩ننننننن ٖريذ سنننننننٌ   شنننننننت    سننننننن ّ  

حَ نَومنننن ذ ًاننننا ضننننق  شننننت     ًفنننننى     

 ك    ثلتٌػ  إلَى:ثلتظ وى وَ وم  سي   ا

ًلننننء  لكشنننن ءر وننننٌب ؼي )لٌابنننن ري 

(. ٨٨١١(  ٍن ر انا لنن م )  ٢٢سن ٍ(( ؼي ) 

ينننن ن  ونننٌي نننن ف   ًمظنننْ ينت  َنننْذ انننا   

ثلك ضٌلَك ثل ًان ن. ًين  ن( ثل قَنءّ ؼي    

 لنك ثلزان ن لشمننيهو ثلتًنشنت   . ًل نن     

هيث ا  ا   وٌب اا يالٌة ثغيءثرض ثل  اْ 
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ًثجل ا ننن ب ثلننن  ين  ننن( ػي ٌلنننْ لشنننٓ    

ك ضٌلَنننننك. ًينننننن ن ونننننٌب ؼي  فٌلتنننننى  ثل

نشمَنننننيث  دلنننننء٩ث  إٜ  ن ػنننننحتى ننننننءهٌرب  

وظءّذ ًنظٌي فشمى سي   طنءٍء  لن     

٩ٌي ثلوبَ ُ ًهٌ ؼي سنا ثل   َنْ لظن ّذ     صي

ػينن  ف شننى ًؼنن ث  ٜ ٍتجنن ًر  ٌلننى  رو ننْ    

٩ٌض طننءٍء   ًننءثم ً ؼنن ذ ًٍ نن  ُ اننا نقنن

ؼي لمٌيي ثلفقن ِذ ًٍظنكٌ انا ثلؼنءثض     

تى ؼي ثغي نزة لشنٓ   ثلءثٖق. ًًء ًثػ  يرثسن 

 ٍننءِ ًش ًسننْ اننا ثلك ضٌلَننكذ  كنن ن  

 ينَنننن    ظننننَو  ذ حَنننن  ن شننننق ثلٝنَ َننننْ    

ًثلٌَ   َننْذ ًاننا ضننق ثلف  شننَْ ًث٢ٍو لَننْ   

ًًء ًفى و ءه  ينن  ثهتم انى إزي ثلظن      

  بننننه  َننننى ًًننننء نننننأض  يننننن  ث  و لظنننن ل   

ثلكنب  )فننٌن يرثٍنءن( ًحنن ًة  ن ضيظننُ   

 لشٓ ا ٌثلى.

   ْ لظن ّ انا    ل ءا  وشنه ونٌب ثلش يسن

لمنن ي ينتننو دلمٌلتننى ثلظنن  ٍْ ثًٞزيذ   

ًين  ننن( و  نننٌثن )ثل لٌٍننن ب(ذ  ك  ننن(   

وءثٍنننْ زل حنننى ؼي لننن و ثلظننن  . ًؼي سنننا  

ثل  ل نننْ ًثل ظننن ٍا  يهننننع  يوننن ٕ ل ننننءنذ    

آ ننيث ذ وقؼننَءنى )اقنن ة ؼي ثل قننء(. ضننق      

 ظ  ًؼنَءنى ثغيظنوٌرّ )ثغتؼن ب الؼنشْ     

(  ك  نننن( زل حنننن    ٨١٨٢طنننن  ( لنننن م ) 

٩ًٍ   لننىذ ًإن فش  بنن( لننى حشننء ثلظنن  ثٕ   اننء

ث٠النن ٍا ًلننءثٕهق. ًًننء ثلنن   وننىذ ؼي     

 لنننننك ثلًٌننننن(ذ وأ نننننى  لـينننننق طننننن ل  ؼي  

إ كش ثذ ًب  وشٌغنى ثخل اشنْ ًثل ظن ٍا    

اا لم ي. ًينتو و ءه  اشحمتى ثغيظوٌرّ 

)اشحمننننننْ ثٞغبَنننننن ٕ( انننننن  وننننننري لنننننن اُ     

(. ًهُ اشحمنْ سن ال ّ   ٨١٧١ -٨١٢١)

هج َٖننننْذ ن تقننننء ثٞغبَنننن ٕ وٌفننننى لنننن مذ   

 غي  ػ ٍا لشٓ ًفى ثخلؼٌؾ.ًثٞغبَ ٕ ث
ًثلبننننم ؼي افوننننٌم وننننٌب هننننٌ يننننن   

ط ؽ ال ػنمى. ًًنء رثي هنيث ثل من  انا      

الؼنننٌاى ينننن  ث . ضنننق ينتنننو )اق لنننْ ؼي      

ث٢ ش ن( ًهُ ًؼَءّ  ششنفَْ ونري لن اُ    

(٨١١١- (. ينمننننننن  ينتنننننننو ٨١١٧ -

لمشننى ثغي نن ً  )ثغيقنن ٜب ثٞالًَٝننْ( وننري    

 (.٨١١٨-٨١١٧ل اُ )
 ذ ًاننا  لمنن ة وننٌب ثغيظننوٌرّذ ًًتونن 

ن طيتننى )ث٢لَنن  ّ ًثًٞ ٍشننْ( هلننٌا ًض.   

 ًٝنن( ن طيتننى زل حنن   لـيَمنن  ذ ً ػننب    

ٜ  ينننننننننب ث  ؼي   غ َنننننننن  ذ ًثطنننننننن ٔ ا ننننننننز

)نٌٍك ونن م(. ينمنن   ػننءر  ب ننْ فءٍننءّ   

 ٞلم ة طكشب .

نٌؼي هيث ثلظ ل  ثلش ال  ثغيبءض ل م 

(  تنن فص يننن  اننا  نن هلق هجنن ٚي ٨١٧٧)

ًس  ٍتى ثلؼ ءثٕ ل ء اٌنىذ إ  ختّشؼٌث 

انننا لنننءً لنننءًي طننن ضذ  ًف ونننق ًآغيونننق   

 ين  ث .



 2222/ متوز/ 615العدد  

 

42  

 

لقننننء يننننن ن وننننٌب طنننن ل  إ كشنننن ث  

ثل ـيننَق ؼي ثلقنن ن ثل نن اا لظنن ذ ًيننن ن     

 لـيمونننننننق ونننننننري )يرثٍنننننننءن( ًثلظننننننن  ثٕ  

ثل ًا  شنننننَري ًطنننننن  ي يننننننن ن اش ؼنننننن    

٢ كشننننننننن ث ثلقننننننننن ن ثل ننننننننن اا لظننننننننن     

 ًثلكٝسَكَْ ثجلءٍءّ ؼي نشك ثلف ّ.
 شَشننن( لنننءٍ   سننن ّ   ثحلوَٗنننْ اننن  

حلَ نى افؼشْ ًيًَقْذ ين  ا      ى   ى 

ين ن ط ل ث  رلـ ا  ذ  ظأ ؼي ثجل هشَْ 

ً ير  ث٢سننٝم. ًٍقنن ة إ ننى  سننشق ؼي راننا   

ثل سننٌة ػننشٓ ثي لشَننى ًسننشقذ ًو ـننوق  

ٍقنننننٌة إ نننننى  سنننننشق ؼي رانننننا  ونننننُ وكننننن  

ثلؼءٍ ذ ً  ى ثرنء ا  ثغي نءٍا ًهج   ون   

إسننٝاى وكن ذ ضنق لن ي ل٣سنٝم. ًلكنا      

ينننن ن ؿننن َف  . ثتنننىذ ثغيت ننن ر  لشَنننىذ    

فنن ًة وننا  ًض وننا ا لننك ثل بشننُذ ًهننٌ     

اظننننوٌر و سننننق ثحلوَٗننننْذ ًين َتننننى  وننننٌ  

اشَكْذ  شبْ إزي ثو تى. ًًَ  إ ى اا ون   

( م. ًثالتش  ؼي سبو ٨٦٦ ه . ًلء ل م )

نشنننمَتى و حلوَٗنننْذ  قنننء ًَننن  إ نننى لقنننو  

ونننيلك لقؼننن  ً اتنننى ًً ونننى انننا ثٞر .    

لءا اتىذ ًثلءا اْ ن    ًًَ  تُ ويلك

 ًب  ثغي ـي  ًػب  ثجلشق.
ًٍقنننن ةذ  ٍـنننن  ذ إ ننننى ًلننننء ؼي ونننن     

    ُ لبصذ اا  اْ ثتو  ثلـ ثٕذ ً  نى يلن

ٜ ٍ     هشى  ً  ػشى  ً  شبى. لنيث لن غ   

ًحَءث  ا  ٌؿ   اا ثلقب ٖن  ثٞالن ٔ. ًًنء    

حقء لشٓ  انى ًلشنٓ انا ٍ تقنء   نى  ونٌيذ       

لشننننٓ إالٌنننننى اننننا  اننننىذ ًلشننننٓ ً ثوتننننى     

ًبَشتىذ ًلشٓ ثل ن ض طينَ وقذ  وجن هق    ً

 ينشوق.

ًٍبءً  ن ؿي ً ى هيي ثلق سَْذ ثلن   

٩ًًنىذ        ظأ  َون ذ ف شتنى ٍونتق و لظن   ًٍتي

ًاا ضق ٍوـمىذ إ  ينن ن  ينَن   ً ظنَو      

ً ث  ثيننننن ّ ًٌٍننننْ. ًًننننء  ير  ثلظنننن ل     

ثجلنن هشُ ثلكننب  رهنن  وننا ثوننُ سننشمٓذ     

ً النني ا ننى رًثٍننْ ثلظنن  ذ ًختنن   لشَننىذ      

 ج ٕ ً ٍـى ٍ  ن  لشنْ انا    ًحيث حيًي. 

ثلفؼننننن حْ ًثجلنننننٌيّ ؼي ثغينننننء  ًثهلجننننن ٕ   

  وظك  ال ؾ.

 ٜ   ننننى و ٍقنننن  وتثلتننننى ًث وننننٝ  

لشن  ى اًٌفنن    الًَٝن   طنن ٍف  ذ ًو ٍأالنني   

وأسننننب ب ثلفتننننٌّ ًثغينننن ًّٕذ ونننن  انننن ة إزي   

ث٢ًيثض ؼي ثهلج ٕذ ًهٌ  بن  شيكنا  َنى    

ا ي ث  ثر ضبن يذ ًث فتن   لَ َنى لشنٓ  نٌر      

 ثحلَ ّ.
 ين  ل ى ثٞػم ُ  ق ة:" إ نى  ظنأ   

ٜ ذ اشح  نن  ذ ي ننُٕ ثلنن فصذ   فظنن   ذ سننًٛ

ٝ ذ ًبننَ   يننن   ثلظنن ذ ًشَنن  ثخلنن ذ يننَ

ثغي ـي ذ رث ثهلَْٗذ ابمٌر ثل شوذ   سنء  

ثلننءٍاذ ٍت قنن  وننري ثلقب ٖنن ذ ٍوجننٌ هننييذ   
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ًٍيم نشك. ًين ن ٍ تشو إزي لبص  ٌرث ذ 

ً ٌرث  إزي  ه ذ  َوجٌ اا ين ن اءحىذ 

ينن ن هجن ي. ًثلقب ٖن  نؼن   ى      ًضيء  انا 

ال  بننْ ًي٩يذ نقَننْ اننا طنن  لشنن  ىذ ًسننٌٕ  

  الًٝىذ ًػب رّ  فشى."
ًب ؼي پينننننننن ن ثحلوَٗنننننننْ ا نننننننن    

هج ٖىذ ين لء٩وٌر ٍشش  وظءّ اا ٍت    

ل ءثًنىذ إن ين ن ط ؼ    ً ًبَشْ. لنيلك  

ين نننن   لننننءثٚي. ًيننننن ن ػيننننا هجنننن هق      

ثلزو ً ن وا وءرذ ًهٌ ػح وُ لم  لشنٓ  

 سٌة ً وُ وكن  ًلمن .   ثلؼءً ب  ٍ م ثل

ًيننن ن ثلزو ًنن ن ًننء  حشننا إزي ثحلوَٗننْ 

س وق  ذ إٜ  ن ثحلوَْٗ هج ي هج ٕ ً سَ   

وتح ٍض اا وبَض ونا ونءر انا ون    ن       

ثل  ًْ.  ظك ي ثلزو ً ن إزي ثخلشَفْ لم  

وننننا ثخلونننن بذ  حبشننننى لمنننن . ًانننن  رثة   

ثحلوَْٗ ٍشتظف  إلَى ثل  ض ًًٌة ثلظن    

وقون  لشن  ى إن    حتٓ   شقى  ال ث . ًهءيي

هجنن   حننءث  انننا ثغيشننشمريذ ًثطنن ٔ ا نننى     

 ل ث  ثغيشنشمري و ٝضنْ آٜ  يرهنق. غن      

  ى  كن  وٌلنءيذ ً ًغن  ؼي ثهلجن ٕ و نء      

اننٌب لمنن . ًوقننُ لشننٓ  ب ننى ًسننجَتىذ      

ضيننننء  ًٍوجننننٌذ إزي  ن انننن ب سنننن ْ نشنننن   

 ًعيشري هج ٍْ.
ينن ن ثحلوَٗنْ طن ل ث  ًٌٍن  ذ ً نقننا     

ل  آالن ذ  ثهلج ٕ وظك  و جب ري  َى ط 

إزي حنننء  ن ثوت نننء ل نننى ثل ننن ض ًثلقب ٖننن      

س بنن   هلج ٖننى. ًلك ننى ثطننتو   ٍـنن  ذ إزي  

ف  نننو ثهلجننن ٕذ و غينننء  ًثلف ننن  ًثلبنننزةذ  

 ًًء  ف ي  َو  ينشو .

رسيننن  ٍتشننن ٕة ثلكننن  ًن ا ننن ذ اننن     

ثلننيِ   نن  هننيٍا ثلظنن ل ٍا ثل بقنن ٍري     

ٍشجنن ن إزي ثهلجنن ٕ ثلببننَض ً شبنن ن لشننٓ   

 ٕ ًثل فنننٌر انننا    فشنننَوم  ثلشننن ؽي ًثل نننءث

ث٠النن ٍا؟ ًا ـيننق ثل ّقنن ي ٍ ف ننٌن ثلشننبو  

ثًٞة إزي ثلتظننننننٌي ثجلشننننننم  ُ ًيا اننننننْ   

ثلظننك  لننءٍوم .  وننيث وننٌب يننن ن يثٖننق     

ثلننننٌلُ و ٌَوننننى ثلبء َننننْذ حَنننن  ين  نننن(  

نكٌٍننى يننن  ينشمننْ ن قننء الشقننى ًطنن  ي.   

 ك ن ٍ ي لشٓ ثلشب ب وشب ب ا شنىذ ون    

ً ًننيضذ حَنن  ٜ ضيك  نن   يننن  ينشم نننى 

ين ن ٍشتظ   ين  ٌٍم انا  ثغيقيلْ ه  . ً

ايلننْ لجننزي ثلبننء ُ. لقننء يننن ن ؼي ػننب ي  

طيَننن  ثلؼنننٌرّذ لوَننن  ثلوبننن . ًلك نننى  

ينشمن  طننو  ػننب  نقننٌض لمننٌيي ثلفقنن ِ  

سننن ال ث  وؼنننٌرّ  ين ننن  إٍٝاننن   لنننى. ًًنننء    

ًػ   فشى وأ نى: "رلشنٌ  ًؼن ذ  ٌٍن      

ثلش ًري ًثلنيرثلريذ ٜ ختون٘ إ ث رانزب    

لى و ل  كبٌب". ًًنء حشنبى و ـنوق لشنٓ     

 ء   حٌ ْ هٌثٕ ػب ّ.و 
 إ ث فشص إزي ثغي ٖءّ ًفو  ن ٍشت ء 

إزي اق ننء لنن ة ين لوفنن  لَحنن  ِ غنن ي.     

ًين ن حيت   إزي اا خيءاى  ٌثة ثلًٌن(  

ؼي ين  طًٛن حَ نى. ًينن ن ٍظنكٌ انا    

ثلؼءثض يثٖمن  . ًانا ثلقشنٌّ  ن  تًٌن  انا      

رفنن  ينوننيث  ن ٍكننٌن هنن يٙ ثلوبنن ذ  ً  

يننن ن  لوَفنن ذ  ً وظٌطنن  ذ  ً رًَقنن  . لننيث  

 زًننن  ذ ينننن   ثغيو لنننوذ  كنننء ثغينننزث ذ     

اتظنن ٖم  ذ ًهجنن ٕ اننا ثلونن ثر ثًٞة. ًًننء  

ػنننننء  انننننا لقبنننننى و لنننننءوٌر ثلظننننن ٍ  ؼي   
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)نٌٍك ونن م(ذ حَنن  يننن ن ٍششنن  ًٍوجننٌ    

ين  انا ٍبنءِ لنى ثل نءثٕذ  ً ٍبنءِ سلنٌي       

ثلش  ٍْ ًثٜريرثٕذ  ً ٍ َبنى وظنُٕ  َنىذ    

حتٓ اا ٍ ـي  إلَى ًٍبءِ سلٌي ثلظفقْ  ً 

   ٍ ءد  لك إه  ْ لى.ثل و ذ حَ
ًهنننيث ثحلوَٗنننْذ ا ننن  ونننٌب  ٍـننن  ذ  

يننن ن ٍ نن  ُ اننا ًؼنن  ثلق اننْذ ًيا انننْ      

ثلٌفننىذ ًوظنن لى ثهلَٗننْ ًثلظننك . ًهننيث    

سننبو لننى ثلـننَ  ًثلشنن ؽي ًثٜ زلنن   اننا  

ثل نن ض طيَ نن  ذ ًا  ننى اننا هقَنن   ثنننىذ    

ًثسننتكم ة إ شنن  َتىذ ًيننن  هننيث ف شننى   

لك ٍ   ُ  فشَ  ذ ًثفتم لَ  ذ ًإ ش  َ  . لي

ثختي ثهلج ٕ ًسنَشْ ثٜ تقن م انا ينن  انا      

ٍ    سبَشىذ  ً ٍ  ي وقبحىذ  ً  شبىذ 

 ً ٍ تقننء طنن  ي. يننن ن ٍ ٍننء إ نن ث  انن  ؼي   

 لم ًننى اننا سنن ؽي ًحقننء ًغـننوذ  شننق    

 ننء إٜ ثهلجنن ٕ ًسننَشْ لننيلكذ حتننٓ إ ننى      

: ٝ  حري و  ء اا ٍوجٌي هج   فشى ً ٖ
  وننن( طنننفت ِ ثلَنننٌم  ٜ نكشمننن  

  

  ِ  غينا   ن  ً ٖشننى   ووجنٌ  من   ير

   

  رٔ لُ ثلٌَم ًفو  ًب  ثي الشقى

  

  قننب  اننا ًفننى ًًننب  ح اشننى    

   

  حلوَٗنْ ٍننءر    ننى ًبننَ ذ ًلك ننى  

ٍنن  ض  ن ٍ  تننى  حننء ونن لقب . ًهننٌ حننري     

ٍقنٌم و هلجن ٕ ٍظنن   و ثحنْ  فشنَْ ًرؿنن ٕ     

يثالشُ. ًثلٌٍ  ضنق ثلٌٍن  غينا ٍت ن   لنى  ً      

٧ٕ ً ا   ذ لظ  يذ  إ ى حَ ٗي سٌَس ى هج 

ًًالزث  ينٌالز ث٢و  ليث ًفء ثحلوَٗنْ  ن  

سننننٝ  ثهلجنننن ٕ سٌَػننننشى إزي انننن  ٍ ٍننننءذ  

ً  نن  ثل نن ض خي  ٌ ننىذ ًحينن ًلٌن ثنقنن ٕ   

هج ٖننىذ  َحقنن  وننيلك ثغينن ة ًثغيو وننْ. ونن     

ًػننن  ثٞاننن   ن خت  نننى ثلقب ٖننن ذ ينمننن      

 ين   ذ ًو ـو   الي ٍتزل  ثلَىذ ينمن   

    و ٌ   ن  ثل  ًنْذ حنري ي  نٌث لنى ثغين ة       

 ن ٍ    ل وق ل ر ثتوقذ ًٍ    اا  ف  

اا طأ وق وري ثلقب ٖ ذ  قن ة  نَوق  وَ ننى    

 ثغيظوٌرّذ ًثل  ا و :

 ًنننننٌم هنننننق ثٞ ننننن  ًثٞ  ننننن ب غ هنننننق  

 ًانننننا ٍشنننننٌِ ونننننأ   ثل  ًنننننْ ثلننننني ب     
 

 ًننننننٌم ٍبَنننننن( ً ٍنننننن  ثل ننننننري فنننننن رهق  

 إ ث لننننننننٌٔ وقننننننننٌٔ    نننننننن ووق   بنننننننن   
 

ًػينن  رثي اننا ثهلجنن ٕ ل ننء وننٌب   ننى     

ثليِ ين  ( ين ن ين ضٌلَكَ   ؼي ثلًٌ( 

نشَو  لشَى ثلتًنشت  َْ ثل  ح اتى انا  

ثلننننت شق ؼي ثغيننننءثرض ثل  اننننْ ًاننننا يالننننٌة  

ثجل ا نننْذ ينمننن  ح اتنننى انننا ثاتَنننن رثب     

ثفتم لَننْ يننن  ّ. لننيلك نشقننٓ لشٌاننى ؼي   

ٜ ذ ضنننننننق ؼي و نننننننض ثغينننننننءثرض  ثغي نننننننزة  ً

ثلك ضٌلَكَننننْ ثلب َننننءّ ًغنننن  ثغي  ً ننننْ. 

حتنننننٓ ل نننننءا  اننننن ب و ٍنننننء ا ؼي يٍننننن     

 نى ينن ضٌلَكُذ ًي نا ؼي    )ًستم ش ( ٞ

 )نٌٍك و م( جبٌثر ًثلءٍى.
  انن  ثحلوَٗننْ  قننء ؿينن   ننٌثة حَ نننى  

ٜ ٍوء  لى و ةذ ًٜ ٍو نأ لنى لنَعذ وشنبو     

  شنننبىذ حَننن  ؿيننن   اننن م ثل ننن ض يلَننن  ذ      

ٜ  شننو ًٜ  ؼنن  لننى. ًًننء لنن  ٓ يننن  ث     

وشبو هيث ثٞا ذ  ونٌرث  ٍ تشنو إزي ون     

 لبصذ ً ٌرث  إزي  ه . و  إ ى ٍ تشنو إزي 

اننا ٍك اننى ًٍبننء  لشَننى ثغينن ة ًثهلننءثٍ .     
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ًؿينن  هكننيث طنن ل ث  حنن ٖ ث  ؿنن ٖ    وننري      

ثلقب ٖنن . ًًننء ف شننى هننيث ح ًننءث  لشننٓ  اننى  

ً وَى ًً ثوتنى ًثل ن ض  طي نري. ًو ٍشنشق     

اا هج ٖنى  حنء إٜ انا  ين انى  ً رظينى      

 ثي.
ًه   خيتشن  ونٌب لنا ثحلوَٗنْ وظنأن      

  انننىذ إ  ينننن ن ونننٌب وننن ر٩ث  وأانننى غ ٍنننْ ثلنننت. 

ًٍقٌة ل ى )سٌٍف((: "إ ى  لـيق انا ل  ن(   

 ً ت ( ل ى اا ثٞو ن ٕ ًَ ان   وٌثفبنى سلنٌ     

آو ٖوق.  شقنء ينن ن حبنى ٞانى   ون  ل  فنْ       

ًث ق هن  انا لٌث ن  رًحنى ثغيـنو وْ. ًًننء      

ينتو ؼي ل او  ثلٌثحء ًثلتشن ري ٍقنٌة: إن   

ػننحبتو  ثلٌَاَننْ ف شتننى ٜ حيننص  ِ ث تقنن ر 

 إزي لًٝ ب ل ٖشَْ  ال ٔ.
ثحلوَْٗ  قء ينن ن ح ًنءث  فنءث      ا  

لشننٓ  اننىذ ثلنن  ين  نن( شي  شننى ؼي طننأن    

 شنننننبىذ ًو نكننننننا ختننننننتي لننننننا  وَننننننى  

ثحلقَقُ. ًل ءا  ٍشأهل  لا  لك ين  ن(  

 نقٌة لى:
نقنننٌة لنننُ ثلـننن ثٕ لشننن( لٌثحنننء ًٜ 

 ٜض ري    ـي  ينَ  ط   ًلٗك 
ً  ننن( ثاننن ٚ نببنننُ  وننن  ًنننء ؿنننششتى            

 هبش(  غي   نشتف  اا ؿٝلك ؟
ؿينن  ثحلوَٗننْ ح ًننءث  ًغ ؿننب   لننيلك 

لشَونن   ننٌثة حَ نننى ينشننو ذ ونن  إ ننى     

 هج ه   ا  ثهلج ٕذ ًً ة  َو :
 فنننننننزث  ثي طننننننن ٩ث  انننننننا لجنننننننٌر    

 ًلقنننننننن   ثل قننننننننٌ  اننننننننا ثلب َ نننننننن   
 

 ن حنننننننُ   فششنننننننُ اننننننن  و َننننننننءث    

 ثرث  ثي ا نننننننننننننننننننك ثل  غيَ ننننننننننننننننننن 
 

ٜ  إ ث ثسنننننننننتٌيل( سننننننننن ٩ث      غ وننننننننن 

 ًين  ٌ نننننننننن  لشننننننننننٓ ثغيتحننننننننننءضَ  ؟ 
 

    ٌ  ٕحَ ننننننك اننننن  لشمننننن( حَننننن ّ سنننننن

 ًاٌننننننننك ًنننننننء ٍشننننننن  ثلؼننننننن حلَ   
 

ًثلننيِ  ف٩ننر  نن ر ثهلجنن ٕ ل ننء هننيٍا    

ثلظننن ل ٍا وظنننءّذ ً ئ إزي نفجننن  ظينننق 

ثلبـو ًثلتح ا  ًثحلقء لءٍوم ذ إؿ  ْ 

إزي ثٞسب ب ثل   ين   هن ذ هنٌ ثحلشنء    

 ًثلبنننن ّ اننننا لبق ٍننننْ هننننيٍا ثلظنننن ل ٍا  

ً ين ٖومننننن ذ ًثلننننن   ؿيو هننننن  ثلظننننن  ثٕ  

ٕٝ ًثٞيوننن ٕ ث٠الننن ًنذ ً النننيًث و ٜسنننت    

ًثٜسننننتوزثٕ ًثلشنننن  ٍْ ا ومنننن ذ ال ػننننْ  

ً  ومننن  انننا ثلتظنننٌي ًثلقنننب  اننن    شنننوق     

ٍتـ ٍقٌن  ن ٍتفٌ  لشَوق هيثن ثغيشن  ن  

ينمننن  ينننن  ٌث ٍ تقنننءًن. ًو لتننن لُ  الننني      

هننننيثن ثلظنننن ل ثن اًٌفنننن   ا  يٍنننن   هلننننقذ    

ًين ي٩ّ      اليث و هلجٌم ثلظءٍء لشنَوق  

يًن هننننننٌثيّذ ينمنننننن   الننننننيث ونننننن لتكت    

وننن   النننيث وننن ٜريرثٕ  ًثٜسنننت ٕٝ لشنننَوقذ 

ًثلنننتحق  هلنننق وظنننك  طنننءٍء ًاقنننيضذ     

ًينم  ٍق ة "ينن   ِ ل هنْ فبن ر". ًهنيث     

ثينشبوم  لنءثٕ سن   ث  ًطنءٍءث  انا ًبن       

ث٠ال ٍا. ًثحلشء ين ل  ر نأين  ين  ان   

 سءي  ا او .
 ونننيث ونننٌب ين  ننن( حَ ننننى ػننن ثل      

اشنننتم ث  اننن  ث٠الننن ٍاذ ا ننني  ن ؿيوننن ب     

لبق ٍتننننننى ل ننننننء إػننننننءثري يٌٍث ننننننى ثًٞة 
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ثل لٌٍ ب( ًؿي ل ؼي ػ ثض ا   لءثٖنى إزي  )

 ن ا ب. ًثلب ٍو  ن اًٌفى هنيث ًػن ثلى   

اننن   لءثٖنننى فشنننو لنننى ثلظنننو ّ ًثغيك  نننْ    

ثغي اًٌنننْ ًف شنننى طننن ل  ثهلجننن ٕ ثًٞة ؼي    

ث كشنن ث ثلقنن ن ثل نن اا لظنن . ونن  ًف شننى     

ثٞطنننننو  ونننننري ثلظننننن  ثٕ ًثٞيوننننن ٕ و ننننننء     

طكشب ذ ًهيث ا  ٍٛينء اقٌلْ "ال ل  

 لـينق ًؼن ٖءي ثهلج َٖنْ    ن   ". ًين  ن(  

هننُ يٌٍث ننى ثغيشننم٩ٓ )اشحمننْ ثٞغبَنن ٕ( ؼي   

ضٝضننننْ  فننننزثٕ. ً َونننن  ث قننننض و لشنننن  ٍْ  

ًثهلجنن ٕ لشننٓ يننن   اننا  لءثٖننى ثلظنن  ثٕ  

 ًثٞيو ٕ. ًو ٍششق ا ى إٜ ثلقشَ .
 انن  ثحلوَٗننْذ  م نني  ن وننء  ٍقنن     

ثلظنن  ذ ًا نني  ن هـنننق ثلظنن   ً نق نننىذ    

ونننُ ًثسنننتٌلو ن ننن لَق  سنننت  ي رهننن  ونننا   

سننننشمٓذ ًوننننءب لشَننننى اـينننن ه  ثل بق ٍننننْ 

ثلظ  ٍْذ  الي ٍوجٌ ين  اا حشءي لشنٓ  

طننن ل ٍتىذ  ً غمنننز و شنننبىذ  ً ًشننن  انننا    

طنننأ ى  ً سننن   ا نننى لظنننكشى ًيا اتنننىذ    

حتٓ غءث ينن  ثل ن ض  لنءثٕيذ إٜ ثلقشَن      

 ا وقذ ػيا  ين اى ًثح اى.
ًًء وء  ثهلجن ٕ ونأً ب ثل ن ض إلَنىذ     

وأاننننى  ًٜذ ينمنننن   ين  نننن ذ ضننننق وأوَننننى     

 ثغي شٌب إلَىذ ًلمى ًال لى حَ  ٍقٌة:
 حلنننننننن   ثي ضننننننننق حلنننننننن   حقنننننننن    

  ونننننن ذ ًحلنننننن   اننننننا لننننننق ًالنننننن ة   
 

   ِ   نننن  ق ثلظننننَخ   نننن( لننننءٔ ثغي نننن ر

   ُ  ًوننننٗص ثلظننننَخ   نننن( لننننءٔ ثغي نننن ل
 

   ُ  طي ننننننن( ثلشنننننننٛم ٜ حَننننننن   روننننننن

 ً سنننننننننب ب ثلشنننننننننف هْ ًثلـنننننننننٝة
 

حتنننٓ رًفتنننى و نشنننشق انننا هج ٖنننى    

  َقٌة  َو :
   ِ ٌ  ٥ ضننننننننق آً ٌ  ٥ انننننننن     نننننننن     نننننننن

 وَنننننننننننن( ً َءنننننننننننننى لكنننننننننننن ض   إزي 
 

ًهجنن   الٌٍننى حَ منن  سننأهلم  ثغينن ثث  

 شننق ٥ٍ ننؽيلذ ونن  هجنن  ثلقبَشننْ ينشننو  ًنننت      

: ٝ  ا و  ً ٖ
   ُ  شي َننن( وكننن ث  ن ٍكنننٌن لمننن رن

 ًًننننٌاُ ًوكنننن  طنننن  نشننننك ثلقب ٖنننن  
 

 إ ث ًشننننن( وكننننن ِ  بنننننٌب لننننن ف 

  َنن  لَننت  اننا غنن  وكنن  وننا ًثٖنن       
 

ًثحلوَْٗ إ  ٍتنت  انا ًٌانى فون رثذ     

ى لننب  لننٌ  وننا لنن ا      وننٌ ٍ شننا ث تشنن و  

فو رث  ٍـ ذ ً  شى هيث  طء إٍٝان  لشنٓ   

ًٌاننىذ ًينأ نننى ونننيلك ٍ ننتقق اننن وق  طنننء   

 ث تق مذ حَ  ٍقٌة:
 سننننن ِ  اننننن م  نننننإن ثغيننننن ة  م نننننى   

   ِ  سننننننَو ث٢لننننننى ًإًبنننننن لُ ًإيونننننن ر
 

  ُ  إزي ا  طننننن  اننننن وق ٍننننن  ثاننننن م  وننننن

 انننننا آة لنننننٌ  ونننننءًٕ غننننن   طننننن ثر
 

 شيظُ لشٓ ؿنٌٕ  حشن ب  ؿنأن ل ن     

٩ٌ ب لَشننننْ ًمنننن    ِ انننن  ؿنننن   ثٕ لششنننن ر
 

ً لكشنن ءر وننٌب لننَص وأًنن  ؿنن ثًّ 

ًًشننن ًّ انننا ثحلوَٗنننْ ؼي هج ٖنننىذ  قنننء    

 لم  ط  ي  تك  ً   ن   وكن   لءثٖنىذ    

ًاننننا ٍ ثفنننن  يٌٍث ننننى )اشحمننننْ ثٞغبَنننن ٕ(  



 ةئواحلطيب بولكسندر أ

 

 45 

 

ٝ  ػيا هجن هق ً اونق    سَجء   وٌرث   ٌٍ

انننا ثلظننن  ثٕ ًثٞيوننن ٕ ًاظننن ه  ثجملتمننن  

ًثل بٕٝ. ًين ن  ين   انا ن ن   هلج ٖنى    

 رؼي(ذ ثلننيِ ًػننفى و غي  نن ذ  ثلشننٌري )هنن 

ًو ٍقؼ  ؼي هج ٖى ً   ى     ب زلٕٝ 

هننن( ثسنننق )سنننبٌرثض( ؼي  وَننن ب ٍتجشنننٓ  

 َو  ونٌب ؼي  رًض ػنٌرّ ً سنٌٖو ذ حَن      

ٍقٌة ؼي  لك  حنء ثل قن ي: "ًينأ نى ٍؼنو     

لشننننٓ هننننيث ثلشننننٌري ثغيشننننكري ينشمنننن ب    

ينأ وننن  ػنننَب( انننا حننن اض ينتٍتَنننك    

لَقتشننى طنن  ًتشننْ. ًهننيي و ننض ثٞوَنن ب ؼي    

 هج ٕ ثلشٌري )ه رؼي(:
 ا  ث؟  لك ثلظُٕ ثغيؼ ٌض اا ثحل ٍ ذ

سبٌرثضذ  لك ثخل  رّ ثلبَـن ٕ انا لندي    

 ثحلم ذ
ًث سف ي! ٜ  ءِ ا ى هج ٕذ ًٜ ينٝم 

 ا قٌة! 
  ٍشتوَ  سبٌرثض  ن حيص؟

ًهنننٌ ثلنننيِ حيونننق   ثطنننْ لشنننٓ يًٜب    

 ثلت يٍوذ
ًلكنا يلننٌ ُ ثػنف  هننيي ثلبقنْ ايهبننْ    

 ثٞف حْذ
 هيث ثغيزً ذ ثليِ ٍ ذي ًٍشء  ...ثوا ثلقير 

 ًسٌثٕ نكشق ًهٌ ل فز لجزث    ؿح  ذ
 ًر٩ٍ  ين لءاَْ حري ٍ فخ  َو  ثغيشقاذ

 ً فشص إزي   ن حٌثٕذ ًينأ ى ثلـنفءض  

 ثٞلَ ذ
 ٍ ف  حءٍ     ؼفى روءذ ً ؼفى سق.

ًثلقؼَءّ  ٌٍشْ ًو ض  وَ نون    وَنْ   

ٜ ضيكننا  ين هنن  ه نن . ًوننٌب ؼي هج ٖننى  

ليّ ؼي  لكذ و  إ نى ٍفت ن    ل١ال ٍا  ء 

 ووج ٖى ثلق سُذ ًٍقٌة ويلك:
 فنن    نن    ننٌرذ ً ننو  ن    نن      "

و ٍٚننننْ ثل فنننن ة ثلننننيٍا ٜ خيظننننٌن ثي    

 "خيظٌ  
ًا شمنن  هجنن  وننٌب ثلشننٌري )هنن رؼي(ذ    

ينيلك هج  ثحلوَٗنْ ثلزو ًن ن ونا ونءرذ     

ًًء ا  ا    سبو ثهلج ٕ سن وق  ذ ًلكنا   

   هجنن ٕ ثحلوَٗننْ ه نن  لننَص ً سننَ   ًاقننيل 

ؼي ؿي ه ي ينوج ٕ وٌبذ إ ى هج ٕ  يننُ  

ٜ س ٍ   َى ًٜ إًيثضذ ًإصي  يثالشنى سنق   

 نن ً  ًً ننن ذ ًهننٌ ينمنن  ٍقٌلننٌن  م  سينن       

 ٍظبى ثغيء ذ حَ  ٍقٌة:
 غينن  وننءث لننُ انن كق لَننو   فشننكق    

   ُ  ًو ٍكنننا جل ثحنننُ  نننَكق آسننن
 

  را ننن( ٍأسننن  ا حيننن  انننا  نننٌثلكق  

 ًلننننا ننننن ٔ  نننن ريث  لشحنننن ٩ ين لَنننن ض  
 

   ننننن لٌث هنننننٌن ا زلنننننى فننننن ر لقنننننٌم  

 ًغننننننن يرًي اقَمننننننن  ونننننننري  راننننننن ض   
 

ً٪نننننننن ثي٥ ًه لنننننننننى٥ ينٝووننننننننق ٩ٌث   ا٤شنننننننن

 ًف لحننننننننننٌي وأ َنننننننننن ب ً ؿنننننننننن ثض 
 

 يض ثغيكنننننننن رم٤ ٜ ن حنننننننن  لببَتونننننننن  

 ًثً ننء  إ ننك   نن( ثلونن لق٥ ثلك سننُ
 

 اننننا ٍف نننن  ثخلنننن  ٜ ٍ ننننءم فٌثرٍننننى 

 ٜ ٍنننيهو ثل ننن   ونننري ثي ًثل ننن ض   
 



 2222/ متوز/ 615العدد  

 

46  

 

ًثٞا  ثحملن  ؼي ثحلوَٗنْ   نى ينن ن     

حَ  ننن   انننا ينننن ن ًنننء  ين انننىذ     ٍوجنننٌ  

ًضيننننء  اننننا يننننن ن ًننننء هجنننن ي. ًيننننن ن    

ثلزو ًننننن ن ونننننا ونننننءر ًنننننء  حشنننننا إلَنننننى    

ً ين انننىذ  وجننن ي وونننيث ثهلجننن ٕ ثلق سنننُ  

نشبَننْ لوشننو وبننَض وننا وننءر اننا ونن    نن    

ثل  ًننْ  م نن   و و ٖننى ًلونن ٕ ًبَشتننى   نن     

ثل  ًننْذ  وننٌ ضيَنن  حَنن  شيَنن  اؼننشحتى.    

ًينٝهمننن ذ  ِ ونننٌب ًثحلوَٗنننْذ ين  ننن   

وظننننك  يًٚب ؼي  شننننو ثغينننن ة    ٍشنننن َ ن 

ًثلب نٓذ ًًنء هقن   لننك هلمن ذ ونٌب لننا      

  ٍننن  ن طينننْ ثٞلمننن ة ثلكٝسنننَكَْ    

ثلقءضيننننْذ ًثحلوَٗننننْ لننننا   ٍنننن  اننننء     

ثلقب ٖنننننن  ًرٚسنننننن ٕ ثلقب ٖنننننن  ًثغيظنننننن ه . 

ًينٝهم  ين     مٌحري فءث ذ ًٍش َ ن 

إزي ثلظو ّذ ًًء هق   لنك هلمن   ٍـن  ذ    

     ٕ    م( طنو نوم  ث٠ ن   لنا   ٍن  ثهلجن 

ثلظننءٍء ًثلق سننُذ ًلك ونن  طننو ّ يننن ن  

 ثل  ض ٍ ً و  سٌيثٕ اـيشمْ.
ًٜ ٍ   هيث  ن هيٍا ثلظن ل ٍا و  

ٍ ببننن  إٜ ؼي ثهلجننن ٕ  قنننؽيذ  قنننء ين  ننن      

 نننن وبري ؼي يننننن   غنننن ث  ثلظنننن  . إٜ  ن  

ثهلجنن ٕ غشننو لشَومنن ذ إزي حننء  ن ثل نن ض     

 شٌث ين  ط  هم  إٜ ثهلج ٕ ثليِ سن ٔ  

ثهلظَق. ًًء ؼي ثل  ض ا   اش ٔ ثل  ر ؼي 

ًنن ة  حننء ثل قنن ي ؼي ثحلوَٗننْ: "لننٌٜ طنن     

 ثهلج ٕ ل ءي ا  ل   ثل  ض ط  ي  وءث ".
إن اننا ٍقنن   طنن   هننيٍا ثلظنن ل ٍا    

ثل بقننن ٍري سنننَجء  َنننى ثلقنننٌّ ًثجلنننٌيّذ    

ًثلفؼ حْ ًث٢وءثضذ وظك  ٍ   ثلءهظْ 

ًث٢لجننننن ب.  كمننننن  ين  ننننن  ؼي ثهلجننننن ٕ   

ونن رلريذ ينننيلك ين  نن  ؼي ثغيننء  ونن رلري  

 ويث وٌب ؼي اٛلفى ثلظ  ِ )اق لْ   ٍـ  .

ؼي ث٢ شننن ن(ذ ثلنننيِ ٍبشنننو لشَنننى ثلوننن و    

ثلفششننفُذ ضيننء   َننى )وننٌل تً (ذ  حننء     

  ػءً ٖى ثغيق وري  َقٌة  َى:
"ثستَقفي ٍن  ًءٍشنُ فنٌنذ ًثنن   ينن       

 ثلتٌث ىذ
 لشوم  ثلء ُٕذ ًينتٍ ٕ ثغيشٌ ذ 

 ًا  يثا( ثحلَ ّ ٜ نشتوَ   ن نوب  ذ

 ٍ قبو  ثغيٌبذ غ   ـي ّ  َم  حٌل  
 ننن ر ٥ ؼي نٌثؿننن  إ نذ ًحشننن  جب ننن حري    

 ا ن ظريذ
ًث تـي  ثغيٌبذ  لك ثغي شق ثل ـينَق ًثلبنء   

 ثيذ
 إ ى ٜ ٍوبك ثل شق و ل  َق ث٠نُذ

ًلك ننى ٍشننم  وننأن ٍكننٌن  لننك ثل فنن ٕ  

 و ينتك ث٠نذ"
 ا  ثحلوَْٗ  ونٌ ؼي ثغينءٍ  ينمن  ؼي    

ثهلجنن ٕ ٍبحنن   َننى وشننوٌلْذ ًلكننا لشننٓ     

ثغي ف ننْ ًثلف ٖننءّذ ًينشمنن  يننن ن     ننٌث  

ثل و ٕ  ين  ذ ينشم  ين ن ثغينءٍ   يننت   

ً لـيننق. ًاننا  طننو   وَ نننى ؼي ثغيننء  ثلنن     

  لجو وو  ثل ق ي  وَ نى ث٠نَْ:
 ٍشٌسنننننٌن  حٝاننننن   و َنننننءث     ن٥وننننن    

ْ  ًثجلنننءد     ًإن غـنننبٌث فننن ٕ ثحلفَـيننن
 

٩ٌث لشنننننننَوق ٜ  وننننننن  ٞونننننننَكق   ً٪شننننننن   

 ًثاا ثلشٌم  ً س٥ءدًث ثغيك ن ثليِ س٤ءد
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 ٓ   ًلٗنننك ًنننٌم٨ إن و نننٌث  حشننن ٌث ثلب٥ ننن

 ًإن ل هءًث  ً نٌث ًإن لقنءًث طنءًث   
 

 ًإن ين  ن( ثل د م٤نٓ لشنَوق فنزًث وونن     

 ًإن    منننٌث ٜ يننننء٩رًه  ًٜ ينلنننء٩ًث 
 

ًؼي طنننن   ثلبننننزة زلننننء ل ننننء وننننٌب   

اقوٌلنننن ب ًًؼنننن ٖء رثٖ ننننْ فننننءث ذ ننننن   

ث٢لجنننن ب لننننءٔ ثلشنننن ا  ًثلقنننن رٙ لشننننٓ   

 ثلشٌثٕ ا   ًٌلى:
 ٚب وك  ا   َك اا  ت ْذ"ن  ة إن ف 

 هء ثلشم ٕ ً  لو وقشمذ
ن نن ةذ ًو ـينن ّ ًثحنننءّ اننا نشننك ثل َنننٌن     

 ثغيـشْذ 
ثاننن ٥ ينننن   كننن ّ  ينَنننْ انننا   كننن ر   

 ثلشم ٕذ
ثالوفن  ً  ن( نوننق و اتون ٕ فنٌثي  اننا     

 اشك  ثغيب ر ذ
  لا ثٞػءً ٕ ًث تزل  اا إهلُ!"

 ًٍقٌة وٌبذ  ٍـ  ذ ؼي اٌؿ  آال :
 ثغيظ ًريذ "ٜ...... و ء ل  و ء

ل نف  فب ة ثٞلو ح فزث  وَ  ن ذ ًلتونءر   

 ذلَو ب وأس ه !
 ًثي ٜ نننأب٪ذ ًٜ نكتننوذ ًٜ نفكنن  ؼي  

 ًلٌ غي ّ ًثحءّ
ًٜ نظنن رين  ًالننزّ ًثحننءّ اننا ًالننزثب 

 ثٞو ثليِ  ًتى ٞفشك!"
 ا  ثحلوَْٗ  ٝ ٍق  رًلنْ لنا ونٌب    

ؼي طنن  ي ثلبزلننُذ حَنن  ٍقننٌة ؼي إحننءٔ    

 ًؼ ٖءي:

 ٞسننننَشْ ثخلننننء٩ٍا ف رٖننننْ هلنننن 

  
 اشننننكل ٍ نننن د جبَبونننن  ًلننننب ٥   

   

 ًإ ث نقٌم إزي ثلو ث  ن فش(

  

 ػنن ءث  ينمنن  ٍتنن ّفص ثغيبونننٌر٥   

   

  تبننن يرب لَ ننن   إ ٦   رًتوننن   

  

 يررث  ً  ( لشٓ ثلفن ث  ػنبٌر٥  

   

 ٍنن   ننٌة٤ لَشننك انن  ٍكنن ي ٍنن   

  

 فزلن  ًلَشنك و جل ٍنو ًؼن ٥    

   

 ض  َْ: ًٍقٌة  ٍـ   ؼي ًؼَءّ

   ُ  إ ث حءض(  ن ثلنيِ ونُ ًن نش

  
 اننا ثحلننو ً لنن( ض ونن( ًٍزٍننء٥ 

   

  ْ  إ ث ا   أب ين  ( لقشنم لًٝن

  

 ًؼي ثحلُ ل و  هج ّ ًػءًي٥

   

 س ٌن ثلظت ٕ ٍء ٘ ثلق د اش٩نو  

  

 ًؼي ثلؼَ  طّي ٕ ثل ـي م و ًي٥

   

 لننب ٨ ًاشننكل آالنن  ثلشَنن   ظنن ٥ه 

  

 وننى و ننء لننٝب ثلب َنن  سننٌي٥   

   

 ننننيين ب هنننيث  ننن لفٛثي لمَنننء 

  

 ًطنننون(  ٌثهننن   ننن غيزثر و َنننء٥ 

   

ًه نن   اَننزّ رثٖ ننْذ ًاشفتننْ لش ـينن ذ  

وري هيٍا ثلظ ل ٍا ثغيبءلريذ ٍظ ين ن 

ووننن  ا ننن  ذ ًهنننُ ثلقؼنننْ ثلظننن  ٍْ.  بنننٌب  

ينتننو رثٖ تننى ثلظنن  ٍْ )ثغتؼنن ب الؼننشْ   

ط  ( ًهُ ًؼْ طن  ٍْ ػيت نْ ًسن ال ّذ    
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ثلتقشَننءِ ٍشنن    َونن  اننا لَننٌب ثجملتمنن  

ثل ثًننننُ ؼي را ننننىذ ًاش ننننؽ ثلقؼننننْ  ن    

ثلشننٌري )وننَ ( يننن ن ًننء ًونن  الؼننشْ اننا    

ط   ث٠ شْ ) رثوَٝ   اٌر(ذ ثٞا  ثلنيِ  

 طنن   طننج رث  ل َفنن   وننري ثل نن ٖشتري. ًًننء     

نننءال  ثلظنن ل  وننٌب لَ وننُ هننيي ثل ننءثًّذ 

وكت وننْ ًؼننَءّ اشحمَننْ حننٌة ثلقـننَْذ    

ط رح   ًًثػف   ثحلءث و لتفؼَ . ًلكا 

ؼنننَءّ ف شننن( ثل نننءثًّ ثل  ٖشَنننْ نزٍنننء    ثلق

ًثلظننج ر ٍشننت   ثحتننءثا . ًثسننتو ض وننٌب  

ؼي هننننيي ثلقؼننننَءّ  ن ٍشنننن   اننننا يننننن  

ثجملتم  ثل مٌ فُ ؼي ثلق ن ثل ن اا لظن .   

 نتر ينوجن ٕ ٜ ٍظنن  لنى غبنن ر. ًانا هننيي     

ثلقؼنننَءّ  قتوننن  ثٞوَننن ب ث٠نَنننْذ ثلننن   

ٍشنننننن    َونننننن  اننننننا ثل نننننن يثب ثلشننننننَْٗذ 

 م  آ يث :ًثلتؼ   ب ثلش َفْ لشمجت

"ن ٔ ه  هوق ثحلٌرٍْ )وشَ نءث  رثونَٝ(   

 ً  ٌن يٍ    )ً  ٌن ثل فْ(ذ
 م  ن ً رًرّ هظنْ انا ثلؼنري سَؼنَبو      

 ط خ؟
٩ٌث٥ طننن  و   م ضٌووننن  ثغيٌطنننُ      ن ثهننن  نشننن

 ثجلءٍء؟
 ن شٓ  ن نتشٌ ػشٌثنو ذ  م ٍفٌنو  ل   

 ثًٞ  ْ؟
 نـنننننَ  ًشبوننننن ذ  م ًٝينوننننن  ؼي حفننننن     

 "؟رثًؽ......
ثحلوَْٗ  فُ ًؼنَءّ لنى رثٖ نْذ     ا  

ن٥ ءد اا رًثٖ  ط  يذ و  انا رًثٖن  ثلظن      

 ثل  وُذ ٍؼٌر  َو  ثلك م ثل  وُ

ثلننننيِ هننننٌ اننننا ثلتق لَننننء ًثل نننن يثب  

ثل  وَننننْ ثٞػننننَشْ ؼي ثجلزٍنننن ّ ثل  وَننننْذ   

ًثلننن  اننن  ننننزثة حتنننٓ ث٠ن انننا ثلشنننم ب    

ثل  وَننْ ثغيتٌثرضننْذ ً َونن  حيننءض   ثحلوَٗننْ 

ٜ سننء و لكنن ي   لننا  سنن ّ  قنن ّ فننءث ذ   

ًننٌب ٌٍاونن . ً جننأّ ٍأنَونن  ؿننَ   نن ر .    

 َحنن ر ثٞب ينَنن  ٍقنن ِ ثلـننَ  ًلننَص  

لءٍنى طننُٕ اننا ثلو نن م ؼي وَتننى.  َقننٌة لننى  

ثو ى: "ث ل  ٍ   وُ ًًءم لشـنَ     ان     

انا حلمننُذ ًٜ ن تننير لنا لننءم إ   اننى".   

ًٍق  ثٞب وري  ا ٍا  حٝهم  ا ..  ٍ تير 

ا  ّ وري  لشـَ  لا لءم إ   اى  َؼب 

ثل  ضذ  م ٍيو  ثو ى ً شنيّ ينبنءي لنَو ق    

ثلـَ ؟ ً جأّ ًؼي هيث ثغيًٌ  ثل ؼنَو  

ٍـيو  ًوَ  اا ظي  ثلٌحع ف ٕ لَظ ب. 

اننا انن ٕ ً ٍبننْ.  َشنن ض ثٞب ًٍ اننُ  حننء   

ثحلمنننن  ثلٌحظننننَْ وشننننومى   يٍننننى اَتنننن  .  

ًهكننننيث هؼنننن  ثٞسنننن ّ لشننننٓ ثلشحننننق    

ًٍو منننٌن ثلـننننَ ذ ًٍؼنننبحٌن هنننن  ٗري   

ؼنننننشٌث لشنننننٓ ثلو ننننن م اومٗننننن ري ًًنننننء ح

ً ين اننننٌث ثلـننننَ . ًرسينننن   ن ثحلوَٗننننْ 

ثسنننتٌحٓ هنننيي ثلقؼنننْ انننا ًؼنننْ ثلننن م     

إوننن ثهَق اننن  ثو نننى إت لَننن ذ ينمننن  هنننُ  

اننيينٌرّ ؼي ثلقنن آن ثلكنن ٍق. ً ننٌري ه نن   

و ض  وَ ب ثلقؼَءّ وظك  ٍش نؽ  َنى   

 ثلقؼْ:
 ً نن ًِ ضننٝث ل ػننو ثلننبوا ا انن   

 وبَننءثٕ و ٍ نن   وونن  سنن ينا رتنن    
 

 ٌرث إرثٕهننننن ً  ننننن ي ؼي طننننن و لجننننن 

 ضٝضننننننننْ  طننننننننب   ختنننننننن هلق وومنننننننن    
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 ر ٔ طننننبح  ًسننننؽي ثلـيننننٝم   ثلننننى  

  شمننننن  ر ٔ ؿنننننَف  نظنننننم  ًثهتمننننن    
 

    ٔ   قنننن ة هَنننن  رونننن ي ؿننننَ  ًٜ ًنننن 

 لقنننك ٜ ه انننى نننن  ثلشَشنننْ ثلشحمننن   
 

  قننننننننن ة ثو ننننننننننى غينننننننننن  رآي لنننننننننن ّ  

  ٍننن  ثوننن( ث لننن  ًٍشننن  لنننى   مننن     
 

   ْ   ننننن ًٔ ًشنننننَٝ ضننننننق  حجنننننق و هنننننن

 ًإن هننننٌ و ٍننننيو   تنننن ي  قننننء همنننن   

 
ْ   ب  َ ننن  همننن  ل ننن( لشنننٓ ثلب نننء ل  ننن

 ًء ث تـيم( اا الش  اشنحشو   ـيمن   
 

  أاوشننننننو  حتننننننٓ ننننننن ًب لو طننننننو  

  أرسنننن   َونننن  اننننا ين   تننننى سننننوم  
 

 ًو نٌث ين ثا  ًء ًـٌث ح  ؿنَفوق 

 ًانن  غ اننٌث غ انن  ًًننء غ مننٌث غ منن   
 

ًنننء ٍ تقنننء ثلكننن   انننا ثل ننن ض  ن     

انننا ثلقشنننٌّ   هنننيٍا ثلظننن ل ٍا ثهلجننن ٖري 

لَنن  ٜ ن ت وومنن  ثغيظنن ل  ث٢ شنن  َْ ًٜ    

حيشننن ن و ظينننْ  ً ذلبنننْ  ً لوننن  لشنننٓ 

ث٠الننن ٍاذ ً ن ًشبَومننن  اتحجننن ثنذ  نننٝ   

ٍ   نننننننن ن إٜ ثلقشننننننننٌّذ ًثلك ثهَننننننننْذ  

ًثحلقء. ًثحلقَقْ   نى هن( هنيي ثلقظن ّ     

ثلق سنننَْ غ لبننن   اننن  ن ب ننن ذ ونننري ثحلنننري     

ًث٠النننن ذ  بـنننن ب يث ٗننننْ اننننا ثغيظنننن ل      

ثلفَ ؿنننننْ و ل ظينننننْ ًثحملبنننننْ    ث٢ شننننن  َْ

ًثل ونننن  ًثحل نننن ن ث٠سنننن  ثلنننن  ٍكنننن ي   

ٍ قوننننن   ـي هننننن  حتنننننٓ ل نننننء ثلظننننن  ثٕ    

ثغي نننن ً ري ونننن ل ً  ث٢ شنننن  َْ ًثغيظنننن ل      

ثل ًَقْذ ًثٞح سَص ثل ًا  شنَْ ثحل غينْ   

ًثلشنن ح ّ. ونن  إن ثلكنن   ا نن  ٜ ٍؼننء      

وأن ط ل ث هج ٕ ً سَ   ا ن  ونٌب ضيكنا    

ًحينننص   ن ٍ ظننن  ثلوبَ نننْ ًٍتنننأض  ووننن ذ   

جبم هلنننننن ذ ًٍكتننننننو  رًض ثلقؼنننننن ٖء ؼي  

ًػننفو  ا نن  غ وننْ )ً ءسننٌر(. ينمنن    ننى      

ٍكتننو وإحشنن ض إ شنن  ُ ػنن ي  ًاننٛض     

ًؼنن ٖء رثٖ ننْ ا نن  )ثلننٌٍزثة آة  وننَٝري(     

ً)ا ضَننْ إزي سننَءّ سننَْٗ ثحلننفي(ذ حَنن     

ح ًلننن( ثجلٌث نننو ثلشوَفنننْ ًثل ًا  شنننَْ     

لوبَ تننننى  ن ن ننننت لننننا  فشننننو . إ وننننق ٜ    

 ن ٍظننبى ثغي ظنن ر  ٍؼننءًٌن  ن طنن ل ث  يننن 

ًٍ م  نقوَ    ًنظ حي   ؼي  ًػ ة  لءثٖى 

ًٍشننننت م   لف ؿينننن   ًينشمنننن ب يننننن حلمق   

ثلتين  َنننننْ ضيكنننننا  ن ٍكنننننٌن رًَقننننن     

ً  لم   ًطف     ًإ ش     حقَقَن    ث ػنف ب   

اٖٝكَنننننْ! إن ثلنننننيِ ٍشنننننتم   ً ٍقننننن      

ًؼنننننَءنى ) غ َنننننْ إزي ثل زلنننننْ(ذ ًثلننننن     

ينتبوننن  ًسنننؽي ثلوبَ نننْ ثخلٝونننْ سنننٌ      

اشَٗنننْ و   فنننْ  َ ؿنننْ و لؼنننء      نننءه  

ًثحلننو ًثل ًننْ ًثحلننزن ثهلنن يٙ ثغي ننت لننا  

لم   ح سَشنى ثلءثالشَنْ ًثلؼن يًْ. ًًنء     

ثًتوف   و نض ثٞوَن ب انا هنيي ثلقؼنَءّ      

 ثلوٌٍشْ ثغي تّ لا  لك:

 "اب ر  ثليِ ًٍُٝ وٝ اب ّٜذ
ثلش ل ب ًثٍٞ م ًثلش ريذ ًثل  ن شن ب  

 و  ٌاْ و َءث ذ
 ًرثحْ ؼي ثلب ةذ ًهٌ وؼحْ ؼي ثجلشق

 ًٍكٌن ه يٖ  الٝة ثل و ر.
ٜ ذ  ليلك يل   لَعذ رلتفَ   دلوٌ

 ًينيلك يل   اٌب غ  ابكُ لشُذ
   ش د اا ثل  وذ ًلَش( ه    ط هءّ 
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 نءةد لشٓ ثغيك ن حَ   رًء  َى اَت  ".
 ًٍقٌة  ٍـ   ؼي ثلقؼَءّ  فشو :

 "س َء  لك ث٢ ش ن ثليِ رغبتى ًل  ٍتىذ
إزي ثلقنن ثرٍؽي ثلقشَشننْ اننا  ر  اقَننءن ن 

 آو ٖىذ
 ًثلق    وأن ٍت شق هٌثٕ وشءيذ

 لشٓ  رؿى ثل  ضيشكو ذ
ًثلننيِ ن وَننى ًو نن ن ثغي طننَْ ثحلشَننوذ    

 ًن وَى ثحلقٌة ثخلبزذ
 ًطٍٝ  ثٞغ  م نزًيي و ل َ ب ثلف ال ّذ

 ًثٞطج ر شي حى ؼي ثلؼَ  ثلـي ذ
 ًؼي ثلظت ٕ شي حى ثل  ر ثلء ٕ".

ِ يننننن ن ٍنننن   ًهننننيث ثحلوَٗننننْ ثلنننني

ثخلٌ  ًثلقش  ًثٜؿو ثب حَ م  ح ل وري 

ثل نن ض  ً ثلقب ٖنن ذ  النني ثل نن ض ٍت جبننٌن    

انننا ثسنننت و  ى ثحلننن ر ًثلظنننءٍء لش شَفنننْ  

لم  وا ثخلو ب اا  فن  إ نٝ  سن ثحى    

اا سنج ىذ ثلنيِ ينن ن لق ون   لنى هلج ٖنى       

ثلزو ً ن وا وءرذ ينمن  ان  ا  ن  سن وق  ذ     

لقننننء غيننننص ثل نننن ضذ ًٞة انننن ّذ ثلـنننن   

ثلتننيل  ًثل ننءم ًثلتٌوننْ ؼي طنن  ي لش شَفننْ  ً

لمنن ذ و ننءا  يننن ن ات منن ث  لشننٓ ثجلمَنن . 

لقنننء ثسل نننٓ هنننيث ثجلبننن  ثلظننن اخذ ً ثب  

ينتٍنن ٚي ًغننءث لنن فزث  ؿنن َف   اشننت وف   

لش شَفننْ ينننُ ٍوشنن  سنن ثحىذ لقننء لنن     

ثخلشَفننْ ينَنن  ٍقشننق  ؿيفنن ر هننيث ثلظنن ل  

ثغيظ ينص ثليِ ين  ب طنك ًٔ ثل ن ض   

 ب انننا ًؼنننَءّ ؿنننءي. ًهنننيي و نننض ثٞوَننن

 ٌٍشنننْ ضينننء   َوننن  ثخلشَفنننْ ًٍوشنننو ا نننى  

 ثل فٌ ًٍ تير لا هج ٖى ثلزو ً ن وا وءر:

 ًلَنننننننن  ختوَنننننننن(  هٌثلننننننننى  

  
  ٜ  إزي لمننننننن   رسَنننننننى  ننننننن 

   
 إزي اشننننننك لنننننن ية حكمننننننى   

  
 ٜ   شمنننن  ًؿنننن    إلَننننى ثل حنننن 

   
  ْ  حنن ث ًننٌة اننا يننن ن  ث  ح نن

  
 ٜ  ًاننا يننن ن ٍأانن  ؼي ثلـننٝ

   
 ثل سنننٌة انننري ثخلشَقنننْ و نننء  

  
 ٜ  ً ً نننٓ ًننن ٍع طيَ ننن   حبننن 

   
 ً  نننننٌهلق ؼي ثل نننننءٔ وشنننننوْ 

  
  ٜ  ً  ـنننشوق حنننري لنننءًث   ننن 

   
  جٗتننننننننكل ا تننننننننيرث  رثفَنننننننن 

  
  ٜ  ل فننٌ   رهننو ا ننك ثل كنن 

   
ٜ  رًَقنن    ينننيلك و ٍننأل  ثل نن ض ًننٌ

ػننن يً  ذ نتجشنننٓ  َنننى ثل   فنننْ ثٞوٌٍنننْذ     

ثغيشَٗنننْ وننن ل و  ًثلظنننفقْ ًثحل ننن ن لشنننٓ   

ثٞو ننن ٕ ثلـننن ف ٕذ ثلنننيٍا لنننَص هلنننق انننا    

ٍ َشننننوق ًحيمننننَوق اننننا غٌثٖنننن  ثلننننءه ذ     

ين لنيِ  ؿيونن ي ثحلوَٗننْ حَ منن  و نن  إزي  

ثخلشَفننْ لمنن  ٍشننت وفى لشننٓ  ًٜيي ووننيي  

ن لمنن ث  وكننٓ لننءٔ   ثٞوَنن ب ثلنن  ٍقنن ة إ  

 ت لو :

 اننننن  ث نقنننننٌة ٞ ننننن ثخ ونننننيِ اننننن خ     

 رغننننو ثحلٌثػنننن  ٜ انننن ٕ ًٜ طننننج  
 

  ْ   لقَنننن( ين سننننبوق ؼي ً نننن  اـيشمنننن

  نننن غف  لشَننننك سننننٝم ثي ٍنننن  لمنننن 
 

   نن( ثٞاننري ثلننيِ اننا و ننء ػنن حبى    

  لقننننٓ إلَننننك اق لَننننء ثل وننننٓ ثلبظنننن 
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 و ٍننننننٛض ً  وونننننن  إ  ًننننننءاٌ  لننننننى 

 لكنننا ٞ فشنننوق ين  ننن( ونننك ثخلننن   
 

ٍننننءلٌ إزي ث٢لجنننن ب  ًثٞانننن  ثلننننيِ

ًثٜسنننتب ثب ؼي ثلًٌننن(  فشنننى  ٍـننن  ذ  ن  

هننيٍا ثلظنن ل ٍاذ ثلشننيٍا ل  نن  و هلجنن ٕ    

ثلظننننءٍء ًثغيقننننيضذ ًثلشننننيٍا  ؿيونننن ث اننننا  

ثلقش ًّ ًثل ءثٕ ا   ال   ثل  ض حٌهلمن ذ  

ًء  ونءل  انا ثحلكنق ًثٞا ن ة ًثًٞنٌثة      

ثغيننأضٌرّ ثلظننُٕ ثلكنن  ذ ًثلنن  انن  ٍننزثة    

تظننوءًن وونن   ثل نن ضذ إزي ٌٍا نن  هننيثذ ٍش 

ًٍت  ًشٌ و   َم  وَ وقذ سنٌثٕ ل نء ثل ن ب    

 ً ل نننء ث٢ كشَنننز.  ونننيث ونننٌب ًنننء انننٟ    

ثلق اٌض ث٢ كشَزِ وك   انا ثحلكنق   

ًثٞا نن ة ًثًٞننٌثة ثغيننأضٌرّ  ين نن  اننا  ِ   

طنن ل  آالنن  لننءث طكشننب ذ ًثلنن  ا ونن    

 هيي ثجملمٌلْ:
 ن ختوننُٕ  وننٌ طننُٕ إ شنن  ُذ ًإن   -

 نبف   وٌ طُٕ إهلُ.
   ثل بَ   طي  إوءثل ب ثي.ثل ف -
 ثلءه ٕ  ي ٓ  طك ة ثلفك هْ. -
ثلتشننننشَْ سنننن  يّ اننننا ٜ ٍشننننتوَ ٌن   -

 ثلتفك .
ثحلمقنننننٓ ٍ جبنننننٌنذ  اننننن  ثل قنننننٕٝ   -

  َشتحش ٌن.
ث٢ شنن ن هننٌ دلننء ثل نن و ًسنن  ٍتى    -

 ًلبزي.
لٌث ف   ا    ٌو ب ثلتظ رذ س ش ن    -

 ًٌٍنن ٕ لفنن ّذ ضننق ن ين نن  ؿنن ف ٕ    

 إزي ثٞوء.

  حقَقنْ ًثحنءّ ًثؿنحْذ ًهنُ     ه   -

  ن ين  ثلٌفٌي ػٌثب.
 ثل شق ثلقشَ  طُٕ الو . -
ثل  ٍشننننْ رلشًٌننننْ اتٌحظننننْ رهَبننننْ     -

 ثلشح ْذ 
  ك هو  ح غي    ثه ذ

 ًلك    لك  ّ ا    ثه ذ  أل  ًفوو ذ
 ًسلتمشو   ًٜذ ضق   ضُ هل ذ ضق     قو !

 انن  ثحلوَٗننْ  قننء ننن   ل نن  ثلكنن    

ٍبنءً   نى ننأض      اا  وَ ب ثحلكمْذ ًثلن  

وو  ًًرضو  اا  ست  ي ره  وا  وُ سشمٓذ 

ًال ػْ ؼي ا شقتنى ثغيظنوٌرّ. إٜ   نى  سنبه     

لشَوننن    و نننى ثلظ ؼنننُذ اننن  ثل شنننق   نننى  

 ير  ث٢سٝم ًًء لق نأض ي ًضق  تى ين  

ثجلزٍ ّ ثل  وَْذ ليلك  الي ثلظ     و ن    

فءٍءث ذ ًرًح   فءٍءّ ختتش  لمن  ينن ن   

ت مننننن  ؼي حكنننننق  ؼي ثجل هشَنننننْ. ًانننننا ٍ 

ثحلوَٗننْ ثلظنن  ٍْ ٍشمننص  َونن  طننَٗ   اننا     

ث٢ضينن ن ثلؼنن ي  ؼي  لم ًننىذ رغننق  شنن ي   

يٍ نننىذ ًثسنننتوت ريذ ًلب نننىذ ًًنننء  طيننن      

ثل ق ي لشٓ  ن  ػء  وَ( ً لتى ثل  ب هٌ 

 وَتى ثغيظوٌر:
 اننننا ٍف نننن  ثخلنننن  ٜ ٍ ننننءم فٌثرٍننننى 

 ٜ ٍنننيهو ثل ننن   ونننري ثي ًثل ننن ض   
 

 ٕ  ٜ ٍءة  لك لشٓ س ْ لقشىذ ًػف

نفك يذ ًسٝاْ ا وقىذ ًإضين ن انبونا   

ؼي يثالشى؟ ًلكا ن ينَبْ هيث ثل فن  ان    

نننزثة حتنننٓ ث٠ن لبننزث  ذلننن ث ! ً ننٌري ه ننن     

و نننننض ثٞوَننننن ب ثلظننننن  ٍْ ؼي ثحلكمنننننْ  

 ثغيظوٌرّ لى:
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 ًلشننننن(  رٔ ثلشننننن  يّ طيننننن  اننننن ة   

 ًلكننننننننا ثلتقننننننننُ هننننننننٌ ثلشنننننننن َء 
 

 ًنقنننننننٌٔ ثي الننننننن  ثلنننننننزثي  الننننننن ث 

 ًل ننننننننننننء ثي لٟنقننننننننننننٓ ازٍننننننننننننء 
 

 ونننننننننء  ن ٍنننننننننأنُ ً ٍنننننننننو ًاننننننننن  ٜ

 ًلكننننننننا ثلننننننننيِ ضيـننننننننُ و َننننننننء 
 

 لكنننننن  فءٍننننننء لننننننيّ غنننننن    نننننن    

 ًفننننءب فءٍننننء ثغيننننٌب غنننن  ليٍنننني    
 

 لنننى البونننْ ؼي ثحلشننن  لنننَص وشنننك   

 ًٜ   ننننننننننق رث  ٍظننننننننننتوٓ ً بَنننننننننني
 

ًلننننى  وَنننن ب يننننن  ّ ؼي ثحلكمننننْذ  

ينمننن   ين  ننن ذ ًاننن  انننا ًؼنننَءّ لنننى إٜ  

ً َوننن  حكمنننْ  ً  ين ننن  اظنننوٌرّ ل نننء    

ثل ننن ض. ًًنننء نكنننٌن ثحلكمنننْ اٌفنننٌيّ   

ا  ً نننْ ل نننء ثل ننن ض ًلك نننى ٍؼنننَبو      ً

وظننك  فءٍننء وأسننشٌوى ثخلنن ؾذ  ً   ونن  

حكمننْ فءٍنننءّ ٍبنننءلو  انننا ل نننءيذ ًو  

 نكا ا  ً ْ ًبشى.

لقننء  فنن ي هننيثن ثلظنن ل ثن ؼي يننن   

 غ ث  ثلظ    ٍـ  ذ ًين    نٌي  ن  نأنُ   

لشٓ  ين ه  طيَ ن   ًو لتفؼنَ ذ ًلكنا    

ؿننننَ  ثغيشنننن حْ ضي   نننن  اننننا  لننننك. ًًننننء  

ا   ينَ  غي ن  هنيٍا   ٍشتب ب ثلك  ًن 

ثلظننننن ل ٍا ثل بقننننن ٍري  ن ٍوتمننننن   قنننننؽي   

و هلج ٕ يًن وقَْ  غ ث  ثلظن  ذ ًينن ن   

ضيك وم   ن ٍكٌ     فحري وون  طيَ ن  ؟   

ًلكننا رسينن  يننن ن هننيث وشننبو ؿي ً ومنن   

ثجلشمَْذ  ً ثل فشَْذ  ً ثٜفتم لَْذ  ً 

ٞسننننب ب  النننن ٔ ٜ     ونننن . ثغيوننننق   ومنننن   

طننننن ل ثن لبق ٍننننن ن حقننننن  ذ رغنننننق ينننننن   

 ًٖوم ذ ًهلم  وؼمْ ال ػْ ؼي ثلت رٍخ اش

ثٞيوننننُ لكشَومنننن ذ ًو ٍكٌ نننن  دلنننن ي    

طنننن ل ٍا لنننن يٍريذ ونننن  ين  نننن  طنننن ل ٍا 

ٍتؼننننننف ن و لظنننننن   ثحلقَقننننننُ ًثغيننننننٛض ذ 

ًٍشتزانن ن وننىذ  كٝهمنن    ًننءثن الننب ثن  

 و لظ  .
 وننننيث وننننٌب ٍؼنننن  ثل  ًننننء ثغي نننن لُ   

 لشظ  ذ ؼي ر ٍىذ وأ ى: 

 "رف  ٜ حي  ى رؿٓذ ًٜ ضيَشى حقءذ 
ًٜ هنننٌ اتحَنننز ؼي غبننن ٕ ًٜ اشنننتقَق ؼي  

لمننٓذ اوننيب رغننق لشمننىذ رلشننؽ انن      

نويٍبنننىذ فننن ِٕ ؼي نٌثؿننن ذ ػننن رم ؼي    

إ شنن  َْذ ٍبؼنن  ثلؼننءٍ  و ٌَوننى ؼي غنن   

ه  ذ ًٍون ِ ثل نءً لشنٓ  ـن ٖشى ًهنٌ      

ابنننتورذ رفننن   ًننننُ  ًًننن  انننءًق  يًن     

نزاننن(ذ ًًهنننو ثل شنننق و لكتنننو ًثلبظننن  

طيَ   ذ ذلءث ت ذ ً فص ن زه( لنا  

ثلكتٍ ٕذ حيو  ن ٍ   ض  ٕ ًٍٍٛءي  َنى  

 ثل ق ".
ًهننيث ثحلوَٗننْ ٍتحننء٩ث لننا ثلظنن       

ثحلقَقُ ؼي را ىذ ًٍنيم انا ٍنءلٌن   ونق     

 ط  ثٕذ   لظ   ؼي ر ٍى هٌ:
 ًثلظ   ػ و ً ٌٍ  س٥شنمى
 إ ث ثرنقٓ  َى ثليِ ٜ ٍ شمى
 رّل( وى إزي ثحلـَض ًءاى.

 ًثلظ   ٜ ٍشتوَ ى اا ٍـيشمى
  َ جمىٍ ٍء  ن ٍ  وى 

 ًو ٍزة اا حَ  ٍأنُ حي اى
 اا ٍشق ثٞلءثٕ ٍب  اَشمى
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ين   ًء  ين    س وق  ذ  ن وٌب ٥ٍ ءد 

ٞسنننب ب لءٍنننءّ الشفننن  لشظننن ل  ثلكنننب     

يرثٍنننءنذ حَننن  ٍتب نننى ؼي و نننض ثٞحَننن ن  

الوٌّ الوٌّذ ًًء نأض  وى ين  ث ذ ًًشنءي  

ؼي  لم لننننننننىذ إن يننننننننن ن ؼي ثلظنننننننن    ً  

 ً ؼي ثغيشنننن حَْذ  ً ثغيشحمننننْ  ً ثل قننننءذ   

ثل طيننْذ ًلكننا يًن  ن ٍفقننء طننَٗ   اننا  

ط ؼننننَتى ثغيمَننننزّذ ًٜ اننننا   ٍقتننننى ؼي  

ثلت ب . ًط  ي ٍوتق سي  هٌ ػحَ ذ سٌثٕ 

ؼي ثٞيب  ً ثلشنننشٌ  ثٜفتمننن لُ. ًوونننيث   

ثغي  ٓ ثل  م ٍ ب  ل نءي ثل  ؼن  ثلت شَمنُذ    

ًثل  ؼنن  ثلشنن ال . ًؼي ينت وننى )اق لننْ ؼي  

 ثل قنننء( ػننن    ـي ٍنننْ طي لَنننْ لشظننن   ؼي     

لؼننن ي. ًٜ ونننءل ل ننن   ن   ننن   ونننأن ونننٌب   

ٍتٌالٓ ثًٜتؼ ي ؼي ثلكٝم ل ء ثهلج ٕذ 

ًهنننٌ إ   ث  فنننءث  رًَننن ذ ًلك نننى ل نننء     

ثلٌػننننن  ًثل ٌث ننننن  ٍو نننننوذ  َج ننننن     

ثلكشمنن ب هَننك  فشننو  ؼي  شننَر ووننَر     

ازرينع. ًلـيمْ ونٌب ثحلقَقَنْ نكمنا    

 ؼي ط  ي ثلش ال  ين  ض إو ّ.

 قننننء هجنننن   لننننءثٕي وظننننءّذ ًحشنننن   

ًينأ ننى حيششننو  وأحننء  آلننْ  ً    ط ؼننَ نوق

اظ ؾي ؼي ثلتظن ٍ  ث٢ شن  ُ.  أػنءً ٚي    

ثغيق وننٌن ضيكننا  ن ٍـيونن ًث ؼي طنن  ي ؼي   

ثلـنننننٌٕ ثلنننننيهم ثلٝاننننن .  اننننن   لنننننءثٚي  

  َـيو ًن ؼي ؿٌٕ ينششُ اشمق.
ًثحتقنننن ر وننننٌب ضيكننننا  ن ٍكننننٌن   

ين َفنن   طننءٍءث  إزي حننء ٍبننءً   ننى ٍت وننٓ 

ثحلنننننءًي ثغي تننننن رّ لشوبَ نننننْ.  ًٍكتنننننو    

ؼننننُ ينظنننن ل  رًا  شننننُ. وظننننك  ط 

ًثلظ ؼنننننَ ب ثغيمءًحنننننْ  ً ثغيياٌانننننْ ٜ 

نبقنٓ غ لبن   وظنك  ا فن يذ ًإصين  نتمنءي       

 إزي  صي ؾي ؼي ثجملتم .
ًا شمننننن  ينننننن ن ونننننٌب ٥ٍ نننننءد الشَفنننننْ  

لءرثٍنننءنذ ينننن ن ثحلوَٗنننْ يننننيلك ٥ٍ نننءد  

الشَفنننْ لشظننن ل  ثجلننن هشُ رهننن  ونننا  ونننُ    

سشمٓذ إ  ين ن رثًٍْ لنزه ذ   ينتشنو   

ظن  ٍْذ ً ًًنن   ؼي  ا نى ػنف ب ثلؼنن  لْ ثل  

ثلٌػننننن ذ تننننن( وظننننن  ي إزي اك  نننننْ    

ا اًٌْ ؼي لن و ثلظن  ذ حتنٓ إن ينن  ث      

انننا ثل ّقننن ي لنننءدًي ؼي اقءانننْ ثلظننن  ثٕ ؼي  

لؼننن ي.  ج شنننى ثٞػننننفو  ُ انننا  حننننٌة    

ثلظنننننننن  ثٕ ًاتقننننننننءاَوق ً ؼننننننننح ٖوقذ  

ًاتؼننن   ؼي طيَننن    نننٌن ثلظننن  ذ انننا    

ثهلج ٕ ًثغيءٍ  ًثلف ن  ًثلبنزةذ دلَنء ؼي    

 ة و ًينشمنن ن ل ننى: "ٍ ننء   لننك  طينن . ًًنن 

ثحلوَٗننْ  هجننٓ ثلظنن  ثٕ ثلقننءثآذ ًإزي   

 بٌغنننى ؼي ثهلجننن ٕ ٍ فننن  ثلفـننن  ؼي وقننن ٕ  

طنن  ي". ًًنن ة ل ننى إسننح  : "إن ثحلوَٗننْ     

  ط   ثلظ  ثٕ و ء ره ". 
لقننء لنن   ثحلوَٗننْ ينَنن  ٍشننتفَء   

اننننا رً  رهنننن ذ ًلك ننننى وقننننُ ذلتفـينننن     

و فشننَتى ثخل ػننْذ حَنن  ثسننت م  ثلننيً      

شننوذ ًلك ننى  ؿنن   إلَننى ثلننزه ِ ثغيكت

انن  ثاتنن ر وننى اننا رًننْذ ًاننا ًلننٌض و ل بنن ذ  

ًرغبنْ ؼي ثلـينن  ذ ًاقنءرّ لشننٓ ثسننت م ة   

 سشٌب ثلتوكق ًثلشن  ٍْ ثلظنءٍء ثلتنأض     

ؼي ثغينننتوكق ونننى. إن طننن   ثحلوَٗنننْ انننتري   

ثلشنننبكذ سنننشَق ثل ينَنننوذ ضيتننن ر اءحنننى  

و لف  انننْذ ًثسنننت و  ى و ل ًنننْذ ًهجننن ٚي  

ٜ زلنء وظن  ي    وظءّ ثلًٌ  ًث٢ٍنٝم. لنيلك  

اـي نننننْ ؿننننن  ذ  ً ابمنننننزث  لبننننن از انننننا     
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رين ينننننْ ًننننٌةذ  ً غـ ؿننننْ ا  ننننٓذ  ً  

ثؿو ثب ً  َْذ لشٓ ثل غق ػي  ًػ  وى 

اننا الش٩ننْ ثلنن فصذ ًي نن ّٕ ثخلشنن ذ ًفو لننْ  

 .ثل شوذ ينم  حءض   ل ى رًثّ ثٞ ش ب

ًؼي ثل و ٍننْ ٜ ٍشنن    إٜ  ن  قننٌة إن   

ثحلننءٍ  لننا هننيٍا ثلظنن ل ٍا ثل بقنن ٍري  

لشجءة ط ٖ  فءث  ًين ن وٌي ن   ن   ثغي  ٍا

 وَنن  ثحلننءٍ  ل ومنن ذ ًلك  نن   كتفننُ 

سينن   ين  نن ي لـننَ  ثغيشنن حْذ ًًننء  ضبت نن  

اننن   ننننَ  ل ننن  انننا ا شٌاننن ب حنننٌة هنننيٍا    

ثلظ ل ٍاذ ًا  ن ثٕٔ ل   اا  ًفى ثلظنبى  

وَ ومننن ذ ً أاننن   ٍـننن    ن ٍونننتق ثغيٛرالنننٌن 

ًثلبنننن ح ٌن ًلشمنننن ٕ ثلنننن فص ًثٜفتمنننن ضذ  

ومنننن ذ  ن ٍشننننومٌث   ًػيننننا هلننننق ا   ننننْ و  

ًٍكتبٌث ل وم ذ ً ن ٍـَفٌث ين  فءٍنء  

ل ومننننن ذ ًٍفشننننن ًث اننننن  غمنننننض ًغننننن ب   

حٌهلم ذ  وم  ٍشتحق ن ثٜهتم م ًثلبح  

 ًثلءرثسْ  ين    أين  .

 املصادر واملراجع عن ألكسندر بوب:

 .1961ذ نن اوب ْ ف ا ْ  ينشفٌري نن ل ءن نن عيشْ لظ  ط ل ث  نن ثالتَ ر  َفَ ن رٍءل  -1
 .1948ثٞيب ث٢ كشَزِ نن وٌة يًن ن نن يثر ثلفك  ثل  وُ نن ثلق ه ّذ نن  -2
 .1971ثٞيب ث٢ كشَزِ نن فٌن و غص ًٍششٌن نن لٌ بم ن نن ل ءن نن  -3
 .1996غي ٍخ نن ثٞيب ث٢ كشَزِ نن  . ضٌر شُ ًف َ( رًو نص نن ن طيْ  ظيء طٌخي ب نن يثر ث -4
دلم  ثلتن رٍخ ث٢ كشَنزِ ننن إٍفنٌر إٍفن  ص ننن ن طينْ رثهن  غتٍن ة ننن ثهلَٗنْ ثل  انْ ثغيؼن ٍْ               -5

 لشكت ب نن 
 .1996ثلق ه ّ نن 

 _يلَ  ثلق رٙ إزي ثٞيب ثل ن غيُ ننن دلمٌلنْ انٛلفري ننن ن طينْ ذلمنء ثجلنٌرث ننن يثر ثحلقن ٖ            -6

1986. 
 .و ض اٌثً  ث٢   ( -7

 واملراجع عن احلطيئة:املصادر 

ط   ثوا ثلشكَ( نن ًءم لى ًًؿ  هٌثاظنى ً و رسنى ح ن   ؼن  ثحلنُ ننن        _يٌٍثن ثحلوَْٗ  -1

 يثر ثلكت ب.
 2114ثل  وُ نن و ًب نن 

 .1951ط   ثحلوَْٗ نن هقَ  ًط   لَشٓ س و  نن اكتبْ ػ ير نن و ًب نن  -2
ذلمننء حشننري نننن يثر ثل وـننْ ثل  وَننْ نننن   ثهلجنن ٕ ًثهلجنن ًٚن ؼي ثجل هشَننْ نننن ثلننءينتٌر ذلمننء    -3

 .1971_و ًب 
 .1998ثحلوَْٗ: ف ًة وا ثًض نن  س ء  وَ ن نن يثر ثلفك  ثل  وُ نن و ًبذ نن  -4
 .1981ن رٍخ ثٜيب ثل  وُ نن لم    ًخ نن يثر ثل شق لشمٍٝري نن و ًب نن  -5
 .2117ن ثل ثًِ نن يثر يفشْ نن ثحلوَْٗ ؼي ا َ ر ثل قء ًءضي   ًحءٍ    نن و ن ظيَء   ح  -6
 . ا ثهلج ٕ ًنوٌري ل ء ثل  ب نن ثٍشَ  ح ًِ نن يثر ثل ق  ْ نن و ًب نن وٝ ن رٍخ -7
 و ض اٌثً  ث٢   (. -8

 



 

 

 

 

 

 

 كلمات ملونة  

 

 نصٌّ لما وكتمل وجعُه

 

 أميمة إبراهيم أ.                 

  



 



 كلمات ملوّنة

   

75 

 

 

 

  نص ٌّ لمٌّا يكتمل وجُعه

 
  أميمة إبراهيم. أ 

 

 

ُ الددامله ورحددال  و بذددىملس اج  ددي ٍ.ايددا سددموقع ن ًدد ع  ف ا  دد ى  ىُدد           َأ فُددلى نادِد شاردًد وحًدًد

ول ى ناِد        ًُ ٌس وفخطى يف دبالُ ولعال س  سرتالًَأ ٍدعض  شدىملع     دااو  ي ضدامل م  د  ند رع فملخِد سًد

 دبا ٌ 
ًى   ى سكم ًًٍٍ و ًّلين ناِ سبى ع  ىضشعاٍت مبذاا ول.صًًس وملونُ ولكال ؟  فيي ي

ًى ملفسٌ و  ضب ناًبا فال فخشِ طًىمل ولعال ؟  فيي ك فمك فمسن

ُأ يف  مٍدُد ملوحددكق فا ددا،و  ض .دديفى ملوحددٌس و دد دىين يف سددذيع  ميددمع    ددي  فشددا  ددا كنددحي اج مليفاشدد

ًِ عميدم     ولضذوٍات؟ لكأشٌ  ا نمف ىكس وج  ضاش.حي لًالًناس وطم اشا وحلكاياِت ناِ الموالِل ولىدد

ِل؟ كأش ددكع ف ددضحيت ٍىرددا كعس فأ ددض ين نددي وَاشددا ٌس و دداهت الددمتى ولش دد     ددي  ددأ ال ٌق   ولشدِد

ْت ملوحددٌ ملوِحددكع  وكنددحيىول ب ددحي وخاددمومل عس وشددًّ مليدداح    ولصددراملٍكددأ    اددك  ُددً  فظدديأ ف    ددا

ًت يعاسعق  ملو و ع فأينضحي فالذاملى  ٍض

***** 
خى   فو ول.عدى  س ج  ضادرى فو ملٍ  دا  ضادرى كدر  دي            ُِ وحلًداَِ  ن عدموأ ا، ت ولًد شا فشحيت  .ل ف ا ت ٍىوٍد

و فاددد ت ئعٔىبددا لنددا وحلًدداَمس وكددر  ددي ولصددفضات ش ا.اشدداس وشع.دِد ندداد يي نددي ولددم   وحرتو دداأ            

 لذوو ناس  

ُعس ح   بادرى ش.اْشا دموثًر ولكذب ونفىشُ و موْوَ وكر  ي وإلشاشات  ىً    مى ورملووحت ولن.ً

 ؟ف ساْ  شيف ميكي لامغعات وخلعًجُ ف  متن  وإلشسا   ي ول فكري ولصرًح

وكًل لٌ وفشا ول ى وُُ لاذ ا  ولرتوشًر ولموح ف  فحاملب شذو ول.دعح وف دم  رغندًن ف   سدرت      

 ؟ىت ا ف.ً   ملوحبا  ي ث.ُ و ي فمح و ي ال

ًت ف     ًت ث. تبدددا مبفدددم وٍت ج  كدددى ى اّلددا  دددا  ا ددداقى ف   تم ددد ت فحال تبدددا ٍضددد ولددم وح ا ددداقى ف   ىضًددد

 وشرتفتس وًُ كاشحي  عيأ ف َّ خًىطع شسًِذبا ُىيٌُق  

 ٍُ ٍُ آشً  ُمعيفعس وولشِلى ملش  ملغع  خابت ملدآٌ يى ت رامل وحلبأ  شاناأس ووحلكايا ناٍموت 

ُأ وًُ  بالكع سميمى ولعىح   ي وطأَِ ولىد   يا لام وح  كر فغفحي    ىدض
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ً   سددىو  غددًرس فو ملا  خفددافًف يبددادر ولصفصددااس ووحلددىمل     شكددذو    ج الددٌْ يف ورفدد  يعدد

 و س ك  ناِ  فاا ولسىوٌُ 

ُآ  وولجدىوشٌ يف   اشدات ج حصدم         ومل ولًد ج الٌْ شٌ وريا   كم مل ،و با ٍطمي.ُد سددًفُ ف ًد

    ا 

**** 
ُِ شا ساأ لٌ:اجىين ناِ و  لك اٍ

 ففًاٌس ونذين وحلكاياِتس مّخميبا ٍاحلب س وخع يبا ملغًفاأ  ي ُ حعس وسال ع  -

ُِس وكدر فموشدرى            - ُِ كدٌ ففد حت ٍىوٍداِت ووع د لى  ًملٍ كر فح اقى ف  فُدع ت ناِد  ِدالً   ولاِد

 وجلعا   شفسٌ ف   ولش  ت  ا غا مل ناس وج ولاىْ  سم ب  ي ال.ىت  ول  ا  س و اِ جشجاأ خال

 فحاو ى ف  فدضيفت ملوحٌ  ِين ذلع تبا  .ا اِت حع عس و ىْوأ ج خيعى 

ًى شسذتبا ٍسناملَِ ولص ًت    فشسيفى خًىطع ولش ِِل  ي الِاِا ول.اِبس وفنً

 لكن ٌ فح اقى ومل ضاالاِت ولفؤوِ  كٌ يفً ت ول.ابى مبًوِ هس سافراأ شعاا   ناِ ًٍاض ولم وح 

ْى يف  ضاشًبدا ولىوملفداتس ف         ا شدذو ولدذٍ  .ىلًند ىق فشدى      -  دىتى ول.صدًًَس ف  كماىشدا و دعدى

 ننعىبا ي د  مى يف  شا  ولشضم؟

 ا فُىلم  شى  ا  نر ين اياه مش ى وحل.ً.ُِ  ي االموُُِ  ىٓباس وحلي  ودىِ شداس ف دًونحي    -

 فحلدداشٌ كددٌ  شددمتت الددىُاأ ا يدد   يف وخلدداف   يسدد ضمى  مل ًددحيى نادِد ُاملندُد وحلددن  فح وشددٌس و ا ددحيى 

ال فغدمتى يف          ُِ ولدن فُدع ى ناًبدا كًد ً ملِب مبا وس طضحيى و  الكع ى  ي ٍضد   فًى داِت ووعد الى  ول

 عم  ولعا ات 

ْى ورزلددد ى لاددددموق   دددي شفددد          -  دددذو فُدددى ى لدددك وكددد ل فالك اٍددُد ٍاسدددُر و ميددداُتس وولدددًوو

 ولىد    وك لس وطم اٍ ٍذشِب وخلميِل س آمت ولاُِ 

ًىشا يف دلددا م  ملوحددٌ ولددن ٍضجم بددا مليددُح       فح دداملى كًددل سددأُع ى نادد    - ِ وحلددموِاس وفموُدد

ُأ  دد  الددفًِل وحلددب س   ُع اج ا،و كنددحيى   ناغ دد رمرددُمس فاك ىيددحيى ٍصدد.ًضبا  فشددا ج فسدد طً ى ولك اٍدد

 وولعىح  ولًوفٕ  فبذو  ا جيضاين فك بىس وفمخمقى رل و  ،وكم ٌ 

لدىو  س وٍبًبدا  ُدً  مكددحيى    كدا ريو ،وكم دٌ كدٌ  اد .لع ولصدىملت جيدبى ف    ىالدحت ظ ًديف  ور        

رشجدِد وحلاددر  ولن.ددٌ ف   مسددرتس و اددى  تس و  خددمات ٍددال ًُددىٍ   شددذه ورشجدِد  ضددماى وح ًاددداِت  طعدبددا    

ًت ج يكدى ى اج ناِد شداملع      ٍُس ولشضمٍ ولس رمٍس و ضارى دًًوأ ف  ولطضا ت وجلًد ٍُس ج شدامل     شا ٓد ً سد شداملع  .

  أكيفى ورخامت وولًاٍ تق

ًت  شدكًيفت ،وِ بدا ف ن شدٌ ٍاخلادمَس وشديف لا.ادِب ف           فبيف لاِاٍداِت و .ط  ُِ ف   ىضًد ُِ وووموُد ىند

يسدد ًمل ع ،و تدد  فرتُددت شعاددا ى ى والدد ًاُاأ وو دداأ    وشدديف لدداملووح  ولددن شذم بددا   ا شددا ف   ىاددذت ٍبددا      

ً ِهس وددد ملِهس ناالدد.اأ ُ ددمتهى ولعض  ُِ ف  يسدد  مت  يف  دد ًت   وشيف وحلًدداَم     وشدديف لاعرددم  و اددى خ ٍم دديف  وخلًيضدد ًدد

 لا. م  فج يعكٌ نذ ته وحري ت  وولس ىو ت و .ًر؟ق

ّ وِدموح  وحلدمواىس حد  ولدعال ى ولناافداتى           ل.ً  اهت ولكدال ى يف ولكدال س و عضجدمت يف و ًد

ٍ   سدا جٍت وج        لدذلك    دأويالٍتس وُ ا حي فملووحتناس و مك نا يف  ببِ  ولضعدِح  وولض دمى  دا ندا ت ي  سد ى ر

ُع  ىسضفمنا مبا وس ضصِ  ي و فم وِت   شبمبى اىل وِاا  نيًف ولاِ
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خيتلف النقد من شخص  ىل  شخص    
آخر، فما يراه ناقد ما سلبياً، قد يراه ناقد 

ىلجيابياً. فالنقد ىٌ عبخاة  عخن بريخب     آخر 
يقخخخٌه بخخخو شخخخص  خخخخاه شخخخص  آخخخخر  ً   
جممٌعخخخن مخخخن افشخخخصاذ فيقخخخٌه بخخخ  ر   
صخخخخخاايد اأيخخخخخد   ً ال خخخخخي ن فىخخخخخدا  

نظخر الناقخد    نخمتلان، ًىي بريرب عن ًجي
ًحخخده سخخٌاان  خخا  بظخخأو لاظخخي  ً مأتخخٌ ، 
ًميأن    يقده الناقد بريخ  اللخٌا الخ     

الخخخ      يراىخخخا مناسخخخبن ألصخخخ   افمخخخر  
يريجبو، ًخيتلف النقد حب ب الخن ، ف    
القٌاعخخد ابّب قخخن علخخو النلخخٌذ  تلخخف  

ً مخخا نريلخخد فخخ   مخخن     بخخاخت    نٌاعيخخا. 
ًظخخخااف النقخخخد افلبخخخي  التا خخخ   ًىخخخٌ     
خيت   بالن   ابخرال نقخده مخن حيخا بيخا       
مراجريخخو ًملخخالةه، ًشخخر   ىدافخخو، ًصخخٌةه 
قد  لبي ، حتخو بتخبم مريانييخا    الاني ن خاص ن يف افعماا ال  حتتاج لن
 ًمقاصدىا بظأو   رب للقاةئ ًابتلقّي،

 
ّمنننًم ٍنننهم النننبّأم اننن م ننن م ٌمممم

تتننننْ بمنم اي اننننة،م ٤م ىنننن٘ مّ اضنننننة  مممم

ّ اقنننننةىٗمظهنننننٙماتَننننن ىم نننننه ٔ  م ا نننننن مم

ّا  بٔ تُم ملختهف٘ مّبذلم جلَةم ملطهْبم

ك م٣ًمنم  ٔ م َهمّدى  ٘مم مٍْممقةوم

ظهٙمىقةِ مّ اذّ م اسهٔهمٍْمُظةَّٗم اي انةمم

ّّ ٔهتُم ٤ّىل؛م إأنُمٓبعنإمادى مجملن لمممم

الن ْىمان م ٔنُممنًمىقنط مّاأنُممممممم ٤دبمّ 

ىهجأمنمت هٔ مذاكمّتفسريِ مّبنُمىسنت  ممم

نم اننننننس  م وسننننننًم اْ نننننن ٜ مات قٔنننننن ممم
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 خلْ ظم ٤دبٔ٘م مل١ثبٗ...مّكذاكم ختٔن ىمم

 ايضننْظم ٤دبٔنن٘ممتننأثذبمب اننذّ  مخ عننإممم

انننننُ مّذّم انننننذّ م جلنٔننننن مٓ ختننننن ىم ٤دبمم

م-  تي ًد ماىلمذانكممم- جلنٔ  مّ ايقةم

ْمم ٌمذًّانن مخ اًضنن  مّا٢ممم٢مُٓنكننًم ٌمٓكنن

خغ نننننإ ماهذ تٔننننن٘مّ  نننننْٚ مّ  اننننن مظينننننُممم

 ملْعننْظٔ٘ مكننن م٢مأكننًم ٌمٓكننٌْممممم

ظهًن مصبً   مّا٢م ٔطب مظهُٔم جلزٜٔ  م

ّ اتننننننيوري   مّخغننننننإم ٤دبم  ننننننق أم

 اقْ ى م ا هنَّ٘مظهُٔ م ْ ٛم  نتج بم ن ممم

 ومملمٓسنتج  م ن٣م  ٜنةٗماقنْ ى مىقةٓن٘مممممم

م ٤دب.٢مت  ثم ٔي مش ْىً مجبن لم

نم مننننننًمٓتفننننننيًم ٔننننننُم اسن  ننننننبٗمم

ّ خلْىننن٘مّ اةنننز ٗمنم انننباطمظهنننٙمعنننب  مم

شنن  ي م ا ببننٕم اسننْىٖم اي   نن٘ مّٓتفنن خبم

ب غننننَهمتٔ ىتننننُمبلننننك مّانننن مّظَننننبممممم

صننن ىو مّنم منننًمي صنننبم ٔنننُم  ىسننن ٌمم

 اق بضمظهٙمعب وُمّم  دُٜمبهقن٘مظٔلنُمم

ّكب متنننُ مّبقننن ٛمى  نننُمظهنننٙمعسنننةِ ممممم

قثقف مٓينننننبٖم اننننن  ضممنننننًم ٤دبننننن ٛمّ ملنننننم

 ا غْٓ  م اذًٓمٓة ا ٌْم ملْ مب اكت بن٘مم

اهتضةٖم ٢١ٛم اْوْشمّ اغن   مٓب  نٌْممم

 ا٣مَهمنمّعٍَْهمّدمَنهمظهنٙم كفَنهمممم

ّمننًمٍنن٢١ٛم ٤دٓنن مّ ملسننبوٕمّ الننن ظبممممم

مسننريمظننةى ٌم ملطننبّدمنمىّ ٓتننُ/م  ننبّبمم

اىلم ازمَبٓننب/ م انن مصننةى مظننًم  نن دممم

ومم0202 اكتننن بم ا نننببمنم نننْىٓ٘مظننن ومم

مصف ٘ممًم اقطإم ا  دٖ.م113قإمنمّت

مننننن م ٌم ىتَٔننننن ممنننننًمانننننب ٛٗمىّ ٓننننن٘مم

 اضةٓ ممسريم ملطبّدموتٙمّعة مىفسٕم

ممسكً مب اقههم٤كت مم م وسسن مبنُ ممم

ّمننن م  نننتط  ممنننًم صنننطٔ دِممنننًم نننبمممممم

ابة ظننننُممننننًمعننننْ ٍبمّكيننننْ مّ وجنننن ىمممم

كبأننن٘ مّاكننني ملْ ننن ماهننن٣ًٔم أىننن ممم

ات همظ ملم دٓ مك ري مّظبٓيُمذلضًم 

ب  بننة   مّ  ننْ ىماه تننُمظ أنن٘م تنن  مملننًمم

ٓنتقًم اتسننه مّ ملَن ى  م افبٓننةٗ ماكنني ممم

ّ ىن م ملةنن مبمّ مللنن كلمّىعنن م ات ننةٖ مم

 بظ ٌمم مبة  منم اكت ب٘مّاةموضنه مم

ظهننٙمب ننضم جلننْ ٍبم اقثنٔينن٘مّملمٓسنن ف م

اهنننٕمظهنننٙم صننطٔ دم جلنننْ ٍبم ٤خنننبٚ ممم

اكيَ مشبفم حمل ّان٘مّأ نذىىٕمصنةٓقٕمممم

مم.مظةى ٌم ملطبّد اك ت ممسري

ٓ ة م ابّ ٜٕم ملطنبّدمبيسنخمخٔنْأممممننم

ىّ ٓتنننُمّبيننن ٛمتلنننكٔهَ منماونننةٚمٍنننذِممممم

 اقبٚم اسْىٓ٘منم جليْبم اسنْىٖ م ان ممم

م   انننن مت ننننٔبمظهننننٙم ا سنننن  ٘مّ افقننننبمممم

ّ اطٔ ننن٘مّ ا ضننن ٔ٘م ا  ٜهٔننن٘مّ اتكننن ت مممم

  ىس ىٕم..٢ّمخيهْم ٤مبممًمّعنْدمب نضممم

ّْ  اتننننةًٓمىننننٌْمبننننأاْ ٌمم ٤ ننننب دم اننننذًٓمٓته

٘مّ ا َنننننبمّٓتنننننْ ىٌّم ننننن م نننننت ىم ا ف نننننممم

مم.ّ البف

خيتنننن ىم ابّ ٜننننٕم ملطننننبّدمشننننخْظممم

ىّ ٓتننُممننًمٍننذِم اقبٓنن٘م ا سننٔط٘ماتكننٌْمم

 ابّ ٓننن٘م كقثنننبمّ ا ٔننن٘مّ كقثنننبماببنننً ماىلمم

 كنننبم ملتهقنننٕم انننذٖمٓيقننن دمبلنننة ممنننإمممممم

 حلننةومّ اننذٖمٓ ننة مب اكلنن مظننًمى٠ٓنن٘مم

 جملتننإم اننذٖمٓيتننٕماأننُماهننب ٗمّاقغننٔ٘مممم

لن م ري ٍن مم   ان ما صنبٗمبن مممممم حل مّ ا 

منننًم حملبمننن   مكنننن م اسٔ  ننن٘مّشنننببمم
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ك مشٕٛمم ن  مّمسننْ ممم خلنبم ٔقْل،م"

نمٍنننننذِم اقبٓننننن٘؛ما٢م اةنننننب ومّ ا لننننن ممم

ّ حلننننننننننننةٓثمب اسٔ  نننننننننننن٘مّشننننننننننننببمم

(مّٓكل ماي مظًمو ٢ م02")ظ خلنب!!

 ايفنن  م انن مأ ى ننَ م اكننقثريممننًم اينن  مم

ّ اذًٓمٓ ٔلٌْمبأكقثبممًمّعُ.مّذاكممًم

ٓقثُمظًم  ىٗم ا مك ى مت نٔبممخ٣لموة

و ا٘ممًم ٢ دّ عٔ٘منمؤ تَ ممإم ّعَ  م

ّظ ٜهتَنن  مّ  ننب دمابٓتَنن  م نن ازّ م  ٜنن ممم

آٌم٤ّىَنن مٍننٕمصنن و ٘م اقننْلمممنمّو عننبم

 ى مص افض  مّمت ى مم ميهْم  موتٙم

ٍننٕمّ بيتَنن م اكننبٚمظهننٙمكنن ماسنن ٌ مممممم

كنننننن مٓلنننننريماىلمّعنننننْدمب نننننضم ايننننن  مم

شنن ظ  مبَننةفممٌْم   اقثبثنن ىًٓم اننذًٓمٓ قّثننم

 طننٔهمظننز ٜهم اينن  مّ قننة ىَهم ٤منن  ممممم

ب  عنن  ٘ماىلمونن لمب ننضم النن  بم اننذًٓممممم

ٍنن عبّ ممننًم اقبٓنن٘ماىلم ملةٓينن٘م قثننً مظننًمممم

م ا ن م ّم ات هٔهمبس  م افقب.

كن مٓض متَْىم  قن٘معةٓنةٗممنًمممم

 اسن  نننننبٗمّ اف  نننننةًٓم اننننن مو ّاننننن مممم

  نننتة٣لمّىَننن م ايننن  مّ ملتنقثهننن٘مبفنننب مممم

ّمم تٔفتنننُمكنننبٜٔلممابهنننٔلم انننذٖم  نننتة م

جلن ٔننن٘م  نننت٣َكٔ٘م  ْ ننن ما٣ نننتقثن ىم

 خل ظ/ّ شنننننننن ىماىلمتب عننننننننإمظنننننننن د  ممم

 ملغنن    منم اقبٓنن٘مبسنن  م افقننبما٢ممنن مممم

ىةىمبقٕمذل  وً مظهَٔن مّميَن م بنْمظنةى ٌممممم

ى هم قبِم قةمّعإمك مى ت ُم اتق ظنةٖمم

الب ٛم اقَْٗم ملبٗمب نةم ٌمظن دممنًم ملةٓين٘ممممم

ةمنممئَنننً مخةمتنننُمّاو اتنننُمظهنننٙم اتق ظنننم

 ننني ماغننن ٍ منم جلنننٔبمّخننن  مكننن مم

م حلبّبمعةم ا ةّم اضَْٔىٕ.

ٓضننْىم حل انن٘م ٢عتن ظٔنن٘مّؤنن ٗمم-

 اي  مّ ٍتن م تَهم ا سنٔط٘م ان مٓ نبٌّمممم

ظيَنن منم ننَب تَهم ملت  دانن٘مّٓضننْىمو انن٘ممممم

 ملب ٗمنم اقبٓ٘ مّىوبٗم جملتننإم ن مىونبٗمممم

م.متخهف٘

 ايسنن ٛمنمو انن٘ملهنن ما٢ممنن مىننةىممممممم

 اتق أنةم َنٕممي نْذٗمّته ن مممممّ ا ملن فمم

 ا  ىمبأٍهَ .مثهمٓوَبمبط م ابّ ٓن٘مصن  ممم

منننإمذل ْبتنننُماننننبم اقبٓننن٘مأكْىننن ماهننن مم

 حلةو مؤثمٓت ةومظًم ت ٗملٔهن٘منمم

 اقبٓننن٘م  هننن مظهَٔننن مىعننن لم اقبٓننن٘ماننننبممممم

 اقبٓننن٘م ٔ نننةثي مظنننًماضننن٘مظلننن م نننبٓ٘مم

بٔيَنن مّبنن م النن بمصنن  مّ انن مى غنن ممممم

 لمبسن  ُممك ممًمتقةومخلط تَ ممًم ابع

مم  شبّٗظًم ل مٍذ م حل مّ ْ  ماىلم

ىعننن لمآخنننبًٓمظينننةم مدخهننن مظننن ملم ملننن لم

ّ اةينننٙم افننن وب م نزاننن مكننن م اقنننٔهممممم

مّ ٤ظب فمّ ٤خ٣ .

ٓيننن ابم اك تننن م نننطْٗم ملننن لممنننًمممم

خ٣لم ملةسبمخهٔ م انذٖمظن دماهقبٓن٘مب نةممممم

مننةٗماغنن ٍ منم خلهننٔخمؤننثملننإممنن ٢ًمممم

ا تنن  مكننقثريً م ىسننٙم اينن  مت ىخيننُمّ ىننُممم

ّكٔ م  تط  مشب ٛم ٍ م افت ٗم جلنٔهن٘مم

انبم اقبٓن٘ممنًمخن٣لما نب ٛم مَن مّ بٍْن ممممممم

ّخ صننن٘م مَننن مصننن و ٘م اسنننطْٗمّ اقنننب ىممم

ّ ا  شق٘ماهن لمّ حل مل٘م ٔنُمّانةمزلن منمممم

 ازّ  ممًمانبم اقبٓن٘ مّاكينُم لن ممنًممممم



 2222/ متوز/ 166العدد  

 

16  

 

مم ى نن٘مؤ تننُم ازّعٔنن٘مميننذمأهنن٘م اةخهنن٘م

 سننقيفمنما غنن٘مانننبم اقبٓنن٘ مّ  ننتةه مم

 فُمّخْ ننُممننًمم ب نن٘م اينن  م أخننذ معنن

منننإم نننريِمٍّنننْمصننن م مع ننن ٌم٢مممممملْىنننُ

ٓستطٔإم اتفِْمبكهن٘متزظجَ  مّ  تةه م

 ٤ومٍذ م اْ اإمّ  نتقثنبتُمبأخنذم ٤منْ لمممم

 اط ٜهنن٘مّبينن ٛماضننبم نن مّملنن ىٓإمخ صنن٘مممم

مّكذاكم  ه م ٢بي٘مانبم اقبٓ٘.

 ش ىم اك ت م ملطنبّدماىلمتن ٍبٗمممّم

بعْا٘ممًم اكقثريم ا ٔبم ملزٓ مّ دظ ٛم ا

مننًم ابعنن لم ا نن عزًٓمعيسننًٔ مّ ملتهننَف ممممم

  نننن دمونننن ما جننننزٍهم جليسننننٕمبسنننن  مم

كبٍهمنم اسًم َهمخ ى م مليزلمٓنةظٌْمم

 اف ْانن٘مّ منن وم ّعنن تَهمٓينن مٌْممطننأ ٞممم

م اب٠ّ .

ٓضنن ماينن مت ننبفمانننبم اقبٓنن٘مظهننٙمممممم

صنننن  ٕم  يننننةٖم اننننذٖم سنننني مو اتننننُممم

 جليسنننٔ٘مب نننةمشنننب ٛمدّ ٛمانننُممنننًم نننب مممم

بهننننٔلمّذل ّاتننننُمصننننبفم  اتننننُمظهننننٙمممما

 اننةظ ىٗمّّصننْاُمحل انن٘م   نن٣ مبسنن  مممم

شننننب ٛم ى عننننُٔم ننننب مابهننننٔل مّكٔنننن م

خطب مب  انُم كنبٗم ٢انس  ممنًمخهٔن مممممم

ّذٍ بُما ٔتُمّاق ُٜمبقنبم اقبٓن٘منم ٔن بممم

خهٔ مّتطْىم حل ا٘مبٔينُمّبن ماننبم اقبٓن٘ممممم

 جليسٔ٘مّت هقَن مبنُمؤنثمّتفتنُمممممماه ٣ا٘

مس٢ًّ١مظًم ظن   منمبٔتَ مبلك مد ٜنهمم

ّ  ٜقَ م الخضٕمى نً مظنًم ىن م ّعَن مممم

خهٔنن م اننذٖما نن مى نننً مظيننُمّملمٓ ننس مممممم

بس  مع فُمّبس  مل ذلمو ٔ َ مّع يُم

ُمٔننناام ّتنننبددِمى نننهم اب ننن ٜ م اننن مب قثتَنننمم

اه نننْدٗ مّملمٓنننيلم اك تننن م ىنننُمشننن ظبمممم

 النن بمظهننٙماسنن ٌممم ف عنن ماةٓننُمابينن٘مم

 ،ب ضم بط اُمكقْاُ
 ّ عٕٛممتكًٝ مظهٙمع فٕماأِك

مّوْإممة ًٜما٥ى ...

م تغْ م ِٔك؛مذكبٓ تٕ

مّ صطهٕ!

مّٓو ماهيبمظيةم فتكم

مىٍ !

مم.ّٓكبىمٍذِم حل ا٘م كقثبممًممبٗ

١ٓكنننةم اك تننن مظهنننٙمعنننبّىٗمممم-

ّعننْدمىننْ تهمّعننْ بيفم عتن ظٔنن٘متكننٌْمم

ّمن مم ملٔز ٌم اذٖميةدمبكن مدان٘ممن مانكممممم

ظهٔنننك مّذانننكمظهنننٙماسننن ٌم ونننةم بطننن لممممم

ُممممم مىّ ٓتُمٍّْم بنْمصن   مكنن م١ٓكنةم ىن

ممينننننْ م حلننننن م ا هننننن منم اقبٓننننن٘م٤ىنننننُمم

 غننننٔ ٘مّظنننن ىمّ  ننننتنب ىمٍننننذِم حل انننن٘ممم

ب اقبٓ٘مكن م   مص و م اه ٔ٘م ا ٔغن ٛمم

بقتننن م ختنننُمجملنننبدمو َننن مالنننخطما ننن مممممم

م ازّ  .

ظب  مانبم اقبٓ٘م ٌم اه  ٘مبة  م-

ةم ٌم ىَن ى مكن ممم هْم كقثنبمّ كقثنبمب نممم

 حلنننْ عزمّ اسنننةّد؛مّبنننة مخهٔننن م م مَننن ممم

ب ٜسننً  مٓسننتأٍ م الننفق٘!ماقننةم كتلننف م

 ٌم ٤مْ لمّ ا زمّ حلٔ ٗمّ اسفمّ اتسهيفم

ّك مٍذِم ٤مْىم٢متضيإم اس  دٗمّى ون٘مم

 ا ننن ل م نننن ذ م نننتف  مٍّنننٕم اننن مب ظَننن ممم
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 ٍهننَ ؛مخْ ننً ممننًم  تغنن  م ننبٍ مّو َنن مممممم

م(20اض  م)ظ

 انن متببننٙمظهَٔنن مٓلننريماىلم اقننٔهم-

 اسنننن ٘م حلسننني٘مٍنننٕمممؤنننثمٍنننْمّ ٍهنننُمم

٘م ان مكن ٌمٓبكنزمظهَٔن مممممٔ اقثبّٗم حلقٔق

 حلنننن  مظننننةى ٌمنمتببٔتننننُم٢ّ٤دِ؛مكنننن ٌم

ٓقننْل،ممننًمٓننزى م اقننن  م٢بننةم ٌميضننةمممم

كننن مٓننذكبماضننبم ٤مننريٗم نن ىٗمم اقننن ؛

 ا م صب مظهٙمتةٔريم مليزلم اذٖمك ى م

ت ٔبم ُٔممإم ّعَ مّب إم  ب دم ا  ٜهن٘ مم

ّ خت ى ممك ىً مل٣ًٔمٓل ُم ملبتفإ.مّاةم

ظن مخهٔ مظهنٙمتْ نٔإم ملخطنيفم مل نن ىٖممممم

ًٛماسن ىٗمب نةم ٌم  تغن م نبِمّع هنُمممممم اىع 

 انننببماىلماضنننبمادىٓنننلمكنننن مٓنننذكبممممم

مب  نننه٘ماننننبماضننن  مممم ابّ ٜنننٕم ملطنننبّدم

اتجةٓةمو َن مب ةم ٌم متهك م اسنٔطبٗمم

ظهننٙم ّعَنن مخهٔنن مؤننثماننةم ماضنن  مممممم

مك ريٗ.ا ب ٛ  مم أ٘م

اقننةم ْانن مانننبم اقبٓنن٘ماىلممننْملمم

 اسَبمّتي ّلم خلننْىمّظنب ممف تيَن ممممنم

م  ملْ ننننننٔقمضنننننن ْب٘مبم# ا ٔسنننننن $ظهنننننٙمم

ّ ىةنسننننن منمٍنننننذِم حل اننننن٘مم  اضننننن خ ٘

غننننطبً مببعنننٙمخهٔنننن م اتنننن و؛ماذمكنننن ٌممم

ملس ٓبٗم اب    مّته ٔ٘مك م ه  تَ مؤثم

بينن ٛم اقبٓنن٘م٢مٓ ب ننٌْمم  صنن  مكننقثريممننًمم

بي مبهةٍه ماذم ٌممنيفمؤ تَن مانةمتةنري مممم

بننةًٛ ممننًم بٓقنن٘م ىتننة ٛمم٣بسننَ مّىْظٔنن٘ممم

 ٤انلنننن٘م افنننن خبٗمّصنننن٢ًْماطبٓقتَنننن منم

 مللننٕ مّٓطننب ماغننٔ٘متننةلمظهننٙمتننةٍْىممممم

 اقنننٔهمنم جملتننننإمٍّنننٕم انننةّىم اكننن ريممممم

هن لمظهٙموس بم اقٔهمؤثم ملن لم  ن ممما

م. اق ٔ مل٣ًٔمّ البٓبم  ع٣ً

كن مٓطب م اك تن ممسنأا٘متنةٍْىمممم

 ٤م ى٘مب م اي  ممنًمخن٣لممن مونةوممنإمممممم

 بننًم حلنن  مظننةى ٌم اننذٖمىقنن منم ننٔ ىتُممممم

ميننن٘مابٓ تنننُم  نننةوموننن دوم دٚماْ  تَننن مآ

 ق وم ٍهَ مّ ّعَن مدظنْٗم ن م بنًم حلن  مممممم

ًم خننن٣لمانننْلممظنننةى ٌمّٓ نننبمظنننًمذانننكممننن

 حل  مظةى ٌم)ٓ مظنٕماقنةماط نْ م ايخنْٗمممم

مننًمى٠ّ م ابعنن ل(مّاننةم متهننكم اك تنن مم

اة٘م دبٔ٘مى أ٘مىذكبمب غنَ مظهنٙم ن ٔ مممم

م ملقث ل،

مقثننن م ٌمتبتنننةٖم الننننلمثٔننن بممممم-

م ايْو مّلتفٕمّى ٛمتهكم جل  لم ا  ٔةٗ

متطقطق ٌمظو مَ .م-

وتنننننٙماكنننننأٌمظنننننبّ معسنننننةٍ م-

 نن٘مصنن ى متس اننطمٍّننٕممتتننةماىلم اكيممم

اتَزٍنن م ٓغننً ..م نننة مٓننةٍ ماىلم ىمٓننببيفمم

ثْبَن مظينةم افخننذًٓمّصن ى متة ظ ننُمدٌّمممم

 ٌمتيونننبماأنننُمٍّنننٕممننن م  اننن ممسس نننه٘ممم

مبك٣مَ .

 حلننن مببكننن ٌمٓقهننن م اكٔننن ٌ م-

١ٓعخم ابّ مّ ا قن مّ اقهن مٓسنتْإمظهنٙممممم

 انننذ كبٗ ميتهنننَ  مٓفنننب مىّونننُمظهنننٙمم

م  م ابّ م ا متقذفم خ٣ٓ م جلسةمّمس

م. ٛبُماىلم افغ

 ظل م ٔنكمصنْ م اينْ ى مت نضممممم-
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ظهننٙم اسنني ب  م تزٍننبم حلٔنن ٗمنم ولنن ٛمممم

 اطٔنننن   م ظلنننن م ٔننننكملننننْ م خلٔنننن مممم

 ٤صننٔه٘ م٢متسننههم ننبعَ ما٢ماضنن و َ  مم

ّ كننبِمنمىفسننٕم ىنن ممنن مصنني مخٔهننٕ مم

)ىننننةومصنننن  (مم..مونننن م ب نننن مبسننننبعَ م

ّٓتنننن بإمكننننهم كننننبِم ٌم كننننٌْمممم121ظ

مغننطبً محل ننك مّ ىنن مىسننن٘م اننبّ م انن مم

ىَنننزوممنننًمىفسنننٕممم سننننَ  م...ّكٔننن ممتي 

مايفسٕ.

خف م كقثبمو مش ب م ّلممبٗم-

 ىكمتهٕ مّ ى متهكم٢ّم وةم ب٠مظهٙم

م ٢ىس  بممًمتهُ.

عفهنن م حلنننبّفمّىمنننت مونننْ  بمم-

م111 اكهن  مظ

كن مٓتطب ماىلمب ضم اقغ ٓ م ان مم

منننن م  انننن مدلتن  تينننن مت نننن ىٕمميَنننن ممقثنننن مم

م  ىع٘مك  ىم اسًماكن معةٓنة مّٓنقثريمممم

َن٘مّخطريٗمٓ ن ىٕمميَن مدلتن ين ممممماغٔ٘م

ّخ صنن٘م اتطننْىم ملزٓنن م اننذٖم نن ٍهم ٔننُممم

 اْ  ةٌّم جلةدمظهٙم اقبٓن٘م انذًٓمظنهنْ مممم

نم خلهنننننٔخم ا ببنننننٕم جننننن ٠ّ مبأ كننننن ىمممم

ممتخهف٘مّمتزمت٘ممإم مْ لمكقثريٗ.

ّْ ىم اك تنن مو انن٘م ٢ىفتنن  م انن ممممصنن

ّمن ممم# است ٢ٓ $شَةتَ م اقبٓ٘ممًمخ٣لم

ت   م حلغن ىٗمم ّم دخهتُممًم  ٣ومخ٣ظٔ٘

مم. ملزٓف٘مّتةٍْىم اقٔهم ٤خ٣أ٘

ظهنٙمممَنن٘مممسنأا٘مم اك تن مم١ٓكةمّ

اسنن ٌم وننةم بط اننُمبنن اقْل،ماٌم اننذٖمٓننبٚمم

ّٓسنإمّٓتكههم قيف؛ماًمٓكٌْماىسن ىً  مم

٤ٌم ا َننن ٜهم ٓغنننً متف ننن ممننن متف هنننُم ىننن .ممم

ّكٔنننن م وتنننن ممم1634ّخيننننتهم زٓننننب ٌمم

 اضَ ٓي٘م جل٢ٌْمّ اقئطبٗمّ اةض٘م ا م

تبكتَ منم هم اي  ممنًم بي َٜن مّكٔن مممم

   تق  م اي  م خلريم ملفجإ.
اىننُمٓبمننزمملنن موننةومبنن مانننبم اقبٓنن٘ممم

ّصننننن   مّ  نننننتنب ىِمظهنننننٙمو نننننُم ننننن مممم

اهتأكٔنةمظهنٙ،ماٌمونن م انْ ًم نْ مكنن ممممم

و مّ ْ مك م ظت  ىممَنن م  ن مبين م َنْممممم

 اُ.ىًم ٌمىف تهي م اذٖم٢مأك
مم متقةو مزلةم ٌم اك ت مزل منم

 منننت٣مجمكننن ممقْمنننن  م ا نننن م ابّ ٜننننٕمممم

 بب ظ٘م كن 
ى هننه م ابّ ٓنن٘م ننًم دبننٕم كننبٖم٢مممم

ٓتقٔننننةمبغننننْ بيفمم ٔينننن٘ مّيننننن مكنننن ممم

 ٢وتن ٢  مٍّٕما به٘ماهتطنْىمب  نتنب ىممم

ّت تنننننةم اسننننبد مّّوننننٕم خلٔنننن ل مّذ  م

  هْبماضضنٕ مّتقئن  ماةْٓن٘مات قٔن ممممم

ّمق صةم  مموه٘م جت ِم كبٖم  ٓ  م

م ننن  مّ ننن م ىنننْ  ممت نننةدٗ مّ جت ٍننن  مممم

ظنننننةٗ م)ىّم ىسنننننٔ٘مّىمزٓننننن٘ ماي ٜٔننننن٘(ممم

ّ تْٖمظهنٙمظنةدممنًم الخضنٔ  مٍّنٕمممممم

ظيضبم حلبك٘منم ابّ ٓن٘مّمنًم ملفنس مممم

اىَنن ممسننتْو ٗممننًم اْ اننإ مّ ننن مآمنن ٢ًممم

ّرلنن ّفمّ نن مىقنن أمعنن  مّاننْٗمّت ننن مممم

بطنننن ماهْصننننْلماىلمٍننننة َ مّتيقسننننهماىلمم

ّخضهم ذ م ا ط  مّ شخ ظمث ىْٓ٘مميَ م

منن مٓننةظهم ا طنن مّميَنن ممنن مٓ ٔنن م ا طنن .ممممممم

كننن م تننْٖمظهننٙم كننبٗمٍّننٕممْعننْ ممم
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 ابّ ٓ٘مّ اذٖممًمخ٣اُمٓتهممي ال٘مأنن٘مم

م ٔينن٘مٍّننٕممبتكننزم ابّ ٓنن٘ مّ حل كنن٘ممم

ٍنننٕم نننريم ونننة وم اقضننن٘مب جتننن ِم حلننن مممم

ّتسهسنن م ٤وننة ومبلننك م  ٔ ننٕمّٓننتهمممم

خم خلٔننن ل مّتتنٔنننزمبيننن ٛم ابّ ٓننن٘ممنننًمىسنننم

بنننن اطْلمّا ننننَ بم اك تنننن منم اْصنننن م

 اتفضننننٔهٕما ي صننننبم ازمنننن ٌمّ ملكنننن ٌ ممم

ّ ننننبدم ٤وننننة ومّظننننب مّعَنننن٘مىوننننبِممم

بطبٓقننن٘م نننريمم  شنننبٗ.مّ ننن م ىنننْ   مميَننن م

 ابّ ٓنننن٘م افئنننن٘ مٍّننننٕمتتنٔننننزمب جت ٍَنننن م

 اننْ ا ٕ مّ ننسوم حلننلم افننبدٖمّذ تٔنن٘مممم

 اك ت  مّٓ كلمبي ٛم ا قةٗمنم ابّ ٓ٘م

مْافننً موغنن ىًٓ  مّتيسننخم ٤وننة وممم افئنن٘

بطبٓقننن٘متسنننتقثريمظقهٔننن٘م اقننن ىٟ مجت هنننُمممم

متلننْاً مملت ب نن٘م ٤وننة ومّم ب نن٘م ايَ ٓنن٘مممم

ّنم ابّ ٓننننن٘م اي ع ننننن٘مٓب نننننهم اك تننننن م

بكهن تُم ريم اْولٔ٘مّصفً مدأقً ماك م

ظيضننبمملنن ىمجمنم وننة وم ابّ ٓنن٘.مٍّننذ م

 ملطننبّدمظننةى ٌممنن متننْ بمنمىّ ٓنن٘ممسننريمممم

 بمّ خلٔ لمظيةم مّصن ممؤثم اسبدممتْ

اقننن ٛماننننبم اقبٓننن٘ممنننإمظلنننٔقَ م جلةٓنننةمممم

ّتنننننننْ بمشخضنننننننٔ  مىٜٔسننننننن٘مّث ىْٓننننننن٘مممم

  الخضنٔ  م ابٜٔسنن٘مٍننٕمصنن  مّ نن ىٗمم

ٌمممم ّصن  ٕمممّانبم اقبٓن٘مّخهٔن مّ بنْمظنةى 

  يننننةٖ مّ اقث ىْٓنننن٘م  طنننن مّشننننب ىطزمممم

َنن٘مٓ ن ىٕمميَن مممممّ  تية ماطب م  ك ىم

 جملتننننإمّبنننب م منننت٣مجم اك تننن ماهخٔننن لمم

مت يُمنمّص م ازمن ٌمّ ملكن ٌممم اْ  إمّ

بةانن٘م اننن مجتننبٖم ٔنننُم ٤وننة ومّبنننب  مممم

 ا قةٗمبلك مّ عن مكن مذانكمدلسنةً ممممم

مْافننً موغنن ىًٓ مب اننةظْٗماهتنسننكمبنن اقٔهممم

ّ ٤خنن٣ مّاد ىنن٘م اسن  ننبٗمّ ننطْٗم ملنن لم

٘مٔننننظهننننٙم اقننننٔهمّ اننننةظْٗماهسبٔنننن٘م حلقٔقم

صننن وم منن ٌم جملتنننإماقننةم كننةم ابّ ٜننٕمممم

سننني٘مظهنننٙم اقنننٔهمم ملطنننبّدم ٌم اسبٔننن٘م حلم

 ٤خ٣أ٘م حلنٔةٗمجت  م  ىس ٌمذلضيً م

منننًمكننن مموننن ٍبم ٢سلنننب فمّذانننكممنننًممم

خ٣لمذكبِممل مىبٙم بْمظةى ٌم ٢ّدِمظهٙم

ٍننذِم اقننٔه م  قننْ ممتنسننك مبَنن مى ننهمممم

فمّ ننْٛم سلننب كنن ممنن ميننٔيفمبَننهممننًمممم

ّ سلطنننننن أ.ماٌم اةيننننننٙممنننننن د ومٓنننننن١ثبمنم

م ٤خ٣ مّ اسبٔ٘م خلهقٔ٘م إىُم  م اتقٔة

ٌمبقْ ى مص ىم٘مملب ا ٘م  ىتن  م افن  م٤مم

ٍننننذ م  ىتنننن  م افنننن مٍننننْمّ ننننٔه٘ماهسبٔنننن٘مم

ّ اتقثقٔننن م َنننْمٓسننننْمب  ىسننن ٌمّٓطَنننبممممم

مىّوُمّيبىِممًم اةب ٜزم اغ ىٗ.

اٌمانننبم اقبٓنن٘مٍننٕمىمننزما٥ كنن ىمممممم

 ملخ دظنننن٘م ا٣م نننن٘م نننن م  ننننهم حلة ثنننن٘مم

ّ اتطْىمّ ا م زتين مبَن م ا ْملن٘م أونةث ممممم

ىلمم١ملنن٘ماتةننريً مرل دظننً مرلببننً م ّدٚمبينن ممم

ّىَ ٓننننننن  موزٓيننننننن٘ م خسنننننننبى مأنيننننننن مممم

ّ خ٣اينن  مّظ د تينن  مّصنن  م اننذٖمبقننٕمم

متنسننكً مبقٔنننُمّم  دٜننُمّ خ٣اننُ مبقننٕم

  م٢مٓستطٔإم ٌمٓيزظَ ممًمذل ً م  مّ ًٔ م

ظقهُمّاه ُمكن م ٌم اذًٓمع ٠ّ مبأ ك ىم

م ه ٘مىتٔج٘م فبٍهما هة ٌم خلهٔخم ا ببٕم

  نهْ مم َهم كبً مت٣مًٔ مميإم ٖمتطْىم

عنننةٖمّوقٔقنننٕم نننأبقْ م ايننن  منمو اننن٘مممم
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جتنةم كبٖ مّو ىبْ مك معةٓةممفٔةم

اقةم متهكمى٠ٓ٘م كبٓ٘ممتقةمن٘موغن ىٓ٘ممم

ٔ٘م ا  أ٘مظبمظيَن مبهةن٘ممممف ن٘مب   م اْ ي

م دبٔ٘مى ٔ ٘مّى أ٘.

ّكننن مى هننهماٌم ا ننن م اب ٜننإموسنن مم

ا نن م ملنن٣ٔد مٍننْممممم(966-142 ننقب أم)

 انننذٖمٓفٔنننةمّ نننةٖمىف نننً مبنننأٖمشنننك  مم

ّوننام ا ننن م افنن مٍننْم ابّظنن٘مّ جلننْدٗممممم

ٓتي  نن ممننإم ايفننإمّ اة ٓنن٘م ملبعننْٗمميننُ مممممم

ّظهٙم ا كلممنًمذانكم ن اق ٔ مّ اسنٔٞممممم

ٕٛم ّم ا نننن م انننذٖم٢ممّ انننبدٖٛمٍنننْم النننمم

ْمم م(900-951)معننةّٚمميننُ.مّٓننبٚم ى ننط

ا  م مل٣ٔدمنمكت بنُم"من ٛمّى ٛم اط ٔ ن٘ مممم

 نننًم ٍنننهمم ننن ٓريم) اب ٜنننإ(مٍنننْم استٔننن مممممم

ّ اتي   مّ اْعْ  مّاٌم مسٙمت ن ريمظنًممم

م اب ٜإمٓتنقث منم ملخهْا  م حلٔ٘.

م

اٌم ابّ ٜنننننننننٕم ملطنننننننننبّد مٍنننننننننْم-

ك جليننننةٖم حلننننبٓطمظهننننٙم هق تننننُمنمممم

  و٘م مل بك٘ م٢مٓطه م ابص ص٘ما٢منم

ّاتَننن مّ صننن ب٘م  نننةف مكنننذاكممسنننريممم

 ملطننبّدم َننْم٢مٓطهنن م اكهننن  معز  ننً  ممم

بن منممك ىَنن م حملننةدم ن  مّاننةمزلنن منممم

اصننن ب٘م  نننةفمبةاننن٘ممتي ٍٔننن٘مٍّنننْممنننًممممم

ٌّم اي بغننن مب حلقننن ٜ مّ ٤ونننة وممنننًمدمم

تين  لمظنًم نًم حلك ٓن٘مّظنبشم  بنة   ممممممم

 َنننْمانننُمبضننننتُم ملنٔنننزٗمّظلنننقُم ملنٔنننزممممم

اْ ينننُ مّ ىتنننن ٠ِم ملنٔنننز م َنننْمٓنننب اطمممم

 حلننبّفمأضننْهمميَنن مكهننن  مٓننزًٓمبَنن ممم

ظنننن م نننْلمنمخننن  بِ مم  نننبمصنننف  تُم

 ٔضننننْهمظ نننن ٛٗممطننننب ٗمبألنننن م جلننننن ممم

أه سَ مالخضٔ تُ.ممم متقةومىقنْلمسلنًممم

ٕممم م نننة مٓغننن فممم مننن ومظنننن مى ٜنننإمابّ ٜننن

م. ات ٔ٘ هُمم اهنكت ٘م ا ببٔ٘
م
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  أصداء

  د. عبد السالم المحاميد 

 

 
 

-1- 

ٌُ ايكًَب  يٝظ مّث١َ َا ُٜػع

 َدفأتٞ أحسقِت ْفَطٗا

َّ نكطع١ِ ثًٍج َٔ بني ٜد َّٛ  ٚايّٓطا٤ُ ته

 ٚصٛتٞ ٜباِع!

 نٝف أمجُع عطسٟ ايرٟ ضاَع

،ِّ  بني ايّصحا

 أٚ خطاٟ اييت نُٓت أزفعٗا نايّسٜاِح؟

-2- 

 ايّسفاُم ايرٜٔ َطٛا

 ْصَف قًيب ٚمل ٜرتنٛاأخرٚا 

 غرَي ٚخِص أظافِسِٖ يف ضًٛعٞ!

-3- 

َّٙ  …غسفيت تتأ

 ٜطسم ايباَب، ال شا٥َس

َّ غري نتاٍب عتِٝل.  ال ِخ

 !!طٌٜٛ...ٚاْتظازٟ 

-4- 

 املد١ُٜٓ تًو اييت احتطِٓت

ٍّ هلاثٞ  ذات ٜٛ

 أغًكِت قًبٗا،

 ٚزَِت بدَٛعٞ ع٢ً صسخاِت ايّسصِٝف!

 

-5- 

ِّ صٍٛتإِّْٗ ٜطًكٕٛ ايّسصاَص   ع٢ً ن

ِّ شا١ٍٜٚ  !…ٚيف ن

 تٓحين مشع١ٌ

ِّ ٜصعد يف آخس األفِل  …ث

ُِ حسِٜل.  ضٗ
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 -6- 

ٍَ إىل غاب١ٍ ٢ّٗ ايّدخٛ  أتػ

 عًّين فٛم أغصاْٗا أضرتُٜح

 ٚأخًُع ثَٛب ايكًِل.

٢ّٗ اقتطاف ايّدزِٚب ايبعٝد٠ِ  أتػ

ِ٘عًّين ُأٚقُظ ايّطحه١َ   ،ايٓا٥ُ

 ٚأغاْٞ ايّسعا٠ِ،

ٍُ ٖٓاَىٚصٛتٞ ايرٟ َا   ٜصا

ِٙ  ًًُِٜ أصدا٤َٙ ايّػازد

-7- 

 يف غٍد

ُِ  حني ٜٓطف٧ُ ايٛقُت ٚاحلً

 مث١َّ ٌْٗس..

.ِ٘  ضٝبصغ َٔ بني أضالعٞ ايٛاٖٝ

 

-8- 

ِّ تُٓٗس ايّصسخاُت  طًك١ٌ ث

     ُٕ ٚتطقققكُم َقققٔ غقققاِس األغٓٝقققاِت غصقققٛ

ِّ  ايهال

 أض١ًٌ٦،ُٚتػُٓل يف ايّسِٚح 

ِّ ٌُ محا  ٖٚدٜ

 ٚصد٣ )نسْفاٍ(

ُٔ ال   تستدٟ غرَي أقفاِيٗااملدا٥

ُٔ اخلطٛاِت ال تسدُّ  ايّتحٝاِت أٚ حتط

 بػري بٓادقٗا

!!ٍِ  ٚايّصباحاُت ٚاقف١ٌ ناداٍز قدٜ

 …طًك١ٌ

ِّ ٜٛيُد يف آخس ايًٌٝ صٌٛت ٚضٓب١ًٌ  ث

 ٚفطا٤ٌ جدِٜد.
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 عجيبٌت حبيبتي..

كالشجرة العاليت.. ال 

  كالعاصفِت فقط!!
  حسين عبد الكريم 

 

 
 

 ٍل جتُْع العْاصف الضّٔدِ 

 ٓا رغَٔف اهلبْب، 

...ِٛ ُٕ الغتا  أّ ىاٌٜه يف الكضل ّع

 ٓفزُّ مً لعي٘ القخط

ِٛ  طاُٜز الػٔه، ّالضنا

 ّٓغقٕ ىَاٌر مغاكٌط ّاملضاٛـ،

،ِٛ ٌُ اليضا  ّتبقٙ عْٔ

 اليعاُظلَٔط يف ّصعَا 

..ِٛ  الضزِٓز كالضعفا

،ُِ ِٛ، عاعق  سٍزٌٗ، يف البقا

..ِٛ  تغُٔل علٙ كاٍلَٔا البقا

ُ٘ متعبُ مجَل الضجِز،  القطٔع

..ِٛ  لْال اليضا

َّ الذكٕ..  عطُزٍ

 املْاعٔد بالغٌ٘ عاتُٔ..

..ِٛ  العَُْد الُبلػا

!!ِٛ ِٛ البَا ًَ بالبَا  ُٓدٍغ

ِٛ؟!لعٍلٕ أملله باألصابع   الضٔا

 قنَٔص عٔغِك املشدٍز، كَٔف تيتقني

..ًِ ٌَ الصباَح احلشٓ  يف سما

ِٛ  ؟!ّالتْارٓذ اهلبا

 تزّعني كالقنح حكًٔا مجٔاًل..

ُِ أمْم٘ "ال ميُْت رضاٍا"  األرصف

..ِٛ  الطفْالِت.. ّالغقا

ــا  ــا، مـ ــْامَٔط اخُلطـ َٛ   يف قـ ــتَا ــجُا اعـ ُٓـ

 املعاىٕ،

 يف ركِٔك الػباِر..

 صدُٓقيا املطز مزتبك باخلجل، 

 الصػار.. كاحملبًّٔ

..ِِ  يف اجلبال البعٔد

ّْٚ بالكزِّو الػْٔو  تتق

 عجزٌٗ باصقُ، لُٔلَا ّاليَاِر
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 الجَّْاىٕ، يف احليني، بياٌٛ كبِا،

،ٌُ  ٓعُٔػ فُٔ الشما

ُِ، أصأُل الػٔناِت،  ميذ أعْاقٕ العتٔق

 عً عغقَا األعجاِر..

..ٌِ  ٓرتّبٙ الػزاِو.. يف دّآًّ العْٔ

 كاحلبِق، علٙ الغُّزَفاِت

 أوٌّ ال تغُٔذ يف ٓدَٓا الفصْل..

ــني     ــ٘ عز ــاٛ ب أّالدٍــا ٓتبعجــزٌّ ككتاب

 الضطْر..

أّ اُعَا الضـُٔق ّالفقـزاٛ.. ُتـّْسع الُكخـَل     

 علٙ القصاٜد،

ٍٗ، لكل عغُق ّلٔد..  مبقدار َغِنَش

..ِٛ  يف الكخل، كِه ُتكرُب األمسا

 أفّتُػ يف رماد الكالو عً الدفاتَز..

 ال ُتُْ ُد يف معجَه

..ِٛ  عٔئَا ىظزٌٗ أرمل٘، أّ ُتَعضا

ٌٌ مً األٍْاٛ،  أَُّٓا املتعبٌْ: احلبُّ كْ

 حنتاُج متشَٓق ُعزٖ املداطز

ِٛ احلْاكُا،كٔال تغٔب   يف الغتا

..ِٛ  مطُز احملّبني عيد قلبُ املشُٓد مً العطا

 ..باألمش ٘مشاُج الكْاىني مجقٌل 

ًُ ٓقُٔط خصزُِ بشُّّىار كاىٌْ..  تغزٓ

ِٛ..خئط ثَْب   املْا ع بالّغفا

 التغارًٓ ّالكْاىني ما يُ، 

َ٘ تغتَٕ.ال   .التكزاِر.. ِعٍل

 ما أثقلك ٓا ركاو الضيني!!

ُِ ّالتنِي.. ُّ العْاصف لُْس  صٌّٔد ف

 كالٔاٜضنِي راكدِ،الجقُ بالٔأظ َعِتنٌ٘ 

 ّالكْاىنِي، تغزُب أخناَب ّ ِد اجلذّع،

..ًِ  يف دٓاَر التغارٓ

*** 

ــ٘، ال  ٌ٘ عجٔبــ ــ ــني ٓــــدَٓا    حبٔبــ ــُٔذ، بــ تغــ

 الفصْل، 

 ُتّْسُع البقاٛ علٙ األبد..

ــَز    ــٞ ِحِبـ ــٌْ املزافـ ــٝل٘، يف عٔـ ــقٕ األصـ تضـ

 الّشَبِد...

ــدِّد     ــاح يف صـ ٌَ الزَّٓـ ــْ ــقني فيـ ــُه العاعـ ُتعلِّـ

 الغجِز..

ــُ     ــزدٌٗ تيبــ ــدٗ مفــ ــً األفٝــ ــَٔط يف دّآّــ لــ

   ٌَ ــْ ُِ، يف حيـ ــ ٌ٘ عاقلـ ــ ــدٍا لػـ األحـــالو.. عيـ

..ًِ  العيآّ

ِٛ..حتنٕ البصاٜز  ُِ مً مصَا العزا  اهلاٜل

 عيد ُكخِلَا الكجُا مً الفصْل..

  ُِ ــاَر ــد ُل أمطــ ِٛ.. ال ُٓبــ ــتا لكــــً ُتخــــبُّ الغــ

 بالٔباَظ، 

ــزِ     ــِز ّاخلـ ــْاكَا و الّبطـ ــذٖ يف و حـ الـ

 املعزيف..

حضــٌٔ  ٍشٓــٌل كالفزاغــات، يف كتــاِب 

 ..ِٛ  اهلْا

ــدفاتَز      ــً الـ ــُد مـ ــتاٛ، املشٓـ ــِب الغـ ــَد قلـ عيـ

 ..ُِ  للكتاب

ِٛ ّامليابِز..ّعيد  ِ احملابِز.. ّالغعُز ّالغعزا
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ــاِت    ــْاَ  األرن، يف مَز اىـــ ــاُل أعـــ أ ٔـــ

..ِٛ  الّضنا

*** 

ٍ٘  عٍلنتين امزأٌٗ، كلَُّا عاصف

 كَٔف الكزُّو تضزُ  غنشَٗ اللْس، 

 مً حقَل تنِي..

*** 

 ال تجِق ٓا قلُب بالٔاٜضنِي:

ٌَ الكالَو الفصٔح بالكضَز..  خيْىْ

ٌُ مجٌٔل،   ّأبغع التيًْٓ.. احلش

 حني َٓصخْ احلينُي الزعُٔق يف احلشٓيني..

ٍ٘، لَٔط ٓغقٙ.. ُٛ ضّن  غيا

ٌُ ٓشدٍٕ يف آخز التالحني..  الضكْ

ــبس.. مــً كضــَل       أصــتخٕ كــجاًا ٓــا حبٔ

 األىَار..

ال تلٔــــُق اللــــَجاُت اجلاحــــدِ، يف  ــــزاَح    

 البضاتنِي..

 عزبدٖ ٓا مشاما احلقَْل الكزميُ

 تغاٜنِي.. عشٓشٌٗ عزبداُت الغَامات.. ما

 فصخٙ الكزاماِت امللٔخاِت التكآًّ..

ٌَ حدٓقُ  قبَل مْعد أحشا

ُ٘ فَـٌه       قال لـٕ صـدٓقٕ الزصـني: الكزامـ

 لعٌْب كجاًا، 

ًُ ضــــبط مْصــــٔقاِ بالتخزٓــــك     ال ُٓنكــــ

 ّالتضكنِي..

 تيتَٕ.. عزّحًا، الحيتاُج 

 فلتضرتح ٓا مشاَج التعابا..

ُٛ  مقطْعٌ٘ أىفاُصَا التفاصا عز ا

ٌَ أكٔاَظ املضاكنِي   كدٔطا

 صامَح الغُْ  احملبني،

 كٔف ٓظلنٌْ احملبني.. 

ٌ٘ بعٔدٌٗ يف صََٔل الضفْح  قزٓ

ُكخَل أّراِقَا املتضاقط٘ ٓيتدـٕ التضـلُٔل   

ٌَ التلْل..  يف لضا
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 هو قلُب أمٍّ... 

  غازي عبد العسيس عبد الرحمن 

 

 
 

ٕٔ اإلحَباَزا  قوْب ٗددُت مب٘ج

ٕٔ اأَلِضَفاَزا َِٚدا٢ٔ  ََٗعٔػِقُت ٔفٛ َب
ّٞ َٙ َٔا ُٔ ُِٚت  ًََض ٌَا  ِٔ ًَ  َها َأِهَتٔقٛ 

َ٘اَزا ِٗ َأِبُوُؼ اأَلِض ٕٔ َأ  ٔهفِا٢ٔ
ٕٔ  حبْس عٌْٚق َشأخْس حبِاُ

 َضاٍج بصٌٕت ِٙبُض ٔاِضتػفازا

 ٕٔ  ه٘ عػُت كٖى اهدِٓس يف أعٌاق

ّٖ قسازا ٕٔ ال أبوػ  ًّ قاع

  
َ٘ اه٘ثرُي إذا ختٖػّ ً٘ضٔدٜ  َفٔ

 (1)ًُسازا ٗاهػُٔد إْ الَن اهصًاْ 
َ٘ امَلالُذ إذا ختوَِّت ُصخَبيت ٓٗ 

َ٘ اه٘يٗف إذا احلبُٚب َت٘از٠ ٓٗ 

ٜٗ إذا اهقوُ٘ب حتٖجسِت َ٘ اهِد ٓٗ 

َ٘ اهػالُي إذا خػُٚت بـَ٘ازا ٓٗ 

 ٓ٘ قوُب أٍَّ إْ أزدَت تقسبّا

ٞٔ اهفسدِٗع ُكّ َبٖسازا  ًّ جِ

 إْ َحى َجِدْب يف اهٗطِٔ٘ي ٗأقفسِت
 غطٟ اهقفاَز حِأُُا أشٓاَزا 

ِْ أظوٌِت  ُِْظ ٙطاًُس ٗحدتٛ إ  ُأ

ٌَأتٔا األُ٘اَزا   هُٚبٖح يف ُظُو

 ٗإذا ٓصُٙع اهربٔد ًٖظ ًفاصوٛ 

 صازِت هسٗحٛ ُبسدّٝ ٗإشازا 

 ٛ ٗبِبضٔا ُبضٛ ابتدا ٓٛ يف دً

 حٖبّا ٙف٘ق بدفقٕ األُٔازا 

َٜ تعجسِت   ٗٓٛ امُلوبِّٛ إْ خطا

 غٔقِت بقوٕب الِٓج أذكازا 

 ًجُى اهصباح تطاحمّا إطالهلا 

 ٗهلا اهتطاًُح ِٙخين إكَباَزا 

ٍّ كاهضٚا١ٔ تبٖطٌّا  ٌِ ُٙ  ًػلاٝ 

ُٝ فٚٔا  ٖ٘  ( إْ زغبَت ًصازا 2)األه

ٖٛ ًّ اهِطٍٚ ٗتػتٔٛ   حتِ٘ عو
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 بني اهٓضو٘ع بقوبٔا هٛ داز 

 ٗهلِٔا ه٘ أضلِتين ج٘فٔا 

ٖٛ جب٘فٔا األخضازا   ختػٟ عو

َْ اهبعاُد ًعربّا  ًٖاٖ كٍ كا  أ

 ٗهلٍ ضلبُت بدًعيت األغعازا 

ٍِ خطسُت ًّ اهفساِق ًػامنّا   ٗهل

ِّ اهدعا١ٔ جدازا   ٗفقدُت ًّ زك

ْٖ قوبٔم عِدُا   صدَق املقاُي بأ

 دًّٗا ُٙعٓد اهٓػَٔق ٗاإلشفازا 

 هلٍِٓٔ مل ٙصدقُٖ٘ بق٘هلٍ: 

 (3قوُب اه٘هٚٔد تٖ٘ضد األحجازا )

 ٕٞ َٞ قد ع٘دت بؤف  بسحاب ًلَّ

ِْ خيتازا   ٗتٓضسع هلل أ

ِْ اخلؤد ًج٠ّ٘ طٚبّا   هم يف جِا

 توقني يف فسدٗضٔا األبساز 

 ًع اهسِّضا ًِٔم اهتطاًَح قد زجُ٘ت 

ٞٔ ُاَزا 4دزْع ٙقٚين)  ( يف اهقٚاً

 شرح مفردات:  

ًُساز: املساز بضٍ املٍٚ بقى بسٜ ًّ اهفصٚوٞ املسكبٞ )املسٙس(.1  ـ 
 ع٘د ٙتبدس بٕ. األه٘ٝ:ــ 2
 ُفٚا هوٌجى اهقا٢ى: قويب عوٟ ٗهدٜ ٗقوب ٗهدٜ عوٟ احلجس. -3

 اه٘قاًّٙٞ  -4
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  شظايا ُحُلم 

  زياد السودة 

 

 
ُُ احُلُلُه اّلرٖ مجعيا،...   كأىَـّ

َٛ أخسٚ: َّ: أشٔا  ّلل

 يف احلٔاٗ ... تـَُفسََُّقيا؛

 َّتـُباِعُد بٔييا متامّا

 ثه َتجنعيا ... مً َجدِٓد!!!

 ِمجلنا َتغُٔب اليْازُس:

 أحالميا ئعً شاط

*** 
َِ٘فَْق َحبَّ ٍََّب  اِت السَّمِل امُلَر

 ُأحبس يف ُحُلنٕ الغسٓب

 إلِٔم تطرُي أحالمٕ:

 الْضادٗ!!!ّاليت حتاصسىٕ علٙ أزق 

 تفتُض عً قنس بعٔد

ُِٜس احُلُلِه:  يف ثيآا اللَِّٔل: طا

ِِْج،  ُٓبخس فْق ّضادٗ امَل

َُٓبِعِجُسُِ َشظآا!!! َّ ُُ املُْج،   فٔخنل

َٕ الصَّّازِقآِِ. ٌِ ُتِبِخَس ب  . كه َتنئَُّت أ

 آِِ!!!،                                

ِ٘ َعٔئِم:ما أمجل الفجس   َِٓصخْ يف ُشِزَق

ِٛ الْاضع٘!!! َ٘ الطَّنا ٌِ ُشِزَق ًِ ُتصبَا ِٔ  اللََّت

 لألزِض دّزٗ كاكتناِل اهِلالِل

 ّالرٖ ُٓباِكسىا علٙ ُضفِْح القسٚ

 يف ّقتُ املْعْد

 . بعٔدّا ...بعٔدّا.. ّٓأخرىٕ.

.ِِ  . مً ضفس اللٔلآ

ُِ القامت٘  يف ٍرا املطاٛ اهلازِب مً عتنت

 صُْت زذاِذ امَلطس:كأىَّنا 

 اليافرٗ!!!َٓطسُق 

:ًُ  ٍرا الغٔه الدَّاِك

 َِّ  ٓسضه بسقّا المعّا يف أعلٙ اأُلُفِق امُلِدَنل

 َِٓسُضه َشخَّاِت الَبَسِد فَْق ُضطِْح الدُِّّز

*** 
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 علٙ أجيخ٘ قْس قصح

ُ٘ السُِّّح قاضٔ٘آِِ. ًَ كه ٍٕ ُغِسَب  . لْ َتدزٓ

 عيدما فقط أكٌْ ّحدٖ

َِٔفِم: علٙ السَِّغِه َّ َط  ... مً أ

 ال ُٓفاُزُقين!!!

 ّلليَا ّحصُ٘ الْحدٗ القاتل٘!!!

*** 
 ٍل حنً يف غسب٘ اللٔل!؟

 كٔف؛ ّحنً علٙ َضَخِس املْاقد:

 َىغفْ، ّىصخْ

ًِ َُٓاجُس غريٖ يف َضْاِد عٔئِم  َم

 ٓا عصٓصتٕ!!؟

 إىُ الطَّفُس الْاحد الرٖ ىصتَُٔ!!!

 ّحنً يف أشدََّ الظنأ للخٔاٗ!!!

*** 
 

 مً ُخطْاٍت عابسٗ ...،

َٔناِو: َ٘ ال  ّأىا أشتَِٔم: َزفَّ

 علٙ َجياِح امَلغِٔب!!!

،َٛ  ٍّٕ تستدٖ أشٍازّا بٔضا

 لٔتِم معٕ!!؟

 لٔتين أعٔض معم ... َلٔتيا َمعّا:

 عرب الطفِْح اليت

 َحِفظتيا جٔدّا ...،

،ٍ٘  حتت ِظلََّ دالٔ

 ّحتت ضيدٓاى٘ عجْش

 حفسىا امسٔيا علٙ جرعَا:

 للركسٚ

*** 
ٌَّ ىُلفَّ عً أحالميا،  أخريّا، علٔيا أ

ُٗ َتَتَطلَُّب احلسكَ٘ أكجس!!!  فاحلٔا
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  مبينًازفًا ن 

  ايد إبراهيمف 

 

 
 
 

 عليك الصدس؛ بكي ي

ُُفامشح   دمع

 جسِحكبضياء 

 ىزفًا مبييًاواقرتف 

 السماَد على السماِدُذزَّ 

 ضنري الصنتالصسز املدبَّأ يف وأيكِظ 

 اليكيياواجرتح 

ُّ الكنح مً وحلظالل   ٍيحزىك ما ُيك

 ُيسيب السمَل، تسجع بال ىبٍأفال 

 اكبكودمك اليف 

 على صفائكوالشالو 

 جيلو احلِدُس ٍاجَشَك اهلتوىايوو 

 غسبتيك ىشجتَا أٍزوجًةمً 

 على ُعصِب الكلوِبتَني 

 تدِع أطسافَا تيأى عً اليدل اليتيهفال 

 فةلصنشك: ٍاٍي احُلُجب الصفيوقِل 

ٌَ أقواسًاتيصس   األلوا

 جبلني يستكياٌ أىوازًا وطيياعلى 

 ُتكنلك الكلوواليوو 

 العيكود أدمعُ على شفتيكوييزف 

 اخلوابي للدخول باالختبازتيفتح 

 األسساز موكبك احلزييا وتيكر 
 



 

 

 

 

 

 

 وجهة نظر 

 
 

 كنونة دواب 

  إلى ما بعد األبد () 
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 كنينة دياب  

   )إلي ما بعد األبد(

  أ . هدى وسوف 

 

 ملاذا نكتب؟ ما قيمة الكتابة، ما معناها، ما فحواها.. وما مغصاها؟ ما الري حيققه فعل الكتابة لنا؟

 حسوفًا ومجاًل وكلمات كلما تأملنا وكلما حتسكت مشاعسنا ألمس ما..ملاذا نهسع إىل الوزقة والقلم لنسضم 

حنٔ ْهتب ألٕ ايهتاب١ جنا٠ يًذات، ًَذأ  ٚالأ ل يًأزٚن َأٔ نأٌ ايتأذابات،       

 تزَِٝ ٚعفا٤ يًذزٚن ٚاالْهضارات، ْهتب ألٕ يف ايهتاب١ الًٛد ٚبكا٤..

١ ضأ   إٕ ٚالد٠ نتاب يف ظٌ َا ٜتصف بٓا َٔ ظزٚف ٖٛ فتأٌ سٝأا٠ ٚفتأٌ َكاَٚأ    

نٌ أعهاٍ ايٝ ظ ٚاملتاْا٠، ٖٚٛ أَز ٜضتشل ايتٛقف ٚاإلَتإ: نتأاب ٖأٛ دلُٛ أ١    

( تؤن  َٔ ال ي٘  ٢ً اصتُزار إىل َا بت  األب قصص١ٝ يألدٜب١ ن١ٓٝٓ دٜاب بتٓٛإ )

ٗا ٚت فل َٖٛبتٗا ٚتت د أعهاهلا، َضٝف١ إب ا ًا د ٜ ًا إلب ا اتٗا يف ايرتمجأ١  ٥ طا

 ٚنتاب١ قصص األطفاٍ..

صُٓضأأٞ يف قأأزا٠٤ ايٓصأأٛل ٚصأأٓتًُط ايأأزٚن ايٓبًٝأأ١ ايأأم أبأأ    ايهأأج  َأأٔ      

األفهأأأار اإلْضأأأا١ْٝ  ًأأأ٢ املضأأأتٜٛع ايأأأذاتٞ ٚايتأأأاّ، ٚصٓضأأأتُت  بضأأأزد  أأأذب َفتأأأِ    

بايض صأأ١  أأد إٖأأ ا٤ عأأفٝف ق َتأأ٘ ايهاتبأأ١ يهأأٌ عأأ ص ٚقأأف إىل داْبٗأأا َطًكأأ١   

 بجٗا اإلْضإ..يًهٕٛ طاق١ عهز ٚاَتٓإ، ٖٚٞ أ ظِ ٚأْك٢ َغا ز ميهٔ إٔ ٜ

يف ْصٗا األٍٚ.. ت نٝ   ٢ً َٖٛب١ ايهتاب١ ايم تٛيأ  بأايفطز٠ َأ  اإلْضأإ ٖٚأٛ      

 ٓأ َا  ( صأٓز٣ نٝأف ا تأادت ايهتابأ١ َٓأذ طفٛيتٗأا تكأٍٛ )       إْأٞ أتأٓفط سبأاً   بتٓٛإ )

نٓ  صغ ٠ تتًُ  إٔ أنتب َٜٛٝات خمتصز٠، أنتب نٌ َا ٜضاٜكين، ا تأ ت  

 .91( لإٔ أنتب  ٢ً ٚرق١ ألٖ أ

يك  رنشت األدٜب١ ن١ٓٝٓ  ٢ً َٛاقف َتٝٓأ١ يف سٝأٛات ايغ صأٝات َٚأٔ الأ ٍ      

ص ٚصٛاًل إىل ْٗا١ٜ ايكص١ أٚ الامتتٗا ايم تض٢ُ حلظ١ احلٛارات ٚايٓضٝر اي االًٞ يًّٓ

ايتٜٓٛز، ٖٚذا َا أعار إيٝ٘ ايٓاق  املصزٟ اي نتٛر رعأاد رعأ ٟ نإٕ ايكصأ١ ايكصأ ٠     

أٚ حلظأأ١ َتٝٓأأ١، تضأأًا  ًٝٗأأا ايضأأ٤ٛ،   تتٓأأ٢ بتصأأٜٛز َٛقأأف َتأأع َأأٔ سٝأأا٠ عأأ ص  

 ٚتٓتٗٞ ْٗا١ٜ تٓ  َت٢ٓ ٖذٙ ايًشظ١ن.
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يف َٛضأأٛ ات ٖأأذٙ اةُٛ أأ١ تٓاٚيأأ  األدٜبأأ١ ُٖأأّٛ  

األْجأأ٢ فتّذًأأ  املأأزأ٠ املكٗأأٛر٠ يف أنجأأز َأأٔ سايأأ١، املأأزأ٠  

   ٕ ، أبأأزست ذاتأأ٘ املتتبأأ١ َأأٔ ُٖأأّٛ احلٝأأا٠، يهٓٗأأا يف ا 

 أأ١، إذ ْزاٖأأا  اجلاْأأب اإلبأأابٞ  ٓأأ  ٖأأذٙ املأأزأ٠ املٛدٛ    

اَأأزأ٠ صأأاسب١ قأأزار، اَأأزأ٠ َفتُأأ١ بايهدٜأأا٤، تٓتصأأز      

يهزاَتٗا ٚأْٛثتٗا فتت ذ قزاراٖأا بايزسٝأٌ، االْضأشاب    

َٔ سٝا٠ ذنز خمادع، دٚمنا سضاب ألميا ربح أٚ الضار٠ 

 ميهٔ إٔ ٜت تٝا َٔ قزارٖا.

صأ الزز  أٔ صأُم ٚأقأٍٛ يأو      ( تكأٍٛ ايبطًأ١: ن)  صأُ  ٜب ٚ ٖذا دًٝأًا يف قصأ١ )  

 .91( ل، َ سظ١ يك  ناْ  ايك د٠ مج١ًٝ  ٢ً دٝ ٖا، تًٝل مُبٗ ٜٗاطًكين

تهتأأب األدٜبأأ١ نٓٝٓأأ١ بًغأأ١ عأأا ز١ٜ عشٚدأأ١ بٛاقتٝأأ١ تضأأفٞ  ًأأ٢ ايغ صأأٝات     

 رٖاف١ إْضا١ْٝ ٚص قًا ميجٌ ايصف١ األِٖ يف مسات األدب اإلْضاْٞ.. ضٛ اتٚاملٛ

  ٚسأأ تٗا اَأأزأ٠ ٚسٝأأ ٠ اصأأتطا   إٔ تتتأأاٜػ َأأ    إىل( صأأٓتتزف عأأفليف قصأأ١ )

ّٛيأ  ٖأذا ايهأِ ايضأً          بزض٢ ٚص ّ ٚتصاحل َ  ايذات ٚايٛاق  احملأٝا بٗأا، ٚقأ  س

َأأٔ ايفأأزاخل ٚاخلأأٛا٤ إىل رصأأٝ  إبأأابٞ، ٖٚأأٞ تتشأأ  َأأ  ايطبٝتأأ١ يف ايزٜأأف، ٚتضأأتُت    

 بٓضُات ايصبان ٚسقشق١ ايتصاف  ُٖٚط ايغذ ات ايصغ ٠.

د٠ ٚاملغأش٣ ينْضأإ   إذًا َا ايذٟ ميهٔ إٔ ْضت ًصأ٘ َأٔ ٖهأذا ْأص، لأ  ايتأ      

نُأا ٜأزٚأ أسشاْأ٘ ٜٚتكبأأٌ ٚاقتأ٘،  ٓأ َا ٜهإٔٛ صأأًبًٝا فٝتتأاٜػ َتأ٘ ٜٚكأب   ًأأ٢          

 احلٝا٠ يٝٓتش ٗا َٔ قًب ايٝ ظ ٚايٛس ٠ ٚايفزاخل ٚاألمل.

يأأٝط َأأٔ ايضأأزٚرٟ إٔ ٜت ٝأأٌ  (: )دٟ َٛباصأأإٜكأأٍٛ األدٜأأب ٚايٓاقأأ  ايفزْضأأٞ ) 

إٔ ٜصٛر أفزادًا  ادٜع يف  ايهاتب َٛاقف ٚع صٝات لزٜب١ يٝ ًل قص١، بٌ ٜهفٝ٘

 .(َٛاقف َت١ٓٝ  اد١ٜ، نٞ ُٜفّضز احلٝا٠ تفض ًا صًًُٝا ٜٚدس َا فٝٗا َٔ َتإ الف١ٝ

ٖٚذا متاًَا َا ق َت٘ األدٜب١ ن١ٓٝٓ يف قصصٗا َٔ ال ٍ أبطاهلا ايذٜٔ االتارتِٗ 

١، غ١.. يف قصتٗا )تًُٝذ٠( صأٓتتزف  ًأ٢ ع صأ١ٝ  ادٜأ    َٝٔ ايٛاق  ايَٝٛٞ ٚاحلٝا٠ املت

تًُٝذ٠ دل ٠، َتابتأ١ ي رٚصأٗا ٚنتابأ١ ٚظا٥فٗأا ايَٝٛٝأ١، تهتأب ٚمتشأٛ ستأ٢ تغأف          

ايٛرق١ ٚتصبح رقٝك١ فتجكب بايكًِ، يتصاب ايتًُٝذ٠ باحلشٕ ٚاألمل ٚتُٓٗز دَٛ ٗا.. ثِ 

يٓهتغف حنٔ ايكزا٤ إٔ ٖذٙ ايتًُٝذ٠ ٖٞ أّ را٥ت١ رّب  أٚالدٖا ٚأعزف   ٢ً تتًُِٝٗ 

١ ال تكزأ ٚال تهتب إىل إٔ ندٚا، ٖٚأا ٖأٞ تًتشأل بأ ٚر٠ حملأٛ      دٕٚ إٔ ٜتزفٛا أْٗا أَّٝ

 األ١َّٝ يف  ُز ايجا١ْٝ ٚاخلُضع.
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ئ أذٖب إىل امل رص١ ايّٝٛ ال أرٜ  إٔ تضأ ز سَٝ تأٞ َأين.. فأرتّد     تكٍٛ: ) 67ل

. ( ..د ٜ ب١ٓ.. َاَا بٌ صٓت رب، أَا ٖذٙ ايٛرق١ فُٝهٓٓا ايت ًص َٓٗا ٚايب ٤ َٔ اال

اجل١ًُ سه١ُ يٓا مجٝتًا ميهٓٓا االصتفاد٠ َٓٗأا ٚميهٓٓأا دَٚأًا ايبأ ٤ َأٔ      يتغ ٚ ٖذٙ 

ّٛٙ   ذات٘ د ٜ .. ٚيتب ٚ اصتتاد٠ ٖذٙ ايذنز٣  شٜش٠ ٚلاي١ٝ َٚٛدت١ يف ا ٕ ، ٖٚذا َأا ْأ

 ٓ٘ د. دٗاد ْتٝض١ يف نتاب٘ ايٓك ٟ اجلٌُٝ )َغه ت ايضزد ايزٚا٥ٞ( ٖٚٛ ٜتش خ 

ات يف ْفٛصأأٓا فٝكأأٍٛ: نإْٗأأا تًأأو االْطبا أأات  أأٔ األثأأز ايأأذٟ س ثأأ٘ اصأأتتاد٠ ايأأذنزٜ

ُّ زٖا ايشَٔ يف ذانزتٓا، فتبأ ٚ َتٗأا سٝاتٓأا نًأٗا     ايزٖٝف١ ايٛاالش٠، املٛدت١ ايم ٜض

 ن ْٗا ٖذٙ ايًشظات بايذات، أٚ ن ْٗا ذيو ايٖٛر ايذٟ ختًف٘ يف  كٛيٓا ٚضُا٥زْان.

اإلْضأأا١ْٝ َأأا ايأأذٟ ميهأأٔ إٔ ختًأأ ٙ ايهتابأأ١ أٚ األدب أنجأأز َأأٔ ٖأأذٙ املٛاقأأف   

 ٚأنجز َٔ ٖذٙ املغا ز، َٚاذا حنٔ يف ايٓٗا١ٜ ل  مج١ً ٖذٙ املغا ز ٚايتٛاطف؟

يف قصص اةُٛ ١ ايهج  َأٔ اجلأزأ٠، ٚايكأ ر٠  ًأ٢ ايبأٛن ٚايغأٛل  ُٝكأًا يف        

ذانأأز٠ ايغ صأأٝات يٓأأبػ املاضأأٞ ايبتٝأأ  امل بأأ٤ٛ يف األ ُأأام، ٚاصأأتتزاأ اجلأأزٚن     

هتاب١  ١ًُٝ تطٗأ  ٚ أ ز يًأزٚن َأٔ نأٌ َأا صأبب٘        ايٓفض١ٝ ايكابت١ يف ايذات يت تٞ اي

 ايٛد  ذات سع.

يف قصصٗا تض٤ٞ  ٢ً ايشٚاٜا املتت١ُ يف ايبٝٛت، ٚ ٢ً أالطا٤ ايرتب١ٝ  ٓ  األٖأٌ  

ِٖٚ ٜٓشاسٕٚ يطفٌ دٕٚ آالز، َٚا ميجً٘ ٖذا االحنٝأاس َأٔ تأ ا ٝات  ًأ٢ ايأٓفط ٚ ًأ٢       

تتزٟ أالطا٤ األّ املزب١ٝ ايأم تفأزم    (ال ٜا أَٞايغ ص١ٝ فُٝا بت .. يف قصتٗا املت١ْٛٓ )

يف املتا١ًَ بع بٓاتٗا، فتغنب ايصغز٣ املتفٛق١ ايذن١ٝ يت  ِ األالز٣، ٖٚذا َأا ُٜشأشٕ   

الزدأأ  ايصأأغ ٠ تارنأأ١ أَٗأأا  ايصأأغز٣ ٚرفأأز أثأأزٙ ايضأأً  يف داالًأأٗا َأأ ٣ ايتُأأز )  

ٚفزستٗا، ُٖض  يٓفضٗا ٖٚٞ تغايب دَتٗا: صشٝح إٔ َاَأا أْكأذت أالأم، يهٓٗأا     

دز٦ٜأأأ١ تطزقأأأ   ات ٛ، ٚيف ٖأأأذٙ ايكصأأأ١  أأأ١ َٛضأأأ97(لحبأأأتين ٚقطتأأأ  أٚردتأأأٞذ

ايهاتبأأ١ إيٝٗأأأا ُٜشبأأأذ إٔ ٜهتغأأأفٗا ايكأأأار  بٓفضأأ٘، ٚنأأأ ْٞ باألدٜبأأأ١ نٓٝٓأأأ١ ٖٚأأأٞ   

ال  َا تهتب٘ ذاى ايذٟ تهتب، تضتٗ ٟ بهًُات ايزاسٌ ع ٚن   ٚإ سع قاٍ: )

و تتتز٣ ٚأْ  َكفٌ تهتب٘ ن ٕ أس ًا ئ ٜكزأى، ذاى ايذٟ تهتب٘ باط٦ُٓإ ن ْ

 ٢ً ٚس تو ايباب ْٚٛافأذ ايبٝأ ، متضأو ايكًأِ ٚتبأ أ  ًُٝأ١ ايتتزٜأ١ بأ  الأٛف بأ            

 (.الذٌ.. ب  سضاب ألس 

تضأأتًِٗ األدٜبأأ١ قصصأأٗا َأأٔ ايٛاقأأ ، فًٝأأتكا قًُٗأأا ايصأأٛر ٜٚضأأذٌ األسأأ اخ،     

 ٜٚصٛخل احلهاٜات  ٔ ُّٖٛ املزأ٠، َٚتاْا٠ اإلْضإ  ًَُٛا..
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ٞ  أٔ أمل ايأزٚن ايأذٟ ٜصأٝب األْجأ٢  ٓأ َا تهتغأف        ( سهأ صتٝ ٠يف قصتٗا )

الٝا١ْ ايغزٜو، ٚت الذْا يٓتٝػ حلظ١ بًشظ١ َ  بطًتٗا ٖٚٞ تصاب بٍٗٛ املفاد ٠ سع 

 تتٛد يًبٝ  ٚمتضو بشٚدٗا َتًبضًا جبزّ اخلٝا١ْ َ  ٚاس ٠ َٔ داراتٗا..

 يكأأ  تطزقأأ  األدٜبأأ١ يف َٛضأأٛ اتٗا إىل قضأأاٜا إْضأأا١ْٝ تضأأت  ٞ ايتٛقأأف يف قصأأ١      

)إعأأزاق١ د ٜأأ ٠( سأأ ث   أٔأ َغأأا ز ايزدأٌأ ايأأذٟ رأأاٍ إىل ايتكا أأ  ٜٚأأزف  إٔ ٜأأز٣         

١ اإلْضأا١ْٝ ايٓاضأذ١  ًأ٢ ايصأتٝ         ايغفك١ يف  ٕٝٛ أٚالدٙ ٚسٚدت٘، فك َ  ٖأذٙ ايغ صٝأ

ف ٚن خيا بزْادلاً حلٝا٠ د ٜ ٠، قزر إٔ ٜزاصٌ اجلاَت١ ايم ) 05ايزٚسٞ ٚاإلْضاْٞ ل

 (. ٜضتُز، صٝتٛد إىل ٖٛاٜت٘ ايك مي١ يف ايزصِصذٌ فٝٗا َٓذ صٓٛات ط١ًٜٛ ٚمل

ٚإذا سأأ ثٓا  أأٔ اةُٛ أأ١ َأأٔ ايٓاسٝأأ١ ايفٓٝأأ١ صأأٓذ  إٔ ايكصأأص سككأأ  ٚسأأ ٠     

ايٓضأأٝر َأأٔ سٝأأح ايًغأأ١ ٚايٛصأأف ٚاحلأأٛار ٚايضأأزد، ٚقأأ  أتأأ  ايًغأأ١ َطابكأأ١ يفهأأز        

ايغ صٝات ايم تتهًِ بٗا، ٖٚذا َا ٜؤن  ايٓك   ٢ً ضزٚرت٘ ٚأُٖٝت٘ فبُك ار َأا  

ٕٛ ايأأٓص ٚايغ صأٝات ٚاقتٝأأ١ فأ ٕ ٖأأذا صأٝهٕٛ َكٓتأأًا ٚركأل إعأأبا ًا َغأأٗ ًٜا     ٜهأ 

 يًكار ..

يكأ  نتبأأ  ايكصأأص بًغأأ١ طبٝتٝأأ١، صأ١ًٗ ايتأأ اٍٚ بتٝأأ ٠  أأٔ املبايغأأات ايًفظٝأأ١،   

إٔ تهإٔٛ  ٖٚذا َا أن   ًٝ٘ األدٜب ٚايٓاق  ايدٜطاْٞ ٖٓزٟ دُٝط يف عأز  ايًغأ١ )  

ا، ٚامُل رب ب  ظُ٘، ايًغ١ ايم تٛي  ٚتتهإٔٛ  ايًغ١ ايم ٜضتُت  ايبضٝا ب قٌ َا فٝٗ

 (. د ايفهز٠ ٚالاردٗا ال قبًٗا

دا٤ صزد ايكصص يف َٓاالات عتز١ٜ سٟٛ ايهج  َٔ ايغفاف١ٝ، ٚ أد سأٛارات   

 داال١ًٝ  ُٝك١ ت الذْا يٝط فكا إىل أ ُام ايغ صٝات ٚإمنا إىل أ ُاقٓا ٚدٚاالًٓا..

ًا، رّنأأشت فٝٗأأا  أأد يكطأأات  ٚختأأتِ األدٜبأأ١ دلُٛ تٗأأا بتأأ ٠ قصأأص قصأأ ٠ دأأ  

َٚٚضات ٚحملات صزٜت١  ٢ً ايهج  َأٔ ايضأًبٝات ٚاألفهأار املغًٛطأ١ ايأم تضأتٛطٔ       

( اْضأشاب دٚاالٌ ايبت  ٚال ٜضتطٝ  ايتشزر َٓٗا بضأبب املتأاٜ  االدتُا ٝأ١ نكصأ١ )    

سٝح تفضٌ املزأ٠ ايم تتزض  ي  ت ا٤ ايصُ  ٚايضهٛت، ٚ  ّ ايتكأ ّ بغأه٣ٛ   

 ١ ٚن ّ ايٓاظ..الٛفًا َٔ ايفضٝش

        ، يكأ  ْٖٛأ  األدٜبأأ١ َٔأ الأأ ٍ ٖأذٙ ايكصأص ايكصأأ ٠ إىل ايت ٜأ  َأٔأ َأٛاطٔ اخلًأٌأ

َأأٔ إٔ اجلأأٓط اإلبأأ ا ٞ اإلْضأأاْٞ ٖٚأأذٙ ٖأٞأ َُٗأأ١ األدٜأأب ٖٚأأذا َأأا ٜؤنأأ   ًٝأ٘أ ايٓكأأ  )

 (.إْضاًْا بغهٌ الال، َتين إٔ رفز  ُٝكًا يٛض  ايٝ   ٢ً نٌ َا بتٌ َٔ اإلْضإ

ْغأأهز األدٜبأأ١ املرتمجأأ١ ايضأأٝ ٠ ن نٓٝٓأأ١ دٜأأابن  ًأأ٢ قصصأأٗا اإلْضأأا١ْٝ ايأأم       

َا بت  ت َط األ ُام ٚايزٚن، ْٚبارى هلا نتابٗا ٚصٝبك٢ األدب الًٛدًا ينْضإ )إىل 

 (.األب 
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 مقدمة:
ال هباار يف أ عااالي تر عاار، شااا اهة     شاارناىر أ زااازيه نه  ىااا   

فرألو  هااة نلاادق  ةقعااعة ال  ةهاا ا  وااا  ااارم  اار     واةناا  ال   
ر وتفدهة  ألرض وي  ااض ويببعباة   ه  قف  ويمل ، نلدق وسعةة  ة حاّ

وي اا ،و  وااا  ال هلااط ي  اااا نااو يألىاار أ ويتعااة  ااراا  و رملااة         
ة هلار اعا رار   وسعنعرئعر، يبا ي  ويسداد وي ةا ه وي   ال وي ايئحا     

ي هفعف  وخص ععة جتا  ا  ت باديف أ  ل ا  وزسار عب   وم ظا نرت       
 ،وخعر اا   وأ رشاارقة يألوااا  واااهي يفاار زسااال أ وااار  قصاارئد ووي  

وهقرع خر  تصاة  هل رفار، يسناراو  وتادينعر، ي اومرىداعة ت  ةا        
مبك ىرهتااار يمل  اااد  ز ماااو اااازه شااافعف  وخ ر عاااة وويتعاااة  و لرئعاااة 

رهة مقرومة وت  عف ي  بع ة  أشعرئار مي وظفرء ي  ار ي  حتاهععة ث 
يإلىدرىي نةعار  وي رت عز نة  يملاز  مة ندرً  قاهبر ي دة يف ناو الالما     
ونهي رتاا  وي رتي اا ي ونعلاا  نةاا  جتا ااة  ناا    روهاا  يساا ةارمرً      

يي قد ه  ب  ي ها از فع ق ا  زاعرىارً أ ي  ق عاي  زو  ا ا  أ      رًوتلرع
 نةع  جنرح ي ص ر   زو هدف   وىل ي  كايريي ةلة  زو هععق 

وألن املقااااايت ع لتشاااااذ  ت ااااايو   ااااا   

ساف  تن ايو      ا قـيلي زتتمعة، فانين   

 ااا   ا سةاساااة األتااافة اانراااة  ا ظاااي  ،     

وحملاااة  ااا  األلس ا ، شاااير ، وا اااسلفان  

تـااااااامفيني ، ومعاااااااة ا شااااااامي  ا ، راااااااة  

طاا،رهل هاا    وادتمي رااةو وفرمااي لاا ن  تااْص

 األتفة مبي لت يسب واملقيتو

 الشاعر شرية: 

حش  تمف تمحس، وسرمي    وجها،،  

 توُ  تي لعه   ك ت ، مس ُة املشك، وطرُب

املعظ ، و ني ادتيينب، وط،يفرة ا ظي  ، 

وحشاااا  ا  قاااايا، وين،اااا  اذتراااايا، ومسااااف     

واحاااس اااا  ابتااافوا م اااية      ا ففاااياوو  اااف  
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ا ظتي  تو ا  زوح تو ا  جفا   ا  اتات     

ا  ااية ا ااض تينـااج     ا تشاامري ،  ه هااي 

 جت مت،، وفج   ل يمرذ طي  لت،و

 ااااا  طاااااي  لة ساااااه      ااااا،     

 اذتااا و ، وطااااية  تاااذ ج اااايح ارترااااي ،  

  تااااذ و ،ااااي  ا اااا وح،  تيااااف     ون،اااآس

تااااساةا  ا زتااااين وفـااااياا  األته ااااة،  

و تهاااافن طااااي سا    اااا  ين،ااااص ة ،اااا ،   

ونثق،اااا ، فشاااام ، وجاااايل ، فهييناااا   

)تغاااايين  ا عيطااااقنيا، و)تحاااازان ا زلتاااافن  

األتـ ا، و)تينيت  ا ؼا،يحا، و)ملا  با     

   ا ا ،هيااو

و ااف بمااي لؼااهل ين،شاا،   تحاازان     

ػاافن، زلتفيناا،  تاايْ  ،اافٓر، وجاا ح ينااسر،   

 طع ة ب،يح، وجشس  ب ت ج اح 

 ع ن اااااااااايت ادتاااااااااا اح وامل اااااااااا  فرهااااااااااي   

 فاااااااااس فا امل ااااااااا    ادتااااااااا اح ل ااااااااافة  
 

و اااف تلـاااي   ، اااب ػااايلح، وحااا ني     

 تشت،س، ولتعة ته ا،ة 

  ، شيني وحس ي تجت   لتعة ا ، ح

 ،يةئي  حت  مششهي ،ؼة ا  خ    ،  وو

 ااااااف   وماااااا  شت ااااااؽ  ع ومتاااااا،،    

وف شااااير  شت ااااؽ ألةؿاااا، و،ـاااارت،،    

وحيفغ   عهس وا ف س، وت يؿ  مي ه مة 

و اااا    ااااس  ةتاااااز    –ادتمر ااااةو ا قااااسض   

 تتاا   ت هاا  زتاايت   –لهشااهل ا قـاارة  

، و از   وينشافن، فهيين  مشش،، وومش،، 

وت،ااز  وت  اا، ، وتؼاا،يح، وغ اايا ، ت هااي 

 وإ رهي ا ،سا وارتتيت وا ش ت 

 ت  وتيذا ن لسل  

 سفى تن تغ  

 م ينك تمج  ػ،   سٓلي 

 ا1) ط،تٖريو ؼ،فة طفق     

ا ظاااع    اااس  فااا  ومجاااي ، ون نرااا    

وإينظيل وطاسو، وإعتايا و ازاة   ستا اس     

ا ،ااااا ، وتعاااااايةف وتاااااساةف   فـااااااياا    

األته ااة، ووساايت لق ااس، وينظاافة نشاا، ،   

 و  ظع  َ،ِسة  و،َسة  

 ف حاااة ا ظاااع  تن لعاااٖ   ااازاةا   

  

 ع ليراااح ةحااار ة اااَ  ب،رااأك 

   

 فااااس   ادت  ااااية لهماااا  ؿااااريّا

  

 ول اااااااااار  مع اااااااااا، تت،اااااااااافع 

   

 تينااااي ، ااااسنك ا قاااا لة وساااايتي  

  

 فيينتظااا  مهااا ة وغااا  تػااار 

   

 ،ااااسُة ا ظااااع  تن لهاااار   شاااا 

  

 ا2)و    اذتشا  تن لا ٖل ادتمار    

   

ا حرااو و ااس إع  مل لعااع   )ا  عيينااة 

تااسة ،ؼاا ة مل ناازل   اا   ااص ساا فا      

أليناا، طاا ل تااذ تاا  طاا ل إمااين ينه،ااة  اايت    

،  ه ، مق  عتم  وط ،  زالا  ن ه  1948

ت اا، تظااي   ، وطر،ااي  ل اافن تليتاا، و اا،      

ب مين،، وػفةا  ميات  ت ا، ج ايح تري ا،،     

وح ر ااي  مياافة ماا، طااف،،، ومجاا ة نهتاافر   

مهااي ب،ااس ، وغؼااة لتجاا ص اعتهااي ػاا،يح   

 يا تش
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  يْت جسلس 

 وتيني تغ ل ت هل ،ـ،ين اذتسلس 

 وحساا ،ربٕة  

 ل ٗ      ا ظهرس 

 لقتي  تشك لت  

 ولهتهل ت  معرس  

 ا3)و ا ظهرس يغ 

 الشعر الفلصطيين:

ا ظاااع    ا قااا ن ا تيساااَذ  ظاااَ  وإن  

بت،اااا، طااااع اا ف شااااير رفن ع لعهااااص   

زتتمعي  ف شير ٓري ، وع اينتميا ف شاير ٓري ،  

سلاس   ت،اي ر  ا ظاع ،    ومل ل  غ  ا، جت 

وع   تـااايتر ،، وع   تساااي ر،،و ولااا ى   

معة ا  قيل تن ا ظاع  ا ، شايرٖ  مبع اي     

ا اااافط  مل لهتااااب ،،اااا  تي ااااذ ا قاااا ن   

او و،اااس  اااٖس تااا  ةوال  ت رااا   4)ا عظااا ل  

ا و ااااااف  1953 -1878ا شااااااهيبرٗ  )

تللب ُ ٔ َ  مي   ة ا ع مرة والامهيو وإم ا ر  

طاااي   ا ااافط    ا1941 -1995طف،اااين )

بمااي وػاا،ت، تتتاا، فااسوى، ا اا ر سااج     

اعت ا ، شير رني واتايه  إماين اعينتاساس،    

ا 1948 -1913و ،اااس ا ااا حر  ستمااافل ) 

، و  1939-1936ا  ر طاية     افةة   

، واستظهس ماي ق س تا  ، لاة    1948ح س 

ا ظج ة   مشي  ف شينيو و ،ُس ا ه ل  

ا 1989 -1998ا ه تاااا  تمااااف ساااا م  ) 

ا  ر مس  ةسفَ  اهافى،  تمراز  ماي  ز ،    

لقااف  املاايزينٗ  فراا،  )حريناا، ب ااهي   لينرااي   

او معااس ا  ه،ااة بييناا  زتاازةة   5)اهاافىا 

ب،  ،يس  ت  تبث  األحاسا  نا للا      

ا ظااع  ا ، شااير م وحملماافل لةولااع غاا    

  ت هي ،ؼرسة، 

تاايذا مح ااَ   عظاا  مشعااي  تؿاايا   

 ب،  ،يس  

س،  اااا  غاااا  املزلااااس، تاااا  ا  ظاااار  

 اذتميئ وو 
  ؟وادتميج ووو

    ع ن ُلسوو وع نعرُس 
 ة ياينيوو    ع نشيوت 

 ففػرة ا ست نشت رو م ن ُنقيوت 
بين ت  تبث  األغا ا  لوةايناي      

ا ظاع  ا ، شااير م معااس ا  ه،ااة  ا ،هاايا  

وا عفلااا ، وامل يجاااية واذتااا ني، واذتؼاااية  

وا   مة، وا ـ يلي وا ظهسااو و،س طهس  

حتفع  معس ح س مفة سعرس، ومعاس ا فحاسة   

ا ع مراة، فقاس باين ا ت ا ة تا  امل ساية،       

وبيين  ا ع يلاة نتجا، إق ،ـايلي ا افط ،     

ذ ك م، رة ت  فظة جت     نعايمَ   ن افح 

 تؤ  ة تفحرة، ، ل،ة واؿ ةو 

  طاع  حشا  تماف تمحاس باث  تا        

ا شاامي  ا عيتااة   ظااع  ا ، شااير ، و،ااس 

ناا    مي ،ر ااة ا شاافةلة ا ااض تتـاا  تععاا    

ساا  حريناا، فرهااي، و اا ا تااي ل ااي األللااب   

 ،اااس ا ااا زاق األػااا،  إق ا قاااف  )طاااع     

 ا 6)او ذتمة سفةلة     سسى ف شير م
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 الديوان مطمونًا:

لقااذ ا ااسلفان   ضتااف ت ااة و ظااا ل      

ػاا، ة، و،ااس اطااتم    اا  تةمااذ و ظاا ل  

،ؼاارسة، نااين ت هااي   اا  طااع  ا ت،عر ااةو    

وتفؿاااااف ي  ،ؼاااااايئس  ناااااسوة   ف ااااااك   

ا قـااارة  إينشااايينهي، وتةؿاااهي، ومريةانهاااي، 

 وطت هي 

   اااااااااافاين  ح، ااااااااااة زلتاااااااااافن  

  

 نااااااف،رع  تاااااا  حاااااارب األمهاااااا   

   

  هااااااااا ت ااااااااا   طااااااااافل   

  

 ستهاااااافت ميذتااااااب األباااااارب  

   

 تيناااااااااااا    عاااااااااااايت باااااااااااافين 

  

 ا7)تن ل شاااا  ذاباااا ة ا ااااز ر

   

وا اااات   مع يػاااا  ادتمااااي  ظااااي  ة    

 وبيت ة 

 ضتاااا  توق مهاااا  ح،ااااة ،ماااا   

  

 ،ٖ،اااَ  ا ؼااا،ُ    َ  اااي واساااتقيع  

   

 ني اااح املهااا ُة ا ـاااريا فرجااا ر  

  

 ت اااااااُح ا  ااااااافة مي اااااااة  ومشااااااايع

   

 ضت  ت  تمسص اتـ اة ا شفا، 

  

 ا8)فز ااااي ا  خاااا  ينظاااافة ولعع

   

 وخت لب   يػ  ادتمي  

  شفن  يتي  

 ب   ت    ت  تيني وا رفت تس  

 تي   ظمفض بفاس،ي  وا فةل  فسج

 ا9)ا ، ،شاااجوا  و  لي ينرشين ،س فقس 

و،اااس و،اااهل معاااة ،ؼااايئس ا اااسلفان    

  ظاااايت   ت يساااا،ينهي ا فط رااااة، في ظاااايت  

ب ت ت تع، وػ،يحي  تز  ة، و يافة  

  ،ق لة 
 ،ااااسة ا ظاااايت تن جتاااافل معياااا   

  

 وهااااي وحااااس ي نؼاااا   ا عياااافةُ 

   

 ذب لاااي  نااا  ح اذتشاااُ  فرهاااي 

  

 ا19)فظااسا جااسو  وغ اا  غااسل 

   

ذا  ا ظي   حيؿ ة، وين،شا، ن ي اب   

األحااازان، ونر،اااب وعلة فجااا  تااا  ةحااا    

 ا ع ت، ونشتمس ت  ا ظف  ادتمي   

 ت  ج ايح ا عا ت تسات  فجا ر    

  

 وتاااا  ا ظااااف  تسااااتمس  اااا، ا  

   

 وإذا تظ مااااا  فؼاااااف  حراااااين 

  

 ا11)ػ   ت  ظ مض ينهيةا  ينـ ا 

   

و  غ يئرة تظهفلة، و  ،ؼيئس ت  

طااااع  ا ت،عر ااااة ين  ااااغ ظااااي  ة تساااا فمرة   

ت،يل ي تن ا ظي   لت س مبعي   ا ي،رعة 

ت  تة  وتينهاية وتطاجية، عتراي م شا هي،     

ولشاااااتم  ميساااااتم اة ي، ل ناااااسر طاااااج    

ا ؼ فم ، ولعرس نظهر  ا ،ؼف ، ولع   

تن حرين، املتجسلة نرافح وادتمي  واألتا   

 وا ت،يؤ   

 



 قراءة يف ديوان أحسان السيتون األخطر

 

 93 

 

 س معو ت  جسلس  تمسا 

 ط قي   

 بفج، ا ريمسني 

 وت رس نظهر  ا ،ؼف  بمي تةلس 

 ع ا ث ُج مي ع  وع ج،  ادت رس 

و،،يئااُ  ا زلتاافن نتاا،ع  ونهتااهل تاا    

 معرس  

 ةجذ اذتميت إق اهسل  

 ا12) ةجذ اذتميت إق اهسل 

باااا ا ا ه مااااة   ستاااا اس ا ،اااا     

وادتماااي ، نؼااا ذ لينراااي    ااافان، ن ظااا      

ونظاارذ ادتمااي ، ونعرااس نظااهر   ااتااي ،

 األطريا، ون تع  ت ػي  لع  فر، ا ش تو

و،ااس تااٖؽ ا ي،ف ااة املق مااة م ينيطاارس  

بين ا ظي   فرهي ، ،ي  ل     جمي  سآ ا   

وجه ا ، ذاب ا  تي نتؼهل م، ا ي،ف ة تا   

 ػ،  ينسر، وطهس طه ، وج   س   

 وغماااااايزنني ن،رـااااااين ساااااا  ا

  

 ت،،اااا  مي اااا  فت ـااااب لشاااا ى 

   

 فت ااااااك نعتااااااح ػاااااا، ي  ينااااااسٓلي   

  

 ا13)وتت ى نعتح طهسا  و ا ا 

   

ونظاااتم  اعمف اااة   ااا   اااسل تااا    

األساا  ة ا ااض نهاافن مفامااة ملااي معااس ي تاا    

تفهااااية، و اااا  تساااا  ة م غرااااة ع ل لااااس  

 ا ظي       األغ ب إجيمي    هي 

 وبرهل نَزٗ  ا ش يم  

  عؼااهل ا  لاايح وذ  املفاساا ؟ ملاايذا   

 ين  ب تح ت ي 
 وين مص مي    تمسي  ي؟ 

وتع ااافت تن ا شاااؤا  ا ، غااا  غتااا ف  

ألغ ا  باث ة باي  فة واعسات هية    

وا ااتم  وا  ،اا  وووومجي رتاا، ت وجاا،  اا     

 امل،يط ةو

طع   ين   ت شيس نشاه ، محرمرتا،   

ا ؼاااايل،ة ا عمرقااااةو وا   يئرااااة تتجاااا ةة،  

 وارتييمرة ميللة 

 تلهاااااي ا عااااايملفن  ااااا  ،ااااا ت   

  

 سااايفةا  ساااج  ارت ااافل   اااي 

   

و ااااف ميجااااس ا ؼاااامفل، وا ظااااهيلة، 

  ا قاااسض ةتاااز   اذتجااايةةو ولااا ى و ااافةة 

،ساسااة وتػااي ة، و تااي  حااساا   لتااايا     

األجرااي و وطااع   ا قاافت  جاا وة نشااه      

 فؤال ، ون،رة مهي تطعية  

 وح،ر،ض مس اا واؿ ة ادت،ني 

 تيا ا ، ا   يوو وط امه

 وحسلثهي بي  ر  إن واف  املشيا

 ن،تح مي  طبوج،ر هي طت  

 ا41م سال مي ي ي ولش ا ي ح ب )

وطااااااع   ا اااااافط  مراااااايةا  نعي ااااااُ   

م ةظتهاي األةَ  وا شاميَا، وُن اسق مثم  اي     

 م ب ت تي لهفن ا شخياو وزلتفن ُ تمح 

 رـ ا تشي ك ا  جاياو وإٖن طاي  يني   

  سعر، اذتثرو  تؼافل  ت ايةا  ا زتاين    
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األته اااة وفـاااياانهي  وتساةاناا،، وةحيماااة 

بااين مهااس  تهمااة توق  اا، و اا  نقااسل       

ح ر اا،  ، شاايني ماا     بثيفااة  يط،رااة    

 اه ة 

 ولااي  راا  تااي فااين  تاا  ؿااريا     

  

 لااااازوة مسااااايئ  ولي اااااذ ماااااسةا  

   

 ولااااي  راااا  ذاباااا ة األغ رااااي    

  

 ا15)نعفل إق ا ،اسة طاه ا  فظاه ا   

   

بين مسلهري  تن نقفت   ،ت، مي فط  

ا تـخر و تر تن ل ،خ ا ظي       تسيض 

 ػاااافةة ف شاااايني، مفػاااا،هي ماااا لا  غاااا   

ُت ي اااة، نزات اااي  تاااذ ين،ثااا، ا  اااية   ج حااا،  

مفػاا،، عج ااي  ف شااير ٓري ، ت،ر ااي    عاايمل،    

 قا وح املتفاةلاة حتا  ادت اس وبا        ب  ا

اع اااارااا  ا ؼاااافنرة ا ااااض ن شاااا  تاااا      

 اعمتشيتة 

 وتيذا ن لل  ت 

 وتين  تسى ا س   مشش 

    مه س  وينظفة 

 ووط  

 تلاةل، ت  و  

 وسٓ ا  ن ٖحَح مي ريمسني 

 ل لذ 

 م ينك ت،زر وت    

 ا16) ، يبوتؼ،يح 

إين، ُلعم  حفاس، ميي،ة  ي راة مهاس    

ا تاا      املت قاا  و اا ا ظتع  ااي يناا ى  اافن   

ا ااااسوا  ، وينظاااا   اااا،  املياااا ، وينشاااامذ  

ػاااهر  ا اااست، وينظااارس ا اااربااة، وا ت  لاااس  

وينشااامع، مي ااا   ت اااهل ،ـااا،ين اذتسلاااس،   

 وػيلي ا ربنقي  

 مرااااااااااايةة جاااااااااااسر تمسعهاااااااااااي

  

 ناااااااااس فين     ااااااااافة األز ااااااااا   

   

 وا اااااااااااتني مياااااااااااس ذةا رااااااااااا،  

  

 لشاااااااتق،   ؼااااااا،فةا  تمسااااااا   

   

 ف ع ااااااا  تط اااااااذ   األ،ؼااااااا   

  

 ا17)،مااااا ا تو زلتفيناااااي تتـااااا 

   

طع  ا ت،عر ة  سل، تبث  ف رة، و ف  

، لاااب مبفسااارقي  ووؿااافح، تااا  ا ظااااع      

لت ا ة إق حاس تاي    ا عمفلر  سلا،و و ه ا،   

ت  ،رفل ا عمافلر، وإن ا  تافز تو ا ؼافة    

ا ض استعم هي ا ظي   بيين  ط،يفة غا   

 تعقسة، وسه ة ا ،ه و
،ااس لتع،اا، ا ظااع   فرف،عاا، تحريينااي     

ا تقيرااذ، تو عت جاا،   ا   ااة، تو لـاارح   

  راااااا، صتاااااايح ا ؼاااااافةة، تو لسفعاااااا، إق   

 ا ته اةو 

ن افقاا  تغاا ا  ا ظااي   متااسا ري   

ا تا   18)املتعاسلة  ا  وتيينشرة مبهفينينهاي  

حاازن طاا،رهل، وتييمرااة وذانرااة، وغ يئرااة  

حت لـرة  فةلة تقيوتاة ونفظراهل ا ي،رعاة    

م طاااريئهي تاااذ إؿاااا،يا ا يااايمذ ا ينشاااايين     
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  رهاااي، وا ربراااز   ااا  املااا تة ت تمشاااي      

مق مهااااي ا شاااا فى  اااا  اعتاااا،، و  اميناااا،   

تااازا  نعفلـااآري   ااا   واغرامااا،، فهيينااا  ة

 ا ،عس وا ، اقو

و،س بيينا  ا  وتيينشارة  سلا، نعا، ا      

 اا  اذتي اااة ا  ،شااارة تبثاا  تااا  بفينهاااي   

ت  ،ي  تلمري، وبيين  ن هة     استثيةة 

ا عيط،ة، وإهايس محيساة املت قا  ونا جرج     

 تظي   و 
 التناص:

    تي لاس   ا ا ا اسلفان     –طي  يني 

تي ااااذ اط  ااااي   مرقااااي    اااا  جت مااااة      –

 ي   ستمفل لةولع، وت  تل ة ا ظ

ذ ك تن     ا سلفان لتعي ح     ضتف 

مرمٍ  تذ للفان )توةاق ا زلتفنا حملمفل ا ض 

 ، وه ا ا تعي ح تي ل،ش    1964ػسة  يت 

 ت  وحسة ا قـرة،
 وغ   جت مة ستمفل لةولع، 

 وا ، ووا ش،ح ا زت  

فتج مااااة ستماااافل بييناااا   فذجااااي     

لقؼاااس، فقاااس حاااف    عتتااا ى، وتشااارالا  

ا قـاارة إق فااا  مجرااا  ا تاااز  ااا، وجاااسان  

ا  يض، ونش   اس  ستمفل تيةف األسافاة  

او وتا   19)لشايوت  وبين ت اسوس جا ح ع   

ا ع يػااا  ا اااض و،اااذ فرهاااي ا تعاااي ح تاااث       

ت، لة )ا زلتفنا وتي ػايح،هي تا  ػا،ي     

وتراااي  فهيينااا  ،يمساااي  تظاااربي  ماااني     

 اعمف تنيو

ل و اااف وا ع اافان ا اا ر ختاا   ستمااف    

)توةاق ا زلتفنا   فان تفح     مشيطت،، 

فه مة )توةاقا حتتم  ا سع ة اذتقرقراة   

تر توةاق ا زلتااااااافن، وحتتمااااااا  ا سع اااااااة  

اعيزلااااااة مبع ااااااا  توةاق ا هتيماااااااة، تر  

ا ااسلفانو واملع اا  ا ثاايين  تمجاا  أليناا، ل،تعااس  

   امل،يط ةو بمي حتتم  )توةاق ا ٓزلتفنا 

 ٓشاااا ت  تن نهاااافن لع ااااٌة ةتزٓلااااٌة   اااا  ا   

ِ  ادتاااا وة     ا ، شااااير ٓرة،واذتراااائة وةسااااف

 لقف  ستمفل لةولع 

 ااف ل بُ  ا زلتافُن غيةَسُ،  اااؼيَة ا زلاُ    

 لتعااي

لي حهمااَة األجااسال  ف تاا  ذتم ي ينعيرَك 

 لة ااي
إيني س ق ااذ مي  تفغ ا ظاااف  واألحااااازان  

 ، عااي

س ع    ا زلتفن تـا َنُ، وحافَ  األة    

 ا29) لة ي

واذتٗح تن "توةاق ا زلتافن" و اف ا اسلفن    

جايا تبثا     1964ا ثيين  ا  ر ػسة    يت 

ف ي  وت ماح جت ماة  تا  سايمق، ا ا ر ينظا          

و ف " ؼيف  ما  تج  اة"، و،اس     1969 يت 

وؿاااذ للااافان )توةاق ا زلتااافنا ستمااافلا ،   

ن اك املاسة،   ط رعاة ا ظاع اا ا ، شاير رني      

 ولات  ارتط األتـ 

و    ا  غ  تا  بافن  ا ا ا اسلفان     

،اااس ػاااسة   امل ح اااة األوق تااا  ت احااا   

ستمفل لةولاع ا ظاع لة إع تينا، جايا غ راي       

جسا  طه   وتـمفيني و و رب فرا، ا ظاي     
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    فاط،ٔ، ا ض ن      طعفٍة حية وو ٍ  

 إينشيين   مرحو

 الرتكيب اإلضايف:

ومي عفلة إق طي  يني حش  تمف تمحس 

 ، رااة تلـااي   فقااس  مااس  صتااس تيناا، لتفساا  ا

إق ا ربرااب ا ؿااي     ت،تاا، ا  ؼاارة   

عمف تااا،  )تحااازان ا زلتااافن األتـااا ا،   

و اااف لظاااتم    ااا  ادتماااذ ماااني ب ماااتني  

األوق )تحااااازانا و ااااا  مساااااة إينشااااايينرة،   

وا ثيينرااة )ا زلتاافنا و اا  ت،اا لة ن تماا  إق 

 اافامل ا  ،ااي ، و اا ا امل بااب اعاايزر     

 ها   ل يفر     ت،ية،اة و است اينشاجيت    

  ا ا ربرب ت  تبث  ا رابرب ،سةة  

  اا  إ اايةة ارترااي ، مبااي غتتاازن فراا، تاا      

  ؼ  امل،يج ة، وبش  ا قفا ب ا ، يئراة  

املعهااافلة   ا   اااة، ومباااي ظتماااذ فرااا، تااا    

تؼاايح،ي    فلاااة عتااايو  امل،اااسص تن لقااار   

فرمااااي مر هااااي   ،ااااي  تاااا  ا تاااا  هل غاااا    

املعهفلة مهست ا قفا ب ادتي زة، واعينعتيق 

ق تي  ف تاس ع وتتجآسل، وما  ك ل،اسو     إ

األساااا فس اعسااااتعيةر ا اااا ر دتاااا  إ راااا،     

ا ظااااي   ،ااااس تبشااااب ا ربرااااب معااااس   

ادتماااي  ، تث ماااي  ااارب  ااا  ةؤلاااة معراااسة      

حتااااايو  تن ن ااااا ر ا قاااااية  ماااااي ف فف إق    

ا ااسلفان   هظااهل  اا  تي رااة  اا ا ا ،اافح   

ا ااا ر نع  ااا،  ااا   األطاااجية ا اااض غاااس      

نت شااص باا  تااي ظتعاا  ا حاازان ختااي ط  

 ا21ينشغ تطجية ا زلتفن و)

ونة حـفة ج  ٌّ   ربرب ا ؿي  

ا اا ر لتف ااس ت اا، ػاافة    اا   اعمف ااة   

صتس   ظ ا  امل ا ، وميه  تن لهفن 

 ثي  مب، ل  ملي     ا ا ربرب تا  ،ار    

نع، لاااة وف راااة ومجي راااة وتسااا فمرة  ألينااا،     

حقرقاااة لظاااه  ظاااي  ة تسااا فمرة  سلااا،،   

رب ن ك ا اض  ول ن    تقستة     ا راب

نـااارهل ػااا،ة إينشااايينرة إق األطاااريا، تااا   

ذ ك  ط،ي  ارت س، و،يتة ا ؼا،يح، ووجاذ   

ا  خراااااا ، ووجااااااذ اذتاااااا و ، وػاااااا ف    

ا ؼااا يةى، وذابااا ة ا  خرااا ، وذابااا ة 

 األغ ري   بمي ،ف ،   ا  ساا 

 تاااااا  طاااااا،ي  ارت ااااااس بااااااف   

  
 تيناااااااا  لااااااااي ،ااااااااسض وتطهاااااااا 

   
 فيسااااااارعت  فااااااافق ػاااااااسةر  

  
 إيناااااااااااا، مي ظاااااااااااافق تز اااااااااااا    

   
 واملشاااااااا  باااااااا ت ج احاااااااا   

  
 ا22)   ااااااااا، لؼااااااااا،  تينـااااااااا 

   

 اخلامتة:

    اعمف ة    ت ح اة و ا    ا     

وا،ذ نظ ل ا ، شير  واغرام، وتعيينين،، 

وهاااااي ينؼااااار،هي تااااا  ا ساااااهيت   إ ااااا اا     

اذت بااة ا ظااع لة ا ، شااير رة، وا  ؤلااة   

ا ظاااااع لة فرهاااااي نت يساااااب وا  وتيينشااااارة    

ونسا رينهي، في،رعاة ا قـارة ا ، شاير رة    

غااا   ا  وتيينشااارة مباااي فرهاااي تااا  حااازن      

فقاااس وغ يئراااة  واغاااراس وطاااج  و ف اااة و  

وإٓن  وتييمرااااااااة،حت لـاااااااارة وذانرااااااااة،  

ا ٓ وتيينشاآرة  سلاا، نعاآس نعاا، ا   اا  اذتي اأة     

ا ٓ ،شٓرة تبث  تا  بفينهاي تا  ،ي  تلمٓراي ،     

إق جيينأب نفسا  طاي  يني ا ، راة   نعايم       

 تؤ  ة تفحرة ، ل،ة واؿ ةو
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و 291افيق جسلسة، لو سعس تؼ فح، ػا –  ا ، غة ا ع مرة واألس فمري  ا  شيينرة اا 21
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 5تحزان ا زلتفن األتـ  اا 22

 مصادر البحث ومراجعه:

 اعجتي ي  ا ، رة   ا ظع  ا ، شير  املعيػ "و بيت  ا شفاف ر 

  ت 1998 –تحزان ا زلتفن األتـ ، حش  تمف تمحس، لاة ينر فى 
 وا ٓ ظ ، ا قي  ةو األلس وت ا ،،  ستٓمس ت  وة، لاة ينهـة تؼ    يا،ذ 

  1996 1تغيين  ا عيطقني، حش  تمف تمحس، ط  
  إػ،ذاذت بة ا ظع لة   ف شيني احملت ة "و   سبتفة ػيو تمف – 
 ت، لاة ا عفلة   ٓؼ يفة وا يا،ي ة 1979اا  6، ط1للفان ستمفل لةولع، تج

 وا ٓ ظ ، م و 
 ا ظع  ا ، شير    ينه،ة ف شينيو  ،س ا  مح  ا هري  و 
 و2911لاة تط ص  –فل لةولع طي   األة  احملت ة، ةجيا ا  قيغ ستم 

  افيق جسلسة، لو سعس تؼ فح، زت ص  –  ا ، غة ا ع مرة واألس فمري  ا  شيينرة

 تو 2993، 1ا  ظ  ا ع م ، جيتعة ا هفل ، ط
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دراسة في األعمال انكاِمهة 
 "توفيق أحمد"نهشاعر 

  
  كامم شاهينرجاء . أ 

 

 

وجهةٌ  واحدةٌ  حني  شرنيُُ  امرني، حنن ،نيهحنن قنياا نا اُُني  الُ نيداو         
رحنخُجهنيني  االمنيني     ًبنيني  اسوطنيني ش امرنينيلُرة املُب نينيةن ةنينيأ ها   نينيةَ هوق ةنيني 

امصحفي شُفسدحن امُؤرة وشُرىِّه ام ق  م حى  ةق ض  ت ام انيىر  امققني     
وامرنينيلُرة ص ،نينيةن منينيه ههانينيس ا هنيني  سطنينيج ةٍ ونينيقةةيف وجهنينية ٌواحنينيدة      
ام قنيني ش اكُونينية امرنينيلُرة ب م لو نينيد مبنينيت امنينيُو بااشنيني ن وحضنينيى  ننينيى   

غنينية  امرنيني مُن وام لو نينيد مبنينيت امل،نيني، واَّنينيىقُن ساا االبنينيدا   امرنينيلُ ا    
ةحن َس و  ةأ امزةهن بس رحن،قِّنيس كةنية قنيا  اسةةُنيةن ا البنيدا  حضنيى        
هائنينيمن ا مرنينيلُ اَّ نينيد ب رض سنينيم حضنينيى ه ةنينيه  نينيُاه ةةُ  نيني ن و  نيني        
اكضى  اصِّ صنية شض،نيه   بُ  ني  اا ني ن واطني اُاهًان اضنيهحن امقنيى ن  اا        
 شىا ، همحد   وقة ةه شلُه هوقُ حضى اً ةه غةه ةنيه امرنيلُاو و اا  
  شنينينيلُه حس طنينيني ة ح تنينينيُة ةسنينيني ،ُة و ؤرنينيني  اُ نينينية   وةشنينيني  امنينينيىقم     

امااثنينينيين بنينينيىمي اُاه نينيني  واصى،نينيني  ه ن اض نينينيم امنينينياات  –اسطنينينياى   
 امىانل ة اك اةن واناب،ن بدواً ةُه ن  ىل هبل ه جدردةيف

العاار ر فىقًااد يؤااح ي٘ ااح   ااِ     

الععر ي جر مار ي٘ اح   اِ اٛجاَن ٛ ا      

واشابى ه   قهم الاااخ العرياٌ الاباريٌن    

يعا   املعار  العيًاد والعارمفن قدذداح جد     

 –ويص ااااافد   ي يااااارت بيفااااا  الابريًاااااُ  

ال غىياااُ يغاااا ا عنااار ا  اااة لغاااُ العاااعريُ     

العريًااااُ    هعريبهاااار ارترصااااُن وصااااهر  

 ف مر يبده وفهّنره    عرما مة العٚقرت 

مبيًااس وباار، ياا ن قعدااح مد صااىذَ دحيااحَ     

ر ينًااُ ل عاارا الاادٍ يعااًغ قًاا ن ي  نرٓهاا   

فعهايُ دحيحَن برصُ ي ن ينرقُ ممًسَن 

قأش ااضد  ٚماارص برصاارص ياا  مبيًااساصن ي اارج  

إ بااارز منعىماااُ العٚقااارتر  ٚقاااُ  عااارَ     

العاار ر يرلعاارا واٛظااًرْن و ٚقااُ لغباا     

يهرن وينًُ فعهاه ارترصُ اليت فعنٌ هلاده  

ٚص برصرص.  عم قعح ي َّحد  العٚقرت فعاً

ُ ُففهداام ياهاار   ااِ اذتردااُ ملعرقااُ مى ااى ً  

قدىا ني النهًعُ واجملبيع والنفض ل صًنرَ 
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  ًهر ومعردتُ معاٚفهرن قاعف لنار  

ُص مدندشداااااَع معرقاااااُن ومدب عدنااااار   يفنِّااااا ا سعًعااااا

ً ااُ ذآعااُن واشاابنر  ي  ظتيااع    يصاانر ُ قن

يااني قًيااُ اذتااد وقًيااُ ادتياار ن و اار ي    

الععر معرقاُ ظارم ُن قعاح براهنار ي غبا       

وامل اااارت   وقاااع   العاااعريُن اذتاااىاط  

واسااااحن و ر ااااع اهًعباااا  اٙ فعرلًااااُ     

الععر امبًرزاص قر ب املب عٌ مى ى  املعرقُ 

و عااف  لاا ن ينااى ا مااة البذ ااٌ واٙماابْٚ   

يرذتعًعُ اليت قح يعذس  ة اإلسراُ يهارن  

وبراهاا  يرملعاااا   ال غااُ واملعاااا      

 النفض اإل صر ًُ.

إ  مااار فىص ااافد إلًااا  فىقًاااد يؤاااح   

ريباااا  مااااة  باااارٓر خو ي يًااااُ ي ًااااحَ     جت

لحاذشاااااااٌ وقااااااارذٌٓ العاااااااعر املعرصااااااار    

واذتااااحيحن قهاااادا العااااعر عتبااااىٍ   ااااِ  

 نرصاار ُفشااّحج الصااًف الصاارقًُ   الهنًااُ  

العرو ااااًُن والاااايت فصاااابىسٌ مفر ًيهاااار  

ن ر)يعح فحاب هر وففر  هر( مة   م املىشًع

مماار عتاابم قراْفهاار عصاال شاار ُ الااسمة   

شااااهرن الاااىاقعٌ ويبذاااروذ ذتعرفااا  و ر

قأودااح مصاان شرف  العااعريُ املةبهرجلااُ مااع  

اٛزمنااااُ املةب فااااُ فهعاااارص ٙباااابٚ  فنااااىذ  

يو ر  الهعر النهًعًاُ والروسًاُن قةارز    

ي يعااار ا ظااارمف لااااف معااار ر الااااى    

الصااااوذَ السمنًاااُن وا ناااىت   يظاااعرذه  

يسرجيااح  ااة فصااىذ لرٗياار ل عاارا مبعااحجَ   

البذ ًااااارت واٛيعااااارجن وشتب فاااااُ عصااااال 

اٛساااىا  الصااارٓحَن وعصااال    معبضاااًرت

ماى رت لغب  النهًعًُ  فصهر ملر قًهر مة 

جوذ وفاراذ لٜصىات واملفرجاتن لان  

ايبعح قحذ إمار     السمر  الععرٍ  ة 

ظااعر اإلعاار  وارتنريااُن واشاابغف فنااىذه  

  قضاااااارْ الصاااااافشُ يصاااااا نُ املااااااحاجن   

و ٚمارت الاقاًمن وذمسياُ البهحياحن ممار      

يرقارب يعا ن    دعف الاٚم يأبد يعضا  

ياااحٙٙت زتبهاااحَ مهنًاااُ   اااِ مصااا يرت     

 و  ِ منهردًُن يرلى ٌ واملعصحيُر

  ًعيت ير هلًهرص مة الرق    العيد 

 ير بنىارص مة الىسف فنصرب   ادت ح

 (1) فغفى   ِ دصح  ذاقفا يرليوت
عتاااارو  العاااار ر فىقًااااد يؤااااح ي     

يعرقنااار   اااِ مفرجافااا  ال غىياااُ ماااة باااٚ  

رن ي قرمااُ ذوسًااُ    الاا ًاال و صااعًرفه 

الىاقاااااعن و  اااااِ ماااااحّ اٙ صاااااذرم ماااااع     

املىا عرت   ا بعرل  مة مج ُ إىل مج ُن 

ومااااة فر ًاااال إىل فر ًاااالن لباااااىية  

الحٙلُ العرمُ وإظهرذ البذحيح   الفاار  

اٛجيٌ   اٛظًرْ املرث ُ يمرمنر يو املبىاذيُ 

ب ااااااف البصااااااىذ لبااااااألًف ودااااااىج   باااااار  

ع ل اادات يروسر ًباا  الارم ااُن الاادٍ يىشِّاا 

والااادا رَ ل اااحبى    املعااار ٌ الاااايّ  

 ل ىدىج.

 ُي َِّغُعر

 ي ين يجوط دجُ اٛمض

ُا املحّ ٕا يصر   وغُا  ري

 (2)وي ين يرذت م ادتر ح يقضح السمرَ 
 ويعح ر ...
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يهدا املىقف مة الىاقاع والسمار  عتاىِّ     

العر ر فىقًاد يؤاح الىاقاع   واقعًبا  إىل     

ل غااُ والىاقااعن  مفاار ًم ف غاٌا الفرصااف يااني ا   

السماار   حُّن ويعاارصالىاقااع ماارجَ برماا  حُّٛ اا  يعاا 

ن عتىهلير إىل ذمىز فنىب ر ًيًرًٓ رصفر ًه

يب عرًٓااُ اهًعًااُن إىل صااىذ  و اادهنمنريهاارن 

ض ومعاار  وذّٗ ومعرصااحن ي يااحا      ويسرشاًا

دحيااح  يرزدااُ الرٗيااُ املضاايرَ مااع الىاقااع  

والسماااار  إل ناااارْ سااااام قًيااااُ ل اااان ن     

 و أ   يابل ويعري يعني  رقحَ.

يهاااده الجعرقاااُ املعرصااارَ واذتحاثىياااُ  

ُيهذِّة العر ر  صىصا  ياني العاعر والنجار     

م اٛسٚمن ويني الاا ًل ال غىيُ ومفر ً

ذتياُ   ٍٛمر الصاوذَن وفاىية  صًر خ

يبعهاه املٚزم. ياعف  دا البعاها سرلاُ   

الدات العر رَ   إ نرت مفرجات النهًعُ 

والبفاا اإل صار ٌ  ار ياحوذ   الرٗياُن     

 بعاااحيرن ومااار عتصاااف   خ اااة املب عاااٌ  

 عهااااى .  ااااده الاااادات العاااار رَ ق عااااُن 

ح َ فبينِ البىاصف ماع املر اٌ لبةفًاف سا    

الع ااادن ٛ هااار مااار زالاااع خافااارص فهشاااح  اااة  

خافهرن واذت ام  اى يساح الفضارْات اٝمناُ      

ل عاااااار ر ل بااااااىاذٍ ب فاااااا  واٙشاااااابيراذ   

  ٚسعُ الدات إلظترج وإثهرت  ىيبهر.

   ٌ  ي اااارُ  ي ااااٌ يرعهاااار يذ اااا

  

 صفصااارقُ فهااااٌ   اااِ يمهااار  

   

  ٌ  وي ااااين العنااااُر الاااادٍ فعاااابه

  

ُا مااااة و يهاااار    وصااااشىَة الغًياااا

   

 وي هاااااااار  نااااااااحٍ غااااااااحاص وذجَ   

  

 (3) يزاسُم الاأطد   اِ ِِّّهار  
   

فىقًد يؤح يعه    ِ ال غُ ويصهح 

  عاار النفىلااُ الهعااريُ ير اارهن يبصااف  

يرلعاااااااارا  ااااااااي سحاثااااااااُ خات  راقااااااااُ    

 ٚشًاًُن ينبةل الا يرت الععريُ 

املعااايَن يعاااحج يافًااال ياااىسٌ يرلصاااًنرَ   

لًبةناااِ البذصاااًح إىل املعناااِ اإل صااار ٌ   

بٚب اِّٛااااااف جو  اشاااااابشرلُ وجو  اشاااااا  

الصاىذَ. ماة    –الصىذَ وجو  فهاحج الادات   

اليت  هوقصرٓحيعري  صى، فىقًد ال غسيُ 

 رن   ًا   جٙ مياة اإلسراُ يهر واشابنفر 

ي  يعًااااااح العااااااراَْ ي جاااااار مااااااة ماااااارَن  

قًهااااااااار  اصشًابعاااااااااف جومااااااااارص دحياااااااااح

) ٚشاااًاًُ  ر اااع يم سحيجاااُ(ن ولاااة  

يصاابنًع يسااح اٙج اارْ ي اا  قهاام مااة قااراَْ  

فعااين يااىمٕ  واسااحَن قنصىصاا  فااىمٕن و 

    ٍ ن يباأثاه  إىل الىدىج الدٍ  اى جومارص شار

هرظااارن و  ال شعاااُ  ًنهااار يعاااد    املغاااا 

اريعااارص ل بىاصاااف ماااع املصااابعهف  فعاااى      

 عذاااس  اااة إجذا ااا ن وقعاااف العاااراَْ       

 صااااى، العاااار ر فىقًااااد ُفب ااااِ وُفعاااارين   

ع ِ وفنى  يعًنك   يذدرٓ ن وإيعر هر )ي

    ً  رعالرغم ماة إيعر هار(   الصاىذَ واملىشا

ال فعًاااُن قعاااح دع نااار  صاااا معااا  لناااألف  

الااادوت ادتحياااح الااادٍ يعاااي  اااة مجرلًاااُ   

 برصُ  هعح مة ييعرج الرغهُ اإل صر ًُ.

 مخاَ مهآُ   ِ ظاف مصبنعع
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 شهرسى   ةُجر و ىاُا منبهًُ  

 واقااط  ملر فدهدُهُ  اٛسٚم

منهى ااااُ     ااااِ الىساااافت الضااااشرير خاُت   

 اهلًر ف

 (4) قصى د يعحدُهبريف  يعكُّ يأَ  ٙ 
فىلًااااااااااح يقااااااااااارذن  عااااااااااى ن  

اشااااابنارذن صاااااىذَ املىداااااىجاتن ذٗياااااُ  

وبًااار ن سر اااُن قصاااشُ منصاااذيُن ...   

قاااى   ينن اااد ماااة صاااىذَن غتاااب  لنفصااا    

 عارَ   اريعرص برصارصن يغار  ماة خات  خاتد   

برصاااُن فبشاااحخ قًااا    ااا    اااِ صاااىذَ 

الغًرب ويع  اذتضىذن و دا شهل ق عا   

ًيهرن يزمباا ن وخافاا  فبهااح    صااي    وشااّر

وا فعح مر اسَ ساى  اذتضاىذن ياف  اٌ      

 ااادا اإل صااار  الع اااد الهااارٓضن قهااااٌ إخاص     

دصح ممستن وفعنًُ  دا العاعر اذتاحيح   

 ٌ فعنًُ معردتُ ادتصاحن والاسمة ياحبف    

مرس ُ الع د والرق ن وف ك البعنًُ ٙ جُ 

 يااار النرياااد اجملهىلاااُ الااايت يصااا اهر    

الاارغم مااة ف ااك البعنًاارت   ااِ اإل صاار ن و

اذففعع مبعُ الن  يب ك ال دَ اليت  املععحَ

 ا هعجع من .

 لدشدَصاا د ي ااٌ ظاارإ ظدااف  ذدَم ةاا ُ  

  

  ٍ  ُيشاااروتُذ مد ارسااارص وٙ يساااح  ياااحذ

   

ُص  وي كا   قارٍ فصىغنيد لىس

  

 (5)ويمجُف مر قًهر ُودىُجاا   قارٍ
   

 نبهاااِ اإلذ ااار ن يعاااًغ العااار ر   

فىقًاااد   زتااار  الرٗياااُن مضاااًفرص إلًهااار    

الايت  صابة   منهار    فأمٚف  العةصاًُن  

يشرشااًُ   قهاام الاان ن وٙ ينصااِ  اصييعاارج

فر ًاااس الفعاااف وزتااار  قعرلًبااا  ومفعىلااا  

الاادٍ يصاا ا  الاان    يبىدًهاا  إىل ارتاا

وحتااري  سعااف العااىّ الاادٍ  لبارم اا ن
فبفر اااف قًااا  العاااحذَ اإلدرآًاااُ ماااع  اااف 

قااارذٖ.  ااادا الااان  وغااااه ماااة  صاااى،     

اٛ ياار  العااعريُ ذٗيااُ فصاابعني ياادافهرن      

وخا ااارَ يااادافهرن وجٙلاااُ ف٘ اااح خافهااارن 

قهااااى زتيى ااااُ لىساااارت مااينااااُ يحٙلااااُ 

إمجرلًاااُن فعاااا إىل در ااال ماااة دىا ااال     

اإل صاااار ًُن والابريااااُ اإل صاااار ًُ ف٘لااااف  

ٙص ل رٗيُ فهشح  اة خافهار يرشابيراذن    زت ر

لببذااروز  ااف اذتااحوج والعىا ااحن وفبصااع  

 إىل مر ٙ  هريُ.

يع   صىصا   اٌ    إ قح يعى  قرٓف 

 هااار مفاااار ًم ٙ  إماااة صااايًم اذتحاثاااُن و   

فبذصاااحن ياااف فبشاااى  إىل  ًنى اااُ لهعاااح  

اذتًرَ   سعًعبهر الٚ جاُ لارجذاان و    

  يغ ل  صىص  سحاثىيُ )سباِ  إاذتعًعُ 

 لاٚشًاٌ منهر(.ا

وي هاااار قصااااشُ مفاااار ًم ي مار اااارت 

ياااااادافهرن فبااااااىب ِ فعرياااااال العصااااااح      

 البفاار

ْد ياااا    وي    عااااعرص ي اااار اباااااُت الفناااار

  

ٚص   ااااِ ُ ُنعااااٌ   ر ااااع  هريُبااااُ  سااااه

   

 ي ااًُف يستااى ي ًااُح الااد ريرت إىل 

  

ْ    اااااِ اذتاااااحتت    هااااارا فعب ااااادد ي اااااىا
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 قًااار الهةً اااُُ   دااامُّ العاااعرت يااادعين    

  

 (6) وقح مدندَشُبكا صدكَّ العفىت قر ن عٌ
   

صااارا   ظتااارٍ ياااني الااادا رَ والصاااىذ 

املةةبدسد ااُا حتاااع ادتفاااى ن خا ااارَ  هضاااىيُ   

سحيجُن ٙ فصبهحُ  اذتر ر يرملر ٌن ويهعِا  

اذتر اار سر ااراصن ٛ اا  جابااف الاادا رفنين  

وسر باا  ارترصاُا  اٌا سر اُا ذمسياُا جالَّاُا   

ُففهدااُم يرذتر اار  اٌا ُيصاابنر  اشاابًعريهر     

 أ  العر ر عتارو  ي  يباحاذا   صاوذفهرن 

اٙجتر رت والصًف اليت صنعع وش  صارا   

ُن قرلاادا رَ مبهياُا     نرَ النفصاًا إ هاارْ الصاًا

ن ويااحا ي       وصاارذت  اٌا مى ااى  ا ر ياُا

رغُ املر ااااٌا  سر ااااُا الفعاااااف يسرلاااااع صااااًا

 اااادا رَ ففااااا   ااااينًرص العااااحذَ   اااِا  

اٙقااااااب مااااة ال شعاااُا الرا ناااُا  يفهااااىم  

نرقضاارتن ل بعاااف   وسااحَ يعًااحَ  ااة الب  

قببذيااااع   جاب ااااهر ال غاااُا وجٙلبهاااارن يفهاااام  

ُ ال شعاااُا الرا ناااُا العاااارجذَ   اااِا  بصىصاااًا

اإلقنااار . لعاااف العااار ر فىقًاااد قاااح اببصااار      

 جااصن  نحمر قح م صىذَ دحياحَ مغاريرَ ملار    

قح م  اٝبرو ن قدصد دكد يش ىب مفهىم البعاها  

املىازٍ واإلميرْ يرلى اى،ن إلصتارز الغريُا ماة     

باجًفن و ر  ارتًار  ست عارص   الا ًس وال

وذاْ مضايى هر الفر اافن  رغهُا   اٙ فباار،   

  اااِا العاااااعر واذتًااااارَن وظهاااااىذ الاًااااار   

ارتر، ل داتن وب د اٙ صذرم ياني الاحابف   

مد   اِا  وارتاارذزن ينعااض اٙسبفاار  الاادٍ يقاًا

 قعف املنح وارتٚ،.

   ِ ٌد النذااىم و ااة   ذ اا  فصااُا ياا

  

 وفص يين اهلضارب إىل اهلضاربا  

   

   ِ  و اادبد العااعر فصااعًين وييعاا

  

   اااااِ ظياااااأ ومداااااح  واصتااااادابا  

   

   ِ  ويقااابح معذااام العاااهحاْ يلعااا

  

 (7)ياا  واناارص مااة النااىذ املاادابا    
   

قااحذَ العااعر   ااِ البذ ااٌن لاااٌ      

يعفاار اإليااحا  يغريباا ن واشاابشحاخ  ااىاا 

دحيااحَ يااحٙٙت مصاابىسرَ مااة فااحا ًرت     

الدا رَ والبرذيت والىاقعن يفبنُ اٙ بيارْ  

عصااااااح ل بىاصااااااف واذتااااااىاذن وفااااااىبٌ ال

يرلبفاا سباِ فااى  الابرياُ ي ميرٓهار     

يغناااِ ماااة البصاااريحن وفنذاااس و اااح ر    

الصاااااوذَ و  دااااى مااااة الغرايااااُ لًهعااااِ     

البىاصف يني العر ر و بريب  الايت فناسا،   

ضتاااى اٙ صاااًرب وقااابح الصاااىذَ ضتاااى ماااح    

 ارتًر .

العااار ر فىقًااااد ينن اااد مااااة زتاااار    

مفباااااى، يرٗياااااُ  ى ًاااااُ   البىدااااا  ضتاااااى  

بااااا   اااااى  مفباااااى،   اااااِ اٛظاااااًرْن و بري

اٛ ىا ن لانهار  برياُ مبعحماُن و نارا     

جآياارص اقبشااارمن وصااارا  مااع الااانفض وماااع   

الابريااُن ومااع  ااف ماار سىالًاا  وماار        

جاب  ن لباىية شرسرت معارقُ وشاهىب   

قصااًشُ ل بعاارو  مااع العاارذٖ جو  قصاار يو    

مهر ااُن يااف يرفصاار  مهرظاار ياا  لًصاابنًع      

اإلسراااااااُ ياااااااف اإلظاااااارذات واٛيعاااااارج    
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ًشاااارت والصااااىذ ارتفً ااااُن يب عَّفهاااار  والب ي

العر ر إسصرشرص يعشنُ مة النرقرت اليت 

سعَّعاااع البعااارذ ًُ. وماااة  نااارن شاااألفُع 

النعار إىل مصاألُ غرياُ   اٛ يًاُن و اٌ      

 –الىاقااع اإليااحيىلىدٌ ل عاارذٖ والارفاال  

العر رن قرلعٚقاُ ياني الارفال والعارذٖ     

 ٚقاااُ مععاااحَ  بًذاااُ لباااأثاات شتب فاااُن 

ر زالااع   ثعرقبناار العريًااُ  مااهاار وي بعااح ي 

حتبااارز إىل شاااي ادبيااار ٌ و  ياااٌ و  اااِ 

يشاااض منهذًاااُن ومصاااألُ الب عاااٌن ف عاااٌ   

الااان   ناااح العااارذٖن مصاااألُ حتبااارز إىل   

 ْ هلاااام  جذاشااااُن  رصااااُ سااااني صتااااح قاااارا

سضااااارذَ شتب فاااااُن و عااااارَ شتب فاااااُ إىل 

 رملناارن وذ اار ياااى  العااراْ مااة  رملناارن    

يًاااُن لانااا  بر اااع لباااأثا املاااحاذط الغر 

قًأفٌ الن  اٛجيٌ ويجا ج عابهم  ناحمر   

يعريو ااا ن و ااادا يرداااع إىل اهًعاااُ الااان  

  إييضاارص. و ناارن ييضاارصن يشاابنًع العااى ن  

ْ ن وياسجاج  جرقاُ يعاراَْ       الن  ياسجاج ثارا

البذرياااُ   اااهر معااارصن قًابصااال الااان   

الىاسااااح ُيعااااحاص  باااار لاااا  سضااااىذه جابااااف   

فر ًااال ظاااا ٌ معاااني ل عًااارم يىظًفاااُ    

 ن اااد العااار ر فىقًاااد ماااة   معًناااُ. وقاااح ا 

اقبنر اا  املهااحٌٓ يهااده الاارّٗ والعٚقاارتن  

لان   نح  بريُ  صىص  بضع ملفردأَ 

ال شعُ اليت ا صر  هلر وا يعرومهرن سبِ 

 هر  ر ع  اض مر   خ ن  مة إ حاج إ

مهااااحٌٓن عًااااح إ  ماااار يصاااايِ يرإلهلاااارم  

املفردٕ  ر ع ل  الا يُ النهرًُٓن يبهني 

يت بضااع قًهاار  اادا   يغ اال  صىصاا  الاا 

ملعىلااااُ الصاااايع والنر ااااُ )هلاااادا اإلهلاااارم     

املفاااردٕ( وي بعاااح درزماااُ ي   ااادا يمباااع    

وذ ر  ر  يمجف مر يابلن لانا  و   

يبضااع  فصاا  و بريرفاا      فصااهر  ال شعااُ  

ل بسمُّاااع النهرا اااٌ )املفااارو   ىصاااريُ  

ييىيُ   اِ النارط( و اى إماْٚ ذٗياُ معًناُ       

واريعاااااُ معًناااااُ ل شًااااارَ الجعرقًاااااُ   اااااِ 

ن ومااع خلااك ا اانر  فىقًااد لًاااى  الناارط

ٙص )  ابااقااا  لاااهع  ا عااااىذات(     قعااار

وقااارم ياااأجواذ قر  اااُ ادبير ًااارص وسعَّعهااارن  

قار اااع العٚقاااُ وثًعاااُ يًنااا  وياااني قعاااف  

الابريُ والفعف اٙدبير ٌن ووقف يىدا   

الرقًااااال ي يحا ااااا ن و صااااار ا عاااااىذ    

يرشاابةحام  الا ياارت ثٚثًااُ اذتاارو ن    

 بال  اة يماىذ    وا يععر يرذترز سًنير 

 رافًااااُ يو وصاااافهر يااااهع  البفرصااااًفن  

وفناارت إىل املعااّحط جو  ي  ُيفعااحه صاافب   

 اٛشرشًُ.
 إ هر مجُف  ًنًكد
َْ  ُفعرُت يشنىذَص  ف  سس ا و ف  غنر

 وُيصبدعهُح الع ُل قًهر مراذاص

 لبهسغد مة حتع يقحامهر لغُ  

 لًضد يفهُم قرمىشهر الص علد

 َْ  (8)إٙ جم  مصر    العنر
فىقًااد لاا  ثعرقااُ مبعااحجَن مبنى ااُن     

مبريعُن يععاُن جٗوياُن فنضار وفبضاح       

لغاااُن معًااارط صترسهااارن قاااحذفهر   اااِ ي   

فاااااى  قنًااااُن منىا ااااُن ويااااني يحياااا ن   

قااحذفهر   اشاابةحامهرن لغااُ قاارجذَ   ااِ     
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البش ًد وقرجذَ   ِ ب اد يجب  اها جو    

اقبعااار    اٛصاااىات. فىقًاااد  ااار لحيااا ن   

 ُ ياارلىاقع ادتحيااح  عتاارو  اشاابعرجَ اذتحاثاا

الارغم ماة     اِ  يعًحاص  ة العبيُ املع يُن 

ساارٙت اذتصاارذ واذتااروب والصاارا رتن   

سًااااح ٙ يىدااااح ظااااٌْن الع اااام والىذقااااُ    

الهًضاارْن ويعاا  مااة خا اارَن ويقااارذ    

غرمضاااُ وجمااارْن عتااارو  ياااهع  اٙلباااسام  

ويرذتر اار الع ااد مااة يدااف ي  يابعاافن 

 عرااارص فصاا ح ل شااىاذ سااى  الاان  ادتحيااح 

ي    ال ااادية ا يعاااىجا يصااابنًعر  والعاااحيم

ياى اااار  صاااارصن وساااااى  الىاقااااع املعاااااروْ    

ٚص واقعًارص.     ن ن والن  الدٍ  ريحه قعا

و  سترولباااا   ااااده يحايااااُ ينبصاااال إلًهاااار  

ومناااىخز عتبياااٌ يااا ن وعتااارو  الهعااارْ      

 ااىْ املعرقااُ الع عااُ بىقاارص مااة اجملهااى ن   

واجملهى  شتًف يعًغ   اجملبياع وياح ى   

ًااااا ن ٛ ااااا  مااااار فهم النااااارط إىل النعااااار ق

اذتعًعًُن وقاح و اِ فىقًاد الىاقاع و ادا      

اجملهااى  قرفااارص  يرذشااُ ففصااً ًُ   ااِ   

الجعرقااُ الاايت ا ففعااح خا رفهاارن قااأ بر    

واقعااارص يهشاااح   ثعرقاااُ قع ًاااُ ماااة جاباااف  

فرذغتهاااارن مااااة يدااااف ي  فبعاااااف قًاااا       

 وفعا  .

ي ىج إىل الهًر  الععرٍ الدٍ عتياف  

ٚص ملاار   ًاا  اذتر  لااُ   املااار  فعااهااص ظاارم

والسماار  والناارطن الاادٍ ير ااى إىل جتصااًح 

الىاقااااع املاااابةم يرلصاااارا    ااااِ الىدااااىج    

 والهعرْ.

والصااااىذَ قرشااااًُ دااااحاص   سااااحوثهر  

املصاابيرن و انااع ماااة إزاسااُ الغعاااروَ    

الاجًفااُ يااني املب عااٌ والاان ن وإ  إثاارذَ    

ارتًر  والبعاها املنفابح ٙشابجيرذ الاسمةن     

وز مااااة الاااارغم مااااة  ٙماااا ن وارتاااار  ااااِ 

الصاااااىذَ العر اااااُ إىل الصاااااىذَ املعااااارقُ 

املصاااى ُ يرلااحم والعااهرجَن ير جااُ اٛمااف  

عبيًااااُ الهعاااارْ واٙ بصاااارذن شاااارذ يهياااار  

مى ال العااعريُن وماَّناار العاار ريُ مااة  

ب اااااد مىازيااااارت جالَّاااااُ وقبناااااُ ل يب عاااااٌن  

 رصاااااُن ساااااني وظاااااا ف فىقًاااااد الاااااى ٌ 

اٛشنىذٍ لاٌ فاى  املفر ًم منفبشاُ  

ذتًاارَن لًغااحو  ااف معنااِ      ااِ الهعاارْ وا 

و ااف إظاارذَ و ااف مفاارجَ  رملاارص برصاارص      

يصاار، وذاْه الفااارن لًعااٌ املب عااٌ  اااي     

املفهاااااىم العاااااعرٍ ي  اعاااااض اٙسبفااااار    

يرلعااااهرجَ غت ااااد ا صااااذرمرص يااااني الااااحابف 

وارتااااارذز ماااااع اٛا واذتاااااس  املاااااراقعني  

ل شرلاااُن و  ف اااك ارتصىصاااًُ العاااعريُ   

ٌ  إلظهااارذ الااى ٌ العاااع  ومحلىٙفااا     شااع

 اٛشنىذيُ.

إ  صااىذَ )لبهااسغ مااة حتااع يقااحامهر   

لغااُ( مىسًااُ معاايَن فااجا ارتًاار ن حتباارز   

إىل فعاًف   خ ة املب عاٌن فهعاح   اِ    

البشااااري  واإلصااااراذ لًنااااحلع اٛمااااف      

فىدهااا  ضتاااى الهعااارْ واذتًااارَن ومجاااف ف اااك 

الصااىذ  ااٌ الاايت فعااىم يااحوذ مر ااسٍ    

الهنرْ الععرٍن وحتياف مار   الانفض ماة     

خافًاااُ. إ  قاااحذَ العااار ر فىقًاااد   معااار ر 
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يؤااااح   ااااِ اذتااااحط  اااار وذاْ اٛظااااًرْ 

يوصااا نر مهرظااارَ إىل الٚو اااٌ ادتيعاااٌن  

ويرلباارلٌ يسااحخ  ى اارص مااة البىاصااف يًناا      

وياااني املب عاااٌن ويساااحخ  ى ااارص ماااة جتاااحج  

املفرجاتن ويرلبرلٌ قرم  فرو ُ ظةصًُ 

ماااع املب عاااٌ  هعاااَع ماااة ثعرقبااا  ومعرقبااا      

 .وذٗيب  ل عرا والاى 

 يودلدَصعد فنهُع دى رد الرٗير   ِ وذتا

 ينرُم   ِ  صر ب  الفراغُ  امليب ٕ

ُا  وإىل يصريعكد النحي 

 ُفَصرُ  اٛقارُذ زاسفُ  

 لُبهح د مة  عرٓ ت  ده الح ًر

ُد والهعًحَ  ذشرٓ دكد العريه

  اذترظااااااًُ  باااااالد فىقًاااااادر "إىل  

العاااااار ر والهرسااااااح العريااااااٌ الاااااااها    

  املاااىت  الاااح بىذ ذ ااار ذدااالر فغًااالُ   

 وحتضر   العهعريُ".

 ر املااااحبف اٛشاااارط ملعاااارو ا حُّوي اااا

ٌا  ثعر ا صًف  ية ظروط الهنرْ  –شًرش

  ِ  يماارم اٙ هًاارذن و يشرولااُ ل ةااروز   اا

 دا اٙ هًرذن وارتاروز )يرييا  ويريياٌ( ٙ    

ياابم إٙ  ااي جبااى  العاارا يرٙفااارْ   ااِ   

فرذغتناااار وخا اااارَ ثعرقبناااار  صرٓصااااهر   

ل ا رقعاُ   ًهارن والايت    امليًسَ اليت ظت

ج إٙ يرل غاااُن وال غاااُ العريًاااُ  اااٌ ٙ فبشااحّ 

اٛذ   يفهااىما إسًاارٌٓ.    اادا الاان    

معااارو  ساااحاثىٍ بًرذافااا   اااٌ سترولاااُ     

ادتيااااع يااااني املر ااااٌ واذتر اااارن  ااااٌ  

ياى   دا اذتر ر  ى الدٍ يبيارج   اِ   

اٙضتناااارطن ويااااحبف   العااااران لًااااهين  

الحولاااااُ اذتحيجاااااُن ويبشعاااااد ارتاااااٚ،    

ادتااااادذٍن وٙ ياااااهين الحولاااااُ إٙ النةهاااااُ 

املبياارجَ. عتاارو  العاار ر فىقًااد البشريااف     

 –  اااِ الىاقاااعن وياااىمٕ إلًنااار ياااأ  ال غاااُ   

املفااااار ًم ٙ فبىلاااااح   سر اااااُ اإل بااااارز   

وسر ُ الصرا ن يف فبىلح مة برذز  ده 

اذتر اااُ لانهااار فصااايًهرن وٛ نااار يينااارْ  

سضااارذَ  ريعاااُ ظتااال   اااِ الجعرقاااُ ساااف  

غتهاارن وسااف املعااا ُ   معااا بهر مااع فرذ 

ياااااى  يرشاااابًعرب ارتاااارذز   الااااحابف    

ياادا رَ ثعرقًاااُ سباااِ ٙ فاااحبف ال غاااُ    

العهااح اٙسبًااراٌن وعتاارو  )وقااح صتااح(   

الااحبى    املعاارو  البشااحيجٌ الاادٍ  ااى    

معرو  اشبعرجَ مناىخدني   سر اُ  اٌ    

البعها  ة مل يُ املر اٌ اذتعًعاٌ وجزتا     

يصٚشااُ مااع اذتر اار وإ اارجَ صااًرغب ن     

وجابف  دا املعرو  سرو  يجعرقب  ي  يعًح 

صًرغُ قهي  ملعا ُ املر اٌ جو  سذال   

الىاقاااااع ومعااااااٚف  لبعااااااًف قضاااااًُ 

اٙ هعرخ ماة دحياحن جو  ي  يعاًغ  ياىم     

ار، قًهااااار املر اااااٌ يرلنريعاااااُ الااااايت اةااااا   

 ياااار ا.    اااادا الاااان  وغاااااه فعهاااار 

  اِ  اذتحاثُ اٛجيًُ ومصارقُ املصابىيرتن   

ختب     ثعرقبنار   الرغم مة ي  املصبىيرت

 بًذُ واقع ادبير ٌ يفر    ِ الابريُ 

مهيااااارت  اااااجاَن ومصااااارقُ املصااااابىيرت   

 صًغُ معاا ُ  ر اع مصارقُ يرل غاُ     

العريًاااُن و اااده ال غاااُ  ىذوثرفهااار ب عاااع  

مصرقُ   واقاع اذتحاثاُ اٛجيًاُن و أ ا      
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يعى ر اٛجب ٙ يعاض الىاقاع قعا ن ياف    

ياعااااف  يىصااااف  دااااسْاص مناااا ن يىصااااف   

 رَ وحتىٙفهااارن الاااى ٌ وظاااا  .   الااادا

قيصاَ اذتحاثُ اٛجيًُ  نح فىقًاد يؤاح   

 اااٌ   الاااى ٌ والع اااد الااادٍ يصااارسه ن    

لااااحمر العاااارا    صاااا  اٛجيااااٌ ادتحيااااح 

والااادٍ يعاااي  اااة واقاااع دحياااح  هضاااىٍ       

سضرذٍ   فعاا   اٛجياٌ. لادلك  ار      

اٛجياٌا اذتااحيح يبذاا  إىل اٙطتااراط     صاا  

ٙص املن اااد لًبعااااف  اااحوذ يصااابعنل دااا   ح

الااااارغم ماااااة يعااااا    ااااِا  عاااااحيرص واشاااااعرصن 

ن  البشفعاارت   اِا يظااار   صىصاا  املةنبذاُا

 ناااسو  ل شااارت ير ااال العصااارن  اااسمة    

ن اصاانحمع      ثعاار  يابرياُا سحيجاُا شتب فاُا

.    ادا الان  وغاااه   جباحاذ لغبا  اذتصّ   رشاُا

ماااة النصاااى، يأباااد ر العااار ر إىل مصااااَ   

اذتر ُ الععريُ اذتحيجُ   ي يرلا ان والايت  

ا    فهااااحو ي  جاااار ا غاراشاااارص   جترياااُا الصااا٘ا

ن وي جااار     يصاااىت  مداااسدزد الصاااىقًُ يرلىاقعً ااُا

فععًااحاص   سترولاُا البااى ر يرلهصااراُ ارتفًاُا  

وذفاااااد قباااااد الىاقاااااع   الاااااى ٌن وي جااااار    

ن   –إلًنر ياأ  العاعر    أسصرشًُ سني يوم ال غُا

اإلياااااحا  إاااااارذ   – اااااى اٛذ ن وي  العاااااعر 

ح م لبفذُّر فنرقضرت إظارلًرت اذتحاثُن قعا 

ن ارو َبااا      إظااارذات جالااُا   مصااارذ اذتحاثااُا

ن    يعحذفهر   ِ البعااُّ  ف  اية فناىير املهنِا

لاة يهم  وا حا وش   ذًرا ثعار  عتارو    

 صاااار يظااااارهلر البع ًحياااُا  اااار حتبىياااا    

 رفٚوينهر املبعحجَ

  َم ي عد  نُح قرصُص يبرّ

 ملة ده ىا الهٚغُد

 ُ  إخ ُففذُِّر  ف  سنيا  هعد يشٔ 

 ُ  دحيحَ ويبً 

  ٌ  ده ال غُ العنًحَ

 (11)قىت ذاسباكد اذفعِ ُينًرُ هر 
لعاااح ظدااااَّفد دىايااارص   اااِ البع ًحياااُ   

وارتنريًاااُ و اااة فعاااحيم العاااعرن وعاااح   

ل عصااًحَ يااأ  فباااى   عاارا مبااحابفن  

ودع ااهر فصااهح ُيعااحاص مااة ييعاارج البشااىٙت    

اذتحاثىيُن يعىَ العٚقاُ يرل غاُن ويبعاراع    

وميباااسز الاااىاقعٌ  قاااًهم الاااى ٌ والنهاااىَْن

 يررتًرلٌ.

   صىص   ابعاف ذماىزاص شتفًاُ    

ظاااااااَّ ع ا عنرقاااااارص  ى ًاااااارص   جتريباااااا   

العااعريُ الاايت  ااٌ حتااىٙت اٙ هعاارخ مااة    

حتااع الرماارجن قااار  املنشااِ الفااارٍ     

يابعااف  فصاا  ويبااى ر ي شعااُ الاقاال     

والهصااااراُ ارتفًااااُ املبشىلااااُ إىل ا هعاااارخ  

ذماس  شًأفٌ الىاقع مة فرذغت  وحتىُّلا  إىل  

فااارذغتٌ.  ااادا الرماااس املصااارسل ذتعااارت  

عااُ   ااِ الصاااوذَن    اشاابعرجَ الاادات املايّ  

عتااارو  ي  ياااهين  اااىاا مبحاب اااُ فااانه    

الصااااااىقًُ لبيبااااااسز يرلىاقعًااااااُ يصااااااًغُ    

معااااا ُ جتااااره اذتحاثااااُن سًااااح فهااااحي  

الصااىذَ يرٙ هعاارخ لبصااهح مفباار، الاان ن  

يعٚقرت يني يارا  ستحجَ فعىج إىل الٚ 

ن  صىذَ ظرم ُ ف ة  حتحجن وُيصهح ال
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العااااارا جو  ب ة اااااُ   صاااااىذ ففصاااااً ًُ 

مبحاب اااااااُ فصااااااار ح    ي ًاااااااُ الهنااااااارْ   

 عٚقرت  ضىيُ مبحاب ُ ومىسحَن ف ك 

الصااااىذَ املنحزتااااُ   اإليعاااار  فعاااااض    

ا عنرذ الرٗيُ الفر ف ل بيرشك ارترذدٌ 

الااادٍ ياااح ى إىل  ااارا مبيرشاااك يغديااا      

املر ااااٌ واذتر اااار يعنرصاااار اشاااابيراذهن 

صاااااىقًُ والصاااااىذَ جوذ و رٓااااا  وف عااااال ال

ح الحاب ٌن ختفٌ فحابٚت الى ٌن وفىّس

 ادتيًع   ظاف الن .

 ا    –   صىص  فبذصح ظةصًُ 

املااىسِ إلًاا  لًاااى  ذمااساص يو صااىذَ ُيااراج  

منهر إظهرذ قعف الصًرغُ ملر يريح  عاف   

يو اإلقصاااار،  ناااا  لًأبااااد إااااارذه جابااااف   

 ى ًاااُ الااان ن وفعهااار صاااىذف  )صاااىذَ  

البعها  ة جتريُ فرذغتًاُ   العر ر( سرم ُ

ُفشاااااارو  البعااااااااف   صااااااًغُ العاااااار ر 

 الىا ًُ.

ح والبعااااف لاا  سضااىذه  و اادا البذصاًا

ا   م البغاًا العاارم   معاارو   الااحابف   يساٚا

وزمة البشّى ن قصارذ   ِا باُانر اذتاحاثىيني     

اااُا      سااااني رتاااا  املر اااٌا واملصاااابعهف يا ًا

العااعرن وددعداافد الصااىذَ ففاااط الاان ن ي غاُا  

ُ دحياااحَن وياااروز صاااىت   صاااىقًُ وسص رشااًا

ظاااعرٍ منعصااام   ااِا  فصااا ن ممااار ظااااافد    

خا ااااارَ لغىيااااُا ُفهد اااااىذ معااااارو   العاااااعرٍ 

 لبأشًض السمة اٙ هعرثٌ.
 لاٌ يذفر، مة ودع اذتىاذ املرِّ

 يني بًى ت يشٔ يت ويبً يت

 وممر قح  صًُع

 . نُ .ومر ُيد ِّر ٌ  ر يغضًُع 

 (11) ومر فأب ر يو فعح مد مة شهَل
يعًاااُح فر ًااال يظاااْٚ مهعجااارَ  ااا   

جاباااف  عاااًح لااا  بصىصاااًب  اذتحاثىياااُ    

 يعاارو  وسااحَ مااة يدااف صااًغُ وا ًااُن 

والعاااعر   ذٗيبااا  ملر اااً  يو   اجتر ااا     

ضتى فعاًف  دا املر ٌ يعاِّف خا رَ 

لغىيُ حتارو  ا بعارل  ماة يزماُ البشاّى         

اشبعرجَ الرٗيُ النهضاىيُ يصاىذَ اذتحاثاُ    

بعااحير وجتصااًح  وق ااد الاادات وذغهبهاار يرل  

 الفعف.

فهاااحو صاااىذَ اذتحاثاااُ  ناااح فىقًااااد     

يؤاااح و أ هااار صاااىذَ الع اااد املباااأذدحن  

قًحبف مرس ُ مة الاججن لبهحو  بريرفا   

و أ هاار ج ااىَ ملرس ااُ ا بعاار   نًفااُ قًهاار  

معر اارَ الهشاااح و عاااىق ن وينااارْ  عااارط  

إيااحا ٌ جابااف إااارذ معاارو  ن واإل ااٚ   

 اااااة إظاااااارلًُ ماااااة العٚقااااارت وب اااااد   

اشااااابًعريهر يو العاااااه    اااااِ   اشااااابنر ُ

ًُهناااِ الااان  مبأيِّنااارص الىاقاااع   سر بهااارن ل

 مضيى رص   سر ب .

 اا   مجاارلٌ فعاااَّفد وا ن ااد وس ااد   

  قضااارْ البعاااحم واٙشااابيراذ   صاااىذه    

وودااااىجه اذتااااٌ يفر  ًباااا  وقحذفاااا    ااااِ   

صااااًرغُ إظااااارلًُ دحيااااحَن مبعااااريك.    

عر ُ الىاقع ودحلًب  ومبغااف ن عتيف 

ٚص  ملار   ًا  اذترلاُ   اذتر ار      فعهااص ظارم

املةب نُ  ر يذاجه العر رن يعاح ي  امابٜ   
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 عنًاارت قاااار وفأمااافن قعااااَّفد سرلاااُ  

قرياااحَ ساااني اشبضااار  الااادات العااار رَ   

ودع هر ُففصاح  اة يسٚمهار لًصاف الان       

إىل  هريااُ مننعًااُن لبصاايى الاادات وفرففااع 

 ي جر.

عتاارو  العاار ر فىقًااد  ااي ففعً باا      

يزماااُ الابرياااُ الااايت ادتيً اااُ ي  يبذاااروز 

حتيف بصرٓصهر ومعاٚفهرن لًصبنًع 

ي  يفبح  فص  يأجي  ال غىٍ و ٚقرف    اِ  

البيرشك الحاب ٌن يٍ ينن اد ماة ي  قاىَ    

  اااِ الااان  و رشاااا  مااار زا  قرٓيااارصن    

الااارغم ماااة واقاااع الصااارا رتن قًةاااب      

الاان  ياارلىاقعن وفاااى   عنااُ اٙذفااارز 

   ُ  الابريُ ادتحيحَ اليت ففصاح  اة مرس ا

دحيحَ جتروز اذتحاثاُن وفصاهح وقىقارص      

املع ااىمن هلاار معاارو هر الجعاار  ارتاار،ن    

وا ح املعران سًح يهعِ الان  مفبىسارص   

  ااِ العااران قًيااسز الا ياارت يااحٙلبهر    

 ٘ظرات م٘ثرَن وياا ل غُ سريُ الفعف. 

 نر ٙ يح لٌ ي  يفنرت إىل مى ى  املب عٌ 

ب  مع الدٍ قىدٕ ير عٚي    ِ خاف  وخآع

الععر اذتر وقصاًحَ النجارن والصارٓح ماة     

مناااا   اااادا املب عااااٌ )الاااادٍ  اااار  يااااني      

اٛظاااار  العاااعريُ( اٝ  مناااىخز عتياااف   

 عرظرف  ال غىيُ   مىادهُ قة لغاىٍ  اى   

العاااعرن والااادٍ ٙ ميااااة البعرماااف معااا    

وولىد  إٙ مة يرب ال غُن واليت ٙ مياة 

البعرماااف ماااع اشااابعرذاف  الاااايّ إٙ ماااة   

 نًبهر وي صرقهر ال غىيُ واملعرقًُ.بٚ  يي

   اااادا الاااان  عتاااارو  العاااار ر ي  

يعااى  لناار ماار  ااى العااعر وماار  ااى معاارو   

الععرٍ الدٍ ي٘ ح البذحياح جو  فع ًاح   

   عاارَ إىل البشااّى  العريااٌن ويااىسٌ لناار  

ي  البذحيااااح يعاااااض صاااارا رص صااااربهرص    

ظتاارٍ جابااف الباارذيت ومياناا  فعاااًف     

ملعرياف عتارو    مرجَ   م يجيٌ ساحيح. و  ا 

  اإل صااار  العرياااٌ عتياااف   إي  يعاااى  لنااار  

يعرير  عًياُ ماة فرذغتا  وقًا  اشابيراذيُ      

 يصبيح ر مة إمير   املن د يرلبغًا.

   صااى، فىقًااد يهااحو وا ااشرص ي     

 ااااده العاااار رَ   ااااِ املصاااابىّ ال غااااىٍن   

قرل فعااُ فنااحذز   ااِ لصاار   فنهعااح منهاار     

ذآشاااااُ النًااااالن فهاااااحو مابصاااااًُ ماااااة  

رج اار وجترذيهاارن واماابٜت   فرذغتهاار وييع

ستبىا اار الاادٍ و اااعع لاا ن قهااى ظااار ر     

ستحخن يحبف قضرْ اإليحا  يعحذف    اِ  

 ارت د يفر  ًُ  هاَ.

ْد يح ى  ده اٛيرمد  ٙ ظٌ

 ي  يظعِ ٛشبذحٍ ال غُ

ْد ياااح ى ٙ سيااار،ت املفااارجاتا لغاااات      ٙ ظاااٌ

 محلىٙفهر

ِّ معاااح طا وستص اااةا     ٙ َشااااد يااارتا قاااىت ي

 وزتنسذت

ُا      ُْ الصاارذُم املصاانىُ  مااة لغاا ٖد الاارجا صااح

 الص َف

وقاااااح اقباااااحّ ينعًضااااا  بد داااااف  ويبهعاااااُ   

 (12)بد دف
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اذتحاثااااُ ي ااااشَع   يااااُ العصااااار    

املصاااابعي ُ يرمبًاااارزن واذتحاثااااُ  عنر اااار   

الععرٍ ي شع ستىذ اٙ بيارمن لانهار   

ا ففاااارغ مااااة مصاااابىا ر سااااني اشاااابعي هر 

العااار ر فىقًااادن وا ففااارغ ياااحوذ ر ماااة    

قذع اهر سر اُ ستا  ظاعريُ     ستبىا رن 

خات مغااااسّ ثعاااار  ادبياااار ٌن سر ااااُ    

مصااابيرَ فااارفه  يرلسمااار  واملاااار  ماااة     

سًاااح اذفهراهااار يىساااحَ الجعرقاااُ وال غاااُن   

ُ فعهاوقًيُ قاريُ وثعرقًاُ وإ صار ًُن     يا

مبعحجَ اٛيعرجن زتيى ُ مة املعر ر اليت 

مياة صًرغبهر   مفهىم واسح مفصفن 

ملصااابىّ ٙ فااارق  الاااااخ يااارملن د   اااِ ا 

العااعرٍن يااف فأبااد مناا  جتريااُ إ صاار ًُ      

  يًعُ منبعيُ إىل سح  مر و رجقُ.

ٚص ويع ااة  فىقًااد يؤااح يعاااض   ياا

الرغهاااُ   البغاااًان يصاااىذ  رملااارص دحياااحاص  

قرٓياارص   ااِ البأمااف يعاافرقًُن  ااراه ظتيِّااف   

ا حثًُ   ظعره وٙ ياا يٍ مصرقُ يًن   

ويني العرذٖ   ِ يٍ مصابىّ  ر اعن ياف    

ٚص لفهيااااا   غت  اااااد مصااااابىّ ستههااااارص مجاااااً

الصاااااشًح والعيًاااااد ل شر اااااُ العاااااعريُ 

املعرصاارَ الاايت فابصاال مااع الااسمة   ااِ    

املصاابىّ الفااين قًيااُ خافًااُن لاااة فىقًااد 

سرو  ي  يع ح الععراْ عر بهم النى ًُ 

الاااادية ا صاااارقىا ل نجاااار  بذريااااُ لغىيااااُ 

ماي ُ ل بذريُ املىزو ُ  هاىجلا وذامهاى   

غااااا ي اااا  شااااعِ   ومرٙذمًاااا  ويجو ااااًضن  

ٙشب هرم ذتعُ ارت اد العاعرٍ ل اعاف    

  ااااِ  اااة معاااحذات ال غاااُ والاا ًااالن     

ٚص   جتريبااا ن   الااارغم ماااة ا بعرلااا  ظاااا

قار ااع لاا  العااحذَ رت ااد ظااعريُ دحيااحَ   

فعااااِّف يدىياااُ   اااِ سردااارت شتب فاااُن    

واشبصاااٚم  لعًاااىج الرٗيااار الااايت فبن ااال     

دهاااحاص  اااهااصن وشاااعِ لبصاااهح ادتي اااُ     

يرت ممب ُٔ ف٘جٍ إىل الععريُ  رشك   

معنااِ هلاار قًيااُ ظااعريُ وقنًااُن قدعديدااحد إىل   

خا ااااارَ ظاااااعريُ فعاااااّىٍ  عااااارط الرٗيااااار  

وحتاار    ااِ اذتر ااُ املصاابيرَ جابااف     

املنارث العاعرٍ العارم والاحبى    سضارذَ      

العااعر. إ اا  يهشااح يأصاارلُ  ااة ستااروٙت   

ب ااد ال غااُ املصاابيرَ والا ًاال العااعرٍ   

هًار ن  يأجبحيُ العى  واذتر اُ ومافْ ال  

ٚص   لًاااااى  العااااعر منرباااارص  ى ًاااارص ظاااارم

ودحياااحاص  فهىمااا  اذتعًعاااٌ  شر اااُ    

ب د مصبيرَ قرٓيُ   ِ الاعاف الاحآم   

فحبف ستىذ اإليحا .    دا ارت د افصر  

  ْ مع املر ٌ جو  امبحاج  فع ًحٍ ل ن وإسًر

ل يعااار ر اذتًاااُ املىداااىجَ قًااا  فرذغتًااارص     

واملىدىجَ    ف زمر  ومار  إيحا ًرصن 

فىقًااد ي  الرٗياار والرٗيااُ لعيااد  ياارّقًاا  و

النباارز لاااٌ يبةااد الااسمة يعااحه الصااشًح  

 .ومصبعهف  مة سًح ي   مر ا وسر ر 

ظااااار ريُ فىقًاااااد يؤاااااح اببناااااع    

لنفصاااهر اريعااارص برصااارصن ياااحبف سضااارذَ   

العااعر ويغاار  مااة صااىقًُ ٙ فنعنااع  ااة   

املر ٌن لانهر خات  عرَ برصُن إسًرْ 

 حتااً  ل يعاار ر اذتًااُ خات العًيااُ الاايت  

يرإل صار ًُ وفعنًهاار قااىَ ومنر ااُن قذاارْت  

الععريُ شتبرذَ لني  ظعرٍ فىدُّهرص لني  
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باااار،ن عتعااااح قًهاااار ارقاااارت اٙ بياااارْ  

والىقااارْ هلااادا الاااني  لًشبياااف ماى ااارت   

البشفاس واٙشابعحاج وارتاروز ماة الصااىذَ     

العر ُ إىل الصىذَ املعرقُ يجعُ يرلنفضن 

 هاَن يصبجير يررتًار   اف ماى ارت    

عران ويرياح ر مم ااُ لا ن قًةبارذ       ال

سر ُ ارت د املصبيرَ زبارذ  ومننيارت   

فعااااض مااار   خافااا  لًااااى    الااادذوَ. 

ولع اا  قااح اببصاار  ااجااصن  نااحمر قااحم      

وصاافرص لاا ن ويقصااح  ناا   نريعااُ ومهااحي 

ٙص(    ومردعًااُ   قصااًحف  )ٛ ااى  معاايى

الاايت يصتااست الغريااُ مااة الباجًااف سااى      

ٚص واقعًاااارصن واقااااع الاااان  الاااادٍ يذاجه ق عاااا

وسى  مر يرج   الن  الععرٍ مة مصألُ 

الى ااااى، واإليهاااارم واإلقصاااار، واٙلبهاااارط 

ودتىٓااااا  إىل اإلميااااارْن قصااااا اع  اااااده   

العاااعريُ يشااا ىب املعريضاااُ اذتصاااًُ ياااني   

اٛظًرْن جو  ي  يهحِّ  اٛظًرْ يدافهرن ياف  

يهااح  اذتصرشااًُ يهاار والرٗيااُ هلاارن لاادلك   

ًااافن فنذاااس الغرياااُ ماااة الا ًاااس والباج

جتبيااااع اٛظااااًرْ   ااااهرن لباااااى  مااااح     

فىاصااااااافن فصااااااابهح  املفعاااااااى  اٝفاااااااٌ   

يرشبيراذن يني العار ر واملىصاى ن وياني    

العاااااعريُ واملب عاااااٌن قبضااااافٌ العاااااعريُ  

اذتًاااارَ واذتر ااااُن وفابيااااف الصااااىذَ   

)يرلصاااىذ ادتسًٓاااُ زتبيعاااُ( لبعّهااار  اااة     

ٌّ الاااادٍ فصااااىغ  العااااعريُ   املعنااااِ ارتفاااا

ر، يههرٓهاار ارتاار،ن وفصااىغ يهرْ اار ارتاا

يبعاًف قرفة مة ف ك املفرجات الهصاًنُ  

يرٙ فبااار،   اااِ    ُو اااده املىاقاااف والرغهااا   

الاى  واٛظاًرْ واذتًارَن قبعهار الادات     

   ًر هااااار و اااااٌ ي جااااار قاااااحذَ   اااااِ   

 اذتر ُ.

  )اٛ ير  الععريُ( لبىقًاد يؤاح   

ذٗياااُ   ًاااُ فصااابى ل املأشااارَ اإل صااار ًُ  

الاايت ٙ فنبهااٌن وجتعااف مااة  ااف إ صاار       

قريهرص لاف إ صر   ٌ ذٗيُ اإل صر  لدافا ا 

 ىداااااىجاها اإل صااااار ٌن قأفداااااع  صىصاااااُ    

ذمسيااُ  – دشعاى  قااىّن يفةصااشرت لغىيااُ  

ً سدَت  بريرف   يرس اُ فرذغتًاُ    ً سدَف  ومد مد

نٚقرص مة جٙٙفهار املننىياُ   اِ مفهاىم     ا 

الع د املصًنر   ًهرن لاة يهح   يعايا   

ارتااااااى ن عتاااااارو  العاااااار ر جتااااااروزهن    

ياارملياةن جو  فغًًاال  لرمار اارت الاايت   

ظتااااال ي  عتععهااااار اإل صااااار    الىاقاااااع    

العاااًينن وامليااااة يدافااا  داااىاز من ااادن   

و دا ادتىاز  ى الادٍ يبشارا قًا  فىقًاد     

ُ ن فن   هجعااار  ماااة الص اااهرت      يأمااافا وسريااا

ذتعرف  املىدعاُن قار اع  اف معرذيرفا      

وفعّيصرف  واشبشرٙف     بريرف  درٓسَ. 

يعااااًغ فىقًااااد يؤااااح ي مار رفاااا  الاااايت   

يصاااابجير ر  ااااى  صاااارا ا   ااااِ ب فًااااُ 

البذحيااااح واذتحاثااااُ عااااننيا إىل )ودااااىج(  

غت اااد خافااا  يبعاااهاا يصااايع ويااارّ لًصااابجا  

يناري   فأمٚف  )فىقًاد(  ار قاح ميااة ي     

  ااِ الرٗياار لًةبفااٌ البعاارذ  يااني الاادات 

واملى ى ن جو  ي  يحب نر جّواماُ ارتراقاُ   

والى من ويصهح قة البعها  ة واقع  سً رص 

مبشر رص ٙ ُيعذاس الععافن قًش اف الىقارٓع    

عًح يٚقٌ ييعرج ر العيًعُن ويناهغ مار   
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  خا رفااااااا  لبىشاااااااًع  ااااااادا البش ًاااااااف 

مهاااراص  واٙ ااحمرز يب ااك اٛيعاارجن ويجذاد  

ي  فاجًف الا م يعحم لغسي ب  ٛ   فن اُّع 

إىل امليبنع اٛصمن ويجذاد ي  الفار ينهع 

مااااة الاااادا رَ ٙ مااااة ارتًاااار ن قأيااااح     

دحيااااحَ  – ر َّهاااارت مااااة ذّٗ قحميااااُ   

يم دَبهااار الااادا رَن وحتاااح خ    ااافا منااار 

و اااارجاه  اااار ٙ مياااااة سااااّحه   السماااار    

 واملار .

فىقًاااد     اااده الىدهاااُن ياااىمٕ لنااار 

يؤااااح يرلبذحيااااح يو  ياااار ُين ااااد   ًاااا   

)اذتحاثُ(ن قًعى ر البذحيح لًض مفهىمارص  

زمنًاااارص صاااارقرصن إ اااا  يضااااًف إىل املعنااااِ    

الااسمين معنااِ ادتااحَن قردتحيااح الاادٍ ٙ    

دحيااااح قًاااا ن ٙ يصاااابشد ي   هاااابم ياااا ن     

وادتحيح الدٍ يصبشد اٙ بيرمن ادتحياح  

اذتعًعااٌن  ااى الاادٍ يضااًف إىل العااحيم     

يااُن   مضاايى  الرٗياار و    إ اارقُ دى ر

ينًبهااار يو   املفهاااىم املااا٘جٍ إلًااا ن إ هااار     

إ ااارقُ دى رياااُ فغاااا   مىقاااع العااااحيم     

الهاارقٌ و  قًيباا  ويهرٓاا  ودٚلاا ن ويهاادا  

املعنِن لًض البذحيح الععرٍ شىّ فعاها  

 باار  ااة جتحيااح اٙفصاار  واٙ فصاار      

فارذيت اٛجبن والعار ر يو الارفال الادٍ     

 ده ادتحلًُ ٙ ميان   ٙ يحبف   شًرت

 ي  يعر  معنِ البذحيح.

لند ل مع العر ر فىقًد إىل ي يرل  

العاااااعريُن و ااااارّ ي  الرماااااس املهجاااااىخ   

 صىصاااا   ااااى ماااار ح العااااعرن  اااارملريَن 

 اااارلىاة ... و ااااٌ قااااحذَ العااااعر   ااااِ    

البذ اااٌن وقاااحذَ النهًعاااُ   اااِ اذتًااارَن    

وقاااحذَ اذتًااارَ   اااِ ي  فااااى  مصااارسرص    

ٙ ااااا  يهااار.  لصااارا رت سااارَ ففاااا  ا 

غتاارز فىقًاادن يدافاا  املةب فااُن لًاعااف  

ماار وذاْ الصااحّن يفبنااُ برلصااُ فااأفٌ مااة  

اٛلفاااارظ املةباااارذَن ومااااة مىقااااع املعرقااااُ   

واٙباااابٚ ن ومااااة البناااارغم يااااني يدااااساْ  

ادتي ااُن ومااة معرقباا   رٗيااُ   الىاقااع   

والباااااارذيتن ومااااااة اٙشاااااابشحاخ لعااااااىاا 

دحيحَن لاشم ال ىسُ ويعنًهر يعضارص ماة   

 ن قنعااااري قًهاااار شاااا ى   ومىقفاااا    ذوساااا

ولغب ن و عرف  إىل الدات واذتًرَ. واذت م 

يبسامنًاااُ  هنًاااُ ووظًفاااُ ومفهاااىم يعاااف    

 ااردض العااعريُ والعاار رن قًبااحابف     

ٙص ل اادا رَ يى ااع     اذتر اار لًفصااح زتاار

يظاااااااًرٓهر واٙ افااااااارْ لًصااااااايح لدافااااااا  

يرلبحبفن لبهين ير بعارما وماة دحياح  زمنارص     

خا ارَ اٛظاًرْ     مردعًرص يرمىزا فااى   

ٙص يفصاح     اذتر ر واملصبعهفن لبااى  قاى

ي جااار   مضااايى  ن و أ هااار ينريعهاااار    

البسامين ف٘ ح   ِ ادتدوذ واهلىياُن يٍ  

  فعهج  يرٛذ  معريف اٙ افرْ واهلرب 

ه ٗواهلذااارَ.   الصاااىذ الااايت يعاااحمهر ينااار   

العااعرٍ ففصااح  ااة مااحلى  يو  اهًعااٌن  

 فصااٌن فبه ااىذ قًاا  الرٗيااُن ومااحلى   باار 

يصاااااًف قضااااارْ يبعااااااف وقاااااد منناااااد     

 هعريباااااا ن قافاااااااس إىل  لًااااااُ فضاااااار    

يرذتر اااُ يفر  ًاااُ لبعريااال املصااارقُ ياااني 

اٛزمنااُن و اابني العٚقااُ يرلبىاصااف وقااد    

منند  عرمهر.  اجاَ  اٌ املفارجات الايت     

ف عاال يجواذاص قر  ااُ    اااني النصااى،   
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ماااة العاااعريُ البرماااُ  اااة ارياااد اإلظااارذَ  

لبىاًااح  ٚقاارت الىاقااع واإلمياارْ واملهرجلااُ 

الااحاب ٌن يعٚقباا  يرإل صاار ًُ واملااار ن   

لنذح ي   ده املفرجات يبدت   ِ  رفعهر 

مهيااُ الصااعىج ياارلن .   صاارا   الاادٍ    

فعًي  العر ريُ   اِ املصابىّ الادافٌ  ار     

يعنً  ماة و اٌ ومعرقاُ وإسصارطن يعهار      

الصااااارج الااااادٍ غت اااااع يياااااىاب الااااادا رَ 

ٚصن ويااٚ باا     ى ن ويا هاار حتاااٌ اااىي

لًةااب   يرذتر اار لًنصاار  ااىامة خافًااُ   

ويسٚم وذغهارتن ولًفصاح  يار ٙ ففصاح     

ُ رت فًاُ  هي ٌ  ن ن قببعاف إظرذات م

النصااى،   دى ر اار اإل صاار ٌن وي عاال   

ارتًاار  ي ثرذفاا  مضاايى  الرٗياار وينًبهاارن     

والبعااها املااىازٍن مصاارذ العااعريُ ياارملعنِ   

الااسمين ومعنااِ ادتااحَن يرلبف اااع مااة  ااف 

الىا ًااُن والبف اااع مااة البناارق ن    العًااىج 

قار ااع البعااريا والصااىذ قبنااُ لعرذٓهاارن    

فاعف  ة ب  شا ر يو جٙٙفهرن ي غُ 

قىيااُن وزتيى ااُ ذمااىز فصاابعنل العااىّ     

النهًعًُ واإل صر ًُ وف٘ صنهرن ولعاف خلاك   

يغ ااِ وي ااة  ناارْ فاابياة العااعريُ مااة  

يعجاااا    النفااااىطن ويمجااااف ويذو   ناااارْ 

يجااا   عااار ضا  فااابياة العااار ريُ ماااة  

قع اار ا. ييضاارصن   ي يرلاا  العااعريُ يىظااف  

العاار ر فىقًااد يؤااح الااى ٌ اٛشاانىذٍ    

ٚص لاااابياني اإل صاااار  مااااة      ٚص قاااار  شااااهً

اٛذ ن فصااىغ قًيهاار   الجعاار  الفااينن  

لبعااااًف  برياااُ معاااغىلُ ياااني  ينًبهااار  

 أ هااار فاااىج ي  فعاااى  يبعاااا هر ال غاااىٍ   

والبعااهاٍن فبعااحم ي عههاار الفااينن حتاارو     

ٚص  ثعرقًرص  ى ًرص  بابًك  بريٌن ظا

يااا  ياااىّج ي  يعاااى ن و أ ااا  يهشاااح  اااة      

ظافا وإصترزا قين ياىآم قىلا  ) دبدالد      

العيااىجٍ والبفعً اااُ والنجااار( و ثااار فضاااًًد  

الفىاصااااف   الىاقااااع يأشاااأ ب  ويدىيباااا ن 

لًفااابح قصاااشرت دحياااحَ ل نعااار ويرلبااارلٌ   

ٚص   ل ااااااحٙٙتن وياااااااا ل يياااااااة شااااااهً

يعرج والحٙٙت مة لرمار ن قًصبيح اٛ

اهًعُ العٚقرت اٛشنىذيُ الهرانًاُ الايت   

فاابشام قًهاارن دااديرص و هااداصن معااااص إىل    

العااحذَ الحٙلًااُ   ظاااروط ودااىج الااان     

خافااا ن و  ظاااروط النيااارْ النهًعاااٌ ياااني    

 الرٗيُ والضروذَ.

فىقًاد يبهنااِ بنرياارص برصاارص يعااحم ياا   

يظارل  الععريُن وٙ غتب ف اٛثر  فص  

وافصااار  ن وشاااعِ إىل فىظًاااف      يعااا 

ل عااف ملاافْ قااراغ إيااحا ٌ ثعاار ن   ًاا   

الرٗيااااُ وال شعااااُ البرذغتًااااُن وفصاااابعحم   

اشاااابذريُ ي جاااار و ااااىسرص قًياااار يبصااااف   

يرٝلًااارت والعاااىا ني الااايت حتاااام  ي ًاااُ  

اٙ بيااارج   اااِ اٛظاااار . فىقًاااد غتبااارذ  

العااااف ويهشاااح  اااة مار بااا  الجعرقًاااُ 

يًاُ  يىصفهر ثعرقُ مبفىقاُ  عرماف خٍ ي   

 ااااهاَن يااااحبف إىل ئًرفهاااار الجعرقًااااُ يو 

ئًرفهااااار اإليحا ًاااااُ غتردهااااار إىل الناااااىذ    

يصاابجير ر وعتعااد قًهاار ذٗيباا  العااعريُن    

جو   عحَ  ع  سضرذيُن يحواقع معرقًُ 

ثعرقًااُ حتاارا  ي ًااُ اٙشاابجيرذن وشااعِ    

إىل ابااقااارت  اااي ثعرقًاااُ مجاااف العااار ر  
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اٛمريااااٌ  اااسذا يرو اااح ل يعااارذ ُ      

العرملًااُن ل بعريااف يرذتضاارذَ    البىداا  إىل

العريًااُ و  ااِ مىذوثهاار الععااًمن قار ااع  

ذٗيباا  العصااىّ  بااح إىل سًىيااُ ظااعريُن   

فأبد يرلععر العريٌ ادتحياح إىل يمار ة   

ومنااارذ، ا يألفهااار   اااِ برذااااُ اإلياااحا  

العااااارملٌن قدفدااااابدحد  ىاقاااااد   اااااِ شتب اااااف    

ادتهرتن ياف اٛظار ن لااٌ يهاردرد   

فعاااىم يفع اااهر  يعضاااهر إىل سًاااح فسج ااار و  

 اارباات زمااين لبشًاار   سًاارَ دحيااحَن  

يعٚقاااُ ففر اااف يشرشاااٌ يًنااا  وياااني لغبااا     

ادتحيحَ اليت و عهر يأجبحيبهر ارترصُن 

اليت  اٌ قريهاُن إىل املب عاٌ. يصاّرب إلًنار      

العاااار ر فىقًااااد  اااار معنااااره ي  مغاااارمرَ     

العاف والىز  ُيعر ًر   اىزاص و سلاُن ٛ    

عاااااح العاااااعر قاااااح فغاااااات وظًفبااااا  وا ي  

مجر ايااارصن ٛ نااار  رفاااع    دصدااافا ثعااار   

وقارٍن وٙ  نابر دحياحاصن يو ٙ  هباار    

دحيحاصن وٙ  صنع ثعرقُ فصارٗ  سعًعًاُن   

قرلعااااار ر قاااااح جباااااف   غرياااااُ  اااااهاَ 

سعًعًاُ. فىقًاد يعاحم لنار املعاهح العااعرٍ      

ويهح  ظعر خافًب  الىاقعًُ اذتًاُن يعاعره   

ارتااااار،ن وضتاااااة  عاااااعر ياااااأ   ٚقبنااااار 

لاااايت  عري اااار  ٚقااااُ مبًنااااُ    ينصىصاااا  ا

مااينااُ ٙ يأفًهاار اٙذفهاارا )إٙ   يعاا     

النصى، سًح فاى  العٚقُ مهنًُ   ِ 

الع ااد واٙذفهاارا( و اادا املعااهح العااعرٍ    

يعىم  هرم  دًحاصن ٛ   يىدح ظعر ويعىم 

يحوذه   اجملبيع وياف وظرٓف  اليت ب د 

هلرن ل  خا رَ عتًار يهار  اية الادا رَ     

قبنااار العريًاااُن قهاااى يبااانفض الااااهاَ لجعر

فنفصااا  النهًعاااٌن ٛ ااا  يعاااًغ ماااع ي  ااا    

ومجهىذهن ومع مة يبىد  إلاًهمن قنعاريغ   

 اإليحا  وادتيرلًرت ادتحيحَ.

قاريُت الاااجا ماة جواويااة و صااى،   

ظااعريُن وذييااُع ي  اذترلااُ العااعريُ فعاار ٌ 

دًاااف  إ ماااة الفى اااِن و شااافُ إخ يقاااى    

العااهرب اٝ   ااى مااة غت ااد  ااده الفى ااِ 

هل النعاارن سًااح ياابم النعاار  عرو ااُ   يصاا

يدهسَ غرمضُ وسصل العحذَ   اِ الاحقع   

مرلًااارصن والنعااار اإللااو اااٌ   الفضااارْ   

ن سبااِ يبناار ٙ َظااحيح ُيت عيرشااًاإل ا اا

   ٙ  ُن ٛ  ؤرشا  ذجئا   عار  ماة العاعر إ
جعاف ٙ يرياحو    املالعهرب وا حقر هم غا 

ذييااارصن يرياااحو  قعااا  مصااار حَ وفصااافًعرص    

و  ٛ هااام يابهاااى ن وقاااح   وي هااام سر ااار 

ج بين خآعايت النعحياُ وي ار يقاري اٛ يار       

العااعريُ لبىقًااد يؤااح ل بناارت إىل  اادا    

املى اااى  ارتناااا. سرولاااُع املعرذ اااُ ياااني     

 بريرفا  و برياُ  ااْ٘ٙ العاهربن وذييااُع    

يااأ  املعرذ ااُ  ناار لًصااع منصاافُ لاجاارَ     

ً م شاا٘ا    ااِ    الاااٚم  ااة الاارجٍْن وباا

ماااة جاباااف   ففاااااٍر  اااف ارتنااار سعااارص  

 اادا البصاارٗ   ةالاان و ويرييااٌ ودىاياارص  اا

يقاااى ر  نااارا يزماااُ   الجعرقاااُ وقى اااِ     

ادبير ًاُ و   اف منارسٌ اذتًارَن يزماُ      

 اااايّ ... قااااٚ يااااح ي  فبااااىاذّ الجعرقااااُ    

ادتاارجَن واٛزمااُ   العااعرن و   ًفًااُ   

النعاااار إلًاااا ن و  البعرمااااف معاااا ن وماااارخا 

  ن ل مة الععر.
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لعاااعر ي بعاااح يأ ااا  ٙ باااى    اااِ ا   

وييحيبااا  ارملااار يىداااح ظاااعراْ ماااة يمجااار     

 فىقًد يؤح.

لعاااااح شاااااعِ فىقًاااااد   اٛظاااااار   

العااااعريُ وسعااااد ذ اااار الاااارو، العااااعريُ    

املهح ااااُن وشااااعِ لبىظًفهاااار يأصاااارلُ      

الدآعاااُ العريًاااُ جاباااف  صىصااا ن ويباااد  

 ننااد ال فااغ و نااد اذتاارو   يصااألُ   

ستصااااااااااىمُن قذااااااااااحج   الاا ًاااااااااال 

قبح يرب وا بعف مر لحينر مة دىا رن و

العصااًحَ اذتحيجااُ   ااِ مجًااع اٛظااار   

العاااعريُ جاباااف ال غاااُ وبرذدهااارن و ااار  

 يُّ   ى الععر ومر يعحم  مة إيحا  وقةن 

وسرو  ي  ميصك يعنرصار الجعرقاُ العريًاُ    

لًعًااااح  صاااار بهر ويجهاااار يعاااااف دحيااااح 

يص ح ذ ًسَ ل نىذن وا ينعر إىل الااخ 

 عااارَ فعاااحيضن ياااف  عااار إلًااا   اااااخ     

ح املهاح ني قر  ًاُ ضتاى  هضاُ     مبشرا ميا 

سعًعًاااااُ و صااااار بهر لبعاااااىم يىظًفبهااااار    

الجعرقًااُ جو  ا عصاارم يااني شاا فًُ وقااار    

 عٚ ااااٌن ويا ااااد إظاااارذات يااااأ  العااااعر  

ً ُ الهعارْن ولدي احد إىل  عرياُ     ادتحيح درْ ينا

حتاام  اادا العاعر  ااحّ يعرٓا  وسااحوجه    

ويارهن وي  الععر جتروز يزمنُ   الععى  

ٌّ ومهاام يرذتريااُ    سااني ا بعااح ي اا     ذوساار 

الاايت اشبضاارقهر  ااي  صىصاا  واشاابنر      

الىصااى  إىل مجرلًاارت وإ اارقرت ظااعريُ    

جو  مة دحيحَ ممسودُ يرملىذوخ السمينن 

زبااااارذ  قرذغاااااُن قأياااااح    مجرلًااااارت   

 صىصااا  عريبااا  الفرجياااُن ساااني يبااارز    

الااان  املاااألى  ينريعاااُ فعاااها دحياااحَن     

قاايزت قرجيباا  سااني ي اار  صااىت املااريَ   

  يعاااااف مااااة يظااااار  اذتريااااُ وفنرمًاااا

ادتحيااحَ يرلابريااُ  نهاار يو ياارلبعها  ااة    

خافهاارن يغاا  النعاار  ااة البعًااًم ملصاابىّ    

 اادا البعااها. فىقًااد يؤااح  باال الاان      

الععرٍ الارمف واشبىقِ مجًع  نرصره 

سبِ املىشًعِن وسر،   ِ جتحيح  اده  

اذتًاارَ  ااية الااان ن قىظااا ف    ييعااارجه    

بد ماة ثعرقاُ   الجٚثُ جو  إظارلًُ   اٛ

املىذوخ والعنرْن قرلهعح ادتيرلٌ املبيجاف  

  البعاااًف ال غااىٍ سعااد املبعااُ الاايت ٙ   

سحوج هلرن والهعح الروسٌ لر صار  الادٍ   

يعااااايف اغاايااااا  ومعر رفااااا    واقعهااااارن    

وصااااحامرف  و ضاااارل  وقضااااريرهن والهعااااح    

الاى ٌ الدٍ يىدح قً  اإل صار  و عرفا    

قرلعار ر   إلً    مىادهاُ قضارير املصاان   

فىقًااد مهيااىم يىظًفااُ العااعر  ااده. يظااا   

يرشااابغراب إىل وداااىج ق اااد شااا   ظتااارٍ   

اسبحاماااااااااا  يااااااااااني ظااااااااااا ٌ العااااااااااعر 

)الاٚشااًاٌ والبفعً ااُ( ويااني النجاار يو   

الععر اذترن  عنِ ي  ق عرص إيحا ًرص وقنًرص 

ش هًرص ظترٍ   اٙشبذريُ لابرياُ جترياُ   

الععر اذترن وي  جتريُ العر ر فىقًد   

ا املنشِ دّرياَعن يع ادن  ادا العااف      د

مااة العااعرن و اادا مااة سعِّاا ن ويج ااى إىل    

 روذَ الا ًس   ِ النعح النصٌِّ ل عياف  

جملريهااُ البذريااُ    صىصااهر ويو رمهاارن  
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وي   عااااا جآياااارص إىل املىا اااال الرصااااًنُ   

والىا ًاااُن وي   عاااعر البذااارذب ادتحياااحَ 

يحذدُ وا شُ مة اذتلن سل  ٙ يبنرق  

ح وماااع املىقاااف املةب اااف. فىقًاااد  ماااع النعااا

يؤاح ومااة بااٚ   بريرفاا    اٛظااار   

الععريُ ي٘ ح   ِ ي   يىدح مر  صبعاه 

مة الااخ العريٌ إلثراْ الععريُ العريًُن ياف  

ي٘ ح ي   نرا الاجان ويارّ ي  الجعرقارت   

يجاارٍ يعضااهر يعضاارصن و  ًهاار ي  فبىاصااف مااع  

ن يعضهر. فىقًاد يعٌا ي نار    صار املابغاات     

ٚص يعني العنريُن و ار   ويأبد  ده املبغاات قع

ن وي      يىازيهاارن ويعاٌا ي  املاابغاات فناابر يزماُا

يزمااُا الااان  العاااعرٍ اذتاااحيح قااارٓم   ي    

ٚص قااح فغااا. مااة  اادا املنن اادن   مفهىماارص  اارم

شااعِ فىقًااد عصااة  ًاُا وشااعُ سً اُا إلجذاا   

 بااارٓر املااابغاات  نشااِا صاااشٌ وا بيااارْ إىل 

صف إىل  حق  ياجا مة ثعرقُ قع ًُن وقح و

ن و ر ااع  بًذبهاار     الصااي وال نااف واٛ رقاُا

عره    العاااىجَ لابريااُا الااان  الارماااف  ىشااًا

وزترزه وصىذه وإيعر   إل برز الععريُ وال غُا  

 .الععريُن وقح حتععع يبفر ف املاى رت

فىقًد يؤح ظر ر الرّٗ واٛقارذ 

واملى ااى ًُن ي٘ ااح مااة سضااىذه وقع اا     

العريًاااُ والعاااعر جاباااف الصااارسُ الجعرقًاااُ 

العرياااااٌ ادتحياااااح اذتاااااحيح   اااااِ ودااااا  

ارتصاااى،ن برصاااُ ي ااا  مبصاااف يهىيبااا     

اذتضااارذيُن ويعاااًغ  ااادا الاااسمة الاااادٍ     

يعاااااف البىاصااااف الجعاااار  والفااااين قًاااا  

ادتصار اٛ ام ل عهاىذ إىل اٝبار ييارص  ار        

 اادا اٝباار وسًجياار  اار . معاارو  فىقًااد 

العاااعرٍ ا ن اااد مناااد يحايرفااا  اٛوىل ماااة   

اهن وظف يبعاحم ضتاى ينارْ    يشض مغريرَ لغ

عاا    اببياارذ  نيااحيفن ذعاا  وصااىذه وي  

البذريااُن معاارو   يااحي ياارلب يًح وا بهااِ    

يهًر ن و ر ع بًرذافا  العاعريُ فانم  اة     

ُ  مناا  و عاارَ  سضااىذه   الىاقااع اذتااٌ ي غاا

فرذغتًااُ إىل العااران جبااف شاارسُ اإل عاارج 

ينريعباا  ارترصااُ وفعرمااف مااع اٛشاانىذَ     

رن ويوداح لغاُ خات وز    يهرانًبهر وجٙٙفها 

     ُ وسذااااام جو  ساااااحوجن لااااااة يعااااافرقً

وفصااهًفت  اارت  مااة فاارذيت وباارذزا وشاارج      

     ُ ُ  ُمعناعدا وفصرٗٙت  واشبةٚصارت  محذوشا

ُ  فبعاارلد ي يعاار  يصااىذ خافاا  ستىلااُ      خ ًاا

العصااااًحَ يو الاااان  إىل قضاااارْ مر اااال 

مفبااااى،  ااااسير شتصااااى، مااااة إظاااارذات 

 مصًنرَ يبصفِ  ىشًعِ مجً ُ.

ييهار العار ر املر اى  لصاهرت     . فىقًد.

اإليااحا  والبااألدن شااريععد العصااًحَ   ااِ     

ظعريبهرن و ر  ذ ر كد ي  فىشِّع منرسرص 

ل عصااااًحَ   قضاااارْ العااااعريُ ... و ياااار 

 . ظرْت العصًحَ ...ظٔعد.

 . و  ِ يعنيا ٙ ُيراوُغرويقىهلر.

 ييهر الععراْ!!

 ف ك قصًحفٌ جبيرهلر ودٚهلر

ٌ  وا ي ة     يرهلر هندَع   

 شهشر د مة يوسِ

ِّ يرقرص  إىل قنحي اهر املنر

ْد مة زلساهلر  (13) يعرُب اٛ ىا
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التحقق الشهرزادي لربٍبت الحرٌم 
 "فاطمت المرنٍسً"

  قراءة فً كتاب "شهرزاد ترحل إلى الغرب"
   قدَّاحد. رؤى 

 

 

يف كتاهبا "شهرزاد ترحلن ىل  اهرلر " عتلات ا    
عامللللأل اروبرعوجهج رللللا حلورملللأل ايللللر ي اه ا لللل    
"فاطٌأل املرورس " أًاى ول  ًشكللٍنم ًلس مم ًلح ولج       

 ري ّأل، ععرض ثقلايفّ    اعرتايفّ، عًقاطع شذحل ّأل 
 لللمأ ًلللح اهتلللذع ي اهلللذل    ت مّللل  عورللل   لللريش  

سائرّأل اهااحلف، فضالً عح اشتٌاه  عوى ًقاحلوات ا ت
عاوتقائرّلللأل أفضلللي ىل  تاٌلللري نرّلللر، دفا لللا ىل    
اهتسللا م عللح اهللذات اهللس كاوللي تسللتم ّ واهر  للأل    

 عاهر  ا عايل  يف وصّها.
 

زحوتت" ملرنسُٚطتتٛمل ور بٗزٗتتتّ ه  تتس   

تل ّتٔتتتتّ ملُطتتتت١ّ ةوتتتتٟ ب ِ تتتتٞ رؿوتتتتٍمل  

هلِٔتتتّ ر رزؼّإتتتّ ور رهكتتت ٞ ر٪ تتتس٠  

ِّٖ هؿت٘زهّٔ ر٪ُ  ث٘ٙ تٞ  حٚث ٙقبع رآل س رُنػ

 و تتتت"  وبتتتتّ، ره ّنتتتتٞ  ٗرزهتتتت    تتتت٘،      

رهتتتتتسٙؼ  ٗجتتتتتس    ِّحٚٔتتتتتّ ر جكتتتتت١ّ    

ّٞ ُؿ٢ّح    هّٔ ملرهٚتّني"مل    ره جستٞ ًو صً

ٗوذْ؛ جوٚط" ره ّنٞ ٓٛ رؿّكٚٞ  ٗومنتّ  

ُٞ ٓتتٛ رهتترر  رنسك بتتٞ ًتتّ  تت٩    رؿّكٚتت

ّ ر ملغتتتتتٔسشر مل  ٗملرهٚتتتتتّني"مل     ذٗر ؛ ٓتتتتت

ٗملجّطٌتتتتٞمل ر٪ُثتتتتٟ رنثقوتتتتٞ ت تتتتّزٙ  رهقٌتتتتع  

ٙتتتتتتت   ٗبضتتتتتتتاٝ   سرجٚتتتتتتتّ رنلتتتتتتتّْ  رن 

ٜ   ٗرهث٢ّسٝ رهيت رُ ق" ملغٔسشر  مل  رهرك٘ز

هطُّّّ ٗزًصّر بُثّّ٘ٙ ًّ ج ت٤ ٙ جت    ٗاٚتّ     

ٗر  تتّز  رؿتتسٍٙ  كتتٚٞ ذر   بت تتّ  بزت تتٞ  

     ٛ ٛ   ٗغتتتس  ٛ   ٗشًتتتُّ ًستلتتتٞر ًلتتتُّ

ٛ   ٗٓتتتترر ًتتتتّ ٗقتتتت ِّ بًتتتتَّ  تتتت٩    ٗغستتتتت

زح٩  ً  ّهقٞ حل ّٔ ملرنسُٚطٛمل ر٪ُثٟ 

  تّهرٗر  رهث٩   رنطلُ٘ٞ

 :الرحلة القسرّية: شهرزاد القتيلة

ملغتتتتتٔسشر مل رهتتتتتيت كُّتتتتت" رهسر٢تتتتت ٝ   

رهِطتت٘ٙ ٞ ر٪ٓتتٍ ر ك تتّ، ملبحتت٩َ رهِطتت١ّ   
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رؿتتتسٍٙمل ٪ُٔتتتّ ر٪ تتتس، ور ٗر تتتع رهِطتتت١ّ   

رؿبٚطّ  ٗر٪  ز ةوٟ ره  ى  ط " ةوٟ 

ملغتتتٔسشر  تتتتت ك تتتّ، ملرنسُٚطتتتٛمل رن ِتتتْ٘ ت 

جتتٕ هسحتتى ور ره تتس،مل  ٗهست  تت" ةوتتٟ غ٩  

ٚ ٞ هقتتتب  ةوتتتٟ ةقتتتى رن وقتتتٛ    ّٞ ُؿتتت ة بتتت

ٗه٘  ٕ  سر١هتٕ ور ره طتوٍٚ تهُتٕ بًتَّ ُتـ      

ٜ  ا ى تّه ٌس  رهرٜ ٙلث   ٕ ره ِت٘رْ  بُث٘

رن ػتتل ى ًتتّ  تت٩  ً تتس ر  هسًتتص وهٚتتٕ؛   

ُٞ ر٪ٗر ر رهِثتس     ٗٓٛر ملغتٔسشر مل رؿّكٚت

ُٞ رهتتتتركس تّهلوٌتتتتٞ    ٗ قتتتت ره ستتتتتٛ  ًٗس

     ٕ  ٗج تتىا رهسحٚتتى رهتترٜ تػ تتس   تتتٕ ٗٗٓب تت

هتتتب ٩  حلّّٙهٔتتتّ  ٗره تتتس،ا  ره كتتت١ّا  

ٛ  رن ّٙس هػتس ّٔ ر٪هٚت   ٗٓت٘ ًتّ      رنلُّ

ا  تتتتص ةوتتتتٟ ره طتتتت٦ّي ةتتتتّ ًّٓٚتتتتٞ ذرن    

ر٨زؼتتّي  ٗةتتّ ب تتسٖ ر ؾتت٘زٝ ملغتتٔسشر مل  

 ٗزًصٙ  ّٔ ٗحلّّٙهّٔ 

غتتت و" ملغتتتٔسشر مل  آّسٙ تتتّّ  بزت تتتٞ  

جؿتتتت٘ي ًتتتتّ ك تتتتّ، ملرنسُٚطتتتتٛمل؛ ٓتتتتٛر    

 رهثّهتتث  ٗرهسرتتتع  ٗرـتتًّظ  ٗرهطتتّ ع  

ٗكُّتتت" ره ٢ّبتتتٞ رؿّقتتتسٝ ره ّهبتتتٞ ةوتتتٟ   

ضتت٢ّس جؿتت٘ي رهل تتّ، ه ٘ح تت س ملرنسُٚطتتٛمل 

تٔتتّ  ّٗث وتتّٔ هث٘زهٔتتّ رهػتتس ٚ ٞ ره ّز تتٞ      

ٗهػب  ّٔ ت لسّٓ  ممّ  ج ٔتّ ور ه وٚت    

ملغتتتٔسشر مل ت٘ؾتتتت ّٔ  تتتص١ّر ًتتتتّ ًكتتتتٌْ٘   

ك ّتٔتّ  ةوتٟ كو تٕ  جّضت ه س  ٗحت ّٓ      

 ت ِ٘رُٕ 

ج٘ ٣تت" ملرنسُٚطتتٛمل تّه ٌثٚتتى ره ستتتٛ  

ملغتتتٔسشر مل  حتتت" زب  ؾتتت٘زهّٔ ٗ تتتت     تتتتت  ه

ّٞ ةوتٟ غت٩  ك تّ، ً ِتْ٘       هست  " زرقتٚ

ملرن  تتتتٞ ر بهتتتت  هٚوتتتتٞ ٗهٚوتتتتٞمل  كتتتتّْ  تتتتتت ت

ؾ ٙقّٔ ملُّٓظمل  ت     ًتٕ إتّ  ج٘ؾت "     

ةوتتتٟ ره تت٩  ذٜ رهوتتتْ٘  رهؿتت٘زٝ  ٢ّوتتٞر    

ر٪شزق رهؿتتتّزك  كُّتتت" ِٓتتتّن ؾتتت٘زٝ    

رًتتتسبٝ قتتتتٌٞ ذر  ٗزكتتت" مم وتتت٣"     

 تتس كتتّْ غتت سّٓ ره ٘ٙتتى كث تتّت" رهب   

(  1 (  تت ّرٙ تت ر تتت"  تت ّٙٚٔ رنِتت  ت"    

ٗٓرر ره ٌثٚى ره ستٛ رنط  ص ٓ٘ ًّ  ج ّٔ 

ملغتتتتتتٔسشر مل رهػتتتتتتس ٚٞ  تتتتتتتت ور ره  سٙتتتتتت  ت

ٗبضتتتو  ّٔ رهتتتيت  س  ٓتتتّ ره ستٚتتتْ٘ ًِٔتتتّ  

ٗور ره طتت٦ّي ةتتّ ر٪ضتتو ٞ رهب ٙوتتٞ رهتتيت     

ملغتتٔسشر مل رهػتتسق ٓتتٛ    تتتت   ةٌ٘ٓتتّ تٔتتّ  ج  

ُٞ رهتتتتيت ُطتتتتج"   ضتتتتٚ ٝ رهلوٌتتتتٞ  رنثق تتتت

هٔتتتتّ ًتتتتّ ةتتتت٘ر  ٨ ه تتتت   ًتتتتّ     حلّّٙ

رؿتتتتتتتت ٗ  ٗر٨  ٩جتتتتتتتتّ  رهثقّجٚتتتتتتتتتٞ و٨   

تتت٨ّ  ٩  تتت" رهتترك٘زٝ ٗر٪ُ٘ تتٞ  ٗ تت    

تتتتت ب  ٓتتتترر ر٨ تتتت ٩  عتتتتس، طّحِتتتتٞ    

هلػ تتت " ةتتتتّ ةبقسٙ  ٔتتتّ ر٪ُث٘ٙ تتتتٞ رهتتتتيت   

٘ هتتتت" ره ِتتتت  رؾطتتتت ٜ رهتتتترٜ ًّزضتتتتٕ   ح

ٛ   ٗغ "س  رهركس ره ِٚ  ور ةِ  ضّٚض

ٞ رهتتصٗ   رهؿتتًّ" رنتتسٙ   غتت٘ر  رـُّٚتت   

ّٞ ب ٗرهٔتتّ     ًتتّ  تت٩ي رؿلتتٛ  ًطتت ت ً

رن ٌث وتتتتتتٞ تّهثقّجتتتتتتٞ ٗره ػتتتتتت٘ٙ  ٗقتتتتتتب    

ر٪ةؿّ،  ٗه٘ بُّٔ رؽر  رؾط  ٗضٚوٞ 

ه ٗٙ  آ  ِسّٓ هُق سَو" كّ٪ سٙتّ   ٪ُتٕ   

  ٙلتتّ ًٔ٘ٗضتتّّ تّؾطتت   ٗومنتتّ َجِصةتتّّ  

ًّ رـُّٚتٞ  بًتّ ملغتٔسشر مل ره تس، ججّزٙتٞ      

هط قتتتتتٛ بضتتتتتّٚ ّٓ ره تتتتتستٚ " رؾتتتتت      

 (  2و" تصٜ ج ٘هٞ ملغٔسّٙزمل رن طست
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ضتتتتتتتٚق" ملغتتتتتتتٔسشر مل ور ره تتتتتتتس،    

ُٗ طستتتتس  ةوتتتتٟ ر٨زؼتتتتّي ٗر  ٚتتتتّش ة بتتتتٞ 

ٚ تتٞ  ٛ  ره تت ٗ  ٗر تت رق رهرِٓ رنلتتّْ ره ستتت

ٌس تت"      ٚ تتٞ ره٘ضتتٚ ٞ رهتتيت ُ  رهثقّجٚ تتٞ ر٪ٗزٗت

جّٚٔ ر٪ُثٟ  ٗحابط" قٌّ ُظتَّ هتسره.     

ٜ  ور ره تتس، ُ  سوتت"   ٗت تت  ر٨زؼتتّي رهقطتتس

ع ًتتتتتسر ؛ ب٨ٗٓتتتتتّر حتتتتت" ملغتتتتتٔسشر مل بزتتتتتت

بكسٓٔتتتتتّ ملبُ تتتتت٘رْ ك٨ُّتتتتت مل ً  تتتتتتٍ    

ٚ ٞ ةتتَّ   حلّّٙهٔتتّ ةوتتٟ رؿتت ٙث تّه سُطتت

ٗا٢ست      1774 َ  ُٗغٚ   رهطتٌسا ةتّ هّٚهٚٔتّ  ٗ

ٜ  رهثتت٢ّس  ُٗبحسو تت" قوتتٕ   رإٌتتظا رهػتتٔسشر 

ًػتتتتتّٓ ا ره تتتتتسرَ  ٗٓطتتتتتٚظا ر٪ طتتتتتّ      

رحملًٌ٘ٞ تسغ٢ّبّٔ  ه جو٘ هّٚهٛ ملغٔسشر مل 

ٚ ّّ ٓػ تتتّّ ًس    ٙكتتتّّ  ٗه ّ ٌتتتت"  غتتتس ّّ  ِطتتت

ره  ٘هتتتتٞ رهرك٘زٙ تتتتٞ رهتتتتيت رُػتتتت ى تٔتتتتّ     

ٚ تتتت" ملغتتتتٔسشر مل رهثتتتت٢ّسٝ  ٗر٪ٗز ٚ تتتتْ٘  ُٗا ِّ ت

رهِطتتت٘ٙ ٞ رن ّزقتتتٞ ه٩ضتتت ب ر   ٗؾتتتّز    

َٞ ملجسضّٜمل  ٗزًتصّر هو ٘رٙتٞ رهػتس ٚ ٞ     ضجِٚ

ٚ ٞ  ٗ و ت هّٔ ُطتت١ّ رهقؿتتس    ٗره  ِتٞ رهػتتلو

ٚ ٔتتتّ ح تتتٟ ةٔتتت      رنٔ٘ٗضتتتّ  تهش٢ّٙٔتتتّ ٗحو

(  ٗ ُّٚ ّٔر حت" ُ  سوت"   3بُ ٘رُٚ"مل ملًّزٜ 

ر رهبّهٕٚ رهسٗضتٚٞ رهتيت  ت  ًّٔ مل ٙتّ وٚ      

ّٞ  سضتت١ّ     ٗلِطتتلٛمل؛ وذ ؾتتّز  زر ؿتت

ت٩ ةقى  هسًص هوػب   ٗؼ  تٛ تّؾطت    

ٚ ٞ  ٗتّه تِ تتتتتث    كٌؿتتتت ز هوتتتتترٝ رؾِطتتتت

ٌ تتتتتث ٩ّ ت بتتتتت  بضتتتتت٘  ًسؾ تتتتتع    ًا   ٛ رؾِطتتتتت

تّؾ٘رٓس  ٗٓرر ٙ ين  ٗجت  ملرنسُٚطتٛمل    

ّٞ هسضتتتّه  ّٔ؛ ٪ْ ر٨ح  تتت١ّ تّه تِ تتتث  ُّٚتتت

ٙتتتتت ة٘ هو كٚتتتتتص ةوتتتتتٟ رنػتتتتت ن تتتتتت"     

رؾِط"  ٗٙ ٚ   ر٨  ٩  رهرٜ بض طت"  

ةوٚتتتٕ ملغتتتٔسشر مل ًبتتت ب رؿتتت٘رز  ٗ  و تتتٕ     

(  ٗ ّهث ّٔر حت"   وتّٔ ملو  تّز    4 هٕ غسطّّ 

بهتتّ تتت٘مل ر  ؿتتٞ  بهتت  هٚوتتٞ ٗهٚوتت "(؛ وذ     

ٛ  ه  ٚتتتّ ر     رضتتت و ّٔ ًتتتّ قٚ ٔتتتّ رهصًتتتُّ

 تتتتتت" ةوتتتتتتٟ حكتتتتتتّزٝ َ  جّط و19رهقتتتتتتسْ 

ره س،  ٗح   " ملغٔسّٙزمل ةّ هق َ ره س، 

ٛ  جّهٌٔٔتتتّ تّهلتتتر، رهتتترٜ     ره لِ٘هتتت٘ 

بؾتتتتتتتّتٕ تّهؿتتتتتتت ر   ٗ كتتتتتتتٟ تػتتتتتتتِقّٔ 

(  ٗ تتتت  بٗ تتتتع 5 ؿلٌتتتتٕ جّض طتتتتوٌ" 

رض طتتت٩ًّٔ رنسُٚطتتتٛ  ج٘ؾتتت  ٕ  ٢ّوتتتٞر   

 ٓص ُتتٛ ٓتترر رـكتت٘  ور حتت  رقتت س،     

ً تتتٕ ًقتتتًّٛ ر تتتتّزٙظ    بكتتتّ  تتتّ زٝ  

ّٓٛ ًتع ملغتٔسشر مل   ةوٟ ًِع ُ طٛ ًّ ره ٌ

رنٔصًٗتتتتٞ ٓتتتترٖ  ًتتتتّ رن٧كتتتت  بْ رنتتتتسبٝ   

رهػتتس ٚ ٞ رن ّؾتتسٝ هػتتبّٔٔ  ؤُتتّ ٨ ّوتتم 

ضتتتتت٩حّّ قتتتتت  ره ِتتتتت  غتتتتتا كوٌّهٔتتتتتّ     

ٗذك٢ّٔتتتّ ٗ تتتت زهّٔ ةوتتتٟ ُطتتتت  رؿتتتت٘رز    

تإًلتتتتّْ رهس تتتتى رهػتتتتس ٛ بْ ٙط طتتتتوٍ    

هوقت ز  ٗهلتّ ذهتتم ٙطت  ٚى ةوتٟ رنتتسبٝ      

٘ ي ره تتّ       وْ ةوٚٔتتّ بْ هقّهتتى هلتتٛ ؼتت

زضّهٞ ملغٔسشر مل  ذهم ًّ كُّت"   هوم ٓٛ

  هٛ ملرهّٚني"مل ٨ ه    ًّ هتس ر ٖ ةوتٟ   

ًطًّ ٛ  ٗ   اوت" كوٌّهٔتّ زرضتتٞ ر    

(  ٗبًتتّ رنتتسٝ رهسرت تتٞ رهتتيت   وتت" 6 ذٓتتين( 

جّٚٔ غتٔسشر ر جلُّت" ًِٔٚتٞ  ت ّر ه  تّ      

تثقّج ٔتتّ ٗوتتت رةّٔ  ٗكُّتت" حتت"   وتتّٔ     

رهلّهتتتتت  ره سُطتتتتتٛ ملهٚ٘جٚتتتتتى كتتتتت٘هٚٛمل 

ٗ٪ُٔتتّ   هلتتّ ه تتس    ٨ُق تتّ  وإًّٔتتّ 

 (  7 ٙل ٛ ًّ 
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  هل تتت  ملرنسُٚطتتتٛمل ت كتتتح   تتتى  

ملغتتتٔسشر مل ٗهػتتتّ٘ٙٔٔ  ٗومنتتتّ تتتتت ره تتتستٚ " ه

ٛ  ؿلّّٙهٔتتتتّ    كػتتتت " ره  ٚٚتتتت  ره ستتتتت

ت ة٠٘ ٓػّغ ّٔ ةوٟ رنط ٠٘ ر٪ تتٛ؛ وذ  

َ  ٗر رإِتت  ٨ 19  هِػتتس و٨ ر رهقتتسْ  

ر تتتتت٩  ره تتتتس،   تتتتٍ بٗقتتتت " بْ ةوتتتتٞ     

ٜ  رن ب تتس  ره  ٚٚتت  ٓتتٛ  ٌتتعا ره  ؿتت٘  ر٪ُثتت٘

ةّ رهطو ٞ رهػ ٘ٙ ٞ هو لتٛ رهتيت جّ ت"    

ٚ تتٞ  ٗهٌٔتتٚؼا     رهطتتو ٞ رهرك٘زٙ تتٞ رهل ّت

    ٞ ٚ ملغتتٔسشر مل ت٘ؾتت ّٔ زًتتصّر هوثتت٘زٝ رؾِطتت

ٚ ٞ ٗرم ٌ ٚ تتٞ  ٗٓتت٘ ًتتّ جتتّق ر     ٗرهطّٚضتت

    ّ ةِ تٕ ٗ  ٘زهتتٕ   تتى ره تستٚ " إتتّ  هلتت

ملرنسُٚطتتتٛمل ةجتتتص  ةتتتّ ٗؾتتت  ًتتتّ ج وتتتٕ 

 (  8 ى تّهق ره س،ا تػٔسشر  

ةو وتتتت" ملرنسُٚطتتتتٛمل   تتتتى ملبهتتتتّ تتتتت٘مل     

ٚ تتتتتٞ     هػتتتتٔسشر  تتتتتّ  ٩  رهثقتتتتّج " ره ست

ٚ ٞ  ًٗ٘  ٌّٔ ًّ رهرك١ّ رهرٜ ٓ٘  ٗره ست

 ّضتتتتٍ ًػتتتت ن تتتتت" رهس تتتتى ٗرنتتتتسبٝ ر    

 قّج ِّ  ر حت" بُتٕ حلتسل ةوتٟ رهس تّي      

ٚ ٞ  ٗةوٟ رنسبٝ هت ٍٙٔ  بْ   ر رهثقّجٞ ره ست

ه ِتتتّشي ةتتتّ ذك٢ّٔتتتّ ٗؼجتتت  ةقوتتتّٔ وذر  

١ّ  وغتتتتتتتتتتتتتسر١ رهس تتتتتتتتتتتتتى ر زبٜ  غتتتتتتتتتتتتت

(  ٗبز ج" بُٕ كّْ تإًلّْ 9ملكُّ مل( 

ملبهتتّ تتت٘مل بْ " تتى ملغتتٔسشر مل ت وتتٞ  ً٘ٚ تتٞ   

هطتتّة  شٗ ٔتتّ ًتتّ  تت٩ي رط٩ةٔتتّ ةوتتٟ     

ً تتتتتتتتّز  ره تتتتتتتتس،  ٗػِ تتتتتتتت  ت٩ ٓتتتتتتتتّ  

ر٨ضتت  ٌّز  ٗهلتتّ ٓتترر ر٨  ٚتتّز كتتّْ    

ضتتٚ ٚ  ملغتتٔسّٙزمل ز تتى  رضتت رهٚجٚٞ  ٗٓتت٘  

    ٔ سشر مل ًّ   ٙس ٖ ملبهّ تت٘مل  ٗآ تس   تى ملغت

ّٞ ًٔصًٗتتتٞ  ٗ  وتتتّٔ ٪ُٔتتتّ رً ولتتت"     ٢ِّتتت

ةقتتتت٩ّ ً  تتتتت٘زّر  ٗةسجتتتت" بكثتتتتتس ممتتتتتّ   

 (  17ِٙب ٛ 

ّ    تتتتى  ره تتتتستٚ " هػتتتتٔسشر  ٨     هلتتتت

ٙق ؿتتتتس ةوتتتتٟ ًتتتتّ ذكسهتتتتٕ ملرنسُٚطتتتتٛمل      

ؾسرحٞ ًّ بضبّ،  ٗومنّ ٙ جّٗشٖ ور ًتّ  

بحمل" وهٕٚ  ْٗ ره ؿسٙح تٕ؛ ٗٓ٘ بْ   ؤّ 

ّ ميثتتى ٗجتت١ّ  ره تتس، رؿتت ٙث هس٦ٙتتٞ بٗزٗتتت   

(  ٗٓتتٛ  11ر٨ض ػتتسرق هػتتس ّٔ رن تٚ تتى   

ز٦ٙتتتٞ ٧ًض طتتتٞ ةوتتتٟ   تتتّ، ضتتتّت  ةوتتتٟ   

ر٨هؿتتتتتّي  ؼلٌتتتتتٕ ًقتتتتت٨٘  ٗؾتتتتت ٚ ٞ  

ٚ تتٞ  ٙتت ٍ ًتتّ  ٩إتتّ جٔتتٍ رآل تتس  ر٢ٌتتّّ    َ ْبو

ةتتب ت٩غتتٞ رآل سٙ تتٞ رهتتيت هِ ٌتتٛ ًق٨٘هٔتتّ  

(  ٗهوتتم  12ٗغّّٙهٔتتّ ور رُن٩حستتي ت ِٚتتٕ   

رهب٩غتتتتتٞ هٔتتتتت    ًتتتتتّ ؽ تتتتتّزٖ ً٘قتتتتت٘ةّّ   

؛ وذ ؽ صهتتتتتٕ ر ؾتتتتت٘ز من ٚ تتتتتٞ ـ ّتٔتتتتتّ

ؽ ٚ ٚ تتتٞ هؿتتتِٚ ٚ ٞ هبطتتتٚ ٚ ٞ ضتتتّذ ٞ     

ٚ تتتّّ ًتتتّ رهتتت  لا   ه لتتتظ من تتتّّ ٨ةق٩ُ

ٗٓتت٘ ًتتّ ٙ جوتتٟ ٗرقتت ّّ ر ؾتت٘زٝ رهػتتسق   

ٛ  ح تٟ      رن تٚ ى رهسرضتتٞ ر رنتٚتّي ره ستت

ره ؿتتتتس رؿتتتت ٙث  ٗ تتتت  غاتتتتل و" هوتتتتم   

رهؿتتتت٘زٝ ًتتتتّ نيتتتتّ  بضتتتت س  رهػتتتتسق     

ٌ ق" ً سجٞ ره تس،   تتٕ؛ ٗٓتٛر   رن تٚ ى   ٗة

٘    بًتّ   ر٨  صري  ٗرؾِطِٞ  ٗرهصًّ رن 

ر٨  تتتصري جه رهتتتٕ ره ػتتت١ٛٚ ٗره ؿتتتِٚ      

ٗبتتتتتتسش رهؿتتتتت ّ  رهط٘ضتتتتتٚ٘ه٘ ٚ ٞ رهتتتتتيت   

       ٛ بهؿتق" تّهػتسق ٓتٛر ر٨ضت ب ر  رهَقب وتت

ٚ تتتتتٞ  ٗرهِظتتتتتَّ  ٗرهثقّجتتتتتٞ رنٌُّ تتتتتٞ هو ق٩ُ

ٛ  رهقتتت٢ٍّ ةوتتتٟ رضتتت ٩، رؿسٙ تتتٞ    رهطّٚضتتت
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س، ٗبًتتتتّ رؾِطتتتتِٞ ج تتتتِظ ٍ ة٩ تتتتٞ ره تتتت     

تّهػتتتسق ٗجتتت   ٢ِّٚتتتٞ رهتتترك٘زٝ ٗر٪ُ٘ تتتٞ    

ٚ ٞ هوػتتسق هقتتَ٘ ةوتتٟ      قتتٌّ ؾتت٘ز  ِطتتُّ

ٜ   ًّتتى ٗرٓتتّ ز تت٘       غتتق "؛ بٗإٌتتّر بُثتت٘

ضّكّ ؾًّ" ًط طتوٍ ه ستتٕ  ٗ ٌُّٚٔتّ    

ٛ  ةِٚتتت  غتتتّذ   ٜ  ً تتت٘حؼ غتتتٔ٘رُ ذكتتت٘ز

ٗةٌوٚٞ رؾِطِٞ هوتم هقت َ ً سجتٞ ًكتو وٞ     

ه نت بكثس ممّ ها وتٍ  ٗر ره  ٘ٙت" ٙ تّزق    

ّ  رؿّقتتتس هٚ تتتٚؼ    طسجتتتّ ره ٩  تتتٞ رهتتتصً

ره تتس، ره ّهتت  ر رهتتصًّ رنطتت قبى رهتترٜ     

اوٍ جٚتٕ ت ب ٙت  ةت ٖٗ  ٗٙ قٔقتس رهػتسق      

رنّقتتت٘ٙ ٞ ور ًِ تتتّٖ  ٗٙ تتتسق ر ت ٨٘هتتتٕ  

(  ٗةوٚتتتٕ؛ جتتتإْ هسحٚتتتى ملغتتتٔسشر مل ور  13 

ره س،   ٙلّ ّجٚ ّر هث٘زهّٔ رهِطت٘ٙ ٞ   

ٌ تت ّر هسًصٙ  ٔتتّ  ٗو كتتّةّّ     ٗومنتتّ َ وبتتّّ ً  

 ٓتتتتّ ت ٚتتتتٞ هسضتتتتٚ  ؾتتتت٘زٝ رهػتتتتتسق     ه ٌس 

رن تٚ تتى؛ رهػتتسِق رن٧ُتتثس رهس تت٘ رنط طتتوٍ   

رهكتتت ٚ  رن ّٔهتتتمس هتتترّٝ  جتتتإذر تتتتسش غتتتقٕ 

ٚ ّّ ًٔتتتت  ّر ٪ُثتتتتّٖ   رهتتتترك٘زٜ تتتتت ر ٗحػتتتت

ٕا ٗٓت٘رٖا ةقَوتٕ      ةِٚ ّّ ةّط ّّٚ  ٙ و  غت  

ًِقتتّ ّر هِصٗرهتتٕ ٗة٘رط تتٕ  ؾتتسٙع   طتت ٖ   

رؾتتتًّح ك ٚتتت٘رْ ً تتت٘حؼ  ٙقبتتتع ةوتتتٟ  

ٛ   ضتتتتسٙسٖ ره تتتتّه ٛ ًصِٙتتتتّّ توبّضتتتتٕ رهػتتتتس 

رنصزكؼ ٗض٩حٕ رنػ ٘ذ هق ى حظّٙتّٖ  

ٗ " ٙػ١ّ  وُٕ رهطو ّْ رنت  ز تّهلطى 

  ٗرهسغبٞ ٗره ِ  ٗرؿػٚؼ 

ٗكتتتٛ ه طتتت  ملغتتتٔسشر مل ًتتتع غتتتسق     

ره تتتستٚ " رُن تٚ تتتى  تتتًّ٘ر ت جسٙتتت ّٓ ًتتتّ     

ٓ٘ٙ ٔتتتتّ ٗضتتتت٩حّٚٔر ره قتتتتى ٗرهلوٌتتتتٞ     

ٗه  ٚتتتى زضتتتّه ّٔ رهطّٚضتتتٚٞ رهتتتيت ب ب تتت"  

ٜ  ر رهطتٚ سٝ    و   ّق  ر٨ضت ب ر  رهترك٘ز

ةوٟ ر٪ُثٟ  ٗ   ً" رؿ٘رز  ضب٩ّٚ ٗحٚ ّر 

ٛ  14هو ٘رؾى  (  ٗب ك ّ٘ٓ هو ٌثٚى ره ست

ٌ تتتؼ  ٘زهٔتتتّ  ٗبه تتتٟ رُ ؿتتتّزرهّٔ  رهتتترٜ ٓ

رن ٌث وتتتٞ ت  تتتٚا رهطتتتٚ  ره ِٚتتت   ٗ تتتًّ٘ر    

بٙكتتتتتّّ ا تتتتت٘ هّزهٔتتتتتّ  ٗؼ٘ٙوتتتتتّٔ ور    

ٍٞ ؿلٍ رهطتٚ     ٍٞ  ّق  ٍٞ ًِٔصً غتؿٚ 

ًّ     ٍٞ ٍٞ هط ٌ ع تتّن٘  ةوتٟ ٙت ٖ   ّزٙت شٗ ٚ 

ٍٞ  هٔجتتتتظ     ٘ة٠  ٗبضتتتتاٝس زغبتتتت  س تتتتّزٝس ٓتتتت

ٍ  تتتتٕ ح تتتٟ رُتتت    زقتتتّّ       تّؾطتتت   ٗهتتتِٔ

ٗرضتت  ررتّّ ه٩ضتت  بّ   جتتإذر َج   َوتت" ةقَؤتتّ  

ٚ ّّ ه ٘ ر١مل  هقت  َ ر   تتت  كُّ" رً  ر ّر ضوب ملحت

َٞ رهػتتتسق ره٘حٚتتت ٝ؛ ٗٓتتتٛ     هّٚهٚٔتتتّ حلٌتتت

(  ٗحكتت٘زا ملغتتٔسشر مل  15حلٌتتٞ رؾتتِظ  

رهسرًصٝس ور رهػتسق رُن تٚ تِى رن٧ُتث رهس ت٘     

ٛ  ره ّزٜ رنط ل"  ٙق كٛ حكت٘ز    رهوٚو

ملغتتتتتٔسّٙزمل رهتتتتتركس رن تٚ تتتتتى ره تتتتتّط ٛ    

ر٨ُ  تتتّهٛ ره٩ةق٩ُتتتٛ رهتتتسرج  هوٌ سجتتتٞ 

ٛ   تتتت ٗره  تت٘ز ٗره  تتٚا؛ ج  ملغتتٔسّٙزامل رهػتتس 

رهرٜ   ٙلر ، ملغٔسشر مل ٗٓتٛ هتسٜٗ هتٕ    

ٚ ٞ ةّ رؾتّْ ٗرنتو٘ ت   ّ  حلّّٙ  ةج٢ّب

ٛ  ور    رـسرجٚ تتٞ رُقوتت  ر ره ٌثٚتتى ر٪ٗزٗتتت

ٕا ؾتتتتت٘ ا رن سجتتتتتٞ جٚقتتتتتسزا    ّهتتتتتّى ٙؿتتتتت  ةا

و سرض تتتٕ  هٚبقتتتٟ  تتت٩ّّٓ  تتت٩ًّّ ً تو  تتتّّ 

٘ ز ره ستتتٛ رهتترٜ     زرجكتتّّ هو وتتٍ ٗجٚ تتّّ هو ؿتت

ٙبتتتتتٚحا رضتتتتت  ٌّز ٖ  ٗٓتتتتترر ره ٌثٚتتتتتىا ٙكتتتتتع 

ٚ تتٞ ره تتس، ٗرهػتتسق      ملغتتٔسّٙزمل حتت  ّر ر  ٢ِّ

ّ، ذر  رنقتتتتتتتتتتَّ رهسرضتتتتتتتتتت  ر رـ تتتتتتتتتت  

ٛ ؛ ج ملغتتتتٔسّٙزمل رهتتتترٜ   تتتتى  تتتتتت ر٨ض ػتتتتسر 

ملغتتٔسشر مل رهتتيت ةسجتت" بكثتتس ممتتّ ِٙب تتٛ   
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ٓتتتتتتت٘ رهتتتتتتترك٘زُٝ رهػتتتتتتتس ٚ ٞ رن ٘حػتتتتتتتٞ   

ٌ وتتتٞ     ره٩ةق٩ُٚتتتٞ رؾّٓوتتتٞ رـًّوتتتٞ رنل

ٕا     ٛ  رإتتؼ  رهتترٜ ّث وتت ٜ  رهوٚوتت هوِظتتَّ ر٪ُثتت٘

   ٛ ملغتتتتتتٔسشر امل  ًقّتتتتتتتى  ره تتتتتتس، ره ق٩ُتتتتتت

ٛ  رن ق  َ رهطّةٛ هو  تٚا  ٗرهس ر  ًتص  رنِ ق

ٜ  رنّهتتتم هوطتتتو ٞ ٗرهقتتت زٝ   هوِظتتتَّ رهِٔتتتّز

(  ٗةتتب حتت٘رز 16 ٗرإٌِٚتتٞ ةوتتٟ ر٨ تت رق 

ملرنسُٚطٛمل ًع ؾ ٙقّٔ ملُّٓظمل ح٘ي ر٪ س 

ٜ  ه اٝ رهِطت١ّ رهتيت ه  تم تّهطتٚ       رنهضّٗ

ْا رهػتتتس ٛ   –ر رؿتتتسٍٙ  ٙاِق  تتتٍ رهطتتتو ّ

ر ً ّقوٞ  قّجٚ ٞ ًع  –ً كٌِّّ ملغٔسّٙزمل 

ٛ   ِٙ ؿسا  ٛ  ةوتٟ   رهركس ره ست جّٚٔ ره ستت

ٛ  ٨ هػٟ كٚ  رهِط١ّ  غسميٕ؛ ٪ْ ره ست

  ّ ّ  ًٗ ّزكٔ ٛ   ٗٙس٠ ر غاهٔ كّهػس 

ّٞ هو تتتت٘ش ا  تتتتٞ ً كتتتتّة ٞ ه تتتتّ ٍ     جسؾتتتت

ٚ ٞ وحطّض ٕ ت  ٘ه ٕ   (  17 ره ست

 :الرحلة احللم: اليامسني السجينة

ّث تتتى ملرهٚتتتّني"مل ؾتتتوٞ ره٘ؾتتتى تتتت" 

ح ٚتت هّٔ ملجّطٌتتٞمل ٗملغتتٔسشر مل  ٗهػتتلى    

ٚ ّّ ٗجلسٙ تتتتّّ هػتتتتٔسشر ؛ وذ   رً تتتت ر ّر  ِطتتتت

رؽرهّٔ بٙقُ٘ٞ هوتت٩ف ٗره ٌتس   ًٗثت٨ّّ    

ٚ ٞ ر٪ُث٘ٙ ٞ رهػ ٘ٙ ٞ  ٗ ت    هوطو ٞ رؿل٢ّ

ػوتتتٟ ذرن ر٨ً تتت ر  ر ًظٔتتتسّٙ؛ ر٪ٗير   

     ٜ رًتت ٩ُن رؾتت ٝ هطتتو ٞ رؿلتتٛ ر٪ُثتت٘

ٜ  رهقّ ز ةوٟ ره ه ا ٗره  سٙ   رهػ ٔسشر 

ٗ تت  بغتتّز ملكٌتتّيمل ؾتت ٙ  ملجّطٌتتٞمل ور    

ضتتو ٞ  تت هّٔ ٗرؾتت ر  ٗر٪ًٔتتّ   ٚ تتّّ  

ًّ  ٩ي رؿلٛ رهرٜ ٨ هكع هقتُّْ٘  

رهس ّتتتتتتتٞ رهتتتتتترٜ ؽكتتتتتتع هتتتتتتٕ رهل ّتتتتتتتٞ 

رهرك٘زٙ تتتتتٞ  ٗٓتتتتترر ًتتتتتّ ًل تتتتتّ  تتتتت ٝ     

رنسُٚطتتٛ ًتتّ ؼسٙتت   ؿتتٞ  رنتتسبٝ رهتتيت     

ّ ٓتتتترر هوتتتتبظ  تتتت٘، رهتتتتسٙؼ(؛ وذ بة  ٔتتتت  

      ٛ ٜ  تت ٨ّ ًتّ ةِ٘رُٔتّ رهسنيت ْ  ر٪ُث٘ ره ِ٘ر

ٜ   ٗٓتتتتتتت٘   ؿتتتتتتتٞ رؿطتتتتتتتّ     رهتتتتتتترك٘ز

(   هٚلتتْ٘ ره ِتت٘رْ وغتتّزّٝ   18رهبؿتتسٜ( 

  تتاٝ ور رهطتتو ٞ ر٪ُث٘ٙ تتٞ   تتٍ حس جتت"    

ُّٔٙٞ رهقؿٞ تهْ   و" رؿطّ ٙ جتص ةتّ   

ره ث٘ز ةوٟ شٗ  ٕ رهيت طّز  ور ت٩ ّٓ  

ه لػتتتتتتت  تتتتتتتترهم زةتتتتتتت  رهػتؿتتتتتتتٚٞ  

س ٚ ٞ ًتتتتّ ٓجتتتتس ر٪ُثتتتتٟ  رهرك٘زٙ تتتتٞ رهػتتتت

(  بًتتّ رنظٔتتس رهثتتُّٛر جٔتت٘ ٓتتّ ظ  19إتتّ 

رؾتتت ٝ تتتتّـ٩ف ٗره ٌتتتس  ةوتتتٟ بضتتت٘رز     

 رؿسٍٙ  ًّّّّ كػٔسشر  

ّٞ حبٚطَٞ رؿتسٍٙ ر   ُػه  رؾ ٝ بًٚ 

ٚ تتتٞ  ٗتقٚتت" ًطتتتلُ٘ٞ     ً ِٙتتٞ جتتّع ره ر 

تّٔ ظ ر٨زؼّي  ٗح" بةجصّٓ ؼقُٚقٕ 

غسضتت" ترزهتتٕ ر زبع ح ٚتت هّٔ رهؿتت اٝ 

َٞ     ملجّط ٌٞمل  ٗ ت  غتل و" ُؿت٢ّ ّٔ جوطت 

٘  تت" جٚٔتتّ   رزؼتتّّي ً لًّوتتٞ ر٪زكتتّْ ه 

ُٞ رهتتتتتيت   ؽ تتتتتب ػستتتتتتٞ   رؾتتتتت ٝ ر٪ًٚ تتتتت

ر٨زؼتتّي ةوتتٟ ضتت٢ّس رهسحّهتتٞ رهتترك٘ز      

ٛ  ٗػست  ٔتتتّ     ً جتتتّٗشّٝ غتتتسَطّٔ رهصًلتتتُّ

      ٍ رحملتت ٗ ٝ ظطتتٍ  حبتتٚظ رنلتتّْ  هتت ا و 

ح ٚت هّٔ بْ غّٙتتٞ ر٨زؼتتّي هٚطتت" ؼسٙتتس  

ٗهٚط" إّ٘ر هو ٗٙح ةّ  رؾط   ٗحط  

ٍا       رهتتتِ ظ رؿبٚطتتتٞ؛ ٗومنتتتّ غّٙ اتتتٕ رهتتت  و

ٗهتتسٗٙ  رهتتتِ ظ  ٗرك طتتتّ، رؿلٌتتتٞ  

ٗرهِ تتتت٘ذ  ٗجٔتتتتٍ رآل تتتتس  ٗذرن ره ٔتتتتٍ ٨ 
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ٙلتتتتتتْ٘ و٨ تتتتتتتهًسّٙ؛ بٗإٌتتتتتتّر رحتتتتتت رَ   

ر٨ تتتت ٩  رهتتتترٜ ة  هتتتتٕ رؾتتتت ٝ ضتتتتب٩ّٚ    

ْ  بعتتّ ً تتّ     هولػتت  رن تتسر    ٢ّوتتٞر  و

ذر ًتتتّ ميولتتتٕ ر٪ تتتِ. ٓتتت٘ ر  ٩جتتتٕ  ٗو 

زكتتتتتتص  ةوتتتتتتٟ ره٩ً ػتتتتتتّتٕ ٗرنت وتتتتتت  

(   27تإًلُّتتتتتتم بْ ه وقتتتتتتٛ رهو٘رًتتتتتتع(   

ٗ ٌُّٚٔتتتتتّر رً ؿتتتتتّفا ؾتتتتت ًٞ رن تتتتتّٙسٝ    

    ٛ رهثقّجٚ تتٞ  ٗؼ٘ٙوتتّٔ ور وحطتتّع و"تتّت

غّٙ ٕ ره وٍ  ٗ     و" رؾت ٝ جٔتٍ رآل تس    

ضتتتب٩ّٚ ن سجتتتٞ رهتتترر    ٢ّوتتتٞر  ةوٚتتتم بْ  

هسكتتتصٜ رُ بّٓتتتم ةوتتتٟ ر٪ تتتِ. ره تتتّتس   

ٕ  كوٌتتتّ جٌٔتتت" ب ِبٚتتتّّ   ٗؼتتتّٗهٛ جٌٔتتت 

ٗٓت٘ ًتّ ٙ تين     ( 21 بكثتس(  ةسج" ذرهم 

ؼسٙتتتس  ة٩ تتتٞ ح ٚتتت هّٔ تتتتّآل  س ًتتتّ بٙ تتتٞ  

ٚ ٞ بٗ و ؿتتت٢ّٚ ٞ      ٚ تتتٞ رضتتت  ٢٩ بحلتتتَّ َ ْبو

ٚ تتتٞ  ٚ تتتٞ بٗ ر غسرت ًٗتتتّ بضتتتس رهس٦ٙتتتٞ ره سر٢ب

رهتتتيت ٌِٓٚتتت" ةوتتتٟ ً ظتتتٍ ُ تتتّ  رهسحّهتتتٞ   

رهتترّٙ ه تتًّو٘ر ًتتع رآل  تتس ت  تت س ٖس ً٘قتت٘ةّّ      

 بٙكّّ ت١ِّ هوم ره ٩ ٞ تت"  هو٘ؾ   ٗٙ ين

ٜ  حتس  ًتّ ر حطتّع     ذره" ةوٟ بضّع ُ  

ٚ تتٞ ػتتّٖ رآل  تتس  ًٗتتّ رـتت٘  ًتتّ       تّه ُٗ

ّّ  ٗرة ٌّ ّر ةوتٟ    ًّٕٚ تّت ٩  رهرر   قّجٚ 

ٚ تتتتتٞ ًٗ سج ٔتتتتتّ رهؿتتتتت٘جٚ ٞ     ػست ٔتتتتتّ رهرره

ْ  ػستتتتتتٞ ر٨زؼتتتتتّي     ب زكتتتتت" رؾتتتتت ٝ ب

ٛ  ًتتّ     ٜ  قلً٘تتٞ تتتّـ٘  رؿ ٌتت ر٪ُثتت٘

ٙ  ًٗتّ رآل تس؛ ٗهترر بضطت"     رنلّْ ره س

ٚ ٞ ٓتترر ر٨زؼتتّي  ٗةتتٛ ح ٚتت هّٔ غؿ٘ؾتت

ٚ ٞ ةوٟ بزت ٞ ًبّ ٥؛ بٗإّر بْ رزؼتّي   رنبِ

ٛ   ٗهتتتٚظ ر  ٚتتتّزّر؛ ٪ْ  ر٪ُثتتتٟ ج تتتى ح ٌتتت

ةوٚٔتتتّ ؼسٙتتتم  ِّحٚٔتتتّ كتتت٩ٚ ٙ ٌتتتس  ر     

ةوٚٔتتتتّ  ٗٙطتتتتببّ إتتتتّ ب  رـِتتتت٘  هقٚتتتت     

َل   رنلتتتّْ  ٗ ُّٚٔتتتّر بْ رـتتت٘  غتتت ٘ز ٨ش

ةوٚتٕ  ٗ ّهثٔتّر بْ رُ ؿتتّز    ِٙب تٛ ر٨ُ ؿتّز  

ر٪ُثٟ ر ػستٞ ر٨زؼّي ٙ  ق  تّؿ ّا 

ةوٟ رإ٘ٙٞ ًّ  ٩ي ر تق١ّ ةوتٟ ره قّهٚت    

حٚ ٞ ر بةٌّ ّٔ  ٗتّه ارْ رنٔ  ٜ تث٘زٝ 

رنسبٝ رهيت هوبظ كطت٘ٝ رهتسٙؼ  ٗزرت ٔتّر    

بْ ح ٌٚ تتٞ ػستتتٞ ر٨زؼتتّي ر حٚتتّٝ رنتتسبٝ  

٘زٝ؛ ٓٛ رهيت هكب  ة٩ ٞ ر٪ُ٘ ٞ تّهرك

٪ْ رض   ر  رنسبٝ ره ر٢ٍ ه٩زؼتّي ت ٚت ّر   

ةّ رهس ى  اس زّٓ ًّ  ٚت ٖ  ٗوْ كتّْ   

ٌأتّ  تت٘ ا       حبتّّ  ٗٙٔبٔتّ ضتو ّٞ بُث٘ٙ تٞ ٙ ّ 

رهتتترك٘ز ًتتتّ رإجتتتس  ٗٓتتت٘ هتتتٚظ  ٘جتتتّّ    

ةّط ٚتّّ  ٗومنتتّ ٓتت٘ ػتىا ؾتتص  رهتترك٘زٝ   

ًّ َجِقت  ت ت  زضتًّٚؤّ ره ّزهٚ تٞ  ًٗتّ      

ط   ٗؼسٙس حّٚشٝ رنسبٝ ؿ  رً ٩ن رؾ

حسك تتتٕ  ٗٓتتت٘ رنٌوتتت٘ن ر٪ تتتا هوطتتتو ٞ    

رهرك٘زٙ تتٞ ةتتب هّزهٔتتّ رن ٙتت   ٗٓلتترر  

ه٘ر تتتٕ رهطتتتو ٞ ر٪ُث٘ٙ تتتٞ ٌِٓٚتتتٞ رهطتتتو ٞ    

رهرك٘زٙ تتٞ ته ٗرهٔتتّ ُ طتتّٔ؛ ٗٓتتٛ رهقتت زٝ  

ةوٟ ره جتّٗش ٗره  تٚا ٗر٨ضت  ١ِّ  جكت٩ّ     

ةّ بْ ر٨زؼّي ضبٚىل ه توٚـ ر٪ُثٟ ًتّ  

رؿتى ٪شًّهٔتّ    آ٨ًّٔ؛ ٪ُتٕ ٙ ت ح إتّ آجتّق    

رهتتيت  تت  ٙ ّ ٌٔتتّ رنلتتّْ  ٗهتترر ةٌتت      

ره ّغتتتتتتقّ  ر ره تتتتتتّزٙ  ٗرهقؿتتتتتتـ ور   

      ( 22  ر٢ٌّ ر٨زؼّي 

ٗٓتتتتتترٖ ره وطتتتتتت ٞ رهتتتتتتيت ؾتتتتتتّغ ّٔ    

ملرهٚتتتتتّني"مل ؿ ٚتتتتت هّٔ   و ٔتتتتتّ رإّ ٙتتتتتٞ  

ٗره س رتتتتٞ رهتتتيت ًتتتّ رُ لتتت" ه ٘ح تتت  تٔتتتّ   

ٗهطتتتت ٔ ٜ تِؿتتتتت٢ّ ّٔ كوٌتتتتتّ بزٓق ٔتتتتتّ  
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ٔتتتتتتّ ر حو ٔتتتتتتّ  رنطتتتتتتّجّ   ٗؼٌوتتتتتتّٔ ً  

ٗرزؼّإتتّ  ٗٓتتٛ ه قؿ تتٟ جسح ٔتتّ ره تتتّزَ     

ع ٚتتت هّٔ رهتتتيت حق قتتت" حوتتتٍ ره حتتتّي      

ٗةوٟ غّط٤ ر٪طوطتٛ ٗؾت " رُ ؿتّزّٓ    

َٞ ملرهٚتّني"مل   ٢ّوتٞر     ُ ٚجٞ ره صرًّٔ جوطت 

 وُتتين بًتتَّ رحملتتٚ  ب  تتى ر ة٩ تتٞ ًتتع      

رهلتتْ٘  بحتتظ  تتتهْ  تت٘هٛ هكتتّٓٛ  تت٘ٝ      

ملرنتتسبٝ رهتتيت هوتتبظ كطتت٘ٝ رهتتسٙؼمل رهتتيت      

لتت" ةِٔتتتّ غتتتٔسشر   هقتتت  زب  رهِطتتت١ّ  ح

ّ  هٌِ٘ ح" رضت   ْ ًتّ ره  وتٍٚ      ب ِ  ٔ

    ( 23 ٗر ُ ُٚ"(  ٍ ًّ رهِظ َّ 

كتتتّْ رزؼتتتّي ملرنسُٚطتتتٛمل ؼقٚقتتتّّ    

ؿوتتتٍ رؾتتت ٝ؛ ٨ٗ غتتتم ر بْ ملرهٚتتتّني"مل  

رؿّكٚتتتٞ  تتت  ؾتتتّغ" ًتتتّ  تتت٩ي هطتتتّْ  

ح ٚ هّٔ  طٌّّ كباّر ًّ رهِـ  هلِ ّٔ 

ّٞ  وتتتتت  اتتتتت٩ي  آ تتتتتس  بْ ه تتتتت٘رز٠ غب تتتتت

رهلوٌّ   ٗ   ه ّاٌت" ملرهٚتّني"مل  ت ّر    

ملكتتُّ مل تتتت ر زبع ح ٚتت هّٔ ه ؿتتا ُتت  ّر ه

   ّٞ ر زبٙتتٕ حتتت٘ي رنتتتسبٝ حتت" بزر ٓتتتّ  ٚوتتت

ّٞ ٨ هط  سض ً ّزجٔتّ كت٩ٚ ه قت      ؾًّ 

(؛ جهًتتتَّ ملكتتتُّ مل رُ ؿتتتب" 24 غ٘رٙ ٔتتتّ 

ملرهٚتتتّني"مل ًتتتس   ّٝ  ٗٓتتتٛ هوٌتتتظ غتتت سّٓ 

  ّ ْ   ّهتتتم ٙلٌتتت  رن ؿتتت٘، تإؾتتتب ّٔر و

 )ِّٓ 25 ) 

 رحلة حفيدة اجلّدتني: فاطمة ذات السوار

  هِ ا ملرنسُٚطٛمل ًتّ  وت  ر٨زؼتّي    

رهتترٜ ر  تتبٖ رهسحّهتتٞ ةتتب ره ؿتت٘ز  ٗ تت   

ةب تتس  ةِتتٕ تػتت ّجٚٞ تتت ١ّر تسحو ٔتتّ ر٪ٗر  

ًتتّ جتتّع ره ر ٚتتٞ ور رهستتتّة هو زرضتتٞ ر 

 ًّ تتتتتٞ قٌتتتتت  رـتتتتتًّظ ف تتتتتّشٝ بٗي    

تسحو ٔتّ   (  ٗرُ ٔت١ّة 26 ٗب  سّٓ رؿ ٗ  

ر٪ اٝ ر رهل ّ، ور ره٨٘ٙتّ  رن  ت ٝ    

ٚ ع رإتت        ٗةو تٞ  وقٔتّ  ػتتٚ أّ ًتّ بْ هكت

رهتترٜ زني تتٕ إتتّ ملرهٚتتّني"مل  ٗٓتت٘ جٔتتٍ      

رآل تتتتس؛ ٗهتتتترر ٗقتتتت " هِ طتتتتّٔ قتتتت٘رت   

هوٌ سجتتتٞ  ٓتتتٛ ةتتت َ ر٨ُتتتص٨ق ور ّٓٗٙتتتٞ   

ر٪حلتتتَّ رنطتتتتبقٞ رهتتتتيت هسض تتتت  رؾٔتتتتى  

َا ر تتتتت ٩       ٗؼجتتتتت  رن سجتتتتتٞ  ٗرحتتتتت ر

. ٗر ُؿتتتتّ ا وهٚتتتتٕ ٗوْ كتتتتّْ ر  ر٪ تتتتِ

ره٘ر ع ميّزع ةِ ّّ ةوّٚٔ  ٗؽٚ وٕ كو٘ ّّ 

ٓػّّ ًتثق٩ّ تهح٩ًتٕ ٗهِّ كتّهٕ ٗضت ّ هٕ     

 ٞ ٚ (  ٗهثبتتتتت" ٓتتتتترٖ رهكتتتتت٘رت   27 ره ؿتتتتت

ً ٔتتّ ُٔتت   رهؿتت٘جٚ " رهتترٜ هقِ ٔتتّ وٙتتّٖ  ره صر

َٞ ر ً سجٞ  ملرهّٚني"مل  ٨ رهك٘رتَ  ره وٌٚ 

رهتتتترٜ رآل تتتتس ٗجتتتت  ةوتتتتٍ ر٪ُثسٗت٘ه٘ ٚ تتتتّ  

ٚ تتتٞ      َٞ  ٗو ؿتتت١ّ  رهرره ٙق كتتتٛ رن٘قتتت٘ةٚ 

 ٞ ٚ ٗرض قؿ١ّ  ره  ؿ٩ٚ   ٗػِ    ر٨ُ ق٢ّ

ٗره  ٌتتتتٍٚ  ٗٓلتتتترر غس تتتت" ر ره تتتترٗٙ" 

ٚ تتٞ  ٗضتت " ور  ح تتٟ ر ًقّزُّهٔتتّ ر٨ُ ق٢ّ

ٛ  ًّ  ت٩ي شرٗٙتٞ ز٦ٙتٞ     ً سجٞ رآل س ره ست

قٚ قٞ؛ ٓتٛ رؿتسٍٙ رهترٜ غتل ى ٓتّ ظ       

ٛ   ٗبز ق ح ٚتت  ه ّٔ  ًٗتتّ ملرهٚتتّني"مل ره  وتت

   ٛ  تتت٩ي هوتتتم رن سجتتتٞ بزر   جٔتتتٍ ره ستتتت

ٗجٍٔ زجٚقّٔ رهركس رإؼ  ملكٌّيمل رهترٜ  

ّ  ور ت تتت ر    كتتتّْ هػتتتٟ ت تتت ّٓ  ٗاتتت

رهتتيت كُّتت" هاطتتجّ جٚٔتتّ رهِطتت١ّ  ػتتٚٞ     

   ( 28 رإجس 
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حتتتتت" زحوتتتتت" رهػتتتتتّتٞ ور رهستتتتتتّة   

بزةب ٔتتتّ رن ِٙتتتٞ رن  ٘حتتتٞ ةوتتتٟ ر٪طوطتتتٛ 

ّ جّع ج٩ذ  عٌّٙٞ ؾ ٙقّٔ ملكٌّيمل رت

ٚ ٞ  حٚتث ذرن   (  ٗحت"  29 رؿتسٍٙ  ره ر 

ٚ " ٗب وق ٔتتّ رت طتتًّّ  رهؿتت  ٚ " ر٪ٗز  تتت

رهرّٙ ةسج٘ر بُّٔ ُػه  ر حسٍٙ ر  بته   

   ٛ ّٞ تٔػّغتت ّٔ  وتت  ضتت٘رزّٓ ره كتت ً  جتت

  ٛ (  هقتت  ٨ذ س ره ّنتتٞ  37 رهثقٚتتى ر٪ًتتّشٙ 

تسًص  ٚت ّٓ ٗهسر ٔتّ ٗ ً٘ٚ  ٔتّ ر ً٘ر ٔتٞ     

  زحوتتٞ رهب تتث  رآل تتس رمٔتت٘ي   تتٍ تتت ب  

تك٘رت  هبػ س اٚى ور رن٘ق٘ةٚ ٞ ه ثبت"  

٨حقتتّّ رط٣ٌُِّٔتتّ هبكتتّة ّٔ رهقً٘ٚ تتٞ رهتتيت  

٘  تت" ةوتتٟ ره تتس،  و٨ ر ً٘رقتتع  وٚوتتٞ   ه 

ًتتتتتّ رهل تتتتتّ،  ٗكتتتتتٛ ه تتتتتس  آ س ٓتتتتتّ   

     ٛ جكتت "  ب٨ّٗ  ز٦ٙ  تتٕ هو تتسٍٙ رهػتتس 

ٚ تتتتتٞ هو تتتتتسٍٙ      ٗكػتتتتت " رهؿتتتتت٘زٝ ره٘ر  

 ٛ ٛ    ٍ تِ" ؾ٘زٝ رؿسٍٙ ره ست    رهػس 

   ٛ ةسجتتت" ملرنسُٚطتتتٛمل ره ؿتتت٘ز  ره ستتتت

ٛ  ًّ  ٩ي بزتع غتؿّٚ   هو سٍٙ رهػس 

ذك٘زٙ تتتتٞ؛ ٓتتتتٛر رهؿتتتت  ّْٚ ره سُطتتتتّْٚ  

رن ّؾسرْ إتّر ملٓتُّظمل ٗمل تّنمل  ٗره ِتّْ     

ر٨ض ػتتسر ٛ ملبلتتتسمل  ٗره ِتتتّْ ره سُطتتتٛ  

َ  27ملًّهٚظمل رهرٜ ةتّؽ ر ت رٙتٞ رهقتسْ    

ةس جٔتتّ ملٓتتُّظمل ةوتتتٟ رؿتتسٍٙ ًتتّ  تتت٩ي     

٧ًضطتتٞ رؿتتسٍٙ ره كتتٛ    ٧ًه تتّ  ةتتّ  

ٗك ّ، ةّ رن  ٞ ر به  هٚوٞ ٗهٚوٞ  ٗ   

بغكب ّٔ ؾ٘زٝ ملغٔسشر مل رنٌ و٣ٞ رن ٣ٌِٞ 

(  ٗةس جٔتّ  31 ت٨ّضت  بّ   ٗكهُّٔ زرقٚٞ 

ٛ  ممتتتتتث٩ّ  مل تتتتتّنمل ةوتتتتتٟ حسميتتتتتٕ رهػتتتتتس 

تو٘حتتتّ  ملبلتتتسمل ٗملًتتتّهٚظمل رهتتتيت هؿتتت٘ز     

رؾتتتتتتتتتت٘رزٜ ره ّزٙتتتتتتتتتتّ  رهلطتتتتتتتتتت٨٘     

َ ملبلتسمل  رهؿًّ ّ   ٗ ت  ب تّز حِقٔتّ  ٚتّ    

ٚ ٞ ت ٌجٚتت   تتّي     رن ّؾتتس هوثتت٘زٝ ره سُطتت

َا ملًتّهٚظمل زتٚت ا      ره٘ؾٚ ٞ رؿبٚطتٞ  ٗ ٚتّ

ٚ ٞ تسضتتتتتتٍ ه٘حتتتتتتّ   رؾٌٔ٘زٙ تتتتتتٞ ره سُطتتتتتت

ٍٞ غتٔ    ت٘زٝ      هوج٘رزٜ ره ّزٙتّ  ر ًسحوت

ملبهتتتتّه٘زنمل رهتتتتيت حتتتتسز  رنتتتتسبٝ  ٗتو تتتت"  

(  ه تتتتس   ملرنسُٚطتتتٛمل  32 رن تتتس، آ ّزٓتتتّ 

ٛ  تِ ٚجتتٞ جّز تتٞ؛ ٗٓتتٛ بْ رؿتتسٍٙ رهػتت    س 

شًتتينيف ر جلتتس ره تتستٚ "  ٙ٘ا تت  ضتتو ٞ    

رهؿتت٘زٝ ه جٌٚتت  ره تتّزٙ   ج ؿتتبح بةٌتت    

رهػتس ٛ  ب سّر ٗجّةوٚتٞ ًتّ ه تٚار  ره٘ر تع     

 33 ) 

ٚ تتتتٞ رهتتتتيت تِتتتت" ةوٚٔتتتتّ   هقتتتت َ ر٨ُ ق٢ّ

ٛ  هو تتتتتتسٍٙ   ٘ ز  ره ستتتتتتت ملرنسُٚطتتتتتتٛمل ره ؿتتتتتت

َٞ ه  ِٚتتت ّٓ؛ ج  ٛ  رؿجتتت ملٓتتتُّظمل تتتتت رهػتتتس 

ٗمل تتتّنمل هٚطتتتّ كتتتى ره تتتستٚ "  ٗملبلتتتسمل   

ٛ  رهترٜ   هٚظ ممث٩ّ هلى ره ّ ر٨ض ػسر 

ٗ    ؾ٘زّر ب س٠ ٗر  ٚ ٞ هوػتسق؛ جتّؿسٍٙ   

رهتترٜ ؾتت٘زٖ ملبلتتسمل ٓتت٘ رؿتتسٍٙ ره كتتٛ  

ٜ  ره تتّزٜ هو تت ٗ     رهتترٜ ًث تتى  ٕ  ر٪ُثتت٘ ره٘ تت

رهطّٚضٛ رُنٔ    هػسق بٗزٗتّ  ٗ ت  هطتوى   

وهٚتتٕ ت تت  ره تتستٚ "  كٌتتّ ذكتتس  ملهتت" 

ٚ ٞ  ُٗقوت٘ر       ٘زُ ْ٘مل  ؼت" ؾت ٞ  توًّ٘ضت

ٚ تتْ٘  (  ًٗتتّ 34 طتت٩ّٙ٘ ؾتت٘زّر  و تت ّٓ ره ست

ْ  ةوتتتٟ زتٚتتت     ِٓتتتّ  ٨ ميلِِتتتّ رهقتتت٘ير و

ٗ ٖ  تتى وْ    رهث٘زٝ غ  رهبؿس ةّ بُثٟ ةت 

ٜ  ر ره  سٙتتتتٞ ور   ره تتت   رٗٝ هق كتتتٛ رؾتتتس

٘ ّز ب تتتى   ب ؿتتتّّٓ  ٗكتتترر رؿتتتّي ر هؿتتت

 ةِ ّّ ر ه٘حّ  ملًّهٚظمل  
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  ٛ ٗر ًقّتتتتتتى ٓتتتتترر ره ؿتتتتت٘ز ره ستتتتتت

ٛ  هو تسٍٙ  ت  ً" ملرنسُٚطتٛمل ؾت٘زٝ      رـّٚه

رؿسٍٙ رهرٜ اٚى ةوتٟ ره٘ر تع ٗره تّزٙ      

٘ زّر ها ػ تس جٚتٕ رهِطت١ّ      ًاطت ت٘ؾ ٕ ًلُّّّ 

ّ  ةوتٟ   رنثق٩  تثّٚتّٔ ٗحسً ُّّٔ ٗغاهٔت

رهطتتتٚ  ًتتتّ رهقسِٙتتتّ  رهػتتتسٙلّ  جٚتتتٕ  

ٗٓتتٛ غتتاٝ  تت  هتت٧ ٜ ور   تتى رهطتتٚ   بٗ   

  ى ر٪ س٠ رنِّجطٞ  ٗكٛ ػو٘ رهؿت٘زٝ  

بكثتتتس رُ قتتت" ملٓتتتّزْٗ رهسغتتتٚ مل ره ّغتتت   

ٚ تّ     هوج٘رزٜ رهػّةسر  ره ُِّتّ   ٨ ره ب

رهؿتتًّ ّ   ج  ِ تت" تتتٕ  ٗت ٘ض تت ٕ رهتترٜ    

ٝ بٗ ٙٔتتت  كتتتى  ُّتتت  ًتتتّ ً  تتتٞ بٗ ةبتتتّ  

(  جٔو تتتّ ضتتتهه"  35 حْقتتتٕ ةػتتت  بٗ  ٔتتتّ   

ملرنسُٚطتتتٛمل ةِتتتٕ  تتت ه ّٔ ملغتتتٔسشر  مل رهتتتيت    

٘ زهٕ كّه تتتّّ هوؿتتت٘زٝ رهسنيٚتتتٞ رهتتتيت      ؾتتت

ُّ جكّى ه وٍ رؾّزٙتٞ بٗ     ً ّٔ ٓٛ هٕ؟ ٗب

جِّٔ غا بٌُّٔ ٙسض تّْ ةب٘ ٙ  ّٔ ر  ؿس 

ملّٓزْٗمل  ٗٙسج ّْ ض سّٓ؛ جٌّٔ ر ره٘ر ع 

رؾطتتت  ر ب رٝ ٨ض قتتت١ّ رهطتتتٚ  كٌتتتّ 

ه٘حتتتّ  ملبلتتتسمل  ٗهتتتٚظ هوجّزٙتتتٞ رن ِٚتتتٞ    

ٗرهػتتتّةسٝ ٗرن  وٌتتتٞ بْ هقتتت٘ير مل٨مل هطتتتٚ   

ٔ ّّٓ  ٗكتتٛ هثبتت" ملرنسُٚطتتٛمل حكتت٘ز    هػتت

رهػتؿتتتّٚ  ر٪ُث٘ٙ تتتتٞ ر ضتتت٩ًٚ ٞ رؿتتتتسٝ   

      ٛ ٛ  ٗرن تتتت٘ه ةتتتتّ   ور ره تتتتِ " ره ّزضتتتت

ٚ  "  ٌٓتّر    ٗرض  كس  غتؿٚ  " ت ت٘ه

ملغتتتتتتتاّٙمل رهتتتتتتتيت تتتتتتتتسش  ر رنٌٌِِتتتتتتتّ   

ٚ تتٞ  ره ٚ ٞ  ٗملُ٘ز ٔتتّْمل رهطتتو ُّٞ رن ٘ه  ّزضتت

رهيت ؼل ٌت" تتّه ّ  ٗأتس  ر وحت ٠     

(  ٗ   ً" 36 تِ  ٚٞ رهو٘حّ  ٗٓٛ ؼٌى 

رنثتتتّه"  هتتت٩ّٚ ةوتتتٟ رؿسٙتتتٞ رهثقّجٚ تتتٞ ر    

ر ض٩َ رهرٜ ر  ؿس  ضو  ٕ ةوتٟ ره تّ   

ٜ  ر  ٗز ره بتتّ ٝ  ٗ هتت٩ّٚ بٙكتتّّ     ره جسٙتت 

ةوتتٟ بْ ره تتس، ٗحتت ٍٓ كتتُّ٘ر ٙطتتجِْ٘   

ّ  ره تّزٙ    تتت  ك     ُط١ّ ٍٓ ك٩ٚ ٙتركسٓ

ملحّكٌتتٞ ه تت٘رْمل  ًتتع رة رجٔتتّ تتتهْ ذرن 

ً تته سٝ رهقٌتتع حتت   ر ًسحوتتٞ هّزهٚ تتٞ    

(  هلِ ٔتتّ  ُّبتت" رهؿتت٘ر، ر ه وٚوتتّٔ  37 

ٜ  ر رنثتتتّه" رنت تتتّزّٙ    هو كتتت٘ز ر٪ُثتتت٘

ٚ تٞ ةوتٟ     ٞس رهقً٘ٚ تٞ ٗر  ِ جطببٕ ه و  ا رهثقّج

 ٛ ٘  ةوٟ  ره ًّى ره ٙين  ر ض٩ً رهرٜ   ٙق

ه ٚٚتت   قّجتتٞ ر٪ تت٘رَ رهتتيت رة ِق تتٕ؛ ٗ تتاا 

 هٚى ةوٟ ذهم  سٗ ا رهطو ُّٞ ملُ٘ز ٔتّْمل  

ةوٟ ؼسٍٙ ر ضت٩َ ه جطتٚ  ر هتٕ  حت"     

 ةتت" شٗ ٔتتّ رنطتتوٍ هوظٔتت٘ز هو ًّتتٞ ٗجتت      

 ( 38ره جوٛ ر إٛ رإِ ٗضٛ ملره زرغُّّمل 

ٚ تٞ    ٗر قّٗهٞ ه  س   رآل س ٗجت  رآله

ٚ تتتتٞ ذ رهٔتتتتّ  ٗهوتتتت جّ  ةتتتتّ رهتتتترر   ر٨ُ ق٢ّ

    ٛ غل و" ملرنسُٚطٛمل ؾ٘زٝ رؿتسٍٙ ره ستت

ٛ  ٗرن ّؾتتتتتس؛ ٗٙ ٌثتتتتتتى    تب  ٙتتتتتٕ ره تتتتتتّزه

ٛ  ت ٌجٚتت  ملكتتُّ مل ؾٌتتّي رنتتسبٝ  ره تتّزه

ٗؾٌ ّٔ  ٗظ وتٕ رهترك١ّ ٗره وتٍ رً ٚتّشّر     

ذك٘زٙ ّّ  ٗضتسٙ ٕ ًّ رن  وٌتّ  رهوت٘رهٛ   

ِٙب ٛ بْ هظٔس إّ ؿٚٞ  ٗضتسٙٞ ً٘هٚا 

 ّ (  ٗٙ ٌثتى رهب ت    39 رنثق تّ    رهقّضٚٞ ًت

رن ّؾتتتس عتتت ٙث ملكسٙطتتت ّْٚمل ؾتتت ٙقٞ   

ٛ  رن ّؾتس      ملرنسُٚطٛمل ةتّ رؿتسٍٙ ره سُطت

ر رن٧ضطّ  رهيت ؽكتع جٚٔتّ رن٘ا تّ     

(  ٗٙ ٌثتتى 47 رهتتركس ه قٚتتٍٚ ز، ره ٌتتى  
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ٜ  رهتتتترٜ ميّزضتتتتٕ     ّّ تتتتتّه ِ  رهسًتتتتص بٙكتتتت

ٛ  ر بًسٙلتتّ حتت" " تتى      رهتتركس ره ستتت

ّي  طتتتتسٙ ٞ رنتتتتسبٝ حبٚطتتتتٞ ًقتتتتّٙٚظ  تتتت  

(  ٗٓترر رؿتسٍٙ ر   41 38ًا    ٝ اقتّع  

زبٜ ملرنسُٚطتتتتتتٛمل بةِتتتتتت  ًتتتتتتّ رؿتتتتتتسٍٙ    

ٛ ؛ ٪ُٕ ٙا ق  ر٪ُثٟ  ق  ٔتّ تِ طتّٔ     رهػس 

ٗ تت زه ّٔ ةوتتٟ رن ّزقتتٞ  ٗٙبقتتٟ رهطتت٧رير     

ٓتتى ّثتتىا ز٦ٙتتٞ ملكتتُّ مل ً٘ تت  ره وطتت ٞ   

ٚ تتتٞ كوتتتّٔ ًتتتّ  قّجتتتٞ رنتتتسبٝ؟ ٗٓتتتى   ر٪ٗزٗت

 ؟38هو صَ كى ره ستٚ ّ  ًقّع 

٨ تتتتهع  جسح ّه ِتتتّ رنسٓقتتتٞ هِ ػتتتٛ  

تُّ ؿتتتتتّزّٓ  ٗرُ ؿتتتتتّز حتتتتتسٍٙ رهػتتتتتسق    

ٛ  ةوتتتتٟ حتتتتسٍٙ ره تتتتس، رهتتتتصًين     رنلتتتتُّ

ٗه ِ ظ رهؿ  ر١ ر ره ٢ّسٝ  ٗؼٌ  رهلل 

 ( 42 38٪ُٕ ل ّّٓ ًّ ًقّع 

ؾتتتتتت ق" ملغتتتتتتٔسشر مل جقتتتتتت  حتتتتتتّش  

ُؿتتاٝ  ٗهبطتتٌ" ملرهٚتتّني"مل جقتت  حتتّش  

ت تت  ً٘هٔتتّ  ِتتّح"  ٗنتتع ضتت٘رز ملجّطٌتتٞمل   

ًتتّشٙ ٛ رهثقٚتتى    ٗهلتتّ  ٓتتى ةسجتت"     ر٪

 ملجّطٌٞمل حقّّ غستّٔ؟؟؟

 اهلوامش:

  2جّطٌتتٞ رنسُٚطتتٛر غتتٔسشر  هسحتتى ور ره تتس،  هتتسر جّطٌتتٞ رهصٓتتسر١ بشزٗٙتتى  ة     تتتت 1

  51-57  ًِػ٘زر  ره ِم  رنسكص رهثقّر ره ستٛ  رنٌولٞ رن ستٚٞ  ف 2775
  77ح ٟ  61ّ فِٙظسر رنؿ ز ُ طٕ  ره ؿى رهسرتع مل ٌٞ رهرك١ّمل  ًتت 2
  83-82-81-87-79  فرنؿ ز ُ طٕتت 3
  89-88-87  فُ طٕرنؿ ز تت 4
  99-98-97رنؿ ز ُ طٕ  فتت 5
   177-99  فرنؿ ز ُ طٕتت 6
  113-112  فرنؿ ز ُ طٕتت 7
  74-73-72-71-77-69-68  فرنؿ ز ُ طٕتت 8
  178  فرنؿ ز ُ طٕتت 9
  178-99-98رنؿ ز ُ طٕ  فتت 17
رهتت ك ٘زٝ زُتتّ  بتتُّٛ ر ك ّتٔتتّ ملبضتتّطا بٗزٗتتتّ ةتتّ رهػتتسق مله تت  هطتت مل   هِّٗهتت" تتتت 11

رهؿ٘ز رهػ١ّٓ٘ رهيت ؾّغّٔ ره س، ر٨ض ػسر ٛ هػس ٕ رن تٚ ى؛ جٔ٘ ه ٠ ملزٙ ػتّز   

ت٘زهتتْ٘مل ً  تتٍ ملبهتت  هٚوتتٞ ٗهٚوتتٞمل ور ر ُلوٚصٙتتٞ ًسهتتع هوجتتِظ هاتتص ز٠ جٚتتٕ رنتتسبٝ        

ٗٓ٘ ه ٠ ملجو٘تامل رًسبٝ ؽس  ًّ رؿٌَّ ًسه"؛ ًسٝ ٪ُّٔ رًسبٝ  ًٗسٝ ٪ُّٔ غس ٚ ٞ  

ُؿتت  ةّزٙتتٞ  ٗٓتت٘ جكتت١ّ غّجتتى ةتتّ رهتتصًّ غتت٢ّـ ر ره سرتتتٞ  ًلبتتى تّ٪ضتتسرز     

ٗرهؿٌ"  ةتّ ص  بتلتٍ  ا تّ  ره تس، ره ق٩ُتٛ هٚ تب ةِتٕ ٗميِ تٕ ؾت٘هٕ  ٗٓت٘           

هتت ٠ رهسحّهتتٞ مل رٗهتتٛمل ٙ تتـ تّهلتتر، ٗرهوؿ٘ؾتتٚٞ ٗره ِتت  ٗره  ؿتت   بًتتّ رهسحّهتتٞ 

ًّ"  رز ّ ص  جٚتٕ رهق رضتٞ تلتى ًتّ ٓت٘ ًقتس   ٗبًتّ غتسق         ملكُّٚيتمل جػس ٕ ؾ
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ره ّ ره ستٛ كٌّ ر ه٘حّ  مل ٨ٗكسٗرمل جسًص رؾِظ رنط طوٍ رنطت ل"  ٗجٚتٕ   

هط ٌ ع رؾّزّٙ  ره ّزّٙ  تّهرتح تطٚ  رهطٚ  ر٪ضت٘  رهطتّ ٜ رن ت٘حؼ ره ِٚت       

ٛر ملبضتّطا  رهرٜ ميّزع ةِ ٕ بٙكّّ ةوٟ رهس تى ر٪تتٚ  رهكت ٚ   ِٙظتسر زُتّ  بتُّ      

  هسر ؾبّح  بُّٛ   رز ط٩ع   ًػت    1993  3بٗزٗتّ ةّ رهػسق مله   هط مل  ة

-197-163-122-118-114-173-172-32-22-21ضتتتت٘زّٙ  ف

196   
ٛ  ُّاسّر ًِٗظ٘زّر وهٚتٕ  ؼسٙتس ره تّٓس هبٚت       تت 12 فٌ٘ةٞ تّحث"ر ؾ٘زٝ رآل س ره ست

ٚ تٞ  تتاٗ     1999  1ة  -ر٨ض ػتسرق ٗر٨ضت  سر،  مل  ًسكص  زرضّ  ره٘حت ٝ ره ست

-77-76-75ر  ر  رآل تس ر رـ تّ، ر٨ُثسٗت٘هت٘ ٛمل  ًِترز ك٩ُٚتٛ  ف     

78  
ٛ  ُتتتّاسّر ًِٗظتتت٘زّر وهٚتتتٕ  ملرآل تتتس رن ّز تتتٞ رهكتتتسٗزٙ ٞمل   ٨ي   تتتتت 13 ؾتتت٘زٝ رآل تتتس ره ستتتت

  177-176-175-174رهبصزٜ  ف
ٛ    قٌ  ُ٘ز ره ّٙ بجّٙٞر ره تس، رن تٚتى ملؾت٘ز رآل تس ر ره لتس ره س      -  ٛ  ر ضت٩ً تت

ٛ   رهتتتتت رز رهبٚكتتتتت١ّ  تتتتتتاٗ   2777  1ره٘ضتتتتتٚ مل  ة   رنسكتتتتتص رهثقتتتتتّر ره ستتتتتت

  ٙ لتت٤ ٓتترر ره ٌثٚتتى ر٨ض ػتتسر ٛ ةوتتٟ ره تت ر١ رنطتت  لٍ  147-139-138ف

ت" بٗزٗتّ ٗر ض٩َ  ٗ   ه ّ ٍ ت   ره ٌ   ره كتٛ ر ةٌت  بٗزٗتتّ  ٗٓت٘ ٙطت ٌ       

ٗجٚٔتتّ ر  اتتصي ر ضتت٩َ ر  تت٩     ةِّؾتتسٖ ًتتّ ؾتت٘زٝ ر ضتت٩َ ر رنتٚتتّي ره ستتتٛ    

ؾ ّ  ز٢ٚطٞ؛ ٗٓٛر ره٘ ِٚٞ  ٗره ِ   ٗرهػبقٚٞ؛ جُقت  َ رهت ّٙ ر ضت٩ًٛ ر بٗزٗتتّ     

 ت   ٖ  ِّّٙ ٗ ِّّٚ تّهغ ره ِ   

  89-88-87-83رنسُٚطٛ  غٔسشر  هسحى ور ره س،  فتت 14
 ؿى   ٗره91-87ِٙظسر رنؿ ز ُ طٕ  ره ؿى رـًّظ ملغٔسشر  هصٗز ره س،مل فتت 15

  113-112-177-99-98-97رهطّ ع ملرهرك١ّ بَ رؾٌّي؟مل ف

ٜ     -ؼتت    ٚوتتب  ٗزرْتتت  16 ٗ إٌتتّر ُٔتتّز ةتتّ ُظتتًّ" هوؿت٘ز ر رنتٚتتّي ر ُطتتُّٛ؛ ب

ٚ تٞ ر هتٕ  ٗ ٌُّٚٔتّر       ٚ ٞ ٗرهب ٘هتٞ ٗره جسٙت  ٗٗح رُ ٜ  ٙسًص ور رهطّٚ ٝ ٗره ق٩ُ ذك٘ز

ٛ   ِٙبتتتر   ٛ  حوتتت٘ه ٜ   بهٚتتت  ؾتتت٘ر  ،ٌٚتتت ٛ   بُثتتت٘ ر٨ُػتتت ّز ٗره ؿتتتى ُٗقتتتٚ    هٚوتتت

ٛ  ُتتّاسّر ًِٗظتت٘زّر وهٚتتٕ  ملرآل تتس بٗ رؾُّتت          ر٪طسٗحتتٞ  ِٙظتتسر ؾتت٘زٝ رآل تتس ره ستتت

  93-92-97رنو ْ٘مل  بني١ّ ره سٙ  تّٚهسٙلظ  ف
  57-49-48غٔسشر  هسحى ور ره س،  فرنسُٚطٛ  تت 17
  11-17فرنؿ ز ُ طٕ  تت 18

  16-15رنؿ ز ُ طٕ  فتت 19

  8فرنؿ ز ُ طٕ  تت 27
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  6رنؿ ز ُ طٕ  فتت 21
ره ؿتتى ر٪ٗي ملحلّٙتتٞ رنتتسبٝ رهتتيت هوتتبظ كطتت٘ٝ رهتتسٙؼمل  رنؿتت ز ُ طتتٕ  ِٙظتتسر تتتت 22

  19ح ٟ 5ف
  217رنؿ ز ُ طٕ  فتت 23
   114ح ٟ 177فرنؿ ز ُ طٕ  ِٙظسر تت 24
  117رنؿ ز ُ طٕ  فتت 25
  17-9-7-6-5رنؿ ز ُ طٕ  فتت 26

  42-41رنؿ ز ُ طٕ  فتت 27
نؿت ز ُ طتٕ  ره ؿت٘ي رهث٩ تٞ ر٪ٗرر ملحلّٙتٞ رنتسبٝ رهتيت هوتبظ كطت٘ٝ          ِٙظتسر ر تت 28

رهسٙؼمل  ملره تس، ٗرهػتسقر ٓتى ًتّ ة٩ تٞ تت" رؿتسمي"مل  ملٙتّ هطت ّ ٝ ره تستٚ" ر           

   61ح ٟ  5حسمئٍمل  ف
  17فرنؿ ز ُ طٕ  تت 29
  18رنؿ ز ُ طٕ  فتت 37
  67ح ٟ  47ِٙظسر رنؿ ز ُ طٕ  فتت 31
 115ُ طٕ  ره ؿى رهطتّتع ملحتسٍٙ  تّنر ٨ ؾتسر  ٨ٗ ًقًّٗتٞمل  ف     ِٙظسر رنؿ ز تت 32

  125ح ٟ 
  132-131-137-129-128ِٙظسر رنؿ ز ُ طٕ  فتت 33
  1ِٙظسر ه"  ٘زُ ْ٘ر رهِط١ّ ر ه٘حّ  رنط ػتس "  هتسر ًتسٗرْ ضت   رهت ّٙ  ة     تت 34

  ملًبتّٓ  رؿٚتتّٝمل  13ح تتٟ  5   رز رنت ٠   ًػت   ضتت٘زّٙ  ملوغت٘ر١ رهػتسقمل ف    2777

  37ح ٟ 21ف
ِٙظتتسر رنسُٚطتتٛ  غتتٔسشر  هسحتتى ور ره تتس،  ره ؿتتى رهثتتًّّ ملٓتتّزْٗ رهسغتتٚ          تتتت 35

  144ح ٟ  133رـوٚ ٞ ر٪ُٚ مل  ف
ِٙظتتسر رنؿتت ز ُ طتتٕ  ره ؿتتى رؿتتّ ٜ ةػتتس ملر٪ًتتاٝ غتتاّٙ هب تتث ةتتّ رؿتت مل   تتتت 36

   221ح ٟ  177ٗره ؿى رهثُّٛ ةػس ملر٪ًاٝ ُ٘ز ّْٔ هؿ ّ  رهٌِ٘زمل  ف
  211-217ف ز ُ طٕ  رنؿتت 37
  215-214-213رنؿ ز ُ طٕ  فتت 38
  197-111-117-179-178-177رنؿ ز ُ طٕ  فتت 39
  277-199رنؿ ز ُ طٕ  فتت 47
  231-237-229-228-227-226رنؿ ز ُ طٕ  فتت 41
  234رنؿ ز ُ طٕ  فتت 42
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 القاص حسه حميد.. 

 إبداٌع في زسم الشخصيات

  "شعفسان" وموذجًا
  وريس جبسمحمد . أ 

 

 

ميكنننن تد رنننلقص " حولنننا"  ننن     ننن     
كُنن ج للح ننا ة  وننا   ينن ا قق ينن   ح ونن    
 حبشننن م ك ننن  لنننل م  ح لفنننل  نننن   ح ننن ا 
لنن  د يل نن  لنن  د  حوللنن ا قميكنننن تد     

ك د  حللث  ح   س ف ه  ب  ط ً لل ً ك َلُ ٍ ف
فتننن ق  قلبننا ً  ننن  حلطنن  م  ط نن  قرب نن ا     
ذحك  ح ش ء قهنا   ن  رن قحتنص  لنا راة ن  د      
ق ملُل سنن ا  مل ت ننايت  حننا  يحدنن  حلطننلفج     
ةنننه  ك  نن  رُ نن  ةننن لُنن  فن نن ا     ةننا    
 حولل ا  حا ق ن   ح نن  د ذ رنص حل  حن      

  حلكت ص   ن مح ل.
 

 أهمية ما تقولى الشخصيات يف َتْجِلَيِتوا:

 ٘ ي سوووق: "ت لملوووٍ راوووٟ    نل  ٙقوو

ِْ كوو َ  هظووُع ٙعنووق فووّ  ق  اووٕ        ٜ 

ٗذِٓٚاوووووٕ ُٗ  ٓاوووووٕ ٗ  ووووو ٢ع كووووو  ٝ   

مظووولى طُ وووٚإا ٗاووول   اووو    هقووو     

محٚل  ْ ٙلْ٘ ًنظٍ  بط ي ا  ٕ ًّ 

 هط قٞ  هفق ٝ ًّٗ  ه شط ١  أُلًٚني ٗغ  

 ذٜٗ  هاح ٚى  هنوٌٛا

إُوووٕ هوووٚص بووو ألً:  هشووؤى  ْ خياووو      

ٚطٞ، مبنِوووٟ ًوووّ  هل موووخ طُ وووٚٞ بشووو

ط قوووٞ  ااٌ فٚوووٞ بشوووٚطٞ ٗٙووولف٘  هقووو     

 هذٜ ٓ٘ ف دًٝ  ًّ ط: ٢ح  ااٌ فٚٞ  فوٟ 

 ق  وووًٞ  إت ًا بنأووو ،  وووٍ ٙوووِ ح   انوووى  

 هق    ٙق:  ٗٙا بع ف    ت موم  هظُ ٚٞ 

ّل هووٚص ب هقوٚووى      ه شووٚطٞ فوووٟ  ًاوول د يًوو

دْٗ  ْ ٙووو ُص  هواوووٞ  هن:بٚوووٞ رقٔووو  بووو ْ   
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هن ًٚوووٞ بوووى خياووو   ًِٔووو  ًووو  ٙاٌووو ٟٓ ًوووع   

َِٙطووو ع  ٚٔوو  ًِ ووف ا إٙ ٓوو ا كٚوو  ُقوو٘ي     

ًعن عووووو: ا فووووووٟ هشووووو ْ طُ وووووٚٞ  ك ًووووو ا 

بشٚطٞ، رني ُق بى ً وؤ         ه٘ اوع   

ٙلووووْ٘ اووووّى ك ًٔوووو  ه اوووو٘ ا ٗٓووووذ  ا ٗ   

معحشوووّ  هانووو    ٗكٚووو   ِحٔووو   وووٌّ  

 هووووٍِع ًقوووول  ُت من  ٙووووٞ مظووووّل  هقوووو       

ًعن ُ مٔوو  دْٗ  ْ    ملا بنأوو  ٗمنلووص فٌوو  

:أ  ًّ ُط ق  ه ش طٞ ٗدْٗ  ْ جننى ُعُ

 ًِٔ  طُ ٚٞ بوٚاٞ   ٚحٞ ُ ٚٔٞ 

ٗذهووم ًوو  جنووح  ٚووٕ  هل مووخ رٚوو     

ًوووِح طُ وووٚٞ ليففووو: ْل ًقووول ٝ من  ٙوووٞ  

ًعحوووولد مٔ   فٌٚقووووٞ دْٗ  ْ ٙعُ:أوووو  ًووووّ 

  ه ق  ٚٞ ٗ هط قٚٞا

يفف: ْ ٓ٘ ً سحع  رذٙٞ  ق  ًازٌٗج 

ًّ  ً: ٝ ٙعشوٌٚٔ  لدغٌ٘طوٞل، ٗاول  فاو د     

ًز ٗهووٞ ًِٔاووٕ ُاوو:أ بوو أ  روول      جلووو٘ض ٗ

 ملطوووو فٍ  هفوووو  :ٝ ٗطوووو ١ت  هظوووو:ٗ   ْ   

ُٞ ك:ميوٞ ًوّ  اوىل غ:ٙوخ       َٓ حي ى فوٟ 

 قٍ:   ْ جيٍ:أ رٚ ٝ  هِ ض  أل :ٙ ١  هوذّٙ  

 فاوو د ًشوووح  رووذٙأٍ هشوووِ٘ ت، اوووٍ:   ْ   

جيووووص ً: ووو٘س  هووو: ض ٗٙ كوووى   ذهوووم    

 ملطنٍ  هفٍُ  هذٜ مل ٙشو   هوٕ  ْ فو:     

ّ  حلوو٘ از  ًِووٕ سوو٠٘ فا اووٕ ٗب بووٕا هلوو    

 هط قٚٞ   ٍُ مم  ٙناقل   : د  هط ق ت 

  هلُٚ  ًّ  جملاٌعا

 

متااااهب راااااشات الشخصاااية مااام يي تواااا ال ااامعية   

 والاصرية:

 ساُلَ  هل مخ ًفو:د ت ًِٗظو٘  ا   

ٗمن ب  ماِ سخ ٗطُ وٚٞ ً سوح  ألرذٙوٞ    

ٗاوول جنووح فووق ذهووم    وو   طُ ووٚإ    

ًعحلد مٔ   ملِٔٚوٞ ٗ ه ق  ٚوٞ     ه:٢ٚشٞ  ٌّ 

  انوِوووو  ُظوووون: ٗك ُِوووو   ًوووو َ ٗسوووو ٍٓ 

ٍل ٗدَ ٗهوٚص ًوّ َروقل     طُ ٚٞ رٍٚٞ ًّ حل

ٍٛ إت  هنٌووى ٗ     ٗٗ قاا )  وو: ا  اووّ: اوولً

رووووذ ١ٌ  \ ملشوووو ١  فوووو٘د، ا:ُووووٛ اوووولً ٜ 

إروووول٠ الًٚووووٕ  اطووووٛ  ٔوووو:     \ٙقوووو أ 

 \ُظ:ٜ ميشح  م بٞ صوِلٗاٛ   \ ه ِلٗق 

 خلٚ وووٞ ماشوووى ٗأوووٛ   حلوووذ ١  اطٚوووٕ     

 شووووحس  \   طوووواس  هشوووون دٝ  \سووووٚلٝ 

ُظوو: ت  ٗ د  ملطنووٍ مِاوو:ض    \ ألب وو   

   صووو:  \ هلٓظووٞ ماووو  ٗأووٛ     \ٗأووٛ  

ٓذٖ  هز ٗٙٞ(ا ُ رظ  ساُل ًٕ هلوٌ ت 

معنٍ وو: فووّ   نوو ي ٗ يوو ١ ألطووٚ ١ ٗ طووا ي     

َٕ كٌ سووح  رذٙووٞ )ٙشووٌح      – ووٌّ ًِٔاوو

ٙاووو اا إ ( ُٗ رووظ   –ِٙاوو:ض   –ماشووى 

 غِٚاووٕ )طوو هل طوو هل طوو هلاا ٗروو   هووِ  

دغٌ٘طووٞ ٙوو  ًزُٙ٘ووٞاا  دٜ  هن وو ٞ  طوو هل 

ً هل( ٗرني ٙ   يٗاإ  حل ٚ ٞ بو ا:أ  

صووف مٔ  إت او ووٕ ٙقوو٘يت )دغٌ٘طووٞ ٗأووٛ 

 ه ًع، ٗهُ٘ٛ  ملفضى، ختف  فِ ١ ًٙ٘ٛ 

ٗملش:  ه٘ ح غض (  ٔ٘ حبلوٍ فٌووٕ   

ٜع    َٕ  ك وو: ًووّ   ٙٔوواٍ بوٌنوو ْ  هظوو١ٛ ٗهُ٘وو

 ً:ل آ : راوٟ فِولً  د وى  ملطنوٍ  هفُوٍ      

ٙوفَل ُظو:َٖ  هلو  ع ًوّ     ك ْ مملِ ا  ْ
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 ألطووٚ ١ هلووّ ًوو  هفوول ُظوو:ٖع ٓوو٘  هط ٗهووٞ 

ٕع ا ٢ ات )سطحٔ   ًعرٚ    ، بل٠ إف  ب

هُ٘ٔوو  ي ُٖ( ٗإ وو ي  هل مووخ مقٍ وول كوٌووٞ 

ٕع ا ووى      )مياطووٛ، مياطووٛ رووذ ١ٖ( ذهووم  ُوو

  ووو  س  ألرذٙوووٞ ك ُووول معنوووَ: ع ًل ُوووٞ   

َٕ ) وووو:ض   ه:اووووى   ااٌ فٚووووٞ ًووووّ ًطٚاوووو

 ااا إ (  ً   صٚى، ر  ْ، ٓ ني، مح 

  ٓوووذٖ  ألٙووو َ  زففووو: ْ ٙنووو:  ًل ُوووٞ  

 ه:اى ًّ   ي  قموٕ    ُو٘ س  ألرذٙوٞا    

ٗك ْ ِٓ ن اعٌى   :٠ ًنوقٝ ِٙطو  بٔو     

َٕت     يففوووووو: ْ   ما ووووووى مبِٔاووووووٕ كق٘هوووووو

 \) ه:صووٚ  مياوول أووشا   مظووفٕ بِظوو:ٜ  

هلس    ع:ع سؤ هل  فِلً   بل  ب:ٗ ٙوٞ ًو    

ٙوووِحس  ووو٘اٛ، ٌٙٔوووص حبووو:ُٗ    \رووول  

م قوووووٟ اوووووو ش ٓ ًووووولٝ  وووووو٘ق    \ظووووولدٝ  ًع

ٕعاا إ ( ُٗوو:٠  ْ     هل:سووٛ ٗب وو:ٜ ٙا نوو

 هل موووخ اووول ٗ ووو     ُوووٕ غو وووَخ  هانووو ب   

 هِ بنوووٞ ًوووّ ب٣ٚوووٞ  هظُ وووٚٞ ٗمم  سووو مٔ  

 هًٚ٘ٚووووٞ فوووووٟ سوووو٘ ٓ    ساحضوووو:ٓ      

 ذٓ ُِوو  ب وو٘ ٝ ًال ًوووٞ ٗ ٔوو: يففوو: ْ  

َٕ ٗ غوووووووووٍ   سوووووووووافٔ َ   غوووووووووٍ بشووووووووو طا

ف    مٕ ٗ  ساِل   ٗ هان خ  هذٜ د ٍٓ 

ًعول ك ا      فوٟ  ًال د  هق وٞ،  ٔو: ٗ فٚو ا 

ٕع ٗب هاوو هٛ  ُ وو   هل مووخ     ملوو  ٙانوو:  هوو

 هط قوووٞ  هووولعُٚ     جملاٌوووع ٗمل ٙظٔ:ٓووو     

ِٛ ً اشوٌ ا     س ذاٞ غ  وٞ )ً ٌٚح ٙٔو:س إهو

 \بووووى هوحضوووو٘    –هووووٚص ًشوووو ٙ:ٝا هووووٛ    –

ٙوول نس إت  خلووو  ج ب: وو ل  ووو ٓ: ٗفِوووُ    

ًٍَ وووٛ  \ فوووٛ  ٙان  وووْ٘ ًوووّ  ًووو:ٜ ًٗوووّ 

 بنٛاا بووو ُ  هلوووٍ   ُوو     من وووخ ممووو   ألصوو 

 ٙفنوْ٘ ااا إ (ا

َُّٓ   ٙفٌٔوٕ ُو م       َ٘  صٚخ يففو: ْ بو

فّ  إلذ ي  هذٜ رف: فٌٚقو ا   ٗفٚوٕ ٗ    

ٗفٚووٕ بنوول  ْ طوون: ب ُووٕ ًِ وو٘ذ ٗ  مياوووم   

 :صوووٞ   أشوووني ًل ُاوووٕ   ااٌ فٚوووٞ  

دْٗ  ْ ٙفٍٔ كى ً  رل  ًنٕ رني ُطو:َد  

ًَو:   ا  ًّ  ملطنٍ  هفٍُ  غوٍ  ُوٕ   وق     ٍٓ

ّٜ يبْ٘ا هلّ   ُٕ سٚل ع هلٍ كٌ  ٙل ع  

جملووو:د كوووْ٘ يففووو: ْ   جيٚووول  دبٚووو ت     

 هط قووٞ  ملٌُوٚووٞ   مِوو ٗي  هطنوو َ ٗجملوو:د  

 ُووٕ   ِٙاٌووٛ إهٚٔوو ، اوو َ صوو رخ  ملطنووٍ     

ٗ هن ًوْ٘  ٕٚ بط:دٖ، ِٗٓ  ًق٘هوٞ  هق وٞ   

 مُلنٍ :ٝ ل هٚص ٗرلٖ  مل ي ً  ٙ نل  هط ق ت 

فوووّ  هووولعُٚ  بوووى ًٚووو٘ي     ااٌ فٚوووٞ  هنعوٚووو 

ُفشوووٚٞ غووو  سووو٘ٙٞ هووول٠ مووووم  هط قووو ت،  

ً:م طٞ ب  سان ١ ٗفقولٝ  هافو٘قاا إ  لا   

ًٗوووّ أوووٞ   ووو:٠    ُووو   هل موووخ ف اوووٞ  

ً سووح  ألرذٙووٞ  ه شووٚ   جلٚوولٝ مبحٚطووٕ 

راوووووٟ ب طوووووٚ ٢ٕ رٚووووو   ُشوووووّ يففووووو: ْ  

ٕع )ٗ ُووووو       صوووووِلٗإ فِووووول  حلووووولٙ  فِووووو

 ُووووو   ه:صوووووٚفٛ   \ٗ ه وووووِلٗق صووووو ًا ْ  

يففووو: ْ  هوووذٜ  دٓظوووِ    يففووو: ْ( هلوووّ

َٕ كووووو) صٚفٛ( ٗكوووو ْ     بان:ٙفووووٕ هِفشوووو

 ه:صووٚ  فظوو ٝ  ٗ ُشووخ،  كاظوو      

 هِٔ ٙٞ  ُٕ   ر  هٕ راٟ    ه:صٚ  ٗ ْ 

 هظوو:طٛ، ٗفوووٟ  هوو:غٍ  ُووٕ ًشووح رووذ ١ٖ  

ٕع ًوووّ    ًووو:   ا ٗملووو:   ا دل ُووو ا هوووّ ِٙ وووف 

 ه:اووى  هٍ وو:ٜ ) بوو٘  خلوو ( بووى ٓوو٘  اوو:أ     
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َ هوووٕ هٚلوووْ٘  د ًٝ  هوٍ ووو:ٜ  ووولٖ ٗمل ٙقووول

 ه وووحفٛ ٗ   يووو ًٛ ٗ   هظووو ف: راوووٟ  

 بشووووو   ألًووووو٘ ، مل ٙقووووولً٘  ٗ  دلووووو:د 

كوٌووٞ سووو٠٘اا راووٟ  هشووٌ ١  آٓوو  ًناٌووٞ   

  ًوو ا ٗاوول  ُلشوو:ت فوووٟ طوولى ي ٗٙووٞ  

ٙنو  فوٚٔ  ب :ٖع هٜٚٔ٘  ٘ق  كل ضل ًّ 

 ملل سووو ت  ملناٌوووٞا إْ يففووو: ْ ٙ:ًوووز إت   

 هط قوووو ت  هوووولُٚ  ًووووّ  جملاٌووووع  هووووش إْ   

  ن  هط قو ت  هنوٚو  ُنٌأو     ر ٗهل  ْ مظو 

َل ٗ رول،  قول ٙلوفٔو  ٓوذ   ألًو:       ٗه٘ هٚ٘

كووو   ا، ٗم:كاِووو   هق وووٞ ُاشووو ١ي ٓوووى    

 هط قوو ت  هوولُٚ  ًووّ  جملاٌووع فوووٟ  هوو:غٍ   

ًووّ كوولرٔ  ٗ ٌٓٚأوو  ٙعِظوو:ع إهٚٔوو  ُظوو:ٝ   

مٌٔوووٚع  ٗٓوووى ٓوووٛ ًط ه وووٞ بووو ْ ملوووْ٘  

َٙاِنٍ  آل :ْٗا   س ٝ  ٗمنيل ً ، بٌِٚ  

هشوو:د ٗمل  ُ رووظ  ٙضوو ا غو ووٞ     -

ٙلوووووّ ِٓووووو ن  هلووووو   ًوووووّ  ها ووووونٚل   

 هوووول  ًٛ ٗذهووووم ألْ   ٘صووووٚٞ  هق ووووٞ   

ٗ ل:مٔوو   ملوو  ٘ذٝ ًووّ  ه٘ اووع   أاٌووى   

ل هوو: ٜٗ وووو ذهووما  م ووع  هقوو   ًوو  ٙعنوو: ع ب   

 مُلح ٙلل   ًنظٍ ا ع  جملٌ٘فٞ رٚو   

 طووووااى فوووووٟ موووووم  هظُ ووووٚ ت ها وووولٗ     

طُ ووٚ ت رٍٚووٞ ماحوو:ن   فوو مل  هق ووٞ   

 ٔ  فّ ُفشٔ اب ُشٚ بٚٞ ٗمنٍ : بِفش

 

مل ٙشوووواُلَ  هل مووووخ  روووو:     -

 هنطوو  بووى ماوو بع  هن وو   ت  ملِأٚووٞ بِقطووٞ 

َّ طوووفِشا   وووما ئًٌووو ا  د وووى طووو:       ) ي

ِٛا   ووا  فوٚووٕا ٙووا ٍٔ    هشوو ُٛ بووني  لوو

ٗأوووٛا  يووووع ٗاووووع رووووذ ١ُ آ وووو:ا  فوووولي  

اوشووووووووشاا إ (   ٗصوووووووو   حل:كووووووووٞ 

 جلشلٙٞ هوظُ ٚٞ بظولى ًشواٌ: ٗاول    

ي وووٞ بفقووول ْ  مظووولى ٓوووذٖ  ملشووو هٞ دل   

 مُلاوقووووووٛ ه كٚووووووزٖ إذ  مل ملووووووّ موووووووم 

 حل:كووووووٞ ً:م طووووووٞ ب حل هووووووٞ  هِفشووووووٚٞ  

ًعِنل شووو ا هلوو  إي ١  ألرووول      هوظُ ووٚٞ ٗ

ٗ مل٘ اووو   هوووش ختووو٘  غٌ  ٓووو  حبٚووو     

معلٌوى هاووٞ  جلشوول  مل٘صو٘ ٞ ًوو  مل مقوووٕ   

هاووٞ  هوشوو ْ ِٗٓوو  ٗ اوو   هل مووخ با وو٘ٙ:    

 حل:كوووٞ  جلشووولٙٞ ٗ هِفشوووٚٞ ٗ هذِٓٚوووٞ   

حبٚو  مل ٙوؤ : م و٘ٙ:     بظلى ًال ًوى 

إروووول ٓ  ب  ُقطوووو س  ٗ  هاوووو    ب هِشوووو ٞ  

 هأل :ٙ تا 

إْ  مل ِٟ ٗ ملنِٟ رقق     صٞ  هق٘ي

مِ غٌ ا انى  هق ٞ  هش مِ ٗهِ ٓ   ٘ذاو ا  

ٗسووو٘ ٓ  ًوووّ ا وووع  جملٌ٘فوووٞ، ًوووؤ :ٝ   

ٗهلِٔو  محوول مف صوٚى كو  ٝ   قوأوو ،     

 مبوو  ألْ ك م ٔوو   هوولكا٘  رشووّ محٚوول  

ٍٚوو   ّّ  ه:ٗ ٙووٞ حياٌووى   موو  : بلُ٘ووٕ  ٗ ٢  ا ٗ وو

  هل   ًّ  هاف صٚى    ه٘ص ا
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 كتب الباحث التارخيٕ ّاملؤلف األصتاذ "صامٕ مزّاٌ مبٔض ٓقْل: 

"كاٌ آخز ظَْر لُ يف عغاٛ أقامتُ مؤصض٘ تارٓذ دمغق  يف نيق ا الغقواتٌْ يف    

ىَآ٘ عَز أٓلْل املاضٕ، حٔقث ّققف خبٔبقان عقً تقارٓذ دمغق ، ّقق  كقاٌ لقٕ عقز            

مقزّاٌ كق.... كٔقف  قب     $تق ميُ للحضْر ّتقلٔ ِ ّصاو املؤصض٘. قبل احلفل صقللتُ:  

 # ع اللػ٘؟ أّ أصتاذ جامعٕ؟أٌ ُأعزِّ  حضزت.؟! طبٔب جزَّاح؟ أّ رٜٔط جمن

 أجاب مبتضنان: "الّغامٕ العتٔ " ٍذا ٍْ اللقب األقزب إىل قليب. 

 ّٓضٔف األصتاذ مبٔض: 

ّداعان أَٓا الغامٕ العتٔ ، كيت َعَلنان ّعاملان ّمعلنان، ّكاٌ ل. أٓاد كٔضاٛ علقٙ  

 صْرٓ٘ ّأٍلَا، صتبقٙ حاضزٗ يف الذاكزٗ ألجٔال ّأجٔال". 

( ّتلقققٙ علْمققُ  6291القق كتْر دنقق  مققزّاٌ ا اصقق  يف دمغقق      ّلقق  العلمامقق٘  

االكت أٜقق٘ يف م رصقق٘  ا خققْٗ املققزمئ  ك مغقق ، ّنَٔققا أن  ،ققٔلُ ال ققاىْٖ، لٔيققال      

و. كعققق  ذلققق. التحققق  ك،لٔققق٘ البقققب، ّح،قققل علقققٙ      6291الغقققَادٗ ال اىْٓققق٘ يف العقققاو   

َ    6296القق كتْراِ   ادٗ اخت،ققايف يف (، ثققه أّنقق  إىل  جامعقق٘ كققارٓط( ّىققال ٍيققا  عقق

( ّعاد كع ٍا إىل دمغق  لٔق رَّظ اجلزاحق٘ يف  كلٔق٘ البقب( ّيف أثيقاٛ       6299اجلزاح٘  

قضقققه اللػقق٘ الفزىضقققٔ٘ شامعقق٘ دمغققق ، ّاتّبقققع   ققققق ت رٓضققُ، اىتضقققب إىل  كلٔقق٘ ا داب   

كزىاجمققان ىممنققُ رٜققٔط اجلامعقق٘ كققاللػت  العزكٔقق٘ ّالفزىضققٔ٘ ّحضققز درّصققان ل صققتاذًٓ    

ٔ  األنػاىٕ، لٔح،ل كع ٍا علقٙ إجقاسٗ يف ا داب، ّكقاٌ ذلق.     صعقق  ع،زٖ نٔ،ل 

و، ّمً ثه أّن  إىل كزٓباىٔا للتد،ص يف  جزاح٘ القلب ّاألّعٔ٘( ملق ٗ  6291يف العاو 
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صي٘ ّلٔعْد كع ٍا ّٓته إٓفادِ إىل  جامع٘ كارٓط( مً ج ٓ ، لٔح،ل نَٔا علقٙ عقَادٗ   

لٔتقق رب كعقق ٍا يف تضققلمه املضققؤّلٔاا  أصققتاذان      6219 األصققتاذٓ٘ يف العلققْو الببٔقق٘ عققاو    

و. ك مغ / ّمع ىَآق٘ العقاو   6299قق  6291رٜٔضان لقضه اجلزاح٘ ما ك  قق  6212للجزاح٘ 

اصققتقال القق كتْر ا اصقق ، ّصققانز إىل العزكٔقق٘ الضققعْدٓ٘  أصققتاذان ّكعقق  ذلقق.     6292

قق  6226ٓزان للتعلٔه نَٔا  رٜٔضان لقضه اجلزاح٘ يف جامع٘ املل. عب  العشٓش ش ٗ، ثه م 

و( أصقققبل الققق كتْر العدمققق٘ دنققق  مقققزّاٌ ا اصققق  عضقققْان يف ٍٔٝقققاا علنٔققق٘  9006

قققق  6292ّمجعٔققاا ميَققا: عضققْ مؤصققط لضقق،زتارٓ٘ اللققط األعلققٙ للعلققْو  دمغقق         

و(، ّمم ققل صققْرٓ٘ يف جليقق٘ احلققْار كقق  احلضققاراا يف ا ققاد اجلامعققاا الياطققق٘  6219

و( ّعضْ اجلنعٔق٘ الضقْرٓ٘   6291عضْ أكادمئ٘ العلْو  ىْْٔٓر  ( 6291ّكالفزىضٔ٘  

 للفيٌْ، ّعضْ مؤصط يف مجعٔ٘ أص قاٛ دمغ  ّغوٍا. 

اىتدب خلفان للق كتْر أصقع  احل،قٔه: ّعضقْان عقامدن      

مً  69يف جمنع اللػ٘ العزكٔ٘ ك مغ ، حتٙ إذا ما كاٌ الق/ 

/ ن اىتداكقققُ رٜٔضقققان للنجنقققع، لٔتجققق د  9001كقققاىٌْ األّل 

 اىتداكُ ّٓضتنز إعػالُ هلذا املي،ب حتٙ رحٔلُ، عً عامليا. 

عققار  يف أعنققال جلققاٌ مَنقق٘ متعقق دٗ:  جليقق٘ اليغققا      

ال قايف ، جلي٘ الرتمج٘، جلي٘ مغزّع الذخوٗ اللػْٓ٘، جلي٘ 

املدبْطققققاا ّإحٔققققاٛ الققققرتاا، جليقققق٘ م،ققققبلحاا العلققققْو      

ٜٔ٘ ّال،ٔنٔأٜ٘(. ّكاٌ لُ حضقْر ناعقل ّمقؤثز يف عقتٙ املقؤ زاا      الزٓاضٔ٘ ّالفٔشٓا

الققت تتيققاّل الغققؤٌّ اللػْٓقق٘ علققٙ ال،ققع  كانقق٘، ّمْاكبقق٘ اللػقق٘ ّقضققآا التنققع،      

ّالبفل، ّالْاقع املعاصز ّع،ز املعلْماتٔ٘، ّعؤٌّ القرتاا، ّال،تاكق٘ العلنٔق٘ كاللػق٘     

 العزكٔ٘. 

مقزّاٌ ا اصق  ممق دن للنجنقع يف ا قاد      اىُتدب ال كتْر دن   9001يف العاو 

اىتدقب   9002الامع اللػْٓ٘ العلنٔ٘ العزكٔ٘ خلفان لل كتْر دن  إحضقاٌ القيص، ّيف   

 عضْان عامدن يف جمنع اللػ٘ العزكٔ٘ كالقاٍزٗ.

تققز  مؤلفققاا كقق وٗ ذاا أٍنٔقق٘ كققبوٗ يف جمققال الرتمجقق٘، ّاملعققاجه، ّالققرتاا   

  ٘ ذاا مضققتْٚ عققالن ن ىغققزٍا يف جمققدا طبٔقق٘ عزكٔقق٘     ّاللػقق٘ إضققان٘ إىل عققْا علنٔقق

ّأجيبٔق٘  ٔق٘ لققزّح "الغَّقامٕ العتٔق " القق كتْر العدمق٘ دنق  مققزّاٌ ا اصق  الققذٖ        

تز  نزاغان كبوان كزحٔلُ، لٔط مً الضَْل٘ مب،اٌ، أٌ ٓغػل آخز قبل مزّر سمقً ال  

 كلظ كُ.. مً ٓ رٖ؟!!
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  الِقَطــار

 

   .الجليل مصطفاويبد عأ 
 اجلزائر -جبامعة تلمسان أستاذ 

 

 
 )إىل الرَٖ ذِبٕا ال حيىمُٕ يف ؾدٔزِي ضٕٝ

 أحالِوّي ٔحبِّّي لمجصاٟس...(
 لننَ أٌطننٜ ذلننم الٗننًٕ حٍٗىنن  ننندد وطنن ٞ وننَ ايدزضننٛ إ.نندد .نند  ٘ يف  ٗ ٍنن ..      

. ٞد .ند  ٘   َ حٗ  ٘   يدزضٛ..ك ٌت ذتظٛ زاٟعٛ أُ أزٝ ٔ.ّّ  العصٖص يف أٔه ًٖٕ و

ٔ ه وس ٚ إىل ايدزضٛ.. اضن ببم     ألحطن ُ،    ك ُ ٖٕوّ  ضنعٗدّا..  ل فسح  ٘، ٔ دخٕل٘ أل

٘  ٔينند أغنس   ٗ ِن           ٔضى    إىل ؾدزِ  حبٍ ُ.. ٕ ين  ذزان ِن  حبنو، ٌٔظنسد إلن طن

أ ػنى ي زاٟخ ّن     ٔاض طنمىت  ان    ٔاٌبططت أض زٖسِ ..  ألق ال ٖعساْ إال ٔ.ّّ  اذتٍُٕ..

َحٍ ن  ٖن     ٖ  دتد ٘ اليت متأل  ٗ ٍن   ّجنٛ، ٔ نصزي اٗنْ ألنٕاُ الطىأٌٍٗنٛ ٔاذتبنٕز..        األثريٚ..

   َحٍ   اذتٍٍٗٛ يف ُكى م خبِّيت ِل٘ ْ ِػٍَٗٛ..

ٕ دٌ  أُ  صٔزٌن  يف كننِّ ايٕاضني ٔايٍ ضنب د..      سكنو البطن ز ونَ البسٖنٛ  ى منٛ        ع

ٔالبنٗ  ٔالصٖ نُٕ اُيَػنبوق ٔالن ف اوفنرب ٔال كنٕكظ        أؾٍ ف األطعىنٛ ٔالفٕاكنْ   

ٌٍ ظننس البطنن ز، أٌنن     كٍنن  ٌ مننّرب نمننٜ شٖ زا ّنن ..   ٔالكطكطنن٘ الننرٙ  ف مننْ  ٗنندّٖ ..  

ٔإخٕ ٘ ٔأخٕا ٘، جنمظ يف احملطٛ الط ن د الطنٕاه الضن بب ا ...ٔحف ٌطنىف ؾنف زٚ     

الٍ ارٚ لٍسايننو ٌنصٔه   البط ز ٌ ب اص وطسنف إىل ين نٛ االٌ ظ ز، ٌمؿق ٔ.ٍِٕ   ص. ج 

حتطنٍٍ  ٔ ببمٍن     ٌٔسٝ .د  ٘ و ث ينمٛ يف وػّٗ  اٍّسي إلّٗ  ٌٔم ؿق  ثٗ  ّ .. ايط اسَٖ..

 أٌنت االو نداد..   ٖ  .د  ٘.. ٔاحدا ٔاحدا، ِٔ٘  طأه الكب ز وٍ  نَ الؿخٛ ٔاألحٕاه..

 ىن ً.. أٌت كسوٛ اذتٕؽ يف  ٗ ٍن  حٗنا األٌطن ً ٔ نٕح اذت     أٌت الٍّس ٔالػجس.. ٔاذتو..

 ٔالعبق الرٙ ٖالشو  غٕينّ  أ دّٖ .... ٔأٌت، ٖ  َحٍ  ، البّجٛ ٔالطسٔز..
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 يف ذلم ايط ٞ الرٙ ح ِفَس يف الراكسٚ .مطت يف حطَ )َحٍ  ( أ أون ٔ.ّّ  األثري..

ك ٌننت ٖننداِ  ايعسٔين نن ُ  نن دموالُ غننعسٙ،     ٔاض طننمي ينندانب  ّ  ٔيُنَبمننّ  ٔدانندا  ّ ..   

   وط طمي  كن أٔؾ ل٘ الح ٕاّٟ  العرب..ٔأٌ ٔمتطخ ُ نمٜ ٔ.ّ٘..

َْ" مب  خيفن٘   ّاؾدز ..ّاكبري ّاك ٌت ضّس .د  ٘ ك ٌت ِكٍَ ٌَٛ.. َٔاز َٔ.  طعٛ .بن "

ٍَْعننص ْٔش"      وننَ خب ٖنن  ٔ ِنن د ٔغننك ٔٝ..   .نند  ٘ ك ٌننت  ٕحننّ  ضننخسّٖ  وننَ ِىننظ ٔادٙ "َ 

.نند ٘ ؾ ننب  زٚ   ..نند  ٘ غننجسٚ الصٖ ننُٕ الكننبريٚ يف "داز ادتنندزٙ".    ٔأٔ. نننْ ارت لنندٚ.. 

   ٔ.د  ٘ أٌف ع " الَب ْشَدا" َ ؿ  ند  يف اذتٍ ٖ  ٌغىّ  وٕ.عّ .. "ادُتْسف" نىٗبٛ ادترٔز..

كنن  .دٖند    ٔينبن الًٍٕ، وَ كن شٖ زٚ، أمسعّن   نسٔٙ ألّون٘ كنن أخبن ز البسٖنٛ..      

َٔاَ. د اليت متوت.. اّٗ .. َ زحمنٕا إىل  ٔننَ النرٖ   ٔنى َ و  ٕا وَ ٌط ّٟ  ٔز. ا .. نَ الص 

ٓ  ِٔنن٘   خنندل ننَ خنن ل٘  ٕشٖنن ُ الننرٙ    اسٌطن  لمعىننن ٔ سكننٕا أطفنن اي..   ٔ ٔمسع ّن    ننأ

 انن دز إىل وسضنن ٙ) .نند  ٘ ك ٌننت  ٍطبّنن  مبننٗي وطننىٕوٛ(..ٔمسعت أونن٘  ٍػنن  أٖطننّ .. 

 ٔين لت حبطسٚ..

 أمل ٖكَ ٍٖٕٙ أُ ٖ صٔج.. -

ُ  أؾخ  ْ ال ٔلكٍ ْ مل جيد نىال..  مٜ ٖ   ٍيت.. - رَٖ ِ .سٔا إىل اسٌطن   ين ه إ

 وس  حُٕ..ٔأٌّي حط ٍٕا أحٕااي، ٔؾ زٔا ٖ َجىِّعُٕ األوٕاه.. ٔلرلم ينس ز السحٗن..
 ٔنف " اَيْخَؿْس".. ٔ ط  ُ الصٖ ُٕ.. ٔاألزض.. -

ٔلَ ٖداَ غب  ْ  ٔال ط ٟن وٍّ .. نجف ٞ.. ين ه إٌّ  .بمٗٛ.. األزض..  ٓ ٖ   ٍٗيت.. -

  ف أحج زِ  ٔال ٕاٞا ّ ..

 ٔين لت  عد ٍِّٗٛ..  ٔض د الؿىت.. ٔضك ت .د  ٘ ينمٗال..

إٌّن    كٍت إٌٔٙ أُ أخطو لْ ا ٍنٛ خ ل نْ "خطنساٞ" ٔأشٔ.نْ يف ِنرا الؿنٗرب..       -

أحبب ّن  ونر ك ٌنت ؾنغريٚ  معنو ٔ منّٕ        ٔخيسج وَ ٖدّٖ  العجو.. ٔوؤد ٛ.. ا  ٚ مجٗمٛ..

ٔخمورب  ٔخطبت إىل اريٓ.. ج..ٔلكٍْ َأَؾس  نمٜ السحٗن دُٔ شٔا وف أٌدادِ  وَ الؿب ٖ ..

 ذلم يف ينميب .سحّ   ال غف ٞ..

ٙ  غ٘ٞ ختبؤٓ  ك ُ ٖبدٔ نمٜ ؾٕد .د  ٘ أثس وَ اذتصُ ايكف..  ٖ  إآلِ٘..أ

 ٔأزدات  بٕه: يف ؾدزِ ..

-  ..ٚ ٔ ذكننسد لننْ كٗننرب ٌكومننت  ٍنن  يف أٖنن ً    ز.ٕ ننْ أال ٖننرِو إىل اسٌطنن  الْعنند 

ٍَ ..أٌّنن زم وننَ النندً ضنن لت يف  احملٍننٛ.. ٔحكٗننت لننْ ينؿننٛ أخٕٖننْ الغننٕث٘ ٔ موخطننَ   َدْغننَسِ 

ُ  العننندٔ وث نننن  سا  ّىننن ، ٔزو ِىننن  لمنننرٟ ب           المنننرَٖ ينطنننٗ  انننداٞ لمنننٕطَ، ٔكٗنننرب أ

 ٔالكٕاضس..
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 ك ُ ٖبدٔ نمٜ .د  ٘ ال أثس اآلضس ِٔ٘  عٗد نمنٜ أون٘ ينؿنٛ ٔلندّٖ  الػنّٗدَٖ..     

      ْ ونَ أِنٕاه إّ ن ُ الثنٕزٚ ِٔن٘       .د ٘ ال متن  أ دا ونَ حك ٖ  ّن  ننَ أٔالدِن  ٔنّىن  الين ن

ِن٘   أ ندا ال متنن..   إىل ٔ.ندٚ..  ّأحٗدٚ يف  سازٙ" َشيِند ٌَْٔ"،  عد أُ  سكّ  .ندٙ وّن .س  

ي٘ف يف ذاكس ّن  دٔون ..      عٗؼ ح ضنسِ  يف و ضنّٗ ..   كني ٔكني مسعٍن  وٍّن       اي ضن٘ حن

ثنن  حك ٖ د الثٕاز الرَٖ ك ٌٕا ٍٖ دٌّٔ  أوِّ٘، ٔحيب ٌّٕن ، ٖٔطنوحيُٕ نمنٜ حطنٍّ  و    

ِكننرا  بننٕه .نند ٘ داٟىننّ ، ِٔنن٘   كٍنن " وسكننصّا" ٖننأ ٘ إلٍٗنن  ادتٍننٕد لننٗاّل..  األطفنن ه..

  ركس أٖ ً الثٕزٚ... ٔكٍت أمسعّ  دٔو   سدد يف الظالً  كثري وَ األضٜ..

ََّداُكْي ْٔا غ  ٍَْط  َٕاٌِ٘ اَل َ   ِإْخ

ِٚ الِباَلْد  َٗ ْٔا ِلَخ  المِّ٘ َضخ  

ٍَ ِد  ٖ ََ الُبب ْٕز  ّ ْي ِو   ْٕ  ُٖكْي...َؾ

 ال ميكَ أُ  ركس الػّداٞ دُٔ أُ  بنٕه حبنسازٚ ٔاٌفعن ه ٔ ب  نن" امح ٖنس.ّي"..     

ٔظمت دٔو   نصٔز   ٔ ركس أو كَ اض ػّ دِي.. ك ٌت حتفظ أمس ِٞي ٔاحدا ٔاحدا..

ٖن  أٔالدٙ ادتصاٖنس نمونٜ       ػى ىّ  ٔ بٕه أُ اّٗ  وطم ادتٍنٛ ٔأزجيّن ..   ِرٓ األو كَ..

ٔكٍت كثريّا و  أضأه ٌفط٘ ألٗظ يف زأع  ٞ الغ ل٘.. امح ٖس.ّي..ْناَلْوّ  دً الػّدا

أ ظن طٕاه حٗ  ّ   مّ   أضساز او ِدَٖ ٔالثٕاز ٔينّنس   .د  ٘ حدٖا  خس اري الثٕزٚ..

 أال ميكَ أُ  ٍطف١ حساٟق ينمبّ  ذاد ٖنًٕ..  أال ميكَ أُ  ٍدون .ساحّ .. االض عى ز..

ٙ  ِإكطري ٖػف٘ اٗو ؾدزك ٖ  .د ٘..  ٖ  ٌبف " اَيْخَؿْس" الطمطبٗن... أ

شلت أذكنس ٖن  .ند ٘ أذت ٌنم اآلضنسٚ ننَ الثنٕزٚ ٔالػنّداٞ النرَٖ ينطنٕا انداٞ             و 

كٍِت  سددٍّٖن  يف ايٍ ضنب د ننَ     ٔأذكس   رتؿٕص أغط زا حفظ  ّ  وٍم.. لمجصاٟس..

َْٗد ثنٕزٚ األونري   ك ٌنت   ٔاٌ ػنسد ِنرٓ األاٍٗنٛ يف اآلان  ..     .. طن ث ز يف ٔ.ْ اذت كي   َع

 الٍط ٞ  غٍٍّٗ  يف ايٕاضي ٔاألنساع..

َْٔنَمٜ الطِّ٘  ٕشٖ ُ  ٖ  اَل الو 

ِْٔلْٗد الَبِمع٘ َْٔنَمٜ   ٖ  اَل الو 

َْٔخموٜ البٗ  ْوٍَبِّ٘  ٖ  اَل الو 

َْٔخموٜ الِطع ً ْوَطبِّ٘...  ٖ  اَل الو 

ِنرا الس .نن النرٙ ؾن ز أٌػنٕدٚ خ لندٚ  سدِّد ِن         ٔكٍت  كثريّا و  أ ط ٞه ننَ ضنسِّ   

الٍطٕٚ ٔالؿب ٖ  يف البنسٝ ٔايداغنس الٍ ٟٗنٛ  كنثري ونَ األضنٜ ٔالػنجَ... ٕشٖ ُ كن ُ         

ْ  يف الطن ح د     اسٌط  أين وت الٕالٟي ٔاألاساح حف أوطكت  ْ.. أضدّا.. وث مت  نْ ٔنموَبْ ن
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ْ ٔغننج ن ْ يف الؿنندٔز  ك ننْ كننن الٍطنن ٞ ٔ.مننَ امسنن  ل دٕٖننرب األِنن ل٘ ٔ ننسِٗبّي..

ُ  لعٍ ننْ الحبننت الننرَٖ انندزٔا  ننْ، اننأِمك ّي الف ينننٛ      .ننٗال نننَ .ٗننن..  ين لننت .نند ٘ أ

 ٔالْصَو ُ.. 

***** 
َُ .ّد ٘،  عد كن ِرٓ الطنٍف، اري عنؼ يف داخمن٘  نٕح ذلنم النصوَ        أذكسك اآل

ّنس  ُكٍِْت .د ٘، ضبٜ امح ين ك، ونالذٙ ٔونٕٟم٘ يف اُيِمى ن د ٔالكت ن د ٔظ     ادتىٗن..

ٖنن  ذتطننٍم الننداا١ يف أشوٍننٛ النن د    أٌننت طفننٕليت اذت يننٛ ٔذكسٖنن  ٘ ال ٠ٖننٛ..   الننصوَ..

ُٛ خ ل٘  ٕشٖن ُ النرٙ ان دز النٕطَ، ٔمل      ٔاالز ع ؽ.. أنمي .د ٘ أٌم وتِّ ٔيف ينمبم َكٗ 

أنمنني .نند  ٘ أٌننم وننتِّ ٔأٌننت  مننّجف  أمسنن ٞ    ٖعنند إال حٍٗىنن  ٔؾننمْ ٌعٗننم ذاد خسٖننرب.. 

 ٓ ٖن  ونٗىيت كني     ين لنت أون٘، ِٔن٘  ّٕدننم إىل وثنٕاك األ ندٙ..       ..أ ٍ ٟم ٔاحدّا ٔاحنداّ 

  ٓ ٖ  وٗىيت و  أؾ ك نمٜ األٔ. ي ٖ  ضنٗدٚ الٍطن ٞ..   غبٗت، ٔكي حتى مت وَ أثب ه..

البسٖٛ كمّ  زحمت  ٖ  أً او ِدَٖ ٔالػّداٞ...ال ميكَ أُ أٌطٜ ذلم الًٕٗ ٖ  .د  ٘..

ً  ادتىٗف.. وعم ل ٕدٖعم.. ٔأٌت ذكسٖ  ّ  اليت خبأ ّن    س البسٖٛ ٔ  زخيّ ..أٌت ض أٌت أ

 األٔدٖٛ ٔالػع ب ٔالغ   د.. 

ُ  خن ل٘  ٕشٖن ُ اضن ىسأ الببن ٞ يف و ْسضن ٙ..        ِنن  ندزَٖ..    ٓ ٖ  .د  ٘..   ِنن  ندزَٖ أ

َٕاْش( ِن٘          ن د إلّٗ  أٖ و   عند ٔا  نم..   ٌْطن ٔ ج..)ِاس ٔ ُْ ٖ ص ٔ عند غنّٕز أخن  أّون٘ أٌّنْ يننس ز أ

ٗ  ز ْ النيت ضنخس  ّن         اخ  زِ  ٖ  .ّد ٘..شٔ. ْ اليت  ن د يف ِرا الؿنٗرب إىل البسٖنٛ  طن

ٕ ه  ّن  يف كننِّ األون كَ..       نُٕٗ البنسٖٔف البطنط ٞ..   أنجبنت   نن د ٔوعنْ اسٌٔطنٕاش..ل

ٌعنني غننس ت وننَ ٌبننف   ٔغننس ت وننَ ٌبننف اَيْخَؿننس..  ٔ بطنن طٛ ضننكو ٌّ .. كننثريّا   لد غننسٚ..

 ْ ادتننساز، ٔ غطننمف األٔاٌنن٘ ٔاألمسنن ه ٔالػننعري الننرٙ    اَيْخَؿننس الننرٙ كٍننت متمنن٠ف وٍنن

 ٓ ٖن  .ند  ٘.. كن ُ خن ل٘ وصِنّٕا  ّن ، ِٔن٘         كٍت  بططٍْٗ لمػنىظ يف حنٕؽ النداز..   

ك ُ ٖبّبنْ ِٔنٕ ٖطنىف ؾنٕ ّ  ٖ بعثنس يف  ان   "         ّ رب  أنمٜ ؾٕ ّ  وَ ينىٛ ادتسف..

ٔ.مطننت  ى لننٛ..زكطننت ح ننٜ الث َ َىِكَطن َلْت".. ٔزكطننت يف  طنن  ُ الصٖ ننُٕ   ٌ ػن ٞ..  

  أون اسٔب الػىظ وَ أنمٜ وك ُ يف الدغسٚ، ِٔ٘   ؿٗذ إىل ِىظ ايطن ٞ ٔخفنق   

 ٓ ٖ  .د  ٘ لٕ  دزَٖ كٗرب ك ٌت   ىط ح  أزك ُ البٗت،   أونن أنىندٚ    الؿفؿ ف..

ُْ )  كنني أٔٓ.. الطننبرب ارتػننبٗٛ ٔ طننخم.. َٖنن  ِكننرا ك ٌننت ِننٕ  بمٗنندٙ  ٗنن كي ٖنن    ْص

 ٔالنسٔل..  ٔالغبن ز..  ٔالعسٖػنٛ..  ٖ  لمفسُ الطٗ .. ٔالفسُ.. ..ٔاذتٕؽ ..زاٟف..  ٍطق امسْ(

ُْ.. ِرا ودِؼ..  َٖ   ودِؼ ٖ    ْص
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َ  ين ؾىٛ الظّس ٖ  َحٍ  .. ين ؾىٛ الظّس  ٖ  غجسٚ الس و ُ ايغسٔضٛ يف البمٕب.. ٔلك

ُ  اساٌطٕاش ٔينفت نمٜ ح اٛ ايب ٚ اري اُيَطٗ َجٛ،   ىموٜ ؾنىت الببنٕز   ٍِن  ٖن     ..ٖ  َحٍ   أ

ٍِنن  أٌف ضنننّي ايىصٔ.نننٛ  عنننبري   َحٍ نن ، كىننن   عنننساف، ٖسيننند الػنننّداٞ النننرَٖ أحبنننٕك..  

ٍِننن  ِىنننظ  ٍِننن  ؾنننٕزِي ٔأحالوّننني ايٍبٕغنننٛ يف الؿننندٔز.. األنػننن ب ٔلنننُٕ النننواب..

ٍِن  اوند النرٙ زمس نْ      ٍِن  ضنِجن  األٖن ً ارت لنداد..     الركسٝ، ٔأمل ايع ٌ ٚ ٔالفنداٞ.. 

   ب ٞ ٔاالٌ ى ٞ..ٍِ  مثَ الب الدو ٞ..

ك ٌت اساٌطٕاش ٖ  َحٍ    ٍظس إىل خ ل٘  ٕشٖ ُ ِٕٔ ٖبرب نمٜ ين ك زااعّ  ٖدْٖ إىل 

أٔٓ ٖ   ٍِ   طوٖح اَي َو  يف ِرا ايك ُ البفس..  بد وت إلْٗ ض اسٚ ِٔ٘  ّ رب.. الطى ٞ..

 ٔو ضنٍٗ  يف الدغنسٚ    كت و ضنٗم..  أّو٘  كت حبسينٛ.. حبٗيب و  أ عطْ وَ وك ُ..

و  كن ُ ٍٖبغن٘ أُ  ٍ ّنم اسٌطنٕاش حسونٛ البسٖنٛ، ٔ  زخيّن ،         اليت ٔط٠ ّ  "الفسٌطٗٛ"..

ٔينن ه ألّون٘    ِكرا ين لنت أوِّن٘ رتن ل٘ النرٙ  ندا انري وكنول..        ٔأضسازِ ، ٔأٔ. نّ ..

اض ٗبظ٘  اي ض٘ اٌ ّٜ.. اي ض٘ داٍّ ٓ كى  داٍ   الٕالدٚ ٍِ  ذاد خسٖرب..   ض دف ف..

ٔاٌظننسٙ إىل األاننق أو وننم.. امننٗظ ٔزاٞك ضننٕٝ  ا خنن٘ نٍٗٗننم..ا ٖنن  أخننيت وننَ افٕ ننم..

 أطاله دازض د..

ٔ ٓ ونَ كالونْ الب ضن٘..       ٔن د خ ل٘ إىل وسض ٙ..  أو   أوِّ٘ اظموت طنٕاه الٕيننت   نأ

 ٔمسع ّ   بٕه  ػ٘ٞ ونَ اصؾنساز، ِٔن٘  مىمني  ب ٖن  دونٕي..       ك ٌت وفجٕنٛ   ؿساْ..

 ميكَ أُ ٍٖ ّ٘ ٖ  اسٌٔطٕاش... ال أ دّا.. اي ض٘ ال ميكَ أُ ٍٖ ّ٘..
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   مهمة سـفر

 

   .حورانيةان ّسغأ 

 

 

مل ختّصصصا شضصصصلزٍ ض وصص م لصصهُ غططصصؼا  الصصىفي وسصص م ن وستىصصل ضالصص شم ؾت   صصل     

شخل صصصٍ ضطلةطصصٍ شضصصب شؾف  فصصل مىكصص  رمي غ وؿصصٍ اقعصصص و ا شضهشراصصٍ  صص ع ؾكصصل شضصصلشوـ     

مل ؾى  حلضهق غالض غفخصا   ومنشت شضصؿ عىٍ، ن ا  أف أططال شمل ول شإلمشقً عطَ أ

شضفت صىظ شضب غـ شأؾك  أف  ال ع م، ذّزصلم  ضصلنقٌ شنرفصص م   شإلؾتص ر رص ق       اض 

شإلغسصص ف، ةفصصَ ن ول صصن عطصصَ ؾتالصصل موهؾصص ب ن ط رصصٍ ضصصل  كصص ، نؾصصص ل   ق ىصص م غ اصصؼ         

اقىػ نو ا شض لون غـ غس ف شملالض، ضسـ شمل ول مل وسـ واطؼ أف ذضش شمل اصؼ وػصّلؽ   

 و  عؿل.غـ ورتص طا غ ب عطَ شمل ّ ٌ مثـ غ  و 

ةصصد مهطصصل  وصص م نراصصع عىؿصص م عطصصَ شوطاػصصٍ شضصصصكىٍ شملخفطتصصٍ شملصصص تٍ  سػىصص ت    

زطريٌ عطَ غ ّ ٌ ممف ٌ، مهضع ة ىطفل شضالهمشِ شضصػريٌ عطَ طلف غؿض ٌ شهف ققص   

غس ؾصص ب وطهلصصل، سصصؼ  الصصطب   طصصع زصصطري، نغطا صصٍ نشصصهزٍ، ن ه صصل  صصه  طصصش شمل ّصص ٌ    

خيفتي هطف  طٍ غـ شوطاػٍ شملؿهعٍ شمل ّعػٍ  شضا غلٌ، نغ  قي رن مر ّع ع ٌ ةفَ ز م

 أؾهشع شضط هؽ شضب  تؿـ    صسىطك  عطصَ غؿضص  ل   لو صٍ  اطفصل وطص ن زػصـ وؿف صل        

 ضىهم ب ضىص قزهم شض ا ؽ.

 ؿصص نع  وصص م غصص  شصص ِ غصصـ شض اصص ؽ ةفصصَ رذش شصصال  صص نغفهِ، عؿصص ق  ألصصؿ   كصصلم رمي  

يِ غصصـ شضؿصص ؽ  الصصطن غط ضػفصصل      شضسللصصي، نشصصلع وفأّغصصظ شمل ّصص ٌ أغ غصصل، م ؾف  صصل شصص      

 س وس شض ا ؽ أغ غل. مت صف رطصىهب، نؾكصض ر صص شب شملػالصطٍ، نغص  زص م خي صه عص ٌ          

ه هشت ةفَ مؾ  غؿل شضؿ مع نأش ق رمي ضهةٍ غاط ٍ عطَ شو شق غ ّنف عطىك   طػص ت عص ٌ   

عط قشت  تى  أف ذضش شمل اؼ وتلض غلشغٍ شسصؿد وصهقن عطصَ زصظ غْصٍ غصلشؽ غصـ شض اص ؽ         

 ري   شضص هف.شضط 
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شق الػع عطَ ن كل ش فال غٍ صتلشِ، سؼ أعطؼ شضؿ مع أؾل مل وؿفصل غصـ شض اص ؽ  اص ،     

ضسؿل ولو  شضذق ب رمي منقٌ شملى م، م ّلص شضؿ مع قألل غفتكػ ب نشؾصصلف، مىػص   ؿص نع    

 و م ة ىطفل ن ه ل  ه شملػ لظ، نقؿص ص مصفب شحل ىطصٍ نشصلع وف اّلصس شونقشر شضؿ  وصٍ       

، نأهصصذ ثصص س ؾتالصصل عصصـ شخلالصص قٌ شضت مةصصٍ شضصصب لصصفط ع  صصل رذش غصص    شضصصب   طلمكصص 

  ػلعل   ىػٍ شض ا ؽ شض شّ  شملسّ س عطَ ط نضفل.

أع م ة ىطفل رمي طلف شملؿضص ٌ ن ؿص نع ر اصٍ حلصؼ صصػريٌ نةصصلق    مػصل نقصه         

وف الس غا  ل شملػفطٍْ   ض ا ؽ. أططع ؾ  لول ه قج شمل اؼ نقه ة ّل وتسصل   طلو صٍ   

ل غصصـ قصصذم شضهقطصصٍ غصصري شوالصصه ٍ، مهرصصع  صصصلم عطصصَ شصص  ذ و صصف عطصصَ شضلصصصىف     ؿجىصص

شمل   ظ نأغ غل زصىس والصف طظ مىصل  تعص ت شملص قٌ، م ػصظ  وص م  هشضصل ن ه صل  صه  ص ب            

شمل اصصؼ غهقػصص ب أؾصصل وفصص  ع ةصص و  ب هطهوصص ب   قزصص ب ة ىطفصصل   غس ؾكصص ، سصصؼ أشصص ق رمي ذضصصش   

أؾصصل  كغس ؾصصل غلشم فصصل رمي مشهصصظ شمل اصصؼ شضصصص  ذ شضالصصػد ضىصص ؾه غؿصصل، نقػصصس   أذؾصصل 

نشضف  قل  أؾل ص و ل، سؼ معص م نضفكص ؽ زصظ شض اص ؽ شض شّص  عطصَ شض  نضصٍ، هطالصٍ عصـ          

 عىهف شضؿُ ُمع.

ػٍ،  ىؿػ  ز ف غكز ف  و م و نق ةهع غؿض  ل غف  قلشب   نؾصػ ع   غس مل ت 

والصصٍ  اصص   صصهع شضصصص  ذ وطصصفكؼ شض اصص ؽ زأؾصصل ق صصظ   ّصصل   صصص لشِ ر ةطصصٍ نرصصع عطصصَ مل 

 طهوظ، ضتع شؾفط م  و م شررتشب شضؿ مع غـ شملؿض ٌ، مخصي أف وؿفطل مل  جيلً.

أططع خل هش ل شضاؿ ف م  م ل رمي آهصل شمل اصؼ، ضىصصفع شؾفطص م شضؿص مع، نغص  قصي رن        

سصصهشف غاصص نمٌ عصص م  اصص ق   وصص م رمي غؿضصص  ل، مه صص  عطىكصص  رطصصىهب غصصـ شض اصص ؽ شملفتصصلر،   

 ن ة ىطفل شضالهمشِ.ضسؿل مل جي  شضص  ذ، ن

ضسؿصل شص ق  شملفالصهع و صف عؿص        وفصصلف، مل وسـ والف غ ذش وتاصظ نن زىصف   

 شنوٍ شمل اؼ، ز ف وطفالؼ نقه ع  شحل ىطٍ  هم ر ّهب  طػصٍ عل ىصٍ غسالصلٌا ضص و ع     

ؾتالي   ض ا ؽ غـ أ طش، ض   أؾ ذت   هؾ ب غـ رططش، غـ مضطش ؾ نضين أ ل ي رطظ أف 

 متضي.
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  سّرَي الشاهق

   .خضوروفيقة تأ 

 

  

ْهًٍ،      ُّبوذ ٍوشاغد ّجموذ ك نٔو          ُُُتو ق ْلِخ)مل ٓكً ُمؼو ٘،  ّسنًىٔو٘وو  كًىو  اًمهو

 اطفًل جبعًمل(و

اشهٌ ٍزِ جبكلنًت يف رٍو  اىهوٙ مللو   ّجسؼلو وو امؼوٕ يف جبؼوْجسش   ٔنؼوٕ        

ّسجٜٕ جبيًغ مزٍْبني  اتْقف مشك٘ جملشّس  ميّط جبظوًٜقٌْ  ّجبشكوًر سقوًٍَه موً     

اختضل جملظوً ًت  ّٓريوم موً ساطوٕ  اق وذ       !جأل ْجِوووجؿً الت  ايبق جألعني  ّافغش 

ٕه مً خشجُ  اجنضِ  امثه جـريً  ألد  !كلٔنً،وووخل ٍٔيت الٍثً،  ساط

 (!؟؟)ٍل طأٍقٙ ط ني ٍزج جببٔ  متٙ ٓأخز جبشره ّدٓعتُ

اطتلقٕ علٙ طشٓشٖ  اغنض عٔ ه  اخًال طْٔس جبكشٚ عّلًَ اق  يف ػوبًكٕ   

 (؟جبزجإوووسٗ: )ااشجِ ٓظعف  جإلحيًٛ اشٍق  جحملًّالت جملتكشه

٘  يف         جظوذٖ اٌ اظوو،خٕ   امتوذهد ٍقوذس موً ميكوي   ااووذس جألّجموش بكول ع ول

 ّاٍذا سمل٘ جببثه:

)اىً بظ  ميبْرج،  ّػكلٕ بٔع غشٓبً،وو ساطٕ طبٔعٕوو طبٔعٕ جذج،وو  ال ٍشجكني 

غًضب٘ افْس يف دمًٜٕوو ّجبقريشجت جحملنْم٘ علٙ جبَيت  ٍّوني عؤ ه بٔظو  مريوشج، موً      

! ملًرجوو ّاىً حمبوْر موً جؾنٔو وو حمبوْر ّطوعٔذوو جبْٓول       ؟دمً،ووودو  ّملًرج ُٓنريش ساطٕ 

 (!طعٔذوووبٕ كه اىً 

   ٕ امل اقوول بوو  مووشجسج، رىوو  مظووشّس   لنووًرج ال     ؟وووجبْٓوول بوو  ٓووً قلوو وو ملووًرج ابكوو

ً،ووو ُا ذهق   ّاوشق     !اعوش.ووو مل اعوذ   ؟طؤذٖووو ! ابظوُ  طؤذ   او اىو  اىو      ؟طشٍو

ٌه رج  جب لٔب جبيًٍق مً جزعٕ  !معً،وووٍْ طٔذىً  الٍذ ا
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(2) 

٘، ٍوني جملوْت           جألطبًٛ مْبٕ مً كول جويع  ّبوٌْ  ّىتشجاوٕ اتيقول ٍٔويَه متأسج و

 ّجؿًٔٗوو ااعّلق ٍشدجٛ امذٍه  اخًطبُ متْطال،:

)اسجْ  ًٓ دكتْسوو اعيهٕ  خّل   مً ٍزج جؾ ٔهوو آعقل اٌ ٓقف جبريب عًجضج، 

 !(؟ٍالدكهوووامًو مًبيت متٙ يف 

 جظوذٖ رال ّدخلو  ارتومجاَه  ّال مظوًو رال ّىبؼوْج اًس وُ  مل       مل ابَق خلٔ٘ يف

    ،٘ ابق يف عشّقٕ قريشٗ دود مل اظِش يف اىًٍٔب جالختبًس  بكً جبيتًٜج مجٔعوً، اتوفبف معليو

ٕه يف ٖه  ّجىتفًٛ رمكًىٔ٘ جبعنل جؾشجم  وورجاُ جبْق  طالميت مً اٖ مشضد ع ْ

(3) 

ٍوول اطووترئ  اٌ اسمووٕ  ؟بووٕوووصجل ٓتووْص اػووتًص اووذس  امهووًِ  ٓووشده بووٕ جألمووًٌوو امووً 

ٕه علٔووُ ٍعووذ ٍووزج   ٖه ميَنووً ٓووً امووٕ ٍوْ جألقووشر   ؟جبعنوشووو ٍشاطو    آَنووً طووتغنشٓيُ ٔووبرا

امهوًِوو اؼوبني ساطوٕ جبؼوًقْبٕ  اكثوش       ؟جبلًٔبٕوووٍذ.ٛ جؿيًٌ  ّمتظ ني عيُ كذس 

ٕهووواو   !؟جأل ق

 اَذج  سّمًَ:

 جمظح ّجَ  ًٍبشنً ًٓ ّبذٖ  ّال ػضشووو 

 !؟جآلخشوووامًِوو اازكشًٓ ًٍب بط متٙ ىب  ساطٕ وو 

 جساعذت جْجسمًَ  ّغًر بْىًَو

 ؟اشػفنيوووامًِوو مً ٍ ووو؟! ملًرج 

 !جبْٔووووالوو ال ػٕٛ ًٓ ٍ هوو بك  ال اّده ازكش رب  وو 

 ؟مجٔعً،وووملًرج ًٓ امًِوو اال ؼبني اٌ ٓكٌْ ّبذ  طبٔعًٔ، مثل اّالد جبيًغ وو 

 ًَ  قبل اٌ اقْل:مشقت  ص شجا

ًِوووو   ُميٙ عٔ  ًٓ ّبذٖوو بك

ّغ ه  ٍذمْعًَوو ىًّبتًَ كْر جملوًٛ  ػوشٍ  ٍع وُ  ّمظو   ّجََوً ًٍببوًقٕ        

جىَنشُت علًَٔ  عًىقتَوً  ّسجْاَوً اٌ ؼوذمب  توً اعلوه عوً موًبيت  بعّلوٕ اجوذ ّطؤل٘           

ٖه كوالو  ّبوً اطوترئ         اٌ اٍوْ   جبؼفًٛ  ّبٔت  مً  عل    نً جكتؼوفتُ اكوم موً ا
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ٍُوو ألٖ رىظًٌ خْ ً، علُٔ  بً اعنهوه ػوشٍيت  مفًًوً، علوٙ ّمذجىٔو٘ س.ّطوكهوو  نوً        

عوُ اولٔب   زٓظن  ق يت طٔ بح مثلٕ علوٙ جبفوْس ٍشاطوني متيًق وني  طؤيب  موً ج      

ٕه  ال ُا شجوْىٕ  َوزج اطولُه بكوهوو  وال        حيتلُ  ٓشكبُ متٙ ال  كً وو  ال ُال هْج علو

ل ّجموذ ميَنوً ٓفكوش ٍريشٓقو٘  ّػوكل  ّٓوشٚ       اقظٙ مً اٌ ٓكوٌْ بو  ساطوًٌ  كو    

ً،وو ّؼنهووِل رٌ كيوو  ات نهوولوو  ووهٌ امووش  جألّل ًٍالػووًِ     جألمووْس مووً صجّٓوو٘ ارتلفوو٘ متًموو

ػشقً،  طًسش جبثًىٕ بضجش  ٍأمش ميًقضوو ّمً اٌ اَهه ٍت شٓو  طوًقٔ  جمتثوًال، بريلبوُ      

 نظووش  جبعبووث متووٙ ٓ وول  امووٌش جذٓووٌذ  ٓيظووف طووًٍقُٔوو متووٙ جألمووالو بووً اَيووأ ٍَووً   

 تخٔهول ىفظو  علوٙ ٍوزِ جؿوًلوو الوو       !سقوًد ووو ػخ ًٔ، ٓكٌْ ٍريل ميًمًا   ّضٔف 

 !جع،جىٕوووالوو بً اعنهه جببالٛ  ّبً اٍْ  تً 

ّاى  ًٓ امهًِ  اسجِْ  ال ؽمٖ امذج،   أىً ال امق  عبًسٗ، ىريوق ٍَوً جببؼوش اكثوش     

ؼشقَه  ا بح اسمه  ّاخوفه   )بظ  ّمذٖ(  معتقذًٓ اٌ جبيًس جبيت مً قْل جببعض:

 !جؾنٔ ووومشجسٗ،  رٌ ٍٕ اْصهع  علٙ اجظًد 

ٕه   ٔيوبح       ؼ ي  امٕ  ُاخ هب  دمْعًَوو ُانشهس ٍشك٘ ااوًٍعًَ علوٙ اموذ ساطو

جبثوًىٕ غ وبً،وو ايوتفض  ابتلو  غ هوتًَ  جختيًقَوً  ّؼوًّل اٌ ابتظوه يف ّجَوٕ  ٍّووٕ          

 اغًدسىٕ رىل غش تًَ  متزسهع٘، ًٍبيعًغوو

 َوزج   ؟اسٚوووب مشآٗ، اغمٗ،  اخفًَٔ ؼ  ّطوًدإ  ّاموذهص يفهوو سٍهوًِوو موًرج     اط 

ٕهوووجبْجُ بٔع ّجَٕ  آً جب لٔب جملغشّغ يف عيقٕ  آً   !؟ساط

االنهع جظذٖ  اس   ٓوذٖ ػؤًٝ،  ؼؤًٝ، عوْ عيقوٕ  ٍّأاوًٍ  جـؼؤ٘  ّجبشٍبو٘         

٘،   َوْ موً ٓوضجل يف مْقعوُوو  لنوً ٍوزج            املع الٔ وو  تلظع  ىوًسِ  ّاشاوذه ٓوذٖ ارضٓو

جبشاغ جؾنٔل ررٌ  ٍزج جبوشاغ جملتفوشهد يف ّمذجىٔتوُ  ّجبوزٖ ٓظوكً مشآاوٕ  ّٓيتوش        

ٕهووو ٗ  اٍضًٍ  اغٔهش جػًٍَوً   لعلوًَ ؽوذع   اظوخش     ! اعًّد جبتنعً يف عنق جملشآ؟رب

ميهٕوو رر ُاشٓ  مً امتيٙ اٌ اسجِوو مًصجل جبْجُ جبشنًىٕ ٓشمق   ال ٍل رىوُ ٓبتظوه بوٕوو    

ًهوو ّيف جبل ت٘ جبيت اظبق جالىذالش مسعتُ ٓكلن   ىَ   ؟ٍزجوووًٓ سره مً  ! اكًد اج

  اّ َٓضا م وو غم اىُ ىًدجىٕ ًٍمسٕ مزعْسج،   تهؼُ  غش يت عثً، عنهً ًييتُ ٓالعب 

 ٍزِ جملشهٗ  جمتثل  بُ  اظنهشُت م عْقً، امًمُوو  هرج ٍُ ٓظأب :

 (؟جآلٌووو)قِل بٕ  مًرج اتنيٙ 

 دٌّ افكم:مً اجبتُ علٙ جبفْس  ّ

)امتيووٙ جآلٌ بووْ كووًٌ بووٕ ساٌغ ّجمووذ  ألًٍسكووُ  ّاعًىقووُ اووبً  مظووًٛ متووٙ بووْ   

 و!دجًج٘(ووكًٌ ساغ 
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ٕ مً جذٓذ  ّمذه ٓذِ خًسج ط يُ جبضجًجٕ  ّطبريب علٙ كتفٕوو ٍّوْ  جٍتظه ب

 ٓقْل:

ًِ ٍؼشط  ّجمذوو(  )ب  رب   بك

 مً ٍْ ًٓ طٔذٖوو قلُ  ّاىً طْش امش    َزج جبيهم ارّب   ّاعًٔىٕوووو 

 قًل ٍثق٘ ّمضو:

ٕه  ّاماوو( )جمِ   بٕ عنهً ااًٍ   ّطبهب ٍلْج    ٔيتقل علٙ جبفْس مشض  رب

 اطووترئ وو بووً ا عوول ربوو  اٍووذج،  ّبووْ ٍقٔووُ  ٍكووزج دٍووْسج،وو ّجآلٌ اسجووْ     الوو الوووو 

 جرٍب مً ٍيً  ّدع  اىًووو

ْه يف دجخلٕ    شخ ٍٕ: ُّبذ بلت ُّٜذ جؿله جبزٖ   ّاػ ُ  عيُ مقَْسج،  ٍعذمً 

ٕهووو   اعًل رب

ٕه   مل اجبُ   قذ ُرٍل  عيُ غٔبيت  ّقبل اٌ ادغه جظذٖ ؼ  جبل ً.  خٔهل ربو

 ر م   بٔقف ظًى  متًمً،  ميظح ٍٔذِ علٙ ساطٕ  َّٓنع بٕ:اىُ ٓق،

 ٍٕ ػًَدٗ جنًم وو جىتش ٍيًو( )جىتَٙ جالمت ًٌ  ًٍّ

 ّس   جملشآٗ امًمٕ   شآت  ٍشاغد ّجمذوو اقظه رىُ ساٌغ ّمٔذوو ّمجٔل آ ً،و
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  عّمتي ليست مجنونة

   .محسنصر نأ 

 

  

 ٓى تس٠ ذان اهِٔس ٙا خّطاب؟-
ٌّيت شكّٚٞ، زأٙت دبااًل كجريٝ عاهٚٞ، تأخذر   اُطوق ُظسٜ ٙبشح عّ ُٔس أغازت إهٕٚ ع

أغلاي ُ٘ق دامثٞ، تتداؾس ًجى ؾباٙا ٙدبلّ، ٗدبااًل أخس٠ بعٚدٝ ؼتضّ تالاًل ؾذريريٝ  

ميتّد بعٚدًا، اًتداد كإُٔ ضٔب بال ُٔاٙذٞ، ِٓذان   بوطف، ٗتِفتح يف اؾٔٞ اهػسقّٚٞ عوٟ أفق 

تِدًر األزض باهطذٌا١ عذم ًطذاسٞ كأُٔذا ،ذباب، ط أضذتط  زكٙذٞ توذم اهتفاؾذٚى ِٓذان،           

ٌّيت شكّٚٞ:  اهتفتُّ إىل ع

ٌّيت.-  ط أَز غ٣ًٚا ٙا ع

ّ٘ضٞ ٗأغازت إىل دبى قسٙب:  ًّدت عؿآا اهِشٚوٞ املق

ِٔس ٙا خّطاب كاْ زداًل ٗقذ٘زًا ٗكسميذًا،   خوف ٓرا اؾبى ٙ٘دد ُٔس دّفاق، ذان اه-

ّّ ذات اؾِاح األبٚض أْ ؼٚوٕ ُٔسًا، فلاْ هٕ ًا أزاد.    طوب اهسدى ًّ ضاسسٝ اؾ

 ٗؾاز ُٔسًا؟-

ّ٘هتٕ اهطاسسٝ إىل ُٔس.- ٌّتم، س  ُعٍ ٙا عني ع

أعدُت ُظسٜ إىل اؾبى، ٗزست أؽّٚى ُٔسًا كذاْ فٌٚذا ًضذٟ زدذاًل، عوقذُت إىل ٗدذٕ       

ٌّيت ًِد ٓػًا مما تق٘هٕ، ٗدعوُت أقٚظ ط٘ي زدى بط٘ي ُٔس، ٗأٓسع بِظذسٜ ًالسقذًا دِذاح    ع

ٌّيت ٗزاست تّٔص زأضٔا ضذاخسٝ ًذّ قّوذٞ ًعذسفيت، ُتذاب  ضذريُا        اهطاسسٝ األبٚض، ،شلت ع

غسقًا ُتفّقذد غذت٘اًل ؾذريريٝ شزعٔذا أبذٛ ًِذر أضذب٘عني، ٗعوِٚذا ًساقبتٔذا، ٗاهعِاٙذٞ بٔذا إىل أْ            

ٗتؿذذبح قذذادزٝ عوذذٟ اهٌِذذ٘ ٗاهِضذذ٘ز، كاُذذت ًٌٔتِذذا ًساقبذذٞ ًذذا فعوتذذٕ  تقذذ٠٘ ضذذٚقأُا اهطسّٙذذٞ 

اـِذذذاشٙس اهمٙذذذٞ ٗبِذذذات ر٠ٗ ًذذذّ سفذذذس اهلبذذذٞ، ُٗذذذبؼ اهػذذذت٘ي ٗؽسٙبٔذذذا، فِعذذذ٘د هصزعٔذذذا       

ٗإؾالسٔا ًّ ددٙد ًطوقني اهػتا٢ٍ تالسق اؿٚ٘اُات املدّسبذٞ يف أٗكازٓذا، كٌذا تالسذق     

٘ؽ يف اهتدسٙذذب أسٚاُذذًا، أُذذا أغذذتٍ األٗالد   بعذذض األٗالد املػذذاابني اهذذرّٙ ِٙ٘بذذْ٘ عذذّ اه٘سذذ    
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ٗأمّخذذذّ ًذذذّ ٙلُ٘ذذذْ٘، ٓذذذٍ أٗالد قسٙتِذذذا األزذاي املػاكطذذذْ٘، ٗعٌذذذيت تالسذذذق بػذذذتا٢ٌٔا    

 ًؤخسات أًٔاتٍٔ.

ٌّيت:  ًطا١ قوت ألًٛ ٗأُا ًسٓق بعب١ ًا مسعتٕ ًّ ع

 أًٛ... أُا أسب أْ أكْ٘ كسميًا سني أكم، هلِين ال أزٙد أْ أؾري ُٔسًا.-

ًّ ٌّيت، ط أفّلس كٚف عسفذت أْ  قّوؿت أ ٛ عِٚٚٔا بعب٘ع، ٗزاست تلٚى اهػتا٢ٍ هع

ٌّيت ٓٛ ًّ أخمتين بذرهم، كِذت عوذٟ ٙقذني ًذّ ذكذا١ أًذٛ ٗفطِتٔذا، ال بذّد أُٔذا قذسأت             ع

ذهم عوٟ دبٚين، ٗزّبٌا زأت خ٘فًا اُطبذ  عوذٟ ٗدٔذٛ، فبذدأُت، دْٗ أْ أقؿذد ذهذم، أدعذم        

 دبٚين ٗأبتطٍ.

ٌّتم فُِ٘ٞ، ال تؿّد-  ق ًا تق٘هٕ ٙا بيّن. ع

ًّٛ، عٌيت هٚطت فُِ٘ذٞ، ال تقذ٘هٛ عِٔذا ذهذم، هقذد أغذازت إىل اهِٔذس، ٗأُذا         - ال ٙا أ

ّ٘هتذذٕ    زأٙتذذٕ، كذذاْ ٙطذذري خوذذف اؾبذذى بٔذذد١ٗ، اهِٔذذس اهذذرٜ كذذاْ زدذذاًل ٗقذذ٘زًا ٗكسميذذًا، فش

 اهطاسسٝ ذات اؾِاح األبٚض إىل ُٔس، أُا زأٙت دِاسٔا ٙا أًٛ.

ّ٘ٝ إاّل - ِٕ طعاًم اآلْ، ٗضِشلٛ فٌٚا بعد.ال س٘ي ٗال ق  باهلل، سطًِا... اُ

*** 
ًّس هٚى ط٘ٙى قبى أْ أُاَ، كِت أمس  كوٌات اهعتاب ٗاهوَ٘ ٙوفظٔذا أبذٛ بِذمٝ عاهٚذٞ،     

حيذذاٗي إضذذلات أًذذٛ هتلذذّف عذذّ غذذتا٢ٌٔا ٗاتٔاًاتٔذذا هعٌذذيت شكّٚذذٞ، هلذذّ أًذذٛ ط تلذذّ  

 هتٔدأ، بى ٓٛ تطاهب أبٛ ب٘،  سّد هتوم اجملُِ٘ٞ:

 هلا ًٗا هو٘هد ٙا عٚاؽ؟ًا -

 سساَ عوٚم ٙا اًسأٝ، دعٛ املطلِٚٞ ٗغأُٔا.-

ٌّذذيت شكّٚذذٞ، فوذذٍ أعذذد أعذسا ؾذذفٞ قذذددٝ هلذذا، ٓذذى ٓذذٛ فُِ٘ذذٞ أَ    ٗتتصاٙذد ؾذذفات ع

ًطلِٚٞ؟ "ٓبوٞ" أَ "خ٘تٞ"؟ هلِين أضتطٚ  اهتٌٚٚص دّٚدًا بني اهؿفات اؾٌٚوٞ سذني ٙطوقٔذا   

ًذٛ ًنُذٞ باؿقذد ٗاهلسآٚذٞ، ساٗهذت أْ أسذدخ       أبٛ، ٗتوم اهبػعٞ اهيت ؽسز ًذّ غذفيّت أ  

ؾذذ٘تًا ًذذا، عّؤٌذذا ٙلّفذذاْ عذذّ ُقذذاؽ ٙتعذذاىل ٗحيتذذّد، خفذذت أْ ٙتشذذ٘ي اهِقذذاؽ إىل ًعسكذذٞ    

ؾريريٝ ت٘قظِا مجٚعًا هِبدأ بلا١ّ مجاعًٚا، هلِين اطٌأُِت سذني تّٚقِذت أْ إخذ٘تٛ اهؿذرياز     

 ٙريّطْ٘ يف َُ٘ عٌٚق.  

ٌّذيت، إىل اهِٔذس       ٗسني اّتفق ٗاهذداٜ عوذٟ تأدٚذى سسبٌٔذا،     غذسدُت غٚذاهٛ إىل سذدٙح ع

            ،ّّ املت٘ازٜ خوف دبى بعٚذد، اهِٔذس اهذرٜ كذاْ زدذاًل كسميذًا فؿذاز ُٔذسًا بفعذى ضذاسسٝ اؾذ

ّّ بأدِشذذذٞ بٚضذذذا١، ط تعذذذد  ٌّذذذيت ؾذذذ٘زٓ ٌّذذذى ع ٗكذذذٍ كِذذذت أكذذذسٖ اهطذذذاسسات قبذذذى أْ ػ

ْ٘ أًٔذذاتٍٔ،  اهطذذاسسٝ توذذم املذذسأٝ اهػذذٌطا١ اهدًٌٚذذٞ اهذذيت تالسذذق األطفذذاي اهذذرّٙ ال ٙطٚعذذ         
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فتٔددٍٓ بعؿًا حنٚوٞ ط٘ٙوٞ، بى ادت اًسأٝ مجٚوذٞ، طّٚبذٞ، ٗذات أخذالق زفٚعذٞ، ٗقذد تطذري       

أٙضًا ظِاسٔا األبٚض اؾٌٚى يف فضا١ ٗاض  زسب، هتشقق زابات اهِذاع اهطٚذبني اهِذبال١،    

ٌّيت:  سصُُت ًّ أدؤا، ٓٛ ذات دِاح ٗاسد، فلٚف ضتطري بأًاْ؟ ضأهت ع

ٌّيت؟ٗأّٙ دِاسٔا اهجاُ-  ٛ ٙا ع

 ٓٛ ٓلرا ٙا خّطاب، خوقٔا اهلل ظِاح ٗاسد.-

 ٗٓى تطتطٚ  اهطرياْ ظِاح ٗاسد؟-

 بوٟ ٙا سبٚيب، تطتطٚ ، ٗتطري مبٔازٝ أٙضًا.-

ٌّذذيت،      ٗزاح ُظذذسٜ بذذ٘ب اهطذذٌا١ باسجذذًا عذذّ طذذا٢س ظِذذاح ٗاسذذد، ط ٙقذذِعين كذذالَ ع

 فبدأت أدع٘ اهلل تعاىل أْ خيوق هوطاسسٝ دِاسًا رخس.

ٙا خّطاب ًّ اهطاسسٝ سني ػ١ٛ أْ ؼّ٘هين إىل عريٝ ٗاضعٞ، ٗٙؿذّب ًذا١    ضأطوب-

 اهِٔس ذان بني ،فايف.

ٌّيت؟-  ٗأُا ضأطوب أٙضًا ٙا ع

 ًٗاذا ضتطوب ٙا خّطاب؟-

 ال أعسا.-

ّ٘ق يف       - اطوذذذب ًذذذا تػذذذا١، ٗضذذذتِّفرٖ هذذذم اهطذذذاسسٝ اؾٌٚوذذذٞ، اطوذذذب أْ تذذذِذح ٗتتفذذذ

ّ٘ق، اطوذذب أْ تؿذذري    غدؿذذٚٞ عظٌٚذذٞ، اطوذذب كذذى ًذذا تتٌِّذذاٖ ٙذذا    ًدزضذذتم، ٗضذذتِذح ٗتتفذذ

 خّطاب، ٗض٘ا ٙتشقق.

ّ٘ق، ٗضأ،ذذٚف طوبذذات أخذذس٠،   ضذذأطوب كذذى ًذذا ُؿذذشتين عٌذذيت بطوبذذٕ ًذذّ أذذاح ٗتفذذ

أزٙد أْ ُتدوذ  أبذ٘اب اؿ٘اُٚذت، ٗأْ ئتوذ٤ زف٘فٔذا باهطذلاكس ٗاؿوذ٠٘ ظٌٚذ  أؾذِافٔا،          

اُٚذذت ٗأهذذتٍٔ ًذذا أغذذا١،  ٗأْ ئذذِشين اهطذذاسسٝ قّبعذذٞ إخفذذا١ فذذال ٙساُذذٛ أسذذد سذذني أدخذذى اؿ٘   

 ضأطوب أٙضًا دّزادٞ محسا١ كدّزادٞ ابّ اهػسطٛ، ٗضأطوب أْ ٙؿري أبٛ ز٢ٚطًا هوػسطٞ.

*** 
ٍّ عازٙذٞ    ٌّيت شكّٚٞ تطذتش ّّ زأّٙ ع يف اهؿٚف املا،ٛ، أقطٌت ُطا١ اهقسٙٞ اجملاٗزٝ أُٔ

ا١ بعؿآا كاملدب٘هذٞ، ٗسذني زأِٙٔذا ط ؽذذى،     يف اهِٔس، تضشم ٗتريِّٛ، ٗتضسب ضطح امل

ٗط تلّف عّ دُِ٘ٔا ذان، بى ازتف  ؾ٘ت اِا٢ٔذا، ٗزاسذت تقفذص يف املٚذاٖ، تتشذّد٠ اهِطذا١       

ّّ ِٙظسْ إهٚٔا عٚا١.   ٓٗ 

 ٗبعد عّدٝ أٙاَ ضأهت إسد٠ اهِطا١ أًٛ:

 ًّ ٓ٘ بسَٓ٘ ٙا أَ خّطاب؟-
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ِذَ٘ إىل عتذاب غذدٙد اهؤذذٞ، مسذ       أًٛ ط ػب، محوت اٚظٔا إىل أبٛ هٚتشّ٘ي قبذى اه 

 أبٛ اؿدٙح ٗكإُٔ ط ٙطٌ ، ٗسني كسزت أًٛ كالًٔا أدابٔا أبٛ:

ّّ ٙا اًسأٝ؟ ٓى ًّ اًسأٝ تفعى ًا تق٘هني؟-  أٙعقى أْ تؿدقٚٔ

 أدى، أختم شكّٚٞ تفعى أكجس ًّ ٓرا أٙضًا، أَ أُم ُطٚت أُٔا فُِ٘ٞ!-

 ٔرٖ اهلوٌٞ ثاُٚٞ.ال، شكّٚٞ هٚطت فُِ٘ٞ، ٗإّٙاِن أْ تتوّفظٛ ب-

ٗيف اهَٚ٘ اهجاُٛ ذٓب أبٛ يف زسوٞ عح عّ بسَٓ٘، ٗأقطٍ إُٔ هّ ٙع٘د قبذى أْ بذدٖ،   

ٌّذيت شكّٚذذٞ ط ٙعذد بعذذد، كجذذست        بسٓذَ٘ اهذذرٜ اذادز اهقسٙذذٞ قبذى عذذدٝ ضذذِ٘ات هٚذٌذ  ًٔذذس ع

ّ٘ي إىل   األقاٗٙذذذى سذذذ٘ي اٚابذذذٕ، ٗاُتػذذذست غذذذا٢عات كذذذجريٝ سذذذ٘ي ًذذذا دذذذس٠ هذذذٕ، ٗكذذذاد ٙتشذذذ

ّ٘هتٕ ُٔذسًا  أضط٘زٝ، هلّ  ّّ ٗس ٌّيت ٗسدٓا تعسا سقٚقٞ ًا دس٠، فقد ؾادا ضاسسٝ اؾ ع

دّفاقًا، توم اهيت تطلّ ًريازٝ اهػري اهريسبٛ، اهطاسسٝ ذات اؾِاح األبذٚض... أدذى ٓذرٖ ٓذٛ     

ٌّيت ض٘آا.  اؿقٚقٞ، ٗال تس٠ ع

ٌّيت شكّٚٞ، ٗأمجى األًاكّ توم اهيت أوذظ   أمجى األٗقات توم اهيت أقضٚٔا بسفقٞ ع

ٌّيت ؼلٛ، ٗأُا أضتٌ  ٗأؽّٚى:ف  ٚٔا ٗحنلٛ، ع

ِٓا ٙا خّطاب دوطِا، عوٟ ٓرٖ اهؿدسٝ سلٟ هٛ كى أسالًذٕ، ٙذا اهلل كٍذ كذاْ     -

 مجٚاًل...! اهوعِٞ عوٚٔا، توم اهطاسسٝ اهيت سسًتين ًِٕ، اهوعِٞ عوٚٔا ٗعوٟ دِاسٔا األبٚض.

ٌّيت ػٔؼ، هلِٔا ؾٌت دً٘عٔا ٗاكتفت مبطح غذ١ٛ ًذّ اه   طذساٗٝ عوذٟ   ٗكادت ع

ٌّذيت يف   خدٙٔا، ُٔضت ٗابتعدت عِّٛ قوٚاًل، فتبعتٔا ٗأُا أسافظ عوٟ ًطافٞ أًاْ ؼتادٔا ع

 ٓرٖ اهوشظٞ، ًطافٞ أًاْ بني دً٘عٔا اهيت خاُتٔا ٗبني أْ أز٠ توم اهدً٘ع.  

ٌّذيت ٗدوطذُت ٗسٚذدًا، أفّلذس بتوذم اهسابذٞ اهذيت تريٌسُذٛ، ٗتريذسٙين باهذرٓاب             ابتعذدت ع

ت، دا١ سدٙجٔا، سِأُا، اريتٔا ٗقبتٔا هٛ، قوبٔا اهطّٚذب ابذّب بأقؿذٟ    ًعٔا أٌِٙا تّ٘دٔ

           ّٝ٘ ًا ٙطتطٚ ، ٗاهرٜ ٙلاد ٙت٘قذف كوٌذا شّهذت قذدًٛ قذسب ساّفذٞ ًطذٚى ًذا٢ٛ، أٗ قذسب ٓذ

ؾريريٝ، فتشٌوين بٚذد ٗاسذدٝ ًطذِدٝ إّٙذاٜ عوذٟ خاؾذستٔا، ثذٍ ئػذٛ بذٛ بجقذٞ ستذٟ ُتذذاٗش             

   ًِطقٞ اـطس، تضعين بٔد١ٗ، ٗؼّرزُٛ:

 خّطاب... اُتبٕ هِفطم.-

ا     ظ غذذّلوت يف فٌوذٔذ ا١ ٙؿذذعب تفطذذريٓا بذذاهلالَ، فتبقذٟذ زِٓٚذٞذ ًػذذاعس ٗأساضذٚذ أغذٚذ

، ستٟذ إُذين ط أعذد أضذتطٚ  ؽّٚذى اؿٚذاٝ ًّذ             ٌّذيت شكّٚٞذ ؾ٘زٝ زا٢عٞ اؾٌاي يف خٚذاالتٛ عّذ ع

ٌّيت ًسكصٖ كْ٘ ُاقـ، ال غذّم أْ اهلذالَ يف ٓذرا اهػذأ     ْ دُٗٔا، فاهلْ٘ اهرٜ ال تلْ٘ ع

ٌّيت شكّٚٞ، هريٞ ال ميلّ اهتعبري عِٔا باهلالَ.  ؼّ٘ي هريٞ خاؾٞ بِا حنّ االثِني، أُا ٗع

*** 
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ٌّذيت، زاح ٙػذسح هِذا تفاؾذٚى ًذا             ّّ ع سني عاد أبٛ ًّ زسوذٞ عجذٕ عذّ بسٓذَ٘ تأّكذد مذ

ٌّيت.  دس٠ همَٓ٘، فقد أّكد هٕ كجري ًّ زداي اهقس٠ اهريسبّٚٞ ًا كاْ ٙدٗز يف ذّٓ ع

"عذذّ ؾذذدسٝ اهػذذري اهريسبذذٛ، قفذذص ذات غذذتا١ زدذذى ط٘ٙذذى حنٚذذى ًذذّ أعوذذٟ اهؿذذدسٝ إىل     

اهِٔذذس، ادتٌذذ  اهِذذاع ٗأخسدذذٖ٘ بعذذد عِذذا١، كذذاْ عبذذازٝ عذذّ دجذذٞ ًِتفدذذٞ، زدذذى اسٙذذب، ال   

ّٚقٞ ٗعٌٚقذذٞ، ٗاملريذذازٝ ٓذذٛ بٚذذت ضذذاسسٝ ًذذّ      ٙعذذسا أْ ؾذذدسٝ اهػذذري اهريسبذذٛ تظوذذى ًريذذازٝ ،ذذ

ّّ، ٗإاّل ملا ػّسأ ٗؾعد إىل ِٓان  " اؾ

ٌّيت شكّٚٞ تقسأ األغٚا١ ٗاألسداخ دّٚدًا، تقذسأ اؾبذاي ٗاه٘دٙذاْ، األُٔذاز ٗاألغذذاز،       ع

ستذذٟ ُظذذسات اهِذذاع ؼووذذٔا بدّقذذٞ، فتػذذفق أٗ تجذذ٘ز، ٗاهسدذذى اهِبٚذذى اهلذذسٍٙ ال ميلذذّ أْ      

 ٙعػق ؾبّٚٞ ال تػبٔٔا، ُٗادزات توم اهو٘اتٛ ٙػبِٔٔا. 

ٌّيت أٙاَ عػقٔا كٌا ٓٛ اآلْ، هلّ ف قداْ اؿبٚذب فعذى فعوذٕ، ٗأفقذدٓا     ط تلّ ع

اهلجري ًّ اهت٘اشْ، ستٟ ؾازت إىل ًا ٓٛ عوٕٚ ًذّ دِذْ٘، ٙطذٌُٕ٘ دُِ٘ذًا ًذا تعٚػذٕ، أًذا        

أُا فوٍ أكّ أزاٖ كٌذا ٙذساٖ بقّٚذٞ اهِذاع، كِذت أخػذٟ ٓذرا اهتِذاقض يف ُظساتٔذا، أخػذاٖ           

ًّذٛ، تٌِٔذس ًذّ ُظ            ّٛ أزآذا أكجذس غذفقٞ ٗقبذٞ ًذّ أ ساتٔذا أذَ٘   ٗأسّبٕ، فٔٛ سذني تِظذس إهذ

ُّ٘ٞ، أًا سني ت٘ادٕ أسد خؿً٘ٔا فٔٛ هبؤٝ بِظسات غسضذٞ، ئذّصق    ٗأقٌاز، ٗأخٚوٞ مجٚوٞ ًو

اهفضا١ أًإً فٚو٘ذ باهفساز، ٗكٌذا ئذّصق عٌذيت فضذا١ات اـؿذَ٘ ئذّصق اؿذساُز فطذاتَِٚٔا         

كذذى خذذسٗز إىل اهذذمازٜ، ٗتذذلن أدذذصا١ ًذذّ ًِدٙوذذٔا بذذني األداذذاي اهلجٚفذذٞ، أٗ عوذذٟ ،ذذفيت  

س ٗٓٛ ؼاٗي اؾطٚاد أفعذٟ، أٗ ٗٓذٛ ؽذسز ًذّ املذا١ اهبذازد بعذد مّحذاَ غذتا٢ٛ، طقذ٘ع           اهِٔ

ٌّيت شكّٚٞ دعوتين أسصْ ألدؤا، أخاا عوٚٔا.  اسٙبٞ هع

ال أعسا ضّس اهسابٞ هد٠ عٌذيت يف اؾذطٚاد األفذاعٛ، ضذأهتٔا ٗٓذٛ ئطذم عِذق أفعذٟ         

ٝ ًذسات، تجّبذت طبقذات    ؾريريٝ بإؾبعني ًّ ٙدٓا اهٚطذس٠، ٗتوذّف اهذسأع بقطعذٞ قٌاغذٚٞ عذدّ      

اهقٌاؽ س٘ي زأع األفعٟ ثٍ ؼسزٓا، تتشوصْ األفعٟ ٗتأخر غلى دا٢سٝ، تتدّبط قوذٚاًل ثذٍ   

 تٔدأ:

ٌّيت؟-  أال ؽافني ًّ هداتٔا ٙا ع

 فػسِت ٙا عني عٌتم، ٓٛ اؿقريٝ اهريّدازٝ، ٗٓٛ ًّ بب عوٚٔا أْ ؽػاُٛ.  -

ّّ سني ؼلٛ بٔرٖ اهجقٞ، ئّدُٛ بػذاعٞ عذ ٚبٞ، أغعس أُين أقذ٠٘ ٗهذد يف   كٍ أط٣ٌ

ٌّذذيت          ّ٘تٛ، ستذذٟ بذذّت ال أخػذذٟ كذذجريًا ،ذذباع اهذذمازٜ، فع ٌّذذيت شكّٚذذٞ ًبعذذح قذذ اهلذذْ٘، ع

كفٚوٞ بٔا، تع٘د إىل األفعٟ اهلاد٢ٞ، تجّبت طسا عؿآا يف ًِتؿف اؾطذد اهذدا٢سٜ، ٗقذد    

ٌّذيت دطذد األفعذٟ إىل اهبعٚذد، أزاقبذٕ ٗٓذ       ٘ ٙتٌاٙذى  بدأ ٙساٗغ قاٗاًل ػاٗش عذصٖ، ٗتقرا ع

ٌّذيت، ٗأ،ذشم فسسذًا             ٠ّ٘ يف اهفضذا١ ضذاقطًا حنذ٘ عٌذق اهذ٘ادٜ، أعٚذد ُظذسٜ إىل ٗدذٕ ع ٗٙتو

 سني أزآا تتبآٟ باُتؿازٓا عوٟ األفعٟ، س٣ٍِٚر أؽّوٟ عّ خ٘يف ٗأط٣ٌّ.

*** 
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ٌّذذيت توتذذصَ بٚتٔذذا، فذذال ؽذذسز إاّل هوضذذسٗزٝ، ٗكِذذت، سذذني        يف اآلُٗذذٞ األخذذريٝ بذذدأت ع

ٌّذذيت ضذشسٓا اـذذاهـ،      أشٗزٓذا، دا٢ذٍ ااؿذذاح   عوذٟ اـذذسٗز إىل اهذمازٜ، فووذذمازٜ بسفقذٞ ع

هلِٔا ط تطتذب هسابيت، ؼتّر دا٢ًٌا ب٘علذٞ ؾذشٚٞ، أعذسا أُٔذا تلذرب، فشسكاتٔذا       

يف اهبٚذذت تػذذٛ بأُٔذذا يف ؾذذشٞ ٗافذذسٝ، ٗأمذذّى أُذذاٗز ًعٔذذا ستذذٟ أعذذسا اهطذذبب اؿقٚقذذٛ يف       

ّبٔذذا هذذٛ، ٗٙقِٚٔذذا ًذذّ عذذدَ قِذذاعيت اعتؿذذأًا ٓذذرا، ٗٓذذٛ ال تعذذدَ ٗضذذٚوٞ هوٌِذذاٗزٝ، هلذذّ س

 باألضباب اهيت تعس،ٔا، أدمٓا عوٟ ق٘ي اؿقٚقٞ:

اهِاع ال ٙسمحْ٘ ٙا بّ أخٛ، ضأزتاح ًّ غا٢عاتٍٔ ٗأقاٗٙؤٍ، ٓى ٙعذبم ًذا ٙق٘هذٕ   -

 اهِاع عين ٙا خّطاب؟

ٌّيت؟-  ًاذا ٙق٘هْ٘؟ ًّٗ اهرٜ بسك عوٟ ااضا١ٝ إهٚم ٙا ع

 س ًعًا املسسً٘ٞ دّدتم.دعِا ًٍِٔ اآلْ، ٗتعاي ُترّك-

 دّدتٛ؟-

 ُعٍ دّدتم، أال تعسا أْ هدٙم دّدٝ؟-

 هلِٔا ًاتت ًِر شًّ.-

 ُعٍ ًاتت، هلّ ذكسآا باقٚٞ.-

اقلبت ًِٔا، ٗقعدت إىل ميِٚٔا أزاقذب ٓذرا اهؿذِدٗق اهريسٙذب، ؾذِدٗق خػذيب ًذصّّٙ        

 ٘ ُّ٘ٞ، ٙعوٖ٘ اطا١ ًقبب، ؾِدٗق ٙ٘سٛ بأُم أًاَ تذازٙذ ً اذى يف اهطذشس   بأقٌػٞ مسٚلٞ ًو

ٌّيت توَ٘ ُفطٔا:  ٗاؾٌاي، ٗسني فاست ًِٕ زا٢شٞ زط٘بٞ؛ بدأت ع

ًا أكطذوم ٙذا شكّٚذٞ! أهذٚظ سساًذًا إٌٓذاي أغذٚا١ ٗاهذدتم اهرياهٚذٞ؟! ٓذرا اهؿذِدٗق            -

 كِص ملّ ٙقّدز قٌٚتٕ.

ّٛ ٗقد زأت ًالًح اري ًسحيٞ عوٟ ٗدٔٛ، فاهسا٢شٞ ٗاخصٝ، ابتطٌت:  ثٍ تتّ٘دٕ إه

 ِا ًػاٗٙس اهمازٜ؟ٓى زأٙت ًا فعوت ب-

ٗتبدأ بذإخساز كِ٘شٓذا كِذصًا كِذصًا، تبتطذٍ ٗتٔذّص زأضذٔا بأضذف ٗسذصْ، ػٌذ  قطذ             

ًّذى قت٘ٙاتذٕ، ثذٍ ؽسدٔذا بسفذق،           املالبظ قسبٔا، ٗؽسز ؾذِدٗقًا رخذس ؾذريريًا، تفتشذٕ ٗتتأ

ّٛ اهوذْ٘، ئذسزٖ أًذاَ       أضاٗز بوْ٘ اهِشاع، ًػابم غعس، أشٓاز اؾطِاعٚٞ، عقد ط٘ٙذى فضذ

ّٛ: عِٚٚٔا،  ٗتِظس إه

ٓذذرا اهعقذذد ٓدّٙذذٞ هذذٛ ًذذّ املسسً٘ذذٞ دذذّدتم، كِذذت ضأهبطذذٕ هٚوذذٞ عسضذذٛ، ٗهلذذّ     -

 خطٚيب ضافس ٗط ٙعد، ٗهّ ٙع٘د أبدًا، أتعسا ًّ ٓ٘ خطٚيب ٙا بّ أخٛ؟

 ال.-

 أط أسِم هم عّ اهِٔس اهرٜ كاْ زداًل؟-
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ّ٘هتٕ...بوٟ. سلِٚت هٛ ذهم... اهِٔس اهرٜ خوف اؾبى، اهرٜ كاْ زداًل ُبٚاًل -  ٗس

 ُعٍ... ُعٍ. ال توفظ امسٔا اآلْ، فقد ؼضس فذأٝ.-

 سقًا ٙا عٌيت؟ ضتشضس اهطاسسٝ إذا هفظت امسٔا؟-

 بطٍ اهلل اهسمحّ... قوت هم ال توفظ امسٔا.-

ٌّيت بإعادٝ األغٚا١ إىل اهؿِدٗق بعدًا استفظت ببعض ًِٔذا   ًّس اه٘قت ضسٙعًا، بدأت ع

ٍّ،      يف عّبٔذذا، أُٔذذت أً٘زٓذذا عوذذٟ عذذذى،     ٗطوبذذت ًذذين اهعذذ٘دٝ إىل بٚتِذذا عّذذذٞ أُٔذذا ضتطذذتش

ٌّيت شكٚٞ، ٗكٍ اؿؿُت، ٗكذٛ   خسدت سصًِٙا، اُتابين غع٘ز بأُٛ أؾبشت اسٙبًا عّ ع

أشٙذذح كذذحبيت سوٌذذت مبذذذ١ٛ اهطذذاسسٝ اآلْ، فسسذذت أزدد امسٔذذا ٗأتوّفذذت سذذ٘هٛ، ٗأُؿذذت         

 هسفسفٞ دِاح أبٚض.

*** 
اكستذٛ، أافذ٘ ًتذأّخسًا ًذ  رخذس ،ذباح       أٙاَ عّدٝ ًّست، ط أضذتط  سذذب خٚاهلذا عذّ ذ    

هبِات ر٠ٗ، ،باح دعوين أتّٚقّ أْ ًفسدات توم اهمازٜ كوذٔا سصُذت هسسٚذى عٌذيت، اهلذى      

ٙق٘هْ٘ إُٔا ًاتت، أًا أُا فقذد بقٚذت ًؿذّسًا عوذٟ أُٔذا ؼّ٘هذت إىل عذريٝ ؾذريريٝ، ٙؿذّب بذني           

 ،فافٔا ُٔس اهػري اهريسبٛ.

ٌّذذيت؟ بذذى ك    ٚذذف أتذذّٚقّ أُٔذذٍ سصُذذ٘ا هسسٚوذذم؟ كّؤذذٍ    كٚذذف أهفٔذذٍ ٓذذؤال١ اهِذذاع ٙذذا ع

ٙلمحْ٘ عوٚذم، هلذٍِٔ هٚطذ٘ا سصاُذٟ، أُذا اؿذصّٙ اه٘سٚذد يف ٓذرٖ اهذداز اه٘اضذعٞ، أدخذى            

كذذى سذذني إىل ؾذذِدٗقم اهعذٚذذب، أفذذتؼ فٚذذٕ عِذذم، عذذّ ملطذذاتم، عذذّ ؾذذ٘تم ٗعذذّ زا٢شذذٞ  

دذذدتٛ، فذذال أدذذد غذذ٣ًٚا، كذذأْ توذذم األغذذٚا١ كوذذٔا زسوذذت خوذذف فطذذتاُم املٌذذصق، زسوذذت        

ٌّيت، ٗأُذا ٗسذدٜ بقٚذت أعاُذد ٓذؤال١ اهِذاع سذني ّٙتٌُٔ٘ذم بذاؾِْ٘،          سلا ٙاتم اؿو٘ٝ ٙا ع

ٗسني ٙصعٌْ٘ أُم أهقٚت ُفطم يف اهِٔس سصًُا عوٟ بسَٓ٘، زمبا كِت اه٘سٚذد اهذرٜ ٙعذسا    

أُم ؾادفت ضاسسٝ اؾّ ذات اؾِاح اه٘سٚذد األبذٚض، ٗطوبذِت ًِٔذا أْ ؼّ٘هذم إىل عذريٝ،       

 فلاْ هم ًا أزدِت.

ّ٘ق ٙذجرياْ آتٌذذاًٛ كذذجريًا، ؾذذست أز٠ ذهذم ابتعذذادًا عذذّ خٚذذاالتٛ     ط ٙعذد اهِذذذاح ٗاهتفذذ

اهجّسٝ، ٗطٚفًا ٗزا١ طٚذف، تطوذق املدّٚوذٞ أفساخٔذا هتذِقوين بعٚذدًا عذّ اهبٚذ٘ت ٗاهِذاع، أهتؿذق           

بؿدسٝ كبريٝ ٗأاِّٛ أااُٛ سصِٙٞ فلقـ اؿساز كؤا، ٗخيذسز ضذلاْ املريذاٗز ٙسقؿذْ٘     

ٙبٞ ط أكّ أًازضٔا قبى اهَِ٘، ط تلّ تػريوين، أًذا اآلْ فلذى ًذا    ٗٙتٌاٙوْ٘، طق٘ع اس

ٌّذذيت ال بذذّد أْ أعٚػذذٕ بذذأدّق تفاؾذذٚوٕ، ٓلذذرا فقذذط تلكذذني ابتطذذاًات     ٙذذرّكسُٛ بذذم ٙذذا ع

 مجٚوٞ عوٟ ٗدٔٛ قبى أْ أاف٘.
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  ونيد إخالصي

فارس وطني ترجَّم نكنَّ روحه 
 ماتزال تعانق انوطن 

   .مريم خير بكأ 

 

دّل ما أطنح  لئحُ أٌ تمح نب ستحلو ي حْطً  لحاَٗ ّدحمكتوَا مه ْريح٘ محى   ٍحا   حٙ             

ب، ّننحا  ريعض أَّاقُ، ايمن َْٗ َداٛ، زّد ُ، َّفٔكح٘ رَريحُ اييْٓحل ح َ  ح٘ اذتٔحاٗ ّا ر     

، السٔنا ح سيْات مبضحُ، ٍّح ا محا  نصحل وح و ّتْاوح ٕ       مجٔعَا صؤّىُيأ بفَا، امل اريع٘ 

  ٔحح  ميحُ،  ايجايحح  ايصحَب  ح ،٨١٠٢معَا،  ني أدبٓت ٍ ا اذتْاَ اييْٓل محى أرٓليحا  حاو    

ٕ  قايحت  ننحا  ٗ  يح ٘  ايمحٔم ُ  احملرتمح ٙ  أىح ً  محا    ح ٌ  تظح َ  آخحب  نحا ِ  طْٓحل   حْا  ٔيَحا   ... أدحبا

ايلعح قمنًا ميُ، ح املما ٘ املدصص٘ ح ادتبٓمٗ، يح يو، ّ ٍنٔح٘ اذتحْاَ،    ىصبت دبٓمٗ 

رٌّ اد ححءاٛ اَتححألت ا رٓلحح٘ ف ححو  صححبُٓ،   مححً ٘ ّىصححبٍا ّضححبَّٗ ت ححاريى ا سححٝ ٘ ّا دْريحح 

مصهَْٗ، ىصبِ ناماًل   ٙ وفحات زت ٘ املْقف ا رريٕ، ايو تبأس حتبٓبٍا، ف غين اجمل ح٘  

يعبريححٕ ايمححَْٖ ايهححل   ّقبصاٍٛححا، اححْاَ مححى ا رٓحح  ا  

ّئم لخالوحٕ، ايبّاٜحٕ، ّايكحاو، ّناتح  املمحب ٔ٘      

 ،٠٣٩١ّاملكاي٘، ّايمَاسح٘  ايح ٖ أريصحب اييحَْ  حاو      

 تاَنحححًا ،٠٣/٨/٨١٨٨ّ ارَىحححا لا راَ ايلكحححاٛ ح  

 ّلىمحاىٔاً  ّطئحاً  ّفهبٓحاً  أررئحاً  لَثحاً  ايعبرئ٘ ي نه ل٘

 ٘ ائحح أررئحح٘ -   نٔحح٘ ثكافحح٘ أرٓليححا ان يححء  ممٔصححءًا

٘  رَس نْىُ املم ْٚ،  محى  ّتفا حل  ايءَا ٔح٘،  اهليمسح

 ريححاطال  ٍحح ا مْانلححًا  ن ٔحح٘، ّخحح ٗ   نححًا دءٜٔاتَححا

ايعبريححٕ ّايعححاملٕ، مححا دع ححُ    ححو    ا رب   ححٙ  نٔححل

ّ ًٔا دع ُ ٓ يكَّل   ٙ سا ٘ ا رب ّاذتٔحاٗ محً أريحْاب    

ّاسع٘، م م حًا اسٍّ ّطين  اٍل، ٓح نربىٕ احا قايحُ    

خ ٗ مً  ٔاتُ مكبظاحًا ّمْوحًٔا، ريعحم    يٕ ح ايمي٘ ا 

أٌ قبأ قصو: أدحل سحيغفب  ىيحا ستهْمحٌْ ريحايْطً،      
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   ٓ : أمتيحٙ أٌ ته لحْا ٍهح ا أرب، ّتْثكحْا محا  حمخ ح ٍح ِ        ٍّٕ٘ مً قصص اذتحبب   حٙ سحَْ

٘  ٘اذتبب ايفظٔع٘   ٙ سَْٓ ٍح ا اذتحس    ... ، فنا  مخ نل ، ّأىا مل أ م أسح ئى ايه اريح

مهَّححً أرٓليححا مححً خححْ   نححاَ   بررئحح٘، ّايححْ ٕ ايمٔاسححٕ، ّايفهححب ايّجحح ايححْطين، ّاملٍْلحح٘ ا 

اذتٔاٗ، ّزتأٍ َا، فأل ي ُ ايهج ، ّأ ياٍا ريكمَٗ ّمٍْل٘  ائ٘ أدياسًا أررئ٘  مٓحمٗ،  

رٌّ ته ُّحححف أّ  يحححاٛ، نحححاييلى  حححني ٓغححح ين دْفحححُ، ٓ حححمفل  ححح ريًا، ّ ححح ُّ ممححح ِ ئنحححي       

 .....اذتٔاٗ

 

  حححً لخالوحححٕ ئحححمّ أرٓليحححا حيحححمثيا محححا ا ■

 ّنألرٓححح ، نإىمحححاٌ، فَٔحححا احمليحححات أٍحححه:  ٔاتحححُ

 هلحححا نحححاٌ ايحححو فَٔحححا، املفحححاَم ّأٍحححه ّنمٔاسحححٕ،

 ح مم تهه، ّما ٍٕ ى اداتهه؟ ايهل  تألث ٍا

 أٜتتتتتتتت ّ أتتتتتتتتت ن   إٔ أستتتتتتت  ٝ   ■ ■

 املبهتتت ٠  بتتت يك ا٠٤ بتتت أ  ايتتتي اي فٛيتتت١

ٛ  َت   نٌ إىل ْزعي فه ْت  َه تٛ   ٖت

 ن ت    عًت٢  ُتٚقع إٔ ٚح ث ا٭ٚرام  يف

 ٫بتتتٔ ٚنتتت ٕ ٚايتتت ٟ  َه بتتت١ يف صتتت ر

( ٜكظتت ٕ بتتٔ حتتٞ) ٖٚتتٛ ا٭ْ يشتتٞ  ُطَفٝتتٌ

 َتتت ِّ عًتتت٢ تظتتتهًٝٞ يف دٚرًا يعتتت  ايتتت ٟ

  ٚقتتت  ملختتتًٝي أس ستتتً  ٚبتتت   ايشتتتٓٛا  

أعرتُف  ٚأق ُّ بإٔ طخص١ٝ حٞ بٔ ٜكظ ٕ 

ب ٩ٜ تت٘ يًهتتٕٛ ٚايعتت ا قتت  ب تتتت دا تتٌ      

َّ ايظب     ْشٝج تفهرٟ إىل إٔ بً ُت س

َٔ بع ٙ فرت٠ ايظٝخٛ ١  ايي أن َين ٚ

اهلل ب يٛصٍٛ إيٝٗ . ٚاب  أ ق  ر ايعُت  يف  

اصتتت ي بٞ َتتتٔ َ ٜٓتتت١ ا،ستتتتهٓ ر١ْٚ     

حٝث ق َت إىل اي ْٝ   إىل َ ١ٜٓ محص 

فيُتت ٙ  ٚإىل حًتت  حٝتتث َٓبتتت ايع ٥ًتت١    

فك  ن ٕ ٚاي ٟ َت ٜ ًا يٮٚقت ف يف تًتو    

املتتتتت ٕ  إىل إٔ ح  تتتتتت بتتتتتٞ اي حتتتتت ٍ يف    

  ا١ٝ٥ املشُ ٠ ب حلُ ا١ْٝ  يف امل رس١ ا٫ب

حتتتتتٞ حًتتتتتر قتتتتت ِٜ  تتتتت ٚر قًعتتتتت١ حًتتتتت  

ايظتت رل١  ايتتي يعبتتت دٚرٖتت  يف ا٫ْ ُتت ٤   

َّ إىل سٛرٜ   ٚن ْت تًو ١إىل حً  َٚٔ ث

امل ١ٜٓ املع َّك١ غُ  ايتزَٔ قت  دفعتت  ت      

نٓت أن   إىل ايٛقتٛ  يف فت ِّ ستي ٖ .    

ٚيف ايبتتتتتتتت اٜ   ا٭ٚىل ٫حتتتتتتتت  ٚايتتتتتتتت ٟ  

  ٚن  بتتتتتت١ أطتتتتتتٝ ٤ اٖ ُتتتتتت َٞ بتتتتتت يك ا٠٤

ن خلٛاط   ف ص يبين إىل َشج  فٝ٘ 

ايظتتٝ  ي يفتتٝ  ايكتت رٕ ايهتت ِٜ ٚت تًٝتت٘   

جملُٛعتتتتت١ َتتتتتٔ ف قتتتتت ٟ ايبصتتتتت   نتتتتتٞ 

ٜظتتتت رنٛا يف املكتتتت ب  بتتتت ٠ٚ٬ رٜتتتت   َتتتتٔ  

َّٕ ٚاي ٟ  ايك رٕ ايه ِٜ  ٚق  أدرنت بأ

ٖٛ اي ٟ دفعين إىل َ رس١ احلف  ظ نتٞ  

أدرى حتت  ي إىل بٓتت ٤ ع٬قتت١ َتت  ي  ٓتت      

استتتت ك َت يف رٚق ايكتتتت رٕ. ٚنتتتت ٕ  ايتتتتي

اْ ك يٞ إىل َ رست١ اي جٗٝتز ا٭ٚىل  ايتي    

ستتِث ث ْٜٛتت١ املتتإَٔٛ  ٚ يتتو  اُأطًِتتل عًٝٗتت  

بع  حصٛيٞ ع٢ً ايظٗ د٠ ا٫ب  ا١ٝ٥  ٚق  

ن ْتتتت َ حًتتت١ اي  ْٜٛتتت١ ح فًتتت١ بٓتتتٛ  َتتتٔ 

ايتتتت ن ٜ   ايتتتتي ٫ ُهتتتتٔ إٔ ُتٓشتتتت٢    

٭ُٖٝ ٗتت  يف تهتتٜٛين ايٓفشتتٞ  ٚنٓتتتت    

ر َتتٔ احلٜٝٛتت١ ٚايٓظتت     تًُٝتت ًا عًتت٢ قتت 

فُتت  نتت ٕ َتتٔ ٚاحتت  َتتٔ ا٭ستت ت ٠ إ٫ إٔ   
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د ع٢ً َك  جلُع١ٝ ا، ٛإ ْصح يٞ ب يرتّد

املشتتتًُا  ايك ٜبتتت١ َتتتٔ َ رستتت ٓ  نتتتٞ     

أَتتت رض اي ٜ متتت١ َتتت  ايكتتت ا٠٤  ف ي زَتتتت  

بٓصتتٝي ٘  ٚبتتتُّ أتتت دد عًتت٢ املكتت  إىل إٔ   

ا  تت رْٞ َ اقتت  املكتت  نتتٞ أي يتتل بتتأ        

 ١ٝ٥ عًتتتت٢ ٜكتتتتّٛ بءيكتتتت ٤ ذل متتتت ا  َشتتتت 

 ٕ ٚيف ايتتتتت رض  ...دلُٛعتتتتت١ َتتتتتٔ ايف ٝتتتتت 

ا٭ٍٚ  ٚبعتتتت  اْ ٗتتتت ٤ اه متتتت  ن٬َتتتت٘    

اَ تتت    راعتتتٞ نتتتٞ أستتت أ ٕ يف طتتت ق     

    َّ س٪اٍ حٍٛ َ  ٚرد  نت ٙ  إ  نت ٕ يت 

  ر٠ َٔ املعًَٛ   ٚاملع رف اي ٜٓٝت١  إ٫  

َّ ا٭ستتتت    َتتتت  يبتتتتث إٔ ف  تتتتأْٞ بكٛيتتتت٘  أ

َّ ا٭    ٜ  عًٝٓ   ف٬ ُٜشتُح   َ ش ٬ً٥ بأ

يتتت٘ ب يشتتت٪اٍ إ٫ إ ا َتتت َّ  عًٝتتت٘ فتتترت٠ يف     

احلضٛر ٚا٫س ُ   إىل َٔ ٖٛ ٜعًِ أن   

َٓتتتت٘  رْتتتت اى اْشتتتتيبت َتتتتٔ اجلًشتتتت١     

َتت  تتت دد  عًتت٢ املكتت .  ٚن ْتتت ٖتتٞ ر تت   

ٚنتت ٕ يٮستت    ستتًُٝ ٕ ايعٝشتت٢ بك َٚتت٘ 

حتت ٜ ً  َتتٔ دار املعًُتتا ايعًٝتت  يف ب تت اد     

نُ رِّض يً ١ ايع ب١ٝ يف ايصف ايع ط   

ع  ايتتتتت ٟ ُتتتتتت دِّد َظتتتتت ٖ ا  ٖٚتتتتتٛ ايظتتتتت 

ِّ  إ   عًتين     اي ٬  نًُ ت٘  تتأثرٙ عًت

ع طتتكً  يً تت١ ايع بٝتت١  ٚذلبَّتتً  يًظتتع  َٓتت    

عتتتٓرت٠ ايعبشتتتٞ  ٚأبتتتٞ اي ٝتتت  امل تتتٓر      

َُيتتت ٫ًٚ يًٓظتتت  يف دلًتتت١ امل رستتت١ ايتتتي     ٚ

رأض ؼ ٜ ٖتت  )ريٖتتر َصتت ف٢(  أستت      

ايً ١ ا،ْهًٝز١ٜ  بع  سٓٛا  َٔ ا٭س    

ِّ ايش١ٓ ْصً  ف تح امل رِّ ض  اي ٟ أع َّ يه

َش حًٝ  عٔ ا،ْهًٝز١ٜ  فكُت بت ٚر  يف  

املشتت ح١ٝ  فه ْتتت ب اٜتت١ يتتٞ يف   ٝتتٌ     

يعبتتتتت فٝٗتتتتت  دٚر   ١ٝأن تتتت  َتتتتٔ َشتتتت ح   

امل٪يف  ٚاملُ تٌ  ٚأحٝ ْتً  املخت أ. أق َتت     

يٓتتت  ا،دار٠ َه ْتتتً  يً ُ ٝتتتٌ عًتتت٢ َشتتت ق   

َ عتتتِ امل رستتت١  ايتتت ٟ ُ صِّتتتص ي تتت٬   

ٝث ٜٓ َٕٛ فٝ٘ ٜٚ ًكٕٛ املعٗ  اي ا ًٞ  ح

ٚحتتت ث إٔ ٚا ٗتتتُت َظتتته١ً    ..ايعًتتتِ

نتتتتتبر٠ يف ايشتتتتت١ٓ ايتتتتتي ْشتتتتت ع ُّ فٝٗتتتتت    

نتت ٕ  ... يًيصتتٍٛ عًتت٢ ايبه يٛرٜتت  

أس    اي ٜ ١ْ يف ٚاح  َٔ درٚست٘ دت ثٓ    

    َّ َ ٠َّ عٔ اْ ٗ ٤ أ تٌ ا،ْشت ٕ  َٛمِّتيً  أ

عزرا٥ٝتتٌ ٜكتتّٛ بتتء  اأ ايتت ٚق َتتٔ اجلشتت   

َُّت    ٌ  ن ملظتٓك١ ...رْت اى ٖ ت بتٞ ْزعت١   عب

  َّ ا٫عرتاض ف ٛ ٗت إىل ا٭س    ق ٬ً٥ بتأ

صتتٛر٠ قتتبر ايتت ٚق ٖتت ٙ قتت  تهتتٕٛ َتتٔ     

اي ك فتت١ ايٝٗٛدٜتت١  فتت ْر٣ ستت   ًا ٜكتتٍٛث     

فًتتتِ أًَتتتو  ايعبكتتت ٟ  َٚتتت  ايصتتتٛر٠ أٜٗتتت  

َّ اي ٚق ت ٛقف  نُت    ْفشٞ عٔ ايكٍٛ بأ

ٖٛ َه ٌٛ  عًٝٗ   ٚ يو نظإٔ اْك    

ٛمٛ  ب ْ زا  املخ ب ٠ اهل تف١ٝ  ٚطبَّٗت امل

)فٝظ١( ايٛصتٌ يف َ نتز ايرٜت   ٚحتا     

ّٞ ب راعتتت٘     مستتت  ا٭ستتت    ٖتتت ا ٖجتتتِ عًتتت

ٜضتت بين  فأَشتتهت بٝتت ٙ  نظتت   ٫    

د ُتتتتٌ ا٫ع تتتت ا٤ عًٝتتتت٘  رْتتتت اى صتتتت     

ا٭ستتتتتت    قتتتتتت ٬ً٥ث أت ٜتتتتتت  متتتتتت بٞ أٜٗتتتتتت  

ٚ تت أ َٗتت ٫ًٚ َتتٔ ايصتتفِّ       ايهتت ف 

َّ اي  يتت  ايهتت ف  ٜع تت ٟ عًتت٢    ٖ تفتتً  بتتأ

 ٔ ٚا ت تأ   جلٓت١ اي أدٜت      ...أس   ٙ املت٪َ

املٓعكتت ٠ َتتٔ بعتتر ا٭ستت ت ٠ بأ تت  قتت ار     
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كٞ  ٖٚٛ ط دٟ َتٔ َ رستي َٚتٔ أٟ    ع

ّٕ ْٗت ٜي قت     ١َ رس١ يف ستٛرٜ    ٚعًُتت أ

َّٔ بعضتتتً  َتتتٔ ا٭ستتت ت ٠ قتتت ّ   ح ْتتتت  يهتتت

ب ٫ح جتتتت أ عًتتتت٢  يتتتتو ايكتتتت ار اجلتتتت ٥   

ٚأ ن  َٔ بِٝٓٗ سًُٝ ٕ ايعٝش٢  ٚريٖر 

ُّتتت إَٜصتت ف٢  ٚر تت  عتت د٠ ايًجٓتت١ ٔ  ف 

ق ارٖ   ب ٫ن ف ٤ ب ٛقٝفٞ عٔ اي راست١  

هل ا ايعت ّ  فكُتت ب ي كت ُّّ إىل اَ ي ْت       

يٛرٜتت  يف ر تت  ايعتت ّ ن  يتت  حتت    ايبه

يهٔ أع دٚا املٛمٛ  يًُٓ قظ١  ٚا تٓ ٘ 

حه ٜي َ  ا٫ْ ظت ّ يف اي راست١  ٚعًتِ    

ٚايتت ٟ ايتت ٟ نتت ٕ صتت ٜكً  يًُتت ٜ   ٚ َّ    

ع تتت ار ٭ستتت    ا٫تفتتت م عًتتت٢ إٔ أقتتتّٛ ب ٫

اي ٜ ْتت١ أَتت ّ حظتت  نتتبر َتتٔ اي تت٬      

ٚيف س ع١ ا٫ع  ار  بُٝٓت  نت ٕ ا٭ست       

ٚاقفً  ع٢ً درأ امل  ٌ نٓت أطل ط ٜكٞ 

يف املُ  إيٝ٘  ٚقت  اصت ف اي ت٬  عًت٢     

ط فٝ٘  فردد أح ِٖ ب فضٞ ي٬ع  ار  

ٜٚ ٛعتتت  ر تتت  بعكتتت بٞ  ٚن ْتتتت حظتتتٛد    

اي تت٬  يف اي  ْٜٛتت١ َز تتً  َتتٔ أصتتي      

ك ٥  اطرتان١ٝ  ن حلز  ايظتٝٛعٞ   ع

ٔ ٜٚايبعتتث  ٚايكتتَٛٝا ايشتتٛرٜا  ٚر تت    

نتت ، ٛإ املشتتًُا ٚامل تت ٜٓا  َٚتت  إٕ    

ٚصتتتًُت إىل ا٭ستتت    امل ُٓتتت  ح تتت٢ ٖ فتتتُت  

َّ إٔ      َّ عًت بهًُ   ا٫ع ت ار  صتعل بتٞ أ

أعًتتتتٞ صتتتتٛتٞ نتتتتٞ ٜشتتتتُ  اٯ تتتت ٕٚ     

َّ ا٭س    قت ٍ بصتٛ     ف ْصعت إيٝ٘  إ٫ أ

َّ اع   ارٟ غر َكبتٍٛ  ٜٚت فر   َشُٛ  أ

احل ٜث َ  ن ف   ٚاْ ٢ٗ بتٞ ا٭َت  إىل   

تكتتت ِٜ اَ ي ْتتت تٞ يف ايبه يٛرٜتتت   َٚتتتٔ  

حشٔ احل  أْٞ نٓت َٔ ايٓ  يا. ٚيف 

ب اٜتت١ ايصتتٝف نٓتتت أتتت دد عًتت٢ َه بتت١ 

يف ايظتتت ر  ايتتت ٟ نٓتتت  ْك ٓتتت٘  ٚنتتت ٕ    

صتت ح  امله بتت١ )أمحتت  استتهٝف( قتت      

أمتت ف إىل َٗٓ تت٘ يف إصتت٬ق ا٭ح ٜتت١ بٝتت  

اجل ا٥  ايٝش ر١ٜ  ٚبعتر ايه ت   ٚقت     

َّ اي  تتتٌ َع كتتتٌ يف    عًُتتتت بعتتت  فتتترت٠ بتتتأ

ا٭َتتتتٔ  ٚإ  ح ٚيتتتتت ريٜ رتتتتت٘ يف امله بتتتت١  

ان ظفت بأْ٘ تًكت٢ مت بً  ب يعصتٞ عًت٢     

ق َٝتت٘  ف ٛرَ تت   فُتت  نتت ٕ َتتين إ٫ إٔ   

أحض   يف املٓزٍ ٚع ٤ ٚ ً ً  ب مل ٤ ذل ٫ًٚ 

اي خفٝف َٔ ر٫َ٘  ٚت بعتت ا٫ع ٓت ٤ بت٘     

ب تتتت صتت اق ٓ  َ ٝٓتت١  َٜٚٛتتً  اي كٝتتت بتت٘  ٚ

ٚبظ    ط مل  رأٜ ٘ َٔ قبٌ  ٚدعت ْٞ إىل  

حضتتٛر  ًشتت١ تضتتِ أصتت ق ٤ يتت٘  َٚتت  إٔ  

ْكًٓتت  ايرتاَتتٛاٟ إىل َٓ كتت١ بتت   احل ٜتت     

ح تت٢ عرْتت  ا٭ريق تت١ ايتتي ق دتٓتت  إىل َٓتتزٍ    

ق ِٜ يف أح  ا٭ريق ١  ٚط م ايظ   ايبت    

فتت١ َتت تا  يٝفتت ح يٓتت  ر تتٌ ق دْتت  إىل غ     

ُأغًِكتتتت ْٛافتتت ٖ   فُتتت  نتتت ٕ ََّٓتتت  إ٫ إٔ  

 ًشتتتتتٓ  عًتتتتت٢ ا٭رض َرتبعتتتتتا ب ْ ظتتتتت ر  

اي  تتتتٌ ايتتتت ٟ د تتتتٌ عًٝٓتتتت  ًَكٝتتتتً  ؼٝتتتت١  

َُّ ي١ٝ  بع ٖ  يب ٓت  ْصت ٞ إىل ذل مت ٠     ع

تك ر  ايش ع١  ٚايتي ن ْتت تت ٚر حتٍٛ     

ْضتتتتتتت ٍ ايظتتتتتتتعٛ   ٚرغب ٗتتتتتتت  يف بٓتتتتتتت ٤  

ا٫طرتان١ٝ  يٛقٛفٗ  يف ٚ ٘ ا٫ست عُ ر.  

 مت  إىل نفت ق ايظتع     نُ  ت ت م اه 

ايفٝ ٓتتت َٞ  َٚتتت  ْٗ ٜتتت١ احلتتت ٜث ٚ تتت    

ّٔ اه م   ْفشٞ اس أ ٕ يف اي عًٝل  يه

َّ ايضتتٝف إَتت  يبتتث إٔ ٖ تتف ب ق تت١ ٜكتتٍٛ    
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اي فٝتتتل   ٜتتت   فتتت٬  تتتٛري يتتت٘ إٔ ٜعً تتتل     

َِٗضتت ايهًُت   يف    به١ًُ  ٖٚه ا ُأ 

فُتتتتتٞ  فًب تتتتتتت صتتتتت َ ً   ٚقتتتتتت  ٚرد إىل   

ا، ٛإ    ط ٟ قٍٛ ا٭س    ا٭  يف َك 

املشًُا  ٚا ٜهٔ ٖٓ ى َتٔ حتٌس ست٣ٛ    

ايعٛد٠ َٔ حٝث أتٝت  ٚن ْتت ر ت  َت ٠َّ    

 .حلضٛرٟ

ٚح ث يف أٜ ّ اي  ١ْٜٛ إٔ تٓ قًٓ  عتٔ  

ط٬بٗتت   تترًا عتتٔ ا٭ستت     تتٛد٠  َتت ٜ       

امل رستتت١  ايتتت ٟ نتتت ٕ َتتتٔ أُٖٝ تتت٘ قتتت     

اس يل  نت ٙ يف أن ت  َتٔ َٓ ستب٘  إ      

نتتتت ٕ اجلٓتتتت اٍ ايف ْشتتتتٞ  ايتتتت ٟ بتتتت    

ُتتً  مل ٜٓتت١ حًتت  قتت  استت ك  يف بٓتت ٤     ح ن

ٜٛا تت٘ امل رستت١  فكتت ّ بءرستت ٍ ٚاحتت  َتتٔ   

مب ط٘  ٖٚٛ َٔ امل     يٝ  يت  بزٜت ر٠   

أِٖ  راْ٘  ٚايي نت ٕ قت  حصتٌ عًت٢     

طٗ د٠   َع١ٝ َٔ َْٛبًٝٝت٘ ايف ْشت١ٝ  يف   

ايعًتتّٛ ايزراعٝتت١  ٚعٓتت َ  طًتت  ايضتت ب    

ايف ْشتتٞ َتتٔ بتتٛا  امل رستت١ إٔ ٜشتتُح يتت٘  

ٌَّ ٚاقفً  أَ ّ ايبٛاب١  بًك ٤ َ ٜ ٖ  إ٫ أْ٘ ظ

ب ْ ظ ر َ ٜ  امل رس١  ايت ٟ حضت  يًكت ٤    

ايضتتتت ب   َٚتتتتٔ  ًتتتتف قضتتتتب ٕ ايبٛابتتتت١  

طه  ا٭س     ٛد٠ اجلٓ اٍ عًت٢ رغب ت٘   

إ٫ أْتتت٘ اع تتت ر عتتتٔ استتت كب ي٘  ف مل رستتت١  

ن ملعبت  ٫ ُٜشتُح يًيت ا٤ ايعشته ٟ إٔ     

    َّ ُٜتتت ن   بتتتأ ٜ تتتأ أرمتتتٗ   ا٭َتتت  ايتتت ٟ 

ايتتتتزعِٝ  ايتتتت ٟ قتتتت د   ايتتتتزعِٝ  حشتتتتين  

ا٫ْكتتتتتتتتتت٬  ايعشتتتتتتتتتته ٟ يف أٚا تتتتتتتتتت    

ا٭ربعٝٓٝ   يف أٜ َ٘ ا٭ٚىل  ق د ف ق١ َٔ 

ُّتتتتتتت     اجلتتتتتتتٝع ه صتتتتتتت ٠ َظتتتتتتت ٖ ٠ ػ

املظتتترتنٕٛ فٝٗتتت  دا تتتٌ حتتت ٚد اي جٗٝتتتز 

٬َُحكا اي ت٬  يف نتٌ رنتٔ     ا٭ٚىل  

َتتتتتٔ امل رستتتتت١  ح تتتتت٢ رلتتتتت د  اي تتتتت٬  

ايتتت ا ًٝا ٚدقتتتت ستتت ع١ اخل تتت  ع بٝتتتً     

ملٝتتً  حلظتت١ إعتت٬ٕ ا٭َتتِ   ٚإقًُٝٝتتً   بتتٌ ع  

امل ي ٠ عٔ إح اث دٚي١ إس ا٥ٌٝ  فب أ  

ت٬ريَين ايفه ٠ عٔ ايه  ب١ يفًش ا  

ٚاب  أ  ايصفي   َظ ٛي١ ب يه  ب١ عتٔ  

فًشتت ا  إىل إٔ استت ٝكظت رغبتت١ عٓتت ٟ  

ٗ  نٞ  تعٛيف إح اث دل١ً ن بت َٛم

َّ ايتتتِٖٛ ا  َُعتتت ٠َّ يً ب عتتت١  إ٫ أ تهتتتٕٛ 

ب ي ٛ تت٘ إىل  ٜشتتُح يتتٞ بٓظتت ٖ   فكُتتت    

ذل ف  حً  أر تٛٙ إٔ ٜظٗت  يتٞ اجملًت١      

ٚبعتت  ذلتت ٫ٚ  نتت ر٠ ا ُأٚف تتل إ٫ بعتت      

َّٝر يتتتٞ أحتتت      فتتترت٠ َتتتٔ ايتتتزَٔ  فكتتت  قتتت

َتتتتتتٛظفٞ اه فظتتتتتت١  ٚاصتتتتتت يبين إىل   

اهتت ف   ايتت ٟ عتت فين َتتٔ ٚايتت ٟ  إ٫     

أْ٘  ٚبع  طه ٙ يٞ ع٢ً اجملٗٛد  أب ٣ 

َّ اه فظ١ يٝشت دارًا يً ب عت  ١ اع  ارٙ ٭

بعت  حصتٛيٞ    ... ٚايٓظت   ُٚرِددُ    ٥بت ً  

ع٢ً طٗ د٠ ايبه يٛرٜ  تٛ ٗت إىل   َع١ 

ٌَ يف ن١ًٝ اي    ايتي   دَظل نٞ ُأَسجِّ

مسح يٞ دلُٛ  ع٬َ تٞ ب ي  ٍٛ إيٝٗت    

ٚنت ٕ عت د َتٔ رفتت م اي  ْٜٛت١ قت  اي يتتل      

بٗتت   فهتت ٕ فختت ًا هلتتِ إٔ ٜ ًعتتْٛٞ عًتت٢  

 املظتت ح١ يف ايهًٝتت١  إ٫ أْتتين بعتت  ر٩ٜتت١   

اجل تتتتتتتتتث  ٚؼششتتتتتتتتتٞ َتتتتتتتتتٔ را٥يتتتتتتتتت١ 

ايهًتتتٛرٚدّٚ تٛقفتتتت عتتتٔ ا٫ْ شتتت   إىل    
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َّت١  َشتج٬ً يف نًٝت١ اٯدا       ٖ ٙ ايهً

 ٟ حلظتتت٘  ٭ْتتتٞ   ايتتتي ا أتتتت دد عًٝٗتتت  ٭

اي يكُت بأ ٞ ع ْ ٕ يف َص   ٚاْ شتبت  

َّ أ تتتتتٞ   إىل نًٝتتتتت١ ايزراعتتتتت١  ٚحتتتتت ث أ

عتتت ْ ٕ نتتتت ٕ ط يبتتتتً  يف نًٝتتتت١ ايعُتتتت ر٠  

َّ إٔ ظ َعتتتت١ ا،ستتتتهٓ ر١ٜ  فتتتتأ َّ ع  ًتتتت

أْ شتتتت  إيٝٗتتتت   ْٚكتتتتِٝ يف بٝتتتتت ٚاحتتتت     

ٖٚه ا بتُّ َشج٬ً يف ن١ًٝ ايزراعت١ يف  

َُشتتتتتتَبل     ا،ستتتتتهٓ ر١ٜ  دٕٚ أٟ قتتتتت ار 

ٚاب تت أ  رحًتتي إىل ا،ستتهٓ ر١ٜ. بتت أ    

اي راس١ يف ايه١ًٝ  ٚبتتُّ َٓجت بً  إيٝٗت      

َّ املٓتتتت ٖج ٚا٭دٚا  فٝٗتتتت  ن ْتتتتت هلتتتت     ٭

 ع٬قتتت١ ب يهُٝٝتتت ٤ ٚا٫ق صتتت د ٚايٛراثتتت١ 

ستهٛ    ٚٚأٍٚ َ  ن ٕ فٝٗ  ٖٛ املٝه 

اي ٟ ف ح يتٞ اي  ٜتل أَت ّ ر٩ٜت١ احلكت ٥ل      

ٚ ف ٜتتتتت  ا٭َتتتتتٛر. ٚبعتتتتت  حصتتتتتٛيٞ عًتتتتت٢  

ايبه يٛرٜٛض ؼهُت بٞ اي غب١ يًبك ٤ 

يف ا،ستتتهٓ ر١ٜ  فكتتت ر  ا٫ْ شتتت   إىل 

اي راس   ايعًٝ   ٚق  حصتًت عًٝٗت   إ٫   

َّ ايٓٗ ٜتتت١ ن ْتتتت يف عتتتٛدتٞ إىل ستتتٛرٜ   ١أ

يف إحتتت ٣ َتتت ٜ ٜ تٗ    يًعُتتتٌ نُٛظتتتف  

َّ إحتت اث نًٝتت١ يًزراعتت١ يف   َعتت١      يهتت

حً   عًين أي يل بٗ  نُي مت  يتبعر   

َّ  َّ ا  ٝتتت رٟ ٭نتتتٕٛ يف   املتتتٛاد  َٚتتتٔ ثتتت

٦ٖٝتتتت١ تشتتتتٜٛل ايك تتتتٔ  ر٥ٝشتتتتً  يًتتتت ا٥ ٠    

ا٫ق صتتتت د١ٜ فٝٗتتتت   ٚبعتتتت   يتتتتو َتتتت ٜ ًا     

يً شتتتٜٛل. ٚقتتت  ن ْتتتت يتتتٞ ف صتتت١ أثٓتتت ٤   

عًُٞ  اى يف أسف ر ن ر٠  حٝتث  بتت   

ِّأ    ف ٝٗتت  َٓتت طل ع ٜتت ٠ َتتٔ ايعتت ا نُتت 

يًك تتتٔ ايشتتتٛرٟ  ايتتت ٟ بتتت   َتتتٔ أٖتتتِ      

َّ تًتتتتو     اق صتتتت دٜ   ايبًتتتت . ٚأعتتتترتف بتتتتأ

ا٭سف ر ن ْت يٞ ن  ٠ٚ َع فٝت١   يتو   

أْتتتتتٞ ت بعتتتتتت ايه  بتتتتت١ بُٗتتتتت١ ٚاْتتتتت ف      

 نبرٜٔ  ٚتًو ٖٞ احله ١ٜ ب   ص ر. 
 ّاملمحححححب ٔ٘ ّايبّآححححح٘، ايكصححححح٘ ن لححححح ه ■

 ىفمحهه  ّدحم   أرريٕ ديس ٖأ ح ّاملكاي٘، ّايمَاس٘

  ّما أنجب ما  بص  ّحيب  لريما هه؟ أنجب؟

ْزعتتتت١ اي عتتتتبر عتتتتٔ  تتتتٛاط ٟ     ■ ■

ن ْت َبه ٠ عٓ ٟ إىل در ١ اي ج ٜت   

بٗ   ي  فعين إىل اي ظبُّ٘ ب حلهٛاتٞ  أٚ 

َّ َظتتتت رني نفتتتتت د     املُ تتتتٌ  نُتتتت  أ

ا  ُتتتت عٞ َتتتت  اٯ تتتت ٜٔ  عًتتتت ين أتًكتتتت٢  

َٚتتت   املع فتتت١ َتتتِٓٗ  َتتت  إع دتٗتتت  إيتتتِٝٗ  

نتتت ٕ يتتتٞ إٔ أَِّٝتتتز بتتتا ا٭ ٓتتت ض ايتتتي     

ن بتتتتتُت فٝٗتتتتت   ٫ٚ أستتتتت  ٝ  إٔ أ تتتتتصَّ 

إحتتتت اٖ  ب ي كتتتت ٜ  إ٫ بعتتتت  ا٫ْ ٗتتتت ٤ َتتتتٔ  

ن  ب ٗتت   رْتت اى أؼتتٍٛ إىل قتت ر٨ هلتت      

ٚنأْٗ  ق  أصبيت ؼت ع س١ اي خٛف 

     َّ َٔ حر هلت   أٚ إْه رٖت   ٚأعترتف بتأ

ق ا٤تٞ ٭عُ ٍ ن بٗ  ر  ٕٚ ق  أص بين 

 َٔ ا،عج    ن ٕ ٜت فعين  عصس نبر

إىل اي ٛقتتف عتتٔ ايه  بتت١ يفتترتا   فكتت      

ن ْت َٔ ا٭١ُٖٝ عٝث  ٓٝت إٔ أصتٌ  

إىل َشتتتتت ٛاٖ   نُتتتتت  أٚدُّ إٔ أطتتتتتر إىل  

نتتتتْٛٞ قتتتت ر٨ أن تتتتت   تتتت  أْتتتت  عًٝتتتتت٘     

َّ ايكتتت ا٠٤ ٖتتتٞ ان شتتت      نه تتتت   ٭

َّ ايه  ب١ ٖٞ ع  ٤  . فُٝ  أ

 ارتنمححححححٔئات فححححححرتٗ ّ آصحححححح ه  صحححححح ه ■

 ّمحا  ّشتاضحَا،  أ ماثَا ريهل ريعمٍا ّما ّايم ٔئات
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ِ  محا  ريحني  َأٓهحه  ح ايباري  ما  يُ، أسفبت  ح  صح نْ

 اآلٌ؟ تعٔصْىُ ّما املب  ٘ ت و

ْعٝع َٓت    ١سٛرٜ يف أْٓ  أع ك  ■ ■

قتتت ٕٚ ٚإىل َٜٛٓتتت  ٖتتت ا يف ايظتتتٌ املختتتِٝ    

عًٝٓ   أ٫ ٖٚتٛ يعٓت١ اجل  افٝت   َتٔ غتزٚ      

خًف ايع ُتت ْٞ امل تتٍٛ ٚاي  تت ر  َتت ٚرًا بتت ي  

ٚا٫ستتتتتت عُ ر ايف ْشتتتتتتٞ  َٚتتتتتتٔ   ٜتتتتتت   

َتت٪اَ ا  ايع ُتت ْٝا ٚايٖٛتت بٝا  ٚ تت  أ 

َتتتٔ اخلًٝجتتتٝا ايتتت ٜٔ ٚانتتت  ظٗتتتٛرِٖ  

املشتت ي ث١  َٚتت  ن ْتتت  «إستت ا٥ٌٝ»٫ٚد٠ 

ايي طٗ   أٍٚ اْك٬  يف ايظت م   ١سٛرٜ

ا٭ٚستتت  بكٝتتت د٠ حشتتتين ايتتتزعِٝ  ايتتت ٟ    

 ًفتت٘ ستت َٞ احلٓتت ٟٚ  َٚتتٔ بعتت ٙ أدٜتت      

  عًتت٢ استت ع اد ي٬ستت ك ار   ايظٝظتتهًٞ

َُّتتتتت إستتتت ا٥ٌٝ      سٝ ستتتتًٝ   ٭ْتتتت٘ َتتتت  إٕ ٖ

ب يعتتتت ٚإ يف اخلتتتت َص َتتتتٔ حزٜتتتت إ يف    

ايش ٝٓٝ   ح ٢ اٖ تز اجمل ُت  َ  ًعتً  إىل    

امل متتتٞ يٝ ُشتتتو بتتت٘  فه ْتتتت ايب اٜتتت١    

يُٓتتتتت  أ َتتتتتٔ ايبظتتتتت  نتتتتتٞ ٜ ُشتتتتتهٛا  

ب مل مٞ رافضا احل م   َٚكفًتا بت     

َّ املشتتتتت كبٌ يف رلًٝتتتتت ِٗ امل ٜضتتتتت١  إ٫  أ

احلٝ ٠ يف اس ُ ار ٫ٚ ت ٛقف  نُ  ًٜٝل 

 ب يعك٤٬ إٔ ٜ٪َٓٛا بٗ .

ٓهححٌْ ا رٓحح  مَ نححًا ريححايفهب   أّيححا  هححً ٍححل ■

ايمٔاسححٕ ّايمٔاسحح٘؟ ّأٓححً ٓبححى أرٓليححا ىفمححُ مححً      

  ٍ ا؟

َّر ■ ■  تصٝ  ايشٝ س١ مح ٢ إٔ أتص

 اعرتفت َ  ٚإ ا َِٓٗ  ٚأْ  ايٓ ض  َعظِ

  أٚ تٝتتت ر  يف حتتتز َٜٛتت ً  أْتتت ظِ ا بتتأْين 

  َّ ٚا تكٝتت ْٞ فهتت ٠ ا٫ي تتزاّ بُٗتت   إ٫ أ

رٚحتتٞ ٚعكًتتٞ َ تب تت ٕ ب يشٝ ستت١  ايتتي  

ن ْت ايٓظ   ايٛحٝت  يًُج ُت   ٚأقتٍٛ    

َّ ايفهتتتتتتت  ايتتتتتتت ٜين عٓتتتتتتت َ  ارتتتتتتتتب    إ

ب يشٝ س١  ٚأصبح ت بعً  هلت   عًُتت بتأْٞ    

 أفه  ع٢ً اي  ٜك١ ا٭صح.

ٌ  ّايمح ٔئات  ارتنمٔئات ح ■ ٌ  نحا  املجكفحْ

 ايجحححَْٖ اييَحححْ  قحححارٗ ٍحححه ّاملفهحححبٌّ لحححم ٌّْامل

  اآلٌ؟ حيصل مما ٍؤالٛ أًٓ ّايكْمٕ، ايْطين

ّٞ ُٜخَّٝتتٌ ■ ■ َّ إيتت  حفتت ٠ يف ٚقٛعٓتت  أ

ٔ  يٓت   املعّ  اي خًف فهت  ايصتي اٟٚ   اي َت

قتت  ن تت  عًٝٓتت  ف متتً  أٚ  «ا،ستت ا٥ًٝٞ»ٚ

اس شتتتت٬ًَ   نُتتتت  ٫ أستتتت  ٝ  إْهتتتت ر   

 اي ب عتتت  بتتتا اي ًٝعتتت١ ٚق عتتت ٠ اجمل ُتتت   

َّ اي ًٝعتت١ ٖتتٞ عتت د َتتٔ  إُٚهتتٔ ايكتتٍٛ 

َّ ايك عتتت ٠ ٖتتتٞ يف تظتتت ت ٫   اي ٥٬تتت   ٚإ

ُهٔ يٓت  إٔ سلصتٝٗ   َٚتٛاطٔ يف َ تٌ     

ح يي ع  ز عٔ ا،ح ط١ بٛاق  احل ٍ َٔ 

 قبٌ ٚاٯٕ. 

ٍوححُه(: ّايححرتس ايمححٔف) ن ححاريهه ح تكححْل ■ ّ 

 َّح  ححْل ايصحح ل٘ ايكصححبٗ ٓححلين ّاييدلحح٘ اييدلْٓحح٘

ٍححح ا ٍحححْ ايمحححل  ا سحححاس ح محححبَّ ٍحححل  ....اإلريحححما 

ٍّححل تْدححم  االضححنحالل؟ايجكافحح٘ ّاإلريححما  اب  حح٘ 

  ريبأٓهه؟اآلٌ 

 َبتتتتت أ إىل جلتتتتتأ  قتتتتت  نٓتتتتتت ■ ■

 َتتتٔ اْ ٬قتتتً  اي كتتت يف ايظتتتإٔ يف احلتتتٛار

 ٚايتترتض  ايشتتٝف يعبتت١ يف اي تتر اي كتتص

 حٝ تٓتت  يف َف كتت ًا رْتت اى احلتتٛار ٚنتت ٕ

 ُأِطتت  ا أْتين  إ٫ ٚا٫  ُ عٝتت١  ايشٝ ست١ٝ 
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١  نُ  إْٞ ٫ أٚافتل عًت٢   ايٓخب طإٔ إىل

َّ اي ك ف١  َب أ َ ح١ً ا٫مُي٬ٍ   يو أ

بهٌ أطه هل  ق  ارتب ت ب ،ْش ٕ َٓ  

تهٜٛٔ اجمل ُع   ايبظ ١ٜ  ٚا،ْش ٕ َٔ 

دٕٚ احلٝتتٛإ ٖتتٛ نتت ٥ٔ ثكتت يف  بتت ٤ًا َتتٔ 

ا٭ظ ٜتتتتت١ ٚح تتتتت٢ ايٛصتتتتتٍٛ إىل َ حًتتتتت١   

اي هٓٛيٛ ٝتتت   َٚتتت  َتتتٔ دل ُتتت  ع قتتتٌ      

 بٓ ٤ ْفش٘ إ٫ ٖٚتٛ عًت٢ إُت ٕ    َٚ  ً  إىل

 بأ١ُٖٝ احلٛار.

 نٔححححف سححححَْٖ،  بريححححٕ ّننجكححححف ننلححححم ، ■

ٌص    ّنحححا حتحححمثيا ُسحححنٕ ريحححايبرئى ايعبريحححٕ، السحححٔنا ّأ

نج ًٓ ٓفبقٌْ ريني محا  حمخ ح تحْىس ّمصحب، ّريحني      

  ٓ ٍّحل   ... ّئلٔحا؟ ّيليحاٌ ّايحٔنً    ٘ما حيصحل ح سحَْ

  ... خصْؤ ُ؟ح َأٓهه أىُ ناٌ ي نصَم ايمَْٖ 

 ايع بتتتٞ اي بٝتتت  َصتتت ًح نتتت ٕ ■ ■

 ريرعتتت ايتتي ا٭َ ٜهٝتت١  ايشٝ ستت١ ْ تت أ

 َٚتتت  ايهتتتْٛٞ  ا،عتتت٬ّ ت بتتت١ يف ايبتتت ر٠

 إ٫ ٚغرٖتتت  ع بٝتتت١ دل ُعتتت   َتتتٔ نتتت ٕ

 ايشتتٛدا٤ ايه بتت١ تًتتو ٚتتت داد ب ي صتت ٜل

 ٜهٕٛ بإٔ   ٜ ًا ن ٕ ٚيك  ٚاملخ ِدع١ 

سِ ايع صتف١ اي ًَٝت١   ا ؼت املص ًح ٖ ا

١ ايٛب ٤ ايه سح  نُ  اهلٛ  ٤  أٚ َٛ 

٫ ًٜٝتتتتتتتتل ب ملصتتتتتتتت ًح  اى إ٫ يً ُٗٝتتتتتتتت   

يًُتت٪اَ ٠ ا٫ستت عُ ر١ٜ احل ٜ تت١  املًيكتت١    

ب س ي اث ايهٝ ٕ ايصْٗٝٛٞ عًت٢ أرض  

   َّ ُٝ َن  يف ا٭ٜتت ّ املكبًتت١ أ فًشتت ا  ٚستت

ن ٚيتتت١ا حتتت ف  عًتتت٢   ١ايٓظتتت ّ يف ستتتٛرٜ 

ايت غِ َتٔ ايفجت ٥     عًت٢  بك ٥٘ ٚاست ُ ارٙ  

بكتتٞ ايتت ٥ٝص  امل ْٝتت١ َتتٔ حجتت  ٚبظتت   ف   

ع٢ً اي غِ ٚاس ُ   امل٪سش   يف عًُٗ  

تزاٜتتتت  أعتتتت اد ايظتتتتٗ ا٤ يف صتتتتفٛف  َتتتتٔ

َّ إايبظتتت  املتتت ْٝا ٚاجلتتتٝع  ٚقتتت  ُٜكتتت ٍ 

ايه رثتت١ ايشتتٛر١ٜ ٚا ٗ ٗتت  إراد٠ تشتت يل   

 ا٫حرتاّ. 

ٕ  ّامللحم   املجكحف  َأٓ ه نٔف ■  ريعامح٘،  ايعبريح

ٙ  ّريايح ات  اذتحبب،  ٍ ِ ح خاو ريصهل ّايمَْٖ    ح

  سَْٓ٘؟

نتت ٕ ٖٓتت ى ْتتٛ  َتتٔ اي بتت ٜٔ       ■ ■

ٜشتتٛد ايصتتُت عٓتت  ف٦تت١ َتتِٓٗ  ٚاي ٖظتت١ 

َّ إعٓتتتت  ف٦تتتت١  نُتتتت  ُهتتتتٔ إٔ ُٜكتتتت ٍ    

 اي ُزم يف ايصفٛف سجٌَّ أرق ًَ  أنر.

ِ  ريحاب ( ادتنحب  ريحاب ) َّآح هه  ■  ريححني أّدحممتْ

ً  ايصحَ ٗ،      أريْاب ُ  ّمح  ايجيأٜحات  دمصحم   خاليح

 اٛايفكححححب ّارتلجححححاٛ، ايئلححححٌْ ّشححححب، خحححح : مححححً

امل دنحححٌْ ي صحححَّْا ايفكحححباٛ ريحححألىَه مصحححمَ ارتححح     ّ

  سحَْٓ٘؟    ّفا  ِْ أٓحً ٍحه ٍحؤالٛ محً اذتحبب   حٙ       

ّْ  ايجكاح؟قْا ريْ َٔه ايْطين   ٙ ٍّل تف

 َ ٚرْتتتت  بعتتتت  قٓ عتتتت١ يتتتتٞ ب تتتتت  ■ ■

َّ ايشتتٛر١ٜ ب ملأستت ٠  ٖتتٛ نُتت  دل ُعٓتت   أ

 َعظتتتتتتتِ َتتتتتتتٔ ٚن تتتتتتترٙ ٚاٯٕ  ستتتتتتت بكً 

 عًتت٢ اح ٛا٥تت٘ عتتٔ ٜ ٛقتتف ا اجمل ُعتت   

 تت  أ رل ًفتتت١ َتتٔ ايبظتتت   نتتت يفك ا٤    

ٔ  ٚايت ٜٔ  ٜ ع٢ً ايفك   ٚاملٝشٛراٚاملكبً

ػتتت ٚريٚا ْك تتت١ ايٝشتتت   ٚن ٭غٓٝتتت ٤ أٚ    

ايشتتتتتت عا إىل اي تتتتتت ا٤  ٚنتتتتتت مل كفا أٚ  

أْصتت ف املتت عًُا  ٖتتِ ايتت ٜٔ ٜظتتهًٕٛ    

ايرتنٝبتتتتتتت١ ا٫  ُ عٝتتتتتتت١ َتتتتتتتٔ َتتتتتتتٛايا  

َٚع رمتتتتتا  َٚتتتتتٔ َتتتتت٪َٓا بتتتتت يٛطٔ أٚ 
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َّ َتتتٛقفِٗ ٫ ٜعتتتين   َٓشتتتًخا عٓتتت٘  إ٫  أ

نِْٛٗ غتر َتٛاطٓا  فٗتِ َٛيتٛدٕٚ َتٔ      

أَٗتت    ٚستتٝهٕٛ َصتترِٖ املتتٛ  ايتت ٟ 

٫ب  َٓ٘ يهٌ حٞ  ُٚهتٓين ا٫عترتاف   

َّ ح  ايٛطٔ ْع١ُ ْٚه اْ٘ ْك١ُ  َٚت    بأ

َٔ ٚس ّ ٜزٜٔ ايصت ٚر ست٣ٛ ا٫ْ ُت ٤ إىل    

ٚطتتتٔ بأرمتتت٘ ٚبشتتتُ ٥٘ ٚأًٖتتت٘  ٚبعٝٛبتتت٘   

 ٚحشٓ ت٘. 
ّ ححاملهه اإلريححما ٕ ريححني  ايههأ نحح ح َرييحح ه ■

نححل دْاىلححُ ي يمححذْا ميَححا مححا ٓبفححى تححاَٗ لا  يححاٌ    

ايمححناٛ ّأخححبٚ  يَّححت رييححا لا قححا  ا َ ، اآلٌ مححً    

ٍّححل  ايكححا ؟تبفعححٌْ لا ا   ححٙ، ّمححً يفع ححٌْ ح   

  ... سلل؟تغ ت  يمنه ايبؤٓ٘ ملا 

 ايبظ  طبٝع١ عٔ بعٝ ًا أنٔ ا ■ ■

  يٛاقتتت ٚإدرانٗتتت  يًيكتتت ٥ل  تًُشتتتٗ  يف

 احلٝ ٠ عًٖٛ  َٚ ٖ . 

 ايححمٓين، ايفهححب ّي مقحح٘ ايححمًٓ، نححاٌ أٓححً ■

ُ   صحل  اي ٖ ّ ام ِْ، ٙ   صحل  محا  ريامسح  سحا  يا    ح

ٍّححل ِّنظححل مَّْثيححا    ا خحح ٗ؟ايمححَْٓ٘ ح اذتححبب  

  صل؟ايمٓين، ننا ريعض ايكاٜنني   ُٔ ممؤّئ٘ ما 

أو ايمل  تبادى املفهبًٓ ّامللم ني ّاملفهبًٓ  حً   ...

  ه اييبايٕ ايبٓارٖ؟رٍَّ

طٗ  ايعت ا يف ت رهت٘ احلت ٜث     ■ ■

ٚايشتت بل أْٛاعتتً  َتتٔ احلتت ٚ  اي ٜٓٝتت١  َتتٔ  

 ٬ف   عك ٥ ١ٜ إىل ح ٚد ايك تٌ ٚا،ي ت ٤.   

فٗتتتٌ ْٓشتتت٢ ايصتتت اع   بتتتا ايه ثٛيٝتتتو   

ٖٚتتتتتٌ ْٓشتتتتت٢ احلتتتتت ٚ    ! تٚايرٚتشتتتتت  ْ

ايصًٝب١ٝ َٚ  ح ث يف فًش ا  َٚ  ُِْشَ  

ْٝتتتت١ يف ا  ٝ حٗتتتت  إىل ا،َراطٛرٜتتتت١ ايع ُ 

ي ٍٚ أٚرٚبٝت١ ت ب ٗت  ب يت ٜٔ املشتٝيٞ  أٚ     

َتتت  حتتت ث يف املأستتت ٠ ا٭رَٓٝتتت١  ايتتتي يتتتٔ   

َّ َتت  حتت ث يف  تع تت ر ت نٝتت  عٓٗتت    إ٫ أ

ايشتتٓٛا  ا٭ تتر٠ عًتت٢ ا٭رض ايشتتٛر١ٜ ٫    

ُت بص١ً إىل  تٖٛ  ايت ٜٔ ٚايعكٝت ٠  بتٌ     

ْ ٝجتت١ ملخ تت  َ ستتّٛ  ٚمتتعت   ٛطتت٘   

ؼتت ٍٚ   ٖتت ٠ عكتتٍٛ إستت ا١ًٝٝ٥ ٖٚٚ بٝتت١   

٫ستت ع د٠ ايشتتٝٓ رٜٛ ا٭ف تت ْٞ عًتت٢ ا٭رض   

  .ايشٛر١ٜ بء  اأ   ٜ 

ٙ  َنَّء ( ايصغبٚ ايك ل) م حن٘ ح ■ ُ    ح  تألئح

 ايلصححبٓ٘، ايححيفس ح ايهاميح٘ح ايغباٜححء ّنصححف ه املححال،

 ارتحباب   المات فَٔا َمس ه ايو ايك ل،  بٓءٗ ّأّهلا

ٌ  ٍل ايكارو، ٗ  أو اس صحبافاً   يحو  نحا ٛ ،  ِّح  املح  ىلْح ً فُٔح

       ٌ فْ  ٔححح اَتححل  ارتححباب رياملححال ّايك ححل، ّمححا ا تبحٔح

 دمٓمًا يْ أنن  ه مً ّاقعيا اآلٌ؟

 ت هظتف  إٔ صعبً  أٚ   ٜ ًا يٝص ■ ■

 نتٞت َ ًتٞت  ٖتٛت َتٔت عًتت٢ ايبظتت ١ٜ احلكتت ٥ل

ٌ  ت عًتل  أَٛرًا ٜ ٣  اي ًُتو  إىل ايٓتزٚ   أٚ ب يك ت

 ٫ ق ُتتتت١ ف حله ٜتتتت١ ٚستتتًت ٘  َتتتت ٍ َتتتٔت

ّ ٚغتتت ًا ٭ْٗتتت  َتتٔت  ايٝتتٛت استتت ُ ارٖ  ُٜشتتتَ بَع 

  َّٕ صتتًت  اي تتت رٜ  ا،ْشتتت ْٞ  نُتتت  أظتتٔت بتتتأ

 املشًشٌ ٫ْٗ ١ٜ ي٘.  

سحححححححححهيمَّى٘ لا اإل محححححححححً) ن حححححححححاريهه ح ■

اإلسهيمَٓ٘، ٍّْ س ٗ  اتٔ٘( ناٌ ذت   ىصحٔلَا محً   

اذتحححححمٓح، اآلٌ، ّريعحححححم محححححا  صحححححل ذت ححححح  احححححا ا   

  ..ختصْىَا؟

 ستتتٗ ّ َ َتتت٢ يف حًتتت  ن ْتتتت ■ ■

٘ ٫ ُهتتتٔ إٔ أَّْتتت إ٫ ايشتتتٛدا٤  املتتت٪اَ ٠

َّ سٛرٜ  نًٗ  ٖٞ ن يو. ١ْٓش٢ بأ
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■  ً ٌص يهححه، َأٖ مح  االسحح الب، امللححم   ٔحْب  مححً أ

 ّاملجكحححف امللحححم  ّقحححْ  ح رَّ ايعٔححح  هلححح ا ٓهحححً أمل

ً    َٔه، ايمٔيبٗ مصٔمٗ ح ّاملفهب  تحْأفَه  ثحهص  ّمح

    ماٜيا  ّايمٔاسٕ ايجكاح املدي  خمم٘ ح

 يف املبتت   ٓك تتٌٜ  إٔ اي بٝعتتٞ َتتٔ ■ ■

٘  نُت   إزل ريات٘  بش  ٕ ٔ  إْت  إٔ املتأيٛف  َت

 املفهتت  نُتت  َٛاقفتت٘  َتتٔ امل كتتف ٜ ِّٝتت 

ِ  ٭ح  ُٜشُح ٫ أَّ٘ إ٫ ٚايشٝ سٞ   إٔ َتٓٗ

 ايهبتت ٥  َتتٔ ٖتتٞ ف خلٝ ْتت١ ٚطٓتت٘  هتتٕٛ

 . ُت َ َف  ٫ ايي

ً : تكْيحححٌْ( ّايححرتس  ايمححٔف ) ح ■   ٔحححْب محح

اد٘ اجملاىٔحححح٘  ذاري٘ املهبٍحححح٘ أّ ايمحححح االسحححح ا رٓحححح 

يبحححححغْال اإل حححححالو، أّ سححححححب ايصحححححعلْٓ٘، أّ ٍٔنيححححح٘ 

ٌص ٍححح ِ ايعٔحححْب محححى تْأحححف   اييدلْٓححح٘  ٍحححل تحححبكٌّ أ

اإلريححححما  نبافححححى ي مٔاسححححٕ أرٚ لا تبادححححى اإلريححححما    

 ّايجكاف٘؟

 إبتتتتتت اعٞ ثكتتتتتت يف عُتتتتتتٌ ا٭د  ■ ■

 ٚاحت   ٖٛ نُ  احلض ر٠  بٓ ٤ يف ٜش ِٖ

ٚاحلكٝكتتت١ ايتتتي  اي استتتخ١  أعُتتت تٗ  َتتتٔ

   ٚإ ا َتت  تشتت بت إىل تهٜٛٓتت٘ تتتٓٗر بٗتت

َٝتتتت ٙ ايعٝتتتتٛ  تًتتتتو بتتتت ا متتتتعٝفً   ٚغتتتتر  

َ ُ سو  فًٝع  دٚرًا يف اْهش رٙ     

 ٜهٕٛ سببً  يف ت اعٞ اي ك ف١ ا،ب اع١ٝ.

■     ، نج ًا ما اتصَه امللم ٌْ اييكحار ريعحمو اييءاٍ٘ح

     ّ ، أ ٘ خاوح٘ح نا  ححني تحح حهه ريايياقححم أٓمْٓيْدٔحح السحٔح

ّ مصححح حُ، ريحححبأٓه   ٕ وحححفات ايياقحححم   وحححماقُ، أ ه محححاٍ

  اإلريما ؟ٍّل تؤميٌْ رييظبٓ٘ املؤامبٗ رتيل  اييءُٓ؟

ايٓ قتتت  نُتتت  ايه تتتت  أٚ  ُٜعتتت ُّ ■ ■

ايفٓتت ٕ ح يتت١ بظتت ١ٜ  ٖٚتتٛ نتت يو ٜ تت رأ 

ٍَّ سًِّ ايٓك  إىل أعًت٢ در  تت٘  َتٔ     َٔ أ

ا  ص صتتتٞ إىل أنتتت دُٞ  ٚفتتتل تتتتٛف     

)ٖتت ا املٓ تتل( ي ٜتت٘  ايتتي ٜٓتتزاق حجُٗتت    

ض١  نُ  ُهٔ إٔ ُٜك ٍ َٔ ب ر٠ إىل بٝ

 . يو عٔ ايٓزا١ٖ

     َّ َٚتتٔ أطتت ف َتت  ق أْتت ٙ  ا  ٜتتّٛ أ

املٛستتتٝك ر ذلُتتت  عبتتت  ايٖٛتتت   قتتت  ريار    

راعٝتتت٘ ايظتتت ع  ايهتتتبر أمحتتت  طتتتٛقٞ    

ط نًٝ  ٖجّٛ ايٓك د َتٔ ر ت ٍ ايصتي ف١    

يفٓٝا عًٝ٘  فُ  ن ٕ َتٔ ايظت ع    اَٚٔ 

إ٫ إٔ طً  إحضت ر نَٛت١ َتٔ ايه ت       

ٜصتتتتع  عًٝٗتتتت    ٚأَتتتت  عبتتتت  ايٖٛتتتت   إٔ  

ف َ  ٌ َ ٝعً   رْ اى ٖ ف أمح  طتٛقٞ  

   َّ بٓٛ  َٔ امل ق ٖٚٛ ٜكٍٛ يعب  ايٖٛت   بتأ

 ٘  .... ايٓكتتت   اى ستتترف  َتتتٔ طتتتأْ
َّ ايٓكتتت  ايشتتتًر     ٚأستتت  ٝ  ا٫عتتترتاف بتتتأ

ٚا، تتت بٞ ستتتٝ٪دٟ إىل َٓفعتتت١ يًه تتتت     

 نٞ ٜصيح َش رٙ. 
■  ٚ  تححآَذ مححمٚ   ححٙ ُنُجححٌب  ححاملٔني ن صححاب شحهْ

ً  ٍٕ ا رب ٘  مح  أال ريحمآاتَه،  ح هلحه  ايياقحم  ستاَريح

ٌص ٍححح ا ٓعحححين  ال قحححم ا  ٔحححاٌ محححً نحححج  ح ايياقحححم أ

ٔظحححءٗ، اإلريما ٔححح٘ اذتايححح٘ ت نُّحححس ٓمححح ئى ٌص امل ن  ّأ

  هلا؟ خيل ٍْ اييكم رييظبٓات تألط ٍا

ايٓ قتتت  عُتتت٬ً أْ جتتت٘  ٜضتتت٧ قتت   ■ ■

  َّ ايه تتتت   أٚ دجتتت  ايٓتتتٛر عٓتتت٘  إ٫ أ

يتتو  ٭ْتت٘ أن تت    امل ًكتتٞ ٖتتٛ َتتٔ ٜفعتتٌ     

 رًا َٔ أٟ أسًٛ  ْك ٟ.ؼّ 

  اآلٌ؟ خب  اييكم ٍل ■

 عًتتت٢ ُٜضتتت ف إٔ ُهتتتٔ نُتتت  ■ ■

 اٯٕ  غر ا،ب ا  ٌٖٚث َعٓ ٙ َ  ايش٪اٍ
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( ّايححححرتس ايمححححٔف) ن ححححاريهه ح  ححححاَّ  ■

اطً، محححا ٍحححْ  ّاملحححْ ّايصحححا ب، ّايياقحححم، ا رٓححح ،

ّمححا ٍححٕ شححبّال    ٍحح ا؟اإلسححكاال ايحح ٖ أَرمتححِْ مححً    

ّصل مححً حتاَّّىححُ اآلٌ يححْ أ ححم  ٍحح ا  ْاَ اذتح  ّمححً أ

ّمحا أٍحه سحؤال س محأليْىُ يهحل محً: املجكحف،         ايعنل؟

امللحححم  ايعبريحححٕ، املمحححؤّل ايعبريحححٕ، ّنححح يو ايغحححبب  

 مّم ٕ ايم ْقباطٔ٘؟

 ا  ُ عٝت١  ح  ت١  احلٛار سٝبك٢ ■ ■

نُ  اهلٛا٤ ٚامل ٤ ٜبكٝ ٕ  ٚسٝ س١ٝ ٚثك ف١ٝ

ايعكتت٤٬  ايبظتت  أحٝتت ٤. فتت حلٛار ايتت ٟ بتتا

َٔ ايٓ ض ٖٛ أرق٢ َ  ٚصٌ ا،ْشت ٕ إيٝت٘   

َتتتتتٔ ي تتتتت١  ٚايتتتتت ٟ ٜ ُٝتتتتتز بتتتتت٘ َتتتتتٔ دٕٚ 

ايه ٥ٓتتت    فٝبكتتت٢ َك صتتت ًا عًتتت٢ أطتتت  

ايعكتتتت٤٬ حهُتتتت١  ٚبعتتتت ًا عتتتتٔ اجلٗتتتتٌ   

ٚاْ تتتتت٬م ايعكتتتتتٌ. ٚتتتتتت فعين اي غبتتتتت١ إىل   

اه ٚي١ يف إ ت ا٤ حتٛار َت  أطت اف َ تٌث      

دٍٚ ٚمج عتتت   ت فتتتٓٔ يف ا٫ع تتت ا٤ عًتتت٢   

ث دٍٚ  ًٝجٝتتت١  ع ٝكتتت٘ أٚ اٯ تتت ٜٔ  َ تتتٌ

َُيَ ث٘  فٌٗ ُهتٔ مل تٌ ٖت ا احلتٛار إٔ     

  ايٓج ق ُٜهَ   ي٘ 

ٕ  ايجكحاح  ايعنل مم ْٚ اَتكٙ ٍل ■  ّاإل المح

ٙ  اذتحبب  ح ايمَْٖ ٘    ح لا ممح ْٚ ايعمحهبٖ    سحَْٓ

ٌص اإل الو ناٌ مً أٍه أرّات ٍح ِ   ّايمٔاسٕ، السٔنا أ

  ..اذتبب؟

  تتتت  ٚا٫ع تتتتزاري بتتتت يفخ  أحتتتتصُّ ■ ■

 ٚايكتتتتٛا  ايشتتتتٛرٟ اجلتتتتٝع عًٝتتتت٘ نتتتت ٕ

  بٗتت١ َتتٔ ٭ن تت  ٚقتتٛفِٗ يف يتت٘ املشتت ْ ٠

 ايهتتتتْٛٞ  طتتتتب٘ ايعتتتت ٚإ أَتتتت ّ ستتتتٛر١ٜ

 ا نُتت  ايظتت٬ّ  غتت ف يف يتت٘ ٚامُلَخ  تت 

 تت رٜ . ٫ٚ أرٜتت  إٔ ُأْهتت  َتت   اي يف دتت ث

ن ْتتت عًٝتت٘ ايشٝ ستت١ ايشتتٛر١ٜ  ايتتي ا  

تٓف  ذل ٫ٚ  اي ٖ ٤ اي  بٞ يف تع ًٝٗ   

ِٕ نٓتتتت فٗتتتٌ ُ هتتتٔ يتتتٞ إ٫ إٔ أ ٓتتت٢ أ

 سٛرًٜ  

■  ٙ ً   ححححاتل   ححح  ممححححؤّئ٘ أرٓليحححا  ٓ كححححٕ مكححح

  ... اييدلْٖ؟ االِّياال

 يف زلت   قت   ًَ بص  س٪اٍ ٖ ا ■ ■

َّ   عٓتت ا،  بتت١ ٘ صتتعٛب١ ٚرلتت ط ٠   يتتو أ

ر٩ستتت ٤ ا٭حتتتزا  ٖتتتِ َتتتٔ )ايٓخبتتت١( بتتتا   

مجتتت ع ِٗ  ٚاملظتتت ٜ  ٚا٭٥ُتتت١  ٚنتتت يو 

ٚقتتت  قٝتتت دا  اجلتتتٝع ٖتتتِ َتتتٔ ايٓخبتتت١     

ٜهتتتٕٛ َتتتٔ املٓ كتتتٞ أ٫ ْ ًتتتل َصتتت ًح   

ا٫سل تت   ايٓخبتتٟٛ  ٭ْتت٘ ٜٓشتتي  عًتت٢   

ق  ع   اجمل ُ  ن فت١  ف يصتٛر٠  ت     

 ث تٞإٔ تهٕٛ ع٢ً ايٓيٛ اٯ

اي خًتتتتتف ايٓتتتتت ب  َتتتتتٔ ٚ ٛدْتتتتت   أٚ   

املفتتتتت ٚض عًٝٓتتتتت  ٖتتتتتٛ ايشتتتتتب  يف نتتتتتٌ 

اسل     ٚق  ٫ أغت يٞ يف احلت  يتٛطين    

 إٔ أعرتف بأْٓ  ْشع٢ إىل اي  تٛر ب  ٜكت١  

 َ ...  

ُ  تححْرٌّ مححا ريحح ٍيهه  ٍححل أخحح ًا، ■  ّمل قْيحح

  ايظبّف؟ ٍ ِ ح أٍنٔ ُ ّيُ تك ُ،

َتتتٔ  ْتتت أنتتتٌ  بزْ طتتتع  سلتتتٔ ■ ■

قُيٓتت   ْٚشتتكٞ ب ملتت ٤ ريراع ٓتت   ٚاي تت      

عٓ ْ  طتب٘ دلت ْٞ  نُت  ٖتٛ اي عًتِٝ يف      

َ احًتتت٘ ن فتتت١  ٚإ ا ن ْتتتت يتتت ٜٓ  َتتتٔ   

أ   ٤ فًٝص َٔ ايصتع  إٔ سلًتٗ   ٚقت     
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 ْ  س٣ٛ إع د٠ ايرتَتِٝ يٮبٓٝت١   ٫ ٜبك٢ عٓ

 .ٚايبظ 

ن ر٠   ًَّا  َٚ ٓٛع١ ْ      أدٜبٓ  

 َٚٓٗ ث

دلُٛع١ قصصت١ٝ  َٚٓٗت ث دَت ٤     13

ايصبح ا٭غر  َتٛ  احلًتزٕٚ  ا٭عظت      

ايشٛدا٤  ٜ  طج ٠ ٜ     ٕ ايٛرد. حتٛايٞ  

ٔ  ايعت ا ث َٚٓٗت   َشت حٝ ً  ع٬ُ 48 ٌ  َت  قبت

 دُٛق اطٝت١   ستٗ ٠  ايص ا   بع   َٚٔ

. احل ٜكتتت١ أْظتتتٛد٠ اجملٓتتتٕٛ  ايٓٗتتت  اٖتتت 

 َتتتتٔث اي اتٝتتتت١ ايشتتتتر٠ يف ٭دٜبٓتتتت  نُتتتت 

 ،سهٓ ر١ٜ. ا إىل ا،سهٓ ر١ْٚ

ث َٓٗتتت ( رٚاٜتتت١  71ٚيف أد  اي ٚاٜتتت١ )

 ايتتي  ايصتت  ٣ ايك تتٌ ًَيُتت١ امل عتت١  دار

  َُٗتتتً  ًَُيتتتً  طتتته ًت ُنِ تتت   نُتتت 

ٚع٬َتت١ ف رقتت١ يف َشتتر٠ أدٜبٓتت   ٚرٚاٜتت١     

مل٦تت   َتتٔ  نُتت  ن تت  ا  ..اجلُتت بتت   

املك ٫  ايصتيف١ٝ. ْت ٍ أدٜبٓت  ايع ٜت  َتٔ      

اجلتتٛا٥ز اي ك فٝتت١ ٚا٭ٚمستت١  ايتتي نتت ٕ    

ر  ٖتتت ث ٚستتت ّ ا٫ستتت يك م ايشتتتٛرٟ َتتتٔ  

  ّ  ٚ تتتتت ٥ز٠  2005 اي ر تتتتت١ املُ تتتتت ري٠ عتتتتت 

 .7991 ع ّ ايعٜٛص
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 مكانة الحكاية في الحياة

  االجتماعية األفريقية
   .محمد الدنياأ 

 

يف كى ًلاْ ًّ أفزٙقٚا تقزٙبًا، ختضع تالٗٝ احللاٙات هق٘اعد ٗحمظ٘رات ًنّ عنهُٔا   

أْ ُتظٔز ب٘ض٘ح أٌٓٚٞ األدب اهغفٔٛ االجتٌاعٚٞ. إال أْ أكثز ٓذٖ اهق٘اعد رص٘خًا ٓنٛ تونم   

اهيت توشَ اهِاظ بتبادي األحادٙث يف ٗقت حمدد: بعد ًغٚب اهغٌط. حظز رٗاٙنٞ احللاٙنات   

، بغلى عاَ، ًّٗ عهْ خماهفتٕ أْ تعزض املِتٔم إىل ًصا٢ب عنتٟ، تتبناّٙ   ُٔارًا صارَ جدًا

ًِّٕ، كٌا ٙق٘هْ٘.   بتباّٙ اجملتٌعات، حتٟ إُٕ قد ٙؤدٜ إىل ً٘ت ُأ

ًٞ عٌوٚنٞ: حون٘ي اهوٚنى ٓن٘ اه٘قنت اهنذٜ ٙت٘قن            ض٘ٙغٗٙض٘قْ٘ يف ت ٓذا احلظنز ررٙعن

لنننّ هوِننناظ، يف اهعدٙننند ًنننّ  فٚنننٕ اهعٌنننى، إال أْ ٓنننذٖ احل نننٞ ال توقنننٟ قبننن٘اًل دا٢ٌنننًا، إر    

اجملتٌعات، أْ  ارصن٘ا أعٌنااًل خمتوفنٞ غاهغنِشي، ٗجنِدي اهضنالي، ٗفنزس بنذٗر اهِباتنات...           

ٍٗٓ ٙتبادهْ٘ األحادٙث ٗاحللاٙنات يف اه٘قنت ُفضنٕ. يف اه٘اقنع، إْ انذٖ اه٘اقعنٞ تفضن ًا        

ٔٛ، ٗاملنزأٝ ٗاهوٚنى:   أكثز عٌقًا، ُادرًا ًنا ٙعننْٗ عِنٕ، أٜ اهعالقنٞ اهزًشٙنٞ بن  األدب اهغنف       

طزح األهغاس ٗحؤُّا إمنا ٓن٘ إإخنزا إ اهِن٘ر ًنّ اهظوٌنٞ، ٗٓن٘ ًنا ٙعن  ًضناعدٝ اهِٔنار يف أْ           

ٙعقننب اهوٚننى، بننى ٙعنن  أٙضننًا ٗالدٝ طفننى، ًننّ حٚننث إُننٕ ِٙتقننى ًننّ عتٌننٞ رحننٍ أًننٕ إىل ضنن١٘   

اٙنات ٓنٛ أٙضنًا    كنث ٝ بعبنارٝ إٙ٘هند ر ٙنز٠ اهِن٘رإ. إال أْ احلل      عِٕ هغاتاهِٔار، ٗٓ٘ ًا تعن 

أهغاس، إر تطزح أص٣وٞ ال حى اا، إال بفنم اهعقندٝ.  لنّ إرًا صنٚالٞ اهتضناد هٚنى غ  نى  ر        

 ُٔار غٗالدٝ ، ٗٓٛ اهعالقٞ اهيت ٙؤكدٓا ران اهتٔدٙد املتعوق مب٘ت األَ.

 

ترتكززق عدةززملٚ ن،كززدُل ن،كىمززٛ    

لمسزززد، ٛل ال نلرضزززدخل  )نوزززن    ٔن     

 وززززدخ    ا  ٔن  ل ألززززز جُ ن،رقٔ ززززد ل 

كززز٘  كزززي ن،كدٖزززد ل  مسزززَ   

)نوزن ن،ٍزد هل    ززي ٖا زٜ نلغزادُ  زز      

ن،رزززززقٔ ي   ن)زززززدخ   وكزززززدُ ةزززززدًل   

ٔضزززٕن ٘ عرٖزززٛل جٔ وزززٗي ،زززملٔ خٓ زززن       

   ُ ن،ززرجٚل جٔ  نلاٗزز)  جٔ ن)ٗىززٛ  ِززٕ وٗززملن

نألً ةمززٜ  ززٕ ج)نه اٌززْ ضززٕخٚ  طززَ نألً 

ٌفسْ  تٕضح ِدتدُ نل دةملتدُل ن،رضم رزدُ  

، ٕه ن،كدٖد ل نلرتن،ز  نلز ٙ ٖ زدً      

نجملرىضززد  نلر مٗملٖززٛ ،ززي نأل)ه نلغززفّ٘    

    1 ٔن)صٕ،ٛ 
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ٖرضززق  ِزز ن ناختاززدً جٖطززّد ، دةززملٚ     

ثدلثززٛل جعززن اززٕٗةّدل جٔل   كززن  ززدهل     

اززززّدل ٔعمىززززد ٖ   ّززززد  جعززززن ٔضززززٕ ّد  دل 

نلاد ثُٕل ترضمق ،ف٠د  وَ نل رن،ٛل  ٗث 

تاد)ُه نأل)ه نلغفّ٘ ،ٍّٗد  زُ   زدٟقل ،زن    

عمل ُٖضمٓل  ٌزٜ ازدخًل خوقٖزّد  ا ٖضزٕ) نأله     

جٔ نألً ٖرٖٔززززدُ  كدٖززززد ل جٔ ٖ ر ززززدُ   

جلغزد ّن ةمزٜ جافداىزد وزَ نازٍر ن وززرل      

وٍزز  جُ ٖصززايفُٕ   ةىززر ضززد؛ لمززقٔن ه  

جٖطززّد ةمززٜ نألأل ٔنألوزز)  ِٔزز ن وززد ٍٖ اززق 

ٔميكزززَ جُ ميرزززمل ن،ٍززز  ال ة٠زززد  عرن،زززٛ   

جورٝل ٔاسٗىد نلض عٛ ن،ض ملٚ ،ي ضزّر  

 ٔمحَٕٖ  

ٌ ززز  ةمزززٜ هدخسزززٛ ِززز ٓ نل ٕنةزززملل   

نل دةملتي نألٔلٗي وٍّد ةمزٜ نألعزنل لزملٝ    

مجدةززززٛ نأل ٔنل  نلرسززززٕنن جٔ نأل ٔن ززززَ   

ٔكىد ت ٕه  وزد)ٙ ل  كٕنتٗزٛ  دٗزملن     

 ن،كدٖد  ِ٘ ةىن نلمٗنل    نلٍٗجر   

    ٔ،ٍزز  2 ن وززر ،ضززمل نلرٕعزز  ةززَ نلضىززن 

نألافزززده وزززَ خٔنٖزززٛ ن،كدٖزززد  ٌّزززدخّنل     

ٖ ٕلزززززُٕ ازززززي اُ نٌرازززززدٓ نلرةزززززدٚ  ٍّٗزززززد    

ْل ِٔززٕ ٗززٖرتنوززٜل ٔاُ نلززملٔنه تغززر) ٔتر 

تّملٖززمل  ززب ور،زز٘ ن،داززٗٛل ٔعرٖزز  وززَ   

أنك ن،ٕ زززززٕ) لزززززملٝ نل زززززٕنخن   ا تضزززززٕ)  

تززرتك لٍفسززّد  نلضجزٕه تزز) ن،رنعازٛل ٔاأِ  

ِك نل ةسرتضز   مٗز  جٓودتّزدل ٔ زرً     

 نلٍدس ، لز وٍْ   

ا،زززدُ وٕنسزززي نلزززو)ل  زززي تكزززُٕ      

نلمٗززززدل٘ إٖمززززٛ ٖٔغززززضمُٕ ٌززززدخ نلرملة٠ززززٛل  

ٖززز ِ  نلغزززادُ ٔنلغزززد،د    مجدةزززٛ ال 

نورجٚ ةجٕ ل ادلاي وٍّد جُ تك٘ ازي  

 كدٖد   ٖصغُٕ الّٗد ِٔي ٖمضإُ جلضد،ّد 

    3  سد،ٗٛ 

٘ل دمزر ن،كٕنتٗزٛ   ٔك٘ تكز 

نلضجٕ  ةمٜ  ص ٚ )نون ،ٗرّزدل ٔ مزر   

 رىزززززز   نألٔا)  ٕاززززززد  انززززززدل  ٍٗىززززززد 

نلصزززاٗدُ ٔنلاٍزززد  ةٗىزززد ،ٗزززٍّيل وزززَ )ُٔ  

كادخل ةإٌّي  مسُٕ   ن،أٔٝ نلصغ ل 

ن، دً جودً وٍقه ٔنلمل ج ملِي  تؤكمل ِ ٓ 

نلضزززززد)ن  اأّن نلرطزززززد) نلززززز ٙ أكرٌزززززدٓل  

 )نون ودخ   

،د،ىدخسٛ نليت ختزب  جود ةٗىد ٖرضمق 

ة٠د  نل رن،ٛل ةّ٘ جعن ٔضٕ ّدل وزد وز    

نلض عززٛ ،ززي محززدٚ ٔضززّر  لززملٝ نل ززٕنخن    

نجملززدٔخَٖل ا تضززٕ) نألً تززرٔٙ  كدٖززد     

َٓ ةغر سزٍٕن    لٕلملِد ةٍملود ٖصاح   س

ٖٔاملج ٖضىن و  نلر زدهل لكزَ نألوزر ٍِزد     

 دلّٗد ِٕ ةرف ورا  جكثر وٍْ عدةملٚه   

ْٚ و م ززّد  كدٖززد   ن، د،ززنل ا تززرٔٙ ةرززد  

جوززدً جوّٗززدل ٔا تززر) ةمززٜ  قٔخنتززْل ٔا    

 ٖركمي نلصّر ج،ملّن جودً محْٗ  

لمجىٗ  ن،زقل وزَ  ٗزث ن،ازملجل       

جُ ٖززرٔٙ  كدٖززد   ت ززٕه نألً  كدٖززد   

ألافدادل ٔ رى  نلفرٗدُ ةٗىزد ،ٗزٍّي وزَ    

ج زن  نلريفزد)، ل نلزز ٙ ترملنومزْ ٌكززد ل    

ٔ زززززززززقٔخن ل ٔ كدٖزززززززززد   انزززززززززدل   

نليت در ه مجّٕخّن ال ن،ٍقهل نلسّرن  

ٖكُٕ نلك ًل ،غكن ودصل وَ  زق  
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نلٍسززدٞ نلضجززدٟقل نلمززٕنت٘  ٕلٍززْل  ززي     

ٖكززَ ورضاززد ل ال نوززرجٚ جوززرٝل جٔ ال   

اززد،د  ٖززر ا   نلرززملخهه جوززد نلمززٕنت٘ ا  

ٖرىزززرضَ ،د،ِٕازززٛل ةٗفطزززمَ نلسزززكٕ ل  

ألز جٌْ  رٜ لٕ جضغي ٔمسضَ  كدٖد  

طزرٔخٚ جُ ٖكزَ   وٍ  افٕلرَّل ةمٗر ،دل

وِٕٕ،زززد     كزززَّٗل ٔعزززد)خن  ةمزززٜ    

اضززفدٞ تمززز  نلٍكّززٛ  نلززيت  ززٍيفَّ ةززَ    

نلرٍغٗىززززد ل ٔن،ركززززد ل ٔن اززززدخن     

 دلاززّد وززد ُتززملةٜ  كٕنتٗززٛ اززّ ٚل وثززن     

 اززززززدِ ٚ   نلٍٗجززززززر ل ال ،ٗزززززز) ج ززززززمل   

نلٕ ّدٞل  ٗث ٍٖ ي سّرٚ وَ ج مّد  جوزد  

نلر زززدهل ةٗضرةزززُٕ ن،كدٖزززد   ٗزززملّنل    

كٌٕٕن عمل تضمىِٕزد وزَ ا،زدّٟي    ٔ دلاّد ود ٖ

جٔ ج زززززززملن)ِي جٔ   نٌّزززززززي ن،سزززززززٍي    

ضززززادِيل ٔكززززدُ أنك  ززززمل،   جثٍززززدٞ   

نلسّرن   ٔنلًٕٗل ت ٕه  ادِ ٚ ل مل ٖضمل 

نلر زززده ٖرٖزززملُٔ جُ  كزززٕنل ألُ لزززملّٖي 

وغزززد ن جوزززرٝل ٖٔرتكزززُٕ ن،كدٖزززد    

لمٍسزززدٞل وكزززرفي ،د ضزززغدٞ الزززَّٗل     

ي خٔنٚ  مسزد  ن،سززدٞ  جوززد ن،ززملن)ُٔل ةّزز 

ودِرُٔل ٔوّدأٖر كازدخل ٔااازُٕ  زملّن    

 ٌ رّن ل ر رّي ناقلٗٛ ن،ىدسٗٛ  

ٔكىززززززد   نجملرىضززززززد  نلر مٗملٖززززززٛ  

كمززّدل ٍٖ ززر ال ن،كدٖززد  جّٔا ،أٌّززد    

تسزززززمٗٛل نٌغزززززغده ااززززز  ٖمزززززّٗز ةزززززَ    

ضزززضٕ،د  ن،ٗزززدٚ نلٕٗوٗزززٛ   ةٍزززملود تزززرٔٝ  

 كدٖززززٛل ٔا ٌكززززُٕ  ززززقٍٖيل ٌٍسززززٜ   

ود)ٙ  جٖطّد  اا ناىًٕ ٔنلغملنٟمل ل ت ٕه  

جُ لميفكدٖززٛ جٖطززّد ٔ ٗفززٛ تر،ٕٖززٛ وّىززٛل  

ةّززز٘ تفٗزززمل   تٍىٗزززٛ نلززز كدٞل    وزززٍح   

خجسززز ازز٠ّٗد وزززد    ن،كدٖززد ل كأٌّزززد    

ٌصدٟح  ٗدتٗٛ ل تضمي نألافده عٕنةمل  ٗدٚ 

ناىدةززززٛل ٔتسززززدةملِي   ةّىّززززدل  جٙ   

تض ّٗي ود مل ٖرٔٓ نلارٛ ٔمل ٖضرةٕٓ عز     

نلزززيت  ٔوزززَ وززز ه نلزززملخٔس نلسزززمٕكٗٛل  

ت ززملوّد اززيل ٖرغززر،ُٕ ،دلٍىززدأ  نلث دةٗززٛ   

ٔوٍ ٕوٛ عٗي نجملرى   ٔت ملً جٖطزّدل ةمزٜ   

ضضٗمل اورل وضمٕود   ٕه نلا٠ٗٛل اأ جٌّد 

تر رن ال أكزر نلضملٖزمل وزَ ن،ٕٗنٌزد ل     

ٔنلٍادتززززد ل ٔةٍدضززززر نلضززززدمل نل اٗضزززز٘ل 

ٔتكززززُٕ ،ّززززز ٓ ن،ٍدسزززززاٛ وٕضززززز  ازززززر   

ٔتفسزز ه ٔتغززج  ن،دضززرَٖ وززَ نلفرٗززدُ   

اززر  جسزز٠مٛل ٔتززثّي ن،كٕنتٗززد   ةمززٜ 

نلضجززدٟق ةمززٜ تززر)ن) ن،كدٖززد  لمريف ززق    

 هد اأن  ف ٕن ٔةّىٕن  ٗملّن  

ٔمبسرٕٝ جةىقل تىزن ن،كدٖزد    

جسزززز٠مٛ ترضمززززق ،د،سززززدٟن نألسدسززززٗٛ نلززززيت   

ترسدٞه نجملرىضد  نلاغرٖٛ ةٍّدل وَ    

جُ تززززملخٙ  دلاززززّدل نل طززززدٖد نلززززيت  ززززٓر   

ة عزززد  جةزززرن) ناىدةزززٛ نألسزززرٖٛ ةٗىزززد   

،ٗزززززٍّي  وسزززززألٛ  ٌزززززٜ ن زززززدخً ،غزززززكن 

وزدص ل ٔضززرنةد  نأل ٗزدهل ٔنلض عززد    

ٟن مشٕلٗزززٛل ،زززي ناٍسزززي    ِززز ٓ ن،سزززد  

ٔتغزززكن ٌٕةزززّد وزززَ  نلٍٗزززٕٝ  نلزززيت ت زززدًٔ   

نلريفزززززٕا  كمزززززّد نلزززززيت وطزززززض) ازززززد    

ن،ٕضززٕةد  ن،كدٟٗززٛ ةززو نختداتّززدل   

 ودٌززّد ٔوكدٌززّد  ٍِززد خمبززد ٖرٕ زز  نلايفززث  

 ةَ تفس  )ميٕورّد نلرنٟضٛ  
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 حلاٙٞ ٗصٚاق

ةمٜ نلر ي وَ نٌصّدخِد ٔ ثمزّد    

د ِزز ٓ نلإت ززٛ نلث دةٗززٛل نلززيت نٌاثززق وٍّزز     

نأل)ه نلغززفّ٘ نألةرٖ زز٘ نلرسززٕنع٘ل ةززإُ 

تٍزٕ  جضززٕه ن،كدٖززد  وزد ٖززقنه ومىٕسززّد   

  ةززمل) وززَ تمززز نلززيت ن رف زز) ،ضٍدضززر   

 طززدخٖٛ ود)ٖززٛ  رٖاززٛ ةززَ عادٟززن نأل ٔنل    

وززززززَ نلٕنضززززززح جُ  ززززززرٝ كززززززث  وززززززَ  

ن،كدٖززد   نلٍٗجززر وثزززدّا  ٖ زز    ،٠ٗزززٛ    

،زززززملٔ خٓ زززززنل ٔ زززززق  جوزززززرٝ ن،ض ٗزززززد    

)ٔند ضزٗق ،دلٍسزاٛ    نأل ٔن ٗٛ ٔنل ٕنخعٗٛ

لمىسرى ل ٔألز لغملٚ ود ِٕ نلرىدس ٔثٗق  

 ،ي ِدتي ناىدةري  

ميكٍٍزززززدل اُ تأومٍزززززد نلضملٖزززززمل وزززززَ  

نلرفدضٗن نلٕنخ)ٚ    ىٕةٛ  كدٖزد ل  

ٔن،رضم ززٛ ،دلسززٗدعي ن،ززد)ٙ ٔنلث ززد ل جُ     

ُِّٕ ضٕخٚل  ز  وكرىمزٛ ،دلرأكٗزملل     ٌك

لكٍّزززد  ٗزززٛل  زززٕه ن،ٗزززدٚ   نجملرىززز     

نلرسززٕنع٘  نأل ٔن زز٘ ل ٔجٖطززّد    نألةرٖ زز٘

نل ززٕنخع٘  وِٕاززٛ ن،كٕنتٗززد  كززا ٚ    

ال )خ ززززٛ جُ ،ضززززي نلرفدضززززٗن نلٍٕةٗززززٛ   

كدةٗٛ لإل دٞ مبغدِمل ادٟ ٛ  نلغٕنِمل 

نلثٗد،ٗٛ ٔة ٚ  ثٗده ختزب ة٠زد  ةىرٖزٛل    

َْ وزززمللن   ٔنلازززقٚ نلف ىزززٛ نلزززيت ٖرتزززملّٖد ن،ززز

أل ززمل نلقةىززدٞل ٔجعىغززٛ نلززقٔن  نلثرٖززٛل    

ٍدساٛ نألةٗد)ل ٔتكملٖر ٔ م٘ نلفرٗد  ،

نأُلُ خ ٔن،مزززز٘ ةٍززززمل نلٍسززززدٞ نل ٕنخعٗززززد  

نلٍازززٗ  ل ٔثٗزززده ضزززٕف ن)زززرٔف  ززز    

ُٛ ج)ٌزززٜ )خ زززد  نلف زززر      ن، ٗ زززٛل ة وززز

ٍِٔزززززززززدك تمىٗيفزززززززززد  ال نلرسزززززززززر د  

نلٍسززدٟٗٛه ٔجٖطززّد ال نأل  ٖززٛل ٔنلٍادتززد   

نلصززد،ٛ للكززنل ٔورمزز  نلريفطزز ن  

ألاازدن  ن، ا ٗٛ ٔنلسزم  نلفزدورٚل  رزٜ ن   

ن)دضٛ وثن  نلضجٍٗٛ   نلف  ٚ نلسدوٍٛ  

ن)دضززٛ ،ززدلقةٗي جٔ ةصززٗملٚ نلٍسززدٞ جٖززدً   

ٔا)تّدل ٔك لز ةزد)ٚ  تسزىي  نلفرٗزد     

نل ملميٛل ن)دضٛ ،دل ٕنخنل نليت جِىم) 

  نلًٕٗ 

تٕضزززح ا زززملٝ ن،كدٖزززد  ضزززرٔخٚ   

وٕنة ززززٛ نألً ةمززززٜ  ٔن  ن،ٍرّززززدل ٔجِىٗززززٛ  

سززاٛ  )ةزز  ناززملنٖد نلززيت ت ززملً اززد ،ّزز ٓ ن،ٍد

نلرضزززٕٖي نلقٔن زززز٘ وغززززدْخ الٗززززْ جٖطززززّدل  

ٔوزز كٕخْٚ كزز لز وسززدة٘ امزز  نلززقٔن   

وزززَ نألِززززنه ٔتصزززز  ،ضززززي ن،كدٖززززد   

تفدضززززٗن ن رفززززدا  نلززززقٔن ل ٔوغززززدِمل    

نلصٗملل ٔوغدِمل  ر،ٗزٛل ٔنختزده عدةمزٛ    

،ملٔ خ نل ٔ ِم   ٕٗنٌد ل ٔل دٞن   ٕه 

ا،دخه ٌٔأو   ٛ  ا ختمٕ وَ س رٖٛ  ةَ 

ل ٌٔكرغزز  ا سززّد وّىززّد جسززدلٗ  ومرٕٖززٛ

لفزززز نلسزززيفر  ٔ زززد  نلزززملَٖ ن سززز و٘   

كزززث ٚ  وزززملنخس تضمزززٗي نل زززراُل ٔة زززمل    

نلزززقٔن ل ٔنلصزززمٕن  نلٕٗوٗزززٛل ٔنأل)ةٗزززٛه   

ٍِٔزززززدك سزززززمٕك  ن،زززززَ أٝ  ن ،زززززد)ٙل   

ن،ٍزززدعيل نلززز ٙ  زززٕه نلزززملَٖ ال ِزززقٞل 

 ٖٔسر ملوْ لغدٖد  )ٌسٗٛ  

٘ٓ  ٗزملّن جٖطزّد       نلضدمل نل اٗض٘  مز

 ٍٗىززد تزز كر نألاززجدخل ا   ن،كدٖززد   

مل) ٌٕةّد اا اأن كدُ أن وغقٝ وزدص    
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ٔ  ج مزز  نأل ٗززدُ تزز كر اززجرٚ نأل ززدخ   

agar  لززززززززززملٝ نل ززززززززززٕنخن   ٖغززززززززززدziiga 

 Maerua،دلرسززٕنعٗٛل ٔنمسّززد نلضمىزز٘   
crassifolia    ُٕ ل  نلزززززززيت ا ٖسزززززززرت 

 مزززّد اا ،ضزززمل خوّٗزززد رجزززرل جٔ ضزززره     

-E. Bernus, 1922 ز ةّد ،سزكي     
93, p. 23 ٛل اأ ٖضملٌّٔد نلغجرٚ ن،فطم 

   4 ن، ٗمزٛ  لملٝ نازَل ٔازد )ٔخ وّزي      

ٌٔصزززد)ف نلضملٖزززمل وزززَ جٌزززٕن  نألكدسزززٗد    

 نلسززٍ    ٖٔ رٌززُٕ اززجرٚ بٗززن نلززامحل     

ن،غ ٖٛ ،دورٗد ل ،دألً خوقّٖد  ٔت كر ٌسْخ 

وززززَ ن،كدٖززززد  اززززجرٚ ةٍززززده  ناسززززي 

ل Ziziphus mauritianaنلضمىزززززززز٘ 

غززززززززٛ نلرىداززززززززق  ،م tabakat تاكززززززززد   

ٔمثدخِزززد ن،ثٖىٍزززٛ  زززملّن  ٖرضدوزززن  ن،زززَ أٝ   

،ٕعد ززززٛ وزززز  ِزززز ٓ نلغززززجرٚل نلززززيت تضززززمل  

و ملسززززٛل ألُ  جٔخنعّززززد ن رطززززٍ) نلززززٍ  

اىزززززمل ٔواأتزززززْ ةزززززَ جٌ زززززدخ جةملنٟزززززْ     

ِٔكزز ن وٍيفزز) ناٍززٛ ن،صزز في اززجرٚ  

ةٍزززده ،ززز  جازززٕنك  ا تٕضززز  ن،غزززدِمل    

نل اٗضٗٛ و م ّد ل نتّد   ن،كدٖد ل اأ 

دلٍساٛ لمىسرىضي ،٠ٗٛ وألٕةٛل     ثن ،

جٌّززد تززٕ ٘ ،رفدضززٗن اةرززٛ ترتززملٙ وغززقٝ   

خوقٖزززززّد ازززززمل)ّن   ن،كدٖزززززٛ  ٔن)ٖزززززّدل    

،ركززٛل كثٗاززّدل وكدٌززّد ضززيفرنّٖٔد )ُٔ    

جثر لاغرل ٔسدةدٌد أن  جاجدخ و   رٝ 

 ودٞل ٔوسّٗ  وكسّٕن ،ضغ  جوطر    

 

 ً٘ض٘عات احللاٙات

 احلب

ل ٌززززد)خّن وززززد ٖكززززُٕ مثززززٛ تمىززززٗح ا   

ةٕنا  نلغ ب نلفر)ٖٛ   ج)ه جةرٖ ٗد 

نلسززززٕ)نٞ نلر مٗززززملٙل ألززززز جُ ن) ززززده    

نا رىزززدة٘ ميٗزززن ،زززدأل رٝ ال تاٗزززدُ جُ  

نلفر)ٖٛ تفطز٘ ،سزّٕلٛ ال دزدٔ  ن،زملل     

ٔتغزززكن و زززرّن ةمزززٜ تزززٕن ُ ناىدةزززٛ      

نلقٔن  ت رخٓ نألسزرل ٔةزق ٌ زدً تدلفزد      

اززمل)ل ٔناورٗززدخ ن،ززر وسززرّجَ  ازز نل 

ن،كدٖززززد  ةززززَ ن،زززز    عمىززززد تريفززززمل،  

كىيفزرك لميفد)ثزٛ ن،كدٟٗززٛل  رزٜ ٔلززٕ    

جُ نلقٔ ٛ ِز٘  دلازّد وٕضز  نلايفزث لزملٝ      

نأل، ده  ٔ ٍٗىد تضٕ) نلا مزٛ  نلصزد،ٛ ل   

   كدٖززززد  ن،سززززدخخٚل ال ،ٗرّززززد ٔعززززمل 

نكرسززا) وضرةززٛ  ملٖززملٚل ٔجٖطززّد ثززرٔن   

ود)ٖٛ تروزق ال وصزاّد ن،سزر ام٘ل ةإٌٍزد     

ورنتّززد ِزز٘  ٌضززرف جُ نلررىززٛ ن،ٍ  ٗززٛ ،غد  

نلقٔن ل لكَ لٗر وزَ نلطزرٔخٙ اٖطزد     

ألزززز    ن، د،زززنل نلضٕناززز  وضٖازززر ةٍّزززد   

،ٕضززٕ ل لكززَ ،د رغززدً ٔتكززري )نٟىززّدل 

  نلضملٖمل وَ ن،كدٖد  نلزيت ٖازملٔ ةّٗزد    

 نلرأث  ن،رٕس ٘ل ،ن ٔنلغرع٘ل  مّٗد  

ن،زززززز    نلٕنعزززززز  ِززززززٕ ن ززززززرك     

نإِرٙ   ِز ٓ نلف٠زٛ وزَ ن،كدٖزد ل     

ةمززٜ ٔضززفّد ،دلرٔودٌسززٗٛ  ٔ نلززيت ميكززَ

نلزززززر ي وزززززَ جُ نلضجزززززدٟ  ٖرزززززملون ٍِزززززد 

،غززكن ومىززٕسل ةززإُ ُوُمززق نلغ صززٗد   

ٔةٕنافّززززززد ِزززززز٘ اركززززززد  ن،ززززززمل،   
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ن، ٗ ٗزززٛ  ٔتغزززكن ِززز ٓ ن،كدٖزززد ل    

ِٕٔ ا٘ٞ اة) ل ٌرادٓل )ةدةّد ةَ  رٖزٛ  

نورٗززززدخ نلغززززرٖزل ِٔزززز ن وززززد ا ٖرٕنةززززق   

ٔنل ٕنةزززمل نلر مٗملٖزززٛل  ززز  جٌزززْ ٖسزززرجٗ   

 لر مضد  نألةرن)   ،دلرأكٗمل

مجززده ناسززملل نلزز ٙ ٖثىٍززْ نأل ٔنل   

ٔنل ززٕنخن ةمززٜ  ززمل سززٕنٞل ِززٕ نلادةززث      

نألٔه لميفززز ل نلززز ٙ ٖٕضززز  )نٟىزززّد ،أٌزززْ   

ٌرٗجززٛ نلٕعززٕ    نلغززرنًل ن،زز  وززَ جٔه    

ٌ رٚ   ٖ    نأل، زده وزَ نلٍ زرٚ نألٔل      

 زززززز  نلفرٗززززززد  ن،سززززززٍدٔن ل ،ززززززد،ضٍٜ   

ن، ٗ زززز٘ ج ٗدٌززززّد  تركززززق ن،كدٖززززد     

د ةمزززٜ مجزززده نلزززا   ل ناىزززده    كمزززّ

نل اٗضز٘ ،دلرأكٗزملل نلز ٙ ٖرضزق  ،ززد،م٘     

ّٞ  ةمزٜ نلزر ي وزَ     نليت دضمّد جكثر ا رن

ألزززززل نلفرٗززززد  نلف زززز ن ل )ُٔ  مزززز٘ل   

لملَّٖ ةرضَّ جٖطّدل وثمىد تؤكملٓ جوثمٛ 

 ةملٖملٚ  

ٌززززد)خّن وززززد ٖٕضزززز  ن، ّززززر نلاززززملٌ٘  

ل نتزززْل ،دسزززرثٍدٞ نلرتكٗزززق ةمزززٜ نلغزززضر    

 ٕ مبٍقلزٛ نلزملثدخ    دلزٛ     نل ٕٖنل نل ٙ ِز

نلف زززر  اا جُ ناىزززده نلازززدل  ميكزززَ جُ    

ٖفطززززز٘ ال وزززززظسل اأ ٖزززززٕع  ازززززّٕنٌٗٛ 

 نلاضي ٖٕٔ ٘ مبغدةر عدتمٛ  

  نادٌزززز  نألٌثززززٕٙل ٍِززززد جٖطززززّدل  

تٕ ززززززمل  سدسززززززٗٛ ،دلغززززززٛ ا نٞ ناىززززززده    

نل كرٙل سٕنٞ دمٜ ألز    ٍٖٛ ةد)ٖٛ 

،سٗ ٛل جً وضق ّن رم٘  ٍٗٛ  ٔن،ز  وزَ   

ٚ وراززد)ه  دلاززّد    د،ززد تززرنٓل مل   جٔه ٌ ززر

تضزززززمل تٍ زززززر اا الٗزززززْل ٔتٍسزززززٜ نلغزززززادُ  

ن وززززززززرَٖ مجٗضززززززززّد ل ت ززززززززٕه ا ززززززززملٝ    

ن،كدٖزززد   ٔوغزززّمل   زززملٖث  ن،اٗزززاي  

نلمٗمززززززز٘ل نلززززززز ٙ تر ممزززززززْ ضزززززززيفكد     

ٔوغ غززٛ جسززدٔخ نلغززد،ٛل ِززٕ ،ززي جورزز     

وغززدِمل ا ززملٝ  كدٖززد   اززدِ ٚ ه ٔ     

 كدٖٛ جورٝل تكُٕ نلا مٛ ِ٘ ن،اد)خٚ 

 اىزمل  ةمزٜ   زز ض عٛ   ت ّر   قنلٛ ل  نل

)خه وملخسززٛ تضمززٗي نل ززراُل ٔدر ،ززْ ال  

 ززملٖث  رنوزز٘ل ةرٍسززْٗ ٔن اززْه ٔجٖطززّد    

ُٛ نلقةٗي نلا َن   مٓحدوْل  ٗث   تمىح ن،ٍ

نسزززرضد) و ّزززرٓ ناىٗزززنل ٔتغزززرً ،زززْ ال   

)خ زٛ ا اززدخ ٔنلززملِد ةمززٜ تٍ ززٗي وادخٖززد   

كدٌزززز) تضمززززي جُ نلصزززز  سززززٗ ر  وٍّززززد  

 ٍٗده ، لز ٖملِد  وٍرصرّنل ة

   كدٖززد  جوززرٝل  ٗززث ا ةىززق  

كززززا    تمٗززززن ن،غززززدةرل ٌمىززززر جٌززززْ 

ٖكف٘ جُ ٖسى   ةْٗي و رملخ ك وّد ةزَ  

خٔةٛ مجده ا زملٝ نلفرٗزد   رزٜ ٖ زرخ جُ     

ٖرقٔ ّزده ٔميكززَ جُ ٖصززن ،زْ نألوززر  ززمٓل   

)ة   رنسْ ) فّدل  رٜ عان جُ ٖرنِد  

انززززد ةىٕوززززّدل ِزززز ن وززززد ٖ ززززرخٓ ،ضززززمل جُ   

لم زززززدٞ   ٖكرغززززفّد جٔه وزززززرٚ  وغزززززّمل ن 

 كدٖزززززٛ جوزززززرٝ  تىزززززن ةٍزززززٕنُ  ،د،زززززد   

)ٔ زززد ٘   وٕضزززٕف ،غزززكن ةكزززدِ٘   

  ززززي و دخ)تززززْ ع رززززْ نلززززيت نور فززززِ)    

كر،دَ ززززْل ٖكرغزززز  نلززززقةٗي ةرززززدٚ      

وٗىرّزززدل ة زززن  د)ثّزززدل ٌدسزززّٗد ضززز ٚ    

نلٗزًٕل ةمززٜ نلزر ي وززَ تز ك  وملوززْ لززْ    

 ،ّد   
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لٍ ن كمىزٛ جوز ّن  زٕه وسزألٛ  ٌزٜ      

ن،كٕنتٗززٛ  ن ززدخًل نلززيت ت رعزز) الّٗززد 

نلٍٗجرٖززٛ  اززدِ ٚ  وززرنخّن    كدٖدتّززدل  

،كث  وزَ ن،ٗزدٞ ٔنلرِدةزٛ  لكزَ تا زٜ      

ن،دلززٛ نألكثززر اثززدخٚ لمملِغززٛ ِزز٘  دلززٛ     

اززز ب نورزززدخ جوزززْل نلزززيت كزززدُ  ّزززن   

ِٕٖرّززدل ،ضززمل جُ كززدُ عززمل أِزز  ضززغ ّن     

رثزّد ةززَ  ٔ زٛه  زز  جُ ِز ن نلززقٔن   ززملن    

هكٍّد تداْٗل ،ٍزٕ  وزَ ن،ضجزقٚل عازن     

دوززززْ ،ٕعزززز) عصزززز   ٔتريفززززمل، ا ززززملٝ     

ن،كدٖد  ةَ جو) ت دخ) جودِزد راّزد   

    ن،غرٔ ل ةررضرل ،ص  وأسدٔٙ  

  اهقض٘ٝ

،ززدل ا ل لٗسزز) خاٖززٛ نجملرىزز ل نلززيت 

ٖضكسّد نأل)ه نلغفّ٘ل وٍسٕ ٛ اا وَ 

ة عد   قه ،زرٙٞل ،زي جٌزدس ٖريفزد،ُٕه     

اُ ٔ ززٕ)  نألاززرنخ ل    كدٖززد  نلضززدمل 

،ل    جُ ٌقةٛ نلغزر  كمْل  رى٘ لميفمل

ِززز ٓل نلزززيت تض زززن و ززز  نأل، زززدهل عزززمل 

تصن ال  مل نل سٕٚ  ٌرٕع  ،دلرأكٗزمل جُ  

ٌرٝ كدٍٟد  سزماٗٛ نلٍزقٔ  ت زرتف جةضزدّا     

عدسٗٛل ٔتمز ِ٘  زده  دلاٗزٛ  ز  نلاغزر     

 نألةرٖ ٗزززٛل  نلكزززث  وزززَ ن،كدٖزززد   

نلغززززٕه  )ٔ)ٔ   نلزززز ٙ ميكززززَ جُ ٖ ّززززر    

خل ورٍزززدعي نلضٕناززز  ل ٔنازززَ نألازززرن  

ٔ،ضزززي نألوّزززد  ٔ ٔ زززد  نأله     ٖرىرززز    

ناىٗ  ،سمٕكٗد  ورٕنة ٛ و  ااٗضرّيل 

ٖٔ رطززززز٘ ن،ٍ زززززق ن،كزززززدٟ٘ جُ ٖفمزززززح   

نأل، ده ن  د،ُٕٗ   ن ة   وَ ِزؤاٞ   

اا جُ نل سززززٕٚ وٕ ززززٕ)ٚ ةىمٗززززّد   ةززززدمل  

نلاغززر جٖطززّد  وضدومززٛ نلغزز  وضدومززٛ و ٗرززٛ   

،زز  سززا ل ٔوٗدٌززٛ نلصززملنعٛل ٔنلرٍززدةر    

ؤأٙ ،زززي ضزززرنٟر  اُ اززز ٓ ن سزززدٞن     ن،ززز

)نةضّدل اُ مل ٌ ن وسزٕ ّد ٌفسزّٗد  ناغز     

لملٝ نلاضيل ٔن،  ن زرً لزملٝ نلزاضي    

ن ورل ٔنلغ ٚ لزملٝ نلرةٗ زد  ٔنلطزرنٟر     

  ن، د،زززنل نألكثزززر وزززملةدٚ لميفززز ٚ ِزززٕ   

نألةضززززده نل دسززززٗٛل  زززز  ن،سززززٕ ٛ نلارززززٛ   

 دِرٖززززززززّدل نلززززززززيت ٖرتكاّززززززززد ،ضززززززززي    

ُ نلرفسززز  نلززز ٙ  نألاززز دصل ٔجٖزززّد كزززد  

ٖض ٜ ادل ةإٌّزد تا زٜ ةمزٜ  دٌز  كزا       

وزززَ نلغىزززٕل   ززز  جُ ٌغززز  جٖطزززّد ال   

نلض ٕ،ززززد  نلرِٗاززززٛل نلززززيت ترضززززرل اززززد   

ن،ٍدةسد  نلغرٖرن   ضزرنٟر ٔ ز  ألزز     

  ةززمل) وززَ ن،كدٖززد ل  ززده نةرطززد      

جوزززرَِ  نلزززا    جٌفسزززَّ ِزززَ نلمزززٕنت٘   

ٖرززززٕلي نأل)ٔنخ ن،ض ززززملٚ  ن،ضدعاززززٛ وززززثّ      

لمغدٖٛ   ِز ٓ نألوزٕخل ٔتزرى ي ،غزكن     

ةدً ةَ وزٕ  ن،ز ٌاد   ٖٔازملٔ ةطزّ  ةزَ      

ألزززز جٌٍزززد ٍِزززد ،صزززمل) ةكزززرٚ وكزززرخٚ     

 ختب ِ ن نلٍٕ  وَ ن،كدٖد   

اُ كدٌززززز) نل سزززززٕٚ تضٗزززززث جأٝ    

نلضزززدمل نلاغزززرٙل ةإٌّزززد جكثزززر مجٕ زززّد    

جٖطزززّد   ةززززدمل ن،ٗزززٕنُل كىززززد لززززٕ جُ   

  ن،ٕٗنٌد  اداْٛ لرىثٗن جكثر نلرٍدةسد

ضززززرنٔٚ ٔجاززززمل  ززززدا  ناٌر ززززدً ،ر،رٖززززٛ  

ميكزززَ جُ ٖاركرِزززد وٗزززدهل ٔكزززأُ   

نألور ٌٕةّد وَ نلرٍفٗر  ٔلٍٕضح جُ نألوزر  
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ٖرضمق ٍِد ، زدِرٚ ةدوزٛ  زملّنل ازملِد       

 كدٖززد  ن،ٕٗنٌززد  كمززّدل ٔا ختززب    

جةرٖ ٗززد ٔ ززملِده ةمززٜ نلززر ي وززَ ألزززل      

تملِغززززٍد عسززززٕٚ ،ضززززي  كدٖززززد  ِزززز ٓ   

  ن،ٍ  ٛ نألةرٖ ٗٛ 

دةزززززززث نأل،زززززززر  ٔضزززززززٕ ّد اززززززز ٓ نلا

نلسزززمٕكٗد  ِزززٕ امززز  نل ضزززدًل نلززز ٙ     

 ُٕ ٖغزززززكن نلغزززززد ن نازززززِٕرٙ   ،مزززززملن

 ٗدتّزززد ضزززضاٛل ٔنجملدةزززٛ ةّٗزززد ازززدٟضٛ      

ناسرٗ ٞ ةمٜ ارٖزملٚ نلرةٗزقل ٔنلر زدِر    

،ر دسي نلميفي وضْ ة  ٖا ز٘ لزْ   نلٍّدٖزٛ    

َُ أٝ         ا٠ّٗدل ِٕ اازد  جضزاح وضزْ  ن،ز

ىزززد كزززدُ   ا زززملٝ ن،كدٖزززد  سزززٗملّن وثم  

ن،زززده ةطزززّ  ةزززَ ألزززز وززز   جخٌززز          

سٗدعد  جورٝ  ةمٜ نلر ي وَ ألزل لٗر 

ن رصززده وززد ِززٕ ومززز لفوززرَٖ كدةٗززّد      

)نٟىّد ل نك نل ٙ ٖ ي ةمّٗي وطد ضّيه 

ة ززمل ٖريفززٕه ال  زز )ل ُٖٔرٔضززخ ضززيفٗرْ   

لضززززز ن،د    ٗ ٗزززززٛل ، خٖضزززززٛ ناٌر زززززدًل   

كرمز ن،ضدومٛ نليت ٖم دِد  جسمل  وَ  ن،زَ  

 كدٖٛ ةٍٕنٌّد  وصدٟ  نل كر  أٝ   

نلكا    ٔ  ِ ٓ ن،كدٖٛ ٌفسّدل ةزملن  

ةَ ألزل سٗفٕن  ضا    ن،َ أٝ  واثزّدل  

ال )خ ٛ جُ ِ ن نألو  سٗ   ال  دٌ  

  جسمل ل ٍٖٔر ي لْ ،غكن و ِن  

 دلاززّد وزززد ٖمجزززأ نألازززرنخ ال ن،ٗمزززٛ  

  زززدً جةضزززداي نل دسزززٗٛ  ٍِزززد كززز لزل    

ٕأْ  لملسزززدٟر ن،ركزززدخن   ن،زززَ أٝ  جنززز  

ودكٗدةٗمٗٛ  ن،ٗمٛل ِ٘ نألورٝل ٔسزٗمٛ  

نلصزززغدخ ٔنلطزززضفدٞ نلٕ ٗزززملٚ   وٕن ّزززٛ   

ّٔملَٖ نلطززز دًل ٔ ززز  نألأكٗزززدٞ    ن،طززز 

كززث ّن  ِٔزز ن نلززٍى  وززَ نلسززر) ِززٕ وززد     

تراٍزززززززدٓ  كدٖزززززززد  ن،ٕٗنٌزززززززد  لزززززززملٝ    

ن،كٕنتٗززٛ  اززدِ ٚ ل نلززيت تضمىرّززد وززَ   

جوّدل ٔن، صصٛ للافده نلصغدخل ِٔ٘ 

ٕٚ ،كززث  ٔتضززدق ٔةززق نل رٖ ززٛ   جعززن عسزز 

ناقلٗززٛ  نلطززيفٗٛ ٍِززدل كىززد ِززٕ ن،ززده     

 دلاّدل  ةٗن  جٔ  جسمل ه ،ن ٖفد ٠ٍد جُ ٌرٝ 

  ن،َ أٝ   ملةْ  ُعرن)  ضغ   

لزززززٗر وملِغزززززّدل   ِززززز ن نلضزززززدملل 

َٓ نلغ صززٗد ل   نل دسزز٘  ززملّنل  ٗززث تغزز

  كفد ّزززد وزززَ ج زززن ن،ٗزززدٚل  ر،زززّد ا  

رٝ خمحززٛ ةّٗززد ،ضطززّد ضززمل ،ضززيل جُ ٌزز    

 ٕٗنٌد  ٔوِضٕنٌٛل تّٓ  ،سزدةملٚ نأل، زدهل   

وضزززوٚ   نلٕعززز) ٌفسزززْ ةزززَ ازززكٕك   

 سزززَ ٌٕنٖزززدِيل ٔختغزززٜ  يفزززٕ)ِي       

نلٕنع ل ٖملخك نلٍىن نأل،زٗيل نلز ٙ ٖزأت٘    

لريفرٖززر  جسززمل ل ٔنلٍسززر نلزز ٙ ٍٖ زز  ٔلززملّن  

وقةجّد ٔجورْل جٌزْ كزدُ ، زدٔف جةزرن)ٓ     

ود ٖسٕ ّدل اأ )ةضٕن  ٗدتّي مثٍّد )ملوزٛ  

ّٛ ل ٗفٛل ج)ٔ ِد  ٔوَ  سَ ن،  جُ تر م

ّٚ وززَ جٌٗزده  زٕهل    كدٖززٛ      ختمزب ةرزد

تفدالٗزززززٛ ،دلرأكٗزززززملل مل تؤكزززززنل ،زززززن    

 ُتغَكر ُٔتكدَةأ ررنخٚ  

  :امُلضاَررٝ

ٖاملٔ وٕضزٕ  ن،سزدخخٚ جٌزْ ازدل ةمزٜ      

ن،ٕضززٕةد  نألوززرٝ كمززّد    كدٖززد   

جةرٖ ٗزززززززٛ  تغززززززز  لف زززززززٛ وسزززززززدخخٚل   
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ناٌر زده   نسر ملنوّد نلغزدٟ ل ال ا زٕس  

،ززي نل فٕلززٛ ٔن،رنِ ززٛل نلززيت  ززدخس     

نجملرىضزززد  نلر مٗملٖزززٛ  اا جٌٍزززد  دلازززّد وزززد    

ٌٍسٜ جُ  ناٌر ده  ن،ضز  ا ٖغزرىن ة ز     

َٚ نلرناززملَٖل ةمززٜ   ةمززٜ ٔلززٕ  نلفرٗززدُ  ٗززد

نلززر ي وززَ جُ نل  ززٕس ن،رضم ززٛ ،ّززد ِزز٘     

نألةىق وضرةٛ ٔنألازمل ا،ّزدخّنه اُ نلزقٔن ل    

ٛل ٔناٌملود    مجدةزٛ  ٔتغ  نلف٠ٛ نلضىرٖ

جٔ ٔس   ر ل ٔ ناختده  نلروزقٙل ،زن   

 رززٜ ن،ززٕ ل ِزز٘ نٌر ززدا  أن  ا ززٕسل  

ناملف وٍّد تسزّٗن ةىمٗزد  نلضازٕخ ِز ٓل     

ٔتٗٗززززززمل نلصززززززرنةد  ناٌفضدلٗززززززٛ  زززززز    

ن،ىكزَ تداززّٗد  ٖٔرٕنةزق كززن وٍّززد     

ٕٓه تززمل،   نلفززر)    نلٕنعزز  وزز  ةىمٗززٛ تزز

د ةمززٜ ةمززٜ ن،سززرٕٝ نلفٗقٖٕلززٕ ٘ل كىزز  

ن،سزززرٕٝ نلٍفسززز٘ل وززز  تغٗٗزززر   نلٕضززز      

نا رىززززدة٘ جٖطززززّد  ٖززززرم ب ن،  زززز ل   

نلاسزٗ  ٔنلغزىٕل٘ از ٓ ن،سز ٚ   ثز ،      

ورن ززنل تر ممززّد نل  ززٕس خوقٖززّد  وززْٕ       

ُْ لمفزر) ناملٖزملل     ٕٓ لميفدلٛ نل ملميٛل ٔتكز

ٔ ٗززدْٚ  ملٖززملٚل ٔنٌززملودْ ل ِٔززٕ وززد ٖرجمززٜ  

   ن،ىدخسززٛ نلضىمٗززٛ ةززو سززٍٗدخٖٕ وسززر ر

 ززملّن  نةززرتنن ةززَ مجدةززٛ نألسززرٚ   سززْ  

نلفر) ٔ ملن)ّن ل ٔةرتٚ وزَ ناٌضزقنه تٍ زٕٙ    

ةمززززززٜ نوريفدٌززززززد ل ٔتضمززززززيل ٔتززززززٕا     

 سززملٖٛل ٔاودتززٛ ٔتٕلٗززمل خوقٖززدُل ٔجوزز ّن  

ةززٕ)ٚ  رفززٜ ،ّززد   ن رفززده  ا اززمل       

نلضززدمل نلغر،زز٘ سززٕٝ اثززدخ ، دٖززد وززَ ِزز ٓ     

نلر دلٗززمل  وٍدٔلززٛ جٔلل ٔ)وززٕه   جوٕٖززٛ   

 ل ٔةرتٚ تزملخه    ل جٔ  5 ٔوطدٖ ٛ ٛل )ٍٖٗ

،ززملنٟن  تر،ٗزززٛ   اا جُ وفّزززًٕ ناٌر زززده    

ن،سدخخن ل ٔاسٗىد وَ نل فٕلزٛ ال سزَ   

نلامٕلل ،زدل  نلرزأث    ور ٗزن نجملرىضزد      

جٖززززززززّد كززززززززدُ نور ةّززززززززدل ٖٔ ّززززززززر     

ن،كدٖد  نليت ترىٗق ،اٍٜ ةمزٜ ازدكمٛ   

،ٍززٜ نلسززٍٗدخٖٕ  ٌززقنْ  جسززرٙ   ززٕه ازز٘ٞ    

ىٕوّد ل ٔخ ٗن ،ّملف نلايفزث ةزَ   خوقٙ ة

ازززززز٘ٞل ٔسززززززفر تر ممززززززْ وصززززززد)ةد  جٔ  

نوريفدٌزززد ل ٔور مزززٛ جوززز ٚ  ٗزززث ٖرم زززٜ 

ن)دضززز  لمىسزززدخخٚ وكدةزززظ  تروزززق ال   

ٔضززززززضْ ناملٖززززززملل ٔةززززززٕ)ْٚ ال نل رٖززززززٛ  

ن،سزززدةد  ن،  ٕةزززٛ  زززرٙ ن رٗد ِزززد    

ةدمل اورل ألُ ن،راح لمىسدخخٚ وٗ) وزَ  

 ُ  نلٍد ٗززززٛ نلروقٖززززٛل ِٔززززٕ وززززد ميكززززَ ج

ّٛ   جةىزززدن ن،زززدٞل جٔ تززز)     ٖرجمزززٜ اعدوززز

نألخلل جٔ ،اسداٛ   تزٕه ٖ زده نلا٠ٗزٛ    

ن،ألٕةزززٛ ٔنلكدٍٟزززد  ٔنألازززٗدٞ ن،   زززٛ  

 ةّٗد  

ن ٌززد،ل ةززإُ   ٔةٗىززد ٖرضمززق مبسززدخخٚ 

نألنززٕأ  نألكثززر اززٕٗةّد   نلضززدمل كمززْ 

َٛ   عسززززىي ورضدخضززززي  ٖطزززز  ن،كدٖزززز

ْٛل جٔاِىزد تزٍجح       ترك كزّ  وٍّىزد ، مز

   وصدً ةردٚ و   ٔ زٛ  6 تفغن ٔنألورٝ 

ج،ّٗززززززد ٖززززززملةضّد ال نلسززززززفر   ارٖززززززق     

ن،سزززززدخخٚل نلقنوزززززر ،داوريفدٌزززززد  نلزززززيت   

درد ِززد نلاٍزز) ،ٍجززد ل لرضززٕ) ،ضززمل ألززز     

ٚ و فرٚ وز  ا زد  وكدةزظ  ةمزٜ     ةٕ)

نل رٖززق  ،د، د،ززنل درززد  جورّززد وززَ ج،ّٗززد 
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 نلا مززٛ نلسززماٗٛ  نلر مززٛ ٌفسززّدل لكٍّززد 

  تفغن ٔتضدع  

ج ززدخ  ورمفززٛل  - دلززٛ  اىززمل جل 

   كدٖٛ جوزرٝ  ٖر زن   نلاملنٖزٛ رثزّد     

ةَ  ٔ زٛل لكٍزْ ا ٖزقنه  ز  ٌدضز  ال      

 ززمل كززا ل ٔسززٗ   وٗززدخٓ نلرضززٗر ةمززٜ    

  ن،ززززرٚ نلثدٌٗززززٛل ٖصززززد)ف نلفرززززدٚ   جوززززْ 

ن،ثدلٗٛل لكَ ضضٕ،د     ورٕعضٛ تؤور 

 ٔن ّىد  ا ت مٖلً وثن ِ ٓ نلر    ،أٌّد 

جرززد، وسززدخخٚ ،ززملعٗق نلضاززدخٚ   ززَ ٍِززد   

،صزززمل) ازززكن اوزززر وزززَ ن،كدٖزززٛل اأ    

 رٙ ت ٕخ نلغ صٗٛ وَ و ه  ىٕةٛ 

وصدٟ  وَ ازأٌّد جُ تسزدةمل نأل، زده      

الٗززْل اأن وززد تىمِٕززد  ت ٗززق وززد ٖصززإُ

،صو ٔاجدةٛ  تمز ِز٘  زده سمسزمٛ وزَ     

ن،كدٖززززززد ل نلززززززيت ا تفٕتّززززززد )ٔنةزززززز   

ن،سدخخٚ و  ألزه ِٔكز ن ميكزَ نلٍ زر    

ال اعدوٛ نلزا    تز) ن،زدٞل جٔ   عزد      

وسٗنل جٔ   كٕأل وا  وَ ،دٞ نلغجر 

)نون نلغد،زٛل جٔ  زار نلز ن  )نوزن  مزمل      

د  ثزٗ     ٕٗنُل جٔ    سٕي ةزد ق ،أٌّز  

لمىٕ  نلروزقٙل وٍّزد تٕلزمل تمزز نلزا         

 وَ  ملٖملل وريفٕإ  ال وص  جةطن  

جّٖد كدُ نلغزكن نلز ٙ ٖريف زق ةٗزْ     

ن،ٕضزززززٕ ل ةزززززإُ نل ٗىزززززٛ نلرت،ٕٖزززززٛ اززززز ٓ 

ن،كدٖزززززززد  ٔنضزززززززيفٛ  زززززززملّن  ٔت زززززززملً  

سمٕكٗد  نأل، ده  نلصد،ي ل   جثٍزدٞ  

نلر مزززززٛل نزززززدأ  سزززززمٕكٗٛ ن رىدةٗزززززٛ   

ٔن رتنوزززّد للاززز دص   نورثزززدّا لم ٕنةزززملل 

ن،سززززٍيل ٔضززززوّنل ٔ  ٖززززٛل ٔخضززززدٌٛل    

ٔسزززززٗ رٚ ةمزززززٜ نلكززززز ًل ٔنةرزززززملنّا       

ٔن،كدةززززظ  نلززززيت ٖرم ٌّٕززززد أنُ  ة عززززٛ  

خوقٖٛ ،د)صٕ،ٛل ِٔز٘ عٗىزٛ  ِٕرٖزٛ      

نلفكززززر نألةرٖ زززز٘ل ألٌّززززد ضززززىدُ ، ززززدٞ  

ناىدةٛ  ت١ّٗ ِ ٓ ن،كدٖد  اأّن ةرٗدٌزّد  

د  ٔةرٗززد  ل اززٕه ضززرٔخٚ تىززن نوريفدٌزز    

ن،سزززززززدخخٚ كززززززز٘ ٖصزززززززايفٕن خنازززززززملَٖ    

وسؤٔليل ٔجةرن)ّن ،كدوزن نلغ صزٗٛ     

 نجملرى   

 عدصٚات احللاٙات

ٖررززززد،  جوززززدً جةٍٍٗززززد وٕكزززز  وززززَ    

نلغ صٗد  ن،كدٟٗٛ ِٕ    دٖٛ نلرٍٕ   

ٔاأن كدُ ،ضطّد ٖرٕنةق ٔ جنزدً  ج، زده   

ت مٗملٖيل ةإٌّد تكغز  ةمزٜ نلزر ي وزَ     

ٚ ال ألز ةَ و وح جضمٗٛ ٔسجدٖد ورفر)

 مل كا   ،ضطّدل نا نه  ملّنل تصزفْ  

ن،كٕنتٗزززد    ن،كٕنتٗزززُٕ ،ٍزززٕ  وزززَ   

نلزززززززٕ)ن)ل ٔ،ضطززززززززّد ن وزززززززرل ناقلزززززززز٘   

ٔن،طزززززيفزل ازززززملٓ وٕضززززز  سززززز رٖرّي   

نل أةزززززٛ  ٖازززززملٔ جُ ا ج زززززمل وزززززَ ِززززز ٓ     

نلغ صٗد  ٖرتكّي ا وادليل  رٜ ٔلزٕ  

 كدٌ) ج)ٔنخِد ثدٌٕٖٛ  

 :اهِضا١

ةزّد  نلصٕخ نلٍسدٟٗٛ ،دخ ٚ لمغدٖٛ  ٔو 

للةكدخ ن،كزرخٚ نلغزدٟضٛ كمزّدل  زٕه     

ٔض  تاضٗٛ ن،رجٚ   نجملرىضد  نلر مٗملٖٛل 

ٔنٌصززززززٗدةّد  زززززز  ن،غززززززرًٔ لمر ززززززنل   

ٌكرغ  ةرٗزد  ٔ ٔ زد  ازد،د  ٖرىزرضَ     
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َٓ ةزززَ عزززملخٚ       ،غ صزززٗٛ عٕٖزززٛل ٖٔزززوِ

نختززززدأ نل ززززرنخن ل ٖٔصززززٍضَ وصززززدٟرَِ  

ٔوصزززدٟر وزززَ  اازززٍّي جٔ ٖضىمزززَ وضزززّد     

ً ن،سززدٔنٚ نلردوززٛ  كززن  ززدهل جٔ ةمززٜ عززمل  

وضززززززْ  ت ّززززززر نلٍسززززززدٞ   ن،كدٖززززززد     

كأوّد  جٖطّد )ُٔ جُ ٖزرجمي   و وزح   

ورىدثمٛل ،ن   سجدٖد ورٍٕةٛ  ملّن  و د،ن 

نألً ن،رفدٌٗزززززززٛل ن،سزززززززرضملٚ لمرطزززززززيفٗد   

كمززّدل ٍِززدك سززد رٚ ترنٔ)ِززد خ اززٛ       

نلززر مب وززَ ن،ٍرّززدل ناىٗمززٛ  ززملّن  ٔ،ززي   

    َ  ِززز َٖ ن،زززملَٖل ٍِزززدك جوّزززد  ٖرسزززى

،رٍدعطزززززززززززد  ٔ ملنٌٗزززززززززززٛل لغطزززززززززززاَّ  

نٌضكدسدْ  خِٗاٛ ةمٜ نا،َ ن،رىزر) ةمزٜ   

سٗ رتَّل  ز  جُ  ٍزدٌَّ ِزٕ وزد ٖرغمز       

   نلٍّدٖٛ  

ِزززززؤاٞ نألوّزززززد   ٔ زززززدْ  جٖطزززززّدل   

ٔ ززززمل، جُ ٖرضرضززززَ لٕاززززدٖٛ ضززززرنٟرل   

 ٗززززث نلززززقٔ  وسززززرضمل ألُ ٖض ِززززَ جأٌززززّد  

اد،ٗٛ  ملّن  ٔ  ن،كدٖد  جوثمٛ كث ٚ 

لزز ٙ ميكززَ نةراززدخٓ  ةززَ ِزز ن نلٕضزز ل ن 

ةد)ّٖد  ملّن   نأل)ه نلغفّ٘  اا جُ ود ِٕ 

جعززززن ةد)ٖززززٛ ٍِززززد ِززززٕ جُ جٔل٠ززززز نلٍسززززدٞ  

ن،ٍفٗد  ،ٍرٗجٛ نلٕادٖٛ ٔناةرتنٞل نلمٕنت٘ 

ٖ ضززَ    ززرٔف ِزز٘ جكثززر وززَ ،دٟسززٛل    

ٖضززرةَ  ززي ٖسززٍح نلٕعزز) كٗزز  ٍٖززر ىَ  

وزززززَ نلزززززقٔ ل سزززززرٖ  نلرصزززززملٖق  زززززملّنل    

جوززززد ٖٔر ىٍززززْ ةمززززٜ تٍززززد ا  و لززززٛ لززززْ   

َٓ ا صززٗد     ن،ٍدةسززد  ن،سززٕ)ن ل ِٔزز

   ورىدٖقن  كث ّنل ٔت مٗملٖد  ال  مل 

وزززدل ةٗرضرضزززَ ألكثزززر نلض ٕ،زززد  نلزززيت     

 تاركرِد نلا     رن،ٛ ٔعسٕٚ  

  ة٠زززٛ نلٍسزززدٞ نلغزززرٖرن  ٌفسزززّدل   

لكَ جكثر اثدخٚ ل ِرىزدً وزٍَّل تٕ زمل    

 ٔ ززززززززٛ نألهل ا صززززززززٗٛ ن،كدٖززززززززد  

رسزززٕنن نلغزززىٕلٗٛل نلزززيت تر زززد،ق ،مغزززٛ نل   

ٔناسززززٔي ن،ززززٕ ٘  نألً نلضٔفٍززززٛ   ٔترٕنةززززق    

ضززززٕختّد وزززز  نألنززززٕأ  نألضززززم٘  تسزززز٘ٞ 

وضدومززززززٛ جٔا) نلقٔ ززززززٛ نألٔلل ن،رٕةززززززدٚ  

 دلاّدل ٔتفطن جٔا)ِد ةمزٜ  سزده جٔا)   

نألٔل  ٔ دلاّد ود ٖ ده اُ ن)اث ن،ٍسزٕه  

الّٗزززد وازززدلْ  ةٗزززْل ، رطزززٗد  ن،كدٖزززٛ   

 ن ةمززٜ نلززر ي وززَ ألزززل خمبززد كززدُ ِزز      

نلٕضزز  ٖرٕنةززق ٔٔنعزز  سززدٟمل   نجملرىزز     

نلرسززٕنع٘ ٌفسززْ  ن،روززدُ وززَ نل ضززدًل    

ٔنلك ً نلا ٙٞل  رٜ نلطزرهل ٖكزُٕ   

وززَ ٌصززٗ  جافززده نلقٔ ززٛ نألٔل  ٔكىززد  

  ن،كدٖززد ل ميرٍزز  ن ،ززدٞ ن، ٗ ٗززُٕ   

ِٔزززز ن وززززد  ةززززدًلةززززَ نلرززززملون ،غززززكن 

ٖززززز كرٌد ،د،ثزززززن نلسزززززدٟمل   نألً نلضفٍزززززٛ   

ترصرةْ كمْ ِٕ و زأ  كماٛل    جُ ود 

 نأله  نل ٙ ٖرتكّد ترصرف    

و  ألززل  ز  اٖطزد  جُ  ٔ زٛ جه     

ن،كدٖززد  ا صززٗٛ ومراسززٛ  اٌّززد تِغززغن 

وكززززدُ نألً ن، ٗ ٗززززٛ لما مززززٛل ألُ وززززَ 

نألسززززّن تىٗززززن ِزززز ٓ نلغ صززززٗٛل أن   

نلملاا  جٔ ن،فدِٗي نا رىدةٗٛ ٔنلٍفسزٗٛ  

نلسماٗٛل وسزؤٔلٗٛ نلٍقنةزد  نلزيت تفطز٘     

ٗززن جٔا) ،ٗزز) نألسززرٚ  ززٕ وززدار ال خ 
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خ مززززززززٛ رززززززززث ن،سززززززززدخخٚ  ٔ  ،ضززززززززي  

ن،كدٖزززززد ل ةطزززززّ  ةزززززَ ألززززززل نألً    

ن، ٗ ٗٛ ِ٘ نليت تؤ)ٙ ِز ن نلزملٔخ  ٖضزٕ)    

نلراززدس ٔضزز   ٔ زززٛ نألهل ٔلززٕ جٌززْ  ززز      

ٔنضح كفدٖٛل ال جُ ٔن اّزد ِزٕ اخسزده    

َٓ وززَ      نلاٍززد  ال ن،سززدخخٚل كزز٘ ٖززرىك

تفضمززْ  ،مززٕل نلغ صززٗٛ نلرناززملٚه ِٔزز ن وززد

و  ن،ٍٛ  ٔ ّدل ٖٔاملٔ ِز ن نلضىزن ا د،ٗزّد    

ةمٜ نلر ي وَ جُ نلاٍ) تسْ نضز ّد)ّن   

ٔ  ن، د،زززنل اأن وزززد تمكزززأ    اخسزززده    

ن،ٍرّزززد ِززز٘ل ةززز نك وزززَ ،زززده  ززز  نألً       

ن،فزرًه ٔ ٍٗىززد ترٖززمل ا، دِٞززد عر،ّززدل ثززي  

تضىن ةمٜ اخسداد ،ضمل ةٕن  نألٔنُل ٔ)ُٔ 

جُ تكززُٕ عزززمل تّٗززأ  ،غزززكن وٍدسززز ل   

 ةإٌّد ترسا  ،ف ملنٌّد   ٌّدٖٛ ن، دف  

  اهزجاي

نلغ صٗد  نل كٕخٖٛل ِ٘ جٖطزّدل  

ورٍٕةزززززززززٛ  ززززززززززملّن    ة٠زززززززززٛ نأل، ززززززززززده   

ج زدخ ل  –نلرٔودٌسٗيل ٖرٕنةق  اىزمل جل  

، ززن ا ززملٝ ن،كدٖززد ل ن،فضززي ،دلاززأس   

ٔنلغززجدةٛل نلفرٔسزز٘ ٔن،غززرًل ٔنلغززفٕن 

،دلطضفدٞل لكَ نل ٙ ا ٖر ي  ي ن،ٓر 

  ن،ثززده نل زززٕنخع٘ لمغزززده  ،كرنورززْل وززز 

ن ززدخه نلٍاٗززن   كززن ازز٘ٞل ِٔززٕ وززد      

ميكَ جُ  ضن وٍْ نٕأ ّد ت مٗملّٖده اند 

كي وَ نلفرٔن نلملعٗ ٛ ٔةىمٗد  نلرىٗٗزق  

  خسززززي سززززجدٖدٓ ٔنٌفضداتززززْ ٔٔضززززفّدل  

ٔكي ِٕ اٌسزدٌ٘  ، زن  اىزمل ٔ قنلزٛ ل     

 كدٖززٛ جوززرٝل ِززٕ جٖطززّد اززجد ل ٔٔ    

لكززززززَ لك وززززززْ ٔوٗززززززدخٓ ن اززززززٕهل   

ن،كدٖٛ تركق عان كن ا٘ٞ ةمٜ ةملً 

ٌطززجْ كفرزززٜل ٔةمزززٜ تاضٗرزززْ ٔنةرىزززد)ٓ  

ةمزززٜ   قنلزززٛ ه اا جٌزززْ سٗصزززاح   ٌّدٖزززٛ   

ُٕ وَ و ٗارْل ،ن جٖطّد ،فطزن   رثْل ،ضٕ

ضززوٓ ٔاززجدةرْل ادخ،ززّد وكززرىّ  ٔخٓه  

جسززززرٚ  ُٖ ّززززر ِزززز نُ نلغززززد،دُ   ،ملنٖززززٛ   

 ٗدتّىززززد ن،ٍّٗززززٛ ٔنلضىمٗززززٛ ٌقٔةززززّد  ززززٕ    

  فمي ومللمي  ناٌ ٗد) ك

ت ّزززززززززر   ن،كدٖزززززززززد  جٖطزززززززززّد   

ا صزٗد  نلضملٖزمل وزَ نلقةىزدٞل   كزن      

وكزززدُ ت رٖازززّد  ٖ زززرتُ )ٔخِزززي   وض زززي  

نأل ٗززززدُ ،ززززملٔخ ٔنلززززمل نلا ززززن جٔ نلا مززززٛل 

ُٖٔاززززززززملُٔ سززززززززمٕكٗد  ورمفززززززززٛ  ج ٔن   

نلقٔ زززد  ن،طززز ّملن   زززٕخّن ِزززي جٖطزززّد   

 ةىدٞه ،غكن ةدً  ا تسدِن و  ِؤاٞل 

ا اازززرنٞ ةّٗزززد  ،زززن ِزززي ضزززٕخٚ  كدٟٗزززٛ  

كززززززززززث ّن  ورسززززززززززم ُٕل  طززززززززززٕ،ُٕل   

ورضجرةززُٕل ،ززن جٖطززّد سززرٖضٕ نلرصززملٖقل  

ٖٔضزززز ُٔ نٌرادِززززّد ، ٗزززز  وززززدار كززززا    

لٍىدٟي ٔنةزرتنٞن  ن،ٍدٔةسزد  ن،سزٕ)ن ل    

ٔةمززززززّٗي   ٌّدٖززززززٛ ن، ززززززدف ناةززززززرتنف  

،أو زززززززدّٟيل ٔناتطزززززززد  جوزززززززدً ٌسزززززززدٞ   

 وصىىد  ةمٜ ن،صٕه ةمٜ تضٕٖي  

اٞ سزززز رٖٛ ن،كٕنتٗززززد  وززززَ ِززززؤ 

ٍٗٓزززٛ   ازززُٕ خةزززدِٗرّيل وثمىزززد  نلقةىزززدٞ ،

ت ٕه ن،كٕنتٗٛ نلٍٗجرٖٛ  جوٍٗدتد ل نلزيت  

تص  ج ملِي ، رنةٛ    مزر ،دختٗزد      

نل نل ةمٜ  ص تْل ورك٠ّد ةمٜ ورة ْ 
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،ي نلٕسدٟملل اداّد ،ك ،زْ ٔ دازٗرْل   

ْٕٖٓ وملُوْ  ،سزا  نلغزىر ن،دخعزٛ ل     ّٖٔ

ِززؤاٞ وززَ ٔورٍززدّٔا جاادعززّد ةززدورٚ   ميٖٗززق  

٠ِٗززززرّيل ٖٔرتززززملُٔ ثٗد،ززززّد جكثززززر ٔسززززضّد   

ٔجة يل ،د، دخٌٛ و  ، ٗٛ نلٍدس نلضد)ٖيل 

ٔةىزززززدٟي جضززززز ي وكسزززززٕٚ ،دلرىزززززدٟيل    

ٔضٍد)ه وق)نٌٛ ،داممل ن،مُٕ ٔنلغزرنخٖ    

ا ٖرٍ مُٕ و م ّد مبفر)ِيل تمقوّي )نٟىزّد  

وٕنكاززٛ ةملٖززملٚ نألةززرن)  ززٕاي  جوزز ّنل     

عمٗمز٘  ةٕن ألز كمْل  مل، جُ ٖكٌٕٕن 

نلغززجدةٛل كزز نك نلزز ٙ ٖرسززن  مسززدٞٓ   

مجٗضّد لمريف ق هد اأن كدُ  ٕه نلا٠ر   

ا زززملٝ ن،كدٖزززد  وٗرزززّد ةضزززّ ل عازززن جُ   

ٖرٕ ززززْ ،ٍفسززززْ ال نلا٠ززززر ،أ،ّززززٛل ٔةمززززٜ  

 جضٕن  نل إه  

جوززد ن،ززمٓلن)ل ا صززٗٛ ن،كدٖززد     

نلر مٗملٖززٛل ةٗجزز  نلٍ ززر الٗززْ ةمززٜ  ززٕ     

وٍفصزززززن  ٖغزززززرّر ِززززز ن ن،زززززر   ةزززززَ    

ن  ،أٌزززْ ثرثزززدخل  ززز  وركزززريل    نسزززريف د

ٔوميفزززد    جسززز٠مرْل اُ مل ٖكزززَ لصزززّدل  

لكٍززْ وززملًٔ  ززملّن اأن وززد ةرةززٕن كٗزز      

ٖكدة٠ٌٕززْ  ٖ ملخٌٔززْ ٔ غززٌْٕ   نلٕعزز)   

ٌفسززْ  ٔاأن كززدُ ج ززملِي سزز١ٗ ن،زز ل    

ةمزززي ٖزززرن لميفزززملن)ل ميكزززَ جُ ٖميفزززق ،زززْ  

   لزملٝ  7 نلطزرخ  لسدٌُْ نل أ  كث ّن وَ 

دلاززّد وززد  نل ززٕنخنل كىززد لززملٝ نأل ٔنلل    

اززززمل ن،ززززملن) ورتا ززززّد ،ززززقةٗي جٔ ،أ ززززمل  

نألاززززززرنفه ٖكسزززززز  ث رززززززْل ٖٔفٗزززززززملٓ    

كٕسزززٗ    ن،ّزززدً نلملعٗ زززٛ  ٔاِأ كزززدُ    

ٍٖرىزز٘ ال عاٗمززٛ جةرن)ِززد ٖرقنٔ ززُٕ ةٗىززد  

،ٗززٍّيل ةززإُ لززْ وٍدةزز ٓ   كززن وكززدُل   

مبززد   ألززز جٔسززدً نلٍسززدٞل ألُ ٍِدلززز    

  ززززرّن ضززززدخوّد  كززززي نلض عززززد  ،ززززي   

ن،ٍرىٗززززد  ال ة٠ززززد   ن،ززززملن)َٖ ٔنلٍسززززدٞ

ن رىدةٗززززٛ جوززززرٝل ِٔزززز ن وززززد ا  ضمززززْ   

ارٖكّد  ٍسّٗد هكٍّد  ٔ،د كدُ وؤ ٍّد 

ةمٜ جسرنٕخ ٔخسَٕه اؤُٔ  رنوٗٛل ةغدلازّد  

 ود ٖؤ)ٙ )ٔخ نلٕسٗ    نلق د   

 عدصٚات خارقٞ هوطبٚعٞ

ٖ ّزززر ،ضزززي نلغ صزززٗد  ن)دخعزززٛ   

لم اٗضزززززٛ   ن،كدٖزززززد ل كمزززززّد وزززززَ    

ٝ نأل ٔنلل ِٕ ٌزٕ  وزَ   نل كٕخ ت رٖاّد  لمل

نلغزززٕهل نلززز ٙ تزززأت٘ ن،كٕنتٗزززد  ةمزززٜ    

ٔضززفْ ، رنٟززق ورمفززٛ  تززرنٓ  وززد)ٙ  جٌززْ  

 ٗززٕنُ جسززٕ) ضزز يل اززاْٗ ،دألسززملل وزز    

ةفززززرٚ ٔجأٌززززي ،غززززرٖريل    ززززي تززززرنٓ  

 ازززدِ ٚ   زززّٕا ،غزززرٙ نلغزززكنل لكزززَ 

خبدضزززززٗد   ٕٗنٌٗزززززٛل جازززززضث نلغزززززضرل 

ة وزززززٛ نلرزززززٕ م  ٔكزززززث ّن وزززززد تض ززززز٘  

تٗي ن ميدٟٗزٛ تفصزّٗ     ركد  ن،كزٕن 

وث ّن ل ِرىدً  زٕه سزمٕك ِز ن نلكزدَٟ     

ن،ٗززٕنٌ٘  تززٕ ٘ل ةٍززملود ٖر ززملً ،رجسززْ     

ٔوكغزززرّن ةزززَ جٌٗد،زززْل ،أٌزززْ ٖسزززضٜ ال    

عطززي  زز   نلغززجرٚ نلززيت ترززأخ ح ةمّٗززد    

نلفرٗزززد   ٔازززملٓ   ن،كدٖزززد  ج ٗدٌزززّد    

ورٍدعي نلضٕنا ل اأ ميكزَ جُ ٖكزُٕ   

     ٔ نٌّٗد وفٗززملّن ،ززَ ِززٕ ورصززد؛ وضززْل ٔةززمل

ارسزززززّد وززززز  وزززززَ ِزززززٕ لزززززٗر كززززز لزل  
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ٔن،سكَ نل ٙ ٍٖس  الْٗ ِٕ اود   د،ٛ ه 

ٔاود ،٠ر تركملس ةّٗد ثرٔن ل ٔاأن كدُ 

 فّٗدل ٔلزٕ ةمزٜ  زٕ  زدويل ةإٌزْ ميزٍح       

نأل، زززده ن)ٗزززدخ ،زززي جُ ٖراٍزززدِيل جٔ جُ    

 ٖمرّىّي  

   احلٚ٘اُات

تغغن  كدٖد  ن،ٕٗنٌزد  عسزىّد ا   

 ن،ززَ ،ززأس ،ززْ وززَ وطززدوي ن،كدٖززد       

أٝ ل ِززززٕ نأل،ززززر  ال  ززززمل كززززا  ،ززززي    

نلغ صززززٗد  ن،ٕٗنٌٗززززٛ  ٖٔرىرزززز  ضززززىَ   

سٗدن  كدٖد  وٍ  ٛ نلسد ن نألةرٖ ز٘  

،أِىٗٛ ِ٘ وَ ٌصٗ   جخٌ   ،زدأل رٝ    

نلر ي وَ ةمٜ  رىضد  جةرٖ ٗد نلغر،ٗٛل 

َِٗ ا ٖضززٕ)نُ ور ززد، ي   جُ ِزز َٖ ن، ززد)ة

 دوّد  ٖؤ)ٙ  جخٌز   )ٔخ نلطزيفٗٛ ج ٗدٌزّدل    

مززٜ  ن،ززَ أٝ  ٖ زز  )ٔخ اخ،ززدك نلززمل دهل ٔة

 )ْٔخ ا د،٘ نسرثٍدّٟٗد  

ٖٕ زززْ  ن،زززَ أٝ  أكزززدٞٓ ٔ ٗمرزززْ   

وملوٛ إّنتْل ٔا ٖرت))   نٌرّدك جكثر 

نل ززٗي عملسززٗٛل مبززد   ألززز نلملٍٖٗززٛ وٍّززد  

ت ًٕ ا ملٝ وٍدٔخنتْ ن،فطمٛ ةمٜ نلرٍكر 

،ززقٙ وززرن، ل ٔنلريفززمل، ،دلضر،ٗززٛل ٔلضزز    

سززززرغرعي   عززززرنٞٚ )ٔخ خ ززززده نلززززملَٖ ن،

نلكرززززدهل جٔ نلزززز َٖ ٖضمٍززززُٕ ةززززَ ٌّدٖززززٛ  

نلضززدملل وٍرّكززّد   نلٕعزز) ٌفسززْ جكثززر  

نلضازززززدخن  وٕضزززززضّد ل  زززززرتنًل ٔجكثزززززر  

نألميززدُ عملنسززٛل  دلاززّد ،ّززملف ن،صززٕه     

ةمززٜ نل ضززدً ٔن ةزز   وززَ و دخ)ٖززْل جٔ    

لٍٗزززر ي وزززَ جةملنٟزززْ  ٔ  وض زززي نأل ٗزززدُ   

 ٖر ةزٜ نلض ٕ،زد  ٌرٗجزٛ محدعزٛ وصزٕوْ      

 ضزززززا    ضزززززيفٗرْ ن،فطزززززمٛ ل ٔ ةٗزززززن ل   

 ٔ جسمل ل ٔ ٌضدً ل ٔ وٍقٖرٚ   

نلر ي وَ ألز جُ لملْٖ وَ ةمٜ لٍ ر 

ٖطزززيفز لزززْل ألُ  كدٖزززٛ وزززظثرٓل  رزززٜ   

جكثرِزززد عسزززٕٚل ٖ زززملوّد ن،كٕنتٗزززُٕ   

، ملخ وَ )ةد،زٛ ا ميكزَ و دٔورّزد  خمبزد     

ٖطززدف ال ألززز ا ززرنٞ  زز  وضمززَل اُ مل  

ىضيل   ٖكَ ا اضٕخّٖدل ،دلٍساٛ لمىسر

جُ ٖرىثمززززززٕن ا صززززززٗٛ وٗدلٗززززززٛ وقٖرّززززززد  

نلغجدةٛ   وّدمجٛ نألعٕٖزدٞ ٔ  ددِزن   

نل زززٕنٌي نا رىدةٗزززٛ ، رٖ زززٛ ا ميكزززَ  

أل ززمل جُ تسززٕه لززْ ٌفسززْ ةضمززّد   نلٕنعزز  

 ن،ضدشل جّٖد كدٌ) خ ارْ   ألز  

جّٖد كدُ نألورل ود ٖرٖح ،دلٍزدل ةمزٜ   

نلززر ي وززَ ألزززل ِززٕ جُ ٌززرٝ  ن،ززَ أٝ       

دهل ٔلٕ جُ ِز ن نألوزر ٌزد)خل  ملةزْ     ن ر

ناززرٙٞ  عززرن) ل جٔ  ةٗززن  نلضٍٗزز  نلزز ٙ     

ٖرغم  ةمْٗ   زٗمي  ةزد)ٙ  تٕ زمل ا صزٗٛ     

ٔ ٗزززززملٚل ا د،ٗزززززٛ ،دلفضزززززنل ،زززززي ِززززز ٓ   

ن،ٕٗنٌززد  كمززّدل جٙ نلرت مززٛ نلم ٗفززٛل    

 ادٟر نلث ٛ ل نل ٙ ٖؤ)ٙ )ٔخ ن،ٍ  ل )ُٔ 

جُ جٙ و د،زززن سزززٕٝ ازززرٖ  جسزززٕ)  زززٕه    

 ةٍ ّد  

 لاٙاتعلى احل

  كززن وكززدُ وززَ نلضززدمل ت رٖاززّدل  

تؤٖار ن،كدٖزد  نلر مٗملٖزٛ ،صزٗ  ثد،رزٛل     

ومغقٚ  دلاّدل جّٔا ،غرل توٟٛ نلزرنٔٙ وزَ   

ن،سززؤٔلٗٛل ،ززأُ  زز خ ن،دضززرَٖ وززَ جُ  

وزززد ٖسزززىضٌْٕ ِزززٕ وزززَ ج،زززٕنه ن)ٗزززده    
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،ملنٖزززٛ ن،كدٖزززٛ ل ٔوزززَ ثزززي ٖضزززٕ)ُٔ ال   

 نلٕنع     ن)ردً   ٔتغمل) ةمزٜ وزد ُٖيَفزر   

    ّٛ كث ّن جٔ عمّٗ  كزرغ    ن،سزرٕٝ ل لغز

 وَ نلرٕنضن ن،ضرد)  رٜ نلرضا  نأل)،٘ ل 

ٔسززززٗدعّد  وززززَ نلززززٕنعض٘ ال نلروززززقٙ      

نلٕع) ٌفسْ  لٍر كرل ةمٜ ساٗن ن،ثدهل 

نثٍزززززري وزززززَ جازززززّر ضزززززٗ  ن،كدٖزززززد    

نلفرٌسزززٗٛ نل ملميزززٛ    ،ملنٖزززٛ ن،كدٖزززٛ   

 كمىززززد عمزززز) لكززززي جكثززززر   كزززز ،)   

ةَ زززٜ و زززد،ّ    كززز٘ جعزززٕه  جكثزززر  ا ُج

لكززززي ن، ٗ ززززٛ ل ٔ  ن)رززززدً   نٌرّزززز)    

ن،كدٖززٛ   اُ مل ٖكٌٕززٕن جوٕنتززّد   ةزز    

ٖقنلززززززُٕ ج ٗززززززدٞ   ا تغزززززز  ن،كدٖززززززد   

نأل ٔن ٗززززٛ ةززززَ ِزززز ٓ نل دةززززملٚل لكٍّززززد  

 تٍ ٕٙ ةمٜ عمٗن وَ نلرٍٕ    نلرضا   

ٖاملٔ جٌْ ميكَ جُ تفر زمل ن،كدٖزٛ   

نألةرٖ ٗٛ ج ٗدٌّد ال نلصزٗ  ناسزرّ لٗٛل   

 ززز  ن،مقوزززٛ كزززث ّنل جٔ جُ ُت رصزززر ال    

 ززر)  ِززد ِزز٘ أٙ  كدٖززٛ   ٔميكززَ جُ 

ٖغززكن نسززي   جمسززدٞ نأل، ززده ٌٕةززّد وززَ   

نلضٍٕنُ   ِ ٓ ِ٘  كدٖٛ ،د،د )ٔ د ٘ ل 

وثّ  ل ٔج ٗدٌّد ت) اكن    كن ود   

كززدُ ٍِززدك     ززٗمي    ٔ دلاززّد وززد   نألوززرل 

ِٗمزٛ      ّٛ    كزدُ لزملٝ ة تاملج ن،كدٖٛ واد رز

   جوّد   ،ضي ن،ِضق   ل  ،ٍ) ضغ ٚ ة مل  

لكزززَل ميكزززَ جُ ازززمل ضزززٗغٛ جكثزززر     

ن رفدلٗززززززٛ   نمسضززززززٕن ن،كدٖززززززٛ نلززززززيت    

سأ كّٗد لكزي  )ةزٌٕ٘ جعزب ةمزٗكي     

   كدٖٛ      

  ن، د،نل وَ نلٍد)خ جُ ُتغفن نلصٗ  

 رٜ ٔلزٕ نعرصزر  ةمزٜ ةازدخٚ      ن)ردوٗٛل

 ِ ن كن ا٘ٞل نٌرّٜ     نلٕنع ل خسزي  

 ززززملٔ) ن،كدٖززززٛ  رىزززز٘ل ألٌززززْ ٖ زززز    

وسرٕٝ لغٕٙ ورم  ةَ وسرٕٝ ن د)ثزٛ  

نلضد)ٖٛل ٔ   جُ ٖغكن كزّ  اكزي   

ن   ن ةمٜ ٌفسْل عان جُ ٖفسح نجملزده  

ألس٠مٛ ٔتضمٗ زد  ن،سزرىضيل جٔ ،كدٖزٛ    

لززز  ٔ،غززكن  جوززرٝ تززأت٘ واداززرٚ ،ضززمل أ  

ةدًل ٍّٖ٘ ن،كٕنتٗزُٕ نأل ٔنل ،دلصزٗغٛ   

ل karan kus, karan kusنلردلٗزززٛ  

ن رةززٛ ةززَ لغززٛ عادٟززن  نإسززد ل ٔتفّززي    

،أٌّزززد تضززز    خجس نلفزززأخٚ ه ٔميكزززَ جُ    

تكُٕ اد ،ملنٟن جوزرٝ   نلفزأخٚل نٌرّزٜ      

جٔ  نلفأخٚل ةمٍ    ةٍ ّد    ميكَ جٖطّد 

ٖزززٛل جُ ٌ ززز  ةمزززٜ ةازززدخٚ  نٌرّززز) ن،كد  

 ِر،)ل خنة ّد نجملدٌي   

نجملٗززززززملُٔ  ميززززززدخس ن،كٕنتٗززززززُٕ

كمّي ةَ ن،ٕنخ مبّدخٚ كا ٚل ِٔزٕ وزد   

ٖسززّي   وسززر ٛ ن،كدٖززد   ن،ززٕنخن  

ن،راد)لززٛ  ٕٖٗززٛ ٔسززرٖضٛل ٔوٕسززٕوٛ  دلاززّد 

،ّزززقه  ززز  ورٕعززز   تمزززز ِززز٘ ن،ززززده        

 كدٖزززززززد  ن،ٕٗنٌزززززززد ل نلزززززززيت ِززززززز٘    

كٕوٗملٖد    ٗ ٗزٛ ضزغ ٚل  ٗزث تغز٘     

ن،ٕنخن  ، اد  نلغ صزٗد   وزملن   ن،زَ    

ي ازززركدٞٓ ،د ِدٌزززد   أٝ ل نلززز ٙ ٖفيفززز 

  جٌ)  جٖرّد نلٍ لٛ  ٖد ع خٚ    جٔ  ملةّي 

َٛ ٌززد)َٖر ل كٍزز)   ،ر ززٕنٓ ن،رصززٍضٛ   ، زز

جعزززرج نلكرزززده ٔجضزززم٘  ه ٔمحدعزززٛ ٌّٔزززي  
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ضززززا ه ٔوززززٗ ٞ ةٗززززنه ٔسززززرةٛ تصززززملٖق    

وٍقٖزززر    جوزززد نلاغزززرل ةٗجزززملُٔ ةازززدخن    

وفضىززٛ ،داٌفضززدا  لمرضززا  ةززَ  ززاّيل جٔ 

ملِي  جوززد ةززَ  طززاّي ةٍززملود ٍٖفجززر   زز  

خبصززٕص نلسزز رٖٛل ةّزز٘ لٗسزز)  دٟاززٛ    

ج،ززملّن ةززَ ن،كززٕنتٗيل ٔاسززٗىد ةٍززملود   

 َٞ    ٍُٖ  ُٕ نلقةىد

 ززززز  جُ ٌززززز كرل وزززززَ نل رنٟزززززق   

نألسزززززمٕ،ٗٛ ن،سزززززرٍملٚ ال وزززززٕنخ) نلمغزززززٛل  

نسزززززززر ملنً وفزززززززر)ن  تضزززززززق  نلٕ ٗفزززززززٛ   

ُٖززرٙ    نلرضا ٖززٛل ٔنورٗززدخ نلرفصززٗن نلزز ٙ  

ن،ززمل، جٔ ن،غززّمل ، مٗززن وززَ نلكمىززد ل   

نلصزززٕخ نلغزززضرٖٛ ٔنل ةرزززٛل ٔنسزززر ملنً    ٔ

جمسزززدٞ نألضزززٕن  ةزززَ )خنٖزززٛ  ٔخبصزززٕص 

تكزززززززرنخ ،ضزززززززي نلضازززززززدخن ل ٔ،ضزززززززي    

 ىٕةد  نلضادخن ل جٔ ع ز  كدومزٛ وزَ    

نلكززز ًل ةإٌّزززد تغزززكن جٖطزززّد جسزززمٕ،ّد    

 كدٟٗزززّد ميكزززَ جُ ٖفٗزززملل ،زززي جازززٗدٞ    

جوزززرٝل   نلرغزززملٖمل ةمزززٜ جِىٗزززٛ ،ضزززي   

ُ نلضٍدضرل ٔلفز) ناٌرازدٓ ال ن،زملٚ   كزد    

ٍِدل كدُ ٍِد     جٔ نلغملٚ       اجرٚ 

ضززززز يل ضززززز يل ضززززز ي  ل ٔتززززز ك     

ن،طززٕخ ،دأل ززملن، نلسززد، ٛ   كدٖززٛ    

ن،كدٖزززٛ ل جٔ جٖطزززّد ناسزززرجد،ٛ ل صزززمل  

 ِقل٘  

مثٛ ةٍصر  زِٕرٙ اوزر لمىسزر ٛل    

جٙ نسر ملنً نلرنٔٙ  وكدٌدتْ ناسملٖٛ  

تَضززمٓل  ركززد  ناسززي ٔاميدٞنتززْل نلززيت ا 

نلٕ زززْ ٔتٍغٗىزززد     تٍفصزززن ةزززَ تضزززا ن    

نلصٕ ل  دٌاّد وَ ةَ ن،كدٖٛ ٖرأثر ،ّد 

ن،طٕخ لمغدٖٛ   ا ترىرُ   كدٖزدُ  وزَ ا   

ٖطزز  ازز٠ّٗد وززَ ٌََفسززْ ةّٗززد ،ززأٙ اضززي ل       

ِك ن ٖ ٕلُٕل وسزر ملوي نلضازدخٚ نلزيت    

تٍ ازززق ةمزززٜ نل ضزززدً  ميكزززَ وزززَ  ّزززٛ     

جوزززرٝ و دخٌزززٛ اضزززي ن،كدٖزززد  ، ضزززي     

  رّد ن،محل نل ٙ ٖطف٘ ةمٜ نألاضىٛ ٌكّ

 اُ جخ)  جُ ٖكزززززززُٕ ،كدٖدتزززززززز 

اضززيل ةضمٗززز جُ تززرك أخنةٗزززز    ج)نٞ    

ن،ركززززد   ،مغزززززٛ نلرىدازززززق ل ِكززززز ن  

ٍٖصيفُٕ ن،كٕنت٘ ن،رزملخه  ةطزّ  ةزَ    

ألزززززززل ٖغززززززكن  ىززززززن ن،ركززززززد ل 

ٔن ميززدٞن ل ٔنلرٍغٗىززد   ززقّٞن وززَ تضمزززي     

نلٍبه ةٍملود  ضزن  نألسزدت ٚ  ت وز تّي    

وٍّيل ٖكرخُٔ ن،كدٖد  نليت تضمىِٕد 

ةإٌّي اند ٖريف  زُٕ وزَ جٌّزي عزمل  ف زٕن      

ِ ٓ نل رن كمّد جٖطّد  ٔةمزٜ نلزر ي وزَ    

جٌّزززد ضزززرٖرٚل كدٌززز)  ازززدِ ٚ ل ِٔززز٘    

ٌفسززّد نورصدضززٗٛل تسرغزززٓ  وززَ ٌغىزززٛ    

نلصززززززٕ  اُ كززززززدُ ن،كززززززٕنت٘ ٖ ززززززًٕ 

،د،ركد  ن،ٍدسزاٛ جً ا  كدٌز) تسز ر    

،م زز  وززَ  ِززٕنُ  ن،ٍززٛ جوّٗززدل ورنة ٔرّززد  

ةززز) ،ٍفسزززّد ،ضزززملً   ن، مصزززٛل نلزززيت نةرت 

عززملختّد   ِزز ن ن،ٗززملنُ  جوززد ةٗىززد  ززب    

ن،ملن)َٖل ةمملّٖي جسمٕ،ّي ن)دص ،ّزيل  

 ِٕٔ جكثر  ٕٖٗٛ ،كث  ِٔقل٘  

ٔةطززّ  ةززَ نلٍكّززٛ نلززيت تطززفّٗد     

ن،ركد  ٔن ميزدٞن  ةمزٜ ن،كدٖزد ل    

ةإٌّززد تسززّي جٖطززّد   وسززر ٛ ن،كدٖززٛ   
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 ،زززززززد،ضٍٜ نلروزززززززقٙ لإلثزززززززدخٚ ه ترنةزززززززق   

 صززززززٗد ل ٔتغزززززز  ال   تركززززززدٔ  نلغ 

نلفززززززٕنخن ن،ٕنخٖززززززٛ نلملعٗ ززززززٛ  نلٍفزززززز٘ل 

ٔناسزززززززرفّدًل ٔنلريفززززززز ٖرل ٔنلرّملٖزززززززملل 

ٔنألور ل ٔتسريفطر جةضدّا ت ٍٗزٛل ٔت زملً   

تٕضٗيفد   ٕه نلسجدٖد    ِ ٓ ن،دهل 

 تضا  نلٕ ْ وّي  ملّن ،دلرأكٗمل   

 من٘رجًا Taheeraاحلل٘اتٚٞ إطآ ٝإ 

كدٌزززززز)  اززززززدِ ٚ  ززززززٕ ج ززززززٕ ًٔ     

ٚ   وٍ  زززززٛ  اُ  زززززده  ا صزززززٗٛ ازززززّ 

 نلٍٗجر   ازّملٔن از ٓ نلضجزٕ  نلطزرٖرٚل     

نلضجززززٕ  نلززززٕ)ٔ)ٚ ٔنلم ٗفززززٛل ن،رٕنضززززضٛ    

ٔن)جٕلززززززٛل أن  نلٕ ززززززْ ن)ززززززدل٘ وززززززَ 

ناىززدهل لكززَ ن،غززرن ةمززٜ نلززر ي وززَ     

 ٗده نلاصرل ٔنلصٕ     نلصدخأل  زي  

 تك٘  كدٖدتّد نلضجٗاٛ  

كدٌ) عزمل ة زمل  ٔنلزملتّد واكزرّنل     

 ل كىد 8 ورٚ رِد جٔه  ٍٗىد سر ٕن اض

عدلزز)ل ٔ،زز لز مل تأوزز  ةٍّززد سززٕٝ عمٗززن  

وَ ن،كدٖد ه جود ٔنلملِد ة مل تٕ  عان 

ٔا)تّزززززد  ٔاأ جازززززرة) جورّزززززد نلكزززززوٝ  

 كٕتٕ  ةمٜ تر،ٗرّدل ة مل كدٌ)  طز٘  

كث ّن وَ نلٕع)   ،ٗ) نلٕ ْٗ نألِي   

 اُ  ززززززده ل نلززززززقةٗي ٔنل دضزززززز٘  اززززززٗاد  

سزرتّد   ل نل ٙ كدٌز) تزر،  ج  9جمخد)ُ  

،ززززززْ ة عززززززد  تاضٗززززززٛ   ف زززززز)  دلاٗززززززٛ 

 كدٖدتّززززد وززززَ نوززززرجٚ ةجززززٕ    ِزززز ن     

ن،ٍقهل نمسّد  )ٔ)ٔن   انزد وزَ وضمىّٗزدل    

نلززز َٖ جوززز   ةزززٍّي  كدٖزززد ل كزززدُ    

ٍِززززدك جٖطززززّد خ ززززده وسززززٍُٕل ٔاسززززٗىد  

 ززززززدخنُ نمسّىززززززد  ج)ٔومززززززز  ٔ جلززززززٕ     

نلٕنعزززز ل كدٌزززز) وٍزززز  افٕلرّززززد تززززز      

دٌرازدٓ  ن،كدٖد  كث ّنل ٔتصزغ٘ الّٗزد ،  

لرززززرىكَ وززززَ  ف ّززززد  ،ززززملج  تكزززز٘  

ن،كدٖززد  ح  رززٜ عاززن ٌطززٕ  ضززملخٙ  ل 

 سزز  ةادختّززدل جوززدً نألافززده ن وززرَٖل 

ٔرطزززززٕخ  جسزززززدت ٚ  كدٖدتّزززززد ل ِززززز ٓ 

نلضاززززدخٚ نلٕضززززفٗٛ نلززززيت ٖ م ٌّٕززززد ةمززززٜ   

ن،سززٍيل لززملٝ نل ززٕنخن ٔ،مغززٛ نلرىداززقل    

نلزززززز َٖ ٖضٓمىززززززُٕ نألافززززززده ن،كدٖززززززد  

 جو دِٞي  ٔ ضمٌّٕي ٖر))ٌّٔد وصيفيفي

كدٌ) تر كر  دوّد وَ جو   ةٍْ ِز ٓ  

ن،كدٖززٛ جٔ تمززز  ٔوززَ نلصززيفٗح جُ ِزز ٓ  

نلسىٛ ةدوٛ ال  مل ود لملٝ ن،كزٕنتٗي  

  نجملٗملَٖ 

كدٌزز)  اززدِ ٚ  كفٗفززٛ وٍزز   وززَ   

إٖززن  خٔ  جُ ااً ةٍّٗٗززد ،ززملج  ةٍززملود    

ٔلززمل  ن،ٍززٛ جورّززد  ِززدٔنُ   ٔ،ززد ج طززر     

َٛ ال ،ٗ) جورّزد نلكزوٝل    )وزن    نل فم

ةٍّٗٗدل وزَ سزٕٞ   ّزدل وزقٖ  وزَ ُتفزده       

نلرازز  ن،ىطززٕل وزز  نلٍِ ززرُٔ  كر،ٌٕززد      

   ةٗىزززد ،ضزززملل  11 نل اٗضٗزززٛ   نلصزززٕ)ًٖٕ 

ُٛ ج مل  جضايف) ةىٗدٞ ةضّ ل جٖدً ٔلمل  ن،ٍ

نألاززرنفل ن،ززمل، نلزز ٙ اززدخك) ةٗززْ     

كززززدورجٚ وسززززٍٛ وٕل ززززملٚ  )ٔخ اوززززر وززززَ    

ج)ٔنخِززد   نجملرىزز    عدلزز) اٌّززد كدٌزز)     

ّن   تمزز ن،ٍدسزاٛل ٔةزد)  لرٍزدً     ترٝ  ٗمل

  نلاٗزززز)ل ٔ  نلٗززززًٕ نلرززززدل٘ ضززززاد ّدل    

ٔ مل  ٌفسّد ضرٖرٚ  جّٖد كدٌ) )عٛ ِ ٓ 
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نلزززز كرٖد   وززززَ نلغرٖزززز  جٌّززززد كدٌزززز) 

ترتنةق   كن ورٚ و  ا زملٝ نلزٕا)ن  ل   

ةإٌّد ورتا ٛ ،أو دخ تّمل) ةُٕٗ سزكدُ  

تمززززز ن،ٍ  ززززٛل ن،ضرضززززي )نٟىززززّد لمغاززززدخ  

 ٔنلغىر ن،دخعٛ  

،ضمل جُ ة مل   ٔ ّد نألٔهل تقٔ ز)  

اوززر وززَ نإسززد كززدُ )نٟززي نلرت ززدهل اأ  

كززززدُ ٖضىززززن   دززززدخٚ نأل)ٖٔززززٛل نلززززيت     

 ٓطرِد ،ٍفسْ  أن  ٖزًٕل مل ٖضزمل ٖر ز     

ال نلاٗززز)ل ُٔجةمزززَ نل ززز ن تم دٟٗزززّد ،ضزززمل   

 ادِ ٚ  وَ زز    مل ٖاق ل11 سٍٕن  ،ط  

نأل،ٍززدٞ نألخ،ضززٛ نلزز َٖ جااززرّي سززٕٝ ن،ززَ    

مل ٍٖج  ل ٔن،ٍٛ  اد افز ُ ه ،زن   ٔن مل  

كدٌزز) ٔنلززملَٚ َ ززملٚل اأ جاازز)  فٗززملتّد    

ث ثززٛ جافززده  كدٌزز) ن،ٍززٛ جورّززد  ِززدٔنُ   

ترازززززملِد   تٍ  تّزززززد كمزززززّد  كدٌززززز)   

 ازززدِ ٚ  تسززز ر ،م ززز  وزززَ ن،ٍزززٛ جورّزززد  

نلكززوٝ ِزز ٓل أن  نلغ صززٗٛ ن،غىززٕخٚ    

عمّٗ ل لكَ ن،رفدٌٗٛ  ملّنل ٔكدٌ) ت ٕه 

دٖٛل ِٕٔ وزد جعزر  ،زْ    اٌّد ا دٗمل ن،ك

 نلاٍ) )نٟىّد ةَ اٗ  ودار  

ٔأن  وسزززززدٞ وزززززَ تغزززززرَٖ نلثزززززدٌ٘    

ل كدٌززز)  ازززدِ ٚ  ت زززٕ) وٕكززز    1972

 ٔن  ٔتسززز    ن، ملوزززٛ ترازززملِد ا زززملٝ   

عرٖادتّد  كدٌ) تغ  ٔتطره ةمٜ اامّد 

 نلصغ   

 ٍٗىزد ٖصزز يفإُ نلضزرٔس وززَ ،ٗزز)   

ٔنلزززملّٖد ال ،ٗززز)  ٔ ّزززدل  ٗزززث تكزززُٕ  

،زززٗي ٔنسززز  ٖغ ّٗزززد   اجٕ،زززٛ ، ىزززدش ج 

،دلكدوزززنل   ىمٌّٕزززد ةمزززٜ نل ّزززر ل    

)الزززٛ خوقٖزززٛل وثمىزززد تىزززن نألً افَمّزززد     

ِٔ ٓ ارٖ ْٛ لرىثٗن تمز نلضٕ)ٚ ال  طزَ  

نألًل ٔة ّد ل  زٕس نلزقٔن ل نلزيت ميكزَ     

ٔضززززفّد ،أٌّززززد ا ززززٕس وسززززدخخٚل  ٗززززث 

 زززززٕ  و ازززززد  دلزززززٛ نلفرزززززدٚ ٔٔضزززززُضّد   

ثززي  نا رىززدة٘ نلسززد، دُل ةُريفَىززن خوقٖززدّ  

تَٕلززمل ،ٗززدٚ  ملٖززملٚ ةٍززمل  ٔ ّززد  ٔاأ تضززد)  

خوقّٖد ،ّز ن نلغزكن ال  نلاٗطزٛ ل ةإٌّزد     

تكززُٕ ،دلغززٛ نلرززأثر وزز ه ِزز ن ناٌر ززده    

ازز ن ٖرٕ زز  ةمززٜ مجدةززٛ نلٍسززدٞ نلا ززدٞ     

ورتنضزززززد ل ٔا تٕ زززززمل ،ٗزززززٍَّ جٙ ثغزززززرٚ 

ميكزززَ جُ تٍفززز  وزززَ و ازززد نلرزززأث ن      

 نلس٠ٗٛ  

ٖريفزززززرك وٕكززززز  نل زززززٕنف ،زززززا ٞ 

ٖٔ زززززًٕ ،دلرفدةزززززد  ةزززززملٚ    اسزززززٕهل 

نأل عززٛل ألززز جُ ٌ ززن نلضززرٔس ا ٖززري )ُٔ  

نلززززريفف  ن،ضرززززد)   زززز  نلرضززززا  ةززززَ جُ  

نألسرٚ مل تض  ن،ٍرّزد ،ازدل  نلسزرٔخل ٔجُ    

مجدةززٛ  جوّدتّززد  ترىسززز ،ّززد جاززٕه ةززرتٚ  

هكٍزززٛ  ٔوزززَ ٔعززز) ال اوزززرل ٖرٕعززز      

ن،س  ةٍمل وفرتنل ٔتاَس  ُ ُصْرل  ٗزث  

  نلٕسززززز   مزززززر ناىٗززززز  ٔنلضزززززرٔس  

ٔ اززززدِ ٚ  ال  دٌاّززززد  ترززززد،   اززززدِ ٚ    

 ٍدِٞدل )ُٔ جُ تكُٕ عمل تٕعفز) ، زٛ   

ةٍزززززْ ازززززٕنه نل زززززٕنف  ٔ  جثٍزززززدٞ ِززززز ٓ   

نلٕعفززد ل تطزز  ن،دضززرن  ع ضززّد ٌ ملٖززٛ  

ضغ ٚ   ٖملِد لرغجٗضّد  ٖٔغزكن ألزز   

    قّٞن وَ ج رِد 
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ٔةٍززززززمل نلٕضززززززٕه جوزززززز ّن ال ،ٗزززززز) 

 ّ ٜ نلقٔ ٗزززٛل تر زززملً جوزززٕن  نلزززقٔ ل ،زززأ،

 مزززَّٗل لم زززدٞ نلضزززرٔس  لكزززَل عازززن جُ 

تززرىكَ وززَ )وززٕه ِزز ن نلاٗزز)ل  ززمل،     

وغّمل وسٓن ،ي جضملعدٞ نلضرٖر ٔةجزدٟق  

ن،ٕكزز   ٖززا ر ِززؤاٞ نلضززرَٔس  نةىززي   

جٌّززد ،زز  مجززده ٔا  مزز٘ل ةززرت) نلضجززدٟق     

،أٌَّ ود كزَ لٗزأتي ،ّزد لزٕ مل ٖ مإِزد       

 ا تايفث ن،رجٚ ةَ نلر نل ،ن نلر ن ِزٕ  

ةٍّزززد   ٔ،ضزززمل ِززز ن ن،زززٕنخ   نلززز ٙ ٖايفزززث  

نل  سزززز٘ل ميكززززَ لمضززززرٔس جُ تززززملون   

نلاٗززز)ل ٔجُ تغمزززق ةمزززٜ ٌفسزززّد   وٗىزززٛ  

ن،صززدٟر نلصززغ ٚل نل دٟىززٛ )نوززن  رةززٛ  

ناسززززززر اده نلكززززززا ٚ   نٔخٙ ل  ٗززززززث  

سزززرا ٜ وٍضقلزززٛ سزززاضٛ جٖزززدًل  ززز  ورٟٗزززٛ  

 ٔس   نٟرَٖ كث َٖ  

مل تكزززَ  ازززدِ ٚ   ٍٗزززٛ كزززث ّنل   

ّد  كزدُ ِز ن   كدٌ) تسكَ ،ٗرّد ورٕنضزض 

ن،سكَ ِٕ ود ميٗق اا ٛ نأل ٔنل ،زد،ضٍٜ  

نلززملعٗقل نل ا ززٛ نلززيت تٍرىزز٘ الّٗززد   ٗززق   

عد،زززن لمسزززكَ ،د،زززملٔ) نلزززملٌٗدل ٔجثزززد،   

عٕنوززْ جسززٓرٚل ٔ صززدٟرل ٔج)ٔن  و ززاخل  

ٔ،ضززي عٍد)ٖززن نلززٍف ل ٔاززٍدكن وغززاٗٛ 

ةمززززٜ ناززززملخنُ   جززززرٚ ن،ززززملونل نلززززيت    

ٖززملومٌّٕد ،ززدلٍقٔه )خ ززري وززَ نلغززدخ ل     

  نلٕعززززز) ٌفسزززززْ   نٔخٙ ل  رةزززززٛ ِززززز٘ 

نسزززر اده لمقنٟزززرَٖ وزززَ وزززدخ  نلاٗززز)  ا    

ميكززٍّي نلٕلززٕ  جكثززر وززَ ألززز )نوززن       

ن،ٍززقه ل ٔ رةززٛ ٌززًٕل ٔنألخضززٗٛ وفرٔاززٛ  

،روززززن ٌززززدةي  وزززز  ،ملنٖززززٛ ن،سززززدٞل تاززززملج     

 اززدِ ٚ ل  دلسززٛ ةمززٜ سززرٖرِد جٔ ةمززٜ   

 صزز ٚ ةمززٜ نألخلل تزز) ضززٕٞ ل ٗزز   

،رٔنٖززٛ  وززَ نل ٍززملٖن ن،ضمززق ةمززٜ ن،ززدٟ ل 

ن،كدٖزززززد  ألافزززززده نألسزززززرٚ ٔضزززززغدخ    

نا نُ  ٔ،ّملٔٞل ٖم ٘ ن،زدخُٔ   نلغزدخ    

ٌ ززززرٚ ةززززو نلاززززده ن،فرززززٕ ل ةٗزززززملومُٕ     

ٔ مسززززُٕ ةمززززٜ ن،صزززز ٚل وغززززدخكي 

،صززى)  ٔال  ززمل وززدل سززرةدُ وززد  رمزز١   

ن،جزرٚل ٖٔا ززٜ نلٕنضزمُٕ جوزز ّن ٔنعفززي   

  ن)دخ   كدٌ) نلضجٕ  نلطرٖرٚل نليت 

مجّٕخِزدل تٍغز  ٔتغز ل    تغضر رطزٕخ  

ٔتززؤ)ٙ  ركزززد  ترٍزززدوٜ تضزززا ّنل و مزززملّٚ  

ل  رزٜ اُ  ٛوثّ  ا زملٝ نلرعصزد  رىدسز   

  ززززدٞ خجسززززّد ٍٖقلززززقل لكٍّززززد تسززززْٕٖ     

رٕٖٗٛل ٔترد،  نلغٍدٞ    زٕ وزَ نلطزيفز    

 ٔناردف  

وثزن ِز ٓ نلرجززدخه مثٍٗزٛ لر ٗززٗي )ٔخ    

ن،طززززٕخ   ج)نٞ ن،كززززٕنت٘    ،ضززززي  

نألوسٗد ل كدُ ٔن مل وَ نلٕ ّدٞ  ى  

 ٕازززد وسزززرىضي وزززَ نألضزززملعدٞل كززز٘    

تزززرٔٙ ازززي  كدٖزززد     ِززز ٓ ن،ززززدهل     

كدٌزز) ترم ززٜ ِزززملنٖد ٔج ززرّنل وثمىززد ِزززٕ     

ن،زززززده وزززززز ه  ٍدّٟزززززد   نا رفززززززدا    

 ٔنألةرنس  

ْ نلرمسٗزززٛ خ زززي ِززز ٓ نلٕ زززدٟ  ازززا 

 ٔن،زززززأ ٕخٚ  كىغٍٗزززززٛ ٔ كٕنتٗزززززٛل مل  

تكززَ  اززدِ ٚ  وٍّٗززٛل ِزز ن ن،فّززًٕ  زز   

ن،ٕ ززززٕ)   نجملرىزززز  نلرسززززٕنع٘ل  ٗززززث   
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ن،ٍُّٕٗ نلٕ ٗملُٔ ن،ضرٔةزُٕ ِزي نلغزضرنٞ    

  نإسدل نل َٖ ٖأتُٕ وزَ  12 ن،ٕسٗ ُٕٗ 

َٗ    رٖززٛ  ّٕخِززد    ج ززن نا رفززدا    زز

ِكززززززز ن ،زززززززي ناىّزززززززٕخ ال جضزززززززمّد    

 رىدة٘ل ِٔ ن وسريفٗن ،دلٍساٛ لٍسدٞ نا

اا زززززٛ نألازززززرنف  نلٍاٗمزززززٛ ل نلمزززززٕنت٘ ا   

ميكٍَّ  كز٘ ن،كدٖزد  اا   اازدخ    

 نلسّرن  نألسرٖٛ  

 رصٚد ٗأصو٘ب حلا٢ٛ

ت ززدً ِزز ٓ نلسززّرن  كززن وسززدٞ      

،ٗززززٕ  ن،ٍ  ززززٛ كمززززّد ت رٖاززززّدل  زززز  جُ   

كزززززث َٖ ٖفطزززززمُٕ نلززززز ِده ال ةٍزززززمل    

ألُ خضزٗمل   ادِ ٚ ل اأ ٖر عُٕ ٍِدكل ٔ

 كدٖدتّززد ِزززٕ نألورزز  ٔنألخ ززز   ٔوزززدخ    

اادخ ن،كدٖزد ل كدٌز) لزملّٖد كز لز     

)خنٖززٛ ،دلر دلٗززمل نلردخ ٗززٛل ٔميكٍّززد جُ   

تكز٘ ةزَ   ٗززدٚ نلٍزدس   ن،دضزز٘        

نلٍّدٖٛل كدٌز) تغز  نأل ٍٗزد  نل ملميزٛل     

نليت تص  وزظثر نأل، زده نل زملنوٜ  كزدُ     

عسززي وّززي وززَ اد ّززد ٖضززٕ) ال وِٕارّززد  

ق)ٔ ٛل كىغٍٗزٛ ٔ كٕنتٗزٛل ِٔزٕ وزد     ن،

 ،ملن  دلٛ نسرثٍدٟٗٛ ال  مل ود  

كدٌززززززززز)  كدٖدتّزززززززززد تطزززززززززئفز   

مبطدوٍّٗدل ،ن جٖطّد ، رٖ ٛ ت ملميّد اد  

كززززززدُ كززززززن ازززززز٘ٞ ٖسززززززّي   ألززززززز    

ن،ركززد ل ٔنلرٍغٗىززد ل ٔ ارٖ ززٛ عززٕه    

نلكزززز ً   ٔ ززززي نعرتن،ّززززد وززززَ و  زززز      

سدورل كدٌ) تطيفز و ملوّدل ةٗطيفز 

 ٔ وزز  ٌّدٖززٛ ن،كدٖززد ل   ن،طززٕخ جٖطززّد  

تكُٕ اد تضمٗ د  ترةّٗٗٛ  كدُ ميكزَ  

لكن وَ ٖصغ٘ الّٗزد جُ  زر ،د،غزدةر    

ن،ىكٍزززٛ كمزززّدل ألٌزززْ اُ كزززدُ ،ضزززي      

ن،كدٖززد  وسززمّٗدل ةٍّززدك جوززرٝ وززث ٚ   

لم ززززٕفل جٔ لمض زززز  ٔن،ٍززززدُ    ِزززز ٓ   

ن،ززززززدهل  فززززززي ن،طززززززٕخ خأسززززززّي  

 ٖٔصغُٕ ،دٌرادٓ كا   

وض ززي مثززٛ مسززٛ ،ززدخ ٚ ت  زز  لززملٝ   

 كزززٕنتٗ٘ نلر دلٗزززمل نلغزززفّٗٛل جٙ سزززضٛ   

أٔنكززززرِي ٖٔ ٍٗٗرّززززد  كدٌزززز) أنكززززرٚ   

 ازززززدِ ٚ  وملِغزززززٛه تسزززززرت   ،سزززززّٕلٛ   

ن،كدٖزززززد  نلزززززيت تضمىرّزززززد   ،زززززملنٖد    

افٕلرّززد وززَ جوّززدل نلززيت تٕةٗزز) ،ززدكرّنل 

ٔتزززرٔٙ )ةضزززٛ ٔن زززملٚل )ُٔ ج)ٌزززٜ تزززر))ل   

 كدٖزززد  إٖمزززٛ وض زززملٚ )ُٔ جُ خت ززز١  

ٗن جٔ  ززززي ٖرضمززززق نألوززززر ،رزززز كر تفدضزززز

ج ملن، سزد، ٛ  ٔاأن ٌدازملِٔد جُ تكز٘    

 كدٖززٛ مل تكززَ عززمل  كرّززد وٍزز   وززَ  

إٖنل كدٌز) ت مز  وّمزٛ لمٗزًٕ نلرزدل٘ل      

 لرادار ةىن نسر كدخِد  

كزززدُ ج)ناِزززد وركٗفزززّد  دوزززّد وززز     

 ٍر ن،كدٖٛ  ٔةٗىد ٖغزاْ كٕوٗزملٖد    

ن،ٕٗنٌد  ن)فٗفٛل ن، صصٛ للافدهل 

  تكُٕ ٍِدك وغدخكٛ  ٕنخٖٛ وزَ  دٌز  

نألافدهل ،سرةٛ ٔ ٕٖٗٛل ٖر ممزّد ضزٗد    

ٔازززردٟي   تضزززا  ةزززَ كزززٓن وزززد تىمززززْ      

ن،كدٖزززززٛ وزززززَ ِزززززقهل  ٗزززززث ٖفصزززززح    

ن،غززززدخكُٕ ةززززَ وغززززدةر ٌاٗمززززٛل تاززززملٔ  

 وميفىٗٛ ٔخٔودٌسٗٛ   نلٕع) ٌفسْ  
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،رةزززز)  اززززدِ ٚ    ارٖ ززززٛ ترىٗززززق 

مبغززززززدخكٛ ن،كززززززٕنت٘ ٔن،طززززززٕخ   

ن،كدٖزززٛ  ٔوزززَ ٔعززز) ال اوزززرل ُت ّزززر     

جٔ نٌفضداززززد  تززززأت٘ سزززز رٖرّدل سزززز رٖرّد 

ن،دضززرٚ    كدٖززد  ن،ٕٗنٌززد  كىززد  

   كدٖد  ناجدٞل ٔجٖطّد  خن زٛ نازٕ   

   ن،كدٖد  ن،أسدٖٔٛ  

كدٌ) تضزرفل كغز بل ٔو ةزّد    

لسزز رٖرّد ٔ ززر ِجدّٟززدل كٗزز  تززملٖر    

وزززززؤثرن  نلرغزززززٕٖق  ٔتضزززززرل  ىٕةزززززٛ   

ا صٗد  ورٍٕةٛ ٔتصٕٖرٖٛل لكن وٍّزد  

اد،ضّد ٔةرن)تّد ن)دضدُل  رٜ لٕ وثمز)  

ةطززّ  ةززَ ألززز  ن ززّد  وززد وززَ نأل، ززدهل  

كغزززززززادُ  كدٖدتّزززززززد نلرٔودٌسزززززززٗٛ  ا  

ٍٖسيف  ألز ةمٜ ا صٗد  ن،ٕٗنٌزد ل  

نلر ي وَ عٕلارّد ال  مل ود ،غكن ةمٜ 

ةدً   ن،كدٖزد ل نلزيت ا تٍ زٕٙ ةمزٜ     

ودضزٗد  وسززمٗٛ  ِٔكز نل ٖاززملٙ  عززرن)    

ح  ا ززززملٝ ن،كدٖززززد  ل ٔجضززززغر ِزززز ٓ   

ن،ٕٗنٌد ل ،سدلٛ خنٟضزٛ   جوزد  ن،زَ أٝ ل    

ج ززززٕخ  ح   كدٖززززٛ   -ن،م زززز   اىززززمل  

جورٝ ل نألكثر  ّزٕخّن ٔوزّٗ  ال نلغزرل    

لزز ٙ ٖززقةي جٌززْ ٖززركمي    ٔن،رضاززمل ن،قٖزز  ن 

نلضر،ٗٛ ٔنلرىدازقل ،ّزملف وزملن  ضزيفدٖدٓ     

،غزززززكن جةطزززززنل ةٕٗضززززز  ،أٔضزززززدف   

 ورٍٕةٛل ٔ،س رٖٛ  

 ٓ٘اًػ:  

   Dogonنلرتن،  ،ي ج)ه افّ٘ ٔوصزٕ،ٛ ٔنضزح  زملّن لزملٝ مجدةزٛ نلزملٔ ُٕ        - 1

 وٍ  ٛ ودل٘    

ناىضززٛ ألُ ألززز  ميٍززز     –ةززملن ألزززل لززملٝ ن،سززمىيل ا ٖززرُٔٔ لٗمززٛ ن)ىززٗر         -2

اززدِ ٚ  ل  ضمززز ألززز تززرٝ ن،زز  ل  سزز   وززد)ٙ   ٔٔة ززّد لميفكٕنتٗززٛ نألوززرٝ  

 ج  وّد س٠ٗٛ  

وثّ ل لضاٛ  سد،ٗٛ ادٟضٛ  ملّن ت ًٕ ةمٜ ٔض  ،ٗزد)ن   صزٜ    waariلضاٛ  ٔنخٙ   - 3

ِٔز٘ ٌزٕ  وزَ     esseghanجٔ ٌٕٝ ،مح     فر ضزغ ٚ تفزر   نألخلل جٔ  اسزغدُ     

ٛ نلضصزز٘ نلصززغ ٚ ن،سزز يفٛل  ضمٌّٕززد ت فززق لرززملة  نلاٗززد)ن    فززرل ٔة ززّد ل رٖ زز 

 س ٕاّد  
ت ملً جٔخنن نلغجرٚ     ا ملٝ ن،كدٖد  ةمٜ جٌّد ضد،ٛ للكن لطرٔخن   - 4

ن،كدٖٛ  اا جٌّي   نلٕنع  ٖرٍدٔلٌّٕد لٗر وَ ج ن نلرغ ٙ ،ّدل ،ن ،فضٕاد نل دخ) 

 لميفىٜ  
ِ٘ ا ر وَ ن،سدخخٚل ٔناٌر دهل ةمٜ اكن ا د ٛل كدُ عمل جٌغأٓ نل زملنوٜ   -5

 نامل) ال  طَ وملخسٛل جٔ مجدةٛ    ٔت ًٕ ِ ٓ ن  د ٛ ةمٜ وصٗصّد لمىٍرساي
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 ىٕةٛ وَ ن،طدٖ د  ٔن  ةد زد ل ٔن ِدٌزد ل ميكزَ جُ تازملٔ وطزيفكٛل ،زن       

 وأسدٖٔٛ جٖطّد  
 امل نلاٍٗٛ ٌفسّد و  ج، ده أكٕخل لكَ ناوريفدٌد  ٔنلضٍدضر نلروقٖٛ ورمفٛ   -6
ٚل ازكّ  وزَ جازكده نل  زٕس     ميدخس ن،ملن)ُٔل  ي نلرضزرل  ِدٌزٛ ازملٖمل    -7

ل وزَ نسزي اٌٗززٛ ة دخٖزٛ وكسزٕٚ ومززمل وزرٔف اززد      butbutنلثأخٖزٛ ٖسزىٜ  ،ٕتاززٕ     

ث ادُ خترتعّىد ٔخعٛ بٗنه ةإأن وزد جام ز) ِز ٓ نلٕخعزٛ ٔنختزمٓل ل جضزملخ  ضزرٖرّن        

ٖغززاْ نلاكززدٞ  ٖغزز  ن،ززملن)ُٔل نلززز َٖ وززَ ةززد)تّي جُ ٖرتززملٔن جمسززدّا ٖٔزززملٍُِٕ         

امزنل ٠ٍٖٔزُٕل ٖٔرزمل ر ُٕ ةمزٜ نألخلل    ركزد  وغقنِزد       ج سدوّي ،دلروزد) ن، 

 اج  ن، ٌ ل نل ٙ لَ ٖر مب وَ ِ ن ن،ٕع  اا و د،ن ِملٖٛ ةدوٛ   

 ٍٗىد تف مل نلاٍ) جٔه سٍٓيل  م ُٕ اضرِد ،دلكدونل ٖٔضدإُ خجسزّد مبزقٖ     -8

 ٍٗىززد ّن نززٕ نلغززضر  ٔنلزز ٙ ٖٓسزز Calotropisوززَ نلق،ززملٚ نلا رٖززٛ ٔخوززد) جٔخنن نلزززز   

 ٖ ٕه عمّٗ ل ٖطفرُٔ اد جٔه ضف ٚ  
 عدل وسميل ٖ ًٕ ،ملٔخ وردخ   ةٗي  نل رٖٛ   - 9
 ملث) نلٕا)ٚ   وٗىٛ ضغ ٚ واٍٗٛ وَ ن،صدٟر )نون  جرٚ ناسر ادهل  ٗث  -11

تٍقٔٙ نألً نليت تطز  وٕلزٕ)ّنل كىزد نلضزرٔس  درىز  ٌسزدٞ ةملٖزملن   ٕازد ٍِزد            

 ن،جرٚ  نلر ده ا ٖأتُٕ  ٔ ط  نلضجدٟق ومٗ ّد عّٕٖد  ملّن وَ نلرا  ٔنلٍ رُٔ  

لكَ نلقٔ  نل ٙ ٖا ٜ  دٟاّد لزقوَ إٖزن    نلر ن ِٕ نل ٙ ٖ م  نل  ن ةد)ٚل - 11

 زملّنل )ُٔ جُ ٖرةززٜ  ٔ رززْل ا ٖضزٕ) ،إوكدٌززْ نسززرت دةّد اأن وزد ةززد)ل اأ ٖرٕ زز     

ةمْٗ ةٍملٟ  جُ ٖملة  مثَ اضدً نلسٍٕن  كمّد نليت تأور ةّٗزد  ٔ،ضزمل ثز ، جٔ جخ،ز      

  عدل وسمي  نل  ن   alkaliسٍٕن  ٖضمَ نلكدل٘ 
ا صزززٗٛ ٔ ٗفرّزززد خٔنٖزززٛ نألسزززدا  ٔنلغٍزززدٞ جٔ خٔنٖزززٛ    griotنلغزززدةر ن،ٕسزززٗ ٘  - 12

  كدٖد  نلقوَ ن،دض٘ ٔ رف  ةو ٔ ٗفرْ نا رىدةٗٛ ،زز  نأل)ه نلغفّ٘  
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 حمد حديفي م

  ينضح من أصالة الجنوب

 وُيغني أحالم اإلنسانية والوطن

   .ربيعة نجم غانمأ 
 احتاد الكتاب العرب / مجعية الشعرعضو 

 اشتَالل: 

ٌّ والدة أّي قله ابداعّي معاصر ٍو بتأثري بيئة    وّّةادة  بةة    رةامرة         ال شّم يف األمر أ

ًٌ ّربعن  اإل بداع  وملنً مً ملةامً اّيةي   وّعةّا اّرةاعر     فابضرارُ  اّ يئ  وعراقتَا موط

نةي  ابةً   يصةاّ  اّعةاداو واّتلاّيةد واوةوروق اّل    أحمند حدييي ابً بيئتُ اّصةويدا  ححية    

ًن بيةوب ا  ةا  و صة       شةعرٍا علةخت مةوو األردٌ    ّرح قري  اورلوق اّيت متةد  رراعيَةا ّتضتضة

افةة  ايةاة  رييّية    بصةي         اّرره مً ط يعتَا اّةع    وبعدٍا عً مركس احملعلخت و تنتع 

 .تُوعراق ُ عّلهُ  أبيا ٍا اّةيا  اإلىصاىي وىلاوة اّروح وأصاّ  اإلرق األٍلي

 

ّمننننً ٍيننننال حننننية  م منننن     ننننٔ٘ 

الشننال ب حننالل َْذ ميننس ّننحب  نني ُ  ٔنن       

ب  لننننُ الة ٔلنننن٘ الابّٓ نننن٘ ّال ننننبّ   ّف نننن

االقت الدٓ٘ ال سنٔة٘ دّافنا االىةن ىل       

٘ ّاإلحنننيات ّيينٔننن٘ اذتلنننه حننناللتلل ه ّا لبفننن 

السا  حَي  يحٔري ّاقلُ ّ  ق  طبٓاُ مً 

قبٓتُ ال سٔة٘ ا شاْىل    اذتله األكرب 

ّطالقنن٘  ٘مننً  ننلباٛ ر  ننْذٓ    اًلمَننن ًا ننال ب

 ا لةالٛٗ.متفب دٗ مً طالقاليرَال 

ّقننننني ةطيننننن  مةالذ الينننننُ الشنننننلبٓ ٘  

اجملالال  اليت يياّل اللنل فَٔال منً منيٓب   

ب ّاألدب يف  يٓبٓ ٘ يلينٙ حاللقاالفن٘ ّالف ن   

ٖ  ّّننْال ل    اللنننل  ّزاذٗ اإل نن و السننْذ

حْكاللنن٘ " ننالىال" يف دّلنن٘ ال ْٓنن  ٍّننسِ     

اجملالال  قي ميحتنُ ال نقري منً الحينٙ يف     

ً٘     نلُ يف احتنالد   ثاالفتُ الشلبٓ٘  ضالف

يف  ًا ضننْ نني ٗ سننيْا  لال ت ننالب اللننبب  

ا  تنننننن التيفٔنننننسٖ  نننننالٍه حتشننننن ٔل    

ي قبة خ ّْٔتُ ا لبّف٘ ليٚ ادتنٔا فا

ّثا ننن ىفسننُ يقأفنناًل كالفٔنناًل   ننً مننً     

 تنال      اخ لُ مي  ٓي اللنٌْ ل نل   منً    

ذةٓننُ ّّقفتننُ فَننْ ستننن   دمنن   ذقٔننق يف      
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 س ُ متْاضا يف    ُ ّيٓق للاالّٕ 

ّالياىٕ مً زم ُٜ ّةحيالٛ جليينُ  نْاٛ يف   

اللحننن٘ ا لبفٔنن٘ ةّ يف ّننل٘ النني و ّاليسننن 

 ّاالجتالِ .

ةّنننننيذ الليٓننننني منننننً اجملنْ نننننال     

ف الىنننننن  ّال تننننننن األدحٔنننننن٘  الشننننننلبٓ٘

حننالكْذٗ ة ناللننُي "لٔننل ا شننال ب" ّفالضنن    

"طبٓنننن ّةٍنننياحط ٓنننال ّطنننً"     نحننن قبحيتنننُ

ّ" نننعب  لنننٙ ضنننفال  ادتنننب " ّ"ةىفنننال     

ارتزامننٙ" ّ"ق ننل الحننبّب حننيملت " ّ"مننً   

ماننالو الْجننني" ّ"منننً مانننالو النننْطً  ذاٛ يف  

 " األدب ّالسٔال ٘" ّ"كتالب ادتٔن ادتب

السٖ ة ي ِ ّقني و لنُض ضنه ثل ن٘ منً  نلباٛ       

 ّمقافَٔال.٘  ْذٓ 

فننننمٌ قنيننننال حتسننننلٔ  الضننننْٛ  لننننٙ    

زتنْ تننننُ األخننننريٗ "مننننً ماننننالو الْجنننني"    

  ٖ ال  يننال  ينني دخْليننال للت نن٘ ى  ننُ الشننلب

ميس اللح ٘ األّ  يْافق اللفظ ما اذتس  

ٕ  الننسٖ يبك ننز يف ّنننٔه    ّالْجننا ادتننْاى

ٍ٘  ب  ٍ٘  قل ُ  ٔ  افتت  ّجلُ حيفق ٗ م قفن

ّج ََنننال لْطينننُ ا  لنننْو  ٔننن  قننناللي "   

الننباب السننْذٖ الننسٖ ٓحتسننلم ا ٌ حننيمالٛ   

الشنننَياٛ" فننننً يلكٔننني الشنننال ب حلف نننُ   

"ا ٌ" منننننال يك بىنننننٕ حا نننننٔيٗ ةثنننننب  يف  

اذتنننس   اللبّحنننٕ ّخالّننن٘ حلننني ةٌ طي تَنننال  

السٔ يٗ فريّز "ةجبا  اللنْدٗ" ٍّنٕ يحن     

  زىَال  لٙ فلسة  "ا ٌ ا ٌ ّلٔس طنياً 

يايننُ ةجننبا  م اللننْدٗ فلتاننبت" ٍننْ اذتننزٌ   

ليٚ ال ْي  ّْ   ال ب ٓتةلا    قنبت  

األجنننبا   ٓنننساىاًل حنننالللْدٗ ّّنننْ   نننال ب   

ٖ  ا ٌ   خنننب ٓ كننني  لنننٙ ةٌ الننني و السنننْذ

ٓحسننل يننباب الةَننب يف الننْطً  ل َننال ياننبت  

ةجنننبا  كينننالٜس اللنننالن ذافضننن٘ ميننني دٗ  

 ل ل  ٍسا ال له الْاقا  لُٔ.

 ننلباٛ الننْطً فاللشننال ب  ننيٓفٕ مننً 

ٖ  ح نْذيُ   ا  ثبًٓ يف  حباز ا ْقن الشلب

ا ش ل٘  حيا اًل ّىفحتنُ ادتاليحن٘ فٔانْل يف    

 ق ٔييُ "ّربًا دمشق م" 

ٍ٘ للضْٛ  ّ لم  َا  فيمشق مة

 يف َ لطر اليجٙ 

 ّدمشقم حْ م الساٍ   ذتالَهْ 

ْ اُلَه ّ     ّ شقم   م

 ّ يا يْاثنَ  يف  اِْل الي ِض 

 ِ  يبئل  ك ْ ر ال  

 يف َ ْتِه البؤٚ 

 فالض ْ مْا هم مً مبآال البِّ 

 يب منَال دمشقم 

فاننننننني يْاث ننننننن  األلفنننننننال  الشنننننننلبٓ ٘  

ٍ٘ ّاضننننح٘ ا لننننالن   الحٔ  االٍال يف اىسنننٔن ّمْ نننٔن

لت نننل    متلأَنننال حْ ننناًل مننًن  نننزٌ ّةلنننق     

    ٍ فيمشق ذطه مال مب   لَٔال جتسي  يف ينْ

ً٘ منًن ضننْٛ ّ اننْاًل منًن ىنن ض   ا الشننال ب  نَن

ٖ  ميٓين٘    ّيبائَل ّ   ّمْا  نَه ال ك ًن أل

 ةٌ يبمسَال  ال دمشق.

 ٔنن  ٓتننالحا الشننال ب مبفنناًل ّمفس ننبًا  

مْقنننن يّٖ الابحنننٙ "األ ننناالٛ اللنننبب" طنننري 

ا فَْو فَل ٍْ التلسي ظبا ُن ّجنبا  ةحينالٛ    

 حليِ قالًٜ  يف ق ٔييُ "ٓتشف ٙ ظبا ٕ"ي
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 .  أق ال الطٕ. ى ُ  ٌْ    لٙ 

 ّاحً م  هْ 

 خالَب  ي ٕ 

ٌ ن ةكًْ    ة له م ة

 ال بَ  مل   ّ بابْ  

 ٌ ًْ ة لهم ة  ن ةك

 األمحَب ا سفَْ  مً زْىيٓط 

  ٛ  مال

 لٔسَ  دْو؟!

ٕ  الننسٖ ٓتْج ننُ حننُ     ى ننُ اللتننالب م ارتفنن

ً  ةٌ       ٕ  النننسٖ  ننن الشنننال ب للشنننأق اللبحننن

دمالٍٛنننال ّا ننيٗكض ل ننً ال ننيم٘ كالىنن   

ْكنن ريًٗ مْجلنن٘ حيننالّل م الشننال ب م حتن لننَال    

الاباحننن٘ض ّ لنننه  ّجتالّزٍنننال ّل ي نننُ جنننب 

 يّٖ الابحٙ.

ٛل لَٔس"ا  دوْ " ألمحب ا سفْ  مً زىيٓط مال

ْ ِل      ى ننننُ اال ننننبا  م حالرتٔ نننن٘ ّالتحنننن

ٕ  منننً جنننب اٛ يلنننط ال نننيم٘ النننيت       اليفسننن

ا ننتنب  متعلٔنن٘ يف الليٓنني مننً الا ننالٜي 

يف ٍننسِ اجملنْ نن٘ فا ننٔييُ "مننً فضننالٛ     

 الش الوْ "ي

 ةكف نم دملاًل  يا مال يلْب م

 الحالٜبٗ  ّة فٕ جبا اليَال

 ةٓال  الو م ّربًا ف ل  السْٔ  

 اليت  الّلتط اذ   خال بٗ 

 ي ٓ ش بم الشالو اذت ٔ ٘ ةى َنال ميت نبٗ   

حلنني كننل  يات التلننن ّيلننط الحننيذ ّيلننط    

ٌ  جب َنننننننال ّا نننننني  ض     احملينننننن٘ مْقينننننناًل ة

فاللسننْٔ  الننيت  الّلنن  الئننل مننً الشننالو     

 ى نننننال  الّلنننن  الئننننل مننننً ذّ ننننُ ّ س ننننُ   

 ّّيقٔ تُ.

حينننالّل الفنننباذ   نننال    فللنننل  الشنننال ب 

حيالّننب قلنننُ ّة ال ٔسننُ فْجنني يف الننقل  

 ضاللتُ يف ق ٔييُ "مً ماالو اذتزٌ"ي

 ة يل  م فْىل حٔالض ر القلِ  ةجفالىٕ 

 ة الٜل م القل   ً ةطٔال  ر خل الىٕ 

 ٓال ثل  م جٝ م ف  قليب ٓةالّ   

ٌْ ُةطلرَق ال الَب يف يةْافَط اذتالىٕ   ة

فالل ننلي ٓ  ننٕ ح ننالَٛ  الئننن ر يف    

 ّط  

  َّيشَن م حالل الك َ   مبحالىٕ طرً 

ٍّننننسا التننننْاذد ٓننننسك بىٕ حا ننننٔيٗ  

 لشال ب ا َعب ذ ٔي ةْٓبي

 ٓال ثل  م قي ٍٔ ع َ  ة عالىٕ 

 يكب ي  ةٍلٕ ّةّطالىٕ 

 حالهلل قلْ   ي ٕ إلخْاىٕ 

 مالزال ٓب ٙ  بم٘ اللَير 

ً  يّٖ الابحننننٙ  ينننني الشننننال ب    ل نننن

يف  سنننبٍٗ ّدمنننْت  ّاإلخنننْاٌ قننني    نننيٓفٕ

خنننالىْا اللَننني ّمضنننْا طنننري   نننف  حٔيننننال  

الشنننال ب ذ نننٔي ةٓنننْب الٓنننزال  لنننٙ  َننني   

الْفالٛ ألٍلُ ّّطينُ ّ خْاىنُ فتعللينال مقنل     

ٍنننسِ ا االذىننن٘ ىنننيخل فلنننً  منننا الشنننال ب      

 ننننيٓفٕ يف ماننننالو اذتننننزٌ الننننسٖ ق ننننيِ  

 ّةذ قُ. 
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ٌ  ملالّبَٗ الشال ب هلننْو   ال  ط  يف ة

ّطيُ ّةزمالينُ ّمنْ  ةحةاللنُ منال يفنٔض لنُ       

الابحينننن٘ ّٓمْي نننن م الشننننلب ففننننٕ ملبكنننن٘   

االىت نننالذ  لنننٙ اإلذٍنننالب اىشننني  الشنننال ب    

 ننيٓفٕ الىت ننالذ  لننن محت ةنناًل ح ةْاليَننال  

ظنلننُ ال لٔحنن٘ ّ س ننُ الننيقٔقض فٔاننْل يف  

ّ ل مً ق ٔييُ "حالىت نالذ  لنن"    ا اةا األ

ختالذ هلال ذّٓ ناًل شتتلفناًل  نً ذّٓ نُ يف     ّالسٖ ا

ا اةنننا القنننالىٕ ذح ننننال ذتالجننن٘ الشنننال ب     

ٚل     ٌ  متلننيدٗ ّحننبؤ يبفنن٘ ة ال ٔسننُ حننللْا

 شتتلف٘.

 زطبدٖ ٓال  الو م قْي  الد ْ   لْن 

ًْ قلننْن      ّا ننتفالىلَ  ا ننالذد م ادت ننالذم مرنن

 الي ْْب 

ٌِ  لٙ  ًم يف اجملي ر ّّٔ ال  حن

 مي ا ر اليِْذ ّة عالذ ر اليسنْ  

 ٍسِ األذض م اذييْ  ةزتالدٍال 

 مقلنال ّ    يْ  ٙ حاللسٍنْ  

فنننني  ظ ال قالفنننن٘ ا ليْٓنننن٘ الننننيت    

ي ن يف ّلن ا ْضْت "الي ب" زطبدٖض 

حنً ّاجمليض مي ا اليْذض ة عالذ اليسنض 

اذيننيٖ لل نن ِ   ننالاًل مننً ق نننض  ٔينننال      

  ش  ٓييا  م الةببْ .

ٌ  حبٓننق ال ننْذٗ ّّّننْهلال     نننق    

ٕ    البؤٓ٘ اليت ٓ  ٛا نيٍال الشنال ب  ى ننال ينْم

    ننال بٓتُ ّخربيننُ فَننْ َٓينني  النني     

السٔال ٕ حلىالمل اللالذ  اجملٔني ّا  نٔن   

هليفننُ يف  يكنننالٛ جنننسّٗ الفنننب  النننياخلٕ  

للنتلانننننٕ فالأللفننننننال  يباقنننننن  يف ىسننننننق   

 حمحيالٜٔ٘ ملربٗ ّالدق٘ .

يالحا الشال ب ستني  نيٓفٕ ف بينُ   

يف ا اةننا القننالىٕ حننالليفس يايننُ ّاإل ننباىل   

 ُ قالًٜ ي ياي

 كه  ٍَٔي ة لَه البَّ  ل ٕ 

 يْذىل م األ عالذ م مال ح  البكالْو 

 ٍال ٓيٖ ي تنم فعبًا مشبقاًل 

 لشٍَٔي  اق الي بَ  ّىالوْ  

ة  اَ  الشنال ب فلنُ ّةلفال نُ ّجنيًا     

ستن ً   ٓالٍنال دقن٘ الت نْٓب ّح طن٘ ا لينٙ      

"لشٍَٔي  انقَ  الي نَب ّىنالو" فالل نْذٗ ٍينال      

لش ننَٔي ذ ننالل٘ ّليمننُ يف ميتَننٙ ال  طنن٘ فل

الةننالٍب مليننٙ فلننً ٓسننبٓ  ق ننل ةٌ ٓ ننل   

    م تحالِ.

ٌ  الشننننال ب ىضنننن  مننننً ملنننن  يايننننُ    

ّخربيننُ ّ ننب   يف ذ ننه ّننْذِ ّ ط لنن٘    

ذّ ُ ّل يُ دٌّ  ط  احً القاالف٘ اللبحٔ٘ 

النننيت يلّنننلْ  يف ف نننبِ ففنننٕ ق نننٔييُ    

 "ي"يبائل يف  ضبٗ الشَٔي

  ضٕ    ا ْ  شتتالذًا ّيبحتلم 

  يبفا َ  حالألٓتالو ر ٓال ذجلم ةال

 لْ كي  ةملط ةٌ ةفيُٓ يف ك يٖ 

  ال يبدد  م  تٙ ٓيَض ال ةل م

 يلطَ  ادتبا ال  م يف قليب ةٍيٍيٍال 

 ف َٔن جب   حلنِق ال ٌْ ر ٓييملم 

 دوم الش َٔير ّمال يف الي ما مً  مبىل  

ٌْ ذ لْا  ٌ   ل ْا ّ    ري قم ا َْ   
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ٌ  ى  ننظ يف ٍننسا ا اةننا الشننلبٖ    ة

الشنال ب اي ننل  لنٙ ا ننْذّي الانيٓه ففننٕ    

مةللُ يينال  يف الف نبٗ منا األ شنٙ يف     

 مللاتُ الشَريٗي 

ٌ  البكنَ  مبحتلم   ّدْت ٍبٓبٗ  

 ٍّْل يةٔقم ّدا اًل ةٓ َال البجلم 

ٌ  ٍننسا التيننال  حٔيننُ ّحنن  األ شننٙ      

ٓشننننننري    الف ننننننبٗ الْا ننننننيٗ يف اهلننننننه 

اإلىسالىٕ مال جيلل  ة لب ةٌ الشال ب ٍّْ 

ٓنْد ت الشننَٔي ال ةننل النسٖ ٓيتنننٕ لنن ذض   

ح ةْلتننننُ ّا تشننننَالدِ ّللنننني و حابحننننُ مننننً  

الشننال ب فَننْ احننً ةخٔننُ فنننال ي ننٌْ طالقنن٘ 

الشننال ب ّا  ننالٜن يننبٚض ّاذتننزٌ جسننٔه 

فاللشننننال ب اي ننننل  لننننٙ األ شننننٙ لٔننننني ِ   

ض ّكننني ِ حاللةالقنننن٘  يمحالل نننرب ف نننربِ ٓيفنننن  

ُم ةجَيٍال   سال ُ ا بٍنض ّكي ِ  فةالقت

ةطبقَنننال النننيماض فَننننْ   حنننالللفظ فللفال نننُ   

 ىسالٌ يف اليَالٓ٘ متلثب ّم ثب ّكالٌ قلاُ 

 ّيْيبِ مشبّ اًل فَْ ٓاْلي 

 ماليا ةقْل "للٍٔ "    ٓسلل  

 ةًٓ اذت ٔن ّةًٓ ال   م ّاألملم 

 ٍال ةى   ضٕ حلٔيًا كٕ حتن ل  

 مال لٔس ٓاْٚ  لٙ ة  الُٜ ادت ل م 

 يٌ الشال ب ٓيَل ّْذِ مً قالت األن 

لتل  ننبض كالفنن٘ ّحيننالّل يْ ٔفَننال حنناللةبىل   

ّي دٖض ّي لض ّيمْحزٌ    ةٌ اذيال  قلنُ 

 يف حٔتُ ارتتالمٕي

 لٔشَي الي وم  ى ال لً ىسالستَهْ  

 فاللي الذ م يلكلم مسكَٔال ّييتالم 

فَننننٕ ذ ننننالل٘ كننننل   السننننْذٓ  لننننً   

ىسنالم  مننً دمننب حلنيَىال ّمننيمَىيال ّيكبٓاليريننال   

 ّ بىل الفب  مً قلْحيال ةجل لً ىسالم .

ّن ٓ ننً ٍننسا ٍننْ التيننال  الْ ٔنني  

يف زتنْ تننننننُ  ٔنننننن   ننننننن  ى َنننننن٘   

ادتنننْاٍبٖ يف ق نننٔييُ ّ"ةزٍنننب ادتنننب "   

  ييمال قاللي 

ًَ ٍننسا الالننَن كننْه   لننْ كينن  ر يننيذٓ

  شاال 

 ّكه يْاثنَ  فُٔ الفعب فالى قاال 

ًَ ٍننسا الالننن كننه     لننْ كينن ر يننيذٓ

 ّلحْ  

 ُ اىة اال فُٔ ارتيالجب  تٙ لٔل

    ةٌ ٓاْلي

٘ك   ٓال  الو  سذتر ّاذتالذا  م حالكٔ

ّم  م الالن مال خفاال   لحري  ٔئط ر 

فتننْقظ الننساكبٗ يف مْ ننٔاال ى  ننُ    

ّننننننْ  ستننننننني مَننننننيٖ ادتننننننْاٍبٖ يف  

 ق ٔييُ الشَريٗي

  ن م يمبحط ر ال زلفٙ ّال ملاال 

 اًل ّال مسقال ّ ب م ق يت الخر  

 ّ الّذي     لأالت حالّبيٕ 

 ن  م  لٔط الل  ّاذتيقال  تٙ ايَ

ا بت الشال باٌ يف مْضْت التيال  

ٌ   نننيٓفٕ   ّ ننن   شننناَنال ليمشنننق طنننري ة

ٓتفة ننننننبم  زىنننننناًل  لننننننٙ م ننننننالٜن الشننننننالو  

ّ الذايَنننالض ّادتنننْاٍبٖ قنننالدو منننً  نننباىل  
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الي ٔننننل حينننننل  ننننْقاًل ألٓاْىنننن٘ الشننننبىل     

ّاذتضنننالذٗ ملتنننز ًا حَنننال ّحمذثَنننال الل نننٔهض    

كنال ا بت الشال باٌ يف ّيىل اللالطف٘ 

زال٘ األ لْب ّ حيالٜٔ٘ اللفظض فاللشلب ّج

ال كضٕ    ضناللتُ دٌّ ف نبٗ يل نس    

 ثاالفتُ الْا ل٘.

ّخ ّنننننن٘ الاننننننْل مي  ٌ   زتنْ نننننن٘   

ٔ ٘ مبال حتنلُ مً  الشال ب ستني  يٓفٕ طي

ٕ  ّاالجتننننال ٕ  اذتنننس  النننْط  ّالْجنننياى

ّاإلىسنننالىٕ ّيلنننيد  فَٔنننال الليننننالًّٓ يا     

ة  الضنْٛ  لنٙ   األحلالد ّ ٌ كي  قي  نل  

ليالًّٓ الْطئ٘ فا  ل ي َنال ضنن  حن     ال

جيال َٔننال  يننالًّٓ شتتلفنن٘ي يبٓننالىل الننبّ ض    

 ل ننالٌ حنننًض  بحننٌْ ّفننالٛ    ةحننٕ فننبا    

اذتنياىٕض اى سالذا ض فضٔل٘ االىت الذ 

ّطريٍننننال مننننً الليننننالًّٓ الننننيت    ننننب فَٔننننال  

  ٕ الشال ب  ً ٍْاجسُ ّذؤاِ حااللنٍ  ّّف

ٖ  مشنن    لننُ ح ننن٘ خالّنن٘ ةّ نن   يلنن ري

  يٓفٕ.حاللشال ب ستني 

كالىننننن  لحننننن٘ الي نننننْ   لسنننننل٘ ل    

ّاضنننننح٘ ضنننننالفٔ٘ اللالطفننننن٘ ال نننننالدق٘ض    

ي ق ن فَٔال اليفس ال  طٕ  ٔن  قفنز    

اال نننننتلالذا  "ّينننننبّٖ ال ينننننالٜس  يننننني   

ال ننن ال " "ٍنننسِ األذض اذيننني  ةزتالدٍنننال"  

ّالتشنننالحُٔ ا ْفاننن٘ الننننيت ينننْ ٕ مباننننيذٗ    

الشنننال ب  لنننٙ التفنننيً يف  حنننباز ف بينننُ     

"اذيلالش  " الهلال ا يسْ  مً  ةب السيالحل"

الضْٛ يف  عب الْطً" "يْاثنن البّنال    

...فالىننيا  يف األذجننالٛ مننْال الشننعً" ةٓضنناًل 

"يباكض ادتْذٖ ...ٓشنلل  لن٘" "جنب       

حلنق ال ٌْ" كل  ٍسِ التشالحُٔ ن ختنلم  

مننً االىزٓننال  الننياللٕ للفننظ الننسٖ حينننل      

الليٓي مً الْجِْ اليت ةياً الشال ب لحتَال 

 .ّة لل ّْذٍال ّىقب  ةبِ فَٔال 

اجملنْ ن٘ مننً الاةننا الْ نن  ضننن   

ً٘ ّث ثننن   يْاىننناًل  ننن  ل       نننْالٕ يالىٔننن

هلننال فننالل اللنننق    ّكننالٌ زمنن٘ زٍْذٍننال  

 ادتناللي  ّ نق

 اذو ر مال  َٝ  

 ف   م الشالو ر  ٍ  

 ّطْٔذم الشالِو جس  

 ّالطَال اليْذ م 

 ل ٕ ييََل ضًْٛا 

 مً  اْل األحيٓ٘.

ٍ نسا ٍنْ الشنال ب م ستنني  ننيٓفٕ     

خنننالفق  ٓيننن ض حَننننْو النننْطً ّاإلىسنننالٌض    

   ً٘ ٘ ّذّ   يتحبٚ يف اذتٔنالٗ ر  بٓن لض  ّكبامن

٘ك يتننيثبم حلّننالل٘ الننْطً ّالي ننال ض    ّ ننال بٓ

ْ ٗ لفعننب جيٓنني    ّيفننت  يف  نن و اللٔننل كنن

ا ت ننب الشننال ب مننً ةجلننُ كننل  مننال كلننط  

 مً مَئ٘ ّ حيات يف  لبٓ ٘ اذتياث٘.

كل  مال كتنَ  ىبفنام  ّ   ىابؤِ يف 

ملُ ذآَ٘ الْطً ال نالفب ر ّاجملتننا اذتنالن    

 حالذتٔالٗ.

ىلننننه ٍ ننننسا ٍننننْ الشننننال ب ستننننني   

  يٓفٕ.
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ل  ُ ل   د ول  دتٌي تخ ٌٍ         ّدًال ب  

م    ش وةغ     زّ تٌق    ٌ َْ          ولك      ـ    

ولدوزع وليت جتلت ب ألَف هرو ولك  ـ، 

حَث أ طٓ ولدوزع ؾ دٍهى ولسوح د ت      

ٍط     خ  م    ش ؾ    مس    َ    صي م    ش      ٌ    

أت  ، ، ًؾ  د  ع ولة مل  ْ ن  ٌوي ض        

ؾخ  وم  ب له هسّ.. ًح ٓ بةد وفرتولوم    

لْ لكسًزّ ولةمد، حَ ث وض  مس  ولؿ دو   

بَ وم      ب لسض     ٖد ًب لصٍ     زو .. أحَ        ..  

ح د ولٌد بَ وم  م ؿ،  ًلَ  ررسو   ٓلَ ه

أٍ    ل ولدزوض   ْ ب له    هسّ ولط    حسّ حَ   ث   

مجع بَ وم   وذت ل للةل ا ًولةسب ْ ًولمسه س..      

ًمل   ع ولؤلف ست   ى ًؾ دول ى للسوح د    

س م   ش وةغ    زّ ل    ة  و مس   ٌو     ل   ُ د ّم    

ًوألتط      ٕ ول     يت ًزد  بػ     ةس ولػ       س   

 س.ّملسوحد  لُ د و

ًل  د لط  ا ولؤل  ف ه  ري ولدزوض  ْ     

 َْ:تولة  ًٍش وآل



 2022ا ا متج 615دكع    

 

208  

 

.. ل ذو هر ولدزوضْ.. تكلا فَ ى  متَ  

ول  دوزع    ش وألض    ـ ول  يت د    ى ل   ألَف  

 هرو ولك  ـ..

ًأهمو  ذلك ولةود ولرِ تة هدو  لَى 

بك  سًزّ ر  ب  ْ ر  د م و       ش ؾ   ح ى     

ول  رِ ٍط     وآلت  س ب لسحَ  د مة   رزو     ش     

بإصت     ش ه    ري ولدزوض    ْ بط     ل   ول     أت  

ظسًف   ٖلَْ ًول  هد ب  وألزدن ًوله هسّ 

 ًأمسٍك ..

.. ب لهدم    ًْم    ش ا    ا ر     ٕ ول    دوزع  

ؾ  دولْ  م  س.. تكل  ا فَو       ش رَمسَ  ْ      

شمَل     ى ولػ       س  ل     ُ دم     س     تةسف     ى 

ب له     هسّ.. ً        ه    ري ولةسف    ْ ح     ٓ    

أؾ  خ  ؾ  دٍه  يَم  َ  ال ٍمسرتل   ن  ال  

ع ض  ْ ول ٌل ًولهَلٌلْ رم  ذرس حَث 

أح    ت  لَ     ح      ؾ   دل   مل أح  ظ  »ل   ي: 

ِي ؾ  دٍ  حت  س، أح     ى م  ش      تثل  ى ضت  ٌ أ

ُّ أً بة  دي، ًأحط  ل أن  لَ     ل  د     ل   د  ل  

ًأؾ  مسٓ ل  ُ ول  ٌد   أح   م مثلم    أح     ى،   

(، رم   ر  ل   11ف)« رم  أؾمسَ ى ل ى 
ول   دوزع     ش وتمس ل   ى م   ع شمَل   ى ولسوح   د    

ولػ    س  ل  ُ دمي  س  ل  ٓ ول ه   ٕ ع ولةط  د    

ولؿ     َمسَْ ب له      هسّ، ل      ٌف  ول مسه           

ًلَ هَ   ل ٓ وتؿ  ي   ٌ وله  هسّ ولثه  ع      

 وم    وم حَ   ث أل    ، فَو      ل   ٓ  غ         »

لله     سوّٕ ًغ     وٌد وألمط     َ   ًول      دًو    

ق  سو ، ًول ة  سف       دد ر        ًوحمل 

و   ، ً   ش ر   ن  ٖم  ش غ  ةسوٕ مؿ  س ًأدب  

ٍ   صي ع مؿ  س م  ش غ  ةسوٕ ول  ٌنش ولةسب  ُ  

ًأدب ٖى ًضَ ض َى   ش ر   ت تة ـ بو ا      

(، ا    ا 11ف)« ولط     حْ ولؿ    سٍْ ح     رو 
حتدث ولدوزع  ش صت حوم  ع والم خ  ن  

ول و   ُٖ للكلَ  ْ ع ولسوب  ع ًولةػ  سٍش م  ش   

   ل  ٓ محؿ  ٌ ل 1955ً     ٌٍلَ  ٌ           ٌش   
دزر     م     لَ  ، ولػ    س زر       سٍش   

ر ن تستَ ى ولث  ُ ًولسوحد ولػ   س  ل ُ   

 دمس ر ن تستَ ى ولث لث..

ر    ةل ا أن ذتة ْ ولمس سو     »ًٍهٌي: 

حتَ   ْ ًال زٍ   ل، ًلك ي     ر ي     ضت    ًي أن    

َ طسد  ش شتَل    غ ح تلك وللخةْ حمل    

أن صتد مش ولٌض ٖد م   ٍكمس د ل    به ٕ        

 «.ع بلد ًوحد مة  

 د     »ًب لمسةد مت والفرتو  فه ي: 

ًأض ستى    ولملك ْ    ُّوألزدن، ًض فس  ل

ولةسبَْ ولطةٌدٍْ ل  دأ غسب  ى ًمة   ت ى ع   

 (.11)ف « تلك ول ،د
ًلد تٌع ولػ  س  لُ دم س  ا س  ٌب ْ    

ل، 1985لل َْ ب   زٍ  ولسوب ع م ش حذوز    ل     
 ًل  د مت تػ  ََع رثم    ى ولط   هس ع ولَ  ٌل    

 مسطى حَث ًزِ ولثسٔ ع بلدّ ولطسف مش 

أ م ي و مسٌف ولٌولةْ ع ول طهْ ولػسلَْ 

مش ولملكْ ولةسبَ ْ ولط ةٌدٍْ.. ًل د َ  ي س     

 ولدوزع  ش ذلك فه ي:

م        ولػ       س ولسه     ف ع دٍ      ز   »

ولةسب  ْ، ًمل ٍ  رت  ض  ٌٔ وا  م  ػ  س م  ش      

ول       ًول        ًمث   د ه   رو ولة   دد أً م       

ؤلمس   . م     ل ُ    ٍه زـ م ش ول دًوًٍش ًول  

س دًن أن حيه    حم ل  ى ول  يت مل تك  ش    ّم  د 
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َيْ ذوتَ  ْ به  دز م    ر    ت   ط    َْ     غخؿ  

 (.16)ف «   مْ
ًم     ش ا     ا ٍة     دد ول     دوزع فؿ     ٌي  

 ولك  ـ.. فج ٕ ولمسؿد وألًي بة ٌون:

حَ  ّ ولػ   س.. مٌل دي.. بَٗ  ى وألً ..     

 ػ   أ  ل   ُ ع زٍ      ولة ؾ   ُ،    »فه    ي: 

ة   ْ، ٍو     ول دٍزًتمس خ   ت  َ     ي  ل   ٓ زت  

ًور خل   ت ت   سدًد مج      ، ًض   ك ت    

 ٌو  ه    ع مط   مةَى أذت  و    ورت ل   دّ،   

ًله     ى    د      أحل   ٓ ول  غ    ّ، ً لم    ى   

وال ط      ،  ع أر      ٌوٕ وذتسٍ      ْ ًول       ٌز    

 (.17)ف « ًودتم ي
بَٗ     ى ولث  َ    ْ: ًه    ُ ولةسب    ْ ًه    ُ   

ت هطا    مسحل  : مسحلْ نلل ولةلا ع 

ٌدٍْ وله هسّ، ًمسحلْ نلل ولسش  ع ولطة

ًرل َوم    مل ت  صد ولسوح  د ولػ    س  ل  ُ     

 س  الَّ ح    ع ًن ى ًتةله   بى..ّمد 

ًم  ش ا  ا تكل  ا ول  دوزع    ش مسوح  د  

دزوض  ْ ولسوح  د ًول  دوزع ول  يت تله  ٓ فَو     

 لٌمى تدٍ ْ ي ّ، ًأض  ترتى.. ًمٌه   ى   

ولػةسٍْ ول يت تمسج س  م  ر ولط    وألً      

م  ش  م  سي حَ  ث ت    أ ل  ى غ    س ولة ؾ  ُ     

بدز ولدٍش وذت مد تط ه د ًو د  ولسحٌل

ُي زتمٌ    ى    ع ولػ  ةس، ًح    أؾ  دز  ل  

ل      ب  دز  ، ل  ّد«ز ػ    »ولػ  ةسٍْ وألً  

ٍ   لُ؛ لسأ  ع ًروك حٍْ »ولدٍش بهٌلى: 

ولػ  ةس، ً ة  ت م  ش ؾ  ٌتك  ةم  ْ ولمس  ش،  

ًر ت رلم  مسي  وألٍ ل أت  ع م   تمس َ    

بى لسحي ك فألسأ ًأنسـ ًأ ج ل ًأل ٌي   

   ك:  ن ه  رو ولمس   ٓ غ    س     ل  ش ٍط  ألم   

ا   ا ٍة   دد ولؤل   ف حا    زي..   11ف« مٌه   ٌـ
 ًهُ:

 ل1946ز ػ     ل       1
 ٌوؾ ف    بس هك  ـ فلط ط     ل            1

 ل.1948
 ل1954ح   وللَ لُ       3
 ل.1959وجملوٌلْ   ل       4
 ل1968غَ ٌبْ وذتل   ل       5
 ل1978 غسولْ ولةسًـ   ل       6
  صوز ل   ُزض ٖد ستسرْ          7
دًن ذر   س م   ش غ   ةل ومل ولخ     ز..           8
 ت زٍ  ولؿدًز.

رم     أن ل   ى حا    زو   ثسٍ   ْ،  لم      أن  

ول  دوزع ول  در ٌز زر       سٍش مل ٍطل  ع   

ول  رِ ل   ل بط ة  ى « سّم  د  دٍ  ٌون  ل  ُ» ل  ٓ 

 ول  دِ وألدبُ  دّ، ًؾدز بةد زحَلى.

رم      أن ل    ى حا     زو   ثسٍ    ْ.. ًر     ن 

 ولمسؿد ولث  ُ بة ٌون:

حت  دث « ةس ع غ  ةس  ل  ُ دم   س  ولػ  »

حَ  ث غ  كَّد ع      رمس  ش            ش ولػ  ةس   

حد ذوتى مٌقٌ    وض أاس ب ه م ل غ  س   

  لُ دمس.

ًفَ   ى ٍ خ   دث ول   دوزع     ش ب   دوٍ   

ولػ   ةسٍْ ول مثل   ْ بدٌٍو    ى وألًي:  سولػ     

فةو س رأ  ى ف سز ه صوز ٍ ة  ٓ      « ز ػ  »

 ل   ٓ غؿ   ش غ   جس ع ح   دوٖ  ي    ّ ًأن  

  شولت ع ب دوٍ تو  ًأن  أذت ن هرو و صوز م
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 ةم ت  ى مل ت ل  د بة  د م    بلة   ى أذت   ن و   صوز    

ا و َج   ن ع   ولك     ول م  سع، ف  إن ول ط َ 

د غدًي، ًولةؿ  ف  ولصلصل ْ   ولسً  لد زّد

لد تٌلمست  ش شلصل و   ل ؿ ةُ بك د ًل  ز     

   غ  ٖ   ى، ًأني مَ    ي ول و   س ل   د      ت أن     

 :15ف  ىذت أت جمد ح ٓ تستٌِ مش 
  ن ف  سز و   صوز ع ول  دًد ٍَػ   دً

  

 ه  د  ة   ا أذت   ن ف  سز  و   صوز   

   

 ول طَا و َم ن ع ولسً  أقخٓ

  

 ِ  ٍ ة      ٓ بػ     دًي ًه     ٌ ض      ز

   

 ًولةؿ      ف  شلصل     ت ا     ا ل        

  

  ة     ى أؾ    ةت بك    د ًل     ز   

   

  ٓ  ًوغ   وٓ ول و  س ل  ٌ جتمي  د ح   

  

ًئ م    ش ذت     ى ًه    ٌ ر     ز     ٍ    رت

   

ًهٌ ٍسضا ل    ؾ ٌزّ مجَل ْ للػ   س     

للسض   لْ ول  يت ٍ   و     م  ش ت  ،ي تؿ  ٌٍسي  

بأ   ٖو   ، فو  ٌ ذت  ش ولةلم   ٕ ولط   ٖف م  ع 

ولمسجس، ًتمس  وألر  د مش لمسخ ْ و ج س،   

ً طس ورتمَلْ ولة ي ٕ، ً ؿف ولل وَل ع  

ولة ز ، ًحلا ودتَ   ، ًنَ ف وة ؿ  ف    

ول        رِ ٍ        سوًد شت        َ،  وحمل        سًم  

 (.19ًولط ة دٍش )ف

 أ   ذتش ولةلم ٕ ن ف مع ولمسجس

  

ِٕ  َفج           شي و           صوز  ل ؾ          دو

   

 أ    تمس    وألر    د م  ش لمسخ  ْ وي 

  

ِٕ  هج     س ً مس     ح ورَتمَل     ْ ولة       

   

ِْ وي  ٌ م    أ      ؿ  ف ولل  وَل ع َح

  

  ِٕ ًَل   ع  ولؿ   ٌو   وذتم   سو  ه   ٌَي 

   

 أ      نَ   ف  وة ؿ    ِف ٍؿ   سز  ع

  

  ٕ  وألر   ٌوز أً ع َمو   ديل وألحَ    

   

ًه   ٌ ٍو    را أد َ    ٕ غ   ةس وذتدوا   ْ   

ًوالض    وصوٕ، بأض   لٌـ ٍ ك   ح ب لط   خسٍْ  

ٌو حي     ًه     ٌ ٍ ٌر     ى  ل     َوا ب ل ؿ     ح ل   

 (:31ًٍطرتحيٌو ٍهٌي: )ف

 أٍو  وألد َ ٕ ال جتو دًو ع ولػ ةس   

  

 فك     سو  ت ة     ٌَن فَ     ى ف،ح         

   

  من    ولػ  ةس م    تمسجي  س ب ةحط     

  

ًَح َ         ًأزل      ـ وألزًوح         ع  

   

ِّ ال ٍ   صدود    ٌي   من    ولػ  ةس ر   ل  

  

 فَو      ولك    رًـ  الَّ وف ك     ح  

   

 تة      ل ولو      َد ُ ًضت      ش تة          

  

 لََ      ى  ل     د أزوح        ًوض     رتوح   

   

ًلة د  »ًٍهٌي ولدر ٌز زر    سٍش:  

ولسض   ٖد وحملسر  ْ ول  ث،ث ول  يت بة  ث بو       

ّمس    ولػ  س ولك      صوز ل    ُ     لُ د 

   ُّ تدتد ع هرو ول  ـ ولرِ ٍؿٌز فَ ى  ل 

ح    ى للػ   ةس ًحسؾ   ى  ل   ٓ تل   ٌ غ   كلى 

« ًمك  مٌ ى م  ش ر  د م    ل  د ٍػ  ٌي مج ل  ى 

ًٍط    أ ف ول   دوزع ر،م   ى بة   د ذر   س    

مش أرد »ولسض ٖد وحملسرْ ولث،ث فَهٌي: 

   ُّ ذل   ك   َ   ت ل   ٌ أن ت   سوث ؾ   دٍهُ  ل   
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ٖد ولث،ث ولػةسِ لد ت، مش هري ولهؿ 

ول   يت مل تك   ف    زؾ   َدي ولمس   م غ   َٗ    

ٍط خ  ولررس، فوُ   د مش ٍ أملو  مش 

 ْ  (.44)ف « ألد لؿ ٖدي غأ    ًمك  
 ًر ٕ ولمسؿد ولث لث بة ٌون:

 وألضسّ ع غةس  لُ د ميس

     ر   ن ولػ    س ولسوح  د  ل  ُ د مي  س     

م ةله   بأض ستى، ًل ى ع ه رو       زيى ومل   

لؿ   َدّ رم       نًولٌق   ٌ  ض    ع ً ػ   س  

ذر   س ول  ح   ث     د  ن لَط    ش ع  ح   دٔ 

ست ق      سوتى،  ال أن ؾ       حل ولدزوض      ْ  

ولدر ٌز زر   سٍش مل ٍؿلى م و  ضٌٔ 

ض   ت لؿ    ٖد، ًمل ٍ   أ   ال  ل   ٓ ذر   س   

 لؿَدت  م وم  هم :

: ت خ  دث    ش شًر   ى ًه  ُ    أًالهم   

لؿَدّ )شًرُ( وليت بة ث بو      شًر  ى    

   بةد ًؾ ٌلى   11/11/1951أل أ ظ ع 
 له هسّ ًمطلةو :و

  ذو رشي لَلُ ٍ  وب  ْ ولة ا مل أ    

  

ٌيز     ًنَمسوك ع  مسط ُ م ، م م َؿ 

   

 لهد فؿ لت  ٍ   أل رو ،ن بَ        

  

 حب    ز  ِ    سو   ال ت َخ   د  ًت خ َؿ   س 

   

 ً َ َ  ك م    ذل  ت  و     ٕ بة  سبيت 

  

َ ؿ س        ل ة د  ل ٌ أه دو ُ ولل ك َل

   

اا خي  ا لؿَدتى بو رو ول َ ت ول ؤاس    

ول  رِ حيم  د غ  خ ْ   نمسَ  ْ تكمس  ُ ألن     

( 48)ف جتةد م  ى ًح دي لؿ َدّ ت ل دّ     
  ذ ل ي:

 فإن ر ل ومل ولله  فو ٌ حلم     

  

 ً ن مل تسً    ُ زورة      ف ؿ    ًو

   

ع « أ  ظ »: ت خدث   ش ًل دي   ا  َوم 

 َ   د م   َ،دي وألًي، ًل   د زحه     ؾ    حل    

« وللَ    لُ ح     »ولدزوض   ْ     سًع دٌٍو    ى 

ًه  ُ ر  رلك، ب  د تة  د م  ش زًوٖ  ع ولػ  ةس   

س ّم  وة ط    ُ، ًل  د ل      ولػ    س  ل  ُ د    

 بةد زحَد ًلدي رو،ن ًمطلةو :

  ُ  أبكُ لدٍك ًأ  ت ع أحك   

  

 ُ  فسح      ًتٌف      ب    ل ٓ و رتٍ     

   

 فسح   بأ طك  ذ أق ٕ حٌولكُ

  

 ًورتٌف مش غدز ولصم ن ودت ّ ُ

   

ًأت    و  ٍ و   ُ ولػ     س زوٖة    ى بو   ري  

ولٌؾ    َْ ول  لَ    ْ ول    يت ٌٍروو         ًل    دي 

ف مط ػسف   بو  ولط ه د  ذ ل ي: « أ ظ»

(54.) 

 أأب          ل       ُ  ًول         ٌّ  ػ       ٌّ  

  

ٕ  بٌؾ    مسو  ًلط      ُ  للم    ُ ٍ     ٌ

   

  م     ن   ٌو ُ ول   ٌ  ع أ م ل   ى   

  

ٕ  م    ش  ت    ٌو ُ  ًزا      ُ ولػ    ةسو

   

  ٔ  ًر  َت م  م ك وزجت ي ب  ٌ ول ٌز

  

  ُ ُّ ً    ش ف   م ً    ش أذت       َ ل   
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 أت هم    ٌ أن ولط    ة دّ رل و        

  

 نمس     د ٍك     ا  أب      ي  ع حت       ن    

   

ًع ولمسؿد ولسوبع حتدث ولؤلف   ش  

س ًمل ٍػ  س  ال    ّم  ولسا  ٕ ع غ ةس  ل  ُ د   

 (..57)ف      زا ٕ أمى
خدث ولؤلف ع ولمسؿ د ورت  مظ    ًٍ

ُّ د مي س     ًٍػ         ش وجمل م ع ع غ ةس  ل 

 ل  ُ د مي  س م  ش أض  سّ فه   ّ ر دح  ْ،     أن 

فو  ٌ ر   دد وب  ش ر   دد، ًر   ن ٍمس خ  س     

بو   رو وال  م    ٕ، ل   رلك ر   ث و  م     ر    ن  

ٍو     را أؾ    خ ـ زاًع وألم    ٌوي ول    رٍش   

ر     ٌو ٍط    ةلٌن ولةم    ي ول   رٍش ٍةمل   ٌن   

     دها ع أر   ٌز شهَ   دّ، رم     ر    ن    

ميهت وةلط  َ  ول رٍش ر   ٌو ٍط  ةلٌن    

ًٍػ     ولمس،ح  ًٍأرلٌن مث سّ أتة  بوا،  

ورتمط  َ َ   م  ش  ع ظ   هسّ و  ػ  س      

وله   سن ول ق   ُ ع ض   ٌزٍْ ًمؿ   س ًه    ُ     

ؾمسٌف ولط،ـ بط ل ع ظ هسّ وال  خ ز 

« زبَع ولمسه »ولةٌش ًولمسهس، ًلةد لؿَدتى 

م    ش أمج    د ولهؿ     ٖد ول    يت تة       فه    س 

ولمسه    سوٕ ًؾ    لف وألغ َ     ٕ ًفَو      ٍه    ٌي: 

 (.71ف)
 جتلَّ          ٓ ولسبَ          ع بأشه           زيِ 

  

ٌَ ولطي          َ ؿ       ورتم ٖ     د ح ل      

   

  ْ  ًأغ         سلِت وألز  ع زً          

  

 ته   ٌي       ولةَ   ٌن م     أحط         

   

اا و  هد    بَ ن ذلك  لٓ ر د م ش   

 ولةم ًولمسه  فه ي:

  ْ  ًحـ ولة                م      ةم                

  

 ًحـ ولمسه         ر       ث  ولك          

   

 له    د غ    سـ ولرتف    ٌن ولط    سًز 

  

 ًمل ٍ   َ  ع ولك  أع غ  ُٕ ل       

   

أب  ٕ مدٍ  ى ًٍ ررس ولػ  س   دو  

فمسُ غوس زمك ن ول  ز  ٍ ػد    ي ي        

ول ػدًن مٌد   ولػوس ولكسٍا به ٌ ا:  

فَ ررس ولػ  س هري ولكلمْ « ٍ  غوس  »

 ع حتس بَت مش لؿَدتى هري فَهٌي:

   ْ  مة        ؽ ولٌظ       ف ع ذتة       

  

 « ٍ      غ    وس   »ٍط      فَؿ    سز:  
   

  ْ  فكَ   ف ول    رِ مل      د مو     

  

 ل    ى ٍه      ٓ  « مة     ٍؽ»ًال م    ش 

   

ٌيز ل     غ    س   ع لؿ  َدتى     ًل  د ؾ  

ْو» أض لَل وةلط  َ  ولة لْ « رطس وحمل 

 ( فَهٌي:71)ف ع ول ة مد مع ولمسهسوٕ 

 ٍؿ    س   وةلط       َم    ش  م    سي ب    ىِ   

  

 ٓ  م     ش ولػ     ةل  صٍ     صو  م ج       

   

 ً ذو م       زق     ُ ول     ريي وم     سا    

  

 لسيب          ٌي ت دم              أً ذ                

   

ًع ولمسؿد ولط دع تكل ا ول دوزع   

 ولطَ ضْ ع غةس  لُ دمس.  ش

مةةم  ْ    ش لك  َْ ع ًل  د تؿؿ  ى 

ول،ر    ٗ  ولمسلط    طَ َ  ول    رٍش وح ل    ت    
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وا م    ش ولة    دً ولؿ    وٌَ ُ   ل    سوها ًم    د

ول  د ٌل م  ش ول ةم     ولَوٌدٍ  ْ ولة لَ  ْ،    

ًٍ ة   س  ل     ٍله    ي ه   ؤالٕ ول،ر   ٗ  م   ش   

تػسد ًظلا ًفه س؛ ًٍ د ٌ ول دوزع ولة سـ     

للةم       د ل ؿ       ستوا بة       ٌدتوا ل ل       دها   

ًذلك ب لكمس د ولط لح ول مث د   « طط فل»

ب ال ك    م ل بؿ    مسٌف ولمس    دوَٖ  ولة    سـ   

 (.98      75)ف ولمسلططَ َ ، مش 
ًأم  ولمسؿد ولط بع، فك ن بة  ٌون:  

 وذتل ًولةصي ع غةس  لُ دميس.

ًلد رةد ولؤلف لكد زتمٌ  ْ م ش   

زتمٌ        ولػ      س ولػ    ةسٍْ ورتم    ظ    

 ؿَ    مش ولدزوضْ ًهرو ولمسؿد مش أنٌي 

(، 191         99ٌي ولك     ـ م   ش ف ) فؿ   
ًهٌ حي  ج لدزوضْ ت ؾْ ًول ؿس ولؤلف 

ع ولمسؿ    د ولث     مش  ل    ٓ وذت    دٍث      ش   

 ولط َةْ ع غةس  لُ د ميس.

ر ن ولػ  س ولسوحد  لُ د مس حيل 

ولةصلْ ًوالب ة د  ش ول  ع، فك ن ٍةػ    

ولط َةْ ًٍ ػد فَو   ولة صوٕ   ش  ح  ن ت ى     

 ولٌول  ع ول ك  سزّ ول  يت ؾ   دف ى ع     مل   

ولسٍس، ًل د دفة ى ح  ى للط َة ْ أن ٍ م  ٓ      

و    صوي ول    ع ع ر  ٌز ٍهَم  ى ع مصز   ْ 

 ؾة ّ ٍمسسغ فَو  للػةس ًتأمد ولط َةْ..

ًلةد ن َةْ ي  ّ وأل دلط َْ ر   ت    

م    ش ب     رٌزّ تأم،ت    ى حَ    ث ول ط     ت    

 ىورتك  سوٕ ول  يت ٍط   هو  ولة ؾ  ُ تَ ه      

 ولسلسولْ..

« غ  ٌ »لؿ  َدتى ع ًه  رو م     ث  د   

 :193و  ففَوليت ٍهٌي 
ُ ًلد ضكس ول ْ ولة ؾ ٓ قمس ُ  ل   ؿرا ل

  

 فؿ ف مش زتل ظ ع ول سً  مةو ٌدِ   

   

 ه     ن ر خت مشظ وألؾ َد شه ت  

  

 غ         طا ى ب لس  بَ         ل وألم لَ         دِ  

   

ـ   ذو بة       دًو     ًل       ُ ه           أت       سو

  

 ِ  ٍةَ     ل  أ ط     ُ ًجتمس     ٌ ُ أغ زٍ     د

   

  ذو أتَ وم        ٌ ن         زًو بػ          سها  

  

    ورتم ٖ       د ع ه       صج ولصغ زٍ       ِد

   

    أن ٍهٌي:

 ًلل   ٌو   حه      رم    و  ػ  س 

  

 أ      م ؿ  وٍس ب لةػ    مك  ؤًدِ   

   

ًولهؿ     ٖد ول    يت  »ٍه    ٌي ول    دوزع:  

س فَو    ؾ  ٌزي ولمس َ  ْ م  ش   ّم  وض   هٓ  ل  ُ د 

ولط َةْ رث ّ ًم ةددّ ًوض  هسواه  أم س   

ال ت     د ٌ  لَ     ى وذت ر     ْ، ًال ٍط      د َى  

وله ل، ًٍكمسُ أن  ػ      دد م و   ع  

ًه    ُ: حَ     تُ، « ح       وللَ     لُ»دٍ    ٌون 

فش ولةسـ، ًٌقٌٕ ولهمس، ًؾٌتو ، ًبَ و

ًأٍهة      م، ًول،رٗ     ٌن، ًد مي     س، أم     د  

 (.111)ف « حته ، ًضٌوه 
ًدزع ول   دوزع ع ولمسؿ   د ول  ض   ع:  

ولةسب   ْ ًوذت      ًولػ   كٌٔ ًولك   َ   ع 

 س...ّمغةس  لُ د 
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الزت  ن  ى حبَ   ّ   مو  ا ًه  رو ولمسؿ  د  

ِ تة سـ   ش مدٍ   ى    س ول ر ّم لُ د ولػ  س 

ي ّ ًبلدي ضٌزٍْ لدّ نٌٍلْ    ض ل لى 

 ولكَ   ًولػكٌٔ ًوذت  ..

ًلد أحظي  ل ُ د م س   »ٍهٌي ولدوزع: 

ب لةسبْ ولسًحَْ ع زت مة ى م  ر ولؿ ةس،    

أل ى ًرد  مسطى ٍةَؼ ب  أ  ٍع ال ٍهدزًن 

م  ت طا بى  مسطى مش  ٌ ًنو س ٍؿ مسة ن   

      ع ول    د  ّٕ ول    يت ال      د غ     ي م    ش ول

 (:111)ف غك قْ ع ول ة ٍؼ مةو  
  من      ولػ      س وذت    صٍش غسٍ    ل 

  

     ش ب   م ر ط   ى ً    ش أحصو    ى  

   

 زًح       ى تؿ       مسع ول       د  ّٕ ًوة 

  

 ا   ا ًحتَ     ب    لطوس ب     ر  ِ    ىِ  

   

ًٍه    ٌي مؿ    ٌزو   مسط    ى ب      ول      ع 

ر للؤلؤّ م دضْ ب  وألًح ي بدال  م ش أن  

 ترتبع فٌ  ؾدز حط  ٕ:

 تله      ت  ع ه      ري ول      د َ  رلؤل      ؤّ    

  

 مك  و    ولؿ  دز م  ش حط    ٕ ر   لهمس  

   

 لك و    أؾ   خت ل ُ  ع غ    مٌق  ةو   

  

 ت    دع ق     ٖةْ  ع ولٌح    د ر     ذتجس  

   

ًٍ      بع ول    دوزع حدٍث    ى      ش ح    ل   

ولػ  س ولسوحد للةصلْ حَث أبد  لؿَدّ: 

رٌتُ ول يت    ٓ فَو   أن ٍة  صي ول   ع      

م مس    سدو  ع ر    ٌز ال ٍط     مسي فَ    ى غ        

ول  رِ ٍك  شي ب  ى  ًغ  ةسي  ولك   ل ًولٌض  َه

 لٓ ول  ع ولرٍش ٍةَػٌن ع زت مة    ال  

خت ل    ف وذتَ     ّ فَو           ش حَ     ّ ولة     ـ  

 (:111ف)
 ض  أبهٓ م    حََ  ت   ل  ٓ و مس  سود    

  

ـ    فم      ع ًح    دّ وة ط     ن       

   

 ًمل ح       ظ ُّ      ٍد ل         ٌٍم         

  

ـ      ض    ٌٔ مة     ٓ ٍ م م    ى ر      

   

 ًال أبة       ُ         دمي   ع حَ        تُ

  

ـ    ض     ٌٔ ذت     ٍش ٍدغدغ     ى زب      

   

   ُ  ًغ      ةٍس ل      ُ ٍ ث ث      ى  ٍسو       

  

ـ     ٍؿ      غ ب     ى ذتط       ُٖ         

   

ًٍسحتَد ولػ   س    وله  هسّ ٍسغ ف    

ولةل  ا م  ش أشهسه    ولػ  سٍف ًٍػ   هد  ل  ٓ 

غ   ٌون٘ ول َ   د م   ش مػ    هد ودتم    ي م       

ٍررسي بأٍ مى وذت َ  ْ ول يت لك  ه   ل ٓ     

ق مس ف ولة ؾ ُ، فَؿ ٌز ح َ  ى    تل  ك     

 (:113ولكمس ف بهٌلى )ف

    ٔ  ذر   ستم ٍ      َ   د  أٍ    ل و    ٌ

  

  ذ ع زبٓ ولة ؾ ُ أه َا ن ٌٍ،   

   

 حَ  ث ولمس  ؤود تمس خ  ت أرم م  ى   

  

 م      ر ولؿ        ًتةلَّ     ا ول      أمَ،

   

ٌ زه       حَث ودت   ن  حبٌزه   ًحب

  

 ًولة َؼ  ٍك خك    م    مةط ٌال    

   

 زًح  ُ    ولة ؾ  ُ حت  ش  ً    م 

  

 م ش أرل  ى أؾ  خت  أه  ٌٔ ول   َ،  
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ًلد أغ  ز ول در ٌز زر     سٍش ع     

دزوض ى    ولث د ولةلَ     ولمسؿد ولة غس مش 

ع غ ةس  ل ُ دّم س رم   أغ  ز ع ولمسؿ د       

 وذت دِ  ػس    ولٌ  ع غةسي.

ًت   ا دزوض   ى ب لمسؿ  د ولث    ُ  ػ  س  

ب ذتدٍث  ش ولػكد ًولكمٌن ع غ ةس  

  لُ دّمس.

له د صت ح  ل ُ    »ًلد ر  ٕ فَ ى لٌل ى:    

دمي   س ع بة     لؿ    ٖدي    تل     ؾ   ٌزّ   

م   ش غ    ملْ غ     ل بل   ْ لل جصٖ   ْ، ًرةل   ت 

ولهؿ    َدّ ًرأ و      لٌح    ْ ف َ    ْ ًوح    دّ   

تط      أاس بإ ج      ـ ول أم     د م     ش وله     سوٕ  

 (.139)ف
ً ن مٌق     ٌ َْ ولؤل     ف مل جتةل     ى   

ٍة  ول ةس  م   ًزد م ش أتط  ٕ ع غ ةس     

ؾدٍهى ولػ  س  لُ دميس ًلد لط مو      

 ألط ل: ْا،ا

ًولث  ُ: تط أ     وألًي: أتط ٕ لةٌٍْ    

 د ت  لَى قسًزّ ولٌشن..

أ أضلٌبُ.. ًٍكسـ أمثلْ ولث لث: تط

  لٓ رد لطا مش وأللط ل ولث،اْ.

حه   له د ر  ن  ل ُ    »ًل ي ولدوزع: 

نَ  ل ومل ا سوي ف زض     م  ش فسض   ن       دّم س    

ولػ   ةس ولةسب   ُ ولة ؾ   س ول   رٍش ا     ٌو ع    

مَ   دون ولةسر   ْ، ًأب   ٌو أن ٍرترل   ٌو     ش  

تٌَ ا ًٍطلمٌو ولسوٍ ْ    ول  امسٍش  ل ٓ    

ف « و      ول  َ    دأؾ     لْ ه    ري وألم    ْ ًتسوا

(151.) 

ًخي    ا ول  دوزع دزوض   ى ولهَم  ْ    ش 

 (.155غةس ولػ  س ولسوحد بهٌلى: ف)
ًموم  ٍكش مش أمس فإن حبثُ هرو »

ل  ش ٍك  ٌن ه  ٌ وله  ٌي ولمسؿ  د ع دزوض  ْ      

 لط   :   زيى ومل      غةس  لُ دميس   

أً م    : أن ه   ري ولدزوض   ْ مل تػ   مد 

ُي مش تسوث غةسِ.  رد م  تلمسى ل    ل

موم         َوم :  ن أِ  مد   ط  ُ    ا  

     بري ؾ ح ى ع ض َد  صت  شي م ش رو د       

فإ     ى ال ميك    ش أن ٍك    ٌن م صه            ش  

 «.وألتط ٕ ًو مسٌو 

ًضتش    ز  لل دوزع ول در ٌز زر      

 سٍش رودي ع هري ولدزوضْ ولهَم ْ   ش   

س، حَ ث  ّم  ؾدٍهى ولػ  س ولسوحد  ل ُ د  

ع غخـ ولدوزع أضظ وةبدو   تور مة

مسك   سِ م   ش وت ؿ    ف أر    دميُ ع    ول

وألدـ ولةسبُ ًمٌقٌ َْ ظ هسّ ٍسفدهم  

وذت  ل وألت  ٌِ ًولٌف   ٕ ولةسب  ُ.. فج   ٕ      

ه  ري ولدزوض  ْ مث  سّ ه  ري و      .. ًت مو    

بهؿَدّ ولسا ٕ وليت زا ٓ بو   ولسوح د  ل ُ     

دم  س رم    تك  م و  دٌٍو   ى: ولطسٍ            

 و :فَأز  لَلٓ ًٍهٌي 

  ُ ّو أٍ              ش  ل                ي               

  

 ولػ                     س ولة ه                   سِ

   

 ٓ ـي وله               سٍ  ولوجلَّ                 َز

  

 ؾ             ٌ وةت             ٕ ول            ٌع 

   

 أٍ         ش ول         رِ ل         د َتَة ي         ٓ

  

 بط           خس ه           رو ولٌر           ٌِد
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 ب            لصهس ٍ            مسح  ِ ط           سو  

  

 ت ٖط                    ِ  وله                   دًِد

   

  ُ  بث           ٌزّ ولػ           ةل َتةل           

  

 ذتط           ا ر           د  ولهَ           ٌدِ 

   

 ب لػ          ةل ٍةك          ل  حهَّ            

  

 م        ش ر        د ن         ٍغ مسٍ        د  

   

 

 

 

 ًلٌلى:

 ٍ              ل            َ ّ ع وَ مس            ٌِف

  

 حٌٍ             ت ِ ل م                ًف                

   

َ ط           َ  تسب           ك دًم                 َفل

  

 م       ش ًوب       د ولةَ       ث م ص             

   

زح  ا ومل ولػ    س ولسوح  د  ل  ُ د م  س  

ًَ كي    َس ومل ا    سوي ًر    صٔ ومل ول    در ٌز    

ولػ    س زر       سٍش ر  د ورت    حَ  ث       

 ر ن ست    ًًفَ   لؿدٍهى حَ   ًمَ   .

 

 



 

 

 

 

 

 مسك الختام 
 

 

 

 حصاد العمر

 

 د. عبد اهلل الشاهر 

  



 



 الختامسك م
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  حصاد العمر

 

  اهلل الشاهرعبد . د 

 
 

ٌّ ٚال طسُب  َا عاد ٜصػًين ٖ

 أْا ايرٟ صست يف ايفٝحا٤ أغرتِب

 ابٔ ايفسات اجلٌُٝ أْا

 غادزت٘ ٚشػاف ايكًب ٜٓتحُب

 إْٞ إيٝ٘ َصدٚد َصُٝتٓا

 شطآْ٘ اجلرىل ٚاحلٛز ٚايػسب

ّٕ ذنساٙ يف خاطسٟ ْػِ  نأ

ّٝا بايٓٗس ٜٓطهب  يف حلٔ َٛي

 إّْٞ ألعًِ إٔ احلب ٜٛجعين

ّٔ حيب يٓٗس اخلري ٜٓكًب  يه

 إىل حًِ مجٌٝ أتٛم ي٘

 فأْتصٞ فسحًا ٚأعٛد أنت٦ب

 ٖٛ ايفسات ايرٟ َا شاٍ حيًُين

 يف جل١ ايسٚح خسٜسًا َاؤٙ عرب

 ٜا زبَّ ٖرا فساتٞ إْ٘ ٚطين

 ٌٖٚ يػري فسات احلب أْتطب

 بسد٣ ٜصاطسٙ ايفسات ٣ٖٛ

 ٜٓتصب ٚنالُٖا يف ايرات

 يهٓٗا ايفٝحا٤ أغبطين

 إْٞ إيٝٗا اآلٕ أجنرب

 قازبتٗا ايطبعني َٔ عُس

 َاذا أزٜد َٔ ايطبعني يٞ ٜٗب

 زاحت ضٓني ايعُس َطسع١

ّٞ ٜٓطسب  نأْٗا املا٤ َٔ نف

ّٕ حصاد ايعُس يف ْصم  َّست نأ

 ال ٜطتكِٝ ع٢ً أٚتازٙ ايطسب
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 ٚأُٖٚتين ٚعٛدًا جًّٗا نرب

 نِٖٛ أْج٢ يعٛب نًٗا يػب

 إٕ نٓت تبػٞ َٔ ايدْٝا َٛدتٗا

 فال أَإ يدْٝا نًٗا تعب

 دع عٓو نٌ املػسٜات بٗا

 فٗٞ ايطساب ايصا٥ف ايٓضب

 ٖٞ األٜاّ زصٝد ثابت قدز

 ٚنٌ ّٜٛ َٔ دْٝاى ٜٓطحب

 حت٢ إذا ْفر ايسصٝد ٖٓا

 ٚخاْو اجلطِ ٚاألْفاس تضطسب

 عًِ بأْو قد قازبت زحًتٗاا

 ٚبإ َٓو قطاز ايٛت ٜكرتب

ِ٘  فال َاٍ مجعت قدٜت ب

ٌِ ٚال جاٌٙ ٚال َْطُب  ٚال عً

 ٚاعًِ بأْو حمهّٛ بكدزت٘

 ٚحهِ زبو حمتّٛ َٚتحجب

 حصاد عسى ٜا ابٔ ايٓاس َأثس٠

 بني اخلال٥ل َٚا ضٛاٖا با٥د خسب
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