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 لٌحْ الغالف للفنان

 

Alois Arnegger 

 (1879 -1963) 

 

  
فنان منساًِ ًلد يف فََنا ًدرس يف أكادميَْ الفنوٌن اميَلوْ فَوواس أتهواملى ارنواطا الة َكَوْ ف وان        

ًاحوودام  ووم أهوول  ووم للبوودًا الة َكووْ احًرًمَووْ يف لٌحوواملول ماحتوولٌ  الاً انسووُ الوواا   الوو ِ كووان ٍ يَوو         

 مالرتكَ  علٓ ملدرجات لٌنَْ را كْ للسياء ً  ٌنات الة َكْ ًامٌ.

ٌات احًىل  ووم حَاملووى ارونَووْس رتوول  اوواهد  ووم ال َ،ووْ النيسوواًٍْس كلرةووات الووجل  السوواحاّ   يف السوون

ًارااهد الساحلَْ ًج ال احلبس لريتل فَيا مكد الة َكْ اإلٍةالَْ يف جميٌعْ ًاتكْ  م لٌحاملوى ارٌجوٌدّ   

 يف   احف كجريّ حٌل الكامل.

إىل امنوى جٌملفاٍود الو ِ مل ملرور هوواملى كاتوا         أث  ت امَنات دًرها الفكال يف ان رال  ٌه ْ الاتل

 عم هواّ ًالدي.

س ملاركووام ار،ووات  ووم اللٌحووات ال ٍ َووْ الوون أطوووات رً انسووَْ عالَووْ يف     3691ملووٌيف يف فََنووا عووا   

 ملصٌٍا اراود الة َكُ مأتلٌ  مانٌرا ُ را ع اإلضاءّ.

  

 

  

 أًغالنَان  رينا ًملامجْ: إعداد
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  ثراءهو األدب حياة وإ

  

  فلك حصرية.أ  

 
 

ما بني األدب واحلًاَ نبض مغرتك، ودورَ دمىٍ دافقُ، وإحضاظ ومغاعز، وأحالم   

وآمالالالالاا، واناتاصالالالالاد وارشالالالالااداد شغالالالالتل جاد األو، وعالالالالني ا ا زبالالالالُ، وجاد ا  االالالالآ      

 وا فزص... 

 ذا فم ميتن إال أن نقزَّ بالنن أحالاا ا ييالزٍ ا، الز، وا، الز ييالزٍ األوا، فتماالا        

ع صزان يقرتبان من بعضه ا حاَّ اال اصاق وا اغابك، وا ا اسج، وا الاف  ا الامىٍ وا الاورَ    

ا ىجىديالالُ ا تام الالُ واماتام الالُ، وا الالا ن ا ىعالالر نفضالالا ع صالالزان ماباعالالاان، ماخالالزران،      

اا ، ف تالالالل م ه الالالا  اوالالالًاا، و صآصالالالا وعاراشالالالا،    يزفضالالالان أن يتىنالالالا ع صالالالزا  واحالالال  

وط ىحاشا، وأدواشا، ووصآ ا، وطزعا، وشنثزه وشالنثهه، ورمالك  الل االذا نعالىد   ن الا أن       

احلًاَ شيزٍ األدب، وأن األدب ييزٍ احلًاَ، ف الا يقامالا األدب مالن  الما أج اصالا اماعالادَ       

حلًالاَ، ورلاصالز  فتالز     اطزَ حبث( مالا االى إال  موالُ  ا الارب ا    الال عصُ الال روايُ الال )ععز 

إنضانٌ  مق، وإعزار  اقايك مناجج حًاشًُ، إنضالانًُ، نعالك اعابضالر مالن ا ىاعالج، واجاشٓالر       

سلالى ا ت الاا   من احلًالاَ، واعاععالر مالن حًالىاد بغالزيُ حقًقًالُ، إال أنهالا شا الا ن ا  هايالُ          

وا اتامالالل، وا ضالال ى وا اضالالامٌ ن مناججهالالا ا الال  شالالا ل حًالالش اخل الالىد مالالن أوصالالج األبالالىاب،    

ن ن حهَ من أمزه، ون عالك مالن     أطزا  جاد إبااع وحضىر، األمز ا ذٍ جيعل اإلنضاوشقا

منىجج ا ذٍ يقا  إ ًا، بعاما باد ع ِ مضاٍى من ا زعالٌ، وا  ضال ، وا اضالاما وا ضال ى،     األ

جيع ا أعزب إىل ا زمش م ا إىل ا ىاعج، واخلًاا م ا إىل احلقًقُ   عىد إىل ام ع ال  األصالاظ   

مالن ا الىاك، وأن مالا شقا مالا األع الاا األدبًالُ         مالن ا عالا ، وال حًالاَ ر الر     بننالا ال عالٌْ   ال   

اخلا اَ، وما عا ماا، و يتن ذلض  ًاا، فعاما  انر ا اك حًىاد معاعالُ،  انالر   

ا بًٔالالُ احلًاشًالالُ اخلا الالاَ ماالالىفزَ    االالاج األدبالالٌ ا زاعالالٌ وا شا الالز بالالا قًك واأل الالمق واإلبالالااع     

حًالالالىاد ا ععالالالاْ، وا تفالالالاو، وا ا الالالايش،     وا   الالالاو، وا عتالالالط والالالخًا، فع الالالاما دبالالال    

 واإلبااع، فنٍ أدب صًععِ ألمُ ما، إال أدب ا ًباظ، وا اصخز، واالنتضار، واجلفاف 
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 قا مت ن ا  ص  ا يالانٌ مالن ا قالزن ا عغالزين أ الذ األع الاا األدبًالُ من الذا  جالايا  مالن           

ا بعالالالا أو نكزيالالالُ مالالال الالالالال عبالالالل ف ضالالالفُ )مالالالا بعالالالا ا ب ًىيالالالُ( ونكزيالالالُ )مالالالا بعالالالا ا تى ىنًا ًالالالُ       

 تااب ها وما يابعالىن   االصاع اريُ(، وعا مت ذب ًل األع اا األدبًُ من ناحًُ ا  كزَ ا ع ًقُ

ع ِ أنها  ًضر   اض ًُ فقال،،  الال من األع اا األدبًُ نفضها الال من أفتاراك،  ًاك ا ان ًا 

الالال  بل اٌ أيضا ،  اعشيش ا ق اعاد، وخباوُ ع اعاد اهلً  ُ االصاعباديُ أو مالا يع ال  ع ًهالا ب   

/االصاع اريُ/. وا ا يتفٌ االطمع ع ِ  ااباد م كالزٍ نكزيالُ )مالا بعالا ا تى ىنًا ًالُ(      

رك ا قالالارع ع الال  أثالالز األدب ن حًالالاَ وأوهلالالك  االالاب )االصاغالالزاق( إلدوارد صالالعًا حبًالالث يالالا

ا  الالاظ، وشغالالتًل ع اعالالاشهك، وأنالالا مالالا مالالن عاعالالل ميت الالا أن يفصالالل بالالني احلًالالاَ واألدب،      

حااا ا ع ِ إثزاْ ا، ز، وشغذياا وشقىياالا،  ما ا يع ل أ فاحلًاَ أدب، واألدب حًاَ، و

واأل ذ بًاه، ون اذا اجملاا ال ميت  ا دباوس دبارب حًاشًُ جاد أثز ع ً ، وفعالل مالا    

ن األدب ا زوصالالٌ، فًالالذاب ا الالبعض إىل أن االالذا األدب أعكالالك أنالالىاع األدب ع الالِ االطالالمق،    

شالا، وا الىاعٌ  ع ال  رصالا اا، وأا ًاهالا      حًث يع ل األديب ا زوصٌ امباع واما تن من أدوا

ن ب اْ اجملا ج واإلنضان، وشزصًخ األصط ا قىيُ وا ااع ُ  ب ًىيُ اجملا ج وا بغز، يالذاب  

اذا األديب ا زوصٌ إىل آ ز ا غىط وامغىار مج دل الل ا غصصالًاد ا ال  يارصالها بع ال ،      

ل ا  فضالالٌ، وصالال  وياخالال  بهالالا نااجالالا األدبالالٌ ا زاعالالٌ واخلا الالا، واالالى جيالالا ن ع  ًالالُ ا اخ ًالال  

وع ً  جاا  حبًث يذال اما قٌ، فاصبا اذه ا غصصالًُ  أمىاراا، بغتل رآج، وماىاسن 

يالالزّ فًهالالا نفضالالا، فاضالالاقًك حًاشالالا، وشع الالٔن     عا الال  يقالالامها األديالالب مالالزآَ    ا قالالٌ ا قالالار   

نفضا، إىل جانب  ىن اذه ا غصصًاد طبًعًالُ جالاا  عالا نزااالا ن واعع الا امعالاا، ور الا        

احا م ا بغتل يالىمٌ، واالذه ا عىامالل شاضالافز ًًعالا   ا عالل األدب ا زوصالٌ        حياك بها ا ى

أدبا   ا اا ، عزيبا  من ا  فط وا زوو وا فتز وا ىجاان أ يز مالن أٍ أدب آ الز، ف الن م الا     

ي ضِ رواياد ع ا قُ األدب ا زوصٌ وو ياعزفهك من  ما نااجاشهك ا يزَ وا ىاععًالُ، وا الا   

ُ    ال "فًالالىدور الالالال أل " متضالالًك مالالىر ٌ و"اجلزميالالُ وا عقالالاب"     "ا بالالا مالالن أن نضاخضالالز روايالال

" ًالالى شى ضالالاىٍ" ومالالا بعالالاه ن ا قصالالُ ا قصالالهَ األديالالب    دوصاىيفضالالتٌ" و"احلالالزب وا ضالالم "

ا زوصٌ ا تبه "أنعىن شغالًصىف" ومهاالك، و الذ ك ال ميتالن أن ن ضالِ أديالب ا ىاععًالُ        

ًالالُ واحلًالالاَ امعاعالالُ، واحلًالالاَ ا تالالبه "زلًالالب ذلفالالىق" ا الالذٍ عالالا   وط الالا، ع الالِ طبالال  ا ىاعع 

وا بًُٔ  اتىن، "ا يمثًُ ا   حاس فًها ع ِ جالآشَ نىبالل  البداب، وا ال  شعالا أفضالل روايالُ        

 ا ضتزيُ". الال عصز ا غىق الال عزبًُ ن شاريخ األدب ا عزبٌ "بني ا قصزين 

ويبقالالِ األاالالك ا قالالىاأل إن األدب ا  الالابج مالالن رمبالالُ حقًقًالالُ بالالا اغًه، وامالالاروظ بغالالتل    

، وحصً ، وامزشتش ع ِ واعج معاا، وحقًقٌ، اى ا قادر ع ِ شعىيز  اٍف، واف واٍع

ممالالا جيعالالل األدب  ا الالاا  فالالاعم ،    ،اجملا عالالاد، وذبضالالً ها إىل أبعالالا مالالاّ، وأعكالالك شالالنثه    

منثزا ، وعادرا  ع ِ ا اشاا حًىاد ا بغز وأمشجاهك، وأفتاراك وط ىحالاشهك، وعبالل االذا    

 وجاك عضايااك، ونااجهك ا فتزٍ.



 

 

 

 

 

 نوافذ 
 

 

 

 أ.محمد قجة دمشق والثقافة العربوة 

  التراث الشعبي في منطقة القنوطرة

 والجوالن

 

 فضول حلمي عبد اهللأ.

  دور األدب المقاوم في الحفاظ على

 الهويّة الوطنوّة

 

 د.ناصر بن حمود الحسني

  القصة الطفلوة في متناول الريشة

 الفنوة

 سريعة سلوم حديدأ.
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  دمشـق

   العربية والثقافة
  حمد قجةم.أ  

 
 

 

دمشقققققل وشققققققوب ، قققققق      ، قققققق    

،دمشقققققققل ؼاقققققققا     ققققققق   ،    ققققققق    

،  حق    ،ع ق  رضهق   ووت قظ ع  ق      

     ،    ، قيظ        ع   مّ     نني.

 ن  تتقق  عنقت وق ضدم دمشقل   ت قب      

ص      و  يف   قتم  ،ال عنت د،ضه  ع 

آض ميقققق   ،ال عققققن د،ضهقققق   قققق     ق قققق   

و سقققيوي  مقققن  الحقققت      ي   ققق     

،ق  ققق   ي  دقققق . ف ققق  سقققت      ،مققق   ،

عنققت   ققط    قق     قق  رع ققظ    تتققق 

دمشل ،              ض ضي  ،رع قظ  

دمشقققل مقققن  ققق   و قققً    ققق   ع قققق       

 ق ض       مل.     ي   وتزع ع  ف

***** 

 أواًل:

هنققق ه ،هقققي وققق ضرن  مققق     دققق عي   

م ّ، ققتأ رب  قق د   شقق م ي  ققظ  ي   يقق      

،رب    ققققق    يققققق ب س ضسقققققي   س سققققق  ي     

،   ت    سإب رصقا   هق     ق عي دقت قتب     

ب       رق  ت  من م     د و ي حمت ني ف

   ش م ،      .

،  تققققققق ضدم   تهقققققققتع  د يقققققققت رب 

ط ققق  ح ي قق  حمت قق      يق   يني يقق  ت  

مققققلب     سقققق  يني يف    يف  قققق د   شقققق م 

      . ي   و يت   تض س     ت ضرنيق   

  تثققق  رب سققو ب و ققً   قق  د   صقق يني    

ي  ت  دتل اتب مقن   ق   قب      يق   ،مقن     
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   ق د ب  رض مقيني ،مقن  ق دق    ضقق ض       

  سققققققققق ل ي رمقققققققققتضدني ،  و قققققققققت ب  

 ،    تضدني ،  ثيني .

     يقق  ي  ققظ حتققت حتقق   ،  ق   ققب 

أ   ق  د  ،ع سظ هق    من    د    ،  ا   

    قيقققت ضمم  قققً ع  يققق  صققق س    نقققت  

    قق      تققتم دتب       ضقق  مي قق ب

  نققق ،ضا       سقققن   ،  ضققق   د قققتد ف    

       ،  ق ب   قي د. ي ق  ذناقا  نق      

  ت ضدم رمس ء   ق   ب      ي      ي  قظ  

مثقب  وق  ،و  ق      و ون   شق م ،   ق     

،مضقق  ،ض ي قق  ،ونققتو ،اققي ، قق  م ، قق   

 ،ي   ،ي   ،ست ه .

،ي ب م   ء  جل ه ي  درتدد،ب ع   

  شققق م ،   ققق    مقققتحتب م قققته   نققق ،ضا    

،     سققققن   ،يف ط ي قققق  هقققق الء   ن   قققق    

  قق  ي    ،ح قق ب  ققن ث  ققظ ،هققت صقق ح      

   قت    ش تض يف      سن  

 هلل دّض عصق      دمت ي

 ق   ظ ل يف    م ب   ،ِ دتم

 د ققتب من ،ضد   ربدص ع ي ي

   دى دصال     حيل      ِب

  يط   ت تأ ي م  رح ق   ي

 مي    ت  من      ز   ،ِ 

 ،ع  ،  ن ي ثتم يف م  قت   

ًٍ  ،يلس قت م  ظ     

 .،ر  ى يف دمشل ،ق ص دن 

،عققتي  ققن زدققت  ي قق  وقق د رمسققق ء      

ش م ،   ق    يف    تب ،  ق ى      ي  يف   

م   ه الء   ش   ء  مم  د ترب د ي   ع   

ق ققب  ،ثق سيقق     ت ققتد      قق  دمت   سيقق   

   اتح  يس م   ق ،ب عتدتا.

،قققت مقق ت  دمشققل يف و ققً   ققق ،ب   

حتث   س  ل   ه ي  هقت   تشق ض    قياي      

،يققققق ب  تمشقققققل د،ض حمقققققتضي يف هققققق     

  يققققت ب  ،هقققق    قققق   سققققتق  ظ  قققققت       

،هقق    قق  سقق ه ظ يف   تشقق ض       سققت   

   قققياي   قققني سقققو ب  ققق د   شققق م مقققن   

عقققق    ،مققققن آض مققققيني رصقققق ات  دققققتعتب 

      د ب   ت  عتن ق ي    ياي .

***** 

 ثانيًا:

يققق ب سقققتح    ققق      ققق  ني  ققق  د   

  شقق م ؼ دقق    نقق  مققن    ققي  ا    ن يقق   

  ،ض يققققق    ت ث ققققق   ققققق   ي   يني ،ق  ققققق ي  

   ،مققققق ب ، ي  دقققققل. ،ي  قققققظ م  يققققق  

   مققته اث  قق    قق د    سققي   قق ي رعقق د  

  ش   ي  مت    ت  حقت   ر،ض ق  طتدقب    

،هققق أ     يققق  ضمسقققظ      ققق  سقققن  رد م 

    يقققق  ،رعقققق د    وقققق ضدم   قققق  د  صققققتضا   

 العت قققققق ض   قققققق    رطقققققق      رتيي قققققق     

    و  ي      وشوب     د.

،مل وون دمشل   د ق  ع ق     ق      

  اقق ؼني  ،مل دوت ققت     قق ء      قق  ني 

،هقق    تدنقق    قق  دشققوب    قق       عن قق 

  ء   ه م   من   قيه     قتمت   يف ق قب    
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 يسقق م. ،قققت ي  ققظ حم قق  رس سققي  يف  

 صقققي "  ،يققق ب ر نققق ء   "ضح ققق    شقققت ء ،  

 ق دش د  ست    ح م     س .

،     ص  ق ب )،ه  سرتا قص ا 

 قققت   يف ع ققق    تققق ضدم ،  شققق ت   و قققت،     

دمشل ع ص    يرب د، ق  ع  يق  ع س ق     

،دققققت  عن ققق   جلققق حا  دمشقققل      تققق ضدم

ع ص     ت،        ي . سقت ي  ظ دمشل 

ح هقق ا م دهقق ا وضقق    قق ،ضه  ع يققق    

ض ضا  ي    ي   ،ي  قظ يف  يف و ضدم   

  تقظ  ا   ع   طق       ددق    ق  و قّ      

   ق   ققققب      يقققق   ،هقققق    ق   ققققب   قققق    

ي سظ س د    قي م و قً   ت، ق    رت ميق     

  طقق     ،  قق     ققظ مقق     دقق    ققق ب      

 نهقق ي   ،  حققت،د   قق        يقق     قق    

،  صني مق ق    ممتقتا ع ق  ثق ر قق ض        

/ 0م يقققققتب يقققققي 02/ ا ققققق ح  وقققققق ض 

،ي  ظ وت ض م ي د   من دمشل ع صق    

و ققً   ت، قق    وققربى   قق  ر قق   مققوب 

 يمرب طتضدققققق       ققققق   ،  ققققق  ر  قققققظ    

،قّ مقققققظ ريقققققرب فمرب طقققققتضدتني ق  ققققق        

    ،م ب ،  ا س     س  يني.

،  ب   شق ع  ردقت مقتق  ققت عّ ق       

 عن ه    المتت د حين   ق   

  تال دمشل    ي  ظ ط ي  ٌ  

 ،ال زهْظ   ين      س   ت ُب

يف و ققً   اققرتا  ري يف ر،  قق    ققق ب  

 نه ي   ،   ي  ظ دمشقل ققت  زد د    

ع  ت     نق ء  جلق م    مقتي ردق م   ت يقت      

 ققن ع ققت    ققً  ،يف ردقق م   ت يققت ي  ققظ      

  ت، ققققققققق       يققققققققق  يف ر،   سقققققققققتق  ضه  

،و تضهق        ي س  ، متت ده   جل ق  يف 

نينقق  يف هق     قق   ر،ال          ق   ،مق  د   

هت  جل      ثق يف   تصب    ت  د  ،      

      ي  ،ع تم     خت ا .

،موننقققققق    تقققققققت  ع قققققق  ر ققققققق ز    

  يجن ز   يف   مث     ت  ي  

و  دققققق   يد ض   ،  قققققت، ،دن   -1

،مققق  دتصقققب  ققق  ً مقققن فعقققت د   قققت اني    

  قققتض ني   ققق دن قققق مت   نققققب     سققق       

خت اققق  ف      ققق       يققق     ،   ققق م     

،اققق   ققق  ً مقققن رثققق  ح سقققي يف  ققق ال    

  يد ضا   خت ا .

و  دقققق    نقققققتد ،، ققققً   ققققً    -0

ع     تدتا  وت     ع  ي  ،م  د   

    ،رثقق  ، ققً يف  جلت  قق     نتدقق فسقق مي

، القتصققققققققق دد   ،ووقققققققققق د    ت يقققققققققق   

 ، الستق    ،و  د  هي     ت،  .

ن ققيي ،دتصققب  ت  دقق    نقققتد و  -3

  ض     ،م ق م    يقظ   ق   ،   شق       

 القتص دد  من زض ع  ،     ،ػق ضا ،سقل   

و  ي قققق     شقققق د    يسقققق مي   ،     قققق    

      ي .

،ق ققققققب يققققققب ، ققققققً د ققققققظ    -4

  اتتح   م    ض،ح   ض ضا  يسق مي    

،     ب           ني    ي هت       ق آب 

  و دي  سلص اظ ه أ   ش ت  وت   ل 
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و  ققي     قق       يقق  ،دض سققت   ، ي ققت ع   ف 

 سي  .

،  ققب ع قق ض    قق  ض ق قق      ختصقق ا  

و خققققص هقققق أ    سقققق      ضقققق ضد  حققققت  

 قت سب   اتح     ق   سي   

 عن    ق  د      هي 

 ؼ ب من دمشل يف ضي    

 حضق ضا ،عق سي 

،هوققق   رصققق ان  سي ققق    قققت  جنقققت     

رمسققق ء      ققق ء   و ققق ض يف مقققت   ققق ال      

    سقق  ؼ ققب رمسقق ء مققتب مثققب     خقق ضي      

  رتمقققققققق ي    صققققققققا        ت   قققققققق       

  ش  زي    تربد ي    وق        ق ،  ق     

  ققققق طل    شقققق طل   نقققق ،ي      خقققق   

     ي     و م         زي  ف         تب

م دققني   وتقق      صقق ي    ،، قًق يف ف تقق    

  ققققق   قققققق  من ققققق    قققققت يقققققب   وقققققت ضر   

ق     ست  م دقن ط قت       ق      ،  نو   

 .     ي  متزع  يف رحن ء     مل

***** 

 :ثالثًا

،ف،  يقق ب ،هقق    ثق سقق       يقق  يف     

دمشل ققت   قذ ،ض،وق  ردق م   ت يقت  قن ع قت        

   ققً يف   ققق ب   ،    قق ه ا  سققإب هقق       

  ته    تققب ف  رقصق     ق   مق    اتق       

   ققق م     هققق  ل ع قققت   ققق دن   قققت  ب 

ق دش"    ي زضع يف    قت   خن ق     "صق 

    ،   ثق س  ،سو    ،ع    ق   ،حضق ضا    

،  ذ ه     ته  ،ض،و        قق ب      ق    

 نهقق ي ردقق م ع ققت   قق دن   ن صقق  ،  نقق   

  وي    تنص   ق هلل  ،مل دوقن هق      

  ققته  فال  متققت د    ققته  دمشققل   تققتسل      

ر ققق   مققن   شقق   عققرب    سقق      ضقق ضد    

سي ققق . ،يققق ب    قققت     ققق      قققتض      

  ققق ي صقققن  سي ققق    قققت مققق  د ققق   عصققق  

  تنتد  يف ر،ض،    تء   مقن   قق ب    ق دس    

عشق    قي دي. ،ف،  ي  قظ دمشقل ُو هقق      

ظ م  ققق    مقققتي   ا دقققت  سقققإب ق ط قققق      

واخققققق  ظ م  ققققق    مقققققتي   ققققق ي ذن قققققب 

 صقق    عققتد مققن   مقق  ء ، ا اقق ء  ،ال    

 ققق ضا     ، ققق   دققق    حتققق    يقققتم ق  ققق       

 . ،  ان    سي  ، جل      ي ح 

،يف و ً    ح    ،يف منتص    ق ب 

  ث  ققل   قق ه ا  حقق ،   ا ياقق       سقق    

"  تتيققب ع قق   هلل" رب د ققت يت مققي    مققن  

  ضقققققتض      ققققق  ا ستققققق  يف   قققققت د    

،س م  ء  س   ي ب من  فال رب ق ض    تدا 

  ا سقق  ف  دمشققل  ، قق ء م قق  مقق ع أ    

ا  "   ارتي"   قن  ق د   شق م يف منق          

 ،يف دمشل ر شت قصيتو   ا  تا 
    يش يف  يب "د ضد " ف،    د 

 ،    ح           ء من  ق دى

 رم  دمشل سقت ر ت  حمق سن  

 ،قت ،س   ً م  د   اق  ،عت 

 ف،  رضد  مأل     ني من   ت

 م تا ن ،زمق ٍب دش       ت 
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مل دوتقق  ، وققن ػ  قق    تتيققب   

 ن    نه ح.

،  ققققب  المتققققت د    ت  قققق   تمشققققل 

    ،    ،   ي  سقت   ا  يق  قق ،ب  هقت     

وقققققلث    يف و قققققتد    ضققققق ضا       يثققققق 

 ي    ي  ،م  ضس     تنتع   ه    المتت د 

  قق ي  قق ز يف    قق  رعقق م    ققت،ب مثققب   

  ن مّ  ا  م        د      ن ضمقت   

ن زدققققت،ب    ققققن حقققق م  ر نقققق ء ُزهقققق     قققق  

   ه ، ي    ن ع       ن    ي  ض  ،  ن 

   ققت م  المقق ي    ،م قق   سققت هي  يقق ب  

 وققققب مققققن ي رثقققق أ    سققققي يف م قققق ا     

  اوقق     شقق ي  ،غ صقق    ققن ضمققت يف   

ميقققققت ب   ا  قققققا  ،  تل،دقققققب ،  ت تددققققق    

،   هقققق ، ي يف    قققق   ،  ققققن ع  قققق  يف   

  تصت . ه أ   ضق ضا   ت ق حم      ق     

 ر   ،  ق     ع   رسق س مقتني      رتس   

 .{ال في  أ يف   تدن}دقت   

***** 

 رابعًا:

،و تد دمشل ف  ،   ق    حقت ر يف   

سرتا ح ،    ا جن      و ق ي        ق    

  ،ض، يقق  "  قق ،    صقق ي ي "  ،دواقق     

دمشققققل     دققققق  سخقققق    رب و    قققق  دضققققي  

رهققق ح      ققق     ث ثققق   ت قققً   ققق ،   

ن     وق   صق ح   قتدن    ،هي  ) تض   قتد 

 الدت       ق ه   يقربس . هق الء     ق       

  ث ث     دن مّث ت  ،ض،ا   تصقتي    قت، ب   

  ا جنقق  ، سققت  عت  عو ققت ي وتحيققت   

  صات   ،و       قتى  ،ؼ يي  رب،  

    ت، ب.

، وققب مقققن هقق الء      ققق ء   ث ثققق    

ردققققق ٍد  يضققققق ء يف دمشقققققل مقققققن  جلت  ققققق   

د  ،     يقققققققققق         يقققققققققق  ، القتصقققققققققق د 

،  ت  ي ي   ،وقرتب   سي يقب مقن ي م ق ٍب    

طت اقققققققققق  ي  ققققققققققت ضس ،    مقققققققققق    

،  وت ققققققققققققققققققققققق   ، ا  ق هققققققققققققققققققققققق   

،   ي  ضسقققت      ،، قققً ض قققي  ال شققق       

  جل ققققت     ققققو ي   وقققق     قققق ي مل   

دثققققققققن ي عققققققققن   شقققققققق ،ع          يقققققققق  

،  ت  ي يقق   ،ال وقق    آثقق ضهي حيقق  مقق هتا  

   ققي  ققت   ع قق  ع  قق  و ققً    ح قق . ،مققن 

هنقققق  رب  شققققق  ف  د،ض و ققققً    س ققققق     

  ت  ي يققققققق  يف حاققققققققا     قققققققق       يقققققققق   

، سقققت   ضه  ، ن هققق  يف ميقققت ب     اققق   

  تنتعققق   ،يف ، قققً ضّد ح سقققي ع ققق  مقققن    

ذنقق ،    نقق ش يف   صققت      دققق  نقق الء   

    ق       ق   ي  قق ض ر  قي مل دوت ققت     

مقققن    ققق    ،يقققلب   مقققتض وقققق س   قققتب 

 ر، موب   ت  .   تم 

فب   ثق سقق  هقق     يقق ض   ،  ،   قق  

يف  ال ت قق ء  ،قققت ي  ققظ   ثق سقق       يقق   

يقب             ت سق     ق  ذنت ق    ق     ه

مت طن من ر ن ء   ق  د يف فطق ض   ضق ضا    

  ققل مققن قققت    يسقق مي     قق ا    قق  ون 

سققققققق يب ض قققققققً   دُع ف }ض سقققققققم مققققققق ني  

ني    و قققق  ،  تع قققق     ققققن  ، قققق د

. ،هو   مقو ظ و قً   {     ه  رح ن
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    حب سي     دس عيق   عقن   ق  د  ق   ن      

ي قققققققق        ققققققققو ي،  السققققققققرت ويه 

مقققو ظ سقققي     ثق سيققق   م  سيققق   ققققتمظ    

  ال       د من      م      ع م يف

 .    ي ،  تل ي    تستع 

فب   دققق    ققق ،     ت،  يققق    ققق     

عشققق   د مقققظ قققق  ني مقققن   ققق من    ثققق      

،  ث  ققل عشقق     ققي د  مل دققت ون مققن    

ه مقققق    قققق ،ح   ضقققق ضد   ألمقققق   ع قققق  

  ققق  ي مقققن  ي  ققق ه ، سقققتن      قققت ضد    

، قيقققظ   ققق ،ح      يققق  يف ر ق ققق  ،،هه ققق   

،ع    ققق   ،دواققق  ،يققق  رمث ققق   ققق  ط 

رمسقق ء    قق    ،  ققت ضس ،  وت قق     قق   

 و قققققتد ف     صقققققتض     ويققققق  ،  دت يققققق 

 قق   مققتى مقق    اتقق  و ققً      تييقق    ،

  ق  ض ي ست ح     ،      ي  ضست ب 

  نقققتضي  د ض   قققتدل   نتضدققق     تضسققق   

   ت يققق     تضسققق   الو  ويققق     تضسققق    

  ن ص د     تضس      ه د  ،موت ت    

 ضسقق   جلق قيقق   ،  تضسقق   جلته دقق     ت

ف     ققق  عشققق       ققق      ت يققق ا مقققن   

   ،ست ه . ت م  ،مت سن ،د م 

***** 

 خامسًا:

يف     قت    ث قق      ق ي  متققت رض  قق    

قققق ،ب   ققق ز  دمشقققل ي ا ققق  ض ي قققي  

ه مققق  ع ققق  ط دقققل   ققق  ،ر ققق    مس ققق  

"م م مق د ". ،ي  قظ قت سقب   ق  ع ق       

قققتض يقق   مققن   ه يقق  ددنيقق   ،  ت  عيقق    

، قتصقق دد   ،رمنيقق    ،يقق ب ،  قق  دمشقققل     

ب م ققق ،ال  عقققن ون قققيي رمقققتض هققق أ   قت سققق 

،د دت قققق  مققققن ق ققققق ع    قققق    ،وققققلمني   

حتدن   ،س مت   ،صتال  ف      ،عقتدا  

من . ،قت ي  ظ ق س       هقخ    قت     

   قققق  حثقققققب  المتققققت د  جل ققققق  يف  ت قققققً   

 يمرب طتضدققققق    رت ميققققق    طققققق    مقققققن   

  ققت  ت  حتقق    ققيي  ننققتي  ،  شقق     

 يس دق  ،م    جل د ا      يق    متقت د     

  ر ق ض  .ع   ث

ي قق  رسقق د  دمشققل مققن  السققتق  ض   

   ي سقق  يف و ققتد  ػ ضو قق  ع قق  طقق       

  ته ضد       ي   حتق  سقتح قنق ا        قت سب

هققق ضي    قققتد    ققق ي   قققب     دقققل   ت   

د   ش م   وث             ع د    سلسقت

  ت   من د،ضه   القتص دي       .

،ؼقققققتاا دمشقققققل  ققققق  ط    ققققق مل   

و ققً   اققرتا  ،مققن ر  زهقق            يقق  مققن  

  تويقق     قق ي   ي  ،عققتد مققن  جلت مقق     

،قص      ي  ،  ب رسق ت   مق   ،سقت     

يف   اقرتا     يتد  ،ست  متحظ   مق   ، 

   ه زي.   تل  ا  اي   تدتي

،،صب ف  دمشقل يف  قت د      صق     

   ث قق      قق ضو      قق  "  قققق ي" صقق ح   

طيق "  " اح    ي  من  صقن    قت        

،دتاتر عن   يف مقتمق  يت  ق   إعهق      

متدت سيقت   "دمشل   ش م  ،      ن 

،    قققق ء ،  يقققق ء ، الحتشقققق م  ،   تطقققق    

   نققققق ء  ،هققققق    تدنققققق     قققققتت ي  ع ققققق   
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    قق ع      ققتضا    ققق ع..    نقق    قق   نققتي  

  ققق م ثققق ث .. س   ققظ  نقق  حتقق  رق نقق    قق    

 قتتسي     ،ضردن  من حم سن   م  ال دم    

مققن وققل ل يف  ا قق    س جلقق م   جلقق م     

   قققت    د  ققق    اوققق   ،   تطققق  و قققا   

.       

 ق       ص  دمشل مت  ض يٌ 

 مجقب  هلل   ق  ، حتشق م 

 ق ظ  َيبَّ      ب يف ،ص  ق  

 هت يف ، ن      ي   مق م ".

،دقق ى   قققق ي يف دمشققل صققتضا   ققتأ    

"،عنقت  و    ب يف رق صق     ق   سيققت      

عققتدو   ت ققً   ق قق ض  جل ي قق    ،صقق       

    ي ققق      ققق ض  وا ء قققظ  ققق   تدا ف    

ر،طقق ب  قق    قق  ر،طقق ض  ف،   تشقق     ين  قق   

 ق د  يف      ض ،  زه ض 

 ق  ي    ،ضد    ص

 حيل        س  

 ،مش ظ من رضض   شقآم

   يي ر اق س    ق   

 ردقنظ  ق  ، ن رح 

 ظ   مشقب ، وا  ".

،مل دون   قق ي ر،  م ه   تمشل 

 جل ققق  سيني ، ، تطت ققق   سوقققب    ح  ققق 

،    قققت  يني    ققق   ،   ققق  ني ،     ققق   

   دن ز ض،  دمشل ستنقت    ق   ،يت  ق و ي    

م  ،س  ،مت،   ،منشتضا  ،من رمجب و ً 

  وت  قق   مقق  ق  قق   اققت ضزم  ر ققت  وقق  

 ققق   سقققي    ت، ققق     قققت    يف    دقققب 

  ح  

ت ي  رض قق    تطقق  دمشققل    " نقق ب   قق 

ا ،صقق ت مس قنققت  ،مبقق   ّ ققت ب  ،  دقق    

 .دت   ي    ،رسض    دمشل"ر ُ   ق   ،قت ض

،من     سي    ت،   ردض   د ،ضه  

   ش ع    صنت  ي سيقت  

 صاظ د يق  دمشل   ق يني  

 س  ظ و ى     دمشل د ي 

 وايط  ت ،      قتض سي  

  ق   حت  ل دن نت ،مي 

 ح  مل و ت  ت  س ن وا 

 ،من ضم    مل و ت ثتد 

ن  ق    ،جنت يت     مم ث    تى   

دضد ققققق  ،  قققققن   تطققققق  ،   ققققق تدي ، ي  

، جلي    ، قتض   قتدن    قل ،  صقاتي     

،  قققن   صققق  ذ   ناققق  ،   قققتضي ،  شقققيم  

   ضددين ،ع ت    ين   ن       ،يث دن 

 ست هي.

***** 

 سادسًا:

مقققققق ت  دمشققققققل وق  قققققق     ققققققق ب    

   شققق دن   هققق ا     ت، ققق     ث   يققق    

 السقت   ض   ا   قق    السققتق     و قق   

س  قققققق ني ،رث هقققققق  يف   يقققققق ا      يقققققق   

،وا ع و ققق  ، سقققت  د  دمشقققل مو  ت ققق   
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ع صققققق   سي سقققققي    ه  تضدققققق       يققققق    

    تضد .

ققققققتمظ دمشقققققل رمث ققققق  صققققق ض   يف 

  تطني  ،حاا         قتمي   يق ب مقن   

دتسقق       قق   ر  زهقق   ستشقق  د     ققب   

  قق ي رع ققن رب    ققت     ققن دققت ب   قق  د 

فال ع ققق   ثقققل   شققق ت ء  ي ققق  ول ققققظ    

/ ،ققق   1205دمشققل يف   ثققتضا   تطنيقق  /

 سي   ردت متق  

 سق م من ص ق    دى رض ُّ

 ،دم  ال دواو  د  دمشُل

    يي ،،  جل    ين دمشٍل

 ،ع    شق   ر،   دمشلُ 

ت قق  ي قق  قققتمظ مثقق ال  ض   قق   يف      

ض      من    دن ذن ستب م نق     ق    

  نيققق     ،  ققق دن هقققات   قققتم   ي رمققق م    

. 1245،حشققي     ققت      ا   قق  عقق م    

،رضسق ظ سققتضد   يشقق    يققت س  عققن رضض  

هظ   ضق ت   ،سق ه ظ   س   ني  ،و  

 م  مص . يف صن    تحتا

 قق   هقق     ققق ب    قق  مققن ع قق      

  دمشل   تدت      رحت ر         ه ي

موققن  ع قق     ققتتى   ثققق يف ،  ت  ي قق    

 فدن زه  سي   د   

ع سقققظ دمشقققل ،سقققتضد  ،سققق       –1

  د   ش م   ض  صااي       ق       يق     

،م ت  ،الدا عش      صا  ،     

 عققق ز  ققققتا     ققق       يققق  ،  ثق سققق   ققق  

      ي .

ي  ظ   م   دمشل ر،    م    –0

يف   ققتطن      قق  وققّتضس     ققتم   ن  دقق     

،  ت  يقيققق       ققق       يققق  اققق  يف ، قققً     

م  ر، ننتس   ،قت جناظ يف ، ً      

جنققق ح  ،ال ز  قققظ م قققت  ا يف جن ح ققق      

،م     جل م       ق ى يف سقتضد   ،ققت    

رسققققق ز   ت  قققققيي    ققققق    م ققققق     وتققققق    

     يققققققق  ،طققققققققّتض  ،  تض سققققققق        ققققققق    

  صقق  ا        يقق  ،  ا  ققاي  ،    سيقق   

 تت يقق      قق        يقق    يقق   ،يقق ب    

  ققق      ققق       يققق    ققق ي ولسققق  عققق م   

 رث أ   و   يف ه       . 1212

حقق سا  يعقق م يف سققتضد  ع قق      –3

ققققققتض يققققق   مقققققن   ت  قققققً    اصقققققا  

، ال ت  د عن     ه     ت ض    ،جنقح يف  

  ه      ب  يع م ال رن ط   ، ً جن ح  

متدن  م ين  ،ال ح ضا هقيق    قب رن طق     

 يب رق  ض   تطن       .

 شققققق ظ منققققق   قققققت د     قققققق ب   –4

   شق دن    يق    د يق     اصقا  مقن      

ض، د  ،قص  ،م  ح  ،  ز   شق    صقتضا   

ي سا  ق ب رب دا قح   ق      ، دق  يف    

   نص    ث    من   ق ب    ش دن. ، ق ز  

رمسق ء مق   ء ي قق ض ع ق  م قتتى   ققتطن     

     قق  يخقق    ققتدن    ضي قق  ،حم ققت   

    م ،ر تض      ض ،مايل  ربي ،  ش ع  

   ققققل   وقققق   ع قققق  ر ققققت ضدشقققق   ثققققي  
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   قق ح    تمشققق   قق  ض ق قق      قق ي مل     

و    متدن  مق ع    ع مقق   ي ق  ع سقظ     

 دمشل عشل    ض  وب وا صي    

   س مظ ست  ث  ه     ه   نت

 سيق  دمشل   ،    تر    ت ق 

 ح ي   ر ظ  س ستق ق  يل ني 

 ع   ،ض ع  ،ال و تتها        

 ر ظ   ن  ء مجي     م  من  م را

 رح  ظ ق  ً فال   ت   ي  ق 

 حل هن   ،ح ي ق و  ، تب هن 

 س ن د يت             ي ،ه  

 ،مققن    قق  آ قق  مقق ت  سققتضد  يف    

  ق ب    شق دن ح يق  قصصقي  ،ض،  يق      

م ه ققققق  مقققققن رع م قققققق   ع قققققت    قققققق م    

   هي    حن  مين   زي د  و م    ق ي  

  قققققق هل  مققققققوي   جلقققققق   ي    يققققققب  

سققققق ي  ب  س هقققققب    ققققق  ع   ح قققققي    

ييقققق     ، يققققت ف  صقققق   حم ققققت ر ققققت 

  هي ء قص ه   م تت   يت يظ  تضي

،  و وققق     ققق ح   خلف ققق دا    ققق  ب.. 

 ت  هلل ، قتس ،ضس قق  مقن ض ق              س

    ي      حي .

، شقق ظ    ققين      ققتضد  ،  ققتض م   

  ت ا دت يق    ق  ر قق   مو   ق    نقق س     

  قتا يف   اض  ي        ي .

،دشوب   ق  ض   تطين   ن هق    –5

 ققققي  ا   قققق م  ،  قققق ضس  وققققب و ققققً   

جنقق ز     ثق سيقق  ،  ضقق ضد   ،دت ثققب    ي

 ققً    ت  دقق  و  ي قق    هقق     ققق  ض يف   ت 

،فع م   ،فد ضا ،عث   ع  يق   ،ح صق   ع ق     

    ققق       يققق    اصقققا  ،و قققتد  رد   ققق     

 يت يققققق  م ققققق ا    صققققق  ،    تم ويققققق   

  ت قق ضع . ،يف حوققني     قق       يقق  يف    

مققت   قق ال    يقق ا   ت  ي يقق  ،     يقق      

 ،     ي  ، يع مي .

***** 

 :سابعًا

  تق ضدم   يقت حقظ يف    ،وتتدن  ن   

و ق ي  دمشقل ع صق     ثق سق       0222ع م 

   ،ققتمظ فد ضا  الحتا  يق  ر شق          ي 

 ،فع مي     ثق سي  مت ي ا     ع م ي مب

 .،حض ضد   ،  ت  عي   ،سني  

ا      يقق  ،و ققق  دمشققل ض،ح   ضقق ض

 .،    ا   ت ضدم       

 



 وافذن
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في التراث الشعبي 

منطقة القنيطرة 

  ..والجوالن

  ضيل حلمي عبداهللف.أ  

 
 

 

 الرقصات الشعبية اجلوالنية: -

عّبط اإلىػاٌ عرب األسٔال حبطكااخ  

ميظنااا٘ ماااً سػااانُ عاااً ؾاااجٙ اى  ا ثاااُ   

 ُ يب ّميجااااااظ ااااااط ل ااؿااااا   ،ّأطاغٔػاااا

ؾاام مظَااط مااً    بكْىااُ عاعٔاااو ٍّااْ    

مظاٍط اا طح ّيف ااْ ح ى ػُ  اازض عىاٙ   

 ،ااج بري عً مؿاعط أخاطٚ ميَاا اانااؽ   

ّاا اااطت اا اااطت كااااىْا ٓباااس ٌّ اا جاااال     

 ،ّامل اضك أّ ؾً ااطّت باس اخ اابباْل  

 ،ده بااط ل اا ئا  اج بٝا٘ ااؿا ْض اا ااو    

عااااً  طٓاااات ٍٔشاىاااااخ سػااااسٓ٘  جى اااا٘  

(ق  ٓطعاال عىااٙ أقااْاخ   ّكاااٌ اا ىااه  بااري  

اجملاااْظ ّآ ااااو اابباااْل داااه  يااااٛ اااااساٛ  

ّاهلشاأو ّافْعٔاا٘ ّكىنااا ّقاا  ؾااات    

سسٓس أخص مكاىاُ باا ادايا ّؾااضكَه     

ااااط ل ّاااياااٛ ّٓطاع ااٌْ ااىظااً ااطباإ  

بي   اخلبا ى الو مْظّىااو ّثجظاطك اااساٜطٗ    

عىااٙ ى ػااَا بجنَاا  ّ ااس ٓكااٌْ ااااط ل     

عٔااا٘  بكااا ا مػاااج ٔنا مجاااْاظٓا  افْ 

 ..ّٓجباز ٌ اااياٛ ى ػُ
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ّيف افاااْ ٌ ب ٔاااح ٍاااصِ ااط كااااخ 

ااطبٔااا٘ حتاااا ننىاااُ ماااً ز  خ األ ئااا٘   

ااناغااأ٘ اااااق ثطاع َاااا ض كااا٘ ااػااأ   

ظاا  هىااُ  ٔدااه اخج ااٙ ااػاأ  ا   ،أطٔاىاااو

 ..ّاخلٔعضاى٘ ،املػسؽ–ااػالح 

 اجلمممممموالن اطقأهممممممه الرقصممممممات يف منمممممم

 :وحوران

ااط كاااااااخ ااااااااق ثااااااط ل زٌّ   -

 ٍّٕ:  ،املْغٔ ٙ مكاطب٘

اااؾاااااااإ  أبااااااااْ  –ااػااااااااظش٘ -

ض كااا٘  –املٔشااا٘  –افْعٔااا٘  –اااااْف  

ضاع٘ اىل ااط كاخ ااق ٓ ْو ا –اا طّؽ 

 .بَا األعطاز أماو اا طّغا يف ااععّ٘

الرقصممممات الممممص حممممرق  مصمممماحبة    -

 للنوسيقى: 

ااسبكااا٘ -ااؿاااباب٘  – اجملاااْظ -

 –ااكطسااااا٘  –ااْضاىٔااااا٘  –افْ ىٔااااا٘ 

ّأٓضاو ااسبك٘ اا ىػابٔئ٘   -اايػْاىٔ٘ 
– 

 األمثال الشعبية:

ميجاااااظ املذاااا  ااؿاااا يب يف اا ئبااااطٗ   

ّافااااااْ ٌ ّميب اااااا٘ طااااااْضاٌ بؿااااااكىُ   

  ٘ ماً  ّ ،ااج بريٖ مً سَ٘ ّبكأا جُ اا اما

بااااكه  ىػاانُٔسَاا٘ داىٔاا٘ ٓؿااك  مااا    

ااااصٖ ٓ ااال يف مكاىااُ  اكاا      ،افاااٍع

م اااو م ااال  أٖ أىااُ عيااسما ٓااصكط املذاا      

ّزاأالو مْد ااو يف ٓاس     ،ا  اوٓكٌْ سْاباو  

ّ س ثبط(ق املذا    ،ّطش٘ ّا  ٔ٘ ،املجظسز

ملدجىااا  سْاىاااة اأااااٗ بااا ز(ق ث اقااأىَا   

ْ   ٙاملذ  ىيب ما خى طٔر  ٔ    اؾٕ ماا  ااا

نىا  يف  ّٓ ْل اا طت: املذ  يف ااكالو ك

 ااب او .

ّعيااس أعااساز زضاغااق ٍااصِ االمذااال    

افاااْ ىٕ ّااْضاىٔااا٘ ماااً طٔااار ؾاااك   

ىح ب ااا املالطظاااخ  املذاا  ااج اابريٖ غااش  

اغااج نال األااا    -1ّعٔنااا ٓىاإ أشكااط   

   و عً ااسفٛسب –بسل اهلنعٗ  ااسعا ع ا 

اغاااج نال  و أّعاااا  باااس و عاااً عىاااٙ    -2

اغج نال  -3عا س عطاؾم مس اسطٓم   

 شكااطخ ااااصٓة ٍٔىااْ   بااس و عااً ٓااا      

اغااااااج نال     حت يااااااٙ  -4  اا ضاااااأة

 ثْاظىاااااااح اكجاااااااْف عيااااااااك   عياااااااسما 

ااْاّ عْضااو عاً   اغج نال  -5  بامل طّف

ااىاإ بااسّ ٓكااري    اهلاااٛ يف ىَآاا٘ ااكىناا٘   

ثباااسأ   -6ّعاااال باااسّ ٓ ىااإ باااات زاضّ      

ٕ  م ظه األمذال بكىن٘  ّث او اااصٖ     ااىا

ااىإ      ااىٕ عٔيم عىُٔ عٌْٔ ااياؽ عىُٔ

ٓبسأ ااكذري مً  -7بطز عااياؽ بٔج ة  

ا  ااه ااااذه بجػااجظٕ    األمذااال ب  اا  أمااط   

ٓبااسأ  -8 اخلبااع خلباااظثْ   اعااِ   اا ااا

مذااا   ااكاااذري ماااً األمذاااال بكىنااا٘ مذااا  

 اااااااسٓم ا اااااْض بي ااااإ اابااااا٘ ااكااااابريٗ   

حباطف افاط ماً    ٓبسأ ب ا األمذال  -9 

  ْ ٘    ماااً ز ياااْ غااا ٔى   ماااً ااباااات اىبا ااا

ٓبااسأ ب اااا األمذااال بكىنااا٘ كااا     -11

كاا   ى اا٘ ّ باهلااا     قاابُ ّاهلااا كٔااال  

ٓبااسأ ب ااا األمذااال بكىناا٘     -11  ىعااا٘

ٌ   عيااس عيااس    عيااس ااببااٌْ  ابااح ااااصٍْ

ٓباسأ   -12  ع س ااطعْف ٓا ْظِ بيؿْف
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ب اااا األمذاااال بكىنااا٘ ااي ااإ     ازاااإ  

   ٍااااْ اىباااابذ ّ    عامساااام ٓااااا عطٓااااسِ 

ٓبسأ ب ا األمذاال بكىنا٘    -13  اىعاب٘

 اااْا اىكاصات أطىا   اال ا ااك        ااْا 

ٓجنٔاااااااع املذااااااا  ب كاااااااطِ  -14  اا اااااااطض

  ٕ  ٍاطض ّزضض     ّا جضابُ  اااسًٍ باا جاا 

اجملااااااؼ ماااااساضؽ    م ااااطؽ ّم ىااااؼ     

اإلكذاااااض مااااً شكااااط ااكىناااااخ     -15

سّٖ ااؿ بٔ٘ افْ ىٔ٘ يف املذ     نٕ ااب

  كباااات كااا  ٓاااْو باااس ىم عىاااٙ ااباااات    

 بااااااأذ ضعٔااااااااٌ   اجملاااااااسضٗ مػاااااااامري    

شكط اأْىااخ األأ ا٘    -16 ااطكة ..

 ااااذىه يف األمذااال  راااض ااػاا ا عبؿاااٌ  

شكاااط  -17ري  ا اااْض ماااً ااذاااْض ااكاااب   

األمذاااال عىاااٙ اػااااٌ اأْىااااخ  ا  ناااو 

 ٕ عىااااٙ اػاااااٌ   ،بذناااإ ّاا ااااو عااااا 

عىااٙ اػاااٌ  ،ااسساساا٘   اا ااْز ّ  اا  ااْز

ّمْاق اثَا  شكط األؾَط - 18ااسّزٗ  

ٌ ا ؾاابا   َات ااىااَات أ باا  ّ  ثَااات   

 -19ّاٌ اااب  ض اا٘ اا اأ  عٔااُ    ؾااب 

مذال يف ميب ٘ اا ئبطٗ ّافاْ ٌ ٍإ   األ

عم٘ بااألخال(ق اإلغاالمٔ٘ ااصام ثكذاط     مىج

عُٔ اا باضاخ امل خْشٗ مً اا طَاٌ ااكاطٓه  

قااا ٕ اائااا٘  ،أّ ااػاااي٘ اايبْٓااا٘ ااؿاااطٓ ٘

 أباً ٓاْما     اع ا  ّثْكا     ّىاو بااربٓا٘  

 ما ب ٔـ دالد٘ ..

 بية وأهنيتوا:عاحلكايات الش-

ث ّس ااكآ٘ ااؿ بٔ٘ قْضٗ قاز ٘ 

س ااصٖ أعطظٍاا طٔار ثجشػا    ،عً اجملجنل

عَٔااا أخااال(ق ٍااصا اجملجناال ّ ٔنااُ ّعازاثااُ 

ا س  امح ااكآااخ ااؿا بٔ٘    ،ّث اأسِ

ّشاام اكْىَاا ثي ا      ،بسّض ثطباْٖ كابري  

امل ااااأٍه ااةبْٓاااا٘ ّاا كطٓاااا٘ ّااسٓئاااا٘    

 ،ّاألخال ٔاااا٘ مااااً األسااااساز اىل األط اااااز 

ٌ األط ااااااز ٓػاااااجن ٌْ  أطٔااااار ىالطااااا   

األعكااض املْضّدا٘    بااكآ٘ ألىَا جتػاس 

ىػنُٔ اا  ا    ايف ااالؾ ْض أّ مّاملدجعى٘ 

ضاااااع٘ اىل أىَااااا ا ،اابااااا ً عيااااس ااب اااا 

     ٙ  جتػااس قااْضٗ املذاا  األعىااٙ ااااصٖ ٓػاا 

 اااا  اىل ن ٔ اااُ طٔاااار ٓاااطٚ ااب  ااب ااا   

ىل ث نل ى ػُ بب  ااكآاخ عٔيسعل ا

 ٍصِ ااؿدكٔ٘ يف املػج ب ..

ّطػاااااً  ،ال(ق اانٔااااسٗ ث ااااّس األخااااا 

 ،خااطًٓ مااً أٍااه األغااؼ    ااج اماا  ماال ا   

اصام  ،ااق ث ْو عىَٔا ااكآ٘ ااؿ بٔ٘

ثطكاااع ااكآااا٘ ااؿااا بٔ٘ عىاااٙ م َاااْو   

أخال اإ هااسز ّث اااال مااً خالاااُ ب ااا   

األمااطاا ا سجناعٔاا٘ كااػااط ٘ ّااظىااه   

ّافاااا ّااكاااصت ّااكػااا    ،ّاألىاىٔااا٘

 ..ّاخلٔاى٘ ّاابنل

اٌ ااكآاااااا٘ ااؿاااااا بٔ٘ ث كااااااؼ   

ااكاااْضٗ اا ٔ ٔااا٘ اىؿااا ة بكااا  عٝاثاااُ    

ُ ااااصٖ  ااس ميجااس َا ف  ّعىااٙ مااسٚ ثاض اا 

ااػيا طٔر غكبح يف ٍصِ ااكآاخ 

   ّ   عكاضٗ جتاضت ااؿا ة ّثاض اُ ّشاثاُ 

ٓ جكاااط عجنااال ااكآااا٘عىٙ اابب ااااخ  

ااكازطاااا٘ باااا  ٓؿاااان  اابب اااااخ ااائاااا٘   

طٔاااااار ث خااااااص ااكآاااااا٘  ،ّاملجْغااااااب٘

 ،ؾدكٔ٘ مً ك   ب ٘ أّ عٝ٘ اسجناعٔ٘
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اااصام أقاابظح ااكآاا٘ قااسٚ اج اااأه    

ّمي كػااااااو ألخال َاااااا   ٍاااااصِ اابب ااااااخ 

 ّمذىَا..

   ٕ اااصٖ زع ااو   ،ا ا  اااساعل األغاغا

اىل ثػشٔ  ااكآاخ ااؿ بٔ٘ افْ ىٔ٘ 

ٍااااااْ شااااااام اهلاااااااسؼ اىل اى ااااااطاا ضّاٗ 

ااكآاخ ااؿ بٔ٘ ّاخج اَٜا عً مػاطح  

 طاااا  ظّال  ّكىيااااا ،ثيااااا امل اقااااطٗاطٔ

طٔار ثاطّٖ ااكآااخ     ،غَطاخ ااػانط 

ْازض ّااعاظٓااااط ّاألا ااااات ااؿاااا بٔ٘ ّااياااا  

ّاا كاٍااااخ ّب اااْز ااػااابة يف شاااام اىل  

ااسّض ااكبري اااصٖ ثى باُ ّغااٜ  اإلعاالو     

ّااذ اعاااااا٘ يف ثَناااااأـ زّض ااكآاااااااخ   

 ّ  ،ااجذ ٔ ٔااا٘ااؿااا بٔ٘ ّّتٔ جَاااا ااةبْٓااا٘ 

بس مً ا عةاف حب ٔ ٘ مؤمل٘ ٍٕ  ٍّيا  

أٌ عكاط ااكآاااخ ااؿاا بٔ٘ ّاألغااا ري  

كنا اىجَٙ عكط  ، س ّّاٙ اىل  ري ضس ٘

جااااااساو  ىاااااا  أىااااااْاو األزت ااؿاااااا يب  اب

ّاا ىكىْض مً املؤغ  ط او عسو ا ٍجناو 

اظاٛ  ،ااق ٓج ام  بَنا ااياؽ ،ّااالمبا ٗ

اىاااااسداض اااااااةاز ااؿااااا يب بكااااا  عٝاثاااااُ   

ٌ حناااطك أأعٔيياااا زٌّ  ّمكْىاثاااُ ّأمااااو

 غاكياو اىنظاعظ٘ عىٙ ما ثب ٙ ميُ..

 ،لباس أهل منطقة القنيطرة واجلوالن-

 وحوران:

اى نااا   ،ىْعااااٌ ماااً ااىبااااؽٍيااااك 

 اباؽ اا ن : –ّاىظ الخ ّاملياغباخ 

ٓج ا  مً غطّال أغْز عضا اا ااُ   

ّ٘  يااسّضٗ  ،عااازٗ مااا ثكااٌْ  ٔباااٌ ،زكاا

ثىبؼ عْ(ق اا نٔل مل ؾاْضٗ  غْزاٛ أٓضاو 

٘  ّع ال أما يف اا سٓه  عنساؽ    ضاض

ّيف ااؿاجاٛ   -ّ ؾاضّر ضأت ماً افىاس   أ

ٔ٘  ألٌ سعم٘ مً افىس أٓضاو ثػنٙ  ضّبا 

 مً األعىٙ.. اوهلا ضبا 

 لباس احلفالت واملناسبات:

أما اباؽ اا الخ ٓجكٌْ ماً داْت   

أبٔا مً افْر املدب  عْ ُ زامط أظض(ق 

أّ أغْز أّ أرط عْ َاا ؾاْضٗ   ضاضا٘     

بٔضااٛ أّ غاىم  خااار  مال ع اال ّكاااٌ     

ب اااا ااطساااال ٓطباااٌْ ؾااا طٍه  ساااسآ     

 ّٓ جداااط بةبٔااا٘ ااؿااااضبا باعجاااسال أػاااا 

كناا   ، ْٓىا كنا يف سب  اا طت ماذالو 

ٓطبٕ ش يُ عازٗ عاْ(ق غاً األضب اا أّ ب اس     

ّٓىاااااابؼ ب سمٔااااااُ  ،عْزثااااااُ مااااااً ااااااااص

طاصاٛ أىٔات ماً سىاس      ،افطاباخ ّااػبا 

ٓكٌْ ث كٔ  عيس طاّصاٛ اا طٓا٘     ااباو ما

ٓضل  ّ ااباو ما ، ااػكايف  أّ يف املسٓي٘

ااؿات األععت هطم٘ ق طاٛ عىٙ ض بجاُ  

  ب ٔئااُ ّٓىاابؼ يف ّغاابُ   اكظاآّضاال ا

اباؽ  اباؽ ااب   ّااؿات: – ،ااؿْ ٘

ااب اااا  ّااؿااااات مؿااااابُ اىباااااؽ ااطساااا   

  ،كيعٗ مً قايل األو  ، نٔل ، غطّال

 ،  ب ااس ااااعّاضّ  ٓىاابؼ ااؿااات اا  ااال ا 

كناااال ىكااا  زٓياااُ ّأقاااب  زأااا  عىاااٙ ا

 عا الو مجعىاو..

 ،ابااااؽ ااب ىااا٘ ثياااْضٗ  لبممماس املمممرأة: 

طباا٘ عىااٙ ااااطأؽ   ،قاااريدااْت  ،غااطّال

 طجٙ اابؿي ٘
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 لباس الفتاة: –

اؾااضت م  اْز    ،طب٘ ،ثيْضٗ غطّال

 ٘ داااْت مباااطظ  ،عىاااٙ اااااطأؽ عاااْ(ق اابااا

 ٓسّٓاو..

 لباس الفتاة املتزوجة:-

ؾاايرب ٓىاا  كاماا     ،غااطّال ،ثيااْضٗ

عكاب٘ أّ   ظا٘    ،اا يت ّااكسض ّاااطأؽ 

  غىم أّ آؿاضت أّ بؿكري عْ(ق ااؿيرب 

مااً  ناا  أّ  ؾااطف  دااْت مبااطظ ٓااسّٓاو  

.. ٍياا داس عط ااو    افْر األغْز أّ األظض(ق..

با اباؽ ااان  اىناطأٗ ٍّاْ ااذاْت اااعض(ق     

ّ املياغاااباخ  ّابااااؽ ااعٓيااا٘ أ  ،أّ اا اااسٓه

 ٓضاااف اأااُ عىااٙ ااااطأؽ اا طساا٘ نااح      

 ،اا كااب٘ ثكااٌْ طّباا٘ مااً اايااْو اا اااخط 

ّ األخضااط أّ األرااط ماال   ّاألمااط األظض(ق أ

خٔ  مل المً اا ض٘ مل أغْاض ّخغىػال 

ثىبؼ ااؿْ ٔ٘ مً  اواا بط اا اخط ّأطٔاى

أما املطأٗ ااكبريٗ  ،ااكْف اا اخط املىٌْ

ااؿاااااااا٘ ٍّاااااإ ثؿاااااابُ  بااػااااااً عجىاااااابؼ 

افاكٔاااح اابْٓااا  ّثيػاااص ماااً ااكاااْف 

اا ااط(ق بااا املااطأٗ املجعّساا٘     اْىااُ عػااىٕ.. 

ّاابيح ٍْ اا كب٘ ّااؿيرب كنا ثىبؼ يف 

 مً افىس أّ سعم٘ سمَا طصاٛ  كيسضٗ  

جعّض افىس.. اا ط(ق با اباؽ ااطس  املمً 

 ّااطساااا  األعااااعت  اا  ااااال  ّ ااباااااو مااااا   

كاىاااح املاااطأٗ يف ٍاااصِ املياااا ت ماااا ثضااال  

اعٓيجَااا اخلااعاو يف أى َااا ّااذئاا٘ يف أطااس     

ّثضل ااْخ٘ عىٙ ااذيآا اايابا   أغياىَا

ّٔال  أّ عىاااٙ اااااص ً     ااؿااا ٘ ااػااا ىٙ  غااا

اىاات ّااكااس ا ّبااا اا ٔاايا  ااسّ اا٘  ّا

ّع ااااااس يف اا ياااااات  باااااااألشىا  ثطكاااااإ   

 ااّػااااأاح  أّ قااااا  ماااااً اخلاااااطظ األظض(ق   

 ب اا٘ عضاأ٘  ،ااكاااري أّ ااكااطزاٌ  ٍاإ

ثجاااعًٓ  اا جااااٗ اا عبااااٛ   ااعٓيااا٘: كااابريٗ 

ببَطساااا٘ عّشاااا  ظٓيجَااااا ااياااااٛ ّااْخاااا٘   

ّااىااإ ّاا باااط ّثاااسًٍ ؾااا طٍا بعٓاااح     

ّاملااااااطأٗ  ااعٓجااااااٌْ ّعٔئَااااااا بااكظاااااا .. 

ْاااااا٘ بببٔ جَاااااا  افْ ىٔااااا٘ عٔىااااا٘ ّخش 

ناااج   بط جَاااا ّأىْدجَاااا ٍّااإ ثػاااري يف    

اابطٓااااات ّاا ٔاااااٌْ افنٔىااااا٘ مبط ااااا٘ اىل 

األضا ّاشا ما زخىح ااط ل عَإ يأؼ   

بٔينا ٓط ل  ،بجُٔ ّز ل ّعصّب٘ ّاعجسال

ااطساااال بكااا  ماااا ميىكاااٌْ ماااً اا اااْٗ      

 .. ّاا ي  ّاألى  ال..

 اج:ومراحل الز –

ميااط ااااعّاض  أّ اا ااطؽ يف افاااْ ٌ    

ب ااسٗ مطاطاا   ئبااطٗ ّميااا ت طااْضاٌ ّاا 

 ىْسعٍا بااي ا  ااطٜٔػ٘ ااجاأ٘: 

مططىا٘ا  2-مططىا٘ا اخجٔاااض اا جاااٗ  1-

اااااسعْٗ اى اااطؽ  4-افَااااظ  3-اخلبباا٘ا 

أىااا٘ا ااياااااٛ ّبااااسٛ ا طج ااااال يف بٔااااح   5-

َا ااج ىٔىا٘ا  ىاا ااطٓؼ ّبٔااح اا ااطّؽ  ّٓػاانْ  

اا اطٚ ّث اسٓه ااب ااو     7 –ْٓو ااععااف   6-

 .ااربظٗ 9 –ّظع٘ اا طّؽ ظع٘ اا طٓؼ  8-
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دور األدب المقاوم في 

  ً ة الحفاظ على الهو

  ٌ   ةالوطن
  بن حمود الحسنيناصر  .د  

 مانُعسلطنة من كاتب 

 

 

 :  املقدمة

ظس زاضٛ الٍٍوَ خاله ِرٓ الٍد حنأه

يف دٔز األدب املقاااااأً يف اعلاااااا   ماااااٜ  

ٍٗاا   ِٔاا٘ وطااعلٛ  مااٜ  ااادز     ،ٛاهلٕٖااٛ الٕيٍ

ظسٌا إىل ٛ إذا وا ٌٛ خاٍصكبري وَ األِىٍٗ

 ٍ٘ بٍااا ٔتتباَِ يف الٕ ااا الااسٍ  الٕا ااا البس اا

، إذ تباادٔ خمتمااا األشوااايت الااب اااٍس  ّااا  

تطااااتد ٘  دٚ دٔوااااًاِاااارٓ املطااااعلٛ وت اااادٍ 

التركري  ّا  ني اعني ٔاآلخس ملاا هلاا واَ    

ٍٗاٛ،  ٛاه يف زضاي وبااا اهلٍٕٖا   دٔز فٍبا   الٕيٍ

ٔضااااسٔزٚ اةافظااااٛ  مّٗااااا ٔت سٖطااااّا   

ٛ  وَ غباباغ٠ٛ ٔتبمٗىّا لمٍٍ ، أوتٍا البس ٗا
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 ٔلبانٍ ،  ن دنب أُ ت ُٕ غالمّا الػاا ن  

مبختما تلس اتْ ا َ أُ األدب البس ٘ 

اجملااااا يت أِااااٍي بتااااا يف ا تقادٌااااا وااااَ   ُٖ

اٟاادٚ الااب  ٕضاابّا أُ تااٍّ     ٛ الٍساملبسفٍٗاا

ٔتسضااخّا ٔتبىاان  مااٜ الٍبٗمااٛ   ّاارٓ املّىااٛ

 س اا٘  اِتىاااً كااٍن تثىٍّٗااا ٔلبمااّا  ااٍن

 ٛ ٍُ  ،آوَ  قطاٖآ الٕيٍٗا وطاعلٛ    ا تبااز أ

األدب املقاااااأً ٔاةافظاااااٛ  ماااااٜ اهلٕٖاااااٛ   

ا اااَ أُ ٌتٍأهلاااا يف إيازِاااا    الٕيٍٗاااٛ  

البس ااا٘ خاصاااٛ إذا أخااارٌا  باااني ا  تبااااز 

اهل ىٛ الػسضاٛ الاب تتباسا هلاا املٍ قاٛ      

ٔالااب يف زدِااايت تازرنٗاٛ خمتملااٛ  البس ٗاٛ  

وااااَ غااااعٌّا أُ تبىاااان  مااااٜ تّدٖاااادِا يف  

ٛ ٔ  ضااااٗىا املختملااااالٕيٍٗااااٛ و ٌٕاتّااااا 

تطىٍْ ٔتازرنّا املىتد مبا ٖاهلٕٖٛ القٕوٗٛ 

ٔالملاااٛ  تتصااان  اااال ا   ٕٖاااٛ واااَ د ااااٟي  

، لارا ٔواَ ِارا    ٔاألزا ٔالتازٖخ املػ ك

ٔ اد أضالٍا    أُ األدب ُداملٍ مق فإٌٍاا ٌبتقا  

 ً مبااا لىمااْ الببااازٚ وااَ   إلٗااْ صاالٛ املقااأ

وطااااا ٔلٗٛ ٖ ااااإُ واااااَ أ اااااسش ٔ اٟلاااااْ    

يف ِرا   ٍثسًأو  ُٕ فا اًلاألضاضٗٛ أُ ٖ

ٔمبختماااااااا فااااااااألدب املقاااااااأً اجملااااااااه  

صصاٗٛ ٔالػابسٖٛ   تػ التْ السٔاٟٗاٛ ٔالق 

واااَ  زحباااًا جمااااً واااَ ٔالباااْ أُ ٖ ااإُ  

 ٗااااُ خاللاااْ تبىااان الااارايت املبد اااٛ  ماااٜ   

خمتمااا الٕ اااٟا الااب ا ااَ أُ ٖااٍّ   

 ّاااااا املبااااادد يف جمااااااه األدب واااااَ ألااااان 

اةافظااٛ  مااٜ اهلٕٖااٛ القٕوٗااٛ هلاارٓ األوااٛ   

هلااا اضااتىسازٖتّا ٔذنلااص  اادزاتّا  فٗطااىَ 

 مااااٜ ضااااسٔزٚ وقأوااااٛ الباااادٔ ٔ التااااال٘     

ايت األواٛ البس ٗاٛ   املطاِىٛ يف حلظ وقٕوا 

 .ٔإزضاٞ د اٟىّا

لقد حلما الت س ٛ الطسدٖٛ الُبىاٌٗاٛ  

 البدٖاااد واااَ األغااا اه ال تا ٗاااٛ هلااارا    

الٍااإد واااَ األدب ٌاااركس وٍّاااا يف جمااااه   

السٔاٖٛ  مٜ ضبٗن املثااه   اعصاسر زحماٛ    

 ٕ شٖد الُبىاٌ٘ ةىد  َ ضٗا الاسح،،  أ

 ااإدٚ الثااااٟس لٗبقااإب اضٍبػااا٘، حااإا 

ىاااااد الٗ،ٗااااااٟ٘، ٔدلػااااااد  الػااااإّايت ة

لبػاااسٝ خملااااُ، ٔ ريِاااا واااَ السٔاٖاااايت     

األخااااااسٝ املّىااااااٛ يف الطاااااااحٛ الثقافٗااااااٛ  

 الُبىاٌٗٛ.

ٔملا كاُ األوس كرلك فقد زأٍٖا أُ 

ٌٍظااس يف أذاإذلني غاابسٖني زأٍٖااا أٌّىااا     

يف  فا اًل ا دٔزًاىخمص وٍّا َ أُ ٌطت

الت،طااااٗظ  قطاااااٖا األوااااٛ ٔيىٕحاتّااااا     

داخن املقأً ٔ التال٘ فإُ اض اب األد ٘ 

ِرٓ الٍصٕص األد ٗٛ كلٗن  بٗاُ اِتىاً 

الػاااا سَٖ  ّااارٓ األ بااااد ٔضاااسٔزٚ البىااان  

 مّٗاااااا ٌٔقصاااااد  ّااااارٓ   ماااااٜ اةافظاااااٛ 

 رالٍصٕص األد ٗٛ

ضاااااااااابٗد جتس ااااااااااٛ الػااااااااااا س  رأًٔ 

اله دٔأٍٖاْ الٍػابسٍٖٛ   وَ خا  (1)الصقالٔٙ

ٔوااا » (3)«ٌػااٗد املاااٞ» (2)«ألٍ،ااٛ الٍّاااز»

ِٔا٘ ودٌٔاٛ    (4)«تبقاٜ واَ صا،ا الٕلاد    

ِٔااا٘ ، ختماااا السوااإش الػااابسٖٛ للااان مب

زوااإش زأٍٖاااا أٌّاااا يف كاااثري واااَ األحٗااااُ   

اٖا األواااٛ ا تصااااه  قطااا  دٚوتصااامٛ غااادٖ 

 فتطت،طسِا ٔتدافا  ٍّا.
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س ٌاصاز  بااٌ٘ واَ    ر جتس ٛ الػاا  ثاًٌٗا

 صااٗدتْ الٍىٕذلٗااٛ الااب أزفقٍاِااا خاااله 

دوػاااق ٖاااا  ااإ    ٔو مبّاااا   ّااارا الب،ااا   

 أحالو٘ ٔوسٔحب 

 يف أشعار سعيد الصقالوي:ــ أواًل

لبااااااان املتعوااااااان يف ودٌٔاااااااٛ ضااااااابٗد 

الصااقالٔٙ الػاابسٖٛ ٖالحااظ مبااا   ٖااادد     

 لمػاااك ِااارا التاااداخن الاااداٟي  اااني  جمااااً 

ٍ٘ خمتماااا اعقااإه املبسفٗاااٛ واااَ   الٍتاااازرن

ٍٙ ٔالاااٍد يف أغاااباز الػاااا س ٖيٍن ٔاألضااا ٕز

حمقااااايت و ا  ااااٛ  فتطااااتٕٙ   الصااااقالٔٙ

لىاااان يف ب  باااا  ٖعخاااار  بطااااّا  س ااااا 

ٞ  ثٍا ، ٖاِاااا ز ٖاااٛ لمىقأواااٛ ٔدحاااس األ ااادا

اض ااب  حتٜ أٌاْ ا ٍٍاا أُ ٌطاتٍتن أُ    

 ٍٙ ِاإ ذلااك لاادٝ ضاابٗد الصااقالٔٙ الٍػاابس

ُي تمتقاا٘ فٗااْ ِاارٓ      اجملاااه الاارٙ ا ااَ أ

ٌٍٕايت لتطااِي يف ٌطان خٗإل الاٍٍصٍ      امل 

ٍٙ ٔتػ ٗمْ.  الٍػبس

املقاااااأً  إُ خمااااإد الاااااٍص الػااااابسٙ

 ٛ وتصاااان  ٔاةاااافظ  مااااٜ اهلٕٖااااٛ الٕيٍٗاااا

مبااا ٖطااتٕ بْ وااَ زواإش    غاادٖد ا تصاااه  

متثاان تااازٖخ األوااٛ البس ٗااٛ  تازرنٗااٛ خالاادٚ 

تمك السوٕش التازرنٗٛ وَ غعٌّا ، جمدِأ

اهلٕٖاٛ ٔتببا  فّٗاا     ٔتااش  أُ تبب  اعٗااٚ 

ذلك  قصاٟدخمتما ال اعٗاٚ وَ لدٖد يف

يف أُ األحااادا  التازرنٗاااٛ ٔالػخصاااٗايت   

لٗطا جماسد كاٍٟاايت    صاٟد الصقالٔٙ 

ٔ اااإاِس كٌٕٗااااٛ  ااااا سٚ تٍتّاااا٘  اٌتّاااااٞ  

ٔلٕدِا الٕا ب٘  ان أُ هلاا  ا مٗاٛ الت ادد     

اخ ٌاا  ٔالأش يف أغ اه ٠ِٗٔايت أخاسٝ  

حتٜ أُ ، ِٕ األدب املقأً  ازشًا ا  ٍٕاًٌاهل

عٗاااٚ ادٚ تػاا ٗمّا غاابسٖا ٖ طاابّا ا ااإ

ٖٔ طاااب يف ٌلاااظ ، ٔالثااإزٚ واااَ لدٖاااد 

الٕ ا  دزٚ لمٍص الػبسٙ  مٜ اضاتد اٞ  

ْ ٔ التااازٖخ ذنلاان  ااْ وااَ   مبااا إ ااادٚ تلبٗماا

فقاااد ٔلااارلك  .  ااإ يت ٔوٕا اااا وػاااسفٛ 

لػبساٞ  ماٜ تٕ ٗاا السواص    خمتما ا  ىن

 ٘ ل اثاا٘ الاارٙ ٖطاتب َ امل اإُ ا  التاازرن

  ٔ الػخصاااٗايت ٔالااادٖين ٔالطاااري الػاااببٗٛ 

بازِاا و ٌٕاايت واَ غاعٌّا     التازرنٗٛ  ا ت

ٔتااادزلّا ضاااىَ واااا   أُ تثاااسٙ القصاااٗدٚ  

 رلك املإزٔ    ٔتمٌّٕا وقأوًا أمسٍٗآ أد ًا

 .َ يف و ٌٕاتْ  مٜ اوتداد التازٖخاملتباٖ

 ا تبازِىاا واَ   ٔلبن الٍتازٖخ ٔالٍػبس 

ٖمتقٗااااُ يف الٍٍااإاٚ وقٕواااايت األدب املقاااأً 

ٍٗٛ هلٍٕٖتّىا ِٔ٘ ضسد األحدا  ٔا باٛ   األٔل

يف » ٔوتخٗمااااٛ  «يف التااااازٖخ»وطااااتٍب ٛ أٔ 

. ف اااٍن واااَ الٍتاااازٖخ ٔاملٍ اااص  (5)«الػااابس

ُي ُٖ ٗب  َ ض اه اهلٍٕٖاٛ   الػبسٙ ذنأه أ
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قا ب  ٔواا ٖ فإذا كاُ الٍتازٖخ )» ٔا ٌتىاٞ 

( ٖقاإه وٍاْ وااَ وااركسايت ٖٕٔوٗااايت ٔضااري 

ٍُ الٍسٔاٖااٛ  ِاارا وااا ٔ ااا أ  ٔ ِ اارا ٔ ااا فااإ

ك ٍن ختٗٗن( ٖبدٔ كىا لٕ )ٔ ا ) تقٕه

ُي ٖقاا لٕ اا    أٔ لا   ّرا الٍػ ن( ٕ أو اَ أ

 .(6)« ّرا الٍػ ن

 ٍُ ٍٕه  املقأواٛ  القصٗدٚ الػابسٖٛ  إ لا

ٍ٘ إىل جماااه   . لاارلك  لم،ماائاضااا الٍتااازرن

ٍُ الٍت،ٕٖاان  » كاااُ    ااٍد وااَ اَ  اا ا     ااع

ٍٕهلا إىل ٌتاا    ٍٙ لمٕ اٟا الٍتازرنٍٗٛ ذن الػبس

 ٍٙ ٔكّمىااااااا أٔ اااااان ال اتااااااب يف     ضااااااسد

ٍٗٛ ٔالٍطىاٟسٍٖ ٍٗٛ ٔامل اٌ ٛ الٍت،ٕٖاليت الٍصوٍ

ٍٕه الٕا اا إىل وطاسٔد   ِارا   .(7)«كّمىا ل

دب املطاسٔد ٖباٍد مبثا اٛ القااد  لت،ٕٖان األ     

 .إىل ٔضٗمٛ وَ ٔضاٟن املقأوٛ

ٔ ااااااد غااااااا ا يف الػاااااابس البس اااااا٘ 

ُي     اإلغازايت الٍتازرنٍٗٛ الاب واَ امللاسٔا أ

ٍٙ إذي   ت اإُ  ااد غااّ ما   اعااد  الػاابس

ٍ٘  لاااصازٚ داخااان خمتماااا   ذنطاااس الٍتاااازرن

وااااَ ألاااان إضاااالاٞ  »الٍصاااإص الػاااابسٖٛ  

املٕثٕ ٗاااااااٛ ٔالسصااااااااٌٛ  ماااااااٜ املطاااااااسٔد   

ٍٕلااااْ الٍػااااا س إىل    (8)«التااااازرن٘ ٔ ااااد ح

 صٗدٚ. فالػاا س ٍٖتخار واَ الٍتاازٖخ وااٍدٚ      

وَ وٕاد غبسٓ ياملا أٌٍْ ٖطاتد ٘ حإاد    

ٛ ٔحامسااٛ لااٍديت تازرنٍٗااٛ ٔوٍاضاابايت ِاٍواا 

بْ الّملاٛ يف  يف التازٖخ اإلٌطاٌ٘ وا وا تت ّم

 ٍ٘ وااااَ دّ ااااٛ ٔتقسٖسٍٖااااٛ اض اااااب الٍتااااازرن

 ختاااااا  اااااَ وساحااااان  ٔضااااابّ لمٍتااااإازٖخ.

 ٔيساٟق إجناشٓ. تػ اليت األدب املقأًٔ

الػا س ٔلبن وَ أ سش ِ  ٞ الػبساٞ 

س الػااا س وااَ  ذ ٖتخٍٗااإضاابٗد الصااقالٔٙ  

، الاإيين   ااي الٍاااز وااا ٖتلااق ٔاملٕ ااا    وب

ٔتصبح خمتما ِرٓ ال مىايت واَ وب اي   

خمصٕص تٍّ   ٕ ٗلاٛ املقأواٛ ٔالاسدد    

الااب تبباا   مااٜ الػاابٕز   لباان أِىّااا تمااك

ٔالس بااااااٛ املم،ااااااٛ يف اضاااااا داد  ااااااالقٕٚ، 

فالثاااٟسُٔ ٔالطاا،اٖار  دوااا ِي    امللقاإد،

ْ هلٗاااب كاٖااااٞ   اٌتلاضاااٛ  ٔلبااان  صاااٗدت

يف الػاااا س لٗااان  ماااٜ ز باااٛ  الصاااىا، 

الثاااااإزٚ ٔاعىاااااااع  إغااااااا ٛ لاااااإ وااااااَ   

ٔاضتٍّاا اهلىي ٔالد ٕٚ إىل الثإزٚ  ماٜ   

 زالطاٟد ٔتبين خ ااب ا ضاتقاله ٔالت،اس   

 .ٔالثٕزٚ ٔالصىٕد

إُ القصااااااااٗدٚ يف دٖاااااااإاُ ضاااااااابٗد   

الصااقالٔٙ تطاات،ٗن اضتٍّاضااٗٛ تبػااريٖٛ  

ٌبتااا   ٕا ااا لدٖااد ٖااد ٕ إىل الت،ااسز ٔا   

لااادٝ ِٔااإ واااا ضاااٗ ُٕ لاااْ أثاااس كااابري     

فطاابٗد ت،ااسز الثاإزٖني ٔيااالب الثاإزٚ ٔال 

اوْ ملب ي الٍاز أزاد اُ الصقالٔٙ  اضتخد

 يف ُ ٖاااثري اااَ صااالتْ ٔأ ٌطااااُ رناااس  اإل

ا ااَ أُ جناااد   ٌلطااْ ٌااااز الثاإزٚ ِٔااارا  

 ٖقٕهرحٗ   صدآ أٖطًا

 غبما يف دواٍٟا التلسدا أ

 حالً ٔالت ددا ٔاعب ٔاأل

 أيمقا ٌاز الػبس لس  الدلٜ 

 (9)أت ػا الدخاُ ٔالتمبد

ضاان  سوصٖااٛ الٍاااز  تٍِّٕااا ٖٔالػااا س 

تطااا ٍْ املقأواااٛ الاااب  لمتبااابري  اااَ زٔ   
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التإلظ ٔالتإتس ٔالقماق    ٖدفا واَ خالهلاا   

وااااَ الباااادٔ، ِاااارا   ِٔاااإالظ املخااااأ   

ضس اُ وا ٖتبده لٗ،ن  مْ اضٕ  الرٙ 

ٛ   زٔ  وَ الاٗقني ااااز     ٔاملقأواٛ الصامب

يف  اااادزٚ  اضااااَ الٍاااااز ٔصاااالاتّا  مااااٜ 

 .الٕيَت ّري األزا ٔ

لػااا س لد لااٛ الٍاااز يف اضااتد اٞ ا ٍُإ

 طااااابب ِاااإ اضاااااتد اٞ وقصاااإد   دٖٕاٌااااْ  

محٕلتّا السوصٖاٛ التازرنٗاٛ ٔحطإزِا يف    

إذ لٕلاااا القصااااٟد  لبااان ِااارٓ  ،الػااابس

تااااد ٕ إىل اضتٍّاضااااٗٛ  السواااإش ٌصٕصااااًا

الٍّطاٛ ٔحػاد الثإزٖني ملٍاصاسٚ القطاٗٛ      

 ٔاض لاد اعقٕ .

ٔالٍاااااااااااز يف صاااااااااإزتّا اعدٖثااااااااااٛ  

ٔ  ًٛ ألطاااٍٛ واااَ   تػااا التّا املااادوسٚ  داٖااا

 سصاصايت ال ساِٗاٛ   ٔوسٔزًا المّب فّٗا

وباٌااٚ  ال اوٍٛ فّٗا ٖمخصاّا الػاا س يف   

اللمطاااا ٍٗٗني ٔخاصااااٛ أيلاااااهلي فٗقاااإه   

 رالػا س يف  صٗدتْ  صسخٛ يلن 

 ٌا اإد الرٙ ٖػبن أ

 كالقدٖظ ذنىن وػبن اإلخالص 

 ٌا يلن فمط ٗين أ

 ٌطاُ أٌا وا  ٍٗ ي إ

  شوأُفٜ  ٍق٘ تطبس خٍ س األ

 ٔ سٖد يف لٍاُ ضبادت٘ ال لٗاُ 

 ٔخملّا كخّٗ دخاُ 

 (11)ٌطاُ ٌا وا  ٍٗ ي إأ

فلاااا٘ دزاضااااٛ د لااااٛ الٍاااااز يف غاااابس  

الصاااااقالٔٙ جنااااادٓ ٖدخماااااّا يف غاااااب ٛ  

 ال ااااايت ولّٕوٗااااٛ وااااا البػااااس ٔاللااااصد     

ٔالتّٗٗن ٔالتٍلري، ٔتستبّ كرلك  اللتٍٛ 

ٔ د اضاتقس ا زتباال  اني البادأٚ ٔالٍااز،      

 اااد ٔٙ يف غااابسٓ ٔذلاااك   ااإُ الصاااقال 

تٕضاااان  الٍاااااز لمٕ ااااإ  يف ٔلااااْ البااااادٔ    

ٔضاااسٔزٚ اضاااتٍّاا اهلىاااي لماااتخمص واااَ  

 .طتبىس ساثَ ال ٗاُ امل

تت مَّٜ  ٕٚ التصٕٖس يف  صاٟد كىا 

ِٔااإ ٖطاااا فمطااا ني  طاااٗتْ  الصاااقالٔٙ 

السٟٗطٛ فتت مٜ لْ ِرٓ املدٍٖاٛ كدوػاق   

ضا ٍا  يف أغباز ٌاصاز  بااٌ٘ ٔ اد     متاوًا

ّ٘    أو ٍُتّاا ُٔواُدٌّا ٔ     ساِاا ٔغابُبّا البس ا

ِاااارا التاااا لا يف  قاااان الػااااا س ٔ مبااااْ،  

ٔا ٌطاا اً  ااني الػااا س ٔفمطاا ني جتمااٜ   

حٗ  ” صسخٛ يلن“ صٗدتْر يف  ٔاض،ًا

أزضااااًا ٔكٗاٌااااًا،  ٖتىااااِٜ وااااا فمطاااا ني 

 ٔلسحًا، ٔ طٗٛ.

 أٌاا  س ااا٘

 أٌا يلن، فمط ٗين

ُْ )حٗلا(  ف ادٙ خلق

ٗيين ك ،يم ّا )ٖافا(  ٔ 

 ُِ(دواٟ٘ واٞ )لمصٔ

 (11)ٔضمبا٘ فسد شٖتُٕ

إُ  ٗاااً الااٍص الػاابسٙ لاادٝ ضاابٗد   

الصاااااااقالٔٙ  ماااااااٜ اضاااااااتٍّاا اهلىاااااااي  

ِاإ املػاابن الاارٙ   وقأوااًا  ا تبازِااا ٌصااًا

اعااااااااق  ٖٔسوااااااااص إىلالػااااااااا س ذنىمااااااااْ 
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 الااااارٙ ضاااااٗدفا غاااااببْ إىل   اللمطااااا ٗين

ٍُاملقأوٛ لرلك فّٕ   األوٛ   ٖ كد  مٜ أ

ٔتبىااان  ماااٜ  اااد أُ تطاااتٗقظ واااَ لدٖاااد  

 حقّا املطمٕب.اض لاد 
 فالػااااااا س يف لاااااان أغاااااابازٓ  اااااادا   

 التلااا هِٔاإ  اارلك دنباان وااَ     ،وتلاااٟاًل

األضاااع الاارٙ ٖبتىاادٓ يف لقٗااق زضااالتْ   

القاٟىااٛ  ماٜ املقأوااٛ املتٕاصاامٛ  اإلٌطااٌٗٛ  

لمطاا ني ٔثٕازِااا لاارلك حلمااا  صاااٟدٓ   

 .ٔتازرنّا ِٕٖٔتّا

د إُ الااااااٍص الػاااااابسٙ  ٍااااااد ضاااااابٗ

بباادٓ ٖالصااقالٔٙ  لباان يبٗبتااْ املقأوااٛ    

 ااااَ الٗااااعع ٖٔقس ااااْ وااااَ األواااان امللتاااإُ 

 اإلاااااُ مبطاااتقبن أفطااان هلااارا الػااابب   

  .ا حتالال ثري وَ  ٜالرٙ  اٌ
ٖطاااتمّي الػاااا س لااارلك    سا اااٛ أُ 

 واااَ ضاااايري يف  صااااٟدٓ لٗباااا   دٖاااد األ

  ٔ اعمااااي خالهلااااا  مااااٜ فمطاااا ني الٕا ااااا 

ٕزٙ ضاا ٖبااد السوااص األالقطااٗٛ ٔالثاإزٚ ٔٔ

 رمبثا ٛ األً اللمط ٍٗٗٛ ٖقٕه

 ٍِا وسيت 

 ٍِا يافا 

 ٍِا ازت صيت ضٍٗايت 

 ملدزضب 

  مٜ حٗ اٌّا 

 (11) مقا  طىات٘

وااااَ   ًادٖٔطااااتخدً الصااااقالٔٙ  ااااد  

الااااااب وااااااَ خالهلااااااا تت مااااااٜ ضااااااالٗب األ

ٛ  تمبااب األضاا ٕزٚ ٔ يف  وااا ٔ اااٟا وتٍٕ اا

الٞ  ذ دنباان وااَ  كااس  إخمتمااا  صاااٟدٓ 

 ذ ٖقٕهر إأض ٕزٖٛ  ٛزوصٖ

  ٍٖىا ٔلٗا ٔلًّاأ

 ض آ 

 كس الٞ 

 فطاد األزا ٔ

 لّن 

 (11)غقٗاٞع األيف ٌلٕ

كىااا ٖت مااٜ السوااص األضاا ٕزٙ وااَ   

وثاانر  ٛ صااسٖ ٛخاااله تٕ ٗلااْ لصاإز حطااٗ

د لاْ  ِ٘ ٔ زا،األ ٌلٕع، زا،أ ٔلْ،

ِا الػا س وَ خاله اختٗازٓ لألللاا   زٍٖا

ُ أاإلذناٟٗٛ الب ٖسٖد وَ خالهلاا   السوصٖٛ

ٔ ٖااااصزد زٔ  ال  املقأواااااٛ صاااااا ٔاعىاااااع 

ىل إ ٚلبمااْ ٖبماان يف ٌّاٖااٛ القصااٗداملطااتىسٚ 

ل ىعٌٍٗااٛ جتااآ ِاارا اٌاإد وااَ الطاا ٍٗٛ ٔ

 . الٕيَ  فمط ني
 مٜ األض ٕزٚ ٖ كد الػا س كىا 

  ٔ يف دٖٕاٌااااْ  يف  صاااااٟدٓ  صاااالْ خاصااااٛ 

األضاااا ٕزٚ جتباااان وااااَ    ا تباااااز   ىٕوااااًا

القصاااٟد الػاابسٖٛ ثا تااٛ لااصوَ يٕٖاان ٔوااا   

أ ىالْ اللٍٗٛ ٌٔتالْ ا إٖطا دٓ  مٜ تٕضٗ

الٍا ااد وااا ٖ كاادٓ   ٌلطااِْاارا الػاابسٖٛ ٔ

ذنااااافظ الااااٍص  »   قٕلااااْ فااااساع ضاااإا   

ٛ ض ٕزٙ  مٜ ثباتْ  اا فا  األ واَ    ٚ يٕٖما

لٗااه ياملاا حاافظ  ماٜ     تتٍا مْ األالصوَ ٔ

 ...ىل ااىا ااٛإْ اإلذناٟٗااٛ  الٍطاابٛ  يا تاا
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ٖٕلاااد  طاضاااٛ يف التخمااا٘  اااَ تماااك  ٔ 

تّاا اإلذناٟٗاٛ أٔ   يا  يتضايري الب فقداأل

تماااااك األضاااااايري ٔاملباااااالي  (15)تبدٖماااااّا

ال بٗبٗٛ ٔالدٍٖٗٛ ضاٍ د صاداِا ٖت اسز    

غاابسٖٛ أخااسٝ ِاا٘ جتس ااٛ ٌااصاز    يف جتس ااٛ

 . باٌ٘

 يف أشعار نزار قباني:ــ ثانيًا

ٖتلٍاٜ الػاا س   يف إياز األدب املقأً 

 يف  صااااٗدتْ املػاااإّزٚ (16)ٌ٘ااااصاز  باااااٌ

دوػاق  دوػق ٖا  ٕ  أحالو٘ ٔوسٔحب    

املدٍٖٛ الصاودٚ يف ٔلْ األ اداٞ املت،اسزٚ   

دٔواااا واااَ خمتماااا القٗااإد الاااب ت بماااّا  

ٔلااااد وااااَ يىٕحاتّاااااا فىثمااااا املدٍٖاااااٛ    

 الٍطبٛ لمػاا س ٌاصاز  بااٌ٘ مبثا اٛ اعماي      

ب أُ ٖ ااإُ وطاااتىسًا ااىٗاان الااارٙ دنااا 

دوػق فّا٘  ل ٔلٕدٓ يف خمٗمٛ كن  اغق

ال ااااااِسٚ كىاااااا زضاااااي وباملّاااااا  املدٍٖاااااٛ

  الػا سر

غااُا فاإ ا ثااساَك ال اِاااِس اهلد اااا فٗااا     فس

  …دوػاُق

 ملاذا ٌبادأ البتباا؟

  …حبٗبب أٌاَا

ُٛ  مااااٜ ذزا اااا٘، ٔ   فاضااااتمق٘ كع ٍٗااااا

 تطتٕض،٘ الطببا

ُٚ أحبباُا    ُٞ مجٗبًا.. وا وَ اوااسأ أٌَا الٍطا

  بدك.َ. 

 إ  خمُتّا كار ا

ٍُا لساحاااا٘   ضاااالا ا هلااااا      ًُ، إ ٖااااا غااااا

ُا ٔالتب  بافاوٍط،٘  َ لبٗين اعص

ٔأزلبااٗين إىل أضااإاِز ودزضاااب ٔأزلباا٘ 

 (11)اعاا ٔال بػٕزا ٔال تبا

تتػ ن صٕزٚ املدٍٖاٛ  ماٜ جماا يت    

ياِسٚ  غتٜ فّ٘ األٌثٜ الب تت مٜ حبٗبٛ

ٔلبن اضتد اٞ وب ي ال ّازٚ ٍِا ِإ أواس   

واز ل ُٕ ال ّازٚ   ظ املدٌظ ِٔ٘ 

وااَ القااٗي األصااٗمٛ الااب وااا فتاا١ الػااا س   

ادٙ  ّا ٖٔبىن  مٜ اةافظٛ ٌصاز  باٌ٘ ٍٖ

ٛ وتاٜ ا لاافظ   با  مّٗا فاملدٍٖٛ أٔ اعبٗ

 تّاااا تدٌطاااا ٔأصاااب،ا وستبااااً  ماااٜ يّاز

لماارٟاب تٍّػااّا وااَ كاان ٌاحٗااٛ فتبباا       

مبقٕواتّااا ٔوبادّٟااا ٔلباان ٌااصاز  باااٌ٘  ااد  

ني ازتطاااااىا املدٍٖاااااٛ يف كااااان أفماااااح حااااا

وسأٚ  افظٛ ياِسٚ تبىن  ماٜ  ا صٗدتْ 

دّٟاااا فتاااٍل  اةافظاااٛ  ماااٜ  ٗىّاااا ٔوبا

إىل  ٍّااا  باااز التخمااا ٔالسلبٗااٛ ٔتااد ٕ   
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 ٗي ٌبٗمٛ  ّا تت ٕز ٔتطامك يسٖاق التقادً    

األٔصااا  الااب  ٔالسخاااٞ فت اإُ خمتمااا

ٛ أضٍديت  األواس ٔيف   إىل املدٍٖٛ ِ٘ يف ٌّاٖا

عقٗقاااااٛ صااااالايت تتىٗاااااص  ّاااااا املدٍٖاااااٛ     ا

تااد ٕ إىل صااٗاٌتْ ٔاةافظااٛ   ( ٔ)امل اااُ

يف  لٕيَ ااا  مٗااْ ٖقاإه ٌااصاز  باااٌ٘ وتلٍٗاااً 

 ر صٗدتْ املركٕزٚ ضملًا

ٔكي زمسُا  مٜ لادزاٌَّا صاإزًا ٔكاي    

 كطسيُت  مٜ أدزالاّا ل ببا

ُِ   …أتُٗا وَ زحِي األحصا

 ٖا ٔيين أ ٍبُن األزاا ٔاأل إابا ٔالػٍُاّبا

ُا ِاٍا   حٍب٘ ِاٍا.. ٔحبٗبات٘ ٔلاد

٘ا البىسا الرٙ ذِبا؟  فىاَ ٖبٗاُد ل

ٛ   ٍػااٍ    اواماّا ٔ  وَ أٌا  بٗما

 ُ،بادوٕ ٘ ضقُٗا الب،سا ٔالّط

ٔلاادٖس  الااركس يف ِاارا اجملاااه أُ    

الػاا سَٖ ضابٗد الصاقالٔٙ ٌٔاصاز  باااٌ٘     

ٍّىا إ  أٌّىاا  ٗ الس ي وَ اللاز  الصوين  

ٖػااااا كاُ يف زضاااااي وبااااااا القصاااااٗدٚ   

الػااابسٖٛ ٌٔقصاااد  ااارلك يساٟاااق تٕ ٗاااا  

السواإش ال بٗبٗااٛ ٔالدٍٖٗااٛ ٔاألضاا ٕزٖٛ يف 

لإيَ ٔأشواٛ املثقاا    تببري  اَ ِإالظ ا  ال

البس ااا٘ الاااب ااااس  ّاااا وٍااار شواااَ يٕٖااان    

ٔيٍااْ ِٕٖٔتااْ الااب  از ااا أُ   وطت،طااسًا

 تتالغٜ أوااً أ ٍٗاْ لارلك ٌم،اظ حطإزاً     

لااركس القبٗمااٛ ٔوب ااي األحااصاُ    و ثلااًا

ٔوب ااااي ال بٗبااااٛ ف ااااعُ ِاااارٓ املبااااالي 

جمتىباٛ ٖباا  وااَ خالهلاا الػااا س أحصاٌااْ   

  ٔأفساحاااْ ٔأوٍٗاتاااْ يف الت،اااسز ٔا ٌبتاااا   

 أد ٗااً  ٔ رلك ٖصبح الاٍص الػابسٙ وٍلاراً   

أواااٛ واااَ خاللاااْ ٖااااش ز بتاااْ يف املق ثسٖاااًا

فاملقأواٛ واَ    ٔالتببري  َ ِٕٖتْ ٔاٌتىاْٟ 

خاله خمتماا التبابريايت األد ٗاٛ تتػا ن     

يف صاااإز خمتملااااٛ فّاااا٘ لٗطااااا وقأوااااٛ   

وطاام،ٛ ف،طاااب  قاادز واااا ِاا٘ تتػااا ن    

يف جماااا يت خمتملاااٛ لبااان األدب ٔ   دٔواااًا

صاإص الػاابسٖٛ تبااد أحااد أ ااسش   ضااٗىا الٍ

وااا ٍٖتصااب  ِاارٓ األغاا اه لاارلك كااثريًا

 ٍّاا ٔ اد     دوػاق وادافباً   الػا س وتلًٍٗا

ًٛ ٌِص ًٛ هلااا وٍصلاا يف أغاابازٓ فت مااا يف    مٕٖاا

أغااااابازٓ كاااااع ّٜ واااااا ت ااااإُ املدٍٖاااااٛ    

َ  الػاااااخمٛ الصاااااودٚ املباااااٚ دٔواااااً      اااا

ت مبااااااايت الثاااااإزٖني املٍااااااادَٖ  الٕحاااااادٚ   

ٖقاإه الػااا س بتاادَٖ ٔالصااىٕد يف ٔلااْ امل

 رٌصاز  باٌ٘

َا الٕلٗاااَد.. أ  ضٗاااٌا تاا ٍلسُٓ؟      ٖااا ا اا

 ف نٍُ أضٗافٍا  د أصب،اا خػابا

دوػاُق، ٖا كٍصا أحالو٘ ٔواسٔحب  

َٛ أً أغ ٕ لَك البس ا؟  أغ ٕ البسٔ 

ُا  ّاااإزِي   أدواااااا ضااااٗال  حصٖااااسا

 فعدوٍِٕا.. ٔ اضٕا كاٍا وَ ضس ا

ٔياااالبٕا كتااابا التاااازِٖخ.. ٔا تٍبااإا 

َُ ال تبا؟وتٜ البٍ  ادُ  كاٌا تط 

 ًٛ ٌٍٕااااا ضقاااااإا فمط اااااانيا أحالواااااًا وم

 ٔأيبىِٕا ضخٗاا القِٕه ٔاض با

ًٛ  االقدد   ٔخّملاإا فاإ ا الٕحااِن  ازٖاا
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َٚ ٌّدّٖا ملاَ زَ باا  ..تبُٗح  اٍص

مط نيا و تإٌب ٖ ى٠اٍين   ِن وَ ف

ٕا وا كتبا؟ ِٔ ..َْ   ٍىَ كتبُا إلٗ

لقااااد كاٌااااا فمطاااا ني ِاااا٘ الااااب    

ٖسٔوّا الػا س وَ خمتما أغبازٓ فٗتلين 

 ّا ٖٔاسدد ز بتاْ يف الت،اسز ٔا ٌبتاا  واَ      

وطاتٍدا يف ذلاك إىل    ٌري اةتن ٔاملطاتبىس 

وب ااي يبٗباا٘ رنااا  ااَ تػاابثْ  اااألزا     

 اااعريٚ  ٔالتااازٖخ يف خ اااب ٖباادٔ  ىااالً 

 ر  ضتلّاً ٖقٕه الػا س ٌصاز  باٌ٘ٔا

ٍُ، ٔ َ حمٍي ٖاصداُد   ٔ َ  طاتنيا لٗىٕ

  ٍٍ٘ ا تبادًا.. كّمىا ا   ا

ًٛ؟ ٔوَ  أٖا فمط نُي.. وَ ّٖدَٖك شٌبق

 ٖبُٗد لَك البٗاا الرٙ خس ا؟

 َ  ًٛ غسديَت فٕ ا زصَٗا الدوِا  احث

ُِ، ٔل َ وا ٔلديَت أ ا  ..اعٍا

وااااباذلٍا.. وااَ  جتااادٍٖا يف  …تمّلاااب

 ٖببُد ااٍظا، أٔ وَ ٖببُد الرِبا

   ُْ فٕاحاااااٌد أ ىاااااَا الٍُبىااااٜ  صااااريتا

 وا كطبا احنٍٜ ٔأ  ٜ اللإاٌ٘ كاِنف

َّ ولتطاااٌن  ااد     ٔٔاحااٌد  ب،ااااِز الٍلااا

 ضا ا  اضِٗؼ ثٕ ًا فازتدٝ القصبا

 :  اخلامتة

جتس ااااااااااٛ الػااااااااااا سَٖ ضاااااااااابٗد إُ 

ت ااااازب وااااَ الالصااااقالٔٙ ٌٔااااصاز  باااااٌ٘ 

ساٟااادٚ ٔإُ كاٌتاااا وتبا ااادتني  الػااابسٖٛ ال

ٔإ اادٚ ا  تبااز   ل َ أدب املقأواٛ   شوًٍٗا

لمّٕٖااااٛ البس ٗااااٛ ٔالقٕوٗااااٛ دنىااااا  ٍّٗىااااا 

ٖٕٔحااااااد أِاااااادافّىا كىااااااا أُ يساٟااااااق   

وا تتٕحد ل ضاي   ال تا ٛ الػبسٖٛ كثريًا

والوااح الػاابس ٔالػاابساٞ ٔز ٖااتّي ل بٗبااٛ   

 يتالصااااااساد البس اااااا٘ الصاااااإٌّٗ٘ ف اااااااٞ 

 ًٛ ُٛ القصااااااااٟد  ىمااااااا ُٛ  ػااااااا،ٍ   ايلٗااااااا

ُٛ ُٛ ٔالتىا ٗ تد ٕ املتمقا٘ البس ا٘    ٔضٗاضٗ

إىل وصٖد الٍظس يف ِٕٖتْ القٕوٗٛ ٔضسٔزٚ 

ْ الباادٔ ٔاضاا داد األزا  الٕ اإ  يف ٔلاا 

 ٛ ، إُ األدب املقاااااأً ٖت،اااااإه يف  املطااااامٕ 

ا تقادٌاااا إىل وطااا ٔلٗٛ لطاااٗىٛ دناااب أُ 

ٖطاا ما  ّااا املثقااا البس اا٘ لاارلك كاااُ     

 مااااٜ الٍصاااإص األد ٗااااٛ ضاااإاٞ أكاٌااااا  

غاااابسٖٛ أٔ زٔاٟٗااااٛ أٔ  صصااااٗٛ أُ تٍااااتّن 

يسٖااااااق اضااااااتٍّاا الػااااااباب ٔاملااااااثقلني 

ُ ت ُٕ إىل أ ٔتد ِٕي دٔوًا ٔالطٗاضٗني

املقأوٛ ٔاةافظٛ  مٜ اهلٕٖٛ الٕيٍٗٛ ِ٘ 

أضااع  ىمٗااٛ ال تا اٛ ٔ ىٕدِااا اللقااسٙ   

 .ٔ اٖتّا القصٕٝ الب ت ىح إلّٗا  ن
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 ِٕاوؼر 

حاصان  ماٜ    1956ٛ ُ ىااُ ٔلاد ضاٍٛ    ضبٗد  َ  ىد الصقالٔٙ غا س واَ ضام ٍ   -1

، ٔاملالطاتري  79/1981  الٕزٖٕع يف خت ّٗ املادُ ٔاأل االٗي واَ لاوباٛ األشِاس      

يف التخ ااّٗ الطاا اٌ٘ وااَ لاوبااٛ لٗلس اإه  ااإٌ م ا وااَ أ ااسش دٔأٍٖااْ الػاابسٖٛ     

. ٔوااَ 1995صاا،ٕٚ القىااس  - 1985أٌااا لاا٘  اادز  -1975ٌااركسر تسٌٗىااٛ األواان  

 .1992و للاتْر غبساٞ  ىإٌُٗ 
 .1999دٖٕاُ ألٍ،ٛ الٍّازر و ا ا الٍّطٛ وطقّ، ضم ٍٛ  ىاُ ال ببٛ األٔىل  -2
 ً.2114دٖٕاُ ٌػٗد املاٞ و ا ا الٍّطٛ، وطقّ ال ببٛ األٔىل  -3
وا تبقٜ وَ ص،ا الٕلد، و ا ا الٍّطاٛ وطاقّ، ضام ٍٛ  ىااُ ال بباٛ األٔىل       -4

2119 
ٔالتادأه، و تباٛ األدب امللس ا٘،      ىد البىسٙر البال ٛ اادٖادٚ  اني التخٗٗان    -5

 144، ال ببٛ الثاٌٗٛ، ص2112إفسٖقٗا الػس ، 
 145، صُ ً، -6
 .149ُ، ص ً، -7
كىاااه أ اإ دٖااب، األدب الب اااٟ، ٔالباااا اللااساٟ، داز الطااا ٘ ٔداز أٔزاكااظ    -8

 1، ص 2117، 1لمٍػس، ل
 الدٖٕاُ، ضبٗد الصقالٔٙ. -9
 الدٖٕاُ ضبٗد الصقالٔٙ  -11
 دٖٕاُ ضبٗد الصقالٔٙ ال -11
 الدٖٕاُ، ضبٗد الصقالٔٙ. -12
 الدٖٕاُ، ضبٗد الصقالٔٙ. -13
 الدٖٕاُ، ضبٗد الصقالٔٙ. -14
ٖاٌايت املػاس ٗٛ، داز  ، دزاضٛ يف املٗثٕلٕلٗٛ ٔالدفساع ضٕا ، األض ٕزٚ ٔاملبٍٜ -15

 .1994ضٍٛ  .1، ل الٞ الدَٖ
 21 ضااإزٙ وباصاااس، ٔلاااد يف  ٔغاااا س د مٕواضااا٘تٕفٗاااق القبااااٌ٘ ٌاااصاز  اااَ  -16

٘    إذ ٖبتا لادٓ .  سٖقٛ دوػقٗٛ  س ٗٛ وَ أضسٚ 1923 وازعآذاز/  أ إ خمٗان القبااٌ

ً   اااوبٛ الطٕزٖٛ زاٟدٙ املطس  البس ٘. دزع اعقٕ  يفوَ   ٔفٕز ختسلْ وٍّاا  اا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 اااني  ٕاصاااي خمتملاااٛ حتاااٜ  اااٍدً    اخناااسل يف الطااامك الد مٕواضااا٘ وتاااٍقالً  1945

ً   1966 اضتقالتْ  اً ٞ   » بٍإاُ   1944   أصدز أٔه دٔأٍٖاْ  اا «  الاا لا٘ الطاىسا

ًٌاا أ س  35ٔتا ا  ىمٗٛ التعلٗا ٔالٍػس الب  ملا خااله ٌصاا  اسُ     يلٕلاٛ  »شِاا  دٖٕا

وٍػإزايت  »ٔ د أضظ داز ٌػس أل ىالاْ يف  ارئيت  اضاي    « السضي  ال مىايت»ٔ« ٌّد

القصاٗدٚ  »حٍَٗاٌص خااصٌٍ يف أغابازٓ لبانٍا أ سشِىاا       ٔ ارئيت  لدوػاق  ٔكاُ« ٌصاز  باٌ٘

 .« رئيت ٖا ضا الدٌٗا ٖا»ٔ« الدوػقٗٛ
 .الدٖٕاُ ٌصاز  باٌ٘ -17

 :املصادر واملراجع

 ر دٔأَٖ ضبٗد الصقالٔٙ املصادز

 ً.1999ال ببٛ األٔىل ىاُ، ، ضم ٍٛ ُ لٍ،ٛ الٍّازر و ا ا الٍّطٛ وطقّدٖٕاُ أ -
 ً.2114ال ببٛ األٔىل  ، ضم ٍٛ ُ ىاُ،، وطقّر و ا ا الٍّطٛدٖٕاُ ٌػٗد املاٞ -
-       ّ  ىااُ ال بباٛ األٔىل  ، ضام ٍٛ  ُ وا تبقٜ واَ صا،ا الٕلاد، و اا ا الٍّطاٛ وطاق

2119.ً  

  باٌ٘. دوػق  لٍصاز   صٗدٚر -

 املراجع:

٘  ٛ اادٖدٚ  اني التخٗٗان ٔالتادأه، و تباٛ األدب ا    ر البال ىد البىسٙ -1 ، مللس ا

 . 2112، إفسٖقٗا الػس ، 1ل
داز الطاا ٘ ٔداز أٔزاكاظ   كىاه أ إ دٖاب، األدب الب ااٟ، ٔالبااا اللاساٟ،       - 2

 .2117، 1، للمٍػس
املٗثٕلٕلٗاٛ ٔالادٖاٌايت املػاس ٗٛ، داز     ، دزاضاٛ يف فساع ضٕا ، األض ٕزٚ ٔاملبٍٜ -3

 .1994ضٍٛ  .1، ل الٞ الدَٖ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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القصة الطفلية في 

  متناول الريشة الفنية

  أ.سريعة سليم حديد  

 

ايفٓــــلٕ ايليــــهًٝٞ زاَــــص  ــــل  ـــــ  

 طني, قـلٍ  ـٍٛ َـل ٜلٛ ـلٙ ايفٓـلٕ َـٔ       

 : ايكص١ ايطف١ًٝ يريضٞ ذا٥كل٘ ايف١ٝٓ

ايًٛ ١ املٛج١ٗ يًطفٌ نليدع٠ٛ إٕ ــ 

املفلٛ ــ١ عًــ٢ نــٌ عــٛا  ايدٖيــ١ يــًٝ    

ــ١     ايطفــٌ َــٔ  إىلــل إق اعُــلم ا هلٜ

 ِ َعلْٝٗــــل, يـــريو نلْــــ  ايًٛ ــــ١   ٜٚفٗـــ

ٚايًغــ١ ايرصــس١ٜ ص قصــا امنفــلٍ َــٔ      

اٖـــِ ايـــدعل٥ِ ايـــه  اجـــِ ٚجٗـــ١ ايٓ ـــس  

اخللص١ بل هل١ٜ يللًكفٗل خم١ًٝ ٚعك١ًٝ 

 .ايطفٌ ٚ فُٗٗل

َـٔـ ايكصــ١ إ  ٜسٜــد ايسضــلّنــريو, 

ايدٖي١ ٚٚضٛح املعٓـ٢ يًطفٌـ ٚإ      متلًو

ــ٢    ــ١ عًـ ــلي ص ايسَصٜـ ا َغسقـ ٕ اٜهـــٕٛ ايــٓـ

 .اجلٌُ ٚاضح١ ٚض١ًٗ ايفِٗ يًطفٌ هٕٛ 

ـــ  ــه١ًٝٝ   ٤   ــــ ــ١ ايليـــ ــل ايفٓلْـــ اَـــ

 :َلز ٝين, فكد عرَّست عٔ زاٜٗل بكٛىلل

ايكص١  َٔبليٓطر١ ملل ٜلٛ لٙ ايفٓلٕ ــ 

 لــ٢ ٜطــلطٝه زفٗــل فــريو شملًــ  َــٔ    

فٓـــــلٕ س ـــــس  طـــــ    صـــــٝل٘ ٚب٦ٝلـــــ٘ 

 .ٚ ًفٝل٘ ايثكلف١ٝ
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عـــٔ ايكصــــا   اْــــل اوـــ   َٚــــلي ـــــ  

 ٚ ايـــه  ُـــٌ   اخلٝليٝـــ١ اٚ ايهَٛٝدٜـــ١ ا

ازفٗل بيغ  ٚ   مْٗل  ,فهس٠ عُٝك١

عــٔ  اٚضــه ص ادبــداي بعٝــداي  عطــٞ لــل ي

ــ١ ــ٘     ,ايٛاقعٝــ ــ٢ ٚجــ ــ١ُ عًــ ٚ سضــــِ ايرطــ

  .ٚ فلح  فلق٘ ٚ ٛضه َدازن٘ ,ايطفٌ

ٛ  ـــــ  ــ َـــٔ اي ايفٓـــلٕ ا كٝكـــٞ شمًـــل جـ

ــٌ    ــٌ نـ ــ١  ا ـ ــٜٛل ٚا سنـ ــ١ ٚايليـ امللعـ

 ١ٜٚاجِ ايٓا يلردٚ ايصٛز٠ ْلنكـ َيٗد 

ــٌ      ــسى ٜيــــد ايطفــ ــٗد َلحــ ــل َيــ نأْٗــ

يٝهُــٌ  ٘يــ ايٜٚهــٕٛ  ــلفص ,ىلــل ٘ٚزمربــ

ــسا٠٤  ايكصــ١ ٜٚطــلُله بلقلٓل٥ٗــل ٚإعــل ٠    ق

.. ٚيأليٛإ  ٚز نرري ص َٔ جدٜد قسا٤ ٗل

ــٛإ      ــلز اميـ ــّٛ فل لٝـ ــٌ يًسضـ ــرل ايطفـ جـ

عٓصــس اضلضــٞ َٚٗـــِ ص زضــِ اٟ قصـــ١    

ًهـٌ يـٕٛ   ف ,يًطفٌ  ط  نرٝع١ امليـٗد 

زمــ   , ــأ ري عًــ٢ ايٓفطــ١ٝ بطسٜكــ١ َعٝٓــ١

ــل ٚ ٛفٝفٗــل  ا ــٌ ايكصــ١  طــ       َعسفلٗ

 .نرٝع١ امليٗد

ـــ  ــٌ إٕ   ــــ ــ١ يًطفـــ ــريو ايهللبـــ ٚنـــ

ٚفٗـــِ يٓفطـــ١ٝ  ١نلْـــ  رٗـــلز٠ ٚا اافٝـــ

لطــٛزات ينفــٌ اجلٝــٌ اجلدٜــد َٚٛانرــ١  

ــ٘ فطــــ   ــصَٔ َعــ ــداز ايــ ــلعد ٛف ٚا ــ  طــ

إ ــسا  عُــٌ َلُٝــص ٖٚــل ف   عًــ٢ايسضــلّ 

 فــــليٓا اخلٝــــليٞ َــــثإي .زمــــرل ايطفــــٌ

ادوـلز  ا ـٌ ْفطـ٘     عًـ٢ ٜطلعد ايسضـلّ  

ٚاضل سا  ايطفـٌ ايـرٟ بدا ًـ٘ يٝليـلزى     

امللعـــ١ َـــه بكٝـــ١ امنفـــلٍ ٜٚـــد ٌ ايرٗ ـــ١ 

ــٛبِٗ ــس٠   ,يكًـ ــل ايـــٓا املفلكـــس يًفهـ بُٝٓـ

ايعُٝكــ١ ٚاخلٝــلٍ ٚايليــٜٛل ٜعٝــل ايسضــلّ   

ــد   ــداي ٚسمـ ــٔ ادبـ ــٌ   عـ ــ٘  ا ـ ــٔ  سنـ َـ

 .امليٗد

ــ١   ــل ايفٓلْــ ــل يني  اَــ ــه١ًٝٝ َــ ايليــ

ــ٢, ــ :  عٝطـــ ــد قليـــ ــلٕ   فكـــ ــلز ايفٓـــ شملـــ

ٗـ٣ٛ    ط  َـل  ايليهًٝٞ ايكصا ع٢ً 

ــ٘...  ــ  إ    اْفطـ ــا سمـ ــٔ ايكصـ ــٛي َـ ٟ ْـ

سم  ايكصا ا لمل١.. ٔ ٜسضِ... فُِٓٗ َ

ـَـ ٚ .. اٚ قصــا (نيــٔام)سمــ   َٔــِٓٗ 

 املغـــــلَسات... اٚ ايكصـــــ١ اىلل فـــــ١  سبٜٛـــــلي

 ..ٚاجلُلعٝلي

ل زمــد ايفٓــلٕ ضــليل٘ فُٝــ     عٓــدَل   

ــ١    ُٜ ــأ يهللبـ ــلٍ ًٜ ـ ــٔ اعُـ ــ٘ َـ عـــسل عًٝـ

 غسٚز زٜيل٘ .. ٞقصل٘ اخللص١ ايه  سض

ٚنُــل  لٓــٛي اٖــٛا٤ ايفٓــلْني ص ْــٛي  

زفٗــل.. نــريو ٖــِ  ٕٛايكصــ١ ايــه سمر ــ

ىلــِ ذٚقٗــِ اخلــل  فُٝــل    امنفــلٍ اٜ ــلي 

 .قسا٤ ٘سمرٕٛ 

اَــل عــٔ ضــمايٞ عُــل ًٜفــ  اْلرــلٙ  ــــ 

ايفٓـــلٕ ايليـــهًٝٞ ص امعُـــلٍ ايفٓٝـــ١    

 ٓليس٠ ص قصا امنفلٍ؟امل

قلٍ ايفٓـلٕ ايليـهًٝٞ زاَـص  ـل      ــ 

ًٜفـــ  اْلرـــلٙ ايفٓـــلٕ ايليـــهًٝٞ   طـــني:
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ملُٗـ١ ْرًٝـ١ نُُٗـ١ زضـِ يٛ ـلت       لٓلٍٚامل

َــل  ,قصــا امنفــلٍ اجلــد٣ٚ ايفهسٜــ١  

ٜعـين ايرحـ  عـٔ َفٗـّٛ عُٝـل يًحهلٜـ١       

َٚساَٝٗل ٚ ًو ايدٖي١ ايطفًٝـ١ ص ايـٓا   

 ؟اٖٞ حمكك١ اّ  

عًُٝــــ١ اذنــــس اْــــين ٚص جتسبــــ١ ــــــ 

نفــلٍ  ــدزب  ٚاَلٗٓــ  نللبــ١ ايكصــ١ يأل 

ــرا ٞ مْــين ٚاجٗــ      ٚ رهــ١ ايطــٝٓلزٜٛ ي

ايعدٜــد َــٔ ايٓصــٛ  املهلٛبــ١ يألنفــلٍ  

ًــــِ فكصــــا ايص بداٜــــ١ نسٜكــــٞ يسضــــِ 

ــٔ  كــــل يــــٞ اٟ  ٖيــــ١ اٚ  ــــلفص       هــ

نلـ   ازت إ يـريو قـسَّ   بلميٛإيامجلٗل 

ٍ   ٚازضِ ايكصـا يٓفطـٞ اٚ ي     ـِ يألنفـل

 ٕ بــإٔ َــل ٜكدَــ٘ فــين    ليَكلٓعــ نــٞ انــٛ

ر ًٝلِٗ  ممطونفلٍ َٚٓلض  يرا٥ك١ ام

لخلٝــــلٍ فٚايلــــاّ ٚاملًــــٌ...  فــــإتَــــٔ اد

ٜأ ٝـــلٕ  اخلصـــ  ٚايكـــدز٠ عًـــ٢ اد ٖـــل 

  ٚ ــ١  ــٌ ايًغــ ــٞ قرــ ــا  إبساٜــ ــل ص قصــ  كلْٗــ

ــس   ــلى ٜهُـــٔ ضـ ــ١  امنفـــلٍ فٗٓـ ا هلٜـ

 ٚمجلىلل.ٚايكٗل 

 ٚ دَّ   ايفٓل١ْ   ٤ َلز ٝين قل١ً٥:ــ 

ــه  ًفــلين ص زضــّٛ    بليٓ طــر١ يًُيــلٖد اي

زمـربين   فٓلْٞ قصا امنفـلٍ انثـس َـل   

اميٛإ ايطفٛي١ٝ اىلل ١٥ ايه جتعٌ ايطفٌ 

ٜٚيعس بليطعل ٠  ,ٜس لح ٖٚٛ ٜلأٌَ امليٗد

... ٚشٚاٜل ايهلَريا املل ـد ٠  ليٛق  ْفط٘ب

بل سن١ ٚايليٜٛل..  ليايه  عطٞ إ طلض

.  طـــل   بعكـــٌ ايطفـــٌ ٚايسضـــّٛ ايـــه  

ــ٘ ــ صـــحٝح اْـ ــ ٘ ميلًـــوصـــغري يهٓـ  لي طَّـ

 بليفطس٠. ليٚفٓٝ ليمجليٝ

.نفًه َــثإ عُسٖــل ازبــه ضــٓٛات     ـــ 

ــثرياي  ــل ايكصـــا نـ ــ١    عيـ ــو ايكصـ متطـ

ــل ايسضـــّٛ  ـــسف  إ   ــل إٕ    ع رٗـ  كًرٗـ

 اٜ لي. ا هٞ ىلل ايكص١ ٚ سف  اقلٓل٤ٖل

ـــ   اَــل ايفٓلْــ١ ايليــه١ًٝٝ َــل يني    ـ

ــل  عٝطــ٢ ــل ًٜفلٗ ــااَ    فُٝ ــد اْليــلز اي  بع

   ِ  , فكـــد ٚايلطرٝكـــلت ايـــه  عٓـــ٢ بليسضـــ

ــ١   اياصــرح اجلُٝــه قــل ز  عًــ٢  ــٛل جتسب

يــ٘ ٚجٗــلٕ.. فُــٔ جٗــ١   ٤ٟٞ  ــاايسضــِ.. ٚ

ٖرٙ ايااَ  ضًٗ  عٌُ ايفٓلٕ ٚٚفست يـ٘  

ايٛقــ .. ٚقًًــ  عًٝــ٘ اعرــل٤  ــسا٤ ا ٚات      

ايسضـــِ بلٖ ـــ١ ايـــثُٔ.. ٚيهـــٔ َـــٔ جٗـــ١ 

ع٢ً إْلل   ايا س٣ اصرح نٌ   ا قل ز

ــلت زضـــــّٛ جـــــلٖص٠ َـــــٔ  ـــــ  إٍ املهلرـــ

ــ١... ٚصــٓه قصــ١ َــٔ  إىلــل..    اد يهاْٚٝ

ــدٚ بلٖلــــ١      ــلٍ  رــ ــٌ امعُــ ــل جعــ ــرا َــ ٖٚــ

اصـرح    : إْٗلٓع١... ْطلطٝه ايكٍٛطَٚص

بــإ زٚح.. ٖٚــرٙ امعُــلٍ بل ــ  َٓليــس٠ ص 

يــس ا  هليٝفٗــل.. َــٔ   قصــا امنفــلٍ

 ج١ٗ ٚضسع١ ادملشٖل َٔ ج١ٗ ا س٣.. 
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اَل عٔ ضمايٞ: ٌٖ ٖٓلى ٚجٗـلت  ــ 

اضلض١ٝ يٓ لح ايكص١ نللب١ ٚزفلي؟ ْ س 

 فكد قلٍ ايفٓلٕ زاَص  ل   طني:

ـــ  ــلٍ    ــ ــا امنفـ ــلّ قصـ ــ٢ زضـ ٕ اعًـ

ٜـــلكٔ قـــسا٠٤ ا هلٜـــ١     ,ٜهـــٕٛ َثكفـــلي 

بــــلُعٔ ٜٚفٗــــِ َساَٝٗــــل ٜٚــــلًُظ َــــلبني  

ــِ سمً ـــ   ــطٛزٖل  ـ ــُٔ  ضـ ــل ضـ ل ص نًُل ٗـ

ــس١ٜ      ــس ات بصـ ــ٘ ايثسٜـــ١ يٝعـــٛ  رفـ خمًٝلـ

   ِ ــ ــ١ فٗـ ــٓا  سمجـ ــرا ايـ ــِ ٖـ ــ١  اجـ   إقـ

 .١    سمجــ١ ملعــلْٞ ايهًُــلت فكــ كــ٥ٚذا

زم  إ   ٝ  ايًٛ ١ ايطف١ًٝ يًحهلٜـ١  

هًُــلت يَفــس ات جدٜــد٠ يٝطــ  ضــُٔ ا 

ٚيهــٔ ضــُٔ ايفٗــِ ايعــلّ ٚاملعٓــ٢ املــسا     

يًحهلٜــــ١, ٚيــــٝظ ٖٓــــلى َــــٔ ْ سٜــــلت 

 طرٝكٝـــ١ فلعًـــ١ انـــا ٚاٖـــِ َـــٔ ْ سٜـــ١ 

ايلٛاصٌ َـه ايطفـٌ ْفطـ٘ َـٔ  ـإٍ فٗـِ       

فُٝــل بعــد يغلــ٘ َٚفس ا ــ٘ ٚزضــَٛ٘ يٝصــلز 

ــ٘ اخللصـــــ١     ــرٖل ضـــــُٔ يٛ ل ـــ إق  ٓفٝـــ

 ٚايٛاْـلي  املكد١َ ي٘ عـا ا هلٜـ١  طٛنـلي   

 .ٚزؤ٣

ٚقد ابـدت ايفٓلْـ١ ايليـه١ًٝٝ   ٤    ــ 

بليٓطــر١ يٓ ــلح زضــّٛ قصـــا    َــلز ٝين,  

فلكـس بيـد٠ ص   إْٗـل    زاٜٗـل قل٥ًـ١:   امنفلٍ

 عًِٝ انل ميٞ خبطٛط إق علملٓل ايعسبٞ 

صــ١ ٚاضــح١ ٚعسٜ ــ١ مضلضــٝلت زضــِ ق  

ايعسبـــٞ  ايـــٛنٔزضـــلَٞ  أغًـــ ف ,يًطفـــٌ

ــِٓٗ     ــٛا٠ َٚـ ــٌ ٖـ ــٛا م ل ايطفـ ــٔ اجتٗـ ممـ

ــٞ اٚ    ــ١ ٚجٗـــد   صـ ــلز٠ عليٝـ ــٛا رٗـ بسعـ

 ,  ــسٚا ٚز ــلت  دزٜرٝــ١ يفٓــلْني نرــلز

 .مج١ًٝ ٚقدَٛا اعُل ي

ـــ  ــ١ يـــٛز  عُـــٌ  ــ ــ١ َلضـ ذمـــٔ ولجـ

ا اافٝــ١ َهثفــ١ ص نــٌ ايــدٍٚ ايعسبٝــ١  

 عًـ٢  دعِ ايسضلَني ٚ كِٜٛٗ ٚ طـلعدِٖ  

ل  قصـــا َكـــس٠٤ٚ ٚافـــإّ نس ـــٕٛ     إْلـــ

َس٥ٝـــــ١ ا اافٝـــــ١ عسبٝـــــ١  ـــــدعِ قُٝٓـــــل  

 فليسضِ يألنفـلٍ شملًـ  متلَـلي   , َٚرل ٥ٓل

ٚ يًٛ ـ١ فٓٝـ١ يًعـسل    اعٔ ايسضِ يًهرلز 

ٖٞ اَل١ْ ٚزضلي١ ْٛصٌ يًطفٌ َٔ  إىلل 

ٞ ُ ـــ لايكـــِٝ ٚاملرـــل ع ْٚٛضـــه َدازنـــ٘ ٚ

 ٝلي٘ فٝ   إ ْفِٗ ْفطـ١ٝ ايطفـٌ  لـ٢    

ٜٚلكرًـٗل   ,زضـليلٓل رٗـلز٠  ْطلطٝه إٜصلٍ 

  .ايطفٌ رس١ْٚ ٚ  

ـــ  ٚاضــــلف  ايفٓلْــــ١ ايليــــه١ًٝٝ   ـــ

ــ١   ــ٢ قل٥ًـ ــل يني عٝطـ ــلح : َـ ــ١ايٓ ـ  ٟ قصـ

ــلٍ  ب لصــ١  ــٔ زضــّٛ َلكٓــ١     لمنف ــد َ ب

مج١ًٝ.. فليسضِ بليدزجـ١ امٚق ٖـٛ ايـرٟ    

ــٓا      ــل ايـ ــٓا.. اَـ ــٌ ايـ ــٌ قرـ ــرل ايطفـ زمـ

 .. فٝأ ٞ  لْٝلي

ملطـــل٘ ص َعــــسل  َيــــل  َــــل ٖـــرا  

ايعــلّ امللضــٞ... فلمنفــلٍ نــلْٛا  ايــدٚيٞ 

زٜــد اٜيــريٕٚ بأْلًَــِٗ ايصــغري٠.. قــل٥ًني.. 

 . ًو ايكص١ فسضَٛٗل زا٥ع١

... ٖٚرا َل ٚايطفٌ   ا ذٚام جداي

ٜدزنـــ٘ ايهـــثري َـــٔ َٓل ـــٞ قصـــا    

امنفلٍ... فـإ  طـلٜٗٛ٘ ايسضـّٛ ايرطـٝط١     
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نُل ٜعلكد بع  ايفٓلْني.. بٌ سمـ   ًـو   

 ٌ ٚاميٛإ.. املعكد٠ امل١ِ٦ًٝ بليلفلصٝ

ٜأ ٞ ايٓا ص ايدزج١ ايثل١ْٝ... ٖٚٓـل  

ــأيل ايٓ ــلح مٟ قصــ١    ــٓا  إٜل ذا نــلٕ اي

ــ١ سمــــلنٞ   بعٝــــداي َل ــــد اي عــــٔ ايُٓطٝــ

 ٘  زمـ  ا  ٚ ,ايطفٌ ٚنأْ٘ ٜكسا عٔ ْفطـ

ــٔ   ــلف َـ ــارمـ ــ٘ ص   ٤ٟٞ  ـ ــد د زاجـ جدٜـ

ٚاد لز٠ إيٝ٘.. إذ إ ف ـل٤ ايٓـ     قصصٓل

 يً ُٝه رل فِٝٗ امنفلٍ..  اصرح َلل لي

 

شمــا  ُــلسمــ  إ ْهــٕٛ اَٝــٓني فٝ

 عل  ايطفٛي١ فطفٌ ايّٝٛ  لل املطلكرٌ..

ميهٓٓــــل ايكــــٍٛ إٕ   ــــلفس   للَــــلي

ــٛ     ــه جٗـ ــلْني ايليـــهًٝٝني َـ ــٛ  ايفٓـ جٗـ

نلَّــلل ايطفــٌ ٜيــه ٌ يــدٜٓل ْص ــلي نفًٝــلي 

ممَّٝـــصاي ٜ ـــُٔ َـــٔ  إيـــ٘ امٖـــٌ ٚصـــٍٛ 

ٓلصس ايفل٥د٠ نفًِٗ إق قص١َّ فٝٗل نٌ ع

ٚامللع١ بعٝد٠ عٔ ا طلز ايكصـا امليـرع١   

ــهًٞ    ــلٍ اييــ ــل ٠ ٚادُٖــ ــلي بليإَرــ  ليٝــ

 ٚاملعٟٓٛ.
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ألزبٝااااااا١ ٚإشا ناااااااثٕ يًاااااااا   ا  ا

األجٓبٝااا١ ٖاااصا اياااسٚض ايباااثضظ    ًُٝااا١  

إذٝاااث٤ جاااآؼ يزباااٞ  طٜاااال نثيؿاااا ط   

ؾااوف  اي طبااٞف نااوٕ زٚضٖااث نااثٕف ٚا

ينااا    ٚاز٠ يجٓاااثؽ ذسٜهااا١ اي ٗاااس  

نثملػطذ١ٝ ٚايطٚا١ٜ ٚايكصا١ ايكصا ٠   

ٚ  تطغااٝدٗث ٚتيٜٛطٖااث ٚايٛبااٍٛ بٗااث 

 إىل َث بًغا٘ ايّٝٛ َٔ تكسّ.

ٔ ٚملث نثٕ ايٓكاس األزباٞ إْؿاث٤  ا    

إْؿث٤ آخاط هٖاٛ األز ي ٜػاادسّ األزا٠    

ْفػااااٗث ايااااه ٜػااااادسَٗث َٛ ااااٛ ٘ف  

ٚاياااااه ٖاااااٞ ايًغااااا١ اييبٝ ٝااااا١ف نوْااااا٘   

ضبهّٛ مبٛ ٛ ٘ يٟ باثألز  ْفػا٘ف   

ٚبثياثيٞ جب١ًُ املاث طا  اياه تؿاه.ً٘.    

ٖٚهصا نوٕ يًُث طا  األجٓب١ٝف غاٛا٤  

ينثْاااااااز إْهًٝعٜااااااا١ يّ نطْػااااااا١ٝ يّ 
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غااااااااااٛنٝثت١ٝ يّ يَطٜهٝاااااااااا١ف زٚضا     

هٌٝ األنهااااااثض ايٓكسٜاااااا١ ايااااااه تؿاااااا

ٚانبااز ذطناا١ اءذٝااث٤ األزبااٞ يٚ َااث  

ٜػاا٢ُ بثيٓٗ اا١   ايكااطْي األخ ٜاأف 

 ًاا٢ ايسضجاا١ ْفػااٗث َاأ األُٖٝاا١ ايااه   

نثْاااااز تاااااث   تؿاااااهٌٝ ايٓصاااااٛ  

األزبٝااا١ َٛ اااة زضاغااا١ ايٓكاااس اي طباااٞ    

اسبسٜث. ٚبثياثيٞ نوٕ ي١ٜ زضاغا١ يًٓكاس   

اي طبٞ اسبسٜث ئ تهاٌُ زٕٚ إؾاثض٠  

تاااصا اياااسٚض اياااصٟ َثضغاااا٘     َفصااا١ً

تيااااااٜٛط ايفهااااااط اي طبااااااٞ اسبااااااسٜث  

 ٚتٛجٝٗ٘ ايٛج١ٗ ايه غًهٗث.

ٚاسبكٝكاا١ يٕ زاضؽ ٖااصٙ املااث طا   

ٜٛاجا٘ لًاا١ ناب ٠ َاأ ايصاا ٛبث      

تاب ٗااثف إ ااثن١ إىل إؾااهثا   سٜااس٠  

تاصاااااااٌ باكاااااااِٜٛ زٚضٖاااااااثف ٚذبسٜاااااااس 

يؾهثتثف َٚٔ  ِ غا  زضجا١ لهًاٗثف    

 ُ ثضغاا١ ايٓكسٜاا١  ٚنث ًٝاا١ تٛفٝفٗااث   امل

اي طبٝاا١ف َٚاأ ٖٓااث نااوٕ اسبااسٜث  اأ      

ٖصٙ املث طا  جيا  يٕ ٜاياطم إىل  اس٠    

 يَٛض َٓٗث:

  ب ٛبث  زضاغ١ املث طا  األجٓب١ٝ

   ايٓكس اي طبٞ اسبسٜث.

  ٘ٝتكِٜٛ زٚض ٖصٙ املث طا    تٛج

 ايٓكس اي طبٞ اسبسٜث.

  يؾهثٍ املث طا  األجٓب١ٝف

ٚزضجث  لهًٗثف ٚنث ١ًٝ تٛفٝفٗث 

ث  ٜاملُثضغ١ ايٓكس١ٜ اي طب١ٝ ْظط  

 ٚتيبٝكث .

 :صعوبات تلنس املؤثرات األجنبية

ٚيٓباااسي بثيصاااا ٛبث  اياااه تٛاجاااا٘   

زاضؽ ايٓكاااااااااس اي طباااااااااٞ يًُاااااااااث طا   

األجٓب١ٝف  ٓسَث حيثٍٚ تاب ٗث ٚذبسٜاس  

غاابًٗثف ٚيؾااهثتثف ٚزضجااث  لهًااٗثف 

  ِ تكِٜٛ زٚضٖث.

يٍٚ َث ٜاباثزض إىل شٖأ املاط٤      اا 1

ٖااٛ ايصاا ٛب١ ايااه تكاا ٕ    ٖااصا ايػااٝثم 

 Externalبثي هٛض  ًا٢ اياسيٌٝ اشباثضجٞ    

evidence     ًاااا٢ ٚجااااٛز َااااث ط يجاااآ ف 

ٚي اااااااا بٗاااااااصا امل ًَٛاااااااث  املا ًكااااااا١   

بثياهٜٛٔ ايهكث  ملٓااخ ايآا ايٓكاسٟ.    

َٚٔ امل طٚف يٕ َصسض ٖاصٙ امل ًَٛاث    

األغثغاااااااٞف إ اااااااثن١ إىل املكاااااااثب    

ٚاياصاااطحيث  ايؿدصااا١ٝ يًٓكاااثزف ٖاااٛ  

ؿدص١ٝ. ٚا يفأ يٕ ةا١ َأ    غ ِٖ اي

ٜٓاااثظ    يٕ ااٖاُاااثّ بفااأ ايػااا ٠     

األز  اي طباااٞ اسباااسٜث ٚخثبااا١ نُٝاااث  

ٜا ًااال بااا   ّ األز  ٚايٓكاااس ا اااس ي 

ضبسٚز جسا   ٢ً ايطغِ َٔ ٚجٛز بٛازض 

تكًٝس  كاث  َاصاٌ بثيػا ٠   ايهكثنا١     

 اي طب١ٝ ايه غ١ٝ.

ٚايٛاقاااة يٕ ٖاااصٙ ايػااا  تؿاااهٌ    

ساضؽ  ًا٢ ت ُٝال نُٗا٘     ْٛث  نب ا  يً

يًٓصااااااٛ  األزبٝاااااا١ بؿااااااهٌ  ااااااثّف  
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ٚايٓصاااٛ  ايٓكسٜااا١ بؿاااهٌ خاااث ف    

ٚ زٙ باااسا٥ٌ إ اااثن١ٝ تاااطج   األخاااص   ٚتاااع

بٗااااصا ايافػاااا  يٚ شاىف باااارٝ  يْٗااااث 

زا٥ااٌ َػااث س٠ف ٚيهٓٗااث قااس تهاإٛ    

شا  تاا    ذثغااِ   تااطجٝ  ضيٟ  ًاا٢    

ضيٟ  ٓسَث ٜا ًل األَط بوباساض ذهاِ   

تاصاااٌ زقٝااال   يَاااط َاااث يٚ ق ااا١ٝ َاااث 

بٓثقااس يزبااٞ يٚ باآا َاأ ْصٛباا٘. إٕ     

ايػ  ايؿدص١ٝ تػث س  ٢ً َعٜس َأ  

ايفِٗ ٚاملا ١   قاطا٠٤ ايٓصاٛ . تكاٍٛ    

 Helenاي ٚنٝػااااٛض٠ ٖااااًٝي غااااثضزْط  

Gardner    ٟيغاااااثش٠ األز  اءْهًٝااااع

  خيااث  ايط٥ثغاا١  جثَ اا١ ينػاافٛضز 

ضابي١ ايبراث   اي ًاّٛ   ايصٟ ييكا٘   "

ايهااثْٞ َاأ  ااثّ   اءْػااث١ْٝ "   نااثْٕٛ

 ".ف  ٔ ي١ُٖٝ " ايػ ٠ األزب1981١ٝ

جيااا  بثيا نٝاااس يٕ ٜهااإٛ ةااا١ "

تكػِٝ َث يً ٌُ ٖٓث بي نثت  ايػ ٠ 

ْٚثقاااااااس األز ف ٜٚٓبغاااااااٞ يٕ ٜ ااااااا ف   

ن ُٖث يٕ يذسا  َُٓٗث ئ ٜبًغ ينهط 

َاأ ذكٝكاا١ جع٥ٝاا١  اأ ايطجااٌ يٚ  اأ      

 آ ثضٙ يٚ  ٔ ايص١ً بُٝٓٗث.

زا٥ُاااااث   -نٓثقاااااس٠-يكاااااس يقاااااطض  

 ُٖٝااااا١ امل ًَٛاااااث  ايػااااا ١ٜف ألْاااااا  ب

ي اكس يٕ ايكصٝس٠ يٚ ايطٚا١ٜ ٖٞ ؾا٤ٞ  

َأ قباٌ ناث٥ٔ بؿاطٟ      ٘تثضخيٞف يْاح

  ظَٔ َ ي ٚ  فطٚف َ ١ٓٝف ٚ ًا٢  

ايطغِ َٔ نْٛ٘ َػااك   باثمل ٢ٓ املٗاِ    

  يْاا٘ شٚ ٚجااٛز َػاااكٌ  اأ اشباا ا    

ٚاي ٛاطااا ايااه ٜصااسض  ٓٗااث ايهثتاا   

 ٛاطاا    بٓ ٘ يا٘ف ناوٕ اشبا ا  ٚاي   

تهاااإٛ  اااأُ األغاااابث  ايساخًاااا١     

باآ ٘ َهًااٗث َهااٌ امل ذظااث  املاصاا١ً     

ب ااااااثي اييبٝ اااااا١ف ٚ ااااااثي األن ااااااثٍ    

اءْػاااااث١ْٝف ٚاياكثيٝاااااس األزبٝااااا١ اياااااه  

ميهٔ يٕ ٜصسض  ٓٗاث املثياا. إٕ ٖاصا    

ايؿاا٤ٞ اياااثضخيٞ ميهاأ يٕ ٜفٗااِ إىل    

ذاس َاث ٜٚػاااُاة با٘ زٕٚ ٖاصٙ امل طناا١ف     

ايٝة ٚيهٔ امل طنا١ بهاٌ يْٛا ٗاث تػا    

 ي2هيٕ تػث س ايفِٗ ٚاملا ١ نًُٝٗث"

ٚيهاااااااأ ٜبااااااااسٚ يٕ زاضؽ األز   

اي طبااٞ اسبااسٜث  ثَاا١ف ٚايٓكااس األزبااٞ 

خثب١ف صب   ٢ً يٕ ٜثزٟ َُٗا٘ زٕٚ 

ااغاااا ث١ْ بٗاااصا املصاااسض املٗاااِ املاصاااٌ 

ب باٍٛ ايٓصاٛ  اياه ٜفههٗاث َاأ     

يجٌ اي هاٛض  ًا٢ اان ا اث  اي ا١ُٝٓ     

 اياااه ذبهاااِ إْاثجٗاااثف  ًااا٢ ايصاااٛض٠ 

 ايه ٖٞ  ًٝٗث.

ٚ اااثْٞ ٖاااصٙ ايصااا ٛبث  ٖاااٛ  اااسّ  

ٚجٛز  بز ؾاثٌَ َٚػااكا يً لاث     

اي طبٝاااا١ ياااانزا  األجٓبٝاااا١. نبثغاااااهٓث٤ 

ايهبااز ايااصٟ يؾااطف  ًٝاا٘ بااسض ايااسٜ       

ٚي ستااااا٘ زبٓااااا١ َااااأ ذػاااااي باااااسضإ    

ُثٕ جااااطجؼ ٚنثطُاااا١ إبااااطاِٖٝ  ٚغااااًٝ
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 ااأُ بٝبًٛغطانٝاااث ي  ُاااثٍ    ٚاياااصٟ ت 

-1956امل لاا١ إىل اي طبٝاا١ بااي  ااثَٞ   

  ايكيااااااط اي طبااااااٞ املصااااااطٟف    1967

ٚايبٝبًٛغطانٝااااااث املُاااااااثظ٠ يً لااااااث    

اي طبٝاااااااااا١ يًؿاااااااااا طٜٔ اءْهًٝااااااااااعٟ  

ي 1971-1831ٚاألَطٜهاااٞ باااي  اااثَٞ ه 

ٚاياااه ي اااسٖث اياااسناٛض ضبُاااس  باااس   

اسبااٞ ْٚؿااطتٗث ياا٘ صبًاا١ األز  اي طبااٞ  

Journal of Arabic Literature  ااسزٖث   

ف 1976ايػاااااااااااثبة ايصاااااااااااثزض  اااااااااااثّ   

طان١ٝ ازبع١ٝ٥ املاصا١ً باثألز    ٚايبٝبًٛغ

األملااثْٞ ٚاي طبااٞ ايااه ٚ اا ٗث ٚيفغااثْغ   

يٚياااا٘ف ٚب ااااي ي ُااااثٍ ٜٛغااااا يغاااا س 

زاغطف ا جياس املاط٤ يٟ  إٛ   زضاغا١     

ايسٚض ايصٟ يزت٘ ٖصٙ اي لاث ف يٚ    

تٛ ٝااااال املصاااااثزض األجٓبٝااااا١ ي نهاااااثض 

 األزب١ٝ اي طب١ٝ اسبسٜه١ يٚ ايا ضٜذ تث.

ناب ٠  يكس ناثٕ يً لا١ يُٖٝا١    

  ذٝثتٓث ايفهط١ٜ َٓص بساٜثتٗث األٚىل 

  ايكااااطٕ اياثغااااة  ؿااااطف ألْٗااااث " ي   

تهٔ تٓكاٌ َ ًَٛاث  ٚدباثض  نرػا      

ٚيهٓٗث نثْز رباسّ تٝاثضا  نهطٜا١    

ٚاجاُث ٝااا١ باااٌ ٚتػاااث س  ًااا٢ ْؿااا تٗث 

ٚبًٛضتٗاااث. ٖٚاااصا   ذاااس شاتااا٘ف يٟ زٚض  

اي لااا١ ٚي طٖاااث   اياياااٛض ايفهاااطٟ 

ثجاااا١ إىل  ٚااجاُااااث ٞف ا ٜااااعاٍ   ذ  

ايهااه  َاأ ايبرااث ٚايارًٝااٌ اي ًُااٞ    

ايصٟ ٜاحثٚظ َث قسَ٘ حبثث َهاٌ جاثى   

تثجطف يٚ لثٍ ايسٜٔ ايؿٝثٍ. نُث ظيٓث 

َبس٥ٝث    ذثجا١ إىل ذصاط بٝبًاٛغطا     

سبطن١ اي ل١ َٓص بساٜاٗث   ايكاطٕ  

املث ااااٞ ذااااا٢ ميهاااأ ايؿااااطٚ   ًاااا٢ 

 .ي3هيغثؽ  ًُٞ   زضاغاٗث ٚذبًًٝٗث "

يهااا ّ  ااااثّ  يكاااس ناااا  ٖاااصا ا   

ف ٚيهٓٓااث ب ااس ينهااط َاأ    اا١     1972

 كااٛز َاأ ايػاآي َثظيٓااث ذٝااث عباأف   

ْ اُااس   يذهثَٓااث املاصاا١ً بااثيكطا٥ٔ    

اشبثضجٝاا١   زضاغاا١ املااث طا  األجٓبٝاا١  

إَث  ٢ً زا٥ٌ جع٥ٝا١ غا  ٚانٝا١ف ٚإَاث     

  ٢ً ربُٝٓث  غ  َٛ ك١.

ٚإشا َث ؾاث٤ املاط٤ يٕ ٜاصنط َهاثا      

ٖااصا ايهبااز  ٚاذااسا   ًاا٢ يُٖٝاا١ ٚجااٛز    

نوْ٘ ميهٔ يٕ ٜؿا   ًا٢ غابٌٝ املهاثٍ     

إىل َفٗااااّٛ ااياااااعاّ   األز  اي طبااااٞ  

اسباااسٜث. إٕ ايػاااثاٍ اياااصٟ ٜٛاجااا٘ يٟ  

زاضؽ تاااصا املفٗاااّٛ ٖااااٛ ٖاااٌ ميهاااأ    

زضاغاا١ اْبهااثم ٖااصا املفٗااّٛ   ايفهااط    

األزباااٞ اي طباااٞ زٕٚ إؾاااثض٠ ٚانٝاااا١ إىل    

ايفًٝػٛف ٚايهثت  ٚايٓثقاس ايفطْػاٞ   

  ٍ غااااثضتطف ٖٚااااٌ   ايٛجااااٛزٟ جااااثٕ بااااٛ

بثءَهثٕ زضاغ١ ت    غثضتط   األز  

اي طبٞ اسباسٜث زٕٚ ايااباة املػاكصاٞ    

يإلؾثضا  املاص١ً ب٘ف ٚيً لث  اياه  

لاااز أل ُثيااا٘. يكاااس يؾاااثض ينهاااط َااأ  

زاضؽ إىل يٕ ْكااااثز األز  ايكااااَٛٝي   
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ْٗثٜااا١ األضب ٝٓاااث  ٚبساٜااا١ اشبُػاااٝٓث    

 ُسٚا إىل اءنثز٠ َٔ نهاط غاثضتط     

ٚجٗاا١ ْظااط  طبٝاا١ قَٛٝاا١ تاصااٌ     بًااٛض٠

باااسٚض ايهثتااا    اواُاااةف ٚٚفٝفااا١   

األز  بؿااهٌ  ااثّف ٚيْٗااِ زبااثٚا إىل   

املاااا  َااأ ٖاااصا املصاااسض اءٜاااسٜٛيٛجٞ    

ملٛاجٗاااا١ ايٓكااااثز املثضنػااااٝي ايااااصٜٔ    

نااثْٛا ٜصااسضٕٚ   تصااٛضِٖ تااث  اأ    

يض ااااا١ٝ ْظطٜااااا١ ضاغاااااد١ َااااأ جٗااااا١    

ٚيًرفثف  ًا٢ ٚا٥ٗاِ ايكاَٛٞ َأ جٗا١      

ُاث  نٗاصاف ٚ ًا٢    يخط٣ف ٚيهٔ ذه

ايطغِ َٔ يْ٘   صبًُا٘ غا  ب ٝاس  أ     

ايصر١ف ا ميهٔ يٕ ُٜيُ ٕ إيٝا٘ زٕٚ  

يٕ ٜهااإٛ قث٥ُاااث   ًااا٢ زضاغااا١ َٛ كااا١   

يإلؾاااثضا  املاصااا١ً بػاااثضتط ٚايفهاااط    

ايٛجاااٛزٟف ٚخبثبااا١ اي لاااث  اياااه    

فٗاااط  بثي طبٝااا١ ين اااثض امل ٓٝااا١. َٚااأ     

اييبٝ ااٞ يٕ تهاإٛ اشبياا٠ٛ األٚىل     

ثضا ف ٖاٞ إ اساز  باز    زضاغ١ ٖصٙ اءؾ

 بٝبًٛغطا  ب لث  ي ُثي٘.

يَااث ايصاا ٛب١ ايهثيهاا١ ٖٚااٞ تاصااٌ    

يٜ ث  بثيسيٌٝ اشبثضجٞ نٗٞ  سّ ٚجٛز 

نٗااثضؽ ٚانٝاا١ يًااسٚضٜث  اي طبٝاا١ تػااٌٗ  

ذصااااط اءؾااااثضا  املداًفاااا١ إىل ا زا  

األخاااط٣ف ٖاااصٙ اءؾاااثضا  اياااه ضمباااث     

تفاااٛم   يُٖٝاٗاااث اي لاااث  ْفػاااٗثف  

إىل لٗاٛض يٚغاة َأ    ْظطا  ألْٗاث تصاٌ   

ْثذ١ٝف ٚألْٗاث تا تٞ اغااحثب١ ياياٛضا      

 كثن١ٝ زاخ١ًٝ َ ١ٓٝ َأ ْثذٝا١ يخاط٣ف    

ٚبثيااااااثيٞ ناااااوٕ إَهثْٝااااا١ اغااااااٝ ثبٗث  

ٚاياااا  ط بٗاااث تهااإٛ ينااا ف يهْٛٗاااث  

تً  ذثج١ ًَر١   األٚغاث  ايهكثنٝا١.   

َٚٔ ازبسٜط بثيصنط يٕ ٖصٙ اءؾثضا  

ميهاأ يٕ تادااص  ااسزا  َاأ األؾااهثٍ  

 ث نثٕ َٔ يبطظٖث:ايه ضمب

اي لااااااا١ مبداًاااااااا يؾاااااااهثتث 

هاملٛ ك١ ٚغ  املٛ ك١ف ٚاملاصطف بٗاث يٚ  

 ايسقٝك١ف ٚازبع١ٝ٥ يٚ ايه١ًٝي.

ايسضاغااااااااث  املا ًكاااااااا١ بااااااااث زا  

األجٓب١ٝ غٛا٤ َٓٗاث ايكاث٥ِ  ًا٢ ي ُاثٍ     

َ لاا١ ياٖٛااث إىل اي طبٝاا١ف يّ ايكااث٥ِ    

 َٓٗث  ٢ً ي ُثٍ   يغثتٗث األّ.

بؿاااثٕٚ ٖاااصٙ   املٓثقؿاااث  املاصااا١ً 

ا زا ف نثملٓثقؿااا١ اياااه لاااز  ًااا٢    

بفرث  ا زا    ايٓصاا ايهاثْٞ َأ    

اشبُػٝٓث  يطٚاٜا١ باٛضٜؼ بثغا ْثى "    

 ايسناٛض جٝفثنٛ ".

َطاج اااااااث  ايهاااااااا  األجٓبٝااااااا١  

ايكص ٠ ٚايي١ًٜٛف غاٛا٤ ينثْاز ٖاصٙ    

ايها  َ ل١ إىل اي طب١ٝف يّ بًغثتٗث 

األّف ٚغااٛا٤ ينثْااز املطاج ااث  ْاثجااث   

بٝااااااث ف يّ َ لااااااث   اااااأ اواااااا     ط

 األجٓب١ٝ.
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األخبثض املاص١ً بٗصٙ ا زا  ٚاياه  

مت تغيٝاٗث َٔ خا ٍ ايعٚاٜاث ايهثباا١      

اواا   األزبٝاا١ف نثيطغااث٥ٌ ايهكثنٝاا١ 

 ٚغٛاٖث.

إٕ غاااس ٖاااصٙ ايهغاااط٠ يَاااط ذٝاااٟٛ    

ٖٚااااثّ   تيااااٜٛط ايسضاغااااث  اي طبٝاااا١    

لًاااااااا١ف ٚ  تػااااااااٌٗٝ َُٗاااااااا١ زاضؽ  

ٕ تاب ٗاااث ٜكا اااٞ املاااث طا  األجٓبٝااا١ أل

ٚقاااث  ٚجٗااسا  نااب ا ف ٖااصا إٕ تااٛنط      

صبُٛ ااث  نثًَاا١ َاأ ٖااصٙ ايااسٚضٜث   

  َهثٕ ٚاذس. ٚقس ٜػااغط  ايكاثض    

إسبااااثح بااااثذ  ايػاااايٛض  ًاااا٢ يَااااط    

نٗااصاف ٚيهاأ ايٛقااز ٚازبٗااس ايااصٟ   

ٜاااااٛنطٙ نٗاااااطؽ يًاااااسٚضٜث  اي طبٝااااا١ ا 

ميهاااأ تكااااسٜطُٖث. ٚذػاااا  املااااط٤ يٕ 

ٜؿاااا  ٖٓااااث إىل َؿااااطٚ  دفز. ب غاااأ    

ايفٗااااطؽ  J. D. Pearosn ي4هاي ظااااِٝ

ف ٚايصٟ ٜ ِ Index Islamicus اءغ َٞ

مماااثظ٠ ملكااثا  َااث ٜكااط  َاأ      نٗطغاا١

١٦ ٚ ؿط زٚضٜث  تصسض بثيًغاث   مخػُ

األٚضبٝاااا١ ٚت ٓاااا٢ بثيسضاغااااث  اي طبٝاااا١    

ٚاءغاا ١َٝف إ ااثن١ إىل لًاا١ نااب ٠  

َاأ املٓؿااٛضا  ازبُث ٝاا١ف ٖااصا اي ُااٌ   

ب ااا١ اياااصٟ باااسض   صبًاااس  ااادِ ٚيض   

َ ذاال  ااد١ُ ٚصبًاا١ نصاا١ًٝ  ُطٖااث  

ينهاااط َااأ يضباااة  ؿاااط٠ غااا١ٓف يقاااٍٛ    

ذػااا  املاااط٤ يٕ ٜؿااا  إيٝااا٘ ذاااا٢ ٜاااط٣ 

ذحِ املؿك١ ايه ميهٔ يٕ ٜاهباسٖث  

َطاجاااة اياااسٚضٜث  اي طبٝااا١ زٕٚ نٗاااطؽ 

 ممث ٌ.

َٚاأ ايغطٜاا  يٜ ااث  ذكااث  يٕ ظبااس     

املػاؿاااطقي ينهاااط ذطباااث  َٓاااث  ًااا٢  

تٛن  ٖصٙ اياػٗٝ  ف نكس  ًُاز َأ   

ي ٚنٝػاااٛض ب غااأ ٚاياااسناٛض زضٜاااو  ا

ٖبااااٛٚز يٕ " صبًااااؼ َهاباااا١ ايؿااااطم   

األٚغااااق " قااااس ي ااااس نٗطغااااث  ممااااث     

شبُػي زٚض١ٜ  طبٝا١ف ٚيْا٘ قاس اْاٗا٢     

َٓاص  ااس٠ غآٛا ف ٚقااس اتفال َااة ٦ٖٝاا١    

جثَ ٝاااا١   باااا ٚ   ًاااا٢ طب اااا١ َاااأ     

إخطاجاااا٘      اااا١ صبًااااسا   ااااد١ُ.  

ٚيهااأ ٜباااسٚ يٕ ايفثج ااا١ اياااه ذًاااز    

ايكيااط قااس ذثيااز زٕٚ  بااثي ط    ٖااصا 

بااسٚضٙف ٚا ٜااسضٟ املااط٤ َااثشا ميهاأ   

ٌ  با٘ ب اس اياسَثض اياصٟ      يٕ ٜهٕٛ قس ذ

سبل ب ٚ   ًا٢ ٜاس ذثَاٌ جاث٥ع٠ ْٛباٌ      

 يًػ ّ.

ٚضاباااة ٖاااصٙ ايصااا ٛبث  ٖاااٛ  اااسّ  

تٛ ٝااااال ن ثيٝاااااث  املطاناااااع ايهكثنٝااااا١    

األجٓبٝااااااااا١   األقياااااااااثض اي طبٝااااااااا١ف   

ا ابثضا  نٛم يزبٝا١ف إ اثن١ إىل  اسّ    

ٖصٙ ايف ثيٝث  ي  ابثضا   ضبثٚي١ غ 

ْفػااااااٗث. نُاااااأ امل ااااااطٚف يٕ َ ظااااااِ   

اي ٛابااااااِ اي طبٝاااااا١ف يٚ يبااااااطظ ٖااااااصٙ    

اي ٛابِف ايه لهٌ َطاناع ايهكاٌ     

ايٓؿث  ايهكث  اي طبٞف ت اِ َطاناع   

 كثنٝاا١ طباًفاا١ف نااثملطانع ايهكثنٝاا١    
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ْٝااا١ ايسميكطاطٝااا١ف  ايػاااٛنٝثت١ٝف ٚاألملث

ف ٚناااطٚ  اوًاااؼ  ٘ٚناااطٚ  َ ٗاااس غٛتااا 

ٞف ٚاملطانااااااااع ايهكثنٝاااااااا١  اي ٜيااااااااثْ

األَطٜهٝاا١ف ٚايفطْػاا١ٝف ٚاءغاابث١ْٝف  

ٚاءٜيثيٝااا١ يذٝثْاااث . ٚملاااث ناااثٕ اتاااسف  

ايط٥ٝػااٞ امل ًاأ َاأ ٖااصٙ املطانااع ٖااٛ   

املػث س٠  ٢ً ْؿط  كثن١ زٚيا١ املطناع   

  ايسٚياا١ امل ااٝف١ف إ ااثن١ إىل ت عٜااع   

بااا   ايا ااااثٕٚ ايهكااااث  بااااي ايكيااااط  

اي طباااٞ امل اااٝا ٚباااي قياااط املطناااع    

 ااٝاف نااوٕ َاأ األُٖٝاا١   زضاغاا١     اي

املاااااث طا  األجٓبٝااااا١   األز  اي طباااااٞ  

ٚايٓكس  ٢ً عبٛ خث  تابة ْؿث  ٖصٙ 

املطانااااع ٚزضاغاااا١ طباًااااا ن ثيٝثتٗااااث  

ٚتكِٜٛ زٚضٖث   ينهاثض يزبٝا١ َ ٝٓا١ف    

يٚ اي ٜٚااااخ أل ُااااثٍ يزبٝاااا١ َ ٝٓاااا١ف يٚ   

تاااٛن  تػاااٗٝ   تا ًااال با ًاااِٝ ايًغاااث  

  شيو. ٚا األجٓب١ٝف يٚ املهابث  يٚ غ

ٜٓػ٢ املط٤ بثييبة َث ميهٔ يٕ حيًُا٘  

ااٖاُاااثّ بٗاااصٙ ايٓؿاااثطث  َااأ خياااط   

ايٛقااااٛ    ؾاااابٗث  تاحااااثٚظ َكثبااااس    

ايبرااث ٚايسضاغاا١ف األَااط ايااصٟ ٜااثزٟ    

إىل إُٖثٍ ٖصا ايػبٌٝ َٔ غبٌ تػاط   

املث طا  األجٓب١ٝف غبٌٝ ٖٛ  ًا٢ غثٜا١   

األُٖٝااا١ ألْااا٘ غااابٌٝ طبياااق ٖٚاااثزف   

 َٚبثؾط.

اشبثَػااا١ف نوْٗاااث   ٚيَاااث ايصااا ٛب١ 

تا ًاال ب ااسّ ٚجااٛز زضاغااث  َادصصاا١  

يً  قاااث  ايهكثنٝااا١ اشبثضجٝااا١ يًاااٛطٔ    

اي طباااٞ ٚباااا ت٘ بثيهكثناااث  األخااااط٣.   

ٚاسبكٝك١ يٕ ٖصٙ ايسضاغث   ٢ً زضجا١  

نب ٠ َٔ األ١ُٖٝ ألْٗاث لهاٌ اشبًفٝا١    

ايااه تارااطى يَثَٗااث صبُااٌ األنهااثض    

األزبٝاا١ املاصاا١ً بٗااصٙ ايهكثنااث ف ٖٚااٞ    

ؾااو  ًاا٢ تفٗااِ املٓثخااث     تػااث س زٕٚ

ايهكثنٝاا١ ايااه اْاؿااط  خ تااث ينهااثض  

.١ٓٝ َ 

ٚيَث ايص ٛب١ ايػثزغا١ نٗاٞ  اسّ    

ٚجااااٛز غااااحٌ َٓفااااطز غااااٌٗ املطاج اااا١  

يًٓؿاااثطث  ايهكثنٝااا١ املاصااا١ً باااث زا     

األجٓبٝاا١ ٚايااه تاااِ   يٟ قيااط  طبااٞ   

َاااااااأ قبااااااااٌ املثغػااااااااث  ايهكثنٝاااااااا١    

اسبه١َٝٛف يٚ اذباثزا  ايهااث ف يٚ   

األجٓبٝا١ف يٚ  -اق١ اي طب١ٝل ٝث  ايصس

املثغػث  ايهكثن١ٝ ايسٚي١ٝف ٚايه تكثّ 

  َٓثغبث  َ ١ٓٝ لًٝٗث   نه  َأ  

يزبٝاا١. إٕ ٚجااٛز   -األذٝااثٕ فااطٚف نااٛم   

غااااحٌ  كااااث  َٛ اااال َٚفصااااٌ ٚزقٝاااال  

" ا خط " يَط اا ي  قث  ايٛطٔ اي طبٞ ب

ذٟٝٛ   زضاغ١ ايفهط األزباٞ اي طباٞ   

ٛضا  اسبسٜث ٚنِٗ َث خ ة ي٘ َٔ تيا 

ٛ ا .  ٚذب

ٚيَث ايص ٛب١ ايػثب ١ نٗاٞ تاصاٌ   

مبااث ميهاأ املااط٤ يٕ ٜااس ٛٙ حبػثغاا١ٝ   

اءؾااثض٠ إىل يٜاا١ َااث طا  يجٓبٝاا١ غااٛا٤    
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ينااثٕ شيااو  ًاا٢ ايصاا ٝس ايؿدصااٞ      

هباااي ايٓثقاااسف ٚزاضؽ ايٓثقاااسي يّ  ًااا٢  

األباا س٠ األخااط٣. نُهثْاا١ ايهكثناا١    

ايكَٛٝاا١ف يٚ َهثْاا١ يزٜاا  األَاا١ف َٚااث  

غثيبث  َث تؿاهٌ  إىل شيو َٔ ت ُٓث  

 ٛا٥ال   ططٜال ايبراثف إش يْٗاث ت ٝال      

خًااال َٓاااثر بااارٞ ٜػاااايٝة يٕ ٜاااثزٟ   

ايٓكثز ٚزاضغٛ ايٓكس نٝ٘ زٚضِٖ بف ثي١ٝ 

 ٚإجيثب١ٝ.

ٚيَث ايصا ٛب١ ايهثَٓا١ نٗاٞ اسبثيا١     

املعضٜاااا١ يًاػااااٗٝ   املاثذاااا١ يًبثذااااث   

اي طبااااٞ ٚايااااه ضمبااااث نثْااااز ايػااااب   

األغثغاااٞ ٚضا٤  اااسّ تكاااسّ ايسضاغاااث    

١ ٚبًٛغٗااااث املػااااا٣ٛ امليًااااٛ .    اي طبٝاااا 

ٜٚهفااٞ يٕ ٜكااثضٕ املااط٤ بٝٓٗااث ٚبااي َااث  

ٖاااٛ َااااثح يًبثذاااث األجااآ  اياااساضؽ     

يهكثنآث  ٢ً غبٌٝ املهثٍ َأ تػاٗٝ     

ت اٚح بي املهاب١ املُااثظ٠ ٚاملػااٛ ب١   

يًها  ٚايسٚضٜث  ٚايٓؿاطا  ٚايٛ اث٥ل   

ٚاألٚضام اشبثبااااااااااا١ ٚاملديٛطااااااااااااث   

ٚاسبثغاااااا  ا يااااااٞ َااااااطٚضا  خبااااااسَث  

األجٗاااااع٠ ايطإٝااااا١ف إ اااااثن١ إىل َاااااث   

تطباااسٙ املثغػاااث  ايهكثنٝااا١ َٚ ثٖاااس   

ايبرث ٚايسضاغ١ ٚاشبسَث  َأ يَاٛاٍ   

طث٥ًااااااا١ف َٚاااااااث تٛقفااااااا٘ املثغػاااااااث     

ٚاياحثض١ٜ املٗاُا١ مبٓيكآاث   ااقاصثز١ٜ 

ٛ   ًاا٢ ايبرااث ٚايسضاغاا١ف ٚز   ٜااَاأ ض

 ٓااااو ب ااااس شيااااو ايظااااطٚف امل ٝؿاااا١ٝ    

يًباااااثذهي يْفػاااااِٗ ٚاياااااه ا تهاااااثز   

ث املثغػااااث  ايهكثنٝاااا١ يٚ تفهااااط نٝٗاااا

 .ي5هايا ١ًُٝٝ يٚ اي ب١ٜٛ اي طب١ٝ

إٕ ايهكثناااااا١ إْاااااااثد   صبًُااااااٗثف 

ٚيٝػاااز إباااسا ث  َيًكاااث ف َٚاااث ي ٜااااِ    

تااااٛن  ٚغااااث٥ٌ ٖااااصا اءْاااااثد ٚتٓظااااِٝ    

  قثتاا٘ف ٚت ب٦اا١ َااٛاضزٙ َاأ يجااٌ زنااة 

اسبص١ًٝ ايٓٗث٥ٝا١ نُاث  ٚنٝفاث ف نوْا٘     

ا غاابٌٝ إىل ت ًٝاال آَااثٍ نااب ٠  ًاا٢     

بًٗث. ٚيااصيو نااوٕ ايكااث٥ُي  ًاا٢    َػاااك

يغاابث  إْاااثد ايهكثناا١ اي طبٝاا١ ٜٓبغااٞ يٕ  

ٜٓابٗااٛا إىل  ااطٚض٠ ايكٝااثّ بؿاا٤ٞ َااثف    

َاأ يجاااٌ تغاااٝ  فاااطٚف ٖاااصا اءْااااثدف  

ذا٢ ٜهفًٛا إْاثجاث   كثنٝاث  ميهأ يٕ    

ٜ اااا  إغاااٗثَث   طبٝاااث  َااأ ْثذٝااا١ف ٚيٕ  

ٜٓاُٞ إىل اي صاط اياصٟ ْ اٝـ نٝا٘ َأ      

 ْثذ١ٝ يخط٣.

ايصاااا ٛبث  ٖااااٛ يٕ  ٚتثغااااة ٖااااصٙ  

ايسضاغااااااث  ايااااااه تٓثٚيااااااز املااااااث طا  

األجٓبٝااااا١   األز  اي طباااااٞ اسباااااسٜث 

 ي6هغٛا٤ً   َٝاسإ ايؿا ط يّ املػاطذ١ٝ   

ْعض٠ َٔ جثْ ف َٚافثٚتا١   َٓٗحٝاٗاث   

ٚنث٥ااستٗث َاأ جثْاا  آخااط. ٚضمبااث نااثٕ  

َاأ املثغااا يٕ ٜؿاا  املااط٤ ٖٓااث إىل يٕ   

ازبااثز َاأ ٖااصٙ ايسضاغااث  َااثظاٍ ٜكبااة  

باااث  ازبثَ ٝااا١  ًااا٢ ؾاااهٌ     املها

ضغث٥ٌ بثيًغث  األجٓب١ٝ ْٓاظاط ٚباٛتث   

إىل يٜااسٟ ايكااطا٤ َاأ خاا ٍ ْؿااطٖث     
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نااا  بثي طبٝاا١ يٚ بثيًغااث  ايااه زْٚااز   

 .ي7هبٗث

ٚباااثييبة ناااوٕ امل ًَٛاااث  املا ًكااا١    

بٗااااصٙ ايطغااااث٥ٌ ضبااااسٚز٠   املهاباااا١  

اي طبٝاا١. نًااٝؼ ٖٓااثى َاأ  بااز بٗااثف يٚ  

 ّ  ب َاااثنٔ ٚجٛزٖاااثف ٚياااٝؼ ةااا١ ْظاااث

َهااا  يابااثزٍ ايهااا  ٚايطغااث٥ٌ َااة 

املهاباااث  ازبثَ ٝاااا١ اشبثضجٝااا١ ٜاااااٝ    

يًااساضؽ اي طبااٞ ااطاا    ًٝٗااث َااث ي    

ٜهاااأ ٜاااااثبة حبٛ اااا٘   جثَ اااا١ غاااا    

  طب١ٝ.

ٚ ثؾط ٖصٙ ايص ٛبث  ٖٛ يٕ تابة 

ٖاااصٙ املاااث طا  ٜكا اااٞ َ طنااا١ يغاااث      

 سٜااااااس٠ نثيفطْػاااااا١ٝ ٚاءْهًٝعٜاااااا١   

نا١  ٚايطٚغ١ٝ ٚاألملثْٝا١ف إ اثن١ إىل َ ط  

َا ُك١   آزا  ٖاصٙ ايًغاث  ٚ كثنثتٗاث    

ٖٚااااٛ يَااااط ٜكا ااااٞ إ ااااسازا  َسضٚغااااث    

ٚتاااا ٖٝ   َٓثغاااابث  َاااأ ْثذٝاااا١ف ٚٚقاااااث   

طااٜٛ   ٚجٗااسا  ٜاحااثٚظ ازبٗااٛز ايفطزٜاا١  

 َٔ ج١ٗ يخط٣.

ٚآخااط ايصاا ٛبث  ايااه ميهاأ يٕ  

ٜاااصنطٖث املاااط٤   ٖاااصا ايػاااٝثمف ٖاااٛ  

 ااااااا ا اياكًٝاااااااس ايهكاااااااث  املا ًااااااال    

ٚخثبااا١   األز   بثيسضاغاااث  املكثضْااا١

ٚايٓكاااسف األَاااط اياااصٟ ٜااآ هؼ  ًااا٢    

اياؿااااااحٝة ايااااااصٟ ًٜكااااااثٙ زاضؽ ٖااااااصٙ  

املاااااث طا  ٚاملٓاااااثر اياااااصٟ ميهااااأ يٕ    

ميااااثضؽ نٝاااا٘ ايااااساضؽ املكااااثضٕ  ًُاااا٘   

 ٚحبٛ ٘.

*  *  * 

ٚاؾاااااو يٕ ٖاااااصٙ ايصااااا ٛبث  ا   

ميهاأ دبثٚظٖااث زٕٚ ت ااثٕٚ صبُٛ اا١    

األجٗااااع٠ املٓٛطاااا١ بثءْاااااثد ايهكااااث     

اياااٛطٔ اي طباااٞ ٚايآػاااٝل نُٝاااث بٝٓٗاااث.  

ٚيهٔ َٔ األ١ُٖٝ مبهثٕ يا ٜؿهٌ 

اسباااسٜث  ٓٗاااث بؿاااا٤ٞ َااأ ايافصااااٌٝ    

ضاز ااث  يًبرااث  اأ ايكٝااثّ مبااث ٜبااسٚ يااٞ 

يَااطا  ذٜٝٛااث  َُٗااث  ا ميهاأ ااغاااغٓث٤  

 ٓ٘   ؾطح ايايٛضا  األزب١ٝ ٚايٓكس١ٜ 

 ايه ؾٗسٖث ايٛطٔ اي طبٞ اسبسٜث.

يكااس اغااادسّ ت ااب  "ايصاا ٛبث  "   

  ٖاااصا ايػاااٝثمف ألٕ املاااط٤ ٜاااط٣ نٝٗاااث 

 ًاااا٢ يٟ ذااااثٍ ذبااااسٜث  ت ااااٛم  ُااااٌ   

ايبثذااث ينهااط َٓٗااث  كبااث  ا غاابٌٝ     

إىل ربيٝٗااث. َُٚٗااث نااثٕ األَااط نااوٕ     

املااط٤ ٜ َااٌ يٕ ا ٜػااث٤ اغااادساّ ٖااصٙ     

اءؾااثض٠ إىل ايصاا ٛبث  ناغااسٚ  ًاا٢ ٜااس 

ايااااب ي ي ااااصاضا ف يٚ   ٖااااصٙ اسبثياااا١   

يغااابثبث  ٚاٖٝااا١ ءُٖاااثٍ تاباااة املاااث طا     

األجٓب١ٝف ٚتًُؼ يؾهثتثف َٚػثضبٗث 

إىل األز  اي طباااااٞف َٚااااأ  اااااِ تكاااااِٜٛ 

زٚضٖث اياصٟ يزتا٘   اسبفاع  ًا٢ لًا١      

ايايٛضا  ايه لط بٗاث ايهكثنا١ اي طبٝا١    

 َٛ ٛ ٞ. امل ثبط٠ف ٚ ٢ً عبٛ
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أهنيةةةة دامل املةةةؤثرات األجنبيةةةة يف ت ةةةومل   

 النقد العربي احلديث

َٚااث  ؟ٚيهاأ َااثشا  اأ ٖااصا ايااسٚض

ٖاااٞ زضجااا١ األُٖٝااا١ اياااه ميهااأ يٕ     

ٜ عٖٚث املط٤ تاصٙ املاث طا  األجٓبٝا١      

ل١ً ايٓؿثطث  املاص١ً بثيٓكاس اي طباٞ   

 اسبسٜث؟

ميهاأ ايبثذااثف إشا َااث ضغاا     

ن ا ااث  يٕ تبػااٝق اشبٝااثضا  املاثذاا١ ا  

ٜارسث  ٔ زضجث    ث ي ١ُٖٝ اياه  

ميهٔ يٕ ت اع٣ يًُاث طا  األجٓبٝا١      

تيٛض ايفهط ايٓكسٟ اي طبٞ اسباسٜث   

زضجااث  تاُرااٛض ذٛتااث يغًاا  يذهااثّ   

َااثضخٞ ايٓكااس األزبااٞ اي طبااٞ اسبااسٜث 

 ٚزاضغٝ٘ َٔ اي ط  يٚ املػا طبي.

يَث ايسضج١ األٚىل نٗٞ َاث ميهأ   

س١َٚ ٚاياه ميهأ   ز ٛت٘ باثأل١ُٖٝ امل 

 بٝثغاٗث  ٢ً ايٛج٘ اياثيٞ:

ا تثزٟ املث طا  األجٓبٝا١ يٟ زٚض  "

  اياياااااٛضا  اياااااه ٜؿاااااٗسٖث ايٓكاااااس  

 اي طبٞ اسبسٜث"

ٚيَااث ايسضجاا١ ايهثْٝاا١ نٗااٞ األُٖٝاا١ 

امليًكاااااا١ تااااااصٙ املااااااث طا ف ٚميهاااااأ 

 بٝثغاٗث  ٢ً ايٓرٛ اياثيٞ:

ٌم َااث جااسم  ًاا٢ ايٓكااس اي طبااٞ    " ناا

ناااثٕ ْاٝحاااا١  اسباااسٜث َااأ تيااااٛضا    

 َبثؾط٠ يًُث طا  األجٓب١ٝ نٝ٘"

ٚيَااث ايسضجاا١ ايهثيهاا١ نٗااٞ األُٖٝاا١ 

ايٓػااب١ٝ املؿااطٚط١ جبًُاا١ َاأ اي ٛاَااٌ   

املاصاااا١ً بثي ًُٝاااا١ ايٓكسٜاااا١ف ٚميهاااأ  

 بٝثغاٗث  ٢ً ايٓرٛ اياثيٞ:

تاااااثزٟ املاااااث طا  األجٓبٝااااا١ زٚضا    "

تاراااسز يُٖٝاااا٘ بؿاااطٚ   ًُٝااا١ إْااااثد   

  اياآا ايٓكااسٟ ٚفطٚنٗااث   اواُ ااث 

 اي طب١ٝ اسبسٜه١".

*  *  * 

 األهنية املعدامة:

ٖٚااٞ ايااه ٜااسانة  ٓٗااث َٓثٖ ااٛ     

ااْفااااااثح  ًااااا٢  كثناااااث  " ا خاااااط "ف    

ٚاغااااُٝث ايهكثنااااث  ايغطبٝاااا١. ٚنُااااث    

ميهااأ يٕ ٜ ذااا  املاااط٤ ناااوٕ َٛقاااا   

ٖااثا٤ جااس   اا ٝا بػااب  ٚجااٛز  ااسز   

َاأ ايااسا٥ٌ ايهثنٝاا١  ًاا٢ ٚجااٛز ٖااصٙ  

 املث طا  َٚٓٗث:

ي كًاااااٞ: نُاااااثزاّ ايٓكاااااس اياااااسيٌٝ ا

األزبااااٞ إْؿااااث٤  اااأ األز ف ضبهااااّٛ 

بثيؿاااااااطٚ  ْفػاااااااٗث اياااااااه ذبهاااااااِ  

َٛ ٛ ٘ف َٚثزاَاز املاث طا  األجٓبٝا١    

تثزٟ زٚضا  َُٗاث    اسبفاع  ًا٢ تياٜٛط     

ؾااو  ٖااصا األز  ٚتؿااهًٝ٘ف نوْٗااث ٚا 

لاااثضؽ تااا   ا  مماااث     ٓاااسَث ٜا ًااال     

األَاااااط بثيٓكاااااس األزباااااٞ اياااااصٟ ٜااااااسبط  

اغااااااااُٝث يٕ ْصااااااااٛ  ٖااااااااصا األز  ٚ

َهْٛاااث  األز  ٚضبسزاتااا٘ف ٚ ٛاَاااٌ 
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تؿااااهًٝ٘ف ٚاملااااث طا  ايااااه ذبهااااِ   

ٚجااااااٛزٙ ٖااااااٞ املهْٛااااااث  ٚاي ٛاَااااااٌ  

ٚاملااث طا  ْفػااٗث ايااه تف ااٌ ن ًااٗث      

 ايٓكس األزبٞف َٚٓٗث املث طا  األجٓب١ٝ.

تصااااٌ اايااااسيٌٝ اشبااااثضجٞ: غااااٛا٤ 

باااااثياهٜٛٔ ايهكاااااث  يًٓثقاااااس اي طباااااٞ   

كاااث  ايه اسباااسٜثف يّ ب ًُٝااا١ ااْفااااثح 

ا خط" ايا ؾٗسٖث األز  اي طبٞ  ٢ً "

اسباااسٜث َٓاااص ْٗثٜاااث  ايكاااطٕ ايهاااثَٔ     

  ؿط.

ٚنُٝاااث ٜا ًااال بثزبثْااا  األٍٚ ناااوٕ 

َااأ املثناااس يٕ ْظطتااا٘ يً ُاااٌ األزباااٞ  

ٚممثضغا٘ يً ١ًُٝ ايٓكس١ٜ ضبهَٛااثٕ  

 باهٜٛٓ٘ ايهكث :

بسضاغاااااا٘ ايطإٝااااا١   املاااااساضؽ  

بكطا٤تاا٘ املٓظُاا١  . ٚازبثَ ااث  ٚامل ثٖااس 

ٚجبًُااا١ ْؿاااثطثت٘ ايهكثنٝااا١   ثض ااا١ ٚاي

 األخط٣.

ٚا يفااأ يٕ ةااا١ َااأ جياااط   ًااا٢  

ااز ااث٤ باا ٕ تهٜٛٓاا٘ ايهكااث  َكاصااط    

لثَااث   ًاا٢ اياا اث ايٓكااسٟ اي طبااٞ ٚيٕ  

اي ٓصاااااط اشباااااثضجٞ ي ٜاااااساخٌ ٖاااااصا  

 اياهٜٛٔ بؿهٌ يٚ بآخط.

يَااث نُٝااث ٜا ًاال ب ًُٝاا١ ااْفاااثحف    

ؾااو نٝاا٘ يٕ األز  اي طبااٞ  نااوٕ ممااث ا

ث قس ؾٗس اْفاثذث  ًَرٛفث   ٢ً اسبسٜ

ايهكثناث  األجٓبٝا١ف ٚيٕ ٖاصٙ ايهكثنااث     

األجٓبٝاا١ قااس َثضغااز تاا   ا  ا ميهاأ   

إْهاااثضٙ   ذػثغااا١ٝ األزٜااا  اي طباااٞ   

ايٓفػااااا١ٝ ٚايفٓٝااااا١ف ٚ  يزٚا  ت اااااب ٙ 

ايفٓٝاا١ ٚذااا٢   يغااا٘ف ٚبثياااثيٞ نوْٗااث    

قااس يغااُٗز   تؿااهٌٝ ض ٜااا٘ يً ااثي   

اياااه َااأ  ٚ  تًاااٜٛٔ َٓظاااٛضٙ ي ؾاااٝث٤

 ٘ . ٚيٖاِ َأ شياو نًا٘ يٕ ٖاصا      ي8هذٛيا

ااْفاثح قس خًل َٓثخث  َ ٝ ٓث  ا يفٔ يٕ 

يذااااسا  َاااأ األزبااااث٤ يٚ ايٓكااااثز اي ااااط     

اغاااايث  اءنااا   َٓااا٘. َٚااأ األُٖٝااا١   

مبهاااثٕ يٕ ٜثخاااص ٖاااصا ااْفااااثح َااأ    

ْثذٝاا١ف ٚشاى اياهااٜٛٔ ايهكااث  يًٓثقااس 

 –اي طباااٞ اسباااسٜث َااأ ْثذٝااا١ يخاااط٣  

 - ًا٢ ذ اٛض ينخاط   ٚن ُٖث ٜٓيٟٛ 

بثسبػبثٕ   ي١ٜ زضاغا١ يا ز  اي طباٞ    

 اسبسٜث يٚ ي١ٜ زضاغ١ يٓكسٙ.

 الدليل النصي:

 ٖٚٛ ٜادص يؾهثا  َا سز٠:

ا اااااااااا اف ايٓثقااااااااااس ايصااااااااااطٜ   

بثغاااادساَ٘ َٓٗحاااث  ْكاااسٜث  يٚ نهاااط٠    

ْظطٜاا١ ْكسٜاا١ َػاااُس٠ َاأ     ْكسٜاا١ف يٚ

"ف ضي٣ نٝٗث  ْٛث  ي٘  ٢ً  كثنث  "ا خط

ف٘ ْثقاااسا  ٜااااسب ط  ممثضغااا١  ًُااا٘ بٛبااا  

 ُااا   يزبٝاااث  َ ٝٓاااث    فاااطٚف  كثنٝااا١   

.١ٓٝ َ 

ٚاسبكٝك١ يٕ ْصٛ  ايٓكس األزباٞ  

اي طبٞ اسبسٜث ١٦ًَٝ بٗاصٙ اا  اناث    
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ايه ٜسىل بٗث ا اباثضا  طباًفا١ هباس٤ا     

َااااأ  اااااطٚضا  ايبراااااث ٚيَثْاااااا٘ إىل   

اياباثٖٞ ايهكاث  ٚغ ُٖاثيف ٖٚاٞ تاصا      

  ٕ  ا ميهاااأ يٕ ُتاحثٖااااٌ بااااٌ ٜٓبغااااٞ ي

تثخاااص بثسبػااابثٕ  ٓاااس زضاغااا١ ايااآا   

ايٓكسٟ اي طبٞ اسبسٜثف َة ايآبا٘ إىل  

يٕ شيااو ا ٜ ااا ااط٦ُٓااثٕ حبااثٍ َاأ     

األذاااااٛاٍ إىل يٕ ٖاااااصٙ املاااااث طا  قاااااس   

ُُه ًااااااااازف ٚا ٜؿااااااااا   اغاااااااااُاٛ ُبز يٚ ُت

ُٚف.فااز بفث ًٝاا١  يبث  ااطٚض٠ إىل يْٗااث قااس 

 ٚٚ ٞ   اي ١ًُٝ ايٓكس١ٜ.

اءؾااااثضا  ايصااااطحي١ إىل ي ُااااثٍ  

يجٓبٝااا١ف يٚ إىل ينهاااثض ْكسٜااا١  ْكسٜااا١ 

يجٓبٝاا١ ْٚػااباٗث إىل يباارثبٗث   ي ٓااث٤  

ايسضاغ١ ايٓظط١ٜ يٚ اي ًُٝا١ زبثْا  َأ    

جٛاْاااا  اي ًُٝاااا١ األزبٝاااا١ف ٚغثيبااااث  َااااث 

تػااادسّ ٖااصٙ اءؾااثضا  يااس ِ نهااط٠  

ٜااسانة  ٓٗااث ايٓثقااسف يٚ ضيٟ ٜ خااص باا٘ف 

يٚ ذح١ ٜسن ٗثف يٚ يخط٣ ٜاسانة  ٓٗاث.   

سث  أ ٖاصٙ   ٚبثييبة نوْٓاث  ٓاسَث ْارا   

اءؾاااااثضا    ٖاااااصا املٛ اااااةف نو اااااث  

ْكاصط  ٢ً جثْ  ايٛبا زٕٚ اياكِٜٛ 

اياااصٟ ٜٓبغاااٞ يٕ ٜهااإٛ زا٥ُاااث  َكٝاااسا    

 بثسبثي١ املسضٚغ١.

األبسا٤ املداًف١ اياه ٜ هاط  ًٝٗاث    

زاضؽ ايٓكااس اي طبااٞ اسبااسٜث أل ُااثٍ    

ْكسٜااااا١ يجٓبٝااااا١ف ي  اااااط    تهاااااٜٛٔ    

ْظاااطا  ايٓثقاااس املاااسضٚؽف ٚتؿاااهٌٝ    

اي ١ُٝٓ  ٔ األز  ٚطبٝ اا٘   ان ا ثت٘

ٚٚفٝفاااا٘ف ٚي ٜاااآا   ًٝٗااااث بؿااااهٌ  

َكصااااٛز يٚ غاااا  َكصااااٛزف ألغاااابث      

 طباًف١.

صبُاااٛ  ٖاااصٙ األزيااا١ دب اااٌ املاااط٤   

ٜ زز نه ا    قبٍٛ ايطيٟ ايكث٥ٌ با ٕ  

ي١ُٖٝ املث طا  األجٓب١ٝ   تيٛض ايٓكاس  

 األزبٞ اي طبٞ اسبسٜث ي١ُٖٝ َ س١َٚ.

*  *  * 

 قةاألهنية امل ل

ٖٚاااٞ اياااه ٜ خاااص بٗاااث  اااسز َااأ     

املػاؿاااااطقي ٚطث٥فااااا١ َااااأ ايباااااثذهي 

اي اااط  اياااصٜٔ تغًااا  ايهكثنااا١ األجٓبٝااا١   

 ٢ً تهِٜٛٓٗ ايهكث ف ٚي ٜاٝػط تاِ  

ذااا  ٚاناااط َااأ ااطااا    ًااا٢ ايهكثنااا١ 

اي طبٝاااااا١ ايه غاااااا١ٝ يٚ امل ثبااااااط٠ف    

فف اا ٚميهٔ يٕ  هٌ  ٢ً ٖصٙ ايف١٦ ب

 نثْ اْٝٛ:

 ٜكٍٛ فف نثْ اْٝٛ:

ايااه ميهاأ -ايٓٗ اا١ اسبسٜهاا١إٕ "

َ ذظاٗااااث ايٝااااّٛ   ايهكثناااا١ اي طبٝاااا١ 

ٖٞ يقٌ َٓٗث  -ٚبثياثيٞ   ٚ ٝٗث األزبٞ

اغاااُطاضا  ياا اث  ظااِٝف ٚينهااط َٓٗااث  

ْاثجااااث  يًر ااااثض٠ ايغطبٝاااا١ف ممااااث ٜااااٛز   

األزباث٤ اي ااط  يٕ ٜ  ناٛا باا٘. ٚايٓظطٜاا١   

األزبٝاااا١ اي طبٝاااا١ اسبسٜهاااا١ يٜ ااااث  ٖااااٞ  
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طٜا١ األٚضبٝا١   تؿ   هيٚ ْاٝح١ي  أ ايٓظ 

ياااٜٛطا  يًٓظطٜااا١ اي ا ٝااا١ ينهاااط َٓٗاااث ت

 .ي9ه"اي طب١ٝ

ٚضيٟ نٗاااااصا اياااااطيٟ املُث اااااٌ    

تيطناااا٘ يايااااطف ايااااطيٟ األٍٚ ايكث٥ااااٌ   

بثألُٖٝاا١ امل سَٚاا١ ٜػاااس ٞ  ااسزا  َاأ   

 ايارفظث  ضمبث نثٕ َٔ يُٖٗث:

يْاا٘ ٜٓبغااٞ ايافطٜاال ي ٓااث٤ اسبااسٜث  

 ٔ ايٓكاس اي طباٞ اسباسٜثف باي ايٓكاس      

ف ٚبااي ايٓكااس اي ًُااٞ.   طايٓظااطٟ ايصاا 

ٚإشا نثْز إغٗث١َ اي ط  ا س ي   

ْظطٜاا١ ايٓكاااس األزباااٞ اي ثملٝااا١ ضباااسٚز٠  

َٚاٛا  ١  ٢ً املػاا٣ٛ ايٓظاطٟف ناوٕ    

-إغااٗثَاِٗ   َٝااسإ ايٓكااس ايايبٝكااٞ  

 ٢ً قسض نب  َٔ  -ٚ  يذثٜي نه ٠

األباااثي١ ٚاي ُااال. ٚيٓااااصنط  ًااا٢ يٟ    

ٖٛ  ذثٍ يٕ ٖصا ايٓكس اي ًُٞ ايايبٝكٞ

َٛاجٗاااا١ ي ُااااٌ يزبااااٞ  طبااااٞ تؿااااه.ٌ 

ْاٝح١  ٛاٌَ يزبٝا١ ٚ كثنٝا١ ٚاجاُث ٝا١    

ٚاقاصثز١ٜ ٚغٝثغ١ٝ زاخ١ًٝ َ ١ٓٝ ضمباث  

تفااٛم يُٖٝاا١ ت   ٖااث نٝاا٘ يُٖٝاا١ تاا       

اي ثَاااٌ اشباااثضجٞف ٚيٕ طبٝ ااا١ ايااآا   

ايٓكاااسٟ ضبهَٛااا١ بؿاااهٌ يغثغااااٞ    

بيبٝ اااا١ َٛ ااااٛ ٘ يٟ اياااآا األزبااااٞ   

 ْفػ٘.

ًااا١ ا ٜػاااايٝة املاااط٤ يٕ ٜؿاااطح ل

ناااب ٠ َااأ اياياااٛضا  اياااه َاااط  بٗاااث     

ايفهط ايٓكسٟ اي طبٞ اسبسٜث مبحطز 

إؾااثض٠ يذثزٜاا١ إىل املااث طا  األجٓبٝاا١ف    

زٕٚ يٕ ٜ خااااااااص بثسبػاااااااابثٕ صبُااااااااٌ  

اياياااٛضا  ايساخًٝااا١ األزبٝااا١ ٚايهكثنٝااا١  

ٚايػٝثغ١ٝ ٚااقاصاثز١ٜ يذٝثْاث ف ٚاياه    

تثزٟ بثغاُطاض زٚضا  مماث      يُٖٝاا٘   

 ٘ املااث طا  األجٓبٝاا١ف  يًااسٚض ايااصٟ تثزٜاا

إٕ ي ٜهااااأ ٜفٛقااااا٘   ناااااه  َااااأ   

 األذٝثٕ.

ٚن     ُث تكس ّ نوْا٘ حيػأ بٓاث    

يٕ ْاااصنط يٕ اي ااط  ايكااسَث٤ ن بااس    

ايكثٖط ازبطجثْٞ ٚغا ٙ قاس ذككاٛا      

َٝااااسإ ْكااااس ايؿاااا ط بثيااااصا  تكااااسَث      

ٖث٥  ف ي ْبسي إا َثخطا    ايآب٘ إىل 

 يُٖٝاااا٘ف ٚإىل ٚ ثقااا١ ت ااآُثت٘ بثيٓكاااس 

ايٓكااثز  . يكاس تٛباٌ ب اي   ي11هاسباسٜث 

  ذبًًٝاِٗ  اي ط    اي صاط ايٛغاٝق "  

ٚخبثباااا١   اااااا ي غااااًٛ  ٚيغاااا١ ايؿ ط

إىل ْااث٥خ  ااا  ااغا ثض٠ ٚايصاٛض٠ ايؿ ط١ٜ 

َسٖؿ١   بكًٗث ٚذسا اٗث ٜبسٚ َ ٗاث  

 .I. Aآٟف إٜ٘ف ضٜاؿثضزظ اا  ٌُ ْكثز ن

Richards  ٚتػا ١  َػابكث  لثَث  بهُث١ْٝ ي

. ٚينهاط َأ ٖاصا ناوٕ     ي11ه"قطٕٚ خًز

نهااااط٠ َاعاٜااااس٠ َاااأ ايٓكااااثز اي ااااط      

ا س ي ٜصسضٕٚ   ْكسِٖ ٚزضاغاِٗ 

باااٌ ااااا يًؿااا ط اي طباااٞ قسميااا٘ ٚذسٜهااا٘   

 أ ناه  َأ ٖاصٙ     ااا  ٚيًؿا ط األجآ    
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ايٓظاااااطا ف يٚ ٜعاٚجااااإٛ بٝٓٗاااااث ٚباااااي 

 .ي12هْظطا  َٔ ايٓكس األٚضبٞ اسبسٜث

َٚ ٓاا٢ ٖااصا يٕ املااث طا  األجٓبٝاا١   

ٕٛ تااث ٖااصٙ األُٖٝاا١  ا ميهاأ يٕ تهاا

امليًكااااا١   ايٓكاااااس اي طباااااٞ اسباااااسٜث  

ايٓظطٟ ٚاي ًُٞ َ ث ف بٌ إٕ ة١  ٛاٌَ 

يخاااط٣ إىل جثْبٗاااث تػاااِٗ   تؿاااهٌٝ  

اياآا ايٓكااسٟ اي طبااٞ اسبااسٜث ايااصٟ     

ٖااٛ اسبصاا١ًٝ ايٓٗث٥ٝاا١ يًف ثيٝاا١ ايٓكسٜاا١  

ايٓثقااس  ٘يٚ يًٓؿااث  ايٓكااسٟ ايااصٟ ٜثزٜاا

 اي طبٞ اسبسٜث   اواُ ث  اي طب١ٝ. 

*  *  * 

 :األهنية النسبية

ٖٚٞ املؿطٚط١ ب ١ًُٝ إْااثد ايآا   

 ايٓكسٟ ٚفطٚف ٖصا اءْاثد ٚؾطٚط٘.

ٚايٛاقة يٕ املط٤ جيس ْفػا٘ ينهاط   

َٝ   إىل قبٍٛ ٖاصا اياطيٟف ألٕ اي ًُٝا١    

ايٓكسٜااا١ ن ثيٝااا١ نهطٜااا١ َ كاااس٠ غثٜااا١   

ايا كٝسف ٚا ميهٔ إذثياٗث  ٢ً غب  

ا٘ف َٚأ  ٚاذٍس َُٗث نثْز زضج١ يُٖٝ

املػاااارٌٝ إ اااث٠٤ جثْبٗاااث َااأ خااا ٍ      

َٓظااااٛض يذااااثزٟف يٚ ؾااااطذٗث بوؾااااثض٠   

 َٓفطز٠ إىل ٖصا اي ثٌَ يٚ شاى.

إٕ َافرا ْصٛ  ايٓكس اي طباٞ  

اسباااسٜث ٜػاااايٝة يٕ ٜاااابي يٕ يُٖٝااا١  

ٖصا اياسٚض تاطتبق ب ٛاَاٌ ناه ٠ ضمباث      

 نثٕ َٔ يبطظٖث    ١ ٖٞ:

طبٝ ١ ايٓا األزبٞ: نُٔ ايبٝ ٔ يٕ 

ٝث  ٜٛاجٗاا٘ ايٓثقااس اي طبااٞ   ْصااث  َػااطذ 

اسبسٜث ٜكا ٞ َٓ٘ يٕ ٜصسض   ْكسٙ 

يااا٘  ااأ ينهاااثض تاصاااٌ بٗاااصا اياكًٝاااس    

املػطذٞ ايٛانس يغثغث . َٚ ٢ٓ شيو يٕ 

زٚض األنهثض ايٓكس١ٜ ايٛانس٠ غاٝهٕٛ  

ين  نُٝث يٛ نثٕ ايٓثقس ٜٛاجا٘ ْصاث    

ؾ طٜث  ٜػايٝة يٕ ًٜح    َٛاجٗا٘ يا٘  

هثض ايه إىل ااغا ث١ْ بهه  َٔ األن

ٛ ضٖااااث ايٓكااااثز اي ااااط  ايه غاااإٝٛ    ط

ٚخبثبااا١   َٝاااسإ ايصاااٛض٠ ايؿااا ط١ٜ   

ٚايااااآظِ نُاااااث ٜاااااطاٙ  باااااس ايكاااااثٖط     

 ازبطجثْٞ.

طبٝ ااا١ اياهاااٜٛٔ ايهكاااث  يًٓثقاااس  

اي طبااااٞ اسبااااسٜث: نُاااأ ايٛا اااا  يٕ    

ْثقاااسا ف ٜغًااا   ًااا٢ تهٜٛٓااا٘ ايهكاااث     

 ٓصاااط ايهكثنااا١ اشبثضجٝااا١ف غاااٝهٕٛ   

ألجٓب١ٝ ا اُثزٙ  ٢ً امل يٝث  ايٓكس١ٜ ا

  َٛاجٗااااا٘ يًاااآا األزبااااٞف يناااا     

بهاااه  َااأ ايٓثقاااس اياااصٟ ٜاػاااث٣ٚ     

تهٜٛٓاااااا٘ ايهكااااااث   ٓصااااااط ايهكثناااااا١   

األجٓب١ٝ َة  ٓصط ايهكثنا١ اي طبٝا١ف يٚ   

َاأ ايٓثقااس ايااصٟ ٜغًاا   ًاا٢ تهٜٛٓاا٘      

 ٓصاااط ايهكثنااا١ اي طبٝااا١. ٚياااصيو ناااوٕ    

زاضؽ ايٓكس اي طبٞ اسباسٜث غاٝ ذ    

املااث طا   يٕ ةاا١ نطقااث  َ ااا ا  بااي زٚض   

األجٓبٝاا١   ْكااس ْثقااس نًااٜٛؼ  ااٛ   

ٚباااي زٚضٖاااث   ْثقاااس آخاااط نرػاااثّ    
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اشبيٝااااا ف يٚ باااااي زٚضٖاااااث   ْثقاااااس   

ن بااااثؽ ضبُااااٛز اي كااااثز ٚزٚضٖااااث   

 ْثقس آخط ن َي اشبٛيٞ.

َاًكاااٞ ايااآا ايٓكاااسٟ: شياااو يْااا٘  

غثيبااااث  َااااث ٜهاااإٛ يًُاًكااااٞ ذٝااااث يٕ 

آناااااثم تٛق اااااث  ٜ ذظٗاااااث  ااااااا يًحُٗٛض

  ٟ ٓثقاس خيثطا    ن فنثت  ايآا ايٓكاس

قثض٥ث  يجٓبٝاث  َاه   غاٛف حياثٍٚ ذبًٝاٌ      

اياآا األزبااٞ ٚتفػاا ٙ ٚتكٛمياا٘  اأُ  

إطااثض ْظااطٟ ٜاصاااٌ بثشبًفٝاا١ املاٛق ااا١    

 يًحُٗٛض.

ٚة١  ٛاٌَ يخط٣ ُترسزف بؿهٌ 

يٚ بااآخطف األُٖٝاا١ ايااه ميهاأ يًُااط٤   

يٕ ٜ عٖٚااث يًُااث ط األجاآ    ذبسٜااس    

ؾاااابه١ اان ا ااااث  اي اااا١ُٝٓ ايااااه  

ضغ١ ايٓكس١ٜ تصا ايٓثقاس يٚ  ذبهِ املُث

شاى. ٚ ًاا٢ يٟ ذااثٍ نااوٕ ٖااصٙ األُٖٝاا١  

َك ْاا١ يٜ ااث  بٛفٝفٝاا١ اءؾااثض٠ إىل يٜاا١  

نهاااط٠ ْكسٜااا١ يجٓبٝااا١. ذٝاااث ظباااس يٕ  

ناه ا  َأ ايٓكاثز ايٓثؾا٦ي هيٚ غ ٖاِ      

َااأ ايٓكاااثز ؾاااسٜسٟ اسبػثغااا١ٝ دباااثٙ   

اياكًٝ ااااااث  ايفهطٜاااااا١ي ًٜحااااااثٕٚ إىل   

تٛؾااااااا١ٝ ْصاااااااِٗ ايٓكاااااااسٟ ب إاااااااث٤    

يجٓبٝااا١ ٜٚهباااإٛ يباااٛتث  َٚصااايًرث 

اءْهًٝعٜاا١ يٚ ايفطْػاا١ٝ يٚ األملثْٝاا١ يٚ   

غ ٖااث ضغباا١   يفااز ْظااط ايكااثض  إىل    

ايهكثناا١ ايٛاغاا ١ ايااه ٜصااسضٕٚ  ٓٗااثف  

ٚإىل يْٗاااااِ نغ ٖاااااِ قاااااثزضٕٚ  ًااااا٢   

ايا ثَااااٌ َااااة ٖااااصٙ األنهااااثض ايٓكسٜاااا١ 

 ٚاغادساَٗث بػٗٛي١ ٜٚػط.

َُٗث نثٕ األَط نوٕ ٖصٙ األ١ُٖٝ 

املااث ط األجاآ  ت ااا يٕ   ايٓػااب١ٝ يااسٚض  

ٖااااصا املااااث ط ٜ ُااااٌ بٛبااااف٘ ذااااثنعا  يٚ 

 اااااثَ   َػاااااث سا    تٛجٝااااا٘ اي ًُٝااااا١  

ايٓكسٜاااا١   ممثضغاااا١ ايٓثقااااس اي طبااااٞ    

اسبااسٜثف َهًُااث ٜااثزٟ ايااسٚض ْفػاا٘   

ممثضغااا١ ايهثتااا  اي طباااٞ ؾاااث طا  يٚ    

 قثبث  يٚ نثتبث  َػطذٝث .

ٚملااث نثْااز فااطٚف ٖااصٙ املُثضغاا١ 

ا باااي ثف رباًاااٚا اااسزا  املآٛ ااا١ تااا

  ٚ خااطف آْثقااس ٚآخااطف ٚبااي ْااا ْكااسٟ 

نااااوٕ َاااأ ايصاااا ٛب١ مبهااااثٕ إطاااا م   

يذهااثّ  ثَاا١ نُٝااث ٜاصااٌ ب ؾااهثٍ     

املاااااث طا  األجٓبٝااااا١ ٚزضجاااااث  لهًاااااٗث 

ٚنث ًٝاااا١ تٛفٝفٗااااث   ايٓكااااس اي طبااااٞ    

اسبسٜثف َاث ٜااِ زضاغا١ ذاثا  ممهًا١      

لاس ظَثْاث  َٚهثْاث   ًا٢ عباٛ ٜهفاٞ      

ٕ ٜيُا٦ٔ  ءقٓث  ايساضؽ ب ْ٘ ٜػاايٝة ي 

 إىل  ساي١ ذهُ٘ َٚٛ ٛ ٝا٘.

ٚبػب   ٝل اوثٍ املاٝػطف نوْ٘ 

ضمباااث ناااثٕ َااأ اسبهُااا١ ايًحااا٤ٛ إىل 

تكااسِٜ  ااثشد َاأ اغااادساّ األنهااثض     

ايٓكسٜااااا١ األجٓبٝااااا١   ايٓكاااااس اي طباااااٞ  

اسبسٜث ذاا٢ ٜهإٛ يٟ ذهاِ ٜيًال     
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  ٖصا ايػٝثم َكصاٛضا   ًا٢ األ اٛشد    

 َٛ ٛ  ايسضاغ١.

َآٛ ١ لااس   ٚقس مت اخاٝثض  ثشد

 ااااس٠  كااااٛز هايه  ٝٓااااث  ٚاألضب ٝٓااااث  

ٚاشبُػااااٝٓث  ٚايهُثْٝٓااااث ي ضغباااا١     

إ يث٤ ايكثض  َثؾطا  زاي١ ميهٔ يٕ 

ت ااا٤ٞ جٛاْااا  طباًفااا١ َااأ ايك ااا١ٝ     

امل ٓٝاا١. ٚ ًاا٢ يٟ ذااثٍ نااوٕ املااط٤ ٜطجااٛ  

ايسضاغاااااا١ ايبااااااثذهي  يٕ ذبفااااااع ٖااااااصٙ

ا خااطٜٔ  ًاا٢ ايكٝااثّ بسضاغااث  ممث ًاا١  

  .  املػاكبٌ ايكطٜ

يَث ايُٓثشد املدااثض٠ ناؿاٌُ  اسزا     

َاااأ ايٓكااااثز اي ااااط  ا ااااس ي ه ُااااط    

نااثخٛضٟ ٚذػااي َااط٠ٚ ٚغثياا  ًٖػاااث     

ٚبااسض ايااسٜٔ  طٚزنااٞي ايااصٜٔ ٜٓاُاإٛ  

إىل يجٝاااااااااثٍ طباًفااااااااا١ف ٜٚػااااااااااكٕٛ   

ينهااثضِٖ ايٓكسٜاا١ َاأ َصااثزض  كثنٝاا١  

َآٛ اا١ تٓااٛ  ايهكثناا١ اي ثملٝاا١   ايكااطٕ   

 اي ؿطٜٔ. 
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حِر  ُعماُن أْسطورُة السِّ
  واْلَجماِل 

 وزي الشنيورف 

 

 
ِ! يااااااُ ال يتيل ااااااا ت لق   اااااا      ياااااار ق 

  
 باَجَمرقااااااااااادا َايتَجااااااااااا   ت لق ااااااااااا   ا   

   

ِا لقافااااامر ا َ  ر ااااا      َيص ااااامي آةمااااا  ء

  
 أا  آرقصفااااااااارِه بامرساااااااادا َ   ااااااااايا

   

ِ ماااي َى اااب َه  ا ااادا أةب َّاااا ِ  لق فاااَ      َ 

 أةباااااا ل  َا اااااار آةر اااااا   باااااادا قا اااااا تاا    

   

ِت  با ااااااايِ  أةِ  ااااااادا  الق ف  ااااااا ت َي  متااااااا ت

  
 غة  ماااااار  َاااااااما مر  َيا ااااااَ  ي ت  تِاااااايا 

   

ِت   َت َيا اااااه   َسيقاااادت   ااااجفرَ   الق عت  اااا

  
ََقااااا ة لق َم  ااااا تاا     ااااايَ ل   َاَيم َذااااالت 

   

 اَ عاااار األت لاا ااااجرِ  َ    اااا ت سيقاااادت  

 أة   رَ َ اااااااااار ُ َا ااااااااااَي   ت لق َماااااااااا   يا    

   

 سِ  إ فهااااااارَاقةقااااااا   يتَ  فااااااا ت برقااااااا فال  

  
  ااااااَي ت لق ا اااااار ا َ َ  فقاااااا   َ   ااااااِ ي   

   

 َاقةقااا   َ ذاااا ألت قااادت لق فااايل اب ت قةيَ َهااار

  ةَ ِ ياااااا تِت ى ااااااَ  لق َمااااااار َ م ذااااااا       

   

ِت لق جاااااااااار ت باِ ي  اااااااا     َاققةاااااااا    تااااااااَ ب ت

ِت لق َما اااااا يا       َيا اااااا  ه  ا  هاااااار  ااااااا  َ 

   

 ا باااااا ف أ   َياقااااااب اَل ة قا ا  ماااااا    

  
ِةرملاااااار َي  اقااااااب لق َجما اااااا ت َهمااااااا  َاقة

   

***** 
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ُ  َيااااَ   باعت ي اااادا  اَ ااااَ   لقةَجَماااارَ  َاَ اااا

  
ُ  غةااااا ِا َ   قااااايا    ُ  ياااااَ   ىااااا  ا  اااااا

   

ََ َ ا ااااقه  لقااااام  ل ت  ااااا  يرق          اااا

َت ااايا       ُةَمااار ت  َت ل  يف  آااا   َ ااار َيِهااا

   

ُ  َيِهاا       َ   اَ ر اار  يف  لق هماايِن ا ااا  َ    اا

  
  ا  هااااااار َ اااااااَ   قةب ستاهااااااار َ اااااااا تاا   

   

ُت ا فهاار     َ ا اا    آةماار َيااا    لق فااه 

  
 آااااااَ    َاقة  َااااااا    اااااارسا   َ    اااااايا

   

 َ    اااااي َى ةاااااب َ ااااام لل يت ةاااااي  ت َ    ااااادت    

ِت ِإآ  اااااااا       َااااااااَج   َيمتااااااا ه َ ااااااامرَ 

   

 َا تجااااارِا ت لق َا  اااااَ  لقااااا فا َ  آ  هااااار  

  
َُ لق عا ااااايِ   اااااا تاا   ُ  أةَ لَه َىاااااا  هتمااااا

   

 خاص اِ  ر  اآةا ل لق جااار ت َ  تا ه َ ا ىا ة    

 با  ل اَهاااااااااار َاَ ذتاااااااااامهَهر َ ق ااااااااااا      

   

ُِ ا َ ع اااااَ   اا   ََ َه ااااا   لقااااا س م   ااااا

  
 َ َّ  ااااااب إَل  اااااار َ اااااارَ     أةي اااااايا

   

ِت     َاقة ااا   وةااارِا ت يف لق ََّ ااارِ  ستااا تاَ 

  
  ةااااا   باَهااااار  ااااار يتعاجاااااا ت لق فَّ  ااااا     

   

***** 

 

 
َ  يت ةاااا   ت  ةا َعاااادت     الملا ااااج ت لق ل اااا

  
  ا ااااااار   ةَِ ااااااادت َيااااااا    ت لق فاااااااا ي   

   

 َيم  ااااا ه يف  آااااا   لُهااااار ا   اااااا  تِت  

 َاَيجيبتهاااااااااار   ة تَ اااااااااا   ت لق م   اااااااااايا   

   

 يتا  ااااب َى ااااب  اااار ا ياااا تا ت َاَي   ااااي   

  
َ  َ ه  اااااااا    َ ااااااار ا َي اااااااي ت َاَيع   ااااااا

   

ُف َسماااااا           ُف  اااااايلس   َيَ قاااااارَ   َي  قااااااب َى ةااااااب ىتمتاااااا   آةماااااار قااااااي أ فهاااااا

   

ََ لق َ َ لباااا ة  اااارق هقي ت َ ماااا ف       غة اااا

 أق يل هااااااااااار  ةااااااااااا   ا   َهع مااااااااااا     

   

 آااااا   قةي سااااا    ا ااااادا َ  ااااا ه باَ ا ىااااا      

  
َُ لا خااا   َاأه ماااَ    ااايا      أس  اااب  اااا

   

 َاَخ ي ِااااا   لقاهاااااجفر ا َ   ماااااا ت أ  هتاااااَ ل  

  
 لق جااااااارِ  َاقااااا   َ ذااااا ه  تاااااهتيا َباااااَن

   

 اآااا قا ة لق جاااا   ل ت َ   ااااات ت  تخ   اااار  

 َا تَيساااااااااا ت لق ف اااااااااارَ  ال    ااااااااااا     
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ُت َ ع هااا ل   ُةاااي ل ت َ ا ااا    اآااا قا ة ل

  ا اااااااادا قاَ    ااااااااَ  ىا  ماااااااادت َاَ اااااااااا      

   

 اآاااا ق ة لق َارساااار ت  ا اااادا آةماااار لق َم لياااار   ص اااا    أه ااااار تَهر  َ م صااااا      

   

  ة لاا اااااجر ت َخااااا َ   ا  هااااار  اآااااا قا

  
 ب سربااااااااااادا  تَ م  قااااااااااار  َ ي ااااااااااايا 

   

ََ سيقاااااادت    اآاااااا قا ة لاا  ل ت َ م  اااااا

َ  ا َ ماااااااا ف َباااااااايا    َاَ   ماااااااادت آاااااااا

   

ُ  َ َصااااار   ل بااااادا أا  غةِ َ ااااار    َ ااااار  اااااا

  
 إا َاأةغاااااااااااااااااَي   برقا ااااااااااااااااار  ا ت تاا

   

***** 

 

 َا ااااا ت لقعمااااار  يَ    ااااا ت  تااااا ق     

َ  قاَ  تاااااااااايا   ٍ  با اااااااااايلس  مل  َ م  اااااااااا 

   

     ُ ُل َاَيع َ صااااا اَ   اااا ُ  أةقاااا  َياااا   يَ   اااا

  
 آااااا  ل أةهااااا ف َاَيا ااااا اتيَ  اتاااااميا 

   

 َيَ اااااَ لَخ يَ  باَاع ذااااااه     ة تََّذ ااااا ا َ  

 َ ااااااااااا رب   أا  أة   ااااااااااا ل  أا   اااااااااااا     

   

ُِ َيا اااااا يا  َاااااااَهر    اَ اااااا ا     َي َاااااااربقيَ  آَماااااار لق  ااااااي  ايف لق فَااااااارب

   

َِ َبع ذتااااااااااه      َيَ َعم!مااااااااايَ  اإ   َ مااااااااايف

  
َُ لق  ااااا ِ  ىتاااااايا     َيَ ميف ااااايَ   ااااا

   

 َالق  ااااع  ت َ ه ماااار َي  َ قااااَ قاصتااااعتي ا    

ِا  ت ِإم لقافاااااامر ا ات تاااااايا     ا َيا ااااااَ 
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  أبحث عنه

 وال عبد الحميدر 

 

 

 أحبث عهه 

 قٌ القمس الهعساى يف مآ

 ويف شعاع الشمس الػافًة عمى وزيدٍ 

 أحبث عهه يف صدى زوحٌ اهلازبة 

 ويف جمًد الدقائق عمى دفرتٍ 

 ويى الػائب 

 اليت حتىك وشاحًا لكمماتٌ  يى أنيت

 وأحبث عهه يف أنا الضىء اخلافت 

 وأحث اخلطا لسهاه 

 فتػًب ذزاتٌ يف غاز غًابه 

 له  وأظن أحب امسًا

 اسم الرٍ أحبث عهه يف متايات يقًين 

 واخضساز شكٌ 

 يف أيكة الظهىى 

 وأظن أحبث والسوح باألحالم تمىذ 

 السوح يائمة يف زبا الػًمة اهلتىى 

 أحبث عين 

 عو امسٌ 

 عو ياالت أقمازه يف شجىنٌ 

 عو أمطازه 

 عو أمسائه 

 ة يف أناه الهائم عو أنيت

 يى السها وزوحٌ سئمت دجى غًابه 

 يى امسٌ وأمساء قميب 

 يى حسويف
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  انتصار ..ويظّل موعدنا

 جهاد سليمان 

 

ِّ ؟  َٔ ٜبتدئ ايبٓفطُج ٜا شآ  َٔ أٜ

َٔ؟  َٔ أٜ

 ٚاألزٚاُح داُْٝة ايُكطِٛف  

 ٍُ  ٖٚٓا تسابِو َا ٜصا

 عًى اْتظاُز 

ُّ َِّو …نٞ ًَٜٛح ايّد  د

ٌّ ايّطِٝٛف    ٖاشًَا ن

ٌٕ ّٟ ثهال َٔ ٚاألَٛ  َٔ أٜ

ِّ ُ٘ احَلُا  َُفازق

َٔ ٜبتُٗج   ايبٓفطُج ٜا شآّ؟َٔ أٜ

 إّْٞ عكًُت 

ِ٘ يػِٛب    إىل ضًٛعِو خافكٞ ٚب

   فرتٍفعٞ                              

 ٚتفاخسٟ صربًا عًى ٚقَع اخلطِٛب

َٞ ايٝكني   ٚي

 يف َٗدِٙ  َُعًٍكًا 

 ضتحٍط يف زاحاتٓا 

 ِّ َِ َٔ ضال ٌّ احَلُائ  ن

********* 

 ٜا شآَا 

 ًَُل عًى عتباِت صدزِى جبٗيت

َُُٓٗس   آٍٙ ٚ

 عًى شفتِٝو عُسٟ صسخًة

 ٚقسٌٜش ائتًفِت يكتًِو َٔ جدِٜد 

ٍَ احلسِب بنَي فدٛذٖا   دٍقِت طبٛ

 ٚأنٍفِو ايبٝضاُء 

 ِِ  فَٛم زؤٚضٗ

ٍُ  ٖٛ ًَُح خبصِى َا ٜصا

  ِِ  مبٌِء ٌَء بطْٛٗ

ِِ فكِد   ٚضٓاِى خيصهل

 ناْٛا َٚا شايٛا ايعبِٝد

 ٜا شآَا  

 دَِو امُلساُم عًى ايٍطٛى

ٌّٖب  فَٛم ايّرزا َتأ

 َتعٍطٌس 

ّٛ حضٛزِٙ  َٕ شٖ  ٚشكائل ايٓعُا
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ُ٘ باحلكٝكِة صازخًا ٍَ ْبض  َا شا

ٌّ أَداء ايٖٛاِد  يف ن

ٍَ ٜٓبُض بايبطايِة صاٖاًل   َا شا

ٌّ ٚاِد  يف ن

 ٜا شآَا

  ّٞ ٍَ ايفجس ايبٗ ّٚ  ٜا أ

ٍَ ايبالِد   ٚآخس ايكًعات يف طٛ

 َُٗا بٓا 

 عصفِت زٜاٌح َٔ ضساٍب 

  َٔ زبِٝع

 ال ئِ  ْضِٝع

 ٚإِٕ  احنٓتِ  ٖاَاتِِٗ  مجعًا  

 ُٜطسبًٗا اخلضِٛع

 يٛال احنٓتِ  يف َشسُم 

 يف َػسٍب 

ِٔ تٓحين جبٗاتِو ايّطَُس اجٍلعاِد   ي

 

*********** 
 

 ٜا شآَا 

ٌَ حمّتًُا َٕ دزبِو يًجًٝ  قِد نا

ِ٘ اْتظاِز   ٚب

 فتحاشبٛا  

 ٚتٓانبٛا 

 أعساُب قد يبطٛا ايعسٚبَة شًٜٓة 

 ِِ ِِ تدُٜس زؤٚضٗ  ٚقسٜظٌة فٝٗ

 ٚهلا ايكساِز

 ٜا شآَا  

ٍَ يًُٝٓا   َُٗا تطاٚ

ِ٘ َُِجًٝ  ال بّد داحسُٙ ٚ

- ِ٘ َِ حًٛن  –بسغ

 ضٛءُ  ايّٓٗاِز

 ٚيٓا تٛازٌٜذ عًى جبٗاِت مشُظ 

ٍِ َٛزٚثًة   مِل تص

َٕ بجٛبٗا  َزفًِت عًى ٖدِب ايّصَا

 فاخضٛضسِت عنُي ايَفَداِز  

َٔ ايكسِٜب  نّٓا بتشسٜ

ٌّ َٛعدْا اجلدُٜد اال  ْتصاِزٚظ
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 رسالٌة إىل أخي يف بغداد
 االحتالل األميريك للعراق  91الذكرى الـ 

 عبد الناصر الجوهري 
 شاعر من مصر

 

 

 ال تأطِف

 لٕ ُطش٢َم امٝلِتخِف

ٟٛ؛  لٗع ُوـادف

َِ فٕم ادٝتِذساُ ِضاٟىِّي ُِ ُتِىخٜ ٔو  أ

ٍِّي ٌتمك٤آ  ٔالتاسُٖخ الهارُب و

ٟٛ  لٗع ُوـادف

 لٕ وشقٕا؛

ٍِكَٕؾ َ٘ امل   ،ٔأصالٕا الٖظِب

ٛٔ "بابِن "الباسَص فٕم   جذاسٖٖ

 تشنٕا األبٕاَب بال أقفاه٣؛

 لٕلٕج املأجٕس الكاتِن

 ،ال ِٖؼفُع وِزُِب

 أٔ طاٟف٠ٛ

 ََ ٛٞع   ــٔقت قذًٔ امٝلِختٚن عمٍٗا  ــنٜ ٌ

 فٗىا باٖعٍآ

 فالٍٚٞفٝط تبانٜ

 حتٜ اٌفٛشِت عٍٗآ

 ٔطٕاُد الٖؼاً تٕاسٝ

ُِ ٖتٕالٓ ٘ٙ" أ ِٖؼ  حني أؿٖش "ٝقش

ٗ٘ا ٗ٘ا " وَ أحَلَش جٍٓ  "واطٌٕ

ـِشفْ  ال ٖكذُس أُ ٖ

 حني ٖفٚشُم بني بٕٗٔت اهلل 

،َٚ ََ ادت  "إبمٗع" ٔو

٢ُ عشفٍآ ـِٗا ََ الع  ٔو

ََ الٍٖاس٢ اِطُتِخلش، َٗ ٔو  ادت

ــَش    ــتُّي األ لــــ ــِت تٞمــــ ــاُس إرا أنمــــ ٔالٍــــ

 ٔالٗابَع،

َُ املأطآ؟  وَ را اطتذعٜ قِش

 وارا جٞيىعٍا يف العٗؽ امٝلِؼرتك اآلُ؛

 ٓ؟لٍٍهش وعٍا

َٗ تمٖبع حني ٌشآ   ادت

ُُ "املاسٍٖض" بــ وٞكربٕٚ "لظالً الٕادٙ "  ٌريا

 لمكتمٜ طتخمِِّف حتىٟا

ٍِذ امٝلتٛٚشِف  تذعٕ ػشنأت ادٝت

 ال تأطِف

 أٞنؼاٝك حشاطٛٔ "نشنٕٜك" ..
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 تػاصُه يف ٌٕبتّا قىّشا

ُِ ٍٖضِف ََ المٗن الٍاصح٢ أ  ٔختاُف ٔو

 "املٍِـٕس٢" ٘ٚفــ ٌٕافرُي ػٕاسع٢ ح

ٌّا ال ٍٖؼِف  اوتألِت ُحِض

،ْٔ  طٕم "امٝلتٍٚب٘" انتغ٤ املاسٚٝ فٗ

  ،ألجن الهتب

 الٚؼِعش ؛

 زتالت تشاث٘ امٝلشِِف

ٖٗات٘ ال ُتِظعِف ٞٔ ُحظٍِٗ ٕٞ لـــ ظىا ٛٝ وا  ػِشب

  "ٔٛ ُٞ "البــشٚٔ" يف "الهِشوـ وجـن التـاسٖخ    وا

 جنا

 مل ٖتخٖشِف

ٕٛ  ٔفٕا تٍا لٕ طكِٛت بشؿاق قشاؿٍ

َُ يف الكتن،  ُتِىع

 ُٔتِظشِف

 لَ جتتاَح فلاٞأت بذأتّا

 لَ تتىاٖن يف وؼٗتّا

 ثٖي تشفشِف

َِ قذ تتعاىل،  له

 ٔتػٍٚ٘

 فٕم وزاِب ثٞأس٣ أجِٕف

.. )ٜٛ  ٖا لفشاطٛٔ )دجم

 ٖا ملٕاجع٢ قمب الؼعشاٞ امٝلشِِف

 ال تأطِف

ّٖا بالٍعٍاع٢  حٕه الٍٖاس٢.. طٍؼشُب ػا

..ٔٛ  ٔٔطط أٌاػٗٔذ الُػشب

 ٌشػُف وا ٌشػِف

 ِزا فِجْش ٖٞفُشِخ

 ِزٙ األلفاظ تٕاسثّا "ادتاحٝغ"؛

 لٕ دق٤كُت طٕٖٟما

 يف ٌٛل األحشِف

..)ٔٛ ِٕف  فإػاساُت وشٔس٢ )اله

ٟٛ لمٗن٢ ارتاٌع٢.. ٟٛ ُوِتعب  تشطُن ػاحٍ

ٕٞ ِٕ ٖٔه٢ ك  َوَع أ

 ٖضحِف

ٛٝ العِظهش٢؛  وارا حتىُن قافم

ُِ"؟ ًُ أبٕ "طفٗا  حني ٍٖا

ٛٔ"وَ قاه لـــ   "متجاه٢ اذتشٖٖ

َُإ  ٔالٖذاُس ،ُٖ املظجَذ آو

ُِ؟إٔ  ُٖ الَعَتَبأت أوا

 َْ  ِن ُِٖػضٝ ٔط

 ٖٔؼٗل ٌٛاَم العري٢.. لــ ٌـفنِي

 ٌـْف لمىٍٛكٛ "ارتِلشاٞ" ..

ـِْف لمعتل٢ اللاٟع وَ بٗع الٍٚفط، ٌ ٔ 

 ٔػل الـٚف بـــ "ػطِّ العشب"؛

َِ؟ ٘حني تالقٜ يف املاك ُُ الٍّٖشٖ  ُحِض

 ال تأطِف

ـِخبِّي ..  فمـُٕق "الفاٖهٍٗج" ت

٢ٔجّتّا  ال تعشُف 

ــٕت    ــن املـ ٍَِبـ ٖ٘ ب ــ ــَٕغ العشبـ ُٓ الكـ ــُي أ ال تعمـ

 طريتٗذ إلِّٗي

 لٕ ُٖٞكزِف 

ــٍفع    ــٕا بـ ــزَب" اٌذطـ ــٖىاعُٕ الهـ ٔ"الٖظـ

 ٘طشأٖن املاك
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 ميخُٕ الٖظيَب،

ـــأ ز    ــػٕه بــــ ــعَب املِؼــ ــُٕ الٖؼــ ٔال خيؼــ

  الٗظمٛٛٔ

َِ ُوتظمِِّف  ٔو

 ٔاهٝلِذُِذ.. وا أكخٜ حيىُن أ باّسا

ـِن الٖظابع" ٔاطتِظمَي "ٔعٞفشْٖت  ،لمف

 "لمفٗتٕ "امٝلِجخِف

ٜٚ البخشٖٖٛ"،  ٔالٍٗىُن .. خياُف "ُوؼا

 ِٖذ ُن لمٖجهٍأت نعادتْ

 ٖشجِف

 ٔ"األِطباٝط" تشاَِ حٕه اطتِظالو٘

،ًُ  بــ قىٗف٣ مِيمؤُٓ الٖذ

ُٖ الٖزَٟب اعتاد الكتن،  تكظُي أ

ََ بالٕادٝ امٝلِعٔؼِب ـٖ  حت

 أتزن١ُش حني نتبٍا

 فٕم حٕاٟط "بِػذاد" 

ُٓ "امٝلتٍٚب  " فِخْن وَ ععىاٞ الٖلاد..٘بأ

 حاؿشٓ املُٕت، 

 ٔمل ّٖشِب

 أتزنُش حني تشاػكٍا

 بكـاٟذ ٔػِعش٣ لـــ "جشٖش،

 أٔ "أ ِٛن"

 أتزن١ُش حني نتبٍا

َٞ العِذه، ٗ٘ا" بظط سدا ُٖ "عم  أ

ْٔ ُٖكتِن  -ٌفع  -عمٜ أٖذٙ  َٕاسج   

ــا    ــعاّسا أل٤فّــ ــٍا أػــ ــني قشكــ ــزنُش حــ أتــ

 "دِعبُن" عَ آه البٗٔت،

 ٔأِػعاّسا عَ سٞتبٕبتٍا فٜ "الفمٕجٛٔ" ..

 حني وشسٌا ٝقِشب "الٍٖجٔف األػشِف"

،ْٔ  أتزن١ُش.. أِعىذ٠ٚ إلٌاسٚ داسات الفٞك

٠ٛ وَ ٌِظن  ٛٔ" إال قافم ِٕف فىا اسحتمِت "لمه

ِٞ  الٖضِشا

 ِٞ ٛٔ بني عؼٖٗأت الٝفشقا  ٔاٌكظىِت عنُي اأٝلٗو

 أتزن١ُش..

  َٗن الػاؿٔب "ِٕالنٕ"

ِٞ  حني تمٕٝك ٌتاج العمىا

 أتزن١ُش.. 

 حني اجتاصِت أتباُع الكاتن نن األطٕاِس

ٜٛ ٖٔسطٍا يف قتن األحشاِس ِٗع  أِ ُز الب

٤ٛاعٛ ُوِختٙن  ٖٔؼٗل عـا ال

 يف غفمٛ تٕسٖح األوـاِس

ٝٛ ـٚبٗ  ،تعشُف ِٔجْ امٝلختمِّني ٔال

 ،"ٙٗٔلٗظِت لتفٚشَم بني "الترت

٘ٚ" امٝلتعجشِف  ٔال بني "األوشٖه

ــشٝأ يف   ــِّٗي تكـــ ــُف عمـــ ـِـــ ــتٖذ الك ٔإرا اػـــ

 امٝلـخِف

 أتزن١ُش.. 

 حني أنمٍا أِطىاٟنا جف٤فّا ارتُٕف،

ٛٔ.. ٖ٘ٔحنَي سأٍٖا ٔجٍٚ  الٝفشق

 ال ُٖـشِف

 ني ناٌت "أُٔس" وــٗب ٝفشاتـ٘ بـاألِوع٢   

 تّٗب عمٍٗا

 ِ٘ٓوٍّا ٌظىاُت  مٗج٣ عشب

ُُ فـــٜ نـــٚن   ٚٔ نـــي ٝنٍٖـــا بالهٖتـــأب ٌـــذ



 2222/ أيلول/ 716العدد  

 

62  

 

 دفأتشٌا

ٖٔج لمعّــٔذ     نٗــف "الٍىــشٔر" امٝلتػٛــشغ س

 الٕثنِٓ

،ٜٛ  لهَ فاسقٍا ارتَٗن األٌذلظٖٗ

 ِ٘ٓلٕ عادِت ٌعكشِا ٔطط اذت

 واصلٍا ٌكتتن اآلُ،

 ٔلٕ ٌادٍٖا ٔقف الكتن األعىٜ؛

ـِخَف فٕم طٕٕٗف   لشفعٍا امٝل

 ِٖٙٓأوشِا أوٕ

ٔٞ  ٔنٗف ٌٕٚدُع نٖن جٍاصأت الٗؼّذا

٢ُ  ،بأطٕام اذٝتِض

ِٓ٘  ٔبالذوع٢ الكبم

 أ ربٌا ٌٞكُن الٖشأٙ: 

ِّش٢ عشاق  ِ٘ٓطِشُج امٝل

ُُ الٍٖخن٢ عشاق  ِ٘ٓعشجٕ

ُٜ عشاق ٤ِٛى  ِ٘ٓال

 ِ٘ٓعِجُض البٗت عشاق

ِٓ٘ َُ الذاس عشاق  ؿِخ

ِٜٓالكمُب   عشاق

 ِ٘ٓٔوٞمُح األعشاغ عشاق

َِ ُثٞكٔب دٌاٌري ِضاٟىٍا  ال أٌعُش ٔو

ٌِعُش وَ ثكٔب جذاس٣ لمىِؼفٜ،  أ

ٕٖٝ وــَ ٔجــع٣ فــٕم طــشٖش٣      ــ ــُح زٞتــّذا ٖتم أمل

 ِ٘ٓأطفٍج

 ٔطط سناً قٍابن فظفٕس أبٗض

 ،٘ال تعشُف جٞمباب ٘أوُٓ

ٜٛ ؿٕت  ٘سٌٖ

 ِٙٓحاؿشِا الفؼُن الهمٕ ٘أٚو

 حتاؿشٌاٌفُع الٖذاٌأت 

 ٘ٔ نٕابُٗع اآلباتؼ

ٍِكٕد  ِٙٓٔالمُٗن الع

 لمىِخفش٢.. أ زٔا غليب

 ٔبـخجٛٔ حعش٢ التِجٕاه٢..

 ِ٘ٓؿادسُٓ الؼشط ٘ٔوٞكالع

 ِ٘ٓوا صلٍا ٌعؼُل تٍػٗي الهشن

 طابت نن جشٔح٘

 لٕ طاب عشاق٘؛

 ِٓ٘  أٌظٜ جشح٘ األصل

ِٓ٘  قذ ٖتأمل ُجِشْح ملهٌْٕ اإلٌظاٌ

َِ ٔطن يف اإلثٍٗات عشاق  ِ٘ٓله

ِٓ٘  ٔطن وَ نن األعشام عشاق

 ٔطن يف نن وزاِبْ،

 ٔطٕاٟفْ

ِ٘ٓ -يف العٗؽ  -  عشاق

َُ سُٖؽ الٍٚظش٢   قذ ُِٖشِ

 ،ُٙٚتباُع حلاستْ مبضادأت الهأبٕ

ِٕطُي آ ُش ٍِذ  ُِٖٙٓٔخشُم ط

 ِ٘ٓلهَ وا باُه العشب

ُْ ُتِؼعُن "طٗجاَس" الؼجٔب العمنِٓ  قٖذاحت

َِ؛  له

ـِشَف ُِ ت  .ِ٘ٗزا ادٔتٍٚ ال تكذُس أ

 



 سحر البيان

   

17 

 

 

 يا... كانون

  
   .سان كامل ونوسغأ 

 

 

ُٕ ُٕ ٜا ناْٛ   ناْٛ

 ؟!ػذٕٛ..ػؤٕٚ أّ ٚايذْٝا 

 ٚقٌع قاسٌغ ٌٖ أَْت 

ٌٕ ميضٞ  إىل أد

  َظش٣ٚ

ٌٕ أّ  غّف َٔ ضٍٓو  صَا

  ؟!ٚدف٢ً

ُِ األٖٛا٤ِ  أّ  قضا٤ٌ ذله

 ؟!"ايعشٔؾ املـٕٛ"ٚ

 

 َٜوَدِٛإىل َف أسْٛ

ٔٔ  يؼه٣ٛيألْٛا٤ ٚا َٓزَٚسٜ

ِٕاطتباسِتٗا  ٚغّشتَو  ايظٓٛ

 

 أْا َا عٗذتَو قاْعّا

 َٔ َٕٚض بايضِٖذ

ِٕ  َٚٔ ٚقع اهلتٛ

ٚ"َٕ   ايـشٛ يف ناْٛ

ِٕ ُُ٘ظتًَب  )*("!ايظٓٛ

 

 سعٌؽ ٚسؼشد١ْ

  ٚسشق١ُ أْفٕع تعبِت

  ػٗٝل ايشٚٔحٚٚخٌض يف 

 نايـكِٝع يظٌع

ٌُامَل عشَز  ظٝ

 ٌٍ  ٚدذٚ

 ِ٘  أٔسقِت ضفاُف ْؼٝذ

 ايـادٟ

 ٜٚكشقُش ايٛادٟ بال صسٕع

 ع٢ً ايٝٓبٛٔع ّٚسادّاٚال أيك٢ 

 ٚال خرٌب عٔ ايٓا٥نٔي

ُٕ ًَٓٛا  ٚايشاؤٚ

                                                 
ٌٕ َعشٚف )*( َََج : ؿشٛ نإْٛ إػاس٠ إىل 

 ٚساٙ ظٕٓٛ!
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 َٔ سس٢ ايتشذٜٔل

 )*(ٚ"ايؼذٔش ايزٟ ميؼٞ"

ّٞ ايعتٝك١ِ ّٝاس٠ِ احل  إىل ب

 َا اطتفاَم ايشُٚع َٔ ظٍُأ

 ٚال "َدِيٌف" ٜظًٓٞ

 أٚ دعا٤ُ ايشعِذ ٚايتظبُٝح

 أٚ تشت١ًُٝ ايفذٔش ايعِٓٝذ

 ٚال ػهاٜاٌت

ََذ٠ْ  ٚعنُي ايظفٔح َش

 ٌذ يف ايضًِٛعٚٚق

* 
 أْا َا عشفتَو قاْطّا

 

ّٟ فرٍّ  َٔ أ

 ّٖبِت ايشُٜح

 اغتَُٓت

 َعابَش ايٛدٔع األيِٝف

 ع٢ً رسا ايتًٜٛٔح

ٍِ ٚال دٛاب: ُ٘ ايظؤا  باغت

 َا ايشا١ُٜ ايـِ دٓشِت؟!

 َٚا فتٛاَى

ُِ ايؼشٜع١ِ يف خشٚدَو   أٚ سه

 نايٝباِب؟!
 

                                                 
 إػاس٠ إىل سها١ٜ صسقا٤ ايُٝا١َ. )*(

 سفكّا بأسذإم تتٛم إىل ايكٝا١َِ

 يف فٝٛضو تٓذًٞ

 سفكّا بأػال٤ٍ

 ٜعّض ع٢ً بكاٜاٖا

  -طٛاُف "اآلي١ِ احلذبا٤ِ"

 آٖاٌت تّٓذِت عٔ فتا٣ٚ

 أٚ خفاٜا آ١ٍٜ

 أٚ صفش٠ٍ

 أٚ سعؼ١ٍ

 -أٚ س١ٍَٝ عُٝا٤َ

 ال عزٌس ٚال... 

 

 سفكّا بأبٓا٤ احلٝا٠ِ

 تٓاٚبٛا

 َب ايعهاس٠ِ ٚاجلفا٤ِِدَْ

 بال سٝا٤! 

 

 َو املشبّذ َٔ ٚقعٜا ثَٛب

 ايٓذا٤ِ املشِّ

 ْٛٔح ايجهاىلأٚ 

 يف ايعشا٤ِ   

 

ِّ ٜا ُب َّ نايظشش اخلف  شدَى املٛػٛ

ٕٔ  بباِب نٍٗف َضَ

ِّ ُّ عُٕش يًؼك  ُٚثًٛ



 يا...انون ك

 

 17 

 

 تػُٛس 

ّٟ ِٔ ايطش  يف ايًش

 

 ٜا أفكَو املدب٤َٛ 

ِٔ املًّبِذ  خًَف َذاسٔز ايػٝ

ٍِ  بايٛعِٛد ٚبايٓهٛ

 

 ٜا ظًَٓو املشتذَّ

 نايرتِب ايعـ١ِّٝ 

 -ٚامُل٢ٓ ْاطِت-

 ع٢ً األدذاِخ

ٍِ  عادًٗا األفٛ

* 
 

 َؼَبعّا اآلٕ تأتٞ

 َّشِتـ َى اِينعِٗٛد

ٌَّش ّٔ ايضشاٜا ُق  ٚيه

 أٚ ْاصسٕٛ َٔ احلٝا٠ِ

 

 اآلٕ أحبُح يف ػشٛبَو

  عٔ ٜكنٕي

 عا٠ِ ايذ تعاِٜٚزأٚ 

 ٚاألسض ٚعٌش

ٌٔ ُٚع ٚايٓذٛ   ..أط١ّْٓنُا٥
 

َٔ ايكطُٝع  أٜ

َٔ ػشر١َُ ايشعا٠ِ  ؟!ٚأٜ

  ٚايٓعذ١ُ اِيـ ناِْت

 إىل ايذ٢ْ يًدشٚزطبًٝٞ 

 ٖذشت سٝاضٞ

ُٚ  أٚ طباٖا ايػض

 أٚ ُطفشِت ع٢ً ػشِف ايكب١ًِٝ

 ناألضاسٞ

 أٚ سبٛعٞ أقفشت.. 

 

ِِ  ٚايذاس مل تظً

 ٗا أطٛاٌسٚمل تظعِف

 ٚأػعاٌس

 ٚسّشاٌغ بشطِ ايبٝٔع

ٔٛ  املبٓهٔش ٚايظٗ

   ٚايظعا٠ِ ٚايؼٛاسِد

 

ٌُ سذاسُت  -املٓٝع١ُ ٗاايذاُس مل تظ

ٍُ نِ تهّظشِت  ايٓـا

 !ايشٜاِح ٚنِ تٓاَِٚت

 

 ايذاس مل تػُف

َِٓت َِ  ٚال َأ
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 ٚناْت نايزٜٔ تعًًٓٛا

 ٚتذٓيًٛا

 َؼػٛي١ّ

 ٍٔ  َٔ َّشٚا بظال

َّٛا  َٚٔ أ

 ػػاَف سٓٝٓٗا

ٍٔ املباِح  َٚٔ طهتٛا عٔ ايكٛ

* 
ُٕ"أْا  إّْٞ   )*("اجملٓٛ

-ُٕ  -ٜا ناْٛ

 ُِٔٓهأَنٚال نٌٛخ  ال بٌٝت

ِ٘  يف خٛافٝ

ُّ إىل   ايظشاِزٚال صٌٜت حي

 

َّ ال  ْٛ 

ُٛ  اطرتاٌم َٔ  ٚايـش

  نٛابٝٔع احلكٝك١ِ

 ال طٝاِز

     

 ٔٔ   ٛقذ٠َْيف ايشن

 تفحُّ تٓارسّا

َٔ آتٝٗا  َٔ أٜ

                                                 
ــاس)*( ــأيٛف إػـ : نـــإْٛ.. ٠ إىل ايكـــٍٛ املـ

ّٔ  ببٝتو ٜا دلٕٓٛ! ن

 -ٚآتٝين-

َٛ  ١ٍَسَِٛسب

 ػٛػ١ٍََٚٚ

 ٚسشسش٠ٍ

 ضاعتْٚبٔض سها١ٍٜ 

ٌَ ُّاَس ٚطٍٝف أمث  ايظ

 ػّشاَسال 

ِٔ  يف ايشَِذ املكٝ

 ٚال اْبالِز

* 
 

ّٔ باست  طذاٜا ايكٛ

 ْاطِت ٚايضشهاُت

 ٚايشؤ٣ ٖذعِت

 ُٛٚغاس احلِب

 ٚايًجُؼ املعّشُؾ

 يف احلٓاٜا

 

 فاسٔمٚتكّضَِت عَٓذ امَل

 ْظ١ّْٝيفت١ْ ُأ

 ٚع٢ً ايجٓاٜا

 ٚاجلزٚٔع بك١ّْٝ

 َٔ بٛٔح

 !َٔ ناْٛا عزاس٣

 



 يا...انون ك
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 ؼهٛٚايذسُب ت

ٛٔ ايػشِٜب  طش١َٓ اخلط

 

 ٚيف احلٛاسٟ ٚايظفٛٔح

ٌِ ػشدِت  َٛاط

 ْٚٗذاٌت

 ًٖٚٛط١ْ

 ..سٝاس٣ ٚأْفاٌغ

* 
ُٕ ٜا  ...ناْٛ

 َو دلُْٓٛ

ٍُ ايـرٔب  استاسِت فـٛ

ِ٘  يف عٝٓٝ

ِّ  ٚاستاعت أسادٝح األْا

 

َُّظٚت  شابُطاحلتُف امُل ً

ٍَ  ٚايتذشُٜح  اهلتُو ٚاطتشا

 ٚط٣ًٛ  أهل١ّٝ

 

 دلَْٓٛو

 ػشعِتُأ اختايِت سذٌٚد

 بؤبٕؤ يف

ِ٘ ساَت ع٢ً  دفٓٝ

ِّ  أيٛإ ايظال

* 

َِ ايؼشَٜذ  أتفُّٝا ايػٝ

 ٘ ََٚٚض

 األػ٢ٗ

ِٔ َطاسٔم  اخلِٛف  بشغ

 املٛٓقٔع

ِّ  دٚادٞيف   اهل

 ٚاألسٔم ايعِٓٝذ

ٍِٚيذغ  ١ُ ايزنش٣ تـٛ

ُ٘ ُّ ٚؿًٗٝ  احملُٛ

ِٔ املعشبِذ   قاف١ًْ َٔ ايشد

 ٛٔزيف ٜكني امل  

 "!"ال بطاّل أخاَى 

 ٛاِى!ٚال ِط  

 

 مٓح٢ ايتـّبٔشيف أُتشاَى 

 ٚايتأّطٞ

 يف سٓنٔي اهلذع١ِ 

  اّْٗذِت

  أّْٝٓا

 يف خالٜا ايٛقِت

 ..ٚايبٛٔح املظّذ٢

     ؟!تظتضُٜذ َٔ ايؼشاِى

 اطتطايت  ايتظابٝٔحسؤ٣ ٚ

ّٔ  ايضِٖذ يف َظا
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 ٚايؼه٣ٛ

ٍُ  ٚٚقٍذ ال ٜطٛ

 شاِى!ٚال َس

* 
ٍٔ  أَؼٞ ع٢ً ٚخض ايظؤا

 َع َٝضاِب غفًيَت اْذاَح

 :املك١ُِٝ

ٕٔ ٌِ أالقٞ يف َآقٞ احلض ٖ 

   َُضّْا

ِّ  الّتظأع اهل

 ايتٓا٥ٞ؟!يف أفٔل 

 ٌٖ ع٢ً ػٛى ايتدّٛ 

ٌِ  بشاع

 ُلٚػزا ُٜعتَّ

 ٚايشٜاسني ايظد١ُّٝ 

 ايؼشِٛب تّتكٞ خفَش

ّٝا ظػّاكٞ ْٚتظت  ؟!فت

 

 ايكًُب ٌٖ ٜظتذري

 ١ّٝ تعّشُؾباألْفاغ ساْ 

  يف أدِٜ ايؼِٗذ

ّٛاٍ  نامل

ّٝا   َٓظشبّا عً
 

ٚ ٍُ ٌٍتذٌٖ ايفـٛ  اٚ

َٝاُت  َُ  ؟!سٚادٌعٚايِٓع

 طٜٛعاِتبعٌض َٔ يف ايباٍ 

 ىلِزاجل ايشضا

  ايٛدِذ نجرٌي َٔ هلاِخ

ٕٔٓاحل ٚايذف٤ِ ٛ- 

ٌٔ  ُغٚطٓذ  املشٔز اخلضٝ

 ..ٚفت١ْٓ

 

 يف ايباٍ سدٌع 

 يًشهاٜات األيٝف١ِ

ٍُ اهلذٔعٚ ّٔ اػتعا  باألسال

 دْٝا َٔ سسٝل

 ايٛقِت  يف ْجأسٌٖ 

 ايكضا٤ِ ٚقٔع أٚ

ٌٌ َّ  ؟!تّٗذٌذ ٚتأ

 ايعُٔش ٚع٢ً طفنٔي

-ِ٘    -ميضٞ يف تٓٓهظ

 ١ًَْؤّد َآباٌت

 حتٓٛ ايطشٜل؟!فٌٗ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 وجهة نظر 

 

إشكالية االتصال واالنفصال 

 في )مسرح اللحظة(

  لعز الدين جالوجي
 

 صباح األنباريأ.       

  



 



 نظرجهة و

   

97 

 

 

إشكالية االتصال 

واالنفصال في )مسرح 

اللحظة( لعز الدين 

  جالوجي
   .األنباريباح صأ 

 

 

 

ٛأ الةةح ابهةةهز  لّةة  الةةي الةةةَٖ دسٔدةة٘  ه لةةْ ادٕ ةةًٕ     ٛأ  ٔ ادمةوةة وسةة   الكمىةة

ٛي اٖصة ه و ّةًٕ       المشظٛ.. وس دٖ ت قصةةٚ دةةا    ٛ  (  ّ ةةت المةٜ وّىة ( وسة   المشظة

 ةة  ادس  /ارتةةةحٛأ ٔس  ةةٗة وسةة سٛ لٕصةة ْ الىمٗةةٛ ي ٖحٗةةٛ س ٔلةة  ا ٌ ةةست وةةَ  

بٍٗٛ خ صٛ لّة  المةٜ الةٕشك ًةكس أ ٔواةىٌٕ  أ ٔاصة سس  .       

ٔوةةَ ادّةةي لةاٖةةٛ الٕقةةٕص الٍةةة ادصةة مشل ادتةٖةةةَٖ ٔالمةة ٞ    

( الك سةة  قصةة سٌٗٛظةة ٚ ال وةةٛ المةةٜ  ةة لمل :ىةة  ِٔىةة         

(  ٘ وس سٗٛ( ٔ  ٔشاق٘ل اسن ست٘ الةَٖ زٌكٍٛ  الع اق٘ ا

 اىلال  ٖةة  ل هةة   شٔاق قمعةةْ دةة٘   ة االك سةة  السةةٕشٙ الحةة 

ّ ىةةة      السةةةةشٚ ( ٔا ثٍةةة ُ ن ٍٖ صةةةنن الٍٕاٌنّىةةة  الةةةَ ا ةةةي ق ٍٖي

( يف األٔىل دةةة ٞ ادصةةة مز وةةةَ و  دسةةة٘   ادسةةة سٗٛاأل ةةة ق  

ٕ ٌةةةة        المصةةةةٛ ٔادسةةةة سٗٛ لعةةةةة ٔصةةةةن لعاةةةةّى  لةةةةحع  لٗك

(  صتحةة  لٍةة  ٌٕالةة   بٍٗةة   قةةة ٖكةةُٕ قةةة وسةةحٕك ن ٖمهصةة  المةةٜ الةةةكن       قصةة سٗٛ 

 .المٜ شٔسٗٛ  س ال ٍل وع  سس أ لن ٔ
( بهٕلةت وةَ ق ةا اذتة ٔص ادكىمةٛ د ة دٚ      السةشٚ اىلال  ٖ   و  الج ٌٗٛ ِٔ٘  

الكمىةةٛ الم ٍٖةةٛ  اىل ةةٍٗى  ٔا سه ةة ف  ةة بل وٍّةة  بمةة  ِىةة  السةةل ٔالٗةة ٞ   ةةٗ     

( ٔ ِةةي وةة  يف ِةةوا الٍةةٕخ ِةةٕ ا ةةه ةاً سمٍٗةةٛ     ةة٘/ وسةة سٗٛ وسةة سٗٛ لهكٌٕةة  وعةة     

شٟٗة ٔوهٕازُ وةا سمٍٗة ت الةٍمل ادسة س٘ الٍةةو  سهعةوش المٗةْ لعة           السٍٗى   عٍص 

أ المصةةةة سٗٛاذتمةةةةٕه الحصةةةة ٖٛ. اُ ِةةةةوا ا سصةةةة ه ٔاديأدةةةةٛ يف  ةةةةس العىمٗةةةةهل    

(   ةةس  لممة شع المةٜ  ُ ا ٌ ةست وةَ ا ةهمسلٗٛ  ةن وٍّىة    ةٍل          ٔ ٘/وس سٗٛ
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ةدٚ يف ااة ش  وٍ صمل سهىهْ   ٔشٚ اسص ه لعاّى  وا لعاْ اآلخ   ىَ وٕازَٖ ستة 

  .سةاث٘ و مٕب ي ٖحٗ  
ٔمثٛ ي لٛ  خ ٝ  حم  ِ سل الهذ لهل ق ً لّ  الك س  ادص ٙ الكحة سٕبٗ  

( ٔبّٗ  زأز اذتكٗي لةل ادسة سٗٛ ٔال ٔاٖةٛ    وس ٔاٖٛاذتكٗي ٔ ام  المّٗ  وص مز  

كةٗي  وٕلةا  الٍّى  ٌٕال   دةٖةا  يسةت آلٗ سْ يف ٌصْ  لٍك الممة ( ٔوةا  ُ ي لةٛ اذت   

سمةو  المٜ ل ق٘ الهذ شب األخ ٝ شٖ دٖ   ا   ٌّ  ن حتم  ق  ّ  ال ين   وس  بظةن  

قمةة    ادسةة  ( ٔل الجةة   المةةٜ ادمةةن يف    السةة د وهٍشٗةة   لعةة  الةةة٘ٞ الةةَ ٌصةة ْ اآلخةة      

وٕا عْ داخن الٍملأ ٔٔدةت  ُ وَ ادىكَ ا  هغٍ ٞ الَ ق اٞٚ السة دأ ٔا  ه ة ٞ   

ُ اد  ز االهىة المٜ إخ ز ِوا العىن  ةشاو  ب ٔالٍةو   لم اٞٚ اذتٕاش ادس س٘ بم .

ادت ٌ  اذتٕاشٙأ ٔا ه  د وَ الس د  إشً دات خ شدٗٛ. ٔلٕ قٗ   لة٘ اخة از الةٍمل    

ٔا ًهغ ه المٜ د ٌ  اذتٕاش ث ٌٗ  . ٔاذا   ُ    و  بإٌين   قًٕ لإزاسٛ الس د  ٔ   ٖٕو  

لهكةة شٙ بإٌٍةة  ٌمةةٕه اُ السةة د لةة وةةَ سٕصةةٗ ي وةة  قةة ً لةةْ اذتكةةٗي يف ِةةوا ا ةة ه ا  

ٔاذتٕاش د ٞا لةةكن سعة قيف يف  لٍةك الممة ( ٔن ٖكٌٕة  وهةةاخملأ ٔن ٖةهي الهةيأز         

لٍّٗى  رتم  وٕلٕد دةٖة لن د ٞا المٜ ٔب  شقحةٛ اذتكةٗي يف سٕلٗةة ٌةٕخ  دلة٘ دةٖةةأ       

  .ٌْ   ُ وسحٕق    ٔشلٗ  أ ٔوهحٕال   ال لٗ   بعْ ضتٕ حتمٗ  ًكن قة وسحٕك وا ٔدا
لك س  ادس س٘ الي الةَٖ دسٔد٘ و  ا هشةاخ وص مز  وس   المشظٛ( وَ ا 

( قصةةٚ دةةا   ٌْ بصةن وة  لةل  مىةح وسة سٗٛ ٔ ة دٖ تأ ثةي سع وةن وةا و  دسة٘            إب

ا ة  ٞ    ةَ  ة دٙ ستةةخ وةَ ًة ٌْ       لةل  ادص مز ادتةٖة ل لمصٛ المصةةٚ دةةا   

ٖسةةهحعة ادسةة سٗٛ الةةَ  ادتةٖةةة وةةا  ٌةةْ ن ٖسةةهمن  ٔ   ( ادسةة دٙ الةةة الٗٛ المةةٜ ٌصةةْ  

ٛ  ا بّة  الة ٟٗة     وص مشْ ادتةٖة مت و  أ الٍةو  دعن الٍٕاُ الكه ب وحٍٗ   المٜ ثٍ ٟٗة

 ( ٔسهةةة لْ ِةةوٓ اد ةة دٚأ ل ظةة    وسةة دٖ تِةةٕ  وسةة   المشظةةٛ( ٔا بّةة  ال  الةة٘ ِةةٕ     

ٔاٖم ال  أ وا و  دٚ وس سٗ ت ٔلكٍّ  سظن  وٍ صمٛ الٍّ  

  ادٗي ٔالسلأ مبس بٛ وسٟىٛأ ٔادةرتك لٍّٗى  ِى  س ب

ت ٔالسل ِٕ صمٛ الٕصن الٕسٗةٚ لل ادس سٗٛ ٔالس دٖ 

يف آُ ٔاسة ٔالح سهذسة ق ٖهّ  يف الرت ٗي المٜ  ُ ِوٓ 

( و سح ةةٛ ل لةة ي ٔثٗةة  وةةا ادسةة   ٔحتةٖةةةا       ادسةة دٖ ت 

وس   المشظٛ. بىة  ِة٘ سمٗمةٛ ذلةك ا سصة ه ٔا ٌ صة ه       

بّٗى . ٖمٕه   ٔصتز  ٔ  خ   ىَ اًهغن الك س  المّٖٗالمو

 ُ    يف ومةوٛ  ه لْ ا
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ادص مز األٔه لم عن ٔالجة ٌ٘ لممة اٞٚأ    وس   المشظٛ  ٔ وس دٖ ت قصةٚ دةا "

سهٜ ٌيٖن اًك لٗٛ وص مز وس سٗٛأ ٔالوٙ ٖ لكٍ  ٖٕٔقعٍ  يف المحة بس ٌع ص  ُ 

 ."الع ض المٜ ال  ز اىلالٍمل ادكهٕب  ً  اىلٌٍص ص 
 ٛ الةةةح ٖحةةةةٔ  ٌّةةة   شادت ال صةةةن لةةةل ال عةةةن   ٍِٔةةة  سمةةةا  ٔىل اًةةةك لٗ ت ادمةوةةة

ٛ  لع  الة٘ٞ. اٌْ ٖمةً لٍ  ٌٕال   بٍٗ   لعٗةةا    ادس س٘ ٔبعن الم اٞٚ ٔلكَ  ةٔد  خذٕل

ٛ  سحةٔ  ٛ  وس سٗ الَ ال  ز  ٔوسهمس  الٍْأ ٔيف ذات الٕق  ٖ ٖةٓ وهصس  لْ بىٍشْ ص 

  ِ٘  ٛ  س    ٖ ٖة المحة ( ٍِٔ  ٖ    السؤاه ٌ سْ  ذا   ُ الكوس   المشظٛخ لص

الع ض المٜ ال  زأ ٖٔحغ٘ ازالٛ "اًةك لٗٛ   اىلالٍمل ادكهٕب  ٔ  اىللل ا ٌص اص 

وص مز وس سٗٛ" بى  وةرش اسصة لْ وةا ادسة   ٔقةة ا ةهع ض الٍةْ لهٕ ةعْ يف سمٍةٗح          

الٕص  ٔالس دأ ِٔى  الٍص اُ   دٖ ُ ل وهٗ زأ ٔسس  زالىْ "دُٔ  ُ ي    رٖ ٞ 

لواسْ جيىا لل  بك ٌ  ادس سٗٛ وص مش   ق ٟى  " عة ِوا ق ٟس  لادس  "؟ ثي ٖسهٍهر 

ا هشاة ش سمٍٗة ت السة د     اىلالس د ٔادس   ّٖٔٗئ الٍمل لمم اٞٚ وَ ادسهٕٝ الحص ٙ 

 ."وا و اال ٚ خصٕصٗٛ ادس  
المٜ ال عن بم  بّن خيهم  الٍْ يف س لٛ  ٔاذا   ُ األٔهأ  ى  ذ  أ ومهص ا 

يف اذتة لهل ِةٕ ال عةن ٌ سةْ   قةة. ادسة سٗٛ الةح   حتهةٕٙ         المة اٞٚ؟  قةٕه اُ ال عةن    

المٜ األبع ه لٗس  وس سٗٛ  ٕاٞ    ٌ  وم ٔٞٚ  ً ممجمٛ المٜ خةةحٛ ادسة  . ٔ ةٗ ُ    

لل الٍمل ادم ٔٞ ٔالع ض ادٍظٕش ألُ الج ٌ٘ ٖعهىة المةٜ األٔه بىةَ دُٔ ٌةمل وسة س٘     

ٍٗ  األالىةة ه ذات ال ةة لا ومةة ٔٞ   نكةةَ اجيةة د ٌةةمل الٗةة ٌ٘ وعةة ٔضأ ِةةوا اذا ا ةةهجٍ  

 .ا لهك شٙ ادح ً  المٜ ٌةشسْ
ق  اٞٓ ٔقة خس ِي لم ُٔ وةَ   ٔلّوا ٖكس  ادس    ٖا  ٖٔمٕه يف وٕ ا آخ   "

 "اليوَ يف فن د ه سٕشٖٛ و ش هّ  ارتةحٛ المٜ الٍملأ ٔو ش ّ  اد  دُٕ المٜ األدل ٞ
  الةوٙ ٖعة ص الكةن     وَ الك س   ٌْ ِٕ  ٔه وَ  س  ِوا المٗة الجمٗن يف الٕق فٍ  

 ُ ل ٌ دًةةٕ ِةةٕ  ٔه وةةَ بكةة  ٔالىةةن المةةٜ  سةة  ِةةوا المٗةةة لعةةة  ُ ش ٝ سكةةةق          

الٍصٕص الٍةٓ ٔالٍة  ه ة ب ادسة   لةةكن الة ً ٔاٌهظة ش ٌصٕصةّي دٔشِة  يف اة لٕش         

إٖةن  شسمةة ٞ ارتةةةحٛأ ٔقةةة   ٖصةةمّ  الةةةٔش المةةٜ ا اةةسك. لمةةة دعةةن ل ٌ دًةةٕ الةةٍمل  

ٜ ارتةةةحٛ سسةة أ لةةن دعمةةْ ٖهةةة شك وةةا    ادسةة س٘ قةةة شتصةةمل لمىةةة ِةٚ وةةَ المةة   

ارتةحٛ لم اٞٚ ذٍِٗٛ/ لص ٖٛ/ ختٗمٗٛ. وةا ل ٌ دًةٕ خيهمة  الةةابا اذُ الةَ الةي الةةَٖ        

ٛ  لٗة ا  ِٕٔ الم ٟن ٕ لة الٍةٓ وَ شقحٛ ومش  :دسٔد٘ الوٙ س
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دابعة ُ    ُ وسة   المشظةٛ/ وسة دٖ ت قصةةٚ دةةا       اىلٔوَ ٍِ  نكَ  ُ ٌةةة  "

ٔالجةة ٌ٘ أ "مشةةٛ ٔالةاٟىةةٛ يف خةةٕض يةة شب الةاالٗةةٛ دةٖةةةٚ   األٔه ذاسةة٘ ِٔةةٕ شقةةحح اد 

لمىةة لٕصأ اٌةةْ ا ةة ٞٚ     ٙ يةة ٔزا  "ان ٌةة   وةةين  ُ ا لةةةاخ اذتةة  ِةةٕ وةة   ةة ُ ي ٖحةة       

 ."وسهى ٚ لمىظمي يف زت ِٗن اله ٗٗن لةٝ ا ٌس ُ
( ٔخصة ٟمل وسة سْ ادتةٖةة ٖعهمةة  ُ سمةك ارتصة ٟمل سمةًٕ المةٜ         المشظٛٔالَ  

ًٔ صةٗ ت   سهعةةٝ الجسثةٛ يف  قصةٜ      ٔال     ٔلغٛ ٔوةّةا  ٌ  ٔزو  الهكجٗ  وك ٌ  

صةىٕٟٗن لٗكة     ٔدّةة   سحّة    سمةٖ  ٔشمب  ق ب الٍةْ ٔدةٕد ادسة سٗٛ المصةةٚ دةةا      

المٜ ٔدْ الةقٛ ٔالهشةٖةأ ِٔ٘ ق ٖٛ يف الهكجٗ  ٔوَ ً صٗ ت ثسخ بمة  ٔسعهىةة   

المشظٛ يف اٌة ٞ و دسّ  ٔلٍ  يف وس سٗهْ  ٖ س٘ ٖٔوِ ( وج    المٜ و  ٌمةٕهأ ِٔة٘ وةَ    

ادس سٗ ت الح   سياه سم   ٔسع ض  ٖا  . ٔوَ  دن الٕقٕص الىمَٗ  المٜ وس   المشظٛ 

اخن الٍصٕص الح  هح  المٜ ٔب  وٍظٕش دسٔد٘ ارت ص مبس    ٍش ٔه الحشح د

 ُ الٍمل ٖهعم   اىل٘ الٍٕاٌّ  لٍ سْ الَ ٌ سْأ ٖٔةة المشظٛ ٔوٍّ   ال  ٖ ( ٔالح ٖة

ِةةص وة  ختهة شٓ الة صةٗٛ      اىل ُ س  صٗمْ سهىشةٕش سٕلةْأ ٔالسةة المٗةْ ٔصةٕ       الْأ ٔ

ذات الة صٗٛ  ٔ ستةدٚ يف  ق ٖٛ اىل ش صسسٗهْ لمسة  ٕ ٗمٛ لمٕصٕه ٌ سّ أ ٔسم

ُ الٍمل وه  ة المٜ ً صةٗهل سم تهة  السةة المةٜ ال  ٖة  ٔاُ      ألقن الة صٗهل أل

 .اخهم ه  يف اخت ذ ا ي ٓ ادسٟي لكن وٍّى  يف ٌّ ٖٛ األو 
أ ٔالسؤاه ٍِ  ِن نكَ االهحة شٓ  الٍمل قصة دةا   ى  ق ش الك س  ِوا  م   

 ال ٟى  ؟ وس دٖ  ؟  ً ٌعهرٓ ٌص  ٌص   وس سٗ  ؟ ٌص   قصصٗ  ؟ ٌص   
ٚ دةةا  ٔالةح   سة و  وَ ًكن المصٛ المصةة  اىلوَ سٗح الةكن ٖمرتب الٍمل 

ُ ق    قم  وس سهّ  ا   ٌّة  سسةهحعة  ُ ٖكةُٕ ِةوا اذتةٕاش      احتهٕٙ المٜ سٕاشات ٔ

    ٙ ٗ ة المٗةةْ  ةةمى     وسةة سٗ   رتمةةٕٓ وةةَ الهٍةة ق  الٕا ةةز الةةو  اىللمٕصةةٕه  ٖةالىةةْ ٖٔةةة

( ٔ:ةةوا ٖسةةهحعة وةةَ خ ٌةةٛ اذتةةٕاش ادسةة س٘   قةةة سصةة الةٕٙاش  بمةة٘  الةةوشٔٚأ ِٔةةٕ سةة 

ادٍ ٕك ٖٔص  يف خ ٌٛ اذتٕاش المصص٘ ادم ٕف. ِٕٔ :وا ٔذاك نكَ سٕصٗ ْ المةٜ  

  ه. ٌْ   د سٕاشٙ قة و  ٔضأ ٔلكٍْ و رتض المٜ  ٖٛ س 
ٔ قصةة ن الةة ْن   ةةةس  المةةٜ  ُ ًةةكمْ  ٞ أ ٔوةةَ  اٍمل ٔبك سنةة ُ اختةةو وةةَ المصةةٛ لٍةة 

 س٘أ ٔق ٖحة     داٚ لمحح دالى  الىمٗٛ ادرتاسْ ٌٕال   دةٖةا  لعٗةا  الةَ الةٍمل ادسة   اذتٕاش 

 ٔ ُ وةةة  بعمةةةْ الك سةةة  يف ِةةوا الةةةٍمل ِةةةٕ اًةةةهغ لْ المةةةٜ لةةةح  اوةةَ السةةة د المصصةةة٘. 

( وسسظةة ت ٔاشًةة دات الك سةة  وسسظ سةةْ ِٔةة٘ خ شدٗةةٛ يف س لةةٛ الةةٍمل ادسةة س٘    

الك سةةة  مبسسظةةة ت  ٔدعمةةةّ  داخمٗةةةٛ يف س لةةةٛ ٌصةةةْ ادحهكةةة  ب  ةةةهحةه وسسظةةة ت  
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سةةٝ الة صةٗهل    ا( المةٜ لسة ُ   ال  ٖة  ه ٖمٕه يف ٌةمل   الة صٗٛأ ٔالمٜ  حٗن ادج 

" لةةةه المةةٕه  دبعةةْ لمةةٕٚ ق  ةةح   ٔ ٖاةة    "لةة ل  يف صةة خهْ ِٔةةٕ       "دبعةةين لمةةٕٚ ق  ةةح    

جيولين ضتٕ ا ٖمْ" لةه المٕه  ٖح ل  لص خهْ ٔجيولْ ضتٕ ا ٖمْ" ب دهكمي ٍِ  لٗة 

( ٔامن  ِٕ  ىة الة صٗٛ ٌ سّ . ِكةوا  شاد الك سة    ادهكمي  ٌ   ىةالك س   

ُ وة   وٍز ٌصْ اٌ ص    و مٕل   الَ سممٗةٖٛ شا  ٛ يف الكه لٛ ادس سٗٛأ لكٍْ   ال 

الهممٗةةة يف  ه لةةٛ ادسسظةة ت ارت شدٗةةٛأ ٖٔعٗةةة     اىلختمةةٜ الةةَ ِةةوٓ ال  ٖمةةٛ لٗعةةٕد    

ٜ  حٗن ادج ه يف لةاٖٛ ٌمل ( ٖمٕه الم ٌ   ىة ادهكميً صٗٛ ادهشةخ حت  ٖ ب ٛ  

 (  سا س٘ ٔسا اسْ 
ٔقةة   ٔق  وةَ    ةْٗ ٖرتقة  شبٗمةْ المة دً لكةن ًةٕكأ  ة ُ الٕقة  صةح س            "

 " خوت ادمّٜ زٍٖهّة أ وٕ ةٗمٜ خ بهةٛ سٍحعةح وةَ الةةاخنأ سصة بش   ة اشٚأ ٔدمسة          
ٖٔمةٕه يف ٌّ ٖةٛ    ( ٌ   ىة ادهكمي الع شص لكن ًة٘ٞ ِٔوا سٕصٗ  خ شد٘ لصٗغٛ  

ْ      الةٍمل   ِٔةوا سٕصةٗ  خة شد٘ دة ٞ لصةٗغٛ  ٌةة       " "ثةي ٖهٕقة  بذة ٚ ٔالحة ب ٖصة   خم ةة

 .الع شص لكن ً٘ٞ  ٖا  
الهٕصةةٗ  ادسةة س٘ الهممٗةةةٙ الةةوٙ اًةةهغن المةةٜ   اىلٔ  ٌعةة ص  ةةحح   :ةةوٓ العةةٕدٚ 

 اىل( ثي ال د سا س٘ ٔسا اسْ( ٔاسحعْ يف ٌصْ الج ٌ٘  ال  ٖ ازاسهْ وَ ٌصْ األٔه  

 :مٛالغ ْٟ و ٚ  خ ٝ يف مج
 . "ص بشين و ٚ  خ ٝ"

 ٔ  ُ بكة ٚ الهذةٖةة ن سرت ة      أٖٔحةٔ  ُ الك س  ٔقا يف ِةوا الهولةوب  ةّٕا    

 .لعة يف ٌصٕصْ األٔىل لةكن وهك ون
( ٌّ ٖةٛ ب دعةٛ لسةمٕي الة صةٗهل صة الٜ دُٔ سة اك       ال  ٖة  لمة اٌهّةٜ ٌةمل    

العةة ض ِٔةةوٓ الٍّ ٖةةٛ ِةة٘ ادٕقةة  الةةةشاو سٗك٘ الٕسٗةةة داخةةن الةةٍمل. بّةةن لعةةة ِةةوا    

نكٍٍ  االهح ش الٍمل وس دٖ   وهاىٍ   المٜ الس د ٔادس   يف آُ؟ ِٔن نكَ ادشادةْ  

سةةن يف ٌةةمل آخةة . ٔالمةةٜ صةةعٗة الٍّ ٖةةٛ بإٌّةة     اىليف  وسةة   المشظةةٛ( ٌ وةةن الهٕصةةن 

ْ الةةَ  ةة لمهّ  ب دةةن    ختهمةة   ةةجةا   ( الجةةٕشٙ ٖه مةةٜ الةةَ ثٕشٖهةةْ   ساةة س٘ ٔساةة اس

  ٔ صةةٕلْ ٔوةة  اُ ٖغةة دش ادسةةؤٔه ٖعةةٕد لصةةةٖمْ     لٗشةة ل٘ ادسةةؤٔه العسةةك ٙ يف ذتظةةٛ 

   الَ  ح  ست ل سْ بٗمٕه   ً   
 و  ٌ عنأ  سب حيكىٌٍٕ  ل ذتةٖة ٔالٍ شأ ٔلكَ  ٍجٕش المّٗي -

 ثي ٖهٕق  بذ ٚ ٔالح ب ٖص   خم ْ
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ٔيف  س الٍّة ٖهل مثةٛ  ة ب وَة ا سحة يأ ٔالهةة لًأ ٔالٗة ق الةوٙ ٖغمة  ال  ٖة            

مل ادٕ ةًٕ لةة     المٜ ً ٕص الٍمل ٖٔهك ش ِوا يف ٛ ٌّ ٖٛ الٍة (  ٖاة   اذ جية ٙ الةئز    اده ِة

الٍصةٕص   ُ  اىلخم  زٔدهْ لعص ٓ" سهٜ خيه ٗ  يف الغ بٛ ا  ٔشٚ" ٔ  لة لٍ  وَ ا ًة شٚ  

 .قة الهيو  مبس سٛ اًهغ :  بك ٌ  قصةٚ دةا  الس لمٛ  ّمّ  ٔالسسمٛ  ٖا  
  ٞ  ٔ شوةةٕز خ صةةٛ سةةةة   مثةةٛ  وةة  آخةة     ِٔةةٕ  ُ لكةةن ًةة ٕص ادسةة سٗ ت  تةة 

زأ ٔسهٜ الٍةو  سهش ٔش ( خته ٘ األت ٞ ٔال وٕادس دٖٛالّٗ أ ٔلكَ يف ِوٓ الٍصٕص  

 ىةة   ( ِة٘ الةح س ة ز ِةوا اذتةٕاش الةَ ذاك مت وة         -ُ السوةٛ الةة شسٛ    إوةا لعاةّ  بة   

ٖ عةةن   سةة  المصةةٛ المصةةةٚ المصةةةٚ ب لةةة شسٛ ِةة٘ وةة  ٖسةةهعٗ  لّةة  الك سةة  الةةَ       

 ُ ِةةوٓ الٍصةةٕص قةةة ختمةة  الةةَ    اىلِٔةةوا ومىةةز آخةة  ٖةةةة  وسةةىٗ ت ًةة ٕص الةةٍمل.  

ق الهّ  وَ ادس   ٔن سه ن الَ ق الهّ  وَ المصٛ المصةٚأ ٔنكةَ االهح شِة  قصصة      

ٔاُ  شاد الك سةة   ُ سكةةُٕ وسةة دٖ ت ألٌّةة  سهاةةىَ المةةٜ  قمةة  الٍ صةة  المصةةٛ وةةَ          

 .سكجٗ  ٔاخهياه ٔوَ ٔص  ٔلغٛ وٕسٗٛ ٔد  ت السو سٗٛ ستةدٚ
ٚ و   ى  ِٕ اذت ه يف ادس  ؟  ً سسهحعة   خةا  ٜ ِوٓ الٍصٕص المٜ بك  ِن سحٍ

 ال ك ٚ مت و  ؟
َ وس   المشظٌٛصٕص   ل كة ٚ وة   ىة  ِةٕ اذتة ه يف       ( الح اامع  المّٗ  ن سع

ادس   الهممٗةٙ ٔاحملةخ  ٖا  . ِٔ٘ يف الىٕوّ  سه  ة المٜ وٕاق  بمة أ ٔسحٍةٜ المةٜ    

الٍصٕص الةشاوٗةٛ ٔالسة دٖٛ. بة لٍمل األٔه لةين المةٜ       ِوا األ  ق الوٙ نٗيِ  الَ لمٗٛ

وٕق  الة صٗهل وَ ال  ٖة  ِٔىة  وٕق ة ُ وهةة لّ ُ  ٔه األوة  ٔشتهم ة ُ يف ٌّ ٖهةْأ        

ه ِوَٖ ادٕق ل. ٔالٍمل الج ٌ٘ متشٕش سٕه ادٕق  وةَ الجةٕشٚ ٔسولةوب    ٕٔالٍمل متشٕش س

ٜ وٕقة  الةئز وةةَ   ِةوا ادٕقة  لةل ً صةٗٛ الصةةٖ  ٔصةةٖمْ. ٔالةٍمل الج لةح لةين المة          

زٔدهةةْ. ٔال الةةا لةةين المةةٜ وٕقةة  خٗ ٌةةٛ الئدةةٛ ِٔكةةوا صتةةة  ُ  ةةن ٌةةمل وةةَ ِةةوٓ           

  . بك شا  وس سٗٛ  ( لين المٜ وٕق   ٔ وٕق ل   نكَ الةِىادس دٖٛالٍصٕص  
وةةة  دالةةة ٓ الك سةةة    اىلسةةة وٗي لسةةةٗ  لههشةةةٕه   اىلالىٕوةةة   ِةةةوٓ الٍصةةةٕص حتهةةة ز  

(. ٔ  ٖسعٍ  يف ٌّ ٖٛ وس   المشظٛحة ِٕ  ( ٔسما حت  وسىٜ  وس دٖ ت قصةٚ دةا  

اد  ص ا   ُ ٌةٗة جبّة الك س  ادس س٘ الي الةَٖ دسٔد٘أ ٔست ٔلٛ الهك شٓ لٍةٕخ  

( ٌٔةجين المةٜ سحمةٕش الهكة شٓ     وسة دٖ ت قصةةٚ دةةا    دةٖة وَ الكه لٛ الح  ام  المّٗ   

ْ دسة   المشظةٛ   ل لٖهة  وَ خسه اص اشٓ المٜ ا  هى اش لكه لةٛ ٌصٕصةْ ادتةٖةةٚ ٔبمة      

 اىلالةةَ لمٗةةٛ الهذةة شب ا لهك شٖةةٛ لمكه ةة ب الةةوَٖ  ًةة ٌ       ٔيف ِةةوا ًةة٘ٞ دعمةةْ ممٗةةيا   

ٌهةة دّي ا لهكةة شٙ ٔالهذةة ٖيف ٌٕالٗةة  . ٔالةةوَٖ ن ٖمةةةوٕا لٍةة   ةةٕٝ ٌةةمل   ٖةةياه ٖهٗىةة           

 .سهٜ وَ  خٕٚ سس ٌةٓ يف سجحٗ  وٕالٗةِي الٗهٗىٛ ست ٔو  
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 ديب علي حسن في:

 ثنائية الثقافة واإلعالم»

من الرسالة إلى 

 «االستالب

   .حبيب اإلبراهيمأ 

 

  الثقافة واإلعالم جواحان للمواجهة الفكرية، وهي أساس
 أي اهتصار ...

 إعالم من غير رسالة ... اليوم ال ثقافة بال إعالم، وال 
باهسغٍ ًّ كى اهؿع٘بات، ٗٗع٘زٝ اهطسق اهيت ضولٔا، هلّ عِٕٚ بقٚت  رسُت٘   

ٗبؤفتتٞ اهعاغتتحمل، التتص، هو٘ؾتت٘ي اح بتتجلال ؾتتاسصٞ ازبجلهتتٞ ٗماؾتتٞ اهجقا ٚتتٞ ًِٔتتا،    

ٗز ت  اشبطتو ٗاهرٌتسق عوٚتٕ ًِٔذتٕ، ك ٙطترلّ        كاُ  اهلوٌٞ اهؿتاقةٞ ضتجلسٕ،  

اح ُفطتٕ، لتى ًجتابسام، ًرابعتام، هٚشقتحمل سوٌتٕ اهترٜ عٌتى         هعجسٝ، ٗك ٙرطتوى احسصتاال   

 زاق ...أٗ ًوى،  لاْ هٕ ًا أألدوٕ بجل كوىٍ  

 ٕ َ   »: ٙقّدَ اهصاسح ٗاحعجلًٛ قٙص عوٛ سطّ يف كرابت ًتّ   ثِا٢ٚتٞ اهجقا تٞ ٗاحعتجل

ٗاهرٜ ؾدز عّ ٗشازٝ اهجقا تٞ، اي٣ٚتٞ اهعاًتٞ اهطت٘زٙٞ هولرتاب      « االضرجلباهسضاهٞ اح 

حبتاخ ٗاهدزاضتات اهتيت    ٗ ًطسٗق يف األأ، ًوه٘فزؤٙٞ ددٙدٝ، ًػاٙسٝ ملا ٓ٘  8102عاَ 

سٚتح ٙطػتٟ عوتتٟ    -ٗبتاهسغٍ ًتّ ةوهرٔتا     -غتلاي املعس تتٞ  أُعِٚت  بٔترا ازباُتص ًتّ     

ّ٘عتٞ   ...« غتعس، ةؿتٞ، زٗاٙتٞ    »اؾدازات قٗز اهِػس اهعاًٞ ٗاشباؾٞ األدِاع االقبٚٞ املِ

احعجلَ رظتتى مذ٘هتتٞ ُ٘عتتام ًتتا، ًتتّ سٚتتح  يف ستتأ أْ اهلرتتص ٗاهدزاضتتات اهتتيت رٔتترٍ بتت 

 اهعدق ٗاملكٌْ٘.

/ؾفشٞ ًّ اهقطع اهلتص،، ر٘شعت  ضبر٘ٙارتٕ عوتٟ عِتاّٗٙ      822ٙقع اهلراب يف/

رطتتست رطتتاؤالت عدٙتتدٝ، يف ضباٗهتتٞ هرقتتدٍٙ زٗوب ًٗعتتازف ٗبٚاُتتات ًطتترٌدٝ ًتتّ ٗاةتتع    

 ًعاؽ ممصٗز بسا٢شٞ اسبرب ُٗعً٘ٞ اه٘زق ..
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ةتسب  أٓتٛ   لراب عسقام هرفاؾتٚى ٗسٚجٚتات قةٚقتٞ،   ةّدَ اهصاسح يف اضرٔجلهٚٞ اه

ٍ »مسآا  رقوٚدٙٞ،اهاح اهط،ٝ اهرارٚٞ غ،  ٕ « ًا ٙػصٕ اهرقتدٙ اهطتسقٜ الصتص    ٗبوضتو٘ب

ٗك ٙلتّ ًٙ٘تام ضتٔجلم بتى كتاْ ًو٣ٚتام باملطصتات         امرتازٖ ٗقع اهقازو عوٟ اهطسٙحمل اهرٜ 

 ٗاهعساةٚى، هلّ احزاقٝ ٗاهرؿٌٍٚ عوٟ بو٘غ ايدف بدق كى اهؿع٘بات ...

، اهرصهف، الاباٝ، ًطت  ازبت٘ ،   وٗٙكفٛ ًّ زٗسٕ املرٌسقٝ، اهجا٢سٝ عوٟ اشبط

يف اهلج، ًّ ٓرا اهس   ًّ مجلي ُقدٖ اهجلذع ملظآس ٗسٚجٚات رلرِف املػٔد اهجقا

 ةوٌٕ ضجلت ساذق، ٗزؤٙرٕ ال رقف أًأًا ًق٘الت ًعوصٞ دآصٝ .. ٗاحعجلًٛ بآٍْ  ًعا ب،

ضتصاب ٗاهتدٗا ع اهتيت كاُت      ٙصأ األ« ًّ اهسضاهٞ اح االضرجلب»ٗي يف اهفؿى األ

ٗزا١ اسبسب اهلُ٘ٚٞ عوٟ ض٘زٙٞ، سٚح اضرٔد   اهجقا ٞ ٗاي٘ٙٞ ٗاالُرٌا١، ًّ مجلي 

 ٖ اهرشسٙكٛ املػصٖ٘، سٚح طاه  آثازٖ اهصػس ٗاسبذس ٗاهػذس ...احعجلَ امل٘دٕ، ٗقٗز

ْ ُعتتٛ أْ اسبتتسب اهتتيت ُرػتتّ عوتتٟ ضتت٘زٙٞ ًٗتتّ مجليتتا عوتتٟ    أزمبتتا عوِٚتتا ًٚعتتام  »

ٓتتتٛ يف اهسكٚتتتصٝ األضاضتتتٚٞ ستتتسب عوتتتٟ اهجقا تتتٞ ٗاي٘ٙتتتٞ ٗاالُرٌتتتا١،  اهتتت٘طّ اهعسبتتتٛ،

ف اح رفلٚتم عتس٠   ٗاسبكازٝ، عوٟ اهقدزٝ عوتٟ اهفعتى ٗاهعطتا١، رٔتدف أٗي ًتا رٔتد      

اجملرٌعتتتات اهعسبٚتتتٞ، ٗرٔتتتدٍٙ اهقتتتٍٚ اهجقا ٚتتتٞ ٗاسبكتتتازٙٞ اهتتتيت ُبِٚتتت  عوٚٔتتتا، ضتتت٘زٙٞ    
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اسبكازٝ ٗعػسٝ آالف عاَ ًّ اهعطا١، ًتّ اسبتسف اح اهِ٘رتٞ امل٘ضتٚقٚٞ، اح اهرفاعتى      

اسبكازٜ اشبجلق، بلى بقعٞ دػسا ٚٞ سّى  ٚٔا اهط٘زْٙ٘ ًّ اهػتسق اح اهػتسب، اح   

 (01ف)..« سٚح بِٟ اهط٘زْٙ٘ أضظ اهدٗهٞ ِٓان  اشبوٚر اهعسبٛ

ٛ »ْ أٗٙتتس٠  ٙرطوتتص اهلتتج، ًتتّ احسطتتاع باملطتتثٗهٚٞ، اهلتتج، ًتتّ     « بِتتا١ اهتت٘ع

اهرشؿأ ٗاهصِا١ اهجقايف ٗاملعسيف، بِا١ اه٘عٛ مل٘ادٔٞ اهرش٘الت اهلرب٠ ٗاهيت رعؿتف  

 بوٗطاُِا بجل ٓ٘اقٝ ...

املتاقٜ مبقتداز ًتا ٙٔتٍ اهرشؿتأ       يف شًّ اهرش٘الت اهلرب٠ ك ٙعد املٔتٍ ُرادتم  »

ٗاهقدزٝ عوٟ شزع اه٘عٛ، يف ٓرا اهصًّ األغترب، كتى غت١ٛ ؾتاز ًكتص٘طام اٙقاعتٕ ًتّ        

ةصى ًّ ٙؿّدز هم رقِٚارٕ احعجلًٚٞ ٗٙػدن اهٕٚ باملػسٙات، ًٗثضطتات ٗطِتم رتد عم    

 (82ف) «اهٕٚ حبذٞ اهسب  ٗاشبطازٝ

ددهٚٞ ًرداموتٞ، عجلةتٞ رِ٘ٙسٙتٞ،    ْ اهعجلةٞ بأ اهجقا ٞ ٗاحعجلَ، عجلةٞ أّٗٙ٘ق  

 ....األمس٠سدٌٓا اهِٔ٘ض ٗاضرِٔاض اجملرٌع اال ًّ مجلي ثِا٢ٚٞ ال ميلّ أل

ٓرٖ ٓتٛ ثِا٢ٚتٞ اهجقا تٞ ٗاحعتجلَ ددهٚتٞ ال ميلتّ اهفلتان ًِٔتا، بتدأ احعتجلَ           »

ثقا ٚام يف اه٘طّ اهعسبٛ، ٗأق٠ قٗزام رِ٘ٙسٙا بًٌٔام دتدام، ٗاهٚتَ٘ ال ميلتّ اسبتدٙح عتّ      

 تتٞ بتتجل اعتتجلَ، ٗال عتتّ اعتتجلَ ًتتّ غتت، زضتتاهٞ ٗمطتتاب ً٘دتتٕ سطتتص امل   اطتتص،           ثقا

ْ رلتتْ٘، ًتتّ ِٓتتا رلٌتتّ اشبطتت٘زٝ ٗاألٌٓٚتتٞ، ددهٚتتٞ ال بتتد ًتتّ أٗاهسضتتاهٞ املتتساق يتتا 

 اهعٌتتى عوٚٔتتا،  ٌتتاذا عتتّ احعتتجلَ اهتترٜ غتتدا طتتاعْ٘ اهعؿتتس ٗستتاًجلم هلتتى غتت١ٛ،          

ِا اذا ك ٙلّ دداز اهؿد ة٘ٙتام،  بامرؿاز هقد ذب٘هِا اح أٙقُ٘ات  كا٢ٚٞ شزةا١ رطوص

 ٌا أس٘دِا اهٚتَ٘ اح اعتجلَ ُٙجتس٠ باهجقا تٞ ٗثقا تٞ رعٌقتٕ ٗهٚلُ٘تا دِتاسأ هوٌ٘ادٔتٞ          

 (20ف) .«اهفلسٙٞ اهيت ٓٛ بالؿوٞ أضاع أٜ اُرؿاز

مثٞ رطاؤالت ًوّشٞ ٙطسسٔا اهصاسح س٘ي املػٔد اهجقايف اهط٘زٜ ًّ سٚح اه٘اةتع  

قتف اهرِت٘ٙسٜ، املجقتف اسبقٚقتٛ اهترٜ ٙتثقٜ قٗزٖ بعٚتدام عتّ         ٗاملٌازضٞ ٗاهدٗز، قٗز املج

اهرصهف ٗالاباٝ، ٗطّ دسٙ ، سسب كُ٘ٚٞ رطاي بِٚرتٕ ٗاُطتإُ، دتٚؼ ًقتداَ ٙقارتى      

 قٗز املجقف اًاَ كى ٓرا؟! ًا... كى ازٓابٚٛ ًٗسرصةٞ اهعاك

ٗاسدٝ ًع ً٘ةع عطلسٜ ٗه٘  ٓى زأٙرٍ كرابام ٗغعسا١ ًٗصدعأ ٙعٚػْ٘ ٗه٘ هٚوٞ»

كاْ ٗضط قًػحمل، ٓى رقدً٘ا اح  عى غ١ٛ جملرٌع دساسٕ اكترب ًتّ مازطتٞ اهعتاك     

  (22ف ) «كوٕ؟؟
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أٗ ًا اؾطو  عوٟ رطتٌٚرٕ  « اهِ ص اهجقا ٚٞ»ٗٙر٘ةف اهصاسح ًط٘الم عِد ًؿطو  

أسٚاُتتام  اُرظازٓتتاضتت٣وٞ باسجتتٞ عتتّ ادابتتات آُٚتتٞ أسٚاُتتام، ٗةتتد ٙطتت٘ي   رِٔتتاي األ« اهِ صتتٞ»

 أمس٠...

حبد ذارٕ غا٢ٍ غ، ًكص٘ال، كٌا اهدٗز اهرٜ ميازضٕ ًّ ِٙطصتحمل   املؿطو »ٓرا 

 (10) ف «.عوٍٚٔ هقص اهِ صٞ

ٗٙطرػتٔد اهلارتص هرفطت، ذهتم بدزاضتٞ ًط٘هتٞ هوتدكر٘ز عوتٛ ٗطفتٞ ٙتصأ  ٚٔتا            

 املفَٔ٘ االضرتارٚذٛ هوِ ص بق٘هٕ:

ٞ أٙػلى   سد املفآٍٚ االضرتارٚذٚٞ امل٘لفٞ ًِٔذٚام يف ذبوٚى اهظ٘آس االدرٌاعٚت

االدرٌاعٚٞ اهتيت ررؿتى باهطتوطٞ ٗاهطصقتٞ ٗر٘شٙتع اهجتسٗٝ        ٗاحُطاُٚٞ، ٗال ضٌٚا اهقكاٙا

 ٗاهرط٘ز االدرٌاعٛ ٗاهرٌِٚٞ.

هتٚظ صبتسق ًفٔتَ٘    »ٗباهراهٛ  إْ ًفَٔ٘ اهِ صٞ ٗاهلتجلَ ًتا شاي هوتدكر٘ز ٗطفتٞ     

ٗؾفٛ هودالهٞ عوٟ ٗقعٚٞ ادرٌاعٚٞ ضبدقٝ يف قامتى اجملرٌتع، بتى ٓت٘ أقاٝ ٓاًتٞ دتدام       

 (12ف )«  ًطر٘ٙات ذبوٚى اهظ٘آس االدرٌاعٚٞ ٗرفط،ٓايف

ْ ساهٞ اهرتقٜ ٗاهرػسذَ ٗاهر صط اهيت ميس بٔا ٗاةعِا اهعسبتٛ رعت٘ق   أٗٙس٠ اهصاسح 

 ًطثٗهٚرٔا هوٌجقفأ )كِ ص( عِدًا ربوه٘ا عّ قٗزٍٓ اهرجقٚفٛ ٗاهرِ٘ٙسٜ ...

اهعدٗاُٚٞ عوٟ ض٘زٙٞ ثصر٘ا عذصام ًا بعدٖ عذص، ةد بدا ذهم دوٚام يف اسبسب أهقد )

 (11ف)«( اهسبٚع اهعسبٛ»ٗ اهدٗز اهرٜ ًازضٖ٘ مجلي ًا مسٛ أ

ْ رقتتدَ ًصتتاقزٝ هعقتتد ًتتث س ٙعِتتٟ   أ»ٗٙقتترتت احعجلًتتٛ سطتتّ عوتتٟ ٗشازٝ اهجقا تتٞ   

ًاذا سدخ مجلي اهطِ٘ات اهطابقٞ، ًتث س ٙصرعتد عتّ     باه٘قع اهجقايف، ساهٕ ٗأس٘اهٕ،

قى اهجقايف يف ضت٘زٙٞ كا تٞ، اه٘اةتع ٗاق تاق،     اهػ ؿِٞ ٗاهعداٗات، ِٙاةؼ ةكاٙا اهع

ٙؿتتش  املطتتاز، ٙعٌتتى عوتتٟ اعتتداق ًطتتازات عسٙكتتٞ رقتتَ٘ عوتتٟ اي٘ٙتتٞ اه٘طِٚتتٞ، رتترهى    

 (21ف )« ْ رلْ٘أاهعقصات، ٗرسضٍ مططام ٗاضرتارٚذٚات ًّ اهكسٗزٝ مبلاْ 

 «ددهٚٞ اهجقا ٞ ٗاحعجلَ»ض٣وٞ، ررصاسٍ، رصشح عّ ادابات يف ٗرر٘اح األ

اقمس؟ ...ملاذا ررقٔقس اهجقا ٞ ٗاحعجلَ ٗرسادعٌٔتا يف اهطتِ٘ات األمت،ٝ؟    ًّ حيٌى 

 ...ًّ املطثٗي؟ ....ًاذا عوِٚا  عوٕ هؤِ٘ض بٔرا اه٘اةع؟
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ْ ُطتست  أثقا رِا هٚط  خب،، ٗاعجلًِا كِذى يا أٙكام هٚظ خب،، ٗزمبا جيص »

« ضبسان اهعقى ٗاسبٚاٝ ..؟اهطثاي اهراهٛ، ملاذا هطِا خب، يف ٓرّٙ اسبقوأ اهورّٙ ٌٓا 

 (012ف )

ٗس٘ي احعجلَ ٗاهرط٘زات اهرقِٚٞ ٗرفذتس املعس تٞ ٗذبت٘ي اهعتاك اح ةسٙتٞ ؾتػ،ٝ،       

 رط٘زٖ.. قٗزٖ ٗاضرتارٚذٚرٕ.. ًآٚرٕ، ميكٛ اهصاسح ضبوجلم ًٗفِدام ًٗعس ام احعجلَ..

احعتتجلَ يف دبوٚارتتٕ ٗرط٘زارتتٕ املرطتتازعٞ ك ٙعتتد زضتتاهٞ اعجلًٚتتٞ عتترب ؾتتشٚفٞ         »

ٗ ُػسٝ أمصاز رطٌعٔا ِٓا ِٗٓان، ٗال ٓ٘ أغِٚٞ أٗ أٓصٗدٞ امنا ضتو٘ن ٗر٘دتٕ   أٗزةٚٞ، 

ٗاضرتارٚذٚات، كى ًرلاًى، ٙؿِع أضصاب اسبتدخ هِٚفذتس بوشظتٞ ًتا، ٗٓترا هتٚظ       

 (002ف )« باألًس اهعاقٜ أبدام..

ٙطتترفٚ  احعجلًتتٛ قٙتتص  « اه٘اةتتع ٗاق تتاق اشبطتتاب احعجلًتتٛ اهطتت٘زٜ... »ٗستت٘ي 

سطتتتّ يف اهرشوٚتتتى ٗاهصِتتتا١ ٗطتتتست اقزا١ ٗضتتتسق اه٘ةتتتا٢ع ستتت٘ي احعتتتجلَ اهطتتت٘زٜ بلتتتى 

أغتتتتلاهٕ ًٗطتتتتر٘ٙارٕ، ٙ٘دتتتتٕ اهِقتتتتد، ٙتتتت٘زق املجلسظتتتتات يف ًطتتتتازت عدٙتتتتدٝ هتتتتصع    

  املرطتوقأ يف  ٗ بعت أ» -اعجلًتٚأ   -ُفطتٍٔ  أاهطو٘كٚات ٗاملٌازضات ملّ ٙطتٌْ٘  

 ..ٗٙ٘زق ًطوٌات ال بد ًّ ذكسٓا يف ًعسض ٓرٖ اهقسا١ٝ« احعجلَ اهط٘زٜ

ٓداف اهدٗهٞ ٗاه٘طّ، أُعٍ، حنّ اعجلَ قٗهٞ ٗٗطّ، زضاهرِا احعجلًٚٞ ذبدقٓا »

ْ ٙلْ٘ مازز ذهم، حنتّ ؾت٘ت اهصِتا١ ٗاهرفاعتى ٗاهر٘اؾتى، ٗاذا      أٗال ميلّ هؿ٘رِا 

ٞ،  ٌذد اهؿشفٛ اهط٘زٜ قٓس قا٢ٍ، ألُٕ ابّ كاْ صبد اهؿشفٛ كٌا ٙق٘هْ٘ سبظ

عتتاَ ًتتّ اسبكتتازٝ ًتتث ّ عوٚٔتتا بلتتى غتت١ٛ، ًتتث ّ عوتتٟ ًطتت،ٝ اهصِتتا١     آالفعػتتسٝ 

ْ ِٙقتتى ُتتص  اهِتتاع،   أٗاهرشسٙتتس، ة٘رتتٕ ًتتّ ةتت٘ٝ اهدٗهتتٞ ًٗثضطتتارٔا، ٗٓتت٘ ًطاهتتص        

ٗباه٘ة  ُفطٕ ٓ٘ دٔٞ زةابٚٞ سقٚقٚٞ، ؾت٘ت اهِتاع اح اسبلً٘تٞ ٗازبٔتات املعِٚتٞ،      

 (021-021ف ) «بأ اسبدّٙ مثٞ ًا ٙعٌى ٗٙقاي ًٗا

ُابعتتتٞ ًتتتّ دبسبرتتتٕ  هو طتتتاب احعجلًتتتٛ اهطتتت٘زٜ،« ٗهٚتتتٞأًجلًتتت  »ٗٙر٘ةتتتف عِتتتد 

اهط٘ٙوٞ، ًٗرابعرٕ املصاغسٝ، اقا ٞ اح ًجلسظات ِٓا ِٗٓتان، سٚتح ٙت٘زق اهعدٙتد ًتّ      

صع  اهسؤ٠، األ لاز، االضرتارٚذٚات، هجلزرقا١ بتاحعجلَ اهطت٘زٜ ٗاهترٜ ٙ٘دتٕ هتٕ اهت      

اهلتتج، ًتتّ االُرقتتاقات ٗاملجلسظتتات، بعٚتتدام عتتّ اهرقٚتتٍٚ اهتتدةٚحمل ٗامل٘قتت٘عٛ، ٓتترٖ         

االُرقاقات ال ربو٘ أسٚاُام ًّ رػٕ٘ٙ ًرعٌد، ًعرٌدام أضاهٚص اهركوٚى ٗاهفربكتٞ ٗكتى   

احعتتجلَ  »ٓتترا بٔتتدف احضتتا١ٝ هودٗهتتٞ اهتتيت ميجوتتٔا ٓتترا احعتتجلَ ٗاهتترٜ أطوقِتتا عوٚتتٕ           

 .«اه٘طين



 2222/ أيلول/ 718العدد  

 

:2  

 

ْ ٙلتْ٘ ؾت٘ت اهت٘طّ    أغسام، ال ٙسٙد هتٕ  -احعجلَ -ـ بٕ مثٞ ًّ كاْ ٙرتب»

ٗاهِاع ٗمِدةام ًرقدًام يف اهد اع عّ اهدٗهٞ ًٗقدزارٔا، كاغفام  كا٢  اهعدٗاْ عوتٟ  

 (018)ف. «ض٘زٙٞ، ٗيرا كاُ  ُ،اْ اسبقد عوٟ احعجلَ، كٌا كى غ١ٛ يف ض٘زٙٞ

وٚٔتتا اهصاستتح هقتتٟ عأعِتتاّٗٙ  سعٚتتٞ كتتج،ٝ ركتتٌِٔا اهلرتتاب،    عِتتاّٗٙ ز٢ٚطتتٞ..

قتت٘ا١، غتتاف يف رفاؾتتٚؤا ضبوتتجلم ًٗقتتدًام   ٗاحعجلًتتٛ قٙتتص عوتتٛ سطتتّ املصٙتتد ًتتّ األ  

 اهسؤ٠ ملطرقصى ٙساٖ سرٌٚام، ٗاعدام...

عِتتتاّٗٙ ٓتتتٛ يف مكتتتٍ اهعٌتتتى احعجلًتتتٛ )صبوتتتظ احعتتتجلَ اهعسبتتتٛ، اهفكتتتا٢ٚات  

اب، ، ثقا تتٞ األهقتت ٗاالضتترجلباهعسبٚتتٞ، اهؿتتشا ٞ اه٘زةٚتتٞ ٗاجملتتجلت، اهفكتتا١ األشزق     

ٗاألٓتداف،   املصتاقو  ًٚجاق اهػسف احعجلًتٛ اهعتاملٛ..   ًّ حيٌى اقمس؟ احعجلَ ٗاهوػٞ..

ًٚجاق احعجلَ اهعسبٛ، ًٚجاق اهػسف اهؿشفٛ اهط٘زٜ، اضرصٚاْ ؾتشٚفٞ اهجت٘زٝ ست٘ي    

 ًػآدٝ اهروفصْٙ٘ اهط٘زٜ...(

َ » :ٗخيرٍ ةا٢جلم املقتابس   حنّ أبِا١ اسبٚاٝ، رقشٌِا امل٘ت ٗأطعٌِاٖ، هطِا عوٟ ربت٘

 (811ف ) .«أبدام، ٗسربُا، ٗؾ٘رِا، ؾ٘زرِا، ًّ ُص  اهِاع ٗهوِاع ٗٙلفِٚا ذهم

بعد ًتّ  أكجس ًّ قزاضٞ ٗأٓ٘ « االضرجلبًّ اهسضاهٞ اح  ثِا٢ٚٞ اهجقا ٞ ٗاحعجلَ»

اهعوٌٚتتٞ ٗاهعٌوٚتتٞ،   ٕكرتتاب، ةتتّدَ مجلهتتٕ احعجلًتتٛ قٙتتص عوتتٛ سطتتّ مجلؾتتٞ دبسبرتت      

اعرٌتتد مجليتتا ًِٔذٚتتٞ   ألحبتتاخًٗرابعارتتٕ اهًٚ٘ٚتتٞ هرفاؾتتٚى اهعٌتتى اهؿتتشفٛ، اقتتا ٞ   

ٗاقشٞ، ضبتدقٝ يف اهصشتح، دبسبتٞ غِٚتٞ، دبسبتٞ ًتّ ُتص  ٗزٗت، ميلتّ االضترفاقٝ          

 ٗٓرا ًا ُِرظسٖ.. ًِٔا ًطرقصجلم يف رط٘ٙس ٗاةعِا احعجلًٛ،
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إٕ املطًووووووٛش ر ايغوووووو   ايػوووووو َ   

ايتٛصووووٌ إٝوووو٘ إ  ان عووووٝ  ٚاْ  وووو ٫    

  ٍَ ٛل ٚايغ ٛر حب ٫ ، ٫ٚ ٜطًب َٓ٘ إ َُٜحو

إ  َ َٗٛووووووو   اٚ َووووووو رن    كًٝووووووو١،  

ٚايغووووووووو    نُووووووووو  ٜووووووووو ٣ ار وووووووووٝ  ي   

"ٜكووٍٛ َوو  ٜلوؤ نووٌ إْ وو ٕ   (1)َهًووٝ 

آخووو  اْووو٘ ٜ  إ٘نننٚيهٓووو٘ ٜكٛيووو٘  ط ٜكووو١   

جت ووٌ ارخوو ٜٔ ٫ ٜهت ووٕٛ هموو   إُٗوو٘  



 2222/ أيلول/ 716العدد  

 

57  

 

ٚٚضوو ٘ ر عوومٌ ايوولان ٠ يٝٓ وو٢،  ووٌ     

إْٗووِ ر ايكدوووٝ ٠  وووب إ ٜغووو  ٚا  ووو٘،  

ٚإ ٜٛاجٗوووووٛٙ ٜٚ ٝغوووووٛٙ"ن َٚووووؤ جتووووو رش   

ايػُوووٛل ايوووٓل ايتووو يٞ يًغووو   ٠ عووو       

 :(2)ايهٛارٟ، ٚ ٓٛاْ٘ "َػ َ ٠"

 اجً   ني ض تني

ُِ ايط ُٜل اَ َٞ  اج ُِّش نٝف ٜٓك 

 نٝف تٓغلُّ ايزٚاٜ 

ُّ إٜك ُع ايٛقِت  ٜٗٓٚ 

 َ ط ٞ َٔ ايٓ إل٠ثِ ارَٞ 

ٌُ  ازُٜح غط ٤َ اي  ا ٜب ٚا خ

َُح ١َّ  نُ  يٛ اْين اْتُٗو َٓطك١ّ 

 نُ  يٛ إ عريتٞ ايلات١ٝنن

 ختًُع  ٓٗ  جًَ ٖ  اي َُٝو

ٌُ إخّ نن  نُ  يٛ اْين ا خ

ٍٕ  َٓدٛ   يٞ  إتك 

ٌُ  ٚرغِ  ًُٞننن إ٫ اْين ا خ

ٌُ، إٝ  ُّ قًيب ٖ ر ّ   ا خ

 نأْ٘  د ٌٛر ٜتغ غُب

 ٌُ إوووتػطُ  قووو َ ٟ ر   نووو١   ا خووو

 َ حل١ 

َٚوووووو  نٝووووووز ايووووووٓل ٖووووووٛ ٚن توووووو٘   

ٚمت عه٘، ٖٚلٙ ايٛن ٠ تكّٛ  ٢ً نو ِّ  

ُّ  ًوووو٢      املهوووو ٕ، إ ٭إ وووو ٍ نًووووٗ  توووو 

املهووو ٕ ٚاي  وووٌ ر املهووو ٕ: اجًووو   وووني 

ض تني، ٜٓك وِ ايط ٜول، تٓغول ايزٚاٜو ،     

ٜٓٗوو ّ، ارَووٞ َ ط ووٞ َوؤ ايٓ إوول٠، ازٜووح 

غطوو ٤ اي وو ا ٜب، ا خووٌ، اْتٗووو َٓطكوو١  

حم َوو١، ا خووٌ إخ ووّ ، تػطوو  قوو َ ٟ ر   

  نوووو١، ٖٚووووولا املهوووو ٕ إٝووووو٘ ٚنووووو ا    

َه ْٝوووو١ نًووووٗ  َػًكوووو١ خ ْكوووو١ ضووووٝك١، 

ٚايغووو   ٠ ت خًوووٗ ، ٚتهووو ر إ وووٌ ا خوووٌ 

ار ع َ ا ، ٖٚلا ٜ ٍ  ٢ً َػو َ ٠، ٖٚوٛ   

 ٓٛإ ايكدٝ ٠ن ٚاي  ٌ ا٭ٍٚ ر ايكدٝ ٠ 

َ توو ا ايوو خٍٛ إيٝٗوو ، ٖٚووٛ: اجًوو   ووني      

 ّ اختوووو   ضوووو تني، ٜٚ ووووين اي جُّووووح ٚ وووو 

َٛقوووف حمووو  ، يوووليو ٜٓك وووِ ايط ٜووول،   

 ٫ي١  ٢ً ايضٝ ع، ٚتٓغول ايزٚاٜو ،  ٫يو١    

 ًووو٢ غٝووو ش املٛاقوووف ايٛاضوووح١، ٜٚٓٗووو ّ  

إٜك ع ايٛقت، ٖٚلا َ  ٜكٛ  إ  اإلن  س 

  يو خٍٛ ر َٓطكوو١ حم َو١، َٚوؤ ٜ جووح   

 ني  ني ٫ٚ ٜتخل َٛق ّ  ٜٓ ًخ َٔ جًو ٙ،  

ٚخيًوووع عوووريت٘، اٟ خيوووٕٛ  اتووو٘، ٚخيوووٕٛ  

 ضوٝ٘، ٜٚوو خٌ ر عو  اش، ٜٚوو رى اْوو٘   َ

ٜ خٌ ر إخ، ٖٚلا ايته ار ي  وٌ ا خوٌ   

ار ع َ ا   يٌٝ إن  س   ٫ختٓ م ٚ  ٛر 

  يوولْب، ٚتػطوو  ايكوو َ ٕ ر   نوو١ َوؤ 

ًَِِح، ٫  لش، ٖٚٛ ْتٝم١ اي جح  ني    ٤ َ

 ني، ٚايِ ِ ن١  يٌٝ اي هٕٛ، ٚامل ٤ُ امِلًُِح 

ٖٚوولا  ٜ ووين اَدووِ َش ٚايٝ وو س، ٫ احلٝوو ٠،

ْت ج ادًٛس  ني  ني، ٚطريإ ايكًب َثوٌ  

 دووووو ٛر، ٖوووووٛ  يٝوووووٌ عووووو١َ٬ ايووووو ٚا،   

إ ي دووووو ٛر ٖوووووٛ رَوووووز ايووووو ٚا، إووووو ي ٚا  

عوووًُت،  ًووو٢ ايووو غِ َووؤ غوووٛ  َ لوووِ   

اد وووووو  ر ايٛنووووووٌ، ٚر نووووووثري َوووووؤ   

ايثك إووووو   تووووورز ايطٝوووووٛر رَوووووزّا يًووووو ٚا، 

ٚن ْوووووت رٚا ايكتٝوووووٌ  ٓووووو  اي وووووو ش ر    
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اد ًٖٝوووو١ تأخوووول  ووووهٌ طوووو ٥  ٜ وووو٢ُ    

، ٜلٌ ٜزقوٛ  ٓو  قورٙ، اٟ ٜدوٝح،     اهل ١َ

نت٢ ٜ٪خول  ثوأرٙ، ٚ و ٘ ا ؤ عوٝٓ  ايو ٚا       

ٖٚووٞ  ووٌ ر اد وو  حبُ َوو١ تٗوو   إ     

 ا٭رل ثِ تػ  رٖ ن 

إٕ ر ايكدووووٝ ٠ خطووووني، انوووو ُٖ    

ٖ    حنٛ ا٭ع ٌ، ٜػوٛ  إٝو٘ اد و ،    

إٝخًووووع َ ط وووو٘، ٜٚتخًوووو٢  وووؤ عووووريت٘،  

يٝوو خٌ ر عوو  اش، ثووِ يتػووٛ  ايكوو َ ٕ   

 ٤ املًووح، ٚا وو  ارخوو    ر حبووري٠ َوؤ املوو  

صوو    حنووٛ ا٭ ًوو٢، ٖووٛ ايكًووب، ايوولٟ      

ٜطووري َثووٌ  دوو ٛر، ٜٚوو ٍ ا طوو ٕ  ًوو٢   

ايدووووو اع ر ايوووووٓل، ٚ ًووووو٢ احل نووووو١    

املٓ قضوووو١، ايووووك تكووووٍٛ: نً ُوووو  غوووو       

اد وو  حنووٛ ا٭عوو ٌ ارتكووت ايوو ٚا حنووٛ     

ا٭ ٢ً، َتح ١ٜ ٚراإض١، إ د و  ٜ وٛ    

إ  اصووً٘ ٖٚووٛ ايوو اش، ٚايوو ٚا ت ووٛ  إ    

 ، ٖٚٛ اي ُ ٤ن َد رٖ 

ٖولٙ ٖووٞ ط ٝ و١ ايكدووٝ ٠ احل ٜثوو١،   

ت٧َٛ ٫ٚ ت دح، تغري ٫ٚ  و  ، غ ٜتٗو    

إثووو ر٠ اْط   ووو  ، ٚتووو ى تدوووٛرا ،  وووٌ    

غ ٜتٗوو  تٓ ٝوو٘ احلوو ، ٚ وو ٜ  ا ٝوو ٍ،  

٫ٚ ت وووو ٢ إ  تكوووو ِٜ اإهوووو ر اٚ طوووو ا    

َكووو٫ٛ ، ٭ٕ ط ٝ ووو١ ايتم  ووو١ ايوووك ت ووور 

 ٓٗ  غ َض١، إًليو  و٤ٞ ايت و ري  ٓٗو     

ّ ، ٖٚلا ايػُٛل ٖٛ َٔ خدو ٥ل  غ َض

    احل اث١، ٜٚ٪ن   يو اي نتٛر  ز 

"ايغووو   ٖوووٛ  :(3)ايووو ٜٔ إي  ٝوووٌ إٝكوووٍٛ

ايػُٛل، ٚ ٓ   اى ٜهٕٛ  ٝٛع ظ ٖ ٠ 

ايػُٛل ر ايغ   اد ٜو   يو٬ّٝ  ًو٢ إ    

ٖوولا ايغوو   قوو  نوو ٍٚ ايووتخًُ َل َوؤ نووٌ  

صوو ١ يٝ ووت  وو  ١ٜ"، ثووِ ٜ تغووٗ   كووٍٛ   

ٝ يٝو١ تٓغوأ   اَ  ٕٛ: "إٕ ايػُوٛل صو ١ خ  

ق وووٌ َ نًووو١ ايت ووو ري املٓطكٝووو١، اٟ ق ووووٌ     

 ايدٝ غ١ ايًػ١ٜٛ ايٓح١ٜٛ"ن 

 ٖ ووت   وو  املوو ارس ايغوو  ١ٜ إ   ٚ

ٝ وّ   ًو٢ ايدوٛر٠، إٓمو        ٓ ٤ ايكدٝ ٠ نً

ر ايدوووووووٛر٠ اإل ٗووووووو ّ، ٚايػ ا ووووووو١،  وووووووٌ 

ايدوو ١َ، ٚايت هووو، ٚنووإٔ ايكدووٝ ٠    

نت وووووت َووووؤ اجوووووٌ ايدوووووٛر٠ ٚايدوووووٛر٠   

٫جتوو ٙ ٚنووَ ٖ ، َٚوؤ  يووو َوو  نوو ٕ َوؤ ا

اي وووو ٜ يٞ ر ايغوووو  ، ٖٚووووٛ ٜكووووّٛ  ًوووو٢  

نت  وووو١ ايغوووو   ر ن يوووو١ َوووؤ اي٬ وووو ٛر  

ََُخوو ِّر ر   ٚغٝوو ش ايووٛ ٞ،  ووٌ  ووت تووأثري 

    احل ٫ ، اٚ  غو٤ٞ َؤ ا٫إت و ٍ ر    

ن ٫  اخ ٣، ه  ٜغ ٘ اهلًٛع  ، ٚ  ّ 

ايكد  إ  َٛضٛع، اٚ إه ٠، ه  ٜغ ٘ 

احلًووِ، اٚ نًووِ ايٝكلوو١، اٚ ايػٝ ٛ وو١،  ووٌ  

ٓوووٕٛ، ٫ٚ ٜطًوووب َووؤ ٖووولا ايٓوووٛع َووؤ   اد

ايغ   اي ِٗ، إمن  ٜطًوب َٓو٘ ا٫ع عو ٍ    

ٚرا٤ َووووو  إٝووووو٘ َووووؤ  وووووطح، ٚاي ووووو ٜ ي١ٝ 

surrealism   ٟ نُووووو  ٚر   ٓووووو   ووووو

: "اصووووط٬ا ا تهوووو ٙ ايغوووو      (4)ٖٚ وووو١

عووووو١ٓ  Apollinaireاي  ْ وووووٞ ا وووووٛيٝٓري 

اعوووت ًُ٘ اْ رٜووو٘  1934نننٚر عووو١ٓ  1917

يٝووووو ٍ  ًووووو٢ َ رعوووووت٘   Breton  ٜتوووووٕٛ
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اجمل  ٠ ر اإل  اع نننٚارا   ٖلٙ امل رعو١  

إ  وووو ر اإل وووو اع َوووؤ قٝووووٛ  املٓطوووول"،     

ُِّ  ط٬ّٜٛ   نٚيهٓٗ  مل ت 

ٚمل  ظ اي  ٜ ي١ٝ   حلضٛر ايكٟٛ 

ر ايغوو   اي   ووٞ احلوو ٜمج، ٭ٕ  ٗوووٛر    

املوووتًكني ٜ حثوووٕٛ ر ايغووو    ووؤ اي هووو    

ٚامل ٢ٓ ٚاهل ف، ٜٚ إضٕٛ ايكدٝ ٠ ايك 

ّا ٚٚاضحّ ، ٚهلِ احلل حم    ٫ تكٍٛ  ٦ّٝ 

ر  يو، ٭ٕ  ا٥كوتِٗ ايغو  ١ٜ  ٓٝوت  ًو٢     

ٖلٙ امل َٗٛ  ، ٚيهٔ يٝ  هلِ احلل ر 

رإ  من  ج َٔ ايغ   مل ٜأي ٖٛ ، ٚره  

نوووو ٕ  ًووووِٝٗ إ ٜوووو ر ٛا اْ  ووووِٗ  ًوووو٢   

ايت  َوووٌ َ ٗووو ن َٚووؤ اي ووو ٜ ي١ٝ املكووو طع     

 :(5)ايت ي١ٝ يًغ    ٚيٝ  ع   ٠

  خ ٕ ا ٝ 

 اد  َ ٤ ٜ ك   ٢ً 

 ٚي ٤ٛا  ر  ف٤ ايغت ٤

 ٚاهلٛا٤ ٜت  ع اي ري إ  املك٢ٗن

 احلُ ّ ٜأتٞ ايّٝٛ 

 ٚعٓلٖب ي ١ٜ٩ امل اخٔ 

 اي ّ ْكٞ حبٝمج متهٔ ر١ٜ٩ اي ل ّ

 ن ٥ٓ   َ حل١ ر ٚ  ٤ 

 ٚ خ ٕ ا ٝ ن 

 ْٗ ر طٝب 

 اي ه تري٠ ا٭يٛإ١ 

 ت جٌ َٔ قُٝدٗ  

 اي  ٌَ ايٓغٝ  

 ٜدب َدٓ   ر نأع٘ 

 طٝب إْ٘ ْٗ ر 

 خ ي١ اَ اتٞ  ٖ ت إ  َد  

  ٚ    ن

ٚقووووو  توووووٛنٞ املكط ووووو   ايكدوووووري٠   

اي ووو  ك١ هٛاقوووف اٚ اإهووو ر اٚ نووو ٫ ، 

ٚقووو  ٜ ووو ٢ اي كوووٌ إ  تأًٜٚوووٗ  ٚإُٗٗووو ،  

ٚيهوووؤ يووووٝ  ٖوووولا ٖووووٛ املطًووووٛش، يكوووو  

نت ووت تًووو املكط  وو   جملوو   ايت وو ري  وؤ  

ن يووووو١ نًُٝووووو١، ٫ ٜووووو ا  ت  وووووريٖ ، ٫ٚ   

تأًٜٚووٗ ، إمنوو  ٜوو ا   ٝغووٗ ، ٚايوو خٍٛ ر   

ٝووووو ٠ ر ن ٫تٗووووو ، إٗوووووٞ َثًوووووٗ  َثوووووٌ احل

جز٥ٝ تٗووووو  اي ووووو   ٠، ٫ نهووووؤ إُٗٗووووو     

  ي كوووٌ، ٫ٚ ت  وووريٖ ، ٚن وووب املووو ٤ إ  

ٜ ٝغٗ ن ٚايدوٛر ر نوٌ َكط  و١ تتو ا ٢     

 ٢ً ايولٖٔ اٚ توت٬َح ر ايوٓ   َؤ غوري      

َٓطووول، نُووو  تتووو ا ٢  ًووو٢ ايووولٖٔ، اٚ 

تت٬َح ر احلًِ َٔ غوري تو ا   َٓطكوٞ،    

ٚيوووليو توووأتٞ ايدوووٛر ر املكطوووع ايٛانووو    

هه١ غري َ ا ط١، ٖٚلٙ ٖوٞ    ١ٜٛ َ 

ط ٝ ١ ٖولا ايٓوٛع َؤ ايغو  ، ٫ٚ نهؤ      

إ ٜكوو اٙ املتًكووٞ َٓطًكوو  َوؤ َ وو ِٖٝ اٟ    

 ْٛع آخ  َٔ ايغ  ن 

ٖٚووولا ايغووو   ٖوووٛ ْوووٛع َووؤ احل ٜووو١    

املطًكووو١، ايوووك ت ووو ٢ إ  ن ووو  نوووٌ     

ايكٝووٛ  ٚا٭ وو اف ٚايتك يٝوو ، ٖووٞ اقوو ش     

إ  ادٓوووٕٛ، ٚقووو  اعوووت ٌُ اي ووو ٜ يٕٝٛ    
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"اْو٘   (6) َو ٠، ٚانو ٚا  ٖلٙ ايهًُو١ غوري  

يٝ  مثو١ نو ٚ  ٚاضوح١ ت دوٌ  وني ن يو١       

ا ًل ايغ  ٟ ٚن ي١ ادٓوٕٛ، إ حل يتو ٕ   

َتو اخًت ٕ حبوول،  يووو إ اإلْ وو ٕ إُٝٗوو   

ٜوو ى ْ  وو٘، ٜٚوورا َوؤ اإ  يوو٘ ايتكًٝ ٜوو١    

 املٛرٚث١، ٜٚ ٣ نٌ  ٤ٞ ر ايٛجٛ "ن 

إٕ ايكدوووٝ ٠ ر اي ووو ٜ ي١ٝ ٫ تكوووٍٛ    

 ٦ّٝ ، ٫ٚ  ٌٝ إ  اٟ َ ٢ٓ ر ا و رج،  

ٖٞ  ١ٝٓ إ١ٝٓ َهت ١ٝ  لاتٗ ، ق ١ُ٥  ًو٢  

ايت وو رل  ووني ايًػوو١ ايٓ  ٝوو١، ٚيػوو١ املت وو١     

اي ١ٝٓ ا  يد١، ٚق  ٚضح ٖلا تٛ ٚرٚف 

"ٚيووو  ا٭ ش َووؤ ت ووو رل  ٝٓووو٘   :(7) كٛيووو٘

 رج ٚ ني ايًػ١ ايٓ  ١ٝ ايك جت  ترٜ ٖ  خو 

 اتٗووو ،  ُٝٓووو  ا٭ ش  ًووو٢ اي هووو  َووؤ    

 يو، خطو ش َهتوف   ٓ  و٘، ٚ  يٓتٝمو١     

عووووٛف ٜكًووووٌ َوووؤ قُٝوووو١ اي ٬قوووو    ووووني    

ا٭ ُ ٍ ا٭  ١ٝ ٚ ني َ  تغوري إيٝو٘ اٚ ت ور    

 ٓ٘ اٚ ت ًُ٘، اٟ  ٝٓٗو  ٚ وني نوٌ َو  ٖوٛ      

خ رجٗوووو "، ٜٚ تغووووٗ  تووووٛ ٚرٚف  كووووٍٛ    

ار ٝ  ي  َهًٝ :"٫ ٜٓ ػوٞ يًكدوٝ ٠ إ   

ٕ  ، ٚإمنو   ت ٍ  ٢ً َ ٢ٓ "ن ٜٓ ػوٞ إ تهوٛ

ٚقوووو  انوووو  ٖوووولا ا٫جتوووو ٙ ر اعووووتك٬ٍ    

ايكدٝ ٠  ٔ اي  مل ا  رجٞ ن٬ٜف  ٌ 

Clive Bell ٍٛووب  ًوو٢ " :(8)نٝوومج ٜكوو 

ايغووو   ا٫ ٜهوووٕٛ ر ط ٝ تووو٘ جوووز٤ّا َووؤ   

اي  مل احلكٝكٞ،   مل ٢ٓ ايلٟ ْ ُٗ٘    ٠ 

َوؤ ٖوولٙ اي  وو ر٠، اٚ صووٛر٠ َٓوو٘، ٚيهٓوو٘ 

  لاتو٘ نو ٬َّ   ق ٥ُو ّ   ب إ ٜهٕٛ   ملّ 

 "ن َٚ تك٬ّ

ٖٚووولا ا٫جتووو ٙ ر إٗوووِ ا٭ ش يوووٝ     

اي ٗوووووِ ايٛنٝووووو ، ٫ٚ ًٜػوووووٞ غوووووريٙ َووووؤ     

ا٫جت ٖ  ، ٚق    رض٘ رٜتغ ر ز، إك ٍ 

     ٌ : (9)ٖٚووٛ ٜ ًوول  ًوو٢ نوو٬ّ ن٬ٜووف  وو

"ٖٚووول ايٓلووو ٠ إ  اي ٓوووٕٛ ايوووك ت ترٖووو      

َدووووو ر إووووو  ٚس خدٛصوووووٞ ٜوووووٓ ِ  ووووو٘  

ادُ يٕٝٛ إمن  ٖٞ  ك ١ نأ ا٤ ر ع ٌٝ 

 ع١ ق١ُٝ اي ٕٓٛ"ن  را

 هوامش:  

َهًٝ ، ار ٝ  ي ، ايغ   ٚايتم  ١، ت ن عو٢ًُ ا ضو ا٤ ادٝٛعوٞ، َو ن تٛإٝول      وو 1

  48،   1963ص ٜؼ،  ار ايٝكل١ اي   ١ٝ،  ريٚ ، 
وووو ايهووٛارٟ، عوو   ، ٚرٜثوو١ ايدووح ا٤، اجملًوو  ايووٛطين يًثك إوو١ ٚاإل وو٬ّ، قطوو        وووو 2

 59،   2006اي ٚن١، 
إي  ٌٝ،  ن  ز اي ٜٔ، ايغ   اي   ٞ امل  ص ، قض ٜ ٙ ٚظوٛاٖ ٙ اي ٓٝو١ ٚامل ٜٓٛو١،    وو 3

  189وو 188،   1967 ار ايه تب اي   ٞ، ايك ٖ ٠، 
ٖٚ ١،   ٟ، ٚاملٗٓ س، ن ٌَ، َ مِ املدطًح   اي   ١ٝ ر ايًػ١ ٚا٭ ش،  ار وو 4

  114ي ٓ ٕ،  ريٚ ،   
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ْٕٙااامو ٍاااٚرٙر يداااز ٛزٛااا   ىغااام ز 

ّضااااوٗ ٕااااٚ ضنمٛاااام  ةااااٍ  ح   غااااط٠ّٚ  

 بمخلٚ رل ٕٙش ٤ُ  ىغز: 
 ذىااااااه   ٚرٙرن  كسااااااٚٔ  نمٛاااااام

 بز٥ٛامً   خلٚ رل ن ٕٙش ٤ُ  ىغز ن ىٜط إرخًم

نأظْاااٗ مااامٔ  ىا  ٛااا٠   شَيٜااا٠ ن  غاااٖ   

  ىقثً  ىٍٜٚٝ ن  ىذٞ ّكٜغٗ  ٮٔ( 

    ٠ٍٜ ٙضني ٛثسمٙس  ىغام ز  ىكثاا٠  ىّْا

 ٬ٙىل ىٜ دً حمز ة  ىغاكز ٛثٚفاع  ْا     

 ىكثاااا٠  ىّْااا٠ٜ  ىدمّٜااا٠ ح ثٕااا  ٣( ضٜاااذ     

ٖٛااااا ٞ   َٚ ااااا٠ إىل اااااا ٛقٜٗ  ر ااااام    

ٍَٖٖم بْاااامح  ثاااٚٞ  يااا١     ٙ ٛمصاااز  ٙٛغاااا

كااان أَّٖااام أمداااز ٍااآ    ٛ ىْكْاااموه ٕٙاااذ   

 ىْكْاامو دةاازًٟ ٙ ؛اازً ه ٙر اام ٬زااً ذىااه 
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ح  ىْاا ٢   ثٍٚعااك٠  ياا١ تغامر ٍَْٖاام ف؛ااز  

 دةزٟ أٙر ل  ىْكْمو  ىْةزٟ. 
زٍ ّم  ىْيٍب د ٙٙد محً ٍشٍمر ً ، ٙمل 

تااازدو أّمعاااٜ ٘  ىاغاااز  ااا   ىثااامرٛ   ااآ    

 رتنمة  ىغزٙر ٍم دفا   ىغام ز  يوٜا     

ًٍ ذىااه ْٛواا  فٜ ٍْاااٗ    إىل أٔ  َااً الااا٫ً ىكاا

إىل عااازٙرٟ  ىٜقاااا٠  ىاااش ٛضااااك  ىغااام ز  

ٍَا     ىٜٖم ٙف  ضا ر ٕاذ      ٬رَض ضاني تق

  ىغم ز رٙح  ىْ ٢ ٍْذ  ىقّٜ ٟ  ٬ٙىل: 
ٍْٜاام. ..الزٍٛاام ن   حٛقااٌٚ  ىْاا ٢: ً  ى إُٔ؛اا

 ياااا١ رٙح  ىااااٚرد ن  ياااا١ ّ كاااامظ  ٬رضن  

  صثٜقاج فايٖم (
 ني  ىّْاااٜثنيٙفااااً أٔ ّاااتو  ىكثااااث  

ح ىكْٚ ٔ( ٙح ثٕا  ٣( ّضاثْثش بْام٣  يَٜٖام     

أٍّٗ ىٚ مل ٛنٓ  ْٚ ٔ   َٚ ا٠ ح٬ضثواٝ   

ىنمٔ  ىكْٚ ٔ حٍام ٛقٚىاٗ   بميشٔ رفّج( 

 ىْااا ٢( ٙإذ  أزشّااام تضااا٠َٜ  ىناااً بمصاااُ 

 ةااااش٣ ٬اااااام  صااااُ   َٚ اااا٠ حأمحااااً  

  ( ٕٙٚ  ْٚ ٔ  ةش٣  ٬ٌٙ فٜٖم.الا٫ً
ٍٍم بامفٝ  ٬زاش ٣ فٖاٝ صاج فّام٤        أ

ًٍ  تضاام ًم ٠ٍٜ ٪ تقاا  اآ  ٙمجاامً٪ بكثااامح ّّاا

 ىكثااامح  ىضاامبق٠ ٕٙااٝ حأٛثٖاام  ىكٍز فاا٠ أّاام   

اًٖٜ   ك١ْ( حفامٌ   دمرص  ىوْسمٔ( ح ىيٚٔ

ىاٝ   ا٫و( حالام٤ز  ىااِٚ ٙمزصاٝ   يااه(      

ح٪ اااوز ع  َااز  ىٚزااٚد( ٕٙااٝ فّاام٤     

 باااني ٍكااامّٝ  خلااا  ٙ ىغااازه    تقمباااً ىغٍٚٛااامً 

ٕاٚ   فمخل  د ٤َم ٕٚ  يب، ٙ ىغاز د ٤َامً  

 ذ٢.  ٬

 طقوس 

 ىزف  ٕٚ  ى؛قاط  ىٚضٜا  ع    ىٜط

 القٚظ   َٚ ٠ ى٫ضثوم٣ بميشٔ فْٖمو
  مٍااًم ْام ّيطاط القضامً   أداز٢ ماد ٟ ىنْ  

ٕااٚ القاط  ةضا  ٙ  اام٣ه    ٛضاٚدٕم مجٜكامً  

ضٜااااذ ٛقااااِٚ  ىغاااام ز بثطَٜااااً  ةضاااا     

ٙ يزٛا٠   ٙ ىكغك   ق ظ أ ام٣  خل٫ص،

 ىٜٖام بلىغام٣  ثرر   كازع  ىقا ُٛ،    إ ُ غمر 

ٙ ّثامر ٙ ٚد  ىني٠َ  ىانز بند  ٍآ  

 القٚظ  ىثس ٛ  ٙ ىثط ٛذ 
ٍَضااج  زضااَ     ح ٬ضثوااٝ بااميشٔ ن تي

 ٪عااثٖم٣ ن ٬ضثوااٝ بااميشٔ ن   ثضاايج     

 اااام٣َ فَٜةااااٖم ن أفَااااج  بكٜاااا  ً ن  َااااج  

ٍٝ عسزٟ  ىيٜيه ن زْمضني  جبض ٞن  زب

ٍٓ  ىشرف٠ ن أىغٜج  إرخًم ن ب٫دً ن ٙأعكيج  

 ( ىين٫ِ جمً   ٬ ٠ْٜ
 ىزف   ٍٓ القٚظ  ٪ضثوم٣ بميشٔ أٛةًم

  غتو بني   ذّمز ٙ  ٩ّذ، ضٜذ  ث  

ّٖاااز  ىيغااا٠ باااني عاااوثني عاااّو٠  ىاااذمٚرٟ   

 ٙ ىْٖاااااز، ٙ ىكقاااااً،   ثسٍضااااا ٟ بااااام ٚ ٣،

ٙ ىقَاااز، ٙ  ؛اااٌٚ،  ٙ ةْاااٚٔ، ٙ ىٚزاااٗ،
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ٙ ىٚفااااج، ٙ اااا ٘ مااااد  ٙعااااو٠  ٬ّٚخاااا٠  

   ثسٍضااا ٟ بااامىٍزٛم، ٙ خلَااازٟ، ٙ ىو؛ااازٟ،

ٙ  ٕاام مااد    ٙ ىغااَط، ٙ ىثةاامرٛط، 

ثاااامدٌ  ىْضااام٣  ىااا ٙر ٍااا    ااا ٔ   . ٙتأٛةاااًم

ٙ اٍ    ٙٛثامدٌ  ىززامٌ  ىا ٙر ٍا   ٬ٙالامٔه    

  ىثمرٛ  بزأصٗ ٍٓ خم  ٗ بك  أٔ ّمِ ًٍّٚم

إذ ّٛااااطٚ  ياااا١ ٙفاااا  ميَاااامح      َٜقااااًم

ٍ زفق٠ً  ش ٍ ، ٙالاٌٚ ٕٙذ  ٕاٚ    ىغم ز 

دٙر  ىغم ز  ىز٨ٛٚٞ بٚاوٗ ضمٍاً رصامى٠   

ٍّٚااامً  ٍ ن فلٍّاااٗ  ضةااامرًٍٛم ٙبٚااااع  ىغاااكز 

ٙ٪ ٛ اقاااٝ   كْااا١ ع فياااب  ٠،ٛقاااٚد  ىْٖةااا

ًٍ ٕاا ٣ٙ ىٜثيّقاام٘       ىغاام ز بااً ٛ شززااٗ بناا

ٙ ٝ  ىقمر٧ بم ضا٩ٙى٠ٜ ذ تٖام  ىاش مثاب     

 ىغم ز بٖم ضث١ ىٚ دززج  ىقّاٜ ٟ بكا    

ٍٙل  ىقاااامر٧  اااام فّااااٜ ًٟ خمّٜاااا٠ فٖااااذ   تااااذ

ٍنَٓ بز  ٠  ىغم ز ضٜذ ٛضايُ ٍكمّٜاٗ   

فييٍغاااكز  مااامٔ أٙ بكٜااا  ً  ىإل ااام٣ فزٛاااامً 

 ٙضّمّثٗ  ثب   ٠ٜ.  مٜمّ ٗ   ضثقً،
ٍاام سىاااج   /ٍضااط ن زاااذو عاااسزٟ   ح

 ىشٛثٚٔ ن ٍٓ سٍٓ   ز ٕق٠  ىاثٌٚ ن تياه  

 (  ىش ن د عج  ضٜم٣َٕم ن  زفني
ٛثنٍزظ ٍْذ  ىا  ٠ٛ  ّثَام٣  ىغام ز   

ةّْٚاااٗ  ىياااٚالٓ، ٍٙااآ ز ٛااا  ٛةااا  ضاااٍ ً 

ٍٞ فاا٫ ٛضااَم ىااٗ بم٪ ثاا  ٣  يااا١        ىٚزااٚد

 قً  ىغكز فطز٠ٍ  ىكقاً ٍق صا٠ ٍٙآ ٪    

ّااٚٔ ضزٍثااٗ ٪ ْٛاامٌ  خليااٚد ىااذىه ٙع     ٛ

ٕذ٘   زضي٠   ثق ٠ٍ ٍٓ  َز٘  ىوٍْٝ ٛقع 

ٍَٙٛمه فٖام ٕاٝ ٍضا٩ٙىٜثٗ     ٍ ت ٍ ثأٍّيم   ىغم ز 

 ىٚالْٜاااا٠ ت؛غاااا١ ٙتقثةااااٝ ٍْااااٗ  صااااثْومر 

اااْكثٗ  ىوْٜاا٠ ٍْ؛ٚٛاا٠  ااً الاكااٗ  ىكوااٚٞ   

ىل إثباااز س ٍٚعاااٚو صاااٚر٠ٛ  ىاااش تثضاااّيً     

 ٍ ٚ ٍ ث ٍٟٚ  يب خُ تاٖز  يْاًم  زا٠   ىقّم٤  بق

  غقٗ ىا٫د٘:
أرف  ىا٫دٞ ن رف٠ّ صٚر٠ٛن ٍٓ ح

 ٔ (ه فاا٫د ٘ صاٚر٠ٛ ٕاٝ ٛٚتٚبٜام     فَم ٙىَٜاٚ

خييقٖاااام بقياااااٗ ٙ قيااااٗ ٫ٍٍضااااًم بمىٍغااااكز  

 ز َح    ٔ ٙ ٪رٛمف.ز ىٍغمع 
 اجملاز 

ٙ ي١  ىّكٜ   ثب   ٝ ت كاٍ  فّام٤    

  َٚ ا٠ فواشًٟ ع  ٪ٍاث٣٫   كازع  ىوان      

 ياااا١ صاااايُ   ةَاااامىٝ إذ  رتقاااا١  ىغاااام ز

بً ٙاً إىل ذرُٟٙ مجمىٜا٠    ىغكز درزمح،

 َمد ٕااااام  ىثندٜاااااع ٙ ىزٍاااااش ٙ ث ااااام٣   

ٍٚزااًم ٍ ث جتزبثااٗ  ىغااكز٠ٛ  ومزااأُٟ   ٙ  اامس 

  ىغ٠ٛٚ ٍزتنشٟ دٙٔ أد١ّ عه  ي١   ك١ْ:
أتوّق  ُفٍازٟ  ىز  اٝ ن ُأمٍطاً ّٖاَز    ح

 ىاقم٣ ن ٍٚزٌٚد  ي١ زا٠ٖ  ىثكب ن ٙ ي١ 

ٍغاااامل ن  د ؛اااام  ىّااااامح ن ٛثيَضاااان  ىك  

مق؛زٟ سٛج  ى٫ّٟ ن ٍيثّاقني ن ضاٍ    

 (. ىٚىٗ
ٙبْٜٖااام    َٚ ااا٠  مرفااا٠ ع   ااامسه 

ٙبااني  ىيغاا٠  ىكمدٛاا٠ الاا٫ل باام٤ٓ ٛثسّياا١ ع    

 تزمٜب  ىّٚرٟ  ىو٠ْٜ: 
ًٕ زض    ىٚردٟ ن إّىم ب  ٠ٛ أ ٠ْٜ ن ح

أرٕقٖاااااام  ىثّااااااوٜك ن أ ْٜاااااا٠  ااااااٍذٍبٖم   

 مثَمُىٖم ن  ذٍبٖم ّٖٚض  ّٖا ٛٓ ن  يا١   

 (  ىّامح ن وي٠ُ ٍٓ 
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ٙتاااا ٙ  ىقّااام٤   ٕااا  ٛم ٍق ٍااا٠ً ٍااآ 

فمىٍغكز ّاٌٚو    ىغم ز إز٫ً٪ ىيشٜمٌ ٙض ٘ه

ٍاآ  ىثّااٚٛز  ىااذٞ ٛنااٍزر ىغٍٚٛاام يااامُح  

ٙزٚدٛااا٠ ةْٜااا٠ُ فٜ شّيااا ٕم، ٕٙاااٝ تضاااثَ    

 ٍةاااَّٖٚم ٍااآ بْااااه  ىاااذ مزٟ ٙ ييااااُه   

ٍّاامً   ضااٍز ً ٍْويثااًم ٍاآ    ٙبٚاااع  ىقّااٜ ٟ ّ

 ىقٜااا  فم ٚصاااٜق١ د ديٜااا٠ ٕٙاااٝ ٍٚصاااٜقم  

    وزد ح ٙ ىت مٜب.

حنز ف  ىيغااااٚٞ ٖٛاااازة  ىغاااام ز ٍاااآ بااامث 

ٙختيااااك ىغثااااٗ صااااٚ َدٕم  ضقاااام٤ك  ىٚزااااٚد،

 ٙبٜمَعٖم َىث ّنٚٔ ٍَْٖم  ّثامٍٖم  خلمصه

خااااُ ٛأدااااذ  ىغَااااٚض  ىغاااا٠َ  ىغاااام ز  حنااااٚ  

 ىّااَج فمىغااكز ْٕاام ٕااٚ ددااٌٚ ع  ااممل  

ٙ ث ام٣ ح ضٜاذ  ث ام٣     ٍٓ  ىثٖٚ مح،

غام ز ٍآ   ٙ٪ خيغا١  ى  ٕٚ صاٜ    ٚفاع،  

فٖااً ٛااآ أّااٗ   ٙض تااٗ د دااً   كْاا١ عاا٥ٜمً 

ٙٛزٛاا  ٙضاا ٘  ٪صااثَثمو    ٛنثااب ىْوضااٗ، 

ىل درز٠ زكيثٗ ّٛاٍزح بأّاٗ ٪   إبيذٟ  ىْ  

ٛنثااب ىضااٚ ٘ بااً ٛنثااب مااٝ ٪ ٛقاازأ٘    

 أض : 
أمثب ماٝ ٪ ٛقزأّاٝ أضاٌ  ن أّام     ح

  ٖٚٙظ   زٛش ن ُأفّيب  أٙر فٝ ن أمثب  

 ( زّْٚٝ

 ُ ديا١  ىااش    ىزٍاش ٕاٚ  ٬د ٟ   مسٛا٠   

ٛضااااااثش ٍٖم  ىغاااااام ز ىثنااااااٚٛٓ ىغثااااااٗ    

فاٚ صاا؛٠  ىزٍااش ٛقااِٚ  ىغاام ز    ىغااكز٠ٛ،

بثطزٛااز   ٚزااٚد ح ٍاآ ٕٚٛمتٖاام  ٬اااي٠ٜ     

ىَْٜطٖاام ٕٚٛاامح ز ٛاا ٟ فثثٚعاا١  ىوةاا٠    

ٙٛغاا ٙ ىاا٭رل داا  ،  ٙ ىضٚصاآ، بمىااذٕب،

 ٙىيْ ٢ ٙزٗ. 
ٛندااز  ىغاام ز ٍااآ   اامس ٙمأّاااٗ    

 ٙ ٜاااٗ فاااٌٚ ٙ ٪ظ صاااثٜوْط: ٛثَداااً ع ٪

فم امس الزٛقا٠    ح  مس ر اا٠ ع  ىثٚضا (ه  

ٍٙكزفثااٗ ٙ ْاا     ىغاام ز ع فٖااُ  ىكااممل،  

ٍٍْاام، مَاام   ذىااه ّٛااام ٍاام ّكزفااٗ زااش٣ ً   

ّٙثسٍ د ٍكم  مّمم ّكزفٗ، منضٝ حنٓ زش٣ً 

ً ياااا١  ىْطااااٚ  ىااااذٞ تثساااا د فٜااااٗ اااااٚر     

 ىغاااام ز، ٙتكاااامب ٘  ىوْٜاااا٠ فٖااااٝ اااااٚر     

ٙبكٜاا ٟ /ثَااً أمدااز ٍاآ فااز ٣ٟ    َٜقاا٠،

 ٙتأًٙٛ:
 ةَااامٌ ٍااآ  ىغااا ٟ( ٙحت شٕاااز  حٛ؛اااٍك

 مباا٠  ىْٖااٚد(، حباا٫دٞ ٍيكااٌب ٍاآ  ىااٚرد(    

 ح  امرفٚٔ  ىٜمبضاٚٔ  يا١ زاذو أض٫ٍْاام(،    

ٍٞ سّٚبٜم(، حأ ٍا٦  حىٝ زْٜمح   ىغّيٚ ع ّٖ 

حصا٫ًٍم ىو؛ْا٠ ٍآ     ضشّٖم بقْمّٝ  ىغاُٜ(، 

٪ٍااازأٟ  زصاااج   ضاااً  ىز اااا٠( ٙحصااا٫ًٍم

ضيَٖم بم ز ٛم ن ىثنٚٔ عمٕ ٟ(. فم امس  

  اااااازف  ىغاااااام ز ٍاااااام س ٌ  ى؛زٛقاااااا٠     ع

 ىثقيٜ ٛااااااا٠ ع  ىثكاااااااا  ٙ ىاااااااش تزعاااااااٝ 

فةاااا٫ً  اااآ   ٙتيٍاااااٝ  ىغااااكز،   ىكمالواااا٠،

مّٖٚاام تةاآَ ٕاازٙة  ىغاام ز ٍاآ ٍااز رٟ 

  ىٚ ف  إىل ض٫ٟٙ  ييُ: 
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ٕساااااازٟ بمجتاااااام٘  ىااااااٍزٛمن ُأعااااااَكً ح

ً ن تثطٌٚ  ىْسِٚ  يَز ٣  فَّمَّٖم ن أرض

ن إىل سرفااااام٣ن ٙ  ةااااامة  ىٍْ ٛااااا٠ ن إىل  

 (.ًٍس٤اق٠ٜ ن أدضززٖم ضث١  ٬مز ح 
ٛكقاااا   ىغاااام ز  واااازد ح فّاااام٤ ٘  

ٙتز مٜاٖم  ٫فمُح دما٠ ٍ   ىيغا٠ ٕٙاٝ   

  ىٚزٗ  ٮدز ىيطاٜا٠:
حاااايش  َٜقااا٠ بناااً ّق؛ااا٠  ْااا (  

حأمس  اٚتٖم ٍٓ مً ف؛ك٠ ٍزٍاز( ٙٛاثُ   

ذىه  ٓ الزٛك /ًٚٛ  ىيغ٠ ٍٓ م٫ِ إىل 

دٜاامٌ ع جتزباا٠ ز ٛاا ٟ تْثقااً ٍاآ  ىااْوط 

 .إىل  ٬دة
ٍم  ىٚزٗ  ٮدز ىك٫فمح  ىغم ز ٍ  أ

 ىيغاا٠ فٖااٚ  ّ ٍمزااٗ ٍاا   ى؛اٜكاا٠  ىااش ٕااٝ 

 ٍّنااااٚٔ يدااااز ٍاااآ ٍنّٚاااامح   َٚ اااا٠ 

  ىغاااااكز٠ٛ فٖااااام ٕاااااٚ  اٜاااااك   ىكااااااٜت ٔ ،

ٙ  ىٍز ااامٔ ،  ٙ  يااااك ، ٙ  ىّوّااامف ،

ٙمً  ىْامتمح  ىك؛ز٠ٛ /ثوٝ  ٙ  ىْكْمو ،

 ٍ   ىغكز ٙ خلةزٟ: 
ر مّااا٠ ٛضاااثاً  ىوااا٣ٝ ب صاااٖم ن    ح

 ( ٜيضم٠ّ ن تكمتب  ةزحب
ٙتثسااااااامٙس   وااااااازد ح ٙ ىت مٜاااااااب 

ىل أعاااااشمص إىثااااا٦ٍٚ  مّٖٚااااام ضزٙفااااامً 

 ٙضٜٚ ح ممٍي٠: 
حإىاااااٗ  ىو؛ْااااا٠ ن ٛ طٍةاااااز  ٍاااااٚ الٓ  

  ىضنز ن بنٜمصثٗ   كٖٚدٟن(
إذ   دْاااام  اااآ دّاااام٤  أصاااايٚة    

 ىغم ز فضْس   ىند  ٍآ  ىا ٪٤ً  يا١    

 ْٖااام حنّاااٝ   عاااكزٛثٗ   ثَٜاااشٟ ٙدفم ااامً  

٩ّٙمااا   ٫ّٙضاااك  ٪دثاااش ٌ،   ااامس ح،

ٙ دثٜمرٕم  ٬ّٜك بامىت دف،   دف٠  ٬ىومظ،

ٙ ىثْغُٜ بني أزز ظ  ىنيَامح   ٙ ىثغمبٗ،

مصاااا٠، ٙبٜيضاااام٠ّ( ٙ دثٜاااامر  ٍٍٜٙ حب صااااٖم،

  يزٙف   ْضس٠َ عآَ  ىاْ   ىٚ ضا ،   

 ٙ  ثةم٠ٍْ ٍ    كمّٝ:
ٛ ّيٚضاامٔ ىيواازح ن  ْاا ًٛ    ح معااقمٔ 

لن  ىنزسن ٛق؛ع  ٙردتني ن ٍٓ دٍ   ٬ر

 ٙٛنٍطً ن ٙزٗ  ىْ ٢ (
ٛضاااااثش ِ المفااااامح  ىيغااااا٠  ىكزبٜااااا٠    

 ى٫حمااا ٙدٟ ع ٍكااااُ  ىقّااام٤  ىنٍْاااٗ    

ٛ زّمش  ي١  صاثش  ِ  يازٙف   مٍضا٠،    

ٙ  ٚصٜق٠ٜ  ىاش ت كٍااز  آ ضام٪ُح      ٙ ىّي٠ْٜ،

٠ٍٜ، ٙرٙضٍٜاا٠ دمااا٠ زااٍ  ،  ٍٙثواازدٟ،  ّوضاا

ع ميَااامح ٍْثقااامٟ ٕاااٝ  ٬داااز٢ بكْمٛااا٠    

ٍٔ  ىغااام ز بقاااز ر د  دياااٝ ضمصاااُ فم٤قااا٠ ٬

ْٙٛطاامس   ٛزٛاا  أٔ ْٛضاا١ أضش ّااٗ  ىغاامدرٟ،   

 ٙ ىزف ه ضث١ ٙىٚ ممٔ دٜمً٪:  ىيوزح،
 َٚ ًٍ توماًٜ  ىيقم٣ ن سٕ حرمسج  ن م

 ٬ااامب  ن أىااَك  ىكٜااْني ن  ا؛اا٠َ  ىْااا  ن  

 تْمصج أمحز  ىغوم٘ ن 
ًٍ ٍام      ٙبزفَٜع فز عا٠ُ ن حماج ن ما

 ٛكّنزن اوٚ  ةض (.
ٙ ْااا ٍم ٛثكاااب  ىغااام ز ٍااآ أضش ّاااٗ 

 ىٚزٚدٛااا٠ ٛيقاااٝ بٖااام  يااا١ مثاااع  ىغاااكز  

فٜق  ع تْمفض  ىغاكز ٣ ٙىاذىه فَاٚ الٓ    

 ةَاامٌ ع فّاام٤ ٘ مل ت يااد  ٙزااَٚد بكااض     

   ْمح  ي١ ااكٜ ٞ  ىغانً ٙ  ةاَٚٔه   
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فكيااا١ ااااكٜ   ىغااانً ٛضثضااايُ  ىغااام ز 

 ىيثكا    امعز: 
 ااااَٜػ أحىااااٝ ٍغااااث١ٖ بضااااٜ  ن أٔ 

بٖااااا ٣ٙ ن ٬عااااازَة صاااااٜسمرتٝ ن أٛثٖااااام   

 مدرٞ رٙضٝ ن( ى؛وٚى٠ ن ٪ تغ
ٙ ياااا١ اااااكٜ    ةااااَٚٔ تقممسثااااٗ    

ضمىثمٔ ٍثْمفةثمٔ َٕم  ٪ّثَم٣، ٙ  زٙة 

 :ٍٓ  ٪ّثَم٣ ع ئ ٍكًم
حتكمىل ٛم ٙرد ّٖزة ٍآ ٕاذ٘  ىاا٫د(    

ىل  يااااازة  ىنّٜٚااااا٠  ىاااااش  إع إعااااامرُٟ 

ٍٚرصااج عااٍ   ىضااٚرٛني فاا  أذ فااثُٖ ٍاآ    

 عنمٌ  ىك ٙ ٔ: أ٫ٛٙتٖم أفام 
ٕٙاااُ حأّاااج تاااشرو  ىاااٚرد ٛااام ٙرد ن    

ٛشر ااااٚٔ  ٬عااااٚ ون أّااااج تكااااشف  ياااا١  

فٜدمرتاااه ن ّااااض  يٜااامٟ ن ٕٙاااُ  يااا١     

 ززضه ٛكشفٚٔ (
 أّاااٗ ٛةاااٜك ذر ااامً  ٍٙااآ ذىاااه أٛةااامً 

بضااسّٚٗ  ياا١ الزٛقاا٠ أبااٝ  ىكاا٣٫   كااٍزٞ     

  فْٜثق   ىْضً:
مل نٛنااآن يدِن ٍّٚفقااام نأبااا ً  ن   

 )٠ٍُٛ  جمٍزدن أة ن َىذ ٍر
ىنْااٗ ٕٙااٚ ع دٍةااُ تأرزطااٗ بااني    

ضمّٜني ٪ ْٛض١ أٔ ٛثشٛٓ فٚتٗ ٙعكوٗ  ثّ

 خب٣٫ٜ  ىغكز، ٙ ىكغك ٍكًم ىََٜ ح ّوَضٗ:
حأّم رةُّ ذ تٝ ن ُأعاكً  ام   ٚ فا  ن    

ٙ خلَزن أفاض  ي١ فزضٝن أفاض  ي١ 

 سٍن بٜ ٛٓ ن ٍٓ بٖم٣ن(

ٕٙناااذ  تثاااأىك  ىيغااا٠ ىوااااًم ٍٙكْااا١  

ٙٛثااأىك  ٪باآ ٙرد، ٙ ٪بْاا٠  ٙٛثااأّىك  يااب،

أىك ا ٛك ٙ ةز ٔ صٍزً  ٙ يًْم. ٙٛث ّمٞ،

 ىغاااام ز أٙظ أصااااك  ٙٛشدٕااااٝ   ىغاااام زه

ٙمل   ىغاااااكز  ةاااااٚر  ٬ّدااااا١  خلمىقااااا٠،

ٛثطقاااااك ذىاااااه ىاااااٚ٪  ىّااااا ل  ىوّنااااازٞ 

ٙ ىواااٍن، ٙ ىاااٚ٪٣ ىيغاااكز  ىاااذٞ ٛضثغاااع   

  ضااثقاً ٙٛقاا ِ ّا٣ٚ تااٗ  ىااش ّثَْاا١ أّىاام      

تّ ل ٩ٍّٙٓ أّٖم ٙىٜ ٟ  ٬مل ٍآ تاٚضػ   

 ٪ّضاامٔ   كماااز  ٬ّٜااك  اٖااز٘،  ىقاااٜم 

ٙٛ طاٍذر  ىغام ز ٍآ  ّقز عاٗ  يا١      بْٚ ٛم٘ 

  بغم ثٗ مَم  ٍذر ٍٓ  ّقز ض  ىيغ٠:
حجيٜااااا ٙٔ  ىكاااااِٚ ن فاااااٚل صااااا؛م    

ن ٙٛقثااااً   ٬فناااامر ن ٛثطاااامربٚٔ دٍٙاااامً  

 ن( بكةُٖ بكةًم
ح ىٚالٓ ن ٛاطذ ع زٜب  ىثٜٗ ن ٓ 

 فضثقٗ(
حٙضااا ُٕ  ىكٍغااامل نٛياااٚذٙٔ باقمٛااام   

  خلز ة( 
ًٍ ّاٜذ  ىكمملن ٪  حٛم رَٛم  ىك ِن م

 يقٝ(ٛ؛و٦ ف
  ٙىنٓ:

حٛااام ٙالااان ن ٍااآ ر مّاااه ن ؛اااز   

  ٬ب ( 
مً  ىغاٚ ٕ   ىغاكز٠ٛ ٍاأدٚذٟ ٍآ     

٠ َٚ   
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وصرر   اخحار ٖاشني رفاعّٗٛ لرٔاٖحْ )

ب٠ٗررررٛ  4314( الررررر  رررر رد عرررراً  أملرررراط

ّ٘  جارخيّٗرررٛ ، ِررر٘ فرررتٚ االرررحيه ال رٌصررر

لصررررٕرٖٛ، ٔلررررأه خرررريه جصررررٕٖرٓ لّٗررررا     

ّ٘ العقٗةٛ ب وعق، أُ ُٖقر مً   ّٗا ، ِٕ ل ظعة

 ٕرٚ عرَ العياراد ااشحىاعّٗرٛ الّصراٟ ٚ     

يف ظّن االحيه. ٔوَ امل ٗ  ملَ ٖقرأ ِرهٓ  

ٗنَ المذرهَٖ أاراً     الّرٔاٖٛ أا ٍٖظر إىل احلر ثذث

ّ٘ رفاعّٗٛ بٍاٞ رٔاٖحْ عمّٗىرا، ِٔىرا    الّرٔاٟ

ّٗٛ، ٔبرر ب٘     لرر ذاُ خاّ رراُ ب ملرراط ٔلصررٍ

عةرررر ٔ ٔابٍحررررْ اوحررررراه، خررررار  العيارررراد 

ّ٘ يف ظررّن   ااشحىاعّٗررٛ يف امحىررد ال موعررق

ُّ الّحعاوررن وررد     ّ٘. ألررا أ االررحيه ال رٌصرر

ٗنَ بعٗ ا  عَ حمرٕر العياراد    ِهَٖ احل ذث

ّٗرٛ الرهٙ ٖر ٔراُ لٕلرْ،      ااشحىاعّٗٛ الّرٔاٟ

يف لرر ٚ وررَ أورررٓ، فٗصرر ه   ٖضررد املحمقذرر٘ 

عَ اٗىٛ اجلّ  الهٙ بهلْ رفاعّٗٛ لٗصرر   

عمٜ وحمقذ٘ رٔاٖحرْ اّصرحني وٍ صرمحني عرَ     

أبر  اورررأجني ااتافّىرا شرررّحني  ّصرراُ   

العَّرف. لٍقفن امرٗي  عٍر  ِرهَٖ احلر ذني     

 اةن جعمٗن احملٕر الهٙ أظرُد إلْٗ.

ّٔه فملرررا  ب ملررراط     أّورررا احلررر س اخ

لررهٙ وررا خٗرراه اخ  رراه  الّرشررن الّعررعّ  ا
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حبكاٖاد الةطٕلٛ اخشرطٕرّٖٛ  خٌّرْ ارأً    

ّٗني ٔشعمررّي ٖعصررسُٔ عررَ القررة     ال رٌصرر

ّ٘  رعمٗررْ  ِنرريث لرر غرري حمررأاجّي الكررر ٚ  ث

العقٗةررٛ ٔاملقررابر لٗررز ٖصرركَ.  اٌطمقررخ  

ُّ ِررها الّرشررن الّعررعّ   ّحررد    الّرٔاٖررٛ وررَ أ

ّٗررٛ. ٔلررهلا   برر خيا الّرشرراه ٔاررٗىّي الٕ ٍ

ّررراُ أبرررٕ الرررّٕ  املٍا رررن الرررهٙ   رفررر  أُ ُٖ

ظارك يف الّرٕرٚ الّصٕرّٖٛ، ٔ خن الّصصَ، 

ّٗني    ٔجعرّر  لمّحعررهٖت  ُٔ أُ ٖةرٕف لم رٌصرر

َّار. بررررن إٌّررررْ أ  ررررٗت    ب مسرررراٞ رفااررررْ الرلرررر

ُّٕٗ إىل    بالعَّمن، ٔرف  أُ ٖرشرمْ ال رٌصر

بارٖض لٗحمقذٜ العي   خٌّّي ٔ عٕا ظر ا  

   ّٕ ار. هلررها لعيشررْ، ِررٕ ورر لِي ب مسرراٞ الّررر

كمذْ ألّت أملاط أبا الرّٕ  ٔالتورْ، ٔرأٝ   

ٍنسلْ.    رٔرٚ جق ٖرٓ ٔج وني لاشاد و

ُّ املٍا ررن الررٕ ّ     اٌطمررق أملرراط ورَر أ

   ُّ جيت جق ٖرٓ ٔالتاوْ، كىا اٌطمرق وَر أ

الٍّرراط عٗعررا  وكم  ررُٕ باعالررٛ املٍا ررن إأا  

 ِىرْر املررر  أٔ العصررس. ٔلررهلا فررر  عمررٜ 

ّ٘ لاشررراد وعَّ ٍرررٛ ٖ خرررهِا  كررراكني احلررر

وٍّي ٖٔرشرمّا ورد أب٘ر عصرا  إىل وٍنرسه أب٘ر       

ُّ أبررا عصررا  خرراُ أبررا الررّٕ  وررد       الررّٕ . عمررٜ أ

ّٗٛ، ٔلرررني عمررري أملررراط برررهلا    زٔشحررْر لصررٍر

أحبّىا  خٌّّىا خاٌرا أبرا الرّٕ  ٔأِاٌرا ظررفْ.      

ُّ أبا الٕ ، زٔ  لصٍّٗٛ، كعرف خب٘ر    غ  أ

، أٌّرْر غرر        ْ باورأجرْر العررّس الررهٙ شرراٞ ٖٕاشرٗر

عىن أملاط  خٌّْ لروْ وَ لصٍّٗٛ را  عَ 

خن باحلٗرراٚ وعرْر       الّعرراّبٛ اجلىٗمررٛ الررر ر رٗر

أٌّرررْر وعررررمٕه، عرررراشس عرررَر أُ ٖمّةررر٘ر     رغرررري

ّٗٛ. كىررا أخرركٓ أٌّرْر كرراُ     لاشاجّررا اجلٍصرر

   ،ّٛٗ ٖعررعر بٕ رر ٚ ِررهٓ احلاشرراد عمررٜ لصرٍر

ّٙ إٌصررراُ     ٖٔحىٍّرررٜ يف شرررّرٓ أُ عٌٕررْر ورررد أ

لحمّة٘ لاشحّا إىل الرشن، ٔأعمىْ أٌّْر كراُ   

  َّ ، ٔلكرر حيّةّررا ٖٔحىٍّررٜ أُ جةقررٜ إىل شاٌةرْر

      ّ٘ اا الّرٔاٟر أملاط لروْ وٍّرا. ذرّي أظرار الّصٗر

ُّ أبررا الررّٕ  ق ٖطررق  رركا  عمررٜ فرررراا       إىل أ

ّٗٛ فرراٌحور. ٔلررني عمرري أملرراط ورَر أبر٘ر    لصرٍر

ت يرا ٖعرةْ اجلٍرُٕ         العّس برهلا كمذْر أ  ٗر

ّٗٛ، ٔ فرد أبرا      خٌّْ عصن باحلكي عمرٜ لصٍر

. أٙ أٌّرْر عصرررن بررراحلكي  الررّٕ  إىل ااٌحورررار 

عمررٜ املرررأٚ، ٔ فررد الّرشررن الررهٙ التورْر إىل 

 املٕد، فضَّد عمٜ ٌ صْ ظملصني عسٖسَٖ.

أّوا احل س الّراٌ٘ فملاّ  ب ب٘ عة ٔ 

ٍنسلٛ  ّ٘ العقٗةٛ أٙ امل الطذٕٖن، لكٕاج٘ ل

الرفٗعرررٛ عٍررر  الٍّررراط  خٌّرررْ ٖقرررّ  عمرررّٗي  

شرررر ٚ عررررٍتٚ. فّررررٕ رشررررن ٔ ررررّ  اررررار       
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ّ٘، ٔعقرر  ااشحىاعرراد  املصررحعىر ال رٌصرر 

  ُّ ّٕار، ٔعد هلي الّحكعاد. ٔلني عمري أ لمّر

ّٖٕ ّٖررا  ٖحصصَّررض عمررٜ عىمررْ باّجملرراأٓ ٠ِٗررٛ 

    َّ ٕمه، أحبررْ ٔفرررَّ ِاربررا ، ٔلكرر برراٟد وحصرر

ال رٌصّٗني اةضٕا عمٗرْ ٔأٔ عرٕٓ الّصرصَ.    

خبررر٘ عةررر ٔ ابٍررراُم عةررر ٔ ٔاوحرررراه. اابرررَ 

 ررررررعٗف غرررررر  اررررررا ر عمررررررٜ أُ ٖكررررررُٕ 

ّٗررررا  أٔ  عرررراوي  يف شررررةٗن الررررٕ َ.   لكٕاج

ٔالةٍخ اوحراه عٗمٛ وح حموٛ عمٜ احلٗاٚ، 

ٍنرررسه )لرررٕر(     لألرررخن إجقررراُ اخلٗا رررٛ يف و

ّٗاد. ٔار     الهٙ كاُ وٕٟن الٍّصاٞ ال رٌصر

ٍنررررررسه كٕلٌٕٗررررررن     ظرررررراِ ِا يف ِررررررها امل

ّ٘، ف لّةّررا ٔأشررمي وررَ أشررن الررّسٔا    فرٌصرر

وٍّرررا. ٔلرررني اضرررخ لٗمحّرررا اخٔىل عٍررر ٓ، 

ار أبٗرْ بيٗراث اوحررراه   شرار  عةر ٔ إىل إخةرر  

ٍنررسه لٗمررٛ كاومررٛ، فرر ورٓ بررهحبّا       عررَ امل

 ُٔ أُ ٖص لْ عَ الّصةت الرهٙ  فعّرا إىل   

ٍنرررسه. ٔ ررري  عةررر ٔ عمرررٜ    اليٗررراث عرررَ امل

اوحرراه، وصررحعٍٗا  بالقابمررٛ، فعمرري أُ أخحررْ  

ٗمرررت، ِٔرررها ورررا شعمرررْ ُٖصرررر  إىل أحبّرررا   ذ

 عمُّصا  وَ العار.

أٌّٜ ٖاشني رفاعّٗرٛ الّرٔاٖرٛ بمقراٞ برني     

أملاط ٔأب٘ عة ٔ الطذٕٖن، لأه فْٗ أملراط  

إذارٚ أب٘ عة ٔ بحهك ٓ بالعار الهٙ شمةحنْ 

ابٍحْ لْ، فمي ٖصرك أبرٕ عةر ٔ عمرٜ اةِاٌرٛ      

 فقاجن أملاشا  باخلٍصر ٔأر آ احٗي . 

ُّ احلرررر ذني ٖضررررّىاُ     وررررَ الٕا رررر  أ

 أورَٖ جيت الّح اٗق فّٗىام

ّ٘ ِررررررٕ زوررررررَ  اخ ّٔهم الررررررّسوَ الّرٔاٟرررررر

ُّ رٔاٖررٛ     ّ٘ لصررٕرٖٛ. أٙ أ ااشررحعىار ال رٌصرر

)وصرررررر  أملررررراط( ٔالررررر ٚ ورررررَ الّرٔاٖررررراد 

الّحارخيّٗٛ الر ق جٍظر إىل املا ر٘ لهاجرْ،   

بن ٌظررد إلٗرْ بيٗرٛ ج صر  الٕاارد الرّراَِ.       

فّررررها الٕااررررد ابررررَ املا رررر٘ وررررَ شّررررٛ،       

ّٙ  ٓٔورجكرررس يف العياررراد  املاذرررنال كرررر

 اعّٗٛ الّراٍِٛ وَ شّٛ أخرٝ.ااشحى

ّ٘ ٍٖةر١      ٔالّراٌ٘م ظراِر احلر س الّرٔاٟر

ّ٘. فٍّرررراك لكاٖررررٛ أملرررراط   عررررَ خمررررن فٍّرررر

ٔلصرررٍّٗٛ ورررد أبررر٘ الرررّٕ  ٔأبررر٘ عصرررا  ورررَ     

، ٔلكاٖٛ أب٘ عة ٔ ود ابٍحْ اوحراه شاٌت

ذررررراُ. ِٔاجررررراُ احلكاٖحررررراُ  شاٌرررررت ورررررَ 

، لٗض بٍّٗىا بعضا  وٍ صمحاُ عَ بعضّىا

    ّ٘ العقٗةرررٛ ٔزورررَ  رابررر  ورررا عررر ا ب٠ٗرررٛ لررر

ّ٘. ِٔررها الررّراب   ررعٗف   االررحيه ال رٌصرر

ّٔهث ِٔمٛ.  يف الّرٔاٖٛ، أٔ ِكها ٖة ٔ أ

حيحررررا  اررررار٢ )وصررررر  أملرررراط( إىل   

الّح اٗق يف اخورَٖ الّصابقني إأا رغرت يف  

يف الصَّرررٕ   االّرٔاٖرررٛ، ٔأذرِررر بررر رٚوعرفرررٛ 

ُّ احلكررررراٖحني  رلحرررررا      ّ٘. ألرررررا أ ال ٍّررررر

عرررا  رشرررن  رررٕرجني ملةررر أ ٔالررر . ف ّٗىرررا و

ٔاورأٚ، ٔفّٗىا أٖضا  ٌّاٖٛ ٔال ٚ لمىرأٚ، 

ِ٘ الهَّب . أّوا املة أ فّٕم )اة ةد العاٖةرٛ  

جيت اطعّا(. ٔاة ةد العاٖةٛ، كىا ِرٕ  

ٔا رر ، ِرر٘ املرررأٚ اخلاٍٟررٛ الررر جصحصررمي  

لمّرشررن. ٔخم ّٗرراد ِررها املةرر أ كاوٍررٛ يف     

ّٗٛ خاٌرررخ    و ّرررًٕ العَّررررف  ٌرررهاك. فوصرررٍ

ُّ زٔشّرا   زٔشّا أبا الّٕ  ود  أب٘ عصرا . ٔخ

غ  اا ر عمٜ احلركٛ ة رابحْ بالّعرمن،   

ّٗٛ ٔأبرر٘ عصررا      فقرر  جصررّ ٝ أملرراط حلصررٍ

فرررررهحبّىا، ٔعمذرررررق عمرررررٜ ألرررررا بقٕلرررررْم   

)إ ررررةعحاُ عاٟةحرررراُ ٔاطعٍاِىررررا(. ٔأبررررٕ   

ُّ اوحررراه ق   عةرر ٔ الطذٕٖررن عمرري وررَ ابٍررْ أ
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ٍنسه ف ورٓ بهحبّا  ُٔ أُ  جةخ لٗمحّا يف امل

ٍنررسه. ٔارر   ٖصرر لْ عررَ شررةت جيٗل  ةّررا عررَ امل

عرررف اابررَ عةرر ٔ الّصررةت اةررن أُ ٖررهب       

أخحرررررْ، ِٔرررررٕ ج رٖطّرررررا يف ظررررررفّا ورررررد 

َّ ألرررا ق    ّ٘، ٔلكررر الكٕلٌٕٗرررن ال رٌصررر

ٍّعرْ وررَ جٍ ٗرره أوررر أبٗرْ. ٔارر  عم ررق أبررٕٓ   

عمٜ ألا ااٟي م )ٖا أخ٘.. اة رةد العاٖةرٛ   

 جيت اطعّا(.

إأا جٕا  ٍررا عٍرر  ظرراِر الّرٔاٖررٛ فررٍوَ   

 الّحىصلا بالصٕرجني ٔاملة أ، وضطّرُٔ إىل

ٔوَ ذثيَّ فاٌٍّا ٌعرر يف الّرٔاٖٛ عمٜ اخلمن وَ 

ّٗٛ، ٔعمرٜ احلر س املكررَّر ورَ      الٍّالٗٛ ال ٍّ

الٍّالٗرررٛ املضرررىٌّٕٗٛ، ٔعمرررٜ اخلطرررٕرٚ ورررَ  

ّ٘ فٍقررد    الٍّالٗررٛ ال كرّٖررٛ. أّوررا اخلمررن ال ٍّرر

عمٗررررررْ بصررررررّٕلٛ إأا جررررررهك رٌا اٌ صرررررراه    

 ّٙ رابرررررر   احلكررررراٖحني، ٔعرررررر ً جررررررٕافر أ

بٍّٗىرررا، فضررري  عرررَ كرررر  ورررَ املقرررا د    

ّٕ الّرٔاٖررٛ، ٔعررَ   الّصررر ّٖٛ الررر ا عرر ً ررر

الّحةرراَٖ بررني  ررٕرٚ أملرراط يف ب اٖررٛ الّرٔاٖررٛ   

ر ٔ ررٕرجْ يف ٌّاٖحّررا. ٔأّوررا احلرر س املكرررَّ 

ُّ احلكرررراٖحني ا  ضررررٗ اُ ُجفٕا رررر  وررررَ أ

ش ٖررررر ا  إىل ر رررررٗ ٌا اخلررررراّ  بقصررررر   

، ِٔر٘  الّعرع ّ يف الّحرراس   الٍّصاٞ اخلاٍٟاد

ّٗرررٛ   اصررر  كرررر ٚ عاجلحّرررا الّرٔاٖرررٛ العرب

الر اّجملهد وَ احلٗراٚ ااشحىاعّٗرٛ وٗر اٌا     

حلٕا ذّرررا. ٔأّورررا اخلطرررٕرٚ ال كرّٖرررٛ فّررر٘ 

جٕشٗررْ ٌضرراه املرررأٚ ّررٕ الّرشررن، حبٗررز      

ٖصررة   رر َِّا، حيكىّررا ٖٔ ررر  عمّٗررا    

وقاٖٗصْ،  ُٔ أُ ٖراع٘  ةٗعحّا ٔلقٕاّا 

ملراط عمرٜ لصرٍّٗٛ    ٔإٌصاٌّٗحّا. فق  لكي أ

باملٕد كىا لكري أبرٕ عةر ٔ عمرٜ اوحرراه      

برررراملٕد، ٔلررررني ٌُ فرررره احلكرررري فّٗىررررا ق 

ّٙ اعرتا  ورَ ارخررَٖ، برن لقر٘       ُٖصثابثْ ب 

ج ٖٗرررررر ا  ٔاشحوصرررررراٌا  ٔجقرررررر ٖرا  لرشٕلررررررٛ   

َ. ِٔررها اخوررر أكرررر خطررٕرٚ وررَ     ٗنالقرراجَم

ّ٘ ٔباحلر س      اخورَٖ اخلاّ رني باخلمرن ال ٍّر

ُّ و ّررًٕ الّرشررن عٍرر  املكرررَّر  خٌّررْ ٖعرر   أ

ّٔ جقررّ وّا ٔلّرّٖحّررا    املرررأٚ ٖررحممّل  ب ٌّررْ عرر 

ّ٘، يف ِرهٓ احلراه،    ٔإٌصاٌّٗحّا. ٔوَ الة ّٖ

ُّ الّرشررن  ررّ ِا، فحملصررر   َّ املرررأٚ أ أُ جظرر

املصار الّصوٗ  لٍضاهلا. ٔهلها الّصةت امُخ 

ُّ ج صرر  رٔاٖررٛ )وصررر  أملرراط( حيحررا  إىل  إ

برررررال تٚ  الّحرررر اٗق يف اخورررررَٖ اخلاّ ررررني   

ّ٘. ٔكٍرُخ     الّحارخيّٗٛ ٔظاِر احلر س الّرٔاٟر

  ُّ  ٛاملضرررىٌّٕٗ الةررر رٚيف ألرررا أٌطمرررق ورررَ أ

ضرد ٌضراه املررأٚ يف    جعمٜ أُ  ٚلمّرٔاٖٛ اا ر

ااّجصرررررررآ الّصررررررروٗ   اّجصرررررررآ العياررررررراد  

 . ااشحىاعّٗٛ

ّٗٛ أرررررلر املرررررأٚ غرررر     ُّ اضرررر ألررررا أ

كاوٍرررٛ يف الّرشرررن ٔلررر ثٓ، ٔا يف املررررأٚ    

ِ٘ كاوٍٛ يف شِٕر العيارٛ   ٔل ثِا، بن

بٍّٗىا. ٔوَ ذثريَّ، ٔالكريً لٗىٍرٜ العٗر ،     

)ا ٖعرررٕ  الٍّضررراه املعرررّ  يٕ رررٕ  املررررأٚ   

ٌضرراا  ٖصررحّ ف عررَ اصرر ، أٔ عررَ غرر     

اصرر ، امررت املٕااررد بررني الطذرررفني، ٌٔقررن  

الّحصمُّ  وري  وَ جصمُّ  الّرشن عمرٜ املررأٚ   

إىل جصررمُّ  املرررأٚ عمررٜ الّرشررن، بررن ٖصرر     

إىل ٔضرراا  ةعررا ٚ العياررٛ إىل أرلرِررا،  ٌ

الّحكرراف  يف عٗعررّا. ِٔررٕ ٌضرراه ٖحطمررت    

الررررررررٕع٘ ٔاملعرفررررررررٛ العمىٗررررررررٛ بٕااعٍررررررررا   

ّ٘، بطةٗعٛ ر  اةٌحا  ٔإاٌٍٗرْ   ااشحىاع

 الر أكي عيااجٍا ااشحىاعّٗٛ(.
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  البحتري ..

   يالوصفالشعر وفنيّة 

  الشّماسيسى ع. د 

(1) 
ٗ   ، " ٕلقب بأبٗ عبادٙ، امسّ "الٔلٖد بٍ عبٖدالبحرت٘ ، حطنب  ُٓٔ هنٍ ًطنب ئناٞ

ٓلكنٍ  ، ( للنِرسٙ  602يف هدٌٕٚ هٌنب  ضنٌٚ )   دٔلُٕٓقان إًّٓ ؛ ها ذكست مجِسٙ املؤزخني
ُٓلد يف قسٕٚ  ّ  ٍ قسٜ هٌب  امسِا هبعض املؤزخني ٕركسَٓ أًّٓ  قضنٛ نِٖنا   ، ""بنصزد نٌن

ٓذاعننش غننِس ّ يف  حتننٛ ًبننؼ، ٓاملعسنننٚ ُٓننٔ ٕطننعٛ إي ذباننٖم العلننى، ئفٔلتننّ ٓاننباْ

 عامل الػعس ٓالػعساٝ.

ٓكنناَ اننرا اللقنناٝ أيننس يف حٖنناٙ الننبحرت٘   ، التقننٛ الننبحرت٘ بننأبٗ محنناي يف  نن   

 ٚ حٖننن ًِننم هٌنّ الكننلّ، ٓ علمننى هٌنّ هتننٛ ٕكتننب الػنعس لكننٗ خيننس  كوننا    ، الػنعسٕٓ

لكٌٓننّ ًبننؼ يف  ، ًٓظننى الننبحرت٘ الػننعس يف هٔاغننٖ  ٓأغننسا  هتعننٓددٙ     ، ٕٓسٕنند ٕسغننب

 إحداُا ُٓٔ الٔاف. 

ٕعتونند نٌٓننّ الػننعس٘ علننٛ الصخسنننات  ، كنناَ الننبحرت٘ ذا خٖننان ٓاضنن  ٓذٓ  ضننلٖى 

إغنانٚ إي املٔضنٖقٛ النيت  ػونس أبٖا نّ      ، البدٕعٖٓٚ الاانٖٚ ٓالعربٚ اليت ال  كلمنف نِٖنا  

 حبُٖن  كَٔ هتٔانقٚ ه  املٔقف ٓاملعٌٛ. ، اظ ٓالعبازاتاز األلف، ٓخيتالػعسٕٓٚ

ٍٓ إلِٖا بػٔ  ٓغرَٔ/ هٌب لقد از بط اضى البحرت٘ مبدٌٕٚ /  ٓال ، اليت كاَ حي

ٖٓوا ُٓنٔ هقنٖى يف العننسا  ٕٓعنٖؼ يف ذزٓٙ غن      ؛ نقنند ِس ّ األدبٖنٚ بننني الػنعساٝ الكبناز   ضن

لن  الصهناَ؛ نحٌٖونا هندح     اَ يف ذ" حتٛ عٌدها ميدح كبناز األعٖن  ٕسٓدد اضى "هٌب كاَ 

 نٖقٔن خمائبًا إٕٓاُا:، ٌَٕظ أَ ٕركس بلد ّ / هٌب  اجلوٖلٚ / مل/أبا جعفس الطٔضٗ

 ال أًطننننننننَي شهٌنننننننًا لننننننندٕٔ  ُهِنننننننٓربا

ََ عٌنندٔ  ضرطنن       ٓظننََن عننٖؼن كننا

   

ٕٚ أٓئٌُتِننننننننا ٓأقوننننننننُش يف    يف ًعونننننننن

 أنٖاِٞنننننننننا، نكنننننننننأًٓ  يف هٌنننننننننب    
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ٍٓ إي  ٍٗ إي ، هٌب  نحطب ٓال حي ٚ   الػايبم حي ٔ ، عاهٚ ٓدهػن  خاان ن ُٓنٔ  نٖقن

 :/ميدح /املتٔكمم

 عٌٖننُش بػننس   األز  قنندهًا ٓغسٔبِننا   

 أجننننننننننُٔا يف ريناقِننننننننننا ٓأضننننننننننُّا   

   

  ٕٚ  نلننننننِى أَز هلننننننم الػنننننناي  داَز إقاهنننننن

 لننننننساحن ًفادِٕننننننا ٓكننننننأعن ًنننننندٕسُا  

   

ٍن   ٍٚ أميننننننن َن ًٓصُننننننن ٍٚ أبننننننندا  هانننننننٓح

ُٔ ًفننننننٔعن داٞننننننُى، ٓضننننننسٓزُا       ٓانننننن

   

ٍٓ إلِٖ، ٕسٜ بَدْ مجٖلٚ نالبحرت٘  ا ٕٓنسٓدد امسِنا إٌٔونا كناَ ٓيف كنٓم شهناَ       حي

ٝ   ٚهسهٔقن  ٚٓهكاَ . علٛ السغى ممما ٓام إلّٖ هٍ هكاًن  هنٍ   ٓهنا أحنسشْ  ، بنني الػنعسا

ّٛ ٓها  ٓنّ . نغٌ

(2) 
هٍ أغِسُا كتاا احلواضنٚ النر٘ غنٓوٌّ    ، للبحرت٘ هؤلفات ٓدٓإٍٓ غعسٕٓٚ عٓدٙ

حُٖن ، الطبٖعٚ ٓالعوسآَال ضٖٓوا ٓاف ، كاَ الٔاف أكلسُا، هٔغٔعات خمتلفٚ

دبلمنٛ ذلن  يف ٓانف السبٖن  النر٘ أغنفٛ علنٛ هػناُدْ         ، كاَ ٓافّ خاٖبًا ٓعفًٕٔٓا

 السٓح احلٖٓٚ لُٖربش نِٖا ٕقظٚ الطبٖعٚ. 

   ٜ نٌقلنننِا ٓ أهلنننِا بعفٕٔتنننّ  ، نٔانننف النننبحرت٘ بسكنننٚ املتٔكنننم ٓإٕنننٔاَ كطنننس

 ّ ًَ    ، ٓبساعتن ٖٓنًا بنندٕعًٖٓا مجنٖ ّ ضنحس اخلٖنان ٓمجننان    ظِنس نٖنن ، نكاًنش أبٖا ننّ ٓانفًا نٌ

إالم أًّ أجاد ، ٓقد أناد هٍ أضلٔا أبٗ محاي يف اإليساٝ هٍ احملطٌات البدٕعٖات، املػِد

 اليت اضتٓودُا هٍ ٓحٗ اخلٖان اخلاب. ، ٓبسع يف ضب  األلفاظ علٛ املعاًٗ

كونننا ، كننناَ النننبحرت٘ ٓٓانننانًا هبننندعاً  

ّ  كنناَ هننٓداحًا هتوكمٌنناً  ؛ نقنند  مممننا ٕسٕنند قٔلنن

برباعنننٚ أَ ٕنننسبط بنننني هننندح اخللفننناٝ   اضنننتطاع 

هنٍ دَٓ  ، ٚ ٓالقانٔز ٓاحلنداٞ   ٓاف الطبٖعن ٓ

ٖٓنننٚ   ٙقلمنننم هنننٍ غنننأَ القانننٖد  أَ ٕ ٓقٖوتِنننا الفٌ

يف هعظنننى ؛ ُٓنننرا هنننا ٕظِنننس ٓاغنننحًا   ٓاألدبٖنننٚ

 . قااٞدْ املدحٖٚ ٓالٔافٖٚ

هنندحًا نٖودحننّ ، للننِرسٙ 622املتٔكمننم يف دهػنن  ضننٌٚ  اخللٖفننٚ / الننبحرت٘ ٕننصٓز 
َمبنناً  ٌٕتقننم إي ٓ ٓهننٍ يننىٓ ، جٖنندًا خبضننس ّ ٓهاٞننّ ٓ ػسٕنند  ، اننف زبٖنن  الػنناي ٓاننفًا خ

 نٖقٔن:، / بسدًِِّٜٓسُا الػ: ٓاف دازٕا ٓدهػ  ، هٍ خَنئٖٔزْ
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 العننننننُٖؼ يف لٖننننننم دازٕٓننننننا إذا بننننننسدا  

   ٜ ٝٔ هننننٍ بننننسد  ٓالننننساُح محصجِننننا باملننننا

   

 أٓهنننا دهػنننُ  نقننند أبننندِت  اضنننٌِا    

َٓعننندا     ٓقننند ٓننننٛ لننن مب هطسِٕنننا مبنننا 

   

 ًَ  نلطننننَش  باننننُس إالم ٓاكفننننًا خضنننن

 أٓ ٕاًعننننًا خضننننسًا أٓ ئنننناٞسًا غمبننننس دا     

   

ّ ٕٓاف البحرت٘ نام السبٖ  أمجم ٓاف ٓأزكرل  ٓ  ٕٓطلن  علٖنّ انفات    ، عن

أحنند القننادٙ   ُٓننٔ مينندح ، حبطننٌِا ٓابتطنناهتِا  هتباُٖننٚاحلطننٌاٝ الننيت محػننٗ خبننَٖٝ   

َمبٚااجلوٖلٚ ئبٖعٚ السبٖ   ااٖلى بٍ علواَ الػٌٔ٘/ نٖقٔن يف ٓاف/ُٔ، العظاي  :خل

 أ ا مب السبٖنُ  الطلنُ  خيتناُن غناحكاً    

ٍ  حتننٛ كنناَد أَ ٕتكلموننا   ٍَ احلطنن  هنن

   

  ٛ َّ النننٌُّٓش يف غلنننظ  الننندج  ٓقننند ًٓبننن

ٔٓهننننننا     ًُ ٍٖ بننننناألهظ    أٓاٞنننننَم ٓزٕد كنننننن

   

ٍٓ إيٓميدح البحرت٘ /ااحل بٍ زاٖف بٍ غٖذ  اجلصٕسٙ ، ئبٖعٚ بَدْ / ُٓٔ حي

ٓها ٌٕتػس علٛ غفتّٖ هٍ ٓزٓد  هٍ خَن ٓاف ًِس دجلٚ، ٓهٌاخِا اللطٖف، الطٔزٕٚ

نتعاًقِننا األغننراز كعٌننا  ، ٚ ٕٓطننسٙٔز محننٖظ ميٌننٓقانن،  عاًقننّ ٓ بتطننى لننّ، ٓأشُنناز

 ات املاٝ العرا:حٖلٚ علٛ افنرتضى لٔحات مج، احلبٖب للحبٖب

   ٕٚ  ٓكنننننننى بننننننناجلصٕسٙٔ هنننننننٍ زٓغننننننن

ًُِنننننننننننننا   مب يػبا   ضننننننننننننناحٍ  دجلننننننننننننن

   

  سٕنننننننننننن مب الٖٔاقٖننننننننننننَش هٌػننننننننننننٔزًٙ

 ٓقنننننننند جلمننننننننَم الٌننننننننُٔز ئِساًِننننننننا     

   

ُّ العونننننننننننازاُت إٔطنننننننننننازُا    طننننننننننن

 ٕٓعنننننننننننرتُ  القانننننننننننُس أمياًِنننننننننننا   

   

  عنننننننننننناًُ  للقننننننننننننسٔا غننننننننننننرسا ُا

  
ٚٔ ضننننننننننننكاًَِا    عٌنننننننننننناَ  األحٓبنننننننننننن

   

ٕتٌنننآن ٓانننف  /املعتنننص بنننا / ٓيف قانننٖدٙ نسٕننندٙ ميننندح النننبحرت٘ نِٖنننا اخللٖفنننٚ

ِا ق  بني ٓاف القانٔز الفناخسٙ ٓحنداٞ   وٓجي، نٖطتعّ ألفاظّ هٍ ُوطا ِا، الطبٖعٚ

 ٓكأًّٓ ٕكتب بسٕػٚ زٓضاي بازع :،  تٌاغى يف مجااا ٓ ػاشاا ٓكٖف، الٌاغسٙ الػٌٓاٝ

ٍٚ عاغننن ن     َٓ قانننَس الطنننا   خلمننن  ٓكنننأ

ّٕ هًٔننننننن      بنننننننسشِت لٔاقُضنننننننِا بٔجننننننن

   

   ٕٚ ُّ يف قلعننننن  قانننننْس  كاهنننننَم حطنننننٌ

َٝ ٓاضننننننطٕٚ لبحننننننسن  نننننند         بٖضننننننا

   

ََ الٌنننناظسأت إذا بنننندا    ٕػػننننٛ العٖننننٔ

ُّ زبننننننناُع اجلٔضننننننن       قونننننننْس هطالعننننننن

   

ٖدٙ الننيت هنندح نِٖننا  لنن  القانن، الٔاننف ٓاجلوننانقانناٞد الننبحرت٘ يف ٓهننٍ أزٓع 

َٓ ًِنس دجلنٚ ٕػناز     ، كأًِا حطٌاٝ نا ٌنٚ اجلونان  ٓٓاف بسكٚ قاسْ ، املتٔكمم حتنٛ أ
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بننألٔاَ ، بعرٓبننٚ هٔضننٖقاُا ٓنننٖض هعنناًٗ ألفاظِننا قنند اهتنناشت القاننٖدٙٓ ؛هننٍ حطننٌِا

ا هنن؛ ٓأكلننس اللطٖفننٚهٌطننروٚ ٓهتٌاغوننٚ يف لٔحننٚ غننعسٕٚ  ضننٓ  باملقننابَت ٓاملطابقننات  

 :لمٛ ذل  يف األبٖات اآل ٖٚدب

َٝ ز ٕتِننا    مب احلطنٌا  ٕنا هنٍ زأٜ الربكنن

 ٓاآلًطننننننننات إذا الحننننننننش هػاًِٖننننننننا   

   

 حبطنننننبِا أًِٓنننننا هنننننٍ نضنننننم  ز بتِنننننا  عنننننٗد ٓاحننننندًٙ .. ٓالبحنننننُس ياًِٖنننننا        

   

مب كنننالػّٜ  ٌانطنننِا     هنننا بننناُن دجلننن

ٍ  ئنننٔزًا ٓأئنننٔازًا  باُِٖنننا     يف احلطننن

   

   ٚ ٍ   ، ٕٓطرتضننم الننبحرت٘ يف ٓاننف ُننرْ الربكنن  ٓحيػنند اننا كننٓم هننا أهكٌننّ هنن

  ٚ ٖٓنٚ ٓمجالٖن ٚ  ، ئاقات غعسٕٚ / نٌ ٓكأًِنا إًطناًٚ ذبنٓظ مبنا ٕأ ِٖنا      ، ٓ طنٌات بدٕعٖن

ٓ ننٌعكظ الٌرننٔي علِٖننا  ، نتضننح  لطلعننٚ الػننوظ ٓ بكننٗ هننٍ املطننس   ، ٓمبننا حٔاننا 

 :ناألًاقٚ ٓاجلوازٓعٚ تبدٓ يف هٌتِٛ ن، كأًِا افحٚ مسإٓٚ

 نسًٓننُ  الػننوظ  أحٖاًننًا ٕضنناحكِا   

 ٓزًٓنننننُ  الػٖنننننٔن أحٖاًنننننًا ٕباكِٖنننننا  

   

 إذا الٌرنننننننُٔي  نننننننساٝت يف جٔاًبِنننننننا  

ّٝ زكمبننش نِٖننا       ًَ، حطننبَش مسننا  لننٖ

   

  

(3) 
لنننس هنننا ٕترلمنننٛ يف  ٕترلمنننٛ أك، لعنننٓم أزٓع قاننناٞد النننبحرت٘ يف الٔانننف اجلوٖنننم  

العباضننننٗ ؛ األٓي يف ٓاننننف املعسكننننٚ البحسٕننننٚ بننننني األضننننطٔن   قاننننٖد ني غننننِّ ني

/ ٓها حٓم بّ بعد هعسكٚ الفنسع  ٓاف /إٕٔاَ كطسٜيف ٓاللاًٖٚ ، ٓاألضطٔن السٓهٗ

 .ٓالسٓي 

ٗ  /أ د بٍ دٌٕاز ميدح البحرت٘  علنٛ بطنالتّ ٓبطٔلتنّ    ، / قاٞد األضنطٔن العباضن

ٔٓٙ األضطٔن السٓهٗ  حنني ، يٓى خيائبّ ُٓٔ ٕاف الطبٖعٚ يف ٓقش السبٖن  ، يف هٔاجِٚ ق

 :ُرسٕٚ 636ضٌٚ ٚ البحسٕجست املعسكٚ 

 أمِل  ننننننَس  ػلننننننَٖظ السبٖنننننن   املبكننننننس 

ٗ  السٕنا   املٌػنس          ٓها حنا مب هنٍ ٓغن

   

 هسزًننا علننٛ "بٖطنناَع" ُٓننٗ كأًِٓننا    

  
 ضنننننباُٞب عانننننٕب أٓ شزابنننننٗ عبقنننننس  

   

    ٛ َٓ ضنقٔ مب القطنس  نِٖنا إذا اًلٌنن  كنأ

 إلِٖنننننا، ضنننننقٍٔ  اللؤلنننننؤ  املتحنننننٓدز      
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ٚ   ٓقنش  ٓمل ٕكتٔف البحرت٘ بٔانف ئبٖعنٚ السبٖن  يف     بنم عوند إي   ،  لن  املعسكن

ٓٓ غنّ خناٞفني    ، ازٙ األغآعٓاف البٓح ، هنٍ املنٔت ٓال ُٖٓنابني   ُٓى ِٕرؤَ علٛ العند

 :دٌٕاز بقٔلّالقاٞد بٍ  خيائبٖػٖد بِى ُٓٔ ن

ََ للننننِٔن  عنننناقسٓا    ٓحٔلنننن مب زكمننننابٔ

 كننؤَٓع الننسدٜ هننٍ دازعنننَي ٓحٓطننس     

   

 محٖنننم املٌإنننا حٖنننن هالنننش أكفمِنننى   

  
 إذا أانننلتٔا حنننٖد احلدٕنننٔد املنننركس     

   

هنٍ خنَن   ، ٕٓأٓز البحرت٘ املعسكٚ اليت جست يف إًطاكٖٚ بني الفنسع ٓالنسٓي   

ا أانابّ  هبعند ، إٕنٔاَ كطنسٜ هلن  الفنسع    ٔزٙ املسٕبنٚ النيت زريُنا علنٛ حناٞط      الا ل  

ٚ از ٓاخلنساا هنٍ جنساٝ امل   هالد ٚ   ، عسكن املنٔت  خطنس   عٓبنس عنٍ    نكاًنش الانٔزٙ الػنعسٕ

 ُٓٔن املعسكٚ :

 نٓإذا هنننننا زإٔنننننَش انننننٔزمب اًطاكٖننننن   
 مب، از عنننننننَش بننننننننَي زٓي  ٓننننننننسع   نننننننن  

   

  َ  ٓاملٌإنننننننننا هٔاينننننننننْم، ٓأًٔغنننننننننسٓا

 ٕصجننننٗ الاننننفَٔل ذبننننَش النننندزنظ     

   

َ  ٓجيٖد البحرت٘ يف ٓاف اإلٕٔاَ  علنٛ هنا أانابّ    ، بأزٙ شاخسٙ باألضٛ ٓاحلنص

ٍ   ، جٓساٝ  ل  املعسكٚ القاضٖٚ / احلاهٖٚ هنٍ  ٓ، نداهنٚ الندٕبا    اليت أنسغنش اإلٕنٔاَ هن

ٍٓ  ، الػٔاًٗ اجلوَٖت الطاحساتعصل  ت زهنصًا لسضنٛ   بنا ٓ، حتٛ ضكٌّ النٌحظ ٓاجلن

 :ٓالركسٕات األلٖوٚ

 عكطِش حظمنّ اللٖنالٗ ٓبناَت املػنرت    

ّٔ ُٓننننننٔ كٔكننننننْب  ننننننظ        ٘ نٖنننننن

   

  ّٔ  نِننننننننٔ ٕبنننننننند٘ دبلمنننننننندًا، ٓعلٖنننننننن

 كلكْم هٍ كَكم  الدُس  هسضٗ  

   

 لنننننٖظ ٕننننندز٘ أانننننٌُ  أًنننننظن جلنننننٍ   

 ضننننننكٌُْٔ، أي اننننننٌُ  جننننننٍ  ألًننننننظ   

   

 (4) 
َٓ النبحرت٘  ، ٕظِس لٌا هٍ كٓم هنا  قنٓدي    ٓانف لٔحنات عدٕندٙ مجن  نِٖنا ألٔاًنًا       أ

 ٚ َٓخمتلفننٚ هننٍ هبنناُ  الطبٖعنن كاًننش  قلٖدٕننٚ أٓاننانّ يف الطبٖعننٚ  . ٓعلننٛ الننسغى هننٍ أ

ٍٓ غننعس٘ ي دزجننٚ زنٖعننٚ هننٍ  ٍ هننٍ  سقٖننٚ ُننرا التقلٖنند إ غننّ أَ الننبحرت٘ محكمنن ، كفنن

اختٖنناز التفااننٖم  قننٚ خااننٚ  عتونند علننٛ   ابتنندع ئسٕ حٖننن، التفننٔ  ٓالتفننٓسد ٓاألاننالٚ 

َٕبٓلنّ نِٖنا هنٍ حٖناٙ      نؤيٓ ، لتنألٖف لٔحنات هتٌاضنقٚ باٞتَنِنا    ، الطسٕفٚ احملطٔضٚ  س مبنا 

 .عربٚ هتٌاغوٚٓمبا جيعم نِٖا هٍ هٔضٖقٛ ، ٓحسكٚ
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 ٘ ؛ إذ ٓانننف الطبٖعنننٚ ٓالقانننٔز  غننناعسًا هتفنننٓسدًا يف الٔانننف  لقننند كننناَ النننبحرت

ًَ ٓبازعننًا، سبٖننٚٓاملعنناز  احل، ٓاحلننداٞ  : لننٖظ ٓةننٚ حتننٛ لننٖوكٍ القننٔن، ٓاننفًا مجننٖ

َٓ  .الٔاننف املتعننٓدد األلننٔاَ ٓاألغننكانغنناعس جننازاْ يف ُننرا  إًِٓننا دالٞننم ٓاغننحٚ علننٛ أ

ٗ   البحرت٘ ٕعنٓد حبنٓ  زاٞند    ، نِنٔ ٕعوند إي اخلٖنان أكلنس هنٍ الفكنسٙ      ، الػنعس الٔانف

احملطنننٌات املطابقنننات ٓبهػنننفٔعًا ، ٕٓٔظمنننف اللفنننس املٌاضنننب لٖعطنننٗ املعٌنننٛ املقانننٔد  

 .َٔيف الػننكم ٓاملضننو، نتكننَٔ الاننٔزٙ هػننسقٚ ٓاغننحٚ املعننامل ٓاألبعنناد  ، البدٕعٖٓننٚ

 .ى بسٕػٚ نٌٓاَ بازعسَضٓكأًِٓا ُ 

*** 
 املراجع

 :ٕٓكٖبٖننننننننننننننندٕا، غنننننننننننننننعسْ -ريينننننننننننننننازْ-( حٖا ننننننننننننننن6002ّالنننننننننننننننبحرت٘ ) -
  ‹ ar.wikipedia.org › wikiالبحرت٘

ٚ  ( أدبنناٝ العننسا يف 0991بطننسع )، البطننتاًٗ - ، داز ًظننّ عبننٔد ، األعاننس العباضننٖ
 .بّٓت

هٌػنٔزات داز املعنازل   ، ( أعنَي الػنعساٝ العباضنٖني   0991ضنلواَ ُناد٘ )  ، الطعوٚ -
 بّٓت.، ٙٓاآلنا  اجلدٕد

 . بّٓت، داز اجلٖم، اجلاه  يف  ازٕذ األدا العسبٗ القدٕى (0992الفاخٔز٘ حٌا ) - 
داز الفكس العسبٗ للطباعنٚ  ، ٓغعسْحٖا ّ -( البحرت6000ُ٘اغى ااحل )، هٌاع -
 القاُسٙ.، ٓالٌػس
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  الحالِم األخير

 

  أبو محمودوجدان . أ 

 
ناْت املذ١ُٜٓ تػّص بٍٓٛع عجُٝب َٔ اسباملني، ُأْاٌغ غاَطٕٛ، دٕٚ نٝؼوٛتٍٕٝٛ،  

َٕ إّيا ملاًَا، أػب٘ مبٍُثًني صواَتني، أقوشل يًُجواْني، ٜوٝؼوٕٛ بوني ا  وشٜٔ        ال ٜتهًُّٛ

ٌٍ، ٜتوّتووشٕٚ ٍ تووقّوٍش، ٜتووقٍْكٕٛ،  ٍٗوو َٕ ػوووٛسِٖ ٍ   ٜٚؿٍتؼووٕٛ عوؤ  ناأل ًٝوو١، ٜظووٍش ٛ

١ٍٝ ٜٓؿوووشدٕٚ ؾٝٗوووا بووووٛاملِٗ اشباٍصووو١، بوووشاٍس، َكووواُٙ، َٓتضٖوووا ، ٜوووذ ًْٛٗا       صٚاٜوووا قةووو

          َٕ َٓٗهني، َثوٌ نٓوُٛد قٗوشتِٗ َوشنو١ي ؾٌٝوو١ي ال َٓتٗٝو١، ٜوتضيوٕٛ ايٍةونب، ٚ طوٛ

َٕ أ مَٗوِ ٍ  ٓوٛ ،     ٍٟ أٚ طٝجاس٠ُ، ٜتةوّؿوٛ ٚقتًا َع أٖٚاَِٗ املشحي١ بشؾك١َ نَٛل ػا

َٕ رنشٜوو  ٍَُووٕٛ قًووٛبِٗ املهظوٛس٠ بقػووٝا٤ُ ال ْؿُٗٗووا ٚال ْشاٖووا، أػووٝا٤ٌ  ٜؼووزٚ اتِٗ، ٜش

ٍُوواُ  بايػوو١ُ ايكُٝوو١    ُا تت ناأل طووإ تًُووعا ٍ ايووٍذَاؽة توواٍس٠ً ٍٚ ايكًووَب توواٍس٠ً ُأ ووش٣، لوو

ِِ ٜػوووادسٕٚ،   ٍٝوووتِٗ، وووو َٕ ؾٝٗوووا بهًّ سبٝوووٛاتِٗ ايٍشنٝهووو١ اشبايٝووو١ َووؤ املوٓووو٢، ٜػٛصوووٛ

 ٍذا٤.ٜٚوٛدٕٚ إىل اسبٝا٠ لاسبني أػ

ٍّ اػتِذ ايؿكشا ٚطا٤  األ ٛاٍ  ت٢ باَ  َؤ ايٍةووب  ٝٝوضِٖ عؤ طوٛاِٖ،       ٍٚ ٜٛ

   ِ ِٕ ايٍٓواغا نًّٗووِ بواتٛا ٍ ايٍظووهَٛ      ؾوايوَٛص َوٓوِٗ َوؤ ا توٛا٤َ اْوووضاالتٗ ِِ إ ٍٍ، وو ٍ دال

ٌِ َظوتوٍذًا       َ٘ ايوٍذقٝل،  و ١ًٍٝ عِٓٗ، أ ذِٖ ؾكط مل ٜتٓاصٍ عٔ منوَط عٝؼوت ْظنًا نشبْٛ

٘ا        يذؾعة ت ِٕ ا و ٕا ر وشِٖ، ٚعًو٢ ايوٍشغِ َؤ أ َ٘، "طٍٝذ  ايذ" ٜهوادا ٜهوٛ ـَ نْٓٛ هايٝ

ٍُوذًا األٚىل، إر      ِٕ أ ذًا مل ٜٓذٖ٘ َٜٛوًا إّيوا ٚأطوكّط َتو َشّنٌب َٔ ايهًُتني َوًا، إّيا أ

ٌا أنّؿٗووِ،            ٌا أٚاَووَش ايٍٓوواغ، ٜكب وو ٌا ّةووااًل بووقنش٠ُ، ٜوتوو ٍٝذًا َوؤ ٜوُوو ٕا طوو ـَ ٜهووٛ نٝوو

 ا٥وِٗ ع٢ً  ٗشَٙ احملين  ن١ً٦ٝ ٚرٖابًا.ٚتشنبا طًوِٗ ٚبط

ٕة ٜتٓووواٚلا عًووو٢   ٍٚتا ٍٝتإ عوووذ ٘ا ْٗووواسًا أبوووذًا، ػنةووو ٘ا ْؿظووو ٍٝذ  ايوووذ يوووًٝم ال ٜؼوووب طووو

٘ا،            ٌّومّ  ٍتو٢ ٜٓؿوت  بوالا ايكبوٛ ايوزٟ ٜكتٓو ٌّ اي دبظٝذُٖا بذسا١ُٜ ٚدبًّوُذ، بايهواَد حيو

َ٘      خيشجا ببٍض٠َ ازبٛخة ايبا١ٌٖ، ٜتقٍبُط  كٝب١ً نًذ١ًٍٜ غاَط١ً َ٘ َوع َؼوٝت ، ترتٍْو ا سبتو١ُ عٓكو

٘ا        ايٛاوك١، ٜٚؿٛحا عتشٙا ايؿشٜذا ٍ ايٍضقوامة  ِٕ ايوؿشٜوت ايوزٟ ٜظوهٓ ٞ  أ ٌا اسبو ؾٝوذسُى أٖو
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ٍا عًو٢          قذ اطتٝكظ، ٜكةذا طٍٝذ  ايذ بشنوًا ٚطوطا املذٜٓو١، ٚاوٛ ايّتوابلة ايٍظوابع ٜٗوشٚ

َ٘، ٜؿوشدا ؾٛقٗوا      ايٍذسج نايػضاٍ، ٍ َك٢ًٗ ؾاسُٙ قًٌٝ ايٍضبا٥ٔ حيجوضا ااٚيو١ً   َذٜوذ٠ً يٓؿظو

ٌِ أٚسامة اسبكٝب١، ٜٚؼشعا ٍ ايهتاب١َ ناملظوٛس.   ن
٘ا            َ٘ ايهاَوٌ،  ٍتو٢ أٍْٗوِ ٜاذّيًْٛو َٕ ٍ تًُٝوعة ا و ٍٞ، ٜبوايػٛ َ٘ ايٝوَٛ ٍا ي٦ٝو ٌا ايّٓوذا ٜاًّٗ

٘ا ايٍٓبٝوز ب ػواس٠َ َؤ          َٕ يو ٍٝذ  ايوذ"، وًبوٛ ٍٝذ طو مبطاعؿ١َ األ شف، ؾُٝظٞ ؾجق٠ً " ايٍظو

٘ا نتٍٝٛس ناطش٠ُ تٓتٌش َةشع ؾشٜظتٗا، عٓوذَا ٜظوهش   إصبو ّا ٌْشاتِٗ  ٛي َ٘، ذبٛ

ُا هلِ لؿٌت٘. َ٘ ايوضٜض٠، ؾٝٓؿ ُا أ ٝٛالت  ٜاةب ا أنثش نشًَا، تٓتؿ

عًوو٢ اصووتناَل املذٜٓوو١ ٜظتؼووؿٞ َوؤ أرٍٜوواَ  اسبٝووا٠، ٜكووزفا       ٍ املكٗوو٢ املؼووشف 

٘ا ناأل جاس ٍ حبري٠َ ايوامل ايٍظان١ٓ، ٜوشف أٍِْٗ ٍٝوًا،     عٛااؿ ٘ا ػواعشًا أٚ سٚا٥ خيايْٛو

ـا عؤ تظوذَٜذ أنوش٠َ         ٘ا طوٝجٛعا ٚطوٝتنًّ ٍَ ايّٝٛ، ٜووشفا أٍْو ٘ا طٝٓؿلا َا نٓاٙا اٛا ٜوشفا أٍْ

ِٟ أووٍش ٚسا٤ٙ، يهؤ            ٍٚج ٚيؤ ٜٓجوب ٚيؤ ٜورتىا أ َ٘، ٜووشفا أٍْو٘ يؤ ٜتوٍض ٔ  ايزٟ ٜوٝؽا ؾٝ ايك

ٍّ، تًوا ا َٕ أعُاسِٖ حبثًا أنثش َا ٜوشؾ٘ أٍْ٘ ٜؼرتٟ ايٍظواد٠ا ًَٜٛا بٝٛ ييت ٜكطٞ ا  شٚ

ٍُشٖوا      ٌَ سببٝبت٘ املتنًٍٝو١، ٚايويت ع ٌَ هلوا َمَو َ     عٓٗا، ٜهتبا ايٍشطا٥ ٍٝو١ً، ٚؾٍةو ٍٝو١ً  ً ً 

ـا عٝٓاٙا اٛ ايّؼِباَى ايوٛا٤ٞ ٍ َٓووشٍج   ًاَمبَع ٚأطاَٚس ٚأقشااٚ ٚصٛتًا ٚسا٥و١ً ، تتضِ 

ٍة، تظش إ  ٘ا َٔ قبٌ أصابعا اشبٝا ٌٍ، ٚبووذ ايهوقغ     ضٝ ٍل  ؿاَشْت اًٜٛم ٍ ايٍضنواج املبتو

ـَ َٔ ٚسم ايٍشطا٥ٌ...  األٍٚ ربشجا ايٍطوه١ُ َع ازبظذ األٖٝ

ّة         ّٛ بووواسٌد ٚاملٛطوووٝكا  ضٜٓووو١، ال صوووَٛ  إّيوووا قتكتووو١ُ املتوووشة ٚاكتكووو١ُ األقوووذا ازبووو

ـّ، ٚال سا٥ووو١ا طوو٣ٛ            َٞ تٗوو ايِشانطوو١َ بووم اْتٗووا٤ُ، ال ًَُووَع إّيووا يضَٚنوو١ُ اشبٝوواالَ  ٖٚوو

ًَُم نوًّاق١َ ايث ٝاَل ايويت ال ٜشاٖوا أ وٌذ، غاسقوًا نبوٍض٠ُ      ػزاٖ َٗ َا ا، صاَتًا ًٜتّز بايؿشح، 

٘ا ايوُٝكوو١ا، ٜكووٝعا  ووشاس٠ا األػووٝا٤ ٚايٍتواطوو١ا        ٔا أْؿاَطوو ٜاووَذ   َ٘ املوتوواد،   ٝ  اٜٚوو١ُ ٍ ُنشطوو

١ٍَٝ ايٛ ٝوذ٠،     ٌّ ٚنٗٗوا َؤ نٝوَب ايوِزانش٠َ امُلؿًَ      ايٍطاؾ١ٝ عًو٢ األنوٛال ايؿطو َظو١َ،  ٜظوت

ٍا      ـَ ٌْشتٗووا ٚبظووُتٗا، ٜٚاَوووذ  ٍٗ ٘ا، ْٜضُؾووشاٙا، ٜاؼووٍزلا مبكٍةوواَ  ايٍتًوو َُٗك َْٜؼوو ٘ا بتوو،د٠ُ،  ُا ُِ َٜتَؼوو

َْٜظووَتْذعٞ اال تؿوواٍ، يهٍٓٗووا طووشعإ َووا تووزٚلا      ٍٝوو١ا نُٝووا ٜشاٖووا بووقاِدم  َووا  ٘ا ايّتٍب َّاَسَتوو ْ

 ٚتتبِذدا... نُا مل حيذث َٔ قبٌ.

ٌّ ايوكوذ٠ا ٍ سبتو١َ عٓكو٘، ٜانوشجا صٍسًا َؤ        ٜتًبا نقطًا واًْٝا، يهٍٓٗوا   ال توقتٞ، حيو

َ٘، ٜتًووبا قٗوو٠ًٛ،   ٍَ عًوو٢ ا تٓاقوو ٌَ ايٝاقوو١َ ايبٝطووا٤، ٜػووّب ْؿظووًا اووًٜٛم يٝوتووا َ٘ أطووؿ عشٚتوو

٘ا ٚال توقتٞ، ٚبووَذ طواعاُ  َؤ           ًٍٝا ؾٓجاْوًا ؾور ش، ٜؼوشلا ايٍظوٛاَد نًّو ٜتاسدا ٖذؾًا ال َش٥

 ٕ ايبا٥ظووتإ إىل ايٍٓاؾووز٠، ٖٓايوووا بايِطووبط  ٝوو ا  ووطَّ   املناضوواَ  ايوظووري٠َ تٗووشعا املكًتووا

ٌٌ عًوو٢ ا ؾشٜووض، نايؿجووا٠٤ ٜؼووّع ٚنٗٗووا َوؤ ايػباػوو١َ ايهثٝؿوو١َ، ؾاتٓوو١ي           عةووؿٌٛس َبًَّوو
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ـَ ايّضناجة املَنِذَد باألْٗاسة ايِةػري٠َ، ٜواتبٗا،  نايواد٠َ، َػٓان١ً، ٜتتَّعا إيٝٗا بٛد  َٔ  ً

ًَِٗا حبٛٓ ، ؾُٝا ٖٞ تا ٍٕ َؤ اشبواس   ُض ما ايِطباَل ايِشقَٝل ٚتتكِذّٜتق ، ج، تؿت ا ايٍؼباىا بتوق

ُا صوذسٙا،        َ٘،  تكوعا، ٜٚٓكوب ؾٝازعشا ايوةؿٛسا ٜٚتري، ؾُٝا توب ا ايوٍشٜ ا ايذّؾاقو١ُ بقٚساقو

٘ا، خياٍ  ٘ا ٚاقو١ًٍٝ ب ؾشاُط، ٜؿشُى نبٗت ٘ا، ال أ ذ ٜوريا بااًل هلا، ٍ  ني تبذٚ ي ٜتًّؿتا  ٛي

 ٍٕ ٌا يتةوذٜكٗا، ؾايوةواؾريا ٚايٍشٜواحا ال تهوزلا     أ ايٍثُاي١ا ؾوًت ؾوًٗا، يهٔ ايّتبٝو١  ٝ

ٚال تظووهش، تكؿووض عًوو٢ األس ،  ؼووٞ اووٛٙ، ال ٜٓووذ ؾُٗووا عوؤ بظوو١ُُ، تٗووذأ يًوٌوو١ُ    

ٔة  ٍٕ  ٚ األػوٝا٤ا نًّٗووا، أ ادٜوو ا ايٍضبووا٥ ٖووذٜشا املشنبواَ  عًوو٢ ايّتشٜوولة ايٍظووشٜع، بطووعا وووٛا

٠ٍَٛ ٚايٍشقوو١َ          صوواؾ١ُٝ  ووّش ٚنقَْٗووا   ٌِ َوؤ ايكوو ٌُ يًٍةووُت، َووضٜ ايٍٓظوو١ُ، ٍةوو١ا تووقورٌي غوواَ

ٍٝوو١ُ أَاَوو٘، ٌْٚشتٗووا       ٌّ سا٥كوو١ً، تثًُّٗووا ٚقؿتٗووا ايتُثاي ٘ا ال تٌوو ِٕ تشنٝبتوو ٚايٍظوووش، بٝووَذ أ

ٍا    َ٘، ؾووايتبَع اشبٝووا ََٖتوو َٝوو١ً ضوواي١ًَّ قووْذ َتَػًََّبووْت عًوو٢ ْبا ِٕ ُأَٓ ّٔ يًٖٛوو١ُ أ ايوُٝكوو١ُ ايٍثاقبوو١، ٌٜوو

ْٝٗا، ٜٚوواٚدا    باسبك َ٘ عذَطوَت ُ و ٘ا،  ظ ا به َّاَسَت ٝك١َ، ٚا تًتاْت املؼاٖذا بايّةٛس، خيًعا ْ

ٕة ٍ     ٍٕ سقٝووٍل ٚصاَووّشَدتنية تًُوووا ٘ا، اَووَشأ٠ي بؿظووتا ِا َوؤ نذٜووُذ املٌٓووَش راَتوو استووذا٤ٖا، ؾٝتووقٍن

َ٘ ؾوم ٜبًوؼا أسضوًا، ٜوذٜشا         ٝ ٘ا ٜتٗوا٣ٚ عؤ ُنشطو ٔة، حيّع أِْ ْٝ َ٘    ايوٝٓنية اهلاد٥َت َٕ قٗٛتو ؾٓجوا

٘ا،      ٘ا نوا ةني، ٜوذاسٟ ايِتًاّبووا ٍ تمَٝوو ٘ا، ٌٜٓشا  ٛي َ٘ يٝانؿٞ استبانا ْٜ ََٜذ ايباسد٠َ بنَي 

ٍِ َػًٍل: ٍا بؿ  ٜتظا٤

َٞ ؟؟؟" " ٖ 

" َٞ ٖ!!! " 
"".َٞ ٖ 

٘ا،       ٌٌ، مل ربوشْج َٓو ٘ا َكؿو َ٘، ٜتقنَّوذا أِْو ِِ ٜشؾاوٗا إىل قًَب َٙ َٜذٙا اأُل ش٣، و ٜكشصا بَٝذ

ْٕ ٍا       إر َ٘، ال توضا ٌاوَش بضاَٜٚو١َ عٝٓو ٍة ايٍتَؼٍتت، خيوَتًعا ايِٓ َٔ نا٤َْ ...!!؟؟، وضعا َٔ ٖٛ َٔ أٜ

ِّ عكًا٘: َِ ايتَّكعة، حيان ّٝ َٗ َٗذ َئ َت ْٕ َيتا  ع٢ً ٚقؿَتٗا ٚنق

٘ا،        ٍٛسٙا أْوا، ال يْٛو ِٞ، مل أتةو " مل تزٖب ايٍثُاي١ُ بوكًٞ بوذ، ٖزا ايِثوٛلا نذٜوٌذ عًو

٘ا،  ٘ا اَوشأ٠ا      ٚال قُاَػتا ٍا ع٢ً نتؿٝٗا غشٌٜب عٔ َٛاٍد  ٝوايٞ، ٖوزٙ املوشأ٠ُ تؼوب  ِت٢ ايِؼا

 ايِٖٛ يهٍٓٗا... يٝظت ٖٞ"

ٔة       ْ٘ أ وٌذ َوِٓٗ يًوظو ـَ مل َٜٓتَبو ٍَ املك٢ٗ، نٝو ُِا ٗةُا، ٜشاقابا ع َ٘ ببوَط ْٝ َْٜؿشاُى ناؿَّ

َ٘، ٜكشأ  تؿًا: ُة أَاَ٘!، ٜتتًّع إىل سطا٥ً  ايِشاب

ٌَ ٍ  يظووتا َثًوووو، ال أنٓووو١ا يووٞ، ال سٜوووَؽ يوو    اػووتكتا إيٝووَو ٚيهوووٍٓين  " ٞ، ٚال أَووو

 "ايِتوًٝلة اَٛى
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َٕ ؾكووط، ٚاألَوواْٞ ربووافا      " َٕ ٜتُّٓووٛ ٌٌ  ووامٌل، ٚاسبوواملٛ اػووتكتا إيٝووَو ٚيهووٍٓين سنوو

ْٕ ٜٓبَت هلا نًٌذ ْٚرب٠ي ؾتٓكًبا إىل  كٝك١"  ايًُّع، ربؼ٢ أ

ٍة اْاػتكتا إيَٝو... ٚيهٍٓين َتوٌب "  تٌاسَى" ََٓو، َٚشٌٖل َٔ اٛ

٘ا،     ٍة، ال ٜاةٍذم إسباَح املؼوٗذ، ٜتُايوو قًَبو ٘ا بنَي ايػبت١َ ٚبنَي ايّزٖٛ تتقسن ا ْبطاتا

٘ا املَتظاسَع َِش٠ً ُأ ش٣، ٜوبلا املك٢ٗ ايِةُٛ ا بقْؿاطٗا، تبوٍذدا   ٚوٗذا نُٝا ْٜطَبطا َْؿاَظ

٘ا، ؾُٝٛجا اهلٛا٤ا باسبٓني، ٚتًتبعا اسببٝب١ُ ٍ عٝٓٝ٘، ؾم  ٜاٍُٝوضا إٕ ناْوت اَوشأ٠ا    إصكااَع

٘ا أٍْٗووا  ًُوو٘، خيووافا ؾجووق٠ً َوؤ             ٍّ، ٜاكٓووعا ْؿظوو ٍِ ٚد ١ًٍٝ َوؤ سبوو املهاتٝووب راتٗووا أّ صووب

ٌٕ لوورتّ،     ٘ا إْظووا ٕة ايٛ ٝووذ ايووزٟ أػوووشٙا أٍْوو ٘ا ٍ املهووا ْٕ ٌٜٗووَش  بًوو ٚضووٛ ٘، خيووافا أ

ٞا عًو٢ ا        ٌٔ َوّكوٌذ عةو ٍا يًو١ٌُ األٖذاف، ربوتًُط األٚيٍٜٛوا ، ا ْظوإ نوا٥ يؿٗوِ،  تتبٍذ

ْٕ تتمػو٢ نُوا بايهواد         ٘ا، ٜتٍٗشلا َؤ ذبوذٜكتٗا ايٍذاؾ٦و١، ٜٓتٌوشا أ ٜهابشا، خيٓلا هلؿت

٘ا،   ٍٕ، طوووتزسٖٚا إغُاضوووت ٍٝوووًا بوووم ٚص  وووذث، طوووٝؿٍتتٗا بتجاًٖووو٘، طوووتتٗا٣ٚ  اتاتوووًا  ٝاي

ِٛلا اٖٛووا ٌْووش٠ً بوواسد٠ً، إّيووا أٍْٗووا تةووُذا  ٚطوورتنٛٙا ٍ ايػووَذ نُٝووا ٜوٝووَذ دبَُٝوٗووا، َٜةوو

٘ا خب ٍّ          أَاَ ٍِ ٜٓتوٟٛ عًو٢ نوم َ٘ بؿو ١ٍٝ، باملا٤َ ٜكتوشا َؤ ػووشٖا، تتةوؿَّ ا عٝٓٝو ٝبتٗا ازبً

ْٕ تؿتطَ   ٘ا ال وشؤ ع٢ً ايو" أًٖم"، خيؼ٢ أ ٘ا ل "َش بًا"، يهٍٓ ٍا اطتٓتاق نثرٍي، ذباٚ

ٌا ٍ اْتضاعة بظ١ُُ أٚ ٌْش٠ُ  ّهوا٠ُ٤، ٜؼوٝ  عٓٗوا     ٘ا، خيؼ٢ إٔ ٜبذٚ ايٕٓٛ، تؿؼ أٖٚاَ

٘ا ٍ ؾتٍٛس ٘ا بايّتاٚي١، ٜٚبهٞ.قًب   ، ٜتهٍظش، خيبُط سأط

٘ا ؾووم وووذٖا،   َ٘، " ٜشؾووعا سأطوو ُا  ٜظووُعا صووَٛ  اْٗٝوواٍس َوؤ دا ًوو َووارا ؾوًووت؟!" ٜٓووب

 ُ٘ َِ ٚاقو١ٍٝا َا  ذَث إّيا بو ػشاَى اشُف  ٝادٟ ، بٛن ُّ ٍ  ٓجشت٘، ئ حيظ ٍا املُ ايّظ،ا

ٍا    ناَُذ ٜٓادٟ عاًَم ٜاؾوًا، ٜذّغ سطاي١ً ٍ ٜذٙ، ٜٚٗ ٍا املوزٖٛ ُعا ػ٦ًٝا ٍ ُأرْو٘، ايِٓواَد

َّ ايٍؼوباى ايووايٞ، ٜتًُّو٢ ايّظووَب ايكشٜبو١ا ٚايِظوُا٤َ ايِؼواَ َب١ا، ٌٜٓوشا ألْطوؿاٌ            ـا أَوا ٜتّٛق

    ٟ َ٘ ايوووز ٕة بػُوووض٠ُ     ٝووو ا األٚتٛطووورتادا ايِظوووشٜعا، َٜتتاًَّوووعا إىل َصًَٝووو ٍة ايِضبوووٛ ٜاؼوووريا ال وووتم

ِِ إىل ايِشنا٤َ ٜ ٘ا ايش ٜ ا َظتنؿ١ُٝ، وا ْٝٔ، ٜؿت ا ايِٓاَؾَز٠ا ببط٤ُ، تًؿو َٔ ايوٝٓنية ايػا٥َُت كُتشا َ

ٌ  َٛضوٍع، ٜشَوٞ ايش طواي١ا املتِٜٛو١ا بٗوذ٤ُٚ، ؾوتتريا           َ٘ ٍ نو ٍا املتشا َؤ ٚنٗو ايباسد٠ُ، ٜٚٓا

ٍا  ًَُا، ٜكٛ ٌة َبَتظ ِِ ايؿٓانني نًّٗا:خبؿ١ََّ اِٝاس٠ُ ٚسق١ُِٝ، ًٜتؿتا يًِشنا ًٜ ْٕ ٌَ أ ٚصوًت"،  " قب

ّا ع٢ً ٚقعة ايكٗكٗا  ٚايٛػٛػاَ  ٚقشقو١َ ايٍةٛاْٞ  ـا طٍٝذ  ايذ َوكَٛد ايًّظإ، ٜتكِذ ٜك

٘ا َٔ ايّؼٍباَى املؿتوٛحة،   ٜؿّهوشا قًوًٝم   ايٍٓواط١ٍٝ، ٚع٢ً َشأ٣ ايٍٓذٍ ايٍظا شٜٔ ٜانشجا سأط

ِٔ ػو٦ٝاً "وو ب ٘ا، يه ٍٝت  اسقوًا ٜؼوّذٙا    ايٍظٍٝذ طٍٝذ  ايذ"، تذغذؽا ايهًُا ا ايكةٍٝا ا إْظاْ

َ٘ احملٍُشتني... ٚخيشج. ُا عٝٓٝ َ٘، ؾٝاػُ  َٔ قًب
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  الذيبسهيل . أ 

تٓٗوو ٍ ا ااه ٖوو ه نًووٗ  َٓوور ايً لوو١ ااٚيف يصٚايٗوو  ا ايهٓٝطوو١   ايؿووٛازٜذ

اييت حتت اازض, ٚايهو ٖٔ ٜسهوح  وأ ضوإن  إ ن ْوت تسهوز جٝو٘ شٚيو   غوس ٝ            

َد٣ احلٝ ٠, ج زهفت نًُ تٗ  يٝعٝد ايه ٖٔ ايطؤاٍ َس٠ أخس٣, ٚأق ف: ميهٓو 

ٚبودا   إ أيوته  ًو٢ ايوصٚان َٓوّ٘ زبصه بؿوٛه نو ب أا  ٜطوُ         ٜ  بٓيت إٔ تكٛيٞ ا اآلٕ

ظ ٚنوسصز ضوؤاٍ ايهو ٖٔ أَو ّ     رلٓٛق  : ْعِ اْصين َٛاجك١  ٢ً ايصٚان َٓوّ٘ ازتو ا ايعوسٜ   

ٚأق ف: ميهٓو اا رتاض اآلٕ ٚأنٕٛ يو َٔ ايػ نسٜٔ, اْصو٘ ؾوعز إٔ    ,اجلُٝ 

ٕص َٔ أشٚيُٗ  اهلل ا تعرتقٞ بعد إٔ ٜهًًٓ  ايه ٖٔ,  ٜفسقُٗ  اْطو ٕ نُو  تكوٍٛ    جإ

ااضوواٛا١ْ ارػووسٚخ١ّ جك يووت أزٜوودى شٚيوو   يووّٞ  ٝٓووراى ب زنُٗوو  ايهوو ٖٔ نُوو           

 ب زنُٗ  احلكٛز ارسهح بسبا  ٚخٛج  , ٚاْاًكت شه زٜد خسض ٤ّ

أشٜص ايسؾ ف ٖٚدٜس ايسامج ه ٚازه ف ؾٛتٗ  ا ايهٓٝط١ َٓعت٘ َٔ ااقرتاا 

ط١ أٜص ّ ايف إٔ   با ايف بَػول, يهٓو٘ أٜكؤ    َٓٗ , ٚ دصٖ  نهٌ احل رأ قٝف١ خلُ

ا قووساز٠ ْفطوو٘ أْصٗوو  ا تسهووز بوو٘ ٚز وو  ٖٓوو ى َوؤ أيتٖوو   ًوو٢ ايووصٚان َٓوو٘, جكوو ٍ ا    

ْفطوو٘: ٚقعووت ايفووإع ا ايووسأع, ٚاركوودَ ه اخل ىل٦وو١ تووؤبٟ ايف ْتوو ٥  خ ىل٦وو١ ٚاضووتُس  

خٛجوو   َوؤ ايٓوو ع ٚن َٗووِ ا  كٗوو ّ جه ووس إٔ ٜكوو  حتووت رلدتوو٘ َطدضوو  ّ نوو ٕ         

ؾٛت ُٖ  ٜعًٛإ ا احل ز٠ اٟ ضبزّ ق ٍ ن  ذاه َس٠: نُ  تسٜٔ ايصٚان بٝٓٓ  َطت ٌٝ 

 جإزٜدى إٔ تاًيب ايا م ٚاتُٗٝين    تسٜدٜٔ جٓ ٔ َتٓ قك ٕ ا ْؿًح يًعٝؼ َع  ّ

حيز احلٝ ٠ ٚايٓ ع ٚايفسح ٚارٛضٝك  ٚايٓٛز, ٖٚٞ تهسٙ نٌ ذيو  ن ٕ مسع ٕ 

, ٖٚوٞ ا تلٗوس يًكوٝٛف اي و  َو  ْودز َو  اقواسٙ ا         ٚت٣ٛٗ ايعت١ُّ ٖٛ نسِٜ َٚكٝ ف

نثري َٔ اا ٝ ٕ يًكٝ ّ بٛايبِّٗ ٖٛ  ٌُ ا نثري َؤ اا ُو ٍ يتوٛجري  ٝو ٠ نسميو١      
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اضست٘, ٖٚٞ ْإه  ؤ ذيوو ٚ دصتو٘ َؤ َٗو ّ ايسيوٌ, جٗوٞ يًبٝوت ٚأ ُ يوّ٘ ٖوٛ ٜودخٔ            

ٚضو ب٠ خ يٝو١ َؤ    ٜٚعػل ايك٠ٛٗ ارس٠ ٚايطٗس ٚأّ نًثّٛ ٚايعسم أٜك  , ٖٚوٞ تٓو ّ  ًو٢    

َؤ انطوري احلٝو ٠ ٖورا      ٜهو ب احلوز ميًوؤّٙ ٖوٞ خ يٝو١      أٟ  ًِّ ٖوٛ َهتٓوص   ىلفٝو     

ٚيدٜٗ  خٛا٤   ىلفٞ ٜفكدٖ  أٟ غعٛز ب حلز ٚاحملب١ّ ٖٛ ضٌٗ َسٕ ىلٝصوز  ود ايبًو٘ ا    

 احلل ٚاجلُ ٍ, ٖٞ  ٓٝد٠ مل ٜطتا  تًٝٝٓٗ  جلًت َتػبث١ بإجه زٖ ّ 

ٝ٘ بعد شَٔ ىلٌٜٛ َٔ شٚاي٘ ٚمل ٜطتا  ٖكوِ  "تؿ حل َ  ْفطو " مسعٗ  َٔ أخ 

تًو ايعب ز٠, اذ َ ذا ميهٓ٘ إٔ ٜفعٌ أنثس مم   جعٌ, جُٓر ايّٝٛ ايرٟ يعًٗ  غسٜه١ 

 َؤ ااٜو ّ ااٚيف ٚ تو٢ اْككو ٤ اخلُطو١      حلٝ ت٘ زأ٣ َٓٗو  نوٌ َو  ٜوٓحلـ احلٝو ٠ بود٤ا       

نًُوو  هكووبت أٚ ّ ن ْووت ٝ ٖ  ا ؾووسامل مل ٜتٛقووح اا ْوو بزا ايوويت قكوو ٚايووث  أ   َوو  

  سْت يطبز أٚ يٓهد تحلًل ايب ا  ٢ً ْفطٗ  ٚاضتُس اه ق٘ ايعُس نًّ٘ ض جس بعٝودا  

ُصوو    يٝعُووٌ لوو ا  نووٞ ٜووٛجس َؿووسٚف ايع ٥ًوو١ ٚااٚاب ٚيٝعٝػووٛا ا نساَوو١ ا َٓووإ٣  

هسٜب   مل ٜتعسف ااٚاب ايٝ٘, ٖٚٞ أْهست٘ نُ     غ٘ ا ىلفٛيت٘ ٚغب ب٘, يهٓص٘   ب

ٌ إٔ ٜطوو جسّ ٚا ؾووب ح ايٝووّٛ ايتوو يٞ يعٛبتوو٘ ٚقكوو ٤ يًٝتوو٘ ااٚيف  ًوو٢   أْهستوو٘ َوؤ قبوو 

, جوإذا اردود٠ َؿوبٛه١ بدَو٘ ٚ ٝٓوراى أخوتٙ       ٓب١ هسجو١ ايكوٝ ج١ ٚ ٝودا , اضوتٝك     ن

 ايابٝز إٔ  ًٝ٘ إٔ ٜإخر  ب١ ايكحلط نٌ ّٜٛ  ت٢ ٜإتٞ أيًّ٘ 

   ٕ ااٚاب  ىلً كٗ , مسَعٗ  َٔ نثرئٜ, يهٓص٘ مل جيسؤ اضب ا نوثري٠ أٚنو   سَو 

, ج ووأ ن ْووت  َوؤ أَٗووِ,  ٝوومي بكووٞ ميٓصووٞ ايووٓفظ أْصٗوو  قوود تعووٛب ايف زغوودٖ  َٜٛوو         

يٝ كس ىلع َُٗ  ٚجيٗصُٖ   ن ٕ ٜٓٗض قبًُٗ  ؾب     ايافًت ٕ ا اردزض١ اابتدا١ٝ٥

يًوورٖ ا ايف اردزضوو١, بُٝٓوو  ن ْووت تحلووط ا َْٛٗوو  ايعُٝوول ا ايحلسجوو١ ارلًُوو١, ٚ ووأ    

  ن ْت  تعٛبإ َٔ اردزض١ ن ْت تت أ ايفسف يكسبُٗ  اٟ ضبز يإلَع ٕ ا أذٜتّ٘

اغرت٣ ايبٝت ايف خس ٚايطٝ ز٠, يهٓصٗو  لًوت تًوو اروسأ٠ احلوسٕٚ ايويت بكٝوت  ًو٢         

يف أًٖووٗ  ا ااُووح ا تهطووري زأع شٚيٗوو  بتُسبٖوو ,  ٝوومي ن ْووت تطوو جس    ايوودٚاّ ت

ارد١ٜٓ اجمل ٚز٠ نً ُ  أزابه َٔ بٕٚ إٔ تعًُ٘, ٚإ أ ًُت٘ أ ٝ ْ   جُٔ بو ا أخور ايعًوِ    

بٛض ىل١ ارٝهسّٚ نو ٕ   تسنز ضٝ زت٘ قط, بٌ ن ْت ترٖز ض  ١ تػ ٤ ج طزّ مل

 ٘ ٘ أَووساض  وود٠ بوود٤أ َوؤ َف ؾووٌ     :  وو ذا ٜتووو ٚشْٞ ايووٓيب أٜووٛا  بُٖتوو    ٜهً ووِ ْفطوو

ايسنبتأ ٚايلٗس ٚايتٗ ا ايعؿز ايٛزنٞ ٚقوعح ايبؿوس, ٚاْتٗو ٤ تًاوتأ أضوعح      

٘ ٝو ٜكواس ايف اٜك لٗو  أٚ اٜكو ل ابٓت    ا ااٚيف َُٓٗ  ْفط٘ بٓفط٘ َفك   ارٛه  ٢ً إٔ

َ ّ َع٘ ا ارطتػف٢, خػ١ٝ إٔ ميٛه أ َٔ َُْٛٗ ّ ٚا ارسص٠ ايث ١ْٝ ىلًز َٓٗ  إٔ تطٗس
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ابٓتٝ٘ ايًتأ تٓ ٚبت   ٢ً ايطٗس  ًٝ٘ ا ايًًٝتأ ايط بكتأ, ٚاذ ضعٌ, ٚايطع ٍ  ُوٌ ا  

ازابٟ نُ  ٖوٛ َعوسٚف, ق يوت يو٘: ا تطوعٌ جكود أش ووتينّ ب وين أ ّ قو ٍ ا ْفطو٘:           

أنثوس اا ٝو ٕ اْوين لٓٓوت       ٢ً َد٣ ايعُس ٚأْ  أتًك٢ ىلعٓ تٗ  َٚ  ذيو بكٝوت ؾو َت    

ٜووّٛ ٚقوود أيووتتين  ًوو٢ قووسبٗ  ا أ ٝوو ٕ أخووس٣ اْٗوو  أجكوودتين      أْصٗوو  قوود تؿوو ٛ ذاه  

ؾووٛابّٞ ضووإن  يًٝتٗوو : روو ذا تعٝػووأ َعووٞ  أيووٝظ َوؤ اايوودز إٔ هوودٟ خ ؾووو جُٝوو   

 تسهبأ َٔ  ٝ تو بعٝدا   ٓصٞ  

 ق يت : 

 َ  خَؿوّ ضإبك٢ ٖٓ   ٢ً قًبوّ _

 ٌٖٚ تٓتكُأ َٓصٞ بطبز خ ف أبٜٛو  _

 ايرنٛزّ َ  خؿصوّ ضإْتكِ َٔ نٌ _ 

 َٚ  ذْبِٗ أٚ ذْيب  _

 أيطتِ ذنٛزا   ٖرا ٚ دٙ ٜهفّٞ _

َو  زأٜوو إٔ ْورٖز ايف ىلبٝوز      أتك ؾؿٝين اذا أب ى ىلً ل أَو   ٢ً نٌ   ٍ _ 

 ْفطٞ يٓتع جل َع   

 ٚ دى اجملّٕٓٛ   جل ْفطوّ _

َس ضب  ضٓٛاه  ٢ً تًو احمل ب ١ اييت قاعْت جٝٗ  نٌ أضب ا ايتٛاؾٌ َع٘ بد٤ا  

٘     ساؽ ٚاْتٗو ٤ بو يه ّ, يهٓص  َؤ ايفو   ّ نو ٕ خٛجوو٘  ٗو  بكٝووت ا ايبٝوت هًوظ  ًو٢ قًبو

 جو١ ايعُوس   غب ا ٖٚوٛ أؾوبح  ًو٢      ٜتؿ  د نًُ  جهس باسٜك١ ٜبعدٖ   ّٓ٘ جإٚابٙ

تدُٖ٘ بوأ احلوأ ٚاآلخوس, ٚايف ذيوو جٗوٛ ٜٓتُوٞ ايف بٜؤ ا ميهٓو٘ َؤ           ٚأَساض ضٓ  

ٜ ١ْ أخس٣, ٚن ْوت ٖورٙ تهو ب إٔ تهوٕٛ     ايا م أٚ ايصٚان َس٠ أخس٣ اا  اذا ا تٓل ب

َطت ١ًٝ ي٘, يٝظ اْ٘ َؤَٔ بٌ إ دلتُع٘ ايؿحلري ضٝع بٜ٘  تُ  , ٚإ ن ٕ ا ٜكوِٝ  

ٕص احلٝو ٠ ا تتهوسزّ ن ْوت تعوسف ذيوو جتطوتحلً٘ بهوٌ ضو٤ٛ          نثري ٚشٕ يريو اذ آَٔ أ

ٕص ا أ د ن  ميهٓ٘ إٔ ٜطتكٝفٗ  ا بٝت٘ بك١ٝ  ُسٖ   تكدٜس ٚتؿسف, ٚا  ت٢  ًُ   أ

, ٚنووريو جإبٛاٖوو  تٛجٝوو  ٚاخٛتٗوو  َتصٚيووٕٛ ا أَوو نٔ أٚابٖوو  جٗووِ مل جيوودٚا  ُوو  

  بعٝد٠ّ
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َو  ايعُووٌ ٜوو  مسعوو ٕ  َو  ايعُووٌ  ٖووٞ يٝطووت خؿوُ   يٝطووتعسض جهووسٙ ٚ كوو ت٘    

أَ َٗ , بٌ ن ْت قعٝف١  د انػ غ١, ٚنو ٕ مم و  ٜؤرو٘ أْصٗو  ا ضوٓد نو  ٚا  كوٝد        

ٛصٍ أْصوو٘  ووأ ميووٛه ضووٝحلدٚ زاتبوو٘ ايتك  وودٟ نوو      ٚا َوو ٍ ٚا ٚ ُووٌّ يهٓصٗوو    ن ْووت تعوو

ٚنريو  ايبٝت ٚنٌ غ٤ٞ جٗٞ ٚزٜثت٘  طز ااخ م ايدازي١ّ ن ٕ ٜعسف َ  تفهوس  

ا َه ٕ  ٚٚق  َ  جيٓٝ٘ ب٘ ٚ ٢ً ايسهِ َٔ ذيو بكٞ ذل جل    ٢ً نْٛ٘ زا ااضس٠

٤ّ ٖٚٓت زٚ ٘ ٚ وص ٜعسج٘ اجلُٝ  يٝإخرٚا َٓ٘ َت٢ أزابٚا َؤَٓ   إٔ نٌ غ٤ٞ ايف جٓ 

غ٤ٞ, جؿ ز ميكٞ ايٓٗ ز ٚايهثري َٔ ايًٝو يٞ َو  أؾودق ٥٘ أٚ ًٜوصّ هسجتو٘,        ٔ جعٌ

أهًكوت اابوٛاا    ٚاضته ْت ٖٞ يحلسجتٗو ّ جت وت أبوٛاا اجل وِٝ  ًو٢ َؿوسا ٝٗ   وأ       

ُٝٗو , جبودا ايبٝوت أغوب٘  كوت٠ ا ؾوٛه جٝو٘ ٚا  ٝو ٠, جهوٌ           بُٝٓٗ  ٚأهًك   ٢ً زٚ

, ٚ توو٢ بووسابٟ ايػووب بٝو مل تعوود تت ووسى ٚأؾووـ ايووٛزٚب ايوويت  غوو٤ٞ ي َوود ا ٜت ووسى

نوو ٕ ٜصز ٗوو  ٜٚس  ٖوو  ٜٚهًُٗوو  ذبًووت َٚ تووتّ وووت ايهساٖٝوو١ ٚتس س ووت ٚتإيوووت   

ْرياْٗ  ّؾ ز ٜك  َطدض٘ حتت رلدت٘ حتطب  , ٚنريو جعًتّ جوب١ٗ احلسا بُٝٓٗو   

ّٙ    اضتعس أٚازٖ  ٚنٌ ٚا ود نٓودم ٚزا٤ ضو تسٙ َت٦ٝٗو       مل ٜوِٓ تًوو    إلىلو م  كودٙ ْٚو ز

ٕص أ وودا    ا ٜسٜوود إٔ ٜطووُع٘ أٚ ٜكوودّ يوو٘   ايًًٝوو١ ايوويت بُٖوو٘ جٝٗوو  ارووسض ٚزهووِ أْٝٓوو٘ اا  أ

نإع َ ٤ّ قو ٍ خي ىلوز ذاتو٘: َو  أهبو٢ إٔ تعوٝؼ قدٜطو  ا ٚنوس ااجو  ٞ َٚطوتٓك            

ايٓ ز  ًٝٗ  جإٓ ن  إٔ تدج  مثؤ  ٓ بٖو      ٛب ٚاْعداّ ايكِٝ ايٓب١ًّٝ أىلًِلايٓهسإ ٚاجل

ٚهب ٥ٗ ّ ٖٝص  أىلًل َٛتٗ  َؤ َطدضوو ٚ وؼ ٚيوٛ َٜٛو   َؤ بٕٚ إٔ توؤذٟ ٚيوٛبىّ ٖٝصوإ          

ٕص زؾ ؾ١ ٚا د٠ تهفٞ جإٕ مل  َطدض٘ ٚٚق  جٝ٘ زؾ ؾ١ ٚا د٠ جكط َطٛه   ذيو أ

تطووًٌ  يووو  لٗوو  اياوو هّٞ ا اخل َطوو١ جوووسا     ٜؿووبٗ  أٚ مل  ووت إ أؾوو بٗ  ٜهوؤ ذ   

أجهو ز  وأ أٚغوو  ًو٢      ـ ا جٓ ٤ ايداز ايعسب١ٝ ٚاهو٘ ايف هسجتٗو ّ بُٖتو٘  ود٠     نً

ب ٗوو  ْ ٥ُوو١  جووتح بوو ا هسجتٗوو : ايحلوودز يووٝظ َوؤ غووُّٝٞ مل ا أْتلسٖوو   توو٢ تطووتٝك     

ضتطتٝك  أٚا  ٚأخريا , ج  ميهٓٗ  إٔ تبك٢ ْ ١ُ٥ َد٣ احلٝ ٠,  وِ قو ٍ ا ْفطو٘: مَل    

 ا أٚقلٗ  يتُٛه ٖٚٞ ؾ  ١ٝ 

 ب ايف جساغ٘ ٚغعس أْص٘  كل ْؿسا  مثٝٓو   ٚنو ب ٜلؤ أْصو٘ جعًوٗ ّ ٖوٞ مل تهؤ          

ٚتهً ِ ْفطٗ : جيوز إٔ ميوٛه    لًت َطدضٗ  ٚبده ترزمل هسجتٗ  ي١٦ٝ ٚذٖ ب    ْ ١ُ٥ّ

اآلٕ ٚأنًـ َٓ٘ يألبدّ جت ت ب ا هسجتٗ  ٚاهٗت ايٝ٘ بهٌ خف١ ٚزغ ق١, جوطدٖ  

َٚطوو ٤ ضوو  دتٗ  إٔ   زضووٗ  نووٌ ٜووّٛ ؾووب    انصٜووٌ ٚ وو زٜٔ ايسٜ قوو١ ايوويت ن ْووت   

 ػٞ نلٌّ ٚقعت َطدضٗ  قسا زأضو٘ ٚأٚغوهت إٔ تاًول ايٓو ز يوٛا أْصٗو  مسعوت        
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حتُوٌ ايٝٗو  ايعبو٠ّٛ ق يوت ن ىلوز       ابٓتٗ  تاًز َٓٗ  إٔ هًز نو  َو ٤, جعو به َطوس ١    

خر يعصزا٥ٌٝ ٜإ جٗٛ َسٜض َٚطٔ, جًِ ا أٚنٌ ار١ُٗ ْفطٗ : بهٌ اا ٛاٍ ضُٝٛه,

ايف ايطوؤ أٚ ايػوٓلّ غوعسه     زٚ ٘ َٔ بٕٚ إٔ أتٛزط ا يسمي١ قتٌ ضوتٛبٟ بوٞ  تُو     

 ًٝووو٘ اذ نووو ٕ ميهٓٗووو  قتًووو٘   إٔ زٚ ٗووو  ازت  وووت, ٚأْصٗووو   ككوووت ْؿوووسا  اضووورتاتٝوٝ    

 جإ وُتّ يريو ها ت زأضٗ  ب يً  ف نع بتٗ  ْٚ َت ضعٝد٠ بٓؿس  لِّٝ

       ٘ ّ جووسى  ٝٓٝوو٘ جووإذا   اضووتٝك  مسعوو ٕ  ًوو٢ ٚقوو   سنوو١ خفٝفوو١ جتٓوو ٍٚ َطدضوو

 صزا٥ٝووٌ جيًووظ أَ َوو٘  ًوو٢ نسضووٞ ٜتُعٓوو٘ َبتطووُ  ّ قوو ٍ مسعوو ٕ: ؾووب ح اخلووري أٜٗوو      

ايٛضِّٝ أذنس أْصين زيٛتو ذاه َس٠ يتإخر زٚ ٗ ّ يكد ن ٕ قؿدٟ ٜ  ىلٌٜٛ ايعُس إٔ 

جوو  غووو أْصووو أْووت َوؤ مجعٓوو , ٖٚوو  أْووت ذا قبوو ييت تًبووٝين, جػووهسا           تفووسصم بٝٓٓوو , 

حلٝ تٞ,  أٖتِ حلٝ ٠ ىل١ًٜٛ  ػتٗ  زاجك   ٚ   أْصين َ   ده يطس تو ٚمجٌٝ ؾٓٝعو,

يووريو ميهٓووو إٔ تفسقٓوو  ب ياسٜكوو١ ايوويت تساٖوو  َٓ ضووب١, يهوؤ أْووت تعووسف إٔ ااٚاب   

ٜ  ضوٝدٟ, نوثريا  يودا ّ ٖوٞ أَٗوِ ٚاحملوز ا ٜوس٣         َتعًكٕٛ بإَِّٗ اْصِٗ حيبْٛٗ  نثريا 

   ٚا ٜطُ  َٚٔ  ِ ا ٜعّٞ
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يف ومبسنننْ ٔحيسننن ذنٛ تنننع ٓ ٔحيمىٗننن  س اٟنننْ   ِقْ ونننَ ال ننن ٌّىٍع نننلٗ الفقننن كنننَ مل ٖ

ْ   عمٜ ت اْٟ ال ٙ أصِ  ،اإلٖطال٘  سٗخ صن  عمٗنْ رينج ّا ونَ ال ن  ِ      ْألٌن  ؛رغني ينٗق

عٗ ننْ لٗبعننا األٌرننار عننَ   ُ صننٍّٔرينني أرِقننْ ال ِ ، األث ٖنناٞأٌننْ وننَ   إىلٖ نن  ضٕيننٕ   ٔ

٘     ُقال ٙ  ،الفق  يف سْٗ امل ٕاي  أُ ٖعنٕؤا خرن  المٗنن     صارٝ ونا ٖ قٍنْ أضٍناٞ  لني اذتن

َِ  ،ٔاالٌ رنار  صنري ٚ أثقمنّا ال جنا      ّارمفٕا أفٕاِ ٔقا ،ضقبضٛ وَ الم ات أٔل٠ني   لكن

َ اسن  ٖرتاِني  ف ،عمنٜ ِن ا المٗنن الطٕٖنن     صن  مني  الصنريار ال    ٍ ذ ن ُس يفالٍعنا    قطُٕ ون

لٕسٛ حي كٗمٗٛ ار مطت فّٗا األلٕاُ  مٛو كِّ ،الصري ٚ اٙ ٔاألردناألٖ ل  عاٌقٛ قيٍٗ

  واٌّا ع ٘ َ   ن َلالباِ ٛ فال حي ٝ إال والوح وَ سٗاٚ ال حت از إىل ريج  وَ ال  ّو

ٔمل ٖقطعنْ عنَ    عمنٜ وقعنآ   ٌ ىِّس ن   مٜ راط  سعٗا ِٔنٕ وُ ع ال ري ٖاتِ ٓ  ْتوِ 

َِ  ، َّٖىنًٕ املسنناف ٔضضٍفسنْ   الن فك  صن اا القطنار النن ٙ ينرِ     ومقنناٚ يف  قنارٔرّٚ  لكن

ْ إىل ٍٖفن    بناّ حيصنار صنٕحيا و ٕثٍ  قنااً  األ املقطٕرٚ حي قا فّا مم ِّ  ري ٖاحينْ   ٗ ن ت ف ؛رأسن

 القطار  ا َعس ص عمٜ ٌسٗاٌّا وٍ  ص  الباٟسٛ اليت

ٛ ذنننأه  ،وننا لالننت عٍٗننآ وريىضنن    ضّننأٞ فٗعذنن  عننَ  لنني،   رفنن  أدفاٌننْ املجقمنن

 يب ا أوْ ٔصٍأق ع سّا ارت  رين دسآ و  ريً ك رأسْ املسٍا إىل وقعا اض مذن ِّ

ٛ أوناً  ف ري ٖات الفقن اٞ أطنٕل لمّ  ن    ؛ ري ٖاحيّا ادتىٗمٛ يف لٔاٖآ املرمىٛ ال ٙ رب 

ْ   صنار  سن  ٖ ن ري   لني الصنٍأق    وطالب العٗش الباٟس،  عمنٜ تنذ ٚ يف    أردٕسنٛ لن

لنْ   فنال ٖن ٝ الٍناس  سنٕٝ صنٍأق ر نيب      ْ رياُ دسىْ الصري  ٖري ق فٗٔ ،فٍاٞ البٗت

وننَ  ٌٔننْ لٌٕننّأٖعّا األث ٖنناٞأطنن اآ خووٗننٛ صننري ٚ حيننالت وننَ دٕاٌبننْ يف وٍرنن  ٖسنن ط فْ 

أٔ عمنٜ دناراُ وك نب     ،ا ِٗاسف ل ذ ن   السن   ن الرتاخ ٖقب  يف صٕرٚ حيعمق يف أسنا امل 

لكَ  لي اإلطار الفخي لَ ٖناف    ،ُبِِ  إلساٝ ام٠ٗات األممٗٛ ٔقا أساطِٕا ضإطار ُو

 مْ وَ عٕل ٔفق  عَ حيمي الصٕرٚ وا حتى
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دٕارضننْ  حي ادنن  ألُ  يف رمعننْ لكٍننْ فك نن ،أصنناضعْ أسننس سننعٗا ضاذتنن اٞ ٖعنن ّ 

عٌْٕٗ حي مصص عمٜ وَ ، ٔك أصاضعْ ضّأٞ ٔس رسِ ٔا قمّٗمحي ذ   ،حيقب  ٍِاكاملخ قٛ 

 ؛ظناار املقطنٕرٚ  عنَ االرحيطناً    ضال ٕقف ل قٍ  القارٔرٚ سعٗا وعاٌاٚوا رياٌت ٔ    سٕلْ

أسننس لمشرننٛ أٌّننا حيسنن ّ    ٔ، ٔممننَ حي ريّننا ّنناّىّنني ض نن اٟي حيٍنناه وٍٖا ٔفٗنن واو حيننٕحيً 

ٔأسٍا ٖآ عمنٜ وقعنا    املقعااس اار ظسآ عمٜ  طاٟ ٛٔع ريٛ لٕلبٗٛ  ،وٍْ سار ٚ

ِ نن ،ال اريننب ظاٌبننْ ٖٔ ريمننّا ضكننن قٕحيننْ  أُ ٖقنن آ ضٍفسننْ عمننٜ حيمنني القننارٔرٚ ِيلقننا 

  لْٗأُ رين العُٕٗ حيٕدّت إ اآلُ ع آ     لكٍْ مجا يف وكاٌْ 

  لي  ال    ال أسَ حيبّا ِن اٌ بّٕا؟!!نن 
مل  ّنا َ أٌو أُ ٖس ٕثق ون أرارنم  وعطفْ لٗ  ت األٌرار عٍْ، أر   األثٍاٞيف ِ ٓ 

ْ  حيعنا  ْ ا و ن ْ و فشًصن ٗن ٍعٗ ب فقم ن  ؛حي اقبن ررينا  االاردنٛ األٔىلك ريبقٗنٛ    ريناُ   ،َ سٕلن

       ْ رمفّني اون أٚ   ٔ ،الٍا  ال َٖ حي ريّي يف سٗنْ الفقن  فن اك ردنن عذنٕل ٔضق ضنْ لٔد ن

وباتنن ٚ تننا  أٌٗنق اس سننمي لمٍنًٕ ٔفرينن  فىننْ    ٔرمننف وقعنآ  ،ٍت ريننٗعّا الٍناٟي اس ضن 

ضعنا أُ   رياٌنت حيقن  ٓ   ضإلاٞ وقعآ أعاوت الٍر  إىل تن٘ٞ  ٔحيمي ف اٚ ،ٔساه وٍْ المعا 

  ت ت س ريٛ سعٗا اٌ باِّا

، ِٔ ٌنن ا ضٗننٍّي ألننبس لباسننّي  يف اذتنن٘ الفقنن  إٌّنني ال رن مفننُٕ عىننَ عنن ف ّي نننن 

 ،ٍِناك  أضٍاٞ اذت٘ وجم٘ ملا ضقن٘ ورّن  لمفقن     لٕ فعنيف الاردٛ األٔىل      وعّيدمس ٔأ

سَ أٌنْ     قاه  لي ِٕٔ ذنس ضٍ ٕٚ ريب ٚ   !!ٌعي فٍشَ ال خن مف عٍّي إال يف الق ٕر

  صار سعٗا ضٍّٗي ال َٖالفٕارق ض  أضٍاٞ سْٗ ٔأضٍاٞ املاُ  ري٘سٗمٔدا اذتن ال ٙ 

َ اهلل أُ حيمنني القننارٔرٚ مل خت دننْ عنن  محنناوقعننآ     عنناو إىل ٔاسنن ذى  أفكننارٓ 

دنىعننُٕ قننٕارٖ    ٕاِننٕ ٔالصننبٗٛ سنن  رينناٌ   طفٕل ننْ و نن ري ّاحيبسنني يف سنن ٓ  ٓ، ٔٔقننار

ٛ ا ا إىلّا س ٜ ٖصمٌٕٕض ريمٔاٖات األؤٖٛ وَ الٍف ٘  و ضمن ٕ فالكن ٝك   اذتن ّنا  وٍ ُٗذعمن

أراو أُ ٖبناأ   ريىا ِ٘ عاوحينْ إ ا  –ٔحيٍشٍح ا ذتذارحيّي ل   رٜ إىل قط  صري ٚ، ِاّف

 ْ:ٔقاه يف ٌفس –عاٖح داٖا 

     الٍعا  عينط وت  ٖا ما وَ قارٔرٚ! لقا -

ا لاه ٍٖنب  ونَ ٍِناك سٗنح حيقبن       أُ األمل ون  رغني  ،ٖس ٙ يف دسآ ضٍ اط تع 

ضاأ رن مس الٍر      ضنات لنْ   ٔ ،ه إىل وع فٛ وا حيق  ٓ الف اٚ ظاٌبْقاوٓ الفضٕٓ، قاوا

 ٛ ٛ أ ُٖنن ٝ عمّٗننا  ،ف نناٚ مجٗمنن َ   ،ثنن  الٍعىنن ري ٌّننا إسنناٝ  ٔ ،ال حي ننبّّا ف نناٚ ممننَ عنن فّ

    ٘ ُِ  ،ع اٟس أر ْ الصري ٚ يف تع ِا األتق  ٔعٍّٗٗنا ال رقنأَٖ ٔضٗاينّا العناد  ٔرين 
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سالوْ ٔأطاه الٍر  ٔغا  ا     غ ق سعٗا يف أيف ٔدّّا صفاٞ ٔرقٛ ٔلطّف د ٝاذتسَ 

ا ِنٕ فقنا محم نْ أسالونْ     تع ت ض ٌْ ٍٖر  إلّٗا أؤل فاحيٛ أسٍشت لمف اٚ ، عىَ سٕلْ

ٔحي ريات وَ أٌْ ٍٖر       أعاوت الف اٚ الٍر  إىل دّ ْ إلّٗاإىل عٕامل ضعٗاٚ ٔمل ٍٖ بْ 

 ، ٔقالت:حنِٕا

 !!    ؟ َْ٘ت َْ٘ف

ُِ تننع   ّٛ رينن  ل ٕقرننْ وننَ أسالوننْ ٔحيعٗننآ إىل   وننَ الريٗننب ٔقعننت عمننٜ ٔدّننْ صننفع

  ٔعْٗ

ًٕ ،ِا     ؟ِيحَيْ َضين س َْٗىَمِكحَي ا   عف

ْٙ ُْٕت  ؟َْ٘ت ْ٘    َف ْتٌِْإ ِيى ِمَكَض    إ
 ْس    ض  ْٕٙ ْت ْواِرت  ْتٍْال     رَي

 ؟ُٕت ْسض 
ِِٚ َرٌ  ْتَفَل   ْ اٌَو  يففّٗا إ ا وا  أق ِأ ْٗتبِّٔس     ٙ ادت ٖا

ًٗ    حيبق٘عمٜ فىّا ريامتٛ يشكٛ رياوت أُ ٔيعت ٖاِا  ا يف سنعٗا حي نِٕا ٌفسن

متٍنٜ أُ ٖب معنْ وقعنآ    ٔ ،سس ضنإس از رينب    ف ،أٌْ ارحيكب رط  أورك     عى ٓ ضقٗٛ

  الف اٚ أٌرارفٗريٗب عَ 

ِ د  ْٕاٙ ُوِ  ْسض    إٌكمٗ ٙ حماي ٚاٙ  ٖاٚ      

ٔلاو وَ حينٕحي ٓ   –حم ز ٔرياُ ال ٍشٍح اللوٛ حي افقْ يف رين وٕقف–حيٍشٍح سعٗا 

ُِ  ضناأ ٖضنريب ضقنٕٚ،    أُ اذت اٞ ْ  ْوون  ٔرين  ْ   صنار  ريمن رك لكٍنْ حيناا   ،ٖ ذنْ إىل قاوٗن

 :اهرط ٓ فق

 ّا د ٖآ ٌِْإ ْتْ ك خٓ      وا اٌ بّت     َف

َٖ    ال   َْ٘ت اْروا ص  ِيِىِّٔال 
سنعٗا   ْ َعن ٖعنٕو إىل حيٕالٌنْ     مل ُٖ   ٔأرن   ،األر ٚ امأٞ إىل ٌفسْ ريمى ّا أعاوت

ْ  اِ ىاوْ مبَ سٕلْ فالضنذٛ صنا   ريمىٛ الف اٚضعا  ٔمل ٖبنُا لنْ يف ِن ا     ،رت رمنف أ ٌٗن

خرن  مل ٖرينب عنَ  عنْ           لكنَ تن٠ٗاّ    العامل الصري  عامل املقطٕرٚ سٕٝ ِٕ ٔالف اٚ 

 ارحيسنىت صنٕرحيّا  فف٘ رين ريمىٛ فك  أُ ٖقٕما ٍٖر  إىل ارتمف ل ٝ القارٔرٚ اليت 

 ت فىناّ ْ مم م٠نٛ ادتسني ض نكن وفن ط قنا ف شن      ٗفنٛ الٕدن  تنِٕاٞ حن  ريعذٕليف ٌفسْ 

  لقا تريم ْ عَ ِ ٓ اذتسٍاٞ اليت جتمس ضإلاْٟ ،ريٗف حيريمقْٔمل حيع آ  يٗقّا
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ّنا س رياحينْ       ْ اض ٌرن ت إلٗنْ الف ناٚ ٔر     ،ْ املع ناوٚ ىإىل ارتمف ٔمت ي ض ن اٟ  ت ال َف

ٔأوننا ِننٕ فكنناُ  ،ا غنن  عنناوٙ فعنناوت إىل ق اٞحيّنناٌرنن ت إىل سٗننح ٍٖرنن  ٔمل حينن  تنن٠ًٗ

ارٔرٚ حي شنن ك يف املىنن  ٔضنن  فكننار إىل ارتمنف سٗننح القنن ٖع ناه يف دمسنن ْ ثنني حيعٗننآ األ 

 قالت الف اٚ: ،املقاعا ضسبب متاٖن القطار

ٔ َاقاْع عاٟم ِي  ا؟ر َٖ 

 ِا    ال     أٌا ٔساٙ 
 : اروآ قاّٟمف الف اٚ  سؤاه ْتذع

ِٚوس  َتٌْٔا  ؟ٔساك اف 

عنَ ال سمنٛ األٔىل ٔاينط ٖت     حين ر تْ  ْسيت ض ن ٕاعناَٖ أٌنا ٔرفنٗق   ْ ا َوٍِن ضص اسٛ رَي

 ؟َِْْٖٔ َْس أٌت َوأد٘ ٔساٙ      ض

 : ال ٖ ٖا أُ ٍٖبش أسا وايْٗ فقاه ا م ا السؤاه فّٕمل ٖكَ سعٗا وس عًا

  مىاٍٖٛلْ أٌا و ٕدِّ ريٍت يف لٖارٚ صاٖق يف ال ٖف     ِٔال 

ا حماقنٛ  اض سنىت ممٗمنٛ رأسنّا قمّٗمن     لكنَ لف ناٚ   ّاصنشٗش ِ ا ادتنٕا    ٔوا رياُ

 : قٕهضعٗين سعٗا ل

 أٌا عب ال ٖف ري       

 : ٔقاهضقٕٚ  ْرفق قمب

  خ خ    ٌٛسخمبع ف ي  حي  فت

 إٌكمٗ ٙ  أو وٍٜ     ا ٘ وٍٜ أور  

  سعٗا سعٗا     ممي وٍّا  أٌا
ا سنعٗاً  ُلفن ِ ا ُٖا قًٕٖن أسنا املنارٚ ضالقنارٔرٚ ل صنار صنٕحيً      ٔوا أمت ريمى ْ س نٜ قن آ  

ُِ  فّٗنا  ّاْ وبالرين ا ٖا رياااااااا  ك رياٌت روٚ فعمن  :القارٔرٚ حيقٕه لْ ٔدنعمْ ٍّٖ  ٔري 

  ضالقارٔرٚ لٍاً عمٜ وا رياُ ٍٖٕٙ فعمْٔقف ذترٛ ثي عاو إىل وقعآ ٔلٕال الف اٚ  ،ادًا
 !؟ْتِ َقٌ  ُْٕت

  قٕارٙ   ر     وَ األصٕات القٕٖٛال     عٍاٙ رِا  وَ ال
  ٔوات ٖاِا إلْٗ طٗب حي  فٍا أس ا  سعٗا
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 ر ٔعٍٗننْ حي قمننب ضنن   ٖننآ عنن  وننِا؟ لٕاقنن أً أٌننْ ٖعننٗش ا مل ٖصنناق ِننن ِننٕ ذنمنني   

ٍنناُ ألٔه ونن ٚ جت ىنن  أسننس ضٍعٕوننٛ ٔوآٞ ٔس ،ٖٔننا الف نناٚ ٔينن  ٖننآ يف ٖنناِا القننارٔرٚ 

  ريمّا يف ذترٛ
 وٍٜ  خٌسٛت      حي  فٍا 

     ٖآ اليت مل حيعا حي نبْ أٖناٙ أضٍناٞ سٗنْ ريمنّي ضنن ال        وَ ٖاِاٍ ل ٖآ ٗثي حيٍبْ ل

أونا ِنن ٓ الٗننا   ، اذتن٘ الفقنن  حي نبْ ٖننآ األرن ٝ الننيت ونا لالننت ونَ عننامل املاين٘ عننامل     

ٖقمنب ٌرن ٓ ضن  ٖنآ      لي ِٔنٕ  ض ساخ ٌفسْ    ع فّا وَ قبنحيفذاٖاٚ وضت ضّا سٗاٚ مل 

  ٔض  القارٔرٚ

     ضس سؤاه   عفّٕا

  حيفضم٘
ٕ  ْ مِّط أٌي وا ا ا ٛأٌا وٍ بّ  ا     أٌت حيٍ ر  ساا؟ر ل

  اتضس ِٗي وا عب املفاد٠ ال      ال ٔال ساا أٌا ٔساٙ    
  ٔاض سىت  خٓ     قمت ل٘ رِا  األصٕات

ال رينا  ضنالٍ ٔه ٔقاونت وٍنٜ ظىن        ِيّ ن ف ،القطنار سن   حيباطن    ٍٖر  إلّٗنا ٔضٍٗىا 

ٔ     إىل المقناٞ       ٚ: ف صٛ سعٗا تأٔراقّا ٔسقٗب ّا ٌٔر ت إىل سعٗا ٔقال قناه  حيٍشنٍح 

  الااوْن   س ْسضصٕت و ّاز : و  ال

ا ضات حيمي المشرات السعٗاٚ متنٕت أوناً عٍٗٗنْ تن٠ًٗ    ٔ ،ْوٍ ُأَر  ا وا ت٠ًٗ أُأسس 

وننَ الٍافنن ٚ لكٍّننا ضعننات ٔضنناأ القطننار ٖسنن      رينناُ  إىل الف نناٚ  ٍرنن ٌّنن  ٖ    اف نن٠ًٗ

 ْ  كالبٕفٗننْا ٕدننْ إىل ف تنناٖا لمٕصننٕه إىل وقصننآ     أسننس ضعطننش سنناعٛ ٌصننف أواون

    لكنَ  قنٕارٖ  ال ن ا  حياقنت ٌفسنْ إىل تن   ال ناٙ       ٔقعت عٍٗنْ عمنٜ صنفٕآ ونَ     ٔ

مل ٖكنَ أواونْ سنٕٝ أُ ٖ رن  قنارٔرٚ       ٍٖفا يف ٌّاٖنٛ ال سمنٛ،   اع  ر ض ُ ال اٙ الٍاوه

ا و ن  ً ف ح الٍناوه القنارٔرٚ ٔردن  سنعٗا أورادنْ ريناُ ونا ٖن اه حيفكن ٓ           ،وَ ال  ا 

رفنن  القننارٔرٚ ٔتنن   وٍّننا ِٔننٕ ٖسنن  ضنن      ٔريالوّننا ٖٔنناِا      رٗنناه وٍننٜ ٖننرتاٞٝ لننْ

ا رنالف الٕقار إٌْ اآلُ وَ رريا   اواحيْ يف أُ ال ٖفعن ت٠ًٗلقا ٌس٘ رين ال  ،املقاعا

ُِ     ٌس٘ رين  لي،ٔىلالاردٛ األ ٔ   يف  ِنا  وٍنٜ صناوٛ    ٔري  أردع نْ  أٌسن ْ حيصنٍعْ 

   سقٗق ْإىل 

ا ألقآ عمنٜ قفنآ   ا إىل فىْ ٔفذ ٚ ري ُ عىالّقّٔضٗآ القارٔرٚ ٖ فع املقطٕرٚورن 

ٌرنن  فنن أٝ القننارٔرٚ المعٍٗننٛ الننيت  ،ضننْاٌسننكب ال نن ا  عمننٜ ٔدّننْ ٔثٗأضقننٕٚ فسننقب 
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لقننا حيعجنن  ضّننا فكاٌننت رامتننٛ املصنناٟب      رياٌننت حيمنني السننقطٛ   ،ٌريصننت عمٗننْ رسم ننْ

مت الصنبٗاُ  ا ن  ت ي القارٔرٚ ٔصناسبّا ريىنا ٖ   ،سعٗا رين محاقاحيْ   ِِّرداٖ ٚ ض ُ ُٖ

ِٕ َِاأل ال  ٓ ضكمىات ض ٠ٖٛ حيصيُّيف سْٗ     حيف ضصنٕت  ِن ٓ املن ٚ رياٌنت    ت اٟىْ  ٔلك

ْ ونَ املسناف َٖ قناً     اأسناً  مل ٖ  ٌٔر  سٕلْ  ا      دًا عاه ضعضنّي  اٌفذن   ضنن   ،ملسناعاحي

  سار ٚ ٌٔر ات ضضشكات وك ٕوٛ

ْ   اكسعٗا أٌْ يف امل أورك َ  ،ُ ارتط  ِؤالٞ لٗسنٕا ري ضٍناٞ سٗن ُٕ إىل ُعن ّ  ُٖ الن ٖ

أرض      حيٍننأه القننارٔرحي  وننَ فننّٗي حمبننٛ ٔحيسنناوح رغنني فقنن ِي  ٔ وننَ ذن نناز وسنناعاٚ

  أٔالوِااملقطٕرٚ ٔيىّىا حتت  راعْٗ ريىا حت ضَ األً 

ٕ طفٕل ْ س  ريناُ   ّىا أٝ فٗفالقارٔرحي   ٌر  إىل  الصنبٗٛ ٖعبجنُٕ ضنالقٕارٖ    ٔ ِن

    رأٝ داحيْ اليت رياٌت حي    ؤاِٞنا ونَ وجنن ِناحي  القنارٔرحي  رينن وسناٞ      رأٝ        

لقنارٔرحي      ووعنت عٍٗنآ    ا ِناحي   نبْ  حي قنارٔرٚ صنري ٚ  ونَ   حيسقْٗ املاٞأوْ اليت رياٌت 

يف سْٗ الفق  أسب إىل قمبْ وَ سٗاٚ ريمّا حيصٍ   اذتٗاٚٔأُ  ع آ أٌْ لبس غ  لباسْ

  ٔحيراِ  ٔري  

ا عمننٜ ريطفمنن   حيٍرنن اُ إلٗننْ ضنن اٞٚ ٔقننا غف نن   عمننٜ صننارٓ وننا لالننت القارٔرحينناُ  

ْ  حي وننن ا يف وكاٌنْ سٗننح سننقب       دالًسنن سننِن راعٗنْ،         ألمل ا ضنناالمنن   يننِذ قاوٗن

أٖنَ أحينٜ   فمٗع آ ادتىٗ  وَ  ألسأمل ٖ ضْ  ،ضات دٕارضْ املخ قٛٔس اٞٓ الضٗق  خم ف

         ع ٔقْيف  حيس ٙضاذتٗاٚ  تع أسس ضال ٕق إىل سْٗ ضفق ٓ ٔضساط ْ       سعٗا      

  اآلُ فقب         اآلُ فقب ٖا سعٗا صار لمشٗاٚ طعي
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 لمكبا

  رضوانوسن س .أ 

 

زبت ايؿٛض٢ يف املُط بني  املكادنيس ٚؾنيال اي نيا      . احلاؾ١ً َٔ املٛقـ األخري اقرتبت

 ٌ دًكنيت قكٝني ب بني  األنانياف     . اخلًؿٞ يٝٓسيل ايٓاؽ ٜٚاساؾعٕٛ ناهلاض  َٔ أَط دًني

يكس غكطت نُا١َُ ٚدٗٞ ٚأق ل ؾُٞ ٜالَُؼ ، دًل َٓٗا ب  أقابعٞ ٚبسأت أؾس َا

َٟ إىلاملِٗ ٚقًت . أشْٞ تًُػنيت قكٝني ب   . ايطقٝـ ٚأْا أْنياؿ  نكطني١ٕ َنيصدٛض٠ ٕ    قسَا

َٞ ايػاَػْٛؼ ايصٟ متٓٝت اغنيا ساي٘ دسٜنيس َٓنيص غنيٓا  ٚيف ننيٌ َنيط٠ ٜا نيادـ         ٚدٛاي

ننيإ غطنيا٤ ضأغنيٞ    . ؾطم َ ًؼ االغا ساٍ ؾأغري ي٘ ؾاؾا٘ املهػٛض٠ بأيـ يري٠ ٚأباػِ

ثِ أباػنيِ  ، ؾًِ ٜٓا ٘ أقْس ِٜٗ يٓؿػٞ : ال ْاقٝب ؾعسيا٘ ٚأْا أقٍٛ قس اْعاح دٔ ْكـ

أقنينيٛات اي ادنيني١ خًنينيـ بػنينيطاتِٗ ٜعٜنينيس  ، ٜنينيطاّ ننينيٌ ؾنيني٤ٞ دًنيني٢ َنينيا .أٜ نينياو ٚأتنينيابي يطٜكنينيٞ

َععِ ايٓاؽ قس ٖطبٛا َٔ بٝٛتِٗ اينيب  ايعقاّ ن ري ٚيهإٔ . ٚضٛضا٤املهإ قد او 

حي نيطٕٚ   باَت ايٓنياؽ ، غؿٍط حتٛيت إىل َكابط أقالَِٗ بعسَا غازضٖا أٚالزِٖ بؿكٕس أٚ

 . إىل ٖٓا ياادسَض أضٚاقِٗ ٜٚآاغٕٛ ٚدي احلٓ 

ٍٍ إٔ أَنيٖط بٗنيا             ناْت احلسٜكني١ ايكسةني١ دًني٢ َطَني٢ ْعنيطٟ ٚاينيب ل  طنيط ينيٞ ب نيا

غنينياصنط غنيني و قنينيسَٚٞ إىل ٖٓنينيا . ٙ يكنينيس   أتٛقؿنينيت دًنيني٢ غنينيري ٖنينيس٣ّ  . َٜٛنينياو أٚ إٔ أدااظٖنينيا

يكنيس ؾنينيسْٞ ايٓعنينيط إىل  . احلادٝنيات َنينئ غنيٛم املٓاخًٝنيني١  تنيصنطت ؾكنينيس أضزت ؾنيطا٤ بعنيني    

ٌَ أغط١ٔٝ ضؤٚغٗا املربقعني١ ٚ خنيطٕٚ ٜػنيآسٕٚ إىل ضننيٕو      َكادَس َأل٣ بعذا٥ع غاؾ١ٝ زاخ

 . َٗرت١ٕ٥ َٔ تعٕو َٚطٍض

أضض احلسٜكنيني١ َػطنينيا٠و بأدكنينيأ  ايػنينيذا٥ط ٚأيؿنينياٍ حينينياٚيٕٛ يعٗنينيا ٚ خنينيطٕٚ ٜكًنينيس    

 ايه اض يف دلِّٗا 

ٌَ ٜٚؿنيطبٕٛ ظدادنيأت   ْػا٤ مبالبؼ غطٜ ١ٕ ٜأنًٕٛ ؾطا٥ط اي طايا املك١ًٕٝ  ٚايؿالؾ

 يااػنينيُٖط دٓنينيس بنينيا  احلسٜكنيني١ٔ  .ت خطنينياٟ تاػنينيًٌ بنيني ف٤ غنينيًمؿا٠ٕ ٖطَنيني١ٕ  بنينيسأ. ايًنيني ا ايطا٥نينيو
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ؾنينيايعطض أْػنينياْٞ يطٜكنينيٞ ٚغنينياٜب ٚداقنيني١ َؿنينيُٗس اَنينيطأ٠ٕ تنينيسىل ثنينيسٜٗا ٖٚنينيٞ تاعنينياضى َنينيي  

    ٘ ٞ   . ضضٝعٗا ايصٟ تػًذ قؿنياٙ َنئ قنياظٚض٠ قؿاضني ؾُنيست ٜنيس   ، اياكطنيت ْعطاتٗنيا اغنياػطاب

قًٝنينيو هلنينيٌ   قٓٝٓنيني١ ٖٚنينيٞ تكنينيٍٛ ينينيٞ : قنينيسق١ دنينئ ؾنيني ابو ٚٚالزى.   ، َنينئ ؾٛضٖنينيا ايؿنينيماز٠ 

. قدو اي ادني١ املؿنيانؼ ٜنيجري    ؾسزت ايػري ألدااظ ايؿاضع إىل ايططف املكابٌ. ايكػري

 .اي ذط

٘ٔ ؾٗنينيٛ ل    . ضأٜانيني٘ ٖٚنينيٛ ٜٛغنينيع٘ ضنينيطباو ٚيهُنينياو   ل ٜهنينئ ضنينيدُاو يٝنينيٛاظٟ قنيني٠ٛ  ق  نينيا

ـٕ   ٜٗطُف َاأؾعَح أغرَب . غ١ٓو ٠ٜاذاٚظ ايطابع١  دؿط ٌَ َالبػ٘ بهني ٍُ َٔ دػسٙ زاخ ٜطا

ٌا ايكػري قاقو ايػَٓ  اياػي . ٘ٔ اآلخط د٢ً ايطؿ  ٜٚطَٞ قكَس نؿ

ِا خنيطٕٚف قنيػري قٝنيَس إىل        . ٚقؿت غرَي َط١ٕٝ٥ هلُا نإ ايكنيػري ؾنياضزاو ؾنياق او ِذني

ٍٚ ٍٔ خا بٔ  اايٓكٛز ايب يعٗا ٜا.... ٖاتٗا ٜ تمسعُت ايه ري ٜكٍٛ ي٘: ٖا. املػًذ د٢ً بط

... 

    ٔ  ْكسٜني١ٕ َٓٛدني١ٕ ؾأخنيصٖا ٖٚنيٛ ٜٗنيسزٙ أْني٘ ال       أٚضام ٚبسٕٚ أ١ٜٔ َكاَٚني١ ْاٚيني٘ قؿٓني١و َني

 .املع١ًُ ايب غامطَ٘ يعاّ ايعؿا٤ٜعٌُ دٝساو ٚأْ٘ غٝدرب 

ٌَ إىل مسعٞ إٔ اغِ ايكػري) ٜٓاٍ ( ٚقس ضأٜا٘ ٜاهٛض نه١َٔٛ ق اض يف  يكس ٚق

بسأ ًًُِٜ أنٝاغ٘ ممعق١ نطٚق٘ يعٗا بٝس ٚضػف د٢ً خنيسٙ  . قمطا٤ قٝـ أقؿَط

١و بهنينيٌ أينينيٛإ ايكنيصاض٠ )بؿنينيي إٔ ٜهنيٕٛ يًكنينيصاض٠  أينينيٛإ   .ناْنينيت ًَْٛني بٝنينيس أخنيط٣   املاٛضَني١  

 .إٔ ٜهاؿـ نٓٗٗا ( َالٕى نٝٓاٍ ٚد٢ً

َّ          يكس ْػٝت َا نٓت أدعّ ايكٝاّ بني٘ ٚنؿني٢ قاني٢ أْنيٞ النيصت يٓؿػنيٞ ظاٜٚني١و أَنيا

ي املالبؼ املػاع١ًُ نٞ أغاطٝي َساضا٠ اْسٖاؾٞ ٚنٞ أقـ ايب ت ٝ تإقس٣ اي ػطا

 د٢ً تايٞ احلها١ٜ.

     ِ ٌٗ قطن١  املنياض٠ دًني٢ اينيطغِ َنئ نجنيطتٗ قاني٢ أْني٘ ينيٖس قطنني١      ، نإ ايربز ٜؿ

َّ أضقنيؿ١ٕ ًَُٗني١ٕ ٚقنيس ؾطغنيِت إياضاتٗنيا َنئ اهلنيٛا٤             ايكطٔف حتنيت ايػنيٝاضأت املطنْٛني١ٔ أَنيا

ؾ نينياَت بٝعٗنينيا  خًؿاُٗنينيا احلنينيط  دًنيني٢ اينيني الز غنينيؿاقاو.  ٚدالٖنينيا غ نينياض ايؿكنينيط ٚايعنينيٛظ ايًنينيصٜٔ   

ٍَ     ، ضطٚض٠و ًَم١و يسؾي أداض اي ٝت غ١ٓو َكس١َو ؾايؿكط أٖإ دني َ  ايطدٛيني١ٔ ٚقطنيَي أٚقنيا

 ايكربا .

ٍُ بؿنينيال األنٝنينياؽ     ُٖهت َنينئ األٚغنينيار .    بنينيسأ ٜٓنينيا ٚأخنينيص  ٖنينيصٙ بأقنينيابي قنينيػري٠ تػنيني

١ُ قسٜٕس ٖٓاى بعسَا قطع١ُ بالغاو ٖٓا ٚقطع. قطق١ خسٙ ٞؾٝٗا قا٢ ْػ ٜػاهؿـ َا

ٌُ دست٘ أَا ٚإٕ ٚدس قطع١ ق٣ًٛ قنيس غنيكطت غنيٗٛاو    ،  اربٖا بكطع١ َػٓايٍٝؼ ٖٞ ن
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َٔ ٜٔس قاق ٗا ؾٗصٙ غاهٕٛ ق٣ًٛ املػا٤ ؾٝػًل دًٝٗنيا غنيماَ  غنيرتت٘ باخلؿنيا٤ ٜٚٓعنيط      

أَا دنئ شاى ايهني ري ؾكنيس النيص يٓؿػني٘ ضنٓنياو ل       . إشا نإ قس اناؿـ أَطٙ أقس َا

ٓ٘ ٚبسأ ٜػآؿُل ؾ٦ٝاو َا َٔ نٝؼٕ  قػرٍي ٚبعنيسٖا ؾنيط  ظدادني١و ل    ٜهٔ بعٝساو إال يع

قنينيابع٘ تط نينيـ ٚضأغنيني٘ متٝنينيٌ ةٝٓنينياو أناْنينيت تهنئ ننينيايب ٜؿنينيرتٜٗا أٚالزْنينيا َنينئ اي كاينيني١ٔ  

ِّ خًؿ٘ ؾاقساو يًٛدٞ، ًٜٟٛ د٢ً ؾ٤ٞ ٜٚػاضاو ال   .قا٢ اغآَس إىل ايهطغ

ٍّ ل أت ٝٓ٘ ضمبنيا ننيإ ٜػنير ٚضمبنيا     ، ل ٜعٍ ٜٓاٍ ًًُِٜ خػهاضٙ ٖٚٛ ٜرببط بهال

 . أثري اْا اٙ أقس اؾرتُٜت أؾٝا٤ ئ أقاادٗا نٞ ال. نإ حيسُخ اهلل

ٕا ايكطٜو ٚغؿأاغآَس إىل  ٍٞ د٢ً دساضا ايسنا ّ  اْ ٛ  قطٕف قم قاني٢   ننيامُٛ

٘   اضلِت َؿاقٌ قٛيني٘ ؾاكنيسَُت هنيٛٙ     زقنيا٥َل ل ٜؿنيعِط باملنياض٠ٔ   . أقابع٘ ؾٛقعنيت أنٝاغني

ّ   ٚأْا أقاٍٚ إٔ أت   ت ؾنيأقَؼ بنيٞ ْٚٗني     ، قاضقني١و زَعني١و   ٝكع٘ ؾُػمُت دنئ خنيسٙ املانيٛض

 . ناملصدٛض ٜطن  َاأبطاو أنٝاغ٘ قا٢ غا  ٚغف احلسٜك١

اينيب أقنياٍٚ إٔ أْٗنيٞ    ل أزضا نٝـ إٔ ايؿ ٍٛ قس أق ل َٝع٠ يف قايب ٖصٙ ٚأْا 

ـ       .اآلخنينيطٜٔ دٓٗنينيا  اينينيصٟ تًنيني ؼ   املٗنينيِ أْنينيٞ اؾنينيرتٜت نُاَنيني١و يادؿنينيٞ َعنينيال املػاؿنينيه

    ٖٞ ٚننيأْٞ دطؾاٗنيا   . ٛٙخني أض٣ تًنيو املعًُني١ اينيب ٖنيسزٙ بٗنيا أ     ؾدكٝب َٚؿنيٝت بٗنيس٤ٚ دًني

ٚتانيأبف قكٝ ني١و نني ري٠ ضمبنيا قؿنيٝت       أغنيٛز  ؾٗٞ تادص هلنيا َكعنيساو َاؿنيطزاو تطتنيسٟ دً ابنياو     

 . بعطم ايكػاض

بسأ املطُط باالُْٗاض يهٔ أقساو َِٓٗ . قكب ايّٝٛ ل أقرت  َٓٗا ؾٗٞ يٝػت بط١ً

. يكنيس ؾطغنيُت َنير قنيٖس     . أٚ اياعنيو تنيط٣ أال ٜؿنيعطٕٚ بنيايربز    . ٜػازض َهاْ٘ يف احلسٜك١ل 

ٍَ قا١ٜٔٚ ظباي١ٕ ٜؿطظٕٚ ذلاٛاٖنيا   اخلٛا٤ ٚأْا أض٣ قػاضاو ٜاهَٕٛٛ نايكطا اجلٛدإ قٛ

ُّ ٌٖ ايعال ٌَ إٔ حي ٌُ باألنٝاؽ دًُٗا نأظاؾَط قٕف ؾطٍؽ دؿ١ٕ ق   . ٚبأٜٕس تعُ

ٟ   صٜٓاٍ يكنيس أخني   اضطب٘ ٜا: ٖٓاى نإ ٜػاػٝح بٝٓاٍ  ننيإ قنيػرياو ال  . َنير ْكنيٛز

بطا٥م١ ايالقل ايؿع١ً شاى ٚايصٟ تػٝو دٔ ايٛدٞ  ٜاذاٚظ اخلاَػ١ .ٜؿرُي إىل املػطٛط

ٞ  حتػؼ ٜٓاٍ خسٙ املاٛضّ ٚاقرت  َٓ٘ قنيا٥الو : ال دًٝنيو ٜنيا   . بؿعًٗا احلكنير زٕٚ إٔ  ، أخني

ؾنيطز٠  قصا٥ني٘ يٝدنيط َ  َٓٗنيا     ٚتكسّ دًٝ٘ قا٢ ٚقال خًنيـ دنيساض قطٜنيو ْٚنيعع     ، ٜطاى أقس

 قطعا  ْكسٜا  َٔ ؾ١٦ امل٦ب يري٠ ٚأدطاٖا يًكػري باخلؿا٤. 

  ٕ  دٔ أٟ ايكػرئٜ أحتسخ َٚٔ َُٓٗا أقسض د٢ً محا١ٜٔ اآلخط ؟ أةهنئ إٔ تهنيٛ

إٕ زقكٓا . تؿ ٘ ي١ٓٝ  ْػًٓا َٔ ي١ٕٓٝ ال ؟ أّ أِْٗ دل ٛيٕٛأدُاُض ٖؤال٤ غري أدُاض أٚالزْا

 . َٔ قٓي اجلؿي ٚايطُي احلاقسيف د اِٖٗ ْطاِٖ 

 



 ملكبا

 

 631 

 

ٛ بنينياقرت ٞ  اُت دنينيابط٠ ٖنينيصا اخلنيني اباعنينيسٟ أٜاٗنينيا . ٤ اينينيصٟ خنينيٓكر ألمسنينيي أقنينيٛاتِٗ تٓٗطْنيني

ُٔ ال ُ٘ أٚالزىٔ ... ْؿ ٗٔو ٚال ايػٝس٠ ؾٓم تكسّ ٜٓاٍ دًنيِٝٗ يٝعنياو ٚقنياٍ : إْٓنيا ْعنيٝـ       ْؿ 

 بأدػاز قصض٠ نٗصٙ احلا١ٜٚ إْٗا داملٓا .

أدابا٘ ضٚقٞ ٖٚٞ تاُسز دًني٢ ؾنيطؾ١ٔ خٛا٥ٗنيا : يهنير ضأٜانيو تؿعنيٌ اخلنيري ٚاحلنيو         

 خٝو ايٓكٛز خؿ١ٝو دٔ شاى ايؿطٜط .ألدٓسَا أدطَٝت 

ُٔ ال َِ ضٖز قا٥الو : ال ه ٘     خري ؾٝٓا ٚقس بك ؾنيٓمٔ الْعنيطف    .اي نيِٝ دًني٢ د ٝٓٓنيا ْسباني

ْعرُب َػايو ايؿطح  ال ثِ أْٓا، يعُاو يًًُصات ٚال ْاصٚم يعِ احل٣ًٛ ٚال ايؿاٟ ايػاخٔ

ْٔ ألٚي حي ط ٚال ، نإ ٦و ايصٜٔ ٜاادطٕٚ مبا ْؿمسٙ َٓهِإىل َٓاظيٓا دٝس. هٔ ضٖ

ٖٞ ٚيػاْ٘ حيؿط  بؿ ٠و بٝ ا٤ ل تً ح إٔ ل ٜطٌ ايٛقت قا٢ تكٝأ ظٖط. َا ٤ٜٞامسخ إي

 .ناْت يؿٛيا٘ ايب ض٢َ بٗا زاخٌ املهو  .شبًت ٚتٝ ػت

ٌِامل ًًا   شضادٞبكٞ َٔ دًسٟ ٚأْا أقا ٔ  ملًُت َا َٞ ايعد   .ؾكس يٖس أٚقاي

ٍٔ ذلرتمأٓخ ٌُ ايٓكٛز ٖٚٛ ٜ هٞ نػك يؿ٘ ٜٓاٍ بػادسٜ٘ ٚاه٢ٓ ةػل ، س ايطؿ

أخٞ دٓسَا أننيرب   لـ ٜا ٚقاٍ ي٘ بكٛت َ مٛح : ال،  نكٓٛبطت  خسٜ٘ املاؿككا

ُت ضنينيمه١ ايكنينيػري ايٝابػنيني١  باٛقٝنينيت ٖنينيصا ايكنينيطاض مسعنيني  . قًنينيٝالو غنيني خصى ْٚٗنينيط  غنينيٜٛاو  

ٍْ بعٓاٍم أخطَؽ قه٢ ؾٝني٘ ننيٌ ؾني٤ٞ     .تاهػط د٢ً قاضد١ٔ ايؿاق١ٔ ٚايطُي ؾٖس دًٝ٘ ٜٓا

 زؾع١و ٚاقس٠و .
ٌُ ٚغٓؿرتٟ يع او ٚق٣ًٛغٓٗط  ٜٛ  .َاو ْٚػاػ

تنينيطان  . ل أباعنينيس ننينيجرياو دٓنينيسَا ق نينيطت ايػنينيٝاض٠ ايهنيني ري٠ ياؿنينيطؽ احلاٜٚنينيات      

ايؿنيُؼ َنئ دنيٝر ايكنيػرئٜ ؾني ٖل قنيٛتُٗا       ايكػاض ٚايصبا  ٜاطاٜط نايؿطض. قطخت 

 غ  نينيت ينينيطف ضٚقنينيٞ ننينيٞ ال. ضمبنينيا ايكنيال٠  أٚ، بطبنينيطا ِنينيطٚف نايػٓنينيا٤، املهػنيٛض 

ٌَ عمع١وؾهِ مت، تؿٞ باخآاقٞ  .ٓٝت إٔ أذلٛ قٗطاو ٚأؾع

يعت ب٘ َٔ َالبؼ َػنياع١ًُ نٓنيت قنيس اؾنيرتٜاٗا ٚدنيست       َا ل أعاضَٝت نٝػاو 

ط٠ قٗنينيطٙ أقنينيالّ ٜعنينيعف دًنيني٢ ْنينياٟ اياٗ نينيت قذنيني  زخًنينيت بنينيٝب نطادنينيٞ  . َ ًًنيني١ مبطنينيط َنينيا  

 ...ؾاخآل يف قكٌ قكو ذلرتم

 



 رحاب القصةي ف

   

041 

 

 

 

 وصية 

  جدتي

  وسوفدى ه .أ 

 

هٌذذأيإذذأييٓاًذذأياًذذأأعيارذذٗيٓالذذأٓيْ ينأٓكذذٚييفٌٖذذّيوذذٍي    ذذّي يؿذذى يػذذٔيٙييي

جد ٗياكيتييللتيهٌأياسأرٖع يإىليػٔيٙيجد٘ياكقدميٚياملعّلقذٚي يػذديياكتٖذتيهٌذأييييي

يٓ أ ّياكيتيهـٛيولِٖأيسٌٔات..

ه الذمييألتيكّ:يهأياكغإٔٚي يدهخياكؼٔي نيي يإطأييٓالد؟يُٓوذأيهخؤت ذأَي ييي

يٙ؟وو ٕٚيهتف أٚيٓكميهٌِوأيولٛيلد

ٗ يا أ  ذٚييييييي ٍ يارٗيمليٕأوٍيك إٗ ي ٔجذد  ي يٓيطذٚيلقٖقٖذٚ يإتياً ذّيولذ ك 

يولٛيس  يجد ٗياكأ٘ياستٔدوت يإٕأْ يٓوؼت يرّيدَٓياكتقٖٚ..

ٓكأًتياملعأدكٚيػعتٚ يااليا ظٗيسذ  ُأيٓاَياًفذأيٓػذٖتِأ يٓاسذتغ فيكٖذ يييييي

عيطذٔانيُذأْياكشذٌٔات يكٖذ ياًطلذتي ؼذ  أ ِأييييييياستطأوتيجد ٗياَيربذد يازبوٖذيي

ولٛياآلو ٍٕ يكمُّيا عأهلأ ياكـح أتياملزٕفٚ ياكشذلٔكٖأت ياكشذعأدٙياك أترذٚيييي

يٓاملظأو ياكيتيملي  ٍيلقٖقٖٚئٕهًأ يكٖ ياه ٌِأياَي قٌعيرِأيهٍيلٔهلأ؟

يفى يٓاألُىيهٍيتكك يكٖ يمت ٌتياَي عٖعيآالهِذأيهٌفذ دٙيكشذٌٔاتيٓسذٌٔاتييييي

اًأياػغ يالفأدُأيٓيالتي طلع يولٛيهأييأئٕجعِأ..يإىلياَيكتر ت دَٓياكتؼ ٕحيمب

يرؼديُأيهٍيأِ يٓهعأًأٙ..

ٓاكدٕذذّ يهذذد ٔوًأيػذذٔيٙياملظذذ لٚياآلَ يُذذٗيإػذذ اييارذذٗيولذذٛيهٔأفذذّي يدهذذخيي

يحبزًّيٓإلشأسّيرأكٖتىياملطلق..

رٖذذدأياَياكقذذديي ذذدوميكؼذذأسبٗ يٓجذذأٝتياملفأجذذخٙيازبوٖلذذٚياكذذيتي ٖ ذذ تيهذذٔا ٍٕيييي

يٚ يُٓٗي ٔ يػٔيٙيجد ٗي ياملشأرقٚي..املشخك
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كثريٙيُذٗياكؼذٔيياكذيتيكٌذت ياكتقطِذأيزبذد ٗيٓدَٓيديإذٚيهٌِذأ يكذٖصي قذ ييييييييييي

ألً يالتِذأيٓالش ذِأيأطعذٚيهذٍييٓلذٗ يٓك ذٍيإـذًأيكغإٔذٚياوذ ٜ يُذٗياالطذ ا يييييييييييي

رأملشأرقٚياكيتياولٌذتيوٌِذأياملٌ وذٚياكعأملٖذٚيكلتؼذٕٔ ياكفٔ ذٔ  ا يوذٍي ٟذٚي ياسذلٔفيييييييييي

كأًذتيُذٔإيتيييي-هؼذٔيياكعذأيييي–كٌت ياللىيرأكفٔ يٓاسبؼٔنيولذٛيكقذ ييياسبٖأٙ(يٓ

ٓازبوأكٖذٚيإٌوذأيوثذ ت يييياملفـلٚيهٌأيطفٔكيت ياكتؼٕٔ  يٓربلٖدياكلح أتياإلًشذأًٖٚيي

ولِٖأ يكخوأيػذٔيٙيكزُذ ٙير ٕ ذٚيهتفتحذٚيولذٛياسذتحٖأٝ ييفتتٟذٚي ي،ذميػذ  ٙ يييييييييي

كؼتٖٚيوحلٛيهٍيهعأمليأًيفتِأياملت  ٙ يآياكتقأطيػٔيٙيكٌتعيهأٝيل ف يهذأيلٔكذّييي

رِذذأيهذذٍي ذذ اضيٓاطذذحأي...ياػذذؽيييٓمبذذ ٓيياكٔأذذتي ظذذ مير كذذٚي شذذقٗيهذذأي ذذٖ ي

وتِأياهٗ يٓجعلتِأيسٖأجًأياهأييهؼطتٚياكداي يكأًتياسبتقيٓاكزُٔيياملّلًٔٚياكيتي ي

ُذذذد ًأيكعدسذذذيت يكذذذأككيا ُذذذأيياكٖذذذأوني يرخًٔاوذذذّيٓاكٔاًذذذّياكتٖـذذذأٝيٓاكعشذذذلٖٚيييييي

٘ ي ييلت ذٗييي اكؼف اٝ يكم يهعأملياكطتٖعٚيهٍيجتأنيٓاًِأييٓططآَيطأُد ِأيوٌٖذأ

ياملديسذذٖٚيكٌذذت يالذذتفديرِذذأيداوذذميكذذأهرياياُذذداًٗيإٕأُذذأيٓاكذذد٘يٓاًذذأي ياكؼذذ يييييي

اكشأدض يلنيي ّلوصيطغفٗيُٓٔإيت ييفأكفًأيي تٚياهٗياكيتيكأًذتيداٞوذٚياكتذخ  يييي

ٓاكتذذأه يهذذٍيُذذٔإيتيٓػذذٔي٘ ياكذذيتي   لذذ يػذذ هياكٌقذذٔد يٓ  اُذذأيرذذتيأٖوذذٚيٓاليييييي

 أٞذذدٙ يي ذذىيٓوذذٔد٘يٓاًذذأيايد ديولذذٛيهشذذأهعِأيؿذذأل ٚ يرذذخً يتاتيٕذذٔييسذذخ ٔ يييييييي

ييٓسخيد يهأياًفقّيهٍيهأن..

سٌٔاتيملي فزيا٘يهٍيػٔي٘ياكذيتي تعلذقيرأكطتٖعذٚ يييييٓهٍياملؤس ياًّيولٛيهدٜ

ٔ كتيودسيتيإىلياألطذ أؾيٓاكٔجذْٔ يٓارتذدات يرذخ  ادياسذ  ٗ يٓكأًذتيجذد ٗيييييييي  ح

نٔيياُتوذأهٗ يألًِذأياألأذ فيإىليًفشذٗير ٓلِذأياكفتٖذٚيولذٛياكذدٓاي يلتذٛيوٌذدهأييييييييييي

يػأيتي ياكثوأًنييهٍيوو ُأ..

األطذذٖأٝيتا ِذذأ يكأملٔسذذٖقأ يييكٌ ذذأيهتظذذأرِتنيي ياالُتوأهذذأت يهذذ ُّيًِٓذذٜٔيييي

ٓاك أؽ يٓاأل ٌٖأت يكثريًايهأييأؼت يٓإٕأُأيرؼ  يولٛياًغأيي  أذٚي اكتذًٔٗيإي(ييي

يٓكأَيُأايٕثريي ـ ياهٗياهلأدٞٚيلد ياكربٓد.

ٓكذذأَياكثذذ يهذذأيٕزوحِذذأيطذذتِٗيلذذد ٗيلذذد ياكتطذذأرقي ياكظذذ م ي ظذذع ٘يييي

ٓأذذأهيتيياسذذٔديٓوٖذذكيٓاجعذذديهثذذميطذذع ُأ يٓرظذذ  ٗيوذذ اٝي أهقذذٚيكتظذذ  ِأ ييييي

هتٔسطٚيكقأهتِأ يٓكٌت يدٓهًأياوعياهٗي توتىيرظتأٞوِأيُٓٗي عأًٗيهٍيمتظذٖ يي

طع ٘يٓؿف ْي يػغ ٘ ي تقٔن:يكخًِأيُٗيهٍيٓكد ك يكخًكيارٌتِذأيُذٗ يإًذكيييي



 2122/ أيلول/ 706العدد  

 

042  

 

يًش ٚيهٌِأ يٓاملؼٖتٚياًّيكٖصي ِٖأيطٗٝيمجٖم..يُ أايكأًتي  اُأياهٗ..

اهلليولذٛيٓجذّياألي  ييياهأيرأكٌشتٚيكٗي قديكأًتيجد ٗ يامجميكأٍٞيولقذّيي

حبٌأًِأيٓلتِأيٓوطفِأ يٓػفأ ِأياكٌفشٖٚيامل لٚياكيتيذب ياسبٖأٙيٓ قتميولِٖأيرٌِىي

ٓ  ح..يي ىياكأ٘يربتّٟي يػديُأيهٍياطٖأٝيهؤملٚ يو  تِأي ٖوذأيرعذد..يٕذ رط يرِذأييييي

يارذذ يهذذأيٓياٞذذٗيالياوذذ هيكٌِذذّ يُٓذذٔيارعذذديهذذدٜيهذذٍيأ ارذذٚيدي يٓاووذذقيهذذٍيػذذلٚييي

ييلى...

َياذبدثيوٌِأيرؼٖغٚياملأؿٗيٓأدييللت يٓملي ظِدي  ليت يُٗياكيتيٕؤمل يا

سذذتفٔ ٘ يكأًذذتي تذذأيك يدٓهذذًأيرذذدوأِٞأ يٓ ؤكذذديكذذٗي ذذٔ ٘ير لشأسذذِأيأأٞلذذٚ:يييي

تياوِٖأياكلتنييكأًتأيآنيياسٗيرٖدُأيٓ لف يرأياوِٖأ ييكًٔٗيٓايفقٚ يٓمتشحيولٛ

قتلت يرأوذٚييهٍيالتـذٌ  يلذنيياًفؼذلتيوذٍيجشذدياهذٗيٓا ٖذتيإىلياسبٖذأٙ ياسذتييييييييي

يه لتٚيرقدٓهٗ يخبتهياكتقٖٚياكإٍٔيكأًٔايٕخهلَٔيأدٓييتك يرعديايرعيرٌأت..

ُٓٗياكذيتيي عذت يهذٍياكشذ ٕ ياكؼذغرييامل كذَٔي ي إٓذٚياكغ  ذٚياكتذأيدٙ يٓمليييييييييي

 أوٍيإليطأداتياكطتٖتٚ ياكيتياطأيتيولِٖأير كٗيار ٗيكٔلد٘ يلتٛياسذ تيي

يٓاُدا..ي

هذأيطلتذت يهٌِذأياَي عٖذديولذٛيهشذأهعٗيتكذ ٜييييييييياللقًأيٓرعدياَيكربت يكثريًا

 لذذكياكلح ذذأتيلتذذٛي ؼذذميإىليازبولذذٚياكذذيتيا ذذٔتيكشذذوأوِأ يلذذنيي قذذٔن:ي يهٌذذأي لذذكيي

اكشذذأوٚيػذذ ًأياًذذأيٓاًذذتيي ٖقذذتنييٕذذأيلذذت يوٌذذدُأيكٌذذت ياأذذ فيهٌِذذأيٓاهظذذ ي ييييييي

لـٌِأيكعؼفٔييػغرييٕتحثيوٍيهتتيآهٍيٓدا ذ٠ ي تغذدٓيُذأْياكلح ذأتيامجذميييييي

يآيكعلِأيوو ٘يكلّ..يهأيه يرعو ٘ 

ٗ ييي ٕذذذؤمل ي ٖأرِذذذأيٓهذذذأيولفذذذّي قذذذدُأي ييٓلذذذٗيهذذذٍيوذذذٔاٝ..يك ٌِذذذأيايفقلذذذتيولذذذ

رٔػذذٖتِأ يٓسبشذذٍيل ذذٗياَيًتذذأٞخياملشذذأرقٚياوولٌذذتيرعذذديٓ أ ِذذأيٓجذذأٝي ذذٔ ياكؼذذٔيٙيييي

ِأير  قتِأيُٓٗيولذٛييتيف جًأيكٗيهٍياملخ تياكأ٘يكٌت ي ّٖ..يإًِأياكؼٔيٙياكيتياكتقط

  اغيامل   يكٌت ياك ْياَياياُأيه ٕـٚيٓرِٖٟٚيهزيٕٚ يكأًتياكشريٓهأتيمتألي

ٕذذدِٕأي يكذذتيازبذذأًتني يٓٓجِِذذأيازبوٖذذميطذذألتًأ يألذذت يهلذذأ:يسذذخ  ديكذذكيطذذع  يييييي

ٓاهظطّ ي أرتشوتيكٗيرٍُٔيٓيؿذٛيٓاستشذتييكذ  تيت يكذأَيطذع ُأياكطٕٔذميالييييييي

يٕزانيمجًٖتيخبؼت ّياكتٖـأٝ..ي

ي
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اهشذذ ت يرِذذأ فٗيٓلـذذٌتِأيرٖذذد٘ياكٖشذذ ٜ يٓاوذذأتيػذذٔيٙيك لٌٖذذأ يكأًذذتيي

رأوٚيٓرأكٖٚ يٓإـًأيكٌت يإىليجأًتِذأيرأكٖذٚيرؼذوتيألًذ يوأٞفذٚيهذٍي قذدُأ يييييييي

يٓألً يولٛيٕقنييهٍياًّيرأتيٓطٖ ًأ..

وٌديُذأْياهلٌِٖذٚيٓأتذمياَيٕلتوذعياكـذٔٝيكٖشذو ياكلقطذٚ ي ذأ لت يجذد ٗيرقتلذٚييييييييييي

يأدييفت تتياكلح ٚيٓاي وتِأ...دسٚيولٛيود٘ يٌُٓأيكأًتياكع

ٓلققذتيكذٗييييوذٍي ٟذٚي اسذلٔفياسبٖذأٙ(ييييُأْيُٗياكؼٔيٙياكيتي ذأ تيهلذأاياكعذأي يييي

ٓهذذٍيرِذذأي يللذذىياكعوذذ ياكذذأ٘ياًت   ذذّيكذذثريًا يُٓذذأْيُذذٗياكؼذذٔيٙياكذذيتياسذذتطعتييييييي

ٗ ياَيييييييوتهلذذأ  إأٌذذأ يارذذٗيرأكعذذدٓنيٓػذذ هياكٌ ذذ يوذذٍي    ذذّياكشذذأرقٚ..يكذذأَيولذذ

اكَٔيٓ ٖ ٚيملأيرألتيكٗيرّ يُٓٔياًِأيمليذب  يجد٘ي ئٕي يٓمليٕ ٍيرأستطأوتِأي

كلعدٕذذديهذذٍياألسذذتأفياَي علذذٍيُذذأْياسبقٖقذذٚ يك ٌِذذأي يالأدٕثٌذذأيٓػذذحتتٌأياكذذيتيييييييي

وذذذمي يػذذذديُأي قأوٌذذأي ِٖذذذأياألسذذذ اي ياًذذذأيكؼذذذتٖٚيه اُقذذٚيُٓذذذٗيكعحذذذٔ يذبيي

ياسب إٔأتيٓاكأك ٕأتيٓاألٓجأ ..

كأًتي   ْيجد٘ يكديجٚياًِأي   ضياَيجيوعُٔأيهعّي يػٔيٙيولذٛيجذدايييي

ٓكٔيرعديهٔ ِأ...يٓوأ تيوٌدهأيأأنيارٗيرخًّيسذّٖ ربيهلذأيػذٔيٙيٕٓخوذأيػذٔيٙيجذد٘ييييييي

يكٖحٔهلأيكؼٔيٙييفٌأٖٞٚيداوميإطأييٓالد...ي

٘ يياليٕٓزوحِذأيٕٓؤتِٕذأ ييييكعأد ِأي،لتيػأهتٚيدبأْيكميهأيٕـذإٔقِأ ي  تذد٘يا

ياستٖأٝ..

ك ٌِأيوٌذدهأياوتلذتيرذٗيأأكذتيرتٔسذميٓيجذأٝ:يلذأتي٘ياَي  كذِٖىيجيوعذًٔٗيييييييييي

يرّ يايجٔ يالي دوِٖىيٕفعلَٔ..

ٓلنييسخكتِأ:يكٖذ ياسذتطعترياَي قٌعذٗياكعأٞلذٚيكلذِأيرخًذكريسذعٖدٙ يٓاًذّيالييييييييي

يهظ لٚي يلٖأ كر يٓاً وأيمليربتؼوأئٕهًأ؟!

ٕ ٍياهأهٗيهٍيوٖذأيي ذريياَيايؿذ يييييؿعٖفٚيرتيسٌد يٓمليأًتي  د:يكٌت ك

 قذأَياكذدٓي ياليسذٖوأيييي اٙياك اؿذٖٚ يلتذٛيػذ ت يرأيوذٚي يإييييكقدي٘ يٓاَياهثميدٓييامل

ٓأدي دٓتياهذًأيأليرعذٚيآالد ييفذتثيرٌذأتيٓٓكذد..يٓمليٕ ذٍيااتوذعيٓاألُذميٓاكٌذأضيييييييييي

يآًأا يٕتقتلَٔيلأكٚياه اٙيهطّلقٚ..ي

ي
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ستو اييهعييجميمليالتذّ يٓمليٕشذعأيُذٔيك ذٗيجيعلذ ييييييمليٕ ٍياهأهٗي ريياال

ّياإلُأًذذذأتيكظذذ لٗيولذذذٛيهذذدٜيسذذذٌٔات يٓاليٕ ذذ ُّيوذذذٍيجذذذ حييييالت ذذّ يُٓذذذٔئٕج ذذيي

يك اهيتيٓأًيفيتيرعتأأ ّياكغ اهٖٚ يٓاًأياد وٗيوديياملع  ٚيٓاهثميدٓيياكغتأٝ..

كذذأَيٕ اًذذٗيهؼذذٖتٚيلّلذذتيرذذّ يآأعتذذّيرِذذأياهذذّياملشذذتتد ٙ يُٓذذٔياكٔسذذٖىيرعٖذذَٔييي

أأٝ يكأَيٕ اًذٗيادًذٛيهٌذّير ذثري يٕٓلذٔيياهذّياكذيتياياد ذ يكفقذ ٘يٓي تتِذأياالييييييييييي ي

يٕ لفِأي ٓاجّيكثريًا...

 تٌِديجد ٗ يٓالصُّيرخًِأيملي غف يأللديج ٓحييٓلِأ يُٓٗي ـٖ :يهأيهـٛي

يأديهـٛ يٓاليايٕديأللدياَيٕع هيُأْياسبقأٞق يٓأدياًتِتيلٖأ ٗيٓل إٔيت...

أديياستطأوتكيااليجيوعًٔٗيرّ يٓإالي  َييٓلٗيكذٍيييهأيايٕدْيهٌكر ياَيذبأٓكٗ

ي ع هياك الٚيٓاكشتي..

ا ٌِدياًأيإـًأ يٓاًأيا طلعيرخسٛيإىليػٔي ِأ يرميػٔي ٌأيازبدٕدٙياملعلقٚيولٛي

يازبداي ي خلصُّيرأك ؿٛيإتيلققتيهلأيي تتِأ..

اي ذعياػذأرعٗيإىليٓجِذٗ يا لوذصيوذد٘ي ذذخلصُّيرذُٔخيأتلتِذأياكدا ٟذٚيهذأيٕذذزانيييييييييي

يلقًأيولٛيود٘..هع

ٓا شأٝنيرخمل يكىيهٍياألس اييٓاأللزاَي قتعيداومياكٌفٔضيٓ يلٌإٔأياكقلٔفي

يكوأيكأًتي قتعي ييٓحيجد ٗ؟..

ي
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  الحكيم مرزوقبد ع. أ 

 

الشاار و َالحر ااد  حااي اللااوِ  الهاار     

حيماايف ر يداااّيٍ  ااُلْ اتيبااااني   رباار  باااني    

َلااي ر شاااو َاليياتاارد ات بّاإ َال لوِاإ   ال

قوِٕ  او به هاٌ  او ذلر محإ  ارّٔ  ا  ا  ر       

اللّ اار ث  اا   يمح ر  ااح   ااٖ   اايف   ااٖ    

ّّٕ ال ا ّ  االب اياّْٙ َ مايف ر    ال اييِ،ث  أي 

َشغيف أ اني   ث   ر اإل الم َال حر ٕ َاإلذا ٕ

 ااوا اداار  الل اار  الاااو  ر  ااح لااائ  تاو 

 تهُادّ

ر  ُاينر  اٌ  طوقهر لاائ  ُواُ رد   

 هًاار  اار ِ ا ااي بحياِاإ ي   ااٌ اإلبيا ّاإ  اا      

الل ماإ َأ ااو الحّٚاإ ر اوريااٌ ,ااُ الشاااوث   

َأي  احملطرد اليت  اّو بًار ث َاي ئرٙاٌ لو  إ     

َبااااا  ث الشاااااوِٕ ٌل  ااااُم ر  ئطُ ر اااا ا

ٌ الهئاارا اتىااوٗ الاايت ةاار  القاإ  هاا       

 :ث َ رى تؤالهر اتَلاإلبيا ّٕ



 2222/ أِ ُل/ 677الاي   

 

748  

 

أد ي   ك اإلبيا ّّٕ  ا  الل مإ    ّف بي ■

 ؟الشاو

ىشأأأ يف  ي ةٔٝأأأ٘ كلأأأ ٗ   أأأ       ■■

أةياٛ الفالحني ّالعن ال، قرأيف  ي طفْليت 

تغرٓبأأ٘ ةأأل ٍأأالل، ّ أأٔي ةأأً  ٖ ٓأأ ٌ،     

٘، ّما أشبُ، ّي ىَآأ٘ اررحةأ٘   ّ ايف اهلن 

ٔ أأ٘ حٔأأس  يف أأ  ي تأأ  ةأأدأيف    االةتداٜ

ٔ أأأأأأايف،    أشأأأأأأعر دٔشأأأأأأاٌ  ا،ةأأأأأإٔ، ّ ي

تعب ر عً  لأ،،   ّتَْميايف، ك اى  ةدآ٘

ٌ  الشعر العرةٕ الأيٖ  إىسٔ  أٌ أقْل ل، 

قرأىأأاِ ي ارديف أأ٘  أأاٌ ٓشأأد ىٕ ّؼبأأر    

عْاطأأي م بَن،أأ٘، يفة نأأا ٍأإٔ الأأيت شأأ  ة   

 ٔأأ ٗ، ّ يأأ   أشأأعر  كٔنأأا ةعأأد تةأأ، الر  

ٔ أأأ٘، ك يأأأ      حبأأأك   أأأب  لة تأأأك اك ة

أ ٍأأأأأك إت ار تبأأأأأايف ّأشأأأأأ ٖ ةعأأأأأ    

اجملأأال يف أّ ال تأأك الباٜتأأ٘ لع أأ ٖ عأأً     

شراٛ ال تاب اليٖ أيفٓد، ّةدأيف ةايفتٔأا   

ارر   الثلاي ّ ه مأً  تأاب ةالشأعر    

  تأأأاب  طةْبتأأأُ كةأأأه أكَأأأه ميأأأُ شأأأٔٝا    

لعسأأأأأ رٖ، الص أأأأأياعتني كةأأأأإٔ ٍأأأأأالل ا

 .ٍيا قد ٓطْل ّاسبدٓس ي

 ؟ حّٕٚ أ و ر اّ جريك ,ُ الشاوييف ل ■ 

ىعه ة    ت  ٔد، ك ىا مأا للأ     ■■

أت  ي أعناقٕ ليفق٘ الفضاٛ ي اللرٚ، 

ّارَأأأأأأايف، ّقنأأأأأأر الصأأأأأأٔي، ّالشأأأأأأتاٛ،  

ّاشبأأأأراا، ّالبأأأأايفٖ ّالطٔأأأأْيف، ٍّ أأأأرٗ  

الطٔأأأأْيف، ّيفاٜخأأأأ٘ البأأأأاةْى ، ّالسأأأأياة ، 

ّعأأْ ٗ قطعأأاٌ اك يأأاو مأأً ارراعأإٔ، تةأأ،  

العْامل ظة    ض ٘ طرٓ ٘  أد ىٕ ةأال ث    

ال أأث ، ّمأأا هعت أأُ مأأً قصأأ  ي تةأأ، 

اررحةأأ٘، ّحأأني  ٝأأ   إت تأأ  تعر كأأ      

عةَٔأأا، ّعةأأٙ ةسأأاتٔيَا، ّامأأت   أأديفٖ     

حأإٔ ةراٜخأأ٘ ألٍأأايف اك ا أأٔا كَٔأأا،     ّيفّ

الي عٔأأأأأأأي، ّعركأأأأأأأ   ىَأأأأأأأر  العا أأأأأأإٔ   

تعةٔالتَأأأأأأأا ، الشأأأأأأأرّب، ّتعر كأأأأأأأ   إت  

ٔ أأ٘     ّأعرا أأَا، ّيفقصأأاتَا، ّالثٔأأاب العرة

اُرطأأأأر لٗ، ّ أأأأاٌ  أأأأ   مأأأأا أيفاِ م تل يأأأأا    

  مساح٘ مً الت نإٍ معأُ ةشأ     ٓش  

  .ما

ّّٕ َالارّ ٕ يْ الغرلحٕ   ٖ  اةمُم الذا 

 شاوٓ

يْ أيّ  احملط ارد الايت  اّود ر  ّارٔ      ر  ■

 الشر و  حي اللوِ  الّهر  ؟

أ تطٔع أٌ أقسه  ل، إت ثأال    ■■

ّ ل  مراحأأأ ، البأأأدآايف، ميأأأي  أٌ ىشأأأريف  أ

اآل اب الشأأأأأأأأأَ ٗ قصأأأأأأأأأٔدٗ ي صبة أأأأأأأأأ٘  

ٔ أأأأأأ ٘، ّميأأأأأأي  أأأأأأدّيف صبنأأأأأأْعيت  الب ّت

كّت عأأأأً ّلايفٗ الثلاكأأأأ٘ عأأأأاو  االشأأأأعرٓ ٘ 

ّيف تة، اررحةأ٘ حتأٙ  أد    ّا تنر يف 5691

 5611مأأأً ملأأأاو الي أأأْٚ  عأأأاو صبنأأأْعيت  

الصأأأا يفٗ عأأأً اذبأأأا  ال تأأأاب العأأأرب،     

ّةعأأأأدٍا  ،ةأأأأ   ي مرحةأأأأ٘  دٓأأأأدٗ مأأأأً   

ٔ ٘، البيأٜ ٘، ّ اٌ قد  أديف   الي احٔ٘ الفي

ل ٍأأأأيِ لأأأإٔ أ ثأأأأر مأأأأً صبنْعأأأأ٘ ،أأأأال   

ً  مً صبنْع٘ ا السيْايف، ّةدٛ  ا أرٗ   مأ

ّيف   ةدمشأ  عأاو    الي َر  الصأا يفٗ عأً  ايف  

اىتلةأأ   إت أكأأ   ،أأر،   أيف  أأأ أى أأل  5666

ٔ أ٘ الأأي  ، ّتشأٔٔدِ، ّ أأْيفِ،     ّأعأل ةياٜ
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ّ أأ   مأأا ٓتعة أأ  ةرّحٔ أأ٘ الشأأعر، ّظة أأ       

ٔ أأ٘ ّالعام أأ٘ ٍأإٔ الغالبأأ٘ عةأأٙ      اهلنأأْو اليات

 شعرٖ،

ّّٕاا  ّّٕ َالشاو  هر ٕ يِ م  بني ال ُ 

 ّاااااف اي ئّااااا  بشااااااو      و  ااااإ    ■

ُّم؟  ال  

ميأأأي أٌ تفت خأأأ  قأأأرؼبيت عةأأأٙ     ■■

طأأأرأل اك أأأأٝة٘ الْ ْ ٓ أأأ٘، ٍّأأأإٔ مرحةأأأأ٘   

   ٌ حأأد   أةأأا رٗ، حتأأٙ أى أأل ال أ أأتطٔع أ

إال  أى َأا ةأدأيف ةأا را ، ٓراكلَأا شإٔٛ مأً       

ٕ  ّالتسأأأا،اليف ال أأأ ٚ،     اللةأأأ  ال أأأْى

ّقد  يأ   ي  لأ، أعب أر عأً ٍْا سإٔ،      

ّعً ىفسٕ، ّلٔس  نأا ٓر أك الأبع     

 أايف الصأرا    ٍيِ ارْ ٘ ةعد اى سايف مْ

الطبلٕ، ّاكٓأدْٓلْ ٕ ةعام أ٘، كيأ أل م،أً     

ىأأأأأأ أل ةادبأأأأأأاِ ٍأأأأأأيِ اككأأأأأأا ، تلةٔأأأأأأدا ، 

ٌ  م،ً ٓعْ  ّربة صا  ت إ، ّلعه، م ْا ب٘، إ

أمأأأ  اشبأأأراب  الصأأأا يفٗ عأأأً ْعيت  صبنأأأ

 ٔشأأه   5661اذبأا  ال تأأاب العأرب عأأاو   

يفاٜخ٘  ل، الشٔاط الصْي ، ّمأً ارسأة ه   

اك٘ ةأأأأأُ أٌ ةأأأأأني الصأأأأأْكٔ ٘ ّالشأأأأأعر مسأأأأأ

يفِحنٔ ٘، قٔ  كَٔا ال ث  مً أٍ  الشأر   

ٌ  مأأا   ّمأأً أٍأأ  الغأأرب، ّأعأأْ  ك ،  أأد أ

مأأً معاىأأاٗ لأإٔ ي ٍأأيا اجملأأال إال  ّ يأأ    

الأأيت ال أ يفٖ مأأً اُرخأأ   ةةطأأاٜي ٍب اتَأأا 

 .أٓ ٘ عْامل دبٕٛ

ْ  - ل ااااش الشاااااو  ■  -الهئااااي ات باااا

ّّاااإ الهّرتاااإّ ال لوِّاااإث أال  الئرلاااإ االع مر 

ذياو اللر اش  او  ُيح اٌ      اتناُاا  شّ    يف   ك 

 ؟  اتترتّّٕ

ال أى ر أى َأا قأد تأ   تشْٓشأا       ■■

ي  ٍأأأأأأأً  أأأأأأأاحبَا ي ّقْكأأأأأأأُ أمأأأأأأأاو    

اكّلْٓ أأايف، ّللأأد حرثأأ  ي ٍأأيِ اسبلأأْل  

ٌ  السأأأ ال الأأأيٖ      الأأأيت   رت،َأأأا، ّأيفٚ أ

ٓ فأأأ ،ن أٌ ٓ طأأأر،أل ٍأأأْ ٍأأأ  قأأأد م   شأأأٔٝا    

     ٌْ م فٔدا  ي ٍيِ اسبلأْل الأيت ليفعت َأا، كأ 

، يأأأٙ ّكأأأ ا ، ّطٔ بأأأا  كأأأال ةأأأ   أأأاٌ ازب

 ّإال ... كال.

 هُ " ر ق رٙي  الشاوِّٕث َقاي   رتّ  " ■

 هاُ "ث يايف ياْ    ث َ و يْ " َد ةر  ُِانر   ر ال أ و

َّلث أم اتنااااٖ احلحّحااإ الااايت  هّااا       احلاااّش ات

 َ أ يف ال ئر٘ بًر؟

عيأأأأأْ ، حبسأأأأأك تفص أأأأأالتَا ي  ■■

اللصأأأأاٜد، ٍأأأإٔ يفمأأأأ   لأأأأدايف مأأأأا ٍأأأإٔ   

امأأرأٗ اللصأأٔدٗ ي  أأيا   حلٔلأأ٘، ٍّأأك  

ىأأ    تبت أأُ ّ  رت َأأا كٔأأُ، ّلأأيا كَأإٔ      

ْ ٌ حبسك ألْاٌ شف  الأي   الأيٖ تأر      تتة

 كُٔ.

َّلث َ ى   اااا  الشاار و يااُ نرقااي ن هااٌ ات

 ِل ش ر الّهئي

 ّف  وٗ  ه ٔ الهئي ات بْث ييف جيش  ■

أى  لُى تاربئٕ أم ال ئإ لتن ارأل ات باْث َيايف      

 ُلحيا؟ ئيَي الّهئي  طُِو ووبٕ ا

ٔ أا     ■■ الي لد مً حٔس ّ ْ ِ  أاٛ تال

لةأأأي ، ٍّأأأيا ال ٓغأأأ   مأأأً قٔنأأأ٘ الي لأأأد   

لةأأْعٕ ةأأالي  ،  العنٔأأ  الأأيٖ ٓفأأتأ أةْاةأأا 
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ّالت أأأأأأيع ايف اليلدٓ أأأأأأ٘ عةأأأأأأٙ ا،أأأأأأتالا    

مدايف َا  اٛيف تالٔأ٘، ّالي لأد ال ٓسأتطٔع    

ّل ي أأُ قأأد ٓفأأتأ   ، تطأأْٓر دبرةأأ٘ اُربأأد   

 أأْٚ لةشأأاعر رالحعأأ٘  قأأاٜ  مل ٓ أأً   

ٍا مأً قبأ ، كالشأاعر ٍأْ ىاقأد ىفسأُ       ٓرا

ّ ل، ّإٌ مل ٓ تأأأأأك ي الي لأأأأأد، ّأىأأأأأا   اك

ٖ   رٓيأايف عةأٙ  تاةأ٘     أعل   اُربأد   ال أ

 الشعر أّ ا  عاٛ لُ.

ييف ميلو ل شر و الّهرقي أى ِل ش شااوا    ■

ُّيا  َمتّّزا  او الشار و الُياُ  الاذٓ ال      أ او  ط

 ِ     ل هئي َالهئر ؟

ٌ  ي ■■  ا،أأ   أأ    مأأً ارسأأة ه ةأأُ أ

، ٍّأأأيا ٓيطبأأأ  عةأأأٙ ةلٔ أأأ٘   ا شأأأاعر ىاقأأأد 

ٔ أأأأ٘، كَأأأأْ ٓ تأأأأك، ّقأأأأد  اك يأأأأا  اك ة

ٓ راقأأك أثيأأاٛ ال تاةأأ٘، ّقأأد ٓ أأٌْ  لأأ،  

ةعد االىتَاٛ مأً  تاةأ٘ اللصأٔدٗ، ّلأٔس     

 ضرّيفٓ ا  أٌ ٓ ٌْ الشاعر الي اقأد متنٔ أ ا   

ٖ  ازبب   عةٙ اليٖ ال ٓ تك الي لد، كبدّ

ّأةْ يفٓش٘ ّأمثاهلنا مل ٓ تبأا ي الي لأد،   

إ ا  ارٍْبأأ٘ ٍأإٔ اك أأا ، ّأعأأل ارٍْبأأ٘   

ً الثلاكأأ٘، ّطبتةأأي  الأأيت عب أأ  ةأأْعٕ مأأ   

 . صبااليف اسبٔاٗ

َالغازل    امح  الشاوا٘ ِل حُى  و احلش ■

 ّااااف  همحااااو ةااااذٍ ر بااااياِر ً  الشاااااوِّّّٕ 

دلاّو   ه اّ،  او الاُا اف      ال جري  ييف  رنا  

 أم  رن  دميف أبار ا  أىوٗ؟

 لأأأ، أمأأأر مشأأأرّ ، كفأأإٔ  لأأأ،    ■■

ً  قأد ٓ أٌْ مْضأْ  الغأ ل ّاسبأك،       الس

ٔ نا ي ةةأأأأداٌ  بةأأأأداىيا، كازبسأأأأد  ال أأأأ

متفأأأأأت أ ّمأأأأأتعط ك ّضبأأأأأرّو، ّ أأأأأيل، 

اليفس، ّلْ  رٚ إحصأاٛ لةنْاضأٔع الأيت    

حفأأأ  ةَأأأا الشأأأعر ةعام أأأ٘ لْ أأأدىا اسبأأأك ،  

ّ ل، أعأأل اسبأأك  عَا اةت ةٔاتأأُ، مْضأأْ ك

 . عياِ الْا ع

َّل" َ اار يااُ ياايف  اار تلاا   ااذ و " ■ احلااّش ات

  أ  ٍ   ٖ ووب ك الشاوِّٕ؟

أى  اآلٌ تي  رىٕ ةُ، أىا لسأ     ■■

مأا اسبأك      للأْل الشأعرٖ  أاٜر ارثأ      مع ا

ّ ل ، ّإ ا اىطبأأ  ٍأأيا عةأأٙ   إال  لةخبٔأأك اك

ةعأأأ  الشأأأعراٛ ك ى أأأُ لأأأٔس قاىْىأأأا ، كلأأأد  

 ،أأأأر حأأأأك  عاشأأأأُ الشأأأأاعر ٍأأأأْ   ٓ أأأأٌْ

اكقرب إت مشاعرِ ّأحا ٔسُ، ك أباب  

  ث  ٓطْل شرحَا.

مّثاااإ َ ااااو انط ااااأ َانط ااااأد ووب ااااٌ    ■

ّّاإ باااي الاازَاألث ياايف  ا ئااي يااذا الهااحش        ات ب

انط ر٘ الار  إ َ  حّ ًارث أم أّى يهار  أتاحربر      

 أىوٗ؟

مأأا   رت،أأُ عأأً االىطفأأاٛ لأأٔس      ■■

ال قاىْىأأأأأا  شأأأأأامال ، ّقأأأأأد ٓ أأأأأٌْ ّقأأأأأد  

ٔ أأأ٘ مأأأً الشأأأعراٛ الأأأيًٓ      ٓ أأأٌْ، كالغالب

ّ  ْا ّمل ٓ ً  ىعركَه، أّ قرأىا عيَه ت 

ٖ  عيدٍه.   ل، ىَآ٘ ارطاا الشعر

   طوق بر  الئّ ٕ أَ الهو ّّٕ؟لرذا    ■

للأأأأأد  تبأأأأأ   عأأأأأد ٗ قصأأأأأ ،    ■■

ً  الشأأأعر  أأاٌ أقأأأرب لةتعأأب  عأأأً     ّل أأ

يفّحٕ،  نا أى ل مل أشعر أى َا  ت ٌْ 

يفٓأأد مأأً التنٔ أأ ، أم أأا  عةأأٙ الديف أأ٘ الأأيت أ 
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ارسأأأرحٔ ٘ كلأأأد  ر ةأأأ   أٌ أ تبَأأأا كةأأأه    

أ أأأأأأأتطع الصأأأأأأأ  عةَٔأأأأأأأا، ك تةفت َأأأأأأأا،   

ّارسرحٔ ٘ ذبتاج إت  ،ة د ّ أ  عأالٔني،   

ارسأأرحٕ كرحأأاٌ ةةبأأ  قأأال  ايف مأأر ٗ أى أأُ    

مأأ    إحأأدٚ ارسأأرحٔايف أ ثأأر مأأً عشأأر  

ّطبٔعأ٘ الشأاعر الأيت ٓغةأك عةَٔأا       مر ايف،

ه مأأع  لأأ،، ّال  التأأْت ر الأأدا،ةٕ ال تيسأأ   

ٌ  ة أأ٘ مسأأرحٔ ني مأأً أةيأأاٛ  ٔةأإٔ   ُأى أأر أ

 .ي  تاة٘ ازبيسني، أم ا أىا كال ظبخْا

 ؟باي ر الذٓ   ِئ ٌ  حي اللوِ  الّهر    ■

 للد قة   ال أث  ال أث  شأعرا     ■■

٘   ثأرا  ىّ ، ّأيف  أأ أى أل  أأ ظ     ّحبثأأا  ّملالأ

ي ٍيا الطرٓ  ما مل أع   عأً  لأ،، أّ   

ّ َإٔ أةأأْاب اليشأر، ّمأأا    مأا مل ت لف أأ  ي 

تر ت ُ مً  تاةايف شاٍدٖ، ة أ٘ أشأٔاٛ   

ٌ  ّيف تَأأأا مل دبأأأد اريأأأا      مل ت لأأأ  يفة نأأأا ك

 اريا ك لتفت خَا.

 1155الزلزال الذٓ وو  تاُيِّٕ  ارم   

 أ يث شوىر   ح ا 

أناا   ااو عّاايف شاااوا٘ َأ باار٘  ًمااني ر       ■

تااُيِّٕ َالااُ و الاوبااْ ّّ  اار الئرتاا  الشاارت      

ّاااااهً  ر اةاااااّ  الهّرتاااااْ   َببوأِاااااك بّهاااااك  

 ؟َاإلبيا ْ

مأأأأرٓأ أى أأأأ، حأأأأد  يف، حلةأأأأني ي   ■■

عةٙ مستْٚ اهله   ازبٔ  اليٖ أشريف، إلُٔ،

السٔا ٕ، ميي ميتصي مخسٔيايف اللأرٌ  

اراضأأأأإٔ  أأأأأاٌ ػبنعيأأأأأا ٍأأأأأه  التلأأأأأد و،  

ّالْحدٗ، ّالعدالأ٘ اال تناعٔ أ٘، ّالتخأر يف    

مأأأً اللٔأأأْ  اُر بكةأأأ٘، ّ ي أأأا غبتةأأأي ي     

كضاٛايف اكٓدْٓلْ ٔا ةَيا اللأديف أّ  ا ،  

ّ اىأأ  العالقأأايف اال تناعٔ أأ٘  أأث ا  مأأا   

ً   ت بيٙ عةٙ  ل،  ٌّ إحدا  قطٔع٘، ّل 

 1155ال لأأأ ال الأأأيٖ ضأأأرب  أأأْيفٓ ٘ عأأأاو    

أحأد  شأأر،ا   أأب ا  إْ  ّ أدىا مأأً ٍأأ الٛ   

م،أً  أاٌ ٓ عأد  مأأً أقطأاب الٔسأايف كأ  ا ةأأُ       

ٓلأأي ي الصأأي  الأأد اعه سب ن،ةأأ٘ السأأالأل ي 

ّ أأأُ الدّلأأأ٘، ّة أأأ٘ م،أأأً  أأأن ، ،ْكأأأا  أّ    

مدايفاٗ، ٍّيا  ة ُ ي ازباىك السٔا إٔ،  

يا ي  تأأاةٕ ّللأأد تعر ضأأ   لشأإٔٛ مأأً ٍأأ 

 شركايف لةشعر ّالثلاك٘  الصا يف عً اهلٔٝ٘ 

ّلايفٗ الثلاكأأ٘  -العام أأ٘ السأأْيفٓ ٘ لة تأأاب 

أم ا عةأٙ   ، ّعازبت ُ ي م اىُ،1111عاو 

ارسأأأأأتْٚ ايةأأأأأداعٕ كٔعتةأأأأأي ارْضأأأأأْ     

ةا،تالا ارٍْب٘، كفٕ ٍيا ازبٔ  م،ً ظأ    

ٓ أأراّأل ي م اىأأُ إال  مأأً رعأأ٘ ٍيأأا ُّأ،أأرٚ   

ْ يفا  مي أأً   ٍيأأا ، ٍّيأأا  م،أأً ت   ْ يف تطأأ طأأ

اللْل كُٔ إى ُ ىْعٕ، ٍّيا ٓر ع لةنٍْب٘، 

ٔ أأ٘،    ّلالمتٔأأاأل الثلأأاي، ّالي  ّعأأايف الدا،ة

 ، ّىعرٗ الشاعر لة ٌْ ّاجملتنع

ّّإ     ّّٕ انهارق  كلا  ات   وا زنر الائر 

ّّٕ لامح   ييا٘ الوا ز  الائر 

  ّف  وٗ اله ُٗ الارم ل شاو ر تُيِّٕ؟ ■

 أأ ٛ مأأً ارشأأَد  أىأأا أعتلأأد أى يأأا ■■

ٕ  العاو، ّلٔس  ارساكايف اليت تبأدّ   العرة

ٗ ال ت لطأأأأأع إال مأأأأأً كعأأأأأ   كٔأأأأأاي  أأأأأب  

ارسأأتْٚ العأأاو ي ترا أأع، ّي  السٔا أأ٘، 

ٔ نا ةعأأأأد اىتشأأأأايف      كْضأأأأٙ عايفمأأأأ٘، ال أأأأ

ميص ايف التْا   اال تنأاعٕ، ك ىأ  تأرٚ    

شأأأاعرا / أّ شأأأاعرٗ تيبأأأ   أأأ   ٓأأأْمني،    
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ٌ  مرا  ىأا الث  لاكٔ أ٘  ّ اعد ي الت دٍْيف أ

اىساق  ّيفاٛ  ل، حب ه اكمٔ أ٘ الثلاكٔ أ٘   

  ٌ رععأأأأأأه مأأأأأأديفاٛ اررا أأأأأأ ، ّأعتلأأأأأأد أ

اليَأأْن متعأأاِل  ةشأأ   مأأا مأأع الي َأأْن   

العأأاو ّعةأأٙ ارسأأتْٓايف  اك أأ٘ ةعأأد ٍأأيا      

العرةٕ اليٖ مل ٓأ   مسأاح٘ إال    اشبراب 

تر  كَٔا  ثايفِ اُردمكرٗ اُرد،م رٗ، إىي ا ىعاىٕ 

ٓ أأرٓأ   مأً اعبأدايف طبٔأأي، ّلعأ      ةعأأ  مأا 

كُٔ أى ُ ال ٓستطٔع إلغاٛ ارْاٍك ايةداعٔ٘ 

 .اليت تتفت أ ددايفٗ، ّي ٍيا ةع  الت عة ٘

أت هاإ االنًّاارياد  اطااْ  وداإ ناار ئ اااا 

 ل ُمّي ني

عبأأً ي لمأأً ٓ ثأأر كٔأأُ اُرأأد عٌْ   ■

ي الشعر ّالثلاك٘ ّاك ب ّالسٔا ٘ ..ٍأ   

 ترٚ أى َه اُرتْا دٌّ ي الس اح٘؟

ةدآ٘ ةةفأ  االىتبأاِ إت   لٕ  اهأ ■■

اُرتْاِ أأدف كَأأْ ،طأأ  شأأاٜع، ّقأأد    تعأأب   

 لأأ، ت ة أأه  أأ ٖ ميأأي  أأيْايف ةعٔأأدٗ ي   

ٌ  معياٍأأأأا مأأأأً   ْ،ْ أأأأدف، الك شأأأأايفّا إت أ

 مْ ْ ٌّف،ّاك أ  أٌ ىلْل إى َه  

 يف، ّأشأأريف، ي  أأ ال، إت أىأأ  أّ أأ

اُرأأأأد عٌْف، ّلأأأأٔس مأأأأد عٕ الفعأأأأ  أى َأأأأه  

٘ مأأأً اربأأأدعني   اُربأأأد  اك أأأٔ ، ّة أأأ  

اك الٛ م،ً ٍه مْ ْ ٌّ، ّددايفٗ، رأً  

ٓبخأأأس عأأأيَه، ٍّأأأيِ اكم أأأ٘ ّال  ٗ  نأأأا    

ٌ  ألميأأ٘ االىَٔأأايفايف تعطأإٔ    ٓلْلأأٌْ،  أأ  أ

كر أأ٘ ىأأا يفٗ لةن أأد عني، ّعسأأٙ أال  ٓطأأْل  

ً  مأد عٕ ايةأدا      ل،، ايةدا  خب  ّل 

 العنةأأ٘ الر ٓٝأأأ٘ ال تأأ   صبأأأاال  لةع نةأأأ٘   

بأ  عةأٙ ةلٔ أ٘ مسأاح٘     السةٔن٘، ٍّأيا ٓيط 

 الس ال.

ادر  الل ر  الاو  قاّيم  ودار  نار ئ    اا 

 ت ضرٌٙ

 ارذا  ث أن   ضُ ر ادر  الل ر  الاو  ■

قّيم لك االدر ث ييف  واٍ  ئ ِّوا  وريك َورٍ 

 ات بر٘ الهُيِنيث َ ر الذٓ ِهحغْ  م ٌ ؟

ارالحعأأأأأأايف الأأأأأأيت لأأأأأإٔ عةأأأأأأٙ    ■■

 االذبأأا ،  تبت َأأا ّىشأأرت َا ٍّأإٔ تطالأأك  

 ا ٍْ أ ن ، ّلأً أعأْ  إلَٔأا، ّل إٔ     

ٌ  ٍأأيا االذبأأا  قأأد و      ى أأٌْ ميصأأفني كأأ 

كر أأأأأأا  ىأأأأأأا يفٗ كعضأأأأأأاُٜ مأأأأأأً طباعأأأأأأ٘ 

رعطْطأأأأاتَه، ّمأأأأً تبأأأأا ل الْكأأأأْ  مأأأأع   

ٔ أأ٘،      االذبأأا ايف اك،أأرٚ عرةٔأأ٘ ّ أأ  عرة

ٍّأأأأْ االذبأأأأا  الْحٔأأأأد ي العأأأأامل الأأأأيٖ  

     ٌ ؽبص   تلاعدا  ككأرا ِ، ّقأد هعأ  أ

او، ّ  ضأأرب ٍأأيا قأأد ضأأِْعي ٍأأيا العأأ 

ةيفسٕ كلد  ديف لٕ حتٙ اآلٌ تسأع   مثاال 

٘ شأأعرٓ ٘، ميَأأا مخأأس   ّعشأأرٌّ صبنْعأأ 

 ٘  أأأديفيف عأأأً االذبأأأا ،    عشأأأرٗ صبنْعأأأ

ّالبأأأاقٕ عأأأً ّلايفٗ الثلاكأأأ٘، عأأأدا ثأأأال    

صبنْعأأأايف  أأأديفيف ي تأأأْىس، ّاكيف ٌ،  

ْ يف    ّّاحأأدٗ عأأً  ايف ّيف  ي  أأْيفٓ ٘، ليتصأأ

أٌ ٍأأيا االذبأأا   أأ  مْ أأْ  كنأأا ا  أأاٌ 

عأأأ ، عبأأأً الأأأيًٓ ةال أأأا    مي أأأً أٌ ىف

ىسأأتطٔع تأأ مني للنأأ٘ العأأٔك، للأأد قأأد و      

االذبا  ال ث  ال ث  ّىطنأ إت ار ٓد 

 .مً  د  الثغرايف
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غّار   اي  ق ّايف  او االّ حار  ال ِاا        اا 

 غّر  اُلحي ني

لرذا ال ِ ُاعي بوأِاك ات بار٘ الحاي ُى     ■

 احلئّئُّى ر االدر ؟

السأأأأ ال ؼبتأأأأاج إت شأأأإٔٛ مأأأأً    ■■

اا، مجٔع الأيًٓ مأر ّا ةلٔأا ٗ ٍأيا     ايىص

االذبا   اىْا مً اك ةاٛ السْيفٓني اليًٓ 

اىتنأأْا إت ٍأأيا االذبأأا ، قأأد غبتةأأي ي     

قٔنأأأأ٘ ٍأأأأيا اُربأأأأِد  أّ  ا ، ّل ي يأأأأا ال    

ىسأأتطٔع أٌ ىيفأإٔ عأأيَه أى َأأه أعضأأاٛ ي     

ٍأأأأأأيا االذبأأأأأأا ، ّ أأأأأأاىْا ٓصأأأأأأةٌْ إت  

مْاقعَه عأ  االىتعاةأايف الأيت قأد ٓ أٌْ      

ٌ   ليأأأا مالحعأأأا  يف عةَٔأأأا، ّللأأأد هعأأأ  أ

االىتعاةايف اك،أ ٗ مل ٓتأد،   ةَأا أحأد ال     

   ٌ مأأأً قرٓأأأك ّال مأأأً ةعٔأأأد، ّأىأأأ  تعةأأأه أ

ل أ   عنأ  اىتعأاةٕ إػباةٔاتأُ ّ أةبٔاتُ،      

ً  اي راٛ الدميْقراطٕ ٓع   أكضأ    ّل 

ٌ   ٔأأأاب عأأأد  قةٔأأأ  عأأأً      مأأأً عدمأأأُ، ّإ

 .االت خا  ال ٓعل  ٔاب اُربدعني

ّّٕث شياا  ِئ اخلطُئث  اميف مّثٕ أٍِي ى 

  يف وًّيف الار 

ييف  ا ئي أّى احلّرٔ الاّشّّٕ َداُب ًر  ■

َالغااال٘ تااحش اإل جاارم أَ االب ااار   ااو الائر اإ    

 َ و الئوا٘ٔ؟

حأأأد اك أأأباب، ةأأأ  ٍأأأيا   أٍأأأيا  ■■

العاٍر مً  ب  ازبةٔأد العأاٜه، ت أرٚ مأً     

ُ   الأأ ؟ يٖ أّ أأ  الأأبال  إت مأأا ّ أأة  إلٔأأ

  ْ ٌ  اشبأأايفج ارتنث أأ  ة اشأأيطً ّتأأ   الشأأ،  أ

أةٔك ّمةخلاتَنا مً عرب ّ   عرب قأد  

ي إى ال ٍيِ ال ايفث٘،  لعبْا  ّيفا   ب ا 

ّ ليف  ل، التسٔ ك، ّالفةتأاٌ، ّالفْضأٙ،   

ّالي َك اريع ه، ّما كعةُ حٔتاٌ ارال،  ا 

ٔ ٘، ..  أأ   مأأً   هلأأه مأأً امتأأدا ايف  أأرطاى

ٍأأأ الٛ لعأأأك  ّيفِ، ّػبأأأك أال  ٓغٔأأأك عأأأً   

ٌ  ة ٘ أٍٓد  ،فٔ ٘، شدٓدٗ اشبطْيفٗ، البال أ

دبَٔ  العامل، لتسأَ  قٔا تأُ،    ٙتعن  عة

ّتْ َٔأأأُ الْ َأأأ٘ الأأأيت ٓرٓأأأدٍا قأأأْايفًٓ     

ّالشعك / اللٔا ٗ اليت ، اليٍك ي العامل

تستسأأةه هلأأيا الطْكأأاٌ  أأْا لأأً ذبصأأد  

إال  اشبٔبأأايف، كى أأُ مأأا مأأً ىَأأْن إال  عأأ    

الأأْعٕ ّاىتشأأايف الثلاكأأ٘ ّاللأأٔه اك،القٔ أأ٘ 

 الي ا ع٘.

ر أ مرقْ ي   ال ِئحايف الهارَ ٕ   اٖ    اا 

ّٓ ىطأ  أ

هُاد  ل ااش الئرلاإ اتتااحُ ّٕ  هااذ تاا     ■

"ث  ارذا قاّي   لاكث     يِئ ر "الاوَبٕ احلم ّٕ

 َ رذا قّي   ةذٍ الهر ٕ اتتحُ ّّٕ؟

مل ؽبطر ةبالٕ مث  ٍيا الس ال  ■■

أىا اةً ةٔٝ٘ شعبٔ ٘، ّةغ   الي عر عً ٍيا 

ال ٓلبأأأ  اكمأأأر، ك ىأأأا ي أعنأأأاقٕ يفكأأأ    

ٖ  ،طأأأأ ، أّ تفة أأأأ  مأأأأً   ارسأأأاّم٘ عةأأأأٙ أ

ّ  أد، ّي   اللاىٌْ، ّٓ  ٓل العةه حٔثنا 

ٕ  مي ّعٔأ ، .. ٍأيا ّمأا     أعناقٕ ٍه  قْم

مي أأً أٌ ٓ ةخأأ  ةأأُ ٓشأأ     اكعأأا  قْٓ أأا      

لةْقْا ضد ِ، ّليا كلد  اى   تاةاتٕ 

عأأأأً   ة َأأأأا، ك ىأأأأا أيفكأأأأع  أأأأْتٕ معب أأأأرا 

يفكضٕ ل    ما ػبأرأل  رامأ٘ ايىسأاٌ،    
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ّلعة ل  يأ   أيفتأاأل ليعأرٗ عأني تلأْل لإٔ       

للأأأد عب أأأريف، عأأأً ٍن أأإٔ، أّ لتعةٔلأأأ٘ عةأأأٙ  

 فخايف التْا   اال تناعٕ ك شعر أى ل 

تأأأ   عأأأيت ي ٍأأأيا العأأأالو  مأأأا للأأأ   أ

 .الض ايفب

 ااارى ات ااايف  اااح ا  َ ااا   رنااا  ال اااي ٕ   

  زلِزلٕ

ر  ّر ااك  ذا نمحااوَد ل هااهُاد الرواإّ  ■

ال ّٕٚ برت ياث َاإلبيا رد  ر يُ الشْ٘ الاذٓ  

 ر تال ياتخر  ر ذيهك ر   ك الو  ٕث َ ر الذٓ 

 هَ   أ يف  جنرتٍ َ   هجازٍث َيايف  رنا  لايِك     

 أ الم  ا ٔ     حئ ي؟ 

 أأ ةدأ مأأً الأأ مً الةخعأأ٘ الأأيٖ  ■■

ٌ  ٍأأيا     أىأأا كٔأأُ، الأأيٖ ٓ   أأأ ي  ٍأأل أ

ٕ ، ةسأأ   تاٌ اهلل الأأيٖ العأأامل ازبنٔأأ  البَأأ

أعأأد ِ لرحةأأ٘ طبةْقاتأأُ، ٍّأأيِ الي أأْو ي  

السأأأناٛ .. ٍأأأيا  ة أأأُ ُأعأأأد  لٔةٔأأأ  ةَأأأيِ      

ْ ِ ال أأأث      ً  الأأأيٖ شأأأ ال اٜيأأأايف ّل أأأ

ٔ أأأأأ٘  شأأأأأع      ال أأأأأث  مأأأأأً الةْحأأأأأ٘ الرة اى

ازبشأأأعني، ّطنأأأع الطأأأامعني، ّ أأأ ّيف    

 ارتسأأة طني ٍّأأيا ٓشأأ    حأأاك ا  أ،القٔ أأا  

ٔ ا  مً أ   اليضال ض ٔ ا  ّإىساى د     ّ ٓي

ٌ  ٍأأيا مأأً       ٔ أأ٘، ّأ مأأا ٓ سأإٔٛ لة ْحأأ٘ الرة اى

أم أأا الأأيٖ مل  أععأأه االىتنأأاٛايف ّأيفقاٍأأا،

ُأظب ِ كَْ ال ث  ال أث ، أىأا مأً  ٔأ      

ٔ أأ٘، ّالدميْقراطٔ أأأ٘،     مأأً ةالْحأأأدٗ العرة

ّالعدالأأ٘ اال تناعٔ أأ٘، ّذبرٓأأر اُرغتص،أأك    

  ً مً اكيفن، ّقد مريفىا  راح   ي ا ىع

ٌ  أحالميا تلي ّيفاٛ  البأاب ّال ذبتأاج إال    أ

،طأأْٗ ليفأأتأ هلأأا لتأأد، ، كأأ  ا ةيأأا ميأأي       

 امك  ٓفٔد، ّأ ٓاهلا ّما تالٍا ىتلَلأر  

حتأٙ ّ أةيا إت مأا عبأً كٔأُ اآلٌ، ٍّأأيا      

ال الو لٔس  عْٗ لةٔ   ة  ٍْ مً أ أ   

التخرٓ  الْاعٕ ليَْن  دٓد ٓسأتديف   

    أ،طأاٛ اراضإٔ، ّعأ  ٍأيِ ارسأاح٘      

ّ أأأه   تأأأرٚ  أأأه  أأأاٌ اكمأأأ   أأأب ا      

 . اى  الصدم٘ م لِ ل٘

 اوَباااْ  ئاااّي ْ  شاااغ    ااايّف شاااُاغيف    

 َ ههر

 ؟ا ِ ل و اآلى  حي اللوِ  الّهر   رذ ■

قأأد ٓ أأٌْ السأأ ال ملةْةأأا  ٍأأْ      ■■

اك أأديف،  أأا ا ال أك  أأر، أىأأا أك  أأر ي  

       ٌ  أأ   مأأا ؽبطأأر عةأأٙ ةأأالٕ، ّال شأأ،  أ

مسأأ ل٘ اشبأأراب الأأيٖ ض أأرة  ةأأُ  أأْيفٓ٘، 

تصا ٓ٘ اال تناعٔ أ٘  ةيتاٜ ُ السٔا ٔ٘ االق

اك،القٔ أأ٘، ٍأأيا اشبأأراب ٓ أأا  ٓضأأرب    

حصأأايفا  عةأأٙ مأأا عأأداِ، ّال ُأى أأر أى أأل     

 عرّةأإٔ تلأأد مٕ تشأأغةل  أأ   شأأأْا       

ّطييأأأا ال أأأب ، ّتةأأأ، ٍنأأأْو تيأأأْٛ ةَأأأا     

 اليفْ  الشاعرٗ اُررٍف٘.

أمتّهااٖ أى  لااُى الهًرِاارد  ئاارت   ااو   اااا 

 قيتّّٕ الي ر٘ اليت أيِئ 

َ ّااااف تاااا لُى    اااار ذا   ُق اااا  ل غاااايث  ■

 دُي ٌ؟

ي ظ   مرتسأنايف اكمأْيف البالغأ٘     ■■

ٔ أأا التعلٔأأد قطرٓ أأا  ٔ أأا  ٓصأأعك  ، ّعرة ، ّ ّل

ٌ  م،أأأً ؼبايفةيأأأا ي  يفّٗ قْت أأأُ،   التْق أأأع، ك
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ّعبأأأً ي ّاقأأأع ال ى خس،أأأد عةٔأأأُ، ّاللأأأْٚ 

ارتصأأأايفع٘ كأأأْ  أيفضأأأأيا ّعةأأأٙ ، اتَأأأأا    

عاتٔأأ٘، ّلأأٔس كَٔأأا  يفٗ مأأً ضأأن ، لأأيا     

  ٌ ٌ  ال ةأد     ٓصعك التْق ع، ّإ  يأ  أ،مأً أ

مأأً ىَآأأ٘ رأأا عبأأً كٔأأُ ّعةٔأأُ، ّل أأي ل     

أ ي ٙ أٌ ت ٌْ ىَآايف تل ب مً قد ٔ ٘ 

عأأأً اكيفن  الأأأدماٛ الأأأيت أيفٓلأأأ   كاعأأأا    

 ّالعرن.

ّّإ  هاذ باياِرد  ِئار       أنر ر ُ زلٕ  ئّئ

 ن اى اخلوا 

 ّف ياْ  الق اك  ا  ات بار٘ َالًا ّمني       ■

 َ رذا  ئُل ة ؟

حلٔلٔ ٘ ميأي ةأدآايف   أىا ي ع  ل٘  ■■

إٓلا  ى اٌ اشبراب، ىا يفا  ما أ ا يف البٔ  

إال  لضأأأرّيفٗ ال ةأأأد  ميَأأأا، ّعالقأأأيت مأأأأع     

اك ةاٛ، يف أه الت باعأد، ٍإٔ ىتٔ أ٘ رْقأي      

    ميَه مً أحدا  اشبراب اليٖ م ئ  

ةُ  ْيفٓ ٘، ك ىا ال مي ً أٌ ألتلٕ مع م،ً 

ّقي مع ارسة خني، أم ا اليٖ  أن  كلأد   

يفِ إال  إ ا ثب  أى ُ  اٌ ٓيطْٖ أ د لُ عي

ْٔأأ  م أأداٌ مل ٓ فصأأأ عيأأُ، ّأقأأْل       عةأأٙ م

لةيًٓ يف بأْا اللطأايف ال  إٔ الداعشإٔ     

ت لأأْا اهلل ي ةةأأد ه ّالشأأعك االصأأَْٔىٕ 

 .اليٖ  يته ميُ

يااايف  ا ئاااي أّى اتت ااارد ُ شاااايف عاااذَٔ      ■

 اإلبياا؟

ىعه ة    ت  ٔد، كاكلم٘ اليت  ■■

لأ٘  عةأْتل   ما لال   أر  ةَأا  أْيفٓ ٘ ّاريط   

كقنأأايف رٓ ٘ ةعيأأْاٌ  أ تأأك صبنْعأأ٘ شأأع  

الْقأأأ    أأأديفيف عأأأً ّلايفٗ الثلاكأأأ٘ عأأأاو    

َ،ن٘ مأأأأأً     1152 ّ ة َأأأأأا قصأأأأأاٜد م سأأأأأتة

 اجملرٓايف الآل ٍب٘ اليت  اى  ذبٔط ةيا.

 

  حي اللوِ  الهر   ر تطُياا 

  ٘5511ّلد عبد ال رٓه إةرأٍه الياعه ي قرٓ٘ حر ةيفسُ مً ضباكع٘ تاٗ  ي 

 و.  5651ٍأ/ 

  5616تعةه ي ال ت اب اللراٛٗ ّال تاة٘ ثه   ً أٍةُ مدٓي٘ ت  ي عاو. 

 ٗمتاةع٘  يفا تُ ك باب إت ارديف ٘ ي ت ، ّتْقي عً  أيف   ي الثاىٔ٘ عشر

 مالٔ٘. 
  ّأٍةٔ٘ التعةٔه.5691، ثه الثاىْٓ٘ 5695حص  عةٙ الشَا ٗ ايعدا ٓ٘ ي ، 

   ي عدٗ ّظاٜي  نا اشتغ  ي الصخاك٘ ، ّتديفج 5611ي ميب  عاو  ا عن  مديف

 ّاي اع٘.

 ٔالشعر ضنً اذبا  ال تاب العرب اٌ عضْا  ي مجع ٘. 

  ال تاب العرب ي ت  لعدٗ  يْايف شغ    مني  ر كر  اذبا. 
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   ،ْيفٓ٘ ّ،ايف َاشايف  ي العدٓد مً ارَر اىايف اك ةٔ٘ ّالثلاكٔ٘  ا . 

 1152أ تْةر تشرًٓ اكّل/ 15ُ كر  اذبا  ال تاب العرب ي ت  ي  ر م. 

  و  َاَِهٌ الشاوِٕ:

  ،5691لٍرٗ اليايف 

  ،5621حصا  الشنس 

  ،ٕ 5621ال تاة٘ عةٙ  يّ  الش ر اللا 

  ،ّٖ5621الرحٔ  ّالصْيف البد 

  ،5629عٔيا حبٔبيت ّاال  اب 

  ،5626تيْٓعايف عةٙ ّتر ازبرأل 

  ، ْ5615عي 

  ،ٗ5611 ايف 

  ،5611اح ا  عبا  الشنس 

  ، 5619أقْا 

  ،ْٚ5611مً ملاو الي 

  ،5661أم  اشبراب 

  ،5661مً   ر الطني 

  ، 1155عرا 

 5666 ايف  اّّ  ، شعر، مً  ا رٗ اليَر 

  ٘ٓ1115ماٜدٗ الفخه شعر، ّلايفٗ الثلاك٘  ْيف 

 1155اذبا  ال تاب العرب ، ت ماليف شعر 

 1159اذبا  ال تاب العرب ،  كا  شعر 

  ٘ٓ1152كقنايف الْق  ّلايفٗ الثلاك٘  ْيف 

 1152اذبا  ال تاب العرب  ايفح  ٍ يا 

 اسب ٌ ّالياٖ شعر ةالةَ ٘ البدّٓ٘ الشعبٔ٘ ّعتاةا 

 



 

 

  ضفاف

 
 
 
 
 
 
 

اإلبداع.. جسٌر إلى عمق 

 سيكولوجي أم كوني؟!
 
 

 

 سامر خالد منصورأ. 

 

  



 



 فافض

   

951 

 

 عمقإىل  جسر   ..اإلبداع
  كوني؟!سيكولوجي أم 

  خالد منصورامر س. أ 

 

 (األدةدددزٌامُلعتقددد امل املفتزيفيةقفددد     -

 يفع  متبزدل :والفً عالق  تزرخيف  وَم

ايتاايخٜا ايرظااغٟ ٜػااا  آمٜاايٕ  َٓاا   

احلضاايخاا ايكة اا١ اْااة غا    ٗااي ناا ٣  

    ّ نيْاا  وكااّٛ   ، ٚمل ٜعااة  ااي ٚاااٛم ايٝااٛ

خاع أٚ ع٢ً اخلغاؾيا ؾال أحة ايّٝٛ ٜعراة  

 أٚ عظتيخ ..إخل اٛ ٝرت أٚ أ ٛيٛ

يهٔ نيْ  َعي ة ٖذٙ اآل ١ وػا 

 يملصًني اخليطعني يف َيضٞ ايزَيٕ ؾُاي  

.. ٖاااٌ ٖاااٛ اياااِٖٛ أّ ساااغ ٖاااذا اخلظاااٛع  

 أّ َيذا ، عٞيُذٖيٕ مج
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 ُّ ساخغ ايؿأ حٝا      ْا٘  رشاي ١  أأاز

عي اااة حيتااآيا يًؿٓااإٛ نؿااأ  نيْااا  امل

املٛساااٝك٢ .. ، ايغساااِ، ايٓخااا ، ايعُااايخ٠

ً  ؾٓٝا   ٌُّٚنيْ  ُا حتا٢   ١َٛاٛماوٗي أعُاي

عاة ايرتاوٝاٌ   ُٚوَال اص ايهٗٓا١   نثرٌي َأ  

ٜغاؾكٗاااااي َااااأ  ْيطاااااٝة ايةٜٓٝااااا١ َٚاااااي ٚاأل

ٜكيعيا َٚٛسٝك٢ يف  عض األحٝيٕ ؾْٓٛي  إ

ُعااٞ َااا ايااِٖٛ اَجأٜضااي  نًااٗي وتاايؾغا 

وراايخى املهاايٕ   ٛاااٛم قاا٠ٛ  ؿٝاا١  يخقاا١   

ٚمتٓخاااااا٘  صٛتاااااا١ٝ.. إٕ ُاااااااٌ املعي ااااااة  

ايكة ااا١ يًاااةٜيْيا اياااك اْاااة غا نيْااا   

جتااذز اٚاخٖااي عاا  ايؿاأ ايااذٟ ٜرعاا  يف    

ايشااااخغ١ٜ ايعذ اااا١ ايااااك ايكًااااٛز ايغٖراااا١ 

وةغةؽ ايغٚح ؾؿٞ ايزَٔ ايكةِٜ مل ٜهٔ 

ٖٓيى َتايحـ أٚ َعايخب  اٌ نايٕ عيَا١      

صاإًٛ  ااييؿٔ يف املعي ااة  ظااهٌ   ض ٜتايٓااي

ٍف  ؿأ  َاي      ، خ٥ٝص ٚمل ٜهأ ذلاض اوصاي

ً   ااييؿٕٓٛ املتتاايؾغ٠  ااي        ااٌ ناايٕ اوصااي

ُٜعاازا ايثُٝااا١ ايةٜٓٝااا١ املعاااغام ايتعااارري عٓٗاااي  

نااايٕ ايٓااايض  يْاااي ٚايتهاااغٜص  اااي .. ٚأحٝ

 ُٝٓي  ع  ايؿٓيْني اجٛايني ٜتصًٕٛ  ييؿٔ

َ اا ٔ نيْاا  اخليتاا١ باي ركاا١ احلينُاا١ ٚ

حيضآيا   يف ؾًهٗي( جتعٌ َأ قصاٛخٖي   

يًؿٓاإٛ  ااي  عاا  ايغٖراا١ أٜضااي  يف ْؿااٛض  

ايعيَااا١ جتااايٙ املًاااٛى حتااا٢ أسااا غٚا ٖاااذٙ  

 ي تصااااايخ طاااااهً  مٚخ    .ايظخصاااااٝيا. 

ايعرااايم٠ ٚقصاااٛخ سااايم٠ ايكاااّٛ ٚاعُاااي ِٖ  

َٓصااااااايا يًؿٓااااااايْني يٝٓظاااااااغٚا ؾٓاااااااِْٛٗ 

ٚطاااهً  ع يٜاااي املًاااٛى ٚخاااايٍ األمٜااايٕ  

 ً  ااِ يؾزا   ااٌ ٚحاا َصااةخ عااٝع ايؿٓاايْني 

 يًتؿغؽ يًع ي٤ اإل ةاعٞ.

ْٚغ٣ ايّٝٛ أٖاِ ايكيعايا املخصصا١    

يؿٕٓٛ ايعصٛخ ايشي ك١ يف ن ٣ املتيحـ 

ايعيمل١ٝ وػاُّ  يألعُيٍ ايؿ١ٝٓ ايك نيْا   

اااز٤ا  َاأ َعي ااة َٚغانااز مٜٓٝاا١ حتاا٢ إٔ  

 عاااض املعي اااة ماااٍٛ  غَتااا٘ إ  َتااايحـ    

نُي ٖٛ احلايٍ يف َصاغ ٚايْٝٛايٕ     يًؿٕٓٛ

 ٚغريٖي ايهثري ايهثري. ٜ ييٝي إٚ

 الروحزىف  اإلب اعف : -

عٓةَي ٜٗجاغ  ٜكٍٛ سيٕ إٛ  ريض: "

ايؿالسااؿ١ ايعتراا١ املٝتيؾٝزٜكٝاا١ ٜااتعني عًاا٢  

ايظااايعغ إٔ ٜتعٗاااة مٚخ املٝتااايؾٝزٜكٞ. ٚيف   

أٚقاااايا نتًااااو ٜهاااإٛ ايظااااعغ ٚيااااٝص     

 ايؿًشؿ١ اً ١ٓ احلكٝك١ٝ يًةٖظ١".

ايكصٝة٠ ٜٓرػٞ ٜكٍٛ أْةخٜ٘  غٜتٕٛ: "

 ". يّ ايعكٌوهٕٛ ُحإٔ 

عًااا٢ ًحكاااي  خغاااِ حصاااٍٛ ايؿٓااايْني  

أنثااغ َاأ حيضاا١ٓ إل ااةاعيوِٗ  عٝااةا  عاأ  

ٕ اياااااازعِ أمٚخ ايعراااااايم٠ إً إٔ ايعجٝاااااا   

 ٛاٛم املٓرا اجُييٞ املٝتيؾٝزٜكٞ اجًٝاٌ  

ظرتني   ني ايؿٓيْني َُ اعُي باملعًِٗ( َيااٍ 

ٚأْاي  ٚخايٍ ايةٜٔ َٓذ ايكاةّ ٚحتا٢ ايٝاّٛ    

عغا٤ املتصاااٛؾني  اااٌ  ً أماااةن عااأ ايظااا  

أماااةن عااأ طاااغضل١ نااارري٠ ااااةا  َااأ     

نت  ايٓكيم ٚاألم اي٤   احٝ  وػايؿٓيْني 

 عريخاا وؤنة َٚةْٚيا املتذٚقني يًؿٕٓٛ 

ٚاٛم ٖذا املصةخ ايهاْٛٞ ايعُٝال اياذٟ    

 .ٜشتكٞ َٓ٘ نريخ املرةعني

ٚ ي إٔ األم ي٤ ٚايٓكيم ٚايظاعغا٤ ٖاِ   

ً  َاااأ  ااااني سااااي٥غ ايؿٓاااايْني     األ ًااااؼ َكااااي

ٚؾُٝاي  ؾًٓعغب َازاعُِٗ يف ٖاذا ايصاةم    
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َأ   -ع٢ً سرٌٝ املثايٍ   -ًٜٞ َكت ـ 

نتااايز ايٓيقاااة اياااةنتٛخ غشااايٕ غٓاااِٝ     

أساااتيذ األمز احلاااةٜ  يف ايَعااا١ مَظااال 

   نُثيٍ عٔ ٖذٙ املشآي١:

ٌ   ، عٓةَي ْتآٌَ ايظعغ" ّٕ أاا ْعغف أ

 ٌ يعًا٘  ، ا رتاع اارتح٘ اإلْشيٕ ٖٛ ايًػ١

اإلزلاايا األعتااِ عاا  واايخٜا ٚاااٛمٙ ؾًااًٛ    

استُغاخ ٚااٛمٙ   –خ ي  –ا رتاعٗي يتعذخ 

  ًؼ َٔ ايغؾع١ ٚايشُٛ. ٚ ًٛغ٘ َي

ٚوتخذ ايًػ١ يف ايظعغ ٚظٝؿ١ َتعيي١ٝ 

ؾاااٛم ايٛظٝؿااا١ ايٓؿعٝااا١ اياااك أْٝ ااا   ٗاااي   

   ٌ ، يتهٕٛ دلغم ٚسا١ًٝ يًتؿايِٖ ٚايتٛاتا

وؿاايع ؾااال ُوظاارا ْٗااِ خٚح اإلْشاايٕ إ  اًخ  

وًااو ايااغٚح ايااك وتااٛم أ ااةا  إ    ، ٚايشااُٛ

ايااتخًا َاأ اياآكا ايااذٟ زلااةٙ يف يػاا١    

ٖاااٛ  املٝيَٚااا١ اياااك وتعيَاااٌ َاااا ناااٌ َاااي    

وغق٢ إيٝا٘   وصٌ إ  َي ًٚ،  يخاٞ َيمٟ

ٖاٛ   ايرصري٠ اإلْشي١ْٝ املشتٓر ١ يهٌ َاي 

ّف يف ٚااااااٛم ٖاااااذا ايهاااااي٥ٔ   يياااااة ٚساااااي

 ايػغٜ .

ٖٚهااذا ٜااآوٞ ايظااعغ اسااتجي ١  ااذا  

ذيااو ، ٛ ايهاائَ يف اٛاْٝاا١ اإلْشاايٕايعًاا

ايؿاأ ايتااي٥ل أ ااةا  يًتُتٗااغ عاا  ايهظااـ  

ُ٘ اإلْشاايٕ إً َاأ  ااالٍ يػاا١   ايااذٟ ً ٜصااً

قااايمخ٠ ، تاااٛؾ١ٝ، اساااتر ي١ْٝ، نظاااؿ١ٝ

ع٢ً ايٛيٛج إ  عُل أعُايم ايآؿص حٝا     

وهُااااأ احلكٝكاااااا١ اإلْشااااااي١ْٝ اخلييااااااة٠  

ٚاجٖٛغ١ٜ ايصُة١ٜ ايك وتصٌ  ايجٖٛغ  

 احلل.، اخليية املتعييٞ

 ً  اااة يًظاااعغا٤ إٔ   َٚااأ ٖٓاااي نااايٕ 

ٜعًُااٛا يف ايًػاا١ يالخوكااي٤  ٗااي َاأ املشاات٣ٛ  

ً ، ايتةاٚيٞ إ  املشت٣ٛ ايهظؿٞ  اياذٟ 

 وشت ٝا يػ١ املٝي١َٚ إٔ وصٌ إيٝ٘.

ٚيهااااأا ايًػاااااا١ عااااااياز٠  ع ٝيوٗااااااي 

املٓ ك١ٝ عٔ ايٛتاٍٛ إ  ٖاذا املشات٣ٛ  اي     

أجااآ ايظااعغا٤ إ  اتاا ٓيع اًْزٜاايح ايًػااٟٛ 

١ً ٜشاات ٝعٕٛ َأا  اليا٘ا مُٝاٌا ايًػاا١    ٚساٝا

عاا ٤ وًااو األَيْاا١ ايااك وعجااز اجراايٍ عأا      

ع ٤ إ غاج ذيو اجاٖٛغ ايهائَ   ، محًٗي

ؿص اإلْشااي١ْٝ   اجااٖٛغ ، يف أ عااة أغااٛاخ ايآا

 ٟ ، اياااذٟ ٜعااا  عاأا تاااؿي٤ ايعٓصاااغ ايرظاااغ

ٚتااااااؿي٤ ٚاااااااٛمٙ ايااااااذٟ اٜؿتااااا٘ا احلٝااااااي٠    

ي  ٚ  إً ٜعٝاااةٙ إ  حييتاا٘ا األ ًٚ، آغغاضااٗا

يًٚوا٘ا اآلسااغ٠ يًٛتااٍٛ إ  عاا  ذل، ايظااعغ

وًاااو ا ٝاااٛ  اياااك وعااا  عاأا ْٛخاْٝااا١ ٖاااذا    

١ عًاا٢ ايكاارض إً عاا  يػاا١   اي، ايٛاااٛم عصاٝا

يػ١ ايتًُٝح اياك  ، ضلي٤ٚاإل، ٚايغَز، ايظعغ

ألْٗااي إٕ ، وشات ٝا ايٛتااٍٛ إ  ايتصاغٜح   ً

اسااااااات يع  ايٛتاااااااٍٛ عااااااا  ايتصاااااااغٜح    

 ".(1)احرتق 

عالقدددد  اإلىسددددزٌ بددددزلفً حتنفدددد  أو     -

 خبفزراته؟مرتبط  

يٓاااةع خاااايٍ األمٜااايٕ املٓاااة غ٠ ايْراااي   

ٖااٌ ٖااذا ايااذٟ ٜكااٍٛ  اا٘ ٚيٓشااآٍ أْؿشاآي.. 

ايظااعغا٤ ٚايٓكاايم َٚتااذٚقٛ اآلماز عَُٛااي    

 ااايس  شااايخِٖ اياااذٟ ا تااايخٚٙ يف   ٖاااٛ 
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ي١ آأّ إٔ املشاااااآي١ يٝشااااا  َشااااا    احلٝاااااي٠

ََِشاايخاا ٚ ٝاايخاا ٚأذٚام   ، ٗاأَٚٝااٍٛ ٚ

ذا األ ااغ ايشااخغٟ يًظااعغ ٖااٛ ٚيااٛج     ااٌ ٖاا 

ملظااارتى إْشاااايْٞ عُٝااال ٚاااااٖٛغٟ ٖٚااااٛ   

ورط َاغ َشايخ وصايعةٟ    ذل ١ حتُٝا١ يف 

(.. حٝاا  إٔ evolution ااييت ٛخ اإلْشاايْٞ ب
عااأ  تااايا  يعتكااايمٟ ايت اااٛخ اإلْشااايْٞ  

ذٖص يملٓخ٢ اي ايت ٛخ ية٣  ك١ٝ األآيض 

 عٓااا٢ اخوؿااايع يف عترااا١ اياااٛعٞ    مةٜاااةا  

ٜٓظاة ؾكاط أَأ     يٝصري اإلْشيٕ ني٥ٓي  ً

 اااٌ ني٥ٓاااي  أعًااا٢ يةٜااا٘  ٚحياااايا اشاااةٙ

َغور ١  يحلٝي٠ ايعك١ًٝ ٖٚذا  حيايا ُعًٝي

ايتجااااايخز َعااااايٕ يف َعااااايْٞ حبااااايخ ٚاإلاإل

اإلْشااي١ْٝ ايعُٝكاا١ ايااك ْشااتخغاٗي  ااةيٛ   

ايظاااعغ ٚحراااٌ ا ااايا َااأ أعُااايم أغاااٛاخ    

ياذ٠ َأ يذا٥اذ احلٝاي٠     ايٓؿص ايرظغ١ٜ ٖٞ 

ايااك متيخسااٗي ايااذٚاا اإلْشااي١ْٝ     ايعكًٝاا١

 ٝ ًااااا  نيؾااااا١ أ عيمٖاااااي   تااااا١ اياااااك ؾعّ ِكاي

ياااٝص َااأ  ايٛاٛمٜااا١ ؾآمخنااا  احلشاااٞ   

 ٔ  ااااالٍ   ااااالٍ احلااااٛاض ؾكااااط  ااااٌ َٚاااا

ؾكااغأا ايٓػُاايا املرعثااغ٠  أٜضااي   بايااذٖص(

 عااني ايااٛعٞ ٚعااني   ٚؾاال ايٓٛواا١ ايهْٛٝاا١   

ؾيْتظاا   يإلٜكيعاايا ايهظااؿ١ٝ  ايالٚعااٞ 

ِ٘ ايٛااٛم ايرظاغٟ اياذٟ    ايالذلةٚم٠  ِيهعٓ

ٜرك٢ اٖٛغٙ ايعُٝل عصاٝي  عًا٢ ايتُٓاٝط    

ٚايتكااااآني ٚاحلصاااااغ يف قٛايااااا  احلٝاااااي٠    

رٓاااا٢ ُاااااٌ ايعالقاااايا  اًاتُيعٝاااا١ ايااااك وُ 

ٚايشًٛنٝيا ٚاألطاػيٍ ٚاملُيخسايا ؾٝٗاي    

عًااا٢ مصاااٌٝ حياااايا ايٛااااٛم اإلْشااايٕ   

 .ايرةا١ٝ٥ املغور ١  يجشة ٚايػغا٥ز

 الصريورة:، الوالدة الثزىف  -

ٌٖ اإلْشيٕ َٓذ ًٚمو٘ ٚحتا٢  يوا٘   

 ؾكط  (1)ٜعٝع سريٚخ٠

أْاا٘ ٜعااٝع سااريٚخ٠ ٚطااغضل١    أعتكااة 

 .َٔ ايٓيض وعٝع سريٚخ٠ ٚتريٚخ٠

 :نيأ َااأ إٔ ياْشااايٕ ايشاااٟٛ ًٚموااا

ًٚٚم٠  ،ًٚم٠ َعغٚؾااا١ املغاحاااٌ ٚاأل اااٛاخ  

 ي١ْٝ بًٚم٠ عك١ًٝ( ٖٚاٞ األنثاغ غُٛضاي     

ايٓاااايض  ااااٛا قرااااٌ إٔ ٜٛيااااة ًٚم٠  ٌُُّٚااااا

ٌ   ٜٚعاٝع  ،  ي١ْٝ ُٜعاغف   حٝيوا٘ خٖاني َاي   ُاا

ظاااا١ يف َٗاااا  ب ااااييٛعٞ ايزا٥ااااـ( أٟ نك

األٜااااةٜٛيٛاٝي ايااااك مكاااال َهتشااااريا    

 ..ألطخيس أٚ ؾ٦يا

ٖٚذا املٛا قرٌ  يخس١ حٝاي٠ عكًٝا١   

ساااا١ٜٛ ٖااااٛ ساااار  ايتٓيقضاااايا ٚاجٓاااإٛ   

َيا ٚايٓهشيا ايك اٚايصغاعيا ٚايصة

َ اا  سلٝيٖااي نرظااغ  َعتُٗااي إ   مُّغ ٚايااك 

 .ايصغاع اي ركٞ

ً أسااات ٝا قاااٍٛ طااا٤ٞ عااأ َيٖٝااا١     

أْٗاي عترا١ ٚعاٞ َعٝٓا١     ايًٛم٠ ايثي١ْٝ س٣ٛ 

ٜرًػٗاااااي اإلْشااااايٕ ةغاااااا٘ عااااأ ساااااه١   

ٚوشاتٓة   ..ايشريٚخ٠ إ  ؾضي٤اا ايصريٚخ٠

إ  نِ َعغيف ٜتزأَ َاا وؿعٝاٌ يهيؾا١    

ٜاة ٌ   مًٌٝ وغنٝ  َٚيبعًُٝيا ايعكٌ 

يف ْ يم ٖذٙ ايثٓي١ٝ٥ َٔ وؿيضٌ ٚوهيٌَ 

.. ٚاسااتكغا٤ ٚاسااتٓريس ٚاسااتةًٍ ٚقٝاايض    

ٝل اياًٛم٠  أٟ ً ٜهؿٞ املعغؾ١ يتخك (خلإ

                                                 
 إ  ايةٜٓي١َٝ ٚاحلغن١ٝ.َص ًح ٜظري  (1)
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ايثي١ْٝ  ٌ طغس ًاّ  اي إٔ ٜهإٛ ٖٓايى    

استخةاّ َتٛاإ ٚسٟٛ يًًُهيا ايعك١ًٝ 

 ع٢ٓ إٔ ايُعصي ٞ ع٢ً سرٌٝ املثيٍ َُٗاي  

اَتًو َٔ َعيخف يأ طلاغج عأ ايشاريٚخ٠     

 .. عٓيٖي ايرٓي٤ إ  ايصريٚخ٠

ٚ ييعٛم٠ إ  َٛضٛعٓي اياغ٥ٝص أااة   

 ً ٔ َِا  كراٌ عًا٢ أٟ ؾأ    ُٜ إٔ اإلْشيٕ اياذٟ 

واذٚقي   ، ايؿٕٓٛ اياك وتاٝح ذل ايا وآًَٝا١    

ٖااااٛ نااااي٥ٔ  ااااةا٥ٞ نرخاااا٘ ، أٚ إ ااااةاعي 

ايتُٓااااٝط ٚاألمجاااا١ عاااأ ايت ااااٛخ َٚثًاااا٘    

اياااك عجااازا عااأ    مٚم٠ احلغٜاااغنُثاااٌ 

 ايتخٍٛ إ  ؾغاط١ ؾركٝ  ًَتصك١  ييرتاز

عياز٠ عٔ ،  ي يا، غري دلٓخ١  يخلٝيٍ

َ ، خ ٜااا١ املظاااٗة َااأ األعًااا٢ عاااة٠ ٚ كٝااا  

ٜشات ٝعيٕ   الٕ َاي ص ا خ ُٜٚغنيٕ ٜتخ ي ٚؾُ

ً ظرا حيايا اجشاة   ي ُٜايٛتٍٛ إيٝ٘ 

 .أنثغ ًٚ أقٌ

اإلْشيٕ ٖٛ ٜكتا١ ايهإٛ     يعتكيمٟ

ُ٘ ٖااٛ ٜكتاا١ احلٝااي٠ ملعٓيٖااي  ..رصااغ٠املع ٚعٝٓاا

ٚايت اااٛخ ياااة٣ اإلْشااايٕ ٜهااإٛ َٚػياٜٗاااي 

  تاغاع ايركاي٤ إ  ْػُا١    خعأ ت ا   ِ٘ رتؾِع

ايٛاااااٛم ؾاااايإلمخاى  ٜكيعاااايا إُعًٝااااي َاااأ  

َاااأ ظااااٛاٖغ ٖااااذا  ٠ايرظااااغٟ ٖااااٛ ظاااايٖغ

ٌِ  ايهٕٛ ٚيعًا٘ عِ   اذٙ املٛااٛماا    كاٌة ْايظ

املرعثغ٠ ؾهُي وكرتٕ سيحبيا ايؿضي٤ َٔ 

ااااااذ ي  ، نٛانااااا  ٚزلاااااّٛ  آن ٖاااااي  

نااذيو ْااغ٣ ايعٓاايمٍ ٚاألطااجيخ ، ٚ ٛاؾااي 

ٚايض٤ٛ ٚساي٥غ املٛااٛماا وٗاِٝ يف ؾضاي٤     

ٌف َاااأ   نااااٌ ذاا طاااايعغ٠   ٚؾاااال وظااااهٝ

ايااااغ ٣ ايهظااااؿ١ٝ اجُييٝاااا١   املااااةاخاا ٚ

ؾيي اااي٥غ عًااا٢ سااارٌٝ املثااايٍ ياااٝص حلُاااي     

ْآنً٘ أٚ تاٛوي  ْشاُع٘  اٌ ٖاٛ ْػُا١ أ ًاؼ       

 هثري يف ْٛو١ ايهإٛ يأ ٜعاغف نعٓٗٗاي     

ٕ إً َأ   ٚؾاال أيةٜا١ اإل ااةاع   ٜكااغأ ايهاٛ

 ٚوؿاايعال  ا ايتااآًَٞ حٝاا  ٜهاإٛ أ ًااؼ وااآ غ

  ً  ااااني أ شااااط َهْٛاااايا احلٝااااي٠  ٚاوصاااي

 ٚحٝااااا  ٜشاااااتٛيف  باإلْشااااايٕ( ٚأعكاااااةٖي

يٕ يف واااااااآ غٙ ٚوؿيعًااااااا٘  ظاااااااكٝ٘  اإلْشااااااا

ٚ اجشةٟ / ب عالقتا٘   باياذٖص( احلشاٞ( 

نًُااااايا  حؾتصااااار هيؾااااا١ املٛااااااٛماا 

ٚؾٗااِ سااغ   ؿغ ايٛاااٛميكااغا٠٤ ِساا  َؿتيحٝاا١

ٖٚٓاي ٜهُأ   ، ذخٚوٗي ٘ ؾًٗٛر احلٝي٠ َٔ ِق

نٛحااة٠ ايتهيَااٌ ٚاًوصاايٍ  ااني احلٝااي٠ 

نْٛٝااا١  هيؾااا١ أطاااهي ي ٚياااٝص ؾكاااط   

 ثٓي٥ٝااا١ باًْتؿااايع   هااإٛ احلٝاااي٠ وتصاااٌ   

، وصٛخٖي ايعًّٛ ايريخم٠ نُي ٚاًؾرتاض(

ؾاااييٛاٛم ايرظاااغٟ حااايخ ٚماؾااا٧ حبهاااِ     

ييتراااااائٜ يف ؾ، زٜٛيٛاٝتاااااا٘ٝوهٜٛٓاااااا٘ ٚؾ

ؾااغاا ا غَااْٛٞ ٚايتراائٜ يف ٚوااري٠ وااةؾل اإل

باملظااااايعغ ٚايعصاااااـ ايشاااااٝيي١ ايعصااااار١ٝ 

صلعًا٘ أنثاغ َهْٛايا ايهإٛ     ايذٖص( 

َٔ ٚايك متيخض حغن١ اشة١ٜ املتؿيع١ً 

َأ   ١( حغنا١ عكًٝا١  ٚحغن١ بُعُكّٝا١ٗ 

 سلاااٛ عُااال ايهااإٛ ٚساااغ ٙ ، اٗااا١  أ اااغ٣

ةاااغج عااأ  (َعٓااا٢بَٚعٓااايٙ ٖٚٓاااي نًُااا١ 

 ي عٗاااااي ايٓؿعاااااٞ أٚ عااااأ  رٝعااااا١ َكٓٓااااا١ 

. ًٚ ْشاات ٝا اجاازّ  ااإٓ احلٝااي٠  ٚذلااةم٠.

غ يف طااهًٗي ايرظااغٟ َٓؿصاا١ً عاأ ساااي٥    
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 ٜكاااااٍٛ ..أطاااااهي ي ٚجتًٝيوٗاااااي األ اااااغ٣  

اإلْشاايٕ ٖااٛ ايشؿشاا ي٥ٞ  غٚوااٛ غااغاض:" 

ؾٝٛخ ااي : َكٝاايض األطااٝي٤ مجٝعااي ". ٜٚكااٍٛ  

دلًص ْٛاز ، ايعكٌ غغؾ١  ثًٞ ايهٕٛ"

ٖٚٓااااي ً أعااااص ايعكااااٌ  صااااؿت٘   ايهاااإٛ"

ايعكالْٝا١ ايرايخم٠  ااٌ أعٓٝا٘  ظاكٝ٘ ايااٛعٞ     

ٚايالٚعاااٞ ٚ صاااؿت٘ وغمجيْاااي    غٜكااا١ أٚ    

ٚساااي٥غ أ عااايم ايٛااااٛم   اااآ غ٣ يًعٛا اااـ  

ؾيإلْشااااايٕ يف ايٓٗيٜااااا١ ٚحاااااة٠  اإلْشااااايْٞ 

 َتهي١ًَ.

 املفتزيفيةقفز حقفق  أو خفزل؟! -

ٜكااٍٛ ٚيااِٝ اااُٝص:" ٚاااةا ْؿشااٞ    

، ٖجاااغا  ويَاااي  َضااا غا  إٔ أٖجاااغ املٓ ااال 

َؿضال  إٔ أتـ احلكٝك١  آْٗي غري عيق١ً 

 ".يف وهٜٛٓٗي
سااآذٖ  قًاااٝال   عٝاااةا  عااأ ايؿٓااإٛ     

ِ    ٚاآلماز ، يًخااااةٜ  عاااأ ايااااغا ط املاااارٗ

أٜاااي   ..اياااغٚح اجُعاااٞ، املااايٚخا٥ٞ، ايػاااٝي

 . نيٕ امس٘

يكاااااة يعااااا  اإلعاااااالّ مٚخا  َُٗاااااي  يف 

ًااِ ؾشااغ نااٌ طاا٤ٞ غغٜاا   قٓيعٓااي إٔ ايِعإ

 ُٝٓاي قاة ٜهإٛ    ، وكغٜراي  ع٢ً نٛنرٓاي  

ايهااإٛ  رشااااي ١ ؾااااٛم عكًااااٞ نُااااي إٔ  

ؾاٛم مسعٝا١ ٚما  مسعٝا١..      ي ٖٓيى أَٛاا

يهٔ يٝص يةٜٓي اًَهيْٝا١ ًَاتالى   إخل 

األمٚاا اياااك وثرااا  أ عااايم ايٛااااٛم ايؿاااٛم 

عك١ًٝ نُي اَتًهٓي األمٚاا اياك أ رتا    

اآل اغ َأ   ٜةخن٘ ذيو اجز٤  ٚاٛم َي ً

 ٕ ؾييعكاٌ  يصصا١ً   . اإلْشيٕ املش٢ُ  ايألعذ

  ً  ٖااٛ عضااٛ َاأ أعضااي٤ اشااة اإلْشاايٕ ٚ

 ااذا صلااٛا حصااغ ٚقٝاايض ايهاإٛ ٚؾكااي      

 ٛ ايعًااّٛ وآنااٌ  ٍ ا اأ عغ ااٞ: " اجااز٤.. ٜكاا

ايعًاااااّٛ نًاااااٗي  نًااااا١ ،  عضاااااٗي  عضاااااي 

 َآنٛي١".

حت٢ قاٛاْني ْٝاٛؤ   ، نًٓي ٜغ٣ ايّٝٛ

َ عًاا٢ ساارٌٝ املثاايٍ   جاايًا يالْتكاايم  ؾٝٗااي 

 ِ(.بؾٝزٜي٤ ايَهَٔ قرٌ عًُي٤ 

ٖٓيى ايعةٜة َٔ ايتٛاٖغ ايك عجز 

ًااِ عاأ وؿشااريٖي وؿٝااة  ٛاااٛم اوصاايٍ     ايِع

َٝتاايؾٝزٜكٞ  ٓرااا ٚاحااة غاايَض أٚ  ااغٚح  

 .مجعٞ إٕ تح ايتعرري

آلفزمل الدتعله والتطدور لد ل الكزتيدزمل      -

 :وثبومل وجود اجلزمع املفتزيفيةقي احلف 

وٓكشاااِ َشاااآي١ اياااتعًِ ٚايت اااٛخ إ    

َٓخ٢  طهيٍ احلٝي٠َٓخٝني ية٣ نيؾ١ أ

َٗيخاوا٘  ايهاي٥ٔ   املٗيخاا حٝ  ٜهتشا  

 ٚعاا ،    ٛضاا٘ سًشاا١ً َاأ ايتجاايخز  عاا

ايت ااٛخ اجااٝص حٝاا  وتهٝااـ  املعٛخ اايا ٚ

 عااض أعضااي٤ اشااةٙ َااا اير٦ٝاا١ اي رٝعٝاا١  

ايااك ٜعااٝع ؾٝٗااي نُااي ٖااٛ حاايٍ أآخاا١     

ٜشاااتخةَٗي أ ٓاااي٤   اير غٜااال اياااك أتااارح  

ً ااريإ ناإٛ  ايشااريح١ ٚايػااٛس ٚيااٝص ي  

 .. أَي َاي ٚيٝص يف ايشُي٤غذا٥٘ م  املي٤ 

ٖااٛ ؾااٛم َٓ كااٞ إٔ أعااةاما  ناارري٠ َاأ      

مٕٚ مَيؽ َشي٥ٌ َعكة٠ ايهي٥ٓيا وعًُ  

ٚذاناااااغ٠ ٚحتااااا٢ مٕٚ عٝااااآني ٚحاااااٛاض    

َت ٛخ٠ َثال  : أطجيخ اٛا ا ٓاة  اي رايخ    

  ذاا قظغ٠ َضيم٠ يعٛاَاٌ املًٛحا١ ٚاحَلا   
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نااااااٞ وااااااتُهٔ َاااااأ ااتٝاااااايا ايرخاااااايخ  

٘ ٚاصٝ ايا سلاٛ ٜي شا١ اةٜاة٠ ٖٚاٞ طار      

نغ١ٜٚ نٞ وتةحغج ٖٚاٞ متاٟٛ ا اٛا٤    

وػااااغم ؾهٝااااـ عغؾاااا   نااااٞ و ؿااااٛ ًٚ

ٖاااٛ  إٔ َٝااايٙ ايرخاااغ َيحلااا١ َٚاااي ايظاااجغ٠ 

احلٌ ملًٛحتٗي ٚإٔ أٟ اشِ ضلتاٟٛ ا اٛا٤   

ٚنٝـ عاةي  ْؿشاٗي     ٜػغم  يف اٛؾ٘ ً

يتصاارح َصاآعي  ألقااةّ أطااهيٍ ايعٛاَاايا  

 ع٢ً س ح ايهٛن  "ريخ اٛا ا ٓة".

 خ يف َٓ كاا١ى أْااٛاع َاأ األاٖاايٖٚٓااي

أْااااٛاع وظااااهٌ ؾٝٗااااي ايؿغاطاااايا أنثااااغ 

احلظااغاا اْتظاايخا  ٖٚااٞ ايااك وكااّٛ  ٓكااٌ   

ٚنااٞ غراايخ اي ًااا ٚوًكااٝح وًااو ايٓريواايا    

مُااٞ ايٓريواايا ايؿغاطاايا َاأ اًؾاارتاض   

 َٔ قراٌ اي ٝاٛخ حٛيا  أطاهيٍ أاٖيخٖاي     

َُٝٚأيٛاْٗااااي إ  جتشاااا تهيَااااٌ ة  صااااغٟ 

 ً غ ايتُٝٝااز ٜشات ٝا اي ااي٥  يًؿغاطا١ نااٞ 

 ٚإ  ايٝاااااّٛ ًٚايؿغاطااااايا  ٚ اااااني ٝٓٗاااااي 

ٜشاات ٝا ايعًُااي٤ ؾٗااِ نٝااـ عغؾاا  ٖااذٙ  

 ً متتًاااو عْٝٛاااي  أٚ ذاناااغ٠    ايٓرتااا١ ٖٚاااٞ 

ايؿغاط١ ٚأمنيس ايتظهٌٝ ايًاْٛٞ   طهٌ

عًا٢ أآختٗاي يتكًاةٙ  آاٖيخٖاي عًا٢ ٖاذا       

ُا  ٖاذٙ ايٓريوايا    ًِتكٔ ٚنٝـ ع ايٓخٛ املع

إٔ ٖٓاااايى ني٥ٓاااايا َؿرتساااا١ ناااايي ٝٛخ 

 َٔ األع٢ً ؾجعًا   وٗةم ايؿغاطيا  يملٛا

أاٖيخٖي َٔ األع٢ً ٚيٝص أٚخاقٗي ايُشؿ٢ً 

. .وظااااار٘  آيٛاْٗاااااي ٚطاااااهًٗي ايؿغاطااااايا 

نٝاـ عغؾاا  نٝاـ ورااةٚ ايؿغاطا١ َاأ    ٚ

ع٢ً خغِ أْٗي وهٕٛ يف َعتِ األحٝايٕ  األ

ماا  ايؿغاطاا١ َٚااا ذيااو مل ُوكًااة أآخاا١  

ايؿغاطاا١ َاأ األسااؿٌ خغااِ أْٗااي َااي عاايم٠     

  ااٌ حيناا  أساا ح ، وكي ًاا٘ َاأ ايؿغاطاا١ 

األآخاا١ ٚايااك وهاإٛ ًَْٛاا١ ٚؾاال  أمناايس 

 يٝش   شٝ ١ أحٝيْي .

ْهًٝزٜا١ ٚعًاا٢  األخٜاايف اإل أحاة ٚيف 

اَتااةام ؾاارت٠ آَٝاا١  ًٜٛاا١ مخااا  خٜيضاا١    

ايصااااٝة ؾتُاااا  إ اااايم٠ يًثعيياااا  ٚايااااذ٥يز   

َٚعتاااااِ احلٝٛاْااااايا ايالمحااااا١ ؾالحااااا   

األخٜاايف قًًاا   ايعًُااي٤ إٔ األخاْاا  يف وًااو

احة٠ نإٛ  يٝة يف ايًٛم٠ ايَٛٔ عةم املٛا

ؿرتساايا مل وعااة َٛاااٛم٠   ٖي َاأ املعأعااةا٤

١ٝ يًػذا٤ عًٝٗي وكٌ املٛاخم اي رٝع ٚنٞ ً

غ عًاا٢ سلااٛ ناارري٠  إٕ ٖااٞ  كٝاا  وتهااي  

ؾتجٛع مجٝعٗي ٚواٖٛٔ مجٝعٗاي ٚإ  ايٝاّٛ    

مل صلة ايعًُي٤ وؿشريا  يهٕٛ األخاْا  يف  

وًااو املٓ كاا١  ؿضاا  مجٝعٗااي َاأ ْشاار١     

يصااني وهي غٖااي..  ُٝٓااي سلاأ ايرظااغ يف ا  

ٚعاااةم   اااغ َااأ اياااةٍٚ ْضاااا سٝيسااايا     

 ً يف َعتااِ واآجح  مةٜااة ْشااٌ تاايخ١َ ٚ

خغااِ وٓااٛع ٚسااي٥ٌ ايتٛاتااٌ  ااني      حٝاايٕاأل

ْشُا  يَغأ٠ اوؿك  َا اَاغأ٠  ٚمل ، ايرظغ

زلاايز عااةم ذلااةم َاأ املٛايٝااة يف    إعًاا٢ 

 احلٌُ ايٛاحة ٚقيَتي  ذيو.. يةٟ أَث١ً ً

يتاااٛاٖغ وثرااا  ٚااااٛم اااايَا     حصاااغ  اااي 

 ٞ ٚيهاااااأ  يألحٝااااااي٤ ًَُااااااِٗ، َٝتااااايؾٝزٜك

حاٍٛ ْريوايا    نتؿٞ  ٗذا املثيٍ األ اري آس

 ن١ً يًخظغاا َٚٓٗي ْريا بايٓي ٓط ٖٚٛ 

ٚ ٓااايم اياااذ يز( ، ٜعاااغف أٜضاااي   ييشااا٣ًٛ

يف ًٜٚاااااك  ١ااااااة يف َٓاااااي ل سااااايحًٝٛٚو

نيخٚيٝٓي اجٓٛ ١ٝ ٚايظُيي١ٝ يف ايًٜٛايا  
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ٚوكااّٛ ٖااذٙ ايٓريواايا   املتخااة٠ األَغٜهٝاا١ 

وغ تٗااي ؾكااري٠  اايملٛام    ٗااذا ايؿعااٌ يهاإٛ   

ٚايشاااؤاٍ نٝاااـ عغؾااا  ٖاااذٙ  ..ايعضااا١ٜٛ

متيج إيٝ٘ َٔ غذا٤ َٛاٛم  ايٓريويا إٔ َي

ٓٝاااا١ اخليتاااا١  يحلظااااغاا ا ي٥ُاااا١   يف ايُر

ؾٛقٗاااااي   ٖٚاااااذٙ ايٓريوااااايا ياااااٝص ياااااةٜٗي  

رلتااا اا يتخًٝاااٌ  ٓٝااا١ احلظاااغاا ٚياااٝص 

 يةٜٗي عٕٝٛ أٚ حت٢ ذانغ٠ يتتعًِ  

إٕ أٟ آص َأ األآايض احلٝا١ ٖاٛ     

ز٤ َاأ املٓتَٛاا١ ايهْٛٝاا١ يهاأ اااز٤    ااا

ٜهإٛ قايمخا     اجز٤ ايذٟ ٖٛ ايعكٌ قة ً

مل ٜرتعة عٔ  حي ١  ييهْٛٝيا َيع٢ً اإل

اياااك وٗاااةف إ  ايتُٓاااٝط ايعًاااّٛ ايرااايخم٠ 

ٚايتشخري صتٜٛيا ذلٝ ٓي ٚ ييتييٞ عًا٢  

ايعكٌ إٔ ٜشُح  عالق١ وظايخن١ٝ طيساع١   

سلشا٘ حبٛاسآي    ٝٓ٘ ٚ ني َٓعهشايا َاي   

آْي ٚعٛا ؿٓي ناٞ ٜهإٛ أقاغز    يف ٚاة

ؾيملراااةع املتآَاااٌ ٖاااٛ أقاااغز   إ  ايهْٛٝااا١

األحٝااي٤ إ  اااٖٛغ ايهاإٛ  يعتكاايمٟ يف    

وآَالواااا٘ عًاااا٢ أٜااااةٜٛيٛاٝي  حااايٍ مل ٜااااظلن 

أٚ ْيجتا١ عأ   ٚضع  ملٓؿع١ ؾ١٦ َٔ ايٓايض  

ظاااارتس يف ٖااااذا  ُٜٚ، اضاااا غا يا ْؿشاااا١ٝ 

 كتاا١ َٛضااٛع١ٝ ًاملرااةع إٔ ٜهاإٛ ذاوااي  ٜ 

نااٌ " . ٜكااٍٛ ٖٓااغٟ  ٛاْهيخٜاا٘:ُعصااي ١ٝ.

ٞ   َااي ٚنااٌ َااي ٖااٛ   ، ٖااٛ ٚاقعااٞ ًعكالْاا

  عكالْٞ ًٚاقعٞ".

ايظايعغ  قاٍٛ  ِ  ا٘  تشلت ٚخ ي  ري َي

ياٛ أ رال ا    : "ٓؼٝشا ٝي ٚايؿًٝشٛف إؾغاِٜ

ٚ ٝشغاٙ عًا٢  ،  ُٝٓيٙ ع٢ً احلكٝك١ نًٗي

ٚيٛ قيٍ ياٞ:  ، ايت ًا األ ةٟ سلٛ احلكٝك١

ٚأْاي أقاٍٛ:   ًيتك   ٜشغاٙ  يوضيع ، ا رت

١ اخلييصاا١ يااو خز ألٕ احلكٝكاا أع ااص ٜااي

 ٚحةى".
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   نتاج الفكر واألدبن م

  الشعارهيل س. أ 

، َع ايٓاط، حرٜط نٌ احلرظ ع٢ً عزسييت يف عالقيت 

فايعسيزز١ حا زز١ يف ْمصززٞ َخلًُززا اء ززس ٚا ززاة ٚا ززٛاة حا زز١ يف      

بزز،ل يززٞ َززٔ شززاعاف اع ززسٍ فٝٗززا ايٓززاط  ٖغززِ         صزز،ٟ، ٚا

َلزا مٕ مقزرم َزع ايٓزاط      ايصاعاف اييت صرف ٗا يف  خمزايت ِٗ، م

َلززا مٕ مظزز ٌ  إىل َززا فززٛم ميفْززٞ يف  قزز٠ٛ  َعززانًِٗ ايسَٓٝزز١، ٚم

يصاْٞ با زر  ٚايخلررزر٠ نُزا ٜعز ًٕٛ ميصزٓ ِٗ يف ت ُعزا ِٗ،       

ع ايمرح يف مفراحِٗ ٚم هًّف احلزسٕ يف م زراحِٗ، مٚ مّزسلا  زا ٜ نسبزٕٛ مٚ      ضٓٚمٕ م 

مُّضل  ا ٜ نُصٕٛ َٔ َراٖب شٝاش١ٝ ٚا  ُاع١ٝ ٚشزٛاٖا، ٚمٕ مشزهر باتزا ِٖ    

ا مطٝكزز٘ ٚا مشزز تٝع٘، يفيززو  ٕ يززٞ ٖزز،فا  َززٔ احلٝززا٠ قزز          ٚم ززٛ لّ بززاٚ اَِٗ فززاَر  

 مٖ،افِٗ. 

 شبعوٌ... حكاية عنر ــ ميخائيل ىعينة 

*** 
ا ٚ ٛ  يًُٛف، ا ظداظ ا ميٛ ٕٛ إّيا عٓ،َا  ٓصاِٖ... إيفا زز 

 نإ يف إَهاْو  رّنرٟ شانٕٛ َعو إىل ا ب،. 

 إيسابيل اللييدي 

 مً كتاب دردشة معلية 
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ْصإ ا  ك ضر ع٢ً  ًو ايزيت ٜ زا   فٝٗزا    ٚا ٠ اإلزز 

  حِ ا ّ، فاحلٝا٠ جتربٙ َرا ا  ع٢ً إعا ٠ خًل ْمص٘. 

 ماركيس. دردشة معلية 

 

***  
 

 يفيو اجملٍٗٛ زز ايكضٝ،٠ زز 

َلزٌ        يٝض َٔ ايصٌٗ َراق ١ ايكضٝ،٠ ٖٚزٞ   عزّهٌ، ٚايعزاعر ايزرٟ  زاٍٚ مٕ ٜ ا

َلزٌ حرنز١ ق،َٝز٘ ف   زو..     حرن١ مصابع٘ ع٢ً ايٛ ق١، ٜع ٘ شائل اي، ا ١ اير ٟ ٜ ا

 ٜٚمك،  ٛازْ٘. 

ٚايعاعر ايزرٟ ٜز،لعٞ مْز٘ ٜعزرف نٝزف   نزرلى ا ٝزاٙ يف عٛا ز٘ اجيٛاْٝز١،  ٗزٌ           

 حكٝك١ ايًع ١. 

ٚمْا معرتف ٖٓا بهٌ ص،م، مْين من ب نُا مشزٛم  

شٝا  ٞ،  ٕٚ مٕ معرف ظٝئا  عٔ َٝهاْٝه١ٝ ايه اب١، مٚ 

 عٔ َٝهاْٝو ايصٝا ٠. 

٠ َ عزززز١، ٚيهززززٔ ايزززز لمه  بززززايٛف     نززززٛا ايتززززائر 

ميززف قزز،ّ،   33ا عززا اف احلصززاب١ٝ ايززيت  عززًٝٗا إىل ا  مززا    

 ٜمص، َ ع١ ايرح١ً. 

ٚ نٛا ايكضٝ،٠ ظزٞة َعزاب٘، ٚقز، عًُّز ين جتزربيت      

ايععر١ٜ مٕ ا مفّهر نخل ا  باحلكائب، ٚ رانر ايصٗر، ٚ اظز اف اءزرٚ ، ٚمءزاة    

ُلين   ٖٛ ايرحٌٝ ْمص٘. ايمٓا م اييت شاقِٝ فٝٗا... فُا ٜٗ

 قّصيت مع الشعر ــ ىسار قباىي 

إٕ َصاي١ اي ع ٝلر ايععرٟ َصاي١ اْمعاي١ٝ ٚحصاش١ٝ ٚ ٛ لر ٚ ؤٜا، ا َصزاي١ وزٛ   زز 

عززعر إىل ْمززاّ ا مززر اف ٚعالقا ٗززا، ٖٚززٛ ْمززاّ ا     يٚقٛاعزز،، ٜٚعززٛ  اززاٍ ايً زز١ يف ا   

 ززز١ ايعزززعر١ٜ ي ززز١ ٜززز نّهِ فٝززز٘ ايٓنزززٛ، بزززٌ ااْمعزززاٍ ٚاي اربززز١، َٚزززٔ ٖٓزززا ناْززز  ايً 

 إ اةاف، ع٢ً ايٓكٝض َٔ ي ١ ايعًِ اييت ٖٞ ي ١ ّ،ٜ،اف. 
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ٖهرا ٜؤَٔ ايعاعر ايعربٞ اجي،ٜ، مٕ ع٢ً ايً ١ مٕ 

 صاٜر جترب ٘ ايععر١ٜ بهٌ َا فٝٗزا َزٔ اي ٓزاقض ٚاي ٓز٢     

ٚاي ززٛ ر، ٖٚززٛ يف يفيززو ٜمززر  ايهًُزز١ َززٔ ظززنٓ ٗا ا ٛ ٚرزز١ 

بعززن١ٓ  ،ٜزز،٠ ار ٗززا َززٔ إطا ٖززا     اي كًٝ،ٜزز١، ٚميًؤٖززا 

 ايعا ٟ ٚ اي ٗا ايعائع١. 

ٜكززٍٛ ابزززٔ ا عرابزززٞ ٖٚزززٛ ي زززٟٛ َعزززٗٛ  َٚزززٔ مٚائزززٌ  

ايٓكا : "إمنا مظعا  ٖؤاة احمل،رني َخلٌ اير إ ٜعزِ َٜٛزا    

ٜٚززرٟٚ ف َزز٢ بزز٘، ٚمظززعا  ايكزز،َاة َخلززٌ ا صززو ٚايعٓززرب،    

 نًُا حرلن ٘ از ا  طٝ ا ". 

 أدوىيض/ زمً الشعر 

*** 
ّززّٛ يف  مشززٞ مفهززا  نززخل ٠   زززز 

  نٌ ايرٚائٝني، ٚيهٔ ٖٓاى اع٢ً قر

فهر٠ حم، ٠  ص ٝكظ ٚ ُٓٛ ٚ ٓا ٜين، 

ٚمظززززززعر باحلا زززززز١ إىل  كاءٗززززززا َززززززع   

اآلخزززرٜٔ... فا عزززا ن١ ٚ ززز٘ َٗزززِ َزززٔ   

ايت ٝعزز١ اإلْصززا١ْٝ، إْززين يف حا زز١ إىل    

َعا ن١ إْصاْٝيت، ٚح لٞ، ٚعًُزٞ َزع   

اآلخززززر، من ززززب مٜغززززا  يهززززٞ مقززززٍٛ     

، ٚاْ مرْٞ َزع نزٌ  ٚاٜز١  ،ٜز،٠، ٖٚزرا      فاْا قا ئٞ مٜغا  ٚخضٛصا ا ظٝاة يٓمصٞ، 

يضزز،م ٖززٛ  اززا َززا ٜزز،فع ايٓززاط َززٔ نززٌ ا عُززا  إىل قراة ززٞ.. إْززٞ من ززب يهززٞ        ا

 مخاطب ايتمٌ ايرٟ وًُ٘ مٜغا  ب،اخًٓا. 

 باولو كويلو/ صخبة لصوص اليار 

ٌل ميفْو يٝص  يهًُا ٞ، فال   ُٗين باي ُٛض! زز   يهٌ ن١ًُ ميفٕ، ٚيع

ٛلٜ  ْمرى باجملٗر ٚزز  ٛلٜ  فُٗو  ا مْ  ْاظر؟ ق  ا رقب، فٌٗ ق

حمرارو َزٔ ح،ٜز،، ٚحمرارزٞ َزٔ قضزب، ٚحكًزو َزٔ  زراا ٚحكًزٞ َزٔ ٚ م،           زز 

ٌ   فهالْززا َززسا  ، َٚززا ايمززرم إّيززا يف مْلززو   ززر        َززٔ نّمززو ٚمبززر  َززٔ قًزز ، ف صزز  

ٌل  ؤنٌ.   ي انٌ، ٚمش  
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ُلذ    ا ن  ا  ض، فٓنٔ َا ْٓمّو منسلم ص، ٖا باحل،ٜز،، ٖٚزٞ َزا  م ز    زز  ا  غز

 ص،ٚ ْا باي ًصِ. 

 َا معٝل فهرٟ َا  اّ ا ٜ لصع يهٌ فهر. زز 

 ًصُ  ّ   ماح١ َسٖر٠، فرظل  عًٞ ايعتر َٔ قُاقُٗا ٚمَتر ين ٚابال  َزٔ  زز 

 ٛ اف زٖرا ٗا، َٚا ميفنزر مْزين شزكٝ ٗا َٜٛزا  قتزر٠ َزاة، مٚ  هرلَز  عًٝٗزا  مٓز١          

 ءا !! 

 ميخائيل ىعينة/ كرو على درب 

*** 
ا ٜكرم ا رة حلا ١  ٚح١ٝ، ٖٛ ايعزٞة ايٛحٝز،   َزز 

 ايرٟ ٜٓتٟٛ ع٢ً ق١ُٝ. 

ايخلكافزز١ ايٛحٝزز،٠ يفاف ايكُٝزز١ ٚا مٝزز،٠  ٚحٝززا ،   زززز 

ٖٞ  ًو اييت  ص اٝب  ظ، حا ا ٓا إحلاحا  ٚمعُكٗا 

 قٛ ا . 

ايمٓززإ ايعمززِٝ  صلزز،  ائُززا  َززا ٖززٛ َٛ ززٛ  يف  زززز 

ا ززٛاة، مٚ ٜع لززر عٓزز٘ عًزز٢ وززٛ  فٝززع، يهٓزز٘ ٜززرٖب      

 عٝ،ا ، فٝضٌ إىل معُام ا ٜهٕٛ مٟ إْصإ آخر مٖال  يٛصٛ ا. ب

يززيت  ر زز،ٟ مُٖٝزز١ ٚإمنززا ْٛعٗززا ٚاقززرتإ بعغززٗا   يٝصزز  نُٝزز١ ايهًُززاف ٖززٞ ا زززز 

 ب عغٗا اآلخر.

 إرىصتو شاباتو/ بني احلرف والدو 

 

ايه ززاا ايٛاحز، قزز، ٜ مزاٚف َعٓززاٙ ب مزاٚف قرائزز٘.. نُزا مٕ ا ززرآ٠ ايٛاحز،٠ قزز،      ززز  

اخ الف ايٓاظرٜٔ فٝٗا.. فايكا ئ يف حكٝك١ ا َر إمنزا ٜكزرم ب اا بز٘ ا    ا ًف صٛ ٖا ب

بعٝٓٝ٘.. ٖٚٛ ٜ ٛظ يف معُام ايه زاا عًز٢ قز،  َزا  صزُق بز٘ قز٠ٛ عغزال ٘ ايمهرٜز١          

ٚطٍٛ خرب ٘ اإلْصا١ْٝ..  را ظ إ بني َا  ضلزً٘ قزالّ َزٔ قزراة٠ ن زاا َخلزٌ "نًًٝز١        

ظٝئا  َزٔ قز  ظزو.. ٚيهزٔ نًُٝٗزا      ٌ ٚ ١َٓ" ٚبني َا  ضلً٘   ٌ.. نالُٖا ق، حضل

ُلزل محٝاْزا  َزا ٜ ز،ٚ       ق،  فِٗ َٓ٘ بك،  فُٗ٘ يًنٝا٠.. بٌ إٕ ايكا ئ ايعُٝزل ٜصز تٝع مٕ ٜع

 بصٝتا  َٔ ا عاْٞ  ٔ مير بٗا عربا ، ٚا خيتف بضرٙ َٓٗا ق  ايسب، ا  تاٜر. 
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 قاي  ايعضا. 

 ٕ ايه زززاا نزززا رآ٠ حكزززا .. ٖزززٞ     ازززا نزززا

ٖٚززززٛ ٜعهززززض صززززٛ ٠    عهززززض صززززٛ ٠ ايٛ زززز٘.. 

 ايمهر. 

 عصا احلكيه ــ توفيق احلكيه 

 

*** 
مْا ا من ب يهٞ مٖ،لئ َٔ  ٚ  ايكا ئ، ٚا يهزٞ محزا ا ا زٛف نُزا ٜزسعِ      زز 

 اي عض.. بٌ من ب يهٞ مٚقظ، ٚمٜغا  يهٞ مفِٗ. 

ممثززٔ َززا منًهزز٘ اٝعززا  بززني مٜزز،ٜٓا ٖززٛ ايعززو ا ايززٝكني، ايعززهٛى ٖززٞ ايززيت   زززز 

ٛليٓا ََٛٝاةاف. ايعو  ،فعٓا إىل اي مه ، م َا ايٝكني فٝ ص لب بايعلًٌ ٚاجيُٛ ، بٌ  

 خيضب ٚ ٝٞ. 

ٖٞ عًُٞ، إْٗا َزا مقزّٛ    ١مْا ا مؤَٔ باإل اّ، بٌ ا معرف ح ٢ َا ٖٛ، ايه ابزز 

ٞل مٕ مقزرل         اجيًزٛط إىل َهز  ،   ب٘، َا مبٓٝ٘ بٝ،ٟ  مشٞ. َا معرفز٘ ٖزٛ مْز٘  زب عًز

ًزٛط. ظززر   ٚيزٝض اإل ززاّ َزا شززٝ،فعين إىل اجي  

ٚلٍ ٖٛ اجيًٛط، رِ  زا ٞ ايه ابز١،    ايه اب١ ا 

نرشزٞ:  محٝاْا  مفهر مٕ بٓاة  ٚا١ٜ ٜعز ٘ بٓزاة   

ٜٓ  ززٞ مٕ ٜزز ُّهٔ اإلْصززإ َززٔ ااشزز كرا  عًٝزز٘ 

ب زززٛازٕ، يزززريو  زززب مٕ م اّنززز، َزززٔ مٕ ٖزززرا   

ايهرشززززٞ ميًززززو م بززززع م  ززززٌ راب زززز١ َٚ ٝٓزززز١.    

بٌ  فهرشٞ بخلالث م  ٌ ٜع، بصكت١ َؤيف١ٜ، ا

محٝاْززا ، نززريو ٜعزز ٘ ا َززر قضزز١ حززب   ممٝ زز١

َلر   َ ٓٝززز١ َزززٔ طزززرف ٚاحززز،: ا َمزززر َزززٔ مٕ  ززز،

 ْمصٗا بٓمصٗا. 

 كتاب صخبة لصوص اليار ــ جوزيه شاراماغو 

*** 
 



 2222/ أيلول/ 696العدد  

 

961  

 

حمظ ا صاف١ يف ايعالقاف اإلْصا١ْٝ َخلٌ حمظ ا صاف١ بني ايعرباف مرٓاة ايص ، زز 

 فٗٞ ايٛقا١ٜ ايغرٚ ١ٜ َٔ ا ضا َاف ا ًٗه١. 

ٚ كززّٛ ايصززاع١ بهًُزز١ ٚ ٓٗزز، ،  كززّٛ احلززرٚا بهًُزز١، ٚ غززع مٚزا ٖززا بهًُزز١زززز 

ايصزُٛاف بهًُز١ فايهًُز١ ظزٞة نايصززنر... ٖٚزٞ إيفا اْمضزُ  عزٔ ايمعزٌ مصزز ن          

 ع خلا ، ٚإيفا  ٓاقغ  َع ايمعٌ مص ن  ْماقا . 

 فُا مح٢ً ايضُ  

اهلل ا عزززٌ يزززٞ صزززُ  اجي زززٌ  ُزززٌ يف    

محعزززائ٘ ايربنزززإ ٖٚزززٛ صزززاَ .. ٚ ُزززٌ يف    

ٛ ٖززا ئ، ٚ ُززٌ يف  ٛفزز٘  باطٓزز٘ ايسيززساٍ ٖٚزز 

ايرٖب ٚاي ال ني ٚا اط ٜٚ ،ٚ َ ٛاععا  بمرش 

 ْمص٘ يًمكراة ٚاي صتاة 

 مصطفى حمنود/ الروح واجلصد 

*** 
حٝ، ايزرٟ مًَهز٘   َٔ ٜرٜ، مٕ ٜصُعين فًٝكرمْٞ، إٕ صرٜر قًُٞ ٖٛ صٛ ٞ ايٛزز 

ٚمع ُزز، عًٝزز٘ يف ْكززٌ َززا م ٜزز، إىل ا ءززا ، ٚ اززا ناْزز  ٖززرٙ ٖززٞ َُٗزز١ ايها ززب        

ا صزز١ًٝ: مٕ ٜع لززر بززايكًِ، مٕ ايها ززب ٜه ززب، مَززا ايهززالّ فعُززٌ آخززر ا عالقزز١ يزز٘   

بايها ب، مٕ ايهالّ يف ايٓاط اشز ع،ا  آخزر ا ميًهز٘ نزٌ ظزدط، ٚمْزا ا محزب        

 . َتًكا  مٕ معرض  ا يصُ  مًَو

 توفيق احلكيه/ أحاديث مع توفيق احلكيه
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  سؤال برسم اإلجابة

  اهلل الشاهربد ع. أ 

 

ةتجسِر   امل أذكس أَ أقسأ أى إنكلّصًِا َاحدًا حاَل دلرس  ذلاَةرٕ َةرُ برو  را       

أى ِكت  امسٌ  لػٕ غري ةػتٌ، َيرا ِطسٓ علٖ اةصّين َاةسَضْ َاألملرانْ َاةرسنطرْ   

 َغريٍ بو األبم َأعتقد أنٌ مل خيطس علٖ ذيرو أٓ برهًم ب رذ يررا اةرتركري، ألى يررا      

اةهُع بو اةتركري ِبعدٍ عو َجُ ٍ َعو ذاتٌ َدلتمعٌ َعو حّاتٌ اخلاصٕ َاةعابٕ َإى 

بعهًُِا. َاحلقّقٕ اةرٓ قا نْ إىل ب ذ يرا اةكالم ذةك اةكم اهلاٙذ بو األمسرا٘ اةر    

كتبت  اةلػٕ اإلنكلّصِٕ َيم بو اةهاطقني  اةلػٕ اةعس ّٕ، َكرنى اةررٓ ِكتر  امسرٌ     

َضاٙذ اةتُاصذ االجتماعْ ِػكذ حاةٕ بتقدبٕ عو غرريٍ نرو    اةلػٕ اإلنكلّصِٕ علٖ 

 ِكتبُى أمسا٘يم  لػتًم األصلّٕ.

َاةالفت ةلهظس أِضًا َيْ حاةٕ تدعُ إىل األضف أى عد ًا ال  رنع  رٌ برو املر قرني     

َبو األ  ا٘، َنو ازتقُا مبؤيالتًم اةعلمّرٕ، يرم اةررِو بًردَا إىل ب رذ يررا اةطرلُ         

و  عر  اةعابرٕ اةررِو    ذةك عو غرييم، َقد جسٗ تقلّديم ب صَى يفظهًا بهًم أنًم ِتمّ

ال جيّدَى اةلػٕ األجهبّٕ بدعأ ةلسفعٕ َاملكانٕ املتقدبٕ، َيم بع األضف جيًلُى أنًم 

يف عملًم يرا ِطمطُى يُِتًم، َِتخلُى برو حّري ِعلمرُى أَ ال ِعلمرُى عرو  كرني       

 ةػتًم يف ذَاتًم قبذ ضلُكًم َحّاتًم. 

قررع كررم زاَ نررْ ذةررك اةطررؤال اةرررٓ بررا شةررت أفرري ةررٌ عررو جررُا  غررا     َيف اةُا

خاصٕ عهدبا أتصرح اةرّظ  ُ  َأجد يرٍ اةك سٔ اةك رئ بو األمسرا٘ اةر  عستفرت    

عو ذاتًا  لػٕ غري ةػتًا فما عدت أ زٓ با أجّ  َاإلجا ات تنخر احتماالتًا أبرو َيرو   

َ  ؟فّها َنطمرح يف ذَاتهرا    ؟ا َال َعّهرا عّهر أم يْ حاةٕ االغرتا  اة  نعّػًا صرساحٕ يف 

 نتخلٖ فًّا عو أمثو غْ٘ عهدنا "أمساؤنا".  أى
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أم يْ بقُةٕ ا و خلدَى اة  تتجلٖ َاضحٕ املعامل يف اةػاة  َاملػلرُ  َقرد أجراش    

 لُ ُى.. ػةها أى نقلد غرينا فكم أنها ب

ِرو بسضراٍ   أم أنها  دأنا نررس  برو ذَاتهرا َنطرلو جلُ نرا ف رًا عرو خرال  ال نردزٓ أ         

ذ أبابهرا َعلرٖ صررحات اةتُاصرذ االجتمراعْ      ًاٍ َيف كذ با تقدم فإى با يرُ با ر  َبهت

نطرتبدل  اعرتا  صسِح ََاضح  انرصام يف ذَاتها ألنهرا  طرلُكها يررا َعرو غرري َعرْ       

نا َيرا بؤغس علٖ َيو يف حُّاتها َأفكازنا َطمُحاتهرا، يرُ حجرس يف    يُِتها َانتما٘

  َاٙس َعْ ةها...  سكٕ زاكدٔ أزجُ أى ِسضم 

نكت  أمسا٘نا  لػٕ أجهبّٕ  عّدًا  ىَاةطؤال اةرٓ فاجٕ إىل إجا ٕ با اهلد  بو أ

 ؟عو ةػتها َبهطُقها
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