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Francesco Foschi 
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املنااا ب اللعيةيااة الةاارواةض هااا ضباا و ياا  ثااعا    يااوإ   لااو         اشاار ب ولوحااا    رساااإ طالااال  

اللعيةاا      حبااتا  يرد ااإضض طثااااة طا الةناشااب العةااباة  ايتيواليااة الاا  شااملله ضنا  ااا  ياا  املةاا إ      

 ضقرح و وةملل اّظ.

يف لوحاضو شفااية حترتإ األلاوان الا  سابول ا الباعا  ول ااة  اشاةض املال ضفاايل اي اا ا  اإ ياإ             

ع اام يوةعااة ةاانا الفنااان اةسااررنا ية  تإرضااو علااا ضاااواب يتصااا  لاااةرض ياا  ضفاشاايل اللعيةااةض ة سااي ا      

  األلوان ال  اضا ه وادهإ   يف يةص  لوحاضو.الةرواة ين اض يف الليل أ  يف الن ار يف ضوازن يإةش وني

  

  

 أ  الليان يتلا  ضبمجة: طعإاة
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 الثقافة 

  وتحديات المستقبل

  
  هلل الشاهربدا ع .د  

 
 

 

احلددثٌعن ددٍنانة الددبنانوحتدٍددبنملسددثٌاحناث دد   من ددثٌعن ملننن
شجوٌ،ن ثٌعنطاثانأقضّنيضاجعناثة فنين هىناخ الفناَ ًاءاهتىن
ملتوجهاهتىنملألحتزناث فائهنينملاث شائًنينيفني    منانة البنانوحتدٍب،ن

انوحتدٍبنشكّمن اندبنمل دًننهدذاحننننملكأٌناحلالنانذينملصهتنإنٍهناأليبن
انوحتدٍبنيفنان حعن ٍنخمدحت نيدٍناألزيداحناندانتوداًَنيألدهاناأليدب،نننننننن
لكاَددتنانة الددبنملددًناثددال نانددذينتوجددهنإنٍددهنانوددحت ن هددىناخدد الفننن

ًنننن اندذينلهّدىنملاادحا نيفن ٍدعنننننني  وٌاهتىنأيداونملدذانانوجدلنانوحتدد
نجماالحناحلٍاة.

أيدداونسددثٌاحنننملدددثانأٌن هددىنانة الددبنانوحتدٍددبنأٌنتشددكمنصددثا ننن
انواقع،نملأيداونانزدلملناردا،جً،نملأٌنتوٍدثنتحتكٍدان اهتدانًاخهٍدا ننكدًننننننننن
س قن انبنان وازٌنانذينالنددثنأٌنٌكدوٌنكدًنتد ًكٍنملدذقنانة الدبننننننن
يددٍنأٌنتدد مه نيددٍن هددبناو،ملاصدداحنملانألك دداحنملان اجودداحنانددان

نمحّهتن هىنانواقعنانوحتدً.

 صرللتم  اللل ن     فهللمي ن للث افة أفللق م  ه للال وهللحنن نالل      للث        

ناسلللتمصق  تللل  هتللل مي دلللأ انخ الللتميف  للللمي نادين لللأ    نا  للل  ن أيفالللق         
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 ناف تماللقو  ه للا  ًللل  نخ اا لل  ناوهتللأ   ا لللال والفتللق نا  للأ   نارللللايفو       

و   ههأ صف  دفق ها هأ    ال     ناسلأدق ناف تمالق نااتموتلقهه  للمي ناة أفلق       

  ناا للا ناللحنم افللل  فتللل   نااتموتللق  للأيف   م  ه للق لللحنن نالل    ن لل  ا    هللأ   

 ناغتمب   ظمي  أ ا ص  وأااا ق م  اف ع نااأمل وفأوال نخلأصه

إ  فاالخ  ث لحنن نا لا  اسلا صا ن  أةلفق ولتم ت ناا رلا نال  تق  نا  ل         

و نالق صفت لأ م  والي      ناحنم ااصمي إ  نحل ت ق  هلأ لأولا واأجههلأو  الحنا    

م   لث ولل نااهأو  ها لأيفل فتللل   ول   صرللتمنخ هاهلأ   وللل نال كا  ن ف للأ  صفل   للتم    

 لا   م ج   ههأو لا صرتم  فاات ا د  يف الو  صف  ن تم  م  اس   ن ةتأ  

فتل و لمي نالأك للا   لق هان ل نخ  ف،اظلأخو صرلتم هالاا  فتلل ن ةلتأ   لع            

مض نيفلأ فار   ن اتمفق  ا   نا لا   اتمفلقو فأ افا لأ   لأ  وال  م  مصل ،ا       

اللل ن للان يف ن أيفاللقو  ن للأ  م ةلل  م  ا للا  دلللتميف   للا يفنخ ه لااللأخ افللام   مللت

  افا أ  ص أ   صث و طأ   إةأ ن   ةتفتمن  ها أيفهلأ نا  اكه

إذ  فف   مص   ناافا لا ث أفق ن سلا  ميو   دلا ن يولا ناة أفلق  لث م       

هر   للا صفلا ن سلا  مي ناتلأ ميو  الحنا  فلو  ه لأ   ث أفلق ناارلتم  الأج إ            

تلق  غلأاتم  مأ لأخ كلأ لأولا صفتلل نحللأ    ن أضلا         دففتلق  اتمفتلق  ه  ااا   

ففا اا  وأإل  أ  م  و دمي   صلق ناة أفق صرب وسق  ند و ذا   و لأ وان لل   

 لع هفالا يف االهللو  ا     لناتال صأ أخ زندتمنخ وأ ا أ طأ و ااانز  فتل ه امي يف ال 

 أفق ذلا  افام مناك نا ارأيفم إا زاأيف  ص يف ف تمنجلهه وهحنن ن ا   مص ،ا ناة

صلفتق ناا لتق نا الأصتق ناتأ فق   دا مص ،ا ناا  ااا تلق ذللا  صلفتلق    

ناا لتلللق ناافلتلللقو  صفتلللل ف للل   اعلللا  إ  ن وللل  صهلللايف نا سلللأ ق  نحلالتلللأ و   

 ًالًق ن سأ ن  نخلفتقو  ف  وأ  فألتق ن افأ  نآلثأ  نوفال أخ  ث ن ًل أبو  

هلللا  وتماللل  يفنجلللا  هفلللا م لللأل دل للللحنن  لللانا صفت لللأ م  وكلللمي   دأالللق هاثللل   

  لللللأ ا لللا  وتم)لللا ال ك للل  دلللان  لال  لللأ ن ا أصللللو فلللأا تم  نااتلللتم 
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 و للفل  ث صأمل  ا أٍك  ث نحل أجق نات ت تق إ  صأمل ا  ا أك  ث نات اك(ه

  ث م مي م  جنامي دفأو أ ناة أ  صفل  و فلق و نالق  ا   لق فلو   لأ  لث        

 ا  ناالللل ندمي ناة للللأ   للللع ورلللل يفك اللللتل دلللل ا  ناالللل دمي ناة للللأ  وللللمي دلللل 

ناا  ااا تللأو إوللل دلل ا  دفللا  ناالللأب نافأصللفق وللا ناا ررللأ  فتلللو     

 هلللحنن فوو للأ وان للل مدفللتم ظللألتم  ن الأصتللق   ظللمي ه أوللق لللأيف    ث أفللق ثللأجتم    

 ت  مص ، أ وتم  نااأمل ورا   ملةتم اتما نخ  لث دلال  ةأةلأ  نااففاالا      

نالا، ا نإلا ي ولا وت للأ ل لأ        ناتمنيفاا    أ  نإلولحنن  ن   لتم  اادلأ     

 ن أضا وااأ مي  ع نحملساًأ ه

ف تلل  ا للأ م  وان للل دلهللا  ث أفللق ناارللتمو  و سللأ ق ةلل ا   إ  صأ للأخ    

أضللا ا  هللأ هعللل  صفلل    ت ناارللتمو   غللأاتمنخ االلا ث أفللق   الل   ا هفغللا ن  

صف   لتم  و للفلل  ف تمولأ ناة لأ  ال    دلا  ن ًلدفق نا  نلق         اتموا  فل حن  أ

ههأ  ةمي ن صأاق  ن اأصلتم و نحملفتلق  نااأ تلقو  لأذن ن ل   إات لأ  لث ن أضلا         ذن

  أذن  ف  إات أ  ث ناغتمبو ا   آ  ن  ن  لا واهأ ز للحنك نا ل اهأ  ناة أفتلق    

فلأ  ث ذم ص مي اتمفض م  جنلع وا مصأاق لااا أ نحلطأ اق   اأصتم  دتأه لأ  

نالال هلأ او  ناالدأضلتمو ا ل      ناتمنل قو   أ  لث مدل  ا  لمي م  و ل  هلأجها ولا       

 دسا غريوأ م تمك    ان هق لحنك ن ًدفقه

فهمي ن ث ا أ م  وا   نًينهتهتق ها حن  ث ناة أفق ذلا نخ هلأ دأصق م  

لحنن نااا ل ااانفق  ع هاأظا يف   ناة أفق إ فتلتلأخ  صأ تلأخو  صفت لأ م  و لتم و و لأ      

هأو فوذن ًفل أ وحنا  فل م  و   ث هفلل نافتماق اف تم ج    واتث مز ق ث أفتق ا

 وا   ث ناة أفق  اأج؟

 نحل ت لللق مو لللأ  أ لللق إ   عًسلللأ  ث أفتلللق هاسلللا وأا ا أ تلللق  ًلللتمصق    

ناا ت   نختلأذ نا لتمن و  لألتم    نًلا  نل نااًلأجمي نحل اةلق  و لمي ناغأالأ          
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إ   ن ع صفلا  فلاب ن ث  ص ك   تأًل  هراا ل  ه انل  ه ا  صأج ك 

  أةتمهن  أةتم  غري ن 

 ث  أ ق إ   عًسأ  ا ها تم ناة أفقو ولمي هتلتاهأ  هعنز للأو  م     

وسللافت   للث ث أفللق ناغللري ااه الل  ف تموللأ ناة للأ و  ةلل،حن  ًللأجف أ ناة أفتللقو   

  ه ااق يف  ص أ ض  غا  ناة أفأ  ناانف  ه

 للث  أ للق إ  نًللا، ن  هلل كري ث للأ    الل   للأيف  صفلل  ناااأ للمي  للع         

  لللألد   اللل     ن لللاج ولللا ناة أفلللأ  ف تمللللأ   لللاغرين  ناارلللتم  نوا لللأ  

 إولل نصهأ   تلهللأ  اغأههللأو  نا ،لل    لتفتللق ولل  نحلتللأ    ناللين  ناة للأ    

  ت  اسألا وأافامي    ايك نحلتأ  ن اأصتم ه

 

 



 

 

 

 

 

 نوافذ 
 

 

 

 )أ. سامر أنور الشمالي رقصة )زوربا( وشبح )أكاكيفتش 

 أ. محمد الدنيا من أدب الرحالت 

  أ. حسين عجمية العقلية ودورها في تكوون الطفولةالبداوة 

  حنا مينه: بين تقدم المنظور االجتماعي

 وبعض احباطات الشكل الفني

 

 أ. مؤود جواد الطالل

 

  



 



 وافذن
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 رقصة )زوربا( 

 وشبح )أكاكيفتش(

  

  أنور الشماليامر س .أ  

 
 

، ونكااه دملخيٍهاات نكثري مااه دنصياااٍ ث  باا وهخقااً عاا ا دب  يف 
، ودن ا منه  دنىدقعهى ال خي من ذجبذدهت  متثم  مخمٍزةحبقى شياٍ ث 

ٌكه هن ك حص به ك مم، ففً دب   مس حت نهيٍ ل، ونكه هاذد ديٍا ل   
ٌساخع  باه   ال ٌعين ب نضزورة دنصاط  ودالبخعا   عاه دنىدقاع، بام قا        

 !.دقٍتا مأكثز  بأسهى  خمثٍم دنىدقعدنك حب ن
 ميثالن: مخن قض  دخرتو  أمنىذج يف  ردسخن   

ويف  .هت هااذدمبدملنفخحاات عهااى د،ٍاا ة، ودنصاا ىفت    دنصياااٍت  - 1
 .م  مزة، والمب نٍت، وس خزةدنىقج وفسه 

يف ، ومسزدث د،ٍا ة  ودجل ههت ،عهى ذدهت  دنصياٍت دملخقىقعت - 2
 .ه ف حسعى إنٍهأي ٍس هل  دنىقج وفسه ن

 زوربا(رقصة )

ال تشةهُ  بطل رّآة٘ زوّربةا اؤْىةاىٕ     

ورّاٜةةةةٕ ّاوشةةةةا ر  امةةةةً ات ةةةةٔا    ًاأٓةةةة

ىٔكةةةةةْا تةةةةةاواى  اتٔ    زاؤْىةةةةةاىٕ 

3881- 3591  ٚ  رىَةةا يف أ ناوةةُ ارىةةر

وةةةٔ  يف  ةةةا  بةةةهاتَا  ات ةةةٔ٘ درٓةةة ٗ 

 يف  ةةةةا  ار   تاتهَةةةةا دخبةةةة   بةةةةل    

 .!أٓضًا

*** 

  يف وّربةةةةةا أوةةةةةٔك ز آراٛ  تةةةة    

ٍةةا  ّال ؤال ٓقراحلٔةةاٗ مةةً اوك ةة  رىةةُ    

بشٕٛ ؤمً ٍّْ ال ٓ ترجٙ ميَا. داٜ ٗجي  

ُ ىارج  ٘  حْاسة  أدضةل   وةٔ  رىةُ   امل ٔقظة

ال رىةُ  بل  -حبب  قْوُ -اآلىرًٓمً 

ِ جبةةةة  لةةةةٙ ٍةةةةهِ ارر   ةةةة    مي لةةةة  

 .ّأحاسٔبُّمشا رِ  ّأدكارِ

مي  ةةةل او قةةة   بلةةة  اوةةةهٖ  زوّربةةةا 

  ٓشةةةةةةهل ىلبةةةةةةُ بةةةةةةاو لك    اوبةةةةةةاب  
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دنةةةا  .باملاّرأٜةةةا   ّ  ٓ ٍةةة  يف احلٔةةةاٗ

  بشةةةةةَٔ٘تةةةةةل  وال ٓشةةةةر  ا نةةةةةر  ّٓ 

 امةرأٗ يف ح  ٍْ   ٓق  ّ  ٛ شق اويبآّ

ٌ   ّاحة ٗ    رىةةرٚ امةرأٗ ٓ يقةل مةً    ّتةا

ىةةرٚ  مالنةةا   رتنةةا ٓبةةادر مةةً م ٓيةة٘    

  اب ة اٛ مةً   ار نةال ل يف اوكةا  مةً   قتي

مقلةة  يف  بةةاٜ  م لةةْل  ح ةةٙ مةةار  ةةام ً 

 .ول تْر

ٍٔيةة٘   وّربةةاٌ حٔةةاٗ زأٍةةها ال ٓ ةة   

ٛ    ر ٔ ٗ  ًاأٓامة ّ ةا     دق   ةر  اوشةقا

 الرجةةةل اةةةلا    ُوكيةةة  .باول ةةةل   ةةةٔه٘

خيلل مً با    ر ه أىُ كبر  يلْاىُيٓ

ح ةةةٙ بٔيةةةُ ّبةةة    باوشةةةٔتْى٘ ا  رت ةةةاال

ٍّةةةْ ٓةةةرٚ  بارسةةةلٓشةةة ر   ّبةةةا  ىلبةةةُ

ردةة   وكيةةُّاةة رِ ارسةةْ  ٓلقةة  وْىةةُ  

ً  اإلقرار د ةه     باهل مي٘ ح ٙ أماو اوة م

ا رِ باولٌْ ارسةْ   ّاسة نر يف اوةرق     

 يةةةةة ما ال تبةةةةة لُ اوكلنةةةةةا  ت ا تةةةةةُ 

 ارّقةةةا يف سةةةْاٛ   ّٓ لةةة   ةةةً او  ةةةه   

حلظةةةا  أّ اوةةةه َٓةةةر  ميَةةةا     احل ٓيةةة٘

د يةة ما تةةاٌ  َةةا   ي ٓهخةة اولةةرا اوةةه  

رمةِْ   أىَةه ر ه تْيف طللُ  ْٓورق   اابًا

ٓةةْو حٔيَةةا  ّب ةة   قةةْ  رقةة      بةةاويٌْ

   ُ  اىَةةةار املةةةيله اوةةةهٖ تةةةاٌ ٓشةةةر   لٔةةة

  ّاملبةا  ٗ  تبر م ٓقُ املقر  أمْاوُد

  ةةةةاِ     أٌوةةةةه قةةةة مَا وةةةةُ  ااوْحٔةةةة ٗ 

مةة   باو ٓةة٘  وّربةةاز دلةةه ٓ خةةلَّ  اوةةرق 

وةة٘ آ  ّ  ٓةةرتا او ةة    لةةٙ  تقةة و او نةةر 

 .!اوباى ْرٖ

 امةرأٗ   وّربات ّج زيف رحل ُ ارى ٗ 

 وآلجةةةةال . ّوكةةةةًطلةةةةً  ّأجنةةةة   اةةةةاب٘

 أ راّحةةة   .ال ميكةةةً دباٍلةةةَا  ًاأّقاتةةة

 اى  ةة ّ  ارمةةر قةةاو مةةً سةةرٓرِ    وّربةةاز

ٔيظةةةةر    و لةةةٙ ق مٔةةةةُ نةةةةْار اويادةةةةهٗ  

اوه ٔةةة ٗ  ّ ةةةخ  بكةةةل طاق ةةةُ اوهةةةال 

 لةُ   سةي٘  رولٓ ٔش  أٌ أرا  وق  .امل هقٔ٘

 لٙ  ّوكً او نر ىهوُ  ٓشه  مً احلٔاٗ

 .ح   رٗ بقبْٗ   ٓ ْق َا

 وإلىبةةةةةةاٌ ماةةةةةةاال  وّربةةةةةةاز ّمةةةةةةار

ال  اوةةهٖ ٓبةةتر مةةً تةةل اةةٕٛ  مهةةاوٕاو 

  ّٓةرق  حة  ٓ ةل ُ احلة ٌ أّ     ٓرّق وُ

مةة   اةةهابًا ؤ ةةهأ أتاةةر  ٓ اٍنةةُ اولةةرا 

 .ٓ دً ذبت اورتا  أٌقهل  تق و او نر

 (أكاكيفتش)شبح 

اورّاٜةةةةٕ   امل طةةةةلتةةةة  ق ةةةة٘ ز ات

ّاوقةةةةامل ّاملبةةةةرحٕ اورّسةةةةٕ زىٔقةةةةْالٖ 

اوةةةهٖ ٓ ةةة  مةةةً  3891 -3885 ْ ةةةْل  

أٍه مؤسبٕ اوبر  احلة ٓ . ّ ة و ٍةها    

حةة  مؤسبةةٕ  أ  تْر ٔئةةل ٓلةةاٌ ز اوةةرأٖ

ار   اورّسٕ  ي ما قال مجل ُ اوشَ ٗ: 

 زتليا ىرجيا مً م طل  ْ ْل  مشة اً 

ىقلةةة٘  أحةةة  ترّآةةة٘ زامل طةةةل  اوةةةه      

او َةةةةةة   ىْ ٔةةةةةة٘ يف تقئةةةةةةا  اوبةةةةةةر  يف    

 .اوقٔ رٖ

*** 
بلةةةةةةةةةةةةةٕ م طةةةةةةةةةةةةةل زأتةةةةةةةةةةةةةاتٕ 

  ّ  ٓ   مً ارت اٜةُ داٜة ٗ   أتاتٔل ش
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ترجةةةٙ يف أٓةةةاو اوشةةة اٛ اوهةةةار ٗ  ّأمةةةهأ   

حمةةةن تيةةة ر ّسةةةترٓ٘ وم ٜةةةُ يف او نةةةل.  

ّوكً   َٓ ه ٍها املْظةل اوقيةْ  اوةهٖ    

خبةةةن ٓةةة ِ  ّتةةةاٌ  ارّراقٓ نةةةل بيبةةة  

  ّ يةة ما حلرتةةُ املةةؤجرٗٓ ةةاب  او نةةل يف 

ال ٓكةةةةةٌْ و ٓةةةةةُ مةةةةةا ٓل لةةةةةُ ٓبةةةةة نر يف  

اٌ ٓ ةٔش  اوك اب٘ ؤبلٕ ىلبُ  دقة  تة  

  ّال خيرج امرأٗ  أّ أم قاٛ ٌّ  مبلر ِ

ولي ٍةةةا   ّال ميةةةارا أٖ ٍْآةةة٘  ّر ةةةه  

   ٔ ٓيق ةُ   ًٝاذو    ٓكً ٓشة ر أٌ ةة٘ اة

قنةةةا  م طلةةةُ   أٌىةةةاِ ا ٔةةةا   أح ةةةٙ 

ٌ ّ  ٓ ةة   أاٍةرت  ترقٔ ةةُ  ّٓقيةة   باإلمكةا

املْظةةةل اولقةةة  ب ل ةةةٔل م طةةةل ج ٓةةة . 

ّ يةةةةةةة  ٍةةةةةةةهِ اويقطةةةةةةة٘ تيقلةةةةةةة  حٔةةةةةةةاٗ   

 لٙ  ق   دق  ب أ  رأسًا  أتاتٔل شز

حيلةةه بةة ٌ ٓكةةٌْ و ٓةةُ م طةةل ج ٓةةة        

ٍّها ما احة   اوة ه  ارّل يف حٔةاٗ ٍةها     

املْظةةةل اوةةةهٖ تةةةاٌ ٓ ةةةٔش اوكلةةةا     

ّر ه ذوة  ّجة  أىةُ ال بة  مةً او شة   يف       

  دةام ي   رٌ م ىراتُ    تادٔ٘ اإلىلاق

 ً تيةاّل ّجهة٘ او شةاٛ  ّاةر  اوشةاٖ       

 اوشن ٘ يف املباٛ.  ا الأّ 

  امل طةةةةةل زأتةةةةةاتٔل ش رتةةةةة ٚاّ

  ّ يةةة ما راةةَر اوةةهٖ حلةةه بةةُ    او ٓةة   

 آىةةةةر    ىةةةةُ بةةةا  ات ةةةةاً بارتةةة اِ اةةةة ر  

ٍّةةةْ  مةةةا حْوةةةُاى للةةةت ىظرتةةةُ    دقةةة  

  ًاةٔيةةةة ًآشةةةة ر أٌ  لةةةةٙ ت لٔةةةةُ م طلةةةة

 .أٓضًا ّمجًٔ 

  أتةةةاتٔل شّ  تبةةة نر درحةةة٘ ز 

  دقةةة  ا ةةةرت   ّاحةةة  مةةةً ٓةةةْو  رتاةةةر

طرٓقةةةُ اول ةةةْمل ّسةةةرقِْ  دةةةهٍ       

ٙ اوشةةرط٘      اوَةةا  او لٔةةا.   ّااةة ك

اورجةةل اوهةةاٜ   رمةةرحةة  أ ٓ بةةُّوكةةً   

ّمطلهةةُ او ادةةُ بةةرأَٓه  دلةةه ٓقةة رّا قٔنةة٘ 

  أتةةاتٔل شٍةةها امل طةةل باويبةةه٘ ل ز  

يف حٔاتةةُ ب ةة ما  ًاج ٓةة  ًااوةةهٖ بةة أ تارخيةة

 .يف  ق ِ ا ام  ارت اِ

ٗ ّاوقَةةةةر مةةةةا  ّمةةةةً اةةةة ٗ احلبةةةةر

 أٌيف  رد ةةُ  ٌّ    ّحٔةة ًاأتةةاتٔل شز

 .أح اىُأّ خيلل  يُ   جي  مً ْٓاسُٔ

    أتةاتٔل ش ّوكً ب   مْ  ز

ٓ   اونٔة  ٓبة طٔ ٌْ دباٍةل حضةْرِ      

دقةة  ظَةةر اةةهخُ يف املكةةاٌ اوةةهٖ سةةرق   

امل ةاطل اولةاىرٗ   ٍةْ  ميُ م طلةُ ؤبةرق   

اوشة ٌ اوةهًٓ    رمةخا  السةٔنا    وأل رٓاٛ

 طر ِّ مً مكاتهَه!.

ّبَةةةةةهِ اويَآةةةةة٘ اولي اوٓةةةةة٘ اوةةةةةه    

ٍا اوق ةةة٘ اوةةةا ٗ يف ذوةةة  اوْقةةةت    ةةةت 

اوك سةةٔكٕ السةةٔنا يف ار   اورّسةةٕ 

اوهٖ متٔ  م  رّا ِ باو ٓ٘ ّاو رام٘ يف 

 أحةة  تاى ٔةةار املْ ةةْ ا  ّم او َةةا    

 لةةةةٙ مةةةة ٔ   باوهةةةةًا تةةةة   ًاٍةةةةهِ اوق ةةةة٘ 

املضنٌْ اولكرٖ  ّامل او٘ اولئة٘. ّمةا   

حي ةةةهٚ ولق ةةة٘ اوةةةه  واوةةةت ت ةةة   ْذجةةةًا

 .ّاإلب ا ت كامل دَٔا  يامر اوبر  

د ةةةً طرٓةةةق امل طةةةل ّ  قةةة٘ بطةةةل   

اإلىبةةةاٌ  أ نةةةاقاملؤوةةةل سةةةا اوق ةةة٘ بةةةُ 
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  ٓ ةةر  مهةةاٍي احلٔةةاٗ   اوةةهٖ  اوهبةةٔن

ُ ش املبةرا    ّ  ٓ   دةارق احلٔةاٗ   ّت ىة

 .ٓ دً ذبت اورتا  أٌقهل  ٍّْ ٓ يل 

 (بني زوربا و أكاكيفتش)

ولةةةةت زوّربةةةةا  ل اوهرٓةةةة  بةةةةلْا او

اد  يْا بةةةُ  ىامةةة٘ دةةة اوقةةةراٛ  ؤةةةُ أىظةةةار

اوهًٓ تاٌ و َٓه ر هُ  نٔقة٘ و ىطة ق   

املهةةةةةةةةةةةةامرٗ  ٌّ أّ يف  رّ  احلٔةةةةةةةةةةةةاٗ  

ا ّاوةة لك  باو ْاقةة . ّوكةةيَه   جيةةرؤ 

تبةةا  ٍه ظةةرّدَه يف      أّ  لةةٙ ذوةة  

مةةةةً د لةةةةَا   دةةةة حهْا اح مَةةةةه ذبقٔةةةةق 

 .خهَه م ُ  لٙ اوْرقمطّا

 لٔةُ   أالق  دق  أتاتٔل شز أما

احلةةل و رجةة٘    سةةٔٞاوقةةراٛ رىةةُ تةةاٌ 

بةُ رىةُ تةاٌ     ّتة  رّا ذبنلَا. ٍْ ٓب ط  

ح ةةةٙ  دةةة حهِْأتاةةةر يةةةا ٓيههةةةٕ   طٔهةةةًا

ٌ ٓ نيةةةْا احللةةةْل  أ   ٌّ اوهكةةةاٛ أحٔاىةةةًا

 .مكاىُ

*** 
ل  ْوةةةةةةةةةةةةة٘ املطلقةةةةةةةةةةةةة٘اوهطر ةةةةةةةةةةةةةه 

    ذبنةةل اوق ةة٘ ا ةةُ  أتةةاتٔل شز

زامل طةةةل  رٌ  يةةةْاٌ   ل ْ ةةةْزَةةةا خيمّ

اوةةهٖ  م طةةل اوهطةةل حةةْلتةة ّر  أحةة ا َا

  ُ يف املبةةةةاح٘ اوةةةةه   تةةةةاٌ حمةةةةْر حٔاتةةةة

 .اهل َا اوق ٘

طلق  لةةةةٙ  دةةةة  تةةةةاوى  اتٕزمةةةةا أ

  ؤؤت  وّربا اؤْىاىٕرّآ ُ اسه بطلَا ز

 ّ  حمةةْر ٍةةهِ ٌ أ  مةةً او  هةة٘ اوبةةر ٓ٘ ار

 .اولرٓ  اورّآ٘ بطلَا

  تاوى  اتٕزبنأ ّر ه ذو    ٓ

ىلبةةةةُ بضةةةةن     ةةةةً خةةةة   ٓ أٌوهطلةةةةُ 

ٍهِ املَنة٘    مة ٓقُ    ّأّتلامل كله  

 ةةةةن  ى ةةةةار داز ْ ةةةةْل   أمةةةةا. املقةةةةر 

ؤقةةةة و  ارمةةةةْراو ةةةةار  بهةةةةْاطً اوهاٜةةةة  

 .وقراٛا    ٔ ُ ات

ميَنةةا  تةةً  أٌّاتلةةق اوكاتهةةاٌ يف 

كةٌْ  ّٓبةهو     َابطلة ىة ه رّآ ةُ مبةْ     

 حٔةةاٗ مك نلةة٘دبربةة٘ ت ٍنةةا قةة و قةة  

 .ّميل ٗ

 )خامتة(

ات ةةةةةةةةةةةةةةةةةةٔه  أٌالاةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يف 

يف ذاتةرٗ   ابقٔ   وّربازأتاتٔل ش  ّز

 ٘جمةةر  ات ةةٔ اىةةْ  تكىَنةةا راوقةةراٛ 

مرسةةةةْم٘  لةةةةٙ اوةةةةْرق مبَةةةةارٗ اوكاتةةةة  

حٔةةة٘  ٘تشت ةةةٔ ااوهةةةار   بةةةل تشةةةكل   

٘  ب حاسٔبةةةةةةةةَا ّمشةةةةةةةةا رٍا    املرٍلةةةةةةةة

 انةةةد حهَاملنٔةة ٗ    ّأدكارٍةةا   امل ْقةة ٗ 

ا نةةةحقٔقةةةٕ قضةةةْا م َ ت ةةة ٓقاوقةةةراٛ 

ّرمبةةا   انةةبَ ّتةة  رّابةةل   ي  ةة٘ تةةًااّقأ

 ا رؤٓةة َه ولخٔةةاٗ  دظل ةة   هةةٔ يف ت اأسةةَن 

  ّ   لٙ مر او  ةْر  أذٍاىَهيف    ما ل

يف حٔاتَه تاوكا  مةً   ا  ابرت ىْتك

٘ ٔةةاحلقٔقأّ ح ةةٙ   ٔا  امل تٔلةة٘ ةةاوشت

. ّرمبةا ب ة  اوقةراٛ ىبةٕ اسةه      اوهشةر مً 

زىٔقةةةةةةةةةةْالٖ  ْ ةةةةةةةةةةْل  أّ زىٔكةةةةةةةةةةْا  

تةةةاواى  اتٔ   ّوكيةةةُ   ٓةةةي  اسةةةه 

 زأتاتٔل ش  أّ زوّربا !.
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 من أدب الرحالت
 

   .محمد الدنياأ  

 
 

يشكل أدب الرحالت جمموعة اآلثار األدبية اليت  جحايتا     
انطباعات املؤليت  عيتر رحالجيت  ال بيتالد ةح ويتة   عيتض يح يتر         

 جسجيل دعييت   فيها لوص  ما يراه مر عادات  س وك  أخالق  
ل مايتيتا ر اليتيت  يشيتيتاأضأا  أ  يسيتيترد مراحيتيتل رح حيتيت   احيتيتض   ثيتيتر  

 أخرى  أ  جيمع بني ذلك ك   ال الوعث نوس .
 

 ماجالن 

  5111 – 5151حول العامل، 

"أنطونيوووو اييتاي،وووت"ا يوووي     طوووت   

  وووويف   اوووو" " ووووت حو"      ،وووو   ووووو   

  عووت ا تب،وو   ووت  ت ، ايدووتا ت وو    "     

. 0841اسوويايت "ا بووال "  يا بيوو "ا  ووو    

بتو   ل ثقتا  تاي سووات،ا بيوت،   ي وا    

ت مليوت ا،ا ت و  ن وم  روا  ايقو .  دوولا      

ا تؼووووووع  0704 – 0705خووووووح     وووووو ، 

" ووت حو" ل  غايووت  " اانووتت  ف   ت حب،وو 

 ووت ح ا   وويف  ووتم  يبوو ا منوويتنيت  وو      

خوووح   صوووات     ووو  مو  ووو   " ملو وووو "  

ل وو     ،و اوول د أن تنيسوويت   نطحبووت،  وو    

  يالا تبو   اؼو    ومل  مل وس   نويتن       

 "شت  كتو". 

أحبوووووووا "  وووووووت حو "  ووووووو   ااووووووو     

 0701أ  وو    21"نوتن وبت "   نويتن      

 وومخ  ووم نوو   ت سوو،س ت سوو  تنوو،س     

  وووح،. اووووو "اييتاي،وووت" ب،تاووو   و يوووت      

  ا   . ت تىا ا ي  ي     ج      يا بي  

ت  نووووويتني ا  يوووووتيج   يع.ووووو  ت  نووووويدت.  

تشوووووت   "  وووووت حو     وووووح    ي وووووت  

  غايت   "أ يوبابو " مو  و    داو  ت"    

   ق  ". تشتي  خا ئط نا   ت ن، دم   

  كوو.م  وو    قيت اوو م بووتو  ق،اعووت، اوو و   

ياووت  اووا ،  ،ووي   يووو  أ ا كووت.  وو     

"اييتاي،ووت"  وو    وظووو  مو خ وويج "  ووو ف  

 تنمت"   غ ز  و ا ت و    وويم او و   سوا      

 و وووو    بوووت  خ ووويج "  وووو  ف  احاوووت"      
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  و نمخ لاوس  ر  او،س ت رت اوو ف .  تى    

 كت ووووو    ا وووووت   ااونووووو    ا،تاونيووووو   

 ر  اووو،س ا تنوووم و  داوووو    ووومل أ     "ل

  اووت  لأ خييوول أبعوومل  اووول أ ا كووت .     

تتظف  وت ظوت او،  و  أخطوت  خوح   وت       

 قوووال  ووو  شووودا    ،تيووو   وووت نيسووورمل    

  ندت وو  اصووا     .ووتن    " ؽووي"  ووت حو"

ا بوووووتو   ن ،وووووت    ووووومل   ووووويط   0721

  كوووووويما   وووووويف ملوووووو  " دووووووت  " ت   

مل  عت ف  يو يم اع  ذ وس أ و  أ    ،و   

 وووو   " ت  تنووووت" لشووووا     ي يوووويس .  وووو     

ياوووت ا تظووول " وووت حو" مو    ي يووويسا   

 يث  ق   عم،م ب،     سكتو    يوو 

نيسووووووتو   وووووومل    ووووووا، " ك،ووووووتو"    7  

"نوووووييو ت تى"    عووووويم،ا بوووووال    وووووا،

اييتاي،ووت  دووت   تأندوومل  كت ،وو  اووت عو ، 

مو منوويتنيت.  نووت  ملابوو  " ايك،و  ووتا   

 ي وووووت ،ا اقيوووووت ،   و يووووو    ووووويف اقووووو   

  يتنوووك  "خوووو و نييتنووو،يتو م كوووتنوا 

. 0722أ  ووو   6  ومل شووت ن نووا وبت     

بتو اييتاي،ت ت    ،      اوت س   .رتنيو    

 صوووا   وووي   أحبوووات    أت     ووو   وووو    

  عووووت ا   وووو   نوووو،را  ثووووح  نوووواو  . 

تأظوووووووووووي ت  كت تاووووووووووو  ب،تاوووووووووووت،   

 جليا ايووووووووووتا ت  ،ووووووووووت   ا ت  ع ووووووووووواا  

   ر وووووحا اصوووووكل  ت مليوووووت ا  ا اووووول  

. 0758خوووووتػ. ت وووووت    وووووا تف    وووووتا   

  سيتا   ست س  صا    آذ    عتا أ وف  

ت سوورس  تت  ووو  ت صووا  ا ا ياوووت  اووو    

   جووا    ووا،  ت يوو  ايعوو  ثح سوو  اانوو   

      ا،    عوػ؛ يي،  جل  ا،  ملدوت  

ت ،وو  س أبووغ بوو    وو   ر ووتوا      زز ووت 

ت وو  أ وول  دعوووو    وومل  ملووتم؛ بوووي س     

ادووو ف   نووو     ياوووت اؽوووع  أ وووتا. أ      

  ااتو   عتا     يوا   ،ت   نع  خيرو،س  

  مل  ر  ا      ا، أخاى ام   يو   

جمتت ،  ألخاىا ختظ  اتملاؼملا   وي    

ب،ل دم خا  ا،.  وا   ثاسا   .ت    صوا  

 و  آذ  ا اعو    عصوتما  أ اوت بو تا بووت ل      

ج   ونت تاي  اسع    ت .  يادتا أ وا   ،

  ااووتو   عووتا أو  يقوومل  جلريوومخ نووتباسا 

تأو    قو ووو  أف شوو م بيوول أو  سوور  دووم 

 اي س. 

 اووووو  ت  وووووت ت  مو يوووووي،  جل  وووووا، 

ظوووااتا   ووو  ز ووويردم مو   ااوووتو   عوووتا  

 يتشوووووا،ا  غياوووووت،  ووووو  نوووووات ،   يوووووت    

اقوو ت ات. تاقوو   سوو   وو  أاووازيم  عاووت.   

توا   وي      يوت  ت    قوت لا    أ ت  آلخوا 

اقوووو  ذييووووو  حب.ووووت،  وووو  أت سووووس   ووووي        

 عووطت توا ت  عووو   عووت، ب وودم. تملووت  أى 

  ااوتو أندووم أنوتس  ووتب ووا أت و  ا،قوو  م    

  طعووتا ت  صووا ل دووما تأ طووتيم بيعووت    

محووووا ،ا ت ا  ووووتا تأ صووووت ت،ا تأ ا نووووت،   

ظوويم،ا ت ت ووت، تأشوويتم أخوواى. تمذ ملسووو  

     سرسا تمنتم    باا   ااتوا ب  و  

 ووا   ابيوول  سوورون  "اا بووت" ا يوو،دما     

ت َا ظيت   و و  أب.وا  و  بو ا تأخواى      

أظوووويا تأ يوووو   عرووووت،ا ت وووووزا  ياوووو .   

ت ا ئووويا    يووو"  ووو  دم شووو م  عطونووو      

تأشت ت   ات ا  و  دم أنو  بوتو  كو  أو     
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 ق  و   اوت بيول أ اعو  أ وتا " رت وتف"ا أف      

 .   ازا ت  ك.م     ر عر   رخاى

 جريمني دو ستال

 5252   تنيتا  

"  س ا يو أب.ا  مل،ومخ مثوت ،    و و     

   ديت،". يكي  بتنت اوا   " و  ا  ت   

نوو،ت "ا   وو  بتنووت يوو  ن سوودت   ت وو       

بووووويم،ا   ت ووووو   اروووووت،  ادوووووتا ا عووووول    

 ر ووو      سيتنوووي ا تؼووويط  دكوووتا   

  ووووي   أاقويووووت خووووت ه اانسووووتا ت ادووووت      

 ملب،وووووت . تيكوووووي ا بتنوووووت   وووووا ح   

ات اسوووي  دوووت  ونوووت،  ووو   ملا ووومل.  ووومخ ذ وووسا  

 خ،ووت  م او دووت مو أملتنيووتا تبوو   وويادت 

 ر ل ت    س   مو يات . أدر،دت   ا  و   

ب،تاووت،ا " وو  أملتنيووت"ا   وويف  ا وو،    وومل      

تظووف  ملصووتي  ت  اووتسم  كت وو     وو .     

 ،ادووو   ت  ،دوووت   0417ز    م طت يوووت  وووتا  

"بوووووو    أت م طت يوووووت"م بتنوووووت   ا  ووووو  

ت،   ومل  اطقو   ا قو    ،وت      ئعو         ح 

 جلرووت ا  ااووت ا اوندووت  جلري وو  تآ  ادووت 

       كو  بو   ن،كصو دت   ات ئيووو     

 ب.م ، اع . 

أب.ووا   حادووت مثووت ،  ه جووتل يوو  

ا وووس   ووو   تاوووت خحدوووت أت اوووت تآنووويت.     

بتنت منك  ،ا ا    دا  ا ي   د ف 

 رخوووووم   ا  ووووو ا ت كووووو   وووووغ  تنووووويت  

،عوت  و  ا  ت نو،ت  أنهت يوتا     ت  سو  .  

 مل  اووو    ووومل ادوووم  لوووت ه تاقيووول بووول      

   وو ا ا، ووس   ي وو  وا   وو  بتنووت  ووت      

اووو       ووو ، ات اسوووي    يوووال.  ووو  ياوووت      

 ي،رت دت مبقت عوت  آنويت  ملو يو ا اياروت     

بتنت أ  ؼو  ا سوطس  ملق نو  ت  ي وا     

  مل،ونط ي  أب.ا  ت   يات م ي . 

ت ووووو      تنووووويتا   ووووو  ا  يوووووت  

ا يووا  صوود  ،    وو  ، ًت ووت،ا  رب.ووا  نووت

اا اوو  اووس بوول  ووت بتنووت بوو  ا   ،وو ا      

تأخووي   وبعووت، يت وووت،  وو   ت  ،دووت " صوووا     

نوواو    وو   ملا وومل"   وو    اك،روولا مذ   

ا ات ب  "خو  ا 0405 تات  ؤ  ،دت  تا 

 و    .و ،    انسي " شي   ا،دي . بتنت 

يي،   ا    ياتاوت، أ وتا بوو،   ول ت  و ا      

يَ  أت اوووت تاط ووومخ اعيووو  ،ا  كاووو   اوووتزس اسووو

بتو  ب،تاو  ، أ ؽت،. ات    أت اوت مذوا  

 ،جد  مو م غ  و     ب،تاو    أخاىا 

يوو  أ ؽووت،ا اووم أندووت م غ  و  وو   ا ،دووت  

 مل ج    يف بتو نتا يوو ب   ن،     ادت. 

ااووووتبال ات ، بيوووو م يووووي    ي ووووث  وووو     

 دا وووو   ع وووودت ااهووووا مو    غ  و  وووو    

   ت و  ذيايو    ا   دوت  و        اتني  ؼور 

بيوول.    كوو   ر ل ت      سوو   ات ،دووت  

ياوووت؛  يوووث  ب،صووو ت جم،رعوووت، اووو   دوووت  

ا  ئيت،  وت  ملهوتيا  مل، ؽوا،ا اوم أنو       

حيرووول   أ رتبووو  اووويت   ت وووت  تآ وووت  

 ت   ، ام ب ت ،. 

 مرورًا بروسيا

  نك   ع،ت    ب.م ،   مل   اهوا  

مو  تنيت   مل أندت    ت و   رب.وا  ا و     

  أت اووتا اوووم أو   عيو  ووو    ووو  نووو طدت  
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م غ  وووو  اانسوووت   ووومل بووول  ت    قوووت ،  

ثقي    ،مل ا،ات نع،ق  أنات   مجدو     اي 

أو نعل مو   ي     يف    ك    صوعو   

 اي  اطييتو نتاو يوو.  خ ُت مو  تنويت   

ًووووز؛ أذي ووو،   ووو  ، يوووي،   ووويباى   08

  ساو    يووا او أ  ايو    .وو ،    انسوي م      

يكي   ني قوت ات اسوي   و    قو    ،وت         

ا 0541ًووز   08ووو     انس       ا، أ  ا

ت ا  ت  ن ،   دت      تظل اس   ارست 

ت تنوويت  ي،ووي   وو    عيووو ا أبسوورت أو   ]

اط  ب  تف أ   ا   ختؼومخ او ف شوكل    

و  ه غ  و  نتاو يوو. يول نويجع     بت

يووي    قسووم أو أ ى اانسووت  جلري وو   ووا،    

 . [أخاى؟

 ستاندال

  5151يف موسكو،  

ا  وووووس 0511 ووووو  اصوووووا     .وووووتن  

تظوووووووو   مو اوووووووت  ما  ،ووووووومل نوووووووقو   

ا  وتط " ياوواف  0408   غ  و  و ا  وتا   

ايوول "    وو    نووتا يوو... تيكووي ا اعقوو   

 جليووووووط    غ  و  ووووو  مو   0402 وووووتا 

  تنيتا   خ    با ي    وز ا "   ت". 

 08 اووو  ت تظووول مو  ونوووكوا    

ا  مخ " جليض   كيم"ا شود   0402أ  و  

  ذ    ملسووتم ا   وو    وو     مل  اوو    وو    

يجايووت بوول نووكتندت. ت   وو     اووو    

 ملت شوووووووووووت  "بواووووووووووووزتف"   ماعوووووووووووت  

طووو .  ملونوووكوايس ات وووت،   يتاوووت    ي 

 دا ئووووو"   ع  ووووو ،ا   ووووو   شووووو،ع ت      

 ونووكوا بتنووت  وو اا،   وومل  ووت  هدووا   

 اوووي تبوووت نوووتا"  و ووولا ا، وووا ا  ووو    

 دوتبما   كونووت " تن،واصوس"ا ت  وو    

"بون،يس  نييو "   قت   . أ ت ن،تن   ا 

اقووو   أى أو  ا ووو"  ونوووكو    كووو     

نووووى  صووود    ووومل خ  يووو  أ روووت  ندووو       

س ت  ح  شالا تب  شد يت ات .وت، ايو   

    كتو   تف م ي   ومخ أاوا    لو  ت     

 ملع،ر   .  ت شتي ، أ ن       بغ مو 

شقيق،  "او س"... تبتو بو  اقو    يو  أو    

 عووويض اوووت    ر عوووتل  وووي َل " جلووويض     

  كيم" تبت  نسو تا   ي و   وتنس  و وت،     

   اووتم  وو    ووغ  بووت سا  يعووو  اعوو يت      

  يح، ت   ال أ    كتا ،  ملي ...

ت بتو  ك،   صقيق، ا بتو  يار

 ك،وو   ا سوو      و بوومخ... تمذ  ظوو  أندووت 

بتنووووت ات اسووووي   وووو  مب.تاوووو    صتخعوووو    

"يووو  ت ووو يت   ووو  دوووت  ت    – ملسووو،    

بوويم، ات قوو     وويف  ،سوومخ   دووم  ت وو "    

اقوو  بتنووت بيوول بوول شوو م ظووو ا        

 حبوو   نووتئ ي  ا  ووا، اقوو    ووت يوو   وو      

ت يوو   تن  ت   م " ت  يؽي     ا ن ،ا

أندووت  يسووت نوووى نعووف  ا نوو  "؛ أنووت   

 اا    أا  ،   مل  نتئ  .

" نووتئ   ا،عوو ؛ يوو     .وو  ن سوو ".   

لااتنوووووويم وووووووو اهدووووووا يووووووي،   عيووووووت ،ا   

 م يوووو  ا أو أنوووو ول نوووو،تن    ت تملوووو   

بتنووت  اووي ذ ووس  دووس  ووو    صوو، ا ت ووو 

أن    ا،وواا  و     اظو  ملرت نو   و ييو       
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 نتئ  ا ت وو  م      كاا   لتظ  ت  

بو    0405أن  بتو   ي  أو  ا،هوا  وتا   

 اصا أتو ب،تاتا   ر اي ا ت ،مل  وو أنو    

أ ؽت،    ك،   ت  ،   رتو م     ت   

  .ت ووث ت ر اعووسم "نوو  أو   نك،وو  م  

 اووو  ت اكوووووو  ووو  ات أشوووويتم بوووويم، أت   

نصوووعا ادوووت شوووعو  ،  ريقوووت، نا ووو  بودوووتا     

 بغ بو    ت ك   يادت ن  أو نقودت او 

اك       يست  ؛ برت  و أنات  ،دو   

ب  مناعدت    أو اكوو    ،   حن،يت،". 

بووو   ا،عوووا   كتاووو  ندتئيوووت،ا  ووو ا أو     

 ،حشوومل " ياوواف ايوول "  وومخ نووتا يوو بوو       

  و   لن،تن    

منو  ملصوود   هوويما ت كوو   مبووت  وو ا  

 أو أبوو ت ي  ، ب  أ  ،. 

يووت يووو   هوواف  ملووؤ    وويف أاسوو      

  ا      اتني م     يي،  

أن  برت ادت  مخ أنتس بتو  كو   

أو  يبسوووو  بوووِ َ    عووو    كو وز ووووا     

 ت ت تحبا نوتاو  . باوت ن،جو ا  وغ   ل     

  ئوومخا  ووو بعووا  ملوو  "ا تاسووك "ا     

  وويف ذيوو  م يوو  "  ح ،وو  " بوو   ،بووي      

 سكات،. ُاوِم     ا،عوف   طا و"ا  أ وت     

 و   ووابي ا   و  ت وو   ايدوت  كتنووت،    

اوو ا  ااوو س   سووي  " ا . ز " ا،رت وول  ااعروو   

 ،سووقط أخووم ،     ووا،    كوو   ووا   

.  ووح [...  ]بوو  ت،  41  طا وو" أب.ووا  وو    

 ديته ت ن،ا       عات ؛ بتو ظعيت،    ، 

. أخووووم ،ا تظووووو ات مو  [...  ] اوووومخ   عااوووو    

خمووويم؛ بوووتو بيت ووو   مل  اووو .  اوووت ايوووت    

 وووو  ]  وؼووووو   دوووواا   ؽووووبم  ملكوووووو   

 ونووووكو تأ  ئكدووووتا   وووو    ايتنويووووت  

بوووووتو  كووووو  أو ً،عاوووووت  وووووو  يووووووس  

 دا ". نيكوو  تن،واصس يي  جما ت، 

أت  ت تنيوت،؛ نوو  أو نواى أف  ا وومل  ووت   

بؽووي، . ت وو ت    يوووا  و وو    يدووت ب،تاوو  

  أ   بعوو   تن،واصوس؛ اقوو     و و      

مو ياووت   ،ت ووت، مبقوو    ل  يووووا   وومل  ووت 

بسو  بو      أ ،ق  ا مخل.. مخل ام أن   ا

 س،ر،مخ ا  بطت    طا .   و بومخ أو بعوا،   

 جلريوول ياووت   حيووَا .  اوو  ت تظوو ات مو  

 ملبوويما ااتت اووتا  وومخ   سوورس   ايوونا اياووت،  

تنييي ،. ا س بتنت ندت    وا  ،عو   و  ،ا   

 يووووث اقياووووت  ؽووووطااس  اووووي   سووووت       

  سوووتاع  ظووويت ت،  ،ووومل  دت  ووو   صوووا،ا   

 وو      ت ست، أنت    اا ا ب  أنوتا مو 

يووي   ملوو  ج اووونما تت وو   ن سوو ا تأنووت 

أ  ووووم   وووومل ز ت ووووت   يطووووت، ا  ،عوووو      

تأاطيووو ا  وووح،  ووو    عوووو  يوووي    اييوووي   

 رايا   وا فم  ملسوات   و    اوت ف. ا وس      

يوو  ا تظوويل ت  وو   وو  أب.ووا   ادووت        

 .[شقتما  مل،عي  اصكل    جا    يتا 
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تبدد الوظائددالفلوظولوجاظايفلددنلالوبعددداللة دد ل   لددنلللللل
وظت قدددلبلشباًدددعمللات  ددد لوداجدددالالل ددد و لعودددد الظت تدددد لل

ةنلددنلودددد لوظبوددعملا ندد شالج ت دد لللوظائددالفلوتلت وددنلال
وظتلصصلاجعتبطلض نلةنلنل ضاجنلقا رمل  ىلشتاة نلعظدا لل
وحللاملخيعجلوظطو للىللوظايفدا لاظ جدالوتعدت  و وهلوظ ا لدنللللل
ظ ن الاوظت قيلةاتدا  ملوتعتبطنلةنظا لوظغعولولوتت اعدنلظدد للل
حايفاتال.لكالنليف ج لة  لش اعاتالوظ وظنل  دىلايفدا يلج طديلللل

لعظا لوظتاوص لاوظبقاءل.لوحللام
جت  ملةاظت رجل  ىلك لشداليدلطلةدالشدنل داسل ددا للللللل

تبد الرح دنلللل,ض نل اقنلتوا  لنلشتاوزعنلةنيلايفا يلاوظ داسلل
وت ع ددنلاوتكتوددانلضدد نلعددلاكلشائددفلة دد ل اقاتددالظتدد شنيللل
ل,وظت لفلوتباًعلاغريلوتباًدعلشدالوظنظدا لوظبلوديلاوتيفت دا يللللل

نلوظ ا لاوبًارملا عجقنلوظتوا  ل األحاعلسلاوتوا علاصلغ
شالوظ او فلتن رجلالل ارلكلولنلل  و يلظ  واركنلالوحللداملل
وظبوعجنلاوتيفت ا لدنلادالجتودعلشدالعا لتد الا عجقدنلةنال دالللللللل

لوظ ق ي.
ل

تبدأ املًام العقلّٕ َما ِرتبط بًا منو  

سنننلُخ َ نننةٔ ناننننٕ انننو نُاّنننٕ ا ّنننأ  

االجتمااّنننننننننٕ َفكَنًنننننننننا ال  نننننننننرٓ   

َالرَذنننْع ااننندال ال  نننب  نننا ُِا ننن     

ا ر نننٕ االجتمااّنننٕ َِؽنننمو اسنننتّعا  

 اٙو قالر الٖ الع نا٘ َاملًمنٕ املهدرجنٕ    

تع ْ األَلّات الهظرِٕ َالعملّنٕ لت نُِو   

م ال اقننننات  نننناٙو قننننالر الننننٖ اسننننت دا

العقلّٕ ب رِقٕ رشّدٔ َيالفنٕ ففااليتمنام   

بقُٔ العقب َالتقهّنات القنالرٔ النٖ ا نراد     

البااننننننل العقلننننننْ ا تُجّننننننٌ الهصننننننا     

اإللرا نننْ َالكنننلُ ْ ليو نننا  ُِجنننٌ    
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املًنننام املرتب نننٕ بنننٌ  ُجنننُل قنننالر النننٖ    

االخنرا  مع الهصنا  اإلنكنانْ ا اونارٍ    

اإلجيننننننابْ ال اابففالتقهّننننننات املرتب ننننننٕ  

ى تتُجننننٌ لل  ننننب ألنننننٌ  أالعقننننب   ننننو ب

 تلننا القنندرٔ الننٖ اسننتّعابًا َتُ ّ ًننا     

 فّما خيدم واقٕ الهحاح ا لا لٌف

))فاألو ننا  ال ِتقبلنننُى تقهّننات قنننُٔ   

العقنننب بكنننًُلٕ فقنننط َاونننا ِكت لعنننُى  

 مهًا فاٙدٔ اظّمٕ((

فالتُجنننننٌ نينننننُ تكننننن  القننننندرات  

العقلّٕ ليو ا  تؤلٓ اىل نتناٙخ بنايرٔ ا   

رتبّٕ الكلّمٕع فاملًام القالرٔ الٖ اوار ال

تُجٌّ األو ا  نينُ االاتمنال النٖ الن ات     

ً٘ الٖ  ا ظّاغٕ مُاق ًم جتاٍ احملّط بها

املبنالرٔ ا ننرٔ ِ ننُر االسننتدالالت العقلّننٕ  

نيننننُ ذّننننأ فاالننننٕ َمت ننننُرٔ ففال اقننننٕ     

ال  رِٕ نظام لتُيخ املعرفٕ املهبثقنٕ انو   

واقننٕ العقننب َفنن  نظننام تكلكننلْ ظننااد     

 دأ بال  ُلننٕ َِهتًننْ ب قننداى ا ّننأ ع   ِبنن

َ نننب شنننْ٘ ا نظنننام الُجنننُل ِعنننة انننو   

ن كننٌ ب اقننٕ مهبثقننٕ مننو َجننُلٍ ع ُِؼنن   

املالمننننن  األساسنننننّٕ ل رِقنننننٕ اندماجنننننٌ     

بال ُىع فناملُاق  الدالنٕ َارارجنٕ انو     

واقننننٕ الُجننننُل تننننؤمو ارتبننننا  ال نننناٙو   

بُذدتنننٌ ال ّ ّنننٕ َ نننب  ّهُننننٕ ذّنننٕ    

ِت نن  مننع  َغننح ذّننٕ تعننة اننو واقتًننا  ننا 

نظامًنننا ارننناػ َينننْ غنننح قنننالرٔ النننٖ    

 فالُجُل  ارد نظام الت ااب
))  و تصنبٌّ أف ارننا بصنرارات    

اللننً  فًننْ  تلننا بدا لننًا جننُير َقننُٔ     

الصننرارٔ تظًننر َ ت ننْ بكننرإ الننة  َال  

تبقننٖ ا النن يو أ ثننر مننو وننُاى معنندَلٔ   

فهلننننن ا الكنننننب  ِبننننندَ َ ننننن ى ال  نننننرٔ  

   َ أللنننٕ ال  الُذّنندٔ غننح املداُمنننٕ بصننْ٘ أ

  و أى  تلا قنُٔ  نبحٔ ع الت نرار    

جيعننب أف ارنننا تتؽنناا  َ هرًننا قننُٔ     

أ ثننننر تر ّننننكاد ع َتدِننننداد ع َ لمننننا  

 ررنننا ال  ننرٔ أ ثننر  لمننا مهرهايننا   

قنُٔ أاظننم َجعلهايننا تًتنك بنندا لها جا بننٕ   

منننننو العنننننال ارنننننارجْ تلنننننا الظنننننرَ    

َال ننرػ املتُافقننٕ مننع الهمننا د البعنننرِٕ     

نّنع األف نار    اقلها((اليت ظهعهايا ا 

املتُيحننننٕ بالعقننننب ناجتننننٕ اننننو االيتمننننام   

َالرت ّننك غاِتًنننا  لنن  ؼنننرَرٔ مهتظمنننٕ   

َمهكحمٕ مع الت ُر َذاجنٕ ملرنٕ لترينّح    

بهّننٕ الُاقننع َرفنندٍ  هظُمننٕ مننو الع ننا٘      

املنننرتبط با اجنننٕ املاسنننٕ الّنننٌ ع فنننالُاقع 

 ا ؽارٓ بها٘ مالٓ أنتحتٌ األف ارف

ًنننا منننو ))تننند العنننالات النننيت نتعلم

 ال  ُلٕ مكحٔ ذّاتها بال امب((

  )*(أرس ُ                           

فالعنننالات َورِقنننٕ  ثلنننًا ا اقلّنننٕ 

ال  نننب تنننندل املكنننار املكننننتقبلْ لهظننننام   

ذّاتننننٌ اراظننننٕ ع فننننالُاقع االجتمننننااْ   

ب نننب م ُناتنننٌ ال  رِنننٕ َاالقتعنننالِٕ 

                                                 
 َفّلكننننُ  م  ننننر  فم 433- 475أرسنننن ُ ) )*(

 أفالوُى ( تالمّ ٍ مو ُِنانْ
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ِنننؤور بعنننُرٔ مباشنننرٔ ا املّنننٕ الرتبّنننٕ     

املكننننتقبلّٕ أمننننام تعنننناوْ  َحينننندل املًننننام 

 ال  ب مع العالف

َ  نننو منننو  نننال  تُذّننند مهنننايخ  

البها٘ العقلْ َالتن وح اإلجينابْ امله نت  ا    

بهننا٘ اقلّننٕ األو ننا  تُجّننٌ األجّننا  نيننُ   

 لننن  واقنننات بصنننرِٕ قنننالرٔ النننٖ اذنننرا    

الت نننُ  ا نّنننع لنننناالت البهنننا٘ َفننننت     

اجملنننننا  أمنننننام العقنننننب لنننننتم   ا ّنننننأ 

تتنننُِخ ذؽنننارٔ مت نننُرٔ   االجتمااّنننٕ منننو

 َانكانّٕ ف

فالبكاوٕ َالُقت املهاس  ا ا تّار 

املعنننار  العقلّنننٕ القنننالرٔ النننٖ التننن وح ا  

اقلّنننٕ األو ننننا  تع نننْ نتنننناٙخ بننننايرٔ ا   

لا  الرتبّنٕ العقلّنٕ َالقندرٔ النٖ تقبلنًا      

َاالسننننت الٔ مهًننننا   اقننننٕ قننننالرٔ الننننٖ  

 االنبعاث مو جدِدف

 نٕ  فنالت رار احملبن  ب سنالّ  فتل   

أَ ونننر  متهُانننٕ تنننُذْ لل  نننب بالراذنننٕ   

َورِقٕ تقبب األف ار فالقُٔ العقلّنٕ ينْ   

تنندرِ  مكننتمر ذننُ  ورِقننٕ اسننت دامًا    

َاالست الٔ منو م ُناتًنا ع ألى ال نالم    

الُاؼنن  الل ّنن  ِننؤور ا أامننا  ال  ننب     

َجيعلنننننننٌ أ ثنننننننر اذرتامننننننناد للم نننننننايّم   

َاألف ننننار َالننننٖ املننننرب  االبتعننننال اننننو  

م َالتصننًح َالتقرِننع  أف ننار القنندح َالنن   

َنّع األل ا  املؤورٔ سلباد ا بهنا٘ اقلّنٕ   

 ال  بف

))ِتصننن ب التمثنننب ال  نننرٓ لننندٗ 

ال  ب مو ال لمات األ حٔ اليت ِكمعًا 

ً٘ الٖ  لا ِبين تعرفاتٌ َفقاد لهما د  َبها

ال لمننات ن كننًا مثننا ا اهنندما ت لبننُى   

 ُننننُا َاوقننن  َسنننُ  تعنننلُى  شنننّٚاد

 الٌّ((

-بًدَ٘ ))ألعبُا  -  تعاملُا  ربٕ(( -

فالتعامب مع ال لمات ال ّبنٕ خيلن    

انصنننراذاد اهننند األو نننا  ِنننؤلٓ اىل تكاِننند 

األسنالّ  الكنا  ٕ    بّهماقُايم العقلّٕع 

َالكاجرٔ َالقمع غح املةر تؤور سلباد الٖ 

اقلّنننننٕ ال  نننننب َ لننننن  لدِنننننٌ اربا ننننناد    

ذقّقّننادع َاهنندما نعلننم األو ننا  أسننالّ     

األلعنننا  الّهنننا الترلنننْ  التعامنننب َقُااننند  

با  مننٕ َاإلنعننا  فاألو ننا  ِتنن ورَى   

بال رِقٕ اليت نعاملًم بًنا َنؤسنع الًّنا    

وقننافتًم املكننتقبلّٕ فنناألبُٔ لّكننت َ ّ ننٕ  

بُّلُجّننٕ انًننا َ ّ ننٕ اجتمااّننٕ َانكننانّٕ 

تدليا قدرٔ استّعابها ال املنٕ للتعامنب   

مع نّع املُاقع َأننُا  الكنلُخ العنالرٔ    

  ُلنٕ ع فالتكنًّالت القنالرٔ    او بنرا٘ٔ ال 

النننننٖ اذنننننرا  تقننننندم معنننننرا َسنننننلُ ْ 

ليو نننا  ينننْ ملكمنننٕ لببنننا٘ َاملنننرب  ألى 

الريإِ يْ بهنا٘ انكناى مه نت  النٖ الثقافنٕ      

ال ُنّٕ ففاآلبا٘ َاملربنُى النًّم اسنتبعال    

 افنننٕ املُاقننن  املنننؤورٔ سنننلباد ا ذّننناتًم 

َادم نقلنًا اىل األو نا ع النًّم مراجعنٕ     

ٕ مع التريحات  افٕ األسال ّ  غح املتُافق

امل ايّمّننٕ مننع الت نننُر االجتمننااْ َنقنننب    

الرتبّننٕ  ننا ِننؤور ا اذننرا  فعالّننٕ اقلّننٕ    
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جدِننندٔ لننندٗ األو نننا  فًنننم ال ِترملنننُى     

او املُاق  الكلبّٕ اليت َتعرض  املكؤَلّٕ

هلا آباًٙم فالّها أى نظًر هلم ب نها راؼُى 

او ذّاتها َانها قالرَى الٖ اذرا  الهحاح 

بنننننالرغم منننننو األسنننننالّ  املكنننننت دمٕ ا  

تعلّمها ألنها نكت دم قنُٔ العقنب ا ازنا     

مًامهنننا امل رَذنننٕع فال  نننب غنننح معنننين     

 بالعرااات َالهكااات َال باأل مات 

 رِقٕ بها٘ الدَلٕ َاجملتمنع انهنا   َال ب

ملتكمننننُى جتايننننٌ بتقنننندِم  افننننٕ أنننننُا   

النندام ذتننٖ ِ ننُى قننالر الننٖ التُاظننب    

)) فاألف ار َالقهاانٕ املرتب نٕ    َالهحاحف

نهقلنٌ ألو الهنا    بتعرفاتها الُّمّٕ يْ ما

ُِمّاد فهرو املُلِب ال ٓ ِت رعُنٌ بدقٕ 

  مو أمخغ القدم  َذتٖ قمٕ الرأس((

النننننيت نتعامنننننب بًنننننا منننننع فال رِقنننننٕ 

األ مات َاملصنا ب َاهلمنُم الُّمّنٕ تنؤور     

ب رِقٕ مباشرٔ الٖ ما ِتلقُنٌ مو معرفنٕ  

َسننننلُخ فننننالُاقع املعنننناط مًمننننا  انننننت 

وبّعتننننٌ الّهننننا لاٙمنننناد بالهصننننُٔ َال ننننرح     

استعدالاد للتعاِض منع العنال  لنٌ َنهقنب     

 افنننننٕ ظننننن ات الرجُلنننننٕ اىل أبهاٙهنننننا ف    

فؽننب ا  فننالرت ّك الننٖ تقّنن  مننايُ أ   

 ذّنناتًم ِننرتبط  مّننع مُاق هننا جتننايًم    

ذتنننننٖ ِتنننننُفر هلنننننم األسنننننلُ  القنننننُٓ ا  

اسننننت دام واقنننناتًم العقلّننننٕ ا تقّنننن     

الهحاح َذ  املصار ٕ باألاما  املرتب ٕ 

حبّاتهنننا الُّمّنننٕ َالت  ّننند النننٖ أيمّنننٕ   

 التعاَى بّهها َبّهًم ف

))ا ا  هنننا نرِننند الترينننّح جيننن  أى   

نرِنند أى  ن ننُى نيننو  لننا التريننّح النن ٓ

 )*(غاندٓ نراٍ ا ااملها ارارجْ((

نيو مرآٔ األو ا  ا قّقّّنٕ ا ين ا   

العننال تننهع ع بصنن ب مباشننر لتعننقب   

اقننُهلم  ننا نيتُِننٌ مننو أف ننار َمُاقنن   

َاالقننننات الّهننننا أى نترمننننب مكننننؤَلّاتها 

جتننايًم بُجدانّننٕ نع ننًّم األمننب ا بهننا٘   

مكتقبلًم  ا ِهكحم مع ومُذها هلم فًم 

 الباقّٕ ا ي ا العالف   حتها

ا اعننر ال صنن  العظننّم للعننُال   

َاألبعنننننال ال ُنّنننننٕ الالمتهايّنننننٕ اعنننننر 

الصاشنات العنريحٔ َسنرإ     التُاظب أمام

شْ٘ ِق   نقب املعلُمات َتداَ  املعرفٕ ال

أمننام تقّنن  اآلمننا  َالرغبننات الّهننا  ر     

اآلما  ا ن ُس األو نا  مًمنا ت صن ت    

ابلنٕ للترقّن    مقبُلنٕ َغنح ق   آما  غحاو 

الّهننا تننرخ ذّنناتًم جتننه  نيننُ الل ننامعقُ   

 َادم ارغامًم الٖ تريّح أذالمًمف 

ألى مننا ِظًننر الّننُم مننو ا تصننافات  

َت بّقننات تقهّننٕ  انننت تعتننة ؼننرباد مننو  

املكترّب بالهكبٕ ألجدالنا عَبالتالْ فننى  

ا ّأ لّكت لرل نظم لت بّقات مقُلنٕ  

ّنا   َاوا يْ نظم منو ارّنا  أِؽناد فار   

                                                 
 - 9681اس ارامانتصننننناند  غانننننندٓ )) مًهننننند )*(

9156  
ذر نننٕ الترنننرر ا اهلهننند ؼننند االذنننتال       انننّم

اإلن لّننكٓ ظنناذ  نًننخ الالاهنن  للننت لغ مننو   

 االذتال  باألسالّ  الكلمّٕ للععّاى(( ف
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بصننتٖ أنُااننٌ العلمننْ َاأللبننْ َال لكنن ْ   

  نننو أى ِنننؤلٓ اىل ا تصنننافات قنننالرٔ 

الننٖ انقننا  العننال مننو مصننا لٌ ا الّننٕ    

َاالرت ننا  بننٌ نيننُ اننال فتلنن  ا البهننا٘  

َالُجنننننُل عفنننننالقُٔ العقلّنننننٕ ينننننْ رغبنننننٕ 

الننت  ح بنناألذالم املكننترّلٕ َت ننت  أمننام 

أو الهنننننا  ّنننننارات مكنننننترّلٕ ل ت نننننو  

ا ّأ يْ واقٕ  ل  العحاٙ  متُقعٕ ع ف

تنننند ب ؼننننمو لاٙننننرٔ املعقننننُ  ا العقننننب   

 البصرٓ ف

ألبهننننا٘ ِهتبًننننُى لكننننعالٔ األسننننرٔ    اف

َمدٗ ذبًا للرّأ َواقٕ ال نرح َالت نايم   

ًِمًنننننم مقننننندار األمنننننُا    ا لا لنننننًا َال

اهنننننننديا َال وبّعنننننننٕ العمنننننننب َالُؼنننننننع   

االجتمااْ عفالكعالٔ ينْ الكنمٕ البنار ٔ    

العقلّنننننٕ ليو نننننا  ا ت ّنننننك ال اقنننننات 

َتعمننب بصنن لًا ال بّعننْ فَالّهننا تنن م     

ي ٍ األجُا٘ له ُى معّهاد هلم الٖ ال ًنم  

 َالدراسٕف

 

 



 نوافذ
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 حنا مينه: 
 بين تقدم انمنظور االجتماعي 

 وبعض احباطات انشكم انفني

   .مؤيد جواد انطاللأ  

 
 

 ,اهلنذسي   ,ىيس مثة تناقض مطيق ًتاً بني اىشنو اىفين
يٌح  بو اىعنٌان  )حنا مينو( مما ًاملنظٌس االجتماع  يف أدب

مه اىٌىية األًىل؛ ًىزا وشجٌ مه اىقاسئ اىصي  قييي و ًمتابعية    
ىزه اىذساسة اىتحيييية اىيت جتييذ أن  تنيٌن اىنظيشل اىنقذيية     

ًأن  تششك اىقاسئ بعميية اىبحث عه بعيض   ,املٌضٌعية سائذىا
أشيييناه رىيييل ااحبييياا اىفيييين مقابيييو  يييي  تقيييذً املنظيييٌس    

ًاىييييزك يشيييينو اى ييييمة  ,آن معيييياً االجتميييياع  ًااو يييياو  يف
اىيت مينه استخ  ييا   –ًىي ت املطيقة   –اىتجشيذية اىعامة 

مه سحية اىبحث يف أدب )مينو( اىشًائي  ًاىقياو ًاى ياسي  يف    
 اىٌقت عينو.

 
ميتاااااااال اتب اهلادااااااا  اهت اااااااا ًٛ   

اهشااااااا٘هٜ حبًِٚااااااإ   شااااااإ اهتااااااااه ٛ    

ٗاإلُشاااااُٛ  رت داااامدة  لًٌ٘ٚااااٞ اه٘ا اااا    

خبؼ٘ػااٚٞ اهلااا٢ّ اإلُشاااُٛ   ل٩ ااٞ   

ج هٚاااٞ تِٙاًٚلٚاااٞ ذٚاااٞا ٗ ااا هم  ااااٗي  

اهلادااا  اْ ٙترااامه ًاااّ اإل ااااه اهـاااٚ     

اه ٜ كتةت فٕٚ اهمٗاٙاا  اهتاه ٚاٞ تا    

هثااًّ  اهطا   اه٘ا عٛ اهِ  ٜ   اه امُ  ا 

ٗاهتاساا  لظاام  ٗاْ ٙعواات لوااٟ ضتاا٘ ًااّ    

ًاااّ اسااااه  -ٗ  هجاااٞ ُشاااةٚٞ  –ضتاااا١ ا٪

٘له اهاااا ٗتٌا٢ٛ اهتةشااااٚطٛ  عٔااااَ٘    اهتؼاااا

اه٘ا عٚٞ ا٨طرتاكٚٞ اه ٜ سات   ًمذوٞ 

اهتعؼاا  ٗؿاااٚ  ا٪فااا     اا ه ًاااا ٙعٌااا    

اإلطاالا٨  ا ِٔحٚااٞ اهااه ٙطمذٔااا تهاام  

اهتؼاا٘ه ٗٙلشااةٔا ا عاااتاة ج ٙاا ٝ ٗ فا اااة   

ْْ ٙعرب لاّ ٗلاٛ   اكثم ث٘ه ٙٞ ٗرُشاُٚٞ  ٗا

الٌااااا  هوع٩ اااااا  اه ا٢ٌاااااٞ  ااااا  اهعااااامت   

ٗادتٌالٞ   ا  اه ـاٚٞ اهشٚاساٚٞ اهعاًاٞ     
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ٗ   ذٚ٘ا  اطخاػإ حبااتجإ ٗا طاهإ     

ُٗااا٘اللٍٔ اهمٗذٚاااٞ ٗارتو ٚاااٞ لواااٟ ذااا      

    س٘ا١ا 

جا اٞ  ٗ ٔ ا ستراٗي ٓ ٖ اه هاسٞ اإل

لااّ اهشاا٧اي ادتاا٘ٓمٜ    ةٚعااٞ ٗتهجااٞ    

  ااإ حبًِٚاااإ    ًشااااعاٖ  اهِحاااال اهاااا ٜ ذ 

اهعاا   ٗتهاام ًااّ ااا٩ي ًتا عااٞ ٗتهاسااٞ     

آاااااااٍ الٌاهااااااإ اهمٗا٢ٚاااااااٞ ٗاه ؼؼاااااااٚٞ   

اه ؼريٝ  تهاساٞ ُ  ٙاٞ دطةٚ ٚاٞ  ذشا      

دشوشااى كتا تٔااا اٗ ػاا ٗهٓا   طاالى   

ًُِحزٝا  الٌاي 

َّ اهلاجص ا٪سااض   الٌااي حبذِلاا     ر

ًِٚاإ  ٓاا٘ د اا ٍٙ ه٦ٙااٞ طاااًوٞ ًتلاًوااٞ      

  اهطة ٚاٞ   هورٚاٝ ا٨جتٌالٚاٞ ٗاهؼامالا  

ًاااّ اااا٩ي اااااتد ًتةاِٙاااٞ ًٗتِا ـاااٞ     

اهعلم ٗاهشاو٘نا رت ٙخاا  اهعامت تٗهٖ      

ًعٌعااٞ اهؼااما   اا  هذااٟ اهاا ا٢مٝ  ٙ اا    

ِٓااااا ِٗٓااااان ٗٙظاااأ  ػااااما  اهظااااٚطاْ    

ٗاهااااماّ  اذتاااا  ٗاذت اااا   اهظااااحالٞ  

ٗاهااارتتت    اه وااا  اإلُشااااُٛ ًاااّ اجاااى     

اهةرث لّ ًعِٟ هورٚاٝ؛ اهةرث لّ كاى  

اإلُشاُٚٞ ٗٙشٌ٘  ٔا لرب  ًا ٙلٌى اه ا 

اهؼااما  ٗاهِـاااي  لاارب اذتاا  ٗاهاام ؽ  

لااااارب اهتٌااااامت ٗاهثااااا٘هٝ اا فٔاااااى اساااااتطا   

اهلادااا  اْ ٙؼااا   ٌ٘ذااإ اهلاااةري     

 ػمٗل فِٚٞ ااه ٝ؟

ٙتٌثاااى د ااا َ ا ِيااا٘ه ا٪ٙااا ٙ٘ه٘جٛ    

ٗاإلُشاُٛ   اتب حبًِٚإ   اهتخكٚا  لواٟ    

 ااااٍٚ اهعٌااااى ٗاهِـاااااي ًٗ اهلااااٞ اهيوااااٍ    

تٜ ٗا٨جتٌااااااالٛ ٗا٨سااااااتق٩ي ا٨ تؼااااااا

 خُ٘الٌٔا ٗاسةا ٌٔا  ٗاذٚاُاة   ًِاػمٝ 

ٚلٌا ا٪َ  ٘ػااعٔا   ٙشااٞ لِاا   ا ااماٝ ش٨ٗساا

ًِٚااإز ٗ اااٍٚ اذتٚااااٝ ادت ٙااا ٝ  ٗستاه اااٞ    

ا٪فلاااه اهقٚةٚااٞ ًٗااا ٓاا٘ تااري ػاارٚس    

ا٪فلااااه ٗا عاااآٍٚ اه ِٙٚاااٞ اا ٗٙتحشااا     

اٙـاااة   اهم٦ٙااٞ اذتوٌٚااٞ اهطاستااٞ ه ٚاااَ    

  ٜ ٗاجتٌاااااالٛ  لاااااا سٚاساااااٛ ٗا تؼااااات

ٗث ااا  افـااى؛ ٗ اا هم  ٌاا   اا   طاا     

اهم٦ٙااااٞ اه٘ا عٚااااٞ ا٨طاااارتاكٚٞ هوراؿاااام  

ْْ ٙلااْ٘     حباهاازًّ ا عااٚع    ًٗااا ِٙةقااٛ ا

لوٕٚ ا شت ةىا رت ميتاال ات إ  رؿاافٞ ر     

ذشٕ اهتاه ٛ اجملمت ٗاهعاَ    آتٌإً 

اهةاهغ  ٚاٝ اهظع  ٗسةى لٚظٕ  ٗ ما٢  

ٗلاتادااإ دعلاااريٖ  ٗآتٌاًادااإ اهمٗذٚاااٞ  

٘لي رٗد اهٚ ٖ اا خل ذتٟ ٙلات اذٚاُاة اْ  

اهعااااتٜ ٗاهةشاااٚ  ر  ًااا ٓع ٗاؼااا    

ًتتةعااااة  ااا هم  مٙااا  طاااالمٖ اإلُشااااُٛ    

ا عـاااااااى ٗادةااااااا٘ب لِااااااا ٖ    حبُاااااااا ٍ  

هقتااااإ اهظاااااعةٚٞ  ذلٌااااات   ًشاااااتخ ًاة

ٗاهتعاااااةريا  ادوٚاااااٞ  ٘ػاااااعٌٔا ًعاااااات٨ة   

ًاااا  اهوقااااٞ  ً٘ؿاااا٘لٚاة ًِاسااااةاة ًٗت٢٩ٌاااااة 

 اهعؼرٟا

َّ حبًِٚااإ  ٙشاااتعٚ     عااا     تاااري ا

ا٪ذٚاااْ  اه٘ػااا  ٗا ةاهقااٞ  توااام اذتٚااااٝ   

ا٨جتٌالٚااااااٞ  كٌااااااا ٙةاااااااهغ اٙـاااااااة     

     ْْ استخ اَ اهؤحاٞ اهظاعةٚٞ ذتاٟ ُلاات ا

ُوٌص اهتلوا  ٗاإل رااَ ا عتعاىا ٗ ا هم     

دؼاااب هٗاٙاداإ ٗ ؼؼاإ ا٪ٗ  ا  ةلاامٝ    

تاهةاة  اربٗل لٗا٢ا  ٗاساتطا٨  ٗاٗهاَ ٓاٛ     

؛   ذا  اساتطا  اهلادا       تِٟ لِٔاا  
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ْْ  اهطٚااا  ػاااا   اهشااا٘تاُٛ حب   ًاااث٩ة  ا

ٙ  َ ػ٘هٝ ذٚٞ ٪ ِاا١ جو دإ   لااتادٍٔ    

ٗد اهٚاااا ٍٓ ٗاذ٩ًٔااااٍ ُٗ ااااا  ؿااااععٍٔ   

ٗ ٘دٍٔ ٗدماثٍٔ اهمٗذٛ ٗهلحاتٍٔ اهظاعةٚٞ   

اا اخل    ا ااااااى لاااااا ت ًااااااّ اهلوٌااااااا    

ٗاهو طاااا  اهعِٚاااٞ اهةاهلاااٞ اهاااه اذت٘دٔاااا   

 حمٝ ر  اهظٌاي حبً٘سٍ اهلهٗاٙتٕ ا ٌتالٝ 

  ؛ ٗهاا ا ف اا  جااا١   ٙتاإ دواام ستٌوااٞ     1حب

ًٗظاارُ٘ٞ  ا٪ عااات ٗا٨ًتاا اتا  اهعٌ٘تٙااٞ  

اهـاااااه ٞ   اهعٌاااا  اإلُشاااااُٛ ٗادوااااٛ  

ٚلِاااة لوااٟ ً اا هٝ اهلاداا  ارت٩ ااٞ   تهاا٩ٚة  

  حت٘ٙاااى ا خااازْٗ اهمٗذاااٛ هظاااع  ًاااّ   

اهظاااع٘ب ر  ػاااٚقٞ فِٚاااٞ فا٢ اااٞ اهمٗلاااٞ    

اساط٘هٙاة   جتعى ًّ اهةشاٚ  اهعااتٜ لا ااة   

ًلثلعاااة ًٗ ٓظاااة ٙشااتر  ارتواا٘ت ااا ٓاا ا 

 اإلؿافٞ ر  اهطمٙ ٞ اهِاجرٞ   ًعادتٞ 

 ـاااااٚٞ اهع٩ اااااٞ ادت هٚاااااٞ  ااااا  اهقااااامب   

ٌ م ا ا٪ُاا     ٌرم ٗا شاتع ٗاهظمق     ا شاتع

ٗ ا٬ام ا ٗر  ذ  ًا اهع٩ ٞ  ا  اهمجاى   

 اهظم ٛ ٗا ماٝ اهقم ٚٞا 

َّ ٓا ا ا ِيا٘ه اإلُشاا      ُٛ ها ا ُعت ا  ر

ا ت اااا َ   اتب حبذِااااا ًِٚاااإ  ا ٙلااااّ    

ًت  ًاة  ظلى ًشت ٍٚ تا٢ٌااة   اى ٙخاا     

 مٙ ااااة ه٘هةٚااااة   اهتطااا٘ه ٗاهٌِااا٘ اذٚاُااااة؛ 

َّ  عاا  ا٪ طاااي حباهٌِاااتد  اهاا ّٙ  ٗهاا ا فااب

 و ٔاااااٍ اهمٗا٢اااااٛ تاهةااااااة ًاااااا ٙلُ٘اااااْ٘  

ًرتتتّٙ ًٗقرت   ٗاا٢ع   اٗ   اذشاّ  

ًلاااااا  شاااااة   ا٪ذااااا٘اي تاداااااٚ  ٗفااااامتٙ  ر

 اهادٍٔ اهطة ٚاااااااااٞ اٗ دطوعاااااااااادٍٔ  اضتااااااااا

اهربج٘الٙاااااٞ اهؼاااااقريٝ كٌاااااا ٓااااا٘ ذااااااي 

حبفاهض   طى هٗاٙٞ حبا ؼا ٚس اهازهق   اٗ  

ٗػاا ٙ ٕ ج٘لٙاا    هٗاٙااٞ ج اهااثوخ  فٚااا 

ٙخدٛ ًّ اهِافا ٝج  ؛ ٗكا هم دامتت  طاى     

هٗاٙااٞ ششاهظااٌص   ٙااَ٘ تااا٢ٍزز    ٗذتااٟ   

اهشاوةٚٞ ٗلا َ هتةتإ     ذريٝ حبحباهطمٗساٛ   

٪ه  كةااا ٙى هوةرااام      ا٨ُتٌاااا١ ر  ا

ٚلٌا     اٙاااااٞ هٗاٙاااااٞ     اهظاااااما  }}٨ٗسااااا

َّ ا٘تجااإ ا عـاااى  {{ٗاهعاػاااعٞ  ؛  اااى ر

ٛل     حبساااعٚ   اااّ ػاااا  ذااازَٗ    ًاااا  ااا

 –تا  اهطاا   ا ورٌاٛ    – ث٩ثٚٞ اهةرام   

كااااْ  ااا  ٓااازَ   ُٔاٙاااٞ ا طاااا  اًااااَ      

َّ ذ ٚ ااٞ فِااا١   جااربٗ  اهةراام  كٌااا هاا٘ ا

 اهةظاااام ٗاواااا٘ت اهطةٚعااااٞ اًاااام ٨ ًِاااااؾ   

لِٕااااا ٗ  فؼ٘ي ٨ذ ٞ ًّ كتا ِا ٓا ا  

سااِو ٛ اهـاا١٘ لوااٟ  عاا  سااوةٚا   طااى     

 حبحباهاااا ل ى    هٗاٙااااٞ اهٚااااا م   ٗهٗاٙااااٞ   

ٗهٗاٙاااا  ااااام٠ ًثاااى حباهِااااه  ااا  اػاااا     

اًااااااااماٝ جتٔااااااااى أُااااااااا   }}اًااااااااماٝ    ٗ

  ا  2حب {{اًماٝ

ٗلوااٟ اهاامتٍ ًااّ ستاه ااٞ اهلاداا     

ه٫فلاااااه اهقٚةٚااااٞ ٗاه ِٙٚااااٞ   ً ااااا      

تاهةاااة ًااا ٙشااتخ َ ا٪سااط٘هٝ  لاا لٝ  فبُاإ 

ٗ عاا  اإلطاااها  ٗا ٩ًااس اه ِٙٚااٞ لاًااٞ     

ٚلٌا ا شااٚرٚٞ ًِٔااا ااػااٞ  ٗٙئاام     ٨ٗساا

تهااام ا٪ًااام اكثااام ًاااا ٙئااام   هٗاٙاااه   

ٗ ششاهظاااٌص    {{اهظاااما  ٗاهعاػاااعٞ }}

َٙ٘ تا٢ٍزز  ثٍ ٙتلمض كوٚاٞ   هٗاٙادإ   

ا٪اريٝ؛ رت ٨ذظ  ع  اهِ اات اٙـااة ٓا ٖ    
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لواٟ سااةٚى ا ثاااي    ا ٩ًاس اتكاام ًاأٍِ  

  ااااا 3اهِا ااا  ا ؼااامٜ تااااهٛ طااالمٜ حب  

ٗسٚلثم حبًِٚإ  ًاّ اساتخ اَ اهِؼا٘ؾ     

ٗا٪فلاااه ا شااٚرٚٞ   الٌاهاإ ا٪اااريٝ    

مبا ٙظةٕ اهِل٘ؾ اهعلمٜ اٗ اهتظحٚ  

لواااٟ ٓااا ٖ ا عاااآٍٚ ٗا٪فلااااها شش ُٙماجااا  

 ٔ ا اهظخْ تهاساتِا مبحواٞ ا عمفاٞ حبلا ت     
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بعضضضضضم الاضضضضض ا  العا)ضضضضضة يف  د       ضضضضضا  

 )ي ه((

ُشااتطٚ  اْ ُـاا  ٙاا ُا لوااٟ  عاا       

ٚلٌا  اااااااٞ    اااااااا  اتب حبًِٚااااااإ  ٨ٗسااااااا

اهتِااا  ا اهتِااا     اهعلاام ٗاهم٦ٙااٞ    

ٗاهتِا      ع  ػٚغ ا عادتا  اهعِٚاٞ  

   ْ ًعااااةا فٔااا٘ ذااا  ٙت ااا َ لًٌ٘ااااة       

ًِي٘هٖ اإلُشاُٛ ٗا٨جتٌالٛ ُماٖ ٙتخو  

اة     ع  ا ٘ا ا   اٗ ٙةا ٗ لاتٙلا    اذٚاُاة

 دةشاااااااااااٚطٚلاة    مذااااااااااإ اهشٚاساااااااااااٛ 

ٗهًٗاُتٚلٚاااة ًقم اااة   ا٨ُععاااي ٗاهتٔااٚخ  

اهمٗذاٛا ٗ ااهعلص ذا  ُاماٖ  ا  ٙتاخام       

ٗٙتةا ااخ     هاداإ اهعِٚااٞ ٗاهوق٘ٙااٞ صتاا ٖ   

ٙعاج٣ِا   ػر٘ا  فِٚٞ ٗ ٩تٚٞ ً ٓوٞ  

 ٗتري ًت٘ عٞا

ٗكحز١ ًّ اهتِا      د  َ ه٦ٙاٞ  

َّ  عا       ا هعِاْ لاًاٞ ٗدخامٓاا اذٚاُااة  فاب

ُٔاٙاااا  ا طاهااإ جتااا١ٛ  ٘ػاااعٔا ُٔاٙاااا      

ٗا عٚٞ هلِٔا   اذت ٚ ٞ دعرب لّ طلى 

ًاااّ اطااالاي أُااازاَ اإلُشااااْ ٗدماجعااإ     

كٌااا ٓااٛ ذاااي حبفاااهض   ٗكاا هم  طااى  

ششاهظٌص   َٙ٘ تا٢ٍزز اه ٜ ٙرتاج  اارياة 

ٗٙمؿااار إلهاتٝ ا ٚااإ  اٗ ٓااا ا ًاااا  تٌاااى  

ٔااٞ ُياام  عاا  اه ااما١ا اًااا    دخٗٙواإ ًااّ ٗج 

 طاى جاهاثوخ ٙاخدٛ ًاّ اهِافا ٝج فٔا٘        فٚا 

ا٨سااتثِا١ اه٘ذٚاا  ًااّ ٓاا ٖ اه الاا ٝ؛ ٪ُاإ  

ذااا  ٙةااا ا ًٔزًٗااااة ٙعااا٘ت ػاااوةاة  ٗ ااا هم  

دلااْ٘ تم تاإ زت ٙااٞ ذ اااة ُٗافعااٞ  لوااٟ  

اهعلاص ًااّ تم ااٞ حبحب اهطمٗسااٛ    اهاا ٜ  

كاااْ لوٚاإ اْ ِٙتٌااٛ ر  لاااا اإلُشاااْ  

اهةراام ٗاهمتةااا  ا٪ه  ٗاذت ٚ ااٞ   اا ي 

 ادٚااااااٞا ٗهاااااا ا ضتااااااّ ٨ ُعٔااااااٍ لاااااا٘تٝ    اه

اهطمٗسٛ    ر  اهةرم كاُتٌا١ اػاٚى  حبحب

اٗ اُتؼاه كٌا ٙمٙ  اهمٗا٢ٛ اْ ٧ٙكا    

ٗكٌاااا ٙمٙااا  اهِا ااا  تااااهٛ طااالمٜ اْ    

ٙشاتِتخا هلِِااا سِعؼااى ٓاا ا ا٪ًاام لِاا   

اهِ اا  اهتطةٚ ااٛ ا عؼااى ٗاهظاااًى همٗاٙااٞ   

 ا  {{اهظما  ٗاهعاػعٞ }}

ِِاا اْ ُشاتخوؽ   ًّ كى ٓا ا ميل 

اهةع  ا٪ساسٛ اها ٜ ٙٔاٌّٚ لواٟ هٗاٙاا      

  -حبًِٕٚ   ٗٙم طٔا   ُشٚخ ًظرتن ٓ٘ا

َّ اهتِااا   اهعاااَ  اا   عاا  رذةا ااا       ر

هظااالى اهعااا  حباهلِ ساااٛ  ًاااّ جٔاااٞ    ا

 ٗد  َ ا ِي٘ه ا٨جتٌالٛ ًّ جٔٞ ثاُٚٞ 

 ٜ٘ كى  م  ًّ ا مافٕ لوٟ دِا   

ُش     ارت  ا شت ٍٚ اها ٜ ٙاترلٍ   

 ا٨جتاٖ اهعاَ ٗ   ا٨ضتمافاا  ٗاهزٗا٢ا    

اهه دئم    اهعِٚٞ ٗاهعِٚٞا ًٗاّ اا٩ي   

ػااااما  زتٌااااى اهتِا ـااااا  ا٪ساسااااٚٞ    

ٗاهثاُ٘ٙٞ ٙربل اهعٌى اهع  كو٘ذٞ  ا٢ٌاٞ  

 اااااا ادٔا  ٨ ٓااااااٛ ًطو ااااااٞ   تهجتٔااااااا  
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 ٓااٛ سااطرٚٞ تااري جاا ٙمٝ اإل  الٚااٞ  ٨ٗ

 ْْ َّ تهاستِا ٓ ٖ حتاٗي ا  ا٨ٓتٌاَ؛ ه ا فب

دعوت ًّ رساه ا٪ذلاَ ا طو ٞ اهطِاُٞ  

ًّٗ ا٨ُععاي اذتٌاسٛ تاري ا ٘ؿا٘لٛ    

ْْ دـااا  اهِ اااا  لواااٟ اذتااامٗ  لااارب      ٗا

اهمذواااٞ ا٨اتةاهٙاااٞ ٗاهتروٚوٚاااٞ ه ؼاااؽ   

ٗهٗاٙااا  حبًِٚاإ   داهكااٞ هو اااه٥ اهِةٚاإ   

ٌٛ اهؼاتق لوٟ استخ٩ؾ اذتلٍ اه ٚ

ٓ ا ا٪تٙ   ٗاستخ٩ؾ اهِتا٢خ اهِٔا٢ٚٞ 

 اهعاًٞا

ًٗاااّ ٓااا ا ا ِطوااا  ساااِتا   تهجاااا    

اها هٗٝ اهعاهٚااٞ اهاه ٙؼااى رهٚٔاا حبًِٚاإ       

اإل ااا ا  ًاااّ جٔاااٞ  ٗاهشااا طا  حباهلِاااا   

اهشوةٚٞ اهه ٙتعثم  ٔا ًّ جٔٞ ثاُٚٞ  لوٟ 

ؿاا١٘ ًااا ٙطمذاإ ًااّ افلاااه ًٗ٘ا اا    

ًٗاا ٙشاتخ ًٕ ًاّ    كى هٗاٙٞ ًاّ هٗاٙادإ   

اساهٚ  فِٚٞ ٗػِعٞ  ؼؼٚٞ جتش  ٗدعرب 

 لّ دوم ا٪فلاه ٗا ٘ا     ا٬ْ ًعاةا 

َّ حبًِٚاإ   اا  سااال ُا لوااٟ    ا اا   ٨ٗ

َّ الٌاهااإ ساااتلْ٘     اهتِةااا٧  ًشاااة اة   اااخ

ً٘ؿ  ُ اغ ٗاات٩ ؛ رت كت  ًاا ٙواٛا   

ْل اطاٚا١ كاثريٝ ساتلت  ذا٘ي       اُا ٗاثا  ا

الٌاااااااهٛ  سٚؼااااااع   ٔااااااا  عـاااااأٍ ر    

شااااااااٌا١  ٗٙٔااااااااة   ٔااااااااا  ااااااااامْٗ ر   اه

َّ ٓااا ٖ   4ا٪ه احب    اا ٗلواااٟ اهااامتٍ ًاااّ ا

ادتٌوااٞ  ًٗااا ٙتةعٔااا ًااّ ُجٌااى ُٗؼاا٘ؾ  

دعاارب لااّ طاالى ًااّ اطاالاي اهِمجشااٚٞ   

ُٔا دظري اٗلّ ًقا٨ٝ   ذ  اه ا   تري 

ر  ذ ٚ اااااٞ رطااااالاهٚٞ ات ااااإ  ٗكثااااامٝ  

دِا ـادٕ  ٨ٗسٚلٌا فٌٚا ٙتعو  مب٘ؿا٘لٞ  

 هٗٝ دااااااهٝ  ا٨هدعاااااا  ٗاه٘ػااااا٘ي ر  اهااااا  

ٗاهلة٘     ع  ادت٘اُ  اهعِٚاٞ اهشاوةٚٞ   

ٗسِشاتٌم   اإلطااهٝ    –اهه اطامُا رهٚٔاا   

دااااهٝ   –رهٚٔااا   كاااى لٌاااى ًااّ الٌاهااإ   

 اام٠ا

ًّ ًؼااا ه زتٌاااى دوااام اهتِا ـاااا     ر

ا٪ساساااٚٞ ٗاهثاُ٘ٙاااٞ    ؼؼااإ ٗهٗاٙادااإ 

ا٪ٗ   ا ةلااااااامٝ ًِٔاااااااا لواااااااٟ ٗجااااااإ    

 ا٪ٗيارتؼ٘ؾ  ٙعا٘ت ر  ساةة  اثاِ ا    

ٓ٘ تٚاب اهتؼ٘ه ا ِٔحاٛ ا شاة  اها  ٚ     

ٗاهاا٘لٛ اهعاا  اهِ اا ٜ ا تلاًااى  اهاا ٜ   

ميلّ اْ ٙـعٕ ا ة   ُؼ  لِٕٚٚ  مما 

اٗ عاااااإ   لٌوٚااااااا  اهتحمٙاااااا  اهعاااااا     

ٗاهتلِٚلاااااااااٛ  ٗٓااااااااا٘ ٙشاااااااااال ُا    

ا٨لرتا  اهؼمٙس  تحمٙةٚتٕ اهعِٚٞ  اا٩٢ةا   

حبحب هااٚص هاا ٜ ًعٔااَ٘ ااااؾ ٗستاا ت لااّ      

ْل   مبااا  –ٓاا ا ا عٔااَ٘  اهمٗاٙااٞ  ٗا٪ػااس ا

ا ٙلاااّ ً٘ؿااا   –دعااارب ت٨هاااٞ اهلوٌاااٞ  

آتٌاًٛ ًٙ٘اة ٪ُٛ كتةت اهمٗاٙٞ  ةاى اْ  

ٙتراا ت هلااا ًعٔااَ٘ لِاا ٜ ٗكتةتٔااا تٗاااا  

التةاه  عآٌٚٔا اهِيمٙٞ ٗادتٌاهٚٞ اا ه ا   

كِااا جٚااى اهتحمٙاا    اهمٗاٙااٞ اهعم ٚااٞ   

  5طٔاتا  اهمٗا٢ٚ    زتوٞ ا عمفٞ   ا حب

 كت٘ه حبلاا   لطاا   ٗ   ا تةص اها 

اهلل اهةطاامض  ً طعاااة ًااّ كتا ااا  حبذِااا  

ًِٕٚ  اهِثمٙٞ تا  اهؼةقٞ اهِ  ٙٞ ٗا عِْ٘ 

  ٙعرت  فٕٚ  ٔ٘اجص   اهتحم ٞ اهمٗا٢ٚٞ

حبًِٕٚ   قٚااب اٜ اساو٘ب هٗا٢اٛ ستا ت       
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تِٕٓ ذ  كت   ؼؼٕ ٗهٗاٙادإ ا٪ٗ ؛  

ٗهاا ا ُاا٘تل اْ ُ اا َ هو اااه٥ اهلاامٍٙ ٓاا ا    

هـ١٘ اٙـاة لوٟ ا ِا   ا  ط  اه ٜ ٙو ٛ ا

ا٪ٗ  هث افااااٞ حبًِٚاااإ  ٗدااااخثمٖ  لتا ااااا  

 ا٬امّٙا 

  1952ج ه ااا   ااا ا  اهلتا اااٞ لااااَ  

تْٗ ا ااا٩  ًشاااة  لواااٟ اهِتااااد اهمٗا٢اااٛ    

اهعاااا ٛا كاااى لاتٜ كااااْ  عااا  هٗاٙاااا  

صتٚاا  ستعاا٘  ٗااػااٞ حبحبل اااق ا اا ق  ا    

ٗ اا  اُاا  دااخثم   اإ  واا٩ٚة  ًااّ ذٚااث      

ت ٚاٞ  هٚلاْ٘   ااتٚاهٜ ذٛ اه وعٞ   اه٩

ًشااااااامذاة هااااااامٗاٙه ا٪ٗ  حبحبا ؼاااااااا ٚس   

اهزهق   كٌاا ااتااه ستعا٘  ل ااق ا ا ق      

ًٔاااتاة همٗاٙتاإا ًااا لاا ا تهاام  ٨ اتكاام      

اُ  اف   اٗ ذاٗهت اإلفاتٝ ًّ اهتحمٙ  

اهعااا  ه٫سااااهٚ  اهمٗا٢ٚاااٞ اهعا ٚاااٞا ه ااا     

دخثم     ؼؼاٛ ا٪ٗ  اهاه ُظامدٔا      

 اهؼاااااار    ا٪ه عِٚٚااااااا   مبلشااااااٍٚ

تااا٘هكٛ  ٗ ااا  ٙلاااْ٘ اثااام   هٗاٙاااه     

حبحبا ؼااا ٚس اهاازهق   اٙـاااةا ًااا لاا ا تهاام    

كتةاات اهمٗاٙااٞ تْٗ اْ ٙلااْ٘   تٓاا     

اٜ اسااو٘ب هٗا٢ااٛ ستاا ت اا  عاا  سااِ٘ا     

سااخ ما دظاااههز تٙلِااز  ٗاد٘ اا   اا٩ٙ٘ة   

لِااا  هٗاٙتااإ  حبحب ؼاااٞ ًااا ِٙت    اذةٔاااا   

كثرياة  هلِ  سملاْ ًاا آٌوتٔاا ذا     

هُشاات ٌِٓقاا٘اٜ    ا وعاات لوااٟ هٗاٙااا  ا   

فٔااا ٖ لظااا تٔا ًٗاااا الاي  هلاااّ فلااامٝ 

د وٚاا  ٌِٓقاا٘اٜ ا ختطاام هااٛ لوااٟ  اااي    

هتٍ اْ لااا اهةرام ٓا٘ اه اساٍ ا ظارتن      

   6 ِِٚا جاحب

ًعًٕٔ٘  فٚع٘ت ر  اهثاُٛ اًا اهشة  

اهل٩سااٚلٛ هو٘ا عٚااٞ ا٨طاارتاكٚٞ  رت 

َّ ذ ٗت ٓ ٖ اه٘ا عٚاٞ ٓاٛ اه٘ا ا  اٗ     ٙم٠ ا

ٗٓا ا ًاا ٙارتن اثامٖ     اذت ٚ ٞ ا ٘ؿا٘لٚٞ   

 }اه٘اؿاااس لواااٟ ُٔاٙاااا  ااتجااإ اهعِٚاااٞ    

ُٗٔاٙاا  هٗاٙادإ اٙـااةا فاِرّ ٨      {ا طاهٕ 

ُشااتطٚ  اْ ُعشاام  ًااث٩  ُٔاٙااٞ ٗٓزميااٞ   

حبفاااهض  اه٩ًع ٘هااٞ ر٨ى لوااٟ اساااض ٓاا ا   

اهـااااااااامب ًاااااااااّ اهعٔاااااااااٍ اهٌِطاااااااااٛ      

اهل٩سااٚلٛ ذتاا ٗت ٗ عٔااَ٘ اه٘ا عٚااٞ؛   

  ذ  كاْ ًّ ا شترشّ فتس فح٘ٝ   

تهم اه٘ا   ِٙع  ًاّ ا٩هلاا اهلادا  ر     

َّ اه٘ا اا  هااٚص     ْْ ٙلااْ٘  رت ا ًااا ِٙةقااٛ ا

زتٌى ا ٘ج٘تا  اٗ اهلا٢ِا  اهةظمٙٞ اٗ 

ا٪ذ اث اذت ٚ ٚٞ   ى ٓا٘ اٙـااة اهعلام    

اإلُشاااُٛ ٗاهمتةااٞ اهةظاامٙٞ ٗاهطٌاا٘ل ر     

اهتِة٧  ؼريٗهٝ اهتاهٙر اا ًّٗ ِٓاا ٙشاتٌ    

ٚاٞ ارتوا    اهعِاْ ارت٩ق ػعٞ اهِة٘ٝ ٗاه٘ٓ

    ْ ًعاةا 

*** 
 ع  ذ ٙثِا لّ ادتاُ  ا٨ ا ٛ ًّ 

اهشٌٞ اهعاًٞ   اتب حبًِٕٚ    ضتاٗي ا٬ْ 

اْ ُترااا ث لاااّ ادتاُااا  اهشاااو    دوااام 

  اذتا ٗت اهتحمٙ ٙاٞ    –اهشٌٞ  ًربِٓ  

لوٟ ٗج٘ت ارتط٘   –اهه  ىا ُزي لِ ٓا 

ا شت ٌٚٞ اه٘ؿاا١ٝ تاااى اضتاما  ارتا      

ا ا٢ااى   اهؼاا٘هٝ اهعِٚااٞ  ٗاهااه دظاالى    

ا ـاااااااا  اه ااوٚاااااااٞ رلا١ اهتِاااااااا     اهتِ

 –ارتاااااهجٛ حب عاااا  اإلذةا ااااا  اهعِٚااااٞ  

 ً ا ى صتال ا ِي٘ه ا 
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ميتاااااااال اساااااااو٘ب حبًِٚااااااإ  ا٪ت اااااااٛ  

 اهت وٚ ٙاااااااٞ تاهةااااااااة  ٗ ؼاااااااعٞ اهشااااااامت   

اإلُظااااا٢ٛ  ٗ ٘جاااا٘ت اسااااتطا٨  ٗلٗا٢اااا   

ٗاٗهاَ   ذحااٍ اهمٗاٙااٞ اهطةٚعااٛ  ٗذتااٟ  

ٗج٘ت  ع  ادت ٌى ٗا عامتا  اهمكٚلاٞ   

َّ اهلاداا  ا ٙااِحس صتاذاااة ٗاهعاًٚااٞا رت ر

ٚلااااة   اساااتخ اَ اهؤحاااٞ اهشااا٘هٙٞ       كو

اذتااا٘اه  اٗ  عااا  ا عااامتا  اهظاااعةٚٞ     

اٗ  ٙ٘سااا  رتهٙاااص  اهتعاااةري  كٌاااا فعاااى    

صتٚااا  ستعااا٘     اهؤحاااٞ ا ؼااامٙٞ  اٗ   

  اهؤحااااٞ اهشاااا٘تاُٚٞ اهطٚاااا  ػااااا   حب

ٚلٌا   هٗاٙتاااإ اهظاااأريٝ حبحب ً٘ساااااٍ     ٨ٗساااا

م ستا٨ٗ  اهلحمٝ ر  اهظٌاي   ؛ ٗك ه

حبتا٢   عٌٕ فمًاْ  ٗفا٧ات اهتلمهاٛ     

اساااتخ اَ اهؤحاااٞ اهعما ٚاااٞ تا  اهطاااا       

 اهةق اتٜ    ع  الٌاهلٍ اه ؼؼٚٞا

ًّٗ لٚ٘ب اسو٘ب اهلاد  اإل ِاب 

ٗافتعااااي ا٪ذااا اث  ٗارتوااا   ااا  هٗاٙاااٞ    

اذتااااا ث ٗهٗاٙاااااٞ اهظخؼاااااٚا   اٗ  ااااا   

اهمٗاٙٞ ا ورٌٚٞ ٗاهمٗاٙٞ اه هاًٚاٞ  اوطااة   

فحاة  اٗ ل َ متلِٕ ًّ اهتِشٚ   دعشعٚاة

   ارتؼاا٢ؽ اهعِٚاٞ همٗاٙاٞ دشاحٚوٚٞ اٗ     

هٗاٙٞ ًورٌٚٞ  اٗ    هقٞ اهتعةري اها هاًٛ  

ٗهقاٞ اهشاامت اهت وٚ ٙاٞ  اٗ ذتااٟ ا ازد  اا     

ا٪سااااهٚ  اهعِٚاااٞ اا ٗدئااام ٓااا ٖ اهعٚااا٘ب  

اهعِٚااااٞ اهتلِٚلٚااااٞ   اٚاااا  هٗاٙاداااإ    

ٗ ؼؼاااااإ اه ؼااااااريٝ ا٪ٗ  ا ةلاااااامٝ    

 هٗاٙٞ حبحب ا ؼا ٚس اهزهق   ا ٨ٗسٚلٌا 

  سطورة البحر   

َّ اهلاد  كاثرياة ًاا ٙاِحس      ا ٚ ل 

او  فؼ٘ي ٗػا٘ه دتا ف  ذٚ٘ٙاٞ  ٗدتاخه      

 خسااااو٘ب اهتعااااةري اهاااا هاًٛ ٗهقااااٞ اهظااااعم 

ا لث  اا مما  عوِا ٩ُذظ ٗج٘ت   هٝ 

ا٩ ٞ لِ ُٖ لوٟ كتا ٞ اه ؼٞ اه ؼاريٝا  

 1968ٗلوٟ اهمتٍ ًّ إُ  ا  كتا  لااَ    

 ؼؼااااة  ؼاااريٝ كٌاااا ٗهت   طااأاتدٕ     

ْْ ٙلااْ٘ هٗا٢ٚاااة اٗ ٨     هلِاإ ٙؼاام لوااٟ ا

 –ٙلاااااْ٘ لواااااٟ ذااااا  دعاااااةريٖ ش ا عمفاااااٞ  

ًؼااا ه  – 188طااأاتا  اهااامٗا٢ٚ    ؾ 

ً ك٘ه سا  اة زا ًٌٗٔا ٙلّ ا٪ًم فخُِاا  

سااِتعاًى ًعاإ كمٗا٢ااٛ  اه هجااٞ ا٪ٗ    

ْْ ُقعاااااى آاااااٍ  ؼؼااااإ اه ؼاااااريٝ     تْٗ ا

ٞ  ٗ  ا ِظاااااااا٘هٝ   زتاااااااا٩  ًتعم اااااااا  

زتٌ٘لتٕ اه ؼؼٚٞ ج ا٪ ِ٘سٞ اهةٚـاا١ ج  

اهؼاااتهٝ لاااّ احتااات اهلتااااب اهعااامب     

   ًِاةٔ  ر  ً  هدإ    1976تًظ  لاَ حب

اهعِٚااااااٞ ٗاهوق٘ٙااااااٞ   ًعادتااااااٞ ً٘اؿااااااٚ  

 ًمكزٝ ًٗلثعٞ   اه ؼٞ اه ؼريٝا 

ٗا  ط  ا٬دٛ ميثاى ٗ شا  ً  هدإ    

  اواااا  ػاااا٘ه ًمكاااازٝ ًٗلثعااااٞ  وقااااٞ 

اهِثاااااااام ا ٘سااااااااٚ ٛ  اهظااااااااعم  ٗرٙ ااااااااا   

  دشااتطٚ  اْ حتٚااا    rhythmاهاا ااوٛ

         عمتٓاااااا ًشااااات وٞ لاااااّ اهعٌاااااى ا٪ت اااااٛا  

حبحب ًٗٗ  اهربق   ا ؼٟ ػعرٞ اهةرام   

ًا٢ٚااااٞ حتٌرااااٍ ٗداااامك   فااااما٠ اٚاااا٨٘ة

جاستٞ  ٗهتا١ ا ٚ  ٙع٘ه لواٟ اطا ا ٔا   

ًاااّ اهلتاااى  ٗٓاااٛ دؼااأى ٗدااازاه  ٗ ٨فااااة
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ا ٘جٚاااٞ تا  ا ِاكااا  اهثوحٚاااٞ دتااا ذمد   

ذاااا ٝ اثاااام اااااام٠  ٗدِحاااا ي ٗدِاااا تٍ    ٗا

ٗدت٘اهااا  ًااااّ ج ٙاااا   ٗدتحاااإ كواااأا ر   

  7حباهظا ٤ ٗدمدطٍ  ٕ ٗدعِٟ لوٕٚ   ا 

ٗهاا٘ د٘توِااا اكثاام   ه٠٦ اهلاداا    

اهظعمٙٞ  ًِطو   ًاّ   اٙاٞ ٓا ا ا  طا      

اه ٜ ٙعتتس  ٕ   اٙٞ اهعؼى اهثاُٛ لظام   

٨ رت ِا ًاّ ػاٚقٞ اساط٘هٙٞ   ًقاًمدٔاا     

اهعِٚااااٞ ٗهًزٙتٔااااا   اهوق٘ٙااااٞ ٗدظاااال٩ٚدٔا 

اهع وٚاااٞ ٗرٙ الٔاااا اهلمًاااُ٘ٛ ا تؼاااال      

ػااٚقٞ ساارمٙٞ   اذتاا ٙث لااّ اسااط٘هٝ    

اهةرااام ا٪لهٚاااٞ   ػااامالٕ اهؼااااا  ًااا   

ْْ اًتطاٖ هوٌمٝ ا٪ٗ     ١اة  اإلُشاْ ًِ  ا

ًّ ًقاًمٝ          حبجوحااًع  اه٘ج٘تٙاٞ    

ٗاُتٔاااا١ص  ؼاااما  لحااا٘ل ٌِٓقااا٘اٜ ٗتهاًاااا 

هٗاٙتإ ارتاها ٝ     حبٓمًّ ًوعٚى  اهةرمٙٞ  

ج ًااااا٘ ٛ تٙاااااام ج ًاااااا  ا اااااامٗه  خسااااااا ري  

 اهعِٚٚ ٚ  ٗاإلتمٙ  اهة ٙعٞ اهشاذمٝا

َّ ٓ ٖ ا قاًمٝ اهه  ٘  تٌاهٓا  ر

اهلادااا  رتوااا  ا٪ساااط٘هٝ  اٗ هتح ٙااا     

ذٚادٔاااااااا  دمدعااااااا   ارتٚااااااااي اإلُشااااااااُٛ 

ٗارتؼاااا  اهظااااعمٜ ر  ًشاااات٠٘ ختااااَ٘    

اهةراااام اهةعٚاااا ٝ ٗ فا اااإ تااااري ا تِآٚااااٞ   

هاااات٩ذٍ ٗاهؼااااما   اااا  ا٪ااااا   ٗداااا٘الٜ ا

ٗاهعطااا١   اا  ارتٚةااٞ ٗاهِؼاام  ٗدوخااؽ    

ه٠٦ اهلااا٢ّ اإلُشاااُٛ   اتق دعاػااٚؤا   

اه٘ا عٚٞ ٗجتاٗلادٔا اهمًزٙٞ ٗا ٚتافٚزٙ ٚٞ 

هلثافاااااٞ اه٘جااااا٘ت اهِ٘لٚاااااٞ ٗاإلذشااااااض 

 –٨ ستاهااٞ   – عيٌااٞ اإلُشاااْ ٗاُتؼاااهٖ    

 لواااٟ  ااا٠٘ اهطةٚعاااٞ اهعادٚاااٞ  ًشرتطااا اة   

اهظأريٝ ج رْ   ٘اٜ  حبحبٌِٓق ؼماٞ لح٘ل 

اإلُشاااْ  اا  ٙااترطٍ ٗهلِاإ ٨ ٙٔاازَ ج اٗ   

ْْ د تاااى اإلُشااااْ      مبعِاااٟ رُااام دشاااتطٚ  ا

ٗهلِااام هاااّ دشاااتط  اْ دٔزًااإ  اا ٗ ااا      

  َّ ٨ذيااااات اهااااا كت٘هٝ صتاااااال اهعطااااااه ا

اسط٘هٝ حبحباهعاػعٞ ًٗوم اهةرم ًٗولتإ  

    دعطٛ اه اه٥ طع٘هاة  اهِظا٘ٝ  ًتخا ٝ   

 ا  لارب    ا   ارتٚااي اهِاا   ًاّ ذواٍ اهتر    

اهمتةااٞ ٗاهعٌااى  ًشااتعٚ ٝ لاااا لااما٢ص   

اهةراام ٗفتُ٘اإا اهةراام فشاارٞ  ًٗولاا٘   

ارتٚاااااااي اساسااااااٛ   ٗجاااااا٘ت اإلُشاااااااْ    

 اهةعٚاا  ٗاهقاااً   اهظااعمٜ  ا عتااْ٘ ا اا اة

ٗاهقمٙاا ا ا٪فاا  ٙتلظاا  لااّ افاا  ٙمفاا   

اإلُشاااْ لاارب ًطاااٜٗ اهقٚاا  ثااٍ ٙعٚاا ٖ ر  

ا٪ه   ٗديى ا٪سط٘هٝ ُ ا١  سماة  ه٦ٙا 

وعاا  دشتظم  ا٬دٛ    لٌوٚٞ طعمٙٞ ه

اهداا ات لوااٟ ا اؿااٛ  دةشاا  ا٪طااملٞ      

ٗدعحم اهظ٘ق  ٗحتا٘ي اذتاِ  ر   ٌا٘ل    

 – 94ؾ   –زتااااِس  ااااا حبزتوااااٞ ا عمفااااٞ  

   ا5ًؼ ه ً ك٘ه   اهلاًع ه ٍ 

َّ لٌااا  ٓاااا ٖ ا٪ساااط٘هٝ ًٗٔا تٔااااا    ر

ادتوٚواااٞ  ٗدعحمٓاااا  وقاااٞ طاااعمٙٞ ًععٌاااٞ    

جملِرااااٞ ا  اإلٙ ااااا  ٗاهم٦ٙااااا ارتٚاهٚااااٞ ا  

ُوٌشااأا   هٗاٙاااا  حبًِٚااإ   ٔااا ٖ اذتااا ٝ    

ٗاهعِع٘اْا ٗاست ٩هٚٞ ٓ ٖ ا٪ساط٘هٝ لاّ   

اهعٌاااى اهمٗا٢اااٛ كلاااى  ٗٓاااٛ دشاااتٌ     

ؿاااا٢٘ٔا اهةااااآم ًااااّ دمكٚةٔااااا اهاااا ادٛ     

ارتاؾ  ً  اًت٩كٔا همً٘ل ٗاؼاا٢ؽ  

ٗرطاها  فوشاعٚٞ لٌٚ اٞ ٗتاٙاٞ   ادتا ٝ     
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ٗاهتح ٙ  اا اخل  كؤا اً٘ه دظري ر   ٘ٝ 

ي اهمٗا٢ااٛ اهؼاام   اٗ ر  ا  اا هٝ   ارتٚااا

ْْ كِاا ٨ اوام      اهعِٚٞ هولادا  ُعشإ؛ ٗر

اه هٚى اه ا   لوٟ  مِٓٞ تهم ٗاهلظا   

َّ اهلاداا       لااّ ًؼاا هٖ اذت ٚ ااٛا تااري ا

ُعشاإ ٙظااحعِا  واا٩ٚة لوااٟ تهاام  ذشااةٌا  

ُشتظ  ًّ لةاهدٕ ا٬دٚٞا حبحب  اتا ٙت كم 

ُإ ٨  رٓ ٖ اه ؼٞ كوٌا طآ  لاػاعٞ ؟  

ُٔا اساط٘هٝ  ٗٓا٘ ٨ ٙا هٜ      ٧ًّٙ  ٔا ٪

اٜ كتاااااب  مآااااا  اااااه ًقاااامَ   ااااما١ٝ   

اهلتااا ا ه اااا   عٔاااا ُٗشااااٚٔا  هلِاااإ   

ٙتخٚااى اذتلاٙااٞ ٗكخُٔااا جتاامٜ اًاًاإا    

خل رد ٘ي ا٪ساط٘هٝا   اهوحاٞ اهةعٚا ٝ ااااا   

ًااااااااااّ هٗاٙااااااااااٞ اهظااااااااااما      82 – 76ؾ 

ٗاهعاػعٞ   ؛ ٨ٗ ُشتطٚ  لزٙازٜ اه ااه٥   

ُ ااااااى ٓاااااا ٖ ا٪سااااااط٘هٝ ُيااااااماة ٨دشااااااا  

ًشااااذتٔا   ٚااا  اُِاااا ُواااس لواااٟ ؿااامٗهٝ      

 ما١دٔااا ٗاستظاااعا  ًلأًِااا اهة٩تٚاااٞ   

ٗاهظااعمٙٞ ٗاهمًزٙااٞ  ٗاسااتخ٩ؾ ُتٚحااٞ    

 ذ٘هلاا

ٗلوٟ اهمتٍ ًّ التةاه اهلاد  أُا 

ًااّ اسااط٘هٝ ً اام١ٗٝ اٗ ًمٗٙااٞ  ٗ اااهمتٍ   

ٗؿااا   عااا  ف مادٔاااا   ا ااا٘اض ا تةااااض 

ػقريٝ اا ا ا٘ي لواٟ اهامتٍ ًاّ كاى ٓا ا       

َّ اهلاد  ٨ ٙ ط  مبشخهٞ اُتشا ٔا هإ   فب

اٗ لاا َ اُتشااا ٔا  ٨ٗ ٙـاا  ٓاًظاااة ذاا٘ي  

 ْْ ًؼاا هٓاا ًٌٗٔااا ٙلااّ ا٪ًاام  ٗذتااٟ ر

كاُاات ٓاا ٖ اهؼاا٘هٝ ا٪سااط٘هٙٞ اهما٢عااٞ    

ًااااّ ُشااااٚخ ارتٚااااااي اهمٗا٢ااااٛ ارتااااااهؽ    

فبُِااا ميلااّ اْ ُوٌااص  هولاداا  ُعشاإ   

ٚلااااة هاااٚص داااخثريا  ا٪ساااا ري اهظاااعةٚٞ  لٚاُ

ٗاهع٘هلو٘هٙٞ ا٪ت ٚٞ اهمفٚعٞ فرش    ى 

ٗدااخثري هًٗاُتٚلٚااٞ اه اامْ اهشااا   لظاام     

ٗاهثااااااااااًّ لظااااااااام حبًوتاااااااااْ٘  ٗهتلٗهث   

خل  ٌِٗٓٚاٞ  ر كٚتص  طٚوٛ  ٨ًامد  اا 

هٗاٙاااا  اهةرااام اذت ٙثاااٞ  ااػاااٞ هٗاٙاااٞ     

 جاهظاااٚرٗ {mobe dekًااا٘ ٛ تٙااام }

  ذتٟ ٗرْ اُلم اهلاد  د وٚ ٖ هةرمجٗا

ٚلٌا   ًورٌتااإ ارتاهااا ٝ    هلٌِقااا٘اٜ  ٨سااا

ْْ كاااْ حبًِٚاإ   ٓاا ٖ لااّ اهةراام اا ذتااٟ ٗر

سٚلت  ٗٙمسٍ ٨ذ اة اكثم ًّ  ؼاٚ ٝ  

  ٗ  اها ل ى   مٙٞ ٗااػٞ   هٗاٙاهل اهٚاا م 

اهوااات  ٙشااااتٌ اْ دشاااٌٚتٌٔا ًااااّ اجاااازا١   

اهشااعِٚٞ  اهشااعِٚٞ اهعا٢ٌااٞ اهااه سااتخا     

٠ص كةرياة   حبحبا٪لهق اه٘اس      ٗهٓا ً 

 كٌا    اهمٗا٢ٛ اْ ٙؼعٕ  

ٗلِاااا ًا سااااِت٘تى    ااااما١ٝ هٗاٙااااٞ   

فاابُلٛ سااخلحز لااّ اهتعااةري  ٗلااّ     اهاا ل ى

اهؼاااااٚاتٞ ا٪ت ٚاااااٞ اهِ  ٙاااااٞ اهاااااه دعاااااٛ   

اهلاداا  ذ اإ   ا  اا هٝ اهما٢عااٞ همسااٍ     

اهةرااااام  تهااااام ا٪لهق اه٘اسااااا  ا ٔٚاااااى    

اة  اهلوٌا ا ٗه هم الطٚات لِ٘اُااة فملٚلا   

هوعؼاااى اهتاسااا  ًاااّ اهلتااااب ٙظاااري ر     

ستاٗهٞ حبًِٕٚ  همسٍ  ؼاٚ ٝ  مٙاٞ؛ مماا    

ٙعااا  اُااإ كااااْ ٙمساااٍ الياااٍ ا ظاااآ     

ا٪ت ٚاااااااٞ اإل  الٚاااااااٞ هوةرااااااام  ٗهلاااااااّ  

٘له اهعِٚااااٞ اهة٩تٚااااٞ      اهلوٌااااا  ٗاهؼاااا

ٚلٞ هل ا اهعاا اهعحٚ  ٗاهقمٙ  لوٟ  اهتخٚو

ذ ل س٘ا١ا ااا اهعااا اها ٜ صتاس حبًِٚإ        

لِٕ؛ ًِٗرٕ  ؼٌٞ ااػٞ   داهٙر  اهتعةري
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اهمٗاٙٞ اهعم ٚاٞ ٨ ِٙافشإ اذا  فٚٔاا ذتاٟ      

 ا٬ْا   

ه ااااا  ٨ ذيِاااااا رتْ ٓااااا ٖ ا عاه اااااٞ   

اهؼاهاٞ   هٗاٙا  حبذِلا ًِٚإ  هاٚص  ا     

 عااا  رذةا اااا  طااالى اهتعاااةري اهعاااا      

ً ا ى د  َ ا ِي٘ه اإلُشاُٛ فرش    اى  

ٗ   ً  هٝ اهلاد  لوٟ او  ػا٘ه فِٚاٞ   

فا٢ ااٞ اهمٗلااٞ ٗاه  ااٞ    عاا  ػااعرا     

هٗاٙادٕ ٗل َ ً  هدإ لواٟ اساتخ اَ دوام     

 ساااٚاة ٗلـااا٘ٙاة    اهؼااا٘ه اساااتخ اًاة ِٓ 

اهلادااا  ا  َّْرزتٌاااى  ِا٢ااإ اهمٗا٢اااٛا رت 

ٙشاااتط  د٘ ٚااا  دوااام اهؼااا٘هٝ اهظاااعمٙٞ    

حبا٪سط٘هٙٞ اهؼٚقٞ ٗا ِطا     ًلأُاا   

اهظاااااااااما   }}ًاااااااااّ هٗاٙاااااااااٞ  ا ِاسااااااااا 

؛  اااى جاااا١    فؼاااى ُااااد٤ {{ٗاهعاػاااعٞ

ٗلا٢  اوٞ ٗدعؼا٩ٚة ٨ ٙا٘ذٛ ر٨  قـاةٞ    

 ْْ اهةرم    ذ  كاْ ميلّ هولاد  ا

 اا  ٓاا ٖ ا٪سااط٘هٝ   اهعؼااى اهثاااًّ  ٙ٘

اهاااااااا ٜ ٙتراااااااا ث فٚاااااااإ لااااااااّ تاااااااامق                 

حبحبا ِؼ٘هٝ    ًٗقز٠ ا٪ساط٘هٝ اهظاٌ٘هٛ   

اهعٌٚ  ًّ جٔٞ ثاُٚاٞ    ػاٚقٞ دمكٚا     

فاااا   اااااه   اااا  اه٘ا اااا  ٗا تخٚلااااى   اااا    

ادش٘ض ٗادٌ٘ي اهمًازٜ   ا  ا٪ عاات    

اهث٩ثااٞ هولُِٚ٘ااٞ       حباهزًاااْ ٗا لاااْ    

إلُشاْ  ٗاهؼٚغ اهاث٩ث هوزًااْا   ٗالٌاق ا

 ػٚقٞ اذتاؿم ٗا اؿٛ ً ا ى ا٬دٛا 

  ُٔاٙااٞ كتاااب ًِٚاإ ششادتشاا   اا    

  د٘جااااا  تهاساااااٞ  ٌٚاااااٞ 8اهوااااا ٝ ٗا٪ازز حب

حبٙ٘س  اذتٌاتٝ  ٗٓٛ  عِا٘اْا    هو كت٘ه

ذِا ًِٕٚ ًٗٚاٖ اها٨٘تٝ اه ا٢ٌاٞ اا ميلِِاا    

َّ هوعلاام     اْ ُشااتخوؽ ًِٔااا ًااا ًعِاااٖا ر

لاااَ  ٗث افااٞ اهاارتاث   ا٪سااط٘هٜ  ظاالى

ا شااٚرٛ  ظاالى ااااؾ  دااخثرياة كااةرياة    

لوااااٟ ًعااااآٍٚ حبًِٚاااإ ؛ اٗ هِ ااااى ٗجاااا٘ت     

دمسةا  لٌٚ ٞ   تِٕٓ ٗهٗذٕ دطع٘ لوٟ 

اهشااطس ٗدعاارب لااّ ُعشاأا  داااهٝ  ظاالى    

ًةاطااام  ٗدااااهٝ ااااام٠  ظااالى ًاااةطّ اٗ 

َّْ كااااى ٓاااا ا  ًُوقااااز اا ٗ  اتواااا  اهيااااّ ا

 اهاارتاث حباهتاااه ٛ   اهع ا٢اا ٜ  ٙعاا٘ت ر   

اهث افااٞ اه٘اسااعٞ ه٫تٙاا  حبًِٚاإ    اا ه ًااا  

ٙعاااا٘ت ر  جاااا ٗهٖ ا شااااٚرٚٞ  اٗ ُظااااخدٕ    

ٗدم ٚتٕ ا٪ٗ   اهه همبا اثم  لوٚإ ًِا    

 اهطع٘هٞا

ٗرتا ًا لا ُا ر  اهاِؽ ا  تاةص ًاّ     

  فااااابْ {{اهظاااااما  ٗاهعاػاااااعٞ}}هٗاٙاااااٞ 

ٙتشااااا١يا  اااااتا  –اٗ اهااااماٜٗ  -حبًِٚاااإ  

ٙت كم ٓ ٖ اه ؼٞ كوٌا طآ  لاػاعٞ  

أُااااااا اسااااااط٘هٝ  ٗٓاااااا٘ ٨ ٙاااااا٧ًّ  هتااااااٍ

 ا٪سااااااط٘هٝ  ٨ٗ ٙاااااا هٜ   اٜ كتاااااااب 

 مآا  ااه ًقامَ   اما١ٝ اهلتا  اا ِٗٓاا      

   هِا اْ ُتشا١يا ًاّ ٓا٘ اهةرااه ا قامَ     

  ااااما١ٝ اهلتاااا   ٓاااا ا رتا كاااااْ ًااااّ     

ا ٌلّ هوةراه اْ  ا  اه٘ ات اهلاا      

ذشااا   ةٚعاااٞ لٌوااإ  هٚ اااما اهلتااا ؟      

  اهشاااط٘ه  اااااااااااااا ثاااٍ ٙـاااٚ  حبًِٚااإ  

تادٔا جه    عٔاا ُٗشاٚٔا  هلِإ ٙتخٚاى     

اذتلاٙااٞ ٗكخُٔااا جتاامٜ اًاًاإ ج ٗد اا٘ي  

ا٪ساااط٘هٝا   اهوحاااٞ اهةعٚااا ٝ اا اخل حبؾ   

 ًّ هٗاٙٞ اهظما  ٗاهعاػعٞ  ا 82   76
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َّ حبًِٕٚ  ٨ ٙشاِ  هِعشإ    ًعِٟ ٓ ا ر

اهتاااخهٚ  اهلاًاااى   اهلواااٛ ه٫ساااط٘هٝ   

 التةااااهٖ اااااه  اٚااااي هٗا٢اااٛ ًةااا     اااى  

ٚواااأا ر  اهشااااٌا  حباهشااااٌ   ٗاه ااااما١ٝ    

اجملٔ٘هاااٞ هةرااااه ًقااامَ   اااما١ٝ اهلتااا  اا 

ٗ ااا هم ُلاااْ٘  ااا  ا رت ِاااا ًاااّ ادتااا ٗه  

اه ادٚٞ  ًّٗ اثم اهِظاخٝ ا٪ٗ   ٗاهة٣ٚاٞ    

   ه ًا ٙلْ٘ حبًِٕٚ  اهمجاى اه ااه٥  ا     

اساااتعات ًاااّ ث افتااإ اه٘اساااعٞ  ٗ ما١ادااإ    

ا تع تٝ  رتو  اسط٘هٝ كٔ ٖا اٜ اهدة  

 اااااا   ٗتااواااااٛ  ًرتسااااا     ًاااااا ٓااااا٘

ًُلتشااا ؛      ا٪لٌااااق  مباااا ٓااا٘ اااااهجٛ 

َّ جاااا٘ٓم رطاااااها  تهاسااااٞ حبتا   ٨ٗسااااٌٚا ا

ٙ٘ساا  اذتٌاااتٝ  داا٘ذٛ  خٌٓٚااٞ اهعِؼاام    

ا ا٢ٛ   التةاهٖ لِؼماة ًزتٗجاة اٗ ػا٘هٝ  

حبحبثِا٢ٚٞ اه٘جٕ   دعارب لاّ اهؼاما  ًاا  ا       

حبحبٗذاا ٝ اذتٚاااٝ ٗا اا٘   اٗ اُاإ ٙظاالى    

ْ اوٚى جارباْ ًٗاّ   كٌا لرب جربا هلٌا  

 ةوااااإ حب و٘دااااااهن    ًااااا  ا ااااامٗه  لاااااى    

ا٪ساااااا ري اه  مياااااٞ مباااااا فٚٔاااااا اه ِٙٚاااااٞ 

اهت٘ذٚ ٙٞ اهث٩ث اهه استعا  اه كت٘ه 

 449   446  اذت ٙث لِٔاا شُٙماجا  ؾ   

 ًّ كتاب ادتش     اهو ٝ ٗا٪ازا 

*** 
 اهطة  هاٚص ِٓاا امياا الارتا  لواٟ      

اسااتخ اَ ا٪سااط٘هٝ  ؼااٚقٞ لؼاامٙٞ ًااّ    

جٔااااااااااٞ اهِياااااااااام ا ِٔحٚااااااااااٞ ا اتٙااااااااااٞ   ٗ

َّ ٗجٔاٞ اهِيام ٓا ٖ     اه ٙاهلتٚلٚٞ  رت ا

دشااتؤٍ ٗدلظاا  لااّ اه٘جاإ ا ظاامق      

اإلهث اإلُشاااُٛ ٗاهاارتاث اهظااع  ٗاهع ااى    

ٚلٌا لوااٟ ػااعٚ       ا٪سااط٘هٜ لاًااٞ  ٨ٗساا

َّ الرتاؿااِا ُااا   ًااّ     ا٪تب ٗاهعااّا تااري ا

َّ ٓاا ا    ًِياا٘ه فاا  ٗااااهٛ ستاا   رت ا

هم٦ٙااااٞ ا٪سااااط٘هٙٞ  اذتاااا    اسااااتعٌاي ا 

 –ا٪تِٚاااٞ  –اهِةااا١٘ٝ  –حبٗكااا هم اذتواااٍ 

ا ُ٘٘هااا٘د اا  كاااختاٝ فِٚاااٞ ٙااامدّٔ  ااا٘لٛ    

اه اااؾ اهعااا  ٗمب  هدااإ اهتلِٚلٚاااٞ    

ٚلااااااٞ لوااااااٟ اسااااااتخ أًا   اه٘ اااااات   اهت ِ

ٗا لاْ ا ِاسة ا فاهم٦ٙاٞ ا٪ساط٘هٙٞ ٨   

ْْ دشتعؼٛ لوٟ تٓاّ اه ااه٥       ِٙةقٛ ا

   ٘ ْْ ٨ دلااا ْ فٚٔاااا اهورياااٞ اهاااه ِٙةقاااٛ ا

ًةاطمٝ اٙـاةا ٓ ا ًّ جٔٞ  اًا ًاّ جٔاٞ   

ًّ ا٪ساااط٘هٝ متتوااام اؼ٘ػاااٚٞ    ثاُٚاااٞ فاااب

دلُ٘ٔاااا ٗا٘ٓاااا كلٚااااْ ٙااامدة  ًااا     

اه٘ا ااا  ِٗٙعؼاااى لِااإ   اه٘ ااات ُعشااإ    

  اا ه ًااا ٙاامدة  ٓاا ا اهلٚاااْ ًاا  زتٌااى  

اهشاٚاق اها ااوٛ هومٗاٙاٞ ٗاإلٙ اا  اهدةا ااة      

 تِٓٚاة ٗفِٚاةا

َّ اسااتخ اَ ا٪سااط٘هٝ  ٗاإل طاااها  ر

اه ِٙٚٞ    اتب حبذِلاا ًِٚإ  ًاّ اهشاٌا      

ا٪ساسااٚٞ اهااه دااخدٛ ًةاطاامٝ  عاا  اهشااٌٞ   

ا٪ٗ  اهااه استعـااِا   اذتاا ٙث لِٔاااا    

ٗ   ٨  ١ٛ استخ اَ ا٪ساط٘هٝ   ات إ   

 ٘ػعٕ دعشرياة ٌٗٓٚلاة هوطةٚعٞ ٗتما٢ةٔا اٗ 

زتاامت اتاٝ فِٚااٞ تا  ر ااا١ هًاازٜ  تاهةااا  

 ِاس   رؿاافٞ  ًا  ١ٛ   ا لاْ تري ا

ًّ ا٪سط٘هٝ دخا  ًشاذٞ كةريٝ ًّ  ر  ا

هٗاٙادٕ كٌا ٓ٘ اذتاي   هٗاٙٞ ششاهظٌص 
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اهظاااااما  }}  ٙاااااَ٘ تاااااا٢ٍزز اٗ   هٗاٙاااااٞ 

  ٨ٗذ اااة   ث٩ثٚااٞ اهةراام   {{ٗاهعاػااعٞ

رت دخااااا  اسااااط٘هٝ ػااااما  اإلُشاااااْ ًاااا    

اهةرم  ًٗشا٘تا  ٓا ا اهؼاما   ٗ طاع     

هعؼى اهةرم  اإلُشاْ  فؼو  كاًو  حبا

اهثااااُٛ لظااام   اه شاااٍ ا٪ٗي ًاااّ هٗاٙاااٞ   

ٗاهعؼااااااى  – 73اهظااااااما  ٗاهعاػااااااعٞ ؾ 

  ااا 245اهثاهث لظم ًّ اه شٍ اهثاُٛ ؾ

ٗرتا كاُااات ا٪ساااط٘هٝ ا٪ٗ  ا ااا ك٘هٝ  

سااا  اة تا  رٙ ااا  ٓمًااُ٘ٛ فااا٢  اهمٗلااٞ      

َّ ا٪سااااط٘هٝ  ٙتشااااٍ  ِاااا٘ل ارتٚاااااي  فااااب

اهثاُٚاااٞ هٚشااات ر٨ زتااامت رلااااتٝ ػاااٚاتٞ     

ثاٍ    ًربهاة ه٘ج٘تٓاا ر ٩ ااةا   ه٫ٗ  ٨ صت

َّ ا٪سط٘هٝ تا   اا   هًازٜ ًلثا       ا

فِٚةقاااااٛ رتْ اساااااتثٌاه دوااااام ارتاػاااااٚٞ 

استثٌاهاة فِٚاة  اهلاة ٙ٘ذٛ  ا عِٟ ٗٙارتن  

ا٪ثاام ا ِاساا    ا ااى لاا ت مملااّ ًااّ  

 اهلوٌا ا   

ٚلااااة ختـااا     َّْ ًعادتاااٞ ا٪ساااط٘هٝ فِ ر

 شت٘ٙا  ًِٔحٚٞ ٗدلِٚلٚاٞ لا لٝا ف ا     

ٌلّ اهلادااا  ا٪ساااط٘هٝ   ات ااإ ًاااّ  ُٙـااا

اجااى اهلظاا  لااّ ًقزآااا اهعوشااعٛ اٗ     

َّ ا٪ساااط٘هٝ ٓاااٛ  اهعوٌاااٛ؛ هٚاااربّٓ لواااٟ ا

ًقاًمٝ اه ّٓ اإلُشاُٛ   اهشاٚطمٝ لواٟ   

اهطةٚعاااٞ   اهاااٍ٘ٓ  ًٗاااّ اااا٩ي اهاااٍ٘ٓ  

كٌااااا لاااارب ًاااااهكص اا اٗ ٓااااٛ مبِزهااااٞ  

اهتلِٚاااام اهااااٌ٘ٓٛ اهاااا ٜ  ااااى ستااااى      

كٌا طامل  ً٘شاّ    –اهتلِٚم اه٘ا عٛ 

ًاااّ اجاااى دعشاااري اهيااا٘آم اهقمٙةاااٞ      –

اهطةٚعٞ  اٗ ًّ اجى اهشٚطمٝ لواٟ  عا    

 ٘آمٓا ا وٌ٘سٞا ا ٘   ا٨ُتؼااه لواٟ   

اهعمٙشاااٞ اٗ ا٪لااا ا١  رُااازاي ا طااام  ته١  

٘اهث اهطةٚعٚاااااااااٞ كاهعٚـااااااااااْ  اهلااااااااا

 خلارًث٩ةاا

لوااااٟ ٓاااا ا ا شاااات٠٘ حبا٪ٗي  ذاااااٗي  

ا٪تٙاااا  حبًِٚاااإ  ًعادتااااٞ  ـااااٚٞ ػااااما     

اإلُشاااْ ًاا  اهطةٚعااٞ  اجملشاا ٝ   اهةراام 

ٗاُ٘ا٢ااإ ا تعااا تٝ  ًعادتاااٞ فِٚاااٞ ٗهًزٙاااٞ   

     ْْ هفٚعٞ ًاّ اا٩ي ا ِيا٘ه ا٪ساط٘هٜ  ٗر

ا ٙ٘فااااا    ٗؿااااا  اساااااط٘هدٕ دوااااام      

 ًلأُا ا ِاس  ًّ  ِا١ اهمٗاٙٞ اهعاَا 

ُٛ اها ٜ ٙاربه  ٔا٘ه    اًا ا شت٠٘ اهثاا 

ا٪سااط٘هٝ   ا٪تب اذتاا ٙث فٚ ااَ٘ لوااٟ  

اساض ا٨هدةا  ادت هٛ اذتٛ    ا اؿٛ 

ٗاذتاؿم ٗا شت ةى  اٗ    ًيآم ذٚااٝ  

اإلُشااْ ا٪ساسااٚٞ  ًٗااّ ِٓااا ِٙةقااٛ لوااٟ  

ْْ ٙ اا  ًااّ  ـااٚٞ اهاارتاث ً٘ عاااة    اهعِاااْ ا

ُ اا ٙاة ٗفِٚاااة ػاااهًاةا فوااٚص كااى ًااا مياات 

ُشااااُٛ ٗاذتـااااهٜ   ؼاااوٞ ر  اهااارتاث اإل 

ٗاهظااع  ٓاا٘ حبحبجاا٘ٓمٝ   ِٙةقااٛ اذتعااا     

لوٚٔااا  اهقاااهٛ ٗاهِعااٚص  ٗر٨ ساا طِا      

اه ٗتٌا٢ٚاااااااٞ ا ثاهٚاااااااٞ لواااااااٟ اهؼاااااااعٚ    

اهعوشااعٛ  اٗ   اهظاا٘فِٚٚٞ اه ً٘ٚااٞ لوااٟ   

اهؼعٚ  اهشٚاسٛ؛ كٌا ٨ ميلّ هوعِاْ 

ٚلاة ُا عاااة ًااّ     ْْ ٙ اا  ً٘ عاااة لاا ا٢ٚاة ًمؿاا ا

كاٛ ِٙةا ٖ   دزًت الٌٟ رلا١ تهام اهارتاث   

كوٚااٞ ٗٙ طاا  ػاا٩دٕ مباؿااٛ اإلُشاااُٚٞ    

ٗدااااماث اًتاااإ ٗطااااعةٕ فٚلااااْ٘ لِ ٢اااا      

كاهؼااعرٞ اهةٚـااا١ ارتاهٚااٞ ًااّ ارتااربٝ   

اإلُشااااااُٚٞ ٗاهع وٚاااااٞ  اهعا ااااا ٝ هوخوعٚاااااٞ 
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   back groundا عمفٚااااٞ اهعاًااااٞ حب

فٚشاااااا     ٓاااااا٘ٝ اهتحمٙاااااا  ا طواااااا  اٗ 

اهع ًٚااااٞ اهتظااااا٦ًٚٞ اثِااااا١ ػااااة٘دٕ ضتاااا٘  

َّ كاااى ٓااا ا ٨   ا شااات ةى ا٬داااٛ ااا    ٚااا  ا

ْْ ٙااااا فعِا اٙـااااااة ر  ُااااا٘  ًاااااّ    ِٙةقاااااٛ ا

ا٨ُت ا٢ٚاااٞ اهتحمٙةٚاااٞ اهتعشاااعٚٞ   اااى ر     

ه٦ٙااااٞ ة٘هٚااااٞ ٗالٚااااٞ تا  ًاااأِخ ُ اااا ٜ   

د ا ًٛ  حتوٚوااٛ ٗداامكٚ     ْ ٗاذاا    

رؿاااافٞ ر  ؿااامٗهٝ كاااْ٘ اهعِااااْ ل ااا٩ة   

ا٩ اااة    مٙ ااٞ ًعادتتاإ هاا هم اهاارتاث    

ا اااتٝ لوااٟ ػااعٚ  اهٌِاا٘ اهاا ااوٛ دتاا٠٘ 

اهرتاثٚااٞ  ٗلوااٟ ػااعٚ  اهتطاا٘ه اهظاالوٛ   

 هؼٚاتٞ ٓ ٖ ا اتٝ   اه٘ ت لِٕٚا

لواااٟ ا شااات٠٘ اهثااااُٛ ذااااٗي حبًِٚااإ  

ا٨ٓتٌاااااَ  ااااا ٘هٗث اإلُشاااااُٛ ٗاهظااااع    

لاًٞ  ٗاإلطاها  اه ِٙٚٞ ًِٗٔاا ا شاٚرٚٞ   

لوٟ ٗجٕ اهتر ٙ  ٗارتؼ٘ؾ  فوٍ ِٙحس 

ٚلاااااااة   اسااااااتق٩ي ا اااااا٘هٗث    صتاذاااااااة كو

 اهلاااااة ٨ لوااااٟ ػااااعٚ  اهم٦ٙااااٞ اسااااتق٨٩ة 

ا ِٔحٚاٞ اهِ  ٙاٞ ٨ٗ لواٟ ػاعٚ  اه٘سااا٢ى     

اهعِٚااٞ؛  ُآٚاام لااّ اهتِااا   اه٘اؿااس    

ً٘   اهلاد  ُعشٕ ًّ ا شخهٞ اه ِٙٚاٞا  

رت ُاام٠ تهاام ا اا٘هٗث ًاامٝ تا دااخثري هٗذااٛ  

ٗف  ج اب ٨ ٙعٚ  ا٘ ٗدؼاال  اهِشاٚخ   

اٗ اإلٙ ا  اهمٗا٢ٛ   ى ٙ اى ؿاٌّ اهةِاا١   

اهلِ سااٛ كٌلٌاا٩  ٗلااااه    اهعاا  ٗ

ااهٚااٞ  ًٗاامٝ اااام٠ ٙطعااس لوااٟ طاالى  

اساااتطاهٞ ٗاٗهاَ لا٢ااا ٝ تا  داااخثري هجعاااٛ  

لوٟ تّٓ ٗهٗل اه اه٥ اهت  ًٛا ٗٓا ا ًاا   

سٚتـس   هٗاٙتٕٚ ا٪اريد ا حبحباهِااه  ا    

اًاااماٝ جتٔاااى أُااااا   }}ػاااا   اًاااماٝ   ٗ   ا

 ا{{اًماٝ

 توظيفا  ف ية  خرى 

ؿااافٞ ٙ٘ اا  حبًِٚاإ    ات اإ اٙـاااة ر

ر  ا٪ساااط٘هٝ ا٪تااااُٛ اهظاااعةٚٞ  اتااااُٛ 

اهظاااااااااااما  }}اهؼاااااااااااٚاتّٙ   هٗاٙاااااااااااٞ  

تا  اإلٙ اااا  ا اااِقلٍ  ٗا  ثاااى  {{ٗاهعاػااعٞ 

اهظااع   ٗاذتلٌااٞ اإلُشاااُٚٞ اا ٗٙااِحس    

تاهةاااة   اسااتخ اَ ٓاا ٖ ا٪هاا٘اْ ٗاهعِااْ٘    

اهظعةٚٞ استخ اًاة فِٚاًّ ه ٚ اة ٨ ٙث ى لوٟ 

ى ٙمف ٖ دمكٚةٞ اهةِا١ اذت ٙث هومٗاٙٞ   

 اهاام ؽ اهظااع ٗٙقِٚاإ    ذاا  ٙ٘ اا  

ًٗقزاٖ اإلُشاُٛ ٗاهع    هٗاٙٞ ششاهظٌص 

  َٙ٘ تا٢ٍزز  ٘ػعٕ  اٞ ممٚازٝ ٗذ ٙثاٞ    

ه ؼؼاإ ٗهٗاٙاداإ  ذاااٗي اْ ٙـااٚعٔا ر    

 ا٪تب اهعم ٛ ا عاػما

ًٗاااّ  اااا  ات ااإ ا٪ساساااٚٞ داااخثمٖ    

 ٌِاتد ًعمٗفٞ ٗد وٚ ٙٞ ًٗؼااتٞ ساا  اة    

ٗلات اه٘ا عٚااٞ  رؿااافٞ ر  دااخثم  ٖ  خساااهٚ  ه

 تاا٘هكٛاهِ  ٙااٞ ٗا٨طاارتاكٚٞ  ااػااٞ   

ٗجاا٘هد اًااااتٗ  ممااا ٙـاااع  ًااّ ً ااا هٝ    

ٗاػاااهٞ اهلاداا  اهعِٚااٞ  ُٗاا كم لواااٟ     

 سةٚى ا ثاي ًا ٙوٛا 

ُشااااةٞ ر  هٗاٙااااٞ   -منضضضضوور اوربضضضضا   -  

 –لٗه ا اهُٚ٘اُٛ هِٚ ا٘ض كاالُتزاكٚص   

 {{اهظاااااااما  ٗاهعاػاااااااعٞ  }}   هٗاٙاااااااٞ 

    ٗطا ٝ ٗؿا٘ذٕ لِا   طاى     حبحباهطمٗسٛ

هٗاٙٞ شش اهظٌص   ٙاَ٘ تاا٢ٍ زز  ٗػا ٙ ٕ    

ًٗعوٌاإ حبحبارتٚااا   ا فاابتا كاااْ اهٌِاا٘تد  
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ا٪ٗي  ااا  جاااا١ لع٘ٙااااة ٗ ةٚعٚااااة  ُتٚحاااٞ      

     َّ ذتٚاااٝ اهةراااهٝ اهةط٘هٚااٞ اهؼااااةٞ  فااب

اهٌِاااا٘تد اهثاااااُٛ تااااري لعااااٜ٘ ٗد وٚاااا ٜ  

٨ٗسٌٚا فٌٚا ٙتعو   اهم ؽ  ٘ػاعٕ  اٞ   

اهااااه  اهزٗه ٘ٙااااًٞااااّ  ااااا  اهظخؼااااٚٞ 

دتعاًى ًا  اهطةٚعاٞ ٗاه٘ا ا  دعاا٩ًة لع٘ٙااة      

 حبحبٌِٓقااا٘اٜ  ٗذشاااٚاة؛ رؿاااافٞ ر  داااخثري 

ا ةاطااام   اوااا  اااا٘تد حبحباهطمٗساااٛ   ا 

ٚلٌا   اهعؼااااى   اهةراااااه ا ِاؿااااى ا ٨ٗساااا

ا تعوااااا   بُ اااااات حبطاااااخت٘هٝ اهمااااااُ٘ٛ     

كٌعااااتي ً٘ؿااا٘لٛ ٗد وٚااا ٜ ه٫ٓااا٘اي    

سةٚى    حبحبٌِٓق٘اٜ  اهه ٗاجٔٔا لح٘ل 

رُ ات  لتإ اهلاةريٝ ًاّ  طاع اهةرام      

 ٗ مٗطٕ اهظمسٞا

منضضضضضوور البفضضضضضا الفامسضضضضضلة الضضضضض   ر ضضضضضه   -  

  ًِٗٔااا لوااٟ ٗجاإ دوستويفاضضكا يف بعضضم    ضضه

ارتؼااااا٘ؾ ٗاهتر ٙااااا  هٗاٙاااااٞ ج ا٪اااااا٘ٝ  

كاهاًالٗ  ج؛ رت دة ٗ  طوٞ ششاهظاٌص    

َٙ٘ تا٢ٍزز مبِزهٞ اا٘تد مماثاى هظخؼاٚٞ    

ٟ ر  اهترمه حبتمٗطِلا  ا ماٝ اهه دشع

ٗا٨ُعااااا٩  ًاااااّ  ٚااااا٘ت ٗ اااااٍٚ اجملتٌااااا      

اإل طااالٛ  اٗ التها١ دواام اه ااٍٚ اهةا٢ااا ٝ    

ٗجتاٗلٓااااااا لٌوٚاااااااة  ٗهاااااا ا  اااااا   هِااااااا    

اهظخؼٚتاْ ًثى طٔٚ د  اٗ   ٙشت    

 ثٚاب لاُٚٞ ًاه ٞ  

ٗستتلمه ػا٘هٝ اهةقاٛ اهعاؿاوٞ      

ٗتريٓاااا  هلاااّ حبًِٚااإ         اٙاااا ػااا٘ه 

ٞ ٧ٙكاا   عاا  ً ا٨داإ ٗه ا١اداإ اهؼاارعٚ 

اُاإ ستاا  هقاا٘هكٛ ٗٓاا٘  اا ٗ ذاا ٖٗ    

التةاااااااه اهِشااااااا١ ارتا ٣ااااااا  حباهةقاٙااااااا    

اجملتٌاااااا  اهعاساااااا ا  ٘ػااااااعّٔ ؿااااااراٙا 

ٗضتّ ٨ اوم ر٨ اذتلٍ لوٟ ١٨٧ٓ حبحباااا

اهِشااا٘ٝ  اااخُّٔ طااامٙعا  ػاااات ا  هتاااٍ     

  9اضتطا  ذٚادّٔ   ا حب

ه اا  ادعاا  ُ ااات اتب حبًِٚاإ   ؼاا٘هٝ     

ري لاًٞ ذا٘ي ٗجا٘ت ل٩ اٞ ًةاطامٝ  اٗ تا     

ًةاطااامٝ   ااا  ذٚااااٝ ٗجتااااهب اهلادااا      

ٗٓاااا ا  –اهظخؼاااٚٞ ٗ اااا  فِااإ ٗا طاهاااإ   

 اااهطة  ٓاا٘ زتاامت حتؼااٚى ذاػااى  ًٗااا    

   292 اهااإ تااااهٛ طااالمٜ   ػاااعرٞ  

ِٙطةااا   3كتا ااإ ا ااا ك٘ه  ٔااااًع ه اااٍ 

َّ ٓااا ٖ ا شاااخهٞ   –لواااٟ اٜ كادااا    ٚااا  ا

ا ة ٢ٚاٞ دطاامل  ـاٚٞ ا اأِخ ٗا٪سااو٘ب     

َّ اهتظاا ٕ  اٗس  ًشاهادٌٔاا فٔاى ٙاا دا    م٠ ا

اهااا ٜ ٙوٌرااإ اهِا ااا  طااالمٜ حبٗكاااا ا     

اذتاي  اهِشاةٞ ر  اهِا ا  اهعما اٛ ستٌا      

ادتزا٢اااامٜ ٗاهاااا كت٘هٝ اهشاااا٘هٙٞ صتااااال   

اهعطاه ٗاه كت٘ه لا   اهةطامض  ٙ اَ٘   

لوااٟ اساااض ًعاامفتٍٔ اهظخؼااٚٞ هومٗا٢ااٛ  

اَ ُتٚحاااٞ هتتةااا  اٗجااإ اهظاااةٕ  ااا  اااااتد  

 ٗطخؼٚا  ٗذ٘اتث ٗد ِٚا  اهمٗا٢ٛ ؟ 

  اذتاهااااااٞ ا٪ٗ  دلااااااْ٘ ٗسااااااا٢ى 

استق٩ي ا ااتٝ ارتااَ حباذتٚااٝ اهظخؼاٚٞ      

ٓااااٛ اهعٚؼااااى اهِٔااااا٢ٛ   ًشااااخهٞ صتااااال 

اهلادااا   اٗ راعا ااإ     ـاااٚٞ فٌٔااإ   

 عِاااٟ اهعاااّ ٗاهعاااّ اهااا٘ا عٛ ا٨طااارتاكٛ  

حت ٙ اةا اًا اذتاهٞ اهثاُٚٞ فت٧ك  ؿاع   

فِٚٞ اهلاد  ٗل َ   هدإ لواٟ اساتق٩ي    

ق٨٩ة ً٘ؿاااا٘لٚاة اهتحم ااااٞ ارتاػااااٞ اساااات  

ٗلاًاااة   ٗ اات ٗاذاا ؛  التةاااه اٗ ذشاااب  
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َّ اهعاااّ ٓااا٘ ؿااامب ًاااّ ؿااامٗب دشااااًٛ  ر

اهظااااع٘ه ٗدلثٚاااا  هوتحم ااااٞ اإلُشاااااُٚٞ   

 ٚاااث ٨ دتلااامه ًثاااى ٓااا ٖ اهتحم اااٞ    

ٜل لٌاى       –اكثم ًّ لٌى ٨ٗ دتظاا ٕ ًا  ا

  –٨ٗسٚلٌا فٌٚا ٙتعو   ةِٚتٔا ارتؼ٘ػٚٞ 

اٗ  ٗر٨ى اػاااةس اهعاااّ زتااامت دلاااماه مماااى

 دِ٘ٙعا  ػقريٝ    اه  كةري هٚص ر٨ا

 

 اهتلااماه ا ٌااى ٗٓلاا ا سااٚلْ٘   

 ٞ اساسٚٞ اام٠ ًّ  ا  اتب حبًِٕٚ  

اه ٜ ا  مد ًّ تادٕ   ؼا٘هٝ كاًواٞ    

ٗٙااااااة  ُشااااااا اة فِٚاااااااة ٙتحااااااااٗل اهااااااا ا    

اهظخؼاااٚٞ  كٌاااا ٓااا٘ اذتااااي   ًعياااٍ  

اإل  الا  ا٪ت ٚٞ ا٪جِةٚٞ حباااتد اهمٗاٙاٞ   

 اهعا ٚٞ  ا 

 

 امل ادر واهلوا)ش

ُظااامٓا ا٨ٗة   ساااتِٚٚا  اه ااامْ  –اهطٚااا  ػاااا ا ً٘ساااٍ اهلحااامٝ ر  اهظاااٌاي   - 1

ا اؿٛ مبحوٞ ً٘ا     ثٍ اػ هٓا    ةعا  شتتوعٞ ًِٔاا تاه اهلا٩ي   ًؼام ٗج    

 خلاراهع٘تٝ ج   هةِاْ اا 

لٌاااي حبًِٚاإ    اا٨ اا١ اهاا٘اهتٝ ِٓاا هااةع  اهظخؼاٚا  اد٘هٙااٞ اه كمٙاٞ        - 2

 ٗضتاٗي   ٓ ا اهلاًع دثةٚت آٍ ٓ ٖ ا٨لٌاي ذش  د٘اهٙر اٗ دشوشى ػ ٗهٓاا

ًِظااا٘ها  تاه  –َ 1966  اهطةعاااٞ اهثاُٚاااٞ  1954  ا ؼاااا ٚس اهااازهق   اهطةعاااٞ ا٪ٗ    

   ٓ ٖ اه هاسٞا اهلاد  اهعم ٛ   ًؼم  ٗٓٛ اهطةعٞ ا عتٌ ٝ

   ًِظ٘ها  ًلتةٞ هميْ٘ ادت ٙ ٝ    ريٗ ا 1966  اهظما  ٗاهعاػعٞ 

   ث٩ثٚٞ اهةرم ًلُ٘ٞ ًّ حبذلاٙٞ  اه + اه ل ى + ا مفخ اهةعٚ   ا

   ًِظ٘ها  ٗلاهٝ اهث افٞ اهش٘هٙٞا 1969  اهثوخ ٙخدٛ ًّ اهِاف ٝ 

 هش٘هٙٞا   ًِظ٘ها  ٗلاهٝ اهث افٞ ا 1973  اهظٌص   َٙ٘ تا٢ٍ 

   ًِظ٘ها  ًلتةٞ ًٚشوْ٘  تًظ ا 1975  اهٚا م 

   ًِظ٘ها  تاه ا٬تاب   ريٗ ا 1982  اه ل ى 

   ًِظ٘ها  تاه ا٬تاب   ريٗ ا 2227  اهِاه    اػا   اًماٝ 

   ًِظ٘ها  تاه ا٬تاب   ريٗ ا 2229  اًماٝ جتٔى أُا اًماٝ 

   لااااا اهلتااا   239ب حبؾتااااهٛ طااالمٜا اهمٗاٙاااٞ اهعم ٚاااٞ   هذواااٞ اهعااا ا  - 3

 َا1971

  اهطةعااٞ ا٪ٗ   تاه ا٬تاب 125ًِٚاإا كتاااب حبحب كٚاا  اواات اه وااٍ؟      ؾ - 4

 َا1986
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 َا   1974ُٚشاْ  146اهع ت  –ا عمفٞ  - 5

  ًِظ٘ها  تاه اهِٚا ٚ  39   ؾا عٚع ٗا تخٚى تا لا   اهةطمضا ذِا ًِٕٚ حب - 6

 َا 2224تًظ   -

   ٗٓٛ ثاُٛ هٗاٙٞ  ِٕٚ  ع  ا ؼا ٚس اهزهق  ٗاهطةعاٞ   37اهظما  ٗاهعاػعٞ حبؾ  - 7

ًلتةٞ هميْ٘ ادت ٙ ٝ  ٗٓٛ اهطةعاٞ ا عتٌا ٝ      – ريٗ   1966ا٪ٗ  هلا   لاَ 

 تهاستِا ٓ ٖا

تًظا    –اهل٣ٚٞ اهعاًٞ اهشا٘هٙٞ هولتااب    –ًِٕٚا كتاب ادتش     اهو ٝ ٗا٪ا  - 8

 َا2212

 َا2221  ًطةعٞ تًظ    139 م ااهُٞا ٓل ا  ما  ذِا ًِٕٚ  ؾ   - 9
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  احتفالية شعرية بحّنا عبود

   .حسان الجوديأ 

 

 سرية ذاتية –أواًل 

 
ّ ت دددد مت  ْدددد تت توقددددنتْددددهٓفوت دددد 

َفسوددده  فتْ سددد تت  ٍلتويُددد ِمتَدددٔت ت سددد 

ت  

ٍ ت دددددفت   ددددد تت توقدددددنتجدددددحتتوتبطددددد 

َّْدددددددقففتويحك  ددددددد  ت دددددددنَّتت  تمشسددددددد وو

ت  

ٍ تتتت ت ْددددد ت  ٓوددددد تٌتويددددد ت بفددددد  ٌت  دددددد 

توندددددددٌت  ك كددددددد  ت دددددددن توت  دددددددنو  تتت 

ت  

ٌ تقُدددد  تتت تويهٓودددد تونًُُددددِفتن كدددد

تويهٓودددددد تْكددددددددِفت كددددددنو  ت ددددددد    تتت 

ت  

ِِت يددددددِ تْٗدددددد  تت تويفت ددددددحتاجتويأوبدددددد

تويفتشددددددػ  تو قدددددد  ِ ت دددددد ت َدددددد  تتتت 

ت  

َُِٗدددددددد ت ت ت  ددددددددُوِوتجددددددددٔتنٓدددددددد   ت

تو  ْيطسددددددٗ تو نوبدددددد  تبدددددد  لتِجدددددد   تتتت 

ت  

ِ٘ت ددددددد   تتتغدددددددِن ٕ ت نُطددددددد توإلْسددددددد 

ٍ تق دددنل وِفتق طوسددد تت  ٔوتَددد   تو  ُددد  ت ُددد

ت  

ٌل تِ( و ددددد  و لٌتو دددددناتتت تو َُددددد تَحددددد

تو نُِبتن تيُد ملتوي هدِ تْ سد تتتت 

ت  

ٕلت  ددددددد  ت ت1ٌ و ًسددددددد دتوقُدددددددد   ت و
ٕلت دددددددد   تت  ت2ٌ و  صدددددددًدت  ب ٓدددددددد  ت و

ت  

ٌ تقدددددد انفتويس دددددق ومفتْدددددُٗ تتت تونددددد

ٕ تق ْدددددد تت  ٌ تَسدددددد  و توإلْسدددددد  توندددددد

ت  

ت
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ت

 بيت حنا عبود-ثانيًا

تيفتتقًبتو ُ ني فت،

ت  ف ت  ض ٌّتيفتويكط  ،

توٖذوت(قطري تيػ اٌّت   عو...

ت  يط ِفت  جًىتويكًق ف

 ٕ توو ُ ني  تْٗ  توهل 

تميس ت  تويط فف،

٘ف،تويؤ واتوألش وط تويسَّطق   تينوِ ت  وي 

ّ تتويٓ قنفت ٓو تجط  ل، تن  وَىت ك 

تشق ع ت َ س تويسَّ طعوتت

تيفتذوىتويط ففتش  ٓ تويكٗ   ،

ت صػ ٓ ت ُ َّوتتو  مفتويُُ  اِّ،

تٌ،3و ريوتفتويٓ   تويُ ٗريي ف 

توو  ْ ك تويه ْ  ف،

ِ توإلْس ْ توي واعو. توو ً

ُوٓ تَقٓىتو  ي فج توٖٓ ىت(قًّ

ٕوت(هُبلتْد  تضنتوالُْٗ ىف، ت 

توضنَّتويُ    تويسُه ِّ،

َِد  عو.ت توضنتويُ و  تو ُنّ ل تَٔتجُ تفت

ُوٓ تش ط توإل نوع ج توٖٓ ىت(قًّ

ٕلتويًػ فتوأل    ف،توويدٓق  ، ت (ك 

تى.وويُ هريلت  من ط ت   

تن تْٓج تَٔت لنل  تويُكً نف،

تو خِّتحم ن  فتوأل ْبفتوويذابفتو  اعو.

تيفتذوىتويط فف،ت

ت(قًُٓ ت(     تويهًُ٘

توج  ٓ ت ْٗ ت(سط٘تت وي   ،

ت ُ جت ىلتمش  ،ت

تويأن بفت  ِ تجً ت ك وجنل تَق     و ىل

تويُ ا ِّ

َّتصط و ت و وملتويه َ٘. تيُدٓعتن

ِِ َّتويقٓك  لتٖ تويس  توألجظ ت،تيه

توٖ تحم ن   توخل ًْل توألوىل.

ِ٘تَٔتَزج تِذ و  توي وو  توويس ج لتيدٓق

ت إنسري توأل  توإلْس ْ ِّ

ُل٘. َِّتيُ ِ تي٘ت ي  ٔوتب توَ

توقط ٌتوي ج  ت(سل ت  وعلتوينوي  فتويهًُ٘،

تيفتذوىتويط فف،

تو ٓ تجط  ل،ت

ت ق ٓ ٘توي َقُ  تو ُقطُ  ،ت

تو وب ع تويظٗ  ت

ٌ ت ّ تو سنفتويٓ   توآال

ٌ توي  َ ِّجت ٓوٗوفت  يس ػ توو  

ت  وب فتجس وتفتوألو وم تويط ض ،

تو(نوي تويظ ًُْ٘.

ُل٘. ٘فتن يٓجو تي َِضت فلتجط م(

تي َضت ٓ ،

ت4ًٌُّْكىتَٓ٘تش     ت َ   لٌ 
توي  ٓ ك ِّت ت يٓ  ٌ ت  تَك ي   ٕو ت  تَٓٗ  ِِ وْ ٗ

تٖ تو هُ٘ج
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َّتوين  فت ت ًه ت(ك علتن

ِ٘تيفتويطنمفتُْك ِع تْد  

تومثَّ  ت وَ  تتْد  تملتِيك عت قِن

تومثَّ ت  ِعتط يل تن ت(ك علتذوى تويٓد ل

ِٔتط يل تآ  ل ُو توِب

ٔ ت تمثَّ تْدِ تويح ُ

ِٕت ىلت طتوي    ، توئتيدٌتوإلْس 

َّتوجملنلتوي واعلتيفتٖذو تويه

توو ُق  ..

ت ٕتمتس تيفتوين  فت

ٍ ت ِّ٘و ٕتِ(ٓجزلتشػٌتويً ظ فت وٕتوص  تيًك

ٔلت ْوتيفت جد  تويه ٕتجم وِ ت ٕوت(ؤَ ٌوت   

تْسُ٘.

تيفتذوىتويط فف،ت

تويفت(ًوتويقزي ف،

ت  زت ٓ تجط  لتوينُْ  لتويسق اَّ

 َّْ توَ ح ملتوأل  فتوإلْس ْ ِّتو  َع تيأل 

 مؤلفات حنا عبود-ثالجًا

 ٌٖت(ك  تذو(و ؟
 الت(ك  ٖ ،
ت!وق  تغريى 

توق ْ ت ٓو تجط  ل

 يه ت(ُػ َّ و
ت ٓ تَٓذتط  يُٓ تويطس ي ف،

ت. و لتبًج َوتيفت  ًُ٘تص  تو قٓى

ت5ٌبِتَُىت  توألْ    ف 
ت  َّ ٗ تن ت(ُ نَّثت  يًػ فتويق    ف،

ت   جتَٓٗ تنٓ  توي ؤي ،ت

ٕ تو  ا  ، ٍِتوإلْس  ت  ثتْؤو

تيفتوألي  ذ فتووأل ويس فتوويس ُٖ ْ فت.

  ٓ ،تن ٕتويس َ ٕتويق  فل،
ٕ يفتت  نىتغ   تفتوألَ   .  و

ٔلتيفتَقطنفت عوت  ون ٕتويه ٖ
 ون ٕتويه (بلتيفتجد تويُٓٗ ف،

تن ٕتويد يفَّت  ت ق   و

ٗونفت تب تَٔ توخلُ    توشُلَّ توقنف وويط   ْ َّ

 ت6ٌ  وَ ح  و 
ت.ون ٕتويسو ج ل

 وويق مللتَٔت يَّنتن   ْ ه  و
ٔو  وويط و  تَ و لت و وي
 يفت  ًُ٘ت  ٍتويق مل .

توق  ت ٓو تالت(أ َّ و 

ٕلت  ْ  ، ت  و لت ٓ تْك وط تو   ط 

ت7ٌْ قولتَ  ونف لتوُْ ي لتوش يزل 
ٕو  ت8ٌو  والتوٖ ًَُ 
ت9ٌووُْٓ للت وْد 

تٌت11و  وينلتوي ْؼل 

ٔتويظًُ تف  ت11ٌ   جتبنَّ(ٓ توألوىلتي ً فَت

تو( بِتذيوت   حت توأل ُ و.

، ّ ت ٓ تتو َّوم ،تجسو   تتيفتويسو 
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 و  ُ  ا  تيفت ػنو ل،
 َ طق  تيفت   ي ل،توص  ِب

 َّٓكِبتآب   ،
 َُقّكِبت جد   ،

تج مِلت ْس  فتو س و ،

 12ٌوويطل  ي ب  توويُس ي  . 
ٕ تَ ْ ج ت صػ و تو َّ تن 

ت يَّ لت(سق تنُ    ،ت ٌتَئ  ت،ت ٌت نح و.

ت ٌتآال   تَٔتطّ  توي ه  

ت. د  تت  ي٘تن ْ  ت نحتو
 اهلوامش:

ت1997 د ٍتتيفتوالقُد  توأل   ،تص   تيفتج ّتٌت1 

و  تتوإلش   ت ىلتو ُ   توي وَ ْ  تويدتوُْ يفتجًىتويق ملتَ  ي  تتوو ُ   تٌت2 

ت نوج   تيفتنُ  ت  نيثتوي  بق   وي  ْ ْ  تويدتوُْ يفتجً ٘ت

ٌت  نت   ثت ٓ تجط  تو ٓس   ت تويُ ٗ تيفت ريوتتويٓ   تتب ين توال   توإلَ  (  ت3 

ت2117

توو كد  ت ط ريوتتويٓ  توأل ي ٕتويكنمي تويك اُ تجًىتويُقن ي .

تإل ْ ٍتو قً َ ت، ش    ٖ تتMorse codeت4ٌ 

ت2118ْ طريتويق    ،ت ٓ تجط  تَ ْ ج توألٌت5 

ت2119و  ح  ي ب  تويق    ت ٓ تجط  ت

تويٓ  تألبٌتويطس .َٔتوألْ طريتوي  ْ ْ  ،تْ  متٌت6 

تويطٓ  ي تيفتوأل  ت  و  تتش يزٌت(   ت ٓ تجط  تتت-ٌت7 

تتتتتتت1971 ؤ توي ًس  ت َ  ن ٌت(   ت ٓ تجط  تتتت-ت

ت1993وخل  ٍتوأل   ت ْ  ب و ت  واٌتتتت ٓ تجط  تٌت8 

ت2112ويه َ ني توإلهل  تٌت9 

ت1989و نوب تجحتتويُ  يخ،تتَن ٌت ىلتْظ ي تٌت11 

ت2117ي ً فتوو  ن تويٓس ي تو نيح تٌت11 

ت1988ويكد ن توو سنت ٓ تجط  تٌت12 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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  صهيل الجمر

   .زهير حسنأ 

 

 أنا اهذي سرع اهزيح يف احلجز

 وقوُت اصًوي

 فأيهعت،

 وخاتوت دفوى املوت هيحوو،

 فاصتفاقت تباريج احلياة ..

 يذا املوتهبًاء فضالْم 

 وصالْم هويج ) احلووي (

 وعفون أيًا اخلرب ..

 

 عابّزا ّءمل يلو هكا
 كاى وعّدا باهصالة،

 إهيم اهلوىفاختصزت 

 حني كاى صفّزا،

 وحني اصتكٓز اهدًع يف ًكوة اهزيح

 ًضحُت جزحم اهػايف

 فاصتفاقت أشزعة اهزحيى ..

 

 األحالم شجزة صاحية،
 وحيث وجدُت جضدي ًثكاًل باخلطيئة

 تزكت يداَي متيط اهوثام

 عو عزي أغصاني

 فاصتبٓدت بي رغبة اههار

 حتى آخز فصوي اهػواية

 هلشيع..وأنا املخطوف يف وضح ا

 صوْت ناداني ًو طني رغبتًا

 قاي: اقرتِب!

 اقرتبِت....

 كانت األعاهي دناى نبيذ

  وصوت اهلٌاى يػزق

 يف وحي األهوية،

  وحني اجنذبت

 ألصزق جنٌة ًو كتف اهضًاد

 رًتين جبٌزيا اهطاغي

 فاحرتقُت

 واحرتقت أوراقي

 وغابت يف اهػٌام آخز اهصور

  وًا ساي احملزاب ندٓيًا

 اهصالة...يهتظز 
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  عنترة العبُد العاشُق

  د. وليد قّصاب 

 

 عنرتة العبد

 حطبٛى عبّدا
 ٚايعبُٝد عٔ احملاَد قاظس٠ِ

 ال تبتين دلدّا

 ٚمل ُتعسِف هلا َّٜٛا

 ْفْٛس ثا٥س٠ِ

 نايظالّ ََٛدٚزأٚى أِض

ُٕ ايٓاظس٠ِ  ٚال ُتطٓس بو ايعٝٛ

 فأْهسٚى

ُِ حَطُب  فال ُٜس٣ يو فٝٗ

 ٚمل ٜكبًِو َٓتطبّا أُب

* * * 
 َّٜٛا إذا

ُِ اجلُٝٛط اجلا٥س٠ ُٖٔت زبَٛعٗ  د

 َّٜٛا إذا

 جاضٛا ايدٜاز

 ٚمل ٜسٚا َٔ شاجس٠ِ

 ٚتكٗكسٚا..

ٍُ احلس٠ ايبٝضا٤ٔ  ُٖصَت زجا

 نادت إٔ تدٚز ايدا٥س٠ِ

 ذنسٚا ايفت٢

 َد األ١ََِيَٚ

 شداُد قاٍ يعٓرت٠ِ

 ُانُسِز فت٢

ِٔ َتحسِّزا  ُانُسِز ته

 ميضٞ ايفت٢

 َجٌ احٔلُاّ إىل ايٛغ٢

ُِ ٚا  املُٕٝٛ ٜطبُح يف املد٣( 1)ألدٖ

 ٜٗدٟ ايعدا

ٌٓ أظٓاف ايسد٣  َٔ ن

 َا عاد إال عٓرت٠

ٌٗ ٜدعٛ عٓرت٠  ايه

َُو عٓرت٠ِ ٜٛ ُّ  ايٝٛ

* * * 

                                                 
   َفَسُس عٓرت٠. (1)
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١ََِ  ٚيُد األ

 َا عاد بعد ايّٝٛ

١ََِ  ٔابّٓا يأل

 َا عاد ابٔ شبٝب١ٕ

َٔ شدإد  بٌ ٔاب

 حطّٝبا أشٗسا

 شداُد ُِٜدْٞ عٓرت٠ِ

ُ٘ٗ ُٗ٘ ٜٚض  ُٜٚص

 َتباّٖٝا َتبدرتا

 أّٜٓا ٜهٕٛ املس٤ُ

 إٕ َفعاَي٘

 خٓطت ي٘ فٛم ايهٛانٔب 

 أضطسا..

 

 عنرتة العاشق

ُِ ٜا عب١ًُ؟ َٗٓ َِ  أزأٜـــٔت أظً

 قد أْهسْٚٞ دا٥ُّا ٚتعٓٓتٛا

 شزعٛا فؤادٟ حطس٠ّ

 نادت ضًٛعٞ َٔ أض٢ّ

 َتتفٖتُت..

 ضٓدٚا دزَٚب َعازجٞ

 مل ٜأذْٛا حت٢ تض٤ٞ مسا٤َ عُسٟ

 جن١ُ

 ضهتٛا، ٚقد عسفٛا

 ٚمل جِيُدز بِٗ إٔ ٜطهتٛا

ُِ  احلٗل ٜٓطل عٓٗ

 احلٗل أجسأ ْاطٕل

 يٛ إٔ أٌٖ األزٔض

 قد ظُتٛا َعّا 

 ال ٜعُُت..

* * * 
ِِ  يهٓٗ

 مٓلا تعٓدع مجعِٗ

 ٜا عب١ًُ

 ّٜٛ ايًٓكا

 ٚتصٓتتٛا

٘ٔ ايسٜأح ايعاتٝأت  ٚمشدُت يف ٚج

 نعدس٠ٕ مٓشا٤َ

ٌِ: أثبُت  بٌ ق

ْٕٔاَدٚا: فت٢   ايفتٝا

 عٓرت٠ّ

 فكًت: أْا ٖٓا

 ٖرا أْا

 ٚظسخُت نايسعد املصدلس:

 إٕ شٓدادّا أبٞ

 ٚأْا ابٓ٘..

 َٔ ْطً٘

 حيهٞ دَٞ أْٞ ابٓ٘

 مل أنرٔب

 ٚشبٝب١ْ  أَٞ، ٚشٚجُت٘
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ْٕ.. مل َتُػٖض ٚتهرٔب  َحعا

 يهٓ٘ َٔ خٛفهِ

 مل ُٜٓطٔب

ّٔ  ٚألٕ جًدٟ نايظال

 ُْٔبرُت فٝهِ نايبعري األجسٔب

 اجلا١ًُٖٝ نايع٢ُ 

َٕ  ضهٔ ايعٝٛ

ِٔ َٓٗا ي٘  ٚمل ٜه

 َٔ َٗسٔب

* * * 
 ٜا عب١ًَ اخلريات

 إْٞ أضُٛد

 ذْيب بأْٞ أضُٛد

 ٚابٔ ايطٛاد بعِٝٓٗ

 ٚجْ٘ قبٝح َسبُد

 َٔ ذا ٜػٝٓس جًدٙ؟

 ٌٖ َجٌ عٓرت٠ٕ ٜػٝٓس جًدٙ؟

ٌُ األبُٝض  قايٛا: اجلُٝ

 قايٛا: ايبٝاض ذلٓبْب ٚذلٖطُد

 حبٝب١ُٖا إٕ فعًٞ ٜا 

 قد عًُٔت األبُٝض 

 َٚهازَٞ َجٌ ايصُٛٔس

 ضٝاؤٖا ال ُٜجحُد

 ٚٚقا٥عٞ َٔ أجًِٗ

 َعٗد احلع٢.. ال تٓفُد

 بٝين ٚبني ايفحٔض

 َا بني ايطُا ٚاألزٔض

 بٌ ٖٛ أبعُد

* * * 
 ٚغّدا..

 إذا ْصٍ ايعٓا٤ بطاحِٗ

ُ٘ ايطِّٓني األْهُد  أٚ شازِٖ ٚج

 فطٝطأيٕٛ: َٔ ايفت٢؟

 ّٜٛ ُِ  ايبال٤ ض٣ٛ فت٢َا فٝٗ

 ٖٚٛ ايرٟ ْبرٚٙ

 ذاى األضُٛد

 ٖٛ ٚحدٙ

ُٗب ايًٝايٞ  إٕ أطف٦ت ُش

 ايفسقُد
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 يوم صعدْت الفراشُة 
  قطار الموت

 

  أ. بديع صقور 

 

-1-  
ْٕ تصعذ فشاػة ايشوح قطاس املوت   قبٌ أ

 غظًْت قُيص طفويت٘ 

 وْؼشت٘ عًى حبٌ ايصباح

 وعٓذَا جٍف طوت٘ يف خضاْة ايكًب..

 سٍػت٘ بعطش سوحٗا 

 ني يشتذي٘ ْعيفًا ،

 َعطشًا حبًيب األَوَة عٓذَا يعود .

-2-  
 فشاػةعًى نّف٘ ايصػري سطِ 

 وقبٌ إٔ يٓاّ أطبل أصابع٘ ايصػرية

 خوفًا عًيٗا َٔ ْفخة ايربد .

-3-  
 َٔ املُهٔ إٔ تؼشد األغٓية نػضاٍ 

 َٔ املُهٔ إٔ يتوقف عضف ايهُإ 

َنننٔ املُهنننٔ إٔ تتصنننًب األصننناب  عًنننى     

 سيؼة ايعود 

َننننٔ املُهننننٔ إٔ تؼننننشم حبنننناٍ ايصننننوت  

 بايذَ  

 َٔ املُهٔ إٔ تطري يف ايفشاغ 

ٕ تننتِ َشاطننِ ايننذفٔ بعننذ   وَننٔ املُهننٔ أ

 إيكاء ْعشة أخرية 

عًنننى َنننٔ ناْنننت تكننناطي  وجٗننن٘ تفننني    

 صفاًء 

َنننٔ املُهنننٔ إٔ يتنننوخش املػننن  ويتوقنننف     

 ايعاصفوٕ . 

 َٔ املُهٔ إٔ تؼػٌ ايشيح نشاطيِٗ  

 يهٔ يظتخيٌ إٔ يتوخش ايًيٌ يف ايضواٍ . 

-4-  
 قبٌ إٔ يصعذ األَع جبٌ ايػياب 

 ْصب خيُت٘ يف اهلواء ايطًل ..

 بني جزوس املاضي وضباب املظتكبٌ

 حمشضوٕ محكى 

وحّطنابوٕ َػفًنوٕ يٓٗننايوٕ بفموطنِٗ عًننى    

 جزوس األياّ . 
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-5-  
 ال حتاوٍ طشقة اهلواء َٔ صذسي

ٌٍ ايشئات   يف ايفضاء ٖواٌء يهفي ن

 ملارا تظعى حملو خطواتي 

ٌٍ األقذاّ ؟!  َاداَت األسض تتظ  يه

 ال حتاوٍ سدّ ْب  احلياة 

 يٓا مجيعًاٖزا ايٓب  

 توقف . .

 ألْو حتًُا طتعطؽ بعذ َوتي .

-6-  
 ُيؼيذوٕ  قالعًا وقصوسًا

 يبٓوٕ طجوًْا وَتاسيع 

 يفتخوٕ قبوسًا  وصْضاْات ال حتصى   

 نظٓابٌ قٍُح ْاضجٍة حتصذْا احلشوب   

 إِْٗ يضٍخوٕ بٓا 

 ال ػيء يرتنوْ٘ يٓا 

 أيضًا . . 

 ال ػيء طيبكى هلِ . 

-7-  
 ايوِٖ  ْصعُذ تالاًل َٔ

 ْرتدد بفتح ْوافزْا يًُذى

 خوفًا َٔ إٔ تظشبًٓا اخليبة باهلضائِ

 أو إٔ حياصشْا صكي  ايكُِ .

-8-  
 دسٌب َٔ ضباب  

 عّهاٌص َٔ ٖواء 

 تعّهْض عًي٘ 

 ودْس َا ػئت يف ايذسوب  

 وعًى األسصفة

 اصشخ نُا حيًو يو 

 يف ايػابات وعًى املٓخذسات 

 فوم اجلباٍ 

 يف األعُام ايظخيكة يوديإ ايعامل . 

 مْن نيف يطيب يو . .  

 مْن بني أضً  احلذائل 

 عًى ايضفاف اييابظة

 وفوم املوج املضطشب . . 

 توٍطذ  رساع  غيُة

 واطرتح عًى َكعذ ايشيح  

 اتهئ عًى رساع غشبتو 

 وتًّخف عشي يوّ قذيِ 

 اطتيكغ َتى تؼاء . .

 فجش يوّ فائت 

 أو يف ظٗرية َهتّعة باخلُوٍ 

 أو يف صكي  ييٌ َظٍيج بايربد واخلوف 

 ئ جتذ عّهاصى ايشيح  

 ٖزا ايطشيل طيوصًو إىل بيت املطش .

-9-  
اجلٗننننننات حماصننننننشة بايكٓاصننننننني  وأوالد 

 احلشاّ 

 ايوعوٍ تتظشبٌ بذَٗا 

 واجلشاح تواصٌ ايٓضيف 

 وال َٔ يشفو جشاح ايٓٗش .

-11-  
ُػنننننذب أصنننننابعو عًنننننى َكنننننب  ايظنننننشاب 

 اخلُظة

 فايصٗوات سَاٍ 
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 وامليادئ خاوية 

 فال تتوخش بإػٗاس طيفو 

 يف وج٘ ايضباب . 

-11-  
يف نتننناب األ ننناء دٍوٕ أ ننناء أعُاَنننو 

ٍُاتو  وع

 أطواهلِ وايظٓتيُرتات املتبايٓة يكاَاتِٗ 

 قصريي ايكاَات  

 طويًي ايكاَات 

 ايعُايكة َِٓٗ واألقضاّ أيضًا . 

 ٕ وجوِٖٗ . . طبائعِٗ وأيوا

 جيٓات ايػضب اييت ناْوا حيًُوٕ 

 يف نتاب ايتابعني : 

 ثٍبْت أيكاب أجذادى 

 َالَح جٍذاتو املظتًبة 

 َتصعًهني وػخارئ 

 قطاعي طشم وَٗشبني

 ًَوى وأْبياء . . 

 طفائٔ صخشاء وصغشدات خياّ . . 

 خيوت خًفاء وأَشاء فاجشئ 

 َعًكات َتدُة باحلٓني 

 وعزاسىألطالٍ وَضاسب 

 نٔ يػتظًٔ رات َاٍض بػذسإ ايؼُع

-12-  
ٌٌ َٔ املذائح واهلوادج واألطئًة :   طي

 َٔ جٍض ْاصية ايكُش ؟ 

 َٔ أوق  سوحو يف حرية ايعذّ ؟ 

 ؤَ أطكط بع  حشوف األ اء 

 َٔ نتاب ايشدة ؟ !

 َا ُٖو إٕ نٓت ػاٖذة عًى قرب حبٍش 

 أو سايًة يطالئ  حشوب اطتباقية 

 وايػرباء ..بني داحع 

 ؤَ ْاقة ايبظوغ ،

 ودّ نًيب .. 

 إىل حشوب أحذ ، وصفني ..

 َٔ ٖضائِ ايشوّ ، وطكوط ايعواصِ 

 / ،6002إىل غضو جٓوب يبٓإ يف متوص /

وسصنننناة غننننضة املظننننهوب عًننننى جننننبني  

 / ؟ 6002/

-13-  
 ايػشبة دسب أبي  يف جفٔ صوبعة املاء 

 أقُف َهًاًل بايعتُة  ومباء ايوقت ..

ٍُا فعًت " " ال تع  تزس ع

 إْي وجذت يف أْفام ايػشبة بع  خطاى 

 وبع  سائخة ايضيتوٕ

فتعنناٍ يننا صننذيكي حمُننود دسويننؽ  ُنن    

 حماس ايذٖش 

 عٔ ػواطئ ٖزا ايتي٘ ايبعيذ ..  

ٌْ قُصإ ايبخش ،  تعاٍ ْػظ

 وْعيذ تشتيب األحضإ ، وايفصوٍ.    

 تعاٍ ْعًّل أجٓخة ايبج  عًى أطالى املوج 

ايضبذ ، وْٓؼنش قُصنإ ايبجن     ْؼذُّ خيط 

 ايعاسي

 فوم جباٍ املوج املظافش.
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  ةدمعٌت شارد

  د. عبد السالم المحاميد 

 

 مىاٌت ٍى اللًُل،

ٍِ؟!  أو شٍسٌَ يف دما

َْ  …حتازُب نًنا تسّ الضى

 تكطُف مً ومضٍُ يف الصُّحاِو تساتًَلَا

 وال ييحين عطُسٍا، أو يياِو.

 مىاٌت ٍى اللًُل؟!

 ناٌ اشتعاُل املساْاِت..

 بالكَكَاِت يدغدغين،

 ؤّجج زوحٌوناىت )ىهاُت( الّسفاِم ت

ٍُ شازده.        وحتيى علِ دمع

*** 

ٍِ ٌَ نىٌب مً الّصا  ٍيا اآل
 ييتظُس الّدفَْ،
 ىافرٌَ مىصده،

 وذانسٌَ مً صكًٍع تلنلُه أشالٍَْا،
ٌِ  .وإمسأٌَ مً دخا

*** 

 ..قطازٍ بال مىعٍد،
 ودزوبٌ يباِس

 !!مً غٍد أتصَِ اخضساَزِه وما
                  

*** 

 مىاٌت ٍى اللًُل و األميًاِت
 وأىصىدتٌ يف املدّ حترتِم

 لكد أقفسِت يف الضلىِع السؤّ
.ومل يبل غرُي اىتظاِز الػسِل

 



 

 

 

 

 

 

 وجهة نظر 

 

المخرج السونوغراػي... 

  وتكامل العرض المسرحي
 

 مجود عبد الواحد النجارأ.       
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 المخرج السينوغرافي... 
  وتكامل العرض المسرحي

  أ. مجيد عبد الواحد النجار 

 

ىل عٍاصز العرز  اسضرزذ٘،   إٌتطزق  أُعٍدوا ٌتردث عَ الضٍٕٗغزافٗا، ال بد 

، فعٍاصرز العرز    ُْٖكىرن لرنم وٍّىرا ا  رز    ألٌّا الكٗراُ الصررزٙ ٔاسٕعرٕع٘  را،     

اسضزذ٘ ِ٘ الر  ٖغرت ن عمّٗرا وررىي الضرٍٕٗغزافٗا، ٖٕٔ رك ورا التضرصْ ورَ عمري           

، تغركٗمٗا   ُ ٖكرُٕ فٍاٌرا   ألراحل العز  اسضزذ٘، ِٔذا ٖمشً ورىي الضٍٕٗغزافٗا 

ٍرررا ز عرراٞٚ ٔاس ٔاإل اثقافررٛ عاوررٛ باسضرررز  ٔفٍررُٕ العىررارٚ ٔاسٕصررٗق      ، وثقفررا  ٔوعىارٖررا  

جررن بررا رصرراٟن العررز  أمشمررّا عمررٜ  غررصٛ اسضررز ح وررَ   اسضررزذٗٛح ذتررٜ ٖضررتطٗ  ّم

اسضررىٕعٛ ٔاسزٟٗرررٛ، وثررن اسٍ رررز،    ،ك مجٗررر  ِررذٓ العٍاصرررز ٗرر اسضررزذ٘، ٔكلرررظ بتٕ  

ٔ أ، ٔاسرررثزا  ورلفررٛ لاٌرر ،   اصررٕا ، ٔاسٕصررٗق عرراٞٚ، ٔالررشٙ، ٔاأل ٔالعىررارٚ، ٔاإل

 .(1)ٛعاسٗ أ وٕصٗقأخمتارا  وَ أصٕا  جاِشٚ 

ُ الضررٍٕٗغزافٗا تعىررن عمررٜ تٍ ررٗي عٍاصررز العررز  اسضررزذ٘، بعررد  أ ررز آمبعٍررٜ  

، و ِاروٌٕٗرررا  وٍضرررحىا  ٔاحتادِرررا و بٕتقرررٛ ٔاذررردٚ، لتغررركن وغرررّدا   ا صرررّزِا وعررر

ٖقاعا  وتصاٍٖٛ ٔوتفأتٛ و الطرٕه ٔالقررز و ٌضرا ٔاذرد، تٍرتخ عٍّرا رصرالٛ بررزٖٛ         إ

و عردً ٔعرٕ  ِرذٓ الزصرالٛ، فّرٕ       ٔ  مر   أ ا عاٟقر كا ٔجد إىل استفزد، ٔإٔمسعٗٛ تتحْ 

 .(2)  ه و التٕاسُ ٔاالٌضحاًإىل  من و وفزدا  الرٕرٚ ٔإٖعٕد بالتال٘ 

دٔاترْ  أُ ٍِٔرا أورٕه خمرزد أل    –ُ وّىٛ خمزد الضٍٕٗغزافٗا لرٗط باسّىرٛ الضرّمٛ    إ

وررن وررَ أدٔا  خمررزد العررز  فّررٕ وضرررٔه عررَ ف رراٞ العررز     أ  الرر  ٖعىررن بّررا لٗضرر 

سضررزذ٘ بملىمررْ، ِٔررٕ وضرررٔه عررَ احترراد ِررذٓ العٍاصررز ٔتقررد ّا بغرركن مجررال٘   ا

ىل إبرن عمٗرْ ٖقر  الثقرن الكرصع و مجر  ِرذٓ الررٕر ٔحتٕٖمرّا           -لك٘ ختدً اسىثرن  

ُ  رٍ  استعرٛ   أجرن  أزٚ، ٖترزك بني طٗاتّا جضد اسىثن ٔرٔذرْ ورَ   ٛ وعّصٗلٕذٛ تغكٗم

ٖٔصتعررد عررَ العغررٕاٟٗٛ و     وعرر ا  ٔالفاٟرردٚ لمحىّررٕر، ٔكلررظ عٍرردوا ٖ رر  لررن عرر٘ٞ        

الترىٗي ٔالصّزجٛ ال  ال تتٕفز فّٗا عزٔط العرز  اسضرزذ٘ ادتىرال٘، ٖزلرش عمرٜ      
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عر اه  بإزتىٕعٛ وَ الرٕر الضٗىٗاٟٗٛ، الٍاطقٛ بكرن عر٘ٞ، ٔلكرَ لرٗط برالعمَ برن       

 كَِ استفزد فّٗا ٔإوتاعْ. 

ٔ الزوص، أٔ المُٕ، اسغّد أٔ اسضزذٗٛ، ارتط ألٗط ِٕ التىثٗن )إُ فَ اسضز  

بررن ِررٕ ٖغررىن لررن العٍاصررز الرر  تتررملك وٍّررا ِررذٓ األعررٗاٞي الفعررن ِررٕ رٔ  التىثٗررن،    

ٖقرا  ِررٕ جررِٕز  الكمىرا  ِرر٘ جضرري اسضرزذٗٛ، ارتررط ٔالمررُٕ ِىرا ومرر  اسغررّد، ٔاإل   

 . (3)(الزوص

ٔ رصرراٟن أُ مجٗرر  الع وررا  الضررٗىٗاٟٗٛ ٖ ررعّا اسرلررك و ٌرررْ، لىصثٕثررا ،   إ

، ِٔ٘ عىمٗٛ تدٖٔز لمٕاو  الرذٙ ورَ   لرْ اٌصثرا الرٍص اسضرزذ٘، لٗرمت٘ بعرد         لمىتمق٘

ا اسرلررك و ّظ مجٗرر  الغررفزا  ٔالع وررا  الررذٙ ٔعررع  ٖفك ررٔكلررظ اسجررزد اسضررزذ٘  

دب٘ أعَ وزاٞٚ اسرلك لمٕاو  ٔإعادٚ لتابتْ ٔحتٕٖمْ وَ ٌص  ٌرْ، لقزاٞٚ الٍص بعٗدا 

لٗغرفز   -اسجرزد الضرٍٕٗغزاو    -فٗا ىل ٌص عز ، بعدِا ٖمت٘ ورىي الضٍٕٗغزاإ

ٌص العز  بزؤٖٛ جدٖدٚ ٔعٍاصز جدٖدٚ وادٖٛ. تٍفرذ ِرذٓ الغرفزا  بٕاصرطٛ عٍاصرز      

رصاه إلُ مجٗ  ِذٓ العٍاصز ال تكف٘ أ العز  اسضزذ٘، الضىعٗٛ، ٔالصرزٖٛ، عمىا 

لرٍص  دُٔ اسىثن، فاسىثن ِٕ األداٚ ال  تقًٕ بتٕصٗن أفكرار ا وَ اسصثٕثا  ٔالع وا  

ال وَ إجمْ ٔألجمْ، ٔال ٖتي كلظ أْ وَ ي العز  لمَّىل استفزد الذٙ صّىإٔرؤٖٛ العز  

)األداٚ التعصعٖٛ( الذٙ ٖفعن طاوا  برٕرٚ  اِزٚ ٔ افٗٛ    ه الٍ ز ٔوغاِدٚ اسىثن

تترقرا عرىَ صررٗاوا  ال ّرٕر ٔاذت رٕر، لتغرركٗن الررٕرٚ ِٔٗىٍتّرا وررَ   لرْ ورر         

قٛ القزاٞٚ الصرزٖٛ، ٔجيزٙ تمقّٗا ٔالتفاعن وعّرا عمرٜ ِرذا    عىن الضٍٕٗغزافٗا و وٍط

 .(4)األصاظ، ٔوَ   ه ِذا ت س عدٚ اٌطصاعا  ورثزٚ و استمق٘

جررن إٖررراه أُ التررمثع و استمقرر٘ ال ٖررمت٘ بالعىررن العغررٕاٟ٘، ٔغررع اسرردرٔظح وررَ  إ

ُ       ّرا وفاِٗي الضرٍٕٗغزافٗا ٔع وات  لرصعٚ،   ، ٔالر  عرادٚ ورا تكرُٕ وغرفزٚ ٔكا  وعرا

 ُ ٖكررُٕ ٍِراك داٟىررا  أبرد   ال ا كإىل تمٖٔرن لررن ِرذٓ الع وررا ،   إٔالر  تردف  اسغرراِد   

ترىٗي ٔفا عزٔرا  العز  الفمضفٗٛ ٔادتىالٗٛ ٔالتقٍٗٛ، ٔتٍضحي و  وزاٞٚ الفٍراٌني  

لمٕاوررر  الرررذٙ ٖعٗغرررُٕ فٗرررْ، ذترررٜ ال تكرررُٕ األعرررٗاٞ غزٖصرررٛ عمرررّٗي، ٔتتعرررار  وررر       

ٕاو ، عٍدوا تكُٕ الضٍٕٗغزافٗا مبضتٕٝ أفكار مجٗ  أفكارِي ٔوعادتاتّي  ذا ال

العاومني و العز  اسضزذ٘، ٖكُٕ التمون و العز  ٖٔكُٕ االٌضرحاً و عٍاصرزٓ   

 و تقد ْ.  ٖٔكُٕ مجٗ  

ُ التكاون اسضرزذ٘ الرذٙ ِرٕ األِري و ٌ رز اسجرزد اسضرزذ٘        أىل إِٔذا ٖقٕدٌا 

لمىغرراِدَٖ،  ْالررٍص ٔالتجطررٗط لتقد رر ِٔرٕ الررذٙ ٖغرر مْ وررَ المر ررٛ األٔىل ال تٗررار 

٘  –ِٔرررٕ ٖدفعرررْ بالترررال٘   ىل وعزفرررٛ عررررز العرررز  اسضرررزذ٘   إ -التكاورررن اسضرررزذ
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جرن  أىّا، ورَ  ور  وررىّ   ٛجن رصي اسجططا  الضٍٕٗغزافٗأصقاطاتْ عمٜ الٕاو  وَ إٔ

ُ ٖكُٕ اسجزد أجن ِذا جي  أدراك. ٔوَ إ ما عز  مجال٘ ٖضتقصمْ استفزد بٕع٘ ٔ

عراٞٚ  إوٕجرٕد عمرٜ  غرصٛ اسضرز  ٔورا هرٗط بّرا ورَ         ِرٕ  فٛ عالٗرٛ بكرن ورا    ثقا وثقفا 

ٔ أٔ سٖراٞ، ِرذٓ   ُ ٖكرُٕ لرْ وعزفرٛ عالٗرٛ بتررىٗي الردٖكٕر ٔاأل      ألٕاُ ٔورثزا  صرٕتٗٛ 

ُ ٖكرُٕ  أعمرٜ اسجرزد    ا كإالثقافٛ جتعمْ وتىكٍا  وَ وٗادٚ العرز  بررٕرٚ صررٗرٛ،    

، ٔالرر  تعٍٗررْ بتقرردٖي العررز ، ِٔررٕ    فٍاٌررا ، عرراو  ، ٔعارفررا  بمدٔاتررْ الرر  ٖعىررن بّررا     

ٔ ِررذٓ العٍاصررز عمررٜ  غررصٛ اسضررز . ِررذٓ     أوررتىكَ أٖ ررا  وررَ حتزٖررظ ِررذٓ األدٔا     

العٍاصرز الر   رل الف راٞ اسضرزذ٘ باذتٗراٚ، الر  ٖقرًٕ بتٍضرٗا وعاٌّٗرا ٔمجالٗاتّررا           

ٔ ِدف رٟٗض٘ ِرٕ تقردٖي   أاسجزد اسضزذ٘ الضٍٕٗغزاو، ٔلن ِذا ٖتي لترقٗا غاٖٛ 

 مجال٘ لمىتفزد فْٗ وَ العمي ٔاسعزفٛ ٔالثقافٛ الكثع. عز 

فالضررٍٕٗغزافٗا ِرر٘ي عىٗمررٛ تغرركٗمٗٛ تترررد فّٗررا مجٗرر  العٍاصررز الضررىعٗٛ،     ا كإ

ٔ تتٍاصررا فٗىررا أافز  ررُ ِررذٓ العٍاصررز حتتراد وررَ جيعمررّا تت أٔالصررزٖٛ، فىررَ اسرلررد  

بٍّٗا ٔكلظ بد ٕه اسىثن، فاسىثن احملرزك لمعٍاصرز الضرٍٕٗغزافٗا، الر  جراٞ  مجٗر        

بزاس األداٞ ورَ الٍاذٗرٛ ادتضردٖٛ، ٔالتعصعٖرٛ، ِٔرٕ      إالعٍاصز لتدعي ذ ٕرٓ ٔتضّي و 

كا وررٕرُ باسثررن األ ررزٝ ادتاورردٚ الرر  ال تتٍاصررا و  إمبثابررٛ الكتمررٛ اذتٗررٛ الفٗشٖقٗررٛ،  

 .(5)عز ف اٞ ال

ٌّرا فرَ   أُ، فٗتفا اسعٍُٕٗ اُ الضٍٕٗغزافٗا فَ ٔعمي وعقدي إكا ومٍاإٔلٗط جبدٖد 

ألٌّا تعتىد عمٜ الترٕٖز، ٔالٍر ، ٔالش زفرٛ، ٔالعىرارٚ لتردٖرد الف راٞ، ِٔر٘ عمري       

لٕجٗرررا ورررَ  ررر ه اصرررتجداوّا ألجّرررشٚ اسررررثزا  ٔالررررٕتٗا      ٕألٌّرررا تضرررتجدً التكٍ 

ذداث إا  الضٍٗىاٟٗٛ ٔعارعا  الرٕر )الض ٖدا ( و ٔاألجّشٚ اسزٟٗٛ، وثن العارع

 صص  اسكاُ تزمجٛ بالغكن ٔاذتحي ٔاسضاذٛ لعام الٍص.ماألثز الفين اسطمٕب، ف

َ و التجطررٗط لمضررٍٕٗغزافٗا، متٗررا  ك رر إجيابٗررا  ثررز  تررمثعا أُ التكٍمٕجٗررا إ

 اٗرٛ ٖٔضرز، فّرذ   ىل اسغراِد جبىال إي ورَ ختٗرن الع ورا  ٔرمسّرا بطزٖقرٛ تررن       اسرّى

د مررْ العمرري لرراُ ورررىي اسٍررا ز اسضررزذٗٛ ٖعحررش عررَ ٔعرر     أٙ ذٌتقرراه الكررصع الرر اال

خمططرررا  تٍاصررر  خمٗمترررْ، برررن لررراُ ٖ ررر  اسجططرررا  ٔفرررا اإلوكاٌٗرررا  احملرررددٚ  

واً اسررىي،  أ صص  لن ع٘ٞ وّٗم أىل اسضز ، فقد إواً د ٕه العمي أٔاسٗضزٚ لدْٖ، 

ٔتطصٗررا العىررن عمررٜ اذتاصررٕب وصررن عزعررْ عمررٜ ادتىّررٕر،   وررَ عىررن اسالٗتررا  برردٞا 

ذحرراً اسٍاصررصٛ، ٔبإوكاٌررْ   ُ ٖ رر  األلررٕاُ اسٍاصررصٛ، ٔاأل  أ فصإوكرراُ اسرررىي أٖ ررا   

ىل الترررىٗي األوثررن لمعررز  اسضررزذ٘، ٔأصررصر   إجررن الٕصررٕه أِررا بضررّٕلٛ وررَ عت ٗ

ك  كررَ إٛ الضررٍٕٗغزافٗا وتٍٕعررٛ ذضرر  تٍررٕ  اسرردارظ ٔاالجتاِررا  األدبٗررٛ ٔاسضررزذٗ  
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اذتررررررردٖا عرررررررَ صرررررررٍٕٗغزافٗا ٔاوعٗرررررررٛ، ٔصرررررررٍٕٗغزافٗا طصٗعٗرررررررٛ، ٔصرررررررٍٕٗغزافٗا    

 ررررزٝ فٍطاصررررتٗكٗٛ، ٔلزٔتٗضرررركٗٛ، ٔعرررراعزٖٛ، ٔلررررذلظ  أبٕٗوٗكاٌٗكٗررررٛ، ٔ

ٔ صرررزٖالٗٛ، ٔأ رررزٝ تكعٗصٗرررٛ، ٔأ رررزٝ    أٔ روشٖرررٛ، أصرررٍٕٗغزافٗا ٔاوعٗرررٛ صررررزٖٛ،   

 رررزٝ صرررٕداٞ، ٔ صررراوتْ، ٔأأجتزٖدٖرررٛ، ٍِٔررراك صرررٍٕٗغزافٗا تزاثٗرررٛ، ٔأ رررزٝ فارغرررٛ 

، ٔطقٕصررررٗٛ دٍٖٗررررٛ، ٔٔثاٟقٗررررٛ تضررررحٗمٗٛ، ٔأ ررررزٝ جضرررردٖٛ      ٛٔأصررررطٕرٖٛ وثٕٗلٕجٗرررر 

 .(6)لكرتٌٔٗٛإٔ روىٗٛ ألٕرغزافٗٛ، 

ُ ٖقٗي ع ورٛ برني   أٔ اسجزد الضٍٕٗغزاو ال بد أُ ورىي الضٍٕٗغزافٗا، إٔعمْٗ ف

ُ تكُٕ ِرذٓ الع ورٛ كا  أصرصاب وٍطقٗرٛ،     أعكاه و الف اٞ اسضزذ٘، عزٖطٛ األ

ٕ    إٖٔكُٕ ِدفّا  رِرا ٔأصرقطّا   رصاه مجٗ  الزصاٟن ال  بعا بّرا لاتر  الرٍص، ٔذ

ب عمرٜ  ٌر٘ اسعرا ، بٕاصرطٛ اسىثرن الرذٙ تردرّ      خمزد العز  عمرٜ ٔاوعرْ االجتىراع٘ ا    

لن اسعطٗا  اسٕجٕدٚ بالٍص ٔال  أعاف  ا اسجزد وزاٞا  جدٖدٚ، ٔاجتّد ورىي 

كَ القٕه  ٔ أرصاه ِذٓ الزصاٟن، إٖضاعد بالضٍٕٗغزافٗا بتمثٗا ف اٞ العز  مبا 

ٔ إوضاعدٚ اسىثن ب دراك، ٔجعرن استفرزد ٖتفاعرن وعّرا     إرصاه مجٗ  ِذٓ الزصاٟن برٕع٘ 

ُ أِىٗترْ ال  أُ ٖثصر  ورَ  ر ه العرز      ألٌْٕ اسعين بكن ِذا، ٔعمرٜ الضرٍٕٗغزاو   

الضرىعٗٛ  تقن عَ أِىٗٛ اسجرزد ٔكلرظ ورَ  ر ه التكاورن برني الررٕر اسزٟٗرٛ ٔالررٕر          

ز عررَ اسعٍررٜ الكمرر٘ لمعىررن    ٔالتٍاصررا فٗىررا بٍّٗىررا، رتمررا عمرري مجررال٘ وترررزك ٖعّصرر       

ُ ٖتىت  بثقافٛ أُ  تمظ ٔصاٟن التعصع ارتاصٛ بْ، ٔأالدراو٘. ِٔذا هتاد وَ اسرىي 

ىل إ، أٙ حتٕٖمرْ ورَ الضرزد    ْجرن تفكٗرظ الرٍص ٔإعرادٚ رمسر     أعالٗٛ ٔٔعر٘ لرصع ورَ    

، ا ه اإلعراٞٚ ٔاسررثزا  ٔاسٍرا ز اسضرزذٗٛ ٔاسٕصرٗق     الرٕرٚ ٔالرٕ  ٔالمرُٕ، ورَ  ر   

ٔ      أٔ ُ ٖكررُٕ رٔ  أُ ٖعىررن باٌضررحاً ترراً ورر  الفٍرراٌني العرراومني و العررز  اسضررزذ٘، 

 التعأُ ٔالتفاِي الضىٛ ال الصٛ و العىن.
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 قراءة في كتاب 
  )يراع الشعر وشراعه(

  أ.د. إلياس خلف 

 

   :املكدمة

   9102ؼدد ع  ددا  اددتا  العددتك  ا ددرك  عددتك وشددر (  اعدد ر  ظددر      ددت          

ال  عوع  ب   افعتح ذلم  اع شتت  ختمتد   يدم ارتعتدتت اعذدتعك ظد ر ص ا تؼدرشا       

ـ ددت ا ،ن ددتع ا  ا متاةددت ذلدد اي   العددتك شن لددا اددا لرـدد،  ا    اك  مدد       تعنددت غ ضر

تتالغ  قب  اي ظمص آخر توؼفهت سؽد،ل  متعلد ع   مدع ت باش دتع ال   د  ل،د  شدت  ع        

ع  الفا ل،د  اشده ع  الذمدتغ ل،د  سدغع  الجرتلد         المويب  ل،  نؽ،بع  الد،تغ قصم 

 عاتتع  الغنتئ،  ل،  ؼوالتع  ال ع ا،  ذل تتع  الر ح  افتتع  الفا قصدمتتع  

 يم ارتعتتت  ،نهت  لى  اا ( توؼف  اب   تع   لى  اعر ( توؼف   معة انذس  .

؛  ال  عط  ا  عوع  بد   افعدتح ذلمد   د ا ادا  العدب انهدت ادت اد  ؼدل  تتالغد            

 لغددد  ء،دددمصع   شددد   غف دددوغ   اغددد   اردددرآ   الدددرش ع  انهدددت ادددت اددد  ؼدددل  تدددت اك؛  

 عف،ف  انؾع  تعض   اللم   اثريت    اعفل،   إل عام..  اد   عدر ت   ثدتخ    

 غنعوعي   دلعت ذللم ع  ا عشتت اا تل    ثتخ:  ا ،و  توؼفهت ق،مد  ت باشد    

  لر ظتت الون ع   اعنب،     الغ ...د شر تتاذ ر ظ ر  غعنيب منوذد تع  قر صي   اشو 

   دا   9112ا   ا  عوع  ب   افعتح ذلم  ستئس  لى دتئسي تتش  البشح  ا لمم ا دت   

 ثج   غوشو : و اف    غبين المذهوغ    الغ   ا رت، ع ايم،ع  اؽ لشتت  اضر ـ  . 

 هذي الدراسة:  

  اددودسي العددتك وشددر (  اعدد ر.. ع يددذا  ا ع شدد  تصدد ى يم تردد ش  ار د دد  نر شدد 

 يم تب،ت   ارؤى  جلمتا،    ا الا،     ا ئ،   اد   ذدذيت  اد  عط   تذ قد  العذدتعك      

  ا   قف  ن يت ابنى  ا نى 
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ي   ا عب   انؽ،  هلذ   العتك تصعوقف  ارتعئ تتا الا   جملتزش   ا   تع د ت  دا   

 ع  قدد  اءلددا يهنددت  لددى  اعددت ر تررشندد        غبتظددري؛ لت ؼدد    االادد   اددا ( يددو  ارلدد     

 غؽتسب ع    ؼ    االا   اعر ( يو ات شلو  الصف،ن     هوايت  ار مي   شصدت    

   ار هت   نعرتهلت الن  يهنت ش غ  لى  ا م   غنذس. 

يم يذ  ثنتئ،   اا (   اعدر (  اد  متجد  ع دين  إلتد  (ع يدو  اعدر ( لدت شعدعم           

افن،دد    جلمتا،دد    ا تءف،دد    اع ثاشدد ع  يددو  اددا (  اددذي ش ددد  تلدد    اردد،   اع باشدد    

 ارددد،  لدددت شؽدددتسب  ادددا ع اتنصددد،  ستغددد  تدددذ ر تر اتنصددد،   ا،دددت   عا  عخ ظدددت ر     

 ار اتنص،   اؤشصهتع  ا جر ات تعذلى  ار اتنص،     خل،تغ     ا و ءف  جل،تظد   

  ا  جت  اصتعك هلت   حلعتت  اصل،ن    هل  ص.

ا ندددو    افر دددم هلدددذ   العدددتك  يدددو واع شدددتت    ارددد،    ا ئ،ددد    اع باشددد          

  جلمتا،   حيم  ايم،  ت،ن  الظعمتا   لى ثعث،  تذ ق  اع ر  ا  تعدوز( تدا  اعدل     

  غفمو  ش ، ت البشح  ا اشر ع  اع ر  ا  جت   انفوط تررتهت  دو   ي،لد  تصده     

  اسس    آال    ت ها  انفض ممت ش  خلهت اا يمو 

 الشعز ًالزًح:

 شعه   غؤاف  عتت  لر ا  تودس ات دتص تا الع، ع  شعشد خ  دا ؼدل   اعد ر      

تدددتار ح    شدددعمعت هت تتاعددد ر  شدددلنهت ل،ددد ع  يميتـدددهت اددد  ؼدددوعاع  تفعشهدددت اددد     

اظددلتا ع  شرععهددت  قؽدد شعهت  توتريددت   شدد ختئهت.    يددذ  اددت شدد ا   لددى  ءددع(        

 ات  اع رش    ت ها  ار ح  ا  اظتع يا،هدت  اف،لصدوا  إلضرشردم     ا  عط  لى اثر  ا ع

 اعش و    عتت  و اع ر .

 ق  الرا  ا  عط لردري د لدهت ادن  ندو   و  سفدري  اعد ر ع  يدم  عبد  تد غ          

 لى ات الع ر اا انسا    نفدض  اد  عطع   حلدا ا   اد  عوع  بد   افعدتح ش دوا          

ادو صيدتع  شرد   خعؼد  تذ قد  هلدتع ثصتشد،         و    انؽوؿ  ا  ش عشهتع ش ،غ 

ظف،ف ع حيت عيتع  حيت ،هت تلغ  قرشب  اا  اع رش   ا  تنبجدا انهدتع  ثدض اريدف     

شبا الرتعئ ا  ل   شعمعت   تهت؛ يت يو شر   عؤشع  الملونتت  حلر،ر،   ا  تصه    

  الاي  اع ر ل،روغ: 

 ،ددو   ارلددبع  شددشر  اللمدد ع   و ندد ات تع ددت   قدد،   او قدد ع  دنددتح  خل،ددتغع      

  بررشدد   ا  ،ددبع  نددبا  إلشرددت(ع  اعددبوك  ا تءفدد ع  تفددعض از يددا  اددر حع  نعددتز    

 غويب   هلتاش ع   اجرتل    ؼ،ل ع   إلجيتز   اعلج،دفع   اعنرد،ض   ادذ تص...لنشا      

 سفري  اع ر .
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  انعتط ؼوع ا لى  اع ر ا  يم شذيبو   لى يذ  لإ   ا  عوع  ب   افعتح مما

  مل،د    يدم ع لدين   مد   خلا  ان ع  خل  ت اا   ا  ن اتز نعتز  ان ع تنع،م ت  اذيين

  غعلمد     ع دت     ت مدا    نهتع  ا م  اد  اا تتانفض تفش،  ال عيع  نهت اؤغ 

  ممع ي. س،تي  يمع الللم  س،تي   نهتع  ار ح اا

 يف املهوج ًاألسلٌب:

     خداي   آل ن    ظت( نهر  يوع ا  انهذ ت  اع ب،رم  انر  شعدذ  العتك يذ  

 شبا ات تؤ زع  ا    ت،تت اا شلس  ات  شوعاع عؤشع  شر   لتا  عطع    تاميم  جملتغ

   لهمهت  انؽوؿ تذ ق    ارتعئ يظر ك اذا   شلو  تر مي 

 شعسددغ   اغدد   ادد  عط ظدد،و(  ا ددتت   اعؽددوشري  إلتدد   مع لللد،ددتغ دنددتحع         

 الرلب  ،و ع  الر ح از ياع    يذ  اا،   لى  شعجمتع  جملدتز توؼدف  ءتقد  ت باشد      

لن،  هلت  ار عي  لى  نعهدتك  انعدت   الغدوي  تع دتا    دا  غبتظدري   انم ،د   ءلب دت الفن،د           

   جلمتا،    اع ثاش  

ظددتيري اشددلوت،    تنددت غ  ادد  عط غوـددو تت ع لردد   ددت  شبشددح  ددا نرددتط  مثدد  

 ا ددع    ا ئ،دد    افن،دد    جلمتا،دد     شددلوت، ؛ شرددوغ   جترتدد   اعددت ر ذلمدد   دد نت      

ق، دتز: و العددت ر اشبتدعد   غ لدد  ت ؼدتاعهت  ا تؼددرتهتع  ثعهدت  اددو لر ادا  جلس ادد       

  لتصع   لى  إلنصت  ذلب   ت تءفةتع   لدى    نؽت    إلشرت(ع  ا   ا  لى  ار،  مسو  

 غلت  ااف   يتالةع  شؽوع عا ا ال تا  تن ي  تا،  ا  خف،ف ع ذ تد   غب  د  ستـدري    

   اصمو انهذ ت  ي لةتع     جلدر ح نسلةدت  اغةدت  اثدر  ع     اندتع هلب دت  ـد،تص   س  قةدت         

 تنن  ارؽتئ  اللوت ت ا    جت ا  ع     اؽمن  ذ ت ت   نلصتع  ع     حلب  

ين  نر  شنبجا ادا ا تشعد   ادنؾ شرقدب ل،د  ينصدتن،    اك ادا خدعغ  ابشدح  دا           

سفددوع  اددذ ت  غب  دد ع   ددا  اصددمتت  ادد  تبدد ت   اشددلوك  اعددت رع  سؽدد،لع ع          

 اخ،لع ع  يو نر  شبع    ا يؼ  ع   سلت  اا تدرز  دتدمع  ال شرد    لدذ  ا  تشد       

 ذا  ظلصبا   ت ا اصدرس،تت ع ا  جي د   انم ،د  سلم دت      ارمس،   ا  اظتع يم

تصلب  انؽوؿ   قو اب اصبر   اؽدن  قدد ت  لدى ضدا اجدتغ  اعد ر  ادذي ال شنردتا         

  قفتؿ  انر ع  ال جي    ت،ن  ا ت    غ  ى  غنعوا...

 الشاعز الكَثارة:

 يددتغع  تعدد ا  العددتك ت ع شدد   ددت   نو نهددت: وتدد ع  ادد شا  حلتادد  ق،جددتعي لددا   

 ضنتص  تلتص ع  يو  نو   ا  ات  ع صا اا ق،م  ت باشد   شد،متئ،   لن،د ع  ل،هدت يظدتعي      
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اهم  يم  اغنتئ،   ا  ت فض اا ا عد  قؽدتئ   اد شو  ع  اصدن ااعي غدتذ  تدو عا  لدى        

ذيدددين تعددد ثا  ندددو   يدددذا  ا ع شددد  ذ ك  اعرل،ددد    اتدددم  إلضرشردددم  ادددذي اءلدددا  ل،ددد   

صع؛ اددذي ش ددين  اددنؾ  غنرددوػ  لددى  انؽددب  اعذ تعشدد   متتث،دد  Epigramو  شبغدر    ط  

 ا عمددتصع  قدد  ت ددوع يددذ   اددنؾ  غنرددوػ  غددودس انجددوع    انعوا ددت ا،ؽددبض ذ  اضددر     

اع  اي؛ ا س،  ا  ق س، ع ا    ع، ع علت     ادذي جيمد  تدا  ندو    ا ع شد   ادذي       

وئ،   وارش ز اا ت رشدف  شبا ذ را  لا  إلشبغر   ات ذ را  اعت ر  ار اتنصم ؼم

هلذ   افا تروا : وين  تنتص اغوي ارعفبع  لمتت  قل،ل  الا ار ا،  ت ، ي ع  ال عشدب  

ا   ددد   اعددب   جلددتا  يددو يتا،دد   اعلج،ددفع   عستتدد   إلحيددتص.  ا بددتعي وق،جددتعي لددا      

 يددتغ   ددد  آخددر اددا  جلمددتغ؛ ذادد  انهددت تعددا يم ا،عددت ظدد رش  ابدد ع  ادد شا  حلتادد ؛   

تعي ينت شر (ع  احلتنهت تل   اللمتت  ا   نععمن   حلا اوش،رم  دذكع اادت   لتار،ج

اوـو(  غ،عت ظ رش  لهم ت   ح تا  اغنتص  ءرت ع  تا  ابلتص  ااو  ع  لرةدت الشعد    

 اع وعش   ا  شوا يت  غوقفع  شوعا  ا  عط ت،ع ت   س    العت ر ت ع  ا شا شن وي  لى 

 ا،عت ظ رش    ـش :

 هلت  لى  ا ير تراش   ترد،ُ   عسُن ااألد مسَ   ا ير اضن، ة 

يلذ  شررع  اعت ر ا  اظ تعا يم اضت  شعبرى تر      ذ ع  نهدت سدتزت  لدى    

ار ب اا ار  ب  خللواع  ق   خعدتع  اعدت ر افدرا ت تنعمدم يم  اغندتص ادا دهد ع        

  يم  خللوا اا ده  اخرى 

 عتت  يدذ  شدذيب يم ا  آثدتع  اعدت ر خدا ادت        شب   ا   ا  عوع  ب   افعتح   

ش ددد  ادد ع  شعهددر انسادد  جترتعدد  لن، ددت  يتا، ددتع  اددذا  نددر ا ش دد غ  ددا  الددع   لددى   

 اعفتؼ،   ا  ت وغ اس،تن ت   تر ش  شاي س،تت ع   لى يدذ  لتاد  عط شو لدا ادت ددتص      

 دددا  دددا ت دددا  لمدددتص  ادددنفض  ا ش دددتن،ا ادددا ا  آثدددتع   اشدددب  ف،لددد  تتالعدددف       

ظدؽ،ع ع    اقدرك ظدمص يم  غدرص ادت شرواد ع لل،دف يذ   دت   غردوغ مثدري يتد  (            

 شروغ  ا  عط  ا  اعت ر ت ع  ا شا  حلتا : 

وآثتعا ت غ  لدى اند  ظدت ر اويدوك ا بدو( رللدوق ا نعدتاع ز اا   ذاد  قرحيد           

 اعوق يع  اويب  يتاش ع  ل ري شل،م ع  ذ ئر  ا ل   

ط شصددع ا تتا نددت شا  افر ،دد   ادد  شعوشدد  تهددت الدد خوغ يم   اددري ثتن،دد  نددرى  ادد  ع

 افلري  غ ر س ؛ لجم   نو   يو: وق،تثا دلعم     ت تم  اللمتت اعد ز ا   اعدت ر   

 اب ع ق،جتعي ضنتص اريع  ق،جدتعي تلدتص ادري ثتن،د ع  ق،جدتعي جتدوا  جتد ا  ترتد ع  شدوعا          

 قوا  ظتي     لى ات ذ ر:
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 رؼددددددتضين  ن اددددددا ضنددددددتص  ظدددددد    
  

 اندددددت ضرشددددد  ع ـددددد  لدددددوق ضؽدددددا   

   

  ندددُن اظددد   ل، خدددذ  اندددتُط  دددين  

  
  شغنددددددددددو  اددددددددددت اقددددددددددوغ تلشددددددددددا 

   

    يم ي،ل  تل   خلعؼ   اد  ددتصت اعلجدف  ا ع شد ع  انهدت قواد : وتدا        

 اعد ر   اغندتص ذدو  اعدد   ع  قد  الدتا  اعدت ر اددا يدذ   اعد  خ ؛ للتندن ق،جددتعي          

ندتيع  ادا  يعدس ز  تدرع  ادا يشردت( ااع  ادا          اعت ر تنه  اا ا ا  اع رع  اا ث 

 مح،م،  ؼشبع  اا شعا  تن   الر  .

 ًقفة مع )ٍهام يف األٍكٌنة(: 

   يدددذا  جملمو ددد  تنعمدددم يم  حل  ثددد  ظدددلعة  افدددمون تع لرددد   دددت  تندددت غ     

 ادد  عوع  بدد   افعددتح هلددت رلعلفةددتع لردد  ا دددس   ار ادد   ا ع شدد  اددت تعددعم   ل،دد           

 يم اغنىع  سلتش ع   اراي  عد ع  سفوع  ض،تكع  اوـو(  اغ   جملمو   لرتغ: و

 اا ث   م  يم  اعفؽ،     د  للدري؛ لدذ ر ا   غغدين يدو  اعدت ر ت ا  تد         

 اشددتا،ب   خ،تالتدد   لفددتص ت ع  يددو ؼددو    تظددا  قلددب يددو يدتؼدد   غصددعش،عتع       

ا تددتالجا ا   نددتلوعي   ان،ددتتع  يددو ؼددوت حيمدد   ابعددتعي   انددذ عي يددذ   غغددين شعددس   

 تتارل،  اا  و    اعت ر  ب   ارتاع  حلؽين  اذي شروغ   ت ا تؽرحيتت : 

ول نت  رلن  آلال   ا م،ر     حل،تيع النين اؽر  لدى ا  اضدين هلدت ضندتص  دذتتة      

 ي،عة ؼتل،تةع  يذ  اقؽى ات ال ل     ارا  لى يذ       ا م،ا . 

 غددراي    جملمو دد  شددذ ر انهددت ات دد  اددت       ددع   ادد  عط ا.  بدد   افعددتح  ددا   

تلو   ا  انم ،    تر ش   نتؼر  جلمتغ  غعو عث   انهت  ،و   غهتع  د،   اغدس غع  

  د   ارمرع  ا،   افر(...لتغراي   يدذا  جملمو د  لفدتص ت  ء،دوا ادا زلدو ع  يدم        

 عز:قبتك نت ص  ستغ ع  يم ءتا   اا لل    لعكع  يم ا تعز  ابتير  ا  

 شلهو تغرتهت  انص،  

  شرا ان قم،ؽهت 

 لصمتؤيت    م ء،وا 

 اا مثتالت  انذو  

  انن ظ، ت  عد، 

 ذلؾ  ا ع ش  يم  د ا ادا  انعدتئر انهدت  نعمدتص  جملمو د  يم  حل  ثد  ظدلعة         

 افددمون تع  ي صددتك  انؽددوؿ قدد ع   اددا  غمتن دد ع  قدد  تلددو   اغعادد  ثد،ندد  تغدد      
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 ش ع  ا  سو ط  اعدت ر هلدت سفدوع اعدهواع  ا   اعدت ر شندس( سلدو         غمتن   ا هت اعش

  ش وعي اسبتن تع  ا   جملمو   تن دوي  لدى اشد ل   دجاي  اشد ل   إلنصدت  ال تنعهدمع        

   اعت ر جي،ب  ا اش ل   اودوا  لى سلو يتام. 

  لددى يددذ   انشددو ميفددم  ادد  عط  ادد  عوع  بدد   افعددتح   اع شددتت  ل،ددذ ر ا   

ذلمدد   دد نت  ق، ددتز   واللددوت سبدد   نعدد،  ظددبتكع  ايس ددد   ءدداع    اعدد ر ادد ى 

  ظ،ذ  قرتىع  ا وي العتا اع  يو احلت  ظذ، ع    دوع  بررشد ع ميذد     غدراي     

 يتهلت  يهلتاهت؛  ينصتن،عهت 

  و    ل   شدتمسا  الدع ع   حللد   جلم،د ع  يدو         اع ر ا ى سصت   رتغ

ي    عا  عؤىع  ع ا   تر عي  ا فوا  ار ف تتق  اا  اللمدتت  خلفدرع  يدو    

ظددت ر نصددم قلبدد   ندد  اددا حيددبع  تتئدد  ااددف تعددرااع اعدد ثر ت بددتصي   سددس  ع اعدد       

 نصذن اعاض  ده   آلال ...

  انهدت ا   اغنتئ،د  اصدعمري          خلتمت  خلؾ  ا  عط يم دلمو د  نعدتئر  تاد   

 غنذددس اددا  اعدد ر  غ تؼددرع  ا   ا ع ا،دد  تدد ت ختلعدد     اعذددتعك  ادد   تنددن ادد  ع   

 ابشددحع  ا   ارؽدد، ي  ا مواشدد   تنددن يددم  اصددتئ ي   اضلددب يددذا  اعذددتعكع  ا          

قؽتئ   جاي  تنن ام  اعت ر       غر عي   النلصدتع   اعدرتص   اد  جيم هدت     

ذكع  انهددت  ددددوا  عادددتت لتعقدد     اعذدددتعك  اددد  اعشددن ادددا ضندددى      منددوذز  غ ددد 

 حلؽ،ل ع  مت،س   ا متعش   ارؽتئ ع   دوا نو ي ءفوا   تان  جت  يظر قتت هلت   

 ت ا  ارؽتئ ع  مت،س    ؼ ،تا  اللم   غنفعش   لى  الشا   اغنتص..

 خامتة املطاف: 

 اعد ر  ظدر      يدو  لدى ادت ا عرد        تل  ت اعت  ذلى    دو    عدتك وشدر (    

 عتك اتت ع اعرق  ا شبتد  الظعمتا   لى ظد رش  ا لد ع  بتع تد  تعصدل  يم  ادنفض      

ت،صرع  اسلتا  انبجر  اا خؽوؼ،     جترت ع  يو ات   ات شلو   ا امِّ ا نتق 

 انؽددوؿ   ددا ام،لددهت اددت ال ت ،دداع يددو نردد  شعوشدد   اددذ قع  شعددس ا تجرتلدد  اؼدد،ل ع   

ش  الددتاا  جلمددتغ ل، مدد  يم يظهتعيددتع  شبشددح  ددا نرددتط  ا ددع  ظددتيري         تصددعهو

   تان ع  شرى ا    اك  م  تتالغ  قب  اي ظمص آخر.
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 في ديوانراءة ق

 في ُحبَِّك ُتْزِهُر الرُّوح

  أ. أحالم حسين غانم 

 
 علً سبيل البذء

 
إن الرجأأ ا الرأأ رايع ال هأأ ل غأأت الأأ    ت أأر ل »ارتأأ ي غي:أأل  

 «أغذافهت ال خصيت قض    عه ً متثل إرادة الروح ال  مليت.
 ق مت وقي ت

خترلأأا اتجرأأه داث رأأع أررأأ ، الفلأأت  وترؤأأ  غأأ   الر  أأت مأأ       
تصر ح الكثري م  املؤكر   علأً أن  الأروح ال هي أت ق مأت وقي أت دوم أ        
شأأبيهت رأأ لكلن اللؤأأيز  ت  ن أأذغ  ال:يأأ ، إت مؤ سأأت   قي رأأه   وت    

   الل شي ن   فكلّ م  غى غ ئبٌ ح ضرٌ ر حلُبِّ ومنغرٌ ر لرُّوح . ؤثر فيه
 

 عظناء هذا العصز

"قابٗس بنِ عندٙ "    ٖد٨نٝ انسهطاّ 

أسننن  اءًنننا٠ ْننن ا اندذننن   ينننِ انننن ِ٘     

ألبننن ٌٓ انًننناّ  ٖسبننن ٌٓ انةننن  ٜ ا  ٙنننٝ 

بُة  ات ٖطاقات ي ًٙزٜ  ا تةن  ىل  قمًنٌ   

 اجمل .

ٖتبدننناذ ننننن نل َننن ٟ اننننن  ٖ  اندءًٙننننٝ   

يننننناٍ ا نننننا٠ ٧ نهسنننننهطاّ "قنننننابٗس "يجنننننو ىل

ُكّهًنننننا إلنننننا  ا َسننننناّ      تُكسننننن  

أاًاقٓا تكصَّف  نٔ ٖب ْت كفاؼٝ ا ا٠ 

تكسنننننن  ٖدنننننننٔ     يذننننننش، ا نننننن ٟ   

 انصًس  تطا د انءّو بني انض٠ٗ ٖا ا٠.

 البشارات املينوىة

ْنو تصنبٔ ٧ٖدٜ انسنهطاّ قنابٗس بنِ      

عننندٙ  ٧ٖدات ا٩َبٙنننا٠ ينننِ سٙنننح  ٓنننٗ    

زْنن  اند٨يننات ٖانبصننا ات ا ًَٙٗننٝ س ننٞ ت

   سنبِّٔ ان  ٖ ؟ 

اننننِ اؾًدٙننننٝ اندنًاَٙننننٝ نهك ننننا      

ٖا٩دبا٠ عنهطُٝ انًناّ   يسنةع ٖانِ دا      

"ا٫ّ َاشننننننن ّٖ ٖيٗلانننننننّٗ " نهُصننننننن      

ًّاّ ؛ ص   ْ ا ان ٘ٗاّ ان ٛ  -ا٩ دّ ا

ْمنن ن اننن  ٖ   ت ّصننب بدُننٗاّ    (    سنبِّننلت تنْز

 . 0202بطبد ٔ ا٩ٖ  
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ْم ن ان  ٖ (     سنبِّلت تنْز

ٖع ني قذٙ ٜ   اذتضًِ ان ٘ٗاّ ث٨ث

دننننا٠ت   أإلهبٓننننا  ٖ  انسنننن ٜ اندءًٙننننٝ   

نهسهطاّ قابٗس  ٖع ٜ اندامل ٖانٗدٗد  

ٖ  ىلطننا   سهننٝ انزينناّ ٖا كنناّ  د هنن   

صٗ ٜ عنهطاّ ان ٗاصنٚ كذنز٠ ٧ ٘ ذنزأ     

يِ انُص  فٓٚ يِ انك ا  كان ٖ  يِ 

 اؾس   ٧ ٘س غين أس ًْا اِ ا٫  .

 بشارة بني سميني

َٓننا بصننا ٜ بننني ليننُني كًننا ٖ ٓننا  ىل

ينِ ُْنا ٘ن تٚ     انصاا  "عدٙ  انذة٨ٖٛ"؛

ينننننن  ٨ذ نهفٓننننننٌ   –ْننننننات، انبنصنننننن ٟ   –

اؿةٙةننننٚ نهُٓضننننٝ ا با كننننٝ  ٖ يٗلْننننا 

ٖ  يةنننن ِّيٓا ت ذه ننننٞ   ٖقًٙٓننننا ان ٖسٙننننٝ  

 ي تكننننزات ان ًُٙننننٝ يننننِ  نننن٨ى صننننٗت   

انصنننننناا  انصنننننننذٚ ان اسنننننننو ابننننننن  ا   

  انذف اٖٛ  فغَّٞ ْات، انبنص ٟ:

 "ْات، انبنص ٟ دااَا فاع ذبُا يس اني

ٖطُٗ٘ا ا٩ ض عدٙاذ    سا  اـان ِ٘"  

 - 31  

ٖاهٞ شن   ْن ٕ انبنصن ٟ ان ُٗ٘ ٘نٝ      

عننننُ  و ىل  ا نننني انّصنننند ٛ ننننن ٘ٗاّ "   

ْمننن ن انننن  ٖ  ٖانننن ٛ قّ ينننٔ ٖسنننّ  ٕ  سنبِّنننلت تنْز

ٚ  اًةننننٔ  انصنننناا  "انذننننة٨ٖٛ" يننننِ ْٖسنننن

ٔن  ٖ ٘ فننبن انذننٗ  كننٚ ٘نن ٖٛ ا ننا٠ن َٓضنن  

ٔن.. ٧ بٗصفٔ عهطاَاذ  انصد ن يِ لٗإ قاي  

ندنًنناّ بننو بٗصننفٔ عننهطاَاذ  سنن ٜ انُٓضننٝ 

انفك ٘ٝ انيت ؼًو فٙضاذ ٧ يجٙو نٔ ينِ  

انةنننٌٙ ا َسننناَٙٝ   ٖدننن ٖٜ دا١ًنننٝ اؿٙننناٜ  

تُبننن  كنننو سنننني  ٖتننن تٚ أكهنننٓا كنننو     

سننني  ٖبننٗاٚ ْنناد٤ قنناد يسنن ٜ انُٓضننٝ   

ؼةٙةنننننناذ ن صنننننن٨    أي ننننننٔ اند بٙننننننٝ     

 ا ع٨يٙٝ.ٖ

 فزقد البدر  

ٖق  دّس ت يداَٚ انبنص ٟ قذنٙ ٜ   

انصننننناا  "قاعنننننٌ بنننننِ قًننننن  انبنننننا َٖٚ  

 ا ذ ٛ" سٙح قاى:

   ِ  "أْنننننن٨ذ كٗننننننننٗدممت ا ًٙنننننننّٗ   ٖطننننننن

  ّ  ٫ى  ْٖنننننننننوى اهنننننننننٞ تةنننننننننٟٗ ٖىل نننننننننا
 

ٔن   أنةنننننننٞ ببنصننننننن ٟ ٖٖنٙننننننن ى دنننننننّو با ١نننننننن

    ّ  كف قنننننن  انبنننننن     اننننننن  ٗ  فّ ننننننا
 

ٔن       ففنننننٚ انسنننننًا٠ ْننننن٨ى  شنننننّع يطهدنننننن

 ٖ  انًنننننننناّ ْنننننننن٨ى  يصنننننننن    ثنننننننناَٚ"  
 

 كوثز التضابيح

٘نن تٚ عننهطاّ ان ٗاصننٚ اهننٞ كننٗث    

ان سننننابٙض اننننن ٛ كنننناّ ٖمل ٘ننننزى َافنننن ٜ  
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ان ٥٘ننننٝ بنننناؿّة ٖا   ننننٝ  بنننناَٚ انًنننناّ   

اؿ ٘جننٝ ٖ ااننٚ َٓضنن ٓا ا غفننٗ  نننٔ بنن  ّ   

 ا  تدنننا  "انسنننهطاّ قنننابٗس بنننِ عننندٙ " 

 ٖطّٙننو باؾُننٝ يجننٗإ    ننٔ ا  ٖأ هننإ

  ينةت ِّيننننٝ يننننِ ا ننننب كٓننننا ات انةٙننننادٜ   

ا٧عننن جُا١ٙٝ ينننِ  ننن٨ى ا  ننناٍ ا ةنننّ س   

ٖشّكو أٌْ  يٗل انس٨ٍ ٖاؿضنا ٜ  ات  

ا عٓايات انكربٟ   سٙاٜ ا٩يٝ اند بٙٝ 

 ٖاندامل. 

 دائزة العشق الالمتياهي  

      -  ان ٘ٗاّ-ندّو ا   يو 

نُفننننا١س انةننننٗى   اذَفٙسنننن اذانًنننناّ عننننهطاَ 

ٖانبٙاّ   ٧ ٘ةنو  انِ عنهطاّ اندةنو ىلّ مل     

ّٗ  اهٙننننٔ  ألننننٗ ز دنٙننننو  ٖب ْنننناّ     ٘ فنننن

٘صننّكو دا١نن ٜ اندصننة ان٨ي ُنناْٚ ا ُبجننة  

يِ  نا٠ انًناّ ٖاندا١ن  ىلنٙنٔ    ٖ  تنزْن ن      

ٖت ْدبن ن   اجملال نه ٥٘ا  ٖاجملال ْٗ اندبنٗ   

ّ  ىل  آ   ٖيِ سناى  اهنٞ سناى      يِ يكا

ّْ   34ُز٘و اندز٘ز: ٘ٗع، آ٘ٝ ٖدا٠   ان  ىل

 .) ّ ُْ نٌ نمه  ٥٘ا ت ْدبن ٖ  ُك

٧ٖ عهطاّ اهٞ  يا أ ادٕ ا  كا١ِ؛

انةضنننا٠ ٖانةننن    ٖكننن نل ْنننٗ عنننهطاّ   

ابا ٜ "شند  اندز٘نز " قا نا ٖيضنٞ؛ ٖ ا      

انباسجّٗ ٘دٙ ّٖ ق ا٠تٓا  ٦ٖٖ٘نّٗ أع ا  

عهسننننا ا اندنننن    ىل  أثننننا ت قنننن   ٌٓ..  

دت  ٥٘ننننن ٌٓ ف ُٗاننننن  قذنننننا١ ٌْ ٖتدننننن ّ 

ّْ  _  ْنننن ا ا ةنننناٍ –..ٖ كننننِ نهًنننن ٠  أ

 ٘س ى:

كٙ، نهصد  أّ ٘سٙو يب ا ا٠ ٖ٘ب ٖ 

 َٗ اذ؟ –بني انةذا١   –

 جون اُٗاّ ان ٘ٗاّ اند بٝ ا٩ٖ     

فٌٓ اندامل انصد ٛ نهًهشًنٝ انصند ٘ٝ "    

ْمنن ن اننن  ٖ "؛   ٖ٘سنن ُ  اندُننٗاّ ىل    سنبِّننلت تنْز

انجُا١ٙننٝ يفا قنٝ  كٙنٝ   تكًنِ    بنع     

 /انُج  ٖانصد    عط  ٖاس .

 بياض الفقد

ٖ كِ نهدُٗاّ أّ ٘ خ  أكجن  ينِ   

ينن نٗى ٖ٘صنن  ىل  أكجنن  يننِ يدُننٞ ..فٓننٗ  

بصننّةٙٔ ان ١ٙسننٚ ٖانف اننٚ سايننو نه ٧نننٝ    

انكهٙٝ ا٩ٖ    ثٙٝ اجمل ؛ ْٖٗ ابا ٜ اِ 

ششُٝ ينِ انن ٧٧ت ا  خفٙنٝ ؼن  بٙناض      

 انفة  ا٩نٌٙ.

 األمل واخلشوع

ّ انن ٘ٗاّ ْنٗ بٗابنٝ نفًٓنٔ  ىل ا     اُٗا

ق أَننإ   هنن٠ٗ بُٙننٝ ا ْنن ا٠ انننيت ٧ تدنن   

ْايصنننناذ اا باطٙنننناذ  بننننو  كننننِ انننن ْا   

يف اسنننناذ ْاينننناذ نهنننن ٘ٗاّ؛ ٖبنننن ت انذننننٗ ٜ 

ٖاهشٝ يِ  ٨ى ا٧ع ٨ٓى انن ٛ ٖهندٔ   

انصننناا  "انذنننة٨ٖٛ "  يةّ ينننٝ تُطنننٗٛ  

اهنننٞ يصنننٓ ى أ ننن  انننن ٘ٗاّ اُٗاَنننٔ يُنننٔ  

  ٖ أعننن ا ٕ  يُةننناداذ  ٖػّهنننٞ بكنننو أَنننٗا ٕ 

بان ْصنننننٝ ٖا٩مل ٖاـصنننننٗ   فسننننناًْ  

ىلعنننننٓاياذ ٖاهنننننشاذ   ت عنننننٙس ية بنننننات 

انذننٗ ٜ ٖىل٘ةاااتٓننا  ٖبنن نل اًهنن  اهننٞ    

 ىلعُاد انفك ٜ انصد ٘ٝ اهٙٓا بةٜٗ أكرب.
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 مَلكة التقصِّي 

َ ٟ انصاا  َاص  بِ عندٙ    ٖاهٙٔ 

انغسننناَٚ ٘دًنننو داْننن اذ بس٨عنننٝ ٖ٘نسننن      

ٖي ن ّث اذ   اؾهوٖاًة يُسذًاذ يب اؿ خ 

باجملالات   ٖ٘دًو يِ إلن  ؽطنٙع اهنٞ    

ىل٘ةنننا  يهتكنننٝ ان ةذِّنننٚ ؛ٖ٘سنننكت ن كًنننا 

٘سك  انذٗ  أثُنا٠ انن ٖ اّ سنٗى  ن      

انضنٙا٠ نٙسنةٚ ان ا١ةنٝ انكه ٙنٝ ينا تّٙسن        

 قا٨١ذ:  يِ "قابٗس" انكّٗ

 "٘ن اٖدَنننننننٚ فٙنننننننلت اجملنننننننالن ف ْعنننننننكت ن    

ِّنننن ن    ٘نْسننننكم ن انذننننٗ َّ ْٖدنننن   ينش   كًننننا 
  

 ٚ ِّ كُا٘ننننننناتى عنننننننُ  فٚ ينننننننٗادد  بننننننن 

ِّ  ننننننننا٠ى ٘ننننننننا تننننننننن ٟ أتنننننننن ثَّ ن ؟      بنننننننن 

  "- 351 

 "تعويذة احلشن" 

ٖ٘ ذهنننننٞ اننننننٗاٚ ا  ْننننن، بنننننا ٗت   

ٖتٗهنض   ٖتض٠ٚ افذ٨ت ا ةاٍ اـان  

ا باتنننٔ ٖأبدنننادٕ ان ٧نٙنننٝ ٖ اتنننٔ انفُٙنننٝ    

ٖاؾًانٙننننٝ "تدٗ٘نننن ٜ اؿننننزّ"  ٖاننننن ٛ مل 

نهنٗادٛ  اندناب ِ٘   َ ذ أ اهنٞ يةا بنٝ" آ ن    

ا ةن س" اننرب عنن  انُنٗ  اننن ٛ ٧ ت  كننٔ   

ٖان ٛ ٘داَة ا طهة  ٖ٘ةٓن    عٗ  انصد  

ا سنننن شٙو   ف تةننننٚ عزَننننٔ ىل  اننننامل     

اؾًننناى نًٙننننُض اؿننننزّ طابدنننناذ ق عننننٙاذ   

ٖخينننّع اهنننٞ فنننّ ٜ ا نننا٠ أعننن٢هٝ انضننن٠ٗ      

نُٙج ْا يا بني انربْاّ ٖاند فاّ   ٖنٙغ ٖ 

 شفافاذ تُف  ئُ اندني ىلنٙٔ. 

 

 حنة الوجداىية  املل

َّ قاٖنٝ ا٧قن ا  ينِ ْن ٕ     ٧ شل ىل

ا هشًننٝ انٗد اَٙننٝ  ننٗ ؼنن  ٖيغنناي ٜ       

انٗق  َفسٔ  كٙن، ٧؟ ٖىلّ ْن  انن ٘ٗاّ    

 انصد ٛ ت ذا بٔ سةٗى يد فٙٝ ا ٘ ٜ.

يِ ْ ا ا ُطهة تب أ قاٖنٝ  كٗ  

ْنن ا ا  تةننٞ انذنندو ٖا ضننٚ قنن ياذ مننٗ   

ا٫تٚ  بني انٗاقب ٖانٗاقب " ااٚ ا ُذزات 

يب ا س ةبو  أٖ با٩س ٟ بني ان ٧َّنٝ اهنٞ  

ينننا ٘ننن ٟ   انسنننطض  ٖان ٧ِّننننٝ اهنننٞ ينننا    

٘ صكو   ا٩اًنا   أين  بنانأل ا٩ًْٙنٝ      

ٝذ  ننِ ٘طًننض   يسننا٘ ٜ ْنن ا انفةنن      اصنن

 ا٩نٌٙ ٖ ص  أبدادٕ ا س ةبهٙٝ..

 خري الزجال

ٖنكٚ "ُ٘ءن    ْن ا ا ني انصند ٛ     

ٙةٝ    ن   ان ٛ ٘ذٗ  يصاا  ا ٗدٜ اندً

ان دنننناى ٖأَةنننناٌْ انبنننناسجّٗ ٖان ا عننننّٗ 

ٖانصد ا٠ ٖطن٨  اندهنٌ ٖا د فنٝ ٖانجةافنٝ     

 ".-44 

ٖتج  اند بٝ اندُٗاَٙنٝ عن٦ا٧ذ ٖدٗد٘ناذ     

٘ضدُا أينا ٍ ىلشنكانٙٝ يٙ افٙز٘ةٙنٝ  انِ     

ياْٙننننٝ انٗدننننٗد ٖيُننننٔ انٗدننننٗد انبصنننن ٛ   

خل  ٖيا ٘ةابو كنو  ىلٖانكَُٙٗٝ ٖانٗاقب.. 

 ٖاؿٙاٜ..ٖا ٗت   ْ ا كاند ٍ 

ٝذ  ٘س صننن      ٘نصنننّكو اندُنننٗاّ ا بننن

ٌن  يُٓا انةا ٤ن يآث  اـهٗد  ٖ٘ب أ يُٓا فٓ

 اانننٚ ا ُذنننزات  ْنننٗ تذنننًٌٙ ٖا   نبُٙنننٝ   

اننن ٘ٗاّ ُ٘ننافٞ بننٔ اننِ أّ ٘كننّٗ فنن د      

 ت ااٙات ٖد اَٙٝ ي باُ٘ٝ.
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ٝة ؽ نننزى اذنننا ٜ      ٝة نغٗ٘ننن ْنننٗ ىلط٨نننن

ان ٖ  أٖ انغا٘نٝ اننيت تُطنٗٛ اهٙٓنا ؼ ٘ن       

 انذة٨ٖٛ. ٖتة ٌ٘ انصاا 

ٝة تكًننِ    َّ انغنن٨   صننٗ ٜة بذنن ٘ ٩ٖ

  طاق ٓنننا ا٧ ا١ٙنننٝ   ان دنننب  بذنننٗ ٜ    

 ًٙٝ    طا  ان٨قنٗى   انةنٗى   ٧ٖ   

َن  ٛ يننا انسنن  انن ٛ ٘ تننا   هنن، ا٩نننٗاّ   

ٖاـطٗط كٚ ٘بةٚ نٗسنٝ انغن٨  ياثهنٝ    

  اننن اك ٜ أطننٗى يُٓننا يننِ ؿءننٝ سننو   

 سةٙةٙٝ يِ ؿٌ ٖدٍ ٖاٗاط،.

 الضلطان قابوظعظنة صورة 

فٓنننن ا انسِّنننن  أينننناٍ اءًننننٝ صننننٗ ٜ     

انسننهطاّ قننابٗس   ننٔ ا   قنن  ٘ضنندُا   

نٗدنننٔ أيننناٍ فةننن  ػا بُنننا ٖبننن٨دٜ      ٖدٓننناذ

كٙه ُننا أينناٍ يننا تك ًننٔ ٖتنخفٙننٔ كٙهننٝ    

انهٗسننٝ  ٖ دهُننا َدّهننة أعننبا   نننل اهننٞ   

ساد ُا ن ٘جا  ٖاؿو كٚ تزْ  أ ٖاسُا 

ٖت دهننننة س ًنننناذ يننننب د٧نننننٝ اندُننننٗاّ  ٖأٛ    

َفذننناى بًُٙٓنننا ٖبنننني انًننناّ ٘نفضنننٚ ىل    ا

 إلابٝ ا آعٚ.

ٖاع ٢ُاعننناذ بننن نل  فننن ّ يدُننننٞ "     

ْم ن انن  ٖ "  ننٙس  ٖ  بدُٙٓنا  بنو      سنبِّلت تنْز

ِن كهُّٔ  انٗطِ ب طٙافٔ انزيُٙنٝ   ْٚ انٗط

انننج٨خ  فنن  ا اهننٚ  َٖز٘نن، اؿاهنن   

 ٖسهٌ ا س ةبو ؛ ث٨ثٙنٝ ابة ٘نٝ ٧ تءٓن     

هطاّ عنننننٟٗ   عنننننهطاّ اءنننننٌٙ كانسننننن 

 قابٗس   ٔ ا . 

 "الصالة األخرية "

ٖندننّو أبنن ّل اننن ٧٧َّت انكاشننفٝ اننِ    

يدُٞ اؿو دنا٠   "انذن٨ٜ ا٩ ن ٜ "      

 قننٗى انصنناا ٜ ب  ٘ننٝ بُنن  قًنن  انب  ٘ننٝ:

ّن ٘نسننط  ن ان ننا ٘ان اصننةاذ.. تننُف س         "انًننا

 -55  –انضهٗ   ٖ  انف٦ادم" 

 املقاو اخلالد

٧ٖ ٘ب دنن  انصنناا  ىلبنن اٌْٙ بننِ ابنن    

ا  انسا ٚ اِ  نل انصفة   اك صا  

 ات ا ةنناٍ اـاننن  ٖا٨ق ٓننا يننب انكننّٗ   

نن ٟ   انيت ت ًاْٞ فٙٔ انُفس يب انٗدٗد 

فٙننٔ ي٨قننٔ ٖصننٗتٔ ٖ٘دٙنن  يدنناَٚ اؿننو  

ننن ٟ فٙننٔ ي آتننٔ ىل  ٘ةننٗى؛ " سننّٗ ااينناذ  

َّى اُؿننوِّ س ننٞ    ٖمل ؽفننْ  قب ننٔ..  يننِ أ

ًّ  43-ٔن انهش ن"  ه

ٖبانكٙفٙننٝ َفسننٓا خياطننو انصنناا   

"انُننناس  انُننناس ٖانننن ِ٘ ٖانننن َٙا  فٙةنننٗى:

ٖان ِ٘ ٖانن َا بنٔ فذدنٗا.. ٖانن ٖ  ٖاندطن       

 43-ٖان  اّ ٖانٗ د"  

 صّيد املالح

ٖ  سض ٜ عّٙ  ا ٨    نغنٝ اؿنو    

 ا هًٓنننٝ ٧ ؽنننّٗ نغنننٝ انصننند  ٩َٓنننا دا١ًننناذ 

تبةنننٞ ق ٘بنننٝ ينننِ نغنننٝ انسنننًا٠    ْننن ا     

انسٙا  ٘ ذهٞ انةٗى انصد ٛ اُ  انصاا  

عدٙ  انذة٨ٖٛ فٙشٙو تا ٜ اهٞ ان ِّْك   

نةبٗى ا٩ي  ا  ٚ  ٖتا ٜ أ  ٟ اهٞ اني 

يدننناذ تضننناف ا   اـطنننا     انفننن٦اد ًْٖننناذ 

ٖا  اد نٙشن٨ٙ اهنٞ ينا ْنٗ يف نٗ  ٖلا ن        

 يب ان ات:
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  تبةٞ ٖسّٙاذ " ق ٘با دا١ًاذ

 ٖكو قهٗبُا ت اٗ تُادٛ 

 أَا ٘ا ٖان ٛ أسٙامت  مْك ا

 69ٖصٗتل يان٣  اني انف٦اد"   

 "دموع اجملد"

ٖت دٌ سانٝ انصدو اندًناَٚ " دينٗ    

اجملنننننن  " نهصنننننناا  عننننننامل بننننننِ عنننننندٙ     

انبٗعدٙ ٛ    اٖى أّ ٘غنٗ    اندٙنّٗ   

ٖانةهٗ  س نٞ ٘بهنأل يةايٓنا ٖ٘ن ٖ    ْن ا      

ب يٗانننٔ ىل  انضنننٙا٠ انة عنننٚ   ف تةنننٚ 

اامل انسكُٙٝ نًٙنُض اؿنزّ طابدناذ ىل ٙناذ     

 ٖعع ب اكني اؿزّ قا٨١ذ:

ّن ٖكُننننننن   اندَٙٗنننننننا    "بك نننننننلت اندٙنننننننٗ

 ٖكُننننننن  انةهنننننننٗ  ٖكُننننننن  اند ُ٘نننننننا  
 

    ٞ  ٖكُننننننن  انبهٙنننننننأل  اـطٙنننننننو  ا ده ننننننن

  08-ٖس فلت   ان ٖ  ًُ٘ٗ دُُٙا" 

 الزؤى الشعزية

ْٖنننن ا انصنننناا  "عنننندٙ  بننننِ اهننننٚ     

  س كنننٝ اننننٗاٚ  انٙد بنننٚ" َننن إ دنننا٨١ذ

انصنننند ٛ اؿنننن اثٚ اـ٨قننننٝ نٙذننننو ىل    

ْٚ نٔ ٖئُ ا سافٝ انيت تفذنو أٖ   يٙزات

ٖا   تءو تفذو بني انكهًات ٖا٩شنٙا٠  

ٚ  –قننن دات تُطهنننة    -ب لا ْنننا اندنًننناَ

ؼًهننننننٓا اننننننن ٥ٟ انصنننننند ٘ٝ ا ٗإلهننننننٝ      

ديدننننننٝ عذننننننٌ   اعنننننن ة ا٠اتٓا. ٖبكننننننٞ" 

:" ٖبكُٙننا ٖبكنن  أيننٚ ٖأطفننانٚ انكننّٗ

ٖينننننن ٌ٘ /ٖبكننننننٞ اندايننننننو   انصننننننا      

ٖاؾُ ٛ ٖانصٙا ا دًٌ /مل ٘ٗاس انُناس  

 55  -ٖق  أٖصاٌْ   اذ بٓٙجٌ " ىل٧ٕ..

 قاموظ احلياة

ٖ  عننننٙا  " بكا١ٙننننٝ اهننننٞ أا ننننا   

ا  ٍ ان ابب " ل  انصاا  اهٚ بنِ  ٙن    

 اندهنننٗٛ ٘صنننطو ا ننننٗت بةنننايٗس اؿٙنننناٜ   

بُننا٠ انذننٗ ٜ انننيت مل    ٖ٘  نن َا ىل  سٙننح 

ت د د ا ٘ٝ داي ٜ بو ْٚ سٙنٝ ي ش كنٝ   

بةايٗس اؿٙاٜ  تهةٚ بء٨ى كجٙفنٝ ينِ   

اؿنننس اهنننٞ ا خٙننناى انننن ْين ٖت عنننٌ    

يِ ا داَٚ ا  د دٜ ٖقن    يساس ٔ أشكا٧ذ

لنن    ا ٗقنن، ان ٖسننٚ/ ان ابننب/ انةننا١ٌ  

يدٙنننا ٕ اهنننٞ انبدننن  ان عنننانٚ ان نننٗدٙٓٚ     

 ىل  ٘ةٗى : ٗتٖيدٙا ٕ   اؿكٌ اهٞ ا 

"أشنننطون بةنننايٗس  اؿٙننناٜ فُنننا٠ .. ينننا 

ٔن اندءًا٠   ا ٗت سني ٘ٗاد

ٝذ ِ   يمس ه   دس تٔ  ٖيا اـان ٘

ٔن "ا ٗيٙا٠ن" ُأٖ   ًن  ٖأ ط  عٓ

ٍن انة ايٞ.. ْك ا ٔن أْ ا  أاٙ 

 326   –فُٙا ب ابىدٓا ا ة َّس  َا٠  " 

 التلوف والوجد

ْٖنننٗ دنٙنننو اهنننٞ   ٖب عنننهٗ  انُننن ا٠  

ٖانٗدنن  ٖانصننٗ  ىل  ان دننب  اننِ    ان هننٓ، 

انننننن٠٧ٗ ٖتة ٘نننننو ا سنننننافٝ بنننننني انصننننناا  

ٖانسننًا٠ ٖنفنن  اَ بآْننا  صنناا ٕ.. سٙننح    

ُ٘ننادٛ انصنناا  ابنن  اؿًٙنن  اننن ٖساَٚ "    

ًّٚ ٖاسفءنٚ   فه با كٔ انسًا: ٘ا أ ض ع 

ان ِ٘ بان ِ٘ .. دنو  تبا كنٔ انسنًا دنام     

  275-ق ٖس "  
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ٖت ًءٓننننن  صنننننٗ ٜ انُننننن ا٠ بننننن دهٞ    

تكناد ؽ نزى ا دناَٚ ا كجفنٝ     صٗ ْا  ٖ

انننٗا دٜ   َنن ا٠ " ٘ننا  بُننا " نهصنناا  فٓنن       

انسد ٛ   ٖيا أ اد أّ ٘بني فٙٓنا ينِ  ٥ٟ   

ّْ كاّ ْن ا انُنٗ  ينِ انُن ا٠     ٖ ٖأفكا ؛ ىل

٘صننن  ىل  سذنننٌ ان ننن ث  انُفسنننٚ    ات     

انصنننناا  ٖاَ يادننننٔ يننننب  يننننز انننننٗطِ       

ٖا٨ق ٔ ا  ُٙنٝ بنٔ  ْٖن ٕ قاٖننٝ   بنح      

انٗدنن اَٚ بُٙننٔ ٖبننني  فننا      ٖ  ان ٗاصننو 

 ان    ٖ هة ا سساس ا َساَٚ فٌٙٓ.

 "٘ا بُا ٘ا بُا ٘ا   

 اسفظ نُا د٨نٝ انسهطاّ 

ّٓو نُا اءٌٙ ان     ْٙجٌ ٖع

 303-ٖاسُا يدٔ ا ٖا   ٖأب اّ"  

 مشط ال تػيب 

ٖأطّو انصاا  "ابن  انن لا  ان بٙدنٚ"    

يِ قذٙ ٜ "مشس ٧ تغٙو" اهٞ يساسات 

ؿنن ٖ  ظً ْننا ّٖ ننٌ ا بنن ا   ٖكننٟٗ ا

اؿتنن ٜ  َٖةنناذ ٖ.ننا٧ذ.. ٖك ننو يننِ   شننط 

ىلش اقٝ ان ٘بادٝ  ٖبٙاض اؿ    ٖ قنٚ  

ا٩عنننهٗ .. ٖ ًنننو قهًننناذ يجةفننناذ با اننناذ   

اق ُننا  كننو يفنن دٜ ش ننا  دٜ  ٖيننِ اًننة    

 انٗدب ٘ذُب ا ب ا  ُٖ٘ادٛ :

 "٘ا قابس  اجمل  ان هٙ 

 بٓا٠ ف م ٧ ٘غٙون  

 ع ءّو ن٪دٙاى مشساذ 

 336 -٧ ٘طاٖ ا إل ٖ ن"  

 مفاتيح احلكنة

  قذننننننٙ ٜ "اد ٛ بنننننن َٚ فةنننننن تل"  

٘س شضنن  انصنناا  عننامل غٙنن  ا دصننين     

"أبننٗ قننٙس" بُننربات صننٗتٔ َٖء تننٔ انٗاثةننٝ    

يفنناتٙض اؿكًننٝ ؛ ٖاننرب يفنن دات انبٙننا    

ٖا٩فاد ٖ  صً  سسٚ ٖبنٗسٚ  ػن٠ٚ   

"ٖدبننناى أ هنننل  انذنننٗ ٜ س كٙنننٝ فااهنننٝ:

يُكبٙننل.. اطفننل كٗاكننو تزْننٗ اهننٞ  

 ٚ  َٖنننربات صنننٗتل   صنننً  سسنننٚ ٖبنننٗس

ٖاثننة بُءنن ٜ مشٗ ننل ٖاندننز   عنناا ٘ل     

 273.. هفل تذن،  ٖب ٖ  ازم تهٗسٚ"  

 حيني األرض

َةنننن أ   قذننننٙ ٜ "إلٙننننا " ـهٙفننننٝ    

انغننننناف ٛ كٙننننن، ٘ةننننن ّ سنننننُني ا٩ ض   

بان ْصٝ ٖانغٙا  ب٧ٗدٜ انةذا١  ْٖنٗ ينا   

 ارب أُ انصاا    قٗنٔ: 

 ا٩ ض  نٔ اذهٞ تةٍٗ"ٖيِ سُني 

 ؼضُٔ  ٖانهش  طا  بساكُٙٔ 

 يا يجو قابٗس يِ َبكٙٔ ٍ٘ٗ

 اكنن ٜ اننن ْ   هنن  عننُُٙٔ"   يننِ  

 - 283 

 "ُعنان الشنط"

ٖانصنننننناا ٜ "تٓنننننناَٚ بُنننننن  عنننننندٙ     

كٗثٙةنٝ   انسُاَٚ" ؼًو "انًناّ انصنًس"  

تا خيٙننننٝ ننننن اك ٜ سٙننننٝ ٖبننننٗ  ٖاَفدنننناى    

ٖيٗقنن، ٖػسننٙ .. ٖنغننٝ  اصننٝ  ٖ ٙنناى     

ان ًننّ د اهننٞ ا ننٗت نٙسننبض بننا  اد      ًننو 

 ٖا  ًَّٞ يِ ان ا ٘ا.
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 الفقد غالي

ىلّ  ٖ  انصاا   ٖشخذٙ ٔ انصد ٘ٝ 

تءٓ  ينِ  ن٨ى دن ٖ ٕ اننيت لن  اًٙةناذ       

  أ ض اجمل ًب  سٙح أّ انصاا  "عٙ، 

ارب   قذٙ تٔ انصند ٘ٝ   بِ اهٚ ان س "

انننِ َنننٗ  ا٩بذنننا  قنننابٗس  "انفةننن  إلنننانٚ"

ساعٙسنٔ ا بههنٝ بغٙنح    ٖسبٙو ا ٨٘ني  ٖأ

ا٩يطننننا  ٖ صننننٗ  ا ذننننهني ؿءننننٝ ٖدا     

 اذَننٔ تُنناٖى قًٙنن  ىلانسننهطُٝ ابُٓننا انبننا   ىل    

ىلَسنناَٙٝ َةٙننٝ طنناْ ٜ اننربت اننِ أصننٗات    

اؿزّ انصفٙ، نهًذ ًب اندنًاَٚ  ٖآْاتٔ 

ان فُٙنننٝ ا خ زننننٝ اننننيت هنننا  بٓنننا فضنننا٠  

ان دننننب   ْٖنننن ا يننننا َنننن إ   ان دننننب ات     

 ت اننِ بننٗاطِ  اؿاَٙننٝ نهنن س  انننيت اّبنن  

 ان ٖ  ب ذهٙات د٧نٙٝ اًٙةٝ ىل  قاى:

 " ؿءٝ ٖدا  انسهطُٝ ابُٓا انبا  

 باَ  اهٞ ٖدٕٗ ان داى ا ٙايني 

 ّْه  ي ايدٌٓ يجو إلٙح ا٩يطا 

ٖبهنن  ؿنناٌْ يننب  صننٗ  ا ذننهني "   
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" ن ا ان ا ٘ا ٘ك بٓا ب٨ كشهٝ قهٌ 

 ٖعطٗ 

انُنننننناس ؼفءٓننننننا ٧ٖ ؼ نننننناز    ٩ّ

 225-"  ن٪نٗا 

 مقاو الذِّْكز 

ٖكننننن نل لننننن  ا٧تسنننننا  انهغنننننٗٛ    

 ٖاننننننننن ٧نٚ اُنننننننن  انصنننننننناا  انكننننننننب    

 انذننننننننننة٨ٖٛ(   ػهٙننننننننننات ا٩َنننننننننننني   

ٖا٧َكسنننا  اننننيت دسننن ت ا٩مل ٖانٗدنننب  

انن ٛ  ٙننا   انُفنٗس   يةنناٍ اننن ِّْك     

ْٖن ا ينا ددهُننا لن    لادٕ انصنند ٛ   ٜ    

يننِ أ ٖاسُننا   انننٙةني ٖ  انّ شنناد  ٖيننِ  

يُننا  ٖد اسُننا ان فُٙننٝ   ننا ػا بُننا ٖآ٧

ق بُنننننا ينننننِ انذنننننٗ  انصننننند ٘ٝ انُابضنننننٝ   

با٩ساعٙس  ٖت ْٖنات انن ات  ٖعناا َا    

اهٞ أّ َد ربْا يُاف  تُذهنٚ يُٓنا مشنس    

اـطا   ٨َٖيس  نل   قٗنٔ: "س ٘جل 

 ٘ا سبٙو انُاس أسهٞ ..

 ٖمشس    اـطا  ٖ  ا  اد 

 بسط   نُا اؿٙاٜ كًا ت اْا 

 62ٖلين يِ دُاَل      لاد "   

٨َسنننظ   ْننن ا انننن ٘ٗاّ "  سنبِّنننلت  

ْمنن ن اننن  ٖ " ع٨عننٝ ٖاهننشٝذ  ٖٖهننٗساذ   تنْز

  ا٩نفنننا   ٖاًةننناذ   ا دننناَٚ ٖا٩بدننناد   

ان ٧نٙننننننٝ.. ا  َٖننننننٝ   ا٩نفننننننا  ٖىل٘نننننن اد  

ان ُاقضننات يّكُننا انصنند ا٠ يننِ َةننو يننا      

 ٘ ذا     دا هٌٓ يِ آ٧ٍ ٖسس ات.

 مزخالصة األ

   ٨صنننٝ ا٩يننن   ٘صنننكو ان ثنننا٠   

أ.نننو انفُنننّٗ انصننند ٘ٝ  ٩َنننٔ َنننابب ينننِ    

يصنناا  صننادقٝ دنن اذ    أٖقننات ٘كننّٗ    

ا َسنننناّ فٙٓننننا  اهننننداذ نسننننهطٝ انٗدننننب    

ٖا ننننٗت  ٧ٖ ؼ ًننننو انكنننن   ٖانُفننننا     

ٕ ٦ٖاجملننننناي٨ت  نننننن ا دنننننا٠ افٗ٘ننننناذ اهننننن 

انداطفٝ ا   ّفةٝ اننيت تصنّ م ىلنٙٓنا بكنو     

يننا فٙننل يننِ ىلَسنناَٙٝ  فكٙنن، ىل ا كنناّ  

 ثنننا٠ عنننهطاّ ا   نننٝ ٖان سنننايض ٖاؿنننو 
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ٖانس٨ٍ ان ٛ أها٠ نُنا انط ٘نة انذنشٙض    

 انُءٙ،..؟ 

ىلّ قذنننا١  ْننن ا انننن ٘ٗاّ تةننن، بنننني  

ثُا١ٙننٝ هنن ٘ٝ   ط فٓننا ا٩ٖى اجهننٔ سانننٝ    

اؿنننننزّ اننننننيت اننننن٪  ٖات انصننننند ا٠      

٘ٙٓا انفنن دٛ ٖاؾًننااٚ   ٖط فٓننا   يسنن ٗ

انجنناَٚ  جهننٔ ا٩فننة ا  ننْٗر ا ُفنن ض اهننٞ     

 ا٩يو ٖا س ةبو.

 اخليط الضِّزي 

ْكنن ا تءننو اننن ٖ    "يةنناٍ" اندهننٌ  

انغنننٙ  ٖ٘بةنننٞ ا نننٗت ٖدٓننناذ آ ننن  نهشٙننناٜ   

..ق   ىل ٚ  ٖ ٘بةنٞ اـنٙع انسِّن ٛ انن ٛ     

٘نن بع بننني اننن ٖ  اندءًٙننٝ نسننهطاّ اندفننٗ  

ةطننب اننرب انننزيِ . ٖتبةننٞ    ٖان ٗاصننٚ ٧ ُ٘

ا٧ ٖا  اندءًٙننننٝ تنننن ٖ    َفننننس انفهننننل   

 هننٚ   يسنندٞ  ننا  يُٓننا  ان ٖسننٚ ٖا٩

 ٖنٙس يِ قبٙو انذ  .

 املعادلة العجيبة

ٓ ننٞ(   ٖ  كننو  نننل  ٫٘نناتى ٩ُٖ  انُ 

 ا ٘س ٗدو أّ َ ن ب  إلٙنا  فةٙن  ا٩ينٝ     

 ٖتهل ا دادنٝ اندذٙبٝ بنني أعن ا  اننُفس    

فا٠ ا٩ ٖا  س ننٞ ٖعنن ا١ ْا اندءًٙننٝ ٖصنن 

َذننننو ىل  ان ابننننع اندذٙننننو ٖا٧ تبنننناط    

ا٩اذننو بننني يهكننات انننُفس ٖيةٗيننات     

 ان ٖ  انسايٙٝ.

ٖاهٙٔ .ٙنب اصنا  اؿنو ٖانسن٨ٍ      

٘د نننننربّٖ انسننننننهطاّ قننننننابٗس عننننننهطآٌَ  

ٖصٗ تٔ تبةٞ  ان ٜ    اك تٌٓ؛ ٖ٘ةنٗى  

انذنٗ ٜ اَ ذنا    ”   نل إلاع ّٗ باش٨ :

 اَ ذنننننا  يُ نننننز  ينننننِ ا نننننٗت  …اؿٙننننناٜ

ص. ْ ا يا ٘فسن  شندٗ َا "   2”طٖيس شة ئُ

ْم ن ان  ٖ "..    سنبِّلت تنْز

 عصارة املعيى 

 ننننن ا ٧ ؽ هننننن، صنننننٗ ٜ انسنننننهطاّ  

 ٖ عنننكُٔ انفننن دٖس  أقنننابٗس   نننٔ ا  

ا٩اهنننٞ  انننِ شنننكو انًننناّ اننننيت تد هنننٚ  

اُننننناّ انسنننننًا٠..  نننننا نهذنننننٗ ٜ    ْنننننِ    

ا َسننناّ  انننن ٛ ٘فكننن  بصنننكو ثُنننا١ٚ:  

ٝ؛  ننا  ننا يننِ سٙنناٜ  انهغننٝ ٖانذننٗ ٜ ان ُْٙنن 

َابضٝ  ىلَٓا انُة اس اؾُا١زٛ ان ٛ ُ٘ةو 

ا  نٗى يِ سٙاٜ ىل  أ  ٟ  يِ انبا١  ىل  

 ص0اـان ط

 مقّومات

  ام ْٗ انسهطاّ قنابٗس بنِ عندٙ     

بسننذا٘إ   – يننزاذ نهدًانةننٝ انكبننا  ْٖننٗ    

سذنننٝ ىلَسننناَٙٝ ١٧شنننٝ نطننن٨       –كهنننٓا  

اؿضننننٗ  ا َسنننناَٚ انذنننناد   يسنننن دهٙٝ 

انذغا١   ٖ اسٓا ا فطٗ  بكربْا فٗ  

فٗ  انُزاات   ٖ ام ْٗ يا صُدٔ.. صنُب  

 ام اجملنن  ندنًنناّ ٖشنندبٔ اندز٘ننز كباد١ننٔ   

اندءًٙننننٝ  ٖقًٙننننٔ اـاننننن ٜ   ٖيٗاقفننننٔ    

ّٗيننات ْنن ٕ    انجاب ننٝ انننيت أصننبش  أسنن  ية

 ا س ٜ اـان ٜ.

 



 8688/ كاىون األول/ 86>العدد  

 

>6  

 

ىلَننٔ اـهننٗد  ٧ٖ شنن٠ٚ    با٧  ذننا  

أ ٖ  يِ  ام اـهٗد    اك ٜ ا َسناَٙٝ  

 أّ تُ ٓٚ تهل ان اك ٜ يِ ان  ّك . ىل 

 على صبيل اخلته

ٖ  ايننننا أتةننننن ٍ ظًٙننننو انصنننننك     

ٖكننننج  ا٧ي ُنننناّ ىل  انصنننناا  انكننننب     

عدٙ  بِ قً  انذة٨ٖٛ انن ٛ فن ض ننٚ    

 سبنٝ ن ط٨نننٝ اهننٞ   بٓ ٘ نٔ انةًٙننٝ آفاقنناذ 

 يهشًٝ شد ٘ٝ عذٌ انسًا٠ انجايُٝ.

ٖأعنننننننن ى ا  انّسنننننننن اد   انةننننننننٗى 

كنننن  ٖا  نننن٨  ننننن ٖ    ٖان شنننناد   انف

عننهطاّ اندفننٗ ٖا   ننٝ ٖان ٗفٙننة اننن ا١ٌ    

نهصننندو اندًننناَٚ انصنننةٙة بةٙنننادٜ د٨ننننٝ    

انسنننهطاّ ْٙنننجٌ بنننِ عننندٙ  أطننناى ا      

اًنن ٕ ٖعنن د  طننإ  ٖثب ننٔ  ننا فٙننٔ  نن        

داانني ننٔ أّ ٘كنّٗ  نن      اننب٨د ٖاندبناد   

  ه، ـ  عه،.

 هامش:

 .23ص   ٙس دٖب ٛ  سٙاٜ انذٗ ٜ ٖيٗتٓا    2ط

أٖ سًُٙننا تننٗير اؿ كننٝ      …ص  ادننب: اننز اننن ِ٘ بٗ كننٝ  شننطشات اؿنن       0ط

 .0222ان باط   -انف اغ  كطانٗغ يد ض انفُاّ  شٙ  با ٗل  انبا  انكب 
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أبجدّيات القيم وتفّىق الىعي 

االيديىلىجي في رواية "أحّبها... ولكن" 

  بك للروائّية مها خير
" 

  د. ليلى جميل مرجي 

 
تستخذم كلوة أجبذيّة يف اللّغة للذاللةة للةأ أسيسةتّيأل ااءةتي       

 الًااجبذيّة أسيس اللغة  وهنةاي تككّةا الملوةيأل لتجة   ة     فيحلروف 
تتةةتخ للر ةةر الت ااةةف والتوةةيّنجم ولمةةفّ ةةةيد يف احلتةةي  أجبذّييتةةة         

يُةذك    اخلياّة  وللذتي  نوساي أجبةذييأل  وال دةذّ دلةر  أى يتانةاي  لمة      
هعنأ السعيد   ويمت ف طريق النجيح  ويجعذ سلّن اجملةذ  وللةأ كأس   

يّيأل تكدّع الاتن الة  تععةرف دّنّاةي اداةيجق ويذانتّةة      ّرم تلك ااجبذ
 (جم1فطريّة ال تععرف ديلتج ّكا)

 
ضبط ضبمس غامل غعس اهلل، اإلبساع 

إّن املؿييييييط ع األزبييييييي بييييييا"   ،   ييييييا    

اسبهيياضا املوّييّبن بيياملنذع اّ ػييا ّي  ييب   

ًاا ميق دكيسّ      امػرية تعز ن ب    عّسة بيس

ا"نكييييبم، مييييط ضاا بوبا يييي  األ  يييياض 

ًا با"با  يي      األخالدّ يي  ا"يي     "يي ؼ ا وءييا

(،   ػنس ز ضاا مءمًّا إىل 2 )  ّسمءا اإلبساع

ا"    يف اجملومع، اش تؤزا إىل تن  وي  ميق   

ا"ؿبائب،  ا"طدّي ب  إىل أمسي  امليساض ،   

ز ض منظبمييي  ا" ييي   يف معازبييي    أّكيييس  

ا"ظبا ط  تبد ءءا عبب مػاض  ا ع "ّ يطز  

 ًّأ  أؾي ا  اًل "ّمذومع، ما  ءّ ئ ؾي  

عّسة تنػذ  ميع ا"وبّدي  اسبهياضا ا"يصا     

 ػوسعي املجا    أمل سهبضه يف دبا يب  

معط    مونبع . إن معازب  منظبم  ا"    

يف إطييييياض األزا  ب يييييان ا"عالدييييي  ا"ييييي     

ًّ أ  ا ػييذاماا تػييوسعي    ذب مءمييا دييس

مبادءي  ذبييّس ات ؾييّو  عّيي  قييع س تنييبع  

األ  يياض،  تعييّسز ا"وبّدءييات،  اخييوال   

 (3. )ا"طؤى
ّطنت اسبطا ا"ّبنا ّ   األزباً عّي   س

  يييييل األسيييييساخ ا"بادعّ ييييي  إىل  كيييييبم     
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ض ائّ يي ،  كييان ّيييا  ّ ييت ش ييق ا" يياض ،  

  ػييييوسعي ا وبا يييي  عييييسز مييييق ا"ط ا ييييات 

املنوذيي  عّيي   دييع اسبييطا،  خباّقيي  مييا       

خطديييت عّييي  م ييييا    ا" ويييل  اشب يييي     

 ا"وعيييص ب  ا" ػييياز...   يييان تطك ع يييا  

 تػييييو ع عّيييي  ا" يييي   اإل ػييييا ّ   ا"يييي  مل

اسبيييطا أن تهلوا يييا،  ميييق  يييصه ا"ط ا يييات  

...   ا"ييييي  تعيييييّس  أسّبءيييييا  " يييييق ض ا ييييي   

أمنبشداييا، "يي  خكبقييّ ات دعّويي  من ييطزاا  

ب يييي   مسييييت بيييي ، " كييييري زغييييوبض س يييياة  

 منؿبزة، س اة د مّ   غّ م .

أسّبءييا... تهييّر ض ا يي  مءييا خييري بيي      

   ا"ييي  قيييسضت عيييق زاض ا" يييطات   " يييق

، مبعذمّ ييات 2616"ّوبظ ييع  ا"نؿييط، عييا  

اسبييّب  ا  ييا ، اسبييّب املؿييط ع، ا"هلائييب     

  مييا  ّعيق ا"ػيطزّ ات ا"ط ائّ ي  ا"عطبّ ي ، إ    

 ييييسض،  معظيييي  ا"ط ا ييييات تكييييّبض اسبييييّب   

مرتا ً ا مع اشب  ئ ،    بن خاضز إطياض  

ا"ييع از ا"ؿييطعي.   نييا اّ نييت ا"ط ائّ يي     

ميييق سكيييط اسبيييّب با"عالديييات ا"ع دّ ييي ،    

ّوييي  ضابً يييا   قيييّبضت  بيييأبء  قيييبضه،  ذع  

م ّسغاا، دائماا عّ  منظبم  مو امّ  مق 

ا" ييي   األقييي ّ   املوؿيييّعب ، دعّوييي  قييي     

موأّقيييّ  ّ تعسعسءيييا مؿييي الت اسب ييياة 

ا"عيييييابطة،  ّ ربّديييييل بن ا ءيييييا ؾيييييبائب     

اجملوميييع أ  ت ّػيييذ أبنائييي  أخالد ًّيييا، ألّ ييي   

من يياز بػييّ   ا"ع ييل  سييسه. ا"ع ييل ا"ييصا     

(، 4 )مكييييسض ا" يييي    ؾييييطع وءا  ظءييييط  

ا"ع ييييل ا"ييييصا ّ   هييييّل،  ّ   هلّ ييييب أمييييا  

غ بة األسساخ ازبػ م  ا"  أمّلت بّبنان. 

 ا"    عّ  أ يباع،  منءيا األقي ل، ا"يصا     

ًاا مق د نات اإل ػان ا"بضاثّ  ،    بن دع

 منءيييييا ا" ييييياض ، ا"يييييصا   ػييييي ط عّييييي    

ا"ؿدكييييّ    ّ    وػييييب، أ   وهلّهلييييل يف  

م نب اتءيييا، بيييل  ب ييي   امؿييي ًّا،   يييصا   

بع  ب أكرب نشّ   مق نشا ا اسبطا. ا"ن

مييق  نييا عييب إعييازة ا"نظييط يف تؿيي  ل     

(،  طييطغ سطغييءا 5 )عميياز ا"رتب يي ا" يي    

يف ا"ن ييبؽ ا" طّ يي ، "وكييري مييق ا"كيي ات  

ازب نّ ي  ا"ػييّ م  ا"ي  تنو ييل ميق د ييل إىل    

د ييل   وباضثءييا األبنيياً مييق اخبيياً،  ودييطز  

أا ميق إطياض   س نصا  ميق إطياض ا"وبعّ ي ،     

" ييييي   ض  نييييي  ا  عييييياّت ع ّّ ييييي  دعييييل ا 

   ػّ  ، إىل اإلعرتا  ببدبز ا املػيو ل  

كش ييائمت اويياظ با"جبييات،  مبعنيي ا  خييط    

إخطادءيييا ميييق ا"نػيييبّ   املوشّطكييي ، إىل   

امل ّييمت ا"جابييت، ا"ييصا  ييؤّزا ا"ع ييل   يي      

ا"س ض األكرب يف كؿ ءا  اإلمييان بءيا،   

 ءي تعبري عق عممت ا"صات امل  يبضة عّي    

 (6 ). ما   اشبريسّب ازبما   ا"
أ طزت ا"ط ائّ   مػاس   اغع  "ّ   . 

أضازت أن ت طغيييييي، يف صبوميييييع  مرت يييييل ،  

معذمّ ات منظبم  د مّ   باتت ؾب  سائب . 

مازّ ي  أ وذوءيا   د ٌ  ا ءاضت أما  إسيطاًات   

(،  كياضت  7 )عبمل  اسوا"ت كّّ ي  ا" ي    

ب ّوءييا   ييبض   و ميي  يف ا"عييامل ا"ط ائييّي ،     

كمييا يف ا"عييامل املطدعييي، س ييح  عييا ـ    

ا"ّبنييا  بن ظمييق سييطا دهييت عّيي  معييامل    
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ظمناا موكّشطاا ع  ماا أديسبت  اّ ػا ّ  ،  

 (.8 )    ا"   

   ييبضا وّمييت ا"ط ائ يي  بطغيي  معييامل   

 ذعّوءييا يف أبءيي  قييبضة  أفّييءا.  ءييصه     

غييييوشّمّءا ضؤا ييييا  ا"ؿدكييييّ    ييييي ا"يييي  

 غييوذعّءا تنهييا مببيياز   أ  يياض  منييت  

بءا،   ي ا"عمبز ا"ػطزا "ّبن  ا"ػطزّ  ، 

 ّق ا"ط ا   أ  ا" ّكي  إّ ميا   يب ...عّ       ي 

ا"ؿدكييّ ات...  عّيي  ا"و اعييل بيي  أبنيياً    

اجملومع ا"باسس...  ألّن ا"عالئمت اّدوماعّ   

 ي ضبّ  ا"     ضببض يا، تبيس  ا"ط ا ي     

بساعّي األدطا إىل إبطاظ ا" ي   أ   ا" ّق اإل

 (9. )   هءا
  باموالكءا صبمبعي  ميق    بضتو ّطز  

ا" يييييي   املوناسميييييي ، تػيييييياعس ا "رتغيييييي    

ؾدكّ   موما عة، يف صبوميع قياضت   ي     

  مل ت ييق   ييبضا"نػيياً  ػييداا موؿييابءً ،  

"ونوميييي إىل صبوميييع ا"ػييي سات ا"ّبنا ّ يييات  

املعّ ييي ،  يييصا اجملوميييع ا"يييصا ؾيييّبه أ بثييي  

طأة اسب   ّ يي .  ػيياً تونا بءييا قيي شات   امليي

املبن   املظا ط املع   ، تعب  عّ  غي ا  

اسب اة، سا"باا، منكيط   عيق اّ وماميات    

ا"  طّ ييي   ا"ج ا ّ ييي ، "وشيييبؼ   ػيييءا يف 

عّبيي  املظييا ط ا" اضئيي   ا"عائّيي .  ا"وشييّسا  

  مييق يف دييسضة  ييصا  األكييرب "س ػييان   

اإل ػيييان عّييي  إثبيييات  د مّ وييي    يييصه يف    

ومع ، عّ  أّن ا"  م  تب    ظطّ   إىل صب

(، 16 )سييي  دبيييس طط  ءيييا إىل ا"و ب يييمت 

  "ص"  ضمسوءا أ ج  منوكطة.

مل تهلطغ ا"ؿدكّ   األغاؽ يف أتيبن  

ازبمييا  املييازّا، بييل اغييو اعت أن تنوكييط 

 ّعّ  معو يسات ضديا  ّ  يط ن يف امليطأة إ    

دػييييساا م طًسييييا مييييق ا" يييي   اّ ػييييا ّ  ،     

ا     يييييييل  ا"وعميييييييت سيييييييس ز اّسيييييييرت 

 (11ا"ط ح... )

توؿّعب أجبسّ ات ا"    "و ب  اسب اة 

"نذياح   أ سيساً  ا"ع د  ، بل "وكري زغوبضًا

 ييصه املؤّغػيي  امل ّسغيي ،  تن ّييمت ا"ط ائّ يي   

مق ا س ب"بدّ ات  انيش ، ّ "يبؼ   ءيا،    

أ  سمييب . تييؤمق أن ا" يي    ييي ا"ييطكق     

اسب ياة   األغاؽ  ا"عمبز ا"  طا إلغو ام 

األغييييط  .  ييييبض ظ ز قيييياسب   ضّبيييي  منييييع    

مجا"ّ يي ،  تبييس  عالدوءييا بع دءييا املن ّييمت     

 دييييست معيييي  األمييييق   األغيييياؽ، ألّ ءييييا  

ة،   ب  سسه ديس ط بيأن   ز األمان  ا"ػعا

(، تؿعط 12 )حيول ا وماماتءا  ت  ري ا

 ّاألميييق ّ  وشّ يييمت إبييي  غييينساا دب ًّيييا،    

 ييب ( ،  و ييب    13 )بط  يي  ديياز )ا"ييع ز(

 (14. )خا" ي  ا أّمي

إّن ا"كييييبضة األكجييييط دييييّسة يف  ييييصه 

ا"ط ا يي   ييي قييبضة ا"ييع ز،  ديياز  املومييا ع  

عق ضدا  صبومع ، أضاز "ع د  أن ت بن 

غيييّ سة   ػيييءا  ب وءيييا،  أكجيييط ميييق ش"ييي  

 يييصه دعّيييءا ضئ ػيييو  يف ا"عميييل،   يييب      

ؾطكو   ا سب ب ،  أ ِت ضئ ػيوءا... ّ  

. اًلطيييب  أغيييو  ع أن أبوعيييس عنييي   دوايييا     

غييو ب   غيي سة دّييي  ع ّييي يف ا"ب ييت 

"     اًل(. خياطب ظ د  دائ15 ) يف ا"عمل
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 سس  تطكع   ػي،  "ي   سيسِ  أ يصض    

سبظات ا"عمط ألكبن خاز  غعازت ... "ق 

أمسا "ّش اة أن توعب  " س تعبِت مبا     

غي  ن    ا"  ا   ...  ا ن اً ا"ع ن    ا

 ديييبزا. "ييي   سيييسِ  غييي  بن عؿييي ي  

  . سّبي    امي

  إىل صبومع "بنيا ّي مهليا ط    بضتنومي  

صبومع ظ دءا  داز  ا"باكػيوا ي،  عّي    

ا"ييييييطس  مييييييق ا ومائءمييييييا إىل صبييييييومع    

موباعيييييس ق ديييييسًّا، سهييييياض اا  دهلطا  ًّيييييا   

أّ ءمييييييا ميوّ ييييييان ا" يييييي    ّ ث ا  ًّييييييا، إ

" ي     يف  صا ز" ل إىل مشب"ّ ي  ا   ػءا،  

اإل ػييييا ّ    تبّسييييس ا يف مؿيييياضغ األض  

 مهلاضبءا.  ا"  م  ثابت ّ موشيّب ،   يي   

تب يي  يف تب ذءييا بط ئيي  مييق  ييب ا"عمييان   

 (16. ) امل ان،  حبطظ  منءما

 "نييا أن  وػيياً  ملن أغيينست ا"ط ائّ يي   

إىل ا"ع ز  صه املءا  املهلّ ب  عق ا"طدا  يف 

ميق   ا"بادع؟ أتط س ا" ب  إن املطأة "ق تنذا

ز ن زعمي ؟ أ ب يي  ا"نذياح سّماييا بع يساا مييا    

مل  وبن  ا"ع ز؟ أ  أّ ءيا ت كيا عيق أ مّ ي      

ا"و امييييل بيييي  طييييطيف األغييييطة ّدييييرتاح  

املعذعات؟  ميق  يصا املن يمت   ػي  توهيا      

قبضة ا"عالد  ب  ظ دي   خيط ق يف املي     

 ا"ط ائي، ب  م ؿا   غ ال .

توبّديي  ا"ط ائّ يي  إىل دا ييب  خييط مييق    

األغييطّ  ،  ووشييّسخ عييق عالديي    ا"عالدييات

األر بأخويي . "نييبض أر س   ييي توعييّط  إ" يي      

  ،  أر  خط تطّبت مع  م ؿا بعس غنبات  

 ،  املؿييياعط   ػيييءا دبميييع ب نءيييا عجميييان 

 بيييي  كييييّل منءمييييا، مؿيييياعط اإلخييييالم 

مييا أفييل أن   احملبيي   اّسييرتا ، ت ييب      

  ييبن "ّمييطأة أر حيّبءييا  حيم ءييا   ط ييس  

 (17. )غعازتءا

تنو س أبيّبًة  ادكيً ،  ؿيببءا ا"و يّع ،     

 ت هلّّيييي  با"ع ييييب، يف اجملومييييع ا"ؿييييطدي،  

س ييييح ّ   ظءييييط اخبييييياً مؿيييياعطن اسبيييييّب    

ألبنائء ،  اجملومع   ط  أن   بن األّا 

مكييسض ا"ػييّ    ا" ػييبة، يف سيي  تبييس     

دييي   األبيييّبة، ثابيييت ميييق ثبابيييت اجملوميييع  

(، 18 )ا"بؿطّا،  مطت ع مق مطت عات 

ملياشا  ءميل   اً  أسيس أب ا يا     مق  نا  وػ

 (19 )مؿاعط اخباً  ا أخي؟

تهييع ا"ط ائ يي  زغييوبّضا  يينّظ  عالديي    

غييي سة املنيييع  مبػيييودسم ءا، يف صبوميييع    

"بنا ّي عنكطّا،   يّطغ بي  ا"بؿيط،  يريى     

بعهييييء  عب ييييساا يف ظمييييق  أز ا"عببز يييي ،    

 أس ا يييا نيييعا  ا"ن يييبؽ،  أغييياؤ ا إىل 

  مػيييودسم ء ، ميييق  نيييا ضاسيييت ا"ط ائّ ييي  

تعمييييل عّيييي  تطغيييي ذ ا"كييييبضة اّ ػييييا ّ     

األمسيييي  بيييي  ضّبيييي  ا"ب ييييت  مػيييياعس ءا،   

كا ت عالدوءا مببا ي ا"ب ت مؤّغػي    

عّيي  اسييرتا  ا ػييا  وء ...  ءييي ذبرتمءيي   

 تكهلي إىل  مبمء   مؿاكّء ،  تع ي 

ا"وبد ءييييات بّ يييي  بيييياضع تهلّّ يييي  ب ييييابع 

اغوؿاضا، سا و  ذبػ  األزاً،  شا ظ 

اد يي  تع ييؼ ضدييّي ا"ب ييت عّيي  سطكيي  ض

 (26 )غ ست 
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تبس  اإلعابّ   مس  ت بع  ب ي  ب ّي    

 ،  ّ بييّس أن ت ييبن  ييصه    مءييا خييري بيي    

اإلعابّ   دص ض موأّقّ  يف  عي ا" اتبي   

"وييينع ؼ ببنيييبح يف أزبءيييا،  ذبييياكي  

ضؤا ا   بادػءا،   عّبط أزبءيا، با"ويا"ي،   

عييق مجا" وءييا ببقيي ءا إ ػييا   تعمييل عّيي      

   نبض ب  مءا. بناً عامل  ؿبءءا 

تنوكيييط ا"ط ائّ ييي  "س ػيييان يف بعيييسه   

ا"  مييّي،   تطمسيي  يف أفييل األؾيي ا ،  

 أبء  ا"بدبه،  أكجط ا إ ػيا ّ  ، كميا   

تنوكط "ّمذومع املجيا"ي ب يّل م ب اتي ،    

 رتغ  قيبضت  ازبم ّي ، سيري املػيوش ّ ،     

املهليييا طة "وؿيييب ات   ا"بع يييسة عيييق تّبثاتييي    

ما  يف عيامل   دصاضات . اّ ءا تنعع عبب ا" 

 رب ّّي عّل  صا ا"عامل  كري  بماا س    اا. 
تهيً ا"ط ائّ   عّ  ا"    ا"  عيب  

أن توأّقييل "وييص ا يف ا"ؿدكييّ    تكييبا    

م ب ايييييا ميييييق م ب اتءيييييا.  يييييال تهلّ يييييب    

ا"كييييساد   د مءييييا عييييق امليييي  ا"ط ائييييي،   

 ا"كيييييساد  عالدييييي  ثنائ ييييي ، شات ادبييييياه 

تكييياعسا، توعيييّعظ  بمايييا إثيييط  يييب ،  ديييس     

دعّيييييت ا"ط ائ ييييي  طط  ءيييييا موذا ػييييي ،  

 ييبض أخييت   أقييّطت عّيي  أّ ءمييا أخييو ،     

 ض      قس   ... عالدونا عمط يا طب يل   

احملّبيي ... ّزعت األ  ابنوءييا    ّ مل تعييط  إ 

 (21... )ا"كس    األخت
  امييطأة  ييبضدعّييت ا"ط ائ يي  ب ّوءييا    

تومييا ع مجا" يي ، كامّيي  األ قييا ،  ءييي  

ػان،   ان ت ا"ّّبصكاً حيم ءا مق ظ

(. تييط ض 22 )ا"ع ييل أدييبى مييق ضّزة ا" عييل

اشب  ئ   غبً األخالغ  ّ ترّبض ألا امطأة 

 دبعءا يف  يذ اّعبيال  األخالديي، ش"ي      

مل   دّع أبساا،   ّأن ا"    زضع  اغ عب أ

ت ونع  بض باملربضات ا"ن ػ   ا"ي  ؾيذعت   

عسزاا مق ا" و ات عّ  ا"ػيري يف قيشطاً   

 (23 )اشب  ئ 

ض ا"ط ائّ   ا"صات اّ ػيا ّ  ، تّي    ت ّس

ا"ييي  ض عءيييا اهلل    يييذ   ءيييا ميييق ض سييي ،  

 اغيييييوبزعءا ازبػيييييس ا"بؿيييييطا،  أايييييق 

اإل ػيييان عّ ءيييا،  سيييّط  عّ ييي  ا يييصاً ا أ  

ذب  ييمت ا"ييصات، اإلغيياًة إ" ءييا،  تييطى أن  

  يييمت دناعوءيييا، مؿيييط ه بييياسرتا   يييصه   

ا"ييييصات بدبعاز ييييا عييييق دييييصاضات مس ّ يييي    

ّ وكاض اسب   ي ّ ا(،  تطى  24 )معّ   

با وكيياض اإل ػييان عّيي  شاتيي ...  ّ  ييبن إ

 عّ  ا"طس  مق دػبة أّمءا  خب ءا ا"سائ  

عّ ءا اغو اعت أن تنوكط عّ  ما ظضعو  

يف ضأغييءا مييق أ  ييا   أ  يياض مط هيي ،   

 مل تػييييييذق   ػييييييءا نييييييمق دهييييييبان   

 (25. )ادوماع      ػ  ..

املس ّ ييي  تعّيييق مبدً يييا ميييق املس ّ ييي ،     

املماضغ   يف ا" عل  يف ذبك   اضت اً يف

امل اغب ا"  مّ  ،  "ق ت بن يف اسبّض 

(. كميييا 26 )عّيي   بيييص ا" ييي    األعيييطا  

تعّق عق ع  سة ثابو  يف  د  تكّسع ا" ي    

 تباضا األخالدّ ات،  ا ء اض املج ل، ت يب    

ازبيييب ط  ب ييي  ديييب طاا،  ّ تيييؤّثط   ييي     

ا"عباقيي ، ضمبيييا توهلّ ييط معيييامل األض ،   
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 نشييييط  ازبييييب ط، بييييل  ب يييي  " يييق ّ  

ضبا ًظا عّ  سطك  زاخّّ   انش  طاد  

 (27 )اخوماض  تب" س  دبس س

  ي تطى أّن اسيرتا  ا"بديت  نبيع ميق     

اسيييرتا  ا"يييصات  اخخيييط يف  ن، ميييق  نيييا     

ا"بدت ت كا ا"ب ّ  عق عالدوءا با"بديت   

 (28. )م ّسؽ با"نػب  إ"ي

ت  كا  ظطتءا إىل صبومعءا ا"ؿيطدّي  

عييييق دييييسضة عّيييي   هييييا طبببًاتيييي .  ءييييب 

صبوميييع  ط يييس ميييق األ جييي  أن ت يييبن أزاة  

ضخ كيي  "وّب يي  ضسباتيي  ا"صكبضّ يي .  عؿييمت   

فا ا،   ونّ ط "صكائءا.  ك   "  أن 

 و ّبييييل  دبز ييييا ا"  ييييطّا أ  أن  عييييرت  

ب سضتءا عّ  صباضاة أشكي  ضداّتي ، بيل    

ّيي ء ،  ت جبييت أّ ءييا املييطأة إّ ءييا دييس تو ييّبغ ع

ا" امّ  ا"  ّ  ؿببءا   ل، أ  تعرت ءا 

ع يييسة أ بثييي ،   يييب ا"يييصا  ط يييس ا أغيييرية 

سط    بم ،  داض   تنوظط إسػا   عّ ءا؟ 

صبومع  عؿمت األ ج  ازبم ّ  ب سض ما إّ    

(، 29 )  طه ع ّيءا،  كرب يا  ع ا ءيا   

صبومييع  وعيياض   كيي   مييع  كيي   اخخييط،  

 منشً ا. ًّ   عس طبص   و ؿّل سطكو ،

مل تػييّ  املييطأة مييق تّييّبخ اجملومييع،    

يف بيييياظاضات أقييييابءا ا"وؿييييّبه  ػيييي  ت   

(، أّما  بض 36 )املباظ ات  امل اضبات املازّ  

 ظّّيييييت خييييياضز  يييييصه ا"يييييسائطة، تطاديييييب   

حبػطة، مق بع س بي  غي سات صبومعءيا،    

 يف ا"كا"ب ات ا"طاد ي ،  تعيي أبعياز  يصه     

منظيييبض د ميييّي   األسيييساخ،  رت هيييءا ميييق 

غييييّ   مّلييييا    ػييييس بعييييس.  ييييوع ؼ عّيييي    

قييي شات ا"باديييع، قيييبضة امليييطأة ا"ّبنا ّ ييي  

 ّ  عن ءييييا يييييي كميييا عييييب أن ت ييييبن،   

فييا   دءءييا،  تناغييمت دييّس ا، ب ييسض مييا 

 عن ءييا فييا  سهييبض ا اإل ػييا ي ا"ييصا    

أضازت  موّبداا با" رب،  كا ت تسض  أّن 

غيييّط فا يييا حي ظييي  اإلمييييان  ا"طنييي     

 (31. ) ا"ومّػ  با"     ا"كرب

"ّعييطا تيياض ذ دييس   مؿييّط ، تيياض ذ    

دامت عّ  بن ا ي  سهياضات ا"عيامل ديسمياا     

 سيييس جاا، " ّنييي   هلّ يييب، "وهييي ع ا ب ييي      

أسّبءييييييا ا"عطبّ يييييي   ت مييييييؼ.  يف ض ا يييييي   

 ، تػّّط ا"ط ائّ   ا"هبً عّ   بع ... " ق

 خيييط ميييق اإلدشيييا  حبيييمّت ا"ّهلييي   ا ب ييي     

بييي، تنو ييس منييق    اسبهيياضة  اّ وميياً ا"عط 

  ويييب ميييق أبنييياً ا"هييياز اظباظاتييي  بّهلييي    

اخخييط ق،  ّ ت و ييي باإلؾيياضة إىل  ييصه   

ا"ؿيييائب  بيييل تّ يييت إىل أغيييبابءا،  و يييب    

  ّّمييا   وييب عييامل عطبييّي ابو اضاتيي       

ا"عّمّ   بّهل  عطبّ  ، ألغباا كجرية أ ّمءا 

س اا ا" اض  با"ّهل  ا"عطبّ    س اا ا"بعي 

 (32. ) ن اع ا بّ  

كيييجرية  يييي أجبيييس ات ا" ييي  .  يييي    

 ّ  مق م طزاتي   معذ   اغع تنءل ا"ط ائّ  

تطتييييبا. سطنييييءا اؾييييباع صبومييييع عيييياف   

غيينبات عذييا ،  ذّ ييت  ناب عيي ،   هييب 

ماؤه.   ا  ي تط سه مبا  ئس   ي  ميق دي      

 وعيييط  م ءبمءيييا اشبيييام   أخالد يييات،

ا"ػعازة تطؾا مق زاخل ا"ن ؼ "ّػعازة،  
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طغ  طط مت ا"ػيعازة  (، إ ءا ت33 ) ّ ت منا

اسب   ي، ب يجري ميق ا"يبعي  اسب مي .     

 ما د م  اإل ػان مق ز ن طمبح توػاً    

(، عّييي  "ػيييان ب ّوءيييا   34 ) غيييعي  زأا

 بض، ا"  ت ّبمت دب ا با" عل،  يال تودّّي    

عيق عمّييءا يف ا"ؿييطك ، عّي  ا"ييطس  مييق   

اإلظباا،  " ائءا أغطتءا،  ضسس ا"ع ـ، 

ميييا ع،  ءيييب   يييدّن منظبض يييا إىل ا"عميييل مو 

" ؼ مق أديل امليا    يط، بيل أزاة تكي ل      

ؾدكيييّ   اإل ػيييان  تطت يييي بءيييا،  تبّثيييمت     

 قّو  بد ػا  و .

ا" ييييرب ) ( خّّيييي  تب"ييييس مييييع  أّمييييا  

اإل ػييييييييان،  ّ مي ييييييييق أن   ميييييييينا أ   

(.  اسبييط  األكجييط أ مّ يي  مييق   35 )  عّيي 

أجبييييسّ ات ا" يييي  ،  ييييب ا" طاميييي . ت ييييبز 

 ا" طاميي  ا"ب ّيي  إىل ض ييض ا"ييو  ري يف   

ظ دءييا بعييس  ذييطه  ييا،  ض ييض ا"ؿييطك   

 ا"ب ييت ألّ ءمييا مييق ما"يي . كطاموءييا  ييبغ      

كّل اعوباض. "صا تّذأ إىل ب ع ب يت أ ّيءا،   

 مييا حيب يي  مييق شكط ييات، ألّن ا" طاميي   

يف املطتبيي  األ ىل. ذبييا   أن تيينءض  تييب   

 األجبسّ   ّبنءا مؤغػ  دباض   قهلرية،  

  األ ىل "ّش اة  ي ا" طام ،   ي   طّ 

( تب ي  عّي    36، )يف كل طبّيبغ بؿيطا  

دّبتءا ما مل توعط  ملؤثطات خاضد   تعمل 

 عّ  طمػءا.

 ّ   ّل ا"هل طان أ مّ ي  عيق غياب و ،    

  ب أعظ  ا"ع ا ا ا"  اّ ق اإل ػيان   

مييق ات ييان ث ا يي  ا"ع يياً...   ييي ا س يي       

ا"جم ن  ا"  مننشءيا أل  ػينا دبيل منشءيا     

  ا"ب ّي   (، ميق  نيا  ػيءل عّي    37 )"آلخيط 

أن تهل ييط "ع دءييا،  تػيياضب ،  تع ييسه إىل  

دّبءييا  س اتءييا، كمييا كييان يف ا"ػييابمت،  

 دبل ا"هل اا.

ذبييييييا   ا"ط ائ يييييي  إعييييييازة تطت ييييييب    

أجبيييس ات ا" ييي  ،  ويييب  عّ ءيييا عالديييات  

إ ػيا ّ   غييام  ، تػيو  ع إعييازة تؿيي  ل   

صبومييع أ ء ويي  اسبييط ا  زّمييطت د ميي ،  

"وييييينءض ببن ا ييييي  ميييييق دس يييييس يف عميييييل    

اتػيييعت   ييي  ؾيييب   ا" ييي       مو اميييل،

 تؿّعبت "ويب  إ ػيان املػيو بل، ميق ز ن     

أن تػييّ  مػييّ  ا"ييباعظ احملييّط  عّيي      

ا" يي  ، بييل اربييصت طط ييمت اإلحييياً بييا"      

مق خال  ؾب   مرتاّقي   مو امّي  ميق    

ا"ػيّبكّ ات ا"  مّ يي  ألب ا يا ا"ييط ائ  ،   

املوكيياسب  مييع ش اتءيي ،  مييع صبييومعء ،  

س ًّييييا  ًّمجييييا  مييييع ا ػييييا  وء ،   ييييا با  

  قازًدا حيوصى.

بست  ظطتءا إىل اجملومع مبجابي  ثيبضة   

د مّ يي  تػييع  إىل ذب  ييمت املجييل ا"عّ ييا ا"يي  

أضغييييييوءا األز ييييييان ا"ػييييييما ّ    عّعظتءييييييا   

األخالدّ يييييييات  األعيييييييطا   ا"سغييييييياتري،   

معوميسة طط يمت ا"ييبعي اّدومياعي ملعازبيي     

ؾيييّل ا" ييي   املؤديييت ا"نييياتر عيييق اسبيييطا     

  ميق أزضان،  اغيوب"ست    األ ّ ي   ميا خّّ وي   

ميق نييهلائق،  أدعييست كيل خييري   يي .  ّ   

بّس مق إعازة ق اس  ا"عالدي  بي  اإل ػيان    

 ا"بديييبز ميييق منظييياض د ميييي حبيييت  وييي ا     
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"س ػييان إعييازة اكوؿييا  شاتيي ،  ت ييب ط  

 " ؼ موّ  اا  اًلدسضات  "  بن إ ػا اا  اع

 غّب اا. 

تالظمييت أجبييس ات ا" يي   مييع مػييوبى 

بدي يف ا"نويياز األزبييي مييق ا"ييبعي اّ ييس ب"

املعاقييييط،  ا"ييييصا اّجييييل ض ا يييي   أسّبءييييا     

"يييي . ضاح  ييييصا األزا  اداييييأمنبش " ييييق...  

،  ءييب مييق  اس ييِ      ؤغييؼ دباعييس دس ييسة 

 عميييييل عّييييي  إثبيييييات مبييييياز  ادوماع ييييي    

 أخالد   دائم ، أ  عّ  ظعععووءا،  ميق  

 اس   أخطى عّ  إضغاً د   دس سة  " يسة  

 ا"عكط. 

ا"ييييصا أسسثيييي    ّ ض ييييب أّن ا"ع"ييييعا 

ا"ييبعي اّ ييس ب"بدي  ييوا ؾييءّ   األزبيياً،     

 وّ  ييبه غييط عاا بعييس أن ت ييا تبا يف عمّ يي    

 هييييم .  غييييطعان مييييا اءييييط يف  وييييادء   

بييساعي،  إن بنػييب مو ا تيي ،  كا ييت  اإل

ا"ط ا   ا"ب ئ  املناغب  " ، مليا تؿيّ ّ  ميق    

مػييياس  اغيييو  اب   اّ نءيييا ميييق فيييع    

 خ بطءييا املوباعييسة مػييذّ  اقيي سامات   

داغيي   بكييدطة املييبض خ ا"جابييت  املييأ"ب    

 ا"ػائس.

 يف خهيييّ   يييصه ا"جيييبضة ا"  طّ ييي      

ا"  أسيسثءا ا"يبعي اّ يس ب"بدي، سميؼ     

األزبيياً أدالمءيي  موييأثط ق  مييؤثط ق،  مييق   

 ييؤًّ األزبيياً ا"ط ائ يي  مءييا خييري بيي  ا"يي   

ضمست يف أزبءا قبضة موما عة اضت ت بءصا 

دءي    ا" ّق األزبي ميق دءي ،  با" ياض  ميق    

ا"ّبنا ّ يي ، بؿيي ل عييا ، أخييطى.  ا"ط ا يي  

دس يييساا، تبّيييبض بؿييي ل   اًلأخيييصت ؾييي 

دّييييّي يف اخ  يييي  األخييييرية ،  ودّّييييت عييييق  

ا" ييييجري مييييق اشب يييياّت ا"يييي  ضا  وءيييييا     

،  قيييّببت عّييي  تكيييب ط اجملوميييع   اًلطيييب 

 مؿ الت ،  ساقت يف تكب ط اسباّت 

ا"ن ػيي   املعّ ييسة ألبنيياً اسبييطا، ّ غييّ ما   

ّ   ا"  بيست ا"نيباة ا"  طّ ي     اسبطا األ ّ

"ط ا    أسّبءا...  " ق ،   ا يت أغياؽ   

  خ   ييت  ييبضا"ػييطزا، )ا"ب ّيي    اسببيي  

خال  اسبطا،  ُأبعست دػطاا عق ش  ءا(، 

" يييّق ا"ط ائ ييي  ايييا عت ميييق سري يييا ميييق   

ا" ّويياا  ّيي  تهلييل يف ت اقيي ل اسبييطا،  

أ  تهليييطغ يف مػيييون عات مسبمءيييا ا" اتّييي     

" ييل خييري  فيييا ،  مل تييوا ألجبيييس ات    

اسبييييطا اغييييوعماض معذم اتءييييا ا"ّهلبّ يييي ،    

 ذعّيت أجبييس ات اسبيّب مبغيي    عصبيي ،   

  تءييييي مق عّييييي  ا"ط ا ييييي     هلميييييات ض سّ ييييي

بأكمّييييءا،  تو امييييل مييييع "هليييي  ا"ع ييييل     

"ػييييّ    املن ييييمت، خانييييع  بييييص"  كّّيييي  

 ا"بعي.

دعّييت غييّ   ا"ييبعي أسييساخ ض ا يي      

 أسّبءيييييا...  " يييييق  توػيييييامي عيييييق أزضان  

اسبيييييييطا،  يف ا"بديييييييت ع نييييييي ، بّ نيييييييت  

ا ع اغيياتءا املوؿييّعب  عّيي  ا"ّبنييا ي مييق     

 ذطة،  تؿّوت،  مبت،  خ  ...  أخّت 

اغييع  أتاسييت ملنظبميي  ا"ط ائّ يي     مػيياس   

اّ س ب"بدّ يي  أن تو ييّبغ،  بػيي ت غييّ     

ا"ع يييل  ا"يييبعي،  غييياضت األسيييساخ مبيييا     

 والً    "ّ ات ا"و  ري ا"ػّ م   ثبابوءيا،  

مييق ز ن مءاز يي ، أ  ت ء ييط. تػييّّشت مءييا   
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خري ب   بيبعي إ يس ب"بدي كّيّي  عم يمت     

   باضظ، ّ  ػورت أ   وباضى.

  William James  عّط   " ا  د مؼ  

  ييرت   ا"ييصا أّ يي    دط ييان ا"ييص ق با"ييبعي 

(  تبيييييس  38عيييييس  اّ وءييييياً  اّغيييييوباً. )

 ػييييييً ا مييييييق اّعو ييييييازات اّ س ب"بد يييييي  

 األ  يياض  امل ييا     اّدبا ييات ا"عاّميي     

 ا" امن  يف غّبك ات ا"بؿط.   عّس عّ  

اّدوميييياع أّن اّ س ب"بدّ يييي    ػييييمت دابييييل   

ا"طا نييييييي  "ّوهلّ يييييييط اغيييييييوذاب  "ّيييييييوهلريات  

ًا كا يييت عّييي  املػيييوبى      املوبّدعييي ، غيييبا

(  دس اتػع م ءبمي   39احملّّي أ  ا"عاملي. )

"  ب  ا"نظا  ا"  طّا  ا"عاط ّي ا"ؿامل 

يف نييبً ش"يي ، مي ييق تعط يي   "س ػييان. 

األ س ب"بد ييييي  ببقييييي ءا صبمبعييييي  دييييي     

 مناشز "ّمعط    اإلزضا ، تيطتبط بعهيءا   

 ع.ببعض،  تنؿأ قالت ب نءا  ب  اجملوم

 مبييييا أّن ا"ط ا يييي  ا ع يييياؽ "بادييييع   

األزبيياً ا"  ييطّا ا"ييصا ّ  ػييو   عّيي   

سا ،   س ضاست ت عني  بن يس اجملوميع مييق  

أدييل اإلقييالح  ا"نءهيي   ا"و ييّس ،  ش"يي     

مق خال  ت س   منياشز إ ػييا ّ   مأظ ميي ،    

تع يييؼ سطكييي  اجملومييع  بعييض دهييا ا   

ا"بادييع،  و ييّبغ ا"ييبعي األ ييس ب"بدي عّيي   

 ازبميا"ي. ا"يبعي

  ميييق مءيييا خيييري بييي  تعيييّس ا"ط ائّ ييي    

ا"يييط ائ   ا"ّبنيييا    املعاقييييط ق، ا"يييص ق   

ًا أكا يت     عا ؿبا اسبط ا ا"ّبنا ّ ي ، غيبا

اسبييييطا األ ّ يييي  ا"ساخّ يييي ، أ  اسبييييط ا  

ا"عس ا  يييي  اإلغييييطائ ّ   املو ييييطضة عّيييي     

"بنان،  ما دّطت  صه اسبط ا ميق   يالت   

كا ييت  تبعييات ّ ت شمييس ع  با ييا، تبعييات 

كا    "وع"يع   طنايا بطموي ، عّي  كاّ ي       

املػييوب ات، مييق مؤغػييات ا"س "يي   بن وءييا 

ا"يصا   ا"ساخّ  ،  ا ع ػت عّ  اجملوميع 

ت ّػييذ موءا  اييا،  ديييس ت امسويي  األسيييعاا    

 أضبييييياا اسبيييييطا،  دعّوييييي  ض  نييييي  ميييييق 

عيييييق كيييييؤ ؽ   ض ائنءيييييا،  يييييصا  هيييييالً 

اشب بييات ا" بم يي  ا"يي  دبطعءييا مييق ظمييق    

ميق د يل ؾيءس ا ء ياض     سري بع س،   ا ت 

 اسبّيي  ا" يييبمي  أّبنييي ،  ؾييءس س ييياا تيييا   

"ّسميبدطاطّ يييي ،   عييييت أظمييييات ؾييييعبا   

دكييمت اءييبض أبنائءييا ا ييعائ  املوالس يي ،  

عػي ط اا  دبم ايا،    ط ايا.   يان، ّ    

بيييّس ميييق سطكييي  ض ائّ ييي    طّ ييي   اع ييي      

تؤّغيييؼ "ّوهلييي ري  تيييط ض غيييّ   ا"كيييمت  

نيا  ا"  ُ طنت "ع بز مق ا"عمق. ميق  نيا "  

أن  وػييياً ، أا إ س ب"بد ييي  ديييّسمت مءيييا  

خييييري بيييي  مييييق خييييال  مباديييي  أب ا ييييا     

 ا"ط ائ   يف ض ا   أسّبءا  " ق؟ 

إّن ميييق أ "ب يييات ا"ط ائيييي، بيييل ميييق     

 ادبيييييييي  تكييييييييب ط دهييييييييا ا صبومعيييييييي ،  

 اكوؿا  م امق ا"هع   ا" ّبة   ي ،  

يف ضبا "ييي  "وؿيييد ل ا"يييساً، كد يييبة    

ي ا ىل يف ا"عالز، غع اا مني  إىل بيح ا"يبع   

ا"يييبط  يف أش يييان مباطن ييي  "ّنءيييب  يف   

  ضؾيييييي  اإلقييييييالح  ا"وهليييييي ري اسب   يييييييي   

   ،ًّ "و ب طه،  اغوعازة  ب وي  ا"بطن ي ، أ 
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"  ييبن مييؤ اًل   مييا بعييس "ييس ضه ا" ييبمي    

ا"ط ييازا.   ييصا مييا اءييط دّ اييا يف عييسز ّ     

ميييق اّبيييساع ا"ط ائيييّي ا"ّبنيييا ّي     بيييأؽ بييي  

  أسّبءا...  " يق املعاقط،  كا ت ض ا    

بشدًا  صا ا"بعي، اش أّ   مق املػيوش ل  أمن

ا" كييييل بيييي  ا"وشييييّب  اّدوميييياعّي عّيييي    

ا"ػاس  ا"عطبّ    ا"ينّل ا"ط ائيّي ا"ّبنيا ّي،    

ا"ييصا  اكييب  ادعيي   عمييل عّيي  ادييرتاح     

اسبّييب  "ّنذيياة مبذومعيي ،  شيي   و ييئ    

ا"ط ائيييي عّييي  ا"باديييع  أسساثييي  يف ض ا وييي  

 اّ   ّ  ػع  إىل تكب ط  صا ا"بادع كما 

إعياز   ًّب   ط، بل  ود ي  ش"ي  ضبيا     

م يييامق اشبّيييل ّديييرتاح اسبّيييب    ؿيييط   

ا"بعي،  ءب  ن مت بكبت اّ ػان املج ي   

ا"باعي ا"صا  ط ض أن  ع ـ عّ   امـ 

ا" نان عنسما   ب  با"عميل ا" يّ      اسب اة.

إّ مييا حيييا   أن خيييطز مييق سا"يي  ازبءييل      

 ا"ييب     ػييع  إىل أن  ن ييمت با"كييبت    

 ا"ط ا يييي ، كمييييا  ييييطى   (.46 )اسب   ييييي

بعض ا"نّ ياز، تكينع اسب ياة،  ّ ت و يي     

با"ب اً عّ   امؿيءا.  سي  تػياً   يؤًّ     

عييق   ييطة ت ييّبن ا"ط ا يي ،  دييس ا أ ءييا   

م ّب    أغاغاا مق اسبب ي   ا"ؿدكيّ     

 ا"بق ،  أّزضكبا أّ ءا توّ بن ،أ هاا، 

مييييييق ا"بنيييييياً،  ا"رتك ييييييب،  ا" ا"ييييييب،  

ساا  ا"ؿيييييي ل،  ضأ ا أّ ءييييييا " ػييييييت   يييييي  

 اسوذاداييا عّيي  اسب يياة   ييط، بييل تكيينع   

"هلب ًّا  ًّ(  ءي  إن كا ت خ ا41اسب اة  .)

أّ ءييا تؿييّ ل    يي  ذبييّب  مييق خييال        ّإ

اّ ومييا  بييا"بعي ا" ييطزّا، اش قيياض  ييصا     

ا"ييبعي    يي  ا"عبييبض عبييب ا"وذس ييس، قيياض 

  ب األمل يف اشبّمت  اإلبساع  ا"وهل ري.

. أسّبءا..ادوشمت غّ   ا"بعي ض ا    

 . تكييّبض  ييصه ا"ط ا يي  قييبضة املييطأة  " ييق

ا"ّبنا ّ ي  كمييا عييب أن ت ييبن،  ا"ب ّيي   

  اّجييل املييطأة املجّ  يي   املن وشيي  عّيي       ييبض 

اخخط،  ا"كيامسة أميا  غيّ   كيل ميق      

أكجط س م   دبة ا" سض  ا"عمق،   ي  

(. تييط ض ا ذييطة  42 )مييق مال يي  ا"بؿييط 

 تيييط  ا"يييبطق  يييئّق ذبيييت غيييّ   اسبيييطا   

ا"صا تءّذطه اسبطا ا،  وكطر    أ داعء

 (43 )ّ  ػوشمت اإل وماً إىل ا"بطق

ّ تيييؤمق ا"ب ّييي  ب يييسضة ا"هلطبييي  عّييي  

مػييا شكط يييات اسبييطا،   يييصا اإلمييييان   

مكييييسضه ا"ييييبعي ا"وييييا  "ن ػييييّ   ا"بؿييييط،  

 ػيان ميق    ّ ؼ ميق ديس ى اشا  يطا اإل    

(.  ييال مي ييق  44 )دهلطا ّ يي  ا"ييصكط ات 

ط ألض  سط بيي  أن تط يي  أ  تع  يي  أكجيي  

 يل غيوشنب   مق أضن ، مق  نيا توػياً      

عّييييي  دػيييييسه أض  بع يييييسة عيييييق أض     

 (45 .) طن 

تطى عبج   اّدووا  ب  أبنياً ا"يبطق    

ا"باسيييس،  تعيييي ا"يييس ض ا"يييصا أّزاه أعيييساً   

ا"بطق يف ا"يساخل  اشبياضز "يعّز ا"ّبنيا        

يف أتيييبن معييياض  ّ طائيييل منءيييا.  و يييطح     

تػيييياؤّت عييييّسة، ت  كييييا عييييق طبع  ءييييا  

ا"  مييي،  ضؤا ييا اّ س ب"بدّ يي ،  ض هييءا  

ا"وػييّ  ا  اّ كيي اع  ضاً غييّ   اخخييط،    

مليياشا   وييل بعهيينا بعهاييا عّيي         وػييأ  
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قيييسض  يييصه األّ  ا"يييطؤ  ؟  ملييياشا  وباعيييس   

   ونيياسط   و اتييل؟   ييل تػييوشمت ا"يين ؼ    

ا" ّماعييي  املهيييّّّ  األّمييياضة با"ػيييبً  يييصه  

ا" اعي  ا"عم ياً؟ ميا  يصا ا"هلبياً ا" يابض       

 (46؟ )عّ  ا"ع ب 

 ّوػيي   ع  ءييا با"ؿييمب"ّ  ،  ييال   يي     

عنيييس سيييس ز ا"يييصات، بيييل  ن ّيييمت "  يييب      

عيال ،  بطق  مؤغػات ،  وونا   ز ض اإلا"

 تعي د ساا أّ ي  منيرٌب مو يّطز اشبكبقي  ،     

 ب  تناه مػؤ " ات دػ م ، "ّوعيبري عيق   

ا"طأا،   ؿط ا"بعي يف اجملومع،  ا"سعبة 

إىل احملبي   ا"ػيال ،  اّ  وياح اسبهياضا     

بيييي  األميييي ،  تبغيييي ع ث ا يييي  األ ييييطاز يف  

 اغيّ    اجملاّت ا"عّمّ ي   اّدوماعّ ي   ا"ػ  

 اّدوكييييازّ   كاّ ييييي ... " ّنيييي  يف  يييييصا   

ا"ييييييعمق، ظمييييييق اّعب يييييياه ا"  ييييييطا   

 اّعبييساض ا"ط سييي، ربّّيي  عييق اّضؾيياز     

 ا"وبد يي   ا"وج  يي     ييل اسب ييائمت  سّ ييط    

أزاة تهيييييّ ل  تءب يييييل  دءوييييي ،  كييييياض  

 إ ػيييياز  قيييياض مييييأدبضاا "هلا ييييات سييييري    

عيييييال  امليييييأدبض  اإلّ ييييي   إ(، 47 )ؾيييييط   

عيييال  عيييق  ابوعيييس اإل(. " يييس 48 ) املهيييّّل

اسب ييييائمت  ظّ ض ييييا، مييييا ز ييييع ا"ب ّيييي  إىل 

أا كييييصا  ازعيييياً  هييييش ، موػييييائّ   

 (49. )عال تنؿطه  غائل اإل

اييييييّل ا"ييييييبعي سانييييييطاا،  ظءييييييطت 

ا"ط ائّ ي  سائّ يً  يف كواباتءيا، اّ ءيا تبّاي       

ا"ػيييطز شبسمييي  اّ يييس ب"بد ا  تعم  ءيييا،   

 وػييّّط ا"هييبً عّيي  ز ض ا" يي    أ م وءييا   

ومعات ا"ػيّ م ،  ءيي  سيس ا    يف بناً اجمل

 ػييا    ا" ييازضة عّيي  بنيياً ا"ؿدكيي ات اإل  

سييري ا"نم ّ يي ،   ييي ا"يي  ذب ييظ األمييق،   

 ت ي مق ا"ؿيط ض يف اجملوميعأل ألن تأثري يا    

 أعظ  مق تأثري ا" با    ا"ع ببات. 

إّن ا" يي   املوأّقييّ  يف ا"يين ؼ ت ييبن 

أكجط دسضة عّ  منيع األخ ياً  اّعبيال     

ا"ّبنييا ّي تناغيي   ييصه    مييق ا" ييا بن. " ييق 

اكوؿي   ا"     بقل إىل ما  قل إ" ي .   

ديياز يف أثنيياً اسبييباض أّن اشبال ييات بيي     

ا"ّبنيييا    " ػيييت ز نّ ييي   ّ مص بّ ييي   ّ   

غ اغّ  ، بل  ي  واز اخيوال  يف ميباظ ق   

ا"   ،  اجملومعات املوماغ    يي تّي    

املوعا" ييييي  عّييييي  ا"و   ييييي   ا"وميييييّص ب    

وماً اسب   ي   يبن   ا"وػ ؼ... ألّن اّ 

باّ وميييييييييييييياً إىل األض   "يييييييييييييي ؼ إىل 

 (56 .)ا"س ق

تؤّكييس دييطاًة ا"ط ا يي  نييط ضة تعميي   

 ػييييا ّ   املؿييييطد  "ّّبنييييا   ،   ا"كييييبض اإل

 ا"ػّبّ   تّسمط  ّ تب ،  مبا أن ا" اتب  

ّ ءيا تهييع ا ييس ،  دسائّ ي  يف كواباتءييا،   

 تطغييي  "ّبنيييا    طط يييمت اشبيييالم سييييري     

 يييي ذبيييا   أن ت يييطأ "بسييي   املػيييوش ل ، 

منّع   عق ا"ومّص ب  ا"ومبنع املناط ي. 

ضديل ؾيي عي دنيببي أ  ييصت س اتي  قييب      

غيينّ   بري تّ يي  " ن ييص بعييس غيينبات طب ّيي     

 (51 .)س اة غّ سة ماض  ّ   كبضا ّ  

تػّّط ا"هبً عّي  األز ات ا"بهل هي    

ا"يي   ّذييأ ا" ءييا ا"عييس  "ّوكييّسا "ّكييشبة  
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بييي  امليييصا ب   غيييالمّ    منيييع ا"و ييياضا  اإل

ا"  طّ يي  املوعييّسزة، مييق ا"ؿييشق ا" ييائ ي 

 إثيياضة اسب ييس بيي  ؾييطائا املػييّم ، إىل    

مييّس أتباعيي  باملييا  ا" ييجري،  إثيياضة ا" ونيي     

 تبغيي عءا " وػييّن  "يي  ا" هيياً عّيي   ييصه     

ا"ؿيييعبا  اغيييوعباز ا "وش  يييمت مكييياسب    

اشباّقييي .   يييصا ميييا تب نييي  ا" اتبييي  عّييي  

  ييبض    "ػييان إسييسى ؾدكيي اتءا ا"ط ائ يي   

إّن تهليييّب  ا"يييس   ا" يييربى   يييرتؽ أميييق   

ؾعبا ا"عامل ا"جا"ح،  ذعّت  صه ا"س   

مييق تييأم  مكيياسبءا اخ ّ يي  مييربضاا "ييعضع    

ا" بنييييي    ؿيييييط اشبيييييطاا  ت يييييط ؼ  

اشبال ييات املص بّ يي   سؿاييا ّ  ؿييبع مييق     

زماً األط ا   ا"نػاً  ا"ؿيباا  ا"ؿي بر   

 (52 .) ا"عّذع

ق  ت ييطح  ييصه ا"ؿدكييّ   تػيياؤّت عيي 

غبب خنبع ا"ؿعبا ا"عطبّ  ،   أتي ازبباا 

عّ  "ػان  دياز ،  ا"ؿيشق ا" يائ ي  غي ّ      

ا"يو  ريا  /اغودسمءا اّغوعماض ا"  طا

يف  ّيف  طيييي ،  " ّنيييي  مل  ييييرت  أثييييطه ا  

  ييييبؽ مودّّ يييي   مط هيييي   نييييع    أمييييا     

 (32اسطاًات املازة .)

 ّشييييييظ ا"باسييييييح غيييييي  طة األمييييييل  

ا"ييط ائ  ،  ا"و يياؤ  عّيي   عييي األب ييا     

 عّييي  ا"يييطس  ميييق ميييّس ا"عيييس  اّغيييطائ ّي   

أشضع  يف اّدبا ات كّّءا،  ظضع خال ياه  

 اّغييوعماض  أز اتيي  "ييق   ;يف كييّل م ييان

 وم نيييا ميييق ا"ػييي  طة إّ عّييي  نيييعا    

 بري ت "ق تػوػّ ،   ي دازضة  ،ا"ن بؽ

عّي  رب يي األظمي  يف املػيو بل ا" ط ييب،     

( 54 بري ت غو بن أ هل ييا كا يت.)  

تويي ا ا"ط ائ يي  "ّ ييأؽ  طقيي  ّغييوعماض    ّ 

  بؽ ا"ّبنا     تؿب   أض اسء ،  األميل  

 طط  ءا املعّبس "ص" .

اّظءطت غّ   ا"بعي بؿي ل دّيّي   

بساع ا"ط ائّي ا"ّبنا ّي،  اءطت دّّ   يف اإل

يف ض ا ات  مءا خري ب   ا"ي  بننيت مػياضاا    

ا يييس ب"بد ًّا دائمايييا عّييي  ا"يييبعي، ا"يييبعي   

ا" يي   اسب   ييي،  ييا"     ا"كييش ا مل ءييب 

اّ ػا ّ    األخالدّ    ا"بطنّ   " ػت تطً ا 

إنييا  اا يف ا"ط ا يي ، بييل م ءبامييا مرتّغييداا   

يف األش ييييان  ا" ّييييبا. مييييق  نييييا كا ييييت  

ؾدكييّ اتءا مؿييشب   بوّيي  ا" يي  ، تطؾييا 

بءا  تعّبط بػّبكّ اتءا املدوّ   عق اموالً 

د مييي،  ب ّوءييا   ييبض  ّ تنومييي إىل عييامل  

خ ّيييي   اشبطا ييييات. إّ ءييييا ابنيييي  ا"ب ئيييي      األ

ا"ّبنا ّ   املجّ     املن وش .  بري ت عاقم  

ا"ج ا ييي  ا"عطبّ ييي ،  أبناؤ يييا قيييبضة تهيييّر  

با"وميييّسن  ا"وشّهيييط  اّ  وييياح. ميييق  نيييا،  

أ هاا، تومّ يع ا"ب ّي  باموالكءيا ا"يبعي،     

ككيييي   ثابويييي  ّ توعسييييعح ذبييييت  طييييأة  

باتايا  األسساخ ا" اغ    املط طة، بل تيعزاز ث 

 تعّمّ ييا "وييوم ق مييق غييرب أسييباض شاتءييا،     

دبل إزضاكءا ا"كش ا ملا  س ض سب يا ميق   

أسيييييساخ سامهييييي ، ذبيييييا   تؿيييييو  وءا،   

أّ ءييا  ّ تع  ييل  ع ءييا،  كيي  د مءييا، إ   

تباديييي  أزضان اسبييييطا،  تييييباضا ا" يييي  ،   

 نييييباب   اجملءييييب ... تّيييي  اخ ييييات ا"يييي   

 ػيييان إىل سا"ييي  مطنيييّ   تؿيييب  اإلغيييادت 

ا"عع"يييي ،  ابوعييييس عييييق صبومعيييي   أ مييييل     

مكيياسب   أعما"يي ،  ا   ييأ عّيي  شاتيي أل     
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 ا  ػط، يف س  زبأ ا"عيسز ا" ّ يل ميق    

أ يياؽ اسبييطا إىل ش اتءيي ، قيياض ا"باسييس    

ميييينء   هلييييرت  ّيييييا سّكييييل يف مػييييريت      

اسب اتّ  ،  ظءطت عّي  تّي  ا"ؿدكيّ ات    

   عالمييات اّ وكيياض ا"ييساخّي ب عييل غييّ   

ا"يييبعي  اّضتيييساز عبيييب ا"يييصات ا"عم  ييي ،   

 اّ"و ييا  إىل مبازئءييا  د مءييا األقيي ّ ،    

 ا"نءل مق طبع  ءا ا"ب ري، مبا حيب   مق 

إّ ءيييا زّّت  ضؤى  أ  ييياض  تكيييط ات،  

ا   يياً عّيي  ا"ييصات ا"ساخّّ يي  املو ئيي     

(. ميق  نيا  يطى    55 )عّ  طبع  ءا ا"ج ايّف

عّييءا ا"ن يياز أّن مهييمبن ا"ط ا يي   ييب مييا ع 

 ا"طا  يات ا"ي    منوم   إىل ت ياض ا"يبعي،    

حييييبا مهيييمب ءا ازبيييب طا عّييي   عيييي  

ؾدكّ   أ  أكجط، أا أّن ا"بعي املكّبض 

خيكيينا باعوبيياضه  ؾاؾيي   تعييط  عّ ءييا    

( "يصا مي يق   56. )املازة يف  صه ا"ط ا ات

ضبيييط  يييصه ا"ط ا ييي  بو ييياض ا"يييبعي. س يييح     

أضغيت ا"ط ائ ي  دباعيس دس يسة جملومعءيا،      

مييييق ت و ييييت ا"بادييييع اشبيييياضدي  اّ نييييت

 مع  اتيي ،  ضادبييت  اغيي   غييّبكّ اتء ، 

يف  رتة ضبّسزة ظمن اا، ميق منظياض ع ّيّي،    

  ادءويييي  بييييا" جري مييييق ا"ييييبعي  األمييييل   

 ا"نهييبز ا"  ييطا  ا"عيياط ي،  أعييازت   

تييطم   قييبضة إ ػييا   املءّؿييم ،  أقييّشت  

ما تهّطض مق د مي    عيي  اغي ،  أتاسيت     

ومّ نت ب ّوءا    ا اّكوما   ا"نهبز،

ميييييق ا"عبيييييبض بيييييصاتءا إىل ؾيييييّط األميييييان، 

 با"وا"ي ا"عببض با"بطق ميق غياسات امليبت    

إىل  هيياً ا"ػييّ   ا"ػييال .  " ػييت   ييبض     

ا"ؿدكيييييّ   ا"ط ائّ ييييي  ا"بس يييييسة املن يييييطزة 

    دييييياز  م ؿيييييا بػيييييمات ا"يييييبعي،    

  .... كّّءا ؾدكّ ات تهّر عمط    إ ا   

 يب عنءيا   با"ع ل  حي مءا املن مت،  ّ تهل

 فا"ّ ات ا"   .

اييييا عت ا"ط ائ يييي  بو ييييسميءا منيييياشز 

م ومّيييي  ّ  ؿييييببءا   ييييل، أ   عرت ءييييا  

نييع  كب ءييا  " ييسة ب ئيي  اسبييطا املّّبثيي . 

بيييست ا"ط ائّ ييي  مؤمنييي  أن اإل ػيييان  كييينع  

  ػ  بن ػ ،  ميوّ  ا" يّبة  ا" يسضة عّي     

تهليي ري شاتيي ،  با"وييا"ي تهليي ري صبومعيي ،  ييب  

سيريه ميق ا" ائنيات     اإل ػان املوميا ع عيق  

 با"بعي،   ع    " س ا"ع ل  سسه.

بييطظ ا"ييبعي ع  ييسة ضاغييد   ثابويي  ّ  

ّ ييي   عيييي إتعسعسءيييا األسيييساخ ازبػيييا ، 

 ا يييس ب"بدي  و يييّبغ يف أسّييي  ا"ظيييط  ،   

"ييي ؼ قييي   عيييابطة، أ    ّ ييي ، تػيييوعمط      

 ا"ؿدكّ    رتة، ثّ  تنسسط. 

 يييييييس ب"بدّ اتءا أأضغيييييييت ا"ط ائّ ييييييي   

بييا"بعي،  نذشييت يف  اشباّقيي ، موػييّّش   

مبادءيييييييي  غييييييييّ   اسبييييييييطا. ض هييييييييت   

 س ب"بدّ ييييييي  ا"  طّ ييييييي   ا"ػ اغيييييييّ     األ

 ا"ع ائسّ ييييي  ا"ييييي  تيييييوشّ   بييييياخخط ق، 

 دبعّء   دبزاا "ّشط ا  ا"  ،  ت يّطسء   

مييييق أخالد يييياتء ،  تهلوييييا   عيييي ء .  ءييييل 

غييو ّط عيي  ا"ط ائّ يي   بماييا،   كييري  طنءييا  

قييييبضة "عاملءييييا اشب ييييا"ي؟   ييييل غيييي و ّبغ 

بعي عّييي  املكييياي ا"طخ كييي    كيييري  ا"ييي

 س ب"بد يييي  ذب يييي  ا"ّبنييييا  ّ ق، كمييييا  أ

 س   ا"ؿدكّ ات ا"ط ائّ  ؟ 
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 اهلوامش:

معوك  ا"ػ س أ يس  دي   ا"و اميل   "ّ يات ا" ي  ، صبّّي  ا يسى ، زاض ا يسى          - (1)

 .2612"ّج ا    اّعال ، 
 http://www.alhodamag.com/index.php/post/87املبدع اّ" رت  ي   

 ضبمس غامل غعس اهلل  األزا  منظبم  ا"     مهات   سّ  ، املبدع اّ" رت  يي  ( 2)
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3965 

 املبدع   ػ .( 3)

 مت.معوك  ا"ػ س أ س  د   ا"و امل   "ّ ات ا"   ، مطدع غاب( 4)

 .237، م2669دبظ   عّػا   زاض ا"نءه  ا"عطبّ  ، ا" بع  ا"جا   ، ( 5)

 معوك  ا"ػ س أ س  د   ا"و امل   "ّ ات ا"   ، مطدع غابمت.( 6)

مءا خري ب   أسّبءا...  " ق، زاض ا" طات "ّنؿط  ا"وبظ ع، ا" بعي  األ ىل، بيري ت،   ( 7)

 .137، م2616

 15املكسض   ػ ، م( 8)

 .242عّػا   مطدع غابمت مدبظ   ( 9)

دبظ يي  عّػييا   اؾييطا  أ  ييبان قييّ اح، زاض ا"نءهيي  ا"عطبّ يي ، ا" بعيي  ا"جا  يي ،    ( 16)

 .238، م2669

 18مءا خري ب   أسّبءا...  " ق، مكسض غابمت، م( 11)

 .11املكسض   ػ ، م( 12)

 14املكسض   ػ ، م( 13)

 458( املكسض   ػ ، م14)
 36املكسض   ػ ، م( 15)

 دبظ   عّػا   اؾطا  أ  بان قّ اح، مطدع غابمت.( 16)

 .462مءا خري ب   أسّبءا...  " ق، م( 17)

دبظ يي  عّػييا   اؾييطا  أ  ييبان قييّ اح، زاض ا"نءهيي  ا"عطبّ يي ، ا" بعيي  ا"جا  يي ،    ( 18)

 .258، م2669
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 .466مءا خري ب   أسّبءا...  " ق، م( 19)

 .11املكسض   ػ ، م( 26)

 455-454- ..  " ق، مكسض غابمت،مءا خري ب   أسّبءا.( 21)

 16املكسض   ػ ، م( 22)

 13املكسض   ػ ، م( 23)

 14املكسض   ػ ، م( 24)

 15املكسض   ػ ، م( 25)

 14( املكسض   ػ ، م26)

 23املكسض   ػ ، م( 27)

 23املكسض   ػ ، م ( 28)

 24املكسض   ػ ، م( 29)

 25املكسض   ػ ، م( 36)

 31املكسض   ػ ، م( 31)

 227املكسض   ػ ، م( 32)

 31املكسض   ػ ، م( 33)

 463-( املكسض   ػ ، 34)

 454املكسض   ػ ، م( 35)

 ، 2626عكمت سبغب  مق أجبسّ ات اسب اة، ازبعً األّ  ، مطكع ازبنسض، ، ( 36)

https://gendercenterjo.com/2020/01/08/%D8%A3 

 ( املبدع   ػ 37)

ا"ط ا   ا"عطب   اسبس ج ، زاض ازب ل، ا" بع  ا"جا  ي ،  ( ضبمس سنا    ت اض ا"بعي يف 38)

 .9،م 1993بري ت ،
 س ب"بد  ، زاض ا"ػادي "ّ باع  خا"س بق غّ ان  م اتل مق ا"كشطاً، م ءب  األ( 39)

 .173، م1997 ا"نؿط

( إ ّ ييا اسبييا ا  يف ا"ن ييس  األزا، زاض ا" ويياا ا"ّبنييا ي، ا" بعيي  ا"طابعيي ، بييري ت   46)

 . 28،م 1979،
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( مييا" ب  بييطاز بييطى  ا"ط ا يي  ا" ييب  ، تطفيي  أ ييس عمييط ؾييا  ، ا  ئيي  املكييط    41)

 .11،م 2665ا"عام  "ّ واا، ا" ا طة، 
 .358، م2616( مءا خري ب    أسّبءا  " ق... ، زاض ا" طات "ّوبظ ع  ا"نؿط، 42)
 214املطدع   ػ ، م( 43)
 262( املطدع   ػ  م44)
 166( املطدع   ػ  م45)
 97املطدع   ػ  م( 46)
 .135( املطدع   ػ ، م47)
 .146( املطدع   ػ ، م48)
 .146( املطدع   ػ ،م49)
 96-95( املطدع   ػ  م56)
 178( املطدع   ػ  م 51)
 .146( املطدع   ػ ، م52)
 146( املطدع   ػ ، م53)
 146( املطدع   ػ  ،م54)
ا"عييسز  - 23اجملّييس   –( سػييق عّ ييان  ا"ط ا يي   ا"وذط ييب، صبّيي  دامعيي  زمؿييمت       55)

 .89ا"جا ي، م 

( ض بطم ييطا  ت يياض ا"ييبعي يف ا"طا  يي  اسبس جيي  ، تطفيي   ت ييس    تعّ ييمت  ز. ضبمييبز   56)

 .22، م2666ا"طب عي، ا"ناؾط  زاض سط ب ،ا" بع  األ ىل، ا" ا طة، 
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 العالم العلم.. والباحث البهي

  الدكتىر عبد اإلله النبهان

 

   .هيثم يحيى الخىاجةأ 

 

إال ويصذذ ذا  –طيذذا عث اذذسع   –ال يذذر س عالمة ذذد عالذذع د ز لهذذع عهالذذ  عال ه ذذ    

ذالذذا عالر ذذس عع ،ذذ لنه وعع  حيذذد عالماةعيذذده وعالمضةيذذد عالر اإلذذده وعالذذع   عهعطذذ عن    

 عال هيل .... 

    ل غ  الضرتعث حما ال ه لةل لضى إذي ا   ن خةل عظسة دقياد   صرده وهذ   

 لض  عالضىد ولض  عال ر ه وه  ععقاذا عيديذا عالذري يذعالن     عجل هر عالري ال يػ  ال  وه ز يف

بذذعال   يف عال قذذن عع  ضذذا الياذذعا عالذذسلي ععا ذذن عالطذذعيع  ذذعلة ا ذالذذا ب الػذذ عهع وعيدالذذد     

عالعع ىده وإ  وصر  عالهمض بأع  ا بن لضى زلي ه غح ه يف طسح ل   ز ه  إعين لق ل: 

  ع     ذدى عالقة الد.إع  اه ت عالمضة ء عع ، ليني عالرين لخضص ع الضمض  وع ض

ول   لن غح لد  يف طسح ل  ذ ز ه   ذن غذح لد عالاذ دز لضذى ع ذ عزه ععدةطذا        

 ( 1بق عبن عالمض  عاليت تطد ع إىل  ص دز  مدةعة ال زم دل  ي   لذع. )

الاذع م ذذن عالذع د ز لهذذع عهالذ  عال ه ذذ   ز ذ  عث بذذأ  عالذرتعث نقذذل ه يذد عالذذ طنه       

 عالرتعث وع ععاد ،سوزة لصسيده وهذرع  ذ   مضذ     ول ع ل  إزم د صيىد  ن عالد عش  بني

ذا ا ذني ذا  لعدعا ال بأع بذ   ذن  دذا عالذرتعثه وذذني عرمذسع يف ترميذل دوز عيد         

 (.2وعالقا  د ق الا ولةةا )

(  ذذ   دعاذذا ع إلذذ ز يف عع دذذعي ت  2  ذذر ل  تمس ذذن إاليذذ  يف لوعاذذل عالطذذهمي  ت )  

  عالرم الذذذد يف  ذذذق،    ذذذ ه وبصذذذةد  عيدبيذذذد وعالذذذلع خ عالقا  يذذذده لذذذعع لذذذن  ػذذذ ز  ت 

 عال ع،رد وعع ةد يف  ل لةل يػ زك  ي .

    غ ة ا يف  ط لعة عآلخسينه و ي ا يف ول د ه ياذعا عالمذ   عالمضةذن وعال صذيرد     

 الروي زض ال عع جطد، وعالع د زع .
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الاع عأى لب   صما برعت  لن عيع عيد وذا عالرعته ولن ز    ل  عد ععصذضرده  

يف عع  صذذا ال يضذذ ا وزعءهذذ ه ي  هع ذذ  عالداذذعا وعهدمذذ ش  طذذ،ة عالمضذذ ه    ذذرتع  شعهذذععا 

 (3وعال  ل  ن ضضطهيض  )
إع  غدصيد  درسدةه يمػ  ع ي ة ع سة عال سنذده ويذس ض عالمةقذ ت عال عهيذده     

ونيذذل إىل ي يذذل لصذذما عي ذذ ز إىل    يذذعي  ذي تيذذد ت ذذ    ذذع    ا ق يذذ ا الضهاذذ ء       

 وعالصة د.

ي تيذذد عالصذذمهد لذذن عالطذذ، يف زضذذ الد  عالذذيت م ذذن ب ذذ ه وعالذذيت عذذرز مل تق ذذ  عالظذذسو  ع 

عرط  هل  وععإلن قع  ا يف تيط، ععذ دة عالمضةيذد وترديا ذ  الهةبذ ه ذدذى ع ذس  عالإلذسوع        

 مل جتمض  يرتك    ع  يف عالمةل لو ي  جس زو  ععم ع ة عالػعيعة عاليت مشضن عال  ع مجيم ا. 

  يأخر بيع طةب ه ال    عالرذسد يف زليذ        يصس لضى عالضدصعدة  ن ععمس د ول

 اله د عيض ع يف ب  ء جمدةن ع إل زة وععمس د وعالداعاه وعال لن ع ي تن.

 ة  جضطن  م   سة يف  ا ى )ج زة عالػي ح( لو يف عه  زعت إال تضةطن  ي  ذ عز  

عآلضذس وعالضذذداسعءعت عالعقياذذد لةذذ   مس دذذ  وضذذمد عطةلذذ ه عالذذيت تذذهني  ذذعى عضذذدقة ز   

 مس د  ن لجل عخإلسعز ع اياد يف عال ر ع.الضة

دزع عالع د ز عال ه    عالضىد عالمسبيد لضذى يذع لضةذ ء عالذعين ولهذ  عععزضذني و ذ          

 (4عد بمد  يف عالهرا وعالداصن دوز يف ع دةك ع صيد عالضىد )
بع  ن ذ س  دقد  يف ياي  ععده ط ت عالرتعايد عاليت تصعى هل ه ضذ عء   وعالري ال

 لضى عي  عد عالد زشميد لا عالهدة ا بظ  ز عال د   ب ص  عيصضن. تمض  ذالا يف ع سص

و ذذن إدم شعتذذ   د بدذذ   اذذع  ت عيالرذذ ت لعيذذعة لذ سهذذ  لضذذى ضذذهيل ععقذذ ل ال         

 ع صس:  د   زج ل  ن بضعي عيالر  ق ض  عالػ و زي ومم  ج ء  ي  :

)إ  عيضذذذد ذ عالػذذذ و زي قذذذع  ػذذذا عالىهذذذ ءه ولشعح عالا ذذذ ه لذذذن عاذذذ ع  إلذذذي د     

ده اليف تذذ زيذ  عي دذذ   رطذذا بذذل يف تذذ زيذ ل دذذ  عالمسبيذذده ه  ذذإذع  ذذ   هذذرع           ػذذسق

عال د    اص زعا لضى ا عز  عي د  ص  إع  ب ،م  هرع ضي    جذصءعا ال يدحذصل  ذن    

 - اع د عال د    -ت زيذ عال إل ل عالمسبن عالم ا (

ل   لن عػ ط  عالمضةن يف عجل  مذد   ذ  سمدذ د إىل ضذرس الةغذ دة بذ  وعضذرتج ل ه        

ه ه،  د إىل إغسع   لضى لعد  ه،  ن عالسض ال عجل  ميد يف عع جطد، وعالع د زع   

    ي د  ب هصععزعت عجل  ميد وعيعػهد عالععخضيد وعخل زجيد  –  ة  ذ ست معر ا –

 وععػ ز  ت يف عالهرا عالمضةن وعي طي ت عيدبيد.
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يذذد وععة زضذذ ت  بذذع  ذذن عهغذذ زة إاليذذ    قرذذ   ذذن عجل ذذل وعالمذذ دعت عاله ال       وعالذذري ال

ععددضرده إذ     إعط ع ا يضدذصا ب ةذ ا ل ذسعد جمدةمذ  و ذ   ت  يسيذ ا ذايايذ ا نيذل إىل         

عالمض  يف عالها وع ي ة ه ول  ز عهعط   و ػ ةت  ه و ن مس تذ  عالسعامذد ليإلذ ا لعذ  ال     

ي ي د  ب القسعء وال عع ل يع  يمدل  وضيضد واليظ و يد إمن      جذل عهدة  ذ  ب الماذل عالذر    

 ه  لض ع  ل ذ عز الض ص ل إىل عالا  لد يف عي  ز  ض   .

وإذع  ذذ    ذذن   ةذذد عال  قذذع ل  ي ذذ    م يذذ ا بدرعيذذع لدوعتذذ  ععمس يذذد و ر    تذذ    

عال ظسيذذد ...  ذذإ  عاله ذذذا عالذذع د ز لهذذع عهالذذ  عال ه ذذ   و ذذس يف دزعضذذ ت  وعاذذع  وع اذذ    

 ل عهدةذذذ ا عالاذذذسعء وع،ذذذل عالم  يذذذد بذذذرالاه  ضذذذ  ي دذذذا دزعضذذذد لو عقذذذ ا إال  ذذذ   جمذذذ  

وععددصذذنيه ومل يذذعل بذذذعال   يف  طذذأالد إال ل رذذذ  ولق ذذنه   ذذ   دةطذذذا بذذرتعث عي ذذذد       

وذسيص لضذى عالذقةني   ذ ه وهذ    رذدل لضذى ع ععاذد وعالدرذعياه   ذد  بذ   عز عالذري            

يطد ع إىل ع سيد وعالعناسعطيد وعالدمعديد .... وه  يس ض ععىذ الة وعا بذ ةه ونيذل إىل    

 ص  .عالمعل وعهع

 ( :ا ت  ن عالجت   عالد  يسي يف   س عالع د ز عمي  عالي يفيا ل يف عق ؛ )

وبمع ل  و،ل عالع د ز عالي يف  ر ذ ا ع سيذد  ةذ  يذسع . عظذس إىل عتدةمذ ت       " 

ععم صسة يف ، ا  وتط ءل  ية  إذع   عن جمدةم ت   ععم صسة ياذ  الةعطذ   قيةذ     

 ن يف خع د ه وين تصس    ل غنء ...؟ وجتمض  ب الد الن و يد   عع ػ دةه وتإل

وه   يلش عع قا عع ، لن الضع د ز عالي يفه     مل يرمل  ة      يرمل بمض 

 ر سي لصس عال  إلد عيول عالرين يسو  ل  عتدةمذ ت عالىسبيذد عيوزوبيذد قذع ذااذن      

 .. " الةعط    ل    يصه  إالي 

 ا (2002- 115ص –جمة لد  ن عالععزضني  –)عال د   عالدر  زي   

لضد ذ جضيله ول مل قذعيسه   –ز   عث  –إ  عالمة د عالع د ز لهع عهال  عال ه    

يهاذى لاذس   ذ اةا يف     –وب ذا ال يػذ  الذ  وهذ زه وذمذ ي  دةيذصه وإعطذ   غذريا زقيذ          

 ذع سة عيد  وعالقا  د وعالمض  وععمس د. 

عهد ع لضى ،ر   الن ت طى ض زيد والن ي طى لب  ء  ص  هعلي   ولدب ءه  عالرين 

  صه اليظل عهمث ز ي عم ا لبع عالعهس.

زذذذ  عث عالصذذعي  عالذذع د ز لهذذع عهالذذ  عال ه ذذ   عالمذذ مل عالمضذذ ه وعيديذذا عهعطذذ       

 ( 5ولض     طيل ج  ت . )
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 :اهلوامش

 ن ذالا  قةا إاه ت  بهذة  عطذهد  دذ   ) محذص ل ذع( إىل لبذن عالمذةء ععمذسيه          -1

 يق عل لبن عالمةءول     قيل ذ ل ذالا تصييا 
  ن  يالر ت : -2

 عبن يميؼ عال ر ي  -
 ع ث يف عالضىد وعال ر  وعالهةود  -
 عالر  زع عالػ  ضد الألغه   وعال ظ اس يف عال ر   -
 ( 1عيغه   وعال ظ اس يف عال ر  الضطي طن )ياي  د -
 عالضه   يف لضل عاله  ء وعهلسع  )ياي (  -
 عآلا ز عال   ضد الضػ يع لهع ع ةيع عالصهسعوي  -
 عال   ضد الضػ يع ز ي  زشق ضض ا عآلا ز  -
 ( لجصعء 4خمد زعت عن  مح  عالهضعع  ) -

ه دزع ب   ذدى ع  يد ععسذضد عالق ع يده ا  عذ ل إجذ شة يف   1945والع يف  ص ل ا  -3

عالضىد عالمسبيد  ن ج  مد د ػ ه وليإل ا دبض ا عالدأهيل عالرتبذ يه ودبضذ ا عالعزعضذ ت    

  ر .عالضى يه وعع جطد، وعالع د زع  و ةهة  يف عال
و يل  ضيد عآلدع  عالػيو   –لضد ذ ظ  مد عالهما  – عزع يف ا ع ي ت  ص  -4

 لإل  جمةن عالضىد عالمسبيد بع ػ . -عالمضةيده لضد ذ شعاس يف ج  مد عه  زعت 
    سمإلس بمإل ا  ن جم الظ غيذ عالاسعء عالػيذ لهع عالمصيص لي   عالط د ز    -5

طس  ن ض ز عالاذسم  عال ذسي    عث وه  طرله ول ع   طضا عالػيذ     قسعءة    تي

 اسله  ومل ي اس عالػيذ لبععا لضى ط والد    ه  ا لضى عخلهأه   عن هر  ع  داد 

 جم ل علدصعش .
ا 1442زبيذذن عيول  8ا عع ع ذذ  2020ل دذذ بس  25ععداذذل إىل ز ذذد عث تمذذ ىل يف   -6

 ل   ا إاس إص بد   سض  ،وع   زوع  75لن لةس ع هص 
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  عصام...وكتاب الروح

  د. أحمد زياد محبك 

 

ى ينرر٘ ل سمشررن ه  تررحت  ررن طررحتهمُ  ميررحت  ررن طررحتهمَ  لَنررٕ ينٔررُ ٓ  ٔيرر ه

ٓػنحتٍ  اسكي رٖ األصفحت بأحل ىُ اسطْٓن٘ املنمرةٗ ليشرن ه اسفرٔش  طرحتهمَ  لير  حت      

م ٌ ممط بق ٌ  طقمُ لق بل طقمَ   لأىَن  صفخم ٌ ممق بنم ٌ يف لم ب ٛطحتهمُ  لْ

 ّاحة  لىرّيا م  خيحتج ٌ مّع   هٔنمقٔ ٌ مف ده٘. لأىَن  ينٙ مٔع د  أحٔ ّى  ٓةيٍْ 

إىل اسفعْد يف سٔ رلُ  همنضٕ معرُ  لشرمبٔإ إسٔرُ مىرل املر ٛ اسعريب  أحٔ ىر  لعمرير.         

أطكحتك  أحإ املظٕ. بكل بش ط٘ لع منُ  ّبكل بش ط٘ ٓع منَ . ٓشَحت يف طحتهمُ  

هرٔخص أىَرر  يف طررحتهمَ  لشررَحت مىنررُ  ٓكر د ٓررحتٚ اسٔ  ٔيرر ه اسمررٔ  ممفمخرر٘ يف  ررْٛ   

أىرُ يف طرحتهمُ سرَحتاٌ  ّاسكير رٖ ٓحتسرل      اسقنحت ل سيبْو. ّلشَحت يف طحتهمَ   ّ ص 

إسَٔ  ىةاٛالُ. يف لل مي سم٘ لقةو سُ طمًق  مً احلنْٚ اسف خحتٗ  احملظْٗ ب سفشرم.. أىر    

يف طرق،  ّاسرةٖ صرر حإ صرل سفريى احلنررْٚ.      ال أطريٖ ّال ألكنرش  احلنرْٚ داٜنرر ً   

و إىل ٍكيا بةأه حٔ لَن   وه زاده بٔيَن  اسفرن٘  همرةأه لرةيِْ يف لرىري مرً األٓر       

 لي ّل طع و اإلهط ر يف طقمَ   ٍّْ ٓةيٍْ  مى ابيمَ  إىل يظ ٛ يف مطعه. 

* 
رغررة أتررن دراسررمَ  ا، معٔرر٘  بنػررن اسى ىٔرر٘ ّاسعظررحتًٓ  جرر ٛ طرر ب لقرررةو إىل          

 خطممَ   ّسحتي ٌ م  مت اسزّاج  ّس هحته معُ. 

 ٍّن  ينٙ م ٜةٗ اإلهط ر  لع دلَن   لشأسُ: 

جر راٌ  ليررن داّٜنر  أحررةوش ّأسمظررريك    طرْال سشرر٘ يظرحت ي ّمرر   ّ ررً    -

 ّاسْٔو  بعة زّاج ابي،  سْف أسمظريك. 

 يف مْ ْع اسزّاج؟ -
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ىعه  أىرن لعرحتف أىرٕ لزّجرن ّأىر  يف ا  مشر٘ يظرحتٗ  ّلرْيف زّجرٕ ّأىر  يف            -

اسعظحتًٓ  ل ٌ ينحت ابري، سرص سريْاه  ّاىمقنرن هرّْرا إىل اسظرق٘ املق بنر٘ سظرقمش          

أبرٕ ٓقرْل سرٕ: ابيمرش لرزه ّلزّجرن ّسر هحته  ّبقٔرن أىرن          اطياٍ  سٕ أبٕ  ّاسْٔو 

ّحةك  ّص ر ينحتك سش٘ والوني  هَنن ميُ أٌ ط بًّ  لقةو إسُٔ ٓطنإ اسرزّاج مر     

ّط ملرر  ىفررخم  أىررن ّ:نررن سررٕ: ئظررٕ مررى ابيمررش  ّأخرريه بحتأٓررش  ليررن سررٕ اسعقررل   

 املفكحت  ّاآلٌ  بعة زّاج ابي،  م  رأٓش؟ 

 اسأسٕ :نمش. -

 ٓزال مى زّجٕ.  :نيب م  -

 ال لمزّجٕ.  -

 لحتٓةىٕ أٌ أئع سنحتّح.  -

 أىن يف احلقٔق٘ اسحتّح.  -

 أىن ّيةل  أٌ لكمإ يً اسحتّح.  -

 اسنٔن٘ سألمإ اسففخ٘ األخريٗ.  -

 ٍل أىن ّاو. مً أىش سمكمإ اسنٔن٘ اسففخ٘ األخريٗ.  -
 لىق، بحتّحش  ّوق، بعقنٕ.  -

 .ل ده ليط. بكنن٘ أخحتٚ  سكيَ  سكمن

* 
ل ىررن سٔنرر٘ خحتٓفٔرر٘  منفرر٘  غطررن هَٔرر  اسػٔررْو اسةاليرر٘ ّجررُ اسقنررحت   ررى         

ًِ مرال   َّ خحتبظ ه ٍ دٜ٘ ينٙ اسم ب  لأىَ  خحتبظ ه :ط٘  ّإذا سٔةٗ يف اسم ب  مل ٓمم

 صَ  يف اسعمن٘. 

 أى  أخن ج رلش ىْر.  -

 ٍل :حتيِن ينَٔ  اسم ب؟ ّمل لفمح.  -

 بل جٝن إسٔش  أرٓة زٓ رلش أىن.  -

 ّاملْ ْع؟  -

 ٍل ليل  يف اسم ب ّا:ف٘.  -

 ّسكً.  -

 ال لفكحت لىرّيا  دي  أدخل أًّس .  -
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ل ٌ حْل ييقَ   ّلحتهرى يفر ب٘ ل ىرن لظرة بَر  طرعحتٍ   ٓيفنرن         ّلنقٕ ّط حً 

طعحتٍ  األسْد اسطْٓل ينرٙ لمفَٔر . ئير ٌ ّاسرعم ٌ مكخْسمر ٌ  طرفم ٌ نمنٝمر ٌ         

  صةر مكميز  طْل ه رع  جشه رطٔ..

 لفضنٕ ٍي   إىل غحته٘ املكمإ.  -

 ٍّل لحتٓة اسمقم سٕ يف مكممش  مىل طالبش  بني اسكمإ.  -

ّْا  لفضنٕ ٍي  إىل غحته٘ ا،نْض. -  يف

 :حتره املمٔن ييةك ٍيِ اسنٔن٘  ٍل ييةك غحته٘ سنيْو؟  -

ٍرٕ ٍير ك يف اسرةاخل  ّاسرع٘  ّهَٔر  سرحتٓحت يرحتٓ   ّسكرً ميري أٌ ٍحتبررن           -

 والوني ي ّم   مل ٓةخنَ  أحة  مػنق٘  ّينَٔ  مً ا  رج :فل.زّج، مى يظٔقَ   :مل 

 ّمل ذا ٍحتبن؟  -

 : سن: اسفٔنشْف ّاملحتأٗ ال جيمنع ٌ.  -

 ّأًٓ لألل؟ ّأًٓ لي و؟  -

ٍيرر  يف غحتهرر٘ املكمررإ  هَٔرر  ميضررةٗ صررػريٗ أليرر ّل ينَٔرر  طعرر مٕ  ّسررحتٓحت     -

  ٔ. أى و هُٔ. 

   ال بأض  مي سم٘ جّةا. -

و  ييررش أخمررش مررً :مررل   ررً ٍيرر  مّعرر  ميرري سشرر٘ يظررحت   ّسكررً  مل  ررة -

 ي ّم   ّال أيحتف أٌ هل  أخّم .

و  لين صمْس٘ يف غحته٘ يف اسةاخل  ّمػنر. ينرٕ   ٛأى  طقٔقمَ   أخمَ  اسمْ -

 مً ا  رج ب سقفل  ت ّم  مىل لنش اسػحته٘ اس، أغنقمَ  أىن.

 ال أصةق.  -

ػنقر٘  أمرْر ال ميكرً أٌ ٓفرة:َ      طمّع   غحته، احملمْس٘ هَٔر   ّغحتهمرش امل   -

 اسعقل. 

 ٓمأمنَ   ٓمفحتض يف ّجََ . 

لأىَ  ٍٕ  بل سعنَ  ٍٕ  لق طٔى اسْجُ  املالمح  ّسكً  رمب  صرمػن طرعحتٍ    

ب ألسرررْد  ّىفدرررن اسظرررفمني  ّالمخنرررن ّّ رررعن يةسررر ه الصرررق٘  لأىَررر  اسْجرررُ  

   اآلخحت  ال أصةق  أًٓ يقنٕ؟

ىٕ  ّال لمريلحتىٕ  لأىَر  ىفرم     أخ، ليكحتىٕ  ّلميكرحت سرٕ  ّال لريلحت    -
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مً حٔ لَ   ال أيحتف لٔش يظن أىن جبْارٍ  سشر٘ يظرحت ي ّمر   ّمل لعحتهَر  ينرٙ      

 حقٔقمَ .

 يحتهن حقٔقمَ . -

 ّم  ٍٕ؟  -

 اسحتّح.  -

ٍيا ٍْ ا، ىإ اسيٖ رأٓمُ أىن هَٔ   ٍّْ ا، ىإ اسيٖ ي منمَر  ينرٙ أسر ض     -

 ميُ  ّسيسش ّيةلَ  ب سكم ب٘ ييَ . 

 يَ   ّإمن  يً اسحتّح. سٔص ي -

 ٍٕ أّحن سش.  -

سٔص إحي ٛ  أى  هكحته ب سكم ب٘ يً اسحتّح ييةم  ٍحتبن زّج، ّلرحتلم     -

 وه بةأه ب سكم ب٘ ييةم  سكين أخمش ىْر يف اسظق٘ مق بل طق،.
 ّلٔش يحتهن أخ،؟  -

 ب سعقل احمل   ّاسمفكري  أخمش مىََّنِن سٕ اسحتّح. -

 ينٙ أىَ  ص  رّح. سعنش أىن اسيٖ لفحتهن معَ  -

 رمب .  -

 بشمإ ه رق اسعنحت  ٍٕ يف ا  مش٘ ّاسىالوني  ّأىن يف اسشمعني.  -

 ال  ٍيا :حتار مم  ينٙ اسعقل ّاسمفكري.  -

 سمكمإ اسنٔن٘ اسففخ٘ األخريٗ مً اسكم ب؟  رمب   أى  أطش  ٍّل حقً  -

 لٔش يحتهن ٍيا؟ أىن ٍٕ.  -

 و اآلخحت. ٛمني  ٓفكحت هُٔ اسمْٛحة اسمْمٕ احلقٔقٕ  ّم  ٓفكحت هُٔ إٍٔٛ لْ -

  ٍٕ أىن  ّأىن ٍٕ. -

أى  ٍٕ أى   لٔش مل تِّز بٔ  ّبٔيَ   ّأىن ص حإ اسعقل اسيٖ ٓشمطٔى أٌ  -

  ميِّز بني األمْر.

  أحٔ ى  ٓمعإ اسعقل  هٔعبز يً اسمنٔٔز  ط :مُ صةّدٗ. -

 إذٌ  ٍل ميكً معحته٘ اسحتّح ب سعقل؟  -

 ه٘ اسحتّح ب ،شة؟ ٍّل لمْ:عني معحت -
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 ّمَل ال؟ اسحتّح يف ا،شة  ٍّْ اسيٖ ٓمخحتك ب سحتّح.  -

 ال أيحتف.  -

 ال لقل ال أيحتف  :ل مل أجحتب.  -

 رمب .  -

ٍل ميكً أٌ أ:حتأ معش اسففخ٘ األّىل مً لم برش يرً اسرحتّح  سعنرٕ أّحرٕ       -

 سش بمع  األهك ر. 

* 
لزامحررن غٔررْو  لررحتاله بعضررَ  هررْق بعرر   ٍمررن رٓررح :ْٓرر٘  اسمنررى بررحتق  ٍررةر   

رية  لةه. مطحت غزٓحت  لرأىُ ل ٌ صمّْس  ميي سيني  جحته سْٔل  ُدمِّحَتِه :ْايرُة  

 بْٔه ّأس س لَ   ّخحتَّه أسقش. 

 يف يمن٘ آخحت اسنٔل  ّ:مل بزّغ خْٔط اسفبحت األّىل  غ دره. سأهل  يً ا َ :

 لحتمي٘. -

 ىْر  ل ف ىٌْ  لً  هٔكٌْ  ّاسةك أحشً اخمٔ ر اال ني.  لحتمي٘  -

 لٔش ال؟ ٍّْ اسيٖ حيشً صيى احلنْٚ  ّٓطعنَ  اسي ض لنَه.  -

* 

 يف صم ح اسْٔو اسم سٕ :حتين ينُٔ ىْر اسم ب:

 لفضل  سيمي ّل طع و اإلهط ر.  -

 صْلَ  ممػري.

 دخل ّراٍٛ  ينٙ اسفْر  ٍّه ب ملضٕ إىل اسظحته٘  اسمْ:فمُ.

 سألسش  سيمي ّل اإلهط ر ٍي   يف املطمذ  اسع صف٘ ا:منعن طبريٗ اسٔ  ني.  -

 ّيف طحته، أّٓض   سقط اسقفص  ّم ه اسكي رٖ.  -

 :عةا ممق بنني إىل م ٜةٗ صػريٗ.

رأه ئئُ املمرْرممني  مل ٓريه اسنٔنر٘ امل  رٔ٘  دخرل ّراٍٛر  هرّْرا  ٍّرْ يف املي مر٘          

مُ غرري حنٔقر٘  سرٔص مرً ي دلرُ أٌ ٓزّرٍر  ٍّرْ بَريِ         املفمْح٘ يً صةرِ اسع رٖ  ّحلٔ

  اهلٔٝ٘.
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ا:مطى :طع٘ لمريٗ مً ا مز  غنشَ  يف اسفخً  ّحظرحتٍ  يف هنرُ  ّسرحتي ٌ    

مرر  هررحتغ صررخيُ  لرر ٌ مررً :مررل ال ٓميرر ّل سررْٚ بضررى سقٔنرر ه  ّبأى :رر٘ مفحتطرر٘  ى ررحت  

 إسَٔ :

 مل لمي ّسٕ أىِن أٖ سقن٘؟ -

 اييرىٕ  ال أطمَٕ اسطع و.  -

 يف صخيَ . حّةق 

 إذا ل ٌ ييةَك رغم٘ يف اسفخً اسى ىٕ  همفضَِّل لي ّل صخ .  -

 :َقُ بفْه ي ل  ينٙ غري ي دلُ  ّزجمحت:

 ييةٖ رغم٘ يف لي ّسِش  أىن  :مل صخِيِش  ّلي ّل املطمذ  ّاسظق٘ لنَ .  -

 ىَضن  رجعن إىل اسْراٛ. 

 غنص اسفخً اسى ىٕ بنقنمني  لحتاجعن إىل ب ب املطمذ. 

 ذا؟ أىِن اسْٔو غري طمٔعٔ٘.م  -

 ٓؤسف  أٌ أخزك أى  سأىمقل. -

 مل ذا؟  -

   طعحته ب سْحةٗ بعة زّاج ابي،. -

 إىل طق٘ أّسى؟  -

 إىل غحته٘ صػريٗ جةًّا  محتحي٘  ٍ دٜ٘  بعٔةٗ  بعٔةٗ  جةًّا.  -

 :َقُ  ّص ح: 

 ال ْٓجة مىل لنش اسػحته٘ إال يف املقزٗ.  -

 يحتهن  ّصة:ن.  -

 مل ذا؟ -

 أدهً هَٔ  ٍيا ا،شة.  -

 مل ذا؟  -

 ألٌ اسحتّح غ درلُ. -

 حيّةق هَٔ   ٓقيب ميَ : 
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أىن ٍٕ  ٍٕ أىن  لحتمي٘  ىْر  صرمػن طرعحتك  ىفدرن طرفمٔش  ّ رعن       -

 يةس ه سْداٛ  لخنن ئئش.

 رمب   ّسكً مً غري املؤلة  ٍكيا ٓفْر سش يقنش اسق صحت. -

 بل ٍٕ أىن.  -

 منٔٔز  ّأىن اسفٔنشْف اسق در ينٙ اسمنٔٔز بني األمْر. أًٓ :ةرلش ينٙ اس -

 ب ألمص : سن ٍٕ سٕ ٍيا اسكالو.  -

 مٕ  ّم  لقْسُ ٍٕ  :ة أ:ْسُ أى . ٛال ليص أىَ  أخ، ّلْ -

 سكً أىن اسحتّح.  -

 لضخش  لقَقُ  أّل محتٗ  تظٕ أم مُ  لمػيج: 

 اسحتّح غ درل   مىنن  غ درك اسعقل. -

 ٌ أرٚ بق ٓ  اسكخل األسْد اسعحتٓ  يف ئئش. أِّ  أىن ٍٕ  اآل -

 أى  داٜن  ألمخل. -

 مل أالحظ ذسش مً :مل.  -

 ألىش لين لحتٚ رّحٕ  هقط  م  لين لحتاىٕ.  -

 أل د أجً. -

* 
ٓيلَرر  ّميضررٕ إىل طررقمُ  لشررحتع إىل احلنرر و  سمزٓررل مرر  لمقررٙ مررً لخررل سٔنرر٘   

 أمص. 

ِّع  لررحتل  إىل اسظررحته٘  أحررة سررك ٌ اسعنرر رٗ  ٓحتهررى   لشررنى صررْه سررقْط مررحت

 رأسُ إسَٔ   ّٓقْل: 

ج رك األسم ذ يف و رمٙ ىفشُ مرً اسظرحته٘  ّاسير ر لظرمعل يف غحتهمرُ املطنر٘        -

 ينٙ اسظ رع.

لشحتع إىل طقمُ  لم ب اسحتّح يف اسشرحتٓحت حٔري لحتلر ِ سٔنر٘ أمرص  اسير ر لظرمعل        

     ّل إىق ذِ  لضنُ إىل صةرٍ   لألنَن  مّع  اسي ر.هُٔ   ننُ بني ٓةَٓ   
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  الخراب

  أ. سهيل الديب 

 

استذٔ ثٌبى بظشعْ. غظل ًجوى ًطشح ػعشي. عقذ سبطْ عنقى جَذًا علىٓ اققيىَ    

 املورتٙ، ًّدع أًالدي ًصًجتى، ًخشج من دًن أن ٍأكل أً أن ٍبتظم.

اذتافلىىىْ، فأ بلىىىا بعىىىذ انتظىىىاس لٌٍىىىل. أػىىىاس  قَوىىىا  انتظىىىش علىىىٓ اقشوىىىَ   ىىىذً  

باقتٌ  ، فتٌ فا. أحنٓ هامتى اقيت أوبح حينَوا كثريًا، ًًدتوا. ًجذ مقعذًا ػاغشًا 

جانب ػاب حيتل املقعذ املضدًج كاماًل علٓ اقشغم من أنى حنَ  ادتظم. للب  قَىى أن  

ف عَنىى.  ىاك كليىا     ٍبتعذ  لَاًل حّتٓ جيلع، فتنّخٓ، ًهٌ ٍنظىش    اقشجىل مىن لىش    

 غري مفوٌمْ، فظأقى:

 هل تكٍليين ٍا بين؟ _

 مل جيبى. تأف ، ثم هيوم ًغيػم ًمتتم. 

مضا اذتافلْ تنوب اقطشٍق نوبًا، داعب لفاًل ٍنظش  قَى، طقط اقطفىل ًأّمىى  ثىش    

 تٌ   اقظَاسّ املفاج٘.

 وشخ اقشجل باقظاٖق كُ خيٍف  طشعتى،  اك اقظاٖق:

 فدز طَاسّ خاوْ.  ن مل تعحبك طَا يت _

  اك اقشجل:

 ققذ أً عا املشأّ ًلفلوا! _

 ًما دخلك أنا؟ _

 قكّننا يف حافلْ ٍا أخ ًقظنا يف لَاسّ. _

 أتوضأ بُ؟!  _

 أً   اذتافلْ واسخًا يف ًجى اقشجل كُ ٍنضك.
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أنا ال أ صذ اهلىضٕ بىك. معىار او، ًقكىّنين أخىاف اقظىشعْ اقضاٖىذّ، فىاقطشٍق          _

ملطّبا ، ًيف اذتافلْ ألفاك ًنظإ، ًأنا مىشٍ   لىب ٍىا أخىُ. أمل تىش      مملٌٌّٕ باذتفش ًا

 كَ  أً عا املشأّ ًلفلوا؟

عذ  قلثشثشّ ًاقكال  اقظدَ . خز نقٌدك ًانضك من اذتافلْ  بل أن أبتلُ بك  _

 هنا. هَّا انضك. هَّا.

 تذخل بع  اقشكاب كُ ٍعفٌ اقظاٖق عن اقشجل، ًقكّنى أوّش واسخًا فَى:

 ل أن أمظح األسض بك.انضك  ب _

نىضك اقشجىىل مكظىىٌس ارتىالش، ًً ىى  ٍنتظىىش اذتافلىْ اقتاقَىىْ. وىىيا اقشكىىاب،     

فاملؼىىوذ مل ٍعىىذ ٍعنىىَوم منىىز أن دخلىىا اذتذاثىىْ    بالدهىىم. هكىىزا عٍليىىتوم اذتَىىاّ.      

 اققتَل ًاققاتل ال ٍعنَان هلم ػًَٗا.

ًْ أخىىشٔ، ًأعىىاد االحننىىإ، انىىذغ    جانىىب املقعىى      ذ اقٌحَىىذ اطىىتقل اقشجىىل حافلىى

اقؼاغش جبانب فتاّ. جلع بعذ أن اطتأرنوا بادتلٌغ. تكٌّس حٌك نفظىى، وىشك كتفَىى    

ًسجلَىىى جَىىذًا كىىَال ٍليىىع اقفتىىاّ، ًخؼىىَْ أن تظىىُٕ اقظىىن بىىى، فَكفَىىى مىىا ققَىىى يف   

اذتافلْ األً . بذا علٓ املقعذ كادتنني يف بطن أمىى. كىان ال ٍىضاك متىٌتشًا ًمنقبضىًا.      

 خالك ًجَب  لبى، قكن هزا قَع من ػأنوا. الحظا اقفتاّ رقك من

تابعا اذتافلْ طريها. اطتيع    نؼشّ األخباس اقيت تتخذث عن اقػاسّ اإلطشاَٖلَْ 

علٓ ادتنىٌب اقلبنىانُ ًاقىذماس ًاققتلىٓ نتَحىْ رقىك، ًاطىتيع    تفاوىَل االجتياعىا           

عىىشب، ًأثىىاسي  ًاقلقىىإا  اقثناَٖىىْ اذتيَيىىْ بىىني  ىىادّ و طىىشاَٖله ًبعىى   خىىٌانوم مىىن اق     

َّْ. صفش اقشجل بصىٌ  عىاكم مىن     كثريًا خرب اقتظاهشا  اقيت تؼلُّ يف أكثش من دًقْ عشب

دًن  صذ. سمقتى اقفتاّ ًأقٌ  ٍذٍوا ً لبا ػفتوا. الحظ اقشجل رقك، فيا صاقا ٍذاها 

ًْ. متىىتم بضىع كليىىا  ٍشثىىُ ذتاهلىا، ثىىم  ىىاك كيىىن      ًْ عقلَىى تشجتفىان. اعتقىىذ أن بوىىا قٌثى

 ٍُخذث نفظى: 

 او ٍنّحَنا من هزا اقضمن.  _

مسعتى. هيويا بضع كليا  ًوشخا باقظاٖق كُ ٍتٌ   ًٍنضهلا، نوضا من  

 مكانوا، ًحني أوبخا  ذماها علٓ األسض  اقا قلشجل:

هىىزي اذتىىافال  قلعقىىالٕ، ًقَظىىا قىىكك، فأىىىنا مكانىىك اقطبَعىىُ يف حشطىىتا.         _

 أغلقا اقباب بقٌّ ًمضا يف طبَلوا.

 : ضخك اقشجل، ًطأك

 مارا ٌٍجذ يف حشطتا حتٓ أكٌن هناك؟ مظكَنْ ماصاقا يف بذاٍْ عيشها! _
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  اك سجل آخش جيلع  باقتى: 

 يف حشطتا ٍا أخ مظتؼفٓ قليحانني. _

 ًما عال يت بى؟ أتظّنين واحبى؟!  _

 ال أدسِ ٍا أخ، سمبا تعتقذ أنك.. _

 طكا اقشجل، قَدشج وٌ  من املقعذ األخري هادسًا: 

األّمىىٌسّ تقىىٌك  ّنىىك  عكىىشً  ًطىىافل .. سجىىل يف مثىىل طىىّنك ٍػىىاصك فتىىاّ  اقبنىىا  _

بعيش ابنتى اقصػشٔ، أال ختحل. ت  علَىك ًعلىٓ عاٖلتىك قىٌال اقعَىب قكظىش  سأطىك.        

 انضك من اذتافلْ ً ٍقا فتخا ػاسعًا يف سأطك.

  اك اقشجل: 

 أكل هزا اقكال  مٌجىى قىُ؟ مىارا فعلىا حتىٓ ختىالبين بوىزي اقلوحىْ ٍىا  لَىل           _

 األدب؟

 وشخ رً اقصٌ  املتوذج: 

 ًتشد علُ ٍا ً ح. انضك فٌسًا ً ال ًاو اقعظَم.  _

 ال حتل  طأنضك. _

نىىضك اقشجىىل  بىىل أن ٍكيىىل ضلتىىى، ًمضىىا اذتافلىىْ،  ىىاك ًاحىىذ قىىزِ اقصىىٌ        

 املتوذج: 

 أتعشف اقفتاّ ٍا أخُ؟ _

 ما خبصك. _

 ثم أسدف بصٌ  خافا: 

 قكنا ولّبقتواه. قٌ تشكوا بضعْ أمتاس ػَبْ اقنخع _

ًول اقشجل بعذ مظري لٌٍىل    مكىان عيلىى،  ىشأ اقعبىاسّ نفظىوا اقىيت ٍقشٚهىا         

 ٌٍمًَا علٓ جذاس اقبنإ:

 كاد املعلم أن ٍكٌن سطٌال   م قليعلم ًٍفى اقتبحَال

طقطا ضشتان من اقعَنني املتٌ ذتني علٓ خذٍى اقناتٗتني، فاػىتعل اققلىب أطىٓ.    

 قطالب  جالاًل قى. أمظك حٌاسًّ ًكتب علٓ اقظبٌسّ:دخل    غشفْ اقص . ً   ا

نىا ؽ هىزا اققىٌك علىٓ ضىٌٕ مىا تىشاي يف اذتىافال  ارتاوىْ ًاقعامىْ،           « اقعلم نٌس»

 ًعلٓ مظتٌٔ اقظاحا  احمللَْ ًاقعشبَْ ًاقذًقَْ داعيًا سأٍك باقؼٌاهذ املناطبْ.

قصىّ       شأ اقطالب املٌضىٌع جَىذًا. فضىخكٌا جَّىذًا حّتىٓ خىشج األطىتار مىن ا        

 حشطتا.
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  صانع المسرات

   .ناديا أحمد عليأ 

 

ًٞ بةد١ج ل٘هٞة عةراٍن      ًُعوِة كُِت أشري عا٢دًا ذم٘ بٚيت عِدًا زجمرْت غَٚ٘ اخلرٙف باشتٚا١ٍ 

   ٍ ا، مة ًُِػ ٌةًا      لدٙدٝ، رمبا شتوفظ بعدٓا ًا يف لعبتٔا ًّ غىٍّ ف٘ق رؤٗشِة ٍ ؼةفريًا  أطوة  اهِصٚة

ًٞ أًةاَ      بإٙقاع ظٔ٘تٕ ٗٓ٘ ٙفرب شٚقاْ األظجار، اهيت خوعْت أٗراقٔا عوٟة األر  ٗٗقفةْت عارٙة

 ُاظرٕٙ.

ًجص ةدج ًةا بقةٛ ًّة ظةعريات          ْْ أس ٟ هةٛ أ ًُِٓٚٔٞ ًّ اه٘قت ٗاقفًا أًاَ اهباب؛ كةٛ ٙتصِة ترٙثُت 

     ٍ ُٕ بوفةٍف، فلطوةْت أًريتةٛ اهصةتِٚٚٞ       حتوَّقْت خبجى ح٘ي ؼةوعيت اات  اهصةبعخ خرٙفةًا، مة طرقُتة

يتٛ، ٗكفَّةْت ًِةة فةيٝ ط٘ٙوٞة عّة         الشتقباهٛ...هقد حفظْت عّ ظٔر قوب ً٘اقٚت خرٗلةٛ ٗع٘ة

ْْ تفةةت  هةةٛ بةةاب      اُتقةةاي أفعةةاهٛ، ٗتؽةةاذت ًةةمل ااتةةٛ اارآقةٞة ٗت٘ا١ًةةْت ًةةمل عبثٔةةا، فاعتةةايْت أ

ًٞ يف لٚب شيتٛ.ااِسي عِدًا أُبٔٔا طارقًا عوٕٚ ًمل عؤٌا ااسصب    ْْ ًفاتٚحٛ تػف٘ ًف٣ٌِ  بل

ٖ إهمسةا  ةا١ي حاُٚٞة أرُ٘ة         ٘ ُٞ ًّ طةابٍ  ٗاحةد، ال تعو٘ة ٍّ ٗاشعٞ ًل ً ا إًارتٛ فٔٛ ياُر شل أ

٘فًا ًةّة األظةةجار ااثٌرٝ  رًةةاْ،   ٍ  إهٚةةٕ ؼةِة ري ـةة ٔا شة٘ة عربٓةةا إو ٗلةةٕ اك اهلةةرٍٙ، ٗ تفةِة

ْ، تةةخ، ر ةةاْ، ٗاألكٚةةدُٚا أٗ ا    ت، هٌٚة٘ة ٜ     يراق، تة٘ة غ ادِةةدٜا، ٗاهةةيت غرشةةُتٔا بٚةةد اعةٌة

ر حدٙقٞة     مبحاااٝ اهص٘ر؛ كٛ أفص ج حٚسًا هدخ٘ي أظعٞ اهعٌض إو بٚيت طٚوٞ اهِٔار. توةت اهص٘ة

م ًت٘ازٙٞة اُبثقةْت ًّة بةخ أخايٙةدٓا ٗرٙقةات اهِعِةمل ٗاهبقةدُٗض ٗاهفجةى،             طر زُت ترابٔةا خبف٘ة

هفصةةحٞ ااقؼةةقٞ ًِٔةةا هوٌِةةسي ٗظةةرا٢ا اهبؽةةى األخفةةر، ٗهفةةا٢ف اخلةةض ٗااوفة٘ة ، ٗلعوةةُت ا

يت  رٜ ٗاهٚةةا خ ٗاهلاريِٙٚةةا ٗاألـةةاهٚا... فػةةدا بةٚة ري امسة٘ة ظةةرفًٞ، زُ رْتٔةةا أًريتةةٛ بةةااِث٘ر ٗاهة٘ة

 أظبٕ ًا ٙلْ٘ ببٚت ُسار   

 "ٗحدٗي بٚيت.. غٌٚٞ
 عربْت، ٗلِ ي رفرفا

ُٕ مخض ؼِ٘براٍت  حرشْت

 فاُس٠ٗ.. ٗتؽ٘فا"
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ق     ٜ ، ٗال لابةت قةدًاٜ أًؽةار       ًٗا كُِت ُةسارًا  فةق اهِصةا١ امسٌٚة ّج قوةو ُٗةاظر ت ظةػو

اهدُٚا شفريًا، بى ععقُت اًةرأٝ ٗاحةدٝ، ِٗهستًةُت ُشةلِٟ ًدِٙٞة ٗاحةدٝ، ُٗةةرُت ُفصةٛ هرشةاهٞ          

 ٗاحدٝ.  

ٌ ةةى أبةةٛ ً٘ظفةةًا حلً٘ٚةةًا، بٌِٚةةا اًتِٔةةت أًةةٛ     ُعةةلُت يف أشةةرٝ ًت٘شةةفٞ اذةةاي، فقةةد عج

. ٗقةةد يأب ٗاهةةداٜ عوةٟة  اخلٚاطٞة إو لاُةةب تةةدبريٓا هعةةزْٗ ااِةسي، ٗأُةةا را   بةةمل أٗاليٌٓةةا األربعٞة

٘ ًا ًةّة     ٞ، يمسةةا أـةةفٟ عوةٟة حٚاتِةةا لةة تةةلًخ ًتفوبةةات اذٚةةاٝ، ٗعوةٟة توبٚةٞة احتٚالاتِةةا األشاشةٚة

 ادد١ٗ ٗاهتِظٍٚ.

     ٠ كِةةُت طفةةًق قوٚةةى اذركةٞة ٗاهلةةقَ، ًٚةةااًل إو اهتلًةةى ٗانُؽةةات، فوةٍة أكسةّة أٓة٘ة

ْ، فٌِةة عةاًٛ اهدراشةٛ       اهوعب ًمل بقٚٞ األطفاي بقدر ًا كُِت أشتٌت مل مبعةآدتٍٔ ٍٗٓة ٙوعب٘ة

         ، ار ااِؽٞة ٗ ي يف اادرشٞ، ٗأمِا١ االشياحٞ ًا بةخ اهةدرٗط كِةُت أختةار يًٗةًا ًلاُةًا مل٘ة األ

احًا   ًجِوةةزٗا اهباحةٞة ؼةٚة ْ ٗقةةد  أقةةف فٚةةٕ ًصةةتِدًا إو اذةةا٢ا، ًتفرلةةًا عوةٟة األٗالي ٗٓةٍة ؤرحة٘ة

ٜ  أ ٍٓ، ٗبقٚةت كةةهم       ٗركفًا ٗغِا١ً ٗقفسًا، يْٗ أْ تلْ٘ هد يُٟة رغبٞة يف ًعةاركتٍٔ د٘ة

ْج يف     ٗ ٜ كةةاْ قةةد ي ْ  ااعةةر  اهيبة٘ة ٞ، ٗكةةاْ اهةةم بايٙةةًا هوجٌٚةةمل حتةٟة إ طٚوةٞة حٚةةاتٛ اادرشةٚة

ْ  طبعةٛ ااةزم ر هوعسهٞة ٗهؤةد١ٗ قةد قةايُٛ         إـبارتٛ اادرشٚٞ بلُ ين اٗ شوٍ٘ن اُف٘ا٢ٛ. ٗال رٙةب أ

ٗمل أيرت حِٚٔا بلُين قد حظُٚت فعًق مبؽباح عةق١ اهةدّٙ   رٗٙدًا رٗٙدًا إو ًلتبٞ أبٛ ااِصٚٞ... 

اهصةةحرٜ   فاشةةتحاهت ؼةةفحات كتبٔةةا فسولةةًا لبةةُت عةةربٖ أؼةةقاع اهعةةامل فاحتةةًا ًٗلتعةةفًا،  

٘  يف          ي ٗؼةوٚى اهصٚة ن اهعظةاَ، ٗ عةت ؼةٔٚى اخلٚ٘ة ر ااو٘ة ٗافيشين اهفف٘ي فدخوُت قؽ٘ة

٘ق علةةةاظ يف أٗك اكتظاظةةةٕ، ااعةةةارن، ٗٗقفةةةُت عوةةٟة األطةةةقي ًةةةمل ُايبٚٔةةةا، ٗقؽةةةدُت شةةة   

١ اهعقا٢ةد، ٗأُٚةار ااٌاهةم، ٗقٚةاَ اهةدٗي... ٗأًعِةُت يف اقتفةا١ امةار اهتةارٙذ حتٟة             ٗعاؼرُت ُع٘ة

ٛ  باكًٚا ًّ عار االشتعٌار ٗاجملةازر، ِأش ةفًا عوٟة ًقٙةخ األبرٙةا١، اهةةّٙ قسةد ً٘ا         خرك اهتارٙذ إه

ًجت يف اخلفا١، ُاعٚةًا اذق  ّْٚ بصةايٙٞ اهبعةر، ًٗعيفةًا       قرابخ اعآدات أسبرت هتج ٚقٞة ٗاهعداهٞة ااقت٘ة

ًُحجةر  ، ٗقةد أسْخف ٚةت ًّة أخبةارٖ اذقةا٢ ، ٗزتٙةدج عوٚٔةا              ي، ٗ ًُق ةر ًا بلُ ةٕ ًِح٘ة بعدَ ظةرعٚتٕ، ٗ

ُّ غةري اهعةرعٛ هوتةدّٗٙ،            ٗ ر... ٗأخريًا أفعٟ اهتةارٙذ هةٛ شةر ُٖ األزهةٛ قةا٢ًق  " أُةا االبة ااسدتِو  ااسس

، ال أحتفةٛ بةاذر اهلةرٍٙ فٔ٘ة           ٗاذقا٢  عِ دٜ ًػٚبٞة بةخ اهصةف٘ر، ٗأجمةايٜ زا٢فٞة ًسعً٘ٞة

     ْْ ْْ أبٚةتج إهَّةا أ ي. فةإ ًلتَ٘ اخلرب غري ًعٔ٘ر، ٗؼِٚعٕ اهِبٚى يف اهِاط غري ًعٔ٘ي، ٗال حمٌ٘ة

عم ًّة ًث٘بٞة       تلُٕ٘ فلعوٛ قٌٚٞ اخلري يف ُفصِم، يْٗ أْ ترل٘ ذٌٚد خوقةم ٗال مسٌٚةى ؼِة

رين فتدصةر          أٗ حتٟ جمري ظلر، ٗ اًضت ٗامقًا ذم٘ ًةا أُةتج ًةاٍ  إهٚةٕ، ٗحةاار أهَّةا تبٚةمل ـٌة

ًٙق،         م ظةرُقٞ عةسهيت اهةيت اعتلفةُت ياخوةٔا ط٘ة ّ  شريٗرٝ اذٚاٝ حوَّت خبفٞ خٚ٘ة ُفصم". هل

ار اه٘اقةةمل عِةةدًا ارلةةُت يف امساًعةٞة حةةا٢سًا عوةٟة إلةةازتخ إحةةدآٌا يف         ٗيفعةةتين ذمة٘ة ًفةٌة

فبٚعٚٞ، ٗعِٚةُت ًدرشةًا يف إحةد٠ اهثاُ٘ٙةات، فعةٔدُت ٗاليتةٛ       اهرٙاـٚات ٗاألخر٠ يف اهعوَ٘ اه

ار اه٘اقةةةمل اٜ ااصةةةار ااٌتةةةد     اذقٚقٚةٞة اهةةةيت ُقوةةةتين ًةةّة رحةٍة تفلةةةري يا٢ةةةرٜ ًػوةةة  إو ًفةٌة
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ٖ اهتقًٚةة اهفتٚٞة ااتحفةسٝ،        ًُدر شةًا، ففةاهعتين ٗل٘ة ااصتٌر، ٗيخوُت قاعٞ اهؽف هوٌرٝ األٗو 

ٍٓٔ      ٗأًفرتين ُظراتٍٔ ااصتفوعٞ بصٚى  ٞ، ٗطفقةُت أتفحةؾ ٗل٘ة ًّ اكرٙات حٚةاتٛ اادرشٚة

ٍٔ فةةريًا فةةريًا، فحفظةةُت أ ةةا١ٍٓ عةّة ظٔةةر قوةةب، ٗ اابِةةا ًعةةًا أطةةرا       بعِاٙةٞة ٗأتعةةر  عوةٚة

 اذدٙث، مٍ بدأُت ًعٍٔ ًصريتٛ.

ًٛ اهةةٜ ٙصةت٘عب خمرلةاتٛ          كاْ هقاعٞ اهؽف قدشٚتٔا باهِصةبٞ هةٛ، فٔةٛ ًِةربٜ اهٚ٘ة

، ٗٓةةٛ فرؼةةيت    ٞ ٗاهفلرٙةٞة اتٍٔ    اهِفصةٚة اذقٚقٚةٞة هقتؽةةاي بةةاعخرّٙ عوةٟة اخةةتق  ظدؽةٚة

، إُ ٔةةا حمةةمر حقٚقةةٛ نخةةراك ًلُِ٘ةةات ُفصةةٛ اهؽةةاًتٞ كومسٔةةا،     ًِٗةةابتٍٔ اهفلرٙةٞة ٗاهقٌٚٚةٞة

ٞر        الض. فلةى توٌٚةة حاهة ٌّ ؼايق هلى ًا جي٘ي يف ُفصٛ ًّة أفلةار ٗٓ٘ة ًِٗعلضي شو٘ك

ٌ٘عٞ ٗباُػٌاشةٕ ًعٔةا؛ هةةا فقةد     إُصاُٚٞ خاؼٞ بفريٙتٕ ٗحمرنر حقٚقٛ ٗفاعى با٢تقفٕ ًمل اجمل

ٍٔ ٗعوٟة ًةد٠ اشةتٚعابٕ        اتبعُت يف تدرٙصٍٔ اشياتٚجٚٞ ارتلست عوٟ إًلاُٚات كةى فةري ًِة

، ٗعوةٟة إًلاُٚةةات    ٜ ٗذمة٘ة أقراُةةٕ ًةّة لٔةٞة ٞ ٗريٗي أفعاهةةٕ ذمة٘ة ٗاشةةتجابتٕ اهفلرٙةٞة ٗاهِفصةٚة

 امسٌاعٞ ك٘حدٝ كوٚٞ ًتفاعوٞ ًٗتلاًوٞ ًّ لٔٞ ماُٚٞ.

ًً٘ٚا، ٗأشلي عّ غا٢بٍٔ ًصت٘ـحًا أشةباب غٚابةٕ ًّة أقةرب لةار      كُِت أتفقد اذف٘ر ٙ

اي بعفةٍٔ بعفةًا، فلؼةى امسةار ملةارٖ            هٕ يف اهؽف؛ كٛ أحةثٍٔ عوٟة اشةتفقع ظةرٗ  ٗأح٘ة

ي كةى       ٗقد أطوب ًّ أحدٍٓ أٗ ًّ بعفٍٔ ًرافقيت إو زٙارتٕ إْ اشتدعٟ ظرفةٕ اهةم، ف٘ل٘ة

ٜي حتٟ أقؤٍ حتؽًٚق. كٌا عل ٌّ ٗـرٗر ٞ بعةلى   توٌٚة ٓا فُت عوٟ ًتابعٞ لٔ٘يٍٓ اهدراشٚة

ًٙ٘ٛ ًمل اهيكٚس عوٟ ااقؽرّٙ ًٍِٔ، فرحُت ألو٘ أشباب تقؽريٍٓ، ش٘ا١ أكةاْ ـةعفًا يف   

ازع اهعةاطفٛ ًّة األٓةى ٗإو         اهفٍٔ ٗاالشتٚعاب، أٗ غٚابج اهةدافمل إو االٓتٌةاَ أٗ افتقةارًا إو اه٘ة

ً ةةةا ؼةةةع٘بات اهةةةتعوٍ فلعامسٔةةةا مبةةةا ِٙاشةةةبٔا    ًةةّة اهفرا٢ةةة  األكايؤٚةةٞة اهعوٌٚةةٞة   تعةةةجٚعٍٔ. أ

ٜ ُتْسكٚةةٕ دفةةيت اهؽةةايقٞ  ةةاٖ طقبةةٛ،   ازع عةةاطفٛ عفة٘ة ٞ، ًعةةف٘عٞ بة٘ة ٗاهصةةو٘كٚٞ ٗاهِفصةٚة

ٜ إو ب٣ٚةٞة اهؽةةف ب٘ؼةةفٔا ا٘الةةًا التٌاعٚةةًا ًؽةةػرًا، ٗهبِةٞة أٗهٚةٞة          ٗٙدعٌةةٕ رابةةا اُتٌةةا١ قة٘ة

    ٍ ى. أًةا اهةدافمل إو اهةتعو فٚػةدٗ ااتٚةًا مبجةري     أشاشٚٞ هبِا١ ًعريف التٌاعٛ قٌٚٛ شو٘كٛ أؼٚة

       ٞ أْ أدمةة  يف لةةةب اهتوٌٚةةة إو ااعةةاركٞ يف ااِاظةةا اهؽةةفٚٞ، حٚةةث أبةةدأ اذؽةٞة اهدرشةٚة

ٍ  انلابةةات تةةارٝ برفةةمل األٙةةدٜ، ٗتةةارٝ          باشةةتةكار ًةةا تعوٌِةةاٖ شةةابقًا، فةةلطرح عةةدٝ أشةة٣وٞ ٗتةةت

رؤٙتةٕ اةا تعوٌةٕ    باالختٚار اهعع٘ا٢ٛ، ٗقد أختار طاهبًا ٙرتقٛ ااِؽٞ فٚلخة يٗر اادرط، ًقةدًًا  

  ٞ ، ًصةةتددًًا ًةةا  وة٘ة هةةٕ ًةّة ً٘آةةب اشتعراـةٚة ٗفٌٔةةٕ ًةّة اهةةدرط اهصةةاب  بفرٙقتةةٕ اخلاؼةٞة

متثٚوٚٞ  كِربٝ اهؽ٘ت ٗحركات اهٚدّٙ، يتعقًا ةةةة  ُحصاًٛا ةةةة اازظر اخلةاؿ بةٛ إْ أحةب    

ل  يف تق٘ٙٞة  اهم، ٗهٕ أْ  اٗر بقٚٞ زًق٢ٕ يف احملت٠٘ اهعوٌةٛ أٙفةًا. ٗإُ ةٕ بةق ظةم أشةو٘ب ُةا       

فض، ٗكصةةب حمبةٞة ٗيعةٍة األقةةراْ. ٗقةةد أسقص ةٍة اهؽةةف إو         ٞ، ٗتعسٙةةس اهثقةٞة يف اهةِة اهعدؽةٚة

جمٌ٘عتخ يرلُت عوٟ تصٌٚتٌٔا بةة  األٗط ٗاخلةسركا، تتبارٙةاْ يف انلابٞة عوٟة األشة٣وٞ كٌةا       

ًا اهؽةف إو فةرق أٗزع     ه٘ كاُتا تتبارزاْ يف شاحٞ اه٘غٟ، مٍ أبدأ بعرح اهدرط امسدٙد ًقصٌة
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ي ٗحةةى ااصةةا٢ى.     عوٚٔةةا ًٔاًةةًا، فٚتعةةارن أفةةراي كةةى فرٙةة  يف عةةر  األفلةةار ٗاقةةياح اذوة٘ة

 ٗكى ًا شب  ٙصري.. أًا يٗر األٓى فتوم اهفاًٞ اهلرب٠ 

ًٞ ٗٗطِةًا، ؼةب٘رٝ            ٛ  بسٗلٞة كاُةت هةٛ أٓةًق ٗيعة ّ  عوة ٛ  باهةرٙٞ، هلِ ةٕ ًة ّ  اك عو مل ؤ

ٝ ًّة عِٚٚٔةا اهلوٚوةتخ         عوٟ اهعدا٢د، قوٚوٞ اهلقَ، فتعابري ٗلٔ ٔةا تعةٛ مبةا يف قوبٔةا، ٗرُ٘ة

٘ ْ عوٟ اهقوب مقى ًٌٕٓ٘، ٗغٌازتا خدٙٔا تصرقاْ اهبصٌٞ ًّ ظةفتٚٔا، كاُةت زًٚوٞة هةٛ يف      تٔ

       ْ٘ اهتدرٙض، حٚث كِا ُساٗي ًِٔتِا يف اادرشٞ ااتٔةا. َّ  قراُِةا بٚصةر، ٗاُؽةرًت بعةدٖ اهصِة

شتعةةفا١ ٗعٚةةايات األطبةةا١ ااعةةرٗفخ أًةةًق يف  ٗذمةّة ُةةدٗر يف حوقةٞة ًفرغةٞة ًةةا بةةخ ًراكةةس اال  

        ُٛ اندماب، ٗهلّ ٓٚٔات... يْٗ لد٠ٗ  فوقةد أمبتةت اهفح٘ؼةات كوةٔا بعةلى قفعةٛ ك٘ة

ًُةري يٝ عوٟة           ٌ وت أًريتٛ هصاْ أًٛ اهصوٚا مبةا لوةٕ ًّة اتٔةاَ ًةبفّ دةا بةاهعقٍ،  عقًٌٚا، ٗحت

بٕ ظةةا٢بٞ". ٗبفةة   ي تِازهةةت  ًصةةاًمل امسٌٚةةمل يف كةةى ًِاشةةبٞ  "ابةةين ال تعة٘ة ٚض ًةّة اهرـةةا ٗاهقبة٘ة

 زٗليت عّ حقٔا يف األًً٘ٞ، ٗٗاؼوِا ااصريٝ.

٣ًا، ٗتابعةةُت         ٣ًا فعةٚة ازياي ظةةػفٛ باهتةةدرٙض، ٗكةةةهم آتٌةةاًٛ باهتقًٚةةة ٗتؽةةاعد ظةٚة

ٍٔ قبةى ااسج ةد ، ٗرحةت أطمسوةمل عّة كثةب عوٟة ظةرٗفٍٔ              َ ًٔتٌةًا باهفةعٚف ًِة حتؽٚؤٍ ًًٙ٘ا بٚ٘ة

ٌجةى....ٗغري      ااعٚعٚٞ ٗاألشرٙٞ، فاهتٌصُت ؼ٘ ٍٔ ااسٔ ٍٔ فقةري اذةاي، ًِٗة رًا ظتٟ ًّ ااعاُاٝ، فٌِة

ا٢ٚخ،    ْ  أش٘أٍٓ حااًل ٓ٘ ًّ غدا ـحٚٞ اهتعِٚف ًّ اه٘اهدّٙ، فيآٍ ًِةسّٗٙ اُف٘ة اهم، إهمسا أ

ٍٓ ًةّة اهتعةةابري أٗ عوتٔةةا       ا، ٗقةةد خوةةت ٗلة٘ة ؼةةاًتخ أغوةةب اه٘قةةت، قوٚوةةٛ اهتفاعةةى ًةةمل احملةٚة

عبةةزْٗ مبةةدٙ  أٗ بةةةَ، ٗال تصةةيعٛ آتٌةةأًٍ ُظةةرٝ اعخةةرّٙ ًصةةحٞ ًةّة اذةةسْ اهؽةةاًت، ال ٙ

ين       ٍٔ. يمسةةا ـةةاعف آتٌةةاًٛ بتوةةم اهف٣ةٞة باهةةةات، فجعوةةُتٍٔ ُؽةةب عةٚة ٍٔ أٗ أفلةةارٍٓ عةِة إهةٚة

ٗـاعفت تفاعوٛ ًعٍٔ، ٗرحت أخؽُّةٍٔ باهِعةاطات اهؽةفٚٞ، ٗبتِفٚةة اأةاَ؛ بػٚٞة لةةبٍٔ إو        

دٍٓ ًٌٔٞ ظةرح اهةدرط اهصةاب  باعتبةارٖ قا٢ةدًا      اهتفاعى ٗاهت٘اؼى ًمل امسٌاعٞ. فتارٝ أٗكى ألح

ب هةٕ انلابةات       هوؽف، ٗتارٝ أكوِّف اخرج بلْ ٙ٘ل ٕ إو زًٍٚى هٕ مجوٞ ًّ األشة٣وٞ عوٟة أْ ٙؽ٘ة

عج اهتلةرٍٙ أٗ اهعقةاب اهةةٜ شةلٗلٕٔ إو             إْ أخفل، ٗتةارٝ أخةر٠ أشةتفتٍٚٔ بةلْ ٙتدٚ ةرٗا هةٛ ُ٘ة

 زًق٢ٍٔ.  

ْ  قوو  ْْ قوُت بل ٓ جةت        ال أكتٍ شرًا إ ، ت٘ ًق عارًةًا ًّة ًعةاعر حاُٚٞة يافقٞة بدأ ُٙفذُّ شٚة

يت غةدا ًةسارًا            ْ  بٚة بفعؤا رٗحٛ، فراحت تبثُّ حِاُةًا مل أعٔةدٖ ًّة قبةى  ةاٖ تقًٚةةٜ، حتٟة إ

ًصا٢ًٚا دٍ، حٚةث ُرالةمل ًعةًا اهةدرٗط، ٗأعةاض ً٘اـةمل اهتقؽةري ٗـةعف االشةتٚعاب هةدٍٙٔ،           

هتةةدرٙبات، ٗأزكةةٛ يٗافةةمل اهةةتعوٍ ٗاهتٌٚةةس هةةدٍٙٔ، ٗال  ٗأعةةسز ًعوً٘ةةاتٍٔ ٗأرفةةدٍٓ بااسٙةةد ًةّة ا 

شٌٚا ف٣ٞ ااعِ فخ ًٍِٔ، بى ٗأكاف٣ٍٔ بثٌار ُفرٝ ًّة فاكٔٞة ٗخفةراٗات حةدٙقيت  ٌوُ٘ٔةا      

رًا الفتةًا. هقةد ظةاركتين زٗلةيت األًةر حٚةث كاُةت           ٍُٔ حب٘ة ًعٍٔ إو بٚ٘تٍٔ، فلذظ يف عٚ٘ة

 زيٟٓ حقوٛ باخلري.    تدر شٍٔ اهوػٞ اهعربٚٞ، إو أْ أِٙعت غراشٛ ٗا
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هقد احتى  طقبٛ ًعظٍ ٗقيت، ٗأًصٟ حتقٚقٍٔ هوٌسٙد ًّ اهِجاحةات ٓالصةٛ، مٍة غةدا     

اتٍٔ، ٗأكةرٖ      ٓ٘شًا.. ٗتؽاعد ظ٣ًٚا فع٣ًٚا حتٟ اشتحاي تعوُّقًا، فبُت أٓتٍ بِ٘اٍح أخةر٠ ًّة حٚ٘ة

ٍٔ أمِةةا١ األعٚةةاي، فتِبٔةةت       ، أٗ اُعةةػادٍ ًةةمل أٓوةٚة زٗلةةيت إو  تػٚةةبٍٔ عةةين يف اهعفةةى اهر ٚةٞة

 األًر، ٗهّ أُصٟ ًا حٚٚت ًا قاهتٕ هٛ حِٚٔا برؼاُٞ ٗبلُاٝ 

ؤٍ   ْ ًصةةت٠٘ حتؽةٚة ٘ رْٗ ًٔةةاراتٍٔ، فريفعة٘ة إُ ٔةٍة تقًٚةةةِن ٙصةةتفٚدْٗ ًةّة خربتةةم، ٗٙفةة

ّْ حةةارت ًّة أْ ُتػةرتق يف عاطفتةِم أكثةر ًّة             ْ  ًا تفعوٕ ًّة ألوةٍٔ هفعةىي ُبٚةى، هلة اهعوٌٛ، ٗإ

 ٗهّ متولٍٔ ًًٙ٘ا ًٌٔا ؼِعتج ًّ ألؤٍ".اهم  فٍٔ هٚص٘ا أبِا١ِن، 

ا ًعٔةٍة      ْ ًصةةرعخ، ٗقةةد لوة٘ة ألةةى  إا إُ ٔةٍة كةةاُ٘ا عقةةب كةةى تقةةدَُّ  رزُٗةةٕ ِٙفوقة٘ة

ٍٓ باهبعةر ٗعوتٔةا              حؽؽةٍٔ ًّة فاكٔٞة اذدٙقٞة ٗخفةرٗاتٔا ذم٘ة ًِةازدٍ، ٗقةد تٔووةت ٗل٘ة

ز برـةا األٓةى، عةرب ًةدٙ  ٗإطةرا١ أ          ٗ اصٞة عف٘فٞة ياف٣ٞة أٗ    تباظري شةعايٍٝ غةاًرٍٝ تج٘قةًا إو اهف٘ة

قبوٞ أٗ حتٟ قرؼٞ ًداعبٞ، قبى أْ أتوقٟ ًٍِٔ كوٌٞة ظةلر أٗ حتٟة اهتفاتٞة عرفةاْ. ٗٓةا ٍٓة        

ٍٔ بةةخ اهفِٚةٞة ٗاألخةةر٠ يف     ا كةةىٌّ يف ظةةلٖٗ. ٗإُ ةةين إا أهتقةٚة قةةد التةةازٗا ًرحوةٞة اهدراشةٞة ٗتفر قة٘ة

لٚةٞة فقةا، بةةى يف  ظةرٗ  ٗأًةاكّ خمتوفةٞة أذةظ ملةق١ ظةةبٍٔٔ عبةا٢ٍٔ، ال يف ااقًة  اخلار      

ًِف  اهتفلري ٗاالختٚارات ٗفِْ٘ اذدٙث ٗاهِقاػ، ٗيف بعض اهتعوٚقةات ٗاهتعةابري حتٟة إُ ٍٔة     

ٙعةةبٍُٔ٘ٔ يف ري ات اهفعةةى ٗيف اهتؽةةرفات عِٚٔةةا اهةةيت كةةاُ٘ا ؤقتُ٘ٔةةا يف ابةةا٢ٍٔ  إُ ةةٕ اهقٗعةةٛ  

. أتراُةةٛ ك        ي ٗاهتلةةرار ظةةا١ أَ أبةٟة ِةةُت أترقمسةةب أْ  ِٙصةةذ ااةةر١ عوةٟة ظةةاكوٞ أبٚةةٕ بفعةةى اهتعة٘ة

ْ  أُةةاُٚيت قةةد طبعةةت يف ٗلةةداُٛ    ا ُٔجةةٛن أَ أ ا أفلةةارٜ ٗٙتتبعة٘ة ا بفبةةاعٛ أٗ أْ ٙتٌث وة٘ة ٙتفبعة٘ة

ٗعقوٛ ؼ٘رًا ألب٘ٝ زا٢فٞ هفااا أٌٗٓةتين بةلُ ين شلشةتلمر بعةاطفتٍٔ ًصةتقبًقن كٚةف مل أففّة        

 ُف٘شةٍٔ ًٙ٘ةًا بعةد    شابقًا إو أْ اه٘ال١ات اهففرٙٞ ٗاهب٣ٚٚٞ أعظٍ ٗأق٠٘ يا أشعٟ إو غرشٕ يف

ْ  ب٘ؼوٞ اهبٚ٘ه٘لٚا ت٘لٍٔٔ ذم٘ ابا٢ٍٔ ًٌٔا كاُ٘ا قصاٝ ظااخن                  َٙ٘ن ٗأ

    ٌْٞٔ  ٙا ِهٔا ًّ ؼح٘ٝ ًتلخ رٝ لج

ُّ ااِةسي عةاب        حٚ تين أًريتٛ بوفف ٗتِحْت لاُبًا أكٛ أيخى قبؤا، ِٓان لوبٞة ًةا.... ٗلة

 باهرٗا٢  اهعفرٙٞ اهسكٚٞ، أ مل ؼ٘ت ٌٌٓٔات اتٚٞ ًّ ؼاهٞ اهفٚ٘ ، ًا األًرن   
ٓا قد أظرقت اهعٌض ٗاُداحت اهصحب اهرًايٙٞ... إٍُٔ أبِا٢ٛ ًمل ابا٢ٍٔ ٗأطفةادٍ، ٗقةد   

 ًا٢دٝ عاًرٝ هقحتفاي. ٗاُرب٠ أب٘ أؤّ اادتار ًّ بخ اذف٘ر قا٢ًق زِٙ٘ا اهؽاهٞ، ٗأعدٗا 

ا،    - أشعد اك رٗحم ٙا تالِا، اهَٚ٘ عٚد ًٚقيِن، ًٗبعث شعدُا ٗفدرُا ٗقةر ٝ ُف٘شِة

ل٣ِان حمتفوخ بعفا٢م ًٗقر ّٙ بلهَّا غِٟ هِا عِم، إا إُ ِا تعةاركِا مجٚعةًا يف افتتةاح ًدرشٞة     

ٍ  يُةا         خاؼٞ، أمجعِا عوٟ أ ْ تدٙرٓا بِفصم، فتتةابمل ًصةريتم ااعةرفٞ ًةمل أحفةاين اهؽةػار. مة

 أحد طقبٛ اهصابقخ ًين حاًًق باقٞ كبريٝ ًّ اه٘ري، فقبوين ٗقد ًٔا هٛ قا٢ًق 

 كى عاَ ٗأُت خبري، فوٚحفظم اك هِا ٙا أبيت. -
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ْظـَر َتأَاًل َٝاٙ ايٌٓٝ ايعابـِر صباَح ايكاٖـر٠ باجتاٙ ايعُاٍ، ٖٚــٛ ٜضـُع ٜـَدٙ عًـ٢  

 خـدٙ.

ٌَ: إٕ ِٝـ ٌّ ايطَٛفإ صعـَد َع ٚايـدٙ قـ َٔ ْـٛح حـني حـ ٌَ إىل ٖــٓا  ايصف١ٓٝ ابـ  ٚحني ٚص

ٍَ عـــ٢ً ٖـــضٙ ايت س ايــ  ُشُٝـــمس  حكــًا بااــ٘ َـــ ر،  ٜضــا    تضنـــَر ق ــ١َ ايــٓ    ْـــس

إىل إظراقـ٘ يف  ٜٛشف عـًٝ٘ ايصالّ، ٚجفاَف ايٓٗـر حٝٓضاى شبَع شٓٛات، يٝعـَٛد بعدٖا

اَتـدت حتـ٢ لايــمِس    ادتغرافٝـا حٝٓٗـا عًـ٢ قدَــني خضـراٜٚٔ،      نــف  اذتٝـا٠ ،فُعـمس   

 مبصالتٗا ٖـا١ََ ايتا ٜذ.

َــدَّ ٜـَدٙ ايتكَط بعَض يؤيؤ ايعُض خبأٙ جبٝب شرتِت٘ ادتٝـٓس اي  اظـرتاٖا شـابكًا   

ِٔ  ظـد.  َٔ شٛم ابـ

َِ َـا  ًُهـ٘ يف خساْـ١  ٝابـ٘             ا٥خ١ُ َدٜٓت٘ َازايـمِس عايكـ١ً عًـ٢ قــبتٗا ف ـا ِت  ٖـ

َّ صـٛ   نـ      ٚ َد   لًعـ١ ايدبا,ــ١، شـُٝٓا ايعـرم عًـ٢  ـني    ــــ ٜصتعـُف َـٔ  نُاَٗـا  يبـٛ

 ادتٛ ٟ يف حدٜك١  ّ اذتصٔ، ٚايهثرَي َٔ عٓاٜٚٔ املهتبات.

 ٌُ ـــٝ ــ٘       ايٓ َِ ْٗا اتــ٘، فـــٓعأِت  يفـــ١  بَٝٓ جـــس٤ َٓــ٘، ٖٚــضٟ ايطرقــاُت  افـكـــت٘ َعظــ

 ٚبٝٓٗا. 

ٌا ٚاحــد٠       يف١    تكع إ  بني املتعابٗني َٔ حٝث ايطباع ،ٚاملساج َــثٌ ففـتــني نـ

ٌ      متعٞ عـ٢ً شـا م ٜطٍٛ شريُٖا تتكا بإ حًٝٓا تتباعدإ حٝٓـًا يهـٔ يف عــُل   ٠ نـ

ــ١،   ــرد٣،      َُٓٗــا بعــُض ايضــف١ املكابً ٌُ ب ــ ــاى يف ٚلــى  تأَ ـــمُس ٖٓ ـــٛ نـٓ  يهـــٔ َــا ا ي

َََفاِ قًا َتعدد٠ حنٛ  حٝا٥ٗا؟  ايعاصٞ، ٚايعا ع ايضٟ  را بصاعـ١ املد١ٜٓ ، ِ ٜتٛزُع 
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 يغـٍد ُٜكا ُب َالََح  اى ايتَض. ٚايعُٛم ٜغـسٚ صد ٟ آٙ َـٔ اذتٓني،

ٌُ شٗرتٞ يف َ ٝاف. حني نٓمس  شٗـُر يف جب١ً،   ٚ نُ

 حني نٓمس  َرا يف ايكدَٛط ايصادش١ صباحًا  ظـرُب ايكٗـ٠َٛ جبـٛا  عـني حصـإ،     

 ْٚد٣ متٛز ٜغُُر ايرنـ٠ٛ.

َِْت٘   ٜتٓ ٌ.  َِٔ َخا  ،ُِ ٌُ، ٜتأمُل، ٜتأقً  ٜتأَ

ٌُ صدُٜك٘ يهٔ نٝاَْ٘ ٖٓاى   حٝث َصكط ايرٚح، ٚاي ٛت.ايٓـٝ

 ٕ  يــَٛح ي٘ بـٝدٙ، اشتداَ  عابـرًا ايعا َع خبطٛاٍت َتصا ع١ نأْ٘ عـ٢ً َٛعـد بعـد  

ُٔ  ْــ٘ يف  حًــ١ٍ ق ــري٠، ٚإ  بــ٘  ــدُد     اْتبــ٘ فةــأ٠ً يًٛقـــمس يف شــاع١ َع ــُ٘ نــإ ٜظــ

َّ َٛاعـٝد قًب٘، ختربط اإلقا١ََ بعد اإلقا١َ نإٔ ٜدًا خف١ًٝ ُتغري زتر٣ ظتا٥٘ ُتغًـُل   ن

 ظرفـَت٘ ايٛحٝد٠.

ٍَ تهصٞ تـُرا ب٘ صعـَد جبٛا  ايصا٥ل ايضٟ شأي٘:   ٚقــَف  ٚ

 فـٓدّ؟ عاٚز تـرٚح فـني ٜا

ََــ٘     ٜٛ َٞ لًــَب َٓــ٘  ٕ ٜأخـــَضٙ إىل خـــإ ارتًٝــٌ نـــْٛ٘ قـــرَ  يًٝــ١َ ايبا حــ١  ٕ ٜكضــ

ُٔ بٗا َٓض شـٓٛات ،يٝعبـأ  ٥تٝـ٘ بٗـٛا٤ ارتـإ ايـضٟ        بعـٝدًا عـٔ  نتٛبر املٓطك١ اي  ٜكط

َّ ْظـٝــُرٖا   اعـتاد ايضٖاَب إيٝ٘ نٌ ظٗـر  تكرٜبًا يالشتُتاع بتًو املعاٖـد ايٓاد ٠ اي  قـ

ٍَ آَـٕٛ ٚزيٝدـا  ًصـإ ٖٓـاى      يف  شـ ٛام ايعامل،  شُٝا ايتـخـف ايٓخاش١ٝ، حت٢ متثـا

 حتمس  ظع١ املافٞ ايكادّ َٔ صٛب ايفراع١ٓ.

، ٚبــــد  بايصٝـــر، ٖٚــٛ ٜرَــل َــا ٜطايعــ٘ َــٔ ستــاٍ   دفـــع يًصا٥ـــل جصــني جٓٝـــًٗا

١ :َكٗـ٢  فــٛم  حــد ايتبـٛاب ايعرٜضـ     .ٚٚجٛٙ ،ٚشٝا اٍت عـابر٠، ْظــَر إىل ايتعًـ٢ فـكــر     

ــ٘ يف         ـــَب  ,ـــًَب  ٚاٜاِت ــ٘  ٕ  ـــٝب ستـــفٛ  نت ايفٝعــاٟٚ تـضنـــَر َــٔ خــالٍ َطايعات

ـــرف عـــ٢ً املهــإ،        ـــمس يف ايتـع ٌَ ٜٚأخـــَض قصــطًا َــٔ ايٛق ـــر   ٕ ٜدخـــ ـــٝعاٟٚ ،فـك  ايف

ُٔ ٚفـ١ٝ  ملٔ  رٕٚ بٗا حتفُظ  ا٥خَتٗـِ يف زجـاج ايضنرٜـات.   فايتَان

 ٍَ  دخٛي٘ بٗا َكعـٌد ٜـتصُع يعد ـني. لايَعـِت٘ ,رفـ١  صغـري٠  ٚ

َّ باشتكباي٘ حني  آٙ ٜٓظــُر صـَٛب تًـو ايساٜٚـ١ قا٥ــاًل:       َٖـ ٍُ املك٢ٗ ايـضٟ   خـبـَرٙ ْـاد

 ٚ َــاّ املكعـد لاٚيــ١  صــغري٠   ٖــضٙ نرشــٞ  ٝــب ستفـٛ  ٖٓــا نــإ  ًـُض، ٜٚهتــبُ   

ط َــرآ٠  ُِٚفــَع يف  عـــالٖا صــ١ٝٓٝ  َــٔ ايٓخــاط اي ــايف، ٚخًــف ايهرشــٞ عًــ٢ اذتــا٥   

 نبري٠.
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َّ َؤخرًا َهإ ناَريا  عظِ َ ـٛ    ايتكط بعَض اي ٛ  جبٗاز املٛباٌٜ ايضٟ حـ

ـــرآ٠      يف ــ١ يف املـ ـــؤ ظُف يـــ٘ تًـــو ايًخظـ ـــداٖا ُتـ ــد٠، فـــخَو حـــني   ٣ إحـ ــ٘ ايبعٝـ َدٜٓتـ

يٓةٝب ستفٛ  ٚزٚا ٙ َـٔ قــرا٤    ،باإلفاف١ إىل بعض ايًٛحات اي  ُعـًكمِس ع٢ً اذتا٥ط

 ٚ دبا٤.

َٕ قٗــ٠ٛ   ٣ ايطــاٚ ت ، ٚجًــض ٚ ا٤ٖــا بهاَــٌ بــالدٙ،  اختــا  إحــد  ــِ لًــَب فـــٓةا

ُِ يًةايصني قـبايت٘ نإظا ٠ َٓ٘ يًتعا ف بٝٓـٗـِ.  شهر ٚشط، ٚ اح ٜبتص

ــ٢ يف تساٜــد،  ٕ       ٚاُد املكٗ ــس ا ــٔ ارتٝ ٌٌ ٚعًــ٢ إحـــد٣ ايهراشــٞ امل ــٓٛع١ِ َ    جـــ

ُٔ عَٛدٙ،  :ٚقـد بد  ٜعسُف َطًَع  ,١ٝٓ يٝتبَعٗا ب ٛت٘ ايعةٞ حيض

 ٜٓتٗٝغ  َــٌ حٝاتٞ ٜا حــب ,ايٞ َـا

 اعٗا قً  ٚ  تتٓصٝغ ٠ٜـا  ح٢ً ,ٓٛ

 خـِد عُرٟ نً٘ بض ايٓٗا  دٙ خًٝى  عٝغ

َٕ  ظـَف بعَض ايك٠ٛٗ، ٖٚٛ َغُُض ايعٝٓني تضنـَر َك٢ٗ ايت بـع ْٛاعري   فَع ايفٓةا

يٓـاعٛ ٠ُ  ٚا  ٚ  صـدقا٥٘ عًـ٢ فـفاف ايعاصـٞ،     يف َدٜٓت٘ حـني نإ ٜصُٗر َع عا٥ًتـ٘، 

 تـعـدٚ يف َصاَع ايًٝايٞ.

 عــال صُٛت املغى، ٚصُٛت عـٛدٙ: 

 خًٝى جٓبو خًٝى يف حضٔ قًبو خًٝى 

ٌَ يــ٘ ايصـالّ بعٝــٓٝ٘           ْظـَر إىل صٛ ٠  ٝـب ستفـٛ  املعًكـ١ خــًف نرشـٝ٘،   شــ

 ايداَعتني قــــاٍ: 

ٌِ ـــٝ ـــبتو،    عظـ ـــني  حـ ــاى ٚبـ ـــٓا يف َكٗـ ـــمَس ٖــ ـــُرَى    ْـ ـــ  حبـ ـــا يف  ٖـ ــٛدٙ ٖــٓــ  خبًـ

 ايفـٝعاٟٚ.

     ٘  جــٛاز شفــرٙ حــدَم بـ٘ ًَٝـًا،       خـرَج َٔ حكٝـبت٘ اي ـغري٠ ايـ  نـإ حيُــًُٗا َعـ

َٔ قٗٛت٘ ،  ـِ َْٗض باجتاٙ احملاشب  خـرَج بهٌ َا اَتًـَو َٔ فضا٤. يٝدفَع مث

   ا  ْـاعـٛ ٠:ــ  اتـُ٘ لافخـ١  باملا٤ اْـديكمِس تـٗـُُض نـــ

 ٔ نٝاْٞ يهٔ  ٚحٞ ٖـٓاىايكاٖـر٠ جـس٤ َـ

ٌَ ْٗا١َٜ ايـعا ع بُٝٓا  صـُٛت املغى ٜ دُح يٝ ـ

  ْـــا حبٝمس يف عـٝٓـٝو ايدْـٝا نٌ ايدْــٝا.
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 رأي

   .مجيب السوسيأ 

 ال تزكض ٔراٞ البالغٛ، ٔتتصٍّع الّٕد، فرتتّد خمذٔاًل!!
ي ِ٘ق      البالغٛ اوزأٌٚ تصبح لعٕبًا، ٔوغٍاجًٛ حني حتبك، ٔتكُٕ ِ٘ العاعقةٛ، ٔأٌقا اشعغٕق

، ٔتٍةقاد            ٕلٛ اما اوت اِقا فقارظ وقَدرَّب ت قزن بْق مٌٛ جاةقٌٛ بٗضقز ٔصّق ق ٖا صٗدٙ فزٌظ ُوَدرَّب أصٗق
 الْٗ.

ض اش ٌقق  ك ىا ققك    فّٗٛ اشٍبققا ٔاشٍغققة، ٔذققاِزٚ الققذٖن، ت ققتح صققدرِا اكبقٗق ٔالبالغقٛق صقٕق
رد ع أصققابعّا، تزّبققُا  مقٜق     اشعغقٕق ٛ، ٔتعققزف كٗقُق تٍيققُو الٗققا ٕ ،     ض، ٔالقٕق ٔالغمىققاُ البقٗق

 كتُ وغا زك، فّ٘ اشكتغ ٛ كٔتار أحاصٗضك ع وّدِا.
 ألٗضا ِ٘ العاعةٛ؟..

ط          ، ُوغماقُش اشغقا ز، أٔ وقّد ٘ اكحاصٗق كي تكُٕ  اصًٗٛ كالصقرز حقني ٖزأدِقا أ ىٜق
 تٍ ز وٍْ، ٔتشدرْٖ ٔجتعمْ ُو زكًا ٔحضري!!

 ٔ دٙ..  رد،          اٌّا البالغٛ ٖا صٗق ٛي باشقاٞ، ٔالٕق ٛي و عىق ٕل ٛي، ٔصٗق ِ٘ق القت تصق  ٘ ناٍلٌّقا بعذٔبق
 ٔالتٗياُ.

ًٛ "الةغققعزٖزٚ"..    اِد  غققاُي جتتاحققك فا مقق ًٛ ال حصققزٖٛ، ٔلكٍّققا عقٕق .. تعققاه وعق٘ق ٌةققزأ أو مقق
 الت تضزٙ فٗك، ٔاما مل جتتاحك ِذٓ "الةغعزٖزٚ" فّ٘ لٗضا وَ البالغٛ ع ع٘ٞ.

 ٖةٕه الٍص و اًل:
َْ ُوحّبْ"ٖا ةز ًا ب  الٍار ٔج

ِْ  وّاًل، فإُ وداوع٘ ت  ٗ
 أحزِي بّا جضدٙ، ٔكن جٕارح٘
 "ٔاحزص  مٜ  ميب، فإٌكا فْٗ!!"

 اما مل َتِضَز بك الةغعزٖزٚ، فةٌا أعبْ بصرزٚ!!.
 تعاه اىل ٌربٚي أنزٝ، حتزك فٗك الدِغٛ:
 "أوز  مٜ الدٖار، دٖار لٗمٜ.. أ ّبن ما ادتداَر  

 دٖار عغ َ  ميبٔما ادتدارا... ٔوا حو ال
 "ٔلكَ حو وَ صكَ الدٖارا".

 "ٔتمٍ تا  ٗين، فىذ ن ِٗا  ين ال مُٕه
 "تمٍ ا الةمُو"!!!
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 ٔوَ اذتدٖ  اذتاضز، أٔ الةزٖو أو مٌٛ ك ريٌٚ وباغتٛ:  
 "تبك٘ الك ٔظ، فبعد ثغز حبٗبت"

 "حم ِا بةُ ال تضكَز اك ٍاُب"
 "ٔاشُٕ  اّوا وّزٌب.. أٔ و ماُو"

ال زٖقش ٔفيقةٚ" "ٔجقدُٔٓ ٖزتقع ع دوغقش صقعٗدا.. ِٕق داٟىقًا ٖزتقاد وضقة             "اُ الطحٜ، ضّن
 رأصِْ".

 "ٖٔظن حنٕ أصٕلْ وغدٔدا".
ص قققق الققت تققّد ٘ ققق الغققعز، ٔالققت ِق٘ق أعققبْ  باعققزتّا ٌغققزٚا    ال أٔد أُ أ قارُ بعققض الٍصقٕق

.. ملققك ركققاً ِيققني، ٔكقق ري ٔال عققّا اىل اوبدا ٗقٛق بصققمٛ، ٔلكقَق   ه أنبققاُر اما ٗقٛق ٛا تةقٕق الغققممّٗ
  ٍْ: اٌْ وَ  ُٕٗ الغعز ٔالبالغٛ، ناصٛ حٍٗىا ٖزفةْ الٍاعز بةرداف غاٌٗٛ ٔفاتٍٛ!!

 ٖةٕه أحدِي: "اٌظز اٌّا مجٗمٛ".
ّٔٙ بققني   ، ٔغققري اشباعققز، ٔاشققد ر اىل أحاصٗضققك جضققُزُٓ اودِققاي، ٔاشغققاٖزٚ، ٔاشرتمقُق العبقٕق

 أضال ك..
كي     يب" أنغٜق  مٗق ب"، "ٔال لٕق بقا بقةٙ حقزفي"       "ال تضةلٌٕ٘ وا امسُْ حبٗق ضٕق ٛ ال ٕٗق

 "تكّدظ المٗمك بالدرِٔب".
 .."ٔال  َٗو فّٗا غري أُ بٗاَضّا "خيزُّ لْ بزُي الضحاٟو.. صاجدا"..

 ..حتٜ ع الغعز احملك٘ الذٙ ُٖز صك.. تتٍأب البالغٛ فْٗ  اعةٛ، ٔورتفٛ:
ٌن عكقَق ا   ّي دوقق .. صقّق ك وت ققأتُٕ ع حكققي الٍققاظ، فىقٍق ّي  ققاده أٔ ...اشمقٕق .. ٔوقٍق ٍا قْق

ك ع التعاوقن        دٚ تغقبْ اشمٕق ه: اُ الةصٗق عبْ  اده، ٔوٍّي "ال اغٗٛ" اشرُٗ.. ٔامسحٕا ل٘ق أُ أ ٕق
ّتز       ّي وَق ٖق ري الةمقش، ٔالتٕق وع ععبّا ٔالتةثري بّي.. فىٍّي وَ ٖزٖح، ٔال ٖصٍع اهلّي، ٔال ٖ مٙ.. ٔوٍق

 لمىحكٕوني.
دٚ "ال  تز،        أوا الةصٗدٚ، فةٌا أجنذب اىل الةصٗق ، ٔالةمقش، ٔالتٕق " القت تق ري ب٘ق الزاحٛق  اغٗٛق

 ٔالعذٔبٛ، ٔأعٗاٞ ك ريٚ أنزٝ: ٖةٕه الغا ز ال ذ:
ر أٍ ققِا  ةققد   ّٙ ٔاعققتبكا... كٗقُق ارتىقٕق ُْ اشمكققا.. ٔوققاا ع ّققزِٓ الققرب ّّ المىقٜق  ٍّابقق "شقا أ

ُ ٖضقةلْ: ِقن  ا      لقكا المٗقن أً   دٔرتّا.. حتٜ اصتدار اهلٕٝ.. ٔاحتار وزتبكا َوَ صقّو لٗمكّقا اوٍٕق
 لٌٗن ختّٗمكا؟ ..ٔحني ؟عٍ ا لْ صمٜ هلا.. ٔبكٜ".

دٌٚ "ذاغٗققٌٛ"،.. تققدنن ع صققّزك فترققّزب  طققباٌْ، ٖٔضقق ز الضققّز اىل االٌ ققال           تمققك  صقٗق
 وزافةًا تصا د ادتٍُٕ.. ّٖٔٗي  مٜ ٔجّْ...!!

ّ٘ ق وققع "الةغققعزٖزٚ" الققت تققدون ادتققزن، أٔ تٍكققةٓ جققّزاٞ سلشاهلققا ع             أٌققا ق كققزأٙ عرصقق
 الةصٗدٚ، ٔلٗط ع فعن الشلشاه اذتةٗة٘  مٜ اكرض الذٙ ٖصٍع  ارتزاب ٔعّتاُ بني اكوزَٖ.

ّ٘، ع  صققز          ..وقَق اكِىٗقٛق  كققاُ.. أُ ٌعققشه الغققعز الغقق ، ٔاهلققاب ، ٔاهليققني، ٔالققد 
، أٔ           ابّا ٔبالغتّقا، فّ٘ق القت تغقٍكن "ادتبّٛق ال ةافٗٛق ، ٔ قدرتّا، ٔصٕق حيتاا اىل وٍعٛ الكمىٛق

ُ ع  وةققدوتّا: ٔ ققادرٚ  مقٜق اصققةا  ادتبّققا  العٍكبٕتٗقٛق الٕاِٗقٛق ٔوٍققع اغٕاّٟققا اهلققاب ،      تكقٕق
 ٔاشدصٕظ الذٙ ٖبتغ٘ ارتزاب...
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 الكاتة والثاحث عثد الوهاب المصري

 المشروع العرتً 

 النمو... التنمٍة إلى أٌن؟؟

   .سالم مرادأ 

 

عثد الوهاب املصري  تاثرس اتاذرة    
عيتي سور ؛ شغلره مهوم األهح، اعور   

ادراسررررح يف جمرررراف الوارررري االول رررروح،  
أسررثاب ذرراألي األهررح عرري هواتثررح األهررن   
االشرررراوب األألرررررير، ا رررررس ادر  يف  
األسثاب اامل رثثاخ  شراريف يف املراتياخ    
االنررردااخ، ان طن عرررأل عررري األ ررراز    
االاورر  الوارري  االص ررايف االول رروي يف   
شرررثاته يو طوهنرررا هرررتا، جمرررد  هرررراتأل؛  
اطيتز على اجلوهي ااملضووى اال طردأل   

ه ترثريج،  غريج، أثالهر يف الرواصي  الصر 
ألًرره طن رري يو ذررارط، األهررح، اأجمادهررا  
اسرعوعاا ايشرريا اا يف هواصرر  ذارحيررح، ثرري تاًررد ا يرراج ه ثلررح  
اإلرادج  وطح، اتراى ا ضرور اإلً راًي االررارحي هرو الرت  طوري         
ًو ه، ألًك عندها ذاوى  وطاً، ذ ررعيأل أى ذاروى هراشياً االراعال  يف     

 هن االشاوب   اهاه تاى لنا الل ا  اتآذي ال اثح الداليح، اتي األ

 ٍةة  احلةةث.ح   العصةةر يف العربيةة  اليَضةة  ■

 حقيقيةةة  كاىةةة  وإذا زائفةةة   أو حقيقيةةة  ىَضةةة  ٍةةة 

 كذلم  ٍ  فلناذا زائف  كاى  وإٌ تصتنر  مل فلناذا

 اللػظظ٘ يف ٓعظظي «اليَضظظ٘» لفظظ  ■■

 أٖ شظظظ،ْ   بعظظظ  مظظظً اليَظظظْ  العربٔظظظ٘

 يف ٓعظظظظي ٍّظظظظْ األّىل. الصظظظظ ٗ اشظظظظةع  ٗ

 الظظظْال ٗ أّ البعظظظ  األّرّبظظظٕ االصظظظ   

 يف أّرّبظظظظظ  يف حظظظظظ    الظظظظظي ادت ٓظظظظظ ٗ

 ععظر   ّالص  ط ععر ارت مض ال،رىني

 الْٔىظظظظظ ىٕ الرتا ظظظظظني اشظظظظظةع  ٗ ّقْامَظظظظظ 

 فظظظ ٌ ٍّكظظظ ا ّفيظظظً . فكظظظرًا ّالرّمظظظ ىٕ

 حصب امل ضٕ يف مصة،بلَ  ت،رأ اليَض٘
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 ع بظظظ  ستنظظظ  الظظظ رةْر املفكظظظر تعظظظب 

ٕ  االص    يف أم  ادت برٖ.  ف،ظ   العربظ

 اليصظظظظ  يف مظظظظرٗ ألّل اللفظظظظ  اشظظظظةعن 

ٌ  علٙ ععر الة شع ال،رٌ مً الث ىٕ  لصظ 

 ستنظظظ  ّالعظظظٔ  األفػظظظ ىٕ الظظظ ًٓ مجظظظ ل

 أّ اإلصظظظظظ حٔني مظظظظظً ّغ ٍنظظظظظ  عبظظظظظ ِ

 ّق  الص ٜ ٗ. األ بٔ ت حصب اليَضْٓني

 األّل الفرٓظظ  فظظرٓ،ني.. إىل ٍظظءالٛ اى،صظه 

 مبعيظظظٙ األمظظظ٘ تظظظرا  اشظظظةلَ و إىل ٓظظظ عْ

 امل  ٓظظظظظظ٘ الظظظظظظرتا  ميجظظظظظظسات اشظظظظظظةٔع  

 ال،ظظظٔه  ّتفعٔظظظ  الِعظظظر ّأخظظظ  ّجت ّزٍظظظ 

 «.الظظظظظظظر عٔني» أّ «الرتا ظظظظظظظٔني» فصظظظظظظنْا 

 منظظظ  ت،لٔظظظ  إىل ٓظظظ عْ الثظظظ ىٕ ّالفرٓظظظ 

 الػظر   ل ٚ أٌ حبصب ٌ الػر  يف اذتٔ ٗ

 العلظظه يف البعظظرٓ٘ إلٔظظُ تْصظظل  مظظ  آخظظر

 ّاآل ا  ّالفلصظظظظظظظظظظف٘ ّالةكيْلْ ٔظظظظظظظظظظ 

 فُصظظظظظنْا اإلىصظظظظظ ٌ  ّح،ظظظظظْ  ّالفيظظظظظٌْ

 أّ «املةػظظظظظظظظظظظظظظظربني» أّ «الة،ظظظظظظظظظظظظظظظ مٔني»

 ٓ ظظظظر  الظظظظ ٖ ّالصظظظظءال  «الةػظظظظرٓبٔني»

 تظرا   إىل الر ْع ٓكٌْ مل ذا ٍي : ىفصُ

 علٔي ؟ ّحرامً  الػر  يف ح اًل األم٘

ُ  مظ   ت،ٔظٔه  ّعي   خظ ل  أمةيظ   ح،،ةظ

 تكظظً مل أىَظظ  ٓةظظبني امل ضظظٔني  ال،ظظرىني

 علٙ «تػرٓب» عنلٔ٘ ر ى  ب   «ىَض٘»

 تكً ّمل زرٓ   مْف  الب ح  قْل ح 

 أٓضظ ً  «تػرٓظب » زتظر   ر ى  ب  «تينٔ٘»

 االقةصظظ  ٖ األرظظ   ٕ قظظْل حظظ  علظظٙ

 ّب شظظةثي ٛ أمظظني. أمحظظ   ظظ ل الظظ رةْر

 )العظظظكلٕ  الظظْ ي  االشظظظة، ل م لظظب 

 امل  لظظب شظظ ٜر فظظ ٌ العربٔظظ٘  للكٔ ىظظ ت

 العربٔظظ٘  الْحظظ ٗ تةح،ظظ : مل اليَضظظْٓ٘

 العظظظظظظ مل٘  ّالةينٔظظظظظظ٘ ّال  ،را ٔظظظظظظ٘ 

 اال ةن عٔظظظ٘  الع الظظظ٘ أّ ّاالظظظظرتارٔ٘

 االغةصظظظظظظظظظ   مظظظظظظظظظً األر  ّحترٓظظظظظظظظظر

 ادتظظ برٖ الظظ رةْر ّٓلخظظ  الصظظَْٔىٕ.

 حي،،ظظظظظْا مل العظظظظظر  أٌ فظظظظظ ٚ األمظظظظظر 

ٌ  ٍه ّال الْٔو   أّضظ عَه  ظظ   يف قظ  رّ

ٙ  اذت لٔ٘  ُ  ظلظْا  مظ   حت،ٔظ   علظ  ٓةخ ّىظ

 ٍّظظظْ قظظظرٌ  مظظظً أزٓظظظ  ميظظظ  هلظظظه ظظظظع رًا

 «.ّالة، و الْح ٗ» أّ «ّالرتقٕ االحت  »

 املسعْمظظظظظظ٘ ف ليَضظظظظظظ٘ ٍّكظظظظظظ ا 

 ّالةصظظ ٍ   الةجظظ ّز بعظظ  مظظع ر ىظظ  

 ىَضظظظظظظ٘ تكظظظظظظً ّمل «بظظظظظظ ل،ْٗ» ىَضظظظظظظ٘

 الفٔلصظظظظظظْ  تعظظظظظظب  حصظظظظظظب «ب لفعظظظظظظ »

 ح،ٔ،ٔظظً  ظظظًٔٝ  لٔصظظ  أىَظظ  أٖ أرشظظ ْ 

 أٌ ظظظي ّيف الْاقظظع. أر  علظظٙ مْ ظظْ ًا

 ّ ظظظْ  عظظظ و يف حصظظظنً  األرثظظظر الع مظظظ 

ْ  ح،ٔ،ٔ٘ ىَض٘ ٖ   «الةػرٓظب » ٍظ ْ  الظ   ٍظ

 أّ للحظظظظظ    غربظظظظظً  االجتظظظظظ ِ بظظظظظ لةعرٓ :

ً  االىص خ ّ ٍْرِ ب لػر   االلةح    مظ

 ّاالىظظ م   الظظرتا   مظظع ب ل، ٔعظظ٘ الظظ ات

 يف بة،لٔظظظ ِ  الػظظظر  ٍظظظٕ أخظظظرٚ ذات يف

 ّمم رش تُ. قٔنُ

 



 مع اللاتب  والباحح عبث الوٍاب املصري

 

 939 

 

 إىل أدت الةة   األشةةباب ىظةةركه يف ٍةة  مةةا ■

 املسعوم   اليَض  إخفاق

ٌ  ميظ   ىظسال  مظ   أىي  ظي يف ■■  قظر

٘  ت م  بع  السمً  مً  العثن ىٔظ٘   ال ّلظ

 إىل ال رٓظظ  يف ميَجٔظظ٘ بصظظْرٗ «ىة،ظظ و»

 ٍظظظ ِ علظظظٙ شظظظيب،ٙ ّأىيظظظ  اهل ّٓظظظ٘  قعظظظر

 ّرظظ  ح مسظظ٘ عْامظظ  مظظً بصظظبب اذتظظ ل

 العْامظظظ  ّأبرزٍظظظ  ستظظظ    ع مظظظ  ميَظظظ 

 اآلتٔ٘: ارتنص٘

 املعظظظرّع غٔظظظ   ٍظظظْ: األّل الع مظظظ 

 الظظي العظظ مل٘ االشظظرتاتٔجٔ٘ أّ اليَضظظْٖ

 ع ق تظظُ ّمظظً اإلىصظظ ٌ مظظً املْقظظ  حتظظ  

 ّجتٔظظب ال بٔعٔظظ٘  ّالبٔٝظظ٘ ّالبعظظر ب إللظظُ

 مظظً ظظظظ 1 ٍظظٕ: الظظي ال ٍبٔظظ٘ األشظظٝل٘ عظظً

 ٍظظظظٕ ّمظظظظ  ٍْٓةيظظظظ ؟ ٍظظظظٕ مظظظظ  )أّ حنظظظظً؟

 مظظ  ظظظظ 2 قٔنيظظ ؟ . ٍظظٕ ّمظظ  خصْصظظٔةي ؟

 املظظ ٓني علظظٙ أٍظظ افي  ٍظظٕ مظظ  )أّ ىرٓظظ ؟

ً  ظظ 3 ّالبعٔ ؟ . املةْش   مظ   )أّ حنظً؟  أٓظ

 االقةصظظظظظظظظ  ٓ٘ أّضظظظظظظظظ عي  حظظظظظظظظ ل ٍظظظظظظظظٕ

 منلظ؟؟  مظ ذا  ظظ 4 ّالث، فٔ٘؟ . ّاال ةن عٔ٘

 ّامل  ٓظظظظ٘ البعظظظظرٓ٘ مْار ىظظظظ  ٍظظظظٕ مظظظظ  )أّ

 رٔظظ  ظظظظ 5 ّالك ميظظ٘؟ . املة حظظ٘ ّغ ٍظ  

ٕ  مظ   )أّ الْصْل؟  ّاألشظ لٔب  الْشظ ٜ   ٍظ

ٙ  ظظظ  6 أٍ افي ؟ . إىل للْصْل األفض   مةظ

 الْصْل؟

 

ٖ  الةػرٓب  ٍْ: الث ىٕ ّالع م   الظ 

 تعظظظب  حصظظظب «اذتضظظظ رٖ اإلٓظظظ ز» ٍظظظْ

 زرٓ . مْف  الب ح 

 ظظ   أّ تػٔٔظب  ٍظْ:  الث لظ   ّالع م 

 املَظظظظ و تةظظظظْل ٙ الظظظظي الة رخئظظظظ٘ الكةلظظظظ٘

 ال ب،ظظظظظ٘ العظظظظظ  ٗ يف ٍّظظظظظٕ اليَضظظظظظْٓ٘ 

 مظظظً املظظظ ىٕ اجملةنظظظع ٍّٔٝظظظ ت الْشظظظ ٙ

  ، فٔظظ٘ ّىظظْاٍ  ّرّابظظ  ّى، بظظ ت مجعٔظظ ت

 شظظظظظْاٛ ّغ ٍظظظظظ   ّخ ٓظظظظظ٘ ّاقةصظظظظظ  ٓ٘

 ب تَ مَظظظ  حةظظظٙ أّ ب خرتاقَظظظ  أّ ب،نعَظظظ 

 امل، بظظظ  يف ّاالعةنظظظ   اإلرٍظظظ    بظظظ عه

 شظظظظ  ت حبٔظظظظ  األمئظظظظ٘ األ َظظظظسٗ علظظظظٙ

ٙ  «األمئ٘ ال ّل٘»  املفكظر  تعظب   حظ   علظ

 تٔسٓي.  ٔب ال رةْر

 االشظظظظةب ا  ٍظظظظْ: الرابظظظظع ّالع مظظظظ 

 ادتنظظ ٍ .  ّتَنظظٔغ الفصظظ    )ّب لةظظ لٕ

 ستنظظظْ  املفكظظظر قظظظْل أشظظظة رر ٍّيظظظ 

 الي صظر  عبظ   الرٜٔض ر ٌ الع مل: أمني

 ب دتن ٍ . ال ادتن ٍ   ملصلح٘ ٓعن 

 الةجسٜ٘  فَْ: ارت مض الع م  أم 

 الظظظظ ّل إىل االشظظظظةك ى٘ بظظظظ ل؟ ّأعظظظظي

 االشظظظة، ل بعٔظظظ  ق مظظظ  الظظظي ال، رٓظظظ٘

 االشظظةعن رٓ٘  الظظ ّل عظظني علظظٙ ّصظظيع 

ٖ  عن  أٖ مم رش٘ عً ّالة، عض  ّحظ ّ

.ٖ   

 مبك ٌ  الػفل٘ مً املرٛ ّشٔكٌْ

 إ َ   يف األ ييب ال ّر جت ٍ  ٍْ إذا

 العظظظرا  احظظظة ل يف ّليظظظ  أمةيظظظ   ىَضظظظ٘

 مث ل. ّأبرز أقر 
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 الصياشةةةة  بةةةةن الفصةةةة  املنلةةةةً مةةةةً ٍةةةة  ■

 وكيف  والتيني ،

ٙ  للْقْ  ■■ ٘  علظ  الفصظ   إمك ىٔظ

 الْقْ  مً ب  ال ّالةينٔ٘  الصٔ ش٘ بني

 الصٔ شظظظظ٘ مظظظظً رظظظظ  مفَظظظظْو علظظظظٙ أّاًل

 الةينٔ٘  ٍْر أٌ املعرّ  فنً ّالةينٔ٘..

ْ  الةػٔ  ٍْ ٘  ّت،ظْو  األفضظ    حنظ  الةينٔظ

 اجملةنظظع يف األىظنظظ٘ تػظظٔ  علظظٙ الصظظلٔن٘

 ّاليظظظظظظظظظظ و الصٔ شظظظظظظظظظٕ  )ر ليظظظظظظظظظظ و

 ب جتظظ ِ الةعلٔنظظٕ  ّاليظظظ و االقةصظظ  ٖ 

 لألرثرٓظظظ٘ اذت،ٔ،ٔظظظ٘ اذت  ظظظ ت إظظظظب ع

 اقةصظظظظظظظ  ٓ٘ رلفظظظظظظظ٘ بأقظظظظظظظ  الف،ظظظظظظظ ٗ 

 ّأخ قٔظظظ٘ ّبٔٝٔظظظ٘ ّشٔ شظظظٔ٘ ّا ةن عٔظظظ٘

 مفَْمظظظ ٌ فلظظظَ  الصٔ شظظظ٘ أمظظظ  ممكيظظظ٘.

 ف لصٔ شظظظظظظظ٘ ّخظظظظظظظ    عظظظظظظظ و ا يظظظظظظظ ٌ 

 اليظظ ط ظظظءٌّ إ ارٗ ٍظظٕ العظظ و مبفَْمَظظ 

 صظظ ٜبَ  بظظني ّالةنٔٔظظس فَٔظظ   ّالظظةفك 

 الظظظ ًٓ أّلٝظظظ؟ مظظظع ّالةع مظظظ  ّف شظظظ ٍ  

 ّالةعظظظظظرٓع بظظظظظ لةفك  ظظظظظظءّىَه تظظظظظ ٓر

 ّالصٔ شظظ٘ ّالةػظظٔ . ّالةْ ٔظظُ ّاملن رشظظ٘

 بظظظني الع قظظظ٘ ٍّظظظٕ املنكظظظً  فظظظً ٍظظظٕ

 حترٓظظ؟ فظظً ٍّظظٕ ّاحملكظظْو  اذتظظ ره

 فعظ   أّ قظْل  ر  ٍّٕ ّاألظٔ ٛ  البعر

ٕ  اجملةنظع   يف مظ   ظٕٛ تػٔ  بُ ٓرا   ٍّظ

ٌ  إ ارٗ ظظظظظ األخظظظ  الةحلٔظظظ  يف ظظظظظ  العظظظءّ

 قظظْٗ مظظً للنجةنظظع  ّارت ر ٔظظ٘ ال اخلٔظظ٘

 اجملةنظع   مظْار   تْ ُٔ ٍٕ أّ ح رن٘ 

 ً ْ  ح رنظ٘   قظْٗ  مظ  أٍ افظُ.  حت،ٔظ   حنظ

 إظظظظب ع ٍظظظٕ اجملةنظظظع أٍظظظ ا  أٌ ّحٔظظ  

 ف ىظظُ تكلفظظ٘  بأقظظ  ح   تظظُ مظظً املسٓظظ 

 تصظةخ مَ   ّشٔل٘ الةينٔ٘ ىع َّ أٌ ملي ،ٕ

 لةح،ٔظظظظظ  العظظظظظ و  مبفَْمَظظظظظ  الصٔ شظظظظظ٘

 اجملةنع. أٍ ا 

 

 ارتظظظ    مبفَْمَظظ   الصٔ شظظظ٘ أمظظ  

٘  ت خ  ّم ٚ  رٓ،٘ تعي فَٕ  يف ال ّلظ

 االقةصظ  ٓ٘  اجملظ الت  مً أرثر أّ ّاح 

 )مظظظثً   لل ّلظظظ٘ فةكظظظٌْ ّاال ةن عٔظظظ٘ 

 ٘ ٘  لإلقظظظرا   شٔ شظظ  للةصظظظع   ّشٔ شظظ

 فةكظظظظٌْ ٍّكظظظظ ا  للةعلظظظظٔه ّشٔ شظظظظ٘

 مظظظظظظً  ظظظظظظسًٛا إذٌ  ال ّلظظظظظظ٘  شٔ شظظظظظ ت 

٘  تضعَ  الي ارت   ٘  للةينٔظ  االقةصظ  ٓ

 األحظظظظظظْال لةحصظظظظظظني أّ ّاال ةن عٔظظظظظظ٘ 

 للبعر. ّاال ةن عٔ٘ االقةص  ٓ٘

ُ  ل ل؟  ً  ال ف ىظ  بظني  الفصظ    كظ

 العظظظظظ و مبفَْمَٔظظظظظ  ّالصٔ شظظظظظ٘ الةينٔظظظظظ٘

٘  تكظظظظٌْ ّعيظظظظ م   ّارتظظظظ  .  الصٔ شظظظظ

٘  فظظظظ ٌ ّ ئظظظظ٘  ٌ  أٓضظظظظً  الةينٔظظظظ  تكظظظظْ

 أٌ ّحٔظظظ  صظظظحٔ . ّالعكظظظض ّ ئظظظ٘ 

 الصٔ شظظ٘ مظظً ال،لظظب مررظظس يف اإلىصظظ ٌ

  كظظظظً ال ف ىظظظظُ رلَٔنظظظظ   ّالةينٔظظظظ٘ 

 ظظظظظٕٛ ألٖ ّال للةينٔظظظظ٘  ّال للصٔ شظظظظ٘ 

ْ   أٌ آخظظظظظظر   حب،ظظظظظظْ  الةضظظظظظظحٔ٘ ٓصظظظظظظ

 ال تضظظظظظظحٔ٘ تكظظظظظظٌْ أٌ إال اإلىصظظظظظظ ٌ 

 األقلٔظظ٘ مبصظظ ح تضظظحٔ٘ ميَظظ .. فكظظ  
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 مظظع األرثرٓظظ٘ مصظظ ح حت،ٔظظ  شظظبٔ  يف

 ع  ل. تعْٓ  مي 

 العربيةة    اليَضةة » كتةةابله حةةث.جًا صةةث  ■

 عةةً ىبةذ   تعطوىةةا أٌ للةه  فَة   ،«دائنةةًا  تفشة   ملةاذا 

 فيُ  الرئيص  األفلا 

 أٌ إىل الكةظ    يف خلصي  ل،  ■■

 الةجظظظظظ ر  فعظظظظظ  يف الظظظظظرٜٔض الصظظظظظبب

 الةػرٓظظظظظظظب» ٍظظظظظظظْ العربٔظظظظظظظ٘ اليَضظظظظظظظْٓ٘

Westernization»  ٖ تبخظظظٔض ٍظظظْ الظظظ 

ٛ  الرتا   الك تظب  ّأٌ بظ لػر    ّاالقةظ ا

ً  عبظظ   اقةظظبض  قظظ   الكظظْاريب الظظرمح

 ٍنظظظ  غظظظربَّني ُمفكِّظظظر ًٓ مظظظً أفكظظظ رِ

 ّأٌ الفظظ ٖ   ّفٔةظظْرٓر بلظظي   )ّٓلفظظر 

ٖ  الصُّه بصبب ر ى  ّف تُ ُ  الظ  ُ   شظ  لظ

ٖ  عن ٛ ال ع و يف  املصظةب   مصظر  خظ ْٓ

 عنظظظظ ٛ ّلظظظظٔض الثظظظظ ىٕ حلنظظظظٕ عبظظظظ ط

 ّأٌ ٓعظظظظ ع  رنظظظظ  العثنظظظظ ىٕ الصظظظظل  ٌ

 رظظظ  يف فعظظظل  قظظظ  الي صظظظرٓ٘ الةجربظظظ٘

 )اذتضظظظظظظظظظ رٓ٘ ادتظظظظظظظظظ ّٚ امةح ىظظظظظظظظظ ت

 ّال ٓئظظظظظظ٘ ّاألخ قٔظظظظظظ٘ ّاألٓ ْٓلْ ٔظظظظظظ٘

 ّأٌ ّالعصظظظظظظظظظظظظظكرٓ٘   ّالصٔ شظظظظظظظظظظظظظٔ٘

 ّمعظظظظظظرّع غربٔظظظظظظ٘  ىف ٓظظظظظظ٘ «اذت ا ظظظظظظ٘»

 شٔ شظظظظًٔ   ّمعظظظظبِْ فكرٓظظظظً   مةَ فظظظظ 

 ّلظٔض  مةحٔس العله ّأٌ أخ قًٔ   ّم اٌ

 ّأٌ ال بٔعٔظظ٘  العلظظْو يف ّحةظظٙ ست ٓظظ ًا

 ّالْق ٜع ارتراٛ بعَ  ٗ مْ ْ ٗ املءامرٗ

 عيظظ  املث،ظظ  ّأٌ الظظبع    حظظ ٍ  ّلظظْ

ْ  شظ رتر  بظْل    ٌ ٖ  ٍظ  تصظْراً   لظ؟  الظ 

 ّأٌ ّاجملةنظظع  لإلىصظظ ٌ ّظظظ مً  ع،لٔظظً 

 قظظ  الػربٔظظ٘ ال رٓ،ظظ٘ علظظٙ ال  ،را ٔظظ٘

ً  بصظبب  صظْرتَ    اٍةست  الصظراع ت  مظ

 الةكيْلْ ٔظظظظظظظظظ٘  ّالثظظظظظظظظظْرٗ العرقٔظظظظظظظظظ٘

 العْمل٘. حنْ الرأمس لٔ٘ ّاالى ف ع٘

 عةةةادي   غةةةر بصةةة ال احلةةةوا  ٍةةةذا شةةةهيىَ  ■

 تعطةةي   أٌ أ جةةو  مصةةطلتات عشةةر   اآلٌ حتضةةرى 

 فتصةةب  اثيةةتن كلنةةتن مبعةةثل ميَةةا، للةة ٍّ تعر.فةةًا

 الةةةةث.ً، الجقافةةةة ، االشةةةةةاكي ، الثميقراطيةةةة ،»

 « الروح   العق ، الغر.س ، الضنر، الشعر، اليجر،

 شٔ شٔ٘. ع ال٘ ال  ،را ٔ٘:■■

 اقةص  ٓ٘. ع ال٘ االظرتارٔ٘:

 قٔه. ميظْم٘ الث، ف٘:

 حٔ ٗ. ىظ و ال ًٓ:

 ب لكلن ت. رة ب٘ اليثر:

 ب لصْر. رة ب٘ الععر:

 ال،ٔه. مصيع الضن :

 ال ّافع. مصيع الػرٓسٗ:

  ىْٖٔ. ق   الع، :

 سترر٘.   ق٘ الرّ :

 املصري الوٍاب عبث واللاتب الباحح عً ىبذ 

  و. 1941  مع  يف ُّل 
  يف ختر  ٘ ٘  االشظكي رٓ٘    معظ  )رلٔظ

 و. 1963 ع و السراع٘ 
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  تينٔظظ٘ يف أخصظظ ٜٕ»  بلظظْو علظظٙ حصظظ 

 لةينٔظظ٘ الظظ ّلٕ املررظظس مظظً «اجملةنظظع

 .و1967 اللٔ ٌ  شرط )مصر اجملةنع
  ت،ٔظظظظظظظٔه» يف ظظظظظظظظَ  ٗ علظظظظظظظٙ حصظظظظظظظ 

 العربظظظظظظٕ املعَظظظظظظ  مظظظظظظً «املعظظظظظظرّع ت

 للةينٔظظظ٘ العربٔظظظ٘ ّامليظنظظظ٘ للةخ ظظظٔ 

 و. 1981 السراعٔ٘
  يف عظظظ ٗ حكْمٔظظظ٘ ّظظظظ ٜ  يف عنظظظ 

 ّت، عظظ  ّالةخ ظظٔ   الةعظظ ٌّ زتظظ لٕ

 ال ّلظظ٘ خت ظظٔ  ٍٔٝظظ٘ يف مظظ ٓر برتبظظ٘

 و. 1986
  يف ّإع مٔظظظظً  اقةصظظظظ  ًٓ  خظظظظب ًا عنظظظظ 

 إرصظ    )مررس العربٔ٘ ال ّل   مع٘

 شيْات.     م ٗ  مع   ظظ

 يف للصظظظر أمٔيظظظً   ّرات  ظظظ   اىةخظظظب 

 االقةصظظظ  ٓ٘ للعلظظظْو العربٔظظظ٘ ادتنعٔظظظ٘

 شْرٓ٘. فرع ظظ ّالسراعٔ٘ ّاال ةن عٔ٘
  معظظظ ررً  مظظظ ٓرًا شظظظيةني مظظظ ٗ عنظظظ 

 السراعظظظظظٕ املَيظظظظظ ط» زتلظظظظظ٘ لةحرٓظظظظظر

 املَي شظني  احتظ    عً الص  رٗ «العربٕ

 العر . السراعٔني
  اليظظظظظظظ ّات مظظظظظظظً رظظظظظظظث  يف ظظظظظظظظ ر 

 ّالث، فٔ٘. العلنٔ٘ ّاملءمترات
 ٙ،لُ ّىعر احمل ضرات  مً رث ًا أل 

 يف ّال راشظظظظ ت امل،ظظظظ الت مظظظظً رظظظظث 

 ّالصْرٓ٘. العربٔ٘ الصح فةني
 صظظظ رت  ُ  آخرٍظظظ :  رةظظظب   تصظظظع٘  لظظظ

 «. اٜنً ؟ تفع  مل ذا العربٔ٘.. اليَض٘»
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عااةً "االغرتااااغواغدي"اايًاالالقاغدوجااياغدي"اايًااقغد  اا اعاا اااا
ل"يبةادألسئجةاغدكربىاقتجمساآفةقامعاةي اغدي"ايًاما اونةيياةا  ااااا
صريقر اقغد   ابنياضايت اغدعممناةاقغدئةةناة ارتا امداااًقغق ا اااااا
غدشااةعتغواق واق"ااميةدا كاايواعجاالاساا نواغدجاااي ياقغ   ااساغداا اااا

 نا اغنتةج"اتاليابنةماةاديتاج اماةاااااا ُع ّتاع اانةواغحل نا القاعا االغحلاا
ذه تا دنهاغدشاةعت اغدواير ةاقدنام ا ماماعةجاةب اااهميعجااةااااااا
غدشعت ةاالااشتفةام الح نةواغدوج االدكيهنةاذه تالبعمامماةاسا يااا
ذوتدافرباياحضيراغحل ن اضم امُعةًدةاغد   اعا امعةالاغحلناة اااا

ميتةهنماة اا رتالهنةاملاتوصتاغنعةلاعجناهالقاعجالاغحلتا اق جاتاتةاة  ُاااااا
وةدزمةواقغنكةواقغد غواقغداااالاحن االاقتثمرياغحلنة ام ا"اة اقغدع ا اا
قغدشااا قذاغنت جمعااا ابيتعاااواغدةواااز اغذ ااام يدي" اغدااا اا شاااي اااااا
غد صااري ييا .اياقدجحااتداغااامواغنماازق ابتهةفااةاغذيثاالاغديتنةضااةاا
يكاااةاصةصااة احناا ا ااماميتااتًغوامثااواالًمااو اق"ااو ا هاات ارقحاا  اااا

يتاتًغوامثاواااعونيالاتجمة  اماواما
المسااة  اّج،اا  اماامى اماامغرغو اااا
حباات افضااة  اواايو ال مةااةييا .الاا
ااغداغوناااااااااا اذغواغ ااااااااااة اا
قغإلشةرغواغدمرتدنةاقه غا ةامر اا
ااباااااةواالاغدجيدناااااماالادجصاااااير اا
غدشعت ةاقغدمرتدةامعة امماةا ُثمراتُااا
عمجناااةاالغدجلنناااوالاعجااالاحناااي ااا

ا بمغع ٍّامُمنزي
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 مما دا٤ يف قكٝس٠ "عْٛز ع٢ً بس٤":

 َاظاٍ ٜػٜٛين ايػطاب

 نٞ أبتسئ َٔ حُٝح ُٜٓٗٝين اغرتاب

 ايعَإَاظاٍ ُٜٓذبين 

 َاظاٍ غتسعين املهإ

ٌُ ايكفط امُلحاٜس  فأخات

يف َعازي١ ايطِّٖإ ٚأعُٛز َنٔ أقكن٢   

ٌِ  ايطحٝ

أنننننننٕٛ ٚممننننننا دننننننا٤ يف قكننننننٝس٠ "

 ايككٝس٠ أٚ ال أنٕٛ" ْكتطف:

 َٚٔ ظٖط مجطٟ ٖصا ايعكٝل

 فُٔ ٔعتِل ضٚحٞ ٖصا ايُػط٣

ٍْ ٕٖ ايٓبَٝص امُلػين اضحتا  أل

 ُٜعطبُس يف ايطف١ املا٥س٠

 املفاتٝح يًكاع حت٢ ايسٚاضغأيكٞ 

 ٜهُٛٓض أقساف٘ ايٛاعس٠

ألْنننٞ املنننس٣تت غنننأَتٗس حتننن٢ ٜطنننَٝل  

 املهإ

 ٚتتػع ايرب١ٖ ايػٝٓس٠

 فال بطظْر بٝٓٓا ٜا ُتطاب

 ٜعٚبُع خٝبات٘ املؤز٠

ٍت تطعنطع ٖنصا      ِّ احتُنا فُٔ ْٗٔس نن

 اإلٜاب

 يٝؿٗس أغطاضٙ ارتافٝات

 ٚميطَط أدٛا٤ُٙ ايكاز١ٜ

 ألْٞ املس٣تتت

 ايككٝس٠ أٚ ال أنٕٛأنٕٛ 

 ٚضقسًا َٔ ايػحط ال ٜػتبني

ُٓت ٚايبحط مبا٤ ايٓػُا٤ٔ  ٜؤٚي٘ ايك

 ْٚاض ايٓذّٛ ُٖٚؼ ادتٕٓٛ

 فٝدتًفٕٛتت ٚغتتًفٕٛت

إٕ َنننا ؾنننٗست٘ املٓطكننن١ ايعطبٝننن١ َنننٔ   

نجنط٠ ايٓعاعننات ٚغنفو ايننسَا٤ اْعهننؼ   

ع٢ً اجملتُعات ايعطبٝن١ بهافن١ ؾنطا٥حٗا    

ٚع٢ً املطأ٠ خكٛقًا، فهٝنف ال تهنٕٛ   

املطأ٠ ايعطب١ٝ ع٢ً ٚد٘ ارتكٛص َأظَٚن١ً  

َتأملنننن١ ٖٚننننٞ ايٓكنننننف األنجننننط ضٖافننننن١    

   ِّ ٚايٓكف املػتطعف َٔ اجملتُع َنع نن

أغننفت ٚبننطغِ إٔ يًؿننذٔ ْكننٝبًا َننٔ ٖننصٙ 

اجملُٛعنن١ ايؿننعط١ٜ إال إٔ "املننطأ٠ ايعطبٝنن١"    

ٌٖ عًٝٓنننا َنننٔ بنننني غنننطٛض      أبنننت إال إ ُتطننن

ايككننا٥س وطننٛضت فٝٓننا  ُٜعننرب عننٔ إضاز٠     

، ٚوٓذط٠ َرتع١ بايتحنسٟ تنطف    اذتٝا٠

 ايتُٗٝـت

ُٛ امُلع٢ٓٓ أٜٗا ايٝدطُٛض  دا٤ى ايٓكح

 يف ُعطِؽ ايٓبات

 ضفطَف ايٓؿعُط ع٢ً َٛتٞ املؤدٌت

ًٌَّٖت  ِّ  ٖٖب بعجٞ َٔ خٛابٞ ايظ

 يف زَٞ اآلتٞ غط٣ ايٓػُؼ امُلح٢ًّ

 عٖب غٓطًا ٚتعًٌ

ِِ  زحطدت قحٟٛ طُٝٛض اذُتً

 َٔ أقك٢ ايػٝاب

 قٛهلا:()ٚحت٢ 
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 ٜا اب١ٓ ايطعس تؿّظٞ

 فٛم أعتاب ايٓطٜاح

 ٚاٖطًٞ َٔ ن٠ٓٛ ايػٝٔب ضؤ٣ّ

 ٚمتاٖٞ يف خالٜا ايٓٛض َحطفًا

 بًػُٞ بؤؽ ادتطاح

 إٕ َا ٜؿفٞ ايٗكساح

*** 
َٚننننٔ قكننننٝس٠ "اَننننطأ٠ َننننٔ أقكنننن٢    

 ايطَاز" ْكتطف:

 غٖت ايبٓات إٜعُٜؼ ٜا

 َُسٟ ادتسا٥ٌ فٛم قحطا٤ ايككٝس

ٌُ ايّٝٛ آغاقطٞ ًٝٓا، فايٓدٝ  ضطبًا دٓ

 ٜططُح فٛقٓا األحذاَض

ٌُ طتًٝٓا ، َا  عاَز ايٓدٝ

 َا عاَز ُٜذسٜٓا ايٗػباتتتت

 ٚحت٢ قٛهلا:

 عٓكا٤ ٜا محط٠ ايػطٜط ضفطيف

 شضٟ ايطَاز جتسزٟ

 ٚجتاٚظٟ فٝٓا ايٝباب

 ٚخطا٥ب األعكاب ُٚغعاض اذتٛاؽ 

 يكٌٗٝ قٝفو فاح تفاح ايػٛا١ٜ

افرتؾنننت  نننا٤ يف ايفنننطازٜؼ ايننن  

 اذُتًِ

ٌٗ احرتاؽ  ٚايظ

َطِٜ، إٜعٜؼ، حت٢ ايعٓكنا٤ ناْنت   

أْجنن٢، نُننا صتننُس اأُلّ ٚايؿنناب١ ايعاؾننك١     

ٚايػنننٝس٠ املجكفننن١ ٚابٓننن١ األضٜننناف ايطٝبننن١     

ايٓكٝنن١، َٚننٔ ايالفننت فُٝننا تططقننت إيٝنن٘     

ايؿنننناعط٠ ٚيٝننننس٠ عٓتننننابٞ يف زتُٛعتٗننننا   

ايؿعط١ٜ ٖصٙ، َؿاعطٖا جتاٙ ٖصا ايعكط 

يكُٝنننن١ "ايؿنننن٤ٞ"، امُلُٗننننٌ املنننازٟ ايطافننننع  

 امُلتػافٌ عٔ ايكِٝ اإلْػا١ْٝت

ٚممننننا ٜكننننعب تٛقعنننن٘ يف زتُٛعنننن١   

ؾننعط١ٜ يؿنناعط٠، احتٛاؤٖننا عًنن٢ قكننٝس٠ً   

َُٗننننسا٠ إ  ضٚح   بعٓننننٛإ "غننننٝس ايبكننننىل٠" 

ايؿننناعط ايفًٝػنننٛف "أبنننٞ عنننال٤ املعنننطٟ"    

نُا ٚقفت٘ ايؿاعط٠، حٝح اعتسْا ضثنا٤  

ا املطأ٠ ينصٜٚٗا َٚنا ؾناب٘، ٚع ْعتنس ضثا٤ٖن     

 ألقحاب املٍٝٛ ايفًػف١ٝت

بٝٓننت ايؿنناعط٠ عٓتننابٞ يف قكننٝستٗا  

تًو َكساض أملٗا يتحطِٝ إحس٣ ادتُاعات 

 امُلػًح١ املتؿسز٠ يٓكب٘ ايتصناضٟ:

ٔ٘  ٚقْت تفََّت َٔ عكاي

ٌُ يف غٝاب ايعأز  ٚقْت ٜؤان

ِ٘  غٓجًا َٔ خبأي

 ٚقْت ُٜذُِّسُٙ ارتطاُب

ٔ٘  إ  ظٚاي

 ٌٖ نَٓت تعًِ أٜٗا احملبُٛؽ

ِ٘  طٛعًا يف حبأي

ٍت  ٌٖ نَٓت تسضٟ شات ٖٛ

ٍْ ٕٖ َا يف ايهٕٛ ستُٛ  أ

ِ٘  ع٢ً نفِّ احتُأي

 ٚحت٢ قٛهلا:
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 يف ظمح١ٔ األقٛأت ٜٓؿُع

 عُُطَى املٗسٚض يف عكٔف ايُٓباِح

 ٜا أٜٗا ايعكٌ ايصٟ ٚغع املس٣

ِٙ  يف ايالْٗا١ٜ َٔ َسا

َّ احتؿاْز  َا ضٖطَى ايٝٛ

ِّتفَٛم ُْكٔبَو حني فٓذطٙ   ايّظال

ا٥تًفت ايكٛض ايؿعط١ٜ يف َؿٗسٜات 

ٍت ٚاغننع، َٚٚطننات َؿننٗس١ٜ  تننِٓ عننٔ خٝننا

ْػننذت َننٔ خالهلننا ايؿنناعط٠ عاملننًا َٛاظٜننًا  

غنننحطًٜٓا ضنننُٓت٘ أحاغٝػنننٗا َٚؿننناعطٖا    

ٖٚٛادػننٗا ٚأغنن١ً٦ نننرب٣، َٚجنناٍ تًنننو     

 املؿٗسٜات:

ٌَ َٔ أقك٢ ايػٝأب قكٝس٠ً  - ْٗٚ"

 ضفًت بأدطاِؽ ايٛعٛزت"

 غذاز٠ قُ "ت"ادتاثٞ ع٢ً  -

غناِٖ تهننطاض أؾنهاٍ شتتًفنن١ َننٔ   

 عاذتطننن١ يف أنجننط َننٔ قكننٝس٠ بتحفٝنن   

خٝنناٍ امُلتًكننٞ عًنن٢ ضغننِ َؿنناٖس َتٓٛعنن١   

)اْجاٍ، ٖطٌ، ُٜساُٚض(ت نُا ًْحظ ٚدنٛز  

ضتنننننت يف ايًػننننن١ ٚاؾنننننتكاقات يف بعننننن     

 املٛاضعت

ُٕ حنٛيٞ ْٛضغنت     - "طاضت ادتنسضا

ٌٖ اجتاٙ"ت  ن

ايٓننننننٛضؽ ضَننننننْع ي َننننننٌ ٚيالْعتننننننام 

ٚاذتطٜنن١ فٗننٛ يننٝؼ ضٖننني األض  ٚايػننُا٤ 

نهجىلت َٔ ايطٝٛض، بٌ ٜعنٝـ بنني ننٌ    

َهْٛنننات عاملٓنننا ايهنننرب٣ املدتًفننن١ َنننٔ   

ٜابػ١ ٚوط ٚ ا٤ فٗٛ ٜطىل ُٜٚذٝس ايعنّٛ  

ٚايػننٛص أٜطننًات ٚادتٗننات امُلٓٛضغنن١ نًننٗا 

دٗننات اْعتننامت ٚحطٜنن١ ٚإٔ تطننىل ادتننسضإ    

ٔ ُٜٓنننِٛضؽ ادتٗنننات فذننأ٠ يتهنننٕٛ ٖنننٞ َنن  

ٚنأْٗا اغتحاي١ فذأ٠ أدٓح١ خفٝف١تت إٕ 

هلننننصا املؿننننٗس زالينننن١ ْفػنننن١ٝ، إْنننن٘ ايٓننننعع 

ايعظنننننِٝ إ  اذتطٜنننننن١ ٚاالْطننننننالم يننننننس٣  

ايؿننناعط٠، ٚال ميهنننٔ تٛيٝنننس َجنننٌ تًنننو     

املؿنننٗسٜات ايفطٜنننس٠ إال َنننٔ حايننن١ أقننن١ًٝ 

اْتابت ايؿاعط٠، َٚٔ ٖٓنا ٜأتٝٓنا ايؿنعطا٤    

  ٔ ايؿنعط يف   بادتسٜس ايفطٜس ايصٟ ُٜبكنٞ فن

َٚننننٔ املؿننننٗسٜات املُٝننننع٠ أيكنننن٘ ٚاتكننننازٙت 

 ْكتطف َٔ قكٝس٠ "إمنا ٜؿفٞ ايُكساح":

 أٜٗا األفُل امُلػط٢ باألغ٢،

ٌٖ ايٓذّٛتت  َُطف٦ًا ن

 ٚاملس٣ األع٢ُ شٍٖٛ

 ٚايًُٗٝب ايؿُٝذ ٜهبٛ

 يف زتايٝ٘ ايطؤّٚتت

قس ْعذب َٔ ننٕٛ ايًنٗٝب ؾنٝدًا،    

ٚقننس ْتػننا٤ٍ ٖننٌ ٖننصا ايٛقننف ٜعننين أْنن٘    

ٜٛؾننو عًنن٢ املننٛتت ٚبايتننايٞ ٖننٛ ٚقننْف       

ٜبعنننح عًننن٢ األَنننٌ، أّ إٔ ٖنننصا ايٛقنننف    

ٜبعح ع٢ً بايؼ األغ٢ت فًٛ ع ٜهنٔ شاى  

ِّ ؾن٤ٕٞ حٛين٘ ملنا ؾنار      ايًٗٝب أت٢ ع٢ً ن

ٖٚٓا تأتٞ ايتت١ُ يُتععظ ايكنٛض٠ ايػنٛزا١ٜٚ   

ٚتهؿف إٔ املأغا٠ أعُل حني ْهتؿف 

إٔ يصيو ايًٗٝب ايؿنٝذ َنا ٖنٛ أننرب َٓن٘      

ٍت   عتفظنن٘، َنن  ََذننا " ُ٘ ا ٜؿننب٘ األّ ضمبننا، ينن

 ضؤّٚ"ت
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ٜبسٚ دًّٝنًا يف اجملُٛعن١ ايؿنعط١ٜ "يف    

ؾطف١ َنٔ أحذٝنات ايكًنب" تنأثط ايؿناعط٠      

عٓتننابٞ مبننا ُٜػنن٢ُ "ايؿننعط ايكننٛيف" َننٔ    

د١ٗ ٚاملٛضٚخ األغطٛضٟ َٔ د١ٗ أخنط٣،  

حٝننننح تأخننننصْا إ  أدننننٛا٤ أؾننننب٘ بتًننننو     

األغطٛض١ٜ اي  ناْت تعخط بٗنا املالحنِ   

يكسمينننننننن١، فٓذننننننننس ايُبعننننننننس  ايؿننننننننعط١ٜ ا

املٝتافٝعٜكٞ يًعالق١ بني اذتبٝب١ ٚستبٛبٗا 

حاضننننننط بهجافنننننن١ يف ٖننننننصٙ اجملُٛعنننننن١   

 ايؿعط١ٜت

 ٖا ضتٔ يف ؾطر املػاف١ٔ

 منتطٞ ايباقٞ َٔ ايكحٛ املفاضم

 يف  اٚات ايؿذٔت

 َتٛاظٜإ ع٢ً اَتساز هلٝبٓا ايكسغٞ

 ْكطُط َٔ ثكٛبَو ٜا ظَٔ

 متتكٓا األْٛا٤ُ ْػطٟ يف

 ايػٛا١ٜٔ أصتُا َتاٖات

 َا ايٛدُس َا ٚدُع ايطؤ٣

ُٕ َا ايٓطؾُست  َا اذتع

 اضمحٝٓا ٜا  ا

ٌٗ َٔ أقك٢ ايػٝأب قكٝس٠ً ْٗٚ 

 ضفًت بأدطاِؽ ايٛعٛز

ٌٗ ايصٟ ٜبك٢ يٓا بعس  ٖٞ ٚايطؤ٣ ن

 ايٛدٛز

يفننتين أٜطننًا إٔ األؾننٝا٤ امُلحببنن١    -

ي ْجنننن٢ حاضننننط٠ يف اجملُٛعنننن١ ايؿننننعط١ٜ   

بننننننناٖٞ ٚيهنننننننٔ ينننننننٝؼ يف غنننننننٝاقات ايت

ٚاالغننتعطا  نُننا ٖننٛ اذتنناٍ يف عسٜننٕس    

َنننٔ اجملُٛعننننات ايؿننننعط١ٜ اينننن  ختطٗننننا  

ايؿاعطات يف ٖصٙ األٜاّ، بٌ حططت تًو 

األؾننننٝا٤ رتسَنننن١ ايػننننٝام ايننننساليٞ حٝٓننننًا 

ٚيتهنننطَِّؽ عنننرب قنننٛضت ؾنننعط١ٜ َبتهنننط٠     

األْجنن٢ نُعٓنن٢، نطَننعت يًعطننا٤ ٚضَننٛظت     

يكننننِٝ إْػننننا١ْٝ أخننننط٣ غننننا١َٝ ت )ُظَننننٓطز،  

آ٠، يؤينننؤ، غنننتا٥ط،   ٜننناقٛت، عطنننط، َنننط  

 حطٜط، ُنحٌ تتإخل(

يف  َٚننٔ املػننا٥ٌ ايالفتنن١ أٜطنناً    -

جتًٝننات "املننطأ٠" يف زٜننٛإ ٚيٝننس٠ ستُننس     

 عٓتابٞ:

ع تطَؼ ؾدكن١ٝ املنطأ٠ ايعاؾنك١     -

ايٛهلاْنننن١ عًنننن٢ ادتاْننننب ايتننننأًَٞ ٚايتننننٛم   

املعطيف يس٣ األْجن٢ أٟ أْٓنا أَناّ ؾدكن١ٝ     

جتػننس املننطأ٠ املفهننط٠ املتبكننط٠ ٚاملطٖفنن١ 

ٕت َعنننننًا ٖٚننننننصٙ املػننننننا٥ٌ تػنننننناِٖ يف  يف  آ

ضننننًٛعٗا بننننسٚض ادتُنننناعٞ عكننننٞ عًنننن٢   

 ايتُٗٝـت

ٌِ تأتٞ "  َطِٜ َٔ غطٜط ايٓطَ

ضننن٤ًٛا ٜػػنننٌ ايٓطَنننس امُلعػنننهَط يف  

 ايكًِٛب

َُننسحطدًا      غننٝفًا َننٔ ايننربم ايّطٗننٛض 

 "تُدجح ايهالّ

٢ يف زتُٛعتٗننا ايؿننعط١ٜ ٖننٞ  ْجفنناأل

ضَنننْع يًكنننىلٚضات ايػنننا١َٝ ينننس٣ ادتنننٓؼ   

 ايبؿطٟت

نربٜننننننننننا٤ املننننننننننطأ٠ ايعطبٝنننننننننن١    -

ٚؾدكننٝتٗا ايكٜٛنن١ ايننصٟ جتًنن٢ يف َعظننِ 
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 أبٝات اجملُٛع١ ايؿعط١ٜت

االبتعنناز عننٔ ايصاتٝنن١ يكننا  َننا    -

ٍٗ عًنن٢    َٜننس ُٜعنطف بننن: "األْننا ادتُعنٞ" ٖٚننصا 

ؾس٠ اْتُا٥ٗا إ  ايؿعب، ًْٚحنظ َالَنح   

املْٛٛيننٛيف يف أغننًٛبٗا ممننا ٜفٝننس بهْٛٗننا    

تهتننب َتُاٖٝنن١ َننع ؾننعبٗا، ٚنننجىلًا َننا 

ٌ قكا٥سٖا عأٜطًا بكٝػ١ ادتُع، مما ظت

ِٗ عنننٔ  نننات َنننا ُٜعنننطف ب     "املجكنننف  ننننن  تنننٓ

 ايعطٟٛ"ت

ممننا دننا٤ يف قكننٝس٠ "زٚاض املهننإ"   

 ْكتطف:

 ٚنإ املهإ ٜسٚض اهل٢ٜٓٛتت

 ٜٚٓجط ظٖط ايسٚاض عًٝٓاتت

 ُٜعطُِّف فٛم ايػحاب اهلسٌٜ

ٌِ طكنننُؼ     ٜٚنننَُٛ  يف خننناطط اذتكننن

 اهلطٍٛ

 زٚاْضتت زٚاض

 ٜطفٛ ع٢ً ايٓاق١ٝ فال غطح

 ٚال ايكاُع ٜبًُؼ فٝٓا ايكطاض

 ٜٚسضُى أبعازٙ ايكاق١ٝ

 فٝا َٚط١ً خاطف١

 متٗط عًٝٓا َطٚض ايعالظٍ ٚايٓطادفات

 يٓؿٗس آثاضٖا ايٓطاعف١

 تبعجُط فٝٓا ُضناّ ايُػبات

ٌَ يف ادت١ٓٓ ايٛاضف١  يٓٛغ

ٖٓننناى ننننجىل َنننٔ املػنننا٥ٌ األخنننط٣   

اي  ميهٔ ايتططم هلا حني اذتسٜح عنٔ  

ايككننا٥س، َطتبطنن١ باإلٜكنناع ٚغنن٣ٛ شيننو    

مما ٜنتِ تٓاٚين٘ عناز٠ يف ايكنطا٤ات ايٓكسٜن١      

ايُٓط١ٝ يهنٓين أفطنٌ عنسّ ايتطنطم إ      

تًنننننو املػنننننا٥ٌ ننننننٞ تػنننننتحٛش احملننننناٚض 

ايػننننابك١ عًنننن٢ ناَننننٌ تطنٝننننع امُلتًكننننٞ  

ا بؿدكننن١ٝ ألُٖٝتٗنننا َنننٔ حٝنننح اضتباطٗننن

املطأ٠ ايعطب١ٝ ٚنٝف١ٝ تفاعًنٗا َنع امليغنٞ    

اي  حًّت ع٢ً ننجىلت َنٔ ايبًنسإ ايعطبٝن١     

 َؤخطًات 
*** 

ُٜٚننصنط بننإٔ اجملُٛعنن١ ايؿننعط١ٜ "يف  

َننننٔ ؾننننعط ؾنننطف١ َننننٔ أحذٝننننات ايكًنننب"   

"ايتفعًٝنن١" ٚقننس ضننُت قكننا٥س نتبننت يف  

فنننننرتات ظَٓٝننننن١ شتتًفننننن١، ٚقنننننسضت زاض   

ٖٚٞ تكع ايعطاب يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع 

  قفح١ َٔ ايكطع املتٛغطت 921يف 
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  كلمبت مضيئة

   .سهيل الشعبرأ 

 

 إذا كاوث اننجوو جُنري انسماء.
 فإن قراءة انكحب جُنري انعقول..

 هنا مقحطفات مه انكحب..
جسعى جمهة املوقف  ادبيفب ين فر كفم مفا هفو مفيففا.. ت  انوقفث         

 فإهنا يذنك جالّ عهى جهك انكحب انيت اخرتوا منها يعض املقاطع..ذاجه 

 

ـــ ـ ــً      ــ ــّ ٛ ق ـ ــّ  ياعإنظـ ــْ واـــإا  اعإونظـ ــو عّـ ــاع  قدـــاض ىدإحقـ ــّ اعظـ عظمـ

ــا ً        ــ ّ اعدـ ــ   ـ ــ  اعً ـ ــا وـ ــاأل  ياعـــقُ ٌ تشـ ــ، ُ اع،ـ ــًعر اعظـ ىاٛستشـــٜأل عٞجـ

 اعش وإُ.. ع ن ق ً  ىاعتوم د عٍّو  يحفطو  يختّطٍو.

ٍدَ ٛ ٌشـ  عّـْ اٝح ـ ّ اّدةوةـّ عّمـاحِ.. يٛ ٌتدٍوـإ ىا١طـاحا         اعظ،  اذتدــ ـ

 اعطًٍّٕ  يوجا ٌتدإوأل يف اجملهًل  ياذتإض  ياّغاو ِ.

ًول ــ ـ اّـ ةِ و  طـ  ّ ذتـت  ت،ااانـا      اني خيتّص ا١ شا  اذتا اختٜسًا  يقتحـ

         ً اح.. يٌةـح   ىاٝظاف .. ٌنت ـَ اعًهـو اذتطـاحُ عّحـا  يقنت ـَ ةٌـّ  ـٍغّ و شـا ٍّ عّحـ

 اعغزل ح ةّ نمجٍّ اًل عىٍحّ وٍوتّ.

و ـ  يف طـ، ُ ة ـن هنشـٍا  اع،ـاه .ّّهـا.. ية تمـَ عإيعـّ يااـإِ  نـَ ديعـّ            ــ ـ

 ا١ شا . 

عّْ اع، ص ة ا ةعتدإ ة  ة.ـ  ه ميـّ    و   ٛ ةى ٘   شَ ون ه ميّ اذتا ــ 

 ٌ ق حها و شا  وا  نَ ة  ٛ ٌ،ظق.
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ة  اّ ةِ ٛ ق اهأ ىظـَٔ  ف،دّـها يهشـإنا دإمـًا يف     ون خٜل جتاحىَ قأ.إو  ــ ـ

ااعّ استن اح يقًّ  .. و  يف داخّها  ًعًا ون )اع محٍـًق    شـا ىشـ عّ وقنّـّ .ـن      

ًٔ ون ذتظّ ق،احفها و  اع هـن.. و  طـ ن بـًل اع،ـ ض اعـقُ سـً         اٛاتماٛ .. اىتإا

 ق قإٌو.. و  ةمسأ اٝا ال اعقٌن ستنجحهت.. 

 .َ ةويت و  اعظ،   زاح  حا  

 *** 
ةمسْ حساعّ عّم ّ   ياٝدٌا ياع نا  عٍش  يف قًهٍو اع ةُ اع،األ  ىن يف خّـق  ــ ـ

 اع ةُ اع،األ.

ـــ ـ ــق  ٛ حهــن ســٍط ِ      ـ ــا  حهــن ق ــًٌن يق ىٍــّ يخّ و  اٝدٌــا ةي اّ  ــ  ةي اع ن

 يا تةاح  فهً ٛ  ا ة  ٌّحشك حةٌو  ىن  ا ة  خيّق فٍك حةٌك.

 و  اعظدص عا اعدٍمّ نً اعقُ ٌ،   اعدٍت .ما ٌ،   اعةإغ دحها  اعقنا. ــ ـ

اةــا  ارتــي ســ ٌ   يع نــو  ــإ ٌ حــً.. يســّح اِ اعةــ  ىطٍٖــّ يع نهــا ٛ   ــــ ـ

 ق حً ةىإًا.

 ميً  فٍها ةاٍاٙنا.  ادًا.. و  اٝوّ اذتٍّ  ٍا فٍها ةوًاقها.. ياٝوّ اٍّتّــ ـ

 اّطَٔ ياع،من اع فٍ . قدإٌ نا عّقنن.ّما احقد  اعظ،ًل زاد ــ ـ

 وا ون ةاإ ميّك طًٍٖا عّْ نقى اٝحض وٛ و  ةهن و،ًّأل!ــ ـ

  عةا اذت ٍت يف اعإ ٍا ياٟخ ِــ قًفٍق اذت ٍت 

*** 
  ٍن ٛىن اّحاحك ــ ـ

 ةمجن ّا هشت ارتّق يف .ّمّ   ال 

 ق ك اعغطا.

 اعغطا و تاح .ن ط وــ 

  ٍّّو ٌغنْ عن .ث ى.  اعًا  ةاشن اع ٜأل وا .ا 

ي ٍن  وٌاك يفطًل اع ٜأل  فإ و ٌُظه  ون عًٍىك وا ىطن  ي ـ وك وـن عـإيوك    

 وا س ن.

 .ا  اٝعمع ٌّحص  مٍةو ودًّىًا يٌدًل 

 اعناض زتا ني  جي،ًّ  ارتظن و    ًسهت  ياعّني و  عًٍ  اعناض.
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 ي ال اّنقح ٛىنو اعن،ما  

ًٛ فاعحص ون ا  عثٍال وا قزٌإ ىو مجاعك.و  عك عشا ًا يمجا

  ٍن عدتادِ  وا ىال اع،مٍا  ةع.ْ ية.ٍص ون اعحة أ؟

  ال  ٝ  اع،مٍا  حتًوع  ةىةاحنت و   ًّىهت.

 .ُ  اذت ت ياٝوثال  ٝىَ ة إ اذتشن ىن عحإ اهلل اع،ش 

*** 
وعا ةحاد اع اقا ة  ٌ ً  عظٍت اعتأب  يف  ًّل اعحظ   يها عٍّو ة  ٌتـًخوْ  ــ ـ

 ىن ة ًل ٌ،حإ اعةإق  يٌٚون متاوًا ى،دن ا١ شا  يستحتو اّ  اّ عّحٍاِ. اعةإق 

اذتدٍدــّ ة  اع اقـا ٛ ٌــإحض اذتٍــاِ  ىـن ٌ،ــٍع فٍهـا  فنشــتطٍ  ة   دــًل ة     ـــ  ـ

ــقا        ــً  ىاّّــ ــ ي  يٌتمتو،ــ ــً  اٟٛأل  يٌ ّ ــ ــادقهت  فٍداســ ــً  يف وــ ــال ٌ،ٍظــ اع توــ

 آباحى  ياعدّا ٌتقّ.  ي  ظ. يٌظرت.ً  يف اذتٍاِ احملٍطّ ىهت  ف ن ًٌأل ٌرتك

ًٛ عن اذتٍـاِ  يةٛ ٌنطـًُ عّـْ   شـو  فـٜ      ــ ـ  حا ةٛ ٌدف اع اقا ى،ٍإًا ون،ز

 طَٔ ٌشاعإى عّْ قًعٍإ ف  قو ةفطن ون اات ا.و ىاذتٍاِ.

ٌظ،  اع اقا ىاعش،ادِ وعا اعت    شو  عـٍص .ًااـإ  ـن ٌد ـً  ى،ٍـإًا عـن       ــ ـ

 ن   ص اٍنتهت.وخًقهت ون اعحظ   يع ن .ًااإ و

ون ارتطأ .ن ارتطأ ة   ،ت  اع تاىّ ستض وهنـّ ةي  ـناعّ  فمـا اع تاىـّ     ــ ـ

 وٛ وةطّ  خيّدو اافز داخَّ  حٍن.

 َ اعًحدِ اعقنحٍّ . ك. ىًستًفش 

*** 
 ق ا.ت اذتا جيّا اذتظ.. يق ا.ت اع  انٍّ جيّا اعحٚض.ــ ـ

ه اها مبإٌـّ  اتـْ ة ـًٓ     ننا ق من  ًِ اٍّاى  ٛ مي ن قإو نا مبط  ّ ةيــ ـ

سٍف يف اع،اه ٛ ٌشتطٍ  ة  جي ح سطحها  فمٍاى اٝ هاح قت ٍف وـ  اّشـاحا   ـإح    

 ا١و ا   ع ن اعنه  ٛ ٌنشْ ةىإًا نإفو اٝياإ  اعً ًل و  اعحح .

 ٛ  احل اّ ٔ يف اّم  ادتحَّ ىن ص ةسًّىو عّْ اٝحض اّنحشطّ.ــ ـ

 ًٌ. ًًّدعٍن ستاحل اعنًح. ىايع 

*** 
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 .ٍف  ةف اع ن؟ــ ـ

 ةنً ٌنتمَ و  اعدًِ اع،دٍّّ ياإنا؟

و  اع،دن ون دي  طك ض يحُ ون ض يحاقو  يع ن نقا عٍص .ن طَٔ  ننـاك  

ا١اشاض ياعظ،ًح  و  اع ن عٍص زت د عمٍّّ اشاىٍّ  يٛ نً زت د ق    خاعص  

دـإ دخّنـا يف ونطدـّ    ىن نً طَٔ ٌتّّداى اعدّا و  ها ا اع،دـن. يوـا دونـا  دـًل اعدّـا ف     

 اعدًِ اع ياٍّ.

و  ةسّحّ اعًٍأل ه ق،إ نَ اعشٍف ياع و  ياعإحع  ىن نَ ةسّحّ خت ر ون  ًِ ــ ـ

اع،دن ياع،ّت  ياذت ل اعًٍأل ه ق،إ ىني سٍف يسٍف  ىن ىني عّت يعّت  يسـٜح اعٍـًأل   

 ٌإٌ ى اع،دن ة.ث   ا قإٌ ى اعٍإ.

احِ  .اعظـج ِ اّثمـ ِ وعا ن وـ     اذتطـاحا  ٛ متـً   اذتطـاحِ قنـتض اذتطـ     ــ ـ

 خ ر ون ىقيحنا ةطجاح ةخ ٓ..

 اإٌث و  اع ً.اــ قًفٍق اذت ٍت ـ 

 *** 
و َ ة.تا  ة.تا فدي.. يٛ ة ًل طًٍٖا عت ٌ  وـا ة.تـا ةي عرتبٍـا اٟخـ ٌن     ــ ـ

فٍو.. و   ة إوأل هلت اع ث  ون   شَ يف ا ييف  يةحفض ة  ٌ ً  دفاعَ هًاز و يح 

 و   ًّىهت.

 ّاعا ق تحني؟ــ ـ

نقا ةاإ اٝسّّٖ اٝااهَ  وع و  ادتًال عٍّو خيتّف ون ذتظّ و  ةخ ٓ  يون 

ًٜ  وـا     تار و  آخ .. ياٍنما ةحاد ساق  ا١هاىّ عٍّو اضط  و  ة  ٌ تا .تاىًا .ـاو

 نً اٝدل  يىاعتاعَ ّاعا ٌ تا اٝدٌا.

ىاختةاح  اع تاىّ عإُ عٍش  ةداِ قحظ ٌّ فّش ٍّ ةي اهتماعٍّ ةي سٍاسٍّ  و ها 

طَٔ آخ   حبحـّ وشـتدّّ  إمـّ ىـقاقها قـ قحي وحاطـ ِ ى ـ دٌيت  يقتـأبو  ىهـقى اع،ًاوـن           

.ّّها.. وع  داف  اع تاىّ عنإُ ٛ ةع   عو امسًا  ٌطـا  وعٍـو .ـن طـَٔ ع. قـو ةي      

 مي ن ة  خيط  ىحاعك.. 

اذتّت نً ادتزٔ اّغمًح حت  اّأ ون هحن ادتٍّإ اعطايف  ٛ ةعتدإ ة  نناك و  ــ ـ

ّٛ يخّ و حهن ااه  يع نو ااه ٌ،من.  ةُ عمن عّمَ ةي ةدىَ ةي سٍاسَ خاحق و

.ن اٝعمال اع ح ِ يف قـاحٌذ ا١ شـا ٍّ ىـإة  ى هـن  ّـت.. بـت ٌ ـ وض اٍاقـو         

ون ىط يحِ اعزيار ىني اذتّت ياعًا   يف عٍحّدق عمًٍّا وا .ا  زت د قةًوحا   و   ةٙ
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ست ال اع،دن ياعًعَ اٍث قتوحإ اعن ص ىقاقها ون دي  ة ن،ّ  يٌة  اع،دن اعٜياعـَ  

  ًِ وتطاونّ و  ا١حادِ ٛ وظتتّ هلا..

 .بادِ اعشوما . ستأقَ اعةحٍّ عُت،اقحك 

 *** 
اٟخـ  اهلـاد٘     ا١ شا  اعدّق عٍص و شا ًا و ٌطًا.. يوجـا اّـ ٌض نـً ععـك ا١ شـا     

 اع شًل اعدنًع اّشتد  اّشرتخَ.

ــًا          ــٍص اىن ــو ع ــو عــٍص ونهــا  حمبــا .ــا  اىنهــا  يع ن ــو ي.أ  ــاِ قنظــ  وعٍ و  اذتٍ

 ط عًٍا  ٝ و ٛ  من ادٍدتها يهًن نا.

ــًأل يحأ شتــاا          ــقٌن ٌنت طــً  .ــن ٌ ــاِ اعح ــ  اذتــٜل نــت اع يوجــا ةيٛد اذتٍ

 . ٓ ٌدتحمً  ىها اّشتدحن..

 عَ اع،ٍإ س و اذتٍاِ... س و اعظحال.. ياعةحا ياعط ًعّ.. س و اعّّقِ.. ٌدًل ــ 

 ة  ةعٍع اٍاقَ عّْ آخ نا ية  ج  وثن اعحاعً ّ.. ة  ة ًل .ّميت يةحتّطت.

 ة  ةعّن ادٍديت.. يحبحاقَ  ىٜ خً  يىٜ حتّ ظا ..

 ة  ةهان  ى ن وا نً  ادق يادٍدَ يف   شَ ىٜ وحاِٛ.

 ٍي اّ ح.. ةى،ث  ا  ،اٛقَ يةضحك ون  ّيب.. ة  ةعٍع .اعط ن اعحش

 يةى َ ون  ّيب..

ّٛ ةخ َ طًٍٖا عّْ سحٍن اذتقح.. ية    طًٍٖا عّْ سحٍن اذت ص..  ة

يةدعَ طـًٍٖا عّـْ سـحٍن اٝوـا .. فمـا اذتـ ص ياذتـقح ياٝوـا  وٛ ةعـ اض اّـً            

 ياعظٍدًخّ ياعتو، ن ياعةإة.

 فٍو.. يٛ ةحٌإى ة  ميً  وطًًٌا عّْ س وى..ةحٌإ عدّيب ة  ٌن ج  ينً ٌدًل وا ــ ـ

 نقى اٍاقَ يعشُ  ةوّك اٍاِ ب نا..

 عاي َ ٝونحها .ّها ية  دها.. يةىقحنا.. يةنتك س ونا..

 و  مجال اعطحٍ،ّ عٍص طًٍٖا يف اعطحٍ،ّ.. يوجا نً طَٔ يف ا١ شا .ــ ـ

ٌ ٌـإ.. يىـ بت    ةمجن ون .ن اعًحيد مجٍ،ها  ععـك ا١ شـا  اعـقُ ٌت ـتو  عنـإوا     ــ ـ

 .ن طَٔ..

 وةط ْ ستمًد. ًٌوٍا   ص اعٍّن 

 *** 
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ٛ ختحٗ ةف احك  وعا خحأقها فشتنشـْ فٍمـا ى،ـإ ةٌـن يضـ،تها  ةعٍشـ  نـقى اذتـال         

 اال اعحدٍن  ٌنشْ ةاٍا ًا اّدحأ اعقُ يض  فٍو  دًدى فٍدش نا.

  ّ ًٛ وــن اعغاعٍــّ ٛ جيــًز ة  ق،طــْ عّط ــن   ع ــن ٛ ق،ــيك ةف ــاحك ع٠خــ ٌن  اٟعــ ىــإ

 ٌإى ىها. اعّ،حّ  فأوا ة  ٌ ش  اعط ن اعّ،حّ  يةوا ة  ٌطٍو،ها  يةوا ة  جي ح

 ٛ ةاإ ٌ،   عادا  اةا ك خ ًا ونك ة  .

اع  ــ ِ جيــا ة  ق ــً  يف اٝف،ــال ٛ يف اٝ ــًال  جيــا ة  ق ــً  يف اع تــال   ــــ ـ

يف آخـ  اع ـٜأل   عاقو  ٛ ة  ق ة  عـن عاقهـا وـن اعغـٜ   اع ّمـّ اعـيت مي ـن ة  ُقدـال         

 جيا ة  ٛ ُقدال يف ةيوعو.

ــقِ      ــإ ق،ًٌ ــْ  ــإح اعًعٍ ــً  عّ ــا ٌ،ّّد ٜ      .ــث ًا و ــو ٌشــ ِ  ي.ـٍـ .ـَـ ق ــً  اٍاق

مي ض  ي.ٍٜ ٌ،   اّّن ياذتز   عن حن ت عّْ اعت،ًٌقِ وعا .ا   قشاعإ عّْ نـقا  

 اع ،ن  ع ن ون اّ، ي  ة  اعت،ًٌقِ ُقًض  حت  اّٜىص  يٛ قظه  عّ،ٍا .

ن .تـال جيـا ة  ق ـً  ق،ًٌـقِ .هـقى  ٌ، فهـا اّٚعـف  ي زحنـا اعدـاح٘           يف .

 ع نها شت ٍوّ حت  اّٜىص.

   ًدابشتا  ىّإُــ حسًل  زاق 

 *** 
ًٛ  حن ة  ق توظـًا عـن اّـ ةِ اع اضـّّ.. فاعثمـاح      ٛ مي ـن   اايعًا ة  ق ً ًا فطٜٔ ةي

.ًٛ ّٛ وعا ظه   اعزنًح ةي  ة  قظه  و

 ا١ شا  و شا ًا اٍنما ٌدًأل ون اعط،األ  حن ة  ميتّٗ.وجا ٌ ً  ــ ـ

فا١ شــا  نــً و شــا  فدــي وعا اســتطاع ة  ٌدــايأل وــا  ــا يٌتحموــن وــا ٌ ــ ى  ينــً      

عّـْ  ا تـو  يقّـك ةيول وٜوـ       و شا  فدي وعا سـاد عدّـو عّـْ ىهٍمٍتـو  يوعا سـاد حطـإى      

 ا١ شا ٍّ يف ا١ شا .

و اٍنمــا ع.ــ  اعــزيار ه ٌــق.  اذتــا يوجــا وــن دٕٛــن عظمــّ اعدــ آ  يوعجــازى ة ــــــ ـ

 ع.  اًّدِ ياع  ّ ياعش ن.

ص           س ن اعن ـًض و  ى،طـها  يحااـّ اعن ـًض ى،طـها و  ى،ـض  ي ٍـاأل اع  ـّ يعٍـ

 اذتا.. ياًّدِ يعٍص اعظهًِ.

وــن ة  شــ ت ةزياهـًا عتشــ نًا وعٍهــا يه،ــن ىٍــن ت وــًدِ   "يوـن آٌاقــو ة  خّــق ع ــت 

 يح ّ".  

 ياًّدِ.. و تاح اعحًٍ .و ها اع  ّ 

 وةط ْ ستمًد. عة  اعد يد
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 أقوى.. من النسيان 

   .فلك حصريةأ 

 

ٙظتعجوِا اهشحٚى، ٗٓ٘ ٙو٘ن عقاسب اهزضًّ شؼزشآٞ، ٗغ زف صيا زٚى ارعٌزاس،      

ٗٙشًٛ شٔا إىل أحذ أسكزاْ اهززاكشٝ، هتٌخزٟ رام صًزّ، ٗٙؼز٘شٔا اهتؼز٘ٙؽ، ٗص ٚ ز         

ًظاًام دقتٔا غؼاٗٝ طاسئٞ، متعّ يف ق ٍ ح٘افٔا، ٗاهتٔاَ حمت٘ٙاصٔا، حتزٟ ععوِزا   

ُيؼى يف ملوٌٞ ًا كاْ شارًع حقٚقٞ، ٗاقعًا، جاسًٙا، ً٘ج٘دًا ًٗوٌ٘طًا، ٗاهٚزَ٘  زاس   

ًظتقٚاًل ًِٗليئًا عوٟ راصٕ، ٗعوٟ ًا ًش شِا، ٗقذ سفع كوٌٞ اهيصى، ٗساٙزٞ اهتظزوٍٚ   

ٗاه٘قزائع، ٗامل٘اقز ، ٗارحزذاو، ٗدفعٔزا إىل ُيزم ً وزٍ،        يف إدخاي طٚى ًزّ اهصز٘س،  

صتلززذغ فٚززٕ، ٗصتزز٘اىل، هت وززم شززاب اهِظززٚاْ عوززٟ ًلُِ٘ززام ٗص٘ٓجززام، ًززا صوقيززٕ         

اهززضًّ، ٗأقززشم شززٕ حٚ٘اصِززا، ًٗززشنم شززٕ حم اصِززا املش وززٞ إىل اهِٔاٙززٞ اهيصززى، ٗاهقززشاس  

 املربَ عّ طاشم صص٘س، ٗصصٌٍٚ، ٗإسادٝ ٗحلٍ...

ٕ ًعِا، ٗحم ٞ هِا ًعٕ، اًتأل اهقو  شززهم اهؼزٛء اهظزاًٛ اهِ،ٚزى،     يف آخش هقاء ه

ٗكاْ ق،ى رهم قذ ط،ح يف سحوٞ ٗجذاُٚٞ، شارخٞ يف اهع اء متآت ًعٔزا أحاطٚظزِا،   

ٗصيجشم عربٓا ِٙاشٚع اهؼزلش، ٗاععزفاو ٗاعًتِزاْ عزاٖ ًزّ عوٌزً حشفزًا، ٗكزاْ         

شو، ٗاهتعوزٍٚ املعتزاد هٚصزى إىل    ط،ٚعًٚا أْ أكْ٘ هٕ ع،ذًا، فلٚ  إرًا مبّ عاٗص الز 

ًشص،ٞ ًا ٙقذًٕ كعالًَّٞ ًٗؤسخ ًٗفجٍ، ٗأدٙ ، ٙ،ظ ٕ أًاًِا دسشًا ًزّ دسٗب اهِز٘س،   

ٗصقذ ًٕ طالحًا ًّ أطوخٞ املعشفٞ امل٘ط٘عٚٞ اهق٘ٙزٞ، ٗٓز٘ اركزادغٛ املت،خ زش شزذٗاخى      

و جزززالي اهشحٚزززى، اهضاخزززش شيٚ زززاُام فقزززذاْ ارسك، ٗطزززشقٞ ٗطزززّ ش كٌوزززٕ، ٗصزززشا 

صززاس،ٛ، ٗأ ززاهٞ ٓ٘ٙززٞ، اززّ فٚٔززا طززاسً٘ ز ش ،ائززٕ ز أْ اهتززاسٙع عززاجض يف اهززذفا  عززّ         

كٚإُ، فتجظذ يف  ٘س ششناقٞ، ق٘ٙٞ ال ٘س شاطقٞ اهقاًٞ، ػزذٙذٝ ايٙقزا  ٗاه٘قزع،    
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فخٌؤا ٗحيٌؤا اهؼاعش ٗاهيِاْ ٗاملظشحٛ، ٗسطاَ اهلزاسٙلت،، ٗاهشٗائزٛ، ص ووزٍٔ    

ٗاح اهؼٔذاء شع٘امل ًزّ ُز٘س ُٗزاس، ٗ ز٘اعم ًزّ القٚقزٞ       شِادق املقاًٗني، ٗصلت،ٍٔ أس

ٗاه٘ج٘د، ٗ ٘اسٙع ًّ اهتصٌٍٚ ٗايسادٝ يف إعادٝ ًا طشق ٗاطتقذاَ ًا مت صضٗٙشٖ صٗسًا 

 ٗشٔتاًُا.

شعٚززْ٘ اغشٗسقززت شاهززذً٘ ، ٗقوزز٘ب خاوعززت ًززّ اهصززذٗس ٗل ززام ع صاِظززٟ، سمبززا    

طز٘ٙاًل، ٗكزذُا ز عوزٟ حزني غزشنٝ ز        ٗددُا أْ ع صلْ٘، ٗه املا حوٌِزا شٔزا، ٗاُت شُآزا    

ُؼلم يف إطشاعٔا شال ٘س، شتوم اهعْٚ٘، ٗشلٍ ٓائى ٓاطى ًزّ ارحاطزٚع اهز     

اجتاحتِا ٗغو،تِا، كاْ اه٘دا   ت طق  ًذسج كوٚٞ اآلداب جباًعٞ دًؼم ٗدا  فٕٚ 

ًززّ املززشاسٝ، ًززا فٚززٕ ًززّ الززالٗٝ، ٗفٚززٕ ًززّ اهلوٌززام اهزز  ًززاصضاي صززشْ يف اه٘جززذاْ     

اآلْ ص وزم، ٗاهوخ زٞ صؼزٔذ اهِز٘س، ٗصعزاُم اه٘اقزع، إُٔزا اه٘ زٚٞ اهز  اختتٌزت            ك ُٔا

فٚٔززا سحوززٞ ارسشززع طززِ٘ام يف كوٚززٞ اآلداب زززز قظززٍ اهو ززٞ اهعششٚززٞ، سحوززٞ ً ززت شزز سشع      

طززِ٘ام ًزززّ عٌشُززا هتظزززشق فٌٚززا شعزززذ اهعٌززش ش ٌاسٓزززا، ٗٗقائعٔززا، ٗصيا زززٚى عوً٘ٔزززا      

م اه٘دا  صؼشئ  يف اهذٗاخى، ٗصِ،عز  ً٘اطزٍ   اهؼاخمٞ... ًاصضاي اهع،اسام املؤثشٝ يف ره

أً اس يف كى اهيص٘ي، ًٗا ششح دفم اعًتِاْ ٙصزشخ يف اهزشٗح، ِٗٙ،عز  يف ارعٌزاق،     

ٗٙزفدد أغِٚززٞ ٙقز  فٚٔززا املاٙظززفٗ ًززكشًا ش٘طِززٕ اهؼززاًع امل تصز  فوظزز ني ٗشي ززوٕ     

،ظز   عوِٚا ٗعوزٟ ارجٚزاي، ٗكزٍ ًزّ أجٚزاي يفشجزت يف جاًعتزٕ، فز ُٟ هوِظزٚاْ أْ ٙ         

طاعتٕ عوِٚزا فٌٚزا اهيلزش، ٗاهعوزٍ، ٗال ز٘س اه،اطزم ٙضٙزى اه ز،اشٚٞ، ٗاه زع  عزّ           

إطزززاس الٚزززاٝ، اهززز  أ زززشنم، ٗأطوقزززت حلٌٔزززا عوِٚزززا شززز ع ُيظزززح ا زززاي ه ٘فزززاْ     

 اهزكشٙام أْ ِٙخظش أٗ ٙ ٚ ...

 أطتارٜ ًٗعوٌٛ اهذكت٘س حظاَ اخل ٚ ... ٗداعًا...
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