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ٛ  املٍتارز  بزصتي  اعتتّز  ِٕلٍدٙ رصاً ٙ  العٍصتز  تصتٕٖز  يف ٔبتز   ٔاقعت٘   بإطتار  الطبٗعٗت َ  البغتز  ضتى

 وذِمٛ. ٔعفافٗٛ فزٖد بتٍاغي الطبٗع٘  املغّد

ْ  ختاله  ٔطتٕر  ٔالغابتا،   الضاكٍٛ ٔاملٗآ الثمجٗٛ الغتٕٖٛ الطبٗعٗٛ باملٍارز  لٕحاتْ احتفت  وضتتت

 االصتثٍائٗٛ. الفٍٗٛ ٔبصىتْ الغدص٘ أصمٕبْ اإلبداعٗٛ

 وبكزٚ. صَ يف  الفٍُٕ ودرصٛ يف الزصي درٔظ تمك٘ يف بدأ الضفَ. بٍاء يف ٔالدٓ عىن

ٚ  يف إكضٍز" ٔ"ٖٕلٕٗظ صاميٌٕضَ" "ٌٗمش وع اجلىٗمٛ لمفٍُٕ املمكٗٛ األكادميٗٛ يف درظ َ  الفتة  5781 وت

 .5781 إىل

 بٕجزٔ". ادٔلف "ٔلٗاً اصتٕدِٖٕا، يف ٖعىن كاُ حٗث بارٖط  سار ثي رٔوا  يف الٕقت بعض أوضٜ

 ِتتذٓ أصتتفز، حٗتتث ٔاصتتباٌٗا ٔوصتتز ٔالٌٕٗتتاُ اجلشائتتز فّٗتتا سار التتزحال، وتتَ صمضتتمٛ 5771 عتتاً بتتدأ

 الدٔلٗٛ. املعارض وَ العدٖد يف دوّاق خالدٚ لٕحا، إىل حتٕلت اليت الزصٕوا، وَ الكثت عَ الزحال،

ً  ٔالظتن  الضتٕء  بني ٔبالتضاد الشاِٗٛ  ٔاأللٕاُ ٔالبّجٛ بالفزح لٕحاتْ تتضي  بالتفاصتٗن  ٔاالِتىتا

 الدقٗكٛ.

  

 أٔغالٌٗاُ وتٌا ٔتزمجٛ: إعداد
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الثقافة السياسية 

 هفهىم وهوارسة 

 
د. سلين بركات*

 

 

 

تعرف الثقافة السياسية على أىَا فرع مً فروع الثقافة العامة، اليت 

تَتت ه بيعيعتتة العبنيتتة بتتا أفتترا  ان نتت  متتً اليامليتتة القينيتتة وا عتتا        

السلوكية م  السلية السياسية. كنتا تعترف بهىَتا  لتة متً ا عتارف وا را        

لتتوال  واالجتاٍتا  اااةتة تم نتت  متا جتتتان الستاوٌ السياستتية. وتستن  ا     

 واالى نا  والسرعية وا ساركة والسياسة واحلكه والدولة. 

 مفَوو الثقافة السياسية  تت 

َٔ ٖصا املٓطًل ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايثكاف١ ايػٝاغ١ٝ "ٖيٞ شييو ايعيطمل املٓ ثيل  ئ      

ايثكاف١ ايعاَي١ ٚمياياظ ساغياُطاض١ٜ ه يتٙ ٚهطيٛضٙن ٚه ٓي٢ ٖيصٙ ايثكافي١ ه عياج مليا ٜٓاٗ ي٘            

قيييِٝ ٚاااٖييياك ٚغيييًٛنٝاك ٜايييهاط ٜٚيييواط فٝٗيييان ٚهاعييياٚك ايثكافييي١  دلاُيييا َيييا َييئ 

 (.1ايػٝاغ١ٝ سني اجملاُعاك ٚاألفطاز)

ههّٕٛ ايثكاف١ ايػٝاغ١ٝ اإلطاض املؿاٌُ  ٢ً فهط ٚفًػيع١ دلاُيا َيان ٜٚعاي      

شيييو اثاسيي١ َطئييا ض٥ٝػييٞ يلااٖيياك ايػٝاغيي١ٝ ْعييطاج يكسضهيي٘  ًيي٢ ه ييٝت ايايياضٜذ        

قفن ايي  قكيل اتغياكطاض  ًي٢ َػيا٣ٛ ايسٚيي١. ٖٚيصا ٜ ي          ٚاألٖساف ٚايطؤ٣ ٚاملٛا

قكٝل املكًد١ ايعا١َ َٔ خلٍ هٓعٝص ايعٌُ ايعاّ نٛاخس َٔ أِٖ َهْٛاك ايثكاف١ 

                                                 
*

 أديب وباحث سوري. 



 0002/ /تسر ً األول606العد   

 

6  

 

ايػٝاغ١ٝن ٚساياايٞ ٜعس اياٛئ٘ سلٛ قكٝل املكًد١ ايعا١َ ٚاخساج َٔ أٖيِ َهْٛياك   

اييي  ميثًييٗا ايٓعيياّ   ايثكافيي١ ايػٝاغيي١ٝن نْٛيي٘ ٜؿييس  اإلخػيياؽ سايٜٛيي١ ايٛطٓٝيي١       

ايػٝاغٞ ايػا٥سن إش ٜطعٞ  ٢ً ايٓعاّ ؾط ١ٝ ظا٥س٠ ٜٚػا سٙ يف اياٚظ َيا ٜٛائٗي٘    

 َٔ أظَاك ٚقعاب. 

 عبنية الثقافة السياسية بعله االج ناع السياسي تت 

هعس ايثكاف١ ايػٝاغ١ٝ َٔ أِٖ ضنا٥ع  ًِ اتئاُيامل ايػٝاغيٞن ٚساهير زضاغياٗا     

َطي٢ن ْاياح خايي١  يسّ اتغياكطاض ايػٝاغيٞ  ًي٢         ايّٝٛ ضطٚض١ٜ أنثيط َئ أٟ ٚقير   

َػا٣ٛ ايعاملن ٚأٜطياج ْعيطاج ي ٝياب قا يس٠ اكافٝي١ غٝاغي١ٝ  اٖتٜي١ هاهعيٌ  ًيل          

خاي١ َٔ اتْػ اّ سني األْع١ُ ايػٝاغ١ٝ ٚؾعٛسٗان أٚ سني احلانِ ٚاحملهيّٛ. َٚئ   

١ن ايي   اجلسٜط شنطٙ إٔ ايعطٌ يف ظٗيٛض ٖيصا املعٗيّٛ ٜعيٛز إمل "املسضغي١ ايػيًٛنٝ      

سصير ئٗساج ن تاج ياطٜٛطٙ سٗسف ه ٝت ئٛاْب نثت٠ َٔ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝن َٚئ ايِ   

ه ٓا٘ املسضغ١ ايا١ُٜٛٓن نهخس ايعٓاقيط األغاغي١ٝ ياُٝٝيع َطاخيٌ تيٛ ٚهطيٛض اييٓعِ        

( ٚإشا َييا أَعٓييا ايٓعييط يف  2ايػٝاغيي١ٝ ٚاْاكايييا َيئ ْعييِ هكًٝسٜيي١ إمل أخييط٣ خسٜثيي١" )  

ايثكافي١ ايػٝاغي١ٝ ٚايػيًٛى ايػٝاغيٞ ٚئيسْا إٔ ٖٓياى  لقي١        ط ٝع١ ايعلقي١ َيا سيني    

هها١ًَٝ سني املعَٗٛني ت ميهٔ إٔ زلطز إخساُٖا  ٔ األخط٣ن اع٢ٓ إٔ أٟ غًٛى 

غٝاغٞ ٜهٕٛ ْاااج  ٔ اكاف١ غٝاغ١ٝ ائاُا ٝي١ن ٚإٕ َئ رلطئياك ٖيصٙ ايػٝاغي١      

اجملاُعياك   ٜاهٕٛ ايػًٛىن ٚيعٌ ايسضاغاك يف ٖصا اجملياٍ قيس أظٗيطك َيس٣ خائي١     

يًثكاف١ ايػٝاغ١ٝن ٚاإلملاّ سسانٝ ٗا َٚا تاهٗا نْٛٗا ٖٞ َئ هٓعيِٝ  ُيٌ ٚغيًٛى     

ٚآضا٤ األفيييطاز ٚاجلُا ييياك زاخيييٌ اجملاُيييا ايٛاخيييسن َٚيييس٣ هعا ًيييِٗ َيييا األْعُييي١         

 احلان١ُ. 

َٔ ٖٓا زلس إٔ يف قسٜس ايثكاف١ ايػٝاغ١ٝ يس٣ أٟ دلاُا ههيٕٛ ايكيسض٠  ًي٢    

ػٝاغيٞ يسٜي٘ن ٚيف ٖيصا ايػيٝام ييٛ قيسآا  ئ َعٛقياك ٖيصا          قسٜس َا١ٖٝ ايٓعياّ اي 

ايادسٜس يس٣ ايسٚي١ ايعطس١ٝ يٛئسْا  سّ اتغاعساز يس٣ ايي ع  َئ احلهياّ ايعيطب     

جملطز َٓاقؿ١ األَطن ٚايػ ب ٜهُٔ يف هعؿٞ اجلٌٗ ٚغٝاب اي اَج ايػٝاغ١ٝ ايي   

ْعُي١ ايعطسٝي١. نيٌ شييو     هٓازٟ ساحلل يف هكطٜط املكتن ٚخاي١ ايا ع١ٝ اي  هعٝؿٗا األ

ٜونس َس٣ أ١ُٖٝ ايثكاف١ ايػٝاغ١ٝ يس٣ أفطاز اجملاُا ٚاي  هػآس  ٢ً  س٠  ٛاٌَ 

َيئ أُٖٗييا اتْاُييا٤ يًييٛطٔ ٚاتغيياكطاض اتئاُييا ٞ ٚاتقاكييازٟ يًسٚييي١ن ٚاي عييس  يئ    

اتضططاساك ٚاتْكػاَاك ايطا٥عٝي١ أٚ ايعٓكيط١ٜ ٚغٝياب ايعٓيف  ئ أفيطاز اجملاُيان        

نثط٠ ه ٝت َهْٛاك ايٓعاّ ايػٝاغيٞ يًسٚيي١ن ٜٚيٓعهؼ شييو سؿيهٌ       ٚأٜطاج  سّ
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أطٝيياف املييٛاطٓني املٛئييٛزٜٔ يف اجملاُييا َيئ ضضييا احملهييّٛ  ًيي٢  ٝييا َ اؾيط  ًيي٢  

احلييانِ ٚات ييساف آلييل ااخييطن ٚاتغييآاز زا٥ُيياج إمل ايؿييط ١ٝ َيئ خييلٍ ايييٓعِ        

 (.3ٚايٓكٛص ايكا١ْْٝٛ املعٍُٛ سٗا يف ايسٚي١)

 افة السياسية العربية أزمة الثقتت 

يكس هعاقُر أظ١َ ايعهط ايعطسٞ يف َطخًا٘ ايطآٖي١ خاي٢ أقي ل ايع يع ٚاضيداجن      

ٚأقيي ل اخلطييط زاُٖيياجن ٚسليئ ت زلاْييب احلكٝكيي١  ٓييسَا ْكييٍٛ: إٕ األَيي١ اييي  ٜاٛقييف    

فهطٖييا  يئ ايُٓييٛ هكيي ل  طضيي١ يًُعٜييس َيئ ايادًييف ٚاياؿييطشّ ٚاياؿييٜٛ٘... َٚييا شيييو  

َٔ ْٗطا٘ فهط١ٜ إت ٚقاَر يف َٛائ١ٗ شيون ٚ ًٝ٘ فينٕ ايٓٗطي١   ميهٔ ايكٍٛ: إٕ َا 

ايعطسٝيي١ املٓؿييٛز٠ ت هكييّٛ خيياضح إطيياض ٖييصٙ املٛائٗيي١ن ٚخايي٢ ٜهييٕٛ اتْاكيياض يف ٖييصٙ       

املٛائ١ٗ ت سس َٔ اي سا١ٜ ساملعطن١ ايعهط١ٜ زٕٚ اياد ج سؿيطٚطٗا أٚ هيٛفت َٓاٖ ٗيا    

س نيٌ َعطٝياك ايؿيعٛش٠ ايي      املل٥ُي١ن فاملعطني١ يف خكٝكاٗيا ٖيٞ ضيس اجلٗيٌن ٚضي       

هعؿييـ يف املٓييار ايعهييطٟ ايعطسييٞن ٚمليياشا املعطنيي١ ٖييٞ ايعاقيي١أ ألْٓييا ت ْػيياطٝا إٔ    

ْطًب َٔ ق٣ٛ ايادًف ٚايُ ٝي١ هيٛفت زميكطاطٝي١ هايٝل يًعهيط خطٜاي٘ ٚاْطلقي٘ن ٚت        

هييٛفت قٓييٛاك قييازض٠  ًيي٢ اتهكيياٍ امل اؾييط َييا اجلُٗييٛض "ٚملييا نييإ ايعهييط َعطنيي١        

٠ ْطيياٍن فعًيي٢ ايعهييط ايعطسييٞ إٔ رًييا  ٓيي٘ ضزا٤ اتغيياها١ْن ٚإٔ ٜؿييٗط       ٚاتغييآاض

ْطاي٘ ْطاتج ٚإٔ ٜاك ٌ َ سأ اياطد١ٝ َٔ أئٌ إٔ ٜكيٍٛ احلكٝكي١ن ٚإٔ مياًيو احليل يف     

(. ٚملييا نييإ ايعهييط ٜٛيييس  ًيي٢ األضيفن ٜٚس ييطمل يف ايكييطامل احملاييسّن ٚيييٝؼ  4قٛيييا")

ٚنٝييف ت ٜهييٕٛ ٖييصا ايييسٚض ٖٚييِ   ٚخٝيياج ٜٗيي   فييل سييس يًُعهييطٜٔ ايعييطب َيئ زٚضن    

َٛاطٕٓٛ ئع٤ َٔ ايؿعبن ٜادًُٕٛ َػوٚيٝاهِٗ سا ا اضِٖ أفطازاج َ س نين يِ زٚضٖيِ  

اياّ يف ه ت ايااضٜذ ٚه يٝتٙأ َطًيٛب َئ املعهيط ايعطسيٞ ايؿي ا ١ ألٕ اجليد ت ٜعٝيس         

غيي٣ٛ أقييداس٘ن ٚايؿيي ا ١ هعٝييسن ألْٗييا َٛائٗيي١ هع ييعمل األْعُيي١ ايطئعٝيي١ ايعطسٝيي١ن          

 األفهاض اي اي١ٝن ٚهػك  ضٚح ايسزز ٚاتغاػلّ. ٚ

إٕ ايعهط امل سمل ضطٚض٠ أٜي١ ْٗطي١ن ٚت ْٗطي١ سسْٚي٘ ٚإٕ أٜي١ هطيٛضاك غٝاغي١ٝ        

ناْييير أّ اقاكييياز١ٜن فهطٜييي١ ناْييير أّ ائاُا ٝييي١ن ت ههيييٕٛ  ُٝكييي١ ٖٚاَييي١ إت  

اكساض َا متثٌ َٔ خط١ٜ ايعهط ٚاظزٖياضٙن ٚمليا نيإ ايعهيط َئ اخلًيل ٚاإلسيساملن        

ُئ ٚائيب املعهييطٜٔ إٔ وياضسٛا أٜيي١ قٝيٛز  ًٝيي٘ن ٚ ًي٢ ايكيي٣ٛ ايػٝاغي١ٝ إٔ قييسّ       ف

ْؿا  ايعهطن ٚإٔ هععٌ نٌ َا هػاطٝا ياٛفت اغاكطاض املعهيطٜٔ َازٜياج َٚعٜٓٛياجن    

ٚملا ناْر ٚظٝع١ ايعهط ْكس١ٜ "فل جيٛظ  كٛس١ املعهط أٚ خطَاْ٘ سػي ب أفهياضٙ   
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ملعهط ت ٜههٞ سايكٛاب إٕ مل ٜعيطف اييِٖٛ   خا٢ يٛ سسك خاط١٦ خاضح املهيٛفن ألٕ ا

ٚاخلٝيياٍ ٚاخلطييهن ٚاحلكٝكيي١ ت هاٛيييس َيئ خهُيي١ احلهُييا٤ن سييٌ َيئ ايكييطامل سييني     

ايكٛاب ٚاخلطه ٚسني ايِٖٛ ٚاحلكٝك١ن ٚاحلكا٥ل ت هًس نا١ًَن سٌ هههٞ اغاؿطافاجن 

ًل ٚضاا هههٞ خسغاج ياونس ايا طس١ سع  ئٛاْ ٗان فاك ل قاْْٛاج. ٖهصا إٕ مل ٜط

ايعهييط َيئ  كاييي٘ ت ٜػيياطٝا إٔ جيييطب يٝهاؿييفن ٚإشا خييطّ َيئ َاعيي١ ايا طسيي١         

 (. 5ٚاخلطهن فًٔ ٜػاطٝا اتناؿاف َٚٔ اِ اإلسسامل")

 أزمة الفكر العربي الراٍية تت 

ٜػٛز ايٛ ٞ ايعطسٞ يف ٖصٙ املطخ١ً َئ اييعَٔ ضٚح اياؿياؤّ ٚاإلخػياؽ سايٝيهؽ      

 ٔ املػاضن ٚايػ ب إٔ ئطح ايعمي١ غا٥ط ٚاإلخ ا ن ٚنهٕ ايااضٜذ قس اْا٢ٗ ٚهٛقف 

مل ٜٓسٌَ ْاٝ ١ َا جيطٟ َٔ أخساث أي١ُٝ ه دث  ٔ اْاكاض يف خًيِ ئسٜيسن نٝيف    

ت ٚايثٛاسر ايػٝاغ١ٝ ايعطس١ٝ قس اْاٗر َٔ ايٓطاٍ ضس اتغاعُاض إمل ايادايف َع٘ن 

ٔ َٚئ َكاَٚيي١ ايكي١ْٝٛٝٗ إمل ايكييًل ٚاياط ٝييا َعٗيان نٝييف ت ٚقييس اْاكيٌ ايعييطب َيي    

ايك١َٝٛ إمل ايكطط١ٜن َٚٔ ايٛخيس٠ إمل ايا ع٥ي١ن َٚئ ايادطيٝ  اتقاكيازٟ اييٛط        

املػاكٌ إمل ايسٜٕٛ اخلاضئ١ٝ ضٖٓاج يً ٓو ايسٚيٞ ٚقٓسٚم ايٓكسن نٝف ت ٚقس غاسر 

نٌ ضؤٜا ئسٜس٠ ههخص ايٛاقا ايعطسٞ سات ا اضن سعيس إٔ اخياً  ايعيسٚ سايكيسٜل ٚإمل     

ٚضييعِٗ يف ايٓعيياّ ايعيياملٞ اجلسٜييس يكييس ضييا ر     زضئيي١ مل ٜعييطف ايعييطب أٜيئ أقيي ل  

ايثٛاسر يف ايعهط ايعطسٞن فاٛقف  ٔ خطن١ ايااضٜذ سػ ب َا ئًب إيٝي٘ َيا ٜػي٢ُ    

ايطسٝا ايعطسيٞ َئ أٖيٛاٍ اإلضٖياب اييصٟ أخيسث فكياَاج يف ؾدكي١ٝ األئٝياٍ ايعطسٝي١           

ني اجلسٜييس٠ ْاٝ يي١ َييا خييسثن اْعكيياّ سييني هيياضٜذ هاعًُيي٘ ٖييصٙ األئٝيياٍ ٚهعييطح سيي٘ن ٚسيي 

خاضط قعٕ ي٘ن ٚت هاهٝف َع٘ن ٚألٕ ايكسِٜ مل ٜٓاي٘ سعيسن ٚاجلسٜيس مل ٜ يسأ سعيس      

نإ ايطٝامل  ٢ً َػا٣ٛ ايعيطزن ٚ ًي٢ َػيا٣ٛ اييٛطٔن نٝيف ت ٚنيٌ سًيس  طسيٞ         

ٜٓييعٟٚ ٜٚا ييعأ قيير ايييس ا٣ٚ ايطا٥عٝيي١ ٚايك ًٝيي١ ٚايٓعييطاك ايعطقٝيي١ س ٝيياب ايٛطٓٝيي١        

ػيييإ ت ايييس َهاْييياج ييييا يف احلٝيييا٠   ايكَٛٝييي١ ايعطسٝييي١ن نٝيييف ت ٚأظَييي١ خكيييٛم اإلْ  

ايػٝاغ١ٝ ايعطس١ٝن خا٢ يعكس َومتطاهٗا إت خاضح األٚطإ "ٖصٙ املا تاك ٚغتٖا ٖيٞ  

اييي  ه عييث ضٚح ايٝييهؽ ٚايكٓييٛ  ٚهكييٝب ايييٛ ٞ ايعطسييٞ ساإلخ ييا  ٚاياؿيياؤّ آلٝييث     

ٜط ٢  ٢ً اجلٛاْب األخط٣ن ايي  ه عيث  ًي٢ اياعياؤٍ ٚاإلقيطاضن َٚٛاقي١ً ايٓطياٍ        

 اج  ٔ ايثٛاسر اي  نْٛر ايٛ ٞ ايعطسيٞ احليسٜث َٓيص ايكيطٕ املاضيٞ. نٝيف ت       زفا

ٚسسٕٚ اياعياؤٍن ٜيسب ايٝيهؽ ٜٚٓؿيه ايع يعن ٜٚكياب اإلْػيإ سايػيهٕٛن نٝيف ت          

 (. 6ٚساياعاؤٍ ميهٔ اغاُطاض اإلسسامل ٚاتئاٗاز ٚإ از٠ قٝاغ١ احلًِ ٚآٝس ايٓاؽ")



 الثقافة السياسية مفَوو وممارسة

 

 9 

 

  الوعي ال ارخيي والوعي السياسي عربيًاتت 

اييييٛ ٞ اياييياضرٞ ٖيييٛ أغييياؽ اييييٛ ٞ ايػٝاغيييٞن ٚإشا َيييا هعثيييطك ايػٝاغييياك       

ٚهعههيير أٚاقييط ايٛخييس٠ ايٛطٓٝيي١ إمل خييس اتقاايياٍن فنتييا ٜطئييا شيييو إمل غٝيياب    

ايٛ ٞ ايااضرٞ نُا ٖٛ احلاٍ سني ايػًعٝني ٚايعًُاْٝني "فايػًعٕٝٛ ٜكَٛيٕٛ سيهزٚاض   

ٜكَٕٛٛ سسٚض أئٝياٍ قازَي١ زفا ياج     أئٝاٍ َطر زفا اج  ٔ ايعطب ٚاي١ٜٛن ٚايعًُإْٝٛ

(. ٚايػواٍ يهٌ َٔ ايعطٜكني يف أ١ٜ َطخ١ً َئ اياياضٜذ ْعيٝـأ    7 ٔ ايسْٝا ٚايعكط")

َييا زٚض األئٝيياٍ احلايٝيي١ن َييا ط ٝعيي١ احلاضييط ايييصٟ ت ميهيئ ضزٙ إمل املاضييٞ نُييا   

ٜععٌ ايػًعٕٝٛن أٚ إمل املػاك ٌ نُا ٜععٌ ايعًُإْٝٛن ٚاحلاضيط أٜطياج ييٝؼ دليطز     

حلكٍٛ  ٢ً ايػًط١ نُا ٖٛ احلياٍ يف ْعيِ احلهيِن سيٌ ٖيٛ ايكيسض٠  ًي٢ َعطفي١         ا

ط ٝعيي١ املطخًيي١ ايااضرٝيي١ اييي  ميييط سٗييا اجملاُييا يف َػيياض ايايياضٜذن ٚيف خاييي١ اجملاُييا  

ايعطسيٞ ٖيٛ اتْاكياٍ َئ َطخًي١ إمل َطخًيي١ن َئ ايكيسِٜ إمل اجلسٜيسن َئ ايييساث إمل          

إٕ ايٛ ٞ ايااضرٞن ٖٛ اييصٟ ٜكيٓا األَي١ يف    احلساا١ن ٌٖٚ زلاْب ايكٛاب إشا قًٓا 

ايااضٜذ سني املاضٞ ٚاملػاك ٌ "ٚايٛ ٞ ايػٝاغٞ ٖٛ ايصٟ ٜطعٗا سيني األْيا ٚااخيط يف    

احلاضييطن ٚزٕٚ ايييٛ ٞ ايايياضرٞ ٜاعثييط ايييٛ ٞ ايػٝاغييٞن ٚس ٝيياب ايعُييل ايايياضرٞ     

 (. 8ـ")ٜكعب  ٢ً ايعطب اإلئاس١  ٔ أٟ غواٍ: يف أٟ َطخ١ً َٔ ايااضٜذ سلٔ ْعٝ

احلكٝك١ هكٍٛ: إٕ ايعيطب يف خايي١ َئ اتغيساب احلطياضٟ ألٕ األْيا ايعطسٝي١ قيس         

خطئيير َيئ خطيياضهٗا ٚزخًيير يف خطيياض٠ ااخييطن ٚيييٝؼ األَييط دلييطز هكًٝييس أٚ  يياز٠  

ٚإتييا ٖييٛ يف ايعُييل زيٝييٌ  ًيي٢ غٝيياب ايطؤٜيي١ ايااضرٝيي١ ملػيياض األْييا ٚملػيياض ااخييط. ٚملييا  

ػاض األْا يف ايااضٜذن فٗٛ إخػاؽ سايصاك املاُياٜع٠  نإ ايٛ ٞ ايااضرٞ ٖٛ ٚ ٞ ا

 ٔ ااخطن إخػاؽ ساي١ٜٛ ق ٌ اإلخػاؽ سايا ياٜطن ٖٚيٛ متياٜع ط ٝعيٞ َ يس٥ٞ ٜث ير       

ٚئٛز األْا ق ٌ ٚئٛز ااخطن ٖٚصا ٜع  َٓطكٝاج إٔ ايٛ ٞ ايااضرٞ ساألْيا ٖيٛ أغياؽ    

ا ييٌ احلطيياض٠ َييا ايييٛ ٞ احلطيياضٟ ألٕ ايايياضٜذ َػيياض احلطيياض٠ يف ايعَييإن ٖٚييٛ هع 

ايعَييإ. ٚألٕ احلطيياض٠ سٓٝيي١ ايايياضٜذ ٚايايياضٜذ َػيياض احلطيياض٠ن فاحلطيياض٠ خاضييط         

ايااضٜذ ٚايااضٜذ َا يف احلطاض٠ن َا ٜع  إٔ احلطاض٠ آخط َطخ١ً َٔ هطيٛض اياياضٜذن   

ٚايايياضٜذ َػيياض احلطيياض٠ نًييٗا. ٚسييسٕٚ ٖييصا اياعا ييٌ سييني ايييٛ ٞ ايايياضرٞ ٜػييادٌٝ  

ايطؤ١ٜن ألٕ ايعٌُ يٝؼ دليطز اإلْاياح امليازٟ أٚ ايآعٝيص ااييٞ      ايعٌُ ايٛط  ٚقا ب 

يألَييطن ٚإتييا ٖييٛ ئييع٤ َيئ نييٌ ٜكييب يف َؿييطٚمل أنيي  وييسزٙ املٛقييف احلطيياضٟ    

 ٜٚكٛغ٘ ايٛ ٞ ايااضرٞ. 
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ت ٜٛئس ؾعب غ  ساألفهاض َٚطه   ساألٜسٜٛيٛئٝاك قيسض ايؿيعب ايعطسيٞ فٗيٛ     

ايااضٜذن إيٝ٘ أه٢ األْ ٝيا٤ يف املاضيٞن   خت أ١َ أخطئر يًٓاؽن ٖٚٛ أ طم خطاض٠ يف 

َٚٓيي٘ خييطح ظ ُييا٤ ايادييطضن ٚفٝيي٘ ْؿييهك أفهيياض ايادييطض. َٚييا شيييو ت ٜٛئييس ؾييعب        

َطدييٕٛ ساألظَيياكن ٜيي٦ٔ ساألٚئييامل ٚهػييٛزٙ األخييعإ قييسض ايؿييعب ايعطسييٞن َػيياَٚاك   

َػاُط٠  ٢ً احلل ايعطسٞ اع١٥ ٚهعار ٚرلاطط طا٥ع١ٝ ٚ طق١ٝ يف ٚقر أخعكر فٝ٘ 

ٝاك ايٛخس٠ن ٚاظزاز فٝ٘ اي ٕٛ ايؿاغا سني األغٓٝا٤ ٚايعكطا٤ن ٚ ِ ايكٗط َٔ أٜسٜٛيٛئ

احملٝ  إمل اخلًٝجن ايا ع١ٝ يف اي صا٤ ٚايهػا٤ ٚايثكاف١ ٚايػلحن اياُٝيا ٚاياصسيصب   

خٍٛ اي١ٜٛ ٚاإلخػاؽ ساتغاكلٍن ت غً ١ٝ يًٓاؽن ٚت َ اتهِٗ خا٢ يٛ زخٌ أ سا٤ 

ايعطسٝي١ نعياقني ئيسزن فعًي٢ أٜيسِٜٗ ٜعيِ ايػيلّن        األَؼ أقسقا٤ ايّٝٛ ايعٛاقيِ  

ٜٚعزاز ايطخا٤ يف ايٛقر ايصٟ ٜعس فٝ٘ ايؿعب ايعطسيٞ َئ أغٓي٢ ؾيعٛب ايعياملن ايط٠ٚ       

َٚٛقعيياج ٚسؿييطاجن ٚإَهاْٝيياك  ُاييي١ن ٚثطٝطيياج ٚاكافيي١ن ْٚطيياتجن ٚإسييسا اجن ٜٚيي ظ      

مليازٟ َئ خٝيث    ايػواٍ يف ٖصا اخلطِ ٖٚٛ ملاشا ٖصا اياعاٚك سني اي ي  ايعهيطٟ ٚا  

اإلَهاْٝاك ٚسني ايٛاقا املاهظّ َٔ خٝث َا ٜؿاٖسن َا ايػ ب يف ٖصا ايآياق  سيني   

احلًِ ٚايٛاقا سني اإلَهإ ٚاتغاداي١ سني َا ٜٓ  ٞ إٔ ٜهٕٛ َٚا ٖيٛ نيا٥ٔن ملياشا    

ٖصا ايعكاّ يف ايؿدك١ٝ ايعطس١ٝ سني َاضٝٗا ٚخاضيطٖا سيني َيا هآُياٙ َٚيا ٜادكيلأ       

 يئ ٖييصا ايػييواٍ يف غً يي١ املييسخٌ األٜييسٜٛيٛئٞ يًٛاقييا ايعطسييٞ       قييس ههييٕٛ اإلئاسيي١   

ايييطأٖن ٚإ طييا٤ األٚيٝيي١ يًعهييط  ًيي٢ ايٛاقييان ٚيًٓعييط  ًيي٢ ايعُييٌن ٚيًُاضييٞ  ًيي٢   

احلاضطن ٚيًػًط١  ٢ً ايؿعب. َٚا شيو ٜ ك٢ ايػواٍ قا٥ُاج إمل أٟ خس ميهٔ ْكيس  

١ األظَي١ ايعطسٝي١   ٖصا املسخٌ األٜسٜٛيٛئٞ ٚايادطض َٓ٘ خاي٢ ٜهيٕٛ ايياُهٔ َئ ضؤٜي     

ايطآٖيي١ ٚاإلَػيياى سٗييا ٚذلاٚييي١ خًييٗان أظَيي١ هعاقُيير َؿييانًٗان ٚ ييعك أَاْٝٗييا.         

فاألٜييسٜٛيٛئٝاك هاكيياضملن ٚاخل ييع  عٜييعن ٚاحلطٜيياك َػييًٛس١ ٚاألٚطييإ َٓاٗهيي١ن        

ٚايهطاَيي١ ضييا٥ع١ن ٚاألضيف ذلاًيي١ن ٚايكييسؽ َٗييسز٠ن ٚاتغيياكلٍ َييطهٗٔ... ٜٚ كيي٢    

 يٛئٞ يًٛاقا ايعطسٞ ايطأٖن ٌٖٚ َٔ غ ٌٝ يًدلصأ ايػواٍ َا ْٗا١ٜ املسخٌ األٜسٜٛ

إٕ قسٜييس ٚضييا ايعييطب يف ايايياضٜذ إتييا ٜيياِ اعطفيي١  لقيياِٗ اي عٝييس٠ س تٖييِ       

"ايعطب ٚايؿيطمن ايعيطب ٚاي يطب... نُيا ٜياِ أٜطياج  ئ ططٜيل قسٜيس  لقي١ ايعيطب            

( 9")سهْعػِٗن سهقطاضِٖ ٚقَٛٝاِٗن سسٚيِ ٚٚطِٓٗن ٜٚههٞ يف َكس١َ شييو فًػيطني  

ٚه سأ املعازي١ سعًػطنين قط١ٝ ايعطب األٚملن ٚذلٛض ْطايِ ايٛط . ٚاحلكٝك١ هكٍٛ 

إٕ سادطٜيييط فًػيييطني ٜهاُيييٌ اياديييطض ايعطسيييٞن ٜٚٓاٗيييٞ آخيييط ئيييع٤ ذلايييٌ َييئ آاييياض   

اتغيياعُاض اي طسييٞ يف ايييٛطٔ ايعطسييٞن فادطٜييط فًػييطني ٖييٛ إنُيياٍ خطنيي١ ايادييطض 

١َٝٛ قس غاُٖر يف خطن١ ايادطض ايعطسٞ ايعطسٞن ٚإشا ناْر ايؿعاضاك ايٛط١ٝٓ ايك
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سكطف ايٓعط  ٔ َٓطًكاهٗيا ايٓعطٜي١ ايي  هػيآس إيٝٗيان فينٕ اياديسٟ اإ ٜيههٞ َئ          

قييُِٝ ايٛاقييا ايعطسييٞن اعٓيي٢ إٔ ايادييسٟ األنيي  ايٝييّٛ ٖييٛ قييٓا ١ زٚييي١ فًػييطني     

املكاَٚييي١ ٖيييٛ ايآُٝييي١ اتقاكييياز١ٜن إش ييييٝؼ َييئ املعكيييٍٛ إٔ ٜعاُيييس ايؿيييعب ايعطسيييٞ     

ػطٝ  املكاّٚ يف ضظق٘ ٚقٛك َٜٛ٘  ٢ً ق٠ٛ أ سا٥٘ ٚإٔ ٜصٖب ايعُيٌ ايعًػيطٝ    ايعً

ي ٓا٤ اتقاكاز اإلغطا٥ًٝٞن َٚا ايعا٥س٠ َٔ ايادطض ايػٝاغيٞ َيا ايا عٝي١ اتقاكياز١ٜ.     

إٕ سٓا٤ ايٛطٔ ايعًػطٝ ن ٜاٛقف  ٢ً ايعطب يف سٓا٤ ايٛطٔ فًػطنين نُيا ٜاٛقيف   

ايكطي١ٝ ايي  اُعٗيِ سكيطف ايٓعيط  ئ ْٛ ٝي١          ٢ً ٚخسهِٗن ْٚعمل خلفاهِٗن إْٗيا 

ْعُِٗ ايػٝاغ١ٝن ٚإشا نإ ايعطب ٜكعٕٛ دلاُعني َٔ أئٌ قطٜيط فًػيطنين فٗيٞ    

أٟ فًػيييطني قيييازض٠  ًييي٢ إٔ هكيييف َعٗيييِ يف احلاضيييط ٚاملػييياك ٌ ٚ ًييي٢ ايعيييطب إٔ        

ٜادطنييٛا يف َٛائٗيي١ ايادييسٟ اإلَ ٜييايٞ ايكييْٗٝٛٞ اكييساض خطييٛض٠ ٖييصا ايادييسٟ.    

 عِ ايادسٟ  عُر اتغا اس١ سايطز  ًي٢ ٖيصا اياديسٟن أَيا إشا قيٟٛ       اع٢ٓ نًُا

ايادسٟ اإلَ ٜايٞ ايكْٗٝٛٞ ٚضععر اتغا اس١ ي٘ سايادسٟ ايعطسٞ فنٕ شيو ٜهٕٛ 

ْصٜطاج سٗعمي١ ايعطب  ٢ً ٜس أ سا٥ِٗ. إتا ايادسٟ احلكٝكٞ يًعطب ييٝؼ ٖيٛ اياديسٟ    

سٟ أخازٜي١ ايطيطفن ٚايعطزٜي١.    اخلاضئٞ فدػبن ٚإتا ٖٛ ايادسٟ ايساخًٞن إْ٘ ق

ٚاياػً  ٚايكٗط ٚاخلطاف١ ٚاجلٌٗ.. ٚاتغيا اس١ سيايطز  ًي٢ ٖيصٙ اياديسٜاك ت ههيٕٛ       

إت ساياعسز١ٜ ايػٝاغ١ٝن ٚخل اتخالف ٚمماضغي١ ايسميكطاطٝي١ن ٚاتغيا اس١ حلكيٛم     

 اإلْػإن ٚنٌ شيو ٜاطًب مماضغ١ ايعكل١ْٝن سه ٢ً زضئاك ايٛ ٞ. 

سكٞ إٔ ْكٍٛ إٔ اياكٛض ايؿيا٥ا يف اييٛطٔ ايعطسيٞ  ئ  لقي١ ايثكافي١ سايػٝاغي١        

 ٢ً أُْٗا َعَٗٛيإ َاعاضضيإن ٖيٛ هكيٛض خياط٧ َٚيعزٚح يًدكٝكي١ ايي  اُيا سيني           

ايٓعييط ٚايعُييٌن سييني ايعًييِ ٚايييٛطٔ. إٕ هيياضٜذ ايثكافيي١ ٚخطنيياك ايييا ت اتئاُييا ٞ        

١ٝ غت َ اؾط٠ن ٚإٔ ايػٝاغ١ اكافي١  ٜسخ  َثٌ ٖصا اياكٛضن ٜٚ ني إٔ ايثكاف١ غٝاغ

 سل ئصٚض. 

إٕ ايثكافييي١ غٝاغييي١  ًييي٢ َػيييا٣ٛ ايٓعيييطن ٚإٕ ايػٝاغييي١ اكافييي١  ًييي٢ َػيييا٣ٛ       

املُاضغ١ن اياُٗٝس يًػٝاغ١ ٜهٕٛ سايثكاف١ن ٚقكٝل ايثكاف١ سايػٝاغ١ن ٚسيسٕٚ شييو   

هك ل ايثكافي١ َٓععيي١  ئ ايٛاقيا اييصٟ هعُيٌ فٝي٘ن ٚهكي ل ايػٝاغي١ دليطز غٛغا٥ٝي١            

اغٛئٝيي١ ْععٝيي١ ٚاضهييعامن دلييطز قيي٠ٛ ٚهػييً ن ٜٚؿييٗس  ًيي٢ شيييو هيياضٜذ ايعهييط         زمي

ايػٝاغٞ يف اي طب ٚايؿطم سهٕ ٖصٙ ايٛخس٠ ايعط١ٜٛ سني ايثكاف١ ٚايػٝاغ١ٝ جيب إٔ 

ه ك٢ قا١ُ٥ن ايثكافي١ ٚايػٝاغي١  ُيٌ  ًي٢ األَيس ايطٜٛيٌ سعٝيساج  ئ آْٝياك ايػٝاغي١ن           

احلًييٍٛ يألظَيي١ ايطآٖيي١  ًيي٢ َػييا٣ٛ  ٚإ يياز٠ سٓييا٤ ايثكافيي١ ايػٝاغيي١ٝ قييس ٜهييٕٛ أخييس

 ايٛطٔ ايعطسٞ. 
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الخطابة المؤثرة 

  واإللقاء المشوق
 

 .عصام شيخ األرضد* 

 

كانت اخلطابة والفصاحة يف القرون السابقة من  سااانتاا الرن را والل نل         

واألدبنا  ربنءا  الل ننل       ن والعلانا   لقلنل  امانا، و و،نما منا كنان  اقسنا الستاانت       

 قلل  الساس م  ربال  الللاة والصلا اللاضح.

لننتم منن  اليننرومتت سن والننم  ننلًام و لمت ننام منن و ام واباسننامة  تلننةو سو حيننلمتام   

طاغتام للي ًاال  م   لقا  ربطبة عظتاة ًرن  ب نا اما نلمت لسنااعم والافاعن. معنم.       

عامل فل  جي ت ذلنم نفعنام  ذا   ة يف الفحاى لل ًلافرا خلطبام سفي. الرتًتباا وال عا 

 .ئبرل. ات سو ممالم سو ملالبامسالل  اإللقا  واخلطابة ل  م غ   كان

قنن  ت ًلننلن ممنن   رحبننلن بفلننرا اءنن  ض و لقننا  اةاضننراا وا بننادمتا بنناءلامت     

وًسنن ا السقنناا يف اتواااعنناا وا ننلوراا. وللنن  م ننامتاا اءنن  ض واإللقننا  منن  س،نن    

السجاح والاأث  يف اآلربر  و وت ميل     ت جيت  ،ما الف  سن جيت  ف  القتنادا  م امتاا 

 مبف لم ا اللااع.

 

لذذذذذذنلأساسذذذذذذعسل   ذذذذذذَ  س ل سذذذذذذ س

لنستكذذذذٌنسًلسذذذذ  سسً لت لَسذذذذُس لسَ  ذذذذُ

مبفذذذذذكث  سوذذذذذتسّسً  ذذذذذ ْستسذذذذذت َ سسس

سًذذذذذعس ذذذذذ  س،إلق ٕهذذذذذ سًعنذذذذذكسً   هذذذذذ 

 سذذذحعسًذذذ س ملت   ذذ سس ملنذذذَ س خل ذذ اس لس

س جلسذذذ هسس لذذذ ستسذذذ ٓسللٌ ذذذٌ سإلذذذَوعسسس

عذذكٔسًذذعس ليذذكً ِس.سه ذذ سبأ ذذكأسل ذذلٌا

اسً لتق اذْسً ذكً ّسسس ث بطس لسَ  ْسب آل

 لفكذذكٍعسلت قَذذ س ل حذذ  سسس لتذذو ًبسبذذ سس

يفسإٍصذذذذ  سس ملكجذذذذٌسًذذذذعس ل سذذذذ س ملذذذذتقعسسس

ًاذذعس قلقذذ ٕسسس مل لًٌذذْسللحسوذذٌ س ملتلقذذُ،سس

ً خل ذذذذ اساذذذذعس قَقذذذذُسلذذذذىسل   ذذذذَ تىسس

،س ًًكتكو تىسًقٌ عذهيس لذ سٍى ذٓسعلَوذسسسس

ً لذذ ستذذهععس لفكذذكّس ل  ًذذْس لذذ سعكٍذذهسسس

إٍص هل سللحسوٌ .
 1

س

س

                                                 
*

 كاتب وباحث وصحفي. 
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عذعسسس  ٖلنلأسلفتسعظكِس بت  ثسلثب 

طذذذك سًٌ ذذذٌأساذذذعس خل  بذذذْسيفس آلًعذذذْسسسسس

 أل ذذسّسً لقلذذْسيفس ل ذذك سٍى ذذهس لفكذذكسسسس

 لَذٌ سساكلسذ تُسسععس خلٌضسب ملٌ ٌأ،س

لت َهع سعٌعذ  سًذ سإاس  ذت ك ضسًفذكث  سسسسس

هذذذن س لفذذذعس جلسَذذذ سً لذذذنِسٍ  ذذذُسلل ذذذْسس

سً  ٓسآ ك.

ٍ تذذذذذفس خلذذذذذٌحس لذذذذذنِسٍصذذذذذذ   سسسس

 ملت هثسلً  س جلسوٌ سً لذنِسٍت ذٌ سيفسسس

اٌبَذذذ ست ذذذكحسب  ذذذعسسب ذذذألس أل َذذذ نسإاسس

"جلٌ ذذذذٌاٌبَ "سل ذذذذهسلوتذذذذكس مل ذذذذ ًحسسسسس

شٌَع  سيفس ل ذ ..سافذُس لٌقذتس لذنِسقذهسسسسسس

نذذذذذ كس ملت ذذذذذهثسبذذذذذى ألس لتذذذذذٌتكسقىذذذذذ سسٍ

 لت هثسلً  سعهثسوذىسسًذعس جلسوذٌ ،سسسس

ٍسَ كس لكع سعلٓس ألش  صس ملصذ ب سس

ب جللٌ ذذذذذٌاٌبَ .سًلذذذذذكثس لذذذذذتفكسسيفسس

 لت ذذذذذهثسلًذذذذذ  سلوذذذذذٌ سقذذذذذهس  لذذذذذوعسس

س،  سقلذذذذذىوعٍكجتفذذذذذٌن،سًتكتفذذذذذ سعىيذذذذذس

ًت ق ذذذذ سلعف  ذذذذوعسًٍكجتذذذذ س ذذذذٌتوع سسسس

ًٍ ٌثسذلأسإاس عها أسهكًٌنس ألث ٍ  ل س

يفس جلسذذذعسيذذذ سٍوَذذذأسملٌ جوذذذْس خل ذذذك.سسسس

 لنِسٍ تقهسبأعىسق ث سًعس   س لت ذهثسس

ً لٌقذذذذذٌحسقلقذذذذذ ٕسولسذذذذذْسلًس لت ذذذذذهثسس

 مل فذذكثسجلسوذذٌ سًذذ ،سيفسهذذنيس   لذذْسقذذهس

حيتذذ بسًتذذ سهذذشخٕس ألشذذ  صسإاسعذذ بسسس

 سعلٓسخم ًاوعسًعس لت هثسعفسُسللت ل

لً  س جلسوٌ ،سًلكذعسيفس ذ خ س لتذٌتكسسسس

 ل ىَ َْ،سً ل سٍ  عُسً و س لكذتسًن،سس

ه ذذذذذ دس ل هٍذذذذذهسًذذذذذعس  لذذذذذٌ سً  َذذذذذ سس

 لىسذذَ ْس لذذ ستسذذوعسيفسلفَذذ س لتذذٌتكسسس

ً لت لذذذ سعلذذذٓس خلذذذٌحس لذذذنِسٍصذذذ   سسسس

يفسس ملت هثسلً  س نهسوىسسًذعس ل ذ  سس

به ٍذذذذْس هٍتذذذذىسقىذذذذ س لتذذذذأقلعسًذذذذ س ذذذذ  سسس

س.  اسً لتف ع سً س جلسوٌ  خل

ًقذذذذهس عتنذذذذك سً  هذذذذهسًًذذذذه   سسسس

 ٌ س ل  .سًعسلج ست ٌٍكسًو  ّسسّوتس

 خل  بذذْسًاٍذذ ثّس لذذٌعُسملف ذذٌ س لكلسذذْسسس

ًً  و سيفسًك عو س لص َحسً  ت ه  س

لايذذذ س ل ىذذذ    سللٌ ذذذٌ سإاس جلسوذذذٌ س

ًذذ ست ظذذَعسسبنذذك سل ذذكأسًقىذذٌ سلوذذف.

ًوكج عذذذذذذ  سًًسذذذذذذ بق  سع ملَذذذذذذْسلفذذذذذذعسس

س س ل  .. خل  بْس ٌ

ًٍذذذذذذكٔس لفَلسذذذذذذٌحسلا طذذذذذذٌنسلنسسس

 خل  بذذْس لصذذ َ ْسلَسذذتسهذذُس  ًلذذْسسس

 لت كٍكسب ل   ،سبذ سهذُسطكٍذ س لٌ ذٌ سسسسس

إاس مل كاذذْ،سلًستنذذ َهسهذذنيس مل كاذذْ،سس

ً خل  بْس لسَْٗستكٌنسإًذ س ذ ث ّسعذعسسسس

ًت ذهثسٍقذذٌ سًذذ سخسٍ ذذكح،ساَفيذذُسبذذىسس

 جلوذذ سإاستكذذك  سعىذذ    سقذذهستكذذٌنسسسس

ًإً سلنستصه سًصقٌلْ،سغسسلعو سا  غْ.س

عذذذذعسًت ذذذذهثسٍ ذذذذكحسًذذذذ سخسٍقذذذذٌ ،سلِسس

ٍ ذذكحس  ذذ سًٍتح هلذذى،ساَسذذ   سعلذذٓسسسسس

 ذذ ً َىسعٌعذذ  سًذذعسًقه تذذىسعلذذٓس ٍ  ذذْسسسسس

 لك  ،سًيفسه ت س  ذ لت سخستسذ عهسسس

 لى غذذْسعلذذٓس لٌ ذذٌ سإاس مل كاذذْ،سبذذ سسسسس

س.تكٌنسً َلْسللتيلَ 

بهسًعستٌ اكسًىهلٍعسوُستشثِسسًخ

سعظذذذذكسلا طذذذذٌنسإاسسحبسذذذذ سس خل  بذذذذْسس

لًهلذذذذ  سلنسٍذذذذه دس ملذذذذكٕسعذذذذٌأسس،  قَقذذذذْ

 جلسوذذذذٌ س ملتلقذذذذُ،سً سذذذذ س ص ٖصذذذذىسس
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 ملتفكقذذذْسفذذذتساكذذذكّسً  ذذذهّ،سًذلذذذأسسسس

ٍكٌنسبت هٍهس ألًكس خل صس لنِسٍكٍهس

شذذذذك ى،سًه عَوذذذذ  سلنسٍقسذذذذعس ملت ذذذذهثسسسس

 ألشذذذذذَ ٕسإاسلعٌ عوذذذذذ ،سحبَذذذذذ ستىقذذذذذٓسسسس

 ألشَ ٕسًتح عسذْسً ه جذْسفذتساكذكّسسسسس

ً  ذهّسً  ذذ ْ،سخسحيذذ ً سلنسٍفصذذ سلِسس

س.بسكثسًتٌ   سًتص سحبكاَْسجوٕسً و 

ًعسه ذ سعذكٔسلنس ملذه   س لفككٍذْسسسسس

 ملوتسذذذذْسب خل  بذذذذْسقذذذذهسً ذذذذ تسب ذذذذألسسس

 ل صذذذ ٖحسللت لذذذ سعلذذذٓس خلذذذٌحسً لذذذ ثثسس

ي سحيقذ س ل حذ  سسسسله  ٕس قلق ٕسً لت هث

،سيفسعذذذذكضس ملٌ ذذذذٌأس ملقذذذذه سللحسوذذذذٌ س

سًهُ 

ٍصذذ اسبذذىس ملت ذذهثسسسسذذذذسس لتذذٌتكسذذذذسس1

له ذ ٕسإلق ٖذىسسسسله  ٕس   بى سٍن كس ملت هث

لًس لكلسذذذْس خل  ذذذْسبذذذىسيفسسسّللس   ذذذك

ًس بذذكثًثسآ ذذكسلقذذ ٕسلِسسً   ذذىْسلًس فذذ سل

ً و  سًعسجسسىسا  ساَوٌٍلٌجَْسوتسّس

تو ٍهسعىيذ  س لقلذ ،س  جتذ حس لَذهٍع،سسسسس

ً لوٍذذذ ثّسيفس لت ذذذكت،سً لتنذذذتتس لذذذنه س

لذذذى ألس لٌقذذذت.سًهذذذٌسلًذذذكسطىَ ذذذُساذذذ سسسسس

ٕ سس  ذذَٗ  .سستكب ذذىسبفكذذكّسلعذذأس ذذتقه سلث 

 ألث ٍ  ل س لنِسٍذها سجسذسأسسس َ سلنس

للت ذكتسً لنذ ٌ سبذ لتٌتكسهذٌسلٍيذ  س ذى سسسسسسس

جل لأسلوتكس عتى ه  سً  ذت ه ث  سلتقذهٍعسسس

لايذذ سًذذ سع ذذهد.سلايذذ سطكٍقذذْسللت لذذ س

علٓس لقل سهُسفيسس لكلسذْسبنذك سسس

 ذذذ َحسً ل سذذذ سعلذذذٓس لتذذذه اسقلق ٖوذذذ سسس

سً لتأقلعسعلَو .

 سقىذذ سلنستىذذهلسً كاذذْس جلسوذذٌ ذذذسسس2

ْس   بذذذأ،س عذذذكحسلًخ سملذذذعسهذذذٌسسبكت بذذذ

ًٌجى،س  ً سلنست ذكحسًذ سلًك ذأسعذعسسسسس

 جلسوذذذذذذٌ س ملتلقذذذذذذُسخل  بذذذذذذأ،ساوذذذذذذن سس

 َسذذذذذ عهدسعلذذذذذٓس عتقذذذذذ ٕس لكلسذذذذذ  سسسس

 مل   ىْ،ساك ساٗذْسًذعس ل ذ  س ذ سلنسسسسس

تكذذٌنس أللفذذ لسً لكلسذذ  سً ذذفّسعذذ وعس

ًًسذذذتٌ  ّسًذذذعس ً ساكذذذكهعسًعسلذذذوعسسسس

لكذذذُسٍصذذذ س خل ذذذ اسبنذذذك سل ذذذكأسسسس

سلهٍوع. ت س ع  سً ًلً حسًٍلقٓسقىٌخ س

 سلذذذهٍأسلً ستكتَذذذ س مل لًٌذذذ  ذذذذذسس3

ه عَذذذْسًذذذعس   بذذذأس لذذذنِس ذذذ سلنسسسسس33

ٍكذذذٌنس سذذذ  سمبحسٌعذذذْسًذذذعس مل ذذذ عُسسسس

 له لذذذذذْسعلذذذذذٓسا ذذذذذٌٔس ملٌ ذذذذذٌأسً لذذذذذ سس

 ذذذذذذذتحناسلوذذذذذذذٌ دسإلَذذذذذذذأسملت ب ذذذذذذذْسسس

 خل ذذ ا،سلًسلنسٍ فذذذكس جلسوذذٌ سًٍنذذذ كسسس

بأعذذىس َصذذ سملك لذذْس مللذذ ،سلذذنلأسٍذذت  سسسس

لًذذ  سسعلَذذأسً ذذ س  ذذْسلسذذسس   بذذأسسسسس

 جلسوذذذذذذٌ .س بذذذذذذهلسبكت بذذذذذذْس لفكذذذذذذكّسسسس

 لكَٖسذذَْسً ل قذذ سس أل   ذذَْسللسٌ ذذٌأسسسس

،سً  تنذذذذذوهسبذذذذذى ألسبنذذذذذك س ذذذذذ َح

 لقصذذذذذذهسً ق صذذذذذذ َٖ  سً ألاكذذذذذذ  سسس

س.س خل  جَْ

 س ذ سعلَذأسلنسسس كعْس لىهٍوْذذسس4

علذٓسستكٌنس كٍ س لىهٍوْسً ثًثسلا  لأس

  ذذذذذذتَ  اس جلسوذذذذذذٌ سًذذذذذذ سٍتٌلذذذذذذهسًذذذذذذعس

ًذذعسل   ذذَ  س ل حذذ  ،سلك ًذذأسٍ تذذفس

ًتكوَذذذذودسعلذذذذٓسسس بذذذذ نسعَ َذذذذأسنلأسلذذذذ

تذذذذذكٔسبٌ ذذذذذٌ س ثًثسسلكذذذذذُس جلسوذذذذذٌ س
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لا ذذ هلعس ذذٌ سًذذ سلذذ طىوعسبذذى،سلكذذُسسسسسس

ستسته دسلِسًستحه  سيفسهنيس   لْ.

 لت هثسبن صذَتأس ل ىَ َذْسسسذذسس5

 ستست َ سفقَ سًوٍهسًعسًعه س لتص  

 ملصذذذذذذه قَْسإذ سخ ذذذذذذتسلن صذذذذذذَتأسسس

  قَقَذذذْسبذذذأنستظوذذذكسلًذذذ  سلوذذذٌ د،سسسس

مبذ ستقٌلذىسيفس ذ  سسسسس لنٍعس َتقٌنسلوتذكس

 لًدستتصذذكحسعلذذٓسطىَ تذذأسب َذذه  سعذذعسسس

س لتص  .

 س لتٌ  ذذ س ملذذك سًذذ س جلسوذذٌ سسذذذذسس6

ميتلذأس خل َذذ س ل ذذ جحسً لذذنِسٍسذذت َ سس

تٌ َ سلاك  يسبسذكعْسًً ذٌ ،س ً ذ  سسسس

ًًلكذ  س   ذْسسسع لَْسللهع بذْسً ملذك ،سسس

ً لذذذ ستنذذذك س لذذذكً سسسجن بذذذْسللست ب ذذذْسس

 ل  ًْسلٌقتس حمل  كّ،سعلَأسبسكثسب هس

 لقصذذهس لقصذذسّس مل ذذفّسً لذذ ستذذكتىطسسس

ب ملٌ ذذذذٌأسخسلنسلذذذذكبسعذذذذعسًٌ ذذذذٌعأس

 أل   ذذذذُسلتح ذذذذ س لتنذذذذتت،سا للسسذذذذْسس

 لن صذذذذَْس لذذذذ ستقذذذذهًو سيفس   بذذذذأسسسس

ت  ذُس ملصذه قَْسً لك  ذْسللستلقذُسًٍتذ سسسسسس

سمب ستلقَىسعلَىسًعسً لًٌ  .

 سخس ذذ سعلذذٓسس لت ذذهثسغَىذذ  سذذذذسس7

 ملت ذذذهثس حمل  ذذذكسلنسٍقذذذكلسًذذذعسً قذذذْسسسسس

تح ذذذ س لتنذذذتتسبذذذ س حمل  ذذذكسًى شذذذكّسل

،سًٍسذذى سبذذنلأس مللذذ سً ليذذحكسسسً ملتلقذذُ

اذذ ل وَوس لىصذذكِس ذذكً ِسجذذه  سبذذ سسسسس

 ل كا سًهن سلعسٍت ق سيفس   س لقك ّٕس

لل  ذ اسًذعسً قذْ،سًخسٍيذكسلنسٍكذذٌنسسسسس

ه  لذذأسً قذذْسل  ذذ ًٍعس خل ذذ اس لكَٖسذذَْس

 لذذذ سٍذذذتعس لت قذذذ سمبٌجىوذذذ سبذذذ س ذذذ ً سسس

س لك  س مل لٌا.

 سًذذذذذعسًَذذذذذو  سهل ذذذذذْس جلسذذذذذذذذذذذذسس8

 ملت هثس ل  جحسهٌس  ذت ه  س صذ ٖهسسس

ًًوذذ    س لتٌ  ذذ سغذذسس للفظَذذْ،سًهذذُسسسس

 لَذذهٍعسً كوذذ  سب لت ىسسوذذ جلسذذهٍْس

 جلسذذذعسً ملنذذذُسًت ذذذ بسس لٌجذذذىسًعظذذذكّسسس

 ل  سًلشذَ ٕسل ذكٔسحيتذ بسلنسميتلكوذ سسسسس

 حمل  كس ل  جحسً ل ستس هعسيفسإٍصذ  سس

هسلنسٌٍ ذلو س ملت ذهثسسسٍذس لفككّس لذ سٍكس

ًثًنستنذذذذتتس جلسوذذذذٌ ،سًل ذذذذْسسبٌ ذذذذٌ س

 جلسذذذعسهذذذٌسعلذذذعسًسذذذتق سًلذذذىسقٌ عذذذهسسسسسس

ًل ذذجيس ذذ ست لسوذذ سألعوذذ سل ذذى تسًذذعسس

سل   َ  س ل ح  .

 س ذذذهث  س خل ذذذ اس ل ذذذ جحسذذذذذسس9

 ذذذذ س لىذذذذهٕسب خل ذذذذ اسبألفذذذذ لس ذذذذولْسس

جن بْسً فّسجتناس ملتلقذُسًتها ذىس ذٌسسسس

تتىذذ سبذذ قُس  ذذهثسبنذذ  ،سًوسذذ سقل ذذ سس

ٌس أسً  سب ألس لقصهس مل فّسععس ملٌ ذ

يفسبه ٍذذْس  ذذهٍ سًذذ سإث  بسإ صذذ َٖ  سس

 قَقَْسًس عهّسجتناس ملسذتس سًٍسذ ٓسسس

مل  قنذذذذتو ،سًيفس تذذذذ  س خل ذذذذ اسعلَذذذذأس

بألف لس ع عذْسًعىذ    سقٌٍذْسيَذوّست لذ سسسسسس

يفسلذهذذ نس ملسذذتس سًٍكثثهذذ سألطذذٌ ساذذ ّس

سيك ْ.

 س  ذذذت ه  سً ذذذ ٖ س لنذذذك سسذذذذذسس13

ٌسسً لكذذذتسس سننسًذذذعس حمل  ذذذكٍعسٍسذذذذت َ 

عَذذذذذْسش شذذذذذ  سبٌ ذذذذذ ٖ سعذذذذذكضسإلك ً

إ ذذذذذق سسًوسىَذذذذذٌتك  سللسسذذذذذ عهّسيفسس
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شذذك س ملٌ ذذٌأسًتقهميذذىسبنذذك سلايذذ سسس

ًل ذذذكأ،س ذذذ س خعتىذذذ يسه ذذذ سب  ذذذت ه  سس

هنيس لٌ  ٖ س ل سًعس ملسكعسلنستسى س

بسذذذى سًت ب ذذذْسسس ل وَذذذوًعذذذه سس  تنذذذتت

س. حمل  كسهلنيس لٌ  ٖ سً عن  لىسبو 

لٍذذذذذذذ  سوذذذذذذذ نسًسذذذذذذذتٌٔسًو   تذذذذذذذأس

سذذذذ س خل  بَذذذذْسيفس لٌقذذذذتس  ذذذذ لُ،سًًوس

و ذذتسطى ٖ ذذأس لن صذذَْس ذذلىَْ،سهذذ سسسسس

لعأسق ث سعلٓست وٍذوسًو   تذأس خل  بَذْسسسس

ً س لته ٍ سً لتسذكٍعس ملسذتسكٍع،سًهذن سسسس

ب ليذذىطسًذذ سميَذذوس ملوذذ  ّسعذذعس ملٌهىذذْ،سسسسس

اذذذ ألًاسًكتسذذذىْسميكذذذعست ٌٍكهذذذ ،سسسس

ً لت عَذذذذذْستكذذذذذٌنسيفس ألغلذذذذذ سا كٍذذذذذْ.سسس

ًلايذذذذذ سًتذذذذذ  سعيذذذذذ ىسلتٌ ذذذذذَ سهذذذذذنيس

س لفكذذكّسهذذُسفلَذذ س  ذذ  سبذذ سلوذذفسسسس

خعذذذى سيفسوذذذكّس لقذذذه سهذذذع س ًَسذذذُ،سس

ً ًع لهً(س َ سٍ تذفسًَسذُسًذعسلايذ سسسسس

خعذذذرسوذذذكّس لقذذذه سيفس ل ذذذ .سً لذذذنِسسسسس

 لف كٍذْسس وتس سًو  تىسبو سًعس ملٌهىْس

 لظذذذذ هكّسً ذذذذنس لصذذذذ ك،سً ست وٍوهذذذذ سسسس

ب لتذذه ٍ س جلَذذه.سلًذذ سًذذ سدذذهس ًع لذذهًس

اك نسيفس  كيسًذعس ل عذى س ملتسَذوٍعسسسس

ً خ تسك  سبذىسسسًلك ىسب لته ٍ س ملستسك

 ق سلىس لٌ ٌ سلٍيذ  سإاسلايذ سخعذ سسسس

سيفس ل  ..

ٍ تسذذهسلايذذ س ملت ذذهه سيفس ل ذذ .سسس

علذذذٓس لى غذذذْس لل ٌٍذذذْسً ل وَذذذوسعلذذذٓسسسسس

ً ٌ س لفككّس مل لٌبْسًإعه ثس خل  اس

بنك س لَع.سًلكعسألنسا قهس لنُٕسخس

ٍ  َذذىساذذلنسإلقذذ ٕس حمل  ذذك  سً خل ذذ سسس

ْسسس سًفيذذذسه سًوت بتوذذذ سٍت لذذذ سبأهسَذذذ

وذذذذذذذىسّس خ ذذذذذذذتس أسً لقذذذذذذذك ّٕسهلذذذذذذذنيسسسس

س حمل  ك  سً خل  .

ًعلٓسعكجيسًذ سٍ تقذهس لكذتسًنسسسس

النس خل  بْسًإلق ٕس حمل  ذك  سً لتذأهسسسس

يفس خجتس ع  سلَستسًٌ ه سحبتذْ،سبذ سسس

هذذُسقذذك ّٕسً طذذ أسً  ذذت ه ثسًشذذح عْسسسسس

ًقذذٌّسإ  ثّسًتذذه ٍ سًسذذتسك،سًبلًكذذ نسسس

لِسإعسذذذ نسيفس ل ذذذ .سلنسٍكذذذٌنس  َىذذذ  س

هك  س تذذذٓسلذذذٌسوذذذ نسٍ قصذذذىسسًٌهٌبذذذ  سًذذذش

 لكذذذذذتس.سا خل  بذذذذذْستذذذذذأتُسب لتذذذذذه ٍ سسس

 ملسذذتسكسً ملس   ذذْسً خ ذذت ه ثس جلَذذه،سسس

ًولسذذذذذذ سًذذذذذذ   س ملت ذذذذذذهثس خل  بذذذذذذْسس

 جلوٌ ّ،سولس سل ى تسهنيس خل  ذَْسس

جوٕ  سًعسطىَ تىس قعسذ عَْس ملتسلذأساَوذ سسسس

سً لق ث سعلٓس لتٌ   سبو سبأِسًقت.

ًيفس خلت  سعٌ َكعسلكُستصلٌ س

كس خل  بذذذذذذْ،سً لتذذذذذذأهسسعلذذذذذذٓسإاسً ذذذذذذ ب

 جلسوذذذذذذٌ سً ملتلقذذذذذذُسله ذذذذذذ ٕس ملذذذذذذش ك  س

ً ملوكج عذذذذ  سً حمل  ذذذذك  سًذذذذعس تىذذذذ أسسسس

 ل ص ٖحس لت لَْ سً ل سعىهؤه سبتنحَ أس

علذذٓس لقذذك ّٕسبنذذك سًسذذتسك،س ذذ سلنسس

تقكلسيفسو س ملٌ ٌع  سًبفيذٌ سًثلاسس

ًتصذذذذذل ،سًخستفذذذذذكتسيفسقك ٕتذذذذذأسبذذذذذ س

قص  ذذذ  س لصذذذ  سًلًوذذذ  س لكتذذذ .سس

  س ل  .ستٌ  سب مل كاْ،س قذكلسسًبك سل 

 مل ل  سًت س سب أل لٌاس ملتىذ ساَوذ ،سسس

خستقذذذ سع ذذذهسلصذذذهس ذذذهث،س  ذذذألسسسس
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غسذذ  س ألًذذذكسبك اذذذْس ل لذذذٌ سً َذذذوسمبذذذ سس

جتهسً كاتأسًعلسذأسقذهسفقذ سبذى،سًخسسسسس

تذذ جيأسلنسلكذذ سًت ذذهثسل ذذلٌبىسًبك عتذذىس

 ل سٍستسهه سًعسخموًعىس مل ذكيفس لذنِسسس

ت ب ذْ،سًع ذهً سسسلعسٍت ق سإخسب لقك ّٕسً مل

تقذكلس لنذ كسلًس ل صذٌصس ألثبَذْس ل تكٍذذْسسسسس

خستسذذذكعسلتسذذذلعسبذذذ سشذذذك سًجذذذ احسسسس

ب  تكذذذ اس أل  ذذذ ٕسقذذذه سًذذذ ستسذذذت َ سسسسس

لكذذُستصذذىحس لفصذذ  ْسً ل  قذذْسجذذوٕ  سس

ًذذذعس ذذذلَقتأسًش صذذذَتأ.سوذذذعسث ٖسذذذ  سس

علٓسطىَ تأسفهثسبوذهًٕسًبك  ذْست ًذْسسسس

ً بت ذذذهسعذذذعس لتقلَذذذهسً  ذذذت س سهلحتذذذأسسسسس

بنذك سقذٌِ،سسسسًًفكث تأس ل س تلكو 

بوذذن س ذذتكٌنس   ذذك  سقٌٍذذ  سًًت ذذهه  سسس

سًنوٌ   .
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 .. قرطبة

 ومذرستها الفكرية 

 
 .رحيم هادي الشمخيد* 

 

تتيح ليا الفرصة مً جديد إلعادة التفكري يف أجمااد رربةاة البرةياة اإليا،مية      

ميَا  يف ورت مً األوراا،   أجمادٍا البنراىية والثقافية واحلضارية البامة اليت جبلت 

مركااًاح اضااارياح عا ياااح ع ميااا م لااُ وع ميااافن  جلا ىكتااك عااً اااىااك الفكاار  يف تاارا     

رربةاااة الب،ااايه  ع تااادعق أىَاااا ياااتقدو صااا رة كاملاااة عاااً مدرياااة رربةاااة الفكرياااة  

وامتداداتَا يا ا  يف األىادلن وا بارو أو يف أوروةاا  كا،  جلٌ مقياه مثامل ٍاعا ا  اروم           

جيك أٌ ييجً يف ي و ماً األيااو  يتبلاك تضاافر جَا د ةاااثن كاثرييً ماً ا َاتنن           الع 

ةالدراياااا، األىدل اااية البرةياااة اإليااا،مية وا  تألااان يف الفكااار األوروةاااق يف البألااار   

 ال ييط وعألر اليَضة.

 

، فهلللٌ َللل  ليُللله إيٝللل٘ ٖللل ٙ  ًاٚإذ

ايعج يللل١ ٖلللٛ لصلللجٌٝ َية للل    ٚيٝللل١   

ةٍٛ اي رٚف ايع ١َ ايل  ةلت   َصل      

ايفهللر ايعر للٞ ايشلليَٞ ل ا ْللتيض    

ٚ فرز    يت يٞ َت ش١ قرطب١ َٔ ج١ٗ، 

املت ش١  اخلٌ  ثِ إ راز  ِٖ َ  ميٝس ٖ ٙ 

ايتا٥ر٠ ايثك ف١ٝ اي  لٓتُلٞ إيٝٗل د  ا٥لر٠    

ايشلللي١َٝ ل ايكلللرٕٚ    ١ايثك فللل١ ايعر ٝللل  

ايٛشللي٢، ٚ عبلل  ٠  خللر٣  ٕ ا طرٚةلل١   

اي  شٓعرـٗ  ل ٖل ٙ ايعج يل١ للتًدؾ    

ل ايكٍٛ  ٛجٛ  َت ش١ فهر١ٜ قرطبٝل١  

َتُٝللللس٠ ل ا ْللللتيض طبعلللل   ي  عٗلللل      

ايفهللر ايعر للٞ ايشلليَٞ ل ا ْللتيض    

َٚلٔ دلت٠    *املغرب ٚجعًت٘ ٜتُٝس  تٚ ٙ،ٚ

ْٛاح، دلٔ ايفهلر ايعر لٞ ايشليَٞ ل     

املعرم، ايع٤ٞ اي ٟ ٜعين لبًٛ  َعلرٚ   

ثكلللللل ل در للللللٞ إشلللللليَٞ ل ا ْللللللتيض 

ٚاملغرب رنتًل،،  ٚ دًل٢ ا ؼله ٜٓل فض     

                                                 
*

 . ن  ميٞ ٚن لب دراقٞ 
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ٜٚٓللل ز  َللل  درفللل٘ املعلللرم ايعر لللٞ َلللٔ      

َعلل  ٜث ثك فٝللل١، َٓلل  دؽلللر ايتلللتٜٚٔ،   

ّ ل احلفلل  ٠ دؽللر ايبٓلل ٤ ايثكلل ل ايعلل  

ايعر ٝلللل١ ايشلللللي١َٝ، إه  خلللللٍٛ ٖللللل ٙ  

احلفلل  ٠ ل َرةًلل١ ايذلاجللث ٚا ُللٛ ،   

َب ظللر٠ دكللب شللكٛل ا ْللتيض ٚ ةٝللٌ    

 ايعرب املصًُني دٓٗ .

،  إيكل ٤ ْ لر٠ د َل١ دًل٢     ً يٓبت  إذْ

احمللللت ا  ايت  رنٝللل١ ٚاحلفللل  ١ٜ ايللل     

 طللر  َصلل   ايفهللر ايعر للٞ ايشلليَٞ 

كٛل قرطب١ ل ا ْتيض َٓ  ايفته إه ش

(366ٙ- 6363.)ّ 

 حمددا، تارخيية عامة-أ

 األىدلن ة،د "ا دٌ"-1

يعٌ  ٍٚ َ  ٜٓبغٞ  ٕ ْٛيٝل٘ اٖتُ َلً    

خ ؼللً ، ل إطلل   اشتعراـللٓ  يً للٛا      

ايت  رن١ٝ ٚاحلف  ١ٜ ايع َل١ ايل  َٝلس     

ا ْلللتيض دلللٔ نرلٖللل  َلللٔ ايبًلللتإ ايللل  

فت ٗلللل  ايشلللليّ، ٖللللٛ لًللللو اي لللل ٖر٠    

ايعُرا١ْٝ اي  اْفر    ٗل  ا ْلتيض دلٔ    

 كٝلل١ ايللبي  ايشللي١َٝ، الل ٖر٠ املللتٕ،    

  َؽلليًه ا للٔ خًللتٕٚ ٚإذا حنللٔ اشللتعرْ

 َهللٔ ايكللٍٛ  ؽللٛ ٠ د َلل١  ٕ املعللرم     

ايعر لللٞ ٚ ًلللتإ ايعلللُ ٍ  فرٜكٝللل  نللل ٕ 

ايعُرإ ايص ٥ت فُٝٗ  ةني ايفته ايعر ٞ 

ايشلليَٞ ٖللٛ مايعُللرإ ايبللتٟٚم  ُٝٓلل      

نلل ٕ ايعُللرإ ايصلل ٥ت ل ظللب٘ ا سٜللر٠ 

ايعر ٝللللل١ ايٜدلٜللللل١ قبلللللٌ ايفلللللته ايعر لللللٞ 

 ٟم.ايشيَٞ ٚ عتٙ ٖٛ مايعُرإ احلفر

ٚايٛاقث  ٕ جٌ املتٕ اي  ن ٕ شلل   

ظللليفٕ ل ايشللليّ قلللت ا لبيللل    يتٚيللل١  

ايعر ٝلل١ ايشللي١َٝ ل ٚجٛ ٖلل  ْٚعلل٥ٛٗ    

 ٚ دًللللل٢ ا قلللللٌ ل ليٛ ٖللللل  ٚاز ٖللللل      

منٖٛللل ، ٖٚهللل ا فصلللٛا٤ ن ْللل  ٖللل ٙ  

املللتٕ شلل  ك١ ل ٚجٛ ٖلل  دًلل٢ ايشلليّ     

نٝثللرب ٚ َعللل  ٚ ن ْلل   لل  خيلل٘     

    ٞ  ايعللللرب ٚظللللٝتٚٙ ةللللني ايفللللته ايعر لللل

ايشلليَٞ ٚ علللتٙ ن يهٛفللل١ ٚايبؽلللر٠  

ٚ غتا  ٚايكرلٚإ ٚف ط.. إخل فإٕ ايي  ث 

احلفلللرٟ ٚايلللتٚ  احلفللل  ٟ/ ايثكللل ل   

ايللل ٟ ق َللل   للل٘ ٖللل ٙ امللللتٕ ل ايتللل  ٜذ  

ايعر للللٞ ايشلللليَٞ إمنلللل  لللللتٜٔ  ُٗلللل ،   

نًُٝٗللل ، يًتٚيللل١ ايعر ٝللل١ ايشلللي١َٝ،    

شللٛا٤ ن ْلل   ٚيلل١ اويفلل١  ٚ ن ْلل       

خللللرل٠  ٚ م ٚيلللل١ َصللللتك١ًم دللللٔ ٖلللل ٙ ا    

َرلبي١  ٗ  ْٛدلً  َلٔ ات لبل ل، ذيلو  ٕ     

َلللللٔ اي لللللٛاٖر املتهلللللر ٠ ل ايتللللل  ٜذ    

ايشلليَٞ، ل املعللرم ٚسللل ٍ إفرٜكٝلل ، 

 ٕ ايعُلللللللللرإ ٚاحلفللللللللل  ٠  دتًللللللللل،  

َ  ٖرُٖ  ن ْ  ٜٓتكيٕ َلٔ َتٜٓل١ إه   

 خر٣   ْتك ٍ د ؼ١ُ ايتٚيل١، ٚ  لبلت    

 عض املتٕ لدلز نُرانلس ةفل  ١ٜ إت   

 ٚيل١ اويفل١    -ايتٚيل١  دٓتَ  اختل لٗ  

دٛاؼلِ شلل ، ٖل ا إذا     - ٚ  ٚي١ ايَ  ٠

  لهٔ ٖ ٙ ايعٛاؼِ ْفصٗ  َٔ إْعل ٤  

 لًو ايتٚي١ املصتجت٠.

ٖٚهلللل ا فب شللللتثٓ ٤ َهلللل١ ايلللل    

 كٝللللللل  الللللللتف   ي  عٗللللللل  اوللللللل ؿ    

نُرنلللس  ٜلللين فلللإٕ ماملتٜٓللل١م )ٜثلللرب(  



 رربةة.. ومدريتَا الفكرية

 

 12 

 

إمنلللل  ليلللللٛ  دُراْٗللللل  دٓلللللتَ   خللللل    

لهتصلللللللٞ طللللللل  ث ايع ؼللللللل١ُ يًتٚيللللللل١  

١َٝ ايعر ١ٝ ايٓ ظ١٦،  ٚي١ ايرشٍٛ ايشي

ٚاوًف ٤ ا   ع١ َلٔ  علتٙ، ٚدًل٢ ايلرنِ     

َللٔ  ٕ  َعللل ن ْلل  َرنللسًا ةفلل  ًٜ   

قلللتميً  فلللإٕ َللل   ًٖلللٗ  يتؽلللبه املرنلللس   

احلفلل  ٟ ايعر للٞ ايشلليَٞ ا ٍٚ دًلل٢ 

دٗللت ا َللٜٛني ٖللٛ اختلل ذِٖ شللل  د ؼلل١ُ 

يللللتٚيتِٗ، ٚنلللل ٕ ذيللللو دًلللل٢ ةصلللل ب  

اْتكللل ٍ  ماملتٜٓللل١م ايللل  اٛيللل ، ْتٝجللل١   

ايتٚيللل١ دٓٗللل ، إه كلللر  َرنلللس  ٜلللين 

لهلل   لٓ ؽللر  ُٖٝتلل٘ ل نْٛلل٘ ٜفللِ   

قلللللدل ايلللللٓو َٚصلللللجتٙ، ٚنُللللل   ةلللللٌ 

ايعُللرإ ايعر للٞ ايشلليَٞ دللٔ ماملتٜٓلل١م  

إه  َعلللل  ةلللٌ دلللٔ ٖللل ٙ ا خلللرل٠ إه  

 غللتا ، يللٓفض ايصللببد اْتكلل ٍ د ؼلل١ُ     

اويف١ إيٝٗ  د٢ً دٗلت ايعب شلٝني،  َل     

ٚايك ٖر٠ فٗٞ ايكرلٚإ ٚف ط َٚرانغ 

للللتٜٔ ل ٚجٛ ٖللل ، ٚفُٝللل  درفتللل٘ َلللٔ     

از ٖلللل   دُراْللللٞ، ٚةفلللل  ٟ ٚثكلللل ل، 

يًلللتٍٚ ايللل  ق َللل  فٝٗللل ، ـلللتًا دًللل٢      

اويفلل١ ايعب شلل١ٝ  ٚ نللتيٌٝ شللل ، ٚ َلل  

املرانس ايعُرا١ْٝ اي    لكِ فٝٗ   ٚي١ 

فكت  كٝ  ٖ َع١ٝ ذا  ط  ث م لتٟٚم ل  

 ايغ يب.

ْعِ ن ْ  ٖٓ ى قبٌ ايفته ايعر ٞ 

يشلليَٞ شللٛا٤ ل ا سٜللر٠ ايعر ٝلل١  ٚ    ا

ل َؽلللر ٚسلللل ٍ إفرٜكٝللل  )حنلللٔ ْغلللض  

اييرف ٖٓل  دلٔ  لي  فل  ط ايل  نل ٕ       

شل  ٚـث خ ؿ( َرانس ةف  ١ٜ قتمي١ 

ٚمَللللتا٥ٔم َعُللللٛ ٠، نُللللتا٥ٔ ايعلللل ّ    

ٚ عض ايكر٣ ٚايثغٛ  ل ا سٜر٠ ايعر ١ٝ 

َٚؽلللر ٚسلللل ٍ إفرٜكٝللل ، ٚيهلللٔ ٖللل ٙ   

ب   املرانس، د٢ً نثرلٗ ، ن ْ    دت

ـللل ي١ ةجُٗللل  َلللٔ جٗللل١ ٚالصللل    قعللل١  

ايقًِٝ اي ٟ لٛجت فٝ٘ َلٔ جٗل١  خلر٣،    

  عللت َلل  لهللٕٛ َللٔ  ٕ ليبللث  ٝيٗلل      

 ي  عٗلللل  احلفللللرٟ،  للللٌ يكللللت نلللل ٕ     

احملٝط  دلين ايب  ٜل١ َُٗٝٓلً  يلٝض فكلط      

  لص    قعت٘ ٚٚفر٠ شه ْ٘ ٚةصلب  لٌ   

 ٜفً   يبٝع١ دُراْ٘د مايعُلرإ ايبلتٟٚم   

اْتعللل   ٚقلللت الللٌ ا َلللر نللل يو  علللت     

ايفتٛةلللل   ٚاشللللتكرا  ايشلللليّ، ٚقللللت    

لهفللٞ ايظلل  ٠ ل ٖلل ا ايؽللت  إه  ٕ    

ايك٣ٛ اتجتُ د١ٝ احل زل١ ل ايٓسادل    

ايصٝ ش١ٝ ٚاحللرٚب ا ًٖٝل١ ايل  درفٗل      

اجملتُللث ايعر للٞ ايشلليَٞ َللٔ احملللٝط     

إه اوًللٝ) )َٚلل  ٚ ا٤ اوًللٝ) نلل يو(    

ن ْ   ا٥ًُ  ق٣ٛ  ت١ٜٚ،  َل  ما َؽل  م   

شلل  ٚزٕ شٝ شلٞ ة شلِ نُل       فًِ ٜهٔ

 ْٗ    لهلٔ لس ٖلر دُراْٝلً  ٚةفل  ًٜ      

إت دٓتَ  لت ٍٛ إه مَؽر، نرشلٞم،  

 ٟ إه د ؼلل١ُ، ٚيعللٌ  لل  يلل٘  تيلل١ ل   

ٖلل ا ايؽللت  ذيللو ايٛؼلل، املُٝللس ايلل ٟ   

ن ْ  لٛؼ،  ٘ ايع ؼ١ُ ل ايشليّ،  

ٚؼلل، ماحل ـللر٠م  ٚ مة ـللر٠ ايشلليّم 

 ٚاملتٜٓلللل١ ت لصللللت ل ٖلللل ا ايٛؼلللل، إت    

دٓللللتَ  لهللللٕٛ د ؼلللل١ُ، ْٚلللل   ًا َلللل      
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اتف   ٗ ا ايٛؼ،  عت اْتك ٍ مايتٚي١م 

 دٓٗ .

نللللل ٕ ٖللللل ا ايٛـلللللث ل املعلللللرم   

ايعر ٞ ٚسل ٍ إفرٜكٝ  قبٌ ايفته ايعر لٞ  

ايشللللليَٞ ٚ علللللتٙ،  َللللل  ل ا ْلللللتيض   

فللللل  َر رنتًللللل،، يكلللللت ن ْللللل  ظلللللب٘  

ا سٜللللر٠ ايٜدلٜلللل١ قبللللٌ ايفللللته ايعر للللٞ   

 ٕ ايشلليَٞ ٚ عللتٙ كتُللث َللتٕ، ٚنلل  

ايعُللرإ فٝٗلل  دُراْللً  ةفلل  ًٜ   ش شللً د   

فصه ْٗ  إَل   ٖلٌ َلتٕ ٚ َل  َسا دلٕٛ      

َكُٕٝٛ لر يِٗ ديق   دف١ٜٛ   ملت١ٜٓ 

د ؼ١ُ إقًلُِٝٗ، ٖٚهل ا فعٓلتَ  فلته     

ايعرب املصًُٕٛ ا ْتيض فت ٖٛل  َتٜٓل١   

َت١ٜٓ، ٚيٝض قب١ًٝ قب١ًٝ نُ  ةت  ل 

املٓلل طل ايلل  نلل ٕ ٜصللٛ  فٝٗلل  ايعُللرإ  

َعًّٛ  ٕ ايكب١ًٝ دٓتَ  للتخٌ  ايبتٟٚ، ٚ

ل ايشلليّ لفعللٌ ذيلللو نجصللِ ٚاةلللت    

فيفدف ؤٖ  ِٖ  ًَٚ  د٢ً  ٜلٔ ظلٝٛخٗ ،   

فإذا  شًُٛا  شًُ  ايكب١ًٝ نهٌ،  َ  

املتٜٓللل١ فعللليفْٗ  رنتًللل،،  ْٗللل  لفلللِ ل 

ايع  ٠  ٜ ْ   َتعت ٠  ٚ د٢ً ا قلٌ لكبلٌ   

َثٌ ٖل ا ايتعلت ، ٖٚهل ا فعٓلتَ  فلته      

١، ٚنل ٕ َٓٗل    املصًُٕٛ امللتٕ ا ْتيصلٝ  

َللل  فت لللٛٙ ؼلللً ً ، ةللل ف  نلللثرل َلللٔ   

شه ْٗ  دًل٢  ٜلِٓٗ ايل ٟ نل ْٛا دًٝل٘      

قبلللٌ ايشللليّ، ْؽللل  ٣ ٜٚٗلللٛ ، ٚ كلللٛا    

َكلللللُٝني ل َٓللللل زشلِ مي  شلللللٕٛ املٗلللللٔ  

ٚا دُللل ٍ ايللل  نللل ْٛا مي  شلللْٛٗ  َلللٔ  

قبٌ،    جعٌ املصلًُني ايٓل زيني فٝٗل ،    

ٚنلل ْٛا كُٛدلل   َللٔ ايكب ٥للٌ ايعر ٝلل١  

ايدل ر١ٜ( ٜتهٝفٕٛ،  لرٚ   ٚا َ زٜغ١ٝ )

ايٛقلللل ، َللللث طبٝعلللل١ ماجملتُللللث املللللتْٞم  

ٜٚت ٛيللللللٕٛ إه م ٖللللللٌ َللللللتٕم ثللللللِ إه    

م ْتيصلللٝنيم،  دلللين إه شللله ٕ  ُلللث  

 ٝلللِٓٗ دؽلللب١ٝ  ْتيصللل١ٝ،  علللت  ٕ ذا للل  

 فعللللللٌ إقلللللل َتِٗ ل املتٜٓلللللل١ ظللللللٛن١     

دؽللللبٝتِٗ ايكبًٝلللل١، ٚ لللل   ٕ ا ْللللتيض  

ن ْلل  ل ا ؼللٌ  للي  َللتٕ ٚ لل   ْٗلل     

 عت ايفلته ايشليَٞ فكلت      كٝ  ن يو

لٛزدلللل  ٖلللل ٙ ايعؽللللب١ٝ ا ْتيصلللل١ٝ إه   

دؽ  ٝ   َت١ٜٝٓ، قرطب١ٝ  ٚ إظب١ًٝٝ  ٚ 

املر١ٜ.. إخل    دلسز ظدؽل١ٝ املتٜٓل١ ل    

ا ْللللتيض فيفؼلللللب   ٚةلللللت٠ ةفللللل  ١ٜ  

َتُٝللللس٠  يلللل  ث خلللل ؿ الللل ف  دًٝلللل٘    

 ٚلفتدر  ٘.

 رربةة: ا ديية/ األو-2

 َللل  املية للل١ ايث ْٝللل١ ايللل  ْرٜلللت     

ٗ  ٖٓلل  فٗللٞ  ْلل٘ ل ٖلل ا اجملتُللث  لصللجًٝ

ا ْتيصلللٞ احلفلللرٟ مامللللتٜينم ن ْللل     

قرطب١ اتٌ  ًَٚ  َرنلس املتٜٓل١/ ا ّ،   

ٖٚهلل ا فُلل   ٕ فللرم املصللًُٕٛ َللٔ فللته 

ظرم ا ْتيض ةت٢ ْكًلٛا د ؼلُتِٗ إه   

قرطبللللل١  علللللت  ٕ نللللل ْٛا قلللللت اختللللل ٚا 

َرنللسِٖ ل إظللب١ًٝٝ ايلل  ن ْلل  ٖللٞ  

يكلت   ٚايغرب ا ْتيصٞ َٔ  ٍٚ َ  فت لٛٙ 

اشللللتع    قرطب١لللللل، إذٕ،  ٜلللل ّ ايفلللللته   

ايشيَٞ ْفص٘  ُٖٝتٗ  اي  ن ْ  شل  

قبٌ ايكرٕ ايص  ث يًُٝي ، لًلو ا ُٖٝل١   

ايللل  ن ْللل  قلللت لفللل ٤ي  َلللث إُٖللل ٍ    



 رربةة.. ومدريتَا الفكرية

 

 14 

 

ًَللٛى ايكللٛل شللل  ٚشلليٛ  ةللِ طًٝيًلل١   

ايلل  نلل ْٛا قللت اختلل ٖٚ  ق دللت٠ شللل ،     

َٚللللث  ٕ طًٝيًلللل١ شللللتبك٢، َثًللللٗ  َثللللٌ  

تٕ،  تف للل١ إظلللب١ًٝٝ ٚنرلٖللل  َلللٔ املللل  

 يفُٖٝتٗللللل  نع ؼللللل١ُ إقًُٝٝللللل١، فلللللإٕ   

املتٜٓلللللل١/ ا ّ  ٚ ايع ؼلللللل١ُ املرنسٜلللللل١ 

شتهٕٛ ٖٞ قرطب١ ايعر ١ٝ ايشلي١َٝ،  

ٚذيللو َٓلل   ٚا٥للٌ ايكللرٕ ايثلل ْٞ اشلجللرٟ   

إه ايعكللللٛ  ا ٚه َللللٔ ايكللللرٕ ايصلللل  ث    

اشلجلللللللرٟ، ةُٝٓللللللل  شلللللللكي  ل ٜلللللللت   

 ّ.6363 -366ٙايكعت يٝني ش١ٓ 

ت٠ اي  ٚد٢ً ايرنِ َٔ احملٔ ايعتٜ

لعرـلل  شللل  قرطبلل١ َب ظللر٠ َللث  خللٍٛ     

ايتٚيللللل١ ا َٜٛللللل١ ا ْتيصللللل١ٝ ل مطلللللٛ     

ٖرَٗلل م ةصللب دبلل  ٠ ا للٔ خًللتٕٚ ٚدًلل٢  

ايلللرنِ نللل يو َلللٔ ْلللٛ  َلللٔ ايتُٗلللٝغ   

اي ٟ درفت٘ خيٍ فذل٠ ًَٛى اييٛا٥،، 

فإْٗللل  اًللل  َلللث ذيلللو  تف للل١  ثكًلللٗ     

املعٟٓٛ ْ رًا يٛجٛ  املصجت ا  َث فٝٗ  

 تف ل١  ي  عٗل     ٚيهْٛٗل   كٝل   ا٥ُل ً   

نُتٜٓللللل١ ج َعللللل١، َتٜٓللللل١ ايهتللللل ب    

ٚايعًللِ،  لل  جعللٌ نللٌ ايلل ٜٔ اللتثٛا     

دٓٗ  َٔ املؤ خني، شٛا٤ َِٓٗ املتكتَٕٛ 

 ٚ املتيفخرٕٚ، ٜؽلفْٛٗ   يفٚؼل ف لًتكلٞ    

دٓلللت ةكٝكللل١ ٚاةلللت٠د ٖٚلللٞ  ٕ قرطبللل١      

ايشلللي١َٝ اًللل   ا٥ُلللً  املتٜٓللل١/ ا ّ ل 

ا ْتيض، يكت ٚؼفٗ  املؤ خٕٛ  يفْٗ  م ّ 

يكللر٣م ٚمقبلل١ ايشلليّم ٚمكتُللث دًُلل ٤   ا

ا ْلل ّم، ٚقلل يٛا دٓٗلل  إْٗلل  مٜبلل  ٟ فٝٗلل       

 ؼ  ب ايهتلب  ؼل  ب ايهت لٝلبم،    

ٚ ْٗلل  مَللٔ ا ْللتيض  ٓسيلل١ ايللر ط َللٔ     

ا صللللتم، ٚ ْٗلللل  مق دللللت٠ ا ْللللتيض ٚ ّ 

َللتْٗ م، ٚ ْٗلل  م  ختللٌ قللط َللٔ  دلليّ   

 دًُ ٤ ٚش  ا  ففي٤. 

دًل٢  ٕ ٖلل ٙ امله ْل١ ايلل  ة ٝلل    

قرطبلل١ َلل  نلل ٕ يٝهللٕٛ شللل  نللٌ      ٗلل 

ٖ ا ايٛزٕ ٖٚ ٙ ا ُٖٝل١ يلٛ ن ْل  ٖلٞ     

ٚةللتٖ  مة ـللر٠ ا ْللتيضم َٚلل  دللتاٖ     

   ١ٜ  ٚ ظب٘    ١ٜ،  ٌ  ٕ  ُٖٝل١ قرطبل١   

إمن  لرجث إه  ْٗ  ن ْ ، نُل  قًٓل ،   

املتٜٓللل١/ ا ّ، ل كتُلللث َلللتٕ ن ْللل   

نلللللٌ َتٜٓللللل١ فٝللللل٘ ذا  َه ْللللل١ ٚذا   

خؽٛؼللل١ٝ لفللل ٖٞ  ٚ لهللل   ل  علللض 

يفذلا ، َه ١ْ قرطب١ ٚخؽٛؼلٝتٗ ،  ا

ٚإذا ن ْلل  ٖلل ٙ اوؽٛؼلل١ٝ،  ٚ يٓكللٌ  

ٖ ا ايي  ث او ؿ اي ٟ متٝس   ٘ َتٕ 

ا ْلللتيض  عفلللٗ  دلللٔ  علللض قلللت سللللٌ    

خمتًللل، َ للل ٖر احلفللل  ٠، فلللإٕ املٗلللِ  

  يٓصلللب١ ملٛـلللٛدٓ  ٖلللٛ  ٕ ْلللدلز امل ٗلللر  

ايثك ل اي ٟ متٝس   ل٘ نلٌ ٚاةلت٠ َلٔ     

 ا امللللتٕ اير٥ٝصللل١ٝ ل ا ْلللتيض، ٖٚهللل

فإذا حنٔ نففلٓ  اييلرف دلٔ نرْ طل١     

اي    لعرف از ٖ  ًا ثك فًٝ  ةكٝكٝلً  إت  

 عت شكٛل قرطب١ َٚتٕ  ْتيص١ٝ نرلٖ  

َٚ  لرلب دٔ ذيلو َلٔ  ةٝلٌ نلثرل َلٔ      

ايعًُ ٤ إيٝٗ ، خؽٛؼً  دٓلتَ   ؼلب     

ايع ؼللل١ُ ايٛةٝلللت٠ ملللل  لبكللل٢ َلللٔ  ٚيللل١    

ايشللللللليّ ايعر ٝللللللل١ ل ا ْلللللللتيض، إذا   
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نرْ ط١ إذٕ ٚجتْ  نففٓ  اييرف دٔ 

 ْفصلللٓ   َللل ّ َلللتا ط ثك فٝللل١  ْتيصللل١ٝ   

لتٛزدٗ     ث  ٚ مخض َتٕ  ٥ٝص١ٝ ٖلٞد  

َت شلللل١ قرطبلللل١، َٚت شلللل١ إظللللب١ًٝٝ،    

َٚت شلللللل١ املرٜلللللل١، َٚت شلللللل١ طًٝيًلللللل١ 

ٚشرقصللللي١، ٚنللللٌ ٚاةللللت٠ َللللٔ ٖلللل ٙ  

املتا ط نل ٕ شلل  يلٕٛ ثكل ل خل ؿ  ٗل        

 ن يب دًٝٗ .

ٖٚهلل ا فللإذا لرنٓلل  ج ْبللً  دًللّٛ   

اي  ن ْ  د ١َ ظل ٥ع١ ل   ايًغ١ ٚايتٜٔ

خمتًلللل، املللللتٕ ٚاملٓلللل طل فللللإٕ طًًٝيلللل١ 

ٚشرقصي١ قت متٝسل   ٔ ْبغ فُٝٗ  َلٔ  

دًُ ٤ ل ايرٜ ـٝ   ٚايفًو ٚاييبٝعٝ   

ٚايشلٝلللل   ايفًصللللف١ٝ، جٝلللل  إذا جلللل ز  

احلتٜ  دلٔ َت شل١ دًُٝل١ ل ا ْلتيض     

فلللللإٕ ظلللللرف اةتفللللل ٕ ٖللللل ٙ املت شللللل١ 

شللللٝهٕٛ   يت جللللل١ ا ٚه يهللللٌ َلللللٔ   

ٚشرقصللللللي١، ففللللللٞ ٖلللللل لني   طًٝيًلللللل١

امللللتٜٓتني ْبلللغ دًُللل ٤ نبللل   ل ايفًلللو     

ٚايرٜ ـلللللٝ   ٚاييلللللب َثلللللٌ ايس قللللل يٞ  

ايفًهٞ ٚ  ٞ دثُ ٕ ايبغلْٛغ ايرٜ ـلٞ   

)طًٝيًللل١( ٚا لللٔ   جللل١ ٚا لللٔ جلللدلٍٚ ل    

اييبٝعٝلللللللللل   ٚايشلٝلللللللللل   ايفًصللللللللللف١ٝ 

)شرقصلللي١(،  َللل  املرٜللل١ فكلللت ن ْللل     

َرنللللللسًا  ٖللللللِ ايتٝلللللل  ا  ايعرف ْٝلللللل١   

درفتٗلللل  ا ْللللتيض،   )ايغٓٛؼلللل١ٝ( ايلللل  

فه ْللللل  َت شلللللتٗ  ايفهرٜللللل١،  ٜللللل ّ  

از ٖ  ٖللللل ، َت شللللل١ ؼلللللٛف١ٝ   طٓٝللللل١   

خؽٛؼللً  دٓللتَ  شلليث فٝٗلل  ةللِ ا للٔ      

ايعرٜلل، ايلل ٟ قلل   لٝلل  ًا ؼللٛفًٝ    طٓٝللً     

نللللل ٕ اَتلللللتا ًا ملت شللللل١ ا لللللٔ َصلللللر٠    

)ايكلللللرطو( َٚرجعلللللً   ٚةٝلللللً  ييرٜكللللل١  

ماملرٜللتٜٔم ايلل ٜٔ اظللتٗرٚا  ثللٛ لِٗ دًلل٢   

 سد َل١ ا لٔ قصلٞ  ةلت      ايتٚي١ املرا يٝل١ 

 ليَ ٠ ا ٔ ايعرٜ، ْفص٘.

ٚلبكللل٢ َت شلللتٓ  إظلللب١ًٝٝ ٚقرطبللل١ 

 نللدل َللتا ط ا ْللتيض دًلل٢ ايطلليم، 

ٖٚلل ا  اجللث يللٝض فكللط إه  ٕ اظللب١ًٝٝ     

ن ْلللللل  لٓلللللل فض قرطبلللللل١ نع ؼلللللل١ُ  

شٝ ش١ٝ  ٌ  ٜفلً   ْٗل  ن ْل  لسا ٗل      

ايؽتا ٠ ل املٝلتإ ايثكل ل ْفصل٘،  ل      

ٍ ايللدلٚز دًلل٢ جعللٌ ايٛاةللت٠ َُٓٗلل  الل ٚ

ا خر٣ ل َٝتإ خل ؿ  ٗل ، َٚلث ذيلو     

فكت ٚجت   ٓ ٤ ٖ لني املتٜٓتني، ل إط   

ايتفلل خر ايللٛ ٟ  ُٝٓٗلل ، طرٜكلل١ متهللٔ   

َللللٔ إ للللراز ايًللللٕٛ ايثكلللل ل ايلللل ٟ ميٝللللس  

ايٛاةللت٠ َُٓٗلل  دلللٔ زًَٝتٗلل ، ٖٚهللل ا    

فللإذا ن ْلل  املللتٜٓت ٕ قللت اةتفللٓت  َعللً  

 خمتً، جٛاْب ايثك ف١ ايعر ١ٝ ايشي١َٝ

َٔ دًّٛ ايًغ١ ٚدًّٛ ايتٜٔ، ٚإذا ن ْ  

نلللٌ ٚاةلللت٠ َُٓٗللل  قلللت ـلللُ  ظلللعرا٤  

ٚ   لللل ٤ ٚ ٜ ـلللللٝني ٚفًهللللٝني ٚ طبللللل ٤   

ٚدًُلل ٤ ايٓبلل   ٚايؽللٝتي١، فًكللت  كٝلل     

قرطبلل١ َللث ذيلللو نللرل إظللب١ًٝٝ، ٚ كٝللل      

اظلللب١ًٝٝ نلللرل قرطبللل١،  َللل  قلللٛاّ ٖللل ا     

ايتغلل ٜر ايلل ٟ نلل ٕ ٜفؽللٌ  ُٝٓٗلل ، ل     

ٛ إٕ إطللل   َلللٔ ايتلللتاخٌ ٚايتعللل  و، فٗللل

َت ش١ قرطبل١ ن ْل  َت شل١ مايفهلر     

ايٓ رٟم،  ُٝٓ  ن ْل  َت شل١ اظلب١ًٝٝ    

َت شل١ مايفللٔ ٚا  بم ذيللو َل  دللدل دٓلل٘   
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  للٛ ايٛيٝللت ا للٔ  ظللت فًٝصللٛف قرطبلل١،   

  ًغ لعبرل، َٛجٗلً  اويل ب إه ؼلتٜك٘    

ا للٔ زٖللر، اييبٝللب ايظللبًٝٞ املعللرٚف،   

ل إط   َفل خر٠  ُٝٓٗل  ةلٍٛ امللتٜٓتني،     

خم طبً  ا ٔ زٖرد مَ     ٟ ق ٍ ا ٔ  ظت 

َ  لكٍٛ، نرل  ْ٘ إذا َ   د     ظب١ًٝٝ 

فيف ٜت  ٝث نتب٘  ً  إه قرطبل١ ةتل٢   

لبللل   فٝٗللل ، ٚإٕ َللل   َيلللرب  كرطبللل١     

 فيف ٜت  ٝث آتل٘  ً  إه اظب١ًٝٝم.

  يفعللللٌ ن ْلللل  قرطبلللل١ َت شلللل١     

ايفهلللللر ٚايٓ لللللر، ٚن ْللللل  اظلللللب١ًٝٝ   

َت شللل١ ايفلللٔ ٚا  ب، ٚاملرٜللل١ َت شللل١    

ٚايعرفلللل ٕ،  ُٝٓلللل  اةتفللللٓ    ايتؽللللٛف

طًٝيًلل١ ٚشرقصللي١ َت شلل١ ايرٜ ـللٝ    

ٚاييبٝعٝللل  د ٚيهٓٓللل  شٓٗفلللِ قرطبللل١  

ةكٗلل ،  للٌ شللٓفرم ايفهللر ٚايثك فلل١ ل    

ا ْلللللتيض َلللللٔ َفلللللُُْٛٗ  ايتللللل  رنٞ   

ٚإظع دُٗ  ايع ملٞ، إذا حنٔ  كٝٓل  ْٓ لر   

إيُٝٗ   اخٌ إطل   ظلب٘ ا سٜلر٠ ايٜدلٜل١     

ٚةلللتٖ ، ذيلللو  ٕ َت شللل١ قرطبللل١ إذا    

 ْلل  لتُٝللس دللٔ نرلٖلل  َللٔ املللتا ط      ن

 اخللللٌ ا ْللللتيض فإْٗلللل  متٝللللس ا ْللللتيض 

نهللٌ َٚعٗلل  املغللرب دللٔ  كٝلل١ ايعلل     

ايعر لللللٞ ايشللللليَٞ   ملعلللللرٚ  ايثكللللل ل 

ا تٜلللت ايللل ٟ  خللل  ٜتبًلللٛ  فٝٗللل  َٓللل      

اٛي  َٔ إَ  ٠ إه خيف١ ث يث١ َٓ فص١ 

يًديفلل١ ايعب شلل١ٝ ٚاويفلل١ ايف طُٝلل١،  

َٚتُٝس فعًي، َعرٚ  ثك ل جتٜت ةكً ، 

دللدل دللٔ ْفصلل٘  عٓلل، املدلل   ٚؼللٝ ١    

املللٝي  َللث ا للٔ ةللسّ ٚ ًللغ متلل ّ ْفللج٘      

ٚ ظتٙ َث ا ٔ  ظت، ٚلر    ي٘  ؼلتا٤  

قٜٛلللللل١ ل دًللللللّٛ ايًغلللللل١ ٚايللللللتٜٔ يللللللت٣  

ظدؽللٝ   دًُٝلل١  لل  ز٠ َثللٌ ا للٔ َفلل ٤  

ايكلللللرطو )ل ايٓ لللللٛ( ٚ  لللللٞ إشللللل  م   

ايعلل طو ايغرْلل طٞ )ل  ؼللٍٛ ايفكلل٘(، 

ا  ل كللل ٍ نُللل  ن ْللل  يللل٘ اَتلللتا   

ايفًصللف١ ل ايفهللر ايٝٗللٛ ٟ ٚايفًصللف١    

 ا ٚ ٚ ١ٝ اييل١ٝٓٝ )ايرظت١ٜ اييل١ٝٓٝ(.

ٚملللل  نللل ٕ اجملللل ٍ ٖٓللل  ت ٜصلللُه     

  يلللتخٍٛ ل لف ؼلللٌٝ ةلللٍٛ َهْٛلللل      

ٚخؽ ٥ؾ ٖل ا املعلرٚ  ايثكل ل ايعر لٞ     

ايشلليَٞ ايلل ٟ اةتفللٓت٘ قرطبلل١،  ًلل٘    

لتبلللللث اَتتا الللللل٘ ل ايفهلللللر ايٝٗلللللٛ ٟ  

ٞ، فإْٓل  شٓكتؽلر دًل٢    ٚايفهر ا ٚ ٚ 

إ لللللراز  علللللض جٛاْلللللب اوؽٛؼللللل١ٝ ل 

َت شللللل١ قرطبللللل١ ايفهرٜللللل١ ٚاملعلللللرٚ   

ايثكللللل ل ا ْتيصلللللٞ ايللللل ٟ  ْفلللللجت٘،   

ٚيهٔ قبلٌ ذيلو يٓفل، َية ل١  ٚيٝل١      

ث يثللل١ ْلللدلز َلللٔ خيشلللل   ةلللت احمللللت ا   

ا ش شلل١ٝ ايللل  نلل ٕ شلللل   ٚ  ل  ًلللٛ ٠   

ٖللل ا املعلللرٚ  ٚطبعللل٘  ي  عللل٘ املُٝلللس،     

امللللر٠   يعيقللل١  لللني    ٜتعًلللل ا َلللر ٖللل ٙ   

ايٜللللللللتٜٛيٛجٞ ٚا ٜبٝصللللللللتُٝٛيٛجٞ ل  

 ايتجر ١ ايثك ف١ٝ ا ْتيص١ٝ.
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 اإليدي ل جق واأليةي تين ل جق  -3

 يف ا  روم الثقايف األىدل ق  

  يفعٌ، يكت ن ٕ ايفهر ايٓ رٟ 

ل ا ْللللتيض ٚاملغللللرب، ايفهللللر ايلللل ٟ  

ن ْلللللل  قرطبلللللل١ ايع ؼلللللل١ُ َرنللللللس    

إظلللع د٘، ذنُلللٌ زلللل   َعلللرٚ  ثكللل ل 

ُٝللس  اخللٌ ايثك فلل١ ايعر ٝلل١ ايشللي١َٝ  َت

دللللللٔ َعللللللرٚدني آخللللللرٜٔ َتٓ فصللللللني    

َٚتؽللللللللل  دني، طبعلللللللللً   ؽلللللللللرادُٗ    

ٚلف ديلُٗ  ايفهر ايٓ رٟ ل املعرمد 

املعللللرٚ  ايعب شللللٞ ٚاملعللللرٚ  ايعللللٝعٞ    

ايفللللللل طُٞ ايزلللللللل دًٝٞ، ٚ  ٜهلللللللٔ 

ايؽرا   لني ٖل ٜٔ املعلرٚدني  ؽلٛ ًا     

ل املصت٣ٛ ايٜتٜٛيٛجٞ ٚةلتٙ،  لٌ يكلت    

ت إه ايٓ للللل ّ املعلللللرل ٚا شللللل ط   اَتللللل

ا ٜبٝصللتُٝٛيٛجٞ، يكللت نلل ٕ املعللرٚ     

ايفللللل طُٞ اَتلللللتا ًا ٚلتٛدنلللللً  يًفهلللللر   

ايعلللٝعٞ، ٚنللل ٕ ْ  َللل٘ املعلللرل ٜكلللّٛ  

)ايغٓللللٛؿ(  GNOSEدًلللل٢ مايعرفلللل ٕم 

ٚلعللللللللذلى َعلللللللل٘ ل ٖلللللللل ا ا شلللللللل ط  

ا ٜبٝصللللللللتُٝٛيٛجٞ نللللللللٌ ايتٝلللللللل  ا    

ايعرف ْٝلللل١ ايلللل  درفٗلللل  ايشلللليّ َللللٔ     

 طٓٝني ٚإظلراقٝني،  َتؽٛف١ ٚفيشلف١  ل  

 َلل  املعللرٚ  ايثكلل ل ايلل ٟ  دتلل٘ ايتٚيلل١   

ايعب ش١ٝ اْييقلً  َلٔ دؽلر ايتلتٜٚٔ  ٟ     

َب ظللر٠ دكللب قٝ َٗلل ، فكللت لبًللٛ  َللٔ      

خيٍ مجث ٚإد  ٠  ٓ ٤ املٛ ٚ  ايثكل ل،  

ايًغلللٟٛ ٚايلللتٜين، املٓ لللت  َلللٔ ايعؽلللر   

ا لل ًٖٞ ٚؼللت  ايشللليّ، َتدلل ًا َلللٔ    

يلللل٘،  مايبٝلللل ٕم  ش شللللً  اٜبٝصللللتُٝٛيٛجٝ ً 

مايبٝلل ٕم ايلل ٟ  ؼللبه ٜعللين يللٝض فكللط      

اي شلللل ٍ ا ٝللللت ايلللل ٟ ٜعتُللللت ايكللللٍٛ    

ايبًٝلغ،  لٌ  ٜفلً   ؤٜل١ يًعل   لكلّٛ دًلل٢       

َبلللللت ٜٔ  ش شلللللٝنيد اتْفؽللللل ٍ ايللللل ٟ  

لهرش٘ ْ رٜل١ ا لٖٛر ايفلر  املعتسيٝل١     

ا ظللللعر١ٜ، ٚايتجللللٜٛس ايلللل ٟ لهرشلللل٘   

فهر٠ خرم ايع  ٠ اي  ق ٍ  ٗل  املعتسيل١   

ٖلللل ا   يـلللل ف١ إه   ٚا ظلللل در٠ َعللللً ،   

ادتُللل   َلللٓٗ) خللل ؿ ل إْتللل   املعرفللل١    

ٜعتُت د٢ً املك   ١ ٚايكٝل ط ٚاتشلتتتٍ   

  يعيَلللللل١ ٚا ثللللللر )ايكٝلللللل ط ايٓ للللللٟٛ   

ٚايفكٗللللٞ ٚاتشللللتتتٍ   يعلللل ٖت دًلللل٢    

 ايغ ٥ب دٓت املتهًُني(.

يكللت انتصلل٢ ايؽللرا   للني ٖلل ٜٔ     

املعللرٚدني ايثكلل فٝني َ ٗللر ايٓللسا   للني   

  لل ٖر ايتٓسٜللٌ  مايٓؽللٝنيم املتُصللهني  

ٚت ٜكبًلللٕٛ ايتيفٜٚلللٌ إت ل احللللتٚ  ايللل  

لصلللُه  ٗللل  املٛاـلللع١ ايًغٜٛللل١، ٚيللل يو     

اي للل ٖرم،  م ٖلللٌللللل ٜصلللُِٝٗ خؽلللَِٛٗ  

ٚ ني مايع  فنيم اي ٜٔ لٓهعل،، شللِ  ٚ   

يَلللل َِٗ ةكلللل ٥ل ايتيفٜٚللللٌ ٖٚللللِ م ٖللللٌ     

ايبلل طٔم ٚنلل ٕ طبٝعٝللً   ٕ ٜٛالل، نللٌ  

فرٜلللل َللل  ٜٓ شلللب٘ َلللٔ مدًلللّٛ ا ٚا٥لللٌم،   

ٕ  ٌٖ مايبٝل ٕم  ل ملٓيل ا  شليٞ    ف شتع 

ٚجٛاْللللب َللللٔ دًللللّٛ ايْٝٛلللل ٕ ٚايفًصللللف١ 

ا  شللي١ٝ مايدلٖ ْٝلل١م  ُٝٓلل  ٚالل،  ٖللٌ    

مايعرف ٕم نٌ َ  احنت  إه ايشيّ َٔ 

ايتٝ  ا  ايكتمي١ ٚ   خؾ َٓٗ  ايفًصف١ 

ايت١ٜٝٓ اشلرَص١ٝ، ٖٚهل ا اْبعثل   ٓٝل١    
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املعتكتا  ايكتمي١ ايص  ك١ د٢ً ايشليّ  

ٚايفًصللللف١ ايْٝٛ ْٝلللل١  للللتٚ   يتكللللّٛ ٖللللٞ  

 ٥ٝصللٞ ل ليفشللٝض مايتغلل ٜرم ٚمايؽللتاّم   

 لللللني املعلللللرٚدني ايثكللللل فٝني، ايصلللللين    

ايعب شلللٞ ٚايعلللٝعٞ ايفللل طُٞ، ليفشٝصلللً  

ٜتجللللل ٚز ايبٓٝللللل١ املعرفٝللللل١ ايفٛقٝللللل١،  ٟ 

ايٜتٜٛيٛجٝلللل١ ايصٝ شلللل١ٝ ٚايتٜٓٝلللل١، إه 

ايبٓٝللللل١ املعرفٝللللل١ ايت تٝللللل١،  ٟ ايٓ للللل ّ  

 املعرلد ايٜبٝصتُٝٞ.

 ا ل املعللللرم،  َلللل  ل  نلللل ٕ ٖلللل 

ا ْللتيض ٚاملغللرب ُٖٚلل  ايًلل إ اْفؽللي   

دللٔ اويفلل١ ايعب شلل١ٝ َٓلل  قٝ َٗلل  ٚ     

لصللللتيث اويفلللل١ ايف طُٝلللل١ ايصللللٝير٠   

دًُٝٗللل  فكلللت اختللل  ايتيلللٛ  ايفهلللرٟ     

فُٝٗلل  َصلل  ًا آخللر، ٚذيللو  فعللٌ مجًلل١     

 دٛاٌَ يعٌ  ُٖٗ  ثيث١د 

  ٚشلُلل  نٝلل ب ماملللٛ ٚ  ايكللتِٜم-

 ْلتيض )ٚت املغللرب  فُٝٗل ، فًلِ لعلٗت ا   

ايلل ٟ اًلل  َرلبيلل١  ت  رنلل٘ َٓلل  ايفللته  

ةت٢ شكٛل نرْ ط١(  ٟ اْبع   ةكٝكٞ 

يبٓٝلل١ املعتكللتا  ايكتميلل١ ايصلل  ك١ دًلل٢     

ايشيّ نُ  ةت  ل شٛ ١ٜ ٚايعلرام،  

ٚإه ةت َ  ل َؽر،  ٌ يكت قل ّ ايفلته   

ايشلليَٞ فُٝٗلل   عًُٝلل١ مَصلله ايي ٚيلل١م 

، ٚإذا نُ  فعٌ ل سل ٍ إفرٜكٝ  نًلٗ  

نل ٕ نلثرل َلٔ ايصله ٕ ا ؼللًٝني ل     

ا ْلللللتيض قلللللت ةللللل ف ٛا دًللللل٢  ٜلللللِٓٗ   

املصللٝ ٞ  ٚ ايٝٗللٛ ٟ، فللإِْٗ   ٜٓكًللٛا     

َٔ ثكل فتِٗ ايكتميل١ إه ايثك فل١ ايعر ٝل١     

ايشلللي١َٝ  ٟ ظللل٤ٞ ٜصلللت ل ايللل نر،  

ٖٚلل ا  اجللث إه  ٕ ايثك فلل١ ل ا ْللتيض    

  لهللٔ قبللٌ ايفللته ايعر للٞ ايشلليَٞ    

٠ٛ جٝلللل  لصللللتيٝث َللللٔ اتز ٖلللل   ٚايكلللل

فر  ٚجٛ ٖ   اخٌ ثك ف١ ايف له، ذيلو  

َلل  تة لل٘  ةللت ا دلليّ ايلل ٜٔ  ةبللتِٗ  

قرطب١، مؼ دت ا ْتيصٞم، اي ٟ شجٌ 

ل شللٝ م ليف رنلل٘ يًثك فلل١ ٚايفهللر يللت٣  

ا َِ ايص  ك١ دًل٢ ايشليّ ٚيلت٣ ا َل١     

ايشللي١َٝ َعللرقً  َٚغر للً ،  ٕ ا ْللتيض  

ايعًِ ن ْ  مل ايسَٔ ايكتِٜ خ ي١ٝ َٔ 

  ٜعتٗر دٓت  ًٖٗ   ةت   تدتٓل ٤  ل٘م،   

ثللِ ٜفللٝ، قلل ٥ًيد مٚ  لللسٍ دًلل٢ ذيللو       

د طًلللل١ َللللٔ احلهُلللل١ إه  ٕ افتت ٗلللل   

املصللًُٕٛ ل ظللٗر  َفلل ٕ شلل١ٓ اثٓلللتني     

ٚلصعني َلٔ اشلجلر٠، فتُل    دًل٢ ذيلو      

 ٜفً  ت ٜعين  ًٖلٗ   عل٤ٞ َلٔ ايعًلّٛ إت     

 عًللّٛ ايعللرٜع١ ٚدًللِ ايًغلل١ إه  ٕ لٛطللت  

يبين  ١َٝ،  عت دٗت  ًٖٗ    يفت١ٓ، املًو 

فت للرى ذٚٚ اشلُللِ َللِٓٗ ييًللب ايعًللِم،   

ٖٚللل ا ايللل ٟ شلللجً٘ ايك ـلللٞ ؼللل دت،     

شللللٛا٤ َلللل  لعًللللل َٓلللل٘  ًللللٛ ا ْللللتيض     

ايشي١َٝ َٔ َٛ ٚ  ثك ل قتِٜ ٜلساةِ  

ايذلا  ايعر ٞ ايشيَٞ  ٚ َل  لعًلل َٓل٘    

 ر ط  تا١ٜ ايٓٗف١ ايثك ف١ٝ فٝٗ   تٛطلت  

  ـللٗ ، قللت  ؼللبه  ايتٚيلل١ ا َٜٛلل١ دًلل٢

 اآلٕ ةكٝك١ ل  رن١ٝ َصًًُ   ٗ .

د اشلللللتكيٍ ا ْلللللتيض  ث ُْٝٗللللل -

ٚاملغرب دٔ اويف١ ايعب ش١ٝ ٚ خٛشلُل   
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َعٗللل ، ثلللِ َلللث اويفللل١ ايف طُٝللل١، ل    

ؼرا  شٝ شلٞ إٜلتٜٛيٛجٞ، ٚ  يتل يٞ ل    

َٓ فصلل١ ثك فٝلل١ ٚاشللع١، فعللًي   لٓيًللل  

ايٓٗفلل١ ايعًُٝلل١ ل ا ْللتيض اْييقتٗلل     

١ إت ل دٗلللللت دبلللللت ايلللللر ٔ احلكٝكٝللللل

 -263ّ/ لٖلللللللللللللللللل633ايٓ ؼللللللللللللللللللر )

ّ( اي ٟ جعٌ َٔ مإَ  ٠  ين 236/ل653ٖ

َللرٚإم ل ا ْللتيض خيفلل١  َٜٛلل١ ث ْٝلل١    

لٓلللل فض اويفلللل١ ايعب شلللل١ٝ ٚاويفلللل١    

ايف طُٝللل١ ٚلٓ زدُٗللل  ايعلللرد١ٝ، ٚت  لللت 

َلٔ ايظلل  ٠ ٖٓل  إه  ٕ ا ْللتيض ٚ ًللتإ   

املغللرب قللت اًلل  َٓلل  ايفللته ايشلليَٞ     

رى ثك فًٝ  ل  ا٥لر٠ إشليّ ايفل اني    لت 

ا ٍٚ، إشيّ ايؽ   ١ ٚايت  عني، ايل ٟ  

ٜعتُت ايرٚا١ٜ ٚايٓكلٌ  ش شلً  تنتصل ب    

املعرف١ شٛا٤ ل ك ٍ ايتٜٔ ٚايًغ١  ٚ ل 

نرلُٖلللللل  ل اجمللللللل ت ، ٚذيللللللو دًلللللل٢  

ايعهللض  للل  ةؽللٌ ل املعلللرم ةٝللل    

لعللللت   امللللل اٖب ل ايفكلللل٘ ٚايهلللليّ    

ض ايتٝلللل  ا  ٚايٓ للللٛ، ٚإذا ن ْلللل   علللل

ايصٝ شلللللل١ٝ ٚايفهرٜلللللل١ املتؽلللللل  د١ ل 

املعرم قت لر    شلل   ؼلتا٤ ل املغلرب    

ٚا ْتيض،  َ  دٔ طرٜل مايتد ٠م  ٚ َٔ 

خيٍ ايرة١ً املتٛاؼ١ً إه املعرم قؽت 

احل)  ٚ ايتج  ٠  ٚ ايت اش١، فإٕ  ًٜ  َٔ 

لًللو ايتٝلل  ا    ٜللتُهٔ َللٔ انتصلل ح  

ايصلللل ة١ ٚت َللللٔ فللللر  ْللللٛ  َلللل  َللللٔ     

ُٓللل١،  لللٌ يكلللت  كٝللل  ٖللل ٙ ايتٝللل  ا   اشلٝ

ايٛافللت٠ ٖ َعلل١ٝ ٚارفٝلل١، َٚلل  متهللٔ   

َٓٗلل  َللٔ ايؽللُٛ  اللٌ   ؼللرًا ـللُٔ    

ةللللتٚ  ـللللٝك١ ت ٜت للللرى إت  صلللللر١ٜ،    

ٖٚه ا ة ف   ا ْتيض ٚاملغلرب دًل٢   

اشلللللللللتكيشلُ  ايفهلللللللللرٟ ٚاملللللللللل ٖو  

  ف تُٗلل  دًلل٢ اشللتكيشلُ  ايصٝ شللٞ  

يكللللت اًلللل  ايصلللل ة١ فُٝٗلللل  خ يؽلللل١  ٚ 

مايصلللً،م )دكٝلللت٠  ٖلللٌ  لهللل   يشللليّ 

ايصلللللل١ٓ ل ٚـللللللعٗ  ا ٍٚ قبللللللٌ قٝلللللل ّ    

ا ظللللللعر١ٜ ٚفكلللللل٘ احلللللللتٜ  ٚفتلللللل ٣ٚ    

ايؽ   ١(، ٚدٓتَ  ق َ  ايتٚي١ ا ١َٜٛ 

   ْتيض دًُل  ل  ٍٚ دٗلتٖ   ل ٖب    

 ٖللٌ ايعلل ّ َللٛطٔ  للين  َٝلل١   ملعللرم،      

َلل ٖب ايَلل ّ ا ٚزادللٞ ايلل ٟ   ٜهللٔ  

رنتًللل، ل ظللل٤ٞ دلللٔ َللل ٖب ايفللل اني 

ادتُلل   ايٓكللٌ ٚايرٚاٜلل١، ا ٍٚ َللٔ ةٝلل  

 َ  دٓلتَ  ادتُلت ايعب شلٕٝٛ ل املعلرم     

َ ٖب   ٞ ةٓٝفل١ )َل ٖب  ٖلٌ ايعلرام(     

ٚاٗللللر ايَلللل ّ َ يللللو   ٗللللر اوؽللللِ   

يلللتٚيتِٗ، يلللٝض فكلللط   ٖبللل٘ ايفكٗلللٞ  

اي ٟ ٜعتُت احللتٜ  ـلتًا دًل٢ َل ٖب     

  ٞ ةٓٝف١ اي ٟ ٜعتُت ايلر ٟ،  لٌ  ٜفلً     

 للللبعض َٛاقفلللل٘ ايعدؽلللل١ٝ ايصٝ شلللل١ٝ   

اي  د    فٝٗ  ايعب شلٝني دٓلت    ايي  ث

ذاى    لللت ايتٚيللل١ ا َٜٛللل١    ْلللتيض  

َ ْعللً  ل لللرى امللل ٖب امللل يهٞ ٜٓتعللر    

يتتبٓلللللل ٙ نُلللللل ٖب  زلللللللٞ يًتٚيلللللل١،   

ٖٚهللللللل ا  ؼلللللللبه فكٗللللللل ٤ امل يهٝللللللل١  

   ْتيض مي  شٕٛ شلًي١ ثك فٝل١ ٚاشلع١    

ٜٚكَٛلللٕٛ  ُٗللل١ ايتللليفطرل ايٜلللتٜٛيٛجٞ   

ل  يًرد١ٝ يؽ حل ايتٚي١،  ٚيل١ ا َلٜٛني  

 ا ْتيض. 
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َٚلللٔ ٖٓللل  ايع َلللٌ ايث يللل  َلللٔ     -

مج١ً ايعٛاٌَ اي  ن ٕ شلل   ٚ   ٥ٝصلٞ   

ل اتٜلللت املصللل   ايللل ٟ درفللل٘ ايتيلللٛ    

ايفهلللللرٟ ل ا ْلللللتيضد ٜتعًلللللل ا َلللللر 

  يصًي١ اي  َ  شلٗ  ايفكٗل ٤ ل َٝلتإ    

ايعًِ ٚايتعًِٝ، ٚةت٢ ت ْك، دٓت ةتٚ  

ٚؼلل، ٖللؤت٤ ايفكٗلل ٤  يفٚؼلل ف جلل ٖس٠    

م فٓ ًُِٗ َصؤٚي١ٝ ملفٝٝل َثٌ مايتسَ 

اوٓلل م دًلل٢ ايفهللر احلللرم، ْٚصللذلٜه، 

ْر٣  ْ٘ ت  ت َٔ ايتٓبٝ٘ ٖٓ  إه ا ١ُٖٝ 

ايكؽللللللللل٣ٛ ايللللللللل  ن ْللللللللل  يًع َلللللللللٌ 

ايٜللللللتٜٛيٛجٞ ل اجملتُللللللث ايشلللللليَٞ  

َعلللرقً  َٚغر لللً ، فًكلللت نللل ٕ ايصللليح    

ايٜلللتٜٛيٛجٞ َلللٔ  قللل٣ٛ ا شلللً ١،  لللٌ    

نلللل ٕ ايصلللليح ا قلللل٣ٛ ايلللل ٟ ن ْلللل   

ملع  ـللل١ َعلللً  ارؼللل ٕ دًللل٢   ايتٚيللل١ ٚا

اَتينللل٘ ٚايَعللل ٕ ل اشلللتعُ ي٘ يكللللت    

ن ْلل  ايصللٝير٠ ايٜتٜٛيٛجٝلل١ ٚاشلُٝٓلل١  

ايثك ف١ٝ ٖٞ ماييرٜل املًهٝل١م يًصلٝير٠   

امل  ٜلل١، ٖٚهلل ا فللإٕ نٓلل  ةللت فكٗلل ٤  

امل يهٝلللل١ ل ا ْللللتيض، ٚقللللت نلللل ْٛا    

إٜتٜٛيٛجٞ ايتٚيل١ ٖٓل ى، ٜكفلٕٛ َٛقفلً      

ا خلللر٣ َتعلللت ًا َلللٔ املللل اٖب ايفكٗٝللل١ 

ٚايتٝ  ا  ايعكتٜل١ ايهيَٝل١ ٚايفًصلف١ٝ    

ايللل  ن ْللل  لفلللت َلللٔ ايعلللرم، إَللل  ل  

إطلل   اتلؽلل ٍ ايثكلل ل ايعلل  ٟ ايلل ٟ     

ٜٓكيلللللث قلللللط ٚإَللللل  ل إطللللل   ايٓعللللل ل 

ايصٝ شلللٞ يًلللتد ٠، شلللٛا٤ َلللِٓٗ ايللل ٜٔ    

ن ْٛا ٜعًُٕٛ يًتٚي١ ايعب شل١ٝ  ٚ ايل ٜٔ   

نلللللل ْٛا ٜٓعلللللليٕٛ ـللللللتٖ  حلصلللللل ب   

ا  ايب طٓٝلل١، احلرنلل١ ايعللعب١ٝ ٚايتٝلل    

إذا نٓللل  ةلللت فكٗللل ٤ ا ْلللتيض ٜكفلللٕٛ   

  ملرؼلللل   شلللللؤت٤ ٚ ٚي٦للللو فٝجللللب  ٕ ت  

ْٓصللل٢  ٕ ا َلللر ٜتعًلللل َلللٔ ٚجٗللل١ ْ لللر   

مَٓيللل ايتٚيلل١م  عُللٌ َعللرٚ  ٚـللرٚ ٟد 

ايعٌُ َٔ  جٌ   ١ٜ اي ا  ٚايتف   دٔ 

ايللللللٓفض، ٚإذا للللللل نرْ   ٕ املصللللللجت، 

ٚخ ؼللللللل١ ا للللللل َث نللللللل ٕ ل ايلللللللبي  

ه ْلً  يًعبل  ٠  لٌ    ايشي١َٝ يٝض فكط َ

 ٜفلللللللً  َٝلللللللتاًْ  يًتلللللللت ٜض ٚايتد ٜللللللل١ 

ايفهر١ٜ ٚايصٝ ش١ٝ، فُٗٓل  ملل ذا نل ٕ    

ايفكٗلل ٤ ميٓعللٕٛ لللت ٜض ْللٛ  َللٔ ايعًللّٛ    

 لللللني مدُلللللّٛ ايٓللللل طم  ٟ ل املصللللل جت   

ٚشللٓفِٗ املٛقلل،  نثللر إذا للل نرْ   ٕ   

ْللللٛ  مايعًللللِم ايلللل ٟ لعللللت  ايفكٗلللل ٤ ل    

لفللللٝٝل اوٓلللل م دًٝلللل٘ ٖللللٛ مايفًصللللف١م    

فًصلف١ نُل  ْفُٗٗل  ايٝلّٛ،     ٚيهلٔ ت اي 

 ٌ مايفًصف١م ايل  نل ٕ َٛافل١ لٛاٝفلً      

إٜلللللتٜٛيٛجًٝ  شللللل فرًا،  دلللللين ايفًصلللللف١  

ايب طٓٝلللل١، ايفٝفلللل١ٝ َٓٗلللل  ٚايظللللراق١ٝ  

ايؽللٛف١ٝ، إٕ َلل  َٓعلل٘ فكٗلل ٤ ا ْللتيض     

اللل  اشلللِ مايفًصلللف١م ٖلللٛ ل احلكٝكللل١   

ٚايٛاقللللث َلللل  نلللل ٕ ٜعللللهٌ ا شلللل ط    

مايعًُللٞم يٜللتٜٛيٛجٝ  اوؽللِد ايفًصللف١  

 ايفٝف١ٝ ٚ ٛيتٗ  اشلرَص١ٝ.

ٚحنللللٔ دٓللللتَ  ْٓ للللر إه َٛقلللل،    

فكٗلللل ٤ ا ْللللتيض َللللٔ مايفًصللللف١م ٖلللل ٙ    

ايٓ لللر٠ املتفُٗللل١ ت ْفعلللٌ ذيلللو  ٗلللتف     
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لدلٜلللرٙ،  لللٌ ْرٜلللت  ٕ ْلللر٣ َلللٔ خييللل٘      

ْت ٥ج٘ ايت  رن١ٝ، ايٓتل ٥) ايل  م  ا ٖل م    

ايتلل  ٜذ، ٚ  يتيفنٝللت   ٜهللٔ ٜرٜللتٖ     

   ٕ  ايفكٗلل ٤ ٚت نلل ْٛا ٜتٛقعْٛٗلل ، ذيللو  

لعللللللتٜتِٖ اوٓلللللل م دًلللللل٢ ايتٝلللللل  ا     

ايهي١َٝ ٚايفًصف١ٝ ايٛافت٠ َٔ ايعلرم  

قللللت جعللللٌ ليللللٛ  ايفهللللر ايٓ للللرٟ ل    

ا ْلللتيض، ٚ  يت تٜلللت َت شللل١ قرطبللل١    

د ؼ١ُ اويف١، ٜت ر  ل إٓ ٚاةت َٔ 

ُٖٝٓللل١ إظللله يٝ   دًلللِ ايهللليّ َلللٔ    

ج١ٗ، َٚٔ دت٣ٚ ايعرف ٕ )ايغٓٛؿ( َلٔ  

ج١ٗ  خر٣، ٚقلت ن ْل  ْتٝجل١ ذيلو  ٕ     

ؽللللرف ايٓلللل ط إه اتْهبلللل ب دًلللل٢    اْ

  اشلل١ َلل  نلل ٕ ايٓ للر فٝلل٘ َب ةللً  َللٔ     

ايعًّٛ ايكتمي١  دين ايرٜ ـلٝ   ٚايفًلو   

ثِ املٓيل، ٚايتُهٔ ل ٖ ٙ ايعًّٛ قبٌ 

 ٕ ٜرفللث احلؽلل   دللٔ ايفًصللف١ ) عٓلل٢د  

َلل   عللت اييبٝعلل١، ٖٚلل ا َلل  شللجً٘ ا للٔ      

طفٝلللٌ ةُٝٓللل  نتلللب ٜكلللٍٛ ل َكتَللل١     

و  ٕ َللٔ  شلل يت٘ ةللٞ  للٔ ٜك لل ٕد م.. ذيلل  

ْعيف    ْتيض َٔ  ٖلٌ ايفيلر٠ ايف ٥كل١،    

قبللٌ ظللٝٛ  دًللِ املٓيللل ٚايفًصللف١ فٝٗلل ،  

قيعلللٛا  دُللل  ِٖ فٝٗللل   عًلللّٛ ايتعللل يِٝ     

)ايرٜ ـللٝ  ( ٚ ًغللٛا فٝٗلل  َبًغللً   فٝعللً ،  

ثللِ خًلل، َللٔ  عللتِٖ خًلل، زا ٚا دًللِٝٗ   

 علل٤ٞ َللٔ دًللِ املٓيللل فٓ للرٚا فٝلل٘ ٚ   

ٜفض  ِٗ إه ةكٝك١ ايهُ ٍ.. ثِ خًل،  

عتِٖ خً، آخلر  ةلتم َلِٓٗ ْ لرًا     َٔ  

ٚ قلللرب إه احلكٝكللل١..م ٚذنلللت  ؼللل دت    

ا ْتيصٞ ل  ٜذ ا تلتا٤ اٖتُل ّ ايٓل ط ل    

ا ْلللتيض  للل يعًّٛ ايكتميللل١ )ايرٜ ـلللٝ    

ٚايفًللللو ٚاييللللب(  ٛشللللط امل٦لللل١ ايث يثلللل١  

يًٗجر٠،  ٟ  عت ةٛايٞ قرٕ َٔ ليفشلٝض  

ايَللل  ٠ ا َٜٛللل١،  َللل    اشللل١ ايفًصلللف١    

يٓللل ط  ت اشلللتٗ  فٝ لللت  لللل  ٜذ ا تلللتا٤ ا

 ٛشط امل١٦ ايرا ع١، ةلني ماْتلتب ا َلرل    

احلهللللِ املصتٓؽللللر  لللل  ، ا للللٔ دبللللت  

ايلللر ٔ ايٓ ؼلللر يلللتٜٔ ا ، ٚذيلللو ل   

 ٜ ّ   ٝ٘، إه ايعٓ ١ٜ   يعًّٛ، ٚإه إٜثل    

 ًٖللللٗ ، ٚاشللللتجًب َللللٔ  غللللتا  َٚؽللللر  

ٚنرلُٖ  َٔ  لي  ايعلرم دٝلٕٛ ايتل يٝ،     

ّ ا ًًٝلللل١ ٚاملؽللللٓف   ايغرٜبلللل١ ل ايعًللللٛ

ايكتميلل١ ٚاحلتٜثلل١، ٚمجللث َٓٗلل  ل  كٝلل١ 

 ٜ ّ   ٝ٘، ثِ ل َت٠ ةهُ٘، َٔ  عتٙ، 

َلل  نلل ٕ ٜفلل ٖٞ َلل  مجعتلل٘ ًَللٛى  للين  

ايعبللل ط ل ا زَللل ٕ اييًٜٛللل١.. فت لللرى    

ايٓ ط ل زَ ْ٘ إه قلرا٤ٙ نتلب ا ٚا٥لٌ    

 ٚلعًِ َ ٖبِٗم.

نلللرل  ٕ مالللرى ايٓللل ط إه قلللرا٠٤   

نتب ا ٚا٥ٌ ٚلعًِ َ اٖبِٗم زَلٔ دبلت   

اير ٔ ايٓ ؼر   ٜهٔ كر  ؼتف١، 

يكللت نلل ٕ ا َللر ٜتعًللل ل ايٛاقللث  رفللث    

احلؽلل  ، ةؽلل   ايفكٗلل ٤، إٜللتٜٛيٛجٞ    

ايتٚيلللل١، دًلللل٢ دًللللّٛ ن ْلللل   ٓٛدلللل١   

ٚ    ١، ٚيل يو فلي  لت َلٔ ايٓ لر إه      

٘ َل   ٖ ا احلت  ايت  رنٞ اي ٟ نل ٕ يل  

 عتٙ د٢ً  ْ٘ ةلت    ٜلت َٓل٘   يفعلٌ  ٕ     

ٜهللٕٛ يلل٘ َلل   عللتٙ،  ْلل٘ نلل ٕ ل ٚاقللث  

ا َر لتظًٝٓ  تشذلالٝج١ٝ ثك ف١ٝ ٖ  ١٥، 

ن ْ  جس٤ًا َلٔ إةل زا  دبلت ايلر ٔ     
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ايث يلل  ثلل َٔ  َللرا٤ ا َللٜٛني    ْللتيض، 

ايللل ٟ متهلللٔ َلللٔ ايكفللل ٤ دًللل٢ ايفللل   

ايتاخًٝللل١ ٚإ عللل   ايتٗتٜلللتا  او  جٝللل١   

١ْٝ( فبلللل    إه إدلللليٕ ْفصلللل٘  )ايٓؽللللرا

مدبلت ايلر ٔ ايٓ ؼلرم    لل خًٝف١ ٚلص٢ُ  

ٙ، ٚ    ٕ ايؽرا  اي ٟ نل ٕ  663ش١ٓ 

د٢ً ايتٚي١ ا ١َٜٛ  ٕ ختٛـ٘   ٜهلٔ  

َكؽٛ ًا د٢ً َٛاج١ٗ املع  ـ١ ايتاخًٝل١  

ٚايعتٚ ايٓؽراْٞ،  ٌ يكت نل ٕ دًٝٗل ،   

ٚقللت ا لفعلل   ٓفصللٗ  إه َصللت٣ٛ  ٚيللل١     

٠ ملٛاجٗل١ اويفل١   اويف١،  ٕ لعت ايعت

ايعب شلللل١ٝ ٚاويفلللل١ ايف طُٝلللل١ َعللللً  ل  

ْفللض املٝللتإ ايلل ٟ لت رنلل ٕ فٝلل٘ ـللت 

 عفلللُٗ   عفلللً  ٚـلللت ايتٚيللل١ ا َٜٛللل١     

   ْلللتيضد املٝلللتإ ايٜلللتٜٛيٛجٞ، ٚإذٕ  

في لللت َلللٔ اكٝلللل اتشلللتكيٍ ل ٖللل ا   

املٝللللتإ   يلللل ا ، نٝلللل، ت، ٚايعؽللللر  

دؽلر ايٜلتٜٛيٛجٝ د دؽلر ةل ح ايتٚيل١      

دًٝٝلللل١ ل ليفشللللٝض  ٚيلللل١ ٚإْعلللل ٤ ايزل 

خيف١، ظٝع١ٝ ف ط١ُٝ، ٚدؽلر اْكليب   

  لللٞ احلصلللٔ ا ظلللعرٟ دًللل٢  شللل ل ل٘     

املعتسيللل١ ٚادتٓللل م َللل ٖب م ٖلللٌ ايصللل١ٓ     

ٚا ُ دللللل١م، ٚايعُلللللٌ دًللللل٢ ليفشٝصللللل٘    

ليفشٝصللً  ْ رٜللً  ةتلل٢ نللتا ذنُللٌ ازللل٘     

ٚ ؼلللبه َللل ٖب ايتٚيللل١ ايعب شللل١ٝ، يكلللت 

نلل ٕ ت  للت إذٕ َللٔ  فللث احلؽلل   دللٔ      

إٕ احل جللللللللل١ ايصٝ شللللللللل١ٝ  ايفًصلللللللللف١،

ٚايٜتٜٛيٛجٝلللللل١ لللللللتدٛ اآلٕ إه  ًللللللٛ ٠   

َعرٚ  ثك ل  ْتيصٞ ق    د٢ً  ٕ ٜكتّ 

ْفص٘ نبتٌٜ ل  رنٞ يًُعرٚ  ايعب شٞ 

ٚايف طُٞ، إٕ اويف١ يٝص  مَٛـٛد١ 

ويفللللل١ ايٓبللللل٠ٛم ل مشٝ شللللل١ ايلللللتْٝ م    

ٚةصلب  للٌ ٚمل ةراشلل١ ايللتٜٔم نلل يو  

ٚ  يت جلللل١ ا ٚه، إْٗلللل  يٝصلللل  شللللًي١   

 شللل١ٝ ٚةصلللب  لللٌ ٖلللٞ  ٜفلللً  شلللًي١  شٝ

ثك ف١ٝ، ٚنُ   ٓل٢ نلٌ َلٔ ايعب شلٝني     

ٚايفللللل طُٝني شلللللًيتِٗ ايثك فٝللللل١ دًللللل٢  

لٛاٝللل، امللللٛ ٚ  ايثكللل ل ايصللل  ل دًللل٢   

ايشيّ فًُ ذا ت لعُلت اويفل١ ا َٜٛل١    

ا تٜلللللت٠ إه لٛاٝللللل، ْفلللللض امللللللٛ ٚ  

ٚيللللٓفض اشلللللتفذ ت  للللت إذٕ َللللٔ  فللللث     

احلؽلللللل   دللللللٔ ايفًصللللللف١، ٖٚهلللللل ا    

 ٔ ةلل  ايفهللر ايٓ للرٟ ل    شللٝهٕٛ َلل

ا ْللللتيض  ٕ ايفًصللللف١ فٝٗلللل  شللللتيفلٞ ل 

ٚقتٗللل ،  ٟ  علللت  ٕ متهلللٔ ايٓللل ط َلللٔ   

ايرٜ ـلللٝ   ٚايفًلللو ٚاييلللب ٚاملٓيلللل،    

ٖٚلللللٞ ايفٓلللللٕٛ ايللللل  ن ْللللل  لؤشلللللض   

ايللتفهرل ايفًصللفٞ دٓللت ايْٝٛلل ٕ، ت  للٌ   

ايعًللّٛ ايلل  متٗللت يًفًصللف١ ماحلكٝكٝلل١م،  

 فًصف١   شيٛ ماملعًِ ا ٍٚم.

إذٕ  ٕ اٗللللٛ  ٚاـلللله  لللل  لكللللتّ  

ايفًصللف١ ل ا ْللتيض قللت جلل ٤ ل شللٝ م   

رنتًلل، مت َللً  دللٔ ايصللٝ م ايلل ٟ اٗللر   

فٝ٘ ايفًصف١ ل املعرم، ٖٚه ا فبُٝٓ  

ٚقللللث ايًجلللل٤ٛ  ًٚت إه ايفًصللللف١ ايتٜٓٝلللل١  

اشلرَص١ٝ َٔ قبلٌ ايعلٝع١ ثلِ إه إشلٝل       

  شلليٛ )ايؽلل ٝ ١ ٚاملٓ ٛيلل١( َللٔ قبللٌ   

ٝلل  ايتٚيلل١ ايعب شلل١ٝ )امللليفَٕٛ ٚةًُلل٘..     
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احلهُللللللل١ ٚايذلمجللللللل١( يتٛاٝفٗللللللل  ل  

ايؽللرا  َللٔ  جللٌ اشلُٝٓلل١ ايثك فٝلل١  للني      

ايعب شلللللٝني ٚايعلللللٝع١ َلللللٔ جٗللللل١، ٚل    

َع  للل١ ايظللله يٝ   مايهيَٝللل١م َلللٔ 

ج١ٗ  خر٣، ايع٤ٞ ايل ٟ   ٜهلٔ ميلر    

  يفللللللرٚ ٠ دللللللدل   اشلللللل١ ايرٜ ـللللللٝ   

ٚاييبٝعٝلل    للٌ نلل ٕ ٜكفللس َب ظللر٠ إه 

م ايشلٝلل  ،  ُٝٓلل  ةؽللٌ ٖلل ا ل املعللر   

ش    ا َٛ  ل ا ْلتيض شلرلًا طبٝعٝلً د    

إٕ اٗلللٛ  ايفًصلللف١ ل ا ْلللتيض  علللت  ٕ  

اْهلب ايٓل ط، ملللت٠ قلرٕ ن َلٌ، دًلل٢     

  اشلللل١ ايرٜ ـللللٝ   ٚايفًللللو ٚاملٓيللللل،  

ٚ عٝلللللتًا دلللللٔ اولللللٛ  ل ايظللللله ي١ٝ 

ايهي١َٝ املرنس١ٜ ل ايفهر ايٓ لرٟ  

ل املعلللللرم، إظللللله ي١ٝ ايتٛفٝلللللل  لللللني 

 ا شلللٝٗ   مايعكلللٌم ٚمايٓكلللٌم، قلللت َهلللٔ

 دين  ا شلٞ ايفًصلف١ ل ا ْلتيض، َلٔ     

ايت للر  َللٔ ايكٝللٛ  ايثك فٝلل١ ايلل  د ْلل    

َٓٗلل  ايفًصللف١ ل املعللرم َٓلل  اٗٛ ٖلل      

فٝ٘ ٚاي  تزَتٗ  ط١ًٝ ةٝ لٗل  ٖٓل  ةتل٢    

 ؼب   َٓتك١ فٝٗ  ٚدٓؽلرًا  ش شلًٝ    

ل  ٓٝتٗلللللل ، ْكؽللللللت  لللللل يو ايعٛا٥لللللللل    

ايٜبٝصتُٝٛيٛج١ٝ اي   ٚ ثٗل  إٜ ٖل  دًلِ    

يّ َلللٔ جٗللل١ ٚا شللل ط ايغٓٛؼلللٞ ايهللل

يألفيطْٛٝلل١ احملتثلل١ املعللرق١ٝ َللٔ جٗلل١  

 خر٣، ٚنُ  شبل  ٕ   رزْل  ل   اشل١   

شل  ك١ فللإٕ ايت لر  َللٔ دًلِ ايهلليّ ل    

ا ْلللتيض قلللت ةلللر  اويللل ب ايفًصلللفٞ   

ٖٓ ى َٔ إظه ي١ٝ ايتٛفٝلل  لني مايٓكلٌم    

ٚمايعكلللٌم  لللني ايلللتٜٔ ٚايفًصلللف١، مت َلللً    

ٝغ١ املعللرق١ٝم َثًُل   ٕ ايت للر  َللٔ مايؽلل 

ايغٓٛؼ١ٝ يألفيط١ْٝٛ احملتثل١ قلت ةلر     

ْفض اوي ب َٔ لٛاٝ، ايعًّٛ ل  َ) 

ايللتٜٔ ل ايفًصللف١ ٚايفًصللف١ ل ايللتٜٔ،   

ايعللللل٤ٞ ايللللل ٟ اْعلللللغً   للللل٘ املت شللللل١   

ايفًصلللف١ٝ ل املعلللرم، إٕ ٖللل ا ٜعلللين  ٕ 

ايعًِ شٝعٛ ، نُل  نل ٕ َلث   شليٛ،     

ا شلللل ط ايلللل ٟ لللللبين دًٝلللل٘ ايفًصلللللف١     

 ؼرةٗ .

ٖٓلل  ْصللتيٝث  ٕ ْفٗللِ نٝلل،    َللٔ 

 َهللٔ ت للٔ  ظللت فًٝصللٛف قرطبلل١،  ٕ 

ٜتع َلللٌ َلللث   شللليٛ احلكٝكلللٞ ٜٚهلللٕٛ  

ايعلل  ح ا نللدل يلل٘د يكللت فعللٌ ذيللو  ْلل٘  

ْعللليف ل  ٦ٝللل١ دًُٝللل١ ظللل ٤ شلللل  ملسَللل م      

ايفكٗلللل ٤،  ٚ دًلللل٢ ا ؼلللله إٜللللتٜٛيٛجًٝ   

ايتٚيللل١،  ٕ ت لعلللتغٌ  للل وٛ  ل مَللل    

ٚ ا٤ اييبٝعللل١م،  ٟ ل إشلٝللل     شللليٛ،  

ت  عت  ٕ متهٓ  َٔ ايعًلّٛ املؤشصل١ٝ   إ

شلللللللل ، ايعًلللللللّٛ ايرٜ ـللللللل١ٝ ٚاييبٝعٝللللللل١ 

 ٚاملٓيك١ٝ.

نللرل  ٕ لع َللٌ فًٝصللٛف قرطبلل١ َللث 

  شيٛ احلكٝكٞ ٖل ا ايٓلٛ  َلٔ ايتع َلٌ     

ا ؼلللٌٝ   ٜهلللٔ شللل٣ٛ لتلللٜٛ) مل للل ٖر 

ايتجتٜت اي ٟ درف٘ ايفهلر ايٓ لرٟ ل   

ا ْتيض، ايفهر اي ٟ اةتفٓت٘ قرطب١ 

يٓ ؼر ٚا ٓل٘ احلهلِ   َٓ  دبت اير ٔ ا

املصتٓؽللللر مَلللليفَٕٛم اويفلللل١ ا َٜٛلللل١    

ٖٓ ى..  ْٗ  امل  ٖر اي  شٝهٕٛ دًٝٓل   

 اآلٕ إ راز  عض َع ملٗ .
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 األين اعيةي تن ل جيا-و

 للفكر الي،ر  يف األىدلن

دٓتَ  لت ت  دٔ ايفهر ايٓ لرٟ  

ل ا ْللتيض فإمنلل  ْعللين  لل يو املت شلل١    

 ايفهر١ٜ اي  ق َ  ل قرطب١، ٚاـ ١

املع  ، ل  ٚاخلر دٗلت ا َلٜٛني ٚ كٝل      

ؼلللل َت٠، ٚإٕ ل ؼللللُ ، دًلللل٢ دٗللللت    

املرا يني، يذلفث ؼٛلٗ  د يًٝ  د٢ً دٗلت  

املٛةلللللللتٜٔ ايللللللل ٜٔ طلللللللٛ ٚا ا  ٖٗللللللل  

ايفهلللللرٟ ٚدُُلللللٛٙ، ْٚصلللللجٛا دًٝللللل٘    

َعرٚدِٗ ايٜتٜٛيٛجٞ، ٚنُ  شبل  ٕ 

 ٝٓلل  فللإٕ ٖلل ٙ املت شلل١ لللتٜٔ  ٛجٛ ٖلل       

يً رنلللل١ ايعًُٝلللل١ ايلللل   ظللللٓٗ  دبللللت    

ايلر ٔ ايٓ ؼلر، ٚ د ٖلل  ا ٓل٘ احلهللِ    

املصتٓؽللر، ٚإذا نلل ٕ املعللرٚ  ايثكلل ل   

ايللللل ٟ متدفلللللل  دٓللللل٘ اتشللللللذلالٝج١ٝ   

ايثك ف١ٝ ايع ١َ اي  ق    لًو احلرنل١  

ايع١ًُٝ   ميط ايًث ّ دلٔ ْفصل٘ إت  علت    

ةللٛايٞ قللرٕ َللٔ ايسَلل ٕ، ٚ  يفللبط َللث  

ٙ، فليٕ ْتل ٥)   653ا ٔ ةسّ املتٛل ش١ٓ 

ل َٝللللللتإ ايثك فلللللل١ ايبٓلللللل ٤ ٚايتعللللللٝٝت 

ٚايفهر ت ل ٗر إت تةكلً ، ٚل ايغ يلب   

 عت جًٝني  ٚ  نثر، إَ  َرةًل١ ايٓفل)   

فٗٞ لتيًب ٚقتً   طٍٛ، ذيو  ٕ ايبٓٝل    

ايثك ف١ٝ ا تٜت٠ ت  لت املهل ٕ ف  نلً     

 للٌ ٖللٞ لؽلل    ايبٓٝلل   ايكتميلل١ ايلل  ت  

لصتصللللًِ  صللللٗٛي١،  للللٌ ل للللٌ لكلللل ّٚ،     

يذلاجللث لصللهٔ ٚلٓبعلل ، ٚت ليفخلل  ل ا 

ٚاتْهُ ػ ايٓٗ ٥ٞ إت  علت َراةلٌ َلٔ    

ايتيلللٛ  ايللل ٟ ٜصلللًو ل ايغ يلللب َصللل  ًا 

يٛيبًٝ .. ذيو َ  ةت  ل ا ْتيض، ةٝ  

ميهللٔ ايتُٝٝللس  للني حل للتني ل َصللرل٠   

املعللرٚ  ايثكلل ل ايلل ٟ اةتفللٓت٘ قرطبلل١  

ٚ عللللر  فٝلللل٘د حل لللل١د مايدلللليٕ دللللٔ     

ايللل ا م، َلللث ا لللٔ ةلللسّ ٚحل للل١ ممتللل ّ     

ظللت، ٚ لل   ٕ اجمللل ٍ  ايٓفلل)م َللث ا للٔ   

ٖٓلل  ت ٜصللُه  ت ًٝللٌ َهْٛلل   ٖلل لني     

ايً  للتني  تفؽللٌٝ فإْٓلل  شٓكتؽللر دًلل٢  

 إ راز  ِٖ املع   اي  متٝسُٖ .

 ظاٍرية اةً اًو:-1

 رؤية ىقدية وميَج "ةرٍاىق":

    ايٓ ط د٢ً ايٓ ر إه ا ٔ ةلسّ  

  ٟ َصلل جٌ ةلل     ،نُجللر  فكٝلل٘ الل ٖر

ٚاذا  ـللللٝ، دٓؽللللر آخللللر إه   ،املللللسا 

 يغ يللللب َلللل  ٜللللدلز فت٘ ايثك فٝلللل١ ظدؽللللٝ

اًًٝللل٘ ايلللتقٝل يً لللب ٚشلللًٛى احمللللبني  

طللللٛم مٟ ـللللُٓ٘  شلللل يت٘ ايعللللٗرل٠   ايلللل

ٚايٛاقللث  ٕ اختللساٍ فهللر ا للٔ  ماحلُ َلل١

ةللسّ  ٗلل ا ايعللهٌ ٜٓيللٟٛ دًلل٢ لعتللِٝ    

ٚ نلللرل َكؽلللٛ  ت فلللرم  اللل   َكؽلللٛ  

يٛاةللت َللٔ  نللدل اجملللت ٜٔ ل ايفهللر    

ايعر للللٞ ايشلللليَٞ ٜصللللت ل   يفعللللٌ  ٕ  

يً  ١ جتٜت٠ ل ل  ٜذ ٖ ا   َتظًٓ ٜعتدل

فكٝ٘ ما ٔ ةسّ  ما ٖر١ٜمايفهر ذيو  ٕ 

إيٝٗللللل  دًللللل٢ ـللللل٤ٛ    َٓ لللللٛ ًا مقرطبللللل١

طللللللر   املي صلللللل   ايصٝ شلللللل١ٝ ايلللللل   

 ٘ ٖٚللللٞ  ،لفهللللرلٙ ٚةللللت   يلللل٘ ا  ٖلللل

املي صللل   ايللل  ةًًٓ ٖللل  ل ايؽلللف    
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ٜلتٜٛيٛجٞ َفل     إٖٞ َعلرٚ    ،امل ـ١ٝ

 ٜللللتٜٛيٛجٝ  ايتٚيلللل١ ايف طُٝلللل١   للللتٌٜ يٚ

ٖ للللللل ٕ  ،َٚلللللل ٖب ايتٚيلللللل١ ايعب شلللللل١ٝ 

ايتٚيت ٕ ايًت ٕ ن ْت  لتٓ فص ٕ ل دتا٤ 

    ٕ   يصليح  ل  رنٞ د٢ً ا ْتيض ٚا

ٜتٜٛيٛجٞ خ ؼ١ اويف١ ا ١َٜٛ اي  اي

نلل ٕ ا لللٔ ةلللسّ ٜٓيللل   زلٗللل  ٚذنُلللٌ   

ٞ ل اي ايثكل  َعرٚدٗ  َل  اذا  ،  ٜلتٜٛيٛج

ا ٔ ةسّ َٔ ايساٜٚل١   ما ٖر١ٜمْ رْ  إه 

بٝصتُٝٛيٛج١ٝ احملض فإْٓ  شٓجتٖ  ٜات

فًصللفٞ ا  علل   ٜيُلله  فهرٜللً  َعللرٚدً 

نٓ للللل ّ  مايبٝللللل ٕمإه إدللللل  ٠ ليفشلللللٝض 

سيل١  تَعرل ٜؤشض فهلر  ٖلٌ ايصل١ٓ َع   

٘ دًللللل٢ ٥لللللظللللل در٠   يعُلللللٌ دًللللل٢  ٓ   ٚ 

 شلليٞ ا  ٞاملللٓٗ) اتشللتتتي) مايدلٖلل ٕم

َلللللث إقؽللللل ٤  (ٚ ؤاٙ ايعًُٝللللل١ ايفًصلللللف١ٝ

 ٤ قؽل   ايعٝعٞ َٓل٘ ٚايؽلٛاب   مايعرف ٕم

  .ل ًَ 

ٚ يبٝع١ احل ٍ فإٕ  ١ُٖٝ ا ٔ ةلسّ  

  انٗ  ٚلكلتٜرٖ  ةلل قلت ٖ     إت ٜتيفل٢ 

إت   ملك  ْلللللل١ َللللللث ايتٝلللللل  ا  ايفكٗٝلللللل١    

ت٠ ل دؽللرٙ ٥ٚايفًصللف١ٝ ايصلل  عكتٜلل١ٚاي

ذيلو   َٚغر ل ً  ل ايع   ايشيَٞ َعرقً 

ٚ  تَٞ اشلللشللٛا٤ ل ج ْبٗلل   تلل٘ ٕ ا ٖرٜ

ى ٞ ت ميهللللٔ إ  ا٥ْعلللل ل ج ْبٗلللل  اي

ايلل ٟ دنعللٌ َٓٗلل     َٟفللُْٛٗ  ايتجتٜللت 

َتُٝللس٠ ل للل  ٜذ ايثك فلل١ ايعر ٝلل١   حل لل١

 إت إذا ْ لللللللللر إيٝٗللللللللل  َلللللللللٔ ايساٜٚللللللللل١  

ٕ  بٝصلللللتُٝٛيٛج١ٝ ٚ عبللللل  ٠  خلللللر٣   ٜات

ٜتٜٛيٛجٞ اي ٟ َ  ش٘ ا ٔ ةسّ ايٓكت اي

ٚايفلرم ايهيَٝل١    ـت امل اٖب ايفك١ٝٗ

َلل     ً ارفٝلل ٜللتٜٛيٛجًٝ إ شللٝبك٢ دُلليً 

بٝصلتُٛيٛجٞ  ٜٜٓ ر املر٤ إه ا شل ط ات 

ٚايٛاقلث  ٕ   ،اي ٟ ٜؽت  دٓ٘ ٖ ا ايٓكلت 

َ  ن ٕ ٜرنس دًٝ٘ ا ٔ ةسّ ْكتٙ  نلِ  

طرٚة    يٞ يٝض اآل ا٤ ٚا جط  ع٘ ايص

 ، للٌ ا شللض ٚا ؼللٍٛ ايلل  لكللّٛ دًٝٗلل  

ا ٖر١ٜ ْكتٜل١   تَ٘ٚٔ ٖٓ  ن ْ  ا ٖرٜ

 ؼللٛي١ٝ ٚيٝصلل  ا ٖرٜلل١ ْؽلل١ٝ الب دٝلل١   

فٗلللِ َٓٗللل   علللض ايٓللل ط  صلللبب  نُللل  ٜ

َللث ا ٖرٜلل١   َٝه ْٝهٝللً    يٗلل    يلل ً 

 ًيعللفٙ( 373 -333) اٚٚ  ا ؼللفٗ ْٞ 

ٜرلبط ا ٔ ةسّ ل ك ٍ ايفك٘   ملل ٖب  

 ٘ نلرل   ،اي  ٖرٟ اي ٟ  شص٘  اٚٚ  ٚا ٓل

 ْللل٘ ةتللل٢ ل ٖللل ا اجملللل ٍ ْفصللل٘ لبلللتٚ     

قرطبلل١ ذا  طلل  ث خلل ؿ    ٘ٝللكا ٖرٜلل١ ف

١ ْٗللل  لؽلللت  دلللٔ  ؤٜللل١ سلٛيٝللل     دمت َلللً 

 ؤٜل١ لصلتًِٗ املٓيلل     ،يًعكٝت٠ ٚايعلرٜع١ 

 ٚايعًّٛ اييبٝع١ٝ ٚايفًصف١ٝ.

 لللللت ي لللللراز سلٛيٝللللل١ ايرؤٜللللل١    ٚت 

١ َللللٔ ايتلللل نرل  ٛقفلللل٘ َللللٔ    سَٝللللاحل

ا شض املعرف١ٝ اي  ق َ  دًٝٗل  ايرؤٜل١   

ايبٝ ١ْٝ ل املعرم ٚاي  ن ْل  لتُ لٛ    

َبللللت  ( 6 د ٥ٝصلللل١ٝ ئةلللٍٛ ثيثلللل١ َبللل    

ْ رٜل١ ا لٖٛر    لهرش٘اتْفؽ ٍ اي ٟ 

    ٚ  لبٓ ٖللل ايفلللر  ايللل  قللل ٍ  ٗللل  املعتسيللل١ 

ا ظلل در٠ ٚايلل  لرجللث  ظللٝ ٤ ايعلل   إه 

َتُ ثًللللل١ َصلللللتك١ً  عفلللللٗ  َلللللث    مذ ا م

 ي٤ ت متتًللو طبعللً خللٜكللّٛ  ٝٓٗلل   ، عللض

 ، ٗ  ٚت لؤثر ل  عفٗ  ٚت َ ١ٖٝ خ ؿ
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ٌ م ٌ إمنل  ٖلٞ كلر      ٗل  ا   كرنً مةٛاَل

بكلل٢  لت لللتّٚ ٚت ً ٚرنًللل فٝٗلل   دراـلل  

ٗلل  ا    شللتُرا  َٚللٔ  ك للٌ رنً زَلل ْني،

 ُلللً ٥ٖٓللل  نللل ٕ للللتخٌ اي ا ٠ ايشلٝللل١  ا 

فللي طبلللث ٚت   (اوًللل املصلللتُر ) َتؽلليً 

ٚإمنل   فعل ٍ    ب١ٝ،طبٝع١ ٚت لليفثرل ٚت شلب  

ت٠ ؼ   ٠ نًلٗ  دلٔ   يٚ َتٛ ٠ تت إشل١ٝ َب

صلب إه  ١ٝٓ  ل  ل ذيلو َل  ٜ   شلايكت ٠ اي

يث ْٞ ايل ٟ  ا بت َٚٔ ٖٓ  امل( 3 ،ايْص ٕ

 /١ٝل ٜؤشض ايرؤ١ٜ ايبٝ ْٝل١ ايصل١ٝٓ املعتسي  

ذيلللو  ْللل٘ ملللل   جلللٜٛسَبلللت  ايت دا ظللعر١ٜ 

نلل ٕ نللٌ ظلل٤ٞ ٜؽللت  دللٔ إ ا ٠ ا      

ٚمل  ن ْ  إ ا ٠ ا  ٚقت ل٘ ت  ،ٚقت ل٘

س ل ٥ْلللل٘ َللللٔ ا لللل   فإظلللل٤ٞ  ٜكٝللللتُٖ 

ٌ م  ٕ دنُللللللث ا   لللللني ا ظللللللٝ ٤   مايعكللللل

نلللل ٕ  ،فلللل  ٠ ٚا ظللللٝ ٤ املتٓ قفلللل١ تامل

دنُللث  للني ايكيللٔ ٚايٓلل    ٕٚ  ٕ ذنللت   

حلجلللر ايثكٝلللٌ ٚا لللٛ اٚ لللني  ،اتةلللذلام

 لللللللني اي  اى   ٚ ٕٚ ةلللللللتٚ  اشللللللللٟٛ  

نُ  ٜؤنت ذيو ظٝذ املعتسيل١   ..ٚايع٢ُ

دلٔ ا ظل در٠    ايعليف ففليً   ٌٜ ٛ اشل  

 مخلرم ايعل  ٠  مَلٔ   عًلٛا ايل ٜٔ ج  َٙٔ  علت 

َلل  املبللت   (  6 ،ةللت َبلل  ٥ِٗ اير٥ٝصلل١ٝ   

كلللّٛ دًٝٗللل   ٜايللل   ئاملبللل  ايث يللل  َلللٔ  

ايفهر ايبٝل ْٞ فٗلٛ َبلت  َٓٗجلٞ ٜٚعلدل      

قٝللل ط ايفلللر  دًللل٢    مدايكٝللل طمللللل دٓللل٘  

ٚايٓ للللٛ ٚاتشللللتتتٍ   ايفكلللل٘ا ؼللللٌ ل 

 .ب ل دًِ ايهي٥ّ  يع ٖت د٢ً ايغ 

 ئٜٓتكلللللت ا لللللٔ ةلللللسّ ٖللللل ٙ املبللللل   

ٜرفض ايكلٍٛ   درففٗ  ٜٚععر  ٓت ٥جٗ ٜٚ

ر ايفر  َٚ  ٜذللب دٓ٘ َلٔ ايكلٍٛ   ٖٛ   

  تْفؽلللل ٍ ٜٚتبٓلللل٢ َٛقلللل، ايفيشللللف١    

 ً ٦ٕ ا ٖٛر يٝض ظٝ ٝؤنت ف (  شيٛ)

نلٌ جلٖٛر جصلِ    ملل ف ،آخر نرل ا صِ

 ٕ  زلللللُٖٚلللل   ،ٚنللللٌ جصللللِ جللللٖٛر  

ًدللي٤ يْلل٘ ت ٚجللٛ    ٚ م،  ٚاةللتُللَعٓ ٖ

ْلل٘ نللر٠   ١ ٚبتللي٤ ايخلليللٝض ل ايعلل    

نُللل  ٜلللرفض   ،ت ختًلللٌ فٝٗللل   ؽلللُت١َ

اي ٟ ٜذلللب دٓل٘ إْهل       يتجٜٛس   ايكٍٛ

ٖ ا مٜٚر٣  ٕ  ب١ٝ،ث ٚإْه   ايصب٥اييب 

ت  ؼٌ ي٘ ل ايعر  ٚت  مامل ٖب ايف شت

ث ٚايعلل  ا  ٥اييبلل م ٕ  َكللر ًا ،ل ايعكللٌ

فرلب  ،خًكٗ  ا  دس ٚجٌ ،خمًٛق١  

ٚت   للتاً  اييبٝعلل١ دًلل٢  ْٗلل  ت لصللت ٌٝ     

   ٌ َل     م،ميهٔ لبتشل  دٓلت نلٌ ذٟ دكل

فٗللٛ ل ْ للرٙ ت ٜؽلله ٚت دنللٛز ايكٝلل ط 

ٟ  اخلٌ    ،إت  اخٌ  فرا  ايٓلٛ  ايٛاةلت  

كُٛدلللل١ ٜعللللذلى  فرا ٖلللل  ل طبٝعلللل١   

َ  دٓلتَ  ٜتعًلل ا َلر  عٓ ؼلر       ،ٚاةت٠

َٔ كُٛد   خمتًفل١ ت  ُعٗل  طبٝعل١    

َعلللذلن١ فلللي دنلللٛز قٝللل ط َٚلللٔ ٖٓللل    

نلللل ٕ ايكٝلللل ط ل ايفكلللل٘ ٚاتشللللتتتٍ    

ّ ب ل دًللِ ايهللي ٥لل  يعلل ٖت دًلل٢ ايغ  

ٕ ٕ ايفكٗل ٤ ٜ يو  ذ دف شتًا َٓٗجً   كٝصلٛ

 ظٝ ٤ دًل٢  ظلٝ ٤ ختتًل،  ل يٓٛ   جلر       

ٖ ا ل ةلني  ٕ ايعلب٘    ، ٝٓٗ  ٘ٚجٛ  ظب

ل  ٗ ٥ لللللني ا ظلللللٝ ٤ ت ٜٛجلللللب اشلللللتٛا   

ٚيلللٛ نللل ٕ ا َلللر نللل يو    ،ا ةهللل ّ
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 ْ٘  ،ألظٝ ٤ نًٗ  ةهِ ٚاةتييه ٕ 

 َٙلل  َللٔ ظلل٤ٞ إت ٜٚكللّٛ  ٝٓلل٘ ٚ للني نللرل    

 رخلللآظلللب٘ دًللل٢    للللرجٝه َللل ،ظلللب٘ َللل 

ٗٛ كر  فٚادتب  ٙ د١ً َٔ طرف ايفكٝ٘ 

ٚايعر  ت دنٛز  ٓ ؤٙ د٢ً اي ٔ  ٌ  أ،

ٚايكيللث ت ٜهللٕٛ إت  ، للت َللٔ ايكيللث ت

َللل  اشلللتتتٍ امللللتهًُني فٗلللٛ      ، لللٓؾ

ٕ طبٝعللللل١ يو   اشلللللتتتٍ ف شلللللت نللللل 

ٕ )ايعللل ٖت  نلللرل طبٝعللل١   (دللل   ايْصللل 

فهٝللل، ميهلللٔ  (دللل   اييللل٘)ب ٥لللايغ 

دًللل٢ ٖلل ٙ ُٖٚلل  دًللل٢    شللتتتٍ  تًللو  ات

دلل   ايْصلل ٕ ٖللٛ دلل      دطللرل ْكللٝض 

ايلٓكؾ ٚايفصلل    ُٝٓلل  دلل   اييلل٘ نًلل٘  

 نُ ٍ ٚ ٚاّ.

ا للٔ  ٕٙ َلل  ٜرففلل٘ ٜٚٓتكللت  ٚاـلله 

 ئةلللسّ َلللٔ ٚ ا٤ ادذلاـللل٘ دًللل٢ املبللل      

املعرف١ٝ امل نٛ ٠ ٖٛ َ  ظٝت دًٝٗل  َلٔ   

 ،َلل اٖب فكٗٝلل١ ٚآ ا٤ دكتٜلل١ نيَٝللل١   

امللل اٖب ٚاآل ا٤ ايلل  ن ْلل  للللتخٌ ل    

ٜلللتٜٛيٛجٞ لهلللٜٛٔ املعلللرٚ  ايثكللل ل اي 

َللل ٖب   لللٞ ةٓٝفللل١ َٚللل ٖب )ايعب شلللٞ 

َٓلل٘  ٞٚدًللِ ايهلليّ املعتسيلل  ،ايعلل فعٞ

ؼللرٜه ل  مٝلل٘ قرطبلل١ كفمٚ (،ظللعرٟٚا 

 ٙشل  ،ٜتٜٛيٛجٞ إه   ج١ احلت٠ْكتٙ اي

امللل اٖب ٚاآل ا٤ نُلل  ًُٜللض ذيللو نللٌ  

ّ مٞ َٔ ٜكر  نت  ٘ ا ؼلٛي  ٚ   ما ةهل 

ٚ َؽلللٓف٘   ماحملًلللٞم فكٗٝللل١اي َ٘ٛشلللٛدت

ٌ م يٞ جايهيَلللٞ ايصللل    لللل  ت  مايفؽللل

 فًٓهتل،  ،ة ج١ يٓل   ل يٛق، دٓلتٙ ٖٓل     

ذٕ   يظ  ٠ إه َ  ميهٔ ادتب  ٙ  د٠ٛ إ

دًلللل٢ امللللل اٖب   مايثللللٛ ٠مٚ مايتُللللر مإه 

ٚ  يتل يٞ دًل٢ شلًي١     م،ايرزل١ٝمايفك١ٝٗ 

َلٔ   ايتٚي١ اي  لصتُت ظردٝتٗ  ايتٜٓٝل١ 

ايتٚيلللل١  )لبٓٝٗلللل   ةللللت ٖلللل ٙ امللللل اٖب    

ْٚكؽت   يو ٖجَٛل٘ احلل      (،ايعب ش١ٝ

لكًٝللت امللل اٖب  مدايتكًٝللتمدًلل٢  ٚايعٓٝلل،

ت ذنللٌ  مْلل٘ ٜللر٣ ٜٚؤنللت  ْلل٘     ايفكٗٝلل١ 

ٚنلٌ   ٚ َٝتل ً   ةٝل ً  ، ةت  ٕ ٜكًت  ةلتاً 

٘  ٔٚاةللت يلل٘ َلل   م،اتجتٗلل   ةصللب ط قتلل

اذا   ٜهٔ َٔ  ،ف يٛاجب د٢ً ايْص ٕ

 ٕ ٜصلللللليفٍ ٖللللللؤت٤ دللللللٔ   ٟ  ،ايعًُلللللل ٤

ٚدًللل٢ ٖلللؤت٤  ٕ ٜعلللرةٛا يللل٘      ،ايعلللر 

ةت٢ ٜهٕٛ د٢ً  ١ٓٝ َلٔ ا َلر    مايتيٌٝم

ٍ دٓللل٘ ٚ للل يو يفٝكلللر   ٓفصللل٘ فُٝللل  شللل ف

ٜهلللٕٛ قلللت اُلللٌ َصلللؤٚيٝت٘ َٚللل  ط     

 ٘  ٕ َللٔ م دٜكللٍٛ ،اتجتٗلل   ةصللب ط قتلل

َٞ يًُفلل  فكللت ا دلل٢   ا دلل٢ لكًٝللت ايعلل 

ٕ آ  ٜليف   ل٘ ْلؾ قلر     ايب طٌ ٚق ٍ قلٛتً 

١ٓ ٚت إمجلل   ٚت قٝلل ط َٚلل  نلل ٕ ٚت شلل

 م،ٌ  ْلل٘ قللٍٛ  للي  يٝللٌطلل ا فٗللٛ   هللٖ

 ًلللتٚيلللٝعًِ نلللٌ َلللٔ قم دًي٥ٜٚفلللٝ، قللل 

 لل  ةٓٝفلل١  ٚ   ٚ َ يهللً   ٚ ل  عللً   ؼلل ةبً 

ٚ  ٚ ا ٚزادللللٞ  ٚ شللللفٝ ٕ  ٚ ايعلللل فعٞ  

ٚ  اٚٚ   ـلللٞ ا    (ا لللٔ ةٓبلللٌ) لللت  

َٓلللل٘ ل ايللللتْٝ    ٕٚؤ ْٗللللِ ٜتللللدل  ،دللللِٓٗ

 .مٚاآلخر٠

ٜبكللل٢  ٕ ْكلللٍٛ نًُللل١ دلللٔ ْكلللتٙ     

 ٜلللتٜٛيٛجٝ بٝصلللتُٛيٛجٞ يٜألشللل ط اتي

  ٞ  اويفللل١ ايف طُٝللل١ ٚايفهلللر ايعرفللل ْ

ٜكلر  ا لٔ ةلسّ  كل٠ٛ ٚةلت٠       ،د٢ً ايعُّٛ
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 ٕ  ٜللٔ ا  لعلل ه الل ٖر ت  لل طٔ فٝلل٘     م

نًلللل٘  رٖلللل ٕ ت  ،ت شللللر اتلللل٘ رٚجٗلللل

   (ؿ)ٕ  شللٍٛ ا    ٚ ..١ فٝلل٘ َصلل 

ٗل  ٚت  ٜهتِ َٔ ايعرٜع١ ن١ًُ فُ  فٛق

ٚ  ٚ ا ١ٓ  َٔ زٚج١   ٘خؾ ايٓ ط  اطًث 

دًلل٢ ظلل٤ٞ َللٔ ايعللرٜع١    دللِٚ ا للٔ  دللِ 

٠ دلللل شللللٛ  ٚ  للللر ٚا نتُلللل٘ دًلللل٢ ا 

ت  ،ٚت نل ٕ دٓلتٙ دًٝل٘ ايصليّ     ،ايغِٓ

 َس ٚت   طٔ نرل َل   دل  ايٓل ط نًلِٗ     

 ممل   ًغ نُ   َر ً ٦ٚيٛ نتُِٗ ظٝ ،إيٝ٘

 /ٖهلل ا ٜٓصلل، ا للٔ ةللسّ ايللسٚ  الل ٖر  

ٜتيفشلللللض دًٝللللل٘ ايفهلللللر  للللل طٔ ايللللل ٟ 

َللل    ٚ ؼلللٛفًٝ  نللل ٕ  ظلللٝعًٝ  ايعرفللل ْٞ

 دَُٛل ً  ْٕٝٛايل ٟ ٜتدٝل٘ ايعرفل     مايشل ّم

   ٛ   طًللل١ ت  ٣فٗللٛ ل ْ لللر ا للٔ ةلللسّ  دلل

ذ ت ميهلللٔ ادتبللل  ٙ  إ ،ثب لٗللل إميهلللٔ 

ملعرف١ لفر  ْفصٗ  د٢ً ايٓل ط   َؽت ًا

ْل٘   ٕ يهٌ ظلدؾ  ٕ ٜلتدٞ     ،مجٝعً 

 ّ  للبييٕ َلل  ةؽللٌ يغللرلٙ إشلللةؽللٌ يلل٘ 

 ٕٚ  ٕ دنت ٖ ا ا خلرل َل  ٜصلتٓت دًٝل٘     

 ،ل إثبللل    دلللٛاٙ إت َللل  ٜتدٝللل٘ يٓفصللل٘

لعًللِٝ ملللل  يللٌ ايكللٍٛ   مايشللل ّمٚاذا  يللٌ 

 ْ٘ ت ظ٤ٞ ٜؤنت يٓل  ؼل ١ َل      مايَ ّ

شللل ّ   طللٌ شلللِ  لل٘ ٚاي ٜتدٝلل٘ إت نْٛلل٘ 

  .ٓ ٝنُ   

ذٕ مجٝلث ا شلض   إٜرفض ا ٔ ةسّ 

عٝعٞ املعرف١ٝ اي  ٜكّٛ دًٝٗ  ايفهر اي

 ئَل َٞ ٚايبل طين نُلل  ٜلرفض املبلل     اي

ايلللل   مايصلللل١ٝٓمايلللل  لؤشللللض ايعكٝللللت٠  

فُ  ٖلٛ ايبلتٌٜ    ،لتبٓ ٖ  ايتٚي١ ايعب ش١ٝ

  ذاي ٟ ٜكتَ٘

ٜٓيًلللل ا لللٔ ةلللسّ ل  ٓللل ٤ َ ٖبللل٘    

 (ٚيللٝض ايفكٗللٞ ٚةللتٙ  )ايفهللرٟ ايعلل ّ  

  ٞ ت طرٜللل إه م دَللٔ املبللت  املعللرل ايتلل ي

 ةلتُٖ  َلل    دإت َللٔ ٚجٗلني  ؼليً   ِايعًل 

ٚايثلل ْٞ  ،ايعكللٌ ٚاحلللض ٝلل١تٜٗ تلل٘ بٚج 

َكللللللتَ    اجعلللللل١ إه  تٜٗلللللل١ ايعكللللللٌ    

فبت١ٜٗ ايعكٌ ٚاحلض متهٓٓ   م،ٚاحلض

َٔ ايتُٝٝس  ني ؼلف   ا ظلٝ ٤ املٛجلٛ ٠    

دًلل٢ ةكلل ٥ل نٝفٝلل    مَٚللٔ اتشللتتتٍ  

 م،َٛ  ايه ٥ٓل   ٚمتٝٝلس احملل ٍ َٓٗل     ا 

ٖللل ا املبلللت  ٜيبكللل٘ ا لللٔ ةلللسّ شلللٛا٤ ل   

ٚ ل  ملعرفلللل١ دللللٔ اييبٝعلللل١ انتصلللل ب ا

 ٚ ل فِٗ ايعرٜع١. إثب   ايعكٝت٠ 

ٕ لهلللٕٛ َعرفتٓللل    ييبٝعللل١   َللل  إ

ٚاٛاٖرٖللللل   اجعللللل١ إه  تٜٗللللل١ ايعكلللللٌ   

 ،   ايراجعللل١ إيُٝٗللل  َٚاملكلللت ،ٚاحللللض

 ،فٗ ا َ  ٖٛ ٚاـه َٔ ايعًلّٛ ايهْٛٝل١  

ٟ ةلر  ل ا خل   ٗل      ٚا ٔ ةسّ ت ٜلر٣  

 للللٌ ٜراٖلللل  ؼلللل حل١ ٚـللللرٚ ١ٜ يً ٝلللل ٠    

 ١ْٝ َ   اَل  َبٓٝل١ دًل٢ املعل ٖت٠     ايْص

 ٕ    ٕ لهللللٕٛ  َللللٚ ،ٚايتجر لللل١ ٚايدلٖلللل 

َعرفتٓلل  ل َٝللتإ ايعكٝللت٠  اجعلل١ ٖللٞ     

ا خللللللر٣ إه  تٜٗلللللل١ ايعكللللللٌ ٚاحلللللللض   

   ايراجع١ إيٝٗ  فٗ ا َ  ٜعرة٘ َٚاملكت

َللٔ مذ٣ تلليفْٓلل  ْ َللٔ  ا للٔ ةللسّ اْييقلل ً  

 طٛامتٝٝلللللس ا ظللللللٝ ٤ املت نللللل١  لللللل حل  

ٖللٞ دًٝلل٘  َٚعرفلل١ ؼللف لٗ  ايلل  ِٗٚ ل يف 
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ٕ  ةللللتٚ  ايعلللل   ٚمإه إثبلللل    مج  ٜللل١ 

ٚؼلل ١ ْبلل٠ٛ َللٔ  ،اولل يل ٚاةللت   ٜللسٍ

٘ ٥ق َ  ايتت شل ط   ٖٚل ا   م،ٌ د٢ً ْبٛلل

 لت   ْ  ل كل ٍ ايعلرٜع١ فلي    ٚ ،ايعكٝت٠

٘ ايعكللٌ َٚلل  ت  يللَللٔ ايتُٝٝللس  للني َلل  ٜي 

ذ٣   يعكلٌ  يففٓ ٔ ت ْت ،عكٌ فٝ٘يًك ٍ 

 ٕ ٜهلللٕٛ اوٓسٜلللر  مٚةلللتٙ إه ٚجلللٛب  

ٚ  ٕ لهلللٕٛ ؼلللي٠    ..ٚ ةللليًت  ةراَلللً 

فٗل ا   ً ..ٚؼلي٠ املغلرب ثيثل    ً اي ٗر    عل 

ٚت ل  إدن  لل٘عكللٌ فٝلل٘ ت ل  يًت كلل ٍ 

 ٘ ذ٣ يفْٓللل  ت ْتللل  َثًُللل   مت َلللً  ماملٓلللث َٓللل

 ٕ م  يعكلٌ ل كل ٍ اييبٝعل١ إه ٚجلٛب     

ٜهٕٛ ايْص ٕ ذا دٝلٓني  ٕٚ  ٕ ٜهلٕٛ   

 ٍ ت كللمَلل   ٜفللً  فٗلل ا  مدللني  ثلل١ثي اذ

٘   إعكٌ فٝل٘ ت ل  يً  مدن  ل٘ ٚت ل املٓلث َٓل

نرل  ٕ ٖ ا ت ٜعين  ْل٘ ت َهل ٕ يًعكلٌ    

نلي  ٕ  ةهل ّ ايعلرٜع١     ،ل ايعرٜع١

  ْٓلل   ُللهف دَثًللٗ  َثللٌ قللٛاْني اييبٝعلل١ 

ذ٣ َللٔ اشللتكرا٤ اللٛاٖر اييبٝعلل١ إه  يفْتلل

ةهللِ دلل ّ حنهلللِ  لل٘ دًلل٢ اي لللٛاٖر     

 ؤْ ،املُ ثًلللل١ ايلللل    ٜعللللًُٗ  اشللللتكرا  

فُلل  فٝلل٘   دل ايعللرٜع١ يفٕعللفهلل يو اي

ر اييبٝع١ ٜؤخ  ْٖؾ ا ٖر فٗٛ ن ٛا

ي٢ َٔ َعيٝل   ايعلر  ايل  ت    نُع ٘ 

ت   يكٝلل ط  ،دنلٛز فٝٗلل  لبلتٌٜ ٚت لغللٝرل  

  َللل     َلللٚ ،ٚت   يمجللل   ٚت  غرلُٖللل 

ٜر  فٝ٘ ْؾ ف يٛاجلب  ٕ ْب ل  يل٘ دلٔ     

ايٓؽلللللٛؿ  ٤ٚذيلللللو   شلللللتكرا مايلللللتيٌٝم

ايعلللرد١ٝ ٚاشلللتديؿ إةلللت٣ َكلللتَ   

ذا   إَلل  املكتَلل١ ايث ْٝلل١ فٗللٞ    ،ايللتيٌٝ

فٗللٞ قفلل١ٝ دكًٝلل١    ظللردًٝ  لهللٔ ْؽلل ً 

ٖٚهل ا لٓكصلِ َكلتَ   ايلتيٌٝ      ، ٚي١ٝ

ٖٚٞ َكتَ   ايدلٖ ٕ ل  ،دٓت ا ٔ ةسّ

َكتَت ٕ  دايعر  دٓتٙ إه    ع١  ؼٓ ف

 ،ظلردٝ ً  لهٕٛ نٌ ٚاةت٠ َُٓٗ  ْؽل ً 

اُٖ  ْللللللؾ ظللللللردٞ  إةللللللت  َٕٚكللللللتَت

َٚكلتَت ٕ   ،خر٣ قف١ٝ دكًٝل١  ٚيٝل١  ٚا 

ظللردٞ  رَلل خللر٣ إةللتاُٖ  إمجلل   ٚا  

َكتَت ٕ  ٚ خرلًا ،ايمج   ط د١  ٛجٛب

نًٝلللً   لهلللٕٛ ايٛاةلللت٠ َُٓٗللل  ةهُللل ً 

ٚا خر٣ ة ي١ خ ؼ١ ٚاقعل١ اتل٘، َٚلٔ    

 ٖ ٙ املكتَ   ٜرنب قٝ ط  رٖ ْٞ. 

لًلللللو ٖلللللٞ طرٜكللللل١  ٓللللل ٤ ايلللللتيٌٝ   

فكٝلللل٘ مدٓللللت  ٝ  عللللردل اي مايدلٖلللل ٕمٚ

ت شللبٌٝ إه مايلل ٟ ٜؤنللت  ْلل٘    مقرطبلل١

 ؼللًي َعرفلل١ ظلل٤ٞ َللٔ  ةهلل ّ ايتٜ ْلل١ 

ٚجللٛٙ )إت َللٔ  ةللت ٖلل ٙ ايٛجللٛٙ ا   علل١  

 ٌ ٖٚللٞ نًللٗ    (لرنٝللب َكللتَ   ايللتيٝ

َعًلّٛ ٚجٛ ل٘    ٓؾٚايل  ، اجع١ إه ايلٓؾ 

دًل٢ ايتلت ٜ) ايل ٟ      يعكٌَٚفّٗٛ َعٓ ٙ  

ؼللٍٛ دٓللت ا للٔ    فٖٚهلل ا  م،ذنرْلل ٙ

ٌ  دثيثلل١ةللسّ   ،ايهتلل ب ٚايصلل١ٓ ٚايللتيٝ

َل    ٚ ،َ  ايكٝل ط فٗلٛ   طلٌ نُل   ٝٓل       

ْل٘    دةسّ فٝ٘   ٟ خل ؿ   ٔايمج   في

ت ٜعلللين دٓلللتٙ إمجللل   ايفكٗللل ٤ ل ٖللل ا    

ٚ ذاى فٗللل ا نلللرل  هلللٔ ٚت    ايعؽلللر 

َللل  إٚإمنللل  ايمجللل   دٓلللتٙ ٖلللٛ     ،دنلللٛز

إمجلل   املصللًُني دًلل٢ َلل  ٖللٛ َٓؽللٛؿ    

ؽلللٝ ّ  يؽلللي٠ ٚايندًٝللل٘ ل ايعبللل  ا  

ظلل٤ٞ  ٢َلل  إمجلل   ايؽلل   ١ دًلل   إٚ ،خلإ
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ٚ  زلعلللٛٙ دلللٔ ايلللٓو ٚظللل ٖتٚا ٜفعًلللل٘     

فٗلل ا م ددرفلل٘ دللِٓٗ َللٔ   ٜعللٗت ايللٓو 

مجلللل   ت شللللبٌٝ  ٕ ٜهللللٕٛ  قصللللُ ٕ يإ

  م.ايمج   خ  جُٗ 

 ٓؾَللللليفخٛذ َلللللٔ ايلللللمايلللللتيٌٝ  ذٕ 

 م،فللللللللي   ٟ ٚت قٝلللللللل ط  ،ٚايمجلللللللل  

ٚايمج   ت ٜهٕٛ إت دٔ ْلؾ ٜكلر   ٕ   

 ..عٝٓللل٘  ا نلللدًللل٢  ايؽللل   ١  مجعلللٛا 

فهلللللٌ  ةهللللل ّ ايلللللتٜٔ لعلللللٛ   ذٕ إه 

 .ايٓؾ

إٕ نلي   ذٌٖ ٖ ا لفٝٝل ٚلعلتٜت 

ذ ٜتكٝلت  ل يٓؾ  ٗل ا ايعلهٌ     إا ٔ ةسّ 

ْل٘  إ ،إه  ٚشث ةت ب حٜٛشث َٔ  ا٥ر٠ امل

ٚ    ٜللر٣   ٕ  ٕ ا ؼللٌ ل ا ظللٝ ٤ اي  ةلل١ 

 ّ ثلللِ ملللل  جللل ٤   ،ايعكلللٌ ت ذنًلللٌ ٚت ذنلللر

ايتٜٔ ْؾ د٢ً  ظٝ ٤  يفْٗ  فلر  ٚدًل٢   

 َ٘لل  ايبلل قٞ فهًلل ٚ ، خللر٣  يفْٗلل  ةللراّ

ٖللل ا  َلللر َعلللرٚف  مثلللِ ٜفلللٝ،   ،َبللل ح

ر٠ ايعكٍٛ َٔ نٌ  ةلت فلي   يـرٚ ٠  ف

 .مٚ إه اير ٟ ذنت   إه ايكٝ ط 

ٚ علللت فكلللت ْٛافلللل ا لللٔ ةلللسّ ٚقلللت   

ٚيهٓٓلل  ت منًللو إت  ٕ ْصللجٌ  ، يفلل٘خن

َلللٔ ايٓكلللت ل ْلل٘  ظلللٔ َرةًللل١ جتٜللت٠    

ْكلللت دللل ّ   دايثك فللل١ ايعر ٝللل١ ايشلللي١َٝ  

ًعرفللللللل ٕ  ٓٛدٝللللللل٘ ايعلللللللٝعٞ يٚظللللللل ٌَ 

ْٚكلللت دللل ّ   ،ٚ ؤٜللل١ َٓٗجلللً  ،ٚايؽلللٛل

قفلل ٜ   ،ٚظلل ٌَ نلل يو يعًللِ ايهلليّ  

 ،ايفكٗلللٞ ٚايتكًٝلللت  يًكٝللل طٚ ،َٚٓٗجلللً 

ٔ هلللٜ ٖٚلللٛ ل ٖللل ا ايٓكلللت ايعللل ٌَ    

 للٌ َللٔ   ،ميلل  ط ايٓكللت َللٔ  جللٌ ايٓكللت   

ل ايثك فلللل١  جللللٌ  لللل ٚز  زَلللل   ايُٓللللٛ 

جتٜلللت يدللل  ٠   وايعر ٝللل١ ٚاقلللذلاح َصلللً 

ايتيفشلللٝض قٛاَللل٘ ليفشلللٝض ايبٝللل ٕ دًللل٢    

ٚل  ايدلٖ ٕ ٚإقؽ ٤ ايعرف ٕ إقؽ ٤ ل ًَ 

دًُٝلل١ إدلل  ٠ ايتيفشللٝض ٖلل ٙ ٜللتدٛ ا للٔ     

ةللللسّ إه ادتُلللل   ا لللل َث ٚاتشللللتكرا٤  

 ،ل ايعكٝللت٠ نُلل  ل ايعللرٜع١  ،َٓٗجللً 

نُلللل  ٜللللتدٛ إه ا خلللل   عًللللِ دؽللللرٙ   

  ش شلللل ً  ٙٚاختلللل ذ (يٛطبٝعٝلللل     شلللل )

يتعللٝٝت  ؤٜلل١  ٝ ْٝلل١ د مللل١ جتٜللت٠ اللذلّ  

ايللللتٜٔ نُلللل  جلللل ٤  ٗلللل  ايللللٓؾ  ئَبلللل  

 ،ٚدًُٝللً  ٚلفصلله اجمللل ٍ يًت للرى دكللتًٜ 

ر٠ املبلل ح ايٛاشللع١ ٚايلل  لللس ا  ٥للـللُٔ  ا

 َث منٛ املعرف١ ٚليٛ  اجملتُث. الص دً 

 ما ٖرٜلل١ملللل ٚإذٕ فلل  َر ٜتعًللل ت   

 ٌ  ،ْؽلل١ٝ َتعللت ٠ لفللٝل ل كلل ٍ ايعكلل

 للللٌ  ٓسدلللل١ ْكتٜلللل١   ،نُلللل  قللللت ٜعتكللللت 

  للللل يٓؾٚ ،دكيْٝللللل١ لتُصلللللو  للللل يٓؾ  

فُٝللل  ٚ   فٝللل٘ ْلللؾ ٖٚلللٛ قًٝلللٌ   ،ٚةلللتٙ

َل    ٜكٍٛ ا ٔ ةسّ ْفص٘  نُ ٛ  ؽٚ 

ُبل ح َلذلٚى   فايب قٞ ٖٚلٛ نلرل  ؽلٛ     

 يعكٌ ايْص ٕ حلرٜت٘ ٚاختٝ  ٙ.

ٖ ٙ ايٓسد١ ايٓكتٜل١ ايعكيْٝل١ ايل     

ليفشللٝض ايبٝلل ٕ دًلل٢ ايدلٖلل ٕ  ؤٜلل١  لللرّٚ 

ٖٞ َ  شٝٓهب ا ٔ  ظت د٢ً  ،َٚٓٗجً 

اْف جٗ  ٚاشتديؿ ايٓتل ٥) ايفلرٚ ١ٜ   

. َٗٓ 
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البق،ىيااااة الر اااادية وجلعااااادة ترتيااااك    

 الب،رة ةن الديً والفل فة

 ما ٖرٜل١ مللل    ٜهٔ َلٔ املُهلٔ ي  

ا ٔ ةسّ  ٕ اكل َ  ن ْل  لؽلبٛ إيٝل٘    

 ٚقلل  لَللٔ اتْتعلل   ٚاشلُٝٓلل١ ايثك فٝلل١   

ايلل  نلل ٕ  ،فٝلل٘ ايتٚيلل١ ا َٜٛلل١ ن ْلل 

 ٜٓيلللللللل   زلٗللللللل  ٚذنُلللللللٌ َعلللللللرٚدٗ  

 ، ْف شللٗ  ا خللرل٠   فلللً ،ٜللتٜٛيٛجٞاي

ا ٔ ةسّ دب  ٠ دٔ  ما ٖر١ٜميكت ن ْ  

ٜلللتٜٛيٛجٞ نًلللٞ َٚته َللللٌ   إَعلللرٚ   

ٜيُللله إه لعُلللِٝ ْفصللل٘ دًللل٢ اجملتُلللث    

 لللللت َلللللٔ شلللللًي١  فهللللل ٕ ت ،نهلللللٌ

شٝ شللل١ٝ لفرـللل٘ ٚقلللت نللل ٕ ا لللٔ ةلللسّ 

ايفكٗٝلل١ ايلل  لؽللبه   ب ٕ امللل اٖٜعللرف  

يًُجتُلللث ت لٓتعلللر إت  صلللًي١    مق ْْٛلللً م

 ٕ َللللل ٖبني م دفهللللل ٕ ٜكلللللٍٛ ،ايتٚيللللل١

اْتعللللرا  كلللل٠ٛ ايصللللًي ٕ َلللل ٖب َ يللللو 

 م للل ملغرب َٚللل ٖب   لللٞ ةٓٝفللل١   ملعلللرم 

فصللل٘  ٕ َٓللل  َ ٖبللل٘ ٖلللٛ فكلللت مللللض     ٚ

ايتٚي١ اي  ن ْ  َؤ١ًٖ يفرـ٘  كٛلٗ  

ٔ َرٖلل  ٚ  ٜعللت َللٔ املُهلل    قللت اْتٗلل٢ 

 لللل٘ ا َللللر إه املللللرا ٠    ٢ٗفلللل ْت ، عثٗلللل 

َل    ٚم دًي٥ٚايٝيفط فهتب ٜؽ، ة ي٘ ق 

جٗتٓ  ف حلهِ ل ذيو َ  جر٣  ٘ املثٌ 

٘    دايصللل ٥ر  ،زٖلللت ايٓللل ط ل دللل    ًٖللل

ٚقلللللر   ل ايةٝلللللٌ  ٕ دٝصللللل٢ دًٝللللل٘  

ت ٜفكت ايٓو ةرَتل٘ إت ل   دايصيّ ق ٍ

ذيللو  لل  يكٝلل٘ ايللٓو     ٚقللت لٝكٓلل   ، ًللتٙ

  م.ٝ٘ ٚشًِ َٔ قرٜغؼ٢ً ا  دً

نلللللللللرل  ٕ املعللللللللل  ٜث ايفهرٜللللللللل١  

اي  لعتُلت ايٓكلت ٚلٗلتف إه     ،ايهدل٣

 لٌ ٖلٞ    ،ؼل ةبٗ   ٛ  ايتغٝرل ت متٛ  

إه  م علللللض ايٛقللللل ماتللللل   فكلللللط إه 

 ماللل ٖر٠مٚ ،ايً  للل١ ايت  رنٝللل١ املٓ شلللب١

ايٓلللٛ  َلللٔ   اا لللٔ ةلللسّ ن ْللل  َلللٔ ٖللل   

 ٕ ةتٖ   ٚي يو فًٝض نرٜبً  ،املع  ٜث

َللٔ ْؽلل، قللرٕ   لؽللبه  عللت  زٜللت قًللٝيً  

حلرن١ شٝ ش١ٝ ثٛ ٜل١ ق  ٖل  ل    ً ش ش 

املغرب املٗتٟ  ٔ لَٛر  ا تلتا٤ َلٔ دل ّ    

ـللت  ٚيلل١ املللرا يني املغر ٝلل١ ايلل  ٙ 566

دلا٤ ا ْللتيض نللنلل ٕ قللت اشللتٓجت  ٗلل  

 علللٌ ةلللت  ٤ٚجٗللل َٚلللٔ دًُللل ٤ ٚفكٗللل ٤ 

ٛـللع١ٝ ايتُللسم ايلل  درفتٗلل  َللث ًَللٛى  ي

َب ظللر٠  عللت شللكٛل ايتٚيلل١    ،اييٛا٥لل،

ٚدًللل٢ ايلللرنِ َلللٔ  ٕ ا ٗللل ز    ،ا َٜٛللل١

اي ا ٟ ٚايصٝ شللللٞ ل  ٚيلللل١ املللللرا يني  

 نل ٕ خ ـللع ً  (ايكل  َني َلٔ ايؽل را٤   )

يٓفٛذ فكٗ ٤ امل يه١ٝ اي ٜٔ ن ْٛا دًل٢  

ٟ  مايتسَ مقت  نبرل َٔ  فلإٕ   ،ايفهلر

 ا لللٔ تعلللبرل  ٓعللِٝم احلفلل  ٠ ٚايلللذلف ٚاي م

يطٗللِ خًللتٕٚ شللرد ٕ َلل  لصللرب إه     

َٚٓلللللل٘ إه احلٝلللللل ٠ اتجتُ دٝلللللل١ ايلللللل   

يكللت قلل ّ ا للٔ   مدللت٣ٚ ايتفصللذ مؼلل  تٗ   

للللللَٛر  ـلللللت ٖللللل ٙ ايٛـلللللع١ٝ فللللل لِٗ   

امللللللللرا يني  للللللل تحنراف دلللللللٔ ايلللللللتٜٔ 

ا َر م دٛل٘ د٢ً َبت   َكًُٝ  ،ايؽ ٝه

 َتُٗلللً  م للل ملعرٚف ٚايٓٗلللٞ دلللٔ املٓهلللر  

 مايتجصلللللِٝمٚ مايتكًٝلللللتمللللللل   امللللللرا يني

فُلللٔ  مايكٝللل طمدًلللِٝٗ ادتُللل    َٓهلللرًا
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ُللللل١ َللللل ٖبِٗ  ٥جٗللللل١ اختللللل ٚا  قلللللٛاٍ  

ٜكٝصللٕٛ دًٝٗلل  فٓسدللٛا   ؼللًٛت امللل يهٞ 

إه ايتكًٝت ل  نني ا ؼٍٛ َلٔ نتل ب   

َٚللٔ جٗلل١  خللر٣  ٓللٛا دكٝللتلِٗ     ،ٚشلل١ٓ

ب ٥لللدًللل٢ اتشلللتتتٍ   يعللل ٖت دًللل٢ ايغ 

ايلل ٟ ٜللؤٍٚ إه قٝلل ط ؼللف   ا  دًلل٢   

 مايتعللللبٝ٘مؼلللف   ايْصللل ٕ ٚذيلللو ٖلللٛ     

  م.ايتجصِٝمٚ

 ا املٓيللللل ايلللل ٟ ٜللللرلبط   َللللٔ ٖلللل 

للللل بٝصلللتُٛيٛجٞ يَٜب ظلللر٠    شللل ط ات 

ا لللٔ ةلللسّ شللل   ا لللٔ للللَٛر      ما ٖرٜللل١م

جرنت٘ إه ْٗ ٜتٗ  إه ليفشلٝض ايتٚيل١   

املٛةتٜللللللل١ ايللللللل  شتصلللللللتعٝت ـلللللللُٔ    

اشللللذلالٝجٝتٗ  ايثك فٝلللل١ ْفللللض املعللللرٚ  

ٖه ا شٝجت امل ٖب ايفكٗٞ  ،َٞساحل

 لل٘ فكٝلل٘ قرطبلل١   ٣ايلل ٟ ْلل   ماي لل ٖرٟم

ايلل ٟ ٜفرـلل٘ شللًي ٕ ايتٚيلل١    ايصللًي ٕ 

املٛةت١ٜٚ اي  َ   ٕ متهٓ  َٔ ا َٛ  

ل املغرب ٚا ْلتيض ةتل٢  خل   لفلٝل     

اوٓلل م دًلل٢ امللل ٖب امللل يهٞ ٚنتللب     

ٍ ايفرٚ   اد١ٝ ايٓ ط إه ايعٌُ      دؼلٛ

ٚقللللت  ًغلللل  ٖلللل ٙ    ،ايكللللرإٓ ٚاحلللللتٜ  

ٚجٗللل  َلللث  ايصٝ شللل١ ايثك فٝللل١ ا تٜلللت٠ 

تٜٔ ٜعكللٛب املٓؽللٛ  ث يلل  خًفلل ٤ املٛةلل    

ل  ٜ َ٘ اْكيلث  ماي ٟ ٙ( 525لٛل ش١ٓ )

دًِ ايفرٚ  ٚخ ف٘ ايفكٗ ٤ ٚ َلر  لإةرام   

ٞ )نتلللب املللل ٖب   ٚلكلللتّ إه   (املللل يه

ايٓللل ط ل للللرى اتظلللتغ ٍ  عًلللِ ايلللر ٟ     

ل ظل٤ٞ َٓل٘ ٚلٛدلت    ٚاوٛ   كٝ ط(اي)

ٚنللل ٕ  ..دًللل٢ ذيلللو   يعكٛ للل١ ايعلللتٜت٠  

ٛ َللل ٖب َ يلللو   لللًُللل١ قؽلللتٙ ل ا 

َللللر٠ )ٚا ْللللتيض( زايتلللل٘ َللللٔ املغللللرب إٚ

ٚاةللت٠ ٚ للٌ ايٓلل ط دًلل٢ اي لل ٖر َللٔ     

 م.ايكرإٓ ٚاحلتٜ 

ف يصٝ شلللل١  ،يللللٝض ٖلللل ا ٚةصللللب  

ةلتٕٚ ٚايل    ٛايثك ف١ٝ اي  ش   دًٝٗ  امل

 مايفلرٚ  مت ايٓ ط دلٔ  ؼ  لكتؽر د٢ً 

ٍ  مايتكًٝللللتمٚ إه  ،ٚايللللتد٠ٛ إه ا ؼللللٛ

قللللت  ماي لللل ٖر َللللٔ ايكللللرإٓ ٚاحلللللتٜ   م

ٌ مدًلللل٢  ٜفللللً  اْفت لللل    مدًللللّٛ ا ٚا٥لللل

فرفع  احلؽ   َر٠  خر٣ دلٔ ايفًصلف١   

د٢ً دٗت   ٞ ٜعكٛب ٜٛش،  لٔ   ،ٚجت 

ٚٚيللللتٙ ٜعكللللٛب املٓؽللللٛ   )ؤَٔ دبللللت امللللل

ل مجللللث نتللللب ايفًصللللف١   (،امللللل نٛ 

ٚايعًّٛ ايكتمي١ ةت٢ اجتُث ي٘ َٓٗ  َثلٌ  

ً هللِ املصتٓؽللر اوًٝكلل١    يَلل  اجتُللث  

 ا َٟٛ اي ٟ اتثٓ  دٓ٘ قبٌ.

دنُللث  ٛةللتٟٚ  ٜهلٔ اوًٝفلل١ امل 

فًكت ن ٕ  ،س١ٜٓ  ٌ يت اشتٗ يًتب ايه

ٖللٛ ْفصلل٘ َللٔ  ا شللٞ ايفًصللف١ املٗللتُني  

 مقًل دب  ٠   شليٛ مٚقت تة   ،َٗ ٛعً 

فًٝصلللٛف  ،فهًللل منُلللٛ   نراـللل٘مٚ

 -533) للل  ايٛيٝلللت ا لللٔ  ظلللت   قرطبللل١ 

ايعللللل٤ٞ  ، تًدٝؽلللللٗ  ٚظلللللرةٗ  ٙ( 525

ل  ما ؼٍٛماي ٟ ن ٕ ٜعين ايعٛ ٠ إه 

فيشللف١  ملكًٝللتمَٝللتإ ايفًصللف١ ٚلللرى   

 .عرم فٝٗ امل

 للت َللٔ ايظلل  ٠ ٖٓلل  إه ًَللٛى     ٚت
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 املغرب نل ْٛا َٓل  قٝل ّ  ٚيل١ امللرا يني     

ٟ ـللِ   ظللفني ايلل   َلل١ ٜٛشلل،  للٔ ل  د س

٠ تٚ ٕٜعٝٓلللٛ ،٘تلللا ْلللتيض إه اَدلاطٛ ٜ

 ،دللللللِٓٗ ل ا ْللللللتيض ٛا للللللً ْ ِٖتدٗلللللل

ٖٚه ا ن ٕ إدلتا  ٚيلٞ ايعٗلت ٜلتِ ل     

، ٗللل  ٚفيشلللفتٗ  ٥ا ْلللتيض ٚشلللط دًُ  

ف يعيقللل١  لللني املت شللل١ ايفهرٜللل١    ذٕ إٚ

قرطبللللل١ دًللللل٢ دٗلللللت   ايللللل  اةتفلللللٓتٗ 

ا َلللٜٛني ٚ لللني ايصٝ شللل١ ايثك فٝللل١ ايللل   

شللل   دًٝٗللل  املٛةلللتٕٚ ديقللل١ َب ظلللر٠     

ذيللو  ْلل٘ ل قرطبلل١ ٚدًلل٢ ٜللت  ،ٚدفلل١ٜٛ

ٗ  ٚفيشفتٗ  لهٕٛ خًف ٤ ايتٚيل١  ٥دًُ 

َٚٔ  ج ٍ ايفهلر   ،املٛةت١ٜ املصتٓرلٕٚ

ُلٞ يلٝض   فٝٗ  ن ٕ ٜتهٕٛ  يطِٗ ايعً

 ت َلٔ ايظل  ٠ إه  ٕ    ٖ ا ٚةصب  ٌ ت

ُعلللرٚ  يًْفلللض ايعٛاَلللٌ ايللل  ةلللت      

ايثكللل ل ا ْتيصلللٞ دًللل٢ دٗلللت ا َلللٜٛني  

٘  ا  ٖللل٘ ٚ ٖلللٞ ايللل    ،ديتللل٘ َفلللُْٛ

شللتت هِ ل لٛجٝلل٘ ايصٝ شلل١ ايثك فٝلل١   

يًتٚيلللل١ املٛةتٜلللل١ ْكؽللللت  لللل يو دًلللل٢    

اوؽللٛؿ اشللتُرا  ايتٓلل فض ٚايؽللرا    

١ٗ ٚنٌ َلٔ   ني اويف١ املٛةت١ٜ َٔ ج

 شل١ٝ َلٔ جٗل١    عباويفتني ايف طُٝل١ ٚاي 

ٖٚلٛ ايؽلرا  ايل ٟ الٌ ٜعلهٌ       ، خر٣

احملت ٠ يصٝ ش١ ايتٚي١ ل  مايثٛا  مةت  

 ا ْتيض ٚاملغرب.

 علللللت ايتللللل نرل  ٗللللل ٙ املعيٝللللل     

 للللللت َللللللٔ   ايت  رنٝلللللل١ ايلللللل  نلللللل ٕ ت  

اشت ف  ٖ  ي لراز اتلؽل ٍ  لني حل ل١     

ٓتكلللٌ إه ْا لللٔ ةلللسّ ٚحل للل١ ا لللٔ  ظلللت 

املعللللل   اير٥ٝصللللل١ٝ ل ايً  للللل١ دلللللر  

ا  ْللللللب  ٢ايرظللللللت١ٜ َرنللللللسٜٔ دًلللللل  

بٝصلللتُٛيٛجٞ نُللل  فعًٓللل    يٓصلللب١    ٜات

 ١َٝ.سيً  ١ احل

يعللٌ  ٍٚ َلل  دنللب يفلل  ايٓ للر إيٝلل٘  

ذ ٜصللللتعٝت إٟ ظللللتٖللللٛ  ٕ اويلللل ب اير

َعللللرٚ  ا للللٔ ةللللسّ نُٓيًللللل ٚا لللل ٙ   

ٖٚللللل ا ، نُلللللٓٗ) َٚفلللللُٕٛ ٜٙتجللللل ٚز

ايلل ٟ ايتيللٛ  ايتجلل ٚز ت ٜعهللض فكللط  

يفهللللر ايٓ للللرٟ    ْللللتيض ةؽللللٌ ل ا

 ،خلليٍ ايفللذل٠ ايلل  لفؽللٌ  للني ايللرجًني

 للٌ ٜعهللض نلل يو َلل  درفلل٘ ايفهللر     

ايٓ رٟ ل املعرم َٔ اٛت  ل ايفلذل٠  

ذيو  ْ٘ شٝهٕٛ د٢ً ا ٔ  ظت  ،ْفصٗ 

ُلل١  ٜلل ّ  ٥ ٕ ٜٛاجلل٘ ٚـللع١ٝ   لهللٔ ق   

  ٝ ٕٛ دًٝلللل٘  ٕ ٜٛاجلللل٘   ها للللٔ ةللللسّ شلللل

ايغٓٛؼللل١ٝ   لٛفٝكٝللل١ ا لللٔ شلللٝٓ  َٚٝٛشلللل    

غسايللللللللٞ دًلللللللل٢ ايفًصللللللللف١  ٖٚجللللللللّٛ اي

ٖللل ا   يـللل ف١ إه املُٗللل١   ،ٚايفيشلللف١

َُٗلل١  ،ٝلل١ ايلل  نًلل،  ٗلل ٓايرزلٝلل١ ايعً

  م. فث ايكًل دٔ دب  ٠   شيٛم

َٔ ٖٓ  شٓجت ا ٔ  ظت ٜت لرى ل  

ظللرح   شلليٛ ( 6 د  للث  ٥ٝصلل١ٝ ٚاجٗلل   

( 3 م ّ دُللللّٛ ايٓلللل ط مإفٗللللٚلكرٜبلللل٘ إه 
دلٔ    ا لٔ شلٝٓ   ماحنرافل   مايهع، دٔ 

ايفيشف١ ٚدلتّ ايتساَل٘ اييرٜكل١     ؼٍٛ 

ٞ ( 6 .ايدلٖ ْٝللل١   ًٚت ،ايلللر  دًللل٢ ايغسايللل

ادذلاـ ل٘ د٢ً ايفيشلف١   ملٗ ف م بٝ ٕ 

 بٝلل ٕ احنللراف طرٜكلل١ ا ظلل در٠     ٚث ْٝللً 
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ت  ٗللل  ايعللل     ؽلللدلللٔ اييرٜكللل١ ايللل  ق 

دلللٔ  ًلللٛم  خم طبللل١ ا ُٗلللٛ  ٚقؽلللٛ ٖ 

ٓٗجٝل١ جتٜلت٠   ملايتٓ رل ( 6 .َرلب١ ايٝكني

ٓ ٖ) ا  ي١ ل َٓ ٖ) َمل ايهع، دٔ 

َث َراد ٠  م  ٖر يا خ   مَٓٗج١ٝ  ١ًمامل

يٍ ذيللو إدلل  ٠ خللَٚللٔ  مَكؽللت ايعللر م

لرلٝللب ايعيقلل١  للني احلهُلل١ ٚايعللرٜع١  

 شلللل ط  ٕ يهللللٌ َُٓٗلللل   ؼللللٛتً  دًلللل٢ 

ٚطرٜك١ ل اتشلتتتٍ خ ؼل١ ٚ ٕ ن ْل     

دًللللل٢   احلللللل ددٓلللللت اشللللللتف  ًٜتكٝللللل ٕ

 ايفف١ًٝ.

يٓكللٌ نًُلل١ ةللٍٛ نللٌ ٚاةللت٠ َللٔ 

فٝٗلل  فهللر  ىايلل  اللر مايكلل  ا م ٖلل ٙ

 دا ٔ  ظت

يعٌ   رز َ  ٜتُٝس  ل٘ فهلر ا لٔ    د 6

 ظللللت ٖللللٛ ْ رللللل٘ ايعللللُٛي١ٝ َٚٓٗجلللل٘    

ِ دًل٢  ٥ايلتا  دين ةرؼ٘  ،اتنصَٝٛٞ

ايل ٟ    ٟيٍ ايل خل ا٤ َٔ سجايٓ ر إه ا 

ٓتُللٞ إيٝلل٘ ٚ للتٕٚ ظللو فللإٕ ٖلل ا املللٓٗ) ل

ٖلللٛ َلللٔ  ،ايرٜ ـلللٞ اييللل  ث ،ايفهلللرٟ

ايعًّٛ ايكتمي١ ل ا شٞ ) اْهب ب  ٥ْت 

ا ْتيض د٢ً   اش١ ايرٜ ـٝ   ٚاملٓيل 

َللللٔ املصلللل جي  ايهيَٝلللل١  َٜٔت للللر 

  ٌ  ،ٚإظلله ي١ٝ ايتٛفٝللل  للني ايعكللٌ ٚايٓكلل

 رزْللل  ذيلللو َلللٔ قبلللٌ ٖٚهللل ا      نُللل  

ا للللٔ  ظللللت إه ظللللرح  فعٓللللتَ  اْؽللللرف

ت  ،  شللللللللليٛ  خللللللللل  ٜتع َلللللللللٌ َعللللللللل٘

ُٓ َٛللللللللل١ ن لللللللللٌ  ،نُٛـلللللللللٛد  

  شلللليٛ يكللللت نلللل ٕ ٜكللللر    دَته ًَلللل١

ه إ٘ ٥ٚل  اآإه مجًل١    يرجٛ   ٟ ْفص٘، 

ا ؼٍٛ اي   ٓٝل  دًٝٗل  ٚاملك  ْل١  ٝٓٗل      

فًصللف١ املعًللِ    لل  َهٓلل٘ َللٔ ختًللٝؾ   

ٜٚي  ايللل  يفٚايتللل ٍٚ َلللٔ ايت لللٜٛرا  ا 

لعرـل  شلل  دًل٢ ٜلت ايعلراح ٚا لٔ شللٝٓ        

َٚللٔ ٖٓلل  ميهللٔ ايكللٍٛ     ،َللِٓٗ خ ؼلل١ 

املتف ؾ يعلرٚح   ئٖٚ ا َ  ًُٜص٘ ايك  

 شليٛ  يف ٕ إدج ب فًٝصٛفٓ    ،ا ٔ  ظت

إه ليفٜٝللتٙ يلل٘ ل    َٚللً    ٜهللٔ  اجعلل ً 

 لللٌ إه  نبتللل٘ ل   ،ٚ ذاى ٖللل ا ايلللر ٟ  

 ٕ لًو اآل ا٤ شلل  َل  ٜدل ٖل      نٝ،  رازإ

 خر٣ ٚ عب  ٠  ، شي١ٝ اخٌ املٓ ١َٛ ا 

ٕ َلل  نلل ٕ ٜعللت ا للٔ  ظللت إه   شلليٛ  

ٖللٛ َٓٗجلل٘ ايدلٖلل ْٞ ايلل ٟ نلل ٕ     ظللتًا

ايك    ٚةتٙ د٢ً  ٢فٝ٘ املٓٗ) ا زل ٣ٜر

 .اؽٌٝ ايعًِ ٚايٝكني

َلللٔ ٖٓللل  ْفٗلللِ ا شللل ط ايللل ٟ    د 3

ٜٓيًلللل َٓللل٘ ا لللٔ  ظلللتٙ ل ْكلللتٙ يًعلللٝذ 

ٝذ اير٥ٝض ل عٕ اي  ،ا ٔ شٝٓ  داير٥ٝض

ْ لللر فًٝصلللٛف قرطبللل١   ٜهلللٔ ًٜتلللسّ  

ٓٗ) ايدلٖللللللللل ْٞ ل درـللللللللل٘ آل ا٤ املللللللللل

ايفيشللللللللف١  لللللللللٌ اشلللللللللتعٌُ طرٜكللللللللل١  

تٍ   يعلل ٖت تطرٜللل اتشللت ،املللتهًُني

ٖلل ا ايٓللٛ  َللٔ اتشللتتتٍ  ،ب٥للًلل٢ ايغ د

 ،اي ٟ جبُث  ني د ملني خمتًفلتني مت َل ً  

ٖللل ا ل  ،دللل   ايغٝلللب ٚدللل   ايعلللٗ  ٠

ٕ ٖللل ا ايٓللللٛ  َلللٔ اتشللللتتتٍ ت    ةلللني  

ةٝل    تمإ ،نُ  ٜكٍٛ ا ٔ  ظلت  ،ٜؽًه

ٚذيلللو  ،ٕٛ ايثكًللل١ َعكٛيللل١  ٓفصلللٗ  هلللل
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 م،ب٥للدٓللت اشللتٛا٤ طبٝعلل١ ايعلل ٖت ٚايغ   

املٓٗجلٞ ييرٜكل١     ا ايٓكتٖش ط  ٚد٢ً 

صلٛف قرطبل١ مجٝلث    ًا ٔ شٝٓ  ٜلرفض فٝ 

ايلل  ٚافٗلل  ايعللٝذ ايللر٥ٝض ل  ِاملفلل ٖٝ

ايتٛفٝللللل  للللني قفلللل ٜ  ايللللتٜٔ ٚقفلللل ٜ      

ٖٚلللٞ ل مجًتٗللل  دبللل  ٠ دلللٔ   ،ايفًصلللف١

 قُٝلل١ ث يثلل١ قٛاَلل٘ ا ُللث  للني َفٗللَٛني   

 ايكتِٜ   ي ا  احل   مَثٌ  ،َتٓ قفني

 م الل٘ ايٛاجلب  غلرلٙ    ٚاملُهلٔ   م  يسَ ٕ

ٞ ٥ايعًلللِ    س مٚ  مٝلللل   دًللل٢ حنللللٛ نًلللل

ثللر٠ دللٔ هَه ْٝلل١ ؼللتٚ  ايإايكللٍٛ  مٚ

ه نلرل ذيلو   إ مايٛاةت دٔ طرٜل ايفلٝض 

َٔ املفل ِٖٝ ايصل١ٜٛٓٝ ايل  ٜٓتكلتٖ  ا لٔ      

ه قٝل ط ايعل ٖت دًل٢    إ ظت ٜٚرجث  ٗ  

  .ب٥ايغ 

َللل  ل   ٚ ٙ دًللل٢ ادذلاـللل     د  6

ني نٝل،  بايغسايٞ د٢ً ايفيشلف١ فٗلٛ ٜل   

ٜهللٔ ٜعللرف َكلل ت    ٕ ٖلل ا ا خللرل  

ايفيشلف١ َللٔ ْؽٛؼللِٗ  لٌ اطًللث دًٝٗلل    

فً كللل٘  مق ٜٚلللٌ ا لللٔ شلللٝٓ     خللليٍ  َلللٔ 

ذيللللو  ٕ  ٗلللل١م،ايكؽللللٛ  َللللٔ ٖلللل ٙ ا   

ٜٓبين د٢ً  ؼٍٛ شلِ مايهيّ ايفيشف١ 

ذا إفلإِْٗ   ،ٝتهًِ فٝٗ فلتكتّ  دنب  ٕ

ٚ َللل  شلللًِ شللللِ    ٕ  اُلللٛزدٚـلللعٛٙ َٓٗللل  

إيٝ٘   ًٜلسَِٗ ظل٤ٞ َلٔ     ِٖايدلٖ ٕ ق  

ادذلاـللل    م،اتدذلاـللل   نًلللٗ  ٖٙللل 

 ِ ٚايفيشلف١ ل ْ لر ا لٔ     ،ايغسايٞ دًلٝٗ

ٜٔ نُللل  ٜلللسدِ  ت ظلللت ت ٜع  ـلللٕٛ ايللل 

فإٕ احلهُ ٤ َٔ ايفيشف١ ت م دايغسايٞ

اٍ ل تدنلللٛز دٓلللتِٖ ايلللتهًِ ٚت ا للل   

ايعللرٜع١ ٚذيللو  ْلل٘ مللل  ن ْلل       ئَبلل  

ٚٚاجللب دًلل٢   ئ،نللٌ ؼللٓ د١ شللل  َبلل    

 ِايٓلللللل ار ل لًللللللو ايؽللللللٓ د١  ٕ ٜصللللللً 

 يلل ٍ إفللٞ ٚت  ٓٗلل  ت ٜتعللر  شللل   ٥ ب  

ر٣ ةل ن ْ  ايؽٓ د١ ايع١ًُٝ ايعلرد١ٝ   

ذ إٚايغسايللٞ ت ذنللذلّ ٖلل ا املبللت    م لل يو

ذنللر مٖللٛ ٜعللذل  دًلل٢ ايفيشللف١  ٕٚ   

اآل ا٤ ايلل  ةللرنتِٗ إه ٖلل ٙ ا ظللٝ ٤    

ةت٢ ٜك ٜض ايص َث  ٝٓٗل  ٚ لني ا ق ٜٚلٌ    

ٚيلل يو ن ْلل    مايلل  ٜللرّٚ ٖللٛ   ي شللل    

ٜٚللٌ ايلل  د ْللتِٖ  ٗلل  ٖلل ا   نثللر ا ق م

ايرجٌ ٖلٞ ظلهٛى لعلر  دٓلت ـلرب      

ٖٚل ا ايٓلٛ  َلٔ     مق ًِٜٚٗ  عفلٗ   لبعض   

٘ صل ايهليّ ٚ خ  ع،ـل م اتدذلا  ٖلٛ  

يٝض ٜكلث  ل يو لؽلتٜل  رٖل ْٞ ٚت      ْ٘ 

 م.ٞدٓ إق

ٚدًلل٢ ايعهللض  لل  فعًلل٘ ايغسايللٞ   

إزا٤ ايفيشلللف١ فلللإٕ ا لللٔ  ظلللت ًٜتلللسّ ل 

ألظللللللل در٠ دلللللللر  ا ؼلللللللٍٛ  يْكلللللللتٙ 

   ايلللل   ٓللللٛا دًٝٗلللل  َلللل ٖبِٗ َٚاملكللللت

 ٕ مَللٔ خلليٍ ف للؾ  قٝللل شللل      ،َبٝٓللً 

طللللللرقِٗ ايلللللل  شللللللًهٖٛ  ل إثبلللللل     

ٜٚيلِٗ يٝصللٛا فٝٗلل  َللٔ ا ُٗللٛ  ٚت   يفللل

َث اولٛاؿ يهْٛٗل  اذا لؤًَل  ٚجلت      

 للٌ نللثرل  ..ط ايدلٖلل ٥ْٕ قؽلل١ دللٔ ظللرا

َللٔ ا ؼللٍٛ ايلل   ٓلل  دًٝٗلل  ا ظللعر١ٜ     

ت  للفإْٗلل    ،٥١ٖٝللٞ شفصللي  فٗلل   عَ

َللللٔ ايفللللرٚ ٜ   َثللللٌ ثبللللٛ      ًانللللثرل

ا درا  ٚليفثرل ا ظٝ ٤  عفٗ  ل  عض 

ٚٚجلللٛ  ا شلللب ب ايفلللرٚ ١ٜ يًُصلللبب     
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ٚقلت  ًللغ   ،ٚايؽلٛ  ا ٖٛرٜل١ ٚايٛشلل ٥ط  

لعللللتٟ ْ لللل  ِٖ ل ٖلللل ا املعٓلللل٢ دًلللل٢     

املصًُني  ٕ فرق١ َلٔ ا ظلعر١ٜ نفلر     

َللٔ يللٝض ٜعللرف ٚجللٛ  ايبلل  ٟ  لل ييرم      

   ِ  ..مايلللل  ٚـللللعٖٛ  ملعرفتلللل٘ ل نتللللبٗ

 ٕ َلل  شلللرلنس   ٖهلل ا ٜبللتٚ ٚاـلل  ً   ٚ

 ئدًٝللللل٘ ا لللللٔ  ظلللللت ْكلللللتٙ ٖلللللٛ املبللللل    

بٝصلللللتُٛيٛجٞ ايللللل  لؤشلللللض دًلللللِ   ٜات

ايهلليّ ا ظللعرٟ ٚايلل  لعرفٓلل  دًٝٗلل      

٘  دشلل  كً   َبللت  اتْفؽلل ٍ َٚلل  ٜذللللب دٓلل

َٚبللللت   ،َللللٔ إْهلللل   ثبللللٛ  ا دللللرا 

ٜس َٚللل  ٜففلللٞ إيٝللل٘ َلللٔ إْهللل     ٛايتجللل

َ    ..ًُصبب  يٚجٛ  ا شب ب ايفرٚ ١ٜ 

ب دًلل٢ ٥للٖٚللٛ قٝلل ط ايغ  ،بللت  ايث يلل امل

فكللت   ٜٓلل  نٝلل، دلل    ا للٔ  ،ايعلل ٖت

 ظللت ا للٔ شللٝٓ   صللبب اشللتعُ ي٘ يًجُللث  

 ٕ ادتُلل    ، للني دلل ملني خمللتًفني مت َلل ً  

ا ظللل در٠ ل  ٓللل ٤ دكٝلللتلِٗ دًللل٢ ٖللل ٙ   

قللت جعللٌ طللرٜكتِٗ ت لرقلل٢ إه    ئاملبلل  

ٓث ايعًُ ٤ ٚايفيشف١ تكَصت٣ٛ ايدلٖ ٕ ف

ت ايلل  ٥للي لل ٖر َللٔ ايعك  املللل ٚت لتكٝللت  

فتٓفث  مقؽت ايعر   ٌ ا ُٗٛ  دًٝٗ 

 لٌ إْٗل  لعلٛػ  ذٖل ٕ      ،ايع َل١  إفٗ ّل 

 ،ا ُٗللٛ  ٚلصللتثرل ادللذلا  ايفيشللف١   

ذا لؤًَلل  مجٝعٗلل  ٚلؤَللٌ َكؽللت مإٖٚلٞ  

ق ٜٚللللٌ  تثلللل١  ايعللللر  اٗللللر  ٕ جًللللٗ  

 .١مٜٚي  َبتتديفلٚ

َلللللٔ ٖٓللللل  ْٓتكلللللٌ إه ايٛاجٗللللل١  د 6

 دفٝٗللل  ا لللٔ  ظلللت  ايرا عللل١ ايللل  الللرى   

ةٝلل   ما خلل    ي لل ٖرمٓٗجٝلل١ ملايتللٓ رل 

ٜرلبط َب ظر٠    ٔ ةسّ َلث ايعُلٌ دًل٢    

ليٜٛر ا ٖرٜت٘ جٝل  لؽلبه َرجعٝتٗل     

َكؽللللت ميللللٝض ايٓؽللللٛؿ ٚةللللتٖ   للللٌ   

 لل  شٝفللفٞ دًٝٗللل     ،نلل يو  مايعللر  

لعتُللت   نثللر مت شلله ً   رٖ ْٝللً  ط  عللً 

نُللل    ٜٓللل  دٓلللت ا لللٔ    ،ٖللل ٙ اييرٜكللل١ 

 ٖر  يفل ا ايعلر    ايٛقٛف دٓلت ال   ،ةسّ

ٌ يفٚدتّ ايتج ٚز   يت  لت فٝل٘    فُٝل  ت  ،ٜٚل

 ٌ إخللرا  ايًفلل  َللٔ ايتتيلل١     م ،َللٔ ليفٜٚلل

َث ايتكٝلت   م١ٜز احلكٝك١ٝ إه ايتتي١ اجمل

ع١ ايًغٜٛلل١ املعرٚفلل١ دٓللت   ـلل جللتٚ  املٛا

ٚايًجلل٤ٛ فُٝللل  خفللٞ َعٓللل ٙ إه    ،ايعللرب 

اشتكرا٤  يف ا ايعلر  نُل   نلت دًل٢     

 ّ ت إه ٜٚفللٝ، ا للٔ  ظلل  ،ذيللو ا للٔ ةللس

َكؽللللٛ  مٖلللل ا ٚذاى ـللللرٚ ٠ َرادلللل ٠   

 ٣ ا ٔ يفاملٓٗج١ٝ ٜت  دتُ   ٖ ٙٚ  مايعر 

 ظت إه إقرا  ايتٛافل ٚاتْصج ّ  ني َ  

لكللر ٙ طرٜكلل١ ايعللر  ايبٝ ْٝلل١ َٚلل  لثبتلل٘    

ٖٚهللل ا  ،طرٜكللل١ ايفيشلللف١ ايدلٖ ْٝللل١ 

ايهتلللل ب ايعسٜللللس   ئذا اشللللتكرإ دٜكللللٍٛ

اييرٜكل١ ايل  ْبل٘ ايكلرإٓ دًٝٗل       )ٚجت  

 (إثب   ةتٚ  ايعل   ٚٚجلٛ  ايؽل ْث   ل 

طرٜللللل  ةللللتُٖ   دنيصلللللٓ ؽللللر ل جٓ

ايٛقلللٛف دًللل٢ ايعٓ ٜللل١   يْصللل ٕ ٚخًلللل     

املٛجللٛ ا  َللٔ  جًلل٘ ٚيٓصللِ ٖلل ٙ  يٝللٌ      

ٚاييرٜكلل١ ايث ْٝلل١ َلل  ٜ ٗللر َللٔ   ،ايعٓ ٜلل١

اخللذلا  جللٛاٖر ا ظللٝ ٤ املٛجللٛ ا  َثللٌ   

  انلل   اخللذلا  احلٝلل ٠ ل ا ُلل   ٚاي  
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 ٌ ٙ  يٝللللٌ ٖلللل  ٓصللللِٚي ،احلصلللل١ٝ ٚايعكلللل

ٖٚلل ٙ اييرٜكلل١ ايلل  لعتُللت     م،اتخللذلا 

 يٝلللٌ ايعٓ ٜللل١ ٚ يٝلللٌ اتخلللذلا  ل إثبللل    

ا ُٗللٛ   ّفٗلل إٚايلل  لٓ شللب  ٚجلٛ  ا  

ٚٚـللٛةٗ  ٚلٛافللل   يلل١  يبصلل طتٗ  ْ للرًا

ايعللللر  يللللٛ ٚ  َلللل  ٜٓبلللل٘ دًٝٗلللل ، ٖللللٞ     

م يفدٝ ْٗلللللل  طرٜكلللللل١ اوللللللٛاؿ.. ٚإمنلللللل  

اتخللتيف  للني املعللرفتني ل ايتفؽللٌٝ،    

ُٗللٛ  ٜكتؽللرٕٚ َللٔ َعرفلل١  دللين  ٕ ا 

ايعٓ ٜللل١ ٚاتخلللذلا  دًللل٢ َللل  ٖلللٛ َلللت ى   

  ملعرفلل١ ا ٚه املبٓٝلل١ دًلل٢ دًللِ احلللض    

ٚ َ  ايعًُ ٤ فٝسٜتٕٚ دًل٢ َل  ٜلت ى َلٔ     

ٖللل ٙ  للل حلض إه َللل  ٜلللت ى   يدلٖللل ٕ،   

 دلللين َلللٔ ايعٓ ٜللل١ ٚاتخلللذلا ، ٚايعًُللل ٤  

يللللللٝض ٜففللللللًٕٛ ا ُٗللللللٛ  ل ٖلللللل ٜٔ   

اتشللللتتتيني َللللٔ قبللللٌ ايهثللللر٠ فكللللط  

ثللر٠ ا س٥ٝلل   ايلل  ٜيًعللٕٛ دًٝٗلل (   )ن

 ٌ َٚٔ ايتعُل ل َعرف١ ايعل٤ٞ ايٛاةلت   

 ْفص٘م.

ٚ تيبٝللل ٖلل ٙ املٓٗجٝلل١ ل َع  لل١   

ايكف ٜ  ا خر٣ اي  طرةٗ  املتهًُٕٛ 

ٜتللبني،   يللتيٌٝ ايعللردٞ ٚايدلٖلل ْٞ،  ٕ 

إْهلل  ِٖ يًيبلل ٥ث ٚيتلليفثرل ا شللب ب ل    

املصللللللبب   ٚطرٜكلللللل١ فُٗٗللللللِ يًكفلللللل ٤  

ٖلللٞ لللليفٜٚي  َبتتدللل١م ت ٚايكلللت .. إخل م

شلللٓت شلللل  َلللٔ اللل ٖر ايٓؽلللٛؿ ٚت َلللٔ  

َكؽللٛ  ايعللر ، ٚرنًللؾ ا للٔ  ظللت َللٔ  

نللٌ ذيللو إه ليفنٝللت احلكٝكلل١ ايت يٝلل١    

ٖٚللللٞ  ْلللل٘ ت لعلللل    ٚت لٓلللل قض  للللني   

احلهُلل١ ٚايعللرٜع١  للٌ ماحلهُلل١ ٖللٞ    

ؼ ةب١ ايعرٜع١ ٚا خل  ايرـلٝع١م ٚ ْل٘    

إٕ اشتكٌ نٌ َُٓٗ   كتَ لل٘ ٚ ؼلٛي٘   

اتشللتتتٍ فإُْٗلل  ٜففللٝ ٕ  َٚٓٗ جلل٘ ل 

إه ٖتف ٚاةت ٖٛ انتص ب ايففل١ًٝ،  

إُْٗللللل  ٜٗلللللتف ٕ، نيُٖللللل  إه احللللللل 

مٚاحلل ت ٜف   احلل  ٌ ٜٛافكل٘ ٜٚعلٗت   

يلل٘م ٚإذٕ، فللإذا ٚجللت   ٟ رنلل ي، ايللتٜٔ 

ٜٚٓصب إه ايفًصلف١  ٚ ٜعل    ايفًصلف١    

ٜٚٓصللب إه ايللتٜٔ فإْلل٘ مإَلل    ٟ َبتللت    

٤ ل ايعلللللرٜع١ ت َلللللٔ  ؼلللللًٗ  )نللللل  ا   

املللللتهًُني مجًلللل١( ٚإَلللل    ٟ خيلللليف ل 

احلهُلللل١  دللللين ليفٜٚللللٌ خيلللليف دًٝٗلللل      

 )نتيفٜٚي  ا ٔ شٝٓ (.

ٚ عللت، فًللِ ٜهللٔ ٖللتفٓ  َللٔ ٖلل ٙ   

ايعج يللللل١ اشتكؽللللل ٤ َٓللللل ةٞ ايتجتٜلللللت 

ٚاوؽٛؼ١ٝ ل املت ش١ ايفهرٜل١ ايل    

اةتفلللللٓتٗ  قرطبللللل١ اجملٝلللللت٠ ْٚعلللللر    

إظللع دٗ  دًلل٢ ا ْللتيض ٚاملغللرب، ٚإمنلل   

 ةٝللللللل ٤ ٖلللللللل ٙ     ْللللللل   ٕ ْصللللللل ِٖ ل   

ايللللل نر٣، ايللللل نر٣ امل٦ٜٛللللل١ ايث ْٝللللل١ 

دعلللر٠ يبٓللل ٤ ج َعٗللل  او يلللت ايللل ٟ     

ٜهللٔ َه ْللً  يًعبلل  ٠ ٚةصللب  للٌ ق دلل١   

يًت اشلل١ ٚاحمل ـللر٠،   يتلل نرل  للبعض  

َ  ٖر ا ؼ ي١ ل فهر نٌ َلٔ فكٝل٘   

قرطب١ ٚفًٝصٛفٗ  ايًل ٜٔ ن ْل  ٜلذل  إ    

إه ٖلللل ا ا لللل َث يللللٝض   ا٤ ايفللللرٚ   

 ٌ   ا٤ مايفللللرٚ م  ايتٜٓٝلللل١ ٚةللللتٖ ،  لللل

ايفهر١ٜ  ٜفً ، ملُ  ش١ ايتفهرل احلر 

اجملللللت  اولللليم،  ٕ د ُلللل١ قرطبلللل١ ت 

لعللٗت دًٝٗلل  آث  ٖلل  املعُ  ٜلل١ ْٚكٛظللٗ      
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ايرا٥علل١ ٚةصللب  للٌ ٜكللّٛ ظلل ٖتًا دًٝٗلل     

نلل يو َلل  خًفتلل٘ يٓلل  َللٔ دًُلل ٤ نبلل    

ٚفيشف١  ةرا  َٔ  َث ٍ ا ٔ ةلسّ ٚا لٔ   

 ظت ايً ٜٔ طبعل  َت شل١ قرطبل١  ٓسدل١     

ْكتٜلل١ دكيْٝلل١ خيفلل١ ٚ ٚ ثْٛلل  فهللرًا    

ةرًا  ةب اآلف م َل   ةٛجٓل  إه ايعٓ ٜل١    

 ٘ ٚاشتًٗ َ٘، فعص٢  ٕ ٜلتُهٔ مجٝلث   

ايلل ٜٔ شلللِ ةللل ل ٖلل ا اي   ايفهللرٟ   

اوؽب َٔ ايتع ٕٚ دًل٢ إةٝ ٥ل٘ ٚإدل  ٠    

ات لبللل ل  للل٘ دلللدل قلللرا٠٤ دًُٝللل١  عًللل٘   

َع ؼللرًا يٓفصلل٘ َٚع ؼللرًا يٓلل  ٚيألجٝلل ٍ  

فض ايٛق ، َثً٘ َثلٌ نلٌ   اييةك١ ل ْ

 لرا  إْص ْٞ خ يت.

 

 

 أٍه ا ألادر

 ؽللٛؿ املراجللث َٚللٔ  جللٌ لف ؼللٌٝ ةللٍٛ َلل  ٚ   ل ٖلل ٙ ايٛ قلل١ َللٔ آ ا٤          

 ٚ طرٚة   حنٌٝ إه نتبٓ  ايت ي١ٝد

)ايفؽللللٌ ايثلللل ْٞ دعللللر  6296لهللللٜٛٔ ايعكللللٌ ايعر للللٞ،  ا  اييًٝعلللل١  للللرلٚ  -6

   وؽٛؿ(.

، ٚطبع١ 6295 ١ٝٓ ايعكٌ ايعر ٞ.. طبع١  رلٚ .. َرنس   اش   ايٛةت٠ ايعر ١ٝ -3

املرنس ايثك ل ايعر لٞ )ايفؽلٌ ايثل ْٞ َلٔ ايكصلِ ايرا لث        6295ايتا  ايبٝف ٤ 

  ؽٛ ٠ خ ؼ١(.

١، ، ٚاييبعلل١ ايرا علل 6293حنللٔ ٚايللذلا ،  ا  اييًٝعلل١، اييبعلل١ ايث ْٝلل١  للرلٚ     -6

)اْ لر   وؽلٛؿ ايفؽلٌ ايل ٟ      6295املرنس ايثك ل ايعر ٞ   يتا  ايبٝفل ٤  

دٓٛاْ٘د اٗٛ  ايفًصف١ ل املغرب ٚا ْتيض.. ٚآخر  عٓٛإد املت ش١ ايفًصف١ٝ ل 

 املغرب ٚا ْتيض..(

اْ ر ن يو ْؾ احمل ـر٠ اي   يكٝٓ ٖ   رنس ايت اش   ايشي١َٝ جب َع١ -6

ٖٚللٞ  عٓللٛإد ماملعللرٚ  ايثكلل ل ايعر للٞ ايشلليَٞ ل  ايرلَللٛى، إ  للت، ا   ٕ،

ا ْتيضد قرا٠٤ ل ا ٖر١ٜ ا ٔ ةسّم ٚقت ْعر  ـُٔ نت ب  ؼلت ٙ املرنلس   

امل نٛ ، ٚ دٝت ْعرٖ  ل ك١ً املعٗت املؽرٟ يًت اش   ايشي١َٝ  ت ٜت، 

 .6296 -6296اجملًت ايث ْٞ ٚايععرٕٚ 
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ابن جلجل 

وكتابه تفسير 

 أسماء األدوية 
 

محمذ عيذ الخربوطلي* 

 

ِاي ةويفننا اَّ َّننْا ل بنن زّ  باننِز مل اننر    منى ملعلوننِن اي مل اننر مل لسإلننٓ ُملوَّننحمٓ  ن

ضمى ملعس ز ملحلض زٔ ملوهس هٓ، ُميكوو  اي جنزن اهٍ  ِال ملوٌَّ ن مل لسإلنٓ ُملوَّنحمٓ ل   

مل دزملَّا مل ابْا  ك ي مل و س مل ِْن عوى غري م  ًم عوْنٍ منى مسن،ِو، ُ لنق ل بنِ  إللن        

حبيفو  مى اي ملعسةوا مل لومْنا مل لسإلْنا ُملوَّنحمْا   هن       ً جح فإمؤزخٓ مل لوِن ملألُزُإلْني 

جمننسم مسةوننا َُّننْاا إلننني ملعسةوننا مل لومْننا ملوغسّيفْننا ُملعسةوننا ملألُزُإلْننا ملحلدّ ننا،         

ف  لسب ل هظسًم   هِمل جمسم هيفوا فيفط، مل ،فِمل إل  رتمجا ُمل ،بِّر ُمل ّكى هلنم فضنق   

 ِ طنن ا مل لسإلْننا ل عوننِن مل اننر ُغريًنن   ملإل،كنن ز اُ َّننبن، ُهننسم عوننٌْم إلننلي ّلننِمُمل  وم ا

ُملحملفِظننا ل مك،بنن بٌم مل ْننِن ُ ْدزَّننًِ   ْومسننِمل منن  اننولٍ مل لننسب ُملعسننومِي إلٌننرَ      

مل لوِن، ًق   هِمل جمسم هيفوا فيفط، ان بسمجنِمل ُهيفححنِمل ُانححِمل ُاضن فِمل مل كن ري عونى من         

 سَُ،بسمجَِ، ال هسّد اي ه،حند  إلن  لِملطف فيفنط،  كنى  ْحيفيفنِمل بنسمل  اَّنحفو  ُ ْو ن        

 ُإذمل   هِمل موصفني فإهٌم َّْ ٌدُي إل حلن،  م  فلق مل بل  موٌم.

ُمى ملع اِط ا مل يت اُزثو  إّ ً  اةد اعحن مل ار منى اَّنحفو  ملع ضنني، طانِ      

إللوِملي )بفسري امس ء ملألمُّا( الإلى جوجق، فمى ًِ ملإلى جوجنق  ُمن  بصنا  ، إلنٍ ًنرمل..       

 ب(.ًرمل م  َّولسفٍ ل ًرَ ملحلويفا مى )مؤ ف ُ ، 

 

 
* 

 

                                                 
*

 أديب وكاتب سوري. 
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 ملإلى جوجق..

ٍوووْ  دوووْ ليّل ضوووحٔننٌ دوووً  طووونٌ    

يألىدلطووٕ يروووسّس دنضووه ليدووً دحذوو    

و  673ٍووووو/633ضووووي٘  ّلوووود ي لحٔ حوووو٘

ّتوْي ي رسلةوو٘ يلووى تحلوٙ توحٔنووُ  َٔوون   

و  ّمل خيووسك ريػوو ِ 9006ٍووو666ضووي٘ 

مً يألىدلظ لتحلٕ يلوحه  ّمنت عً ضوً  

  عنموونف  لوو    66مةكووسٗ  لوود عوونؽ ل  

ّمع ذلك ريونٌ موً يلوحنونٛ يلورًٓ ت  وس      

دَووووووه يالوووووونزٗ يلوسدٔوووووو٘ ّي ضوووووو مٔ٘ 

 دإضَنمُ ي  ل  يل ب ّيليةنت.

مل َٓوووته دنلكتوووب  ُعوووسس عيوووُ  ىوووُ

يلووى  ل َوون عحنوونٛ يلوووسني ّيرطووحن  ي     

جمنلٕ يل ب ّيليةنت  حطب  إمنن عين 

عينٓووو٘ تنمووو٘ دنلكتوووب يلوووى ىلحووو  عوووً     

يلحػنت يألخسٚ مج  يل نزضٔ٘ ّيلطوسٓنىٔ٘  

 ّيهليدٓ٘ ّيلْٔىنىٔ٘.

 إلسملع،ٍ إللوِن مل ار ُمل وب ا

ٓوووورريس دووووو  يروووو زخ   ٌ يدووووً    

 دحذووو  ريووونٌ موووً يلوحنووونٛ يلكةووونز ي    

يل ووب ي يألىوودلظ  ّيلؿووحٔل  ٌ عحووه    

يليةووونت ريووونٌ موووً زّي ووود عحوووه يل وووب      

آىووري   ألٌ يل ووب  توونك إي يأللّٓوو٘      

ضْيٛ رينى  م وسلٗ  ّ مسريةو٘  ّٓعَوس    

ذلوووك ألٖ دن وووح   نووون ّزل ي ريتووونني    

للةلووونت يألموووه  لحلن وووٕ  دوووٕ يللنضوووه   

ؾنعد يألىدلطوٕ.. ْٓ ول  ٌ يدوً دحذو      

ريووونٌ موووً ىْيدوووؼ عحنووونٛ يل وووب يلووورًٓ      

نلْي دؿوووووػنٜس يألموووووْز ّريةنٜسٍووووون   ووووو

ّيلسيضووو    ٔوووُ لووؤظ  لووو  ي يل وووب   

ّلكووً  ٓلوونف ي يليةوونت  ّعحووه يليةوونت     

ٓوتووو  ي ذلوووك يلْرووو  دوووصٛيف موووً  لووو     

يل وووب  ألٌ يل ةٔوووب ّيلؿووؤدلٕ غوووٕٛ    

ّي وود  لوورلك ٓتلوول ليوون  ٌ يدووً دحذوو      

ريووونٌ موووً يلوػووووند  يلووورًٓ ت ييووووْي ي    

جمنل يل ب دْدُ عنو   ٔوح إٌ موعوه   

٘ يرطوووتونح٘ مؿووودزٍن يألعػووونني   يأللّٓووو

ّيليةنتووونت  ّإٌ ريووونٌ ٍيووون  رحٔووو  موووً  

يأللّٓوو٘ يرسريةوو٘ مطووت سد٘ مووً يرووونلٌ  

ّيأْيىووووونت  ّلكوووووً  لةووووونٛ يلووووووسني   

ّيرطووووحن  ٓ لوووووحٌْ ليٜنوووونف يضوووووت ديو   

يأللّٓووو٘ ير وووسلٗ عحوووٙ يأللّٓووو٘ يرسريةووو٘    

 لةطنلتَن ّرّح٘ خ ْزتَن عحٙ يرسٓ .

ّجينع ليزضِْ  ىُ رينٌ موً عحنونٛ   

يلووووسني ّيرطوووحن  يلووورًٓ رلوووْي موعوووه  

 ٔنتَه ي يلدزيض٘ ّيلةحح ّيالضتلؿنٛ 

عً يالنٜق  ّذيع ؾؤتُ دو  مونؾوسُٓ    

دإ وون نتُ يلوعٔنوو٘ لكتوونني ياػوونٜؼ    

لدٓطلْزٓدع يلى  غ حوَن لٓطولْزٓدع   

ى طوووووُ   كنىووووو  إ ووووون نتُ مكنحووووو٘   

لرتمجوووو٘ ّتوحٔووووق يؾوووو  نٌ دووووً دنضوووؤ   

لكتووووونني ياػووووونٜؼ لدٓطووووولْزٓدع    

يهلل ي   موووو   ضووووود خوووو    لوووورلك روووونل 

ريتندُ ليل ب يلوسدٕ : ل...إٌ يدً دحذ  

ٓوتووو  موووً ريةووونز  لةووونٛ يللوووسٌ يلسيدوووع    
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يهلذوسٖ  للوود   وونس  غوؤنٛ مَنوو٘ دووديف  

لكتووووونني ياػووووونٜؼ لدٓطووووولْزٓدع    

ّ اووووق ريتندووووُ دكتوووونني يدووووً دنضوووؤ     

يررتدووووه  ذوووونٛ يلكتندوووونٌ متكوووونمح    

متنمنف  ّدلٔون موسدو  ريو  ّي ود موتنه      

لوؿووْز  ّيدووً دحذوو   ووق  لآلخووس عوو  ي

مً ىْيدؼ عحنونٛ يلووسني ّيرطوحن  يلورًٓ     

دسشّي ي يألىدلظ  ّال تصيل آثنزِ يلوحنٔ٘ 

هلن لّزٍون ي عحوه يل وب ّيليةنتونت لؤظ      

 لوو  ي يلووونمل ي ضوو مٕ  ّلكوووً ي    

 يلونمل يلػسدٕ  ٓلنف .

ّلوحنوووُ يلْيضوووع ي يل وووب ّيليةووونت 

لةَّب يخلحٔ ٘ ٍػنو يلجنىٕ ّدوً ياكوه   

ير ٓووود دووونهلل  ّ عوووٕ عيووودِ ريووو رسني     

 لةٔب ي د لُ.

 رنلْي... ي يدً دحذ 

ريجووووووووست غووووووووَنليت يألروووووووودم     

ّيرتوو خسًٓ مووً عووسني ّغ ٍووه ي  لوو    

يدً دحذو    لود رونل عيوُ مجونل يلودًٓ       

يلل  ووٕ ي ريتندووُ لتوونزٓا ياكنوونٛ :   

ليدووً دحذوو  ذريووٕ  لووُ ت ووسل دؿووينع٘      

يل ووب  ّلووُ ذريووس ي عؿووسِ ّمؿووسِ     

عحووووٙ عحووووْو يألّيٜوووو    ّريوووونٌ لووووُ ت حووووع 

ّ خةوونزٍه   ّروونل عيووُ ل.  ىوود عٔطووٙ 

دوووووك ي ريتندوووووُ لتووووونزٓا يليةووووونت عيووووود 

يلوووسني : ل... ّلووُ دؿوو ٗ ّيعتيوونٛ د يووٌْ     

 يأللّٓ٘ ير سلٗ .

 مؤ ف ا ملإلى جوجق

  66عحٙ يلسغه مً عنسِ يللؿو  ل 

ضي٘  إال  ىوُ توس  م ل ونت مَنو٘ ضونزت      

دَوون يلسريةوونٌ  ّدلٔوو  مسدووونف ّمدزضوو٘   

ع لح وووب ّلحيةووونت عحوووٙ موووس    لكووو  ليز

يلوؿوْز  ضو ذريس  ءونٛ ريتةوُ ّ ثةوو      

 ٓوً تْدوود ىطو َن يخل ٔوو٘ ي مكتةوونت   

يلووووونمل  ّض تْضووووع ي ذريووووس ريتندووووُ   

لت ط   ءونٛ يأللّٓو٘  ّيلورٖ ٍوْ ضوةب      

 ٍرِ يلدزيض٘  ّم ل نتُ ٍٕ:

ٍّووْ ذٓوو  لرتمجووو٘    ياػوونٜؼ وووو   1

يؾ  نٌ ّ ي  لكتونني لٓطولْزٓدع    

 يلْٔو: مً ىط ُ يخل ٔ٘ يحمل ْظ٘

دْللٔوونٌ وووو ىطوو ٘ ي  ّريطوو ْزل وووو 

  .9/376 نً جمنْع دسره ل

  .9916دنىكٔةْز دسره لوو يهليد وو 

 ّ يلرتٓنرونت    ي  لّٓ٘ يلرتٓنقوو  2

 ْٓدد ميُ ىط ٘ خ ٔ٘ ي:

دْللٔوووونٌ  وووونً ووووو   ّريطوووو ْزل ووووو  

  .9/376جمنْع دسره ل

ملنل٘ ي ذريس يأللّٓو٘ يلوى مل   وو  3

ي ريتندووُ  وون   ٓوورريسٍن لٓطوولْزٓدع 

تطتون  ي ؾينع٘ يل ب ُّٓيت ع دُ ّمن ال 

ٓطووتون  لكوؤ  ٓػ وو  ذريووسِ  ٓلووْل ي   

 ّهلوون ل...إٌ لٓطوولْزٓدع  غ وو  ذلووك إموون   

ألىُ مل ٓوسِ ّمل ٓػونٍدِ عٔنىونف  ّإمون ألٌ     

ذلوك ريوونٌ غوو  مطووتون  ي لٍووسِ ّ ديوونٛ  
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ديطُ..   ّرد ذريس ٍرِ يرلنل٘ يدوً  دوٕ   

ّيلؿوو دٖ ي  ؾوؤةو٘ ي عٔووٌْ يألىةوونٛ    

 :يلْ ٔنت  ّمً ىط َن يخل ٔ٘

ووو  مكتةو٘ ىوْز عجننىٔو٘    ووو  يضتيةْل وو 

  91  ص6316 ووونً جمنوووْع دوووسره ل  

 ني .996-آ

زضوونل٘ وووو دْللٔوونٌ وووو  ّريطوو ْزل وووو 

ؾووػ ٗ دويووْيٌ ليضووتدزي  عحووٙ ريتوونني    

ياػنٜؼ لدٓطلْزٓدع   نً جمنوْع  

  .376دسره ل

  .966دسره لوو مدزٓد وو يضةنىٔن وو 

 ٔنوون غحوو   ٔووُ  زضوونل٘ يلتةوؤ وووو  4

دو  يرت ةة   تْيتس  ىَن رود  ونع     

ّمل ٓوجووس عحووٙ ىطوو ٘ ميَوون  تووٙ ْٓميوون      

 ٍري.

زضووووونل٘ وووووو   يروووورتين يلي وووووْع وووووو   5

ذريسٍووون يدوووً رووؤه يتْشٓووو٘ ي ريتووونني   

ي يلط س يلجونمً    801يلسّ ٘ ؾ ح٘ 

رينوون  ريوود ذلووك ريوونزل دسّريحنوونٌ ي 

 تنزخيُ لأللني يلوسدٕ.

  ةوونٛ ّياكنوونٛلةلوونت يأللوووو  6

رنل عيُ يلل  ٕ: ل... ّلُ تؿئف ؾوػ   

  وووٕ تووو زٓا ياكنووونٛ مل ٓػوووف  ٔوووُ      

غحوؤ ف  ّرئووف ّروود  ّزل مووً يلكووج      

رحوووؤ ف  ّمووووع ٍووووري  لوووود ريوووونٌ  طووووً  

ي ٓسيل   ّمع ذلك  َْ ٓود موً يرؿونلز   

يهلنموووو٘ ي مْ ووووْعُ   لوووود ىلوووو  ميووووُ    

يلل  ٕ  ّيدً  دٕ  ؾٔةو٘  ّ غونز إلٔوُ   

 ثةوو  يرلووسٖ ي ى وول   دسّريحنوونٌ  رلوود  

يل ٔوووووب زضووووونل٘ الدوووووً  وووووصو ي  لووووو  

يألىدلظ ّ لو  عحننَٜون   ورريس مويَه     

 يدً دحذ  ّريتندُ ٍري.

 لووق يلكتوونني  وو يل يلطوؤد  موو      

ير  ْلوووونت دووووديز يلكتووووب يرؿووووسٓ٘   

يروَووود يلوحنوووٕ يل سىطوووٕ  9633ّلةووووُ 

 لآلثنز يلػسرٔ٘ دنللنٍسٗ.

ّعوسس   ت طو   ءونٛ يأللّٓو٘    وو  7

ت طو  يرلونالت يخلنوظ موً       ٓلنف دنضوه 

ريتوووونني لٓطووووولْزٓدع  لٍّووووْ عيوووووْيٌ   

لزيضووتين ٍوورِ   ٍّووْ ريتوونني ٓ طووس  ٔووُ  

يأللّٓووووووووو٘ ير وووووووووسلٗ يلوووووووووى ذريسٍووووووووون  

لٓطووولْزٓدع ي ريتندوووُ لياػووونٜؼ    

ّ ع هلن يدً دحذ  من ٓلندحَن موً  ءونٛ   

دنل دسٓ٘ ّيل تٔئ٘ يرطت دم٘ ي يرػسني 

ّيألىوووودلظ  ّروووود روووونل  نوووود يلوسدووووٕ 

عً ٍري يلونو   تتذحوٙ  ٍنٔو٘     يخل ندٕ

ٍووري يلكتوونني ّمتكووً ي  مووسًٓ يثووي    

 ٍّنن:

 ىووُ ريوونٌ مووً يرؿوونلز يلسٜٔطوؤ٘  وووو 

يلووى يعتنوودٍن عوودل ريووة  مووً يروو ل    

 يألىدلطٔ  يلرًٓ دنؤّي دود يدً دحذ .

مووون يغوووتنح  عحٔوووُ ملدمتوووُ موووً   ووووو 

موحْمووووووونت تتوحوووووووق دووووووودخْل ريتووووووونني    

لٓطووووووولْزٓدع إي يألىووووووودلظ ّرؿووووووو٘   

 تسمجتُ.
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للد رلٙ يدً دحذ   رتٗ لْٓح٘ ي 

ت طوو   ءوونٛ يأللّٓوو٘ يلووْيزلٗ ي ريتوونني 

ياػووونٜؼ لدٓطووولْزٓدع  ّدووورلك ذيع   

ؾوووؤتُ دوووو  مونؾووووسُٓ   ٔووووح  ىووووُ مل   

ٓكتف درتمجتُ  إمنن  نّل دك  جننن 

يلػسن ّيلتوحٔق عحٙ  ءونٛ يأللّٓو٘ لؤظ    

 لوووو  يلووووْيزلٗ ي ٍووووري يلكتوووونني  دوووو   

عحنونٛ  يلْيزلٗ ي ريتب يلطندل  لوُ موً   

يلوسني ّيرطحن  ّغ ٍه  ٓلوْل عيوُ ي   

ذلووووك عنووووس ز وووون ريحنلوووو٘ ي ريتندووووُ   

 ليلوحْو يلةحت٘ ي يلوؿْز ي ض مٔ٘ :

... ّيدوووً دحذووو  ريووونٌ لوووُ دؿووو ٗ     

ّيعتيوونٛ دلووْٚ يأللّٓوو٘ ير ووسلٗ..  ّٓلووْل    

دْزدٕ شٓديٌ ي ريتندُ لتونزٓا يلتنودٌ   

ي ضوووو مٕ ..  ححوووووسني يللوووودو يروحووووٙ ي 

 يليةوونت  ّروود  خوورّي لزضووُ ّيلتوو لٔف ي

ٍووووري يلوحووووه ي يليَلوووو٘ يلوةنضوووؤ٘ عووووً  

م ل ووونت لٓطووولْزٓدع ّدووونلٔيْع ّموووً  

ريتب يهليد  ىل  ٍوري يلكتونني ي  ٓونو    

يرتْريووووو  يؾووووو  نٌ دوووووً دنضووووؤ  موووووً   

يلْٔىنىٔ٘ إي يلوسدٔو٘  ّيلولونر  يلوى مل    

ٓوسس هلن  ءنٛ ي يلوسدٔو٘ تسريَون عحوٙ    

ل عَوون يلْٔىوونىٕ يتكوونالف عحووٙ  ٌ ٓةوووح     

هلل دودِ مً ٓوسس ذلك ّٓ طسِ  ُّ ن  ي

ٍوووري يلكتووونني إي يألىووودلظ عحوووٙ ٍووورِ  

يلؿووووْزٗ   وووونىت ع دووووُ يليوووونع إي  ٓوووونو   

يلينؾوووووس ؾووووون ب يألىووووودلظ  ّعيووووودمن 

رينتةُ محك يللط ي ٔئ٘ مونزىْع ضوي٘   

  ٍّنليِ دكتب مً مجحتَن ريتنني 667

دنلْٔىنىٔووووووووو٘ لمؿوووووووووْز   لٓطووووووووولْزٓدع

ياػنٜؼ  دنلتؿوْٓس يلسّموٕ يلوذٔوب     

ّمل ٓكوووووً ي يألىووووودلظ موووووً  طوووووً    

يلْٔىنىٔ٘   ةوح يلينؾس إي يرحك ٓ حوب  

إلٔوووُ زدووو ف ٓووووسس يلْٔىنىٔووو٘ ّيل تٔئووو٘    

لٔيلحوووُ إي يل تٔئووو٘  ّعووونز ْي ٍووورِ ي  

يألىووودلظ ريوووج ٌّ   ةووووح إلٔوووُ زيٍةووونف  

 ٍوو  680يءُ لىلْال  ّؾ  رسلة٘ ضي٘ 

 توووونّىْي عحوووٙ يضوووت سيك مووون  ووونت يدوووً    

دنضوووووؤ  لتوسٓةووووووُ مووووووً علوووووونر  ٍووووووري   

يلكتووونني  ثوووه دووونٛ يدوووً دحذووو   ووو لف    

ريتندنف  ٔنن  نت لٓطلْزلٓظ ذريسِ مً 

 ءنٛ يلولنر  ّيأللّٓ٘ ّدوحُ ذٓ ف عحوٙ  

 ذلك يلكتنني.

ّ وون ذريووسِ يدووً دحذوو  ي ملدموو٘ 

ريتندوووُ.. ّعيووودمن ّؾووو  ىلوووْال للسلةووو٘   

   ٌ موويَه  نوود   دحووظ موووُ  لةوونٛ دوون جْ

يروسّس دنليذنز  ّ دوْ عةود يلوسىً دوً     

إضوووووحنق دوووووً يهلٔوووووجه  ّ دوووووْ عةووووود يهلل  

يلؿٔلحٕ  ّرنل.. ّرينٌ ٍ الٛ يلي س مً 

ىلوووووْال يلسيٍوووووب  لزريوووووتَه ّ لزريووووو   

يلسيٍب ي  ٓنو يرطتيؿس   ؿل ٓةحوح  

ٍوووو الٛ يلي ووووس  ءوووونٛ علوووونر  ريتوووونني    

لٓطووووووووولْزٓدع ّع يلْروووووووووْس عحوووووووووٙ   

  ٘ دين ٔو٘    غ نؾَن مبدٓي٘ رسلةو٘ خنؾو

يألىوووودلظ  موووون  شيل يلػووووك  َٔوووون عووووً    

يللحوووْني  ّ ّدوووب يروس ووو٘ ّؾووول يلي وووق 
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د ءنَٜوون دوو  تؿووحٔف إال يللحٔوو  ميَوون     

 يلرٖ ال د ع دَن ّال خ س لُ.

ٍّكووري لخوو  يدووً دحذوو  يلتوونزٓا    

يل وووك دكتةوووُ خنؾووو٘ دكتندوووُ ٍوووري    

 ٔح ؾنز مسدوونف لكو  ليزع ي عحوْو    

 يل ب ّيليةنت.

خ ٔووو٘  ّهلوووري يلكتووونني عووود ٗ ىطوووا

 مْشع٘ ي مكتةنت يلونمل  ّميَن:

وووو مكتةوو٘ ياووسو وووو مكوو٘ يركسموو٘ وووو  9

/ ط ني  ىطوو   ضووي٘ 63/9دووسره ل

 ٍو.316

ىطووو ٘ كتحكَووون يخلوووْزٖ ووووو  حوووب ووووو  9

ىلووووْالّع  وووونع  ىطوووو   ضووووت٘   

 ٍو.366

ي يخلصيىوووو٘ وووووو يلسدوووونط وووووو يرػووووسني وووووو  6

يرحكٔوو٘  ووظ ىطووا  يألّل دووسره   

ْ  1633ل ع    ّيلجنىٔووو٘  ووونً جمنووو

/ جمنوْع  ّذريوس  َٔون    373دسره ل

لّيٛ   386 ىَووووووون تػوووووووتن  عحوووووووٙ 

/ 376ّيلجنلج٘  نً جمنْع دوسره ل 

   9609جمنْع   ّيلسيدوو٘ دوسره ل  

  ٍّوووووٕ 6363ّيخلنمطووووو٘ دوووووسره ل 

 ىنرؿ٘.

يخلصيىوو٘ يلونموو٘  وووو يلسدوونط وووو يرػووسني وووو  8

ّ َٔووون ثووو خ ىطوووا خ ٔووو٘  يألّي   

/  ىطوووووو   9339/9068دووووووسره ل

ن  نود دوً   ٍو  ّىنض 9096َضي٘ 

 دووٕ يللنضووه يرسيريػووٕ  ّيلجنىٔوو٘    

   ّيلجنلجوووووو٘ 9339/9030دووووووسره ل

   ىطووو َن عنوووس 813/886دوووسره ل

 ٍو.9936دً  ند ضي٘ 

مكتةوو٘ جمحووظ  وووو لَووسيٌ  وووو إٓووسيٌ وووو  3

غووووْزيٖ  ّ َٔوووون ىطوووو تنٌ  يألّي 

  ىطوووووووو   ي 9361/90دووووووووسره ل

يللوووسٌ يلتنضوووع يهلذوووسٖ  ّيلجنىٔووو٘    

  ىطووو َن  نووود دوووً 9331دوووسره ل

 دووٕ عووص دووً عحووٕ يركينضووٕ ضووي٘     

 ٍو.9998

 ُٔو ؾوْزٗ عًو    ووو  موَود يلورتيخ   ووو   حوب  وو  3

  .768ىط ٘ لَسيٌ يألّي ّزرنَن ل

ووو  يركتة٘ يلْلئ٘ وو مدزٓد وو يضةنىٔن وو  7

  .966ّزرنَن ل

يركتة٘ يلْلئو٘   وو مدزٓد وو يضةنىٔن وو  1

ْٓدووود موووً يلكتووونني ر وووو٘ تلوووه    

يلجنلج٘ ّيلسيدو٘ ّيخلنمط٘  يرلنالت 

  .8619ٍّٕ دسره ل

/ 68دووسره لوووو دْللٔوونٌ وووو  ريطوو ْزل وووو  6

 / ٍنٓد .6

ّزرنَوووون وووووو دوووونىكٔةْز وووووو يهليوووود وووووو  90

 ٍو.300  ىط   ضي٘ 9916ل
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  مستودع التبغ

 
زهير جبور*

*

 

 

مات الكاتب عبد اهلل عبد، ّمل تكً زّجهُ اهاة ع ع هف ةتها تكهالٔف الهدتً، ٍه ِ        

ّتهاع جدتهُ   ( بعهد  اة   بٔعة  حل يف بٔت زّجهُ نىره ع  حقٔقة شَدتَا، ّالقاص عبد الق

ّكههاٌ ٓقههٔه ميهه   عْلهههُ عيههدٍا بههو حتا ّا حتو، ّالههاة الكهههاا العهه ا مل ٓطههنُ             

عطْٓهُ،    حتٌ تطْعت اآلىسة نىهد   ااعٔهل(  سهٔي ةٓهْاٌ ته ا االهاة بالو أهة        

ّتابعت  ج اءات ابْل عطْٓهُ ّضه خدماتُ ألىهُ مهً اسسنيسهف، ت رهل ع هف الهقاعهد       

ِ يف حٔاتهُ ك هَا، ّدنهد نيهٔدع ال هاع  اسهقهدة تقهد  حهل         اس تب الْحٔهد اله ت تقاضها   

نبرعقة كَ باسٔة( مهسه قا  العهامْة اله ت اىهرهب ع ٔهُ عهامو  يف الْ شهة، ٍهساء كهبهْا          

برنت، مل ٓعه ْا عهً ال هَ ع، عاشهْا اياعهاتَه، بهو اةعهاء ّا زٓهف، ا لهة ٍهه اله ًٓ           

ْت كنا البيعسه،، ّعبهد اهلل عبهد    ٓ ك ّىَه، اآلٌ ىسٔهَه األجٔال ألٌ اإلبداا عيدما مي

 حاّل حتٌ حئُٔ لكيُ حتخعق.  

 

  ك   مما  حتٓهُ:

ٌامققًانٌّاًققلّ ااىٌقاقاق اادققنكاٌلااولةْاقق٘ااة براقق٘االابغق٘ااوب قق ااة ققن اا

ُقققغٔ٘جلاادقققلفاٌااوترتقققلاٌاخلا قققياانالرقققُاّر ٔققققيااوب ققق اخقققْ لا ققققا لٓققق٘اااا

احلل ٘اّااللبتقءجلااقبااةوبْنعآعرِْاُنرااووينيجلاايقِااال باللااوعثنققىٕجلا اا

اةققنلمامققًاادَقق٘ااؤنٔئقق٘اةقّوقق٘الٌقق ٔ٘ا ْاَقققاهاقققءآممَققلا ْٔاَقققار ثققلا قققااا

ٍااا سلٔق اجقنا جلاًقعلِارهقْناةْٓقمجلاااااااخيتَٔقجلالرتَقاكجماجيرىا رقٙا لهقٕااق

ٓلخنٖاانِٔق ااكهاةْٓمجلاّسلًا اًَلامتقْمجلااحلقلاكٗاملختعق٘جلااولةْاق٘ا قْ اااااا

                                                 
*

 أديب وروائي سوري. 
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معققنالخَقا امثققماٍقققاااوْاققلجلامقققاجيعققماابجوقققناخبعققل اااققناكٗجلااووققق ٘اخاقققكبااا

اوعقًلٗاّاويِ اُ ق ق جلاانآ٘اان ك ارىُا قممااةوبْنعارّااحلن قلا ٔقُجلا آقْ  ااا

رىقافاٍق اوراققءاابنٓق ااة قنعااوققٖااقلر اوقُاّ،عقلا يقُجلااابوقهااااااااااااوٕاااريافوكجل

ا نياكآىٕارا ارمقمُااقبال :

 رٍال اّهَال لامقفااخلٓن؟ااناخكٌْاهراقٌاٍيقاموبْنعااوب  ل -
ا4791 ِمااوراقءا قوا

 ركٓناابهبقفا  نااهللا  نلا -
ااابوه

 رىقاٍْا  نااهللا  نللارمنيااةوبْنعل -
اث  بُا رٙا ق ٘اادناكا ٕاالآاعلاخيقّلا لهٔق امًااواٍجل

 ختٔمااجرىلا ًا قكا لاكْجمااوكلهٕاهريامث ب٘اجٔنا ل -
ًقققعل نارىقققلاراقاقققمابىوققققىق ا ققق ريا اابْآقققعُجلا نٔاقققق اا  كققققكِجلامٌقققق لِا

 وقهقق٘جلارلالاققُا قؤقق٘لاخوقققءولااققنالرٕ:ارٍقققاامكقققٌااة ققنعجلااوقققٖآكبقق ااااااا

ماارٔماكرٓلااةوقوّلااوثاقق ااااِِق ا ااوِغ اّاجملال اابنأ٘جلا ِعالنجلاّا 

اوقٖاركًنىٕابىلااةوبْنعجلااوقٖاحينماًَقنٗاجقمعٔق٘اثقجق٘اوقنّكٗاذلقْارمٔق٘جلاااااا

جقووق ا امكب ُااوعلٓيلا)مرب ن(جلا) ي ق (جلا)هبقبل(جلاّهقبمااول ُٔجلاالإًءا

آياُِابالااوثاق ٘جلا اقكىلاأيُاّانيااةووّلل

ها الِجلا آبنكًامقًابزلققمااا آوباماارنُجلا كلِجلاظم اذلق ممق ا رٙاأ

أبُجلاّلاتُااةْ اا مااهبكنقوُجلاٍقمجبُاىْا٘ا قنٗامًااووعقلجلاّ يقلنامعقُااا

 ااةوبْنعجلاامّحل ا ٔيقِجلارنمعبقجلاارلاوقُ:اهق ّا ا لاق٘ابىارقكابىلااةٌقتٙجلاااااا

موكلامًافكا ٕاكا ٔق جلاٍنرااووقعقلجلا  لجيققابىلااوٌققكعاّّاتيققا رقٙااعقنااااااا

ٓقونٖااوٌققكعابىلانالقمااةل ق جلانلققٌااوٌقق يق ااوققٖا اااااااالاْا امًااةوقبْنعجلاا

ٓكبنماا لااَقجلااو اقلاحلااوايقالجلااوعبقوق٘جلاااقعااوعقل ااةنرغق٘ا رقٙاثٔققاَهجلااااااا

ّجٍَْهااويتا لابَقااوٌنىجلاهْءااوباقٓق٘جلاهقرا٘ارهقٔقنٍهجلاٍقٕااِقّا  قنااااااا

ويا بق جلاااهللا  نجلاّخركااوعّر٘ااويتاه   َقارلنٌّااوب  ا اُقنكِلاّ اٍققاااو قااا

ارانعجلاّ قَل
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 ِما  نااهللا  نا رٙااوٌَقنٗااوثقىْٓ٘جلاّاو  ااحلقج٘اخْظق ا امنٓلٓق٘ااا

اوب  ا)اولجيٕ(آّقعا اموقبْنعاوب قنًٓانلققٌا)اوتقلجٔل(جلااوققٖا ققٌآِقن كااااااااا

بملٓكقا افوقكااوْاقلجلاخِقما رٔقُاًقل قخَقااقثنًاجقىاجقنا جلاؤعقْنابؤيققااااااااااا

ِامي قجلآبق  ابٌااوتال قنياالاحيِقرٌْابالاااامِي عق امثيُارٓعقفامكلكٗا قااًلّ

ا رٙااوارٔماٍّهآعنرٌْامعارهلٍها امْههااونكعجلااواا جلااوبجتٔ ل

اه وبُاّسلًاىٌلبااوٌقٖ:

 ٓقارهبقفللا قخ امثركاالاجيْمارٌآكٌْاٍيقل -
ارجقب:

 رخاقٓٙاملخيبجلاّمقآِرلامًا بقاقخٕجلاّالاركٓنأًرتق اآلللا -
 ّ نال آبيقه امعااوكبقا٘ااإلانا ٔ٘لاوكيَهاّ لّااواريكاخكلميق  -
 ققهااققلاكٍهجلاّوققٕااققلاكٖجلاوققٔىا ٔ ققق ارٌار ققٌْا قخ ققق اّ ااةوققبْنعجلااااا -

اوعٔق ارٌاركل ققّاايتوققٕاّرناققٕجلامقققلااققالا اقمااققالءجلاّ كققلااققالامقققلا كنقق٘جلااا

 رَٓنقار ٔم؟اٍقاآلجعاوايق ٘ااإلىوقٌل
عااو وققاقءجلا ققٌآ بعقنا ققًاكجققلااووققرا٘جلااةبيتققًٓجلااةقن  نيجلااوققٔاق امقاااااا

 ئنا اُّق  امْا االآبيقملا يُجلاًقاةلٓققابانا قُجلامث ق٘امقًا ققكاِْآلٓقنٌّااااااا

اخلالْاميُجلااوْاْفآناظَْكِجلاخن قمآقاْةق جلا آلٓقغاإلهقلاءجلاٍّقْامقًااااااا

ْ كّاا ااواِقق٘ااووققْكٓ٘ااواِققريٗجلارللجٍْقققامققًاثْاَقققااوكالهققٔكٕجلاا اوقققًٓاةقق

٘ا)اووقرياٌاّوع ق٘ارّالنآعاقْب(اااارٓقفابؤَققاابهقرْبجلااوبائق٘جلا نققا ادلنْ قااااا

)مق ااو يتوج(ا)اويجْو(ا)اولرياّادناك(إٍّااولّآ٘ااوْ ٔنٗاوقُجلا نققا بق اااا

ورِقققاقكا)اوعِقققتْكااةوقققق ل(ا)اواقققرياٌاابّل(آعبقققربامقققًاكّانااِقققّاابةتققققلجلاا

ّمعممققهاً ِققٔقخُاموققبننٗامققًااوْااققعاّاو ٔرتقق٘جلا نقققارخاققًا َققهاأقققٓقااواتْوقق٘اا

ّ ٔق آبا رقٌْااوقيّااوققٖآبيقهق امقعا اقْ هجلامقعارٌاااااااااّرٍنافااوكبقاق٘ا ققجلااا

اوكققثريامققًا ب قققبااِقق٘ااواتققما امتكققيَهاواققبَهامققًااوُْققْلاو ةتقققلجلابمقققاا

او  ا جقجبَققجلارّا اقناٌااالىقن قعااويتوقٕاوالاءخَققاّاويتقْكاميَققجلا آعبقربارٌااااااااا

بنٓق اااورا٘اّهٔر٘اويامااب كقكابمنقإٍاباناعا لجلاٍّقااالاميكًابالابفااللجاا

مًااإلةقكااوعققوااوققٖآع  قلامقًالالوقُا قمامقًاخكرقهااَققِااوراق٘جلاّبالابفاارىٌق اااااااااااا
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ويتوققُااوعققق ااوراققْٖااخلقققْااققُجلاّ اٍقققاآكنققًااوتققل ااققنيارنٓقق ام ققنعاّآلققلاا

مارنجلاّرجنارٌا ننا امقًااوققًٓا ققىْاامارقنًٓاجقنا جلا ااوْاقلااوققٖاظَقلا  قناااااااااا

بٌا آكقًامبنكيقق امقًارنّاخقُجلااااااهللا  نا قٌامًااوِع اجقنا ااقلّمااوكقخق اااا

 تٕاىَقٓ٘ااووبٔيق اظَل ار،قءاّؤقنابلالُقٕجلآقهقنياك ق ٔق٘جلاجقْكجاهقق جلااااااا

هققعٔنا ْكاىٔقق٘لللاٍققوالءااوقققٖارهوققْااوراِقق٘ااواِققريٗااحلنٓثقق٘اّبنباابةتقققلاااااااا

احلأاققٕجلاّمقققاان مققُا  ققنااهللا  ققنان ققهاٍقققاااالحقققِجلاّاجققُامٌققكر٘ااعققنِا ققًاا

هقبمااإل الواّاوٌَلٗجلا آلكااةوبْنعجلاموميقق ااق ٌااااوعقُن٘اّ َٔقامتل ن اّ

ابنباركّعامقاخيبجاىتىااإلىوقٌجلاٍّْاّؤنااوٌ ِٔ٘ااإلىوقىٔ٘اخع  لا نقاخياقْٖاا

 رُٔااويتىامًاب وقيجلاٍّقاامًامممقٍلااوع الٓ٘اّاخلرقجلاّوُاُقر٘ااقنيابىوققٌاااا

اّبىوقٌل

اعقناّ قخقُاااا4799مًااوالٌااوعٌلًٓجلاك ما قًااوقنىٔقا ققوااااا4791مًامْاؤنا

اويْا اىٌل اّماكٗااوثاق ق٘ار نقوقُجلاّ آيقما اقُا ااوياقنجلافن قلا انكاهقق اااااااا

ىنٌققل ااقوِققغ جلاّ آوققّرءااؤققْءا رققٙا بقاقخققُااناقق٘جلآّي اققٕاب قققنٗااويممققلاااا

 اا7009اقوكجلاّ قٌااخقنااوكبقبااوعقلبااقنارُقنكااعٔقق امقًااِِقُا ققواااااااا

 وًامحٔنجلاّان وا ققااوقن بْكاااا) بقباادٔ (اّمتاالبٔقكٍقامًاا مااون بْك

 وققنيامجعقق٘اّ قققٌاكبٔوققق اوالخقققنا ٔيقققاكجلاّمققًالققاللاخرققكااةانمقق٘آوققبأعاا

اواقققكاااةَققبهارٌآكبٌقق ارٌا قخ َقققا آاققلرارنبا  ققنااهللا  ققناّالا بققٙاخرققكااا

اواِققّااوققيتآاققن وا قققجلاّمقققا ااوكبقاقق٘امققًامعرْمققق ا قمقق٘اميكققًاجعرققَقابٖاا

اولٓقق جلاخاققْلااةانمقق٘:ا)  ققنااهللا  ققنااةْوققْنا ااااا قخقق جلاّاققناجعرققُامققًارايقققءااا

ااووق مااووْكٖاّاةربِقاالٓتُا بٙااوي قع(ا

ّ امااققعاآلققلا) قققٌا  ققنااهللا  ققنادلٔققنا ا اىاققمااو ٔرتقق٘ااولٓتٔقق٘ااكققمااااااا

ُيْ َقااة هقّٓ٘ااةوثلٗاّالاهٔنقا نياكّ نا رٙااةتقكاق ااوالاب ٔ٘اٍيقاٍّيقكجلا

احلكقٓق ا ًااولٓ ااووقق رٕا بقٙاويعقن ِاابّلااعقناااااا ع نااهللا  نآ َلىقااولن

اك ٔمااواقْااة نعا يقامٔي٘ابىلانمٌقاّاهبالاكِا َٔق(لا

ٌ ا يقققامٔيقق٘اوققٔىااقُققق ااققماكّابٔققق جلا بقق ادلنْ قق٘اااااااااااا ّمققًااةعققلّفاجققنا ار

اأِِ٘اّا نٗا)وربْٓٔحا اء(ل
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ا آكب ا  نااهللا  نا ًااولٓ جلاّ آربِقااُا بٙااوي قعجلاّ ا كقلٗا

ٍقاااالوبِق ااوي ق ٕامقآٌريابىلا نواجنٓ٘ااوكبقاق٘جلاٍّقْا آعقٍااولٓق ابالااااا

مققًالققاللامٓقكاخققُاو ُققناقءجلابىققُاّوققنا امنٓيقق٘ااوالفأقق٘ا ققٕا)اوٌققٔغآقققٍل(ااااا

ّ ربا ُٔابىلارٌاخنّجا ااًا ٕا) قنيارواباقلأٍه(ارمققاٍققِااةتقكاقق ااوالاب ٔق٘ااااااا

 ِقرل؟اّةققفااّكن انٌّارٖاخْٓقٔحاااااٍيقاٍّيقكا رهآٌلابؤَقارانا ا ارٖامكقٌ

امربكا اف لٍقل

راقققل ارٌآعققققنااويممقققلااَققققِااةانمققق٘ااةارْةققق٘جلا َقققٕاّثٔاققق٘االاجيقققْما قققنواااااا

ًْا بقق ا يققُجلانٌّاب وقققياااااا خِققغٔغَقجلاٍّقققاامقققآعققلارٌا قخ َقققا آاققن كام قق

اقةووّؤ٘اابنأ٘اّاوتكلٓ٘جلاّميكًاورنَبهااوعْنٗابىلاهرور٘ااوكبقبااوٌقَلٖاا

الا7009خٌلًٓااوثقىٕا قواا49دٔ (اكاها) بقباا

 ارهاٌ

ويبْا ا ينااِ٘ا)اوعِق رياّ قكيااحلامااخلٌيب(ااويتاخنمااوكثريامًا

اولمْماّايقءا ئق ارأهااَينه٘انأا٘جلاّبٌاانيااوكقخق اّاوراق٘ااكخ قةقق اّ  قق ا ٔقُاااااا

ا ااوبغققنٖاّاوارقققاّاخلققْفاّاإلثقققكٗجلاؤِقق افوققكا ااقو َقققامبعقق٘اوراقققكااّختٔققناااا

ورتكققلاّاخلٔقققلللااوققن قعا ققًااحلقققاالآكققٌْانابنققق ااقو ينأقق٘جلاّبٌاخققْ ل انٌّاااا

اهبعنق قا َٕا  ٖإًءاالاأن٘اوُجلاّ ينمقارىَٙااوْونًٓاوع َنقاتقى ا قكيا

احلامجلاخل قا ينِااينأبنيامًالٌ جلاّةر قارٌآكٌْا لِٓق ا رقٙااحلاقما ااا

ٕااقققبكبااققماخ  ققمااحلقق ااهٔقاَنقققاوكققًااوعِققق رياخققناٍهااحلاققمجلاّالاخكبتققاا

اّخءا رٙاكريااحلقكيجلاوب خٕااويبٔج٘ارٌا قكهق الٌ ٔق اوًاحينٕأًرتق لا

ُاااااااا ااعقناااِ٘ا)اآلاقءآق  رٌْااحلِقلو(اخكقٕا قًاكجقمااقلكارٌآا قعا اأبق

 ااةاَقٙااآٌن ِابىلا يجققٌااوٌققٖاّىلجٔرق٘ااوبي قكااااامقارمقوااٍبن االاكِاوكًا نرُ

ّاوعققْنٗابؤققُجلاوكققًااايققُااوِققارياارقق ااةْاقق ا ققنياةرقق ارٌآ  ققمااوكققلمجلاااااااااا

  ُقابُااونٌٍ٘امًارًٓاورِاريامعل ٘ااوكلماانيا  يااوٌقٖاّاوبي كجلاّرجلٗا

او قققْاورقققٍقبابىلااوعنققمجلا قققٌااوكققلماٍققْااةيبِققلجلاّاووققوالا ٔقق االاققًااااااااا

ااةْظ ارٌآعلفااوكلم؟اٍماوُا قا افوكل
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 س،.. مات عبد اهللمات البيع

 آكًااو ٔلااقناا بنقمااعقنجلاهقاتُامقًاروقْا ا)اوبْخٔققء(ا ا قٕا قنيارواااااااااا

بالأٍهااويتاجّتلا ٔنقااعنجلاّبىُا آقبنكًامقًااابيققءاةقّوق٘اّ لهقٕجلاٍّقْااااااا

جيقٍققناوبقق منيااوققنّاءاالايبققُااةعقاقق٘جلاّخلأقق٘اّوققنِااوْ ٔققنجلا قققٌآكبقق ا ققْ اااااااا

(ااوق  ا قنواُّقْلااوبٔققكابىلاأبقُاااااا1ٗا))احلِري(ا رٙاابكبجلابىقكخقُا ققمامنقلااا

ّاققققنار رنققققِْا امنٓلٓقققق٘ا)اوكَلاقققققء(ارٌانّكِاال ٔقققق ااوعققققنانااعققققناًققققَلجلاااااا

اا ٌكلٍهلآّقاو ه ا اخكبنما ل بُابىَهاخ للّاا ااوبيتٔقل

مققق للاّنن ققًااِققنلللاجيقمخققُا قىققلامبْآققع٘اجققنا للاًقققك لناان يققُامققعااااااا

ااآإارمن ااهللااعنلِلُنٓاُااحلنٔهاابهبقفام لٓقاًلااوكقخ 

اا
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جمانة نعمان تكتُب 

  قلياًل" " إاّل
 

منذر يحيى عيسى*
*

 

 

 ّقد عّلكْت جسدٍا بأطراِف غٔنْة..

 ّتدّلْت ّردًا ّىدى..

ُُ الْاقُع ّاحلكائُل إ اّل"إ  قلٔاًل.. اّلقلٔاًل" إصداٌر قارب

ّْعة مّما ٓستتدعٕ املتابعتة    تتابُع  اهلٔئُة العاّمة الّسْرّٓة للكتاب إصداراتَا املتي

ًُ الّصادرُة حافزًا للكراءِة ّاالٍتناو. ٌُ العيآّ  ّغالبًا ما تكْ

و   قلتتتٔاًل" ُحتتتتُد ٍتتتاِِ الصتتتتداراِ  للعتتتتاو    اّل"إ

لألدٓبتتتِة املتأّلكتتتِة ّاملتعتتتّددِة البتتتداعا   الّستتتٔدة " اىتتتة  

 ىعناٌ"  ّاليت عّرفت كتابَا على الغالف األخري بكْهلا:

 "ُصدقائٕ!

ّٔتتةي علتى ال تتٔم بتْ  با تته       اخرتتَته عتتصف صت حمةي ةن

     ُُ  تتتٔو   ل  مستتتعار  ليبتتا ي ٓعتتُٔل ل الّوتتتّ   ّكيتتُت ُ حستتب

    ُُ ُُ ّمتتا قرُتتت ٌّ متتا رُٓتتت الّوتتّ   ّكتتاٌ  تتٔبكى كتتالن  لتتْال ُ

ّّق ُُ ُبَجين ّدفعين ألٌ ُكتبف "إاّلّتا  قلٔاًل.." ت

 

ٕٮ  ال٠فت يف يذا الكتاب أن٬ٌ ػربٌٕ جدِدٌٔ ١دِب

مم٬ّززسٔٮ اشززت دحت  ذززدٗ َشززاٙص الت٬ُاؼززص اٟجتسززاكْ "ال ززّض بززُ " َيززْ ٟ  ت هًززا     

٘٭ َك ريزززاي          ٕ٭ ا١َهاَ، البّفزززا كسزززا  زززذكر٨ يف ح زززد٬حتًاي َيزززْ ا١حّزززص٨  ِ نلُحززز

                                                 
*

 أديب وكاتب سوري. 
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ٌ٭    بلزت٩ حُايز ٧    ا َاملصتورب٨ أن٬ًا اشت دحت امسًا حصتلاهًا "نلهاكُٕ بصزتانْ" َحزو ل٠لز

 ٘  ليزز٠ًّ َ لززص كززه ؼزز را ًئ كيززٖ َشززاٙص الت٬ُاؼززص       ٟ  لرفًززا  ٟ َ بززداكا ٮ ١مسززا

 اٟجتساكْ.

ا١دِبٕ "مجانٕ نلساى" مبا متيُص حو اؿ ٬ ل٦نصاى َل٦بداني اشت اكت أى  يل ٧ 

٨٘ َابتلد ٩ كو الٍيً ي فهحت٩ بهاكٕٮ حو اٟذرتا،.  دَه٧ فراظٕٮ ظد٬يا الف٬ُ

ٕ٭ "مجانزٕ"   أكرتف٨ ا٣ ٕ٭ ا١دِبز ى بلد٧  ؼداَه يذا الكتاب أن٬ين  ابلت٨ حراذص٧ كتاب

٨ٌ حو ل٠َل ؼ را ٭ "ال ّض بُ "ي ؼ رًٕ  ثر٧ ؼ رٕي َأنا ا٣ى ٟ أكرف٨   امسًا  ٍٟل

ٔٮ  تهاَل٨ أدِبًا أَ حبدكًا  املصتلاه "ذتٖ ؼدَه الكتاب"ي َكانت  ديعين يف كص٬ حر٬

 ٨ٌ ٬ًّا أَ ٟ أكرفزز ٨ٌ ظ ؽزز ٌ٭ي َأؼززاب٨ بالد٬يعززٕ يف كززص٬ حززر٬ٔٮي  ٍٟ أكرفزز حززو لزز٠َل  نتاجزز

٬ّزٕ َال زادهٔ كيزٖ شزَه       ُٕ حو لوتًزا ا١دب َأ صا٘ل: ملا ا  ت ٍ ٖ حثص يذٍ املبدكُٕ املتسٍكه

٧٘ اشُئ حصتلاُه "نلهاكُٕ بصتانْ"؟! ٕ٭ املبدكٕ! ملا ا  ت ٍ ٖ َها  أهُاَه اله٬ َض البعر٬ِ

٬ْي ملزا ا يزذا       اشت س٬نْ ا١حر٨ مٍما دفلزين لصزٞا    ٕ٭ الت٬ُاؼزَص اٟجتسزاك ا كزه٧ َشزّي

ٕٮ َك ُر أل٬ا ؟ ٧٘ لهاُن حو الفراُه َل اف  التهٍكر٨ َها

لكه٬ًا أؼر٬  كيٖ اٟشزتسراه يف للبزٕ اٟذتسزا٘ بالٍعزص٬ كهبزا ٭ الهلهزاني كسزا        

ٕ٭ كه٬زْ حزو لز٠َل حتابلتًزا لؽز ر          صا٘لت٨ حراهًا يص شّكُى٨ لْ اؿُغ يف الكتابز

٧٘ الُّم٨ الذٓ لرأ ٨ فٌّ كيٖ ؼ رتًا الؽ٬دِق حهذه َملا أنع ٬ْي ذت٬ٖ جا ر٨ٍ بعكُص ُِح

ًٕ ٟ   ٰص  أثريًاي ذت٬ٖ لّدفلها  ًٕ  هلكض٨ كيٖ حعًرٍ٭ الذٓ ميتيُص أنال ًٕ ل ع٬ّ مييُص أنال

       ُٕ ُٕ الع٬ززكَص أم أنالزز ُٕ الٍي ززغ ٭ أم أنالزز ا١حززر٨  ِ الت٬صززاَٝل: أ٬ًِسززا ِززٞث٬ر٨ يف ا٣لززر؟ أنالزز

 سُى؟املف

     ًٕ ًٕ ح بُلززز ٬ّ ٕع كزززصا ٟ ِه ؽزززصي حزززا لليزززًا ظ ؽززز ٕع املبدكززز ٬ّ لهؽزززص أى٬ الع٬ ؽززز

ًٕي َيذا حا ِبدَ َاـرًا فالؽ٬دِق٨ حهذه يزادٜ .... فاحزص ألزُل٨ "ِبزدَ" فأنزا ٟ       َقب٬ب

 ٨ٌ  كحسّلًئ   رِبًا. –أكرف

 َكانت امل اجأُٔ:

ًٔ كيززٖ ؼزز رٕ٭ الؽ٬زدِق الع٬ززاكر "قسززد ذززدِ ْ"    ٨ُ كتبززت٨ حززر٬ َيززُ يف َداَن ذّز

 َلدٍ٭ املصافَر  ِ هَشّا ليد٬هاشٕ:

 "ِ ر٬َى حه٬ا كالّسامي  ِ ظ َق اؾًا ٭

 حلًئ... حياَل٨ ال ي ٨ ال راه٩

  ًٰص الد٬حُن٨
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  ه،٨ فُ،٧ اـدِّ كهدٗ الؽ٬باح

 َكهدحا ِكهَى

 نكُى لد بدأنا ط ُط٧ الُدان.."

 بدَ ظحُنًا فكتبت:َلد أثاه  يذٍ٭ امل  ُكٕ لدٗ ا١دِبٕ "مجانٕ" كسا ِ

"لززُ ي ِكززو لززص هززري يززذا امل  ززم ٟه فززّها ع ظززاكرًاي أنززت حًهززدط٨ شززرر           

 الكيسٕي كيٖ ؼ را هاي َاملصَٞل٨ كو ـربا ٮ لد  سداد٨ يف ليُبها."

٧٘ نبزا ٭          ٕع اٟشزت ساز َالت٬رزد٬ٓ َكزاد٧ الص٬زٞال٨: ملزا ا الت٬ ٍ زْ َها زاد  امل اجأُٔ ذالز

ٔ٭ اـع ٭ حا ِصاكد٨ٍ كيٖ اٟنتؽابي َِب زٖ ممزد٬دًا كيزٖ     ظصٍّ ـلّفٮ ٟ حيسص٨ حو حاد٬

 ا١هض لرِبًا حو أن اَط الت٬راب؟ ملا ا؟!

ٕٮ كّف اشت اكت اٟلرتاب حو كثرُي حو الؽ٬ز ا    ٕٮ شاب  أكُد لي َُل دَى٧ حلرف

٬ُكٕٮ  ٕٮ حته ٬ْي طرح٨ أشٚي كثرُٔ ا١ؼدلا٘ َاملصتحّبني." َيزذا   –َامل٬ّسا  " ا ٰئ اؾساك

 كيٖ حلعَئ حو  هاَلت  بداكًئ. ِه بق٨

( ؼ رٕ حو ال  َم 422لي٠ًّ" الذٓ احتد٬ كيٖ حصاذٕ٭ ) ٍٟباللُدٔ٭  ِ الكتاب " 

ٕٮ ألرب٨  ِ الع٬لري َهمست فًّا بزداِا ٭ ظزو ًا َكعز ًا     ٨ٌ مب د٬ح املتُش٬طي َلد بدأ 

ٕ٭  لز٢دب٭ َالع٬زلَر َؼزهُف٭ ا٥بززداني َ لٍي ًزا مبهزابَم الٍ  ُلززٕ َالفزراه        ا١ظزحاه َزهلزز

ٕ٭ ا١هَض َدفًٚا َذهاَى امل ر.  الص٬سا٘ َلُّن

٧ٌ حززا  كززُى بهثززَر أزيززاُه   24 هاَلززت بكتابًززا  بززدان ) ٕٮ أظززب ( أدِبززًا َفه٬انززًا بدهاشزز

َهػِّ ك ُر َالكثرَي حو ا١لُاَى كيٖ يذٍ الع٬ ؽ٬ّا ٭ي عُّ لد٬حتًئ َأـزا٘  كيزٖ   

الص٬زُهٓ   –"قسزد الزُيّ " ال يصز ّين      بداكًئ بهاكٕٮي حزو أبزرزيئ الر٬اذزص٨ املبزدن٨    

ٕ٭ ا١هضي    ٬ّ املززسهَن٨ يف ا١كسززا،ي هاشززئ٨ ا١ِ ُنززا ٭ َاملصززكُى٨ بالر٬ذّززَص الززد٬اَٙئ َلدشزز

:٨ٌ  كتبت كه

٬ّٕي        ٌ٭ ال دشززز "قسزززد الزززُيّ  ؼزززُيف٬ الر٬ذّزززص ال يصززز ّيني َكا ززز ٨ أذادِثززز

َالد٬حا٘ َأناظّد٨ اللُدٔ٭ي بالع٬كَص َاليَُى الٍيذِو ِهبلاى حو هَُح أدحهت٩ لدش٬ّٕ ا١هَض 

ٕٮ جدِزدٔٮ َح زردا ٮ جدِزدٔٮي           ٕ٭ اؿّزأ٭ بؽزّو َاملُ ٨ كهد٨ٍ لّض٧ أكثزر حزو  كزادٔ٭ كتابز

 َهمبا عيُئ جدِد."

:٨ٌ  أح٬ا اله٬را  "هازٓ كانا" ف د كتبت كه

ٕ٭ اؿحَئ شُاهًا لؽ رتٌي َبالت٬زأن٬ْ  كتعزف٨ ؼ زًا ل ّ زٕ      "ِ د٬م٨ حهرُ ا ٮ ل ّ 

٬ُكًٕ ك ؽزاٙدٮ كتبزت    ٓؼورئ كسو" ِه ٘٭ البرَر لتؽيها حته ٨ٌ بأزحُّص حو حا "أؼداف

٬ًُا.."   
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٧٘ حيزٰو  ِ حزا شزُف٧ ِزرٗ َِصزسمي لبزص أى ِلرفزصعي           "أنت متتيُص ل  ًا للزص٨ املزر

ليض٨ ظانبصع ؼت٧ ظحر صع الف٬ سٕي حيكْ ذكاِا زٌ كسزا فليزت أنزا ا٣ىي ثزئ٬      

 ."ِواده ع ل ّ ًا كسو ؽٍيؾ حو كص٬ حتاكبٌ

ٕ٭ الع٬اكر الر٬اٙم "كادل قسُد" :  ا١دِبٕ "مجانٕ"  أٍل ت يف كرـًا لع ؽ٬ّ

أذكْ  ئ كهص ههئ٧ أن٬ين ألده٨ َأن٬زصع  صزترق٬ي َأن٬ًزئ     "َلو أظصٯ  ِ" ا١بد٭ َُِم

ِلرفُنصع حثيْ َأكثري لكه٬ْ شأ ٍكر  ب ؽّدٔٮ ي  كتز  عّا زص أمجزص حهًزاي     

 ستني:َي  رتن٬ئ بأذيٖي ال ؽّدُٔ حو كي

 "أي٠ً جُد..

 ؽرد٨ حو ؼت٭ ذاجبّص لتلٍ ر كاملْ ب رُح ٟ ِ ا،..

 َ لص كٍيسا هأِتين.."

ٕع ا٥بزداَن      ٕ٭ بني ظاكرٔٮ حبدكٕٮ َظزاكر٫ احتيزص ناؼزّ ٨ٌ كسق٫ي ََيخ٨ الؽ٬دال ِبدَ أن٬

٨ٌ كهٌ.  فاشترق٬ حا كتبت

 اؿسّد" : للاَي الص٬ّهسا ذٍعٌ يف الكتاب فت ُل٨ كو امل رد "كبد الي ّف كبد

٨ٌ ِلززين أى٬ لززدِصع الكززثري           "ي   ززص كززص٬ حززا لززدِصي َاؿسززد أل كيززٖ  لززص ١ن٬زز

ٔ٭       ٨ٌي َأى٬ لدِها الكثري لهت ا٘ل٧ َنهتعر.." َ فزّف٨ "ظزاكر شزّهسا الزها٘ٔ يف اؿّزا لت ُل

٨ُ كززاى ِلززّغي  ِ الر٬ِززف الص٬ززُهٓ كيززٖ   الص٬ززُه٬ِٕ الر٬ِ ٬ّززٕ املستززد٬ٔ حززو ال هّ ززرٔ ذّزز

 دٍ َا ٬صاكٌ.."الت٠ف٭ احتدا

ٕ٭  ٬ّ ٬ْ َمجال ٕ٭ اـٍط اللرب ٬ّٕ َحعوُفٌٕ بيُّن ١َى٬ "مجانٕ نلساى" كاظ ٌٕ ليوتًا اللرب

:٨ٌ ٌ٭ي ف د اشتُل ًا  بدان٨ ال ه٬اى "قسد ههُم" الذٓ لالت كه   عك٠ّ 

٬ّززٕي ِرشزئ٨ "اؿزز ٬" فّ ززر،٨     ٕ٭ اللرب ٬ّزٕي َاؾسيزز ٕ٭ اللرب ٬ْي َالكيسزز "بزاؿرف٭ اللربزز

ُٮ لدشزٍّْ "كهزت٨ كهزسًا ك ٬ّزًا فزأهد ٨ أى أكزرف٧        مسلصع ؼُ ٨ احمل ٬ََل ذزدِ ب٬ني حو أ

 ف ي ت٨ اـيق٧.. ذت٬ٖ كرفُنْ.."

٨ٌ حو أيئ٬ ال ه٬انني الذِو اظتويُا كيزٖ اـزط اللربزْ بؽزُهٍ امل تي زٕ       َلد اكته 

ٌ٭ كيٖ مُُ فرِد. ٕٮ  هز٨ مجالّا ٌ َأظكال ٕٮ َيهدش٬ّ ٬ّ  َلد٬حٍُ بؽُّى مجال

" الع٬ززاكرٔ َكا بززٕ الص٬ززّهاهُِ َكيسززا  الكززثري حززو ا١هززانْي       "مجانززٕ نلسززاى 

 صززتًًُِا املُشززّ ا َ صززت ّم أى  فززم ذكسززًا َلّسززٕ ليسُشززّ ّني َحززهًئ امل دشززْ       

ّ   24"ذصني ناز " كزر٬اب كزرب ال   ي َيزُ املالزص لبّزت ظانز      نيال يصز ّهّني امل دشز

      ُ كززر٬اب لكززص٬   املصززحد ا١لؽززٖ َالززر٬افه لبّلززٌ ههززئ اٟهززرا٘ا  َالت٬ًدِززدا ي فًزز

 فيص ّهّْ ا١هض.
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َلد أههٖ املكتبٕ املُشّ ٬ّٕ الص٬ُه٬ِٕ بالكثري حزو ا١ؿزاى املُجزُدٔ يف حكتبزٕ     

ا٥ اكٕ َالتي سُِى َأدهاد حدِر٬ِٕ املصاهح َاملُشّ ا َاملٞش٬صٕ اللاح٬ٕ ليص٬زّهساي ٍَؿزو٧   

       ٓ ل٢ط زال   أهانْ "افتح ِا مسصئ" َحزو اؾزدِر  كزرٍ أى٬ أؿزاى أهزانْ ال يزئ الص٬زُه

"كرَط البررئ" الذٓ ذؽص ظيصٕ َاذدٔ َبتُلّت َاذد كيٖ جاٙس ني  يبّزتني حزو   

 "لرطاد" يف  ُنض َال ايرٔ َال ّيئ املذكُه يُ ل٢دِبٕ "مجانٕ نلساى".

َكيزززٖ طرِ زززٕ الليسزززا٘ يف البرزززُ َالت٬ه ّززز  ليُؼزززُل  ِ املكتعززز ا  ؼزززاَل    

ٟ  الززذِو ف٬ززُ٘ كيززٖ  بززداكا    "مجانززٕ" ِ ُديززا ذزز  ذ ّ ززْ ١ؼززدلاًٙا بتصززيّط ال     

 ِرهبُى باله٬عر َالل٠نّٕ كالص٬ّدٔ "شيسٖ كّصٖ" ال  لالت كهًا:

".ٕ٬ّ  "هلّ ٕ كسنبق املا٘ي ك رٌٔ كأزياَه الهاهٓي ظٍ افٕ ذتٖ لكأنًا هري حرٙ

 َيْ ال    ُل:

 "أظّلُا لي٠ًّ حو الد٬ف٘ َالد٬حم

 ؼت جهُنْ

 ََهدًا ل ي 

 َٟ  ُلعُا ظحين 

 َأشكهُا ذيسًا يف طرِق ذهّين

 َ ن٬ْ ا ٬ًست٨ بذن ٮ شُآ

 فاكذهَنْ."

حٍٞكززد٫  ى٬ ا٥بززدان لززّض٧ يف كززئ٬ ا٥نتززادي ب ززدَه حززا يززُ يف طرِ تززٌي يف ا٥ِ ززان    

٬ّزٕ متزُه٨ يف ا١كسزا،ي َ  زُل كزو ا١دِبزٕ             اـاؿ بزٌي َالزذٓ ِصزتسد٬ٍ حزو حُشزّ ا  ا 

"لّهززا ك٠ّنززْ": " ززا حززو حالززص اؿززسِو حًهتززٌ فًززْ ؼززرط "جًه٬سززًا" حزز٢ٗ غ اِززاٍ     

 و اؿسَِو ذسى٫ ِ ُل: "كهت٨ ا١يهأ."َل أٮ ٟ  ن ٧  ئ بُجُديئ َ ا ح

كسا كاى ليستأٍل ني حو ا١طب٬ا٘ نؽّ ٫ كهد مجانٕ فّسزا كتبزتي ف زد  ٍُل زت     

٬ّٕ الزدكتُهٔ "نبّيزٕ نلسزاى" َالز  كانزت كسزا ِبزدَ  لرفًزا            ع ٍّ ٟفتٮ كهزد ظ ؽز

 حباظرًٔي ف د هاؼت كسّ ًا يف ظ ؽ٬ّتًا   ُل:

٬ّدُٔ الزززذ٬َ، َا١نالزززٕي ل٬ُِزززٕ الع٬    ٕ٭ ف زززط بزززص بصزززب       "شززز ٬ّٕي لزززّض بالُهاثززز  ؽززز

اٟنكصاها  َا٥ذباطا  َبله ا زساٙئ الز  ٟ ؽيزُ حهًزا ذّزأ  نصزاى." َأـزافت:        

ٔع البله مٍمو ذُ ا  ـُد٬د" اكتع ت أى٬ ذّا ٬ّٕ حم ا١ط ال "ا "حو ل٠ل ػربتًا اللسي
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ث٨ ظزرَلًا  حا ِثبت٨ َجُد حثَص يذٍ اؿالٕ كهد الكبزاهي مبلهزٖ أى٬ ذ زغع اؿّزأ٭ حيزد     

 َ ؽد٬كا ٮ ػليًئ عاجٕٮ ليسصاكدٔ لرب ًئ باؿّأ."

ٕٮ كيس٬ّٕ.!  كئ مجّص٫ يذا ا٥ش اط َيذا الت٬ صري ا١دبْ ؿال

٘٪ حزو املبزدكني الزذِو  هزاَلتًئ "مجانزٕ نلسزاى" بكزص٬            حو الكت٬زاب  كزر  أمسزا

 احملب٬ٕ َلد لالت كهًئ:

ٕ٬ّ  "املبدكُى يف ب٠دنا ثرٌَٔ َطه

 كيًّئي َنلتٰس بًئ مب٬ًئي مافُغ

 ٨ِصلدنْ أى أذت ْ مبحسُكٕٮ حهًئ 

 ؼت كهُاى "الكر٬احُى" 

 الذِو نلتق٨ حو كرَحًئ أجُد أنُاَن اله٬بّذ

 نعرب٨ كأط٧  بداكًئ ؼافًّا

 َبًئ نهتعْ.."

َلززد لاحززت بلسيززًا مبًززاهٔ٭ كززر٬اُم قززرتف َ"نب٬ززا " ل٧ب٭ززر٧ الكززرَم َانت ززٖ أجززُد     

ًٕي َالتاه  أنعزف٧ َأمجزص٧   أنُاكًا َأ  و٧ طرِ ٕ الت٬  ًٕ ؼافّ سريي فحا٘  مخر ًا ن ٬ّ

 اـُابْ ؿ عًاي َاـسرُٔ حهبم٨ كصِّ كعُق  هري٨ بذا ًا دهَب٧ الص٬الكني دَى ناه.

٬ّق َلكزْ ِل زٖ ذٍ زٌ َلزُ "ليز٠ًّ" َالزذٓ          ًٟ ل را٘ٔ يذا ا٥ؼزداه الع٬ز َاشتكسا

و الت٬ٍُلزف حزم بلزه ال ؽزاٙد      صتًُِصع لرا٘ ٌ دَى حيزصي َلزد  لّزد٨ لرا٘ زٌي ٟ بزد٬ حز      

ٕٮ َةشزرٔ ل٢دِبزٕ "مجانزٕ نلسزاى" َالز  نثر ًزا كأزيزاَه            ٕٮ كذبز ٬ّز اؾسّيٕ َاملُظزأ بوهاٙ

٨ٌ كيززٖ ياحززا        ٘٪ كيززٖ ؼزز را  كتابًززا فكانززت ك ززرًا هظ٬ززت الّززامسني لُحززًا بّفززا

٘ٮ فززساد ًئ  ظززرالًا كيززٖ  ظززرا،ي َأظًززر      الكززراحني املبززدكني شززٍي تًا كب ززَم ـززُ

ًٕ ح ٬ّٕ َيْ ال   ت و٨ فه٬ًا َ صتًًُِا حُيب ًٕ يف كتابٕ ال ؽاٙد الوهاٙ تس٬ّسًٔ بص اذرتاف٬ّ

 ا٥ِ اكا  الر٬ظّ ٕ:

 "ِا كاظ ًا كسيف

 انعر  ِ كٍ ْ 

٨ٌ با١حض٩  ذه٬ّت

 َهمست٨ فٌّ الع٬سض٩

 َالع٬سض٨ ٟ  ك ْ

*** 
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 الُهد٨ يف اـد٬ِو

٨ٌ نؽ ني٩  لصست

 نؽف٫ لها... ِك ْ

 ليه٬ؽف٭."َنؽف٨ اله٬ؽف٭ 

٘٭ بوري ًزا َذب٬ًزا الكزبرَي ليحسزاَلي اه فزت          َيْ ال  ٟ  رـزٖ بأنؽزاف٭ ا١ظزّا

 بهؽفٮ َلكو حو الُهد٭ اله٬ابت فرذًا كيٖ اـد٬ِوي َأك ت ل٤لر نؽف٧ اله٬ؽف٭.

ُٕ ف ززرًا        ُٕ باؾسززاَل َاملستيٚزز ُٕ َاملعززوُف يف لؽززّد ًا "يززذا الؽ٬ززًّص" َيززْ املبدكزز

ًٕي هب ززت بززني  ززَُ  ا    ملززرأٔ٭ َؼززًَّص ال ززرَط َيبززُب٭ هِززاَح الززهاهٓ َان زز٠َ،       َأؼززال

الف٬ززز اَٙر ذزززر٬ًٔي َاٟنلتزززاَ، ال٠قزززدَد٭ َأجزززراَط الر٬ذّزززَص حٍٞكزززدًٔ  زززدالص٧ أؼزززُا ٭   

 الؽ٬ًَّص "ا١نثٖ َال رط"   ُل:

 "د٧ح٩د٭حْ يف داليْ

 ثئ٬ ان ي ْ

 يذا الؽ٬ًّص

 ـ اٙرٓ لير٬َِح

 أيدٓ

 َبالْ ا١هض ذ ا حصترّص."

ٕٮي َكزئ مجّزص٫ أى  كزُى٧          كئ  ثري٨ ٕٮ َجاقز يذٍ الؽ٬زُهٔ حزو لّزاٟ ٮ حرتالؽز

 ـ اٙر٨ احرأٔٮ حيلبًا لير٬ِح.

٨ٌ َكتبززت الص٬ززّهاهُِ          حززو أههّتًززا "ا"هززُى" يف حصيصززص "الر٬ِززاح ا١بد٬ِززٕ" أكد زز

٨ٌ الت٬ي سُِى الص٬ُهٓ:  َأنتح

 "حو دََى ذب٬ص٭

 حا ِكُى٨

 كٰص  ا ع الل ص٨

 أَ يذا اؾهُى٩

 ذب٬ص٭حو دََى 

 حا ِكُى٨
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 َحا أكُى٩."

َأ صا٘ل: َيص ا٥بدان اؿ ّ ْ ِكُى دَى ؿعا ٮ حو اٟنلتاَ، حو لُّد٭ الُالزَم  

ٕٮي أَ مماهشٕ٭ اؾهَُى لاهد٧ شي اَى الل َص؟!  َاٟن ٠َ، مُ فر٬ا ٮ ح٨ت ٬ّي

ٌ٭ َشززررٍ٭ي     أن٬ًززا َلززد نعززأ  يف ٍَٟههزئ٧  لٍي ًززا بززالر٬ِف٭ َالص٬ززاذَص َ ززدالَص ألُانزز

ٌٕ ل٢حكهٕ   ُل يف لؽّد ًا:  دحعق َشرريا مجا ا ا٣شري َيْ َف٬ّ

ًٕ  "كانت الع٬ام٨ جه٬

ًٕ فُ، الر٬ؼّف٭  حرح٬ّ

 هـُاى٨ ميعْ فُلًا

 ذاشر٧ الر٬أط

 ذايف ال دحني

 لسّؽ٨ٌ حو َهَ، اؾه٬ٕ

 ٟ ِ ال٨ الر٬كبتني

*** 
٨٘ اللؽَر  َـُ

 حو بردٗ

ْا ك ّف٫  ظً

 َؼ٠ُٔ ال حَر

 كيٖ لاشُّى٧

 ُلدٯ ٩ حو ههّف."

ٌ٭ دحعق ليع٬اكرٔي َلد أَذزت لورييزا الكزثري حزو ا٥بزداني       حا أمجص٧ حا أَذت٩ ب

َحا أه،٬ يذا اؿهني  ِ أ٬ِاَم اللَّغ الر٬هّدي بلد أى كاثزت ل لزاى٫ حزو الزذ٬ٙاب٭ لرابزًا      

٨ٌ دحعق حو أ ٗ ال رِ  َالورِ .  يف شُهِٕ اؿبّبٕ َحا  لر٬ـت٩ ل

 "كاى ميعْ

ٕ٭  ميعْ يف ا اح

 يف الر٬بُٔ٭ 

 يف الوُطٕ٭
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 يف الوُطتنَي

 ؼاهلًا ِا هب٬ 

 يص كاى َكد٨ ع

ًٕ  جه٬

 أَ جه٬تني؟!"

ٕٮ كسا يف الُكد٩!   ِا  ذٍ٭ الد٬يعٕ٭ حو مجاَل دحعقي َلد بد ٩ أكثر حو جه٬

 َ تابم٨ ذهّهًا  ِ أ٬ِاُم كاى٧ ا١حو٨ َالص٠٬م٨ هاِتًا:

 "كانت الد٬نّا َكه٬ا 

 حو أحاَى الوربا٘

 خييلُى نلا ئ

 كيٖ كتبا ها

 فاللتبا ٨ أشراه٨ ال يُب

 م الوُّب٠ٍَالر٬ب٨ ك

*** 
 داه ٩ الد٬نّا

 َؼرنا هربا٘

 فّا هٰب لص٩:

٨٘   ن٬ْ ٟ أظا

٨٘  ٟ أظا

".٩٘  ٟ أظا

١ى٬ "مجانززٕ نلسززاى" كسززا أهايززا  ت٬كززٛ َداٙسززًا كيززٖ دحلًززا َؼسززص٨ الكززثري حززو  

٬ّٕي   احملب٬ٕ ليسرب ني َليُطو َا١هضي َمتاهط٨ فلص٧ الكتابٕ ب دُه كبرُي حو املصزَٞل

ف٠ بد٬ ليؽ٬دَه حم يزذا اؿسزص الكزبري حزو بلزَه الف٬زَّق َا١يي  كتز ٨  هًّزدًٔ بزني          

 ذنُي َةلر:

أنززين أهفززم٨ ا١فزززق٧ كززو ؼززدَه ا١هَضي فززز٠ ؽتهززق لكزززهين      "أكتزز ٨ َأنززا أظزززو٬   

 أكتعف٨ أن٬ًا فر٬د٨  هًّدٔ كْ ٟ ِه  م٨ حه٬ْ اله٬ ض٨ َألتهق."
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 َكسا يْ  تٍكٛ كيٖ دحلًا كذلص  رٗ الُهد َمجالٌ حو ل٠لٌ:

 ًٚا"ِهام٨ الُهد٨ حت٬ك

 كيٖ ظُكٌ٭

 يف الؽ٬بَح الّسام"

 ِفْ٘ ال ي : َحو جرُح كاحُو يف ذهاِايا  هسف٨ بؽستٮ

 "َال ي ٨ .... ِا لي ي ٭!!

 ًِسض٨ ذانًّا:

  ي ٧ الذِو أذب٬ًئ

 الص٠٬م٩..." -ِا دنّا –فليّص٭ 

ا ّٚزٕ اللاح٬زٕ الص٬زُه٬ِٕ     :ٌّز "مجانٕ نلساى" ههئ اظتوا ا با١دب يف حٞشصا  همس

 ليكتابي أحّهٕ ؼرِر فٍيٕ الٍ يّلْي ح دحٕ براحخ يف الت٬ي سُِى الص٬ُهٓ.

أن٬ًا  ٞثر ا دَ٘ َالٍع٠ل فيئ ؽ زٛ كهزدحا التزاه  لؽز رتًا كيزٖ "ال زّض        ٍٟ 

بُ " امسًا حصتلاهًا لهبا ٮ حي ٬ الٍعز٠ل َِ زرتب٨ حزو ا١هضي "نلهاكزٕ" ؼزاَل٨ كزثريًا       

اٟبتلاد كو ا٥ك٠م َالف٬زحّخي  ل زْ بؽزست٭ ظزحرٔٮ  ُاكز ٨ دَهٔ ال ؽزُلي يس٬ًزا        

ًٕ دَهٔ ال بّلٕي نزذه  ن صزًا كزص٬    لفر ًا َاٟزيراه٨ َحو ثئ٬ الث٬سر  الع٬ًْي حُاكب

ٌٕ َفرادٌٔ لاؼ٬ٕ.  َلتًا َأكسا ا ليٍ  ُلٕي َيها ِكسو٨ الص٬ر َ تحٍيٖ يف ظ ؽ٬ّتًا نبال

 

  ا أكسال ح بُكٕ:

 َزاهٔ الت٬ربّٕ. -لؽ٬ٕ ؼّد الذٙ  ذ٬ًّا -4
 داه اله٬ُهط )لبهاى( –الؽ٬باه  -4
 اؼاد الكتاب اللرب. –البرر ِ ره ا حرٔ   -3
 َزاهٔ الث افٕ َحهعسٕ الُّنّصّف. –جهاذاى َنافذٔ  -2
 َزاهٔ الث٬ افٕ. -مساْٙ الص٬ابلٕ -5

٬ّززٕي "مجانززٕ نلسززاى" يف         َلززد ذؽززيت كيززٖ جززُاٙس كدِززدٔ كززو أكسا ززا الت٬ي سُِن

ٕٮ حزو          ٍٟكتابًا "  ٕ٭ أدِز ٮ حتسزر٬ُطي أدب َ بزدان٨ كُكبز لي٠ًّ" لاهبزت مبًزاهٔ٭ َذهكز

ٕٮ   زاهب٨ الُالزم       ٬ّا ًئ بدٍلز املبدكني الص٬ُهِني َاللرب َأـا٘  كيٖ انتاجزا ًئ َظ ؽز

ٍٟ لي٠ًّي َيْ ي  تلس٬د  لصي َ دفلص ملتابلٕ حا  كت  بعوفٮ َدَى  ٍُلفٮ أَ حيُص..   

  لي٠ًّ.. ٍٟ 
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  ما ُعدُت َأخضَر

 
عبد السالم العبوسي*

*

 

 

 
 يف العيددع دددودُ ِّد باددن    خليدد   ا  دد   

 م  زال يف البيت َطعه   الصُّكَِّر احَلل   

   

 مدددد  زالخل يف احلدددد رقي ال اددددربن   ى  دددد ٌ 

 حسىيدد  طيًدد   مددً الدد اٍ ي   ت لقددن دلدد     

   

 ال ت فصدددعُ  ِّيخلعدددن يف  العيدددعي  ددد م    

  
 أىدددد  الُرودددد   ٍِّدددد ا  ِّيَددددنخل العر ددددن 

   

 بددددولن  ِىادددددلي  يدددددت  الدددددروِ   ِّالددددد ف  

 حيدددا  القلدددو   ٍيددد  مققو ددد   الَق خلددد ي     

   

   دددددباِر مددددد اة ِّال مخليرددددد َ  مدددددً َ دددددر      

  
ُ  و ب يددددر    لددددعىي  دلدددد  طخل دددد ي      ِّ ىددددو

   

  ندد   يف ال ُّددوني مددً ِّخل خل     ال تفضدد يي

  
َّدددد ِ  مددددً شخلددددب ي   ِّلدددديض يف   ددددرا ي العخل

   

   ُ مدد  ندد ٌ بلدد  مددً اِىضدد ِه حي ددِرمخل
  

  
ًيددد ي     كيدددا وددد  حددد مملخل اطوددد و   تخل

   

     ُ  نيدددت  ال اددد ا الددد ُ وخلَ ددد     ن خلددد

  
ٌا و ب خلَلددد   دددهص   ع دددِ   ددد      ظييدددت  أ

   

ُ  مددددً مليددددلة      دددد مل  اةِِّىدددد ي   أشددددرب 

  
 ني ا  دددعاىن َأصص  ددد دنِي  مدددً دييخلددد يحددد

   

ِْ شيددرا ص  مددً  يدد ني   دد      مدد  مددرا  دد ليب

 إالَّ ِّشدددد ل دمددددن مددددد ا  دلدددد  القيدددددرخل ي     

   

خلن   خلدددددسانا  مو خلددددد ٌا ديييدددددلي إرا   ندددددِ

  
 تخلصدددد بَق الليددددت  حخلبادددد نة مددددً الرَُّطدددد ي   

   

 َأ لدددد  مخلك تيبيدددد  مدددد    وددددسل ِّخل خلبدددد    

  
 ًِ  الك   ددددد يت َفيدددددُ د  دددددقٌ  يف  ددددد ط

   

ٍ ه     ح دددددد  إرا َبلَّدددددد خل الع ادددددد    يخلنددددددرخل

ٌا مخلدددرانا   دددت  ىددد       ُي  ندددِ  مخلدددرانا دليددد

   

                                                 
*

 .شاعر سوري 
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 القلددد   يخلياددد   َأشددد   و   دددن طصددد ررخلى  

  
 نندد  ش    ددن دموددد   ِ دا دد   ا  ددع  ي 

   

 تخلددددددعِّ   يف َنعبددددددلي العدددددد لن م عخل اقدددددد    

 نددتُّ الف ددوِل دلددد   َأ وا يَدد  الق   ددد ي     

   

خل شخلددددددوااخلتخلَ  ِّنلَّندددددد   ًََفددددددتا دييدددددد   َب

  
 َلن ددت  يف   خلددرِر اَايادد ني َطيدداخل َأ ددن    

   

شخلددلن القندديلخل الدد ُ َبددعا  ب ددعا مددً د   ددر  
  

  
 ددً القنديل  الدد ُ َبدعا  ب ددعا مدً تخلعخلدد ي    

   

 م  د دعان  َأطضدرخل  إرا مخلدرُِّّا  دلد  وخلبخلصدن     

ًَدددد ي        تخللدددد قًي شددددوة حخلنا لدددد ي احَل
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  نصوص مختلفة

 
علي الشاله* 

 

 

  بكىهو الذي 

 حني مل تسِ الباضكات بألْاىُ،
 . بْابَا لعصاِأّمل تفتح السّو 

ٍّامنينينيُ ّاشهزتنينينيُ  أحنينينيني  ينينينيٙ بطنينيني مل   

 املٔاِ،
 *مل ٓس، بصس ماأحني 

 ّازتكٙ جنن٘ يف مساِ 

قال للضْٛ نلٕ عٌْٔ فني  تبتنيٝظ منيً    

 . عناِ

  ّاز حٔاٜٕ بعسٕٓأمل 
 مداِزتبو مً أّمل 

 ملله ما ضْف ٓتلٙ،أهعْىٕ 

                                                 
*

 ٌ بابل للجكاف٘ ني العسام.زٜٔظ مَسجا 

 علٙ جطدٖ يف ص ٗ الْهاع األخري،
  زمسُ بطْاِأّ 

 مً ضْف ٓبكٙ لريٚ مْتُ،
 ّٓلنح مً ضْف ٓلنحُ،

   يف هزّب املنات ّهزب احلٔاِ؟

 ض فُ،أٍيا ضتحسقُ عػب٘ 
 ّٓتحد الصْت بالضْٛ،

 فٔبصس مً قد زآِ،
 .. ًاّلهيُ ضْف ٓبهٕ ّحٔد

 . لٔبصس مً قد بهاِ
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  احلياة متسرح ذاتها

 صعد اجلنَْز املطسح،
 ّت غٙ الفاصل بني حٔاٗ ّحٔاٗ،

فتػنينينيابُ هّزاٌ بنينيني  تنينينيألٔ  منينينيً  نينينيس     

 اليص،
ىنينينياع أّاملدنينينيسف مفكنينينيْه لطنينينيبُ ننينينيل   

 ،.فهستَه
 ّاشهٍنينينينيست فْملنينينينيٙ املػنينينينيَد  نْمنينينينياً   

    ضْهأحبْاز 
 .. ضْاز املبيٙأفَْت 

 ّتيصنينينينيل ننينينينيل عنينينينيً جنينينينيٍْسِ ميتػنينينينئاً   

 بالدّز،

 مست ضيْات اخلْف ب  زاّ،

  ّت غٙ العنس األّل
 غٔاٛ،فابٔضت ذانسٗ األ

 املطسح ٍاجس فهستُ،

 أطلل للسٓح ثْابتُ، 
 فهاز،ّاضرتخٙ لسماه األ

 ،ّملًٝٔ  املْت مضٙ مستبهًا
 ،ّتهسزت األمساٛ طًْٓ 

 مً الياع،حتٙ تعب الدّز 
 فكػسٍه ّمضٙ،
 هزه،أىاٛ إب اّتطاقطت املْضٔك

 . نتنل املػَداّبَرا 

  كالم أعمى

 مل تكه يف الصباح الكصٔدٗ، 
ننينياٌ عننينيس الهنيني و امللننينيظ بالصنينينت  

 خيبْ،
 ثكل،أعاجه ّناٌ تهسازِ بسٜات األ

فاله و الرٖ ٓستدٖ ضنيلهُ لٔطنيافس   

 عنٙ،أ

 ّن و العٌْٔ لُ زٓب٘ يف التلكٕ،
 حبسّا يف احلسّف،ألليت نيص مً 

 ّأىا معدو بأ اىٕ ضْاٖ،
 ،حطب اللفظ معيٙ جدٓدًاأ
لفكنينينينيسٖ حبهننينينيني٘ منينينينيً منينينينياتْا علنينينينيٙ      

 ضسٍه،
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ّقنينينينينيد نتبنينينينينيْا يف البٔنينينينينيا  املنينينينينيْازب    

 .ذانسٗ مً صحاٜ  أٍّامَه
 الكداض٘ مهسّزٗ باملط ت، 

لنينينينيً ٓينينينينياو علنينينينيٙ حنينينينيسفَه حنينينينيسف     نينينينيدًا

 ض فَه، أ
 فكد فضح املاٛ صْت الييب اجلدٓد، 

  علٙ الكاهمني بػعس معاه ّصاز زضْاًل
ّحنينينيني تفٔنينينيل الكصنينينئدٗ منينينيً ىْمَنينينيا يف     

 اله و،
 ضتهػ  عً ضاقَا لألناذٓب،

 ال حكٔك٘ يف اليص،
  ري اهلْامؼ،

 ّمً شعه.. السٓح تأتٕ مبً ذٍبْا،
  سٓب،لً ٓطٔل املهْث بصْت 
 ،ضٔبكٙ امللين األخري ّحٔدًا

 ٓلين مبا ٓكلل األلطي٘، 
 ّٓبكٙ لهه حني ٓستبو الصْت،

 . ٌ تسفعْا جسحُ بالٔدًٓأ 
......... 

 ٍصمْا، ًاذإملاذا 
 تفٔل الكصٔدٗ؟ اّملاذ

 ّملاذا ٓلين امللين؟
 ّملاذا متْت الللات؟
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  أم العرائش

 
فؤاد عبد الكريم محمد* 

 

 
* 

 فياأ  ماا  كااُ  عاا ْ .. القلاا  جاا  َ  ياا 

  
 تضاااا بئ  ماااا  هياااا ْ  والناااا ام . باااا 

   

 ظماااا  يلاااا ُ  شاااا ْ  باااا  وللعن قياااأ 

 خ ابياأ .. مياا .. ماا  الكاافَ  لاا  فاافؤ   

   

 مبغااا  ٕ .. تفسااا   ال.. األم ليااا َ  وأوِص

  
 ُيغٓنيااأ .. الااا  ي  شااا مٔ  مااا  عااا َ  قااا 

   

 حفظاا  ماا  واألو اُ  كاا َ  ماا  أخفيااُ 

  
 م ضاااائ .. زهاااا  إال الاااا وِ  خلاااأ  يف

   

 أ تلاااا   جناااا   ساااا   ضاااان  .. وماااا 

 ُت قياااأ .. احلساااا ٔ  مااااَ  وعااااَ  عساااا   

   

 ي ُ  هاااا   شاااا ا ً . القلااااُ .. هاااا  وهاااا 

  
 أ اضاااائ  أ  ومااااي. الاااا الُ  مناااأ 

   

 حلااااٍ  يف مناااأ   ياااا ْ  عاااا و تي قاااا 

 ُيقضاائ  األحاا اِ  عاا  هجااْ  هي اا    

   

 خبااا ي ت  يغفااا  الااا   العنااا ِ  أماااُ 

 فيااأ  ماااِ  وال حيااا َ  الااا اَ  مللاااَ  كاااِ   

   

 أ ااا  أمثاااُ  مااا  وصااا اًل.. العتااا َ  خااا ِّ

  
 أم  يااااأ  مااااا  ب عااااإ  لاااااُ خل.. وال

   

 غفاا ِ  لناا  فاا لفت  .. الضااَ  وساا   

 غ ا ياااااأ  ب  ااااا ِ  إذا. خلط يااااا  اإثااااا     

   

***  

                                                 
*

 شاعر سوري. 
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 صاا حِ  باا  شاا وًا وياا  عاا ٕ .. باا َ  ياا 

  
 وا ياااأ  أعطاااا ٔ  يف العاااا ا ِ  بنااااُ 

   

   شااا ً .. البااا ِ  حفيااأ  ِ َمااا أعااا    

  
 لي ليااأ .. في ااا  اهلااا   وحاااُ  ي باااِ 

   

 يغمُ  ااا .. الااانظِ  يااا اُ  جيفااا  وحااان

  
 ح ا ياااأ .. علياااا  ماااا  تناااآ َ .. وحااا ْ 

   

 وفا وا  ها   ااا ف لعشا   ااا   .احلا ٔ  ك مَ  ي 

  
 مب  ياااااأ  ماااااا  الناااااا اي  يسااااااتع ب َ 

   

 ب مساااً  الااا  ٔ  صاااب ِ  عااا  ففساااف  

  
    يااااأ  مسااااا ِ  مااااا  الن افاااااُ  حتاااااُ 

   

 خ بياااإ   ياااا ِ  ماااا  ال بااااَ  وساااا م  

  
  والياااأ  إال الطلاااا  في اااا  جاااا َ  ماااا 

   

 العجااااً .. الشااااعِ  أمااااِر يف وه هاااا  

  
 ح  يااااأ  لياااا ِ  يف  سااااان القاااا ايف   َش

   

*** 

 َتِ َءم اااا  ب لضااااي  ب  لااااِ .. جاااا  ً  ياااا 

  
 ل اشاااااائ .. تضااااااغ  ال اهلَل حلفُتاااااأ 

   

 جا  ّ  املقلاتن  أ ما   اجلفا ِ  علا   حايٓ 

  
 ذ ا ياا  الغاا و .. ويَف اا  ب  حااِ  ماا 

   

  فااااْ .. ثاااا   قاااا  وساااا ٍ  وإ  كاااا  يف

  
 ُتنبياااأ . باااارو  ساااال .. الشاااا   ماااا 

   

 زه تاا .. الضاا ُ  في اا  ت ٓسااَ . ماا   ياا 

  
 ع صاائ   ياا ُ  مااِ  الشاا َ  أوقااَ .. كاا 

   

   ااااإ  عااااا  الثغاااااِ  بااااا اِ  أتاااااب لن

  
 ي اااا ئ  العياااأ  ياااا َ  الشاااا ايِن جنااااَ 

   

 مقاااٍ  عااا  التفااا   ضااا   حتجااابن أ 

  
 م قياااااأ .. لقياااااا  إىل.. حنينااااااً  ذابااااااِ 

   

 وجنَتاااااُ .. قبّلاااااُ  مااااا .. اهلل ساااااب   ُ 

  
 ب  يااااااأ .. ب لتن يااااااأ .. ألشاااااااك .. إال

   

  ب تناا .. أخااَ  ظلاا  الكاا ِ  زحلااَ  ياا 

  
 ين جياااأ  مبتاااا ْ .. الفااااِ  غ ياااأ  ماااا 

   

 خطا  ِ  كلما   لا    ما  .. ب لبعا ٔ .. شقيُ 

  
 يط ياأ  األهاا أ  علاا  قلااي ذكاا أ 

   

 صاا  ًا ع  قااِ  عاايي ساآ حُ .. وكياا 

  
 مع ليااااأ ..   يااااا  يف.. ال وا اااااُ  هااااا 

   

*** 
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 قاااا فيي الباااا  و ..  بعاااأ  ماااا .. متااااُ 

  
 ُيضااااافئ  الااااا   مناااااَر عشاااااٍ  غااااا يَ 

   

 عتاااإ  علاااا  قيثاااا    فياااأ  تن اااا  

  
  بيااأ  شاااك   إىل مس حاااً  ف صاااغ 

   

 يب  ع ااااا  يف جااااا ْ  حلُظااااأ  أشاااااف ُ 

  
 ي ضاااائ  اخلاااا ِ  ماااا  عساااا ُ  فماااا 

   

 وزادك. القدددد أ.. فوًددددلللا. ي ممدددد ل 

  
 مدددؤ ل لددد  الددد ن  لقددد   مددد   لًددد      

   

 ويندددددند ا نددددد مأ ا جمدددددىم مددددد  فن    

  
 وطًدد أ مٍدد د  ندد ق مدد  ف ل ًددد      

   

 .. ال  عمد يف نبًدؤ العرد... مىلد  ل   

  
 يأقدلم  ىدب بللىلد   يلويد     كًرل 

   

 و ددلدمٌ.. يتددالع العيفدد.  يف.. بدد.دق 

  
 حيمددى.. ويويددى بدد.ٍ الوددلك.. واديدد  

   

 ك3991محص شجلط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .8811ب فتأ.. بنظم  يذه القصً َ بللعلك 

 لن مل كنت يتلبيفلا يتر  ًاىف اجلًش الع.بٌ الٍىنٍ.. يف لجنلن الوقًق.. وفكرمتأ ل.. بع  سنىات.
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  َخالِئٌق وَمِصْيٌر

 
د. حسين جمعة* 

 

 
* 

 

  َٜ   َ    َِٓ َْ  رُٓ ببب ٌِ َ َلببب َْببب  ٍَ ََِن   ُسببب

 

     َٜ َ٘ َضبببببب  َ  ُّ َ َ بببببب   َخَلببببببَي  َ ٕبببببب 

 
    ٙ  َأِ ببببَاٛ  ودلدببببَٓ  ًَٓ ردببببٍ    ُشببببَل ر

 

     َٜ ٍِ َعببَا ُّ َ َ بب  ًِص  َ بب ْن ِ بب ٌِ لدبب  ِْبب

 
    ِِ ًِببببب ًَِهِظببببٖ ِ ََُ  ًَ  َ َفببببخَل  َوَِٝببببَي 

 

    َٜ ًَ َ   َ ًَببببببببٚ  َ  ُِْى َأِعبببببببب  ًَْببببببببُا

 
     ٘ ٙ  ْ  ٔبببببب َ  ًَِل ََبببببب ِ ُ  َعبببببب ُٔ ْا   لدبببببب

 

     َٜ ٘  َْ لببببب  َُْببببب َ  َُبببببُن  رً ابببببَٓض  ًَ 

 
َٓ   َببب     ٍَ ُ  ر َأ   ٍ ِل َرُببب   َر ببب   دببب

 

  َٜ  ًَ ُّ َسببببببببب ِٓ ًََهببببببببب َ لد   َ ُْْ  رَابببببببببَ  َْ 

 
ٕنٍ      ٍُْ َسببب َِِّٔببب ُْ  رِلل بببو   ُِببب ِْ   ٍ  ْ ِ ببب

 

  َٜ ٙ  ْ  َ بببببب  ََبببببب ًِ ٍُ َٔ  لدببببببُن ِب  ْ مَلِجبببببب

 
 (2)  

ِٕا  َ ٕنن   َْص  ٌِ ََِنُث َ  ًَ ًَِت  ٍِ لد    

 

     َٜ ًِببببَ  َسببببَه  ِْ ِٓ   َطبببب َى  ًُبببب  َِٔهِظببببٖ  

 
َِبٍ       ََْل  ِٕبُا  ُِٔج  ٌِ َْب  ِٙ ََ  ف ِيز ِل  ُصِن

 

   َٜ ََْفببببببب  ْ  ٘ َٜ ِْ ُْبببببببُا  ٍَ ٍِ  رز ْببببببب   ًَِجببببببب

 
     ٙ ٓ  َببببب ٙ  َف ٍِ  رص ببببٍ  ٙ َيا َنبببب  ًِِجبببب

 

  َٜ  َْ ِٕبببببببببا   َ ببببببببب فٕ   ُْ  َُبببببببببَاِل َ َ  َي

 
  َ ََج  ُْببب ََا ْببب   ْ ُْ  ًَْببباٛ  َ لبببَٕو 

 

    َٜ َْببببا ُّ َ ببببَ  ٍِ َ ببببو  َ بببب َُببببٓ مد  َِٔز

 

                                                 
*

 سوري. كاتب وشاعر 
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    ٙ َِْنجٓ ببب َ بببا٘   ُْ ِف ٍِ ِ ببب ٍَ ُٔ َِقبببٚ  َٔ 

 

   َٜ  َٕ ٙ  ِْ بببببببب ُٔببببببببٓ َر ُ ِ ٔبببببببب  َبه ببببببببٚ 

 
    ٙ ٙ  َْ َ  َيبببببب َِلةبببببب  ِ ُِ ًِبببببب ِْ َُِا   ْ رص بببببب

 

   َٜ ٘  ِْفببببببٍ    َٓ َْبببببب َِببببببا َى  ٍِٗ  ر ُِبببببب َٔ 

 
 (3 )  

 ِّ ٍِ ِٕببب ََ ِٕبببُث َ ببب َل   ًَببب ِفَي َب  َْ ع   ملد

 

     َٜ َِهبببببب   ل ِ  بببببب   ْ َٔبببببب  َْ  َٔق َهبببببب ُل 

 
   ِِ ِِٕج ِِ َيِشب ُِِهُص ر ُخٕبٓ َٔ ُِٓب   ف رُ 

 

   َٜ  ٍَْ ً ببببببببب َُٔاببببببببب ِر د  ر ِٔببببببببَن  ٍ   ملدا   َأ

 
   ٙ ِٙ ِخل َشبببب ٓ َطبببب ٔ َِٔشببببا ٗ   ر  فَهببببا ُّ 

 

    َٜ ِِ َ بببببببببَ ِٕببببببببب ََِهِل َٔ َٕببببببببب    ًَببببببببب ُ  َب  َِٔا

 
     ٙ ََ ٔبببب ٙ  ِْي ُِ ين َربببب ًِبببب ِْ َِببببُث   ْ ود

 

  َٜ ٙ  َْ َبببببب  َٙ ِخش بببببب ََبببببب ََا   َرلببببببَي  ر

 
َُْبببب    ِٓ ٙد َ  ًَبببب ِٕ ُِ  رلةِل ََُظببببِت َ ق   ُ بببب  َي

 

     َٜ ََْ ًبببب   ٛ ََٓ    َ ببببِت َفَشبببب     ر  ربببب

 
َُِو    َٜ ََببا َأِل َأِ َ بب  َُببِت ُسببُهْٓ     َيَا

 

  ٍَ َٜ  ًََاَلبببببببِت رببببببب ََْ ببببببب  ْ  ٙ ُ ِو ِ لةببببببب ِٔ 

 
َِبببٍ      ٍِ ًَببب ِفَي    َٜ  ملد  َْببب  َأِ َظبببخَل  مَلبببِا

 

    َٜ  ٍَ ٘  َْ بببببب ًََهببببببا َض ُ ببببببِاَأ  َِْبظبببببب   
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ذو النون في بطن 

  الحوت!....

 
حباب بدوي* 

 

 

 الْٔو ٓفتتح السناو 
 ىصٔدِ 

 بني السناو
 الكادمٌْ إلُٔ 

 مً نّل ادتَات تدافعْا 
 ّاملْت ٓفتح ثػسِ 

 متجاٜبًا
 أىٙ لكلبو 

 أٌ ٓطري مع الظيٌْ؟!..
 ّنٔف ٓطهيُ اذتيني

 إىل حمال 
 قد تعّلل يف حبال 

 شّدٍا العاتٌْ 
 يف دتج الظالو؟!..

    *** 
 ضفً الصماٌ مضت 

 ّنه ٓا حبس يف عٔئو 

 مً حسم 
 إذا أغنضت ْٓمًا 

 *نٕ تياو!...
    *** 

 ذا اليٌْ ٓا ذا اليٌْ 
 حّتٙ البخس أشعل مجسِ 

 يف دزبيا 
ّٖ مً ّحْش البخس   يف بطً أ

 قد صسىا طعامًا 
 لطت أعسف 

 ّالظالو غدا ّشٔهًا 
 ٓا إهلٕ نً ليا عْىًا 

 فإىــا
 قد ظلنيا يف زناب العنس 

                                                 
*

ــدّٖ    ــاب ب ــدٗ ضــْزٓ٘  حب صــدز هلــا عــً   . شــاعسٗ ّىاق

 احتــــــــــــــــاد الهتــــــــــــــــاب العــــــــــــــــسب دٓــــــــــــــــْاٌ 

 "ال بد مً غاز ثْز".
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 أىفطيا
 ّإٌ مل تطتجب لدعاٜيا 

 نيا مجٔعًا خاضسًٓ
    *** 

 ذا اليٌْ ٓا ذا اليٌْ
 بطً اذتْت يف ٍرا الصماٌ 

 مػازٗ 
 إٌ أطبكت ْٓمًا 

 ضتبتلع الهباز مع الضػاز 
 ّلً تسٚ أحدًا مبيجاٍٗ مً املْت احملكل

 مً جئد قساٛٗ األلػاش
 أّ مً ٓتكً التلْٓح 

 للطفً البعٔدٗ 
 يف متاٍات الػناو..

    *** 
 ذا اليٌْ ٓا ذا اليٌْ 

 أٍّاو تطسبليا 
 ّفٔض مً ضسّب الكَس 

 ٓيبت غسضُ 
 بني الدزّب

 ٓطازد الضخهات 
 إٌ عربت 

 تضافح أعني األطفال 
 ٓهطس دّف٘ اجملداف

 إٌ ضست املسانب 
 يف مَب السٓح

 ال ختصٙ جيٌْ املْج

 زافع٘ علٙ نّف الفضاٛ 
 شساعَا 

 حّتٙ َٓدٍد غّض٘ األٓاو
 ٓػسَٓا بسفل 
 نٕ تياو.....

    *** 
 غسقٙ بال ّطً 

 ّتطهييا حباز األزض 
 ألف قضٔدٗ ضهبت مدامعَا 

 ّألف تطتنٔح العرز 
 نٕ تكتات مً ّجع الضفاف

 ّيف دفاتسٍا جساح
 لْ تطسب حربٍا ْٓمًا 

 ضتػتطل املداًٜ 
 باليخٔب ّبالطكاو

    *** 
 ذا اليٌْذا اليٌْ ٓا 

 فجس العنس ميعً يف السحٔل 
 ّإىيا ٍاىت علٔيا 

 أىفطيا -يف غناز الٔأس -
 ّما شليا ىعلل صربىا

 يف الباقٔات مً اللٔالٕ
 علَا تبتاع مً حكب الصماٌ

 ضسّزِ
 أّ علَا تطسٖ إىل صبح

 ضٔصٍس يف مصازفُ 
 الطالو..

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمات مضيئة  
  

 

 سهيل الشعار
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   كلمبت مضيئة

 
سهيل الشعبر*

*

 

 

ممااال ش ّاايه  أااال تب العظااة الضيأ ااا  اإلااان وأاااله اىل اااالب      ااا    ا  ااا        

  املضر ا. 

    ال متنح للضقل  ورًال  للقلة بصريهل  للّنفس راوال  للّر ح ط أ أنا.  

هناال بضاامل املقظتفاالخ ذااأنوره ذال ر ح العظااةل لضلا ال   اا ر القاالر  العاار     اانري      

 دربا    الن ع..  

ــ إٕ ايفٔ ٜتغّٝس بتغري طبٝع١ ايكًب ايرٟ خيـس  َٓـ٘   إْـ٘ نء ـء٤ ايـرٟ ٜٓب ـل َـٔ        

ايٝٓءبٝع   فٗٛ حءز إذا ْبع َٔ بكع١ ايصالشٍ ٚايربانني، بءزد إذا ؾعد َـٔ رز  امَـٔ   

   ٚاالط٦ُٓءٕ 

 تٛفٝل اذتهِٝ ــ محءزٟ قءٍ يٞ 

*** 
ــ اإلْطءٕ ٜكٍٛ غعسًا، مْ٘ يٛ مل ٜفعٌ، الختٓل بفٝكـءْءت٘ ايداخًٝـ١   إٕ يًـّٓفظ    

ايبػــس١ٜ نُــء يًاًــد ايبػــسٟ، َطــءَء  تتــٓفظ َــٔ خ جمــء، ٚايػــعس ٖــٛ زتُٛ ــ١   

ــءزٙ       ــءزا  رفهـ ــٔ اْفاـ ــّتهًـ َـ ــ٢ ايـ ــءٕ  ًـ ــء د اإلْطـ ــ١ٝ ايـــإل تطـ ــءَء  ايّٓفطـ ا طـ

 ٙ، ٚازتفءع َٓطٛب ا ٝءٙ ادتٛف١ٝ يف ر ُءق٘  َٚػء س

 ْصاز قبءْٞ قؿإل َع ايػعس 

 *** 

                                                 
*

 أديب وكاتب سوري. 
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ــ تعًُّت رٕ يًعءمل زٚحًء، ٚرٕ َـٔ ٜطـتعٝع إدزاى ٖـرٙ ايـسٚك ضـٝهٕٛ هكـدٚزٙ       

 إدزاى يغ١ امغٝء٤  

ــ ايؿحسا٤ ٖٞ ستو ايسجءٍ: إْٗء متتحٔ اإلْطءٕ َٔ خ ٍ خعٛات٘، ٚتكتٌ َٔ 

 ٜٓؿسف يًعبث  

 نًٜٛٛ  ارتُٝٝء٥ٞ بءٚيٛ 

 *** 
ــ ايه١ًُ قد تفعـٌ يف اإلْطـءٕ َـء ال تفعًـ٘ امدٜٚـ١ ايكٜٛـ١، فٗـٞ حٝـء٠ال خءيـد٠ ال          

 تف٢ٓ هٛ  قء٥ًٗء  

ــ ال تكًل ٜء ٚيدٟ، فٗـرا ايعـءمل بهـٌ َـء فٝـ٘، ٚنـٌ َـٔ فٝـ٘، ال ٜطـتحل قًـل           

 ا ؤَٓني  

 ٜٛضف شٜدإ ــ  صاشٌٜ 

 *** 
ُّـء ٜكٛيـ٘         ــ ترنسٚا دَٚـًء رْٓـء ْـتعًِّ ام    جبدٜـ١ َـٔ رجـٌ رٕ ْكـٍٛ غـ٦ًٝء شتتًفـًء  

اآلخــسٕٚ، َــٔ رجــٌ رٕ ْكــٍٛ  ًــ١ ر ــٌ، نًُــ١ رفكــٌ، َــٔ رجــٌ رٕ ْؿــٌ  عٓــ٢     

رنٌُ، إّْٓء ْتعًِ امجبد١ٜ ال يٓسّدد َء قءيـ٘ اآلخـسٕٚ، ٚيهـٔ نـٞ ْكـٍٛ ايّؿـٛاب         

 ٚايؿٛاب فكط  

 رمحد خريٟ ايعُسٟ ــ َٔ زٚاٜت٘ ريٛاك ٚدضس  

 *** 
 رب يغصٜٔ يف اذتٝء٠ ُٖء قععًء ا ٛ  ٚاذتب   ــ رن

ن ُٖء قسب١ قدز ؾء ك١ ال تفطري جمء خءز  "ا هتٛب" يرا، تتغـر٣ ام ُـءٍ   

 اإلبدا ١ٝ ايهرب٣ َٔ امض١ً٦ ايٛجٛد١ٜ احملرّي٠ ايإل تدٚز حٛجمُء  

ذيو رْ٘ ال رحـد ٜـدزٟ  ـءذا ٜـاتٞ ا ـٛ  يف ٖـرا ا هـءٕ دٕٚ أـريٙ، يٝاخـر ٖـرا           

ايػهـ دٕٚ ضٛاٙ، بٗرٙ ايعسٜك١ ال باخس٣، ٚال  ـءذا ْكـع يف حـب غـهـ بءيـّرا ،      

  ءذا ٖٛ؟  ءذا ضتٔ؟  ءذا ٖٓء؟  ءذا اآلٕ؟ 

 رح ّ َطتغءمنٞ ــ ْطٝءٕ نِ  

 *** 
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احـــ١ بءْكـــُءَٗء إأ ْفـــظ رخـــس٣ متء ًـــٗء  ـــــ إٕ ايـــٓفظ اذتصٜٓـــ١ ا تا ـــ١  ـــد ز 

بءيػعٛز، ٚتػءزنٗء بءإلحطءع، َ ًُء ٜطتاْظ ايغسٜب بءيغسٜب يف رز  بعٝد٠  ـٔ  

ٚطُٓٗء، فءيكًٛب ايإل تدْٝٗء رٚجءع ايهآب١ بعكٗء َٔ بعض ال تفّسقٗء بٗا١ امفساك 

يـرٟ  ٚبٗسجتٗء، فسابع١ اذتصٕ رق٣ٛ يف ايٓفٛع َٔ زٚابط ايغبع١ ٚايّطسٚز، ٚاذتب ا

 تغطً٘ ايعٕٝٛ بدَٛ ٗء ٜظٌ طءٖسًا  

 جربإ خًٌٝ جربإ ــ امجٓح١ ا تهطس٠ 

 *** 
ـــ امٖــِ رْــٞ تّٝكٓــت رٕ ايػــٝهٛخ١ َٚــسٚز ايــصَٔ يــٝظ َفص ــًء جمــرا اذتــد إذا َــء  

 نٓت تعسف اذتب حكًء  

 َءزنٝص ــ اذتب يف شَٔ ايهٛيريا 

 *** 
ّٜٚتطع يف َهءٕ، رٕ ذيو ــ نُٓت رفّهس، ٚرْء رز٣ ايػءط٧ ٜكٝل يف َهءٕ، 

 غإ اذتٝء٠، ُتععٞ بٝد، ٚتاخر بءيٝد امخس٣ 

 ايعٝب ؾءحل ــ َٛضِ اجماس٠ إأ ايػُءٍ 

 *** 
ــــ اذتــدٚد تفؿــٌ بــني ايٓــءع، يهــٔ ايًغــء  تفؿــٌ بٝــِٓٗ رن ــس، اذتــدٚد قــد    

َّـء ايًغـ١ فٗـٞ ًَـو ايػـعب         ٍّٛ إأ زتـسد غـهًٝء ، ر تتغري، ٚقد تًغ٢ متءًَء، رٚ تتح

 بد، ٜطتحٌٝ تغٝريٖء رٚ إيغءؤٖء  إأ ام

 زضٍٛ محصاتٛف ــ داأطتءٕ بًدٟ 

 *** 
ــــ ال قُٝــ١ يػــعس ٜعٝــد انتػــءف امغــٝء٤ ا هتػــف١، ٜٚطــتعٌُ حاــءز٠ ايعــءمل   

ــٗء،        ًُّ ــء ايػــعس فــ  ٜتح َّ ــٌ اإل ــءد٠ ٚايتهــساز، ر ُّ ايكــدِٜ نُــء ٖــٞ، ايعبٝعــ١ تتح

ــءبٗتني       ــ  َتػـ ــٓبًإل قُـ ــءبٗتني    ٚضـ ــٕٛ َتػـ ــءٍ غـــاستٞ شٜتـ ــتعٝع احتُـ امز  تطـ

  ّ  ٚيهٓٗء ال تتطءٌٖ ربدًا َع غء سٜٔ ٜكٛالٕ ْفظ ايه

 ْصاز قبءْٞ ــ قؿإل َع ايػعس 

 *** 
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ّٛد  رٕ ر عٞ ظٗسٟ يهٌ حكد رٚ حطد، ٚال رقّٝع ٚقإل يف االغتبءى َـع   ــ تع

رحــد، ر ّٓــبِٗ حتــ٢ ال ربــّدد طــءقإل يف َــءال جــد٣ٚ ٚزا٤ٙ  ٚنءْــت اْتؿــءزاتٞ  ًــ٢    

      ٞ  ْفطٞ ٖٞ رِٖ اْتؿءزا  يف حٝءتٞ  ٚنءْـت دا٥ُـًء بفكـٌ او، ٚبـءيك٠ٛ ايـإل رَـّدْ

ّٛز ب٘ طسٜكٞ    بٗء، ٚبءيبؿري٠ ٚايٓٛز ايرٟ ْ

 َؿعف٢ ستُٛد  َرنسا  َؿعف٢ ستُٛد

 *** 
ــ إٕ ايفٔ ال ٜٓبغٞ ي٘ رٕ ٜ بت غ٦ًٝء، ٚال رٕ ٜٓفٞ غ٦ًٝء   إٕ ايفٔ ايعءيٞ يـٝظ ردا٠  

يًادٍ   إمنء ٖٛ غ٤ٞ نءيطـحس، ٜٓفـر إأ ايٓفـٛع فٝحـده فٝٗـء رغـٝء٤    إٕ ايفٓـءٕ        

يٝظ َؿعًحًء، ٚيهٓ٘ ٖٛ ؾءْع ا ؿً ، نـٌ رٚي٦ـو ا ؿـًحني َـٔ ًَـٛى ٚش ُـء٤       

ِّْٛٗ ّٖٚٝــاِٖ يسضــءال    اإلؾـ ك أــري ردب امدبـء٤، ٚغــعس ايػــعسا٤،    ٚضءضـ١، َــء نـ

 ٚفٔ ايفٓءْني  

 تٛفٝل اذتهِٝ ــ حتت مشظ ايفهس 

 *** 
ــ إٕ  بكس١ٜ ايػء س تتاطد يف قدزت٘ ايدا١ُ٥  ٢ً اخرتاع ن ّ جدٜد  ٛاقٝع 

 قدمي١    فءذتب َ ً  َؤضط١  تٝك١ إال رْٗء حتتٌُ دا٥ًُء ن ًَء جدٜدًا   

 ايػعس  ْصاز قبءْٞ ــ قؿإل َع

 *** 
َُتحـسى يف ايصَـءٕ        ّٞ ّٕ إَهءٕ اإلبداع ممتّد يف نٌ رٚإ   فءإلبـداع غـ٤ٞ حـ ــ إ

ــف         ــٛز يف شتتًـ ــد ٜٚتعـ ــاس٠ ميتـ ــ٘ ايػـ ــدٙ، ٚيهٓـ ــٞ ٚحـ ــل بء ءقـ ــءٕ، ال ٜتعًـ ٚا هـ

ايفؿٍٛ، ُّٜبدٍ ٜٚغّٝس يف رٚزاق٘ ٚيف َظءٖس إٜٓء ٘ ٚإمثءزٙ، َءقٝ٘ َتؿٌ حبءقـسٙ،  

إٕ اجملٗٛدا  ُتبٓـ٢ فـٛم اجملٗـٛدا    ٚا ٛاٖـب تٓبـع       ٚحءقسٙ َستبط حببٌ َطتكبً٘،

َٔ ا ٛاٖب، ٚاإلبداع ٜؤدٟ إأ إبداع   ٚاي ُس٠ ختس  َٓٗء اي ُس٠، ٚنٌ ٖرا يف فًـو  

 ٜدٚز، ٚال ٜٓفّو  ٔ ايدٚزإ إأ آخس امشَءٕ!   

 تٛفٝل اذتهِٝ ــ  ٛز٠ ايػبءب 

*** 
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ــ يٛ نءٕ ايعكٌ  ٢ً قدز ن ّ ايسجٌ، يهءٕ اي س ءز رنرب ايٓءع  كً ، ٚيٛ 

نءٕ ايعًِ  ٢ً قدز حفظ ا طء٥ٌ يهءٕ ايتًُٝر رٚضع َٔ رضـتءذٙ  ًُـًء، ٚيـٛ نـءٕ     

ادتــءٙ  ًــ٢ قــدز ايفكــء٥ٌ  ــء نــءٕ يوغــساز ْفــٛذ، ٚيــٛ نــءٕ ا ــءٍ  ًــ٢ قــدز ايعكــٌ  

 فٗء٤  يهءٕ رأ٢ٓ ايٓءع اذتهُء٤، ٚرفكس ايٓءع ايّط

 َؿعف٢ ايّطبء ٞ  ٖهرا  ًُّتين اذتٝء٠  

 *** 
ـــ ايػــعسا٤ َٗٓدضــٕٛ، يهــٌ ٚاحــد َــِٓٗ طسٜكتــ٘ يف بٓــء٤ اذتــسٚف ٚتعُريٖــء،     ـ

فءذتاس َتّٛفس يًاُٝع، ٚيهٔ ايك١ًّ َٔ ا ٖٛبني ٖٞ ايإل تعسف رٜٔ تكع٘، ٚنٝف 

 تكع٘  

 ْصاز قبءْٞ ــ ايػعس قٓدٌٜ رخكس 

 *** 
ــّٛ ٚجــ٘ ا   يػــُظ ٚال تعف٦ٗــء، نــريو هاــب ادتٗــٌ ٚجــ٘     نُــء حتاــب ايغٝ

 اذتكٝك١ ٚتبك٢ اذتكٝك١ حكٝك١  

 َٝهء٥ٌٝ ْع١ُٝ ــ َٚكء  

 *** 
ــ١        ــٌ، َٓظُــء  زٚحٝ ــء  بء   ــ١ يًاطــِ   ٚا عٜٓٛ ــء  َّٓظُــء  نُٝءٜٚ ـــ اجمسَْٛ ـ

 يوفهءز ٚايعٛاطف ٚامٖداف   

 ــ نًُء تّٛأًت يف ايكسا٠٤ ايع١ًُٝ   تغّٝس طعِ اذتٝء٠ يف فُٞ   

 َؿعف٢ ستُٛد ــ امح ّ 

 *** 
ــ امفهءز نءمضًح١، تتبدٍ بتبّدٍ امٜءّ، ٚايرٟ ٜبك٢  ًـ٢ آزا٥ـ٘ ايعتٝكـ١ ٖـٛ     

 نُٔ ٜسٜد رٕ هءزب ايسغءؽ بط ك  ٓرت بٔ غداد  

  ًٞ ايٛزدٟ ــ َٗصي١ ايعكٌ ايبػسٟ 

 *** 
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ــ إذا نءٕ اضتُساز ايتٓفظ غسطًء يبكء٤ ادتطد  ٢ً قٝد اذتٝء٠، فـنٕ اضـتُساز   

 االتؿءٍ بءيٓءع ٚايتفء ٌ َعِٗ ٜعد غسطًء يتادٜد ايػهؿ١ٝ، ٚتايل ايٓفظ  

 د   بد ايهسِٜ بهءز  رفل رخكس يًٓاءك ٚاإلصتءش 

 *** 
ــًء فٝاــب رٕ تهــٕٛ إْطــءًْٝء، مٕ اإلْطــءٕ ـــ       ـــ إذا رزد  رٕ تهــٕٛ  ء ٝ ـ بهــٌ ـ

بطءط١ ــ ٖٛ ايهء٥ٔ ا ٛجٛد يف نٌ بكع١ َٔ بكءع ايعءمل، قد تكـٍٛ يـٞ رٕ ٖـرا رَـس     

ٜطري، ٚرٕ نٌ قؿ١ ميهٔ رٕ تهٕٛ إْطء١ْٝ ٚبءيتءيٞ  ء ١ٝ، فاقٍٛ يو ن ، إٕ 

امَس رغل ممء تتؿٛز، فء كؿٛد بـءمدب اإلْطـءْٞ ٖـٛ ذيـو ايـرٟ ٜطـتعٝع رٕ خيًـل        

ء ا طتك١ًّ، فءزق١ ٚجٛدٖء ايـراتٞ  ًـ٢  ؿـسٖء رٚ    رغهءؾًء رٚ رفهءزًا تعٝؼ حٝءتٗ

ايعؿٛز ايتءي١ٝ، ف  هٝء إْطءٕ َتحكس َ كف إال ٖٚـرٙ امغـهءف رٚ امفهـءز قـد     

 دخًت حٝءت٘، تًو ٖٞ ايسٚا٥ع ايعء ١ٝ ارتءيد٠  

 تٛفٝل اذتهِٝ ــ َ َ  داخ١ًٝ
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مخيم الزعتري: 
في رواية "في 

  مدن الغبار"

 حفىة مه ثلج في أتون اللجوء
 

جماوة طه* 

 

سوداء" اللتني حققتا  حواوا ا    بعد جمنوعتني قصصيتني: "البيت األوالىي "و"شوكالته

يف املشهد الثق يف املصري، أصدات األديبة أمل اضواٌ اوايته  األوىل" يف مدٌ الغب ا" الا   

  0202وصلت إىل الق ئنة القصرية يف ج ئزة دميب حمفوظ للع و 

تيهض الرواية على جتربة إىش ىية ع ييت الك تباة تف صايله  يف خمايه الازع ي،     

كن مجة يف بعثة أممية ما  ميمناة "حقوقياوٌ باال حادود"، مهنتها  تقصاي        وقد وصلت إليه 

 احلق ئق وإعداد تق اير عً أحوال الالجئني وأوض عهه.

 

 استٛقفتين يف ايرٚا١ٜ عتبات ث٬خ:

ايعٓوووووٛإ  ٖٚوووووٛ  ٍٚ  ًٝوووووات -2

اخلطوووال ايووول ٜكالًوووٗا ايكوووا ٨ قبوووٌ  ٕ   

ٜشوورب لووايكرا٠٤  ٚقوو  الفووتأ ا٫يتوو٘  َوواّ    

 ايكا ٨ لعض َا نإ ٜتٛقع٘. 

اإلٖووووووو ا٤  َٚوووووووا  ُوووووووٌ يف   -0

نًُاالووو٘ اوعووو ٚاات َووؤ سووو ٕ ٚ وووٝاب    

 ٌ.ٚفك  ٚ َ

 

"إىل نٌ َٔ غاا  ٚعاا/ إىل نوٌ  

.  َٔ غاا  ٚمل ٜع 
*

 

ايعٓوووووووٛإ ايحوووووووااّ"  شووووووو   -3

َٚ فأ٠ ٚغشوا٤ يًبهوا ٠". ٖٚواا ايعٓوٛإ     

يرٚاٜووو١  ٜرتلووول عًووو٢ ايفحوووٌ ا٭ٍٚ َووؤ ا 

يًٛيوٛز إىل    ٚ َو ل٬ا  ٜٚشهٌ اسوت٫٬ٗا 

عاوٗوووا. فٝ ووو ٚ موووا ٜتثوووُٓ٘  ا٭نجووور    

ًَا لاونت ايرٚا٥ٞ  ايتشا

                                                 
*

 أديبة وقاصة سورية. 
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 ا و  دواٜ  ب   ايبٓات نٌ ٜوّٛ  "

صوايٕٛ ااوا ل لًو١ سوٛم ايشوواْ ًٜٝ ٜ٘     

يٝسوووووووتأدرٚا   ٚال ايعووووووور . ل ووووووور ز     

الساع ٜٓا ِْع ٌُ ع١ًُٝ ٍ "غو ٍ" الردعٗوا   

  لٓت َتٌ ا٭ٍٚ.؟"

ٖوواا َووا  ًبتوو٘ ا وو ٠  ّ َووا ٕ َوؤ   

اورتمج١. فأّ َوا ٕ ٖوٞ ا٭ّ ايطاعٓو١ يف    

ايسوؤ ايوول مخلووأ  سوو١ َوؤ  لٓا٥ٗووا  َوواّ 

يول قتتوٌ سوبع١ َؤ     عٝٓٝٗا  ٖٚٞ ا  ٠ ا

 سفااٖووا ايووانٛ   ٖٚووٞ الُووا٠ ايوول     

اغتحووووووبت نٓاالٗووووووا  قبووووووٌ  ٕ ًٜكوووووو   

لأْفسووٗٔ َوؤ توورفات ايوو ا . غوو   ْٗووا      

اسووتطاعت مسوواع ٠ لعووض ايٓوواد  َوؤ 

ايكحف ٚايتٓهٌٝ ٚلعض ايسُاسور٠  ٕ  

الفوور يفٝوو ٠ ٚسٝوو ٠  ووت لعوو   اٚيوو١     

اْتشووووووووا  فاتوووووووو١ً  عكوووووووو  العر ووووووووٗا  

ٔ ي٬غتحوووال ايٛسشوووٞ عووو ٠ َووورات َووو    

         33عحالات الرل." ص

الكووو ّ ايرٚاٜووو١ َووؤ لووو٬ٍ ايتكوووا ٜر  

ايل الع ٖا ايبعج١ ا٭مم١ٝ عٔ نٌ ل١ُٝ 

  ٚنٌ  سر٠ 

َووا ٜشووب٘ ٚثٝكوو١ الا لٝوو١ اايوو١ عًوو٢    

َرسًوووووو١ لعٝٓٗووووووا يف  ووووووِٝ ايوووووو عرتٟ    

ايحوووشراٟٚ اخلوووايٞ َووؤ  اْووو٢ تووورٚ    

 الٝا٠ اإلْسا١ْٝ. 

ٚايبعجووو١ الثوووِ اورتمجووو١ اوحووور١ٜ    

ٚ" وووا" ايشووال١ ايفًسووط١ٝٓٝ ا٭ل ايسووٛ ١ٜ 

ا٭ّ ايوول عاْووت يف َرسًوو١ َبهوور٠ َوؤ    

عُرٖوووا  َووؤ غٝوووال ٚ ووؤ الٓتُوووٞ إيٝووو٘.  

فتٓهرت هلٜٛتٗا ايفًسط١ٝٓٝ  ٚاْتسوبت  

إىل سٛ ١ٜ ايل ٚي ت ٚعاتت فٝٗا. َٚول  

ًٝا ٚالوووت    خًص َووؤ  مخيوووو مل الطُووو٦ٔ ْفسووو

لعوووو   ٕ  إ٫َّشوووواعر ايتشوووورا ٚايًذوووو٤ٛ  

سحًت ع٢ً لطاقو١ اإلقاَو١ يف  َ نوا.    

ظًوووت  يعٓووو١ اهلٜٛووو١  ٚعووؤ ٖووواا  الكوووٍٛ: " 

الطووووووووا اْٞ إىل  ٕ سووووووووافرت إىل     

ا٭سوو٬ّ   غبوو١ يف الحووٍٛ عًوو٢ افوورت 

   م اانٔ ص   ٜفتأ يٞ ع٠ٛٓ ا٭لٛال 

ايل  اووا غتًقكوت  َآَوا  لسوب  ٚثٝكو١      

ُ ٛا بٓوو١ لوو٬ ٚ وؤ ٚالفوور       سووفر ال كوورم ِل

ٚ يَّٝٓ ا ٚدٖٛٓاعًٝٓا  ." عٝش١ ايًذ٤ٛ  ُٜٓا 

 32ص 

ٚ ٥ووووٝب ايبعجوووو١ ايوووو نتٛ  فٛيووووو    

اوكر  اخلاص لكوٛم اإلْسوإ ٚا٭سوتامخ    

يف ايكووإْٛ ايوو ٚيٞ  ايوواٟ ٖٚوو  سٝاالوو٘    

يًوووووو فاب عوووووؤ اوستثووووووعف  يف ا٭    

ٚايبشووح عوؤ  ووشاٜا الوورٚل ٚايووتٗذ   

ٚايتشوووووورٜ   لعٝووووووً ا عوووووؤ دٓسووووووٝاالِٗ    

ٕ قووٛات ٚاْتُووا٤االِٗ. ٚممووا  سوو  يوو٘     

 0224ا٭َٔ اإلسرا٥ًٝٞ  راال٘ يف ايعواّ  

   َٚٓعت٘ ًَٓعا  ل ًٜا َٔ الٍٛ   ا ٝٗا.

الًكووٞ ايرٚاٜوو١ اإل ووا٠٤ عًوو٢  سووٛاٍ   

 ايسٛ ٜ  ايأٜ  ٚٚا إىل اوخِٝ ٫دو٦   

ٛمٍ َوووو ِْٗ   وووو٫٬ا  ٖرًلووووا َوووؤ اَووووا  سوووو

َٚٓووووا هلِ  َوووواًاا ٚ دسووووااِٖ َبتووووٛ ٠    

ٚالتثوؤُ َووا   الوو٘ َٚووا عاٜشووت٘ ايسووا ا٠    

  َثووووت يف اوخووووِٝ ث٬ثوووو١ تووووٗٛ    ايوووول

ًَٝوووا  ٚدووواب  نُرتمجووو١  الوووتًُب فٝووو٘ ٜٛ
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ايٓا  ٚالٓحت يهٌ َا ٜكواٍ ٚالسوُل َوا    

ُٜش ذ ووووو   ٚالووووو ٕٚ سهاٜوووووات نوووووج ٠    

 ٚسٛاتٞ  نجر.

تووواٖ ت "غووو ٍ" لعٝٓٗوووا ايوووتفذ   "

اياٟ  صال لٝت ا  إ  ٚ  ت  ف ٠ 

"فذوووور" صوووو ٜكتٗا ٚمل الرٖووووا. التفووووت  

  ٖا  ايساس١ ا٭َا١َٝ ٚا  ا  اياٟ 

ٚاي ٜت١ْٛ ايعتٝك١ ٚ فٝكاالٗا اي٥٬ٞ نٔ 

  40."صًٜعنب سٛهلا

ٚيف ّٜٛ مل ٜهٔ ن  ٙ َٔ ا٭ٜواّ  

ٚمت  اْفذوووووووووا ات   وووووووووا٤ت ايسوووووووووُا٤   ا 

ٚ ظًُتٗا. فذرت غ ٍ يف ْاس١ٝ  ٚدرت 

دوو الٗا  ّ َووا ٕ يف ْاسٝوو١  لوور٣. نووإ    

ًُووا الفووٛر َٓوو٘  ا٥شوو١ ايعفوؤ     اوهووإ َمً

ٚايوووورٚخ ٚ فووووأ اعووووا ٟ  فتعجوووورت يف  

 ن١َٛ النب ٚا متت عًٝٗا. 

مسعوت  صوٛات  قو اّ    الكٍٛ غ ٍ: "

نج ٠ الكرتل َين. مل  ستطل ا٫ست اث١ 

ل ِسووووتمٞ  ّ َووووا ٕ. نتُووووت  ْفاسووووٞ  

ٞم     يهووِٓٗ انتشووفٛا َهوواْٞ.  الووٛا إيوو

ٚاسووووً ا الًووووٛ اٯلوووور. دووووالٛا إٜشووووا لٞ  

ٛمٟ    ا٭لوووٝض ايووواٟ َووؤ  دًووو٘ نوووإ  بُلووو

ٜعٓفين  إٕ  آْٞ لا ز اوٓ ٍ َؤ اْٚو٘.   

ْوووٞ َووؤ ٬َلسوووٞ  ٚالٓوووالٛا عًووو٢   دراٚ

اغتحالٞ. ظًًت ٖهاا.. ست٢ ٚد الين 

سل. غطتين لإٜشا ل  ٚاْطًكٓا  رٟ 

يف نوووٌ ا ووواٙ. ناْوووت الًطوووِ ٚدٗٗوووا   

ٚالحووفعين ٚنثووٓين  ثووِ الٛيووٍٛ. غبووت  

عؤ ايوٛعٞ  ٚنٓوت  فٝول عًو٢ اٖتو ا        

ايشاس١ٓ  ْٚٛار لا٫الٞ ٚصراخ ا٭ فاٍ 

ٚق٦ِٝٗ ٚلوٛهلِ ٚلورا ِٖ  إىل  ٕ ٚصوًٓا    

      43ص ىل  ِٝ اي عرتٟ."إ

يف َٓطكووووو١ ايشووووواْ يٝ ٜ٘ لووووواوخِٝ  

قاَوووووووووت اورتمجووووووووو١ لتفكووووووووو   مسوووووووووا٤  

اي نان  يهوٞ تتوا  ٚاسو ٠ َٓٗوا      

يتذوووورٟ سووووٛاً ا َوووول صوووواسبٗا. ٚعٓوووو َا 

 لمت ٫فت١ نُوٌ اسوِ "َكٗو٢ دشوا"     

 لوواٖا ا٭سوو٢ إىل اوكٗوو٢ ايوواٟ ٜكوول يف   

 ٚسط َ ١ٜٓ سً  ٚ ٌُ ا٫سِ مخاال٘.

كٗوو٢ يف ايحوووبار   َوور ت عًوو٢ او  "

الٓاٚيت قٗٛالٞ  الباايت لثل نًُات َل 

صاسب٘ الاز ف٪اا سٝوح نوإ سًوب    

لٛدٗوووو٘ ايبشووووٛا ٚنرتوووو٘ ايثوووووخِ    

ٚعشووك٘ يًُحوورٜ . مخٖبووت إىل عًُووٞ    

ٚعٓ  عٛاالٞ يف اوسا٤ نإ اوك٢ٗ ا ٠ 

سًووو  قووو  التفووو٢  َووول الووواز فووو٪اا      

ٚاوكاع  اخلشب١ٝ ٚ ٚااٙ ايأٜ الحااف 

التفو٢ اوكٗو٢   ٚدٛاِٖ ٚقوت ا٫ْفذوا .   

ٚاستثٔ َع٘ ايفٓ م اعواٚ   ٚاي رفو١   

." ايل نٓوت  تو ًٗا يف ايطوالل ايجايوح    

  . لتحرف 54

اسوووووتخ َت ايسوووووا ا٠ يف ايرٚاٜووووو١   

 سووًٛل ايتوو ٚاز  فاْفتشووت َوؤ ايووااالٞ     

ع٢ً ايعاّ ٚلايعهب. ٚاالًت ا٭سو اخ  

ل  َا ٖوٛ عواّ ٚمجعوٞ  َٚوا ٖوٛ لواص       

  ٚمخاالٞ.

 فًووؤ ٜ ٝووو  عووؤ قوووا ٨ ايرٚاٜووو١ َوووا  

الٓطٟٛ عًٝو٘  عُوام ايسوا ا٠ َؤ  سو إ      
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سٛا٤ َٔ ٚفا٠ تكٝكتٝٗا ٚاس ٠ يف سااخ 

 س  ٚايجا١ْٝ مر  ايسر إ.

ٚيهوٞ التخفووف ايسووا ا٠ َوؤ لعووض  

اي حات ايل الًتحل يف قًبٗا قبٌ سًكٗا 

َٔ  ٚاٜات اي٬د٦ات ٚاي٬د٦   ٚد ت 

غاٜتٗا يف اياٖال إىل َك٢ٗ "سايٛال٘" يف 

قوول وسووتكبٌ  نٓووت   وواٚ  ايٛا عُووإ. "

َتخٝووووٌ  ٚقوووؤ  ْوووو٘ سووووٝهٕٛ  نجوووور    

إتراقاا  ست٢ ٚإٕ نٓا ق  الرنٓا ٖاا 

ًٝا.  العًوول لتًووو  الا وور ٚ صووبشٓا َا وو

اخلٝوٛ  ايٛاٖٝوو١ ٚ ْسوذٗا نوور٠ ًَْٛوو١   

يًٓاد  َؤ ايكتوٌ ٚايو َا  ٚايتٓهٝوٌ      

 30" ص إٚ  ٟ ١ْٝ َين خل اعِٗ

  ت يف اوك٢ٗ ايٓسا٤ ا٭ لل ايًٛاالٞ 

ىل َٓطكوو١ ايووبرتا٤  صوواافتٗٔ يف  سًتٗووا إ 

يًٛقت ٚايثذر لًعوت    ايسٝاس١ٝ  ٚقت٬ا

ع٢ً نٌ ٚاس ٠ َٓٗٔ يكًبا  َ ًٜا ٜٓاس  

  رٜكتٗا يف اوشٞ ٚال ٜح. 

اوتٗوووور٠  ٖٚووووٞ  نجوووورٖٔ صووووخًبا    

ْٚشووا اا ٚسٜٝٛوو١ ٚالبوو ٚ  صوو رٖٔ عُووًرا.  

حور تووعرٖا  "  يحو ر سذُٗوا ٚق  ايعٓو ٠ "

لحوووٛ ٠ َبووواي  فٝٗوووا ٚسووورع١ سرنتٗوووا    

"  يطٛهلووووا ايٓاقوووو١ٚنجوووور٠ ايتفاالاالٗووووا. " 

 ايفا ب ٚقسُاالٗا اوتذ١ُٗ. 

 َا ايرالعو١ فهواات  ٕ السوُٝٗا ل    

ا٭الوووإ  ٚيهٓٗوووا عووو يت عووؤ مخيوووو إىل   

  03-02". صاحملذب١"

العوووووو ات ا٭صووووووٛاُت ايسوووووووا ا٠ت يف   

ايرٚاٜوووو١  ٚإٕ ادتُعووووت مخلووووالاالٗا لٝووووو     

     ايسا ا٠ ا٭ٚىل.

فذُٝعٗووا عاْووت لأتووهاٍ  تًفوو١  

َٔ اهل ا١ ٚايكٗر ٚايٛدل ٚ ٝاب الو   

عؤ   ٬اٚا٫ست ٬ٍ ايب ْٞ ٚاوعٟٓٛ  فث

  اإلسسا  لاوٗا١ْ ٚالحا  ا٫دتُاعٞ.

فايوووو نتٛ  فٛيووووو  سوووو  ايحووووب١ٝ 

" َووؤ  اّ او  ٚتوووعر لأْٗوووا ٚ ٓووو٘    ٫ٚ"

ٚقتٗووووا نٓووووُت قوووو  دوووواٚ ُت  ا  ٜوووو . "

ٜافعووو١ اخلُسووو   ٚناْوووت ٖوووٞ توووال١ 

الٓثووأ سٜٝٛوو١ ْٚشووا اا ٚمتوورًاا ٚسًبووا ٫   

َتٓوواٙ يهووٌ َووا ٖووٛ مجٝووٌ. ال وو ت   ٫ٚ   

لفثًٞ نُا الكٍٛ  ٚ قٍٛ إْٞ ْثذت 

لفثووًٗا. ٚاظبووُت عًوو٢ ايوواٖال إىل  اّ   

ًَا   او نٌ تٗر ع٢ً َ ٣ عشرٜٔ عا

ٗ وووا  ٫ٚ إىل اعووور.   ستووو٢ لعووو   ٕ غاا ال 

نٓت   اٖا ٫ ال اٍ يف  اّ او   مشٗا 

ايووو عرت ايوووىٟ    ٣ توووعرٖا  يف  ا٥شووو١

اوتووٛسيف يف  عشووال ا٭   ايوول الُٓووٛ  

لرغِ لٝااات ايعسانر ٚثكٌ ايو لالات.  

نووٌ  ٜووا ٠ يووٞ ٖووٞ َٛعوو  َعٗووا ٚهلووا     

ٚيكث١ٝ ٖٚبُت ْفسٞ يً فاب عٓٗوا ٚعؤ   

    53." صنٌ اوستثعف  يف ا٭  

ٚاوٗووور٠  اوختًفووو١ عووؤ صووو ٜكاالٗا   

لشهٌ ٜهواا ٜهوٕٛ دوا ًٜا َؤ سٝوح      

ٚايتحرفات  ا ست عًِ ايٓفب  ايٓفس١ٝ

يف لووا ٜب لايسووٛ لٕٛ. َتشوور ٠ يف الوو   

ا٭قحووو٢  ٫ٚ التشووورز َووؤ ايتعوووب  عووؤ    

 غبتٗوا يف مما سو١ ا ووٓب َول  ٟ عووالر    

مل   غ   لً ا  ٕ ٜٛفر هلا اوتع١. فتكٍٛ: "

 نٕٛ ١ٖٝ٫ عالج١ َست١ٓٝٗ لهٌ ت٤ٞ 

ٚ ٟ توو٤ٞ  يهووين  لوو ٚ ٖهوواا  َوواّ    
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  َ ٬لسووٞ  ا ُٝوول. ْهوواالٞ ايفا ووش١  

ايل المٗر  نجر مما السرت   شهل 

ايعاي١ٝ اعًذ١ً اي٬فت١ يٮْما   نًٗا 

ستا   ٚ اثا   لتفٞ لًف٘ س  ٜشت  لٞ 

ايشٛم. ٚاات فكط  ٕ  ْاٍ ق ً ا نافًٝا 

َٔ ال١ُُٝٝ ٚاي ف٤ ٚايشبل. فٌٗ ٖاا 

  234" ص نج ؟

عٓوو َا ايتكووت مووراا يف ايسووٛ لٕٛ    

٭ْووو٘ ٚالعرفوووت إيٝووو٘  قبًوووت  ٕ الت ٚدووو٘    

عووورف َفووواالٝأ دسووو ٖا ٚ توووبل  ٚسٗوووا.  

ٚس  فرت ت ف٘ لايتٛاصٌ الُِٝ َعٗا  

 الرنت٘.

إٕ ايتُوورا ايوواٟ التشًوو٢ لوو٘ اوٗوور٠    

ٜعووو ٙ  يوووب  نووواَٛ  ووورًلا َووؤ ايووورفض   

ا٫دتُاعٝوووووو١  ٚاإلسسووووووا   يٮعووووووراف

   لعبج١ٝ الٝا٠.

ٚايعٓوووو ٠  الرنٗووووا سبٝبٗووووا ْووووادٞ  

ٚغووووواا  َحووووور َٗوووووادًرا إىل  َ نوووووا.   

ادٞ االحووٌ لٗووا لعوو  سووبع١ ٚاي٬فووت  ٕ ْوو

ًَووا ٚ وورلل  ٚاز اْتذتووا ٚيووً ا      عشوور عا

ٚلًٓتا  ٚ ً  َٓٗا  ٕ التخ٢ً عٔ لطٝبٗا 

عووو ت ٚالت ٚدووو٘. ٚاي٬فوووت  ًٜثوووا   ْٗوووا   

 قبًت  ًب٘ ٚال ٚدت٘. 

َووورت لٓوووا ايسوووٓٛات يوووٝب نُوووا   "

    ٞ ًَووا  يهووين ادتٗوو ت نوو  سًُووت متا

  فٞ عًٝٗا لعًثا َؤ الًوِ. مل ٜوت      

عر لأْوو٘  ووٛ   ْووادٞ نووجً ا  فٗووٛ ٜشوو  

ايهووٕٛ ٚ ٝطوو٘ ٚسٛاتووٝ٘. نًُووت      

ٚنٓت  ا   صباًسا ست٢ سحًت ع٢ً 

اوادسووت  يف الوو  ٜب ايً وو١ اإل ًٝ ٜوو١    

نً ١ ثا١ْٝ يٮداْ . ٚلعو  إصوال١ الٓو٘    

لسكط١ عٓٝف١ يف َهإ ايت جل  الب يت 

ع٬قل لٓادٞ فًِ ٜع  اياٟ نإ  ٚمل 

ٗ وووا. فذوووا٤ قوووورا ٟ      ٓ ُت َ وووؤ نت  عووو   ْوووا 

 ."إىل  ٟ َهإ آلرلاهلرٚل  

الرنوووت ايعٓووو ٠  َ نوووا ٚداَعووو١    

توووووٝهاغٛ  ٚمل الووووور سرًدوووووا يف قبوووووٍٛ 

عر  ايت  ٜب يف داَع١ َأالا لا٭ إ. 

 فًوووتهٔ َأالوووا  ٚ لووو ٚت  ٚ  عبوووٛ   "

٫ فرم. نًٓا ٫د٦   الًفمٓا  ٚ آْا  ٚ 

ًْفمٗوووا ْٚسوووع٢ إىل  لووور٣ يعًٓوووا  ووو  

  252." صاوووووووو٬مخ ٚاووووووووأ٣ٚ ٚاوًذوووووووأ 

 .لتحرف 254ٚص

ٚايٓاقووووووو١ عراقٝووووووو١ َووووووؤ  ا٥فووووووو١   

اوسووووٝشٝ  ايسوووورٜإ  سووووٛ ١ٜ اإلقاَوووو١  

ايفهووووووور   يبٓاْٝووووووو١ ايتعًوووووووِٝ  رٜووووووو١ 

ٚفًسط١ٝٓٝ اهل٣ٛ. ٖادرت َول  ًٖوٗا َؤ    

سوٛ ١ٜ إىل اعور  ٖٚٓواى ايتكوت لسوامل      

اوسوووًِ ٚايسٝاسوووٞ ايفًسوووطٝين. عاتوووت 

َعوو٘ ثوو٬خ سووٓٛات نوو ٚد   َوؤ إٚ   

عكوو   ٚاز. ٚعٓوو َا ٚيوو  الُٓٗووا دٗوواا      

ا ايٛ قووو١ ايرمسٝووو١ يتسوووذًٝ٘. ٚلعووو  سووور 

 ٛاٍ  ٌٜٛ يف او ٕ  استكر لُٗا اوكاّ 

َرتاأٜ ل  عُوإ يًعُوٌ ٚ اّ او ٚ ؤ    

الووووٛيف سووووامل  ًطوووو١ يف   سووووامل  إىل  ٕ

          تراٜ  ايكً .

 َا اور ٠ احملذبو١  فتختًوف عوٓٗٔ    

يوووٝب لالذوووال فكوووط  ٚإ وووا لوووواوٍٝٛ     

رل ٚا٫ٖتُاَات. الحًٞ ٚالحّٛ  ٫ٚ الشو 

 َعٗٔ ايٓبٝا ٫ٚ ايب ٠.
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التشوووو   ٖوووواٙ ايسوووٝو ٠ َووؤو  صووووٍٛ    

ا إىل ا٭ إ   ١   ووووووووأ  ًٖوووووووٗو ترنسوووووووٝو

ٚاسوووتكرٚا فٝوو٘و ٖرًلوووا َوؤو عسوووف دٝوووٛا  

ا ايكٝحوووور١ٜ. اسووووتٛقفين َووووا قايتووو٘و   ٚسوووٝو

يًسووا ا٠  لووإٔ ايشرانسوو١ ٖووِ  صووشال     

ا٭   َٚايهٖٛووا. فٗووِ ايووأٜ   عٖٛووا    

ٚاافعووٛا عٓٗووا. ّٚوووا دووا٤ اٯلووا٤ او٪سسووٕٛ     

١ ا٭ اْٝوووو١ نهٝووووإ سٝاسوووٞو    يًًُهوووو

افتِٗ.    س  لِٗ ايشرانس١ ٚ سسٓٛا  ٝو

يهؤو ا٭اٚا  َووا يبجووت  ٕ البوو يت  ٚصووا    

ايٛافو  َايهاووا ٚاوايووو ا٭صوًٞ الالًعووا عًوو٢   

. ٚاعرتافاووووا َوؤو اوًووووٛى لا ُٝوووٌو        وو٘و

سرصووٛا عًوو٢  ٕ ٜهووٕٛ الوور  اوًهوٞو  

ًُوا. ٚالٓٗٞو لكٛهلووا:      َٔو لو  ايشرانسوو١ اا٥

اًاا ٚاْتٗوو٢   لٓووا الوواٍ سراًسووا     د٦ٓووا  سوٝو

 225ٚ نًٓا ٖٛا!" ص 

يف   ٜٞ َا قايت٘ لطو ،  إمخ نٝوف   

اهووؤ يكوووّٛ ًٜذووو٪ٕٚ إىل     يٝسوووت  

   ووِٗ ٫ٚ ٜتهًُووٕٛ ي وو١  ًٖووٗا  َٚوول     

  مخيو ٜرٕٚ  ْٗا    ِٗ ٚسرقت َِٓٗ؟

ٖٚٓووووووووووووووووا  ٚا اإلتووووووووووووووووا ٠ إىل  ٕ 

ايشرانسووو١ َٓتشووورٕٚ يف لكووواب نوووج ٠ 

َووؤ ايعوووامل  موووا فٝٗوووا سوووٛ ١ٜ. ٚلووورغِ   

 عٛ ِٖ لووايفخر لأصووٛهلِ ٚي ووتِٗ  إ٫ّ  توو

 ْٗووِ يف ايٛقووت مخاالوو٘ َٛا ٓووٕٛ يف اي ٚيوو١ 

 ايل  ًُٕٛ ٖٜٛتٗا.

لووو ا اوهوووإ  ٚ اوخوووِٝ يف ايرٚاٜووو١  

نشخحووووو١ٝ  ٚىل  ٚاورالهووووو  ا٭ٖوووووِ   

نشٝوو  د وورايف ٜثووِ عاواووا َوؤ ايبشوور     

ٚايهووووج  َوووؤ الفاصووووٌٝ سٝوووواالِٗ. فٗووووٛ   

  ٕ   هووٞ  ٚدوواب سووهاْ٘ ٖٚووِ  هووٛ

 غاا ٖٚا َرغُ .   ٚداب او ٕ ايل

ٚق   سمخت ايهاالب١ ٖاا الثٛ  

لر١ٜ٩ الٛثٝك١ٝ  ٜتًخص ٖو فٗا يف الوأَ    

ايعٝيف ايهرِٜ ٚايب١٦ٝ اٯ١َٓ يف اوخوِٝ.  

 ٚلاحنٝووووا  إْسوووواْٞ إىل  ووووشاٜا سوووورل  

٫ ٜ  هلِ فٝٗا. فشاٚيوت  ٕ متو م لكًُٗوا    

غشووا٤ ايحووُِ عوؤ اٯمخإ ٚغ٬يوو١ ايعُوو٢ 

ٛاقوول عوؤ ايعٝووٕٛ يٝسووُل ايعووامل ٜٚوور٣ اي  

ايحااّ اياٟ ٜعٝيف فٝو٘ اي٬د٦وٕٛ  َٚوا    

 ٜٛادٕٗٛ َٔ َاي١ َٚٗا١ْ. 

٫ٚ لف٢ ع٢ً نٌ مخٟ لح ٠ ٖاا 

ايوووت٬ ّ ايكوووا٥ِ لووو  اي٬دووو٧ ٚاوخوووِٝ     

ٛما   ٚنأُْٗا  قّٓٛ ٚاس . فهٌ َُٓٗا ال ع

ع٢ً ٚدٛا اٯلر ٚ يف  فكتو٘  ٫ٚسوُٝا   

 ٕ ا٭َوووٌ لوووايعٛا٠ إىل ايوووٛ ٔ َوووا ٜووو اٍ     

    اهل ف ٚاي ا١ٜ.

ا٤ت ايرٚاٜووووو١ َووووورآ٠ عهسوووووت  دووووو

لٝباالٓووووا اإلْسووووا١ْٝ َٚرسووووٝٓا ايرآٖوووو١   

ٚقوو َت لأسووًٛلٗا يٛسوو١ لاْٛ اَٝوو١ العوورٟ  

ايٛاقل اإلْسواْٞ اهلويف  ٚالمٗور الكاعسو٘     

ٌم ٜعٝوو  ٖوو٪٤٫ اوعووال  إىل      يف إسوواا سوو

 اٜا  ناْت عاَر٠ لِٗ.

ٚإمخا ناْت ايً ١ ٖٞ دًو  ايرٚاٜو١    

ٚلشوورالٗا ايموواٖر٠ يًعٝووإ نُووا ٜكوواٍ      

هاالب١  َوٌ   وٛإ اسوتطاعت  ٕ    فإٕ اي

الٓتر  ٚاٜو١ لً و١ ٚا وش١ لعٝو ٠ عؤ ايً و١       

 ايشعر١ٜ ٚالعكٝ االٗا.
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رواية تجهر 
الحّب.. وضفافه 

 الحزينة!
 )دراسة عن رواية ما بيننا لألديبة هدي وسىف(

 
 .حسن حميدد* 

 

 زفرُت زفرٔ الراحٕ..

َأنا أطُٓ الصفحٕ األخرئ ونو ين ٍ الرَاِنٕ لبةِهنٕ ينوٗ َشنُ ع ألننم   نُ  ونا          

فًّا كىا لُ أنم كتهتًا بأشُاقْ  ُامل وبٗ بالضفا  املتهاقضٕ  رب شطر َاحو حمت نو  

 بالسواى َامللاى َال دُص َامل ا ر َاألحالم.

 زفرُت زفرٔ الراحٕ..

لاتهنننٕ قنناةىٔ  منننٖ تننُ  ونننوَنتًا   َأنننا أ نني ِنننوٓ  مننٖ قمنننا وأوهننا  أى املننرأٔ ال     

بالتفاتّن الصنريرئ وجمنًا ذ كلنم وجنن النهرياى اللنهرئ النا تأعًًنا الصّنواى الصنريرئ.           

فً ٍ الرَإِ ىَإِ حب وصرَة ب َب القمب امل بُح   قا  َابتًاعا  باحلهّبع فّىر السوو 

احلّنأ نافن ٔ    بالصهُات فال حتض الرَح بال ّدُخٕ َال الصقن بالتقناةم ألى احلنب لصنن   

ُّ جتوة يُا٘يا ذ كن حلظنٕع وجمىنا جتصنن احلنّب بقصنٕ أىعُانّنٕ        وفتُحٕ  مٖ الههن َالصى

كات ع ٍى ِر ايا اثهاى: الضُ٘ َاملا٘ع أوا ال ُق فّصنري حمىنا  ِقمهنٌ المّنن َالهًناى كنْ ال       

 ِ بن أَ لف أَ لفُ.
 

 زفرُت زفرٔ الراحٕ..

َأنااأ أشأ ااْ الصااخُة ان اا ٔ شااو     

الرَاِإ نةٗ قليباو َينااّف تّا    اا     

ناااأةي تّ اااأ  املااارأٔ املبخُقااإ حقياااأ  َ ّااا َٔ

 تخًاار ةَحًااأ شااو ةشااأو الااا ة َا ّأناإ   

َا صأشااااإ الاااااذ وريباااااًأ ال تُةِااااإ   

املرِضاإو َتّاا   لاا  قلأشتًااأ امل ِاا ٔ   

 *شرأال  َفّيأ  له ا٘ات الليبب. 

                                                 
*

 أديب وكاتب فلسطيني. 
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َ تّاااا   رينااااٖ املاااارأٔ البأ اااالٕ    

جرَحًااااأ قأملصااااأيرٔ الضااااأفّٕ تّ ااااأ    

  اااا  ناااا َقأ  حأفكااااأت ل اااا  تيب اااإ  

شريب اأ   َي صٕ َملصٕ َ قيبٕ َنكارٔ حأملإ..  

 رينٖ ةحأقٕ الص أ٘ طُّةيأ تْ ال  تٍُ 

 أَ  هش  ج قأ  إىل غُاِأت الاُّمو

 زفرُت زفرٔ الراحٕ..

َأنااأ أطاآُ تااذهأت ياا ٍ الرَاِاإ    

ننااف َجاا ت الاا ات ال أ قاإ  ااُ      

أين ااااااأح الاااااارَت امل يبُشاااااإ اشااااااتقخأنأ  

نحسانًاااأ الاااذ ال  راياااأ شاااُٗ البّاااُى     

أ الّااُا ، ا انحااساى الااذ ال  ذ اا  ينهًاا 

احنهاااااأ٘ات اوصااااا  أَ انبخأفأ اااااٌا َال  

ال ااااااا لا َال البسلااااااإا َال ان اااااااُاح 

ال فّهٕ نى ذات املرأٔ أترر شاو بقا ا   

َأترااار شاااو شااااأةٔا َأترااار شاااو شاااريو  

ل اااو شاااأ جبااا  املااارأٔ البأ ااالٕ  ًااار     

خبّقاإ  رقتًااأ البشاالّٕ يااُ أنًااأ َيناال    

ينخااب ةَحًااأ َينأ اال حراٙلًااأا َأنًااأ    

أَ  لقاّ   َينل شأ ِراو ليبهابي شاو  شاٌُِ    

 َيُ املبهٖ انترر نقال    احلّأٔ..

فااأملرأٔ البأ االٕ   ياا ٍ الرَاِاإ ال   

 راا ة لهذصااًأ جصاا ا  َةَحااأ ا َإ ااأ  راا ة  

ليبهااب الاا ٓ أةاوت الاا ات ال تُةِاإا    

َنشقأب ونُِّٕ وانّٕ أى  شٍُ شبهأٍ حني 

ةضااااّل قأننأنّاااإ شاااايبُتأ ا َقأللشااااُة  

َي أ  َيْ ال   ةٓ أى اليبقأقاأت   ضاذٕ   

 أ رٗو

ياااا ٗ َشااااُة ال أ قاااإ   ياااا ٍ   

الرَاِاإ ّقياار شااأ نااُ    نذااُ  قهااأت    

جهصاًأ اليباُا ْ  بيبلاو قباأس شهصاُ  شااو      

انحااالم الريّذاإا إًأنااأ  قأحلاابي شبهااٖ    

ةَحّأ  شو وَى التذ   ق   شأ ِصا ٖ  

حأجااإا فاااأملرأٔ البأ ااالٕ ال  بااا ي احلااابي  

ٕ  َإ أ  ب يٍ حّأٔ ا َهلا ا ياْ  اُز     حأج

ٕ تاار ٔ َينتقااأت ينألّاإ  أشااّ ٕ  ااُتّ 

جأةحاإ ينيبااٖ حصااأب شااأ ِيبهاا  قًااأ شااو       

أذِاااأت تّ اااأ  ال اااْ احلااابي  احلّاااأٔ     

فااأملرأٔ حااني ّااب َ بشاا    اا  تأٙهااأ  

شااو أ،اا ا َششااأينرا َأ ااُاحا َوةَبا   

َغأقاااأتا َأنًاااأةا َضاااُ٘ا َشُشاااّلأا    

َأحاااالم.. فًاااْ ال  ذ ااار قيبُ،ااإ ا ًاااأ    

)احلأجااإل القأوِااإ ينيباااٖ  ااا   قّاااُتا  

 ُ ا ا َشلتهّااااأت.. َإ ااااأ   َشاااااأأا َأشاااا

 ذّ ااار قأحلااابي َشاااأ ِض،راااٌ شاااو ةضاااأ ال  

 برة طبُشٌ شُٗ ال َات الذ  شقٌ   

إِلأينًااأ إِلااأط الخقّباإ اواا ىل قألهشااُة  

 فهصبو

ياااا ٗ َشاااااُة   تاااااب شصااااارَؤ  

ةَإّٙ   َة حُ  او ّيبٕ  نصرِو  الذ 

 قااأيْ املراِااأ  قًااأ ملاا ة  ا ن يبّسِاإ 

ْ الااا ٓ أَي ًاااأ أنًاااأ ياااْ احلّاااأٔ َيااا     

احلاابيا ال  ااْ٘  قيبااًأا َقباا يأ ال  ااْ٘ 

أِضااأ ا ل ااو تااُةٔ شااو تااُة ا غااُا٘     

ُي  تااا       املاااألْ  ااا  ْ ينيباااٖ حقاااٌ فتلااا

 اااْ٘ا َتااا ى ذلااان احلااابا قصاااهُا ٌ    

امل ِااا ٔا َحلكأ اااٌ الاليقااإا َأ اااُا ٕ    

القًّ ااإ.. تاااأى ينرِشااإ   اااب  َحاااني 

يقاال ينأتااذٕ  ا غااُا٘  املأوِاإ..  يببتًااأ  

 شو ج َةيأا فأ هٖ ت   ْ٘.
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رِو  الشاااأقٕ او ّيبااإا اقهااإ    نصااا

الرِ  الذ جبيبتًأ ال تُبا َاملا اةُ ا  

َأ ااُاُح احلّااأٔ  باارة امل ِهاإ َشااأ فًّااأ    

شااو َأضااُا٘ا َاة اا اواتا  بشاا  شاا ة   

ا ن يبّسِاإ اقااو الرِاا  أِضااأ ا الخُِاا     

الهأِ ا فته ة حّأ ًأ لٌا َ بيبٌ شريأ 

طاااُا  شاااهُات َ ااا  أشيهتاااٌ ينيباااٖ ةَحًاااأ  

ٕ    فالذت قٌا َأينختٌ شاأ   ال ِبخاٖا  هأينا

شهًااأ قاا ى ةِااأت احلااب  ًاابي شاارٔ َاحاا ٔا 

َينيبٖ البأ ا  أى ِاه ًاأا فّ ا  شا ة      

ا ن يبّسِااااإ واةٔ احلّاااااأٔ َواةٔ احلااااابي  

شبااااأ ا ةَحًااااأ ال فاااا  ينهااااٌا فًااااْ ال     

 اا ترٍ أشااأم أحاا    شااأينأت شاابأو ًأ   

شبٌ َال   شأينأت ي رٍ هلأا نى ال ات 

 البأ لٕ ةَتا َالرَت ةَتا أشأ شو خيا  

ينو  بأشتًأ َأحسانًأ فًُ جص يأ ال ٓ 

ةات ِههف لرل  محُلإ اهل ار َاوذاأ٘ا    

َناااا ي شريب ااااأ  اااا ي أَةاح الشاااا ر    

ا رِ ا َي  اهل ر فٌّ غ  اوذأة؟و 

فااأملرأٔ  ق ااْ أتراار شااأ  ق ااْ حّه ااأ  

فيباااُ حّأ ًاااأ شاااو احلااابيا وأشاااأ  شريب اااأ 

 ق اااااْ الخقّبااااإ حاااااني  ااااااأوة انَةاح  

ينشأ اااااااااًأا أ ااااااااا أةيأا َالذااااااااارا  أ 

َالصااُا ْ َالااا ةاى شأ٘يااأا َانشااّ ٕ    

  ُ ًأو

أ ااااُا  نصاااارِو  شااااالة َشااااُشر  

ِبرفأى   ٕ احلبي شو ينالشأت جص يأ 

َغّااااااأب ةنااااااني ال ااااااالما إىل  الشاااااا   

البّهنيا َاة أفٕ الشاذتنيا إىل اهل اُو   

َاالنخذاااأ٘ َالااا قُ    أَ اااأت اينتاااأوت    

 نصرِو  أى   ُى فًّأ شتُي إ حاأةٔ   

)شاالةل  ًار أشاأم    شر  شُ   احلخب. 

 نصارِو  عبرفتًاأ قل إ حقًاأ ملاا ة      

ا ن يبّسِاإا فتخيبااب إلًّااأ َ اا  اةّاا     

َغاااااأب أى  هصاااااٖا أى وهاااااُ شبأملاااااٌا  

َ خُٓ ت  شاأ حا هل هلاأ شباٌ شرا  طاْ       

تذهٕ شو َةح   ِم َةشًّاأ    اأط قٚاري    

ين ّلااإا فاااال  ّقًاااأ  نصااارِو  شاااُٗ    

قألاا شُط الصااأقالت. أشااأ )شااُشرل الاا ٓ     

  قباااا  ةحّاااا  أشً ااااأ   ةقتااااٌ  نصاااارِو

أينلاااأب شاااأينأت املواااأ  انَىلا فااااال    

نًر عاأ ِبارة شاو   إ حقًاأ ملا ة        

ا ن يبّسِٕ نى  نصارِو    شرت اٌ ياْ    

أشااااٌا َانم وَنًااااأ  اااارٗ شااااو احلّااااأ٘.     

 نصااارِو  َنى أحسانًاااأ غااا ت يناااراٙ  

ٍ  قبا  أى أواة ينشاّلًأ  شا ة       شو  اُ

ا ن يبّسِااااإ  هلًااااارٍ هلاااااأا ّاااااأَ  أى  

أ ةَِاا ا  ةَِاا ا    تتأقاإ   صاارب أحسانًاا

الل ص َشاّهأةُِيأت انفاالما ّاأَ     

أى وهُ شبأس َجاٌ ينشاّلًأ ال ا َب    

ق ااااااُة َششااااااأي  شاااااا ٗ احناااااا اةيأ   

َشاااااذأيتًأ   انفاااااالم الاااااذ تتقااااال   

    ًأ َحُاةا ًأ..

َ  نصاارِو  اشاارأٔ ششااأينرا َحلاام   

َوما َأحااالم َجأذقّاإ هلاا ا ِاار خم قًااأ     

ّا يم  تر َىا نى مجأهلأ أ اأذا فتته 

َاحاااا ا  َاحاااا ا  نى  يبقًااااأ اشاااات  عااااو     

أحقاالا َننًااأ ت اال تاا   ذ ااّ  شااو      
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 ذأتاااّ  الصاااهُات الاااذ ينأ اااتًأ شباااٌا  

َ   أحصال أناٌ حأضار   تا  جُاناب      

حّأ ًااااأا لاااا لن ةاحاااال  يبُشااااٌ ننااااٌ س 

خييبص هلاأا َس ِا ، قُينا ٍا َس ِ او     

ت ااأ أةاوت أى ِ ااُى حيب ًااأ املشااتًٖ. 

ل  تااا ترٍ حاااني ا تاااأة أ ُياااأ )شاااُشر  

 اااارِ ٕ حّأ ااااٌا َ اااا  هلااااو أى َالاااا ٍ  

شاا ف ا  ااأ  لااٌ َِاا ٍ ينيبااٖ  يبقااٌ  للاا   

ا   ًاااأ ِاااأ أقاااْ ََينااا  ًأ. فااات الٍ أقاااٍُ 

طااااُِال  َفاااارت قلُلتااااٌ  قاااا  أى ِقااااأةٍ     

ا تّااااأةٍ. فتصاااا    نصاااارِو  ينشااااّلًأ    

الاأٙب   شرييأ  ملأذا س    قُين ٍ لْ 

َ اا  ا   اافو ملااأذا س   ااو شراا  أ ااْ  

شااأينتٚ  ا  شاا افبأ  ينااو حقاان ََيناا ٍ؟و   

 َأشأم َال يأ َأ ًّأا ِق ْ  يبقًأ..و

  تااا  انَ اااأت  كااا   نصااارِو   

نصيأجٕ حليب ًأ ال ٓ س ِهتٌ ش   ش ة  

ا ن يبّسِااإ  الااا ٓ س  شااا  أى  هأوِاااٌ    

قأ اااٌا نى ا اااٌ شاااريا فتتااا ترٍ     

شأينأت َحلكأت ِر ص  يبقًأ لٌ فرحأ ا 

فتًتاا  ذا ًااأ شت هّاإ  لّتااٌ شبااْ  َحااني    

َ خاارب نغهّاإا َ قااتً    خيبااب اللًاأُا 

ملاااارأٗا َ ضااااهن ل ااااُةٔا َ ّاااا      

       ٕ حاا ِ ا َُ صاار ق تأقاإ..  لااُ  ةاجّاا

لّتٌ شبْو َت  ي ا حي هل للهأينتًأ أى 

 احلبي.. حّأٔو

تاا  شااأ   ياا ٍ الرَاِاإ ينااأس شااو  

اننُ،اااااإ َالريأفاااااإ َاليبخاااااا  َالشاااااا ا  

َانشاااأنْ َانحاااالم الاااذ س  شاااق  شاااو   

ة الخاااااراو الخُِااااا  قبّااااا ا    الضاااااذأ  

ان اارٗا فألّاا  اننرُِاإ  ااُزط انشااخرا  

َال يب اااااااأتا َال اااااااذهأتا َ لااااااا م  

َ ض را َ ق ٓ َفذْ وأشأ  شريب أ  ذب  

اآلالت املُشاااّلّٕ حاااني  تباااأَى تااا ياحٕ  

قًتأة احلّأٔ شو أج  أى ِقلٖ احلابي    

 يُنالٍو

َ   الرَاِاااااإ ش أنااااااأى ليباهااااااٖا   

أحاا ي أ يااُ الرِاا  َشااأ فّااٌ شااو مجااأ    

ا َ خرِاب  ليباريَت   ق را َينذُِٕ شاأحرٔ 

اوااااا ىل ق شاااااراة الشااااارَح َالضاااااّأ٘ا 

َأشراة الارَب َهلال  البت إ حاني  يباُذ    

الااا ةَب َالقصاااأ ني َالاااا ةاى َالخّاااُة   

َالاااااارَاٙ  الشاااااا ِٕ قااااااألقُّتو َ،ااااااأنْ    

امل اااااأنني ياااااُ امل ِهااااإ واةٔ اليبُقاااااأىا   

َالخ ااااااُتا َانضااااااُا٘ا َاالحتشااااااأوا  

َالتباا وا َالليباا ا َانشااٚيبٕا َاحلرِاإا   

ا َالت ااا و  امل ِهااإ املشااا َؤ َالرغأٙااب 

إىل التاّ  شريب أ  اتا  َاجًاأت الاأ ا    

َاحل اٙ ا َالشارفأتا َمجاُط الهاأ ..    

َيهأ ِيببب امل أنأى وَةا  شً أ    إ را  

الاا ات املً ُشاإ قااأحل ٔ َالضااّ  َامليباا    

َالر أقاإا َي ااأ أِضااأ  شااو أينخّااأ ياا ٍ      

الرَاِاااااإ احلُِّاااااإ املضااااااأفٕا َالقباااااا    

أ ي ااأ املُّلاا  ل اا  يّاا  الاا اي  ننً اا

 َلخ  َةضأ.

َنى الرَاِااإ شصااارَؤ حااابيا فااا ى   

اننُ،اااإ  ت يبااااٖ فًّااااأ قاااا قًٖ تااااُةيأا  

َل و ال أ قإ يا ٗ َشاُة ال  تاأفا      
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ينو زشو   ٕ احلابيا فًاُ زشاو احلارب     

َييناااال تاااا   ااااْ٘   فضااااأ٘ات   الااااذ ة

احلّاااااأٔ.. شاااااو احل ااااار إىل الشااااا ر إىل 

القشاااارا َو يباااال ق حسانًااااأ الرلّيباااإ إىل 

قّل. ل لن شأ يناأوت  تهأياب   إ    ت ي 

احلااااااااب طّااااااااُة اهل اااااااارا َالقباااااااا ا 

َاالفاااااااا احا َا ّأناااااااإا َالُغ ناااااااإ.. 

َحاا يأا َإ ااأ تااأةت طّااُة احلااارب     

ق   هلالهلأ الصُو اللأوٕ  تهأيب ي ٍ 

الل اإ حتااٖ ألاال تاا  شااأ فًّااأ شااو      

ز اارةا نى حااأالت الق ااأ٘ا َالذلاا ا  

َان قااأة املُجباإا َالاا شأ٘ا َا اارابا 

َاملاااااُتا َا اااااُة.. طذهااااال   َانذٗا 

َينيبااال ينيباااٖ تااا  شاااأ ِلاااأ ا َ راجبااال  

انحالم ان رٗ أشاأم حيبام ا االن شاو     

  رَة احلرب َينلأقّيبًأو

إى أ قااأة اشتشااًأو )ةقّاا ل قباا  أى   

انااا حر ح اااأة ششاااذٖ جصااار الشااااُةا  

َح أِاإ الخذاا  احليباااو )فّ اا ل اقاااو    

الصاااهُات البشااارا َ ااا ةٔ احلااارب ينيباااٖ 

َ  ااص اقااتالط الصاابأؤ َمجااأ  احلّااأٔ  

احلااابيا َا تذاااأ٘ حأجّاااأت احلّاااأٔ شاااو   

ا قااسا إىل الااااأزا إىل ال ًرقاااأ٘ا إىل  

  ش  امل اة  َاملشأ  َالقُّت.. تيّبًاأ  

 تق ٗ أشأم   ٕ حبي  نصرِو  لبشّلًأ 

 شااا ةي  ا ن يبّسِاااإ  أ ااااقٌ قااااألبرَح  

الااااذ  تويباااا  ياااا ٍ ال ااااورٔ ال ااااق ٔ   

اللأوةٔ ينيبٖ احتُاًٙاأ َطًّاأو فاأحلربا    

شاو َجًًاأ الشاأٌٙا َِاا يأ    َينيباٖ الارغم   

اللاااااا ةٔا َ يبقًااااااأ انشااااااُوا َت،أةيااااااأ   

الااا اشّأت ال  لاااُٗ ينيباااٖ ال ااا ُو أشاااأم  

الاا ات الااذ احنااأزت ليبهاابيا نى احلاابي   

يُ احلّأٔا َق لن  ق َ  نصرِو  ممريبٕ 

ليب  أىا َليبهأ ا َانحالما َيْ الذ 

تشهااال قأمل اااأىا َالهاااأ ا َانحاااالما    

تاااهّ  أنًاااأ  صااارت ينشاااّلًأا ل اااو  

ّ  أِضأ  يُ أنًأ ة ل ذا ًأ الاذ  ال ه

َينل شبأنْ احلب   ت  شاأ ياُ حُهلاأ    

قب شأ ةاحل اننُاة  ق َ جيبّٕ شو َشا   

هليب ااإ احلااارب اللأوااإ.. لااا لن   يشااال   

 احلبي ننٌ احلّأٔو

 َقب ا

ي ٍ شصارَؤ حابي  اذّ ا  بيبُياأ     

طّااااُة الاااارَت اننرُِاااإ الااااذ مجباااال     

 ُّطًاأ يا ٗ َشااُة لت اُى    اارا٘ٔ    

 ٕ حاابي  ااقُب قااني ا،ااهني غأة اإ  أَىل   ا

قااااأآلالم اوأةحاااإا َلت ااااُى    اااارا٘ٔ  

ٓي قااني ا،ااهني  ،أنّاإ   اإ حاابي َ بااأل  أقاا 

أِضأ  ي أ الهاأ  َانة    زشاو حارب    

أتااُ  شتُحشاإا َتالي ااأا املاارأٔ    

  اإ احلاابي الشااأةح قألهاا أَ َال اا حا 

ال  اااااههفا َانة    َ ااااال احلااااارب   

شااأة الكأملاإا َشااأ ينرفتااٌ َينأ ااتٌ شااو و   

َأذِيأتا ال  ههفا ق  يْ اللأوةٔ أق ا .. 

ًيأةو.  ينيبٖ  يب  نُةيأ انزلْا َمجأهلأ الق
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 أنسكلوبيديا الحب
  عبد الرزاق عبد الواحد 

 
 

مجيب السوسي * 

 

قراٛٗ مجالٔ٘ جملنْعة٘ عدةا الةر ام عدةا الْانةا قىةُ  ةكْح   الد،ةر ة ة ٗ  مةرٗ           

ٓعةةانا الأةةاا  ّا ةةْر  ّنةةااٗ يي،َةةا نرٓةة٘ التعةةري  ةةُ  ّمةةرا  نةة  ٗ ٓ ةةاا  ا  ةةٔ٘     

 الااختٔ٘ مً الغرم  ّا ْ    ٍٔ اىُ العئا. 

انةا  ٍّةْ   نكٔك٘ ٓيااب الكتل ّا ْف ّالرتقري الْٔمٕ شرآني عدا الر ام عدا الْ

ٓها ا ما ن يعُ أصةا   ابةري اليةقة٘   ه ةاِ الةهٖ نرٍةك أّ ٓهةاا  ماهٝةار عتةٙ الةرّ            

ا اْنرٗ  ّا عد ٗ  كْاآر مً ا فكاٌ ّابري الهٖ نهْو   آخر م ةْااِ ال ةاخري  ّالةهٖ    

ٓعج  ال ْاٗ ّاليضال ّالعياا ّالا،اٖ ّابرب ّا كاّم٘ ّال  ً ّاألمل ّال راخ   ّهُ 

أّ ال ةةت،٘  ّنفئةا مةةةاعه ا نةةامل ّاثٔنية٘  اةةه اكدةةد األى ةٙ   ه ةةاِ نةةْٗ     ابةانه 

الْهةةا     ةةع  نةةهلم معةةُ م ايَضةةار امةةُ الفٔةْٓلةةْهٕ لٔ ةةعفُ   الا ةة ٕ الةةااٜه       

ّا نرتام نْل ال دا الهٖ متاتهةُ نىٔةاٌن ناةٙ ليهةاا ىتنةا عةاو ن ةآل ال ةاعر ثةها          

عتةةٙ أصةةا عُ  ّاىفعةةا   شةةرآٔيُ ا ْ فةة٘   ابةةري ا ةةه اشةةاعال  ٔةةاااِ  ّنفةةا  اليةةةم    

   انراا نٔانُ  ّاليت ش،يَا  هك ال،اق٘   ّ ٔف٘ أخرٚ ٍٕ نابرين.
 

مل ٙبتعذ عبذ اهشصاق عبذ اه٘احذ،  

يف ٓذذذذزٖ اهت شحلذذذذٞ املٚذذذذٞ عذذذذّ ا ؼذذذذ ٓذ 

اهًٚ٘ٚذذٞ، ٗٓذذٛ يف ُعذذشٜخ نذذفسٙ  ُعٚذذ    

ٗدقٚق ٗن٘صذٚ  حذٛ ٗصذ دق اػذ        

جت ٗصٗا طّ اخلٌظني ٗنف ش هذٍٙٔ ًثى 

ٓذذزا املذذل، اهذذزٜ ىلتذذ م ت  ً ً٘ذذ       

كذذذثمٝ ًذذذّ  ٌٓٔذذذ خ اهبِٚذذذٞ ا ظذذذذٙٞ،    

حذذذني ذذذذذ ٗاهذذذشكو، ٗاه٘ ذذذ٘ي اهظذذذشٙ    

ٙذذعْ٘  ٘عذذذ ًذذ  املبٚبذٞ اه٘اطذذعٞ صذذب    

ٗحٚ٘ٙذذذذٞ ًٗؼذذذذ عش، ٗاهِٔذذذذ٘  اهظذذذذشٙ   

 ٙضً  عوذٟ قذذًني قذ٘ٙني دْٗ اهتٌٔذى يف     

ٓذذذذزا اهِٔذذذذ٘  حل٘عذذذذ  ااكذذذذ  عوذذذذٟ     

ا ف صى ًل ْ اآلالَ، ٗن طٚل ا ذبني  

ٗاهعو عوٟ اهؼف ٖ حتذٟ ٙظذت ٍٚ اهبذذْ    

 *ٓزا يف ُٔ٘عٕ.. 

 

                                                 
*

 أديب وكاتب سوري. 
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ِٓذذ ن ػذذ١ٛ عنذذش عِذذذ عبذذذ اهذذشصاق     

ذذذذ حلِٚتذذٕ ا ظذذذٙٞ  ذذذ   عبذذذ اه٘احذذذ  ذذم

جظذ فتٟ ٙتوعٟ يف اه بوٞ ِٗٙؼطش ذذ فعاًل 

 هذذذ  قطعذذذٞ يف اهعِذذذ ق، ٗنذذذزٗق  عٌذذذٕ،     

 ٗن٘نش ػشإِٙٚ، ٗعغط دًٕ اهذا٢ٍخ  

 ه٘ ػفت ٜ اآلْ طتلشاْ 

 عوٟ ػ٘ا ٚم 

 ه٘ ك ْ   ص ْ كشًٗٛ عشػت فٚم 

 ٗ نشعت كفطم حل ملِ ْ 

 اهلل ٙ  ُٚ ْ 

هلِذذذذٕ ٙعذذذذأو حلؼذذذذلى  ٗ حلذذذذ نش، 

صذذذشاحٞ  ٗ عذذذًٌِ ، ن٘فذذذً   ٗ ػذذذ  عٞ  ْ   

 صًّ عؼ ٕ ٗٓٚ ًٕ ٓزا ج ١ ًتفنشًاخ 

 نِٚذذ  حلغذذم اهضًذذ ْا ٗ ذذم ا لذذ ْا  

 فال نع يب ٙ  ُٚ ْ 

ترا ً  دن ْ اهظذِنيا نذشاكٍ حتذٟ    

عوٟ اهٚ مسنيا َٗٙ٘ نذق اهعص فم حل حلما 

 ق٘هٛ هل ا ن ٖ ٗاهت ٢ني. 

 ْ ا ٌٚذذذذى  يف نصذذذذ٘حلٞ ٓذذذذزا ا ِذذذذ٘

اهذذزٜ اطذذتع٘ر عوٚذذٕ ال ٙذذذف  اهؼذذ عش عذذّ  

ُفظذذٕ نؼذذتت اا ذذشاس ٗرٓذذ٘ي ا ذذشآ ني،    

 فٔ٘ ًثؤٍ ِٙتعش ا ٘عذ يف قوق ٗعصبٚٞخ 

طذذذذذبعْ٘ طذذذذذ عٞ اُتعذذذذذ سا طذذذذذبعْ٘   

ٓ جع  ٘اي اهوٚذى ٗاهِٔذ سا طذبعْ٘ ٗقفذٞ     

ًذذ  اهذذزكش٠ا هلذذٛ  سان ًذذشٝ  نذذش٠ا     

نذذذش٠  نعوٌذذذنيا حلذذذفْ يف حلٚذذذت حلعٚذذذذ ٓذذذ د   

 ٚم را٢بً ا ٙ توٕ املِني.  حضّٙا قوبً  عو

س ذذذٍ ذذذذذ ًٗذذذ   ْ اهع ػذذذق اكتؼذذذ    

 ُٔذذ  ذذذذ ا ف سقذذٞ اهعٌشٙذذٞ حلِٚذذٕ ٗحلذذني فت نذذٕ     

حتبذذذذذذٕ، ٗاطذذذذذذت وه اعذذذذذذأاو عِٚٚٔذذذذذذ    

اهع ػذذذذذ تني هذذذذذٕ، تال  ْ اخلذذذذذ٘و كذذذذذ ْ   

ٓ جظذذٕ اهٚذذً٘ٛ ًذذّ عذذذَ اطذذت شاس ٓذذزا      

املذذل يف ً وذذذتني ِٙذذذبو اهلذذذْ٘   عذذذٕ  

فٌٚٔذذ  حذذني نعأفذذ ْ، فٚظذذ سإ اهذذٍ٘ٓ ت     

  وتٕ ٗاهتالعل فٕٚ حتٟ هٚصشخخ  ًؼ 

 ٓلذذذذزا ًثوٌذذذذ  نشٙذذذذذّٙ ًذذذذ  

 

 

 ط٘و   ذٗ حمو اهصذٙق ا ظّ  

  نذعٞ  ْ  ظت  ٗن س قويب 

 فتٔٚف  "ٗآًٌ " كٛ   ِّٛ  

كفمن  ٙعوّ اهت٘حلذٞ عذّ ٓذزا املذل،     

ٗهلذذّ قوبذذٕ "ُٗٚذذ ْ" ٙعٚذاُذذٕ ك رحلذذً  ًذذّ    

ٓذذذزٖ اهت٘حلذذذٞ هٚٔذذذٌّٚ عوٚذذذٕ ااسق اهبذذذ سإ،    

ٗٓٛ ح هٞ املل اهزٜ ال ٙظذتطٚ  ا   ًٗذٞ   

  ٗ اهِظٚ ْ هل خ 

ًتذذذٟ ٙبذذذضر اهف ذذذشذ ٓذذذ   ُذذذت را ًذذذّ  

فشاػم نِٔو هوٌشٝ اهث هثٞا نؼعى  عذ٘ا١  

صذذ هٞ حلٚتذذما ن ذذش  طذذ عتٔ ا ٗنعذذ٘د هغشفذذٞ  

ًُ٘ما نعوٍ  ُم هّ ٙغٌو اهَِ٘ جفِٚذما  

ً  داَ حلٌِٚٔ   ٚفٔ ا اهلل... جذ ٗص  طذتني   

 ع َا ًٗ  صهت ًّ ٗج  ال نِ َ. 

ًذذذ  اهذذذزٜ اُتذذذ ي عبذذذذ اهذذذشصاق عبذذذذ   

يف اه بوذذٞ ااٗ ... ذذذذ  احلذذّ اهظذذتنيذذذذ اه٘احذذذ 

تُذذذذٕ ٙؼذذذذلى ع  ذذذذً  جذٙذذذذذًا، ِٗٙفذذذذز ت    

عٌ ٔذذذ  ٗن٘صذذذٚ  ح هذذذٞ امب٘حلذذذٞ حلشطذذذٍ     

ِٓذطذذذذٛ ع ٚذذذذلخ كِذذذذت  عوذذذذٍ كٚذذذذ    

طأجتفنيا كٚذ  كذى ًظذ ً   جوذذن     

نؼذذذذذٔق ًذذذذذزع٘سٝا  ذذذذذٍ نظذذذذذلّ ًبتوذذذذذٞ    

حلذذ ملِنيا كِذذت  عوذذٍ كٚذذ  طذذتِ وعني    

ًّ جزٗسن ٙ  صٓشٝ اهٚ مسنيا ٗ عوٍ  ُذم  

 يف كى  ٗسدنٛ نِبتني. ذ ذعِذ اخنالعم ذذ 
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تْ اطذذذذتثٌ س جتشحلذذذذٞ اهؼذذذذ عش عبذذذذذ    

اهذذشصاق عبذذذ اه٘احذذذ اهط٘ٙوذذٞ، ٗاًتالكذذٕ  

اهوغذذذذذٞ ٗا فذذذذذشدا  ٗنظذذذذذ مٌٓ   شفٚذذذذذٞ 

ع هٚٞ،  طع  كثمًا قصٚذٝ اهغضي هذٕٙ، 

ذذذ  حل إلعذ فٞ ت  حشفتٚذٕ   ذذذ  ٗمثٞ ع ًى عنذش  

ٓذذذذ٘ ااٌذذذذى اهف عذذذذى يف نوٌذذذذع حذذذذ ال      

اهصذذعق، ٗاهت٘ ذذل، ٗاهبٔذذش، ٗاهتذذ٘نش هذذذ٠   

عبذذذذذذذذذ اهذذذذذذذذشصاق يف اًذذذذذذذذتال١ اه صذذذذذذذذٚذٝ 

ٗحضذذ٘سٓ ، رهذذم  ْ ا ل حلذذذٝ ٗا ع ُذذ ٝ،   

ٗاسنفذذذ إ عذذذغط اهذذذذَ اهظذذذتٚ ، ٗاملذذذل    

ال ٓذذٛ حل  ع وِذذٞ، ٗال  ذذذذ حلطشٙ ذذٞ ًظذذت ذٝ  

"ٗتْ اُعتذذذذق اهؼذذذذ عش ًذذذذشا   ذذذذذذ حلذذذذ  تٔ٘سٝ 

حل ذذ ١ عوذذٟ اهشصاُذذٞ، كذذثمٝ ًذذّ حم ٗهذذٞ اإل

ٗدا٢شٝ اخلؼٚٞ ًذّ اهتعذشٜ، ٗاالُلؼذ و    

اهصذذشٙأ  ًذذ َ ُعذذٍ ااتٌذذ  اهذذ  قذذذ نوذذَ٘  

ًثذذذذذى ٓذذذذذزا املذذذذذل، ٗقضذذذذذ ٙ  اهو ذذذذذ ١ا   

امشًذذذٞ.. كذذذى رهذذذم  كظذذذل اه صذذذٚذٝ   

هذٕٙ   هٚٞ يف عٌ ٔ ، ٗحلشٙ ٔ  عوذٟ حذذ   

ط٘ا١، ٗج ١  ًبِٚٞ حلؼف فٚٞ، ٗمحٌٚٚذٞ،  

ًٗتؼذذذذذلوٞ حلطشٙ ذذذذذٞ ِٓذطذذذذذٚٞ فطشٙذذذذذٞ    

قٞ  قشي ت  اهبذ٘  اهعذزسٜ ًِٔذ  ت     ٗص د

ت ذذذذذشا١ا  اهعصذذذذذش، ٗاسنؼذذذذذ و ا ٌذذذذذ ي  

ذذذ  عبذذ اه٘احذذ   ذذذ  ا ظذٜ، ٗحذني  عٌٔذ    

حلؤ  ذذذٕ ٗحلٔذذذ ١ سٗحذذذٕ، ٗٓٚ ًٔذذذ  اهصذذذ دق،  

حلذذذذ  ق ًذذذٞ اه صذذذذٚذٝ ًظذذذت٘ٙٞ ًٗزاحلذذذذٞ،    

ًٗع ُ٘ذذذٞ حلٔٚلوٚذذذٞ اهتصذذذ٘و  ٗ اهضذذذع  

اهعذذذ ًشٜ ا صذذذ ْ حل هصذذذذق، فٔذذذٛ هٚظذذذت  

 ٗ نشنذذ    جمذذشد ه٘حذذٞ ن ذذأي ًذذّ اهذذِفع،

هل ، ٗتمنذ  ٓذٛ ف٘اصذى نؼذأن، ٗنؼذ سن      

أُذذذذ  نِتٌذذذذٛ ح ٚ ذذذذٞ ت  سٗ  ا لذذذذ ْ،   

ٗاه ذذذذذٍٚ ٗهذذذذذزارٝ االطذذذذذأاق، ٗاهلتٌذذذذذ ْ 

 ٗاالُتع س اشد ً٘عذ..  ٗ ع صفٞ ه  ١. 

 

يف ٓذذذذزٖ اه ذذذذشا١ٝ ا ٌ هٚذذذذٞ ف ذذذذط،  

ٗاهظذذشٙعٞ اٌ٘عذذٞ اهؼذذ عش اهعشاقذذٛ عبذذذ  

اهذذشصاق عبذذذ اه٘احذذذ، ال  دعذذٛ  ُٔذذ  قذذشا١ٝ  

ذٙٞ اهبتٞ، ٗال ًلتٌوٞ ااحلع د، رهذم  ْ  ُ 

اهِعذذذذش ًذذذذّ صاٗٙذذذذٞ  ٗ ج ُذذذذل ٗاحذذذذذ،  ٗ     

اجنزاي ٗاُؼذذاد اجذضا١ قوٚوذٞ ال ٙعذ   ْ     

ااٌ٘عذذذٞ ىِذذذف٠ كوذذذٛ عذذذّ اهضذذذع   ٗ   

اهأاجذذ ،  ٗ حتذذٟ اهتؼذذٕ٘ٙ  حٚ ُذذً ، ِٓذذ ن 

 ًذذذذذ كّ يف ااٌ٘عذذذذذٞ ٙتوبظذذذذذٔ  اهذذذذذزعش 

ٗاالُلظ س اهتعبمٜ، ٗاهب ٓت سى  جشا١ 

ٗ  اهؼ عش ًّ كثشٝ اهذشكو،  نعل يف س

ٗاهظب ق، ٗطٚطشٝ اهٚفغ...  ٗ اخل٘و ًذّ  

طذذٚطشٝ ٓذذزا اهٚذذفغ، هو ِ عذذٞ  ْ ا لذذ ْ  

ٗاهضًذذ ْ كالٌٓذذ   نطذذف اهؼذذ عش،  ٗ  ْ   

 حض٘سٖ فٌٚٔ  نطف  كشٖ عوٌٚٔ خ  

   دسٜ حلغمنٍٔ ًّ    ُعشنٍٔ 

 ٗح٘هل  ٓ هٞ صسق  ًّ اهع ذ  

   دسٜ ٗ ععم ال ٓض١ًا ٗال عبثً  

 هلّ هعوٌٛ ى  فٍٚٔ ًّ اهلٌذ  

ٗظذذ   ْ اهؼذذ عش طذذٚعأو حلٔؼ ػذذٞ 

ا عِذذٟ ٗا بِذذٟ،  ٗ حلذذ  بِٟ عوذذٟ ااقذذى، يف  

اهتعبم عّ  مٝ اآلنشّٙ ًّ حعٕ ا ٌٚى 

 حلفُث ٖ اهصغمٝ.  

اهبِذذذ ١ يف اهؼذذذعش ٙعِِٚذذذ  ًذذذّ حٚذذذ     

اهِضج، ٗاه ذسٝ عوٟ ًِأ ا تذزٗق   هٚذٞ   

اهِه اهعشحلٛ، ًٗٔ سنٕ يف اإلٙصذ ي ا وذْ٘   

ٗاهت٘اجذ اهبصشٜ ٗاملظٛ ًغضٗاًل ىغذضي  

فِٚذذٞ اهوغذذٞ، ٗطذذ ُ٘تٔ  اهذذ  نتالقذذٟ ًذذ       

ااجبذذذذٙ   ٗاهث  فذذذ   اانذذذش٠، ٗنتفذذذ٘ق  

 عوٚٔ   ٙضً . 
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 ًذذذّ ِٓذذذ  كذذذ ْ هعبذذذذ اهذذذشصاق عبذذذذ   

يف ٓذذذذذزٖ ااٌ٘عذذذذذٞ، ًٚذذذذذضٝ  ذذذذذذذ اه٘احذذذذذذ 

اهتلثٚذذذذذ  ا تفذذذذذتأ يف حضذذذذذّ ا فذذذذذذشدٝ    

ٗاه٘احذذذٝ، ٗيف قٌذذٚه اهصذذ٘سٝ ا وتٌعذذٞ،   

ٗا ذذذذذو شٝ ٗيف تعطذذذذذ ١ ا عِذذذذذٟ اهؼذذذذذعِ    

اهصذذذ٘نٚٞ ٗاهِفظذذذٚٞ يف عْ، ًتل٣ذذذً  عوذذذٟ   

اهتعذذذذبم اهفذذذذ  ٗعوذذذذٟ  دٗانذذذذٕ يف حلشاعذذذذٞ    

 ٗطٔ٘هٞ يف   ول قص ٢ذ ااٌ٘عٞ.  

عبذذذ اه٘احذذذ  قوِذذ   ْ اهتصذذ حلٛ عِذذذ   

هٚع ًصطِعً ، إُ اُتض   هعزٗحلٞ املذل  

ا تذذفنش ٗا ذذتٌلّ،  ٚذذ  هذذْ٘  عذذالعٕ   

ُٗبضذذٕ ٗػذذف ٕٓ، فلذذ ْ قذذذسًا ٗاقعٚذذً ،     

ٗحبذذً  نف ذذش يف حذٙ ذذٞ ٙ ُعذذٞ نو ذذت عِذذذٖ  

اهؼذذذذذٔ٘ٝ، ٗاهبذذذذذ٘  اهشٗحذذذذذٛ، ٗػذذذذذلوت  

ٗتْ ك ُذذت ًشجتفذذٞ املذذذٗد،   ذذذذ نشٙطذذٞ 

ًٗتعشجٞ اخلط٘ط اهبٚ ُٚٞ، ٗهلِٔ  حل عذٞ  

حلذاعٚذٞ اهظذط٘إ، ٗقضحٚذ   ً٘صعذٞ     ع١٘ ت

 عوٟ ًت ٓ   ٓزا اهعؼق ا ٌٚى.  

اهذالال  اه  حتتٌذٛ ٗسا١ نذ سٙ  ًذّ    

اخل ذذى  ذذٍ نذذزٗي يف ملعذذتني، ٗحلتعذذذٙ   

جيعذذذى ًذذذّ ذذذذذ عوذذذٟ ػذذذفتٚٔ  ذذذذذ ًلؼذذذ٘و 

اهشجى ٓٚلاًل ًظع٘سًا نتِ طى ًّ نالهٕ 

  ػٚ ١ ن سقٞ. 

ًِز مخظني ع ًً ا اٗي ًشٝا  حذق 

فتنيا حذذ ي سفذذ  فٌذذٛ   يف ً وذذتنيا ٗيف ػذذ 

عٌِٔ ا ٙ ٖ!!  ٜ ُٔشّٙ هوشٙأ ًظتظذوٌنيا  

 ٜ ًشجذذذ ُتنيذا كذذذ ْ عذذذغط دًذذذٛ ٙبوذذذ  

اآلْ حذذذ اهذذذٗاسا ٗ حظذذت حلذذٕا ف طذذأد   

 ُ٘ تٔذذذذ  هو ذذذذذاسا ٗاحتٌذذذذت ٗاحتٌٚذذذذذتا    

 كِت ملعتٔ  حلني حٛ.. ًٗٚت. 

اهتصذذذذ٘ٙش اهفذذذذ  ِٓذذذذ ،  ٗ ا ؼذذذذٔذ     

ا ٌ هٛ، ٙذشٙأ ا تو ذٛ ٗاهزا٢ ذٞ، ف ه بوذٞ     

 ػ ني اهؼ حلني ُ٘إ ًذّ اخلذذس،  ٗ   هذ٠ اهع

ػذذ١ٛ ًذذّ اإل ٌذذ ١ ا ٌٚذذى، ٗعبذذذ اهذذشصاق  

يف ذذذ  عبذ اه٘احذ يف ُؼ٘نٕ اهظتِٚٚٞ ٙشآ  

حذذذًا اًذذ  حلذذني   ذذذذ  نلثٚذذ  حلال ذذٛ  ٚذذى   

 حٛ، ًٗٚتا. 

 سٙذذذذذذ  ْ  ػذذذذذم ِٓذذذذذ  ت  جمٌ٘عذذذذذٞ 

ػذذذذعشٙٞ  ضهٚذذذذٞ احذذذذذ اهؼذذذذعشا١ ا  وذذذذذّٙ 

ٗا ظذذذذِني  ٓذذذذذآ  هذذذذٛ صذذذذ حبٔ ، ٗٓذذذذٛ  

 4002  صجذذذٞ صذذذذس  قبذذذى ُٔ ٙذذذٞ اهعذذذ َ  

ٗجذ  فٚٔ   ُٔ  سط هٞ  شاًٚٞ حمضٞ، ال 

ن شإ حل ي  حذ ًّ اه شا١ تال  ُثذٟ اهؼذ عش   

ٗحذذذٓ ، ٗسىذذ  ترا قش نٔذذ  صذذ حبتٔ ،  ٗ    

  ال نظذتطٚ  تاذ َ   تحذ٠ صذٙ  نٔ ، فإُٔذ 

قشا١نٔذذ ، تُٔذذ  حل نتصذذ س سطذذ هٞ ػ صذذٚٞ    

فشدٙذذذٞ ع  فٚذذذٞ ًتٌو ذذذٞ نٔذذذذو ف ذذذط ت   

االصطٚ د..  ٗ اطتٌشاس اإلٙ ذ إ ىظذلِٚٞ   

اهؼ عش، ٗهظت  حلتغذٛ ِٓذ   حلذذًا اهتعذشٙو     

حلفحذ طذ٠٘  ُذ   حلتغذٛ ا   سُذٞ اهذ  نذ ص       

ا ف سقذٞ يف اطذت ذاَ ا فذشدٝ اهؼذعشٙٞ حلذذني     

 ُل، ٗاهلؼ ػٞ ا ٔٚضٞ اه ذسٝ اهفزٝ يف ج

يف ا  ُل اآلنش،  ٚ  ميلِِ  اهتٌٚٚذض  

حلني ًّ ميتوم  دٗانٕ، ٗحلني ًّ ٙظت ذًٔ  

 كٚفٌ  انفق.  

يف اُلظذذذذ سا  عبذذذذذ اهذذذذشصاق عبذذذذذ 

اه٘احذذ، ٗن٘فذذٕ ٗعزاحل نذٕ ٗػذذع٘سٖ حلذذ هلشَ   

ا  ذذذأي قذذذ ي ق٘طذذذني، عتصذذذش اهؼذذذ عش  

ٓذذذزا االُلظذذذ س حل صذذذٚذٝ نتضذذذٌّ طذذذت    

 كوٌ  خ  

 ا  ُذذت  حببتٔذذ ا  ا حت طذذل ٓ٘آذذ ي

 حلؼشًا... ال تهل  

ٗيف قصذذذذٚذٝ  نذذذذش٠ ٙلذذذذَ٘  طذذذذفٕ  

 ا ت  ريخ  
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  طذذذذذذفً  عوٚذذذذذذم، ٗكِذذذذذذت  قظذذذذذذٟ  

 

 

  ْ ال نذذذذذذش٠ خلطذذذذذذ ن ًشطذذذذذذٟ    

 
  ْ ٙبصذذذذذذذشٗن ٗ ُذذذذذذذت يف اهظذذذذذذذتني

 

 

   ٟ  نذذذذذذذذذذذذذذذزحلأ  ذذذذذذذذذذذذذذذٍ نِظذذذذذذذذذذذذذذذ

 
 ٗنعذذذذذذذ٘د نذذذذذذذزحلأ ًذذذذذذذشٝ  نذذذذذذذش٠ 

 

 

 ًٗذذذذذذذذ  اطذذذذذذذذت٘عبت دسطذذذذذذذذ    

 
 ٗٙ ٘ي  ٙضً خ  

 عبثذذذذذذذذذً   مل ٙذذذذذذذذذذٜ عوٚذذذذذذذذذم    

 

 

 ٗ ُذذذذذذذذذت ن ٢ٔذذذذذذذذذٞ ا ِذذذذذذذذذ      

 
 عبثذذذذذذذً ... ٗعِٚٚذذذذذذذم ال قذذذذذذذشاس   

 

 

 نٔذذذذذذٍٚ يف كذذذذذذى اهِذذذذذذذ٘احٛ    

 
 ٛ  ٗ ساِن يف  سٍ  طذذذذ٠٘  سعذذذذ

  

 

 ٗطذذذذذذذذذذ ٍ   ذذذذذذذذذذم طذذذذذذذذذذ حٛ   

 
 ٗظِِذذذت ًٙ٘ذذذً   ْ ٓذذذزا املذذذل   

 

 

 

 ال ميعذذذذذذذذذذذذذذذذذٖ٘ ًذذذذذذذذذذذذذذذذذ حٛ 

 

 
 فذذذذذذذذذذذإرا حلذذذذذذذذذذذٕ عٌذذذذذذذذذذذش اهِذذذذذذذذذذذذ٠ 

 

 

 طذذذذذذٚ   ًذذذذذذّ قبذذذذذذى اهصذذذذذذب    

 
هلِذذٕ س ذذٍ كذذى ٓذذزا ٙشآذذ  عذذ١٘     

سٗحٕ، ٗ ُٔ  عوٌتٕ س ٍ ػٚ ٘نتٕ كٚذ   

ٙضذذذ١ٛ ُذذذ اغ ا ذذذشٗ ، ٗكٚذذذ  اهلذذذ٠٘   

 اه ذٙع ٙ٘حٛ هوؼعشا١خ  

 

كِت  سف  س طٛ ا   عِٔ  ٗسا١ 

اهظع يا كوٌ  اسنفعذتا كذ ْ جذزعٛ    

ٙطذذ٘يا كٚذذ   سجذذ٘ تهٚٔذذ  اه٘صذذ٘يا هذذ٘  

 ٓ٘  يف اهأايا ًّ طٚفٍٔ ٓزا اهعزايذ. 

ق عبذذذ اه٘احذذ  طذذم  ٙعذى عبذذذ اهذشصا  

 اهغ حلٞ، اه  ٓٛ جظذٓ خ 

  حلٔزا ا ظذا كٚ  ميوذم ُصذفم  

 ْ ٙغتذذذذذذٜ   حلذذذذذٞ ػشطذذذذذٞذا اهطع هذذذذذل 

ًفأطٞا اهِٚ حلٚ  ًفأطذٞا حلٌِٚذ  نت ٌذ     

كذذى اهطف٘هذذٞا عذذزسا١ حمأطذذٞا صذذش   

 فٔذذٍ ًذذّ  ٙذذّ نذذفنٛ املشا٢ذذق هوٌ وذذتنيا     

ٗ ذذذذ را ٙضذذذذج دًذذذذٛ صذذذذ سنً ا حلذذذذني  وذذذذج 

 احلتظ ًتم ٗا ٌش يف اهؼفتني. 

ه ذذذ ٗصذذ  اهؼذذ عش  ُثذذ ٖ "ُٚذذ ْ" يف    

ٞ   هلذذذ  اهشافذذذذٜ، ٗيف ع٘ا فٔذذذ  اهِبٚوذذذ   

اهِ حلتذذذٞ يف حلذذذالد اهلذذذالي اخلصذذذل، ٗحذذذني  

ك ْ ٙعذ اهعذ اهتِ صهٛ، مل ٙلذّ هٚعذتج   

حني نغضل ًِٕ ًعأفً   ُٕ ىِضهذٞ "اهذزُل   

 اهذا٢ٍ"خ  

دا٢ٌذذذذً  ٓلذذذذزاا كوٌذذذذ  نبذذذذذ٢ني   

اهتعشن دْٗ قذشاس ٗاهتذزًش حذذ افتعذ ي     

اهؼ  سا  ن٘ق ا  عوٍ  ُم ٓٚف  ػ٣ًٚ ا 

ٗ حلذ  حل الُتع س، ٗٓذ   ُذت رٜ نبذذ٢نيا    

... ً  اهذزٜ اآلْ ٓٚذف  هذٛ ٙذ  جِذ        نش٠

اهفشاػذذذذذٞذا ٗ ٜ ًف جذذذذذفٝ نضذذذذذٌشّٙا  

طذذذفساقل دْٗ ٓٚذذذ ما ٗطفسصذذذذ كذذذى   

سفٚفذذذم دْٗ اُضعذذذ ما ٗٙذذذَ٘ نطمٙذذذّا    

نفذذذق جِ حٚذذذم،  ذذذذذ عِٚذذذ ٜ ذذذذذ طذذذتت حل  

 داًعتنيا ٗهلّ حلذْٗ احت  م!!.
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 يوم بكى المسرح

  عصمت رياض

 
فلك حصرية  

 

 بضع نًُات تٛدع ايرحٌٝ... 

 ٚقًٌٝ َٔ ايصطٛر ختتفٞ بني ايعربات يف عٕٝٛ تصبح فٝٗا دَٛع ايفرام... 

 ٚباختصار االختصار ختتسٍ قص١ اإلْصإ ٚتؤطر َا بني ٚالد٠ ٚٚفا٠... 

 ٚحٝا٠ َٚٛت... 

 ٚنإ... َٚض٢... 

 ٚغاب... ٚحضر... 

يتبك٢ يف ايكًب غص١ متطر فكدااْا.... ٚكندر٣... ْٚٗاٜد١... تارندا. خًفد٘ ندٌ       

األظٝا٤... ٚاحلهاٜات... ٚايكصص.. فٝبك٢ دفل خٝاٍ َٔ بعدا ٚودٛد ْدبود ٚدرب    

َٖا...  َُعا  غٝاب َٔ بعا ٚاقع َعاش َٚر٥ٞ... َٚصُٛع... ٚ

ر رٜاض "أظعر ٚزَال٥ٞ باهل١٦ٝ اياٚي١ٝ يًُصرح باحلسٕ ايعاٜا يٛفا٠ ايانتٛ

عصددُ د ايدداٟ نددإ َددٔ ايبدداحجني ٚاحلارشددني ايهبددار عًدد٢ ايصدداح١ ايعربٝدد١          

ٚاياٚيٝدد١ يًُصددرحد ٚعًدد٢ ٜاٜدد٘ خترودد  أوٝدداٍ َصددرح١ٝ نددج ٠د شددٛا٤ خددالٍ         

تارٜصدد٘ َدداد٠ ا صددرح ندشددتاك دا٥ددِد أٚ ذلاخمددر زا٥ددر يف رلتًدد  أ ددا٤ ايعددا د 
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  يف إثددرا٤ حٝددح نرَتدد٘ عددا٠ َٗرواْددات َصددرح١ٝ عربٝدد١ ٚأوٓبٝدد١ يدداٚرٙ ايهددب   

 ايع١ًُٝ ا صرح١ٝ..." 

يكددا اختصددر ايصددٝا ر٥ددٝض اهل٦ٝدد١ اياٚيٝدد١ يًُصددرحد ا ٗٓدداط ذلُددا شددٝ        

األفدددِ ْعٝدد٘ يف َددرٚر عدداّ عًدد٢ رحٝددٌ عاظددل َٚععددٛم ا صددرح ايددانتٛر رٜدداض     

  إثددر إبددابت٘ بفدد ٚط 0202دددد  7421عصددُ  عددٔ عُددر ٜٓدداٖس ايجايجدد١ ٚايصددبعني   

ٚايكاص ٚا صرحٞ ٚناتدب ايصدٝٓارٜٛ ايدانتٛر     نٛرْٚا  َض٢ األدٜب ٚايٓاقا 

رٜاض ذلتجبا. ٚرا٤ اجملٍٗٛ... روال. َباعا. َتُٝسا. َٚصرحٝا. أْٝكا. دلتٗاا. َا تدساٍ  

آثارٙ تفٛح يف وٓبات تارٜذ َصرحٞ عربدٞ ٚعدا ٞ ٖٚدٛ ايداٟ ٖٚدب حٝاتد٘ ٚٚودٛدٙ        

طدٛرٙ  ٚشدر إَهاْات٘ َٚٛاٖب٘ ٚأقص٢ طاقات٘ يٝعًٞ َٔ ظددٕ ا صدرح ٚٚودٛدٙ ٚت   

ٚازدٖددارٙ ٚوعًدد٘ ْكطدد١ َضدد١٦ٝ يف َكابددٌ فٓددٕٛ األدبد ٚعكددٍٛ ايعددباب ٚايٓاظدد١٦     

 ٚذليب أبٞ ايفٕٓٛ. 

ٚيا ايانتٛر رٜاض عصدُ  يف دَعدل يف ايعداّ    

د ٚبعدددا حصدددٛي٘ عًددد٢ سبهدددايٛرٜٛط يف األدب  7421

( تددابع دراشددت٘ ايعًٝددا يف اإلخدددرا     7491اإلْهًٝددسٟ س 

نتٛراٙ( يف ا صددرحٞ ٚايتًفسٜددْٛٞد فٓدداٍ درودد١ سايددا   

ايفٓددٕٛ ا صددرح١ٝ َددٔ ايٛالٜددات ا تيددا٠ األَرٜهٝدد١د    

حٝدح   7491ٖاا ٚقا باأت عالقت٘ با صرح َٓا ايعاّ 

ظدددارى يف ايعدددرض ا/ددداَعٞ  وعجعددد١ بدددال طيدددٔ      

نتبٗا  ظهصب   ٚقداّ بخخراوٗدا ا ددر  ايصدٛرٟ     

ِ أخدر   ايعٗ  سد. رفٝل ايصَّبإ( بعاٖاد باأ بٓعر َكاالت٘ ايٓكا١ٜ عٔ ا صدرحد ثد  

ظهصدب   ددد  ٖٚاًَد    7410يطًب١ َعٗا احلر١ٜ  ايالٜٝو  اْتٝػدٕٛ يصدٛفٛنًٝض   

 د نُا قاّ بتارٜب ا ُجًني اهلٛا٠ يصاحل َٓظُيت سايعبٝب١ ٚايعُاٍ(. 7411
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دد تْٛض دد ايعرام دد قاَ  َعظِ َصرحٝات٘ يف شٛر١ٜ ٚدٍٚ عرب١ٝ أخر٣ سيبٓإ 

سيعبدد١ احلددب ٚايجددٛر٠( ٚايدديت عرخمدد     َٚآٜدد١ ايكدداط(  ابدد١ دددد ايصددٛدإ دددد يٝبٝددا 

مبٗروإ سقرطا ( بتْٛض َٚصرحٝت٘ ايكص ٠ ساياٟ ال ٜدتٞ( ايديت أخروٗدا سفدٛاز    

يف َٗروددإ دَعددل  7419ايصدداور( يفرقدد١ سا صددرح ا/دداَعٞ( ٚعرخمدد  يف ايعدداّ     

د ٚبُِ ٚدرَّب 7419يًفٕٓٛ ا صرح١ٝ.. نُا أشض سَرنس إميا٤ دَعل( يف ايعاّ 

رض إميددا٥ٞ يف شددٛر١ٜ بعٓددٛإ سبددر  احلُدداّ ا/اٜددا( يٝدددر     ٚيعددب بطٛيدد١ أٍٚ عدد 

بعاٖا َْٛٛدراَدا ساالختٝدار( يتجدٛب َدٔ سايكداٖر٠( إل سنايٝفٛرْٝدا( يتصدٌ حتد٢         

 سايٝابإ(. 

يكددا ظددػٌ ايددانتٛر رٜدداض عصددُ  َٓابددب عددا٠د ر٥ٝصددا. يدداا٥ر٠ ايددرباَ         

ددد  ًفٓدٕٛ ا صدرح١ٝ   عُٝداا. يًُعٗدا ايعدايٞ ي   ددد  ايجكاف١ٝ يف ايتًفسٜدٕٛ ايعربدٞ ايصدٛرٟ    

شف ا. يصدٛر١ٜ  دد َاٜرا. عاَا. ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يإلكاع١ ٚايتًفسٜٕٛ دد َعاْٚا. يٛزٜر ايجكاف١ 

(د نُدا عُدٌ يف ايعداّ    0270دد  0272ٚزٜرا. يًجكاف١ سدد يا٣ بانصتإ ثِ يا٣ قطر 

اشتاكا. زا٥را. يف بعدو واَعدات ايٛالٜدات ا تيدا٠ األَ نٝد١ أيد  ايدانتٛر         0271

ا باع رٜداض عصدُ  َدا ٜسٜدا عدٔ ثالثد١ ٚثالثدني نتابدا. بدني َصدرحٝات ٚقصدص            

عبًد١  ددد  يٝدايٞ ظدٗرٜار   ددد  ايصدٓاباد  ددد  ْٚكا َٔ أظٗر َصرحٝات٘ سيعب١ احلب ٚايجدٛر٠  

دد َا أظٗر نتب٘ ايٓكا١ٜ فٗٞ سبكع١ خم٤ٛ حبجا. عٔ زْٛبٝا( أدد مجٗٛر١ٜ ا ٛز دد ٚعٓرت 

ددد  ا صرح ايعربٞ حًِ أّ عًِ دد ايبطٌ ايرتاوٝاٟ يف ا صرح ايعا ٞ دد ظٝطإ ا صرح 

رؤ٣ يف ا صرح ايعا ٞ ٚايعربدٞ( إل واْدب نتدابني َرتمجدني ُٖدا سشدُٝٓا ايػدرب        

بٗدا   ايتُجٝدٌ ايصدُٝٓا٥ٞ( َٚدٔ أظدٗر اجملُٛعدات ايكصصد١ٝ ايديت نت       دد األَ نٞ 

 ي١ًٝ ظاب ايػراب(. دد مشض ايًٌٝ دد ايجً  األشٛد دد سغاب١ اخلٓازٜر ايرب١ٜ 

إخماف١ إل قص١ نتبٗا يألطفاٍ سحهاٜات كيو ايصٝ ( ٦َٚات ا كاالت يف 

ايصي  احمل١ًٝ ٚايعرب١ٝ ٚاألوٓب١ٝ ٖٚٓا ال ٜفٛتٓا إٔ ْٓدٛٙ إل أْد٘ نتدب ايصدٝٓارٜٛ     
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ٖٛالندٛ(  ددد  قصدص ايػُدٛض   ددد  ١ ساجملٗدٍٛ  احلٛار يعاد َدٔ ا صًصدالت ايتًفسْٜٛٝد   

ٚقددا فدداز األخدد  با/ددا٥س٠ اياٖبٝدد١ ألفضددٌ َصًصددٌ تدداردٞ يف َٗروددإ سا دداد       

 . 0221اإلكاعات ايعرب١ٝ( بتْٛض 

رحِ اهلل ا صرحٞ ٚايكاص ٚايٓاقا ٚايهاتب ا باع ايانتٛر رٜاض عصدُ   

       ٛ ٖٛبدا. َعطدا٤ شدٛرٜا.    فكا ندإ يف قُد١ ايتٗداٜب ٚايتٛاخمدعد َتسْدا. َجكفدا. ٖاد٥دا. َ

أخماف بصُات٘ إل نٌ عٌُ قاَ٘د آَدٔ بايعطدا٤ فظدٌ حتد٢ آخدر حٝاتد٘ َٛا بدا.        

 ع٢ً َا أحب ٚرلًصا. ي٘ ٚ ٖٛبت٘.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ضوف العدد  

 
 

الدكتور سود حمود عصمتي 

مستشارية الجمهورية المستشار الثقافي ل

 يرانوة في دمشقسالموة اإلاإل
 

 لبنى مرتضى: حاوره           

  



 



 العدديف ض

   

521 

 

 

 الدكتور سيد حميد عصمتي 
الثقافي لمستشارية الجمهورية  المستشار

 ..يرانية في دمشقسالمية اإلاإل
 

لبنى مرتضى 

 

 
 الدكتْز سٔد محٔد عصنيت

 حاصل علٙ دكتْزاِ بالفلشف٘

 :لُ مؤلفات
 .يف بسٍاٌ اليظه عيد زٓتظازد سْٓني بسٌ دزاس٘-1
 .دزاس٘ ىقدٓ٘ ليظسٓ٘ ىزع األسطْزٗ مً الكتاب املقدض-2

 :عنل
 ٕاستاذ دامع 
          مدددٓس القشدده العسبددٕ يف املْسددْع٘ ا لكلّىٔدد٘ ألٍددل اللٔدد  يف  ندد   ٍددل

 .اللٔ 
 ٘ٔاطتغل بالتدزٓص ّبعض ا مْز ا كادمي. 
  ٘ٓاجلنَْزٓ٘ ا سالمٔ٘ ا ٓساىٔ٘ بدمظقّحالٔا مشتظازا ثقافٔا مبشتظاز. 
 ٌلُ عدٗ مقا ت مبذالت علنٔ٘ يف آسا.. 
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 ..التالقٕ قاٜه علٙ أساس التبادل املعريف ّاملصلخ٘ العام٘ املشرتك٘
إٌ الصدق  مدا الد او ٍددْ  قآد٘ اآلندال اعدمدٕس ّعلددٙ أساسدُ ٓ دْو ا ددْا          

الفٔض اإلهلدٕ مدً اليدْ  ّاهلدْاٛس     الراقٕ ما الطبٔع٘ أميا األّىلس اليت ميختيا ٍ ا 

ٍ ِ ا كن٘ أّ الفلسف٘ أّ العل٘ اليت ى ف عيقٍاس ّاليت ت ر مبخقّدٓد٘ اإلىسداٌ   

 .يف حجنُ أماو ّعُٔ ّمقا او عْٔىُ الرّحٔ٘ املتعقدٗ
 دداملطرس لتبعددي ا ٔدداٗ يف  إىَددا الياةدد ٗ املفتْحدد٘ علددٙ وددقد الفصددْل امليددقاٗ  

 .اآل ّ  العرّ 
ٙ مستْٚ اآلنال ّاإل قاع ّالفكرس تكٌْ لإلىساىٔ٘ الديت  ةل اٛ الشعْب عل

حتدداّل أٌ تيسددٙ مهسدداتَا الدديت دامددن سدديْاو ّسدديْاوس ةهمدد  اإلىسدداٌ ع ددٔه يف   

التغلددع علددٙ ا ددْايف املفٔفدد٘س ةدديخً ٍيددا الٔددْو ىكدداةو أليدد  أ القٔدد٘ األلددْاٌ     

ٍددا مددً ةفددٕ  دد  ٍدد ِ املددتغااو السٔاسددٔ٘ ّاايتناعٔدد٘ ّال  اةٔدد٘ ّ ا اإلىسدداىٔ٘س

 ال دددرّل الراٍيددد٘ الددديت ت َدددر ةَٔدددا حْامددد  املسدددتجقاو للبخدددي عدددً الي ْمددداو  

الددديت حتددداّل اٌ ودددا س دّ ا  اسدددفا تيْٓرٓدددا قاٜندددا علدددٙ التدددْا ٌ   ّاآدددقلْئاو

ّاليَْض  الد٘ البيداٛ األساسدٔ٘ الديت مدً  دهىَا التدهكا  دالفكر اولدٕ ّالدقّلٕ           

ضنً ك  التخْاو الكْىٔد٘ اهلاٜلد٘س الديت تفدرض مبدا ٓلدفو ل طدا الطرٓد  علدٙ          

ٍدابس ٍّد ا ا دال    القعْاو امللتبس٘ الديت ىْايََدا مدً  دالل الدقّل القاعند٘ لإل       

ٓدقةعيا لتبلددْ  أسددٝل٘ مبالمددو عاو تددا ا مفتدْا إاّلدد٘ ميددا إىل اعال حالدد٘ اا َدداو   

ّالطدبا ٔ٘س ّضددنً ٍدد ِ التسداواو حاّليددا ضددبي علدمل  الصددٔغ٘ امليط ٔدد٘ ّلدد لمل    

كاٌ جملل٘ املْقف األد ٕ ل اٛ ما سعادٗ املستشدا  اآراىدٕ الدقكتْ  سدٔق  ٔدق      

 :ؤالياعصنيت ال ٖ  قأىا معُ  س
 

ٛ  ٓشدددلل اإ■ ٘ ال ددْد عدددالو ّزددددا ت الشٔاسددد

     ٘ زٓ ٙ العال ددددات الشدددْد ٗ علدددد د األخددددا خددددالل العقدددْد

ِ العال ددات       ددر ْ اثٔددز الجقددايف يفٍ  دد م مدداٍ  ا ٓساىٔد٘د

٘ اددا  املددزق ّالتجددا ف بددني الجقددافتني    ٕ دزددد ّمدداٍ

 العسبٔ٘ الشْزٓ٘ مً دَ٘ ّالفازسٔ٘ مً دَ٘  خسٚ؟  

سددددديي٘ ا ٔددددداٗ البشدددددرٓ٘س أٌ  ■■

   َ هس تدددتالقو ٓتالقدددٙ اليددداس ةٔندددا  ٔدددي

لغددددداتَه ّك اةددددداتَهس ّكلندددددا كددددداٌ  

التالقدددٕ قاٜنددداأ علدددٙ أسددداس التبدددادل     

املعرةدٕس ّاملصلخ٘ العام٘ املشدرتك٘س  
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ّاحددددددرتاو ا ع ددددددر ّااعددددددرتال  ددددددُس   

ّاامتفاج ال  اةدٕ ّالعلندٕ مبْضدْعٔ٘   

 ّإ الصس است رو األمه ّا دٍرو. 

العالقدددداو الْتٔددددقٗ قامددددن  دددد    

  ٔ َنا سدددْ ٓ٘ ّإٓدددراٌ عيدددقما تَٔدددهو ةدددد

ال ٔدددادٗ الْتئددد٘ املفلصددد٘س ّالسٔاسددد٘ 

الْاعٔ٘ ا كٔن٘. ة دق   العند  علدٙ    

تْكٔددد  عدددرٚ التعددداٌّ ّالتكددداتف  ددد   

البلقًٓس  عقما قطن ال ْ ٗ اإلسالمٔ٘ 

علٙ اليَج امليخرل ال ٖ كداٌ سداٜقاأ   

 ةدَٔا.

ٍددد ِ ٍدددٕ العالقددد٘ ااسدددرتاتٔجٔ٘   

ال اٜن٘    البلقًٓ ّااعالو املْضْعٕ 

علَٔا مً ٍ ا املي ْ  أما  ٓسلي الطْٛ

ااعددالو التطددلٔلٕ املعددادٖ ةٔعندد  علددٙ 

تشُْٓ العالقاو    البلدقًٓ مدً  دالل    

تطلٔ  الع ْل ةديخً كد  ٓدْو ى درأ أّ     

ىسنا عدً أ بدا  ملف د٘ تَدقل إىل   ع     

الفتيدد٘س  امل ا دد  ةددالٌ ااعددالو اهلددادل     

ٓسدددلي الطدددْٛ علدددٙ تينٔددد٘ العالقددداو    

 ّالتْاص  الفعال    القّل. 

يدددا        ■  ٌٍ و ٓدددلني   ٌ مدددا بدددني آددددٓيا الٔددْد إ

زٓ مظدددسّعا ثقافٔدددا   ٕ   ا  ّاضددد  ا آساىٔددد ا سددْد ددد فنددداٍ 

 ٕ ٕ اططددل ّاملظددازٓ   إلَٔددااألٍددداا الدديت ٓسمدد ّمدداٍ

 املشتقللٔ٘ هلرا املظسّع؟

 

تعدددقدو أّيدددُ التعددداٌّ  ددد      ■■

 لدددقٓياس ّؤدددفو العالقددداو ال  اةددددٔ٘    

ّاملعرةددددددددٔ٘س ّأسدددددددَنن املؤسسددددددداو  

ّالعلنٔدددد٘ ةدددددٕ تينٔدددد٘ ٍدددد ا   ال  اةدددددٔ٘ 

التعاٌّس ّكاٌ آلامع٘ دمش  العرٓ ٘ 

دّ  ةعال ةددٕ علدملس ةع دقو اتفاقٔداو     

علنٔ٘ ّك اةٔ٘ ما اآلامعداو اإلٓراىٔد٘س   

ّأقنيدددا الدددقّ او ّاملدددؤوراو القاعنددد٘  

هلددد ا الددديَجس ّتشدددا كيا ةددددٕ مع ددده    

األىشدددددط٘ العلنٔددددد٘ ّال  اةددددددٔ٘س الددددديت 

اد أقٔنن ةددٕ كدال البلدقًٓ س ّ   آفد    

عددقد مددً األسددات ٗ ّالبدداح   مددا  دد       

البلددددقًٓس ّاسددددت بلن ّةددددْداأ ك اةدددددٔ٘    

ّعلنٔددددددد٘ ّ ّا اأ كرامددددددداأ ّاةتتخدددددددن 

مركدددفاأ لتعلدددٔه اللغددد٘ الفا سدددٔ٘س ّ    

ىدددق ر يَدددقاأ ةددددٕ سدددبٔ  تينٔددد٘ ٍددد ِ     

العالقدددداو ّتْتٔددددقٍاس ّالعندددد  علددددٙ  

 استنرا ٍا ّترسٔفَا.
إٌ ا دددقٓي عدددً عنددد  العالقددداو 

 ّ يدُ التعداٌّ املشدرت        الدقّلت س ّأ

ٓطددددْلس كنددددا أىيددددا ىددددرٚ أٌ التعدددداٌّ 

العلندددٕ ّال  اةددددٕ  ددد  يامعددد٘ دمشددد   

ّاملؤسسددداو العلنٔددد٘ ةددددٕ إٓدددراٌ أمدددر     

ّايددددددعس ألٌ ةدددددددُٔ ّةدددددداٛ للناضددددددٕ    

املشددرت س ّالتفامدداأ مبددا  سددفتُ قٔددادٗ    

البلقًٓ. ّحندً الٔدْو ىتدا ا مدا  دقأىا  دُ       

ترسددٔفاأ للينددْعج املتنٔددف مددً العالقدداو 

 ّل.   الق
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٘ يف      ■ ً اثقٔقدد ٘ الدددفاع عدد ٘ الجقافدد ٌ مَندد إ

نا        دٍْسٍا ّبدح اططداب املياسدع مد    دآاىا ّ سٔد

ْ املظددسّع       دد ٘ فندداٍ  ٘ الفلشددطٔئ فٔنددا ٓتعلددق بالق دٔد

زا        الجقايف الدرٖ تسّىُد مياسدلا لددعنَا ّ قٔدق  ْد

 ىافرا للنقاّم٘؟

تعترب ال طٔ٘ الفلسطٔئ٘ مً  ■■

 دعْب  أٍه ال طآا العادل٘ اليت تشغ  

العا  ّالدقّل املياصدرٗ للخد  ّالسدالو     

ّا خيفٙ علٙ أٖ  دهٌ اامداو ايندٔ     

  ددُ اا الدد ٖ قدداد ال ددْ ٗ ااسددالمٔ٘  

عامدا قدق   34اآراىٔ٘ قب  ما ٓفٓدق عدً   

أسددددرت الرتا ددددي الْكٔدددد   دددد  ال دددددْ ٗ     

ّال طدددٔ٘ الفلسددددطٔئ٘ لتصددددبو ك اةدددد٘  

الشدددعع الفلسدددطٔ  عدددالّٗ عدددً أىَدددا    

ايا ئ٘ اآراىٔد٘.   أّلْٓ٘ يف السٔاسٔ٘

ىدد كر  ددهٌ إٓددراٌ قبدد  ال ددْ ٗ كاىددن    

تدددقٓر  َرٍدددا لكددد  ال طدددآا العر ٔددد٘ 

ّااسددددالمٔ٘ أمددددا  عددددق ال ددددْ ٗ أصددددبو   

ااعددددددالو يف اآلنَْ ٓدددددد٘ ااسددددددالمٔ٘   

اآراىٔددددد٘ ٓسددددداىق ال طدددددآا العر ٔددددد٘    

ّااسددددالمٔ٘س  دددد  قكييددددا ال ددددْل إٌ  

إعدددالو ال دددْ ٗ أحٔدددا ال طدددآا العر ٔددد٘    

ٍ ِ ال ْ ٗ ٍدٕ أّل مدً    ّااسالمٔ٘. إٌ

 دداد  اىل اقامدد٘ مددؤور اعالمددٕ لددقعه     

ال طددٔ٘ الفلسددطٔئ٘ يف تَددراٌ.. ّاعٌ  

يف إٓدددددراٌ ْٓيدددددق عدددددقد كدددددبا مدددددً   

الصددخف املتيْعدد٘ ّمتعددقدٗ اع اٛ الدديت   

 تقعه ال طٔ٘ الفلسطٔئ٘ ..

٘  دددد    ■ ْٔىٔ ٌ الصددَد و   خيربىدددا الْا ددد  الٔددْد

زٓا  ّآدساٌ كاىد      اثلٔدف  عنل  علٙ ضسب بالدىا سْد

     ٖ ْ الدددّز اهلدداو الددر دد ُ ّّدَتدُد  فندداٍ  األّل يف ّدَدد

  خرمت بُ لتعزٓز الصنْد الشْزٖ؟
العالقددداو السدددْ ٓ٘ اإلٓراىٔددد٘  ■■

متٔيددد٘ قبددد  ا دددرب علدددٙ سدددْ ٓ٘ لددد ا    

كاىدددددن أك دددددر متاىددددد٘ ّّضدددددْحاأ يف  

ا ددربس ٍّدد ا مددا ٓؤكددق علددٙ عندد      

العالق٘ ةٔنا  ٔيَنا ّاملبئ٘ علدٙ أسدرت   

قدد٘ قددق اتسددنن   متٔيدد٘ ّمبقٜٔدد٘س ةالعال 

 العقٓق مً السناو ّاملفآا ّقفن ضق 

املشا ٓا اإلقلٔنٔ٘ ّالقّلٔ٘ الديت تَدقل   

 إىل تش ٔ٘ العالق٘  ٔيَنا. 

الدقّ  اإلٓراىدٕ يف األ مد٘ السدْ ٓ٘     

ٓكتسدددع أٍنٔتدددُ مدددً مْقدددا ّأٍنٔددد٘   

كدددددال البلدددددقًٓ يف الشدددددر  األّسدددددي  

ةت اتعددن مصدداد الددقّل الكددربٚ يف   

 ٍا ٔدد٘   ٍدد ِ األ مدد٘ يف إتددا  حددرب إ 

ٓعرل التا ٓخ هلا م ٔالأ. مً ٍيا   ٓهِو 

القّ  اإلٓراىٕ يف سدْ ٓ٘ مصدادة٘س  د     

يدداٛ ىتٔجدد٘ لتطددْ  العالقدداو السددْ ٓ٘     

اإلٓراىٔدد٘  ددالل الع ددْد السددا  ٘  ٔددي 

أصبخن عطدْٓ٘ ّحْٔٓد٘ ّاسدرتاتٔجٔ٘.    

ّ الل األ م٘ تسا عن ّتداٗ العالقداو   

ةفسدددددددددو اجملدددددددددال لتتخدددددددددْل إىل دّ  

اعدددع يف مصدددا امليط ددد٘    اسدددرتاتٔجٕ

كلدددددددددَا ملدددددددددا لطبٔعددددددددد٘ األحدددددددددقا   
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ّااصددطفاةاو يف السددي  األ دداٗ مددً  

حددددقٗ ّتطددددرل يف العالقدددداو القّلٔدددد٘   

ّكدد لمل دةددا امليط دد٘ مبددا ةَٔددا إٓددراٌ   

ّسْ ٓ٘ حنْ التنْضا يف أحق اوْ ًٓ 

املتصا ع  إْ  اإل ٍاب ال ٖ تغ ٓدُ  

الددددقّل الريعٔددددد٘ العر ٔدددد٘ ّاإلقلٔنٔددددد٘   

ٓدددداو املتخددددقٗ ّالكٔدددداٌ   ّت ددددْدِ الْا

الصَْٔىٕ لتخ ٔ  أٍدقال اسدرتاتٔجٔ٘   

تطددددنً مصدددداد الغددددرب ااسددددتعنا ٖ 

  ٔادٗ الْآاو املتخدقٗ ّ  داٛ إسدرأٜ     

ّيعلددددَا مَٔنيدددد٘ يف إقلٔنيددددا العر دددددٕ    

ّالشر  أّسطٕس ّإْ  امل اّم٘ ال ٖ 

ت ددْدِ سدددْ ٓ٘ ّإٓدددراٌ ّالعدددرا  ّحدددفب  

اا ّامل اّمدد٘ الفلسددطٔئ٘ ّتيفددر   ددُ  

 ْ ٚ عر ٔددددد٘ رأىصدددددا  اا  ّدّلٔدددددد٘   قددددد

 كرّسٔا ّالص . 

ّقدددق اح يدددا أٌ للدددقّ  اإلٓراىدددٕ   

عْامددد  قدددْٗ تتجسدددق إا  ددد٘ اودددْ      

اإل ٍا ٕ ّمً ٓسداىقِ كندا يف اودقد    

الصدددددددَْٔىٕ ّاامرٓكدددددددٕ ّالعر دددددددٕ  

الريعدددٕ ّالرتكدددٕ اإلقلٔندددٕس ّحتدددٙ   

الددرّس ّإٌ كدداٌ للددقّ  الرّسددٕ  عددقاأ 

مليفتخد٘  آ ر ٓتعل   املْاقف السٔاسدٔ٘ ا 

علدددددٙ املعا ضددددد٘ السدددددْ ٓ٘س ةددددداملْقف 

اإلٓراىددددٕ ٓتطددددا   كلٔدددداأ مددددا املْقددددف 

السددْ ٖ مددً األ مدد٘ ّمددً ٍيددا  ددق أٌ    

ااخنددرا  اإلٓراىددٕ يف األ مدد٘ السددْ ٓ٘   

يددداٛ يف  نددد  اجملدددااو ااقتصدددادٓ٘   

ّإا  ددددددد٘ اإل ٍددددددداب رالعسدددددددكرٓ٘   

ّالسٔاسٔ٘ ّال  اةٔ٘ كنا أٌ العالقاو 

األصددددددٔ  ال  اةٔدددددد٘.. توعددددددق اآلددددددٍْر   

ّا ٔدددْٖ لاللت ددداٛ علدددٙ ميطددد  ع لدددٕ 

 مْضْعٕ.

٘ مد  بعدض       ■ لقد  نته بعقدد اتفا ٔدات مْ عد

      ً زٓ٘ ّا ٓساىٔ٘د لتلدادل اطدربات ضدن اجلامعات الشْد

  ٘  ا ت األحباخ العلنٔ٘ ّصياع٘ األفالو ّتعله اللغد

 الفازسٔ٘ فناذا  دثْىا عً ذلك؟

تبعدددا مدددً أّلْٓددداو التبدددادل     ■■

د ٍْ التعداٌّ اآلدامعٕ   ال  ايف    البال

ّتبددادل الْةددْد العلنٔدد٘ ملددا لددُ مددً أكددر      

كدددبا يف تبدددادل ايدددرباو ّالتجدددا ب    

العلنٔدد٘ ّتطددْٓر عنلٔدد٘ ايددراٛ اا ددا  

العلنٔدددد٘ املشددددرتك٘ ّ ددددرامج التعلددددٔه     

املسدتنر الديت تصددع أعَدا يف تطددْٓر    

الطالدددددع. ّقدددددق كددددداٌ للنستشدددددا ٓ٘    

ال  اةٔددد٘ عدددقد كدددبا مدددً الفعالٔددداو    

   البلقًٓ ميَا : اآلامعٔ٘  

   دعه أقساو اللغ٘ الفا سٔ٘ ّآدا َدا

 يف اآلامعاو السْ ٓ٘

  ؤَدددق الطرٓددد  لدددر ي اآلامعددداو

 اإلٓراىٔ٘  اآلامعاو السْ ٓ٘

    املشدددا ك٘ يف تيفٔددد  ااتفاقٔدددداو

 األكادقٔ٘    يامعاو البلقًٓ
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    ٕإقامددددد٘ عالقددددداو مدددددا مسدددددؤّل

اآلامعددددداو ّ وسددددداٛ الكلٔددددداو   

 ّأسات ٗ اآلامعاو

  الل دددددداٛاو العلنٔدددددد٘  دددددد   ع ددددددق

 اآلامعاو.

   ٘العندد  علددٙ تيفٔدد  الع ددْد العلنٔدد

ّالتهسددددددٔرت  دددددد  مشددددددكالو   

 الطالب

      تيسٔ   حل٘ الْةدْد اآلامعٔد٘  د

 سْ ٓا ّ إٓراٌ

     ٔمساعقٗ ّدعه الطدالب اإلٓدراى

 يف سْ ٓا ّالعكرت

  ِدعدددددددددده  سدددددددددداٜ  الددددددددددقكتْ ا

 ّاملايستا املتعل ٘  الٓراٌ.

نا   ■ ٗ ث ددستكه ّ سدٔد ٘  خددا ٙ   كلندد  ىيددا علدد

ً ا دداد        ٗ عدد ٕ الصددادز ٘ املْ ددف األدبدد صددف ات  لدد

 ....الكتاب العسب
وئدددددداتٕ لكدددددده  ددددددالتْةٔ    ■■

جمللدد٘ املْقدددف ااد ددٕ ّإىل مفٓدددق مدددً   ّ

 التْاص .
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  قصة حب

 
د. ناديا خوست *

*

 

 

ناْت قاع١ املطايع١ يف اجلاَع١ يف بٓا٤ ن١ًٝ احلكٛم ايكدِٜ. قاع١ ٚاضع١ تطٌ 

بٓٛافر ط١ًٜٛ ع٢ً احلدٜك١. َؿادف١ اخرتت اجلًٛع إىل ايطاٚي١ األخري٠. قبًٞ ناإ  

طالب ايطب ٚاحلكٛم قد حجصٚا أَهٓتِٗ حٛهلا. قدزت أْٗاِ قبًاْٛٞ ببطااط١    بعض 

ٜااّٛ اقاارتب طايااب يسٜااب يااٝجًظ يف َهاااْٞ فٓكااسٚا ايطاٚياا١ باا قالَِٗ فاا زبهٛٙ         

ٚابتعااد. واااٚزتِٗ أزباات ضاآٛاتص اعتٓااا ؾااداق١ ؾاااَت١ دٕٚ إٔ ْتبااادٍ ايهااالّ.      

 ْتبادٍ حت٢ ايتخ١ٝ.

طاٚي١ َكابٌ َكعدٟ يف طسف ايطاٚي١ص نٓت َثًِٗ أتسى حمفظ١ نتيب ع٢ً اي

ٚأْؿسف إىل حماضساتٞ أٚ ايًكا٤ بصَال٥ٞ يف احلدٜك١ أٚ ايٓادٟ. خاالٍ تًاو "احلٝاا٠    

املػرتن١"ص أطٌ نٌ َٓا ع٢ً اآلخاسص فؿاسْا ْعاسف أؾادقا٤ٙ ٚأٚقاات حماضاسات٘.       

 ٖهرا عسفٛا إٔ زفاقٞ ٜعًُْٛين بٛقت املظاٖساتص ٚأْٞ دقٝكا١ يف اليتاصاّ باايتٛقٝت   

 ع٢ً ايعسا٥ض ٚايتظاٖس ضد املؤاَسات ع٢ً ضٛز١ٜ.

خالٍ "حٝاتٓا َعًا" عسفت إٔ ايكسٜبني َين حٍٛ ايطاٚيا١ ٖاِ  اري طاياب ايطاب      

احلُؿٞ ايبعثٞ ايرٟ ل ٜػازى يف املظاٖسات ألْ٘ ٜٟٓٛ َتابعا١ دزاضات٘ يف أَسٜهاا.    

ٚضاااَٞ طايااب ايطااب احلًاايب اباأ أحااد قٝااادٜٞ حااصب ايػااعبص اياارٟ نااسع ْفطاا٘      

 ًدزاض١ يٝطتخل عظ١ُ َٗٓت٘. ٚحمُد طايب احلكٛم ايػاَٞ املتدٜٔ.ي

                                                 
*

 أديبة وقاصة سورية. 
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 ُّٞ يف ّٜٛ عط١ًص ْطجت بطٓازتني إطازٜٔ َٔ ايؿٛف األشزم ٚخطتُٗا ع٢ً ن

وانٝاات قاادِٜ يْٛاا٘ ضااهسٟ. ْٚطااجت ياا٘ ٜاقاا١ َاأ ايؿااٛف األشزم. أعجباات أَااٞ        

زقاااا٤. باوتٗاااادٟ ٚقااادَت ياااٞ شزًا َااأ اياااٛزد الؾاااطٓاعٞ. قايااات  يتاااصّٜين ٜاقتااا٘ ايص    

 اعرتضت  أذٖب إىل واَع١ ل إىل احتفاٍ.

زدت  ناْاات واادتو تااصٜٔ ؾاادز اٛبٗااا بباقاا١ َاأ ايبٓفطاا  ايفااٛا . ٖاارا شز ٚزد    

ؾغري اؾطٓاعٞص ش١ٜٓ يًؿبا . تٓاٚيت شز ايٛزدص ٚاّبت٘ ع٢ً ايٝاق١ص ٚت ًَت ْفطٞ يف 

 املسآ٠. بدا يٞ إٔ شز ايٛزد ايٛزدٟ أظٗس شزق١ ايٝاق١.

يبطت وانٝيت َٚػٝت إىل اجلاَع١. تٓاٚيتين ؾدٜكاتٞ ٚأْا أعا  احلدٜكا١  َاا    

أح٢ً وانٝتو! نٓا يف َدزض١ ٚاحاد٠ ٚاْتطابٓا َعاًا إىل نًٝاات ةتًفا١. تارنسْا       

ايفًِٝ ايرٟ تفسوٓا عًٝا٘ أَاظص دزْاا حاٍٛ احلدٜكا١. ٚناِ ناْات احلدٜكا١ اًٝا١!          

َأ اياٛزد األباٝض ٜطاٌ عًا٢       تتٛضطٗا َكاعد َأ اخلػاب. ااِ دباٚشْاٖاا إىل حاٛ      

املًعب ايبًدٟ. ٌٖ حدٜكتٓا أح٢ً َٔ حدٜك١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايايت ٜتٛضاطٗا وااَت ؾاغري     

تطٌ عًٝٗا قاع١ َطايع١ ؾغري٠؟ ٜرٖب إىل ٖٓاى َٔ ٜسٜاد إٔ تتًاٞ بصًَٝتا٘ص ٚ أ     

 يطٓا َٔ أٚي٦و!

         ِ  أخريًا تاسنتٗٔ َٚػاٝت إىل قاعا١ املطايعا١. زفات "ورياْاٞ" زعٚضاِٗ عأ نتابٗ

حلظ١ قؿري٠. قاٍ حمُد ٖٚٛ ٜػاري بكًُا٘ إىل نتابا٘  ضابخإ اخلاايل! ضا ي٘ ضااَٞ        

ٖاَطااًا  خااري؟ زد  ل غاا٤ٞص قًاات يٓفطااٞ ضاابخإ اخلااايل اياارٟ أٚحاا٢ يعكااٌ ا ْطااإ  

بايكٛاْني اييت ٜطسدٖا ٖرا ايهتاب! ض ي٘  ري  َعجب بعكٌ ا ْطإ؟! ٚقاٍ ضاَٞ 

اَت؟ باادا يااٞ أُْٗااا ٜسٜاادإ إبعااادٙص    حملُااد  حااإ ٚقاات ايؿااال٠. أياأ تاارٖب إىل اجلاا    

ن ُْٗا تػٝإ إٔ ٜستهب خط . يسقت يف نتابٞ ٚ عت زد حمُد  ل حسج ع٢ً 

 املؤَٔ َٔ ت د١ٜ ايؿال٠ حٝثُا ٚود.

نٓاات أقااسأ املسواات اياارٟ طًااب أضااتاذٟ إٔ ْكااسأٙ يٓٓاقػاا٘. ضاااد اهلااد٤ٚ. يهاأ    

اياٛزد ايؿاغري عًا٢    عٓدَا زفعت عٝين فج ٠ حملت ضاَٞ ٜٓظس إياٞ. ن ْا٘ لحار شز    

ٜاق١ نٓصتٞ! نٓت َٜٛاراى يف ايثآَا١ عػاس٠ َأ ايعُاسص َطاتدٜس٠ ايٛوا٘ص  ت٦ًا١         

اخلدٜٔص بساق١ ايػعس. غاسدت حلظا١ بعٝادًا عأ املسوات ايارٟ أقاسأٙ. قؿادْٞ عٓد٥ار           

أحاد شَال٥ااٞ ُٖٚاظ  "ياادًا َظااٖس٠ ضااد حًاا بغااداد! ااعا١ حااصب ايػاعب تتُٓاا٢       

 َٔ ْٛافر املهتب١ إٔ ايػُظ َايت. ايتخام ضٛز١ٜ حبًا بغداد"! بدا

اعت أٚزاقٞ ٚأيًكت نتابٞ. خٌٝ إيٞ إٔ "ورياْٞ" ايثالا١ تطا٤يٛا ٌٖ ض بكٞ 

 ايهتاب ٚاألٚزام ع٢ً ايطاٚي١ أّ ض دضٗا يف حمفظيت ٚأْؿسف.
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نٓت أدزع َطا٤ يف قاع١ املطايع١ يف اجلاَع١ص  يف بعض أٜاّ الَتخاْات فكط

ٚضااط ايؿااُت املٗٝااب. تٓطاااب ضااخه١ تتبعٗااا     ف طااٌ عًاا٢ ابتهاااز فااس  ايساحاا١   

أخااس٣ص أزفاات زأضااٞ عاأ نتااابٞ فاا ملي أحااد ايطااالب ٜااٛشب حفٓاا١ َاأ فطااتل ايعبٝااد      

ايطاخٔ. ٜتظاٖس اجلايطٕٛ إىل ايطاٚي١ ايكسٜب١ بالعرتا  ع٢ً خسم ْظاّ املهتبا١ص  

فٝٓكااسٕٚ ايطاٚياا١ باا قالَِٗ. اااِ ٜتظاااٖس آخااسٕٚ بايتاادخٌ يٝخطااُٛا ايٓااصاب. بعااد تًااو   

فسؾ١ َٔ ايساح١ ٜعٛد اهلد٤ٚ ايسؾانيص حتا٢ أْطاٌ َٓا٘ تازنا١ طاالب احملافظاات        اي

 ضاٖسٜٔ يف املهتب١.

ٚنِ ناْت ايعٛد٠  تع١ يف غٛازب دَػل اهلاد١٥ اييت ٜطٛف فٝٗا ْطِٝ ايًٌٝ! 

 تع١ ألْٞ أعٛد َداس٠ باأليف١ ايٓاع١ُ ايايت أحااطتين حاٍٛ طاٚيا١ ايايت وًطات إيٝٗاا        

ا أٚي٦و األغخا . أتطا٤ٍ اآلٕ  أ  ٜهٔ يسٜبًا أْين نٓت طٛاٍ ضٓٛات ٚأيفت فٝٗ

أيتكااٞ باانخسٜٔ يف احلدٜكاا١ ٚايٓااادٟص ٚل أيتكااٞ بٗااؤل٤ اياارٜٔ أوايطااِٗ طااٛاٍ ايٓٗاااز   

ٚأحٝاْاااًا يف املطاااا٤ يف قاعااا١ املطايعااا١؟ ناااإ يسٜباااًا أٜتاااًا إٔ بداٜااا١ اخلالفاااات باااني   

 ِ ايرٟ ل حيتاج إىل نالّ.ايكَٛٝني ٚايٝطازٜني   متطٓا. بكٞ بٝٓٓا ايٛد ايٓاع

يف تًو األٜاّ نٓت غاٖد٠ ع٢ً اضتٓبات احلكد باني أغاخا  اعاتِٗ ايصَايا١     

ٚايعُااس. ٚناا ْٞ حملاات األْٝاااب ٚاملخايااب ايظا٦َاا١ إىل اياآٗؼ! ٚناا ٕ ضااعازًا وااسف     

ايػٛازب َٓدفعًا ملطازد٠ األفهاز! ٚن ْٞ زأٜت نٝا تطخب َد١ٜٓ َأ أغاخا ص   

خاسٜٔ! ناإ اهلٝجاإ ضاٝد تًاو ايًخظا١ ايايت ضاٝعترزٕٚ         فٝفكدٕٚ األَإص ٚتٖٛب آل

 عٓٗا اٝعًا بعد ضٓٛات.

قاياات يااٞ أَااٞ  ل ٜطااُت أحااد يااري ؾااٛت ْفطاا٘! ابتعاادٟ! ضااافسٟ إىل أخاايت يف  

يبٓاإص ٚاْتظاسٟ عٓادٖا واٛاب اجلاَعا١ عًا٢ طًاب الختؿاا . ضاافست. َٚاا ناإ            

١ٝٓ ذات نا٣ٛ ٚ اساتص   أضٌٗ ايطفس إىل يبٓإ يف تًو ايًخظ١!   تهٔ يًُخافس أب

ٚ  تهاأ ايكااٛا٥ِ اياايت تؿاآا ايٓاااع قااد ٚضااعت بعااد يف تًااو املخااافس. دفعاات أوااس   

ايسانب مخظ يرياتص ع٢ً احلدٚد أطٌ زواٌ األَأ عًا٢ َأ يف ايطاٝاز٠ص ْظاس إىل       

اهلٜٛاتص ٚوست ايطٝاز٠ ب َإ. َسزْا نُا ميس َٔ ٜٓصٍ إىل بريٚت يٝتغاد٣ يف َكٗا٢   

 احلاج داٚٚد.

ييتص َاأ حمبتٗاااص يف يسفاا١ ايتااٝٛف. يف ايغسفاا١ َهتباا١ بااني نتبٗااا  آٚتااين خااا

َطسحٝات غهطبري. ؾست أقسأ املطسحٝات عٓدَا تهٕٛ خاييت َػغٛي١ص ٚأزافكٗا 

أحٝاًْا يف شٜازاتٗاص ٚأ ت أحادٜث َتٓٛع١ ايتخًٌٝ ٚايتخُني. ناْت باريٚت َٜٛاراى   

املػااُؼ اهلٓااادٟ  ل تااصاٍ أؾاا١ًٝ. فهٓاات أَػااٞ يف طسقاااات عًاا٢ وٛاْبٗااا أغااجاز        
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ٚاحلُتٝاتص ٚأع  ايبطاتني يف طسٜكٞ إىل أبٓا٤ خاييتص ٚأقطا َعِٗ ايصعرت اي ٟ 

يف ياب١ ايؿٓٛبس. ٚيف نثري َٔ األٜاّ نٓت أتفسج ع٢ً شٚج خاييت ٖٚٛ ٜعًُٗاا قٝااد٠   

ايطااٝاز٠ص ٜٚكطاات بايتااخو َصاوُٗااا ايعاؾااا. ٚن ُْٗااا عااال َطااؤٚي١ٝ تعسٜفااٞ       

َطات بطااتني اي تكااٍ ٚاملاٛش عًا٢ غااط٧ ايبخاس. أحٝاْاًا         بؿٛز ٚؾٝدا ٚايٓبطٝا١. فال 

نٓاات أَػااٞ ٚحاادٟ عًاا٢ ايهااٛزْٝؼ حتاا٢ زأع بااريٚت. أحلاال قًااب املٛواا١ اياارٟ        

 ٜطخسْٞ ب يٛاْ٘ص ٚأت ٌَ دأب املٛج ايرٟ ٜتكدّ حت٢ ٜٓطفي ع٢ً ايػاط٧.

نُٔ ٜٓبؼ طبكات َٔ احلسٜس يف ؾٓدٚم َالبط٘ املؿاّدف املٓطاٞ َأ شَاإص     

َااظ غاااًل أبااٝض ْاعُااًا فٝاا٘ خٝااٛحل بساقاا١ َاأ احلسٜااس. ٚخٝااٌ إيااٞ ٚأْااا     ملطاات ٜاادٟ أ

َغُت١ ايعٝٓنيص ٚض٤ٛ ايكُاس يف آخاس ايًٝاٌ ضااطت ذبات وفاينص أْاٞ أعاٛد إىل تًاو          

ايًخظ١ ايبعٝاد٠ يف َكٗا٢ يف باريٚت. حاٚيات إٔ أفٗاِ َاا   أتٛقاا أَاَا٘ ٜاّٛ نٓات           

 "متثٌٝ ايٛطٔ". َطدد٠ إىل ايٛاوب ايرٟ ٚضت يٞ  إٔ أدزعص ٚأحطٔ بطًٛنٞ

ترنست إٔ ضااَٞ "واازٟ يف قاعا١ املطايعا١ص اتؿاٌ باايتًفٕٛص ْٚااٚيتين خااييت         

ايطااُاع١  قاااٍ إْاا٘ أحااد شَال٥ااو! دٖػااتص اااِ  عتاا٘. حٝاااْٞص ذنااس يااٞ ا اا٘ص          

ٚضااا يين  ٖاااٌ ميهااأ إٔ ًْتكاااٞ؟ ايتكٝٓاااا يف َكٗااا٢ احلااااج داٚٚدص ايعٓاااٛإ املعاااسٚف   

طاٚيا١. زأٜتا٘ ٜفخؿاين بٓظاسٙ. ااِ قادّ ياٞ        يًطٛزٜني. نإ حيٌُ عًب١ ٚضعٗا ع٢ً اي

ايعًب١ص ٚفتختٗا. زأٜت ذيو ايػاٍ األبٝض املخطط خبٝاٛحل َأ احلسٜاس. ايػااٍ ايارٟ      

ؾست أشٖٛ ب٘ يف حفالت املطس  ٚالحتفالت اجلاَع١ٝ. ايػاٍ ايطٌٜٛ ايداف٧ ايٓاعِ 

خظا١ ايايت   ايرٟ   أود حت٢ ايّٝٛ َثاٝاًل يا٘. غاهست٘  ملااذا؟ أغاعس اآلٕ با ٕ تًاو ايً       

اعتين ب٘ص حم١ًُ بعٛاطا ٖاد١٥ ٚة١ًُٝص ٚاضع١ مباا   ْكاٌ فٝٗاا. فطااَٞ ايارٟ      

ٜعسف أْٞ َٔ ضف١ أخس٣ص ٚأْٞ يف تًو ايًخظ١ أضت قادَٞ عًا٢ حافا١ ايغسبا١ص أتا٢      

َاأ دَػاال ايغازقاا١ يف ؾااخب اخلطاباااتص إىل فتااا٠ ذبُااٌ حكٝباا١ ضاافسٖا ٚل ٜعااسف    

 ادباٙ طا٥ستٗا.

عات ايهًُا١ ذباّٛ حٛيٓاا. دباًٖات ايًطاا ٚايعرٚبا١          ٜكٌ  أحباو. يهاين    

ٚاحلٓإ اييت أتات با٘. ناإ ناٌ َاا حٛيٓاا ٜؤناد إٔ يكا٤ْاا خااطاص ٚزمباا ل يكاا٤            

بعدٙ. َت ذيو عٌ شًَٝٞ نٌ َا ٜطتطٝت َٔ احلٓإص ٚن ْ٘ َد حٛيٞ ذزاعٝ٘. ٌٖ 

 تطا٤يت  َاذا ٜط٢ُ ذيو؟ حبًا؟ أنثس َٔ ذيو! ْباًل!.

حاٚيت إٔ أضاتعٝد تًاو ايًخظا١ ايكدميا١ص ٚأملاظ تًاو اهلدٜا١        تكًبت يف ايفساؽ ٚ

ايث١ُٓٝص ٚأ ت ايهًُات اييت حاَت ٚزّفت ٚ  ذبّط. ٌٖ تطتطٝت ايعٕٝٛ إٔ تهٕٛ 

أبًغ َٔ ايًغ١؟ ٌٖ زٚت عٝٓاٙ َٜٛراى قؿ١ حب ْطجت٘ طٛاٍ أزبت ضٓٛاتص ؾباحات 
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٤ عاأ دَػاال نٓااا ًْتكااٞ فٝٗااا حااٍٛ ايطاٚياا١ص ٚبعااض أَطااٝات غااازنت فٝٗااا ايغسبااا 

 بايدزاض١ يف قاع١ املطايع١؟

بػااجاع١ فتااا٠ َطاادد٠ إىل ٚاوبٗاااص تطااافس ٚحاادٖا إىل أٚزٚباا١ص حاًَاا١ حكٝباا١       

ؾغري٠ َٚالبظ قًًٝا١ص ْطاٝت أٚ اْػاغًت عأ ذياو ايًكاا٤ اخلااطا ايارٟ تالَاي فٝا٘           

حب ل أٌَ ي٘. ٚيعًين نٓت يٝٛز٠ ع٢ً نسا١َ "وازٟ"ص يريو أْهاست أَااّ ْفطاٞ    

يو ايطفس ايطسٜت ألْ٘ حيبينص ٚأْ٘ عٌ ذيو احلب بٗد٤ٚ ضٓٛات ٚ أ  أْ٘ أت٢ يف ذ

"ْعٝؼ َعًا" يف قاع١ ٚاحد٠.   أتطاا٤ٍ  أٜعكاٌ أْا٘   ٜعاسف أْاٞ زمباا نٓات َعجبا١         

بػاب آخس أزضِ َع٘ حٝا٠ َػرتن١ قطعتٗا تًو ايعاؾف١ ايطٝاض١ٝ؟ أٜعكاٌ أْا٘ أشا    

 بص أَاّ بٛاب١ يسب١؟متاٜص األفهازص ٚضع٢ إىل ايًكا٤ بٞ يف بًد يسٜ

بعد ضٓٛات ط١ًٜٛ زوعت إىل ايٛطٔ. ٚفٛو٦ات َٜٛاًا بصٜااز٠ ذياو "اجلااز". اٖتاد٣       

إىل بٝيت بطسٜك١   ٜبي أٜتًا بٗا. ناْت تسافك٘ شٚوت٘ص قسٜبت٘. ٖٚٞ ايايت قايات ياٞ    

َداعب١    ْعاسف إٔ احلاب ٜٓطا  حبايا٘ يف قاعا١ املطايعا١. ضاكط قاسٜيب يف حباياو.          

أٟ حبٌص ٚل أ١ٜ غبه١ ؾٝد زقٝك١. ل حيتاج احلب ايٓاعِ إىل ؾاٝاد  حبايٞ؟   أزّ 

ٚطسٜاااد٠. تٓطاااج٘ خٝاااٛحل حسٜسٜااا١ نخٝاااٛحل ايػااااٍ ايااارٟ ل أشاٍ أتااارنس ْعَٛتااا٘.    

دباًٖات نالَٗااص ٚقًات يٓفطاٞ  حكٗاا إٔ تغاااز عًٝا٘. يهاين  عات َٓٗاا ايهًُاا١          

يفِٗ احلب ايرٟ  اييت   ٜكًٗا َٜٛراىص ٚيعً٘ فِٗ أْٞ يف ذيو ايعُس   أنٔ َؤ١ًٖ

ترتم ايتفاٚتص ٜٚٓخت ااآني يٝؿابخا َتٓاضابني دٕٚ إٔ ٜهإٛ أحادُٖا ْطاخ١ َأ        

 اآلخس.

نااإ حيااب إٔ أوااسب األفااسا  ٚاألحااصإ ٚاألزمص ٚٚواات ايغسباا١ص ٚاحلسَااإ َاأ   

األعصا٤ احملبٛبنيص ٚاخلالف َت األؾدقا٤ املكسبنيص ٚأت ٌَ ي٢ٓ ايعالقاات ا ْطاا١ْٝ   

و احلااب اياارٟ عّبااس دٕٚ نااالّ. تكًّباات ٚضاا٤ٛ قُااس آخااس ايًٝااٌ   ٚتعكٝاادٖاص ألفٗااِ ذياا

ٜالَطينص ٚتطا٤يت  نٝا عسف ذيو ايصٌَٝ عٓٛاْٞ يف بريٚت َٜٛاراى؟ َأ أًٖاٞ؟    

نٝا ٚؾٌ إيِٝٗ؟ َٚاذا قاٍ هلِ نٞ ٜثكٛا بٞ؟ ٚبعاد عكاٛدص نٝاا عاسف عٓاٛاْٞ      

 ٚقؿدْٞ َت شٚوت٘ يتبٛ  يٞ مبا   ٜبي ب٘؟

يػااااٍ األبااٝض املٛغاا٢ خبٝاااٛحل َاأ احلسٜاااس.    ٚناا ٕ ٜاادٟ ملطااات ْعَٛاا١ ذيااو ا    

اضتعدت ذياو احلاب املخًُاٞص ٚحاٚيات إٔ أخارتم اجلاد ايارٟ ٜتخفا٢ با٘ص ٚفخؿات           

قاع١ املطايع١ ايكدمي١. ٚيعًين غعست ٚقت٦ر بعرٚب١ ذيو ايًكا٤ اخلاطا ايرٟ   أْتب٘ 
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ين إيٝ٘ َٔ قبٌص ٚمتٓٝت إٔ ٜهٕٛ ذيو ايصَٝاٌ حٝاًا ٚضاعٝدًا يف َدٜٓتا٘ ايبعٝاد٠. يها      

فُٗت أٜتًاص أْاٞ َدٜٓا١ جلُٝات ٖاؤل٤ ايارٜٔ   أفُٗٗاِ تا ٚ دباًٖات أْاٞ أفُٗٗاِص           

 ب ْٞ أؾبخت نُا أْا ايّٝٛ.

يف احلاد١ٜ ٚايعػسٜٔ َٔ عُسٟ ٚدعت اجلاَع١ص ٚدعت غجريات اياٛزد األباٝض   

اييت ْؿب يف َهاْٗا خالٍ يٝابٞ بٓا٤ َٚٛقا ضٝازات. ٚدعت قاع١ املطايعا١ بٗاد٤ٚ   

 طٜٛت ؾفخ١ َٔ ايعُس.ٚؾُت. ببطاط١ 

أحبث اآلٕ يف ايؿٛز عٔ تًو ايفتا٠ اييت تًإٛ ايادْٝا بٓظستٗااص فارت٣ فٝٗاا فتٓا١       

زٜؼ ايطاٚٚعص ٚٚاحات أيا ي١ًٝ ٚيًٝا١ص ٚايػاعس ايعسباٞ ايارٟ حفظتا٘ يف املدزضا١ص       

ٚتؤَٔ ب ٕ احلٝا٠ ضتهٕٛ َر١ًٖ يف حتٔ َدٜٓا١ َاداس٠ خبتاستٗاص طاسٚب بؿاٛت      

 َا٥ٗاص َص١ٜٓ بفٛانٗٗا.

 

 

 



 في رحاب القصة
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إٔ تهٕٛ غسطًٝا فٗرا ال ٜعين إٔ تٛاج٘ املخااطس اياي ٜرعاسا ااا ايٓااع        

حٝاااتِٗ فبطاال  ذااٌ ٖاارا ٜعااين إٔ تٓػااػٌ ذٗااٛاجظ ٚأٖٚاااّ ذعطااِٗ أٜطااًا   ااا    

ًَُِّو عٓا٤ّ فَٛم عٓا٥و.  ُٜب

ٖا أْا اآلٕ أْٗٞ اتصااًل ٖاتفًٝا َع صاحل َرجس أجٗاص٠ ايهوْٚٝا١ ٜػارهٞ    

َٔ زجٌ ضخِ غسٜل األطٛاز ٜكف أَااّ ٚاجٗا١ َرجاسٙ َٓار ايصاحاى ٚحرا٢ املطاا٤        

ٍٍ جدًا  ٜٚصعِ صاحل املرجس إٔ  ٚقد غسع َٓر أنثس َٔ ضاع١ ٜطبو ذصٛت عا

ََرجااسٙ  ٚأزغُاا٘ ٖاارا   صااٛت ضاابه٘ َسعاال حااد أْاا٘ أفااص   ع املاااز٠ ٚصاآدع شجااار 

 ايصٛت ايرٟ ال ُٜطام ٖٛ َٚٛ#فٝ٘ ع٢ً املػادز٠ َٔ ايحاب اشبًفٞ!!

ٖٚا أْا ذا ع٢ً َطاف١ أَراز َٔ ايػازع ايرٟ جعً٘ ايطبو املسعل خايًٝا َأ  

املاااز٠ ٚيطااد أصاادم نااِ غااعم األَسٜهااٞ َحاادع ذاذرهاااز ايػااها٣ٚ ايػسٜحاا١      

ٖاارٙ ايطاابه١ ايااي أ عٗااا!! ٖاارا َسعااْل   . َٗااً  َاااٚعااٝؼ األٖٚاااّ ٚااااٛاجظ.

حكًا!! َا نٌ ٖرا ايصٛت ايكٟٛ؟! أٟ حٓجس٠ ميرًو ٖرا ايسجٌ؟! ذٌ ٖٞ ضحطا١ْ 

   عٓك٘ ٚيٝطد حٓجس٠!

َّ ٜطبو ٖرا ايسجٌ؟!  ايصجاُر َرصدْع ذايفعٌ ٚيهٔ ع 

ٚاجٗاا١ ا ااٌ ذبااٟٛ أجٗااص٠ تًفااص٠ َاأ ع َااات دبازٜاا١ َرٓٛعاا١ تحاا  قٓااٛات      

 ١ْٝٛ طبرًف١  َا املطبو   األَس؟!تًفصٜ

                                                 
*

 .أديب وقاص سوري 
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 أْد ٖٓاى تٛقف عٔ ايطبو. -

ٖٞ ٚتٛقاف عأ ايطابو     ٜا إاٞ صٛت ضبه٘ ال ُٜبرٌُ.. أْد ٖٓاى ايرفد إي

 ٖرا أَس  أْا َٔ ايػسط١ االذباد١ٜ.

ٌْ ضخِ يٝرين مل أطًل َٔ غسٜهٞ عدّ اسبطٛز َعٞ    إْ٘ ًٜرفد  إْ٘ زج

ٌٍ  ااسد أْاا٘ يهاآين #ٓٓااد األَااس َصحاا١  ال أضاارطٝع  إٔ أصااٛب ضاا حٞ عبااٛ زجاا

ٜطبو  نٝف ضأتعاٌَ َع٘؟ ٖرا َسذو  ٌٖ حيل يٞ إٔ أٚقفا٘ عأ ايطابو؟..    

ٖاارا ٜااا يًااٍٗٛ جًااد ٚجٗاا٘  َٗاً  ذااسغِ أْاا٘ ايرفااد عبااٟٛ إال أْاا٘ َاااشاٍ ٜطابو. َااا  

ُ٘ ذهااٌ ذطاااط١ ٜٚعٝااد     ٜرفٖطاا   فهاا٘ ايطاافًٞ ضااك! أزضااًا !! ٜااا إاااٞ إْاا٘ ًٜركطاا

 ِ صبااددًا!! ٖااٌ ٖاارا "شْٚاام" أّ غااٍٛ أّ َاااذا؟!! حراا٢  ٝاذاا٘     تسنٝحاا٘.. جًاادٙ ًٜاارب

 ايُع١ًٜٛ  صق١ قًًٝ  يفس" َا اْرف  صدزٙ ٖٚٛ ٜطبو ٜٚكٗك٘.

قف َهاْو أٚ ضأطًل ايٓاز  ضع ٜدٜو خًف زأضو ٚال تعااٚد ايطابو    -

 ٚاجُ  ع٢ً زنحرٝو..

 إْ٘ حياٍٚ قٍٛ غ٤ٞ َا  عاد فه٘ يًعٌُ!!

ثٌ اسبه١َٛ االذباد١ٜ أٖ  ذو أٜٗا ايػسطٞ  ايسجٌ ايػسٜل: أًٖ  ذو ٜا  

ٌٖ َٔ قإْٛ ميٓع ايطبو أٚ إٔ ٜعٝد املس٤ تسنٝل فه٘ ايارٟ ضاك! َٓا٘؟ ملااذا     

 تصٛب ض حو عبٟٛ؟!

 أْد غسٜل  ٚنأْو يطد ذػسًٜا.. -

 ايسجٌ ايػسٜل: ٌٖٚ ٖرٙ جسمي١؟! َذػسْٞ إٕ ناْد جسمي١..

 ايطبو. يطفو ٜطٛع إْ٘ ٜطبو صبددًا  أزجٛى تٛقف عٔ -

 ايسجٌ ايػسٜل: أْد ال تطرطٝع إط م ايٓاز عًٞ.

أْد تثري ايسعل ٚض! ايٓاع ٚأز٣ فٝو تٗدٜدًا يألَأ ايعااّ ٚقاد حطُاد      -

 ْافر٠ ضبٌ دبازٟ  أْد َٛقٛف  جيل إٔ ْربكل َٔ ٖٜٛرو.

ايسجااٌ ايػسٜاال: أْااد ال تطاارطٝع إطاا م ايٓاااز عًااٞ  يااٝظ ألْااو ال تطاارطٝع      

ذٌ ألٕ طبصٕ ايسصاص اشباص مبطدضاو   قحطاي     اخر م أضحإب تربز ذيو 

 نُا تس٣.
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َااوًا نٝااف حااد  ذيااو  َراا٢      02 ََٗااً  ٖاارا صاابٝه  يهٓاا٘ ٜحعااد عااين     

 ؟!!أخرٙ

 ايسجٌ ايػسٜل: ٚألْو ال تطرطٝع إٔ تكرٌ َاال تساٙ.

 يكد اخرف٢  ْ$ست إىل َطدضٞ يًب$١ ٚاآلٕ ال أ س يريو ايسجٌ!!

 ايصقام اتحعين إٕ غ٦د.ايسجٌ ايػسٜل: أْا ٖٓا   ذيو 

ٍّ تاسن . َتٛقاف ..           صٛت٘ ٜأتٞ َأ ايصقاام امُلعارِ ذايفعاٌ.. ٖٓااى صاٛت أقادا

 َتٛقف.

 أْد أٜٗا ايػاب ٌٖ زأٜد.. ! ملاذا أْد عازٕ أٜٗا ايػاب؟!

ٌْ َسعاال           ِْ ضااسم  ٝاااذٞ ٚزناا    ذيااو االدباااٙ  زجاا ٌْ ضااخ ايػاااب: زجاا

ٌٍ عجٝل نايطبس   سب$١    أزجٛى ضاعدْٞ.نايػٍٛ ْصع عين  ٝاذٞ ذػه

ٖٞ ايًبام ذ٘. -  ُخر َعطفٞ  عً

زنطاااد إىل  خاااس ايصقاااام ايااارٟ ٜفطاااٞ إىل غاااازٍع  خاااس ٚمل أجاااد ايسجاااٌ    

ٞ  ايػاااَ   طًحااد ايعاإٛ  ٜهاارذْٛين ٜٚطااخسٕٚ َااين   ٖاارا َسعااْل حكااًا. شَ ٥اا

ناااَريات َساقحاا١ ا ااٌ ايرجااازٟ مل ُت$ٗااس أحاادًا  ٚنااأْين نٓااد أَاااّ غااحه!!    

ٚ   ١ َٛ#فني ٚعدد َٔ أصباب ا اٍ ا اٚز٠ زأٚا ايسجٌ ٚيهٔ صاحل ا ٌ 

ٚتطاااذل ٚصاافٓا ا٦ٝراا٘ يهاآِٗ مل ٜػاااٖدٚا أٚ ٜطااُعٛا حااٛازٟ َعاا٘ ٚنٝااف أخاار  

طبصٕ ايسصاص خاصي  ًَٗ  طبصٕ ايسصاص َٛجْٛد اآلٕ   ضا حٞ!! نٝاف   

عاااد إيٝاا٘؟!! أناااُد أجاأ. اْرٗااد ْااٛذي.. ضااأذٖل إىل اسباْاا١ ذااايكسب َاأ َٓصيااٞ       

ٌٖ ذيو خيفف عين.أل  حرطٞ نٛذًا َٔ ازبع١ ع

**** 
ََٔ ٖرا؟! .. إْ٘ ايٓادٍ ٜٛق$ين  يكد طًع ايفجس ٜحدٚ أْين نٓد   ٕٙ ٜا زأضٞ  

أمثٌ طٛاٍ ايًٌٝ حر٢ غٝحين ايّٓٛ ٚايُطهس  ًَٗ .. إْ٘ ايػااب ايارٟ ناإ عازٜاًا     

ٌُ    ايصقام أَظ إْ٘ ٜدخٌ اسبا١ْ  ٜحدٚ أْ٘ ٜطري ذادباٖٞ إْ٘ ٜحرطِ  ي٘ ٖٚٛ حيُا

 َعطفٞ.
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تفطااٌ اجًااظ  ضأتصااٌ ذصَ ٥ااٞ نااٞ َٜبطااسٚا ٜٚصاابحٛى إىل قطااِ       -

 ايػسط١ نٞ تديٞ ذػٗادتو فكد ضحل إٔ حبثٓا عٓو ٚمل ظبدى.

 ايػاب: أديٞ ذػٗادتٞ خبصٛص َاذا؟

 خبصٛص ايسجٌ ايطخِ ايػاَ  ايرٟ ضسم  ٝاذو. -

ناريو؟ ٚال  ايػاب: يهٔ ايكإْٛ ال ٜراٝه ايػاه٣ٛ إال ضاد ايحػاس  أياٝظ      

 ٜٛجد نا٥ٔ ٜطسم ْفط٘.

 َاذا تكصد؟! -

ٖرا أْا ٜا صدٜكٞ  أْا ذيو ايسجٌ يهٔ   ١٦ٖٝ أخس٣  خدعرو نٞ تاس٣  

ميهٔ حصسٖا َٔ اشبداع  ٖٚرا طبصٕ ض حو صبددًا ٖا  أْين أَرًو ٚضا٥ٌ ال

أْا أضع٘ أَاَو ع٢ً ايطاٚي١ تفكد ض حو ٚئ دبد طبصْ٘ فٝ٘ يهٓو ضرجدْٞ 

ايٓ$س إيٞ. ئ أذٖل إىل أٟ َهإ فأْا أزغل ذاسبدٜ  َعاو  يهأ   ٕ تعاٚد إَا 

 نٔ ٖاد٥ًا ف  جد٣ٚ َٔ أٟ غ٤ٞ قد ذباٍٚ فعً٘ إشا٥ٞ.

َُباف$ًا ع٢ً زذاط١ جأغٞ زغِ ايعٛاصف ايي ناْد تعرٌُ   داخًٞ  ذكُٝد 

ٚقسزت االضرُاع إىل ذيو ايها٥ٔ ايػااَ  َأ ذااب "اعاسف عادٚى".. ٚذاادزت إىل       

 صدٜكٞ(؟ َصطٓع.. ملاذا قًد يٞ   َعسا ن َو )ٜا ضؤاي٘ ذربٕٚد

ْو َٔ ايػسط١ االذباد١ٜ؟ إذًا فأْد صادٜكٞ.  إايها٥ٔ ايػاَ : أمل تكٌ  -

ا عين أْا يطد إْطاًْا نُا تس٣  ذٌ أْا ايػٝطإ ٚنٓد أنٝد يًٓاع أمجعاني  

نٝاادًا ع$ُٝااًا ٚأحسضااِٗ عًاا٢ ذعطااِٗ فػاآٛا اسبااسٚب مبااا فٝٗااا َاأ قاصاافإت       

ْاضاافات ٚناْااد ايصااٛازٜ  تصااحه أناارب ٚأنثااس تاادَريًا إْٗااا زذٝحاا١          َصيااصالٕت

 األحكاد  غر١ً أضكٝٗا َٔ دَٛع فسحٞ نًُا مند ٚتعا#ُد ذني أٜادٟ ايٓاع.

ٚ ا ال تعًُ٘ عين أْين أضارطٝع إٔ أٚضاٛع   َ ٜاني ايٓفاٛع دفعا١ ٚاحاد٠       

ٚيهاأ فهُااا تسضااٌ ايػٝااّٛ ٚاذًااٗا أزضااٌ ٚضاٚضااٞ ٚاقواحاااتٞ   أذٖااإ ايحػااس  

أحٝاْااًا أحاال إٔ أحطااس   ذاا ٕد طبرًفاا١ يطاادٟ  فحصااسٟ يااٝظ نهًُاااتٞ ال    

أضرطٝع إٔ أذصس اشب ٥ل نًٗا يطحٝع١ األزا ايهس١ٜٚ ٚعٓدَا أزٜد ايطافس إىل  

ايٓصف اآلخاس َأ ايعاامل أتٓكاٌ فاٛم املاا٤ فباسني فاٛم املاا٤ أضاسع ذهاثري َأ             

اسبسب ايعامل١ٝ ايثا١ْٝ إٔ  حسني ع٢ً ايٝاذط١ ٚصادف أ ٓا٤ ضفسٟ   فو٠ خ ٍ
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ٌٍ أفكادْٞ ٚعٝاٞ  ٚحرا٢ صاحٝب١ أَاظ نٓاد َػاًٍٛ املادازى          تعسضد يصعٍل ٖا٥

نبجااس   قاااع ا ااٝ!  ال أدزٟ أٟ قاا٠ٕٛ ٖا٥ًاا١ ضااسذرين فصااعكرين ذيااو ايَصااعل  

ايع$ااِٝ  ٚقااد انرػاافد ايٝااّٛ أْٗااا قٓحًاا١ تاادع٢ ايكٓحًاا١ ايرزٜاا١ صااعكرين ذكٛتٗااا     

حبسٜا١ ناْاد دباس٣ فٝٗاا ايرجاازب األٚىل عًا٢       املسعح١ حني عاربت ٚضا! َٓطكا١    

 ٖرا ايط ى ايع$ِٝ.

 جٕٛ عًٝٓا إٔ ْػادز ٖرٙ اسبا١ْ.

 نٝف عسفد ا ٞ؟! -

ايػٝطإ: جٕٛ  التهٔ ضاذجًا ٖرٙ أذط! قدزاتٞ عًٝٓاا َػاادز٠ اسباْا١     -

ألٕ أحد شَ ٥و ٚا ٘ )ناازٍ( ضاٝدخٌ اسباْا١ ذعاد قًٝاٌ ٚضٝبػاس ْفطا٘ ذٝٓٓاا         

 حد إٔ ٜكاطعٓا.ٚأْا ال أزٜد أل

ٚذايفعٌ  د نازٍ ٜدْٛ َٔ اسبا١ْ فػادزت َٔ ايحاب اشبًفٞ َاع ايػاٝطإ.   

 ضسْا مخطني َوًا تكسٜحًا ٜرٛضطٓا ايصُد  ِ تاذع ايػٝطإ حدٜث٘ قا٥ً :

أٍٚ َااا خطااس   ذااايٞ عٓاادَا اضاارٝك$د إٔ حاااٍ ايحػااس قااد َصااًُبِد         -

ِّ َا َا فات ٚقاد ٚ حاُد َأ فاٛزٟ     غٝاذٞ ٚإٔ أَاَٞ عًُ  ٚجٗدًا ع$ُٝني نٞ أع

عٓدَا ٚصًد ضاحٌ ذ دى ٖارٙ  إىل إحاد٣ املادٕ ايصااخح١   اِ ضاسُت   غاازٍع        

فسعااٞ صااػري ٚأْااا أتأَااٌ َااا حااٛيٞ َاأ َاارػريات ضباااٚاًل فُٗٗااا.. ٚذبدٜاادًا دخًااد    

ايػازع ايرٟ زأٜرين فٝ٘ أٍٚ َاس٠ ٚضاسعإ َاا غادت اْرحااٖٞ تًاو األياٛاى ايحًٛزٜا١         

ٜطا٢ُ ذٓػاسات األخحااز     حيد    َػازم األزا َٚػازذٗاا عارب َاا    ايي َتعسا َا

ٚايرباَج ايرازخي١ٝ ٚايٛ ا٥ك١ٝ فصعكُد ٚخفاُد ٚناادت اسبطاسات إٔ يناصقين   اِ      

 الح$ُد أَسًا  تعاٍ ألزٜو..

تٛقفٓاا أْااا ٚايػااٝطإ عٓاد ٚاجٗاا١ ضبااٌ ٜحٝااع غاغاات تًفااص٠ ضااخ١ُ ٚناْااد    

از ايػاااٝطإ إىل إحاااد٣ تًاااو تعاااسا قٓاااٛات طبرًفااا١  َٓٗاااا َاااا ٖاااٛ إخحاااازٟ. أغااا

ايػاغات ايي ناْد تعسا ذسْاصبًا ٚ ا٥كًٝا عأ صباصز٠   ذا د تادع٢ فًطاطني      

ا ٗااا صبااصز٠ صااربا ٚغاااتٝ   ٚقاااٍ: اْ$ااس إىل ٖاارٙ ايف$ااا٥ع  ٚاْ$ااس إىل تًااو        

فسٜكٝااا. َٗااً  تعاااٍ ْربااد  إىل ذيااو ايسجااٌ اْ$ااس إيٝاا٘ نٝااف ُٜباادُِّم  أا اعاا١   

 تكف    خس ايػازع.ذعسذ١ املثًجات ايي 
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 ِ تٛجٗٓا عبٛ زجٌ   ايَعكد اشباَظ َٔ ايُعُس  فٓاداٙ ايػٝطإ ٚأخار َاين   

ٖاتفٞ ازبٛاٍ  ِ قاٍ يًسجاٌ: َعارز٠ َٓاو  غاعست أْاو َرجا٘ إىل عسذا١ املثًجاات         

 تًو  ٌٖ ٜحٝع َثًجإت جٝد٠.

 ايسجٌ : ْعِ  إْٗا  راش٠. -

ٚصدٜكٞ   أَس ٖرا ايفٝدٜٛ ايػٝطإ: يدٟ ضؤاٍ يٛ  بد يٞ  احوُت أْا 

 ايرٟ ضأعسض٘ يو ع٢ً ٖاتفٞ  ٌٖ تعسف أٜٔ ايحًد ايرٟ تكع فٝ٘ ٖرٙ املراذه؟

ايسجٌ: ال.. يهٓٗا صباشز َسٚع١ يعًٗا   أ ٝٛذٝا  يعًاٗا ًَٝػاٝات ذٛناٛ     -

 حساّ اإلزٖاذ١ٝ املرطسف١  أٚ يعًٗا ذٛزَا.

 ايػٝطإ: أجٌ  أجصّ أْٗا نريو  غهسًا يو.

 ااِ اذرطااِ ايػااٝطإ اذرطااا١َ عسٜطاا١ خػاا١ٝ إٔ ٜطًاال ذعاادٖا    َطاا٢ ايسجااٌ 

 ضبهر٘ املسعح١ فحادزت٘ قا٥ً : َا ضس ضعادتو؟

ايػااٝطإ: أتااس٣  يكااد تاااذع طسٜكاا٘ يػااسا٤ املثًجااات. نااٌ ٖاارا اياارذه ٚتًااو     

 ايدَا٤ مل ُتبد  يدٜ٘ أ سًا حر٢ مل تفكدٙ غٗٝر٘ يرٓاٍٚ املثًجات!

َاااّ ٖاارٙ ايف$ااا٥ع ايااي ت$ٗسٖااا     اْ$ااس حٛيااو ٖٓاااى أْاااع قااد َااسٚا تااًٛا أ      

ايػاغااات ٚمل ٜهو ااٛا  ٖاارا زا٥ااع. يكااد أخااافرين ٖاارٙ األيااٛاى ايحًٛزٜاا١ املٓرػااس٠    

ذهثاس٠   ذاادا األَااس  ٚاياي تعاسا نااٌ غا٤ٞ ذٛضاٛى  إٕ نااٌ أفعااٍ ايطاا٤ٛ        

ٚايػس ايي أقٓعرهِ ذازتهاذٗا ٚشٜاد٠ ناْد #اٖس٠ ٖهرا ع ١ْٝ. نٓد أ#أ  

ٕٛ ذػاا٤ٞ َااا إشا٤ ايف$ااا٥ع ايكا٥ُاا١ اآلٕ  ٚددت يااٛ     إٔ ايٓاااع ضٝبرػاادٕٚ ٜٚكَٛاا  

ٌْ ٜعرًاٞ    أحطِ ٖرٙ ايػاغات  يهٔ مل حيصٌ غ٤ٞ.   األش١َٓ ايػاذس٠ نإ زجا

أٟ غاا٤ٞ جياادٙ أَاَاا٘ ٜٚٓااادٟ ايٓاااع ٚحيااد ِٗ ذ$ًاإِ  َااا  أٚ ذهاز اا١ٕ َااا  حًااد     

     ٔ  ذأْاٍع غريِٖ  فرطرٝك% ايًٗف١ مبد ٜد ايعٕٛ   قًاٛذِٗ فٝطاعٕٛ حرا٢ ٜحًػاٛا َا

ايُعااٖد٠ ٚايَعدٜااد ٜٚٗحاإٛ يٓجااد٠ املااأشَٚني أٚ امل$ًااَٛني ٚنااإ ايااداعٞ إىل اإلغا اا١     

ٚاإلحطإ ال ميًاو إال نًُاتا٘ ٚقطاُات٘ ٚاسباصٕ   صاٛت٘ ٚناإ ٜػاد ذٗارا َأ          

ايٓاع عددًا نفًٝ  ذإمخاد جار٠ٚ غاسٚزٟ ٚصآا٥عٞ. ٚفاجاأْٞ ايٝاّٛ إٔ أز٣ ٖارٙ       

ٚايػسٚز  ِ زاقحد ذك١ٝ ايػاغات ٚاملاز٠  األيٛاى ايحًٛز١ٜ تسصد ايهٛاز  ٚاألشَات

َٔ حٛيٞ  ٚفُٗد نٌ غ٤ٞ ٚناْد يٞ تًو املطأي١ مبثاذ١ املفاجأ٠ ايطاز٠  ايي 

مل أضرطع ذبُاٌ زٚعرٗاا فأخارت أضابو ناا ٕٓٛ. اْ$اس إىل ضاعادتٞ ٚفسحاٞ         
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عًا٢ أُْٗاا احرفااا٤ْ ذايركاُعاد امُلحهاس  مل ٜعااد يادٟ غاا٤ٞ ألقاّٛ ذا٘  ذااٌ أْاا أغااعس         

ع أَااّ إذاداعهِ.   ايعصاٛز ايػااذس٠ ناإ ٜ$ٗاس فاٝهِ أْحٝاا٤ فٝراحعِٗ          ذاإلف 

غانري٠ ٚذستين ضحريش  ايٓاع. اْ$س اآلٕ إىل أٚي٦و ايػحإ ٚايػاذات  إٕ قدٚتِٗ 

ٚيٝاادٟ نانااا.. ايػاْٝااات ٚايعاااٖسات أضاابني امَلثااٌ اياارٟ حيراارٟ غااحاذهِ ذاا٘       

 ٜٚكًدْٚ٘   يحاض٘ ٚحسنات٘ ٚطسٜك١ ن َ٘.

اْرٗا٤ اسباسب ايعاملٝا١ ايثاْٝا١ إٔ ٜفاسى ايٓااع أعٝآِٗ عٓاد         نٓد أخػ٢ ذعد

ٖرا ازبٕٓٛ ملاذا نٓا ْكاتٌ فًٓٛقف اسبسب فًًٓاؼ    ٖرا ايدَاز َا ايفجس ٜٚكٛيٛا َا

نًُاا١ اسبااسب َاأ قاااَٛع حٝاتٓااا.. يهاأ اْ$ااس إىل ذاا دى نٝااف غااصت ايعااسام    

ٜصاحه ياد٣   ٚأفػاْطرإ ٚغريٖا.. يطاملا ضعدت ذٛجٛد أغخاص ضادٜني ٚيهأ إٔ  

ايحػاس َؤضطاات تراٝه ألفسادٖاا املُازضااات ايطااد١ٜ ٚتهااف٦ِٗ ٚينجادِٖ  فٗاارا        

 فام خٝايٞ.

 قًُد يًػٝطإ: أْا حكًا ضبراْز ذأَسى.. ٚأزغل إٔ أضعو   ايطجٔ.

اذرطااِ ايػااٝطإ ٚقاااٍ ضاااخسًا: ٖاارٙ فسصاا١ نااٞ أتعااسف عًاا٢ ذعاا  صااػاز     

 َحدعٝهِ ٖٓاى ٚأتعًِ َِٓٗ ذع  أحد  فٕٓٛ ايػس.

د ع٢ً ايػٝطإ ضؤايٞ األخري  ملاذا ربربْاٞ ذٗارٙ األَاٛز  ملااذا سبكاد      طسح

ذٞ أْا  ملاذا مل ذباد  صااحل َرجاس األدٚات ايهٗسذا٥ٝا١ ذٗارا اسبادٜ  أٚ أحاد        

 املاز٠ أٚ أًٜٓا نإ؟!

أجاذين ايػٝطإ ع٢ً ايفٛز: ألْو تحعرين إىل شقاٍم َعرِ ٚض حو دٕٚ طبصٕ 

طفاو عٓادَا #ٓٓاد أْاين غااْب عااٍز ٚخاا٥ف .        ٚجاشفد ذايًبام ذٞ  ٚقدَد يٞ َع

أْد َٔ ايصاسبني أْد تارنسْٞ ذاألتكٝاا٤ ٚتصاسفد نُاا ناإ ضاٝفعٌ األْحٝاا٤        

َٔ حٝ  صباشفرِٗ   ضحٌٝ ايػري ٚاسبكٝك١  يريو أزٜد إٔ أخربى مبد٣ ضعادتٞ 

فحعد أزذعني أٚ مخطني عاَاًا ضارُٛت ٚضاررٖل إىل ايفاسدٚع ٚتًركاٞ ذايصااسبني       

أزٜاادى إٔ ربااربِٖ عاأ ظباااحٞ ٚضااعادتٞ نااٞ ٜعًُااٛا أْااين اْرصااست   ٚاألْحٝااا٤ ٚ

 ْٚفرت ٚعدٟ  ًْٚد َٔ أذٓا٤ جًدتِٗ.

ال مل تٓرصس َاشاٍ أَآَا غ٤ٞ َا ْفعً٘.. غ٤ْٞ ال أعًِ اآلٕ َا ٖٛ  يهٔ  -

 ضٝبد  أَْس َا ٜعٝد ايرٛاشٕ إىل ٖرا ايعامل.
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أزٜو نٝااف ٜاارِ اذرطااِ ايػااٝطإ  دْااا َااين ُٖٚااظ قااا٥ً : أَااٌ!! .. تعاااٍ ضاا  

 ايرعاٌَ َع ٖرا.

قح  ايػٝطإ ع٢ً ذزاعٞ ٚاقرادْٞ إىل َدزضا١  ٚقاد جعًارين ْربتا٘ ايٛا كا١      

ٖٞ إٔ أصػٞ   َُػًل ألحد ايصفٛف ايدزاض١ٝ ٚطًل إي ُ٘ ائكٝاد.. دْا ذٞ َٔ ذاب  أضًُٔ

َٖٛم   ٌْ قد ٚ ل ع٢ً #ٗسٟ ٚطا فٛجدت ْفطٞ أعبين ذادباٙ ايحاب نإٔ ايفطٍٛ زج

ملعًِ ٜكٍٛ: إْٓاا مجٝعاًا ضب$ٛ#إٛ ألْٓاا ٚيادْا   ٖارا ايحًاد ايع$اِٝ         عٓكٞ. نإ ا

َثٝاااٌ يااا٘   أٟ َهاااإ. ايهاااثري َااأ ايٓااااع ٜرُٓااإٛ ياااٛ نااااْٛا َثًٓاااا      ايااارٟ ال

صػازٟ ٤ًَٞ  أَسٜهٝني  يهِٓٗ يٝطٛا نريو ٚئ ٜهْٛٛا ًَٜٛا َثًٓا. ايعامل ٜا

ضا٣ٛ اإلزٖااب ٚاشباساب    ميهٔ إٔ جيًحٛا ارا ايعاامل   ذااُج ٚاملرٛحػني ايرٜٔ ال

أْرِ نايٛزٚد ٚايٓخٌٝ   ٖارا ايعاامل املًا٤ٞ ذاألعػااب ايطااز٠ ٚٚحادٖا ايٛالٜاات        

 املربد٠ األَسٜه١ٝ قادز٠ إٔ تسدع ٖؤال٤ ٚتكٛد ايٓاع مجٝعًا عبٛ عامٍل أفطٌ.

َٕ يا٘: أذاٞ          ِ صاى أحد األطفاٍ حبُاضا١ طايحاًا اإلذٕ ذاايه ّ ٚقااٍ حاني ُأَذ

  ايعاامل  أذاٞ جٓادٟ   ازباٝؼ ٚقاد ذٖال إىل ايعاسام ٚقراٌ          ٜكٍٛ أْٓا أق٣ٛ ذًاد 

ايهااثري َاأ األغااساز ٚاْرصااس. أزٜااد إٔ أناإٛ جٓاادًٜا َثااٌ أذااٞ ٚأ ااٞ ذًاادٟ َاأ   

 األغساز.

ميهٔ إٔ ُْٗصّ  فٓبٔ ع$ُا٤  قاٍ املعًِ: ْعِ .. عبٔ اْرصسْا ٚضٓٓرصس  ٚال

 ألْٓا أذٓا٤ ٖرا ايحًد ايع$ِٝ.

 يٓ$سات ايػسٜح١ ايي تهطٛ ٚجٗٞ.اضركُُد عاجصًا عٔ اخفا٤ ا

قاٍ ايػٝطإ: َا ذو؟ ٚنأْو تطُع ٖرا ايه ّ يًُاس٠ األٚىل. ٖاٌ تعًاِ َاا     

ازبٌُٝ   األَس ذايٓطاح١ ياٞ؟ إٕ ازبُٝاع ٜكٛيإٛ يألطفااٍ َثاٌ ٖارا ايها ّ            

 نٌ دٍٚ ايعامل حر٢ أنثسٖا فطادًا ٚفػً .

ٌٍ تربد ؟ َا ايرٟ ضٝٓجٝهِ  ائعًاِ؟!   ِّ أَ إٕ ايعًاّٛ ايعطاهس١ٜ ٖاٞ    عٔ أ

أنثس َا ٜٓفُل عًٝا٘ َأ صبااالت ايعًاِ  عًاِ زصاد اإلْطاإ ٚاصاطٝادٙ ي ْطاإ..          

عًااّٛ قرااٌ اإلْطااإ حسقااًا ٚينصٜكااًا ٚصااعكًا ٚ كحااًا ٚ  غااكٗا ايهُٝٝااا٥ٞ  تاارٜٚحًا     

ٚخٓكااًا ٚتػااًٜٛٗا.. إد يكااد اقٓعااُد ايعااامل إٔ ٜصاآع ذااائعًِ أدٚإت فا٥كاا١  ٜطاارطٝع    

ٌْ حبٛشت٘ ض ى ٚتهٓٛيٛجٝا أخطس ذهثري َأ  ازباٌٖ اضرخد اَٗا ٚتػػًٝٗا. جاٖ

 جاٌٖ ايعصٛز ايٛضط٢.
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إْ٘ ازبٌٗ ميرطٞ ائعًِ يٝبكل إزاد٠ صٓاع األٜادٜٛيٛجٝا ٚضادْرٗا ٚناثريًا َاا     

ٜفًاُد شَاااّ األَااٛز َاأ أٜاادٟ ٖااؤال٤ يٝصااحه ازبٗااٌ ذهاَاٌ عحثٝراا٘ ٚزعْٛراا٘ ضااٝد    

 املػٗد.

ايصااػري٠ ٚايعُٝكاا١ نع َااات تااسقِٝ ذااني     نااإ ايػااٝطإ ٜطااع اذرطاااَات٘    

َُر حك١.  ٍِ  عحازات٘ ٚ  ٖرٙ املس٠ ذدت اذرطاَر٘ أنثس َٔ ع َات تسقٝ

ُقسَع جسُع املدزض١.. ٚضسعإ َا غٖص ايسٚام ذاير َٝر ايصػاز َٚٝصُت ٚضا!  

ٌٍ أغااكسٕ  ٜكااٍٛ آلخااس أ ااس ايحػااس٠: "ضااأقرًو أٜٗااا ايعساقااٞ       ايطااجٝج صااٛت طفاا

 أخر ايطفٌ حيسى ٜدٙ ٚنأْٗا َطدع.ايػسٜس ايكحٝه" ٚ

ْااا يطااد عساقٝااًا ٚيطااد غااسٜسًا أْااا َاأ ايرباشٜااٌ أٜٗااا أ" أجاذاا٘ ايطفااٌ األ ااس:

األ ل  ٚضأقرًو قحٌ إٔ تكرًين" ٚأخرا ٜسنطاإ ًٜٚعحاإ ٚحيااٚالٕ ضباٛ ذاسا٠٤      

ايطفٛي١ عٔ ٚجُٗٝٗا ٚاذدا٤ َ َه قاض١ٝ  ٚإذ ذعدٕد َٔ األطفاٍ ُٜبًٝإٛ أنفٗاِ   

 إىل ١٦ٖٝ َطدضات ٜٚٓباشٕٚ يًطفٌ األغكس ٜٚٓخسطٕٛ   املطازد٠. 

ٍ ايػااٝطإ: ٖااٌ  خاارى يااو٣ أٜاأ ٜٛجااد أنثااس َاأ خياادَين إخ صااًا؟ ال  قااا

داعٞ فأْد تعسف.. دبد ذعطِٗ فُٝا ٜط٢ُ ذٝٛت اهلل َٔ دٚز عحاد٠ َرٓٛع١ ٚدباد  

اآلخسٜٔ   دٚز ايكطا٤ َٚسانص ايكٝاد٠ ٚ  قاعات ا اضسات ٚاملهرحات  يدٟ 

كا١ ترصاٌ ذايرعااٜؼ ذاني أذٓاا٤      َٔ املاؤيفني املاؤدزبني امُلباسفني امُلاَصٜٖفني يهاٌ حكٝ     

جًدتهِ  يدٟ َِٓٗ أنثس ذهثري  ا يد٣ اهلل َٔ أْحٝا٤ ٚقدٜطني ٚأمجٌ َا   

     ٖٔ األَااس أْهااِ ت$ٓاإٛ إٔ أنثااس ايٓاااع ٚضاااع١ً ٚدْااا٠٤ ٚخطااٛز٠ عًاا٢ ا رُااع ٖاا

 أٚي٦و ايعاٖسات   املٛاخري ٚقٛادِٜٗ.

َاا قااٍ َجأراًل  اِ     أٚغو ايػٝطإ إٔ ُٜطًل ايعٓإ يطبهر٘ املد١ٜٚ ٚقد قااٍ  

 أزدف: تكٍٛ يٞ أٌَ!!

ُِ ي٘ إٔ يٝظ ٖٓااى أَاٌ.. يهأ ايطفاٌ األ اس غاد اْرحااٖٞ حاني          ندت ُأضًِّ

ُٖاسَع إيٝا٘ ايطفاٌ األغاكس ٚقاد             َُرعثاسًا ٚ ذ٣ زنحرا٘  اِ أخار ٜصاٝه ذانٝاًا.  ضك! 

ُٕ األطفاااٍ اياارٟ      َٔصاُجٗااا حااص تااسى َ ضباا٘ امل ٥هٝاا١ تٓطاااب إىل ٚجٗاا٘ صبااددًا 

ُٕ نٌ  "ٌٖ أْد خبري؟ َٔ ٜػٗدُٙ  ٚقاٍ ذصٕٛت زقٝل عرب: ُٜبص 
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ٍٕ قًًٝا١ عًا٢         ٘ٔ اياي ناْاد قحاٌ  اٛا  ِ اعب٢ٓ ٚديََّو ضام ايطفٌ األ س ذهفا

ُ٘ ٚقاٍ: "ضرهٕٛ خبري  جدتٞ قاياد   ٕ إ١٦ٖٝ َطدع  ِ اعب٢ٓ أنثس ٚقحٌ زنحر

 ايكح١ً ربفف األمل. مل أقصد إٔ أتطحل ذطكٛطو ٚذهٌ ٖرا األمل".

ٌ ذكٝا١ األطفااٍ ٚأٜادِٜٗ عًا٢ ٦ٖٝا١ َطدضاات ٖٚاِ ٜصاٝبٕٛ         ضسعإ َا ٚصا 

نايرباذس٠ .. ْٗ  ايطفٌ األغكس حني  ع صٝاحِٗ ٚٚقع خطاٛاتِٗ تكاوب. أعااد    

١٦ٖٝ املطدع إىل نف٘ دٕٚ إٔ ٜػري ذٗا إىل أحد ٚاضرداز ٚصاى ذِٗ: نف٢ دعٛٙ 

 .. اْ$سٚا نٝف ضك! ذطححٓا ٚ ذ٣ ْفط٘  ال تهْٛٛا ض٦ٝني.

ٚت غااد   طسفاا١ عااني ٦ٖٝاا١ املطدضااات َاأ أنفٗااِ ٚفااره   صااُد األطفاااٍ 

 ذعطِٗ فُ٘ ٚعٝٓاٙ ٚاضعًا ِٖٚ ٜرإًَٔٛ ايطفٌ األ س ايرٟ ٜر٣ًٛ ع٢ً األزا أملًا.

ذبًََّل األطفاٍ حٛي٘ ٚأخرٚا حياٚيٕٛ ربفٝف  الَ٘. مخدت اذرطا١َ ايػاٝطإ  

َُجٓباًا ذاألٜاادٟ ايحٝطاا٤. تأًَاُد ايػا         ٝطإ ٚضا!  ٖٚٛ ٜس٣ ايطفاٌ األ اس ٜآٗ  

مجٛع األطفاٍ املرُاٚج١ فحدا ياٞ ذعٝادًا .. نًُاا اشداد عادد األطفااٍ ذادا ياٞ أذعاد         

ٚأذعد  ذدا نًٗ  ٖصًٜ  ٜهاد ٜطُبٌ ٜٚف٢ٓ. غاعست أْا٘ ياٛ تًكا٢ دفعا١ّ  ٚاحاد٠       

ََباا  ذنااس٣..   َأ حفٓاا١ َاأ األطفاااٍ نااٌ حااني  يطااك! ٚذبطااِ ٚشاٍ ٚأصااحه 

ٖٞ َطااَعٞ َٚحاصاسٟ قساذا١    ناْد ضبه١ ايػٝطإ َٚٓ$س اذرطاَر٘ ميألا ٕ عً

ٗ اَد فٝٗاا        َِ  أغعس   ٖارٙ اُآٝٗا١ اياي ُذ ّٜٛ  ٚيهٓين اآلٕ أغعس ذأْ٘ خًل أذه

 إٔ صُر٘ أج٢ً ٚأذًؼ تأًٜٚ  ذهثريٕ  َٔ َصخح٘.

 

 

 



 في رحاب القصة
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توفيقة خضور *

*

 

 

 
بذةت مشظْ تعتـش كتغ الػشٔب لتؼرشب ورب ب ر٘ ع هعرشٓو ِٔرٕ وربصاه ٖرشٔ         

ٔجي٘ٞ وجن وكٕك اذتبٟكو ٔحتت دمذٓ ٖذّب منن المزٚ الزٙ هطع عمٜ ٌفظْ عّرذا   

 وَ اطرتاستْ بني املتعٛ ٔةختّبو ٔكتُ لظبُ سبلْ ٖ ٕه: ةُ ٖظرتّد ؿبسبْ

 )ةٌت لٍب ٔسذٌب( 

 فٗ ّ ْ ونٞ ػذهْ ٔسٟتْٗ:

)ٌعري.. ةٌرب وٍررزٔس لمىتعرٛ ف ررضو فّر٘ نرربلمو ٔةٌّرٜ مشىررتض ساٟشتّرب اٌ   ررت       

عمّٗبو فإُ غىض لر٘ الكرتغ بعٍٗرْو ِتفرت سترتفد : )دٖبرك ةٌرب( ٔهرشت ّلٗرْ ةعرّ و           

ٚو ُّٔ ال  ل٘ طرب  اورشةٚ ٔلرٕ ع كٕكر  ثخرشو ت ربهشت        ٔةعّ  ستٜ ال طشٚ األخري

وٗرربٓ ػررّٕت٘ ٔةٌررب ع هشٖ رر٘ ّلّٗررب.. ِررزا ةٌرربو ِٔررزٓ فمظررفم ع اذتٗرربٚ.. ٔع عٗررذ         

ّٔنرربت ٔغررري     َّ.. امل ش وررٗددٙ ارتىظررني بعررذ ةػررّش طررتدعٕ سظررٍبٔات وررذٍٖم ّررٗعّ

و الػٍررربٞو املشٔنررربتو ٔطرررتهٗي سفرررد  ال ةخ لرررْ ٔال ةخرررت.. املٕطرررٗ ب دٍرررُٕو الرررشهف

الؼشابو كن ػ٘ٞ طٗكُٕ دٌٍٕب و ٔطرتكُٕ ةٌرب الرذٖك الٕسٗرذ ع تمرك املذدٍرٛ..       

 ِّّّْ.. ةهـذ اذتفمٛ.. ٖباااآ.. كي طٗكُٕ ٖٕوب  شتتمفب ..(

ٔةغىررري عٍٗٗرررْ ٖترٗرررن داسٓ الٕاطرررعٛو ِٔررر٘ وؼعؼرررعٛ بررربألٌٕاس املمٌٕرررٛ ٔالضٍٖرررٛ 

مرررٕات٘ ٖتىررربٖمَ عمٗرررْ الببرخرررٛو اتظرررعت ابتظررربوتْ ِٔرررٕ ٖرررشاهف عؼرررشات الـرررببٖب ال 

                                                 
*

 .أديبة وقاصة سورية 
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خبهببت سنبٓو فّٕ الزكش الٕسٗذ ع هبسٚ وَ اإلٌبخو املٕطٗ ب متأل ثراُ الكُٕو 

ٔفشٗح الؼّٕات ٖضعّشؾ عمٜ ؿذسٓو امحّشت الٕدٕٓو ٔةٍٖعت وَ تٕهّب ال مٕبو ٔنع 

 ٖذٓ بٗذ ةّن احملتفدت بعٗذٓو ٔوؼٜ بّب ّىل غشفٛ الًٍٕ.

 ٖب لطٗف.. ٖب لطٗف..رر ر

الظٗبسٚ الم ؿذوتْو ٔهزفتْ عرذٚ ةوتربس ع اارٕاٞو لٗظر ض عمرٜ      ؿب  سكبب 

دبٌرر  الطشٖررق فبهررذ الررٕع٘.. س جيررشل الظرربٟق عمررٜ التٕهررف لٍررب  وٍررْ ةُ الشدررن هررذ    

ٍُ هذ ٖٕدٙ بْ ّىل سبن املؼٍ ٛ.   وبتو نبعف طشعتْو ٔهبس وبتعذا  عَ وكب

                 ..................... 

ذ ٌفظْ ومفٕفب  ببلؼبؾ األبٗيو سبٔه حتشٖك ةهشافرْو  فتح وظعٕد عٍْٗٗ فٕد

ُّ وب حيٗض جبظذٓ ِٕ الكفرَو ِىرع    فمي ٖظتطعو فرّٗن ّلْٗ ةٌْ ع سشً املٕتو ٔة

 وعبتبب  ٌفظْ مبشاسٚ: )ةوب كبُ بإوكبٌك تتدٗن ختٗدتك ستٜ تـن البٗت..؟(

 .؟ٔنشك مبشاسٚ: )ةكبُ وَ ال شٔسٙ ةُ تػىي عٍٗٗك ٔةٌت تظري ع الؼبسع.

ةال ميكٍك الترٗن ٔةٌرت وفترٕ  العٗرٍني..؟ ةً ةُ دعٕترك ذتظرٍبٔات املذٍٖرٛ هرذ هّٗرش         

لّبك..؟ افش  اآلُ ٖب وظعٕدو ةهـذ ٖب وٍشٕغو ف ذ ورّت ٔسّومرتن ٌظربٞ املذٍٖرٛ ّٗعرب       

بفعمترررك الؼرررٍٗعٛو فّرررن ٖضشنرررٗك ِرررزا.. ِرررب..؟ ملرررَ تشكرررت ادتىرررٗدت سّبررربت الػرررٍر    

َّ ع هٕس الـبب.(ٔالذاله..؟ لَ ٖظبستٍك بعذوب ؿ  شُ ةساون ِٔ

 اذتىذ هلل عمٜ طدوتك.رر ر

هبه الطبٗ  ِٕٔ حيذ  وزِٕال  ع عٍْٗٗ املفتٕستنيو ف ذ ةّع األهببٞ ةٌرْ هرذ   

 ال ٖفتشّىب ةبذا .

 طّمىك اهلل ٖب دكتٕس.رر ر

ٌب ت عٍٗب الطبٗ  عذبب و ِٔىع لٍفظرْ: )ٖٔرتكمي ةٖ رب ..؟ طربشبُ اهلل ٖضشٗر٘      

 .. البذ ةُ ؿبسبٍب ٖعؼق اذتٗبٚ.(العظبً ِٔ٘ سوٗي

               .......................... 

تعبفٜ دظذٓ طشٖعب و ّٔىل بٗتْ عبد كىب كربُ ّال ورَ ِربدٍع دذٖرذ ٌبرت برني       

)سةٖت املٕت بعٗينو ٌعي هببمتْ ٔدّب  لٕدْو ٌظشاترْ ةسشهرت ةِرذاب الـرببٖب      نمٕعْ:
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هظىتض ةٌ٘ عَ وببِر األوع ساسرن ّىل  ع عٗيّنو دففت دٌبُ ارتىٕس ع عشٔه٘و فت

 غري سدعٛ.(

ٔوَ ػذٚ فشستْ حببلْ ادتذٖذ سا  ٖضٔس درياٌْ ٖٔضبّؼشِي ٔاسذا  ٔاسذا  بتٌْ ّٔدع 

ٔضلذ وَ دذٖذ.. غري ةٌرْ س ٖض ببنرن مبرب كربُ ٖؼرتّ٘ ٖٔتٕهرعو        وبنْٗ الزٙ ٖعشفٌْٕو ٔ

 فبلكن ةػب  عٍْو ٔهذ مسع الكجري وٍّي ٖ ٕه ِبصٟب :

اهلل طرررٗ بمك ع سسببرررْو ف رررذ متبدٖرررتن ع ال رررٗبعو ٔعٍرررذوب كررر تن  )ال ةلرررَ 

 تبتن..؟(

ٌظرررشات االصدساٞ همرررذٓو تطرررشدٓ ورررَ وكررربُ ّىل ثخرررشو فّرررب ِرررٕ جيرررّش طررربهْٗ   

 وٍكظشا  عمٜ هشهبت ارتٗبٛو تمفشْ الؼىع ّٔعشاض الٍبغ عٍْ.

 كٕب وبٞ لٕ مسشت ٖب عىبٓ.رر ر

ٔالشٔ .. طٍذٓ الشدن مبب تب رٜ لذٖرْ   ٔتّبلك عمٜ األسض اذتبطشٚ وٍّك ادتظذ 

 وَ هٕٚو ةدمظْ عمٜ كشط٘ عتٗقو ٔةس ش لْ املبٞ:

 تف نو اػشب.

ّٔ  هعي املبٞو ثي ػكش الشدنو ِٕٔ ٖضفش و ّٕسا .  ػشب كتٌْ وَ دِش وب تز

 وب بك ٖب بين.. ِن تعبٌ٘ وَ ػ٘ٞ..؟رر ر

طتلْ اإلطكبع الزٙ ٖظت ٗفْ ع ستّمْو ابتمع محٕنٛ سٖ ْ بـعٕبٛ ٔسكٜ  

 لْ عَ ةِن سّْٗ الزَٖ هبمٕٓ ٔطرب  ٔسف ٕٓ ٌظٗفب .. 

كبٌٕا ٖتعبومُٕ وع٘ بؼكن هبٗع٘ هبن تبّذه سربل٘و ٔاآلُ الكرن ٍٖفرش ورين     رر ر

ب ٔكتٌ٘ ورشض  طربٍسو ٔال ةمسرع ّال ورَ ٖ رٕه: )عٍرذوب اؿرفّشت ةٔسا  ػرذشتك د٠تٍر         

 تبٟبب ..؟(

 وب سةٖك ةٌت ٖب عّىبٓ.. ةال ٖ بن اهلل تٕبم..؟

ع الؼذشٚ الٗببع الزٙ ٖظترذوْ طرٍذاٌب  وٍرز طرٍٕاتو    زٌظش اإلطكبع ّىل د

ع ٖٕورب  ف رذ ٖػفرش اهلل    زد  عمْٗ ب ب ٛ ٖذٓ املمطرٛ ببلظرٕاد ٔهربه: ّرا ةٔس  ِرزا ادتر    

 لك.

                    .................. 
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ورشت عمرٜ سذٖجرْ ورع وظررعٕدو ٔوربصاه ٖمرًٕ ٌفظرْ عمرٜ هظربٔٚ همبررْ           عرذٚ ةػرّش  

وعْو ٖٔؼعش ببلزٌ  كمىب ختّٗمْ خبسدب  وَ ستّمرْ بكرتفني وتّرّذلني ٔودورح تكربد      

 تظ ض..

تضشٝ ةَٖ تكُٕ اآلُ ٖب وظعٕد.. ٔكٗف ِ٘ ةٔنبعك..؟ ل ذ ةّثشتن ّع كرجريا  ٖرب   

 سدنو سغي ةٌ٘ وب سةٖتك طٕٝ وشٚ ٔاسذٚ..

 .. وب ِزا..؟ ةٔسا .. ةٔسا  عمٜ الظٍذاُ..؟ ٖب ّا٘

 

ع الٗرببعو تفّشـرْ بذِؼرٛ ٖذٖرْ ٔعٍٗٗرْو فّترف ٔهرذ اٌّىرشت         زاهررتب ورَ ادتر   

برذ ةُ   دوٕعْ: ل رذ ةٔس .. ةٔس  ٖرب وظرعٕد فىرب الرزٙ فعمترْ سترٜ سرذثت املعذرضٚ..؟ ال         

 ةفتؽ عٍك ٔةدذك..

                 ................ 

 رتبٛو ٔودستْ الزابمٛ:ٔهف ةوبوْ ب٠ّٗتْ امل

وبرا تشٖذ ٖب عىبٓ..؟ ِن وَ ػتٗىٛ دذٖذٚ س هذ دمذا  ٖمٗرق بّرب طرٕٝ دمرذٙ     رر ر

 الببٟعو ةً ةٌك حتتبز ِزا ادتمذ لـٍع سزاٞ فبخش ألسذ صببٍٟك..؟

 ابتظي ع ٔدّْ ِٕٔ ٖ ٕه:

 اٌظش ٍِبكو ّىل الظٍذاُ ٖب وظعٕد.رر ر

تذىل ػفتْ الظفمٜ لتدوع رهٍْو حيذ  وظعٕد ذتظبتو تتظع سذهتب عٍْٗٗو ت

 ٖٔ فض ع اإاٞ ِٕٔ ٖـشخ:

ل ررذ ةٔس  الظررٍذاُ.. ٔاهلل العظررٗي ةٔس .. ٖرربااااااااااآ.. وررب ةغرردٓ وررَ وٍظررش ٖررب  رررر ر

 عىبٓ.. وب ةغدٓ..!

 ٔاآلُ.. اسِك ل٘ ٖب بيّن وب عٍذك.

 ل ذ سكٗتض لك هـم عٍذوب سةٖتك ةٔه وشٚ وَ سةطّب ستٜ هذوّٗب.رر ر

ّ٘ تفبؿررٗن سٗبتررك بعررذوب تررشكتينو ألعررش  طررّش   رررر ر ال.. ال.. ةسٖررذك ةُ ت ررّف عمرر

 ع املٗت.زعٕدٚ اذتٗبٚ ّىل ادت
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ال ػرر٘ٞ غررري اعتٗرربدٙو فبعررذوب مسعررت وٍررك وررب مسعررتو اوررتأل همرر  ٖتطررب و     رررر ر

ٔةٖ ٍت ةٌ٘ وٍبٕر  وَ الشّب ٔالعبذو ف شست ةُ ةعبه  ٌفظ٘ الع بب الرزٙ تظرتش ْو   

ًٞو ٔهذ تعمىت وَ فمي ةدذ ةهظٜ وَ زت بلظٛ األوٕات ع بٕٗتّي الشخبوٗٛ الببسدٚ دضا

  زتبٔسٚ األوٕات ةكجش مّمب تعمىتْ وَ األسٗبٞو لكين..

 ٔؿىت ٔاّب .

 لكٍك وبرا ٖب بيّن..؟ ِٗب تكمي.رر ر

 وٍز ٖٕوني ف ض سةٖت وب ال ٖـذهْ ع ن.رر ر

 بمّفٛ طتلْ:

 وبرا سةٖت..؟رر ر

كبٌت الظبعٛ ت رتب وَ الجبٌٗرٛ عؼرشٚ لرٗد  سٍٗىرب مترّذدت برني هر َٖ ألٌربًو         رر ر

غري ةٌ٘ مسعت سشكرٛ هشٖبرٛ ورينو دمظرت ورتهبرب  ٔعٍٗربٙ تٍب ربُ سرزسا و ّٔرا بر٘          

ةسٝ ػررببب  حيىررن وعررٕال  ٔسفؼررب و ٖٔ رررتب وررَ هرر  دذٖررذو ثرري ٖبررذة برربذتفش عمررٜ نررٕٞ  

شفؽو ٔةخشز وَ فْٗو دٌٕت وٍْ ألعش  دٕالْو ٔبعذ دهبٟق ةبعذ الرتاب عَ ال   ببل

وب الزٙ ٖشٖذٓ وَ املٗتو كىٍتض لْ خمف ال   اجملربٔسو فشةٖترْ ميرض  الكفرَ الرزٙ      

وبصاه ٌظٗفب و فٗظّش دظذ  طبسش  لؼببٛ تبذٔ ٔكتٌّب ٌبوت وٍز دهبٟق ٔسظ و خمع 

 الؼبب طشٔالْو ِٔذي عمٜ ادتظذ املٗت ّٖٕد افرتاطْو ِٕٔ ٖ ٕه: 

ٛ و لكين طتٌبه وٍك وٗتٛ ٖب لٗمٜ..()س ةطتطع الٕ  ؿٕه ّلِٗك سّٗ

 لَ تمشق ةّٖب اذت ري..رر ر

ؿشختض بْو ٌٔبٔلتْ نشبٛ عمٜ ةً سةطْ ورَ ارتمرفو فتسدٖترْ هترٗد و ثري ةعرذت       

 الؼببٛ ّىل ه ِبو ةوب ِٕ فشىمتض دجتْ ٔدفٍتّب ع ةبعذ ٌ طٛ وَ امل  ٚ.

 ملبرا اخرتت لْ راك املكبُ..؟رر ر

 ببظبهٛ ال ةطتطٗع زتبٔستْ..ألٌ٘ رر ر

 عبٌ ْ اإلطكبع حبشاسٚ ِٕٔ ٖ ٕه ستتفد :

وببسك لك ٖب بين ف ذ ه بمت تٕبتكو ٔالذلٗن ةُ الظٍذاُ ةٔس  ٔعبد ّىل اذتٗربٚ  رر ر

 بعذ وٕت وذٖذ.
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 ِن ةٌت ٔاثق ممب ت ٕه ٖب عىبٓ..؟رر ر

 ةدن ٖب ٔلذٙ.. ِب.. اٌظش ّىل الٕسٖ تني..رر ر

 تني الػ ررتني المررتني تؼرربّبُ ةرٌرر٘ هفررن سررذٖح الررٕالدٚو  دٌررب وظررعٕد وررَ الررٕسٖ

لجىّىب بمّفٛ ٔاػتٗب و ثي ٌّي ٔالذٌٗب ال تظعْ ورَ الفرش و نرشكو بكرٜو ثري سا       

ٖت بفض حبىبغ ال سّذ لرْو ٔعٍرذوب تعر  دمرع جببٌر  الظرٍذاُو س رٍْ حبر و ِٔرٕ          

 ٖ ٕه:

ُّ ورَ  ع املٗرت هرذ عربد لمشٗربٚ ّكشاورب  لر٘و فظرتكبف١ ٌفظر٘ بر         ز)مبرب ةُ ادتر   ذ

   ارتىش املعتق ِزٓ المٗمٛ..(
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  في المنحنى

 
منير خلف* 

 
 

 

 أبدأ زحميتاآلُ 

ِٙ  ٔحدٙ أضرُي إىل زؤا

 

 أتمٓىُظ الٕجَع املدَٖد 

 بػسبيت

 ٔأٌا أملمُي وا تسآُ األزُض 

 خازجٛ عَ الرنسٝ،

 نأٌٓ٘ صسُت غريٙ 

 ال أفٓتش عَ صدٝ الهمىأت 

 يف ٔقع الػٗاب،

ُٔٓ املعٍٜ  أد

 ٔأتسك وا تبّكٜ 

 وَ ٌصٖف أصابع٘

 عٍد اٌّىاز الفكد

 يف ِرا الضٗاِع املسِّ، 

 أعسفين

 *ٔأدزك حجَي خٕيف 

ًِ المِٗن،  وَ ظال

 ني ضتكٕدٌ٘ 

ِٙ  !حنٕٙ خطا

 

 أوش٘ ٔتتبُعين الظالُه

 ٔال أزٝ أحدّا 

 نأٌٓ٘ يف اهلشٗي 

 أضرُي ٔحدٙ حاواّل نٓن الدزٔب

  ٓٙ  عمٜ ٖد

 نأٌٓين أطٕٙ 

 عمٜ حاه البالد ضجٖن خٕٕف وا 

 وَ اجملّٕه، 

                                                 
*

 شاعر سوري. 
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 أمحُمين غسٖبّا يف ٌداٟ٘

َُ اخلفكأت وٍصَلّا املبازك   ُأضٔه

 فٕم خضسك

 حتت جٗٔد محاوٛ 

 ٌجسِت بهٓف األوِظ عِكَد الًٕٗ

ًَ اٌتظازٔك   ٖا ٖٕ

.ِٙ  ٖا أٌا

 

 ٔأٌا أضرُي 

َُ احلسَٔف إىل الططِٕز،  أ١ُِٓٗ اآل

 تّٓىُش املعٍٜ الظالُه

 فأحنين يف ظٓن خنمتّا البعٗدٚ

 أقسأ اآلُ املدٝ

 ال صَٕت حيىمين ٍِاك

 تٍفُس وَ صدآ األغٍٗاُتفهٗف 

 ٔمل أقِمّا بعُد ِرٙ األغٍٗأت 

.ِٙ  إىل ضٕا

 

 حبصٌ٘ضأوٓس حمتفاّل 

 قبَن أُ أجَد احلضٗمٛ

ًِ  يف ٖد العد

 اٌتظِسٌ٘

 أّٖا الٕعُد الرٙ ال ٔقَت يف ٖدٓ 

 ضٕٝ ِرا الضدٝ ! 

 ٔنأٌٓين صْٕت حيأَه

 أُ ٖصَٖن عَ الضباح 

ُْ أٖدٙ اخلاٟفنَي  غباَز وا تسَنِت

 وَ الضباِح، 

 أدُٖس حمٍيَت اجلدٖدَٚ 

 صَٕب ِرا الدزٔب،

 ِرا الدزُب حمفْٕف بضٕت الٓساحمنَي 

ََ اآلُ الطؤاَه  ٔلطُت مّمَ ٖتك

 أجٓسُد املعٍٜ وَ التخدٖل 

 يف ثٕب الهالً 

 والٟىّا بعض٘ الرٙ 

 ،ُْ  ضٗٓعُت ضٍدَض

 ٔأضأُه: ِن زأَٖت اآلُ وَ ميش٘ 

 ٖٔطأُه عَ ضٕآُ 

 ضٕٝ بعض الٍكِٕش ٔلٗظ يف ٖٔدٓٔ

 تدٓه عَ قسٕب 

 عمٜ بعض املعاٌ٘

ِٙ؟  ن٘ أغادَز وَ ُضدا

 

 ِرا إذّا 

 وا ال تبٕح بْ الكضٗدُٚ 

َِ  ِٔ٘ يف مّحٜ وَ التهٕٖ

 يف زؤٖا جتٓدُد ٌفَطّا يف ٌفطّا،

َُ أٔجاُع الرِِٕه  ِ٘ وا تكُٕه اآل
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 فأصعُد الدزج الرٙ ٖفض٘ 

 إىل بٗيت اجلدٖد،

 أظٍْٓ بٗيت 

 أتابع يف الضعٕد 

 أِٓش يف قمٍل عمٜ خٕٕف ٖالشوين

 أِٗش بهن وا أٔتُٗت وَ صىٕت 

 أحأه أُ أحٓح الطري وٍطمكّا إىل ذات٘

 نأٌ٘ وَ بسٍٔم صػُت أقداو٘،

 نأٌ٘ طالْع وَ ب٠س ٔحشيَت العكٗىٛٔ

 خازْج عَ زغبٛ الهمىات يف اإلفضاِح

ّٞ الٟكّا  وٍتظسّا فضا

 مبداَٟ الرنسٝ

ٞٔ الػِٗيفأصخٕ وَ   بها

 أعضسٌ٘

َٙ اآلُ،  ٔأبدٔ ٔحد

 انتىِمُت حبضسً الٕقٔت

 اٌتظسُت ٔمل أعِد

 وَ بعد إبالٞ الفٕات

 ضٕٝ اغرتإب،

ُٗتِي   حيتف٘ بال

.ِٙ  يف ضسٕف ُبها

 

*** 
 

3/01/0100 احلطهٛ
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