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 التقديه

 فلك حصرية

 

يبا ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ ىبا ضمس٘ ايؿاعط ايهبري  دبسٟٚ ازبريبٌ    

حٍٛ ايطؿٛي١ قبساٙ ازبُٝبٌ ٚاىبب٪اط ايبصٟ ل ٜبعٍ ٜهب٤ٞ عاىببا         

نببب٬ٝ حم ضبرياريببا حم َببٔ ايلببٛال ايػبباحط٠ ايبب، ذبببٌٝب دايطؿببٌحم      

ٛ ايكببٛض  ش ٚربكُّبب٘ دطٚا٥ببك ايهًُبباقحم ٚقببسم ايلٛا ببـ ٚمسبب

 ٜكٍٛ ًب أنبٌ ٚأضٚع ؾلط قٌٝ ًب ايطؿٛي١: 

 ٚقببببببٔ نبببببباه١ ا٭ ؿبببببباٍ ٜببببببا ض   ْٗببببببا 

  

ـ  ايطَبببببببٌ أعؿبببببببريا      شا غبببببببطوزق ًب َبببببببٛح

   

 تبببببببٛز ايٓهبببببببّٛ ايعٖبببببببط يبببببببٛ أْٗبببببببا زَببببببب٢  

  

 يٝدتبببببببببببباض َٓٗببببببببببببا اىب ؾبببببببببببباق ًٜٚلريببببببببببببا 
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ؾباعط عُبب٬محم ٚنبايٝبب١  ؿٛيبب١ عبببٔ ايٝببّٛ ًب نببٝاؾتٗاحم  

إٔ ٜهبببٕٛ اسببببسٜث عبببٔ: اكاؾببب١    ٖٚبببٞ ًب نبببٝاؾتٓاحم اضت ٜٓبببا   

ا٭ ؿاٍحم ٚعٓاقطٖاحم ٚاكاؾ١ اجملتُكحم ٚأدلاز ا٫تكاٍ ايثكباًب  

ُا١ أخط٣ شاق ق١ً دبب ايتدٝاٌ. ٚاسبكٝكب١   دا٭ ؿاٍ َك عٓاٜٚٔ َٗ

 ٕ عال ايطؿٛي١ َٔ ايكبلٛد١ قبهبإ ايٛيبٛل  يٝب٘ دػبٗٛي١حم  ش      

ظبببس أْؿػببٓا ًب دلببا ا٭حٝببإ عبباتعٜٔ عببٔ ايتلاَببٌ ايكبباٝ    

ٞ ٚايثكاًب َك ٖصا ايلال ٖٚصٙ ايطؿٛيب١ ايب، قٝبٌ ٜٚكباٍ     ٚايلًُ

عٓٗا ايهث حم ًب ٚقت تٛاؾطق ؾٝ٘ حكبا٥ل عًُٝب١ نبث ٠ عٓٗبا     

َٚا ظايت اغتؿازتٓا َٓٗا ضببسٚز٠ دػبريا اسباتب١  فب إٔ ْتابٍٛ     

دببايلًِ  فب ؾببٔ دلببسَا زغاببت ايلًببّٛ بببب ناؾبب١  بببب أْٛؾٗببا ًب عببال    

٭ ؿباٍ ٚػبلبٌ نبٌ    ايطؿٛي١حم يبا تلٌ ضؾب  ا٭ْبٛف ٜبعنِ ا   

عًببِ ٜلُببٌ ًب َلببعٍ عببٔ غببا٥ط ايلًببّٛ ا٭خببط٣. دببايطريك زضاغبب١     

ايطؿٛيبب١ قببس ؾببهءًت تببع٤ا  َببٔ اٖتُبباّ ايلًببِ  ٫ء إٔ ٚاقببك ٖببصٙ   

ٛوٕ َكبببسضا  َبببٔ َكبببازض رحعْببب٘  ؾبببايلًِ ٜبببط٣ إٔ  ايسضاغببب١ نببب

ايطؿٛي١ ؾطؼب١ ٚاغل١حم ٖٚٞ عُاز ايػس ٚعستب٘حم ٚدايتبايٞ ؾب ٕ    

 فب ْتا٥ه٘حم ؾُٝا ٫ ػبس ايلًِ ًب  ايتلاٌَ َلٗا ٜتطًا ايطنٕٛ

 ٖصا اجملاٍ ضنْٛا   ٫ نُٔ ْطام نٝل. 

 ٜكٍٛ ايسنتٛض ٖازٟ ْلُإ اهلٝ،: 
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"زضاغببب١ ا٭ ؿببباٍ َبببٔ ايسضاغببباق اىبلكبببس٠حم ٭ْٗبببا تٛاتببب٘     

َؿببه٬ق َٓٗهٝبب١حم ٚأخببط٣ َٛنببٛع١ٝحم حٝببث ٫ تببعاٍ أزٚاق  

ايريابببث ًب ٖبببصا اجملببباٍ ٫ كبتًبببو ايهؿبببا٠٤ ًب ايكٝببباؽ ايبببصٟ  

إٔ ٜكٌ دايٓتبا٥   فب ايسقب١ ٚايتلُبِٝ ٚاىبٛنبٛع١ٝ ُْببطا        مبهٔ

يكلٛد١  خهاع ا٭ ؿاٍ يؿطٍٚب َبٓٗ  ايتهطٜباحم ٚيلبسّ قبسض٠     

ا٭ ؿاٍ ع٢ً ايتلري  عبٔ أْؿػبِٗ عٓبسَا عبباٍٚ اسبكبٍٛ عًب٢       

 تادبباقحم أٚ عببسّ قببسضتٓا عًبب٢ ؾٗببِ َهببُٕٛ تلببري اتِٗ دايسقبب١    

ايتككببٞ  اىبطًٛدبب١حم ٚعببسّ  َهببإ عببعٍ ألببباٍب ايُبببٛاٖط اىبببطاز

عٓٗا عٔ ت ا اق خاضت١ٝ أخط٣ نث ا  َا تًلا زٚضا  ًب تهًٌٝ 

 اىبؿتػًـب دايلًِ أْؿػِٗ". 

ًب ٚ ٓٓبا ايلطدبٞ ببب يٮغبـ ايؿبسٜس ببب َبا تبعاٍ ايسضاغبباق         

ٝالحم ٬ٜٚحببِب إٔ      اشباقب١ دايطؿٛيب١ دبباسبٝاع ٚدايًػب١ ٚا٭ؾببل ايهب

أنثببط ٖببصٙ ايسضاغبباق ايلطدٝبب١ عببٔ ا٭ ؿبباٍ  لبببا ٖببٞ تكببك ًب     

ام ايطغببا٥ٌ ازباَلٝبب١ ايبب، ٜتطًببك أقبباادٗا  فب ْٝببٌ زضتبب١    ْطبب

عًُٝببب١ يتػٝبببا دلبببس شيبببو ًب أزضال اىبهاتبببا ٚؾبببٛم ايطؾبببٛف.       

ٚدايلٛز٠  فب عٓٛإ نتادٓا اىبدتاضحم ٫دس َبٔ  يكبا٤ ايهب٤ٛ عًب٢     

َا ذبًُ٘ ن١ًُ ايثكاؾ١ َٚا ذبًُ٘ َٔ اىبل٢ٓ ايؿا٥ك ايصٟ ٜبطاز  

ؾكببٌبيف ًب ايٛقببت   دبب٘: َببا ؼبًُبب٘ ايطؿببٌ َببٔ َلًَٛبباق َٚلبباضف   

ايببصٟ ٜٓطببٟٛ ؾٝبب٘ اىبلٓبب٢ ايلًُببٞ عًبب٢ َببا ٖببٛ أٚغببك َببٔ شيببوحم   
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يٝكّٛ دلبس شيبو عًُبا٤ زضاغب١ اٱْػبإ د زخباٍ نًُب١ /اكاؾب١/         

نببُٔ ايكببباَٛؽ ايلًُبببٞحم ٚانبببلـب هلببا تلطٜؿببباق عسٜبببس٠ َٓبببص   

أٚاغببٌب ايكببطٕ ايتاغببك عؿببطحم ٚاْتٗببٛا  فب ٚقببؿٗا د ْٗببا نبًبب١     

    ٔ ٖبصا اىبؿٗبّٛحم ٚاغبتلإ دب٘      اٱظباظاق اٱْػبا١ْٝ. ٚقبس اْتؿبك َب

أغًا ايساضغـب ًب حكٌ ايلًبّٛ اٱْػبا١ْٝ ٚذبًًٝبٗا يًُببٛاٖط ًب     

اجملتُببكحم  ش احتببٌ ٖببصا اىبؿٗببّٛ َٛقببك ايكببساض٠ ًب اٖتُاَبباق      

اىبؿتػًـب دلًُٝاق: اي د١ٝ ٚايتلًِٝحم ٚا٫تكاٍ. ٚتتٳبادٳكٳ ايريباحثٕٛ   

 ًب ٚنك ايتلطٜؿاق هلصا اىبكطً  حتب٢ أقبري  دايٛغبك تكبسٜطٖا    

قب٦ببباق ايتلطٜؿببباقحم ٜتكبببساضٖا َبببا اغبببتدسَ٘ /ا٭ْثطٚدٛيبببٛتٞ  

اٱْهًٝعٟ  زٚاضز تاًٜط/ َٔ َكطً  بب اكاؾ١ ببب تباض٠حم ٚحهباض٠    

أخببط٣ يٝػببتكط عًبب٢ اغببتدساّ نًُبب١ أٚ َكببطً  بببب ايثكاؾبب١ بببب      

ايتلطٜبـ ايه٬غبٝهٞ    1871دلٝٓٗاحم حٝث قباؽ هلبا ًب ايلباّ    

      ٌ ٕا ايثكاؾبب١ ٖببٞ اىبطنببا ايببصٟ ٜؿببتُ عًبب٢ اىبلطؾببب١   ايكا٥ببٌ: " 

ٚايلكا٥ببببس ٚايؿٓببببٕٛ ٚا٭خبببب٬م ٚايتكايٝببببس ٚايكببببٛاْـبحم ٚنبٝببببك    

اىبكَٛبباق ٚايلببازاق ا٭خببط٣ ايبب، ٜهتػببريٗا اٱْػببإ داعتريبباضٙ     

 عهٛا  ًب اجملتُك".

داختكاض مبهٔ إٔ ْكٍٛ:  ٕ ايثكاؾ١ شاق دلس اتتُباعٞحم  

ٖٚبببٞ َتػٝابببط٠ ببببب ٚشاق خكٛقببب١ٝ  ْػبببا١ْٝ َٚلٜٓٛببب١حم ٚحكببب١ًٝ  

  ٞ عب  ا٭تٝباٍحم ٚتتعاٜببس َبٔ خب٬ٍ َبا تٴهببٝؿ٘       يًٓؿباٍب اٱْػباْ
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ا٭تٝاٍ  فب َهْٛاتٗبا َبٔ َُبباٖط ٚخكبا٥لحم ٚ بطم اْتُبباّ       

 ٖصٙ ايلٓاقط ٚاشبكا٥ل. 

نصيو ؾب ٕ ببب يٮ ؿباٍ ببب ًب نبٌ صبتُبك َؿبطزاق يػٜٛب١         

َتُٝببع٠ ٚعببازاقحم ٚقُٝببا حم َٚلبباٜ حم ٚ طقببا  خاقبب١ ًب ايًلبباحم    

رياع حاتباتِٗ.  ٚأغايٝا خاقب١ ًب ايتلبري  عبٔ أْؿػبِٗحم ًٚب  ؾب     

ٚهلببِ تكببطؾاق َٚٛاقببـحم ٚادباٖبباقحم ٚاْؿلببا٫قحم ٚقببسضاقحم      

 ناؾ١  فب َا هلِ َٔ ْتاتاق ؾ١ٝٓ َٚاز١ٜ َٚا  فب شيبوحم  نباؾ١   

 فب إٔ اكاؾ١ ا٭ ؿاٍ ًب صبتُك َا ربتًـ عٓٗا ًب صبتُك آخبط  

تريلا  ٱ اض ايثكاؾ١ ايلا١َحم َٚا ٜتريك شيو َٔ ٚغا٥ٌ ٚأغايٝا ًب 

٭ ؿاٍ. ع٢ً نٌ مبهٔ ذبسٜس أاط ايثكاؾب١  ا٫تكاٍ ايثكاًب دا

ًب ايطؿبببٌ َبببٔ خببب٬ٍ تٓببباٍٚ ا٬اببب١ تٛاْبببا أغاغببب١ٝ ٖبببٞ: زٚض   

ايثكاؾببب١ ًب تهبببٜٛٔ ؾدكبببٝاق ا٭ ؿببباٍحم ًٚب ذبسٜبببس ألبببباٍب 

غببببببًٛنِٗحم ًٚب لبببببببِٖٛ اسبطنببببببٞ ٚايلكًببببببٞ ٚا٫ْؿلببببببايٞ    

ٚا٫تتُاعٞحم أَا ع١ًُٝ اَتكام ا٭ ؿاٍ يًثكاؾ١ ؾكس اربصق 

 َ كببطًااق: اي دٝبب١حم ايتلًببِٝ ايتٓؿبب١٦  تػببُٝاق عسٜببس٠ ؾٗٓبباى 

ا٫تتُاع١ٝحم ايتٓؿ١٦ ايثكاؾ١ٝحم ايتثكٝـحم ٚغ ٖا ايهث  يتريك٢ 

ايلرياض٠ ا٭نثط ؾٝٛعا  ٚتسا٫ٚ  دـب اٯخبطٜٔ: " ْٓبا ْطٜبس إٔ ْبط٣     

 ت٬ٝ  َثكؿا ". 
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ٜكببٍٛ اىب٪يببـ ايببسنتٛض ٖببازٟ ًب صببباٍ ا٫تكبباٍ ايثكبباًب   

 دا٭ ؿاٍ: 

حم يصا ؾ ٕ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ تلٌُ ٚىبا نإ اٱزضاى اْتكا٥ٝا "

ع٢ً تص  اْترياِٖٗ َبٔ خب٬ٍ ا٭يبٛإ ٚا٭نبٛا٤ ٚاسبطنباق      

ايػطٜل١ ٚايكٛض ايػطٜريب١حم َٚبا  فب شيبو َبٔ أغبايٝا ايتؿبٜٛل       

نُببا ذببباٍٚ ٖببصٙ ايٛغببا٥ٌ ضدببٌب ضبتبب٣ٛ ايطغببا٥ٌ ا٫تكبباي١ٝ  

حباتبباق ا٭ ؿبباٍحم ٚزٚاؾلٗببِ ُْبببطا  ىبببا دببـب تًببو اسباتبباق        

ّعحم ٜلُببٌ اىبكببسض    ٚايببسٚاؾك َببٔ ع٬قبب١ دببا    ٱزضاى. ٚدٛتبب٘ عببا

ا٫تكبايٞ عًبب٢ تببص  ايطؿبٌ  فب دبب٪ض٠ اىبٛنببٛع زٕٚ إٔ ػبلببٌ   

شيو غريريا  ًب ععٚف ايطؿٌ عٔ حاؾ١ٝ اىبٛنٛعحم عًب٢ أغباؽ   

إٔ ايطغاي١ ا٫تكاي١ٝ نٝإ َتهاٌَحم ٚتلٌُ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ 

ع٢ً تُٓٝب١ قبسضاق ا٭ ؿباٍ عًب٢ اٱزضاى ايكباٝ حم ٚتبط٣ ًب       

ؿببٌ َٗبباض٠ أغاغبب١ٝ َببٔ َٗبباضاق ؾببو ايطَببٛظ غب١َ٬  زضاى ايط 

ا٫تكاي١ٝ اي، ٜتطًريٗا ؾِٗ ايطؿٌ ىبلاْٞ ايطغاي١حم عًُا  د ْ٘ ٫ 

دٴسو َٔ ايت نٝس ع٢ً إٔ اٱزضاى ايكاٝ حم ٖٛ ايططٜل  فب ؾِٗ 

 ". ايطؿٌ يثكاؾ١ صبتُل٘

 ٕ نتا  /اكاؾ١ ا٭ ؿاٍ/ ىب٪يؿ٘ ايبسنتٛض ٖبازٟ ْلُبإ    

ايب، رببٛيف ًب "ايلبٛال ايثكاؾٝب١"      اهلٝ، ٜٴلسُّ َٔ أٖبِ ايهتبا  
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ناؾ١ اىبٛت١ٗ "َٔ ٚ فب ا٭ ؿاٍ" حٝث غبٓط٣ ؾُٝبا دلبس حبٛابا      

ُا١ ٚنطٚض١ٜ تسا حم ًب تكسِٜ نٌ َا ؼبٌٝب جبٛاْبا   ٚضباٚض َٗ

نث ٠ َٚتٓٛع١حم َٚتؿطغ١حم تكا نبٝلٗا ًب خسَب١ ا٭ ؿباٍحم   

ٚاكبباؾتِٗحم  نبباؾ١  فب ايتدٝببٌ يببسِٜٗ "عًُٝبب١ َلطؾٝبب١ بببب اشبٝبباٍ  

 تهاضٟ ٚايتكًٝسٟ". ا٫د

بب زٚض اشبٝباٍ ًب اَتكبام ايثكاؾب١حم َٚطاحبٌ لببٛ اشبٝباٍ       

 يس٣ ا٭ ؿاٍ. 

ٚغبببا٥ٌ ايتٛاقبببٌ ٚزٚضٖبببا ًب اٱلببببا٤ ايؿهبببطٟ يبببس٣     -

 ا٭ ؿاٍ. 

بب ايتهػٝس ايؿين ىبهُٕٛ اكاؾ١ ا٭ ؿاٍ ٚأغبؼ ايتهػبٝس   

ايؿين ٚايتهػٝس ايؿين ٚازباشد١ٝ ع  /ايتًؿاظ بب اٱشاع١ بب 

  ايكااؾ١/.

 بب ايرياٛث ايتهطٜري١ٝ عٔ آااض ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ًب ا٭ ؿاٍ. 

بب ايًػ١ ٚعا٤ اكاًب ي٬تكاٍ دا٭ ؿاٍ /ايًػ١ ٚاىبل٢ٓ بب ايًػب١  

 ٚا٫تكاٍ بب لبٛ ايطؿٌ يػٜٛا  بب ايًؿُب١ٝ نُباٖط٠ َطن١ٝ. 

بب ايثكاؾ١ ٚأز  ايطؿٌ ببب ايٓؿب ٠ اسبكٝكٝب١ ٭ز  ا٭ ؿباٍ ببب      

 ن٬غٝهٝاق أز  ا٭ ؿاٍ. 

تلًل ا٭ ؿاٍ دايككل بب اسبهاٜباق ايؿبلري١ٝ ٚا٭ ؿباٍ     بب
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ْؿ٤ٛ اسبها١ٜ قكل /ايريطٛي١ ٚاىبػاَط٠ ببب اشبٝباٍ    -

 ايتاضؽبٞ بب اشبٝاٍ ايلًُٞ/ ايككل ايؿها١ٖٝ. 

ا٭ز  ايلطدببٞ ٚا٭ ؿبباٍحم ٚتبب اط أز  ا٭ ؿبباٍ دببا٭ز    -

 ايلطدٞ ٚاىب٬َ  ايط٥ٝػ١ ًب أز  ا٭ ؿاٍ ايلطدٞ. 

 ٚفب ٭ز  ا٭ ؿاٍ. بب اٱضٖاقاق ا٭

َكبببازض أز  ا٭ ؿببباٍ ايلطدبببٞ /اي نبببب١ عبببٔ اٯزا     -

 ا٭تٓري١ٝ بب ا٫قترياؽ َٔ اي اث ايلطدٞ/. 

تبب يٝـ ا٭ز  يٮ ؿبباٍ ايلببط  ٚتبب اط أز  ا٭ ؿبباٍ ًب    -

 ايلال دا٭ز  ايلطدٞ. 

ٛع       ٝعِ عًب٢ َػبت يبا ٫ ؾو ؾٝ٘  ٕ َ٪يـ ٖبصا ايهتبا  ايكب

 ٞ حم َتلُببل بببب تببسا  بببب ًب ايلببال  عًُببٞ بببب اكبباًبحم تٓببٜٛطٟحم ؾًػببؿ

ا٭نثط تلكٝسا حم ٚغُٛنا حم ٚحػاغ١ٝ  ْ٘ بب عال ايطؿٛي١ بب قببا  

ؾٝ٘ َٔ ايكلٛداق ٚاسبػاغبٝاق ٚايهبٛادٌب حبٝبث ٜتطًبا َبٔ      

ضبيب أترياع٘حم ٚايػٛم ازبساٟ ًب صبا٫ت٘ إٔ ٜهبٕٛ َٖٛٛدبا حم   

بببب  1712َٚريببسعا حم ٚأَٝٓببا حم َٚتؿتاببا  ٚزقٝكببا حم ؾكببس أ ًببل ضٚغببٛ  

قبٝات٘ ايؿببٗ ٠ عٓببسَا قبباٍ: "اعطؾبٛا ايطؿٛيبب١" يٝريكبب٢ بببب    1778

حتبب٢ َٜٛٓببا بببب تٗببٌ اٱْػببإ دٓؿػبب٘ ٚدايطؿٛيبب١ نببري ا  ٚل ٜببتِ   

 ايهؿـ عٔ تٛاْري٘ ٚزضٚد٘ ناؾ١. 
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َببٔ ٖٓبببا ٫دبببس َبببٔ تٛتٝببب٘ ايؿبببهط ازبعٜبببٌحم ٚا٫عببب اف  

دؿؿاؾ١ٝحم دازبٗٛز اي، دصهلا ايبسنتٛض ٖبازٟ ْلُبإ اهلبٝ، ًب     

ػببطُّْا ٜٚػببلسٴْا إٔ ْكسَبب٘ نتببا  تٝببا ًب  نتادبب٘ ٖببصا ايببصٟ ٜ

حم آًَببـب ايؿا٥ببس٠ ٚ نبباؾ١ َببا ٜٴػببين ٜٚعٜببس ًب    2022َطًببك ايلبباّ  

عببال اكاؾبب١ ا٭ ؿبباٍحم ٚنببٌ َببا ؼبببٌٝب ٜٚٗببس٣ ٭ ؿايٓببا "ؾًببص٠  

 أنريازْا ٚعس٠ غسْا" 

٫ٚ ٜؿٛتٓا ٖٓا َٔ ايتلطٜـ دٗصا ايهاتا ايصٟ أغ٢ٓ عال 

 تكٜٛطٟ بب ؾين.  ايطؿٛي١ دػ٬ح عًُٞ بب ْؿػٞ بب أزدٞ بب

ٚيببس ايببسنتٛض /ٖببازٟ ْلُببإ اهلببٝ،/ ًب َسٜٓبب١ /ٖٝببت/     

حكبببٌ عًببب٢ اىباتػبببت  ًب   1942قبااؾُبببب١ ا٭ْريببباض ًب ايلبببطام  

قبببااؾ١ ا٭ ؿببباٍ ًب ايلبببطامحم َبببٔ نًٝببب١ اٱعببب٬ّ ًب تاَلببب١    

ايكبببباٖط٠حم يٝاكببببٌ دلببببس شيببببو عًبببب٢ ايببببسنتٛضاٙ ًب اٱعبببب٬ّ  

ُٝب١ ٚاٱع٬َٝب١حم   ازبُاٖ ٟ. عُبٌ ًب ايلسٜبس َبٔ اىبٛاقبك ايتلًٝ    

ٚتطأؽ نبط٥ٝؼ ذبطٜبط عبس٠ صبب٬ق ٚقباـحم َٓٗبا قباٝؿ١        

حم ٚعُبببٌ شيبببو نػبببهطت  ذبطٜبببط قببباٝؿ١    1966"ا٭غبببريٛع" 

حم ٚض٥ببٝؼ ذبطٜببط َٚ٪غببؼ قبباـ /ا٭ ؿببباٍ ًب     1967ايلببط   

ايلطام/ َٔ خب٬ٍ /صبًءب، ٚاىبعَباض/  نباؾ١  فب ض٥بٝؼ ذبطٜبط       

ق صب١ً /آؾام عطد١ٝ/حم ٚقاٝؿ١ /ٚعٞ ايلُباٍ/ ٚيب٘ َؿباضنا   

ًب ايهث  َٔ اىب٪كبطاق ايٛ ١ٝٓ ٚايكَٛٝب١ ًب صببا٫ق اٱعب٬ّ    
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ٚأز  ا٭ ؿبباٍحم ٚقببس عُببٌ خببري ا  ًب اىبطنببع ايكببَٛٞ يًرياببٛث    

ا٫تتُاع١ٝ ٚازبٓا١ٝ٥حم َٚسٜطا  يًُلٗس ايلطدٞ يًثكاؾ١ ايلُايٝب١حم  

 ٚحبٛث ايلٌُ ًب َُٓب١ُ ايلٌُ ايسٚي١ٝ. 

دبب٘ ًب اْتكببٌ ايببسنتٛض /ٖببازٟ ْلُببإ اهلببٝ،/  فب تببٛاض ض  

عٔ غٔ ْاٖع ا٬ا١ ٚغريلـب عاَا حم دلس قطاعع  ٜٛبٌ   2015ايلاّ 

 َك اىبطيف. 

: ا٫تكاٍ ٚايتػٝ  ايثكاًب بب اٱعب٬ّ ٚايطؿبٌ ببب    َٔ َ٪يؿات٘

ببببب أز  ا٭ ؿببباٍحم  1967اٱعببب٬ّ ايلطدبببٞ ٚايسعاٜببب١ ايكببب١ْٝٛٝٗ  

حم  ؾبهاي١ٝ اىبػبتكريٌ ًب ايبٛعٞ    1977ؾًػؿت٘حم ؾْٓٛب٘ ٚغبا٥ط٘   

 ٖا.حم ٚغ 2003ايلطدٞ 
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 الجقافة وخيال األطفال

 

ٜتُتك ايهبا٥ٔ اٱْػباْٞ دكبسض٠ عًب٢ اغتاهباض اسببٛازث       

ٚايٛقببا٥ك ٚاىبببسضناقحم عَُٛببا حم زٕٚ اسباتبب١  فب ٚقٛعٗببا َببٔ      

تسٜببسحم أٟ أْبب٘ ٜػببتطٝك اغببتٝاا٤ اشببب اق ايػببادك١ ًب غٝريبب١       

ايتٓريٝٗببباق ا٭قببب١ًٝحم ٜٚهبببٕٛ يتًبببو ايتٓريٝٗببباق قبببٛضا  شٖٓٝببب١     

١حم  ٫ أْٗبا يٝػبت َطادكب١ هلبا ًب ايلباز٠.      َؿاد١ٗ يًكبٛض ا٭قبًٝ  

ٜٚطًببل عًبب٢ ٖببصٙ ايلًُٝبب١ َكببطً : ايتكببٛضحم ٖٚببٞ ًب ايٛاقببك      

 ع١ًُٝ قطٜري١ َٔ ع١ًُٝ ايتصنط.

ٚيهببٔ قببسض٠ اٱْػببإ تؿببٛم شيببوحم حبٝببث  ْبب٘ ٜػببتطٝك        

يباضغببب١ عًُٝببب١ عكًٝببب١ أنثبببط تلكٝبببسا حم ٚأنثبببط  ببب٫ٛ  َبببٔ       

ِ قبٛض  ايتكٛضحم َبٔ خب٬ٍ قسضتب٘ عًب٢ ايتطبٛاف دصٖٓب٘حم ٚضغب       

ضَعٜبب١ ربتًببـ عببٔ اغتاهبباض ايتٓريٝٗبباق ايػببادك١حم  فب تهببٜٛٔ 

 . (1)ٌٚت يٝـ تسٜس َػاٜط يٮقٌ كباَا حم ٖٚصٙ ايل١ًُٝ ٖٞ ايتدُّ

                                                 
(1)  Imagination. 
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ٚعًبب٢ ٖببصاحم ؾبب ٕ ايتدٝببٌ ٖببٛ اغتاهبباض قببٛض ل ٜػببريل      

 زضانٗا َٔ قريٌ  زضانبا  حػبٝا حم ناغتاهباض ايطؿبٌ قبٛض٠      

ٌ ٖببٛ تدُّٝببيٓؿػبب٘ ٖٚببٛ ٜكببٛز َطنريبب١ ؾهببا٤. ٖٚببصا ٜلببين إٔ اي     

ت يٝـ قٛض ش١ٖٝٓ ذبانٞ َبٛاٖط عسٜس٠ طبتًؿ١حم ٚيهٓٗا ًب 

ايٛقت ْؿػ٘ ٫ تل  عٔ َباٖط٠ حكٝك١ٝ؛ نُا ٫ تل  عٔ قٛض٠ 

تصنط١ٜحم يصا تلس ايكٛض اىبتد١ًٝ دس٬ٜق تٓؿ٦ٗا اىبد١ًٝ عٓسَا 

 تتكطف ًب ايكٛض ايص١ٖٝٓ ٚربطتٗا ًب نٝإ تسٜس.

  َ ثًٓببا ٜٓريٗببط أنثببط  ٚعبببٔ ْٓريٗببط داْتُببباّ خ٬ٜببا ايٓاببٌحم ٚ

اىبٗٓسغـب  دساعا حم نُا ْٓريٗط دسق١ ْػبٝ  ايلٓهريبٛقحم َٚثًٓبا    

ٜٓريٗط أنثط ايٓػاتـب َٗباض٠.. ْٚؿبو ًب إٔ تهبٕٛ ايٓاًب١حم أٚ     

ايلٓهريبببٛقحم قبببس َاضغبببت عًُٝببب١ عكًٝببب١ ربًٝٝببب١ آيبببت دٗبببا  فب   

تكُِٝ َ ٚاٖا.. ٚ شا ق  ٖصا ايؿو؛ ؾ ْ٘ ٜ ض يٓا ايتػبًِٝ قببا   

حبـب ٜلبعٕٚ غبًٛى اسبٝبٛإ  فب ؾلبٌ       ٜهتؿٞ دب٘ عًُبا٤ ايبٓؿؼ   

غطٜببعٟحم ضغببِ إٔ ٖببصا ايتؿػبب  ٫ ٜٓطببٟٛ عًبب٢ َلٓبب٢حم ٖٚببٛ  ٕ  

 اْط٣ٛ ؾ ْ٘ ُٜبٌ ؾسٜس اٱدٗاّ.

ٚايكببٍٛ  ٕ اشبٝبباٍ يببٝؼ َببٔ دببـب أْؿببط١ اسبٝببٛإ ػبلًٓببا    

ٚعبٔ أَاّ نطٚ  ؾت٢ َٔ ا٭ْؿط١ اشبٝايٝب١ اٱْػبا١ْٝ   بب ْكٍٛ 

ٕ ببب   اشبٝبباٍ ضاؾببل اٱْػببإ   ٕ "اٱْػببإ نببا٥ٔ خٝببايٞ".. ٜٚريبسٚ أ
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َٓببص إٔ ٚتببس عًبب٢ ٖببصا ايهٛنببا. يببصا ؾبب ٕ قكبب١ اٱْػببإ         

اىبسٜس٠ ٖٞ ًب ْؿبؼ ايٛقبت قكب١ يًدٝباٍحم َبازاّ اشبٝباٍ ضؾٝبل        

 اٱْػإ.

َٚببك إٔ ايتدٝببٌ ٜٓتٗببٞ  فب تبب يٝـ قببٛض تسٜببس٠حم  ٫ أْبب٘       

ٜبببطتريٌب داٱحػببباؽ ٚاٱزضاى ٚايتبببصنطحم ؾبببايؿطز أآبببا٤ ربًٝببب٘  

ٚقببب٫ٛ   فب ايكبببٛض٠ ازبسٜبببس٠حم   ٜٓتكبببٞ ٜٚطتبببا ٚؼببببٛض ٜٚببب٪ٍٚ   

 ٜٚطتريٌب ايتدٌٝ داشب اق اىبان١ٝ.

ٜٚكّٛ ايتدٌٝ دسٚض ٖباّ ًب عًُٝب١ ايبتؿه حم أٟ إٔ ٖٓباى     

ضادط١ دـب ايتدٌٝ ٚايبتؿه حم ٖٚبصٙ ايل٬قب١ تبتػ  ٚؾكبا  ىبطحًب١       

 لبٛ ايطؿٌ أٚ ايطاؾس.

ٚقس َٗسق ع١ًُٝ ايتدٌٝ يٲْػبإ ايٛقبٍٛ  فب حكبا٥ل ل    

ضانٗبا عبٔ  طٜبل اسببٛاؽحم يبصا أَهبٔ       ٜهٔ َٔ اىبُهبٔ  ز 

ايكٍٛ  ْ٘ ي٫ٛ قسض٠ اٱْػإ ع٢ً ايتدٌٝ ىبا اغتطاع إٔ ٜػتٛعا 

ٚقببببا٥ك ايتبببباضٜذحم أٚ إٔ ٜؿٗببببِ ايؿٓببببٕٛ ٚاٯزا  ٚايلًببببّٛحم أٚ إٔ    

ٜهتػببا عٓاقببط ايثكاؾبب١ ا٭خببط٣... ٚي٫ٖٛببا أٜهببا  ىبببا أقببري       

دٛغببل٘ إٔ ٜت َببٌ ٜٚطغببِ اشبطببٌب ٚايتكبباَِٝ ازبسٜببس٠ ىبدتًببـ  

ا اسبٝببا٠. يببصا ؾبب ٕ يلًُٝبب١ ايتدٝببٌ زٚضا  نببري ا  ًب تريًببٛض      تٛاْبب

ا٭ؾهاضحم َٚبٗٛض اىبهتؿبؿاق ٚاىبد عباق ٚا٭ُْبُب١ ٚايلكا٥بس     
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ٚايٓتاتاق ا٭زد١ٝ ٚايؿ١ٝٓحم نُا إٔ ايتدٌٝ ٚؾط يٲْػإ اختٝاض 

 غاٜاق ٚٚنك احتُا٫ق يتاكٝكٗا.

َٚكطً  اشبٝاٍ ٜػتدسّ أحٝاْا حم اغتدساَا  َهبًء٬  زٕٚ  

ا انببببططادا حم ٭ٕ نببببث ا  َببببٔ ايٓبببباؽ اعتببببازٚا عًبببب٢ إٔ ٜػببببري

اغتدساَ٘ ًب اسبٝا٠ ا٫عتٝاز١ٜحم تلري ا  عٔ اٱااض٠حم أٚ اٱٜٗباّحم  

أٚ ا٭ح٬ّحم أٚ ايتؿه  اهلاَؼحم أٚ ايتصنطحم َك إٔ يب٘ َلٓب٢   

 ضبسزا .

ًٚب صباٍ عًِ ايٓؿؼحم اختؿ٢ َكبطً  "اشبٝباٍ" يػبٓٛاق    

أق تػبببتلٝس عسٜبببس٠حم ٚيهبببٔ ٜريبببسٚ إٔ حببببٛث عًبببِ ايبببٓؿؼ دبببس 

اٱؾبباض٠  يٝبب٘ َببٔ تسٜببسحم أٚ تتٓاٚيبب٘ د ػببباظحم ٚقببس ٜلببٛز غببريا      

اختؿببا٤ اىبكببطً  يؿبب ٠ َببٔ ايببعَٔ.  ٕ َٛنببٛع٘ ٜٓتُببٞ  فب ْببٛع 

قسِٜ َٔ ايُٓبطٜاق ًب عًِ ايٓؿؼحم أٚ أْ٘ ٜٓتُبٞ  فب عًبِ ْؿبؼ    

. ٚيهبٔ دلبا   (1)اىبًهاقحم َٚبٗطق ن١ًُ دسًٜب١ ٖبٞ ايؿتٓاظٜب١   

٠ َكببطً  "ايتدٝببٌ"حم ٚشيببو ايسضاغبباق ايٓؿػبب١ٝ حاٚيببت اغببتلاز

زخاي٘ ذبت دا  ا٫دتهاضحم ضغِ إٔ ٖصا ا٭خب  ٫ مبهبٔ إٔ    د

 ٜطازف اشبٝاٍ.

                                                 
(1)  Fantazy. 
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ًٚب اىبٓاقؿببباق ايؿًػبببؿ١ٝ نبببإ َكبببطً  اشبٝببباٍ ٜتُتبببك   

دؿٝٛع نري حم  ٫ إٔ أغًا ايؿ٬غؿ١ ناْٛا ُٜٓبطٕٚ  يٝ٘حم ع٢ً 

أْبب٘ ْببٛع َببٔ ايٓؿبباٍب ايببصٟ ٫ ٜتُتببك  ٫ قبطتريبب١ ٚ ٦ٝبب١حم ٚنببإ   

ريلا َببببِٓٗ عًبببب٢ أْببب٘ ٜببببطتريٌب دكببببٛض ا٭حاغببببٝؼ أٚ  ٜريبببسٚ يًبببب 

 دايصانط٠.

ٚناْببت ٖٓبباى َٓاقؿبباق نببث ٠ حببٍٛ اشبٝبباٍ ايؿببلطٟحم  

ٚاشبكا٥ل اي، كبٝعٙ.. ًٚب ٖبصا اجملباٍ نبإ اشبٝباٍ ؼبُبب٢      

قبٛقك شٟ أ١ُٖٝ ٭ْ٘ نبإ ٜلبس َٖٛريب١ ْبازض٠ ٫ ؽببتل دٗبا  ٫       

 أؾطاز َلسٚزٕٚ.

   ٞ ٚايببصٖينحم  ٚاتٗببِ ايببريلا د ْبب٘ ٜكببٛز  فب ايهػببٌ ايريببسْ

َٚك إٔ حه١ ايهػٌ ايريسْٞ قس تريسٚ َلكٛي١  ٫ أْب٘ ٫ مبهبٔ   

اٱقبببطاض دببب ٕ ايؿبببدل ايبببصٟ ٜتدٝبببٌ َٛنبببٛعا  ًب قكببب١حم أٚ       

 َؿٗسحم ٫ ٜريصٍ تٗسا  شٖٓٝا  ضاقٝا .

ٖٚٓبباى َببٔ ضدببٌب دببـب اشببب اق اشبٝايٝبب١ ٚدلببا ايلٛا ببـ  

شاق ايت ا  ايهاض ًب حا٫ق َل١ٓٝحم ٚيهٓ٘ مبثٌ قؿ١  ْػبا١ْٝ  

اٱْػإ َٔ  ظباظ اٱدساعاق اىبدتًؿب١حم ٚيب٫ٛٙ يهاْبت     َهٓت

اٱْػببا١ْٝ ًب ٚنببك آخببط ٜكببلا عًٝٓببا ربًٝبب٘. ؾاٱْػببإحم َببٔ       

خبب٬ٍ ربًٝبب٘ ٭َببٛض أؾهببٌحم ٚغببلٝ٘  فب  ظباظٖبباحم اغببتطاع إٔ    
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ٜٛاقٌ لبٛٙ داغتُطاض.. ٖٚٓباى ُْبطٜب١ تطتبك ايُٓبٛ ٚايتكبسّ  فب      

ّ  (1)ايكسض٠ اىبػُا٠ "ايتكُل ايٛتساْٞ" عًب٢ ايتدٝبٌحم    ٖٚٞ تكبٛ

 ش أْٗببا تؿبب   فب قببسض٠ ايؿببطز "أٚ اجملتُببك" عًبب٢ ٚنببك ْؿػبب٘ ًب  

َٛنبببك ؾبببطز "أٚ صبتُبببك" آخبببطحم َٚبببٔ ابببِ تبببريين دلبببا ألبببباٍب     

غبببًٛن٘ ٚأؾهببباضٙحم أٚ  دبببسا٤ ايطٛاعٝببب١ أٚ ا٫غبببتلساز يتػبببٝ    

 ألباٍب غًٛن٘.

ٚحػببُا ىبببا ٜثبباض َببٔ َؿببه٬قحم حببٍٛ ازبٛاْببا ايػببايري١   

ؾاقبب٬  ًب عببال   ا ىبدتكببٕٛ خطءبب ٚاىبٛتريبب١ ًب ايتدٝببٌحم ادتببسع ا  

اشبٝاٍحم ٚقٌٝ عٔ اسبٝع ا٭ٍٚ  ْ٘ خٝاٍ دٓا٥ٞ أٚ  ْؿا٥ٞحم ٚعبٔ  

ايثبباْٞ  ْبب٘ ٖببساّ... ٚعًبب٢ أغبباؽ شيببو عببسق يًدٝبباٍ صبببا٫ق       

ٚحسٚز ٜكري  ًب حاي١ دباٚظٖا ٖبساَا حم ٜٚطًبل عًٝب٘ ايتبِٖٛ أٚ     

ايؿطٚز ايصٖينحم ٜٚؿكس قؿت٘ ايريٓا١ٝ٥ ٚا٫دتهاض١ٜحم ٚػبٓ   فب 

 ّ.اهلس

َٚببٔ ايتدٝببٌ َببا ٖببٛ  دببساعٞحم َٚٓبب٘ َببا ٖببٛ تكًٝببسٟحم ًٚب    

ايتدٝبببٌ اٱدبببساعٞ ٜػتاهبببط ايؿبببطز قبببٛضا  خٝايٝببب١ ل ٜػبببريل     

تهٜٛٓٗا َٔ قريٌحم أَا ًب ايتدٌٝ ايتكًٝسٟ ؾ ٕ ايؿطز ٜػتاهط 

ايتدببب٬ٝق ايببب، ٜٓؿببب٦ٗا اٯخبببطٕٚ.. ؾايطؿبببٌ ايبببصٟ ٜكبببطأ قكببب١ 

                                                 
(1)  Empathy. 
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تا ايب،  مباضؽ ع١ًُٝ ربٌٝ تكًٝسٟحم ٭ْ٘ ٜ تِ رب٬ٝق ايها

 ذبًُٗا ايكك١ ع  طبًٝت٘.

ًب ايػايبا   لبسُّ َٚا ٜتهباٚظ اشبٝباٍ ا٫دتهباضٟ ٚايتكًٝبسٟ ٜٴ    

تُٖٛببا حم عٓببسَا تببعٚم اىبدًٝبب١ ا٭ؾببٝا٤ ٚاىبؿَٗٛبباق. ٬ٜٚحببِب إٔ   

ا٭ ؿاٍ ؽبتًكٕٛ ٚقا٥ك ٚأحسااا  ٜٚريايػٕٛ ًب دلا قبؿاتِٗحم أٚ  

ًٜتببريؼ عًببِٝٗ اشبٝبباٍ دببايٛاقكحم ؾٓكببؿِٗ عبببٔ ايهريبباض دبب ِْٗ      

صادٕٛ ٚيهٓٓا ْب ٥ِٗ ؾٓكبـ نبصدِٗ د ْب٘ أدبٝاحم ٚيهبٔ       ن

 دلا ألباٍب ٖصٙ ايتد٬ٝق ألباٍب َٓاطؾ١ ًب ايٓؿاٍب ايصٖين.

ٜٚؿػٌ ايتدٌٝ حٝعا  نري ا  ًب ْؿاٍب ا٭ ؿاٍ ايلكًٞ َٓبص  

ايػببٓٛاق ا٭ٚفب َببٔ أعُبباضِٖحم ٖٚببِ ٜتدًٝببٕٛ ٚقببا٥ك ٚحببٛازثحم 

 .ٜٚكّٛ نث  َٔ أؾهاضِٖ ٚأيلادِٗ ٚآَاهلِ ع٢ً اشبٝاٍ

ٜٚهبببٕٛ ايطؿبببٌ دبببـب ايثايثببب١ ٚاشباَػببب١ شا خٝببباٍ حبببازحم    

ٚيهٔ شيبو اشبٝباٍ ضببسٚز ًب   باض ايري٦ٝب١ ايهبٝك١ ايب، ؼبٝبا         

ؾٝٗبباحم ؾٗببٛ ٜتكببٛض ايلكببا حكبباْا حم ٚمبػببو دٗببا ٜٚهببلٗا دببـب     

غباقٝ٘حم ٚػبببطٟ دػببطع١حم َتدبب٬ٝ  ْؿػب٘ ؾاضغببا  َببٔ ايؿطغببإحم   

ٜػها ٜٚتكٛض ايس١َٝ نا٥ٓا  حٝا حم ؾٝهًُٗا دطؾل ْٚل١َٛحم أٚ 

 َٓٗا ؾٝطًل عًٝٗا غٗاّ ايػريا  ٚايؿت١ُٝ.
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ٜٚببتِٗ ا٭ ؿبباٍحم ًب ٖببصٙ اىبطحًبب١حم دايهببص  حببـب مبًٝببٕٛ  

 فب اخبببت٬م َٛاقبببـ خٝايٝببب١ ٫ ٚتببببٛز هلبببا ًب ايٛاقبببكحم ٖٚببببصا      

ايهص  يٝؼ َٔ قريٌٝ نصدٓا عبٔ ايهرياض ٭ْٓا ْعٚم اسبكا٥ل 

ْٚكًببا اىبؿبباِٖٝحم ٚظبلببٌ َببٔ غبباؾٌ ايببسْٝا عايٝٗبباحم عببٔ عُببس      

ربطببٌٝب ٚ قببطاضحم ذبكٝكببا  ىبكبباو شاتٝبب١ ٚأْاْٝبب١حم أَببا     ٚغببريل 

ا٭ ؿاٍ ؾ ِْٗ َبسؾٛعٕٛ  فب شيبو اغبتُتاعا  حبٝباتِٗحم ٚتلبري ا       

عٔ اْؿلا٫تِٗ ٚقسضاتِٗ ايلك١ًٝحم ٚ ؾرياعا  يطغرياتِٗ اىبهريٛتب١حم  

 َٔ خ٬ٍ ربٌٝ عال آخط غ  ايصٟ ٜؿطن٘ عًِٝٗ ايهرياض.

َُٗب١ ًب لببٛٙ   ٜٚ٪زٟ خٝاٍ ايطؿٌ ًب ٖصٙ اىبطح١ًحم َٚبٝؿ١ 

٭ْ٘ ٜؿهٌ يب٘  طٜكب١ يتُٓببِٝ ايهبث  َبٔ ْؿبا ات٘حم ٚأغاغبا         

 ىبُاضغ١ َٗاضات٘ اسبطن١ٝحم ٚتٓؿٌٝب ؾلايٝات٘ ا٭خط٣.

أَببببا ا٭ ؿبببباٍ دببببـب ايػازغبببب١ ٚايثآَبببب١ أٚ ايتاغببببل١ ؾبببب ٕ   

خٝا٫تِٗ تهٕٛ قبس دبباٚظق ايٓطبام ادبسٚز دايري٦ٝب١حم ٚ ريلبت       

صا ايبسٚض َبٔ أزٚاض   ٘.. ٜٚػ٢ُ ٖب دطادك  دساعٞ أٚ تطنٝيب َٛتو

ايُٓببٛ اشبٝببايٞ زٚض اشبٝبباٍ اىبٓطًببلحم حٝببث ٜتؿببٛقٕٛ ؾٝبب٘  فب      

ايكببببٛض ايصٖٓٝبببب١ غبببب  اىبلكببببس٠ ايبببب، تطغببببِ هلببببِ أٚ تطمسٗببببا    

طب٬ٝتِٗحم يصا ؾِٗ مبًٕٝٛ  فب ايككل ٚاىبػطحٝاق ٚاىبكبا٫ق  

ٚايككببا٥س شاق اىبهبباَـب ايبب، تؿببريك ٖببصا ايًببٕٛ َببٔ ايتدٝببٌحم     

 ري١ عٔ ْطام عاىبِٗ.ٚاي، تٓكًِٗ  فب آؾام غطٜ
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ٚدلببس ٖببصٙ اىبطحًبب١حم ٚحتبب٢ ايثاْٝبب١ عؿببط٠ َببٔ أعُبباضِٖحم     

ٜهْٕٛٛ قس اْتكًٛا  فب زٚض آخط أقط   فب ايٛاقكحم ؾِٗ ٜٗتُٕٛ 

اٖتُاَببا  ٚانبباا  دببايٛاقك زٕٚ إٔ ٜتدًببٛا عببٔ ايتدٝببٌ. ٜٚهببٕٛ     

ايتدٌٝ ايكا٥ِ ع٢ً ايكٛض٠ ايريكط١ٜ ٖبٛ ايػايبا. ٚيهبٔ ايطؿبٌ     

ٝببٌ اجملببطز ايببصٟ ٜكببّٛ عًبب٢ ايكببٛض     دلببس شيببو مبٝببٌ عبببٛ ايتد   

 ايًؿُب١ٝ.

ٚدٛتبب٘ عبباّحم مبهببٔ ايكببٍٛ:  ٕ ايكببٛض٠ ايريكببط١ٜ تؿببػٌ     

حٝببعا  ٚانبباا  ًب ْؿبباٍب ايطؿببٌ اشبٝببايٞحم خبب٬ٍ ؾبب ٠ ايطؿٛيبب١  

اىبريهببط٠ ٚاىبتٛغببط١حم اببِ ٜ خببص ا٫دببباٙ عبببٛ اشبٝبباٍ اجملببطزحم      

 ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ايطَٛظ ٚتهٜٛٔ ا٭ؾهاض.

ل ايكٛض ايصٖٓٝب١ ايب، تكبٛز    ٚيًُد١ًٝ أ١ُٖٝ نري ٠ ًب خً

 فب ايؿٗبببِ. ؾ حبببساث ايتببباضٜذ ٚا٭ؾهببباض ٚاىبلًَٛببباق ًب ايلًبببِ    

ٚا٭ز  ٚايؿٔ ٜػبتٛعريٗا ايطؿبٌحم َػبتلٝٓا  قبدًٝتب٘ ايب، تكبٛض       

نببٌ ايلٓاقببط ًب تطانٝببا خاقبب١ زٕٚ َببا حاتبب١  فب إٔ تلبباز    

ا٭حببساث أَاَبب٘ َببٔ تسٜببسحم أٚ تطغببِ يبب٘ ا٭ؾهبباض ٚاىبلًَٛبباق   

 ٕ اىبد١ًٝ ٖٝ ق يًطؿبٌ إٔ ٜريكبط ٜٚػبُك ٜٚبصٚم      آيٝا .. يصا ٜكاٍ

ٜٚؿببِ ًُٜٚببؼ دلكًبب٘ َببا ٫ ٜػببتطٝك اٱحػبباؽ دبب٘ عببٔ  طٜببل        

حٛاغبب٘ َرياؾببط٠حم ٚتكببٛض َببا يببٝؼ يبب٘ ٚتببٛز أقبب٬ .. ٚيبب٫ٛ ٖببصٙ 

ايكسض٠ ىبا اغتطاع إٔ ٜكٌحم  فب أٟ َل٢ٓ أزدٞ ٚؾين أٚ عًُبٞحم  
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       ٚ ىببا  ٚيلهع عٔ ؾٗبِ َبا ٜبسٚض ًب د٦ٝتب٘ ايثكاؾٝب١ ؾُٗبا  قباٝاا حم 

اغببتطاع إٔ ٜطغببِ اشبطببٌب اىبكريًبب١.. ٚعًبب٢ ٖببصا ؾاشبٝبباٍ  طٜببل  

٫َتكببام ا٭ ؿبباٍ يًثكاؾبب١حم ٖٚببٛ أغببًٛ  يتهػببٝس عٓاقببطٖا  

ؾٓٝا حم ؾايٛقا٥ك ٚا٭حساث ٚا٭ؾهاض ٚاىبؿاِٖٝ ٖٞ ًب حسا شاتٗا 

َٝتببب١حم ٚيهبببٔ اشبٝببباٍ ٜريلبببث ؾٝٗبببا اسبٝبببا٠ ٚمبٓاٗبببا أدلبببازا حم    

ُٜٚبٗطٖبا دايؿبهٌ   ٜٚكٛغٗا ًب ٖٝانٌ ًٜٚريػٗا أضز١ٜ قؿبٝري١  

 ازبسٜس.

ٚع٢ً ٖبصا ؾب ٕ اشبٝباٍ ٜتبٝ  يٮ ؿباٍ إٔ ٜتكبٛضٚا عبٛال        

غ  اي، ؼبْٝٛٗاحم ٜٚسضنٛا َبا ٫ مبهبٔ  زضانب٘ عبٔ  طٜبل      

اسبٛاؽحم ٜٚؿبهٌ ًب ايٛقبت ْؿػب٘ عبا٬َ  ي٬غبتُتاع دباٯزا        

ٚايؿٕٓٛ ٚألباٍب ايػبًٛى. ٚهلبصا ؾب ٕ اىبكبازض ا٫تكباي١ٝ ذبباٍٚ       

ًتدٌٝحم َٔ أتٌ إٔ ٜؿِٗ ا٭ ؿباٍ اىبلباْٞ   ت١٦ٝٗ أشٖإ ا٭ ؿاٍ ي

ٚايل٬قاق ٚاىبلًَٛاقحم َٚبٔ أتبٌ إٔ ٜػبتُتلٛا ًب ْؿبؼ ايٛقبت      

دكبببٛض اشبٝببباٍ اىبؿبببٛق١.. ٚحبببـب ٜلهبببع اىبكبببسض ا٫تكبببايٞ عبببٔ 

تؿهٌٝ قٛض خٝاي١ٝ َٓاغري١ ٚٚانا١ يٮ ؿاٍ ؾب ٕ ٖبصا ٜكبٛز    

 فب خًٌ ًب ؾِٗ ايطؿٌ ىبا ٜتًكباٙ َبٔ َهباَـبحم نُبا ٜكبٛز  فب      

 ٕ ايطؿٌ َٔ اىبتل١.حطَا

ٚهلببببصا ٜلتبببب  ايكببببسض اىبٓاغببببا َببببٔ اشبٝبببباٍحم ًب أغببببًٛ    

َٚهببُٕٛ ٚتببٛ أٟ عٓكببط َببٔ عٓاقببط ا٭ز حم َلٝبباضا  أغاغببٝا    
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تكاؽ ع٢ً أغاغ٘ تٛز٠ شيو ا٭ز . ٚنإ ايؿاعط اٱْهًٝعٟ 

نطٜػببتٛؾط ؾببطاٟحم َ٪يببـ ايطٚاٜبباق ايتُثًٝٝبب١حم ٜكببٍٛ: " ٕ أٍٚ  

دػبريا عبسّ ا٫غبتلُاٍحم     قسض٠ ػبا إٔ ْٗتِ دٗاحم قريٌ إٔ تكسأ

ٖٞ اشبٝاٍ.. ؾاشبٝاٍ ٖٛ ايصٟ ػبلٌ ايلبال ٜريبسٚ يٓبا نبٌ ٜبّٛ      

 تسٜسا ".

ٚمبهببٔ إٔ ػبببس ايطؿببٌ َكببازض اشبٝبباٍ َٚٛنببٛعات٘ ًب    

نٌ ؾ٤ٞ ٚنٌ َل٢ٓحم دٌ ػبسٙ ًب أزٚاق ْكٌ اىبلاْٞ ْؿػبٗا..  

ؾا٭يؿببباَب ٚاٱؾببباضاق ٚاسبطنببباق ٚا٭نبببٛا٤ ٚا٭يبببٛإ ت٪يبببـ     

صا ؾبب ٕ اىبلبباْٞ ٚأزٚاق ْكًببٗاحم يبثًبب١ َكببازض يًدٝبباٍحم ٚعًبب٢ ٖبب

 دايػ١ً ايًؿُب١ٝ ٚغ  ايًؿُب١ٝ تلس َكازض يًدٝاٍ.

ايكببسض اشبٝببايٞ دتؿبباٚق  ريٝلبب١ اىبكببازض ٚ ريٝلبب١     ٜٚتؿبباٚق

ا٭ ؿاٍحم ؾهٌ َاز٠ أزد١ٝ ذبٌُ تكٜٛطا  خٝايٝا حم ٚحت٢ ا٭ْٛاع 

ا٭زد١ٝ اي، ٜكاٍ عٓٗبا  ْٗبا ٚاقلٝب١حم ٖبٞ ًب ٚاقبك اسبباٍ ذبُبٌ        

ايٝببب١حم ٭ْٗبببا يٝػبببت تكبببٜٛطا  ؾٛتٛغطاؾٝبببا  يؿببب٤ٞحم أٚ ىبػببباق خٝ

َلٓبب٢حم أٚ َٛقببـحم ٖٚٓبباى تلطٜؿبباق يببٮز  تؿبب   فب أْبب٘ يػبب١      

 اشبٝببباٍ أٚ ايتلبببري  عبببٔ اشبٝببباٍحم يبببصا ٜكببباٍ  ٕ ايهببب٬ّ ايبببصٟ  

 ٫ ؼبٌُ ؾ٦ٝا  َٔ اشبٝاٍ ٫ ٜسخٌ ًب دا  ا٭ز  ٚايؿٔ.
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ٚا٭زٜبببا مبببباضؽحم عٓبببس  ْتاتببب٘ ا٭ز حم عًُٝببباق عكًٝببب١     

َتلسز٠ دؿطٍب إٔ ٜهٕٛ ايتدٝبٌ َبٔ دٝٓٗباحم ًٚب نبث       َلطؾ١ٝ

َببٔ ا٭حٝببإ ٜطػبب٢ اشبٝبباٍ عًبب٢ غبب ٙ َببٔ ايلًُٝبباق. نُببا إٔ    

َتًكٞ ا٭ز  مباضؽ عًُٝاق عك١ًٝ َلطؾ١ٝ َتلسز٠ عٓس تلطن٘ 

يببٮز حم ٚ ٫ أقببري  َببٔ غبب  اىبُهببٔ ؾٗببِ اىبتًكببٞ ىبببا ٜطٜبببسٙ         

 ا٭زٜا.

ُٕٛ ٚايكبببٛض اشبٝايٝببب١حم ايببب، ٜؿبببهًٗا ا٭زٜبببا ًب َهببب    

 يهطٚض٠ َطادك١ كباّ ايتطادل يتًوا٭ز حم ًٚب يػت٘ ٫ تهٕٛ دا

اي، ٜطمسٗا اىبتًكٞ عٓبس اغبتكرياي٘ اىبباز٠ ا٭زدٝب١حم ُْببطا  يٛتبٛز       

َطؾببببااق طبتًؿبببب١ يببببس٣ ا٭ؾببببطاز اىبدببببتًؿـب حٝببببث ٜؿببببهٌ   

زضاى ٚايكسض٠ ع٢ً ايتدٌٝ ْؿػبٗاحم ٚايكبسض٠ عًب٢    اٱحػاؽ ٚاٱ

ٜٚكبببٌ ا٭َبببط ًب دلبببا  ايبببتؿه حم َبببتػ اق ًب ٖبببصٙ اىبػببب ي١..

ٛإ اىبتًكٞ قٛضا  خٝاي١ٝ َػاٜط٠ كباَا  يتًبو  ايب،   ا٭حٝإ إٔ ٜه

 ضمسٗا ا٭زٜا.

ٚ شا نببإ اشبٝبباٍ ًب اىبهببُٕٛ ا٭زدببٞ ٜتهبب  َببٔ خبب٬ٍ     

تطنٝببا عٓاقببط ؾهطٜببب١حم ًب عٓكببط تسٜبببس غبب  َٛتبببٛز ًب     

ايٛاقبببكحم ؾببب ٕ اشبٝببباٍ ًب ايًػببب١ ٜتهببب  عٓبببس اغبببتدساّ ا٭زٜبببا  

٠ ٚاجملاظحم أٚ غ ٖا َٔ ؾٕٓٛ قٓاع١ ٚقٝاغ١ يًتؿريٝ٘ ٚا٫غتلاض
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ايه٬ّ.. ٚقس قاز ٖصا  فب ايكبٍٛ  ٕ ٖٓباى خٝبا٫  يؿُبٝبا حم حبـب      

ٕع ٫ ٜؿك  عٓٗبا ايهب٬ّ اىبب يٛف. ٚايهًُب١      ٜل  ايؿطز عٔ َلا

ايٛاحببس٠ مبهببٔ ٚنببلٗا ًب َٛقببكحم حبٝببث تبب٪زٟ َٚبٝؿبب١ ؾٓٝبب١     

. دُٝٓببا مبهببٔ إٔ تبب٪زٟ ًب َٛقببك آخببط َٚبٝؿبب١ دلٝببس٠ عببٔ ايؿببٔ.  

ٚعًبب٢ ٖببصا ؾبب ٕ اشبٝبباٍ ًب ايًػبب١ ٜلببس قبب٠ٛ تتكببطف داىبلبباْٞحم        

ٚربطل َٓٗا قٛضا  َ٪يؿ١ َٔ عٓاقط قاغتٗا اىبدًٝب١ ًب نٝبإ   

 تسٜس.

دببايٛاقك َٚببا ٜببٓهِ عببٔ ايٛاقببك َببٔ َبببٛاٖطحم  ٢لٓبب ٕ ايلًبِ ٜٴ 

داغبتثٓا٤ تًبو ايب، حكبًت     ببب  حٝث  ٕ نبٝك اٱْتاتاق ايلًُٝب١  

ناْبت هلبا   بب طٜل ايكسؾ١ عٔ  طٜل اداٚي١ ٚاشبط حم أٚ عٔ  

تكبباَِٝ خٝايٝبب١حم ضمستٗببا عكًٝبب١ اٱْػببإحم ٖٚببٞ يٝػببت قببٛضا    

يًٛاقبببك دبببٌ ٖبببٞ تببب يٝـ يكبببٛض تسٜبببس٠.. ٚيبببٛ ناْبببت قبببٛضا          

ؾٛتٛغطاؾ١ٝ ىبا ناْت غ  ْػذ َهطض٠ سبكٝك١ أٚ صبُٛع١ َٔ 

 اسبكا٥ل ايٛاقل١ٝحم ٚىبا نإ ٖٓاى  ْتال عًُٞ َتهسز َٚػتُط.

 ايلباز٠حم عًب٢ ؾبطٚيف تؿبهٌ     ٚايتؿه  ايلًُٞ ٜلتُبس ًب 

ربُٝٓاق سبٌ َؿبه١ًحم أٚ ٱتادب١ عبٔ غب٪اٍ .. ًٜٚلبا اشبٝباٍ       

 زٚضا  نري ا  ًب ٚنك تًو ايؿطٚيف.
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ايببصٟ خًببـ  (1)ٚنببإ ايؿٝعٜببا٥ٞ اٱٜطيٓببسٟ "تببٕٛ تٓببسٍٚ" 

ايؿٝعٜببا٥ٞ "ؾبباضازٟ" ًب ض٥اغبب١ اىبلٗببس اىبًهببٞ قببس نتببا عببٔ       

 اشبٝاٍ ًب ايلًِ ٜكٍٛ:

١ غبباقط١  فب قُببط غبباقٌب   نببإ اْتكبباٍ ْٝببٛتٔ َببٔ تؿاحبب    

ع٬ُ  َٔ أعُاٍ اشبٝاٍ اىبت ٖا. َٚٔ دبـب اسبكبا٥ل ايهُٝاٜٚب١    

اغتطاع خٝاٍ زايتٕٛ ايريٓا٤ إٔ ٜؿٝس ايُٓبط١ٜ ايصض١ٜ. أَا ؾاضازٟ 

ؾكس َباضؽ ٖبصٙ اىبٖٛريب١ عًب٢ ايبسٚاّحم ؾهاْبت غبادك١ َطؾبس٠         

زبُٝك دباضد٘. ٚتطتك قسضت٘ ٚخكبٛدت٘ نُهتؿبـحم  فب حبس    

 يساؾل١ يًدٝاٍ".نري حم  فب ايك٠ٛ ا

ٚع٢ً أٟ حاٍ ؾ ٕ نٌ ْٛع ؾين أٚ أزدبٞ َكبسّ يٮ ؿباٍحم    

ٜتطًببا قببسضا  َببٔ اشبٝبباٍحم ٜتٛاؾببل َببك َػببت٣ٛ ايُٓببٛ اشبٝببايٞ      

 يٮ ؿاٍحم ٜٚعٜس ًب ايٛقت ْؿػ٘ َٔ َػت٣ٛ شيو ايُٓٛ.

ٚدػريا ايسٚض ايهري  ايصٟ ًٜلري٘ اشبٝاٍ ًب حٝا٠ ايطؿبٌحم  

فب اشبٝببباٍحم ٖٚبببصٙ ٚتبببسْا تكبببٓٝؿا  ىبطاحبببٌ ايطؿٛيببب١ َػبببتٓس٠  

 اىبطاحٌ ٖٞ:

                                                 
(1)  John Tyndall. 1820 – 1893. 
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 سيوات": 5ــ  3مرحلة الواقعية واخليال احملدود بالبيئة "ــ  1

ًب ٖببصٙ اىبطحًبب١ ٜلببٝـ ايطؿببٌ ًب د٦ٝبب١ تتؿببهٌ َببٔ أؾببطاز 

ا٭غط٠ ٚدلا َلاضؾ٘ َٔ ازب إ ٚا٭قاض  ٚايرياع١ ازبا٥ًـب ًب 

ضبٝطببب٘حم  نببباؾ١  فب ايبببس٢َ ايببب، ًٜبببٗٛ دٗببباحم ٚاىب٬دبببؼ ايببب،    

ٚايطلاّ ايصٟ ٜتٓاٚي٘حم ٚاسبٝٛاْباق ا٭يٝؿب١ ايب، ذبٝبا      ٜطتسٜٗاحم

قطٜريببا  َٓبب٘حم ؾهبب٬  عببٔ اىببب٪اطاق ازبٜٛبب١ ٚايُبببٛاٖط ايطريٝلٝبب١        

 ناي ز ٚاسبط ٚايه٤ٛ ٚايُب٬ّحم َٚا  فب شيو.

ٜٚتبب اط ايطؿببٌ دلٓاقببط ٖببصٙ ايري٦ٝبب١حم َػببتهٝريا  يت ا اتٗببا      

اىبدتًؿبب١ َؿببػ٫ٛ  دايهؿببـ عٓٗببا.. يببصا تببطاٙ نببث  ايتػببا٩ٍحم    

سٜس ايؿهببٍٛحم ٭ْبب٘ ٜػببل٢ ٫نتؿبباف عاىببب٘ ٚايٛقببٛف عًبب٢    ؾبب

خؿاٜبباٙ. ٚحببـب ٜكببك دببـب ٜسٜبب٘ ؾبب٤ٞ تسٜببس ٜتطًببك  يٝبب٘حم ٜٚٗببعٙحم   

ًٜٜٚٛ٘حم ٜٚكًري٘ ع٢ً ٚتٗ٘ ٚقؿاٙحم ٖٚٛ دلس شيو ؼبباٍٚ ؾتاب٘ أٚ   

 تؿهٝه٘ يٝتلطف ع٢ً َا ًب زاخً٘.

ٜٚهٕٛ خٝاٍ ايطؿٌحم ًب ٖصٙ اىبطح١ًحم ٚيهٓ٘ ضبسٚز ًب 

ؼبٝببا ؾٝٗبباحم نُببا ٜهببٕٛ  ٜٗاَٝببا .. ؾايطؿببٌ      بباض ايري٦ٝبب١ ايبب،  

ٛو ض غطبببا٤ ايكبببسض َكبببٛز غبببٝاض٠ ًٜبببـ دببب٘ شاق ايبببُٝـب ٚشاق ٜتكببب

ايؿُاٍحم ٜٚتكٛض ايس١َٝ نا٥ٓا  حٝبا  ؼببساٗا دطؾبل ْٚلَٛب١حم أٚ     

ٜػها َٓٗاحم ؾٝطًبل عًٝٗبا غبٗاّ ايػبا ٚايؿبت١ُٝ.. َٚثبٌ ٖبصٙ        
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ا٭لبببباٍب ايػبببًٛن١ٝ ايبببب، ٜكبببّٛ دٗبببا ايطؿببببٌ تػببب٢ُ "ايًلببببا      

َٞ". ٜٚببصٖا عًُببا٤ ايببٓؿؼ  فب ايكببٍٛ:  ٕ يٲٜٗبباّ َٚبٝؿبب١  اٱٜٗببا

َُٗببب١ ًب لببببٛ ايطؿبببٌحم ٭ْببب٘ ٚغبببًٝت٘  فب تُٓببببِٝ ايهبببث  َبببٔ     

ْؿببا ات٘حم ٚأغبباؽ ىبُاضغببت٘ َٗاضاتبب٘ اسبطنٝبب١حم ٚغببريًٝ٘  فب     

اتكبببا٫ت٘ ا٫تتُاعٝببب١حم َٚؿبببطٚعات٘ ازبُاعٝببب١حم ٚ طٜكببب١  فب    

 تٓؿٌٝب عًُٝات٘ ايلك١ًٝ.

ايلٓاقبط ايب، تتؿبهٌ    ٚقس أتطٜت زضاغاق عسٜس٠ حبٍٛ  

َٓٗا خٝا٫ق ا٭ ؿاٍ ًب غٔ َا قريٌ اىبسضغ١. ٚقس اْتٗت  حبس٣  

ايسضاغببباق اىبُٗببب١ ًب ٖبببصا اجملببباٍ  فب إٔ َلبببسٍ َبببا ٜكبببّٛ دببب٘     

ايطؿبٌحم ايبصٟ ٜكريبٌ عًبب٢ ايػب١ٓ ايثايثب١ َببٔ عُبطٙحم َبٔ َٛاقببـ        

خٝاي١ٝ ٖٛ غبت١ َٛاقبـ ْٚكبـ ًب نبٌ ٦َب١ ٚوبػبـب زقٝكب١حم        

 ثايث١  فب غت ٚعؿطٜٔ َٛقؿا  خٝايٝا .ٜٚعزاز اىبلسٍ حـب ٜريًؼ اي

أَا ٌَٝ ايطؿٌ  فب ادانا٠ ؾ ْب٘ ٜبسؾك ايطؿبٌ  فب كبثٝبٌ     

ايككل ايب، ٜػبُلٗاحم ٚ فب تكًٝبس ايٓباؽ ايبصٜٔ ٜػبتػط حم أٚ       

ٜػببتًُ  أعُبباهلِ أٚ أؾببهاهلِحم حٝببث ٜكبباٍ عببٔ أ ؿبباٍ ٖببصٙ      

اىبطح١ً " ْٗبِ مباضغبٕٛ عًُٝباتِٗ ايلكًٝب١ اشبٝايٝب١ د ٜبسِٜٗحم أٚ       

ِٗ أٚ د قببٛاتِٗحم يببصا ؾبب ٕ تٛتٝبب٘ ا٭ ؿبباٍ عبببٛ ايتُثٝببٌ   د ضتًبب

ٚايطٜانبب١ ٚا٭يلببا  اسبطنٝبب١ ا٭خببط٣حم ٜلببس أَببطا  نببطٚضٜا حم       
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حٝبببث ٜهبببٕٛ ايطؿبببٌ نبببث  اسبطنببب١... ٚقبببس عٓٝبببت اي دٝببب١    

اسبسٜث١ قبػ ي١ ايًلاحم ؾاغبتلاْت دب٘ أغبًٛدا  َبٔ أغبايٝريٗا َبٔ       

حببٌ تطدٝبب١ ا٭ ؿبباٍحم ٚأ ًببل ايببريلا عًبب٢ ٖببصٙ اىبطحًبب١ َببٔ َطا   

 ايطؿٛي١حم "َطح١ً ايًلا".

ٚاغبببتٓازا   فب اشبكبببا٥لحم ايببب، ٜتُٝبببع دٗبببا ا٭ ؿببباٍ ًب    

اىبهببُٕٛ ايثكبباًب  بببب  فب َببس٣ ٚاغببك  بببب ٌحم ٜتاببسز عًُٝبب١ ايتدُّٝبب 

اىبٓاغا يٮ ؿاٍحم ٜٚتاسز ايؿهٌ ايبصٟ ٜػبها ؾٝب٘ أٜهبا ..     

حٝبببث ٜػبببتُط٨ خٝببباٍ ا٭ ؿببباٍحم ًب ٖبببصٙ ايؿببب ٠حم ايؿبببهٌ       

ٛعاق ٚؾدكبٝاق َ يٛؾب١...   ايكككٞ ايبصٟ ٜٓطبٟٛ عًب٢ َٛنب    

ؾايؿدكٝاق َٔ اسبٝٛاْباق ٚايٓرياتباقحم ٚايؿدكبٝاق ايريؿبط١ٜ     

نا٭َٗبباق ٚاٯدببا٤ ٚا٭خببٛاق ٚاٱخببٛإحم ايبب، ذبُببٌ قببؿاق       

تػس١ٜ أٚ يْٛٝب١ أٚ حطنٝب١ أٚ قبٛت١ٝ غب١ًٗ اٱزضاىحم دبتبص       

ا٭ ؿبباٍ ًب ٖببصٙ اىبطحًبب١.. ٖٚببصا ٜلببين إٔ أ ؿبباٍ ٖببصٙ اىبطحًبب١     

قلٝبب١ اىبُعٚتبب١ دؿبب٤ٞ َببٔ اشبٝبباٍ ٭ٕ  َٝببايٕٛ  فب ايككببل ايٛا

 رب٬ٝتِٗ ضبسٚز٠ دايري١٦ٝ.

ٚىبا نإ ايًٕٛ ٚاسبطن١ ٚايكٛق َٔ ايُببٛاٖط ٚا٭حٝبا٤   

ٚا٭ؾببٝا٤ ايبب، تبب٬ظّ ايري٦ٝبب١ ايبب، ؼبٝببا ؾٝٗببا ايطؿببٌحم يببصا ؾبب ٕ      

ايطؿببٌ ٜتبب اط دٗببا َازاَببت نببُٔ   بباض ٚاقلبب٘ ٚخٝايبب٘.. ؾاببـب        
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اىبطحًب١حم ٫دبس    تهٕٛ ايستات١ "دطب٬ " ًب قكب١  ؿبٌحم ًب ٖبصٙ    

َٔ إٔ دبػس يًطؿٌ مساق ايستاتب١ نًْٛٗبا ا٭دبٝا ٚعٝٓٝٗبا     

 اسبُطاٜٚٔ ٚضٜؿٗا ايٓاعِحم ٚقطقطتٗا ٖٚٞ تطاضز لب١ً.

ٚدٛت٘ عاّ ؾ ٕ اٱٜكاع ٚاسبطن١ ايػطٜل١ ٚايًٕٛ ٚايكٛق 

تلس َٔ ايلٓاقط اي، تػين اىبهُٕٛ ايثكاًب ٚا٭زدٞحم ٚتعٜس َٔ 

 ٚيك ا٭ ؿاٍ د٘.

ٍ ًب ٖببببصٙ اىبطحًبببب١ قبٛغببببٝكا ايهًُبببباقحم ٜٚٗبببتِ ا٭ ؿببببا 

ٜٚػبببتُتلٕٛ دازبُبببٌ اىبٓػَٛببب١حم ٚتٗبببعِٖ ايلريببباضاق اىبٛظْٚببب١ أٚ     

اىبػهٛع١حم ٜٚٓتؿٕٛ يٮغٓٝاق شاق اٱٜكاع ايػطٜكحم ٚيٮقٛاق 

 اىبطح١ اي، تطًكٗا ؾدكٝاق قككِٗ.

٫ٚ ٜٓاغا ا٭ ؿاٍحم ًب ٖصٙ اىبطح١ًحم نٌ َا ٜٓطٟٛ ع٢ً 

٠ ًب ْؿٛغببِٗيف نككببل ازبببإ آابباضٙ طببباٚؾِٗ أٚ  ٜكبباع اسببب  

ٚايلؿاضٜت ٚايػاط٠حم ٚقكل ايلٓبـ ٚازبطمبب١حم ٭ٕ َثبٌ ٖبصٙ     

 نُا أْٗا دلٝس٠ عٔ آؾام خٝا٫تِٗ. اشب اق دلٝس٠ عٔ د٦ٝتِٗحم

ٚدبػٝس اىبٛاقـ ادع١ْ أٚ اىبؿهل١ تث  أحبعإ ا٭ ؿباٍحم   

ٚتريلث ايكًل ًب ْؿٛغِٗحم ٚيٝؼ دايهطٚض٠ إٔ تٓطبٟٛ قككبِٗ   

عًب٢ عكبس أٚ َؿبه٬قحم ٭ْٗبِ نبث ا  َبا       ببب  ًب١  ًب ٖصٙ اىبطحبب 

 ٜػتُتلٕٛ دككل شاق أغًٛ  ٚقؿٞ َٓػِ ايلرياضاق.
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ٚايؿببب ٠ ا٭خببب ٠ َبببٔ ٖبببصٙ اىبطحًببب١ تٛتبببا ت٦ٝٗببب١ ايطؿبببٌ     

يًُطح١ً ايتاي١ٝ عبٔ  طٜبل ايلُبٌ عًب٢ تٛغبٝك خٝا٫تب٘  فب أدلبس        

َبببٔ ايٛاقبببك ٚت٦ٝٗتببب٘ اتتُاعٝبببا  ْٚؿػبببٝا  هلببباحم ٚتؿبببهٝك َٝٛيببب٘      

دبببسٍ اي نٝبببع حبببٍٛ ايبببصاقحم ٚانػببباد٘ خببب اق  ا٫غبببتك٬ي١ٝ 

 َٓاغري١. 

 سيوات(: 8 – 6مرحلة اخليال امليطلق )ــ  2

ًب دببس٤ ٖببصٙ اىبطحًبب١حم ٜريببسأ ايطؿببٌ دببايتاٍٛ َببٔ ايتدٝببٌ        

ادسٚز دايري١٦ٝحم َتهاٚظا  ايٓٛع اٱٜٗاَٞ  فب ايٓٛع اٱدساعٞحم أٚ 

اي نٝيب اىبٛت٘  فب ٖبسف عًُبٞحم  ش ٜهبٕٛ ايطؿبٌ قبس قطبك       

ايتلطف  فب د٦ٝت٘ ادسٚز٠ ادٝطب١ دب٘حم شيبو  فب َبا ٖبٛ       َطح١ً

أدلببس.. يببصا تتهبب  عٓاٜتبب٘ قبٛنببٛعاق تسٜببس٠حم ٜٚببعزاز حريبب٘ ًب  

ا٫غتط٬عحم ٜٚهثط َٔ ايتػا٩ٍ عبٔ أؾبٝا٤ ٚأغبريا  ٚعٛاَبٌحم     

 ؾه٬  عٔ ايتػا٩ٍ عٔ َػا٥ٌ ق١ُٝٝ.

دػببطع١ لبببٛ ربًٝبب٘حم   بببب ًب ٖببصٙ اىبطحًبب١  بببب ٜٚتُٝببع ايطؿببٌ  

 اٯؾببام ايريلٝببس٠.. يببصا ٜتريًببٛض ٚيلبب٘ دايككببل    ٚدؿببس٠ تطًلبب٘  فب 

اشبٝاي١ٝحم اي، ربطل ًب َهباَٝٓٗا عبٔ ضبٝطب٘ ٚعاىبب٘: دبٌ ٖبٛ       

ٜٓهص  ي٬ْكاق  فب ايككل اشبطاؾٝب١حم قببا ًب شيبو قكبل     

ازبإ ٚايلؿاضٜت ٚا٭عاتٝاحم ٚيهٔ أنثط ايككل ْؿلبا  هلبِ   
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ٖببٞ ايبب، تٓكًببِٗ  فب آؾببام دلٝببس٠ خبباضل حببسٚز َلبباضؾِٗ زٕٚ إٔ  

 ؿٌ ايٛاقك.تػ

ٜٚتؿري٘ ا٭ ؿاٍحم ًب ٖصٙ اىبطح١ًحم داىبػاَطٜٔ ا٭دطاٍ.. يصا 

ٜٓهببصدٕٛ  فب قكببل اىبػبباَطاق اشبٝايٝبب١حم ٖٚببصا ٜػببتٛتا إٔ    

تطاع٢ ًب َثٌ ٖصٙ اىبػباَطاقحم إٔ كبهبٞ اسببٛازث ٚؾبل عاَبٌ      

ايػببريري١ٝ قببسض اٱَهببإحم حتبب٢ ٫ تريببسٚ اسبٝببا٠ أَبباّ ا٭ ؿبباٍ        

 ار.ٚن ْٗا صبُٛع١ َٔ اىبكايا ٚا٭ؾد

 سية(: 12 – 8مرحلة البطولة )ــ  3

ًب ٖصٙ اىبطح١ًحم ٜٓتكٌ ايطؿٌ َٔ َطح١ً ايٛاقل١ٝ ٚاشبٝباٍ  

اىبٓطًببلحم  فب َطحًبب١ أقببط   فب ايٛاقببكحم  ش ٜريتلببس عببٔ ايتدٝببٌ       

ازبببباَ  دلبببا ا٫دتلبببازحم ٜٚٗبببتِ داسبكبببا٥لحم ٜٚؿبببتس ًَٝببب٘  فب     

ا٭يلا  اي، تتطًا َٗاض٠ َٚٓاؾػ١حم ٚتُبٗط ع٢ً ايطؿٌ ألبباٍب  

ٛن١ٝ ؾٝٗبا ذببس يٮغبط٠ ٚيبريلا تكايٝبس اجملتُبك. ٚتػبت٣ٛٗ        غً

ايطؿببٌ قكببل ايؿببهاع١ ٚاىبدببا ط٠ ٚايلٓببـ ٚاىبػبباَط٠حم ٚغبب     

ايطحايبببب١ ٚاىبهتؿببببؿـبحم نُببببا تػببببتٜٗٛ٘ ايككببببل اهلعيٝبببب١حم  

 ٚايكطا٤اق ايل١ًُٝ اىبريػط١حم ٚنتا اىبلًَٛاق.
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 سية(. 15ــ  12مرحلة املجالية )ــ  4

َٔ ؾب ٠ تتكبـ دا٫غبتكطاض    ًٚب ٖصٙ اىبطح١ً ٜٓتكٌ ايطؿٌ 

ايلا ؿٞ ايٓػيبحم  فب َطح١ً زقٝك١ ٚؾسٜس٠ اسبػاغ١ٝحم ٚمبٌٝ 

 فب ايككببل ايبب، كبتببعل ؾٝٗببا اىبػبباَط٠ دايلا ؿبب١حم ٚتكببٌ ؾٝٗببا     

 ايٛاقل١ٝحم ٚتعٜس ؾٝٗا اىبثاي١ٝ.

ٚأنثبببط اىبػببباَطاق ايببب، ٜتؿبببٛم  يٝٗبببا ا٭ ؿببباٍ ًب ٖبببصٙ    

ايؿبببببب ٠حم ٖببببببٞ ايبببببب، تكببببببّٛ دريطٛيتٗببببببا ؾدكببببببٝاق تتكببببببـ 

ايطَٚاْتٝهٝبب١حم ٚخاقبب١ تًببو ايبب، تٛاتبب٘ ايكببلا  ايهببري ٠     د

ٚايلٛا٥ل اىبلكس٠حم َٔ أتٌ ايٛقٍٛ  فب حكٝك١ َٔ اسبكبا٥لحم أٚ  

ايسؾاع عٔ قه١ٝحم ٜٚتؿبٛقٕٛ  فب ايككبل ايريٛيٝػب١ٝ ٚقكبل     

ازباغٛغبب١ٝ. أَببا اىبٛنببٛعاق ايبب، تتٓبباٍٚ ايل٬قبباق ازبٓػبب١ٝحم 

يريًبببٛؽ دبتبببصدِٗ نبببث ا حم حٝبببث  ْٗبببِ ٜؿببباضؾٕٛ عًببب٢ ا     اؾ ْٗببب

 ازبٓػٞ.

َٚك إٔ ا٭ ؿاٍ مبًٕٝٛ  فب قطا٠٤ قكل شاق ْعع١ غطٜل١ 

ؾ ِْٗ مبًٕٝٛ أٜها   فب اخت٬م أقاقٝل َٔ اشبٝاٍحم ٖٚبصا َبا   

 ٜػ٢ُ د ح٬ّ ايٝكُب١.

ٚتتُٝع ٖصٙ اىبطح١ً دػل١ خٝاٍ ايطؿٌحم ٚيهٔ ٖصٙ ايػل١ 

يٝػت دايكٝػ١ اىبٓطًك١حم ٫ٚ ٖبٞ دايكبٝػ١ ايؿهب١؛  ش ٜتهب  ًب     

 عٜـب ٚظخطؾ١.أخًٝت٘ ت
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 تفكري األطفال وعالقتُ بالتجقيف

 

ٜٛاتببب٘ ا٭ ؿببباٍ َٓبببص قبببػطِٖ َبببا ٜريبببسٚ هلبببِ قبببلريا حم أٚ     

ضب ا حم أٚ ضبطتا  أآا٤ أزا٤ ؾلايٝاتِٗ اي١َٝٛٝ نايًلبا ٚ ظبباظ   

قس ٜػتٓهسٕٚ دباٯخطٜٔ حٝٓبا  سبػبِ دلبا َبٔ       ِٚاترياتِٗ. ٖٚ

ـ شيوحم ٚقبس ٜتكبطؾٕٛ حٝٓبا  آخبط دؿبهٌ شاتبٞ ىبٛاتٗب١ َٛاقب        

 أخط٣. ٚتلين اسباي١ ايثا١ْٝ أِْٗ مباضغٕٛ ع١ًُٝ ايتؿه .

ٚػبببببس ا٭ ؿبببباٍ أْؿػببببِٗ ًب حاتبببب١ ٭ٕ ٜؿهببببطٚا عٓببببس    

يباضغبببتِٗ ألبا بببا  عسٜبببس٠ َبببٔ ايػبببًٛى قببببا ًب شيبببو عًُٝببب١     

اَتكاقِٗ يًثكاؾ١. ٜٚطًبل ايبريلا َكبطً  رايبتؿه   يٝؿب       

 فب نببٌ أٚتبب٘ ايٓؿبباٍب ايلكًببٞحم يهببٔ اىبدتكببـب ٜطٜببسٕٚ دبب٘    

ضبببسزا  ٖببٛ شيببو ايٓؿبباٍب ايلكًببٞ ايببصٟ ٜٛاتبب٘ دبب٘ ايؿببطز     َلٓبب٢

اىبؿببه٬ق دككببس ايٛقببٍٛ  فب حببٌ َببٔ خبب٬ٍ تهببٜٛٔ تسٜببس 

 يًل٬قاق اعتُازا  ع٢ً َكَٛاق.
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ٚعًبب٢ ٖببصا ؾبب ٕ اىبؿببه٬ق تؿببهٌ حببٛاؾع يًببتؿه حم       

يًٛقٍٛ  فب ؾهط٠ ت٪يـ تٛادا  أٚ حػُا  ىبٛقـ. ٚع٢ً ٖصا ؾ ٕ 

عٓس ؾلٛضٙ حبب ٠ أٚ تبطزز   ايتؿه  ْؿاٍب شٖين مباضغ٘ ايؿطز 

 أٚ ؾو أٚ نٌ َا ٜريسٚ قبثاد١ َؿه١ً تتطًا غًٛنا  أٚ ح٬ .

ٚع٢ً ٖصا ٜلس ايتؿه  ْؿبا ا  قكبسٜا  َبا زاّ ٜٗبسف  فب     

َٛات١ٗ َؿه٬قحم نُا ٜلس ٚاقلٝا  َا زاّ ٜتٓاٍٚ َٛنبٛعاق  

 ٚاقل١ٝ أٚ ْانب١ عٔ ايٛاقك.

  اضٖبا   ٜٚتؿا٤ٍ ايطؿٌ عٓس قٝاَ٘ دايتؿه  َك ايري١٦ٝ ًٚب

ٕع َل١ٓٝحم ٚايؿهط٠ اي، ٜٓتٗبٞ  يٝٗبا    َٔ خ٬ٍ اعتُازٙ ع٢ً َلا

ٖببٞ ٚيٝببس٠ ضدببٌب دببـب خبب اق َانبب١ٝ ٚأخببط٣ حانببط٠حم أٚ دببـب      

 خ اق َان١ٝ دلهٗا َك دلاحم أٚ ضدٌب دـب ا٭غريا  ٚايٓتا٥ .

ٜٚػتلـب ايتؿه  داىبلاْٞ ايطَع١ٜ داعترياضٙ أحس ايلًُٝباق  

ٛى ايطَعٟحم يصا ؾٗٛ ٜلتُس ايلك١ًٝ اي، تسخٌ نُٔ ْطام ايػً

عًبب٢ اىبلبباْٞ أ٫ٚ  يًٛقببٍٛ  فب غطنبب٘. ٚعًٝبب٘ ؾبب ٕ ايطؿببٌ ايببصٟ  

ٜػببتلـب حبريبباق اسبُببل يٝلببطف صبُببٛع عببسزٜٔ ٫ مببباضؽ ًب   

غبببًٛن٘ تؿهببب ا  ٫عتُبببازٙ عًببب٢ ادػٛغببباق زٕٚ ايطَببببٛظ.      

ؾببايتؿه  ٖببٛ اْلهبباؽ يًل٬قبباق دببـب اىبٛنببٛعاق ًب ؾببهٌ 

ا  يًتلري  عٔ ا٭ؾهاضحم ٚايبتؿه   ضَعٟ. ٚتلت  ايًػ١ ٚعا٤ ضَعٜ
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ٜريسٚ ٚن ْ٘ حسٜث َك ايٓؿؼ َبط٠حم ٚحبسٜث َبك اٯخبطٜٔ َبط٠      

أخببط٣حم ٚاٱْػبببإ حببـب ٜؿهبببط ًب َٛنببٛع َبببا ؾ ْبب٘ ٜهتؿبببٞ     

دايتكٛض اسبػٞ غٛا٤ أنإ دكطٜا  أّ مسلٝا  أّ  ٝا  أّ ىبػٝا  

قببٛض٠ اىبٛنببٛع َببك  زخبباٍ ا٭يؿبباَب      أّ شٚقٝببا  َػببتلٝسا  دببصيو  

ببب  ط١ٜ أٚ مسلٝب١. َٚبك ٖبصا مبهبٔ يٲْػبإ      نكٛض حػب١ٝ دكب  

إٔ ٜػببتػين عببٔ ايكببٛض اسبػبب١ٝحم ٚمبهببٔ أٜهببا  إٔ     بببب أحٝاْببا  

 تُبٗط ًب ايصٖٔ ؾهط٠ غ  َطتريط١ خب اق غادك١.

ٚايتؿه  نػًٛى ٖٛ ع١ًُٝ َػتُط٠ يس٣ اٱْػإ غٛا٤ 

أنبببإ  ؿببب٬  أّ ضاؾبببسا حم ٚيهبببٔ ايبببتؿه  ؽبتًبببـ ًب َريلثببب٘  

   ٍ ٚايطاؾببسٜٔحم نُببا ؽبتًببـ يببس٣     ٖٚسؾبب٘ ْٚٛعبب٘ دببـب ا٭ ؿببا

 ا٭ ؿاٍ ٚايطاؾسٜٔ أْؿػِٗ.

ٜٚكبببلا ايتلبببطف عًببب٢ أدلببباز عًُٝببب١ ايبببتؿه  دؿبببهٌ     

تؿكببًٝٞحم ؾبب ْ٘ ًب شيببو ؾبب ٕ ايلًُٝبباق اىبلطؾٝبب١ ا٭خببط٣ ايبب،  

دتلساز قبؿاق  بب ايلاز٠  ًٙب ٖصبب مباضغٗا اٱْػإحم يصا ٜهتؿٞ 

 ٖصٙ ايل١ًُٝ ٚع٬قاتٗا دايلًُٝاق ايلك١ًٝ ا٭خط٣.

ًب ايريسا١ٜ َٔ اي٬ظّ ايتٜٓٛب٘ دب ٕ ايكبٍٛ دطَعٜب١ ايبتؿه       ٚ

٫ ٜلين إٔ نبٝك ا٭ْؿط١ ايطَع١ٜ تلبس تؿهب ا  ٭ٕ َلُببِ تًبو     

 ايلًُٝاق ٖٞ ضَع١ٜ أٜها .
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ٚت ادبببببٌب ايلًُٝببببباق اىبلطؾٝببببب١ ا٭خبببببط٣ َبببببك ايبببببتؿه       

ط ٚايتكٛض ٚايتدٌٝ ٚنبث ا  َبا تٓتٗبٞ ٖبصٙ     ناٱزضاى ٚايتصنء

ٌ خًؿٝب١ يًبتؿه حم ٚيبٝؼ    ؿبه  ا ؾٗٞ تٴايلًُٝاق  فب تؿه  يص

َٔ اىبُهٔ ايكٝاّ دايتؿه  زٕٚ دلا أٚ نبٝك ٖصٙ ايلًُٝاق. 

ٚدػريا ايت٬ظّ دـب ٖصٙ ايلًُٝاق ؽبًٌب ايريلا دٝٓٗا ؾٝكاٍ  ْٓا 

رْؿهببط  عٓببس ضباٚيبب١ تببصنط تبباضٜذ َٛقلبب١ أٚ اغببتلاز٠ قببٛض٠   

قببسٜل ًب ايببصٖٔحم أٚ  ْؿببا٤ قببٛض٠ تسٜببس٠حم َببك ايلًببِ أْٓببا ًب    

ايبببب١ ا٭ٚفب "ْتببببصنط"حم ًٚب اسبايبببب١ ايثاْٝبببب١ "ْتكببببٛض"حم ًٚب  اسب

 اسباي١ ايثايث١ "ْتدٌٝ".

ٚتُٓٛ قسضاق ا٭ ؿاٍ عًب٢ ايبتؿه  دكبٛض٠ تسضػبٝب١ َبك      

اظزٜاز خ اتِٗ ٚاتكا٫تِٗ ٚتطٛض تٛاْا لبِٖٛ ا٭خط٣ قبا ًب 

شيو لبِٖٛ ايلكًٞ ٚايًػٟٛ ٚا٫تتُاعٞ ٚايٓؿػٞحم أٟ إٔ يًري١٦ٝ 

 ًب تطٛض ايتؿه  يس٣ ا٭ ؿاٍ.ايثكاؾ١ٝ أاطٖا 

ٜٚلتُس ايطؿٌ ايكػ  ًب تؿه ٙ ع٢ً ايل٬قباق اسبػب١ٝ   

ٖٚٛ ٜلهع عٔ ايتؿه  ايكا٥ِ ع٢ً َبا ٖبٛ غب  ضبػبٛؽحم يبصا      

ٜكاٍ  ٕ تؿه  ايطؿٌ ٜكّٛ ًب ؾ ٠ ايطؿٛي١ اىبريهط٠ ٚايٛغط٢ 

عًبب٢ ايتبب يٝـ دببـب اىبلًَٛبباق اعتُببازا  عًبب٢ ايل٬قبباق اىبرياؾببط٠      

 ُٝا دٝٓٗا.ٚادػٛغ١ ؾ
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إٔ ايطؿٌ قريٌ غٔ اسباز١ٜ عؿط٠ أٚ ايثا١ْٝ  (1)ٜٚط٣ دٝاتٝ٘

عؿط٠ غ  قازض ع٢ً ايتؿه  ايكا٥ِ ع٢ً ايتلًٌٝ اىبٓطكٞحم ٖٚٛ 

ٜريسأ دايتسض  عًب٢ ٖبصا ايٓبٛع َبٔ ايبتؿه  دلبس شيبو. ٜٚٛقبـ         

تؿهب  ايطؿبٌ قريبٌ ٖبصٙ ايػبٔ د ْب٘ تؿهب  قبا٥ِ عًب٢ ايتلًٝبٌ           

دُببببٛاٖط أخبببط٣ خاضتٝببب١.  اسبػبببٞ ايبببصٟ ٜبببطدٌب َبببا ٖبببٛ َبببازٟ

ٚايطؿببٌ ًب َطحًبب١ ايطؿٛيبب١ اىبتٛغببط١ ٜلببس دكببطٜا  ًب تؿهبب ٙ    

أ٫ٚ حم أٟ إٔ ٜػتلـب دايكٛض ايريكط١ٜ  فب حبس نبري . َٚبك شيبو     

ؾ ٕ ٖٓاى زضاغاق عسٜس٠ أاريتت إٔ ا٭ ؿاٍ ًب َطح١ً ايطؿٛيب١  

اىبتٛغط١ ٜؿهطٕٚ ًب َٛنٛعاق عٔ ع٬قاق َتلسز٠ ٚيهٓٗبا  

. ٚدٛتبب٘ عبباّ ؾبب ٕ ايطؿببٌ ٫ ٜكببٌ  فب   يٝػببت شاق قببؿ١ َلكببس٠ 

ايتؿه  اىبلٟٓٛ اجملطز  ٫ دلس ٖصٙ ايػبٔحم  ش ٜريبسأ ٖبصا ايٓبٛع     

َببٔ ايببتؿه  دببايتريًٛض ادتببسا٤ َببٔ َطحًبب١ ايطؿٛيبب١ اىبتٛغببط١حم       

 ٜٚعزاز تريًٛضا  ًب ايطؿٛي١ اىبت خط٠.

ٚعٓببس اسبببسٜث عببٔ تؿهبب  ا٭ ؿبباٍ ٜكبباٍ زَٚببا   ْبب٘ ٜببطاز   

غببًُٝا .. ٖٚببصا ٜكببٛز  فب ايتٜٓٛبب٘   يٮ ؿبباٍ إٔ ٜؿهببطٚا تؿهبب ا  

دبب ٕ ٖٓبباى أغببايٝا ًب ايببتؿه  تؿتكببط  فب ايػبب١َ٬. َٚببٔ ٖببصٙ 

ا٭غببايٝا ايببتؿه  اشبببطاًب ايببصٟ تلببع٣ َببٔ خ٬يبب٘ ايُبببٛاٖط     

                                                 
(1)  Jean Piaget. 
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ايتاكل  ٚاىبؿه٬ق اىبدتًؿ١  فب أغايٝا ٚعٛاٌَ ؾا٥ل١ ل ٜتِ

َٔ قاتٗاحم أٚ ل ٜتِ ايتاكل َٔ نْٛٗا خا ١٦حم أَا ا٭غًٛ  

َبببٔ أغبببايٝا ايبببتؿه  ٖٚبببٛ ايبببتؿه  ايتػبببًطٞحم أٚ       ايثببباْٞ

ايتؿه  دلكٍٛ اٯخطٜٔ ؾٗٛ ٜكّٛ ع٢ً اغتاٝا٤ ايؿطز تؿهب ٙ  

َببٔ أغببايٝا اٯخببطٜٔ ٚ خهبباع تؿه ٖببِ يبب٘حم ٖٚببصا ٜلببين إٔ    

ايؿببطز ًٜػببٞ تؿهبب ٙ دؿببهٌ ؾببلٛضٟ أٚ ٫ ؾببلٛضٟ تع٥ٝببا  أٚ      

نًٝببا حم ٖٚٓببا قببس ؽبهببك ايؿببطز تؿهبب ٙ ٭غببًٛ  نباعبب١ َببٔ      

ق أٜهبببا  زٕٚ إٔ ٜتبببٝ  يٓؿػببب٘ ايبببتؿه   ٫ ًب حبببسٚز  ازبُاعبببا

 نٝك١.

أَا ايتؿه  ايصٟ ٜلتُس ع٢ً  قٓاع ايؿطز يٓؿػ٘ دلس تطزز 

أٚ ؾبببو أٚ حببب ٠ دهًُببباق يؿُبٝببب١ تببب اطا  دايبببسا٤ اىبػببب٢ُ زا٤       

ؾببُٝهٔ إٔ ْطًببل عًٝبب٘ اغببِ ايببتؿه  ايًؿُبببٞحم        (1)ايًؿُبٝبب١ 

 ٍ.حٝث ٜػتلـب دايهًُاق اىب٪اط٠ زٕٚ ا٭ؾهاض ي٬غتس٫

ٚع٢ً ٖصا ؾ ٕ  ْؿا٤ ا٭ ؿباٍ عًب٢ ْريبص أغبايٝا ايبتؿه       

اشبطاًب ٚايتػًطٞ ٚايًؿُبٞ ٚ ريلِٗ ع٢ً ايتؿه  ايلًُٞ ٜلبس  

َطًريببا  تطدٜٛببا  أغاغببٝا . ٚاىبطًببٛ  دببايتؿه  ايلًُببٞ ٖٓببا يببٝؼ      

تؿهببب  ايلًُبببا٤ ٭ٕ ايلًُبببا٤ ؽبهبببلٕٛ َبببباٖطاق ًب صببببا٫ق     

                                                 
(1)  Verblism. 
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ؿبه٬ق أٚ  َتدكك١ هلصا ايٌُٓب َٔ ايبتؿه  دككبس حبٌ اىب   

تؿػبب ٖا اٚ ايتٓريبب٪ قبببا مبهببٔ إٔ تبب٪ٍٚ  يٝبب٘حم ٜٚػببتلٕٝٓٛ دًػبب١  

َتُٝببع٠ يًتلببري  عببٔ لبببٌب تؿه ٖببِحم ٜٚتريلببٕٛ َٓبباٖ  َلٝٓبب١        

ٜٚتٛغبببًٕٛ دببب زٚاق ٚ بببطم ضببببسز٠ يًٛقبببٍٛ  فب اهلبببسف. أَبببا      

ايتؿه  ايلًُٞ اىبطًٛ   ؾاعت٘ دـب ا٭ ؿاٍ ؾٗٛ  ريك ا٭ ؿاٍ 

ٛعٞ ؾاٌَ اغتٓازا   فب ع٢ً اسبهِ ع٢ً اىبػا٥ٌ ٚاىبؿه٬ق د

نٛادٌب َلٝٓب١حم ٚيبٝؼ ٖٓباى َبا ػبلبٌ ٖبصٙ ايهبٛادٌب حهبطا          

 شا َببا بببب عًبب٢ ايلًُببا٤ زٕٚ غ ٖببِحم أٚ ايطاؾببسٜٔ زٕٚ ا٭ ؿبباٍ   

خكٛقببا  ٚإٔ ايببتؿه   بببب اغببتثٓٝٓا دلببا ايؿببٛاضم ًب ايسضتبب١    

ايلًُٞ ٖبٛ ْؿباٍب شٖبين ٜبطاز يب٘ إٔ ُٜببٌ قا٥ُبا  يبٝؼ ًب ايُٓببط          

ايب، أقبريات َٛنبك اٖتُباّ ايلًبّٛحم دبٌ         فب ايُبٛاٖط اىبدتًؿب١ 

 ٜتلساٙ  فب طبتًـ َػا٥ٌ اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ.

َٚا زَٓا ْطٜس يٮ ؿاٍ إٔ ؼبًبٛا اىبػبا٥ٌ اىبتلًكب١ حبٝباتِٗ     

ٚاىبؿببببه٬ق ايبببب، ٜٛاتْٗٛٗبببباحم ٜٚؿػببببطٚا ايُبببببٛاٖط تؿػبببب ا   

قبباٝاا حم ؾبب ٕ ٖببصا ٜلببين أْٓببا ْطٜببس هلببِ إٔ ٜؿهببطٚا دططٜكبب١      

 ع١ًُٝ.

حم ؾ ْٓبببا ْطٜبببس يبببتؿه  ا٭ ؿببباٍ إٔ   ٚداٱنببباؾ١  فب شيبببو 

ٜهبببٕٛ غببب  تبببعاًبحم ٚإٔ مبهبببٞ ًب خطبببٛاق َلتُبببس٠ عًببب٢      
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دلهبببٗاحم ٚإٔ ٜهبببٕٛ ٖازؾبببا حم ٚزقٝكبببا حم َٚطْبببا حم ٚدلٝبببسا  عبببٔ       

ازبُببٛز ٚغبب  قببا٥ِ عًبب٢ ايتلكبباحم ٚإٔ ٜهببٕٛ ٚاقلٝببا ... ٖٚببصٙ  

 ايػُاق ٖٞ خكا٥ل يًتؿه  ايلًُٞ عَُٛا .

ُببٞ َبببٛاٖط عببس٠ ٚتطاؾببل تٛتٝبب٘ ايطؿببٌ عبببٛ ايببتؿه  ايلً

أدطظٖا غطؽ ادباٖاق يكريٍٛ ْتا٥  ايؿهط ايلًُٞحم ٚادباٖباق  

ايرياث عٔ ا٭غريا  اسبكٝك١ٝ يًُبٛاٖط ٚتُٓٝب١ حبا ا٫غبتط٬ع    

ًب تٛاْببببا اسبٝببببا٠ شاق ايكُٝبببب١ اىبطغببببٛ  ؾٝٗبببباحم ٚدٓببببا٤ اٯضا٤  

 اغتٓازا   فب أزي١ ناؾ١ٝ.

ا  ٚت٪اط ايري١٦ٝ ايثكاؾ١ٝ اي، ٜٓؿ  ؾٝٗا ا٭ ؿاٍ ت ا ا  نري 

ًب أغايٝا ٚأٖساف َٚػتٜٛاق ايتؿه  يسِٜٗحم حٝبث  ٕ ٖبصٙ   

ايري١٦ٝ تعٚز ا٭ ؿاٍ داشب اق ايب، تلبس اىبلبـب ا٭ٍٚ يًبتؿه حم     

ٚتؿهٌ أْٛاع اسبٛاؾع ٚاىبٛاقـ اىبث ٠ يتؿه ِٖحم ٜهاف  فب 

شيببو إٔ حاتبباق ٚزٚاؾببك َٚٝببٍٛ ٚعٛا ببـ ا٭ ؿبباٍ تبب٪اط ٖببٞ       

قبببت ايبببصٟ ٜلتببب  ا٭خبببط٣ ًب تؿه ٖبببِحم ٚعًببب٢ ٖبببصا ؾؿبببٞ ايٛ

ايتؿه  ْؿا ا  شٖٓٝبا   ٫ أْب٘ ٜتابسز دايثكاؾب١  فب حبس نبري حم       

حٝث تريػٌب ايثكاؾ١ َبًٗا عًٝب٘حم ٚعًٝب٘ ؾب ٕ ايثكاؾب١ ايب، تػًبا       

ؾٝٗا قِٝ اشبٍُٛ تؿبٝك تؿهب ا  تٛانًٝبا . ٚايثكاؾب١ ايب، تػبٛز       

ؾٝٗببا ايكببِٝ ايػببًط١ٜٛ تؿببٝك تؿهبب ا  غببًطٜٛا حم ٚايثكاؾبب١ ايبب،     

ٝٗبببا ايكبببِٝ ايًؿُبٝببب١ تؿبببٝك تؿهببب ا  يؿُبٝبببا حم    تؿبببٝك تؿهببب ا  ؾ 
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ٚايثكاؾبب١ ايبب، تؿببٝك ؾٝٗببا اشبطاؾبباق تٓؿببط تؿهبب ا  خطاؾٝببا حم      

 دُٝٓا تؿٝك ايثكاؾ١ اي، تػًا ؾٝٗا ايكِٝ ايل١ًُٝ تؿه ا  عًُٝا .

ٚايتؿه  داعترياضٙ ْؿا ا  غًٛنٝا  شٖٓٝا  ىبٛات١ٗ اىبٛاقـ 

٠حم ٚمبهبٔ  ٚاىبؿه٬ق ٜكاحا عًُٝاق ا٫تكاٍ ايثكاًب عباز 

ايكببٍٛ  ٕ ؾٗببِ أٟ َلٓبب٢ َببٔ اىبلبباْٞ أٚ انتػببا  أٟ خبب ٠ أٚ       

َٗاض٠ ٜػتًعّ تؿهب ا  داغبتثٓا٤ دلبا اىبلباْٞ ٚألبباٍب ايػبًٛى       

ايبب،  (1)ايبب، ٜكريًببٗا ايطؿببٌ رأٚ ايطاؾببس  َتبب اطا  دلًُٝبب١ اٱؼبببا٤ 

تلببين إٔ ٜتكريببٌ ايؿببطز ا٭ؾهبباض زٕٚ إٔ تتببٛؾط أغببريا  َٓطكٝبب١     

 زٕٚ َٓاقؿ١ أٚ كباٝل.ذبٌُ ع٢ً شيو ايتكريٌ أٚ 

ٚقبببس قببباحا ايبببتؿه  اسبٝبببا٠ اٱْػبببا١ْٝ َٓبببص ْؿببب تٗا      

ا٭ٚفبحم ٚنإ ايك٠ٛ ايلُب٢ُ اي، أاطق ًب تًبو اسبٝبا٠ ٚزؾلبت    

دٗا  فب ايتػ  اىبتٛاقٌحم حٝث اغتطاع اٱْػإ دؿهًٗا َٛات١ٗ 

نث  َٔ َػبا٥ٌ اسبٝبا٠ اىبدتًؿب١حم ٚاغبتثُاض نبث  َبٔ قبٛاٙحم        

ريٝلب١حم ٖٚٓباحم ٫ ٜلٓٝٓبا دلبا تٛاْبا      ٚتطٜٛك نث  َٔ ق٣ٛ ايط

ايتؿه  اي، آيبت داٱْػبإ  فب ايتدطٜباحم ٚايب، قبس تب٪ٍٚ دب٘        

َببٔ ايت نٝببس عًببب٢ إٔ    سودٴببب  فب َببا ٖببٛ أزٖببب٢ ٚأَببط. ٚيهببٔ ٫    

ٖبببٞ ْتبببا٥   اسبكبببا٥ٌ ايلُبُٝببب١ ًب نبببٌ صبببباٍ َبببٔ اجملبببا٫ق  

                                                 
(1)  Suggestion. 
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يًتؿه  ايلًُٞ.. ٚايٓتا٥  ا٭خط٣ اىبسَط٠ ٖٞ حكا٥ٌ أغبايٝا  

تؿه  أٚ ٖببٞ اغبتػ٬ٍ ايبتؿه  ايلًُبٞ ىبكبباو    أخبط٣ َبٔ ايب   

 أْا١ْٝ.

ٚع٢ً أٟ حاٍ ؾايكٍٛ  ٕ يًثكاؾب١ زٚضٖبا ًب تؿبهٌٝ  بطم     

إٔ ايبتؿه  ٖبٛ   ببب  دبـب َبا ٜلٓٝب٘    ببب  ايتؿه  يس٣ ا٭ ؿباٍ ٜلبين   

 طٜببل انتػببادِٗ نببث ا  َببٔ عٓاقببط ايثكاؾبب١حم ٭ٕ ايببتؿه      

ِ ًب نٝبإ  ٜكٛز  فب ايؿِٗ. ٚايتؿه  يٝؼ أزا٠ يؿِٗ َا ٖٛ قا٥

ايثكاؾ١ ؾاػاحم دٌ ٖٛ ٜػاعس ع٢ً ذبؿع ا٭ ؿباٍ ٫نتؿباف   

حكببا٥ل تسٜببس٠ ٚلبببٛ ادباٖبباق ٜكُببب١  ظا٤ تٛاْببا اسبٝببا٠حم ٖٚببٛ 

 ناؾ١  فب شيو ٜٗٝب٧ ا٭ ؿباٍ ىبٛاتٗب١ َٛاقبـ اسبٝبا٠ اىبدتًؿب١       

حٝث ٜٓتٗٞ ايبتؿه  ًب ايلباز٠  فب حًبٍٛحم ٚعًب٢ ٖبصا ٜكباٍ  ٕ       

أُٖٝبب١ ايببتؿه  ًب حٝببا٠ ايببتؿه  ٖببٛ تببٖٛط ايببتلًِحم ٚدػببريا  

ايطؿبببٌ شٖبببا ايبببريلا  فب ايكبببٍٛ  ٕ أدبببطظ َُٗببباق َ٪غػببباق      

ايتثكٝببـ ٚا٫تكبباٍ ٖببٛ تُٓٝبب١ قببسض٠ ا٭ ؿبباٍ عًبب٢ ايببتؿه حم       

 ٚتلًُِٝٗ نٝـ ٜؿهطٕٚ.

ٚتكتهٞ عًُٝاق ا٫تكباٍ ايثكباًب دا٭ ؿباٍ ايتلبطف عًب٢      

ؾٗبببِ  ريٝلببب١ تؿهببب  ا٭ ؿببباٍ َٚػبببتٛاٙ نبببٞ ذببببسز ٚغبببا٥ٌ      

تكاٍحم ٚنبٞ ٜب٪ٍٚ ا٫تكباٍ  فب ايتب ا      ٚأغايٝا َٚهاَـب ا٫

ؾِٝٗ. َٚٔ تاْا آخط ؾ ٕ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ايثكاًب دا٭ ؿاٍ تلس 
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 دبسو  َث اق أغاغ١ٝ يتؿه ِٖحم ٖٚٞ َٔ أتٌ إٔ ذبكل شيو ٫

 هلا َٔ إٔ تًتعّ قبهُٛع١ َٔ ايؿطٍٚب ٚايهٛادٌب َٓٗا.

إٔ تببٛؾط ٚغببا٥ٌ ا٫تكبباٍ اشببب اق يٮ ؿبباٍ ُْبببطا  ىبببا       بببب 

َٔ أ١ُٖٝحم ؾُٝا يب٘ ع٬قب١ حبٝباتِٗ خاقب١حم َٚبٔ دبـب        يًد اق

اشب اق اي، مبهٔ هلصٙ ايٛغا٥ٌ إٔ تٛؾطٖا يٮ ؿاٍ َا ٜطًل 

عًٝٗبببا "دببباشب اق ايلٛنببب١ٝ" ايببب، تتٛغبببٌ قبػبببطح١ ا٭ؾهببباض   

ٚ خطاتٗببا دؿببهٌ زضاَببٞ حبٝببث ٜتٛحببس ا٭ ؿبباٍ َلٗببا عًبب٢       

 أغاؽ أْٗا تلٜٛا عٔ ايٛاقك.

اىبلًَٛببباقحم ٭ٕ حؿبببِب   عبببسّ حؿبببط أشٖبببإ ا٭ ؿببباٍ د    ببببب  

اىبلًَٛبباق ًب حببس شاتبب٘ ٫ قُٝبب١ نببري ٠ يبب٘حم َازاَببت اىبلًَٛبباق   

ا٭ ؿبباٍ  عطنبب١ يًببتػ  َٚببا زاّ ايهببث  َٓٗببا ٫ ٜببطتريٌب حبٝببا٠   

 اضتريا ا  ٚاٝكا .

ٚقبببس أاريتبببت حببببٛث عسٜبببس٠ إٔ حؿبببط اىبلًَٛببباق ًب شٖبببٔ   

ايطؿٌ ٫ ٜؿبهٌ ًب ايػايبا قبس٣ ًب ْؿػب٘حم نُبا إٔ ايطؿبٌ       

ٗاحم ٚمبهٓ٘ إٔ ٜؿُٗٗبا نُلًَٛباق زٕٚ ؾٗبِ    ٜٓػ٢ ايهث  َٓ

َا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ أؾهاض.. ٚيٝؼ قاٝاا  َبا نبإ ؾبا٥لا  إٔ    

َببببطحً، ايطؿٛيبببب١ اىبريهببببط٠ ٚاىبتٛغببببط١ ُٖببببا ؾبببب ٠ ربببببعٜٔ      

يًُلًَٛاق ٚا٭ؾهاض ازباٖع٠ دػريا َا يًطؿٌ ؾُٝٗا َبٔ قبسض٠   
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نببري ٠ عًبب٢ ايتببصنطحم  ش اريببت إٔ ايطؿببٌ قببازض خ٬هلُببا عًبب٢     

 حسٚز َػت٣ٛ لبٛٙ. ايتؿه  ًب

ٚعًب٢ ٖببصا ٜببطاز إٔ تهببٕٛ حببسٚز اىبلًَٛبباق يٮ ؿبباٍ َببٔ  

ايػبببل١ حبٝبببث ٫ تؿبببػٌ حٝبببعا  ٚاغبببلا  عًببب٢ حػبببا  اىبػببباح١      

 اىبدكك١ ٱزضاى ايل٬قاق ٚايطدٌب دـب اىبتػ اق.

تػببايٞ ًب  ٬ٜٚحببِب إٔ دلببا ٚغببا٥ٌ ا٫تكبباٍ دا٭ ؿبباٍ ٫  

 ًببٗا  ا٭ ؿبباٍ ؾاػبباحم دببٌ ٖببٞ تٓك     ٕحؿببط اىبلًَٛبباق ًب أشٖببا  

 يببِٝٗ دطببطم تريببسٚ ٚن ْٗببا َٝهاْٝهٝبب١ زٕٚ إٔ تتببٝ  اجملبباٍ     

 يًتؿه .

َٚببك ٖببصا ؾبب ٕ ٚغببا٥ٌ ا٫تكبباٍ ايؿلايبب١ تلُببٌ عًبب٢ تببسضٜا  

ا٭ ؿاٍ ع٢ً تُٓبِٝ اشبب اق ٚاىبلًَٛباق تُٓبُٝبا  قباٝاا حم ٭ٕ     

َٔ دـب َا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ايبتؿه  تؿػب  اىبلًَٛباق ٚاغبتد٬م     

َٗا ًب ايتطريٝل ع٢ً حبا٫ق  تلُُٝاق َٔ عسز َٓٗاحم أٚ اغتدسا

 َٚٛاقـ تسٜس٠.

ايلُببٌ عًبب٢  خببطال ا٭ ؿبباٍ َببٔ غببًريٝتِٗ عٓببس تلطنببِٗ  بببب 

ي٬تكببباٍ ٭ٕ ايػبببًري١ٝ تبببسؾك  فب وببببٛز ايؿهبببط دُٝٓبببا ٜبببسؾك     

ايتلاَببٌ اٱػبببادٞ َببك َهببُٕٛ ا٫تكبباٍ زٚضا  َُٗببا  ًب ذبكٝببل     

 اتكاٍ ؾلاٍ ٚدايتايٞ  حساث ت ا .
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  عٔ أؾهاضِٖ ٚايلٌُ ع٢ً  تاح١ اسبط١ٜ يٮ ؿاٍ يًتلريبب 

 دلبببازِٖ عبببٔ ا٫ْؿلبببا٫ق اسبببباز٠ ايببب، تلٝبببل عًُٝببب١ ايبببتؿه    

 نايكًل ٚاشبٛف ايؿسٜس ٚايػها.

ىبا نإ ا٭ ؿاٍ َٝايـب  فب تٛتٝ٘ أغ١ً٦ نث ٠ َٚٓٛع١ بب 

حبٝببث أ ًببل ايببريلا عًبب٢ ؾبب ٠ ايطؿٛيبب١ "ؾبب ٠ ايػبب٪اٍ"حم يببصا       

 ٕ دبلًبٗا أزا٠  ٜؿ ٍب إٔ تػتػٌ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ دب 

سبؿبببعِٖ عًببب٢ ايبببتؿه حم َبببك َطاعبببا٠ عبببسّ ايًهببب٤ٛ ًب نبٝبببك 

 اسبا٫ق  فب تكسِٜ ازبٛا  أٚ اسبٌ دكٛض٠ َرياؾط٠.

ايلُبببٌ عًببب٢ تُٓٝببب١ قبببسض٠ ا٭ ؿببباٍ عًببب٢ ايٓكبببس ٚعًببب٢     ببببب 

اسبهببِحم ٚ نػببادِٗ ايلببازاق ايبب، تريلببسِٖ عببٔ ايتػببطع ًب       

شا   بب٬م ا٭حهبباّحم ٚتؿببهٝلِٗ عًبب٢ َٓاقؿبب١ َببا ٜلببٔ هلببِحم ٚ  

نٓا عبٔ ايهرياض قس ٚنلٓا ٭ْؿػٓا اسبل ًب َٓك ا٭ ؿاٍ عٔ 

ايكٝاّ دريلا ألباٍب ايػًٛىحم ؾًٝؼ َٔ حكٓبا إٔ عبهبا عبِٓٗ    

 حط١ٜ ايتؿه  ًب أٟ قه١ٝ.

ُْبببطا  ىبببا يًػبب١ َببٔ ع٬قبب١ دببايتؿه  ؾبب ٕ أَبباّ ٚغببا٥ٌ        بببب 

ا٫تكاٍ ١َُٗ  لبا٤ اط٠ٚ ايطؿٌ ايًػ١ٜٛحم  ش  ٕ اسبك١ًٝ ايًػ١ٜٛ 

ٗس هلِ  زضانا  ٚؾُٗا  أزمحم نُا كبٗس هلِ ايتلري  عٔ ايثط١ٜ كب

أؾهاضِٖ ٚأحهاَِٗ دؿهٌ أنثط غ١َ٬ ٚزق١حم َبك ٚتبٛ    
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اسبطم ع٢ً عسّ  زبا٤ ا٭ ؿاٍ  فب ايًؿُب١ٝ ايؿاضغ١ اي، ربًٛ 

 َٔ ايؿهط.

َٛات١ٗ ا٭ ؿاٍ قبؿانٌ عك١ًٝ تٓاغا َػبت٣ٛ لببِٖٛ   بب 

 ٌ عٔ َػتٛاِٖايلكًٞ ٭ٕ  طح َؿه٬ق ٜط٣ ا٭ ؿاٍ أْٗا تك

٫غتدؿاؾِٗ دٗاحم دبٌ  ٕ  بطح َؿبه٬ق تؿبٛم      تؿهٌ َسعا٠

 شيو اىبػت٣ٛ دهث  ٜكٛزِٖ  فب َؿاعط قس تكٛز  فب اٱحرياٍب.

٬ٜٚحببِب إٔ ايطاؾببسٜٔ نببث ا  َببا ٜكؿببٕٛ عا٥كببا  أَبباّ لبببٛ  

تؿهبب  ا٭ ؿبباٍ زٕٚ قكببس َببِٓٗ ٚشيببو عٓببسَا ٜػبباضعٕٛ  فب     

ٚ تكسِٜ اٱتادباق  تػ١ٜٛ نٌ َا ٜل يف ا٭ ؿاٍ َٔ َٛاقـحم أ

عٔ نٌ تػا٩ٍ َٔ تػا٫٩تِٗ يبا ؼبٍٛ زٕٚ يباضغ١ ا٭ ؿباٍ  

 يًتؿه .

ايلُبببٌ عًببب٢ تبببسضٜا ا٭ ؿببباٍ عًببب٢ ايطبببطم ايكببباٝا١   ببببب 

ٚاىبُٓب١ُ ًب ايتؿه  ٭ٕ تلًبِ ايبتؿه  يبٝؼ أَبطا  َٝػبٛضا  َبا       

 زاَت ي٘ قٛاعس ٚأغؼ َٚطاحٌ.

 ْٚؿبب  ٖٓببا  فب إٔ تببسضٜا ا٭ ؿبباٍ عًبب٢ ايببتؿه  أقببري    

ٖببسؾا  تٖٛطٜببا  يلسٜببس َببٔ ٚغببا٥ٌ ا٫تكبباٍحم دببٌ أزخببٌ نببُٔ        

اىبكبطضاق اىبسضغب١ٝ ًب اىببساضؽ ا٫دتسا٥ٝبب١ ٚاىبتٛغبط١ َبٔ خبب٬ٍ      

تٛؾ  ايؿطم يٮ ؿاٍ ىبُاضغ١ أْؿط١ ؾهط١ٜ دبلبٌ ايبتؿه    
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ع١ًُٝ يبتل١ ٚيصٜبص٠ ٚيٝػبت َؿباد١ٗ ي٬َتابإ اىبسضغبٞ ايبصٟ       

 ؿٌ.ٜريسٚ ٚن ْ٘ ٚغ١ًٝ ٜككس دٗا ذبسٟ قسضاق ايط

 ؾاع١ قبِٝ اىبطْٚب١ ًب تؿهب  ا٭ ؿباٍ َبٔ خب٬ٍ ايلُبٌ        بب 

ع٢ً تلُٝبل ٚعبٞ ا٭ ؿباٍ دب ٕ ا٭ؾهباض يٝػبت تاَبس٠ دبٌ ٖبٞ          

عطن١ يًتػ . ٚهلصا ازباْا أ١ُٖٝ نري ٠ ًب صبتُلٓا حٝبث  ٕ  

ا٭غط٠ نث ا  َا تٓؿ٧ ا٭ ؿاٍ ع٢ً أؾهاض غطعإ َا ػبسٕٚ 

اق اجملتُك اىبدتًؿ١. َا ٜٓاقهٗا ًب ؾريادِٗ عٓس اتكاهلِ قبُٓبُ

 يصا ٜلاْٞ ايريلا َِٓٗ َٔ َؿه١ً ايتهٝـ.

ٚدٛت٘ عاّ ؾب ٕ أَباّ ٚغبا٥ٌ ا٫تكباٍ َُٗب١ ايلٓاٜب١ د اباض٠        

عًُٝب١ ايبتؿه  اىبببُٓبِ يبس٣ ا٭ ؿباٍ ٭ٕ ٖببسف ا٫تكباٍ يببٝؼ      

ْكٌ ايثكاؾ١ َٔ تٌٝ  فب تٌٝ دٓؿؼ عٓاقطٖا ٚدٓٝاْٗاحم دٌ ْكبٌ  

 عكاض٠ اكاؾ١ٝ تسٜس٠.
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 تصال الجقايف باألطفالمضنوٌ اال

 

ٜٛيببس ايطؿببٌ ٚيبب٘ خكببا٥ل ٚضااٝبب١حم ٜٚهببٕٛ عٓببس ٫ٚزتبب٘    

صببببطز نبببا٥ٔ دٝٛيبببٛتٞ أٚ صببببطز ؾبببطزحم ٚغبببطعإ َبببا ٜريبببسأ        

داَتكبببام عٓاقبببط َبببٔ اكاؾببب١ صبتُلببب٘ َبببٔ خببب٬ٍ اتكبببا٫ت٘   

اىبدتًؿ١ ؾٝهتػا عازاق ٚتكايٝبس َٚلباٜ  ٚيػب١... ٚدبصا ٜتابٍٛ      

  فب ؾدل.

حم أ٫ُٖٚبا ٫ٚز٠ عهب١ٜٛ   ٖٚصا ٜلين إٔ ايطؿبٌ ٜٛيبس َبطتـب   

"دٝٛيٛتٝبب١"حم ٚااْٝتُٗببا ٫ٚز٠ اكاؾٝبب١حم حٝببث ٜتاببٍٛ ًب ايبب٫ٛز٠      

 ايثا١ْٝ  فب نا٥ٔ اكاًب.

َٚبببك إٔ ايببب٫ٛز٠ ايريٝٛيٛتٝببب١ تبببطتريٌب دلٛاَبببٌ ٚضااٝببب١  ٫ إٔ  

اي٫ٛز٠ ايثكاؾ١ٝ ذبكٌ دكٛض٠ تسضػب١ٝ َٚػتُط٠حم ٖٚبٞ عًُٝب١   

١  نباؾ١  َلكس٠ ٜٚػباِٖ ؾٝٗبا نبث  َبٔ ايٛنبا٫ق ا٫تتُاعٝب      

  فب ازبُاعاق ا٭ٚي١ٝ.
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ٚايل٬ق١ دبـب ايثكاؾب١ ٚدبـب ايطؿبٌ تهؿبـ عبٔ ايطٛاعٝب١        

ايهبببري ٠ يًهبببا٥ٔ ايلهبببٟٛحم حٝبببث  ٕ ايتهبببٜٛٔ ايريٝٛيبببٛتٞ   

 يٲْػإ مبٗس ي٘ اغتٝلا  اكاؾ١ أٟ صبتُك ؼبٝا ؾٝ٘.

ٚعًببب٢ ٖبببصا  شا نبببإ ايٛيٝبببس ايريؿبببطٟ ًب نبببٌ ا٭ظَٓببب١     

ٕ اجملتُلببباق قبببس  ٚا٭َهٓببب١ قبببس ظٚز دَٛببببا٥ـ دٝٛيٛتٝببب١حم ؾببب   

اختًؿت ؾُٝا دٝٓٗا ًب تٛؾ  ا٭تٛا٤ ٚايططم اىبٓاغري١ يت١ُٝٓ تًو 

ايَٛبا٥ـحم حٝبث  ٕ نبٌ َٚبٝؿب١ ٫ دببس أَاَٗبا َٓاخبا  َٓاغبريا         

يًُٓٛ ؾ ْٗا تهُط ٚتٗعٍحم ٜٚلس ٖصا ايلاٌَ ٚاحسا  َٔ ا٭غبريا   

ازبٖٛط١ٜ ىبا ظبس دبـب ايؿبلٛ  نبث ا  َبٔ ا٫خت٬ؾباقحم حٝبث       

صٟ ٜتلٗس تًو ايَٛبا٥ـ دايلٓا١ٜ داغتدساّ أغايٝا  ٕ اجملتُك اي

َٓاغببري١ مبهببٔ إٔ ؽبتًببـ اخت٬ؾببا  ٚاغببلا  عببٔ صبتُببك آخببط ٫  

 ٧ٜٝٗ يتًو ايَٛبا٥ـ إٔ تُٓٛ دؿهٌ غًِٝ.

ٚناْببببت ُْبطٜبببباق عسٜببببس٠ قببببس حاٚيببببت إٔ تؿػببببط شيببببو   

ا٫خببت٬ف اغببتٓازا   فب أؾهبباض لبطٝبب١ ؾببا٥ل١ دلببس إٔ  ٛعتٗببا    

تًو ا٭ؾهاض  ناْت ًب َكس١َٚأغريػت عًٝٗا قؿاق ع١ًُٝحم ٚ

ايسع٠ٛ ايعاع١ُ إٔ دـب ايؿلٛ  ؾٛاضم عٓكط١ٜ أٚ تٓػ١ٝحم ٚإٔ 

ٖٓاى ؾلٛدا  ضاق١ٝ تٓػٝا  ٚأخط٣ َٓاط١. ٚيهٔ تًو ا٭ؾهاض 

ايببب، أحًبببٗا ايؿهبببط ايػطدبببٞ ايطأمسبببايٞ ًب َٛنبببك ايُٓبطٜببباق  
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ايل١ًُٝ غطعإ َا أاريتت ايريابٛث ايلًُٝب١ اىبٛنبٛع١ٝ دط٬ْٗباحم     

َببا دببـب ايؿببلٛ  َببٔ ؾببٛاضم ٜلببٛز ًب أقببٛي٘  فب   حٝببث اريببت إٔ 

 أغريا  اكاؾ١ٝ حبت١.

ًٚب ا٭ظَإ ايريلٝس٠ ل تهٔ ع١ًُٝ ا٫تكاٍ ايثكاًب قبثبٌ  

َببا ٖببٞ عًٝبب٘ ايٝببّٛ َببٔ تلكٝببسحم حٝببث نببإ ايٓبباؽ ٜهتؿببٕٛ      

دببباشب ٠ ٚحبببسٖاحم يبببصا نبببإ ا٭ ؿببباٍ مباضغبببٕٛ َٗبببٔ آدبببا٥ِٗ  

نببٌ تٝببٌ  ٜٚتًكببٕٛ أؾهبباضِٖ  فب حببس َبباحم ضغببِ إٔ اٯدببا٤ ًب    

ناْٛا ٜؿلطٕٚ إٔ أدٓا٤ِٖ يٝػٛا ْػدا  َهبطض٠ َبِٓٗ. َٚاظيٓبا    

ًب دلبببا ببببب ْؿبببلط دٗبببصا حتببب٢ ايٝبببّٛ زٕٚ إٔ ْهبببك ًب حػبببادٓا  

إٔ ايطؿٌ ايصٟ ْػبتكريً٘ ايٝبّٛ ٖبٛ غب  ايطؿبٌ ايبصٟ       بب ا٭حاٜـب 

ْػببتكريً٘ غببسا حم ٭ٕ ا٭تببٛا٤ َببٔ حٛيبب٘ ربتًببـحم َٚلٗببا ربتًببـ     

َبٔ ٖبصا ٜلبٛز  فب أْٓبا      َتطًريات٘ ٚدلا ألباٍب غًٛن٘حم ٚدلا

ْٓػ٢ أٜاّ  ؿٛيتٓاحم ٜٚكبٌ دٓبا ايٓػبٝإ إٔ ْكباضٕ أْؿػبٓاحم ٜبّٛ       

 نٓا أ ؿا٫ حم د  ؿاٍ ايّٝٛ.

ٜٚريسٚ أٜها  إٔ نٌ تٌٝ ٜهؿٞ قٛضا  تسٜس٠ َٔ أَاْٝ٘حم 

ٚؼباٍٚ  ٜساعٗا عٓس ا٭ ؿاٍحم ٜٚ ض اٱْػإ ٖصا ا٭َط يٓؿػ٘؛ 

  ي٘ ٜلٌُ ع٢ً ؾٗٛ حـب ػبس ْؿػ٘ عاتعا  عٔ ذبكٝل أَإ عصا

إٔ ٜٗٝب٧ ا٭ ؿبباٍ يتاكٝكٗبباحم خكٛقببا  ٚإٔ اٱْػببإ ل ٜهببـ  
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َٜٛا  عٔ ايتُينحم ٚيهٔ اٱْػإ ع٢ً َس٣ ايتاضٜذ ل ٜبٓه  ًب  

ذبكٝبل ايهببث  يبببا نببإ ٜتُٓباٙحم دببٌ ٖببٛ ل ٜببٓه  ًب ذبكٝببل   

أعع أ١َٝٓ ضغِ تكسمبب٘ ايتهباٝاق َبٔ أتًبٗا. تًبو ٖبٞ اسبطٜب١        

ٌٜٛحم دٌ ٖبٛ ؾؿبٌ ؾؿب٬  شضٜلبا  ًب     اي، اؾتكسٖا ع  تاضؽب٘ ايط

ايػلٞ َٔ أتًبٗاحم يبصا ٫ ٜبعاٍ أغب  أيبـ قٝبس ٚقٝبسحم ٫ٚ تبعاٍ         

ا٭قؿاز تكٝس أ طاؾ٘حم ٫ٚ تعاٍ ا٭ؾبرياح تكُبك اْط٬قب١ عكًب٘حم     

دٌ ػببس ْؿػب٘ َهبري٬  دهبٛادٝؼ حتب٢ ًب غباعاق َْٛب٘ ؾُٝبا         

 ٜػُٝٗا أح٬ّ ايًٌٝ.

صٟ ٜطٜبس  ٚ فب تاْا شيو ٬ٜحبِب إٔ ا٭تٝباٍ ًب ايٛقبت ايب    

إٔ ذبكل دلا أَاْٝٗا عبٔ  طٜبل ا٭ ؿباٍ َبٔ خب٬ٍ ضباٚيتٗبا       

قٝاغ١ ؾدكٝاق ا٭ ؿاٍ ٚؾل َا تطٜبس ؾ ْٗبا ًب ايٛقبت ْؿػب٘     

َؿببببسٚز٠  فب اشبًببببـحم يببببصا تطٜببببس يٮ ؿبببباٍ إٔ ٜهْٛببببٛا ًب      

غًٛنِٗ أقط   فب ايهرياضحم ٚتطٜبس هلبِ إٔ ٜتُػبهٛا دهبث      

عاَببب١  يببببا ذبُبببٌ َبببٔ عٓاقبببط ايثكاؾببب١ ٫ٚ ٜكتكبببط ٖبببصا عًببب٢ 

ايٓاؽحم دٌ ٜكك ًب ٖصا ايؿبطى نبث  يببٔ ْػبُِٝٗ َلًُبـب أٚ      

َببطدـب أٚ نتببا  أ ؿبباٍحم حٝببث ُٜبًببٕٛ َؿببسٚزٜٔ  فب اكاؾبب١       

 أتٝاهلِ  فب َس٣ ٚاغك.
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ٚضزا  ع٢ً شيو تٓطًل دـب ايؿٝٓب١ ٚا٭خبط٣ قبٝااق تطدٜٛب١     

تسعٛ  فب  عاز٠ ايُٓبط ًب أغايٝا َٚهباَـب ا٫تكباٍ دا٭ ؿباٍ    

َببك  ريٝلبب١ حٝببا٠ ايطؿٛيبب١ ٫ إٔ تهببٕٛ      حبٝببث تكبب  َتٛاؾكبب١  

َطدٛ ١  فب اشبًـ د يـ ضداٍب ٚضداٍب. نُا إٔ تًو ايكبٝااق  

اي د١ٜٛ تسعٛ  فب "ايريس٤ دتثكٝـ ا٭ ؿباٍ قريبٌ ٫ٚزتٗبِ دلؿبطٜٔ     

غ١ٓ"حم َٔ خ٬ٍ تثكٝـ آدا٥ِٗ دايثكاؾ١ اىبٓاغري١. ٚناْت قٝا١ 

عُببط دببٔ اشبطببا  ضنببٞ اك عٓبب٘ َريهببط٠ ٜببّٛ قبباٍ: "٫ تلًُببٛا  

 أ ؿايهِ عازاتهِحم ؾ ِْٗ طبًٛقٕٛ يعَإ غ  ظَاْهِ".

ٚع٢ً أٟ حاٍ ؾب ٕ ا٫تكباٍ دا٭ ؿباٍ ًب ا٭ظَٓب١ ايكسمبب١      

نإ مبثٌ َهُْٛا  ٚأغًٛدا حم َٚبك أْب٘ ل ٜتدبٌ عبٔ شيبو حتب٢       

ايٝببّٛ  ٫ أْبب٘ أقببري   فب تاْببا شيببو ؾٓببا  َػببتٓسا   فب ايلًببِحم  ش   

ي٬غبتؿاز٠ َٓٗبا    ٜلتُس ع٢ً حكا٥ٌ ايلًّٛحم ٜٚتبٝ  صببا٫  ضحريبا    

ًب ؾببٔ ا٫تكبباٍ ايببصٟ ل ٜلببس أحببس ٜكريببٌ ايكببٍٛ عٓبب٘  ْبب٘ "ْكببٌ     

 اىبلاْٞ  فب ا٭ ؿاٍ"حم دٌ ٖٛ "ؾٔ" ْكٌ اىبلاْٞ  يِٝٗ.

َٚبببك ٖبببصا ؾببب ٕ ا٫تكببباٍ دا٭ ؿببباٍ ؽبهبببك ًب َهبببُْٛ٘    

ٚأغبببايٝري٘ ىبلببباٜ  اجملتُبببك ٚ بببطم ايبببتؿه  ايػبببا٥س٠ داعتريببباضٙ   

ؾٝببب٘حم يبببصا ؾببب ٕ    َٚبٝؿببب١ َبببٔ َٚببببا٥ـ ايٛنبببا٫ق ا٫تتُاعٝببب١   

اجملتُلببباق ايببب، تؿبببٝك ؾٝٗبببا قبببِٝ ٚع٬قببباق اتتُاعٝببب١ غبببايري١  
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نايتلكبببببباحم ٚا٫تهايٝبببببب١حم ٚخؿببببببٛق َػببببببت٣ٛ ايطُببببببٛححم    

ٚاٱحػببببببباؽ دايهبببببببلـ ٚاىبرياٖبببببببا٠ ايؿبببببببه١ًٝحم ٚا٭ْاْٝببببببب١حم 

ٚايهطاٖٝببب١حم تؿلبببٌ ؾلًبببٗا ايػبببايا ًب اكاؾببب١ ا٭ ؿببباٍحم عًببب٢   

       ٝ ِ ْكٝا َا ؼبكبٌ ًب اجملتُلباق ايب، تهبٕٛ ؾٝٗبا ايػًريب١ يًكب

ٚايل٬قبباق ا٫تتُاعٝبب١ اىبٛتريبب١حم ٖٚببصا ٜلببين إٔ ا٭ ؿبباٍ ٖٚببِ     

مبتكببٕٛ ايثكاؾبب١ "ٜتلًُببٕٛ" َببا ٖببٛ َطغببٛ  ؾٝبب٘ َٚببا ٖببٛ غبب        

َطغٛ  ؾٝ٘حم ٜٚهتػريٕٛ َؿَٗٛاق نث ٠ قباٝا١  فب تاْبا   

أخط٣ َػًٛ ١حم يصا تتلافب ْسا٤اق اىبلٓٝـب ٖٚٞ تسعٛ  فب ايتعاّ 

 ؿبباٍ َببٔ أتببٌ دٓببا٤   ا٭غببؼ ٚاىبريبباز٨ ايلًُٝبب١ ًب ا٫تكبباٍ دا٭  

 اكاؾ١ يٮ ؿاٍ تػتطٝك إٔ ت٪زٟ َٚبا٥ـ  ػباد١ٝ ًب ايطؿٛي١.

ٚعًببب٢ ٖببببصا ؾببب ٕ أٍٚ ا٭ٖببببساف ايببب، ٜٓريػببببٞ إٔ ٜهببببلٗا    

ا٫تكاٍ ايثكاًب اىبٛت٘ ٚاىبككٛز ًب حػاد٘ ٖٛ تؿبهٌٝ اكاؾب١   

يٮ ؿبباٍ َتٛاؾكبب١ َببك ايلكببط َٚت٥٬ُبب١ َببك اٯَبباٍ اىبٛنببٛع١       

ٍ ايثكاًب "ْكبٌ" ايثكاؾب١حم دبٌ    يًُػتكريٌحم ٚإٔ ٫ ٜػتٗسف ا٫تكا

ا٫ْتكببا٤ َببٔ عٓاقببطٖا اٱػبادٝبب١ ٚ اطا٤ٖببا ٚا٫ْلطبباف دببايكِٝ      

ٚاىبلبباٜ  ٚاىبلبباْٞ ذبكٝكببا  يتًببو ا٭ٖببسافحم حٝببث ل ٜلببس َببٔ       

اىبٓاغا  غطام ا٭ ؿاٍ دؿٝا َبٔ عٓاقبط ايثكاؾب١حم دبٌ اختٝباض      

َببا ٜٓاغببا ايطؿببٌ َٚببا ٜتٛاؾببل َببك آَبباٍ اجملتُببك. ٚا٫تكبباٍ  فب  

دكببب١ٝ َتهاًَببب١ َٚتٛاظْببب١ يًطؿبببٌحم ٫ٚ ٜطٜبببس إٔ ؼببببٌ  دٓبببا٤ ؾ
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ايثكاؾ١ ًب صبًُٗا ًب عكٌ ْٚؿؼ ايطؿٌحم ٫ٚ ٜطٜس ضبٛ َٛاٖا 

ٚاٖتُاَبباق ايطؿببٌحم دببٌ ٜلُببٌ َببٔ أتببٌ  لبا٥ٗبباحم ٫ٚ ٜطٜببس دٓببا٤   

ؾدك١ٝ يًطؿٌ َتٛاؾكب١ َبك اجملتُبك َٚػبتُس٠ َبٔ اكاؾب١ شيبو        

ا ٖبببٛ اجملتُبببك  ٫ أْببب٘ ٜػبببل٢  فب إٔ ٜريكبببٞ يًطؿبببٌ ايهبببث  يبببب

ؾدكبببٞحم حبٝبببث ٜتٗٝببب  يببب٘ إٔ ٜلبببار ؾببب٪ٕٚ اسبٝبببا٠ دططٜكببب١   

 أؾهٌ.

ٚع٢ً ٖصا ؾ شا نإ َهبُٕٛ ا٫تكباٍ دا٭ ؿباٍ قبس َببٌ      

عًُٝببب١ تًكبببـب ا٭ ؿببباٍ عٓاقبببط اكاؾببب١ اجملتُبببك    يكبببطٕٚ  ًٜٛببب١

دات اض ايكسِٜ ؾ ٕ أحسااا  نث ٠ قبا بب  فب حس دلٝس بب َهتؿٝا  

ٞ َٗببسق ي٬تكبباٍ  ؾٝٗببا ا٫ْلطبباف ًب صبببط٣ ايببتؿه  ايلًُبب    

ايثكاًب دا٭ ؿاٍ ٚعًُت َٔ أتٌ إٔ تٓكٌ اىبػتهساق ًب ايؿٕٓٛ 

 ٚاٯزا  ٚاىبلطؾ١ ايل١ًُٝ.

ٚل ٜهببٔ شيببو غطٜريببا حم ؾكببس نببإ ايلببال ٜتطببٛض دببريٌب٤     

     ٛ  ؾببسٜسحم دُٝٓببا ذبكببٌ ؾٝبب٘ ايٝببّٛ تطببٛضاق ٚاغببل١ َٓٗببا َببا ٖبب

َؿات٧حم ٚ ظا٤ ٖصا نإ  زخاٍ اىبهاَـب اىبػتاسا١ أَطا  ٫ظَا  

ٕٚ ايتهبببا١ٝ دكبببِٝ ايثكاؾببب١ ا٭قببب١ًٝ َبببٔ خببب٬ٍ قبببٝاغتٗا ًب  ز

هلبا َبٔ "قُٝب١"  ٕ ٖبٞ      ضغا٥ٌ تسٜس٠حم حٝبث  ٕ ايكبِٝ تؿكبس َبا    

حم ٚتريكبب٢ ا٭ؾهبباض  عهببعق عببٔ َٛانريبب١ ايتػببٝ اق ًب اجملتُببك  

ٖبببا اسبٝبببا٠ أٚ ٜٓؿبببو ضدا ٗببباحم حباتببب١    اطء"ضبٓطببب١حم حبببـب تتد 
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 ًب اٱْػببإ. ٖٚهببصا نببإ ايببتػ  ا٫تتُبباعٞ َطتريطببا  دببايتػ   

 َهُٕٛ ٖٚسف ا٫تكاٍ ايثكاًب دا٭ ؿاٍ.

ٚحـب ٜكتكط ا٫تكاٍ ايثكاًب دا٭ ؿباٍ عًب٢ ْكبٌ ايثكاؾب١     

زٕٚ  اطا٥ٗا ؾ ْٓا ظبلٌ أ ؿايٓا ٜت خطٕٚ عٔ َػ ٠ اسبٝا٠حم ٫ٚ 

ػبببسٕٚ ؾُٝببا ٜهتػببريٕٛ َببٔ ايلٓاقببط ايثكاؾٝبب١ َببا ٜ٪ًٖببِٗ ٭ٕ   

ُٜببٌ  بب  ع٢ً ٖصا ا٭غاؽبب ٜلٝؿٛا  ؿٛيتِٗحم ٭ٕ َا ٜهتػريْٛ٘ 

َٴبببب ًب ٖببصا ايلببال اىبببتػ   بببب  ىبطايببا حٝبباتِٗ. يببصا تببا٤   ًبباٍّغبب  

ايت نٝبس عًبب٢ إٔ ٜ نببع ٖببسف ا٫تكبباٍ ايثكبباًب دا٭ ؿبباٍ ًب  

انتػادِٗ ا٭غايٝا ٚايٛغا٥ٌ اي، تتٝ  هلِ اَتكام َهُٕٛ 

ا٫تكببباٍ اىبدطبببٌب َبببك  عبببسازِٖ ٭ٕ ٜتثكؿبببٛا د ْؿػبببِٗحم ٚإٔ     

ٕ دٗا حٌ َبا ٜلب يف حٝباتِٗ    مباضغٛا عًُٝاق تؿه  ٜػتطٝلٛ

َٔ َؿه٬ق دلٝسا  عٔ ألباٍب ايتؿه  اشبطاؾ١ٝ أٚ ايتػًط١ٝ 

 أٚ ايتدريط١ٝ.

َٚببٔ ٖٓببا مبهببٔ ايكببٍٛ  ٕ ا٫تكبباٍ ايثكبباًب دا٭ ؿبباٍ ًب  

عال َتػ حم ٜتػ  ٖٛ اٯخط يٝؼ ًب َهبُْٛ٘ عكباض٠ اكاؾٝب١حم    

ٚمبػٞ ًب ٖسؾ٘ زؾك ا٭ ؿاٍ ٭ٕ ٜتريلٛا ألباٍب تؿه  ٚغًٛى 

١ُحم ٚ شا قًٓببا  ٕ ا٫تكبباٍ ايثكبباًب دا٭ ؿبباٍ ٜٓطببٟٛ عًبب٢      غببًٝ

اَتكام ا٭ ؿاٍ يًثكاؾ١ ؾ از دٗصا إٔ مبتل ا٭ ؿاٍ ايثكاؾ١ 

 قبلٓاٖا اىبتهسز.



59 

 

ٚعًبب٢ ٖبببصا ؾببب ٕ اسببببسٜث عبببٔ َهبببُٕٛ اكاؾببب١ ايطؿبببٌ ٫  

مبهبببٔ تٓاٚيببب٘  ٫ َبببٔ خببب٬ٍ ضدطببب٘ دُٓبببباّ ا٫تكببباٍ ايثكببباًب     

  ٔ أغببًٛ  ايببتؿه  اىبببطاز   ٖٚسؾبب٘. ُْٚببباّ ا٫تكبباٍ ٜٓريببك أ٫ٚ  َبب

ذبكٝك٘حم  ش  ٕ نٌ َهبُٕٛ اكباًب مبهبٔ إٔ ٜهبٕٛ ؾبه٬       

ًب حؿِب اىبلاْٞ ٚايكٛاعس دُٝٓا ُٜبٌ أغبًٛ  ايبتؿه  عكُٝبا حم    

ُٜٚبٌ ؾبٔ ا٫غبتدساّ غا٥ريبا حم حٝبث  ٕ ٭غبًٛ  ايبتؿه  ٚيؿبٔ        

ا٫غببتدساّ اشبطببٛض٠ ايريايػبب١حم ٚقببس ٚقببٌ ا٭َببط  فب ايكببٍٛ  ٕ      

٫ مبهبٔ إٔ تكبٛز  فب   ببب  هلبا َبٔ أُٖٝب١    ضغبِ َبا   ببب  ايلًّٛ ْؿػٗا 

ايٓؿك  ٫  شا ذبٛيت  فب ؾٕٓٛحم أٟ تطريٝل ْتا٥  ايلًبّٛ د غبايٝا   

 ؾ١ٝٓ.

ٖٚصا اىبطًا ًٜ  زَٚا   فب ايرياث عٔ أغايٝا ًب ا٫تكباٍ  

ؾبو ًب إٔ اٱْػبا١ْٝ   تؿلٌ ٖصا ايؿلٌ ًب ا٭ ؿاٍحم ٚيٝؼ ٖٓاى 

ؾٗٞ ٫ دببس   ل تػتطك إٔ تٛؾءط يٓؿػٗا ٖصٙ ا٭غايٝا َٚك ٖصا

 ٫ إٔ تطتهبببٞ قببببا تؿلبببٌحم ؾكبببس اضتهبببت اٱْػبببا١ْٝ َهطٖببب١    

د ؾهٌ َا مبهٔ ذبكٝك٘ ًب أٟ صباٍ يلهعٖا عٔ اٱتٝإ قببا  

 ٖٛ َتهاٌَ أٚ َثايٞ.

َٚك إٔ ايتثكٝـ ًب َهُْٛ٘ ٜتطًا إٔ ٜلبس ا٭ ؿباٍ يؿٗبِ    

اسبٝببببا٠حم  ٫ء إٔ ايؿٗببببِ ٫ مبهببببٔ إٔ ٜتؿببببهٌ دٓتٝهبببب١ ؾببببٝا 

ع٢ً ا٭ ؿاٍحم ٭ٕ اىبلًَٛاق تاَس٠ ًب حس اىبلًَٛاق اي، تًك٢ 
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شاتٗا ٖٚٞ تتطًا عًُٝاق عك١ًٝ َلطؾ١ٝ يتاطٜهٗا ًب تػًػبٌ  

َٓطكببٞحم ٖٚببصٙ ايلًُٝبباق تؿهبب ا  ناْببت أٚ رببب٬ٝ حم تتطًببا      

َٓاخببا . َٚببٔ أنثببط َببا ٜلهببط قببؿٛ شيببو اىبٓببار قٝبباّ أتٗببع٠        

ا٫تكببباٍ ايثكببباًب دٓكبببٌ َهبببُٕٛ تاَبببس أٚ َتػبببًٌبحم ٖٚبببٛ ًب    

ط٘ ؽببببسّ أٖبببساؾا  أٚ ُْبُبببا  ٚنبببلت ًب نببب٤ٛ     نببببٛزٙ أٚ تػبببً 

َتطًريبباق َكببًا١ ايطاؾببسٜٔ أٚ أتٗببعتِٗ زٕٚ خسَبب١ ايطؿٛيبب١     

 ْؿػٗا. 

ٚعًبب٢ ٖببصا ؾبب ٕ ٚاحببسا  َببٔ أحبب٬ّ اٱْػببا١ْٝ ايٝببّٛ ٖببٛ إٔ   

تػتطٝك  ْؿا٤ ُْبِ ي٬تكاٍ ايثكاًب تٝػط يٮ ؿباٍ إٔ ٜلٝؿبٛا   

حٝببباتِٗ ٚإٔ ٜتٗٝببب ٚا يًػبببس دؿبببهٌ أؾهبببٌحم ٖٚبببصا اسبًبببِ ضاٚز 

ْػا١ْٝ ع  ايكطٕٚ ايط١ًٜٛ اىبدتًؿب١حم ٚيهبٔ ٜريبسٚ إٔ أحب٬ّ     اٱ

غادكٝٓا ٚأح٬َٓبا أٜهبا  غبتُبٌ َثبٌ ايٝٛتٛدٝباق ايب، ل تهبٔ        

 هلا ْٗاٜاق غ  ا٭ٌَ اىبُعٚل داسب ٠ ٚاي زز ٚايؿو.

١ َٔ أتبٌ  ٚع٢ً أٟ حاٍ  شا ناْت تٗٛز اٱْػا١ْٝ ايطًٜٛ

 ٫ مثباضا  نباَط٠حم   ٖا يطؿٛيتٗا ل تثُط ذبكٝل اٯَاٍ اي، تطٜس

ؾ ْببب٘ ٫ مبهبببٔ  ٫ ا٫عببب اف أْببب٘ يببب٫ٛ تًبببو ازبٗبببٛز ىببببا تٗٝببب    

يٲْػا١ْٝ إٔ تكٌ ًب اتكاهلا دا٭ ؿاٍ  فب ٖبصا اىبػبت٣ٛ ايبصٟ    

 ؼبٟٛ َٔ ايلٝٛ  أقٌ دهث  يبا نإ ؼبٟٛ دا٭َؼ.
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ٚأغببايٝا ا٫تكبباٍ ايثكبباًب دا٭ ؿبباٍ َٚهبباَٝٓ٘ ٜٓريػببٞ إٔ  

ٗبا ايبتػ  ا٫تتُباعٞ ايبصٟ     تُبٌ ًب تطٛض َػبتُطحم ٜٚؿبطيف عًٝ  

ؼبكبٌ يٲْػبا١ْٝ ًب أٟ صبتُبكحم شيببو ايؿبطٍب نبٞ ٫ كبػببٞ      

عك١ُٝحم حٝث  ٕ َبٗٛض ايتا٫ٛق ٚاىبػبتهساق اىبدتًؿب١ ٜتطًبا    

إٔ دبببس يٓؿػببٗا حٝببعا  ًب اكاؾبب١ ا٭ ؿبباٍحم ٚ ٫ أقببري  ا٫تكبباٍ  

ايثكبباًب عًُٝبب١ ْكببٌ آيببٞ ٜؿببري٘ عًُٝبب١ قطببك عكببا َببٔ ؾببهط٠          

ٕ "تثكٝؿٗببا" َببٔ ا٭ؾببٛاىحم َٚببك ٖببصا  ٚتػببًُٝٗا  فب اٯخببطٜٔ زٚ

 ٜطاز هلا إٔ تهٕٛ غاض١ٜ ضا١ٜ.

ٚذبسٜببببس َهببببُٕٛ ا٫تكبببباٍ ايثكبببباًب ٜببببطتريٌب دا٭ٖببببساف  

َٔ إٔ ُٜببٌ ٖسؾب٘    اىبٛنٛع١ٝ ي٬تكاٍحم ًٚب نٌ ا٭حٛاٍ ٫دس

اكاؾب١ يٲْػبإ تكبّٛ عًب٢ ايتٓبٜٛطحم ٚ حب٬ٍ        ١ايط٥ٝؼ ٖبٛ  ؾباع  

        ٛ ّ عًب٢ ازبٗبٌ   قِٝ َٚثبٌ تكبّٛ عًب٢ اسبكبا٥ل دبسٍ تًبو ايب، تكب

ٚنٝل ا٭ؾلحم ٚربًٛ َٔ ايتلكا ٚا٭ٖٚاّ ٚاىبداٚف ٚا٭حعإحم 

 ٚتريتلس عٔ تلًِٝ ا٭ ؿاٍ اٱشعإ ٚايطاع١ ايلُٝا٤.

ٚىبا ناْت ايثكاؾ١ يٝػت صبطز صبُٛع يًلكا٥س ٚا٭ؾهاض 

ٚاىبلًَٛاق ٚايًػ١ ٚايكِٝ ٚاىبلاٜ  ٚا٭عبطاف ٚايتكايٝبس ٚا٭ُْبُب١    

ٌّ َطنبببا هلبببصٙ نًبببٗاحم ٖٚبببٞ  ٚايؿٓبببٕٛ ٚاٯزا حم دبببٌ ٖبببٞ نببب

 نببباؾ١  فب شيبببو "اْتُبببباّ" هلبببصٙ ايلٓاقبببط. يبببصا ؾببب ٕ َهبببُٕٛ     

ا٫تكباٍ ايثكبباًب ٜتطًببا ايببٛعٞ دٗببصٙ اىبػبب ي١ ازبٖٛطٜبب١ حبٝببث  
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ٜكٛز ا٫تكاٍ دا٭ ؿباٍ  فب خًبل ُْببط٠ عاَب١ ٚغبًٛى عباّ يبس٣        

ا٭ ؿاٍ ٫ صبطز تًكٞ نٌ عٓكط ٚن ْ٘ َؿكٍٛ عٔ ايريٓٝبإ  

ٛ  ايلبباّحم يببصا  ٕ ايثكبباًب اىبكببسّ  فب ا٭ ؿبباٍ ٜػببتًعّ   ؾبب ٕ اىبهببُ

تكسِٜ دٓٝإ نًٞ ٫ صبطز تًكـب عٓاقط َترياعس٠ كبٗٝسا  شبًبل  

ايُٓبط٠ ايلا١َ ٚايػًٛى ايلاّحم ٫ٚ تس٣ٚ َٔ إٔ ٜتًكب٢ ا٭ ؿباٍ   

زٕٚ إٔ ٜتؿُٗٛا نٝؿ١ٝ تطنبتٗبا  فب غبًٛىحم   بب َث٬  بب ا٭ؾهاض 

ادٝبب١ زٕٚ ٫ٚ َلٓب٢ ٭ٕ ػبٝببس ا٭ ؿباٍ اسبببسٜث عبٔ ايكببِٝ اٱػب   

ايتبببعاَِٗ دٗبببا أٚ زٕٚ انتػبببادِٗ ايكبببسض٠ عًببب٢ تُٓببببِٝ ايكبببِٝ      

اىبدتًؿبب١ ٚتػًٝببا قُٝبب١ َلٝٓبب١ ًب َٛقببـ َلببـبحم ٚعًبب٢ ٖببصا  شا     

نببإ خًببل ايُٓبببط٠ ايلاَبب١ ٖببسؾا  ض٥ٝػببا  َببٔ أٖببساف ا٫تكبباٍ      

ايثكاًب ؾ ٕ ٖٓاى ٖسؾا  َه٬ُ  ٖٚٛ إٔ تٓتٗبٞ ايُٓببط٠ ايلاَب١حم    

فب ايتبعاّ أٚ َٛاقبـ أٚ َلباٜ     اي، ْطٜس إٔ ْطمسٗا يٮ ؿباٍحم   

 ِ ارباشٖببا ًب حٝبباتِٗحم ٚدٗببصا ٜتػببك    شاتٝبب١ ٚاتتُاعٝبب١ مبهببٓٗ

َهببُٕٛ ا٫تكبباٍ يهببٞ َببا ٜببريين ؾدكبب١ٝ ايطؿببٌ ٜٚطغببِ يبب٘     

  طٜل اسبٝا٠.

َٚبٔ ايب٬ظّ إٔ ٜٓطببٟٛ ا٫تكباٍ ايثكبباًب ًب َهبُْٛ٘ عًبب٢     

"ا٭ؾهببباض" داعترياضٖبببا أزٚاق أغاغببب١ٝ يريٓبببا٤ َلببباٜ  ؾدكببب١ٝ    

س ُْببط٠ عاَبب١ ًب اسبهبِ ٚايتكٝبِٝ عًب٢ صبُببٌ     يًطؿبٌحم ٚذبسٜب  

عٓاقط ايثكاؾ١ ا٭خط٣ ٚع٢ً اْتُباَٗبا أٜهبا حم ؾبايكِٝ ٚاىبلباٜ      



63 

 

ٚايلازاق ٚغ ٖا َٔ ايلٓاقط ايثكاؾٝب١ ٫ مبهبٔ إٔ تُببٌ اادتب١     

َازاّ ٖٓاى تػب  اتتُباعٞ َػبتُطحم ٖٚبصا ايبتػ  ٜب٪زٟ دبريلا        

ُبا ٜب٪زٟ   ٖصٙ ايلٓاقط  فب ا٫عبػاض أٚ ا٫ْلطاف أٚ اىبٛقحم ن

 فب َبٗٛض دلا تسٜس َٓٗاحم يصا ؾ ٕ اي نٝبع عًب٢ "ا٭ؾهباض"    

مبهٔ إٔ ٜكٛز ايطؿٌ  فب ذبسٜس ع٬قت٘ دايلٓاقبط ايب، تب٪ٍٚ    

  فب ا٫نُا٬ٍحم ٚتًو اي، كبهٞ  فب اسبٝا٠.

َبٔ اٱؾباض٠  فب إٔ ٖٓباى َبٔ ٜبسعٛ  فب تكبسِٜ        سودٴب  ٖٚٓا ٫

ٚيهبٔ ٖبصٙ   صبٌُ اكاؾ١ اجملتُك  فب ا٭ ؿاٍ دؿهٌ َريػٌبحم 

ايسع٠ٛ ؾكسق ىبلاْٗا َٓص ٚقت غب  قكب  ٭ٕ تثكٝبـ ايطؿبٌ ٫     

ٜػتًعّ  غطاق٘ قبا ٫  اق١ يب٘ دب٘حم ٫ٚ ٜتطًبا تلطؾب٘ عًب٢ َبا٫       

ٜببطتريٌب دريٓببا٤ ؾدكببٝت٘ ٚتهببٜٛٔ  طٜكبب١ حٝاتبب٘حم خكٛقببا  ٚإٔ 

ايثكاؾببب١ خهبببِ نبببري . ٚقبببس ناْبببت اي دٝببب١ قبببسمبا  تبببط٣ إٔ        

ٖبببسؾا  ض٥ٝػبببا  َبببٔ   انتػبببا  ا٭ ؿببباٍ جملُبببٌ اكاؾببب١ اجملتُبببك  

أٖساؾٗاحم دُٝٓا أقري  ايطؿٌ اىبثكـ أٚ ايطاؾس اىبثكـ ٖٛ ايصٟ 

مبتًبو حكب١ًٝ ْٗا٥ٝب١ ىببس٣ ايتب اط دثكاؾب١ اجملتُبك زٕٚ اؾب اٍب         

اغتٝلاد٘ يهبٌ ؾباضز٠ أٚ ٚاضز٠ ًب تًبو ايثكاؾب١حم عًب٢ إٔ تتػبك       

اسبك١ًٝ ايٓٗا١ٝ٥ يهٝؿ١ٝ تُٓببِٝ ايطؿبٌ ىبهبُٕٛ ايثكاؾب١ نبٞ      

ٛن٘ ٚايكٝاّ دسٚضٙ ا٫تتُباعٞ عًب٢ أغباؽ إٔ    ٜػتطٝك أزا٤ غً
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ايلٓاقط ايثكاؾ١ٝ ٫ مبهٔ إٔ تكبٛز  فب غبًٛى َبا ل تتهاَبٌ     

 ًب نٝإ اكاًب.

ٖٚٓاى  نباع دـب اىبلٓٝـب ايٝبّٛ عًب٢ نبطٚض٠ تبٛؾ  اكاؾب١      

عا١َ َٚت١ٓٝ يٮ ؿاٍحم ٚإٔ تػريل ٖبصٙ ايثكاؾب١ ًب عَُٛٝتٗبا أٟ    

ـب  فب ايتابصٜط َبٔ   ربكل. ٜٚكٌ ا٭َط دلسز نري  َٔ اىبلٓبٝ 

ايتدكبببل قريبببٌ ايػببب١ٓ اشباَػببب١ عؿبببط٠حم  ش ٜؿببب ٕٚ  فب إٔ      

ضباٚيبب١ تهببٜٛٔ ربكببل قريببٌ ٖببصا ايلُببط ٜلببس عُبب٬  عادثببا حم      

ٚحتبب٢ ايثكاؾبب١ اىبٗٓٝبب١ ايبب، تؿببٝلٗا َببساضؽ َلٝٓبب١ تػببتٛتا إٔ  

 تهٕٛ َتٓٛع١ ٚق٫ٛ   فب ايتدكل دؿهٌ تسضػبٞ.

ٗا  فب ٜٚٓريػببٞ إٔ تلُببٌ ٚغببا٥ٌ ا٫تكبباٍ يًٛقببٍٛ قبهببُْٛ 

ا٭ ؿبباٍ نبٝلببا حم ؾًببِ تلببس ايثكاؾبب١ حهببطا  يؿببطؼب١حم دببٌ ٖببٞ      

 َٔ إٔ تُبٌ َؿاع١ يًهُٝك. سودٴ قه١ٝ ٫
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 جسيد الفين ملضنوٌ ثقافة األطفالالت
 

ايطريٝل١ تتهٌُ  ْٗبا تتطٝباحم ٚتتهابٌحم ٚتبتٮ٭حم ٚتطًبل      

ا٭قٛاق..  ْٗا تل  عٔ نباهلا َٔ خب٬ٍ ا٭قبٛاقحم ٚا٭يبٛإحم    

طن١... نُا تل  َٔ خب٬ٍ شيبو عٓبسَا تٓؿلبٌ     ٚايُب٬ٍحم ٚاسب

 أٜها .

ٜٚػبببتلـب اٱْػبببإ دٗبببصٙ نًبببٗا. ؾببباْ٘ ؾببب ٕ ايطريٝلببب١ ًب   

ٟا أْبب٘        ٕعحم أ اٱؾكبباح عببٔ ْؿػبب٘ أٚ ايتلببري  عُببا ؼبُببٌ َببٔ َلببا

ػبػس تًو اىبلاْٞ دبػٝسا  ؾٓٝا حم ؾٝؿهٌ يًُل٢ٓ أدلبازا  نبٞ   

 ٫ ُٜبٌ اىبل٢ٓ صبطزا .

    ٛ ٜبٌ اىبلباْٞ ٚاسببا٫ق    ٚع٢ً ٖبصا ؾايتهػبٝس ايؿبين ٖبٛ ذب

  فب قٛض ٦ٖٝٚاق حبٝث تريسٚ نب١ًٝ أٚ َث ٠حم أٚ ٚانا١.

ٜٚؿ  تاضٜذ ايؿٔ  فب إٔ اٱْػبإ حبان٢ ايطريٝلب١ ٚحباٍٚ     

تكٛض َٛتٛزاتٗا َٚبٛاٖطٖا َٓص عكبٛض  ًٜٛب١حم ٚدبباٚظ ٖبصاحم     

دلببس شيببوحم ًب عكببٛض ٫حكبب١ َٓطًكببا  َببٔ صببباٍ ادانببا٠  فب    

 اٱدساع ايؿين.
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دايتهػببببٝس ايؿببببين ًب حٝاتبببب٘ ايَٝٛٝبببب١  ٚاغببببتلإ اٱْػببببإ

ا٫عتٝاز١ٜ ًٚب اىبٛاقـ اسبامس١ أٜها حم ٚنإ دلبا ايؿ٬غبؿ١   

 ايكسا٢َ قس حطقٛا ع٢ً تكسِٜ أؾهاضِٖ ًب قٛض تصاد١.

ٚحببـب َبٗببطق ٚغببا٥ٌ ا٫تكبباٍ ازبُبباٖ ٟ نايكببااؾ١     

ٚاٱشاعببب١ ٚايتًؿببباظ ٚايػبببُٝٓا أٚتبببسق يٲْػبببإ أزٚاق تسٜبببس٠    

 حم حٝببث ٖٝبب  ايلكببط أغببايٝا عسٜببس٠ ٫غببتدساّ ايؿببٔ ًب ايتبب ا

 ي٬غتؿاز٠ َٔ عسز َٔ ايلٓاقط يتهٝس ا٭ؾهاض.

ٚمبهٔ إٔ ٜتاكبل تاْبا َبٔ عًُٝب١ ايتهػبٝس ايؿبين عبٔ        

 طٜبببل ا٫غبببتلا١ْ دايًػببب١ ٚحبببسٖاحم يبببصا تلبببس ا٭عُببباٍ ا٭زدٝببب١      

 دبػٝسا  ؾٓٝا  يًُهاَـب َٔ خ٬ٍ ايًػ١.. 

زدٝببب١ ؾايككببب١ ٚايؿبببلط ٚاىبكايببب١ ٚغ ٖبببا َبببٔ ا٭قبببٓاف ا٭

ذبُببٌ َهبباَـب صبػببس٠ ؾٓٝببا حم ٚهلببصا نببإ ت ا ٖببا ًب ايٓبباؽ   

 نري ا .

ٚيهبببٔ ا٫غبببتلا١ْ دايًػببب١ ٚحبببسٖا غببب  نببباف  ٱعطببببا٤       

اىبهبببُٕٛ قبببؿ١ ازباشدٝببب١ ٚايٛنبببٛح ٚايكببب٠ٛحم ٜٚطتبببك شيبببو  فب  

عٛاٌَ عسٜس٠ َٓٗا َا ٜتلًل دايًػ١ ْؿػٗا َٚٓٗا َا ٜتلًل دطريٝل١ 

لحم ًٚب أحٝبإ أخبط٣   اٱْػبإ. ؾايٛقبـ ايًؿُببٞ ُٜببٌ غب  زقٝب      

ٜهببٕٛ َهببًء٬ حم ٜٚطتببك ٖببصا  فب إٔ يًػبب١ قببسضاق خاقبب١ تلهببع  
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عٔ ربطٝٗاحم نُا إٔ ايلال اٱزضانٞ يًؿدل َكٝبس جبًُب١   

حببسٚزحم حٝببث َببٔ غبب  اىبػببتطاع إٔ ٜببسضى اٱْػببإ  زضانببا         

نبببا٬َ  خببب اق ل مببببط دٗبببا ًب حٝاتببب٘ ا٫عتٝازٜببب١حم هلبببصا ؾببب ٕ  

اخت٬ف خبب اتِٗ. يببصا ؾبب ٕ َببساضى ا٭ؾببطاز اىبدببتًؿـب ربتًببـ دبب 

نٌ ن١ًُ أٚ نب١ً ٫ تلين َؿَٗٛا  َتطادكا  كبباّ ايتطبادل دبـب    

ايٓاؽحم يصا ٜكباٍ  ٕ يهبٌ ؾبطز َطؾباا  خاقبا  كببط َبٔ خ٬يب٘         

ا٭ؾهاض يتٓتُٞ  فب ؾهٌ ؾٝ٘ نث  َٔ اىبلال اي، ل تهٔ 

 ذبًُٗا ًب ا٭قٌ.

ٚناْت  حس٣ اجمل٬ق ا٭َطٜه١ٝ قس ُْبُبت دبطدب١ عبٔ    

تلري  ايطَٛظ ايًؿُب١ٝحم عٔ اىبل٢ٓحم ْٚؿطق ْتا٥هٗا ًب عاّ  َس٣

حٝث ناْت ٖصٙ اجمل١ً قس نًؿبت ا٬اب١ َبٔ ضغباَٝٗاحم      1949

اىبلطٚؾـب دكسضتِٗ ايلايٝب١ عًب٢ ايتلبري  دايطغبِحم ضغبِ اسبٝبٛإ       

اىبلطٚف دآنبٌ ايُٓبٌحم ٚل تهبٔ هلب٪٤٫ ايطغباَـب خب ٠ دٗبصا        

اىبلًَٛبباق ايٛقببؿ١ٝ  اسبٝببٛإ. ٚقببسَت اجملًبب١ هلبب٪٤٫ ايطغبباَـب   

ايبببٛاضز٠ عبببٔ شيببببو اسبٝبببٛإ ًب اىبٛغببببٛع١ اي ٜطاْٝببب١ ٚنببببإ     

 بب ايٛقـ: 

تػِ آنٌ ايٌُٓ قٟٛحم َبٗبطٙ أحبس حم أ طاؾب٘ قكب ٠     "

تٓتٗٞ قبدايا ق١ٜٛحم ٚأشْاٙ  ًٜٛتإحم ٚشًٜ٘ َتـب عٓس ايكاعس٠ 

ضؾٝببك عٓببس ايطببطفحم أَببا ضأغبب٘ ؾٗببٛ َػببتطٌٝ. ٜٚٓتٗببٞ ايببطأؽ  
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َبا ؾُب٘ ؾككب  ٚيهٓب٘ َؿًطب       دكطم ٜريبسٚ ؾٝب٘ َٓدباضإحم أ   

ٚدساخً٘ يػإ  ٌٜٛ ٜػتطٝك إٔ مبسٙ ىبػاؾ١ غ  قك ٠. ٜٚريًؼ 

 ٍٛ اسبٝٛإ عبٛ َ ٜٔ. ٚيْٛ٘ ضًَٞ أٚ أقؿطحم ٜٚهػٛ تًسٙ 

 ".ؾلط ضقٝل

ٚحـب اْت٢ٗ نٌ َبٔ ايطغباَـب ايث٬اب١ َبٔ ضغبِ اسبٝبٛإ       

اعتُازا  ع٢ً تًو اىبلًَٛاق ايٛقؿ١ٝحم كبت اىبكاض١ْ دـب ايطغبّٛ  

ْؿػٗا ٚدـب ايكٛض٠ ايؿٛتٛغطاؾ١ٝ يًاٝٛإحم ؾُبٗبط تريبأٜ نبري     

دـب ايطغّٛ ايث٬ا١ َٔ ت١ٗ  ناؾ١  فب ايتريأٜ دـب نٌ َٔ تًو 

ايطغّٛ ٚايكٛض٠ ايؿٛتٛغطاؾ١ٝحم نُبا ٜ٪نبس عًب٢ إٔ ايٛقبـ     

ايًؿُببببٞ َُٗبببا نبببإ زقٝكبببا  ؾ ْببب٘ ٫ مبهبببٔ إٔ ٜلببب  تلبببري ا        

ايًػبب١ ايًؿُبٝبب١ نببا٬َ حم ٚعًبب٢ ٖببصا ؾبب ٕ ايٛقببـ اىبلتُببس عًبب٢   

ٚحببسٖا ؼبتببال ًب ايػايببا  فب َببا ٜػبباْسٙحم ؾًببٛ نببإ قببس تٗٝبب     

هلبب٪٤٫ ايطغبباَـب إٔ أدكببطٚا ٚتؿببهًت يببسِٜٗ خبب ٠ عٓبب٘حم أٚ      

كبلٓٛا ًب قٛض٠ ؾٛتٛغطاؾ١ٝ ي٘ يهإ دٛغلِٗ إٔ ٜهلٛا ضمسبا   

 ٚاناا  َٚل ا  عٓ٘ دػٗٛي١.

ٚتلتببب  ايلٓاقبببط اىبػببباْس٠ يًػببب١ عٓاقبببط يًتهػبببٝس ايؿبببين  

ٛاق ٚا٭يبببٛإ ٚايطغبببّٛ. ٚعًببب٢ ٖبببصا ؾببب ٕ اٱْػبببإ ٫    نا٭قببب

ٜػببتلـب دًػبب١ ايهبب٬ّ ٚحببسٖاحم دببٌ ٜػببتلـب دًػبب١ أخببط٣ يٝػببت   

ن١َٝ٬ داىبل٢ٓ اىبكطً  عًٝ٘حم حٝث تػاعس ٖصٙ ا٭خ ٠ ع٢ً 
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ايتكٜٛط دؿهٌ أنثط زق١ ٚٚنٛحا  ٚدبػٝسا . ٚتلس ٖصٙ ايًػ١ 

عسٜبس٠ َبٔ    ًب حبا٫ق بب اىبػُا٠ دايًػ١ غ  ايًؿُب١ٝ أنثط َط١ْٚ 

ٗببا ٫ ربهببك يببريلا َببا ربهببك يبب٘ ايًػبب١ َببٔ      ْاايًػبب١ ايًؿُبٝبب١ ٭ 

قٝٛزحم ٚدصا تتٝ  صبا٫  ٚاغبلا  يًبتؿه . ٚعًب٢ ٖبصا  شا ناْبت      

ايًػ١ ايًؿُب١ٝ ٚعا٤ يًؿهط ؾ ٕ ايًػ١ غ  ايًؿُب١ٝ تلس ٚعا٤ آخبط  

ي٘حم حٝث أتٝ  يٲْػإ دؿهًٗا إٔ ٜؿهط َٔ خ٬ٍ ا٭ؾبهاٍ  

 يٛإ ٚاسبطناق..ٚاٱؾاضاق ٚا٭قٛاق ٚا٭

ٚايتهػببٝس ايؿببين ٜتببٝ  َببٔ تاْببا آخببط يًلًُٝبباق ايلكًٝبب١      

ٌ ا٫تكاي١ٝ ٥اىبلطؾ١ٝ ا٭خط٣ إٔ تكّٛ دسٚضٖا ًب اغتكرياٍ ايطغا

ًٚب ؾُٗٗاحم ؾا٭ ؿاٍ عٓس اغتُاعِٗ أٚ َؿاٖستِٗ أٚ قبطا٤تِٗ  

ىبهبببُٕٛ يؿُببببٞ تػببباْسٙ ا٭يبببٛإ أٚ ا٭نبببٛا٤ أٚ اسبطنببباق أٚ  

غبادك١" "ٜٚتدًٝببٕٛ" قبٛضا  تسٜببس٠    ايطغبّٛ "ٜتبصنطٕٚ" "خبب اق  

 َطنري١ ؾٝهٕٛ  زضانِٗ ٚدايتايٞ ؾُِٗٗ أنثط زق١.

ٚ شا نببببإ ايتهػببببٝس ايؿببببين عًُٝبببب١ ٫ظَبببب١ ًب ايتٛتبببب٘      

ا٫تكببايٞ عَُٛببا  غببٛا٤ نببإ  فب ايطاؾببسٜٔ أٚ  فب ا٭ ؿبباٍحم     

ؾبببب ٕ يعَٚبببب٘ يٮ ؿبببباٍ أؾببببسحم ٭ٕ حببببٛاؽ ا٭ ؿبببباٍ ؾببببسٜس٠     

ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ايثكباًب  ا٫غتهاد١ يلٓاقط ايتهػٝس. يصا عًُت 

دا٭ ؿاٍ ع٢ً تكسِٜ اىبهُٕٛ  يِٝٗ د  ريام َٔ ايصٖا ؾاظزاْت 

 َطريٛعاتِٗ ٚأؾ٬َِٗ ٚدطاصبِٗ دٗصٙ ايلٓاقط.
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٫ٚ تؿببببهٌ عٓاقببببط ايتهػببببٝس أزٚاق يٲٜهبببباح ٚ دببببطاظ  

اىبلبباْٞ ؾاػبباحم دببٌ ٖببٞ تؿببهٌ حببٛاؾع ٱابباض٠ اْتريبباٙ ايطؿببٌحم  

اغتكرياٍ اىبهُٕٛ َٔ ٚ ااض٠ اٖتُاَ٘حم ٚخًل ا٫غتُطاض يسٜ٘ ًب 

 خ٬ٍ َا تهؿٝ٘ َٔ عٓاقط ايتؿٜٛل ٚازباشد١ٝ.

ٜٚلتببب  تبببص  اْتريببباٙ ايطؿبببٌ َػببب ي١ أغاغببب١ٝ ًب عًُٝببب١       

ا٫تكبباٍ ايثكبباًب ٭ْبب٘ ٜٗٝبب٧ شٖٓبب٘ ٫غببتكرياٍ ايطغبباي١ ٚتطنٝببع    

 اقت٘ ايلك١ًٝحم ٚ ح٬ٍ تًو اىبباز٠ ًب َطنبع ؾبلٛضٙ َبك  دلبازٙ      

 عٔ اىب٪اطاق ازباْري١ٝ.

هػبببٝس ا٫تكببباٍ ايثكببباًب عًببب٢  طٜكببب١   ٚرببببطل عًُٝببب١ ايت

ايبببتًكـب ايببب، تلبببس غببب  َٓاغبببري١ يٮ ؿببباٍحم ٚايببب، عبببا٢ْ َٓٗبببا  

ا٭تساز ّٜٛ ناْٛا قػاضا  ع٢ً َس٣ أتٝاٍ  ١ًٜٛحم حٝث نإ 

ٜطاز يٮؾهاض إٔ تكا ًب ايلكٍٛ ايكػ ٠ ضغِ أْٗا غ  َٗٝب ٠  

 ٭ٕ تهٕٛ آ١ْٝ ذبتٌُ نٌ َا ٜػها ؾٝٗا.

تٛحس َبك اىبٛاقبـ ايب، ؼبًُبٗا     ٜٚتٝ  ايتهػٝس يًطؿٌ إٔ ٜ

اىبهُٕٛ ا٫تكايٞ زٕٚ إٔ ٜؿلط د ْ٘ ٜتًك٢ َبٛاعِب ٚتٛتٝٗباق   

ٚ ضؾازاق اك١ًٝ أٚ َلًَٛاق تاؾ١حم خكٛقا  ٚإٔ ايطؿٌ ؾبسٜس  

ايٓؿط٠ َٔ نٌ َا ٜكسّ  يٝ٘ ع٢ً تًبو ايؿبان١ًحم ٖٚبٛ حتب٢  ٕ     

اغتها  هلا ؾ ٕ اغتهادت٘ َ٪قت١حم  ش غبطعإ َبا ٜتدًب٢ عٓٗباحم     

 عًٝٗا حـب ذبـب ي٘ ايؿطق١.ٚقس ٜتُطز 
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ٚايتهػببببٝس ايؿببببين ٜٗٝبببب٧ يٮ ؿبببباٍ إٔ "ٜببببطٚا أٚ ٜػببببُلٛا  

اىبلٜٓٛببباق زٕٚ ا٫غبببتلا١ْ دبببايلٕٝٛ أٚ اٯشإحم حٝبببث تريبببسٚ هلبببِ    

ٚن ْٗبببا ضبػٛغببب١حم نُبببا تتهببب  هلبببِ ادػٛغببباق دؿبببهٌ  

أٚنبب . ٚ شا نببإ ٚقببٛف ا٭ ؿبباٍ عًبب٢ ا٭ؾببٝا٤ اسبػبب١ٝ َببٔ       

نببببٛعاق اىبلٜٓٛبببب١ خبببب٬ٍ ايًػبببب١ أغببببٌٗ َببببٔ ٚقببببٛؾِٗ عًبببب٢ اىبٛ

نايؿببببهاع١ ٚايتلببببإٚ ٚاسببببباحم ؾبببب ٕ دايٛغببببك تكطٜببببا ٖببببصٙ   

اىبؿَٗٛاق  فب ا٭ ؿباٍ َبٔ خب٬ٍ دبػبٝس ايكبؿاق أٚ اىبُبباٖط       

اىباز١ٜ اىبطتريط١ دٗاحم ؾًًؿهاع١ قؿاق َُٚبباٖط َازٜب١حم ٚنبصا    

اسباٍ دايٓػري١  فب غ ٖا َٔ اىبلٜٓٛاقحم ٫ٚ مبهٔ يٮ ؿاٍ إٔ 

و ايتهػبٝسحم عًُبا  إٔ ا٫نتؿبا٤    ٜتلطؾٛا عًٝٗا  ٫ َٔ خ٬ٍ شيب 

د  ٬م ا٭ٚقاف ايلا١َ عٔ ٖصٙ اىبلٜٓٛاق قس ٜعٜبسٖا تؿٜٛؿبا    

ًب ا٭شٖإحم ٭ٕ ا٭ٚقاف تلطٞ َسي٫ٛق ؾهؿان١ دُٝٓا ٜكٛز 

ايتهػببٝس  فب َببسي٫ٛق خاقبب١حم ٜٚهببؿٞ تببٛا  عًبب٢ اىبٛقببـ أٚ     

اىبل٢ٓ. ٚدٗصا ٜتهباٚظ ايتهػبٝس قبسض٠ ايهًُباق عًب٢ ايٛقبـحم       

ىبسي٫ٛق اشباق١ ٚا٭تٛا٤ ايصٟ ٜهؿٝٗا تُبٌ أنثط ٚهلصا ؾ ٕ ا

 ح١ٜٛٝ ٚٚاق١ٝ.

ٜٚريببسٚ إٔ اٱْػببإ ل ٜهتببـ دايًػبب١ ٚحببسٖا يًتلببري  عببٔ     

أؾهبباضٙ ٚعٛا ؿبب٘ ًب أٟ عكببط َببٔ عكببٛض ايتبباضٜذحم يببصا ؾكببس  

غ٢ٓحم ٚتطمنحم ٚأْؿس ايؿلط ٚتػٓب٢ ًب  يكبا٤ اشبطباحم ٚاغبتلإ     
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ٜهٕٛ نث   داسبطناق ٚاٱؾاضاق ٚا٭يٛإحم َٚٔ ادتٌُ إٔ

 َٔ ٖصٙ ايلٓاقط قس غريل ايًػ١ ًب ايُبٗٛض.

ٚايتهػببٝس ايؿببين ًب تهٜٛٓبب٘ يببٝؼ صبببطز تؿببهٌٝ ايًػبب١   

ايًؿُبٝببب١ َبببك ايًػببب١ ايًؿُبٝببب١حم ٫ٚ ٖبببٛ تؿبببٓٔ ًب تهبببٜٛٔ اٱْتبببال 

اىبػُٛع أٚ اىبكط٤ٚ ؾكٌبحم دبٌ ٖبٛ  نباؾ١  فب شيبوحم َٛا٤َب١ دبـب       

 ٖببصٙ نًببٗا َببك  ريٝلبب١ ا٫تكبباٍ ًب حايبب١ نببٕٛ ا٫تكبباٍ غبب      

 ٚغ١ًٝ.

عٓاقط  َٚٔ أتٌ ايٛقٛف ع٢ً َا مبهٔ يهٌ عٓكط َٔ

ايتهػٝس ايؿين إٔ ٜؿلً٘ ْتلطيف ٭دطظ ٖبصٙ ايلٓاقبط. ايكبٛقحم    

 .ايطغّٛحم ٚٚايًٕٛحم ٚاسبطن١حم ٚايكٛض

 الصوت:

تتُٝع ايه١ًُ د َهإ اغتدساَٗا عًب٢ حاهلبا ًب ايتلبري     

ايؿببين ًٚب أغببطايف أخببط٣ غبب  ؾٓٝبب١حم ؾٗببٞ تػببتدسّ ًب ا٭ز      

ٕٛحم ًٚب ايتلري  ايَٝٛٞ ا٫عتٝازٟحم أٟ إٔ ايه١ًُ مبهٔ ٚايؿٓ

إٔ تسخٌ ًب اضتريا اق َلٝٓب١ َبك نًُباق أخبط٣ يتب٪زٟ َٚبٝؿب١       

ؾ١ٝٓحم نُا مبهٔ إٔ تبسخٌ ًب اضتريا باق َبك نًُباق أخبط٣      

 يت٪زٟ َٚبٝؿ١ دلٝس٠ عٔ ايؿٔ.
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 فب بب ٚايػٝام ايًؿُبٞ ايصٟ تطز ؾٝ٘ ايه١ًُ ؼبسز َلٓاٖا 

ٕع َتلبسز٠      حٝث  ٕ يًهًبب حس نري   ُب١ ايٛاحبس٠حم أحٝاْبا حم َلبا

يهبٔ ايػبٝام ايًؿُبببٞ ايبصٟ تببطز ؾٝب٘ ؼبببسز يًػباَك أٚ ايكبباض٨      

ْببٛع ايس٫يببب١. ٚايًػببب١ ٖبببٞ غببٝاقاق أٚ أْػبببام ت٪يبببـ ايهًُببباق   

 ٚازبٌُ ٚحساق دٓا١ٝ٥ أغاغ١ٝ ؾٝٗا.

ٚكبثببٌ ايهًُبباق ن يؿبباَب اىبٛقببك ا٭ٍٚ دببـب ضَببٛظ ايتلببري   

ت٘ عاّ تُبٌ عاتع٠ عٔ عٔ اىبهُٕٛحم ٚيهٔ ايه١ًُ ٚايًػ١ دٛ

هلصا ؾ ٕ ٚنك ايهًُاق بب نُا أؾطْا َٔ قريٌ بب ايتلري  ايسقٝل 

ًب أغًٛ  ؾين ٜلس أحس أغايٝا دبػٝس ايًػ١ يتلب  عبٔ اىبلٓب٢.    

يببصا ٜلببس ا٭ز  د تٓاغبب٘ اىبدتًؿبب١ ؾٓببا  اغببتلإ دايًػبب١ ايؿٓٝبب١حم        

ٚذببٍٛ يببا ٖبٛ َب يٛف  فب َبا ٖبٛ غطٜبا ًب نب٤ٛ تسٜبسحم َبٔ           

ايًػبب١  فب ْكببٌ ا٭ؾهبباض ٚايتلببري  عببٔ ايلٛا ببـحم أتببٌ إٔ تبب٪زٟ 

 دككس  ااض٠ اىبؿاعط ٚايت ا  ًب ايػًٛى اٱْػاْٞ.

ٚيًه١ًُ ًب حس شاتٗا قب٠ٛحم َٚبك أْٗبا تؿكبس ٖبصٙ ايكب٠ٛ ًب       

حا٫ق عسٜبس٠  ٫ أْٗبا دؿهبٌ َبا هلبا َبٔ ٚقبك قبٛتٞ ًب أحٝبإ          

نث ٠ عا٬َ  َٔ عٛاٌَ ايت ا  ايلا ؿٞ يًُل٢ٓ. ٚنإ ايػاط 

قبباّ ًب ايكببسّ عًبب٢ اغببتدساّ قبب٠ٛ ايهًُبب١ خكٛقببا  عٓببس     قببس

تُٓبِٝ أقٛاق ايهًُاق ًب نبٌ "تلاٜٚص" ٚتطزٜسٖا ًب أغبًٛ   
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َلـبحم يبا ػبلٌ هلا ايػًطإ ايصٟ ٜؿطيف ْؿػ٘ ع٢ً ايهبا٥ٔ  

 أحٝاْا  ب.بب 

 ٜٚػطّ ا٭ ؿاٍ دهث  َٔ ا٭قٛاق اي، ؼبًُٗا ا٫تكاٍ.

ْػببببباْٞ ٚتتٛغبببببٌ دلبببببا ٚغبببببا٥ٌ ا٫تكببببباٍ دايكبببببٛق اٱ 

ٚد قببٛاق أخببط٣ غبب   ْػببا١ْٝ أٚ َبب٪اطاق قببٛت١ٝ  نبباؾ١  فب       

اىبٛغببٝك٢ ٚايػٓببا٤ يبببا ٜهببؿٞ عًبب٢ اىببباز٠ اىبكسَبب١ يًطؿببٌ قببسض٠   

 أخط٣.

ٚحبببـب ٜؿببباض  فب قببب٠ٛ ايكبببٛق تلببباز  فب ا٭شٖبببإ خطبببا     

ًب اىبسٕ ايْٝٛا١ْٝ ايكسمب١ داعترياضٖا َٔ  agoraايػاحاق ايلا١َ 

ٛق ًب ايتبببب ا  ًب حٝببببا٠ اىبببببٛاز اىبٓطٛقبببب١ ايبببب، اعتُببببسق ايكبببب

اٱْػإحم حٝث اغبتدسَت ؾٝٗبا ا٭قبٛاق د اعب١حم نُبا تلباز       

  فب ا٭شٖإ أغٛام ايلط  ًب عهاَب ًٚب اىبطدس ٚغ ُٖا.

َٚبببببٌ يًهًُبببب١ اىبٓطٛقبببب١ زٚض نببببري  حٝببببث ل تػببببتطك   

ايلٓاقط ا٭خط٣ ايتطٜٛ  دٗاحم َٚك أْٗا ؾكسق دلا قٛاٖاحم ًب 

تلازتٗاحم ٚقببس غبباعسٖا ؾبب ٠ َببٔ ايببعَٔ  ٫ أْٗببا اغببتطاعت اغبب  

 ع٢ً َبٗٛض اٱشاع١ نٛغ١ًٝ ١َُٗ َٔ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ.

ٚتػببتكريٌ حاغبب١ ايػببُك ايكببٛقحم ؾٝببث  قببٛضا  شٖٓٝبب١ َببٔ  

خ٬ٍ قٝاّ ايلكٌ دٛاحس٠ أٚ أنثط َٔ ايلًُٝاق اىبلطؾٝب١. ٚأدبطظ   
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ق١ُٝ زضاغ١ٝ يًكٛق ٖٛ أْ٘ ٜكٓك ايكٛض٠ ًب تلري ٙ عٔ اىبٛقـ 

ٝٗٝب١.. ٚقبس ناْبت اىبٛغبٝكا َبث ا       أٚ اسباي١حم نُا أْ٘ قؿ١ تٓري

 ٫ْؿلا٫ق ايطؿٌ.

 األلواٌ:

ٜلبس ايًببٕٛ عٓكبطا  آخببط َببٔ عٓاقبط ايتهػببٝسحم ىببا يبب٘ َببٔ     

ت ا اق ْؿػ١ٝ نإ اٱْػإ قس أزضنٗا قريٌ إٔ ػبطٟ ايلًُا٤ 

حبٛاِٗ ًب ٖصا اجملاٍحم حٝث تريـب إٔ يٮيٛإ ت ا ٖا ًب تبص   

 َا  فب شيو َٔ عٓاقط اىبعال.ا٫ْترياٙحم أٚ ايتٛتٝ٘حم أٚ اٱااض٠.. ٚ

ٚقس أتطٜت دباض  عسٜس٠ ع٢ً عٝٓاق َٔ ا٭ ؿاٍحم حٝث 

أعطٝت هلِ أق٬ّ طبتًؿ١ ا٭قرياؽحم ٚ ًا  يِٝٗ تهٜٛٔ ضغبّٛ  

تلبب  عببٔ َٛاقببـ ٚحهاٜبباق ضبعْبب١حم ٚأخببط٣ َؿطحبب١حم ٚاايثبب١    

 فب ببببب ًب ايػايبببا ببببب طبٝؿببب١.. ٚقبببس يبببٛحِب إٔ ا٭ ؿببباٍ َٝبببايٕٛ   

ُٛاقـ ا٫ْؿلايٝب١ اىبدتًؿب١حم ٚإٔ َٝبٛهلِ    اغتدساّ أيٛإ َل١ٓٝ يً

ربتًببـ دبباخت٬ف َػببت٣ٛ ايُٓببٛحم ٚدببايُبطٚف ايٓؿػبب١ٝ يًطؿببٌحم  

 نُا ربتًـ داخت٬ف تٓؼ ايطؿٌ شنطا  نإ أٚ أْث٢.

ٚشٖا دلا عًُا٤ ايٓؿؼحم ٚخكٛقا  أٚي٦و ايصٜٔ ٜٓإٛ 

َٓا٢ َسضغب١ ايتاًٝبٌ ايٓؿػبٞحم  فب ت نٝبس أُٖٝب١ ا٭يبٛإ ًب       

ٖٓباى اتؿاقبا  عًب٢ إٔ ا٭يبٛإ تػباعس ًب      ايٓؿؼحم خكٛقبا  ٚإٔ  
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تكسِٜ ا٭ؾهاٍ دططٜك١ َ٪اط٠حم ُْببطا  ٫تكباٍ ايًبٕٛ دباسبؼحم     

خكٛقببببا  ٚإٔ اٱزضاى ايريكببببطٟ ٜكببببّٛ عًبببب٢ ٚقببببٛع اىبٛتبببباق    

 ايه١ٝ٥ٛ ع٢ً ايلـب.

ٚتًلا ا٭يٛإ زٚضا  َُٗبا  ًب ذبكٝبل ا٫ْػبهاّ ٚايتبٛاظٕ ًب     

 ضنببا٤  ا٭ؾببهاٍحم ًب عببـب ايطؿببٌ ًٚب نػببا اْترياٖبب٘حم ًٚب   

 ًَٝ٘ عبٛ أيٛإ َل١ٓٝ.

 الصور والرسوو واحلركة:

تلبببس ايكبببٛض ٚايطغبببّٛ أٚعٝببب١ تلبببري  شاق أُٖٝببب١ نبببري ٠     

دايٓػببري١  فب ا٭ ؿبباٍحم ؾٗببِ ٜلبب ٕٚ عببٔ أْؿػببِٗ دايطغببّٛ َٓببص    

عُط َريهطحم نُا أِْٗ ٜػتكريًٕٛ ايتلبري  َبٔ خ٬هلباحم ٜٚلٓبٕٛ     

 ١ٝ.دهث  َٔ تؿك٬ٝتٗاحم ٚتٓطريك ًب أشٖاِْٗ ايكٛض٠ اىبٛح

ٚتؿبب  زضاغبباق عسٜببس٠  فب إٔ ايطغببِ أٚ ايكببٛض٠ أنثببط      

ا٭حٝبببإ.. يبببصا ؾببب ٕ ٚتبببٛز َبببٔ  قٓاعبببا  َبببٔ ايهًُببب١ ًب نبببث  

ايكٛض٠ أٚ ايطغِ أزع٢  فب اٱقٓباع ٚايتكبسٜل. أَبا اسبطنباق     

ؾٗٞ عٓكط آخط َٔ عٓاقط ازباشد١ٝ ٚايتؿبٜٛلحم ٖٚبٞحم ؾهب٬     

 ٠.عٔ شيوحم تهؿٞ ع٢ً اىبٛاقـ ٚا٭ؾهاض أدلازا  تسٜس



77 

 

ٜٚثبباض اْتريبباٙ ا٭ ؿبباٍ داسبطنبباقحم ٜٚطٜببسٕٚ يٮؾببٝا٤ إٔ     

تتاطىحم ؾِٗ ٫ ٜطًٕٝٛ ايتُلٔ ًب َؿٗس تًؿاظٟ ُٜبٗط ؾٝ٘ أغس 

 ٚاقـحم  ِْٗ ًب ٖصٙ اسباي١ ٜكٛيٕٛ: اقؿع.. ذبطى.. اظأض..

َٚٔ خ٬ٍ اىبعل دـب ايطغّٛ ٚاسبطن١ َبٗط ْٛع تسٜس َٔ 

١حم دبٌ تلبس٣   أؾ٬ّ ا٭ ؿاٍحم ٖٚٞ ل تلس صبطز أؾهاٍ يًتػًٝ

 شيو  فب ذبكٝل أٖساف اكاؾ١ٝ أن .

ٚايصٟ مبٝع ايطغّٛ اىبتاطنب١ عبٔ ا٭ؾبهاٍ ايػبُٝٓا١ٝ٥     

ا٭خببط٣ ٖببٛ إٔ ايتهػببٝس ايؿببين عبب  ٖببصٙ ا٭ؾبب٬ّ ٜلتُببس عًبب٢     

 زخبباٍ اسبٝببا٠ ًب ايكببٛض ٚايطغببّٛ ازباَببس٠حم ٚتؿببهٌٝ عببال     

خٝببايٞ َببث حم  نبباؾ١  فب إٔ َببا تببٛؾطٙ َببٔ تببس٠ دبلببٌ ا٭ ؿبباٍ 

ٕ عببٔ ضتادبب١ اىبٛاقببـ ا٫عتٝازٜبب١حم خكٛقببا  ٚأْٗببا ت٥٬ببِ  ؽبطتببٛ

ضغرياق ا٭ ؿاٍحم ٚتٓاغا  ريٝل١ عًُٝباتِٗ ايلكًٝب١ ٚا٫ْؿلايٝب١حم    

 نببباؾ١  فب أْٗبببا قطٜريببب١ َبببٔ حٝبببث دٓا٩ٖبببا ايؿبببين ٚايٓؿػبببٞحم       

ٚاعتُازٖبببا عًببب٢ اشبٝببباٍ ٚاٱاببباض٠حم تٓكبببٌ ايطؿبببٌ َبببٔ حايتببب٘       

ايبب١ ايبب،  ا٫عتٝازٜبب١  فب حايبب١ تتكببـ دايػطادبب١ ايبب، تؿبباد٘ اسب   

 ؽبًكٗا ايًلا  فب حس نري .

ٚدؿهٌ ايطٛاعٝب١ ايهبري ٠ ًب ٖبصٙ ا٭ؾب٬ّ أَهبٔ تٓباٍٚ       

طبتًبببـ اىبٛنبببٛعاق ؾٝٗببباحم ناىبػببباَطاقحم ٚأغبببطاض ايطريٝلببب١حم 
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ٚاشبٝبباٍ ايلًُببٞ ٚايتبباضؽبٞحم ٚعببال اسبٝببٛإحم ٚغ ٖبباحم ٖٚببٞ    

 نًٗا تؿت  أَاّ ايطؿٌ آؾاقا  ٚاغل١.

ؿببين ٖببصٙحم عبب    ٚمبهببٔ ا٫غببتلا١ْ دلٓاقببط ايتهػببٝس اي   

ا٫تكبباٍ اىبببٛاتٗٞ... نُببا مبهببٔ ا٫غببتلا١ْ دٗببا ًب ا٫تكبباٍ     

جبُٗبببٛض ا٭ ؿببباٍحم عببب  ايٛغبببا٥ٌحم أنثبببط دهبببث  ىببببا تتبببٛؾط    

يًٛغا٥ٌ ا٫تكاي١ٝ َبٔ قبسضاق دبلًبٗا خب  أٚعٝب١ دبػبٝس ؾبين        

 ؾاع١ً.
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 االتصال يف  قدرات وسائل

 جتسيد ثقافة األطفال

 

يتهػبٝس ًب  ؾكباح٘ عبٔ    ضغِ إٔ اٱْػإ َاضؽ عًُٝاق ا

ْؿػبب٘ ًٚب تلببري ٙ عببٔ اسبببا٫ق ٚاىبٛاقببـ َٓببص ايكببسّ َػببتلٝٓا       

دايهًُاق ٚا٭قبٛاق ٚاٱضؾبازاق ٚا٭يبٛإ ٚاسبطنباق  ٫ إٔ     

َبٗٛض ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ازبُاٖ ٟ اىبتُث١ً ًب ايكااؾ١ ٚاٱشاع١ 

ٚايتًؿبباظ ٚايػببُٝٓا أتاحببت  ْتببال ايهًُبباق ٚايكببٛض ٚايطغببّٛ       

َٔ ايلٓاقبط دازبًُب١حم ٚ ضغباهلا  فب نبٗبٛض     ٚا٭قٛاق ٚغ ٖا 

 ٚاغك ًب ٚقت ٚاحس أٚ ًب أٚقاق َتكاضد١.

ٚا٭ ؿاٍ ٜػتكريًٕٛ ٖبصٙ ايٛغبا٥ٌ ا٫تكباي١ٝ ٖٚبِ ٜلطؾبٕٛ      

أِْٗ ٫ ٜٛاتٕٗٛ اسبٝا٠ ْؿػٗاحم دٌ ٜٛاتٕٗٛ َا مبثًٗا ًب قٛايا 

ؾٓٝببب١. ٚيبببٛ ناْبببت ٖبببصٙ ايٛغبببا٥ٌ تٓكبببٌ ٚقبببا٥ك ٚحبببا٫ق دبببٓؿؼ  

  ؿاٍ أنثط  حػاغا  َٔ غ ِٖ داىبًٌ..َٛاقؿاتٗا يهإ ا٭
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يهٔ ا٭ ؿاٍ ٚايطاؾسٜٔ َلا  ٜطتهٕٛ إٔ تهاف عٓاقبط  

 تسٜس٠ ًب ع١ًُٝ ا٫تكاٍ يتهلٌ َٔ ٖصٙ ع١ًُٝ يبتل١ ٚيصٜص٠.

ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ل تلس أزٚاق ْكٌ ا٭ؾهاض ٚاىبلاْٞحم دٌ 

أقريات أزٚاق دبػٝس هلا َٔ خ٬ٍ ايت يٝـ دـب ايًػب١ ايًؿُبٝب١   

 غ  ايًؿُب١ٝ.ٚايًػ١ 

 ْٚلطيف  َهاْاق َٚبطٚف نٌ ٚغ١ًٝ َٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ:

 صحافة األطفال:

قببااؾ١ ا٭ ؿبباٍ ٖببٞ ايبب، تتٛتبب٘  فب ا٭ ؿبباٍ ٚؼبطضٖببا   

ايهريبباضحم أَببا ايكببااؾ١ اىبسضغبب١ٝ ؾٗببٞ ايبب، تتببٛفب  قببساضٖا      

اىببببساضؽحم ٚتلٓببب٢ دٛتببب٘ خبببام داسبٝبببا٠ اىبسضغببب١ٝحم ٚتًتبببعّ ًب   

 اببطا٤ حٝببا٠ اىبسضغبب١حم   ايػايببا قببباز٠ قبباؿ١ٝ ضبببسز٠ تػببتٗسف  

ٚتٛتٝبب٘ ايت٬َٝببص ٚتلًببُِٝٗ ٚاي ٜٚبب  عببِٓٗ. ٜٚؿبباضى اىبلًُببٕٛ      

ًب ذبطٜطٖبا. ٖٚٓباى قباـ َسضغب١ٝ تتبٛفب      ببب  عاز٠ بب ٚايت٬َٝص 

 قبببساضٖا تٗببباق تلًُٝٝببب١ أٚ َلًُبببٕٛ أٚ َطدبببٕٛحم ٚتبببٛظع عًببب٢   

 ت٬َٝص اىبساضؽ.

ٚقااؾ١ ا٭ ؿاٍ أنثط غل١ َٔ ايكااؾ١ اىبسضغ١ٝ ؾُٝبا  

ٗٛضٖبا ٜتدطب٢ أغبٛاض    َٔ َهاَـب اكاؾ١ٝحم نُا إٔ نب تتٓاٚي٘

 اىبسضغ١ يٝؿٌُ نبٝك ا٭ ؿاٍ ايصٜٔ ٜكريًٕٛ ع٢ً قطا٤تٗا.
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ٚيكااؾ١ ا٭ ؿباٍ خكبا٥ل ٚ َهاْباق يتكبٜٛط اىبلباْٞ      

ٚدبػبببٝسٖا َبببٔ خببب٬ٍ ايهًُببب١ اىبطريٛعببب١ ٚايكبببٛض٠ ٚايطغبببِ    

ٚايًببٕٛ. ٖٚببٞ ًب  ريٝلتٗببا نؿببٔ تكببٜٛطٟ قطٜريبب١ َببٔ ا٭ ؿبباٍ      

 ؿهط تؿه ا  قٛضٜا  قريٌ نٌ ؾ٤ٞ.يهٕٛ ايطؿٌ ٜ

ٚيكااؾ١ ا٭ ؿاٍ خكا٥ل دبلًٗا شاق ت ا  ؾِٝٗ حٝبث  

تٝػط هلِ ايتاهِ ًب ايٛقبتحم  ش ٜتباح هلبِ قطا٤تٗبا ًب أٟ ٚقبت      

أٚ أٟ َبببطف ٜؿببا٩ٕٚحم ٜٚتٗٝبب  هلببِ إٔ ٜٓتكببٛا ٚؽبتبباضٚا َٓٗببا َببا   

 ٜطٜسٕٚ ايتُلٔ ؾٝ٘حم أٚ َا ٜطٜسٕٚ اىبطٚض عًٝ٘ َطٚض ايهطاّ.

ا٭ ؿببباٍ َبطٚؾٗبببا اشباقببب١حم ٖٚبببصٙ ايُببببطٚف    ٚيكبببااؾ١ 

أغًٛدا  خاقا  دٗا ٜؿلط ايطؿٌ خبؿت٘حم بب دـب َا تؿطيف بب تؿطيف 

ٚغبببٗٛيت٘حم ٚنبايببب٘حم ٚتبببٛحٞ يببب٘ ايهًُببب١ اىبطريٛعببب١ دبببايؿهط٠ 

اىب٪اط٠حم ٚتٗص  ايكٛض٠ شٚق٘حم ٚتتٝ  شبٝايب٘ إٔ ٜٓطًبلحم ٚتػبطٟ    

ٞ ا٭يٛإ دكطٙحم ٚتكسّ ي٘ ايؿهط٠ زٕٚ إٔ تتلري٘ أٚ تطٖك٘حم ٖٚب 

تػتلـب قبدتًـ ايؿٕٓٛ ا٭زد١ٝ ٚايتؿه١ًٝٝ يتريبسٚ أَباّ ايطؿبٌ    

 َؿٛق١ َػط١ٜ غ١ًٗ.

ٚيكببااؾ١ ا٭ ؿبباٍ زٚضٖببا ايريببايؼ ًب تُٓٝبب١ ايطؿٛيبب١ عكًٝببا   

ٚعا ؿٝبببا حم ٚاتتُاعٝبببا حم ٭ْٗبببا أزا٠ تٛتٝببب٘حم ٚ عببب٬ّحم ٚ َتببباعحم  

ٚتُٓٝبب١ يًببصٚم ايؿببينحم ٚتهببٜٛٔ عببازاقحم ْٚكببٌ قببِٝ َٚلًَٛبباق    
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نبببث  َبببٔ أغببب١ً٦ ا٭ ؿببباٍحم ٚ ؾبببرياع   ٚأؾهببباضحم ٚ تادببب١ عبببٔ  

شبٝا٫تِٗحم ٚت١ُٝٓ َٝٛهلِ ايكطا١ٝ٥حم ٖٚٞ دٗصا ت٪يـ ٚاحس٠ َبٔ  

أدبببطظ أزٚاق تؿبببهٌٝ اكاؾببب١ ايطؿبببٌحم ًب ٚقبببت أقبببريات ؾٝببب٘     

ايثكاؾ١ أدطظ اشبكا٥ل ايب، كبٝبع ٖبصا ايؿبطز عبٔ شاىحم ٖٚبصا       

 ايؿلا عٔ شاى.

ٚتكػبببِ قببباـ ا٭ ؿببباٍ  فب أْبببٛاع تريلبببا  يلبببس٠ َلببباٜ حم      

ري١  فب َطاحببببٌ لبببببٛ ا٭ ؿبببباٍ ٖٓبببباى قبببباـ خاقبببب١   ؾريايٓػبببب

غببٓٛاق حم ٖٚببصٙ  6بببب  3دا٭ ؿبباٍ ًب َطحًبب١ ايطؿٛيبب١ اىبريهببط٠ ر 

ايكبباـ تلتُببس عًبب٢ ايكببٛض زٕٚ ايهتادبب١حم ٚقبباـ خاقبب١      

دا٭ ؿببباٍ ًب َطحًببب١ ايطؿٛيببب١ اىبتٛغبببط١ ٚأخبببط٣ يٮ ؿببباٍ ًب    

 َطح١ً ايطؿٛي١ اىبت خط٠.

نب ٕ   ٚيهٔ ٖٓاى قاؿا  تكسض ٱعُاض أنثط ذبسٜسا حم

ظبببس قبباؿا  يٮ ؿبباٍ ًب ايػازغبب١ أٚ ايػببادل١ أٚ ايثآَبب١ َببٔ       

 أعُاضِٖحم ٖٚهصا.

َٚٔ حٝث اىبهُٕٛ ظبس قاؿا  تاَلب١حم ٖٚبٞ َبٔ أنثبط     

قببببباـ ا٭ ؿببببباٍ ؾبببببٝٛعا حم ٚتلٓببببب٢ عببببباز٠ دٓؿبببببط ايككبببببل   

ٚاىبػًػ٬ق اىبكٛض٠ ٚايططا٥ـ ٚاىبػادكاق ٚاىبلًَٛاق ٚا٭خرياض 

 ٚايتاكٝكاقحم ٚا٭عُس٠ ايكك ٠.
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ايكاـ تلتُس ع٢ً ايتٓٛع دككس إٔ ٫ ٜتػط  اىبًٌ ٖٚصٙ 

 فب ْؿببٛؽ ا٭ ؿبباٍحم يببصا ذببباٍٚ إٔ تٓكًببِٗ  فب ٖٓببا ٖٚٓبباى ًب    

أٚقاق قك ٠ نٞ ُٜبٌ تؿبٛقِٗ ًب دببسز َػبتُطحم ٚايتٓبٛع ٫     

ٜلبببين ا٫ختٝببباض ا٫عتريبببا ٞ ٭ؾبببتاق َتؿطقببب١حم دبببٌ مبثبببٌ يٛحببب١   

ٓاغُبب١ َتهاًَبب١ كبتببعل ؾٝٗببا ا٭ْببٛاع ا٭زدٝبب١ ٚايؿٓٝبب١ دكببٛض٠ َت  

 ػبلًٗا ًب صبًُٗا قطل١ ؾ١ٝٓ تث  شٚم ايطؿٌ ٚخٝاي٘.

ٜٚتهاٚظ ايتٓٛع ًب دلا ا٭ ؿاٍ عٔ اىبهُٕٛ  فب ايؿهٌ 

ٚا٭غًٛ  ٚايًػ١ ٚاٱخطالحم ٜٚكٌ ًب دلا ا٭حٝإ  فب ا٭يبٛإ  

 ٚايطغّٛ ٚاسبطٚف.

ٚظببببس دبببـب أْبببٛاع قببباـ ا٭ ؿببباٍ َبببٔ حٝبببث اىبهبببُٕٛ    

صٙ ايكبباـ تلتُببس عًبب٢   اىبػًػبب٬ق اىبكببٛض٠ أٚ اهلعيٝبباق ٖٚبب   

ايٓهتبب١ ايػببطٜل١ ايبب، نببث ا  َببا تهببٕٛ َكًريببا  أٚ خسعبب١ أٚ        

ضباٚي١ ٜا٥ػ١حم ٚقس تهٕٛ َػاَط٠ أٚ تطمب١. ٚقٛاَٗا ًب ايلاز٠ 

ايطغببّٛ اىبتتادلبب١ ايبب، كبثببٌ نببٌ ٚاحببس٠ َٓٗببا َؿببٗسا  نببا٬َ    

 ن٬ّ َطريٛع.بب ٜطاؾك٘ ًب ايػايا 

ـ ٚضغبببِ إٔ قببباـ اهلعيٝببباق اىبكبببٛض٠ ٖبببٞ َبببٔ ايكبببا    

ايؿا٥ل١ نث ا  ًب أَطٜها ٚأٚضٚدا ٚدلبا ايريًبسإ ايٓاَٝب١حم  ٫    

أْٗا تٛاتب٘ ْكبسا  ؾبسٜسا  ٜكبٌ  فب حبس ايكبٍٛ  ْٗبا تؿػبس خٝباٍ          
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ا٭ ؿبباٍ. َٚريلبببث ٖببصا ايكبببٍٛ ٖبببٛ إٔ اىبؿبباٖس ادبببسٚز٠ ايببب،    

تهببٕٛ ًب ايػايببا ٚانببا١ نببٌ ايٛنببٛح ٜػببٌٗ عًبب٢ ايطؿببٌ        

تٛاضٖا ٚاي، ٫ تتريبك   ؾُٗٗا زٕٚ ايطتٛع  فب اىباز٠ اىبهتٛد١  فب

أغًٛدا  أزدٝا  ؾٓٝا حم ؾٝاس شيو َبٔ خٝباٍ ايطؿبٌحم  نباؾ١  فب إٔ     

اهلعيٝباق قببس تكببٛز ايطؿببٌ  فب ا٫عتٝباز عًبب٢ ايكببطا٤اق ايػببطٜل١   

 ايلادط٠ َهتؿٝا  داىبؿاٖس٠ زٕٚ ايكطا٤اق ازباز٠ اىبطًٛد١.

ٚتؿبب  ايهاتريبب١ ا٭َطٜهٝبب١ اىبلطٚؾبب١ دهتريٗببا َٚكا٫تٗببا     

نببببطاتٗا عببببٔ تطدٝبببب١ ا٭ ؿبببباٍ ْبببباْؼ ٫ضى ًب ايكبببباؿ١ٝ ٚضبا

نتادٗا زيٌٝ اٯدا٤  فب قطا٤اق ا٭دٓبا٤ " فب إٔ ا٭ ؿباٍ ٜكبط٩ٕٚ    

قببباـ اهلعيٝببباق اىبكبببٛض٠ ٭ْٗبببا تًبببيب ضغريببباتِٗ ًب اسبطنببب١     

ٚاىبػببباَط٠حم ٚ٭ٕ حٛازاٗبببا كبهبببٞ دػبببطع١حم نُبببا أْٗبببا غببب١ًٗ    

ايكطا٠٤حم ٜٚػتطٝك ايتلطف ع٢ً َهُْٛٗا حت٢  شا نإ ايطؿٌ 

ا  ع٢ً ايكطا٠٤ نُا أْٗا َتاحب١ دػبٗٛي١ يبطخل أغبلاضٖاحم     قازض

ٚدلببا ا٭ ؿبباٍ ػبببسٕٚ أْؿػببِٗ َػببٛقـب دؿلببٌ تبب ا  عكًٝبب١        

ازبُاعبب١  فب َتادلتٗبباحم  نبباؾ١  فب إٔ ٖٓبباى أ ؿببا٫  ٫ ػبببسٕٚ  

ؾببب٦ٝا  آخبببط ٜكط٩ْٚببب٘ ٭ْٗبببِ ٫ ٜلطؾبببٕٛ نٝؿٝببب١ اسبكبببٍٛ عًببب٢  

صبببب٬ق أٚ نتبببا أؾهبببٌ. ٚقبببس أخبببصق قبببااؾ١ اىبػًػببب٬ق    

كٛض٠ دا٫ْتؿاض دؿهٌ ٚاغك دلس إٔ َبٗطق أؾ٬ّ ايهاضتٕٛ اىب

٫ٚقببت  قريببا٫  َببٔ ا٭ ؿبباٍ.. ٚيهببٔ ايٓهبباح ايببصٟ ذبكببل هلببصٙ      
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ا٭ؾ٬ّ ل ٜتاكل يكاـ اىبػًػ٬ق اىبكٛض٠حم ٜٚطتك شيو  فب 

  ٞ ٚايتًؿباظٟ عبٔ  ريٝلب١     اخت٬ف  ريٝل١ ٚقسضاق ايؿًبِ ايػبُٝٓا٥

 ٚقسضاق ايكاٝؿ١..

 ؿباٍ ًب ايبٛ ٔ ايلطدبٞ ًب    ٚقس أخص نث  َٔ قباـ ا٭ 

ربكٝل قؿااق يًٗعيٝاق اىبكٛض٠حم َٓٗا َا ٖٛ َ تِ َٚٓٗا 

 َا ٖٛ َ٪يـ.

َٚبببٔ دبببـب أْبببٛاع ايكببباـ ا٭خبببط٣حم حػبببا اىبهبببُٕٛحم       

عٓاٜبب١ خاقبب١ دلببطيف ايٓؿببا اق  ٢لٓببايكبباـ اٱخرياضٜبب١ ايبب، تٴ

اىبدتًؿببب١ يٮ ؿببباٍ ًب ؾبببت٢ اىبٝبببازٜٔ  نببباؾ١  فب أخريببباض أخبببط٣  

دؿببهٌ أٚ دببآخط َثببٌ: أخريبباض ايطٜانبب١   تببطتريٌب حبٝببا٠ ا٭ ؿبباٍ  

 ٚايػٝاغ١ ٚايلًّٛ ٚايؿٕٓٛ ٚؾ٪ٕٚ ايريٝت ٚاىبسضغ١.

ٚقببس يببٛحِب إٔ نببث ا  َببٔ قبباـ ا٭ ؿبباٍ اٱخرياضٜبب١ ًب   

دطٜطاْٝا ٚؾطْػا ٚاي٫ٜٛاق اىبتاس٠ ا٭َطٜه١ٝ ل ؼبكل ايٓهاح 

ؾانبببطط  فب ايتٛقبببـ دلبببس إٔ قببباضع َبببٔ أتبببٌ ايريكبببا٤ غبببٓٛاق  

ا٩ٙ  فب  تطا٤ اىبػادكاق ٚاعتُازٙ ع٢ً عسٜس٠حم ٚل ٜٓتؿً٘ ايته

 َطاغًـب َٔ ا٭ ؿاٍ ٚايهرياض.

َٚك ٖصا ؾب ٕ ٖٓباى قباـ أ ؿباٍ  خرياضٜب١ ًب عسٜبس َبٔ        

دًسإ ايلال ذبُب٢ حبا ا٭ ؿاٍحم َٓٗا َا ٜكسض عًب٢ ؾبهٌ   
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صببب٬ق أغببريٛع١ٝ أْٝكبب١حم َٚٓٗببا َببا ٜكببسض عًبب٢ ؾببهٌ تطا٥ببس  

ٝكباق ٚا٭عُبس٠   . ٖٚبٞ تتٓباٍٚ  نباؾ١  فب ا٭خريباض ايتلً    (1)ْكؿ١ٝ

ٚايككببل ٚاىبػببادكاق ٚايًكببا٤اق َببك ايؿدكببٝاق ا٫تتُاعٝبب١    

ٚايؿٓٝبب١ ٚا٭زدٝببب١ ايبب، ٜلطؾٗبببا ا٭ ؿببباٍ أٚ ايبب، ٜٓريػبببٞ هلبببِ إٔ    

 ٜلطؾٛا عٓٗا.

ٚ فب تاْا شيو ٖٓباى قباـ ضٜانب١ٝ يٮ ؿباٍحم ٚيهبٔ      

 عساز ٖصٙ ايكاـ ضبسٚزحم ٚت زز زٚض ايٓؿط ًب  قبساض َثبٌ   

ضأٟ ٜكبببٍٛ  ٕ ا٭ ؿببباٍ ٫ ٜؿبببلطٕٚ ٖبببصٙ ايكببباـ اغبببتٓازا   فب 

حبات١  فب َتادل١ ؾ٪ٕٚ ايطٜان١حم ٚأغؼ ايتُطٜٓباق ايطٜانب١ٝ   

 دكسض َا ٜؿلطٕٚ داسبات١  فب يباضغ١ ايطٜان١ ْؿػٗا..

ٚتكببسّ ٖببصٙ ايكبباـ كبطٜٓبباق ٚأيلادببا  ضٜانبب١ٝ َكبباٛد١    

دايطغببّٛ ٚايكببٛضحم  نبباؾ١  فب إٔ ٖٓبباى صببب٬ق زٜٓٝبب١ نببث ٠   

ٚاىبصاٖا ايس١ٜٝٓ اىبدتًؿ١حم ٚتلٌُ ٖصٙ تتٛفب  قساضٖا ايطٛا٥ـ 

ايكاـ ع٢ً غطؽ ايٛعٞ ايسٜين ًب ْؿٛؽ ا٭ ؿاٍ َٓص ْل١َٛ 

 أَبؿاضِٖ.

 

                                                 
(1)  Tabloid. 
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ٖٚٓاى قاـ شاق  ادك زٜين يهٓٗا تل٢ٓ جبٛاْبا أزدٝب١   

أٚ ؾ١ٝٓ أٚ ع١ًُٝحم يصا ٜكلا ًب حا٫ق عسٜس٠ انتؿاف ٖٜٛب١  

 َثٌ ٖصٙ ايكاـ دػٗٛي١.

ا٥ط اىبازٜببب١ ايببب، ٚدلبببا ايكببباـ ايسٜٓٝببب١ ٫ تلريببب  داشبػببب

 تٓؿكٗا َازاَت تلٌُ دـب نبٗٛض ا٭ ؿاٍ يٛت٘ اك.

ٚؾه٬  عٔ شيو ٖٓاى قاـ خاق١ دايريٓاق ؾكٌب. ٜٚلع٣ 

 قساض َثٌ ٖصٙ ايكاـ  فب إٔ غطع١ ايُٓٛ ازبػُٞ ٚايلكًبٞ  

ٚايلكًببٞ ٚايلببا ؿٞ يًريٓبباق ربتًببـ عببٔ ايريببٓـبحم نُببا إٔ َٝببٍٛ   

ل ىبٔ ِٖ ًب َطح١ً ايريٓـب ربتًـ عٔ ٍَٝٛ ايريٓاقحم ٚع٢ً ا٭خ

ايطؿٛي١ اىبتٛغط١ ٚاىبت خط٠. ٖٚصٙ ايكاـ تًبيب أ٫ٚع ايريٓباقحم   

يصا ظبسٖا شاق تاشد١ٝ خاق١ ًب قككبٗا َٚكا٫تٗبا ٚضغبَٛٗا    

ٚقٛضٖا. ٖٚٓباى صبب٬ق يًلُٝبإ تلتُبس عًب٢  طٜكب١ ايهتادب١        

 ايرياضظ٠حم ٚصب٬ق أخط٣ يًكِ.

ٜٚتهبب  ايتهػببٝس ايؿببين ًب قببااؾ١ ا٭ ؿبباٍ ًب قببٝاغ١     

 هُٕٛ ًب ؾهٌ ؾينحم ًٚب  خطال ايكاٝؿ١  خطاتا  َؿٛقا .اىب

أَا دؿ ٕ ا٫غتلا١ْ دلٓاقبط ايتهػبٝس ايؿبين ا٭خبط٣ ؾب ٕ      

شيو ٜتهب  ًب  خبطال ٖبصٙ ايكباـ اغبتٓازا   فب خكبا٥ٌ ايؿبٔ        

ايتؿهًٝٞ َٔ ت١ٗ ٚعًبِ ْؿبؼ نبٗبٛض ا٭ ؿباٍ ٚعًبِ َٚببا٥ـ       



88 

 

ا٠٤ ا٭عها٤حم ٚدكٛض٠ خاق١ َا ٜتلًل حباغ١ ايريكبطحم ٭ٕ ايكبط  

 يٝػت َٗاض٠ تطد١ٜٛ ؾاػاحم دٌ ٖٞ ع١ًُٝ عه١ٜٛ أٜها .

ٚؼببببطم طبطتبببٛ ايكببباـ ا٭ ؿببباٍ عًببب٢ ذبٜٛبببٌ اىبببباز٠  

اىبهتٛد١  فب َاز٠ َطريٛع١ ْاده١ داسبٝا٠ ٚازباشد١ٝ عبٔ  طٜبل   

تٛظٜك ايٛحساق ع٢ً ايكبؿا١ ايريٝهبا٤حم ٚايتابٍٛ دٗبا  فب يٛحب١      

   ٍ  ؾٓٝبب١ شاق نببباٍحم َٚلٓبب٢حم ٚؾدكبب١ٝ تٓاغببا قببسضاق ا٭ ؿببا

عًبب٢ اغببتدساّ أعٝببِٓٗحم ٚتٝػببط هلببِ ايكببطا٠٤حم ٚتُٓببٞ قادًٝبباتِٗ   

عًبب٢ ايتببصٚم ايؿببينحم ٚتػبباعسِٖ عًبب٢ تهببٜٛٔ قببٛض٠ شٖٓٝبب١        

  ػباد١ٝ.

ٚكبٝبببع ايٛحبببس٠ ايؿٓٝبببب١ ايببب، ٜٓؿببببطٖا طبطتبببٛ قببببااؾ١     

ا٭ ؿاٍ عٓاقط شاق أ١ُٖٝ َٓٗا: ايتٛاظٕحم غٛا٤ أنإ َتُاا٬  

   ٝ ين ايطؿبببٌ دبببـب  أّ َتريآٜبببا حم ٚاٱٜكببباع ايبببصٟ ٜػبببٌٗ اْتكببباٍ عببب

ايهًُاق ٚايػطٛضحم ٚاىبػاحاق اي١ًْٝٛ ٚايكٛض ٚايلٓباٜٚٔ زٕٚ  

تلثبط أٚ ًَبٌحم ٚايتٓاغبا ٚا٫ْػببهاّ َبٔ خب٬ٍ تٛاؾبل ايٛحببساق       

 ايطرياع١ٝ ٚتٓاغِ دلهٗا َك ايريلا َٚك ا٭يٛإ اي، تُبٗط دٗا.

ٚتػتلـب قاـ ا٭ ؿاٍ دايطغّٛ اي، تلس ٚحبس٠  رياعٝب١   

 خطاتٝبا  ؾاػباحم دبٌ ٖبٞ َباز٠      أغاغ١ٝ ٖٚٞ ٫ ت٪يبـ عٓكبطا    

قاؿ١ٝ ح١ٝ هلا ق١ُٝ نباي١ٝ ٚاكاؾ١ٝ. ٖٚٓاى ضغّٛ تؿبٛم اىبباز٠   
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اىبهتٛدبب١ ًب ت ا ٖبباحم نُببا إٔ َٓٗبببا َببا ٜؿببٛم ا٭ؾببٝا٤ ايببب،       

 تكٛضٖا ًب قسضتٗا ع٢ً تكٜٛط نث  َٔ ا٭تٛا٤ ٚا٭ؾهاض.

ٚتػببتدسّ قببااؾ١ ا٭ ؿبباٍ ا٭يببٛإ نلٓكببط يًتهػببٝسحم   

تُٝٝبع دبـب اىبهْٛباق ٚ دبطاظ ايلٓاقبطحم      حٝث ٜبطاز دب٘ ذبكٝبل اي   

ٚتػٌٗٝ  زضاى ايل٬قاقحم ٚظٜاز٠ ٚاقل١ٝ اشب اق ٚتص  ا٫ْترياٙ 

 ٚايتؿٜٛلحم يصا ٫ ٜػتلإ دايًٕٛ جملطز ايٓٛاحٞ ازبُاي١ٝ.

ٚتًٕٛ نث  َٔ ايطغّٛ دػ  أيٛاْٗا ا٫عتٝاز١ٜ تريلا  يًهب٤ٛ  

 أٚ تلري ا  عٔ حا٫ق َٚبطٚف ْؿػ١ٝ َل١ٓٝ.

لس ايًبٕٛ عٓكبطا  َُٗبا  َبٔ عٓاقبط ايتهػبٝس       ٚدٛت٘ عاّ ٜ

 ًب قااؾ١ ا٭ ؿاٍ..

ٚمبهببٔ ايكببٍٛ  ٕ نتببا ا٭ ؿبباٍ ٖببٞ ا٭خببط٣ تػببتلـب      

دبٓؿؼ َببا تػببتلـب دبب٘ قبااؾتِٗ َببٔ عٓاقببط ايتهػببٝس  فب حببس   

 نري .

 برامج األطفال اإلذاعية:

نإ ا٭ ؿاٍ ؽببا ريٕٛ َبٔ خب٬ٍ دبطاَ  اىببطأ٠ أٚ دبطاَ        

  ايتل١ًُٝٝ. ٚقريٌ إٔ تبسخٌ اٱشاعباق   ا٭غط٠ أٚ َٔ خ٬ٍ اي اَ

دبببطاَ  يٮ ؿببباٍ دايؿبببهٌ ايبببصٟ ْلطؾببب٘ ايٝبببّٛ ناْبببت ٖٓببباى  
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 شاعبباق َسضغبب١ٝ َٓببص ايث٬اٝٓبباق ًب عببسز غبب  قًٝببٌ َببٔ زٍٚ        

 ايلال.

 ٚقس أضٜس دٗصٙ اٱشاعاق إٔ تهٕٛ َه١ًُ يسٚض اىبسضغ١.

ٚيهببٔ اٱشاعبب١ اْتريٗببت  فب إٔ قببسضاتٗا تتببٝ  هلببا طبا ريبب١   

خاق١حم يصا ٚتسْا دطاَ  يٮ ؿاٍ ًب نبث  َبٔ    ايطؿٌ دكٛض٠

اٱشاعبباقحم ٫ٚ تببعاٍ ٖببصٙ ايبب اَ  تػببل٢  فب يؿببت ُْبببط ايطؿببٌ   

 يٝٗببا. َٚببك أْٗببا ل تػببتطك إٔ ذبكببل َببا تطٜببس  ٫ أْٗببا اضتهببت   

دايكػٌب ايصٟ ٜتاكل َٔ خ٬ٍ دطاصبٗا ٖصٙحم ٚاضتهت دايلبسز  

 غبب  ايهببري  َببٔ ا٭ ؿبباٍ ايببصٜٔ ٜطٝكببٕٛ ا٫غببتُاع  فب ٖببصٙ       

 اي اَ .

ٚقس اغتُسق دطاَ  ا٭ ؿاٍ ا٭ٚفب َا نإ مبٝع اي اَ  

ايتل١ًُٝٝ َٔ مسباقحم ؾهاْبت ذبؿبط ؾٝٗبا اىبلًَٛباقحم ٚتتٓباٍٚ       

َٛنٛعاق قطٜري١ َٔ اىبكطضاق اىبسضغ١ٝحم ٚيهٓٗا أخصق خب٬ٍ  

ايػٓٛاق ا٭خ ٠ تٓطًل َٓطًكبا  تسٜبسا حم حبٝبث تبٛؾط يٮ ؿباٍ      

ْؿػبب٘. حٝببث ٚتبب٘ ايٓكببس  فب  َهببُْٛا  اكاؾٝببا  َٚتلبب١ ًب ايٛقببت  

ايططم ايكسمبب١ ايب، تهتؿبٞ د يكبا٤ اىبٛنبٛعاق دكبٛض٠ دلٝبس٠        

 عٔ ايتهػٝس ايؿين.
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ٚتػببتلـب اٱشاعبب١ دايكببٛقحم أٟ أْٗببا تلتُببس عًبب٢ حاغبب١       

ايػُكحم ٚقس قًٌ ٖصا َٔ  َها١ْٝ اغتدساّ عٓاقبط ايتهػبٝس   

ا٭خط٣حم يصا تؿٓٔ طبطتٛ دطاَ  ا٭ ؿاٍ اٱشاع١ٝ ًب دلث قب٠ٛ  

ق ًب ايهًُباق ٚاىبٛغبٝكا ايتكبٜٛط١ٜ ٚاىبب٪اطاق ايكبٛت١ٝ      ايكٛ

ٚاسبببٛاض حبٝببث ٜتبباح يًطؿببٌ إٔ ٜتدٝببٌ ٚإٔ ٜتببصنط ٚإٔ ٜؿهببط 

 َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٭قٛاق.

ٜٚط٣ ايهث ٕٚ إٔ اعتُاز ا٫تكاٍ دا٭ ؿاٍ ع  اٱشاعب١  

ع٢ً ايكٛق ٜ٪يـ أحس تٛاْا ايك٠ٛ ًب ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ا٫تكاي١ٝ 

خ٬ٍ ا٭قٛاق تتٝ  يٮ ؿباٍ إٔ   حٝث  ٕ قٝاغ١ ا٭ؾهاض َٔ

ٜتدًٝببٛا ٜٚؿهببطٚا دكببٛض٠ حببط٠ زٕٚ ايتكٝببس دايطغببّٛ أٚ ايكببٛض 

اي، ذبًُٗا ايكااؾ١ أٚ ايتًؿاظ أٚ ايػُٝٓاحم ٚاي، قبس تؿبهٌ   

قٝٛزا  ع٢ً اْط٬ق١ شٖٔ ايطؿٌحم  ش  ْٗبا تطغبِ ايكبٛض٠ تباٖع٠     

دُٝٓا ٜتٝ  ايكٛق يًطؿبٌ إٔ ٜطغبِ دلكًب٘ ايكبٛض اعتُبازا  عًب٢       

 هُٕٛ اىبػُٛع.اىب

ٜٚتطًا ا٫غتُاع اغتلساز ايطؿٌ ىبُاضغ١ عًُٝات٘ ايلكًٝب١  

أٟ أْببب٘ ٜتطًبببا ؾببب٦ٝا  َبببٔ ازبٗبببسحم نُبببا إٔ ايطؿبببٌ ْبببازضا  َبببا  

ٜػتطٝك ا٫ْكطاف  فب ا٫غتُاع زٕٚ إٔ ػبس ْؿػب٘ قبس اْؿبػٌ    

دٓؿبباٍب َط٥ببٞ. ٚعًبب٢ ٖببصاحم َٚببٔ أتببٌ إٔ ذبببٍٛ اٱشاعبب١ زٕٚ        

ٕ تػتٛيٞ ع٢ً َؿاعطٙ َٔ اْؿػاٍ ايطؿٌ دلٝسا  عٓٗاحم تػل٢ ٭
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خبب٬ٍ ا٭قببٛاق اسبٝبب١ ٚايهًُبباق اىبلبب ٠ ٚاىببب٪اطاق ايكببٛت١ٝ     

ايساؾك١ ٚاىبهاَـب اىبث ٠. يصا ؾ ٕ ايكٛق اٱشاعٞ ٜتاٌُ أعريا٤ 

اكًٝبب١ َببٔ أتببٌ إٔ ٜؿببس أشْببٞ ايطؿببٌ  يٝبب٘ دػببريا اؾتكبباضٙ  فب        

 ا٭نٛا٤ ٚايسٜهٛض ٚاسبطناق.

كبباًب دا٭ ؿبباٍ ٚأؾهببٌ ايكببٝؼ ايؿٓٝبب١ يططٜكبب١ ا٫تكبباٍ ايث

عببب  اٱشاعببب١ ٖبببٛ ايؿبببهٌ ايكككبببٞ غبببٛا٤ أنبببإ َطٜٚبببا  أّ   

يبث٬ حم أّ يبػطحا حم أّ ع٢ً ؾهٌ زٜايٛل قك  َبث حم نُبا   

مبهٔ تكسِٜ ا٭خرياض ٚاىبلًَٛاق ٚاسبٛازث ًب ؾهٌ قككبٞ  

 أٜها .

ٚتطاعببب٢ ًب دبببطاَ  ا٭ ؿببباٍ  ريٝلببب١ ا٭ ؿببباٍ ًب َطاحبببٌ    

     َ   يٮ ؿباٍ ًب نبٌ   لبِٖٛ اىبدتًؿب١حم يبصا مبهبٔ إٔ ظببس دبطا

َطح١ً َٔ ٖصٙ اىبطاحٌحم نُا تطاع٢ ايػُاق ايلا١َ اي، كبٝع 

ايطؿٛيبب١ نككببط صببباٍ ا٫ْتريبباٙحم يببصا تهببٕٛ َػبباَك اي ْبباَ  

َٛتع٠حم ٚػبس ايطؿٌ ًب نٌ ؾكط٠ َا ٜؿس اْترياٖب٘ َٚبا ٜبسعٛٙ    

  فب َتادل١ ايؿكط٠ ايتاي١ٝ.

٘ ٚتكك ع٢ً عاتل اىبدبطل اٱشاعبٞ َُٗب١ اكًٝب١حم  ش ٜبطاز َٓب      

ْكببٌ اىببباز٠ اىبهتٛدبب١  فب نًُبباق ٚأقببٛاق أٚ دلببث اسبٝببا٠ ًب     

ايببٓل اىبهتببٛ  ٚذبًٜٛبب٘  فب يٛحبب١ ؾٓٝبب١ تٓببريا دببايك٠ٛ ٚاٱابباض٠  

 ٚايتؿٜٛل.
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ٚاي ْببباَ  اٱشاعبببٞ ازبٝبببس ٖبببٛ ايبببصٟ ٜٓكبببٌ ا٭ ؿببباٍ  فب   

أتٛا٥بب٘ يٝلٝؿببٛا ؾٝٗببا. ٖٚبببصا ٫ ٜتاكببل  ٫ دايلُببٌ عًبب٢  اببباض٠       

 تِٗ.تؿه ِٖ ٚتؿٜٛكِٗ ٚزغسغ١ خٝا٫

ٚىبببا ناْببت اٱشاعبب١ قببس ٚقببؿت د ْٗببا "أزا٠ عطتببا٤" دلببس     

َبٗٛض ايتًؿاظ ؾ ٕ ١َُٗ اىبدطل ٫ تػتٗسف ٚنبك عهباظ٠ َتٝٓب١    

دس١ًٜ عٔ ايػام اىبؿبًٛي١ دبٌ َٓاٗبا غباقا  تسٜبس٠ َلاؾبا٠حم ؾٗبٛ        

مبهٔ إٔ ٜػتلـب د َهاْاق اٱشاع١ يتكسِٜ َهُٕٛ اكاًب ًب 

ٕ اغبتدسَت  َٛنا َٗٝباحم حٝبث مبهبٔ هلبصٙ اٱَهاْباق       

دهؿا٠٤ إٔ ٜكري  اي ْباَ  اٱشاعبٞ أزا٠ غباط١ٜ ًب ت ا ٖبا ًب     

ا٭ ؿبباٍ. ٚقببس دًببؼ ا٭َببط داىبتاُػببـب يٲشاعبب١  فب ايكببٍٛ  ْٗببا       

مبهبببٔ إٔ تهبببٕٛ أؾبببس تببب ا ا  َبببٔ ايتًؿببباظ ًب ا٭ ؿببباٍ.. ٚ ٕ   

عببعٚف ا٭ ؿبباٍ عببٔ اىبببصٜاع ٚتببساؾلِٗ أَبباّ ايتًؿبباظ ٫ ٜلببٛز  فب  

اتكبباٍحم دببٌ ٜطتببك  فب عببسّ اغببتثُاض    خًببٌ ًب اٱشاعبب١ نبب زا٠  

 قسضاتٗا ايهري ٠ دايؿهٌ ايهؿ٪ ًب ايتٛت٘  فب ا٭ ؿاٍ..

ٚ خببطال اي ْبباَ  اٱشاعبببٞ يٮ ؿبباٍ أقبببلا دهببث  َبببٔ     

اٱشاعببٞ إٔ ٜلببٛيف   خببطال اي ْبباَ  ايتًؿبباظٟحم ٭ٕ عًبب٢ اىبدببطل

ع٢ً اسباغ١ ايٓاقكب١ ٖٚبٞ ايريكبطحم ٚإٔ ؽبًبل ايكبٛض ًب شٖبٔ       

 ٛ اَبٌ ايب، تػباعسٙ عًب٢ ربًٝبٗا ٚضمسٗبا ًب       ايطؿٌحم ٚمببسٙ دايل

ايٛقت ايبصٟ تتبٛؾط يًُدبطل ايتًؿباظٟ  َهاْباق أخبط٣ أنب ..        
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ٚيهٔ اىبؿبه١ً ايهبري ٠ ايب، تػبٛز عًب٢ َبس٣ ٚاغبك ٖبٞ ًب         

ايُٓبط  فب إٔ اٱخطال اٱشاعٞ ٖٛ صبطز ٚنك ؾٛاقبٌ قبٛت١ٝحم   

 دـب اىبػاَك ايًػ١ٜٛ.

 برامج األطفال التلفازية:

 ٠ دبلًبب٘ ًب َكسَبب١ ٚغببا٥ٌ ا٫تكبباٍ  يًتًؿبباظ قببسضاق نببري

دا٭ ؿبباٍ ٚمبهببٞ ا٭ ؿبباٍ ؾبب اق غبب  قكبب ٠ ًب ايتطًببك  فب     

ؾاؾت٘حم غٛا٤ أناْت تًو ايؿاؾ١ تلطيف َبٛاز طبككب١ هلبِ    

 أّ يًطاؾسٜٔ.

ٚقببسض٠ ايتًؿبباظ عًبب٢ دبػببٝس اىبهببُٕٛ ايثكبباًب عايٝبب١ تببسا    

دؿهببببٌ  َهاْاتبببب٘ ًب ا٫غببببتلا١ْ دهببببٌ ايلٓاقببببط ايػببببُل١ٝ      

نبباؾ١  فب غببٗٛي١ ايتلببطيف يبب٘حم حتبب٢ دايٓػببري١  فب       ٚايريكببط١ٜ   

ا٭ ؿبباٍ ايكببػاض ايببصٜٔ ل ٜكببًٛا  فب َػببت٣ٛ تلًببِ ايكببطا٠٤حم       

 نبباؾ١  فب  َهاْٝتبب٘ ًب عببطيف اىبؿبباٖس ايٛاقلٝبب١ ٚاشبٝايٝبب١حم   

يصا ؾ ٕ َؿاٖس ايتًؿاظ ت٪يـ دس٬ٜ  عٔ اشب ٠ ايٛاقل١ٝ َٔ ت١ٗ 

 تد١ًٝٝ.نُا تٓري٘ خٝاٍ ايطؿٌ ٚتلاْٚ٘ ع٢ً ت١ُٝٓ قسضت٘ اي

ٚايتًؿبباظ يببٝؼ  شاعبب١ َكببٛض٠حم ٫ٚ غببُٝٓا دٝتٝبب١حم دببٌ ٖببٛ        

ٚغبب١ًٝ اتكبباٍ َتُٝببع٠ تتطًببا دطاصببب٘ ٚأؾ٬َبب٘ اعتُبباز أغببؼ     

حٝببث بببب ًب ايػايبا  بببب خاقب١حم نُببا إٔ َؿباٖست٘ يٝػببت ؾطزٜب١    
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ٜتاًل أ ؿاٍ ا٭غط٠ ايٛاحس٠ قريايب١ ايؿاؾب١حم ٚدبصا ٜتؿباضنٕٛ     

٫ق.  ش تػببٛز ًب ؾُٝببا دٝببِٓٗ ٚدببـب شٜٚٗببِ ًب اىبؿبباعط ٚا٫ْؿلببا     

ايلاز٠ أتٛا٤ ا٭يؿب١ ايب، ذببٌٝب دبازبٛ ا٭غبطٟحم  نباؾ١  فب إٔ       

ا٭ ؿبباٍ ايببصٜٔ ػبًػببٕٛ أَبباّ ايؿاؾبب١ ٜهْٛببٕٛ عًبب٢ اغببتلساز 

 يًتكريٌ.

ًٚب ايٛقت ايصٟ تتٛؾط يٲشاع١ ا٬ا١ عٓاقبط ٖبٞ ايكبٛق    

ايريؿطٟ ٚاىبٛغٝكٞ ٚاىب٪اطاق ايكٛت١ٝ مبتًو ايتًؿاظ  نباؾ١  فب  

َٓٗبببببا: اىبببببب٪اطاق ايريكبببببط١ٜحم ٚاشببببببسع  شيبببببو عٓاقبببببط أخبببببط٣

 ايػُٝٓا١ٝ٥حم ٚتٛظٜك اٱنا٠٤حم َٚعل ايكٛض َٚا  فب شيو.

ٚدؿهٌ ايكبٛض٠ حُبب٢ ايتًؿباظ دثكب١ َؿباٖسٜ٘ ٚتكبسٜكِٗ       

 ٜبباٙحم ٭ٕ ايكببٛض٠ َببٔ ايٛغببا٥ٌ ايبب، قًُببا ٜطقبب٢  يٝٗببا ايؿببوحم    

ٖٚٞ حـب تبطتريٌب داسبطنب١ ٚايكبٛق ؾب ٕ شيبو ٜهبٕٛ َبسعا٠        

و إٔ دٛغبببك ايتًؿببباظ اي نٝبببع عًببب٢   فب ايثكببب١حم ٜهببباف  فب شيببب

 ايتؿاقٌٝ يبا ٜعٜس ًب قسضت٘ ع٢ً اٱقٓاع.

٫ٚ تطتببببك قببببسض٠ ايتًؿبببباظ  فب نثببببط٠ عٓاقببببط ايتهػببببٝس   

ؾاػاحم دٌ تطتك ؾه٬  عبٔ شيبو  فب َبا ؼبساب٘ تهاًَبٗا َبٔ       

ق٠ٛ حٝث  ٕ نٌ عٓكط ٜعٜس َٔ تب ا  اٯخبطحم ؾايكبٛض٠ تعٜبس     

 كٛض٠ ٖٚهصا.َٔ قسض٠ ايكٛقحم ٚايكٛق ٜعٜس َٔ قسض٠ اي
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ٚاعتُاز اغتكرياٍ ايتًؿاظ ع٢ً حاغ، ايػُك ٚايريكط ٜ٪زٟ 

 فب زعِ ٚتثريٝت اىبهاَـب اىبطغ١ً َبٔ خ٬يب٘حم حٝبث  ٕ ايٓػبري١     

ايلًٝببا َببٔ ايثكاؾبب١ ٜتًكاٖببا ايؿببطز عببٔ  طٜببل ٖبباتـب اسباغببتـب.    

ٜٚٝػببط ايتًؿبباظ يًطؿببٌحم دػببريا نبلبب٘ دببـب ايهًُبب١ اىبػببُٛع١       

ُٕٛحم  ش ٜريببسٚ ايتًؿبباظ ٚن ْبب٘ ٚايكببٛض٠ اىبط٥ٝبب١حم اغببتٝلا  اىبهبب

 ؼبٍٛ اجملطزاق  فب ضبػٛغاق.

ٚقببس َٗببس شيببو نًبب٘ ٭ٕ تُبٗببط ًب ا٭ ؿبباٍ آابباض نببث ٠     

 دؿلٌ َؿاٖستِٗ ايتًؿاظ.

َٚٓص إٔ َبٗطق ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ا٫تكباي١ٝ َبٗبطق َلٗبا آَباٍ     

َتؿا٥ًب١  فب تاْبا طبباٚف حبٍٛ َبا مبهبٔ إٔ ذبساب٘ ًب حٝبا٠         

 ا٭ ؿاٍ َٔ آااض.

ٜبباّ إٔ أحببسا  ل ٜهببٔ طبط٦ببا  َببٔ أٟ َببٔ    ٚقببس أاريتببت ا٭ 

ايؿبببطٜكـبحم ؾكبببس َبٗبببطق يًتًؿببباظ آاببباض  ػبادٝببب١ ًب ا٭ ؿببباٍ  فب  

تاْبببا أخبببط٣ غبببًري١ٝ.. ٚدبببسأ ايريببباحثٕٛ َٓبببص ٚقبببت غببب  قكببب     

ؽبهلٕٛ ا٭َط يًسضاغ١حم ٖٚبِ ٜكٛيبٕٛ:  ٕ ايتًؿباظ ْكبا ْؿػب٘      

عًب٢ َٓهبس٠ ًب أنثبط ايريٝبٛقحم ٚ ظا٤ ٖبصا ٫دبس َبٔ تبريـب نببِ         

 ؿببباٍ ًٚب أٟ ادبببباٙ.. ٚنٝبببـ مبهبببٔ إٔ ٜهبببٕٛ   ٜببب٪اط ًب ا٭

تبب ا ٙ  ػبادٝببا   فب حببس نببري حم ٜٚكببري  تبب ا ٙ ايػببًيب دسضتبب١      

 خؿٝؿ١.
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ٚناْببت آَبباٍ اىبتؿببا٥ًـب قببس أؾبباضق  فب إٔ قببسض٠ ايتًؿبباظ     

ايهري ٠ عًب٢ ايتهػبٝس ايؿبين دبلبٌ َٓب٘ ٚغب١ًٝ اتكباي١ٝ دايػب١         

١ عًُٝب١  ايت ا  ًب ا٭ ؿاٍ ٚدبلٌ َٔ عًُٝب١ انتػبادِٗ ايثكاؾب   

تصاد١ َٚؿٛق١حم ٚدلا َٔ ٖصا ذبكبل ؾلب٬ حم  ش ٚتبس ا٭ ؿباٍ     

ًب ايؿاؾببب١ ايكبببػ ٠ ْاؾبببص٠ نبببري ٠ ٜطًبببٕٛ َبببٔ خ٬هلبببا عًببب٢   

ا٭َه١ٓ قطٜري١ ناْبت أٚ دلٝبس٠حم ٜٚطًبٕٛ عًب٢ ا٭ظَٓب١ َانب١ٝ       

ناْببت أٚ حانببط٠ أٚ َكريًبب١حم ٜٚتُٓلببٕٛ ًب ا٭ؾهبباض ٚاىبلبباْٞ      

تػبباز" زٕٚ إٔ ٜٚطْٚٗببا عًبب٢ ؾببهٌ قطٜببا َببٔ "اهل٦ٝبباق" ٚ"ا٭    

ٜتطًببا َببِٓٗ شيببو تٗببسا حم دببٌ عًبب٢ ايلهببؼ ؾٗببِ ٜٓؿلًببٕٛ َببك    

 ا٭ؾدام ٚاىبٛاقـ.

ٚقببببس كبػببببو اىبتططؾببببٕٛ دايتؿببببا٩ٍ دُٓبطٜبببب١ ايطقاقبببب١      

ايػبباط١ٜ أٚ ُْبطٜبب١ ضبكٓبب١ اٱدببط٠ ايبب، ناْببت تببط٣ إٔ يٛغببا٥ٌ 

ا٫تكاٍ ازبُباٖ ٟ تب ا اق ؾلايب١ َٚرياؾبط٠ حتب٢  ْٗبِ ؾبريٗٛا        

ط داْتكاٍ اىبكٌ  فب ازبػِ ع  ادك١ٓ اْتكاٍ ا٭ؾهاض ٚاىبؿاع

ٚ زخبببٍٛ ضقاقببب١ ايريٓسقٝببب١ ؾٝببب٘. أٟ أْٗبببِ نببباْٛا ٜبببطٕٚ إٔ       أ

ا٫تكاٍ ؼبسث تب ا اق َرياؾبط٠ دؿبهٌ أٚتَٛباتٝهٞ رآيبٞ ..      

ٚيهببٔ ايرياببٛث اسبسٜثبب١ أاريتببت خطببٌ ٖببصٙ ايُٓبطٜبب١حم حٝببث  ٕ  

ا٭ؾطاز غٛا٤ أناْٛا قػاضا  أّ نرياضا  يٝػٛا غًريٝـب ًب تًكبِٝٗ  

 ا٫تكاٍ ازبُاٖ ٟ.ٚغا٥ٌ 
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ٚدٛتبببب٘ عبببباّ ؾبببب ٕ اىبتطببببطؾـب ًب ايتؿببببا٩ٍ ل ٜهببببلٛا ًب   

حػببادِٗ دلهببا  َببٔ ازبٛاْبباحم ؾكببس أغؿًببٛا إٔ ا٭ ؿبباٍ يٝػببٛا    

دػبٗٛي١حم  ببب   فب حس َبا  بب قؿااق دٝها٤ مبهٔ إٔ غبٌب عًٝٗا 

 فب بببب ٚغببا  عببِٓٗ إٔ ا٭ ؿبباٍ  ػبببادٕٝٛ ًب تؿاعًببِٗ ا٫تكببايٞ  

ٜٚطؾهٕٛ شاى ٭غريا  َٓٗا: َا ٖبٞ  ٚأِْٗ ٜكريًٕٛ ٖصا بب حس َا 

خاؾ١ٝ ع٢ً ايهرياض حت٢ اٯٕحم نُا ل ًٜتؿت أٚي٦و اىبتؿا٥ًٕٛ 

 فب ايؿبببٛاضم ايؿطزٜببب١ ايهبببث ٠ دبببـب ا٭ ؿببباٍحم ٚل ٜهبببلٛا ًب    

إٔ ا٭ ؿببباٍ ؽبتًؿبببٕٛ ًب ببببب  فب تاْبببا شيبببو نًببب٘  ببببب حػبببادِٗ 

قسضاتِٗ ايلكًٝب١ اىبلطؾٝب١حم ٚدايتبايٞ ًب قبسضاتِٗ عبٔ ايبطد حم دبٌ        

ا إٔ أٟ َٝبببسإ مبهبببٔ إٔ ٜسخًببب٘ اىبعاٜبببسٕٚ أٚ ايبببسعا٠ أٚ ْػبببٛ

ايريببباحثٕٛ عبببٔ ايبببطد  ايبببثُـب دببب ٟ مثبببٔ مبهبببٔ إٔ ؼببببٍٛ زٕٚ  

تهٕٛ اكاؾ١ يٮ ؿاٍ دايؿهٌ ايصٟ ٜهل٘ اىبطدٕٛ. ٚقبس زخبٌ   

ٖبب٪٤٫ عببال ا٭ ؿبباٍ ؾلبب٬  َببٔ خبب٬ٍ ايتًؿبباظ ايٝببّٛحم ٚأْؿبب ٚا     

كاؾب١  ؾطناق ٚأتٗبع٠ يبٝؼ َبٔ أغطانبٗا تثكٝبـ ا٭ ؿباٍ دايث      

اىبٓاغببري١حم دببٌ َببٔ أتببٌ ذبكٝببل َببآض  ٚأغببطايف أخببط٣حم ؾريببسأ       

اسبسٜث دؿلٌ شيو نً٘ عٔ "تٓا١ٜ ايتًؿاظ ع٢ً اكاؾ١ ا٭ ؿباٍ"  

ٚاْت٢ٗ ا٭َط  فب ايكٍٛ  ٕ ايتًؿاظ زخٌ ايريٝٛق عٓب٠ٛحم ٚيبٝؼ يٓبا    

ٖٚبٛ ًب نبٌ ا٭حبٛاٍ غب  آدب٘ دكريٛيٓبا       ببب  أٚ ًْلٓب٘  ببب   ٫ إٔ ْكريً٘ 

صا تبطاٙ ٜٛاقبٌ اٱضغباٍ ٚحبـب ٜتٛقبـ      ٚغ  َه ث يًلٓاتٓا.. ي
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أْ٘ غٝريسأ اٱضغاٍ ًب ايّٝٛ ايتايٞحم اِ ًٜكٞ بب زٕٚ خهٌ بب ٜلسْا 

 عًٝٓا ايتا١ٝ ٖٚٛ غ  ًَتؿت  يٝٓا حـب ْلعف عٔ ضزٖايف.

ٜٚلبببطيف ايتًؿببباظ ايٝبببّٛ يٮ ؿببباٍ "نبببٌ ؾببب٤ٞ" ًب أؾببب٬ّ    

ٚدبببببطاَ  ًب ايلًبببببّٛحم ٚايؿٓبببببٕٛ ٚاٯزا حم ٚازبطمبببببب١حم ٚحتببببب٢    

ٌٝ ايهث  عُا ٜػبريري٘ عبطيف نبٌ ٖبصٙ ازبٛاْبا      ايػٝاغ١.. ٚق

يٮ ؿاٍحم ٚحت٢ ايصٜٔ أنسٚا إٔ ٜٓؿٛا عٓب٘ أْب٘ ٜؿبٝك ايػبًري١ٝ     

ًب ا٭ ؿبببباٍ ٜٚبببب٪اط ًب ع٬قبببباتِٗ ا٫تتُاعٝبببب١ تبببب ا ا  غببببايريا حم  

ٜٚكبببطؾِٗ عبببٔ ايًلبببا اىبؿٝبببس َٚتادلببب١ زضٚغبببِٗ. دبببٌ  ٕ ايبببصٜٔ   

ايري١ أنسٚا ع٢ً حػٓاق ايتًؿاظ ايهث ٠ َايٛا أَباّ اٯاباض ايػب   

ايبصٜٔ ناْبت ؾاؾباق ايتًؿباظ تتب يل      ببب  اي، َبٗطق ًب ا٭ ؿباٍ  

 فب تؿػب  َبٗبٛض تًبو اٯاباض  فب عٛاَبٌ      ببب  أَاَِٗ َٓبص قبػطِٖ   

أخببط٣ غبب  ايتًؿبباظ نببايكٍٛ  ٕ أ ؿبباٍ ٖببصا ايلكببط ٜتلطنببٕٛ    

ىببب٪اطاق خاضتٝبب١ عسٜببس٠حم حٝببث  ٕ حطنبب١ ايببتػ  ا٫تتُبباعٞ   

 ٚ قببٛع أحببساث عٓٝؿبب١  اىبؿات٦بب١ ٚايػببطٜل١ ٚايلٛاَببٌ ايػببها١ْٝ ٚ

ناسبطٚ حم ٚتؿهبو ايل٬قباق ا٫تتُاعٝب١ ٚاضتريباى ا٭ٚنباع      

ا٫قتكبباز١ٜحم َٚبٗببٛض ألببباٍب عُببٌ طبتًؿبب١.. نببٌ ٖببصا يبب٘ ٚقببك    

نببري  ًب حٝببا٠ ا٭ ؿبباٍ. ٚإٔ ايتًؿبباظ  ٕ ل ٜهببٔ دط٦ٜببا  دببطا٠٤      

ايص٥ا َٔ زّ ٜٛغـ ؾ ٕ ت ا ٙ ايػًيب نإ  ؿٝؿا حم ٚ ٕ حهِ 

 ٤ٍ أَاّ ت ا ات٘ اٱػباد١ٝ ايهري ٠.ْٚٛع ت ا ات٘ ايػًري١ٝ تتها
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ٚحتبببب٢ ايسضاغبببباق اىبكاضْبببب١ ايبببب، ناْببببت قببببس أخهببببلت 

صبُٛعبباق َببٔ ا٭ ؿبباٍ ايببصٜٔ ٜتلطنببٕٛ يًتًؿبباظ َٓببص قببػطِٖ  

ٚصبُٛعببباق أخبببط٣ ل تتلبببطيف يببب٘ ًب د٦ٝببباق َتكاضدببب١ ل تبببثٔ   

اىبتاُػـب سبػٓاق ايتًؿاظ عٔ هباغِٗحم حٝث دطضٚا شيو َبٔ  

اط ٫تعاٍ َٔ ايسضاغاق ايٛيٝس٠حم ٚ ٕ خ٬ٍ ايكٍٛ  ٕ زضاغاق ا٭

قٝاؽ ايت ا اق أَط عػ  ٭ٕ َٓاٖ  ٚ بطم ٚأزٚاق ايكٝباؽ ٫   

كبتًو ايهؿا٠٤ اي٬ظ١َ يًاهِ ع٢ً قا١ َا اْتٗبت  يٝب٘ تًبو    

ايسضاغاق َٔ ْتا٥ حم ٚ ْٓا حت٢ يٛ غبًُٓا دكبا١ عبسز َبٔ تًبو      

ايسضاغاق ؾ ْٗا تُبٌ تؿتكس ؾط ا  تٖٛطٜا  َٔ ؾطٍٚب ايتؿه  

لًُٞ ٖٚٛ "ايتلُِٝ" حٝث  ٕ ايتلُِٝ ٫ مبهٔ إٔ ٜطًل  ٫ ًب اي

حايببب١ ايتُاابببٌحم ٚايتُاابببٌ ًب حبببس شاتببب٘ يبببٝؼ يببب٘ حهبببٛض  ٫ ًب  

 حا٫ق ْازض٠.

٬ٜٚحِب َٔ صبٌُ ايسضاغاق عٔ تلطيف ا٭ ؿاٍ يًتًؿاظحم 

ٕ ا٭ ؿاٍ ًب ايسٍٚ اىبدتًؿ١ ٜكهبٕٛ ؾب اق أَباّ ايتًؿباظ تعٜبس       

اق دبطاصبِٗ اشباقب١حم ٖٚبصا    عٔ اىبػاح١ اىبدكك١ نبُٔ ؾب   

ٜلين أِْٗ ٜتلطنٕٛ يب اَ  ٚأؾب٬ّ يٝػبت َلبس٠ هلبِحم ًٚب ٖبصا       

طبا ط ع٢ً ا٭ ؿاٍ.. ًٚب دلا آخط َٓاؾك هلِ" ٬ٜٚحِب أٜها  

إٔ نث ا  َبٔ دبطاَ  أؾب٬ّ ايهريباض أنثبط تبصدا  يٮ ؿباٍ َبٔ         

ايببب اَ  ٚا٭ؾببب٬ّ اىبٛتٗببب١  يبببِٝٗحم ٜٚلبببٛز ٖبببصا ًب أغًريٝتببب٘  فب   
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ًب دطاَ  ٚأؾ٬ّ ا٭ ؿباٍ ايتًؿاظٜب١. ٜٚؿباض  فب إٔ     تٛاْا ْكل

ا٭ ؿبببباٍ ايببببصٜٔ ٜتلطنببببٕٛ يبببب اَ  ايطاؾببببسٜٔ ايبببب، تتٓبببباٍٚ     

َؿه٬ق اسبٝا٠ ا٭غط١ٜ خكٛقا  ٚا٫تتُاع١ٝ عَُٛا  نث ا  

َببا ٜٓتببادِٗ ايكًببل َببٔ اىبػببتكريٌ  ش  ْٗببِ ٜؿببلطٕٚ دبب ِْٗ َكريًببٕٛ   

 ع٢ً َؿانٌ َٔ ٖصا ايكريٌٝ.

 ؿباٍ ٜؿباٖسٕٚ دبطاَ  ايتػب١ًٝ     نُا ٬ٜحِب إٔ أغًبا ا٭ 

ٚدببببطاَ  ايلٓببببـ ٚازبطمببببب١ ٚايطغببببّٛ اىبتاطنبببب١ ٚنَٛٝببببسٜا   

اىبؿببانٌ ايلا٥ًٝبب١ ٚزضاَببا اسبٝببٛإحم ٚأقًٝبب١ قًًٝبب١ َببِٓٗ تلٓبب٢       

داي اَ  ايتل١ًُٝٝ اي، تطٜس أتٗبع٠ ايتلًبِٝ إٔ تهبٕٛ َػباعسا      

يًُسضغبب١حم ٫ٚ ْلببطف ىببباشا ٫ ذببباٍٚ اىبسضغبب١ إٔ دبببس يٓؿػببٗا     

ٓـب دببسٍ ا٫نتؿببا٤ دػبباعس ٚاحببس ٚا٫تهببا٤ عًبب٢   َػبباعسٜٔ اابب

 ايتًؿاظ يٝهٕٛ هلا دس٬ٜ  عٔ َػاعسٖا ايثاْٞ ايؿكٝس.

زٜب٘ ايب اَ  ايتلًُٝٝب١ ًب عًُٝب١     ٚيٝؼ دايٛغك  غؿاٍ َبا ت٪ 

َساز ا٭ ؿاٍ دايثكاؾ١ ًٚب َلا١ْٚ ايطايا ٚاىبسضغ١ ٚاىبلًِحم  ٫  

ا ٖبببصٙ إٔ ايٓكبببس نبببث ا  َبببا ٜٛتببب٘  فب ايططٜبببل ايببب، تكبببسّ دٗببب  

 يكا٤ ٜؿلط ا٭ ؿباٍ  بب ًب ايػايا بب اي اَ حم حٝث تًك٢ ايسضٚؽ 

ٚن ِْٗ ًب قاع١ ايبسضؽ ًب ايٛقبت ايبصٟ مبهبٔ ؾٝب٘ َػبطح١       

اىبهُٕٛ ٚ خطات٘ دؿهٌ زضاَٞ مبهٔ يٮ ؿباٍ إٔ ٜٓهبصدٛا   

  يٝ٘ ٜٚتٛحسٚا َل٘.
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اي، اْتٗت  يٝٗا ايسضاغاق أٜها  إٔ أغًا  اقَٚٔ اىب٬حُب

ٍ َٔ ايتًؿاظ ٖٛ ٚق، ًب ت ا ٙحم  ش تريـب أْب٘  َا ٜهتػري٘ ا٭ ؿا

ضغببِ ايؿببٛاضم ايبب، تُبٗببط دببـب ا٭ ؿبباٍ ايببصٜٔ ٜتلطنببٕٛ يًتًؿبباظ 

ٚا٭ ؿببباٍ ايبببصٜٔ ٫ ٜتلطنبببٕٛ يببب٘ ًب ايري٦ٝببباق اىبتؿببباد١ٗ ؾببب ٕ      

َػتٜٛاتِٗ ايسضاغ١ٝ دلس ايػ١ٓ ايثايث١ أٚ ايطادل١ تريبسأ دايتكباض    

تب ا  ٖبصا ازبٗباظ     قبا ًب شيو شخ تِٗ ايًػ١ٜٛ يبا ٜ٪نبس آْٝب١  

 ًب تؿهٌٝ اكاؾ١ ا٭ ؿاٍ ٚآْٝت٘ ًب تٛؾ  اىبتل١.

ٚدؿبب ٕ َببا ٜلطنبب٘ ايتًؿبباظ َببٔ َٛاقببـ عٓببـ ٚ تببطاّ ًب       

أؾ٬َبب٘ ايطٚا٥ٝبب١ ٚايتػببه١ًٝٝ ًٚب ضغببَٛ٘ اىبتاطنبب١ ٚأخريبباضٙ ٫  

ٜعاٍ ازبسٍ قا٥ُا  حٍٛ َا ٜكٛز  يٝ٘ شيو َبٔ أنبطاض ًب ايطؿبٌ    

تًؿبباظ ٚدببـب َبٗببٛض ٖببصٙ   ايببصٟ تببطدٌب ؾٝبب٘ دلببا ايرياببٛث دببـب اي    

ا٭عببطايف حتبب٢ قبباٍ اىبتططؾببٕٛ " شا نببإ ايػببهٔ دايٓػببري١  فب  

اىبطاٖكـب ٖٛ ايه١ًٝ اي، ٜتلًُٕٛ ؾٝٗا ازبطمب١ ؾ ٕ ايتًؿاظ ٖٛ 

اىبسضغببب١ اىبتٛغبببط١ ي٬عببببطاف". يهبببٔ ايسضاغببباق ل تٓتببب٘  فب 

ْتا٥  قا ل١ ايكا١حم يصا تكٍٛ اٯضا٤ ايتٛؾٝك١ٝ  ٕ ٖٓاى َريايػ١ 

ث عبٔ تب ا  دبطاَ  ايلٓبـ ٚاٱتبطاّ عًب٢ أغباؽ إٔ        عٓس اسبسٜ

نث ا  َٔ ا٭ ؿاٍ ٜتلطنبٕٛ هلبا زٕٚ إٔ ؼبكبٌ هلبِ َثبٌ شيبو       

ايتببب ا حم ؾهببب٬  عبببٔ أ ؿببباٍ ٚقبببؿٛا دببب ِْٗ عبببسٚإْٝٛ ٚنبببإ  

يًتًؿبباظ أاببط ٚانبب  ًب ايتكًٝببٌ َببٔ عببسٚاْٝتِٗ ٭ٕ دببطاَ  ايلٓببـ  
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ِٗ ٚازبطمببب١ أٚتببسق هلببِ َتٓؿػببا  ًٜببيب زٚاؾلٗببِ ٜٚؿببريك ْععببات   

ايلسٚا١ْٝ حٝث تؿهٌ تًو اي اَ  دس٬ٜ  عٔ قٝاَِٗ دايلسٚإ. 

ٚأؾاضق حببٛث أخبط٣  فب إٔ تًبو ايب اَ  تبث  َؿباعط ايطعبا        

 يس٣ ا٭ ؿاٍ حبٝث دبلًِٗ ٜطتسعٕٛ عٔ ايكٝاّ دٗا.

ٚعًبب٢ ٖببصا ؾ ْٓببا ظبببس زضاغبباق تكببٍٛ  ٕ ٭ؾبب٬ّ ٚدببطاَ        

ٍٛ  ٕ هلبا  ايلٓـ زٚضا  َرياؾبطا  ًب اعببطاف ا٭ ؿباٍحم ٚأخبط٣ تكب     

ت ا ا  ااْٜٛا حم  ش ٖٞ تػباعس عًب٢ دًبٛض٠ دلبا اىبٝبٍٛ اىبٓاطؾب١حم       

 ٚاايث١ تط٣ أْٗا ذبكٔ ا٭ ؿاٍ َٔ ا٫ْػٝام عبٛ ا٫عبطاف.

ٚايسضاغاق اي، ت٪نس ايل٬ق١ اىبرياؾط٠ دبـب ٖبصٙ ا٭ؾب٬ّ    

ٚاي اَ  ٚدـب ا٫عبطاف تكبسّ صبُٛعب١ َبٔ اىبلطٝباق َٓٗبا: إٔ      

  ٘ دايؿدكبببٝاق ايببب، تكبببّٛ د عُببباٍ    ا٭ ؿببباٍ ؼبببباٚيٕٛ ايتؿبببري

 تطاَٝبب١ أٚ عٓؿٝبب١حم أٚ إٔ عببال ايٓلببِٝ اشبٝببايٞ ايببصٟ تطمسبب٘      

ا٭ؾبب٬ّ سبٝببا٠ اجملببطَـب اشباقبب١ تببسؾك ا٭ ؿبباٍ  فب يباضغبب١      

اٱتطاّحم ٚا٭غايٝا اي، ٜتريلْٛٗا ًب تٓؿٝص ايلًُٝاق اٱتطاَٝب١  

تؿبببهٌ َؿببباتٝ  يٮ ؿببباٍ ٭ٕ ٜهتػبببريٛا  طقبببا  ًب ايتٓؿٝبببص ٫  

ٕ ربطببببط ًب أشٖبببباِْٗ يببببٛ ل تتٗٝبببب  هلببببِ ايؿطقبببب١      مبهببببٔ أ

 ىبؿاٖستٗا..
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أَببا ايسضاغبباق ايبب، تببط٣ إٔ هلببصٙ ا٭ؾبب٬ّ ٚايبب اَ  تبب ا ا   

ااْٜٛا حم ؾ ْٗا تصٖا  فب إٔ شيو ايت ا  ٫ مبهبٔ إٔ ؼبكبٌ  ٫   

 شا نإ ايطؿٌ ع٢ً اغتلساز ي٬عببطافحم ؾايطؿبٌ ايبصٟ ؼبٝبا     

حم ٚايبصٟ ل ٜتٗٝب    ؼبؼ دايري٪ؽ صبطز  حػاؽ حٝا٠ دا٥ػ١حم أٚ

ي٘ ا٫ْسَال َك ايٛغٌب ا٫تتُباعٞحم ٚضقببا تهبٕٛ تًبو ا٭ؾب٬ّ      

 ٚاي اَ  أزٚاق زؾك يهٞ ٜٓػام عبٛ ا٫عبطاف.

َٚك ٖصا ؾٗٓاى نث  َٔ ايسضاغاق اي، تط٣ إٔ ايػًٛى 

اىبٓاببطفحم ٚازببباْ  دايببصاق يبب٘ أقببٍٛ أنثببط عُكببا  ًب أغببٛاض      

  ٝ ١ عسٜببس٠ ًب ؾدكبب١ٝ ايطؿببٌحم ٚتًلببا عٛاَببٌ اتتُاعٝبب١ ْٚؿػبب

تؿهًٝ٘حم ٚإٔ أؾ٬ّ ايلٓـ ٚاٱتطاّ قس تهٕٛ ٚاحسا  َٔ تًو 

 ايلٛاٌَ.

ٚ شا َبببا ربطٝٓبببا ٖبببصا ازباْبببا ًب دبببطاَ  ٚأؾببب٬ّ ايتًؿببباظ  

ٚعسْا  فب اسبسٜث عٔ زٚضٙ ًب دبػٝس ايثكاؾ١ يٮ ؿاٍحم ؾ ْٓبا  

نػببا  ا٭ ؿبباٍ   ٫دببس َببٔ إٔ ْلبب ف دبب ٕ يبب٘ زٚضا  نببري ا  ًب    

اؾبب١حم ٚخاقبب١ ايكببِٝ ٚايلببازاق ٚاىبٝببٍٛ    نببث ا  َببٔ عٓاقببط ايثك 

 ٚا٭ؾهاض ٚ طم ايًلا.

خٝا٫تِٗ ؾ ْ٘ مبثٌ ًب  َٚك إٔ ايتًؿاظ ٜٛؾط يٮ ؿاٍ  ؾرياع

ايٛقت ْؿػ٘ ٚغ١ًٝ يٓكبٌ اشبب اق ايٛاقلٝب١ عبٔ  طٜبل تكبسمبٗا       
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ًب قببٛض ٚانببا١ َٚلبب ٠ َٚٛحٝبب١حم ٖٚببصا َببا زؾببك اي دببٜٛـب  فب  

ؾ١ ايكػ ٠حم أٚ زؾك دِٗ تكسِٜ اي اَ  ايتل١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ ايؿا

 فب اٱنثاض َٔ اىبلًَٛاق ٚاسبكا٥لحم ضغِ إٔ ٖٓاى ضأٜا  ٜ٪نس 

إٔ ايطؿٌ ايصٟ مبهبٞ غباعاق ًب اىبسضغب١ ٚغباعاق أخبط٣ ًب      

أزا٤ ٚاترياتبب٘ ايريٝتٝبب١ ُٜبببٌ ًب حاتبب١ ٭ٕ ٜؿبباٖس ًب ايتًؿبباظ عٓببس 

اىبػببا٤ َببا ٖببٛ تطؾٝٗببٞ... ٖٚببصٙ ايببسع٠ٛ ٫ تلببين إٔ ايتًؿبباظ قببس       

ٕ اىببباز٠ اي ؾٝٗٝبب١ ٫ ربًببٛ يبببا ٖببٛ   تبب٘ ايثكاؾٝبب١حم ٭ دباٖببٌ َُٗ

اكاًبحم دٌ ضقبا تهٕٛ اىباز٠ اي ؾ١ٝٗٝ أنثبط ًب غٓاٖبا اي دبٟٛ    

 ٚايثكاًب َٔ َاز٠ ٜكاٍ  ْٗا "َاز٠ تطد١ٜٛ أٚ اكاؾ١ٝ خايك١".

َٚك إٔ ايتًؿاظ مبتًو قبسضاق ٚاغبل١ عًب٢ ايتهػبٝس ايؿبين      

، تكسّ دٗا ايكبٛض   ٫ إٔ ايطؿٌ ٫ ٜػتطٝك َٛانري١ ايػطع١ اي

ٚخكٛقا  ًب اىبٛاز اي، تكسّ  فب ايهرياض ٜٚتلطيف هلا ا٭ ؿاٍ 

 ا٭ ؿاٍ دلا اىبٛاز ؾُٗا قاٝاا . ٜٚكٛز ٖصا  فب عسّ ؾِٗ

ٚقبببس اتػبببلت قبببسضاق ايتًؿببباظ  فب ْكبببٌ ايثكاؾببب١ حتببب٢  فب    

ا٭ ؿاٍ ايكِحم يصا تكبسّ دلبا ضبطباق ايتًؿباظ دبطاَ  خاقب١       

٢ حطنباق ؾبؿاٙ ٚٚتبٛٙ اىبتابساـب     هل٪٤٫ ا٭ ؿباٍ اعتُبازا  عًب   

ٚاسبطنبباق ٚاٱؾبباضاق ا٭خببط٣ َببك ا٫غببتلا١ْ  (1)ريػبب١ ايؿببؿاٙ 

                                                 
(1)  Lipreading. 
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دايهًُببباق نبببٞ ٫ ػببببس اىبؿببباٖسٕٚ غببب  ايكبببِ ًب شيبببو َبببا  

ٜسعِٖٛ  فب اىبًٌ عٓس َؿباٖستِٗ ٖبصٙ ايب اَ . ٜٚبتِ اي نٝبع      

 ع٢ً  َبٗاض ايؿِٗ دؿهٌ ٚان  ٚنري ... ًب َثٌ ٖصٙ اي اَ 
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 ثقايف لالتصال باألطفال: اللغة وعاء

 

ٜتكببٌ ا٭ؾببطاز ًب ازبُاعبب١ ا٫تتُاعٝبب١ َببٔ خبب٬ٍ ضَببٛظ      

ٚنلتٗا ايثكاؾ١ ع٢ً َط ايعَٔ ٚحسزق هلبا ايبس٫٫قحم َٚبٔ دبـب     

ٖصٙ ايطَٛظ: ا٭يؿاَب ٚاٱؾاضاق ٚاسبطناق. ٚأدطظ ٖصٙ ايطَبٛظ  

ٖبببٞ ايهًُببباقحم يبببصا تٛقبببـ ايًػببب١ د ْٗبببا ُْبببباّ َٛنبببٛع َبببٔ   

   ٛ قب١ ًب اكاؾب١ َلٝٓب١ يًتلبري  عبٔ َلٓب٢.       ايل٬قباق دبـب ضَبٛظ َٓط

ٕع أٚ أؾببٝا٤ أٚ      ٚأغًببا ايطَببٛظ ٫ تببطتريٌب قبببا تطَببع  يٝبب٘ َببٔ َلببا

َٛاقـحم دٌ ٖٞ ٚيٝس٠  نباع ايطَٛظ ٫ تطتريٌب قبا تطَع  يٝ٘ َٔ 

ٕع أٚ أؾٝا٤ أٚ َٛاقبـحم دبٌ ٖبٞ ٚيٝبس٠  نبباع ازبُاعب١ عًب٢         َلا

دبٌ   َلاْٞ جملطزاقحم ؾايًؿِب يٝؼ ايؿ٤ٞ أٚ ايكؿ١ أٚ ايؿبلٛضحم 

ٖٛ ايطَع ايساٍ عًٝ٘حم يصا ٫ تتهب  َلباْٞ ايطَبٛظ يًؿبطز  ٫  شا     

تٛؾطق ي٘ خ اق تتكٌ دايطَع َٔ ت١ٗ ٚقبا تطَع  يٝ٘ َٔ تٗب١  

أخط٣. ؾًؿِب "ايً٪ي٪" ٖٛ صبطز يؿِب خاٍ َٔ اىبل٢ٓ دايٓػري١  فب 

ؾببدل يببٝؼ يبب٘ خبب ٠ دببايً٪ي٪ نؿبب٤ٞ ٚيٝػببت يبب٘ خبب ٠ قبببا        

ِب. يبصا ؾ ْٓبا حبـب ْػبتُك     اقطً  اجملتُك عًب٢ َلٓب٢ ٖبصا ايًؿب    
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 فب يػبب١ أتٓريٝبب١ صبٗٛيبب١ دايٓػببري١ يٓببا ؾبب ٕ ايهًُبباق تريببسٚ يٓببا       

 صبطز أيؿاَب خاي١ٝ َٔ اىبلاْٞ.

َٚك إٔ ايثكاؾ١ ذبسز ز٫٫ق ايهًُاق ايًؿُب١ٝ  ٫ إٔ تًو 

ايس٫٫ق ٫ تُبٌ اادت١ أدس ايسٖطحم  ش تططأ عًٝٗا تػ اق َتلسز٠ 

ق تػ  اكاًب حٝبث  ٕ ايًػب١   تريلا  ىبا ؼبكٌ ًب اجملتُك َٔ عًُٝا

يٝػت  ٫ عٓكطا  َٔ عٓاقط ايثكاؾ١حم ٖٚٞ ت٪اط عٓٗا  ْٗا َط١ْ 

َٚببتػ ٠ ٚذبتُببٌ اٱنبباؾ١ ٚاٱقكببا٤ ًب اىبؿببطزاق ٚاي انٝببا     

ٚايبببس٫٫ق. ٖٚبببصا َبببا مبهبببٔ ٬َحُبتببب٘ عٓبببس َكاضْببب١ َلببباْٞ    

ايهًُبباق ًب اىبلبباتِ ايكسمببب١ قبلاْٝٗببا اسبانببط٠ ًب نببٌ يػبب١  

 َٔ ايًػاق.

ْػإ ٖٛ ايها٥ٔ ايٛحٝس ايصٟ ٜتكٌ دػ ٙ عبٔ  طٜبل   ٚاٱ

 ا٭يؿاَب اىبتُث١ً دًػ١ ايه٬ّ ٚاي، ٜطًل عًٝٗا ايًػ١ ايًؿُب١ٝ.

ٚيهٔ اٱْػإ ٜتٛغٌحم  فب تاْا شيوحم دػ  يػ١ ايه٬ّ 

ًب اتكبببباي٘ ٚتلببببري ٙ عببببٔ ْؿػبببب٘حم ؾٗببببٛ ٜطًببببل أقببببٛاتا  رغبببب     

ًٟٛ ن١َٝ٬ حم ٜٚؿ  دٝسٜ٘ ٚأقادل٘ ٚؼبطى تكا ٝك ٚتٗ٘حم ٜٚ

عٓكببب٘حم ٜٚهبببط  د قساَببب٘ ا٭ضيفحم ٜٚبببطقل ٜٚلبببعفحم "ٚمببببٌب   

دٛظٙ"حم ٜٚكٌ ا٭َبط دبايريلا  فب ذبطٜبو ا٭شْبـب. ٚاٱْػبإ َبٔ       

خببب٬ٍ نبببٌ شيبببو مبببباضؽ عًُٝببباق اتكببباي١ٝ َبببك ْؿػببب٘ أٚ َبببك  
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اٯخطٜٔ َٔ خ٬ٍ ٚعا٤ غ  يػ١ ايه٬ّ ٜطًبل عًٝب٘ اغبِ ايًػب١     

 غ  ايًؿُب١ٝ.

ايًؿُبٝب١ ٚايًػب١ غب      ٖٚصا ٜلبين إٔ اٱْػبإ ٜػبتلـب دايًػب١    

ايًؿُب١ٝ ًب اتكاي٘حم ٚايًػ١ غ  ايًؿُب١ٝ تػاْس ايًػب١ ايًؿُبٝب١ ًب   

 ايتلري  ًٚب ا٫غتكرياٍ.

ٚايطؿٌ ٜريتس٨ دانتػبا  ايًػب١ َبٔ خب٬ٍ اتكباي٘ دايري٦ٝب١       

ايثكاؾ١ٝ دكٛض٠ عؿ١ٜٛ تكّٛ ع٢ً ايتكًٝبس ٚادانبا٠حم ابِ ٜكب      

ٜكب١ تًكا٥ٝب١حم   قازضا  ع٢ً  خطال ايهًُاق ٚازبٌُ ٚايتلباد  دطط 

 ٚتتطٛض يػ١ ايطؿٌ ع  َطاحٌ أغاغ١ٝ.

َٚببٔ دببـب َببا ٜلتُببس عًٝبب٘ تطببٛض يػبب١ ايطؿببٌ َػببت٣ٛ ايُٓببٛ   

ازبػُٞ ٚايلكًٞ ٚا٫ْؿلبايٞ ٚايٓؿػبٞ قببا ًب شيبو لببٛ أتٗبع٠       

تػببُ٘ شاق ايل٬قبب١ دلًُٝبب١ ايٓطببلحم أَببا اغببتدساّ ايًػبب١ ؾ ْبب٘      

م ٜلتُببس  فب حببس نببري  عًبب٢ تلًببِ ايطؿببٌ ىبؿببطزاق ايًػبب١ ٚ ببط     

 دٓٝاْٗا ًب أْػام يؿُب١ٝ.

ٜٚريببسأ ايطؿببٌ ايٛيٝببس يػتبب٘ دبب  ٬م أقببٛاق غبب  ضبببسز٠حم    

ؾؿٞ ا٭غبادٝك ايث٬اب١ ا٭ٚفب تتهبُٔ أقبٛات٘ ْػُباق طبتًؿب١ ٫       

ذبٌُ تلري ا  َلٝٓا حم ٚيهٔ ا٭قٛاق غطعإ َا تتدص ْٛعا  َبٔ  

ايتُاٜع ٜٓطٟٛ عًب٢ تلبري  عبٔ ا٭ل أٚ ايػبطٚض َبث٬ حم َٚبك لببٛ        
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كٛت١ٝ تريسأ اطاطاق ايطؿٌ ًب َٓاغا٠ َتهطض٠ تتبسضل  ا٭تٗع٠ اي

حت٢ ت خبص أقبٛاق حبطٚف ٖها٥ٝب١ نبث ٠حم د قبٛاق َؿباد١ٗ        

 يريلا ايهًُاق زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًطؿٌ قكس ًب   ٬قٗا.

ٚػبُبببك ايريببباحثٕٛ عًببب٢ إٔ ايطؿبببٌ خببب٬ٍ ايلببباّ ا٭ٍٚ َبببٔ 

عُبطٙ ٜػبتلٌُ نبٌ ا٭قبٛاق ايبب، تلبس أضنب١ٝ يبتلًِ أٟ يػبب١حم        

قٛاق دلس إٔ ٜهتػا ايطؿٌ ايًػ١ ايػا٥س٠ ٚتهُاٌ دلا ا٭

ًب اكاؾ١ صبتُلب٘  شا ناْبت تًبو ا٭قبٛاق غب  َػبتدس١َ ًب       

 تًو ايًػ١.

ٜٚػببتُك ايطؿببٌ عٓببس اغببتُاع٘  فب َٓاغاتبب٘ ؾٝلُببٌ عًبب٢       

تهطاض َا ٜطًل َبٔ أقبٛاقحم نُبا ٜسؾلب٘  فب شيبو ايتهبطاض       

ٕا ا٭ّ أٚ َبببٔ ؼببببٌٝب دايطؿبببٌ ٜهبببطضٕٚ ٖبببِ أْؿػبببِٗ دلبببا       أ

اغببا٠ يًطؿببٌحم ٚاىبٓاغببا٠ ْؿبباٍب َببتلًِحم ٚهلببصا ؾبب ٕ       أقببٛاق اىبٓ

ا٭ ؿاٍ ايكِ ايصٜٔ ٫ ٜػُلٕٛ أقٛاتِٗحم ٫ٚ ٜػُلٕٛ أقٛاق 

 َٔ ؼبٌٝب دِٗ ٫ ٜطًكٕٛ أقٛاق اىبٓاغا٠.

ٚقريٌ اْتٗبا٤ ايػب١ٓ ا٭ٚفب َبٔ عُبط ايطؿبٌ ٜكب  قبكبسٚضٙ        

تكًٝس اٯخطٜٔ ًب دلا ا٭قٛاق ٚنًُباتِٗحم ٜٚهبٕٛ ايتكًٝبس    

حم َٚببٔ اببِ ٜهببٕٛ َككببٛزا حم ٜٚٓطببل ايطؿببٌ      أٍٚ ا٭َببط عؿٜٛببا  

 ايه١ًُ ا٭ٚفب قريٌ ْٗا١ٜ ايػ١ٓ ا٭ٚفب ًب أنثط ا٭حاٜـب.
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ٚتػتُط َطح١ً ايتكًٝس حت٢ ٜريًؼ ايطؿٌ ايػ١ٓ ايػازغ١ أٚ 

ايػادل١حم  ش تريسأ َطح١ً ا٫غتكطاض ايًػٟٛ ٜٚبتُهٔ ايطؿبٌ َبٔ    

يػتبب٘حم ٜٚتؿببهٌ يسٜبب٘ عببسز نببري  َببٔ ايلببازاق ايه٬َٝبب١حم        

ايطؿٌ ًب ٖصٙ اىبطح١ً تُبٌ شاق قبؿاق َتُٝبع٠ عبٔ     ٚيهٔ يػ١

يػبب١ ايطاؾببسٜٔحم ٚحتبب٢ حببـب ٜؿببا ايطؿببٌ ؾبب ٕ يػتبب٘ ٫ تكببري        

َطادك١ نٌ اىبطادك١ يًػ١ ايطاؾسٜٔ ٭ٕ يهٌ تٌٝ مساق كبٝع 

 يػت٘ دػريا َا ؼبكٌ َٔ عًُٝاق تػ  ًب اجملتُك.

ٚت٬قببٞ ا٭قببٛاق ايبب، ٜطًكٗببا ايطؿببٌ ايكببػ  تؿببهٝلا        

اعٝببا  َببٔ خبب٬ٍ َببا ٜريسٜبب٘ أؾببطاز ا٭غببط٠ بببب دٛتبب٘    ٚتببسعُٝا  اتتُ

خام بب َٔ غطٚض دٗبا ٚتطزٜبس هلباحم أٚ َبٔ خب٬ٍ ا٫غبتهاد١ هلبا        

ٚتًريٝبب١ َطايببا ايطؿببٌ اغببتٓازا   يٝٗبباحم ٜٚبب٪زٟ ٖببصا ايتببسعِٝ  فب  

خًل ايساؾل١ٝ يس٣ ايطؿٌ يتكًٝس ٚتطزٜس أيؿباَب أنثبطحم ٚقببطٚض    

د١ يًٓبب اق ايببعَٔ ٜببتلًِ َلبباْٞ ا٭قببٛاق نُببا ٜببتلًِ ا٫غببتها    

 ايكٛت١ٝ اي، ٜػتكريًٗا.

ٖٚصا ٜلين بب دـب َا ٜلٓٝ٘ بب إٔ ايطؿٌ ػببس إٔ ايًػب١ تبطتريٌب    

حبٝاتبببب٘ ٚحباتاتبببب٘ اضتريا ببببا  ٚاٝكببببا  يبببببا ٜؿببببهٌ حبببباؾعا  يبببب٘    

٫نتػا  ايًػ١حم ؾايطؿٌ خ٬ٍ ايػٓٛاق ايث٬ث ا٭ٚفب ٜهبٕٛ  

قس اَتًبو ْاقب١ٝ قباَٛؽ يػبٟٛ نبدِ َبٔ ايهًُباقحم ٚتلبطاف         
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اي انٝببا ٚا٭غببايٝا ٚايكٛاعببس ايًػٜٛبب١ زٕٚ إٔ    فب نببث  َببٔ

ٜهببٕٛ ٖٓبباى غببلٞ طبطببٌب َببٔ تاْريبب٘ يببصيوحم ٚيهببٔ ؾببلٛض    

ايطؿببٌ داسباتبب١  فب ايًػبب١ ٚاضتريا ٗببا قبٛاقببـ حٝاتبب٘ اىبدتًؿبب١       

اضتريا ا  تًكا٥ٝا  غ  َؿتلٌ ٚزٕٚ ؾلٛض َٓب٘ د ْٗبا َؿطٚنب١ عًٝب٘     

ؾطنا حم  ناؾ١  فب َا ٬ٜقٝب٘ َبٔ تبسعِٝ اتتُباعٞحم نبٌ شيبو       

مبٗببس يبب٘ إٔ ٜببتلًِ ايًػبب١ زٕٚ دببصٍ تٗببس نببري  ضغببِ ايكببلٛد١        

 ايهري ٠ ًب ايًػ١.

ٚتلًببِ ايطؿببٌ يًػتبب٘ دٗببصٙ ايػببطع١ ٜلطببٞ َ٪ؾببطا  شا أُٖٝبب١ 

ٖٚببٛ إٔ ضدببٌب َهببُٕٛ ٚأغببًٛ  ا٫تكبباٍ ايثكبباًب حبٝببا٠ ايطؿببٌ  

ٚحاتاتبب٘ ٜلببس َببٔ أدببطظ اسبببٛاؾع ايبب، تببسؾك ا٭ ؿبباٍ  فب تكريببٌ    

ٕ َل٢ٓ َٔ اىبلاْٞ أّ لبطا  ٚاَتكام شيو اىبهُٕٛ غٛا٤ أنا

 َٔ ألباٍب ايػًٛى.

َٚٔ خ٬ٍ ٖصا نً٘ مبهبٔ ايكبٍٛ  ٕ يػب١ ايطؿبٌ كببط ًب      

ؾ اق لببٛ غبطٜل١ ٚأخبط٣ أقبٌ لببٛا حم ٚيهٓٗبا تُببٌ تسضػبٝب١حم         

ٚ ٕ ايطؿٌ ًب ايػٓٛاق ا٭ٚفب ٫ ٜػتثاض دايًػ١ ٚحسٖا ا٫غتثاض٠ 

ايهاؾٝببببب١ َبببببا ل تكببببباحريٗا َببببببطٚف أخبببببط٣ ناٱمببببببا٤اق     

ق ٚاٱؾباضاق دٓب اق َلٝٓب١حم ٜٚكبٌ زٚض ٖبصٙ ايلٛاَبٌ       ٚاسبطنا

عٓببس اغببتُطاض لبببٛ ايطؿببٌ حٝببث مبهببٔ إٔ ٜهبب  اغببتك٬ٍ        
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ا٭يؿبباَب اىبطنريبب١ عببٔ تًببو ايُبببطٚفحم ٚيهببٔ ا٭يؿبباَب ٚحببسٖا    

تُببٌ زا٥ُببا  غبب  ناؾٝبب١ يٓكبٌ اىبلبباْٞ ًب أٟ َطحًبب١ َببٔ َطاحببٌ   

 لبٛ اٱْػإ.

َعٜبب١ ٜٚلببين ٖببصا إٔ ايهًُبب١ اىبٛتٗبب١  فب ايطؿببٌ يٝػببت ض  

دؿببهٌ خبببايل ًب ايريساٜببب١حم ٚيهٓٗبببا تهتػبببا ٖبببصٙ ايكبببؿ١  

دكبببٛض٠ تسضػبٝببب١ حبببـب ٜتٗٝببب  ايطؿبببٌ يؿٗبببِ ايهًُببباق عٓبببسَا   

تهٕٛ ًب َلبعٍ عبٔ شيبو ايهبٌ ايبصٟ ناْبت تطؿبٛ ؾٝب٘. يبصا          

ُٜٓبط  فب تًو ايؿ ٠ َٔ عُبط ايطؿبٌ عًب٢ أْٗبا َطحًب١ أٚفب َبٔ       

 َطاحٌ تطٛض ايًػ١ تلكريٗا َطح١ً أخط٣ تهتػبا ؾٝٗبا ايهًُب١   

قؿ١ عا١َ  ٫ أْٗا تُبٌ غ  َػتكط٠  ظا٤ ايطؿٌحم اِ ٫ تًريث إٔ 

ت خبببص دا٫غبببتكطاض عٓبببس اضتريا ٗبببا دؿببب٤ٞ أٚ َٛنبببٛعحم أٟ أْٗبببا 

 تهتػا ًب ٖصٙ اسباي١ َل٢ٓ ي٘ دلسٙ اىبٛنٛعٞ ايٓػيب.

ٜٚٓطٟٛ قاَٛؽ ايطؿٌ ايًػٟٛ ع٢ً ايهًُاق ايب، ٜلبطف   

ا أٚ ايطؿببببٌ َببببسي٫ٛتٗا اسبكٝكٝبببب١ عٓببببسَا ٜػببببُلٗا أٚ ٜكط٩ٖبببب   

ٜػتدسَٗاحم ٜٚلطف ايطؿبٌ ببب عباز٠ ببب َبسي٫ٛق نًُباق عسٜبس٠        

عٓسَا ٜػُلٗا أٚ ٜكط٩ٖاحم ٚيهٓ٘ ٫ ٜػتدسَٗا عٓسَا ٜتاسث 

أٚ ٜهتاحم يصا ؾ ٕ قاَٛؽ ايطؿٌ ٜتُثٌ ًب تاْريـبحم أٚهلُبا ًب  

ايهًُاق اي، ٜلطف َلاْٝٗبا عٓبس ا٫غبتُاع أٚ ايكبطا٠٤ ٜٚتُثبٌ      

 . ايثاْٞ ًب ايهًُاق اي، ٜػتدسَٗا
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ٖٚٓبباى نًُبباق نببث ٠ مبببط عًٝٗببا ا٭ ؿبباٍ ًب قببطا٤اتِٗ   

ٚهلبببببا ًب أشٖببببباِْٗ َلببببباْٞ غببببب  َلاْٝٗبببببا اسبكٝكٝببببب١حم نُبببببا   

ٜػتدسَٕٛ دلبا ايهًُباق ًب أحبازٜثِٗ ٚنتادباتِٗ ٜٚطٜبسٕٚ      

 دٗا غ  َلاْٝٗا ا٭ق١ًٝ.

ٚيهٔ قسض٠ ايطؿٌ ايًػ١ٜٛ ٫ تكتكبط عًب٢ حهبِ نًُباق     

تاْريببا  َببٔ ايٛحببساق   قاَٛغبب٘ ايًػببٟٛ ٭ٕ ايهًُبباق يٝػببت  ٫  

ايًػٜٛببب١حم ٚعًٝببب٘ ؾ٬دبببس َبببٔ إٔ ؼبػبببٔ ايطؿبببٌ تببب يٝـ ازبُبببٌ    

ٚايلرياضاق يتل  عٔ ا٭ؾهاض ٚاىبلاْٞ ٚاىبؿاعط ٚا٭ؾبٝا٤ تلبري ا    

قاٝاا حم ٜهاف  فب شيو كبهٔ ايطؿبٌ َبٔ ؾٗبِ َبا ٜػبُك أٚ      

 ٜكطأ.

ٚنإ ُٜٓبط  فب ايًػ١ ع٢ً أْٗبا تب يٝـ دبـب نًُباقحم ٚإٔ     

طًببا تلًببِ ايهًُبباق أ٫ٚ حم ٚيهببٔ ايُٓبببط٠ تلًببِ ايطؿببٌ ايًػبب١ ٜت

ا٭نثبط ؾببٝٛعا  ايٝببّٛ تببط٣ إٔ ايًػب١ يٝػببت ت يٝؿببا  دببـب نًُبباق   

دكسض َا ٖٞ نبٌحم يصا ؾ ٕ ايطؿٌ ٜتلًِ نب٬ حم ٖٚٛ دٗبصا ػببس   

 ْؿػ٘ ًب تلًِ ايًػ١ أَاّ أُْب١ُ َتلسز٠ َٚتػ ٠.

ٚن٬ّ ا٭ ؿاٍ اىبهتبٛ  ؽبتًبـ عبٔ ن٬َٗبِ ايؿبؿٗٞ      

نٝبببا ٚ ريٝلببب١ ايَٛبٝؿببب١حم ؾببب شا نبببإ َبببٔ حٝبببث ا٭قبببٌ ٚاي 

ايهبب٬ّ ايؿبببؿٗٞ ٚيٝببس ا٫تكببباٍ اىبرياؾببط ؾببب ٕ نبب٬ّ ايطؿبببٌ     

اىبهتٛ  ؽبتًـ ًب قؿاق عسٜس٠ َٓٗا: ا٫خت٬ف ًب ايكبٛق.  
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ؾايه٬ّ ايؿؿٗٞ ٜطتريٌب دا٫تكاٍ اىبرياؾط غايريا حم ٜٚلتُس عًب٢  

ايتكٜٛت ٚاٱمبا٤اق دُٝٓا تؿتكبس ايًػب١ اىبهتٛدب١ ًب نبث  َبٔ      

ك َا ٜتعأَ َلٗا َٔ قطا٥ٔحم ٜهاف  فب شيو إٔ ايًػ١ ا٭حٝإ َ

اىبهتٛد١ ربتًـ ًب تطانٝريٗا ايٓا١ٜٛحم ًٚب ايبساؾك  يٝٗباحم ًٚب   

ايَٛبا٥ـ أٜها حم ٚدايتبايٞ ؾب ٕ ازببٛ ايٓؿػبٞ ٖبٛ اٯخبط ؽبتًبـ        

 عٔ ازبٛ ايٓؿػٞ اىبكاضٕ يًه٬ّ ايؿؿٗٞ ًب ايػايا.

ٝباؽ  ٬ْٚحِب إٔ ايرياٛث اي، أتطٜت ًب ايٛ ٔ ايلطدٞ يك

اببببط٠ٚ ايطؿببببٌ ايًػٜٛبببب١ قببببس ضنءببببعق عًبببب٢ حػببببا  تهببببطاضاق 

ايهًُاق اي، ٜػتدسَٗا ا٭ ؿاٍ ًب أحبازٜثِٗ ا٫عتٝازٜب١حم أٚ   

حػببا  تهببطاضاق ايهًُبباق ايبب، تؿببٝك ًب نتببريِٗ اىبسضغبب١ٝ   

زٕٚ إٔ تتٛتببب٘  فب قٝببباؽ قبببسض٠ ا٭ ؿببباٍ عًببب٢ تببب يٝـ ازبُبببٌ   

نُبا   ٚايلرياضاق أٚ ؾِٗ َا ٜػُلٕٛ أٚ ٜكبط٩ٕٚ ؾُٗبا  قباٝاا حم   

ل دبط حبٛث سبػا  ايهًُاق اي، تؿٝك ًب دبطاَ  ا٭ ؿباٍ   

 اٱشاع١ٝ ٚايتًؿاظ١ٜ أٚ قاـ ا٭ ؿاٍ ٚنتريِٗ.

ٚعًٝ٘ ؾ ٕ نٌ ايرياٛث اي، أتطٜت ًب ٖصا اجملاٍ بب عًب٢  

 قًتٗا بب ل تٓت٘  فب قٝاؽ اط٠ٚ ايطؿٌ ايًػ١ٜٛ دكٛض٠ ٚاؾ١ٝ.

 ٚاىب٪غببـ أْٓببا ظبببس نببث ا  َببٔ نتببا عًببِ ايببٓؿؼ ايبب،     

ٚنلٗا َتدككٕٛ عط  ًب ٖصا اجملاٍ ٜٓكًٕٛ  يٝٓبا َبا اْتٗبت    
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 يٝ٘ ايرياٛث ا٭تٓري١ٝ عٔ قسضاق ا٭ ؿاٍ ايًػ١ٜٛحم ٜٚػتؿٗسٕٚ 

دٗا عٓس اسببسٜث عبٔ أ ؿايٓبا ضغبِ إٔ ايري٦ٝب١ ايثكاؾٝب١ ٭ ؿايٓبا        

طبتًؿ١ عٔ ايري٦ٝاق اي، أتطٜت ؾٝٗا تًو ايسضاغاقحم نُبا إٔ  

ايري٦ٝبباقحم ٚنببٕٛ ايطؿببٌ    ريٝلبب١ يػتٓببا طبتًؿبب١ عببٔ يػبباق تًببو     

ا٭َطٜهٞ ًب ١ٜ٫ٚ دٓػبًؿاْٝا ببب َبث٬  ببب ٜلبطف ًب ايػب١ٓ ايثاْٝب١        

َببٔ عُببطٙ نببصا نًُبب١  ْهًٝعٜبب١ ٫ ٜلببين إٔ ايطؿببٌ ًب ايري٦ٝبب١  

 ايلطد١ٝ ٜلطف ْؿؼ ايهِ َٔ نًُاق يػت٘.

َٚٔ تاْا آخبط ل دببط زضاغباق عًُٝب١ عبٔ يػب١ ا٭ ؿباٍ        

ٔ  ريٝلببب١ ايطغبببّٛ ايلببط  غببب  ايًؿُبٝببب١حم يبببصا ؾببب ٕ َبببا ٜكببباٍ عببب 

اىبٓاغببري١ ٭ ؿايٓببا ًب نتببريِٗ ٚقبباؿِٗ ٚ ريٝلبب١ ٚأْببٛاع ا٭يببٛإ  

ايببب، دبتبببصدِٗحم ٚاىبببب٪اطاق ايكبببٛت١ٝ عببب  اىببببصٜاع ٚاىبببب٪اطاق       

ايكٛض١ٜ ع  ايتًؿاظ ٫ مبهبٔ ايكطبك دكباتٗا ٭ٕ صبُبٌ تًبو      

ا٭قاٜٚببببٌ ل تهببببٔ ْتببببا٥  يًرياببببث ايلًُببببٞحم دببببٌ ٖببببٞ ٚيٝببببس٠   

 اىب٬حُباق غ  اىبك١ٓٓ.

غل١ ايثط٠ٚ ايًػ١ٜٛ يًطؿٌ  حس٣ اىبٗاضاق ا٫تكباي١ٝ   ٚتلت 

ًب حايبببب١ تلببببري ٙ ًٚب اغببببتكرياي٘ اىبهببببُٕٛ ا٫تكببببايٞحم ٚتُبببببٌ    

اتكبببا٫ق ا٭ ؿببباٍ قًًٝببب١ ايؿاعًٝببب١  ًٝببب١ ايؿببب ٠ ايببب، تػبببريل       

 انتػاد٘ ايًػ١.
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ٚا٫تكاٍ دا٭ ؿاٍ ٜػبتًعّ اغبتدساّ يػب١ ٜؿُٗبٕٛ ز٫يتٗبا      

دا٭ ؿبباٍ تػببتلـب دًػبب١ ٜٚتبصٚقْٛٗاحم يببصا ؾبب ٕ عًُٝبباق ا٫تكباٍ   

خاق١ َتُٝع٠ عٔ يػ١ ايطاؾبسٜٔحم ؾهاتبا ا٭ ؿباٍ ٫ ٜهتبا     

يٮ ؿببباٍ َببببا ٜتٛاؾببببل َببببك َػبببت٣ٛ لبببببِٖٛ ايلكًببببٞ ٚايٓؿػببببٞ   

ٚا٫تتُببباعٞ ؾاػببباحم دبببٌ ٖبببٛ ؽبهبببك أغبببًٛد٘ ًب ايهتادببب١       

جملُٛع١ َٔ ايهٛادٌب حبٝبث ٜكب  شيبو ا٭غبًٛ  َتٛاؾكبا  َبك       

 اط٠ٚ ايطؿٌ ايًػ١ٜٛ.

  ٌ ايًػٜٛبب١ تتببٝ  يبب٘ ايتؿاعببٌ اتتُاعٝببا       َٚكببساض اببط٠ٚ ايطؿبب

دؿببهٌ أٚغببكحم أٟ ا٫تكبباٍ دؿاعًٝبب١ أنبب حم يببصا تٗٝبب٧ ؾطقببا   

 أن  ًب اَتكام ايثكاؾ١.

َٚببك إٔ ايًػبب١ عٓكببط َببٔ عٓاقببط ايثكاؾبب١  ٫ أْبب٘ مبهببٔ     

ايُٓبط  يٝٗا ع٢ً أْٗا ايٛت٘ ايًؿُبٞ اىبل  عٓٗا. ٚقس َبًت ايك١ً 

ثطا٤ ٚاسب١ٜٛٝ ٚايتٛاؾل دُٝٓٗا زقٝك١حم ٚحـب تتٛؾط يًػ١ َبطٚف اي

َبببك اسبٝبببا٠ ؾ ْٗبببا تبببسؾك دايثكاؾببب١  فب ا٭َببباّ نُبببا إٔ ايثكاؾببب١  

 ايطاق١ٝ تكٛز دايًػ١  فب ا٫ْلطاف.

ٜٚػهٌ يًػ١ ايؿهبٌ ا٭نب  ًب اسبؿباَب عًب٢ ايثكاؾب١ ًٚب      

ْكًٗا دـب ا٭ؾطاز ٚازبُاعاق ٚا٭تٝاٍحم ٜٚلتُس تثكبـ ا٭ ؿباٍ   

احم دبٌ نب زا٠ دبػبٝس    ع٢ً ايًػ١ ٫ نٛعا٤ يٓكٌ ايثكاؾ١ ؾاػب 

 ؾين يًُهُٕٛ ايثكاًب.
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أَبببا دؿببب ٕ ايل٬قببب١ دبببـب يػببب١ ايطؿبببٌ ٚتؿهببب ٙحم ؾٗٓببباى    

ٚتٗبباق ُْبببط عسٜببس٠. ٚيتٛنببٝ  ٖببصٙ ايل٬قبب١ مبهببٔ ايكببٍٛ بببب     

دريػا ١ بب  ٕ ايطؿٌ ٜل  عٔ أؾهاضٙ ٜٚػتكريٌ أؾهاض اٯخطٜٔ 

 عٔ  طٜل ايًػ١ أ٫ٚ حم يصا ؾ ٕ ايًػ١ يكٝك١ دايتؿه .

ٜٛبب١ ايبب، ٜػببتدسَٗا ا٭ ؿبباٍ هلببا َلاْٝٗبباحم ٚايٛحببساق ايًػ

 ٚاىبل٢ٓ ًب حس شات٘ َُبٗط ؾهطٟ.

ٚايطؿٌ ايٛيٝبس حبـب ٜكبسض أقبٛاتا  يؿُبٝب١ زٕٚ إٔ ٜهبٕٛ       

هلببا َلٓبب٢ ٫ مبهببٔ ايُٓبببط  يٝٗببا عًبب٢ أْٗببا تلبب  عببٔ ؾهببطحم        

ٚيهٔ َا  ٕ ٜريسأ د قساض ايهًُاق شاق اىبل٢ٓ ؾ ٕ ٖبصا ٜلبين   

ْا آخط ؾ ٕ اغبتهاد١ ايطؿبٌ   أْ٘ ػبس تلري ٙ َٔ خ٬هلا. َٚٔ تا

يًطَببٛظ ايًػٜٛبب١ تٓطببٟٛ بببب عبباز٠ بببب عًبب٢ قٝاَبب٘ دلًُٝبباق عكًٝبب١          

َلطؾٝببب١ نبببث ا  َبببا ٜهبببٕٛ ايبببتؿه  ٚاحبببسا  َٓٗبببا. َٚهبببُٕٛ  

ا٫تكاٍ يٝؼ ؾ٦ٝا  َازٜا  قطؾا حم دبٌ ٖبٛ َباز٠ ؾهطٜب١ َكباغ١      

ًب نٝإ يػٟٛ ٜػبتكريً٘ ايطؿبٌحم ٜٚهبٕٛ يب٘ قبٛض٠ َٓتٗٝبا  دٗبا        

سٜببس٠. يببصا ٜكبب  ايكببٍٛ  ٕ ايًػبب١ ٖببٞ ٚعببا٤     فب َبباز٠ ؾهطٜبب١ ت

يتاسٜس ٚدًٛض٠ ْٚكٌ ا٭ؾهاض حٝث ٫ ٜتٗٝ  شيو َا ل تتؿهٌ 

قٝاغاق يػ١ٜٛحم ٜٚلاٜـ ا٭ ؿاٍ نث ا  َٔ ا٭ؾهاض ٚايٛقبا٥ك  

 ٚا٭حساث ًب عال يػٟٛ َلاٜؿ١ غ  َرياؾط٠.
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ٚيػ١ ا٭ ؿاٍ تلهع ببب ًب أحٝبإ نبث ٠ ببب عبٔ ايتلبري  عُبا        

هبباض َٚؿبباعط ٚعٛا ببـحم نُببا إٔ تؿه ٖببِ  ؼبًُببٕٛ َببٔ أؾ

ٜتلثط عٓس عهعِٖ عٔ اٱتٝإ دايه١ًُ اىبٓاغري١. ٚقبس قباز ٖبصا    

ايساضغببـب  فب ايلببعٚف عببٔ ايكببٍٛ  ٕ ا٭ؾهبباض ربطببط ًب شٖببٔ   

اىبتهًِ أ٫ٚ حم اِ ٜكٛؽ عٓٗا ا٭ؾهباض ًب نًُباقحم ٚايتُػبو    

دايطأٟ ازبسٜس ايكا٥ٌ  ٕ ٖٓاى َتػ اق ت٪اط ًب ايهب٬ّ َٓٗبا:   

ا ٖبببٛ خببباضل اٱْػبببإ زٕٚ إٔ ٜٓؿبببٛا إٔ ايهًُببب١ تٓؿبببص َبببٔ       َببب

 ايتؿه .

ٚدٛت٘ عباّ َبازاّ ايؿهبط ْتاتبا  يًاٝبا٠ ايثكاؾٝب١ َبٔ تٗب١         

ْٚتٝهببب١ يًُٓبببٛ ايلكًبببٞ َبببٔ تٗببب١ أخبببط٣ ؾببب ٕ ايًػببب١ تًلبببا زٚضا     

تٖٛطٜببا  ًب ايؿهببط غببٛا٤ أناْببت ٚعببا٤ يتٛقببٌٝ ا٭ؾهبباض أّ    

 أزا٠ تلري  عٓٗا أّ ضزا٤ هلا.

س٠ مبهبببٔ إٔ تؿكبببس ايهًُببباق ز٫٫تٗبببا ًٚب حبببا٫ق عسٜببب

ؾتدًٛ ايًػ١ َٔ ا٭ؾهاض. ؾكس ٜطزز ا٭ ؿاٍ ايهًُاق ٚايتلاد  

ٚايتلطٜؿباق ٚايكٛاعبس زٕٚ إٔ ٜهْٛببٛا عًب٢ ٚعببٞ حكٝكبٞ دٗبباحم     

ٚزٕٚ إٔ تتاببٍٛ  فب أؾلبباٍ غببًٛن١ٝ أٟ تتاببٍٛ ايطَببٛظ ايًػٜٛبب١   

١ٝ  فب أقٛاقحم ٜٚكاٍ ًب ٖصٙ ا٭حٛاٍ  ٕ ؾ٦ٝا  َٔ ايٓعع١ ايًؿُب

 قس أقادِٗ.
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ٚتطتك ٖصٙ ايُباٖط٠ اىبطن١ٝ  فب عس٠ أغبريا  َٓٗبا: زبب٤ٛ    

ٚغببببا٥ٌ ا٫تكبببباٍ دا٭ ؿبببباٍ  فب أغببببايٝا ايتاؿببببِٝب ايًؿُبببببٞ    

ٚاعتُازٖبببا عًببب٢ ايٓكبببا٥  ٚاٱضؾبببازاق اىبرياؾبببط٠حم ٚاغبببتدساّ   

أغايٝا تكطٜط١ٜ دسٍ ا٭غبايٝا ايؿٓٝب١. نُبا إٔ دلبا ا٭ ؿباٍ      

٢ ؾٝٓببسؾلٕٛ  فب تطزٜببس  مبًٝببٕٛ  فب تكًٝببس ايهريبباض تكًٝببسا  أعُبب   

أقبببٛاٍ ايهريببباض زٕٚ ٚعبببٞ دٗببباحم  نببباؾ١  فب شيبببو ؾببب ٕ تكبببسِٜ    

َهبباَـب اكاؾٝبب١ دكببٛض٠ َرياؾببط٠ ٚزٕٚ دبػببٝس ؾببين أٚ تكببسِٜ      

َهاَـب تؿٛم َػتٜٛاق لبٛ ا٭ ؿاٍ َك  ترياضِٖ عًب٢ حؿُبٗبا   

 تًه٧ ا٭ ؿاٍ  فب تطزٜس َا ٜؿطيف عًِٝٗ تطزٜسا  يؿُبٝا  أتٛف.

ٕ ا٭ؾهببباض ايببب، ٜطززٖبببا   َٚبببٔ أخطببباض ٖبببصٙ ايُبببباٖط٠ أ  

ا٭ ؿبباٍ ٫ ٜتٗٝبب  هلببا إٔ تبب٪زٟ زٚضٖببا ًب تهببٜٛٔ ؾدكببٝاتِٗ     

ٚذبسٜس غًٛنِٗ ٭ِْٗ ضغِ تطزٜسِٖ أيؿاَبا  أٚ حؿُبِٗ قٛايا 

تاَبببس٠  ٫ أْٗبببا ٫ تكبببٛزِٖ  فب ايبببتؿه  ايبببٛاعٞ  ش ٜهتؿبببٕٛ  

داٱتاداق ايًؿُبٝب١ ٜٚكتٓلبٕٛ داٱتادباق ازبباٖع٠حم يبصا ٜكباٍ  ٕ       

ٛز  فب ايتلًِٝ ا٭ع٢ُ ايصٟ ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً ؾٗبِ  ٖصٙ ايُباٖط٠ تك

 اىبهُٕٛ.

ٚتبب٪زٟ ايٓععبب١ ايًؿُبٝبب١ دا٭ ؿبباٍ  فب عببسّ ايتهٝببـ َببك     

ايثكاؾ١ تهٝؿبا  قباٝاا  ٚ فب عبسّ  زضاى أزٚاضٖبِ ا٫تتُاعٝب١      

ٚدايتايٞ عسّ أزا٥ٗا دؿهٌ قاٝ حم هلصا ٜكاٍ عٔ ٖصٙ ايٓعع١ 
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َبببٔ   ْٗبببا تكبببٛز  فب َؿبببه٬ق عسٜبببس٠ حبببـب تٓتؿبببط دبببـب تٝبببٌ

 ا٭تٝاٍ.

٫ٚ ؾو ًب إٔ ؾب٦ٝا  َبٔ زا٤ ايًؿُبٝب١ مبهبٔ ٬َحُبتب٘ ًب      

اكاؾتٓا ايلطد١ٝ عببٔ ايهريباض  فب حبس إٔ شٖبا ايبريلا َتططؾبا        

 فب ايكبببٍٛ  ٕ اكاؾتٓبببا تؿبببهٛ َبببٔ اٱغبببٗاٍ ايًؿُببببٞ.. ؾٗٓببباى   

ايهث ٕٚ َٓبا ٜبطززٕٚ أيؿاَببا  ضْاْب١ صببطز تطزٜبس: ٚػببسٕٚ ًب        

ؾاؾ١ٝ عٔ نبث  َبٔ اىبٛاقبـ     اٱتاداق ايًؿُب١ٝ ازباٖع٠ ضزٚزا 

ٚاىبؿبه٬ق ايب، ٜتطًبا ا٭َببط ًب ٚاقبك اسبباٍ  عُباٍ ايلكببٌحم       

ٚقببباض اسببببسٜث يبببس٣ ايهبببث ٜٔ عبببٔ اىبػبببا٥ٌ "ايكبببلري١" أَبببطا  

 "غ٬ٗ ".

ٚمبهٔ إٔ ظبس ؾُٝبا ٜكبسّ يٮ ؿباٍ َبٔ ظاز اكباًب ؾب٦ٝا        

غ  قًٌٝ يببا ٜؿبهك ا٭ ؿباٍ عًب٢ ايٛقبٛع ًب ٖبصا ايبسا٤ غبٛا٤         

 اىبساضؽ أّ ًب ايٓبٛازٟ أّ ًب قباـ ا٭ ؿباٍ أّ    أنإ شيو ًب

ًب دطاصبِٗ اٱشاع١ٝ ٚايتًؿاظ١ٜ. ٚ شا اغتُط اىبلًُٕٛ ٚاغبتُطضْا  

ببببب عببببٔ ايبببصٜٔ ْبببسعٞ أْٓبببا نتبببا  أ ؿببباٍ ببببب د ؾبببرياع ا٭ ؿببباٍ 

دا٭يؿاَب اشباي١ٝ َٔ ايؿهط ٚزؾلِٗ  فب تهطاضٖا ؾب ٕ ايتباضٜذ   

نريببباض ًب غبببٝهتا أمسا٤ْبببا دببب حطف َبببٔ ْبببٛض د ْٓبببا أغببباتص٠   

 ربطٜا أشٖإ ا٭ ؿاٍ.
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 ٕ أدببببطظ اىبٗبببباّ اىبًكببببا٠ عًبببب٢ عبببباتل ايكببببا٥ُـب دا٫تكبببباٍ   

دا٭ ؿاٍ ٖٞ دًٛض٠ ايؿهط يس٣ ا٭ ؿاٍ َبٔ خب٬ٍ يػب١ َلب ٠حم     

َٚٔ خ٬ٍ ا٫غتلا١ْ دايًػ١ غ  ايًؿُب١ٝ  فب تاْا ايًػ١ ايًؿُبٝب١  

حٝث  ٕ ا٭ٚفب تبسعِ ايثاْٝب١ خبب اق حٝب١ ٚتعٜبس ًب دبػبٝسٖا       

 ض ٚاىبلاْٞ.يٮؾها

نُبببا تكبببك عًببب٢ ايكبببا٥ُـب دا٫تكببباٍ دا٭ ؿببباٍ َػببب٪ٚي١ٝ 

اغتدساّ ايًػ١ اي، تٓاغا َػتٜٛاق ا٭ ؿباٍ ًب ايُٓبٛحم ٚإٔ ٫   

تؿببطيف عًبب٢ ا٭ ؿبباٍ قٛايببا أٚ قببٝػا  يؿُبٝبب١ َببازاّ داٱَهببإ  

اغببتدساّ أنثببط َببٔ قببٝػ١ ًب ايتلببري حم ٚإٔ ٜ نببع ا٫ٖتُبباّ     

 ٚت٦ٝٗبتِٗ يًتلبري  َبٔ    ع٢ً ت١ُٝٓ قسضاق ا٭ ؿباٍ عًب٢ ايبتؿه    

 خ٬ٍ ايًػ١ تلري ا  قازقا .

ًٚب اشبتببباّ ْبببط٣ يعاَبببا  عًٝٓبببا إٔ ْ٪نبببس عًببب٢ حاتتٓبببا       

ايؿسٜس٠  فب  تطا٤ حبٛث عٔ يػ١ ا٭ ؿاٍ ايلط  ًب نبٌ  بٛض   

َٔ أ ٛاض لبِٖٛحم حبٝث ٜتػ٢ٓ يٓا ايتلطف ع٢ً َػتٜٛاق ٖصٙ 

 ايًػ١ ًب نٌ  ٛض ٭ٕ ا٭ ؿاٍ ًب نٌ  بٛض يػب١ شاق َػبتٜٛـب   

ض٥ٝػـبحم ٜتُثٌ أٚهلُا ًب تلري  ا٭ ؿاٍ عبٔ أْؿػبِٗ َبٔ خب٬ٍ     

يػببتِٗحم ٜٚتُثببٌ ااُْٝٗببا ًب ؾٗببِ ا٭ ؿبباٍ ايًػبب١ اىبٛتٗبب١  يببِٝٗحم    

ٖٚٓبباى ؾببطٚم عسٜببس٠ دببـب اىبػببتٜٛـب. ؾايطؿببٌ قببس ٜؿٗببِ دلببا      
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ايهًُبباق ٚازبُببٌ ٚايتلبباد  عٓببس قطا٤تبب٘ أٚ اغببتُاع٘  يٝٗبباحم       

  ٚتلاد  طبتًؿ١.ٚيهٓ٘ عٓس ايتلري  ٜػتدسّ نًُاق ٚنب٬ 

٫ٚ ٜتٗٝ  يٓا اغتدساّ يػب١ َٓطٜٛب١ عًب٢ ؾهبط ًب اتكبايٓا      

دا٭ ؿاٍ َا ل ْتلبطف دؿبهٌ عًُبٞ عًب٢ َبس٣ ؾٗبِ ا٭ ؿباٍ        

يًػ١ اي، ْتٛغٌ دٗا ًب ْكٌ ا٭ؾهاض ٚاىبلاْٞحم ٭ٕ ًب اغتدساّ 

يػ١ تلًٛ أٚ تٓدؿا عبٔ شيبو اىبػبت٣ٛ ٜب٪زٟ داتكبايٓا  فب عبسّ       

 ايؿاع١ًٝ.

لًِ أْٓا أدٓا  فب إٔ ايسضاغاق عٔ يػ١ ا٭ ؿباٍ  ٖصا َك اي

ًب ايٛ ٔ ايلطدٞ ضغِ نآيتٗا َٔ حٝث ايهِ  ٫ أْٗا اقتكطق 

ع٢ً حػا  تهبطاض دلبا ايهًُباق ًب أحازٜبث ا٭ ؿباٍحم أٚ      

ًب قككببببِٗحم أٚ ًب نتببببريِٗ اىبسضغبببب١ٝ اىبكببببطض٠ ْٚتببببا٥  ٖببببصٙ  

ايسضاغبببباق يببببٝؼ هلببببا أُٖٝبببب١ نببببري ٠ ٭ْٗببببا َككببببٛض٠ عًبببب٢      

ٚايهًُاق ًب حس شاتٗا يٝػت  ٫ ٚحساق يػ١ٜٛ َٔ ايهًُاقحم 

ٚحس٠ أن حم ؾا٭ ؿاٍ ٫ ٜتهًُٕٛ َٔ خ٬ٍ ايهًُاق ؾكبٌب  

دببٌ َببٔ خبب٬ٍ أدٓٝبب١ يػٜٛبب١ قٛاَٗببا ازبُببٌ ٚايتلبباد  ٚذبهُٗببا     

تكايٝببس ٚقٛاعببس. َٚببٔ تاْببا آخببط ؾبب ٕ يًهًُبب١ ايٛاحببس٠ بببب ًب       

ٍ ايػايا بب َلباْٞ َتلبسز٠ ٖٚبٞ تتدبص هلبا ز٫يب١ خاقب١ َبٔ خب٬         

 ٚنلٗا ًب ايريٓا٤ ايًػٟٛ.
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ٚٚضٚز دلببببببا ايهًُببببببباق ًب أحازٜبببببببث ا٭ ؿببببببباٍ أٚ ًب  

قككِٗ أٚ ًب نتريِٗ اىبسضغ١ٝ ٫ ٜهبُٔ نبُاْا  أنٝبسا  أْٗبا     

زخًببت ًب صبًُببٗا نببُٔ قبباَٛؽ ا٭ ؿبباٍ ايًػببٟٛ ٭ٕ ا٭ ؿبباٍ  

ٜهطضٕٚ دلا ايهًُاق ضغبِ إٔ َلاْٝٗبا َؿٛؾب١ ًب أشٖباِْٗ     

 سي٫ٛتٗا اسبكٝك١ٝ.أٚ ِٖ ٜؿُٕٗٛ هلا َلاْٞ َػاٜط٠ ىب

ٚع٢ً ٖصا ؾ ٕ ايهطٚض٠ ًَاب١  فب زضاغباق ٚاؾٝب١ عبٔ يػب١      

 أ ؿايٓا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ صباٍ ايسضاغ١ دٓٝإ يػتِٗ نً٘.

ٚيٛ حاٚيٓا َكاض١ْ يػتٓا اسباي١ٝ دًػ١ أتٝاٍ غريكتٓا يٛتبسْا  

َٔ ايؿٛاضم َا ٜبث  ايسٖؿب١حم ٚعًب٢ ٖبصا يبٛ ْٗبا ايٓابٟٛ ادبٔ         

 ٙ ٚاْطًببل َببٔ َسٜٓتبب٘ رؾبباؽ حم    َببٔ قبب 1323بببب  1273أتببطّٚ ر

ٚتاٍ ًب ايكاٖط٠ ٚايريكط٠ ٚقٓلا٤ ٭قادت٘ اسب ٠ ٚيتػا٤ٍ: أٟ 

يػبب١ ٜتاببسث أدٓببا٤ ٜلببط م ٚيطًببا َببٔ ض  ايلريبباز إٔ مبًٗبب٘ ًب        

ايسْٝا ظَٓا  ٜػتطٝك د٘ ٚنك نتا  غ  نتاد٘ ايؿٗ  "اىبكس١َ 

 ا٭تط١َٝٚ ًب َرياز٨ عًِ ايلطد١ٝ" ٜتٓاٍٚ ؾٝ٘ َا أقا  ايًػ١ َٔ

تػ  ٜٚلٕٓٛ نتاد٘ ازبسٜس دبب "عها٥ا اٱْػبإ ًب تػب  ايًػبإ    

 ع  َطٚض ايعَإ".
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 ىشأة أدب األطفال

 

ا٭ز  ٖبببٛ تؿبببهٌٝ أٚ تكبببٜٛط ربًٝبببٞ يًاٝبببا٠ ٚايؿهبببط     

ٚايٛتببسإ َببٔ خبب٬ٍ أدٓٝبب١ يػٜٛبب١حم ٖٚببٛ ؾببطع َببٔ أؾببطع اىبلطؾبب١     

عبٔ   اٱْػا١ْٝ ايلاَب١حم ٜٚلٓب٢ دبايتلري  ٚايتكبٜٛط ؾٓٝبا  ٚٚتبساْٝا       

ايلببازاق ٚاٯضا٤ ٚايكببِٝ ٚاٯَبباٍ ٚاىبؿبباعط ٚغ ٖببا َببٔ عٓاقببط    

بببب عبباز٠ بببب ايثكاؾبب١حم أٟ أْبب٘ دبػببٝس ؾببين ربًٝببٞ يًثكاؾبب١. ًٜٚتببعّ  

دلسز َٔ اىبكَٛاق اي، اقبطً  عًٝٗبا ًب نبٌ عكبط ًٚب نبٌ      

 د١٦ٝ اكاؾ١ٝ.

ٜٚؿبببٌُ ٖبببصا اىبؿٗببببّٛ ا٭ز  عَُٛبببا حم قببببا ًب شيببببو أز      

تُٝبببع عبببٔ أز  ايطاؾبببسٜٔ ًب  ا٭ ؿببباٍحم يهبببٔ أز  ا٭ ؿببباٍ ٜ 

َطاعات٘ حاتاق ايطؿٌ ٚقسضاتب٘ ٚخهبٛع٘ يؿًػبؿ١ ايهريباض ًب     

 تثكٝـ أ ؿاهلِ. 

ٖٚبببصا ٜلبببين إٔ ٭ز  ا٭ ؿببباٍ َبببٔ ايٓاحٝببب١ ايؿٓٝببب١ ْؿبببؼ   

َكَٛبببباق ا٭ز  ايلاَبببب١حم أٟ إٔ َكَٛبببباق أز  ا٭ ؿبببباٍ ٚأز    
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ايطاؾسٜٔ تهاز تهبٕٛ ٚاحبس٠. ؾبايكٍٛ  ٕ َكَٛباق ايككب١ ًب      

تتُثبببٌ ًب دٓبببا٤ قككبببٞ ٜٓطبببٟٛ عًببب٢ ؾهبببط٠   أز  ايطاؾبببسٜٔ 

ٚؾدكٝاق ٚتٛ ٚحريهب١ ٜٓطريبل ٖبٛ اٯخبط عًب٢ أز  ا٭ ؿباٍ       

أٜها . ٚايكٍٛ د ٕ اىبكاٍ ا٭زدبٞ ٖبٛ قبسض َٚبؿب ٚخاكبب١ ْٚػبٝ        

 َٔ ايًُػاق ايصات١ٝ ٚاشبٝاي١ٝحم ٜٓطريل ع٢ً ا٭زدـب َلا . 

يهبببٔ اختٝببباض اىبٛنبببٛعحم ٚتهبببٜٛٔ ايؿدكبببٝاق ٚخًبببل      

غًٛ حم ٚاي انٝا ٚا٭يؿباَب ايًػٜٛب١ ًب   ا٭تٛا٤حم ٚاغتدساّ ا٭

أز  ا٭ ؿاٍ ربهك يهٛادٌب طبتًؿب١  فب حبس َباحم ٚتكبطض ٖبصٙ      

ايهببببٛادٌب حاتبببباق ايطؿببببٌ ٚقسضاتبببب٘ َٚػببببت٣ٛ لبببببٛٙ دكببببٛض٠  

 أغاغ١ٝ. 

ٚعًببب٢ ٖبببصا ؾببب ٕ أز  ا٭ ؿببباٍ ٖبببٛ صبُٛعببب١ ا٫ْتاتببباق    

ا٭زدٝبب١ اىبكسَبب١ يٮ ؿبباٍحم ايبب، تطاعببٞ خكا٥كببِٗ ٚحاتبباتِٗ   

حم أٟ أْ٘ ًب َلٓباٙ ايلباّ ٜؿبٌُ نبٌ َبا ٜكبسّ       َٚػتٜٛاق لبِٖٛ

يٮ ؿبببباٍ ًب  ؿببببٛيتِٗ َببببٔ َببببٛاز دبػببببس اىبلبببباْٞ ٚا٭ؾهبببباض 

َببا بببب ًب حبسٚز ٖببصا اىبلٓبب٢  بببب ٚاىبؿباعط.. يببصا مبهببٔ إٔ ٜتهبباٚظ  

ٜكببسّ  يببِٝٗ يبببا ٜػبب٢ُ دببايكطا٤اق اسبببط٠. ٜٚببسخٌ نببُٔ ٖببصٙ     

اسبسٚز ا٭ز  ايصٟ تكسَ٘ ايطٚن١ ٚاىبسضغب١حم َٚبا ٜكبسّ  يبِٝٗ     

اٖا ًب ْطببام ا٭غببط٠ ٚاسبهببا١ْ َببا زاَببت َكَٛبباق ا٭ز       ؾببؿ

 داز١ٜ ؾٝ٘. 
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ٚحببببـب ْكببببـ ا٭ز  د ْبببب٘ دبػببببٝس ؾببببين ربًٝببببٞ يًاٝببببا٠ 

ٚايؿهبط ٚايٛتببسإ ؾ ْٓبا ْطٜببس دببصيو إٔ َهبُْٛ٘ ٜطتببسٟ اٝادببا     

َٔ غٓسؽ ٚاغت م زٕٚ إٔ ُٜبٗط اىبهبُٕٛ ٚن ْب٘ أيبريؼ تًبو     

 ؾين قؿٝا. ايثٝا  ع٠ٛٓحم  ش ٜ تًـ اىبهُٕٛ َك اٛد٘ ًب قايا 

ٜٚ٪يبببـ اىبهبببُٕٛ َبببا ؼبتٜٛببب٘ ايبببٓل ا٭زدبببٞ َبببٔ آضا٤ أٚ     

عٛا ـ أٚ قِٝ أٚ َٛاقـحم دُٝٓا ٜ٪يـ ايؿهٌ َُبٗبطا  حػبٝا .   

دُٝٓا ٜتدص ًب بب ًب ايلاز٠ بب ٚايؿهٌ ًب ا٭ز  ٜػتلـب دا٭يؿاَب 

ايؿٕٓٛ ا٭خط٣ أيٛاْا  أٚ خطٛ ا  أٚ حطناق أٚ َبٛاز أٚ َعػببا    

 َطنريا  َٓٗا نًٗا.  َٔ دلا ٖصا ٚشاىحم أٚ ن٬

نػبببا   ؿبباٍ زٚض اكببباًب حٝبببث  ْبب٘ ٜكبببٛز  فب   ٚ٭ز  ا٭ 

ا٭ ؿبباٍ ايكببِٝ ٚا٫دباٖبباق ٚايًػبب١ ٚعٓاقببط ايثكاؾبب١ ا٭خببط٣حم    

 نبباؾ١  فب َببا يبب٘ َببٔ زٚض َلببطًب َببٔ خبب٬ٍ قسضتبب٘ عًبب٢ تُٓٝبب١    

عًُٝاق ايطؿٌ اىبلطؾ١ٝحم اىبتُث١ً دبايتؿه  ٚايتدٝبٌ ٚايتبصنط.    

داعتريببباضٙ دبػبببٝسا  يثكاؾببب١  ببببب ؿببباٍ ٚدٛتببب٘ عببباّحم ؾببب ٕ أز  ا٭  

ٜػِٗ ًب اْتكاٍ تع٤ َٔ ايثكاؾب١  فب ا٭ ؿباٍ دكبٛض٠    بب ا٭ ؿاٍ 

ؾ١ٝٓحم ٜٚػِٗ ًب  قٓاع ا٭ ؿاٍ داٯَاٍ ازبسٜبس٠... يبصا ؾٗبٛ أزا٠    

 ًب دٓا٤ اكاؾ١ ا٭ ؿاٍ. 
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 ؿاٍحم ضغِ أْ٘ ٜتُٝع دايريػا ١ ٚايػٗٛي١حم  ٫ أْ٘ ٚأز  ا٭

٫ ٜلت  "تكػ ا " ٭ز  ايطاؾسٜٔحم ٭ٕ ٭ز  ا٭ ؿاٍ خكا٥ك٘ 

نُبا  ببب  اىبتُٝع٠ اي، تػريػٗا  ريٝل١ ا٭ ؿباٍ أْؿػبِٗحم ؾايطؿبٌ    

يٝؼ صببطز "ضتبٌ قبػ " نُبا نبإ ٜؿباع       بب غريل إٔ أٚنآا 

ًب زضتبب١  َببٔ قريببٌحم  ش  ٕ ا٭ ؿبباٍ ؽبتًؿببٕٛ عببٔ ايطاؾببسٜٔ ٫     

ايُٓٛ ؾاػاحم دٌ ًب ادباٙ شيو ايُٓٛ أٜها حم حٝبث  ٕ حاتباق   

ضاتِٗ ٚخكا٥كِٗ ا٭خط٣ ربتًـ ًب ادباٖٗا عُا سا٭ ؿاٍ ٚق

مبٝبببع ايطاؾبببسٜٔ.. ؾٗٓببباى قبببؿاق َلٝٓببب١ رببببتل دٗبببا ايطؿٛيببب١  

 ٚحسٖاحم ٖٚٞ تعٍٚ أٚ تُٓاٞ عٓسَا ٜؿا أٚي٦و ا٭ ؿاٍ. 

  أزدبٞحم ٖبٛ ظاز   يصا ؾ ٕ ايبعاز ايثكباًبحم أزدٝبا  نبإ أٚ غب     

َتُٝببع َببا زاَببت ايطؿٛيبب١ َطحًبب١ لبببٛ َتُٝببع٠.. ٖٚببصا ايببعاز ٫      

 ٜؿهٌحم دايهطٚض٠حم تكػ ا  أٚ تريػٝطا  يعاز ايطاؾسٜٔ ايثكاًب. 

ٚع٢ً ٖبصاحم ؾًبٝؼ نبٌ عُبٌ أزدبٞ َكبسّ يًهريباض ٜكبري          

قبهبطز تريػبٝط٘حم أزدببا  يٮ ؿباٍ..  ش ٫دببس ٭ز  ا٭ ؿباٍ َببٔ إٔ     

  ٚ َطحًبب١ لبببِٖٛ ايلكًببٞ ٚايٓؿػببٞ   ٜتٛاؾببل َببك قببسضاق ا٭ ؿبباٍ 

 َٔ إٔ ٜػها َهُْٛ٘ ًب أغًٛ  خام.  سودٴ ٚا٫تتُاعٞحم ٫ٚ

ٚنتادببب١ ا٭ز  يٮ ؿببباٍ َببببٔ ايؿٓبببٕٛ ايكبببلري١حم ٚتتبببب ت٢     

ايكلٛد١ َٔ تٛاْا عس٠حم َٔ أدطظٖا َا ٜتُٝع دب٘ أز  ا٭ ؿباٍ   
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َببٔ دػببا ١.. َٚلببطٚف إٔ أدػببٌب ايؿٓببٕٛ ا٭زدٝبب١ عًبب٢ ايكبباض٨       

نإ تٛؾٝل اسبهِٝحم ّٜٛ دبسأ ٜػبهٌ   أقلريٗا ع٢ً ايهاتا. ٚ

 حم قبببس أؾببباض  فب شيبببو  1977دلبببا اسبهاٜببباق يٮ ؿببباٍ عببباّ  

 دكٛي٘: 

" ٕ ايريػا ١ أقلا َٔ ايتلُلحم ٚ ْ٘ ىبٔ ايػٌٗ إٔ أنتا 

ٚأتهًببِ ن٬َببا  عُٝكببا  ٚيهببٔ َببٔ ايكببلا إٔ أْتكببٞ ٚأرببب    

ا٭غببًٛ  ايػببٌٗ ايببصٟ ٜؿببلط ايػبباَك دبب ْٞ تًببٝؼ َلبب٘ ٚيػببت   

 ٞ َؿهً، َك أز  ا٭ ؿاٍ". َلًُا  ي٘حم ٖٚصٙ ٖ

ٚايكبلٛد١ ايثاْٝبب١حم ٖببٞ إٔ ا٭زٜببا ايببصٟ ٜهتببا يٮ ؿبباٍ  

ٖببٛ أغبب  عببسز َببٔ ايؿببطٍٚبحم َببٔ دٝٓٗببا ٚتببٛ  تٛاؾببل اٱْتببال      

ا٭زدٞ َك قسضاق ا٭ ؿاٍ ٚحاتباتِٗ. ٚمبهبٔ تبريـب َبس٣ ٖبصٙ      

ايكببببلٛد١  شا َببببا تببببصنطْا إٔ ايطؿببببٌ ٫ ٜببببعاٍ غاَهببببا  أَبببباّ  

يل١ًُٝ  فب تؿػب  نبث  َبٔ تٛاْبا     ايهرياض. ٚل تٓت٘ ايرياٛث ا

غًٛن٘ دلبس. ٖبصا ًب ٚقبت ٜهبٕٛ ؾٝب٘ ا٭زٜباحم ايبصٟ ٜهتبا         

يًطاؾسٜٔحم حطا   فب حس دلٝسحم حٝث  ٕ ٖبصا ا٭خب  ٜهتبا ًب    

ايػايببا زٕٚ إٔ ٜهببك نبٗببٛضا  َلٝٓببا  ًب حػبباد٘حم أٚ أْبب٘ ٜهتببا  

زبُٗببببٛض َؿبببب يفحم أٚ ٜهتببببا زٕٚ إٔ ٜلببببطف َببببٔ غببببٝهٕٛ   

 هتا. ازبُٗٛض ايصٟ ٜػتكريٌ َا ٜ
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ٖٚٓاى َػ ي١ عا١َ تٛات٘ أز  ا٭ ؿاٍ ًب نبٌ َهبإحم   

ٚتؿهٌ ًب ايٛقت ْؿػ٘  حس٣ َؿه٬ق ايهتاد١ يٮ ؿباٍحم  

ٖٚببٞ إٔ أز  ا٭ ؿبباٍحم نٓببٛع ؾببينحم ٫ ٜببعاٍ تسٜببسا حم يببصا ل    

ٜهتػا تكايٝس عا١َ دلس.. ٚقس ٖٝ  ٖبصا ايبتؿه  يهبث  َبٔ     

ٚإٔ ا٫تتٗبببازاق ٚا٭حهببباّ اىبتلػبببؿ١ إٔ تطبببطح ًب ايػببباح١حم    

ت٬قببٞ دلببا ايكريببٍٛحم ٫ يػببريا  ٫ ٭ْٗببا تريببسٚ َلكٛيبب١حم َببك إٔ    

نٕٛ أٟ أَط َلك٫ٛ  ٫ ٜلين أْ٘ قاٝ  عًُٝبا حم  ش ٫دبس َبٔ إٔ    

ؽبهك يًتاًٝبٌ ايلًُبٞ نبٞ ٜتكبطض ؾُٝبا  شا نبإ قباٝاا  أٚ        

 خا ٦ا . 

 البداية: 

َٓببببص إٔ غبببباز ايؿببببلٛض دبببب ٕ ا٭ز  يببببٝؼ حهببببطا  عًبببب٢     

 ٛ ٕ ٜكًريببٕٛ قببؿااق نتببا ا٭ز   ايطاؾببسٜٔ ٚحببسِٖ ضاح اىبلٓٝبب

يٝٓتكبببٛا َٓٗبببا دلبببا اسبهاٜببباق ٚايككبببل ٚايككبببا٥س ايببب،      

مبهببٔ إٔ ٜكريببٌ عًٝٗببا ا٭ ؿبباٍ ٜٚؿُٖٗٛببا ٜٚتببصٚقٖٛا. دببٌ  ٕ       

ا٭ ؿاٍ أْؿػِٗ أقريًٛا ع٢ً نث  َٔ اٱْتاتاق ا٭زد١ٝ اي، ل 

 تهٔ هلِ ًب ا٭غاؽ. 

ٚأنثببط اٱْتاتبباقحم ايبب، تلببس ايٝببّٛ َببٔ ن٬غببٝهٝاق     

 ؿببباٍحم نبببإ نتادٗبببا قبببس ادبببسعٖٛا ن ْتبببال أزدبببٞ       أز  ا٭
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يًطاؾسٜٔ زٕٚ إٔ ؽبطط ا٭ ؿاٍ ًب أشٖاِْٗحم ٚيهبٔ ا٭ ؿباٍ   

ٚتبببسٚا ؾٝٗبببا َبببا ٜؿبببريك خٝبببا٫تِٗ َٚبببا ًٜبببيب دلبببا حاتببباتِٗ      

 ا٫تكاي١ٝ. 

ٚل ٜهٔ يٮ ؿاٍ أز  خبام دٗبِ دباىبل٢ٓ ايكباٝ  قريبٌ      

ايكطٕ ايلؿطٜٔحم ٚيهٔ  ضٖاقباق ٚانبا١ ناْبت قبس غبريكت      

َٗببسق ٭ز  ا٭ ؿبباٍ إٔ ٜهببٕٛ َببباٖط٠ ؾٓٝبب١ نببري ٠.    شيببوحم ٚ

ٚقس زضل َ٪ضخٛ أز  ا٭ ؿاٍ ع٢ً عسّ اغتريلاز أمسا٤ اىبريسعـب 

ا٭ٚا٥ٌ َٔ قا١ُ٥ أزدا٤ ا٭ ؿاٍحم ضغبِ أْٗبِ ل ٜهْٛبٛا نتبا      

أ ؿبباٍ دا٭غبباؽ دكببسض َببا نبباْٛا َلببسٟ أٚ تبباَلٞ حهاٜبباق   

٫قببت ٖبب٣ٛ ًب ْؿببٛؽ ا٭ ؿبباٍحم أٚ اعتُببسٖا نتببا  ا٭ ؿبباٍ     

ؾُٝا دلس ٱْؿا٤ قكل أ ؿاٍ دلس  تبطا٤ ذببٜٛطاق ؾٝٗبا. ٚدًبؼ     

اٱْكاف دريلا اىب٪ضخـب إٔ ٚنلٛا دـب اىب٪غػـب ا٭ٚا٥ٌ ٭ز  

ا٭ ؿببباٍ أٚي٦بببو ايبببصٜٔ تببب اطق نتادببباتِٗ حبهاٜببباق ؾبببلري١ٝ     

ناْبببت تببببط٣ٚ يٮ ؿببباٍ ٚأخببببط٣ يًطاؾبببسٜٔحم حٝببببث مبهببببٔ    

اسبهببِ دبب ٕ أزدببا نببإ ٜببط٣ٚ يٮ ؿبباٍ َٓببص أقببسّ ا٭ظَٓبب١حم        

إ ا٭ ؿاٍ ٜكط٩ٕٚ دآشاِْٗ.. ٚحـب َبٗطق ايهتادب١ ٚتبسٚا   ٚن

هلِ َا ٖٛ َهتبٛ  ٜبطاز دب٘ تلًبُِٝٗ نٝبـ ٜؿهبٕٛ اسببطفحم        

ٚحـب َبٗطق ايطرياع١ َبٗبطق هلبِ دلبا ايهتبا شاق ا٭ٖبساف      

 ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ. 
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ببب  قريٌ ْؿ ٠ أز  ا٭ ؿباٍ  بب ٚدٛت٘ عاّحم ل ٜهٔ ا٭ ؿاٍ 

ببب  أحٝاْبا   ببب  ْٛا ٜػتُلٕٛ دلٝسٜٔ نٌ ايريلس عٔ ا٭ز حم ؾكس نا

 فب اسبهاٜبباق ٚا٭َثبباٍ ٚايطٚاٜبباق ٚاسبهببِ ٚايببطح٬ق ايبب،  

نببإ ٜتٓاقًببٗا ايٓبباؽ أٚ ٜطْٚٚٗببا ًب اجملببايؼ دككببس ايتػبب١ًٝ       

ٚايتٛتٝ٘ َٚٔ ا٭ز  َا ٖٛ َٔ اي اث ايسٜينحم َٚٓب٘ َبا ٖبٛ َبٔ     

اي اث ايؿليب ايبصٟ ؼبُبٌ ايكبِٝ ٚا٭ؾهباض.. َٚبٔ دبـب ايب اث        

 ٖٛ أز  حه١ُ أٚ أز  تٗصٜا. ايسٜين َا 

َٚببٔ دببـب اٯابباض ا٭زدٝبب١ ايؿببلري١ٝحم شاق ايتبب ا  ايهببري  ًب   

حٝبببا٠ ايٓبببباؽحم ٚايببب، حبببباٍٚ دلببببا ايهتبببا  قببببٝاغ١ دلببببا    

اسبهاٜبباق عًبب٢ غطاضٖبباحم حهاٜبباق ايرياظببباتٓ احم أٚ خببعا٥ٔ    

اسبه١ُ اشبُؼحم أٚ ا٭غبؿاض اشبُػب١.. ٖٚبٞ حهاٜباق ْسٜب١      

يلبببالحم ٚناْبببت تًبببو  قسمبببب١ تطنببببت  فب عسٜبببس َبببٔ يػببباق ا  

اسبهاٜبببباق تػببببتٗسف غاٜبببباق عًُٝبببب١حم ٚناْببببت حهاٜاتٗببببا  

ا ؾكس ناْت َُٓب١َٛ "ٚقس ٚنلت َٗٓثٛض٠.. أَا أَثاهلا ٚحهُ

م.ّ دايًػبب١ ايػٓػببهطٜت١ٝ ْٚكًببت ٭ٍٚ َببط٠  فب  100بببب  500دببـب 

 ايًػ١ ايري١ًٜٛٗ". 

ٚقبببببس ٚنبببببك حهاٜببببباق ايرياظبببببباتٓ ا دطُٖبببببٞ َلبببببطٚف  

 ٕ يببب٘ ا٬اببب١ أ٫ٚزحم ٚأضاز إٔ  داسبهُببب١ تًريٝببب١ يطًبببا ًَبببو نبببا
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ٜلًُِٗ ؾٔ ايػٝاغ١حم ؾلٗس دا٭َط  فب شيو اي ُٖٞ ايصٟ ٚنك 

 حهاٜاق حٝٛإ يٝؿك  عٔ أؾهاضٙ ًب ؾهٌ ؾين ٚان . 

ٚ فب تاْبببا حهاٜببباق ايرياظبببباتٓ ا اْتؿبببطق حهاٜببباق     

ن١ًًٝ ٚز١َٓ اي، تطنبٗبا عريبس اك دبٔ اىبكؿبك َبٔ ايريًٜٗٛب١  فب       

ٝب١  فب يػباق أخبط٣ عسٜبس٠... َٚٓٗبا      ايلطد١ٝحم ٚتطنببت َبٔ ايلطد  

تلببببطف ا٭ٚضٚدٝببببٕٛ  فب ْببببٛع أزدببببٞ تسٜببببس ًب دببببث اسبهُبببب١     

 ٚايتٗصٜا. 

َببٔ أقببسّ   أٜػببٛ اجملُٛعبب١ اشبطاؾٝبب١ اىبٓػببٛد١  فب  ٚتلببس 

اىببب اٛضاق ا٭زدٝبب١ ايبب، ٫قببت ايؿببٝٛع ًب أٚضٚدبباحم ٚناْببت َببٔ      

أٚا٥ٌ ايهتا اي، ٫ ٜػتطٝك أحس  ٫ إٔ ؼبهبِ دب ٕ ا٭ ؿباٍ    

ٚا ؾٝٗبا َتلب١ نبري ٠حم ضغبِ أْٗبا  ريلبت يًطاؾبسٜٔ دبـب         قس ٚتبس 

ّحم ٚدػبببريا  قريبباٍ ا٭ ؿببباٍ عًببب٢ قطا٤تٗبببا  1480ببببب  1475عبباَٞ  

 عسق أٍٚ نتا  ٜطريك يٮ ؿاٍ. 

حهبِٝ ْٜٛباْٞحم ٚيبس     أٜػبٛ  ٚتؿ  دلا اىبكبازض  فب إٔ  

م.ّحم ٚعبباف ؾبب ٠ َببٔ حٝاتبب٘ عريببسا  ضقٝكببا  دببـب عببس٠         620عبباّ 

اع ٌْٝ حطٜت٘ دؿهٌ شنا٥٘ َايهـب ًب َس١ٜٓ غاَٛؽحم ٚاغتط

ْٝبٌ  ٚٚحهُت٘حم دٌ اغتطاع دُٗبا ايتابطض َبٔ ضٚاغبا ايلريٛزٜب١      

ايؿبببٗط٠ ٚاجملبببسحم ٚتٓكبببٌ دبببـب أعُببباٍ ضؾٝلببب١ َٓٗبببا: اْتسادببب٘ ًب    
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غببؿاضاق غٝاغبب١ٝ عسٜببس٠.. ٚٚنببك حهاٜاتبب٘ يتٗس٥بب١ اشبببٛا ط     

ٚ وباز ايؿؿب ًب دلا اىبسٕ ايْٝٛا١ْٝحم ٚقس هبًب٘ اىبًبو نُٝب١    

ظعٗا ع٢ً أدٓا٤ َس١ٜٓ "زيؿٞ"حم ٚيهٓ٘ َبا  نري ٠ َٔ ايصٖا يٝٛ

 ٕ احتو دايٓاؽ حتب٢ ٖايب٘ َبا نباْٛا عًٝب٘ َبٔ تؿبك... ٚحبـب         

ععّ ع٢ً عسّ تٛظٜك ايصٖا عًبِٝٗ تبآَطٚا عًٝب٘ ٚاتُٗبٛٙ دؿبت٢      

 ايتِٗ؛ ٚأداحٛا قتً٘حم ؾكتًٛٙ. 

حم أٜػبببٛ يهبببٔ ٖٓببباى َبببٔ ٜٓؿبببٞ ٚتبببٛز ؾبببدل داغبببِ  ٚ

ٜبسٜٓا َبٔ   ـب أٖٚٓاى َٔ ٜل ف دٛتٛزٙ ٚيهٓب٘ ػببعّ دب ٕ َبا دب     

ْؿػبببٗاحم ٚإٔ ايهبببث   أٜػبببٛ خطاؾببباق يٝػبببت ٖبببٞ خطاؾببباق  

ٛ   يٝب٘حم حٝبث َٓٗبا َبا ٜطتبك  فب آخبطٜٔ عاؾبٛا        ػب ايهث  َٓ

 ١ً َٔ قتً٘. ٜقريٌ عكطٙحم َٚٓٗا َا ْػا  يٝ٘ دلس غٓـب  ٛ

حم أٜػببٛ ٟ حبباٍحم ؾكببس اٖببتِ نببث ٕٚ خبطاؾبباق    ٚعًبب٢ أ

نػبببكطاٍبحم ٚايؿًٝػبببٛف زمب ٜبببٛؽ ؾبببان ٚؽحم ٚؾٝبببسضٚؽ  

 ِٖ. ٚغ 

دلس دهل١ قطٕٚ َبٔ َكبطع٘    أٜػٛ ٚقس نبلت خطاؾاق 

َٔ قريٌ ايطاٖا َهػُٝٛؽ د٬ْٛزؽحم ٚيهبٔ دلبا اىبكبازض    

تؿببب   فب إٔ د٬ْبببٛزؽ اعتُبببس عًببب٢ ْػبببد١ َؿببب١ٖٛ شبطاؾببباق 

.. ٚتؿ  َكازض أخط٣  فب أْب٘ ل ٜبط قبٌب ْػبد١ َبٔ أٟ      أٜػٛ 
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حم دٌ قاّ ٖٛ جبُك حهاٜباق  أٜػٛ َٔ اشبطاؾاق اىبٓػٛد١  فب 

حم أٜػببٛ ٥ل١حم ٚاخبب ع حهاٜبباق أخببط٣ ْٚػببريٗا نبٝلببا   فب  ؾببا

ٚإٔ خطاؾاق د٬ْٛزؽ ناْت اىبكبسض ا٭ٍٚ ايبصٟ أخبصق عٓٗبا     

 . ٜػٛ يٓػذ اىبطريٛع١ ٭

ٚع٢ً أٟ حاٍحم ؾ ٕ ٖصٙ اشبطاؾاق ناْت َلٝٓبا  يهتبا    

ا٭ ؿبببباٍ ا٭ٚا٥ببببٌحم حٝببببث قببببٝؼ ايهببببث  َٓٗببببا ًب أؾببببهاٍ    

١حم حتب٢ شٖبا   قكك١ٝحم َٚٓٗا َا أزخٌ نبُٔ َكبطضاق اىبسضغب   

ايبريلا  فب ت نٝبس أُٖٝتٗبا دبايكٍٛ:  ْب٘ يبٝؼ ٖٓباى َثكببـ ًب        

 . أٜػٛ ايلال ايّٝٛ ل ٜت اط ًب  ؿٛيت٘ خبطاؾاق 

ببببب  1313ٚنتبببا ايكبببام اٱٜطبببايٞ تٝٛؾببباْٞ دٛناؾبببٝٛ " 

" صبُٛعبببب١ قككبببب١ٝ دلٓببببٛإ زٟ نبببباَ ٕٚحم أٟ ا٭ٜبببباّ  1375

تبٛٙ..  يٛايلؿط٠حم ٚتريسٚ أْٗا ع٢ً غطاض أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ َٔ دلا ا

ؾدكببٝاق ض٥ٝػبب١حم دٝببِٓٗ غببريك   ٚقببس تببٛفب ايريطٛيبب١ ؾٝٗببا عؿببط  

غٝساق ٚا٬ا١ ضتاٍحم ناْٛا قس ٖطدبٛا َبٔ ؾًٛضْػبا خٛؾبا  َبٔ      

َطيف ايطاعٕٛحم ٚأقاَٛا عٓس غؿ  تريٌ دلٝسحم ٚضاحٛا ٜتريازيٕٛ 

طيفحم حٝببث ضٚاٜبب١ ايككببل نببٞ ٜريلببسٚا عببٔ أْؿػببِٗ ؾببري  اىببب 

ٛ  ناْت تط٣ٚ ًب نٌ ّٜٛ عؿط عاتٗاحم قكل تتؿاد٘ ًب َٛنب

ٚاغببتُط ا٭َببط عؿببط٠ أٜبباّ. ٚقببس ٚضز ًب تًببو ايككببل شنببط        
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نٓٛظ اىبًو غًُٝإحم ٚدطٛي١ ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛدٞحم  نباؾ١  فب  

 ؾدكٝاق خٝاي١ٝ. 

ٜٚؿبباض  فب إٔ قكببل ايببسٜهاَ ٕٚ ناْببت َلطٚؾبب١ قريببٌ 

دٛناؾببٝٛحم ٚعًٝبب٘ ؾٗبببٞ يٝػببت َببٔ ٚنبببل٘ ٭ْٗببا ْتببال عكبببٍٛ       

ٗا ايريسا٥ٝب١ ٚأتباز   نث ٠حم يهٔ دٛناؾٝٛ قس ضؾلٗا َٔ قٝػت

 تؿهًٝٗا ٚدلث اسبٝا٠ ؾٝٗا. 

َٚلُببِ حهاٜبباق ايببسٜهاَ ٕٚ قكب ٠حم ٖٚببٞ تؿبب   فب   

 ا٭حساث دهًُاق َٛتع٠ ٚتكٌ  فب ايٓٗا١ٜ دكٛض٠ َؿات١٦. 

ٚنإ دٛناؾٝٛ قس ٚنك ايسٜهاَ ٕٚ َطنبا٠ سبريٝريتب٘   

ؾٝاَتٝاحم ٚيتػ١ًٝ ًَو ًَٚه١ ْبادٛيٞحم  ٫ إٔ ايؿبلا اٱٜطبايٞ    

 ػ١ًٝحم ٚأقريات َٛنك اٖتُاّ ايهرياض. ٚتس ؾٝٗا ت

ٚنتببا ايطغبباّ ٚايٓابباق ٚاىبلُبباضٟ ٚاىبٛغببٝكٞ ٚاىبٗٓببسؽ  

اٱٜطايٞ يْٝٛاضزٚ زاؾٓؿٞ حهاٜباق قكب ٠ شاق َلبإ عُٝكب١     

تببا٤ دلهببٗا عًبب٢ أيػبب١ٓ اسبٝببٛإ ٚايٓريبباق ٚازبُببازحم ٜٚريببسٚ إٔ    

 أنثط حهاٜاق زاؾٓؿٞ قس ؾكسق. 

ٞ َببٔ ٚنببإ نببث  َببٔ اسبهببااق ايبب، ٚنببلٗا زاؾٓؿبب    

 دساع٘حم ٚيهٓ٘ أنؿ٢ ع٢ً دلبا اسبهاٜباق ايكسمبب١ ىبػباق     

تسٜببس٠حم َٚبببٌ ايٓبباؽ ًب عكببطٙ ٜتػببا٤يٕٛ عببٔ اىبكببسض ايببصٟ       
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نبببإ زاؾٓؿبببٞ ٜػبببتكٞ َٓببب٘ حهاٜاتببب٘حم ٚحبببـب عهبببعٚا عبببٔ     

ايٛقٍٛ  فب شيو ل ػبسٚا  ٫ إٔ ٜل ؾٛا د ٕ زاؾٓؿٞ ل ٜهٔ 

 ؾٓاْا  ٚعاىبا  ؾاػاحم دٌ نإ قاقا  َريسعا . 

حهاٜبباق زاؾٓؿببٞ قببس ؾبباعت ًب عكببطٙ دببـب       ٜٚريببسٚ إٔ

ايطاؾببسٜٔحم يببصا ل ٜسخًبب٘ أٟ َببٔ َبب٪ضخٞ أز  ا٭ ؿبباٍ نببُٔ 

قا١ُ٥ أزدا٤ ا٭ ؿباٍ.. ُٜٚبٗبط إٔ قًب٬ٝ  َبٔ نتبا  ا٭ ؿباٍ قبس        

قًببسٚا زاؾٓؿببٞ دلببس إٔ َبٗببط أز  ا٭ ؿبباٍحم ٚيهٓٓببا ظبببس دببـب   

نتببا  ا٭ ؿبباٍ ايٝببّٛ َببٔ مبهببٔ إٔ ظبببس ًب قككببِٗ دلببا  

ؿببٞحم يببصا ٜكبب  إٔ ٜلببس زاؾٓؿببٞ َببٔ دببـب  قػببُاق قكببل زاؾٓ

 اٯدا٤ ا٭ٚا٥ٌ ٭ز  ا٭ ؿاٍ. 

(2). نتبا  ضحًب١ اىبػباؾط   (1)ٚٚنبك ايهاتبا تبٕٛ دٓٝبإ     
 

ايصٟ ٜلس َبٔ نتبا ايب اث ايبسٜين اىبػبٝاٞحم  ٫ إٔ ايهاتبا       

٘ اغببتٓس ًب نببث  َببٔ ا٭ؾهبباض ايببٛاضز٠ ؾٝبب٘  فب َببا اْتٗببت  يٝبب   

ا ًب تًو ايؿ ٠ ًب ضٖاقاتٗ حطن١ ايتككٞ ايلًُٞ اي، دسأق 

أٚضٚدا. ٚقس نإ دٓٝإ نآٖا  غ  صباظحم ٚأَهب٢ ًب ايػبهٔ   

عبٛ ااين عؿط عاَبا  ٖٚبٛ مبباضؽ ايبٛعِب ايبسٜينحم ٚنبإ قريبٌ        

 شيو قس اؾتػٌ مسهطٜا حم ٚتٓسٜا . 

                                                 
(1) John Bunyan 1628 -1688. 

(2) Pilgrim’s Progress. 
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ٚل ٜهببك دٓٝببإ نتادبب٘ يٮ ؿبباٍحم ٚيهببٔ قببٝاغاق قببس     

أتطٜت ي٘ ؾهلًت٘ َٔ دـب نتا ا٭ ؿاٍ ا٭ٚفبحم خكٛقا  ٚأْ٘ 

نبببإ دا٭غببباؽ قبببس ٚنبببك د غبببًٛ  غبببٌٗحم ٚناْبببت حطنببب١  

ا٭ ؿبباٍ قببس قببٛضق ؾٝبب٘ تكببٜٛطا  زضاَٝببا حم نُببا احتبب٣ٛ عًبب٢     

َػاَطاق ٚأغؿاض قازق ا٭ ؿاٍ  فب ا٫ٖتُاّ د٘حم يبصا ٜلبس ٖبصا    

 ايهتا  دسا١ٜ يُٓٛ أز  ا٭ ؿاٍ اىبهتٛ  ًب  ْهً ا. 

صبُٛعب١ َبٔ    (1)ُْٚبِ ايؿاعط ايؿطْػبٞ تبإ زٟ ٫ؾبْٛتـب   

اق اشبطاؾ١ٝ ًب اابين عؿبط نتادبا حم أٖبس٣ دلهبٗا  فب      اسبهاٜ

ٚتببا٤ ًب بببب ًَببو ؾطْػببا آْببصاى بببب ٚيببٞ عٗببس يببٜٛؼ ايطادببك عؿببط 

ن١ًُ اٱٖسا٤ ايطقٝك١ "أْ٘ ٜطغا ًب تػ١ًٝ ا٭َب  ٚإٔ ٜكبسّ يب٘    

 زضٚغا  تاز٠ ٜتًكاٖا دًص٠". 

ٚنبببإ ٫ؾبببْٛتـب قبببس أقبببسض أٍٚ ا٭َبببط غبببت١ ؾكبببٍٛ َبببٔ 

س٠ غببٓٛاق وبػبب١ ؾكببٍٛ أخببط٣  َُٓبَٛاتبب٘حم أسبببل دٗببا دلببس عبب  

" َُٓبَٛب١.. ٚقبس أٚنب حم ًب َكسَب١ اجملُٛعب١      320احتٛق ع٢ً "

ايثاْٝب١حم إٔ أغبًٛد٘ دباق طبتًؿبا  عبٔ أغبًٛ  اجملُٛعب١ ايثاْٝبب١حم        

٭ْ٘ اغتك٢ َلاْٝٗا َٔ َٛاضز أغ٢ٓ ٚأنثبط تكبسَا حم ٚخكٛقبا     

 ن١ًًٝ ٚز١َٓ. 

                                                 
(1) Jean de la Fontaine 1621 -1695.  
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حم أٜػبٛ  ٜٚؿ  َ٪ضخٛ ا٭ز   فب ت اط ٫ؾبْٛتـب خبطاؾباق   

أْ٘ اغتك٢ َهبُٕٛ أعُايب٘ َبٔ ايطٜبـ ٚايطريٝلب١ اسبٝب١حم َٚبٔ        ٚ

اسبٝٛاْاق اي، نث ا  َا اغتاٛشق ع٢ً ايريطٛي١ ًب قكبا٥سٙحم  

ٚاي، ؾهبًٗا عًب٢ غ ٖبا َبٔ ا٭دطباٍحم عًب٢ أغباؽ إٔ تكايٝبس         

 ايػاد١ ٖٞ تكايٝس اسبٝا٠ ايريؿط١ٜ ْؿػٗا. 

ٚانتػببا ٫ؾببْٛتـب نبٗببٛضا  ٚاغببلا  َببٔ ا٭ ؿبباٍ ايببصٜٔ       

أْٗببِ "ازبُٗببٛض ايلببطٜا أٚ اىبػببتكريٌ ايببصٟ ٜٓريػببٞ      نببإ ٜببط٣ 

 يهٌ ناتا عاقٌ إٔ ٜلٌُ ع٢ً نػري٘". 

ٚقس  ريلت حهاٜات٘ اىبُٓب١َٛ ًب حٝات٘ أنثط َبٔ ا٬ابـب   

  ريل١حم ٚتطنبت  فب يػاق عسٜس٠.. ٫ٚ تعاٍ تطريك َط٠ تًٛ َط٠. 

ٚنببإ تببإ تبباى ضٚغببٛ قببس اْتكببس َُٓبَٛبباق ٫ؾببْٛتـب        

إٔ ايريلا َٓٗبا ٜبسعٛ  فب َبا ٜبٓكا      اْتكازا  ٫شعا حم ٚأنس ع٢ً

اشبكبباٍ اسبُٝببس٠حم ٚاغتؿببٗس دلببس٠ َُٓبَٛبباق َٓٗببا: َُٓبَٛبب١    

ايثلًببا ايببصٟ احتبباٍ عًبب٢ ايػببطا  دبب ٕ ضاح مبتببسح قببٛت٘ َببسحا   

ؾسٜسا  يٝػينحم ٚحبـب دبسأ ايػٓبا٤ غبكطت قطلب١ ازببؾب َبٔ ؾُب٘         

ؾايتُٗٗببا ايػببطا .. ٚأؾبباض ضٚغببٛ  فب إٔ تًببو ايككبب١ تببسعٛ  فب     

 ١ ٚايطٜا٤. ا٭خص داشبسع
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ٚمبهبٔ إٔ ػببس اىببتُلٔ ًب َُٓبَٛباق ٫ؾبْٛتـب إٔ دلهبا        

 َٔ تًو اىبُٓبَٛاق ذبٌُ تطتٝاا  يًؿط ٚا٭اط٠ ٚاىبهط. 

عببباّ  (2)قكببب١ ضٚدٓػبببٕٛ نبببطٚظٚ (1)ٚأقبببسض زاْٝببباٍ زٜؿبببٛ

حم ايببب، تلبببس دساٜببب١ ايؿبببٔ ايكككبببٞ ًب  ْهًببب احم ٚايببب،  1719

 اضتٝبباز ذبُببٌ ايببسع٠ٛ  فب ايكبب  ٚذبُببٌ ايكببلا حم ٚايطغريبب١ ًب 

 اجملٍٗٛ. 

ٚتريببسٚ دساٜبب١ ايككبب١ ٚن ْٗببا تتٓبباٍٚ ٚقببا٥ك حكٝكٝبب١حم اببِ      

غطعإ َا تٓطًل ًب عال اشبٝباٍ.. ٚتبسٚض حبٍٛ ضتبٌ ٜلبٝـ ًب      

تعٜببط٠ َٗهببٛض٠ ٚتٓكطببك قببًت٘ دايٓبباؽحم  ٫ أْبب٘ ٜػببتطٝك قٗببط      

 ايكلا . 

ٚقكبب١ ضٚدٓػببٕٛ نببطٚظٚحم دكببٝػتٗا ا٭قبب١ًٝحم تكببك خبباضل  

َبٔ تسٜبس يٮ ؿباٍحم ؾ قبريات     أز  ا٭ ؿاٍحم  ٫ أْٗا قبٝػت  

ٚاحبس٠ َبٔ ضٚا٥لب٘حم ٚقببس أحريٗبا ا٭ ؿباٍ ىبببا ؾٝٗبا َبٔ اىبؿاتببآق        

 ٚا٭غؿاض ٚاىبدا طاق. 

 

                                                 
(1) Danial Defoe 1660 – 1731. 

(2) Robinson Crusoe. 
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ٜٚؿبب  دلببا َبب٪ضخٞ ا٭ز   فب إٔ زٜؿببٛ تبب اط دبب يـ يًٝبب١     

٫دبٔ  ؿٝبٌ... دُٝٓبا ٜؿب  آخبطٕٚ      ببب  ٚي١ًٝحم ٚت اط حبٞ دٔ ٜكُبإ 

     ٞ َببٔ   فب إٔ ايككبب١ اعتُببسق عًبب٢ قكبب١ ٚاقلٝبب١ يطتببٌ حكٝكبب

اغببهتًٓس٠ ٚتببس ْؿػبب٘ َببسؾٛعا   فب ايكٝبباّ قبػبباَط٠حم ؾ قببري     

حببباضا  ًب غببؿ١ٓٝ َببٔ غببؿٔ ايكطاقبب١ٓحم ٚحكببٌ دٝٓبب٘ ٚدببـب قا٥ببس  

دب٘ ًب  حبس٣    ًٞكب ايػبؿ١ٓٝ خب٬ف حباز ؾًبِ ػببس ايكا٥بس  ٫ إٔ ٜٴ      

ازبعض.. ٚيهٔ شيو ايريااض اغتطاع ايكُٛز ٖٓاى أضدلب١ أعبٛاّ   

دطٜطباْٞ ٚاقبطاري٘   ٚأضدل١ أؾٗطحم  فب إٔ َطق غبؿ١ٓٝ قطقبإ   

َل٘  فب د٬زٙ.. ٚعٓبس عٛزتب٘ ل ٜطبا يب٘ إٔ ٜلبٝـ اسبٝبا٠ ايب،        

نإ ؼبٝاٖا قريٌ َػاَطت٘حم ؾادت٢ٓ يٓؿػ٘ نٛخا  ع٢ً ايؿا ٧ 

يبباا٬  يببصاى ايبصٟ ادتٓبباٙ ًب ازبعٜبط٠ ايٓا٥ٝبب١حم ٚقبس ا ًببك زٜؿببٛ     

ع٢ً حٝا٠ شيو اىبػاَط َبٔ خب٬ٍ اىببصنطاق ايب، ْؿبطٖا قا٥بس       

 صٙحم ؾهتا قكت٘ ضٚدٓػٕٛ نطٚظٚ. ايػؿ١ٓٝ ايصٟ أْك

اْت ٖبصٙ ايككب١ َبٔ ْػب  خٝباٍ زٜؿبٛحم أّ ٖبٞ        نٚغٛا٤ أ

تكبٜٛط ؾببين يٛاقلبب١ حكٝكٝبب١حم ؾبب ٕ شيبو ٫ ٜٓؿببٞ تبب اطٙ حبببٞ دببٔ   

ٜكُبببإحم أٚ أيببـ يًٝبب١ ٚيًٝبب١حم أٚ نًُٝٗببا. عًُببا  دبب ٕ قكبب١ ادببٔ     

 داٱْهًٝع١ٜ.  1686 ؿٌٝ ناْت قس  ريلت عاّ 
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ٚيهببٔ ا٬ابب١  ٚنببإ زٜؿببٛ قببس ٚنببك عؿببطاق ايهتبباحم     

نتا َبًت َٛنٛع ا٫ٖتُاّحم ٖٚٞ: ضٚدٓػبٕٛ نبطٚظٚحم َٚبٍٛ    

 ؾ٬ْسضؽحم ٚقاٝؿ١ عاّ ايطاعٕٛ. 

ٚقببس اؾببتػٌ زٜؿببٛ ًب ايكببااؾ١حم ٚاؾببتػٌ دايػٝاغبب١حم ٚل   

ٜهٔ أَٝٓا  ًب عًُ٘ ايكاؿٞحم نُا أْ٘ ٚتس ْؿػ٘ قبس تبٛضٍب   

ًب ايػٝاغ١حم  ش ل ػبٔ َا نإ ٜريتػبٞحم يبصا اختؿب٢ ؾب ٠ غب       

ٓاؽحم ٚيهٓ٘ عاٚز ايُبٗٛض دلس إٔ ؾباضف ايػبتـب   قك ٠ عٔ اي

حببببـب ٚنببببك ضٚدٓػببببٕٛ نببببطٚظٚ.. ٚقٝببببٌ عٓٗببببا ًب حٝٓٗببببا: " ٕ   

ايػٝاغببٞ ٚايكبباؿٞ َٚػتؿبباض ا٭َببطا٤ أقببري  ضاٜٚبب١ قكببل       

يطاٖٝاقحم ٜتاسث ؾٝٗا عٔ َػاَطاق حبباض ذبطُبت غبؿٝٓت٘"حم    

 حٝث ل ٜكسض ايهث ٕٚ ًب ظَاْ٘ ضٚع١ َا ٚنل٘ زٜؿٛ. 

زٜؿبٛ  فب أْب٘حم دلبس تؿبتت ؾدكبٝت٘      ٜٚؿ  َ نببٛ حٝبا٠   

ٚاْتااي٘ طبتًـ ا٭زٚاضحم اغتطاع دلس ٚنبك ضٚدٓػبٕٛ نبطٚظٚ    

 إٔ ؼبسز حكٝكت٘ داعترياضٙ قاقا . 

ٚقس ٚنك زٜؿٛ قككا  أخبط٣ ل تب٬م َبا ٫قتب٘ ضٚدٓػبٕٛ      

نطٚظٚحم َٓٗبا: ًَبو ايكطاقب١ٓحم َٚػباَطاق زْهبإ ناَريبٌحم       

 ٚشنطٜاق ؾاضؽحم ٚتاضٜذ ايؿٝطإ. 
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حم ايبببببصٟ ٚيبببببس ًب  ْهًببببب ا ٭دبببببٜٛٔ    ٚأقبببببسض ايهاتبببببا 

 (1) ْهًٝعٜـبحم ٚايصٟ ؾا ٚعاف ًب اٜطيٓساحم تْٛااإ غبٜٛؿت 

حم ٚقببـ 1726عبباّ  (2)قكببت٘ اشبٝايبب١ اىبػببُا٠ "ضحبب٬ق تًٝؿببط"  

ؾٝٗا حٝا٠ تًٝؿبطحم ايبصٟ ضاح ٜٓؿبس ايػبلاز٠ ؾٝٗبا ٚضا٤ ايرياباضحم       

ٌٴ   يبب٘ ايلببٝـ.. ٖٚببريٌب ًب دبب٬ز    ؾٗببريٌب ًب دبب٬ز ا٭قببعاّحم ؾًببِ ؼببب

ؾًِ ٜطا ي٘ اىبكاّحم ٚحٌ ًب صبتُك اايبثحم أْكباؾِٗ    ايلُايك١حم

ايلًٝا َٔ ايريؿطحم ٚأْكاؾِٗ ايػبؿ٢ً َبٔ اسبٝٛاْباقحم ؾًبِ ػببس      

ايػلاز٠ ًب شيو اجملتُك.. ٚدصا َببٌ َبا ٜٓؿبسٙ صببطز حًبِ دلٝبس       

 اىبٓاٍ. 

ٚنإ تٛ ايكك١ َؿاْٛا  دايتؿبا٩ّ ٚايبتٗهِ ٚايػبدط١ٜ    

٘  َببٔ اٱْػببإ.. ٚنببإ     ١َببٔ نتادبب  غببٜٛؿت ٜؿبب   فب إٔ غاٜتبب

قكببت٘ ٖببصٙ ٖببٞ إٔ ٜببٛدذ ايٓبباؽ ٫ إٔ ٜػببًِٝٗحم ٚيهببٔ ايٓبباؽ    

ٚتسٚا ؾٝٗا تػ١ًٝ َٚتل١حم  ش  ِْٗ ٜػتُتلٕٛ دصيو اهلهّٛ اىبطٜط 

ايصٟ ؾٓ٘ غٜٛؿت ع٢ً أدٓبا٤ ازببٓؼ ايريؿبطٟحم ٭ٕ نبٌ قباض٨      

َِٓٗ نإ ؼبػا ْؿػ٘ غ  َككٛز دٗصا اهلهّٛحم دٌ ؾدكبا   

 آخط. 

                                                 
(1) Jonathan Swift 1667 – 1745. 

(2) Gulliver’s Travels. 
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 ؿبباٍحم دا٭غببباؽحم  ٚل ٜهتببا غببٜٛؿت ٖببصٙ ايككبب١ يٮ    

ٚيهٔ َا اْطٛق عًٝ٘ َٔ ضح٬ق َٚػاَطاق ٚعها٥ا َٚٛاقـ 

َببث ٠ يًدٝبباٍ تلًتٗببا قطٜريبب١  فب ا٭ ؿبباٍحم ٚل تكببري  ًب عببساز  

أز  ا٭ ؿبباٍ  ٫ دلببس إٔ قببٝػت دؿببهٌ تسٜببس َببٔ قريببٌ تببٕٛ   

ْٝٛدطٟ. َٚبك ٖبصا ؾب ٕ َبٔ ٜب٪ضر أز  ا٭ ؿباٍ ٫ مبهبٔ  ٫ إٔ        

 ٪غػـب هلصا ا٭ز . ٜهك ٖصا ايهاتا دـب اٯدا٤ اىب

بب  1780ٚأقسض ايهاتا ايػٜٛػطٟ ٜٖٛإ ضازٚيـ ؾاٜؼ "

حم عبٔ  1813" ضٚا١ٜ داغِ "أغط٠ ضٚدٓػٕٛ ايػٜٛػط١ٜ" عباّ  1830

دطبببٌ أيكبببت دببب٘ ا٭َبببٛال ًب تعٜبببط٠ َٓلعيببب١حم عًببب٢ غبببطاض قكببب١  

ضٚدٓػٕٛ نطٚظٚحم ٚناْت قس ٚنلت يًهريباضحم ٚيهبٔ عبسزا     

يٝعا تٝتبٛٚز ٚاضٜبٔ..   أ هتا  أتطٚا عًٝٗا ايتريػٌٝبحم ََِٓٗٔ اي

ٚناْببت ٖببصٙ ايككبب١ دا٭غبباؽ قببس َبٗببطق ًب نتببا  دلٓببٛإ      

" ضؾبببازاق يٮ ؿببباٍ ٚأقبببسقا٥ِٗ ًب اىبسٜٓببب١ ٚايطٜبببـ"... ٚقبببس      

يٝكببببري  "أغببببط٠ ضٚدٓػببببٕٛ  بببببب دلببببس شيببببو بببببب اختكببببط ايلٓببببٛإ 

 ايػٜٛػط١ٜ". 

ٚقببس أعبباز ؾبباٜؼ نتادبب١ ايككببل ايؿببلري١ٝ ايػٜٛػببط١ٜحم    

ْٚؿببط عببسزا  َببٔ ايككببل   يػٜٛػببطٟحمٚأيببـ ايٓؿببٝس ايببٛ ين ا 

  نإ ٚايسٙ ٜككٗا عًٝ٘. ،اي
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صبُٛعب١ ؾبلط١ٜ    (1)ٚأقسض ايؿاعط اٱْهًٝعٟ ٚيِٝ دًٝبو 

ٖبببٞ "أغببباْٞ ايببب ا٠٤" ايببب، نبببإ هلبببا ت ا ٖبببا ًب حطنببب١ أز   

ا٭ ؿبباٍحم  ش  ٕ ايؿبب ٠ ايبب، َبٗببطق ؾٝٗببا ؾببٗسق حطنبب١ ْكببس    

 ٚاغل١ دػريا تريأٜ ايتٝاضاق ًب ايُٓببط  فب ايطؿٛيب١حم ٚخكٛقبا    

دلببس قببسٚض نتببا  "أَٝببٌ" زبببإ تبباى ضٚغببٛ ايببصٟ اْتكببس ؾٝبب٘   

نث ا  َبٔ ا٭غبايٝا ايػبا٥س٠ ًب تٓؿب١٦ ا٭ ؿباٍحم ٚقبسّ دبسا٥ٌ        

 تسٜس٠. 

حم 1789قببببس قببببسضق عبببباّ    (2)ٚناْببببت "أغبببباْٞ ايبببب ا٠٤"  

(3)ٚقببسضق دلببسٖا خبُببؼ غببٓٛاق "أغبباْٞ ايتهطدبب١" 
حم ٚنببإ  

ٗطق دًٝو ٜٓات دلا َكطٛعات٘ ايؿلط١ٜ ع٢ً ايٓااؽ.. ٚقس َب

ًب أؾلاضٙ ايطٚحا١ْٝ ايلُٝك١. َٚك أْب٘ ل ٜهبٔ ناتبا أ ؿباٍ     

  ٫ ٕ دلا قكا٥سٙ تصدت ا٭ ؿاٍ دؿهٌ َا ؾٝٗا َٔ خٝا٫ق. 

 1840بببب  1768ْٚؿببط ايهاتببا ايطٚغببٞحم اٜؿببإ نطًٜببٛف  

حهاٜببباق عسٜبببس٠ ًب تػبببك صبُٛعببباق. ٚأَبٗبببط ًب حهاٜاتببب٘    

ؾدكبببٝاق َبببٔ اسبٝٛاْببباقحم ٚنبببإ ٜطٜبببس دٗبببا  دبببطاظ َُببببال    

                                                 
(1) William Blade. 1757 – 1826. 

(2) Songs of Innocence. 

(3) Songs of Experience. 
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هِ ايكٝكطٟحم ًب ٚقت ناْت تػٛز ؾٝ٘ ايطقاد١ ايؿسٜس٠. اسب

ٚنإ نث  َٔ حهاٜات٘ شا ق١ً د حبساث ٚقاعٝب١ ٚأؾبدام    

 حكٝكٝـبحم َثٌ اهلعا٥ِ ٚا٫ْتكاضاق أَاّ ْادًٕٝٛ. 

حم أٜػببببٛ ٚتتُٝببببع حهاٜبببباق نطًٜببببٛف عببببٔ حهاٜبببباق 

ٚحهاٜاق ن١ًًٝ ٚز١َٓحم ٚحهاٜباق ٫ؾبْٛتـب دب ٕ ؾٓب٘ قبلا      

اسبكٝكببٞ ًب حهاٜبباق نطًٜببٛف ٖببٛ    اي نببب١حم  ش  ٕ ايريطببٌ  

ايًػببب١ ايطٚغببب١ٝ ْؿػبببٗا.. َٚبببك ٖبببصا ؾكبببس نبببإ نطًٜبببٛف أٍٚ   

ايهتا  ايطٚؽ ًب  حبطاظ ؾبٗط٠ عاىبٝب١حم  ش تطنببت حهاٜاتب٘      

 فب ايًػاق ا٭ٚضٚد١ٝ ايط٥ٝػ١ خب٬ٍ حٝاتب٘حم ٚتطنببت دلبس شيبو      

  فب عسٜس َٔ يػاق ايلالحم قبا ؾٝٗا ايًػ١ ايلطد١ٝ. 

طحٝا  غببباخطا حم ٚقببباؿٝا   ٚنبببإ نطًٜبببٛف ناتريبببا  َػببب   

داضظا ..  ٫ أْ٘ ٚات٘ عٓت ايػًط١حم ؾلطًت صب٬ت٘ ايٛاحبس٠ دلبس   

ا٭خببط٣حم ٚقببس ٚتببس إٔ ٚنببك اسبهاٜبباق ٖببٛ ايػببريٌٝ ايٛحٝببس    

ايصٟ ٜػتطٝك دب٘ ايتلبري  عبٔ َهْٓٛباق ْؿػب٘ زٕٚ إٔ ٜتلبطيف       

 يػطٛ اسبهِ ايكٝكطٟ. 

 ٚنبببببإ نطًٜبببببٛف ضا٥بببببسا  غبببببرياقا  ًب ا٭ز  ايطٚغبببببٞحم    

دٛؾببهـب "د ْبب٘ أنثببط ؾببلطا٥ٓا ٚ ٓٝبب١ ٚأعُبُٗببِ   ٚقببس ٚقببؿ٘ 

 ؾلري١ٝ". 
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ٚنإ ا٭ ؿاٍ ػبسٕٚ َتل١ دايػ١ ًب حهاٜات٘حم نُبا إٔ  

ايهرياض ػبسٕٚ ؾٝ٘ َلاْٞ نري ٠.. يصا َبًت ٖصٙ اسبهاٜباقحم  

َثًُا ناْبتحم َٛنبك اٖتُباّ ا٭ ؿباٍ ٚايهريباض َلبا .. ٚدؿهبٌ        

 ٍ. ٖصا ٜلس نطًٜٛف ٚاحسا  َٔ اٯدا٤ اىب٪غػـب ٭ز  ا٭ ؿا

 (1)ٚنببببك ايؿببباعط ايؿطْػبببٞ ٚا٭نبببازمبٞحم تؿببباضيع دببب ٚ

دلا اسبهاٜاق ايؿبا٥ل١ ًب ايطٜبـ ايؿطْػبٞحم ٚأنبؿ٢ عًٝٗبا      

ؾببه٬  ن٬غببٝهٝا  د غببًٛ  ضقٝببلحم ٚأقببسضٖا ذبببت عٓببٛإ   

حم َٓٗببا: غببٓسض٬ٜحم 1697"حهاٜبباق َببٔ ا٭ظَٓبب١ ايكسمببب١" عبباّ  

تبا   ٚشٚ ايًا١ٝ ايعضقا٤حم ٚازب١ًُٝ ايٓا١ُ٥.. ٚقس عطف ٖصا ايه

داغبببِ "حهاٜببباق أَبببٞ ا٭ٚظ٠". ٚنبببإ قبببس أقبببسض صبُٛعببباق  

ؾبببلط١ٜحم َٓٗبببا: حهاٜببب١ تًبببس اسبُببباضحم ٚحهاٜببباق ا٭َببباْٞ      

 ايرياٖت١. 

ٚناْت حهاٜاق دب ٚ دساٜب١ حطنب١ ايتب يٝـ يٮ ؿباٍحم      

َتاعحم  ش ٜلس َٔ أٚا٥بٌ َبٔ نتريبٛا خكٝكبا      دككس ايتػ١ًٝ ٚاٱ

      ٘  يٮ ؿاٍحم ٚنإ قس ٚنبك اغبِ ادٓب٘ نُ٪يبـ عًب٢ صبُٛعتب

ا٭ٚفبحم طباؾ١ إٔ ٜٗع قسٚضٖا دامس٘ َهاْتب٘ ا٭زدٝب١حم حٝبث    

                                                 
(1) Charles Perraut 1628 – 1703. 
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ل تهٔ ايُٓبط٠  فب أز  ا٭ ؿاٍ ع٢ً أْب٘  دبساع ؾبينحم ٚيهبٔ     

 د ٚ اريت امس٘ ع٢ً اجملُٛع١ ايثا١ْٝ. 

  ٟ نٓاؾببط يهتببا   (1)ٚىبببك اغببِ اٱْهًٝببعٟحم تببٕٛ ْٝببٛدط

ا٭ ؿببباٍحم دلبببس إٔ نبببإ ٜبببسٜط طبعْبببا  قبببػ ا  يريٝبببك ايهتبببا     

حم حٝث ؾهك عسزا  َٔ ايهتا  ع٢ً ٚنك أٚ اشباق١ دا٭ ؿاٍ

تطنببب١ نتببا يٮ ؿبباٍحم أٚ تريػببٌٝب دلببا ا٭عُبباٍ ا٭زدٝبب١حم       

ؾٓؿط عبٛا  َٔ ٦َ، نتا  ناْت ًب َكسَتٗا حهاٜاق أَبٞ  

حم  نبباؾ١  فب 1729ا٭ٚظ٠حم دلببس تطنبتٗببا  فب اٱْهًٝعٜبب١ عبباّ    

 قكل أخط٣ َثٌ قك١ ضٚدٓػٕٛ نطٚظٚحم ٚضح٬ق تًٝؿط. 

ٔ  ْتاتب٘ اشببام عبسزا  َبٔ ا٭عُباٍ      ْٚؿط تٕٛ ْٝٛدطٟ َب 

حم ابِ  1744ا٭زد١ٝ يٮ ؿاٍحم أٚهلا "نتا  ازبٝا ازبُٝبٌ" عباّ   

 نتاد٘ "ايطٝا شٚ اسبصا٥ـب ازبًُٝـب". 

ٚدٗببصا ٜلببس ْٝببٛدطٟ أٍٚ نتببا  ا٭ ؿبباٍ ًب  ْهًبب احم أٚ    

ا٭  اىب٪غؼ ٭ز  ا٭ ؿاٍ ؾٝٗا.. ٫ٚ ٜعاٍ ايلال ٜل ف دبسٚضٙ  

ٚقببس اغببتاسات َٓببص ايلؿببطٜٓاق َببٔ  ايهببري  ًب ٖببصا اجملبباٍحم  

ٖبببصا ايكبببطٕ تبببا٥ع٠ دامسببب٘ ًب أَطٜهبببا كببببٓ  ٭ؾهبببٌ نتبببا   

 يٮ ؿاٍ. 

                                                 
(1) John Newbery 1713 – 1767. 
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َبببببازٚؽ أضْػبببببت تٝبببببٛزٚض  أىبببببباْٞحم ٚقببببباؽ ايطٚا٥بببببٞ ا٭ 

حم َبببٔ اسبهاٜببباق ايؿبببلري١ٝ قككبببا  خٝايٝببب١ ذبُبببٌ (1)ٖٛؾُبببإ

مسبباق ايؿببٔ ايكككببٞ اشبٝببايٞحم ٚدببصا عببسق أعُايبب٘ ضا٥ببس٠ ًب  

ضغبٕٛ ًب ذبٜٛبٌ تًبو اسبهاٜباق     ٖصا اجملباٍحم  ش  ْب٘ غبريل اْس   

 فب قكببببل.. َٚببببٔ ٖٓببببا تببببا٤ق اٱؾبببباض٠  يٝبببب٘ ًب تبببباضٜذ أز    

ا٭ ؿاٍحم ٚنإ أدبطظ قككب٘ ايطٚا٥ٝب١ "نػباض٠ ايريٓبسم" ايب،       

 . 1816أقسضٖا عاّ 

  ِ (2)ٚنببببك ا٭خبببٛإ ا٭ىباْٝبببإ تبببانٛ  نبببطٜ
ٚؾًٝبببِٗ  

أؾٗط اسبهاٜاق اي، تؿٝك ع٢ً أيػ١ٓ ايٓاؽحم ٚاي،  (3)نطِٜ

دا٤ يٮدٓا٤ ًب أىباْٝاحم ٚنإ ٖسؾُٗا ا٭ٍٚ اسبؿاَب ؼبهٝٗا اٯ

 ع٢ً شيو اي اث َٔ ايهٝاع. 

ٚنإ ا٭خبٛإحم نبطِٜحم ًٜتكطبإ اسبهاٜباق َبٔ أؾبٛاٙ       

ايبببببطٚا٠ ٜٚػبببببه٬ْٗا نُبببببا ٖبببببٞ زٕٚ ذببببببٜٛط ًب َهبببببُْٛٗاحم 

ٚيهُٓٗبببا ناْبببا ٜٗبببصدإ ًب أغبببًٛدٗا ٚؽبطتبببإ َبببٔ أقبببًٗا       

١ ايبب، ل تلببس ايؿببؿٗٞ ايهًُبباق ا٭تٓريٝبب١ ٚايهًُبباق ايكسمببب 

                                                 
(1) A.T.Hofmann 1776 -1822.  

(2) Jacob Crimm. 1775 – 1863.  

(3) Wilhelm Crimm 1786 – 1859.  
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َػتدس١َ ًب ايًػ١  ٫ ًب حسٚز نٝك١.. ٚاغبتُس ا٭خبٛإ دلبا    

 اسبهاٜاق َٔ طبطٛ اق أىبا١ْٝ قسمب١. 

دلٓبببٛإ  1812َٚبٗبببط أٍٚ تبببع٤ َبببٔ نتبببا  ا٭خبببٜٛٔ عببباّ 

.. 1814"حهاٜاق ا٭ ؿاٍ ٚايريٝٛق"حم َٚبٗبط ازببع٤ ايثباْٞ عباّ     

ٚتهبببِ اجملُٛعتبببإ أنثبببط َبببٔ َببب٦، حهاٜببب١حم ٚقبببس ناْبببت   

حم ٖبٞ ايطريلب١   1857ايػادل١ يًاهاٜباقحم ايكبازض٠ عباّ     ايطريل١

 اي، ؾاعت ٚتطنبت  فب يػاق َتلسز٠.

َٚبببك إٔ ا٭خببببٜٛٔ ل ٜهْٛببببا ٜككبببسإ إٔ تهببببٕٛ ٖببببصٙ   

اسبهاٜبباق يٮ ؿبباٍحم دببٌ أضازا اسبؿبباَب عًبب٢ تببطاث قببسِٜ َببٔ    

ا٫ْببسااضحم ٚأضازا ًب ايٛقببت ْؿػبب٘ إٔ تهببٕٛ ًب َتٓبباٍٚ طبتًببـ 

 ٫ إٔ نث ا  َٓٗا ٫ق٢ ايكريٍٛ ايٓاؽ ع٢ً اخت٬ف َساضنِٗحم 

يس٣ ا٭ ؿاٍ. ٚع٢ً أغاؽ شيو ٜ٪يـ شيو ازبٗس ايصٟ قاَا د٘ 

 تع٤ا  َٔ تاضٜذ أز  ا٭ ؿاٍ. 

ٚقس نإ ا٭خٛإحم َٔ ٚضا٤ ايتكا ُٗا ٖصٙ اسبهاٜباقحم  

ٜطٜسإ ايهؿـ عٔ أقاي١ ايثكاؾ١ ا٭ىبا١ْٝحم ٚيهٔ ايبتُلٔ ًب  

ا اسبهاٜاق دلا اسبهاٜاق ٜهؿـ إٔ دلهٗا َؿاد٘ يريل

ايؿبببلري١ٝ ايؿبببطق١ٝحم ٚعًببب٢ اشبكبببٛم اسبهاٜببباق ايلطدٝببب١حم      

 ٚدلا حهاٜاق أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ. 
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٫ٚدببببس َببببٔ اٱؾبببباض٠  فب إٔ  ريلبببب١ "حهاٜبببباق ا٭ ؿبببباٍ    

ٚايريٝٛق" ل تهبٔ تكتكبط عًب٢ اسبهاٜباقحم دبٌ ناْبت تهبِ        

ٖٛاَـ ٚتلًٝكاق يٰخطٜٔحم يصا ٜلبس ايهتبا  ضباٚيب١ يسضاغب١     

 ١ٝ. اسبها١ٜ ايؿلري١ٝ ا٭ىباْ

ٚىبببببك اغببببِ ايهاتببببا ايببببسالبطنٞحم ٖبببباْع نطٜػببببتإ      

ايصٟ اْؿػٌ ًب قبرياٙ دبُٓبِ ايؿبلط ٚٚنبك ايككبل       (1)أْسضغٔ

اىبػطح١ٝ د غًٛ  ؾ حم ٚيهٓ٘ حـب ايتك٢ دلسز َٔ اىبٛغبٝكٝـب  

ٚاىبػطحٝـب ٚايؿلطا٤ ٚأنُبٌ تلًُٝب٘ ايثباْٟٛ دبسأ دٓؿبط دلبا       

داغبببِ  1822ا٭عُببباٍ ا٭زدٝببب١حم  ش قبببسض يببب٘ أٍٚ نتبببا  عببباّ    

نتادببا  ٚقببـ ضحًبب١ عًبب٢ ا٭قببساّ...  1829ػببتلاضحم ْٚؿببط عبباّ َ

ٚيهٔ نتادا  ْؿطٙ ٚأعٝس ْؿطٙ ًب نبٝك أعبا٤ ايلال عؿطاق 

اىببببطاق ٖبببٛ ازببببع٤ ا٭ٍٚ َبببٔ اسبهاٜببباق اشبطاؾٝببب١. ٚأاببباضق      

حهاٜببباق ٖبببصا ازببببع٤حم ٚا٭تبببعا٤ ا٭خبببط٣ ْؿبببٛؽ ا٭ ؿببباٍ       

 ٚايهرياض ًب نٌ َهإ. 

تب٘حم قبس قباٍ "يكبس     ٚنإ اْسضغٔحم حـب دسأ ٚنك حهاٜا

ؾطعت ًب نتاد١ دلبا اسبهاٜباق اشبٝايٝب١ يٮ ؿباٍحم ٭ْبين      

 أضٜس إٔ أنػا ازبٌٝ ايكازّ". 

                                                 
(1) Hans Christian Andersen 1805 – 1875. 
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" حهاٜبب١حم 180ٚدًببؼ عببسز حهاٜبباق أْسضغببٔ أنثببط َببٔ "

ٚقببس اعتُببس عًبب٢ دلببا اسبهاٜبباق ايؿببا٥ل١ آْببصاىحم ٚيهٓبب٘     

أغريؼ عًٝٗا مساق ايهُاٍ ايكككٞ ايؿينحم نُا اعتُس ع٢ً 

َبط دٗبا ًب حٝاتب٘حم حٝبث نبإ ًب ايلكبط       دلا ا٭حساث ايب،  

ايبببصٟ عببباف ؾٝببب٘ اْسضغبببٔ اٖتُببباّ داسبهاٜببباق ايؿبببلري١ٝ ًب      

ايبببسالبطى... ٚناْبببت حهاٜببباق ا٭خبببٜٛٔ "نبببطِٜ" ٚا٭ىبببباْٞ     

 "ٖٛؾُإ" ؾا٥ل١ ٖٓاى. 

ٚقس أزخٌ اْسضغٔ ايريؿط ٚاسبٝٛاْباق ٚايٓرياتباق ٚا٭ؾبرياح    

 ٚازبُاز ن دطاٍ ًب حهاٜات٘. 

حهاٜبباق َتؿا٥ًبب١حم ٜٚتػًببا  ْسضغببٔ أَٚببٔ دببـب حهاٜبباق  

ؾٝٗا اشب  ع٢ً ايؿطحم  ٫ إٔ دلها  َٓٗا ٜٓطٟٛ عًب٢ ايتؿبا٩ّحم   

ه٬ق اٱْػبإ. ٜٚريبسٚ إٔ   ٚخكٛقا  تًو اي، تتٓاٍٚ دلا َؿ

ْسضغٕٛ ٜطٜس إٔ ٜتكريٌ ا٭ ؿباٍ اسبٝبا٠ عًب٢ َبا ٖبٞ عًٝب٘ َٚبا        أ

 ؾٝٗا َٔ حًٛ َٚط. 

٫ٚ تببعاٍ حهاٜبباق أْسضغببٔ َٛنببك اٖتُبباّ ا٭ ؿبباٍ ًب      

لالحم ضغِ َهٞ أعٛاّ  ١ًٜٛ ع٢ً تًو اي١ًًٝ اي، غكٌب ؾٝٗا اي

 َٔ غطٜطٙ ٚؾاضم اسبٝا٠. 
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 حم(1)ٚقببسّ ايطٚا٥ببٞ ا٭َطٜهببٞحم تببُٝؼ ؾُٝٓببٛض نببٛدط   

صبُٛع١ َٔ ايككل ٚايطٚاٜاق اي، تسٚض حٍٛ َػاَطاق ضتاٍ 

 اسبسٚز َك اهلٓٛز اسبُط ٚايكٝازٜٔ ٚايكريا ١ٓ ٚازبٛاغٝؼ. 

 ّ حطنببب١ كببببطز نبببس    1806عببباّ  (2)ٚأحبببسثحم تؿببباضيع ٫

ايطببطم ايتلًُٝٝبب١ ًب دلببا قكببل ا٭ ؿبباٍحم يببصا أخببص ٜهتببا  

دلببا ايككببل دؿببهٌ َتُٝببعحم نُببا تببطتِ  فب اٱْهًٝعٜبب١    

 دلا قكل ٖاْع أْسضغٕٛ. 

أَا تؿاضيع يٛزؾٝسل زٚتػٕٛحم ايهاتا اٱْهًٝعٟ ايصٟ 

  ٍ حم ؾكببس نببإ ٚاحببسا  َببٔ أزدببا٤     (3)عببطف دًكببا يببٜٛؼ نبباضٚ

تلاض يكا "يٜٛؼ نباضٍٚ" عٓبس ْؿبطٙ    ا٭ ؿاٍ ايهرياضحم ٚقس اغ

َببا نببإ ٜببطاٙ دلٝببسا  عببٔ اختكاقبب٘ ًب اهلٓسغبب١ ٚايطٜانببٝاق    

ٚايسٜٔ.. ٚنإ ٜٛقك نتري٘ ًب ٖصٙ اىبٛنبٛعاق ا٭خب ٠ دامسب٘    

ايكبطٜ حم دُٝٓببا نبإ ٜٛقببك دلببا نتريب٘ شاق ايكببؿ١ اشبٝايٝبب١    

 دامس٘ اىبػتلاض. 

ٚنبببإ ًب ايريساٜببب١حم ٜبببطٟٚ ٱخٛاْببب٘ ايكبببػاض ٚا٭ ؿببباٍحم    

 ٜٔ عكس َلِٗ قساقاقحم دلا حهاٜات٘. ايص

                                                 
(1) James Fenimore Coper 1789 – 1851. 

(2) Charles Lamb 1775 – 1843.  

(3) Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll) 1832 -1898. 
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َٚببٔ نتريبب٘ ايؿببٗ ٠ قكبب١ "أيببٝؼ ًب دبب٬ز ايلها٥ببا" ٚقببس  

تلٌ ايريطٛي١ ؾٝٗبا ٱحبس٣ قبسٜكات٘ ايكبػ اقحم ٖٚبٞ: أيبٝؼ..       

حم ٖٚبببٞ ٫ ذبُبببٌ 1865ٚناْببت ٖبببصٙ ايككببب١ قبببس ْؿببطق عببباّ   

َهبببُْٛا  ؾهطٜبببا  دكبببسض َبببا ذبُبببٌ َبببٔ ايػطا٥بببا ٚاىبؿاتبببآق       

خببط٣ مبهببٔ ازخاهلببا نببُٔ أز    ايططٜؿبب١. ٚيبب٘ أعُبباٍ أزدٝبب١ أ  

ا٭ ؿببباٍحم َٓٗبببا "َببباشا ٚتبببسق أيبببٝؼ ٖٓببباى" ٚقبببس قبببسضق ًب  

 . 1876نتا  عاّ 

ٚنببإ نببث  َببٔ ظ٥٬َبب٘ َببٔ أغبباتص٠  حببس٣ اىبببساضؽ ًب   

أنػببؿٛضز ُٜٓبببطٕٚ  فب َببا ٜهتريبب٘ نبباضٍٚ عًبب٢ أْبب٘ ٖببصض ٫      

 َل٢ٓ ي٘. 

ٚقبببس تطنببببت قكببب١ "أيبببٝؼ"  فب طبتًبببـ يػببباق ايلبببالحم    

ػُٝٓا َٔ خ٬ٍ أؾ٬ّ آزّ ايهاضتٕٛحم َٚٔ ٚأخطتت يًتًؿاظ ٚاي

 خ٬ٍ كبثٌٝ أدٓا٤ آزّ ٚدٓا٤ حٛا٤يف. 

   ٔ  (1)ٚٚنببببك ايطٚا٥ببببٞ ا٭َطٜهببببٞ ايػبببباخطحم َبببباضى تببببٜٛ

"غببا٥ٌَٛٝ ٍ.نًُٝبباْؼ" قككببا  يٮ ؿبباٍحم َٓٗببا: "تببّٛ غببٜٛط"   

 . 1882حم ٚ"ا٭َ  ٚايؿك "حم ٚ"ٖانًري ٟ ؾـب" عاّ 1876غ١ٓ 

                                                 
(1) Samuel Clemens (Mark Twain). 
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ٌ ايػٝاغب١ ٚاسببط حم   ٚىباضى تٜٛٔ ُْببطاق ت ًَٝب١ ًب َػبا٥   

ٚصبتُببك ايريؿببط َٚببا ؼبًُببٕٛ َببٔ قببِٝ. ٚنببإ مبكببت ايلببسٚإ      

ٚايطػٝإ ٚايًكٛق١ٝ ٚايريػها٤.. ٜٚكٍٛ: " ٕ تاضٜذ ايريؿط ظاخبط  

دتًو ايًكٛق١ٝ ايػازض٠ ايب، تٓتابٌ زا٥ُبا  ابٛ  اهلبسف ايٓريٝبٌ..       

 ٕ قكبب١ ايريؿببط ٫ تلببسٚ إٔ تهببٕٛ غببطزا  َببٛتعا  يككبب١ غببؿو    

 زَا٤ ايريؿط". 

َبباضى تببٜٛٔ ل ٜهببٔ ناتببا أ ؿبباٍحم  ٫ إٔ ضٚح    َٚببك إٔ

ايؿها١ٖحم اي، أزخًٗا ًب قكك٘حم تلًت ايؿريإ ٜكريًٕٛ عًب٢  

قطا٤اتٗببا.. نُببا تلًببت دلببا ا٭ ؿبباٍ ٜكريًببٕٛ قببؿااق نتريبب٘ 

ٜٚتُلٓببببٕٛ ًب دلببببا ؾكطاتٗببببا.. ٚيهببببٔ  قريبببباٍ ا٭ ؿبببباٍ عًبببب٢  

قككببب٘حم ايببب، أخطتبببت يًػبببُٝٓاحم نبببإ نبببري ا حم حٝبببث  ٕ   

ا  إٔ ٜطٚا دلِْٝٛٗ تبٛاضز ا٭ؾهباض ٚتلاقبا    ا٭ ؿاٍ ٜلِٓٝٗ نث 

 اسبٛازث ًب غطع١. 

 (1)ٚٚنبببلت ايطٚا٥ٝببب١ ا٭َطٜهٝببب١حم يبببٜٛعا َببباضٟ ايهبببٛق  
قككا  ٚضٚاٜاق يٮ ؿاٍحم َٓٗا ضتاٍ قػاض ٚايبٛضز٠ اىبتؿتاب١حم   

ٚذبت ايعْريل. ٚتكط  قككٗا َٔ شيو ايٓٛع َٔ ايككل ايصٟ 

٤ ايريٝببت ٜػبب٢ُ قكببل اسبٝببا٠ ايلا٥ًٝبب١حم ايبب، تتدببص َببٔ أتببٛا     

 صبا٫  هلا. 

                                                 
(1) Louisa may Alcott. (1831 1888) 
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َٚببٔ ايهتببا  ايببصٜٔ أحببا ا٭ ؿبباٍ ٚاحببس٠ َببٔ قككببِٗ  

     ٟ ايببصٟ  (1)ايؿببٗ ٠ ايهاتببا ا٫غببهتًٓسٟ تببُٝؼ َبباتٝٛ دبباض

قكب١ دبٝ     1904عطف نهاتبا يٮ ؿباٍ عٓبسَا َبٗبطق عباّ      

داى "ايٛيس ايصٟ ٫ ٜه  أدسا "حم ٚاي، قسَت يًُػطح ٫ٚ تبعاٍ  

٢ ايهبث  ايبصٟ ٜبث     تكسّ حت٢ ايّٝٛ. ٚتٓطبٟٛ ٖبصٙ ايككب١ عًب    

 خٝاٍ ا٭ ؿاٍ. 

ٚيهببٔ دبباضٟ ل ٜٓكببطف يًهتادبب١ يٮ ؿبباٍحم ؾكببس نببإ  

قريٌ  خطال قك١ دبٝ  دباى قبس نتبا عبس٠ َػبطحٝاقحم ٚنبإ        

قس ٚنك عسزا  َٔ ايهتا َبٔ دٝٓٗبا نتبادـب عبٔ دًستب٘حم ٚعبٔ       

 حٝا٠ ٚايست٘ اي، نإ ؼبريٗا حريا  نبا . 

ٝ     (2)ٚنإحم أ.إ.اؾاْاغبٝـ   اغ١ عسٜبس  قبس نببك ٚأعباز قب

َبببٔ اسبهاٜببباق ايؿبببلري١ٝ ايػبببٛؾٝٝت١ٝ. ٚقبببس ادتبببسع حهاٜببباق    

 تسٜس٠ َؿاد١ٗ يًاهاٜاق ايؿلري١ٝ. 

حهاٜببباق خطاؾٝببب١حم  (3)ٚأعبببس ا٫غبببهتًٓسٟحم اْبببسض٫ْٚو

ٚقس اغتُس ايريلا َٓٗا َٔ يػاق أخط٣حم ٚاعتُس ع٢ً دلا َا 

                                                 
(1) James Mathew Barrie 1860 – 1937. 

(2) A.N. Afandsiev 1855 – 1864. 

(3) Andrew Lang (1844 – 1912) 
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تبببا٤ ًب أيبببـ يًٝببب١ ٚيًٝببب١... َٚبببٔ دلبببا اٯاببباض ا٭زدٝببب١ ايؿبببلري١ٝ  

 ٬ٜحم ٚازب١ًُٝ ايٓا١ُ٥. ا٭خط٣حم غٓسض

ٖٚٛ دا٭غاؽ زاضؽ َلين داي اث ايؿليبحم ٚيهٓ٘ نبإ  

دبببسعتٗا أٝك ا٭ ؿبباٍ قبببطا٠٤ اسبهاٜبباق ايببب،   ٜتُٓبب٢ إٔ ٜػبببتط 

ايؿببلٛ  اىبدتًؿبب١.. ٚنببإ ٜببط٣ إٔ أٚفب ايككببل ناْببت قببس      

 ٚنلت ًب دادٌ ًٚب َكط ايكسمب١.

(1)ٚنتببباحم تبببٍٛ تؿببباْسيط ٖببباضٜؼ 
قكبببل َػببباَطاق  

َبٔ   ٚقبس اعتُبس ًب نبث     (2)ل ايلبِ ضمببٛؽ  عسٜس٠حم َٓٗا قك

َببٔ حهاٜبباق قبببا ؾٝٗببا   ؽاقككبب٘ عًبب٢ َببا نببإ ٜتٓاقًبب٘ ايٓبب 

 اسبهاٜاق ايؿا٥ل١ دـب ا٭ؾاضق١ ًب أَطٜها. 

(3)أَا ايطٚا٥ٞ ايؿطْػٞ "تٍٛ ؾ ٕ"
ؾٝلس َٔ ضٚاز قكبل   

اشبٝببباٍ ايلًُبببٞحم ٚنبببإ ًب دساٜببب١ حٝاتببب٘ ا٭زدٝببب١ قبببس ٚنبببك       

سأ د قبساض ايلسٜبس َبٔ قكبل     َػطح١ٝ ٚكبثًٝٝب١ ؾبلط١ٜحم ابِ دب    

اشبٝاٍ ايلًُٞحم حت٢ دًؼ عسز َا قسض يب٘ ًب ٖبصا اجملباٍ عببٛا      

َٔ مثاْـب قك١ ٚضٚاٜب١حم َٓٗبا "وبػب١ أغبادٝك ًب َٓطباز" ٚ"َبٔ       

                                                 
(1) Joel Chandler Harris (1848 – 1908).  

(2) Uncle Remus Stories. 

(3) Jules Vern (1828 – 1905).  
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ا٭ضيف  فب ايكُببط"حم ٚ"َػبباَطاق ايكريطببإ ٖبباتطاؽ"حم ٚ"عؿببطٕٚ  

أيبببـ ؾطغبببذ ذببببت ايريابببط"حم ٚ"حبببٍٛ ايلبببال ًب مثببباْـب َٜٛبببا "حم  

هب١"حم ٚ"َطباضز٠ ايٓٝباظى" ٚ"ايؿبلاع ا٭خهبط"حم      ٚ"ازبعٜط٠ ايػاَ

ٚ"ظب١ُ ازبٓٛ "حم ٚ"عاَإ ًب  تاظ٠" ٚ"ؾبتا٤ ؾبٛم ايثًبٛل". ٚدبصا     

ٜهبببٕٛ قبببس ٚنبببك قككبببا  ًب ايبببطح٬ق ٚازبببب٫ٛق ايؿهبببا١ٝ٥   

ٚايػٝاح١ اشبٝاي١ٝ ع٢ً غط  ا٭ضيفحم ًٚب تٛؾٗاحم ًٚب ايرياباض  

 ٚادٝطاقحم ٚا٭ضانٞ ايكطري١ٝحم ٚع  ايؿها٤ دـب ايهٛادو. 

ٚقبس تٓريب  تبٍٛ ؾب ٕ دهببث  َبٔ اىبد عباق ايب، ذبككببت        

ؾل٬ حم ٚنإ ٜكٍٛ: "نٌ َا ٜػتطٝك إٔ ٜتدًٝ٘  ْػبإ مبهبٔ   

 ٯخطٜٔ ذبكٝك٘". 

ٚقس َعل تٍٛ ؾ ٕ دـب ايلًِ ٚاشبٝاٍ ًب صبٌُ قككب٘حم  

َٚبببك إٔ قكبببل ٚضٚاٜببباق تبببٍٛ ؾببب ٕ يٝػبببت يٮ ؿببباٍ  ٫ إٔ     

 ايؿتٝإ ٚتسٚا ؾٝٗا َتل١ ؾا٥ك١. 

خبببط ايكبببطٕ ايتاغبببك عؿبببطحم ٚايكبببطٕ ايلؿبببطٕٚ     ٚؾبببٗس أٚا

اٖتُاَا  نري ا  د ز  ا٭ ؿاٍحم حٝث َبٗط نتا  احتًٛا َٛقلا  

 ًب تاضٜذ ٖصا ا٭ز . 

َٚببٔ دببـب ا٭مسببا٤ اي٬َلبب١ ايبب، َبٗببطق ًب ؾطْػببا َببث٬ حم     

يٝببْٛؼ دٛضيٝاغٝبب٘حم ايببصٟ ٚنببك قككببا  ٚحهاٜبباق يٮ ؿبباٍحم  
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ٚقببس  ريلببت  َٓٗببا: "حهاٜبباق أدببٞ يٛتبباض"حم ٚ"أضدلبب١ ت٬َٝببص"حم    

حم ٚضٜٓٝبب٘ غٝببٛ 1965نتريبب٘ َببطاضا  أآببا٤ حٝاتبب٘ ٚدلببس ٚؾاتبب٘ عبباّ   

ايببصٟ ٚنببك عسٜببسا  َببٔ قكببل ا٭ ؿبباٍحم ٚحبباظ عًبب٢ تببٛا٥ع        

عاىب١ٝحم َٓٗبا: تبا٥ع٠ ٖاْعنطٜػبتٝإ اْسضغبٔ ايب، كببٓ  نبٌ        

". 1969عبباَـب يهتببا  ا٭ ؿبباٍ ايريبباضظٜٔ "ٚقببس تببًٛب غٝببٛ عبباّ   

قبباّ ًب نٓببساحم  ٚتببَٛٞ ادببٛخ ٜطحم ايهاتببا ايؿطْػببٞ ايببصٟ ا    

ٚأتط٣ ذبٜٛطاق نبث ٠ ًب اسبهاٜباق ايؿبلري١حم ٚأغبريؼ عًٝٗبا      

 ادك ايسعاد١حم ٚنإ ٜطغِ دلا اسبهاٜاق دٓؿػ٘. َٚٔ دبـب  

قككبببب٘ ايؿببببٗ ٠ "ايًكببببٛم ايث٬ابببب١"حم ٚ"ا٭تبببب  ايػبببباحط"حم  

ٚ"حٝٛإ ضاغـب ايهري "حم ٚقس ٚنك ٖصٙ اجملُٛعاق دـب أٚاخط 

ْبا ايبصٟ ٫ ٜبعاٍ ٜٛاقبٌ     اشبُػٝٓاق ٚأٚا٥ٌ ايػبريلٝٓاق. ٚدبٌ د   

ؿببط يٮ ؿبباٍ َٓببص أٚاغببٌب اشبُػببٝٓاقحم َٚببٔ دببـب قككبب٘     ٓاي

ايؿبببٗ ٠ "حكبببإ دبببسٕٚ ضأؽ". ٚامبٝببب٘ َاضغبببٌٝ ايبببصٟ ٚنبببك       

 حهاٜاق عسٜس٠حم َٓٗا: "حهاٜاق ايكٌب". 

ٚقس تطنبت قكك٘  فب ايلسٜس َٔ يػاق ايلبالحم ٚذبُبٌ   

 . 1967أغًا قكك٘ ؾآاق حعٕ ٚقس تًٛب عاّ 

س أمسببا٤ عسٜببس٠ َٓٗببا ايطٚا٥ٝبب١ "آٜٝببس      ًٚب  ْهًبب احم ظببب 

د٬ٜتبببٕٛ" ايببب، ٚنبببلت عببببٛ ٦َببب١ قكببب١ دٛيٝػببب١ٝ ٫قبببت  قريببباٍ   
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". ٚايكبام آضابط ضاْػبّٛ    1968ا٭ ؿاٍ ٚاىبطاٖكـب. "تٛؾٝبت عباّ   

ايصٟ ٚنك عبس٠ قكبلحم َٓٗبا "غبٛايٛ ٚأَباظٕٚ". ٚتطنببت  فب       

". ٚايهاتبا نٝٓٝبث غطاٖباّ ايبصٟ     1967عس٠ يػاق. "تًٛب عاّ 

ا٭زدٞ ع٢ً ايهتاد١ يٮ ؿاٍ. ٚتلس قكبت٘ "ايبطٜ     قكط ْؿا ٘

. 1932ٚايكؿكببباف" َببببٔ دببببـب ايككببببل ايؿببببٗ ٠ تببببًٛب عبببباّ  

ٚايكببام نًٝببـ غببتادٌ يببٜٛؼ ايببصٟ دببسأ ْؿببا ٘ ا٭زدببٞ َٓببص      

اشبُػٝٓاقحم ْٚاٍ تا٥ع٠ ناضْٝهٞ.. ٚقبس نبإ َلُببِ أدطباٍ     

. ٚايكاقب١ ؾًٝٝبا دب ؽ    1963قكك٘ َٔ اسبٝٛاْاق. تبًٛب عباّ   

ٮ ؿاٍ دهك صبُٛعاق قكك١ٝحم َٓٗبا: "حسٜكب١   اي، ٚنلت ي

تببّٛ ايًًٝٝبب١" ٚايبب، ْايببت عًٝٗببا تببا٥ع٠ نبباضْٝهٞ َٝببساٍ عبباّ        

 حم ٚقك١ "ازبطٚ" اي، ْؿطق ًب أٚا٥ٌ ايػتٝٓاق. 1958

ًٚب اي٫ٜٛبباق اىبتاببس٠ ا٭َطٜهٝبب١ ايتُلببت أمسببا٤ نتببا     

أ ؿبببباٍ عسٜببببسٜٔحم َببببِٓٗ َبببباضٟ َببببادؼ زٚزل ايبببب، أقببببسضق    

ٍحم َٓٗبا: "اسببصا٤ ايؿهبٞ"حم نُبا     صبُٛعاق قككب١ٝ يٮ ؿبا  

" ٚايكبام ؾطاْبو.   1905أْؿ ق قباٝؿ١ يٮ ؿباٍ. "تٛؾٝبت عباّ     

ٍ.دبببّٛحم ايبببصٟ ٜلببببس َبببٔ دبببـب نتببببا  ا٭ ؿببباٍ ا٭َببببطٜهٝـب      

ايهريبباضحم  ش َبٗببطق يبب٘ صبُٛعبباق قككبب١ٝ دلٓببٛإ "دبب٬ز ا٭ٚظ 

اىبسٖؿ١" ٫ٚ تعاٍ صبُٛعات٘ تطريك دكبٛض٠ َػبتُط٠. "تبًٛب عباّ     

ٚيٝؿط نٛضٚٚز ايصٟ نتا حهاٜباق  ". ٚايكام تُٝؼ أ1919



161 

 

يػببب١ٓ اسبٝبببٛإحم َٓٗبببا: قكببب١ "ايريببباحثٕٛ عبببٔ   أيٮ ؿببباٍ عًببب٢ 

. ٚايهاتريبب١ اىبلاقببط٠ 1927ايببصٖا"حم ٚ"ٚازٟ اهلببس٤ٚ" تببًٛب عبباّ 

َازيـب ٫ْهٌ ايب، َبٗبطق هلبا قكبل عبس٠حم َٓٗبا: "ا٫ْطبٛا٤"        

يٝٓبٛض ايب، ٚنبلت     هًٞ ع  ايبعَٔ". ٚايهاتريب١ ؾبطتـب    ٚ"أٚضْ

 يٮ ؿاٍ  ناؾ١  فب عسز َٔ ايككل.  قكا٥س َٚػطحٝاق

ًٚب  ٜطايٝا ٜؿاض  فب أمسا٤ عسٜس٠حم َٓٗا: ايهاتبا ايبصٟ   

نتا يًؿريا  ٚا٭ ؿاٍ ٖٚبٛ ازَْٛبسٚ زٟ اَٝػبؼ ايبصٟ ٚنبك      

نتادبا  ؾبلطٜا  ٚآخبط ْثطٜبا حم ٚيهبٔ نتادب٘ "ايكًبا" ايبصٟ ْؿبط          

قريٌ عبٛ ١٦َ غ١ٓحم أؾٗط ٖصٙ ايهتاحم  ش  ْ٘ قبٛض ؾٝب٘حم عًب٢    

اسبٝا٠ اىبسضغ١ٝ.. ٖٚٛ ٫ ٜعاٍ َٛنك اٖتُاّ ؾهٌ َصنطاقحم 

اىبببطاٖكـب ًب  ٜطايٝبباحم ٚقببس تببطتِ  فب عسٜببس َببٔ ايًػبباقحم َٓٗببا 

". ٚايهاتبا ؾاَريببا ايبصٟ كبٝببعق   1908ايًػب١ ايلطدٝبب١. "تبًٛب عبباّ   

نتادات٘ اىبٛت١ٗ  فب ا٭ ؿاٍ دطادك ايسعاد١حم ؾه٬  عٔ عٓاٜتب٘  

ا٭ ؿباٍحم ٜٚلبس    د دطاظ ايكِٝ اىبطغٛ  ؾٝٗا.. ٚغباِٖ ًب قبااؾ١  

َٔ دـب نتا  ا٭ ؿاٍ ايطًٝإ اىبلطٚؾـبحم ٫ٚ تبعاٍ زٚض ايٓؿبط   

 ". 1920تلٝس  رياع١ َ٪يؿات٘. "تًٛب عاّ 

" ايصٟ نتا 1910بب  1828ًٚب ضٚغٝا نإ يٝٛ تٛيػتٟٛ "

ضٚاٜبباق عُبُٝبب١ يًهريبباضحم َٓٗببا: ا٬اٝبب١ عببٔ ايطؿٛيبب١ ٚايكببريا        

ايؿ٬حبـب   ٚايؿريا حم ٚآْاناضْٝتا ٚاسببط  ٚايػب٬ّحم قبس أحبا    
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ٚا٭ ؿبباٍ ٚزعببا  فب تلًببُِٝٗحم ٚٚنببك قككببا  يًُببساضؽحم ٚأٚفب 

أ١ُٖٝ نري ٠ ًب اختٝاضٙ يٮؾهاض اي، ذبًُبٗاحم ٚحبطم عًب٢    

قبٝاغتٗا د غبًٛ  ضقٝبل ؾببسٜس ايريػبا ١حم ٚل ٜهبٔ َٝببا٫   فب      

ضغبببِ َُبببباٖط ايؿدكبببٝاق زٕٚ ايبببسخٍٛ ًب ذبًٝبببٌ ايلٛا بببـ   

  ٚاىبٍٝٛحم ٚزٕٚ ا٫تٝإ دايؿدكٝاق اشباضق١.

ٚعطف أز  ا٭ ؿاٍ ًب ا٫ذباز ايػٛؾٝٝ،حم ايهاتا يٝـ 

"حم  ش ٚنك عسٜسا  َبٔ ايككبل اىبٛتٗب١    1970بب  1905ناغٌٝ "

 فب ا٭ ؿببباٍ ٚايؿبببريا حم َٓٗبببا: قكببب١ "ؾبببٛاّ دطاْبببٞ" ٚ"ايطحًببب١   

اشبطاؾٝبب١". ٚتريببسٚ ًب دلببا نتاداتبب٘ قببٛض أغببًٛد١ٝ غبباخط٠حم        

يهٓبب٘ نببإ ؼبببطم حطقببا  ٚانبباا  عًبب٢ عببسّ ايتهببا١ٝ قبببا  

 ٜٓطٟٛ عًٝ٘ أغًٛد٘ َٔ أؾهاض. 

ٚقس اْتكس يٝبـ ناغبٌٝ نتبا  ا٭ ؿباٍ ايبصٜٔ ٜكبٛضٕٚ       

ؾدكٝاق ا٭ ؿاٍ ًب قككِٗ ًب َػت٣ٛ ٜؿٛم ايٛاقبكحم أٚ ًب  

َػتٜٛاق َثاي١ٝ ٫ ْكل ؾٝٗا قبٌبحم ٚقبس أؾباض ناغبٌٝ  فب إٔ     

شيببو ا٫دببباٙ ٖببٛ ادببباٙ خببا ٧حم ٚيبب٘ آابباضٙ ايػببًري١ٝ ًب ا٭ ؿبباٍ  

ؿببٛيتِٗ تًببو "ايُٓبباشل ايهاًَبب١" ًب زْٝببا    ٭ْٗببِ ٜبب يؿٕٛ أآببا٤    

ايككلحم يهِٓٗ َا  ٕ ٜتهاٚظٚا َطحًب١ ايطؿٛيب١ حتب٢ ػببسٚا     

أْؿػِٗ ًب ايٛاقبك "لبباشل دؿبط١ٜ ٚاقلٝب١ حٝب١" ربتًبـ عبٔ تًبو         

ايُٓببباشل ايكككببب١ٝحم ؾتكبببٝريِٗ َبببٔ تبببطا٤ شيبببو خٝريببب١حم ٚقبببس     
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ٜساخًبببِٗ ٜببب ؽ ٚغببب٤ٛ َببببٔحم يبببصا ؾُبببٔ اشبببب  إٔ ٜلطؾبببٛا َٓبببص   

ايٓبٛاقل ًب ا٭ ؿباٍحم ٚنٝبـ تلبارحم      ايطؿٛي١ نٝـ تهٕٛ

ٚنٝببـ تُٓببٛحم  فب تاْببا قبب٣ٛ  ْػببا١ْٝ خبب ٠ تػببتطٝك ضباضدبب١   

 سا  ضٜٚسا . ٜايٓكل ٚايكها٤ عًٝ٘ ضٚ

ٜٚبط٣ يٝبـ ناغببٌٝ إٔ َبٔ اشبطب  تلببٌ قكبل ا٭ ؿبباٍ      

قا١ُ٥ ع٢ً دطٌ َطنبعٟ ٚاحبسحم أٚ "لببٛشل" دؿبطٟ ٚاحبسحم دبٌ       

ٔ ا٭ ؿباٍحم  ٜٓريػٞ إٔ تؿتٌُ ٖبصٙ ايطٚاٜباق عًب٢ عبس٠ أدطباٍ َب      

 ٚعس٠ لباشل  ؿٛي١ٝ دؿط١ٜ تتُثٌ ؾٝٗا عس٠ ْٛاح َٔ اسبٝا٠. 

ٚعٓٝت دايهتاد١ يٮ ؿاٍ َل١ًُ ضٚغب١ٝ ٖبٞ ؾٛضٚؾْٛطٚؾبا    

"حم ٚقببس حطقببت عًبب٢ تطنٝببع تٗٛزٖببا ًب ٖببصا    1923بببب  1841"

اجملاٍ  فب ا٭ ؿاٍ قريٌ غبٔ اىبسضغب١.. ٚٚنبلت  فب تاْبا شيبو      

 كٛض٠ َريػط١. نتريا  ذبٌُ أؾهاضا  َٚلًَٛاق ع١ًُٝ د

ؾكببببس تٛتبببب٘  فب  1936بببببب  1868أَببببا َهػببببِٝ غببببٛضنٞ 

 ا٭ ؿاٍ ٚزعا  فب ايهتاد١ هلِ. 

ٚاْكببطؾت ايؿبباعط٠ آْٝببا دبباضتٛحم َٓببص أٚاغببٌب ايث٬اٝٓبباقحم 

 فب ايهتادبب١ يٮ ؿبباٍحم ٚقببسَت عسٜببسا  َببٔ ا٭عُبباٍ ايؿببلط١ٜ    

 ٚايككك١ٝ. 

ٖٚٓبباى أمسببا٤ عسٜببس٠ َببٔ نتببا  ا٭ ؿبباٍ ايٝببّٛحم ؾؿببٞ       

" ٖٚٛ ؾاعط ْؿبط  1961بب  1887دًٝع غاْسضاضؽ " غٜٛػطا ٜلطف
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"حهاٜاق قػ ٠ ظظب١ٝ ٭دٓا٤ ايريٝا"حم َلتُبسا  عًب٢ صبُٛعب١    

َببٔ اسبهاٜبباق اٱؾطٜكٝبب١ ايؿببلري١ٝحم ٚأعبباز قببٝاغتٗا ًب قايببا   

 ؾلطٟ يٮ ؿاٍ. 

ًٚب دًهٝهببباحم ٫ ٜبببعاٍ اغبببِ ايؿببباعط َبببٛضٜؼ َاتطيٓبببو     

ؿبببػـ " َلطٚؾبببا  يٮ ؿببباٍحم ٜٚكبببط٩ٕٚ قككببب٘ د1949ببببب  1862"

نببببري حم ضغببببِ إٔ ؾدكببببٝاق قككبببب٘ ناْببببت َببببٔ ازبببببإ       

ٚايلؿاضٜت. َٚٔ دـب قكك٘ ايؿبٗ ٠ "ايلكبؿٛض ا٭ظضم"حم ٚؾٝٗبا    

 َبٗطق أعُاٍ خاضق١ يًطريٝل١. 

ًٚب ايػبببٜٛس ٜكبببطأ ا٭ ؿببباٍ يلسٜبببس َبببٔ ايهتبببا  َبببِٓٗ       

"حم  ش  ْٗبببا 1940بببب   1858ايكاقبب١ ايػببٜٛس١ٜ غبببًُٝا ٫ت يببٛف "   

 ٚ َعتبببت دبببـب اسبكٝكببب١ ٚنبببلت نتادبببا  ٚقبببؿت ؾٝببب٘ د٬زٖببباحم 

ٚاشبٝبباٍ ًب عُببٌ أزدببٞ عببسق دػببريري٘ ناتريبب١ أ ؿبباٍ َببٔ  ببطاظ    

 عاٍ. 

ٜٚكببطأ ا٭ ؿبباٍ ٖٓبباى يًكاقبب١ َاضٜببا غطٜببا ايبب، ٚنببلت    

"اد١ٓ دادا دًٝ " ٚقس حاظق ع٢ً تا٥ع٠ كبٓ  نٌ عاّحم َٓص غ١ٓ 

حم َببٔ أقبباا  اىبهتريبباق ايلاَبب١ يٮ ؿبباٍحم عببٔ أؾهببٌ      1950

 ٜس١ٜ. نتا  خٝايٞ يٮ ؿاٍ دايًػ١ ايػٛ
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َٚٔ دـب نتا  ا٭ ؿاٍ ًب ايػٜٛس أٜها  ٖاضٟ نٛىببإحم  

ايصٟ ٚنك عس٠ قكل َٓٗا: "ايطح١ً ايػط١ٜ"حم ٚ"ؾطْاْس ْاابإ"  

عًببب٢  1969ٚ"َٗانبببب١ ا٫غببب اح١ اي ٜسٜببب١"حم ٚقبببس حببباظ عببباّ     

 ازبا٥ع٠ اي، حاظق عًٝٗا َاضٜا. 

ًٚب  غببرياْٝا عطؾببت ايكاقبب١ َاضٜببا َبباتٛث ايبب، اْكببطؾت    

يهتاد١ يٮ ؿاٍحم ٚٚنبلت عسٜبسا  َبٔ اسبهاٜباق     نًٝا  عبٛ ا

 . 1971هلِحم َٓٗا "أْٛاض ايًٌٝ" عاّ 

" 1952بببب  1878ًٚب ٖٓػاضٜبباحم ٜتبب يل اغببِ ؾ ْٝببو َٛيٓبباض "   

ايببصٟ ٚنببك عببس٠ ضٚاٜبباق يٮ ؿبباٍحم َٓٗببا: "أ ؿبباٍ ؾبباضع ٖببٍٛ"  

 ٚقس تطتِ عسٜس َٔ قكك٘  فب يػاق عسٜس٠. 

" 1948ببب   19882اتٛ "ًٚب اي اظٌٜ ٫ ٜعاٍ اغِ َبٛاْت ٚ يٛدب  

يًٓؿبط..   ا َلطٚؾا  حٝبث اْكبطف يهتادب١ يٮ ؿباٍحم ٚأغبؼ زاض     

 ٚقس أحا ا٭ ؿاٍ قكك٘ ىبا اْطٛق عًٝ٘ َٔ خؿ١ ٚغدط١ٜ. 

ْٚلهبببع عبببٔ شنبببط ا٭مسبببا٤ ايهبببث ٠ اي٬َلببب١ َبببٔ أزدبببا٤  

 ا٭ ؿاٍ ًب ايلال ًب قؿااق ضبسٚز٠ هلصا ايؿكٌ. 
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 ىشوء احلكاية ــ قصص األطفال 

 

ايكك١ أدطظ ْٛع َٔ أْٛاع أز  ا٭ ؿاٍحم ٖٚٞ تػبتلـب   تلس

 كدايه١ًُ ًب ايتهػٝس ايؿينحم حٝث تتدص ايهًُاق ؾٝٗا َٛاق

نُببا تتؿببهٌ ؾٝٗببا عٓاقببط تعٜببس ًب قبب٠ٛ   بببب ًب ايػايببا بببب ؾٓٝبب١ 

ايتهػٝس َٔ خ٬ٍ خًل ايؿدكٝاق ٚتهٜٛٔ ا٭تٛا٤ ٚاىبٛاقـ 

حم دبٌ  ٚاسبٛازثحم ٖٚٞ دٗبصا ٫ تلبطيف َلباْٞ ٚأؾهباضا  ؾاػبا     

ض٠ عٛا ـ ٚاْؿلا٫ق يس٣ ايطؿٌ  ناؾ١  فب  ااضتٗا اتكٛز  فب  ا

 ايلًُٝاق ايلك١ًٝ اىبلطؾ١ٝ ناٱزضاى ٚايتدٌٝ ٚايتؿه . 

َٚك إٔ ٖٓاى َبٔ ٜبط٣ إٔ َٚبٝؿب١ ايككب١ ا٭غاغب١ٝ يٝػبت       

اكاؾ١ٝحم  ٫ أْٗبا ًب نبٝبك ا٭حبٛاٍ تؿبهٌ ٚعبا٤ يٓؿبط ايثكاؾب١        

ؾهبباضا  َٚلًَٛبباق  دببـب ا٭ ؿبباٍ ٭ٕ َببٔ ايككببل َببا ؼبُببٌ أ    

عًُٝبب١ ٚتاضؽبٝبب١ ٚتػطاؾٝبب١ ٚؾٓٝبب١ ٚأزدٝبب١ ْٚؿػبب١ٝ ٚاتتُاعٝبب١حم     

ؾه٬  عُا ؾٝٗا َٔ أخًٝب١ ٚتكبٛضاق ُْٚببطاقحم ٚزعب٠ٛ  فب قبِٝ      

 ٚادباٖاق َٚٛاقـ ٚألباٍب غًٛى أخط٣. 
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ٚقببس تٛغببٌ اٱْػببإ دايككبب١ َٓببص ؾهببط اسبٝببا٠حم  ش ضنببٔ  

١  يٝٗببا ن غببًٛ  أضاز دبب٘ تٗببصٜا ا٭خبب٬م ٚايػببًٛىحم ٚ ؾبباع      

اسبهُب١ دكببٛض٠ تصادبب١ ٚأغببًٛ  َبب٪اطحم ٚعبب  َببٔ خ٬هلببا عببٔ  

ُْبطاتببب٘  فب تٛاْبببا اسبٝبببا٠ ٚ فب ايهبببٕٛ َٚببببٛاٖطٙ.. أٟ أْبببب٘      

اغببببتلإ دايككبببب١ ًب ايتلببببري  عببببٔ ْؿػبببب٘حم ًٚب ْكببببٌ أؾهبببباضٙ  

ٚخٝا٫تبب٘  فب اٯخببطٜٔحم ٚاغببتدسَٗا أٜهببا  ن غببًٛ  يًتٗببصٜا  

 ٚايتثكٝـ. 

َببببٔ  ٚقببببس أدببببسعت اجملتُلبببباق ايؿببببطق١ٝ عَُٛببببا  ؾٝهببببا   

ايككلحم حٝث أضاز اٱْػإ دبريلا تًبو ايككبل َٛاتٗب١ َبا      

ٜٓتاد٘ َٔ طباٚف عٔ  طٜل كبهٝبس أعُباٍ ايريطٛيب١ ٚ دبطاظ زٚض     

"ا٭ضٚاح اشبب ٠" ًب ا٫ْتكباض عًب٢ قبب٣ٛ ايؿبط.. ٚنبإ اٱْػببإ      

ػبببس ًب شيببو َببا ٜريلببث ًب ْؿػبب٘ ا٫ ٦ُٓببإ عًبب٢ أغبباؽ إٔ َببا  

ك٠ٛ ٚايلٓـ ْؿػبٗا دبٌ   ٜكًل اٱْػإ ٜٚث  طباٚؾ٘ يٝؼ أزٚاق اي

 ايكٛض اي، ٜتدًٝٗا عٔ تًو ا٭زٚاق. 

ٚدٛتببب٘ عببباّ ٫ مبهبببٔ  غؿببباٍ ايبببسٚض ايثكببباًب يًككببب١ ًب   

ايطؿٌحم ؾُك أْٗا ْٛع أزدٞ ؾٗٞ ذبٌُ َهُْٛا  اكاؾٝا حم يصا ؾ ٕ 

ايريبببباحثـب ًب ايثكاؾبببب١ ٚايؿدكبببب١ٝ ٜلتبببب ٕٚ ذبًٝببببٌ ايككببببل   

تُبك ايبصٟ   ايؿا٥ل١ ع١ًُٝ تكٛز  فب ذبسٜس دلا مسباق ضٚح اجمل 

تؿبٝك ؾٝبب٘حم ٚذبًٝببٌ قكببل ا٭ ؿباٍ دايببصاق ٜكببٛز  فب ايٛقببٛف   

 ع٢ً مساق عسٜس٠ َٔ دٝٓٗا ذبسٜس َا ٜطٜسٙ ايهرياض ٭ ؿاهلِ. 



168 

 

٬ٜٚحبببِب إٔ ا٭ ؿببباٍ ؾبببسٜسٚ ايتلًبببل دايككبببلحم ٖٚبببِ      

ٜػببببتُلٕٛ  يٝٗببببا أٚ ٜكط٩ْٚٗببببا دؿببببػـ ٚؼبًكببببٕٛ ًب أتٛا٥ٗبببباحم 

خًٝب١ ٜٚتدطبٕٛ   ٜٚتهاٚدٕٛ َك أدطاهلا ٜٚتؿبريلٕٛ قببا ؾٝٗبا َبٔ أ    

َٔ خ٬هلا أتٛا٥ِٗ ا٫عتٝازٜب١ ٜٚٓبسصبٕٛ د حبسااٗا ٜٚتلاٜؿبٕٛ     

َك أؾهاضٖاحم خكٛقا  ٚأْٗبا تكبٛزِٖ دًطبـ ٚضقب١ ٚغباط  فب      

ا٫دباٙ ايصٟ ذبًُ٘حم  ناؾ١  فب أْٗا تٛؾط هلِ ؾطقا  يً ؾٝ٘ ًب 

ْؿببباٍب تطٚؼببببٞ ٚتؿبببريك َٝبببٛهلِ  فب ايًلببباحم يبببصا ؾٗبببٞ تطنبببٞ  

ىبساضى ٚا٭خ١ًٝحم داعترياضٖبا عًُٝب١   طبتًـ اىبؿاعط ٚا٭َعت١ ٚا

 َػطح١ يًاٝا٠ ٚا٭ؾهاض ٚايكِٝ. 

ٚايككل دتدطٝٗا أدلاز ايعَإ تٓكٌ ا٭ ؿاٍ ع  ايسٖٛض 

ٗببا ٝاىبدتًؿبب١ نُببا تتهبباٚظ دٗببِ اسبانببط  فب اىبػببتكريٌحم ٚدتدط  

أدلبباز اىبهببإ تٓكًببِٗ  فب طبتًببـ ا٭َهٓبب١ ٚدتهاٚظٖببا ايٛاقببك   

ٚؾدكببٝاق ٚأتببٛا٤ خبباضل دبلبٌ ا٭ ؿبباٍ أَبباّ حببٛازث ٚٚقببا٥ك  

ْطببام اشببب ٠ ايؿدكبب١ٝ يٮ ؿبباٍحم ٚتٗٝبب٧ هلببِ ايطٛؾببإ عًبب٢     

 أتٓا١ اشبٝاٍ ًب عٛال طبتًؿ١. 

ٕع         ٚايككببل دؿهببٌ َػببطحتٗا يًاٝببا٠ َٚببا ؾٝٗببا َببٔ َلببا

أقريات ٚعا٤ دبػٝس يًثكاؾ١ َا زاَت ايثكاؾ١ أغًٛدا  يًاٝا٠  ش 

    ٛ ق١ أٚ  ْٗببا دبلببٌ يًاٝببا٠ أدلببازا  تسٜببس٠حم ؾتريببسٚ َلكببس٠ أٚ َؿبب
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غطٜري١ أٚ قطٜري١  فب حٝا٠ ايطؿبٌ أٚ د٦ٝتب٘ أٚ شاق َػباؽ دكهب١ٝ     

مبهٔ إٔ ٜ نع اٖتُاّ ايطؿٌ حٛهلاحم أٚ ػبس ْؿػب٘ ٚن ْب٘   

 ي٘ َٔ إٔ ٜٓتٗٞ دٗا  فب حٌ.  سودٴ  ظا٤ عكس٠ ٫

ٚؾهط٠ ايكك١ يٝػت صبطز د١ عادط٠ ٭ْٗبا تُببٌ تتطبٛض    

طػب٢ عًٝٗبا   داغتُطاض َك اىبهٞ ًب ايككب١ زٕٚ إٔ تتهبا٤ٍ أٚ ت  

تؿك٬ٝق ؾطع١ٝ أٚ اغتططازاق أٚ أؾهاض تاْري١ٝ. ٖٚٞ تطز ًب 

 قٝػ١ تًُٝ  أنثط َٔ قٝؼ ايتكطٜ  اىبرياؾط٠. 

ٚت٪يببـ حببٛازث ايككبب١ تببع٤ا  َببٔ ايٓػببٝ  ايريٓببا٥ٞ هلببا ًب      

ؾببهٌ َتػًػببٌ َٚتٓاغببل َٚٓػببا حم ٜٚ ادببٌب زٕٚ اؾتلبباٍ أٚ     

حؿببٛ يتتهاَببٌ َلببا  ٚتتبب ظّ َؿببه١ً أٚ عكببس٠ ػبببس ا٭ ؿبباٍ      

 ْؿػِٗ  ظا٤ٖا ًب ؾٛم يًٛقٛف ع٢ً اسبٌ. أ

ٚدبػس ايؿدكٝاق ًب ايكك١ اىبٛاقـ ٚا٭ؾهاض دؿهٌ 

دبلٌ ا٭ ؿاٍ ٜتدصٕٚ اىبٛقـ ايلا ؿٞ  ظا٤ٖا تلًكا  أٚ ْؿٛضا  أٚ 

عطؿبببا حم ٜٚكبببٌ ا٭َبببط دا٭ ؿببباٍ  فب ايبببتكُل ايٛتبببساْٞ َبببك     

 ا٭دطاٍحم ؾٝاعْٕٛ سبعِْٗ ٜٚؿطحٕٛ يؿطحِٗ. 

كبببب١ قُبببب١ تُٓببببٛ ؾٝٗببببا ايؿهببببط٠  ٚكبثببببٌ اسبريهبببب١ ًب ايك

ٚاسبٛازث ٚايٛقا٥ك ا٭خط٣حم ٚتتاطى ايؿدكٝاق َ٪يؿ١ خٝطا  

غ  َُٓبٛض مبػو دٓػبٝ  ايككب١ ٚدٓا٥ٗبا يببا ٜبسؾك ايطؿبٌ  فب       
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َتادلببب١ قطا٤تٗبببا أٚ ا٫غبببتُاع  يٝٗبببا ٭ٕ شيبببو اشببببٌٝب ٜػبببتًعّ      

 تؿه ا  أٚ رب٬ٝ  أٚ تصنطا  أٚ ٜػتًعّ ٖصٙ نًٗا. 

َُٗا  ًب خًل اسباي١ ايٓؿػ١ٝ  ظا٤  ٜٚ٪يـ تٛ ايكك١ َٛقؿا 

َٛقببـ  َٚببا ؼبكببٌ ًب ايككبب١ َببٔ خبب٬ٍ َببا ؾٝٗببا َببٔ خًؿٝبب١ أ   

 ظَاْٞ أٚ َهاْٞ غٛا٤ أنإ شيو ايٛقـ ٚاقلٝا  أّ َؿ نا . 

أَببا أغببًٛ  ايككبب١ ؾٗببٛ ٜ٪يببـ دٓببا٤ ؾٓٝببا  ٜلبب  عببٔ ؾهببط٠  

ايككبب١ ٚحٛازاٗببا ٚؾدكببٝاتٗا تلببري ا  ٚانبباا  ٚنببب٬ٝ  ٚقٜٛببا حم   

يٛنببٛح ًب ٤٬ََبب١ ا٭يؿبباَب ٚاي انٝببا ىبػببت٣ٛ    حٝببث ٜتُثببٌ ا 

ايطؿٌ ايًػٟٛحم ًٚب ايتلري  ايسقٝل عٔ اىبلباْٞ. ٚتتُثبٌ ايكب٠ٛ ًب    

قسض٠ ا٭غبًٛ  عًب٢  ٜكباَب حبٛاؽ ايطؿبٌ ٚ ااضتب٘ ٚتصدب٘ نبٞ         

ٜٓسَ  دايكك١ عٔ  طٜل ْكٌ اْؿلبا٫ق ايهاتبا ًب آاٜبا عًُب٘     

 ٚ ٜتُثبٌ  ايكككٞحم ٚتهٜٛٔ ايكٛض اسبػ١ٝ ٚايص١ٖٝٓ اىبٓاغبري١. 

يـ قبببٛتٞ  آغبببًٛ  ًب غبببطٜاْ٘ ًب تٛاؾبببل ْػُبببٞ ٚتببب    نبببباٍ ا٭

 ٚاغتٛا٤ َٛغٝكٞ. 

ٚػببس ا٭ ؿباٍ ًب دلببا ايككبل َتٓؿػبا  ىبببا ٜؿبلطٕٚ دبب٘      

َٔ ضغرياق َهريٛت١حم  ناؾ١  فب أْٗا تػاعسِٖ ًب  لبا٤ اطٚتِٗ 

ايًػ١ٜٛ. ؾا٭ ؿاٍ مبهٔ إٔ ٜؿُٗبٛا ايككب١ َبٔ خب٬ٍ تهبٜٛٔ      

  ٗ ا ضغبِ تًٗبِٗ دبريلا َلباْٞ     قٛض٠ عا١َ عٔ حٛازاٗبا َٚهبُْٛ
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نًُاتٗبباحم َٚببٔ خبب٬ٍ ايػببٝام ٜتلطؾببٕٛ عًبب٢ َلبباْٞ نًُبباق     

 نث ٠. 

٠ أٚ َطٜٚبب١ أٚ يبثًبب١ ٤ٚٚيًككبب١  ٛاعٝبب١ ًب إٔ تهببٕٛ َكببط

ع٢ً اىبػطح أٚ َكس١َ ع  اٱشاعب١ أٚ ايتًؿباظ أٚ ايػبُٝٓاحم ٖٚبٞ     

 تهتػا َٔ خ٬ٍ نٌ  طٜك١ أدلازا  ؾ١ٝٓ تسٜس٠. 

 أىواع قصص األطفال: ــ 

ٜكبببلا ا٫عتُببباز عًببب٢ َلٝببباض ٚاحبببس ًب تكػبببِٝ قكبببل    

ا٭ ؿببباٍ. "يبببصا ظببببس تكػبببُٝاق حػبببا اىبٛنبببٛعحم أٚ حػبببا        

ايؿدكبببٝاقحم أٚ حػبببا ع٬قتٗبببا دبببايٛاقك أٚ اشبٝببباٍ".. يهبببٔ  

ايتؿػببب  ا٭نثبببط ؾبببٝٛعا  ٖبببٛ ايبببصٟ ٜكػبببُٗا  فب حهاٜببباق       

ٚخطاؾبباق ٚقكببل حٝببٛإحم ٚقكببل دطٛيبب١ َٚػبباَط٠ ٚقكببل  

 ٞحم ٚقكل ؾها١ٖ. خٝاٍ عًُٞحم ٚقكل خٝاٍ تاضؽب

 احلكايات: ــ 

ٜطاز داسبهاٜاقحم داىبل٢ٓ ايلباّحم ايػبطز ايكككبٞ ايبصٟ     

ٜتٓاقً٘ ايٓباؽ. َٚبٔ اسبهاٜباق َبا ٖبٞ ؾبلري١ٝحم َٚٓٗبا َبا ٖبٞ          

 خطاؾ١ٝ َٓػٛد١  فب َ٪يـ أٚ صبٗٛي١ ايٓػا. 
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ٚتػًبببا عًببب٢ اسبهاٜببباق مسببب١ ايريػبببا ١ ْػبببري١  فب أْبببٛاع  

لبين دايهبطٚض٠   ايككل ا٭خط٣حم ٚيهٔ دػبا ١ اسبهاٜب١ ٫ ت  

ؾكطا  ًب اىبل٢ٓحم  ش  ٕ اسبها١ٜ ًب ايػايا ذبُبٌ َهبُْٛا  اطٜبا     

ًب ا٭غًٛ  ٚايًػ١ ٚايريٓا٤حم حٝث  ١ٚعُٝكا . ٚتته  مس١ ايريػا 

ربًببٛ اسبهاٜبب١ َببٔ ايتلكٝببساق ايًػٜٛبب١ ٜٚطػبب٢ عًبب٢ ا٭غببًٛ      

ازبُبباٍ ٚايٛنببٛح. ٚؽبًببٛ دٓا٩ٖببا َببٔ ايتؿكبب٬ٝق ايبب، تكببطف 

 اٙ. ايصٖٔ عٔ تطنٝع ا٫ْتري

َٚٔ اسبهاٜاق َا تريتلس ًب َكبسَتٗا عبٔ ذبسٜبس ايعَبإ     

أٚ اىبهببإ َهتؿٝبب١ قبؿتبباح َلببـبحم َٚٓٗببا َببا تًتؿببت  فب شيببو     

ايتؿاتببب١ عبببادط٠حم نُبببا إٔ اسبهاٜببب١ ٫ ذبببباٍٚ  غبببرياؽ قبببؿاق   

ضبسٚز٠ عًب٢ ايؿدكب١ٝحم ٫ٚ عًب٢ اسببٛازث. ٚهلبصا ا٫دبباٙ َبا        

     ٛ ع ؾٝٗبا  ٜ ضٙحم حٝث  ٕ اسبهاٜاق ٖبٞ ٚيٝبس٠ عٗبٛز عسٜبس٠  ب

اٱْػببإ ٚأخطتٗببا عببٔ ٚاقلٗببا ا٭ٍٚحم ٚأغببريؼ عًٝٗببا ايكببؿاق       

ايلاَبب١ ايبب، أتاحببت هلببا إٔ تػببتُط عبب  ا٭ظَٓبب١ ٚإٔ تكببسم ًب     

طبتًـ ا٭َه١ٓحم يبا ٜبسعٛ  فب ا٫عتكباز إٔ ٖبصٙ اسبهاٜباق     

ّٜٛ  دساعٗا ل تهٔ دايكٝؼ اي، ٚقًت  يٝٓاحم  ش ؼبتُبٌ أْٗبا   

 ٚ ل تهببببٔ ؾٝٗببببا ناْببببت يكببببٝك١ دعَببببإ َٚهببببإ َلٝببببٓـبحم 

 ايتلُُٝاق اي، ظبسٖا ؾٝٗا اٯٕ. 



173 

 

ٚمبهببٔ إٔ ظبببس إٔ دلببا اسبهاٜبباق ناْببت تػببتٗسف   

اٱقٓاعحم ٚأخط٣ تػتٗسف ايتثكـحم ٚاايثب١ أضٜبس دٗبا اهلبطٚ  َبٔ      

اىبٛاقببك  فب عببال خٝببايٞ أضحبباحم أٚ أنبببٌحم أٚ أنثببط عببس٫ حم      

ٚضادلبببب١ أضٜببببس دٗببببا اخببببت٬ف غببببريٌ ىبٛاتٗبببب١ قببببلا  اسبٝببببا٠        

ري٬ق. ٚدلبببا َٓٗبببا أضٜبببس دببب٘ تؿػببب  دلبببا    َٚؿبببه٬تٗا اىبكببب 

 ايُبٛاٖط. 

 احلكايات الشعبية: ــ 

ْببٛع قككببٞ يببٝؼ يبب٘ َ٪يببـ ٭ْبب٘       (1)اسبهاٜبب١ ايؿببلري١ٝ 

حاقٌ نط  عسز نري  َٔ أيٛإ ايػطز ايكككبٞ ايؿبؿاٖٞ   

ايصٟ ٜهؿٞ عًٝ٘ ايطٚا٠ أٚ ؼبٛضٕٚ ؾٝب٘ أٚ ٜكتطلبٕٛ َٓب٘حم ٖٚبٛ     

ػري١  فب َ٪يـ ٜل  عٔ تٛاْا َٔ ؾدك١ٝ ازبُاع١حم يصا ٜلس ْ

 َلـب ْٛعا  َٔ ا٫ْتااٍ ٚيهٔ ُٜبٌ ًب  ريٝلت٘ ؾلريٝا . 

ٚتسٚض اسبهاٜاق ايؿلري١ٝ حٍٛ أحساث ٚأؾدام أدسعٗا 

خٝببباٍ ايؿبببلاحم ٖٚبببٞ تبببطتريٌب د ؾهببباض ٚأظَٓببب١ َٚٛنبببٛعاق       

ٚدببباض   ْػببا١ْٝ شاق ع٬قبب١ حبٝببا٠ اٱْػببإ. ٖٚببٞ ًب ايلبباز٠ ٫ 

 ربطل عُا ٖٛ غا٥س ًب اسبٝا٠  ٫ ًب حسٚز. 

                                                 
(1) Folk tale. 
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ػببتٗسف اسبهاٜبباق ايؿببلري١ٝ ت قببٌٝ ايكببِٝ ٚايل٬قبباق  ٚت

ًَتعَب١. ٚيبصا ظببس إٔ نبٌ     ببب  ًب ايػايبا  ببب  ا٫تتُاع١ٝ يبصا ؾٗبٞ   

حها١ٜ تٓطٟٛ ع٢ً َل٢ٓ أٚ لبٌب غًٛنٞ تطٜبس يب٘ إٔ ٜتاكبل    

 أٚ آخط تطٜس ي٘ إٔ ٜٓريص. 

َٚبٗببطق اسبهاٜبباق ايؿببلري١ٝ اىبطٜٚبب١ قريببٌ عكببط ايتبباضٜذ     

ًببٗا تبب٬ٝ  عببٔ تٝببٌحم ٚدببصا    دآَبباز دلٝببس٠حم َٚبًببت ايؿببلٛ  تتٓاق  

احتًت َٛقك ايكبساض٠ دبـب ايؿٓبٕٛ ايب، تبصٚقٗا اٱْػبإحم ٚعب         

ببب  ؾٝٗا عٔ عٛا ؿ٘ ٚأؾهاضٙ ٚخٝا٫ت٘ ُْٚبطات٘. يصا ؾٗٞ تؿك  

عبٔ َهبُٕٛ ايلا ؿب١ ٚايؿهبط ٚاشبٝباٍ ٚايط٩ٜباحم       ببب   فب حس َا 

 ٚيٝؼ دايٛغك تكٛض ؾلا ٫ حهاٜاق ؾلري١ٝ ي٘. 

ري١ٝ أقببسّ ا٭ْببٛاع ا٭زدٝبب١   ٚضقبببا ناْببت اسبهاٜبباق ايؿببل  

ايبب، قببسَتٗا ايريؿببط١ٜ يٮ ؿبباٍحم ٚقببس تهببٕٛ عريبباض٠ "احببو يببٞ  

حها١ٜ" قس تطززق ع٢ً يػإ نٌ  ؿٌ َٓص إٔ ٚتسق اسبٝا٠ 

اٱْػببا١ْٝ عًبب٢ ٖببصا ايهٛنبباحم ٫ٚ عهببا  ظا٤ ٖببصا إٔ ٜطًببل  

 . (1)ايّٝٛحم ع٢ً اسبهاٜاق ايؿلري١ٝ اغِ ايػاط ايكسِٜ

ايؿبلري١ٝ ايب، نبإ ٜكبسَٗا     ٫ٚ ظبس تطااا  َٔ اسبهاٜاق 

ا٭قبببسَٕٛ  فب ا٭ ؿببباٍحم ٜٚلبببٛز ٖبببصا  فب إٔ ايهريببباض نببباْٛا     

                                                 
(1) Old magic. 
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ٜتٓاقًٕٛ حهاٜاتِٗ ٜٚلٕٓٛ دٗبا ٭ْٗبا تلب  عبٔ حٝباتِٗ ٚحبسِٖ       

دُٝٓا ناْت حهاٜاق ا٭ ؿاٍ تُبٗط ًب نٌ عكطحم ٚيهٓٗبا  

غببطعإ َببا تٓػبب٢ ؾتُببٛقحم ٚل ٜريببل  ٫ ايكًٝببٌ َببٔ دببـب شيببو         

 اٱْػإ قاغ٘ ٭ ؿاي٘.  ايؿٝا ايصٟ مبهٔ ايكٍٛ  ٕ

َٚك إٔ ايتطٛض ايصٟ كببط دب٘ اٱْػبا١ْٝ ايٝبّٛ تلبٌ ايبريلا       

ُٜٓببط  فب اسبهاٜباق ايؿببلري١ٝ ٚن ْٗبا غب  َتٛاؾكبب١ َبك  ٜكبباع      

اسبٝبببا٠ ازبسٜبببس٠حم  ٫ إٔ ٖٓببباى ادباٖبببا آخبببط ٜبببط٣ إٔ دلبببا       

اسبهاٜبباق اغببتطاعت إٔ تٓبباٍ َببا عهببع عببٔ ًْٝبب٘ اْهٝببسٚ ًب   

 ًَا١ُ نًهاَـ ٖٚٛ اشبًٛز. 

ٚضغِ شيو ؾ ٕ ايهرياض ايّٝٛ أًُٖٛا اسبهاٜاق ايؿلري١ٝحم 

ٚأقببري  تٓاقًببِٗ هلببا ْببازضا .  ش تطنببٛا ايهببث  َببٔ اسبهاٜبباق    

ايؿبببلري١ٝ يٮ ؿببباٍ ٚيًُدتكببببـب ايبببصٜٔ ٜتٓاٚيْٛٗبببا دايسضاغبببب١.     

ٚ ُٖاٍ ايهرياض يًاهاٜاق ايؿلري١ٝ يٝؼ زيٌٝ عاؾ١ٝحم ٭ْٓبا ًب  

ٕ ًب أؾس اسباتب١  عكط ٜػُْٛ٘ ٚاقلٝا  َٚازٜا حم يصا ُٜبٌ اٱْػا

 فب نببٌ ا٭ْببٛاع ايبب، ذبُببٌ ايكببِٝ ٚاىبلبباٜ  ا٭خ٬قٝبب١ ايطؾٝلبب١  

 ايٝت تتطًريٗا "ٚاقل١ٝ َٚاز١ٜ" ايلكط. 

ٚعبببٔ  ش ْؿبب   فب ٖببصا ْػببًِ دبب ٕ اسبهاٜبباق ايؿببلري١ٝ       

ناْت ٚيٝس٠ حٝا٠ ٚعازاق َٚلتكساق ٚعٛا ـ ايٓاؽ ًب أظ١َٓ 
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ا تؿبب  دلٝببس٠حم ٚيهببٔ اسبهاٜبباق ايبب، انتػببريت اشبًببٛز َٓٗبب

 فب إٔ عازاق َٚلتكساق ٚعٛا ـ نبث ٠ َبًبت تب٬ظّ اٱْػبإ     

 حت٢ ايّٝٛحم أٟ أْٗا انتػريت قؿ١ اشبًٛز أٜها . 

ٚع٢ً ٖصا ؾ ٕ َٔ دـب اسبهاٜباق ايؿبلري١ٝ َبا مبهبٔ إٔ     

ٜكبببً  يٮ ؿببباٍ َٚٓببب٘ َبببا ٜٓريػبببٞ  دلبببازٙ عبببِٓٗ ىببببا ؼبًُببب٘ َبببٔ  

أنببطاضحم َٚٓبب٘ َببا مبهببٔ  عبباز٠ نتادتبب٘ ًب َهببُٕٛ ٚؾببهٌ    

 . قؿٝا

ٚحـب دسأق حطنب١ تبسٜٚٔ اسبهاٜباق ايؿبلري١ٝ ًب دلبا      

ايريًسإ ٚتس إٔ ٖٓاى تع٤ا  ق٬ًٝ  َٓٗبا مبهبٔ إٔ ٜؿبهٌ ظازا     

٭ز  ا٭ ؿببباٍحم ٚٚتبببس ًب دلبببا آخبببط قػببب٠ٛ أٚ خؿببب١ْٛحم يبببصا  

أعكريبببت حطنببب١ تبببسٜٚٔ اسبهاٜببباق ايؿبببلري١ٝ حطنببب١ أخبببط٣    

َه١ًُ ٖٚٞ ذبٜٛط دلا تًو اسبهاٜاق ايب، قٝبٌ عٓٗبا  ْٗبا     

ٮ ؿاٍحم  ناؾ١  فب تطبٜٛط دلبا اسبهاٜباق ا٭خبط٣     ناْت ي

اي، نبإ ٜتٓاقًبٗا ايطاؾبسٕٚ ٚشيبو دككبس إٔ تهبٕٛ َٓاغبري١        

 يٮ ؿاٍ. 

ٚعًٝببب٘ أَهبببٔ ايكبببٍٛ  ٕ نبببث ا  َبببٔ قكاقبببٞ ا٭ ؿببباٍ  

اغتُسٚا َٔ اسبهاٜاق ايؿلري١ٝ أؾهاض قككِٗحم ٫ٚقت تًو 

ايككبببل ٖببب٣ٛ ًب ْؿبببٛؽ ا٭ ؿببباٍ ٚغبببلسٚا د دطاهلبببا ايبببصٜٔ     

ٚ  ٜتاطنبببٕٛ ْػبببٛا داسبٝٛاْببباق ايببب،   آزٕٚ حبببٛاتع أٚ قٝبببٛزحم 



177 

 

تكطؾا   ْػاْٝا حم ٚدايٓرياتباق ايب، تتابطى    بب ًب ايػايا بب تتكطف 

ٚتطببب  ٚتهببباو ٚتبببصضف ايبببسَكحم ٚتكبببطأ ايؿبببلطحم ٚدبببا٭زٚاق     

ازباَس٠ اي، تبطٚح ٚدبب٤ٞ ٚتكبطع ايطريبٍٛ ٚتػبين.. ٚأاباضق ٖبصٙ        

ٛيب١حم  اسبهاٜاق َؿاعط ا٭ ؿاٍ ٚغٌب أتٛا٤ ايتها١ٝ أٚ ايريط

ٚؽبببصٍ  ضأٚ ايكببسمحم أٚ ايلببسٍحم حٝببث ٜٓتكببط اشببب  ٚا٭خٝببا    

 ايؿط ٚا٭ؾطاض. 

٬ٜٚحببِب إٔ نببث ا  َببٔ اسبهاٜبباق ايؿببلري١ٝ تتؿبباد٘ ًب      

أعبا٤ طبتًؿ١ َٔ ايلبالحم َٚبك إٔ ٖٓباى تؿػب اق عسٜبس٠ هلبصا       

 ٫ إٔ َببا تلٓٝٓببا  بببب يػببٓا دكببسزٖا ًب ٖببصٙ ايسضاغبب١   بببب ايتؿبباد٘ 

٠ ايػبببطٜل١  فب أغًبببا اسبهاٜببباق  اٱؾببباض٠  يٝببب٘ ٖبببٛ إٔ ايُٓببببط 

ايؿلري١ٝ اي، نبلت ًب أٚضٚدا تٛنب  إٔ هلبا أقب٫ٛ  ؾبطق١ٝحم  ش     

 ٕ َلُبُٗبببا ناْبببت َلطٚؾببب١ ًب دكببباع تببباٍ ؾٝٗبببا ا٭ٚضٚدٝبببٕٛ       

 َػتهؿؿـبحم أٚ حًٛا ؾٝٗا يػٓٛاق َػتلُطٜٔ. 

 اخلرافات: ــ 

حهاٜاق ٜته  ؾٝٗا زٚض ايريطٌ ايصٟ ػباٖس  (1)اشبطاؾاق

دػًػبب١ً َببٔ اىبدببا طاق حتبب٢ ٜػببتطٝك دٗببا   أٚ ٜهادببسحم ٜٚكببّٛ 

ذبكٝببل ٖسؾبب٘. ٚتببسخٌ ًب اشبطاؾبباق قبب٣ٛ خاضقبب١ غبب  َط٥ٝبب١        

                                                 
(1) Fables. 
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نايلؿاضٜبببت ٚازببببإ ٚايها٥ٓببباق اىبػببباٛض٠. ٚتتهببب٘ اشبطاؾببب١   

ادباٖبببا  أخ٬قٝبببا  عببباز٫ حم ؾٗبببٞ تهببباؾ٧ اشبببب  ٚتكبببتل َبببٔ       

ايؿطٜطحم ٖٚٞ تٓتٗٞ عاز٠ ْٗا١ٜ غلٝس٠حم ٚهلا ٖسف ؽبتًـ عُبا  

ٜبباق ا٭خببط٣حم ناسبهاٜبباق ايٛعُبٝبب١ أٚ    تٗببسف  يٝبب٘ اسبها 

 ايتل١ًُٝٝ أٚ ايلكٝس١ٜ. 

٫ٚ تهؿـ اشبطاؾ١ عٔ اضتريا ٗبا دعَبإ أٚ َهبإحم يبصا     

ؾٗٞ تُبٌ ًب تٛ غ  ٚاقلٞحم ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜريسٚ ًب ايهث  

َبببٔ اسبهاٜببباق ايؿبببلري١ٝ دلبببا َبببا ٜبببِٓ عبببٔ مسببباق ادًٝببب١      

ٖبصٙ ايػبُاق.   َٔ بب ايلاز٠ بب ٚاٱق١ًُٝٝحم ؾ ٕ اشبطاؾاق ربًٛ ًب 

ٚقس ٜطتك شيبو  فب إٔ أغًبا أؾهاضٖبا َػبتُس٠ َبٔ ا٭غبا         

ٚاىبلتكساق ايصا٥ل١ دبـب ايؿبلٛ  اىبدتًؿب١حم يبصا تريبسٚ ًب ايلسٜبس       

َببٔ اشبطاؾبباق تؿػبب اق يُبببٛاٖط  ريٝلٝبب١ ٚاتتُاعٝبب١ طبتًؿبب١.     

ٖٚصا ايٓٛع َبٔ اشبطاؾباق ٜكب   دلبا ا٫قب ا  َبٔ ا٭غبا          

شبطاؾبباق نببإ اٱْػببإ ػبببس  ايتؿػبب ١ٜ. ًٚب دلببا آخببط َببٔ ا 

 تػ١ًٝ َٚتل١ أٚ تٓؿٝػا  عُا ٜلتٌُ ًب ْؿػ٘ َٔ َهريٛتاق. 

َٚٔ دـب اشبطاؾباق نبِ ٖا٥بٌ ٜتهب٘ ادباٖبا  أخ٬قٝبا حم  ش       

ٜهاؾبب  اشببب  ؾٝٗببا دبباشب  ٚايؿببط دايؿببطحم َٚٓٗببا َببا تكببٛض َببا  

ٜٓريػببٞ يًاٝببا٠ إٔ تهببٕٛ عًٝبب٘حم نبب ٕ تكببٛضٖا خًببٛا َببٔ ا٭ل  
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أٚ تكببٛضٖا عاىبببا  غٓٝببا  دببس٬ٜ  َببٔ ٚاقببك  دببس٬ٜ  عببٔ ٚاقببك َبب٪لحم 

ؾكبب حم ٚعاىبببا  ضؾٝلببا  دببس٬ٜ  َببٔ ٚاقببك خؿببٝاحم أٚ حُبببا  غببلٝسا      

دببس٬ٜ  َببٔ حببِب تلببٝؼحم يببصا ؾٗببٞ تتٛغببٌ دا٭حببساث ٚا٭ؾهبباض   

يهببببٞ تٓتٗببببٞ ْٗاٜبببب١ َتؿا٥ًبببب١حم َٚببببٔ ٖٓببببا تببببا٤ ايتها٩ٖببببا  فب 

 ا٫غتلا١ْ قبا ٖٛ غٝيب أٚ غاطٟ أٚ عؿٟٛ. 

ا١حم  ش ٫ ٜهبؿٞ عًٝٗبا   ٚ َػبط  ٚؾدكٝاق اشبطاؾاق تريبس 

١ُحم ٚربتؿٞ ؾٝٗا ا٭دلباز ايعَاْٝب١حم ؾكبس    ٚانلٖٛا مساق صبػو

ٜلببٝـ ايريطببٌ ًب اىبانببٞ ايػبباٝل ٜٚٛاقببٌ حٝاتبب٘ ًب اسبانببط    

ٚاىبػببتكريٌحم ٖٚببٛ ًب نببث  َببٔ ا٭حٝببإ ٫ ٜتلببا ٫ٚ ٜٓٗببعّ ٫ٚ     

مبببٛقحم ٚقببس ٜٛقببـ دكببؿاق عاَبب١. ٚؽبتؿببٞ ؾٝٗببا أٜهببا  ايريلببس  

 ٪زٟ ايريطٌ زٚضا  ًب ا٭ضيف ٚآخط ًب ايؿها٤. اىبهاْٞ. ؾكس ٜ

َٚك إٔ ٬ََ  ْؿػ١ٝ ٫ تُبٗط ع٢ً أدطاٍ اشبطاؾاق  ٫ إٔ 

أؾهاضٖا تتاهِ دايريطبٌ ٚتٓكًب٘ َبٔ حباٍ  فب حباٍ ًب غبٗٛي١       

ذبكٝكببا  هلببسف اشبطاؾبب١حم نُببا ٜتهبب  ايببتاهِ ًب اسبببٛازث      

أٜها . ٚتريسأ اشبطاؾباق قبكبسَاق َتهبطض٠ ًب ايػايباحم ٚتٓتٗبٞ      

 ق غلٝس٠. ْٗاٜا

ٜٚطتبك تلًببل ا٭ ؿبباٍ داشبطاؾباق  فب أغببريا  عسٜببس٠ َٓٗببا   

نْٛٗببا تٓطببٟٛ عًبب٢ خٝبباٍ ٚأعُبباٍ غبباط ٚخببٛاضمحم يببصا ػبببس    
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ا٭ ؿببباٍ ؾٝٗبببا غبببري٬ٝ  يتاكٝبببل نبببث  َبببٔ ايطغريببباق ايٓؿػببب١ٝ    

اسبريٝػبب١ ًب تببٛ خٝببايٞحم نُببا أْٗببِ ػبببسٕٚ يببص٠ ًب اْتكبباض        

قبلاْٚب١   ا٭دطاٍ ا٭خٝاض ايصٜٔ ٜتاسٕٚ َا ٜل نِٗ َٔ قبلا  

ؾببدٛم غبب  آزَٝبب١حم ٚػبببسٕٚ ؾٝٗببا عها٥ببا ٚغطا٥ببا َٚؿبباعط 

 ٚأَث١ً يًكسم ٚايلسٍ ٚايتها١ٝ ٚايٛؾا٤. 

َٚبببٔ تاْبببا آخبببط ؾببب ٕ اىب٬حُبببباق تثريبببت إٔ ا٭ ؿببباٍ ٫     

ٜه اببٕٛ نببث ا  ًب ايككببل يًٛغببٌب ا٫تتُبباعٞ ايببصٟ تببسٚض  

ؾٝ٘ ا٭حبساثحم حٝبث  ٕ عٓباٜتِٗ دا٭حبساث اىبت٬حكب١ ايػبطٜل١       

ا َببا ػبسْٚبب٘ ًب اسبهاٜبباق اشبطاؾٝبب١ ايبب، تػؿببٌ  أنبب حم ٖٚببص

ايٛغٌب ا٫تتُاعٞحم ٚتتدط٢ ايعَبإ ٚاىبهبإ ٚكببٓ  يٲْػبإ     

 قسضاق  ناؾ١ٝ. 

َٚٔ ٖصا ؾ ٕ نث ا  َٔ اشبطاؾاق تلس عػ ٠ ايؿِٗ عًب٢  

ا٭ ؿاٍ ٭ْٗا تطتريٌب دا٭ؾهاض اجملطز٠حم يبصا ٜلٓب٢ عٓبس اختٝباض     

 ازاٗا ٚانا١. اشبطاؾاق يٮ ؿاٍ إٔ تهٕٛ أؾهاضٖا ٚحٛ

ٚقس ٚنك عسٜس َبٔ ايهتبا  أْٛاعبا  قككب١ٝ عًب٢ غبطاض       

ا٥ببك أز  ضٚاشبطاؾبباق ايكسمببب١حم ٜٚلببس ايهببث  َٓٗببا ايٝببّٛ َببٔ    

 ا٭ ؿاٍ. 
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 قصص احليواٌ: ــ 

ايككببل ايبب، تكببّٛ اسبٝٛاْبباق دببسٚض ايؿدكببٝاق ؾٝٗببا       

ضغبببِ أْببب٘ َبببٔ اىبُهبببٔ  (1)ٜطًبببل عًٝٗبببا اغبببِ قكبببل اسبٝبببٛإ

ٛاع عبس٠ ٚؾكبا  ىببا ذبتبٟٛ عًٝب٘ َبٔ       تكٓٝـ ٖصٙ ايككل  فب أْب 

أؾهاض ٚحٛازث  ش ظبس إٔ َٔ قكل اسبٝٛإ َا ٖبٞ قكبل   

َػاَطاق أٚ قكل دطٛي١ أٚ قكل خٝباٍ عًُبٞ أٚ حهاٜباق    

 ؾلري١ٝ أٚ خطاؾاق

ٜٚتلًل ا٭ ؿاٍ دايككل اي، تكّٛ اسبٝٛاْاق د زا٤ أزٚاض 

ايؿدكٝاق ؾٝٗاحم ٚيٝؼ ًب ٖصا َا ٜبسعٛ  فب ايسٖؿب١  ش ٜريبسٚ    

ٓاى ْٛعا  َبٔ ايكب١ً دبـب ا٭ ؿباٍ ٚدبـب اسبٝٛاْباقحم نُبا        إٔ ٖ

قببس ٜطتببك شيببو  فب ايػببٗٛي١ ايبب، ػبببسٖا ا٭ ؿبباٍ ًب تكُببل      

أزٚاض اسبٝٛاْبباقحم إٔ ضغريببتِٗ ًب قٝبباّ أيؿبب١ َببك دلهببٗاحم أٚ ًب     

ايػبببٝطط٠ عًببب٢ دلهبببٗا اٯخبببطحم نُبببا أْٗبببا تتبببٝ  يٮ ؿببباٍ إٔ  

يكببٛض مباضغببٛا ايتدٝببٌ ٚايببتؿه  زٕٚ عٓببا٤ ٫عتُازٖببا عًبب٢ ا   

اسبػ١ٝ ًب ايتلري حم خكٛقا  ٚإٔ ؾدكبٝاتٗا ًب ايلباز٠ قًًٝب١حم    

 ٚأؾهاضٖا خاي١ٝ َٔ ايتلكٝس. 

                                                 
(1) Animal Fair. 
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ٜٚريسٚ إٔ اٱْػإ قبس ٚتبس ًب اسبٝبٛإ عؿٜٛب١حم ؾاغتػباؽ      

إٔ ػبلًببب٘ ًب طبًٝتببب٘ قبببٓٝل١ ٜػبببريؼ عًٝببب٘ َبببا ٜؿبببا٤ أٚ ُٜبٗبببطٙ   

دايهٝؿٝب١ ايب، ٜطٜبسحم ؾٗببٛ ُٜبٗبطٙ شنٝبا  أٚ دًٝبسا حم أٚ  ٝريببا  أٚ       

أٚ قٜٛببا  أٚ نببلٝؿا حم أٚ ٚؾٝببا  أٚ غببازضا . ٜٚتهبباٚظ اٱْػببإ   ؾببطٜطا 

شيو ؾٝػريؼ عًٝ٘ قؿاق ضٚحاْٝب١ خاضقب١. ٚٚتبس اٱْػبإ ْؿػب٘      

أنثط ٚنٛحا  عٓسَا اغتطاع إٔ ٜؿدل غًٛن٘ اىبػبتًُ  أٚ  

اىبػتكري  َٔ خ٬ٍ طبًٛقباق غب   ْػبا١ْٝحم أٟ ٚتبس ؾٝٗبا خب        

ْػا١ْٝ أٚ غ ٖبا  َثاٍ ع٢ً "ا٭حػٔ" ٚ"ا٭غٛأ" ًب ايؿدك١ٝ اٱ

 َٔ ايُبٛاٖط. 

ٚقبببس ؾببباعت قكبببل اسبٝبببٛإ ًب نبٝبببك أضتبببا٤ ايلبببال      

ٚنْٛببت تببع٤ا  نببري ا  َببٔ أز  ا٭ ؿبباٍحم ٚل ٜكتكببط تببساٚهلا   

عبب  ايؿببؿاٙ ٚايهتببا ٚاجملبب٬قحم دببٌ دببباٚظ شيببو  فب اىبػببطح      

 ٚايػُٝٓا ٚايتًؿاظ ٚاٱشاع١. 

َٚٔ دـب قكل اسبٝٛإ َا تتهُٔ أعُبا٫  حكٝكٝب١ حٝبث    

ٚض أحسااٗا ًب ايلال ايٛاقلٞ يًاٝٛإحم نكٝاّ ايكط١ دطعا١ٜ تس

قػاضٖاحم أٚ قٝاّ ايلكاؾ  دريٓا٤ أعؿاؾٗاحم أٚ ٬َحك١ ايكطٌب 

يًؿ٦طإ. ٚنٌ ٖصٙ ا٭ْٛاع تٓعع  فب ايٛقـ دكٛض٠ عاَب١حم ؾب ٕ   

 ايٓعع١ ايككك١ٝ تريسٚ ؾٝٗا داٖت١. 
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 َٚٓٗا َا تتهاٚظ ايلال ايٛاقلٞ يًاٝٛإ  فب تؿػ  َُباٖط

ايطريٝل١ دٛت٘ عاّ ٚغًٛى اسبٝٛإ دٛت٘ خامحم َثٌ تًبو ايب،   

تؿػط غريا اغٛزاز يٕٛ ايػطدإحم أٚ أغبريا  ٚتبٛز ايلبطف عًب٢     

ضأؽ ايسٜو.. َٚٓٗا َا تكّٛ اسبٝٛاْاق ؾٝٗا دسٚض ايريؿط نكٝاّ 

ايػعاي١ دسٚض ايطؿ١ً اىبٗصد١ ايٓؿٝط١ اسبصض٠حم ٚقٝاّ ا٭غس دسٚض 

 اىبًو. 

دلبا عببازاق ٚٚتٗباق ُْبببط   َٚبٗبطق قكبل حٝببٛإ تٓكبس    

ايريؿببط دكببٛض٠ ناضٜهات ٜبب١ َببث ٠ يًهبباوحم نُببا َبٗببطق       

قكل أخط٣ تل  عبٔ أٚتب٘ ايكبطاع دبـب ايريؿبطحم ٜٚ٪يبـ ٖبصا        

 ايٓٛع َٔ ايككل حٝعا  غ  قػ  ًب أز  ا٭ ؿاٍ ايّٝٛ. 

ٚعًبب٢ أٟ حبباٍ ؾبب ٕ نببث ا  َببٔ نتببا  ا٭ ؿبباٍ أَبٗببطٚا     

ؿهبببب  اسبٝٛاْبببباق د ْٗببببا تؿهببببط ٚتتاببببسث دؿببببهٌ مبااببببٌ ت 

ٚأحازٜث ايريؿطحم َٚبِٓٗ َبٔ أنػبريٗا  نباؾ١  فب شيبو قبؿاق       

 ْػا١ْٝ أخط٣ ٚأيريػٗا اٝادِٗحم دُٝٓا حاؾِب آخطٕٚ ع٢ً قؿاق 

 ٚخكا٥ل ٖصٙ اىبدًٛقاق  فب حس َا. 

َٚك إٔ نبٝك ا٭ ؿاٍ ًب طبتًبـ ؾ٦باتِٗ ايلُطٜب١ ٜتلًكبٕٛ     

دككبل اسبٝببٛإحم  ٫ إٔ أ ؿباٍ اىبسضغبب١ ا٫دتسا٥ٝب١ ٖببِ أنثببط    

ٗاحم ٚناْت زضاغاق عطدٝب١ قبس اْتٗبت  فب ٖبصٙ ايٓتٝهب١      ؾػؿا  د
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َتؿكبب١ ًب شيببو َببك ْتببا٥  نببث  َببٔ ايرياببٛث ا٭تٓريٝبب١ ًب ٖببصا    

 اجملاٍ  فب حس نري . 

 قصص البطولة واملغامرة: 

ٜببسخٌ نببُٔ قكببل ايريطٛيبب١ ٚاىبػبباَط٠ صبُببٌ ايككببل     

ايبب، تٓطببٟٛ عًبب٢ ايكبب٠ٛ أٚ ايؿببهاع١ أٚ اجملاظؾبب١حم أٚ ايببصنا٤    

ٙ ايككببل َببا ٖببٞ ٚاقلٝبب١ َثببٌ ايككببل ايبب، اسبببازحم َٚببٔ ٖببص

تلبب  عببٔ دطٛيبب١ ؾببلا أٚ نباعبب١ أٚ ؾببطز ًب َٛاتٗبب١ خطببط َببٔ   

ا٭خطاضحم أٚ ايككل ايريٛيٝػ١ٝ اي، ٜ٪زٟ ؾٝٗا ضتاٍ ايؿبط ١  

أزٚاضا  ؾبببهاع١ َبببٔ أتبببٌ أزا٤ َُٗببباتِٗ ًب ٬َحكببب١ اجملبببطَـب    

ٚايكريا عًِٝٗحم َٚٓٗا َا ٖٞ خٝاي١ٝحم ٖٚٞ تًو اي، دببٓ   فب  

 دط٫ٛق ٫ ٚتٛز هلا ًب ايٛاقك.   ٜطاز

ٚناْبببببت "ايريطٛيببببب١" َٓبببببص ايكبببببسّ ىبلُببببببِ اسبهاٜببببباق     

ٚاشبطاؾببباق ٚا٭غبببا  حم ٜٚلبببع٣ اغبببتُتاع ا٭ ؿببباٍ دككبببل      

ايريطٛيببب١ ٚاىبػببباَط٠  فب عٛاَبببٌ عبببس٠ َٓٗبببا: إٔ دلبببا ا٭ ؿببباٍ     

ؽبًلٕٛ ايريطٛي١ ع٢ً أْؿػِٗحم أٚ ٜلٛنٕٛ عُا ٜؿبلطٕٚ دب٘ َبٔ    

قلٝب١ َبا تطمسب٘ ٖبصٙ ايككبل      حطَإ أٚ قكبٛض ًب حٝباتِٗ ايٛا  

َببٔ عببٛال خٝايٝبب١حم أٚ أْٗببِ ٜٓؿػببٕٛ عُببا ذبًُبب٘ ْؿٛغببِٗ َببٔ    

ضغرياق أٚ ٜريلسٕٚ عٔ أْؿػِٗ َا ٜؿلطٕٚ دب٘ َبٔ خبٛف أٚ ؾبو     

 أٚ تطزز ًب َٛاقـ اسبٝا٠ اىبدتًؿ١. 
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ٚؽبتًـ َؿٗبّٛ "ايريطبٌ" ًب ُْببط ايطؿبٌ دباخت٬ف َػبت٣ٛ       

اؾ١ اي، ؼبٝا لبٛٙ ايلكًٞ ٚايٓؿػٞ ٚا٫تتُاعٞ. ٚداخت٬ف ايثك

ؾٝٗا. ٚازبُاع١ ا٫تتُاع١ٝ ايب، ٜٓتُبٞ  يٝٗبا. ؾكبس ٜبط٣ ايطؿبٌ       

ايكػ  ًب قط١ٜ َلعٚيب١ ًب ؾبطز َبٔ أضاز ايؿبط ١ دطب٬ حم ٜٚبط٣       

آخببط ًب َػببت٣ٛ لبببٛ ٚتببٛ اكبباًب آخببط ًب ايكا٥ببس ايػٝاغببٞ أٚ       

 ايلػهطٟ دط٬ . 

ٚتٓببسضل قكببل اىبكاَٚبب١ نببُٔ قكببل ايريطٛيبب١حم ٖٚببٞ ٫   

فب اشبٝاٍ نث ا حم دٌ ذبٌُ ًب ايلاز٠ َهاَـب دبٓ  ًب ايلاز٠  

ٖازؾ١ ٚٚاقل١ٝحم ٚنُثاٍ ع٢ً شيو ايككل اي، ذبؿع هباؽ 

عٓببس ا٭ ؿبباٍ  فب أؾببدام أٚ أؾهبباض َلٝٓبب١حم ٚدبلًببِٗ ٜكؿببٕٛ 

 . ١ حكا٥ل تهؿـ هلِ آؾاقا  ٚاغل

نُا تلس قكل اىبػاَطاق نُٔ قكل ايريطٛي١حم حٝبث  

٭ ؿباٍ ؾٝهبسٕٚ أْؿػبِٗ    ٜب٪زٟ اىبػباَطٕٚ أعُبا٫  َتُٝبع٠ تبث  ا     

 ؽبطتٕٛ َٔ خ٬هلا ع٢ً ضنٛز اسبٝا٠. 

ٚقبببس َبٗبببطق قكبببل دطٛيببب١ ٜكبببّٛ ا٭ ؿببباٍ أٚ ايهريببباض      

ا٫عتٝازٜٕٛ د زا٤ ا٭زٚاض زؾاعا  عٔ حل أٚ قهب١ٝ  ْػبا١ْٝ ْريًٝب١    

 أٚ َٔ أتٌ  ظباظ ًب صباٍ َا. 
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َٔ قكبل ايريطٛيب١ ا٭ٚفبحم ٚتتبسخٌ ؾٝٗبا      (1)ٚتلس اىب٬حِ

يريطٌحم ٜٚتاٍٛ ؾٝٗا َطنع اسبسث َبٔ اٯهلب١   اٯهل١  فب تاْا ا

  فب اٱْػإ ايريطٌ. 

ٚدطٌ اىبًا١ُ ٖٛ دطٌ اكاًب أٚ ٚ ينحم ٚتتهػس ؾٝ٘ أعُبِ 

 اشبكا٥ل ايؿهط١ٜ ًب ظَاْ٘. 

ٚنبث  َبٔ اىب٬حبِ َهتبٛ  دا٭قبٌ ًب ؾبهٌ ؾبلطٟحم        

 ِٚقًٝبببٌ َٓٗبببا نبببإ ْثبببطا حم ٚناْبببت نًهببباَـ أٚفب اىب٬حببب  

ت دايػب١ ايؿبٝٛع ًب دب٬ز َبا دبـب      اىبلطٚؾ١ ًب ايتاضٜذحم ٚقبس ناْب  

ايٓٗبببطٜٔ قريبببٌ اخببب اع ايهتادببب١حم ٚقبببس زْٚبببت دلبببس اخ اعٗبببا..    

 ٚناْت اىب٬حِ ا٭ٚفب كبهس ايك٠ٛ. 

ٚتلس ايككل ايريٛيٝػب١ٝ َبٔ قكبل ايريطٛيب١ ٭ْٗبا تُبٗبط       

ضتاٍ ايؿط ١ ن دطاٍ ٜساؾلٕٛ عٔ اسببلحم ٜٚلًُبٕٛ َبٔ أتبٌ     

ٚاق ا٭خبببط٣ ايكبببريا عًببب٢ ازبٓبببا٠ َػبببتلٝٓـب دا٭غبببًا١ أٚ ا٭ز

 ايكلا  زٕٚ نًٌحم َػتلسٜٔ يتكسِٜ ايتهاٝاق.  َتاسٜٔ

ٚيهٔ نث ا  َٔ ايككل ايريٛيٝػ١ٝ ايػطد١ٝ اىب نب١  فب 

ا٭ ؿببباٍ دلبببال َؿبببإٛ دبببايلٓـ   ٕيػتٓبببا ايلطدٝببب١ تػبببطم أشٖبببا 

                                                 
(1) Epics 
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ٚأعُبباٍ ايكتببٌ ٚغ ٖببا َببٔ أْببٛاع ازبطمببب١ ايبب، تببث  أغببريادٗا        

ا تُبٗبببط اجملبببطَـب  ٚأغبببايٝريٗا حببب ٠ ا٭ ؿببباٍحم  نببباؾ١  فب أْٗببب  

ايًكبببٛم ٚازبٛاغبببٝؼ خاقببب١ ٖٚبببِ ٜٓلُبببٕٛ حبٝبببا٠ ضغٝبببس٠حم    

ٜٚطتبببسٕٚ أضزٜببب١ أْٝكببب١ ٜٚطتبببازٕٚ ا٭ْسٜببب١ ايطاقٝببب١حم ٜٚتٓببباٚيٕٛ      

ا٭غصٜببب١ ايؿببب١ٝٗحم ؾٝهبببٕٛ هلبببصا نًببب٘ أابببط ًب دلبببث ايبببسٚاؾك   

 ايٓؿػ١ٝ يس٣ دلا ا٭ ؿاٍ عبٛ ايتؿري٘ د ٚي٦و اجملطَـب. 

ٚتٗبب٬ٜٛ  عببٔ  أَببا قكببل ازباغٛغبب١ٝ ؾٗببٞ ٫ تكببٌ عٓؿببا       

ايككبببل ايريٛيٝػببب١ٝحم ٖٚبببٞ تريبببسٚ ًب ٚتببب٘ آخبببط َبببٔ ٚتٖٛٗبببا    

قككا  دٛيٝػ١ٝ أٜها . نُا مبهٔ ايُٓبط  يٝٗا َٔ تاْا آخبط  

ببب  عباز٠  ببب  ع٢ً أْٗا قكل دطٛي١ ىبا ٜكّٛ د٘ ضتاٍ ايؿط ١ ؾٝٗا 

 َٔ أزٚاض. 

ٚتتدص ايككل ايريٛيٝػ١ٝ ٚازباغٛغ١ٝ ؾبلاضا  هلبا ٖبٛ "إٔ    

ص َ٪يؿٛ ٖصٙ ايككل َٔ ٖصا ايؿبلاض  ازبطمب١ ٫ دبسٟ". ٜٚتد

شضٜلبب١ يت ٜببط َببا تطؿبب  دبب٘ قككببِٗ َببٔ أعُبباٍ عٓببـ ٚقػبب٠ٛ      

 خساع ٚ ٜٗاّ. ٚ

ٜٚلببب يف ايهبببث ٕٚ عًببب٢ دلبببا ايككبببل ايريٛيٝػببب١ٝ ىببببا 

ٜكببباحا أحبببسااٗا ٚتكبببطؾاق أؾداقبببٗا َبببٔ ؾبببصٚشحم نُبببا    

ٜل نببٕٛ عًبب٢ ظل ا٭ ؿبباٍ نُػببتُلـب َٚؿبباٖسٜٔ ٚقببطا٤ ًب   

ِ اىبُٓبُب١ ٚادريٛنب١حم ٚايب، تريبسٚ     ظهب١ عال تهتٓؿ٘ ازبطا٥
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أغريادٗا ًب نث  َٔ ا٭حٝبإ تاؾٗب١ أٚ صبٗٛيب١ عًب٢ أغباؽ إٔ      

شيو ٜكٟٛ ْعع١ ا٭ ؿاٍ يًٗط  َٔ ايٛاقكحم ٚتطغبِ ًب أشٖباِْٗ   

قٛضا  ١ََٖٛٛ عٔ اسبٝبا٠حم  نباؾ١  فب أْٗبا تُبٗبط هلبِ ازبطمبب١       

ٚن ْٗا أَط اعتٝازٟ قبس ٜػبٌٗ ايكٝباّ دب٘. ٚهلبصا ادبٗبت دلبا        

٪غػاق ايثكاؾٝب١  فب ٚنبك نبٛادٌب ضببسز٠ عٓبس اْتكبا٤ ٖبصٙ        اىب

 ايككل يٮ ؿاٍ. 

ٚمبهٔ اعترياض قكبل اشببٛاضم َبٔ دبـب قكبل ايريطٛيب١       

أٜهببا  ضغببِ أْٗببا تتهبباٚظ ايريطٛيبب١  فب اٱتٝببإ قبببا ٖببٛ غبب  قادببٌ    

يًتاكٝبببل ؾلببب٬ . ٚنُثببباٍ عًببب٢ شيبببو قكبببل ايطتبببٌ اشبببباضم   

ايٝب١ ايب،   يًطريٝل١حم ٚدلا قكبل ضعبا٠ ايريكبطحم ٚايككبل اشبٝ    

ٜبب تٞ أدطاهلببا دبباىبلهعاقحم ٚايريطببٌ اشببباضم يًطريٝلبب١ ٜتدببص يبب٘        

حبس  ٚا أمسا٤ نث ٠ ايّٝٛ ًب قكل ا٭ ؿاٍ. َٚا غبٛدطَإ  ٫ 

َببٔ أٚي٦ببو. ُٜٚبٗببط ايريطببٌ ًب ٖببصٙ ايككببل خايببسا  ٫ ٜػًببا ٫ٚ  

ٜكٗطحم ٚقٛاٙ غ  اعتٝاز١ٜحم ٖٚبٛ ٜػبتطٝك ايبتدًل َبٔ اىبٛاقبـ      

اْٞ ٚازبػبٛض دٝسٜب٘حم ٚتهؿبٞ    ايكلري١ دػبٗٛي١ نب ٕ ٜكتًبك اىبريب    

ُْبببببطاق عٝٓٝبببب٘ شبببببص٫ٕ أعسا٥بببب٘حم ٜٚػببببتدسّ قبببب٣ٛ "ايلًببببِ"       

اغببتدساَا  ٫ ٜتؿببل ًب أنثببط اىبٛاقببـ َببك ا٭غببؼ ٚايُٓبطٜبباق     

ايلًُٝبب١حم ٚتٓريلببث َببٔ ض٩ٚؽ أقببادل٘ أؾببل١ قاتًبب١حم َٚببٔ ؾُبب٘        

 ٜٓطًل ايؿطضحم ٖٚٛ ٫ ٜٗطّ ٫ٚ مبٛقحم ٫ٚ ٜٓلِ حبٝا٠ خاق١. 
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ضغبِ  قريباٍ ا٭ ؿباٍ    ببب  ايككل ٜٚ٪خص ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ 

 فب ضبانببا٠ أدطبباٍ ٫ بببب أحٝاْببا  بببب أْٗببا تببسؾك ا٭ ؿبباٍ بببب عًٝٗببا 

ٚتببٛز هلببِ أقبب٬ حم ٚزببب٥ِٛٗ  فب اسبًببٍٛ اهلطٚدٝبب١ يبببا ٜلبب يف     

 حٝاتِٗ َٔ َؿه٬ق. 

ٜٚؿببٛ  ايتطببٛض ايكككببٞ ًب ٖببصٙ ايككببل نببث  َببٔ       

ا٫ؾتلببباٍ حٝبببث تت٬حبببل ايٛقبببا٥ك ايلٓٝؿببب١ نببباسبطٚ  ٚايكتبببٍٛ 

يؿٝهببباْاق ٚاسبطا٥بببلحم ٚتٓتٗبببٞ دبببتُهٔ ايريطبببٌ َبببٔ ايٓهبببا٠   ٚا

 ٚا٫ْتكاض ًب آخط سبُب١. 

ٚحهاٜببباق ازببببإ ايكسمبببب١ ٖبببٞ أقبببط  َبببا تهبببٕٛ  فب      

قكبببل اشببببٛاضم اسبسٜثببب١ ٭ٕ تًبببو اسبهاٜببباق تطػببب٢ عًٝٗبببا 

ا٭عُبباٍ اشباضقبب١حم يهببٔ ايريطببٌ ًب حهاٜبباق ازبببإ ٫ ٜتببٛفب   

ضقب١ أخبط٣   ايكٝاّ داسبسث دٓؿػب٘حم دبٌ ٜلتُبس عًب٢ ؾدكب١ٝ خا     

 فب ت نٝبس  ببب  ًب ايػايبا  ببب  نايلؿاضٜت ٚايػاط٠حم ٖٚبٞ تٗبسف   

تٛاْا ق١ُٝٝ ٚؾهط١ٜ قريٌ نٌ ؾ٤ٞحم يبصا ظببس أْٗبا تهباؾ٧     

ايكِٝ اىبطغٛ  ؾٝٗبا دٓتبا٥   ٝريب١حم ٚايكبِٝ اىبطغبٛ  عٓٗبا دٓتبا٥         

غبب١٦ٝحم يببصا ؾٗببٞ تلبب  عببٔ قببطاع ًب ايكببِٝ اٱْػببا١ْٝ قريببٌ نببٌ  

عببٔ قببطاع اٱْػببإ نببس   ؾبب٤ٞ  نبباؾ١  فب تلببري  ايببريلا َٓٗببا   

 ايطريٝل١. 
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ٜٚٓببسَ  ا٭ ؿبباٍ َببك أدطبباٍ ايككببلحم ٜتكُكببٕٛ دلببا      

أزٚاض أٚي٦ببو ايببصٜٔ ٜتبب اطٕٚ دٗببِحم ٫ٚ غريبباض عًبب٢ ٖببصا ا٭َببط  شا  

نببإ ضغببِ ايؿدكببٝاق ًب قكببل ا٭ ؿبباٍ غببًُٝاحم حٝببث  ٕ  

ايتكُل ٖٛ ع١ًُٝ ٫ ؾلٛض١ٜ مبتل َٔ خ٬هلا ايؿبطز ايكبؿاق   

ٜهببٔ هلببا اٱعهببا حم أٚ أخببط٣ ادريريبب١  فب ْؿػبب٘ َببٔ ؾدكبب١ٝ 

اْبببت تًبببو ايكبببؿاق  ٝريببب١ أّ غببب١٦ٝ. ٜٚػببباعس ناسببببا غبببٛا٤ أ

ايتكُل ايطؿٌ عًب٢ انتػبا  ايهبث  َبٔ ايلبازاق ٚايتكايٝبس       

ٚايًػببب١ ٚألبببباٍب ايػبببًٛى اىبدتًؿببب١. ٚقبببس تهبببٕٛ دلبببا ألبببباٍب  

ؾدك١ٝ َٓاطف أٚ صبطّحم أٚ  ايتكُل ناض٠ نتكُل ايطؿٌ

 ؿبببٌ ٫ تبببت٤٬ّ  قببباحا ؾبببٗط٠ ظا٥ؿببب١حم أٚ تكُبببل     ٚ بببا٥ـ أ

ؾدكٝت٘ َٚبطٚؾ٘ َك ؾدك١ٝ َٚبطٚف اىبتكُل عٓ٘. َٚٔ ٖٓا 

تبا٤ ايت نٝبس عًب٢ ٚتبٛ  تكببٜٛط ا٭دطباٍ يٮ ؿباٍ َبٔ عببال        

ايٛاقك أٚ اشبٝاٍ يبٔ هلِ َٔ اشبكا٥ل ا٭خ٬ق١ٝ اىبتٛاؾك١ َك 

 خكا٥ل ايطؿٛي١ ٚأٖساف اجملتُك ًب تثكٝـ أ ؿاي٘. 

 قصص اخليال التارخيي: ــ 

 دلٝببببس نببببإ ٜبببب زز َكببببطً  "ايككبببب١ حتبببب٢ ٚقببببت غبببب 

ايتاضؽبٝبب١" يٝؿبب   فب شيببو ايٓببٛع َببٔ ايككببل ايببصٟ ٜػببتٛحٞ    

أحساابببب٘ أٚ ؾدكببببٝات٘ أٚ أتببببٛا٤ٙ َببببٔ ايتبببباضٜذ. ٚيهببببٔ ٖببببصا 
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اىبكطً  أخص ٜتٛاض٣ ؾ٦ٝا  ؾؿ٦ٝا حم ٚحٌ ضبً٘ َكطً  آخط ٖٛ 

 . (1)قك١ اشبٝاٍ ايتاضؽبٞ

 ٚنبببإ ٜبببطاز دايككببب١ ايتاضؽبٝببب١حم شيبببو ايتػبببهٌٝ سبٝبببا٠  

اٱْػإ ٚيلٛا ؿ٘ ًب صباٍ تاضؽبٞ َلـبحم ٚأضٜس هلا إٔ تهبٕٛ  

أزا٠ ٜؿٗببِ َٓٗببا اىبتًكببٞ ضٚح ايتبباضٜذ ٚحكا٥كبب٘حم  نبباؾ١  فب ؾٗببِ   

 ايؿدك١ٝ اٱْػا١ْٝ. 

ٚيهٔ اىبتُلٔ ًب ايككب١ ايتاضؽبٝب١حم ًٚب ٖبسؾٗاحم ٜؿكب      

أْٗببا ربببطل عببٔ نْٛٗببا أزدببا  قككببٝا حم ٚدايتببايٞ عببٔ نْٛٗببا        

يبببٝؼ تػبببه٬ٝ  يًاٝبببا٠ دكبببسض َبببا ٖبببٛ  قكببب١حم ٭ٕ ا٭ز  عَُٛبببا 

دبػببٝس ؾببين سبٝببا٠ اٱْػببإحم َٚببا ٜببطتريٌب دبب٘ َببٔ آَبباٍ ٚآ٫ّ         

ٚأخطببباض َٚؿبببه٬ق.. ٚعًببب٢ ٖبببصا ٜريبببسٚ اغبببتدساّ َكبببطً     

 "ايكك١ ايتاضؽب١ٝ" ٚن ْ٘ ٜلين زضغا  ًب ايتاضٜذ  فب حس َا. 

ٚقس َبٗط ٖصا ٚاناا  ًب عسز يبا نتا يٮ ؿاٍ ًب ٖصا 

اع َٔ ايػطز ا٭زدٞ ايصٟ ٜتٓاٍٚ أحسااا  اجملاٍحم ؾ  ًل ع٢ً أْٛ

ٚٚقا٥ك ٚأؾداقا  ًب أظ١َٓ تاضؽب١ٝ طبتًؿ١حم ضغبِ عبسّ ايتعاَب٘    

قبكَٛبباق ايلُببٌ ايكككببٞ ا٭غاغبب١ٝحم دببٌ دًببؼ ا٭َببط إٔ ُْبببط      

ايببريلا  فب ايػبب  ايؿببلري١ٝ ٚايػبب  ايصاتٝبب١ عًبب٢ أْٗببا قكببل       

                                                 
(1) Historical Fiction. 
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تاضؽبٝببب١. ٚهلبببصا ناْبببت ا٫ْتؿانببب١ عًببب٢ اغبببتدساّ َكبببطً       

تاضؽب١ٝ" َؿطٚع١حم  ش قاّ ع٢ً أْكايف تًو ا٫ْتؿان١ "ايكك١ اي

اىبكببطً  ازبسٜببسحم يٝؿبب   فب ايككبب١ ايبب، تببسٚض حببٍٛ حببسث       

 تاضؽبٞ ٚتًتعّ قبكَٛاق ايلٌُ ايكككٞ. 

َٚبٗبببٛض َكبببطً  اشبٝببباٍ ايتببباضؽبٞحم أٚ دبببا٭حط٣ ؾبببٝٛع    

اغببتدساَ٘ دهثببط٠ خبب٬ٍ ايػببٓٛاق ا٭خبب ٠حم ٫ ٜلببين إٔ ٖببصا     

يٓؿبب ٠حم ؾكببس َبٗببطق قكببل   ايٓببٛع َببٔ ايككببل ٖببٛ حببسٜث ا   

اشبٝبباٍ ايتبباضؽبٞ َٓببص ٚقببت دلٝببسحم ٚتهببُٓت تًببو ايككببل َببا 

ٜبب ظ ايل٬قبب١ دببـب اسبٝببا٠ اشباقبب١ ٚاسبٝببا٠ ا٫تتُاعٝبب١حم نببُٔ   

أدلاز تاضؽب١ٝ ضبسز٠ عٓسَا ؽبهك ايكبام اىبهبُٕٛ ايتباضؽبٞ    

ىبُٓبٛضٙ اشبٝايٞحم ٜٚكٛؽ ا٭حساث ٚا٭تٛا٤ ٚؾل شيو اىبُٓببٛضحم  

ا٭حبببساث ايتاضؽبٝببب١ اىبانببب١ٝحم دبببٌ   ٖٚبببٛ ٫ ٜككبببط شيبببو عًببب٢   

ٜتهاٚظٖا  فب ايتٓري٪ د حساث َكري١ً.. ٚدٗصا ؾ ٕ اشبٝاٍ ايتاضؽبٞ 

ٜهؿٞ ىبػاق خٝاي١ٝ ع٢ً ا٭حساث ٚايٛقا٥ك ٚايُبٛاٖطحم َان١ٝ 

 ناْت أّ حانط٠ أّ َكري١ً ًب تٓاٍٚ قككٞ. 

ٚع٢ً ٖصاحم ؾ ٕ قكل اشبٝاٍ ايتاضؽبٞ ٫ تػتٗسف ْكبٌ  

  ٌ تٗببسف  فب َػبباعستِٗ عًبب٢ ربٝببٌ     اسبكببا٥ل  فب ا٭ ؿبباٍحم دبب

اىبانببٞحم ٚاٱحػبباؽ دبب حعإ ٚأؾببطاح ا٭تٝبباٍ ايبب، غببريكتِٗحم     

 نباؾ١  فب ربٝببٌ اٱحػباؽ د ٚتبب٘ ايكببطاع دبـب ايريؿببطحم حٝببث    
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ؾبطم اشببٛيف ًب غُباض اىبؿباضن١     ببب  َٔ خ٬هلبا  بب تتٗٝ  يًطؿٌ 

ًب حٝا٠ اىبانٞحم ٚايؿلٛض داغتُطاض١ٜ اسبٝا٠ َك "ض١ٜ٩ أْؿػِٗ" 

 سبانط ًب َػ ٠ ايعَٔ. ًب َٛقلِٗ ا

ٜٚتهبب  إٔ قكببل اشبٝبباٍ ايتبباضؽبٞحم ًب صبًُببٗاحم ٖببٞ      

َبببث اق يٲحػببباؽ دايتببباضٜذحم دهبببٌ َبببا ؾٝببب٘ َبببٔ ظباحببباق        

ٚ خؿاقاق َٚلاْا٠حم يصا دبس قك١ َٔ قكل اشبٝاٍ ايتباضؽبٞ  

يٮ ؿاٍ تؿك  عُا ٜػبريري٘  ْػبإ يػب ٙحم َبٔ دبين تٓػب٘حم َبٔ        

اؾعا  ٭ٕ ٜٓريببص آ٫ّ حببـب ُٜبًُبب٘ أٚ ٜػببتلريسٙحم ؾٝهببٕٛ شيببو حبب     

ا٭ ؿببباٍ ايُبًبببِ ٚا٫غبببتلرياز. ٚقكببب١ أخبببط٣ تطٜبببس إٔ تهؿبببـ  

يٮ ؿاٍ عٔ إٔ ايبتػ  َػب ي١ أغاغب١ٝ غب  قادًب١ يًتٛقبـحم ٚإٔ       

ا٭َِ حـب ٜلًٛ ظبُٗا ؾ ْب٘ قبس ٜ ؾبٌ َبٔ تسٜبس حبـب ٫ تػبتُط        

عٛاٌَ ايكلٛز. ٚقك١ اايث١ تهؿـ عٔ إٔ ا٭ ؿباٍحم ًب نبٌ   

سف٤ ٚايؿببلٛض ايلببا٥ًٞ. َهبإ ًٚب نببٌ ظَببإحم ٜرياثببٕٛ عببٔ ايبب 

ٚضادلبب١ تببصنٞ ضٚح ايؿهببط٠ ايكا٥ًبب١  ٕ اٱْػببإ ٫ مبهببٔ إٔ     

ؼبٝا ًب َلعٍ عٔ اٯخطٜٔحم ٚإٔ يبٝؼ ٖٓباى  ْػبإ ٖبٛ تعٜبط٠      

قا٥ُببب١ دبببصاتٗا. ٚخاَػببب١ كبهبببس ؾبببهاع١ أٚ ضؾلببب١ خًبببل أْببباؽ    

اعتٝببازٜـب عاؾببٛا ًب اىبانببٞ. ٚغازغبب١ تتٓبباٍٚ قٝبباّ أ ؿبباٍ َببٔ  

ا٥و ايصٖا ذببت ظ٫قباتِٗ ٚتٗطٜريٗبا    د٬ز اك ايٛاغل١ دطدٌب غري

 فب َٝٓببا٤ صببباٚضحم ذبببت عٝببٕٛ ازبٓببٛز ايٓبباظٜـبحم أآببا٤ اسبببط    
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ايلاىب١ٝ ايثا١ْٝحم َبك اٱؾكباح عبٔ زضتب١ ا٫ْهبرياٍب ايلايٝب١ ايب،        

 كبػو دٗا أٚي٦و ا٭ ؿاٍ. 

 قصص اخليال العلني: 

َببك اٱَهاْبباق ايلًُٝبب١  (1)تتلاَببٌ قكببل اشبٝبباٍ ايلًُببٞ

كٌ ًب اجملتُكحم ٖٚسف ٖصٙ ايككل اق اح ٚايتػ اق اي، ذب

ؾطٚيف ٚاقل١ٝ عٔ َػتكريٌ ايريؿطحم أٚ عٔ  ريٝل١ ايهٕٛ. ٖٚصٙ 

ايككل ٚاٝك١ ايك١ً دايتطٛض ايػطٜك ًب ايلال ايّٝٛ ٖٚٞ تكّٛ 

ع٢ً ايتٓري٪  فب حس دلٝسحم حٝث نبإ اشبٝباٍ ايلًُبٞ قبس ضغبِ      

رببب٬ٝق عببٔ انتؿبباؾاق ٚاخ اعبباق نببث ٠ أَهببٔ ٚقٛعٗببا    

 لس ايتٓري٪ دٗا دآَاز. ؾل٬  د

يصا تػ٢ُ ٖصٙ ايككل أحٝاْا  قكل ايتٓريب٪حم أٚ قكبل   

 اىبػتكريٌحم أٚ قكل ا٫غتريام. 

ٚتكّٛ قكل اشبٝاٍ ايلًُبٞحم اغبتٓازا   فب حكبا٥ل َثريتب١حم     

داي نٝع ع٢ً ت ا  ايلًبِ ًب أٚتب٘ اسبٝبا٠ ًب اجملتُبكحم قببا ًب      

 . شيو ؾ٪ٕٚ ايػٝاغ١ ٚايسٜٔ ٚايطٜان١ ٚايتلًِٝ ٚايتػ١ًٝ

                                                 
(1) Science Fiction. 
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ٜٚٓت  ٖصا ايٓٛع ا٭زدٞ عًُا٤ ٚقلٛا ًب أغط ٖٛاٜب١ ا٭ز حم  

 ٚأزدا٤ اغتطادٛا ايتطؿٌ ع٢ً حكا٥ل ايلًِ. 

ٚتٗبب٤ٞ دلببا قكببل اشبٝبباٍ ايلًُببٞ ْؿببط حكببا٥ل عًُٝبب١     

د غًٛ  ؾٝ٘ نث  َٔ تٛاْبا ايتهػبٝس ايؿبينحم ْٚؿبط أؾهباض      

طبتًؿ١ عٔ قٛض اىبػتكريٌ. َٚبك ٖبصا ؾب ٕ ٖبسف ٖبصٙ ايككبل       

لًَٛاق  فب ا٭ ؿاٍحم دبٌ  ؾبرياع طبب٬ٝتِٗ ٚزؾبك     يٝؼ  ٜكاٍ اىب

عكٛهلِ  فب ايتؿه  ًب آؾام أنثبط غبل١. يبصا تلبس تُٓٝب١ قبسض٠       

 ايطؿٌ ع٢ً ايتدٌٝ ٚايت ٌَ ٚاىبط١ْٚ أحس أٖساف ٖصٙ ايككل. 

ٜٚببببببطدٌب ايببببببريلا دببببببـب ٖببببببصا ايٓببببببٛع ا٭زدببببببٞحم ٚدببببببـب       

"ايؿٓتاظٜبا" ٚايٝٛتٛدٝباق؛    (2)ٚقكبل اشبٝباٍ ازبباَ    (1)ا٭غا  

ٚتٛز ضٚادٌب دـب ٖصٙ ا٭ْٛاع نًٗاحم  ٫ إٔ قكل اشبٝباٍ   َٚك

ايلًُٞ تلس َباٖط٠ أزد١ٝ تسٜس٠حم حٝث تلس ا٭غا   ٚايؿٓتاظٜا 

ٚايٝٛتٛدٝاق َٔ أغ٬ف اشبٝاٍ ايلًُٞحم ضغِ إٔ ٖٓاى َٔ ٜكط 

عًبببب٢ اعتريبببباض ا٭غببببا   ٚايٝٛتٛدٝبببباق ٚغ ٖببببا َببببٔ ازببببب٫ٛق    

     ٕ ايكببطٕ ايثبباْٞ   ًب (3)اشبٝايٝبب١حم َثببٌ تًببو ايبب، نتريٗببا يٛغببٝا

                                                 
(1) Myths. 

(2) Fantazy.  
(3) Lucian. 
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حم 1726اىببب٬ٝزٟحم ٚضحبب٬ق تًٝؿببطحم ايبب، نتريٗببا غببٜٛؿت عبباّ   

حم 1918عبببباّ  (1)ٚؾطاْهؿببببتأٜحم ايبببب، نتريتٗببببا َبببباضٟ ؾببببًٝٞ

قكببل خٝبباٍ عًُببٞ... ٜٚريببسٚ إٔ ايببصٜٔ ٜببصٖريٕٛ ٖببصا اىبببصٖا       

ؼباٚيٕٛ  نؿا٤ ا٭١ُٖٝ ع٢ً قكبل اشبٝباٍ ايلًُبٞ اسبسٜثب١حم     

ًُٞ نُٔ ؾهط٠ ٚن ِْٗ ٜطٕٚ َٔ اي٬ظّ إٔ ٜهٕٛ اشبٝاٍ ايل

عا٥ًبب١ نببري ٠. ٫ٚ مبهببٔ ايتػببًِٝ دٗببصا ايطببطح ٭ٕ ايببتُلٔ ًب   

أز  اشبٝاٍ ايلًُٞ ٜؿك  عٔ أْ٘ ْٛع تسٜس  اض٨ ع٢ً ا٭ز حم 

ٖٚٛ دٗبصا مبثبٌ ؾكب١ًٝ َبٔ ْبٛع تسٜبس َتُٝبعحم ٚأْب٘ تبا٤ ٚيٝبسا            

سبطن١ ايتكسّ ايلًُبٞ ٚايتهٓٛيبٛتٞ ٚايبتػ اق ايػٝاغب١ٝ ًب     

ايكببطٕ ايثببأَ عؿببطحم ٚايبب، اغببريػت  أٚضٚدببا ٚأَطٜهببا ًب ْٗاٜبب١ 

َب٬هلا ع٢ً نبٝك تٛاْا اسبٝا٠حم قبا ؾٝٗبا ا٭ز حم حٝبث ٚتبس    

ايٓباؽ ٖٓباى أْؿػبِٗ أَباّ َػبتكريٌ تٗبسزٙ َؿبه٬ق َبٔ ْببٛع         

 تسٜس. 

ٚربتًـ ا٭غبا   عبٔ قكبل اشبٝباٍ ايلًُبٞ ًب أْٗبا ل       

تلتُببس عًبب٢ ُْبطٜبباق عًُٝبب١حم ٚل تػببتدسّ ٚغببا٥ٌ عًُٝبب١.. ٚ شا 

ا دلا اىبٛنٛعاق أٚ ايٛغبا٥ٌحم ايب، أقبريات    ناْت تًٛح ؾٝٗ

ًب عببساز اىبٛنببٛعاق أٚ ايٛغببا٥ٌ ايلًُٝبب١حم ؾبب ٕ شيببو نببإ قببس 

                                                 
(1) Mary Shelly. 
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تا٤ دكٛض٠ عؿ١ٜٛ. ؾُٛنٛعاق ايتاًٝل ًب ايؿها٤ ٚايتهٛاٍ ًب 

صباٖببٌ ايهببٕٛحم ايبب، ٚضزق ًب عسٜببس َببٔ ا٭غببا  حم ناْببت  

تلٛظٖبببا ايٛغببب١ًٝ ايلًُٝببب١حم ايببب، ٖبببٞ أغببباؽ اشبٝببباٍ ايلًُبببٞحم 

فب إٔ ا٭غطٛض٠ ناْت تب٪زٟ َٚبٝؿب١ اتتُاعٝب١ ٖاَب١حم      ناؾ١  

ًب تلري ٖببا عببٔ عكٝببس٠ اٱْػببإ؛ ٖٚببصا ل ٜتٗٝبب  ٭ز  اشبٝبباٍ      

 ايلًُٞحم ٚل ٜهٔ اشبٝاٍ ايلًُٞ ٜطٜسٙ يٓؿػ٘. 

َٚا ٜكباٍ عبٔ ا٭غبا  حم ًب كبٝعٖبا عبٔ اشبٝباٍ ايلًُبٞحم        

ٜكببباٍ أٜهبببا  عبببٔ دلبببا اشبطاؾببباقحم ايببب، اْطبببٛق عًببب٢ دلبببا  

تريسٚ ع١ًُٝ ايّٝٛحم حٝث  ٕ شيو ٫ ٜ٪ًٖبٗا ٭ٕ   اىبٛنٛعاق اي،

 تهٕٛ َٔ ؾك١ًٝ اشبٝاٍ ايلًُٞ. 

أَا ايٝٛتٛدٝاقحم ؾطغِ عٓاٜتٗا داىبػتكريٌ  ٫ أْٗا ل تلتُبس  

عًبب٢ أغببؼ ايلًببِحم نُببا إٔ َببا ٜهتببا ايٝببّٛ ًب ٖببصا اجملبباٍ      

مبهبببٔ إٔ ٜلبببس نبببُٔ صبببباٍ اشبٝببباٍ ايتببباضؽبٞحم أٚ اشبٝببباٍ     

 ايسٜينحم أٚ ايت ٌَ ايؿًػؿٞ. 

ٚل ٜلس اشبٝاٍ ايلًُبٞ ٜكتكبط عًب٢ ايككب١حم دبٌ َبٗبط ًب       

ايػط  ًب ايؿلط ًٚب ا٭غباْٞ. ٚظببس قكبل اشبٝباٍ ايلًُبٞ ًب      

نتبببببا ٚصبببببب٬ق عسٜبببببس٠ يٮ ؿببببباٍحم ًٚب اٱشاعببببب١ ٚايتًؿببببباظ  

 ٚايػُٝٓا. 
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ٜٚلت  اشبٝاٍ ايلًُٞ ًب ا٭ؾ٬ّ أنثط ت ا ا  ًب ا٭ ؿاٍحم 

ٚاغبببل١حم ٚتبببتِ  حٝبببث تتٗٝببب  هلبببصٙ ا٭ؾببب٬ّ  َهاْببباق  خبببطال      

ا٫غببتلا١ْ دببباىب٪اطاق اىبدت ٜبب١حم ٚاشببببسع ايػببُٝٓا١ٝ٥  فب َبببس٣    

ٚاغبببكحم قببببا ًب شيبببو اغبببتدساّ ايهُريٝبببٛتط ًب  دبببساع ايكبببٛض٠ 

 اىبطًٛد١ يًؿًِ. 

ٜٚؿبب  ايؿٓببإ تببٛضل يٛنبباؽحم ايببصٟ أخببطل ؾًببِ "حببط        

ايريببباضظ دببب ؾ٬ّ ا" ًب  تادتببب٘ عبببٔ أغبببريا  ا٫ٖتُببباّ  ايهٛانببب

   ٍ : "يكبببس اْتٗبببت َٛنببب١ أؾببب٬ّ    قكبببل اشبٝببباٍ ايلًُبببٞ دبببايكٛ

ايكطاقبب١ٓ ٚضعببا٠ ايريكببط ٚايككببل ايبب، ترياببث عببٔ اجملببطَـبحم   

ٚيصيو ؾكس ؾهطق ًب  حٝا٤ ٖصا ايًٕٛ َٔ ا٭ؾ٬ّ ايل١ًُٝ اي، 

تلتُس أغًٛ  اشبٝاٍحم ٚاي، ٫ ٜلطف ايؿريا  عٓٗبا  ٫ ايكًٝبٌ".   

ٜٚطتببك تلًببل ا٭ ؿبباٍ دٗببصٙ ا٭ؾبب٬ّ  فب عٛاَببٌ عببس٠حم َٓٗببا: َببا  

ٝ٘ َٔ غطع١ ٚحطن١ َٚ٪اطاق أخط٣حم  ناؾ١  فب َا تٓطٟٛ عً

ًب َٛنببٛعاتٗا َببٔ غطادبب١. ٚايططٜببـ إٔ ايكبباـ ناْببت قببس     

 خ ا  ٜكٍٛ:  1983ْكًت ًب ا٭غريٛع ا٭ٍٚ َٔ عاّ 

ًب غتٛنٗٛلحم قاَت أٍٚ َُباٖط٠ َبٔ ْٛعٗبا يٮ ؿباٍحم    

ؾكبببس دبُلبببٛا أَببباّ  حبببس٣ زٚض ايػبببُٝٓا احتهاتبببا  عًببب٢ قبببطاض   

غب١ٓحم   11٭ ؿاٍحم ايصٜٔ تكٌ أعُاضِٖ عٔ ايطقاد١ قبٓك زخٍٛ ا
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ىبؿبباٖس٠ ؾًببِ اشبٝبباٍ ايلًُببٞيف ٭ْبب٘ ًَبب٤ٞ دهببث  َببٔ َٓببباَبط         

 ايلٓـحم ٚتسٚض أحساا٘ حٍٛ طبًٛم عهٝا ع٢ً ؾهٌ " ؿٌ".

ٚقببس ربككببت ؾببطناق نببري ٠ ًب  ْتببال أؾبب٬ّ اشبٝبباٍ   

ايلًُٞ يٮ ؿاٍحم ع٢ً أؾط ١ ايؿٝسٜٛ... ٖٚٓباى زضاغباق تؿب     

حم ًب أَطٜها ٚأٚضٚدباحم ٜكهبٕٛ تبع٤ا  َبٔ      فب إٔ دلا ا٭ ؿاٍ

 غاعاق َِٜٛٗ ًب َؿاٖس٠ ٖصٙ ا٭ؾ٬ّ. 

 القصص الفكاٍية:ــ 

ٜٓهبص  ا٭ ؿباٍ  فب ايككبل ايؿهاٖٝب١ دؿبهٌ ًَؿبت        

يًُٓبببببطحم حٝببببث ػبببببسٕٚ ؾٝٗبببباحم ًٚب ايططا٥ببببـ ٚايٓببببٛازض َببببا       

ٜهبباهِٗ. يببصا ربككببت قبباـ ٚؾببطناق أؾبب٬ّ ًب  ْتببال  

 ايككل ايؿها١ٖٝ. 

٤ ايببٓؿؼ أٚ غ ٖببِ َببٔ ايلًُببا٤ ايػببريا ًب  ٫ٚ ٜلببطف عًُببا

اغببتلساز ا٭ ؿبباٍ يًهبباوحم يببصا ؾٗببِ ٜببصٖريٕٛ ًب تؿػبب  شيببو   

 َصاٖا ؾت٢حم دُٝٓا ٜلطف أغًريِٗ أغريا  دها٤ ا٭ ؿاٍ. 

َٚببٔ ايككببل ايؿهاٖٝبب١ َببا تطغببِ عًبب٢ ؾببؿاٙ ا٭ ؿبباٍ     

ادتػا١َحم َٚٓٗا َبا تهباهِٗ.. َٚبٔ دبـب ٖبصٙ ٚتًبو َبا ذبُبٌ         

َٚٓٗبا َبا تٓريب٘ أشٖبإ ا٭ ؿباٍ ٚتبسؾلِٗ       َث٬  َٚرياز٨ أخ٬قٝب١.  

 فب ايتدٌٝ أٚ ايبتؿه حم َٚٓٗبا َبا تؿبٝك ؾبِٝٗ ضغريباق  ْػبا١ْٝ        
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ببب  ْري١ًٝحم ٚتػبريؼ عًب٢ حٝباتِٗ اىببطح ٚا٫ْؿبطاححم َٚٓٗبا َبا تُٓبٞ         

 اطٚتِٗ ايًػ١ٜٛ. بب ؾه٬  عٔ شيو نً٘ 

ٚؽبتًبببـ ا٭ ؿببباٍ ًب اغبببتُطا٥ِٗ هلبببصٙ ا٭ْبببٛاعحم حػبببا     

 ١٦ٝ اي، ؼبٕٝٛ ؾٝٗا. َػتٜٛاق لبِٖٛحم ٚحػا ايري

ٖٚٓباى قكببل ؾهاٖٝب١ ٫ تريلببث عًب٢ ايهبباوحم  ش  ْٗببا    

 ذبٌُ َهُْٛا  تازا حم ٚيهٓٗا تتدص هلا زَٚا  تٛا  َطحا . 

 ب٬م ا٭ ؿباٍ ايهباهاقحم دلبس      ؾب ٕ  َٚٔ تاْا آخطحم 

اغتُاعِٗ أٚ َؿاٖستِٗ هلصٙ ايكك١ أٚ تًوحم ٫ ٜلين دايهطٚض٠ 

يطؿببببٌحم ٚنببببصا  إٔ ايككبببب١ َببببٔ ايككببببل ايؿهاٖٝبببب١حم ٭ٕ ا  

ٚغ١ًٝ يٝكٞ ْؿػب٘ َبٔ آ٫ّ   بب أحٝاْا  بب ايطاؾسحم ػبس ًب ايهاو 

اىبؿاضن١ ايٛتسا١ْٝحم حٝث ٜٗري٘ ايهاو ؾ٦ٝا  َٔ اىبٓاع١ نس 

 اٯ٫ّحم ًٚب ٖصا اجملاٍ ٜؿ  ٚايت زٜعْٞ دايكٍٛ: 

"ايٓاؽ نث ا  َا ٜتلا ؿٕٛ حُٝٓا ٜهباهٕٛ. ٚىببا نبإ    

ؾ ِْٗ ػبسٕٚ أْؿػِٗ  ا٭ ؿاٍ ٜتلا ؿٕٛ دؿهٌ ظا٥س عٔ اسبس

َهببططٜٔ  فب إٔ ٜػًكببٛا عٝببِْٛٗ حُٝٓببا ٜهْٛببٕٛ  ظا٤ اىبٛاقببـ   

 ىبطٚع١". 

ٚاٱْػببإ نببث ا  َببا ٜٛاتبب٘ َٛاقببـ اشبببٛف ٚاهلًببك دببب ٕ        

ٜٓؿهط ناحها حم يبا ٜ٪نس إٔ ايهباو ٫ ٜبِٓ عبٔ ايؿبطح ًب     
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نبٝببك ا٭حببٛاٍ. ٫ٚ أخؿببٞ أْببين أؾلببٌ ٖببصا ضاتٝببا  إٔ ُٜبببٌ ٖببصا  

 ٚدٝين. بب قاض٥ٞ ايهطِٜ  ببا٭َط غطا  دٝٓو 

ٚتلتُببس ايككببل ايؿهاٖٝبب١ عًبب٢ اىبؿاضقبباق ايٓادببب١ عببٔ   

ايتٓببباقا ًب اسبٝببببا٠ َهببببُْٛا حم ٚعًببب٢ اٱؼبببببا٤ غبببب  اىبرياؾببببط   

أغًٛدا حم ًب تٛ دلٝبس عبٔ ايتبٛتط. ٚعًب٢ ٖبصا ؾٗبٞ يٝػبت َريلبث         

ٖببعٍ عببادطحم دببٌ ٖببٞ تببث  خٝبباٍ ايطؿببٌ ٚتؿهبب ٙحم ٚتؿببٝك ًب       

 ْؿػ٘ ايريٗه١. 

هاٖبب١ دايككببط ٚايريػببا ١حم ٚتهبببٕٛ    ٚتتُٝببع قكببل ايؿ  

عكببستٗا ًب ايٓٗاٜبب١.. ٚتػببتُس َٛنببٛعاتٗا َببٔ اسبٝببا٠ ايَٝٛٝبب١حم   

ًٚب أحٝإ أخط٣ تريتلس عٔ ايٛاقك َٔ خب٬ٍ ؾدكبٝاق ؾباش٠حم    

 أٚ أحساث غطٜري١ ٫ مبهٔ هلا إٔ تهٕٛ ًب اسبٝا٠ ا٫عتٝاز١ٜ. 

ٚتطتببك دلبببا أقبببٍٛ قكببل ايؿهاٖببب١  فب اسبهاٜببباق   

اٚيتٗا ايؿببببلٛ  اىبدتًؿبببب١حم ٚتؿبببب   ايؿببببلري١ٝ اىبطحبببب١ ايبببب، تببببس  

ايسضاغاق ايؿٛيهًٛض١ٜ  فب إٔ أتٝا٫  َتلاقري١ َبًت تبطزز دلبا   

اسبهاٜاق اىبطح١ ٦َاق ايػبٓـبحم ٚدًبؼ َبٔ اْتؿباضٖا إٔ ضززٖبا      

أنثط ايؿلٛ  ًب ايلالحم ضغبِ ترياعبس اىبػباؾاق ٚقًب١ ا٫تكباٍ      

 ًب تًو ايؿ اق. 
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   ٚ ٖبٞ  ٚتلس ايٓهت١ َٔ ا٭ؾبهاٍ ايكككب١ٝ ايؿهاٖٝب١حم 

تًُٝا١ شاق َل٢ٓ تٓطٟٛ ع٢ً َؿاضق١حم أَا ايٓازض٠ ؾٗٞ حها١ٜ 

ت نع حٍٛ َٛقـ ٜريلبث عًب٢ ايؿهاٖب١حم ٖٚبٞ أ بٍٛ       ٠قك 

 ْػريٝا  َٔ ايٓهت١. 

ٚاسبهاٜاق ٚايككل ايؿها١ٖٝ تؿاد٘ ًب دلا تٛاْريٗا 

قكل اهلعيٝاق اىبكٛض٠. َٚٔ اهلعيٝاق قكل ؾها١ٖٝ تلتُس 

اىبكازؾاق ايٓبازض٠ اىببث ٠حم نُبا    ع٢ً بب ًب ايػايا بب ًب حٛازاٗا 

دكسؾ١ غطٜري١حم يصا تريسٚ ًب أنثبط ا٭حٝبإ   بب ًب ايػايا بب تٓتٗٞ 

 طبت١ً ًب ايريٓا٤ ايكككٞ. 

٬ٜٚحببببِب إٔ نببببث ا  َببببٔ ا٭ؾبببب٬ّ ٚاجملبببب٬ق ٚايهتببببا    

اىبدكك١ يٮ ؿباٍحم تلطبٞ ْكبٝريا  ٚاؾبطا  يًككبل ايؿهاٖٝب١       

 طح. ٚاهلعيٝاق اىبكٛض٠حم َػتػ١ً ٌَٝ ا٭ ؿاٍ  فب اىب
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 أدب األطفال العربي

 

دػببريا َبٗببٛض عسٜببس َببٔ ايهتببا ٚايكبباـ اىبٛتٗبب١  فب       

ا٭ ؿبباٍحم ٚربكببٝل َػبباحاق ظَٓٝبب١ هلببِ نببُٔ ؾبب اق ايريببث   

اٱشاعٞ ٚايتًؿاظٟ ًب ايٛ ٔ ايلطدبٞ أَهبٔ اسببسٜث عبٔ َباز٠      

 َكس١َ  فب ا٭ ؿاٍ ٜ٪يـ ا٭ز  تع٤ا  َٓٗا. 

ز  ا٭ ؿبباٍ ضٖاقبباق ا٭ٚفب ٭ًٚب ٖبصا ايؿكببٌ ْتٓبباٍٚ اٱ 

َٚكبببازضٙ ا٭ٚفب اىبتُثًببب١ داي نبببب١حم ٚا٫قتريببباؽ عبببٔ ايببب اث       

 ايلطدٞ ٚاي اث ا٭تٓيبحم ٚايت يٝـ. 

ٚعٓس اغتلطانٓا ىبكبازض أز  ا٭ ؿباٍ يبٔ ْطٝبٌ ايٛقبٛف      

عٓس ايٛاقك اسبايٞحم دٌ ْهتؿبٞ دبايُبٛاٖط ايلاَب١ زٕٚ ايبسخٍٛ     

 ٓبباٍٚ تًبو ايتؿكبب٬ٝق قبس ٜكببٛز  فب  ًب تؿكب٬ٝق ؾطعٝب١حم ٭ٕ ت  

غؿببباٍ أعُببباٍ أزدٝببب١ أٚ أزدبببا٤ ٖٓبببا أٚ ٖٓببباى زٕٚ قكبببس َٓببباحم     

خكٛقا  ٚإٔ أعُاٍ ايتٛاٝبل ًب ٖبصا اجملباٍ ٫ تتبٝ  ٭ٟ داحبث      

ٜتٓبباٍٚ ٖببصا اىبٛنببٛع دؿببهٌ َتهاَببٌحم ٭ٕ شيببو ٜتطًببا       ٕأ
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ا٫عتُاز ع٢ً دٝاْاق نُٝب١ ْٚٛعٝب١ َبٔ أز  ا٭ ؿباٍ ايلطدبٞحم      

ؾهب٬  عبٔ    ًب ٚقت ل ٜلٌُ أٟ تٗاظ عطدبٞ دلبس عًب٢ نبلٗباحم    

ربببِ د مسببا٤ ٚأعُبباٍ ٫ مبهببٔ اسبهببِ   أاىبٝببسإ قببس  إٔ ٖببصا 

د ْٗا ًب صبًُٗا مبهٔ إٔ تكٓـ نُٔ ٖصا اجملاٍحم ٫ٚ ٜبعاٍ  

اسبهِ ع٢ً نبث  َبٔ ا٭عُباٍ أَبطا  غبادكا  ٭ٚاْب٘. خكٛقبا         

ٚإٔ ايػٓٛاق ا٭خب ٠ ؾبٗسق ٖريب١ ًب ٖبصا اىبٝبسإ ل تٗبسأ دلبس        

   ٘ َبببٔ نبببِ ْٚبببٛع    نبببٞ ٜػبببتطاع ايبببتُلٔ ؾُٝبببا كبدهبببت عٓببب

ٚ خهببباع٘ يًتكٝبببِٝحم يبببصا ْهتؿبببٞ دبببا٫ ٬ع عًببب٢ ٚاقبببك أز      

 ؿاٍ َٔ حٝث ايٓؿ ٠ ٚايتطٛض.  ا٭

 اشبًؿ١ٝ: 

ايبصٟ ٜلبين إٔ ٜتًبريؼ ايهبري  دب حٛاٍ      ببب  غتكريا٤ نإ ا٭

َبٔ ا٭َبٛض اىب يٛؾب١ يبس٣     ببب  ايكيب ٚؼبانٝب٘ ًب أؾلايب٘ ٚأقٛايب٘    

 ٚمبتلِٖٛ.  ِايلط  َٔ أتٌ إٔ ٜطدٛا أ ؿاهل

ايلبببط  َٓبببص ٚقبببت َريهبببط عًببب٢ تطدٝببب١ ا٭ ؿببباٍ    ٚحبببطم

ٚتلًببُِٝٗ أنثببط ايؿٓببٕٛ اسبٜٝٛبب١.. ٚقٝببٌ  ٕ عُببط دببٔ اشبطببا      

 ضنٞ اك عٓ٘ نتا  فب غانٔ ا٭َكاض... 

 ِ"... أَا دلس ؾلًُٛا أ٫ٚزنِ ايػبرياح١ ٚايؿطٚغب١ٝ ٚضٖٚٚب   

 َا غاض َٔ اىبثٌ ٚحػٔ َٔ ايؿلط". 
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ٗ  ٚناْت يٮ ؿاٍ أيلبادِٗ اىبدتًؿب١ ايب،    ِ ايهريباض  ٜؿبهل

عًبب٢ ايكٝبباّ دٗببا. ٚظبببس ًب ايبب اث ايؿببلطٟ ايلطدببٞ ؾٝهببا  َببٔ      

ريِٗ أٚ تٓببٛمبِٗ. ٝبباىبكببا ك ايبب، ناْببت تػببين يٮ ؿبباٍ عٓببس تًل  

ٚأغاْٞ ٬َعري١ ٜطلبٗا ايهرياض يٮ ؿاٍ أآا٤ ايًلا. ٚقبس أ ًبل   

َكطً  أغباْٞ "تبطقٝل ا٭ ؿباٍ" عًب٢ ٖبصا اىببٛضٚث ايؿبلطٟ.        

يببصنٛضحم ٚأخببط٣ خاقبب١   ٚظبببس ؾٝبب٘ أغبباْٞ خاقبب١ د قببٝل ا    

د قبٝل اٱْبباثحم  نبباؾ١  فب أغببإ يًبصنٛض ٚاٱْبباث َلببا . َٚببٔ   

دبـب اىبلبباْٞ ايبب، ذبًُببٗا ٖببصٙ ا٭غبباْٞ ايتلببري  عببٔ حببا ايطؿببٌ  

ٚاسبٓببٛ عًٝبب٘حم أٚ  دببسا٤ اٱعهببا  دبب٘حم أٚ ايببسعا٤ يبب٘ دايكببا١        

ٚاىبػببتكريٌ اسبػببٔ. َٚببٔ ا٭غببباْٞ َببا ذبُببٌ أحعاْببا  َٚؿببباعط       

ع٢ً ايتؿاخط داسبػا ٚايٓػاحم َٚٓٗا  قاغ١ٝحم َٚٓٗا َا تٓطٟٛ

َا تتهُٔ تطُْٝاق ٫ ذبٌُ َٔ َل٢ٓ دكسض َا ذبُبٌ َبٔ  ٜكباع    

ٜببطاز دبب٘ ٖسٖببس٠ ايطؿببٌ. ٖٚببصٙ اىبٛضٚابباق يٝػببت ًب عببساز أز     

 ا٭ ؿاٍ. 

ٚمبهٔ ايلثٛض دـب آاٜبا ا٭ز  ايلطدبٞ ايكبسِٜ عًب٢ دلبا      

ضغبِ  ا٭عُاٍ ا٭زد١ٝ اي، مبهٔ إٔ تتٛاؾل َك قسضاق ا٭ ؿاٍ 

أْٗببا ًب ا٭غبباؽ غبب  َٛتٗبب١  يببِٝٗ. ُٜٚبٗببط إٔ ا٭ ؿبباٍ ٚتببسٚا 

َتل١ ؾُٝا نإ ًٜكٝ٘ ايٛعباَب ٚاىبطؾبسٕٚ ًب اىبػباتس ٚحًكباق     

ؾٝٗا ا٭خرياض ٚايػ  ايؿبلري١ٝ ٚاسبهاٜباقحم    ٣طٚازبًٛؽ اي، تٴ
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 ٚتٛقـ دٗا ايػعٚاق ٚايطح٬ق. 

 َبا ببب  ضغِ اطا٥ب٘  بب ٚع٢ً ٖصا ؾًٝؼ ًب تطاآا ا٭زدٞ ايلطدٞ 

ٚن١ًًٝ  حميـ ي١ًٝ ٚي١ًٝأهٔ إٔ ْطًل عًٝ٘ أز  أ ؿاٍحم َٚا مب

ٚزَٓببب١ ٚغ ُٖبببا َبببٔ ا٭ز  ايؿبببليب  ٫ أقاقبببٝل ٚحهاٜببباق 

خاق١ دايهرياض تٓاقًٗا ايٓاؽ ىبا ؾٝٗا َٔ أخ١ًٝ تاضب١. ٚنبإ  

دلا اسبهاّ ٜلًُٕٛ َٔ أتٌ إٔ ٜؿٝك نث  َبٔ اسبهاٜباق   

 اض٠ اي، ٜلٝؿٕٛ. اي، تريلس ايٓاؽ عٔ ٚاقلِٗ ٚتٓػِٝٗ حٝا٠ اىبط

ٚدًؼ ا٫ٖتُاّ دريلا اسبهاٜاق إٔ عٌُ عسز َٔ ايؿلطا٤ 

ع٢ً ٚنلٗا ًب ؾهٌ َُٓبّٛ. َٚٔ دـب تًو اسبهاٜاق نًًٝب١  

ط َببٔ دٝببِٓٗ آدببإ  عٚزَٓبب١ ايبب، ٚنببلٗا َُٓبَٛبب١ أنثببط َببٔ ؾببا  

اي٬حكببٞ ايببصٟ عبباف  ؿٛيتبب٘ ًب ايريكببط٠حم ٚاْتكببٌ دلببسٖا  فب      

دلب١ عؿبط أيبـ دٝبت تبا٤      دػساز. ٚنإ عسز أدٝاق اىبُٓبَٛاق أض

 ًب َكسَتٗا: 

 ٖببببببصا نتببببببا  أز  ٚضبٓبببببب١ 

 ٖٚٛ ايصٟ ٜبسع٢ نًًٝب١ ٚزَٓب١     

   

 ؾٝبببب٘ احتٝببببا٫ق ٚؾٝبببب٘ ضؾببببس   

 ٖٚبببٛ نتبببا  ٚنبببلت٘ اهلٓبببس    

   

 ؾٛقبببببؿٛا آزا  نبببببٌ عبببببال

   ِ  حهاٜببب١ عبببٔ أيػبببٔ ايريٗبببا٥

   

 ٘  ٚاسبهُببببا٤ ٜلطؾببببٕٛ ؾهببببً

 ٚايػبببببدؿا٤ ٜؿبببببتٕٗٛ ٖعيببببب٘  
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  ٚ ٕ ًب صببببباٍ ُْبببببِ  ٚعببببطف  فب تاْببببا اي٬حكببببٞ عسٜببببس

اسبهاٜاقحم َِٓٗ ادٔ اهلرياضٜب١ ايبصٟ ٚنبك "ايكبازح ٚايريباغِ"حم      

ٚقس ٚقـ دلا َ٪ضخٞ ا٭ز  ٖصٙ اىبُٓبَٛباق د ْٗبا َبٔ ؾبلط     

 ايػدـ. 

ٚعببسّ ٚتببٛز أز  يٮ ؿبباٍ ايلببط  ًب تًببو ايؿبب اق يببٝؼ     

َػبب ي١ تببث  ا٫غببتػطا حم ٭ٕ أز  ا٭ ؿبباٍ ًب نببٌ َهببإ ٫    

طدك ايثاْٞ َبٔ ايكبطٕ اسببايٞ ٖبٛ     ٜعاٍ حسٜث ايٓؿ ٠... ٜٚلت  اي

دس٤ َبٗٛض دلا ا٫ْتاتاق ا٭زد١ٝ ايب، مبهبٔ اعترياضٖبا نبُٔ     

ٖصا ا٭ز حم ضغبِ إٔ ٖٓباى آضا٤ تبصٖا  فب إٔ ا٭َبط مبهبٔ إٔ      

 ٜهٕٛ أغريل َٔ شيو دريهل١ عكٛز َٔ ايػٓـب. 

 البداية: 

ناْببت اي نببب١ َكببسضا  َُٗببا  ٭ز  ا٭ ؿبباٍ ًب ايببٛ ٔ      

صا ا٭ز  دايُبٗٛض.. ٚنبإ ضبُبس عثُبإ    ايلطدٞحم َٓص إٔ دسأ ٖ

  َٔ أٚا٥ٌ ايبصٜٔ تطنببٛا "دتكبطف ٜكبط      1898بب  1838ت٬ٍ ر

َببٔ ا٫قتريبباؽ" ٫ؾببْٛتـب ًب زٜٛاْبب٘ "ايلٝببٕٛ ايٝببٛاقِب ًب ا٭َثبباٍ   

ٚاىبٛاعِب" ًب َب٦، حهاٜب١ َُٓبَٛب١حم ٚقبس أنباف دتكبطؾ٘ ًب       

 اي نب١ دلها  َٔ اسبهاٜاق ايلطد١ٝ. 
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ـ أعُباٍ ٫ؾبْٛتـب "د ْٗبا َبٔ     ٚنإ عثُإ ت٬ٍ قس ٚقب 

أعُبببِ اٯزا  ايؿطْػبب١ٝ اىبُٓبَٛبب١ عًبب٢ يػببإ ايطبب حم ٖٚببٛ دببا   

 ايكازح ٚايرياغِ ٚؾان١ٗ اشبًؿا٤".

ٚقببس اغببتٌٗ نتادبب٘ د دٝبباق حبباٍٚ ؾٝٗببا تريٝببإ ٖسؾبب٘ َببٔ     

 ٚنلٗا: 

 ٞ  ٚاُْببببط ؾتًبببو ضٚنببب١ اىبلببباْ

  
 ٚزٚحبببببببب١ اىبٓطببببببببل ٚايريٝببببببببإ

   

 ُْبُببت ؾٝٗببا َببا٥، حهاٜبب١   

 ًب ْٗاٜببببب١ٚنًبببببٗا داسبػبببببٔ   

   

 ؾٝٗببببا  ؾبببباضاق  فب َبببببٛاعِب  

 ْاؾلببببببب١ يهبببببببٌ ٚاع حببببببباؾِب  

   

 نبببُٓتٗا أَثاهلبببا ٚاسبهُبببا  
 

 ٚضقبا اغتلطق قٍٛ اسبهُبا 
 

ٚاْتكببس عثُببإ تبب٬ٍ اسبٝببا٠ ا٭زدٝبب١ ًب عكببطٙ َٚببا نببإ  

ٜؿٝك دـب ايٓاؽ ًب صبايػِٗحم نػ ٠ عٓ ٠ ٚأدٞ ظٜس اهل٬يبٞ  

قباّ دٛنبل٘ ىببا     ٚايُباٖط دٝ ؽ ٚشاق اهل١ُحم َ٪نسا  أ١ُٖٝ َبا 

ٜٓطبٟٛ عًٝب٘ َبٔ "حهبِ َٚببٛاعِب أخ٬قٝب١ عًب٢ أيػب١ٓ ايطبب "        

 نبباؾ١  فب َببا ذبككبب٘ "َببٔ َتلبب١ ؾٓٝبب١ عببٔ  طٜببل شيببو ايًببٕٛ         

 ايكككٞ ايطؾٝك". ٚقس أؾاض  فب شيو دكٛي٘: 

 يهببٔ أضاى تلهببؼ ا٭َببا٫  

 تكبببببٍٛ ٖبببببصا ٜٓؿبببببك ا٭ ؿبببببا٫  
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 قببٌ يببٞ دبباك عًبب٢ ايكبباٝ     

  
 دًؿُبببببو اىبػببببتلص  ايؿكببببٝ 

   

 حهاٜببببببب١ تلًبببببببِ ا٭ ؿبببببببا٫ 

 ٚتػبببببباط ايٓػببببببا٤ ٚايطتببببببا٫  

   

 أحًبببببببب٢ ٚا٭غبببببببب ٠ يؿبببببببب ٠  

 تكببببببطأ ؾٝٗببببببا غبببببب١ٓ ٚعؿببببببط٠  

   

 أٚ غ ٠ ايُباٖط أٚ شاق اهل١ُ

 أضاى ٫ تٓطبببببل يبببببٞ دهًُببببب١  

   

َٚببٔ دببـب اسبهاٜبباق ايبب، ُْبُٗببا ضبُببس عثُببإ تبب٬ٍ       

ٚاي، نإ ٫ؾْٛتـب قس ُْبُٗا حها١ٜ ايثلًا ٚايلٓباحم ٜٚكبٍٛ   

ْؿػبب٘:  ْبب٘ حكببطّ َببطحم ٚيببٝؼ عٓريببا  ْانببها  نُببا نٓببت       ًب 

 أَبٓ٘". 

 ٚتا٤ق اسبها١ٜ َٔ ُْبِ عثُإ: 

 حهاٜببببببب١ عبببببببٔ الًبببببببا  

 قببببببس َببببببط ذبببببببت ايلٓببببببا    

   

 ٚؾببببببببباٖس ايلٓكبببببببببٛز ًب 

 يببببببببٕٛ نًببببببببٕٛ ايببببببببصٖا   

   

  ٘  ٚغببببببببب ٙ َبببببببببٔ تٓريببببببببب

 أغبببببببببٛز َثبببببببببٌ ايط بببببببببا  

   

 ٚازبببببببٛع قببببببس أٚز٣ دبببببب٘

 دلببببببببببببببببس أشٕ اىبػببببببببببببببببط   

   

ِو ٜريػبببببببببٞ أنًببببببببب١  ؾٗببببببببب

 دايتلبببببببببببآَببببببببببب٘ ٚيبببببببببببٛ    

   

 ٘  عببببببببار َببببببببا أَهٓبببببببب

 ٜطًببببببببك ؾببببببببٛم اشبؿببببببببا    

   



210 

 

 ؾببببببطاح َثببببببٌ َببببببا أتبببببب٢  

  
 ٚتٛؾببببببببببببببببب٘ ًب هلبببببببببببببببببا

   

  ّ  ٚقببببببباٍ ٖبببببببصا حكبببببببط

 ضأٜتبببببببببببببببببب٘ ًب حًببببببببببببببببببا   

   

 ٚايؿبببببببطم عٓبببببببسٟ دٝٓببببببب٘

 ٚدبببببببببببـب تبببببببببببـب ايلًبببببببببببا   

   

  ٘  ؾببببببببب ٕ ٖبببببببببصا أنًببببببببب

 ٜؿبببببببببري٘ سببببببببببِ ا٭ضْبببببببببا   

   

 ٚسبببببببببببببِ شاى َبببببببببببباو 

 نايهبببط  ؾبببٛم ايطنبببا   

   

 قببباٍ يببب٘ ايكطبببـ اْطًبببل  

 ًببببببببببباالًبببببببببببا ادبببببببببببٔ ال   

   

  ببببببٍٛ يػببببببإ ًب اهلببببببٛا 

 ٚقكببببببببببببببط ًب ايببببببببببببببصْا   

   

ٚعين أهببس ؾبٛقٞ خبطاؾباق ٫ؾبْٛتـب ؾٛنبك عببٛ عؿبط        

 َكطٛعاق ؾلط١ٜ ٚعبٛ ا٬اـب خطاؾ١ َُٓب١َٛ. 

 : 1898ٚقس قاٍ ؾٛقٞ ًب َكس١َ "ايؿٛقٝاق" عاّ 

"تطدت خا طٟ ًب ُْبِ اسبهاٜاق ع٢ً أغبًٛ  ٫ؾبْٛتـب   

يبوحم ؾهٓبت  شا ؾطغبت    ايؿٗ ٠. ًٚب ٖصٙ اجملُٛع١ ؾ٤ٞ َبٔ ش 

َبٔ ٚنبك أغبطٛضتـب أٚ اب٬ث أتتُبك د حبساث اىبكبطٜـب ٚأقببطأ        

ٕٛ  يٝببببب٘ عًبببببِٝٗ ؾببببب٦ٝا  َٓٗبببببا ؾٝؿُْٗٛببببب٘ ٭ٍٚ ًٖٚببببب١يف ٜٚ ْػببببب  

غتريؿط دصيوحم ٚأكب٢ٓ يٛ ٚؾكين أٜٚهاهٕٛ َٔ أنثطٙحم ٚأْا 

اك ٭تلٌ يٮ ؿاٍ اىبكطٜـب َثًُبا تلبٌ ايؿبلطا٤ يٮ ؿباٍ ًب     
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ٜريب١ اىبتٓباٍٚحم ٜ خبصٕٚ اسبهُب١     ايري٬ز اىبػتاسا١ َُٓبَٛباق قط 

ٚا٭ز  َٔ خ٬هلا ع٢ً قسض عكٛهلِ. ٚاشب٬ق١: أْين نٓت ٫ٚ 

أظاٍ أيبببٟٛ ًب ايؿبببلط عبببٔ نبببٌ َطًببباحم ٚأشٖبببا َبببٔ ؾهبببا٥٘   

ايٛاغببك نببٌ َببصٖا. ٖٚٓببا ٫ ٜػببلين  ٫ ايثٓببا٤ عًبب٢ قببسٜكٞ      

خًٝببٌ َطببطإ قبباحا اىبببٓٔ عًبب٢ ا٭ز حم ٚاىب٪يببـ دببـب أغببًٛ     

 ْٗ  ايلط . ٚاىب ٍَٛ إٔ ْتلإٚ ع٢ً اٱؾطْ  ًب ُْبِ ايؿلط ٚدـب

 ػبببباز ؾبببلط يٮ ؿببباٍ ٚايٓػبببا٤حم ٚإٔ ٜػببباعسْا غبببا٥ط ا٭زدبببا٤     

 ٚايؿلطا٤ ع٢ً  زضاى ٖصٙ ا٭١َٝٓ". 

ٜٚريبببسٚ إٔ أحبببسا  َبببٔ ايؿبببلطا٤ ل ٜػبببتها آْبببصاى يبببسع٠ٛ 

ؾببٛقٞ قبببٔ ؾببِٝٗ خًٝببٌ َطببطإ ْؿػبب٘حم نُببا إٔ ؾببٛقٞ عببعف 

 ؾُٝا دلس عٔ ا٫غتُطاض ًب ٖصا ا٫دباٙ. 

قببس تهببُٓت ايؿببٛقٝاق ًب  ريلتٝٗببا ا٭ٚفب ٚايثاْٝبب١ عببسزا  ٚ

َببٔ تًببو اىبكطٛعبباقحم دُٝٓببا اغببتريلسق َببٔ ايطريلبباق اي٬حكبب١حم  

نِ وبػا   1943يهٔ ازبع٤ ايطادك َٔ ايؿٛقٝاق اىبطريٛع عاّ 

 1951ٚوبػـب َُٓب١َٛحم دُٝٓبا نبِ ازببع٤ ْؿػب٘ اىبطريبٛع عباّ       

ٞ    1961غتا  ٚوبػـب. ْٚؿطق عباّ   ل  َكطٛعباق أخبط٣ يؿبٛق

تهٔ قس ْؿبطق َبٔ قريبٌ ًب ؾبٛقٝات٘. ٚقبس نبلبت أغًبا ٖبصٙ         

ًب نطاؽ دلٓبٛإ "َٓتدريباق َبٔ     1949اىبُٓبَٛاق ْٚؿطق عاّ 

ؾببلط ؾببٛقٞ ًب اسبٝببٛإ"حم ٚقببس دًببؼ عببسزٖا وبػببـب َُٓبَٛبب١حم 
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ٖببٞ: نببٝاؾ١ قطبب١حم ايري٬دببٌ ايبب، ضداٖببا ايريببّٛحم ايببسٜو اهلٓببسٟ     

إ ْٚبسٚض  ٚايستال ايريًبسٟ؛ ؾب ض ايػبٌٝب ٚؾب ض ايريٝبتحم ًَبو ايػطدب       

اشبببازّ. ايُببببيب ٚايلكببس ٚاشبٓعٜبببطحم ٚيببٞ عٗبببس ا٭غببس ٚخطريببب١     

اسبُبببباضحم ا٭غببببس ٚايثلًببببا ٚايلهببببٌحم ايكببببطز ٚايؿٝببببٌحم ايؿببببا٠    

ٚايػبببطا حم أَببب١ ا٭ضاْبببا ٚايؿٝبببٌ. حهاٜببب١ اشبؿببباف ًَٚٝهببب١     

ايؿبببطافحم ا٭غبببس ٚٚظٜبببطٙ اسبُببباضحم ايًُٓببب١ ٚاىبكطبببِحم ايػبببعاٍ       

ٚايكببٌب  ٚايهًباحم ايثلًببا ٚايبسٜوحم ايٓلهبب١ ٚأ٫ٚزٖباحم ايهًببا   

ٚايؿبببب ضحم غببببًُٝإ ٚاهلسٖببببسحم غببببًُٝإ ٚايطبببباٚٚؽحم ايػكببببٔ    

ٚاشبٓؿػببا٤حم ايكبب ٠ ٚادٓٗبباحم ايٓلهتببإحم ايػببؿ١ٓٝ ٚاسبٝٛاْبباقحم    

ايكطز ًب ايػؿ١ٓٝحم ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚاي١ًُٓ ًب ايػبؿ١ٓٝحم ايبس    

ًب ايػببؿ١ٓٝحم ايثلًببا ًب ايػببؿ١ٓٝحم ايًٝببث ٚايببص٥ا ًب ايػببؿ١ٓٝحم   

ْبا ٚدٓببت عببطؽ ًب ايػببؿ١ٓٝحم  ايثلًبا ٚا٭ضْببا ًب ايػببؿ١ٓٝحم ا٭ض 

اسبُبباض ًب ايػببؿ١ٓٝحم غببًُٝإ عًٝبب٘ ايػبب٬ّ ٚاسبُاَبب١حم ا٭غببس   

ٚايهببببؿسعحم ايًُٓبببب١ ايعاٖبببببس٠حم ايُٝاَبببب١ ٚايكببببٝازحم ايهًبببببا     

ٚاسبُاَببب١حم ايهًبببا ٚايريريػبببا٤حم اسبُببباض ٚازبُبببٌحم زٚز٠ ايكبببع      

ٚايببسٚز٠ ايٛنببا٠٤حم ازبُببٌ ٚايثلًبباحم ايػعايبب١ ٚا٭تببإحم ايثلًببا      

اضحم ايريػبٌ ٚازببٛازحم ايؿب ض٠ ٚايكبٌبحم     ايصٟ اغببسعحم الايب١ ٚاسبُب   

ايػببعاٍ ٚاشبببطٚف ٚايتببٝؼ ٚايببص٥ا. ايثلًببا ٚا٭ضْببا ٚايببسٜوحم      

 ايثلًا ٚأّ ايص٥ا. 
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َٚٔ ٜتؿال َكطٛعباق ؾبٛقٞ ٚقككب٘ ايؿبلط١ٜحم ػببس      

إٔ دلهبببٗا شاق مسببباق ضَعٜببب١ ٜكبببلا عًببب٢ ا٭ ؿببباٍ ؾُٗٗببباحم   

ٜهببباف  فب أْٗبببا ًب صبًُبببٗا شاق أيؿببباَب ٫ ٜتػبببك هلبببا قببباَٛؽ   

ػبببٟٛحم َبببك ايلًبببِ إٔ ؾبببٛقٞ أضاز دٗبببصٙ اىبكطٛعببباق      ايطؿبببٌ ايً

 ٚايككل ايتٛت٘  فب ا٭ ؿاٍ. 

ٚتببسٜط دايببصنط إٔ ؾببٛقٞ ًب ايٛقبببت ايببصٟ حبباٍٚ ُْببببِ      

َكطٛعات٘ ٚقكك٘ ايؿلط١ٜ ع٢ً غطاض أغًٛ  ٫ؾبْٛتـب  ٫ أْب٘   

اعتُببببس ًب َٛنببببٛعات٘ عًبببب٢ َكببببازض عسٜببببس٠ ناسبهاٜبببباق  

 ث٫ٛق ٫ؾْٛتـب. ٚاشبطاؾاق ايؿا٥ل١ قبا ؾٝٗا دلا َا تا٤ ًب أَ

ْٚلببطيف ابب٬ث َكطٛعبباق ؾببلط١ٜ َببٔ "َٓتدريبباق َببٔ ؾببلط 

ؾبببٛقٞ ًب اسبٝبببٛإ ٖبببٞ: "ايثلًبببا ٚايبببسٜو ٚغبببًُٝإ ٚاهلسٖبببس  

 ٚايُٝا١َ ٚايكٝاز". 

 ًب َكطٛع١ ايثلًا ٚايسٜو:

 دبببببببببطظ ايثلًبببببببببا َٜٛبببببببببا

 ًب ؾبببببببببببلاض ايٛاعُبٝٓبببببببببببا   

   

 ؾُؿببب٢ ًب ا٭ضيف ٜٗبببس٣ 

 ٜٚػببببببببببببببا اىبانطٜٓببببببببببببببا  

   

 ٜٚكبببببببببببٍٛ اسبُبببببببببببس ك 

 يببببببببببببببببببببب٘ ايلاىبٝٓبببببببببببببببببببببا    

   

  ٛ  ٜببببببببا عريبببببببباز اك تٛدبببببببب

 ؾٗبببببببٛ نٗبببببببـ ايتا٥ريٝٓبببببببا   
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 ٍ ٕا ا  ٚاظٖببسٚا ًب ايطببب   

  
 عبببببٝـ عبببببٝـ ايعاٖبببببسٜٓا  

   

 ٕ  ٚا ًريبببببٛا ايبببببسٜو ٜببببب٪ش

 يكبببببببب٠٬ ايكببببببببري  ؾٝٓببببببببا   

   

  ٍ  ؾبببببب ت٢ ايببببببسٜو ضغببببببٛ

 َبببببببٔ  َببببببباّ ايٓاغبببببببهٝٓا  

   

  ٘  عبببببببطيف ا٭َبببببببط عًٝببببببب

 ٖٚببببببببٛ ٜطتببببببببٛ إٔ ًٜٝٓببببببببا    

   

 ؾ تبببببا  ايبببببسٜو عبببببصضا  

 ىبٗتببببببببببسٜٓاٜببببببببببا أنببببببببببٌ ا  

   

 دًبببببببببؼ ايثلًبببببببببا عبببببببببين  

 عببببٔ تببببسٚزٟ ايكبببباسبٝٓا    

   

  ٔ  عبببٔ شٟٚ ايتٝهبببإ يبببب

 زخببببببببٌ ايببببببببريطٔ ايًلٝٓببببببببا   

   

 أْٗبببببببببِ قبببببببببايٛا ٚخببببببببب 

 ايكبببببببٍٛ قبببببببٍٛ ايلاضؾٝٓبببببببا   

   

 "طبطببب٧ َبببٔ َببببٔ َٜٛبببا   

  
 إٔ يًثلًببببببببببببببببا زٜٓببببببببببببببببا" 

   

 ٚقكٝس٠ غًُٝإ ٚاهلسٖس: 

 ٚقببببببـ اهلسٖببببببس ًب دببببببا  

   ٘    غبببببببببببببببًُٝإ دصيببببببببببببببب

   

    ٞ  قبباٍ ٜببا َبب٫ٟٛ نببٔ يبب

    ٘  عٝؿبببببب، قبببببباضق يبًبببببب

   

 َبببببببتُّ َبببببببٔ حريببببببب١ دبببببببط   

    ٘  أحببببسات ًب ايكببببسض غًببببب

   

 ٫ َٝبببببباٙ ايٓٝببببببٌ تطٜٚٗببببببا 

 ٫ٚ أَبببببببببببببببببٛاٙ زتًببببببببببببببببب٘  
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 ٚ شا زاَبببببببببببببت قًببببببببببببب٬ٝ

  
 قتًبببببببببببتين ؾبببببببببببط قتًببببببببببب٘

   

 ؾ ؾببببببباض ايػبببببببٝس ايلبببببببا  

 يبببٞ  فب َبببٔ نبببإ حٛيببب٘:    

   

 قبببس تٓبببب٢ اهلسٖبببس شْريببببا  

   ٘  ٚأتبببببببب٢ ًب ايًبببببببب٪ّ ؾلًبببببببب

   

 تًببو ْبباض ا٭اببِ ًب ايكببس   

 شٟ ايؿببببببببه٣ٛ تلًبببببببب٘ض ٚ  

   

 َببببببببببببا أض٣ اسبريبببببببببببب١  ٫ 

   ٘  غبببببطقت َبببببٔ دٝبببببت لبًببببب

   

  ٕ يًُبببببببببببببال قببببببببببببسضا

     ٘  ٜؿببببتهٞ َببببٔ غبببب  عًبببب

   

 َُٚٓب١َٛ "ايُٝا١َ ٚايكٝاز" 

 مبا١َ ناْت دب ع٢ً ايؿبهط٠  

  
 آَٓببببببب١ ًب عؿبببببببٗا َػبببببببت ٠  

   

  ّ  ؾ قريببببببٌ ايكببببببٝاز شاق ٜببببببٛ

    ّ  ٚحبباّ حببٍٛ ايببطٚيف أٟ حببٛ

   

 ؾًبببِ ػبببببس يًطبببب  ؾٝبببب٘ َببببب٬ 

 ٝبببببٌ حبببببـب َببببب٬ ٖٚبببببِ دايطح  

   

 ؾببب ظق َبببٔ عؿبببٗا اسبُكبببا٤  

 ٚاسبُبببببببببببل زا٤ َايببببببببببب٘ زٚا٤  

   

 تكببٍٛ تٗبب٬ دايببصٟ غببٝاسث:

 ٜببا أٜٗببا اٱْػببإ عببِ ترياببثم    

   

 ؾايتؿت ايكٝاز قبٛ  ايكبٛق  

 ٚعببببببٛٙ غبببببسز غبببببِٗ اىببببببٛق   

   

 ؾػكطت َٔ عطؾبٗا اىبهبـب  

 ٚٚقلبببت ًب قريهببب١ ايػبببهـب   
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 تكببببٍٛ قبببببٍٛ عببببباضف ضبكبببببل 

  
ًَهبت    ٛ ؿػٞ يب ًَهتْ  "  "ٞ  َٓطكب

   

رآزا   1927ٚٚنببك ايؿبباعط  دببطاِٖٝ ايلببط  اىبتببٛؾ٢ عبباّ   

ايلبببط   ًب تػبببك ٚتػبببلـب قكببب١ ؾبببلط١ٜ عًببب٢ غبببطاض خطاؾببباق    

. ٚقس تا٤ ًب "َكس١َ ٫1913ؾْٛتـب أٜها حم ٚقس  ريك زٜٛاْ٘ عاّ 

 ايهتا ": 

".. ؾٗصا نتا  خسَت د٘ ْادت١ ايبٛ ٔ ادريبٛ حم ٚأتطٜبت    

ٝ خبصٚا َٓٗببا َببا ٜطدببٞ ْؿٛغببِٗ  ؾٝب٘ ا٭َثبباٍ ٚاسبهببِ اىببب اٛض٠ ي 

 ٜٚكّٛ أخ٬قِٗ ٜٚطريلٗا ع٢ً أقٛ  آضا٤ اىبتكسَـب. 

ريبب١ ٜٚقببس ايتعَببت إٔ أتلببٌ َببٛاعِب نتببادٞ أقاقببٝل قط   

ايتٓاٍٚ ٚانا١ اىبل٢ٓ غب١ًٗ ايبُٓبِ ٜكط٩ْٚٗبا دب٬ ًَبٌحم ٜٚٓتٗبٕٛ       

َٓٗببا  فب تًببو ايهًببِ ازبٛاَببك ن ْٗببا ْٗاٜبباق  ريٝلٝبب١ يتًببو         

 اىبٛانٝك عصد١ اىبؿط . 

أْين تاضٜت ايػادكـب َٔ نتا  ايلط  ٚأزدا٤ ايػط  ع٢ً 

ؾهلًت حهِ تًو ايلُباق زا٥بط٠ عًب٢ أيػب١ٓ دلبا اسبٝٛاْباق      

اىبلطٚؾ١ يتهٕٛ ا٭خرياض دصيو أؾهب٘ اىببٛاعِب ٚأدًبؼ ًب نبط      

 ا٭َثاٍ ٚغطز اسبهِ..". 

نُا أٚن  ًب "ؾاذب١ ايهتا " دككٝس٠ ؾلط١ٜ ؾ٦ٝا  عٔ 

 زٜٛاْ٘ دكٛي٘: 
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 َببببببببببببٛاعِبٚدلببببببببببببس ؾٗببببببببببببصٟ حهُبببببببببببب١ ٚ

  

 ٍ  يتٗبببببببببببصٜا أخببببببببببب٬م ٚ قببببببببببب٬ح أحبببببببببببٛا

   

 دٗبببببببببببببٔ َلبببببببببببببإ نبببببببببببببايلٕٝٛ غبببببببببببببٛاحط 

  

 ٚأيؿبببببببببباَب زض نببببببببببٌ حبببببببببببط دٗببببببببببا حبببببببببباٍ

   

 ؾًببببببببٛ ٖٚببببببببا ايببببببببطهبٔ يًببببببببسٖط َػببببببببُلا  

  

 ىبببببببببببباٍ  فب اٱقبببببببببببػا٤ َٓؿبببببببببببطح اسبببببببببببباٍ

   

 عببببببببٔ ايطبببببببب  ًب تببببببببٛ ايػببببببببُا٤ أخببببببببصتٗا  

  

 ٍ  ًٚب ايكؿببببببببع عببببببببٔ َبببببببببيب ٚش٥ببببببببا ٚض٥ريببببببببا

   

 عببببببببببببطٚؽ دبًببببببببببببت يٮحريبببببببببببب١ َٗطٖببببببببببببا   

  

ٞ  ضنبببببببباِٖ َٚبببببببب   ا َٗببببببببط ا٭حريبببببببب١ دايػبببببببباي

   

 شبسَبببببببببببب١ أٚ بببببببببببباْٞ ٚ عبببببببببببب٤٬ ؾبببببببببببب ْٗا 

  

  ٍ  قبببببببطؾت ْؿبببببببٝؼ ايبببببببُٓبِ ٚايلُبببببببط ٚاىببببببببا

   

 َٚببببببا أضدبببببببٞ حػببببببٔ ايثٓببببببا٤ َببببببٔ اَببببببط٨     

  

 ؾٝببببببببايٝتين أظبببببببببٛ َببببببببٔ ايكٝببببببببٌ ٚايكبببببببباٍ.    

   



218 

 

ٚقس ادتلس  دطاِٖٝ عٔ ضٚح ايؿهاٖب١ ايب، كبٝبع دٗبا نبٌ      

َببٔ ضبُببس عثُببإ تبب٬ٍ ٚأهبببس ؾببٛقٞحم ٚايتببعّ ايهتادبب١ شاق 

يكبببؿ١ ايٛعُبٝببب١حم ٚيهبببٔ مبهبببٔ ايٛقبببٛف عٓبببس عسٜبببس َبببٔ     ا

اىبُٓبَٛببببباق ايطقٝكببببب١ شاق اىبػبببببع٣ ازبُٝبببببٌحم َثبببببٌ َُٓبَٛببببب١:  

ايطبببباٚٚؽحم ٚايريدٝببببٌ ٚادٓبببب٘حم ٚايببببسٜهإ ٚايٓػببببطحم ٚايؿتببببا٠     

ٚايٓاًببب١حم ٚايلبببال ٚاىببببعاضعحم ٚايػبببٓها  ٚايهًبببا ٚايثلًببباحم     

 ٚايؿهط٠ ايكسمب١ ٚايريػتاْٞحم ٚايكٝاز ٚايلكؿٛض. 

 ٟ   َُٓبَٛبباق ؾببلط١ٜ 1939بببب  1885ر ٚٚنببك ضبُببس اهلببطاٚ

ٜتٓاغا نث  َٓٗا َك َػتٜٛاق ا٭ ؿاٍ ايًػٜٛب١ ٚاٱزضانٝب١حم   

ْٚؿببطق ًب  ريلبباق عسٜببس٠ َٓٗببا: "مسبب  ا٭ ؿبباٍ يًريببٓـب" عبباّ      

ٚنٌ َُٓٗا ًب ا٬ا١  1923حم ٚ"مس  ا٭ ؿاٍ يًريٓاق" عاّ 1922

أتعا٤حم ٚنإ ايلٓٛإ ايؿطعٞ يهٌ نتبا  َبٔ ٖبصٙ ايهتبا     

 دايكٛض يٲْؿا٤ ٚاٱ٤٬َ ٚاىبطايل١ ٚاسبؿِب.  ٖٛ: ؾلط غٌٗ

ٚقببسضق يًببٗطاٟٚ أضدلبب١ أتببعا٤ َببٔ "أغبباْٞ ا٭ ؿببباٍ" اّ       

َطاعٝببا  إٔ ٜهببٕٛ نببٌ تببع٤ َٓاغببريا  يؿبب ٠ َببٔ ؾبب اق        1924

 ايطؿٛي١حم نُا ٚنك عس٠ قكل َٓثٛض٠. 

ٜٚلببس اهلببطاٟٚ َببٔ أٚا٥ببٌ َببٔ اْكببطؾٛا جبببس عبببٛ نتادبب١     

ٔ خ٬ٍ َا ا ا٭ ؿاٍ ايؿلط يٮ ؿاٍحم ٚقس حطم ع٢ً إٔ ؽب
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ؾببلطٙ دًػبب١ غبب١ًٗ ٚانببا١ َٚلبب ٠حم نُببا حببطيف عًبب٢ اختٝبباض      

أخـ ا٭ٚظإ ٚأٜػطٖا حؿُببا حم ٚنبإ ٜػبتُس َٛنبٛعاتٗا َبٔ      

 قُِٝ اسبٝا٠. 

ٚتػًا ع٢ً ؾلط اهلطاٟٚ ايكؿ١ ايتل١ًُٝٝحم ٖٚٛ ٜلس ضا٥بسا   

 ًب َٝسإ ايؿلط يٮ ؿاٍ. 

ف ٚنببإ اهلببطاٟٚ قببس ٚنببك ايؿببلط يًهريبباض أٜهببا حم ٜٚلببط 

عٓبب٘ أْبب٘ حببـب أقبباّ عببسز َببٔ ايؿببلطا٤ ايلببط  َٗطتاْببا  ىبرياٜلبب١      

ناْببت صبُٛعبب١ َببٔ    1927أهبببس ؾببٛقٞ د َبباض٠ ايؿببلط عبباّ     

ايؿلطا٤ قس احتهبت عًب٢ ٖبصٙ اىبرياٜلب١حم ٚنبإ اهلبطاٟٚ ٜبطأؽ        

ٖببصٙ ازبُاعبب١  ش  ْبب٘ نببإ ٜببط٣ إٔ  َبباض٠ ايؿببلط دسعبب١حم ٚإٔ       

 يهٌ ؾاعط َهاْت٘ ايؿلط١ٜ اي، كبٝعٙ عٔ غ ٙ. 

س ٚنببك اهلببطاٟٚ  نبباؾ١  فب شيببو َػببطحٝاق يٮ ؿبباٍ   ٚقبب

َٓٗببا "ايببص٥ا ٚايػببِٓ". ٚتٛظعببت َُٓبَٛاتبب٘ ايؿببلط١ٜ يٮ ؿبباٍ ًب  

اجملبببا٫ق ايسٜٓٝببب١ ٚايٛ ٓٝببب١ ٚايل٬قببباق ايريؿبببط١ٜ ٚاىبٛنبببٛعاق  

 ا٭خ٬ق١ٝ ٚاىبد عاق ٚا٭يلا . 

َٚٔ َُٓبَٛاتب٘ ايسٜٓٝب١ "اك"حم ٚ"َلطؾب١ اك تلبافب"حم ٚ"آزّ     

ا ضبُبببس"حم ٚ"غببٝسْا ْبببٛح" ٚ"غبببٝسْا  دبببطاِٖٝ"حم  ٚحببٛا٤" ٚ"غبببٝسْ 

ٚ"غٝسْا غًُٝإ" ٚ"غٝسْا ٜٛغـ"حم ٚ"غبٝسْا َٛغب٢"حم ٚ"غبٝسْا    

 عٝػ٢"حم ٚ"أٌٖ ايهٗـ"حم ٚ"ايكطإٓ ايهطِٜ". 
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ٚي٘ قكا٥س ٚ ١ٝٓ عٔ َكط َٓٗبا: "ْؿبٝس َكبط"حم ٚ"َكبط     

 يًُكطٜـب"حم ٚ"أغ١ٝٓ َكط١ٜ"حم "ٚذب١ٝ ايلًِ"حم ٚ"ْؿٝس ايٌٓٝ". 

يل٬قاق ا٭غط١ٜ "حا ا٭ٖبٌ"حم "ٚذبٝب١   َٚٔ َُٓبَٛات٘ ًب ا

اىبػببهٔ"حم ٚ"ذبٝبب١ ايٛايببسٜٔ ًب ايكببرياح". ٚ"ذبٝبب١ ايٛايببسٜٔ ًب    

 اىبػا٤"حم ٚ"ايلطـ ا٭خٟٛ". 

ٓٝببٌ"حم َٚببٔ َُٓبَٛاتبب٘ عببٔ ايؿتببا٠ اىبكببط١ٜ "ْؿببٝس ؾتٝبباق اي 

زا  ايؿتبا٠ ًب ايططٜبل"حم ٚ"أخب٬م    آٚ"ْؿٝس ؾتٝباق اىببساضؽ"حم ٚ"  

 ؾا ١ُ". 

اىبسضغبب١"حم ٚ"ايٓؿببٝس اىبسضغببٞ"حم   ٚيبب٘ عببٔ اىبسضغبب١ "ذبٝبب١   

ٚ"تًُٝببص ٚظببباض" ٚ"ايهتببا "حم ٚ"خطريبب١ ختبباّ ايػبب١ٓ"حم ٚ"أْؿببٛز٠ 

 ؾت١ٝ اىبساضؽ"حم ٚ"ْٚؿٝس ايهؿاؾ١". 

ٚي٘ َُٓبَٛاق عٔ ا٭عٝاز ٚاىبٓاغرياق َٓٗا: "ْؿٝس ايلٝبس"حم  

ٚ"ْؿٝس ؾِ ايٓػِٝ"حم ٚ"ْؿبٝس ضأؽ ايػب١ٓ" ٚ"أْؿبٛز٠ ايكبرياح"حم     

 ٚ"أْؿٛز٠ اىبػا٤". 

يًلبا َٓٗبا: "أْؿبٛز٠ نبط٠ ايكبسّ"حم ٚ"أْؿبٛز٠        ٚي٘ أغٓٝباق 

يطنبببٛ  اسبكبببإ"حم ٚ"أْؿبببٛز٠ يطنبببٛ  ايػبببٝاض٠"حم ٚ"اسبًكببب١ 

 ايسٚاض٠". 
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أَببا عببٔ اىبد عبباق ؾكببس ٚنببك َُٓبَٛبباق عببٔ "ايطٝبباض٠"حم   

ٚ"ايريببباخط٠"حم ٚ"ايػبببٝاض٠"حم ٚ"ايكطببباض"حم ٚ"ايببب اّ"حم ٚ"ايسضاتببب١"حم   

حم ٚ"آيبب١ ٚ"اٯيبب١ ايهاتريبب١"حم ٚ"اىبُٓببباض"حم ٚ"ايػبباع١"حم ٚ"اسبببانٞ"

 ايتكٜٛط"حم ٚ"اشبٝاي١"حم ٚ"ايهُٓها". 

ٚيب٘ قكبا٥س ذبُبٌ َلباْٞ أخ٬قٝب١ َٓٗبا: "قًبيب يًهُٝببك"حم        

ٚ"ذبٝبببب١ ايًكببببا٤"حم ٚ"اهلسٜبببب١" ٚ"ا٭َاْبببب١"حم ٚ"اي تٝببببا ٚايُٓببببباّ"     

ٚ"ايطؿببببٌ ٚايريريػببببا٤"حم ٚ"ايؿبببباعط ايكببببػ "حم ٚ"ْعٖبببب١ نًببببا"حم   

 ٚ"ايهًا ٚاسبكإ"حم ٚ"ايطؿٌ ٚاهلط اىبطا٥ٞ"حم ٚ"ايؿكام صبًري١

 ايؿؿٌ"حم ٚ"دـب تس ٚحؿٝست٘". 

 ْٚثريت َٓتدرياق ق١ًًٝ َٔ َُٓبَٛات٘... 

 ًب َُٓب١َٛ "أخ٬م ؾا ١ُ" ٜكٍٛ: 

 ؾا ُبببببببببببب١ ٫ تػهببببببببببببا 

  ٫ سببببببببببببببببل ٜػهبببببببببببببببا   

   

 ٫ ذبًببببببـ ا٭مبببببببإ يببببببؼ 

 ٚا  ٫ ٚيٝػببببببببت تهببببببببص    

   

 حبببببببببببببببسٜثٗا ضبريبببببببببببببببا 

 ٚ ريلٗبببببببببببببببببا َٗبببببببببببببببببص   

   

 ؾا ُبببببببببببب١ ًب زضغببببببببببببٗا

 صببببببببببببببببببس٠ ٫ تًلبببببببببببببببببا   

   

 ؾا ُبببببب١ يٝػببببببت تػبببببب٧ٝ

 َبببببببببببببببط٨ أٚ تبببببببببببببببصْا ٫  
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 ٫ تلبببببطف ايؿبببببتِ ايبببببصٟ

  
 عٓبببببببببببببب٘ ْٗاٖببببببببببببببا ا٭ز 

   

 ِ  أزدٗببببببببببببببببببببا َلًبببببببببببببببببببب

 أنػببببببببببريٗا اشبًببببببببببل أ    

   

 ٜٚكٍٛ ًب َُٓبَٛت٘ "أْؿٛز٠ ؾت١ٝ اىبساضؽ" 

 عببببببببببببببٔ ؾتٝببببببببببببب١ 

 ْطًببببببببببببببببببببا ا٭ز    

   

 نبببببببببببٌ ٚاحبببببببببببس 

 ؼبُببببببببٌ ايهتببببببببا  

   

 ْريتػبببببببببببببٞ دٗبببببببببببببا 

 أضؾببببببببببببك ايطتببببببببببببا  

   

 َكببببببببببببط أَٓببببببببببببا 

 حكٗببببببببببببا ٚتببببببببببببا  

   

 تببببببببببط  أضنببببببببببٗا 

  
 ٜٓريببببببببببت ايلهببببببببببا 

   

 َببببببببببببببا٤ ًْٝببببببببببببببٗا 

 غببببببببببا٥ٌ ايببببببببببصٖا  

   

 دبببببببببببببببـب أَٓبببببببببببببببا

 ٚايلببببببببببب٬ ْػبببببببببببا  

   

 ًٚب َُٓب١َٛ "اسبًك١ ايسٚاض٠" ٜكٍٛ: 

 زاض ايكبببببببببببببببببببـ

 يؿببببببببببٛاحم يؿببببببببببٛا  

   

 ٟ  يؿببببببببٛا ا٭ٜببببببببس

 يبببببببببببـ ايكٝبببببببببببس   

   

 قٝبببببببس ايكببببببباا

 ٖبببببببٛ ًب ايكًبببببببا   
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 قًبببببببببيب قببببببببباف

 ٚاًب          ضاع  

   

 ٚاًب ايبببببببببببببببببببببببٛز

 حػببببببٔ ايككببببببس   

   

 قكببببسٟ ايؿهببببٌ

   ٌ  أْببببببببببا ٚا٭ٖبببببببببب

   

 كطبببببببببطأٖبببببببببٌ اي

 ٖبببببِ ًب ايكبببببسض    

   

 قببببببببسض ايببببببببعَٔ

 يبببببببببريين ٚ بببببببببين   

   

 ٚ ببببببببين َكببببببببط 

 ٚيبببببببببٞ ايؿدببببببببببط   

   

 ٜٚكٍٛ ًب َُٓب١َٛ "ٚقـ دػتإ": 

 اُْببببببببببببببببط  فب ايريػبببببببببببببببتإ شٟ ا٭ظٖببببببببببببببباض  

  

 ٚاىبببببببببببببببا٤ ذبببببببببببببببت اٯٜببببببببببببببو ٚا٭ ٝبببببببببببببباض

   

 اىببببببببببببا٤ ػببببببببببببطٟ ًب ازببببببببببببساٍٚ غًػببببببببببب٬

  

 ٜػبببببببببببكٞ تبببببببببببصٚض ايٓدبببببببببببٌ ٚا٭ؾبببببببببببهاض   

   

 ٚايعٖبببببببببببببط أؾبببببببببببببهاٍ عًببببببببببببب٢ أؾٓاْببببببببببببب٘

  

 ٔ ْهببببببببببببببط ٜبببببببببببببباْك ا٭مثبببببببببببببباض ٚايػكبببببببببببببب

   

 ٚايطببببببببببببب  ٜكبببببببببببببسح دٝٓٗبببببببببببببا َتبببببببببببببٓك٬   

  

 ٜٚلببببببببببببٛز عٓببببببببببببس ايًٝببببببببببببٌ ًب ا٭ٚنبببببببببببباض  
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 ٖببببببببببببببصا قببببببببببببببٓٝك اك دببببببببببببببـب عريببببببببببببببازٙ   

  

 ٟ  ؾتريبببببببببببببببببباضى اك ايكببببببببببببببببببسٜط ايريبببببببببببببببببباض

   

 تري١": اًٚب َُٓب١َٛ "اٯي١ ايه

 ٚآيبببببببببببببببببببب١ ناتريبببببببببببببببببببب١

 َبببببببٔ اخببببببب اع ايلكبببببببط    

   

 هلببببببببببا ؾببببببببببطٌٜب  ببببببببببادك

 ٜػبببببببببين غٓبببببببببا٤ اسبببببببببب    

   

 ٗببببببببا ؽبببببببببطل َببببببببٔ أٚضاق 

 َبببببببببٔ ْػبببببببببد١ يلؿبببببببببط    

   

 أحطؾٗببببببببببببببا غببببببببببببببًه١ٝ

 تٓببببببببريا عٓبببببببببس ايٓكبببببببببط   

   

  ٘  ٚنبببببببٌ حبببببببطف ضمسببببببب

  
 َبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببريـب ًب ظض

   

 ٜببببببببببطٕ ؾٝٗببببببببببا تببببببببببطؽ 

 عٓبببببببس اْتٗبببببببا٤ ايػبببببببطط    

   

 ًٚب َُٓبَٛببببببببببببببببببب١ "ايهًبببببببببببببببببببا ٚاسبكبببببببببببببببببببإ":

   

 ايهًبببببببببا تبببببببببا٤ َبببببببببط٠ 

  فب اسبكببببببببببإ مبببببببببببعح   

   

  ٘  ؾكببببببببببباّ عٓبببببببببببس دادببببببببببب

 ٜططقببببببببببببببببب٘ ٜٚٓبببببببببببببببببري     

   

 ٔ  ؾاْتريببببببب٘ اسبكبببببببإ َببببببب

 ْبببببببببببّٛ ٚتبببببببببببا٤ ٜؿبببببببببببت   

   

  ٘  ؾٛقببببببببـ ايهًببببببببا يبببببببب

 دصًٜببببببببببببببببببببب٘ ًٜبببببببببببببببببببببٛح  
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 ٘  ٚقبببببباٍ؛ "ٖببببببٛ" ًب ٚتٗبببببب

  
 َٚبببببببببباٍ عٓبببببببببب٘ مبببببببببببطح

   

 قبببباٍ يبببب٘ اسبكببببإ: "خببببص

 عٓببببببسٟ نبببببب٬ّ ٜؿببببببطح"   

   

 ؾطتبببببببببك ايهًبببببببببا يببببببببب٘

 ٚقبببباٍ: "قببببٌ َببببا ٜؿببببطح"     

   

 قبببببببباٍ: تببببببببٛق "ًب أشْبببببببب٘

 ٚعببببببببباز ٖٚبببببببببٛ ٜبببببببببطَ .   

   

ببب   1901ْٚؿطق يًل١َ٬ ايًػٟٛ ايسنتٛض َكطؿ٢ تبٛاز ر 

دلا اىبكطٛعاق ايؿلط١ٜ ع٢ً أيػب١ٓ اسبٝبٛإ     ًب ؾرياد٘ 1969

 َثٌ "ايًكًل ٚايلكؿٛض"حم ٚ"اهلط ٚايؿ إ".  1923عاّ 

أٍٚ تببع٤ َببٔ   1929ٚٚنببك اىبٗٓببسؽ حاَببس ايككببيب عبباّ    

أتبببعا٤ نتريببب٘ ايث٬اببب١: "اي دٝببب١ دايككبببل ىبطايلببباق اىبسضغببب١    

 ٚاىبٓعٍ"حم ٚقس تا٤ ًب َكس١َ نتاد٘ ا٭ٍٚ: 

 ايٓبباؽ نتببادٞ ٖببصا عٓببسَا  "..ٚل أتببطزز ًب إٔ أْؿببط دببـب 

تريٝٓت إٔ اسباتب١ َاغب١  يٝب٘. شيبو ٭ْبين ًب َطايلباتٞ يًهتبا        

اٱظبًٝع١ٜ عثطق ع٢ً عسز نبري  َبٔ ايككبل ايتٗصٜريٝب١ ايب،      

تتهُٔ اسبه١ُ ٚاىبٛعُب١ اسبػ١ٓ ًب أغًٛ  ؾا٥لحم ٚعريباضاق  

١ خًك١ٝ قٛمب١حم ؾلٛيت ٝخ٬د١ ٜككس دٗا  فب تطد١ٝ ايٓاؾ٦ـب تطد

عطببٞ َٓٗببا قببٛض٠ ٚانببا١ يطايريبباق َساضغببٓا   عًبب٢ تطنبتٗببا ٭

ٚ ٬دٗببا ايببصٜٔ ٜؿٝببسِٖ ٖببصا ايٓاببٛ َببٔ ايتٗببصٜا خكٛقببا  إٔ    
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نتا اىبطايل١ ايلطد١ٝ اي، تتٓاٚهلا ا٭ٜسٟ اٯٕ خًبٛ َبٔ نبث     

 َٔ أَثاٍ ٖصٙ ايككل. 

ٚقس ؾهلين ع٢ً اىبهبٞ ًب ايططٜبل َبا ضأٜتب٘ َبٔ  عهبا        

عًٝبب٘ َببٔ ٖببصٙ    نببث ٜٔ َببٔ اىبببثكؿـب قبببا تػبب٢ٓ هلببِ ا٫ بب٬ع     

ايككل يبا زيين ع٢ً أْٗا غتهٕٛ تسٜس٠ َٚؿٝس٠  فب حس َا 

 دايُٓبط  فب ايريلا اٯخط َٔ ايكاض٥ـب غ  ايط٬ . 

ٚقس تٛخٝت ًب اي نب١ ا٫حتؿاَب دبطٚح ايككب١ غب  َكٝبس     

 دا٫يتعاَاق ا٭خط٣. 

يت خص ايكك١ قريػتٗا ايلطد١ٝ اشبايكب١ ايب، ت٥٬بِ ايبصٚم     

 ايػًِٝ". 

١ ايػازغ١ أؾاض ايككيب  فب أْ٘ عٓسَا زؾك عاّ ًٚب ايطريل

 فب اىبطريل١ ازبع٤ ا٭ٍٚ نإ "َك  ايهتا  ٚحُب٘ َٔ  1929

ؿٝٛع دـب ازبُٗٛض غ  ضبريا ٚ ْٞ أشنبط َبك ايػريطب١ أْب٘ ل     اي

مبببا عبباّ أٚ دلببا عبباّ عًبب٢ ايطريلبب١ ا٭ٚفب حتبب٢ ْؿببسق دببـب      

  عها  ايكاض٥ـب ٚتؿٛقِٗ  فب دك١ٝ أتعا٤ ايهتا ...". 

س أنباف ايككبيب ضغبَٛا  ًب نتريب٘ ادتبسا٤ َبٔ ايطريلبب١       ٚقب 

 ايطادل١ حٝث قاٍ: 



227 

 

"ٖٚبببا أْبببصا أقبببسّ ٖبببصٙ ايطريلببب١ حايٝببب١ دايكبببٛض ٚايطغبببّٛ    

 ٜا ايهتا ايككك١ٝ اىبٛنٛع١ يًكػاض". اَػته٬ُ  َع

  1945بببببببب  01875ُْٚبببببببِ ايؿبببببباعط َلببببببطٚف ايطقبببببباًب  

َكطٛعاق ؾبلط١ٜ يٮ ؿباٍ َٓٗبا َبا ْؿبط ًب اجملب٬ق ايكبازض٠        

َثبببٌ قكبببٝس٠ ببببب صبًببب١ "ايؿتببب٠ٛ" ايريػسازٜببب١  ببببب   اىببببساضؽ يطببب٬

حم ٚقكبٝس٠ "ايبٛ ٔ"حم ٚقكبٝس٠    1929"ايؿُؼ" اي، ْؿطق عباّ  

 . 1932"ايطؾل داسبٝٛإ" عاّ 

ْٚؿطق يًطقاًب صبُٛع١ َٔ ٖصٙ اىبكطٛعاق ًب نطاؽ 

دلٓٛإ "كبا٥ِ ايتلًِٝ ٚاي د١ٝ". َٚٔ دـب ٖصٙ اىبكطٛعاق أْؿٛز٠ 

حم ا٭ّ ٚادٓٗبا ايكبػ حم زٜبو ا٭ضًَب١ ٚادٓٗبا      ايلط حم اكحم ايٛ ٔ

ازباٖببٌحم ايببسٜو ًب آخببط ايًٝببٌحم ايلٓهريببٛق ٚزٚز٠ ايكببعحم حببل    

ا٭ّحم ايس  ٚايص٥ا اهلطّحم ا٭غٓٝا٤ ٚايؿكطا٤حم ايثلًا ٚايػبطا حم  

ايؿاض٠ ٚأَٗاحم ايًلا دلس ايسضؽحم أغطٚز٠ ايلٓبسيٝاحم اىببساضؽحم   

عُب٢حم  نٌ ؾ٤ٞ ٜتهًِحم ايطدٝكحم ايؿتا٤حم ايكبٝـحم اىبكلبس ا٭  

آااض ايلط  اشبايس٠حم حل اىبلًِحم ايتًػطاف ٚايهٗطدا١ٝ٥حم ايريًريٌ 

 ٚايٛضز. 

ٚنببإ ايطقبباًب قببس ٚنببك جملُٛعتبب٘ ٖببصٙ َكسَبب١ ذبببسث  

ؾٝٗببا عببٔ زٚض ا٭غببط٠ ٚاىبسضغبب١ ٚايٛغببٌب ا٫تتُبباعٞ ًب حٝببا٠      

 ايطؿٌ. ٚقاٍ ٖٚٛ ٜتاسث عٔ اىبسضغ١: 
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ٚعًٝبببب٘ ؾُػببببتكريٌ نببببٌ أَبببب١ َٓببببٍٛب قبٗٛزٖببببا ٚدتدببببٛق  

ؾُٔ أضاز ٭َت٘ َػتكري٬   ٝريا  ؾُا عًٝ٘  ٫ إٔ ٜػل٢  َساضغٗاحم

دكببسض َببا ٜػببتطٝك ًب  قبب٬ح تًببو اىبٗببٛز ٚتًببو ايتدببٛقحم ٚ ٫       

نإ َككبطا  ًب أزا٤ ايٛاتبا عًٝب٘ دبباٙ أَتب٘حم ٚيبٛ نبإ َبٔ         

 ايصٜٔ ضبهٖٛا ايٛز ٚأضازٚا هلا اشب . 

أَا َساضغٓا َلاؾط ايلط  ؾ قٍٛ قب٤ٌ ايكًبا أغبؿا :  ْٗبا    

دلٝس٠ عٔ  ٜكاٍ أدٓا٥ٗا  فب ايػا١ٜ اىبطًٛد١ َٓٗاحم  ش ٖٞ  ٫ تعاٍ

ايّٝٛ ْاقك١ تسا  َٔ ٚتٛٙ عسٜس٠ دايٓػري١  فب َا دًػتب٘ َبساضؽ   

غ ْا َٔ ايهُاٍحم ؾلػ٢ إٔ ُٜٓببط اىبؿهبطٕٚ َٓبا ًب أَطٖباحم     

ٜٚ خص نٌ ٚاحس َِٓٗ ًب  ق٬ح َا ٜطاٙ ؾٝٗا َٔ اشبًبٌ دكبسض   

 اغتطاعت٘ َٚكسضت٘". 

دايت نٝببببس عًبببب٢ أُٖٝبببب١ اىببببب٪اطاق ًب   ٚؽبتببببتِ َكسَتبببب٘  

 ا٭ ؿاٍحم ٚأغريا  ٚقؿ٘ تًو اىبُٓبَٛاق دايكٍٛ: 

 ٕ ًب أزَػبب١ ايكببريٝإ قادًٝبب١ عُبُٝبب١ يًتًكببٞحم ٚاغببتلسازا     

نري ا  يٮخص ؾ٬ َ٪تثط ًب ايهٕٛ  ٫ تٓطريك آاباضٙ ؾٝٗبا دهبٌ    

غٗٛي١ ٚتهٕٛ دلس اْطرياعٗا أعع اضبا٤ َٔ خطٍٛب ايطٚاتباحم  

ايكببػط نببايٓكـ ًب اسبهببط". ٚيببصا أٜهببا   ٚيببصا قببايٛا "ايلًببِ ًب

أخببص اىبؿهببطٕٚ ؾُٝببا ٜطٜببسٕٚ يٮحببساث ايكببػاض َببٔ اي دٝبب١        
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ايؿهط١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝحم ٚيبا أٚتسٚٙ َٔ تًو اىبػا٥ٌ َا نتريبٛٙ  

ؿببط  قًببٛدِٗ حببا ايببٛ ٔحم   هلببِ َببٔ ا٭ْاؾببٝس ٚا٭ؾببلاض ايبب، تٴ  

ٚتًكِٓٗ ا٭خ٬محم ٚتلٛزِٖ ايتؿه  ٚا٫عترياض قبدًٛقاق اكحم 

   شيو يبا ٜهٕٛ ي٘ ت ا  حػٔ ًب أخ٬قِٗ أٜاّ ايكريا. ٚغ

ٖٚصا ٖٛ ايصٟ زعباْٞ  فب إٔ أنتبا ٭دٓبا٤ َساضغبٓا ٖبصٙ      

ايطغببباي١ ايؿبببلط١ٜ ايببب، نبببُٓتٗا َكبببا ك طبتًؿببب١ َبببٔ ايؿبببلط    

 اىبسضغٞ". 

  1948ٚاغتًٗت ايطريل١ ايثا١ْٝ يتُا٥ِ ايتلًِٝ ٚاي د١ٝ رعاّ 

 ٞحم قاٍ ؾٝٗا: "ن١ًُ دط١٦ٜ" يٝٛغـ ٜلكٛ  َػهْٛبب د

"أنتا ٖصٙ ايهًُاق ٚؾباعطْا اىبطحبّٛ ايطقباًب  ٝباق     

ايثط٣ ٚأزضال ايري٢ًحم تطى يٓا دلس َٛت٘ تطااا  خايسا  تػطزٙ ايري٬دٌ 

َٔ أدٓا٤ ا٭تٝاٍ ٚذبؿُب٘ ع٢ً نط ايػٓـب ٚا٭عٛاّ. ًٚب  عاز٠ 

 ريببك ٖببصا ايهتببا  دبسٜببس قببؿا١ خايببس٠ َببٔ قببؿااق تًببو       

 عببٔ ؾببلٛض ؾٝببايف حبريبب٘ ٭دٓببا٤   اىبدًؿبباق ايبب، َببا ْطببل دٗببا  ٫  

ٚ تًستبب٘ َببٔ أ قاطببإحم ؾكببس دٓببا٤ ٖببصٙ ا٭ٚ ببإ َببٔ زٜبباض ٜلببط  

ري٘ ْٚطل دب٘ يػباْ٘حم ؾهبإ اهلبعاض ايػطٜبس      ًأحريٗا حريا   ؿ  د٘ ق

 ببٍٛ حٝاتبب٘ ايبب، نببإ َت َببا  دٗببا ؾؿببسا ٚغٓبب٢ دكًببا حببعٜٔ      

ٚ طٚ  نًُا زعاٙ ايٛاتا ْٚازاٙ أدٓا٤ ايٛ ٔ ايلعٜع.. ٖٚا ٖبٛ  
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َكػط٠ َٔ أيبٛإ ؾبلطٙ ايلبص  ًب ٖبصا ايهتٝبا       ٜلطٝٓا قٛض٠

ايصٟ قسَ٘ ٭ضدا  ايلًِ ٚايتلًِٝحم ٖٚٛ مبثٌ تاْريا  ٫ ٜػتٗإ د٘ 

َٔ تٛاْا زٜٛاْ٘ اشبايس ٚؾلطٙ ايططٜبـ ٚايتايبس نباضدا  يٮَب١     

ايلطدٝبب١ َببث٬  َببٔ أَثًبب١ ايتلؿببل داسبطٜبب١ ٚضؾببك ْبب  ا٫غببتلرياز        

 ـب...". داشبًل اىبتـب ٚايلٌُ ايطقـب ٚاسبعّ اىبت

ْٚثريببت ٖٓببا ابب٬ث َكطٛعبباق يبببا ٚنببل٘ ايطقبباًبحم ٖببٞ     

 "اك" ٚايًلا دلس ايسضؽحم ٚنٌ ؾ٤ٞ ٜتهًِ: 

 َُٓب١َٛ "اك": بب 

 اُْبببببببط يتًببببببو ايؿببببببهط٠  

 شاق ايػكببببببببٕٛ ايٓهببببببببطٙ  

   

 نٝببببـ لبببببت َببببٔ دببببصض٠ 

 ٚنٝببببـ قببببباضق ؾبببببهطٙ   

   

  ٟ  ؾبباُْبط ٚقببٌ َببٔ شا ايببص

 ؽبببببببببطل َٓٗببببببببا ايثُببببببببطٙ     

   

 ٚاُْبببط  فب ايؿببُؼ ايبب،  

 تببببببببببببببصٚتٗا َػببببببببببببببتلطٙ   

   

 ؾٝٗبببببببببا نبببببببببٝا٤ ٚدٗبببببببببا   

 حبببببببببببببببببطاض٠ َٓتؿبببببببببببببببببطٙ  

   

 َببببببببٔ ايببببببببصٟ نْٛٗببببببببا  

 ًب ازبببببببٛ َثببببببٌ ايؿببببببطضٙ    

   

 ٔ  ٚاُْببببببط  فب ايًٝبببببٌ ؾُببببب

 أٚتببببببببببس ؾٝبببببببببب٘ قُببببببببببطٙ    

   

 ِ  ٚظاْبببببببببببببببببب٘ دبببببببببببببببببب ظب

 نايبببببببببببببسضض اىبٓتؿبببببببببببببط٠  
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 ٚايطببببببببٛز َببببببببٔ  ببببببببٛزٙ  

  
 ٚايرياببببببط َببببببٔ شا غببببببهطٙ 

   

 ٚايبببببببطٜ  َبببببببٔ أضغبببببببًٗا  

 ٚاىبببببببببا٤ َببببببببٔ شا ؾهببببببببطٙ    

   

 ايػبببببِٝ ؾُبببببٔ ٚاُْببببببط  فب

 أْببببببببببعٍ َٓببببببببببب٘ َطبببببببببببطٙ   

   

 ؾكببببببببببببب  ا٭ضيف دببببببببببببب٘

 دلببببببببس اغبببببببب اض خهببببببببطٙ   

   

 ٚاُْببببط  فب ايبببطٚيف ؾُبببٔ

 ْببببببببببببٛع ؾٝبببببببببببب٘ ظٖببببببببببببطٙ   

   

 ٚاُْببببببببببط دببببببببب٘ ؾطاؾببببببببب١

 قبببببببببببببباعس٠ َٓاببببببببببببببسضٙ   

   

 تٓاحٗببببببببببببا ٜؿببببببببببببري٘ ًب 

 خطٛ بببببببببببب٘ اىبػببببببببببببتططٙ  

   

 زٜرياتببببببببببببببب١ َٛؾببببببببببببببب١ٝ 

 تٓؿببببببببببببطٖا نبببببببببببباسب ٙ  

   

 ؾبباُْبط ٚقببٌ "َببٔ شا ايببصٟ

  
 أٚتببببببس ٖببببببص٣ اسبؿببببببطٙم

   

 اُْبببببببط  فب اىبببببببط٤ ٚقببببببٌٚ

 َببببببٔ ؾببببببل ؾٝبببببب٘ دكببببببطٙ    

   

 َبببببببٔ شا ايبببببببصٟ تٗبببببببعٙ   

 دكببببببببببببببببب٠ٛ َؿتهبببببببببببببببببطٙ   

   

 ٟ  شاى ٖببببببببببٛ اك ايبببببببببببص

 ٜٚببببببٌ ىبببببببٔ قببببببس نؿببببببطٙ    

   

 شٚ حهُببببببببببببب١ دايػببببببببببببب١

 ٚقبببببببببببببببببسض٠ َكتبببببببببببببببببسضٙ   

   

 



232 

 

 َُٚٓب١َٛ "ايًلا دلس ايسضؽ": بب 

 تبببببببببسٚا دبببببببببسضؽ ايلًبببببببببِ حتببببببببب٢ تتلريبببببببببٛا   

  

 ؾببببببببببببب شا تلريبببببببببببببتِ دايسضاغببببببببببببب١ ؾبببببببببببببايلريٛا

   

 َٜٛبببببببببببببا  فبؾايًلبببببببببببببا يبببببببببببببٝؼ ٜريٝاببببببببببببب٘ 

  

 َبببببببببببببببببببببتلًِ  ٫ اتتٗببببببببببببببببببببباز َتلبببببببببببببببببببببا 

   

   ِ  ٬َٚعبببببببببببا ايطببببببببببب٬  دلبببببببببببس ؾبببببببببببطاغٗ

  

 َبببببببببببٔ زضغبببببببببببِٗ حبببببببببببل هلبببببببببببِ َ تبببببببببببا   

   

 ؾٗبببببببببببٞ ايببببببببببب، تُٓبببببببببببٞ هلبببببببببببِ أدبببببببببببساِْٗ

  

 ٚتبببببببببطٜ  َبببببببببٔ أشٖببببببببباِْٗ َبببببببببا أْكببببببببببريٛا    

   

 ٚايؿهببببببببببببببببط َٓٗهبببببببببببببببب١ ٚ ٕ ؾببببببببببببببببؿا٤ٙ  

  

 يلبببببببببا ٜلببببببببباز دببببببببب٘ ايٓؿببببببببباٍب ٜٚهػبببببببببا 

   

 ٘  ٚازبػببببببِ ٜهػبببببببٌ عٓبببببببس  بببببببٍٛ نباحببببببب

  

 ٜطاًبببببببا ناىببببببببا٤ َبببببببٔ  بببببببٍٛ ايطنبببببببٛز  

   

 يببببببببببب٫ٛ َتاعريبببببببببببا ىبببببببببببببا حكبببببببببببًت يٓببببببببببببا   

  

 ًب ايلببببببببببببـ ضاحتٓببببببببببببا ايبببببببببببب، ْتطًببببببببببببا   
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 نبببببببببببببٌ اسبٝبببببببببببببا٠ َؿببببببببببببباغٌ يهٓٗبببببببببببببا 

  

 يبببببببببببببب٫ٛ اىبؿبببببببببببببباغٌ َببببببببببببببط٠ ٫ تلببببببببببببببص  

   

 ؾبببببببببباشبريع زٕٚ اىبهببببببببببؼ ٜكببببببببببلا أنًبببببببببب٘

  

 ٚاىببببببببببببببببببببا٤ زٕٚ دببببببببببببببببببببطع ٫ ٜؿبببببببببببببببببببط 

   

 ٘  ٚغبببببببببببببلاز٠ اٱْػبببببببببببببإ دٓبببببببببببببت ؾبببببببببببببكا٥

  

ّا ٚايؿبببببببببببببببببببكا٤ هلبببببببببببببببببببا أ   ايػبببببببببببببببببببلٞ أ

   

 ٜتهًِ":  َُٚٓب١َٛ "نٌ ؾ٤ٞبب 

  ِ  ٫ ؾببببببببب٤ٞ يببببببببببا ْلًببببببببب

  
 ِ   ٫ يببببببببببببببببببب٘ تهًببببببببببببببببببب

   

 تهًببببببببببببببببِ طبتكببببببببببببببببط

    ِ  ٜؿُٗبببببببببب٘ َببببببببببٔ ٜؿٗببببببببببب

   

 ؾٗببببببببببٛ يكببببببببببّٛ ٚانبببببببببب  

 ٖٚبببببببببببٛ يكبببببببببببّٛ َبببببببببببريِٗ  

   

  ٕ ايػببببببببطا  قببببببببس غببببببببسا

 ٜكببببببببببٍٛ "غببببببببببام غببببببببببام"  

   

 ٘  ؾهببببببببإ َلٓبببببببب٢ قٛيبببببببب

 ًب ُْببببببببببببببببط اسببببببببببببببببسام  

   

 َبببببٔ قببببباّ َثًبببببٞ دبببببانطا 

 ل ٜريبببببببببببببببٌ دببببببببببببببباٱ٬َم  

   

 ٌ   ٕ ايبببببببببببببببصدا  قا٥ببببببببببببببب

 دكبببببببببببببببٛت٘ اشبعقببببببببببببببباظ  
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 َكايبببببببببببببببببب١ ؾػببببببببببببببببببطٖا

  
 يٓبببببببببببببببببا شٚٚ ا٭يػببببببببببببببببباظ

   

  ٘  َبببببببببٔ ل ٜلبببببببببع ْؿػببببببببب

 ل ؼبببببببببببببِب دبببببببببببباٱععاظ   

   

  ٔ  قببببس أخببببص ايلكببببؿٛض َبببب

 دلبببببببببس ٚنبببببببببٛح ايؿًبببببببببل    

   

 ٜكببببببببٍٛ قبببببببب٫ٛ  ٚانبببببببباا   

 دكببببببببببببببببٛت٘ اىبعقببببببببببببببببعم  

   

  ٕ ضَببببببببت ضظقببببببببا   ٝريببببببببا 

 ؾاغبببببببببك ٚتبببببببببس تبببببببببطظم    

   

 ٚنبببببِ مسلٓبببببا قطقبببببطا 

 ًب يًٝببببببببببببببب٘ اىبلتهبببببببببببببببط  

   

 ٜكبببببببببببٍٛ ؾُٝبببببببببببا َبببببببببببسٙ 

 قبببببببطَبببببببٔ قبببببببٛت٘ اىبكط  

   

  ٞ  َببببٔ ٜػببببٗط ايًٝببببٌ يهبببب

 ٜكببببببببب  دبببببببببسعا  ٜكببببببببب    

   

 ِ  ٚنبببببببببببببببؿسع َبببببببببببببببطتط

  
 َببببببببا دببببببببـب َببببببببا٤ ٚيثببببببببل  

   

 قببببببببببببببببباٍ قبػبببببببببببببببببتٓكل٘

 ٖٚببببببببٛ ٜٓببببببببل ًب ايػػببببببببل   

   

 َبببا خبببا  قبببٌب َبببٔ قبببسم 

 ٫ٚ ظببببببببببا َبببببببببٔ اختًبببببببببل  

   

  ٘  ٚايطريبببببببٌ عٓبببببببس نبببببببطد

   ّ  ؽبببببببببببببطل قببببببببببببٛتا  زّ ز

   

 ٘  ؾهبببببببإ َلٓببببببب٢ قبببببببٛت

   ّ  نُبببببببببببببا ضٚاٙ غبببببببببببببط ز

   

  ٕ تؿلببببببببٌ اشببببببببب  ؾبببببببب٬

ّ  تسعبببببببببببب٘    يهببببببببببببٔ زّ ز
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  ٘  ٚايريببببببببا  عٓببببببببس ؾتابببببببب

  
 قببببببببببباٍ يٓبببببببببببا تًٓريًبببببببببببل  

   

 ؾهببببببببإ َلٓبببببببباٙ يببببببببس٣  

 َببببببٔ غببببببس ضاٜببببببا  ٚحببببببصم    

   

 َببببببببٔ زم دببببببببا  َطًببببببببا 

 ٚر ًب ايببببببببببببسم اْريًببببببببببببل   

   

َٚك إٔ َكطٛعاق ايطقاًب ناْبت قبس ْؿبطق ًب نتبا      

ًب ا٭ضدلٝٓاقحم  ٫ إٔ أغًريٗا نإ قس ْؿط ًب عسز َٔ اجمل٬ق 

ًب ايلؿبببطٜٓاق. ٚل تهبببِ ٖبببصٙ   اىبسضغببب١ٝ ٚصبببب٬ق ا٭ ؿببباٍ   

اىبكطٛعاق  فب زٜٛاْ٘حم ضغِ تلسز  ريلباق شيبو ايبسٜٛإ.. نُبا     

إٔ أحبببسا  يببببٔ أؾبببطؾٛا عًببب٢ نببببك ايبببسٜٛإ ل ٜؿبببط  فب تًبببو  

 ايككا٥س. 

ٚقس ٚات٘ ايطقاًب اْتكازاق دلا ايؿبلطا٤ دػبريا ٚنبل٘    

تًو ايككا٥سحم ٚنإ َٔ دـب ايصٜٔ ٖبانبٛا ايطقباًب ايؿباعط    

  حٝبث اعتب  ٖبصا ايٓبٛع     1936ببب   1836ٖاٟٚ رنبٌٝ قسقٞ ايع

َبببٔ ايؿبببلط نبببلؿا  ًب اىبػبببت٣ٛ ا٭زدبببٞحم ٚشيبببو دلبببس إٔ ْؿبببط      

ًب صبًبببب١ "اىبببببطأ٠   1923ايطقبببباًب "تٓٛمببببب١ ا٭ّ يطؿًببببٗا" عبببباّ   

 ازبسٜس٠". 

ٚٚنك ايًريٓاْٞحم ا٭  ْك٫ٛ أدٖٛٓا اىبدًكٞحم تطنبب١ ؾبري٘   

ٔ حطؾٝبب١ ىب٦بب١ ٚمثبباْٞ عؿببط٠ خطاؾبب١ َببٔ خطاؾبباق ٫ؾببْٛتـب َبب        
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  خطاؾ١حم ٚأقبسضٖا ًب ؾبري٘ نطاغباق َتتايب١ ابِ      339صبُٛع ر

نبلٗببا ًب نتببا  ٚاحببس دلٓببٛإ "أَثبباٍ ٫ؾببْٛتـب" ايكببازض عبباّ   

... ٚقببس اغببتٗسف َببٔ تطنبتٗببا ذبكٝببل ْؿببؼ َببا اغببتٗسؾ٘  1934

ضبُس عثُإ تب٬ٍحم ٚأهببس ؾبٛقٞحم ٚ دبطاِٖٝ ايلبط حم ًب إٔ      

 تهٕٛ ٖصٙ اشبطاؾاق شاق ٖسف تلًُٝٞ. 

 حم 1999ببببب  1917أهببببس حكبببٞ اسبًبببٞ ر ٚٚنبببك ايبببسنتٛض

بب  1930صبُٛع١ َٔ اىبُٓبَٛاق ايؿلط١ٜ يٮ ؿاٍ خ٬ٍ ا٭عٛاّ 

حم عٓببسَا نببإ َلًُببا  ًب َسضغبب١ تطريٝكبباق زاض اىبلًُببـب     1933

ا٫دتسا٥ٝببب١ ًب دػبببسازحم حٝبببث نبببإ قبببس أحبببؼ دهبببآي١ عبببسز        

"ادؿَٛبباق ايؿبلط١ٜ" ايؿبا٥ل١ دبـب أ ؿباٍ اىبسضغب١.. ٚل تٓؿبط        

جبببع٥ـبحم دلٓببٛإ "ادؿَٛببباق ايطؿًٝبب١". ٚقببس    1952 ٫ ًب عبباّ 

تا٤ دلهٗا ع٢ً أيػ١ٓ ايطب حم ٚقبس تهبُٓت دلبا اىبكطٛعباق      

 َؿاعط ٚ ١ٝٓ ٚق١َٝٛ. 

 َٚٔ دـب َُٓبَٛاق اسبًٞحم قكٝس٠ عٔ خايس دٔ ايٛيٝس: 

 ٜبببببببببببا دطببببببببببب٬  يٝلبببببببببببط 

 َٚبببببببببٔ مسبببببببببا يًؿبببببببببٗا  

   

 ٍ  ضٚحبببببببو ؾٝٓبببببببا ل تبببببببع

 ٜببببببببا "خايببببببببس" ل تػببببببببا   

   

 يبببببببببٜ٘بببببببببا قا٥بببببببببسا حم أؾلا 

 داتببببببت حببببببسٜث ايلهببببببا   
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 ًب اسببببط  نٓبببت زا٥ُبببا   

  
 َٓتكبببببببببببببطا  ل تػبببببببببببببا  

   

 قبببس نٓبببت غبببٝؿا  قا لبببا   

 ٚيًبببببببببببببببطز٣ ل تٗبببببببببببببببا  

   

 دبببببببو ايبببببببري٬ز اؾتدبببببببطق 

 ٚأْببببببببت ؾدببببببببط ايلببببببببط    

   

ْٚؿببط ايؿبباعط عريببس ايػببتاض ايكببطٙ غببٛيٞ دلببا ايككببا٥س      

ايؿببلط١ٜ ايػبب١ًٗ ًب صبًبب١ "ايؿتبب٠ٛ" ايريػسازٜبب١حم ادتببسا٤ َببٔ عبباّ      

ْببت تًببو اىبكطٛعبباق قببس َبٗببطق     ا.. ٚن1935عبباّ حتبب٢  1934

دتٛقٝك "ايؿتب٢". َٚبٔ دبـب تًبو اىبكطٛعباق: أٜٗبا ايؿتب٢ ايلطدبٞحم         

َٔ قُٝل أٚ غساض٠حم ًب ايلٝسحم ايؿٗٝس اىبدتاضحم أْبا ٚايلبط حم   

 ٚحريصا. 

ٚيًؿببباعط عبببس٠ َ٪يؿببباق أخبببط٣حم َٓٗبببا: ا٭يلبببا  ايؿبببلري١ٝ  

لبط "حم  ٭حبساث ايلبطام ٚؾتٝاْب٘حم ٚنتبا  "ضٚاٜباق َبٔ تباضٜذ اي       

 ٖٚٛ صبُٛع١ َٔ اسبهاٜاق اىبُٓب١َٛ. 

"ايؿتبب٢ ايلطدببٞ"  1934َٚببٔ دببـب قكببا٥سٙ اىبٓؿببٛض٠ ًب عبباّ  

 ْٚكٗا: 

  ٕ ايؿتبببببببببب٢ ايلطدببببببببببٞ ٫ 

    ّ  ٜطنببب٢ اهلبببٛإ ٫ٚ ٜهبببا

   

 َتاًٝبببببببببا  داىبهطَببببببببباق 

   ّ  ٚ ْٗبببببببببا ْلبببببببببِ ايٛغبببببببببا
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 ٔ  ؾبببببببببِٝ تٛاضاٗبببببببببا عببببببببب

  
 اٯدبببببببا٤ أدٓبببببببا٤ ايهبببببببطاّ

   

 شا ُٖببببببب١ قلػبببببببا٤ ٜٓريبببببببٛ

 اسبػبببببببباّزْٚٗببببببببا حببببببببس   

   

 ٖببٛ ناسبُاَبب١ يًكببسٜل  

   ّ  ٚيٮعببببببببازٟ ناسبُببببببببا

   

 ٜكببببط٣ ايهببببٝٛف ٜٚٓهببببس 

 اىبػتهلؿـب يس٣ اشبكاّ  

   

 ٖٚببٛ اسبببطٜل عًبب٢ ايببري٬ 

   ّ  ز ٚحريبببببببب٘ ؾٝٗببببببببا ٖٝببببببببا

   

 ٚ٭تبببببببببٌ أَببببببببب١ ٜلبببببببببط 

     ّ  ؼبًببببٛ يبببب٘ اىبببببٛق ايببببع٩ا

   

  ٘  أَببببببببا اشببببببببب٪ٕٚ ؾًٝتبببببببب

     ّ  ٫قبب٢ ايببطز٣ قريببٌ ايؿطببا

   

 يببببٛ نٓببببت أ ًببببٞ ٚتٗبببب٘

 ٚدايػبببداّ (1) ًٞ ردبببايهريا  

   

 ٚيهٓبببببت أضنريببببب٘ هببببببا

  
 ّ  ضا زٕٚ غببببببببطل أٚ زبببببببببا

   

 ٚٚضا٤ٙ ػبطٟ ٜٚٗتـ خا٨

 ٕ أيبببببببببببببببببببـ غببببببببببببببببببب٬ّ  

   

 ؾلػبببببب٢ ٜهببببببٕٛ يػبببببب ٙ  

 زضغبببببببببببببببببببببا  دًٝػبببببببببببببببببببببا  

   

ٚايػببب٬ّ ٚٚنبببك تببب إ ايٓاببباؽحم ًب أٚا٥بببٌ ايث٬اٝٓببباقحم 

"تططٜبببا ايلٓبببسيٝا" ٚتهبببُٔ غبببريلا   1940زٜٛاْببب٘ اىبطريبببٛع عببباّ 

                                                 
 قريػ١ هبطا٤. (1)
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ٗا َا ٖٛ َ خٛش عٔ ٫ؾبْٛتـب.. ٚنبإ   ٚتػلـب قك١ ؾلط١ٜحم َٓ

ايٓااؽ قس أؾاض ًب َكس١َ زٜٛاْ٘  فب ْؿ٤ٛ ٚتطٛض اسبهاٜاق 

 اىبُٓب١َٛ ًب ايؿطم ٚايػط حم ٚأؾاز د٬ؾْٛتـب حٝث قاٍ: 

"..ٚيلببٌ أدببطع َببٔ اؾببتٗطٚا دببُٓبِ ا٭غببا   ٚأَبببطؾِٗ َببٔ     

ايػببطدٝـب ايؿبباعط ايؿطْػببٟٛ ٫ؾببْٛتـبحم ٚقببس أؾطغٗببا ًب أيطببـ  

ايؿطْػٟٛ ايصٟ ٫ ٜ٪زٟ ضؾاقت٘ ْكٌ أٚ تلطٜاحم  قايا َٔ ؾلطٙ

ٚنػببباٖا َبببٔ دطاعتببب٘ ٚحػبببٔ زٜرياتتببب٘ َبببا نبببط  دببب٘ عًببب٢       

اىبتكسَـب ٚأعهبع اىبتب خطٜٔ حتب٢ أقبريات حببل َٓػبٛد١ ايٝبّٛ        

َبببث٬  ٜبببصنط ايٛاقلبببب١ دهًُبببتـبحم ُٖببببا     أٜػببببٛ  يٝببب٘حم ؾببب ٕ   

قبكببسَ، ايكٝبباؽ أؾببري٘ َُٓٗببا دايككبب١حم اببِ ٜػببتدطل َُٓٗببا        

ىبػع٣حم ٚأَبا ٫ؾبْٛتـب ؾ ْب٘ ٜ ظٖبا ًب قايبا      ْتٝه١ َٓطك١ٝ ٖٞ ا

ضٚا٥ببٞحم ٚؾٝبب٘ َببٔ ا٭خببص ٚايببطز أؾببٝا٤ عًبب٢ عبببٛ َببا ًب نتببا    

ن١ًًٝ ٚز١َٓ َٔ ٚقـ حطناق ايبٓؿؼ ٚغطا٥عٖبا ٚاْؿلا٫تٗبا    

دـب ق  ٚتعع ٚعؿ١ ٚ ُك ٚخكباّ ٚاْتكباّحم  ٫ أْٗبا دكًبِ ادبٔ      

 اىبكؿك أمت ٚأزم كبث٬ٝ..." 

حم ١ٜ1932 ٚنببلٗا عبباّ  ٚقببس اغببتٌٗ زٜٛاْبب٘ قبكسَبب١ ؾببلط    

ْثريبببت ْكبببٗا ايهاَبببٌحم ىببببا ذبًُببب٘ َبببٔ آضا٤ حبببٍٛ اسبهاٜببباق 

اىبُٓب١َٛحم  ناؾ١  فب  ؾاضتٗا  فب َٛيس ْٚؿ ٠ ايؿاعط ايبصٟ ل  

 ٜهتا عٓ٘  ٫ ايكًٌٝ: 
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 عبُببببببببببببببسى ايًببببببببببببببِٗ ٜببببببببببببببأَ أ ًكببببببببببببببا  

  

 حبُبببببببببببببببسٙ نبببببببببببببببٌ يػبببببببببببببببإ خًكبببببببببببببببا   

   

 َٚبببببببببببببببٔ نبٝبببببببببببببببٌ قبببببببببببببببٓل٘ تػبببببببببببببببريٝ  

  

 ٜؿببببببببببببببببببببٝسٙ ا٭عهببببببببببببببببببببِ ٚايؿكببببببببببببببببببببٝ 

   

 ٚاضدببببببببببببباظ ايطعببببببببببببس غببببببببببببهك اسبُبببببببببببباّ  

  

 ُْٚببببببببببببِ ْثبببببببببببط ايكطبببببببببببط ؾبببببببببببٛم ايبببببببببببٛضز

   

 َبببببببببببببببٔ يكبببببببببببببببٔ ايطٝبببببببببببببببٛض ٚايريٗا٥ُبببببببببببببببا

  

 حهُتببببببببببببببببب٘ قبببببببببببببببببازحٗا ٚايرياغُبببببببببببببببببا  

   

 َٚبببببببببببٔ يٓبببببببببببا قبببببببببببس نبببببببببببط  ا٭َثبببببببببببا٫   

  

 َريكبببببببببببببببببببببط٠ دبٓريٓبببببببببببببببببببببا ايهببببببببببببببببببببب٫٬

   

 قبببببببببببببٝا َٓٗبببببببببببببا ايطؾبببببببببببببس يًاكببببببببببببببا٠   

  

 ٚايٓطبببببببببببببل ناىبكبببببببببببببرياح ًب اىبؿبببببببببببببها٠  

   

 ٚايهًببببببببببببِ ايطٝببببببببببببا َثببببببببببببٌ ايؿببببببببببببهط٠  

  

 ٜٙبببببببببب٪تٞ ايكًببببببببببٛ  نببببببببببٌ حببببببببببـب مثببببببببببط  
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 ؾهببببببببببِ تبببببببببب٬ عببببببببببٔ ايلكببببببببببٍٛ غٝٗريببببببببببا 

  

 غبببببببببببببط٣ ايًٝبببببببببببببايٞ حببببببببببببببسٜث دٝبببببببببببببسدا   

   

   ٘  أتببببببببببببببباٙ يكُبببببببببببببببإ ٖبببببببببببببببس٣ ٚضهبببببببببببببببب

  

   ٘  ؾببببببببببباظزٖط ايؿبببببببببببطم دٓبببببببببببٛض اسبهُببببببببببب

   

 ؾًببببببببببببببببٝؼ دايػببببببببببببببببا َببببببببببببببببساٙ ايلريببببببببببببببببس  

  

 َُٗبببببببببببا أ ببببببببببباٍ اسبُبببببببببببس أَبببببببببببا دلبببببببببببس  

   

 ٜكبببببببببببٍٛ خًبببببببببببل اسببببببببببببل ٚايكػبببببببببببطاؽ   

  

 تببببببببببببببببببب إ آٍ ٜٛغبببببببببببببببببببـ ايٓاببببببببببببببببببباؽ

   

  ٟ  دببببببببببببب ٚق ؾٝٗبببببببببببببا ْؿببببببببببببب تٞ َٚٛيبببببببببببببس

  

 زَؿببببببببببببببببل ضبتببببببببببببببببس٣ َٚكببببببببببببببببط زاضٟ ٚ

   

 ٚنببببببببببببٌ أضيف يببببببببببببو ناْببببببببببببت َ يؿببببببببببببا

  

 يػببببببببببت تببببببببببط٣ عببببببببببٔ حريٗببببببببببا َٓكببببببببببطؾا 

   

    ٟ  ٚقببببببببببس نبلببببببببببت ْريببببببببببص٠ َببببببببببٔ ؾببببببببببلط

  

 حػببببببببببببببببببببببٓا٤ ل أظؾٗببببببببببببببببببببببا قبٗببببببببببببببببببببببط 
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 ٚ لبببببببببببببببببا أ لببببببببببببببببت ؾٝٗببببببببببببببببا ايكًريببببببببببببببببا

  

 ٜكبببببببببببببببٛغٗا دطغبببببببببببببببِ َبببببببببببببببٔ أحريبببببببببببببببا  

   

  شا دٗبببببببببببببببا نطاقببببببببببببببب١ َبببببببببببببببٔ ظٖبببببببببببببببط  

  

 َهبببببببببببب١َُٛ َببببببببببببٔ ؾببببببببببببهٔ ايتببببببببببببصنط   

   

  ٟ  تلًتٗببببببببببببا شنببببببببببببط٣ يؿهببببببببببببٌ ٚايببببببببببببس

  

 يٛاحببببببببببببببببسٚحريبببببببببببببببب٘ دٓٝبببببببببببببببب٘ دلببببببببببببببببس ا  

   

 ٚ٭خببببببببٞ ؾببببببببهطٟ ايببببببببصٟ قببببببببس قطببببببببطا    

  

 قًبببببببببيب زَبببببببببا حبببببببببـب َهببببببببب٢ طبتكبببببببببطا  

   

 ٚىبٝؿبببببببببببببببٌٝ َبببببببببببببببٔ عًٝببببببببببببببب٘ َبببببببببببببببسَلٞ

  

   ٞ  ػببببببببببببببطٟ ٚيبببببببببببببٝؼ ؾببببببببببببباؾٝا  تبببببببببببببٛتل

   

 ٜايٝببببببببببت أْببببببببببٞ نٓببببببببببت عُٓٗببببببببببا ؾببببببببببس٣

  

 ؾبببببببببايلٝـ َبببببببببٔ دلبببببببببس ؾبببببببببكٝكـب غبببببببببس٣ 

   

  ٕ  ابببببببببببببببببِ يكًبببببببببببببببببا أَبببببببببببببببببٞ اسبٓبببببببببببببببببٛ

  

 َببببببببببببٔ ٫ ٜببببببببببببعاٍ شنطٖببببببببببببا ٜؿببببببببببببهٝين  
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 َببببببببببببٔ أخًكببببببببببببت تثكٝؿٓببببببببببببا  خ٬قببببببببببببا  

  

 ا ايببببببببببببببببببببب  ٚاٱخ٬قببببببببببببببببببببباٚيكٓتٓببببببببببببببببببببب

   

   ّ  ٖٚببببببببببببببٌ ٜؿٝببببببببببببببس غبببببببببببببب  قببببببببببببببٛق ا٭

  

 ِ  غببببببببببببب١َ٬ ايبببببببببببببصٚم ٚحػبببببببببببببٔ ايبببببببببببببُٓب

   

 ٫ٚ أض٣ َٓسٚحببببببببببببببببببببببببببببب١ إٔ أابببببببببببببببببببببببببببببين 

  

    ٔ  عًببببببببببب٢ ؾتببببببببببب٢ نبببببببببببإ  َببببببببببباّ ايؿبببببببببببب

   

 ادبببببببببببٔ اىبكؿبببببببببببك ايريًٝبببببببببببؼ َبببببببببببٔ خًبببببببببببل  

  

 يؿهبببببببببً٘ اٱدبببببببببساع ًب حػبببببببببٔ ايككبببببببببل  

   

    ٘  ٖٚبببببببببٛ ايبببببببببصٟ تببببببببباظ َبببببببببس٣ أؾبببببببببهاي

  

   ٘  ؾببببببببببب٬ ؾتببببببببببب٢ حببببببببببباى عًببببببببببب٢ َٓٛايببببببببببب

   

 عٟؾهبببببببببببببإ َببببببببببببببٔ  بببببببببببببطاظٙ تططٜبببببببببببببب  

  

 نايكبببببببببببؿط تٓبببببببببببا ايبببببببببببصٖا اٱدطٜبببببببببببع

   

 اببببببببببببببببِ يؿٓببببببببببببببببتـب ْػببببببببببببببببٝ  ٚحبببببببببببببببببسٙ   

  

 َبببببببببببٔ ل ٜبببببببببببسإ ؾببببببببببب ٚٙ َبببببببببببٔ دلبببببببببببسٙ 
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 ٭ْبببببببببببببببين َبببببببببببببببٔ تبببببببببببببببٛزٙ اغبببببببببببببببتكٝت   

  

 ٚدػببببببببببببببببببببببٓا ْ اغبببببببببببببببببببببب٘ اٖتببببببببببببببببببببببسٜت

   

   ٞ   ٝببببببببببببببا ْؿببببببببببببببؼ ؾهبببببببببببببب٘ ٫ ًْؿبببببببببببببب

  

  ْػببببببببببببا  ُْببببببببببببب  ٚحؿبببببببببببب٘ ًب ايُبببببببببببببطف  

   

  ٍ  ؾبببببببببببب ٕ ٜهببببببببببببٔ يببببببببببببٝؼ يبببببببببببب٘ أَثببببببببببببا

  

   ٍ  أَثايببببببببببببببب٘ تبببببببببببببببطق دٗبببببببببببببببا ا٭َثبببببببببببببببا

   

 دٞٚأ ٝبببببببببببببببا ايثٓبببببببببببببببا عًببببببببببببببب٢ َببببببببببببببب٪ز 

  

 َٚببببببببببببٔ ٜببببببببببببٛاظٟ ؾهببببببببببببً٘ ؾهببببببببببببٌ ا٭   

   

 قطببببببببببا ايلًببببببببببّٛ عٓببببببببببس أَبببببببببب١ ايلببببببببببط    

  

 ٚقبببببببببببببباحا ايكببببببببببببببسح اىبلًبببببببببببببب٢ ًب ا٭ز 

   

 ٍ  ٖٚببببببببببببٛ ايببببببببببببصٟ أٚنبببببببببببب  َٓٗببببببببببببال ا٭ٚ

  

     ٍ  َببببببٔ دلببببببس َببببببا زايببببببت عًبببببب٢ ايؿببببببطم زٚ

   

 ٜطاعببببببببببببببببببببببب٘ َلٝببببببببببببببببببببببباض ا٫ْتكببببببببببببببببببببببباز 

  

 َٚؿببببببببببببببببببلا ايكببببببببببببببببببٛا  ٚايػببببببببببببببببببطاز  
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 ؾُبببببببببببببببا عطؾٓببببببببببببببببا قريًببببببببببببببب٘ َٓطٝكببببببببببببببببا  

  

 أْكبببببببببببببببببك يؿُببببببببببببببببببا ٚأدبببببببببببببببببٌ ضٜكبببببببببببببببببا 

   

٘  َت  كببببببببببببب٬ دبببببببببببببايٛحٞ يطبببببببببببببـ حػببببببببببببب

  

  ٘  َ٪ٜببببببببببببببببسا َٓبببببببببببببببب٘ دببببببببببببببببطٚح قسغبببببببببببببببب

   

 حتبببببببببببببب٢ تًكبببببببببببببب٢ قببببببببببببببسضٙ ايتٓببببببببببببببع٬ٜ  

  

(1)ؾػببببببببببببببببببطط ايتببببببببببببببببببٛضا٠ ٚاٱظببببببببببببببببببب٬ٝ
 

   

 ٚنبببببببببببببببإ يًبببببببببببببببٝكـب خببببببببببببببب  ْببببببببببببببباٖ   

  

  ٞ  ا٭ىبلبببببببببببببببببببٞ ايًبببببببببببببببببببٛشعٞ ايٝبببببببببببببببببببباظت

   

ٜٚريبببسٚ إٔ تببب إ ايٓاببباؽحم نبببإ َبببٔ دبببـب أٚا٥بببٌ ايبببصٜٔ 

ُْبُبٛا عًب٢ غببطاض َُٓبَٛباق ٫ؾبْٛتـب.. ٚيببٝؼ دايٛغبك اسبهببِ      

نببإ أغببريلحم ٖببٛ أّ  دببطاِٖٝ ايلببط حم أّ ضبُببس عثُببإ     ؾببُٝٔ

تببب٬ٍحم حٝبببث  ٕ تببباضٜذ قبببسٚض َُٓبَٛببباق ٖببب٪٤٫ ا٭زدبببا٤حم ًب  

                                                 
ٌ ايل اْبببٞ ٚايْٝٛببباْٞ  اىببببطاز تطنبببب١ ا٭غبببؿاض اىبكسغببب١ عبببٔ ا٭قببب    (1)

اىبلطٚؾبب١ د نببب١ اىبطغببًـب ايٝػببٛعٝـبحم ٖٚببِ قببس اغببتُبٗطٚا عًبب٢      

 "تكاٝ  عرياض٠ اي نب١ ٚنريطٗا" دايل١َ٬ ايؿٝذ  دطاِٖٝ ايٝاظتٞ.
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نتاحم يٝؼ زيب٬ٝ عًب٢ ا٭غبريك١ٝ.. ؾُبك إٔ "تططٜبا ايلٓبسيٝا"       

حم  ٫ إٔ دلببا َُٓبَٛبباق ايٓابباؽ ناْببت قببس  1940قببسض عبباّ 

 . 1901ْؿطق ًب عسز َٔ اجمل٬قحم ادتسا٤ َٔ عاّ 

ؾ ٕ َُٓبَٛاق ٖ٪٤٫ ٚاىبُٓبَٛاق ا٭خط٣حم ٚع٢ً أٟ حاٍحم 

اي، ٚنلٗا ا٭  ْك٫ٛ أدٛ ٖٓا اىبدًكٞ ٚغ ٙحم ناْت طبتًؿ١ 

ؾُٝبا دٝٓٗبا اخت٬ؾبا  نبري ا حم حتب٢ ًب اسببا٫ق ايب، تبسٚض ؾٝٗببا         

حٍٛ حها١ٜ ٚاحس٠.. ؾاها١ٜ "ايثلًا ٚايلٓا"حم اي، تا٤ق ًب 

حم ٫ٚؾبببْٛتـبحم ُْٚبُٗبببا ضبُبببس عثُبببإ تببب٬ٍ  أٜػبببٛ خطاؾببباق 

ا٤ق ًب زٜببٛإ تبب إ ايٓابباؽ ًب وبػب١ أدٝبباق ؾكببٌبحم دُٝٓببا  تب 

ناْببت قببس ٚضزق ًب زٚإ ضبُببس عثُببإ تبب٬ٍ ًب ا٬ابب١ عؿببط   

 دٝتا .. قس ُْبُٗا ت إ: 

 َبببط عًببب٢ تؿٓببب١ نبببطّ الًبببا 

 ٚتٛؾببب٘ َبببٔ ايطببب٣ٛ ًَتٗبببا     

   

 ٚايببٛضم ا٭خهببط ٚؾبباٙ ايلٓببا 

 َثببببببببٌ ظَببببببببطز ٚزض ٚشٖببببببببا  

   

   ٞ  يهبببٔ تؿبببٔ ايلبببطٜـ عببباي

ٞ أقببببط  َٓبببب٘ أظببببب       ِ ايًٝبببباي

   

 ٌ  ؾًبببببٝؼ خطُببببب٘  يٝببببب٘ ٜكببببب

 ؾكبباٍ ٖببصا حكببطّ ٫ ٜ٪نببٌ  

   

ٚؾاع ايًٕٛ ايكككٞ ايؿلطٟ ؾُٝبا دلبس دؿبهٌ ٚانب حم     

حتب٢   1932ٚناْت صب١ً أدٛيٛ ا٭زدٝب١حم ايب، قبسضق ًب  ًٜبٍٛ     
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حم تٓؿبط ذبببت دبا  "ؾبلط ا٭ ؿباٍ"حم يلببسز     1934نبإْٛ ايثباْٞ   

ضبُبسحم  َٔ ايؿلطا٤حم َبِٓٗ: ايكباٟٚ ضبُبس ؾبل٬ٕحم ٚدطنب١      

 ٚعًٞ عريس ايلُبِٝحم ٚناٌَ ن٬ْٝٞ. 

َٚبٗبببطق ًب ايث٬اٝٓببباق أمسبببا٤ عسٜبببس٠ يؿبببلطا٤ قكبببل      

يٮ ؿاٍحم َٓٗبا َبا ٖبٛ َػبتُس َبٔ ايب اث ايلطدبٞ َٓٗبا َبا ٖبٛ           

 َكتريؼ َٔ اي اث ايػطدٞ  فب تاْا َا ٖٛ َ تِ. 

  نهاتبا أٚفب  1959ببب   1897ٚقس دطظ ناٌَ ن٬ْٝبٞ ر 

 ؿببباٍحم ؾلبببس ضا٥ببببسا  ٭ز    نبببث ا  َبببٔ اٖتُاَببب٘ يًهتادبببب١ يٮ   

ا٭ ؿاٍ ايلط  ًب َٝسإ ايٓثطحم دؿهٌ نثط٠ َا تطتِ ٚاقتريؼ 

ٚأيبببـ َبببٔ قكبببل َُٚٓبَٛببباق.. ٚقبببس ٖٝببب ق يببب٘ شيبببو َببببطٚف  

عسٜببس٠حم ؾكببس ناْببت يبب٘ َٓببص قببػطٙ َطدٝبب١ ْٜٛاْٝبب١ أٚزعببت ًب    

ْؿػ٘ حا ايككلحم ٚناْت تطٟٚ ي٘ نبث ا  َبٔ اسبهاٜباق.    

زدبٞ ايػطدبٞ  نباؾ١  فب    نُا أْ٘ ا ًك ع٢ً تاْا َٔ اي اث ا٭

 غل١ ا ٬ع٘ ع٢ً اي اث ا٭زدٞ ايلطدٞ. 

حم َٚبٌ ٜٛاقٌ ايهتاد١ 1917ٚقس نتا أٚفب قكك٘ عاّ 

١ً غبٓٛاق حٝاتب٘. ٚقبس اقتبريؼ َبٔ أيبـ يًٝب١ ٚيًٝب١حم         ٝيٮ ؿاٍ  

َٚببٔ  طا٥ببـ تابباحم َٚببٔ أغببا   ايؿببطم ا٭خببط٣حم ٚأغببا       

اٍ ايػط حم ٚقسّ يٮ ؿاٍ دلها  َبٔ ن٬غبٝهٝاق أز  ا٭ ؿب   
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َثبببٌ ضٚدٓػبببٕٛ نبببطٚظٚحم ٚضحببب٬ق تًٝؿبببطحم ٚدلبببا ضٚاٜببباق       

 ؾهػري ..

ٚقسضق نتري٘ يٮ ؿاٍ ًب صبُٛعاق ٖٞ: قكل ضٜايف 

ا٭ ؿبببباٍحم حهاٜبببباق ا٭ ؿبببباٍحم حهاٜبببباق تابببباحم أغببببا    

اسبٝٛإحم عها٥ا ايككلحم قايت ؾٗطظازحم قكل تػطاؾٝب١حم  

أغا    ؾطٜك١ٝحم قكبل َبٔ أيبـ يًٝب١ ٚيًٝب١حم قايبت ؾبٗطظازحم        

أغا    ؾطٜك١ٝحم قكل َٔ أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝحم  قكل تػطاؾ١ٝحم

قكببل ؾهاٖٝبب١حم قكببل ٖٓسٜبب١حم قكببل كبثًٝٝبب١حم قكببل     

عطدٝبب١حم قكببل ؾهػببري حم قكببل غطدٝبب١حم أؾببٗط ايككببلحم 

 أغا   ايلالحم ٚقكل ع١ًُٝ. 

َٚك ا٫ع اف دطٜاز٠ ايه٬ْٝٞ ٭ز  ا٭ ؿاٍحم  ٫ إٔ َبٔ  

ٜببتُلٔ ؾُٝببا نتببا ػبببس أْبب٘ ل ٜػببتطك إٔ ؼبببطض أغببًٛد٘ َببٔ      

 كٓكحم ٚل ٜػتطك  دلاز ي انٝا ٚايهًُاق ايكلري١. ايت

ٚضاؾل َبٗٛض ايه٬ْٝٞ ٚأعكري٘ نتا  عسٜسٕٚحم ٫ٚ ْعاٍ 

ْكـ أَاّ ٦َاق ا٭مسا٤ ًب ايٛ ٔ ايلطدبٞحم ٚيهبٔ عبسز ايبصٜٔ     

 ْصضٚا أْؿػِٗ يًهتاد١ يٮ ؿاٍ ٚحسِٖ قًٌٝ تسا . 

ٚقبببس ٚتبببسْا َبببٔ اىبٓاغبببا إٔ ٫ ْتٓببباٍٚ ايهتبببا  ايبببصٜٔ     

ْببٞ ٭غببريا  عسٜببس٠حم َببٔ دٝٓٗببا: إٔ َٝببسإ أز    أعكريببٛا ايه٬ٝ



249 

 

ا٭ ؿبباٍ ٫ ٜببعاٍ َؿتٛحببا  أَبباّ ايببساخًـب ٚاشببباضتـبحم ٚإٔ َببٔ    

ايكببلا اسبهببِ عًبب٢ عسٜببس َببٔ ا٭عُبباٍ ايٝببّٛ.. نُببا أْٓببا ٫  

ْطٜس ًب ٖصا ايؿكٌ تػهٌٝ تاضٜذ أز  ا٭ ؿباٍ ايلطدبٞحم دكبسض    

 َا ْطٜس ايٛقٍٛ  فب عسز َٔ ايُبٛاٖط حٍٛ ٖصا اىبٝسإ. 

 مصادر أدب األطفال العربي: 

ْؿ  أز  ا٭ ؿاٍ ايلطدٞ َلتُسا  عًب٢: ايتب يٝـ ٚاي نبب١    

ٚايتًدٝل ٚايتريػٌٝب ٚا٫قترياؽ ٚاٱعساز َٔ ايب اث ا٭تبٓيبحم   

 ٚاٱعساز َٔ اي اث ايلطدٞ. 

ْٚلطيف تٛاْا َٔ ٖصٙ اىبكبازضحم َهبتؿـب دايتُثٝبٌ زٕٚ    

 اسبكط: 

 التأليف: ــ 1

لطدببٞ عًبب٢ أُٖٝتبب٘ ْتٝهبب١ ٚعببٞ     ل ٜٓؿبب  أز  ا٭ ؿبباٍ اي 

تطدببٟٛ أٚ اتتُبباعٞحم يببصا ناْببت اىبريببازضاق ايؿطزٜبب١ ٖببٞ ايبب،     

ٚنلت ايريساٜاق ا٭ٚفب يب٘حم عبٔ  طٜبل ايكبسؾ١حم أٚ عبٔ  طٜبل       

 ضباٚي١ ايتكًٝس. 

ٚاغببتلطايف نٝؿٝبب١ تٛتبب٘ ناَببٌ ن٬ْٝببٞحم َٚببٔ أعكريبب٘  

 َٔ نتا  ا٭ ؿاٍحم ٜؿك  عٔ شيو دٛنٛح. 
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ؿببباٍ كبهبببٞ دكبببٛض٠   ٫ٚ تبببعاٍ حطنببب١ تببب يٝـ أز  ا٭   

٥ٚٝبببس٠حم نُبببا إٔ نتبببا  ا٭ ؿببباٍ ل ٜتابببطضٚا َبببٔ ا٭غبببًٛ   

اىبسضغبببٞحم َٚبببِٓٗ َبببٔ ٜهتؿبببٞ دببب ٜطاز اىبلًَٛببباق.. َٚبببك ٖبببصا    

 ٜكطٕٚ ع٢ً إٔ تلت ِٖ َٔ دـب نتا  ا٭ ؿاٍ. 

ٚداٱنبباؾ١  فب شيببو ؾبب ٕ َببٔ دببـب ايهتببا  نتادببا  ٜتٛيببٕٛ 

ا٤ِٖ  عببساز أٚ اقتريبباؽ أٚ تطنببب١ آاببباض أزدٝبب١حم ًٜٚكببكٕٛ أمسببب     

 نُ٪يؿـب زٕٚ اٱؾاض٠  فب اىبكسض ا٭غاغٞ. 

 َبٗببطق نتببا ذبُببٌ أمسببا٤ عطدٝبب١ حببـبٚٚقببٌ ا٭َببط  فب 

 ْسضغٕٛ ٚغ ِٖ. أع٢ً َ٪يؿاق يؿهػري  ٚؾاضٍ د ٚ ٚ

ٚدٛت٘ عاّحم ؾ ٕ أز  ا٭ ؿاٍ اىب٪يـ ٫ ٜعاٍ قػ  اسبٝع 

نببُٔ َببا ٜكببسّ يٮ ؿبباٍحم ٚ ٕ حطنبب١ ايتبب يٝـ ٫ تببعاٍ غبب         

حطنب١  ببب  ًب دًبسإ نبث ٠   ببب  ت ايصٟ ظبس ؾٝ٘ ْؿٝط١حم ًب ايٛق

 ت يٝـ ٚاغل١. 

 الرتمجة واالقتباس: ــ 2

ناْببت اي نببب١ َكببسضا  َُٗببا  ٭ز  ا٭ ؿبباٍ ًب ايببٛ ٔ      

ايلطدببٞحم َٓببص إٔ دببسأ ٖببصا ا٭ز  دببايتريًٛض.. ٚقببس نببإ ضبُببس      

عثُببإ تبب٬ٍ ٚ دببطاِٖٝ ايلببط  ٚاىبدًكببٞ ٚتبب ا ايٓابباؽ قببس     
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نُبا إٔ ناَبٌ ن٬ْٝبٞ قبس قبسّ      تطنبٛا أَث٫ٛق ٫ؾبْٛتـبحم  

تطنباق عسٜس٠حم يهبٔ تطنباتب٘ ناْبت قطٜريب١  فب ا٫قتريباؽحم      

  ش نإ ٜػ  ًب نث  َٔ اىبٛانٝكحم ًٜٚدل ٚؼبصف ٜٚهٝـ. 

ٚتببطتِ آخببطٕٚ عسٜببسا  َببٔ ايطٚا٥ببك ا٭زدٝبب١حم َٓٗببا: "نببٛر   

ايلِ تّٛ" هل ٜٝت غبتاٚضحم ٚقكب١ "َبسٜٓتـب"حم ٚ"أٚيٝؿبط تٜٛػبت"      

عْريكببب١ ايػبببٛزا٤" ٭يهػبببٓسض زَٚببباؽحم  يتؿببباضيع زٜهٓبببعحم ٚ"اي

ٚ"زٕٚ نٝؿببٛق" ىبٝدا٥ٝببٌ زٟ غببطؾاْتؼحم ٚ"تببّٛ غببٜٛط" ىببباضى   

زتباض أ٫ٕ  تٜٛٔحم ٚ"عكؿٛض ازب١ٓ" ٭ٚغبهاض ٚاًٜبسحم ٚ"أيػباظ" ٱ   

ْٚٝبببٌحم ٚ"اىبدطبببٛف" يطٚدبببطق يبببٜٛؼ   أدبببٛحم ٚ"اىبعٜبببـ" يطٚدبببطق  

غتؿٓػٕٛحم ٚ"َػاَطاق ضٚدٔ ٖٛز"حم ٚ"أيٝؼ ًب د٬ز ايلها٥با"حم  

نبطٚظٚ"حم ٚ"غبٓسض٬ٜ"حم ٚ"ضحب٬ق تًٝؿبط"حم ٚنبث       ٚ"ضٚدٓػٕٛ 

غ  ٖصٙ ايككل. ٚقس ضتك اىب نبٕٛ  فب ايكٝؼ اىبريػط١ هلصٙ 

 ايككل. 

ٚاقتريؼ نث  َٔ ايككل ٚاسبهاٜباق ٚا٭غبا  حم َبٔ    

دًسإ طبتًؿب١حم َٓٗبا ايككبل ايؿطعْٛٝب١ َثبٌ: ؾبلا ٫ ٜػًباحم        

ٚعكببا ذبُببؼحم ٚنٓببٛظ غببٝ،حم َٚػبباَطاق ا٭َبب  نبباَٛظاحم     

اّ ذبببٛقحم ٚحببٛضؽ ا٭دببٝاحم ٚحببٛضؽ ا٭غببٛزحم ٚخٛؾببٛ     ٚاْتكبب

 ٚايػاط٠حم ٚتاتا ٚاْٚٝؼ. 
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ٚتطنبببت قكببل َببٔ ضَٚاْٝبباحم َٓٗببا: ايطببا٥ط اىبػبباٛضحم      

ٚغريبببا٠ٚ ايتبببٓـبحم ٚايطتبببٌ اىبتاهبببطحم ٚدطًببب١ ا٭دطببباٍحم ٚايؿتبببا٠    

اىبؿبب٪١َٚحم ٚايطاعببٞ ازبُٝببٌ. َٚببٔ دٛيٓببسا: قكببط ٜٚؿببٌحم ٚدببطل     

ٱغطٜكٝبببب١: ايببببٓ إحم ٚاسبهببببِ ٚايؿببببٝطإ. َٚببببٔ ايككببببل ا   

َػاَطاق أٚيٝؼحم ٚغكٍٛب  بطٚاز٠حم ٚحكبإ  بطٚاز٠حم ٚدطٛيب١     

تٝعٜ٘حم ٚعٛز٠ أٚيبٝؼحم ٚاىبػباَط٠حم ًَٚاُب١ اٱغبهٓسضحم ْٚػبا٤      

دٛاغبببٌحم ٚايطاغٝببب١ ادتببباٍحم َٚبببٔ ايككبببل اهلٓسٜببب١: داٖاضتبببا  

ٚغٛزاْاحم ٚؾٓسضاحم ٚا٭َ ٠ ايكاغ١ٝحم ٚؾبريه١ اىببٛقحم ٚايؿبٝذ    

ٝا ـبحم ٚايببببٛظٜط اهلٓببببسٟحم ٚقببببطاع ا٭خببببٜٛٔحم ًٚب غادبببب١ ايؿبببب  

ايػبببهـبحم ٚؾٝؿبببٓٛحم ٚا٭َببب  ْبببا٫حم ٚحريببباق ايبببطظحم ٚايٝٛاقٝبببت   

ا٭ضدكحم ٚحط  أدٓا٤ ا٭عُباّحم ٚاي اُٖب١ ا٭ضدلب١حم ٚآهلب١ اهلٓبسحم      

ٚ نبببطاّ ا٭َبببطا٤. َٚبببٔ ايككبببل ايْٝٛاْٝببب١ ايكسمبببب١: ضحببب٬ق   

أٚزٜػببٝٛؽ عببٔ ا٭ٚزٜػبب٘حم َٚػبباضاق د غببٝٛؽ. َٚببٔ ايككببل 

ايتاتط ضٜٗٞ اداض  ٚأَ٘حم ٚخًل ايٝاداْٞ: ا٭ؾهاض ٚا٭قعاّحم ٚ

ايلبالحم ٚغهببري١ ضدبب١ ايؿببُؼحم ٚايكؿكبباؾ١ اسبٓببٕٛحم ٚغببٝسإ  

ٚخببازّحم ٚا٭تريبباعحم ٚا٭ٚؾٝببا٤حم ٚايكببٌب اىبتببٛحـحم ٚاىبببطآ٠. َٚببٔ      

ايككل ايكٝين: تلإٚ اٱخبٛإحم َٚبٔ أتبٌ اسبطٜب١حم ٚايكبِٓ      

ايػهطٟحم ٚايكؿاظ ايػاطٟحم ٚنٓع ايؿه١حم ٚايٓٗط ا٭هببطحم  

ٚتريببٌ ايهٓببٛظ ايػببريل١حم ٚايريطببٝذ ايً٪يبب٪ٟحم   ٚاسبريببٛ  اىبكٜٛبب١حم
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ٚؾهط٠ ايهطظحم ٚضأؽ َٔ ايطـبحم ٚحهِ ضازعحم ٚا٭قسقا٤حم 

ٚاسبُاقاق ايث٬ث. َٚٔ ايككبل اٱغبرياْٞ: ايػبٝس٠ ايػبٛزا٤حم     

ٚأغبببطٛض٠ ايػبببٝسحم ٚؾببباضعإ ًب  غبببرياْٝاحم ٚايريريػبببا٤حم ٚايبببٛضز٠   

 اىبًه١حم ٚاسبصا٤ اسبسٜسٟ. 

ا ناْببت ٚيٝببس٠ َٚببٔ دببـب ٖببصٙ ا٫قترياغبباق ٚاي نببباقحم َبب

ٚض ٚان  ستٗٛز ؾطز١ٜحم ٚيهٔ ٖٓاى زٚض أتٓري١ٝ يًٓؿط قاَت د

ًب تكبببسِٜ تطنبببباق يلسٜبببس َبببٔ ايككبببل َبببٔ دٝٓٗبببا: َ٪غػببب١   

ؾببببببطاْهًـب ا٭َطٜهٝبببببب١ يًطرياعبببببب١ ٚايٓؿببببببطحم ٚزاض ايتكببببببسّ    

ايػببٛؾٝٝت١ٝحم ؾكببس قاَببت ايببساض ا٭ٚفب دٓؿببط تطنببباق عسٜببس٠حم   

ٚايريٝت اىبػباٛضحم  َٓٗا: ا٭ضْا َلًِ ايٛقتحم ٚشٚ ايٝس ايؿه١ٝحم 

ٚايبببس  ا٭نببب حم ٚايبببس  ايكبببػ حم ٚايبببسٜو ٚايثلًببباحم ٚشٜبببٌ      

ا٭ضْببباحم ٚايطتبببٌ ايلهٝبببا ٚؾبببطناٙحم ٚغ ٖبببا َبببٔ ايككبببل   

ا٭َطٜه١ٝ. أَا زاض ايتكسّ ؾكبس ْؿبطق قككبا  عسٜبس٠حم َٓٗبا:      

ايكريٝإ ر٭ْطٕٛ تؿٝدٛف حم ٚايسدري١ ايث٬ا١ ريًٝبٛ تٛيػبتٟٛ حم   

 ٖا. ٚايلكؿٛض ايكػ  رىبهػِٝ غٛضنٞ  ٚغ 

ٚ فب تاْا ٖباتـب ايبساضٜٔحم قاَبت َ٪غػب١ يٝبسٜ ز دٓؿبط       

نث  َٔ ايككلحم َٓٗا: غٓسض٬ٜحم ٚي٢ًٝ اسبُطا٤حم ٚايبصْاحم  

ٚا٭َبب ٠ ايٓا٥ُبب١حم ٚايلٓببعاق ايببث٬ث. نُببا ْؿببطق عببس٠ نتببا   

 نُٔ غًػ١ً ضٚدٔ ٖٛز. 
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 اإلعداد عً الرتاث العربي: ــ 3

يًريٓبباق اْتؿببك ا٭ٚا٥ببٌحم ايببصٜٔ ٜلببسٕٚ دببـب ايببصٜٔ ٚنببلٛا ا    

ا٭ٚفب ٭ز  ا٭ ؿبببباٍ ًب ايػببببط حم َببببٔ اسبهاٜبببباق ايؿببببطق١ٝ   

عَُٛا  ٚايلطد١ٝ خكٛقا حم ؾكس اْتؿك ٫ؾْٛتـب َٔ ن١ًًٝ ٚز١َٓ 

ٚناْت تطنب١ أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ  فب ايًػاق ا٭ٚضٚد١ٝ شاق بب َث٬  بب 

ت ا  نري  ًب ْؿب ٠ اسبهاٜب١ ايب، ناْبت أَبا  ٭ز  ا٭ ؿباٍ       

حم ؾٗٓاى َبٔ ٜؿب يف   أٜػٛ ٓػٛد١  فب ايّٝٛ. ٚحت٢ شبطاؾاق اىب

أْٗا شاق أقٍٛ ؾطق١ٝ دا٭غاؽحم ٚيهٔ اغتلطايف ْؿب ٠ أز   

ا٭ ؿاٍ ايلطدٞ ٜؿ   فب إٔ ايصٜٔ عٓٛا د ز  ا٭ ؿباٍ ايلبط حم   

 ناْٛا قس ت اطٚا دايػطدٝـب أ٫ٚ . 

ٚؾبببٗسق غبببٓٛاق ا٫يتؿببباق  فب أز  ا٭ ؿببباٍ ًب ايبببٛ ٔ      

ؿبببليبحم ٖٚبببصا ا٫ٖتُببباّ  ايلطدبببٞ اٖتُاَبببا  ضببببسٚزا  دببباي اث اي  

اقتكببط عًبب٢ ايبب اث ايؿببليب ايببصٟ غببريل إٔ أخببص  طٜكبب٘  فب        

ايٓؿطحم َثٌ أيبـ يًٝب١ ٚيًٝب١حم ٚنًًٝب١ ٚزَٓب١حم ٚايػب  ايؿبلري١ٝ.        

أَا اسبهاٜاق ايؿلري١ٝ ايهث ٠ ًب أقطاض ايٛ ٔ ايلطدٞحم ؾًبِ  

ٜلتُببببس عًٝٗببببا  ٫ ًب حببببسٚز دايػبببب١ ايهببببٝلحم حٝببببث  ٕ نبٝببببك   

ْطببام ضبببسٚزحم  ش ٫ تببعاٍ ٖٓبباى   اسبهاٜبباق ل ٜتاكببل  ٫ ًب

تٗبباق طبتكبب١  حهاٜبباق نببث ٠ ل دبُببك دلببسحم ٚ شا ل تٓبب   
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 فب نبلٗببباحم ؾ ْٗبببا غبببت٪ٍٚ  فب ايهبببٝاعحم ٭ٕ ا٭يػبببٔ ل تلبببس   

 تتٓاقًٗا نُا نإ ا٭َط قريٌ غٓـب. 

َٚٔ دبـب اسبهاٜباقحم ايب، ٚنبلت يٮ ؿباٍ اغبتٓازا   فب       

ٚز١َٓحم ٚقكل  اي اثحم حهاٜاق َٔ أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝحم ٚن١ًًٝ

 طٜؿ١ َٔ تاا ٚأؾبلاحم  نباؾ١  فب عبسز َبٔ اسبهاٜباق َبٔ       

 اي اث ايؿليب ايؿؿاٖٞ. 

ٚعًبب٢ أٟ حبباٍ ْػببتطٝك إٔ عبببسز أدببطظ ايُبببٛاٖط اىبتلًكبب١     

 د ز  ا٭ ؿاٍ ايلطدٞ ؾُٝا ًٜٞ: 

 ٕ اٱضٖاقبباق ا٭ٚفب ٭ز  ا٭ ؿبباٍ ايلطدببٞ دببسأق َببك بببب 1

يؿبلطا٤ ٚايهتبا    َطًك ايكطٕ ايلؿطٜٔحم عٓسَا قسّ عسز َبٔ ا 

 دلا اىبُٓبَٛاق ايؿلط١ٜحم ٚدلا ايككل يٮ ؿاٍ. 

 ٕ أز  ا٭ ؿاٍ ايلطدٞ اعتُس ع٢ً َريازضاق ؾدك١ٝحم بب 2

ٚل ُٜبٗبببط ناطنببب١ أزدٝببب١حم ضغبببِ تهبببطض زعبببٛاق عبببسز َبببٔ  

 ايهتا  ٚا٭زدا٤ يًلٓا١ٜ دا٭ ؿاٍحم ٚدتكسِٜ اىباز٠ ا٭زد١ٝ هلِ. 

ٚ  بببب 3 اي نببب١ َببٔ   ٕ أز  ا٭ ؿبباٍ اعتُببس عًبب٢ ا٫قتريبباؽ 

ببببب دايبببصاق ببببب ايببب اث ا٭تبببٓيبحم ضغبببِ إٔ أز  ا٭ ؿببباٍ ايػطدبببٞ  

اغتؿازحم  فب حس نري حم َٔ اي اث ايلطدٞحم نُبا اعتُبس أز    

ا٭ ؿبباٍ عًبب٢ ْطببام ضبببسٚز َببٔ ايبب اث ايلطدببٞ. أَببا ايتبب يٝـ      

 يٮ ؿاٍ ؾكس َبٗط ًب ؾ ٠ َت خط٠ َٔ عُط أز  ا٭ ؿاٍ. 
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٭ٍٚ َببببٔ ايكببببطٕ  ٕ أز  ا٭ ؿبببباٍحم خبببب٬ٍ ايٓكببببـ ابببببب 4

ايلؿطٜٔحم نإ شا قؿ١ ٚعُب١ٝحم ٚل تُبٗبط ايهتادباق ا٭زدٝب١    

 ٫ خ٬ٍ ايلكبٛز ايث٬اب١ ا٭خب ٠ َبٔ ٖبصا      بب ع٢ً قًتٗا بب ايطؾٝل١ 

 ايكطٕ. 

حم ٚل تُبٗببط ايككبب١  ٕ أز  ا٭ ؿبباٍ ايلببط  دببسأ ؾببلطا بببب 5

 اىبٓثٛض٠  ٫ ًب َطًك ا٭ضدلٝٓاق. 

 ايتبب يٝـحم  ٫ إٔ  ضغببِ اتػبباع حٝببع اي نببب١ ْػببري١  فب    بببب 6

أعُا٫  أزد١ٝ ضؾٝل١ حسٜث١ ل ت تبِ  فب ايًػب١ ايلطدٝب١. نُبا إٔ     

ٖٓبباى ضٚا٥بببك أزدٝبب١ تلبببس َببٔ ن٬غبببٝهٝاق أز  ا٭ ؿببباٍ ل    

 ت تِ ٭ ؿايٓا حت٢ ايّٝٛ. 

 ٕ دلببا زٚض ايٓؿببط را٭تٓريٝبب١ ٚايلطدٝبب١  قببس غببلت  فب بببب 7

ٖصٙ  تطنب١ نتا ٚصب٬ق يٮ ؿاٍ ايلط .. َٚك إٔ نث ا  َٔ

َٓ٘ ٜؿهٌ تبع٤ا  َبٔ    ا اٯااض شٚ ق١ُٝ أزد١ٝ نري ٠حم  ٫ إٔ تع٤

ع١ًُٝ ايػعٚ ايثكاًبحم خكٛقا  ٚإٔ ٖصٙ اىبٛاز تكسّ دكٛض٠ ؾٝٗا 

نببث  َببٔ اٱابباض٠ ٚازباشدٝبب١حم يبببا ٜ٪يببـ حبباؾعا  عًبب٢ تٗاؾببت       

ا٭ ؿبباٍ عًٝٗببا.. َٚببك إٔ زعببٛاق نببث ٠ قببس اْطًكببت يًٛقببٛف      

أ ؿايٓباحم  ٫ إٔ أٟ َُٓبُب١ أٚ زٚيب١    دٛت٘ تٝاض ايػعٚ ايثكباًب  فب  

ل تكِ د ٟ  تطا٤ ؾلاٍ دٛتب٘ ٖبصا اىببس. ٚانتؿبت دلبا ايبسٍٚ       

 قبٓك زخٍٛ ٖصٙ اٱقساضاق  فب أ ؿايٓا.. 
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ٚيهببٔ ٖببصا ٚحببسٙ غبب  نببافحم  ش ٫دببس َببٔ تكببسِٜ دببسٌٜ   

َ َ  ٜػين ا٭ ؿباٍ عبٔ ايتًبٗـ  فب تًبو اٱقبساضاقحم ٜٚؿبريك       

اي١ٝحم ٖٚبصٙ اىبٛاقبـ غب     ًب ايٛقت ْؿػ٘ دلا حاتباتِٗ ا٫تكب  

غطٜريبب١ عببٔ صبُببٌ اىبٛاقببـ ايلطدٝبب١  ظا٤ ايثكاؾبب١حم حٝببث تلُببٌ       

 ايريًسإ ايلطد١ٝ ع٢ً َلازب١ ا٭َطايف اىبع١َٓ داىبػهٓاق. 

٬ٜحببِب إٔ دلببا ايككببل ٚايكببٛض ايكككبب١ٝحم ايبب،   بببب 8

اعتُببسق عًبب٢ ايبب اث ايؿببليب ايلطدببٞحم قببس تٓاببت  فب أغببًٛ  

ايًؿُبٝببب١ ايطْاْببب١حم زٕٚ  كبهٝبببس اىبانبببٞحم َبببٔ خببب٬ٍ ايلريببباضاق  

 دبػٝس ايٛقا٥ك ٚا٭ؾهاض دبػٝسا  ؾٓٝا . 

 ٕ دلببا ايككبببلحم اىبػببتُس٠ َبببٔ ايتبباضٜذ ٚايببب اثحم    بببب  9

احتٛق ع٢ً َٛاقـ قاغب١ٝحم ٚنبإ َبٔ ايب٬ظّ  دلباز َثبٌ ٖبصٙ        

اىبٛاقـحم نُا إٔ أنثط َا قسّ يٮ ؿاٍحم اعتُازا  ع٢ً اي اث 

يؿباَب ٫ ٜتػبك هلبا    ايلطدٞ اىبهتٛ حم قس احت٣ٛ عًب٢ تلبري اق ٚأ  

 قاَٛؽ ايطؿٌ ايًػٟٛ.

 ٕ أغببايٝا عسٜببس٠ قببس َبٗببطق ًب ايلببالحم ًب نتادبب١  بببب 10

ايككبببل ٚاىبكبببا٫ق ٚايؿبببلط يٮ ؿببباٍحم نُبببا إٔ َهببباَٝٓٗا     

تٓاٚيت تٛاْبا َتلبسز٠.. َٚبك ٖبصا ؾب ٕ أغبايٝا َٚهباَـب أز         

 أ ؿايٓا ٫ تعاٍ تًـ ًب زا٥ط٠ َػًك١ ٫دس هلا َٔ إٔ تتػك ٚتتؿت . 
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