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مل اعسااْ ت وياإٖ  لكلااا  ٔقاا  ملاا      فٍاااُ طٖلااال٘ ا ااسّ  مل اااي اتااااِ  السايعٗااٛ ٔالل ٗ ٗااٛ  

 الل ٗ ٛ احملٗلٛ ملْ ت اَ و ك ٚ.

خّم   لٕحاوْ وااِ  ات ايك ٔاحل ٔب ٔاليا اعا  اليٗاااٗٛ الاا  ااُ  ااِ اه عمّٗاا  ٔعليمال عمٗاْ         

 ااي "يااً السايٖخ".

ّقكّاا ملل ٖكاٛ يا، اٛ        اُ لْ ويٕيٓ اخلاص جلىاه اتٍاظ  الل ٗ ٗٛ عٔ لكيٕٚ وااِ  الي اع  الاا ٔ

 ٔملأامٕب ال ٖا ْ عامٕب فٍاُ آخ .

لمٕحاوااْ فءااالا  لٌٕٗااٛ خااااٛ وسىاااِٜ وااط ال ٍاااا  الل ٗ ٗااٛ ٔال ااا ٖٛ ٔعمل ااا  ات اااٌ٘ الءاا ىٛ     

 ملافافٗٛ  ي   قٕٗ  ِٕه الكساوٛ.

عاًواا فكا . ٖٔت سكا  عُ     13  "وزٔج ع ٖالٖ   ٙ  اائلٗ""   الاا  اٌاب و ما  واَ ال ىا        3881ت عاً 

 ٖاه ٔو ٍٕٖاه  فسٕت مل   عقن وَ عاً طّ  ٌٕملٛ قم ٗاٛ.  تفاَ ت "لٕناإٌ" ٔت "وإيَٖ"  اايع      ِذا الزٔاج عيِكْ وا

 .حيىن امسْ ٔعم  ذ  آ

 

 عٔنالٌٗاُ وريٌا ٔو مجٛ: طع ا 
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  مرحلة جديدة

 
 .ناديا خوستد 

 

 

كظف االنشحاب  امريكيحم رحف ةنػبنشحابر ااحيد ااحبي  ايحفي  حيي ن ح           

اياب كخ. بعح  قدح كف رحف  ححلر ا حيم  امريكي حجر انحلقحية ا د دحج ايشحب عج           

تظححدا اربرطا ي كححج امريكي ححج. ب ححب  حححلر احححة ياة ايوححاحل ج م ححيالة م  ا        

ةح اث ا بيي  ا يم  ماخلب   ج اييت طػلت نضب  ايعبمل قظيكف سنجر مظهي ةر

قظي رف ةكليل ُنظمت ِيُاشيَِّغ غزم ةنػبنشابر ايػح  ببحعحبير اييم نحجر مايعحياغ ايػح       

بححبينحل . مكححبر رححف رشححالزربتهب يفقححم  جلدححبا سحح   ااححنص مااشحح  ماي ب حل ححجر         

 ما يكج ايحلييكج احشليبج قف ااامع. 

نشا جر ح ث االنشاب  امريكيم رف ةنػبنشابرر ماييكض م ا  اي ب ية اح

ك ري. يفقمر قف نهبكِج اسحاات ق ج  رحف تحلب ح لهب بيك حج ايظحيغ اممسح  اييح ري.        

مهي ةكضًب تع ري قف ةبمغ اساعمب كج  نظلنب ندي نب االنشحاب ر ميحف سبسحر قلح      

امم بع اييت س  نبهبر ماي مي ايحيت يرينبهحبب ب شحب جر بشحينب نبنشحا نبب ا  يح        

امريكي حححج رحححف ايشحححعييكجر ميفقحححمر حلحححف نحححيمي   ايشححح بغ كدحححع سحححار ايوحححيا كخ  

 ةنيليسبكشينم ةريكيم بيك بنم ةساايمر ماسا  ال ايػيا بة ايحلينش ج. 

يححفي  ب ححي يفي نححب مسححف نشححمع ايوححيال ايحلينشححم مايعاححر امم مبححمر ةر ةم مبححب    

 اكضحححج رحححع ايياكضحححط م ا  اي حححب ية امريكي حححج امبحححرية احنشحححا ج رحححف ر حححب   



 2622/ شباط /016العدد  

 

0  

 

ايحلينشححم ييي كححبر كامشحح   نبحهححب رزاكححًب ةمي حح  امنػححبر.     كححببيلر مةر ايححي كي  

مبلحححف امم مبححح ط  كحححض ن حححع رحححف كبنحححت دمححح ها اييالكحححبة احااححح ةر قيبحححًب    

ميفسححيا  ل ط. ييححف بد ححت ا د دححج ايشححب عج  ال تشححا  ع ااححيا ا االسححاعمب كج رنححع 

 اياب كخ رف اايكبر.

مكتر ا  بة تظاف بوريتنب مسف نيد اياو قبة اييطد. نناضحي سحدي    

احعشيي االطااكم ةرصر منشمع اياب كخ كهح   رنع حلحًب يفا امقلح  بعح  قظحيكف      

سنج. نبيدية احناوحية ايحيت ةيػحت ريحلحج رحف اياحب كخ اربنشحبنم مل تعح  تاامحي ةق حب            

ل  رب روري ايي بنحبة ايحيت   اناظب هبر مانا هت يفا تحلي  طع هب. كضع  ي  ايشةا

اسححان اهب االسححاعمب  ا رن دانححبت هححي سححا د  يفسححيا  ي ايػيك ححج قححف احن دححج بعحح           

حيربنهححب رححف سححن هبت ةيحح ص اسححاق ا  اياتك حح  قلحح  مةرححف يفسححيا  يم رححف اييالكححبة    

احاا ة م مس بر يفطب ة يفا سلدهب قلح  م ييهحبت مرحب س محج  يح  اياتك ح  يف ا كحبر        

مسيا  احدبمرج ايي ن جت تضمنت ايياسع ج ايش بس ج امريكي ج  كنبسض رن ا اياب كخ

كبكححج ك ححبر  ححب خ غححيض بححمل رنع ححف تححب عم كدبقحح ة حظححيمع اياحح بي ا       

رن دانححب. ييححف هححفق ايياسع ححج ايش بسحح ج امريكي ححج احةسشححج قلحح  حشححب  ايححيب       

هححج ماخلشححب ةر سحح  تححيد ايظححيغ اممسحح  كلحح  جلبنيكححًب اححب اي ححي  متنوححي  يفا ريا     

 بومهب ايش بسم االساوبيي ايي ري. 

ديكت امحقحب  قلح   سعحج ايظح ينار مانزاححت ريبنحج يفسحيا  ي ميمكحمة         

اخللححح ا ا اخليك حححج. يحححفي  هحححيع ايوحححػب ر ايحححفكف كشحححاديمر ببييالكحححبة احااححح ةر    

رشانق كف ةح ها بحبخبي ا رهي حبر ايا   حع. كحبر رظحيمع ا حي  قلح  سحي كج         

مايحح مف تحح رري ايحح مل ايعيب ححج  اة ا ضححب ة ايعيكدححج ما  ححبة  مايعححياغ مي نححبر مي   ححب 

ايش بسحح ج ماحةسشححبة اي سححاي كجر متدحح كا اخللحح ا. نتسححد ا  قظححي سححنياة رححف         

 اي  يالة امس ي كج ايشي كجر مقّقلت باػ ري ايعبمل. 

هيفا جتمعت اي ظب ير احظ  ة قل  اياضا بة مامم بع  يال هفق ايشنياة 

ي سححنياة رححف ا ححي  قلحح  سححي كج. م ححبغت بوححرية  ححّنبع        ايعظححيكفر مرنهححب قظحح  
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االسححاات ق بة ايي ن ححج امحححم  ايوححا اجر مةنضححقت سلححر  حححلاج رححف اياححب كخ      

 ماالنادبل يفا  حلاج   ك ة. 

ا امعححت ببسححج رححف اربطححب اة ا  ظححج بياسححج  انيشححي رظححيمع اسا ححبع  نححي   

جلا قطة سي كج. م سحا   سي كج. ما اييست نحلش  قطة نبسمة اينحل  االكيانم اي اي

ايش   حشف نوي اهلل بينبجمًب ياي كعح  كمحف كيسحا نظبرحًب ا امبق حًب   كح ًا كدح          

ايضححعحلب  مايحلدححيا  قلحح  امغن ححب ر ماحشاضححعحلط قلحح  امسيكححب ر مكعوححف ببينظححب       

 اي ب حلمر مضق ا احنظمبة اييت  ياب ايشحلب اة ياشاييم قل  ايظيا ع. 

بير نااي  ساج ةسيد رف ايشقف ححليما نحلدًب يفا اكاملت اربطب اة مبظه  ث

ا يكحج مبلعدحج. كحبر انادحب  ايشحقبر رحنها مبدح ا  قنوحيكا ر ييحنها كحبنيا سحح            

جلّ اححيا ايحح  ض. مةمحححيا بححتنها رححف اي ظححب ي يفا  رححف كاشححبس  ن حح  امسححزا ر مالبحح  ةر    

 تنور ن   ايامبجل ي يألب بل ايظقعبر. 
ة كحطد تحزكف ثجلب هحب راحبحف ايعحبملر      س رت هحفق احن دحج يسنشحبن ج حضحب ا    

متدحح   احدبمرححج ايي ن ححج اي ححي  رححف هححفق احن دححج حضححب ة ةبححيد  ايي كححج ايش بسحح ج        

ايوححا اجر مببسححج رححف ايحلضححب ي امبمس ححجر رنهححب ايظححقبقجر مايوححط قلحح  ايي ححعر  

م نض ايدهير مايامش  اح هع ببم ض. كتننب رع ايومج ايدظريي امريي ننظح    

 م ض. بيمحم تل  ا

رب ةغن  ايياسع يليبتر اي ي  ببحبية اييت تلزر ر رهمب كبر اينيع اميبم ايحفي  

كعّ ي بح ب ي حزّمي ايحيقم ايعحب  ببحعينحجر موّوحف م ح ار ريا ن ح  ببيييابحت ايين عحجر           

مكةهلها البا ب  احشب  اخرحف ا امكحب  ايوحع ج. ن ادح   كبييّظحب  ايحفي كضحم         

ك دح  طحهبية قلح   رحبر مريحبر. مال كشحا  ع ةر ومحي        ايش  ير كشانهض اييمحر م

 ي  اييا ر احد ض يف ا مل ويض  مح  رف ايوػب ير مكاحزّمي ببحعليرحبةر مكيتدحم    

يفا ريا   ت ي قلح  امحح اث احاشحب قج متح ابي روحب ي ايظحعي . مكاح ط حب اح          

تيسحا  يفا بورية ريهحلج د   ببالسحاات ق بة اييحطدر متحلشحي االنزكبححبة ايحيت      

 بيا   ايعبمل. 
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انهب ة اساات ق ج كطد ُط  ة قل  جتيكع ايظعي ر ما وب ر مايعديبحبة.  

مكنب سف ايشي كط ممف طب ك ا انه ب هب. ت  ي حلف قشييي طب ك ا ت رري 

ي   حب مغححزم ايعحياغر مميحح  حلحف ثبححي. م ةكنحب اياححب كخ ك حيي  حححلاج مكحلحا   حححلاجر       

مسححامي ة  ححبل م  حبل  اة كححي  ةر ايشححنياة ا  مايوحياع كنادححي يفا رن دححج ةبحيد.   

 رننب كبنت  ع جر مةر ايشي كط ند ما  هية طح ببهار مندح  اخبحب  ةقحز ةبنحب هار      

مةر هقياة كطد  ينت اي بحيط قف اينقبة. مبمل  ي  ظهي ةنفال  نيا جليمتها 

لح   رف اي ةض نحل حليا ام حلبلر مسيسيا احةسشبةر ماحاييما ايػفا . جلا  يكت ت

ايوحلاج. ييف يفكبكا ةر تايهمحيا ةر ايحزرف كػلحا بدحلحيب رحف ال وحبنو قلح  م نح          

مكيارحححج طحححع  ر رحححف ال كاقححح ي كب  حححبةر رحححف ال كناوحححر كدظحححًبر كشحححّهي ي دبكحححب   

 اربرطا ي كبة ايعيية يفا ا  بة.

 



 

 

 

 

 

 نوافذ 
 

 

 

 

 

 

 

  )جالل مصطفاوي بين الفلدفة واألدب )حكاوة قصيدة 

  ..المخطوطات وأسرارها 

 في المشهد الروائي

 

 دوب علي حدن

  جدلية الحب والخجل في شعر 

 عبد األمير الحصيري

 

 د. رحيم هادي الشمخي

 

  



 



 نوافذ
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 بين الفلسفة واألدب
  )حكاية قصيدة(

 
 جالل مصطفاوي 

 ؿن اجلزائردقب أ            

 

وػاات   تتسااطؼا اطؿرااطت ةااوتلة خووؾااة  وتائ ااة اؾاادات اؾزؽقااة ةاا،أ  تػااو  ؿاان اطت   

أداتط  اؾػؾساػة ؿان الطػؾاة      قـازل خطؾا،   اطرػطل ؿظالتفم ةػر  وفم قسلون صوت ؿ،اتدفم...

ؿتأةرط حمػظته اؾسوداء اؾصغلة  قتأؿل اؾسؿطء يف صؿت حطمل  وميشي خبروا  ؿتؼطتةة وؽاأن  

ؿط قدةص ةه  ةطجتطه ؿ،تدتـط اؾعتقؼة  ؽطن اجلؿقع قؽان  اححاداو واة اة دطؾا،  ؽطـات       أح،ًا

  أؿاط ةشارته ػشا،ق،ة    ًطؾاون ؽيقػا  وذعره تراةي اؾ دوداوقن غطئرتنيج فته أػالروـقة روقؾة وعقـطه 

اؾ قط  ؿشرةة حبؿرة عـ، خ،قه  وؽطن ؿعت،ل اؾرول... يف ؿشقته وؼطت وتواضع  ؾؼ، ؽاطن حبا    

 ؾؾؿعؾم املخؾص املتػطـي يف عؿؾه... ؿيطًح

 

دخللا س٤طللخار خافللذ ؿللديا   ْ للذىا 

مخجنعني حْل سملذ أٗ   قذ كلاٌ ؿلحا    

ػللخاٛ رللاسد   للأفقٙ الٔيللا سفخخٔلل٘ رـللْ     

ٓكللاد ٢ ٓمظللنم  ضلله ّتللم ذلد خللُ  للْ   

مكخحللُ  ّذخللز ٓقللشذ احللاسٗ ك خحلل  الللٙ  

 سس لم  - مً  ضلك –سفظحْسٗ: "ٓا ذطخار 

"  ٍّللْ حظللس سفظللحْسٗ  مللً ؿللْلك  للل٣ٔا 

رخلللأٌ  ضللله سفخدللل  لفٔيلللا ّ لللال:   دسطللليا  

سفْٔو طيلقٕ سفضْٛ الٙ  ٔلظْف ذمللاىٕ   

مل ٓكً فخدلظدُ ىظل  ذللذد كنلا دذ     

سفد٣طللد٘  رللا كاىللل  لأم٣لللُ مؼلللخخ٘     

فكللللللً فػخللللللُ كاىلللللل  ذخللللللارٗ  ٔللللللل٘   

ّػااشٓ٘  لىُ ) شٓذسٓك ىٔخؼُ(...٢ لؼعش 

ٍّلللْ ٓخخلللذ  الللً    ّذىللل  لخلللارم س٤طلللخار  

سفدكشٗ رـْ  ٍادٟ رعٔذ  حيلشك  ٓذٓلُ   

رلطلل   ليحعلله ميللُ سسٜخلل٘ اجٔحلل٘  َٔللا      

ػٕٛ مً سفعطش ّػٕٛ ملً سفلذخاٌ ّػلٕٛ    

مً سفػشسر٘ ل٢ رافذٍؼ٘ ّس٨اجا   خئكلا  
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لفٔللللللك ذىللللللك   حضللللللشٗ اللللللاصف الللللللٙ  

سفكنيج٘ احقشٖ ٓيظج مً سّحُ ذحلاىا  

ّٓخناٍٙ ملم كنيجخلُ   سىظلجاو سّحلٕ     

 ٔا...ّلياغه  

    ... : فقللذ مللا  س٨فلُل س٨فلُل   ٓقللْل ىٔخؼلُل

سطلخطشد س٤طلخار    سحل  ٍْ س٨ىظاٌ سفقلْٖ... 

ٍّللْ ٓي للش   أْىيللا     رعللذ ؿللن  مَٔلل ...  

 سملؼذٍّ٘ سحلاٜشٗ مً غشسر٘ سفقْل ّضقلُ.
   ) ٣د ىٔخؼلُل  ) سّكلًل فقللذ كللاٌ ملٔل

ا        ٍّلللللللللٕل ملللللللللًل ذانللللللللللال رشّطللللللللللٔل

٣د 5411ذكخلللللْرش51 و  ٍّلللللْ للللللاسٓ  مللللٔل

ه سفش ا شٓللذسٓك ّفلٔل  ...ىدظلُل سرللم ملللك رشّطلٔل

٣ا  ّ ذ ذحلذض  ٍلزِ سملـلاد ٘ ّ علاا         ٔل

ىدللللع ىٔخؼلللُل   فدْفخلللُل   قللللذ ذرَجخلللُل    

عَه   ٓللْو     م للاٍش سفدللش  لعللهك سفيللاغ  لٔل

 م٣ٔدِ...

سفخلنٔزٗ سخللْ ل٘  لل  سطخْ د  خذجي٘

 س٤طخار  اٜل٘: ذطخار  ذطخار...لل  سفيجٔح٘

  أ ارَا محخظنا: ىعه

ٌ ىٔخؼلُ ملخلذ     قاف  فلُ: ٓحلذّ فلٕ ذ   

مثلللللُ مثللللا ػللللْريَْس سفللللزٖ دسطللللياِ       

فكلً ملا مل ذ َنلُ ٍلْ      س٤طحْع سملاتٕ...

مارس ٓقـذ را٨فُ سجلذٓذ سفلزٖ سطلخخذضُ   

 ٍّْ س٨ىظاٌ سفقْٖ؟

ؿلللللن   س٤طلللللخار: طللللل١سل  ٔلللللا... 

لٌ ذٍله   ...  ّذخلز ٓي لش لفٔيلا  ٔعلاا     ل٣ٔا

     ُ س٤خ٣ ٔل٘   ملا ٓلدل  سفي لش   س٠ٓل٘ ىٔخؼل

كشسٍٔخللُ سفؼللذٓذٗ فليظللاٛ  كنللا امللشف 

ايُ سىخقادِ سحلاد فلذًٓ سملظٔخٕ ّلا٣ىُ 

فقلذ   سفـاسخ ّسفـشٓس رأٌ سهلل  لذ ملا ...  

ملللً  كللاٌ لحلللاد ىٔخؼللُ ذكثللش ّتللْحاا     

لحلللللاد ػللللْريَْس   َللللْ ؿللللاح  سملقْفلللل٘ 

سفؼللاٜع٘: "لٌ سهلل  للذ مللا "  ٍّللٕ مقْفلل٘   

 صٜحقٔ٘ ٓدظشٍا سفلحع  اللٙ ذٌ سفيلاغ مل   

ٓعللْدّس ١ٓميللٌْ رللاهلل  ّٓدظللشٍا سفللحع      

 س٦خش رأٌ سهلل فٔع فُ ّ ْد...

طللللأف  س٤طللللخار رللللذسإ سفدضللللْل:   

ذطخار ٍا فك ذٌ لذفيا الٙ سفكخا  سفزٖ 

 ؿشك   ُٔ ىٔخؼُ مبْ  س٨فُ؟

 أ ارين محاػشٗ كأىُ كلاٌ ٓخْ لم   

سفظلللل١سل: كللللاٌ ىٔخؼللللُ   اضفلللل٘ لاملللل٘     

ّمْحؼلل٘ ايللذما ذفلل  كخارللُ سفؼللااشٖ      

  طلي٘   "ٍكلزس لكلله صسسدػل "    سفؼلَ  

و ٍّْ الٙ  ن٘  حال س٤ف    حٔه 5441

 ادلُ لأم٣لُ لىل صسسدػ  ذػَش حكناٛ 

سفدللشغ   للشذٚ  ٔللُ سملثللال ّسملعللله ّ علللُ    

طلللحٔلُ   دظلللٔذ  كلللشٗ سفظلللْرشماٌ ذّ 

س٨ىظاٌ سفزٖ ٓدْ  كا سفحؼلش...ذٖ ّ لذ   

 . ذٓذسا  ُٔ لهلاا

ضه لْ ُ ذطخارىا لىل ذلد خُ ّذخشج 

ذّسس ُ ؿلدشسٛ    مَرتٜاا  ذحاا يَا كخاراام

ّس عللُ رٔذٓللُ لىل س٤الللٙ  ّ للال: ٍللزس ٍللْ 

سفكخللللا  سفللللزٖ اللللً رـللللذد سحلللللذٓه  

 ايُ...داْىٕ ذ شذ فكه ػٔٝا ميُ ...

َٓحط لىل  ٍّْ )صسسدػ ( "...ّؿادف

ذخللز حيذضللُ  ىاطللكاا ذطللدا سجلحللا ػللٔ اا

اً سهلل  خعج  صسسدػ    ىدظُ: كٔ  

ٓظنم ٍّْ   غارخُ ذٌ ذٌ ٍزس سفياطك مل 

 سهلل  ذ ما  ّمال  معُ  ٔم س٦هل٘"
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ضللله فلللْٚ سفكخلللا    ٓلللذ ّسحلللذٗ    

 ّرـْ  خا   ّرطٕٛ  ال: 

ذٌ سهلل  )صسسدػللل ( ّرعلللذ ذٌ ١ٓك لللذ

 للذ مللا  ٓعلللً مْفللذ س٨فللُ سجلذٓللذ رفللك       

سفظْرشماٌ سفزٖ ٓخدلْ  اللٙ سفعلادٓني ملً     

سطللخنم لىل  ْفللُ   للخس سفكخللا    سفحؼللش...

ٓقلشذ: "..فقلذ مالل  س٦هلل٘      مً  ذٓذ ّذخلز 

ّىشٓذ س٦ٌ ذٌ ٓعلٔؽ سفظلْرشماٌ ذّ     ٔعاا

لىين ذرؼشكه را٨ىظلاٌ   س٨ىظاٌ س٤الٙ...

س٤الللٙ  جيلل  ذٌ ٓللألٕ مللً س٨ىظللاٌ مللً     

: ضللللله ذتلللللاف معقحلللللاا  ٓدلللللْ  س٨ىظلللللاٌ"...

ٍّكزس رؼش ىٔخؼُ مبْفذ س٨فُ سجلذٓلذ   

رفلللك سفظلللْرشماٌ سفللللزٖ ٓخضلللاٛل ذمامللللُ    

 مع ه سفحؼش.

ذٌ س٤طللخار  للذ  للذ   ذٓضللااذركللش 

اللً فحٔعلل٘ س٤خلل٣  ايللذ ىٔخؼللُ  حٔلله     

ٓظٔطش معٔاس سفقلْٗ ّسفخظللط   افخْستلم    

ّسفخظلللامس ّسفلللذًٓ ّغ ٍلللا ملللً س٤خللل٣    

سحلنٔذٗ   اش يا ّدٓييا ما ٍلٕ ل٢ رسسٜلم   

 خيخحٞ ّسسٍٛا سفضعداٛ  را لىُ ٓشٚ ذٓضاا

ذٌ س٤ىاىٕ سحلقٔقٕ فٔع مً ٓظخأضش كلا  

ً ٓعطلللٕ كلللا ػلللٕٛ ػلللٕٛ فيدظلللُ رلللا مللل

فػ ِ  ٤ىُ ٢ ٓقْو رزفك ل٢ خذم٘ فيدظلُ  

ذىُ ّ حا سىخَاٛ  ّذركش ذٓضاا ّىش ظٔخُ...

سفللذسغ دخللا سفيللااش لىل سفقظلله  ّذرلػيللا   

 ٕ )س٤طلللللخارٗ  رلللللأٌ ذطلللللخارٗ س٤د  سفعشرللللل

٢ لذسطيا سحلـ٘ سفيت للٕ حـ٘  رْصٓذٖ(

سفدلظلد٘ رظللح  ّ للاٗ ذخخَللا سفكلل ٚ رعللذ  

ّ  ٍلزِ   ل...ؿشسع فْٓا ملم ملشع اضلا   

 س٤ضياٛ د  سجلشغ ...

ّ حٔلللا ذٌ خيلللشج س٤طلللخار ملللً  االلل٘ 

سفذسغ سفخد  لفٔيا ري لشٗ حلادٗ ّ لال فيلا:     

 حا ذٌ لقْفْس ف٥طلخار سس لم ملً ؿلْلك      

 اللللللٔكه ذٌ لش علللللْس ملللللً ذ لللللااكه...

 ّسىـشف.

  سفْٔو سفخافٕ سػخذ سفل د ّلَافلل    

سفثلللْج ّغطللٙ سفحٔللاع مياصفيللا  ّٓخكللشس  

ظلللُ ّالللً ىظللل  لىل مذسطلللخيا سملؼللَذ ىد 

...ٓيحعلللله سفح للللاس مللللً ذ ْسٍيللللا  ّٓضللللجك  

سفطشٓل  لىل سملذسطل٘ يللٔط ملً سفدْتللٙ     

ّس٤فدلال   ّسفضخك ّسفكل٣و ّسهلنَنل٘...  

الللٙ تللداف سفطشٓلل  ٓخقللار ٌْ ركللشس     

 سفثلج ٍّه ٓقَقٌَْ...

دخليلللا سفقااللل٘ ّفضميلللا ذماكييلللا      

سىخ لللاس س٤طلللخارٗ رْصٓلللذٖ سفللليت لذسطللليا     

فكللً طللشااٌ مللا  يلللا     عشرللٕ... س٤د  سف

س٤طخار خافلذ ٍّلْ ٓلذخا سفقاال٘ ّحئٔيلا      

رـللْلُ سخلا لل  كعادلللُ...ضه ى للش لفٔيللا     

ملللللً  ّ لللللال: طأدسطلللللكه سفٔلللللْو رلللللذ٢ا   

ذطللللخارلكه سفلللليت ىللللذاْ سهلل ذٌ ٓلللللَنَا   

ّرَّٓللا سفـلل  ّسفظلللْسٌ ّذٌ ٓللشحه ذخخَللا 

 رشمحخُ سفْسطع٘ ّٓظكيَا  ظٔس  يالُ...

ػلللاٜق٘ ـلللٔذٗ ّ لللذ سسلأٓللل  ذٌ ىلللذسغ    

فؼااش اشرٕ معاؿلش مؼلَْس  هللا ا٣ ل٘     

ّضٔقللل٘ مبلللا دسطلللياِ ذملللع حلللْل  لظللللد٘      

ضللله ذخلللز حيلللذضيا الللً سفخلللذسخا   ىٔخؼلللُ....

سحلاؿا رني سفدلظد٘ ّس٤د   ّمثكا فزفك 

رد٣طلللللللد٘ كثلللللللش: طلللللللاسلش  ّغْللللللللُ   

ّ للل سٌ خلٔلللا  للل سٌ   ّدّطخْٓدظلللكٕ

ّرعللذ سملقذملل٘  ّمٔ أٜللا ىعٔنلل٘ ّغ ٍلله... 

َّ   ال رلط  ّفحا ٘: ّ ى ش لف
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ٍلللا فلللك ذٌ لكخللل  سفقـلللٔذٗ اللللٙ  

 سفظحْسٗ يطك سجلنٔا؟

ؿعذ  لىل سفظحْسٗ  أاطاىٕ د لرتِ  

٤كخلللل  ميللللُ سفقـللللٔذٗ  ّ للللذ كاىلللل    

سفقـللٔذٗ مكخْرلل٘ يللط ذطللْد ٢ ٓكللاد  

ّحني سىخَٔ  مً كخارخَا الٙ فْ   ٓحني...

سفظللحْسٗ  رللذذ س٤طللخار    شسٛلَللا  للشسٛٗ    

ػٕ لفُٔ ّكليلا  متثٔلٔ٘ طاحشٗ  ّاً ىـ

لعجلل  ّدٍؼلل٘ مللً فشٓقلل٘ لفقاٜللُ حٔلله      

ٓخْ لل  حٔيللا ّٓخخللش  حٔيللا  لشلدللم ىلل ٗ    

 ...ّختحْ ذحٔاىاا ؿْلُ حٔياا

 النمرود يعود من جديد

 ذىا سفينشّد...

 ذىا سفزٖ ذ ين سفيَآا  الٙ ىدظٕ..

ذىلللا سفلللزٖ ٓمللللحع س لللذ دسّالللا  ٓظلللكً 

 سفزرا  سذطٕ؟

  ـللْسٖ؟ذٓللً  ذٓللً حللذسٜقٕ ذَٓللا سجليللْد؟

 ذًٓ  ْٗ رأطٕ؟

ٓرتس للف  للْ  رس    للذ غللذ  معلنللا ذرللذٓاا

 سفشمع.

حلني َٓلش  سهللشّ      ذىلا س٨ىظلاٌ ّملً ذىلا؟    

 مً س ظٕ

ّحللني لـللحس سفلل٢ْدٗ كمسرلل٘ لللش ين مثللا  

 ىقْؾ سفدشغ..

ّحني دلذىٕ سفلػ٘ خلاسج ذدلذٓخَا ّلعثلْ    

   رافش ع..

 أمضلللٕ   ركلللأٜيت فلللٔع فلللٕ   فٔلللا    

 غشريت طْس    س٤ىع

ذحللللْ  كافعجللللاٜض سحلكآللللا..ذحدش     

 رسكشلٕ ردأطٕ

ذػللخه ػللزٚ سفللرتس  ّذىؼللذ فٔللخين مل ذ      

 را٤مع.

لرللللٔع ّرلقلللٔع ك٣ٍنلللا ح لللش احلللا     

 سذطٕ

ك٣ٍنلللا حيجللل  الللين   ؿلللن  ألللٌْ  

 مشظٕ

ك٣ٍنلللا حلللش  ٢ٍٔلللا رحقلللاٜٕ   ىعلللؽ    

 لعظٕ

ْٓ ذسٌ سفح ْس  ٔػؼٙ طلذحَا مظلاحا    

 ٓأطٕ

 ذٓللذ  ٍكللزس ذىللا طللٔضٓ   ذىللا مللً ذىللا؟ 

 َٓخ  رٕ دّما حذطٕ

ْكف     ذمحا سفـ شٗ   ح ٗ ذّ ٍكلزس طل

 فٕ ىدظٕ

طٔمحعه سفينشّد ْٓما رعذ ْٓو متاملا كنلا   

 كاٌ را٤مع

فٔػخـ  سفدجش  حٔا ليدظُ  ٔخجشكع سملْ  

 كأطا رعذ كأغ... 

ّ  ذضيلللاٛ  لٔليلللا فلقـلللٔذٗ حلللذضيا   

س٤طخار الً مياطلح٘ ى نَلا  ّذركلش ذىلُ      

لٌ ٍللللزس سفؼلللااش كللللاٌ    لللال: ذلعلنلللٌْ؟  

٤ٍللله مذسسطلللَا   مَخنلللا رافدلظلللد٘ مخارعلللاا 

ّسداٍالَا  ّلىُ حلني سف للم اللٙ كخلا      

"ٍكللزس لكللله صسسدػلل " ذضللاس      ىٔخؼللُ

ّرفك رافي ش لىل  ىدظُ لظا٢٠  كث ٗ...

خلدٔ٘ سفؼااش سفذٓئ٘ ّسفثقا ٔ٘ ّسفعشرٔ٘  

 خ ٔكا فقاٛ جينم رٔيَنا  فْٔس ُ  كشلُ 

 ٌ( ردكشٗ سملْ ؟)سفظْرشما س٤طاغ

 طك  س٤طخار اً سفك٣و  لل٣ٔ... 

: سجلللذٓش ريللا ذٌ ىللخعله   ضلله سطللخأى   للا٣ٜا  

ذمشًٓ سضيني مً ٍزس سملْ ل   س٤ّل ٓخنثلا   

  س٢ىدخللا  الللٙ س٦خللش ّلٌ كللاٌ  كللشِ 

ذّ س٠ٓخُ ختخل  اً س٠ٓخيلا   ل ٌ معش خيلا    
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ف٧خش ٍٕ سفظحٔا ملعش ل٘ رّسليلا  ّسفثلاىٕ    

 لللللللشسٛ ميحَلللللللشًٓ مدلللللللادِ ذٌ ٢ ىكلللللللٌْ 

سطخ٣َكٔني طللحٔني حخلْ س٦خلش س٠ٓخيلا     

 ٍّْٓخيا.

ضه ذخز حيذضيا اً رطا سفقـ٘ سفليت  

ٍّْ سفينشّد  ّادَا سفؼااش    ـٔذلُ...

ّ ذ كاٌ ذحذ ملْ  سفذىٔا ّكٔل  حلاجك   

طلٔذىا لرلشسٍٔه الٔلُ سفظل٣و  ّ لذ ّسد       

 814سفقـلل٘   سفقللشلٌ سفكللشٓه   س٦ٓلل٘  

ذخزلُ سفعضٗ ريدظُ ّ ذ  مً طْسٗ سفحقشٗ...

 أسطللا   خجلل  ّفػللٙ ّسدكاللٙ س٤فٍْٔلل٘...   

سهلل لفٔللُ ررارلل٘ مللً سفحعللْع سطللخقش        

مي شِ  أرفخُ رعزس  مَني ذسرعناٜ٘ طلي٘   

 ّ اك. حخٙ ذٍلكُ سهلل اضك

...مللش  س٤ٓللاو ّسفظلليني ...ّ قللين سهلل    

طللللحخاىُ ّلعللللاىل ّختش لللل  ريجللللا  مللللً     

سجلامع٘  ّجنخ    ذّل مظارق٘ فخْأ  

طللالزٗ س٤د  سفعشرللٕ  ّمللً حظللً ح للٕ   ذ

سفيت كي  ىدظَا ذٌ لعٔٔين مت   سملذسط٘ 

ّ  ذّل ٓلللْو فلللٕ راملذسطللل٘   َلللا... ٔ للنٔلللزسا

دخللل  ٓعرتٓللين سخلللْف ّسحلٔللاٛ ّسفؼللْ     

فْ ُ مم مذسطليت سفليت    ّ ذ ّ ذلين ّ َاا

مل ٓخػ   َٔلا ػٕٛ...س٤ػلجاس   ذماكيَلا    

ّسفحيللللاٛ رعحقلللللُ سملعخللللاد ملللللا ٓللللضسل كنلللللا    

كاٌ...سطللخقحلين ىللااش سملذسطلل٘ ّلْ للُ رللٕ 

 للش    اللْ  االل٘ س٤طللالزٗ فٔعللش ين رَلله...    

حللني سلىللٕ    كللح سا س٤طللخار خافللذ  شحللاا  

ّسس  ٓقللذمين لىل س٤طللالزٗ ٍّللْ ٓؼللَذ فللٕ  

 رافخدْ  ّس٤خ٣  سحلنٔذٗ...

ّرعلللذ ذٌ دارريلللا ذفلللشسف سحللللذٓه  

 ل  فُ: فقذ دسطخين  ـٔذٗ  ٔل٘  ّمً 

ملا صفل  ذحد َلا الً      ػذٗ ما ذاجح  رَلا 

 اَش  ل .

ىعلللللله    قللللللال:  ـللللللٔذٗ سفينللللللشّد..  

 .ذركشٍا

 قذ حبث  ايَا   قل : مً ؿاححَا؟

 ...فكيين مل ذ ذ هلا ذضشسا كث سا

 ال: فً دذٍا ذرذس ّفْ حبثل  ايَلا   

 .سفذٍش كلُ

  ل : ّمل رفك؟

  لللللال: ٤ىلللللين ؿلللللاح  سفقـلللللٔذٗ..  

ى نخَللللا مللللً ّحللللٕ مكارللللذلٕ فدكللللشٗ  

  ُ  للاملْ  حقٔقلل٘   ...سفظللْرشماٌ فللذٚ ىٔخؼلل

طلللافع٘ ميلللز س٤صل ...لظللل ش ملللً سدكالللاٛ      

 س٨ىظاٌ فلقْٗ سخلاس ٘...

ذٌ  عللللين   لللل : ذمحلللذ سهلل كلللث سا

فلك ملً      ٍزِ سملذسط٘   ّللنٔلزسا  ذطخارسا

  ذٓذ  طألعله ميك سفكث ..

 ال: حظيا...ما سفلذسغ سفلزٖ لعلنخلُ    

 مً  ـٔذٗ سفينشّد؟

 للل : لعلنلل  رللأٌ سملعش لل٘ فشٓقلل٘ ذّ    

منط   سحلٔاٗ  ّفٔظل  دللشد ؿلش  ملً     

س٤ كلللاس ّسفي شٓلللا   ٓخْ للل  الٔيلللا ذٌ  

ىعلللللٔؽ معش خيلللللا  ّسملعش للللل٘   س٤خللللل     

ليعكع   طلْكاليا ّفشٓقل٘ مْس َخيلا   

 ف٧خش...

سرخظه ذطخارٖ ّسمقين ري شٗ سفشتا 

ّ للللال: لظللللعذىٕ س٠ٓخللللك مللللً  ذٓللللذ ٓللللا  

ؿذٓقٕ...طللللخكٌْ ىعلللله سفـللللذٓ  ّىعلللله  

 س٤طخار لٌ ػاٛ سهلل.
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المخطىطات 
 ..وأسرارها

  في المشهذ الروائي
 

 ديب علي حسن 

 

 

صن ت  مذن    أدبين  رننيني     أة قن  ناويس نن,  نا أ

)تونون  نسينتق(ل     بعذنون   هامًا نق وًا زم, طوول كتابًا

نللغنن  نلعنبينن  نلذاقنن  نقننود مذقنن       إىلوقنن  مجن نن   

نهلننا,   وصنن ت  نلع نن  رنن, وزنتة نلمقارنن  رننا      

3761  . 

 

 

 

يف ْٗاٜةةةةة١ ن املٗةةةةةا ل  ُٝةةةةةس  كةةةةةٍٛ    

ٟ لحلرٜةة١ أ)يف رٚلٜةةاا ل صةة ك ٌ  لْةةاٜٝض 

ليهةةة يف٠ يف لخلٝةةةاٍ ليةةةر ٫يا ملايرٚلٜةةة١  

َهةةةإ شةةةٛلٖا   إىلليعًُٝةةة١ ٚذ  ةةة ٖ  

 َةةٔ لحلةةاٚم ل ُاملًةة١  ةةا    ر٣ ؾٝٗةةا رةةررل  أ

 َٔ ليسَٔ  رررل  ٜطاي  مل٘ ليعًِ  رررل 

َٔ لجلػرلؾٝا  يكا نإ يف ليٛلقعٞ قار 

نةة يف َةةٔ  ةةاْئ لخلةةرل٥ي  ليةة ٟ ٜرشةةِ  

يف ليٛجةةٛم نةةإ ٜصةةٛم  ليطرقةةاا َصةة كا 

ْصخ  ٛر٠ شان١ٓ رلنا٠  إىلليٛلقعٝني 

َٔ ليصٛر٠ ل  حرنة١  ذ ٜهةٔ يف    ملا٫ 

ٕ ٜ صةةٛرٚل ليعةةاذ ليةة ٟ  ٛيٓةةا  أٚشةةعِٗ 

ٕ ْطةةةةةةةيف  ٚنةةةةةةةإ  إٔ يف َهٓ ٓةةةةةةةا أٚ أ

يْٝٛارمٚ ملؾٓعٞ ييو لحلاذ ليٛ عٞ ٖٛ 

حةةةة١  ٚاًةةةة٢ لير٩ٜةةةة١   جٓليةةةة ٟ َٓحٓةةةةا ل٭ 

ملعةةةةةام ٕ  عةةةةةا  ل٭إٔ  ةةةةة عًِ أل صةةةةة ك ١ًٝ 
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لجلاٜةةةةةةا٠ ل  عةةةةةةام٠ ليةةةةةةر ؾ حٓاٖةةةةةةا يف  

 (. ْصإ?ظخص١ٝ لإل

ْاٜٝض  ضةئ َكةاٜٝض   أ رلٖا ناْت أ

ّ أْكا١ٜ يرٚلٜة١ ليكةرٕ لحلةامٟ ٚليععةرٜٔ     

ٕ أرلما لي حةةةةت يف  ةةةةٓ يف ْكةةةةاٟ أْٗةةةةا أ

ٕ ليكطٝع١ َئ ل اضٞ قا ملةاأا َةئ   إ كٍٛ 

ملعةةام ٕ ل٭أملةةٛرلا ليعًةةِ ٚل عرؾةة١ ٫ٚشةةُٝا  

ْصةةةإ لجلاٜةةةا٠ ل ؿ ٛ ةةة١ يف ظخصةةة١ٝ لإل 

ٖٞ لْعهةاط  ة ػيفلا ليعةاذ  ل ة ػيفلا     

ليعًُٝةةةة١ ٚل٫ج ُااٝةةةة١ ٚليٓؿصةةةة١ٝ  ملةةةة٬   

رٚلٜةةةةةةاا  ةةةةةةارا يف ليكةةةةةةرٕ لحلةةةةةةامٟ    

ٚليععةةرٜٔ رُةةٌ َةةٔ ْ ةة٤ٛلا ْةةٔ ليهةة يف  

يصةةرا ل ةة يٛف يف ٚ هةةام  هةةٕٛ  ةةار  ل

  ١.ااذ ليرٚلٜ

 ل  املئ يًرٚلٜاا لير  ككةت  ضةٛرل   

ليعرملةةٞ ٚليعةةا ٞ  ٜةةر٣  ٨يةةا٣ ليكةةار َُٗةةا 

أْٗةةا ناْةةت   خةة  َٛضةةٛا١ ل خطٛ ةةاا  

مبعُارٜة١   رٚل٥ٝةا   َ ٓا هلا ٚ  ين اًٝٗا اا ةا  

ٚركةةل ل  عةة١   ٨ؾٓٝةة١ رل٥عةة١   عةةا ليكةةار   

رأ٣ إٔ  ملعضِٗلجلُاي١ٝ لير ٜص ٛ إيٝٗا  

ييو ٖرٚا َةٔ َعاجلة١ قضةاٜا لج ُااٝة١     

ٚملكاؾٝةةة١ ٚؾهرٜةةة١ َةةةٔ  ةةة٬ٍ ليرٚلٜةةة١      

ٚيهٔ ٖ ل ليرأٟ يٝض ملصا٥  ٫شُٝا إٔ 

ليرٚلٜةة١ اةةاذ ٚلشةةئ َةةٔ لي لرٜةة  ٚليًع ةة١  

ليؿٓٝةةة١ لك ٛنةةة١ ملكةةةار٠ ليٓاشةةة  ٚيػ ةةة٘    

 ٚ ٝاي٘  َٚٛضٛاا ٘ لير ٜعٌُ اًٝٗا.

َةةٔ ٖٓةةا زلةةا إٔ لخةةاي ل خطٛ ةةاا  

ٛع ليرٚلٜةةة١  أشةةةًٛا ؾةةةين  ي هةةةٕٛ َٛضةةة 

يةةةا٣  مجٝةةةٌ ٚجٝةةةا  ٫قةةة٢  ةةةا٣  ٝ ةةةا    

اعةةةةةام ليرٚلٜةةةةة١  ٚيهةةةةةٔ نُةةةةةا نةةةةةٌ 

ل ٛجاا ٚلي ٝارلا لير جتا زلا ا ٜا ٌ 

يةـ ملةا٤   أجيٝةا   ا٢ً لخلةي َ اظةر٠ َةٔ ٫   

 ل ليه املةة١  ٜٚ ةةٔ ل٭َةةر َٛضةة١ ٚلشةة  ُار 

ٕ مي ًةةةةةو ل ٖٛ ةةةةة١ أجيةةةةة  م ٛيةةةةة٘  مٕٚ 

 ملالا١ٝ لي٬ز١َ ي يو.ٚليكار٠ لإل

 :سرارعن األ ثًاحب   

شةةٓكـ يف ٖةة ٙ ليعلايةة١ آةةا ملعةة     

شةةةةةرلر ليرٚلٜةةةةةاا ليةةةةةر لخةةةةة ا َةةةةةٔ ل٭ 

ٚل خطٛ اا َ ٓا هلا  ٖٚٞ ا٢ً َةا ٜ ةاٚ   

 يف  سلٜةةةا َصةةة ُر  ملعضةةةٗا  كةةةل زلا ةةةا 

   ٚملعضٗا لٯ ر ْصٝ٘ ليسَٔ. ن يفل 

 :رحلة بالداسار

 (ر ًة١ ملايالشةار  ٚىل ٖةٞ ) ليرٚل١ٜ ل٭

ٛ   أيًرٚل٥ةةةةٞ  ٕ َةةةةني َعًةةةةٛف  ةةةةا    يٝةةةة

 ٧ؾرٜكٞ  مسرقٓا   ال٥ل ليٓٛر  َٛلْلإل

    ليعرم   خر٠  اْٝٛط...ٚغيفٖا..

ّ يف  1003 ةةةةةارا ليرٚلٜةةةةة١ اةةةةةاّ  

 .     ع ٗا ل٫ٚىل

 ظةةةةٝؿر٠أَةةةةا ليرٚلٜةةةة١ لي اْٝةةةة١ ٖةةةةٞ ) 

(  ٪يؿٗا ملٕ ملرلٕٚ  ٚقا  ةارا  ملؾٓعٞ

ليعرملٝةة١  مسٝةة١   إىلّ  رمج ٗةةا 1002اةةاّ 

ذلُةةةا ا ةةةا رملةةة٘  ٚ ةةةارا اةةةٔ ليةةةالر     

ليعرملٝةةة١ يًعًةةةّٛ يف ملةةةيفٚا  ٚقةةةا ملٝةةةئ َةةةٔ 

ن ةةر َةةٔ اعةةر٠ ٬َٜةةني ْصةةخ١    أليرٚلٜةة١ 

ٕ أجةةا٤ اًةة٢ ليػةة٬ف َةةئ ليعًةةِ    صةة  َةةا

ضةةعاف ٖةة ل أ إىلليصةةحاؾ١ ليػرملٝةة١  عةةيف 

    ليعام.
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ممًهةة١ لي ةةٓني ليرٚلٜةة١ لي اي ةة١ ٖةةٞ ) 

اٟ  ةارا  ٜسلملٌٝ ليًٝٓة إ( يًرٚل١ٝ٥ لي ٖيب

ّ 1003أ ملر ٚرم ملاَعل ٚمحًت  ارٜخ 

    ش اي رؾعت اطؿ١.ليعرمل١ٝ ل٭ إىل رمجٗا 

   ٚيف ل خطٛ اا ْكـ آا رٚل١ٜ

ٜةةسٜض نٛملٝةةا يٛلشةةٝين  إ)َةةٞ يٝةةايٞ 

ل٭ار   ارا يف مليفٚا اةٔ ملر لٯملا   

 (.1036ّٚيف شٛر١ٜ أ ملر لحلٛلر ااّ 

 )رحلة بالداسار(   

زَٓٝةةا نُةةا مٕٚ ليرٚل٥ةةٞ جتةةرٟ يف    

ليكةةةرٕ ليصةةةاملئ اعةةةر ٚراٜةةةال  ملةةةا٤ل  َةةةٔ  

ٍٚ نةةةةإْٛ ل٭  15ّ ٚمت ةةةةا   ةةةة٢   3426

َةةةا ل هةةةإ ليةةة ٟ  ٓطًةةةل َٓةةة٘      أّ 3444

 ةةةال  ليرٚلٜةةة١ ؾٗةةةٛ ي ٓةةةإ ٚمت ةةةا ر ًةةة١  أ

ليةةةرلٟٚ ليةةة ٟ لخةةة   رٜكةةة١ ل ةةة نرلا    

ي كةةةةاِٜ َٜٛٝا ةةةة٘ مت ةةةةا   ةةةة٢  صةةةةٌ إىل    

رٚرل  ٜطايٝةةةةةا ٚملرٜطاْٝةةةةةا ٚملاي  نٝةةةةةا َةةةةةإ

ٜ خًةةةٌ  ملصةةةٛر١ٜ ٚليصةةةًط١ٓ ليع ُاْٝةةة١ َٚةةةا 

     ال .أييو َٔ ٚقا٥ئ ٚ

ملؾٓعةةةٞ(  ليرٚلٜةةة١ لي اْٝةةة١  )ظةةةٝؿر٠  

  اأ َٔ َ حـ ليًٛؾر يف ؾرْصةا  ٚ ة٫ٛ    

غ قةا ٜهةٕٛ   ٝقرٜة  َعة   ٚزَٓٗاإىل يٓإ 

يؿٝةة١ اةةٛلّ ل٭أٟ اةةاّ َةةٔ  أملةةاأ َةةئ َطًةةئ  

 ةا   لجلاٜا٠. ليرٚل١ٜ لي اي ١ رمبا ٖةٞ ل٭ 

يةةالر ل ةمجةة١ )ٚرم( شةةلً ٗا  ٕ لأ٫شةةُٝا 

ٕ ل هةةةةةإ   إ1003ّضةةةةةُٔ ل ةةةةةالرلا 

ٚشةةةةةئ  ةةةةةال  ؾٗةةةةةٛ ل٭ ليةةةةة ٟ  عةةةةةػً٘ ل٭

ملةار٠   إن ةر  ن ر غرلمل١ ٚ ٓاقضةا  ٚل٭ ٚل٭

 ٛ ٜ ةةاأ َةٔ لي٫ٜٛةةاا ل  حةا٠ ٚمي ةةا إىل    ؾٗة

    ج اٍ لهل٬ُٜٝا.

َا َٛضٛع ليرٚلٜاا لي ٬  ؾٝهةام  أ

اًةةة٢ ليةةةرغِ َةةةٔ ذلاٚيةةة١   ٜهةةةٕٛ ٚل ةةةال 

مملةةٞ لجلُٝةةٌ ليةة ٟ لشةة خاَ٘  لي سٜٝةةـ ل٭

ليرٚل٥ٕٝٛ لي ٬مل١  ش٪لٍ ٜطرح ْؿص٘ ا٢ً 

ْصةإ َ ة٢  هةٕٛ ليٓٗاٜة١ ليهة ٣      إنٌ 

يًهٕٛ..? ٌٖٚ مث١ ا٬َاا  اٍ ا٢ً ييو 

يل ناْةةت ٖةة ٙ ليع٬َةةاا َٛجةةٛم٠ ؾُةةٔ إٚ

يل إٜةةٔ ٖةةٛ? ٚأٖةةٛ ليكةةامر اًةة٢ َعرؾ ٗةةا  ٚ

ٚغًٓةةا يف لي صةةا٩ٍ ٚاًةة٢ أيصةة١ٓ ظةةخٛ   أ

ليؿةة٠ ليصةاملك١    ليرٚلٜاا  نٝـ ش هٕٛ

هلةةةة ٙ ليٓٗاٜةةةة١? ٖةةةةٌ ٖةةةةٞ ؾةةةةة٠ شةةةةعام٠?     

ٜعيف ليرٚل٥ٕٝٛ  كةٍٛ   شا يف ٚ ص  َال٭

ٕ مثةة١ رَةةٛزل  ٚم٥٫ةةٌ شةة حٍٛ لحلٝةةا٠ إىل   إ

شرلر َٛجٛم٠ يف ٖ ل ليهةٕٛ  أجٓإ ٚمث١ 

ٖةةةةٌ هلةةةةا  ٚقةةةةا  أل ةةةة ؿا ملٗةةةةا َةةةةٔ ٖةةةةِ  

 ؿ ٖٛةةةا  ٚ ٛلرملٖٛةةةا جةةة٬ٝ  ملعةةةا جٝةةةٌ    

ٚر ًةةة١ لي حةةةت آٗةةةا   ةةةاأ يف ليرٚلٜةةةاا     

يؿٝةة١ ْةة٘ ٖةةٛط ل٭ أيةة ٬   ٚيف لكصةة١ً  ل

ٚ يٓكةةةٌ ٖةةةٛط )ْٗاٜةةة١ ليعةةةاذ(   ألجلاٜةةةا٠ 

ٖٚ ل لهلٛط نُا ٖٛ َعرٚف ي٘ مجعٝا ٘ 

 ةار  ليا١ٜٝٓ لير   عةر ملة٘ ٚضةُٔ ٖة ل لإل    

 ٛي١ٝ ٜٓار  اٌُ ل صٝح١ٝ ليصٝاش١ٝ ٚل٭

َرٜهةةةةا ٚقةةةةا اةةةةا  ٖةةةة ٙ ليؿهةةةةر٠ أيف 

ن ر َٔ نا   شٝاشٞ  ٚيعةٌ َ٪يؿةاا   أ

نٝةةةةة١ )غةةةةةرٜض ٖايصةةةةةٌ( َيفلي ا  ةةةةة١ ل٭

ؾضةةٌ يف ٖةة ل لوةةاٍ ٚنةة يو ن ةةاا ل٭

لي ا ت ل صرٟ  )رضا ٖة٬ٍ( ٚقةا محةٌ    

ن امل٘ لشِ )ل صٝح ليٝٗٛمٟ ْٚٗا١ٜ ليعاذ 

ٚقةةةا  ةةةارا ٖةةة ٙ ليارلشةةةاا اةةةٔ ملر    (

    ليعرٚم يف ليكاٖر٠.
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ملةةايعٛم٠ إىل ليرٚلٜةةاا ليصةةاملك١  ْ ةةاأ 

( ل هإ ج ٌٝ ملايالشارَئ َٛضٛع ر ١ً )

زل٥ر رٚشٞ قطئ ل صاؾاا ٜةا ٌ   يف ي ٓإ

( يف َهةةةإ اًُةةة٘ ٚرلم  ملايالشةةةاراًةةة٢ )

ٜ ٝئ ليه   ٚلي حـ  ليسل٥ر ٜرٜا ملإحلاح 

ٕ ٜعةٟ ْصخ١ َةٔ ن ةاا لُةٌ لشةِ      أ

)ليهعةةةـ اةةةٔ ل٫شةةةِ ل صةةة ٛر( ٚيهٓةةة٘ 

    ٜعرف اام٠ مله اا )ل٫شِ ل ١٦(.

ليسل٥ر ملًٗل١ َ ٛشة١ً اا  ة٘ قةا٬٥      

٢ ليؿٛر نٌ اطٝو اًأٜاٙ ٚشٛف إ)ملعين 

    ًَو(.ألي ٖ  لي ٟ 

ليه ةةةاا  ذ ٜصةةةُئ ملٗةةة ل ملايالشةةةار

ًٜ ةت   ا٢ً ل٫ ة٬م ق ةٌ ييةو  ٚيهٓة٘ ٫    

يف ملٝ ة٘ لية ٟ ٜعة ٘     إمرٜضٕ ٜسٚر لحلا  أ

ليسرٜ ةةة١  لظةةةة٣ َٓةةة٘ دلُٛاةةة١ ن ةةة     

)ٖ ل ليه اا  ٚملامرٙ لحلا  لمرٜض قا٬٥  

ٚ ل٭ قاَة٘  إٔ أرٜةا  أ يف لي ٟ   ك٢ آةاٟ 

شةةةةٛلى.. ٚٚضةةةةع٘ ملةةةةني  يةةةةو ٚ ةةةةاى مٕٚ 

اًةةة٢  رل  ٝةةة٘  ن ُْٗةةةا َكةةةرأ  َؿ ٛ ةةةا  

هلةةةةٞ ل٫شةةةةِ ل ٦ةةةة١  إ ٚىل  ٜةةةةاليصةةةةؿح١ ل٭

ن ةةةاا ل ازْةةةارلْٞ..( قاَةةة٘ مٕٚ مثةةةٔ     

يٝض ملاحلصة إ ٜةسٚرٙ ليؿةارط     ٚلا  َا

َارَْٛ ٝةةةٌ َةةةٔ ؾٝعةةةةٟ ليه ةةةاا ملةةة ُٔ   

مرٜةةةض إملةةةاٖا  ملعةةةا ييةةةو ميةةةٛا لحلةةةا   

ىل ليٓه ةاا ٚل صةا٥   ٜٚه عةـ    لٚ  ٛ

ْة٘  إٔ ل٫شِ ل ١٦ )ظػٌ ليعاذ ٚأ ارملايالش

ٜكار مل ُٔ ي يو ٜكرر لير ٌٝ إىل  ٫ نٓس

لش ٓ ٍٛ يٝعٝا ليه ةاا  ٜرلؾكة٘ يف ٖة ٙ    

ظكٝك ٘ ٚ  اأ ليٛقا٥ئ  هعـ  لير ١ً لملٓا

اةةٔ ليهٓةةس ليةة ُني ليةة ٟ ؾكةةاٙ  ٜطةةٛف    

 ٍٛ ر ١ً ل٫شةِ ل ٦ة١   ة٢ يٓةإ  ًٜ كةٞ      

ٖةةٛل٫  أملايه ةةاا ملاْٝةة١ ٚيهةةٔ مٕٚ ييةةو   

ظةةةةٗرٖا  ٗةةةةٛر أٚٚقةةةةا٥ئ  يعةةةةٌ  ا مل ةةةةالأٚ

رلؾل  ( َٚاش ٓاٟ) ل صٝح ليٝٗٛمٟ لياجاٍ

ٚنةٌ َةٔ    رالشة ملاياييو َٔ ٖر  َٚر  .. 

اا ةةرٙ نةةإ ٜعةةػً٘ شةةر ن ةةاا ل٫شةةِ    

ل ١٦ ٚ عػًِٗ ْ ٤ٛلا ْٗا١ٜ ليعاذ  ٚاة ِ  

)يكا لررًت ا  ليعاذ َك ؿٝا    ملايالشار

ٛ    أ قُةةت  ملةةر ٖةة ل ليه ةةاا بةةرل  ٚملةةرل  ٚيةة

ّ 3444شةةؿارٟ َةةئ ْٗاٜةة١ شةة١ٓ  أمبحصةة١ً 

ْةةين ر ًةةت َةةٔ ج ٝةةٌ إىل جٓةة٣ٛ  أيٛجةةاا 

ضةةئ رٜعةةر أاةة  مرٚا َ عرجةة١ .. شةةٛف 

غًةةةةةةل ٖةةةةةة ل أ ةةةةةةيف٠  ٚيًُةةةةةةر٠ ل٭ جاْ ةةةةةةا 

ؾة ح  أ ٟٛ اا٠ ليه امل١  ملةِ  أليهرلط ٚ

ٖةة ٙ ليٓاؾةة ٠ اًةة٢ َصةةرلاٝٗا  ي ػُرْةةٞ    

ليعُض َئ ضلٝ  جٓة٣ٛ   ٓ ٗةٞ لير ًة١    

َّ ملايالشارمبا ٜع ٘ خًٞ  ف ليعاذ اُا  

    جً٘.أَٔ 

ظةرْا ٖةٞ   أليرٚل١ٜ لي اْٝة١ ٖةٞ نُةا    

( يةالٕ ملةرلٕٚ ٚقةا    ظٝؿر٠ ملؾٓعٞ) رٚل١ٜ 

ظػًت ليٓكام يف ليػةرا ْٚةٛٙ ملٗةا اةام َةٔ      

ليه ةةاا ٚليصةةحؿٝني ؾٝه ةة  ن٬ٜةةـ   

نصًر قا٬٥   )مي س  لخلطةر ٚليصةر١ٜ يف   

ملةةةار٠ ليةةةر ؾضةةةٌ قصةةة  لإلأٚل ةةةا٠ َةةةٔ 

قرأ ٗةةةا يف  ٝةةةا ٞ  رٚلٜةةة١ َاٖعةةة١ ًٜؿٗةةةا  

شةةةةرلر  أليػُةةةةٛذ ليةةةة ٟ ٜر هةةةةس اًةةةة٢    

     اجٞ(.أملعهٌ 
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 ةؿح١ َةٔ    272ليرٚل١ٜ لير  كئ يف 

ميهةةٔ ل  سلهلةةا ملٗةة ٙ   ليكطةةئ ليهةة يف ٫ 

ليصٗٛي١ يف لي ال١ٜ ٜكاّ ليرٚل٥ٞ دلُٛا١ 

 كا٥ل  ٍٛ مجع١ٝ شةٕٝٛ ليآٜٝة١ ليصةر١ٜ    

ٚن يو ٚ ـ ّ 3077لير   شصت ااّ 

اُةةةةةةاٍ ليؿٓٝةةةةةة١ ٚل عُارٜةةةةةة١ ٚليٛملةةةةةةا٥ل يٮ

ٚليطكٛط ليصر١ٜ لير ٜص خاَٗا ليرٚل٥ٞ 

    رذ.ٖٚٞ  كا٥ل َٛجٛم٠ ا٢ً ل٭

 كةةّٛ ليرٚلٜةة١ اًةة٢  كٝكةة١ ٫ملةةا َةةٔ     

لي حةةت آٗةةا َٓةة  َك ةةٌ )جةةاى شةةْٛٝيف(     

ٚ رن٘ رشاي١ َعؿر٠   اأ ر ١ً  ًٗا َةٔ  

ق ةةةٌ دلُٛاةةة١   ةةةاأ َةةةٔ حل ةةة١ ذلاٚيةةة١    

َيفنةٞ )٫ْؿةإٚ( َٚةٔ     ل٭لا كاٍ ليعاذ

ملةةةةِ لْضةةةةُاّ  ؿٝةةةةا٠ ليك ٝةةةةٌ إىل ليعةةةةاذ  

)٫ْؿإٚ( لحلؿٝا٠  ٛيف  كةٛم ٫ْٚؿةإٚ   

َصيف٠ لي حت أ ليصر ل كاط ٚيف ر ١ً 

يػةاز  لي حت ٖ ٙ   هعـ ليه يف َةٔ ل٭ 

رلم َةةٔ إٔ ملٕ ملةةرلٕٚ أٚلحلكةةا٥ل  ٜٚ ةةاٚ  

ٕ ٜهٕٛ ٖالَا  َٚة يفل   أ ٬ٍ رٚلٜ ٘ ٖ ٙ 

رٚل٥ٝةةةةا  ؾايهةةةة ط ن ةةةةر َٓةةةة٘ أيًعةةةةو 

ٕ   ٗر يٝصت ش٣ٛ أل كاش١ لير ٜرٜاٖا 

مملةةةٞ   َٛقةةةـ  ٗةةةاميٞ َػًةةةـ ملةةةايًٕٛ ل٭   

ليعةةةةاذ ليةةةة ٟ شةةةةٛف ٜه عةةةةـ  كةةةةا٥ل  

جاٜةةا٠ َةةئ ليٛ ةةٍٛ إىل ليًػةةس لكةةيف ٖةةٛ    

ٕ   ا ٖٛ اًٝة٘ لٯ  ااذ جاٜا ااذ َػاٜر

اةةةةاذ شةةةةٝعًٓ٘ رؾضةةةة٘  ةةةةا نةةةةا٥ٔ َةةةةٔ     

مياْٝةةةةة١ ..  ؿا ةةةةةٌٝ لير ًةةةةة١   إَع كةةةةةالا 

ٚشا٥ٌ ل٫ صةاٍ لحلاٜ ة١ ٚجتعةٌ     ص خاّ 

مٚل ٘ يف  اَة١ ليؿهةر٠   ألخلٝاٍ ليعًُٞ ٚ

 ٝاْةةا  أليةةر ٜصةةرح ملٗةةا  ٝٓةةا  ٜٚ لاًٖةةٗا     

 ر٣  ٚيف ليٓٗاٜة١  هةام  هةٕٛ ليٓٗاٜة١     أ

    ا٢ً ظان١ً ْٗا١ٜ ر ١ً ملايالشار..

  ٞ  ر ًةةة١ ملايالشةةةار ٚظةةةٝؿر٠ ملؾٓعةةة

 ٕ ٕ  ملةةةةةةٌ  صةةةةةةعٝإ  أ نً اُٖةةةةةةا  رٜةةةةةةال

٬ٍ لي حت يًخ٬  َٔ ٖ ل ليعاذ َٔ  

أ يػةس رل ًةـ اُةا ٖةٛ َٛجةٛم  يهٓة٘       

    ٖٛ نا٥ٔ. ٜٓصـ َا

 ةةةيف٠ أيل نةةةإ ٫ملةةةا َةةةٔ نًُةةة١  إٚ

َةةٔ  ملةةاَّ  ةةٍٛ رٚلٜةة١ ظةةٝؿر٠ ملؾٓعةةٞ ؾةة٬   

 طةا٤ ليًػٜٛة١ ٚل ط عٝة١    ٕ ل٭أظةار٠ إىل  لإل

شاشةةة١ٝ َةةةٔ مسةةةاا ٖةةة ٙ   أناْةةةت مسةةة١  

ليط عةةةة١ ٚرمبةةةةا ناْةةةةت ذلاٚيةةةة١ ركٝةةةةل  

    ليص ل يف ليٓعر ٖٞ ليص  ..

ممًهةة١ لي ةةٓني ليرٚلٜةة١ لي اي ةة١ ٖةةٞ )

  (لي ٖيب

( ليرلٖةة  لي ةةٛيٟ    ٓصةةٝٓؼملطاهلةةا )أ

( َةةٔ جاْةة   مٜةةٌ ملاٖةةاٚر َةةيف)ٚ ًُٝةة ٙ ل٭

ج ةةاٍ لهل٬ُٜٝةةا  َٚةةٔ لجلاْةة  ليػرملةةٞ يف  

ْٜٝٛةةٛرى )نٛيةةا ٚجا ةة٘ نةةاا ٚل كةة ين   

 ةةةر٣  ةةةاٚر أٚل  خصةةة ..( ٚظخصةةةٝاا 

  ه١ ليرٚل١ٜ  ٍٛ ليٛ ٍٛ إىل ل ًُهة١  

ج اٍ لهل٬ُٜٝةا ٚشةرق١ لي ةٓني     ل ُٓٛا١ يف

ليةةة ٖيب ٚليٛ ةةةٍٛ إىل ٖةةة ل ليرَةةةس ٜعةةةين  

مثةةةٔ يف ليعةةةاذ   ليٛ ةةةٍٛ إىل ليهٓةةةس ل٭ 

ٜعين  ؿصةيف ليعةاذ  ٚلية حهِ مبصةيفٙ..     

ٜصةةةةةٌ ل ػةةةةةاَرٕٚ إىل لي ةةةةةٓني ليةةةةة ٖيب    

ٜٚصةةةرم لهلٝهةةةٌ ليةةة ٖيب  ٚيهةةةٔ مٕٚ    

لككةة٘ ؾايصةةر  ةةٌ  ٝةةت  ليٛ ةةٍٛ إىل َةةا

ٚ ةًٛل   َانإ لهلٝهٌ لي ٖيب ٖٚٛ غيف 
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يٝ٘ ٚيف لكص١ً ٜ خ٢ً ل ػاَر مبٛ ٘ اةٔ  إ

    لي ٓني لي ٖيب ٚخؿل ذلاٚي١ لي ػٝيف.

  :عن خمطوط حبثًا

 "يٝايةٞ َٞ زٜام٠ يف ليعصؿٛر١ٜ"

٫ ا ًةةةـ لملٓةةةإ اًةةة٢ إٔ َةةةٞ زٜةةةام٠  

يف  ةةةارٜخ ل٭ما  أشاشةةةٝا  ًت رنٓةةةا ظةةةّه

ليعرملةةٞ يف ليكةةرٕ ليععةةرٜٔ ؾٗةةٞ ليها  ةة١ 

ٚل  ااةةة١ ليةةةر ظةةةػًت ن ةةةاا اصةةةرٖا     

ٚذل ٝةة٘ َةةٔ  ةة٬ٍ  ةةايْٛٗا ل٭مملةةٞ َٚةةا      

نإ جيرٟ ؾٝ٘ َٔ ْكاظةاا  ٚملعةا ييةو    

َٔ  ٬ٍ َ شا ٗا لير قام ٗةا إىل َعةؿ٢   

لواْني َٚةٔ ملةِ ليٓٗاٜة١ ليةر رةسٕ نةٌ       

قًةة   ةةا  هعةةـ آٗةةا َةةٔ   ةةاع لي عةةر     

٫شةةةُٝا ل٭قرملةةةا٤  ؾٗةةةِ ليطةةةاَعٕٛ مبةةةا    ٚ

متًه٘ ؾكا مؾعِٗ ٖة ل ليطُةئ إىل  ةامليف    

م ٛهلةةا َعةةؿ٢ ل٭َةةرلذ ليعكًٝةة١ َٚةةٔ ملةةِ  

 لحللر اًٝٗا.
ٖةة ل لخلةةي ليعةةرٜ  َةةٔ  ٝةةا٠ َةةٞ     

زٜام٠ ٖٛ ذلٛر رٚل١ٜ ٚلشٝين ل٭اةر  ليةر   

ٜةةةسٜض إَةةةٞ يٝةةةايٞ  "جةةةا٤ا رةةةت آةةةٛلٕ  

ٚقا  ارا   ع١  ا ة١ ملصةٛر١ٜ   " نٛملٝا

حلةةٛلر يف لي٬يقٝةة١.. ٜ ةةاأ ل ٪يةةـ اةٔ ملر ل 

ليرٚلٜةة١ ملؿصةةٌ رةةت آةةٛلٕ يف ٬َملصةةاا   

رلطٛ ةة١ يٝةةايٞ ليعصةةؿٛر١ٜ ٖٚةةٞ  صةة    

ٜةةةام٠ يف ززاةةةِ ليرٚل٥ةةةٞ قةةةا ن   ٗةةةا َةةةٞ 

ليعصةةةؿٛر١ٜ  ٚنةةةإ ٫ملةةةا َةةةٔ ليٛ ةةةٍٛ    

إيٝٗةةةا ي هةةةٕٛ ْكطةةة١ لر هةةةاز يف ليعُةةةٌ   

 ليرٚل٥ٞ.

 

ق ٌ ليٛيٛ  يف ااذ ليرٚل١ٜ ٚأ الملٗا 

 آ٘  إٔ  هٕٛ لإلجامل١ ٌٖ يٓا ملص٪لٍ جي

 ٚلضح١ ٚمل١ٓٝ..

 َعةةام٫   ٧ٖةةٌ لةةل يًرٚل٥ةةٞ إٔ ٜٓعةة   

حلٝا٠ ظخص١ٝ َا َٔ  ٬ٍ اًُة٘    اراٝا 

ليرٚل٥ةةةةةٞ   ةةةةة٢ يةةةةةٛ لشةةةةة ٓا إىل ٚملةةةةةا٥ل     

َٚعطٝاا َٔ شيف ٚ ٝا٠ َٔ ٜ  عِٗ. ٖٚ ل 

ليصةة٪لٍ ٜٓصةةح  اًةة٢ ل٭اُةةاٍ ليارلَٝةة١    

ٜضةةةا  رٜةةةا إٔ أْٗةةةا أليةةةر اًةةة٢ َةةةا ٜ ةةةاٚ 

اةٔ لي ةةارٜخ ملةٌ ٚ عُةٌ اًةة٢      هةٕٛ ملةا٬ٜ   

 إاام٠  ٝاغ ٘.

ل٭اةةةةر  يف رٚلٜ ةةةة٘ ل ُ عةةةة١ ٜ حةةةةت    

  ٜٚ املئ ٖٚٞ يٝصةت َةٔ ؾةرلؽ يهةٔ     ٜٚٓكِّ

لي حةةةةت ل عُةةةةل قةةةةا ٜكةةةةٛم إىل أَةةةةانٔ    

قةةةةا ٜهةةةةٕٛ  َٚٓسيكةةةةاا  طةةةةر٠ يًػاٜةةةة١...

َةةةٔ ل ػةةةاَر٠ غةةةيف  إ رلجٗةةةا يًعًةةةٔ ضةةةرملا 

ذلصةةٛمل١ ليٓ ةةا٥  ٚرمبةةا  ةة٪مٟ إىل نصةةر   

  ٛر٠ لا اْا اًٝٗا.

يل َةا  إٚ ؾٌٗ لل يًرٚل٥ٞ ؾعٌ ييةو.. 

اًةة٢  ؾعةةٌ َةةا ليٓ ةةا٥  ل ة  ةة١ اًةة٢ ييةةو...  

 عٝا َٔ ٜكرأ ٜٚ املئ َٚٔ ٖةٛ َةٔ َةيفل     

 ٌٖ ليها   ٚل  اع.أأٚ 

مث١ َٔ ٜر٣ إٔ ل٭َر اةامٟ ٫ٚ ضةيف   

ْة٘ َةٔ ل ؿٝةا    أٚيهٔ آ رٜٔ ٜرٕٚ  مل يو..

إٔ ْ كةةةةٞ اًةةةة٢ ليصةةةةٛر٠ لجلًُٝةةةة١ ليةةةةر     

ل ل  ةةاع أٚ  عةةهًت آةةا ليٓةةاط اةةٔ ٖةة   

  ًو ليعخص١ٝ لير ْ ٓاٚهلا.

ٕ َةةةةٔ ؾةةةة ح َػةةةةاٚر ؾُةةةةا ليؿا٥ةةةةا٠ لٯ

يةةةٔ  كةةةاّ ٚيةةةٔ  ةةة٪ ر   ٚنٗةةةٛف ليصةةةيف...
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٫ ذلاٚي١ َٔ ليرٚل٥ةٞ  كةاِٜ   إَر ٚيٝض ل٭

 .٨مني جاٜا ٜعا ليكار

يف لي ُٗٝةا ل٫ؾةلضةٞ يًرٚلٜة١ ٜكةاّ     

ار  لجلٗا ل   ٍٚ ٚليعٌُ يًٛ ٍٛ إىل ل٭

شةةةةةٓٛلا َةةةةةٔ أٚرلم ليعصةةةةةؿٛر١ٜ )ملةةةةة٬  

لي ٓك٬ا ملرؾك١ رٚز  ًٌٝ ملني َإ ليعةاذ  

لق ؿةةا٤ ٭ملةةر َةةٞ َةةٔ ملةةيفٚا َآٜةة١ ليكًةة     

ٚ رملةةةةةة١ ليٛليةةةةةةا  يف اةةةةةةس َرلٖك ٗةةةةةةا إىل 

ٖةةةةةِ ليؿةةةةةةلا  أليكةةةةةاٖر٠ ليةةةةةر ظةةةةةٗاا  

ٜضةةا  ألي اراٝةة١ يف  ٝا ٗةةا ٚلْ ٗةةت ؾٝٗةةا 

َه١ٓ أَٔ  إىل رَٚا لير ظهًت َهاْا 

لشةةةةةل  ٗا َ ًةةةةٗا َ ةةةةٌ ملةةةةريني  ٚيٓةةةةإ    

 ةةيفل َآٜةة١ ليٓا ةةر٠   أ ٝٓةةا  ٚملةةارٜض  ٚؾٝ

 ؿارٖةةةةا  أليةةةةر ظةةةةهً ٗا َٓةةةة  ْعَٛةةةة١  

ٚجاْا  عٛمل١ يف م ٛهلا   اٚيٓا َةر ني   

ملةةةة٬ جةةةةا٣ٚ اًةةةة٢ ليةةةةرغِ َةةةةٔ جٛلزٜٓةةةةا    

ليؿرْصةةٞ ٚليهٓةةاٟ  يف نةةٌ َآٜةة١ َةةٔ 

ٖةة ٙ ل ةةإ  ناْةةت  ٓ  رْةةا شًصةة١ً َةةٔ    

 ...ل ؿاجآا ٚلهلسلا ل ٪ ١ ٚل ؿر ة١ أٜضةا   

ٛ أٚملعةةةا  ر اًةةة٢ ل خطٛ ةةة١ يف  ٕ ٜةةة ِ ليع ةةة

ليكاٖر٠ ٜكٍٛ  ٖ ٙ يٝايٞ ليعصؿٛر١ٜ ليةر  

ضةةةةٝعت نةةةةٌ َةةةةٔ رنةةةة  ٚرل٤ٖةةةةا يف     

 ل  اٖاا ل  ١ُٗ?

يةٛ نةإ ملرؾك ٓةا يف  ًةو      متٓٝٓا َعةا  

لي١ًًٝ ليصعٝا٠ شة٢ًُ لحلؿةار ليهسملةرٟ     

ؾةارٚم شةعٝا  ذلُةا ا ةا ليػةين  صةةٔ       

ٚملم ليصةةهانٝين  رٚز غرٜةة   أْطةةٕٛ  

َةٔ   ؾٛلٍ.... ٚنٌ لية ٜٔ َٓحةٛل َةٞ ظة٦ٝا     

ؾكةةةةي  يةةةةٛ  اُةةةةارِٖ يٝٓصةةةةؿٖٛا قًةةةة٬ٝ  أ

  ناْٛل ٖٓا َعٓا يف ٖ ل ل هإ راٜةال  

يف اةةس  ٜةةسٜض نٛملٝةةا إيعةةرملٓا  ةة  َةةٞ 

ٚىل آؿٛلْٗةةةا  آةةةاَا ن  ةةةت آ٫َٗةةةا ل٭ 

ن شةةةو   ٚقًٓةةةا ملصةةةٛا ٚل ةةةا َٚصةةةُٛع 

شةـ   ٜاَٞ ٚجاْاى  ؾُٗٓاى.. يهٔ يٮ

غًةةة ِٗ  ةةةر  َةةةٔ ٖةةة ٙ ليةةةاْٝا ليكاشةةة١ٝ     أ

 ٚملكٝت أ ٛل ِٗ َص ُر٠ َعٓا ٚؾٝٓا.

 :ليالي العصفورية

إىل  3714مت ةةةةا ليًٝةةةةايٞ َةةةةٔ رملٝةةةةئ 

/ ٖٚةةٞ ليٓصةةخ١ ليهاًَةة١    3723 رٜةةـ 

 ة١ًٝ ليةر ا ليع ةٛر اًٝٗةا     ( ل٭ا )لؾةلضٝ

يف  ةةةةةحرل٤ لجلٝةةةةةس٠ ٚمٜةةةةةر آطةةةةةٛر٠ يف  

مليفٚا  ركٝل ٚ ر ٝ   رٚز  ًٌٝ ٜٚاشني 

 ملٝ .ل٭

ميهةةٔ ل  سلهلةةا   يف ليرٚلٜةة١ ليةةر ٫ 

بهاٜةة١  ٛؾةةإ ممةةا مْٚ ةة٘ َةةٞ يف يٝةةايٞ 

ليعصؿٛر١ٜ  َةا لية ٟ جةر٣ هلةا  ٚنٝةـ      

 ةاقا٤  ٚنٝةـ   قرملا٤ ق ٌ ل٭غار ملٗا ل٭

 هإ لي ٟ ن  ت ؾٝة٘ ٖة ٙ   ٚ ًت إىل ل

( َةا  رٜةا   ليًٝايٞ   صه  َٞ )لؾةلضٝا 

إٔ  كٛي٘  عٛم إىل ل اضٞ  ٚلحلاضر  ؿٓا 

نةةٌ ظةة٤ٞ  ٜكةةرأ ل٭اةةر  يف َةة  ٚ ؿاٜةةا 

نٌ  رن١ ٚنٌ شه١ٓ َٔ َٞ  ٜصٌ 

إىل لي ًُٝح ملايه يف َٔ ل٭َٛر ليعخص١ٝ 

  ٫ٚ ْةةارٟ َةةا ليؿا٥ةةا٠ َةةٔ لخلةةٛذ   جةةال 

ليرٚلٜةةة١ أيةةةـ  َةةةٔ  ٨ؾٝٗةةةا  ٜكةةة ض ليكةةةار 

 هاٜةةة١ َٚعٓةةة٢  َةةةٞ ٖةةةٞ ليةةةر  كةةةٍٛ      

  رَةةةامل  ٧نةةة ا يف ؾةةةرلؽ  قًةةةيب مي ًةةة   

لجلُةةةةةٌ آةةةةةاَا ٜٓةةةةةٛ  ٜه ةةةةةر يملا ةةةةة٘   
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ليصحاؾ١ ملاا ين  إي٘ َٔ جٕٓٛ   ا ١ْٛ 

ٜاّ  جٛزٜـ  ٝ ١ أًَٞ )ٖٛ َةٔ قامٖةا   ل٭

إىل ليعصةةةؿٛر١ٜ ٖٚةةةٛ لملةةةٔ اُٗةةةا  ٚ  ٗةةةا  

ْصةةاْٝني   إٍٚ( َةةٔ قةةاٍ لوةةاْني غةةيف    ل٭

 ْك ْٞ...أليععر ٚ اٙ 

٬ ةةةةة١ ليكةةةةةٍٛ َةةةةةا يٖةةةةة  إيٝةةةةة٘   ٚ

ليان ٛر مجاٍ ظةحٝا يف دلًة١ ليؿٝصةٌ    

ّ )إٔ ليهةةة يف َةةةٔ  1010اّ اةةةليصةةةعٛم١ٜ 

ليرٚلٜاا لير   صا٣  ص ي١ ل خطٛ ةاا  

يةةةا٣  آٝؿةةةا  ل ؿكةةٛم٠ ٚقةةةا خًةةةل  عةةٜٛكا   

« يف يٝايٞ إٜسٜض نٛملٝةا »ليكرل٤. يف رٚل١ٜ 

لا ٚملر لحلٛلر اةاّ  )ليصامر٠ أ ملر لٯم

ّ( يٛلشةةةةٝين ل٭اةةةةر   زلاملةةةة٘ َةةةةئ   1036

ليها ةة  َصةة ي١  كٝكٝةة١  ٖٚةةٞ لي حةةت     

 -3664اةةةةةٔ َةةةةة نرلا َةةةةةٞ زٜةةةةةام٠ ) 

ّ(  ليها  ةة١ ليً ٓاْٝةة١ ليؿًصةةط١ٝٓٝ   3723

ليةةةةر   يكةةةةت يف اعةةةةرٜٓٝاا ٚمل٬ملٝٓٝةةةةاا  

ليكةةرٕ ليععةةرٜٔ  ٫ٚ شةةُٝا يف َصةةر َةةٔ   

 ٬ٍ  ايْٛٗا ل٭مملٞ ل عةٗٛر ٚن املا ٗةا   

١ٝ ٚليؿهر١ٜ  ٫ٚ شُٝا يف َٛضةٛا١  ل٭ممل

 ليٓص١ٜٛ.(

َ ةةةةٌ  ٚمثةةةة١ رٚلٜةةةةاا أ ةةةةر٣ نةةةة يف٠

 شةةةة اْٞ رٚلٜةةةة١  ل خطةةةةٛي ليكرَةةةةسٟ ي  

  ٖٚٞ  عةا  ؾةة٠ َُٗة١ َةٔ     أْطْٛٝٛ غا٫

ْةةايض لْط٬قةةا َةةٔ   لي ةةارٜخ ليعرملةةٞ يف ل٭ 

ّ . 3713) ٜة ِ ليع ةٛر اًٝة٘ اةاّ      رلطٛي

ذل ٛلٙ  صلٌٝ حلٝا٠ ل ًو ل٭ يف يً ٛلجا 

 –لإلشةةةة٬َٞ ل٭ ةةةةيف يف ملةةةة٬م ل٭ْةةةةايض   

ٖٚةةةٛ  – ايٝةةةا   –شةةة اْٝا إمٚيةةة١  –شةةةاملكا  

رلطٛي مجٌٝ ٚؾرٜا َٔ ْٛاة٘. ٜٓكةٌ يٓةا    

  .ل ًو أملٞ ا ا لهلل ل ٝا٠ ٖ 

ٜعًل ليٓاظر )ليعرملٞ( اًة٢ ليعُةٌ يف   

 ٕ  ْصخ ٘ ل ةمج١ جبًُ ٘ ٖ ٙ  ))ٌٖ نةا

آ ةةر شةة٬ ني   - ا ةةا لهلل ليصةةػيف أملةةٛ 

 ا٥ٓةا  أضةةاع ل٭ْةايض نُةةا    - ل٭ْةايض 

ٜةةةرٟٚ يٓةةةا لي ةةةارٜخ? يكةةةا  ةةةاٍٚ ليها ةةة  

لإلشةةة اْٞ ليعةةةٗيف أْطْٛٝةةةٛ غةةةا٫ يف ٖةةة ٙ 

ليرٚلٜةة١ إٔ ٜضةةعٓا أَةةاّ ظةةخ  آ ةةر غةةيف  

لي ٟ ارؾٓاٙ ٚغيف لية ٟ ٚقعةت اًٝة٘ يعٓة١     

لي ةةارٜخ  إْةة٘ ظةةخ  َةةٔ حلةةِ ٚمّ ٜعةةٝغ   

  ظخ  ٜ هٞ ٭ْ٘ لحلٝا٠  ًٖٛا َّٚرٖا

ٜعرف إٔ لي ارٜخ شٝضةئ اًة٢ ناًٖة٘ َةا     

  ٫ ٜا ي٘ ؾٝ٘

ؾكةةةا  "رملعةةةٕٛقٛلاةةةا ليععةةةل ل٭"أَةةا  

ملعةا إٔ  رمجةت إىل    َُٗةا    ككت  ضةٛرل  

ليعرمل١ٝ  ملطً ٗا )ٖةٞ إٜة٬ رٚملٓعة أٜ ٖةٞ     

٠ أرملعٝٓٝةةة١ غةةةيف شةةةعٝا٠ يف زٚلجٗةةةا  أَةةةرل

رصةةةٌ اًةةة٢ اُةةةٌ نٓاقةةةا٠ يف ٚنايةةة١   

ٍٚ َُٗة١ اُةٌ   أممل١ٝ  ييو آاَا  هٕٛ أ

ٕ  ٓكةةا ٚ ه ةة   كرٜةةر اةةٔ ن ةةاا    أهلةةا 

ٜاا٢ "جت ٜـ ا ا" ٖٚٞ رٚلٜة١ نا  ٗةا   

رجةةةٌ ٜةةةاا٢ "اسٜةةةس زلٖةةةارل".  ؿةةة  إٜةةة٬    

ملكصةةة١ بةةةت اةةةض اةةةٔ ليرَٚةةةٞ ٚ مٚر     

ليةةارٜٚغ يف رٜٛةةٌ رجةةٌ ليةةأٜ ليٓةةاجح     

ٚيهةةٔ  عةةٝض إىل  ةةٛيف ًَ ةةسّ  ظةةاار     

اةةةا ؿٞ  ٚملاٝةةة١ يًحةةة . ٚ ٪ ةةة  أٜضةةةا     

  لير  كاّ ْ ر٠ ملارٚط أٚ قٛلاا اض

ملاق ةة١ يًؿًصةةؿ١ ليكاميةة١ ليةةر قاَةةت اًةة٢    
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مٜةإ  ٚٚجةٛم لحلة  يف     ٛ ٝا ليٓةاط ٚل٭ 

مل ٌ نٌ ظخ  َٓا. َٔ  ة٬ٍ قرل٤ ٗةا   

هلةةة ل ليه ةةةاا  ةةةارى إٔ قصةةة١ ليرَٚةةةٞ     

 عهةةةض قصةةة ٗا ٚإٔ زلٖةةةارل نُةةةا ؾعةةةٌ  

اةةةةض يف ليرٚلٜةةةة١  جةةةةا٤ ييفٜٗةةةةا  رٜةةةةل   

 لحلر١ٜ. (
ْةةةاٜٝض أرٚلٜةةةاا رمبةةةا  ككةةةت ْ ةةة٠٤ٛ 

شةةطر٠ ليٛلقةةئ ٚيهةةٔ  أْةةٔ  ٚاًُةةت اًةة٢  

 يف ةةإ  ظةةٝؿر٠ ملؾٓعةةٞ ٖةةٌ ليرٚلٜ ةةإ ل٭

ٚلي ةةةةةٓني ليةةةةة ٖيب َصةةةةة ً إ َةةةةةٔ ر ًةةةةة١   

ٕ أظةار٠ إىل  ملايالشار مل لا١ رمبةا.. َةئ لإل  

يـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ ٜؿٛح َٔ رٚل١ٜ ممًه١ أا ل 

  عةةةةا اةةةةٔ ر ةةةة٬ا    لي ةةةةٓني ليةةةة ٖيب ٫ٚ 

   ليصٓاملام َٚػاَرل ٘.

 إحاالت:  ــ 

 .ليرٚلٜاا ليصاملك١ ل عار إيٝٗاةة 

  .ليعامله١ َٛضٛااا َ عام٠ أ ليرٚلٜاا ليصاملك١ةة 

 /1010ٚ 1003مَعل  أاالم َ ؿرق١ َا ملني لٍ-  حٝؿ١ لي ٛر٠ةة 

 ./ م. مجاٍ ظحٝا 1010دل١ً ليؿٝصٌ ليصعٛم١ٜ  نإْٛ لي اْٞ ةة 
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جذلية الحب والخجل في 
 شعز عبذ األميز الحصيزي

 الشاعز الذي كان يحلم أن يكون 
  وريثًا للجواهزي

 
 د. رحيم هادي الشمخي 

  أكاديمي وكاتب عزاقي            

 

حلـااط وػتل اان ناارا  رافاار  حلرلؽاار    الشاار ع   اام ااحلااي ا  ااي  

 رصقة الؾغة الععاقة وال ع ي، ونرا حيعج أسرتطة الؾغة الععاقاة نيا    

نارا   ارعنيؾااة ار تسانة،  فااث الاعاي الشااعع  وأتؼا   تا اام     

 الؾغة الععاقة حلع ؿما  سق تين.

ولااام الشااار ع   حلميـاااة الـيفاااع اا اااع    العاااعا   ااار    

2491،  

 

ٙيف املسحيةةةةةةةة٠ اأصدا ٛةةةةةةةة٠  ؾةةةةةةةةدز 

جمَٚصتٗ اىػعس٠ٛ ) شٕاز اىدٍا٣( ٙغازو 

يف ّدٙات غعس٠ٛ صدٛدٟ يف ٍدْٛة٠ اىْفة    

ٙاىنٚف٠ ٙبابً، ٙمةأ امَٜةي ٛتٚوعةٚٔ    

ىٗ غأًّا غةعسًٛا ٙ  بٜةًا ٍٙعسفٜةًا مة يفًا يف     

 ٙا٤ةةةً ايَطةةةْٜٜات اىةةةر غةةةٖدت  ةةةٚزات 

ّٖٙضةةات اىػةةعس ابتةةدا٣ ٍةةٓ اىػةةاصس )بةةدز 

ب، ٙملٜعةة٠ ص ةةاع صَةةازٟ،   غةةامس اىطةةٜا 

ّٙاشو املال٤ن٠، حت١ ّصاز و اّٝ، ٙص د 

اىٕٚةةةةةةةاب اى ٜةةةةةةةا ٝ، ٙ َةةةةةةةد ٍٖةةةةةةةدٞ    

امٚإسٞ ٙغيفُٕ( ىنْٗ بقٝ صي١ خطٗ 

 اىنالضٜنٝ.

يف ٍطيةةةي اىطةةةتْٜٜات ٕفةةةس اىػةةةاصس 

احلؿيفٞ ٍد٠ْٛ اىْف  ٙاضتقٓس يف بغةدا   

فاغةةةةتغً يف  حةةةةد٢ املطةةةةابي ٙ عةةةةٓس      

طة  ٍةس أ   اىنثيف ٍٓ اىػةعسا٣ ٍةُْٖح ح  

ٙضعدٞ ٛٚض  ٙامةٚإسٞ اىةرٞ ضةاصد٘    

صيةة١ اىعَةةً يف ٍنت ةة٠ ادةةا  ا  بةةا٣ يف     

اىعسال، ٛػٖ ٗ اىػاصس احلؿيفٞ باىػاصس 

)صيةةةٝ بةةةٓ امٖةةةُ( اىةةةرٞ مةةةأ ٖٛةةةُٜ يف   

اىةةرازٞ ٙٛةةس   ٍقٚىةة٠ اىػةةاصس صةةسٟٙ بةةٓ       

 ّا صسٟٙ بٓ اىٚز ، غٜذ ؾةعاىٜه  اىةٚز  ) 

فاحلؿيفٞ مأ ٍتَةس ًا   اش٠ٍْ ا زض(،

فٍٜٚةةةةةًا ا ٛتةةةةةٚا١ّ صةةةةةٓ مػةةةةة  شا ت  ٕ
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 اآلخسٛٓ، فٜقٌٚح

َِٕت َٔ  قسٛعٝ ٙوِد َمِس ُِ ُٛحٗ ٚ  ٙم

   
   ًُ ًُ امَلفاصٜةة ِٔ  ايةةُ اىٔفِعةة  ّفطةةٝ بةةأ

   
 ٕٙٚ اىقا٤ًح

   
ًِ َّديةةة٠ٕ   ٍُةةةٗت فةةةا فص     ِؾةةة   ذا 

   
 صاةةاٍٝ يف اىةةعاب صسٙوٖةةا سٙٞ  ةة

   
ٔٓ صاَةةةةة٠ غةةةةةعس    ٙىيتةةةةةازٛذ ّقةةةةةٌٚح  

اىقسٛب ٍةٓ غةعس املتةْع تعيتةٗ      احلؿيفٞ
حييةةةُ  ٔ ٛنةةةٚٔ ٙزٛثةةةًا ىيػةةةاصس اياىةةةد    
 َةةةةد ٍٖةةةةدٞ امةةةةٚإسٞ، ٙوةةةةد  غْةةةة١  

 احلؿيفٞ بايَسٟ فْسا٘ ٛقٌٚح
 ٕٙا  ّت ود  ؾة حت ىيدَةس زٓبٖةا   

   
 ٙ ؾ حت ىألوداح  سصتٖا اىنر٢

   
ٙوةةةد ٛةةةس٢ اىةةة عع  ٔ اىػةةةاصس ص ةةةد  

يف  قافتةةةٗ اىػةةةعس٠ٛ    ا ٍةةةيف احلؿةةةيفٞ
ٛعةةةةٔه إتَاٍةةةةٗ ىػةةةةاصس ٍعةةةة   ذ مةةةةأ   
حيفةةا اىنةةثيف ىيَتةةْع ٙاىةة حعٞ ٙبػةةاز 
ٙ بةةٝ ّةةٚاع ٙاىفةةسش ل ٙتسٛةةس ٙاىػةةسٛف   
ٙاىطةةٜد احلَةةيفٞ ٙ ص ةةً ٙ َةةد ضةةعٜد     
احل ةةةةةةةةةةةٚبٝ ٙاىػةةةةةةةةةةةسوٝ، ٙاىػةةةةةةةةةةة ٜع  
ٙامٚإسٞ، ٙٛرمس احلؿيفٞ  با ّٚاع 
يف صةةةةدٟ وؿةةةةا٤د ٙىنةةةةٓ ا ّقةةةةسٔ ٕةةةةرا  

ـ ٍتَٜصٟ، مقؿٜدٟ  ِ اىرمس ٙخؿا٤
ٕةةةةةةازٙٔ اىةةةةةةر ٛعةةةةةةازض فٜٖةةةةةةا وؿةةةةةةٜدٟ 
امٚإسٞ اىر تا٣ت بعْٚأ )ٛا  ِ صٚ ( 
ٙوؿٜدٟ احلؿيفٞ ٍنتٚب٠ ى غدا  حٜة   

 خياطب فٜٖا ٕر٘ املد٠ْٛح
 ٝ  ٙ ٞ وَةةة٠ جمةةةد وةةةد بيغةةةت ىنةةة

   
 ٛةةٚ  يف  سبٖةةا ٛغةةدٙ اىضةةح١ طْٜةةا 

   
   ٗ  باىػةةةعس ٛفةةةعؽ با تةةةا   يتةةة

   
  ازْٛةةةةاٙٛطةةةةتقٝ املْتٖةةةة١  وةةةةداح  

   
  ٗ   غةةةةةس اىْٚاضةةةةةٝ ٛنطةةةةةٚ٘ ا٤ْةةةةة

   
 ٙابةةةةٓ اىٚىٜةةةةد ٛٚغةةةةٜٖا اىسٛاحْٜةةةةا

   

     ُْ ًْ وةةدٛ  ٔ حػةة٠َ اىػةةاصس ٕةةٚ خفةة

ٙ يةه  ةإسٟ   ةة ٛٚام ٗ يف اىطيٚو ىنْٗ 

مةةةأ ٛتَةةس  صيةةة١ خفيةةٗ اىقةةةدُٛ صةةةر   ةةةة  

ٙضةةةةٜيت ح )اىػةةةةعس ٙايَةةةةسٟ(، فاىػةةةةعس  

ٛطيةةةةك املن ةةةةٚت  طالوةةةةًا صازٛةةةةًا تس٥ٛةةةةًا  

ٍػناًل برىه املعا ٌ املٚضٚصٝ ملا دت 

احلػةةة٠َ،  ٞ ىيحقٜقةةة٠ ايفٜةةة٠ امل تيةةة٠، 

ٙاملعطيةة٠ ٙاملن ٚ ةة٠، ٙا ٛطةةتطٜي اىػةةعس  

  ٖاز  يه احلقٜق٠ ايفٜة٠ صية١  فعةات،    

ففةةيفًا بةةاز ًا ٙضةةاخًْا ٍةةسًٟ بةةً ٕةةٚ ٛففةةس٘  

ٙاحدٟ، فاىن ت اىطٚٛةً ٛطيةك اىؿةسخ٠    

احلةةةا ٟ، ٙٛؿةةة يف ذىةةةه يف اىػةةةعس ٍثيَةةةا    

ٛؿ يف، مَقٚى٠ يف صيُ اىْفظ، ٙ س  يف 

غعس )ص د ا ٍيف احلؿيفٞ( ٍقابالت ب  

ط ٜعةةةة٠ احلٜةةةةا٣ ّٙقٜضةةةةٖا، اىةةةةرٞ ٛؿةةةةً  

  حٜاًّا    حٓد زفا٠ٕ اىْػٟٚ.

 ٔ  يةةةةه املقةةةةابالت غةةةةيف  طةةةة٠ٍٚ    

جتةةةةا٘ ٙاحةةةةد باىْٖاٛةةةة٠، ذىةةةةه  ٔ مةةةةً با

اىؿةةساصات اىرا ٜةة٠  اةةً ٍ تيةة٠ احلطةةُ     

حةة   تفةةٚل فٜةةٗ ّصصةة٠ اىةةْفظ اىطةةا٤دٟ،     

ٙ حطاضات اىػاصس احلؿيفٞ اىير٠ٖٛ ٕةٝ  

زغ ات ٍتَس ٟ صي١ خفيٗ اىتقيٜةدٞ اىةرٞ   

ٝ  وةةٚٞ          ٛنةٓ ضةٖاًل، بةً ٕةٚ بْةا٣ْ ّفطة

ْٜٓد ٛتفةةرز يف ب٥ٜةة٠ اتتَاصٜةة٠ ٙصا٤يٜةة٠     ٍُػةة

وٜا ٖةةةةا، ْٕةةةةا حيضةةةةس      دتضةةةةٓ  خال

اىرٕٓ  ع يف ٍعةسٙ  ٕةٚ اىةرٞ ٛتطةُ صْةٗ      

اىطةةةيٚو ااّففةةةازٞ ىيسؾةةةا٠ّ يف دةةةدٞ   

ذا ٖا، ٙ ٔ اىػاصس ص د ا ٍيف احلؿيفٞ 

 خالوٝ ٛتْةاٙب يف جتةاٙٛ  ّفطةٗ ٙذْٕةٗ     

 ٜازأ ٍتالطَأ )احلػ٠َ ٙاهلته(، فإّةٗ  

ةةةةة خػةةة٠ٜ اىضةةةع  ةةةةة ٛتطةةةيه صيةةة١ ّفطةةةٗ 
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 تدٍةة٠،  بٚضةةاط٠ غةةعس خطةةابٝ ذٞ ّةةرٟ

 ّٗ ٛأخر ٍْه )زضٓ اىفةسع( مَةا ٛقةٌٚ    

املثةةةةةً اىعسبةةةةةٝ، ٙٛؿةةةةةطْي وٜةةةةةا ٟ  ٍةةةةةس    

املطةةتَع  صةةر فعاىٜةة٠ اأّػةةا ، ٙاىػةةعس    

ايطةةةابٝ غةةة ٗ اىغْةةةا٤ٝ، اىةةةرٞ ٛتَطةةةه   

بإؾةةةساز٘ صيةةة١ اىةةةتحنُ ىٜطةةةتثَس  ٕةةةُ    

يف املطةةةتًٖ، ةةةةة  ٙ بعضةةةًا ٍْٖةةةا ةةةةة طاوا ةةةٗ 

فٜةةص حُ املطيةةي باهلتفةة٠، ٙ حٜاّةةًا  نةةٚٔ   

 اىػعس اىالحق٠ ٍطيعًا  ٛضًا. بٜات 

 ٔ ااَّٖاز اآل ٝ يف  ٌٙ وؿةٜدٟ ٕةٚ   

اىرٞ ٛػد املطتَي    اىػاصس ٍثيَا  ػد 

اىفسع يف ح ي٠ اىطة ال بؿةس املتفةست ،    

 ٔ ذىه وسٛب ٍٓ اىتَثًٜ يف اختٜاز٘  ٙزًا 

ٍطيٚبةةًا، ٙىنْةةٗ  ثٜةةً اىطاوةة٠ اىػةةعس٠ٛ    

املتَينةةة٠  ٙ اىْاشصةةة٠    اىتَيةةةه، ٕةةةرا    

ٜةًا يف اىعدٛةد ٍةٓ وؿةا٤د اىػةاصس      ٛ دٙ تي

(، ىيْاةةةس    وؿةةةٜد ٗ اىةةةر  احلؿةةةيفٞ)

 ٍطيعتٖاح

 وةةةةةةدْح ٍٖفةةةةةةر ٙزٙحةةةةةةٝ وةةةةةةٚايف    

ٖٝ ّػةةةةةةةةٟٚ يف اىضةةةةةةةةفا      ٙ ٍةةةةةةةةاّ
 

 ّةةٗ ٛةةٚىٝ اىؿةةٚز احلطةة٠ٜ اىةةر زغةةُ  

ٍيَٚضةةٜتٖا وةةد  ةةُْ صةةٓ يةةٜالت غةة٠ٖٛٚ،  

ٍَعٜػة٠، ٙصةا ًٟ اىؿةٚز       مثس ٍٓ مّٖٚةا 

 احلطةةةة٠ٜ  نةةةةٚٔ  طةةةةفٜاًل أحطاضةةةةات   

فعيٜةةةة٠، ىنْٖةةةةا يف ٕةةةةر٘ اىقؿةةةةٜدٟ،  ٙ    

ضٚإا  تؿةاصد يف صةا  اىسغ ة٠ ٙاىتدٜةً     

ٍٓ  ٙٔ  ٔ  قةدِ  حيةا٣ات خٜاىٜة٠ ٍغْٜة٠،     

 ّٖةةا  تعةةاط١ امليَةةٚع ٙالطةةٚع اىعا٤ةةد 

ىتفسبةةةة٠ اىْةةةةاع، فٜطتػةةةةعسٕا اىػةةةةاصس   

 ٠ٜٓ ٍ اغةةةةةةةسٟ ٙمأّٖةةةةةةةا جتسبتةةةةةةةٗ احلطةةةةةةة

امليَٚض٠، ٙحت١  ذا باغس اىػاصس اىتفسب٠ 

خيةةةةس  صةةةةٓ  طةةةةاز خةةةةرٟ فعةةةةاًل، فإّةةةةٗ ا 

ٛطعضةً يف  ةةة   ٞ اىػةاصس  ةةة  اآلخسٛٓ،  ّٗ 

ىر ةةةٗ املؿةةةعدٟ غةةةًٖٚٛا ٙحطةةةًٜا ٍطةةةتعًْٜا    

باضةةةةتعازات اىيغةةةة٠ فاىطعةةةةاِ  ق ٜةةةةً  غةةةةس    

غةةةةٖٝ، ٙاىيٜةةةةاىٝ صةةةةٚاوس  ذا   حيتضةةةةس 

اىعفةةةا ، ٕةةةٝ امل اىغةةة٠ اىةةةر  قةةةٚ   ىٜٖةةةا    

اىعف٠، فتطسح ّقٜضٖا احتضةاز اىعفةا ،   

 ْٕٙا ٛقٌٚ اىػاصس احلؿيفٞح

 ٙطعةةةةةةةةاِ  ق ٜةةةةةةةةةً  غةةةةةةةةةس غةةةةةةةةةٖٝ  

     ٝ  ٍثةةةً مةةةأع زتتةةةٗ ٛةةةا ضةةةالٍ
 

ٖٝ صةةةةةةةةةةةةةةةةةاوسات  ذا      فيٜةةةةةةةةةةةةةةةةةاى

  ؿةةةةةيٜٖا صيةةةةة١ احتضةةةةةاز صفةةةةةا  
 

ْٕٙةةا ّةةس٢ مٜةة   تضةةدُ اىقؿةةٜدٟ  

اىػاصس ص د ا ٍيف احلؿيفٞ،  صي١ ىطأ

باىقؿةةة  ٙاىثغةةةٚز ٙاىةةةْغُ اىعةةةإس ٙ ةةةسّيف   

ا ز ا  ٙامَةةس، ٙ ؿةة يف ضةةاح٠ ىيةةسوـ 

احلؿةةيفٞ اىػةةٖٚٞ ٙا ٛطةةتطٜي غةةاصسّا   

 ا  ٔ ٛتقٜةةد باىٚ ةةا٤  احلطةة٠ٜ اىػةة٠ٖٛٚ   

ةةة  بةرىه  ةةة  فاىػفا٘ ىيتق ًٜ ٍثاًل،  منةا ٕةٚ   

ا ٛقةةةةةةةةدِ ؾةةةةةةةةٚزًا ىيحةةةةةةةةب ذات طةةةةةةةةابي  

خؿٚؾةةٝ، فٜيفةةأ ٍضةةطسًا    اضةةت داٌ  

اىؿةةٚز اىػةةعس٠ٛ ٍةةٓ اىْطةةٜك ذا ةةٗ، مةةأ  

ٍُعيةةٓ اىةةْفيف بٚوةةٗ ٙتْةةٚ ٘ ميَةةات       ٍثةةً 

اىػةةةةعس، ٕٙةةةةٚ بقةةةةٟٚ اضةةةةتْفاز اىعةةةةسٙض    

أل اىففٚات اىؿدز٠ٛ ٙاىتديٜة٠  اىػعسٞ مي

ٙاىس٤ٚٛةةةة٠ يف ٍٚضةةةةٚ  احلةةةةب، ٕٙنةةةةرا   

)اىػةةةفا٘( ٙ ٜفتٖةةةا اىتقيٜدٛةةة٠    ةةةةة   ؿةةة يف ى

)اىتق ًٜ، ٙ طد  اىسغ ٠،  خل...( بؿٚزٟ 

ٍضاصف٠ صي١ حنٚ مَٝ ٙىةٜظ صية١ ّةٚ     

ٛةةثيف اىتأٍةةً ٙاىدٕػةة٠ي ٙٛعطةةٝ احلؿةةيفٞ 

 ىيحب ىّٚٗ ٙحلْٗ ايأىَؿ ، فٜقٌٚح
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ٖٓ ا ٌُ   ىقةةةةةةا٘يي ىةةةةةةٓ ٛطةةةةةةَح  يٜةةةةةةا

 بةةةةةةةأٔ  طةةةةةةةتفٜك بةةةةةةةدزبٝ خطةةةةةةةا٘ 
 

ٖٞ ٛؿةةةةةةٗب امةةةةةة      صيةةةةةة١ ضةةةةةةاصد

 ٙٛطةةةةةةةةنب يف غةةةةةةةةفٓر اىػةةةةةةةةفا٘ 
 

 مبعؿةةةةةةةةةةَٗ ضةةةةةةةةةةاص٠   ػةةةةةةةةةةتنٝ 

 ضةةةةةةةةةةةةعيفًا ٛفف ةةةةةةةةةةةةس٘ تاحنةةةةةةةةةةةةاُ٘  
 

 صيةةةةةةةة١ غةةةةةةةةفتٜٗ ميةةةةةةةةٚ  اىرٛةةةةةةةةك  

 ٙيف ٍقيتٜةةةةةةةةةةةةةةةةٗ ميةةةةةةةةةةةةةةةةٚت )....( 
 

  ٞ ،  ٔ غةةةاصس٠ٛ ص ةةةد ا ٍةةةيف احلؿةةةيف

ٕةةٝة اىةةةر  طةةةتيُٖ ٍةةٓة اىاةةةإس )املةةةا ٞ،      

احلطةٝة اىاةةإسٞ( حسمةة٠ ايفٜةة٠، ٕٙةةرا  

طًا بةةةًة ٕةةةةٚ  فةةةةاصيٝ   ظ بطةةةٜة ااضةةةةتيٖاِ ىةةةٜة

ٍسمب بة  اىةرات اىسا٤ٜة٠ ٙاىةرات املس٤ٜة٠،      

ٍٙةٓة امل مةةد  ٔ اىػةةاصس احلؿةةيفٞ بةةس ا٘    

اىػعس٠ٛ مأ ذا ودزٟٕ  ع يفٛة٠ٕ صاىٜة٠، ٕٙٝة    

احلةةةب اىةةةرٞ ٛتعةةةسض    ضةةةغه اىاةةةس     

تنٚٔ ٙ ٜف٠ اىنيَات  مثةس  اىػدؿٝ ف

ٙ مةةةر فعاىٜةةة٠ يف اىتعةةة يف،  وةةًة فعاىٜةةة٠ يف 

اىتؿةةٚٛس  حٜاّةةًا  ا باملقةةداز اىةةرٞ ٛطةةتحقٗ  

ؾدل املعاّاٟ ٙوٟٚ اىتفسب٠ يف  طالل اىةس ٢  

 ٙااضتعازات اى دٛع٠.

 حاصل عقدة احلب واخلجل:

ٍةةةةةٓ اىٚاضةةةةةيف  ٔ ط ٜعةةةةة٠ اىػةةةةةاصس   

ٙط ٜعةةةةة٠ ال ةةةةةٚب  ْطةةةةةفأ  احلؿةةةةةيفٞ

اىؿةةةةٚزٟ املأىٚفةةةة٠ حلةةةةب اىػةةةةاصس ٕٙةةةةٝ     

مينةةةٓ ٙؾةةةفٖا )حةةةب ضةةةسٛي احلةةةدٙ ،  

غةةةةاٍس، ؾةةةةعب اىفنةةةةاو ٍْةةةةٗ،  تدييةةةةٗ  

اّقطاصةةةات ّاعةةة٠ صةةةٓ  ةةةدىً ال ةةةٚب،    

ٙمّٚةةٗ ىعٚبةةًا  حٜاّةةًا، ّٙاعةة٠  ٛضةةًا صةةٓ  

دٌٚ احلب    ممازضة٠ ٙضةيٚو اىػةاصس    

   حٜةةةةةةاشٟ ٙاحتنةةةةةةاز ٙغةةةةةةنٚم٠ٜ،    

ىػةاصس فإّةٗ ٛؿةعب صيٜةٗ     ٙحَْٜا ْٛفسح ا

اىطةةٜطسٟ صيةة١ اّفعاا ةةٗ، ٙز ٙ   فعاىةةٗ،   

ٝٓ ٍةٓ    ذىه  ٔ حٓ ٗ املسٕ  املثاىٝ ٙاحلطة

 طساش ٍتطيه.

 ٔ زٍٙاّتٜنٜةةةةةةةةةةةةةة٠ احلؿةةةةةةةةةةةةةةيفٞ  

ٙمرٛةةةا٣٘،  دصاّةةةٗ يف اّفعةةةاٌ اىغضةةةٚب  

٥ًٍٜٖٓا اّتقاٍٜات ؾغيفٟ ضسصأ ٍا ٛعتةرز  

صْٖةةةا، ٙىعةةةً اىةةةرٞ ريٖيةةةٗ اىنةةةثيفٙٔ  ٔ 

ا ٍةةةةيف احلؿةةةةيفٞ  اىػةةةةاصس امل ةةةةد  ص ةةةةد

غةةاصس غصىةةٝ ٙتةةداّٝ ٍةةٓ طةةساش ٍتقةةدِ،  

ٙىٗ غعس غصٛس يف ذىه، ٙمث٠   ى٠ مافٜة٠  

صي١  ّٗ صاؽ فؿًٚا ٍٓ احلب، اش ٕست 

 بٖا ّفطٗ ٙاّتنطت  ٛضًا.

ٙ ةةةأ ٝ وؿةةةٜدٟ )تةةةس٣ٞ اىةةةداٌ( يف   

ِ،  منٚذتةةةًا ملطةةةاز  2491 ػةةةسٛٓ اىثةةةاّٝ  

وؿةةةةـ حةةةةب احلؿةةةةيفٞ، مبةةةةا دٚٛةةةةٗ    

٠ ٙ تٚبةةةة٠ اىقؿةةةةٜدٟ ٍةةةةٓ  فنةةةةاز ٙ ضةةةة٥ي 

ماّةةت وؿةةا٤د٘  ضةة٥ي٠، ٙماّةةت  تٚبتةةٗ  

غةةةنٚمًا، ىقةةةد حةةةسِ ٍةةةٓ اىةةةٜق ، يف    

 تٚبتٗ اىعاطف٠ٜ، ٙبرىه ماّت  ٕاشريٗ 

 ضسٛع٠ اىتحٌٚ    ّدب، ٕٙر٘ اىقؿٜدٟح

 ٕتةةةةةةه اىطةةةةةةٖس ؾةةةةةةٚ ٗي  ِ طةةةةةةٚا٘   

 خفةةةةةةةةك ويةةةةةةةةع، بْا سٛةةةةةةةةه  زا٘  
 

  ِ  ةةةةس٢ خةةةةاطسٞ ضةةةةقاو تةةةةإت    

 ذاب فٜٖةةةةةةا ٙضةةةةةةا  ٍْٖةةةةةةا ٍةةةةةةدا٘  
 

ٓٗ فاضةةةةةةت اح ٍ وٜةةةةةةٗ     تٖطةةةةةةٗ اىاةةةةةة

 ٙخةةةةةةةةةٖ  امةةةةةةةةة٢ٚ ىةةةةةةةةةٗ فثْةةةةةةةةةا٘  
 

 وابيةةةةت ٍٖفةةةةر ٍال ةةةةه اىطةةةةَس 

 فحْةةةةةةةةةت ٕٙاهلةةةةةةةةةا ٍةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةسا٘   
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يف ا بٜات ا خيفٟ ٍٓ اىقؿةٜدٟ  ةس    

مثاف٠ اىتع يف صٓ خٚ  اىػاصس ٍٓ ّٖا٠ٕٛ 

فاتعةةة٠ٕ ىيحةةةب، ٙ  ٛنةةةٓ ذىةةةه حاؾةةةاًل 

بط ب ٍعسفتٗ بٚتةٚ  وؿةـ حةب ضةابق٠     

ٍنَٓ ايطةس   ل ٚب،  ا  ٔ ذىه ىٜظ

اآل ٝ، بً ٕٚ خا٤  خٚفًا غسٛصٛةًا ٙصقيٜةًا   

 ٗ بْةا٣  ةةة   ٍٓ فْا٣ احلب صْد احلؿيفٞ،  ّة

ا ٛ تةةةةدة وؿةةة٠ احلةةةةب  ةةةةة  صيةةة١ جتسبتةةةةٗ  

باىطةةةةةةعا ات اىؿةةةةةةغيفٟ املتالحقةةةةةة٠، بةةةةةةً 

باملدةةةةةةةاٙ  ٙاىتؿةةةةةةةٚزات، بةةةةةةةً فيْقةةةةةةةً  

)با ٕٙةاِ( فاىػةاصس احلؿةةيفٞ ٛتةُٕٚ  ةةُ    

ُٛؿةةٗس  ّةةٗ غةةاصْس ذمةةٝ صيةة١  ٔ  ٕٙاٍةةٗ    

 ٜطت  ٕٙاًٍا بً ٕٝ حقا٤ك.ى

 ٛقٌٚ اىػاصس احلؿيفٞح

 ةةةأب١ صٜةةةّٚٝ  ٔ ٛعاغةةةسٕا اىسوةةةا    

 ٙ ّت غايف

يػ١ صيٜه ٍٓ اىطٜٚ  احلا٤َات 

 صي١ ضفايف

ٙىتحسضْٓه ٍةٓ هلٜةٕب وةد  يَةً يف     

 غفإٝ

 عقدة تانتالوس

ةةةةةةة ٛةةةةةرمسّا اىػةةةةةاصس احلؿةةةةةيفٞ ب 

( ابةةٓ شٛةةٚع ٙبيٚ ةةٚ اىةةرٞ  ةةً ) اّتةةاىٚع

احلفس فٚل ز ضٗ، صقٚب٠  هل٠ٜ، ٙاحلفةس  

ٍُٚغةةةنًا  ٔ ٛطةةةقه    ٖٛةةةد ٘ مةةةً حلاةةة٠ 

صيٜةةٗ ٙٛقتيةةٗ، ىقةةد  ةةدفك غةةعس٘ با ضةة١،   

ٙماّت صقدٟ املةٚت  سافقةٗ زغةُ طفٚىٜة٠     

ضةةةحنا ٗ، ٙبسا٣ ٖةةةا اىعصٛةةةصٟ، حقةةةًا    

ميٖيةةةةٗ املةةةةٚت طةةةةٚٛاًل، ٙمةةةةأ اىتففةةةةس    

ِ ٙت ٠ طعاِ اىطعٜد اىرٞ ٛسافقٗ يف اىتٖا

ىرٛرٟ  غ ٗ باىطةدس٠ٛ ٍةٓ املةٚت املعبةـ     

ىةةٗ، ىقةةد  ةةأبه اىػةةاصس احلؿةةيفٞ ٍٚ ةةٗ، 

ٙمأ ٛتحد  ٍعٗ مثيفًا ٙيف غٓدٟ ضعٜٗ 

     غا ٠ ذىه املٚت اىرٞ  أبطٗ.

ٕٙا ٕٝ صػسات اىقؿا٤د املي٠٥ٜ  ض١ّ 

ٙحنَةةةةة٠، حْةةةةةأ احلسٛةةةةةك، يف و ضةةةةة٠    

اىْٖاٛةة٠، اىطةةٜاب ٍس ٜةةًا، املدْٛةة٠ اىٚ ْٜةة٠،     

ٟ يف  ةةساب املاضةةٝ، ٍةةٚت اىيٖفةة٠،   ؾةةال

ُٓ ٛةا ٍةٚت ٛةأع ٙطَةٚح،       غٚل ا زض، ٕية

اىْعةةةُٜ اى ةةةا٤ظ، احلةةةيفٟ، ٙضةةةاِ احلةةةصٔ،  

صقةةةةسب املةةةةٚت، ا ٍةةةةً ٙا تةةةةً، افةةةةعا٣    

ا غسص٠، اىْػٜد املضةا ، ٍْةصٌ اىػةاز ...    

  خل.

ٙ تػةةةسب  غيةةةب وؿةةةا٤د احلؿةةةيفٞ  

ؾةةةٚز احلةةةصٔ ٙا ضةةة١  ٔ احلةةةصٔ مةةةأ  

 ب وؿٜد ٗحودز٘ اىْٖا٤ٝ، ٙح  مت

ٕٝ اىقؿةٜدٟ اىةر  ٚشصةت  تٚا ٕةا     

صيةةةة١ حٜةةةةاٟ اىػةةةةاصس بطٚهلةةةةا، ٙمةةةةرىه 

ي ةةةةةةـ اىػةةةةةةاصس حٜا ةةةةةةٗ املأضةةةةةةا٠ٛٙ يف   

وؿةةةةةٜد ٗ )ٙفةةةةةا٣ املةةةةةٚت( اىةةةةةر  ْةةةةةا ست  

 ْٚٛعا ٖةةا يف  غيةةب غةةعس٘، حٜةة    ٛ ةةك    

)بعد  ٔ   ٛنٓ( غيف اىٚحدٟ، اىٚحػ٠، 

 ٛقٌٚ اىػاصسح

 ٍطةةتٚحدًا.. حطةةع  ضةةاٍس ٙحػةةر 

   ٝ  ٙحبطةةةةةة ٖا  ٔ دتفةةةةةةٝ مبةةةةةةٖٚ  
 

 ّتطةةةةةةازح ا حةةةةةةصأ، ا  فٜا ٕةةةةةةةا   

  سضةةةة١ ضةةةةٚاٞ ٍْا ٍةةةةًا يف غٜةةةة ر
 

ٙحةةة   ةةةٚيف اىػةةةاصس بةةةدز غةةةامس     

اىطٜاب وٜثازٟ اىػعس اىفا ٠ْ ٙاىةْغُ اىةرٞ   

ضةةةنٓ ا صةةةاىٝ ٍثيَةةةا ؾةةةافيف ا ف٥ةةةدٟ،   
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مةةأ  مثةةس اىةةرٛٓ ز ةةٚ٘ وةةد اضةةتددٍٚا     

اىْثةةةةةس حتةةةةة١ اىػةةةةةعسا٣ ٍةةةةةُْٖ، ٙريٖةةةةةً    

اىػاصس احلؿيفٞ  ضةُٖ يف  اىنثيفٙٔ  ٔ 

ٜٓاب   ةةًا بيؿةةًا بػةةعس عٜةةً    ز ةةا٣ اىطةة

  ٖةةس فٜةةٗ  ةةأىك اىػةةعس اىنالضةةٜنٝ،     

ٙاحلةةةةةدٛ  يف زحيةةةةة٠ اىٚتةةةةةٚ  اىنةةةةةر٢  

ٙاىؿةةةةغس٢ يف اآلٔ ّفطةةةةٗ، اىنةةةةر٢ يف    

حةةةدٙ  مأّةةةه  عةةةٜؼ  بةةةدًا، ٙٛةةةِٚ ىةةةه،  

ٙاىؿةةغس٢ يف حةةدٙ  مأّةةه  ةةٚت غةةدًا،  

 ِٙٛٚ صيٜه.

ٙٙوةةةةةةة  غةةةةةةةاصسّا )ص ةةةةةةةد ا ٍةةةةةةةيف  

ٞ( ىيف ٜةةٗ بقؿةةٜد ٗ اىسا٤عةة٠ اىةةر احلؿةةيف

 ّقتط  ٍْٖاح

)بةةةةدُز(..  ٛةةةةٓ اىْػةةةةٜد.. ذاو اىةةةةرٞ 

 غْٜتي حت١ اضتَاىه ااّتػا٣

 ٛةٓ ضة٣ٚ احلةسٙ ي  ٛةٓ اىةةتالح ي     

 ٙ ٛٓ اىقؿا٤د ايضسا٣

ٕةةً  ذىةةت  قةةً اىؿةةدٚز اىةةر غةةيت  

 ىدٖٛا  ّفاضه احلَسا٣ 

ٕةةةً  باحةةةت بةةةس ًا ٛعاغةةةس ٍثةةةٚاو،   

 ٙ ػنٚ٘  صاُ ؾفسا٣

ٚا احليُ املدا   ٍا ز  بٖر٘ )بدُز( ى

 احلٜاٟ ويب ٍضا٣ 

ٙاىغةةةةةٚاىٝ ٙاىةةةةةرمسٛات ٙ طَةةةةةاح   

 ٛتا١ٍ، ٙ جنُ صَٜا٣

ٙ غاّٜا ٍسفأ اجملد ٙاىسغد ٙصْٜةاو  

 حٚىٗ  ضٚا٣

ٙىةةةٚ اطيعْةةةا صيةةة١ غةةةسح احلؿةةةيفٞ    

ظ غةةةعسًا ىنةةةأ       ىقؿةةـة ح ةةٗة ّثةةةسًا ٙىةةٜة

اىٚضةةٚح امل اغةةس ٛطةةقطٗ يف اىطةةرات٠،  ذ     

ىتفعٜيةةةة٠  ّةةٗة يف اىػةةةةعس حيتَةةةٝة بؿةةةةٚات ا 

ٍٙٚضٜقإا، فٜضةفٝ صية١  حطاضةات وي ٗة     

ٍٖاب٠ً ىٓ ٛتَنٓ اىْثس ٍٓ اؾطٜا ٕا، ٍٙي 

ٕةرا فقةد اىعدٛةةد ٍٓة وؿةا٤د اىْثةةس ٍْةا )ٍةةا      

اب( )ٙوفةةت صيةة١ بٚٛةةب(      واىتةٗة زفٜقةة٠ اىطةٜة

ٙ)   ٍدٔ اىْٖاز( ٙٛا ٍْصًا ىيػاصس ٙغيفٕةا  

 ٍٓ صدٛد اىقؿا٤د يف اىْثس.

ىْْاس يف ٕرا اىْـ  سعأ صالوتٗ 

يف احلةةب، ٛقةةٌٚ باط ةةًا ال ةةٚبح ) ٖٛةةا  

اىطا٤س احل ٜظ يف وفؿ  ٍتةداخي  ٍةٓ   

ّاسا ةةةةةٝ ّٙاةةةةةسات اآلخةةةةةسٛٓ، ّاسا ةةةةةٝ  

املؿةةةةْٚص٠ ٍةةةةٓ اىةةةةرٕب احلسٛةةةةسٞ اىةةةةرٞ 

ريعيٗ حع املتأتك  غؿةأ ٙز  ٍةٓ اىْةاز    

اىر دسوص بيٖٜ ٖا ٙ عيٝي مٜاّه بع يف 

ٝٓ( ٙاّدفاصٝ  ىٜه ّٙاسات اآلخةسٛٓ   ) فاّ

 ٍٓ  ضالو احلقد اىضد٠َ...(.املؿْٚص٠ 

ْٕٙا  ٌٙ ٍةا ٛت ةا ز    ذٕةٓ اىقةازة     

ذىةةةه اىت طةةةه يف اىتػةةة ٜٗ ٙاملقازّةةة٠، يف   

 طاز ٍٓ اىتْاوع ٙاىؿسا  ب  املتْافط  

 يف احلب.

زحً صْٓا اىػاصس اىن يف ص د ا ٍيف 

ِ، بعد  ٔ  ةسو  ز ةًا   2411احلؿيفٞ صاِ 

مةة يفًا ٍةةٓ اىنتةةب ٙاىقؿةةا٤د اىػةةعس٠ٛ، 

ا  ا  بةةا٣ يف بغةةدا  فتةة١ّ ٙخةةس     خةةً ادةة

ٍْٗ ّعػًا  ًَٚا    ٍقةرٟ ٙا ٞ اىطةالِ   

يف اىْفةةة  ا غةةةس ، املدْٛةةة٠ اىةةةر ٙىةةةد    

ٙ سصةةةةةس  فٜٖةةةةةا حٜةةةةة   ىقةةةةة١ اىػةةةةةعسا٣     

وؿا٤دُٕ ُٕٙ ٛس ٚٔ غاصس اىعسال ٙا ٠ٍ 

 اىعسب٠ٜ يف املؿاب اميً.

زحةةةةةةُ اع اىػةةةةةةاصس ص ةةةةةةد ا ٍةةةةةةيف  

 ٔ.احلؿيفٞ ٙ ّٓا ع ٙ ّٓا  ىٜٗ زاتعٚ
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  سندسة المدى

 

 
 غالب جازية 

 

أل    رْق الٍسيييييييييٗيأل نىنلييييييييي  ا نٍييييييييين

أل     ٔزِيييين الٍفيييينر نّننيييي  ا  يييي ن

   

     ٛ  ٔصيي ن ااىيينهأل جمييٜ نيي   و ٍٖيي

  
أل    نتفيييييييييياألل اىن يييييييييين ا لييييييييييٕا

   

 املسييييييز ٔامليييييينزِا   يييييين لٗمييييييّن

  
أل  ٔالٗييييييييين   صييييييييي ن ّن ٔال ييييييييين

   

 ٔاجملييييييي  ٔالتييييييينرٖ      فييييييينٌّن

أل      زِيييييييٕ ٖفيييييييٗ  ٔويييييييٕ َ نٍٗييييييين

   

 ِتييا الاويينُ جمييٜ واا ييا   اِيين  

  
أل     ننجتيييين وييييَ نييييٕ  ا سيييينُ زويييين

   

 ا ا ٖييييييٛ وييييييَ  يييييي لٛ ن اِيييييين 

  
أل   ٔالٍيييييييييييٕر ٔالتٍيييييييييييٕٖا ٔالت ٗييييييييييين

   

 تتعيييييينٌا ا ألٖيييييينُ  يييييي   نّٟيييييين 

أل       ٕٗتّيييييييييين تتعييييييييييينٌا ا ألٖييييييييييين

   

 ذاك التعيييينٖ  وييييَ نيييي اٟ  صييييٍعّن 

  
أل   نيييييييياس ٖيييييييي ق نٗسييييييييت ٗ   ذا

   

 جييييياا احمبييييينٞ   يييييٛ ٔتسييييين ن  

أل    إجنٗمييييييييييييّن تٕراتّيييييييييييين ال ييييييييييييا 

   

 لكييييسُ   يييياا  الٍ ييييًٕ نكف ّيييين  

أل      ٔنٕنّّيييييين الييييييٕرألٙ نيييييينُ  يييييين

   

 قٕليييييييٕا لسيييييييٗ ٚ العٕاصيييييييي إٌّييييييين

  
أل    امليييييييييٗ أل ٔاملٗعييييييييينأل ٔالا يييييييييٕا

   

 تمييييز ال ٗييييٕ  ت نر يييي   ٌسيييينوّن

أل      اليييييييييييت  ٔالاٖتيييييييييييُٕ ٔالاوييييييييييين

   

 تشييييي ٔ الاٖييييينال لفميييييّن ٔن تّييييين   

  
أل     ييييييي ٔ ا ييييييي  نّيييييييآ الت ٍييييييين
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 ٔلكييييييي ِفيييييين لم ييييييٕ ت   مييييييا 

  
أل     ٔ يييييي ارتيييييٕٝ نييييينلانٕٚ ال ىييييي 

   

 ٌسيييييي٘ ا يييييي   يييييي ننْ ن   يييييين 

أل     تيييييييٜ وييييييياآ اليييييييٕرأل ٔالا ييييييين

   

   ْ  اٌ يييييا إى نييييياألٝ ٖاقييييياق ج نييييي

  
أل    نيييييينح  ٖ فييييييي  ٔالييييييا ٝ نتييييييين

   

 ٔاملانييييييٛ ال ييييييااٞ لييييييٕ  يييييينِ تّن   

  
أل    ننل يييييينر تانيييييين دد ننلسييييييٍن تيييييياألا

   

 ٔاايييييينو  ا وييييييٕٙ ٍٖ ييييييا ج ييييييآ 

أل     التٕ ٗيييييييي  ٔالتسيييييييي ٗ  ٔاحم يييييييين

   

 ٔال معيييييٛ الشيييييىنٞ جٍييييي   يييييٕارِن   

  
أل    نيييييا سييييييٕه نسيييييين ْ الا  يييييين

   

    ْ  نّٗييين صييي   الييي َٖ ٖشيييا   يييٗف

أل    قيييين لمفاجنييييٛ  قيييي   تييييٜ الفا يييين

   

 محييينٟيويييَ قن يييُٕٗ ٖييياا  يييا    

أل     نتّييييييٗي   تمييييييز الانيييييين ا  يييييين

   

   ٝ  اهلل ٖييييييين  ييييييينً ا  يييييييٛ ٔا يييييييٕ

  
أل     قمييييييييئ ا ييييييييز ألاٟىيييييييين ٔ يييييييين

   

 ٘  إُ  ٍييي  جنصيييىٛ الفيييياأل نيييسق م

أل       يييين مي تاجييييٜ  ٗفييييْ ا نفيييين

   

  ٘   ٔ  ٍيي  جنصييىٛ الةيي ننٛ نيينق م

  
أل     قم يييييين نيييييياآ الشييييييٕق ٔا اوييييييين

   

  ٘  إٌيييي٘ جشيييي تز ٖيييين ن نٖيييين  ج ىيييي

  
أل يييينل  ا تعشييييا   وٕنييييْ الشيييي  

   

  ٌييييي  املٍييييينرٚ ٔالكااويييييٛ ٔالٍييييي ٝ

أل    نٗيييييز اِتييييي ٝ التييييينرٖ  ٔا ٌسييييين

   

  ٌييي  السييي ً ٔ ٌييي   ٍ  يييٛ املييي ٝ

  
أل       ٗييييا املعيييييا نٍنُاٖيييييز ّٖييييين

   

 إُ ونوييييي  الا ٖييييين نسٌييييي  ٖ ٍٍٗييييين   

  
أل     ٔ  يييينق  اليييي ٌٗن نسٌيييي  وكيييين

   

   ٘  ِيي ا ا ييٕٝ الشيينو٘ ٖ  ييا   ألويي

أل      ويييي    يييياق  نفييييٗنّٟن ا  ييييٕا

   

 إُ نيييييين  ج ييييييا ننلشيييييي ً جيييييي  ٓ   

  
أل    ٔ جييييييييال  وييييييييَ ننلشيييييييي ً  ويييييييين

   

 د
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  والموُت أخضٌر

 
 محي الدين محمد  

 

 قاَي املطُٚح:

 أُا عوٟ ٓرا اهفضا١ِ

 زضُ٘ي زّبٛ

 ٗاهّطٌا١ُ ُتّٔرُب األب٘اَب أكجِس

 اهّػٌُظ تبين بٚتٔا

َِ  بنَي اهغٚ٘

ُٕ  ٗاهّدف١ُ ذنسُع ًٙ٘

ِٕ  ٗاهكُٚظ يف إضسا٢

 ًا شاَي رنطِس

َِ  باألًٔظ ُادُٙت احلٌا

ُٕ عِكَ٘د خنٕى  أٓدٙت

 كٛ ٙف١َٛ اهٓظىُّ

 عٌسّا يف اجلِِ٘ب

ُْ يف قوكٛٙا أّٙٔا   املطل٘

ِّٔى  مت

 ضاعيت عجوتٔا

 ال تدَٗز األزُض حري٠ كٛ

 يف اهّدزٗب

 يف غٔٔس كاُْ٘ األخري

 هُٚى أع٘اًٛ ٙطري

ٌْ غا٢ْم  ٓرا شًا

ِٕ ضاَق املطرِي  يف ٗصو

 ٙا زبُّ ٓرا ذلسًٛ

 تػتاقين األعٚاُد

َُ حبوٟ باهّربِٚح  ٗاألّٙا

 هّ ٙطرتَٙح اهعٌُس بّسّا

ِٕ بوٕٚى  ٗاهّطس٠ فٚ

 دٕٓس بعُت خبصًُِٜر 

 ٗاغتُٔٚت زدا١َ

 ٓاتَٚم احلكِ٘ي

 هلٍ،  قد أغرتٜ ٓرا اجلدٙد

 ٓ٘ صُِع كفِّٛ

 جاَعِت األٙدٜ ٗقد أطعٌُتٔا

 ُٗطُٚت ٗقتّا يف اهّج٘اُٛ
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 إذ تؤِٗب

 َْ  احلٚاُٝ ضحّٚٞٔإ

 أٗجاعٔا متح٘ اهّرُِ٘ب

ْٕ  ٓى ًّ شًا

 قد دن١ُٛ دلّددّا

 ُطى املػاعس

 أَ يف خٚأي األًٔظ

 ُٞ  ٗاقٍفدًع

 ٙػل٘ بلا١َ اجلٚى

 ًّ ٗٙٔى احلسِٗب

 ٓرا اجتٔادٜ

ِْ تعافت أحسيف  إ

ِٞ  بني اه٘صاٙا زا٢ٚ

 اهّدزُب عاَد اآلْ أمحُس

ًّإُ  ٙػتٔٛ ز

 طُٚف احملاِٗز

 ٓرٜ اهع٘اصف

 ًّ ضباٍب حاهم

 أخػٟ شًاُّا

ًّٔات ُٕ األ  قِد بلت

 عوٟ ذزأع اخلِٚط

 ٗاألص٘اُت عَِد اهباِب

 تعو٘ هّ ُٔاجِس

 اهعٌُس اهكصري ٙا أّٙٔا

 كفاَن متضٛ حاًاّل

ِٝ اهّجاُٚٞ َّ احلٚا ٓ 

ُٕ  اهعدُي ِٙطٟ أفك

 حتت املظامِل

َ٘ املعاصٛ  ال.. ال تطِس حن

 قاضّٚا.. أٗ حاكٌّا

 يف زعػِٞ اإلبٔاَ

 حتلٛ عّ زفاِٖ احلٓظ

ُٕ  ٙسًٛ زجو

 بني املكابِس

 فأُا ًطُٚح اهلل

 أحٚا قاز٢ّا دُٚا

َٝ أٓوٛ  ُتض١ُٛ حٚا

 يف اهبػا٢ِس

 قد بعُت خبصٜ

 ٗازتدُٙت احلبَّ

 ث٘بّا داف٣ّا

 ٗإىل دٙأز اهلِل أًضٛ

 ضاًعّا ٌَٓظ اجلداِٗي

 ال تعتب٘ا

ًّٛ باكسّا  ّٗدعُت أ

 ٗاملُ٘ت أخضُس

 ٗاهّطٌا١ُ تظٓوُى

 األب٘اَب أكجِس..
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 (1) كريفونة الغياب

 لينابيع روح الشاعر فاوز العراقي 

 "ناهض حسن" اليت فاضت على صدر حلب

 
 بديع صقور 

 

 

 ميٛت ايػطٜب ٚيف قًب٘ ظٖط٠ 
(1) 

 ٜٗطٌ ايصبح ضشاشًا َٔ حٓني 

 حلظ١ ايًكٝا قس أظفِت 

ُّ إىل َطانب زج١ً   حت

ُّ إىل عننننؼح طًنننن٢ جننننٓح  نننن ح يف      حتنننن

  (2)ايهاظ١ُٝ

ٌٍ يًؿٛم  ايٝاْبٝع جسٚ

 ٚايطُٚح جػٌط يًعبٛض

*** 
 حَٓٓت إىل بٝتو يف ايبعٝس 

 فعربَت َْٗط َٛتو.. 

 طربَت زج١ً 

                                                 
َننٔ أطُنناٍ ايؿنناطط فنناٜع ايعطاقننٞ ْنناٖ        (1)

 حػٔ. 

ايهاظُٝنن١ َػننكس ضأؽ ايؿنناطط ْنناٖ       (2)

 حػٔ. 

 قصسَت ايؿاّ 

 ٚنإ ايػبٌٝ إىل حًب 

 *** 
 ٚجٌع يف ايػٝاب 

ُّ إىل َططح يف املػٝب   حت

ٌُ ايؿٛم ٜٓبٛع ٚزاع   ٜٗط

ُّ يػ١ٍُٝ   ضأُؽ احلػني حي

 " (3)ٚ"ٜا أخ١ُٝ يٛ تطى ايكطا يٓاّ

 *** 
 َطٌط يف ايػٝاب 

 أًٖٞ ٚأًٖو ٜكتًٕٛ يف ايبعٝس 

 ٜكتفٞ ايُٓٗط خطاْا 

 ٚاملٓايف ؾجٌط َٔ غطاب.. 

                                                 
حننني حاٚيننت ظٜٓننب أخننت احلػننني إٔ تجٓٝنن٘    (3)

 طٔ ايكتاٍ ضزز ٖصا ايكٍٛ. 
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 "ٜا حػايف"!! 

 متُٛت ايطٜاحني 

 ٚتصٟٚ ايصنطٜات.. 

 متُٛت املٛاطٝس 

 ٜٚبتعُس ايصباح.. 

 ايؿاّ جطٌح 

 ٚاهل٣ٛ بػساز 

 *** 
 "ٜا حػايف" 

 ٜٚبتعس املطط.. 

ُّ يًؿُؼ   أح

 يًٗٛ ط٢ً صسض زج١ً 

 يف٤ٞ ايٓدٌٝ 

 يًحهاٜات.. ايضفاف 

 ٚيبٝت أًٖٞ يف ايبعٝس 

 "ٜا حػايف" 

 احلطب جتطٟ نٓٗط!! 

 ٚاْكطع ايٛضٜس.. 

 "بػساز تهفٞ"!! 

 بػساز قرٌب يف اهلٛا٤ 

 ايعا٥سٕٚ َٔ ٜأغِٗ.. 

 فطاز٣ ميٛتٕٛ.. 

 مجاطات!! 

 ٚتبتعس ايضفاف 

 ٚال َٔ ٜعٝس عؼ ايػا٥بني 

 *** 
 َطٌط يف ايطحٌٝ 

 ٚجٌع باشٌر.. 

 احلطب جتطٟ نٓٗط إىل بٝت ايػْٓٛٛ 

 ٚتٓأ٣ املػافات 

 ٜسبُّ ايٝباؽ بأضٚاحٓا 

 أًٖٞ ٚأًٖو ٜكتًٕٛ 

 يف ايكطٜب 

 ٚيف ايبعٝس.. 

 ٚزْٚو ايسضُب إىل حًب. 

 *** 
 َطٌط يف ايبعٝس 

 َطٌط ال ٜٓتظط 

 "ط٢ً قًل" 

ٌُ بػساز جتطٟ   ضٚاح

 ختبٛ ْاضٖا.. 

 ٜػٝب ايؿاٖس املا٤ 

 تٗسّ فٝٓا املٛاطٝس 

 "بػساز تهفٞ" ٚ"قصسْا حًب" 

 ايٛطس َّط 

 ٚايطٜح ال تٓتظط

 *** 
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 َطٌط يف اإلٜاب 

 ٜٚؿٝذ احلٓني 

 ٜؿٝذ املطط.. 

 ٜؿٝذ ايػطٚب ناَطأ٠ٍ 

 ٜؿٝذ ايكطا.. 

 (1)حعًٜٓا متٛت ط٢ً ثػط "ايػبٌٝ"

 ٚ"ايهاظ١ُٝ" تبتعس.. 

 ٖٞ ْػ١ُ حّط٣ 

 ٚقرب يف ايػٝاب.. 

 بػساز تٓاّ نعٖط٠ 

 زضب ايٛزاع َكطع 

 تهػطت املعاٖط 

 ٚتكّصفت أغصإ "ايٝٓابٝع" 

ُّ ايصٟ اْتظطْاٙ غّفت٘ احلطٚب   ٚن

ُّ ايصٟ جٓٝٓاٙ بك١ٝ َٔ طظات   ن

 األْبٝا٤ ايػابطٜٔ. 

 حنٔ اخلاضجٕٛ إىل حًب 

 حنٔ ايعا٥سٕٚ إىل حًب 

 حنٔ ايظا٦َٕٛ إىل حف١ٓ َٔ ضجٛع 

 أَطٜهايبٝت ّٖسَت٘ حطُٚب 

 *** 
 

                                                 
 ايػبٌٝ: أحس أحٝا٤ َس١ٜٓ حًب.  (1)

 َطٌط يف ايبعٝس 

 َطٌط يف ايػٝاب 

 َطٌط ٜػػٌ ٚج٘ املطط.. 

 َطط!! 

 ٜٚصٟٚ احلٓني.. 

 ٜهتفٞ زج١ً بايطحٌٝ 

 ٜهتفٞ ايطاحًٕٛ بايػٝاب 

 تهتفٞ بػساز بايؿُؼ 

 ٚتهتفٞ ايؿاّ باألبس 

 َٚجًُا تهتفٞ ايطٝٛض 

 بايكًٌٝ َٔ ايػطٚب.. 

 ٚبايكًٌٝ َٔ ايؿُؼ 

 ٜهتفٞ قربى "ْاٖ  حػٔ" 

 بُٗػ١ َٔ حٓني 

 ٚبعٖط٠ َٔ ٚزاع
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  رسالة إلى األّم واألنثى

 

 
 إياد خزعل 

 
كحسيبيبيبيباكِ يبيبيبيبيبالدكهريبيبيبيبيبلبكب يبيبيبيبيب     ك    يبيبيبيبيب  ك

ك 
كهسيبيبيبيبيبيباَفْك ف ال  يبيبيبيبيبيبلكب   يبيبيبيبيبيب   ك ب   يبيبيبيبيبيب  ك

ك  

ك يبيبيبيبيبيباكطَيبيبيبيبيبيبكلك يبيبيبيبيبيب     ك ك يبيبيبيبيبيب  ك احفيبيبيبيبيبيبك ك

ك 
كهغيبيبيباِادكبُِم كا ريبيبيبيباَك ب ُ  يبيبيب  ك  يبيبيبيبر   كك

ك  

ِ كا     ريبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيباك  يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب الك  ا ايبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبكل كآذب

كت   يبيبوك ت سيبيبلاكهَيبيباكلّريبيبلكب  يبيبل كتر يبيب   كككك 

ك  

ِ ك ف  دريبيبيبيبيبيبيبيباكك كالكج  يبيبيبيبيبيبيبيبك كا ا يبيبيبيبيبيبيبيب  كل يبيبيبيبيبيبيبيب ب

ِ     يبيبيبيب كت يبيبيبيب    ككككك  كه  ح يبيبيبيب  كلِيبيبيبيب بادراكِيبيبيبيب ك

ك  

ك يبيبيبيبيبيبيبوكب   ف يبيبيبيبيبيبيبك كالكت   ايبيبيبيبيبيبيبوك  يبيبيبيبيبيبيب به   اكك

كل كجل يبيبيبك كب  حيبيبيب اكحيبيبيب  كب  حيبيبيب  ك  يبيبيب    كك 

ك  

َ ريبيبيبيباكك ك   يبيبيبيبو كب سيبيبيبيبَاحك كحيبيبيبيب  كب ايبيبيبيب  ك   د

ك 
ِ ك ك يبيبيبيبيبيبيبيب  دراكل  ك يبيبيبيبيبيبيبيباك ل  كك كها  يبيبيبيبيبيبيبيب

ك  

كلهيبيبيبيبيبيب  ادكلا يبيبيبيبيبيبالكت ا  يبيبيبيبيبيب  ك يبيبيبيبيبيب كا يبيبيبيبيبيباه دراك

ك 
ّدريبيبيبيباكب    يبيبيبيب  كك كها  يبيبيبيب  ك  يبيبيبيبانظك  كللا

ك  

ك آثيبيبيبيبيبيب  ا ككا  يبيبيبيبيبيباك ا س يبيبيبيبيبيبح دكايبيبيبيبيبيبا   لككك

ك 
ك هج يبيبيبيبيبيب  اكِ   ريبيبيبيبيبيباكّاليبيبيبيبيبيب  ك  سيبيبيبيبيبيبا  

ك  

ك يبيبيبيبيباكايبيبيبيبيب    كب   ريبيبيبيبيب اك يبيبيبيبيباكِ حيبيبيبيبيبالكا  ه اه يبيبيبيبيبكلك

ِ كب   يبيبيبيبيب دكت  رايبيبيبيبيب  كك  كحيبيبيبيبيب س كب س يبيبيبيبيب   اك  يبيبيبيبيبا

ك  

كِد  كب  ا  يبيبيبيبيبيبك كِيبيبيبيبيبيب ك يبيبيبيبيبيبا    ك ا     يبيبيبيبيبيبا

ك د  يبيب  كبل يبيب  ك يبيبل كبُِم ك ب ايبيبل  كك 

ك  

ٍِ ِ يبيبيبيبوكب  كفيبيبيبيبي َك جيبيبيبيب د كايبيبيبيب ك يبيبيبيب اكدِ كِ

ك  يبيبيبيبيبيبلكب   ايبيبيبيبيبيباماك   ريبيبيبيبيبيب اكبُ  كت    سديبيبيبيبيبيب  كككك 

ك  

كالكترت ف يبيبيبيبيبيبيبيباك ايبيبيبيبيبيبيبيب   كب  يبيبيبيبيبيبيبيب  ك يبيبيبيبيبيبيبيب ه   ا

ك 
كإىلكب ا يبيباندَكه يبيب ككا  يبيب  كّ يبيباكب     يبيب  كك

ك  

َ يبيبيبيبيبيبيباكإذبك كتسيبيبيبيبيبيبيب د اكك كبايبيبيبيبيبيبيب ل  هيبيبيبيبيبيبيب ح  ك   ل

ك 
كايبيبيبيب كبل يبيبيبيباماَك    يبيبيبيبلكب  َيبيبيبيب  ك  ت  ديبيبيبيب  ك

ك  

ّ  َيبيبيبيبكدكب اايبيبيبيب اك ا  يبيبيبيب  كا يبيبيبيبادكل سيبيبيبيب ك كككك ك ك

ك 
كت يبيبيبيب س ْكإم كِب ك يبيبيبيب  كل ُيبيبيبيبلكهيبيبيبيب ك  ج يبيبيبيب  كك

ك  

ك   سيبيبيبيبيبيبيبيب  م كإىلكبُه يبيبيبيبيبيبيبيبلك  اه  يبيبيبيبيبيبيبيبراكك

ك   يبيبيبيبيب ر م كِ يبيبيبيبيبا اكإم كّيبيبيبيبيب بكب غ   يبيبيبيبيب  كك 

ك  
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ك  يبيبيبيبيبيبيب  ك ُيبيبيبيبيبيبيب ِ م كإمكّاح يبيبيبيبيبيبيب  كّ ا ايبيبيبيبيبيبيبك كك

ك أ  ريبيبيبيبيبيبيباكح ج يبيبيبيبيبيبيب بكل كِ   ريبيبيبيبيبيبيباكح يبيبيبيبيبيبيب  ككك 

ك  

ك خي يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب  م ك رت يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبلكل  ككا فيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبك كك

كت يبيبيبيب  ك يبيبيبيب ر َك   غيبيبيبيب  را  كّريبيبيبيباكب غ   يبيبيبيب  ككككك 

ك  

ك  يبيبيبيبيبيبيبيب  كبُها يبيبيبيبيبيبيبيب  كالك فيبيبيبيبيبيبيبيب بك    س يبيبيبيبيبيبيبيبر  كك

ك 
ك   يبيبيب م ك يبيبيبج الك يبيبيباَك ب ايبيبيب  ك غ  ديبيبيب  كككك

ك  

كا يبيبيبيبيبيبيبيب كذبك  يبيبيبيبيبيبيبيب  ت كلم كب  يبيبيبيبيبيبيبيب  كِيبيبيبيبيبيبيبيب  ت  ا

ك 
كح  يبيبيبيبلكت يبيبيبيب س ك يبيبيبيبط ك ك  يبيبيبيبٍ ك    يبيبيبيب  كككك

ك  

ك  ريبيبيبيبيبيبيبيبلك  يبيبيبيبيبيبيبيبأا  كالكخي يبيبيبيبيبيبيبيبلك ا ايبيبيبيبيبيبيبيبكلكك

ك 
ك   يبيبيبيب  كب س يبيبيبيبافط كايبيبيبيب كب  يبيبيبيب  اكبُىلكذ هد يبيبيبيب ب

ك  

ك يبيبيبيبيب كت  َيبيبيبيبيب  كب  يبيبيبيبيبل ك ايبيبيبيبيبوك يبيبيبيبيب به     ككك

ك ا يبيبيبيبيبيبيب دكل  س كا يبيبيبيبيبيبيب ك يبيبيبيبيبيبيبأّلك     ديبيبيبيبيبيبيب  كككك 

ك  

كثيبيبيبيب ِ ك  يبيبيبيبفر َك ها يبيبيبيبوكب  فيبيبيبيب  ك كث يبيبيبيبك ك

كهايبيبيبيبيبيبيبيبيبوكِفيبيبيبيبيبيبيبيبيب دد  اكب ذالس ك ب     يبيبيبيبيبيبيبيبيب  كك 

ك  

ك ا  ِيبيبيبيبيبوكب يبيبيبيبيبلساكالكت جديبيبيبيبيبوكب   يبيبيبيبيب كلّيبيبيبيبيب بلككك

كإذبك   يبيب   دك   يبيبيب دك ا  يبيبيبل كح سديبيبيب   بكك 

ك  

كهاجمل  ف يبيبيبيبيبيبيبيبك كتا  يبيبيبيبيبيبيبيب  كحيبيبيبيبيبيبيبيب  كالاس يبيبيبيبيبيبيبيبراكك

ك 
ك يبيبي كبيسيبيبفواَك  كتأّ يبيبط كب يبيب كك يبيب   بكك

ك  

َاريبيبيبيبيبيبيباك غ يبيبيبيبيبيبيب  ك ريبيبيبيبيبيبيبل كّس يبيبيبيبيبيبيبَ  درا كايبيبيبيبيبيبيباك 

ك 
ك الك يبيبيبيبيبيب  بك  فريبيبيبيبيبيباك   يبيبيبيبيبيبط ك يبيبيبيبيبيبلد  ككك

ك  

كهيبيبيبا   ر  ك كب يبيبيب    اكالك كبجلسيبيبيب اكا    يبيبيبط ك

ك 
   ِ ك  يبيبيبيبيبيبيب  كل ُيبيبيبيبيبيبيبلك يبيبيبيبيبيبيباك كِ حدريبيبيبيبيبيبيباكل 

ك  

كاا يبيبيبيبيب كِيبيبيبيبيباس ْكإ  يبيبيبيبيباكإذبكِا  يبيبيبيبيباكب سيبيبيبيبيب   ك يبيبيبيبيبك

كهح  ريبيبيبيبيبيباك  يبيبيبيبيبيبيب   اكت  ايبيبيبيبيبيبيبلك ت ح   جديبيبيبيبيبيبيب  كك 

ك  

كل يبيبيبيباكبّيبيبيبيب  كهايبيبيبيبٍ كِلمكب  سيبيبيبيبام كا    د يبيبيبيبالكككك

كايبيبيبيب  كب   ا فيبيبيبيب دكالك   يبيبيبيبلكبيبيبيبيباكِك  يبيبيبيب بكككك 

ك  

ّ  َيبيبيبيبيبيبيبك كح ا يبيبيبيبيبيبيب  ككك كهَيبيبيبيبيبيبيباكب   ا فيبيبيبيبيبيبيب  كإال ك

ك  يبيبيبلكب   يبيبيب ساَك ايبيبيب  اكد   ريبيبيباكبلد  يبيبيب  كككك 

ك  

كآ فيبيبيبيب  كلحايبيبيبيب  ك ك اسيبيبيبيبوك  يبيبيبيبلكبايبيبيبيب ل  كككك

ك 
َ   كك ِاكل كل   يبيب كّريبيباكب    يبيب     ا  يبيب  كايبيب كب غيبيب 

ك  

كل كك   يبيبيبيبيبيبيبيباكِجيبيبيبيبيبيبيبيب بكّاليبيبيبيبيبيبيبيب  ك يبيبيبيبيبيبيبيبلّ راكك

ك 
كه يبيبيبيبيباس كا ريبيبيبيبيباَك    يبيبيبيبيبلك   يبيبيبيبيبو كت  حيبيبيبيبيب  ككك

ك  

كل كك   يبيبيباكب   يبيبيب  كلمكا  يبيبيبلكبيبيبيباكِكد  يبيبيب  ك

ك 
ك  ا  ريبيبيبيبيبيباكب ا يبيبيبيبيبيب  كي يبيبيبيبيبيباك يبيبيبيبيبيب    كب يبيبيبيبيبيبل    ككك

ك  

كهيبيبيبيبيبيبيبيب ح  ك ك ايبيبيبيبيبيبيبيبٍ ك يبيبيبيبيبيبيبيب اكب   يبيبيبيبيبيبيبيبان كّيبيبيبيبيبيبيبيبطدك

كهافي ك  ج كب    اك ب   يب  ك  يب  د  ككك 

ك  

كذبا كا   لاّيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبك هيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبال  ك      يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب  ك كك

ِديبيبيبيبيبيبيبطدك  يبيبيبيبيبيبيب ا  كككك  ك ب  يبيبيبيبيبيبيب   ك سيبيبيبيبيبيبيب    ك كآها

ك  

كل يبيبيباكايبيبيب كب   يبيبيبباكييبيبيب  كبليبيبيب  ك سيبيبيبا   و

ك ايبيبيبيبيبيب اكِ يبيبيبيبيبيباك  يبيبيبيبيبيبو ك يبيبيبيبيبيبف  ك   يبيبيبيبيبيب   ك 

ك  

كآا يبيبيبيبيبيبيب  كّاليبيبيبيبيبيبيب  ك ب  سيبيبيبيبيبيبيباماكا   ديبيبيبيبيبيبيب بلككك

ك 
كلم كبلفيبيبيبيبيبيبا  كي يبيبيبيبيبيب  ك كِ حديبيبيبيبيبيبطكب   يبيبيبيبيبيب    كك

ك  

كل يبيبيبيبيبيبيبيباكب ف يبيبيبيبيبيبيبيبف  كهيبيبيبيبيبيبيبيبأا وك يبيبيبيبيبيبيبيب  كبايبيبيبيبيبيبيبيب ل  ك

ك 
كب     يبيب  ك يبيب  ا كجيبيبل  الك ايبيبوكتس يبيباِ  ككك

ك  
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  ودمشُق  تاريٌخ  يفيُض ..

 
 وليد حسين  

 

َُ  بدد ُ  الوجددوِ   قدد ُ    وددي    تكددو

  

 اسددددء  ا   ِدددديوَ   ودددد   وصدددد  ً 

   
 وغديرراً   بد ت َ   إُ  بوجّك  فيغرب

  

 الددددُ َ     يف  األٌسدددديَب  تسددددء  ُي

   
 ُوءحدد ارًي  َتِ دد   فمددي..   ُبميددَ    وّىددي

  

 األ جددددديِ   سدددددي ر  عدددددَ  وسدددددءغٍيًي

   
 تق دددٍ   قواعدددَ   أ سددد   الددد    غدددَر

  

 عميددددي    تحددددٍ   وددددَ  ضدددديغٌي  ِددددو

   
َّّددددي  اجملددددراُ   لددددْ  متدددد ُّ   جددددٌن  تج

  

 احَلصدددَءي   ودددَ  اعءمدددِ   ودددي  ليدددٍَر

   
 الشددددّ اِ   أبددد    وددددَ  حتددد ا َ   ٌء ددديً 

  

 َسددددددٍيِ   بكددددددنِّ  ُحءمدددددد   أل توددددددٍ 

   
 أوادددددٍ   خميتدددددن  يف  ت دددددراَ   تلقددددد 

  

َُ  بددد ِ   عىيدددَ   صددد ُ   عدددَ  ف بدددي

   
َ   تردير َ   أتشددكِ   إُ  ِيويتّدي   عد

  

 ال ىدددددد     أعدددددد َ   لرتفددددددنَ   عدددددد ٌ 

   
 صددواعُ    تُ  األ َض  أ ٌدد   ترّدد ُّ

  

ِْ  بددددد   لءخدددددرا  إوددددديِ   وثدددددَن  ر رددددد

   
 ال د ا  أكد     ق   األغواَ   سيبُر  ِو

  

 األبٍدددددددددددديِ   و ءوٌددددددددددددِ   مبقيتددددددددددددُن

   
 ا ء ددد   تودددي  بدددينٍوُ  تددد ا َ   ب دددٌن

  

 األعددد ا   حوودددِ   عدددَ  الدددوغ   ردددوً

   
 تد اف ُ    مد  ..   السيُن  ركوُ  أٌا 

  

 اسددددءحيي   عمدددد   جيددددر   تتّيفددددٍ 

   
ُْ  اهليردددُ   أ  ددد   وددد   ميءددديُ   فموَلددد

  

 الٍَُ ءدددددددي   مب قدددددددَن  رسدددددددرترَ   أُ
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 السددقي  َشدد َّ إُ  اندديُ   رسدديَن  تغدد ا

  

 األثدددددد ا   ب عدددددد ب  جيددددددوَ   تلٍددددددي

   
 تاٌدى  ..   الٍدواح    تمدك   أتد    حءا 

  

 الَغوغددددددددددديِ   تثٍمدددددددددددِ   لم ددددددددددديو  

   
ُِي   ت دددد ا َ   تإُ  احليقدددد رَ  وكددددُر

  

 َ ِىدددددددددددي   بميمدددددددددددٍ   تالٍددددددددددديعق 

   
 قييوددً   الضدد ي   عددَ  انىسددك 

  

  ِددددددديِ   بددددددد هِّ  رددددددد ًا  الءيسددددددد  

   
ٌادددد   ِددددوا ٍ    تُ  ال ىددددر  ٌدددد  ُ   إ

  

 شددددددد واِ   مبسددددددديحٍ   وسدددددددءك يًي

   
 ورت تددد   رّددديا  تقددد   عمددد   أصدددحو

  

 اإلقصدي    حمٍد َ ..!!    ا تضيٍي  كي 

   
َ   ت ديٌ    وي ال   ت وشُ   عقدو    ود

  

 مسدددددي    رّددددديا  ٌددددديٍ   يف  األِدددددَن

   
 الٍد     جد َّ   تإُ  بيبديً   أتصد    وي

  

 الشددددددرفيِ   تقم دددددد   اندددددد ُ   فّدددددد 

   
 كراوددددً   ر دددديُ   تددددي رٌ   ت وشددددُ 

  

 ال ىددد ِ   وددد    ددديً   أسدددرج  ودددي

   
 و حمددديً   رسدددء ي ُ   وددديضُ   تحدددٍُ 

  

َُ  السددد ّيِ    وددد   يف  اٌكسددديُ    ت

   
 وواج ددديً   جتدددرا  أُ  القدددوايف   تجدددُ 

  

 األعضدددددددددي   وءءدددددددددو َ   توواق دددددددددًي

   
 بدديِب  وددَ  حصاددً   اقء  ٍددي  كيدد 

  

 إبددددي    وددددُي  تمددددك..   ردددديإهل   تووددددي

   
 مٍجد ٍ   وواقُ   هلي..  اجلحوَ   تشكو

  

 شدددددءي    ل صدددددَن  وّيددددد ً   كيٌددددد 

   
 ودرت  ٍ   فدي ُ   تِد  ..   عٍّدي   تٌش َّ

  

  ِدددددددي   ب دددددددوَه  حقدددددددٌ   رغءيهلدددددددي

   
 شدددرتِ ِي    ضددديِّ  يف  ت يلددد   تردددٍ 

  

 ثٍدددددديِ   حبسددددددَ  عٍاددددددي  وق وعددددددً 

   
 قرابددددددٍ   بغددددددر  متضدددددد   لكٍاّددددددي

  

  ددددددددوا   بكددددددددنا  أ     تغييُبّددددددددي

   
 أضدىر    فيىدي   الءدو ُ   متدي     فإ ا

  

ًَ  بي لدددددددددً   تشدددددددددء ا  اخُلَمصدددددددددي    

   
 أحشدي ّي   يف( الد  ِ )   مجدرَ   تتموُك

  

 أحشدددددي    بددددد    متشددددد    و  وبددددد ً 

   
َُ  محدددُي تتشددديبك   تأعمٍددد   انٍدددو

  

 تالسدددددد  ا   الءمددددددّي   فرقدددددد  عددددددَ
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 تأتغمدددددددوا  بددددددديألجٍي  تحتصادددددددٍوا

  

 الضددددد  ي   سددددد ياُ   تتمدددددك  لؤودددددًي

   
 عدددد اٍ   ٌددددواُ   يف  أمسدددد    لدددد  وددددي

  

 الٍءحدددددي   مبوسدددددي  رشددددديُ   ٌءحدددددًي

   
 غدددديِّّي  صددددحي   وددددَ  أفدددديقوا  ٍنددددي

  

 الغربدددددددددديِ   بدددددددددد عُ   رءٍددددددددددي عوُ

   
 وكيد  ً   ال ررد    عَ  أ حُ   حء 

  

ُُ  الشددد را   فدددَي  رسدددرتع   تالكدددو

   
ُّي  تدددددواٌ   تودددددي  الواق دددددوُ  ب سددددد

  

َُ   احلسددددَي  رسرتشدددد تُ   عدددديِ    ت

   
 تعددددددديّي  جتٍمددددددد   تإُ  ال دددددددي فوُ

  

 عدددددديا ِ    ددددددرُ   ت اك  بيحلي ثددددددي 

   
ٍْ  تجّدددي "  أِدددديجي" ري وشددد    لوجدددد

  

 عٍدددي   ب دددَ   لددديَميَّ  الصدددءي  شدددوُ 

   
 عيشقًي  تصِمك  وٍ   أغءُط  تأكيُ 

  

 احلسدددٍي   ردددِ   ودددَ  ان اودددَ   رّدددُ 

   
 سددددديعً   ٌ سددددد   أوّمدددددُ   تل ِمدددددي

  

 تفددددي    ب ددددوَه   أسددددمو  وسددددءغرقًي

   
 ال ضددي  ضددي   توددي  بيلرؤرددي  تأفددو 

  

  جدي      رسدءحنُّ    كَرك  ب    وَ

   
ٌاددددددي  أحسددددددُ   تاآلُ  وءشدددددديبٌك  أ

  

 ٌدددد اِ    وٍدددد   السددددىَ   إلدددد َّ  ُألقدددد 

   
 وو قدددددًي  أبددددد ت  لمحددددد ِّ  وءصددددد ا ًا

  

 ج دددديِ   بوقددددِ   تٍدددد    توشدددديعر 
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 طفلة تصنع نشيد 
  مدينة حالمة

 
 لف عامرخ 

 
 دمشق قصيذة الحياة وفاجحة العشق.

 جعرية ضمائر جخّلث عن صانعات الحياة

 بوح المرايا للوجوه.

 

صذس عَ اؼاد الكتاا  الراش  ا اؾىّٕسٖاٛ الرش ٗاٛ الظإسٖٛا دٖإاُ الؼااعشٚ        

واَ الطعاا املتٕطاي ٖٔطاا     0202أوٗىٛ إ شاِٗي املٕطًٕ  اااا: "طفمٛ ٔوذٍٖٛ ٌٔؼٗذ"ا لراً 

 : اآلتٗٛصفشٛا ٔضي الذٖٕاُ الٍصٕص  111ا 

/ صٕت )وَ وطاً البٕح/ طفمٛ ٔوذٍٖٛ ٌٔؼٗذ/ رسٚ وَ  مذ /أظذٖٛ الصشٕ/ ٔطَ

ٔصذآ/ سفشفات إغٕاٞ/ خٕف اؿشٔف/ ثٕسٚ األسض/ آُ تضِاش الكىٍذاات/ ضاٗا /    

خنااخ خكصااو/ أٔدااا / حش اااُ ساآخ/ ساااٚ/ هلااَ هلىااا ػاااٞ ا اإٝ/ ٖاإس  الصااى     

 ااالككً/ ا دوؼاام/ ٔوطات/ٔصاااٖا/ صاداان الكااكً/ هلٕهلااخ الرعاااٞ/ ٖطاا /       

حّاش/ ساا الاٗاا /    سكاٖات سخ ٔػٕ / أٌا  ٔأٌاا ٔالٍاذاٞ/ أٌاػاٗذ/ ػارا  الطإٞ/       

هلشن الطصٗذٚ/ مشٕ  لفذش  ارخ/ وؼىؽ الإاٖٛ/ ا داس الشمحٛ/ ٌذاٞ اؿٗااٚ/ لا٘   

ُٞ  فٛ/ خز ورٕلو ٔاتبرين.(  وا لٗع لظٓم٘/ صٗف سٓخ...ػتا

 عمق رؤية:

ا أغمخ ٌصٕصاّا ٔففا  " إ اشاِٗي "التطاى  ٔاملإسٔخ الؼارل صٖصااه صإتّا         

اوْ الزٙ ده عمٜ عىم سؤٖتّاا ٔورشفٛ هلٗفٗاٛ   الؼكن الزٙ تشٖذٓ ٔٔفط  ا اطتدذ

 تٕفٗفْ ا املكاُ الصشٗحا لتؤهلذ صٕا ٗٛ سؤٖتّا:

  اٌتظأس حٗاؤتْ / ُتؼرُن غَٕس/ ا دٗٔخ ّٖٕرا -ُعٓمَم عمٜ خؼبٛ  
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ّٜ / سذا اْت ِّ / ترأَٖز ٔسح  /  ا ا ٌٕٖن/ ٔدسْ  لذٖٔو اؾ

َُ / ِٔأُدَغ / الفٓضاعاات / الٓشحٗاَخ   ؾمٔخ الاأٟخ/ ٌأُ / َٖٓىىُ  ٔحبَمَتَو / فش عٕ

/ الؼٗعاُ ثالجّىا / حصاش الظااسشٚ    الؼؤً –/ دوؼَم الطذميٛ / عؼتاس / طاٟش ل٠ٗىّا 

  / ًٗ / طاحٗاااٛ اصخفااااٞ / البظاااا/ الظاااششٙ / طااإاس  ا ااإاٞ /   سصاااٜ تعبُدّاااا األ

ُٛ واصالٕا ا اٌتظإس / . َٗ  ٔالٓصِب

 فاحتة الديوان

اطااتدذً الؼاارشاٞ الشوااض وٍااز الطااذً لمتراابا عىااا ماإه ا دٔاخمااّي وااَ ِىاإً          

ٔوٍاصاات لماّشٔ  وااَ طامعٛ الشحٗاخا ٔوااَ ِازا املٍعمام اطااتذع  "إ اشاِٗي" سوضٖتّااا        

لترمَ عمٜ املأل عؼطّا  زٓ املذٍٖٛا وذٍٖٛ الٗامس ا هلذ لٛ عمٜ  –دوؼم  –ِٕٖٔتّا 

 ٕه: أٌا دوؼما ٔدوؼم أٌا.وكاٌٛ ِزٓ املذٍٖٛ ا ٌفظّاا ٔهلأٌّا تط

ٍِٔا ساصشِا تظاؤه وٕدا فمذأت إىل أٌظاٍٛ املذٍٖاٛ لتٍادّٗاا وظتفظاشٚ هلٗاف      

  تّتذٙ إلّٗا الشٔح ِٔ٘ حماصشٚ  ااا: الذوا/ الصى / الٕدا/.

 )ٔأٌا سَ  أػشُ   الٓذؤا

 ٔأضٗر  الٓصىٔ 

 ِن ترمىَ  ٖا دوؼُم

 وا ا الٓشٔٔح

 وَ ٔدٕا

 الطذميٛٔٔهلَٗف إىل دسٔٔ ٔو 

 أِتذٙ؟(

 فاجعة الضياع

 سأدِا تظاؤه وٕدا طببْ ا غرتا  الزات٘ا ٔإخفاٞ سواد املشاٖا  ا/ لْ /  ي.

سطي الٍص صٕسٚ صوَ استذٝ ثٕ  التبٓذه املدٗاف املطمام  تظااسعْا ؽٓعاٜ ساذٔد      

وٕاداااا وكاااُ  املتٕحااا  كااجاا ٔػٓمااٜ  طااٗا  البٕصاامٛا ٔالبشااح املتٕاصاان ا  ٗااذس

 كوحا  م ترجش عٍّا/ عٍْ/ عٍّي:طشا ٘ امل

 )هلاُ...هلٍ ... هلإٌا

ُْ َُ أضاَ   ٕصمَت ُٖ الٓضوا  هلأ

".ْٔ  ٔوطٜ ٖفتُؽ عَ طشأ 

* 
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َُ... هلٍُ ...هلإٌا  "هلا

ْٔ َُ أفمَ  آِأت ُٖ الٓضوا  هلأ

 فُتٍَّا ٔتإِا.(

  نشيد طفلة

ٔألُ الٍّش واٞ تؼٓكم  وٍْ اؿٗاٚا طااست وراْ املاشأٚا العفماٛا لرتطاي أسكوّاا       

عا صٔاس  وَ ٔس ا إوا أُ تٍذح أٔ تاش ا دُٔ أُ ؽا أسذّا حيذِٔا األوان ٔاصصاشاس   

عمٜ صٍا ٌؼٗذ أٌؼادِا دُٔ خإف ألٌّاا املظاتطبنا غاا آ ّاٛ  املدااطشا ٌاػاذٚ ٔ دٚ        

 دذٖذٚ ٔفم سؤاِا. 

ْٛ أٌا  "طفم

 ٔالٍُّٓش ٖظُا

 َِٖشٔىُمين صٔاسَ  وَ ٔسٕ 

 ٖٔظُا

 ٔأٌا  م ُأخِا ٔالذٙ

ُْ  أٌٓ٘ طأتبُر

 ٔ  أخاُت وٕاهلَخ الاٗٔي

ََ سعِِٓ  أدُور٘."  أٖ

* 

 "ُسبمٜ أٌا

 ٔاملداُض عظْا

 غَا أٌٓ٘

 طألُذ

ٖٙ َ٘ الٗظشِّ  ٔأحعُا ٔسذٙ سبم

ُٛ  فُتبَرُح اؿكاٖ

ٛٔ طفٕن  ا ٠ِٗ

ٔٛ  ٖؼٗذ صٌاَد الكمى

 ٖٔتمٕ ٌؼَٗذ األٌاػٗٔذ."
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 حتّوالت

"ا اشاِٗي" ساا ت راتٗاٛ ٔةرٗاٛ ػٓما   تٕالاذ الطّاش ا املكااُا سصااس           سصاذت 

تبٓطاٜ   لظؤاه اطترصٜ دٕا ْ اـشٔز وَ اؿمما لرٓن اـٕف دٓفف هلٓن ػ٘ٞ ستاٜ واا  

وَ وٍاِن اؿميا ٔطاِي إىل سٕذ هلبا ا ػٓن اؿباه الصٕتٗٛا ٔ م ٖرذ ٖطٕٝ الإَِ  

  عمٜ اطتصذاس  طاٖا صٕت.فّٗا 

َٔ صاسا ِٗ  )غشَٖب

 ٖطٕه: "صباُسٔو".

 تطُٕه: "صباُسَو".

َٕٖحَف طُٗن الطصٗذٚٔ  َأَت

َٛ!؟  ٔا تمَا اؿُٕت اؿكاٖ

 أً َدٖف ٌبْا

 ٔتظاحَي الٕسُ !؟

َٞ صشٌا ٖا   مُذ غش ا

َٞ  غش ا

).َٞ  غش ا

ٔاـاشا  ٔالتاروش   إر تشصذ وكواح الرذاض   ٌفظْ ٔا ٌص "أٔدا " تبطٜ ا الظٗا  

 اـف٘ الزٙ سٓف  املكاُ:

 )وؼمٕلْٛ هلمىاُتٍا

 ٔخشاُ  الٓشٔٔح هلبْا

َُ عادْض  ٔالٕط

 هلَٗف ٖظُا؟!(

 بوابة احلكايا

الٍص ِٕ صإت وٍتذاْا ٔهلاأُ الؼااعشٚ "إ اشاِٗي" تؤهلاذ أُ لمباا  لااٛ ترشفّاا          

الٗااذ آُ ترااضف عمٗااْا ٔتٍطاان لمشاإاغ أصاإات فشسااْ  الطااادًا تٕٓحااا وفاصاامْ ؿشهلااٛ   

أصاإات الااذاخم . ِٔاإ  ٕا ااٛ البصااش ٔاملدٗاااه ا اؿمااي ٔالٗطظااٛ لمرباإس  اإ تااذَٖٔ        

 فشسّاا ٔسضٌّاا. ٔهلاي ُخٓضٌاِ  خمفاْ      تٍتّ٘ عمِٕا ٔوشِااا   تفاصٗن سكاٖات أصلٗٛ  

سكاٖات ٔ فات طشدتّا الرُٕٗ تٍأ   وا    آِٛ هلظااٚ تاآص  اؿظاشاتا ٔدوراٛ     
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تتٍظش هل٘ تّعن  فشح عمٜ صذس غاٟخ آُ لطاٞا سٗح سصذ ٌٓص "البا " سالٛ خاصٛ؛ 

 لكين أساِا سالٛ عاوٛ  اوتٗاص:

 )خمَف البا  املَٕصٔذ 

ُْ ا تظاواْت  ُْ ٔعٕٗ  آرا

 اْت ٔ دوْٕ .(ػّط

 ٔعٗاٞ حاه الٍص: 

 )ٔ سٓ ىا سْخ أٔ  رُض سخٍّ

 أٔ التىاُغ ػّٕٕٚ عمٜ طشٖٔش الككً.(

 ترّدد وهواجس

 ذاخماّاا ٔهلأٌّاا تظاشد  اصٌا اٛ عاَ       دٌٔ  ا شاِٗي ا ٌص "وؼىؽ الإاٖٛ"ا وا

 دٔاخن الكجا وَ الٍاغ.

ا راتّااا تصااشخ  وااشات  رااذد دّااات الكاإُا ٔ ٕدااا هلاابا دااذاّ    1هلاآشست "لاإ"

األخشٝا إر تظتٍكش فْٗ اؾاديا ٔالارتدد ٔاـاشغا ٔالٕحإف وٕحاف الراادض ا ٔداْ        

 ٔ دٚ الطصٗذٚ:

 )لٕ هلٍ  

 لٕ هلٍَ  متتمُو اؾشأّٚ حمّٗك

 لفتشَ  واالَٗم حمٔبَو 

 ٔطفشَ  هلٖن وذأدَك

 عمٜ  ٗأض الطصٗذٚٔ.(

 -ٌصااّا هلاااا:" ٔا الااااا: "لاإ" الجاٌٗااٛا ٔففاا  سااا ت وااَ املاإسٔخ اؿكاااٟ٘ ا   

ٙ  –طاحٗااٛ اصخفاااٞ   –حصااش الظاااسشٚ   " لظااشد عٕاملّااا الذاخمٗااٛا   -البظااا/ الظااشش

ٔلتبح ا سٔسْ اؾشأٚ ٔاصحذاًا ٔهلأٌ٘  ّا متٍشْ وفااتٗح الاذسٔ  إىل راتّااا أسادت    

 أُ حيعي املشاٖاا وشاٖا صىتْ لٗصٍا اؿٗاٚ .

 )لٕ هلٍَ 

 متتمُو وفاتَٗح حصٔش الٓظاسشٚٔ

ٞٔلذخمَ   ك  ٛٔ اصخفا  طاحٗ

ٖٙ  أٔ  ظاطَو الٓظشش
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 ٔسٓعىَ  املشاٖا.(

طاإاس   –ٔا الااااا" لاإ" الجالجااٛ اطااتىشت ا اطااتذعاٞ املاإسٔخ "الذٌٔكٗؼاإت٘"      

 ا ٕاٞ.

 مفتاح الدهشة:

ُٕٓ  ّاٞ  ةٗن أُ تظرتدا سشٔفّا اليت تؼ٘  اؿٍ  حملعات الضادن س  هلاُ لم

 ٔسٗاٞ:

 شٖف)الٕس  املتٍاثش عمٜ أسصفٛ اـ 

 ٖرمَ ثٕسَتْ عمٜ الاٗا .( 

ْٛ ٌاططْٛ  الذِؼٛٔا عىذت وَ خك ا إىل  صٕسْٚ  صشٖ

 أٌظٍٛ األٔسأ  ٔهلأٌّا تصٕٓس استذأدّا عمٜ الاٗأ .

ٚٔ تتظاااحُي ا ٔحتّااا    ٔهلااأٌ٘  ّااا تشٖااذ التٕهلٗااذ أُ البؼااَش أٔساْ  ا ػااذشٚٔ اؿٗااا

 احملٓذٔد  اا 

أحف ٍِا أواً ٌص  ظٗي ا هلمىاتْا هلابا ا ور تاْا إػاكال٘ ا تكٍٕٖاْا     

ا لٍٗعام  صإت اؾىإ  التاّٟاٛ املطّإسٚا  ذ لاٛ       ورااّ أخز صفيت املفشد ٔاؾىاا ا آُ  

الااتّذا الطظااشٙ لمصااذٝ عااَ الصاإتا ٍِٔااا حااشاٞٚ وتفاآشدٚ ٔٔاعٗااٛ ملااا مااشٙ لصاإت    

ُٔ ا ِازٓ     ا اصٌظاُ ا وٍعطٛ الصشاعات عمٜ ِزٓ البظٗعٛ ْٛ لبطااٞ اصٌظاا ٔإػاسْٚ خفٗا

 الذٌٗا.

 موقف:

"ورذي املرااٌ٘ اؾااواا سٗاح ٔسد     "صٕت ٔصذآ" سدٌ٘ صٕت الٍص إىل ٔا ٌص

 فْٗ: أُ صٕٖت الٖؼدُص ٔغُآ:

ِٕتّا حٕٖااّاا ٍِٔااا هلاااُ الصاإت أهلااا وااَ      صاااتا صاااح  صاإت سااآدا أسااذخ َصاا

وصاذسٓ   يت ت٠َ ا رات املكاُا ٔالصإت اؿاملٛ ال استىاه الٍاطم  الٍٗا ٛ عَ اؾىٕ 

ٌاااتر إوااا عااَ ضاااي سااٍ ا أٔ ٔدااا هلااباا ٍِٔااا ٖتٕٓدااخ "دساطااٛ الٓصاإت وااَ سٗااح     

 سذٔثْ ٔاٌتطالْ ٔاٌركاطْ ٔاٌكظاسٓ ٔتذاخمْ ٔحٗاطْ".

 )  صاَه الٓصذٝ ُٖكسُطين

 ٖآٍ٘ أغٍٗيت.

 أحُٕه:"آآآٓ".

 ٖشٓدُد آِيت.
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ٕٛ  أِشُ ا أضُٗا ا وتاِ

 ُٖكسُطين

 دُس صٕت٘.ٖصا

 أحٕه: "ا ترِذ

 اتشِك ل٘ صٕت٘ ٔأغٍٗيت

 َٔغأدِس".(

 م خيشز صٕت الٍص ٍِا وَ فشاغا  ن وَ ٔدا ضاٗا   م حيتىماْ الصإت ؿظاٛ     

ٕٓه اآلدو٘ لكتمٛ ومتّبٛ وَ الطّش.  تاٗٓش الصذٝا لٗتش

ٔصٕٓس الٍص اغرتا  الشٔحا إر  م ٖظأً الصٕتا ٔ م ٖبا صٕتْ لمصذٝا لمِٕي. 

 ٖذه عمٜ استبا/ ٔثٗم لمؼاعشٚ  املكاُ.ٍِٔا وٕحف 

ُْ؟  ) كي تبُٗرين صٕت٘ ٔترتهُل

 ُأحاُٖطَو عمْٗ!

 خِز وا ػ٠َ ".(

 تعرية: 

ٍِا أخزت إ شاِٗي عمٜ عاتطّا دٔس املجطف اؿطٗط٘ا ا تظمٗي الطٕٞ عمٜ سالٛ 

داس  -داس الشمحاٛ   –د لاٛ وكاٌٗاٛ    -الرٍإاُ   –إٌظاٌٗٛ ػمٜ رلو ا الرتبٛ األٔىل 

ٟٗٛ تؼان سٗضّا ا املكاُا ٔ"الشمحٛ"  وشٟٗٛ أٙ سالٛ سظٗٓٛا ٔ"الشمحٛ ا  ين آدً وش

 سحٛ الطمخ ٔععفْ". 

وااَ خااكه تعٕٖرّااا لماااٛا أُ ػراان الااٍص ٍٖعماام وااَ سالااٛ     اطااتعاع  "إ ااشاِٗي"

تٕهلٗااذ ةٗمااٛا تٕهلٗااذ عمااٜ عظىااٛ الٍظاااٞ ٔدٔسِااَ ا صااٍا اؿٗاااٚ ٔاطااتىشاسِاا      

 إر حال :ٔإهلباسَِ لذسدٛ التطذٖع 

 َّ  ُٞ  )ٖظتشٗي الطٗا

.)َٖ  ٖتذٓفُم الكٕثُش وَ ثإسِ

ٌٔطماا  الطاااس  وااَ سٗااح   ٖااذسٙ إىل حااشاٞٚ استٗاااز ٌااضٖكت داس الشمحااٛا لشؤٖااٛ     

عٗين طفن هل٘ ٖشٓدَِ إىل صوَ اـصاخ اؿٗاات٘ا صواَ الإ دٚا صواَ تكإَٖ اؿماي        

 املٍتظش.

    ٛ ُٕٓ     صٕٓست لٍا هلٗف ٖتذٓفم الٍابض واَ الرا  ا الشؤٖا األٔىل لمٕلٗاذا ٔهلٗاف تما

 الطشكٛ الٕدْ. 
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 اتااا  الٍاااضٖكت  اٌكظااااساتَّ ٖظاااتذذَٖ  طاٖاااا دفٞا ٔفاااٗض سٍااااُ ا صواااَ        

 عظكشٚ الضوّشٖش ا الشٔح.

 وتدٗٓن ٌعم  ٕدا خاص ٔعاً ا آُ ٔاسذ. ٌص ٔاحر٘  

ٌص هلىطعٕعٛ وٕطٗطٗٛ أٔ لٕسٛ تؼكٗمٗٛا عا ش لمىكاُ ألٌْ ٖكواع الاالبٗاٛ   

 لرتةاُ.ٔ  حيتاز 

 ٔصٕس الٍص سادتَّ لطشكٛ تظّي ا تٍاط٘ ٔدٕا حذ ٖصن أسٗاٌّا سذ الٍضف. 

َُ  ش  الفشح ا عٗين طفٕن   )ٍٖتظش

 هل٘ ٍٖظكَخ اؿٗخ دفٕحّا وَ ٔسٔد اـذٔٔد(.

 تبطٜ الؼاعشٚ ا وطىاس التٕهلٗذ :

 أٓو٘ ٔأٓوَو ٔأٓوّا  –)ا الذاس

 )ٔٚ  ٔاؾٓذاُت املىرٍاُت ا اؿٗا

ذت الؼاااعشٚ الصاافا املٕدااا  ؼااكن خفاا٘ لٕداإٓ تٍٓكااشت لصاااٌرات       سمبااا ترٓىاا 

اؿٗاٚا ألوّات وشضَ هل٘ ٌؼفٜا دراَ هلا٘ ٌؼاباا  اشدُ هلا٘ ٌاذفأا ترادي هلا٘         

ٌشتاحا ٍِٔا طاست الطصٗذٚ طشٖم املاٍّر ا دتىااع٘ ا ا سصاذ فإاِش سٗاتٗاٛ وّىاٛ       

وٗٛا ِٔزا ؼصن ا هلن صواُ ٔوكاُا ٔصٕٓست التٍاحضا ٔالضٖف ا الٕدٕٓ الك آد

 ِٕ دٔس األد  اؿطٗط٘ ا وكاػفٛ الٕاحا ٔترشٖتْ.

 ٖطٕه:" أٌعٌٕٕٗ غشاوؼ٘:

 )املجطف الزٙ   ٖتشٓظع آ ً ػربْ   ٖظتشم لطخ املجطف(.

ترٕد لتصٕس لٍا وؼاِذاتّا لرُٕٗ ٌضٖكت الذاسا ٔتٕحَّ لضغاسٖذ الفشحا لٗعاشدُ  

شٖشٙ ا رٔاتّاَ خيفٍٗاْ عاَ    تشاهلي  طمٕ َّ وَ واشاساتا ِٔاَ ٖرااٌ  واَ وإت طا       وا

 الضٔاسا ٔهلٗف ِٖٕىَ سا َ  فتح حمٕ َّ املتربٛ لمشٗاٚ.

فالؼاعشٚ ٍِاا طاشب  الطااس  إىل سكاٖاٛ ٔداا وتٕالٗاٛ ٔوظاتذاوٛ وااداً العىاا          

 ٔالتٍٓكش ا الزات اصٌظاٌٗٛ:

ٕٓاحاُت إىل صغاسٖٔذ الفشٔح  )الت

َُ املَٕت     ٍٖتظش

  ن  ؼأف عاػٕم

ََ الطمَٕ   ٚٔ(.ٖفتش  لمشٗا
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ْ  هلتااخ دوااا الؼاااعشٚ  طااكوّا  ااَا ٔأدااضً أُ   …الااٍص حباان ٔدا  الااذاس ٌٔضٖكتاا

 . ٌفظْ الٍص هلتبّاا ٔ م تكتبْا هلٗف   ِٔ٘ أٌجٜا ٔحذ ؽٗم  راتّا ا املٕحف

 وَ وطن الٍضٖكت ٔٔلَذ ِزا الٍص اصٌظاٌ٘:

 )طكوّا أٖٓتّا الٓظٗذات

 البّٗٓات

 الراػطاُت لمفشٔح

 طشُٓ ا امُلطٔن(.طكوّا لمشٗاٚ ؽ

 غربة الرغيف:

ا ٌص "حّش" درم  الشغٗاف ٖاشهلض ا العشحااتا   البؼاشا ألٌاْ ػارش  اش تاْ        

ٔضٗاعْا ٔخذمْ وَ صإت طفان سأدٓ سمىاْ عماٜ لطىاٛ وٍاْ ٔ م ٍٖماْ ستاٜ ا سمىاْا          

 طبطْ إلْٗ وَ فطذ إٌظاٌٗتْ لٗتادش  ّا عمٜ سظا  دورتْ.

 )سغُٗف اـبٔض

 داٟرّا ا الٓعشحأت

 ٖشهلُض

ْٔ  عاسّٖا وَ دف٠ٔ

ُْ  ضَٗٓا وزاَح

 ٔتآ(.

خباض اؿٗااٚا واا عىام     ٌفظاّا   –الشغٗف  -ٔا ٌص "ٌذاٞ اؿٗاٚ" تبطٜ ا داٟشٚ

تطاآىٍْ وااَ د لااٛ وكاٌٗااٛ ٔصاإتٗٛا ٌااا  صاإت الؼاااعشٚ احملتااذ  ا طااتٍكاس عااَ   وااا

آُ أسش  ؼىمْ الكمىٛ وَ ورٍٜا  املرٕصَٖ املترب ا ٔلرٍ  وَ حاً  فرن حزس  كن وا

طٍا ن اؿٗاٚا حيتىن الٍص سالٛ خاصٛ ٔعاوٛ ا آُ ورّاا وَ خكه تذاخن األوكٍاٛ"  

 الصششاٞ". مشن أواهلَ وترذدٚ. –أٔتاُد خٗىٔتٍا  -حىح اؾضٖشٚ/ سكاٖا الراص٘/ 

 ) م حيشحٕا حىَح اؾضٖشٚٔ ٔسَذِا

ٞٔ هلٖن طٍا م٘   ن  رجشٔا ا األوذا

 دٖفِ  وٍا ُا عاص٘ اؿكاٖا

 َم سطُن األغاٌ٘ٔتؼٓط

 ٔطاسِت أٔتاُد خٗىٔتٍا.(
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 اختناق الرؤية

"ٔٞ تااذُٔ الؼاااعشٚ فصااّك وااَ فصاإه الٕدااا املرتاهلاايا  ٔا ٌااص "هلٕهلااُخ الرعااا

ًٕ صسعاا  عٍّٗااا ٌٔبطااّا عمااٜ البااا ا عاآن الااذس  حيىاان  ااا ٔحااا دااٍ    ٔا ٌتظاااس امُلااش أل

آُ ٌطاش سأطاّا ا   سٔسّاا ٔتؼفٜا لكاَ العاا الم٠اٗي سااه دٌّٔاا ٔدُٔ ؼطٗام سمىّاا        

 غفمٛ وَ الكن.

ٌطاستّاا ساٟشتّاا طري  فتّاا إضافٛ لفطذ غصاَ    فطذِا فطذِت ػذشٚ اؿٗاٚ

 سٔسّا الااٟخ ا دٓخ سكاٖٛ  صاه ٖمتّي ٖٔمتّي ٖٔمتّي.

ٗٓي  ظكلااْ املٕدرااٛ عمااٜ املكاااُا ٔ ٖااضاه ٖتٍطاان وااَ  ٗاا  إىل  ٗاا  عمااٜ    الفطااذ خاا

 ليت فطذت ضشكاتّي. اوتذاد الؼٕاس  ٔاألصحٛ الك٠ٗبٛ ا

 )ٔهلاٌ  أٓو٘ أةَن الصباٖا

 ؼىُن ٔدشاَس اؿٗاٚ

 ٔمتط٘
* 

ُٓ طاٟشّا ل٠ٗىّا  غا أ

 ٌطَش سأَطّا

ٕٛ  ا غفم

 ٔوطٜ.
 * 

 هلاٌ  أٓو٘ تٍظٜ ػٗدٕخَتّا

 آ َوّا

َٛ  أٔداَعّا الٓشِٗب

َُ إىل صىٔتّا  ٔتشهل

 تٍتظُش ا ٍَّا الزٙ غاَ 

 ٔوا ٔٓدَعّا.
*  

ٞٔأٓو٘ هلٕهلْخ ا   الرمٗا

ٔٓ  ٔأخ٘ جنْي ٖبشُح عَ وذأس

 ٔسٓ ىا عَ أًٍّ

 وا ٔٓدعّا

 ٔعَ أسٔإح واصال  ا اٌتظأس

).ْٔ  عٕدٔت
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 كتاب في قراءة 
 "فصول في علم االقتصاد األدتي"

  ..للمترجم واألدية السوري حنا عثّود

 
 وجيه حسن 

 

 741م فن   7991الكتاب منن مشوناتاث احادنال الكتاناب ال نمبق لمونام ال نا         
صفدتم قسام إلى عومة فصال متباعت بنن "المماجن"" اججشبيانت وال مبيانت و ن      

 ُمتكثامة..
 

كدتااااا  ٗ    اااااٍ  قااااادي  الٙااااا   ي 

  عاافٗ" "اِااد د":اا٘ل"  "كااى: ًااد  عوِاادٖ       

ٓاا    ذتاا ٙنن  ُِااد طاافاِد هوةااد ١٠ ه ااٞ      

كدساااااِ   ن ٗكٚااااال  ُ:ٔاااااد  هو اااااٞ  هااااا  

تفمجٔااااد ٗٙ مجٔااااد  اله   ً٘ق اااإ ًااااّ 

ْ: كدسااااِ    ٓااااٛ  ٘:  ي  ذتٚدتٚااااٞاا د  هتطاااا

  ؤّه اااٞ  ذتةٚةٚاااٞ حااا ٖ  اادلٙااانن ًٗاااّ    

ْي ٙاا َّ ٍ""  ُ ِعٚاا    دٛ     ااٍ تاا هٚل ًااد ت"اافي 

 (اا31)ؾ 

ٗ د١ي دِ٘ ُدي  ؼ٘ي  هلتده دوٟ 

   آلتٛ هِح٘ 

 كدسِ    بفٙدَ ٗ اله  ذت ٙنا  1-

 ً خى دىل دوٍ  القتؼدل  البٛا -2

 ً٘ ز تد ٙخ  القتؼدل  البٛا -1

  القتؼدل  البٛ  ذت ٙنا -4

 ٓ     خو٘ق  دتٌٚىا –5

  البٛا  هةدُْ٘  اسدسٛ هالقتؼدل -6

  هِدتج  ه٘طين ٗ القتؼدل  البٛا -7

  ُ ِِتج  البٛا -8

 سٚل٘بدتٚد  ُ ِِتج  البٛا 9-

  هشوعٞ  البٚ:ٞاا 10-

ْ:     ااااٍ "د":اااا٘ل"   ٙةااااٍ      ٠ دىل  

ب مجٞ  ادلٙن "كدسِ   "ن دّهد الدتةادلٖ  

ْ: ط٣ّٚد    ٙدًِد  هف ِٓٞ   ٙت ٚ:اف    هف: سخ  

"ٓ  ِد حت ٙن ه تٔد دّ  ٙدَ "كدسِ   "اا 

 ٗهٚص ت ٚريٓد"!

ٙة٘ي     ٍ بده ؼى  اٗي  )اًٍف ًاد  

ٚ:اااٞاا ااااد " "بفٙااادَ" ًوااام  ػاااد ي طااافٗ لٝ .ِ

طاافٗ لٝ  ٙااّ ٙـااا ٓاا ٖ  هطاافٗ ي  هطد٢وااٞن    
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كدُت "كدسِ   " بِات "بفٙادَ" تف قا  ًاد     

٘: ااٞاا كدُاات ٓاا ٖ   ظتافٜ بعااا ُد اا ٝ ًٗتخ

ٝ  هع   ١  د٢ةٞ  دتٌدي متتوم ً٘ٓ"ٞ  هِ:"ا١٘ 

 هؼدلقٞن  ه  ٗٓ"ٔد حد " ب٘ها٘"ن ددطاةٔد   

  ه٘حدْ  ه ٜ   ـتٕ   ـّد قدطعّد(اا

 ة  دفض دوٚٔاد ٓا    اخاري  ُ٘ داّد     

طااات:ٟ ًاااّ   شاااف: ي ٗ هطااافٗ ي ٗ رتاااري ين 

َ:ن ٗٓا٘  ُ:إ     هلِٕ  خط    ط١ٛ ٗ ا  ٓاد

ْي ِٙاااادي   ًِحٔااااد  هِ:"اااا١٘ٝ  هؼاااادلقٞن ق"ااااى  

 ؿدٓد ًٗ٘  ةتٔداا ٗااا اادٗ ي ُ شأدن    

٘:ٝ  هِ:"ا١٘ٝن  ٘ اا ي ٙةِٚاّد  ُٔااد      ساتؤٌت قاا

ْي ٗ  ةت دوٕٚن  ش٘" ت"ا   اٚادٝ ووا١٘ٝ     د

 بده"ؤض ٗ هظ:ةد١ ٗ اسٟااا

ْ:  هعظااٚد   اا ُلن ال ٙشااتطٚا  ٗمبااد  

 سااا ل ل ًاااد ٗٓ"ااإ هوعااا   ١ "كدساااِ   "ن  

دوااٟ  ااد ٜ داادلٝ  آلحااٞن اِٚٔااد دتاا  دىل      

طفٙةاااٞ   ٘  باااٞ ٗ ذتٚواااٞن ٗٓاااٛ  ُااإ  عاااى  

ؼاااِ ٛ هِ"١٘ تٔاااد  هؼااادلقٞن ٗال   هِااادض ال ُت

توت ت دهٚٔداا ًِٗ  ذهام  ه٘قاتن ٗ هِادض ال    

ٙؼا :قْ٘  هِ:"اا١٘ ي  ذتةٚةٚااٞ هلدسااِ   ن  

دوااٟ اااا ط"ااف"ُد٘  ٙتٔااد تْ٘ دوااٟ ُ"اا١٘ ي      

 هاا : ى ٗ هظ:ااع٘ذٝ ٗ ُ خدل"دااٞن بااى ٗٙؤًِااْ٘  

 بٔداا

" ًااااد   ي ًااااّ  ًااااف    ي "كدسااااِ   

وولٞ "طافٗ لٝ"ن ٗكٚال  .تِاٟ  ٓوأدن     

ًٗاااّ بعااا  ٓااا    ه ِاااٟ  ه اااداعن كٚااال    

 شا ي دالقاٞ  الباّ ب بٚإن ٗدالقاٞ  هازٗ        

بزٗ تااإن ٗ اخااات ب خٚٔااادن  ع"ف" ااات ًاااّ    

ٜ: كد يااااٞ سااااٚاف:ٓد " القتؼاااادل     ًٙ٘ٔااااد  

  :ْ  هشٚدساااااٛ" دواااااٟ ًااااا ِٙتٔدن "ٗتِ":ااااا ي  

 دتاااااااف ٢ٍ  رت ٚ:اااااااٞ ال ُتفتلااااااا  دّهاااااااد   

ةؼااااااااا٘ ن ًلااااااااادْ دل  ٝ  القتؼااااااااادل    ه

 هشٚدسااااٛن ٗهااااٚص    اكاااا٘    ٗ دوااااٟ   

 ً  خؤد"اا ٗقدهت ذ ي َٙ٘ ابٚٔد "بفٙدَ"   

دُاام تف ااا هؤزاااٞ   ٙااٞن ٗحت ااف    -

ً:ااد   هألاٚااد١ ق"اا٘ ّ اا  اساا٘   ساا٘" تِٔااد اا  

"طااافٗ لٝ"  واااّ ٙ"ةاااٟ ًِٔاااد سااا٠٘   ٔااادن  

ُٕ  ا ٚدياا  توُ٘ك
كدُاات "كدسااِ   "    ٙ:ااد  هعٌاافن    

ّ:  هاا  تت اات:     ٗزٓاا فٝ  هظاا"دهن  ٜ    هشاا

 ٚٔااد ً٘ٓ"ااٞ  هظااعف ٗ الهن  وااٍ ٙؼاا :قٔد   

ٗ ه ٓد "بفٙادَ"ن باى   ٙؼا :قٔد  اا  ّواّ      

ّي كااادْ     ً"ااا  عٔاااداا هةااا  ُشاااٛ  ب٘ٓاااد ٗ

ادطااااٚتٕ ٗستٚطاااإن  ُاااإ دِاااا ًد ٙؼاااا"     

ْ:  داااا  ١ٖ ٙاااازل لْٗن      إلُشاااادْ يفٙااااّدن  ااااز

ٗتلطف  ف ٢ٌٍٔاا ًا قِددٞ     ٍ "د":٘ل" 

:ْ ًاااد كااادْ ِٙتعاااف "كدساااِ   " ِٙتعفُاااد   

٘يقّداا ًطوااأد    ٙـاااّدن ٗدهٚااإ سااا٘" ُُش"ااادق س"ااا

 متدًّداا

ٗدِاااااا ًد   ي  خدٓااااااد "ب٘هٚاااااا ٗ ض" 

غتااف  ب لاادي  هاا :ٓ  دىل "تف قٚااد"ن قدهاات 

 ابٚٔد "بفٙدَ" 

 دُم ٙد  بٛ ُتفسى قدتَوٕ ًعٕاا -
قؼاااا ي باااا هم   اااادي ٗ هطاااافٗٝاا ٗهاااا٘ 

ٗسا٘ ٓدن ه"ا     ُعفُد  هَٚ٘   ٓا ٖ  هِ:"ا١٘ٝ   

ْ: "كدسااااِ   " كدُاااات تةدبااااى بااااا     هِااااد  

 هِظدط  هفٗاٛن ٗ هِظدط   دلٜن  ٜ با 

 القتؼاادل  البااٛن ٗ القتؼاادل  هشٚدسااٛن   

 حٚاان ٙلااْ٘  هِظاادط  البااٛن  شااعدلٝ     

ٗسااِوٍ ٗطٌ ُِٚااٞ ٗ ًاادْ ُٗةاادٗٝ قواا  ٗ  اااٞ  
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باادين ٗاٚاان ٙلااْ٘  هِظاادط  هشٚدسااٛن     

   ًد  ٗخف ه ًٗآٍض ٗ ظا ٗطٌا ٗ بتاز ز 

 ٗ ست الي ٗٗ ا   ضاا

ْ: ُ"ااااا١٘ ي    دوٚااااإ الاااااّ  هةااااا٘ي  د

"كدسِ   " بشٚطٞ   ّ ن  ٔاٛ ًاّ قا٘ ُا    

 القتؼاادل  البااٛن ٗ  كااى: ٙااَ٘ن اااد ض  

 البد١ ٗ هلت:ده ب  ي د١   عٌا٘ ٝ  ُ   ا"اٞ   

 ًطى ٓ ٖ  هِ:"١٘ ي  هؼدلقٞاا

ْ:  هطفٗٝ اٚن حتى:  ٗال ب : ًّ ًعف ٞ  

لااااْ٘ ٙلااااْ٘  ه٘بااااد١ن ٗاٚاااان  هلِااااز ٙ

  د ُ٘ي اد سٕ ًّ لْٗ طّم! 

ًاااّ ِٓاااد   ٙلاااّ ًاااّ سااا"ٚى  ًااادَ    

"كدسااِ   "  ه تاادٝ ذ ي  هِ:"اا١٘ٝن ساا٠٘  ْ    

حت :  ًّ خط٘ ٝ  الصتف   ٗ  ١ مِجاا   ادل:ٝ   

ٗ هطاااافٗٝ ٗ هلِاااا٘زن دذ "ٗ  ١ كااااى: طٌااااا   

ُل"ااٞن ٗخواال كااى:  ظااا كد يااٞ"اا ًااّ    

ْ: ُ"ااا١٘ ي "كدساااِ   " ٓاااٛ     ِٓاااد  هةااا٘ي  د

ٙةَ٘ دوٚإ  القتؼادل    رتط  اسدسٛ  ه ٜ 

ْ:  الؿطف ه    ذتٚادٝ   دلٙاٞن     البٛن ٗد

سااااٚؤلٜ اتٌااااّد دىل  ؿااااطف ه    ذتٚاااادٝ   

  هفٗاٚٞاا

ن كٌااد     ْ: ٓاا "  القتؼاادل  هشٚدساٛا د

ص   ٘ زُااٞا باااا       ل"  "هااٚا ي     ااٍا "د":اا٘ا ٙةاا٘ا

ن باى  حاا "     ن ٗ ذتٚادٝ  هفٗاٚاٞا  ذتٚادٝ   دلٙاٞا

   ّ ٞ  ال تِتٔٛا ًا  ل ُا  هِدض هالطتف ط   ًعٌعا

ااااف ٍٙ  اًااا٘ا ين ٗتلاااا ٙص  ا يبااااد     ااااى تٔ"

ؿٌدُّد هوٌشتة"ىن ٗا اى  افض ساوطٞ ق٘ٙ:ٞا     

ً:ّ  ستٌف  ٙٞ  ا يبد  ٗت ّ ةٔد" )ؾ   ا( ا8تؤ

ٜ: طااخؽ حتةٚااد     دوٚاإ ال الااّ ا

دوااٟ  هشاوطٞ ًااّ لْٗ   ذ هطافٗٝن ٗ الساتح٘   

 ه٘قاا٘يف    رتاا٘ ١  هف:ٗاااٛ"ن كٌااد ٙةاا٘ي     

وٚااااازٜ "تً٘ااااادض سااااا ُص ل هظاااااددف  إلُ

 "!دهٚ٘ي

ٍ:    ٙةااى  هظااددف   تِ":ااٛ ًٙ٘ااّد        ياا

 ٓ     ـٌْ٘ 

ِٕ ّي ِٙ اااد   هشااادددِي    "ٌاااا  ًدِهااا ً"ااا ٗ" 

َٞ  ةٍف  دّه ٜ َ عى"  ه ةُف"!  شتد 

ٗ ه تاااادٝ  ُ تِ":٣ااااٞ "كدسااااِ    بفٙاااادَ"   

 ل ُاااات  القتؼاااادل  هشٚدسااااٛن اُ:ٔااااد  بِااااٞ 

ً ِٙٞ "طفٗ لٝ"ن ٗاُ:ٔد تعف" سف:  اطٚد١اا 

 :ْ  القتؼاادل  هشٚدسااٛ ٓاا٘  بااّ   ٗ  عاافٗ"  

   ِٙٞ ال  باّ  هف:ٙالن ٗ هفٙال كادْ بف٣ٙاّد      

 ًّ ً دس  ٓ    القتؼدل متدًّداا

ْ:   فطااااا     دوٚااااإ الاااااّ  هةااااا٘ي  د

 ذتةٚةاااااٛ هوحٚااااادٝ   دلٙاااااٞ ٓااااا٘ " ه بٚاااااٞ    

 دتٌدهٚٞ"ن ٗهٚص ط٣ّٚد آخفن ٗٓٛ  هظافط  

ٗ:ي هلاااااااى: اٚااااااادٝ بظااااااافٙٞ   إلُشااااااادُٛ  ا

 ٗ  ٙٞ ػحٚحٞن ٗك هم ٓٛ  رتط٘ٝ  هـاف

هةٚدَ ُظدط  ٗاٛ ال ٙفتٜ٘ ًِإ  إلُشادْن   

 ٗال ٙظ"ا بت:ّداا

ٙةاا٘ي     ااٍ  "دِاا ًد ُتةِ ااف  هااف:ٗ ن    

٘:ِهٕ دىل آهٞ تِتج    دس "  ا٘ي  إلُشدْ بتح

 اا12))ؾ 

    :ْ ٗدوااٟ  هةااد ١٠   ت"ؼ:ااف  ْ ٙعااف"  

٘:  ٗ ةّد   اله ٗهٚ   ه طفٝن  ٔ٘ ٌِٙ٘ ٗٙتط

 امناادط ٓاا ٖ  ه طاافٝن ًااّ .ااري قشااف ٗال     

 اافض ٗال د "ااد ن ًٗااّ لْٗ تةعٚاا   دًاا     

  د":!

 اله    س:اااااإن كٌااااااد ٗ ل بةوااااااٍ   

ٚ:اااااٞن       اااااٍ  )ًِطاااااد كاااااى: بال.اااااٞ  لب
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ٗ هش: شااطٞ  ه"ال.ٚ:ااٞ " ٜ  هو اا٘ باادهلالَ"   

٘: اا      ً٘ؿ٘دٞ  اله  ُتحد  ٗ ضتا    ٗتٔا

بٌِٚاااااد متٚ:ااااازي ه اااااٞ كدساااااِ    بده ّقاااااٞ   

ٗ ه٘ؿاا٘  ٗ هؼ:ااف اٞ ٗ إلظتاادز ٗ ه"عاا  دااّ  

هةاااٞ ٗ هت:ٌِٚااادن ٗ هت كٚااا    تلاااف:     ذت 

دوااٟ   ة٘هااٞ  ه٘ ااا ٝ(ن ٗٓاا ٖ ٓااٛ ًٚااز ي   

  اله  ذت ٙن  ه ٜ دٌ  دىل   ٘  ٔٞاا

ٗ  زًاااااّ ساااااحٚدن قااااا :َ  إل.فٙاااااد   

بش شطتٍٔ  ه"ال.ٚ:اٞ ُؼ٘ػاّد ٗػاوت اا :     

 إلليٓااادغن هلااأٍِ   ٙةااا :ً٘  ُؼ٘ػاااّد    

ٚ:ٞ ال     ٚ:ٞاا  دهِؼاا٘ؾ  إللٓدطاا ٚ:ااٞ دلٓدطاا  لب

ٜ:   حت َ  هتةوٚ    البٛن بى دُٔاد ال حتا َ  

 تةوٚ اا 

ّ:  الباااٛ  "هاااٚص  –كٌاااد ٗ ل"  –ٗ ه ااا

بال.ااٞ دّهاااد مبةااا    ًاااد تؼااا ق  ه"ال.اااٞ    

   :ْ لؤد  هِٚ"٘يف   ٚط٘ه٘ ٛ  البٛن ٗدّهاد  از

 هط ٚدْ  ه"ال.ٛ عتف"  إلُتد   البٛ داّ  

 ًشد ٖن بى ٗٙ ٚ:ف ًّ  س  تٚاٚتٕ"!

ٗ   ه ؼااى  هطاادُٛن ٙؤّكاا      ااٍ    

ْ: دوٍ  القتؼدل  البٛ ال دالقٞ هٕ  "د":٘ل"  

ْ: ًعف ااٞ  ه"ال.ااٞ ال تااؤل:ٜ دىل   بده"ال.ااٞن ا

  :ْ دُتااااااد   هااااااِؽ:  البااااااٛ بدهـاااااافٗ ٝاا "ٗد

 هة٘ داا   ه"ال.ٚ:ااٞ ال تِظاا١ٟ  لبااّدن بااى دُٔااد  

تشاااأٍ    ٌٚاااا   ساااادهٚ   ال ١ن  ااااري٠  

  ِتاااْ٘  البٚ:ااْ٘  ُ شاأٍ ٗقاا  ٗقعاا٘        

هتعااادبري  دتااادٓزٝ"  طاااف ن  هلِوٚظااأدي ٗ 

 اا16))ؾ 

ْ:  القتؼادل  الباٛ ٙفًااٛ     ٗٙظاري دىل  

دىل  هشٚطفٝ دوٟ   دل:ٝ ٗؿ"ط دٙةددٔدن ال 

 هشاااٚطفٝ بد ااادل:ٝن اُااإ بط"ٚعتااإ غتدطااا   

 هف:ٗ   إلُشدُٚٞ هت ّ ا دّ  هؼف يف   ادل:ٜن  

ب ٚٞ  رتالؾ ًّ  دتاف ٢ٍ  ها  ظتف:ٓاد      

 هعاااااادلٝ  القتؼاااااادُل  هشٚدسااااااٛاا ٗٙاااااا  ن  

ٜ:  ال ْ:  الؿاااااطف ه     قتؼااااادل  الباااااٛ  

زتتٌاااا ًااافل:ٖ دىل  هِداٚاااٞ   دلٙاااٞ بد ةااادَ    

ْ: ٓااااا    الؿاااااطف ه  هظ:اااااِٚا ال    ٗ:ين ٗ   ا

ٚ:ااٞ ًةاادَ   ِٙتٔااٛ دّهااد دذ  قدًاات  اخااالق  الب

  اخالق   دلٙ:ٞاا

ٗ   ه ؼى  هطدهنن عت :يِد     اٍن  

ْ: طفط  القتؼدل  البٛ ٓ٘ ُعد ٞ  هةوا     

ْ: كى:  ه"ظفٜن  ٌ ّ .ري ٓ ٖ  هِعد ٞن  ز

"خطاا٘ٝ" ٓااٛ خطاا٘ٝ ضتاا٘  حدٗٙااٞ ٗ هعاا َن     

ْ: كاااى: دُتاااد  بعٚااا  داااّ ُعد اااٞ  هةوااا        ٗ

 ه"ظاافٜن ٓاا٘ دُتااد  ؿااد :اا ٗكٌااد ٗ ل       

ْ:  القتؼدل  الباٛن ٙاف٠ دىل     ه مجٞن ) ز

ْ: تاااد ٙخ  ه"ظااافٙٞ ٙشاااري ًاااّ  هتةااا :َ دىل       

 هتخّواااالن ذهاااام دوااااٟ  هـاااا : ّوااااد ٙااااف ٖ    

ْ:   ف اااااى  القتؼاااادل  ه شٚدسااااٛاا كٌااااد  

 هتد غتٚااٞ هالقتؼاادل  البااٛ ً٘ اا٘لٝ ًِاا     

 هة َن ٗق  ٗ لي دوٟ هشدْ "بفًٗٚط٘ض"اا 

ٗ هعةٚااااا ٝ  البٚاااااٞ ٓاااااٛ بِااااات  اساااااط٘ ٝ 

ٗااااا ٓدن ٗ هِ"اااا١٘ ي ٓااااٛ بِاااات  هؼاااا ق    

ٗاااا ٖن  هااا ٜ ًد ساااتٕ كدساااِ     قتااا  ١ 

"ااا ٗ اساط٘ ٝ كٌاد    14بااوًٗٚط٘ض( "ؾ 

ِعااااافٝ  اااااد١   ٓااااا    ه ؼاااااىن متطاااااى  ه   

 ه٘ قعٚٞن ٗ قعٚٞ  ااالَ  ه"ظفٙٞاا  هعةٚ ٝ 

 البٚاااٞ بشاااٚطٞن طااافأد "بفًٗٚطااا٘ض"    

ُ"١٘ٝ داٚ"ٞ  فٙ ٝن ذهم دِ ًد  ضتدز ٓ   

 اخاااري دىل  ه"ظااافن ًاااا  ُااإ ًاااّ  اسااافٝ     

 :ْ   ة :سٞن  ٔ٘ دهٕ ًّ  آلحٞ  اٗ "ٚٞن دّهد  
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 آلحااااٞ ُدػااااُ"ٖ٘  هعاااا  ١ن خدػااااٞ "زٙاااا٘ض" 

ٜ كاادْ ٙشااعٟ هتعزٙااز   كاا"ري  آلحااٞن  هاا   

ٌِٓٚتٕ ُٗ ٘ذٖاا ٗ"بفًٗٚط٘ض"  كوٌاٞ تعاين   

  ه لف   تة :َن  ٜ " ه ٜ ٙف٠   شتة"ى"اا

تةااا٘ي "كدساااِ   "   اااا ٙطٔد   ااادِتا  

 هظ:د٢ِد  "ضتّ ًّ سالهٞ بفًٗٚط٘ضن  ها ٜ  

 ضتاادز دىل  دُااا   إلُشااادْن ٗدّوٌااإ ًاااد    

ّ: ٗسااٚوٞ       ٙعوااٍن بااى ٙل ٚاإ  ُ:اإ دّوٌاإ  ه اا

ّ: ٗ قعااااٛ ًٌٔااااد تعاااا :لي هوخااااالؾاا  ااااد ه 

ً  ٓ"ااااإن اُااااإ ساااااال   رتاااااالؾ بٚااااا      

 إلُشااادْ"اا ٗتـاااٚل "كدساااِ   "  "ٗاتاااٟ   

ْي       ٙلْ٘  إلُشادْ دُشادُّد اةاّدن ال با : ًاّ  

اتواام ٗسااٚوٞ  رتااالؾ  رتدػ:ااٞ بدإلُشاادْ  

ٗااا "ٖ   اله"اا ٗتةاا٘ي "  ٙشااتطا زٙاا٘ض     

بةااا٘ ٖ  ه دأاااٞ  ْ ٙةـاااٛ دواااٟ  إلُشااادْاا  

ٌ:ااإ   دبعااادل  ه "ظاااف داااّ  هتةااا :َن  عاااى ٓ

 حفًٍٔ ًّ  هِد    ة :سٞن  ٌاد كادْ ًاّ    

بفًٗٚطاااا٘ض دّهااااد  ْ ساااافق  هِااااد  ٗقاااا :ًٔد     

هإلُشااادْن  هاااا ٜ  ااااافز تةاااا :ًّد كاااا"ريّ ن  

ٗػد  ٙف٠  هلْ٘  ؤٙٞ  ٗؿ "! "ِٓد ياد ي  

ياااد٢فٝ زٙااا٘ضن  اٌاااا  ه"ااادُطْٚ٘  اٗ ااا ن  

ٗ هةااٟ خط"ااٞ  ُ:دُااٞ  ل ْ  ٚٔااد بفًٗٚطاا٘ضن  

دْ ًااد   ٙعوااٍاا هةاا   ز دٌااّد  ُاإ دّوااٍ  إلُشاا 

ت ٚ:ف  ه"ظافن ٗػاد ٗ  ُِٙتااْ٘  الهن ٗٓا٘     

دُتد  كدْ خدػ:ّد بدآلحٞن ٙاَ٘   ٙلُ٘ا٘    

ٙعف ْ٘  هعا  ١ ٗ ه" ـاد١ ٗ ذتةا  ٗ هظاف:"اا     

ٗطدهاا  بِٔدٙااٞ خط"تاإ "بؼااو  بفًٗٚطاا٘ض    

دوٟ  "اى  هة ةادضن ٗتشاوٚط ُشاف ٙأِع      

   :ٜ ك"اا ٖ ُٔااد ّ ن هٌِٚاا٘ هااٚاّل   داا  ه  باا 

"بفًٗٚط٘ض" ظى: ػادًتّدن دىل   ًفٙف"اا هلّ

 ْ اااف: ٖ  إلُشااادْن  اافل: مجاااٚاّل ظٌٚاااىن   

 ةاااا  ًااااف: باااإ  ه"طااااى  هُٚ٘اااادُٛ "ٓفقااااى"ن   

ٗ ساااتٌا دىل قؼاااتٕ   ُةااا ٖ ًتٌاااف:لّ  دواااٟ   

قااا٘ ُا  آلحاااٞن ٗبااا هم دااادل "بفًٗٚطااا٘ض"   

 هٚ"ةٟ دُّ٘د هإلُشدْاا

ٗ   ؼاااااااااى " القتؼااااااااادل  الباااااااااٛ  

ْ: ل ُااا        ذتااا ٙن"ن تةااا٘ي كدساااِ     )د

" دعٍ طاااااعف ١ دٙطدهٚااااادن ًٗاااااّ   ريٜ هٚاااااٚ

  دالي  اله  هعاد ٛ"ن   دصتٚوإ  الباٛ     

" هلً٘ٚ ٙد  إلحٚاٞ"ن كادْ  دحتاٞ  إلُتاد      

 البٛ  ذتا ٙنن بعا ًد دادُٟ ٓا    إلُتاد       

ًاااد دااادُٟ ًاااّ قٌاااا َكِ"ِشاااٛ    هعؼااا٘      

  ه٘سطٟاا(!

ُٗوٌاااص   ٓااا ٖ  ه مجاااٞ   ت٘ زُاااٞن   

ْ: ل ُااا  كااادْ  سااا٘اّل بفًٗٚطٚااادّ     كٚااال  

شتوؼااااااّدن ٗؿااااااا   دصتٚواااااإ  هظااااااعفٜ    

) هلً٘ٚاا ٙد(  هعةٚاا ٝ  هوًٗٚطٚااٞ  البٚااٞاا   

تةاا٘ي كدسااِ       ادلٙطٔااد  "   إلصتٚااى 

 دت ٙ  ٙشري ل ُ  دوٟ  هتةوٚا   هوًٗٚطاٛ   

ذ تٕن  ٚتِ":  بز الض  القتؼادل  هشٚدساٛن   

ٗتـااااٚل  47)..ٗ ُٔٚااااد  ًؤسشاااادتٕ" )ؾ 

   هشااااااااٚدق ُ شاااااااإ  )لْٗ   كدسااااااااِ   

كٚظااااا٘ي ٓااااا٘  الباااااّ  هظ:ااااافدٛ هوااااا    

 البٛن ٗبد ةدباى  زُ:إ  الباّ .اري  هظ:افدٛ      

هعؼاافٖن ٗٓاا   طاا ْ كااى: بطااى  لبااٛن دذ    

سااااٚلْ٘ ًف ٘ؿااااّد ًِٗ"اااا٘ذّ  ًااااّ  بِااااد١     

 (اا49دؼفٖ(ن )ؾ

ٗ" ه"ااااااااد ْٗ كٚظاااااااا٘ي"   ادهااااااااٞ   

ًشااتِ فٝ ًااّ  هظاااددٞ ٗ ه"اا ضن  دهف: ااى   

 هم  ٔاا٘ ٙٔ اا٘ الاواام ًااد غتااد" دوٚاإن هاا  
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بظاااااددٞ دىل ا"ٚ"تاااإ "لٗهشااااِٚد"  هاااا  ال   

ٗ ٘ل حادن هلِٔاد متطاى كاى: ًاد ٓا٘   ٢اا        

ٗمجٚىن  ٜ متطاى  ذتاد ٗ رتاري ٗ دتٌادين     

ٗٓاا   طاا ْ كااى: ًِدؿااى  لبااٛاا ٗال ٗ اا٘ل  

هوخ٘" ٗ هظاددٞ ًعّدن كٌد  ُ:إ ال ٗ ا٘ل   

 هتد ف ٗ لٙ    طخٍؽ ٗ ا اا

ْ: كدسااااِ    تؤكاااا       دوٚاااإن  ااااز

ْ: صتااد   القتؼاادل      ادلٙطٔااد  ُ   "ٌااٞن "باا 

ـ:ااا"ط تظاااوٚ   هِااادض   هشٚدساااٛن ٙعاااين بده

يااااااااافٗ ِتٍٔ ٗوتولااااااااادِتٍٔن ٗ اتلاااااااااد  

 ذتد دي  هـافٗ ٙٞن ب ٚاٞ  هاتحّلٍ بٔاٍن     

ٗٓاااا   ٓاااا٘  ه ظااااى   ُداااافي"  القتؼاااادل     

 البٛاا  هوًٗٚطٛ  هو١ٜ   تٌشم مبِدقا   

 حمل"ٞ ٗ هتـحٚٞ ٗ ذتد ٗ هع  هٞن ٗ ُ ِدِلٜ 

:٘ ٝ ٗ هعطاااد١ن ال بدذتةااا  ٗ الساااتاله  باااداخ

َد ل ٢ٌااّدن ًطااى لْٗ كٚظاا٘ي"ن )ؾ     ًٔاازٗ

 (اا51

٘يسااَ٘ ب "ٓاا     خواا٘ق اااا ٗ   ه ؼااى  َ 

 دتٌٚى"ن ٙت"ٚ:ّ هلى: ذٜ بؼريٝ ٗبدػافٝن  

ْ:  مجااااى شتواااا٘ق  ب دتاااإ  ه"ظاااافٙٞ ٓاااا٘     

    :ٛ ) اله(اا ٗٓاااا٘ مجٚااااى بزمجااااديف  اُدِساااا

  ُطااف:ّ ن ال ب كطفٙااٞ  ٗ  .و"ٚااٞاا "دُاإ  ه٘اٚاا 

 ه ٜ عتعٟ بٔ    إلمجديفن ًاّ باا مجٚاا    

ْ:  هعوااااٍ ُ شاااإ ال    إلباااا  ددي  ه"ظاااافٙٞ"اا د

عتعااٟ بٔاا    إلمجااديفن  ٌااد  كطااف  ه"ظااف   

 ه ّٙ ٙٔدمجُٕ٘ ٗٙافْٗ  ٚإ .ا٘اّل ً  ساّدن     

ْ:  هعوٍ   ش " اتٟ  ح٘ ١   ظ دُ ٖ   ُتةّوٍن د

 هاا ٜ ُتِّ شاإاا ٗاتااٟ ال ٙ خاا ُد  هتحاا هد    

ْ:  اله  ٗ ه  هلااٞ بعٚاا ّ  دااّ  ه ٘ قااان  ااز

ٓاا٘ د"ااد ٝ دااّ  هلتدبااٞ  ه ِٚ:ااٞ    هظااعف      

ٗ هِ:طف دوٟ اا : سا٘ ١اا كٌاد دوِٚاد  ْ ُةاف:      

ْ: هااااألله ه ااااٞ خدػااااٞ  اااا :ّ   ٗسااااا ًااااّ     

  و اااا٘ظاا ٙةاااا٘ي     ااااٍ "د":اااا٘ل"   ٓاااا    

 هش:اااٚدق  "قااا  ػاااد  هااا ِٙد  آلْ دِؼاااف ْ     

هااااأللهن الااااّ  دتٌدلٌٓااااد   هلتدبااااٞ   

ٚ:اااااٞن ٗ هت:ااااا يري      (اا 66هاااااِ: ص" )ؾ  ه ِ

ٗٙـٚل  "كى: ت يري ٙظ"ٕ   ٘ؿاٞ  ه :   اٞ   

ال ُِٙااِتج  لبااّداا  اله ٓاا٘ ًااد غتواا   ةااطن      

ٗ هلتدباااٞ  هااا  تعاااى: طدز اااٞ ل ٢ٌاااّد ٓاااٛ   

 (اا63 اله"ن )ؾ 

 :ْ ًُ٘  بٞ  د ِٓد ُشتطٚا  هة٘ي ًّ لْٗ 

 اله   اةٚةتااااإن هاااااٚص ذهااااام  هاااااِ:ةع  

 ُ زخاف" هولوٌاادين  هاا ٜ ٙعا"ِااد هاا"ع   

مبحش:ااِدتٕ  ه" ٙعٚ:ااٞن بااى  اله ٓاا٘    ه٘قاات

ذهااام  هف: سااا   هِ شاااٛن  هااا ٜ ٙاااؤي:ف  ِٚاااد 

ل ٢ٌااّد ٗ  كااى: ٗقااتاا دوااٟ ٓاا   الااّ     

ْ:  اله دُشاادُٛن  ٔاا٘ ال غتااتؽ:       هةاا٘ي  د

بزًدْ ٗال مبلادْن ٗال بعافقن ٗال بطد٢ اٞ    

ٗال بعظااريٝن دُ:اإ  له دُشاادُٛن  ٜ دااد ٛن  

ٞ  ًدن ُٗ  ِ      زذ  ُقِ"ى ٓ    اله   لٗه

ْي كاادْ       ٞ   خااف٠ن  زُاإ هااٚص  لبااّدن ٗد لٗهاا

ْ: طااافط   ٚ:اااٞاا مبعِاااٟ "  ًلت٘بااّد كتدباااٞ  ِ

ٛ:ن ٓ٘  ها ٜ ٙلاْ٘ ًة"ا٘اّل ًاّ       اله  ذت

  هِدض مجٚعّد"ا 

ٗدذ  دف: ِد دوٟ  ه ؼى  هشادلض ًاّ   

 هلتاااادهن  هاااا ٜ عتاااا :يِد دااااّ " هةاااادُْ٘   

 اسدسٛ هالقتؼدل  الباٛ"ن  زُ:إ الاّ    

 ختؼد  ٓ    هةدُْ٘ بادهة٘ي  خواد  هتا٘ زْ    

هااااتٌلا  إلُشاااادْ ًااااّ  السااااتٌف  ٙٞ      

 هلااْ٘ ٗ ذتٚاادٝاا دُ:اإ قاادُْ٘ ال ٙت ٚ:ااف! ِٓااد  
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ُظااا :ل دواااٟ دُشااادُٚ:ٞ  الهن كٌاااد طااا :ل  

ًّ ق"ىاا ٙة٘ي     ٍ  " اله ُٙ٘  اد   .ريُد

دوٟ كاى: ًاد ِٙدسا"ٕن ٗٙاف   كاى: ًاد ال       

ِٙدسااا"ٕاا دُاااإ ًشااااتةى: دااااّ  هتظاااالٚالي  

ٗ هِعفٙاااادي ٗ الٙاااادْ ٗ ه اااافق ٗ  اااا  ٓ     

"ُٓ٘ااااااا٘ ٜ لٜ بواااااااز ن"ن ااااااااا ٗ هِّحاااااااىاا  

ّ:  لبإ   كدي٘هٚلٛ  فُشٛ ًتعؼ: ن هل

ال دالقٞ هٕ بتعؼ:ا"ٕاا ٗ ا ي٘ذكشاٚٞ  ها     

 ٚااا٘لٗ  لٗست٘ٙ شااالٛ تعاااين    ُااادل٠ بٔاااد 

متدًّد   دٗز  هش٣ٚدي داّ طفٙاد  هتشادً     

ٗهاااٚص  هعةااادهاا بااا هم ٙلاااْ٘ قااا  قااا :َ     

 (اا 77ُعفٙٞ هوخالؾ"ن )ؾ 

" باافز اااا ٗ   ه ؼااى  هشاادبا   عِااْ٘ ب  

ًعااد  قاادُْ٘  القتؼاادل  البااٛ"ن عتااا :يِد     

    ااااٍ دااااّ قاااادُْ٘  هعاااا٘لٝ دىل  ذتٚااااادٝ     

ـ:ا ِٚٞ   هف:لٚٞن  ه  ختوا٘ ًاّ  ذتةا      ٗ ه

ٗ هةتااااادي ٗ هؼ:اااااف يف ٗ ذتشااااا  ٗ هتل":اااااف   

ٜي  ذتٚاااادٝ ق"ااااى     ٗ هط ٚاااادْ ٗ السااااتالهاا  

 رتاافٗ  دىل ٓاا    هعااد ن  هاا ٜ   ٙ اادل ٖ   

ً:اإاا ًااّ ِٓااد  ةاا  دااف:"         ْي ٙ   ااا د ق"ااى  

    ٍ " هةدُْ٘  البٛ" ب ُٕ  "تةوٚا  ٙعف إ   

 الٙ  بدهت  ٙ  ال بدهتعّوٍن إُ طفٙعٞ بال 

ْ: ٓا ٖ     ًظف:يفااا ٗدا َ   ٗ ا٘ل ًظاف:يفن ٙا ي:  

 هظاااافٙعٞ ط"ٚعٚااااٞن  ٜ ُدبعااااٞ ًااااّ ط"ٚعااااٞ  

ْ: ٓاا       ْي طاا٣ت"  ةااى  د  إلُشاادْ  البٚ:ااٞن ٗد

 هةاادُْ٘ اط:ااى طاافٙعٞ  ه طاافٝ  ذتةٚةٚااٞ"ن    

 اا  81))ؾ 

  :ْ بااى ُشااتطٚا  هةاا٘ي ًااّ .ااري تاافل:ل  د

 ّ:ٚ  اله ٓااا٘ ًِةااا   ه"ظااافٙٞ  ه٘اٚااا اا ٗٙ"ااا

ٓ:ج   ًفاوا   ْ:  دعٍ  له تا٘ ٞ ًاد      ٍ " 

ق"ااااى   ااااٚالل ٓاااا٘  اله  هُٚ٘اااادُٛن  هاااا ٜ  

ْ: كاااى قااا٘ ُا  اله    ٙااا  ٠١ ه"عـااأٍن  

ًُشااتِت"اٞ ًِاإن بددت"ااد ٖ  ألش:اا   اكٌااى 

 اا  ) 82هألطلدي  البٚٞ"ن )ؾ 

ْ:  اله اواااام ه ااااٞ    بِااااد١ دوٚاااإن  ااااز

ٗ اااا ٝ ال ٙ ٚ:فٓااادن ٗال الاااّ  ْ ٙ ٚ:فٓاااد 

ٜ: تاا يري خااد  ٛ دوٚاإ   هظااٌصن  هةٌاافن    

 ه دبااٞن  ه"حاافن  هوٚااىن  حملااٚطن   هظااافن

 هِٔاااد ن  دتحاااٍٚن  هِاااد ن  حااا٘ ١ن  هِااا٘ ن  

ٗيْ  ُٔاااد     هِااااَ٘ن  اهن  اَاا دأن  ال ت"اااف"

ه ٞ ٗ ا ٝ ال تت ٚ:فن ٗال تت" :ي ًاّ  له دىل  

ْ:  اله شتواااا٘ق مجٚااااى داٚاااا ن     له؟! د

هاااٚص ًِااإ توااام   خو٘قااادي  هظ:اااد٢ِٔٞن ًاااّ   

 ٗ ٙاااادي ًٗالاااااٍ ًٗشاااافاٚدي ٗقؼااااد٢     

   ٞ دّ قدُُٕ٘  اسدسٛااخد

اتااٟ دذ  لخوِااد ًٚاادٖ  ه ؼااى  هطاادًّن  

ْ: كى:  قتؼدل سٚدسٛ ًؼرُيٖ   -ٗ  ُد  

 ااااا   اتٌاااادها   –كٌااااد ٙةاااا٘ي     ااااٍ 

ٚ:ٞ ساافٙ:ٞ حتاات طااعد  ي بف: قااٞن  ٗ   "هؼ٘ػاا

ٚ:ٞ دوِٚ:ااٞ حتاات طاعد  ي   ااا  هِاادتج    هؼ٘ػا

 ها٘طينن ٗحتةٚاد لٗهاٞ  هف: دٓٚاٞ"اا ٗٙةا٘ي       

ْ:  القتؼاادل  ه شٚدسااٛ ٓاا٘  هعوااٍ  هز: ٢اال  )د

ٗ  ِاد د  اكااواا ٗٓاا٘  هشاتد   هاا ٜ خو اإ   

عتّةااااااااااد  هف  اااااااااادهْٚ٘  ٗ   شااااااااااؤٗهْ٘ 

 الطاااااا  كْٚ٘  دعااااااٍ ياااااافٗ ي د"ف" ٔااااااد  

 هتد ٙخن ٗه٘ ددل "قاد ْٗ"ن   ٓا ٖ  اٙادَن    

 (اا96َهُع َّ  ةريّ (ن )ؾ 

ًٗااّ سااٚدقدي ٓاا    ه ؼااىن ٙشااتِتج   

ْ:  ه ظااى  هاا ٜ     ذتااد  هةااد ١٠  ُ شياات ُِٛن  

بدالقتؼادل  هشٚدساٛن ٙعا٘ل    سدسإ دىل     
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ٍ"  القتؼاادل  البااٛن  هاا ٜ ٓاا٘      دٓواإ دواا

بط"ٚعااٞ  ذتاادي  هف:كٚاازٝ   لِٚااٞ ٗ هطدبتااٞ   

 هلى:  قتؼدلن ق اّد  ٗ ا ٙطّدااا

ْ: كتااا   القتؼااادل  ٙةااا٘ي     اااٍ  "د

    :ّ  هشٚدسااااٛن ال تظااااري  باااا ّ  دىل ل"ٗ   ه اااا

ٞ   ٗ اله ٗ  ٘سااٚةٟ ٗبةٚااٞ  هةااٍٚ   عِ٘ٙاا  

 إلُتد اا كى: طا١ٛ    القتؼادل  هشٚدساٛ    

 هشٚدساااٞ  –ٙااا ُٗ  باااا قطااا"ا   القتؼااادل 

 (اا93 ةط"ن )ؾ 

ت ِسٚش"ّد دوٟ ًد ٗ لن ٙـٚل     ٍ  

ٛ:  هِزدااٞن ال ٙاافَٗ    ْ:  ُ ِااِتج  البااٛ دُشاادُ "د

 بتاز زّ   ٗ  اتلاد ّ   ٗ حتةٚاد  با  ب ساافيف     

ًااااّ  اااا   ه"ؼاااافن ٗال دىل تظاااإ٘ٙ  هااااِ ص  

 إلُشاااادُٚٞن ٗتاااا ًري  ٣ااااٞن  ٗ ل ااااا ط"ةااااٞ  

   :ْ بلدًوااأد دىل  ه"اااؤضن بٌِٚاااد ُاااف٠ دىل  

ى: تؼاف: دتٕ   ُ ِِتج  القتؼدلٜ ِٙطود   كا 

ًّ ددط ٞ ذ٢"ٚ:ٞ ً  سٞن ال توت ت دىل  ٙ:اٞ  

قٌٚٞ ت ين  هِ ص  ه"ظفٙٞ"ااا ًاّ ِٓاد ُةا٘ي    

بال تٔٚ:   ااا ال ٙلاْ٘ هاألله ًاّ تا يري      

ْ:  القتؼااادل  هشٚدساااٛ ٙوعااا      ٗ ؿااا ن  اااز

عفٙ:ااٞن ٙ ااع:ن ِٙااد دن ٙلاا هن ٌُٙااد  ٜاا   

ٗٓ٘  ٜ " القتؼدل  هشٚدساٛ" ٗساٚوٞ خا  يف    

ٓاٛ  ل ٝ ُد حاٞ ل ٢ٌاّد     بٚ   هشٚدساٞن  ها   

ٜ:  ُ ت "٢:   ُ ت"طعِو اا  بٚ   هة٘

ِٓااد ٙاا٘ ز     ااٍ   شاا هٞ بعًٌ٘ٚتٔااد 

ْ: .ٚااده  القتؼاادل  البااٛن ٓاا٘      باادهة٘ي  "د

 ه ٜ ٙلٌّ ٗ  ١  ُٔٚد   ُعٌاٞ لٗين  ها    

ٓٛ ًطى بٚ٘ي  ًوٚ:ٞ دوٟ طدط١ٟ ددػلن 

ْي اِعٔاااد  قتؼااادلٓد  هشٚدساااٛ   ًاااّ .اااري  

 اا ّ  ًااّ ٓاا    الُٔٚااد اا    اا  ٗض ٗ  ااوًج 

 دالقتؼدل  البٛ ٓا٘   االط  ها ٜ اشام     

ااد ٝ  ألتٌان ٗ ه ٜ ٙفقٟ بِ شٚ:ٞ  ُ ِِتج 

ْي ٙفقاااٟ بلٌٚاااٞ   ِتااا٘  ُٗ٘دٚتااإن     ق"اااى  

ٗ ه ٜ ًّ لُٕٗ ت ٓ  كى:  دتٔ٘ل ٓ"اد١""ن  

 (اا99)ؾ 

ٗ   ه ؼاااى  هتدساااا ًاااّ  هلتااادهن    

   اٍن  " ُ ِِتج  البٛ"ن ٙ"ٚ:ّ هِد  اا   عِْ٘ ب

ْ:  ُ ِااِتج  البااٛ ٓاا٘ بلااى: بشاادطٞن ذهاام      

حتاااات  - إلُشااادْ  هااا ٜ ِٙاااتج ًـاااطفّ      

توم  هةاٍٚ ٗ هتةدهٚا     –ؿ ط ُ شٛ ط ٙ  

ٌ:ٕٚ " اله"!   ه  ٙظّلى زتٌ٘دٔد ًد ُش

ً:ااد  ُ ِااِتج  القتؼاادلٜن  ٚعٌااى دوااٟ      

 ست الي اد دي  هِدض   دلٙٞن ال هٚة :ًٔد 

ٗ:ين ٗدُ:   ٌاد هٚشات ّؤد   زتدُّدن كٌاد ٙ عاى  ا

  بظا  ست الين ٗب سفيف زًّ ولّاا

دوٕٚ  داله ً٘قلن ق"اى  ْ ٙلاْ٘    

ًُُِ٘ةاااٞاا   كوٌااادي  ٗ ه دظاااّد ٗتعااادبري" مجٚواااٞ 

ًُِاِتج هوةاٍٚ    ٗ ُ ِِتج  البٛن هٚص  كطف ًّ 

  عِ٘ٙٞ ٗ هف:ٗاٚٞاا ٗ  ٓ     ـاٌْ٘ ٙةا٘ي   

ْ:  ُ ِاااِتج  الباااٛن دِااا ًد ِٙاااتج        اااٍ  "د

٘ٙٞ  البٚٞن  زُٕ ٙشٍٔ    إلُتد   هةٍٚ   عِ

  ااادلٜن باااى دُااإ ٙفقاااٟ بٔااا    إلُتاااد  دىل       

  شاات٠٘  إلُشاادُٛ  هف: ٚااان اُ:اإ ٙواا : دوااٟ    

    ٞ٣:ٚ دبعدل  فيً٘ٞ  هظاف: ٗ اذ٠ ٗ هِٚ:ادي  هشا

دِٕاا ٙفٙ ٖ دُتد اّد ُعٚ اّد ٙشا :  ذتد اٞ ٗال     

غتوةٔاادن ٗٙعااا دوااٟ  ذتٚاادٝ ٗال ٙعّةاا ٓدن    

آساااااٚٔد"ن )ؾ  ٚزٙااااا  ًاااااّ ػاااااع٘بدتٔد ًٗ

 (اا361

٘يُسااااااَ٘ ب  اااااااا ٗ   ه ؼااااااى  هتدسااااااا  َ 

"سااااٚل٘بدتٚد  ُ ِااااِتج  البااااٛ"ن )  ةؼاااا٘ل  
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ٚ:ّد(ن  هاا ٜ ٙتوّةااٟ     هظ:ااخؽ   ـاا ٘ط ُ شاا

 التٔدًدي ًّ كى: ا ه ٗػا٘هن ٗكّؤاد   

ٜ:ن         تٔدًادي تا ي: دواٟ  ُإ شتوا٘ق .اري ساا٘

ٗ ُإ غتتوال دااّ  دتاِص  ه"ظافٜ  ختال ااّد     

 ٗذن ٗكطريٝ ٓاٛ  بٚ:ِّدن ٗ ُٕ طدذ كى:  هظ:

  ؼاادل   هاا  ت ااون ًطااى ٓاا ٖ  الت:ٔدًاادي    

 هعد اااٞاا ٓااا    ُ ِاااِتج  الباااٛ اط:اااى     ٜ  

 ػحده  القتؼدل  هشٚدسٛ "ادهٞ طادذ:ٝ"ن  

كااااادْ  و   دُ٘ااااإ ٗدىل  دُ"ااااإ! ًٗاااااّ   

 سااال ن  لّوٌاااد  اااافز ٓاااؤال١  اػاااحده   

تطاااا٘ ّ  ٗتةاااا :ًّد خاااا٘ي  ذتٚاااادٝ  هفٗاٚااااٞن  

ٝ  هةٔااف ٗ إل ااالض ُٗ  ِ"ااف  هِاادض دوااٟ اٚااد 

ٗ رت٘ ١ ٗ الُ ف غن اٚدٝ " هف: دي  دت٘""ن 

 دوٟ ا : تع"ري "دهٚ٘ي"اا

ٗاتاااٟ  ه٘قااات  ذتااادهٛن  زُِاااد صتااا     

كطاااافٝ كااااطريٝ ًااااّ    لاااافّٙ ٗ البااااد١  

ٙاااا   عْ٘ دااااّ  اله ٗدااااّ  ُ ِااااِتج  البااااٛ 

 عٌدسٞ بده ٞاا

ٗ  دِاا٘ ْ  فدااٛ ًااّ ٓاا    ه ؼااىن   

ة٘ي     اٍ   ٓ٘ " ُ ِِتج  البٛ ٗ ألتٌا"ن ٙ

"ٙتعف:ض  ُ ِاِتج  الباٛ ذتٌواٞ طا ٙ ٝ  ٌٚاد      

غتااؽ: دالقتاإ باادألتٌان  ل ُ:اإ لخٚااى     

دوٚاإن .فٙاا  دِاإن ال ٙعااف" ًااّ طااؤُٕٗ      

 ! 113)ط٣ّٚداا"ن )ؾ

    :ْ ٗٙتدبا   ؤهال    هؼا حٞ دِٚٔاد  "د

 البااااااد١  هاااااا ّٙ طااااااد ك٘     هشااااااوطٞ    

 هشٚدساااٚٞ  ٗ  ال تٌددٚاااٞ ٓاااٍ ًاااّ  هةّواااٞن  

ْ:   ِدػا   ها      عٚن   ٙ بٕ بٍٔ  اا اا د

ظتٚ ْٗ  هعٌى  ٚٔاد ٓاٛ    ألادي  هطةاد      

ً:ااد ًااد ساا٠٘ ذهاامن  ااال خ"ااز حااٍ       ةااطن  

ْ:  ه ظاااى ساااٚلْ٘ ًاااّ ُؼاااٚ"ٍٔ     ٚااإن ا

 اتٌّد"ااا

ْ:   ٘قااال   ٚ:ّ هِاااد ٓااا    ه ؼاااىن   ٗٙ"ااا

 الباااٛ يدبااات داااو  هتاااد ٙخن دُ:ااإ   ٘قااال      

 هاااف    هلاااى:  هت:ظااا٘ٙٔدي  هااا  خوةتٔاااد  

 هش:ااافطدُٚٞن ٗهعٌاااَ٘  طفٗاااادي    ولٚاااٞ 

  :ْ ٚ:ّ ب٘ؿااا٘ ن    القتؼااادل  هشٚدساااٛاا ٗٙ"ااا

 ُ ِااِتج  القتؼاادلٜ ِٙعااف دىل  ُ ِااِتج  البااٛ    

ُعااافٝ  ساااتٔدُٞ ٗ ساااتخ د" ٗ زل  ١ن اُ:ااإ  

ًُِااااِتج  اخٚوااااٞ    ًُِااااِتج"ن  ٔاااا٘  ًُِااااِتج .ااااري  "

ٗ إلٙٔدًاادي ٗ هؼ:اا٘   ه"ٚدُٚ:ااٞن ٗٓاا٘  رتاادهد 

ِعااااٚع ب ٙ:ااااٞ هعاااا٘   ال متاااات: دىل  ه٘ قااااا  َ 

ً:د  ُ ِاِتج  القتؼادلٜن  ٔا٘ ٙ ّلاف      ػوٞااا  

ل ٢ٌااّد بت عٚااى   ولٚ:ااٞن ًِطوةااّد ًااّ طاأ٘ٝ  

      :ْ ًُتطعو"اٞن متتا : دىل ًاد بعا  ٗ دتإاا د ذ٢"ٚ:ٞ 

ت لاااااريٖ ت لاااااري سااااافطدُٛن ال ٙعاااااف"  

 ا ٗلّ   ب ّ اا

ٗ  دِاااااا٘ ْ  فدااااااٛ هو ؼااااااى ذ تاااااإ 

 ح٘ ٖ "سٚل٘بدتٚد  هِ ص"ن ٙة٘ي     ٍ  

 ًدَ  خطف  هات:ٍٔ  ها  ُت٘ َّإ دىل     )ِٓد ضتّ

 ُ ِِتج  الباٛ  دُ:ٔاد تٌٔاٞ  هظ:ا ٗذ  هِ شاٛن      

 ه  ٗ :ٔتٔد  ه فٗٙ ٙٞ ًِ  ظٔ٘  زدٌٚٔادن  

ٗاتااااٟ  ااااا   كدت"ااااٞ  فٗٙ ٙااااٞ "سااااد ٝ     

ًُِتِااٛ     ك٘ ٌدْ"اا  ه فٗٙ ٙٞ  عاى مجٚاا 

 هةاااٍٚ   عِ٘ٙاااٞ  ساااف"٠ ًااافض ُٗدؼااادبدين  

 (اا337عتتد ْ٘ دىل   عددتٞ(ن )ؾ 

ةاا٘ي  ُ ِااِتج  البااٛ بِٚاإ ٗبااا ُ شاإ    ٙ

"وول  هٚشات ًاّ ٓا    هعادَهٍ"ن  ٔا٘ ال      

ٙاااؤذٜن ال ٙعواااٍن ال ٙشااات ى:ن ال ٙ"تاااز:ن ٗال 

ِٙتٔزن ٙعطل دواٟ   خو٘قادين  اال ٙازدج     
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منوااٞن ٗال عتةاا  دوااٟ  ااا ن ٙاا"ين زتاا ٖ      

ٗطأفتٕ ٗ عتاإ داّ طفٙااد  إلُتاد   البااٛ    

ٓ:ج بااااااادهةٍٚ   عِ٘ٙاااااااٞن ٗ ذتةاااااااد٢د    تااااااا٘

    :ْ ه٘   ُٚاااٞاا ٗ  قِدداااٞ  ُ ِاااِتج  الباااٛ ) 

  دي ٗ اله قط"دْ ًتؼد ددْن ال الاّ  

ْي ٙوتةٚدن دّهد دذ  لدت  هـافٗ ٝن ًاّ باده      

ٗ:ي  ٗ:  ا ْ:   دي طفٌّ ال ب : ًِٕاا   دي ٓ٘  هع   

هأللهاا ٗقا  ٙشاوم  ُ ِاِتج  الباٛ طفقاّد        

اٚدتااإ ا اااى   ااادي ٙ بدٓاااد كاااى:  إلباااد١    

ٕ  البااااااٛن  دُل"ااااااده " ٚاااااا٘لٗ    دُتد اااااا

لٗست٘ٙ شاااالٛ" دوااااٟ  هةٌااااد  هتشاااا ٙ     

لُٙ٘ااإن كااادْ طااا٣ّٚد شتاااااّلن    ٗ ٙتااإ    

ٗ  ةااااااادًفّٙاا(ن  هظاااااأريٝ داااااااّ  هةٌااااااد    

 اا 119))ؾ

ٗ   ه ؼى  اخري  " هش:اوعٞ  البٚاٞ"ن   

ْ: ِٓاااادن  قتؼاااادلّ   ٙظااااف  هِااااد     ااااٍن  

ٗ ااااا ّ ن ٓاااا٘  هاااا ٜ ٙتحاااا :  دااااّ  هش:ااااوا  

  دلٙااٞن ٗٙ٘ؿ:اا   سااف  ٓدن دُاإ " القتؼاادل  

 هشٚدسٛ"ن ٓ     ظفٗيف   ِد د  ه   ح ٖ 

ً:اااد  هشاااوعٞ  البٚاااٞ  اااال    هشاااوا ٗق٘ ُِٚٔداا 

ن ال ًاّ  ختـا هة٘ ُا  القتؼدل  هشٚدسٛ

قفٙا  ٗال ًااّ بعٚاا اا ٙةاا٘ي     ااٍ   ٓاا    

٘:  هشاااااوعٞ ًاااااّ  هااااا   ا       ْ: خوااااا   عِاااااٟ  "د

 إلُشدُٛن ٙعين لِ ا  ألتٌا دىل ػاف ددي  

ال تِتٔاااٛاا  دالقتؼااادل  هشٚدساااٛ   ٙااا ن 

طااااا٣ّٚد ساااااوٌّٚدن  ةااااا  ت و اااااى دىل  دٌااااادق 

ُ ٘سِدن ٗ ست٘ىل دوٟ خالٙد دة٘هِدن ات:ٟ 

٘:  دُشدُّد ً ّ لْٗ طٔ٘ٝ ذ٢"ٚ:اٞ"ن  ِبتِد ال ُتؼ

اا ٗٙةااااا٘ي   ػااااا حٞ الاةاااااٞ   127))ؾ 

" هطةد ااٞ  البٚااٞ يةد ااٞ ًِتاااٞ اةااّدن ال بااى    

دُٔاااد  هطفٙةاااٞ  ه٘اٚااا ٝ إلُةااادذ  ه"ظاااف ًاااّ 

  ظاااااالالي   شااااااتِةعٚ:ٞ  هاااااا  خوةٔااااااد   

  القتؼدل  هشٚدسٛ"اا

ْ:  القتؼاااااادل   ٚ:ّ هِااااااد     ااااااٍ   ٗٙ"ااااا

 هشٚدسٛ ٓ٘   اةٚةتٕ  قتؼدل  ف ٢ٌٛن 

  هت:اا ًرين ٗٙااف٠  ػااحده ُعفٙااٞ ٙشاعٟ دىل 

ْ: دد    دلٝ ٓا٘ داد      القتؼدل  البٛن " 

ٚي ن ٗ ُ:ٕ ساّ اةٚةاٛ   وو١٘ بدهع  ه ٗ هة

هواااااااِ ص  ه"ظااااااافٙٞن  لٚااااااال ٙلاااااااْ٘   

٘" ٍي  ًتاٟ كاادْ  اله     ًُاا  رتاالؾ"؟ ساؤ ي 

ًِة ّ ؟ ِٓد ُة٘ي  ال هَ٘ ٗال تطفٙا    ٓا     

ٚ:اااااٞ  القتؼااااادل     هةااااا٘ين اُِاااااد ُ بِِّٚاااااد بعةو

 ٚدسٛااا هش

زبا ٝ  هةا٘ين ٓاا٘ ًاد  ٗ لٖ     ااٍ      

  ه ؼى  اخري ًّ ٓ    هلتده  هةٚ:ٍ 

"ال الاااّ بِاااد١  خاااالق اةٚةٚاااٞ دّهاااد  

ْ:  اله ٓ٘  هشوعٞ  ه٘اٚ ٝ  ه   بدالهاا ا

ُتَ٘ه  ٗاللٝ ط"ٚعٚٞاا ٗ هةددا ٝ   دلٙاٞ تعتٌا     

ْي   ٙعتٌا  دواٟ     دوٟ  إلُشدْن ٗ إلُشادْ د

ْ: ًااّ  هع"اان   اله   بِااد١ طخؼااٚت  ٕن  ااز

ٚ:ااٞ هوتةاا :َن      الل:دااد١  ُ:ِااد  قٌِااد قدداا ٝ حتت

 ِعاااى:  ساااف"٠  هشاااوا   دلٙاااٞ  هااا  تِةوااا     

دوِٚااادن  ِخااا ًٔد بااا اّل ًاااّ  ْ ختااا ًِدن     

٘:ي ًاااّ ًاااد ل ِٙؼاااديف اٗ ًفُااادن دىل     ٗتتحااا

ٗااااع ٙ  ساااِدن ٗٙاااطري   ؼااادد  ٗ ه ااا   

ٗ هطاااا٘  ي ٗ ذتاااافٗه مبختواااال  ُ٘ دٔااااد"ن 

 ( اا317)ؾ

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 نقطة على السطر

 

 بَشَرْ لِلرَمِيْ

                      

 سالم مراد

 

  



 



 نقطة على السَّطر

   

=7 

 

 

  بَشَرْ لِلْرَمِيْ

 
 سالم مراد 

 

، ٓ٘ حاهٞ أٗ ٗضـ  أٜ  6296ق يف االتفاقٚٞ اهدٗهٚٞ، ح٘ي اهعب٘دٙٞ تعسٙف اهّســ ق اهّس

« اهسقٚقجتازٝ »غدص متازع عوٕٚ اهطوطات اهِامجٞ عّ حق املولٚٞ، كؤا أٗ بعطٔا 

تػٌى مجٚ  األفعاي اهـ  ِٙطـٜ٘ عوٚٔـا ْأضـِس غـدص ًـا أٗ احأٚـاشٖ أٗ اهأدوـٛ عِـٕ هو ـ            

عوٟ قصد حت٘ٙوٕ إىل زقٚق، ٗمجٚ  األفعاي اه  ِٙطٜ٘ عوٚٔا احأٚاش زقٚـق ًـا ب ٚـٞ بٚعـٕ     

أٗ ًبادهإٔ ٗمجٚ  أفعاي اهأدوٛ، بٚعـا  أٗ ًبادهـٞ عـّ زقٚـق ت احأٚـاشٖ عوـٟ قصـد بٚعـٕ أٗ         

 ٕ، ٗكرهم عًٌ٘ا  أٜ اجتاز باألزقا١ أٗ ُقى هلٍ.ًبادهأ

 6296ح٘ي اهعب٘دٙٞ االتفاقٚٞ ارتاصٞ باهسق ــ ًقاط  ًّ االتفاقٚٞ اهدٗهٚٞ 

 : 8491اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

( ٙ٘هد مجٚ  اهِاع أحسازا  ًأطاّٗٙ يف اهلساًٞ ٗاذتق٘ق. ٗقد ٗٓب٘ا عقال  6املادٝ )

 بعطٍٔ بعطا  بسٗح اإلخا١. ٗضٌ ا  ٗعوٍٚٔ أْ ٙعاًى

( ال جيـــ٘ش اضـــوقاق أٗ اضـــأعباد أٜ غـــدص، ٗوجتـــس االضـــوقاق ٗجتـــازٝ  4املـــادٝ )

 . كافٞ أٗضاعٔاباهسقٚق 

كـى   هلـى فـسد حسٙـٞ اهأِقـى أٗ اخأٚـاز اـى إقاًأـٕ داخـى حـدٗد         ــ  6ــ ( 61املادٝ )

 دٗهٞ. 

ـــ  91املــادٝ  ـــ  6ـ بػــسٗع عادهــٞ  هلــى غــدص اذتــق يف اهعٌــى، ٗهــٕ حسٙــٞ اخأٚــازٖ  ـ

 ًسضٚٞ كٌا أْ هٕ حق اذتٌاٙٞ ًّ اهبطاهٞ.

ًِٛ إىل أًـاكّ ٗغـ٘اط٤ قسٙبـٞ ٗبعٚـدٝ يف     « كفّ بوص»ُِطوق ً   يف كأابٕ َبّػس هْوّس

 اه٘قت ُفطٕ.

ــد، هلــّ األحــداخ ٗاملٌازضــات         ــان ًلــاْ بعٚ ــد ِٓ ففــٛ اهعصــس اذتــدٙح ه ٙع

ختأوف ًّ بود إىل بود حأٟ إْ بعض املٌازضات ٗاألحداخ كأُٔا تِأٌـٛ هعصـ٘ز ضـابقٞ،    
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فاالقأصادٙات ٗاذتٚاٝ االدأٌاعٚٞ ًأِ٘عٞ ٗخمأوفٞ ًّ ًلاْ إىل ًلاْ، ٗهلـّ تبقـٟ   

 ٟ ه٘ تعددت األًاكّ ٗاهبودات األٗطاْ.ٗٙبقٟ االضأ الي ٗاهجتوٍ، حأ اهعب٘دٙٞ ٓٛ ٓٛ،

بػـــس هوسًـــٛ اهعب٘دٙـــٞ ادتدٙـــدٝ يف »ـــــ « كفـــّ بوـــص»بـــدأُا ٓـــرٖ اهدزاضـــٞ هلأـــا  

 بِص٘ص ٗبِ٘د ًٗ٘اد هالتفاقٚات اهدٗهٚٞ ح٘ي حق٘ق اإلُطاْ ٗاهعب٘دٙٞ.« االقأصاد اهعاملٛ

لى أٗ فاهعب٘دٙٞ مب٘دب اهق٘اُني اهدٗهٚٞ خماهفٞ هوقاُْ٘ ًٗ  ذهم ٓـٛ ًِأػـسٝ بػـ   

 بآخس.

ضافسُا ً  املؤهف إىل أٙاَ ٗت٘ازٙذ ضابقٞ، فاملؤهف ٙقأفٛ آثاز اهعب٘دٙٞ يف اذتطـازات  

الد ِٓــان ًــدُٗات آدسٙــٞ تــبني أضــس٠    4444اهقدميــٞ فٌِــر أزبعــٞ آال  عــاَ   ق.َ. قبــى املـٚـ

 أخرٍٓ اهطً٘سْٙ٘ اهقدًا١ يف املعازن ٗقٚدٍٗٓ ٗضاقٍ٘ٓ ٗأدربٍٗٓ عوٟ اهعٌى.

/ عـاَ قبـى املـٚالد تـبني اًـأالن      9644ٗثا٢ق عوـٟ ٗزق اهـربدٜ ًِـر /   كٌا أْ ِٓان 

 بعض ارتاصٞ ًّ املصسٙني هوعبٚد يف ًصس اهقدميٞ.

ٗتجتٔس اهطذالت املصسٙٞ اهقدميـٞ الـالت قـاَ بٔـا ًصـسْٙ٘ ٗأضـسٗا ًـا ٙقـس  ًـّ          

عبــد يف ضــ٘زٙٞ يف ً٘ضــٍ ٗاحــد. ٗاهأــازٙذ ٙعطِٚــا ًعوً٘ــات دٚــدٝ عــّ اهعب٘دٙــٞ يف   6554

ضـلِدزٙٞ ًِٚـا١ّٙ   اهعص٘ز، ففٛ اذتقبٞ اهسًٗاُٚٞ كاُت كى ًّ قسطادٞ ٗاإل خمأوف

ٗضـــ٘قني ز٢ٚطـــني هأذـــازٝ اهعبٚـــد، ثـــٍ توأٔـــا اإلًرباط٘زٙـــٞ اهبٚصُطٚـــٞ، فاإلًرباط٘زٙـــات   

بٚٞ، اه  ت٘ضعت د سافٚا  يف جتازٝ اهعبٚد ًّ خالي ُقؤٍ ًّ أفسٙقٚا ًّٗ غ٘اط٤ ٗاألٗز

 ًّ أدى اضأ الهلٍ ٗاضأعبادٍٓ. اهبخس املأ٘ضط، ملطافات بعٚدٝ.

ــٞ بػــلى         ــٟ اهعب٘دٙ ــٞ، ه تقطــٛ عو ــاْ اإلبسآٌٚٚ ــٟ األدٙ ــٕ حأ ٗٙجتٔــس اهباحــح أُ

كاًى، بى اضأٌست إىل ٗقأِا اذتاهٛ، ً  ٗد٘د األدٙاْ ٗاهػسا٢  ٗاهق٘اُني ٗاهـدٗي اهـ    

  ْ  تأبِٟ ق٘اُني حق٘ق اإلُطاْ ٗاذتسٙٞ، هلّ اهلج  ًّ ٓرٖ اهدٗي تِأٔم حسٙـٞ اإلُطـا

ٗتطـــأٌس اهعب٘دٙـــٞ ٗاالضـــوقاق ٗاالضـــأ الي يف اهلـــج  ًـــّ اهـــدٗي اهـــ  تـــدعٛ اذتسٙـــٞ  

ٗاهدميقساطٚٞ ٗتأبِٟ ق٘اُني حق٘ق اإلُطاْ، ٗهلِٔا غـأُٔا غـأْ اهلـج  ًـّ اهطـابقني      

عوٚٔا ه تلّ دادٝ كٌا جيب هوقطا١ عوٟ اهعب٘دٙـٞ ًـ  ٗدـ٘د قِاعـٞ عِـد األ وبٚـٞ ًـّ        

ط ًـّ قــدز اإلُطـاْ ٗكساًأــٕ ٗإُطـاُٚإٔ..ٗٙبقٟ اهأخــدٜ    األفـساد ٗاهــدٗي أْ اهعب٘دٙـٞ حتــ  

اذتقٚقــٛ يف كٚفٚــٞ اهــأدوص ًــّ اهعب٘دٙــٞ بػــلى كاًــى، فِٔــان ًــّ هلــٍ ًصــا  يف  

اضوداد اهعب٘دٙٞ، ه اٙات غأٟ ٗاألٍٓ ًِٔا حتقٚـق األزبـاح، ٗأحٚاُـا  ٙـربز ٓـرا االضـأعباد       

س يف أصــقاو ٗاضــعٞ ًــّ ٗاالضــأ الي حتــت  طــا١ دٙــي أٗ عسقــٛ أٗ ملصــا ، ٗٓــرا ًِأػــ

 اهعاه.

 



  َبَشْر ِللَرِمْي
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عسج اهباحح يف دزاضـإٔ عوـٟ أغـلاي ًـّ االضـأ الي يف املٌولـٞ اهطـع٘دٙٞ ٗقطـس         

ٗاإلًازات املأخدٝ، ًّ أغـلاي االضـأ الي ٗاهعب٘دٙـٞ عٌاهـٞ األطفـاي ٗاالجتـاز باألطفـاي        

ٗاهِطا١ هوعٌاي ٗاضأ الهلٍ ٗاهأذازٝ بٍٔ دِطٚا ، ًّ خالي دوبٍٔ ًّ دٗي فق ٝ ًّ اهلِد 

ٗاذتبػـٞ،   ااْ ٗاهفوبني ٗأُدُٗٚطٚا ٗفٚأِاَ ٗكِٚٚا ُٗٚذ ٙٗض ٙالُلا ُٗٚباي ٗباكطأ

ٗاهأذــازٝ بــاهسقٚق األبــٚض )ادتــِظ( ٗدوــب اهِطــا١ إىل ٓــرٖ اهــدٗي ًــّ خمأوــف أصــقاو      

 اهعاه ٗاضأ الهلٍ دِطٚا  ٗدطدٙا ، ٗاضٔادٍٓ ٗظؤٌٍ إىل دزدٞ تصى إىل اضأعبادٍٓ.

ٚٔــا ٗخــداعٔا ُٗسٗٙٔــا  ز٠ٗ اهباحــح قصــٞ صــبٚٞ أزًِٚــٞ ت اضــأ الهلا ٗاهطــخم عو   

هوقاز٥ كٌا ٓٛ، كٛ ٙططو  اهقاز٥ إىل ًد٠ اهجتوٍ ٗاالضأ الي، اهرٜ ميازضٕ اهبػس 

عوٟ بعطٍٔ. أهني صبٚٞ أزًِٚٞ ٙافعٞ قبوت ًا ِٗعدت بٕ عوٟ إُٔ عٌى دٚـد يف غـسكٞ يف   

 اهُٚ٘اْ، ٗهلّ بدال ًّ ذهم ِط  بٔا إىل دبٛ ٗحطت يف أحد اهفِادق ِٓان. 

ا ًاحدخ ًعٔا الحقا  )بعد ضاعأني دـا١ُٛ زدـى هٚأخـرُٛ إىل فِـدق آخـس      غسحت هِا إهِٚ

١، ٗظووــت أزدد بــأْ ِٓــان خطــأ ًــا ٗبــأْ صــدٙق       . ه أفٔـٍـ أٜ غـٛـ قــا٢ال  بــأُي صــست هـٕـ

ضأأتٛ، فٌٚا بعد عسفت بأُي أتٚت إىل دبٛ ًّـ أدـى  ـست خمأوـف فقـد أخربُٛـ اهسدـى أْ        

 ٗعوٛ أْ أفعى ًا ٙطوبٕ(.   صدٙق  باعأي هٕ، ٗبإُٔ ضٚأخر ًي ٗثا٢قٛ

ــرّٙ          ــا٢ّ اه ــات كافــٞ اهصب ــٞ ز ب ــاهٛ إىل ًلــاْ آخــس ٗتوبٚ ــاي ب٘دــ٘  اُأق كٌــا ق

َّ. صعقت مما كاْ ودخ. يف اهَٚ٘ اهأـاهٛ دـا١ ٗأخـرُٛ إىل فِـدق آخـس،       ض ضى بٍٔ إه

/ دٗالز، ب ـض اهِجتـس عـّ    544يف ُٔاٙـٞ كـى ٙـَ٘ ًبو ـا  ًقـدازٖ /      قاي: إْ عوٛ أْ أعطٕٚ

 ٢ّ اهرّٙ أخدًٍٔ/)أعاغسٍٓ(.عدد اهصبا

 كاْ عِٚفا  ددا . بّت ٗكأُٛ أعٚؼ يف دٍِٔ.

شبْ٘ ًا دعوي أعذص  44إىل  14يف كى َٙ٘ كِت أًازع ادتِظ ً  ًا ٙقس  ًّ 

 عّ اهأفل  أٗ اهأخسن. 

ًطٟ األًس عوٟ ٓرا املِ٘اي أضابٚ  أًطٚأٔا بني اهصبا٢ّ ٗاهدً٘و، ذهم كاْ إٙقاو 

ُ٘ا ٙسٙدُٗـٕ ًـي، اضـأٌست اـِ  اهػـدٙدٝ أضـب٘عني، إىل أْ       ه أدزن ًـا كـا   حٚاتٛ،

 دا١ َٙ٘ ٗٗقعت فٕٚ فسٙطٞ املست.

َّ اًسأٝ  أزًِٚٞ أخس٠ هصٙازتٛ، يف ذهم اهٚـَ٘ عسفـت    تسكي اهسدى ٗحٚدٝ ٗأزضى إه

أْ ذهم كاْ ًػسٗعا  ًِجتٌا  ٗبأْ ِٓان اهلج  ًّ اهِطا١ ًّٗ دٗي عدٙدٝ ٙػازكِي 

هباحح ٗأخ ا  بعد أْ ُحـسزت أهِٚـا إثـس ًدآٌـٞ هقـ٘ات اهػـسطٞ حٚـح        املص  ذاتٕ. ٙق٘ي ا

 ضذِت هػٔ٘ز أزبعٞ ثٍ ُزّحوت إىل أزًِٚٚٞ حٚح أهفت ُفطٔا ًِب٘ذٝ بطبب ًا حصى هلا.
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ٗٓٛ ًـّ آال  اهقصـص ٗاملآضـٛ اهـ      احح ٓرٖ قصٞ ًّ اهقصص اه  عسضٔا اهب

ّ غسا٢  ٗق٘اُني ٗحق٘ق اإلُطاْ، حتصى يف عاملِا ُأٚذٞ ابأعادُا عّ إُطاُٚٞ اإلُطاْ ٗع

عسضِآا كٌا ٓٛ، ُٗون هوقاز٥ اذتلٍ عوٚٔا، فعسضٔا عوـٟ اهقـاز٥ ٓـ٘ ذـد ذاتـٕ      

إظٔاز ًآضٛ ً٘د٘دٝ ح٘هِا ُ فى عِٔـا كـج ا ، ٗيف أحٚـاْ كـج ٝ ال ُطـآٍ يف اهقطـا١       

 عوٚٔا ُلْ٘ ضوبٚني يف حٚاتِا ًٗ  اآلخسّٙ اهرّٙ وأادْ٘ ًطاعدتِا. 

لج  ًِـا ٙعـٚؼ حـسا  ٗٙأٌأـ  ذسٙأـٕ بػـلى دٚـد ٗهلـّ ٓـرا اإلُطـاْ           عوٌا  أْ اه

اذتس يف أحٚاْ كج ٝ ٙ فى عّ اهػع٘ز ٗاإلحطاع باآلخسّٙ اهرّٙ وأادْ٘ ملطـاعدتٕ،  

ًّ أٗه٣م اهِاع اهرّٙ ٗهدتٍٔ أًٔاتٍٔ أحسازا  كٌا قاي ارتوٚفٞ اهساغدٜ اهجاُٛ عٌس بّ 

دٍٓ ٗاهلــج  ًـــٍِٔ أٙطــا  ٙ٘هــدْٗ عبٚـــدا     ارتطــا : ٗت فٌٚــا بعــد اضـــأ الهلٍ ٗاضــأعبا    

 ٙفأقدْٗ هوخسٙٞ. 

هرهم ًّ ٗادب األحساز ٗاهرّٙ ٙؤًِْ٘ باذتسٙٞ ألُفطـٍٔ ٗه  ٓـٍ، اهعٌـى ًـّ أدـى      

 اذتسٙٞ ٗارتالص االدأٌاعٛ ٗاإلُطاُٛ ٗاهأدوص ًّ اهعب٘دٙٞ ٗاهقٔس ٗاهجتوٍ يف اهعاه.

ًأِ٘عٞ ًّ اهعب٘دٙٞ، ٙـدزع  ٙقَ٘ هِا اهباحح كفّ بوص يف كأابٕ بػس هوسًٛ مناذج 

حاهٞ ً٘زٙأاُٚا ٗأح٘اهلـا االقأصـادٙٞ ٗاهطٚاضـٚٞ ٗاالدأٌاعٚـٞ ٗٗاقـ  اهعب٘دٙـٞ فٚٔـا ِٗٙجتـس         

ٗٙأٌعّ يف أح٘اي اهِاع ٗٙقَ٘ ٗضـ  اهفـسد يف ً٘زٙأاُٚـا، ٗٙقـوح األفلـاز ٗارتطـط ًـّ        

بـٚض يف  أدى اهأدوص ًّ اهعب٘دٙٞ يف. ٗٙأطسق اهباحـح إىل االضـأ الي ٗجتـازٝ اهسقٚـق األ    

تاٙالُــد، ٗٙــبني ًعاُــاٝ اهِــاع ِٓــان ٗٙــبني صــ٘ز اهقٔــس ٗاالضــأ الي ٗاهجتوــٍ ٗاهعب٘دٙــٞ يف   

 اهعصس اذتدٙح، كٌا ٙعسج اهباحح عوٟ أح٘اي اهعٌاي يف اهلِد ٗاهباكطأاْ ٗاهرباشٙى.

أحــساز اهعــاه إىل اهأطــاًّ ٗاهألــاتف ٗاازبــٞ اهعب٘دٙــٞ مبدأوــف   ٗٙــدع٘ اهباحــح

ـِـ  دٖ اهقــدزٝ عوــٟ تقــدٍٙ دٔــ٘د ٗهــ٘ بطــٚطٞ ًــّ أدــى اهــأدوص ًــّ    اهطُّــبى، فلــى فــسد ع

اهعب٘دٙٞ ألُٔا عالًٞ عاز يف تازٙذ اإلُطاُٚٞ ٗٓرا اهعاز ًطأٌس إىل ًِٙ٘ا ٓـرا، هـرهم ًـّ    

اه٘ادــب اهأطــاًّ ًــّ أدــى اهقطــا١ عوــٟ اهعب٘دٙــٞ، ٗاه٘صــ٘ي إىل حٚــاٝ كسميــٞ توٚــق           

 إٔ ٗجتعوٕ أقس  إىل اه٘حػٚٞ.إُطاُٚ باإلُطاْ اذتطازٜ فاهعب٘دٙٞ تِصو ًّ اإلُطاْ

ٗاضــأ الي اإلُطــاْ هنُطــاْ ٓــ٘ أحــد أغــلاي اهعب٘دٙــٞ، ٗبفطــى تلــاتف ادتٔــ٘د 

 ٗاهأطاًّ بني املؤضطات ٗاألفساد ميلّ اهقطا١ عوٟ اهعب٘دٙٞ.

 

 اهعب٘دٙٞ ادتدٙدٝ يف االقأصاد اهعاملٛ.ــ اهلأا : بػس هوسًٛ  -

 حطني.تسمجٞ: ضٌس اذتاج ــ اهلاتب: كفّ بوص  -
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دونذحنذتدذًيو ذاإلالذبمذمذ ذذذذذلًًذبت ذحدذدااهب ذذذالرواوةذمنذذاإلهداء...ذتأخذذذتًبتوذ ذذ

وسليةذالدذردذالينذدذدونذذذذمنهب ذتدهولةذوترالقذوتشووق ذمتبرسهذسبسةذاللغةذالشبعروةذالراقوة 

ذقدبوةذوإمنبذمبحية.

م ذتداوًهبذكبنذواضحًبذاهلدفذالينكريذهلب ذوهوذالدورذاألسبسذلألالكبرذالغويوةذيفذقًلنذبذذ

ّ ذوذ الًخلذ، ذوالغذريفذيفذالزذواذواةب ذة ذوذكاذنلذ ذمذ ذخذبّذذذذذذذذذواسًمرارنبذحتتذوطأةذالذذ

ذسردهبذيفذحدداثذدقوقوة.

الذ ذذذلذالذدذتًذ ذليوىذةذالقذربذاةيلوذةذالدذبدلوة ذذذذذذكهيذرواوةذتوىوةذتبمًوبا ذتذرر ذتشذذذ

وتداوذةذانيبقذةذاذورةذشالشذوحلذ ذب ذذذذذذذحنهكهبذالينقرذواةرمذبنذمنذذذخذروملذاعدذًزمرذال كذي ذذذذذ

مبحذبوتمذالرندذذبذالذذررذسذذويرتهبذعلذىذالدذذبدلذالدذذوري ذوالذذ ذذذ ذمذذرورًاذ9191الزلذيشذعذذب ذذ

مذ ذمًزبمذلذودبلذةذذذذذ وتهتذتبعقبومةذودبتمذخمًلينة ذًتظهرذمواق،ذمًيبونذةذمذ ذاتسذًزمبر ذذذ

ذ)تنيذتني(ذكمبذحمسبهبذاعرل،.

هُ رًاٍْ لبَْٗ جبلَْ عانت من قسٌّ 

الطبَعةةْ ًِّةةملو ادةةٌاروف ًالةةالً  اٜ ةة ٝ  

 اليت بسطت سٌاوها علٓ اجمل مع.

      ٜ رغم أن بطة  الالًاٍةْ غةت مة علمف  

 ادٛلة،ف أن احلٌار الةااللُ الة ِ غةاغى    

ًاللغْ ادس خامْ من قب  البط ف هُ لغةْ  

راقَةةْ ًرتبةةن  مةةن التةةعالف ا تةةعال أمةةا       

عط ةةى أهةة ي التخةةةَْ بأنةة  أمةةا  رجةة     

احلَاّ ًغعٌب واف السفْ لاغَّْ ً كمْ 

 غٝبْ احلَاّ بطالٍب وا. غنع وا

ًادلفةةةت ل الالًاٍةةةْف لغ وةةةا ا ببةةةْ    

ًنضةةةٌأل اٞ ةةةةاا  ل   ًسٝسةةةْ السةةةالوف  
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 ٌ ًٞن ًالةاي رهةى    اقعَ وةاف ذهن ادٛلة، ل

هةةم مةةن ِّةةخٌ    ًأعمامةةى ًلالةةىف  اهللف

 الالًاٍْف ًدعالاْ ادٛل، بالبط  ِّخةةَا،ف 

اكأن َُّ بى ًقةا ت بوةا واعةْ ًا ةاّ وًن     

رتٌقُّةةة،ف تمةةةا ٍلفةةةت البةةةارٙ ل الالًاٍةةةْ   

 مأ رتعمة  ادٛلة، بعلةم الةنفب البتةالِف     

 َةةةر نةةةالٔ احلةةةٌار الةةةااللُ الغالةةة  ل    

ق ةةةةةى ًعمبةةةةةى  الالًاٍةةةةةْف ًقةةةةةا ام ةةةةةا  با  

ََّةةا، ًل    النفسةةُف رغةةم أن البطةة  تةةان أمو

ًرغةم أن    من ٍسٌو اَى اجلو  ًال خل،ف

الالًاٍةةةةْ هلةةةةت ل أََّارتوةةةةا أربعةةةةْ عتةةةةال  

ٝ،ف لكةةن البةةارٙ ٜ اةةا قطعةةا، بةة    اةةة

اةةة  ًرلةةالف ًجةةإا العنةةاًٍن ل أتَةةا     

أاكار معَنْف ًإلعطإ االغةْ ٜسةنا ْ   

 البارٙ.

 مٌلةاي  راا  ادٛل، بط  الالًاٍةْ قبة   

 منَةةا،ف ًعةةالو الةةالً  ًٜورتةةىف ً أةةٝ     

سم أبَى علَى دٌرتى قب  ًٜوّ البطة  ًهةُ   ا

عةةةةاوّ م بعةةةةْ ل البةةةةالٔف ًأِّةةةةار ادٛلةةةة، 

ًتَةةة،  حبمَمَةةةْ  س أسةةةبا  ال سةةةمَْف

تةةان ٍسةةمٓ مٌالَةةا رتلةة  اجلبةةا ف رتبعةةا،     

. للطببةةةْ اٜج ماعَةةةْ الةةةيت ٍن مةةةٌن  لَوةةةا   

 ًبأسةةةةلٌ  مةةةة مكن مةةةةن علةةةةم الةةةةنفبف  

ب البتةةالٍْ اسةة طاؤ ادٛلةة،   ًلفاٍةةا الةةنف 

عةةالو الكةةنت مةةن ادتةةاعال ًاٞ اسةةَب  

 الااللَةةْ للبطةة ف بةةإا، مةةن رتفةة مل ًعَةةىف     

ًرتطةةٌر جسةةاي ًغالاٖةةويف مةةالًرا،  ال لةةْ      

 ًاأل أمى بتخص رلال بسب  ًاةاّ ًالةايف   

ًانعكةا  ذلةة  علةةٓ نفسةةَ ى ًسةةلٌتىف  

  ٓ أالٍبةْ ًاةاّ يلَةورانل الةوًأل بسةب       

 س  ل  ِّةةارّ ًاعةة ْ  مةةةارع ى عةةبعا،ف 

الةةالً  الةةةالاؤ مةةع الطبَعةةْ اد ٌ تةةةْف     

مةةالًرا، بطبةةٌ  البةةالٔ ًانعكاسةةوا علةةٓ    

نفسةةةَْ البطةةة  يًنَّةةةٌ  لفًبةةةوً  الالغبةةةْ    

ًالغالٍوّ اجلساٍْ لاٍى تتا  من لٝ  

 رتعلبى بابنْ عمى يسعأ ل.

تما عالو ادٛل، الةالاؤ النفسةُ  

ال ِ عانٓ منى يًنٌَّ ل عناما باأ ٍفّكال 

   ُ ف ًمةةةةا  بةةةةال طٌؤ مةةةةع اجلةةةةَ  الفالنسةةةة

سةةةَهلبى ذلةةة  مةةةن العةةةارف ًلكةةةن الفبةةةال 

ًاحلاجةةْ تانةةا بادالغةةاوف هةة ا الةةةالاؤ    

أقةةةةا  ل واللةةةةى مبارنةةةةاا بةةةة  احلةةةةٝ     

ًاحلةةالا ف ًقَةةا  ذلةةة  نسةة َّ بةة  غةةة َّ     

ًابةةتف ًادٌاقةة، اد ناقضةةْ مةةن االنسةةاف   

ًالةةيت منَّلةةوا التةةٌَن ًاٞغنَةةإ ًالفبةةالإف   

 س أن  سةةةةةم اٞمةةةةةال ل هةةةةة ا الةةةةةةالاؤ    

احل اٜل  ةةةةةا  بةةةةةةاجلَ   الةةةةةااللُ لةةةةةةة 

الفالنسُف ًتان البالار النواُٖف ًتةان  

الٌواؤ اد تَّمل باحلون ًالسٌاوف  َر بةاأ  

ر لةةةةةةْ اٜل  ةةةةةةا  بأ ةةةةةةا معسةةةةةةكالاا    

الفالنسةةةةةةَ  علةةةةةةٓ السةةةةةةا   ل ماٍنةةةةةةْ   

 أالأٌ ...

لةةٝ  سةةةتي الطٌٍةةة  ألةةة  ٍسةةةنجع  

ب اتالرتةةةىف ًالةةةاي ًادةةةةت الةةة ِ ٜقةةةاي     

بسةةةب  تةةةب  تةةةان قةةةا نةةة ريف ال ومةةةى  

ن ًالٌجوةةإف بعةةا رتنةةارهم بسةةخالٍْ  التةةٌَ

علٓ أالٍبْ مٌا الٌالاف اس عالو غةٌرّ  

يالتَخ  تُل ًمٌا يلَةورانل بةةالاعى   

مةةع الضةةبعف مٛتةةاا، بتةةك  اةة  علةةٓ     

الةالاؤ الطببُف ًانعكةا  احلالةْ علةٓ    
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الفبةةالإف ًا وٍةةاو ابةةالهم بسةةَطالّ رجةةا    

الةةاٍن ًسةةٌٕ الٌعةةع اٜق ةةةاوِف ًتمةةا  

نةةال  ةةا ٍبةةاً يًنَّةةٌ ل أنةةى تةةان ٍةةالٔ أت

اةة  بادبارنةةْ مةةع ا ةةَط  بةةىف اةةةمَّم   

علٓ اق  ا   ةن ماف ارتف  علٓ رتسةمَ ى  

بادبةةةا ف ًتةةةان قةةةالار ادٌاجوةةةْف بعةةةا    

ًغٌلى  س احلبَبْف ًهُ أنَّ الاٍن سة ار  

 لفالو السَطالّ علٓ البسطإ.

تمةةةةةا ع ب ةةةةةال  ل ذاتالرتةةةةةى ِّةةةةةالٍ    

أبال هةةةا  لةةةم اغ ةةةةا     أ ةةةاا  مالٍةةةالّف 

يسةةعأل ةةةة بةةن التةةَخ ي تةةُل ِلاي امةةال 

ابنةةْ عمةةى ً بَب ةةى أمةةا  ناالالٍةةىف ًعهةةوي  

ِو ِّةةةُٕف ًروّ اعةةة  يسةةةعأل   عةةةن اعةةة  أ

 علَى ًمٌقفوا منى .

*** 
عنةةاما ًغةة  اداٍنةةْف بةةاأ الٌلةةٌأل ل 

أجٌاٖوةةةةةةاف ًسةةةةةةار حبةةةةةة ر ل أ َاٖوةةةةةةاف 

ًمبارنةةةْ ذلةةة  مةةةع أجةةةٌإ البالٍةةةْف قةةةةا  

ًبالموٍةةةْ ةَلةةةْ تأنَّةةةى    الب ةةةال بعةةةاهاف 

اًٞ ف لكةةنَّ ٍوةةال  مةةن لٌاةةى  س الةةال م 

اًٞهةةةا  ًاخلالااةةةاا الةةةيت  رعوةةةا التةةةَمل  

ي تةةُل بةةاأا  واة ةةىف علةةٓ ِّةةك      

أاكةةار سةةٌوإف اوةةال   س جةةٌ  اداٍنةةْ  

نكٌغةةا،ف عّلةةى اةةا اٞمةةان مةةع الضةةهَ   

 غٌاا النا .أً

أمَّةةةةةةةةا لةةةةةةةةٝ  رتٌجوةةةةةةةةى  س مبةةةةةةةةال   

الفالنسةةةَ ف ابةةةا أًعةةةمل ادٛلةةة، احلالةةةْ 

يًنَّةٌ ل ًتأنةى ٍةال  ر ةا      ةةة  النفسَْ ِل

 جاٍةةةةا م اةةةة،ي سةةةةاببا،ف ًٍبةةةةاأ   عةةةةام

الةالاؤ ال ِ تان أمالي ذلسٌما، لةاحل 

ال بةةةةةاَّ   س اٞمةةةةةا  ًلةةةةةَب اٜنكفةةةةةإف  

ً عاجلةةةْ انَةةةْ عالَةةةْف اسةةة طاؤ ادٛلةةة،  

 ٍةةةا  قسةةاًّ احلالةةْ النفسةةَْ اجلاٍةةاّ     

للم طٌؤ عمن النكنْ العسكالٍْ ال ابعْ 

للهةةةةةةَ  الفالنسةةةةةةُف ًبعةةةةةةا لضةةةةةةٌعى    

امنةةةةةْ ل ً الوةةةةار البةةةةٌّ الك   لل ةةةةارٍ ف 

جسةةةةةةايف ًاسةةةةةة بالاري عةةةةةةمن الٌسةةةةةة    

 اجلاٍاف ًمالاقبْ ما االِ  ٌلى.. .

أِّار يبسا  هٌوّل  س الاًر الب ر 

الةة ِ ٍبةةةٌ  بةةةى أ ةةةا جٌاسةةةَب االنسةةةا ي  

عبَاً الةونخل ًالة ِ تةان ٍبةٌ  بلٍةةا       

ادعلٌمةةةةاا  ةةةةٌ  رجةةةةا  يالتةةةةَخ غةةةةاحل  

ًاٞقةةةة ر مةةةةن ذلةةةة  هةةةةٌ   فالعلةةةةُل ً ةةةةٌرّ

إلٍبةةاؤ بوةةنَّ  م اجالرتةةى بأجسةةاو النسةةإف ًا  

نظةةةالا، لل اجةةةْ  حبهَّةةةْ رتةةةأم  عمةةة   ةةةنَّف 

ًالفبال اداقعف  ا أًقةع يًنَّةٌ ل بةةالاؤ    

 ن ٍٛوِ بى  س اٜنفهار...أتاو 

بالؤ ادٛلة، باسة خاا  رتبنَةْ ياةٝ      

بةةا ل مةةع يًنَّةةٌ ل ل اسةةنجاؤ ذتالٍارتةةى  

ل البالٍْف ًتَفَْ رتأ تها علٓ سةلٌتى  

ًالسةةةةلٌ  اد نةةةةاق   احلةةةةالُ اد ةةةةأرجملف

ِ ميارسةةةةى بسةةةةب  عبةةةةاي الباميةةةةْ    الةةةة 

الالاسةةةةخْ ل الةةةةنفبف تمةةةةا أِّةةةةار  س    

َّؤ ًهةةةٌ مةةةن بَٗةةةْ    ِّخةةةةَْ يعلةةةُل اد طةةة

 ًوًر ه ي التخةَْ ل رتةالًٍ   متابوىف

  ْ  ِّخةَْ يًنٌَّ ل اد أرج ْ بة  الٌ تةَ

ًاٜسةةة كانْ ادٌرً ةةةْف ً أِّةةةار  س  الةةةْ 

َّنت بَنوما ...  اٞلفْ اليت رتك
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ا  بلسةةان البطةة  ٍٛتةةا ادٛلةة، ان بةة 

يًنٌَّ ل من هار ِّغ   س تل   الاسةْ  

لةةأ الفالنسةةَ ف ًذلةة  بعةةا ان وةةإ اةةنّ    

ال ةةةةةةةارٍ ف ًمالااب ةةةةةةةةى الفالنسةةةةةةةةَ  ل  

حتالتةةةةةارتوم ت الةةةةةْ ِّةةةةةبى واٖمةةةةةْف ل 

 ٍةةةةةةارارتوم ٞمةةةةةةاتن رل لفةةةةةةْف ًذلةةةةةة     

لٝسةةة فاوّ مةةةن قٌرتةةةى البانَةةةْف ًبلِّةةةارّ     

ذتَْ مةن الفالنسةَ   س أنَّ التةع  قبة      

مةن   امة  معوةم  ًهةا هةٌ ٍ ع   بوم ًبٌجةٌوهم 

 لٝ  اخلامْ ل جَتى.

  م جةإ وًر ر َة  يعلةُل ادفةاج٘ف     

ْ   بعةا رتالتةى اخلامةةْف   مةةن  ًبلِّةارّ ذتَة

ةةةةةة انفةةةةةا  البةةةةٌّ اد منلةةةةْ بِ   ادٛلةةةة،  س

يعلةةةُلف ةةةةة يًنَّةةةٌ ل عةةةن العبةةة  اد منةةة  بِ 

يًنَّةةٌ ل البةةالإّ   ٜسةةَما ًأن يعلَةةا،ل عّلةةم 

ًالك ابةةةةةْ ًحبكم ةةةةةى تةةةةةان ٍضةةةةةب     

 بااللى.الٌ   اد مالو 

 ةةةم جةةةإ انغمةةةا  يًنَّةةةٌ ل ل  َةةةاّ  

الفالنسةةةَ  الااللَةةةْ ًاللَلَةةةْ لَك تةةة، 

 الةةْ اخلةةةإ النفسةةُ الةةيت ٍعةةانُ منوةةا     

بسب  رتل  اٞ اا  اليت مالَّ بوا ل  َارتةى  

الالٍفَْف ًقا ع،َّ عنوةا ادٛلة، ل الالًاٍةْ    

مةةن لةةٝ   البةةْ يًنَّةةٌ ل مةةع  ًجةةْ أ ةةا 

ْ الضباط الفالنسَ  ًعهوي عن اٜس هاب

لالغبارتوا ً رعاٖوا بسب   ال ى النفسََّْف 

ًعبا اخلٌ  اد أغلْف ًذل  بلِّةارّ  س  

سةةةةَطالّ العةةةةاواا ًال بالَةةةةا ًاٞاكةةةةار    

اًٞس علٓ سةلٌ  اإلنسةان ف ًهنةا  ّلةت     

اٜس فاوّ من علم النفب من لٝ  ذلةتّ  

 ًااالّ لأ ادٛل،.

مةةةةن لةةةةٝ  معاٍتةةةةْ بطةةةة  الالًاٍةةةةْ   

أغةبمل   للفالنسَ  حبكم عملى تمالااة  

أتنال اأٝعا، علٓ مةا اةالِ ل مبةالَّارتوم    

مةةةةةن عٝقةةةةةااف أبال هةةةةةا لعةةةةة  البمةةةةةارف 

ًرتعةةةاأُ ادتةةةالًبااف ًالةةةالقص ًالغنةةةإف  

ً تةةةةارتْ بعةةةة  ًجوةةةةإ اداٍنةةةةْ مةةةةن   

السةةةةةةةةةٌرٍ ف ًات تةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةا بْ  

اجلاسةةةٌ  يعبَةةةاًل للتةةةَخ ي تةةةُل  س 

مبةةالَّ الفالنسةةَ ف ًهنةةا  ِّةةارّ  س الةةاًر     

ل ال عامةة   لةةبع  رجةةا  الةةاٍن  الّلةةاًأ 

ًرتةةةٌرأوم ل اخلَانةةةْف ًقةةةا  مةةةع ا  ةةة ف

 أغالَّ يًنٌَّ ل علٓ مٌاجوْ التَخ ي تُل

ًذلاًلةةْ رٍٚ ةةىف م عمةةاا، ادٌاجوةةْف ًهنةةا   

حتةةةةة  ادفاجةةةةأّ لةةةة ل  الالمةةةةو ادبةةةةا  

اج ماعَةةةا،ف ًالةةة ِ أسةةةب  ل ٍةةةاي عنةةةا    

 يًنٌَّ  ل. مٌاجوْ

يًنَّةةةٌ ل  س قالٍ ةةةى ةةةةة ل أً   ٍةةةارّ ِل

يًرًرل رتةةةةةةااعت ًعنةةةةةةا مةةةةةةالًري بةةةةةةٌاوِ  

ذتالٍارتةةةةى عةةةةن معالتةةةةْ جةةةةالا ل هةةةة ا 

ادٌقةةةع ًمةةةا أحلب ةةةى مةةةن هوميةةةْ منكةةةالّ  

بالفالنسَ ف من قب  يالتَخ غاحل العلُ 

لمع عاو من الالجا ف ٜ ٍ هاً ًن أغابع 

 الَاٍن ... 
يًنَّةةٌ ل مةةع أموةةى  َةةر     ْ ةةم مٌاجوةة 

سةةاًري التةة  بوةةاف بعةةا مٝ ظةةْ ال غةةَت    

ا،ف علٓ ِّك  البَت ال ِ رتالتةى م ةااعَ  

 ةةم غةةفعْ أمَّةةى لةةى ًنامةةى علةةٓ ِّةةكٌتى 

ي تةةُل  الةةيت رتِّٝةةت بعةةا قةةاً  التةةَخ   

ٜس ببالىف  َةر رتٌعةمل اٞمةال لةى باوعةإ      
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التةةةَخ انَّ مةةةا قاَّمةةةى يٞ َّ ًنَّةةةٌ ل هةةةٌ مةةةا 

تةةان ٍالسةةلى يًنَّةةٌ ل  ةةا مةةن رارتبةةى مةةن      

الفالنسةةَ ف رتلةة  العطاٍةةا تانةةت لتةةالإ    

يًنَّةةٌ ل تةةُ ٜ ٍفضةةمل لَان ةةى   سةةكٌا

 نسَ ف ًهك ا  اً  ًرتعاملى مع الفال

  وارّ الةةةةفبْ مةةةع التةةةَخ   يًنَّةةةٌ ل

لةةةةةةاحلىف ًهنةةةةةا أورتةةةةةت اٞ  أن  ةةةةةْ 

ًلكنوةا م   عٝقْ ب  ابنوا ًب  التةَخف 

رتس طع الٌغٌ   س  بَبْ رتلة  العٝقةْف   

يسةعأل ات تةفت أن  ةْ بعة       ً اها

بَنومةةةاف ًذلةةة  مةةةن لةةةٝ   التةةةبى أغةةةبمل

َّر تةنتا،ف بعةا       اٍر يًنٌَّ ل الة ِ رتطة

  مل ًعَةةةى ًارتسةةةاؤ ماارتةةةىف ًلكةةةن   رتفةةة

يًنَّةةٌ ل واةةع رتلةة  ال ومةةْف مٛتةةاا، أنَّةةى      

رتغَ َّال بفعة   َارتةى اجلاٍةاّ ل ادعسةكالف     

ًلباٖى مع أنا  رلة لف  عمةن عةالاوم ل    

 البالٍْ.

ًل رلال لبةإ مةع سةعأ أتةاا لةى      

أنوةةةا سةةة ظ  علةةةٓ ًعةةةاها لةةةىف ًسةةة ببٓ   

 بان ظاري موما أا  غَابى...

*** 
معسكالي ًقةا حتةالَّر   عاو ًنٌَّ   س 

من تنت من اٞ با  أبال ها أنَّى من لٝ  

متّكنةةى مةةن   كةةا  قبضةة ى علةةٓ رقبةةْ      

التَخف س كٌن أمَّى ًألٌرتى ل مأمن من 

 احلاجْ ًالعٌ  ًاحلالمان.

أِّةةةاري بسةةةةا  هةةةةٌوّل حبالاَةةةةْ  س  

يًنَّةةٌ ل بالةة ن  ًبالبةة ارّ الةةيت     سةةا 

َّ  ى ًالعمالْ الغار   ًالةيت   وةا مالغمةا،ف  اَل

لت وًن مبابل ى للتَخ يغاحل العلةُلف   ا

ٌوغا،ٞنَّى م اا  لفعل ىف ًلعا  قاررتةى   ُمس 

ًهنةةةا بةةةاأا   علةةةٓ ِّةةةال  ًجوةةةْ نظةةةالي...ف  

 رت بلةةةٌر لةةةأ اكةةةالّ ال طوَّةةةال مةةةن العمالةةةْ

يًنَّةةٌ لف ًذلةة  مةةن لةةٝ  عمةة  بطةةٌلُ     

ا  أن ٍبٌ  بىف ٍغس  بةى العةار ًاٞوران   

الةةةيت حلبةةةت بةةةىف لاغةةةْ بعةةةا اسةةة ٝمى    

ذلةةةةاٖالف  َةةةةر ات ملةةةةت  بةةةةْ  بناقَةةةةْ ً

 الفالنسَ  بى.

ا واو  غالار يًنٌَّ ل علٓ اع  ِّةُٕ  

 ماف أغبمل ٍ عام  مع البناقَْ تعتَبْف

معوةةةاف ٞنَّةةةى ٍةةةٛمن بأنوةةةا   حيضةةةنوا ًٍنةةةا 

الٌسةَلْ الٌ َةةاّ الةيت سةة خالجى مةن هةة ا    

ادسةة نبعف ًجةةإا سةةاعْ احلسةةم عنةةاما    

عةباط  س مورعةْ اَوةا غالاةْ      ْراا   ٝ ة 

 ٌ ا  لَوةا ًببةُ هةٌ ل اخلةارأل     منعولْف وللة

لل الاسةةةْف ًلكنَّةةةى تةةةان مةةةةمما، علةةةٓ  

التةةالا  مةةنوم ف  ق لةةومف بعةةا أن ٍةة مّكن 

ًعنةةاما ااجةةأي غةةالان امةةالأّ ل الةةاال ف  

هل ةةى ذاتالرتةةى  س  لةةةم قةةاٍمف عنةةةاما    

ابةةةةن التةةةةَخ ي تةةةةُل اغ ةةةةةا       ةةةةاً 

سةةعأف ًًقةة،  َنوةةا عةةاجوا،ف اةةانب       

علةةةةٓ الفالنسةةةةَ  مفالغةةةةا، رغاغةةةةارتى ل   

مف منبةة ا، رتلة  ادةةالأّ مةن بةةالا نومف   رًٚسةو 

ًاغةةةةط بوا بعةةةةا ذلةةةةة  لارجةةةةا،ف ًقةةةةةا    

راابوةةةةاف لةةةةنًِ لةةةةى بةةةةأنَّ يعبَةةةةاًل قةةةةا   

أ ضةةالها حبهةةْ لامةةْ عاٖلةةْ ذلنمةةةىف     

ل فاجةةةةأ بوةةةةٜٕٛ اًٞغةةةةاو الةةةة ٍن  ةةةةاًلٌا   

 اغ ةابوا.
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 س  أًغةةةة  بعةةةةاها يًنَّةةةةٌ ل ادةةةةالأّ  

مكان رمن اَى أقةار   ةاف مةع   ساسةى     

ن الاال  ف ًأ بت بنتٌّ عارمىف أوالرتى م

ب ل  بالإرتةى مةن رتومةْ ال ٌاأةٛ ًالعمالةْف      

  ٕ ًالالعةةةةا مةةةةن وًن   ًقةةةةا غمةةةةالي الةةةةةفا

الةةةة فكت بالن ةةةةاٖ  الةةةةيت سةةةة نرتَّ  علةةةةٓ  

 اعل ى...

أل رتةةى احلةةتّ  س أِ ا ةةاي ٍسةةتف    

ًقةةةةةةا اسةةةةةة بعا ذهابةةةةةةى  س قالٍ ةةةةةةىف ٞنَّ 

الفالنسَ  سَبةةاًنوا حبنةا، عنةى ف ببةُ     

 س أن  ْل اٞ ةةةالا  البالٍبةةةْ مةةةن البالٍةةة   

 يتامة لف ًرتةال  البناقَةْ معةىف    ةةة  ال بٓ ب

ببُ ل  تّ مةن أمةالي  س أن ا ة  قةالاري     

يعلُلف ال ِ ٍطمةع   بأن ٍ هى  س غاٍبى

حبكم ى ً تةٌررتى احلسةنْف ًهةٌ الة ِ     

ٍسةةكن ل منطبةةْ بعَةةاّ عةةن التةةبوااف   

ًتةةةةان ادسةةةةت با ةةةةاي التةةةةما ف  َةةةةر 

ِو ٝ، ل هن  أ مٌاجوْ مةع  نسةان    ٍ  ال  لَ

أً ً  ف   ٓ ًغة  قالٍةْ يبَةت رحيةانل     

 مةةن قةةالٔ يجبلةةْل  َةةر ٍسةةكن يعلةةُلف   

ًتةةان اللبةةإ ًتةةان  ةةٌار ًع ةة ف ًقةةا    

بأنَّةةى بةة   أتةةا يعلةةُل لةةةاٍبى يًنَّةةٌ ل 

أهلةةةىف ًتةةةان ٜبةةةاَّ مةةةن اسةةة باا  ا ةةةى  

احلبَبةةةُ باسةةةم يلبمةةةانل لل مٌٍةةةىف رغةةةم  

ال ةةةا  ا ةةى بةةى ً ةةا حيملةةى مةةن رموٍةةْ   

ف اوةةٌ اإلر  الٌ َةةا اد ببةةُ   ًلةٌغةةَْ

من ًالايف ابا رتٕٝ  مةع اٜسةم اجلاٍةاف    

 م جإ ان با  يًنٌَّ ل  س قالٍْ يجالمارتُل 

هةال الة ِ   أالبعَاّ عةن اٞنظةار بالابةْ ي   

هةةا يأبةةٌ  أٍتةةبوى بعةة  التةةُٕف ًًالةةا   

سلَمانلف تان عمن النٌار ال ٍن قةارتلٌا  

 مع التَخ يغاحل العلُل.

للٌقةةةاٖعف ٍ ةةةابع بسةةةا  هةةةٌوّ سةةةالوي   

 َر واهم الفالنسٌَن قالٍْ يًنٌَّ ل ًأذاقٌا 

ًالارتةةةةى العةةةة ا ف ًأتنةةةةال مةةةةا ردوةةةةا عةةةةا   

ُ  أ     معالا وةةةا  ةةةةت ابنوةةةاف ًهةةة  هةةةٌ  ةةة

 .ًما راا   َارتوا من الٌساً   ٌلى مَتف

سةةةةةةن ان مةةةةةةن اٜل بةةةةةةإ ًال نبةةةةةة ف   

ا ةةٌاجب السةةٌواًٍْ علةةٓ ذهةةن    ًّسةةَطال

يًنَّةةةٌ لف ًرغةةةةم أغَةةةان اسةةةةم يلبمةةةةانل   

َّ   علَىف أ ج  ه ي اٞاكار عةا  معالاةْ أ

ًإل الةةةْ هةةة ي   البةةةار عةةةن أمَّةةةى ًألٌرتةةةىف   

ٔ يأهال ا ٌاجب رتب  مضهعىف رتةاَّ

الةةةةةةيت  للبَةةةةةةا  بوٍةةةةةةارّ قالٍةةةةةةْ يًنَّةةةةةةٌ ل  

يادالٍبةةةةة لف إلٍةةةةةةا  ألبةةةةةاري  س أمَّةةةةةى    

ُ مةةا لةةاٍوم مةةن ألبةةارف   ًألٌرتةةىف ًرتبةَّةة 

 ًبعةةةا ذهةةةا  يأهةةةال رت الةةةت اٞ ةةةاا ف  

ن أور  يأبةةةةٌ سةةةةلَمانل بفطن ةةةةى   أ َةةةةر 

الفالنسةةة  قةةةا ٍسةةةاًرهم التةةة  بٌجةةةٌو     

يًنَّةةٌ ل لةةاٍوم مةةن لةةٝ  بعةة  الٌِّةةاّف  

انبلةى  س قالٍةةْ يبَةت رحيةةانل  انَةْف ًقةةا    

غا   ْاسىف ًقب  عةٌوّ يأهةال تةان    

َّقةةةةٌن يجالمةةةةارتُلف ًقةةةةا    الفالنسةةةةٌَن ٍط

راابوةم يأبةةٌ سةةلَمانل ل حبةةنومف ًلكةةن  

ون أن ٍبعةةةٌا علةةةٓ ِّةةةُٕف أً ٍةةةةةلٌا  س    

 و غالبإ ل البالٍْ.معلٌماا رتفَا بٌجٌ

رغم   سا  يًنٌَّ ل باٞمةانف ابةا   

عةةةالو ادٛلةةة، بتةةةك  مةةة مّكن  ال ةةةى   

النفسةةةَْ ًغةةةالاعى الةةةااللُف بةةة  قبٌلةةةى 
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اخلامْ مع الفالنس ف ً قاامى علٓ غس  

عةةاري مةةن جوةةْ ألةةالٔف ًاعن ٍةةالٔ رتعمةةَم    

أ م ى الفالوٍْ علةٓ ا ةَط  بةىف ًالعة ٕ     

 ٌ ن ى جةالَّإ ذلة ف ًلكة   نة ال ِ ٍعانَةى ًٍعان

عةةةةٌوّ يأهةةةةال سةةةةادا، ًسٝسةةةةْ الال لةةةةْ  

ٝ، من الةةالاؤ الةااللُ عنةايف     لّففت قلَ

لةٌغةةةةةا، روَّّ اعةةةةة  يأ  ًنَّةةةةةٌ لف بعةةةةةا   

معالا وةةةا بألبةةةاريف ًببةةةإ يسةةةعأل علةةةٓ 

 ًعاها بان ظاري.

ًاجلمَةةةة  ل هةةةة ي ادال لةةةةْف الوةةةةٌر 

ِّخةةةَْ التةةاًٍ  ينعمةةانل الةة ِ رتعةةالَّ   

علٓ يًنٌَّ ل ًأنكال معالا ى بٌعةعىف بة    

يًنَّةةةةٌ ل ذارتةةةةىف  بالب ةةةةر عةةةةن ِّةةةةالتىأ

ْ  لَٛتا لى  اهلةىف ًلَةورؤ   ل  الطمأنَنة

نفسىف ًراضى لفكالّ ا الً  مالّ  انَْف 

ًالةةيت سةةاًرا يًنَّةةٌ لف ًلكةةن الضةةالبْ   

الباعةةةةةَْ ًالباسةةةةةَْف تانةةةةةت بان بةةةةةا    

التاًٍ  ينعمانل بفض  اوَّعإي اعغٌاال 

علَةةةةةةى حبسةةةةةةن رتعاملةةةةةةى مةةةةةةع الفٝ ةةةةةة  

 النسٌَن.ًالبسطإف ًه ا ما ٍالاضى الف

ل رتل  الفنّ تانت احلال  العادَةْ  

النانَةةةةةةةْ مسةةةةةةة مالّف ًوللةةةةةةةت البةةةةةةةٌاا   

اإلنكلَوٍْ  س سٌرٍْ ًألبت م طةٌع ف  

َّؤ  معوةمف ًالةيت    ا، ا عناي اكالّ ال طة

أهةا ًعلةُلف بسةب     ي عارعوا تة   مةن  

اخلةةةةٌ  لاغةةةةْ ًأن االنسةةةةا ًبالٍطانَةةةةا    

 لفةةةإف ًلكةةةن جةةةإ احلةةة  َّ بةةةأن ٍألةةة       

َّؤ با ةى مةع   يًنٌَّ ل هٌٍْ يأه ال ًلَ ط

اإلنكلَةةةوف ًهكةةة ا رتٌجةةةى يًنَّةةةٌ ل  س  

الٝذقَةةْ ًمنوةةا  س  لةة ف ًبعةةاها رتبةةالَّر     

نبةة  البةةٌاا  س منطبةةْ أتنةةال سةةخٌنْ ف  

دانَةةاف اكانةةت الٌجوةةْ  أل ادٌاجوةةْ مةةع  

لَبَاف ا طْ ال الَْ لىف ًببُ ل يأ، ل 

اللَبَةةْ ٞتنةةال مةةن عةةا ف ًباسةةم يأهةةا     

نةا  س أن يأهةا    سن هٌوّلف ًأِّةت ه 

 سةةن هةةٌوّل هةةٌ ًالةةا مٛلةة، الالًاٍةةْف    

رهةةى اهلل رتعةةاسف ًهةةٌ غةةا   ا ٌٍةةْف     

تما أِّت مالّ  انَْ  س ًاقعَةْ اٞ ةاا    

ًوّق واف ًقا ةعوما  عااْ  س التبى ل 

 التك  رتٌاا  السلٌ .

ًل هةةةةة ي الفةةةةةنّ رتكةةةةةالَّرا عةةةةةٌوّ  

ف بلجةةةةةةا اا مةةةةةةن  ْيًنَّةةةةةةٌ ل  س سةةةةةةٌرٍ 

مةةةةةا بةةةةة   معسةةةةةكاليف تةةةةةان ٍبضةةةةةَوا  

يجالمارتُل ًيبَةت رحيةانلف تمةا تانةت     

 ً لٌرتةةةةى عةةةةن أالٍةةةة   أرتةةةةةلى ألبةةةةار أمَّةةةةى 

يأهالف ال ِ ُ ّلةت متةكلْ هٌٍ ةى عةن     

أالٍ  مٌال، ل واٖالّ النفةٌ  ل يجبلةْل   

مةةةةن ير  ا مةةةةٌول ل يقلعةةةةْ اخلةةةةٌابُلف 

 بةةةةٌأنَ وم ًمناغةةةةالرتوم لنةةةةٌرّ  ادعةةةةالًا

يالتةةةةَخ غةةةةاحل العلةةةةُلف ًقةةةةا غةةةةار ى  

َّ بٌرقةةْ مّٛق ةةْ رتعةة، عةةن    ويباحلبَبةةْف اةةو

ٜ، مةن اسة خالاأل بةا  عةاٖع      ِّخةَ ىف با

 ًال ِ قا ٍنت الالٍبْ.

ًهنا ٍٛتا ادٛل، علٓ ًجٌو رجا  

ًأنةةةةَ  ِّةةةةالاإف مةةةةع قّلةةةةْ مةةةةن اخلٌنةةةةْ  

 ًععا  النفٌ  .

  أنوَت لةاماا  9191ل بااٍْ عا  

يًنَّةةةةةةٌ ل مةةةةةةع اإلنكلَةةةةةةوف لَعةةةةةةٌو  س    
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نةى  أ َةر أم  يجالمارتُل ً يبَةت رحيةانلف  

ادةةابَّال يعلةةُلف ًالةة ِ تةةان ٍ ةةابع     عبلةةى

اٞ اا  باقنا  النواٍْ ًاٜنفالاألف ًذل  

بعا   الا  االنسا لل،دان ل ومتة  ًق ة    

ً رسةةا  يالتةةَخ غةةاحل العلةةُل      امَ ةةىف

 ةا   بالعٌوّ  س النٌرّف بالسالْ حت ٍالٍْف

 جع  االنسا رتباور  س اٜع  ار.

لة ا رتعةاًو   أًلكن أبٌ  اخلةٌ   

ٌ التةةةةٌ   س اٞهةةةة  يًنَّةةةةٌ لف ر ةةةةا هةةةة 

ًالبالٍْف بعةا أن أالةت مةاّ هالًبةىف  ةا      

 ً لةة ا أ او ل ِّةةعٌري بةةال موَّ  ًالعهةةوف 

الكةةٌابَب رتن ابةةىف ً  ساسةةى بادطةةاروّ    

 ٍوواو.

ًل ادبل  اعلالف ًبتك  ٜ ميب ُّ 

انَْ الالًاٍْف متَّ ذتال اٞ اا  ال اراَْ 

اد عّلبْ باحلال ف  ةا اةا  سةَا  السةالو     

الوةةةار انعكةةةا  ذلةةة  علةةةٓ   الالًاٖةةةُف ً 

ِّةةةةخٌ  الالًاٍةةةةْف  َةةةةر أِّةةةةار  س أن    

البٌٔ ادن ةةالّ ل احلةال  العادَةْ النَّانَةْ     

بةةةةةاأا بلعةةةةةاوّ رتالرتَةةةةة  العةةةةةامف ًدلمةةةةةْ  

اخلسةةةةاراا الفاو ةةةةْ النا ةةةةْ عةةةةن هةةةة ي  

ًتةةةان مةةةن   احلةةةال ف ًرتةةةالمَم اجلةةةالا ف  

ن اٖهوا اجلٕٝ عن سٌرٍْف ًتم تانةت  

مضةاعفْ  َةر مةع حتبَة       اال ْ يًنٌَّ ل

سةةبطت اٞ كةةا  تااةةْ الةةيت     ٕٝفاجلةة

 أغاررتوا االنسا ا  لْف ًهنا قالر العةٌوّ 

يجالمةةةةةةارتُ ًبَةةةةةةت    س قالٍ ةةةةةةى ًمغةةةةةةاورّ 

بن ارحيةةانلف ًأهلةةوا الةة ٍن ا  ضةةنٌي تةة  

 ْ   ةةةةةمف بةةةةةالغم سةةةةةَاوّ ادفةةةةةاهَم العاٖلَةةةةة

ًالعتةةاٖالٍْ ًالطاٖفَةةْف ًلكنوةةا مفةةاهَم  

سبطت ب عاملوم معى علٓ  سا  التةعٌر  

ًه ا ولَ  علٓ ً اّ  الٌأ  ًاإلنسانُف

التع  السٌرِ ًأغةال ى دلسةاٍن معنةٓ    

 اٜن مإ احلبَبُ للٌأن ...سٌرٍْ.

*** 
عاو يًنٌَّ ل  س قالٍ ةى يادالٍبة ل ل   

منطبْ يالتَخ بةارل ٍنوة  أالٍة  العةٌوّف     

حتةةاًي  فةةْ عارمةةْ ٜ رتٌغةة،ف م ةة ّتالا،   

ل أالٍةةة  عٌورتةةةىف بطةةةٌٜا اجملاهةةةاٍنف  

 ً رًرل ًلةٌغةةةةا، عنةةةةا مةةةةالًري ل يًاوِ 

ٝ، علَةةى    ادتةةال  علةةٓ قالٍ ةةىف اٌقةة، مطةة

ًومٌؤ الفال  رتغس  رً ىف ًمتسةمل تببةْ   

السةةن  الةةيت مةةالَّا ًهةةٌ مطةةاروف ًرتغسةة     

 عار ال طٌؤ ل جَ  ا    .

البالٍةْف ًتةان اللبةإف ادفعةم      ًغ 

بالوغارٍةةةةةةةةا ًالةةةةةةةةامٌؤف مةةةةةةةةع اٞهةةةةةةةة     

ي سةعأل الةيت م    ًاٞغاقإف ً تة ل  

 مت َّ ان ظاري.

تةةَخ  تةةُل ًاحلبةةا  ةةم مٌاجوةةْ يال

الةةةةاا  بااللةةةةىف ً  اتمةةةةْ عبٝنَةةةةْ 

حتم  َّ يًنٌَّ ل ه ا اٞمال مع رتواٍا التَخ 

لى همسا، لَها نفسى مااٌعا، ل ببَ  ٍايف 

 لَأذن التَخ بعاها  ٌاغلْ الفال .

ًتان ٜبا َّ من  ٍارّ يالتَخ  تُل 

ٕ  علٓ ألبىف ًقا ا واو نفٌذا،ف بلقام ةى   بنا

ًغةةةةلت  س عٝقةةةةاا مةةةةع ذًِ التةةةةأنف   

 العاغمْ.
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ًتانةةةةت ادٌاجوةةةةْ منفةةةةالوّف ًجوةةةةا، 

ًقا أل ا أابعةا، رلةالف  َةر ألة      لٌجىف 

خ  ٌو التةَة عٝق ةةى مةةع الفالنسةة ف بأنةةى     ٍُس ةة

ٝ،ف  ةةةم أرو       ب عمةةَة تةةةان مفاًعةةةا، ًلةةَة

بطل  عا  مٌاجو ةى معةىف ًرتواٍةاي بالنواٍةْ     

ِو  باورّ مٌاجوى... لى بعا  البَا  بأ

ًهكةة ا أالوةةال ادٛلةة، حب اقةةْ  الةةْ    

مل  ضَّةة رتالةةةالاؤ ادسةة مالّ ًالااٖمةةْف ًالةةيت    

اَوا سطٌّ رجا  الاٍنف ًحتالفوم مةع ذًِ  

النفةةةٌذف   ةةةٓ ل الةةة َّّ مةةةا ُسةةةمَُّ بةةةاحلكم 

 الٌأ  ...

ًمةةن ادٌاقةة، اإلاابَةةْ الةةيت ذتةةالا   

ل الالًاٍةةْ مبابلةةْ يًنَّةةٌ ل مةةع يالباٖمبةةا ل    

طاعَةةْف ق الةة ِ ع ةةال  عنةةى ان مةةاٚي لطببةةْ   

ًلكنى تان م مةالوا، علَوةاف ًهةٌ مبةاؤ ل     

ًقةةةةةا سةةةةةألى عةةةةةن  عةةةةةام اٞو  ًالتةةةةةعالف

     ُ  البناقَْ الةيت ألة ها مةن اجلَة  الفالنسة

ًالةةةيت ا ةةة فب بوةةةا بعةةةا ق لةةةى للفالنسةةَة ف  

ل اةةار ى       خي  تُة ًذل  بٌِّةاٍْ مةن التَة

سم مةن رلةت  لَةى    ايًنٌَّ ل باحلبَبْ ًذتال 

مبا ل ًهٌ ٍن مُ  س منطبْ يالباٖ البناقَْف

ان ادٌعةةٌؤف ًأ نةةٓ    اطلةة  منةةى اٞلةةت نسةَة

علَةةى ًهنةةأي بالسةةٝمْف ًهةةٌ مٌقةة، ًأةة     

 متالَّ  للباٖمبا .

ًهنةا أسةة غال  دةاذا م ٍةة تال اٞوٍةة    

سةةم الباٖمبةةا  ًالةة ِ هةةٌ    ايبسةةا  هةةٌوّل  

بال أتَةةا التةةاعال الكةةبت ينةةاٍم ذلمةةال    

ادبةةةاؤ اخلالةةةا بتةةةعاليف ًغةةةا   ادٌاقةةة،  

 أنَْ ادعالًاْ.السَاسَْ ًالطببَْ ًالٌ

ًاةةةةةةة م يبسةةةةةةةا  هةةةةةةةٌوّل رًاٍ ةةةةةةةى   

بال أتَا علٓ اس مالار سطٌّ رجةا  الةاٍن   

م منل  بالتَخ ي تُلف ًمن أرتٓ بعاي مةن  

َّ  عةةةةةالحيى  س مةةةةةوار  أبناٖةةةةةىف ًقةةةةةا حتةةةةة

ْ ًالارتةةى لةةى قبةة  ًاارتوةةاف      للبسةةطإف ًًغةَة

خ  باسةةةةة مالار  ٍةةةةةارّ عةةةةةالٍمل سةةةةةَّانا التةةةةَة

 ي تُل ب     ًرلال...

*** 
"  " البٌقعةةْ...عٌوع علةةٓ بةةإ أقةةٌ  رًاٍةةْ

رتأل  ب  بكة َّّ لطة، ًسٝسةْ مةن بةااٍ وا      

ٝ، مةةةةةع أ ةةةةةاا وا    ً  ةةةةةٓ النواٍةةةةةْف م فةةةةةاع

ال اراَْ الاقَبْف ًال َُّ رتٛرن رغةم تٌنوةا   

بطٌلةةْ االوٍةةْ  ةةٛا رّ ةاعَةةْف حلببةةْ مةةن  

ف ً ةةةٌرّ   خ   مةةةن ادسةةة عمال الفالنسةةُة يالتةةَة

ل ًالسةةا   السةةٌرِف ًالةةالً       غةةاحل العلةُة

يت حيملوا السٌرِ ل ت َّ أرجةإ  الٌأنَْ ال

هةةة ا الةةةٌأنف ً ةةةاً  تةةة َّ قَةةةٌو اجلوةةة     

ًال خلةةةةةة،ف ًال عامةةةةةة   نطةةةةةةٌ  احلالةةةةةةْ   

اإلنسةةةةانَْف ًهةةةة ا رتأتَةةةةا علةةةةٓ الفطةةةةالّ   

الةةةةةاوقْ ًالعفٌٍةةةةْ  ةةةة ا التةةةةع ف ألةةةة م   

بةالبٌ   نوةةا رًاٍةةْ الٌاقةةع ًالبَٗةةْ السةةا لَْف  

ًجبا ا بتةخٌ  معةالًا  غاورًنةا  س وار    

سة مالًن بة تالهم اخلالةةاف   الببةإف ًهةم م  

ًمةةةنوم ًالةةةا اٞوٍةةة  بسةةةا  هةةةٌوّ "أهةةةا  

 سن هٌوّ " رهةى اهللف الة ِ رتةال  أ ةالا،     

أَبا، من لٝ  عملةى الةٌالَفُف ًمةن لةٝ      

ًقةا اسة ٌأن ل منطبةْ     أسالرتى الكالميةْف 

 التَخ بار بعا ذل  ...

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

غةةف ْ   611ن الالًاٍةةْ رت ةةأل، مةةن      ببةةُ أن أقةةٌ    

.،ٝ  مٌ َّعْ علٓ أربعْ عتال اة

غةةةارا عةةةن ا َٗةةةةْ العامةةةْ السةةةةٌرٍْ للك ةةةا  عةةةةا      

 8162  .. 
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عالمات السّرد المضادّ 
"Dysnarration" 

  "شطّ األرواح"رواية 
  آمنة الرميلي نموذجا

 
 إلهام بىصفارة 

 باحثة وناقدة تىنسية        

 

هذذذالروليةووذذذرروليايواذذذرروعي يفذذذرر   ذذذ  ر ر ذذذ  رررررر

كمذذيرو ذذ  رويفذذنمر ر ذذ  رولذذيروارهذذالروليةووذذرررررر(1)وللغذذر 

ركيورر شيبكترخووطهيرة شذ بتترحرذ واهيرة ذ وخلترحتذوو هي ررررر

ّبرعذ  ررر ركيوررمش بثررعلىرر برقولر بيهوررول ميونذي  ر )ااا(رح

هالروحلكيوررخمتبلذررولشذ يركذثالرولئذيفيهي رهذالروحلكيوذررولذ رررررررر

ل ذذيخي رحكتتهذذيرو،  رركيوذذرر نكتذذهرريةطهذذيرة ذذ رحتذذوو رورر

ر(ا2)ةزطارول بموعرة  وخلرولواولرذو روع محروعمسورر 
ر

ٍذذزا اعؼذذعل اعذذر اعِذذ سٟ   ذذ     

مظ سب ٍزا اعظشد احلك ٜٕ ّٓتّْغذر    

عً ىِط٘ اعبذٛ متتب ع   مػ ّس اعشّآ٘ ب حثً 

صذذذٚ هٍّ مذذُ ه يذذذ ٛ اعِذذشاٛٗ  عكذذً ٍذذذر     

تظتجٔ  سّآ٘ ػّط ا٤سّاح ٤ٍّ و اعِ سٟ 

ٔ ذذذ٘ املتعّةِذذذ٘ بلذذذْسٗ اعبطذذذر ّهبعذذذ دِ  املشجع

اعشمضٓذذذذذ٘ هو طذذذذذتعش َٓ  ّتع س ذذذذذَ  ميذذذذذز    

 اعبذآ٘؟

 Anti débutالبداية املضاّدة: 

مً هًٓ تبذه اعشّآ٘؟ تلع  اإلج ب٘  

عذذذً ه ثذذذش مذذذً  عكذذذً  كذذذً احلذذذذٓل

بذآذذذ٘د بذآذذذ٘ اعك تذذذ ل بذآذذذ٘ اعِذذذ سٟل  

 (3)ّبذآ٘ اعشّآ٘ ىفظَ  

ّ ل  ةذ٘      بذآ٘ اعِذ سٟ ّاحذذٗ ٍّذٕ ه

  اعشّآ٘ ٤ى ُ ٓتع مذر مذا اعذيش  ؼذٕٛ     
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   ٌ ً  طٔت  ذذذ  عةِذذذ سٟ ه مذذذ د ٖ مذذذشّكه  عكذذذ

بذآتُ   ػّط ا٤سّاح م  د ٗ ٢ متةك مً 

مسذذذ ل اعبذذذذآ ل املشعْاذذذ٘ ػذذذٔٝ   ابذآتذذذُ  

ٕ   ع  ٔظت إّع  اعيَ ٓ٘   املظ س اعِلل

هم ذذ  بذآذذ٘ اعك تبذذ٘   ػذذّط ا٤سّاح   

ا٣  كً اجلضو أَذ ل إر مذً اعيذ دس هٌ    

ٓبذذذذه اعك تذذذ  سّآتذذذُ ب عكةنذذذ ل ا٤ّ   

اعيت ِٓش٠ٍ  اعِ سٟ  عكً م  ٢ ػّك أذُ  

ٌ  اعك تب٘ كذذ بذذهل بتدطذٔط احلبكذ٘      ه

ّسطه اعؼدلٔ ل ّتشتٔ  عي صش اعظذشد  

إلػذذذ سال اعلذذذأا٘ ّاخل دعذذذ٘  ايثذذذشل  ا

 (4)عٔتّْ ش عةَٔ  اعذيش ّٓين َٔذ  تذذسا     
دٌّ هٌ تظةك  شّسٗ خّط اعضمً املظتِٔه 

 اتِذ و اعيَ ٓ ل ّت١خ ش اعبذآ ل 

ّب عيظذذذذب٘ إ  بذآذذذذ٘ اعشّآذذذذ٘ اةذذذذَ      

احتن ٢ل ٢ حلش هل  عنْم   عكذً عةذٙ   

ٌ  بذآذذ٘ اعشّآذذ٘   ػذذّط ا٤سّاح    ا٤سجذذ  ه

عث عل املْطْو بذ  تكٌْ تعَش ما اعفلر ا

اعبذآ٘ غ عب  جٍْش احلك ٓ٘  ّ ىعثش عةٙ 

كْل صشٓ د   مً ٍي  بذهل احلك ٓذ٘ مذا   

حيذذ د ىِطذ٘ بذآذ٘     (5) خري اعذ ًٓ امليظٕ 

 اعشّآ٘  

ّبذآذذذذذ٘ اعشّآذذذذذ٘ تؼذذذذذّكر مك ىذذذذذ   

اطذذذذذذّاتٔجٔ     اعذذذذذذيش حيذذذذذذذ د  شِٓذذذذذذ٘ 

إر أذذذذذُ تتيذذذذذ اع مَن تذذذذذ ٌد   ( 6)اعِذذذذذشاٛٗ

ٔ ذذ٘ ببيذذ ٛ  املعشاذذ٘ ّاعتؼذذْٓ  ق  اذذ عتضاو اعشّاٜ

ع مل اعشّآ٘ ّاطذتذسا  اعِذ سٟ إ  ع ملَذ     

عتْسٓطذذذُ   ععبتَذذذ  ٓذذذذاعَ  إ  اعتلذذذنٔه 

بإخف ٛ بعض املعةْم ل هّ تشخريٍ  ّجتي   

اعتفظذذذري ّتعن ذذذذ اعتػنذذذٔض ّخةذذذق ت ذذذ د     

مميَج  شٌ تبذه ب عيَ ٓ٘ ّتيتَٕ ب عبذآذ٘  

 عتْاصٌ بني املَن تني املز ْستني آىف   
   Antihérosالبطل املضاّد: 

  ٌ اعب ٍٔ٘ ٍر ٍٕ اعبطة٘   اعشّآ٘؟ إ

 اعتب س اعبطر مشاداذ  عةؼدلذٔ٘ اعشٜٔظذ٘    

اعتبذذذذ س خذذذذ  ٞ  ا عؼدلذذذذٔ٘ اعشٜٔظذذذذٔ٘    

تكتظ  صفتَ  مً دّسٍ  داخر اعشّآ٘ل 

هم ذذ  اعبطذذر أكتظذذ  صذذفتُ ٢ مذذً دّسِ    

 ( 7)اِط بر مً خل عُ هٓ    

اعب ٍٔذذذذ٘ ٍذذذذٕ اعؼدلذذذذٔ٘ اعشٜٔظذذذذ٘    

ععّةَذذ  ا تظذذبت صذذف٘ اعبطْعذذ٘ مذذً تذذّْاش ّ

اععي صش اعظت ٘ املنٔ ضٗ اعيت حذ دٍ  أةٔذ   

 ٍ مٌْ   اعبطر اعشّاٜٕد 

د اعب ٍٔ٘ تةع  دّس اعْصف املنٔ ض -1

اعؼدلذذٔ٘ ّاعذذشاّٖ معذذ   ذذه إى َذذ  تت لذذف     

بلذذذذف٘ ٢  ةكَذذذذ  غريٍذذذذ    ػذذذذدْ    

اعشّآذذ٘ ٍّذذٕ هى َذذ   مذذ  بؼذذنؽل ك بٔاذذ٘    

 ذذذه إى َذذذ  استبطذذذت  (8)  !ّبزٓٝذذذ٘ ٢ّ تذذذشحه

بع٣كذذذذ٘ حذذذذ   مذذذذا خذذذذري اعذذذذذًٓ امليظذذذذٕ      

 اعؼدلٔ٘ اعشٜٔظ٘ مً اعشج ل 
د ح ْسٍ     ر  اعتْصٓا املنٔ ض -2

ا٤حذذذذذار اعشٜٔظذذذذٔ٘ ّ   ذذذذر  ا٤ّكذذذذ ل   

اهل م ذذ٘ بذذر ٍذذٕ حجذذش ا٤طذذ غ    ذذر  مذذ  

 حيذر 
د ظَْسٍذذذ    ا٢طذذذت٣ِل املنٔ ذذذض  -3

ه ثذذذذش مذذذذً مظذذذذ ح٘ طذذذذشدٓ ٘ ّحذذذذذٍ  هّ  

ٗ بؼدلذذٔ٘ رلتةفذذ٘ ملذذاْب٘    ذذر  مذذش 

مذذً ػدلذذٔ ل اعشّآذذ٘   ذذه ٍذذٕ اعْحٔذذذٗ    
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اعذذذذذيت متةذذذذذك احلذذذذذق    املْىْعذذذذذْ  بٔينذذذذذ  

اعؼدلذذٔ ل ا٤خذذشٚ ٢ حذذق  هلذذ  طذذْٚ     

  احلْاس
د ػدلٔ٘ ا عة٘ اعْظٔف٘ املنٔ ضٗ -4

ِّذذذذذذٙ  متاش  ذذذذذذ٘ ت صذذذذذذه ّتيتلذذذذذذشل تتة

ِّٙ دعه املظ عذًٓل تذ     املعةْم لل تتة

ْ ض اعيِش   ّتيجْل تظذ  احل ج٘ ّتع
د دخةت اعب ٍٔذ٘  اعتاذٓذ املظبق -5

مظذذذشح ا٤حذذذذار عذذذل هطذذذةْب اعكذذذ٣ود   

 ٓ ذذذذذج  صم٣ٜذذذذذٕ   اعلذذذذذأف٘ ّخ ص ذذذذذ٘  

صم٣ٔتذذذذٕ مذذذذً  ٣مذذذذٕل عظذذذذ ىَ  مذذذذي      

ِْٓعٌْ هّ ِٓةً  ٢ هٍذته  ٢ّ هعّطذش عظذ ىٕ    

ّ ىفل املذٓش دخ ىذُ بعيذفد    (9)مً هجةَه 

 ٕ تعبذت ميذك ّمذً     !  ّفٕ ٓ  ب ٍٔ٘ل  ّفذ

طذذذذذذطش كةٔةذذذذذذ٘  ذذذذذذه بعذذذذذذذ ه( 11)!عظذذذذذ ىك 

ٓظّ َٔ   ٢ غيذٙ عةلذأف٘ عذً عظذ ىك     

ً  ٍزا    !امليَت
د اعتعةٔذذذق اعتعةِٔذذذ ل اعلذذذشحي٘  -6

 ٘ٝ ٔ عةذذذٙ هاعذذذ ل اعبطذذذر بشى َذذذ  جٔ ذذذذٗ هّ طذذذ

 ذذذ عتعةٔق اجلذذذ سٖ عةذذذٙ عظذذذ ٌ اعشآّذذذ٘     

اعب ٍٔذذذ٘ عةذذذٙ هاع هلذذذ د     هعنذذذ كٕ ا٦ٌ   

تظذذذشح ب ٍٔذذذ٘ رلبْعذذذ٘ ميفْػذذذ٘ اعؼذذذعشل     

ت ذذاك بذذ٣ تّْكذذف ّجتذذشٖ ّحٔذذذٗ عةذذٙ      

سم ل ػّط ا٤سّاح    ٢ هسٓذ هٌ هحلق بتةك 

  اعب ٍٔذذذذ٘ املدبْعذذذذ٘ اعذذذذيت تذذذذذعْىٕ إعَٔذذذذ    

 ( 11)بإحل ح  
ا تظذذذذذذذذذ ب ػدلذذذذذذذذذٔ٘ اعب ٍٔذذذذذذذذذ٘  

اعؼدلذذٔ٘ اعشٜٔظذذ٘ هلذذزِ اعع٣مذذ ل اعذذر 

ميَذذذذ  اعبطةذذذذ٘  عكذذذذً ٍذذذذر تتنت ذذذذا ب ٍٔذذذذ٘  

خبلذذذذ ل اعبطذذذذر   اعشّآذذذذ ل اعتِةٔذٓذذذذ٘   

  جلنذذذذ ل ّاعكذذذذشو ّاعذذذذز  ٛ ّاعيبذذذذر   

ْ ٗ    هو هى َذذذذ  بنذذذذر خلذذذذ ل اعبطذذذذر  ّاعِذذذذ

اعضاٜذف عيذذ بذذشّب هّ اعبطذر امل ذ د  عيذذذ     

ل اعب ٍٔذذذ٘   صذذذْسٗ غش ذذذ غ؟ ٍذذذر جذذذ ٛ

اعؼدلذذذذذذٔ٘ احلذذذذذذش ٗ املع س ذذذذذذ٘ عتذذذذذذذٍْس 

اإلىظذذ ٌ ّاملتنظ ذذك٘ بذذ عِٔه ّاملثذذرل ٍذذر    

اطذذذتج بت علذذذْسٗ اعبطذذذر اعشّاٜذذذٕ اعذذذيت    

 ٓتنث ةَ  اعِ سٟ املع صش   رلٔ عُ؟ 

عذذذذذْ بذذذذذذهى  فِ سىذذذذذ٘  فٔفذذذذذ٘ بذذذذذني      

ٔ يت اعب ٍٔذذذ٘ ّخرياعذذذذًٓ امليظذذذٕد      ػدلذذذ

مذذذ را  ذذذ ٌ ٍذذذ جع  ذذذر  ميَنذذذ ؟ هٓ َنذذذ   

صذذذذْسٗ اعبطذذذذر ا٢سطذذذذتِشا ٕ  هكذذذذشب إ 

اعتِةٔذذذذذٖ اعِذذذذ دس عةذذذذٙ متثٔذذذذر اعفٝذذذذذ ل     

 املَن ؼ٘   دلتنعُ؟ 

مذذذ  تذذذضال صذذذْسٗ اعبطذذذر اعشّاٜذذذٕ     

خٔذذ ل اعِذذ سٟ املع صذذش تِةٔذٓذذ٘ كذذذ مث ةذذَ    

خري اعذذًٓ امليظذٕ متثذ٣ٔ ّأ ذ  ّ ذ ٌ        

صذذذْسٗ اعبطذذذر اعذذذزٖ تّْكعذذذُ  ّكذذذذ عذذذش      

ٔ ٘ بشى َذذ    ع٣مذذ٘       أةٔذذ  ٍذذ مٌْ اعؼدلذذ

غ٘ل هٖ بٔ ض د٢عٕ ٢ كٔن٘ عُ إّعذ  مذً   ا س

 (12)خذذ٣ل اىتع مَذذ  داخذذر ىظذذق ذلذذذ د    

ٍّزِ اعؼدلٔ٘ اعع٣م٘ ٢ ىذسك مذذعْهل   

ٔ ذ٘ اعذيت جتظ ذذٍ       ّسمْصٍ  ّكٔنَذ  اعكْى

إّعذذذ  بفعذذذر اعِذذذشاٛٗ ّاعتشّٓذذذر  ّبذذذني عنةٔذذذ٘  

ٔ ذذذ٘     اعتشّٓذذذر اعذذذيت ِٓذذذْو بَذذذ  اعِذذذ سٟ ّعنة

اخلةذذذذق اعذذذذيت ٓظذذذذي َ  امل١ّعذذذذف   تيتلذذذذ       

إطِ ط علْسٗ طذةْ ٔ ٘ مظذي ي٘ داخذر     

 ( 13)ىْع  ِ    خ    
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ّمتذذٙ اّككيذذ  اعلذذْسٗ اعظذذةْ ٔ ٘  

املظي ي٘ خلري اعذ ًٓ امليظذٕ تط عع يذ  صذْسٗ    

ْ ع ٓذاً جثل احلش اك٘   مِلٗ  سجر متط

اعػشبذذ ٛ جذذشجٔع  ذذ  ش ؤ تذذُ ّانذذا  

مةّفذذذ ل عذذذً املَذذذش بني عٔكؼذذذف ا ذذذٔا٘  

ّْٓاجذذُ ىفذذْر  طٔ طذذٔ٘ ّٓذذذااا عذذً اعبٔٝذذ٘   

هصا ب ا٢كتل د ّامل ل ّاعظٔ ط٘د   خري 

اعذذذذًٓ  ذذذ ٌ ٓظذذذج ر  ذذذر  حك ٓ تذذذُ    

ػذذذّط ا٤سّاح   هّساكذذذُ  ذذذه   ح طذذذْبُد   

ك ل عٕ   د  تبت  ر  ػٕٛ ٓ  ابً عن ٕل 

 عت  ر  ػٕٛ  املةذف  جذ ٍض ّطذشتٔ ش    

صذذافٔ   اّ ذل مٔذذ  هّ ك  ذذٔ  ٤سطذذر إعٔذذُ  

ٕ  بف اَه ٓ  ص حيب  ( 14)!املةف    عة

  ٕ ّٓعش   ٍ مٌْ اعبطر بشى ُ  بي ٛ عِة

١ّٓعفذذُ اعِذذ سٟ اىط٣كذذ  مذذً دلنْعذذ٘ دّال  

اةةذ ال هٓ ذ  هٍن ٔذ٘    ( 15)ك ٜن٘   اعيش 

 ذذلٚ عيذذذ ٍذذ مٌْ مذذً خذذ٣ل تش ٔذذضِ     

عةذذٙ بعذذض ااذذذ دال اعث ّٓذذ٘ ّساٛ اختٔذذ س  

امل١ّعذذذذذف ٤مسذذذذذ ٛ ا٤عذذذذذ٣و  ا اذذذذذذ دال    

ْ ىذذذذ٘ ٢طذذذذه  خذذذذري اعذذذذذ     ًٓ املعجنٔذذذذ٘ املك

امليظٕ    ػف٘ عً مذعْعُ )خذريل دٓذًل   

    ٕ ىظذذٔ ٌ( هعذذٔع ٍذذزا جتظذذٔن  ملثذذر تْىظذذ

ٔ ذذذذذذ٘   مذذذذذذش ْس اىظذذذذذذج م  مذذذذذذا اعِذذذذذذٔه اعذ ٓي

ِ  ؟  ّا٤خ٣كٔ٘ مف دِد  اعنِر اخل ري ّاىظ 

امسذذُ دال  ح مذذر ملذعْعذذُ ٢ ٓظذذتذعٕ 

مذذً اعِذذ سٟ عيذذ ٛ ػذذذٓذا عتفكٔذذك طذذييُ   

   ٖ ٌ  خري اعذ ًٓ امليظٕ بطر تِةٔذذ عٔجضو بش

نذذر عذذْاٛ ا٤خذذ٣ا ّكذذٔه اخلذذري ّٓذذيَض   حي

ٕ  تيذذْٓشٖ داخذذر اعذذذيش      فؼذذشّع إصذذ٣ح

ٖ  امليجذذذض  ّ كذذذر  بطذذذر ٓتدٔ ذذذش     اعظذذذشد

 ع مةُ املظ عذ 

ّّاذذذذذق ا٢طذذذذذتذ٢ل امليطِذذذذذٕ ّكذذذذذا    

اختٔذذذ سِ عةذذذٙ اعب ٍٔذذذ٘ل عكذذذً ملذذذ را ٍذذذٕ  

ب عذذزال؟   متذذٙ  عذذت  ذذر  ٍذذزا ّمتذذٙ      

ه  (16)ملنت م  ملنت؟ ّمَل هى  ٓ  سجر؟ مَل؟ 

صذذافٔ ٘ عظذذ ىَ  مذذي  ّى جاذذ٘ ّهلذذ     ٤ى َذذ 

 َْسٍذذ ؟ عكذذً مَنذذ  ٓكذذً مذذً طذذب     

ٓبِذذذٙ اعظذذذ١ال ا٤ٍذذذه  ٍذذذر زلاذذذت   هٌ    

تكذذٌْ هداٗ اعف ذذ  ّاعكؼذذف ّاعتيذذْٓش؟  

ٍر تِذذس عةذٙ رعذك ٍّذٕ اعذيت تتدذب ط         

هطٝةتَ د  عةٔك اعةعي٘ ٓذ  ب ػذ ل ٍذر هكذذس     

عةذذذٙ هذذذر ٍذذذزا احل نذذذر؟ عةذذذٙ مل  ٍذذذزا     

تيذذذذ  شٗ    مل اعؼذذذذت ل ّكذذذذشاٛٗ ػذذذذع ٓ ِ امل  

تعذذز بب بَذذزِ اعؼشاطذذ٘؟ ٍّذذر  كذذً هٌ    

ٓكذذذذذذٌْ عةاذذذذذذ   دلذذذذذذ ل  ّطذذذذذذط  ذذذذذذر     

 ( 17)ٍزا؟ 

ٔ ٘ اعب ٍٔذذذ٘     مذذذ   ذذذ ٌ ٍن َذذذ  ػدلذذذ

اعلافٔ٘؟ تػذٔري اععذ مل مذً حْهلذ ؟  ّةذ        

 ذذ ٌ ٍن َذذ  احلك ٓذذ٘ ّحلذذذ اإلعجذذ ب   

ّا٢ىتؼذذذذ س ّاعفةذذذذْغد  بلذذذذذ مِذذذذ ٢تٕ   

اإلعج بل تيتؼش بظشع٘ ّ ث اذ٘ل ٓفذشح   

شٓذذذٗ    ّهىذذ  هغذذ دس ٢ هىظذذٙ هٌ    مذذذٓش اجل

بذر   (18)هرّ شِ داٜن د  صذ  عذٕ اةْطذٕ    

احلك ٓذذ٘ عيذذذٍ  دلذذش د  إ ذذ سٗ تيِةذذَ  إ  

بر ٢  (19)كش اَٜ   املَّْطني بشخب س املْل 

تذذذذّد د اعبطةذذذذ٘   اعكؼذذذذف عذذذذً بذذذذ  ً   

ٕ  مذذذ د ٖ تتني ذذذٙ أذذذُ ّاذذذشٗ اجلثذذذل     بَٔنذذذ

اطّصاك  ّاغتي م  عةنذ ل ّععذذد املعجذبنيد    
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هكشه   ىَ ٓ٘ سطذ ع٘ مذً سطذ ٜةُد  ٢      حني

جث ذذذذ٘  ه صذذذذ ب ب خلٔبذذذذ٘ل ٓعذذذذب هى ذذذذب عذذذذً 

 (21)  اعلأف٘  ه ت  مِ ٢ آخش مثريًا

ٔ ٘ اعب ٍٔذذ٘ صذذشحي٘ إ       ذذه تتجّةذذٙ ػدلذذ

حذ  بعٔذ   بذآ٘ اعشّآذ٘ إر ٢ تعئَذ  مذً    

ٕ  ّمذ     احلك ٓ٘ اعِ ٔ ٘ هّ ّجََ  اإلىظذ ى

٘  كذذذً هٌ بنةذذذُ مذذذً هبعذذذ د اجتن عٔ ذذذ   

ٔ ٘ بذذر تِذذْلد     ٔ ٘ ّاكتلذذ دٓ ٘ ّىفظذذ ّطٔ طذذ

  اعبذآ٘   ىت سطذ ٜةُ تظذتفض ىٕل تذثري    

خٔذذبيتل ّحت ذذٙ مةةذذٕ هحٔ ىذذ ل ٢ هحذذ   إّعذذ   

كلذذذذذذش اجلثذذذذذذل ٍّذذذذذذٕ تشمتذذذذذذٕ عةذذذذذذٙ  

اعؼ  ٞ    هح   تةك املعةْم ل اعيت  ذ ىٕ 

بَذذذ  اعب ػذذذ  عذذذً ٍذذذزِ اجلثذذذ٘ هّ تةذذذكل ٢    

هعتفذذت  ذذثريا إ  مذذ  ٓةذذف  بذذُ اعِل ذذ٘ مذذً  

  ٛ ّبظ ش بظب  عنشٍ  هّ مذ  تعش  ذت   س

  ( 21)عُ   

ٍزِ اع٣مب ٢ٗ همذ و اعْجذُ اإلىظذ ىٕ    

اعل سخ اعزٖ ٓعب ش عيُ خري اعذذ ًٓ امليظذٕ   

  سطذذ ٜةُ هّ عيِذذر ٍذذزا اعتعذذ  ٕ اعِ طذذٕ 

دلذش د معةْمذ ل    بْصفَ ما كلش املْل 

مثريٗ اعر اعِ سٟ إصاٛ ىْعني مً ا٤بط ل 

ٕد خذري اعذذًٓ   ر شٍن  اعتاةٔر اعظذٔنٔ ٜ 

ٕ  رال ا عة٘ مظتِّة٘ تظعٙ إ  تػٔري  امليظ

اععذذذ مل مذذذً حْهلذذذ   ّاعب ٍٔذذذ٘ رال ميفعةذذذ٘  

هّ دم ذذش  صذذيا ميَذذ  اععذذ مل   ٜيذذ  جذٓذذذاً  

ٕ  أَذذذ  اّصذذذذ اعتػذذذٔريال   اعْجذذذُ اعبَٔنذذذ

اعذذذيت  ذذذشهل عةذذذٙ  ٔ ىَذذذ  ّغٔ ذذذشل مذذذً    

طةْ َ  إ  حذ  ا٢طتيك س ٍّٕ تتعش   

د   هتشّ ذذذ إ  م٣ذلَذذ  اجلذٓذذذٗ اتِذذْل  

تِشٓب  هى ب عظت اعب ٍٔ٘ اعيت هعذش  )   (  

ٔ ً مذذشٗ هخذذشٚ هى ذذب تػٔ ذذشلل هى ذذب مل      هتبذذ

هعذ هى ل ب ٍٔ٘ اعِذ ذ٘ مذ   ذ ٌ  كذً     

هٌ تتذحش  ّساٛ سجةني    عْ  يذت هىذ  هىذ     

ا٣ بذ  هٌ هطتْكفَن  مث٣ل هٌ هكْل هلن د 

اىتعشال ٍر عنٔتن ؟ هم  تشٓذ ىٕ هس ذض   

ّعكذذذذي ب ٢ هكذذذذْل ّساٛ نذذذذ   جذذذذشّٗ؟ 

ػذذذذذذذذذذٔٝ ل هس ذذذذذذذذذذض مذذذذذذذذذذً خةفَنذذذذذذذذذذ    

 ( 22) جشّٗ   

مذذذذذ را اِذذذذذذل ب ٍٔذذذذذ٘ بعذذذذذذ اىتَذذذذذ ٛ    

مػ مشتَذذذ  ّبعذذذذ مػ دستَذذذ  ػذذذّط ا٤سّاح؟    

اِذذذذل عةذذذٙ مذذذ  ٓبذذذذّ  عظذذذ ىَ  امليذذذَتً ل     

      ٌ اِذذذذذذل مٔضتَذذذذذ  ا٢جتن عٔذذذذذ٘ل ّ ذذذذذش

اىتضعذذذذت مذذذذً بطةتَذذذذ  ّجََذذذذ     بذذذذ عش مٔةٕ

ٕ  ّعضعتَ   ذنً غشبتَذ  اعذاخةٔذ٘     اإلىظ ى

ّىفتَذ  خذ س  خط بَذ  ّهع دتَذ  إ  ع ملَذ       

اعطبٔعذذذذذٕد عذذذذذ مل املػذذذذذ مشٗد   هعذذذذذْد إ   

حجنذذٕل ّحٔذذذٗ خ ٜفذذ٘ل هحذذع  ب عْحذذذٗ    

ّاعػشب٘ ه ثشل  ه هى  غشٓب٘ ا٦ٌ ٓ  خري 

 ( 23 )اعذ ًٓ

عتدذذذذذذذش    آخذذذذذذذش اعشّآذذذذذذذ٘ ٓ ٜظذذذذذذذ٘  

ػةْبذذ٘ ميكظذذشٗ همذذ و غ عبَذذ   مظتظذذةن٘ م

خذذذذري اعذذذذذ ًٓ امليظذذذذٕد  هّاصذذذذر اعلذذذذنت   

ٕ  املّع ب عذ ّاس ّ ذٔق   ّا٢ىكظ س اعذ اخة

اعيفع  غةب تب ٓ  خري اعذ ًٓل هىت اعػ عذ   

 ( 24)ّهى  املػةْب٘ 

ٍذذزِ اعػةبذذ٘   ىذذت عةبطذذر اعتِةٔذذذٖ  

اعف عذذر املذذ١مً بذذ عِٔه ٍّذذٕ غةبذذ٘ عةذذٙ مذذ   

تعٔذذذذ ٓبذذذذّ  ذذذشّسٓ٘ حت نتَذذذ  اعك تبذذذ٘ ع   

اعتْاصٌ إ  ٍزا اعع مل اعِبٔ   عكً ملذ را  

ِّت اعب ٍٔ٘ اعبطة٘ اعفؼر ّاهلض ٘؟  اطتا
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ٌ  اعك تبذذذذذذذ٘ اختذذذذذذذ سل   امل٣حذذذذذذذغ ه

عبطةتَ  صذ حب٘ اعذذ ّس اعذشٜٔع   اعشّآذ٘     

صذذذف ل جظذذذذٓ٘ ّمعيْٓ ذذذ٘ دّىٔذذذ٘ عذذذ دٗ ٢   

تظذذذذذيذٍ  اعشّآذذذذذ٘ إ  بطةذذذذذَ   ذذذذذ عِب    

ّاعػب ٛ ّاخلْ  ّاع عف ّاععجذضد  ّحذذِ   

بذذذ ٛ ٓذذذشكبب بعٔيذذذُ اعلذذذفشاٛ اعظ ذذذ ٍن٘  اعػ

اعف سغ٘ مً  ر  معيٙل ٢ ػٕٛ غذري ٍذزِ   

اعةعبذذ٘ اعظذذنج٘ اعذذيت هكانذذب أَذذ  خذذري      

اعذذذذًٓ امليظذذذٕ    حذذذش  ب داخةذذذَ  دمٔذذذ٘   

ٔ ذذذذذذ٘ بعٔذذذذذذيني صجذذذذذذ جٔ تني ّ ذذذذذذفريتني    غب

كلذذريتني ّاذذه ّاطذذا مذذً ا٤رٌ إ  ا٤رٌ   

   ٘ ٔ ٘ املشطذْم هبكٕ ه ثش مً صْستٕ اعػب

  (25)هم مٕ 

ّحشصذذذذذت اعك تبذذذذذ٘ عةذذذذذٙ متثٔذذذذذر   

اعع٣كذذذ٘ بذذذني اعذذذبطةني ب عع٣كذذذ٘ بذذذني حب ذذذ٘ 

اعِنذذ  ّسحذذٙ اعط حْىذذ٘  ّكذذذ  يذذت  اىذذ     

 (26)حب ذذ٘ كنذذ  طذذِطت   كةذذ  سحذذ كل   

إَ   ميضعذ٘ اعِناذ٘ املذكْكذ٘  ّتعن ذذل     

ٔ ٘ امذذشهٗ بظذذن ل    اعك تبذذ٘ اختٔذذ س ػدلذذ

اعب ٍٔذذ٘ عتنثٔذذر اعذذذ ّس اعذذش ٜٔع   اعشّآذذ٘  

ّرعك كلذ اعتعبري عً س٠ٓذ٘ معٔ يذ٘ عةْاكذا    

هّ مفَْو ذلذ د عةع مل  ا عب ٍٔ٘ اعلافٔ٘ 

ا٤ى ىٔذذ٘ اعذذيت بذذ   حك ٓذذ ل اجلثذذل ٢ّ   

بلذذذِ مذذً ٓعئَذ  ميَذذ  طذْٚ اخلذذل ّمذ     

إعج ب ّهمْالل مث ل عةبطة٘ امل  د ٗ ٍّٕ 

م ذذذذذ د ٗ   خلذذذذذ هل  ٤بطذذذذذ ل امل٣حذذذذذه    

ّاملظذذذشحٔ  ل اعك٣طذذذٔكٔ٘ ّاعشّآذذذ ل    

 اعتِةٔذٓ٘  

 

     ٘ ٔ ٍذذذٕ م ذذذ د ٗ عةذذذٙ غذذذشاس ػدلذذذ

ػذ سل بْاذذ سٖ اعبْسجذْاصٖ اعػذذيب  ّصّجتذذُ   

اعظٔذٗ بْا سٖ اعيت تػز ٖ رٍيَ  فط ععذ٘  

ٔ ٘   سّآذذ٘    madameاعِلذش اعشّميظذذ
bovary   عفةْبريل ّػدلٔ ٘ دٌّ  ٔؼذْل

ٔ ٘   سّآذذذ٘   اعذذذزٖ حيذذذ   كلذذذش اعفشّطذذذ

Don quichote   عظشا ىتع 

ٌ  اعبطذذذذذذر امل ذذذذذذ د    هدب  ّٓبذذذذذذذّ ه

اعِذذشٌ اععؼذذشًٓ  ذذأ ٘ دلتنذذا رٖ آعٔذذذ٘     

ّمذذذذً هٍذذذذه  خلذذذذ ل ب ٍٔذذذذ٘     ( 27)غشٓبذذذذ٘

امليتؼذذذشٗ عةذذذٙ امتذذذذاد مشاحذذذر تؼذذذكٔر    

زس صذذذْستَ  ميذذذز اعبذذذذٛ إ  اعيَ ٓذذذ٘د احلذذذ  

ّاعطنذذذا ّاملكذذذش ّاحلظذذذ ب ل املتظذذذت شٗل  

اعف ذذذذْل املش ذذذذٕل اخلذذذذْ ل اعيفذذذذذ ال    

ٔ ٘ل اعػب ٛل اععجذضل   ط٣ ٘ اعةظ ٌل ا٤ى ى

اعٔشغ    ّاعطشٓذف هى َذ  تعذٕ رعذك اعت ذ د       

ْ ىٕ   بذذ عتعةٔق عةذذٙ امسَذذ  اتِذذْلد   مل مس ذذ

 ( 28) !ب ٍٔ٘ ّم  هى  بب ٍٔ٘

ّعذذذذذْ ىعشىذذذذذ    بعذذذذذض ااذذذذذذ دال    

 ٘ ٔ ْ ىذذ٘ ٢مسَذذ  عْجذذذى ِ عفعذذ   اعلذذْت املك

داّع  دكٔق ا٢ختٔ سل هٖ عفع  ميؼطشا بني 

اجلَذذش )ب( ّاهلنذذع )ٍذذذ(ل مّاّحذذ  بذذني    

اعظذذذ٣م٘ )اعبذذذ ٛل اهلذذذ ٛ( ّاععةذذذ٘ )ا٤عذذذفل  

ّ عذذني    اعٔذذ ٛ(ل مؼذذذّدًا بذذني احلذذشاني ا٤

ٔ ٘ )اعب ٛل ا٤عف( ّا٤خريًٓ  ا٤جذٓ٘ اععشب

   )اهلذ ٛل اعٔ ٛ(

ٕ  املتيذذذ كض    ّ  ٍذذذزا املذذذذٚ اعلذذذْت

ٔ تَ   ْ ٌ ػدلذذ ٓتؼذذّكر مذذذعْل ب ٍٔذذ٘ ّتتةذذ

ٔ تَ  ّبَٔنٔ تَذذذ ل     ب عل ذذذشاع ل بذذذني إىظذذذ ى
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ّعَٔذذذذذذ  ٢ّ ّعَٔذذذذذذ ل عِةذذذذذذَ  ّجيْىَذذذذذذ ل 

ظ ٍشٍذذذذ  ّب  يَذذذذ ل زل حَذذذذ  ّاؼذذذذةَ ل    

  هلذذذ  ّكباَذذذ ل خريٍذذذ  ّػذذذش ٍ ل إى َذذذ    

    ٘ ٔ اعبطةذذذذ٘ امل ذذذذ د ٗ   صذذذذْستَ  اإلىظذذذذ ى

ظَشٍذ  عةتاةٔذر اعيفظذٕ     ا عشمٔةٕ مل تْل

ٔ تَ  مذذذذذذذً ٍْٓ تَذذذذذذذ     ّمل بذذذذذذذشو ػدلذذذذذذذ

 ٘  ( 29)ا٢جتن عٔذذذذ٘ ّمل تػشكَذذذذ    اعػفةذذذذ

بتآْذذذذر امسَذذذذ  إ  حذذذذش  هّ  ذذذذنري هّ   

غٔذذ ب  بذذر مٔذذضٗ لذذْر  اعبطذذر امل ذذ د  هى ذذُ  

ِٓذذذذذ و ّجٍْذذذذ  ّلذذذذذ ر  جذٓذذذذذٗ عةأذذذذذ ٗ    

اعبؼشٓ ٘ل  ْجُ اعب ٍٔ٘ املذشهٗ اعلذافٔ٘   

ْ س احل  ٔذ ٗ ّمسطذَٔ     ٔ ِ٘ ا٤اق اعيت تتلذ

مً خذ٣ل مِ ٢تَذ  اعلذافٔ٘ دلذش د إ ذ سٗ      

ّهخبذذ س تش ذذر بَذذ  اخلبذذضد  آ ذذر خبضتذذٕ 

بشخبذذذذذذ س جثثذذذذذذُ اعذذذذذذيت ٓتِٔ ١ٍذذذذذذ  وذذذذذذش     

ّتكتفذذذٕ بتةذذذك اعب ذذذ ع٘   (31)اجليذذذْب 

ٔ ٘  ٓكفذذذٔب مذذذ  تذذذّْاشِ عذذذٕ مذذذً   اعِللذذذ

 (ل31)هك صذذٔش جثثذذك ٓذذ١ّ ةب اخلبذذض    

ِِّذت ب حلك ٓذ  ّهخبذ س املذْل غ ينذذ        بذر ح

  ّعةجشٓذذذذٗ  مِذذذ ٢تٕ ٍذذذٕ اعذذذيت  م د ٓذذذ  هلذذذ

تشاذذا مذذً هسكذذ و تْصٓذذا اعلذذأف٘ )   ( مذذ     

 ىض٢ًّ (32)ٓعئُ رعك مً مذاخٔر إػَ سٓ٘

عيذذذ ك عذذذٗ اععذذشض ّاعطةذذ  عيذذذ كش اَٜذذ   

ٍّذذذذذزا  (33) املَّْطذذذذذني بشخبذذذذذ س املذذذذذْل 

اهلذذْغ عيذذذ اعلذذافٔ ٘ ّمذذذٓشٍ  ّكش اَٜذذ     

ىْعذذ  آخذذش مذذً ا٢ت جذذ س ٍّذذْ ا٢ت جذذ س    ٓ ذذلص

ٔ ٘ ّمع ىذذ ٗ  بِلذذش اع ي ذذ غ ّا٢٦و اإلىظذذ ى

ا٦خذشًٓ وثذ  عذً هعةذٙ ىظذب٘ مذً اعِذذش اٛ       

ّاملتذذذذ بعني ّهّطذذذذا مذذذذذٚ عةيؼذذذذش  ىؼذذذذشّا 

ّب عتذذذذ عٕ هعةذذذذٙ   (ل34)مِ عذذذذك بذذذذ ٢٦   

املذذذاخٔر  ّ  ٍذذزا املياذذٙ تكذذٌْ امل١ّعفذذ٘ 

كذذذذذ خةِذذذذت ت ذذذذ د ا بذذذذني صذذذذْسٗ اعبطةذذذذ٘   

ّاعلذذْسٗ اعينطٔ ذذ٘ املتّْكعذذ٘ اعذذيت اذذ  اٌ   

 ق اعِ سٟ تةْح   ها

ّبطة٘ ػّط ا٤سّاح اعب ٍٔ٘ اععنشاىذٕ  

بطة٘ م  د ٗ سغه زل ح مِ ٢تَ  ّمظريتَ  

ٔ ذذذ٘ مل تعذذذش  طذذذْٚ اعبذذذ١غ ّاعْحذذذذٗ   املَي

ّا٢ تٝذذذ ب ّا٢ىَٔذذذ س ٢ّ ٓعطَٔذذذ  حّعَذذذ  

غري اعظشو ّاملشض ّا٢ تٝ ب  اةه تعَذش  

  دّس اعبطةذذ٘ اعِذذ دسٗ عةذذذٙ اخلذذشّ  مذذذً    

ط٘ املَن ؼ٘  بِتَ  ّمتثٔر ا٤صْال اعبظٔ

بٔينذذذذذ  بذذذذذذل بطةذذذذذ٘ م ذذذذذ د ٗ ذلكْمذذذذذ٘ 

خبلذذذ ل  بِتَذذذ  ا٢جتن عٔذذذ٘ املتْط ذذذط٘    

ّكذذذ اطذذذتػّةت اعك تبذذذ٘ آميذذذ٘ اعشمٔةذذذٕ    

تْج ََذذذذ  اعذذذذْاكعٕ ٍذذذذزا اعينذذذذْر  امل ذذذذ د  

عتْج ذذذذذذُ اعيعذذذذذذش إ  ملذذذذذذ ٓش احلذذذذذذ سكني 

ّاعع  ةني عً اععنذر ّتظذّةط اع ذْٛ عةذٙ     

 اعفِشاٛ املَن ؼني غري اعِ بةني ع٣طذتٔع ب 

     ٕ ا٢جتن عٕ  ا عشّآ٘    ذر  علذش هدبذ

 بذ د كذْٚ اعؼذش  اعذيت طذتػ عبَ  ّب عتذ عٕ      

ّسّآذذ٘  ػذذذّط  ( 35)تشطذذه صذذْس هبط هلذذذ     

ا٤سّاح  بظ ن٘ بطةتَ  امل  د ٗ ٢ تيذشٚ عذً   

 ٘  اعػشٓذ     l’étranger ذ مْ  camus سّآذ

 اعِلذش    le chateauهّ سّآذيت    اكذ    

ّ le procès   ٘اا  ن  

ٍٔ٘ بطة٘ م  د ٗ  شبطذ ل ٍذزِ   ّاعب 

ِّت اعفؼذذر ىتٔجذذ٘   ٔ ذذ٘ اطذذتا اعشّآذذ ل اعع مل

عجضٍذذذ  عذذذً بِٔذذذق ّجْدٍذذذ   ّب عتذذذ عٕ    

اشّآ٘  ػط ا٤سّاح  مً اعشّآ ل امل  د ٗ 

Anti-Roman (36 ) ّ٘غ ٓتَذذذذذذذذ  مع س ذذذذذذذذ
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اعشّآذذذ٘ مذذذً داخةذذذَ   ّاعشمٔةذذذٕ طذذذعت إ  

  pastiche ٍذذذزا اعيذذذْع مذذذً املع س ذذذ٘  

مً مي طذب٘  ظذدشٓتَ     سّآتَ    ه ثش

مذذذذً اعشّآذذذذ ل اعش اٍيذذذذ٘د   كذذذذشهل ب ذذذذا     

صذذذذذذذفا ل مةٔٝذذذذذذذ٘ ب عتشم ذذذذذذذر اعظذذذذذذذطإ 

ّاعؼذذكْٚ اعذذيت ىظذذنعَ    املظةظذذ٣ل    

امللذذشٓ ٘  ذذه اعّ ٔ ذذ٘ اعذذيت هصذذبات متذذ٥  

اعِيذذْال اخل صذذ٘ ّحت ذذٙ اعع م ذذ٘   ّاستفذذا     

ميظذذذْب اعِذذذش    دمذذذٕ ّهىذذذ  هتِذذذذ و     

اعِذذذذذذشاٛٗ   ػذذذذذذشبت كَذذذذذذْتٕ   جشعذذذذذذ ل 

ع٘    سمٔت ب عشّآ٘ عةذٙ هسض اعػشاذ٘   طشٓ

 ( 37)بْعذ غةٔغ هّع  ااتاَ  دلذ دا  

ّطدشٓتَ  مً  ت بذ٘ اعؼذعش مِ سىذ٘    

بكت بذذذ٘ اعشّآذذذ٘د   ٓ ذذذاكب بع ذذذَه     

    ٖ حذذذني ٓتاذذذذ  ٌْ عذذذً  عذذذزاب اعؼذذذعش   ه

عذذذزاب   سصذذذف دلنْعذذذ٘ مذذذً اجلنذذذر     

 ٌ ٍّذذزا  !املتيذذ اشٗ؟ عٔكتبذذْا سّآذذ٘ ّطذذريّ

م  هساِل اعشّآذ٘ كشاٛتَذ  عذزاب   عذزاب     

اكٔف بكت بتَ ؟ تعش  مب هػب ُ  ت ب٘ 

 ( 38)كلٔذٗ ّ ت ب٘ سّآ٘؟ 

ا مل١ّعفذذذ٘ ٢ تؼذذذري إ   ذذذعف جذذذيع   

اعشّآ٘ هّ اعؼعش بر تيب ُ  ن  ك ل طذ ستش  

  ٌ إ  هى يذذذذ  ىعذذذذٔؽ   علذذذذش اعذذذذتفكري ّه

اعشّآذذ٘  اذذ ل اعؼذذعش هخذذزل تفّكذذش    

    ٌ اعشّآذذ ل امل ذذ د ٗ تذذشّٖ عيذذ    ىفظذذَ  ّه

 ( 39)حك ٓ تَ  خلةق املضٓذ مً اخلٔب٘  

 Dénudation duتعريةةة لوةةلوس السةةرد: 
procédé 

ّكذذ تْط ذذا ملذطة  اعشّآذذ٘ امل ذذ د ٗ   

اعش ّآذذ٘ اعذذيت تعذذش ٖ    عتيذذذس   ذذنيُ هٓ ذذ ً  

ً  اعشّاٜذذذٕ همذذذ و اعِذذذ سٟ مذذذً    تِئذذذ ل اعفذذذ

خذذذذذذذذذذ٣ل تلذذذذذذذذذذْٓش سّآذذذذذذذذذذ٘    ذذذذذذذذذذْس    

د   ػذذذّط ا٤سّاح ّاعظ ذذذش( 41)اعتكذذذًْٓ 

  ً طشد م  د  ٓعش ٖ هٍّ و اعِ سٟ اعزٖ ٓع

ٌ  اعشّآذذ٘ متثٔذذر عةْاكذذال ّٓكؼذذف عذذً     ه

ععبذذ٘ اعظذذشد ّعنةٔذذ٘ اعذذتاّكه بذذ عْاكا     

 ر  الر ّاعذذّس اعتيعٔنذٕ اعذزٖ ك مذت     

بُ اعك تب٘  طشد حيظ ذع اعِذ سٟ ب ععنذر    

ْ ىذذذُ ّتؼذذذّكةُ     ٖ  ّ ٔفٔ ذذذ٘ تك اعظذذذشد

مٔةٕ عةذٙ مذذٚ   اعزًٍ  ه عةٙ اعْسا  ّاعش 

اعشّآ٘ تكؼف عةِ سٟ دّسٍ    تؼْٓؽ 

ا٤حذذذار بتعن ذذذ خةذذق اعفجذذْال ّاحلذذز   

ّاعذذذذيِش ّبعذذذذض ا٢ىِطذذذذ ع بذذذذني اعظذذذذشد  

َٕ اعظذذشد   بذذ ب اعِذذش       ّاحلك ٓذذ٘ عتبِذذ

 ُ صيع٘  بْصف

آمي٘ اعش مٔةٕ  ؼفت عنةَ  عةِذ سٟ  

ْ ٌ اعشّآذذذذ٘ ّٓؼذذذذَذ  ّجعةتذذذذُ ٓشااذذذذق تكذذذذ

عك تذ   ه ْاسٍ  املتع كب٘ ّٓظذنا صذْل ا  

أَ د  هختيقل هح ّل بةا  شٗ اهلْاٛ اعيت 

تيػشص   حةِٕ ّاعب ػ  ٓظشعب متٙ تيَني 

سّآتذذك؟ )   ( ه تذذ  اِذذشٗ هّ صذذفا٘ هّ    

 !ىلذذذفَ  ّهىذذذ  ه٠ّ ذذذذ عيفظذذذٕ   ٢ ػذذذٕٛ    
حك ٓذذ٘ ا سغذذ٘ل ب ذذا  ذذر ّهاكذذ س هّ   

خْا ش متط ٓشٗل ٢ّ ػٕٛ غذري رعك  هىب ذُ   

  ٍذذزِ عٔظذذت سّآذذ٘ل مسعذذت ؟ إى َذذ  سّحذذٕد 

كطا ممض ك٘ مً هاكذ س تتطذ ٓش   سهطذٕ    

 (41)ب٣ ىع و  

اذذذذذذ عشمٔةٕ تعذذذذذذش ٖ عنةذذذذذذَ  تعشٓذذذذذذ٘    

مِلذذذذذْدٗل ٢ّ بذذذذذ ّل إخفذذذذذ ٛ هطذذذذذةْب   

اعتذذشعٔف ّساٛ اععذذشض امليطِذذٕ ع٥حذذذار    



 2622/ / شباط616العدد  

 

94  

 

ّسبذذط ا٤طذذب ب بيت ٜجَذذ   ّجعةذذت بطةتَذذ   

اعب ٍٔذذ٘ تك بذذذ  ت بذذ٘ سّآذذ٘ مثةذذَ   ّكذذذ  

ٓذذشتٕ مِطذذا تتنذذ ٍٙ أذذُ  ذذر  ا٤ ذذشا     

ش  املذذتكّةه ٍذذر ٍذذْ اعك تبذذ٘ هو   اذذ٣ تعذذ 

   ً  !اعب ٍٔذذذذ٘د  حك ٓ تذذذذك ٓذذذذذ  خذذذذري اعذذذذذذ ٓ
حك ٓ تك ٍٕ ٓ  ب ػ  هو ٍٕ حك ٓذ تٕ؟  

هىف طذذٕ هو هىف طذذك؟ حشّاذذك هو حذذشّ     

ٍذذزِ اعذذيت تيكتذذ  ا٦ٌ؟ هٍذذزِ مةّف تذذك هو 

مةّفذذذ تٕل كذذذر بشب ذذذك هٓ َذذذ  اعشجذذذر اعػشٓذذذ  

اععجٔذذذذذذ  اعظ ذذذذذذ سح بذذذذذذني اعِبذذذذذذْس ّبذذذذذذني  

 ( 42)هطٝةتك؟ ه ٍٕ هطٝةيت هو !هاك سٖ

ّه ةذذذق ذلنذذذذ اعِ  ذذذٕ عةذذذٙ ٍذذذزا    

اعيذذذْع مذذذً اعكت بذذذ٘  اعشّآذذذ٘   اعشّآذذذ٘    

roman dans le roman(43ل)   ٌ ٤

اىكف ٛ اعشّآ٘ عةٙ راتَ  بتلْٓش طريّسٗ 

إىت جَذذ  ّجعذذر اعكت بذذ٘ مْ ذذْع  هلذذ  عذذُ    

   ٌ تذذذذذذش٣ّٓل متب ٓيذذذذذذ٘ عكذذذذذذً املةاذذذذذذْظ ه

اخلطذذ ب عةذذٙ اخلطذذ ب   ػذذّط ا٤سّاحل 

ٔ ذذذذ٘ اطذذذذّاتٔجٔ٘ مذذذذً  حيتذذذذر  مْا ذذذذا داخة

اعذذيش تعةذذً عذذً بذآتذذُ ّاىتَ ٜذذُ ّتط ععيذذ   

الذذْل اعشّآذذ٘ بعيذذ ًّٓ   ػذذكر  ذذر     

جتظ ذذذذ ظذذذ ٍشٗ اخلطذذذ ب عةذذذٙ    صذذذشحي٘ 

اخلط ب اذبني احلنذر ّاإلجَذ ض تكنذً     

احلك ٓذذ٘ ّٓتجظ ذذذ اخلطذذ ب اعِللذذٕ     

ٍّذذزِ عيذذ ًّٓ اعفلذذْل ت١ّ ذذذ مذذ  رٍبيذذ     

إعُٔد   كذ تكذٌْ احلك ٓذ ل   بذذآ تَ     

تكذذذذٌْ اعبذآذذذذ٘ غ عبذذذذ  جذذذذٍْش   /ا سغذذذذ٘ 

حذذني تيطةذذق احلك ٓذذ٘ اةذذذً     /احلك ٓذذ٘  

 /كذذذ تش ةيذذ  احلك ٓذذ٘    /تؼذذذ ٍ  حبذذ ل 

هحٔ ىذذذذذ   /اك ٓذذذذذ٘ هطذذذذذٝةتَ  ااشجذذذذذ٘ عة

عذذذذذْدٗ  /تذذذذذشاض احلك ٓذذذذذ ل هٌ تيتَذذذذذٕ

 اععْدال   ٍر ىظِط   احلك ٓ٘؟ 
مذذ  مذذً الذذر خذذ٣ عيْاىذذُ مذذً عفعذذ٘  

)حك ٓذذ٘(ل ٍذذزِ احلك ٓذذ٘ تتؼذذّكر بذذني  

َحنذذذر اعبطةذذذ٘ اعشآّذذذ٘ ّإجَ  ذذذَ   عكي ذذذُ 

هر غري ع دٖ هسع  اعطبٔب٘  ّإرا  ذ ٌ  

 اإلجَذذ ض عذذٔع إجَ  ذذ  بذذر تيعٔفذذ  اذذ٣   

 كذذذً هٌ ٓكذذذٌْ احّلنذذذر إّعذذذ    ربذذذ ل   

سعؼذذذ٘   اعِيذذذْالل َحنذذذ٣   ربذذذ  مثذذذر   

اعب ػذذذ د   ذذذز اب ٓذذذ  ب ػذذذ   إى ذذذُ ٓذذذشّٖل     

هكذذذذْلل ٓذذذذشّٖ ٢ غذذذذريل ١ّٓعذذذذف حك ٓذذذذ٘   

ِّٓانذذب أَذذ ل ٓكتذذ  بذذٕ ّه تذذ  بذذُ    

 ( 44)أن  ٓبذّ   

ِْٓعذذذٌْ اعكت بذذذ٘ رلذذذ ض ّاعشّآذذذ٘   

ً  عنةٔذذذذذ٘ احّلنذذذذذر مل تؼذذذذذَذ    ٢ّدٗ عكذذذذذ

بذذ٢ْدٗ  بٔعٔذذ٘ ٢ّ حت ذذٙ  رل  ذذ  ّمل تيتذذُ

كٔلذذشٓ٘  ٍّذذزا ٓكؼذذف عذذً ّعذذٕ اي ذذٕ     

عةك تب٘ ففَْو اعشّآ٘د بذذآتَ  َحنذر     

اعِيذذْال حلك ٓذذ ل   ربذذ٘  ذذه  إجَذذ ض     

احلك ٓذ ل ٍذذْ تطَذذري اعِيذذْال ّاملظذذ عك  

بإخشا  احلك ٓ ل اعك ربذ٘ إ  اعي ذْس     

طذذذذكٌْد  ٓعجذذذذبب ٍذذذذزا اعظذذذذكٌْ      

تَذذ   سهذذٕل   اىتعذذ س طذذكْىك هىذذت  هٓ    

 ( 45)!ا٤ّساا املؼع ث٘

ً  اعب ٍٔذذذذذ٘ احل مذذذذذر ٢ تفتذذذذذش    ّعكذذذذذ

تكذذذش س هى َذذذ  ٢ بذذذ   ا٤ فذذذ ل ٢ّ تطٔذذذق  

صذذذشاخَهد   ٢ هحذذذ   ا٤ فذذذ ل ٓذذذ  مذذذشاد    

هعجض عً حب َه اكٔف ونةَه ّّ عَه 

اَذذذر ٓلذذذذ ا اعِذذذ سٟ  (46)ّاععي ٓذذذ٘ بَذذذه؟ 

ٕ  مذا مذ  حينةذُ        هى َ  ّكعذت   هذر  بٔعذ
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ٕ  ّاجََذ  بذُ    جظذٍ  مً ىفْس ّػش  م ش ذ

صّجَذ  مذشاد كبذر ا٢ىفلذ لد  ػذَقد  ذذر       

ٍذذذزا اعؼذذذش  أذذذك ٓذذذ  ب ٍٔذذذ٘؟  ذذذر  ٍذذذزا      

اععذذذذ٣و؟ ٢ بذذذذب ني ا٤ فذذذذ ل؟ هىذذذذت غذذذذري 

 ( 47)طْٓ ٘ل هىت مشٓ ٘ 

ٍزا اعيفذْس مذً احّلنذر ّاعْعذذاٌ كذذ      

ْٓج ذذذُ اعِذذذ سٟ إ  كذذذشاٛٗ جذٓذذذذٗ عةفلذذذر  

    ٌ ٔ ن  ه ّ ل ّا٤خذذذري مذذذً اعشّآذذذ٘  ٢ّ طذذذ ا٤

مل ت١ّ ذذذ احّلنذذر ٢ّ اإلجَذذ ض    اعطبٔبذذ٘

ٌ  اعك تبذذ٘ تعن ذذذل هّعذذ      اعفلذذةنيل  ذذه  إ

تؼكر  ةن٘  هر  اَر املِلذْد َحنذر    

هو ح نر ؟ ّكذ عثشى    اعشّآ٘ عةٙ ٍذزًٓ  

اعؼذذذكةني متجذذذ ّسًٓ حذذذني ععيذذذت ب ٍٔذذذ٘   

اعب ػ  عةٙ م  ه ِةَ  بُ مذً ح نذرد  عةٔذك    

اعةعي٘ ٓذ  ب ػذ ل ٍذر هكذذس عةذٙ َحنذر ٍذزا        

ر؟ عةذذذذٙ مل  ٍذذذذزا اعؼذذذذت ل ّكذذذذشاٛٗ احل نذذذذ

ٍذذذر ٍذذذْ اىذذذض٢ا ( 48)ػذذذع ٓ ِ املتيذذذ  شٗ    

مِلذذذْد؟ ٍذذذر ٍذذذْ تةنذذذٔ  فث بذذذ٘ اعع٣مذذذ٘ 

اعذ اع٘ عةٙ م  ٓفّكش أُ اعك تذ  هو ٍذْ   

 une sorte ذشب مذً  ىؼذْٗ اعتكذشاس      
d’ivresse de l’itération.(49 ) 

ٓبذذذّ عذذٕ هىذذُ مذذً ا٤صذذ   كذذشاٛٗ ٍذذزِ  

ٌ   اهلفذذْال فث بذذ٘   اعع٣مذذ ل اعذ اعذذ٘ عةذذٙ ه

اعك ت  ىفظُ ٓل داُ هحٔ ًى  هٌ  ٓعذٔؽ   

ْ ٗ ٓبذذذّ عذذٕ هٌ ٍذذزِ   مثذذر ٍذذزِ املؼذذ ٍذ بِذذ

ا٢عتب طذذ ل تؼذذري   بشّطذذت إ  ىذذْع مذذً  

 تظنه اعتكشاس 

 ٓ عذَّّاعي ِذ راتُ بإمك ىُ  زعك هٌ 

مثر ٍزِ اعتةنٔا ل  ضّع٘ عظذ ٌ عةن١عذف   

lapsus (51ل) ْب هّاةت ل اعِةه   املكت

حٔذذل ٓذذته  مذذ  ٓظذذن ُٔ جْىذذ ل ب عكؼذذف     

ل ّإٌ تّْغةيذذذذذ    ٢ ّعذذذذذٕ (51)اعّةذذذذذ إسادٖ

اعك تبذذذذذذ٘ ّرٍبيذذذذذذ    إمكذذذذذذ ٌ صذذذذذذا ٘  

احّلنذذذر ح نذذذ٣ ّ ِذذذ٣   بْصذذذفاعؼذذذكةني 

ظذذذ ٍشا اَذذذر طذذذٔبطر عفذذذغ  إجَذذذذ ض ل     

 بعذذذِّعيذْاٌ اعفلذر ا٤خذذريل معيذٙ احل نذر     

اإلجَ ض رلتل   وِر احّلنذر ّاعذ٢ْدٗ؟   

عذذً املعذذ جه   اعذذر  ٍّيذذ  ٢ غيذذٙ عةِذذ سٟ

اعتشّٓذذر ٤ى َذذ  تفذذت  عذذُ مظذذ سب عزٓذذزٗ مذذً  

 اعفَه ّاملعيٙ  

ِٓذذذْل ابذذذً ميعذذذْس صذذذ ح  اعّةظذذذ ٌد 

 اشجَ ذذذٍْه عذذذً ه ِذذذ هله ٓذذذْو ه حذذذذ هٖ    

سّلذذٍْه ّهعجةذذٍْه ّهصاعذذٍْه  ّهجَ ذذب   

اذذذ٣ٌ إرا غةبذذذك عةذذذٙ اعؼذذذٕٛ  ّهجَ ذذذُد 

 ( 52)غةبُ 

ّكذذذذذذ تذذذذذشد د صذذذذذذٚ ٍذذذذذزا املفَذذذذذْو   

فعيٙ اععجة٘ ّاعػةب٘ل اعطشٓف عإلجَ ض 

ٌ  خذري اعذذ ًٓ      آخش اعشّآ٘ حني هكش ل بش

كذذذذ هجَ ذذذَ  ّغةبَذذذ د  غةب ذذذتب ٓذذذ  خذذذري     

اعذ ًٓل غةب تب عةٙ  ر  همْسٖ ٓذ  ب ػذ ل   

غةب ذذتب بكذذر  مذذ  همذذشل بذذُل هىذذت اعػ عذذ    

ّهىذذذذذذذ  املػةْبذذذذذذذ٘ل هىذذذذذذذت اعػ عذذذذذذذ  ّهىذذذذذذذ     

 ( 53) !املػةْب٘

ٔ يذذ  ٍّذذْ مل    ّإرا  ذذ ٌ ٍذذزا احلنذذر ب

ت ل ّاعؼذذع ٓ  املتيذذ  شٗ مذذً احلك ٓذذ   اعؼ ذذ

ّاعِلذذذشل ا إلجَذذذ ض إرٌ   مفَْمذذذُ   

ٕ  اعػةب٘ هٖ ا٢ىتل س ّبِٔق امل شاد  املعجن

ٍّْ مل  املؼ ذتت ّتشتٔبذُ ّتيظذُِٔ   عنذر     
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ٕ   ىعٔذذذذف د  ٍذذذذزا عذذذذٔع إجَ  ذذذذ       سّاٜذذذذ

  ّكذذ س ذدت   (54)عضٓضتٕل ٍزا تيعٔذف 

ب ٍٔذذ٘ ملذذ  هَمذذش بذذُ خذذري اعذذذ ًٓ بعذذذ مم ىعذذ٘   

اِ عذذذت عةطبٔبذذذ٘ دٌّ مِذذذذ م ل ٢ّ عئذذذذٗ 

 (55)مي طب لد   املَه  هٌ تيتَٕ اعشّآ٘    

انذذذ  اعشّآذذذ٘؟ ه عٔظذذذت طذذذْٚ جظذذذذ  

ٖ  متنذذذش د ح مذذذر حلك ٓذذذ ل مبعثذذذشٗ     عػذذذْ

) جظذ اعب ٍٔ٘(؟ جظذ ٓ جَ ُ ميؼذُٝ  

ّٓ ش دُ بشّح ر ٔ ٘ أػةبُ ب حلذ   حٔيذ    

ّب عتعزٓ  حٔي  آخش ) شّح خري اعذ ًٓ(د 

بَذذزِ اعؼشاطذذ٘؟ ٍّذذر  كذذً   ع ذذَه تعذذز بب

هٌ ٓكذذذذٌْ عةاذذذذذ   دلذذذذ ل  ّطذذذذذط  ذذذذذر    

ّبَنذ  اعذبطةني ا٢ ذيني تكتنذر      (56)ٍزا؟

اعش ّآذذذ٘ ب عب ٍٔذذذ٘ ّخذذذري اعذذذذ ًٓل ب حّلنذذذر   

ّاإلجَ ض )ّونر ب ٍٔ٘ عةا نر ّبإجَ ض 

خذذذري اعذذذذ ًٓ عةب ٍٔذذذ٘(ل ب عفؼذذذر ّاعػةبذذذ٘ل   

تكتنذذذذذذر ب جلظذذذذذذذ ّاعذذذذذذشّحل تكتنذذذذذذر 

اعؼش ل تكتنذر  ب عبذآ٘ ّاعيَ ٓ٘ل ب خلري ّ

 ب عك ت  ّاعِ سٟ 

َحنذذ٣  بْصذذفَ ٍذذزا املفَذذْو عةشّآذذ٘  

  رب    سحه اخلٔذ ل هّ ح نذ٣  ِذ٣ٔ      

حذذذذ  راتذذذذُ ٓظذذذتذعٕ إجَ  ذذذذ  ّمػ عبذذذذ٘ل   

مفَذذذذْو م ذذذذ د  ٓعذذذذ سض املفَذذذذْو اعظ ذذذذ ٜذ 

عةشّآذذذ٘ هّ اعيعذذذشٗ اعك٣طذذذٔكٔ٘ إعَٔذذذ   

ّعًٝ   ىت عي ًّٓ اعفلْل تكؼف عً 

ٔف ّاحلك ٓذذ٘ تذذذاخر بذذني حك ٓذذ٘ اعتذذشع  

امل١ّعفذذذ٘ل هٖ تذذذذاخر بذذذني سّآذذذ٘ اعك تبذذذ٘  

ّسّآ٘ اعشآّ٘ اإى َذ  تعكذع ّعذٕ امل١ّعفذ٘     

ٕ  ّتفكرَيٍ    اعر اعكت ب٘ ٍّْ  اجلن ع

معَش مً مع ٍش ات ج ِ اعكت بذ٘ اعشّأٜذ٘   

 احلذا ٔ٘   

 اهلوامش:

   38ل   2121ل تْىعل داس ذلنذ عةٕ احل مٕل ا٤سّاحػّط آمي٘ اعشمٔةٕل ( 1)

 175ىفظُل  ( 2)

ل 2112ل بريّلل داس اعيَ س عةيؼذشل  معجه ملطةا ل ىِذ اعشّآ٘ عطٔف صٓتْىٕل( 3)

 32 

 33ل   معجه ملطةا ل ىِذ اعشّآ٘( 4)

 17ل  ػّط ا٤سّاح( 5)

 32ل  معجه ملطةا ل ىِذ اعشّآ٘ عطٔف صٓتْىٕل( 6)

 35ل  ملطةا ل ىِذ اعشّآ٘معجه ( 7)

 18ل   ػّط ا٤سّاح( 8)

 171ىفظُل   ( 9)

 171ىفظُل  ( 11)

 251ىفظُل  ( 11)
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٘ أةٔذذ ل ٍذذ مٌْل ( 12) ٔ  ل اعشّأٜذذ ل تش ذذ٘ل طذذعٔذ بيكذذشادل  مسْٔعْجٔذذ٘ اعؼدلذذ

 8ل  1991اعشب طل داس احلْاسل 

س٠ٓذ٘ عةيؼذش ّاعتْصٓذال    ل اعِذ ٍشٗل داس  ػدلٔ  ل اعيش اعظشدٖطعٔذ بيكشادل ( 13)

 112 ل 2116

 247ل   ل ػّط ا٤سّاحمي٘ اعشمٔةٕ( 14)

 35ل  معجه ملطةا ل ىِذ اعشّآ٘ عطٔف صٓتْىٕل( 15)

 181ل   ل ػّط ا٤سّاحمي٘ اعشمٔةٕ( 16)

  191ل  ػّط ا٤سّاح( 17)

 27ل  ىفظُ( 18)

 15ىفظُل  ( 19)

 14ىفظُل   ( 21)

 12ىفظُل   ( 21)

 231 – 194ل     ػّط ا٤سّاح (22)

 223ىفظُل   ( 23)

 26ىفظُل  ( 24)

 191ل  ػّط ا٤سّاح 1( 25)

 188ىفظُل  ( 26)

٘   عطٔذذف صٓتذذْىٕل ( 27) ل ّ  36ل مشجذذا طذذ بقل   معجذذه ملذذطةا ل ىِذذذ اعشّآذذ

اعلفا٘ اعظ بِ٘ عِذ مِ سى٘ بني اعبطر ّاعبطر امل  د د   تّةق اعبطر   اعشّآ٘ 

اسطذذتِشا ٔ٘ بٔينذذ  ظَذذش اعبطذذر امل ذذ د  بذذشخ٣ا بْسجْاصٓذذ٘  ٢  اعتِةٔذٓذذ٘ بذذشخ٣ا 

ٔ ه اعْحٔذذ عةذٙ هاع عذُل بٔينذ    ذا اعبطذر امل ذ د              عِذ ِٓٔ ذذ اعبطذرل اَذْ اعِذ

عِْاعذذذ امتنذذا اعذذزٖ ٓيتنذذٕ إعٔذذُ  )   ( اعبطذذر اسطذذتِشا ٕ متاذذش ك كذذ دس عةذذٙ     

ٕ  اعبظذذٔط اىظذذج م  مذذ     ا اعذذتفكري اخلذذشّ  مذذً  بِتذذُ ّمتثٔذذر دّس اعش جذذر اععذذ م

اعشّميظٕل بٔين  اعبطر امل  د  مِٔ ذ بطبِتُ ا٢جتن عٔ ٘ل طْاٛ ه  ىت ع عٔ٘ هو 

 (35ميدف ٘   )ىفظُل  

 19ل  ػّط ا٤سّاحمي٘ اعشمٔةٕل ( 28)

٘     عطٔذف صٓتذْىٕل  ( 29) ً  ٍذزِ اعلذْسٗ    37ل   معجذه ملذطةا ل ىِذذ اعشّآذ د   عكذ

ٔ ٘ عةبطذذذر امل ذذذ د   ذذذ عت    ت بذذذ ل بعذذذض اعذذذشّأٜ ني اعذذذزًٓ حشمذذذْا     اإلىظذذذ ى
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ْ عذْا امسَذ  إ     ٔ ٘ ٍْٓ تَ  ا٢جتن عٔ ٘ ّهغشكٍْ    اعػفة٘ حني ح اعؼدلٔ ٘ اعشّاٜ

   سّآ٘ اا  ن٘ عك اك ( Kحش  )حش  

 11ل   ػّط ا٤سّاحآمي٘ اعشمٔةٕل ( 31)

 33ل  ػّط ا٤سّاح( 31)

 16ل 15ىفظُل     ( 32)

 15ىفظُل  ( 33)

 15ىفظُ   ( 34)

 35ل  معجه ملطةا ل ىِذ اعشّآ٘ عطٔف صٓتْىٕل( 35)

٘     عطٔذف صٓتذْىٕل  ( 36) ل اظ ذش  112ل مشجذا طذ بقل     معجذه ملذطةا ل ىِذذ اعشّآذ

ٍّْ   احلِِٔ٘ ملذطة  ٓعذْد إ  ػذ سل طذْسٓر       ٍزا امللطة  عةٙ ٍزا اعياْد

Sorel  ٘حٔل هصذس  ت ب  اعشّآ٘ امل  د ٗ هّ حك ٓ٘ اعشاعٕ عٔضٓع  1633طي 
Anti-Roman ou l’histoire du berger Lysis   ّٓعذذب بذذُ اعشّآذذ٘ اعذذيت تيتِذذذ

ً   ّتظذذذدش مذذذً مْا ذذذع ل اعشّآذذذ٘ اعظذذذ ٜذٗ       ا٤طذذذ عٔ  اعؼذذذ ٜع٘   ا٤دب ّاعفذذذ

  شّآذذ٘ دٌّ  ٔؼذذْل اعذذيت تظذذدش مذذً سّآذذ ل اعفشّطذذٔ٘ ّسّآذذ ل اةذذْبري رال   

 املْ ْع اعبظٔط  

 21ل   ػّط ا٤سّاحمي٘ اعشمٔةٕل ( آ37)

 38ىفظُل   ( 38)

حذني كذذذ و  تذذ ب  صذذْسٗ دلَذذْل    1948عذ د طذذ ستش ا٢عتبذذ س إ  امللذذطة  عذذ و  ( ه39)

portrait d’un inconnu    عيتذ عٕ طذش ّلsarraute      ّٖاِذ لد   اعشّآذ ل امل ذ د ٗ تذش

 عي  حك ٓ تَ  خلةق املضٓذ مً اخلٔب٘  

ل ٓؼري إ  112ل مشجا ط بقل   معجه ملطةا ل ىِذ اعشّآ٘ عطٔف صٓتْىٕل( 41)

ٌ    عذذ٘  تذذر  ذذر  تبي ذذت امللذذطة  ّمل تكتذذف جعذذر احلك ٓذذ٘ هّ   Tel Quelه

اعؼدلٔ  ل مذاسا عةبال بر ّط عت اعبال عٔؼنر اعةػ٘ ّاكشٗ اعتنثٔر ىفظَ   

ً  اعشّاٜذذٕ همذذ و    ّتيذذذس   ذذنً  اعشّآذذ ل امل ذذ د ٗ اعشّآذذ٘ اعذذيت تعذذش ٖ ت ِئذذ ل اعفذذ

 اعِ سٟ مً خ٣ل تلْٓش سّآ٘    ْس اعتكًْٓ  

 37 ل آمي٘ اعشمٔةٕل ػّط ا٤سّاح( 41)

 166ىفظُل   ( 42)

ل 2111تذذْىعل داس ذلنذذذذ عةذذذٕ عةيؼذذذشل   معجذذذه اعظذذذشدٓ للذلنذذذ اعِ  ذذذٕل  ( 43)

 179  

 32ل   ٤سّاحػّط اآمي٘ اعشمٔةٕل ( 44)
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 268ىفظُل   ( 45)

 36ىفظُل   ( 46)

 36ىفظُل  ( 47)

 191ىِظُل   ( 48)

(49) Gérard Genette, figure III, paris, éditions Du Seuil, 1972, p183    
(50) Ibid. p 140 : « Le critique, lui, peut aussi bien considérer de telles 

allusions comme des lapsus de l’auteur         

ٌ  اعكت بذ٘      ٖ حش ٘ اعّة ّعٕ   اعيش اعظشدٖ اطتي دًا( ه51) إ  اشّٓذذ اعذزٖ ِٓذْل إ

حش ٘ تلعٔذ  ّاةت ل اعِةه ٍزِ تكؼف عً مْاكف ّمِ صذ خفٔ ٘   مي٘   

 ٢ّعٕ اعك ت   

 ل م د ٗ )  ٍذ ض(عظ ٌ اععشب( 52)

 263ل   ػّط ا٤سّاحمي٘ اعشمٔةٕل ( آ53)

 266ل   ػّط ا٤سّاح( 54)

 268ىفظُل  ( 55)

 191ىفظُل  ( 56)

 املصادر واملراجع

 املصدر:   

  2121اعشمٔةٕ )آمي٘(ل سّآ٘ ػّط ا٤سّاحل تْىعل داس ذلنذ عةٕ احل مٕل  
 املراجع العربية:  

  2118ابً ميعْس )  ل اعذ ًٓ(ل عظ ٌ اععشبل داس ا٤و رل 

 2112معجه ملطةا ل ىِذ اعشّآ٘ل بريّلل داس اعيَ س عةيؼشل  صٓتْىٕ )عطٔف(ل 

  2111اعِ  ٕ )ذلنذ(ل معجه اعظشدٓ لل تْىعل داس ذلنذ عةٕ عةيؼشل 

     بيكشاد )طعٔذ(ل ػدلٔ  ل اعيش اعظشدٖل اعِ ٍشٗل داس س٠ٓذ  عةيؼذش ّاعتْصٓذال
2116 

        ل اعشّأٜذذ٘ل تش ذذ٘ل طذذعٔذ بيكذذشاد  ٔ ل ٍذذ مٌْ )أةٔذذ (ل مسْٔعْجٔذذ٘ اعؼدلذذ

 1991اعشب طل داس احلْاسل 
 املراجع األجنبّية:

 Genette (Gérard), figure III, paris, éditions Du Seuil, 1972 
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قراءة نقدية جمالية 
 في مجموعة 

سعاد محمد الشعرية 
 )تيمّناً بالورد(

 
 د. محمد علي 

 جامعة طرطوس        

 

ال تّدطي هذه القراءُة اإلحاصَة النقدوة الوافيةة كاةا   

باألسىلة اليت تسةًنرر أواا   وليق مبجاوطة شعروة حافلة 

الناقةةةد ق مقاهبً ةةةاُ احسةةةيا ا أس تةةةراات  سةةةي   الوقةةة    

اتضيء  طلى بعض مالمة  اماةاا الرةعرد لةدا سةعاوُ      

الىن كاس االجًزاء الرةعرد ضااةا ُ ضلةا  القةراءة األا ُ     

فإننا سةناااا أس ورةي هةذا االجًةزاء حةق الرةاطرةُ مة         

يضة الحقة نرتاو في ةا  اطٍد نقطعه طلى أنرسنا بدهاسة مسًر

 آفاقا  جدودة لنصوص سعاو.

 تًّمنووووووً جممىعَتهوووووو   تعنووووووى  ضووووووع   

(, وتثبوووو  لوووو  ك عنووووىك    موووووُ    بوووو  ىز  

ّّ كنتوا ك نؿٌو يص  ـو  ونظ        غعس(,  كو

أ بٌ قد ٙ يسكه بعض ك قوسكْ غوعسًك, بو نتعنِ    

دَ     ك تق ًوودٍ   ػووعس, دطووع   لتيوٌو بقؿوًو

ك نثووس بىؾوويه  وضوًو ُ دنًووُ ٙ تووستهّ  قىكعوود 

ضوو بقُ بقوودز نوو  تنووصء ذمووى دكوو ْ وكضوو  نوّو  

رك دإنهوو  تكووعن  أنوو    حسيووُ ك تعووبه, و كوو 

ظ كٛ بوٌو ك ووت كضووتنصد    إغووك  ًُ ك تينوًو

دَ     ًك  ووثهًك يطووعِ انبوو   كنتموو ْ قؿوًو حوًو

ك نثووووس إش ك ػووووعس, أو ك عكووووظ  وبؿووووس  

ك نظووس عوّو ك تطوومًُ كنتطووتىز َ, دإننوو  أنوو      

نؿووووووىف ٙ تتووووووىوِ ك  ووووووس   يعى وووووو     

ك طمعٌ, ون  يطتتب  ذ ك نّ نػىَ مج  ًوُ  

ق  ك   وو    ُ, وإمنوو  توور    تعكوود دًهوو  كنتىضوًو

ذمووى ليًووص ك قوو زٖ ع ووِ ك وودوى    غووهىَ  

ك تأويوووووس, وكضوووووتن  خل ك ووووودٙٙ  ك يًوووووُ    

كن ٚقووً  نوّو نع ينووُ ك بنووِ ك   ىيووُ بىؾوويه      
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غووبكًُ نوّو ك عٚقوو   ك ووت تطووسبس كنتعنووِ      

ب ٚ ووُ غووي دُ, نوور تنتظووس ق زٓووً  ينكووى  ووره 

ك  ٚ ووُ عوّو اطوود ك   ووُ, ويتقووّسّ ببؿووهت    

تج عوّو ذ ووك نوّو أنووس    نٚنووا كنتعنووِ ونوو  ينوو   

 مج  ٌ عمًق 

وع ًوووو , ت وووودو عم ًووووُ ك قووووسكَْ ك ووووت   

دَ ك نثووس    وودّ ضووع   أغووب     تطووتدعًه  قؿوًو

بسح ووُ ن تعووُ ن ًٔووُ ب نتي اووي  ك م  ًووُ, إذ  

تصموو زع ك ػوو عسَ  ىكيتهوو  كٛنووهَ    ًًوو   

أدوووق ك تىٍقووو   ووودّ ك قووو زٖ, عووًو نؿوووىف     

نكّثيوووُ تطوووتب ّ ك دٙ وووُ, وتوووىحٌ بهووو ,     

ك رت ًبًووُ ك قوو ّزَ   ذ وّو  دتطووتثمس ك ؿوًو 

ك ق زٖ, نر تسدد    ع ً   اديودَ تسحوس   

بهوووو  نوووّو نبوووو   كٙضووووتقسكز ذمووووى حس ًووووُ 

كنتي اأَ,  قى و   أضوضا ك ق وَ , نكو ز      

كٛحووووٚ , ؾوووًو  ننتهووووِ ك ق بووووس, غووووسيعُ     

ك  ًوو (, وني اووي  ضووع   ٙ تقوو  عنوود حوود 

إنووو زَ   ػوووُ ك قووو زٖ, ٛ  كٛنوووس ك مووو  ٌ    

كى  أنووسًك    ًٚ   وور ك ضوًو ظًووً  ن٘قتووً  نيووتع

 ركت , وضع   إذ تعّى  ع ِ كنتي اأَ ك ػعسيُ 

  إنوووو زَ ك د ػووووُ, دإنهوووو  تنظووووس إش  ووووره 

ك د ػووُ بىؾوويه  َضووقزَّن ك صأن وود, أو ك ػووسكزَن 

كٛوش ك ت تصس ـ  ن ز عظًمُ تصسّند ك تعبه 

ك   وىٍ ك طو ٓد كنتوىزوث, نور تبعوه نّو  ورك        

ك طووو ٓد  ك سنووو   نعنوووِ اديووودًك  ووورك ك تعوووبه

ميووىز ب  ًىيووُ وك  صكاووُ وك موو  , تقووى     

 ضع     قؿًدته   نسوٌز ع ِ /   /(:

 زاٌس ع ِ ؾىِتِ  وغرص ينبىُء

 أقطَم   اسكزص عمسٍ:

 أ  تنتظَسهص حتِ نػًِ  كنت ْ

ّأ ؾمَت ص عؿ  تكطسص    كن ك سكزت ك

 دًص سخلص ك ق    قّبسٍَ اسحيٍُ

 ( 47  لتمٌ بأقس   ضُس   بك ْ

نن ًٓووُ  ك ؿووى  وك ؿووم (      تتي ووِ  

 ووورك كنتق ووو  ع وووِ  ًٔوووُ ؾوووىز اصًٓوووُ ضوووه 

نطوووبىقُ تىضوووس   ك ًووو   حووود ك د ػوووُ,    

 رتضر نػوهدًك   ًوً   ساوُس ي وىذ بؿومت         

ك ىقوو  ك وورٍ تنتظووس ك ػوو عسَ ؾووىَت , وقوود    

عّبوس  ضوع  َ عّو وًبتهو  نّو  ورك ك ؿوم         

ب نتطوووو دُ ك م  ًووووُ ك ووووت غووووٍك ته  بوووو      

ينبوىء, وك ؿوم     ك ؿى  ك ورٍ حيموس وغور   

ك رٍ يطوتيًس عؿو  تكطوس اوسكَز ك عموس,      

ونوو  بًنهموو  نوّو كنتظوو ُز حتووِ نػوًو  كنتوو ْ,     

و ره   ه  ؾوىز وً  ًوُ توأت   دًمو  بًنهو       

  كٌ تىحٌ ب نتعنِ ع ِ إيق ء ك د ػُ 

و كوورك تطووتدزا ضووع   ق زٓهوو  ذمووى     

ؼ ح  وُ       د ع ًُ ك تأويوس, د  قو زٖ ك ورٍ يعًو

ًك ك بنوِ  ك د ػُ جيد نيط  نددىعً   تيك

ُ كنتىٍ وووودَ  وووو , دووووٚ ت وووودو ك ؿووووىزَ   ك نؿوووًو

ند ػًُ  ركته  وحط , وإمنو  عتبوُ مج  ًوُ    

تيكوووٌو إش نعنووووِ خيتبووووٕ بوووو  ك طوووو ىز, 

وميكنن  أ  ن ما نثس  ره كنتق زبُ ك م  ًُ 

 ثن ًُٓ ك ؿى  وك ؿم    قؿًدَ أووسّ,  

 تقى  ضع     قؿًدَ  دً ٌر أانيب(:

 ي  دؿًَا ك ؿمِ 

 ك قّبسكِ عًن ك أ ا 

 و  مُ  ضسِّ بط تًين  ديكن

 د َر  سا  رك ك ند ِ    حكىزك

 (571  ويدككن ضؿن َ  نّ ن ْ؟!
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لػووود ضوووع   عن ؾوووس ك  بًعوووُ ك وووت  

تنتمٌ إ ًه  بكٍ ًتهو ,  تطورتدد ننهو   وٚ      

كنتعووو نٌ, وتطوووب ه  ع وووِ زا وووه  ك ؿووو ن ,   

وحكووىز ك  بًعووُ   نؿووىف ضووع   يتيوو وش  

رٍ نًّوووص ك نصعووووُ  كضوووت دكنه  ك تق ًووودٍ ك ووو   

ُ  وووودّ ضه وووو  نوووّو ك ػووووعسكْ,     ك سون نطوووًو

ًٚ   ػوكىّ,  مو  أ     د   بًعُ  ًط  نىٓ

حس تهوو   ًطوو  كنعك ضووً  ل ًووً    مػوو عس     

وكٛح ضًظ, بقدز نو   ٌو وضًو ُ   تعوبه ,     

دَ      و رك ن  يتبّدّ ع وِ ذموى وكقوُا   قؿًو

  حن (, تقى  ضع  :

ّص أضسّ  ٖص ك  ًَس نّ  ِنن  ذم ًّ  ً  ن

 ز؟!ك ػعى

حي ِؾوووووووسصن  ب  ووووووور سي ِ  وَيِ صصنووووووو   

ِْ ك   زبُ  ب ٛمس 

  ًسص ك ع غَق ٙ ي ىٍ ع ِ  صدنُ

ٍُ قىضصووووكن كٛغووووىكخلص  ع ووووِ بعووووِد َندبوووو

 ك ك ضسَ 

 وقّبسَ  ك نَ     

ًُ    حّبُ!  (56  تأ سص نع َضكن حّب

يتيٍ وووِ ك  ًوووس    ووورك ك ووونـ بىؾوووي    

نًدكنً  زحبً   نكىف ك ورك سَ, دتموىز     

ًووودك  كٛمسووو ْ ك   زبوووُ, وكٛغوووىكخل     ووورك كنت

ك ك ضووسَ, وك ووسكيت ك ووت أوزنوو  نوودوبً      

أزوكيت أضسّ ك ػعىز, وتأتٌ ك ؿىزَ كٛوهَ 

 وووت ّ ـ ح  وووُ نووّو كٛزخل ع وووِ  ًٔوووُ قّبوووسَ    

ك ووون  ك وووت تأ وووس ك نعووو ع حّبوووُ حبوووُ,    

 تتي وش ضوع   بهوره ك ؿوىزَ ك تعوبه كنتب َغوس      

ك ورٍ  عّ كٛزخل, وتطتع  بو  تعبه كاقو     

يتمووو شا دًووو  كنتتكووو يي   بتػوووكًس وًووو  ٌ   

 قّبووسَ ك وون (, نوور تصطووند إش  ووره ك قّبووسَ     

٘  َ  حبووُ حبووُ( تيكوٌو إش  أ ووس ك نعوو ع بتصوو

طووى  نوودَ كٛزخل, وبوور ك ي وودو ك تعووبه عوّو    

  ره ك   ُ غعسيً  ب نتً ش 

تعوووّى  ضوووع   ع وووِ غوووعسيُ كنتػوووهد     

س      نق زبووُ كٛدكوو ز, دهوٌو لػوود ك تي ؾوًو

غووأنه  أ  ق وَى كنتعنووِ, نوور تىكغووجص  ك وت نوّو  

بًنهوو   ً ًووً  عوًو تقنًووُ ك تؿووىيس كنتقوو ز  أو 

   –ع وووِ ضوووبًس كنتثووو    –كنتقووو ز , دتقوووى  

 قؿًدَ  ك كت بُ ع ِ كنت ْ(:

  ك ب  ب ( ن ٓدٌَ   بًِ  يتًُر

 وؾىزَ  نددأٍَ ع ِ ك  َّٓ   

 نّ ينتظسص ِدؿَا نبطِمه 

  َمّ يطتبدا بِ  ك ػىخلص

ّص أقسَ  متث ُ   دنًَيتك

 ا زيٌت  رك كنتػهدص 

ُِ مشُظ نثِ يٍُ      ق ع

ُِ ك صنّ!  (571 كنص ق      أُع ٙ ب

تعوو س ضووع   ح  ووُ كنتىقوو  ك ىضووَّ أو    

ك ًو  ك ق تس   ك   غعسيً , دتؿ   وره  

ك   ُ  أنه  ن ٓدَ   بً  يتًر, أو ؾوىزَ  

نووددأَ ع ووِ ك وو َّٓ, و  ك ؿووىزت  تعووبٌه  

غوووعسٍ عووّو ك ي ع ًوووُ كنتعدونوووُ   يووو , نووور  

تأتٌ ؾىزَ ن  ثُ نتّ ينتظس ك  ع   نّ ن ٓودَ  

  و ويوووُ, دتػوووبه   مووّو يعّبوووس عووّو غوووىق   

كنتطوووتبد ب حتكووو   أقوووس  متثووو  , وبووور ك    

ييتقد ك     يوسكزَ كانطو نًُ كنتتىٍ ودَ عّو     

كنتػوو ز ُ   كنتػوو عس حووّد كٙلوو  , و وورك  
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نووو  تعّبوووس عنووو  ضوووع   بقى ووو   اووو زيٌت  ووورك       

كنتػوهد(, نوور تىضووس   ك ت ًًوس عنوود ك تعووبه   

عوّو  وورك ك ووسيت عوًو ؾووىزَ ق عووُ ك ػوومظ  

 ُ ك صنّ كنتث يُ ك ت تنص ق    أُع ٙ ب

ع وووِ ك وووسضر نووّو مج  ًووو   ك ت ًًوووس     

ك ػوووعسٍ ك وووت متًوووص  ووورك كنتق ووو ,  كنووو   

حيتوو ا إش قوو زٖ نوّو نووىُء ووو ف, د  قوو زٖ   

ك كطووووى  تس قوووو   ووووره ك ؿووووىز ك صًٓووووُ  

كنتتٚحقووُ نوّو  و  د ؾووس شنووين أو ضووس ٍ     

ت ووتقَّ دًوو  ك قووسكَْ أني ضووه , دنيووده ي ووهه  

و ووو  ك ووودٙٙ  ك وووت لتػووود   ك ووونـ,    

ًٙ ك س بَّ بًنهو  ضوعًً  وزكْ كنتعنوِ, وقود     حم و

ي٘ووووور ذ ووووك ع ووووِ ضووووع  , دهوووٌو ٙ توووورتك  

ًٙ حًىيووً  تطووتع ّ دًوو      ؿووىزَ ك ػووعسيُ جموو 

  دكوووو ْ ك تأويووووس, بووووس تووووسفا ك ؿووووىَز أو   

تطووووكبصه   ػووووٚ  يهووووصأ  سيوووو   ك نهووووس  

ك ىًٓوود, و كوورك دووإ  ؾوو    وورك ك ػووٚ  

و ووووديَسه   أننوووو ْ ك قووووسكَْ قوووود يوووو٘ ٍ إش    

  ؿووىزَ عوّو كنتعنووِ, ونوّو  كنػوو    ك قوو زٖ ب

حووووق ك ؿووووىزَ أ  تكووووى  وضوووًو ُ   تعووووبه,  

 كنه  تيقد  ورك ك وق عنودن  تؿوبا ض يوُ      

 حبد ذكته  

إ  أض ووووو  نؿوووووىف ك ػووووو عسَ ت  ووووٌو  

كنتطوو دُ بوو  ك يكووسَ وك ؿووىزَ, دهوٌو تعّبووس  

عوّو ك يكووسَ ب  ؿووىزَ نيطووه , و ووره مسووُ   

نووّو مسووو   حدكنوووُ نؿوووه , إذ تصيًّووود  وووره   

بًوُ ك تقسيسيوُ ك وت    ك طومُ  ك ػوعَس عّو ك      

تيسقووه  بعووض كنتكوو ن  أحً نووً , وذمطوو   

أ  ك ػوو عسَ قوود كضووت  ع  قووبَّ كضووتعْٚ  

كٛيوديى ىاً  ع وِ ك يوّو   نؿىؾوه , ع ووِ    

ك سضر نّ كغتم    ره ك نؿىف ع وِ أبعو     

أيديى ىاًووووووُ تتؿووووووس بوووووو  ىطّ وك ووووووس     

وك ػوووه  َ  و كووّو نق زبوووُ ك ػووو عسَ  وووره     

ػووع زك  كنتكوو ن  بعًوودَ  ووس ك بعوود عوّو ك  

ك  ن نوووووُ وك  ووووو  ك سن نوووووُ, ونووووّو ذ وووووك   

ّ نق زبتهو   ثًموُ     (, دهوٌو تسبوأ بو  عوّو   ك وىط

أ  يكووى  نك نووً    مووى  وك ووىء وك يقووس,  

ؼ ح  وووُ نووّو ك ؿوووسكء ك ووورٍ يطوووتنص   وتعووًو

ُّ حيتكووّو أحٚننووو      زوحهووو  ك طووو ضبُ  وووىط

 (:نىطينمجًعً , تقى  ضع     قؿًدَ  

 أن كن  نيَس كنتى أَِ

 وً  ن   نصن 

 دنِعن  َندصخلا ب َبكنوِب

 أأن   ن ؟!

 ي  ضًَّد كنتق َ 

 (74  أ    نَرَبِ  ك  َزطُ؟!

تبيه ضع   عّ ك ىطّ ك  ور,  كّو   

ُ ع وِ زٗيتهو        ك ىكق  ييوس  غوسوط  ك ق ضًو

ك ػووعسيُ, دؿوو ز ك عتوو  نب حووً   وو , وؾوو ز    

بإنك نهوووو  أ  تػووووكى ح  نوووو  أنوووو   بق يوووو   

ك  ووور, وأ  تطوووتعس  قهسنووو  نووّو ني ووو ,     

ك ووورٍ ينوووىع بووو  ك ووود  وك ووودن ,     دووو  ىطّ

ويووصّيّ حً  نوو  بأمس ٓنوو  وؾووىزن ,  ووى ضووه  

ك ووووىطّ ك وووورٍ تطووووكن  ك ًىتىبًوووو  ك  نتووووُ  

 طع  , وإذ تعٌ ك ػ عسَ أ  ك وىطّ يطوتيق   

ك تكووووويًُ,  كنهووووو  ٙ توووووسّ نتووووو ٓج  وووووره 

ك تكيًُ ع ِ ك يقوسكْ ك وريّ يوص ك و  دقوسًك     

ع ووِ أز  ك ووىطّ, زضوور حمبووتهر ك ؿوو  قُ   

نّعر أ عًوو ْ كةبووُ ب نتك ضوو    وو , دًموو  يتوو 

ك ووت حّؿوو ته   نوو ْ ك يقووسكْ, و وور ك دهوٌو     

   تؿسخ   قي ُ ك قؿًدَ نيطه , وتقى :
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 أأنَ   ن  ي  ضًَّد كنتق  ؟!

 ق ر  نّ ضصب ِتكن

 (71 قبَس أ  نأ   نكن ي  متَسن  ك ع اص!

كاحيو ٌٓ ك ورٍ    إنن  نق  أنو   ك تنو ف  

يطووسبس  ووره ك ؿووسوُ نوّو  و  ك  اووُ إش   

تيكًكووو , ددٙ تووو  ٙ  يوووِ ع وووِ  وووس 

ؾوو ح  بؿووهَ, و كوّو ميكننوو  ك قووى  إ  

ؾسوُن ك ػ عسَ نػيىعٌُ ب  ػىخل إش قً نوُ  

ك ىطّ نّ ضب ت ,  ًنيض عن  زن   ك وس   

ك ت أنق      س ك يقسكْ عّ طًو  وو طس   

 ْ حوووّد نووونهر, دًمووو  ت ّى ووو  نوووسوك  كٛ عًووو  

 ك تكّسؽ   

و  حكووسَ ك ػووهًد, ٙ توورز  ضووع     

   ًٚ ك دنىء, وٙ تت ر نّ ك ند  وك عىيوس ضوبً

ٙضوتع    ك قوو زٖ, إنهو  ت ووس ع وِ غووعسيُ    

كنتىقووو  نووّو نىقووو  ك قدكضوووُ ك وووت تك وووس     

ك ػووهًد, دوورتّ   غووه  ت  دموو ًَ نوّو أتووى      

ك ًو َ بػوس , وتووسّ   دم تو  ت وك قسب نووً      

 ووسيا, تقووى   نقدضووً  ع ووِ نووربا ك ووىطّ ك  

 ضع     قؿًدَ  ك ن اٌ(:

َّ  ًوووَ      ّص أؾوو سص نوووّ أ  نووتكّه ذموو

 ح    ص

ٍُ لوّ   اطِدِه   ر زؾ ؾٍُ ا ٓع

ٍُ كضتيمأ     عًنًِ    ر دمم

و وووى جيتوووها ك ووودنَ  نوووّ نق تًوووِ  ِ ٍٔ ووو   

 يبؿَسن  ك دن 

    َْ  وور عكووُى نووّ اطووِدِه أطعووَر ك ينوو 

  ً هًَ ص عّن 

 (73 – 71  ك ين ْ!و ى يطتعهص عمسكً نّ 

يطووتب ّ كنتق وو  ك طوو بق حصنووً   دًنووً      

يوووووأبِ أ  ييووووو زخل ك ػووووو عسَ و ووووٌو تعووووو يّ     

ك ػوهًد     ك تكيًُ ك ط نقُ ك ت جيرتحه 

َؼ ذمووّو وووو زَا     حكوووسَ ك ينووو ْ,  ووٌو نعووًو

ك دن , و كّ ك قًقُ ك ع زيوُ ك وت تتي وِ    

 بؿوووهَ ك ػووو عسَ تقوووى : إ  نوووىَ  ك ػوووهًد   

حًووووو ٌَ  ووووو , دًمووووو  حً تصنووووو  نوووووىٌ  نطوووووتمس 

بأغووووك   خمت يووووُ, ع ووووِ ك ووووسضر نوووّو أ   

 ك ػهًد ميى ص  نيً  

وبعووووود, تصووووودزك ضوووووع   أ  ك كت بوووووُ    

ٍُ   قووسيبٌُ ع ووِ  ووسِّ ذ  وو  ص    ٍ َضووع

نصَتبأووٌس بوو نت ت   (, وأ   ًووس ك ك توو    كٛحوودكخل

 ننقَس ابوَس ك موى    (, وأنن  نكت   ك صينُ

ًُ   موووُ, بعًووودًك عوووّ ق ووو  كٛز        مووو

(, دكووو   ك ػوووعس وً ز ووو  ك ووورٍ  كٛوكوووس

ض قه  ذمى أندكْ وكضوعُ نّو ك مو  , ع وِ     

انووو يت ك ؿوووىزَ كاحي ًٓوووُ ك ب ذووووُ, دطوووع   

ك دٙ ًُ, وتت  ِ عّو   ك ت تنيس نّ كنتب َغسَ

ق  ك  زاًووُ ك وووت ميكوّو أ  تسدووود     كنتىضوًو

كنتعنووِ, تص  وـو ايقوو ء ذكتهوو  ك ووت تووسدض       

ك تقن  ك ؿ ز , وتطعِ بكس ن  أوتً  نّ 

غعس ذمى دك ْ نّو ك سيوُ ك ىكعًوُ, حسيوُ     

ك يكوووووووس وك ع طيوووووووُ, وحسيوووووووُ ك تعوووووووبه     

وكٛضووو ى , و كووورك توووبين ضوووع    ىيتهووو     

وك تمًووووص,  ك ػووووعسيُ بكووووثه نوووّو ك يووووسك َ  

د ووىبِ نتوّو تؿوو ا نوو  ذكتوو  دووأنتج غووعسًك       

يػوووبه , وٙ عوووصكْ نتووّو كزتكوووِ أ  يكوووى     

 جمس  ؾدّ ٛؾىك  أوسّ 
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 الطائر الذي هوى

 
 فلك حصرية 

 

"ٖا دوظق وا لِك المٗمٛ ٔقد ٔطَّحِك الشٕاد، ٔالشىاٞ وَ فٕقِك دوعٛ واذتٛ ألرض 

زترٔحةةٛ ولةمةةٛف لٗةةن لةة٘ خُ خٌعةةٜ االةةد خ ةةٕ االةةد ٔخٌةةؤ رحٗىةةٛ الةةٕدَٖ   فةة اد        

الفشةةٗ ، ٔخٌةةؤ  لةةن ٖاطٍٗةةِك حةةٕى ٖشةة ٖ  طمةةٜ ٌعظةةْ ا عودةةر، لٗةةن لةة٘ خُ خٔد    

ال ونَّ وَ طٍاد األون  العٕدٚ إىل الٕحَ احملّرر ارتالد طاطرًا ٔفارسًا وا الٌؤ لْ قٍاٚ، ٔ

        ٛ ثا تًا طمٜ ثا ؤ فمشوني لٗن ل٘ خُ خغمق خلةًٕ الضةٕر دُٔ طٍةاى  ةٗب ٔ ٍٗةْ فةٕى  م ة

  ون طمٜ حبر طلا قةن ا غٗب"ف 

خٌّٜ لمٕدا  ٔلٗن ٖر شي اذتزُ   ٔجداُ الظاطر اللةري وراد الشٕداٌ٘ األوني 

الفمشةةوٍٗٗني، ٔلٗةةن ٖنةةىَ ٌعٗةةْ الٍةةاحلر  ةةاأل  ٔاذترقةةٛ     العةةاً لملتةةاأل ٔاألد ةةاٞ   

ٔاذتةةزُ ٔالفاةةداُ ٔقةةد سةةا  الفةةارض ٔاحملةةارأل ٔاألدٖةةب ٔالظةةاطر الةاسةةق االةةد خ ةةٕ     

االةد، الةةأٙ خ ةةٜ إال خُ  لةةُٕ  شةةريٚ حٗا ةةْ، احملوةٛ األاةةريٚ وةةَ ٖةةًٕ ادتىعةةٛ،  اةةر   

 /ف 0202مجعٛ وَ العاً /

ا صةدٖاْ ٔرفٗةق در ةْ الٍنةال٘ ٔقنةٗتْ      إٌْ الفراىففف ٔ مك ِة٘ لمىةان ٌعة٘ قا ة    

 العادلٛ الشٕداٌ٘ففف ِٕٔ ٖنٗن قاٟاًل: 

"وةةا ِةةأا اذتةةزُ الغمةةٗ  اللرٖةةْ لعتةةةٛ  اةةر العةةاً   اوةةٕٚ خاةةريٚ،  ظةةّٗا دُٔ  

االد، لٗن لامٕ ٍا خُ  تحىن لن ِأا الٕجع، ٔالفران قد ٔطد المورُٔ  ضرب لفرح 

ظىص لريٝ  أً طٍْٗٗ الٕحَ اللاوةن  قرٖب، ٖٔلُٕ لٍا وع االد قشىٛ خارٝ حتؤ ال

   صحَ ا دٝ، ٖٔر اح وَ ا ٍفٜ، ٔال ٍٖتّ٘ وعْ ٌةنًا داف٠ًا طاش فْٗ"ف 

رحمٛ العىر اٌتّؤ ٖا خّٖا ارتالد وع  ار خٌفاض الٕدا  لعاارأل حلوَ  ان طمٜ طتةٛ 

، حيىن  ني ٌةنا ْ قشٕٚ األ ، ٔٔجةع الفةراى، ٔدوعةٛ الاّةر    ةة  عٗدًا ةة الغٗاأل، ٔونٜ 

 ٌٔزر الألرٖان لٕحَ جرٖ ، ٖاّر االحتاله ٔ دوْٗ الشالسن ٔالإٗدففف 
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 ٍِٔا ٖتا ع الشٕداٌ٘ ٌعْٗ: 

"حزٍٖٛ فمشوني   لٗمتّا ِأٓ،  ن اذتزُ وظةفق طمّٗةا  ةا جرحةؤ  غٗا ةك، ٔوةا       

 رلؤ طمةٜ واٟةدٚ الٕجةٕد وةَ فةراع ٔسةٗع لةَ  م ىةْ اٌظةغاالن التٗةْ، ٔال قةاٟةن الروةن             

 ادتاٟعٛ"ف 

"الضارٖٛ"  رجن االةد خ ةٕ االةد طةَ رحمتةْ      ةة  رّجن فارض العرٔ ٛ الأٙ لاب  لاد 

الزوٍٗٛ، ٔقد طاش وٍاضاًل ٔستار ةًا ٔواأوةًا ٔ  ال ِٔةٕ ا ةَ الظةّٗد ٔالااٟةد   ثةٕرٚ        

الةون طز الدَٖ الاشَّاً "ستىد صاحل اذتىد" ا ماب  أ ٘ االد، إُ ارتالد لاُ طمٜ 

ٔوةةةًا فمشةةةوًٍٗٗا وٍةةةأ طةةةةا ْ األٔه إة لةةةاُ   حمٗعةةةٛ    وةةةدٝ خر عةةةٛ ٔاةةةاٌني طاوةةةًا واا  

الفرسةةاُ، ٔقةةد لاٌةةؤ فمشةةوني ادترحيةةٛ اذتةٗةةةٛ   قمةةةْ ٔدوةةْ ٔطةةراٍْٖٗ ٔفلةةرٓ،   

ٔلاٌةةةؤ األوةةةٛ العر ٗةةةٛ الٍةةةا ظ ٔا ةةةدر ٔقةةةد اةةةن شتمضةةةًا  ةةةا، ٔو وٍةةةًا  أِةةةدافّا،  

ْ ٔٔجٕدِا، ٔلراوتّا، حتٜ  ار ٌةظ وَ ٌةنان قمةْ، ٔ ار ذتظٛ ٔجةٕد وةَ حٗا ة   

 الوافحٛ  الٍناه ٔا اأوٛ ٔادتّادف 

  سةٗمٛ   2391  العةاً   -ٔلد الظاطر ٔاألدٖب ٔا ٍاضن اللةري االد خ ٕ االةد  

الظّةةر /ِٔةةٕ االسةةي اذترلةة٘ لةةْ، خوةةا اطةةْ فّةةٕ "االةةد ستىةةد صةةاحل اذتىةةد" ٖظةةري  

 الةعظ إىل خُ طىْ ٔخ آ خ واه "التغرٖةٛ الفمشوٍٗٗٛ، لىةا ٖاةٕه ا ةَ طىةْ "الةدلتٕر     

  فمشوني احملتمٛ"ف ةة ٌةّاُ طثىاُ" ٔةلك وا خطار إلْٗ اللا ب "فراض حخ ستىد 

 ٖٔنٗن اللا ب ِأا، وظريًا إىل االد خ ٕ االد لظاطر: 

"ميتةةاحل طةةعر االةةد خ ةةةٕ االةةد  ةةالإٚ ٔادتزالةةةٛ ٔالعىةةق، ٔا حٍةةاأل   الاضةةةٗدٚ        

َ ةلك: خٌا خٔه وةَ  ٔلثريًا وا ٖعتىد طمٜ ال اث الظعيب   قضاٟدٓ، ٖإه خ ٕ االد ط

طضةةرُ الشةةريٚ الظةةعةٗٛففف خٌةةا وةةأإة  ةةالفَ الظةةعيب" ِٔةةأا  ةةالوةع  ةةدٓ الاةةار٢ لةةدٝ   

الظاطر حٗث ٖةةدٔ ٔاضةحًا ار لةاحلٓ ٔ لثافةٛ طمةٜ األدأل الظةعيب، ٔروةٕحلٓ ٔقضضةْ         

 ٔخوثالْ ٔخغاٌْٗ ٔخذتاٌْف 

 لاةةد  وةةَ االةةد خ ةةٕ االةةد  ةةأُ الةٍدقٗةةٛ ِةة٘ الورٖةةق الٕحٗةةد السةةتعادٚ فمشةةوني      

ا غتضةٛ، فىَ   ٖاا ةن دُٔ حاةْ ا شةمٕأل خٔ الشةمٗب سةٗاتن ٔستدٔسةْ األقةداً فىةا         

خاةةأ  ةةالإٚ ال ٖشةة د إال  ةةالإٚ "ال ٖفةةن  اذتدٖةةد إال اذتدٖةةد" ِٔةةٕ وةةا  ّشةةد   إحةةدٝ  

 وااحع وشرحٗتْ الظعرٖٛ: 

 قا نففف قا ن 

 إُ    اُتنففف ُ اتْن 

 إُ   حتي األرض  ضدرك وَ حيىّٗا؟؟ 

 إُ    زر  ٌفشك   خرٍض وَ ٖزر  وَ؟؟ 
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لاد رحن وَ خونٜ مخشني طاوًا ِٕٔ ٖلتب لفمشوني طظاْ األ ةدٙ، ٔقنةٗتْ   

الرٟٗشٛ، ٔسالحْ ا تٕثب حنةٕ اذترٖةٛ ٔاللراوةٛ،    حةن وةَ طىةن قةاً  ةْ ٔسةعٜ          

إلْٗ ٔالتزً  ْ طمٜ ٖاني ٔقٍاطٛ ٔإصرار، ٖإه االةد خ ةٕ االةد: طىةن   وعضةرٚ  مد ةْ       

ّٕه، ٔا وةةاطي    ٔ  فةةك التةةةق فةةٕى الشةةوٕح، ٔقوةةن الزٖتةةُٕ، ٔالفالحةةٛ، ٔالةٗةةع ا تحةة

ُّٕ ةة   خثٍاٞ ٔجٕدٓ  عىاُ ةة ٔ عةٗد الورى، ٔساٟق  رالتٕر، ٔقد حمي   ظراٞ فشتاُ وم

ألوْف رحن وَ حرلؤ خطعارٓ الٕجداُ ٔا حشاض ٔالعظق ألرض غادرِا ٔ   غادرٓ، 

ٖد الٕقع طمٜ الٍفص فأطاد طةٕقْ إىل درٔ ّةا، ٔلةنَّ    ٔرحن طٍّا   لٗن وظمي حالك طد

ٔطةةاح ةلرٖا ةةْ إلمٗةةن غةةار، ٔ اقةةٛ  ٍفشةةخ ولحم ةةٛ  الٗةةاطني الدوظةةا٘، ٔطةةرٖ     

 حرٖر طٍدو٘ المُٕ طاطرٙ ا ٖاا : 

 حلغةةةةةةردٙ ٖةةةةةةا خً ادتةةةةةةداٖن حلغةةةةةةردٙ

 ٔحلٖةةةةةةةةب ف ةةةةةةةةر األصةةةةةةةةٗن  ةةةةةةةةالٕد    

   

 ٙ  ٔاحلرطةةة٘ اذتٍةةةٛ طمةةةٜ الضةةةدر الٍةةةد

  
 الٕجةةةع ٔار وةةة٘ العضةةةةٛ طمةةةٜ لةةةن 

   

 حلغةةةةةةردٙ ٖةةةةةةا خً ادتةةةةةةداٖن حلغةةةةةةردٙ

 ٔاٌوةةةةةةرٙ ِا ٕسةةةةةةي لٕاٌةةةةةةْ ٖوةةةةةةٕه    

   

 ٘  ٔاطةةةةةةةةةةةعم٘ سةةةةةةةةةةةراجك طالعةةةةةةةةةةةال

 ٔرددٙ، امي المٗال٘ ٔالظةا  الحلً ٖةزٔه    

   

ٔلعةةن وةةا حيفةةر زتةةرآ   الةةأالرٚ، ٖٔوفةةٕ ايفُ طةةاله  ةةأثر   األطىةةاى، ٔخٌةةؤ   

 ٕالب الرحٗن اذتزَٖ لظاطر طاش طمٜ خون العٕدٚ، ٔفارى اذتٗاٚ طمٜ اٌتظةار ايف ة٘   

ٔ زٖق صةفحٛ التظةرد ٔالمحةٕٞ، ٔإة  ةْ مينة٘ففف ٖغةأٔ ارتوةٕان حنةٕ الغٗةاأل ٔلشةاُ           

   وٕلب ا ٕن ا ّٗب:  حالْ ٖظتؤ اللمىان، ٖٔوّٗرِا محاٟي ٔدا 

"خلاد خرٝ خٔ خطع خُ ٍِاك دقدًا طمٜ  ا ٘   ا ٍفٜ، ٔالظتان خٔ ا  ٗي، ٍِٔاك 

 صٕن ٖإه ل٘: "ٖال خ ٕ االد، الةاصان ٔصمؤ ٔراحيٛففف"ف 

الشتار طمٜ وَ لةاُ وةال١ الةدٌٗا     0202لاد خسده وشاٞ ادتىعٛ األاريٚ وَ طاً 

ٙ   ختةةن حفٕلتةةْ ٔطةةةا ْ وةةَ الظةةرٔر الضةةةعةٛ      ٔطٍةةٕاُ الٍنةةاهففف غةةاأل االةةد الةةأ     

ٔالااسةةٗٛ ٔوةةع ةلةةك خصةةر طمةةٜ الدراسةةٛ ٔا تا عةةٛ وةةع جةةدٓ الةةأٙ طمىةةْ األدأل ٔالظةةعر      

ٔالٕحٍٗٛ فراح ٖماة٘ األطةعار   التحىعةان  ةدًٞا وةَ قةرب ٔالةدٓ   واةاً /الةٍيب الٖٔةَ/           

الظةّٗد/   ٔحتٜ شتٗىان الظتان الحاةًا، لىةا ال ميلةَ خُ ٌغفةن دٔر وعمىةْ الظةاطر      

طةد الرحٗي ستىٕد/ الأٙ درسْ ٔرفاقْ األدأل ٔا شرح   لمٗٛ /الٍحاح/   ٌا مص، 

 لىا غرض   داامْ حب الٕحَ، ٔاالحنٗاحل إىل ا اأوٛف 

سافر االةد خ ةٕ االةد إىل اللٕٖةؤ ٔطىةن   ٠ِٗةٛ ا ةاطةٛ ٔالتمفزٖةُٕ اللٕٖتٗةٛ          

خ الثاافٗةٛ، ٔقةد  ٗةز  ضةٕ ْ الراٟةع      لٗعٕد  عدِا إىل سٕرٖٛ لٗعىن وعدًا ٔوادوًا لمرباو

 ٔثاافتْ الٕاسعٛ ٔالغزٖرٚف 
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دان  ٕا ٛ األدأل، ٔخصدر وشرحٗتْ الظعرٖٛ /فتح٘/ لٗلتب  عد  2393  العاً 

 ف 2312ٔلتأ ٘ /قضاٟد وٍإطٛ طمٜ وشمٛ األطرفٗٛ  2312ةلك /الرحٗن  ا آ العٕدٚ 

خطىالةْ اللاومةٛ حتةؤ اسةي     مجعؤ قضاٟدٓ طمٜ ودٝ ٔاحد ٔخر عةني طاوةًا ضةىَ    

 "العٕدٖشا" 

ٔقةةد رخٝ الٍاةةاد فّٗةةا وٗمةةّا إىل اذتداثةةٛ ٔالتحدٖةةد، وةةع ستافظتّةةا طمةةٜ ا ٕسةةٗاا 

 ٔار ةاحّا  الانٗٛ الفمشوٍٗٗٛ  ضٕرٚ وةاطرٚ ٔروزٖٛف 

 وَ األطىاه اليت  رلّا طاطق فمشوني ٔالعٕدٚ، االد خ ٕ االد: 

 ف 2393فتح٘ وشرحٗٛ ةة 

 /قضٗدٚ حٕٖمٛف  2312الرحٗن  ا آ العٕدٚ ةة 

 ف 2312طعر ةة ٔساً طمٜ صدر ا ٗمٗظٗا ةة 

 ف 2310 غرٖةٛ االد خ ٕ االد، طعر ةة 

 ف 2319ادتده   وٍتضن المٗن، طعر ةة 

 ف 2311ٔطاِرًا سالسم٘ خج٘ٞ، طعر ةة 

 ف 2311 ٗشاُ   الرواد، طعر ةة 

ىةةن لةةْ   األواٌةةةٛ العاوةةٛ الحتةةةاد    ٔغريِةةا وةةَ ا  لفةةةان الظةةعرٖٛ، لةةاُ  اةةةر ط    

اللتةةاأل ٔالضةةحفٗني الفمشةةوٍٗٗني، ٔ شةةحَّن لةةْ وشةةاِىتْ الفاطمةةٛ    أسةةٗص احتةةاد   

 اللتاأل العرأل  شٕرٖٛف 

 ٍٖري حرٖق الٍناه ٔاألدأل ٔا اأوٛففف ةة خ دًا ةة ٔداطًا قٍدٖن فمشوني الأٙ سٗةاٜ 

األطةأأل الةأٙ وةا    ٔداطًا االد خ ٕ االةد ٔخٌةؤ  وةٕٙ األرض ٔ لفلةن الضةٕن      

 ٖزاه ٖر ن: 

  رٝ ِن ٖرجع األحةاأل 

 ِٔن حنٗا لماٗالي 

 طمٜ حلٖتٌٕٛ فةالدار شتنرٚ 

 ٖٔعٗد: 

  لٗؤ خوص طٍد قرٌٛ ا غٗب 

 ٔالةارحٛ ٖا طااأل 

 حني الاىر غاأل 

 طفؤ الثرٖا وٗمؤ لمىغٗب 

 خٌلرن وٕلدٙف

 

 



 

 

 

 

 

 في رحاب القصة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غسان حورانية زيارة خاطفة 

 أحمد ناصر من وراء الستارة 

 د. جرجس حوراني طبيب قرية الباشا 

 

  



 



 في رحاب القصة

   

113 

 

 

  

 
 غسان حورانية 

 

 

متّهلتت يف ا سريشتتي ًلتتة و ذتعتتإ  اتتاريع امل سريظتت مس سدتتاألد امل  شتت األس س أل  تتإ   

سريع ئد البن خ ريع  هّند ا  نطقإ سريفة ت سريظرًةإ،  طرع  أتأّ ل عن   ن سريلاح ت 

سدثّب إ على أباب س بنةإ، عشى أن تقع عةين على رياحإ حتمل سسم سدش األس سدطلاب. 

 علتتى سريتترنم  تتن أّن مًتتم ّتت تن  هّنتتد  تت ن  تتدم  و ا  تتّاسريع، اال أ تتع  ألألت أن       

تظتتل ل ا تت متع امل  ل بتتأ  ف  تتأي ريتتأ،  بةنمتت  أ تت   تت ريا ريف تت  س  بتت ّع طتت حنإ  

، بّب   على سدتدسم ساحم يد ريأ رياحتإ حتمتل   ا أ  م ب ب خ م ع ريبن ء  بيتاًفْ  ريلّ 

 سسم  ش األس ريألأل  إ.

سًرتب يف  ن يريا سريب ب  ّبط يف سريدم  ت سداأل إ امل سريقبا، فط ريعين   أ ع  تل  

ضتتا سدتهتإ    ريتعّ اسأريين عن حت  .. أختتتأ أ تين أم تد ا ت مي س ست  ي  هّنتد، فأطت م         

 رئةص ان  ن  أ اد  ق بل أ.س خرى ريلبن ء،  أعلمين أن علّع أن أعت سددخل سري

   ان خطات ألسخل سدل ب  تن سدتهتإ س خترى ح تى أطترم أ ت  ع   تأ ب ستم         

ريف تت ي تقطتتر مًتتإ  ع  بتتإ، فعلمتت يف  تتن ختت    لم تهتت  س  مل أ هتت  سريشتتلرتيي،         

سأري ين عن ح  .، فأختتهت  بتأ ين أم تد  ق بلتإ س ست  ي  هّنتد، فشتأريْ  ان  ت ن         

طتتف  د عتتن سب شتت  إ  ق رتتبإ،  مفعتت  حتت  ّ      ريتتدد  اعتتد  شتتب   عتتأ، فتت فرتت  

 ب رينفع، أل ن اع  ه  ب ريقرسبإ سري. تربطين بأ.

علةهت  أ هت    مرستإ ب ريدتد أل، ستأري ين عتن س تع         ريلن تلا سداظفإ سري. بتدس 

 ح ى تش أين ريع ب ريدخا ،  ّن  مل أ د بدسو  ن ا  ب ه .
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،  طرع  أتأ تل  أط مت اريّع ب دتلاض م ثم  تفعل يريا، ريلنين جت ّل  طلبه 

 سريلاح ت سريطّبةإ سري.      متأل  دمسن تلا سريغرفإ.

خر   سداظفإ  ن سدل ب،  أعلم ين أن س س  ي  هّند ريد تأ س  مت س  تع أحتد     

سد عتت  ل ، فتتنن  نتت   دتتّرسو علتتى  ق بل تتأ، فعلتتّع أن أ  عتتر س  هتت ء تلتتا سدق بلتتإ،     

ًدي  ن تلا سدتمةلإ   لش يف على أًرب أم لإ، ف نفش  بعم ،  طلب  بعد  ً 

 أض   ء ب مأل، ط مح و هل      فعلأ سذتر سريظد د ا سرت مج مبن  رطر امل ًرت ء  

أعم ريأ  ظة و على س ًدسم. فأحررت ريع سد ء ني آبهإ بلل    ي رتأ عن سريطقتص  

  أحاسريأ.

 رى على س  ع مد أ ثتر  تن مبتع ست عإ، عت ألت خ هلت  يس رتتع امل سريتامسء         

تيف سريفرحإ سريغ  ري سري. مشل   ل أفرسأل سريع ئلإ عنتد   سطترتى   سن  خل ، ف   ر

 سريد  هّند، خ ريع سريد  ام ستمد عد  ن  ع ام  زمعإ ا "ح ة إ سريرت م ن" حةت   

سح رن  تلا سدزمعإ ب   اسضته   ل أفرسأل س سري،  لب  سريدعاست سد لرمي  ن 

فت  ب ريبظتر  سرتتي    خ ريع، سري د   ن  شت قبل  تع ا   تأ  أبن ئتأ هتةافأ با تا  تط      

 سداألي، مم   علن   ظعر مجةع و أ ن  أاخ ب تلا سدزمعإ،   تأ ع أدت  س ن أ ت  ع    

ا مباعه  سريغّن ء أطج م سدظمع سريبلدد،  سدتت  ر،،  سرتتا ،  سريعنتب،  سرتر ت ،     

 طتتجري سري تتات سريظتت  ع سريتت.    تت  ت استت، سدتترج س خرتتر،  سريتت.    تت  تتت ّلن   

 نزسمي ا    ه ،  ح  ي عديّ ،  ًد بنة  على بعد أ   م  بت إ مث مّ  سرية  عإ،

عّدي  ن تلا سريظجري سفةنإ حجر إ تاستط  سدترج س خرتر،  ترّبعت   ست، بر تإ       

   ء اغيي. فل     ائ و ريلجمةع الري ق ط سريدام سري    م إ.

اتخاتيف  تتن طتتر ألد علتتى اتات انتت م بتت ب نرفتتإ سبتن ختت ريع، فهّةتتأت  فشتتع    

  ب داظفإ  ّع ترّم بن ن أات بعه  ط ريبتإ  تين سريرت ت  ح تى      ريلنهاض، ريلين فا ئ

 يفنهع سدد ر حد ث و ّ تفةت و، ف ست ا   ا  لت  ع  تن  د تد، ريلتين بتدأت أتشت ء          

فةم  بةين  ب   فشع عن سبب تللِئأ ا  ق بل.، ني أ ع سرع ن  ت  سري مشت يف ريتأ    

 سريع م، فعشى أن  لان  نظغ و مبشأريإ ال حت مل سري أخي.

دت مأسع امل سدتدسم،  أطلق  سريعنت ن رتةت ريع  تن  د تد ريلغتال ا  تل       أسن

 م ن  ن أم  ن  زمعإ خ ريع سريفّ   إ سري.    اسري   ع ده  ت أري   ا يس رتن .

  ن فةه   لعٌب ريلري سريقدم،  آخر ريلري سريشتلإ،  ط  ريتإ "سريبةنتو با تو" سريت.      

 تلتتا سريلخعتت ت  نتت   قرتتع ب ريلعتتب فةهتت  ستت ع ت طا لتتإ،  مل تغتتب عتتن خةتت ريع ا   
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سريشهرست سريع  ري سري.  ن    م ع به  بعد ًرت ء  تام ح فتل بت درل  سريلعتب  سريظتاسء،       

رين خل   مجةع و ا سريلةل حا   نقل سريفخم سري د   ن  سريدد ممحتأ س   ت قن ا قت أل ،    

  نج ب  امل مجرستأ سد ألريئإ  دفع عن أ فشن  ن ئلإ سريتأل ا أ  م سريظ  ء.

ى اتتات سداظفتتإ، تش فشتتر ببّختتإ خجاريتتإ عتتن خدااتتةإ      س  بهتت  زتتتّدألسو علتت  

سداهتتاس سريتت د أتةتت   تتن أ لتتأ،  ّنتت  س  تت ح ين ألّظتتإ حتّاريتت  بعتتد ذتعتت ت امل         

هتتخلإ  رتفعتتإ،  هرتت يف بعتتدّ   خطتتات عتتدي خطتتاست ضتتتا  ل بتتأ ستت خرسو  تتن   

 ساسهل  سري د مل أس طع ّ   سدري أن آخ   على ستمل سدتد.

رفإ  ل بأ ح تى فقققتدو   تأيف تلتا سدتمةلتإ      مل أ د أهع  دد على  زالج ب ب ن

ا ذتعإ      ن  ل شةأ  ن   ت سريرًإ  سريع  بإ،  ّرع  ا  ثل دت  سريبدتر،   

ري تتدفعين امل سرتلتتن،  تغلتت   ل تتب سدتتد ر،  ت شتتمر عنتتد سريبتت ب،  ع تتتي ست  ريتتإ    

ألخاريع سدل ب  ن ني اي ه  تط  الو علتى ّةب هت ،  تدترف و شت ريفت و ريل علةمت ت سريت.       

دس أ ه   ع  ألي علتى تنفةت ّ  بدًتإ. بتم أ ترتين بنتتي ح  تإ بت دتلاض  لت  ع، أ           ب

 سال درسف  ن سدل ب.

فجأي مأ    فشع   ه و ريا أ أ  م م ل عم م ظهر  تن نرفتإ    بةتإ،  رتتدد     

  بص هةقإ برات  ن خ هل  عر تأ سدف اريإ، مسل  تر قين بنعترست   طت  ر  نهت      

 سريظرم.

 سأري  تلا سريف  ي ان        ألي ا    ه ، فعت  ألت ستاسريع   سب لع يف م قع، 

 تتري أختترى عتتن فختتاى سداهتتاس سريتت د أتةتت    لتتأ،  ّنتت  دلمتت يف أ ف ستتع،  مت متت يف   

أ   هتت  بللمتت ت   شتت ئ و، بتتل  ظتتلل و مبتت  أ عتتأ، فلةتتن البتتن ختت ريع سريتت د   

 ظتتأت  عتتأ،  ًرتتة يف برفق تتأ أمجتتل ستتناست طفاري نتت   طتتب بن  أن  شتتأ   ثتتل ّتت س      

 سريشاس ؟!

س   ح ين فجأي منبإ مبغ ألمي سدل ن بشرعإ  صتا  ن يريا سداًن،  ريلتنين  

مت سل  ا سريلخع ت س خيي. ألسفع نر ب  علتين أفعتل يريتا. ممبت  منتب. مبعرفتإ       

 س سب ب سري.  عل   هندسو   درف به   سريطر قإ أل ن   األ أد  شّاغ ري ريا.

إ ًبتتل أن تتتدخل  ل بتتتأ،   مّن  تترض  ل بتتأ فتتتر ق ين سداظفتتإ بنعتتري نر بتتت    

 تااد سريب ب خلفه ،  ّن   لش يف على طرف س م لإ، بم مح  أتش ء  بتةين  بت    

 فشع  أ   أعةد طر ، س   م س خيي بب،ء  فّندسو ع ً. خب ريع  ع ئل أ،   ج ّ و 
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 عرست يريا سريعم م سري د      عةن   حتّدً ن بتع بنعترست  بهمتإ ف تثيسن سريرّبتإ      

 شع. سهللع ا  ف

تتترى ّتتل ًتت م أحتتد  تت  باطتت  إ، أ   ةمتتإ ريل فر تت  بةننتت ؟. ط فتت  يس رتتتع ا      

نة ّب س   م.  عم. مل تعد ع ً ن   عهتم  مت     ت  ا ست ب  عهتدّ ،  ريلتنين       

 ن  أعلم أن ري ريا أسب ب و خ م تإ عتن امسألتنت  مجةعت و، ف  ا ت ت س ختيي سد ع ًبتإ        

ن    ألخل تلتا س ا ت ت بف تام ع ًتإ     فعل  فعله  ا تفر   سرين ض عن بعرهم،  ريل

 سبن خ ريع  عع.

ت   رت ح ألبإ  رت خ   ريق ئع س خي ا بةت  خت ريع عنتد   أطلت  سريرتخا      

يريتتا عتّد س    فت ع و  تع ح ألبتتإ طر فتإ  تترت  تع أستترتهم أبنت ء سريشتتفر، الطتا أ هتتم       

سري م ألد ا سريرخا سس ه  مسو مبظ عرّم،  س  ق ا و  ن ًدمّم أ  م سريرةاف سري  ن 

فر    بةين بأا بعع،  مح  أ  تأ رينفشتع سريلتام علتى         اس ميلا ن سريد ريان،

تلتتا سري دتترف ت نتتي ساحمشتتابإ سريتت. تدتتدم  تتين ا  تتثي  تتن سداسًتتن، بتتم حتت أل         

تفليد امل بعض سري درف ت سدظ بهإ سري. ًد تلتان ستبب و ا  فتامّم  تين، ًفتز      

أ ثتر سريت  ر  ت  تدع ي ريلظتا ا ظتين،       عدألتتأ امل يّين ا ّ   سريلخعإ  اًتن  

 يريا عند   ستدل بع سبن خ ريع  هند بعد  ن دتن سريلةتل،  ًبتل أن أًتام بت ريرأل  فتد       

طتتخن بط م تتإ  هتت اد سرتلتتاد ب ريل  تتل، فقاِطتتعو سالتدتت    تتن تلقتت ء  فشتتأ،  ريشتتاء 

سذتغ   ن سري ة م سريلهرب ئع  نقطعت و ا يريتا سرياًت ،  ت  اهلتع تت  رت س ن أ تع        

عاألي سريلهرب ء ا سريدب ل أن أتدل بأ،  أطرل ريأ     رى، ال طا أ تأ    شة  عند

ًد تعّمدت فدلأ، بتم أنلقت   تّاسريع ّر بت و  تن سري اساتل  عتأ،  تف أل ت و          سع قد أ ين

 د سح م   ريطلتب سدشت عدي ا يريتا سرياًت  سد تأخر  تن سريلةتل، ألفنت  مأستع ببت طن           

ا،    سبخ ن س ، مل تلن تلا  دد،  أ   أتدام حجم سرتةبإ سري. أا ب أ بعد يري

سذت ألبتتإ  ال نيّتت  ري لطتتر ريتتع علتتى بتت   ا أ تت م سريرختت ء،  نتت     تتإ امل ستنتتإ     

  ري. أ ت  بهت  س ن ري طفتا  تعهتر علتى سريشتط .. فجتأي ألسّمتين طتعام ب ال قبت ض،           

ت   رت أ ر و ا يريا سرياً  أ ين ًمت   نت   تدي ريةشت  ببعةتدي ب ست دس إ  بلتو  تن         

 ريع،  مل آِت بعد  تر م يريتا سرياًت  علتى ي تر ، أ  زتترأل سالع ت سم        سد    ن سبن خ

عن سري أخر ا اع ألتأ، ترى ّل  ن سدملن أن  لان يريا سريشبب  مسء احج  أ عن 

 ريق ئع؟. ممب  ظن أن ًد  ع سريةام ذت  إ   أل إ، ففّرل أن   هرب  ين.
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 ريتتإ سستت دمت امل سدتهتتإ س ختترى، بتتم أطلتت  سرينعتتر امل ستتقن سريغرفتتإ ا ست      

الس جم س أفل مد،  سرع ن    طرألت  ن يّين  ل تلا س فل م، فمتن  عترف   

خ ريع  أسرتأ مت م سدعرفإ  دم، أ هتم ريةشتاس  تن أ ريئتا سريت  ن   هّربتان، أ    تأّ فان        

 عن سدش عدي، خ اإ ايس   ن سريطرف س خر  ن س ً مب. ايسو   يس ألّ  ؟!

   ل فتتين سريتتثمن،  ًتتد    هرتت   تتن  لتت  ع فجتتأي ع ا تت و علتتى سداس هتتإ  همتت      

أألم    على سريرنم  ن  ل    خطر ريع، بأ أ ال  ا د أد  شّاغ د  حيدتل س ن،  

اال ايس   ن ّن ، سبب  ا ب ال أعلمتأ، طرًت  بت ب نرفتإ  ل بتأ عتدي طرًت ت        

  جتت ّ و  عتترست سريظتت ب يد سريعرتت ت سدف اريتتإ، فلر تت  سريشتتلرتيي  أ اتتدت      

س س  ي  هند ريةص ريد تأ سالست عدسأل س ن دق بلتإ     خلفه  سريب ب،  ب ألمتين بنتي ح  إ:

 أحد.

أ ب ه  بدات  ظبع خبةبإ س  ل: ّل أ     أ دي أ تا أختتِت س ست  ي  هّنتد     

 "سبن خ ريع" با األد ّن  فرفض ريق ئع؟.

سأري  بنتي ال ختلا  ن سريدّظإ: ّل تقدد أن س س  ي " هّنتد سدتت بع" ّتا سبتن      

 خ ريا؟!

 ريفام:  هّند سدت بع؟.اسألت ألّظ.  سأري  على س

 أ  ب :  عم، ّ س  ش األس سريد  ام  هّند سدت بع.

 تنف ش  سريدعدسء،  ًل : أ   أسأ  عن  ش األس س س  ي  هّند  ع ام.

حّر   مأسه  ميةن و  مش الو،  افرت بعم ، ًبل أن ختت ع أن سدش األس سريت د  

 أ ظد  ّا ا سريظ مس سرتلفع.

ف تأ.. بةنمت   نت  أسترس ا خطتاستع   جت  اسو       بدأ سرير ل سريعم م   ململ ا  ً

 سريدم  ت سداأل إ امل سرت مج.
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 ضأيين غاٌب يف بدا١ٜ ايعكد ايثايث َٔ عُسٙ.ــ أٖٓا َٛقف قس١ٜ )ح .(؟ ــ 

ايهساج قد ضهٓت حّت٢ دزج١ اهلُٛد؛ بعد َضٞ ضاعتني ناْت اسبسن١ يف 

 ع٢ً دٚاّ املٛظفني.

ٌّ ٜـّٛ يف ايسابعـ١    ــ  ايٓصـف  ٚ ْعِ. يهٔ آخس زح١ً يطٝاز٠ تًو ايكس١ٜ تٓطًـل نـ

 َٔ بعد ايظٗس. أٟ َٓر ْصف ضاع١ َضت.

 !"تهطٞ"َا ايعٌُ، ضأضتأجس ــ 

ََٔ اْكطعت بِٗ ايطبٌ!ــ   ايطا٥كٕٛ ٖا ٖٓا ٜبتصٕٚ 

 َاذا أفعٌ؟ فأْا َضطس...ــ 

ناْت ٦ٖٝت٘ تٛحٞ أْ٘ غسٜب، فطأيت٘ َبتطًُا نٞ أخّفف َٔ فحاج١ ضؤايٞ 

 يػدٍص أزاٙ أٍٚ َس٠:

 ََٔ تكصد يف تًو ايكس١ٜ؟ــ 

 أقصد ايػٝذ ضبُد ايصاحل ...ــ 

 أ أْت صدٌٜل ي٘؟ــ 

 ال، بٌ أقصدٙ يػإٔ خاص!ــ 

إيٝــ٘ ذاٖــًك. نــإ غــابًا أْٝكــًا، بٗــٞ  فّهــس و ٚأْــا أزْــٛــــ "ٜكصــدٙ يٝبّصــس يــ٘!" 

ٌِ أٚ َٛظــف!"      ــ ــ٘ َعًّ ــايتكّعس ٚازبُــٛد. يعً ــٛحٞ ب ـــ ايطًعــ١، َظٗــسٙ ال ٜ ــِ  ـ فّهــس و  

 خاطبت٘ َٔ دٕٚ تسٍّٚ:
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 ٜا زجٌ أْت غاٌب فيت، ْٚبٝ٘ ... نٝف تؤَٔ باشبصعبك ؟!ــ 

 مل ٜسّد بايهًُا ، بٌ غصزْٞ بٓظس٠ٍ بًٝغـ١، دفعـتين إا االْهفـا٤. اسبُـد      

جا٤  ض١ًُٝ! تّبًا يـٞ، فأْـا دا٥ُـًا أقـا يف املطـّب ْفطـ٘، أيـبظ جّبـ١ ايـٛع  ٖٚـٞ ال           

 بًا.قًت يٓفطٞ ضاخسًا َٚؤِّــ تًٝل بٞ! 

 زمستو َٔ جدٜد ابتطا١َ تّٛدٍد، ٚقًتو ي٘:  

ـــ  ــٞ  سافكتــ    ـ ــ٢ طسٜكــو، أتطــُف ي ــا   طسٜكــٞ عً و َطــاف١ قصــس٠. ضــأدفا زب

 ؟...األجس٠

١، َــٔ دٕٚ نــكّ، ناْــت ظــكٍ تكسٜعــٞ، َــا تــصاٍ    ٖــّص زأضــ٘ أَــاز٠ املٛافكــ 

 ذبحب ايسؤ١ٜ أَاَ٘.

َثً٘،  جًظ جباْب ايطا٥ل، ٚجًطتو يف اشبًف. ملطتو أضداَف غضب٘، فًر و،

يٓفطٞ "يطاْو إٕ صـٓت٘ صـاْو!" ذيـو ايكـٍٛ املـأ ٛز أ ـخ٢        بايصُت. زحت أنّسز

   ٚ َــٔ دٕٚ  عصــًا أقــّسا بٗــا ْفطــٞ َٓــر إٔ دبــاٚش  ايطــبعني َــٔ عُــسٟ، يهــٔ ٜبــد

 جد٣ٚ...

ٕ "ايػٝذ" صدٜكٞ، ٜٚباديين اسبب ٚاالحرتاّ. يهـٓين  إنإ بٛدٟ إٔ أقٍٛ ي٘ 

ّٞ، ٜٚظــٔ أْــين أطعٓــ٘ يف      ــ خػــٝت َــٔ إٔ ٜــسمسين جٝــدًا أَــاّ ايػــٝذ، فٝتعــّسف عً

 ايظٗس...

 دفعين ايصُتو ألٕ أجرّت شٜازتٞ األخس٠ إا ايػٝذ غس ايبعٝد٠ ...

- 2 - 

ّٞ بعٝٓٝ٘  ٍٍحّدم إي  :ايّٓفاذتني  ِ قاٍ بتعا

ـــ   ّٞ، أّ تطــدس َــٔ     ـ ــ َــا ٖــرا ٜــا أضــتاذ؟ َــاذا أفٗــِ َــٔ شٜازتــو؟ أتتحطــظ عً

 جّبيت؟!

 زتبانًا:اابتطُت بٍٛد، ٚزففتو بأٖدابٞ 

ّٞ"؟ــ   أٖرا َا قسأَ  يف ٚجٗٞ ٜا "بٛ عً

ظٌ ٚاقفا َكابٌ األزٜه١ اييت أجًظ عًٝٗا، َٓتصبا بكاَتـ٘ املدٜـد٠ َٚٓهبٝـ٘    

 عٝٓٝ٘ ايرباقتني يف عٝين.  املتٝٓني، غازشًاايعسٜضني 

 :أجفًين ٚجٗ٘ ايكاضٞ، فأزدفت قا٥ًك
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نِ أْا أقـدزى! بـٌ ٚأضـتطٝا إٔ أجـصّ بأْـو تكـسأ        ٜا ضٝدْا، أْت تعًِ جٝدًاــ 

 أفهازٟ ٚدخ١ًٝ ْفطٞ ... فعكّ تؤْبين با  عًٝو؟!

 الْت َكَف ٚجٗ٘، ٚاشداد  عٝٓاٙ اتكادًا  ِ قاٍ َبتطًُا:

 أّ ج٦ت تتعًِ ايهاز؟ــ 

و ٜا ضٝدٟ حيتاج إا َٖٛب١، ْادزًا َا جيٛد ايصَإ بٗا، أتـٛم إا ايتعـسف   فُّــ 

ٔ ، أزجـٛ إٔ نـّٓ  عٔ نثب ع٢ً تًو املٖٛب١، ٚأحطب بصدم أْٗا فسص١ مثٝٓـ١ جـداً  

ّٞ  عآٜتٗا!  عً

 اْػسحت أضازٜسٙ ٚتأيكت عٝٓاٙ غبط١:

ٜٓضـف طٝبــ١، يهـٔ باملكابــٌ عًُــتين   يًخكٝكــ١، أْـا أضــتًطفو. ٚجٗـو َــسٜف   ـــ  

ّٝ  ٚحبرز.  ًادبسبيت، أال أبين ع٢ً ايٓظس٠ األٚا، ٚإٔ أتفسع ًَ

 يهٓو، ٜا غٝدٞ ال تساْٞ أٍٚ َس٠!ــ 

 ٖص زأض٘ األغٝب، ٚاٖتص َع٘ طسبٛغ٘ ازبٌُٝ:

صــخٝف أْــين ايتكٝــت بــو َــسازًا يف بــٝيت ٚيف أَــانٔ َتعــدد٠، يهٓٗــا املــس٠   ــــ 

ّٞ ْاقـدًا أّ َسٜـدًا   األٚا اييت تكصدْٞ ف ٚابتطـِ  ـــ  ٝٗا بدافا ايفضٍٛ. ٚضٛا٤ ج٦ت إي

ــٔ اسبــايني     ــ٘ ٜطــدس َ ـــ نأْ ــ١     ـ ــسفيت ايدٜٓٝ ــا، َع ــين ال أضــتددّ، َطًك أؤنــد أْ

د ٚاسبٝات١ٝ يف ايػعٛذ٠، نُا ٜظٔ، أٚ نُا حيًـٛ إا ايـبعأ إٔ ٜطـُٝٗا. أْـا أتعبّـ     

 زبٞ ٚأحسص ع٢ً إز ا٥٘، ٚال أٚظف َعازيف يف اإلضا٠٤ ...

 ، بٌ أعًِ أْو حاج١ اجتُاع١ٝ َاّض١.ٜا غٝدٞ ازبًٌٝ، ٖرا َا أعسف٘ جٝدًاـ ـ

نإ ٜبدٚ زشًٜٓا ــ حني ترّنس و تًو ازب١ًُ، حّدقتو يف ايػاب ازبايظ أَاَٞ 

ــ١ٍ        ــٔ ٜــدزٟ، قــد ٜودفــٞ َظٗــسٙ ٖــرا غَٝٛــًا َــٔ فٛ ــ٢ جٗاي ََ ــ٘... " يف أفضــٌ حاالت

٤ّٞ هلـا    ايػٝذ، يتحًٞ آ ازٖـا،  ١َُٓٝٗ، قد ذبتاج فعًك إا حسن١ َاٖس٠ َٔ ٜد ٚتوٗـ

 طبسجًا ...".  ِ عْد و َٔ جدٜد إا غسٜط ايرانس٠.

ـــ  قاٍ ايػٝذ ٖٚـٛ ٜتأَـٌ ٚجٗـٞ    ــ أْا أضتددّ عٝين جٝدًا، إُْٗا أداتٞ األٚا ــ 

أز٣ َــٔ خكهلُــا َــا ربفــٞ ايطــسٜس٠، ٚأجــد ايــدٚا٤ املٓاضــب يف أغًــب اسبــاال ،         

ّٞ    ٚأحٝاْــا ال أحتــاج ضــ٣ٛ إا َعسفــ  ــ ١ٍ بطــٝط١ ٜفتكــس إيٝٗــا ايصا٥ــسٕٚ. َــثك، ٜــأتٞ إي

شٚجإ مل ٜٓحبا األٚالد بعد، فـأٚظف َعًَٛـا  أٚيٝـ١ يف دٚا٥ُٗـا: ايـدٚز٠ ايػـٗس١ٜ،       

، أقسْــ٘ غٝبٝـاً  حطـٔ ايتغرٜـ١، َساعــا٠ ايػـسٜو، ٚيهـٞ أعطــٞ هلـرا ايـدٚا٤ َفعــٛالً      
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١ً ايكُس١ٜ إذا ، أزبط اجملاَع١ َا اهلببعأ ايظٛاٖس ايطبٝع١ٝ حطب ايظسف، فُثًك

 ناْت تتٛافل َا ايدٚز٠ ايػٗس١ٜ ...

ـــ زفعــت ٜــدٟ نايتًُٝــر َكاطعــًا  ــــ أزجــٛى ٜــا غــٝدٞ ــــ  ّٞ أفضــٌ َــا  ـ قــّص عًــ

 أبدعت!

حطٔ ضأقص عًٝو قص١، أزجٛ أاّل تػـٝعٗا بـني ايٓـاع، حفاظـًا عًـ٢ ضـس        -

 امل١ٓٗ ...

 أدخًت اشباد١َ ايك٠ٛٗ، فتٓاٚيت فٓحاْٞ ٚتٗٝأ  يكضتُاا...

ذا  ّٜٛ، زجٌ عحٛش ٚشٚجت٘ طايبني ظبدتٞ، فكد ضوسم َا َعُٗا  جا٤ْٞ، -

َـــٔ صبـــٖٛسا  ْٚكـــٛد. فُٗـــت َـــٔ خـــكٍ َـــداٚالتٞ َعُٗـــا إٔ ايعحـــٛشٜٔ خبـــٝكٕ   

ٚأٚالدُٖا غس زا ني عٔ خبًُٗا. أٜكٓت إٔ ازباْٞ ٖٛ أحد أبٓا٥ُٗا أٚ أحفادُٖـا،  

 اٚشٚا ايعاغس٠.فطًبت َُٓٗا إحضاز أٚالدُٖا ٚنٓاتُٗا ٚأحفادُٖا ممٔ دب

قـــسز  إٔ أْفـــر طسٜكـــ١ غـــب٘ َضـــ١ُْٛ. قطـــُت مثـــس٠ جـــٛش إا ْصـــفٞ نـــس٠  

َتطاٜٚني، فّسغتو غطسٜٗا َٔ دٕٚ إٔ أحدث أٟ عطب يف احملٝط اشبازجٞ، ٚعٓـد  

"ايغـسٟ"  ـــ  حضٛز عا٥ًتِٗ يف ايٝـّٛ ايتـايٞ، ٚ ـعت  ـُٓٗا جعـًك نـبسًا ٚأغًكتٗـا ب       

َ     بػهٌ فيّن ١ تًـو ازبـٛش٠ . بـدأ  حـدٜثٞ َعٗـِ      ْٚظٝف حٝـث ال ٜػـو أحـٌد بطـك

ِّغاتٗا ًٜـ١ َُٗـا ناْـت    ذجبد٣ٚ ايتٛب١ عٓـد ا  ٚبـإٔ ايطـسق١ ز    ، ٚأْـين أحببـت   َوطـ

عــا٥ًتِٗ بعــد إٔ تعسفــت عًــ٢ أفسادٖــا، ٚأحــسص عًــ٢ مسعتٗــا، ٚبــإٔ ا  تعــاا          

أنطبين ايكدز٠ ع٢ً فضف ايطازقني. ٚيف أ ٓا٤ حدٜثٞ، أخسجـت ازبـٛش٠ َـٔ جٝـب     

عًــ٢ األزو ٚقسبــت عبٖٛــا قــداحيت املػــتع١ً، ٚأْــا أُٖــظ بصــٛ   جــّبيت ٚٚ ــعتٗا

َٗٝب: " أعٛذ با  َٔ ايػٝطإ ايسجِٝ، بطـِ ا  ايـس ٔ ايـسحِٝ، باضـِ خايكـو      

أٜتٗا ازبٛش٠ ذبسنٞ عبٛ ايطازم ازباْٞ !..". بـدأ ازبعـٌ املهتـٟٛ حبـساز٠ ازبـٛش٠      

 عدٜد٠.ٚايكداح١؛ ٜتخسى بٓصم ٚبطسع١ مما حسى ازبٛش٠ ضٓتُٝرتا  

 الحظت ًٖعًا يف عٝين أحد األبٓا٤ فسفعت ازبٛش٠ قا٥ًك:

يٛ تسنتو ٖرٙ ازبٛش٠، يرٖبت بادبـاٙ ايطـازم بنذْـ٘ تعـاا، يهـٔ  ـا أْـين        ــ 

يهـٌ فـسد َـٓهِ، ٚألْـين َكتٓـا بتٛبـ١        أحببت عا٥ًتهِ، ٚأنٓـ٢ إٔ أظـٌ صـدٜكاً   

ــا "      ٜ ،ّٞ ــ ــاٍ إي ــ٧ ٖــرٙ ازبــٛش٠. تع ــد   ايطــازم ايطــاٖس .. قــسز  إٔ أخب ــٛ ضبُــٛد" بع أب

أضـبٛعني، يتأخــر َـا فكــد . ضـٝعٝدٖا ايطــازم خـكٍ أٜــاّ، ٚعٗـدًا َــين أال أفضــف      

 أعاد ايطازم َا ضسم ٚنفاْا غسًا!  امس٘ .. ٚفعًك
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  خو، فضخهت َٔ أعُاقٞ ...

 قسعت اشباد١َ ايباب، ٚقايت بأدب:

 ضٝدٟ! يكد جا٤نِ شٚاز.ــ 

 ملعت عٝٓا ايػٝذ، ٚقاٍ:

ٌٔ، قدَٞ ايكٗــ  ّٞ     ــ ٠ٛ إيِٝٗ! حط ٚ ـــ   ـِ ّٚجـ٘ نكَـ٘ إيـ ْظـس. أتـس٣ ٖـرا    اتعـاٍ 

ــث أزاٖــِ ٚال        ــا٥ين، حبٝ ــ٘ أحــّدمو يف ٚجــٛٙ شب ايػــل ايبطــٝط يف ايطــتاز٠؟ َــٔ خكي

ٜسْٚين. يف أ ٓا٤ احتطا٥ِٗ يًك٠ٛٗ أزصد حسنـاتِٗ، ٚأتأَـٌ ٚجـِٖٛٗ بعـني بصـس٠.      

يٝتفـس    َٚد ٜدٙ َٛدعًاــ أْفر إا أعُاقِٗ ٚأحًٌ أحادٜثِٗ ... ٌٖ أغبعت فضٛيو؟! 

 إا غأْ٘ ازبدٜد ..

غادز و بٝت٘ ٚأْا ال أعًِ حّت٢ اآلٕ: ٌٖ ابتدا تًو ايطسٜكـ١ بٓفطـ٘، أّ اضـتكاٖا    

 َٔ ضٛاٙ!

 نٓتو َا أشاٍ أحٝا َا طٝف ايػٝذ، حني ٚصًْت ايطٝاز٠ إا قسٜيت.

ّٞ ٚقاٍ بأْف١:  حني َدد  ٜدٟ إا جٝيب، ايتفت ايػاب إي

 َا ايطك١َ!ٚاصٌ ٜا أضتاذ، ــ 

 ٚزبتو ع٢ً نتف٘.ــ غهسًا يو ٜا أخٞ! أزجٛى ضاضبين! ــ 

 انتف٢ بّٗص٠ٍ َٔ زأض٘ ...
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 د. جرجس حوراني 

 

 
عرف العّي دٖوٕت اوب ة البلٗوٛ ا،ٍوٜ  ةُ اللوبدً غلٗوْ نرٖوة عوَ اللرٖوٛ  ووَ           

"الغراوبٞ ررفوبٞ  ي ٖفباومُٕ       فبوجأل ادرٓ ابلفرح. ٔ دث ٌفصْا،رثبكٌٛظراثْ 

مل ةخطو١ غ  ععوح ممىوٛ     يف الصعر  ميكٍين ةُ ةاوٗعّي ووب ةظوبٞ ووَ الب.وبعٛ..     

زٔجووب ابخجٗووبر وٕلووا البلبلٗووٛ يف ووودخن اللرٖووٛ فّووبا ا،كووبُ ا،ٍبشووة ياووطٗبد       

الغرابٞ البَٖ ي ٖببلُٕ مبب ٖدفعُٕ". ٔاٌطمق إخ دٖٕت ُورِ بًب ابلغرٖة البٙ رمَ 

ٖووب ةِوو   ابلببظووب.. ٌووٕرخ لرٖووٛ الببظووب". رّد   "ٖووب ةِوو .. شووٗبرثْ ٔا ووْ لووٕ البلبلٗووٛ  

       ّٗ "ظوّرفح   لم.وٗ:   ًبالغرٖة الجحٗٛ اّوسٚ رةط وجىّموٛ. ٔلوبه دٖوٕت ِٔوٕ ٖلودً مرشو

احملن  ٖب ةشجب ". ٔفجح لٍٍٗٛ ابص٘  ٔلدوّب لم.وٗ:  ٔفوجح الذبٌٗوٛ  ِٔورد ٖلودوّب      

ٍوٕد الفوبخر    "ابصو٘ لبٍبٌٗوٛ  ووَ ال    ٔلبه دٖوٕت   لمىرةٚ الب الٗح يف الصٗبرٚ ثٍجظر.

احٗح ةُ شوعرِب عوع: شوعر الٕةٍٗوٛ ٔلكوَ اوب ووباأ ةٗوة  ةاوً  ،وب ا  ىوا            

لوو٘ رفٗووق اووبد  اإلٌصووبُ ا،ووبهي ةلووٗض لكوو٘ ٖصووجىجا مبووبالبخ ةٗبووٛ يف ِووبٓ ا ٗووبٚ..  

ةرعْ  لك٘ ٖلدوّب وّرًا لصبٗٛ مجٗموٛ  ٔلوبه لو٘  ووب فبٟودٚ املرذ  ،وب ا ٔردوين        

غٌصوبُ فّوٗي ِوْ      فجبٚ مجٗمٛ ثطّٗة  ٗبث٘..غٖبِب ةا٘  ةلٗض لك٘ ة صن اّب عمٜ 

"ٌعٗي.. اعو٘   ِْ.. وب رةٖك مببالّب ةشجب .. عفًٕا مل ثعرفين ابعك"ي ٔلبه الغرٖة 

ٌعٗي. "ٔودّ  دٖٕت ٖدٓ وصبفحًب الرجن ٔمتٌْ ٖعرفْ وٍب شٍٕاخ عدٖدٚ  "ةِ  ةخو٘  

عوٗي اوب ة   ٔلدً لْ لطعٛ اصكٕٖح  ٔمحن الذبٌٗٛ لٗلدوّب لمىرةٚ. ٔظكر ٌ ٌعٗي.

ًّ دٖٕت فىوْ  "عوٗبفٛ. عوٗبفٛه ثٓ  اوحٛ     ة" البلبلٗٛ  ظكرك عمٜ  صَ ال.ٗبفٛ". ز

ٔرد ٌعٗي  "مل ٖرزلين اهلل اعد  مٍوب لود..   . ٔعبفٗٛ ٖب ةِ  ا.ٗفٍب العسٖس ٌعٗي  ةإ"
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ا ىود هلل عمووٜ مون ظوو٘ٞ  غٌوْ ر ووٗي ٔي ٍٖصووٜ     لكوَ ٖبوودٔ ةُ اهلل مل ٖوت ُ اعوود..  

"ٖوتث٘    ثعبةفوًب لوٕ الرجون الوبٙ اوبُ عموٜ ٔجّوْ ا وسُ          ٔلبه دٖٕت وبودٖبً  عببدٓ".

الٕلد ٖتث٘  اهلل ي ٖلطا ة دًا.. رزلوين اهلل د دوًب  ٔا ُ ةعوٗغ ووا زٔجوب ٔمتٌٍوب       

عمٜ من  به اي دٌٗبِي  ٔمل ٖرزلٍب اهلل  ا  ةٔيد  من وٍّي  مق اعٗدًا دُٔ ةُ..

 "ر فّٗب لرٖوٛ الببظوب ةخو٘ ٌعوٗيي    اّي م٘ ٌتشرِي وعٍب. ِن ِ٘ ا،رٚ املٔىل الب ثسٔ

ٔلبه ٌعٗي البٙ راح ٍٖظر لٕ زٔججوْ الوب ثبودٙ عوحرِب يف الصوٗبرٚ  "ا لٗلوٛ مل       

ٌصووبُ ةُ  ووٕت ااٍوود ٔالصووٍد مىووب  ةثعوورف اّووب وووَ لبوون. لكووَ ا بجووٛ ثوودفا اإل  

"ٔوووب ِوو٘ ا بجووٛ الووب دعجووك     ٔرفووا دٖووٕت  بجبٗووْ عبلٗووب ٖجتووون اللرٖووٛ     .ٖلٕلووُٕ"

ٌعٗي لٍٍٗٛ العصري جبٌبًب  "ظكرًا عمٜ العصري  فعوً  ةٗوة ا،وباأ      " ٔعايلسٖبرثٍب

"ةبٗوة   لبلٕا لٍوب ٖٕجود يف ِوبٓ اللرٖوٛ ةبٗوة ظوبةر". ٔلبةعوْ دٖوٕت          شمىح ٖداك..

ٔ دث ٌفصْ  ةمٗد ظبةر امعة الٕرأ  المعني مل ٖرتموين   .ظبةر يف ِبٓ اللرٖٛه"

ٍوب يف ا،دٍٖوٛ  ةرلٍوب اوبت موون     ةراوح ٔي وورٚ ٔلوبه ٌعوٗي  "مل ٌورتك ةبٗبووًب ٖعجوة عمٗ      

دعووك وووين  ةٌووب رجوون ووو وَ  املةبووبٞ مل ٌووٕفر ة وودًا  مل ٌعوود ٌفكوور ابيخجصووب ..

ي ةعورف   ابلعمي ٔايخجصب   لكوَ الٍصوبٞ  اوي ٌظرٖوبخ ةجمفوٛ  غٌّوي ٖ وٍوُٕ..       

لوٕ ثورٝ ووب ا  ودث عٍودٙ يف       لكوَ يف ا لٗلوٛ  موبُ املوور ًجعوًب..      مبب ٖ وٍُٕ..

البلٗووٛ وذمووك ةٖ.ووًب  لكووٍين ةاٗووا فّٗووب اق.ووبر  عٍوودوب لبلووح لوو٘  البلبلٗووٛ. عٍوودٙ 

ارثبكوووح ووووب ا ةفعووون. مجووودخ يف وكوووبٌ٘ فلووو       زٔجوووب ةُ الجحمٗووون غ وووبا٘  

وب ا ةٌجظري لبلح ل٘  ا ِة ٔة .ر ةمرب اٍٗٗٛ  وب ا ثٍجظري ٔلمح اب  فصرخح 

 ٔرم.ح مرجن ثل٘  ٔاظرتٖح وب ةمبح زٔجب ٔعودخ  لبلوح   مٍبفٛ يف العبمل.

ل٘  ععْ ٍِبك يف ودخن البلبلٗٛ  ٔععجْ. دي ارخح  وب ا ثٍجظوري لموح اوب  ووب ا     

ةٌجظري لبلح ل٘ ا ِة اصرعٛ ٔا .ر وذمْ. ٔرم.ح ورٚ دبٌٗٛ مرجون ثلو٘ ةةٗوا    

ِن ثعرف  عٍدوب مبُ السابَٟ ٖتممُٕ ٖٔببرمُٕ لٍب  مبُ ادرٙ ٍٖوجف    املور.

ظو٘ٞ مجٗون.    كوُٕ لمىورٞ ٔلود..   الميب البٙ ٖكرب ٖٔكرب. ا لٗلٛ ظ٘ٞ مجٗن ةُ ٖ

ٔخباٛ غ ا جبٞ اعد عبات مبري. للد ثعباٍب مذريًا  مذريًا. الٕلد ٖبه ٖب رجون. مل  

ٖبق ةبٗة ةوج  اوتوراذ الٍصوبٞ غي ٔزرٌوبٓ. ٔالكون وصوىي ةُ ي ةوون. ا،عوكمٛ         

وووب ا ٌفعووني  كىووٛ اهلل ي   ابلرجوون الٕالوو: ةوبوووك. مل ٖوورزلين اهلل لووٕٚ اي ووبت.   

ش٘  من وَ ٖراٌ٘ ٍٖوق  ةفون ةٌبوٕت. ةفون     ةٌٍبلعّب. لكَ ِن ارثبح رٌصجطٗا ةُ 

ةٌبٕت. مٍح عٍٗدًا  ةرفض ةُ ةزرد ار ي زٔجب ٌطبفًب نرٖبٛ. ٔ اخ ًٖٕ دخن ةخ٘ 

ِٗووب  غىل ةٖووَي ٔمل ٍٖجظوور   لمووح لووْ  ِٗووب. حيىوون اٍدلٗووٛ  ٔجّّووب لووٕٙ ٔلووبه لوو٘  
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 ٔزٔجوب غىل العباوىٛ.  ظدٌ٘ مىعجلن  دفعوين يف شوٗبرثْ. ِٗوب  ِٗوب. ٔلوبدٌ٘ ةٌوب       

غٖبك ةُ ثجٍفض  شٕف ةٌّ٘ من ةسُ البٍدلٗوٛ يف رةشوك ٔةرثوبح ووَ ِوبا الورةط       

العفَ. ٔمل ةجد ٌفص٘ غي يف ورمس لطفن املٌبٕت. ٔةجرٍٖب العىمٗٛ. لكٍّوب فعومح.   

ِٔكبا ادةخ شمصمٛ العىمٗبخ. ٔمبُ يف مون وورٚ  ٖودخن  وبوً  البٍدلٗوٛ ٖٔعٗود       

لْ  غٌٍب ٌّدر ا،به فل   لٕ ةراد ةُ ٖرزلين ٔلدًا  موبُ   ا،صمصن ٌفصْ  مٍح ةلٕه

رزلين وٍب البداٖٛ. لكٍْ مبُ لد ٔعا لطًٍب يف ة ٌْٗ  فلو  ٖصودد البٍدلٗوٛ لوٕ     

رةش٘. لكَ يف ا،رٚ املخريٚ. دخمح زٔجب  وذن عرٔط  مل ةرِب ٖٕوًب مجٗمٛ وذمىب 

 و: وذون ٔرلوٛ  ٔثصوٗح      رةٖجّب ِبٓ ا،رٚ  ٔلبلوح لو٘  الجحمٗون غ وبا٘. ٔرا وح ثر     

ِون ثصودأ  اظورتٖح مون  مٕٖوبخ جوبرٙ        غ با٘ ٖب ٌعٗي  غ با٘  ٔادةخ ثبك٘.

ٔةممّب السابَٟ  ٔمن وَ مبُ مير ابلعبرد  ٔمٍوح فر وًب عموٜ ووب ٖبودٔ. لكوَ       

وب ا ٌفعني ٖب ةخ٘ غ ا مبُ اهلل ي ٖرٖد  فإٌْ ي ٖرٖد. ي ة ود ٔي  جوٜ مون علوٕه     

ظوو٠ًٗب ي ٖرٖوودٓ اهلل. لبلووح لووسٔجب زإٌووٛ ِٔوو٘ ثٍجلوو٘      العمىووبٞ ميكٍّووب ةُ ثفوورذ   

البٍوودٔرٚ  وووب ا يف اطٍووك ٖووب خمووٕدي اوويب ةً اٍووحي زوووح زٔجووب فىّووب ي ثعوورف  ٔي  

 ا،ّووي عٍوودِب ةُ حيىوون ِووبا الووبطَ ةفووً   ثرعووعْ  ٔثغووين لووْ       ّٖىّووب ةُ ثعوورف.. 

    ٕ ً ٔثمبصووْ دٗووبت ا،درشووٛ  ٔ .وور لووْ درٔشووْ  لووٗض ةمذوور. لكٍّووب  ِبووح يف الٗوو

الجبل٘ ثلصد وصٕر املظعٛ  ثرٖد ةُ ثعرف جٍض اجلٍني. لبه اوب اكون اصوبةٛ  ي    

ةرٝ جًٍٍٗب. المعني  الفبظن  الكب ت. ِكبا جبٞخ ثٕلٕه  ٔثلٕه لو٘  غ ا موبُ ي   

ٖعرف ،ب ا ةعطٕٓ العّبدٚ  ِن ةرٔاح الٍبط لعبوٛ اوني ٖدٖوْ. ٔاودة وصمصون املةبوبٞ        

ا الك ً ٌفصْ. ٔووب ا ٌفعن.ةٌوب ةنووَ اوبلعمي     ثٍجلن وَ ةبٗة غىل ثخر  ثصٕر ٔثصى

ٖب ةخ٘. احٗح ةٌين ابٟا خ.بر لكٍين ةنوَ ابلعمي  لكَ ثموك ا،ورةٚ الوب  موض     

ا ُ يف الصٗبرٚ ي ةعرف مبب ا ث وَ. ثلٕه لو٘  ِٔوبٓ العورٖطٛ ةلٗصوح عمىوًب ةٖ.وًب.       

   ٔ اودأ  ةظرٖطٛ محمجّب اٗدٙ  ٔرةٖح المُٕ املمحر ٖصطا اّب اعوٗين  ِون ةموباّب 

 العوورٖطٛ عمووي ٔايٖكووٕ عٗووُٕ ثخوورَٖ  ٖمبصووُٕ الٍظووبراخي لووبه دٖووٕت  "وعّووب  ووق.  

عمي". ٔعحك ٌعٗي  "وب ا ثلٕه ٖب رجن  ِن ِٕ غٖكٕ ٔا د  ةٌْ ةل: غٖكوٕ ولباون   

عموٜ موون  ووبه لوبلٕا لٍووب يف ِوبٓ اللرٖووٛ ةبٗووة ظوبةر  ِوون ثوودلين      ظورٖطٛ ٔا وودٚ. 

  مبٌوح وذون خٗوبرٚ ًجم٠وٛ ثفوٕح وٍّوب       اٌظور غلّٗوب   عمْٗ. للد  ااح ا،رةٚ وذن مشعوٛ. 

"ِن لبلٕا لوك يف لرٖوٛ    راٟحٛ  مٗٛ  ٔا ُ عىرخ معٕد الفبإلٗبٞ". ٔلبه دٖٕت 

شْ عَ عٗفْ ٔ ودث  ة. ٔةاعد دٖٕت ر""ٌعي ةً الببظب ٖٕجد ةبٗة ظبةري". لبه ٌعٗي 
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ٌفصْ  ثٕفٗق ةبٗوة ظوبةر  ِوْ  ِوْ  ظوبةر مبوب ا ٖوب ثورٝ  مٗو: شوتداي عمٗوْ            

شوتجدٓ ةاوً ي ٔشورح البوبٟا لموًٗ  ٖ.ورت اإاوبعْ خودٓ  دوي  صوي ةوورٓ             َٖةا ُي 

ثٕفٗوق. ٌوبه اجلوبٟسٚ     "ثف.ون. ٌعوي ةبٗوة ًٗوس.     ةخريًا ِٕٔ ٖلدً عمبوٛ را وٛ لم.وٗ:    

ثفوووٕأ عموووٜ مووون الرٔووووبُ. دمبٌوووْ  ةلصووود عٗبدثوووْ يف العوووبرد  املٔىل يف رٔوبٌٗوووب.

عمبوٛ الرا ووٛ  ٔا وْ لووٕ   ا،جعبوود وووا الصوب ٛ ًبوووًب لورت ا،درشووٛ". ٔمحون الرجوون     

زٔججْ ِٕٔ ٖلٕه اب اصٕخ ورثفوا  "ٖلوٕه غٌوْ ٌوبه اجلوبٟسٚ املٔىل يف رٔوبٌٗوب. .ثفوٕأ        

عمٜ من الرٔوبُ. ٔاٌطمق ٌعٗي لٕ زٔججْ ٖلوٕه اوب اصوٕخ وصوىٕد  ٖلوٕه ةٌوْ ٌوبه        

 اجلبٟسٚ املٔىل يف رٔوبٌٗب. ٔارلح عٍٗب السٔجٛ. ٔاٌطملح الصٗبرٚ.

ةُ ٌكوبت  ووب ا    الصوٗبرٚ ّٖٔوس رةشوْ  ٌ.وطر ة ٗبٌوبً     ٔل: دٖٕت ٖ  ق نبوبر  

 ٌفعن ِٔبِي ٖفر ُٕ  جٜ لٕ مٍح ثكبت عمّٗي ه
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 نجاح إبراهيم 

 أديبة سورية              

 

من حيرتُف الؽتابة سيعرُف عؾى الػور الناقد الؽبري الدكتور 

، الذي يشغل الساحة األدبية العربيةة قؼاتهةو وكتبةو    حامت الصؽر

 النؼدية الؽثرية، 

حتى صةار  كتبةو العديةدة مرًعةال لؽةلم م ةتش د ا شة د        

 النؼدي األدبي.

هو الذي مدَّ أصةابعو د موقةد الشةعر ، وأ ةعل هرايه ،يةو ،      

 .،ؽان لو الصو  ا دوي د قراية الؼصيدة احلداثية 

 وكان لنا هذا احلوار معو. 

ًننننننننّ  ■

 اهةاَث خوفم؟ أّٙ أجَٚخ إىل اهِقد؟ ٗٓى أغوقَخ

إىل اهلتابتتتتتتٞ اهِ  ٙتتتتتتٞ   أتٚتتتتتتُ  ■■

 اهصعر اهستلراْ  كٌتا ٙ ت ُ    مبركِب

ًتتّ اٚا٨تتتٕ  وتتٟ  هلتتِص وتت ُ٘  راًبتت٘ 

آاتتترذ ينتتت بص   شتتت٘ا ٣ٕ ًتوٌستتتا   طتتتا١   

ٓتت٘ا٦ٖ كٌتتا تاعتتى اهستت ِٙٚا    اهر وتتٞ  

ا٪ٗدٙسٚٞ  ني جي بّ اهب تارٝ ٗاهركتا    

بغِا٢ّٔ إىل ينزٙترتّٔ     أبتعت   تّ ًٚتاٖ     

بتى   ذٕ ٗر٦اٖٙغٌر رٗ ٛ بوغتت  ٗظىَّ ذاهصعر

ٗهرمبتتا كتتاْ   وتتار   تتى كتتتاب. ا٪ٗي   

٨ُبٔتتارٜ باهصتتعر ُاستتٕ ه بِٚتتتٕ ٗاٚا٨تتتٕ    

ٗتصتتتل٩تٕ الفتواتتتٞذ ًتتتا د عتتتص هت ًتتتى  

ذهتتم ٗاهب تت   تتّ  تتر، ًتتا  ٚتتٕذ ٗكتتاْ      

اهِ ا١ اهِ  ٜ أكثر اإلينابتا  ١٩ًًتٞ لتا    

 أرٙ  

أروتتب كتتتا     أكتّ ررٙبتتا   تّ   ٗ

ٞ تٗوتتتتتتتتوأ ٚتتتتتتتت   ذينٚوتتتتتتتتٛ  ٍٔ كتابتتتتتتتت

ُصتتغاي بتتٕ  إىل قرا١تتتٕ ٗا٨ اهصتتعرًبلرا  

 ِٕ  
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 ًا اهرٜ دفعَم إىل اهِقد؟ ■  

 ساس دااوٛ أٗ  ط٘ي ًعر  إ ■■

٩ي اتتتهو٘قتتت٘ل  وتتتٟ ينتتت٘ٓر اهصتتتعر ًتتتّ   

كتابتتتتتٕ ٗدٗا عٔتتتتا ٗتصتتتتل٩  الواتتتت٘ظ 

اهلت٩َ   ٩َٟ  ولها ًتعٞ ٓٛ  اهصعرٜ 

اهتت. رآٓتتا اهت٘ ٚتت ٜ أكثتتر وتتع٘بٞ ًتتّ     

رٖ ترٙ  اهتفوص ًّ أْ  ُٔا٪؛ل٩َ ذاتٕها

ٗتبص كٚأُا  وٟ ًاارقٞ اطابٕ   أ ت٣وٞ  

 تتثِا٢ٛ    ٓت ا ا٨  ست ٝ جتعوص أ لترُ 

 تتت ٠  ذاهتتت ٜ ٙ٘قتتتع اهصتتتا ر   كٌا٢ِتتتٕ

ا٪شتتٚا١ اهتت. ٙرآتتا ا٬اتترْٗ بعٚتتِني ًتتّ    

٨ٗ  كوٌتتا  ٗأاٚوتتٞ ٗوتت٘ر ٗهغتتٞ ٗإٙ تتا      

َّ مثٞ ستّركا  ًٗصتّغ٩  ًعر ٚتٞ    شم أ

قتترا١ٝ اهلتتتب اهِ  ٙتتٞ     ؛ً تتا بٞ هتت هم  

ًٗتابعتتٞ اهزٗاٙتتا ٗا٪بتت٘ا  التعوتتٞ مبراينعتتٞ  

اهصعرذ ٗ  ً ت ًتٔا ااٗٙتٞ  روت   وتٟ     

قرا١تٔتتتتا شتتتتٔرٙا  ذٓتتتتٛ   قتتتترأ  اهعتتتت د      

الاضتتتٛل اهتتت ٜ  ت تتتتٕ بت وٚتتت   طتتتارٜ    

اهوبِاُٚتتتتتتٞ ًِتتتتتت   لا٬دا  مجٚتتتتتتى زتوتتتتتتٞ 

ٗااد اهاط٘ي اهِ  ٜ محا ٞ  ًا و ٗرٓا  

 ٛ ٗحتوٚتتتتى  در تتتتِا   ًتتتت٘اد اهِ تتتت  ا٪دبتتتت

 اهِ ٘ص اهصعرٙٞ   ادتاًعٞ  

كحابنننم " اهرٌنننسٝ اتسًنننٞ" جوقنننٛ فٚنننٕ     ■

اهضنن١َ٘ ىوننٟ بعننجا اهححلننازث اذتداذٚننٞ   ٗىوننٟ      

قصنننٚدٝ اهِرنننس ًٗنننا ننننٚا بٔنننا ًنننّ إغنننلا د      

 ٗطسٗحاد   ًآٛ ٓرٖ اإلغلا د؟

 ً٘قتتتتٌ ل اهثٌتتتترٝ ا رًتتتتٞ      ■■

َّ ٙا تتتن  ِتتتٕ اهعِتتت٘اْ   شتتت رٝ أ ستتتُب  أ

ٞ اهصتتتتعر حتٌتتتتى هغ ؛ رابتٔتتتتا مثتتتتارا  ًتِ٘ تتتت

شتتت رٝ  تتت رٙٞ  ٚٔتتتا  اهلتتتث  ًتتتّ ا تتتٍ  

ٗتتِت٘   ذ تثٌر بت٩ يناتال    ٗد٨٨تٕ  اهصعر

  وٟ ُاسٔا بِاسٔا   تربٞ ثرٙٞ اهعِاوتر  

ْ أًّ بني مثارٓا كاْ ق ر ق ٚ ٝ اهِثر 

ٓتت ٖ اإل اهتتٞ إىل   تلتتْ٘ اهثٌتترٝ ا رًتتٞ  

دَ ٗ تتتردٖ ًتتتّ اهاتتتردٗس آ أًث٘هتتتٞ ٓبتتت٘ 

تسا     بٚاْ ال٘ق  ًّ هت ٗقٕ اهثٌرٝذ 

 ٔتتتتٛ ًوعُ٘تتتتٞ ٨ جيتتتتب   ذ ق تتتتٚ ٝ اهِثتتتتر 

 قرتا  ًِٔا  ط٩   ّ ت ٗقٔا ا٨

 ٗٓ ٖ أٗىل إشلا٨  ق تٚ ٝ اهِثتر   

 ٞ  تت باي  وتٟ ًستت٠٘    اهتو تٛ ٗا٨  ًصتلو

ّٚتتتتتتتر اه تتتتتتترا١ مبفتوتتتتتتت     اه تتتتتتترا١ٝ    ٙغ

ًستتتت٘ٙاتٍٔ ًتتت٘قعٍٔ ًتتتّ اهصتتتعر ٗقتتترا١ٝ     

شتتتترتا ا  ذاتٔتتتتا ا تتتتتٌر  ا٨ اه  تتتتٚ ٝ 

 تتت٩بٞ ادتستتتٍ اهصتتتعرٜ اهعربتتتٛ   ُظتتترا  ه

ُّ ٗتتتتتتراكوٍ ُ ٘وتتتتتٕ  تتتتت  تارخيتتتتتٕ     ٗأ

ا ز تتتٞ شتتتلوٚٞ أٗ ين رٙتتتٞ تو تتتٟ وتتتّ ا     

ٚاُتتا  كتتث ٝ إىل اهتفتتّ٘ٙ    ِٚاتتا  ٙ تتى أ  

َّ أروبٔتا ٨   ٗ ٘ق ا٨ تٔاًا  ر  ال ِعتٞ ٪

 ٙب     ًآٚٞ ادت ٙ  كاهعادٝ 

ٗق  أّار ذهم اهتر   اه تارَ ٗتت ٝ    

ًتا  تصتٔ ٖ   كتابٞ ق تٚ ٝ اهِثتر ذ ٗٓت٘    

 ِتت  ظٔ٘رٓتتا   ا٬دا  ا٪اتتر٠  ادتستتٍ  

ًٗتٌرتس اوت    ذ  اهعربٚٞ ًتني اهصعرٜ

ًتتتا تتتترن ًتتتّ ًِ تتتز ٨ ٙتتتراد هِتتتا ًاارقتتتٞ   

من٘ذينتتتتٕ اهتتتت ٜ ٨  توتتتت   تتتت٘ي قٌٚتتتتتٕ   

ٗمجاهٚاتٕذ هلِٕ ًِتج   ظرل ٗشرٗ  

ٗث ا ٞ تغ     أٗينٕ كث ٝذ ٗٓ٘ ًتا   

ٙرض بٕ اهرا طْ٘  ٗ آٌ٘ا   إق ا٢ٔا 
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اهتتت رس ادتتتتاًعٛ ٗاهِ تتت ٜ ٗاهِصتتتر    ًتتتّ

 أ ٚاُا  

٨ٗ ميلتتتتتّ     اهتتتتتٞ كٔتتتتت ٖ أْ  

ُت آتتتتىذ أٗ ُغاتتتتى ًتتتتا كاُتتتت  تعاُٚتتتتٕ     

ق ٚ ٝ اهِثر ذاتٔاذ ًّ ضتع  كتث  ًتّ    

ٍُّ أُٔتتتا   ً٘قتتتع   مناذينٔتتتا الِصتتت٘رٝ ٗتتتت٘

ض ٜ ًع اهصتعر كٌتا ٙت٘ ٛ ا ٔتا رت       

َّ  تتتٔ٘هٞ كتابتٔتتتا  لِتتتٞ   اهتتت قٚ  ذ ٗأ

م ضتع  اهتتتِظ   ٪ُٔتا  ُثترو ٗٙطتال هت ه    

هلا ٗاه  ا   ِٔا ذ ٗٓ٘ ًا  ٙتعت َّ اهتردٗد   

الت ٌستتتتتتتتتتٞذ ٗاهرتمجتتتتتتتتتتا  البتستتتتتتتتتترٝ 

 هل٩ تتتتتٚلٚا  اهِ تتتتت  اهتتتتت ٜ تِاٗهلتتتتتا 

ٗأ رٗ ٞ  ٘ااْ برُتار ااوتٞ ذ  ٚت   َّ    

ت اٗي ًوف تٔا كٌتا  ٌٔٔتا رٗاد كتابتٞ     

ق تتتتٚ ٝ اهِثتتتترذ ٗوستتتتل٘ا بت٘وتتتت٩تٔا  

 ك  ت٘ر مجاهٛ 

ًحٌٔنننٞ ٗغننن  ًنننا شاهنننخ قصنننٚدٝ اهِرنننس   ■

غننسىٚٞ ن ُ ننس اهلننر ّٙ  ًننا زأٙننم بٔننرا ٗأُننخ   

اهِاقد صاحت خربٝ ٗىونٟ اناع كسكنٞ اهػنعس     

 اهعسبٛ اذتدٙز ٗجٚازاجٕ اهفِٚٞ ادتدٙدٝ؟

ين  ال٘ق  ًّ ق تٚ ٝ اهِثتر   أ٨  ■■

ٓ٘ ذاتٕ  ِ  بت ١ رٗادٓتا ًتّ ادتٚتى ا٪ٗي     

كث  ًّ ا٪ب٘ا  ا٬ْ  اُات   بلتابتٔا 

ٔ  الغو تتٞ ب٘ينتتٕ ُصتترٓا    اٗقرا١تٔتتا ٗدرا تتت

ٗحبثٔا أكادميٚا   ٗتطا     د كتابٔا 

  ٌ  ٓتا  رٗكاتباتٔا بصلى كتب  قٚا تا  هع

رمبتتا ظوتت  بعتت  اهت اظتتا  ِٓتتا ِٗٓتتان   

ٗبتت ٗا ع شتتواتتٞ ذ  ًِٗٔتتا ًتتا ِٙصتتر ًتتّ      

ُ تتت٘ص ضتتتعٚاٞ حتتتت  ًستتتٌٟ ق تتتٚ ٝ    

ٗرٚتتا  اها تتص الِٔ تتٛ ٗاهاتتتص     اهِثتترذ 

 ٬هٚاتٔا ٗتِ٘ اتٔا الٌلِٞ أ و٘بٚا  

ًننٍ جعنناُٛ قصننٚدٝ اهِرننس؟ ًننا ٙرقوننٔا؟     ■

 ًٗآ٘ ًطحقةؤا؟

ٙبتتتتت ٗ اهستتتتت٧اي ب تتتتتٚغتٕ ٓتتتتت ٖ  ■■

 ٩ينٚا ذ مبعِٟ إُٔ ٙارتض ًرضتا   تعتاُٛ   

ًِتتٕ ق تتٚ ٝ اهِثتتر ذٗ ٩ينتتا  مب٘اينٔتتتٕذ     

ٗا٪ًتتر  ِتت ٜ أْ  مثتتٞ أاًتتٞ   اهلتابتتٞ     

أ تتت٣وٞ كتتتث ٝ توتتن  وتتتٟ اهلتابتتتٞ    اًتتٞ  

اهعربٚتتتتٞه ًتتتتا ٙطتتتتّح اًِِتتتتا ًتتتتّ  تتتت اثا  

ّّذ اهتبتتتتت ٨     ًتِ٘  تتتتتٞ   اذتٚتتتتتاٝ ٗاهاتتتتت

ا٪ تتتتو٘بٚٞ    اهاِتتتتْ٘ اشتتتتاٗرٝ هوصتتتتعرذ 

تغّٚتتتر ٗ تتتا٢ا اهلتابتتتٞ اهصتتتعرٙٞ ٗظٔتتت٘ر  

اهت٘اوى اهرقٌٛ ٗاهصبلٛ   ٗك هم ًتا  

ت رت تتتتتٕ الِٔ ٚتتتتتا  اذت ٙثتتتتتٞ   قتتتتترا١ٝ  

وم بعت  أ تبا  تصتلى أاًتا      ت اهصعر 

ٗٓتتٛ بالِا تتبٞ وتت ٚٞ ذ ٪ُٔتتا   ذاهلتابتتٞ

   ٗ رق ين ٙ ٝ ت  ع هوب    ّ إينابا

هلتتتّ بعتتت  اٚتتت٘  أاًتتتٞ ق تتتٚ ٝ   

اهِثتتتر ميلتتتّ ًعاِٙتٔتتتا هِوتتتت ا أبرآتتتاذ 

ٗٓٛ  ِ ٜ ًصلوٞ اهتو ٛ  ٚ    ٙغت   

ٗظوت٘ا   اه را١ ً٘اقع ٗكٚاٚا  تو ٍٚٔ هلتا  

ٙب ثتتتْ٘  ٚٔتتتا  ٌتتتا  ٔتتت ٖٗ   قتتترا١اتٍٔ     

ٗتتتتربٚتٍٔ اهصتتتعرٙٞ ًتتتّ منتتتاذ  ت وٚ ٙتتتٞذ    

ٗكتتتت هم ًتتتتّ  ٔتتتتٍ ًغوتتتت٘  هصتتتتعرٙتٔاذ 

اهلّتتتتا  أٗٓاًتتتا  كٌتتتا    ٚت تتت٘ر بعتتت   

 آتتتا أدُٗتتتٚن ذ ًٗتتتّ أشتتت ٓا اطتتترا      

ٍٓ ُثرٙتٔتتتتتا مبعِتتتتتٟ ضتتتتت ٙٞ اهصتتتتتعر   تتتتتت٘

 ُتسا  هوِثر بِ٘ ٕ العرٗل ٗا٨
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كننر اب بقصننٚدٝ اهِرننس ٗٗ ننعخ    آحٌٌننَخ ■

      ْ  كحةناب فٚٔنا  ٓنى ٓننرا ٙعندر ًطناٙسٝ هوعصننس   أَ أ

 قصٚدٝ اهِرس كدِّ ذاجٔا ًػاغةٞ ٗهفحخ غغفم؟

اٙرٝ  هوع تتترل هتتتٚن ا٪ًتتتر   ًستتت ■■

ب تتتت ر اذتٌا تتتتٞ هوت تتتت ٙ  ذاتتتتتٕ دااتتتتى   

َّ اه  تتتٚ ٝ    تتترُا اهصعرٜ إ ستتتاس بتتت 

اهعربٚتتٞ  ذا  رِتتٟ هغتتٜ٘ ٗد٨هتتٛ ٗإٙ تتا ٛ 

اقتترتا    ب٘ تتا ٞميّلِٔتتا ًتتّ اهت تت د ٗهتت٘ 

الصتتتاربٞ كٌتتتا ٗوتتت  اهستتت٧ايذ ٗٓتتت ا    

جيعوتتتتتٔا  ٓتتتتتٛل ًستتتتتاٙرٝ لتتتتتا   اهتتتتتزًّ  

 اهصعرٜ ًّ تب ٨    اه ترا١ٝ ٗاهلتابتٞ   

ّ ًع تتت٨٘  أْ تت تتت د اذتٚتتتاٝ ًتتتّ    ٙلتتت

ُّ شٚ    ا اهت تّ د ٓ ًّ ٣ا  ٘هِا ٨ٗ ِٙاي اها

٨ٗ شمَّ أْ قرا١ٝ ُ ٘ص ق ٚ ٝ اهِثر   

ا  ر٦ٙتتت.  تتترتٝ رٗادٓتتتا ًٗتتتّ ت٩ٓتتتٍ  تتتزّ 

هطتتتترٗرٝ اهت تتتت ٙ  ذ ًٗصتتتترٗ  ق تتتتٚ ٝ 

 اهِثر ٗبرُازتٔا ادتٌاهٛ ٗاهاص  

ْ  اهغٌنننن٘ة ن قصننننٚدٝ اهِرننننس   ■ ذكننننسد أ

خيحوُف ىّ غٌ٘ة ادتسجاُٛ ن اهغ٘ص ٗاهةحنز  

ىننّ اهنندزز  ٓننى ٓننرا ٙعننم أُننٕ ُنن٘  ًننّ اهسضننا٢ى  

اهغاًضٞ املححلٔٞ إىل داخؤا ٗاهداهٞ ىونٟ ُفطنٔا   

 كٌا ٗصفٔا " جاك٘بطْ٘" باهسضاهٞ ا ُط٘ا٢ٚٞ؟

ق تتٚ ٝ اهِثتتر ق تتٚ ٝ د٨هٚتتٞ     ■■

٠ ُ تتاد ً٘ ِٔتتا ال تتاَ ا٪ٗي  ٙتترد ذهتتم هتت  

ٗهتتتتت ٠ يناك٘بستتتتتْ٘ ااوتتتتتٞ    ا٪وتتتتتوٛ 

ٗت٧كتتتت  ذهتتتتم قتتتترا١ٝ ُ ٘وتتتتٔا بر٦ٙتتتتٞ    

ًتّ كتابٔتا    ا  تا  كتث    ُ  ٙٞذ ٗٓ ا ًا

ه٫     صا  اهت  ٙ  ا٪ٗي ًتّ ا٩هلتا   

بتتاهرتكٚز  وتتٟ اهوغتتٞ ٗررا٢بٚتتٞ اهع٩قتتا    

 ٚٔتا ذ ٗكت هم اهغٌت٘ض التعٌت  أٗ رتت      

الاطتتتٛ هو ٨هتتتٞ با تتتتازاا قتتت رٝ اه تتتار٥ 

 تٕ ٗذا 

اه آر ادتريناُٛ  اهغٌ٘ض ه ٠  ب 

  تتتٞ هوتتتِص، اهصتتتعرٜ ٗٗوتتت  هطبٚعتتتتٕ    

ُٗظرٙتتتتٕ   اهتتتِظٍ أٗ شتتتعرٙتٕ تركتتتز    

 تتتت٘ي ًعِتتتتٟ العِتتتتٟذ ٗضتتتترٗرٝ اهغتتتت٘ص   

٨كتصتتتتال درر اهتتتتتِص ذ ٗالتعتتتتتٞ اهتتتتت.  

جيِٚٔا التو ٛ ًتّ ذهتمذ ٗتصتبٚٔٔا مبتعتٞ     

اهغتتت٘اص بعتتت  ًعاُاتتتتٕ   ٗهلتتتّ رٌتتت٘ض   

  ال تتتتاَ  ر بلُ٘تتتتٕ د٨هٚتتتتا ق تتتتٚ ٝ اهِثتتتت

 إُتتٕ ٙستتٌٔا بتت هم اهغٌتت٘ض اهتت ٜ  ذا٪ٗي

حيى إشلا٨تٕ و  اه ار٥ ٗتإٌٔ هت ٗر  

اهسرد  ٚٔا ذٗإٙ ا اتٔا ال رت تٞ دااوٚتا ذ   

ٗهتتٚن  تت  ا تتتعاُا  اارينٚتتٞ كاه ا ٚتتٞ  

 ٗال٘ ٚ ٟ اه٘اُٚٞ   

ٗإىل   إىل املنننصا ٗارتونننا   أغننناز اهِقنننادُ  ■

دىن٘ٝ  ٗحدٝ اهفِْ٘ ن اهِصِّ اذتداذٜ٘  ٓى ٓرٖ 

 إىل ختطٛ حدٗد األجِاع ٗاألُ٘ا  األدبٚٞ ؟

ٓٛ ك همذ  اذت ٗد بتني   ُعٍ  ■■

ا٪ينِتتتتاس   تعتتتت  ينّ ّٙتتتتٞ كٌتتتتا كاُتتتت  

 ستتتتتب اهِظرٙتتتتتا  اهِ  ٙتتتتتٞ ٗادتٌاهٚتتتتتٞ   

هتتٚن  ًتّ  زتتتايل اتاص بتعتتب     اه  ميتٞ  

ّّ أ تتتت٘ارٖ    هٚستتتتِج ذ بتتتتى تعتتتت ٠ كتتتتّى  تتتت

الارتضٞذ ٗاقرتض ًّ  ٘اٖ  حيت   ٓت ا   

ٗاإل تتتعاُٞ باهب تترٙا  ذ   الستتر  ًتتث٩  

ٗ  اهر ٍ ٗظٔ٘ر اذترٗ ٚٞ ًث٩  ٗ اهو٘ ٞ 

اهرقٌٚٞ ٗاهر ٍ الاآٌٚٛذ أٗ اهرتكتٚ   

ٗ اهت رٙتتت   ٗتوتتتم اشتتتاٗرا  اإلينِا تتتٚٞ     
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اهِتتت٘   تتتتٕ  جيتتتب أْ تتتتتٍ دْٗ أْ ٙا تتت   

ُاتتا  ًتّ ًركتزٖ    اهاارقٞذ ٗأْ جيترٜ ا٨ 

أ٨ٗ  ٗٓ ا ًا ُراٖ ضرٗرٙا  هأٍ دٗر اهسرد 

 ٝ اهِثتتتر ب٘ينتتتٕ اتتتاصذ كتتتٛ ٨   ق تتتٚ

 تت ٘ي اهِ ٘ص اهصعرٙٞ ق  ا  ق  ٝ 

أجسآا خوخوٞ أَ ذ٘زٝ  ضنحقةاي امل٘هن٘د    ■

 املٔحلّ كٛ نٌَى مساد ًّ أُ٘ا  خمحوفٞ؟

اهتتتتتتتٔ ني كٌ تتتتتتطون ينتتتتتتٚص  ■■

ِٙا تتتب كتتتث ا  ًتتتّ اهاِتتتْ٘ اهٚتتتَ٘ذ ٗٓتتت٘  

و ٛ كٌا ينر٠   تٔ ني اهِ٘  اهِبتاتٛ  

ااتوتتت  ٗا تتتت٩ٚد ُتتت٘  ًطتتت٘ر ًِتتتٕذ ٗإْ   

 شلوٕ  ّ ال ه٘ل  

ٗأ ت   ب ْ  تٔ ني اه  ٚ ٝ بع٘اًى 

 ٗ ِاور ًّ ُ٘  زتاٗر أرِ  اه  ٚ ٝ  

ًا اهرٜ ٙدفعم كٛ جِقند ُصناب ًنا   ٓنى      ■

 مثٞ إغازٝ جحوقآا ًِٕ؟

مثٞ إشارٝ أٗ ر اهٞ    باهطبا  ■■

اهِص ٙوت طٔا التو تٛ ٗك ُٔتا ًر توٞ هتٕ     

إ تتتت ٠ ًتتتتتع قتتتترا١ٝ اهصتتتتعر    ٗ  ٖ ٗٓتتتت ٖ

ٗمجاهٚاتتتتٕذ  ووتتت ٗق إذا  دٗر   ذهتتتم دْٗ 

شتتم  هلِتتٕ ٙ تتَ٘ ًتتّ بعتت   وتتٟ اهتعوٚتتىذ  

ٗهتتتتٚن كٌتتتتا ينتتتتر٠   ُ تتتت  اهِ تتتت٘ص   

اهصعرٙٞ ا٪ٗىل دْٗ تعوٚى   ُ  ُا اه  ٍٙ 

 ٨ ٌٚا   الر وٞ اهصاآٚٞ 

أ ٚاُا  ٪رراض حبثٚٞ ورل ق  ترد 

بعتتتتت  اهِ تتتتت٘ص كعِّٚتتتتتا  أٗ أ تتتتتاُٚ  

  أ رٗ تتتتٞ اه را تتتتٞذ ٨ٗ ٙعتتتتص   هتعطتتتتٚ

ااتٚارٓتتا تزكٚتتٞ هلتتا    اهِ تت  اذتتت ٙ    

مثتتتٞ إضتتتا ٞ   اه تتترا١ٝ اهِ  ٙتتتٞ تاتتترتض   

 اتٚار ٗاه٘و  دْٗ اذتلٍ د   ا٨اذتٚا

هوٌننسأٝ قطننٍ كننة  ًننّ آحٌاًننم   ٓننى       ■

جننن ًّ بابنننداىٔا؟  أَ ألُنننم طوونننخ ًننندٝ ط٘ٙونننٞ  

 جدّزع ًادٝ األدث ٗاملسأٝ ن ادتاًعٞ؟  

لتتادٝ التترأٝ   ا٪د ذ  ت رٙستتٛ  ■■

ٗأد  التتتتترأٝ أضتتتتتال هتتتتتٛ كتتتتتث ا  ًتتتتتّ    

 ٛاه ِا تتتا   تتت٘ي ال٘ضتتت٘ ؛ أ تتتٍٔ  ٩بتتت

ٗ اهبتتتتاتٛ  تتتت  حبتتتت٘ثٍٔ ًِٗاقصتتتتاتٍٔ   

 تر ٚفٔا 

هلِص ُ ت ٙا  ٗبعٚت ا   تّ التطوبتا      

َّ قِا تٞ بت ْ  ًتا      ا٪كادميٚٞ أوب   هت 

ٗ ٓتتت٘ ًتتتا أبراتتتتٕ   -تستتتوا  وتتتٟ التتترأٝ  

دٗر كتب      هٕ -اه را ا  ادتِ رٙٞ  

تصلى ُ ٘ؤا  ٨ ٙعتص ذهتم أُٔتا تِتتج     

ُ ٘وا  شتتواٞ  ّ اهِ٘  ا٪دبٛذ هلِٔا  

  ًتتتا تلتتتتب تعلتتتن ب٘ ٚٔتتتا اهِتتت٘ ٛ   

ًصتتتتل٩  ينِستتتتٔا ًٗتتتتا تعاُٚتتتتٕ  هتتتتٚن    

هو رينٞ اه. ٗواتٔا بٔا اهِس٘ٙا  ا٪ٗا٢ى 

َّ التترأٝ      ًثتتى ٓتتٚوني  تتاكن اهتت. تتتر٠ أ

ٌ رٝذ ٗهلتتتتّ    ستتوتتتتٞ كاهبوتتتت اْ الستتتتتع

 اس ٗ ٚٔا ب اتٔا ًٗا حتن بٕ  ب ٚ

اهِستتتتت٘ٙٞ التطر تتتتتٞ ٨ تتتتتت٧ًّ  تتتتتتٟ 

ب٘ين٘د ُص، ُسٜ٘ ذبٍ٘ٓ أْ ذهتم ميٚزٓتا   

 تتتّ كتابتتتٞ اهرينتتتى  ٗاهلتتترٗ  إىل ا٪دهتتتٞ  

اهوغ٘ٙتتٞ الٌٚتتزٝ هوٌتترأٝ  تتّ  تت٘آا ٙصتت٘بٕ   

رو٘ كب  ًٗباهغتا     لتث  ًتّ اهوغتا      

هلا قاً٘س ينِ ر ذك٘رٜ ذ هلّ اهت٘ ٛ  

هٚتتتتا  اهلتابتتتتٞ بتتتتاهِ٘  اهِستتتتٜ٘ حيتتتترر آ 

 ًٗطاًِٚٔا 
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ُص الرأٝ اهَٚ٘ ً٘اكتب لستت  ا    

ا٪ تتو٘  اذتتت اثٛ  ِٓتتا خي تتص اهصتتعرذ  

ٗإْ كاُ  السآٌٞ قوٚوٞ قٚا ا  لا  عو  

كاتبا  ٗشا را     رتٝ اهت  ٙ  أش  

ِٓتتتا إىل دٗر ُتتتاان ال٢٩لتتتٞ ًٗ تتت ًتٔا    

ه ٙ٘أُا  شتظاٙا ٗرًتادل ًتّ د ت٘ٝ رٙادٙتٞ      

 هوت  ٙ  

ُقننداب ن غننعس اهػننةاث  ٗكحابننم " كحةننخ  ■

ً٘اجٔناد اهصن٘د اهقنادَ" ٙ٘ نك ذهنم   ٓنى كنناْ       

طِم ن حموٕ حٚز أ أد فٕٚ ًِناط  اناٗشٍٓ   

 هوػعسٙٞ املح٘ازذٞ ٗأجٚاي اهسٙادٝ ن اهعساق؟

كاُتت  ً٘اينٔتتا  كتتتابٛ  تتّ      ■■

ق تتتتتتٚ ٝ اهستتتتتتبعِٚٚني اهصتتتتتتباْ  ِٚٔتتتتتتا    

ً٘اينٔا  ُ ٚٞ ذ  ٌّ إمياُٛ ب ْ ق ٚ ٝ 

ٚ ٝ الستتت بى ذ ٗاينٔتت  اهصتتبا  ٓتتٛ ق تت 

ُ ٘وتتتتٍٔ ذٗكتتتتتاْ ًتتتت٘قاٛ ضتتتتت ٙا      

كتتتث  ًتتتّ   تتت٘ي كتتتتابٛ اهتتت ٜ كتتتاْ  

ًبلرا    ًراينعٞ جتاربٍٔ   كث  ًتٍِٔ  

تط٘رٗا ُٗط   جتاربٍٔ  هلّ اهلتا  

ٙرو  اهت وٚت  ادت ٙت  ٗاهلترٗ  إىل اهوغتٞ     

ٗاهتٌاثتتتى اه تتت٘تٛ بٚتتتٍِٔ ٗتتتت ثراتٍٔ اهتتت. 

 ت ا ٗاض ٞ   ُ ٘ؤٍ 

ش ٙ ٝ أقت٘يه إُتص    هلِص ب را ٞ

ّ٘ي  وتت   كتتتابتٍٔ أكثتتر  تتا    ٟكِتت  أ تت

  تتى اهٚتتَ٘ ذ  وتتٍ ٙستتتطٚع٘ا أْ ٙتت٧ثرٗا     

   جتاربٍٔ   الصتٔ  اهصتعرٜ ه  تٚ ٝ    

 اهِثر ااوٞ  

،ٗ  ٙا  ًٗتتتت٧ثرا  ٗظتتتتىَّ ادتٚتتتتى ا٪ٗي ًتتتت 

ٗأضال اهستِْٚٚ٘ ًا ر ح جتاربٍٔ ُٗصر 

تتتتتت ث ٍٓ   اهلتابتتتتتٞ اهصتتتتتعرٙٞ ستوٚتتتتتا   

عى اهرٗاد  ٚت  بت أٗا   ٗ ربٚا ذ ٗك هم  

شتتباُا  هلتتٍِٔ ت تت ً٘ا إىل الصتتٔ  بثبتتا    

ذهم   حي تى   أكثر ٗبرا أثرٍٓ  رٙعا  

ًتتتع  تتتبعِٚٚٛ اهعتتتراق ه٫ تتت ذ ٗاُتتتز٠ٗ    

ينؤٍ ٨ٗذٗا باه ٌ  إ ٩ُا   ّ تعثر توم 

اهت تتتتتار  اهتتتتت. وتتتتتا بٔا كتتتتتث  ًتتتتتّ    

اهتتص٘ٙض اهسٚا ٛذ ٗالِتا را  هِظرٙتٞ   

 هبا  ادتٚوٚٞذ ٗهلّ اار  اهِ ٘ص را

جٚننننى اهطننننحِٚٚاد اهػننننعسٜ  ٗجعنننندآٍ ■

ٍٓ اهننصًم.  ٗدهٚننى ذهننم ًننا أ ننا   ٗىَةننس فضننا١

ضسكْ٘ ب٘هص ٗصنح    -غعسا١ مجاىٞ كسك٘ن  

 فاٙ  ٗفا ىٍ اهعص

■■  ٞ ٨ٗ تتٞذ    ِاّٗٙ كتبم دآصت

 ني ختتار اهعِت٘اْ ٓتى ختتتزي ا٪ لتار     

اهتتت.  تتتت تٛ  ٚتتتٕ ذ أَ تو تتت  إىل ً ٘هتتتٞ  

ًوف تتٞ ٪ تت ٍٓ ٗتتتبص  وٚٔتتا كٌتتا     

كتا  " ق ٚ ٝ اهِثر ٗ  ا  اهتو ٛ" إذ 

ٓتتٛ ً ٘هتتٞ ي ينتت ا ابتترآٍٚ ينتت اه " مثتتٞ   

   ا  بِِٚا ٗبني ٗ ِٚا"؟

كتتتتث ا  ًتتتتا ٨ تتتتن اه تتتترا١ ٗاهِ تتتتاد 

تتتتٟ قبتتتى أْ أتبِتتتٟ  آتٌتتتاًٛ باهعُِ٘تتتٞ ذ 

تركٚتتتز ُظرٙتتتا  اه تتترا١ٝ ٗاهتو تتتٛ  وتتتٟ    

اهعتبتتتا  اهِ تتتٚٞ ذًٗ٘يّنٔتتتا  اه تتترا١ ًتتتّ  

 ِتتتتاّٗٙ ٗأرواتتتتٞ ٗإٓتتتت ا١ا  ًٗ تبستتتتا    

ًٗ  ًا  ٗ ٘آا كُِ  ًٗتا اهتُ  أ ت ت     

بتت ْ ا٪رواتتٞ ٗاهعِتتاّٗٙ   ً تت ًتٔا وثتتى    

ً تتتا  ٞ أٗىل ًتتتع اه تتتار٥ذ ٗتعتتت   تتتّ     

شف ٚٞ اهلاتب ذاتٕ ذٗتعٌى  وتٟ ربتا   
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 تتتتار٥ مب تتتتت٠٘ ال تتتتر١ٗذ أٗ مجاهٚتتتتا   اه

اهعُِ٘تتتٞ اهتتت. ت تتتى أ ٚاُتتتا   تتت َّ ا تتتتعارٝ  

أهٚغتتت٘رٝ أٗ ًثتتتى   عوتتت  ٓتتت ا   كتتتتابٛ    

 ًتتتتا٨ ت٧دٙتتتتٕ اه تتتتاٞ ل  تتتت٘ي اإلٙ تتتتا    

ق تتتٚ  ٝ اهِثتتتر ذًستتتتع ا  قتتت٘ي إ تتت اق     

ال٘وتتتوٛ  تتتني ُ تتت٣ى  تتتّ تعرٙتتت  اهتتتِغٍ     

ٗٗوِإ   اي  إْ ًّ ا٪شٚا١ أشٚا١  حتٚا 

 ٗ ٨ تتتتت ركٔا  اه تتتتاٞل ٗ   بٔتتتتا العر تتتتٞ 

كتتتابٛ   وتتٍ اهاراشتتٞ ل ا تتتعر  ًتت ث٘را   

وِٚٚا   ّ  تاٝ  وٌ  ب ُٔتا  راشتٞ ٗ تني    

ا تتتٚ ظ    تعتت  تعتترل إْ كاُتت   تتتاٝ  

 وٌتتت  ب ُٔتتتا  راشتتتٞذ أٗ  راشتتتٞ  وٌتتت    

ب ُٔا  تاٝذ ٗق  ا تعارٓا أُسٛ اذتتا     

ٞ -ق ٚ تٕ اه.  ووتٔتا    تتاٝ     - راشت

ٞذ ٗكِٚتتتُ   تتتتاٝل ًتتتع حتتتت٘ٙر   ارتاوتتت  

بٔ ٖ ا٨ تعارٝ  ّ كْ٘ اهِثر داى  وٌتا   

 رٓا ٗ  ًنت اه  ٚ ٝ  وٍ تع  تعرل ين 

 

أًا ٩ً ظتتم  تّ   تا  اهتو تٛ ذ     

 ٔ٘   اذت ٚ ٞ شعار ُت ٗٝ   ت     أبت٘    

ٗا تتعر    ظ  ٗ آٍ  ٚٔا ُ اد ٗشتعرا١  

اهصتتتتتعار ه ٨هتتتتتتٕ ٗإ اهتتتتتتٕ إىل العطتتتتتوٞ   

 التٌثوٞ   تو ٛ ق ٚ ٝ اهِثر  

ٓنننننى مّثنننننٞ ححلنننننت أخنننننس٠  لِنننننم أْ   ■

 جضٚفٔا؟

ُ  ب أار٠ ًِٔتا ًتا    مثٞ  ُعٍ    ■■

مينُّ كٚاْ ق ٚ ٝ اهِثترذ ٗختو تٔا ًتّ    

اهتط٘ٙتتى ٗاهثرثتترٝ ذٗتركٚتتز شتتعرٙتٔا     

 اه ٨هٞ الر وٞ     ِاور ُ ٚٞ أار٠ 

 

َّ أٓتتتتٍ اذت تتتتب اهٚتتتتَ٘ ٙلٌتتتتّ    إ

اهتلٚتت  الطوتت٘  هتعتتٚض ق تتٚ ٝ اهِثتتر     

ت ِٚا  ذ ٗأ٨ تِزهت  إىل    رٓا ا٨ُا ارٜ 

رقٌٚتتتتتا  تصتتتتتاركٚٞ بتتتتت  ا٠ٗ اهتاا تتتتتى  

أر٠ شف تٚا  أْ   ٗا تثٌار اهاطا١ اهت ص 

ذهم اهاطا١  ذٗ ًٌٔٞ ت٘اووٚٞ   تاذ ٨ٗ  

جيب أْ ٙغت  ًتّ ًآٚتٞ اهصتعرٙٞ اه٩اًتٞ      

 ه  ٚ ٝ اهِثر ٗاهصعر  اًٞ 

ٓتتتٛ ق تتتٚ ٝ شتتتا ر ٗا تتت  ٗقتتتار٥     

٨ٗ ميلتتتّ إتا تٔتتتا ٪٨ ٚتتتب   ً ابتتتى هتتتٕ 

ارن ٗاهتاا تى هٚلتْ٘ اهتِص ًستتفا     اهتصت 

 ذا آبا١ كثر 

حتٌننُى ٓنناجظ ا غننحغاي ىوننٟ اهوغننٞ ن    ■

ُقنندن ححنننٟ ٙصننةك قنننابحب هوقننسا١ٝ   أٜ هوغحنننم    

اهِقدٙننٞ بعنندل مجنناهٛ  بٌِٚننا هغننٞ اهِقنند جافننٞ    

 ٗصعةٞ كُ٘ٔا جطحخدَ ًصطوحاد ًٗفآٍٚ!
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ٙعوى بع  اهز١٩ً اه ٜ أّرا٘اذ  ■■

عراقٚتتٞ ًتتا  أٗ راينعتت٘ا اذتركتتٞ اهِ  ٙتتٞ اه 

روتتتتت ٖ  تتتتت٧اهم  تتتتتت٘ي هغتتتتتٞ اهِ تتتتتت       

كتابتتتتتاتٛذ بتتتتتتاه ٘ي إُتتتتتٕ ًتتتتتتّ اهِصتتتتتت ٝ   

اإلُطبا ٚتتتٞ اهتتت. ًتتترر  بٔتتتا   ًرا تتتى     

كتاب. اهِ  ٙٞ ا٪ٗىل ش ْ ينتى ا٢٩ًتٛ    

هلتتتِص   ًِ تتتٟ آتٌتتتاًٛ بوغتتتٞ اهِ تتت    

ٗ تترض اهالتترٝ أدبٚتتا  ٗب٩رٚتتا  ذ أ٦كتت  

أدبٚتتتٞ اهِ تتت   إْ اطتتتا  اهِ تتت  أدبتتتٛ      

ٗاهلتتتتت٩َ  وتتتتتٟ كتتتتت٩َ  ال تتتتتاَ ا٪ٗي ذ

اهصعرا١ ااوتٞ ذٗالوات٘ظ اهِ تٛ  اًتٞذ     

جيتتتتتتب أْ ٙرقتتتتتتٟ إىل شتتتتتتلى اهر تتتتتتاهٞ  

ٗهو تتار٥  اهصتتعرٙٞ ًٗطتتٌُ٘ٔا ٗمجاهٚاتٔتتا 

ًلاُتتٞ ِٓتتا هٚستتتوٍ ر تتاهٞ أدبٚتتٞذ  ٚٔتتا      

 ٗ اِٙتتتٞ  جتوٚتتا  هغ٘ٙتتتٞ هٚستتت  بارٗكتتتا  أ

 ذ بى ٓٛ ًّ ووب ارتطا  ا٪دبٛ  ٘قٚٞ

اهٚتتَ٘ ٙتتزداد د تتا ٛ  تتّ أدبٚتتٞ اهِ تت  

   -ا ٞ ٗ ا ٓ ٌٞ اهِ   اهث تا   مح

 وٟ أدبٚتٞ اهِ ت     -ُسفتٕ اهعربٚٞ  بعا و

ٗاهز ٍ مب٘  اهِ   ا٪دبٛ ٗاُتاا١ اذتاينٞ 

هوِ تت  كٌٌار تتٞ مجاهٚتتٞ؛ حب تتٞ أٗ ٗٓتتٍ 

أْ اهتتِص ُاستتٕ   ٙعتت  ٙعتتص مجاهٚتتا  أٜ    

شتت١ٛ ٓ ا   اطتتا  ُ تتاد اهث ا تتٞ اهعتتر   

الٌِٔلني   كص  ا٪ُساق اهاا وٞ   

ينتتتٕذ ٗكتتتت ٍُٔ بتتتتاده٘ا ًتتتت٘اقعٍٔ ًتتتتع  إُتا

 اهس٘ ٚ٘ه٘ينٚني  

هغتتتتٞ اهِ تتتت  ا٪دبتتتتٛ ينتتتتز١ ًٔتتتتٍ ًتتتتّ 

 ِاوتتتر ارتطتتتتا  اهِ تتت ٜذ ٨ٗ ميلتتتتّ   

ت تتتتت٘ر الٌار تتتتتٞ اهِ  ٙتتتتتٞ بعٚتتتتت ا   تتتتتّ    

مجاهٚا  اهوغٞ  ٗ لن ذهم ٙسٔى ًٌٔتٞ  

ًتتّ ٨ميولتتْ٘ ُاوتتٚٞ اهوغتتٞذ ٨ٗ جيتت ْٗ  

  جتوٚاتٔتتتتتتتا اه اً٘ تتتتتتتٚٞ ٗاهرتكٚبٚتتتتتتتٞ  

ٕ هلتاباتٍٔ اهصا بٞ ٗاه ٨هٚٞ ًا ٙطٚاُ٘

ٗارتاهٚٞ ًّ ًٔارا  اهوغٞ اه. بٔا تلتب 

اهِ ٘صذ  ٗٙلْ٘   ٨  أْ تتِٔ  اهوغتٞ   

هتلتتا ٤ الواتت٘ظ اهِ تتٛ ٗت٘ااٙتتٕ  ٙرتتتتب   

 وتتتٟ د تتت٘ٝ ًتتت٘  اهِ تتت  ا٪دبتتتٛ إٌٓتتتاي      

اهِ تت٘ص ذاتٔتتاذ ٗتوتتم ًصتتلوٞ ًعر ٚتتٞ   

ٓتتتتٛ ًتتتتّ ًصتتتتل٩  ارتطتتتتا  اهِ تتتت ٜ 

اللتاتتتتتتتتتتتتٛ باه٘وتتتتتتتتتتتت  الِٔ تتتتتتتتتتتتٛذ   

اشتتردٝ دْٗ إينرا٢ٔتتا ُ تتٚا  ٗال تتطو ا  

   اه را ا   

اغحغوَخ ىوٟ ُقد اذتداذٞ كٌنا أضنوفِا      ■

 ًا ًحًك ٓ٘ٙٞ قصٚدٝ اهِرس؟

ّ تط٘ي اإلينابٞ  ■■ ٓت  ا اهست٧اي     ت

ِّٚتُ  أروبٔتا        ٗتست  ٛ أدهتٞ ٗ   تا ذ ب

ًتتتا ُصتتترُ  ًٗتتتا ُصتتتر اهتتتز١٩ً اهصتتتعرا١      

 ٗاهِ اد ًّ درا ا  ٗر٠٦ 
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هلِص شتت را  أق٘ي إْ   ُ   اذت اثٞ ل 

  أ رٗ ٞ كتتابٛ بتاهعِ٘اْ ُاستٕذ إمنتا     

ِٙتبص  وتٟ ًتا ٗاكتب اهت ت ٙ  اهصتتعرٜ      

ًتتّ ًٔتتاد ُ تت ٜ ًعطتت  هتتٕذ ٗ ٚتتٕ رينعتت   

توتتتتتتتم الٌٔتتتتتتت ا  اهاا وتتتتتتتٞ     هتتتتتتتبع  

ٚ اهت تتت ٙ  ٝ اهِثتتتر  ذ ٗهلتتتّ ٓ٘ٙتتتٞ ق تتت

تصتتغى الٔتتتٌني حب اثتتٞ ارتطتتا  ا٪دبتتٛ      

ٗكتتتت هم   اًتتتتٞ ٗمجاهٚتتتتا  اهِ تتتت٘ص   

تتلْ٘ توم اهل٘ٙٞ ًّ  ِاورٓا ال رت تٞ  

ٗالتغ ٝ ُسبٚا  ًّ ُتص  ٬ار ٓتٛ ق تٚ ٝ    

شتتا ر كٌتتا أ تتوا ذ هتت ا  ولتتى شتتا ر  

 ت ا١  ٚ ٝ ُثرٖ ذإ٨َّ ًّ  وم  رٙ  ا٨ق

ٗاهتغتت ٜ ًتتّ ُ تت٘ص  تتا٢ ٝ أٗ ً٘ضتتا     

أ و٘بٚٞ شا٢عٞذ ٗهتٚن مبثتى ٓت ا اه تِٚع     

 تتفوُ  اهِ ٘ص الغ ٝ ٗال٧ثرٝ 

األضةاث ٗزا١  عف جوقٛ قصنٚدٝ   ًآٛ ■

 اهِرس؟

أظّ أُص ق ً    ين٘ا   اب   ■■

بع  توم ا٪ با  ذ ٗ  ً  ًتٔا اه٘ق٘  

  أ ر اهٌِ٘ذ  ٗاهب ت   تّ ُستح ً وت ٝ     

 هٕ ذهلتٛ تتطتاب  ًتع أ ت  قترا١ٝ التو تٛ       

ٓتتت ا ا٪ تتت  ٙتلتتتْ٘ باعتتتى اهرتبٚتتتٞ ا٪ٗىل  

 ً ٘قتتتتتع اهصتتتتعر    ٚاتِتتتتتاذ  ٗال ر تتتتٞذ ٗ

ينتٌا ٚتتٞ هوتغتتٚ  ٗهواتتّ ب٘ينتتٕ   ُٗظرتِتتا ا٨

أ تتتتتتتص دتٌاهٚاتتتتتتتتٕ ًٗارداتتتتتتتتٕ  اتتتتتتتاص 

 ٗ ِاورٖ 

َّ ا٪ًٚتتتٞ ٗتتتت ُٛ اهتعوتتتٍٚذ   ٨ٗ شتتتمَّ أ

ٗاهلاتتت٘ اتتت٘ اهت وٚتتت  ذ ٗاهأتتتٍ اه اوتتتر     

هو اتتاظ  وتتٟ اهتترتا ذ ٗاهتٌستتم بالاضتتٛ 

ك تتتتا ٞ ٗا تتتت ٝذ ٓتتتتٛ ُ تتتتا  ينتتتت ٙرٝ   

باهت ًتتى   ًستت هٞ  تت١٘ اه تترا١ٝ ذ ٗوتتوٞ    

اهِثتر  ٨ٗ شتم أْ    التو ٛ اهسوبٚٞ ب  ٚ ٝ

ضتتتتع  بعتتتت  ُ تتتت٘ص ق تتتتٚ ٝ اهِثتتتترذ  

ٗتبا ٧ أٗ ت ار اهتِظ  هلاذ أ ٍٔ   توم 

 اه طٚعٞ  ٗاهتفو    تو ٚٔا 

ْ  اهِقد ن أشًٞ ■   ؟ٓى جعرت  بأ

هٚستتت  الستتت هٞ ا رتا تتتا   ا٪ًتتتر    ■■

حباينٞ هتبني ال  ٘د أ٨ٗ  با٪اًٞ؛ ٓى ٓٛ 

ًِٔ ٚتتتتٞ أَ مجاهٚتتتتٞ ؟ ه٘ينستتتتتٚٞ أَ ٓتتتتٛ   

ٚٞ؟ ٗاُ طتتتتتتا  ُظتتتتتترٜ أَ رٚتتتتتتا  ت٘اوتتتتتتو

 اهتطبٚ  ٗاهت وٚى اهِ ٛ أ ٚاُا ؟

َّ ا٪اًتتتتٞ إْ ٗينتتتت   بٔتتتت ا   أ ت تتتت  أ

العِٟذ  ٔتٛ   الِٔ ٚتا  أ٨ٗ  ذٗستاٗهتٞ    

تبِٚٔتتتتا دْٗ تتتتت قٚ  أٗ ر طتتتتٔا بتتتتاذت ج   

  أٗ العٔ٘دٝ ذاتٔا ذ كوٌا ٙرد ضتح ًعتر  

ينتٌتا ٛ  ًِٔ ٛ ين ٙ  ٙر طٕ ادتستٍ ا٨ 

 هِ  ٙٞ ذٗٙتٌ د ذهم  وٟ  اهر٠٦ ا

َّ قوتتتتتتتٞ ًتتتتتتتا ٙرتينتتتتتتتٍ    ٗأ ت تتتتتتت  أ

ادتٌاهٚتتا  اهِ تتٚٞ ٗقتترا١ٝ اهِ تت٘ص ٓتتٛ 

ًتتتتّ أ تتتتبا  ًتتتتا ٙبتتتت ٗ أاًتتتتٞ   الصتتتتٔ   

 اهِ  ٜ 

٨ أتاتت  ًتتع ًتتّ ٙثبتت  ٗينتت٘د ا٪اًتتٞ     

حب تتٞ  تت َ ٩ً  تتٞ اهِ تت  هوِ تت٘ص مبتتا 

ٗٓ ا هٚن ُ  ا   ٙلا ٤   دٓا ٗتِ٘ ٔا 

  اهاا وٚٞ اهِ  ٙٞ اه. ٨ جيب  وٚٔتا أْ  

ِٙصتتتترذ بتتتتى تت  تتتتٟ    كتتتتىل ًتتتتا  تتتتتتابع

 اإلضا ٞ ٗاهتِ٘  ٗاهت  د 
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ه    كاْ ُ ت  اهسترد أكثتر اتزاُتا      

ٗا تتتت ابٞ لتتتا ٙ تتتٜ٘ ارتطتتتا  اهِ تتت ٜذ    

ٗت تتتتت ً  درا تتتتتا  اهستتتتترد ٗتطبٚ اتتتتتتٕ   

ر ًتف٘ تتتتٞ ًتتتتتّ تغ ٙتتتتٞ اهِ تتتتت  ا٪دبتتتتتٛ   

بِظرٙتتتا  اهستتترد اذت ٙثتتتٞذ  ٗأ تتت طتٔا    

 وتتٟ التتتْ٘ بتت٩ ً٘قتت  ًستتب ذ ٗٓتت ا ًتتا    

    اهصعرٜ ٙع٘اُا   اهِ

 ٓى ٙحط٘ز اهػعس بعٚداب ىّ اهِقد؟ ■

هٚن اهِ ت  ًرشت ا  ٙ ت٘د  تاِٚٞ      ■■

اهلتابٞ اهصتعرٙٞ إىل بتر  آًتّ  إُتٕ ٙطت١ٛ      

 تتت  اهتتتتِظ  ٗالٌار تتتٞ  تتترق اهلتابتتتٞ    

ٗٙا  ٔا ذ ً٘اكبا  أٗ ًت  ًا ذ ٗأ ٚاُتا   

 تتتت  ا تتتتت را١ ًتتتتا ت تتتت َ اهِ تتتت٘ص ًتتتتّ 

أ تتتتو٘بٚٞذ ٗتطتتتتٚ  رتطتتتتا    ً رت تتتتا 

اهصتتعرذ  تبتت ٗ ٗك ُٔتتا ت تت٘د كصتت٘ ا   

 اهِ  ٗت٘و٩تٕ 

ٗٓٛ  ٩قٞ ين هٚتٞ   ظتص ذ ٙتعٔت     

التتتتتِٔج ٗاه تتتتترا١ٝ   تع ٙوتتتتتٔا ٗبو٘رتٔتتتتتاذ 

ٗوتتت٨٘  إىل ًتو تتتٛ اه  تتتٚ ٝ ٗ ًت  تتتٛ     

 مجاهٚاتٔا 

ًننننا ٓننننٛ املع٘قنننناد ٗاهححنننندٙاد اهنننن    ■

ٞ ٙ٘اجٔٔا اهِقد اهعساقٛ؟ ٗٓى مّث  ٞ أمسا١ ُقدٙن

 ن اهطاحٞ؟

اهِ تت  اهعراقتتٛ ٙعتتاُٛ ًتتا ٙعاُٚتتٕ   ■■

اهِ   ا٪دبٛ اهعربٛ  اًٞ؛ هلِتٕ كستب   

رٓاْ اقت اَ أ ٘ار اهتو ٛ اهر ٛ  ث٩  

مبِتتتتابر اهِصتتتترذ ٗاه را تتتتا  ادتاًعٚتتتتٞ    

وتت ٚن أُتتٕ   تتتتٍ قرا١تتتٕ  ربٚتتا  بصتتلى  

كتال  كٌتتا   تى ًتتع اهصتعر اهعراقتتٛذ    

هلِتتتتٕ  اضتتتتر   الِٔ ٚتتتتا  ٗاهتو تتتتٛ    

ٚ  اهلتتث   تتا ٙ ربتتٕ ًتتّ ًتو ٚتتٕ     ٗٙطتت

ٗكتابتتٞ اه  تتٚ ٝ أٙطتتا  ه   اتت  اهعتت ا١  

هوِ تتتتت  ٗاهِ تتتتتاد اهتتتتت ٜ كتتتتتاْ     تتتتت٘د 

 اب ٞذ ٗكث  ًتّ اهصتعرا١ ٙت٘هتْ٘ اهٚتَ٘     

ًٌٔا  ُ  ٙٞ ٗأكادميٚٞ خت َ اهت ت ٙ   

ٗتر تتٚح اهِ تت  ا٪دبتتٛ ٗت اهٚتت ٖ  ٗٙتتردْٗ     

   ٘ ذ دٖٓ ٌٞ اهِ   اهث ا  اهعربتٛ  وتٟ ٗينت

 اه آٍ أٙطا  ٗارتطر اهت ص 

وتتتتطاال اهِ تتتت ٜ   اه٘اضتتتتن   ا٨ٗ

٘ ٕ بني ُ   اهسترد ُٗ ت    اهعراقٛ اهَٚ٘ تِ

ٗبتتتني اه را تتتا  ا٪كادميٚتتتٞ  اه  تتتٚ ٝذ

ٗاهِ   الِٔ ٛذ ٗ ط٘ر أينٚاي ًّ اهِ اد 

تتعتتاٙض ٗتت تتتاٗر ٗتلٌتتتى ًٌٔتتتٞ بعطتتتٔا  

  بعطا 

ٓننننى احوننننما اذتسٙننننٞ اهلافٚننننٞ هحقننننَ٘  ■

 بعٌوٚٞ اهِقد؟

اذترٙتتٞ اهٚتتَ٘ اهغرٙتتب أْ ًطوتتب  ■■

كتاْ اهرقٚتب اهسٚا تٛ     ت٘ ع  ًارداتٕ 

حي ُّ  ًّ اذترٙٞذ هلّ ادتٌٔ٘ر ٗاهتو تٛ  

اهِستت ٛ ٌٓتتا ًتتّ خيٚتت  اهلاتتتب اهٚتتَ٘؛   

 طتتت٩   تتتّ بعتتت  اهرتتٚبتتتا  ا٨ينتٌا ٚتتتٞ  

اهتتت. ٨ تغٚتتتب ه٫ تتت  ذ ٗوثتتتى أ ٚاُتتتا      

َّ ستتتتت د ا  ذترٙتتتتٞ اهلتابتتتتٞ  ٨ٗ شتتتتم أ

 ُ ستتتاًا  اهسٚا تتتٚٞ شتتتعبٚٞ ٗر ٚتتتٞذا٨

بتت أ  تتت٧ثر  وتتٟ اهِصتتر ٗاهت٘اوتتى ٗتبتتادي 

 ا ا  اهلتابٞ 
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 أ.د. أحمد علي محّمد 

ه

ه-1-
آ  نينينيني ههحنينينينيّهانينينينيادهايٓدكنينينيني  هاي ٓ  نينينيني  ههه

تهٜٛٓٝنيني١هبهيٓٝنيني١هايٓدانينيٛزهامٓخنيني٠ًهَنيني٪  ا  هههه
ن ٕهبهُِٖٚٗهإاط ٤ها٭١ُٖٝهي ًنيوهاينٓ  ني ههه
اينينيٛاة ٠هَنينئه نيني ةكهاي لنينيهٌٝهايٓدانينيٞ هي  نينيٌهههههه
ِدهَنينئه ٬ةنيني ها٭يٓٝنيني١هايٓدانيني١ٝههههههه امسنيني ٥ٌهاي نينيمهتنيني 
جمنينيني  هقنينينيٝ مهرٚهإظنينيني ةهيؿ نينينيٞ هٜٓطنينينيٟٛهاًنينيني٢هههه
َسنينينينينينينيهٛن  هيػٜٛنينينينينينيني١هَٛ نينينينينينينيٛ ٠هٚ نينينينينينيني ٠ًٖهه

ةهَن ٚؾنينيني  هبهي٬قنينيني نُ ٍهاًنينيني٢هاينينينياٚاّ هٚ نينيني هه
ٟدهْني هااني ٟههه ٕدهر ض٤ٛهٖذاها٫ا ب ةهايٓدكاٟهر
ٛدٕهَنينئهههههههه ٖنيٛهحاني١ًٝهحنيٛاةهَني هْني هقني يل هتهني
 ٬ٍهاَ ا زهَسهٛن ت٘هراٝاهاق نُ ة ه
بهقٝ ق  ه اٜا٠ هٚ  ةهةذاهايسببهآاني هه
ٚتضنيني ههه َتسنيني خًب  هٚن ٥ٓنيني  هت َنيني   ه اي ٓنيني زهٚاة ا هٚ
بهيبنينينينيٛيه اٜنينينينيا هٖٚٓنينينيني هتتًػنينينيني٢هايهنينينيني  هَنينينينئه

اع ه٫ٚهقنينينينيُٝ هؾُٝنينينيني هاتانينينينيٌهَك ضنينينينيٝ  ها ينينينينيا
مبٛضنينينيٛعهايسنينينيبلهٚا٫ نينينيااعهٚاي ٜنينيني  ٠ هياتنينينياهههه
حًَنيني١هايؿضنيني ٥ٌهتًنينيوهإئهامٓلنيني٧ها٭ٍٚهٚاينينيٓد هه
ا٭ٍٚ هٚاًٝنيني٘هي ٓنيني ه٫هْكنيني رهْانيني  هَٓخنينيًا هإ٫هؾٝنيني٘هه
آ   هق يك١هَٚس ن١ًُ هٖٚذاهايهني٬ّهاًني٢ههه
إظ٬قنينيني٘هٜكًنينينيٌهَنينينئهرُٖٝنينيني١هامُ ةقنينيني١هايٓدكاٜنينيني١هههههه

 نينينيني١ٝهامٛضنينينينيٛا١ٝهنُنينينيني هرا كنينينينيا هإ ه٫ه اٛه
يٓ ها٢ًها ظ٬م ه٭ْٓ هْك رهْاٛ   هن  ٠ه
بهْنينينينيني هٚاحنينينينينيا هٚينينينينينيٝ هم نينينينيني   هؾضنينينينينيٌهبهههه

ٕدهتًوهايٓ  ٠ هٖٚٞهشني ٥ن١هه ا٫ ااع هٚايٛاق هر
يٮقنينيـهآنينياهننيني  هَنينئهايااةقنينيّ هتًػنينيٞهإئههه
حادهنب ه اٛ ١ٝها يااعها٭ ينيٞ هٚت ٛقنيـههه
اينًُٝنيني١هايٓكاٜنيني١هآنينياهحنينياٚ هان لنيني فهَنيني هٖنينيٛهه

ايؿٗنينينيِهامن  نينيني ههَلنينينياى هرٚهَنينيني هٜلنينينيه ٌهبههه
تٓ  نينيني  هر يٝنينيني١هاًنينيني٢هَسنينيني ٣ٛهايً ػنينيني١هٚايا٫ينينيني١ههههه
ٚٚق ٥ٌها٭ ا٤ها٭  ٣ هٚيذيوهتابحهامُ ةق١ه
ايٓكاٜنينينينيني١هان لنينينينيني ؾ  همنينينينيني هشنينينينينيه ٌهؾسٝؿسنينينينيني ٤هه

هايٓداٛزهيٝ هرن  .

ه-2-
ٔدهظٓدنينينيني  هقٜٛنينينيني  هرٕهاْؿ نينينيني  هايٓدانينينينيٛزهههه رظنينينيني
اجلاٜنينينيا٠هاًنينيني٢هْانينينيٛزهقادنينيني١ه٫هٜسنينيني ٗافههههه

ٝ غ١هإا  ٠هإْ  كهَك٫ٛتٗ هؾحسب هيٌهإا  ٠ه 
ؾٗنينيِهرْؿسنينيٓ هبهضنيني٤ٛهاينًنينيِهاعنينياٜ هٚاينكنينيٌههههههه
اعاٜ  هٚيّها٭َ ٜٔهينيٕٛهش قني  هٖٚنيذٙهبهههه
حكٝكنينيني١ها٭َنينيني هٚقنينيني١ًٝهٚيٝسنينينيكهغ ٜنينيني١ هٚينينينيذيوهههه
ٔدهايكنياِٜهيػني  هههه ْس طٝ هاي ؿ ٜلهيّهين هايؿني
امب ٖ ٠هرٚهاي حاٟهرّهَك ةا١هايٓدُ  كهاي ؾٝن١ ه
ٔدهيٓكًني٘هَنئهحٝنيًهاي ني ةٜ هإئههههههه ٚحم ٚة٠ه ينيوهايؿني

اع ضنينينيني ٠ ه٫هيؿٗنينينينيِه ينينينينيوهاي نينينيني ةٜ ههههايًح نينينيني١ه
ٚشنينيني ح٘هٚإانينيني  ٠هين نينيني٘هَنينينئه اٜنينينيا هينينينيٌهيؿٗنينينيِهههه
رْؿسٓ هَنئه ني٬ٍهايكنياِٜ هٚسمؿًْني هاًني٢ه ينيوههههههه
َ هٜتن فهي ي ك ؾ١ هٖٚٞه٫هش٤ٞهقني٣ٛه ٚاتٓني  ههه
ؾُٔهاحمل ٍهؾِٗهايذا هينٝاا هأهؾِٗهاي ك ؾني١ هه
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ٔدههههههه ٚحم ٍهؾٗنيِهاي ك ؾني١همبننيًٍهانئهَٓخنيًا هايؿني
ٟهههه اقنيني اا ٤ ههايكنينياِٜ هينينيذاهننيني ٕهاي ٓنيني زهآنينيا

يًكاِٜهايذٟهتلهًكهؾٝني٘هاي ك ؾني١ هٚا٫ا ُني  هههه
ا٢ًهٖنيذاهامٓخنيًهقنيبٌٝهحمني ٚة٠هاينيذا هٚؾُٗٗني ههههههه
َٔه ٬ٍهامك ي١ًهيّهحض ة٠هاينا هٚثك ؾ ٓني  هه
مبنٓنيني٢هر نيني هْ ٜنينياهرٕهْؿٗنينيِهاعضنيني ة٠هاجلاٜنينيا٠ههه
َنينينئه نينيني٬ٍهثك ؾ ٓنينيني هايكادنينيني١ ه٭ْٓنينيني هن ٥ٓنينيني  ههه
ثك ؾٝنينيني١هبها٭ نينينيٌهْٛا نينيني٘هَك ضنينينيٝ  ه اٜنينينيا٠هههه

ٌدهش٤ٞ.تس ًًّهؾٗ هِهايذا هقبٌهن
ه

ه-3-
قنيني ح ٚةهبهٖنينيذاهامكنيني ٍهْانيني  هجلنيني ي هرينينيٞهه
حسنينيّ هينٓنينيٛإهىهاشنيني ن ٍهايك ْؿنينيٌى هحمنيني ٫ٚ ههههه
إانيني  ٠ه نينيٝ غ١هاي ٓ  نيني  هاينينيمهاْطنيني٣ٛهاًٝٗنيني  ههه
ؾُٝ هٜؿضٞهإئهؾِٗهحمُني٫ٛ هاي ك ؾني١ها٭ يٝني١هههه
َٔه ٗني١ هٚؾٗنيِهاينيذا هاينيمهَنئهشني ْٗ هتكنياِٜهههههههه

 ةهايننينينيني نهايٓدانينينينيٞهامن  نينينيني هَنينينينئه نينينيني٬ٍهرقنينينيني هه
اي ٓنينيني ز هٚقنينينياهركٝنينينيكهتًنينينيوهايكنينيني ا٠٤هينينيني يٓد ههه
ايؿ ِٖ هَٚ ا ٟهَٔهتًنيوهاي سني١ُٝهرٕهْاٛ ني  هههه
قًًٝنيني١هاقنيني  ُ  هاي ٓ  نيني  هاقنيني  ُ ةا هْ  حنيني   ههههه
َٓٗنينيني هٖنينينيذاهاينينينيذٟهرا ضنينيني٘ه٭ينينينيٞهحسنينينيّ ه٭ٕهههه
ايهنينيني  هَنينينئهر نينينيح  هايٓدانينينيٛزهر ؿكنينينيٛاهبههه
تطٜٛنيني هٖنينيذٙهاي كٓٝنيني١هبه اَنيني١هاةنينيافها٭ ينينيٞ هه

ٕدهَٓلنينيني٧هاينينينيٓد هرشنينينيب٘هيه  يٓدحدنينيني ٍهاينينينيذٟهرانينينينهر
ٜ تاٟهٚش ح  هٚاقٝني  هحنيّهزمني نهاينسنيٌ هؾني ٕهههههه
نهسمسٔهاةتاا٤هٚش ح٘هر ؿنيلهبه نينهاسنيً٘هههه

هٚر ؿلهبهاعؿ ظها٢ًهْؿس٘هَٔهإي هايٓحٌ.
مثنينيني١هننينينيٕٛهشنينينين ٟهتلنينينيهٌهاينينينيٓ هبههههه
حمٝطنينينيني٘ هرانينينينينهينينينيني٘هايٓد نينينيني ّهايبٓٝنينينينيٟٛهيًػنينينيني١ ههه
يٝلنينينينينين ْ هرْٓنينينينيني هرَنينينينيني ّهيٓنينينينيني ٤هينينينينيني٘هَ تهنينينينينيًا هههه

 لنينيـهَنينئهَٛضنينيٛا١ٝ هٚحمُنيني٫ٛ هثك ؾٝنيني١هْهه
 نيني٬ٍه ينينيوهرْٓنيني هَنٓٝنينيٕٛهي ؿهٝنينيوهيٓنيني ٙهيؿٗنينيِهههههه
 ٚاتٓنينينيني  هٚإ٫هَنينينيني  اهٜنٓٝٓنينينيني هَنينينينئهايٓدانينينينيٛزهبههه
ا٭ نينينينينيٌ هذمنينينينينئهْكنينينينيني رهينينينينينيٓؿِٗهَنينينينيني هزمنينينينينيٍٛهبهه
راُ قٓنينيني  هٚايً ػنينيني١هٖنينينيٞهايك قنينينيِهاملنينينياىهيٝٓٓنينيني هه
ٕدهاينينيٓد ه ٚهقنينيًط١ ههه ٚينينيّهرٟهْنيني  هٚ نينيحٝحهر
جملنيني  هن  ي نيني٘هاًنيني٢هاينينيٛةم هيهنينئهَسنينيٛغ  هههه

١هايمهتنياؾنٓ هإئههٚ ٛ ٙهَٓٛظ١هيكُٝ ٘هاجلُ يٝ

ا٫ااافهيهٝ ْ٘هبها مٓني  هٚاًٝني٘هذمنئهْكني رههههه
رْؿسنينيٓ هبهتلنينيه٬ٝ هيػٜٛنيني١هٜٓخًٖنيني هشنيني  هه
ٜنبدنيني هبها٭قنيني يهانينئهاُنينيٌهتلنيني ةنٞهينينيّهَنينئه
ٜه نينيبهَٚنينئهٜكنيني ر هٚي دمنيني قهؾننينيٌهايكنيني ا٠٤هٜنيني ِهههه
اعنينيٛاة هٜٚنيني ِهايؿٗنينيِ هرقانينياهيط ٜنينيلهاي  ٜٚنينيٌ ه

هٚايس٪اٍهرٜٔهذمٔهَٔهْ هريٞهحسّ؟
اجلنينيٛا هٚاضنينيح هذمنينئهل ْنينيبهاي ك ؾنيني١ هههه
ٖٞهَ رتٓ  هٚذمٔهقُٕٝٛها٢ًهحؿ ٗ هضنياهرٟهه
اْ ٗنيني ىهْانينيٞ هذمنينئهْنينيااؾ هانينئهٚ ٛ ْنيني هَنينئههههههه
 نينيني٬ٍهاي ك ؾنينيني١ هؾًٓنينيني حِهي يٓدانينيني١ٝهاي ك ؾٝنينيني١ ههههه
ْٚس ناٟهَ هقٛاٖ  هْك ره اتٓ هثك ؾٝ   هْٚؿٗنيِهه
حٝ ٝ  هٚ ٛ ْ هَٔه ني٬ٍهتلنيه٬ٝ هاينيٓد  هههه

٘ه اينينينيذا ههؾنينيني يٓ هيٗنينينيذاهامنٓنينيني٢هينينينيٝ هر نينيني  هإْنينيني
هيط ي هثك ب هٚمبكاح  هٜكاَٗ هاٯ  .هه

ه-4-
ٜكنينينيادّه نينيني ي هرينينينينيٛهحسنينينيّهْانينيني  هحمؿنينينينيًا ههههه
يه  هَٔها٭ق١ً٦ هٚسمني ىهبه ٚاتٓني هَنني ةفهههه
ن ١َٓهإقا٤هتك١ٝٓهايٓد ها٭ يٞهام  ًنيـ هينيا٤ا ههه
ينينينيني ينٓٛإهىاشنينينيني ن ٍهايك ْؿنينينينيٌى هؾ ُنينينيني١هح  نينينيني١ههههه
تؿس ١ٜهيًن ب١هايٓدا١ٝهٖٓ  هٖٚنيٞها بني١هَ سنين١هههه

اًنيني٢هيؿنينيريهرثنيني ٟهظًنينيلهىايك ْؿنينيٌىهههههه نينياا هتٓؿنيني حه
ٚيهٓ٘هحم   هي ٫ش ن ٍ هٚايؿضني ٤هاي ني ًٜٚٞههه
يهًُنينينيني١هىاشنينينيني ن ٍىهغنينينيني هَ ٓنينينيني ٙ  هؾنينينينيُٝهٔهرٕهه
ٜهٕٛها٫ش ن ٍهحكٝكٝني  هَ نيٌهرٕهتًني ِٗهاينيٓ إههههه
ايك ْؿنينينينينينيٌهؾٝلنينينينينيني نٌ هٚدهنينينينينينئهرٕهٜهنينينينينينيٕٛهههه
ا٫شنيني ن ٍهجم قٜنيني   هؾٝهنينيٕٛهيٗنينيذاهامنٓنيني٢هتٛثبنيني  هه

شني ن ٍهَني هههٚاْط٬ق  هٚمتًٝا  هٚاًٝ٘هٜ ٓ قنيبها٫ه
رشٝ ٤ه٫هتٓحا  هرقااهَٔهايٓ ح١ٝهاجمل ق١ٜ ه
ؾ يلنينيٝبهٜلنيني نٌ هٚاينينيذن ٤هٜلنيني نٌ هٚاجلُنيني ٍه
ينيني٘هشتنينينوٌ هٚيهنينئهاشنيني ن ٍهايك ْؿنينيٌهَسنيني ي١هنههه
ٜضُٗ هاجمل قهإئهش ا ٘هقبٌهٖذاهايٓد  هيٝاه
ٕدهتانينينيُِٝهاي ننينينيب هانينيني يٞهي َ ٝنينيني ق هَ نينينيٌهرٕهههه ر
ٜهنينينينيٕٛهٖٓ ينينينينيوهاشنينينيني ن ٍهيًك ْؿنينينينيٌهٚيًبٓؿسنينينيني ه

هن٢ٓهاي ٖٛ هٚا ْ ة٠هٚاجلُ ٍ.ٚايٛة هرٟهمب
إح ينيني١هاينٓنينيٛإهاًنيني٢هَنٓنيني٢هغنيني هَننينيّ هإ ه
َٔهٚق ٥ٌهايٓد هام اٚغني١ همبنٓني٢هرْني٘ه٫هٜ ٜٓني ههههه
ش٦ٝ  هْ يؿ٘هَٔهايباا١ٜ هرقااهٜ ٜنياهرٕهٜتحنيا ههه
 ا١َهٚشمًنيله ٖلني١هؾحسنيب هؾني ٜٔهذمنئهَنئههههههه
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اشنيني ن ٍهايك ْؿنينيٌ هٚرٟه ٫ينيني١هْ تضنينيٝٗ  هظ منيني هههه
اثٞهاعني  ههرْ٘هٜنيا ٌهبهرتنيٕٛهاي لنيهٌٝهاعنياهههه

ٚي يه  هْٓ لٌهرظ افهايً ػ١هَٔه ني٬ٍهت اَنيٞههه
ايا٫ي١هايمهاي ُٗٗ هايٓد ه ؾن١هٚاحنيا٠ ه ٚاني ههه
متٗٝنينينيا هٚ ٚانينيني هت٦ٝٗنينيني١هيًحنينينيٛاةهامٛضنينينيٛاٞهبههه
ٚضنينيني هايهًُنينيني  هبهَٛاضنينيني هقنينينيٝ ق١ٝهيٝسنينينيكهههه
َ يٛؾ١هينيآٜ هبهايًح ني١هاينيمهتكني هراٝٓٓني هاًني٢ههههههه
ٕدهاينينيٓ هٜكنينياّههه اينٓنيٛإ هٚام  تًنيني١هبهامٛضنيٛعهر

ٓ هةرق٘هياٛة٠هيا ١ٜه)اش ن ٍهٚق ْؿٌ(هح ٢هي
َٔهايٓ حٝني١هايانيٛت١ٝهؾهًُني١هايك ْؿنيٌهاؿًْني هههههه
اًنينينيني٢هَ  يننينينيني١هايسًسنينينيني١ًهايه٬َٝنينينيني١هاي٬حكنينينيني١هههه
يٓن فهَ  اهٜكنيٍٛهايسنيٝ مهام  ًنيـهاينيذٟهٜبنياٚهههههه

هؾٝ٘هايك ْؿٌهَل ن٬ .

ه-5-
هايٓ :

هاش ن ٍهايك ْؿٌ
هٖٞهي١ًٝ

ها  كهح ايهايسُ ٤
هي حؿريها اخ قهبهر٥٫ٗ 

هٜس ٟٛهؾٝٗ هايذٜٔهٌٖه
هكٕٛحِّٜت

هَ هايذٜٔهسم ٚيٕٛ؟و
هق ٟهٚبهايكًبهاح ؿ كهه

هيٛة ٙ
هح ٢هظٗٛةهْب١ٝها٭قٖ ة

هٚايبًاها٭َّ
هالٞهيكًيبها شكّ

هِْٗٝهؾٛمهشٛاةعهايل ّه
هايكاد١

هتنآٜ هةال١هاينٓب
هاحاقٓ هي يٓبٝذ

هٖٚ ٍهؾٛمهآ قٓ هه
ه ٛ هامآ ٕ

هٚاْبن  هايٝ كّه
هقبحهي قِهاياف٤

هٜ هقًب

هاْطؿ٧
هَٔهرٍٚهايه ي

هاش نٌهبهرٍٚهاي سبٝح
هٚا ذيٗ هإيٝو

هيك٠ٛهاينللهامكاي
هٚاْطًلهؾٝٗ هإئهرا٢ًه ةاه

هاٯٖ  
هٚاةقِهيٛح١هاي هٜٛٔ

هٖٚٞهمت ةهايلؿ ّ
هؾٛمهة ثوهاين يٞ
هٚتب ه هاعّٓ

هرْ ٢هإ اهؾ حكهحاا٥كٗ هه
هتؿ حكهايربااِه ًـهقٖ هايًٛق

هٚاةتسِهاة٬ٍها٢ًه٬ٖيٝٗ هه
هي جلًٓ ةهي قغ  ه اٝب  
هٚرح٬َ ههه د  هحم٬ُ 

هَٗ   ٠هه
هإئهرقا٢هن٬ّهايكًب

هبهيػ١هاينٕٝٛهه
هق يك

ه َللهتضِهقًبٝٓ هٚةؿ ٓ 
هتبل ْ هيبٓكهاكٗ هة٩ٜ 

هؾكًك:
هٚنٝـهيٞه اىهاجلُ ٍهه

هٚقاهيًػكهَٔهاجل ا 
هَاا٥ٓ هًَح هٚظّ؟

هق يكه:هٚ ًك
هؾبل هاينل مهه
هٚا ًٕهحًِْٗ

هٜ هٜٛقـها٭ْٗ ة
هختذينهٜااٟ

هٜٚسكطهايل ٍهامط ق
هَٔهإٝٛهايٓ ٌهبه َٓ ه

هإئه طها٭ّْ
هقاٟهقُٝاٞهَٔهاٝ ه ٗ  هرةضو

هٚاؾ حٞهقًيبهمبا١ٜ
هْبضو
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هاْسهيبهحب هْبٝذى
هاحاقٞهينٛ هثك  هاُ ٜٓ 

هؾٝل نٌهايك ْؿٌه
هبهيس تّهايسّٓهه

هَ  اهيٛهاْؿ ظكهاكاهٯي٦ٞهه
هبهحب هحربى؟

هَّراًُّهي ٛ
هّٓهحٓط١ه  ؾكٞههقاٝا٠هٚ 

هٚا٢ًهرق  ٞهايػِٝهاكهرمٌٝهةٚحٞ
هتٓخبّهه

هٖٞهي١ًٝهمح ا٤
هيٌه ض ا٤
هيٌهيٝض ٤ه

ه٫هيٝسكهي يٛإهايطبٝن١
هي١ًٝهمخ ١ٜهه

هؾ  اهرةا  هرَٚ  
هيًٕٛه:هنٔهح ٢هٜهٕٛ

 متجاورات لفظية :
مثد١هي ق١هقٖ ١ٜهتٓضِهبهايسٝ مهايٓدانيٞههه

ي نضاهايا٫ي١هايه١ًٝهيًؿنيريهىق ْؿنيٌىهنكٛيني٘هههه
قٖنينيني هه–حنينينياا٥لهه–ٜنينيني كّهه-رقٖنينيني ةه–ىٚة ٠ه
يسني تّه...ى هيهنئهاي لنيهٌٝههههه– ًٓ ةهه–ايًٛقه

ايٓدانينيٞهٜت نيني كهَنينئهقنينيٝ ق١هايك ْؿنينيٌ هيٝاننيني٘هههههه
قنينينيني حب  هبهجمنينينيني ٍهتانينينينيٜٛ ٟهْؿسنينينينيٞ هٖٚٓنينينيني ههههه

يًةنلنيني١هٜني ُهٔهايسنيٝ مهَنئهتًنيٜٛٔهايهًُني١هههههه
جتنٌهَٓٗ هرشب٘هي ٜك١ْٛهْا١ٝهتٓب لهَٓٗ هة٩ٜ .ه
َنينينينئهٖنينينينيذاهاجل ْنينينينيبهرشنينينينينٌهايك ْؿنينينينيٌهمب  نينينينيٌهههه
اي خ ينينيني١ هٚينينينيا هرشنينينيط ةٖ هظ قنينيني١هت ٛينينينياهَنينينئههه
 ٬ةنيني هقنينيٍٝٛه ٫يٝنيني١هتلنينيٌُهْانيني  هٜٓب نينيلهيٜٓٝٛنيني  ههه
ٕدهابنينيني ة٠ه ٕدهايكنينيني ة٨هًٜحنينينيريهر َنينينئهآٛاْنينيني٘ هَنينيني هر
ىاش ن ٍهايك ْؿٌىه ني ٤ هينيّهرظنيٛا٤هاي لنيهٌٝههههه

لنينينيني٤ٞهَنينينينئها٫ْ ٗنينينيني ىهيط ٜنينينينيلههاينينينينيذٟهتننينينيني د هي
اق ٦ا ٍهاينب ة٠هٚٚضنينٗ هآٛاْني  هيًنيٓ  هَٚنئههههه
ٖنينينينينيذٙهايٓ حٝنينينينيني١هٜبنينينينينياٚهاينٓنينينينينيٛإهَنينينينينئهايٓ حٝنينينينيني١هه
ايلنينيه١ًٝهيٓٝنيني١ه نيني ةكهْانيني١ٝ هٚاين٬قنيني١هيٝٓٗنيني هههههه
يٛ نينينيؿٗ هةرقنينيني  هٚينينينيّهاينينينيٓد هيٛ نينينيؿ٘ه سنينينياا  هه
ته  هتهٕٛهَٓب ١ هٚبهض٤ٛهٖذاهاي لهٌٝه

ٕدهري هحسّهٜكاّهْاني  هه ا ٜٗ َٞهٜلن هايك ة٨هر
َكطنينيٛعهاينيني ري هيٝنينياهرٕهت َنينيٌهاي ننينيب هىاشنيني ن ٍه
ايك ْؿنينيٌى هٜلنينيٞهي َه ْٝنيني١هت ٜٚنينيٌهخم ًنينيـهَنيني هه
ايانينيٛة٠هٚاي نيني ٖ  هؾنينيُٝهٔهرٕهٜتنيني ٣هبهضنيني٤ٛههه
 ينينينيوهَهٝٓنينيني  هبهايسنينينيٝ م هٚ ينينينيوهينينيني يٓ  هإئهه
امٛاقنينيـهايلنينينٛة١ٜهاينينيمهتٓ ٗنينيٞهيٓنيني هتًك ٥ٝنيني  هإئههههه
تًُ هاي ٩ٜني  هٖٚنيذاهٜسني ًًّها حبني ةهبهايبٓٝني١هههههه

يا هبهغ ١ٜهاي ٓ ِٝ هٚيٝ ه ينيوههايً ػ١ٜٛهايمه
ؾحسنينينينيبهينينينينيٌهاُنينينينيا هإئهاي نينينيني ث هبهايسنينينينيٍٝٛههه
ايلنٛة١ٜهايمه ضنكهيًٓ ني ّهايبٓٝنيٟٛهايٓدانيٞهههه
ْؿسنينيني٘ هٚبه ينينينيوهحمنينينيا ا ه ٫يٝنينيني١ هيٛ نينينيؿٓ هه
ْ حنينينيا هانينينئهْ نينيني ّهٚيٓٝنينيني١هٚيػنينيني١هت اتبٝنينيني١هت ٗنينيني ه
ن َنينيٌهامكانينياهَنينئهاينبنيني ة٠هاينينيمهشنينيػًكهةريهههه

هايٓ هٚ ساٙ.

 مطرزات موحية:
هًٝٞهبهايٓد هدنيًكهبههٖٓ يوهًْٚعهتل

ام نينينيذٚم هه-امسنينينيُٛعهه-رتْٛنينيني٘هينينينيّهام ٥نينينيٞههه
يٝهٕٛهٖٓ ىهحايهي عٛاي هٚيذيوهٜانيبحهه

هاياا ٌه  ة   هٚاخل ةكهَؿكٛ ا  هيٓك ر:
ةالنيني١هاينٓنينيب:هجمنيني قهاًنيني٢هاا بنيني ةهَنيني هه -

 ن ٕ هٜكااهةال١هاخلُ هايذٟهن ٕهآب  .
احاقٓ هي يٓبٝذ:ها٭ ٌهبهايٓبٝذهٖٛه -

ٕدها٫حنينياامهي يٓبٝنينيذها٫ْ لنيني ٤هٚيًنينيٛؽهايً نينيه ذ٠ هإ٫هر
سمٌٝها٢ًه  ةكهٚ ا ٌهبهايٛقكهْؿس٘ هؾ ُني١هه
َنطٌهيًٓل٠ٛ هٚ اؾ هي٬حاامهمبني هٖنيٛهيذٜنيذ هههه
مت َنينينيني  هننينينيني حاامهَنينينيني هٖنينينينيٛهاٝنينينينيٌه)اشنينينيني ن ٍهههه

 ايك ْؿٌ(.هه
اشنينينينيني نٌهبهرٍٚهاي سنينينينينيبٝح:هاي سنينينينينيبٝحه -

تًٗٝنينينيٌهٚت  ٝنينيني ه نينينيٛتٞهإدنينيني ْٞهٜتنينيني٪ ٣هيسنينيني ْٝ  هههه
ِههه هيً ننينينينينينيب هانينينينينينئهاعُنينينينينينياهٚاي ضنينينينينيني هٚاي سنينينينينينيًٝ

ٚايطُ ْٝٓنيني١ هٖٚنينيٛهَنينئهاُنيني ٥ هايكًنينيٛ هامٛقٓنيني١ هه
يهٓ٘هٜػنياٚهٖٓني هاني ٬َ هي٬شني ن ٍهٚا٫حنياام هههههه
ٖٚنينيذاهإسمنيني ٤همبنيني هٖنينيٛه نيني ةكهٚ ا نينيٌ هبهرتنينيٕٛههههههه
اجلنينينياٍهاينينينياا٥ هبهايسنينينيٝ مهايٓانينينيٞ هغ ضنينيني٘ههههه
اي ننينيب هانينئهامضنينيُ هامؿكنينيٛ  هةنينيذاهاؾ كنيني هٖنينيذاهه
اي ننينينينينيب هإئها٫تسنينينينيني م هَنينينينينئه ٗنينينينيني١هاي سنينينينينيبٝحههه

مؿ ةقنينيني١ هؾ ي سنينينيبٝحههاملنينيني نٌ هٚ ينينينيوهي  بٝنينينيكهاه
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ظُ ْٝٓنينيني١هٚإدنينيني ٕ هيهٓنينيني٘هٖٓنينيني هْكنينينيٝ هةنينينيذٙهههههه
 امن ْٞ.
تبلنينيني ْ هيبٓنينينيكهاكٗنينيني هة٩ٜنينيني :هت ؿ نينينيلههههه -

اي ٩ٜ هٖٓ هَٔه  ا٤هاي َ  هايٓ  ِهانئهاشني ن ٍههه
اي سنينينيبٝحهٚاحنينينياامهايٓبٝنينينيذ هٚاًٝنينيني٘هختنينيني كهيٓنينيني هههه
ايا٫ي١هايه١ًٝهَٔهاي ننيب هىاشني ن ٍهايك ْؿنيٌى هههه

ٝ ٤هؾ ش ن ٍهايك ْؿٌهٖٛهايٝك ١هَنئهةَني  ها٭شنيههه
ايمهتنٛ هؾسٝؿسني ٤هتانيٛغٗ ه َلنيلهبهرؾ٦نيا٠ههههه

 حمبٝٗ  هٖٚذٙهٖٞهايبل ٣هامٓ   ٠.

 انغناس يف تناصات املقدس:
تًب هيػني١هاينيٓ هٚشني  هامكنياي هي  بٝنيكهههههه
َك٫ٛ هىَ هٚةا٤هشن ١ٜى هينيذاهٜكنياّهيٓني ه نيٛة٠ههههه
ٚظنينينيني٬  هؾ يانينينينيٛة٠هٖنينينينيٞهامؿنينينيني  ٠هامٛ نينينينيٛؾ١هرٚهه
امضنينينينيني فهإيٝٗنينينينيني  هٚاي نينينينيني٬ٍهٖنينينينينيٞها٭ٚ نينينينيني فهه

ه هٚغ ٖ :ٚا ض ؾ 
ايبًنينينينياها٭َنينينينيّ:هَكنينينينيايهَهنينينيني ْٞ هههه -

 ٚتنب هق رْٞ هَٚٛض هقسِ.
 نينينيٛ هامنينينيآ ٕ:هإح ينينيني١هاًنينيني٢هامسنينينيُٛعه -

ام هنينيني ةهمخنينيني هَنينيني ا هبهايٝنينينيّٛ هٚايانينينيا٣هههه
ٜلٌُهرذم ٤هايٓد هيٝحٛيني٘هإئه نيٛة٠هَه ْٝني١هههه

 ٜا  هؾٝٗ هاٯ إ.
ٜٛقنينيـها٭ْٗنيني ة:ها  نينيًإهاخلانينيٛي١ هههه -

ٚاٜٛنينينيٌه ٫ينينينيٞهَنينيني   هؾٝٛقنينينيـهاًٝنينيني٘هايسنينيني٬ّهه
  قْ هيًحوبِّ هٖٚٓ هرَس٢ه  قْ  هيًُ ٤.ن ٕه 
ْب١ٝها٭قٖ ة:هايٓب٠٤ٛهيػني هاين قنيٌهٖٓني هههه -

َسنينينيٛغ١ه٫ْػنينيني ايها٭قٖنينيني ةهبهٚقنينينيطهتلنينينيًُ٘ههههه
ر نينيٛا هامنينيآ ٕ هٚتتسنينيك٢هَنينئهرْٗنيني ةهٜٛقنينيـهبهههه
ايبًنينياها٭َنينيّ هٖٚنينيذاهننينيٕٛهتٓ  نينيٞهَنينياٖ .ههههههه
ْ ٛق هرٕهتؿنيٝ هؾٝني٘هاينيٓنِهٚايًذا٥نيذهامب ةنني١:هههههه

ٕده ينيوههىي حؿريها اخ قهبهر٥٫ٗ ى هٚا ينخٝبهر
بهاياا ٌهؾحسنيب ه٭ٕهاخلني ةكهٜهني  هٜؿ كني ههههه
إئهتًنينيوهاٯ٤٫ هينينيذيوهاقنيني نٌُه)٫ّها٭َنيني (هبههه
قٛي٘هىي حؿريىهإ ٕهٖٓ يوهح  ١هيًحؿريهي  ٗ ه
ايٓنِهايمهتباٚهَؿكٛ ٠هبهاخل ةك هٖٚٛه  ْبه
ٜنينيٛحٞهينيني٘هاينينيٓد هبهقنينيٝ ق٘هاي ٩ٜنينيٟٛهامبلنيني  هههههه
ةنينينيذاهاْضنينينيُكهَؿنينيني  ا هشنينينياٜا٠هايا٫ينينيني١هاًنينيني٢هه

ه–ٜٛقنينينينيـهه–ر٤٫هه– َلنينينينيلهه–اٙه)يٓنينينينيكهَكانينينيني
هْب١ٝ(هثِهقٛي٘:هىي حؿريىه.

 بانوراما األلوان ومووى فؤاد التناصية:
ٕدهاي لهٌٝهبهقاٝا٠هريٞه َٔهايٛاضحهر
حسّه ا٥ ٟ هٚإق٬َٞهَٔه ١ٗها ْل ٤هَٚنئهه
 ١ٗهامنُ ة هؾُنئهاجلٗني١هايبٓ ٥ٝني١ها٭ق قني١ٝهرٚههههه
ا ْلنيني ١ٝ٥هينينيارهايبٓنيني ٤هايً ػنينيٟٛهبهاينينيٓد هيهًُنيني١هه
)ي١ًٝ( هٚيًػ١هاةٓاقني١هتسني ٟٚهْكطني١هي  ٥ني١ هثنيِهههههه
اْ ٗنينيني٢هاينينينيٓ هبهيٓٝ ْنينيني٘هيهًُنينيني١ه)يًٝنينيني١(هٖٚنينينيذاهه
تلهٌٝه ا٥ ٟهٚاضح؛ه٭ٕهاياا٥ ٠ه طهَنيٓحٔهه
َػًنينيل هرٚه نينيطهٜبنينيارهيٓكطنيني١هٜٚٓ ٗنينيٞهبهايٓكطنيني١هه
ْؿسنينينينيٗ  هٚاًٝنينينيني٘هادهيًنينينينيٓ هاي قنينينينيِهاينينينينياا٥ ٟههههه
اةٓاقٞ هنُ هح قه طهاجلُ ٍهٖٚنيٛهاخلنيطههه

 هٚغني هَٓهسني  هههامٓحن.هرْ٘ه طهغني هٖني ٧ٜهه
َٚنينئهٜ  َنينيٌهْ نيني كهاعضنيني ة٠ها قنيني١َٝ٬هًٜحنينيريهههههه
رْٗ ه ا هتانيٛةه ا٥ني ٟهؾُنئه ينيوهايكبني  هاينيمههههههه
بهامسنيني  ا هٚا٭قنينيٛايهاينينيمهبه ٚةهاينبنيني  ٠ ههه
ٚ نينيحٔهاينينيااةهبهايبٝنينيٛ هاين يٝنيني١ هٚايبحنيني ٠هرٚهه
ايٓنيني ؾٛة٠هبهٚقنينيطهايبٝنينيٛ  هٚا٭ٖنينيِهَنينئهننينيٌههههه
 ينينينينينيوه ٚةإهاعخنينينينينيٝ هحنينينينينيٍٛهايهنبنينينينيني١ هٚبههه

ـدهٜٚنياٚةهبههههاخلط ي  هاي ًس ١ْٝهْكٍٛ:هؾني٬ٕهًٜني
ن٬َ٘ هرٟهٜه ةهياٛة٠هت  ٝ  هايهًُ  ه
  ؿنينيني ٤هَك  نينينياٙ هٚاينينينياا٥ ٠هَٓٛظنينيني١هي جلُنينيني ٍهه
نُ هقًنيك؛ه٭ْٗني ه نيطهَنيٓحٔهَػًنيل هينيذاهؾٗنيٞهههههههه
رانينينينيٌها٭شنينينينيه ٍهاةٓاقنينينيني١ٝ هٚقنينينيني هانينينيني ٍهههه
اينينينياا٥ ٠هٚاينينينياٚةإهرُْٗنينيني هحم ننينيني ٠هيًهنينينيٕٛ ههه
ؾ يهٛاننينينينيبه ا٥ ٜنينينيني١هتك ٜبنينينيني  هَٚسنينينيني ةاتٗ هبههه

ا٥ ٜني١ هٚننينيٌهٜسنيبحهيانيٛة٠ه ا٥نيني ٠هرٚههههايهنيٕٛه ه
ق ٜنينينينينيبهَنينينينينئهاينينينينينياا٥ ٠ هٚبهايلنينينينينين هاين ينينينينينيٞههههه
اق حسٔهايذٚمهايلهٌهاياا٥ ٟ هؾلب٘هٚ ني٘هه
امنيني ر٠هَنينئهحٝنيني ها٫قنيني ااة٠هينيني يكُ  هننينيذيوهههههه
شنينينيبٗكه طٛاتٗنينيني هي ع ننينيني  هغنينيني هاة ٦ٜنينيني١هرٚهه
ام ٛقن١ ه٫ٚهقُٝ هَنئهحٝني هينيط٤هاع نني  ههههه

هنكٍٛها٭ال٢:
هننينينينينينينيني ٕهَلنينينينينينينينيٝ ٗ هَنينينينينينينينئهينينينينينينينينيّه  ةتٗنينينينينينينيني هههه

ٌههَنينينينينينينينينيني ها هيسنينينينينينينينينينيح ي١ه٫هةٜنينينينينينينينينيني ه٫ٚهاخنينينينينينينينينيني
ه
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هرٟهَ ب ظ٦نينينينينيني١ هَ ٗ ْٚنينينينينينيني١ هَساقنينينينينينيني١ً هه
٫همتاه طٖٛ هؾٝٓخِهأه يوه ٗاهَٚلنيك١هرٚهه

ٖٝٓ  ه٫هآكهؾٝ٘ههضخٝ  هيٌهتٓكٌهاخلطٛهْك٬ 
٫ٚهشا٠ هؾ   ي هتًوهاخلطنيٛا هيٝسني هٚاذمٓني ٤هههه
ٚرْ ٠همب هٜلب٘ه طٛا هايكط١هحّهتس هٖ  ١٥ه
َط٦ُٓنينينينيني١ هي  ٓ قنينينينينيبهبهح ن تٗنينينينيني هاة  ٥نينينينيني١هههه
تلهٌٝه ساٖ هام٪يـهَنئه ٚا٥ني هرٚهرْاني فهههه

امنينينيني ر٠هٚايكطنينينينيني١هًَه نينينينيني ههه ٚا٥نينينيني  هينينينينينيذاهقٝنينينينينيٌ:ه
اع ننيني  هايكانيني ٠هٚايبط٦ٝنيني١هٚاة  ٥نيني١هٚغنيني ههههه

منيني هيننينياٖ  هٖٚنينيٛهقنينيح هاخلنينيطهامنينيٓحنهههاة ٦ٜنيني١ه
هايذٟهسمٛقهاجلُ ٍهبهتلهًٝ٘.

ثنينينينيِهٜنينينيني تٞهاي لنينينينيهٌٝهايًنينينينيْٛٞهبهاينينينينيٓ ه
ياٛةهيْٛٝني١هٜ ٗني هَنئه ٬يني٘هاجل ْنيبهايٓؿسنيٞههههههه
يًُٓلنينينيني٧ هٖٚنينينينيٛهمبًٓينينينيني١هامنُنينينيني ةهبها٭يٓٝنينينيني١ ههه

ِٗهُؾ مٗٓاقنينيٕٛهامنُنيني ةٜٕٛهٜ اانينيٕٛهبهتانيني َٝه
ا٭يٓٝنيني١  هَٓ قنينيب١ه٭ينينيٛإهيًب٦ٝنيني١هاينينيمهٜكنينيّٛهؾٝٗنيني هه
ايبٓنينينيني ٤ هننينينينيذيوهٜ اانينينينيٕٛهاجل ْنينينينيبهاي كنينينيني بههههه
ٚاي َنينينيًٟهٚايٓؿسنينينيٞهبهتًنينينيوهاي انينيني َِٝ هؾُنينينئه
ٖذٙهاجل١ٗهيااه  ي هريٛهحسنيّهَنُ ةٜني  هي ةاني  هههه
بهاي لنينيهٌٝهايًنينيْٛٞهٚ ينينيوهبهحم ٚي نيني٘هَنينيًكههههه
ا٭يٛإهيط ٜك١هجت ٜبٝني١هظ ٜؿني١ هؾ يًٝنيٌهرقنيٛ ههههه

 هغٝبنينينيكهؾٝنينيني٘هايٓخنينينيّٛهٚايكُنينيني  ههههايطًٝسنينيني ٕ هإ
ٚينينينينينيٝ هٖٓ ينينينينينيوهإسمنينينينيني ٤هإئهظًُنينينينيني١هايًٝنينينينينيٌهبهههه
اي لنينيهٌٝهايٓدانينيٞهٖٓنيني  ه٫ٚهقنينيُٝ هبهاينبنيني ة٠هههه
ايب  ٥نينيني١هبهاي لنينينيهٌٝ:هىٖنينينيٞهيًٝنينيني١ى هٚبه ينينينيوههه
 ط٠ٛهي جت ٙهاي خ ٜبهبهاي لهٌٝ هَٔه ٗني١هه
احملُنيني٫ٛ هاينخٝبنينيني١هاينينينيمهاًكنينيكهبهيًٝنينيني١هغنينيني ههه

َٛ نينينيٛؾ١ هي هنينينيٕٛهتًنينينيوهايًًٝنينيني١هح ًَنينيني١هيهنينينيٌهه
  نيني هايبٓنيني ٤ هؾُنينئهٖنينيذٙهاجلٗنيني١هاح   نينيكهإئهآ

اع ايهىا  كهحني ايهايسنيُ ٤ىهٚؾٝٗني هىةالني١ههههه
اينٓبىهٚىٚاْبن  هايٝ كّىهٚىيٛحني١هاي هنيٜٛٔىههه
ٚىقٖنينينيني هايًنينينينيٛقىهٚهىٚاةتسنينينينيِهاةنينينيني٬ٍىهٚى انينينينيٝب  هه
ي جلًٓنيني ةىهٚؾٝٗنيني هىًَنينيحهٚظنينيّىهٚىٜٛقنينيـها٭ْٗنيني ةىه

ٚىحبنيني هْبٝنينيذى هٚىاشنيني ن ٍهايك ْؿنينيٌىهههٚىقُنينيٝ ى 
ٓط١ىهٚىرمٝنيٌىهٚىرق  نيٞهايػنيِٝىههههٚىحب هحربىهٚىح

ه...
ٖذٙهي١ًٝهقح ١ٜ هٖٚٞهَٔهثِهقطنني١هَنئههه
ايكًنينينيب هٚانينيني ٠هَلنينيني ن١ًهَنينينئهٜٛاقٝنينينيكهاعنينينيبهههه
ٚاخلٛفهٚا٭ٌَهٚاي   ٤ هنًٗ هَط قا هٜني ٣هه
رينينيٛه نيني ي هرْدٗنيني هتًٝنينيلهياَلنينيل هي ٓ ٗنينيٞهايًٛحنيني١ههههههه
ِدهاًنينينيني٢هٖنينينيني   هٜنينينينيااٛٙهإئههه يط قنينينيني١هيْٛٝنينينيني١هتنينينينيٓ

 ا٤ىهىمحنيههاع ٠:هرٟها٭يٛإهٜسبػٗ ها٢ًهيني٬ٝٙ:ه
رٚهى ض ا٤ىهرٚهىيٝض ٤ىهرٚهىمخ ١ٜى هؾني عُ ا٤هه
ٖٚ هح ١ٜ هٚاخلض ا٤هيٕٛهاجلٓ ٕ هٚايبٝضني ٤هه
قنينيني٬ّهْٚكنينيني ٤ هٚاخلُ ٜنينيني١هَنينينيًاكهينينينيّها٭قنينينيٛ ههههه
ٚا٭محنينيني  هثنينينيِهٜضنينينيِهاٝنينيني هإٜك انينيني  ها٭ينينينيٛإهه
يط قنيني١هٚاحنينيا٠ هيٝانينيبٗ ه نينيب  هَسنيني ن ا هابنيني ة٠ههههه
اخلًنينيلهاين نينيِٝ هؾٝ ًنينيلهٚظٓنيني  هنُنيني هٜ لنيني٢ٗ هههه

ي َ ٝ ق هٜ ِهيني٘هام ًنيٛمهايٓدانيٞهههههٚظٓ  هي ْٛةاَٝ  
ننينينيني ٬َ هؾ ُٖنينينيني  هَٛحٝنينينيني  :هىيًنينينينيٕٛهننينينينئهح نينينيني٢هههه
ٜهنينيٕٛى هٖٚٓنيني هٜبًنينيؼهاي ٓنيني زهَنينيااٙ ه٭ْنيني٘هٜنينيِٓهههههه

ها٢ًهايكاة٠هٚاخلًلهٚاي ًُٝهٚايؿِٗهاينُٝل.
هنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني

اينينينينينينينينيٓ هؾنينينينينينينيني ٥ًهلنينينينينينينيني ٠ً٥هاُنينينينينينينيني هرينينينينينينينينيٞهةٜلنينينينينينينيني١.ههههه
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 د. عبد اهلل الشاهر 

 

ؿن غري ؼصد أو بقصد دتوؼظك دقوك حممد ؽناقسي بصواحها أو 

ػهذه اؾدقكة على اؾرغم ؿن مجاؾواتها وحسن صوتها إال  حتى صواحاتها

أَّها أؼضت ؿضاجعنا، وأققظت يف دواخلنا احلنني إىل ػجر حنلمم بمه،   

وإىل إذراؼة مشس غري اؾيت اعتدـا علوهما، إ  إ  ؽناقسمي علمى اؾمرغم     

ؿن غربته ؾكنه بقي ؿصرًا على احلوماة، احلوماة اؾميت  ممآ يف هػاؼهما      

،ب، ؾكن بقل  ذيو،، ػدقوك اؾروح ؾدقه  م تخ  احللم واؾطموح واحل

ا زاؾت يف ػتوتها وأؾ  أؾواـها، وصوتها وجردها اؾذي قدعو إىل ؿػهي 

احلواة اؾيت قأؿآ إذراؼتها.. ػهو يف حاؾة اـتظار ؼل  و يز ققرتب ؿن 

ا زال اؾيجمر  م قظهمر   ؿؾكن « دقوك اؾروح ؿن ؼل  تصوح..»اؾيعآ أل  

 «.قلوحػال ػجر ألعونها »بعد 

وفذا قعين أـه يف ؼل  االـتظار.. وؾندعه يف ؼل  اـتظاره وؾندخآ على صموؿعة أػكماره اؾميت    

 تنازعتها دقوؽه...

 

 يف الغالف والعنوان:ــ أواًل ــ
ايغ٬ف ذاي١ ايتًكيٞ ا٭ٚ  اييت كغيهٌ    
اْطباعٝيييي١ ادغيييياٖل يٚ ادتًكييييٞ يًًٖٛيييي١ ا٭ٚ    
ٖٚذا ٜعين ايتأثز ٚايتحاٚب ايعفٟٛ ٚا٫جنذاب 
إ  ايؾٛر٠ اييت ٜفي أ يْٗيا  ايٌ ادقيُٕٛ        
جييا٤ ايعٓييٛإ َهتُييٌ ايضييٛا  كتٛصييط٘ يٛذيي١     
 ٜيو أيأيٛإ ساٖٝيي١ فئُ يٛذيي١ َي٪ ز٠  ييٝ      

ايييلٜو ٜتحيي٘ أزيصيي٘  أٗييا صييٛا   اَييط  يهيئ  
إ  اخلًييييم ٚفيييئُ ايًٛذيييي١ كباعيييي  فيييييٝا٤     
ايؾبح   أغهٌ عياّ ايًٛذي١ كعين عئ عٓٛاْٗيا      

ٚص  «  ٜٛى ايغزٜب»ايذٟ جا٤ أايًٕٛ ا٭أٝض 
ٚعيييذ  صيييٛا  صيييايؿ ٚنيييذيو اصيييِ ايغييياعز   

اديييا ٠ يٝهتيييب أيييايًٕٛ ا٭ يييز  ٖٚٓيييا    جيييٓط
ٜكيي ب ايغيي٬ف َيئ ادقييُٕٛ ٚقييل ٜتطاأكييإ    

ٓييا أيي٘ نتييب أايييلّ   ْعييِ  فٗييٌ ايغييعز ايييذٟ ح
إْٗيييا اقكٝكييي١ اييييت اضيييلغ ٚاقعيييّا ٚؽيييٝغ   
عيييعزّا   يَيييا ايعٓيييٛإ فأعيييعزْا أكًيييل ايٛجيييٛ      
ادهيييييياْٞ ٚا٫ليييييي اب ايييييييلاصًٞ ٖٚييييييٛاجط 

 ا٫صتكزار   

 يف املوضوع:ــ ثانيًا ــ
  ايغيياعز َٛفييٛعاغ يف ايٛاقييل يكييل عييل 

ْؾ٘ ايغعزٟ ٖٚذا َ٪عز ع٢ً ايز١ٜ٩ ايغيا١ًَ  
صيُٝا يٕ اييلٜٛإ   ٫ؽٌٝ اقٝا٠ ٚايبرث يف كفا

اييياٚس اخلُضيييُا١٥ ؽيييفر١  ٖٚيييذا ٜعيييين يٕ    
ايغاعز قل يفزغ َا أٓفض٘ َئ  ي٫ٛغ يًٝكيٞ    
أٗا أني  فت ٖذا ايلٜٛإ ٚرمبا يٝحعٌ ايكار٨ 
ٜغيييا زٙ اصيييتفشاس  ٜٛنييي٘ اييييت ديييا كيييشٍ يف     

 ايٓفط كؾٝح 
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فاييييييلٜٛإ ليييييين مبٛفيييييٛعاك٘  عُٝيييييل  
ا٭ٚاْيٞ  أأفهارٙ  َٛعيٛرٟ أحذا تي٘  ٫َيط    

ادضييتطزق١ ايييت يرا  يٕ ٜغيي  فٝٗييا   يييذيو ييئ    
ي صييٌ يف ايتفاؽييٌٝ ٚصييأْاقػ عٓيياٜٚٔ ر٥ٝضيي١   

 اركهش عًٝٗا ْتاد ايغاعز:
ٜبييييلٚ يييييٞ يٕ  ايغزأيييي١ ٚا٫ليييي اب:يييييي يي 1

ايغاعز ٜعٝػ لزأ١ ٚال اأّا  فايغزأ١ مبعٓاٖيا  
اييييل٫يٞ ٖيييٞ ا٫أتعيييا  عييئ ادهيييإ ٚاخلييي٬ٕ   
ٚا٭ٌٖ  أُٝٓا ا٫لي اب ٜعيين لزأي١ اييزٚن ٚإٕ     
عاؼ يف َٛ ٓ٘ ا٭ؽًٞ  ٚا٫ل اب  لث يف 

 اقايتني يذيو جنلٙ ٜكٍٛ:
   ٟ  جز ْٚييييٞ َيييئ ذكييييٛيٞ ٚ يييياٚاكٞ ٚسٖييييز

   
  ٚ ٟ َيئ عؾيياف ٟ ٚلُٝيياكٞ   ي ييانٞ ْٚٗييز

   
  ٟ  َييئ عيييح اكٞ ٚٚر اكيييٞ ٚيْضييياَٞ ٚعطيييز

   
    ٟ  َيئ  جاجيياكٞ ٚنًيير ٚنزارٜضييٞ ٚذيين

   
  ٟ  َيييئ  ييييارٟ ٚفزاعيييياكٞ َٚشَييييارٟ ٖٚييييز 

   
    ٟ ٍا إ٫ َيييييئ َزاراكييييييٞ ٚقٗييييييز  ٚيْييييييا يعييييييش

   
    ٟ  ٚهلييييييذا يف ذييييييلا  َضييييييتُز ٖييييييٛ عييييييعز

   
 35ايلٜٛإ ـ

يف ٖذٙ ادكطٛع١ ايغعز١ٜ جيُل ايغياعز  
ذكيٍٛ  ياٚاغ    »أني ايغزأ١ ادها١ْٝ ٚايب٦ٝٝي١  

عؾيياف   ي يياى  ْٗييز   جاجيياغ  نًييب    
 « خلإ ار  فزاعاغ   

يْضيياّ  »ٚاليي اب  اصًييٞ ْفضييٞ َعٓييٟٛ  
 «عطز  نزارٜط  ذن  َشَار  

ٚهلييييييذا فايغيييييياعز ٫  ًييييييو إ٫ َييييييزار٠  
  ُ زغ َعيي٘ ايتيذنز ايييت ٖييٞ ذايي١ َعٜٓٛيي١ اصييت

 يتؾٌ ٖذٙ ادزاراغ إ  ذل ايكٗز  
ايكًييل ٚ ٜييٛى ايييزٚن: ذييني ناْيي      يييي يي 2

ايغزأ١   نإ ا٫ل اب ٚقل ْتخ عٔ ذيو ايكًل 
اييييذٟ جيييا٤ عٓٛاْيييّا يٓتاجاكييي٘  ٖٚيييذا ايكًيييل   
ٜهٔ قًكّا َ٪قتّا إْ٘ ذاي١  ا٥ُي١ ٚعيا١ًَ ٜكيٍٛ    

 ايغاعز:
  ٜٛى ايزٚن َٔ قًل كؾٝح

 ف٬ فحٌز ٭عٝٓٗا ًٜٛن
ٕٔ  ٫ٚ    ٜشقشم فٛم لؾ

 ٫ٚ ٚر  ٜنعِ يٚ ٜفٛن

َّ ايًٌٝ ٜزفض يٕ ٜٛٓيٞ  نأ
 ٚفٛم ظ٬َ٘ أزٌ  ٚرٜح

 صٛا  أار  ٫ ّْٛ فٝ٘
 ٫ٚ ع٤ٞ خيِّؿا يٚ ٜزٜح

 ٜٚا قًكّا ٜزٜبا فًض  ي رٟ
 يإ رانٞ َزٌٜض يّ ؽرٝح

َٙ ايٓٛان إيٝو عٓ ٞ  ٜٚا آ
 فهِ يأك٢ ع٢ً ْفضٞ يْٛن

 22ايلٜٛإ ـ
ٚايضيييٛ ا١ٜٚ هًُيييٗا ٖيييذٙ  قُييي١ ايتغيييا٩ّ

ايكؾٝل٠ إذ   ٜ ى يٓا ايغاعز أؾٝؿ يَيٌ   
فكل يأعل ايفحز  ٚاصتلاّ ايًٌٝ  ٚسا  يف ذيو 
عٛاؽييم ٚأييز   ثييِ ٜعييٛ  يٝتضييا٤ٍ أعييل ٖييذٙ       
ادغيياٖل ايكاصيي١ٝ عيئ ذايتيي٘ ايؾيير١ٝ ٖٚييٛ ٫     

 ٜلرٟ نِ ٜعٌ ٜٓٛن ع٢ً ذايت٘ ٖذٙ  
ايغياعز عًي٢ ْفضي٘     ريف اقكٝك١ يكل جا

ٚيزمبييا ٖييٞ قعيي١ فيياق  فتييام إ      نييا ّا 
ايييذٟ ٫ ٜلرٜيي٘  فحييا  ايغييعز أٗييذٙ ايبها٥ٝيي١   
ٖٚييذا ايٓييٛان ٚيف ٖييذا ايكًييل ايييذٟ صييحً٘ يٓييا     
 ٜييييٛى رٚن عزصيييي١ يييييذيو ْعارفيييي٘ يف قييييٍٛ    

فيييياق  فًُييييا يذهُيييي  ذًكاكٗييييا   »ايغيييياعز 
ٚقييل ٜهييٕٛ  « فزجيي  ٚنٓيي  يظٓٗييا ٫ كفييزد   

َبعييث ذيييو نًيي٘ ذيييو ايتٓيياسا ايييلاصًٞ ايييذٟ  
 اعز ٖٚٛ ايذٟ ٜكٍٛ:ٜعٝغ٘ ايغ

 ٚيف  اصًٞ اثٓإ ٜؾطزعإ
 فٗذا ايزقٝب ٚذاى ادغين

 ٖٚذا ٜزٜل ايترهِ أٞ
 ٚذاى ٜزٜل ايتخًٓؿ َٓ ٞ

 ٚنٌ اقزٚب هلا آصٌز
 ص٣ٛ ٖذٙ اقزِب أٝين ٚأٝين

  45ايلٜٛإ ـ
يٚ رمبا ٖذا ايكًل ْاكخ عئ ذايي١ ايتقيا     
ٚايتهاَييٌ ايييذٟ ي ٣ إ  ايقييٝل ايييذٟ ؽييزن   

 أ٘ قا٬ّ٥:
 فام نًٓٞ أبعقٞ
 فام أعقٞ أهًٞ
 فام عكًٞ جبضُٞ
 فام جضُٞ أعكًٞ
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 فام جًٗٞ أعًُٞ
 فام عًُٞ جبًٗٞ
 فام فعًٞ أكٛيٞ
 فام قٛيٞ أفعًٞ

 فح  ئٜ يَقٞ
 آٙ ٜا ربُّ قٌ يٞ 

  35ايلٜٛإ ـ
ييٝض  اقي ٠ ٚاي٬صيتكزار  ٚايي٬ صيع١     

 يف نٌ ع٤ٞ   ٖٞ ايت ههُ  أايغاعز 
ٚايلع٠ٛ يًخزٚد عٔ  اقًِ ٚايطُٛنيي ييي 5

ٔٔ ايغياعز عئ       ادأيٛف   إذ نٌ َيا ككيلّ   ٜيا
ٛ ف يف يذ٬َ٘ ٚيٕ ٜزصيِ يَي٬ّ ٚ ُٛذيّا     يٕ ٜط
أٓعز٠ إ  اقٝا٠ ٚادضتكبٌ ٚإٕ نيإ ذييو يف   

 َٓاَ٘ ٜكٍٛ ايغاعز:
 ريٜ ا يف ادٓاّ

 يْين ي    
 ٚيٖحز ايغكا٤

َّٕ ذارظ ايفقا٤  ٚي
 فتََّح ا٭أٛاَب يٞ
 ايبكا٤َٚض ين أزٜغ١ِ 

 فاصتٝكغ ادطز
ُ ين ايطٝٛر  ٚيقبً  كغ

 َٚٓذ ذيو ادٓاّ   يعل
 يعزفا ٌٖ يْا أغز

 يّ يْين عؾفٛر 
  522ايلٜٛإ ـ

إذٕ ٖٓيياى رلبيي١ جا يي١ يف انقيي٬ا عيئ   
اهلُييّٛ كبييلغ عًيي٢ عييهٌ ذًييِ ٜتييٛم أيي٘ َيئ       
اخلييزٚد ٚيٕ ٜعييٝػ فقييا٤ رذبييّا نايعؾيياف     
ٖٚييذا اقًييِ ايييذٟ ٜييزاٚ ٙ  عاأيي٘ يًخييزٚد عيئ    
ادييأيٛف ٚايغييو يف نييٌ عيي٤ٞ نييز  فعييٌ دييا   

 عا٢ْ َٓ٘ ٜكٍٛ ايغاعز:
 ٍِّٖ إذا نإ ايٝكنيا ٚيَٝل

ٍا ٘ا عوٌّ ٫ ٜشٚ  فخٌ  َٓ
 ٚنِ يف َا ٚرثٓا َٔ ٜكنٕي

ٍا ٘ا ايعكٛ  قبًٓاٙا ٚكزفق
 عذابا ايغوِّ يإلْضإ فخٌز

ٍا  ٚيٖٚاّ ايٝكني هلا صفٛ
 ذفْغ ٚينازا َا ٜعٝبا ادز٤َ

 ٌٌ ِٔ ٚعك ٌاأ٬ فٗ  َضتكٝ
  255ايلٜٛإ ـ

أييلي ايتُييز  ٚةاأٗيي١ ايٝكٝٓٝيياغ ايضييا٥ل٠  
أايغو ٚكًو ذاي١ ايبعل ايفًضيفٞ ٚايايٛر٠ عًي٢    
ايضييا٥ل ٚاصتهغيياف نييٌ َييا ٖييٛ جلٜييل يف     
ذٝاكٓا ايعا١َ ٚاخلاؽ١  ع٠ٛ نعُياٍ ايعكيٌ يف   
نٌ ع٤ٞ   ٖٚذا ايغو هلٛ ايضبب اييز٥ٝط يف  

 كًو ايلٜٛى ايت لشغ رٚذ٘ 
 

ادعزفي١ أايتحزأي١ ٚايتيٛم إ  ادعزفي١     يي ييي 2
ايهْٛٝيي١  ٖٚييٛ كييٛم ٜضيي عٞ ا٫ْتبيياٙ إذ ٜزٜييل  
ايغيياعز يٕ جيييزب نييٌ عيي٤ٞ يف ٖييذٙ اقٝييا٠   

 ايكؾ ٠ ٜكٍٛ:
ٍا َعزف١ّ  ٚنٝم هاٚ

 ٚئ كعزَف ايٛقَ 
 َا   ُٜفْ 

 ٚئ كعزَف ادَٛغ
 َا    ْ 

 22ايلٜٛإ ـ
إْيي٘ ٜييز٣ ْكؾيياّْا يف ادعزفيي١ ٚيييذيو فٗييٛ   

ٝ ي   ٜتٛم ١ عيا١ًَ نْٛٝي١ عارفي١     إ  َعزفي١ نً
٫ َعزفيي١ قاؽييز٠ ٚإاييا ذاييي١ عزفييإ ٚاهييا       

 أادطًل ٜكٍٛ:
ٌٕ ٫ جياٚسا ذلَّٙ  َا أني عك

 ٚقًٍب ع٢ً نٌ اقلِٚ  ٜاٛرا
 عحشغ ف٬ عكًٞ ع٢ً ايعًِ قا ٌر

 ٫ٚ ايكًبا ٜٓٗٞ  ٓت فأ  ا
 فهٝم إذّا ٜا ربا ي ٛ جٗايت

َٟ مما  اٍ فٗٛ قؾ   ٚعُز
  225ايلٜٛإ ـ

ٛف ٖٚييييذا ٫ كإْيييي٘ ٜعًييييِ يٕ ايعكييييٌ َضيييي 
ٜغفٞ ُْٗ٘ ادعزيف ايذٟ ٜزٜيل أي٘ َعزفي١ نيٌ     
عيي٤ٞ ٖٚييذٙ اقيي ٠ ٫ كٓتٗييٞ ٚييئ كٓتٗييٞ أعُييز   
قؾ  ٜضع٢ أ٘ إ  َعزف١ ن١ْٝٛ  يذيو جنل 

 ايغاعز قل سٖل يف ايلْٝا إذ ٜكٍٛ:
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 ٚيٛ ناْ  ايلْٝا َٔ اخل  نًِّٗا
 ٚآصزٖا َٛغ عشف ا عٔ اخل 

 فهَٝم ٚصٝما ايغزِّ فٝٗا َضًْٖ 
 ذكٝكتٗا عٌز ٜكٛ ا إ  ايكٔن

 522ايلٜٛإ ـ
 يكزاٙ ٜطًب اخلًٛ  يف ذيو رمبا  

: اقلٜث عئ ايضٝاصي١   يف ايضٝاص١يي ييي 3
ذيييلٜث ذٚ عيييحٕٛ عٓيييل ايغييياعز ينايييز فٝييي٘   
ٛ ٕ ٚعييتِ ٚنييٌ ذيييو َيئ ٚاقييل َكييز    ٚي إ ٚصيي

 يلٜ٘ يف ٚ ٓ٘ كْٛط ٜكٍٛ ايغاعز:
َّ ايفضاْ ٚذني كؾ ا   ايضٝاص١ُ ف

ِْ َٚ يٕ كفعًٛا َا فعًت  ف٬ لز
ٌٌ عزٌٜم ٜضٛظا ايعباْ   يبغ

 يذبُّ نا ّا إ  ايغعِب َٓهِ
َٕ َزَّ اقؾا   قزٜبّا صتحٓٛ

َّ عٓهِ  فتَْٛط ئ كضهَ  ايٝٛ
  36ايلٜٛإ ـ

ييييييذا فيييييحٕ ايغييييياعز ٜٗييييياجِ انرٖييييياب    
ٚانرٖاأٝني ٜٚؾفِٗ أأأغل ايؾفاغ اييت ٖيٞ   

نييلّا يٕ كييْٛط يٝضيي  يكُيي١  َيئ  بيياعِٗ  َ٪
 صا٥غ١ نرٖاأِٗ ٜكٍٛ ايغاعز:

 ذضبتِ أ٬  اجلُاٍ َغاعّا
 فًُٝهٗا اجلْزبا ٚايضف١ً
 صض٦تِ فتْٛطا ئ كٓرين

 نرٖاأهِ يٜٗا ايكت١ً
 َٚا  اّ فٝٗا جٓٛ  يأا٠ْ

 فهٌ قٛانِ إ  ادشأ١ً  
 55ايلٜٛإ ـ

     ٍِّ ٚع٢ً ٖذا ا٭صياظ فيحٕ ايغياعز ٫ ٜعي
نا ّا ع٢ً يذل أٌ ٜعيٛ  إ  ايغيعب يٝخا بي٘    
أأْ٘ رلِ نٌ ادآصٞ ٖٛ ا٭ؽٌ ٚايبياقٞ سا٥يٌ   

 ٜكٍٛ ايغاعز:
 ٜٚا ععبّا ك٬ذكو ادآصٞ

 نأْو قل يقُ  أٗا إقا١َ
 ي ان ايضارقٕٛ مبا ذًَُ 

 ف٬ عغ٬ّ أًغ  ٫ٚ نزا١َ
 ف٬ كٝأظ ف٬ يٌَ صٛاَى

 يف ايٓحا٠ ٫ٚ ص١َ٬ يتْٛط
 67ايلٜٛإ ـ

َٚٔ كْٛط إ  صٛر١ٜ ٚ ٚرٖا يف َكاَٚي١  
 انرٖاب ٜكٍٛ ايغاعز:

 عا  اجلُاٍ يٓا أعٛ ٠ِ كلَٕز
ٍا صٛاِى ٜا سأا٤ا  ٌٖٚ اجلُا

 ٜا عاعل اآلثار فارقل ٖا٦ّْا
 عا غ عزٚصو ٚايشَإ فٝا٤

  73ايلٜٛإ ـ
َٚٔ ايضٝاصي١ ٜتحي٘ ايغياعز إ  اخلٝاْي١     

ٗييا أعييض اقهيياّ ايعييزب ٜكييٍٛ ٝفايييت ليياـ 
 ايغاعز:

 عحب  دٔ ٜل عٞ صل١َ اقزَني
 ٚنف٘ مملٚ ٠ يًٝٗٛ 

 ٝضا اقلْٜلْٓفام يعُزٟ ٜ
 ٚيهٓ٘ خيلاا ادغزقني

َّ ايعٗٛ   فٌٜٛ دٔ صإ ن
 ٚصركّا ي٘ َزكني

  45ايلٜٛإ ـ
ٚعًيي٢ يصيياظ ٖييذٙ اخلٝاْيي١ فحْيي٘ ٜٗيياجِ     
 ايٖٛاأ١ٝ ايت ٖيٞ عكٝيلكِٗ اييت يقياَٛا عًٝٗيا     

ايعكييٌ ٚاخلٝاْيي١ َٚعييا ا٠ ايعييزب ٚايعزٚأيي١ ٜكييٍٛ 
 ايغاعز:

ِا  إ  ايٓار قزاَرن
 ف٬ ذهِ يهذاب

 يإصزا٥ٌٝ ؽاذب١
 ٚذشبا اهلل إرٖاأٞ
 ٭ْتِ ْهب١ ايعزب

 ٚيْتِ عزُّ يعزاأٞ
 ٚصاأ  ي١َ يعط 

 قٝا كٗا يٖٛاأٞ
  42ايلٜٛإ ـ

ٖٚيييٛ أٗيييذٙ ايز٩ٜييي١  ًيييو قٓاعييي١ َطًكييي١  
ٖٚييياأٞ ٜيييبين صٝاْييي١ ذهييياّ ٚإرٖييياب َيييذٖب 

 َٓع١َٛ ذكل ٚقتٌ ٚ َار  
ٜك١ٝٓٝ اقب ٖٚٓا ٜضيبح ايغياعز يف   يي ييي 4

فقييا٤اغ اقييب  ًكييّا أييني يعييهاي٘ ٚيأعييا ٙ   
َٚزاَٝ٘  اقيب اييذٟ ٜطُيح فٝي٘ إ  اقٝيا٠        

 إ  ايغفاف١ٝ   إ  اجلُاٍ ٜكٍٛ ايغاعز:
 يٟ َع٢ٓ يعٝغ١ٍ يٝط فٝٗا

ُّ َٔ عٝٓٝٗا  فرهاٌغ كط
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 أٞ ٫ٚ ٚئيألّا ئ ٜارطُّ 
 ٜفِٗ ذشْٞ َٔ   ٜذم عفتٝٗا

 25ايلٜٛإ ـ
إْي٘ ذيبُّ اقييط ٚايتيذٚم ٚايٛؽياٍ ايييذٟ     

 يهلب َغاعز ايغاعز يٝعًٔ ازأت٘ قا٬ّ٥:
 ٚجزَّأ ا ايكؾَٛر فًِ ي كٗا

 ٚجزَّأ ا ايكبٛر فُ ُّ قٗزّا
 ٚ  يصْ  ص٣ٛ عٝٓٝو قؾزّا

 ٚ  يص  ص٣ٛ ْٗلٜو قنّا
  55ايلٜٛإ ـ

ت١ٍ َغتٗا٠  فايغاعز ٜعيزف  ٜٚا هلا َٔ َٝ
ئٜ خيتار قنٙ   ٚيهٔ قبيٌ ذييو ٜطًيب ايكتيٌ     

 ايذٟ  ٝٝ٘ ذٝث ٜكٍٛ:
 ذ٥اب ذبُّو كعٟٛ يف عزاٜٝين
 ٚاقب ٜكتًين ٚايكتٌ  ٝٝين

 إٕ ع٦  هزقين فايٓارا ذا١َْٝ
 يٚ ع٦  كذحين فاذأح أضهني

َّ َٔ عغكٛا  ايٛؽٌ ٜزٟٚ ٜٚغفٞ ن
 إ٫ يْا يٝط ل ا ايكتٌ ٜغفٝين 

 525ايلٜٛإ ـ
ٜٚؾٌ ايغاعز إ  َزذ١ً ؽيعب١ يف ذييو   

 اقب اداسٚعٞ إذ ٜكٍٛ:
 يف نٌ عاعك١ٍ جزٌن ٜٓا ٜين
 ٚ  ٜعل قًُٞ ٜهفٞ جملٕٓٛ

 ٫ ٜٓفلا ايغعزا َا   ُٜٓٗز  َ٘
 با ايغعزا إ٫ أايضهاننيهَت٫ ٜا

٘ا َّ ععزٟ َٚٔ قُٞ يقطِّعا  هل
 ٚيهٔ َٔ ٜلاٜٚين ٖذا ايلٚا٤

  525ايلٜٛإ ـ
فييأٟ ذييب ٖييذا ايييذٟ جيتييان ايغيياعز إْيي٘  

 اقت٬ا َٔ اجلذٚر ٚجذ٠ٚ ٫ كٓطف٧  
 يف البنية الفنية:ــ ثالثًا ـــ

 اييٌ ايبٓٝيي١ ايفٓٝيي١ يبٓييا٤ ايكؾييٝل٠ عٓييل     
ايغييياعز جضيييز عبيييٛر َيييزٕ ٭فهيييارٙ إذ إْييي٘     
اعتُل ع٢ً ايبٓيا٤ ايغيعزٟ ايعُيٛ ٟ يف لايبٝي١     

 ٕ ٚعًي٢ َٛصييٝكا صارجٝي١ يٓؾيي٘    قؾيا٥ل ايييلٜٛا
اييييذٟ يرا  َٓييي٘ يٕ ٜغيييهٌ إٜكاعٝييي١  زفييي١  
َٛاسٜيي١ يًفهييز٠ ايييت ٜزٜييل  زذٗييا  َٚييا أييني   
ادتٛاسٜيياغ ٚصييًِ َٛصييٝكاٙ انٜكيياعٞ كتُٛصييل     

ا٭فهييييار ٚكاييييٛر يٚ كٓييييٛن يٚ كفييييٝض عٛا فييييّا 
ٚع٬قيياغ  َٚيئ صيي٬ٍ ٖييذٙ ايٓؾيي١ٝ ايغييعز١ٜ    
 هٔ يٕ ْزؽل أعقّا َٔ ْكاط اركهاس أٓيا٤  

 كؾٝل٠ عٓل ايغاعز:اي
: ٜتقيييح َييئ  يف ايؾيييٛر٠ ايغيييعز١ٜ ييييي ييي 5

قؾييييا٥ل ايييييلٜٛإ كييييشاذِ ايؾييييٛر يف ايييييٓؿ     
ْٚؾيييياعتٗا فايغيييياعز اصييييتطاا رصييييِ ؽييييٛرٙ   
مبفييييز اغ َٓضييييح١ُ كعٗييييز قلركيييي٘ َٖٚٛبتيييي٘  

ْتعيزف عًي٢ ايؾيٛر٠ ايغيعز١ٜ      ٚيهٞايغعز١ٜ 
   ٜكيييٍٛ  اآلكيييٞعٓيييل ايغييياعز ْضيييٛم ايغييياٖل    

 ايغاعز:
 ايبعَٝل٠ِيف َضزن ايطفٛي١ِ 

 ذٝثا اخلزٜما ٚايه٬با ٚايقباْب
 ٚقبٌ يٕ ٜغتلَّ عٛ اٖا ايكؾٝل٠

 يذبب ا أغ٬ّ يأهُّا
 ٜقزأا٘ اجلُٝلا
 عٓلَا جيْٛا ٜٚأنٌ اي اَب

 َٚاغ أعل يٕ كهض زْغ
 يف ؽلرٙ ايقًْٛا

ٍْ عٝٓاٙ يف مجحُت  ٚ  كش
 ٦ًَٝتني أايلَٛا

٘ا  ٚ  ٜشٍ يف ؽزصت ؽزاصا
 َٔ عل ٠ِ ايعذاْب

ِا ايؾبح كٗبُّ  ا٥ُّاٚ    كشٍ ْضا٥
 َٔ جزذ٘ ادفتٛٔن

 ٚايذأاْب
  555ايلٜٛإ ـ

ايكؾٝل٠ ؽٛر٠ ؽارص١ ٚافر١ ادعيا    
ٚرصييِ إْضيياْٞ  ُييٌ عٛا ييم ايعييٝػ ٚاقٝييا٠ 
ٚييييٛ ٜضيييُح ايٛقييي  يترًٝيييٌ  ٚاصيييٌ ايكؾيييٝل٠   
ٚ ٫ٛكٗيا فييحٕ فٝٗيا ايهييا  َئ ايؾييٛر ايييت    

 كٛذٞ خبؾب صٝاٍ ايغاعز   
ايهَٛٝلٜا إذ  ًو ايغياعز رٚن  يف يي يي 2

ايضييخز١ٜ ٚرصييِ ايؾييٛر٠ ايهارٜهاك ٜيي١ َيئ  
صيييي٬ٍ َٛاقييييم فٝٗييييا َيييئ ايييييلراَا ٚايفعييييٌ      
ان يييا٥ٞ اييييذٟ يجيييا  ْكًييي٘ ايغييياعز أطزٜكييي١   

 صاصز٠ ٜكٍٛ:
 ين ايضهزا ذت٢ُٚفخ

ٌٌ نب   كُٖٛ ا يْٞ فٝ
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َّا يفك ا كأًَ ا ٚجٗٞ  فً
 ٚإذ أٞ  اٌر ؽغ 

   57ايلٜٛإ ـ
هيييزار اييييذٟ ٜهايييز يف اييييٓؿ   ايتييييي يي 5

ايغيييعزٟ  ٚيًتهيييزار ٚظيييا٥م َتعيييل ٠ يُٖٗيييا 
كأنٝييل فهييز٠ ٜزٜييل ايغيياعز يٕ ٜغزصيييٗا يف     
ذٖيئ ادتًكيييٞ  يٚ  اٚيييي١ يفييي  اْتبييياٙ ادتًكيييٞ  
عًيييي٢ فهييييز٠  ففييييٞ قؾييييٝل٠ ٚاذييييل٠ نييييزر 

يرأعييّا ٚصيتني َييز٠  ٚيف  « ا٭ »ايغياعز َفيز ٠   
مخضيييّا « ادطييز »قؾييٝل٠ يصيييز٣ نييزر َفيييز ٠   

  ٚيف قؾييٝل٠ ثايايي١ نييزر َفييز ٠  ٚث٬ثييني َييز٠
عغييزٜٔ َييز٠  إفيياف١ إ  كهييزار   « نًُيياغ»

اقييزف  ٚكهييزار اجلًُيي١ ٖٚييٞ ذاييي١ ْفضيي١ٝ    
 اٍٚ ايغاعز إفزالٗا ع٢ً ايٛرم إذ كًيح عًٝي٘   
ٖييذٙ ادفييز ٠ يٚ كًييو اجلًُيي١ يٚ ذيييو اقييزف    

 ٜكٍٛ ايغاعز:
 عُزٟ صتٕٛ

 يهين يععز يْٞ
   يقطم كٛكّا

   يعزب مخزّا
  هّا  آنٌ 

   يقزب يْا٢
   يلضٌ ٚجٗٞ

   يكٓشٙ
ٍ ٛ    يكب

 َٓذ قزٕٚ
   565ايلٜٛإ ـ

اقضيييي١ٝ يف اقييييب ذٝييييث كبييييلٚ    يييييي ييي 2
ايؾٛر٠ ايعا ف١ٝ ٚع٬ق١ ايغاعز أيادزي٠ يقيزب   
َّ َيا      إ  اقاي١ اقض١ٝ ٚ ًيب ايًيذ٠  إذ إٕ جي
ٚر  يف ع٬ق١ ايغاعز أا٭ْا٢ ٖٞ ع٬ق١ جضل 

ييي  اجلُاا يييي ايضزٜز يييي يي ايٓٗل»إذ كغٝل َفز اغ 
 « ايغفاٙيي ايؾلر يي

َّ َييا ْييز٣ عا فيي١ صايؾيي١  ًييل أٗييا      ٚقيي
 ايغاعز  ٜكٍٛ ايغاعز:
 ادط  ٖٞ رعغ١ُ اقبِّ

 ٫ كبراٛا عٓٗا أعٝلّا

 فايضعا ٠ يف ايضزٜز
 222ايلٜٛإ ـ

 يٚ نُا ٜكٍٛ:
 إ٫ ع٢ً إٜكاا ْٗلِى ٫ ٜطٝب يٞ ايٓعاظا

 أيييييأْين فعييييي٬ّ يأيييييأظا  إ٫ أاغيييييزِى ٫ يذيييييطا  
 

  246ايلٜٛإ ـ
ًْرييغ يف ْتيياد ايغيياعز اقييٓني إ   يييي ييي 3

ايييلف٤ ٚاقٓييإ ايًييذٜٔ رمبييا افتكييلُٖا ف كييل  
ٜكييييٍٛ   إ  ْبييييل اقٓييييإ عًٖيييي٘  عيييي٢ أييييذيو

 ايغاعز:
ٔا جييييييياَٚس ايضيييييييتنيْ   يَييييييياٙا  فًيييييييِو اقيييييييشٜ
 يهَّيييييييييي٘ َييييييييييا ساٍ ُٜٓييييييييييٛ يف ذٓاْييييييييييوِ   

 

 ِٔ ْٔذت٢ ٚيْ  عٓل رأَِّو ايهزٜ  كزقلٜ
ٕا نايلَٛا َٔ ععاَِو  ُٜٓٗزا اقٓا

   65ايلٜٛإ ـ
يف ادٛصيييٝكا اعتُيييل ايغييياعز عًييي٢   ييييي يي 4

انٜكييياا اخليييارجٞ ْٚعييياّ ايتكفٝييي١ ٚذييياٍٚ يٕ    
ٜييلفل ايكييار٨ أانثييار٠ مبييٛاسا٠ ؽييٛرٙ ايغييعز١ٜ   
ٚأاقييلث ايييذٟ يٚ عيي٘ ْؾيي٘ ايغييعزٟ  ٚقييل       
اصيييتعٌُ حيييٛرّا ذاغ جيييزظ عيييعزٟ إٜكييياعٞ     

ذٝييث يْٗييا صييلَ  فهييز٠ َٓاصييب دٛفييٛعاك٘ 
 َٔ أغييهٌ يٚ أييآصز اْضييحاّ    ايكؾييٝل٠  ٚفييُ

 ادتًكٞ َل ْؾ٘ عن ٖذٙ انٜكاع١ٝ 
ًٜرييييغ يف ايييييلٜٛإ عييييلّ عْٓٛيييي١    يييييي يي 5

ايكؾا٥ل  ٚايعٓٛإ ٖٛ كعزٜم يٚيٞ يٚ ص٬ؽ١ 
ْؿ ٚع٢ً َا ٜبلٚ يٕ ايغاعز   ٜز  يٕ ٜعز ف 
قؾيييا٥لٙ ذٝيييث كزنٗيييا  ًٝكييي١ عًييي٢ ٖٛاٖيييا    

 اعز٠  ٕٚ كلصٌ َٓ٘ كتعاٌَ َل قار٥ٗا َب
ٕ اييييلٜٛإ ٜضيييترل إأكيييٞ يٕ يقيييٍٛ ييييي يي 6

ايكزا٠٤  ٚيٕ ٜكاٍ عٓ٘ ايها  ْكلّا ٚ رٝؾيّا  
ٚإفيا٠٤ ٭ْيي٘ ْيياقػ ققيياٜا َُٗيي١  ييط ذٝاكٓييا  
ايفهزٜيييي١ ٚايضٝاصيييي١ٝ ٚاياكافٝيييي١ ٚايعا فٝيييي١   

غيييي١ٝ  ٚيٖييييلر ايهييييا  َيييئ كييييلاعٝاغ     ٝٚادع
ادافٞ ع٢ً ؽفراك٘  ٖٚذٙ ايعحاي١ ٫ كعطٝي٘  
َّ يٕ يقٍٛ اعذرْٚٞ فحٕ قؾزغ  ذك٘  ٖٚٓا عً
٘ا ايبٝييييإ      فٗييييٛ َٓ ييييٞ ٚإٕ  يييياٍ اقييييلٜث فًيييي
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 قضٝد٠ّ سرقا٤َ ايبحُز يَٝط

 خضزا٤َ بزد٠ّ ٚاألرض يٝضت

 

َٞ َُٓا ٖ  أحال

ٕٛٓ حَٛيٗـا  َا تً

ُّ اهل٣ٛ بٝضـا٤َ  فتضري أٜا

 

ٍُ  إْٓا حناٚ

َٕ نبعٔض َا  إٔ ْهٛ

 تزناُٙ فٝٓا : حاي١ّ مسزا٤َ

 

ٌُ يف يَُْٛٝٗا  ٚايًٝ

 ّ،ِْبُض ايهال

ٌٓ َا قد   قٌٝٚن

 نٞ ٜرتا٣٤

 

 

 طٛب٢

َِ اخلطٛط يدرب٘  ملٔ رص

 ًَََْو ع٢ً عزش احلٝا٠ أضا٤َ..

 َا يف ايكًٛب َٔ املٓاسٍ

ٌَ األشال٤َ بكطاف َع٢ّٓ .. ٚانتف٢ َٓ  س

 

ٍُ ظًٓٔو  صًضا

 أبْٝض نايٓشُٔع

 ًِٜـَبُط عتُيت فأصابُل األَدا٤َ

 

ٍُ نٓفو  ٚغشا

 يًزبٝع ٜشٓدْٞ

 ُٜٚحٌٝ دَع ايعاشكني ضٝا٤َ

 

ُ٘ غريُٙعُْٓل  ّْ ال ٜشاب  رخا

٢ُٓ ال ٜز٣ األمسا٤َ  ٖٚٛ املض
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 أيكُٝت

ّٔ خضا٥زٟ  يف جٓب ايعال

 ٚصٓعُت

 َٔ طني ايهالّ ْضا٤َ

 

ٔٓ احلٝا٠ُ .. ٖ 

 ٚسبد٠ُ األفالى

 تعـزُف أْين ئ أغًَل األٖٛا٤َ

 

ٔٓ ايٝامسنُي،  صٓباُرٖ

ٔٔ  ًَٚتك٢ ايٓٓـجَدٜ

 حئطُب يف دَٞ أخطا٤َ

 

 تٓبّا هلذا ايبحز

 جٓفف دَعيت

َّ يف بٝت ايكضٝٔد بها٤َ  ٚأقا

 

 أْا َٔ خالٍ ايغِٝ

 خضزا٤َ أرصِ يٛح١ّ

َٞ األعبا٤َ ٌُ عٓٓ  حتُ

 

ٞٓ ايفتٛح،  ٚأْا ضباب

 تعٕب أٖٓش يف

 قطَٝع احلشٕ ٚاألرسا٤َ

 

 أبدٚ خفٝفّا ناهلٛا٤ ..

ٌَ ٚأرتدٟ  ظًٓٞ ايثكٝ

 ٚأصَفُح ايٓعًُا٤َ

 

 أطٝاُف ٖذا ايعُز

ْٕ ٚاحْد  يٛ

ٍُ األضٛ ٚمجٝع قًيب  ا٤َٜغٔش

 

 يف غزفيت صُْت ٚحْٝد جايْط

 ٖٛ ْضُف صٛتٞ

 َُٓشَم اصتحٝا٤َ

 

 ٚضَع ايٓضباَح

 ع٢ً ٜد ايٓذنز٣ ٚأْـشَأ ناحلُاّ

 ع٢ً ايضطٛح رثا٤َ

 

 غ٢ٓٓ،

ِٔ يف ايهٕٛ ََ  ٌٖ  فأمسَع ن

َُِت  ْٛاح٘ ..  ص

 ٚتًٓفَع األصدا٤َ

 

 دَْع

 نشرق١ٔ السٚرٔد ايشٛٔم

ٍَ ع٢ً خدٚد األرٔض ..  َصا

 صار دَا٤َ


	الصفحة الأولى
	ناديا خوست
	نوافذ
	جلال مصطفاوي
	ديب علي حسن
	رحيم الشمخي
	سحر البيان
	هاجم العيازرة
	محي الدين محمد
	بديع صقور
	اياد خزعل
	وليد حسين
	حروف ملونة
	اميمة ابراهيم
	كاتب وكتاب
	جيه حسن
	نقطة على السطر
	سلام مراد
	رجع الصدى
	منذر يحيى عيسى
	الهام بوصفارة
	محمد علي
	قامة سنديان
	فلك حصرية
	قصة
	غسان حورانية
	أحمد ناصر
	جرجس حوراني
	ضيف العدد
	نجاح ابراهيم
	ضفاف
	أحمد علي محمد
	قلم ومداد
	عبد الله الشاهر
	نافذة للرؤيا
	منير خلف



