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 لٕحٛ الغالف لمفٍاُ

Pyotr Aleksandrovich Krivonogov 
1910-1967 

  

فٍاااُ فاإفٗٗد ٔلاائ ة ما مااٛ وااَ اأاا انمات ٌوااة ة فاإٍات عٕنٖااٛ ّافااٗٛت ٔ  ماا   ة  اان  ٖٔااالت      

 ٔاأعانكت فخ  ٌت ذاك  ْ البص ٖٛ المقطات الد خّمئِا ة لٕحا ْ بوكن وذِن فٗىا بعئ.احل ٔب 

ّضٜ ج ءًا وَ طفٕلتْ ة دان لألٖتاً بعئ ٔفاٚ ٔالئٓت ٔة شابابْ حاانب ٔكااُ شااِئًا مماٜ العئٖائ واَ        

 اأعانك لٗحصن ممٜ ٔفاً الٍجىٛ احلى اء ٔاأٗئالٗات القتالٗٛ.

بقمااي ال صاااا ٔبااالفحي ٔباااالٕاُ اأا ٗااٛت ٔ عاائ  لٕحا ااْ ٔعٗقااٛ لّٕااا    لٕحااٛ  033نفااي ثك اا  وااَ 

 التانٖخ الفٗىا احل بٗٛ وٍّا.

با   ة  صاإٖ  العٍصاا  البواا ٙ خاااله اأع كااٛت خالبباْ اأمّطخااٛ بالاائواء ٔج احااْ الٍا فااٛ ٔو اااِ    

ٔجّْ ة ٌوٕٚ بص ٖٛ لٌٕٗاٛ  التعب البادٖٛ ممٜ والوح جبئٓ بعئ القتاه ٔ باشري الٍص  اأتجمٗٛ ممٜ  قافٗي 

افاات ٍا ٗٛ مصااٗٛ ممااٜ التكاا انت رال اٌااْ باا   ثٖضااًا ة  صاإٖ  اافاامحٛ ٔال اٖااات ٔمٍاصاا  الطبٗعااٛ حل ااٛ      

 اأع كٛ.

ٍ جب اائانٚ  اىَ      "ت "االفتبالً"ت ال  ٍبٕات ال  بااوٕا" 8491 -وَ ثشّ  لٕحا ْ "الٍص  الاد  صصا

 نٖخ الفَ التوكٗم٘.ثك   لٕحات وواِئ احل ب ٔالتقتاه نٔمٛ ة  ا

 

  

 ثٔغالٌٗاُ وريٌا ٔ  مجٛ: رمئاد
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  الحياة
 

فلك حصريت 

 

 

ميذ أٌ ّجد اإلىساٌ علٙ سطح  ٍطذِ اسيسطٔح٘ ّجطده محلطُ ارطاّإ ضاطا  ض طاٛ         

الستنااضِ، ّسحلًٔا  ىل اسيَْض، ّقد ٓكٌْ حبثًا حكٔكًٔا عً خماج ميكطً اسرطام مطً    

 احملافظ٘ علٙ ّجْمِ، ّاستنسك باألضض، ّاالىتناٛ، ّاهلْٓ٘ ّاسكاام٘.. ٓكْل باخيت: 

 سْاٛ أكاٌ اخلحأ خحأك أو ال". " ٌ مل تحلد قامضًا علٙ اسيضال ستَلك، 

ْٓجَُ سكل فام خاىتُ شجاعتُ، ّمل ٓحلد قطامضًا علطٙ االسطتنااض    طط باسحيع طط ٍّذا 

يف ظططل سططٔحاٗ ا ططْه، ّفكططداٌ األمططل.. فططاراإ لسططك ارططدظ ا  سطط ل اسططذٖ  رظططُ       

اسطط مً، ّٓاتلططُ األمإ بريْىططُ كافطط٘: اسكاطط٘ ّاساّآطط٘ ّا سططاو ّاسصططحلا ّ... ّ... سٔيكططٙ      

ألمإ ارابططٕن ىتططاج  ابطط٘ قاسططٔ٘، ّاقحلٔطط٘ ّحكٔكٔطط٘، تيآيططت يف  المَططا ّتحلططدمه يف     )ا

صْضٍا، ّامتده يف تأثاٍا ّتأثريٍطا، ستطدخل بطاإ اسيتطاج األمبطٕ مطً أّسطع أشطكاسُ،         

ّتيْع أساسٔيُ، ّخلْم صرخاتُ، ّاختالف ا ْاقع اسيت ٓكٌْ فَٔطا اسكاتط ،  ل دمطد    

ّ ططط  ثل٘ مطً األمبطاٛ شطاضكْا     يف تلطك ا حلطاضك ارابٔط٘ ّالطْا     ططط  علطٙ أضض اسْاقطع   فحللٔطًا 

اسسالو يف ساحاه اسْغٙ، ّعاشطْا رظط٘ استضطخٔ٘ ّاسرطداٛ، ّلاقطْا ملحلطه ا حلاكط٘،        

ّا ْاجَ٘ مع اسحلدّ، ّعافْا ما خرٕ مً عظاٜه اسيد سليد ّاسحلني باسحلني ّاسسً باسسطً،  

كتط  سيطا مطً مْقطع     فٔنا اسيحلض اآلخا مً األمباٛ اسطتػل فاصط٘ محلاصطاٗ األحطداظ، ف    

)اسصاٍدن اسذٖ ْٓثل جمآاه اراإ، ّاىحلكاساتَا علٙ ارٔاٗ ّاسرطام ّاتتنطع مٌّ   

أٌ ٓكٌْ سُ ارضْض اسرحللٕ، ّشاف خْ َا... ّيف كلتا اراستني ٓيكٙ ألمإ اراإ 

حضْضِ ّأٍنٔتُ، مَل ال ٍّْ أمإ اسدفاع عً ارٔطاٗ، ّأعنطال ٍطذا األمٓط  أّ لاك   طا      

ً ّجْمِ، ّمّضِ يف بث ضّو ا كاّم٘، ّختلٔد األبحال اسذًٓ ّقرطْا يف  تحلكس مفاعُ ع
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ّجططُ ا حلتططدٖ، فلططه خيططافْا ا ططْه، ّمل ٓحلافططْا  ال استكططدو  ىل األمططاو، فططال ٍ ميطط٘ ّال     

 اىسخاإ ٓكْل اسصاعا ّاسكات  مٔخأٜل ىحلٔن٘: 

 "أخٕ  ٌ عام بحلد اراإ جيدٖ ألّملاىُ 

 ّأسكٙ جسنُ ا يَْك يف أحضاٌ خالىُ 

 فال تحل   لا ما عده سألّملاٌ خلَّاىا 

 ألٌ اجلْع مل ٓرتك سيا صخيًا ىياجَٔه 

 سْٚ أشياو مْتاىا 

 أخٕ  ٌ عام  اظ أض ُ اسرالو أّ ٓ ضع 

 ّٓيين بحلد ملْل اهلجا كْخًا ٍدَِّ ا دفع 

 فكد خرت سْاقٔيا، ٍّدَّ اسذل مأّاىا 

 عداٛ غاسًا يف أضا ٔيا ّمل ٓرتك سيا األ

 سْٚ أجٔاف مْتاىا 

 ٌ تاضٓخ تأثري اراإ علٙ األمإ ٓحلْم  ىل عاْض مطا قيطل ا طٔالم، ّعيطدما ىيخطث      

أٌ ارطاّإ اسكْمٔط٘ ّاإلقلٔنٔط٘ قطد أمه     ططط  غاسيًا طط عً أقدو ىاْص األمإ اسحلا ٕ، ىاٚ 

ّتحلتط  ملخنتطا إلاإلسٔطالٗ    مّضًا ضٜٔسًا ّمياشاًا يف سام اساّآطاه األمبٔط٘ يف تلطك اسرطرتٗ،     

ّاألّلٓس٘إل سلصاعا اسْٔىاىٕ إلٍْمريّسإل مً أبازٍا: ّاسيت تلكٕ اسضْٛ علطٙ عطدم مطً    

اراّإ اسيت ّقحلت يف تلك اسررتٗ اا فَٔا "محلاك٘ ملاّامٗ"  ال أىَا ختتلف كثريًا عً 

بٔط٘  اساّآاه استاضخئ٘ اسيت ظَاه يف عاْض ما بحلد ارداث٘، ّقد متٔ ه اساّآاه األم

اسيت تياّست اراّإ، ّاسيت جاه قيل مٔالم اسسٔد ا سٔ  )علُٔ اسسالون ّما بحلدِ  ىل 

جاى  فرتٗ ما قيل ارداث٘، ىستيتج أٌ أغل  تلك اساّآاه  اّل خلطل بحطْاله ٍّنٔط٘    

ّأسحْضٓ٘ تال  ألٌ تكٌْ قااًا سلتسلٔ٘ سٔس أكثا، ّبا كابطل فكطد شطَده أّضّبطا     

ض كتاإ مامْقني، ٓسطخاٌّ مطً ارطاّإ اسحليثٔط٘ ّماسطَٔا،      ىكل٘ ىْعٔ٘ مً خالل ظَْ

إل ٍّْ اسذٖ كاٌ ٓحلد مكطاتاًل  3781طط  3871فَا ٍْ اساّاٜٕ اسراىسٕ اسصَري إلستاىدال 

شاسططًا يف صططرْف قططْاه ىططابلٌْٔ، ٓيتكططد يف ضّآتططُ إلاألاططا ّاألسططْم بسططخآ٘ اللعطط٘     

أّضّبططا، ّٓحلتطط    ّبصططدٗ قاسططٔ٘ تلططك االسططتحلداماه اسحلسططكآ٘ سلخططاّإ اسططيت شططَدتَا      

مالحه اراّإ اسالٔئ٘ ّما تالٍا ّضافكَا مً ا اسٕ باتت يف حكه ا يتَٔ٘ عَدٍا... 

ّذمً ىتخدظ يف ٍذِ اسيكح٘ مً أمإ اراّإ اسيت شطَده أاطاٛ كطيريٗ جطدًا خلطده      

ّختلططده مططً خططالل ضّآاتَططا اسحلا ٔطط٘ مثططل: ضّآطط٘ إلارططاإ ّاسسططالوإل ضاٜحلطط٘ تْسسططتْٖ         
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عططًا سلسططالو إلضىسططت ٍنيػططْاٖ، اسططثلج ارططاض سٔططْضٖ بْىططداضٓف اساّاٜططٕ     اخلاسططدٗ... ّّما

اساّسٕ اسصَري اسذٖ تيطاّل أحطداظ محلاكط٘ إلسطتاسٔيػاامإل اخلاسطدٗ يف ارطاإ اسحلا ٔط٘        

اسثاىٔطط٘ بصططكل غططري مططأسْف عطط  ّقططاٜع جمآاتَططا، اسططتيامًا خل تططُ اسصخاططٔ٘ كْىططُ     

  اسيْسطين سطالفٔدًٓ أفٔطدتض     ابط مدفحلٔ٘ ّال ىيسٙ ضّآط٘ خمطاّيف اسسطيحل٘ سلكاتط    

ّّاقحلَطا اسطدمْٖ    3991ططط   3991اسذٖ أسكٙ األ ْاٛ علٙ إلارطاإ اسيْسطئ٘ ا اعيط٘إل    

 بحلٔدًا عً أٖ تاْض ممل ّضتٔ  سألحداظ. 

سكططد قٔططل اسكططثري اسكططثري عططً )أمإ ارططاإن ّتيآيططت ّاختلرططت اسططا ٚ ّا ْاقططف   

 ْ ع أّ اساططيف األمبططٕ اسياقططل ّاستكٔٔنططاه حْسططُ، ّمططا كتطط  يف جماسططُ، سٔيكططٙ ٍططذا اسيطط

اسأٜس سلكاضئ مً عْامل سامٓ٘ ختص أحداثًا ّأبحااًل ّفضاٛاه مً ىسج خٔال ا يطدع  

اساّاٜٕ،  ىل عامل أقاإ ما ٓكٌْ محابكًا سلْاقع ّاركٔك٘، حٔث ٓتجلٙ األساس فُٔ 

ارططدظ اسططذٖ ّقططع فحلططاًل، ّا حلاكطط٘ اسططيت شططاٍدٍا األمٓطط  أّ اططع عيَططا ّضاططا كططاٌ   

ًا يف أحداثَا... ستيكٙ األعنال األمبٔ٘ اسيت ختص ٍطذا اسيطْع مطً األمإ خاسطدٗ،     مصاضك

خلْم اس مً ّاستاضٓخ، ّاسْقاٜع... فنً ميا ال ٓتطذكا مطا قاسطُ اسصطاعا اسحلابطٕ زٍطري بطً        

 أبٕ سلنٙ ّاسذٖ لٍ  مثاًل ّع ٗ: 

 ّمطططططا ارطططططاإ  ال مطططططا علنطططططته ّلقطططططته 

  

 ّمطططططا ٍطططططْ عيَطططططا بارطططططدٓث ا طططططاج ه

   

ّٓيكٙ كل ما تكدو غٔض مً فٔض ّتيكٙ أعنال اساّأٜني اسحلاإ يف مٔطداٌ أمإ  

اراإ خاسدٗ متجطد محلطاضك خا طَا اسحلطاإ ّيف مكطدمتَا تتاطدض اسكضطٔ٘ اسرلسطحٔئ٘         

ّضجططال يف طططط ّمططا ٓططاتيط بَططا مططً عحططاٛ اسططدو ّاسططاّو، فكاىططت ضّآتططا إلعاٜططد  ىل حٔرططا  

  ْ قططاٜع اسػآيطط٘ الخترططاٛ سططحلٔد أبططٕ   اسصططنسإل سػسططاٌ كيرططاىٕ ّضّآططاه أخططاٚ مثططل إلاس

اسيخث عً ّسٔد مسحلْم جل ا  بطاأٍه  طط اسيخس ألمٔل حئيبإل ّضبٔع حاض سسخا خلٔر٘ 

اسحيحْضٓ٘ سا ْٚ عاشْض ّضّآتا كطْابٔس بطريّه ّسٔلط٘ ا لٔطاض سػطامٗ اسسطناٌ،       طط ج ا 

فٔطاض  حئطييت مٔلٔصطٔا ستْفٔطل    ططط  ّقلْإ علٙ األسالك سلدكتْض عيد اسسطالو اسحلجٔلطٕ   

اسيت تتخدظ عً أٓلْل األسْم يف األضمٌ، ّ ِ ٓا بريّه سلاّاٜٕ ضشام أبْ شطاّض، ّىصطٔد   

ارٔططاٗ سٔخٔططٙ خيلططف.. ٓكططْل اسكاتطط  ّاألمٓطط  اسحلااقططٕ جططْام ارحططاإ "مططً ا  كططد     

أىكططه تتسططاٛسٌْ: ٍططل أٌ ٍططذا اسرتططٙ اسصططاعا، ّاسططذٖ ،لططس أمططامكه اآلٌ، ضقٔكططًا        

ْ إ بيدقٔتطُ ّٓكتطل ارَطْو ا طثكرني        ّامعًا، ّعلٙ شٕٛ مً األىاق٘... قد اسطتحاع أٌ ٓاط

"قتططل ه ٍططل كططاٌ ميلططك اجلططاأٗ علططٙ أٌ ٓضططػط زىططام اسييدقٔطط٘ سٔيَططٕ حٔططاٗ بكاملططَا،   

 ّبكل متحللكاتَا االجتناعٔ٘ مً أإ ّأو، ّضاا زّج٘ ّأملرال  
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 ٌ أمإ ارططاإ أمإ سططُ قدسططٔ٘ اسططتثيأٜ٘ فَططْ سططٔس أمبططًا فخسطط ، بططل أحططداظ          

مثيَططا ممططاٛ اسصططَداٛ ّاجلاحططٙ ّٓيكططٙ اسصططكا األكطط  سكططل مططً خططط   ّاقحلٔطط٘، مفططع 

إلأمإ اراإإل ّكليا أمل أٌ ىكٌْ قد ّفكيا يف اختٔاضاتيا طط سحاًا يف عدمىا اخلاص ب

ىتاجطاه أمبٔط٘،   ططط  ّقد اخرتىا أٌ تكٌْ مْام اسيصا  نً جدّسني: اسيخْظ ّاسدضاساه 

  بحلٔدًا عً اإلمضاج ّفطل غآطاه   ّكاٌ سيا يف اسرتتٔ  حبس  حاّف اهلجاٛ حمح٘ تاتٔ

 أّ ض ٚ شخأ٘ خاص٘... 

 ّفكيا مجٔحلًا  ا فُٔ خري األمإ ّاسثكاف٘ ّتحْضٍنا.
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 شعر الحرب...

  قصيدة أبي تمام نموذجًا

 
 أحمد بوبس  

 

منذذب اية ذذن ةن عذذ س حلذذع وذذ،  ةأ مذذع ال اذذي  عذذعةه ة   ذذع ن مذذ  ا  ذذه   

ألوذذ  خم لفل.ذذنذ  كاة صذذ س عذذعةه ا اوذذو  ، اوذذو   اذذ ل اذذ س ،ذذب  ة  ذذعةح       

 ع حت  صثع ضعة ال أل هذ  وع ذت مذق ةاففذ   اذني  إ ذنيل كا ةاففذ   اذني         

  مهذ      – مذ  اة    –جممعح   ا ع نل اك  ت ةحلع خم ة  ذ   نذ  صذ س  ذ  خم    

يف ا ذذ ذ   ةامذذ و  كذذعس ة  ذذ ع ةألوذذعه  ةألصثذذع ةوذذفد انذ كا  كذذعس        نذذ     

ة قف   اث   ح ةحلم س  ة  ذد حن اذني عذ.عمل ةأقذ  لنيل  ا ذي ة فهذ   ة قفذ          

 ذذي د     ة فمدوذذي اذذ   ،عن   ةن ف ذذ  ة  ة ذذمل  تعا،ذذ  ةأقذذ  لعسل  مذذق  ذذ   

   ف اده ذ  ي د ة ي   ة في خيد  ة فع وقد  عا ا  ةحلعخم

 

ٚععز احلزب قدِٜ، ٜتٛغٌ يف ايتارٜخ 

ايكؾنا٥د اين    إىل آالف ايضٓني. َٚنٔ ققندّ   

ٚؽننًتٓا َننٔ عننعز احلننزب اشًهُنن١ ايغننعز١ٜ   

)اإليٝننننال٠ش يًغنننننانز ايْٝٛنننناْٞ ٖنننننَٛ ٚظ.   

/ بٝنن  06111ٚتتننفيا ايكؾننٝد٠ َننٔ  ننٛ / 

/ 911َٔ ايغعز، ْٚظُٗا َٖٛ ٚظ صن١ٓ / 

قبنننٌ اشنننٝصف، ٜٚؾنننا  ٝٗنننا احلنننزب ايننن     

)ننزب رنزٚاف٠ش، اين  ٚقعن  بنني      نن ُنز   ب

ايننو عننعم َدٜٓنن١ )إيٝننٕٛش ٚنًنا٥نن٘ َننٔ     

األْاضنننٍٛ َنننٔ اٗننن١، ٚانٝنننٛؼ ايْٝٛاْٝننن١    

ايكاف١َ َٔ ٚرا٤ ايبهار َٔ ا١ٗ قخنز٣  نٛ   

قبٌ اشنٝصف. ٚتكنم َدٜٓن١ )إيٝنٕٛش      0011ناّ 

يف ايغنننُاٍ اييزبنننٞ َنننٔ ٖونننب١ األْاضنننٍٛ   

ايرتنٝننن١، ٚيف َٓ كننن١ تضننن٢ُ )رنننزٚاف٠ش،  

 يذيو مسٝ  احلزب حبزب رزٚاف٠.

َٚنننٔ عنننعز احلنننزب ايعزبنننٞ ٚؽنننًتٓا     

يكؾنننا٥د، ٚال صنننُٝا اشعًكنننا  ايعدٜنند َنننٔ ا 

َٓٗنننا، تؾنننا احلنننزٚب ايننن  قاَننن  بنننني       

ا٥ٌ ايعزب١ٝ، ٚيعٌ َٔ قُٖٗا َعًك١ سٖ  بايك

 ٔ قبٞ ص٢ًُ اي  َ ًعٗا:ب

  ِ  قَٔ قّ قٚ ٢ ِف١َٓ مل تهًن

  

  ِ  حبَٛاْننننن١ِ ايننننندَرام  ننننناشت   ً

   

ٚ ٝٗنننا ٜؾنننا احلنننزب اي انٓننن١ ايننن   

ٚقع  بني قبًٝ  نبط ٚلبٝإ بضبم صنبام  

بننني اينزصننني )فانننط ٚاييننسا٤ش. ٚاصننتُز   

احلنزب قربعنني صنن١ٓ، إىل قٕ تٛصنن راننصٕ    

َننٔ قعننزاف ايعننزب ُٖٚننا انننزّ بننٔ صننٓإ      

ٚاحلارث بنٔ ننٛف ٚقؽنًها بنني ايكبًٝنتني،      

ٚف عننا فَٜننا  ايكتًنن٢ َننٔ اي ننز ني. ٚيف ليننو 
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   بٔ قبٞ ص٢ًُ نٔ ايزاًني:ٜكٍٛ سٖ

 ميٝٓنننان ينننٓعِ ايضنننٝدإ ٚانننند ا   

  

   ّ  ن٢ً نٌ ناٍ َٔ صنهٌٝ َٚنس

   

 تنندارنتُا نبضننان ٚلبٝننإ بعنندَا

  

  ِ  تننناْٛا ٚفقننٛا بٝننِٓٗ ن ننز َٓغنن

   

ٜٚؾنننا ايغنننانز قٖنننٛاٍ تًنننو احلنننزب 

 اي  اَتد  قربعني ص١ٓ  ٝكٍٛ:

 َٚا احلنزب إال َنا نًُنتِ ٚلقتُنٛا    

  

  ِ  َٚننا ٖننٛ نٓٗننا باحلنندٜ  اشننزا 

   

 َتنننن٢ تبع ٖٛننننا... تبع ٖٛننننا لَُٝنننن١ 

  

  ّ  ٚتوز َت٢ قضزَتُٖٛا  تونز

   

ٖننذٙ اشعًكنن١ ٚاننند٠ َننٔ قٖننِ قؾننا٥د     

احلننزب يف ايعؾننز اننناًٖٞ، تؾننا قٖننٛاٍ 

تًننو احلننزب بننني قبننًٝ  فانننط ٚاييننسا٤،     

ٚاينن  راض ضننهٝتٗا خنن ٠ ايغننباب ايعزبننٞ،  

يف صبٌٝ نزب نب ١ٝ، نتًو احلزٚب اي  

ْٚغننناٖدٖا ايٝنننّٛ بنننني األعنننكا٤ عننناٖدْاٖا 

 ايعزب.

ٚتننفتٞ َعًكنن١ نننٓرت٠ ايعبضننٞ يتهُننٌ    

يٛنننن١ احلنننزب ايننن  رمسٗنننا سٖننن  بنننٔ قبنننٞ  

ص٢ًُ، ٚيهنٔ َنٔ اٗن١ ٚانند٠، ٖنٞ اٗن١       

قب١ًٝ نبط اين  ٜٓتُنٞ إيٝٗنا ننٓرت٠ ٜٚؾنا      

ب ٛالتنن٘ يف تًننو احلننزب،  كنند عننٗد نننٓرت٠  

ااْبان َٔ ٖذٙ احلزب ٚعارى  ٝٗا، َٚ ًم 

 اشعًك١ :

 ٖنننٌ غنننافر ايغنننعزا٤ َنننٔ َنننرتف ّ

  
   ِ  قّ ٖننٌ نز نن  اينندار بعنند تننٖٛ

   

ٚبعنند اشكدَنن١ اي ًًٝنن١ ٜنندخٌ نننٓرت٠ يف 

اننٛ احلننزب َٚننا قهٗننز  ٝٗننا َننٔ ب ٛالتنن٘،    

  ٝكٍٛ:

 ٖص صفي  اخلٝنٌ ٜنا ابٓن١ َاينو     

  

 ٞ  إٕ نٓننِ  ااًٖنن١  ننا مل تعًُنن

   

ٔد عننٗد ايٛقٝعنن١ قْنن    َ نن  ُٜخننسى 

  

   ِ  قغغ٢ ايٛغ٢ ٚقناُّ نٓند اشينٓ

   

  ِ ّ  ققبنننٌ  عٗننن  شنننا رقٜنننُ  ايكنننٛ

  

 ِ  َ  ٜتنننذاَزٕٚ ننننزرُ  غننن  َنننذ

   

قنند   –ٚيهٔ تبك٢ قؾٝد٠ قبنٞ  ناّ   

ايكؾنٝد٠ األٖنِ يف    –قَزا٤ ايغعز ايعباصنٞ  

عننعز احلننزب نًنن٢ اَتننداف ايتننارٜخ ايغننعزٟ   

ايعزبٞ، ٚقن  قؾٝدت٘ يف َٛقع١ نُٛر١ٜ، 

حتًُننن٘  ابنننٌ إْٗنننا ًَهُننن١ عنننعز١ٜ بهنننٌ َننن 

ايعبننننار٠ َننننٔ َعٓنننن٢.  ُننننالا نننننٔ اشعزننننن١  

 كؾٝد٠؟..ٚاي

مثنن١ َعًَٛننا   ٝٗننا عنن٤ٞ َننٔ اخل ننف     

ننننٔ ايٛقنننا٥م اشتداٚيننن١ ننننٍٛ ايننندا م شٛقعننن١ 

نُٛرٜنن١ ٚقصننبابٗا، ٚصننٛف ْكننّٛ بتؾننٜٛبٗا   

 يف صٝام ندٜ ٓا نٔ ايكؾٝد٠.

َٛقعنن١ نُٛرٜنن١ َننٔ قٖننِ اشعننارى اينن    

انز  بننني اخلص نن١ ايعباصنن١ٝ ٚاإلَسارٛرٜنن١  

ايبٝشْ ١ٝ، ٚقع  يف بًد٠ نُٛر١ٜ ايبٝشْ ١ٝ 

 ،ّ 828اشٛا نل آب  نن ٖ 222يف رَوإ ناّ 

ٚيف ٖننذٙ اشعزننن١ ناؽننز انننٝػ ايعزبننٞ    

بًنند٠ نُٛرٜنن١ بكٝنناف٠ اخلًٝننن١ اشعتؾننِ بننا   

قنننند نغنننز َٜٛنننان،  نننِ فخًنننٗا    َننند٠ْنضننن٘ 

ٚقنزقٗا بايهاٌَ. ٚنؾند اننٝػ ايعزبنٞ    
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ايهنننن   َننننٔ اييٓننننا٥ِ ٚقصننننز ا الف َننننٔ     

ايبٝشْ ٝني،  هاْ  َعزنن١ َغنٗٛف٠ َنٔ    

قِٖ اشعارى يف ايتارٜخ ايعزبٞ، قَا اننٝػ  

ايبٝشْ ٞ  هإ بكٝناف٠ اإلَسارنٛر تٝٛ ٝنٌ    

بٔ َٝخا٥ٌٝ. ٚنُٛرٜن١ تكنم يف ٚصنن ٖونب١     

َدٜٓنن١ قْكننز٠. َٚننٔ نص٥ننِ   األْاضننٍٛ آننٛب

قُٖٝنننن١ ٖننننذٙ اشدٜٓنننن١ نٓنننند ايبٝننننشْ ٝني قٕ  

اإلَسارٛر تٝٛ ٌٝ ٚنكم ٖذٙ اشٛقع١ َزض 

 َزضان عدٜدان قف٣ ب٘ إىل ايٛ ا٠.

قَننا صننبم ٖننذٙ اشعزننن١  ًننٝط  كننن   

نُننا ٜغنناأ يف قٕ اَننزق٠ نزبٝنن١ اصننتٓ د     

َعتؾننننننُاٙش. إٕ  باشعتؾننننننِ ٚؽننننننزخ  )ٚا 

ْ ٝني ايضنننبم ايز٥ٝضنننٞ ٖنننٛ انتننندا٤ ايبٝنننش  

بكٝنناف٠ اإلَسارننٛر تٛ ٝننٌ بننٔ َٝخا٥ٝننٌ نًنن٢ 

ايبًنننننننندا  ايعزبٝنننننننن١ اشتا نننننننن١ حلنننننننندٚف   

اإلَسارٛرٜننن١ ايبٝشْ ٝننن١ يف آنننٛب ٖونننب١   

األْاضٍٛ اي  ُتعزف ايّٝٛ برتنٝنا. ٚننإ   

َٓٗا بًد٠ )س ب ز٠ش اي  صهاْٗا َٔ ايعنزب  

اشضًُني، ٚيف ٖذٙ ايبًند٠ قناّ قنند انٓنٛف     

اَنننزق٠ نزبٝننن١، ايبٝنننشْ ٝني باالنتننندا٤ نًننن٢ 

َعتؾننُاٙش َننٔ ٖننذٙ   فرًكنن  اصننتيا تٗا )ٚا

 ننن نُا ٖنٛ عنا٥م    ننايبًد٠ ٚيٝط َٔ نُٛر١ٜ 

ٚاي  ناْ  نٝٓٗا بًد٠ بٝشْ ٝن١، ٚٚؽنً    

االصننتيا ١ إىل اشعتؾننِ. ايننذٟ نننإ صننٝكّٛ 

فْٚٗننا، َننٔ بٗننذٙ اشعزننن١ بٗننذٙ احلاف نن١ قٚ 

ٚيهننننٔ ٖننننذٙ االصننننتيا ١ ن ًنننن  بكٝاَنننن٘     

 .بايت ٗٝش يًُعزن١ ٚخٛضٗا

ٚقُٖٝنننن١ َٛقعنننن١ نُٛرٜنننن١ اننننا٤  َننننٔ 

قُٖٝنننن١ َدٜٓنننن١ نُٛرٜنننن١ نٓنننند ايبٝننننشْ ٝني.  

 عُٛرٜننننن١ َنننننٔ قٖنننننِ َننننندٕ اإلَسارٛرٜننننن١   

١ يايبٝشْ ٝننننن١،  ٗنننننٞ َٗننننند ْغنننننف٠ ايضنننننص  

ايعُٛر١ٜ اي  نهُ  بٝشْ ١ َا بني ناَٞ 

ّش، ٚنإ َٓٗا اشًو نُٛرٟ 867 -821)

ايننذٟ اعننرتى يف احلننزٚب ايؾننًٝب١ٝ. ٖٚننٞ     

ِ َنننننننٔ بنننننننذيو نٓننننننندِٖ قعنننننننزف ٚقٖننننننن   

ايكضننن ٓ ١ٝٓٝ. ٚنُٛرٜننن١ يف ايٛقننن  ْنضننن٘    

 ناْ  قن ز اشدٕ ايبٝشْ ١ٝ حتؾٝٓان.

ٖننذٙ اشعزننن١ نننإ نننا تننف   نننب    

نًننن٢ ايغنننانز قبنننٞ  ننناّ،  نننٓظِ قؾنننٝدت٘  

اشغٗٛر٠ يف َٛقع١ نُٛر١ٜ، ٚٚؽنٗا ٚؽننان  

فقٝكننان ٚبنندٜعان، ٜ غننعز  ٝٗننا ايكننار  ٚنفْنن٘  

قَنناّ عننزٜن صننُٝٓا٥ٞ ٜعننزض ٚقننا٥م تًننو      

 ن١ ن٢ً ايغاع١.اشعز

مل ٜبنندق قبننٛ  نناّ قؾننٝدت٘ بننايٛقٛف     

نًننن٢ األرنننصٍ قٚ اخلُزٜنننا  قٚ اييشيٝنننا ،  

نُننننا نننننإ ٜنعننننٌ ايغننننعزا٤ ايكنننندا٢َ،     

ٚيهٓنن٘ فخننٌ يف اشٛضننٛأ َباعننز٠ َننٔ قٍٚ    

 ع ز يف ايكؾٝد٠ :

ٔ  ايهتِم َِ  ايضُٝا قؽدُم قْبا٤ً 

  

 يف ندِِّٙ احلدُّ بنني  اِنندِّ ٚايًِعنمِ   

   

قبنننٛ  نناّ نكٝكننن١  يف ٖننذا ايبٝننن  ققننز    

َٚبدق، َا قنٛم ايعزب ايّٝٛ ين٘، ًَٚخؾن٘   

قٕ احلل ال ُٜضتعاف صٛا٤ نإ قرضنان تتًن١   

 ،بننايك٠ٛ ،قٚ نزٜنن١ َضننًٛب١ إال حبنندِّ ايضننٝا

بايضنننصض، ٖٚنننذا ُٜعنننس نٓننن٘ بًيننن١ ايضٝاصننن١  

ايّٝٛ )َا قخنذ بنايك٠ٛ ال ٜضنرتف بين  ايكن٠ٛش.      

 ننِ ٜننفتٞ يٝهننند ٖننذا اشبنندق َننز٠ قخننز٣ يف  

 اي اْٞ َٔ ايكؾٝد٠ :ايبٝ  
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ِ  ال صنُٛف ايؾنها٥ِِا يف     بُٝض ايؾننا٥

  

 َتنننننْٛٗٔ انننننص٤ ايغنننننو ٚايزٜنننننمِ  

   

 غنزا  ايضٝٛف ٚرؤٚظ ايزَناض ٖنٞ   

اي  تعٝد َا قْغُتِؾم  َٔ نل ٚينٝط األٚرام  

احملننننس٠ بنننناحلس األصننننٛف، نننننفٕ تهننننٕٛ   

َعاٖننندا  قٚ اتناقٝنننا . ٚاخلًٝنننن١ اشعتؾنننِ 

، بننا  نننإ بنَهاْنن٘ قٕ ٜكبننٌ   ننٌ ٖننذا  

نننني ن ننز ض  نًٝنن٘ اإلَسارننٛر ايبٝشْ ننٞ قٕ  

ٜنند م غزاَنن١ َايٝنن١ تعٜٛوننان نننٔ َننا فَننزٙ       

اٝغنن١ يف انتدا٤اتنن٘ نًنن٢ ايتخننّٛ ايعزبٝنن١،    

ٚقٕ ٜعٝننند بٓنننا٤ َنننا انننز٣ تننندَ ٙ، يهنننٔ     

اشعتؾنننِ ر نننض لينننو، ٚٚاننند قٕ ايغنننزف    

ايعزبٞ ٚايهزا١َ ايعزبٝن١ ال ٜ ٗزُٖنا غن     

نننند ايضنننٝا. ٚيف لينننو ٜكنننٍٛ قبنننٛ  ننناّ يف  

 دت٘:قؾٝ

ٜ ت ٗنننا ٍ  ِازد  غننندا ُٜؾ نننزُِّف بننناألَٛا

  

َٝننار  ٚاحَلنند بِ   ُٙ ايبهننُز لٚ ايت   َ ع ننش 

   

ٜٚكؾنننننند قٕ اإلَسارننننننٛر ايبٝشْ ننننننٞ 

تٛ ٌٝ ناٍٚ بعزض األَٛاٍ ن٢ً اشعتؾِ قٕ 

ٜٛقننننا ازٜننننإ اها ننننٌ انننننٝػ ايعزبننننٞ    

اشتتايٝنننن١ نننننفَٛام ايبهننننز انننننافر، يهننننٔ 

ايبهنننننز غًبننننن٘، ٚاشكؾنننننٛف  ٝننننن٘ اشعتؾنننننِ  

 ٚاٝغ٘. 

ٓنندَا قننزر اخلًٝننن١ اشعتؾننِ  ٗٝننش  ٚن

محًتننننن٘ ايعضنننننهز١ٜ ٚاالْ نننننصم يتففٜنننننم   

ايبٝشْ ٝني يف قٚاخز عٗز ربٝنم ا خنز صن١ٓ    

ّ، ْؾه٘  828اشٛا ل ألٚاخز آلار نن ٖ 222

اشٓ ُنننننٕٛ قٕ ال ٜشننننننا يف ٖنننننذا ايٛقننننن    

يًهزب، ٚقٕ ٜهاٌ لينو نتن٢ ٜٓونل ايعٓنم     

ٚايننتني، قٟ إىل قٚاخننز  ؾننٌ ايؾننٝا ألْنن٘    

 بٌ ليو  ضٝخضز احلزب.إلا نارب ق

يهٔ اشعتؾِ ضزب بفقٛاٍ اشنٓ ُني  

ننننزض احلنننا٥ن، ٚاْ ًنننل يٝغننن٘ يتففٜنننم  

ايبٝشْ ٝني يف اي اْٞ َٔ  ناف٣ األٚىل َنٔ   

ايعاّ ان زٟ ْنض٘ اشٛا ل األٍٚ َٔ ْٝضنإ  

َٔ ايعاّ اشٝصفٟ آْا اينذنز، ٚٚؽنٌ إىل   

نُٛرٜننن١ يف اخلننناَط َنننٔ رَونننإ اشٛا نننل   

ٕ خنناض ننند٠ َعننارى يننلٍٚ َننٔ آب، بعنند ق

َنننننم اننننننٝػ ايبٝشْ نننننٞ، ٚنكنننننل  ٝٗنننننا     

اْتؾننارا  َننهسر٠، يٝكننّٛ حبؾننار نُٛرٜنن١     

ٜٚكتهُٗننا بعنند قننند نغننز َٜٛننان. ٚاننا٤ ايننزف 

نًننن٢ اشنننٓ ُني يف قؾنننٝد٠ قبنننٞ  ننناّ ننننني 

 خاربِٗ قا٥صن: 

ُِ يف عننِٗم األرَنناض  الَعنن١     ٚايعًنن

  

ُٗمِ     بني  اخلُٝضنني  ال يف ايضنبع١ِ ايهغن

   

ُّ َٚننا     ٔ  ايٓ نٛ ٌد قٜن ٔ  ايزٚاٜن١ب بنن  قٜن

  

ٔد ننذبِ  َِ ٔد ُسخزف   ٝٗا ٚ َِ  ؽاغُٛٙ 

   

  ِ ٜكٍٛ:

ٕ  قينان نآصاِف ايغز٣ ْ و    د  تضعٛ

  

 اًنننُٛفِٖ قبنننٌ ْونننل اينننتني  ٚايعٓنننمِ  

   

إْٗا احلكٝك١ اي  قندٖا قبٛ  ناّ قٕ  

جنِّنننننند  ٚجنٗنننننند  يف ايعُننننننٌ، ال قٕ ْٓتظننننننز   

 ٜ ًننٕٛ نًٝٓننا يف َ ًننم نننٌ ننناّ   نياشننٓ ُ

 ٗا إنباط ايٓاظ.ٜدإًٛ بتٛقعا  غاٜت

قَنا ايتضننعٕٛ قينننان اينذٜٔ لنننزِٖ قبننٛ   

 ننناّ يف ٖنننذا ايبٝننن ،  ٗنننِ ندٜننند اننننٝػ 

ايبٝشْ نننٞ اينننذٟ قنننافٙ تٝٛ ٝنننٌ، ٚٚؽننننِٗ    
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بآصنناف ايغننز٣ قٟ نفصننٛف انبنناٍ إعننار٠     

إىل قنن٠ٛ بفصننِٗ، ٚإرننا قراف ايغننانز تعظننِٝ 

انٓننٛف ايبٝننشْ ٝني، نننٞ ُٜظٗننز قنن٠ٛ بننفظ  

انٝػ ايعزبنٞ ٚعن انت٘،  االْتؾنار نًن٢     

ايوننعٝا ال ٜٓ ننٟٛ نًنن٢ قٟ  خننز، ٚيهننٔ  

االْتؾار ن٢ً اٝػ ابار ٖنٛ اينخنز ْنضن٘.    

ٚيف نبار٠ )ْو   اًٛفِٖ قبٌ ُْول اينتني  

ٚايعٓمش يف ايبٝ  ْنضن٘ إعنار٠ إىل قٕ اًنٛف    

َٔ انٓٛف ايبٝشْ ٝني قد انرتق  ٚاٖرتق  

عد٠ اينٓ إ اين  قؽنابتِٗ يف نُٛرٜن١ قبنٌ      

َٛصننننِ ُْوننننل ايننننتني ٚايعٓننننم. ٚاقتننننبط قٚ   

اصتعار ايغانز ٖذا اشع٢ٓ َٔ ا ١ٜ ايكزآ١ْٝ 

ايهزمي١ )نًُا ْو   اًنٛفِٖ بنديٓاِٖ   

 اًٛفان غ ٖا يٝذٚقٛا ايعذاب...ش.

ٚقبنٛ  ناّ را نل اشعتؾنِ يف سنننن٘ إىل     

    ٘ . نُٛرٜنن١، بننٌ إْنن٘ را كنن٘ يف َعظننِ غشٚاتنن

ينننذيو انننا٤  قؾنننٝدت٘ فقٝكننن١ يف ٚؽننننٗا    

يًُعزن١، ٚاا٤  غ١ٝٓ بايؾنٛر اشتهزنن١   

ايٓاركننن١، ٚنفْٓنننا قَننناّ عنننزٜن صنننُٝٓا٥ٞ  

ٜعنننزض نًٝٓنننا َغننناٖد اشعزنننن١. ٖٚنننا ٖنننٛ  

ٜؾننا ٖننٍٛ ايننٓ إ ايٓا نن١ نننٔ احلزا٥ننل     

ايذٟ تعزض  نا نُٛر١ٜ، نت٢ نفٕ ايًٌٝ 

ّ  يف ايتهنٍٛ إىل ْٗنار،      رغم  نٔ صنٛافِٙ  نزا

يغُط قد رًع  َٔ ادٜد بعند قٕ  ٚنفٕ ا

 ق ً :

ٌ  ٖٚنٛ ُضنه٢ً     ِ  ايًٝن  غافر    ٝٗا بٗنٝ

  

ٔ  ايًنننٗمِ     َِننن ِل  ُ٘ ٚصننن ٗا ؽنننب  ٜغنننً

   

ٕ  اصبٝم  ايُدا٢ رِغب ن د   نت٢ نف

  

ٕ  ايغنُط  مل تينمِ     ٔد يْٛٗنا قٚ ننف  ن

   

ًٝنننن١ اشعتؾنننِ  ٚخيارنننم ايغنننانز اخل 

 قا٥صن:

 يكنند تزننن   قَنن  اشننهَٓني بٗننا  

  

 يًٓنار  ٝٗننا ليٝنٌ ايؾننخز ٚاخلغننم  

   

ٜكنننٍٛ ايغنننانز ٜنننا قَننن   اشنننهَٓني يكننند 

تزن  نُٛر١ٜ يٝط  كن اخلغم حينرتم،  

 بٌ إٕ ايؾخز يٝتنت  َٔ ٍٖٛ ايٓ إ.

ٚاْظننننننزٚا َعننننننٞ إىل ٖننننننذٙ ايؾننننننٛر٠  

اشزنبننن١ ايننن   نننم  ٝٗنننا ايغنننانز ايًٝنننٌ     

 ٚايٓٗار َعان، يف حلظ١ ٚاند٠:

ٔد لا ٚقند ق ًن      َِن   ايغُُط رايعن١  

  

ٔد لا ٚمل ت ُ ننمِ   َِنن  ٚايغننُُط ٚاِاب نن١  

   

ٔد لا ٚقد ق ً دش َِ  ) ايغُُط رايع١  

 ٜكؾد ننفٕ ايغنُط رايعن١ َنٔ عند٠    

ايوٝا٤ ايٓا ١ نٔ نٝم ايٓ إ اي  حتزم 

نُٛر١ٜ َنم قْٗنا غابن  ٚرا٤ األ نل،  هنفٕ      

ايغنننننُط تغنننننزم يف نبنننننند ايًٝنننننٌ،  ننننننِ    

ٔد لا ٚمل ت ُ ِمش ٚايغُط  َِ )ٚايغُُط ٚااب١  

ٔد لاش قٟ    َِننن َنننٔ احلكٝكٝننن١ نفْٗنننا غابننن  )

ايدخإ اشتؾاند َنٔ نزا٥نل نُٛرٜن١ اينذٟ     

ن نننم قنننزس ايغنننُط ننننٔ األرض  هنننٌ     

ايظننننصّ، نفْنننن٘ ق عنننن١ َننننٔ ايًٝننننٌ.  ٗننننٌ  

ٜضننت ٝم جنننزم صنننُٝٓا٥ٞ َُٗنننا قٚتنننٞ َنننٔ  

بزان١ قٕ جيُم يف إٓ َعان ايًٌٝ ٚايٓٗار نًن٢  

ايغاع١، يهٔ قبا  اّ  عًٗا يف بٝ  ٚاند 

 َٔ ايغعز.
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  ننِ إٕ قؾننٝد٠ قبننٞ  نناّ تعتننس ٚ ٝكنن١    

تفرخي١ٝ ٖا١َ شٔ قراف قٕ ٜهتم نٔ َٛقعن١  

نُٛرٜننن١.  كننند قٚرف  ٝٗنننا َعًَٛنننا  ٖاَننن١،  

نتنن٢ غنندا ٚنفْنن٘ َننهرإ إضننا ١ إىل نْٛنن٘ 

عننانزان.  ٗننا ٖننٛ ٜعًُٓننا باصننِ اشدٜٓنن١ اينن      

اصننتٓ د   ٝٗننا االَننزق٠ ايعزبٝنن١ باشعتؾننِ،  

نننننني ؽننننزخ  )ٚاَعتؾننننُاٙش ٖٚننننٞ بًنننند٠   

 )س ب ز٠ش،  ٝكٍٛ:

 ُ٘ ٖ ز ْقنننننن   ينننننن  يبٝنننننن   ؽننننننٛتان س ب زٜننننننان 

  

 نفظ  ايهز٣ ُٚرضناب  اخلبنز ِف ايُعنُزبِ   

   

 نننِ ٜتنننابم يٝخسْنننا باصنننِ اإلَسارنننٛر    

ايبٝشْ نننننٞ اينننننذٟ ننننننإ ٜكنننننٛف اننننننٝػ    

ايبٝشْ ٞ يف َٛاا١ٗ اشعتؾِ ٖٚٛ )تٝٛ ٝنٌش  

 ايذٟ صبل لنزٙ،  ٝكٍٛ:

ٟ  ايعنننننني  تنننننٛ ًطل   شنننننا رق٣ احلنننننزب  رق

  

ٔ  احَلنننز بِ     َِننن  ٚاحلنننزدُب َغنننتك١ب اشعٓننن٢ 

   

ينننو ٜتٛنننند نُٛرٜننن١  نننا   ٖٚنننٛ بعننند ل 

قؽنناب قْكننز٠ قبًننٗا َننٔ احلزٜننل ٚايتنندَ ،   

َغنننن ان بننننذيو قٕ اشعتؾننننِ قبننننٌ اقتهاَنننن٘  

اينن  ٖننٞ   -نُٛرٜنن١ اقننتهِ َدٜٓنن١ قْكننز٠   

 فٚغنٌ  ٝٗنا نزقنان     –ايّٝٛ ناؽن١ُ تزنٝنا   

ٚتنندَ ان، قبننٌ قٕ ٜت نن٘ إىل انٓننٛب ؽننٛب   

نُٛرٜنن١،  ٝهننٕٛ نننا َؾنن  قْكننز٠ ْنضنن٘.    

 ٚيف ليو ٜكٍٛ:

 

 

ّ  اْكننننز٠      ٍُ ب زدنننننان ٜننننٛ  اننننز٣ نننننا اينننننف

  

 إل غنننِٛفر  د ٚنغننن١َ ايضننناناِ  ٚايز ن نننِم

   

قؾننٝد٠ قبننٞ  ننناّ يف َٛقعنن١ نُٛرٜننن١    

تفيننن  َننٔ ٚاننند ٚصننبعني بٝتننان َننٔ ايغننعز، 

ٚقننننند ٚ نننننل يف اختٝنننننار ايبهنننننز ايبضنننننٝن    

ٔدش  ٔد َ ِعًبنن َُضدننت ْنِعًب ٔد  ٔد َ ِعًنن َُضدننت ْنِعًب يكؾننٝدت٘ )

 اينننذٟ ٜٓاصنننم احلُاصننن١ ايننن  قهٗزٖنننا يف  

قؾننٝدت٘، ٚتٓضنناب  ٝنن٘ ايهًُننا  اْضننٝابان  

صًضان. ٖٚنٞ يف ايٛاقنم قن نز َنٔ قؾنٝد٠،      

ٖننٞ ًَهُنن١ عننعز١ٜ، ٚؽننن  بدقنن١ َتٓاٖٝنن١  

األٖٛاٍ اي  ْشين   دٜٓن١ نُٛرٜن١ نًن٢ ٜند      

اننننٝػ ايعزبنننٞ بكٝننناف٠ اخلًٝنننن١ ايعباصنننٞ   

اشعتؾِ با . ٖذٙ ايكؾٝد٠ اي  ر عن  قبنا   

ز  ننناّ إىل َؾننناف قَنننزا٤ ايغنننعز يف ايعؾننن

ايعباصٞ إىل ااْم قبٞ اي ٝنم اشتنٓو ٚقبنٞ    

ايعنننننص٤ اشعنننننزٟ ٚقبنننننٞ  نننننزاظ احلُنننننداْٞ 

 ٚغ ِٖ.

ٚيف ٖنننذٙ ايدراصننن١ اخرتْنننا بعونننان َنننٔ 

قبٝننا  ايكؾننٝد٠، َٚنننا نٛتنن٘ َننٔ تناؽنننٌٝ     

َٚعًَٛنا  ننن  ٠ ننٔ َٛقعنن١ نُٛرٜن١، ٚيننٛ    

قرفْا اصتعزاض نٌ َنا انا٤ يف ايكؾنٝد٠،    

النت ٓا إىل قضعاف ٖذٙ ايهًُنا . يهنٔ   

ٖننننذٙ ايدراصنننن١ تغننننهٌ َننننناتِٝ تضنننناند    

ايكنننننننار  نًننننننن٢ اينننننننذٖاب إىل ايكؾنننننننٝد٠  

ٚقزا٤تٗنننا، يٝهُنننٌ ايؾنننٛر٠ ايننن  رمسٓنننا    

 بعض َصتٗا.  
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 الرؤية الشعرية 

  لحروب سيف الدولة

 

 
 أ.د. أحمد زياد محبك  

 

 

طوف غظر أبو اظطوب املؿنيب إىل حروب ديوف اظووظية  يو اظيروكي وطويف      

اإلجابية  سنهيا    رآػاي وطوف سّؾر سنها ذيعّرا؟ي ػي ا ائديؽاة اظيح ديوقاوح اظؾقيث       

وطلُّ شاؼؿه سرض اظرؤؼة اظشعرؼة ئبي اظطوب املؿنيب  ظكي تظهير حيويية اظعةضية    

بني ائدب واحلرب  وػي سةضة صنوة يف املياك ائوح  وظو طاغيت اات أػيوا    

أخرى  واملهم يف املياك ائوح ػيو اظنين  وديوكؿني اظؾقيث باخؿويار غي  سين        

وطيا  ععيه املؿينيب  بيارب إىل جاغؾيه        ععارك خا ها ديوف اظووظية  يو اظيروك     

ودوؿفّنب اظؾقث ذير  ائظنياز  إا بكعكيا  اظييارئ اظعيودة إىل ذيرو  دواوؼين        

املؿنيب  وػي طـرية  ودوعمو اظؾقيث إىل ائخي  باظيديووة طاعاية  وظيو راظيت        

وظن ؼيوك ساى اضؿطاع ذواػو وإخراجها عن دواضها  ئ  اظيومة ظاؾنوية اظكاوية      

 اجلزئوة.ظاعناصر 

 

 املتٍيب وسيف الدولة  

ٗال بددم ًددّ رة دد أٝ امل نْ رو ددِ  ٓدد٘   

ِتددُب س فددٚد رهمٗهددٞ  نلددىو ًٌِٔدد  ٗهددم  دد َ 

 354َ  ٗك ْ ًق ى رو ِ    َ  915ٖ 303
َ  قبددى ٗندد ٝ فددٚد رهمٗهددٞ ب دد ً       965ٖ 

َ. 967ٖ 356نقددم تدد٘ف فددٚد رهمٗهددٞ  دد َ     
ٗكدد ْ رو ددِ  قددم نش صددي ب دد   فددٚد      

ًَُمحسٕ هٕ  ّ تلسٍُّي نٗ  رهمٗهٞ  ٗمل ٙلّ 

       ٛ متوُّق  ٗهلّ ألُدٕ ٗددم نٚدٕ رألًدَل ره ببد

ره٘حٚم  ف توم روبحودٞ  رددمَٙب ب ه قدمٙب    

ٗرالحددد،رَ  ٗٙددد لوٍ  ددد٘قٛ  دددٚد  ودددٟ    

(: "أن٠ نٕٚ أًز دٗهدٞ ره دب    1ذهم  نٚق٘ي)
ًِددّ َتُ ِوددَي بدد      ٚندد غ  روفقدد٘دٝ  نقددم كدد ْ  بب

ٗالٝ َكُثددددَبتسٍٔ ًددددّ رأل دددد دٍ  ٗكدددد ْ ف    

ذٜ حيٌدددٛ رهدددب د  ره٘قدددف ُفسدددٕ رهدددم ُأَ  رهددد  

ره ببٚددٞ  ددم دٗهددٞ رهددبَٗ ره ددبقٚٞ  ن٘دددم     

ًََثَوٕ رأل وٟ رهذٜ ط و  حوٍ بٕ".  نٕٚ 

ٗنكم رو ِ  ا ص بدٕ بسدٚد رهمٗهدٞ     

ألُٕ ن أس ًقمرَ  حي ًٛ  ّ رهدب د  ٗٓد٘   

ٗحددددددمٖ رهقددددددٜ٘ بدددددد  حلدددددد َ  دددددد      
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ٗنكثددبٍٓ هٚسدد٘ر  َببدد غ  ٗن دد أ امل نُددٕ مل  

ًِّ ندى طٚي ره دٚ،    ٗامند  ألُدٕ   ٙوصْأ اهٕٚ 

ً ِدددمن ُبٚددى  ح ددٟ اُددٕ  ب ددب  ددّ حددي  هددٕ      

 (:  2نق ي)
ٚسَ٘  َكدددددثَلٝ   ْن رهسنددددد  َنددددد  َتُ َصَبددددد   ا

  

ََ ٗرِحددددمس ُ٘ َٚدددد ِٞ ره َُٗهدددد ّن َفددددَٚد رهمن  َٗهِلدددد

   

ًسِد     ٍِ رهطبِع ف رحلُبِ   ٕس ًّ َكبٙ  ه

  

ًِدددمس   ِْ ٗرهاندددفِ      ًَٗددّ  ددد دِٝ رةحسدد 

   

ًَدددددد  تسِ دددددديُّ   ٕسنخسدددددد٘ َ ددددددَزٗرٍُّ  ٚس٘نش  فسدددددد
  

ًِدددددددددددمس   ْس َد    ُٚ ََٗفدددددددددد ٍس االن  ٔس  ِأقدددددددددد َب

   

ِٕ ًََ و دددددددد  َْ ِندددددددد َس دٗ  َٗوندددددددد  َأنٙددددددددفس ره

  

َُ ِقددددددمس     ِندددددد ِس  َُٓب هو ْن رهددددددمن ُِددددددفس ن َٚقن  َت

   

ٕس     َْٗق سددددد َٗ َُٙ ددددَ ٔٛ طشددددَ٘ي رهددددب ِد   َنً ددددٟ 

  

َٗرَوَق ِ ددددددددمس  ٕس  ُٗق تسدددددددد ِٕ ن  َتِضددددددددٚقس ِبدددددددد

   

ٖس   ِْ َٗبدددددُمَأ  نشِحبندددددَم ٙددددد  َ دددددٌَد رهزنًددددد 

  

َٟٔ ٗرهَفبرِقددددمس   ًَددددك نٚددددَم رهسُّدددد ُْ ال  َٗا

   

ِٓبن   ْن رهَفُضدددددددَى  ِدددددددَمَن َبددددددد   َٗذرَن أل

  

ْن رهَ ددددددَٚ،  ِددددددَمَن بدددددد ِأدس    ََٗهددددددَٚد أل

   

ْن َقوٚدددددَى رحلشدددددين ب هَ ْقدددددِى  ددددد ِه ن   ندددددَ

  

ُٔدددددِى ن ِفدددددمس  ْن َكدددددثَل رحلشدددددين ب َد  َٗا

   

ًٗ ظددٍ ره دد بر١ ف ره ادد٘أ رهقم ددٞ   

ًَدُم س   ك ُ٘ر ٙ  ٚ  ْ٘ ب ه  ُّ لوٌٞ  ٗمل ٙلد

رهقبٚوٞ نٗ رخلوٚفدٞ نٗ رألًدل  ٚبد غ ٗال  د أرغ      

بددى كدد ْ ف ب دد  رحلدد الُّ ًف ددبٝ  ٗقددم    

(: 3تلوَّددٍ  وددٟ ذهددم  بدد س ره قدد د  نقدد ي)

"اْ ُ٘ري رألًبر١ ك ْ حقن غ هو د  ب ف ذهدم   

ٌَ  رف ط   ره د بر١ رحلٚد ٝ     ره اب  ه٘الٖ َه

ًٗددع ٓددذر مل ٙلددّ رو ددِ  ٙب ددِذيس حقددٕ ف     

ً٘رقددد روددم "  ٗمل ٙلددّ ره دد بر١ ره ددب   

ٗحَمٍٓ رهذّٙ ٙ لس بْ٘ ب ه  ب  بى ك ْ 

كذهم ح ي رألدب ١  ِم رة بٙدق ٗرهبًٗد ْ   

 ب ٚددم  ٗقددم تلوَّددٍ ٗف نٗأبددٞ امل  ٔددم  ددل

(:" كددد ْ 4 ودددٟ ذهدددم  ددد أي الهددد٘  نقددد ي) 
ُْ حيٚ  اهن  مب   رهفِ ْ ف رو  ٛ ال ٙس طٚع ن

ًسُ دددب  امل حدددم     ٙس ِمقشدددٕ  وٚدددٕ   ودددٟ سلددد٘ 

ْن ٙب ددد ٖ ٗحيٌٚدددٕ    كدددبل نٗ  ددد ل  اُسددد 

ٗب ةٓمر١ رهذٜ ٙمنع كبرً ٕ مثِ غ هٕ". ًٗد   

ن دددددبٕ ره ددددد بر١ ف رألًدددددد ب هاددددد فٚ    

   رهَٚ٘ ف رل ود دٗي ره  مل. ٗرة  ًٚ 

 الشعر والتاريخ 

َِٔبُّ رهقاد ٢م رهددهل ق ملد  رو ددِ      ٗر د س

ٚ  ُّ  ألْ ً ظٌٔدد      ُِٚف ف فددٚد رهمٗهددٞ ب هسدد

ف تا٘ٙب بط٘التٕ ف ره ادمٜ هودبَٗ  ٗهدّ    

ُ  بدددع نٚدددٕ   ٙلدددْ٘ ٓدددذر رهب ددد  تأأ ٚنددد غ   

ً  أكٕ  ٗال ُب م نٕٚ قاد ٢م رو دِ  ف   

ًُمِحٕ  بى فِقد ٗقفٞ ُقمٙدٞ لوٚوٚدٞ  ِدم    

نٓددٍ قاددٚمٝ ق ملدد  ف فددٚد رهمٗهددٞ  ٗٓددٛ   

ره ًٚددٞ رهددهل نُ ددمٖ اٙ ٓدد  ب ددم  ٘دتددٕ ًددّ     

َٚدٞ. ٗهٚسدف ره  ٙدٞ دأرفدٞ ره د أٙ         ًََوْط  زٗ 

ٗال رو دد أن  امندد  ره  ٙددٞ ًددّ ٓددذر رهب دد       

ه ددد بٙٞ  ِدددم رو دددِ  ملدددذٖ  دأرفدددٞ رهب ٙدددٞ ر

رو دددد أن  ن ه دددد ب هددددٚد ت أ دددد غ  ٗهددددٚد  

ٌَدد  دددب٠  امندد  ٓدد٘ أ ٙددٞ    ٚندد غ ِه تسددصٚ غ ٗق ٢ 

(: "ره دد ب 5 دد بٙٞ هو٘رقددع  ٙقدد٘ي نأفددط٘)   
      َّ ًِد نٗنبس حظن غ ًدّ رهفوسدفٞ  ٗن دٟ ًق ًد غ 
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ره  أٙ   ألْ ره  ب ب ألحب٠ ٙبٜٗ رهلوٛ  

 بٌِٚ  ره  أٙ  ٙبٜٗ ردز٢ٛ". 

رًل  ّ ره  قٞ ب  ره٘رقع ٗلمنث د د

(: "اْ رهو ددٞ ره دد بٙٞ ت ٌ نددع 6ٗره دد ب  نقدد ي)
باددوٞ خ  ددٞ نبٙددمٝ ب حلقٚقددٞ  ٗٓددذر رألًددب  

ٙ بدددم ٠ نٗالغ ف نْ رهو دددٞ ره ددد بٙٞ ال ت طددد بق   

ٗ  ف كددددى  ًدددد ْ ًددددع نٜ     وددددٟ سلدددد٘ ً سدددد 

ًضددٌْ٘ ًٌٔدد  كدد ْ  ٗٙ بددم ٠   ُٚدد غ ف نُددٕ    

  ِددمً  ٙس٘ٓددي ٓددذر روضددٌْ٘  دد٘أٝ  دد بٙٞ  

 ".نَُٕ ٙل سي بذهم  ب ٚٞ ً ِٚٞ

ٗٗ    ت بُٚ ٚفسلٛ ٓدذٖ ره  قدٞ   

(: "اْ رو ِدددٟ 7بدد  ره٘رقددع ٗره دد ب  نقدد ي)    
رددد٘ٓبٜ هوفددّ ٓدد٘ ا دد دٝ تادد٘ٙب كددىن ًدد    

ٙسدددثل رٓ ٌددد َ رةُسددد ْ ف رحلٚددد ٝ  ٗكدددثلرغ 

ٍس  ودٟ       دمنرغ ً  حيَ دىن تفسدلس رحلٚد ٝ ٗرحلشْلد

ظ٘رٓبٓدددددد  ًبكددددددَز رهاددددددمرأٝ ف رهفددددددّ   

ف رأل ٌدد ي ره دد بٙٞ  اْ   قددٞ  ٗخا٘ دد غ

رهفدددّ ب حلٚددد ٝ ك  ق دددٕ ب ه ددد أٙ  مت ًددد غ    

ٗرهفبق ف روضدٌْ٘ بد  رال دِ  ٙقدَ٘ نقد       

ف نْ ره دد أٙ  ٙس ددم  سِ   ددّ رحلٚدد ٝ رهب ددبٙٞ     

   ُّ ًِد ًَٕ نكثدَب  ًسِ٘هٚ غ رحلقٚقٞ ره٘ق ٢ ٚٞ رٓ ٌ 

ٜن  ددد١ٛ ،خدددب  ف حددد  ٙقدددم َ هِددد  رهفدددّ       ن

ىن نٚٔدد  رألً ُددٞ قاادد غ  ددّ حٚدد ٝ رهِدد س لدد

هو قٚقددٞ رهِفسددٚٞ ٗرخلشوشقٚددٞ ذلددى  رحلقٚقددٞ     

 ره٘ق ٢ ٚٞ".

ٗف رحلقٚقددددٞ تددددأهنق رو ددددِ  ف ٓددددذٖ   

رهقاٚمٝ  ٗتَ ب دع دلبٙد ُّ رحلدب   ٗذَكدب     

ً٘رِ ددع رو دد أن  ٗٓدد٘ ًدد  دنددع بطددٕ حسدد   

َْ   8امل رهقدد٘ي) (: "كدد ْ فددٚد رهمٗهددٞ ُ دد٘ر
قم نفلبُتٕ رحلب   نٌضٟ نٚٔد  ال ٙقدد   

بنب  ٗنشتدددٚ  هدددٕ رهِادددب  ندددَذر ٓدددذر    ٗال ٙ دددم

رهِاددبس ُفسسددٕ ٙسُسددِلبس  دد  َبٖ رو ددِ   ٗاذر  

ٞغ      ٓددد٘ ِِٙ ددد٤س ٓددددذٖ رهقادددٚمَٝ  ددد٘أٝغ دقٚقدددد

ٞغ كدددىن روط بقدددٞ هأ دددى رهدددذٜ نأرد   ًط بقددد

ٗ َفٕ ٗتادَ٘ٙبٖ  نأُدف فد سِ د حد  تقدبن      

ٓدددذر ره٘ دددد رحلبكدددٞ ٗرهِ ددد   رهودددذّٙ   

نحسددٌٔ  رو ددِ  حدد  َتِبددَع فددٚد رهمٗهددٞ ف    

   أرتٕ ردب٣ٙٞ رهسبٙ ٞ توم".

ٗسلدددددّ ُأخدددددذ كددددد َ طدددددٕ حسددددد   

ُٗقددددم أٖ   وددددٟ نُددددٕ ت ددددبل  ددددّ ا ص بددددٕ      

ب هقادددٚمٝ  ال  ودددٟ نْ رو دددِ  ٙ طددد بق ف   

تاددد٘ٙبٖ هوٌ ددد أن ًدددع ره٘رقدددع  ٗاْ كددد ْ   

ٙددددذكب ن دددد ١ رو٘رقددددع رهددددهل درأُّ نٚٔدددد     

رو د أن  اال اذر نٌِٔدد  ٓددذر ره طدد بق مب ِدد ٖ  

ٛ  نددددد و ِ  ال رهفدددددك ره ددددد َ  ال ره ددددد أ  

ٙددذكب ره دد أٙ   ٗال ٙس ِاددٛ  ددمد ردِددم    

ًسف ٌدددٞ بددد حلد    امنددد  ٙقدددمَ أ ٙدددٞ  ددد بٙٞ  

رهددذرتٛ  ٗره٘دددمرْ ره  اددٛ  ٗٓدد٘   ددى  

ره٘ ددددد ٗره ادددد٘ٙب  دددد برغ  ألْ ره ادددد٘ٙب 

 رحمل ٙم ًّ  ل وسٞ ذرتٚٞ ال ٙاِع   برغ.  

ْن رهادد٘أ ًٌٔدد   9ٙقدد٘ي كدد٘هبد )  (: "ا
ُّ  ٚوددددٞ نٔددددٛ ال تددددمين بددددذرت ٔ   وددددٟ تلدددد

خا ٢  ره د  ب  ٗهد٘ ك ُدف ًِق٘هدٞ ًدّ      

٘ َأُُّ بددِفد رهقددُمِأ    رهطبٚ دٞ ُقدد غ نًًِٚدد   ٗ سد

ًددّ رهمقددٞ ف كوٌدد ُّ  أُدد  ال تاددل ندهنددٞ   

 ودددٟ  بقبٙدددٞ ن دددٚوٞ اال بقدددمأ ًددد  تلدددْ٘   

ًسَفا ددوٞ   ذللً٘ددٞ ب ُف دد ي  طدد أ  نٗ ننلدد أ 

َ٘أ  ن  أٓدددد  ذهدددم رالُف دددد ي نٗ حٌِٚدددد     نٗ  سددد

رهلثددبِٝ امل ره٘حددمٝ نٗ  ٙلددْ٘ ملدد  تددأ لس َأد 

ِٞ امل ٗرق ددددٞ  نٗ ف ،خددددب رألًددددب      رهسوسددددو

حٌِٚ  تِقى اهٚٔ  حٚ ٝ اُس ُٚٞ نٗ  قوٚدٞ ًدّ   

  أٗ  ره   ب ذرِتٕ".
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ٗه ى ف كد َ كد٘هبد  ًد   ثندى أدنرغ     

 ددل ًب  ددب  وددٟ رهددذّٙ  دد ب٘ر  وددٟ رو ددِ    

ن دددَبٖ بذرِتدددٕ  ٗٓددد٘  دددم  فدددٚد رهمٗهدددٞ    

٢دددى  دددّ  ًٗدددٍِٔ  ددد٘قٛ  دددٚد  ٗٓددد٘ رهق    

(: " ٗرأل ددددىس نْ ره دددد  ب حدددد   10رو ددددِ )
 م  ال ٙفلب اهن  ف مممٗحٕ  نًد  رو دِ    

نل ُف ت  وٕ ُفسٕ  ٗك ْ در٢ٍ رهدذ ْكِب  

ٌَددد  ٙسِ سُّدددٕ ًدددّ  ددد٘أٝ  ودددٟ رهِددد س       ملددد   ِٗه

    ٍ ُّ  ندد ًِدد ُٗظدد ًٍٔ رهسٚ فددٛ ٗرالد ٌدد  ٛ  ٗ

 د ى ًمر٢ ٕ ِ ُبكٞغ بِٕٚ ٗب  مممٗحٕٚ". 

قدم  دزر رهدبَٗ ف     ٗك ْ فٚد رهمٗهٞ

دٙدد أٍٓ نصددأٝ ف  ددٔب  دد د٠ رهث ُٚددٞ فددِٞ  

َ  ٗنحلددق  953ت ددبّٙ رألٗي  /ٖ نٙودد٘ي 342
بٔددٍ خسدد ٢ب كددبلٝ ف  ددمٝ ً٘رقددع خدد      

نٚٔدد  ً دد أن فددبٙ ٞ  َنَفددَب ف احددمرٓ  ربددّ   

(  ٗ ٔم ً ٕ ٓذٖ رو د أن نبد٘   11رهمًس ق)
رهطٚددي رو ددِ   ٗوَّدد  َأَدددع امل حوددي نُ ددمٖ   

 ٝ ًّ ن ى ً  ق ي ف ًمحٕ.رو ِ  قاٚم

 66ٗرهقاددددٚمٝ ًط٘هددددٞ  ت ددددأهد ًددددّ  
بٚ دد غ  ٗ لددّ تقسددٌٚٔ  امل ًقدد طع ت ِدد ٗي 

رو دد ُٛ ره  هٚددٞ: ره ددزي  ٗره  ددبل  ددّ طدد٘ي     

رهوٚ هٛ ٗت  بٔٔ   ٗتا٘ٙب رو  أن رهسدبٙ ٞ  

رهددهل خ  ددٔ  دددٚ، فددٚد رهمٗهددٞ ٗفددب ٞ     

حبك ددٕ  ٗٗ ددد رهبط٘هددٞ رهفبدٙددٞ هسددٚد  

ز دٞ رهفبدٙدٞ هومًسد ق    رهمٗهدٞ  ٗتاد٘ٙب رمل  

ق ٢ددددم دددددٚ، رهددددبَٗ  ٗرهدددد  ك ب هِاددددب      

ٗرهلٚدددم هو سددد د  ٗن دددب رو دددِ  بِفسدددٕ   

ٗب دد بٖ  ٗ   ٌٔدد  ب ٌصٚددم فددٚد رهمٗهددٞ     

 ٗرهف ب بٕ. 

 املقدوة الغزلية 

ٙسدددد ٔى ره دددد  ب قاددددٚمتٕ بدددد ه زي    

نٚاددددد هٚ هٚددددٕ بدددد هط٘ي  ٗٓددددٛ ً  دددد بٔٞ  

ٙظٔدددددب بدددددمأ  ك٣ٚبدددددٞ  ٗف ٓدددددذٖ رهوٚددددد هٛ

ُّ حيدي  ٗٓد٘    رهسٌ ١  ٗهلِٕ ًَ ٙف قم َبُمَأ 

ال ٙادددل  ودددٟ نبرقدددٕ  ٗال ٙسدددو٘  ٗهلِدددٕ 

ٌُّى ُ ٢ب ُّ رهمٓب  َٗٙ سمُّ أحٚى  ر   د  وٟ ل

رألحبٞ رهبحٚى ره٘حٚم ف حٚ تدٕ  ٗال أحٚدَى   

ب مٖ ف٠٘ روُّ٘  ٗٓذر دهٚى ٗن ١ ًِٕ  ٗهّ 

ُّ أٗر٢دددددد  رهبٙدددددد   ره طددددددبٝ    ٙددددددل  ٙ ندددددد

ُّ حيبٕ حيي ًَ  دٍ   ٗرهِسٌ ُّ رهزكٚٞ  ألْ 

رهبٙ   ٗرهِس ٢ٍ  ٗٓ٘ ٙ  ُّ ب و ١  ألُدٕ ال  

ٙس طٚع ره٘ ٘ي امل رو ١ رهدذٜ ِٙدزي بقببدٕ    

ٛو     ٌِددد ُّ ٙس دددي  نٌددد٘أدٖ  زٙدددز ًِٚدددع  ذل ًَددد

ب هسدددٚ٘   ٗٓددد٘ ِٙظدددب امل رهِصدددَ٘ ٙبقدددي   

حبك ٔددد   ودددٟ نًدددى نْ  دددم دهدددٚ غ  ودددٟ     

رق،ر  رهفصب  ٗٙ صي ًّ ٓدذر رهوٚدى  نًد     

ُّ حيدددي  نٚادددٚبٕ ر    ًَددد هِ ددد٘ي ٙدددب٠  دددٚك 

نِٚصوٛ  ٗكإُٔ ٙبٙم ًّ رهوٚى نْ ِٙ هدٕ ًد    

ُدد ي ره دد  ب ًددّ سلدد٘ي  ٗسلدد٘ي رهوٚددى ٓدد٘     

رُقض  ٖ   ٍ ٙدذكب ٗ د٘هٕ امل دأ  قشوَّدٞ     

ََٗددم رهوٚدى ق دٚ غ       روطى  وٟ ره مٗ  حٚد  

نٜ قددم ن ددبق ُدد٘أ رهفصددب  ٗنحددد  نْ ًٙ٘ددٕ  

 ٚددددى  ٗرحلسددددّ نٚددددٕ   ًددددٞ   و ٔدددد    

ُّ حي  ٌ ًِ ي   ٍ فٚذكب ره ٌد اهٕٚ أف هٞ 

نْ رهددذٜ  ددأأ هددٕ ًددّ رهوٚددى نق وددٕ  نأ ددبق     

رهادددددب   ٓددددد٘ فدددددٚد رهمٗهدددددٞ. ٗف ذهدددددم   

    (:12ٙق٘ي)
ٛن َبُ ددددددَم رهظندددددد ِ َِِ   سددددددلش٘يس    َٚدددددد ه  َه

  

ُٚدددددددىس ره  ِ دددددددقَ  َط٘ٙدددددددىس    ََٗه  ِطددددددد٘رين 
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ٖس  َٛ رهَبددددددُمَأ رهددددددذٜ ال نشأٙددددددمس ّ  هدددددد  ٙسددددددِب

  

ِٕ َفددددددبٚىس    ُٚدددددد ًَدددددد  اَه ٙسُ ِفددددددَ  َبددددددُمأرغ  َٗ 

   

ٝغ       َ٘ ِٞ َفدددو ُّ َب دددِم رألِحبنددد ًِددد ًَددد  ِ ُ دددفس  َٗ 

  

ٌسدددددددددددد٘يس   ِن ٢َِبددددددددددد ُِّ َح ِنك هو  ََٗهِلددددددددددد

   

َِددددددد   َِ ُٚ َٗرِحدددددددمرغ َحددددددد َي َب ْن َأِحدددددددٚ غ   َٗا

  

ُّ َب ددددِم رهبنحٚددددِى َأحٚددددىس ًِدددد  ُُِّ٘  َٗف رَودددد

   

ٍس    ُٚلش َُدددٟ اَهددد ُّ رهدددب ِٗ  نُد َْ َ ددد  اذر كددد 

  

ََٗقبسدددددددد٘يس      ٞ َُٗ دددددددد  َندددددددد  َبددددددددِبَحُ ك َأ

   

ًَددددددد  َ دددددددَبقٛ ب َوددددددد ١ِ االن َتدددددددذكنبرغ  َٗ 

  

ُسدددددددزسٗيس   ُٓدددددددىس رحَلبٚدددددددِي  ِٕ ن  َوددددددد ١ٍ بددددددد

   

ٕس   َُ٘قددددددددد ِٞ َن ِن ٌُدددددددددعس رألِفددددددددد ٕس َه ًسددددددددد  ٙسَ بن

  

ٗس سدددددددد٘يس     ِٕ ُٚدددددددد ْ  اَه ٌُددددددددو َُٚد ِهَظ  َنَودددددددد

   

َٓدددد     نًدددد  ف رهِنصددددَ٘ رهسندددد ٢برُِّ َٗ ِل

  

١ُِ٘ رهاندددددب ِ  َدهٚدددددىس  ُٚك َ ودددددٟ َ ددددد  ِهَ ددددد

   

ُٚدددد   َٙددددَب ٓددددذر رهون ُٚددددِم أس َٙددددهل نمُل  َِ ُٚ  ىس َ 

  

ُس سدددددددددد٘يس  َٗ   ٞ ِٕ ِأقندددددددددد َٔددددددددددَب نٚدددددددددد  َنَ ْظ

   

ٞغ   َٚددددد ِٞ رهَفُصدددددَب َهْق  َهقٚدددددفس بدددددَمُأِ  رهقشونددددد

  

ِٕ َق ٚدددددىس ُٚدددددىس ِنٚددددد َٗرهون  َ دددددَفُف َكِبدددددمٜ 

   

   ٞ ًَدددد   َ ِٕ َّ نٚدددد ْن رحلشُسدددد ًُ٘دددد غ كددددأ َٙ َٗ 

  

َٔدددد  ٗره نددددٌدس ًِددددِم َأفسدددد٘يس      بَ ُثددددِف ب

   

ٗف ٓدددذر ره دددزي أقدددٞ ٗهطدددد  ٗنٚدددٕ    

ً٘رقددددددد ٗحدددددد الُّ تددددددمي  وددددددٟ رو دددددد  ب 

ٗره ٘رطد ًّ  دل تسدٌٚ ٔ   ٗٓدذر نبود  ف     

ره  ددبل  ٗنقدد٠٘ ف ره ادد٘ٙب  نٔدد٘ ال ٙسددو٘   

رألحبددٞ  ٗهلِددٕ ٙاددل  نٔدد٘ ندد أس  وٌَّ ددٕ 

رألٙدددد َ رَدَوددددم ٗرهاددددل  ٗاذر كدددد ْ  ددددٍ    

رهبٙددد   ٙدددذكنبٖ مبدددّ حيدددي  نودددّ ٙدددل      

ُّٔ   ٗٓد٘  رهبٙ   ره طبٝ   ك ف غ  وٚٔ  ٙ 

ٙ  ن ب و ١ ألُٕ ال ٙس طٚع ره٘ ٘ي امل رو ١ 

رهذٜ ُدزي بقببدٕ ًدّ حيدي  ن هدمٙ أ  زٙدزٝ       

ًِٚ ددٞ  ٗٓدد٘ ت ددبل  ددل ًب  ددب  ددّ رحلددي     

ٗره ددد٘ق  ٗنٚدددٕ أقدددٞ ٗهطدددد  ٗهدددٚد نٚدددٕ    

نص دددددٞ ٗال ًب  ددددبٝ  ٗرهطبٙددددد ف ٓددددذر   

ره دددزي نْ فدددٚد رهمٗهدددٞ نخدددذ هدددٕ  دددأأٖ ًدددّ 

  ٗن دبق رهفصدب  ٗره قدٟ    رهوٚى  نق ى رهوٚدىَ 

 بٕ ف دأ  رهقوٞ  روؤدٜ امل ره مٗ. 

ٗقم ٙبمٗ ٓدذر ره دزي تقوٚدمرغ  ٗهلِدٕ     

ال  و٘ ًدّ   طفدٞ ٗيمٙدم  ف كدثل ًدّ      

رحلدددد الُّ  ٗقددددم  وَّددددق رهددددمك ٘أ  كددددٛ     

(: 13رحمل فدددك  ودددٟ تودددم رألبٚددد ُّ نقددد ي)    
"رألبٚدد ُّ... تبتٚددى ذلبنددٞ ال ٙضدد ٓٚٔ  اهَّدد  ًدد    

 ددبً  رو  ًٚددم رهددذّٙ  زلددمٖ  ِددم كبدد أ رو 

٘نأٗر    رفددددد ط  ٘ر بددددد ه  بل رهِ ندددددذ نْ ٙاددددد

 ددد ٘أٍٓ ف رحلدددي...َ َزي نبدددٛ رهطٚدددي ًدددّ 

َ٘قدددد٘أ  روقددددبْٗ ب هف ددددى ٗره دددد ٘أ  رهِدددد٘  ره

ٗقدم   ره ٌٚق ألُٕ ت بلن  ّ   طفدٞ اُسد ُٚٞ".  

ٞش ره دددزي ف  ددد ب    َهَفدددَف ُظدددَب رهمرأفددد  قوددد

رو ِ   ٗٓذر ال ٙضلٖ ف  ١ٛ  نوٍ ٙلّ 

ره زي ٗرحلي ٗرمل٠٘  ٗهلِدٕ كد ْ      ب 

 دد  ب رهفبٗفددٚٞ ٗرهب دد   ددّ ر ددم  ٗال     

 ودد٘  دد بٖ ًددّ ٗدددم ٗ  طفددٞ  ٗقددم ن دد أ  

امل ٓدددددذر رهدددددمك ٘أ  كدددددٛ رحمل فدددددك     

(: " مل ٙلددّ رو ددِ   دد  برغ َ ددِزالغ 14نقدد ي)

نأ ددم  دد بٖ هو ددي ٗره ددبرَ  هلِددٕ  وددٟ     

 ِفددٕ ٗ وبددٞ  قوددٕ  كدد ْ نه٘ندد غ ٙسدد صٚي     

  طفٞ".  همٗر ٛ رمل٠٘ ٗره 
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ٗهددٚد  بٙبدد غ نْ ٙسدد ٔى رو ددِ  روددمٙ   

بٔذر ره زي  نٔ٘ تقوٚدم  ببدٛ ن دٚى  فد أ     

 وٚددددٕ ره ددددب  ًِددددذ رد ٓوٚددددٞ  اذ كدددد ُ٘ر  

ٙف   دددددْ٘ ً ظدددددٍ قاددددد ٢مٍٓ  ٗال فدددددٌٚ   

رومٙ   بذكب دٙ أ رألحبٞ ٗرالأل ي ٗط٘ي 

رهوٚددى ٗره  ددبل  ددّ ره دد٘ق  ٗف ٓددذر دهٚددى    

نٔدد٘   وددٟ ًل ُددٞ روددبنٝ ف حٚدد ٝ ره ببددٛ    

 ٙس ؤٌٔ  ره  ب. 

ٗف ره دد ب رة بٙقددٛ كدد ْ ره دد بر١    

ِٞ ره دد ب     ٙسدد ٔوُّْ٘ قادد ٢مٍٓ ب فدد ؤ َ أبندد

 (:  15ٙق٘ي ًٓ٘لٗس ف ًس ٔى رةهٚ ذٝ)
 أبددٞ ره دد ب  ددّ ،خٚددى بددّ نددٚ     

 

 نُ مِٙ  ٗرأٜٗ رح مرً غ ٗبٚ 
 

ٗ ُبدددَب ره ددد أٙ  ك ُدددف كدددى  ددد ٘     

ٗرأل د ُٛ   ره  مل ل فى ب م رهِاب ب و٘ر٢م 

ٗٙ ٘د رحمل أبْ٘ امل  ٗد تٍٔ  ند   دَل نْ   

ٙلدددْ٘ رن  ددد   قاددد ٢م رحلدددب  ٗرالُ اددد أ 

ب ه زي  ٗتوم ٓدٛ طبٚ دٞ رهدِفد رهب دبٙٞ      

  حيق مل  ب م ،الَ رحلب  نْ تفب  ٗتطب .

اْ ره  طفٞ رههل تِب د  ف رهقودي سلد٘    

روبنٝ ال خت ود  ّ ره  طفدٞ رهدهل تِب د  ف    

ًَددّ  ثددى ٓددذر   رهقوددي ُفسددٕ سلدد٘ رهدد٘ط    ٗ ّ

رهدددددد٘طّ  ٗٓدددددد٘ رألًددددددل فددددددٚد رهمٗهددددددٞ     

رحلٌمرُٛ  ن ه  طفٞ ٗرحمٝ  ٗمل  يو ٚ ُّ  

فد٘ر١ ف ذهددم حددي رألَ  ٗروددبنٝ  ٗرألأ    

ُّ  ثى ره٘طّ  فد٘ر١ ف ذهدم    ًَ ٗره٘طّ  نٗ 

رحلدددددد كٍ  نٗ ردددددددٚ،  نٗ رحلددددددز   نٗ  

ُْ ٙف دددد     رهقبٚوددددٞ  ٗهددددذهم ًددددّ رهطبٚ ددددٛ ن

  ٗ بدددد ألحب٠  ره دددد  ب رهقاددددٚمٝ بدددد ه زي  ن

بددد ه  بل  دددّ   طفدددٞ ٗرحدددمٝ  ملددد  يوٚددد ُّ 

 ٗن ل ي ٗنُ٘ر .  

ٗف كددثل ًددّ حددبٗ  ره دد مل  دددب٠    

رحلمٙ   ّ طٚ أّٙ ًٗقد تو  ف رخلِد دق    

ِٔمٗر  ٗف طٚدددد ُّ  ددددمٗأٍٓ  دددد٘أ   رف سُ دددد

ًَدّ حيبدْ٘       ٗد تٍٔ نٗ خطٚب تٍٔ نٗ  د٘أ 

 ك ُ٘ر حيٌوُ٘ٔ  ً ٍٔ امل رو  أن.  

ِٙفاددى  نٔددذر رهلدد َ  وددٟ رحلددي ال  

 ددددّ رة صدددد   بسددددٚد رهمٗهددددٞ  ٗهلددددّ     

رهمأرف ُّ ره قوٚمٙٞ  ٓٛ رههل ك ُف متزنق 

دسددم رهقاددٚمٝ امل ًقدد طع ٗن ددبر   ًددّ  

 ددددزي امل ٗ ددددد امل ًددددمٙ  امل حلٌددددٞ  

 ٗرهقاٚمٝ ٓٛ ٗرحمٝ. 

ٗرهفددددد أس ف فددددد ح ُّ رو ددددد أن ٓددددد٘ 

نكثددب ًدد  ٙلددْ٘  دد٘ق غ امل روددبنٝ ٗحِِٚدد غ     

همٙدددٕ اهٚٔددد   ألْ فددد حٞ رو بكدددٞ تسددد ثل    

 بٙزٝ روُّ٘  ٗٓٛ ف ره٘قف ُفسدٕ لدبن    

همٕٙ  بٙزٝ رحلٚ ٝ  نبقُمِأ ًد  ٙس دد بد وُّ٘    

ب هقدددمأ ُفسدددٕ حيدددد ب حلٚددد ٝ  نٜ اْ قددد٘ٝ   

رحلٚ ٝ ت  دبنن ف ُفسدٕ  ًٗدّ رهطبٚ دٛ نْ     

ٙ صددد ٗأ رحلدددي ٗرحلدددب   ٗح٘ملٌددد  تدددمٗأ     

 ن ظٍ رو حٍ ٗرأل   أ ٗرهبٗرٙ ُّ.

   ٟ  ٗقددم   كدد ْ رهفدد أس روق تددى ٙ  ِ دد

بددِذْكِب حبٚب ددٕ  ٗٓدد٘   وددٔ   دد ٓمرغ  وددٟ   

بط٘التددٕ  هٚثبددف ملدد  دمرأَتددٕ وبٔدد   ٙقدد٘ي   

(ٝ،ِ 16  :) 
َٞ ً هددددمٍ   ٓدددد ن فددددَأهِف رخلٚددددَى ٙدددد  ربِدددد

  

    ٛ ٞغ مبددددد  مل َتُ وٌددددد ُْ كِدددددِف د ٓوددددد  ا
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ِٞ فددددددددد ب     اُذ ال نَ ريس  ودددددددددٟ ِأح هددددددددد

  

   ٍِ ًسَلوَّددددددد ٝش  ٖس رهلشٌددددددد  َٗأس ُٔدددددددٍم ت ددددددد  ُ 

   

َٞ نُدددددكٙس دددددُلن ًدددددّ َ دددددَٔم   ره٘قَٚ ددددد

  

  ٍ ُِددددم روُ ددددِ  نْ  ددددٟ رهدددد٘ ٟ ٗنِ دددددُّ  

   

ًّٗ رو مرٗي ًدّ  د ب  دِ،ٝ  ٗاْ مل    

 ٙددددددددددددددبد ف دٙ٘رُددددددددددددددٕ  ق٘هددددددددددددددٕ: 

   

 ٗهقددددددم ذكُبتسددددددِم ٗرهب ًدددددد  س ُ٘رٓددددددىن 

  

   ٛ ُّ دًددد ُِدددِم تْقطدددبس ًددد ُٚ س رمِل  ًدددك ٗبددد

   

 ندددددددِ٘دُدُّس تْقبٚدددددددى رهسُّدددددددِٚ٘  أَلُٔددددددد  

  

  ٍ  و دددددددف كبددددددد أق   دددددددبِن رو بس ددددددد

   

ٗفددددد٘ر١ نك ُدددددف رألبٚددددد ُّ ه دددددِ،ٝ نٗ 

ك ُددف ًِسدد٘بٞ اهٚددٕ نٔددٛ تددمي  وددٟ خسوشددق      

ًَددّ حيددي ف      رهفدد أس رهِبٚددى رهددذٜ ٙددُذكشبس 

ن ددم  رهسدد   ُّ َحَبددد غ ٗ ددٚق غ  بددى اْ ٓددذر  

ًدددّ طبٚ دددٞ رهب دددب  ٚ ددد غ  فددد٘ر١ ف ذهدددم 

رحملددد أ  ٗ دددل رحملددد أ   نددد وب١ ف فددد  ٞ  

ً دٕ    ًِّ نمل نٗ ًب  نٗ قٔب ٙدذكب ن رهضٚق 

ب ٖ  بى ٙذكب نخَ ٕ ٗنخ ٖ  وسي دأدٞ ٗن

رحملبددٞ بدد  ٓددؤال١  ٗٙسدد  ٚ  بٔددٍ  ًثوٌدد      

 ٙذكب أب ٕ ٗٙسأهٕ ره ْ٘. 

ٗهددذهم ًددّ رهطبٚ ددٛ دددمنرغ نْ ٙسدد ٔى     

رو ددِ  قاددٚمتٕ رهبط٘هٚددٞ مبثددى ذهددم ره ددزي 

ره٘ق٘أ  ٗف لْ٘ هِ  ٗقفٞ نٙض غ  ِمٖ ًدبٝ  

  ُٚدددٞ ف ُٔ ٙدددٞ رهب ددد   هِصدددم هدددٕ تدددأٗٙ غ   

ًددد  قدددمنًِ   ٗٓددد٘ تأٗٙدددى ٙ دددك  ،خدددب   دددل 

 رهقاٚمٝ.  

  خيوه سيف الدولة

ٗب م رالُ ٔ ١ ًّ روقمًٞ ره زهٚٞ ِٙ قى 

 (:  17رو ِ  امل ٗ د رو  أن  نٚق٘ي)
ِٞ ر نددد َأ   ِ دددقن   َُٗهددد  ًَٗددد  َقبدددَى َفدددِٚد رهمن

  

َِ ذسحسدددددد٘يس     ٗال طشِوَبددددددُف  ِددددددَم رهظندددددد 

   

  ٍٞ َٙددددددددأتٛ بلشددددددددىن َ بَٙبدددددددد ٕس   ََٗهِلِندددددددد

  

ٔسددددددد٘يس َتدددددددبسٗقس  ََٗت  َ ودددددددٟ رفدددددددِ ُ برِبٔ  

   

ًَٟ رهمنُأَ  بد دشُبِد ردٚد ِد امل رهِ دم٠     َأ

  

ٚسددددددد٘يس   ََ خس ْن رهسندددددددٔ  ٌسددددددد٘ر ن  ًَٗددددددد  َ ِو

   

َِدددددد    َ٘رَي رهَ َقدددددد ِأِ  ب هَق َ٘ر٢َِى َتُ دددددد  َ دددددد

  

ََٗ دددددددٔٚىس   ِٕ ُّ َتُ ِ ددددددد ًِددددددد ًَدددددددَب ن   مَلددددددد  

   

ٕس   َٛ االن َخْطدددددَبٝ  َ َبَ دددددُف َهددددد  ًَٗددددد  ٓددددد

  

َْ َهبنُ  ُساسددددددددد٘يس َودددددددددبنر َٗ  َٔددددددددد  َقِددددددددد غ 

   

ٕس     ًَدددد ٌس٘ ٓس ٍن نًَضددددٟ  َٓدددد َن اذر ًدددد   ٌَدددد   ٓس

  

ِٕ َ قٚدددددددىس   ُُِّ٘ نٚددددددد َْٗ ١س رَوددددددد  َّ  بدددددددأُأَ 

   

َٓدد  رهددبنك س ف كددىن بوددمٍٝ    ُٚددى  َبَبر  ََٗخ

  

 اذر َ بنَفدددددددُف نٚٔددددددد  نَودددددددَٚد َتِقٚدددددددىس 

   

ُِصٍٞ    ََٗ ددددد ُّ َدهشدددددٍ٘ن  ًِددددد ٌنددددد  َتَصوندددددٟ   َنَو

  

    ٞ َٙدددددد ٍُ٘د َأر  ََٗأ ٚددددددىسَ َوددددددُف كددددددى  َطدددددد
   

   ٞ   ودددٟ طشدددبسق  نٚٔددد   ودددٟ رهطُّدددُبِق ِأْنَ ددد

  

ٌسدددد٘يس     َٗف ِذكِبٓدددد  ِ ِددددَم رألُددددِٚد خس

   

نٔ٘ حيسدّ ره٘ دى بد  رهلد َ  ودٟ      

رحلبٚبددٞ ٗرهلدد َ  وددٟ رحلددب   ٗال ُقدد٘ي    

حيسدددّ رهدددد  و  ٗرالُ قددد ي  نقددددم ره قددددٟ   
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فددٚد رهمٗهدددٞ  ِدددم دأ  رهقودددٞ  ٗٓدددٛ دأ   

  ِٗٓدد   دد  مٝ ف توددٞ  ً ددبنٞ  وددٟ ره ددمٗ

ره قٟ رو ِ  فٚد رهمٗهٞ ًع رهفصب  ٗد ى 

فدٚد رهمٗهدٞ قدم  دأأ هدٕ ًدّ رهوٚدى  نق ودٕ          

نٜ ن ددبق رهفصددب  ًٗددّ رهطبٚ ددٛ نْ   ددى   

رُ ٔ ١ رهوٚى ق  غ  وٟ ٙم فٚد رهمٗهٞ  ألُدٕ  

ً صٕ امل ً بكٞ  ٗألُدٕ ٙقادم ب هقادٚمٝ    

امل ندد أس ًق تددى  ندد د٘ ٓدد٘ ددد٘ حددب       

ٙسَ ددمُّ ًددّ  ص ٢ددي ًدد    ٙددأتٛ بددٕ فددٚد ٗهددذهم 

رهمٗهددٞ نْ ٙثددأأ هو دد  ب ره   ددق  ٗنْ ٙق ددى   

 هٚوٕ رهط٘ٙى.  

 جيش سيف الدولة يغزو بالد الروً  

٘نأ رخلٚدد٘ي ٗقددم ًددأُّ رهددمأ      ددٍ ٙادد

رودددددؤدٜ امل رأل دددددمر١  ٗٓدددددٛ ف فدددددب  ٔ   

ك هسدددٔ َ  ٗهدددذهم بس٘ دددف بٔددد  رأل دددمر١     

ٗرهفبفدد ْ  وددٟ ظٔ٘أٓدد  ٙبن ددْ٘ رهبًدد        

رخلٚددددد٘ي كأُٔددددد   قددددد أ  ت دددددٚى   نبدددددَمُِّ

نذُ بٔدددد   ٗف نطبرنٔدددد  رهسددددٍ  ٗرهادددد٘أٝ    

رلٚفدددٞ  ٗره٘ دددد هو ٚددد٘ي  ٗهلِدددٕ ٙدددمي 

 ودددٟ رددددٚ،  نددد خلٚ٘ي لٌدددى رهفبفددد ْ    

روق تو   ٗف ٓذر ٗ دد  دل ًب  دب هقد٘ٝ     

رددددٚ، ٗفدددب ٞ لبُّكدددٕ ٗقددد٘ٝ رحملددد أب   

ٗ ددز  ٍٔ  ٗكدد ْ ًددّ رهطبٚ ددٛ نْ ٙ ددب ٕ    

 بكدددٞ مل تلدددّ رخلٚددد٘ي ب هسدددٔ َ  ألْ رو

ً ٘قَّ ددٞ  ٗك ُددف رو بكددٞ دلددبد خدد طبٝ    

خطددبُّ هسددٚد رهمٗهددٞ  ٗفددب  ْ ًدد  هبن ٔدد    

      ُ٘ رهبًددد   ف دٚ دددٕ ٗرهسدددٚ٘   نٔدددٛ طددد

ٌ  سددٕ  ٗقدد َد دٚ دد غ       نًددبٖ  ٗرفدد ص بف هددٕ ٓ

ٙافٕ ب ألأ ّ  ٗٙقام رهسدبٙع رالفد ص بٞ   

روقددمرَ رهددذٜ ال ٙدد،دد  ٗٓدد٘ دددٚ، حيٌددى     

 ودٟ رخخدبّٙ    روُّ٘ ً ٕ  ٗٙطأ بٕ  ْٗٗطَأتسٕ

 قٚودددٞ  ٗٙؤكدددم  دددفٞ رهسدددب ٞ  نددد خلٚ٘ي 

نببرٓ  ره ِقُّى رهسدبٙع  نٔدٛ  د ًبٝ  ٗٓدٛ     

اذر ٗ ددوف هددٚ غ امل بوددمٝ  ندد  تقددٍٚ نٚٔدد    

ألُٔ  در٢ٌٞ رحلبكٞ ٗره ِقُّدى  ٗٓدذٖ طبٚ دٞ    

رهسبرٙ  رههل تسد صٚي امل رو د أن رهسدبٙ ٞ    

رخل طفددٞ.  ددٍ ٙادد٘أ رُ  دد أ ٓددذر ردددٚ،     

ع  دددِصٞ  فدددب  ْ ًددد  نوٌددد  بدددب  ًدددّ ً٘قددد

رُ  ب ف ره  ي  ٗٓٛ رو٘رقدع رألف فدٚٞ ف   

كى رو  أن  ح ٟ رهٚدَ٘  ٗأكدزُّ أرٙد ُّ    

فٚد رهمٗهٞ  ًٗدأُّ رخلٚد٘ي رهطبٙدق رهدهل     

مل ٙطبْقٔددددد  نحدددددم ًدددددّ قبدددددى  ه٘ ٘أتٔددددد    

ٗ دددد ٘ب ٔ   ٗٓددددٛ طددددبق   هٚددددٞ ًبتف ددددٞ  

  بٞ روس هم. ٗمت    حبكدٞ ٓدذر رددٚ،    

٘رقدددع ره  هٚدددٞ بسدددب ٞ رالُ  ددد أ ٗرحددد  ي رو 

رو دددبنٞ  ٗفدددو٘ن رهطدددبق  دددل رو بٗندددٞ    

 ٗ ل رو ٘ق ٞ  وف دأٝ ره مٗ.

ن و ِ  ٙبكز  وٟ  دف ُّ نف فدٚٞ    

ٗٓٛ رخلٚ٘ي ٗرهس    نٜ ره   د  ن خلٚ٘ي 

أ دددٚقٞ فدددبٙ ٞ رحلبكدددٞ  ٗره  ددد د ٗندددل    

ٗٓدددذر ال ٙ دددك آٌددد ي روقددد تو   بدددى ٙ دددك  

 ٗندددبٝ رهبدددد ي  ٗٓدددٍ  ٚ ددد غ خٚ  هدددٞ  ٗٓدددٍ

ممَّّ توٚق بٔدٍ ٓدذٖ رخلٚد٘ي  ٗذهدم ره  د د       

ألُٔدددٍ ٓدددٍ ن ددد    رخلٚددد٘ي  ٗنبفددد ُٔ    

ٗٓددٍ  وددٞ رهسدد   ٗره  دد د  ٗٓددذر ٗ ددد     

نك  ل ًب  ب. ٗمل ٙب ه  رو ِ  ف تا٘ٙب 

دٚ، فٚد رهمٗهٞ  ٗمل ٙفادى ف ٗ دفٕ    

ٗرك فٛ مب  ٓ٘ ًٔدٍ  ًدّ خٚدى  ٗفدب ٞ      

ٌ  ٗ  دد د  ٗرختدد ذ رو٘رقددع روِ فددبٞ  ٗال فددٚ 

رهددد  ي. ٗٓدددذٖ رهاددد٘أٝ ره٘رفددد ٞ ٗره بٙضدددٞ 
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تددمي  وددٟ أ ٙددٞ رو ددِ  هوصددٚ،  ًٗ بن ددٕ      

بطبٚ  ددٕ  نٔدد٘ ٙاددد دٚ دد غ ٓدد٘ ٗرحددم ًددّ  

روق تو  نٕٚ. ٗممَّ  ٓ٘ ًٍٔ ف ٓدذ ره اد٘ٙب   

ٓ٘ رٓ ٌ ًٕ ب دٚ،  نٜ ب وقد تو   رهدذّٙ   

ٙاددددِ ْ٘ رهِاددددب  ٗمل ٙددددذكب ح ددددٟ رخْ 

 فٚد رهمٗهٞ. 

 :اقتحاً ومطية ثاٌية

 دددددٍ ٙاددددد٘أ رأل دددددمر١ ٗقدددددم ب٘  ددددد٘ر    

بد ملصَ٘  ندبنٗر رخلٚد٘ي  ٚودٞ ف  دلؤ       

ٗخوق ٔ   هلِٔ  ك ُف قبٚ ٞ ف نن  مل   

اذ نٗق دددددف ندددددٍٚٔ رهق ودددددٟ  ٗكدددددأْ ٓدددددذٖ 

رخلٚددد٘ي  ٗٓدددٛ ف روٌدددبرُّ ره  هٚدددٞ   ٚدددَ٘ 

ٌُِطبس ره مٗ ب هس    ٗقدم  سدوف رو٘ر دع     تس

ب هسدددٚ٘   ٗ دددقف رهسدددب ٙ   ٚ بٔددد   ح دددٟ   

رهثٚدد   قددم ن ددب ف ذٙدد٘الغ     كددأْ دٚدد٘   

ٗردٚي ٓ٘ ن  ٞ رهثد٘   ِدم ره ِدق  نٜ نْ    

ٜ  ممددزق  ًددّ ٓدد٘ي   ّ  ن رهسددب ٙ  ًددزقّ  ٚدد بٔ

رو بكددددٞ  ٗأد ددددف رخلٚدددد٘ي امل ً٘ ددددع   

ٗحسددددَبٔ  ره ددددمٗ قددددم رُسدددد بف  هلِٔدددد     

فدددب  ْ ًددد  كدددبنُّ   ُٚدددٞ  ٗدخودددف  ودددٟ     

ره ددمٗ  ف حبكددٞ ره فدد ٍ  فددبٙ ٞ  ٗبِدد٘     

ٛ  ٗخ  دددف ًدددّ رةٙٔددد َ ٗرخلدددمر  رحلببددد   

رخلٚدددد٘ي ف دًدددد ١ رهق وددددٟ  ٗكددددأْ ٓددددذٖ     

رخلٚد٘ي ً٘كوددٞ بد خل٘  ف رهددمً ١  ٗٓددٛ   

كفٚوٞ خب٘  كى ً ،ن  ٗتا حي توم 

رخلٚ٘ي رهدِلرْ رهدهل لدبق رهبٚدُّ٘ ٗتدمًب       

ٗال تسبقددٛ  دد٣ٚ غ فدد٠٘ رألطدد ي   ددٍ ًضددف     

توددم رخلٚدد٘ي امل ًوطٚددٞ  نص و ٔدد   لوددٟ   

اذ ق ودف كددى بِٚٔدد   نٜ فددل ُٔ   ُٗزهددف  

ٚددد٘ي ف رهفدددبرُّ  ِدددم ًضدددٚق قب قدددي    رخل

ٗهلثبٝ رخلٚ٘ي بدمر ًد ١ رهِٔدب قودٚ غ  ٗقدم      

ٌَد  رُادي  نٚدٕ ًدّ      ٗ   ُٔب رهفبرُّ ُفسسٕ  ِه أس

رهبددددد ي روقدددد تو   وددددٟ ظٔدددد٘أ خٚدددد٘ملٍ     

ٗكددددأٍُٔ فددددٚ٘ي  ٗأٗرنددددم  ٗاذر رخلٚدددد٘ي  

تسدد بق رودد٘   ٗتمن ددٕ  ٗال تلدد د تددب٠ اال   

أنس رحلاددددد ْ ٗ ِقدددددٕ  ٗف ذهدددددم ٙقددددد٘ي  

 (:  18ِ )رو 
ٝغ    ًسِ دددددَل َٓددددد   ُٗ ٌَددددد  َ دددددَ بسٗر َح دددددٟ َأن  َن

  

ًندددددددد  َخْوقشٔدددددددد  َنَصٌٚددددددددىس   َٗن  ِقَب حدددددددد غ 

   

  ٍِ ِٔ َْ رحَلمٙدددددَم  َودددددٚ ٌُطشدددددُب َٙ  َفدددددَ  ٢ِيس 

  

ْ  ب هسندددددِٚ٘  َ سدددددٚىس   ًَلددددد   نلشدددددىُّ 

   

 ٍٞ ُِددددددَ ِ َ  بِ ُبَقدددددد َٙ   َٙ ًَُسددددددٟ رهسنددددددَب   َٗن

  

ٙسدددددد٘يس  ٚسددددددَ٘  رهثندددددد ِك ُِّ ذس ْن دس  كددددددأ

   

َُ٘ رَأ قشفنددددددد غ    َٓدددددد  مَبدددددد  َٗ دددددد َدُُّ َنَظِن٘

  

 ََٗهدددددددَٚد مَلددددددد  االن رهدددددددمنخَ٘ي قشفشددددددد٘يس   

   

ٕس    ُندد ُ٘ دد غ كأ َِ َخ ُ٘  َن  َ ددُف َُصٚددَع رهَقدد

  

ٕس َكفٚددددددىس   بلشددددددى  َُصٚددددددع  مُل َت سُضدددددد

   

ًَِدددددِزي     ْس ف كدددددىن  ِنلر ِٙبسٓ  رهددددد  تسسددددد 

  

َس َ ددددُبَ ٟ ٗرهددددمنٙ أس طشودددد٘يس     ُ٘ ِٕ رهقدددد  بدددد

   

ٌَددددددبن ٍََٞٗكددددددبنُُّ ن َٚدددددد ًََوْط  ُُّ ف ِدًدددددد ١ِ 

  

َِِ  َ لشددددددددددددد٘يس َو هوَبددددددددددددد ٞش نش َٚددددددددددددد  ًََوْط

   

ُّ قشب ِقدددديٍ    ًِدددد ٕس  َِدددد َّ ًدددد  كشونْف  َٗنُ ددددَ ْف

  

ِٕ َ وٚدددددىس  ْن روددددد ١َ نٚددددد  نأُ دددددَ ٟ كدددددأ

   

ٌَددددد  ُن َِددددد  َقْودددددَي رهفشدددددبرُِّ كأ َّ ِب  َٗأسُ ددددد

  

ٚس٘يس    ِٕ ب هبنددددددددد ِي فسدددددددد ُٚدددددددد  َتِ ددددددددبُّ َ َو
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ٕس كشدددددىُّ     َُ٘دددددد ًَ  ِٕ  فددددد ب  ٙسطددددد ِأدس نٚددددد
  

ًَٗسدددددددددٚىس  ٌُدددددددددَبٝ    َ ِٕ ُٚددددددددد  َفددددددددد٘ر١ن َ َو

   

   ٕ ٌِ ًَددددددبن ِ ُسدددددد ْن رَودددددد ١َ   َتددددددبرٖس كددددددأ

  

ٖس َٗتوٚددددددددددددىس   َُٗحددددددددددددَم  َٗنْقَبددددددددددددَى َأنسن 

   

ٗٓلدددددذر  ٙ ددددد بع رو دددددِ  دلبٙددددد ُّ  

٘نأرغ     رحلدددب  ًدددّ ًِطقدددٞ امل ًِطقدددٞ  ًاددد

حبكددٞ رخلٚدد٘ي رهب ددٚقٞ  ٗ ددمٝ بأفددٔ       

ٗق٘تٔ   نلأُٔ  ٓٛ رههل تق تدى  ٗكأُٔد    

ٓٛ رههل تلب م ره مٗ رخلس ٢ب  ٗه دى نأٗ   

 ٘أٝ ٓٛ  د٘أٝ رخلٚد٘ي ف رهطدبق رهد٘ بٝ     

ره  هٚددددٞ كأُٔدددد  فدددد    متطددددب رأل ددددمر١    

ٗٓددٛ  دد٘أٝ نٚٔدد  َقددُمأن     ب هبًدد   ٗرهسددٔ َ  

كبل ًدّ رهقد٘ٝ ٗره ظٌدٞ ٗردد ي  ًٗثوشٔد       

ٗ َ  قوبسٕ ًّ توم رهسٚ٘ي   ٘أٝ رهفبرُّ ٗقم أس

رو منقدددٞ نٚدددٕ ًدددّ رخلٚددد٘ي ٗرهبدددد ي  ٗف    

 رها٘أٝ حبكٞ ٗ صٚج   ي. 

 وعارك ٍِريط وُسىٍني وحصَ الراُ:  

ٗٙ  بع رو ِ  تا٘ٙب رو د أن ٗرُ ق ملد    

ًلدددددددد ْ  رهسددددددددبٙع ًددددددددّ ًلدددددددد ْ امل  

 (:  19نٚق٘ي)
  ٟ ٌَُِ  هوظَُّبدددد َِٗفدددد ِِٓددددبٍٙ    ِّ  َٗف َبْطدددد

  

َْ َبددددددِمٙىس   ُّ نَبددددددُم ٌندددددد ًِ َِدددددد   ٍ  رهَق  َٗ سدددددد

   

َُٙ ِبنشَُ٘ٔددددددد    ٞغ  ٍُ َطْوَ ددددددد ِٔ ُٚ َّ َ َوددددددد  َطَوُ ددددددد

  

َٗحسصسدددددد٘يس  َُِقِضددددددٛ  ًَدددددد  َت  مَلدددددد   شددددددَبأن 

   

َِدددد     ُِزرِه ُّ طشددددَ٘ي  ْس ره ُّدددد ٌَددددىُّ رحلشاسدددد٘  َت

  

ُٓ َِددددددددد  ن ُٚ ََٗتدددددددددزسٗيسَن سْوقدددددددددٛ اَه َٔددددددددد    َو

   

 ٟ َ٘د َّ رهدد ِْ َأُ َحددٟ ًدد ِّ رهددبنر َّ وُادد  َِٗبدُ 

  

ًِدددددددددِل َذِهٚدددددددددىس    َٗكشدددددددددىُّ َ زٙدددددددددز  هأ

   

  ٞ ًَ َهددددد َُْفدددددد  ًددددد  َخددددد ٖس   َٗف كشدددددى  

  

 َٗف كشدددددى  َفدددددٍٚد ًددددد  َخددددد ٖس نشوشددددد٘يس 

   

َٗرَوددددددد   ًِلس  ُٚسددددددد َ  رَوطددددددد  ٌَ َْ فس  َٗدسٗ

  

  ٞ ٔسَ٘هددددددددددددد ًَُص   ٞ َٙددددددددددددد ُِٗد ٓسصسددددددددددددد٘يسَٗن َٗ 

   

َّ رهددمنَدٟ نٚٔدد  امل نُأِ  ًددُبَ ،     َهِبُسدد

  

َِ َخْطددددددين ف رهددددددِب ِد َدوٚددددددىس    َٗهوددددددبنٗ

   

ِِٓددددبٙ      ٗٙ  ددددمث  ددددّ ً بكددددٞ ف 

ٌُِ  حٚدد  ظٔددب قددَ٘ دسددمسدن  ددل رهددذّٙ     ٗفسدد

نبٚدددمٗر ًدددّ قبدددى  ٗفددد سبٚمٍٓ رخْ رهبًددد     

ٗرهسددددٚ٘   ٗفددددب  ْ ًدددد  طو ددددف  وددددٍٚٔ    

ٞغ نٚٔدد  رهِاددب  ٗٓددذ    ٖ رهطو ددٞ رخلٚدد٘ي طو دد

ت ددبٕ رخلٚددى ُفسددٔ    بتٔدد  بٚضدد ١ ُ  دد ٞ 

ٔددد  بٚددد    ٗٓدددذر دهٚدددى ن ددد ه ٔ  ٌٗف ق٘ر٢

ٗ  ملدد   نٔددٛ طو ددٞ كدد خلٚ٘ي  ًِ اددبٝ  

ن دددٚوٞ  ٚودددٞ  نٚٔددد  تدددأهُّق ٗبٔددد ١  ٗنًددد       

رحلاددْ٘ روِٚ ددٞ ره  هٚددٞ  ِددم ره ددمٗ  نَُٔدد   

نٓودٔ   ٗتسدق  ًدّ     ٛمتىُّ ًّ رهق  ي  ن سْوِقد 

م ٣ٙسددددف ًددددّ توقدددد ١ ُفسددددٔ  ًِٔدددد أٝ  نقدددد 

رهق دددد ي  ٗنخددددلرغ رفدددد قبُّ توددددم رخلٚدددد٘ي    

رأل ددٚوٞ ف نحددم رحلاددْ٘  ٗقددم حفٚددف      

ٗتوكوف ح٘رنبٓ  ًدّ طد٘ي رهلدبن ٗرهفدبن      

ًِددّ    ْس كددىن  زٙددز  ٗٓدٛ  زٙددزٝ  ٗهلددّ ٙٔد٘

نددددى فدددٚد رهمٗهدددٞ  ٗكدددىُّ ُفدددد ِٙ ملددد       

رهلوددى ٗرووددى اال ُفددَد فددٚد رهمٗهددٞ  ًٗدد    

ٙددددزري نًدددد َ فددددٚد رهمٗهددددٞ فددددٔ٘ي ٗرفدددد ٞ  

   وٚدددٕ نْ ٙقط ٔددد   ٗقدددم  دددع نْ   مم دددمٝ
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ره مٗ قدم دخدى ًدب ،  نأفدب ف رخلٚد٘ي      

هددٚ غ  ٗكددأْ رهوٚددى  ٚدد   رأتددمتٔ   ق  ددمٝ 

امل ًدددب ،  ه ِقدددذٓ   ٗقدددم تقدددمَ فدددٚد   

 رهمٗهٞ رخلٚ٘ي بِفسٕ. 

ٗٓددد٘ بدددذهم ٙؤكدددم رفددد  مرد فدددٚد    

ًِددّ    رهمٗهدٞ  ٗٗنددبٝ ًدد  همٙدٕ ًددّ خٚدد٘ي  نٜ 

 ىُّ    د ٗأد ي  ٗٓ٘ فبٙع رالف ص بٞ  ال 

ًّ رحلبٗ   ٗبذهم ٙظى رو ِ  ً  ِ ذرغ ًّ 

رخلٚدددى ٗفدددٚوٞ هو اددد٘ٙب  ٗٓددد٘ ال ٙوصدددأ امل 

ره فادددٚى  هلِدددٕ ٙبفدددٍ ه٘حددد ُّ  بٙضدددٞ  

هسل رو  أن  ن  ٙمقنق ف ردز٢ٚد ُّ  ألْ  

همٙددٕ ً دد أن كددثلٝ ٗرألدد الغ بدد  ً٘ر ددع    

ف  ً  ددددددمدٝ  ٗ وٚددددددٕ نْ ٙلددددددْ٘ فددددددبٙ  غ

ٗهدذهم  ره٘ د  هٚس ٚ  ب و دٔم كد ً غ    

ك ُددف رحلبكددٞ ف رألبٚدد ُّ فددبٙ ٞ ًثوددٔ     

 ًثى توم رو  أن رهسبٙ ٞ.  

ٗقدددددم تِب دددددٕ طدددددٕ حسددددد  امل ذهدددددم   

(: "ٗره د  ب ٙاددد رحلدب  ٗ ددف غ   20نقد ي) 

دقٚق غ  ٗك ُف رحلبكٞ رهِ ٚطٞ رهسدبٙ ٞ  

نخ   ً  مت    بٕ ٓذٖ رحلدب   بدى ك ُدف    

ٓدددذٖ رحلدددب  مت ددد   خبادددوٞ نخدددب٠ ه ودددٔ     

ٓددٛ ردددبنٝ رهددهل ال  ُ ٚصددٞ ٓددذٖ رحلبكددٞ   

ٞغ ٗال      ٙ ددد ِٗ تسدددٌ  مبٔدددى ٗال نُددد ٝ  ٗال تسبدددٚ  َأ

تفلدددلرغ  ٗامندددد  ٓددددٛ رُددددمن   ً  ِاددددىن امل  

نًدددد َ"  ٗٓلددددذر ك ُددددف نٙضدددد  قاددددٚمٝ   

رو ددِ   ألُٔدد   دد٘أٝ نِٚددٞ  ددّ رو بكددٞ       

 ٗأ ٙٞ   بٙٞ مل .

ٗال بددددم ًددددّ تأكٚددددم رهقٌٚددددٞ رهفِٚددددٞ   

ٗره  أ ٚددددٞ هو ٚدددد٘ي ف رو دددد أن  ن خلٚددددى 

رهددددثٌّ  ٗال بددددم ًددددّ تددددمأٙبٔ  خددددل   هٚددددٞ 

تمأٙي  ٗٓٛ ٗفٚوٞ رالُ ق ي رهسبٙع  ٗٓدٛ  

،هدددٞ رهلدددب ٗرهفدددب  ٗال بدددم ًدددّ نْ تلدددْ٘  

قددددد دأٝ  ودددددٟ رالفددددد ص بٞ هوفددددد أس رهدددددذٜ   

ٙق٘دٓدددد   ٗٗنبتٔدددد  ت ددددك ٗنددددبٝ ردددددٚ،      

َّ رفد  مردٖ ٗتمأٙبدٕ      ٗكثبتٕ  ٗت ك حسُسد

ٗف كددى رهو٘حدد ُّ رهفِٚددٞ رهددهل  دد٘أ نٚٔدد      

 تْ٘ كدد ُ٘ر ٙ  ِددْ٘ بددَببر  رهفِدد ُْ٘ نٗ رهِ دد

 ددد٘أ رخلٚددد٘ي قدددُمأ  ِددد ٙ ٍٔ بدددَببر   ددد٘أ   

روقددددد تو   ودددددٟ ظٔدددددب رخلٚددددد٘ي  ٗفدددددب ٞ 

رحلبكددددٞ ٗرالُ قدددد ي ٗروِدددد ٗأٝ ٗرالُ  ددددد أ    

ٗراله ف    وٟ ره مٗ ٓدٛ ًدّ نٓدٍ ًد   ٚدز      

َٛ بدٕ رو دِ      ِِد ردٚ٘ش روِ ابٝ  ٗٓذر ً   س

ف تا٘ٙبٖ رو  أن  ٗٓد٘ دهٚدى خلتدٕ بٔد       

ٕ نٚٔ   ٗدهٚى ت٘نل فٚد رهمٗهٞ ًٗ  أك 

كى ً  ٙوزَ دٚ ٕ ًدّ نددى رهِادب  ٗٓد٘     

بدددذهم ًدددمٙ   دددل ًب  دددب هسدددٚد رهمٗهدددٞ   

 ٗتقمٙب ًب  ب هوصِ٘د روق تو   ٗٗن ١ ملٍ. 

 البطولة الفردية لشيف الدولة  

ٗب م ذهم ره ٌصٚم هو ٚد٘ي  ٗره قدمٙب   

هبط٘هدددٞ ردِدددم روقددد تو   ٙبدددمن رو دددِ  ف    

بط٘هدددددٞ فدددددٚد رهمٗهدددددٞ    رهلددددد َ  ودددددٟ  

 (:  21نٚق٘ي)
   ِٕ ُِٚ ددددددد ٖس َقُبدددددددَى َد َُٗحدددددددَم ٖس  ُٗ ٌنددددددد  َأن  َنَو

  

ٌَِ  نشضسدددددددد٘يس  ْن كددددددددى  ره دددددددد َه ُٗر ن  َدَأ

   

ٕس َقِادددددددَلٝ   ُِددددددد ًَددددددد َ  رخَلددددددد ن َ  ْن ِأ  َٗن

  

ٕس َكوٚدددددددىس   ُِدددددددِم َ ِددددددد ْن َحمٙدددددددَم رمِل  َٗن

   

ٕس َُٚف ََٗفددددد  ِْ ٍُ َ دددددُمَأ رحِلاددددد  ٓس َُٗأَد  ندددددأ

  

ٕس    ًُِثدددددىس رهَ طددددد ١ِ َدزٙدددددىس  َنً دددددٟ بأفسددددد
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 ِٕ َ٘ردن َ ودددددٟ رهِ ددددد نُِّ ب وددددد ِي كشونددددد  َدددددد

  

ٕس ب هددددددددددددمنرِأِ َ  َب ٚددددددددددددىس  ََٗهِلِندددددددددددد

   

ٍُ ٔسددددددددد ٚنَع َنوَّ ََٗ ددددددددد  ٍُ ٓس َ٘دنَ  َقدددددددددُ    َنددددددددد

  

ِٕ فسددددٔ٘يس  ْس رهَبددددِٚ  نٚدددد  بَضدددُبٍ  حسددددزسٗ

   

ٗب ددددددم نْ نبددددددب  رالُ ادددددد أرُّ رهددددددهل 

نحب ٓدددد  دددددٚ، فددددٚد رهمٗهددددٞ  ٗٓددددد٘ ال     

ٙددذكبٖ ٗامندد  ٙددذكب خٚوددٕ  ٗٙقددمَ أ ٙددٞ     

كوٚددددٞ  دددد ًوٞ هسددددل رو دددد أن  ِٙ قددددى امل 

تا٘ٙب ً بكٞ ق دٓ  فٚد رهمٗهٞ بِفسٕ  

ٗك ْ ف روقمًدٞ  نوٌد  أ،ٖ رأل دمر١ ٙ قدمَ     

رددددٚ، ٗحدددَمٖ  ندأكددد٘ر نُدددٕ ٓددد٘ ٗحدددمٖ     

ٗأٝ هلددددددى كدددددد ٍ  هٚٔددددددزًٍٔ  ٗال  ددددددب  

ردٚدد٘ش  ٗنٙقِدد٘ر نْ أًدد حٍٔ  وددٟ رهددب ٍ    

ُّ ط٘مل  قالٝ  ال  لدّ نْ تبو دٕ  ٗنْ    ًِ

فدددٚ٘نٍٔ كوٚودددٞ ال  لدددّ نْ تِددد ي ًِدددٕ   

ٗٓلدددذر  ودددٟ رهفددد٘أ ٗقدددع ف قودددي ره دددمٗ    

رهبُّ ددي  ٗفددب  ْ ًدد  نٗأدٓددٍ روددُّ٘ باددمأ 

حادد ُٕ  ٗبسددٚفٕ  ممدد  ٙؤكددم نُددٕ فددٚد   

رهمٗهٞ ك ْ ٙ قمَ رددٚ، ٗٙ د أن بِفسدٕ    

ف رهق دد ي  ٗٓدد٘ ف ق٘تددٕ ٗ ددص   ٕ  دد٘د     

ًثوٌددددد   ددددد٘د ب ط ٙددددد ٖ  ٗهلِدددددٕ خبٚدددددى   

ببد هٕ  ال ٙق٘دٍٓ امل ره ٔولٞ  نٜ اُدٕ ال  

ٙقدددد٘دٍٓ اال امل رهِاددددب  ٗٓلددددذر نحلددددق  

رملز دددٞ ب أل دددمر١  ٗتدددبن قددد  ٍٓ  ٗتددد بع  

نوددد٘ي رملددد أب  ًدددٍِٔ  ٗك ُدددف رو بكدددٞ     

فددٔوٞ  ندد خل٘ذ رهبددٚ  رهددهل ت ودد٘ أ ٗفددٍٔ   

بتٔدد  ٗٓددٛ مم ددمٝ نً ًددٕ ن ددبٕ ك ُددف هلث

ب ألأ  ره٘ بٝ روٌود١٘ٝ ب حلصد أٝ  ٗهلِدٕ    

فب  ْ ً  نح مل  امل فٔ٘ي  اذ نط   ب ودم  

 رخل٘ذ ًٗ  نٚٔ  ًّ أ ٗس. 

ٗٓلدددددذر نظٔدددددب رو دددددِ  ألٗي ًدددددبٝ   

رهبط٘هٞ رهفبدٙٞ هسٚد رهمٗهٞ  ب مً  نكم 

رالُ اددد أرُّ ُٗسدددبٔ  امل رخلٚددد٘ي  ٗنكدددم  

ٟ أد هددٕ  ِٓدد  نْ فددٚد رهمٗهددٞ حددبٙ   ودد 

ٗٓ٘ ال ٙفب  بٍٔ  ٗال ٙق٘دٍٓ اال امل ُادب  

 ًؤكم.  

 ِزمية الدوشتق

ٗب م نْ نظٔب رو دِ  رهبط٘هدٞ رهفبدٙدٞ    

هسددددٚد رهمٗهددددٞ  نظٔددددب ب وق بددددى رملز ددددٞ    

 (:  22رهفبدٙٞ هق ٢م دٚ، رهبَٗ  نٔ٘ ٙق٘ي)
ٕس َتَ صنددددين  ُِدددد ًِ ُِطَ     وددددٟ َقْوددددِي قشُسددددَط

  

ٕس  ُِددددد ًِ  ِٕ ُٚ َْ ف فددددد َق ُْ كددددد   كشبسددددد٘يسَٗا
   

ًسُسدددددد سقس َ  ٢ِددددددمن     ًُ٘دددددد غ ٙدددددد  دس َٙ  َهَ ونددددددَم 

  

َٙددددددؤٗيس    ِٕ ُٚدددددد ٌندددددد  اَه ًِ ٍُ ٓدددددد ِأٍ    َنَلدددددد

   

ٞغ   ُٚدددددَم دِبحيددددد َُٔصَ  ًس َُُّ٘ بَُحدددددَم٠   ََُصددددد

  

ًسَٔصَ ٚددددددَم َتسددددددٚىس   ََٗخونفددددددَف احددددددم٠ 

   

َٓ ِأبدددددددد غ  َِددددددددَم  ِٞ رب ٚندددددددد ٍس هوَ طن  نتسُسددددددددِو

  

ُُٚ  اَهٚدددددَم َخوٚدددددىس     َّ ف رهدددددمن َُٙسدددددلش َٗ 

   

َُ٘د ٍٞ    ب ًسِب ندددد  ُّ ًِدددد ٕس  ُُسدددد َك  ِٔددددَم ًدددد  ن

  

ِ٘ٙدددددددددىس    ََٗ   ٞ ُنددددددددد  َُِادددددددددلسَن ًِٔددددددددد  َأ

   

 ٗٓدد٘ ٙادد٘أ قسددطِط  بددّ رهمًسدد ق    

ٚ ددمرغ بدد أل  ي ف قمًٚددٕ  ٗهلِددٕ    ًسَق ٙسسدد قس 

ًسُ َصبد غ ببط٘هدٞ فدٚد رهمٗهدٞ          ى رألفدل 

ٙسِقدددبُّ هدددٕ ف ُفسدددٕ ب ه ظٌدددٞ  ٗٙل فدددٛ     اذ 

رو دددددِ  بٔدددددذر ف بٚدددددف ٗرحدددددم  ٗال ٙٔددددد  

قسددطِط   ٗال ٙسِذهُّددٕ  ٗال ٙ ٘ ددمٖ ب هق ددى  
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 وددٟ سلدد٘ ًدد  فددِب٠ نٌٚدد  ب ددم  ِددم  دد  ب   

سٚد رهمٗهدٞ  ٗٓدٛ   ،خب  بى   وٕ ٙس صيس ب

هف ٞ ذكٚٞ ًّ رو ِ   اذ ال ٙقدم أ رهلدبٍٙ   

اال كددبٍٙ  ٗال ٙقددم أ ره ددص   اال ره ددص    

 ددٍ ٙ ٘د ددٕ رو ددِ  ب خلطدد   امل رهمًسدد ق    

ٗرهدددم قسدددطِط   ٗٙقددد٘ي: اذر كِدددَف قدددم    

ٓبُبدَف رهٚددَ٘  ٗزلددَُّ٘ ند  بددم  نْ ت ددَ٘د ذرُّ   

ٙدَ٘ ن سْقَ دَى نٗ تؤفددب  ٗٓد٘ ُدد٘  ًدّ ره ٔمٙددم     

 دددل روب  دددب  ٗهلدددّ ال آ ُدددٞ نٚدددٕ  ٗال     

اذالي  ٗٓ٘ دهٚدى  ودٟ نْ رحلدب  ًدع رهدبَٗ      

ًدد  رُ ٔددف  ٗنُددٕ ال بددم ًددّ ً دد أن ق دًددٞ     

ٙ لددددب أ نٚٔدددد  رهوقدددد ١  ٗٓددددذر ٓدددد٘ ًِطددددق  

رحلددددب   ٗطبٚ  ٔدددد   ٗٓددددذر ٓدددد٘ ًِطدددددق     

روقدد تو    ددٍ ٙ ٚددي  وٚددٕ نُددٕ زلدد  بِفسددٕ    

ٗٓ٘ دبٙ   ٗقم تبن ُفسٕ رألخب٠ ت ٔ ٠ٗ 

ف رهقٚدددد٘د  ٗٙقاددددم ٗهددددمٖ   ددددٍ  ٗتضدددد د

ٙس ِلب  وٕٚ نْ ٙٔب  ٗٙ،ن ربِٕ هأفب  

نٔدى ًددّ روٌلددّ نْ ٙطٌدد٣ّ اهٚددٕ نحددم ب ددم  

ذهددم نٗ ٙثددق بددٕ  ٗٙ ٚددي  وٚددٕ نٙضدد غ نْ ف     

ٗدٕٔ ًّ ،  أ رهط ِدٞ دًد ١  ٗمل ِٙقدذٖ ًدّ     

ٓذٖ رهط ِٞ بل  ٖ ٗ برخٕ  ٗ وٟ رهدب ٍ  

ًّ قس٘ٝ ٓذٖ رها٘أٝ رههل ٙقمنًٔ  رو دِ    

ٔدد٘ ال ٙبدد ه   ٗال ٙ  ددفٟ  ٗال حيقددم  ٗال    ن

ٙطٚى  ًل فٚ غ بَظٔ أ ٓز ٞ ره مٗ ٗٓببٕ 

 ٗخت ذهٕ. 

 اجلاله والروعة والعظىة  

ًٗ ددد ٓم ردٚددد٘ش ٗرو ددد أن ٗرهق ددد ي  

ٚن غ  تثل رةحس س ب ظٌدٞ   ٗ  ٞ نِ ً  ٓم ًب

ردٚددد٘ش  ٗأٗ دددٞ رو ددد أن  مبددد  نٚٔددد  ًدددّ 

ح دددد٘د ٗك ددددى ب ددددبٙٞ  ٗمبدددد  تقددددمَ ًددددّ 

بكدددد ُّ فددددبٙ ٞ  ٗخدددد٘  ف نٗ دددد   حل

 ٌ أ رألُٔب  ٗتثل رها٘أ ٗره  دبٚٔ ُّ ًثدى   

ذهم رةحس س ب هبٗ ٞ ٗردد ي  ند خلٚ٘ي   

تِددددزي ف رهِٔددددب كأُٔدددد  فددددٚ٘ي تبندددددمٖ      

ٗرخلٚ٘ي ف روسد هم رهضدٚقٞ ره  هٚدٞ تقدذ      

رأل دددددمر١ ف رألدُدددددٟ ب هسدددددٔ َ  ٗكأُٔددددد    

نًط أ  ٗرهفبفد ْ أن د٘ر رهبًد    ودٟ ظٔدب      

٘ي ك قدد أ   دد هف  رخلٚدد٘ي  نبددمُّ رخلٚدد  

نذُ بٔدد  مبدد  نٚٔدد  ًددّ ابددب روددُّ٘  ن ه ادد٘ٙب 

ح ندددى ب هاددد٘أ رهبر٢ دددٞ رهدددهل تدددثل ره ددد ٘أ  

ب هب ي  ٗٓ٘ أ دي ندك  ٙ ٘هدم ًدّ رهدِ       

ره دد بٜ  ال ًددّ ره٘رقددع ف نأ  رو بكددٞ  

ٗٓد٘ ًدد    وِدد  سلدد ب ه ظٌددٞ ٗرددد ي ف   

ٓدددذر ره اددد٘ٙب رهفدددك هوصٚددد٘ش ٗرو ددد أن    

ٙٞ  ِدددم رو دددِ   ٗٓدددذٖ ٓدددٛ رهب ٙدددٞ ره ددد ب   

 هو ب . 

(: "اْ رةحيدددددد ١  23ٙقدددددد٘ي فدددددد ُ ٚ ُ ) 
ب هبُّ ددي   وِدد  ُددِلٌ، ف ذٗرتِدد    ددٍ ال   

ُْ ال  د١ٛ   ُوب  نْ ُ  ب بأُِ  ف نً ْ  نٗ ن

فدددٚؤ نب نِٚددد   نٚ٘ه دددم ٓدددذر نِٚددد  حبكددددٞ      

 لسدددٚٞ  نِ ددد ب ب الُفاددد ي ٗره  دددبنأ     

ٗٓدد٘ ره دد ٘أ رهددذٜ ٙ ددأهد ًِددٕ رددد ي ف     

 رحلقٚقٞ".  

اْ ره  ٘أ ب ه ظٌٞ ٗرد ي ٙ ٘هَّم ًدّ  

ٓدددذر ره اددد٘ٙب رهو دددٜ٘  ًٗدددّ ٓدددذر ره  دددبل  

رهفددك  ددّ رحلددب   ال ًددّ رحلددب  ُفسددٔ    

ن ه دد ٘أ بدد د ي نٗ ردٌدد ي ال ٙلددْ٘ ف   

رأل ددٚ ١ ُفسددٔ   امندد  ٓدد٘ ً ٘ه ددم ف رهددِفد  

ٚند غ    ًّ خ ي ره  بل  ّ ره٘رقع رخل أدٛ نِ

ثدد ي  ٗف  ددبٙ  فددٌِٚ ٢ٛ   وددٟ فددبٚى رو   

سلدُّ مب  ٞ ره ا٘ٙب هوٌ  أن  ٗهد٘ ك ُدف   

 ِٚفدددٞ  ٗهددد٘ فدددق  نٚٔددد  ق ودددٟ ٗدبحدددٟ   
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ُٗ  ب ب هوذٝ رهفِٚدٞ  ألُِد  ُدمأن نُِد  نًد َ      

ٌَدددى  ندددك  ٗنُِددد  ف ًدددأًّ  ِٗٓددد  ُس ددددن    َ

ب هبٗ ٞ ٗرد ي ٗره ظٌٞ  اذ ُب٠ دلد ًٚع  

رخلٚدد٘ي ٗرهفبفدد ْ  وددٟ ظٔ٘أٓدد   ٗرو ددب    

ذٜ ٙادددٚي حيبكٔدد   ُٗدددمأن نْ رألذ٠ رهددد 

روٌثو  ف ره بٙ  رهسٌِٚ ٢ٛ هدٚد بد ألذ٠   

رحلقٚقٛ  ٗهلّ هد٘ كِد  حقٚقدٞ ف نأ     

رو بكددددددٞ الخ وددددددد احس فددددددِ  ٗت ددددددلُّ   

   ً   بُ   ٗكذهم رحل ي ف ره  ب 

ٗقدددددم تلودددددٍ كددددد ُ   ودددددٟ ٓدددددذر   

(: "ًدددّ رهضدددبٗأٜ نْ ُب ددد   دددّ 24نقددد ي)

ردددد ي ف ذٓدددّ رةُسدددد ْ رهدددذٜ حيلددددٍ    

ٚ دددٛ رهدددذٜ  نقددد   ٗهدددٚد ف ره ددد١ٛ رهطب  

ٙادددد د  نْ ٙظٔددددب ٓددددذر رحللددددٍ نٚددددٕ"   

ٗلدددمث كددد ُ  نٙضددد غ  دددّ طبٚ دددٞ رو  دددٞ    

رهفِٚددٞ رهددهل حياددى  وٚٔدد  روددب١ ًددّ خدد ي     

ره  ددبل  ددّ رو٘ دد٘   ال ًددّ خدد ي ً بنددٞ    

(: "ٙ ٘رندق ردوٚدى   25رو٘ ٘  ُفسٕ  نقد ي) 
ٗردٌٚدددى ف نْ كوٌٚٔددد  ٙسسدددبُّ هذرتدددٕ   د    

  ودددٟ ذهدددم نْ كوٌٚٔددد  ال ٙفددد،  ًسدددبق غ  

حلٌ غ حسٚن غ ٗال حلٌد غ ذلدمندرغ ًِطقٚند غ     

ُّدددى  ٗاْ ك ُدددف د  ٗرٌٓددد      ٍَ تأ بدددى حْلددد

تق ادددب  ودددٟ ره ددد ٘أ ب هودددذٝ  نقددد   ٗال    

 تِاب  امل نٜ ً بنٞ ب و٘ ٘ ".

اْ ًدد  ٙقمًددٕ ره دد ب ف أ ٙ ددٕ هو ددب  

ٓدددٛ أ ٙدددٞ  ددد بٙٞ نِٚدددٞ   ٙ ٔددد  ردٌددد ي      

ٗهددددددددددذهم ٙ  ِ ددددددددددٟ ره دددددددددد ب ب ألدلدددددددددد د 

مب٘رقددددد رهبددددد ي  ٗرالُ ادددد أرُّ  ٗٙ ددددٚم  

ٗرألبطدددددد ي  ٗٙددددددثل رةحسدددددد س ب هبٗ ددددددٞ   

 ٗره ظٌٞ.  

تعظيييي سيييف الدوليية والتعييري      يياً     

 العرب  

 ٍ  م  رو ِ  فدٚد رهمٗهدٞ ٗٙؤكدم    

بط٘ه ددددٕ ٗتاددددمٕٙ هو ددددمٗ  ٗٙ ددددمُّٖ رهسددددٚد 

ره٘حٚددم ف  اددبٖ  ٗٙسَ ددب   مَبددّ فدد٘رٖ ًددّ 

رحلل َ ٗرألًبر١ ف  ابٖ ٗٙ مٍُّٓ ب٘قد ُّ  

اددمأ  ددٍِٔ فدد٠٘ رأل دد٘رُّ    ٗطبدد٘الغ  ال ت

ٗال ٙددأتْ٘ بأن دد ي  ٗرو ددِ  ٙ ب ددب بددذهم  ددّ 

ٌَدد  ،ي اهٚددٕ ره٘ ددع ف بدد د ره ددب      تأهٌُّددٕ ِه

ًثوٌ  ٙ ل  ّ ُقٌ ٕ  وٟ رحللد َ ره دب     

ًسدد ثِٚ غ فددٚد رهمٗهددٞ  نٔدد٘ ٗحددمٖ ردددمٙب  

 (:  26ب ه  ظٍٚ  نٚق٘ي)
   َٔ ََٗ ُب سدددد ٍس طدددد٘يس ردشٚددددِ٘ش   نَ ددددبنكش

  

ٛو َ دددددددبسٗ ن ٚسدددددددِ٘ش نكشددددددد٘يس َ وددددددد  هوصس

   

ٞغ  ُٚددددددددِ  االن َنبَٙسدددددددد ُّ هون  اذر مل َتلشدددددددد

  

ُنددددددددَم ِنٚددددددددىس   َُِفُ ددددددددَم ن َٙ َٗمل  ٖس   َ ددددددددذر

   

ِٕ َ دددص  ٞ     ّس مل تسدددُمِخْوَم نٚددد  اذر رهطنُ ددد

  

ِٕ َ دددذٗيس    ٙسدددمِخْوَم نٚددد ّس مل  َٛ رهطن ددد  ٓددد

   

ٕس   َُ٘ه َْ َ ددددد َس نُبَادددددُب ِّ رألٙنددددد  ُْ َتلشددددد  َٗا

  

  ََ ٍَ رألٙنددددد   َكٚدددددَد َتاسددددد٘يس َنَقدددددُم َ ونددددد

   

َ٘رِ ددددددٚ غ   ًَ   ٍ ًسوشدددددد٘ن  مل تسَسدددددد  َنددددددَمُتَم 

  

ُنددددددَم ً ِ ددددددٛ ره نددددددْفَبَتِ  َ ددددددقٚىس  نَ

   

 ٍٞ َُٗهددد ِنددد ِس َفدددٚف غ هَم َْ َب ددد س ره  اذر كددد 

  

ِنددددد ِس بس٘قددددد ُّن مَلددددد  ٗطشبسددددد٘يس    َنفدددددٛ ره

   

ٗٓلددذر  ندد ألًب ال ٙ  وددق مَبددُم   ٗال 

ًِدّ ٗرقدع         ط ١  امند  ٙ  وندق مب٘قدد رو دِ  
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حلد َ ره دب  ف  ادبٖ  رهدذّٙ مل ٙلددّ     

ً ظٌٍٔ ًّ ره دب   نٔدٍ  د     ال حد٘ي     

ملدددٍ ٗال طددد٘ي  ٗقدددم أن٠ ف فدددٚد رهمٗهدددٞ   

رألًدددل رهِبٚدددى ره دددٍٔ  ره دددص   روقدددمرَ      

ره٘حٚم رودمرنع  دّ رهدب د ٗره بد د  ٗهدذهم      

حسق  هٕ نْ ٙس صي بٕ  ٗنْ ٙسِ ب ٕ  ٗنْ ٙفض وٕ 

  . وٟ رهِ س ك نٞ  ح كٌ  ٗذللً٘

ٗقددم  دد٘أ  بدد س ره قدد د رحلدد ي رهددهل   

كدددد ْ  وٚٔدددد  ره ددددب  ف  اددددب رو ددددِ      

(: " اددبن كددىو ٙ ِدد    نٚددٕ روشوددَم     27نقدد ي)

َٞ  دٗين  دددد ٟ  ٗقدددد دٝ كددددثلْٗ    ٗرهسددددٌ 

ك ْ ف رألُمهد بِ٘ نًٚٞ  ٗف رو دب  ًدّ   

ُٚددِمُّْٙ٘  ٗف ًاددب ٗره دد َ بِدد٘    انبٙقٚددٞ ره سَب

مرْ  رةخ ٚم  ٗف حوي ٗردزٙبٝ بِد٘  د  

ٌَدد ْ   ُٙددٕ  ٗف رهب ددبّٙ ٗ س َ٘ ٗف ره ددبرق بِدد٘ بس

ٗرهٌٚ ًدددددددٞ رهقبرًطدددددددٞ  ٗف خبرفددددددد ْ ،ي 

فدددد ً ْ  ٗف كدددددى ًلدددد ْ ًدددددّ نددددد أس   

دٗٙدد ُّ  دد لٝ ال تددزري ًِددذ قٚ ًٔدد  امل نْ  

ت دددد٘رأ٠ ٗتِددددم ب ف خادددد َ بِٚٔدددد  ٗددددد      

ٍَ ف      ََُصد ٗحبٗ   ب هسدٚد ٗرهوسد ْ  ٗأمبد  

 أ ب رهمٗهددٞ ره٘رحددمٝ  ددمدن ًددّ رألًددبر١  ٙسددد 

كىو ًٍِٔ ب٘الٙٞ نٗ  قٞ ًّ ٗالٙٞ  ً،ب اد غ  

 لرُٕ  ً طو   غ اهٍٚٔ  ط ً  غ ف ر  ا   

  نأ ٍٔ".

 املتٍيب يفخر بٍفشه 

ٗٙددأبٟ رو ددِ  ك  دتددٕ اال نْ ٙلددب َ    

ُفسددٕ ٗنْ ٙ ددٚم ب دد بٖ  ٗٓدد٘  ددم  فددٚد 

رهمٗهددٞ  نٚ ددل امل نُددٕ رهسددب  ق امل رو دد ُٛ   

خخبْٗ ٓ٘ قد٘ي قدم   رهِبْلب  ٗنْ ً  ٙق٘هٕ ر

قٚددى ًددّ قبددى  ٗٙؤكددم نُددٕ ال ٙبدد هٛ نقدد٘ري  

رهِ س نٕٚ  ألْ ك ًٍٔ ال ن ى هدٕ  ٗٓدٍ   

نٙضددد غ ال ن دددَى ملدددٍ   دددٍ ٙسددد ِلب  دددمر١     

رهِدد س هددٕ  نٔددٍ ٙ  دُٗددٕ ف نًدد٘أ  ددي نْ    

ٙسَ ددي   وٚٔدد   ٗٓددذر دهٚددى  بدد ٢ٍٔ ٗدٔوددٍٔ   

ٗدهٚدددى َحَسدددٍم ًدددٍِٔ  ٗٓددد٘ حيددد ٗي اظٔددد أ     

رألنلدد أ ف درخوددٕ  رملددم١ٗ ٗرهدد،ٜٗ ٗهلددّ

متدد٘أ ٗتضددطب   ٗٓددذر دهٚددى ُفددد لددد     

ٗت  ب ٗتمأن  ٗال تس سدوٍ هو٘رقدع  ٗهدٚد    

   (:28دهٚى ت   َ  ٗف ذهم ٙق٘ي)
ٕس   َُدد  رهسندد ِبقس رملدد دٜ امل ًدد  نقش٘هشدد  ن

  

ًَقشددد٘يس  ُ٘يس َقُبدددَى رهقددد ٢ِِوَ    اِذ رهَقددد

   

ٙسددبٙبسك  ٌَدد   ِندد ِس نٚ َِ ره  ًَٗدد  هَلدد 

  

ِٕ نش سدددددد٘يسنش سدددددد٘ين ٗال   هوق ٢ِوٚدددددد

   

 نشَ  َد٠  وٟ ً  ٙس٘ديس رحلشي  هوَف ٟ

  

َٗرألنلدددد أس فن َتصسدددد٘يس   ُٓددددَمنش   َٗن

   

ٗرألًدددب ف رحلقٚقدددٞ ال ٙ  ودددق بددد هف ب  

ب هِفد  امن  ٙ  ودق بد٘ ٛ رهدذرُّ  ًٗ بندٞ     

ًل ُ ٔدد  ف ر  ٌددع  نٔدد٘ رهفددبد رهدد٘ر ٛ     

روثقد  رهذٜ ٙمأن حقٚقٞ ره٘رقدع  ٗهدذهم   

  ٗهذهم نٙض غ حيد بد هقوق ٗره د٘تب    ٙسَ  َد٠

بددددى ٙ دددد ب ب ه ببددددٞ  ٗقددددم  ددددب  بددددذهم   

 (:  29نق ي)
َٔ  رهوندددددد  ٍٞ َتددددددمرَأَك ًندددددد َُدددددد  ف نش  دن

  

 ٕس َ بٙددددين كَادددد ِه   ف َ ٌدددد٘دِ ددددد

   

اْ رو ددِ  مل ٙلددّ  دد  َب ًددُم   بددى   

ك ْ    ب فٚ فٞ  ٗأ ٙ دٕ هسدٚد رهمٗهدٞ    

ٓددٛ ت ددبلن  ددّ ً٘قددد فٚ فددٛ  ٗتأكٚددم      

الُ ٌ ٢دددٕ امل فدددٚد رهمٗهدددٞ  ال ه  ادددٕ    
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ٗهلدددّ و٘رقفدددٕ ره بٗبٚدددٞ  ٗهمن  دددٕ  ددددّ     

رهددب د  ٗتاددم ٕٙ ٗحددمٖ هو ددمٗ رخلدد أدٛ      

ندددد و ِ  ًِ ددددِب   ًددددّ ًفددددبق أنفددددٕ امل     

سٚ فددددددٞ  بدددددد و ِٟ نمخدددددد  قمًٚددددددٕ ف ره

رو   دددب  ًٗ٘قفدددٕ ًدددّ فدددٚد رهمٗهدددٞ ٓددد٘    

تأكٚدددم ملدددذر رهددد٘ ٛ رهسٚ فدددٛ  اْ  ددد     

 ره  بل.  

(: 30ٗف ٓددذر رهسددٚ ق ٙقدد٘ي أٗ ُ دد ي)  
ًسُ َبع ب ه٘دمرْ رهسٚ فدٛ  نسدوطٞ    "ره  ب 

رهمٗهددددددٞ رهلددددددبلٝ  ًٗ دددددد كى رحلددددددب   

ٗرهسدددد َ  ٗقضدددد ٙ  ً طوبدددد ُّ رةُسددددد ْ     

ٞ  دددددمنرغ    ًسِو  دددد ًٗ دددد كى لددددبُِّأٖ  كؤُّدددد  

ٓ ٍ نحددددمن ُفَسددددٕ ب ٚددددمرغ  ددددّ  وٚدددد  ال ٙ دددد٘

ًدددددؤ برُّ رهسٚ فدددددٞ"  ٗاذر كددددد ْ رهِددددد س  

كؤٍ ً أ بّٙ ب ه٘رقع رهسٚ فٛ   وٟ سل٘ 

 ددم ف نْ ره دد  ب   ب٠ أٗ ُ دد ي  ندد  ًدد  ٙدد 

رحلدددقن ٓددد٘ نكثدددب رهِددد س تدددأ برغ  ٗكدددذهم 

كددد ْ رو دددِ   ٗٓدددذر ره دددأ ب  ٓددد٘ رهدددذٜ      

 لى أ ٙ ٕ حلبٗ  فٚد رهمٗهٞ  ٗحبٗ  

فدددٚد رهمٗهدددٞ ٓدددٛ رهدددهل  دددِ ف ا ص بدددٕ      

بسٚد رهمٗهٞ  نودٚد رو دِ   د  ب ًدمٙ       

بددى ٓدد٘  دد  ب رُ ٌدد ١ امل ًدد  ٓدد٘  دد ٚ        

  ٛ. ٗ   ب ٗ ٛ مب  ٓ٘ ٗرق

 ختاً القصيدة: سيف الدولة فخر العرب

ٗٙؤكم ذهم رو٘قدَد رهقدً٘ٛ ره بٗبدٛ    

ًِددّ فددٚد رهمٗهددٞ د ٘تسددٕ ت وددَي ه ف ددَب  وددٟ   

ره ب   ٚ د غ بسدٚد رهمٗهدٞ  ال ه  ادٕ      

ٗهلّ ألُٕ حيٌدٛ ره دب   ٗٙادم ٓصٌد ُّ     

ره ددمٗ ف ردبٔددٞ ره ددٌ هٚٞ  بددى ٓدد٘ رهٚددَ٘      

ٙ دددزٗ رهدددبَٗ ف دٙددد أٍٓ  ًٗ ظدددٍ رو٘ر دددع  

ودددددذك٘أٝ ف رهقادددددٚمٝ ٗرق دددددٞ ف بددددد د   ر

رهددبَٗ  ٗهددذهم خدد ٍ رهقاددٚمٝ بددم ٘ٝ ت وددَي  

 (:  31امل نْ تف ب بسٚد رهمٗهٞ  نٚق٘ي)
ٕس  ُنددد ِٗ نَ ََٗددددِع رحلشسنددد ِد در  ٠َ٘  ِفددد

  

 اذر حدددىن ف َقْودددٍي َنَودددَٚد حيشددد٘يس

   

َ٘دنٍٝ    ًَد ُّ ًدّ ح ِفدٍم ف   ٌََ  َٗال َتْط

  

ٕس    َٔ  َهددد ُِدددَف تسُبدددمٙ ُْ كش  َٗتسِٚدددىس َٗا
   

ُُفشد  َِْوَقدددٟ رحل ِد ددد ُِّ بدددأ ُنددد  َه  َٗا

  

ّن َقوٚدددىس     َكدددثلس رهبن رٙددد   ِدددَمٓ

   

    َِ ًس ُْ تساد َ  دسسسد٘ َِد  ن ُٚ ْس َ َو ٔس٘ َٙ 

  

َٗ سقشدددد٘يس  َِدددد   ٍَ نُ ددددبر ن َه  ََٗتُسددددَو

   

َٗر٢ِددى     َٞ َِدد ََٗنُ ددبرغ َتُ ِوددَي رُب  َن ٚٔدد غ 

  

َّ َقبٚدددىس    ُُدددِف خَلدددِل رهفددد ِخِبٙ  َنأ

   

ٖس  ُّ ٌسدددددَُّ٘ َ دددددمس َٙ  ُْ ٚنددددد غ ن ُّ َ ِو  َٙ سددددد

  

ِٞ  شدددددد٘يس   ِن ٕس ب ألِفدددددد  اذر مل َت سْودددددد

   

   ٞ ٌَدد َٗرهِنفشدد٘سس َ ِٚ َٙدد    َِ  َ ددبٙمش رَو

  

ٕس  شوشددد٘يس    ٌُِ ددد ٙس ٌَددد ٍُّ مل  ًَ  َنلشدددىُّ 

   

 َٔ ُن ُٗالُّس ِقُسٌ غ نَ ِّ رهمن ُْ َتلش  نَ

  

ََ َتدددمسٗيس   َُُّ٘ رهدددزن ر ََٗأَد رَوددد  ُّ ٌَددد  ِه

   

 ُّ ٌَ ٞغ   ِه ُُٚ   ودٟ رهدِنفِد فد َ  َْ رهمن ٘ن َٓ 

  

ِٝ َ دوٚىس  َِ رهلشٌ   َٗهوِبِٚ  ف ٓ 

   

ٗٓدد٘   طددي فددٚد رهمٗهددٞ قدد ٢ غ هددٕ:   

ِٗ ًدد   دد٣ف ًددّ ره وددى  اال رحلسددم  نٔدد٘      در

ًَب ن ف قوي رحل فم ال ٙ  دأٖ  ٗال ت ٘قندع  
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ًدددّ ح فدددم ًددد٘دنٝ  ٗهددد٘ نبدددمَٙف هدددٕ روددد٘دٝ  

بددددأٍُٔ  ٗٙف ددددب رو ددددِ  بِفسددددٕ ٗبقً٘ددددٕ     

ٙس قبوْ٘ ح٘ردث رهزًد ْ بدِفد نبٚدٞ  ٗأٗ     

 زٙددزٝ  ألْ ٓددذٖ رهددِفد َنِهَفددِف روادد ٢ي      

نلثلس روا ٢ي  ِمٓ  قوٚى  ٗأٍُ هٚسٔى 

 وددددٍٚٔ نْ ٙ وقَّدددد٘ر ردددددبر  ف دسددددًٍ٘ٔ     

ًق بددى فدد ًٞ رهِ ددُب  ٗره قددى  ٗٓدد٘ بددذهم  

ٙ ددددب   بددددب   حسلَّدددد َ ره ددددب  رهددددذّٙ ال  

ُّ   حي ًْ٘  ّ رهِ ب  ٗرألأ     ًِد ٍ ٙطودي 

ت وددي  قبٚوددٞ فددٚد رهمٗهددٞ  نْ تف ددب بددٕ     

ألُددٕ بطددى ٙ ددز  وٚددٕ نال ٙلددْ٘ ًددُّ٘  ددمٖٗ  

قُ  غ  وٟ ٙمٖ  تأكٚمرغ ملٌ ٕ ٗبط٘ه دٕ  بدى   

ٓدد٘  ددبٙم روددُّ٘ ٙق سددٍ ً ددٕ رألأٗر   ٗاذر  

ًِدّ حدق نحدم نٔدٛ ًدّ         ٍس رهدب د  ك ْ حسْلد

ُّ ٙق تدددى  ٗٙ دددب   ُفَسدددٕ هوصدددبر       ًَددد حدددق 

رهددد٘ ٟ  ٗٓددد٘  ٗرهق دددى  ٗ ددد٘  فددد ح ُّ   

بذهم ِٙ ي باد٘أٝ  دل ًب  دبٝ ًدّ حلد َ      

ره ب  رهذّٙ ال ٙ د أكْ٘ فدٚد رهمٗهدٞ ف    

ره ادددمٜ هو دددمٗ  ٗرهِ ٚصدددٞ ٓدددٛ نُٔدددٍ  دددل 

دمٙبّٙ ب حللٍ  ٗفٚد رهمٗهٞ ٗحمٖ ٓد٘  

 ردمٙب.

ٗٓلددددذر  دددد ٍ رو ددددِ  رهقاددددٚمٝ ال  

ب وم  ن سي  ب ملص ١ روبطَّّ  هو سس  د هدٕ  

بّٙ ف حددق رهددب د ٗهسددٚد رهمٗهددٞ  ٗروقا دد

ٗره بدد د  رهددذّٙ هٚسدد٘ر كسددٚد رهمٗهددٞ ف    

رهبط٘هٞ ٗره ٔ ًٞ  ٗهدٚد فد٘رٖ ًدّ ٙلدْ٘     

 ب حللٍ ٗب وم .  دمٙبرغ

تودم ٓدٛ أ ٙددٞ رو دِ  هو دب   هٚسددف     

ره  ٙددٞ روددمٙ  هفددبد  ٗهٚسددف ره  ٙددٞ ٗ ددد    

رو  أن  بى ره  ٙٞ متصٚم قٌٚدٞ  وٚد   ٗٓدٛ    

 غ هو دمٗ   رهبط٘هٞ دن  د غ  دّ رهدب د  ٗلدم ٙ    

ٗرألًب ال ٙ  وق ب    فٚد رهمٗهدٞ  امند    

ٙ  وق ب٘ ع ت أ ٛ   سلبٜ  فٚ فٛ  

 ب واطو  ُّ رو   بٝ.

ٗٙسَسددددص ى هوٌ ددددِ  ف ٓددددذٖ رهقاددددٚمٝ  

تقدددمٙبسٖ حدددق  ره قدددمٙب هوٌقددد تو  ف ددددٚ،    

فددٚد رهمٗهددٞ  نقددم كدد ْ حظُّٔددٍ ًددّ  ددمد 

رألبٚ ُّ ف ذكِبٍٓ ٗرة  دٝ بٍٔ نكثَب ًّ 

 ُّ رهدددهل ق ملددد  ف ًدددم  فدددٚد     دددمد رألبٚددد 

َس رهِٚدى      رهمٗهٞ  ٗٙسَسص ى هوقادٚمٝ نٙضد غ  دم

ًدددّ  ددد   رهمًُّسددد ق نٗ ربِدددٕ اال ب هقدددمأ    

رهٚسل ًّ رملص ١ ٗرهف ب  وٌٚٔد   ًدّ  دل    

نْ  ددددن نحدددمرغ بسددد١٘ نٗ ِٙٔٚدددٕ نٗ ٙذهدددٕ نٗ   

  ٙٔمندٖ  ٗك ْ نكثب ا ف ق غ  وٟ ربِٕ.

ٗتبددددمٗ رهقاددددٚمٝ ب ددددم ذهددددم ُ ًٚدددددٞ     

ً طدد٘أٝ  فدد أ نٚٔدد  رو ددِ  ٗنددق ًدد  ٙ ددبٕ     

رو طندددد  روبفددددَ٘  ٗمل تلددددّ ًبيوددددٞ   

ٗهٚد نٚٔ  تمرخى ف رو د ُٛ  ٗال تلدبرأ    

نَذر ًد  رفد ٘نٟ  ب د غ نَُدٕ ال ٙ د٘د اهٚدٕ        

َُ٘ د ردٚ،   نقم بمنٓ  ب ه زي   ٍ  ِنٟ ب

 ِٗذْكددِب رو دد أن  ف ًقط دد  ً  دد ب     ددٍ

٘ أ     ن ددد د بسدددٚد رهمٗهدددٞ ٗبط٘ه دددٕ   دددٍ  ددد

ٓز ٞ رهمًس ق َٗنُفَب ٗهمٖ   ٍ دلَّم فدٚد  

رهمٗهٞ  َٗنَ ب بِفسدٕ   دٍ أد   ودٟ رحلسد د     

ٗ دددبن  ب حللددد َ ره دددب   ٗنَ دددب نخدددلرغ   

بسٚد رهمٗهٞ نٔ٘ ٗحدمٖ رددمٙب ب هبٙ فدٞ     

 ألُٕ حي ًٛ  ّ ره ب . 

آراء الدارسييييني والٍقيييياد يف وييييدا   سيييييف 

 الدولة  

ه وٕ ًدّ رهضدبٗأٜ  دب  ،أر١ ب د      ٗ

رهِقددددد د ٗرهمرأفددددد  ف رهقادددددٚمٝ   ودددددٟ    
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رخ  نٔدددد   ه  ضدددد  حقٚقددددٞ توددددم رهب ٙددددٞ    

ره ددد بٙٞ هو دددب   ًٗدددّ ذهدددم أنٜ ب  دددل  

رهددذٜ بددذي دٔددمرغ تأأ ٚندد غ دقٚقدد غ ف أ ددم     

فلٝ رو ِ  ًّ خ ي  د بٖ  ٗهلِدٕ حد     

ت دب   هوقٌٚدٞ رهفِٚدٞ ه د بٖ باد٘أٝ   ًددٞ       

٘أٝ خ  دددٞ  كدددد ْ أنٙددددٕ  ٗرهسدددٚفٚ ُّ بادددد 

ًِطوقدد غ ًددّ  ق ن ددٕ  ٗنب ددَم ًدد  ٙلددْ٘  ددّ   

رو٘ ٘ ٚٞ  ٗك ْ أنٕٙ ًَِابن غ  ودٟ ره٘رقدع   

ره ددددأأ ٛ ًددددّ ٗدٔددددٞ ُظددددبٖ  ٗمل ٙلددددّ   

ًِطوق غ ًّ رهبِ ١ رهفك هودِ  ره د بٜ  نٜ   

مل ٙلدددّ حلٌدددٕ  ودددٟ رهب ٙدددٞ ره ددد بٙٞ     

هو ددب   امندد  كدد ْ حلٌددٕ  وددٟ رحلددب    

بُسددٛ  ُفسددٔ   ًٗددّ ٗدٔددٞ ُظددب ًثقددد ن   

 ٙ زُّ  وٕٚ ٓز ٞ رهبًٗ ْ. 

(: "اْ  ٌدددى رو دددِ  32ٙقددد٘ي ب  دددل)
ره  بٜ رهذٜ نٓمرٖ فدَٚد رهمٗهدٞ نب دمس ًدّ     

نْ ٙلددددْ٘ رفدددد ٘نٟ رهلٌدددد َي رهددددذٜ نأرد   

رهِقددد د ره دددبقْٚ٘ رف ل ددد نٕ نٚدددٕ... اُدددٕ   

ُِّٗن  ٗٓددددد٘  ٗاْ مل ٙادددددى امل حدددددم    ً فددددد 

رَوْقددف  نَُددٕ ٙبقددٟ ت نٔدد غ  ً ددلرغ ف ب دد    

مل نْ ره د  ب ف ح هدٞ رأتدمرد  ٗال    رهِق   ا

ٙبودددد  اال ف نحٚدددد ْ قوٚوددددٞ دددددمنرغ  ًسدددد ٠٘   

ره ف٘ٙددٞ...اْ ن دد  أٖ رأتف ددف ًددبرُّ  مٙددمٝ    

امل  ظٌٞ ًو ٌٚٞ ال زلم ف ره  ب ره ببدٛ  

ًثٚ غ مل  قبوٕ... ٗإُ رف  ٌى خب  دٞ دقد ٢ق   

َٚدددَى ًِِٔ دددٕ كؤَّددد       ًٔددد أرُّ نِندددٕ كؤَّددد  ِٗح

  ٗ حٚددمرغ نال ٗٓدد٘  هٚ٘ف ددع ب ددم ٓددذر ً٘ دد٘  غ 

 متصٚم  ظٌٞ نًل   ًٛ    ل".  

 ددددٍ ٙطوددددق حلٌددددٕ  وددددٟ رهقادددد ٢م    

رو  وقدددٞ ب دددزٗ فدددٚد رهمٗهدددٞ هدددب د رهدددبَٗ   

(: "،هف قا ٢م رو د أن ًدع رهدبَٗ    33نٚق٘ي)

امل ره لبرأ  ن قمٝغ تمأ ٚن غ ط بع رأل دٚ ١  

روب م دددددٞ  بٚدددددم نْ ٓدددددذر مل حيدددددى دْٗ نْ 

ٗرُّ ٙس  ضب رو ِ  ًبرُّ  دمٝ فدب ٞ  دز   

رحلٌددددددددمرُٚ  ف نأ  رهددددددددبَٗ  ٗ ددددددددمٝ   

راله   ًدددددددد ُّ رهددددددددهل ال ٓدددددددد٘ردٝ نٚٔدددددددد     

ٗرالك سددد   رأل دددق رهدددذٜ ال  ددد   هدددٕ     

هوب د ر   حٞ  ٗبلوٌٞ رل ادبٝ: ت٘  دى   

امل لسٚسددِ  ب وأفدد ٝ رهف ٌددٞ رهددهل كدد ْ   

ٗ ٠  دُّ٘ نبدٛ رهطٚدي       نحم ممثوٚٔد   ٗقدم د

ق٘ٙنددد غ  ِٚفددد غ  كادددُّ٘ رهلربدددبٝ ردبًددد ْ   

ِببسدددددددد٘ر حل ددددددددبدٞ ن ددددددددمر٢ٍٔ   رهددددددددذّٙ َط

 روشُ َ َضبّٙ".  

ٗنٌٚدددددد   ددددددد  رهقاددددددٚمٝ رو ِٚدددددددٞ   

(: "ٗو    د فدٚد  34ب همأرفٞ ٙق٘ي ب  ل)
رهمٗهددٞ ن دد د ره دد  برْ رهِدد ًٛ ٗنبدد٘ نددبرس  

بٔدددذر رالُ اددد أ  ُٗظدددٍ نبددد٘ رهطٚدددي نٙضددد غ  

قاددٚمٝ ن ف ددٞ  ٗ ددد نٚٔدد  ب ددم ًطوددع      

ُسددددددٚ  ال بددددددأس بددددددٕ حدددددد٘ردث رحلٌوددددددٞ    

ذهم ٙقودى ًدّ  دأْ ٓدذٖ     روذك٘أٝ"  ٗٓ٘ بد 

 رهقاٚمٝ  ٗال ٙس ثك ف٠٘ روقمًٞ ره زهٚٞ.

ٗب  ل ِٙطوق ف حلٌدٕ ًدّ ره٘رقدع    

ره دد أ ٛ  ال ًددّ رهبِٚددٞ رهمرخوٚددٞ هو دد ب     

ٗال فٌٚ  رهقاٚمٝ رو ِٚدٞ ب همأرفدٞ  كٌد     

ِٙطوددق ًددّ  ق ن ددٕ  ًٗ٘قفددٕ ره  اددٛ ًددّ  

  ب د ره بق.

ٗه ى ب  ل ِٙسدٟ تاد٘ٙب ٓدً٘لٗس    

ف رةهٚددد ذٝ  ًٗددد  نٚٔددد  ًدددّ ٓدددمأ  هوٌ ددد أن

هلبرًدددٞ رةُسددد ْ  ٗاحلددد ق رةٓ ُدددٞ بدددٕ     

ٗمتثٚددددى بدددد هق وٟ  ب ة دددد نٞ امل ره٘ ددددد  
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رودددددؤمل هوط دددددّ ٗقطدددددع رهدددددب ٗس َٗفدددددُ ى  

ردث   ًّٗ ذهم تا٘ٙب ًٓ٘لٗس رهِدزري  

ب  ٓٚل د٘أ ٗ،خٚدى لدف نفد٘رأ طدبٗردٝ       

ٗ وٟ ًبن٠ ًدّ  دٚك ببٙد َ ٗرهدم ٓٚل د٘أ      

 ٘أ ٓٚل د٘أ ذهدٚ غ    ٗنًٕ ٓٚل٘ب   ٗقم 

ُٛ ،خٚدى ٗٙبددٖ٘     ًَ ٙبكع ف رهبمرٙٞ نً َ َقدَم

نال ٙق ودددٕ  ًٗددد  كددد ْ ،خٚدددى ًِدددمن  غ هق دددى 

ٓٚل د٘أ دن  دد غ  ددّ دٚ دٕ ٗال  ددّ ٗطِددٕ    

ٚن غ   امن  ك ْ ٙبٙم قُ َى ٓٚل ٘أ  أأرغ   اد

واب   دمٙقٕ ب،ٗكود٘س  نٔدٛ ً بكدٞ     

نبدٙدددددٞ  ه دددددب    ادددددٛ   دددددٍ تلدددددْ٘ 

 ٘ أ  وددٟ ًددب،٠ ًددّ  روبدد أ ٝ  ٗٙسُاددَب  ٓٚل دد

 ٚك نًٕ ٓٚل٘ب  ٗنبٕٚ ره ص٘  ببٙد َ ًودم   

(:" رهٚدَ٘  35ٗردٝ   ٍ ٙ  ٌٕ ،خٚى قد ٢ ) بط
ُٚفس حزُدددٛ  ودددٟ ب،ٗكوددد٘س  ٗرهٚدددَ٘      دددف

تددددذٓي أٗحددددم امل ظوٌدددد ُّ ٓددددمٙز   ددددل   

كب ددددٞ ٗال  ٚددددمٝ  ٙدددد  كوددددي طددددبٗردٝ  

روذ َٗ"   ٍ ٙببطدٕ ًدّ قمًٚدٕ امل  بب دٕ      

ًدبرُّ   ٗٙط٘  بٕ ح٘ي نف٘رأ طبٗردٝ  دمٝ  

ٗال ٙبر ٛ ً   ب نًدٕ ٗنبٚدٕ   دٍ ٙ دمٖ امل     

ً سددلبٖ  ٗٙبددمن ردِددم ف ط ددّ دثٌ ُددٕ    

ب هسل ك   ٗٙ،كٕ ف ره دبر١  تِٔ دٕ   

رهلدد    ٗٙسُ ِضددب اهٚددٕ دِددمسٖ ر ددك   ددب   

نفلرغ ًدّ  دب   طدبٗردٝ  نٚدذؤٍ بٚدمٖ       

ٗب م ذهم ً  ك ْ ًّ ره ٚ  ره صد٘  ببٙد َ   

ٗٓددددمرٙ  ًوددددم طددددبٗردٝ اال نْ  ددددع تسَ فدددد غ  

ٗنً٘رالغ  ٗف أ بٔ  امل ً سدلب ٓٚل د٘أ    

ٗت٘فى اهٚدٕ بِفسدٕ أردٚد غ نْ ٙسدوٌٕ دثٌد ْ      

(:" 36ٗهمٖ  ٗٓ٘ ٙق٘ي هٕ ف ذهٞ ٗرُلسد أ) 
نمتِٟ ٙ  بك نْ ت ٘د قبٙب غ امل نب٘ٙدم فد و غ   

نٚٔ، نب٘ن هوق ٢دم  ٗتدب، نًدم ب ٘دتدم      

ٗحددددد  ت ددددد٘د امل دٙددددد أن  ٗتوقدددددٟ نٚٔددددد     

 ٘ ّٙ ،خددددبّٙ قددددم  نحبندددد ١ن  تددددذكنُب نْ نبدددد

خوَّْفَ ٌٔدددددد  ٗأر١ن  ٙ ددددددقٚ ْ  ٗٙبلٚدددددد ْ   

 ٗٙوبس ْ رهس٘رد نبم رهمٓب". 

ٗقددددم ر ددددطبأُ  امل ٓددددذر ره و ددددٚ   

هٚظٔدددب رهفدددبق رهفدددك بددد  تاددد٘ٙب رو دددِ     

و دد أن فددٚد رهمٗهددٞ  ٗتادد٘ٙب ٓددً٘لٗس    

  نٗ بدد ألحب٠ حلددب  رة بٙددق و دد أن ،خٚددى

 وددٟ نٓدد هٛ طددبٗردٝ  ٗكدد ْ فددٚد رهمٗهددٞ   

حيدددد ًٛ  ددددّ بدددد د ره ددددب   ٗٙددددمرنع  ددددّ   

روسددوٌ   ف حدد  كدد ْ ،خٚددى ٙق تددى  ددأأرغ  

وق ددى  ددمٙقٕ ب،ٗكودد٘س  ٗك ُددف حددب  

رة بٙق  وٟ طبٗردٝ  كٌ  د ١ ف رةهٚ ذٝ 

ًددّ نددددى ٓددٚو  رهدددهل خطفٔدد  بددد أٙد ًدددّ    

مل طدبٗردٝ  نٜ نْ   ٗدٔ  ًِ ٗس ٗنب بٔ  ا

رحلب  ك ُدف بدمرنع ندبدٜ   ودٟ سلد٘ ًد        

 ٘أٓ  ًٓ٘لٗس  ٗاْ ك ُف ف حقٚق ٔ  

حبب غ  وٟ رال دٓ أ رالق ا دٜ رهذٜ حقق ٕ 

طدددبٗردٝ  ٗاْ ك ُدددف نٙضددد غ  دددل غ ًدددّ    

ن دددددل ي رهادددددبر  رهقدددددمٍٙ بددددد  ره دددددب    

  ٗره بق.

ٗب وق بدددددددى ال بدددددددم نْ ٙسَسدددددددص ى ِٓددددددد  

ذٖ هوددددمك ٘أ طددددٕ حسدددد  ً٘قفشددددٕ ًددددّ ٓدددد  

(: "ٓددددذٖ 37رهقاددددٚمٝ  ٗٓدددد٘ ٙقدددد٘ي  ِٔدددد )
ره ًٚدددٞ ٓدددٛ  ِدددمٜ ،ٙدددٞ رو دددِ  ف فدددٚد    

رهمٗهدددٞ  ألُٔددد    دددف خاددد الغ ًددد  نأرٓددد      

رد ٌ ف ف  لٓ  ًّ رهقا ٢م رههل ٗ دد  

نٚٔ  دٔ د رألًل هوبَٗ   د أ ره د  ب ٓدذٖ    

رهقادٚمٝ  ودٟ ًثد ي ال ًٚدٞ رهسد١ٌ٘ي  رهدهل       

ٗ هشٔ :   ن
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َّ ٕ  اذر روب١س مل َُٙمَُُد ً َِ  ب سد  رهوُُّؤ

  

 نلددددددىُّ أدر١ٍ ٙبتمٙددددددٕ  ٚددددددى

   

ن  ددددددطِع رهدددددد٘ ْ ُفَسددددددٕ ٗرهق نٚددددددٞ 

ُفَسدددٔ   هلِدددٕ مل ٙادددِع ذهدددم تقوٚدددمرغ ٗال 

رح ذر١  ٗامن  ن صَبٕ ٓذر رودذٓيس ره د بٜ   

١َُ٘يَ  ٌَ   ٗمل ٙ ن دُذٖ اً ًد غ  ٗٓد٘    ن  أ  رهس د

حددد  ذٓدددي ٓدددذر رودددذٓي رهفدددك  نددددب٠ ف  

رهقادددٚمٝ أٗحددد غ  دددُذب غ  بٙبددد غ  هدددٚد ًدددّ     

رهٚسل ٗ فشٕ ٗال تاد٘ٙبسٖ  ٗهلِدم تسِ ددُّ    

بددٕ احس فدد غ ق٘ٙندد غ  بددى نُددف تقددبن رهقاددٚمٝ   

َٚٔد  امل    نَذر ٓذر رهبٗ  ٙسبق نهف ظٔد  ًٗ  ُ

ٞغ ٗطببددد غ  ال  قوبدددم  ٗٙس دددٚع ف ُفِسدددم خفنددد

ٜ  قاددٚمٝ نخددب٠ ًددّ     يددمسٌٓ  حدد  تقددبن ن

قاددد ٢م رو دددِ   ٗره بٙدددي نْ ٓدددذٖ رهدددبَٗ    

ره دُذَ  رخلفٚدَد حيدد فذ ب ذٗب دٕ ٗخف ددٕ ف    

رهقاددٚمٝ كو ٔدد   ٗهلِددٕ ًددع ذهددم ٙ  ددذ      

ُْ  دددد٣َف نقشددددُى ٙ  ددددذ نه٘رُدددد غ    ن ددددل الغ  ٗا

ِّ رو دددددددددد ُٛ    رل وفدددددددددٞ  ت بدددددددددد ّٙ ب بددددددددد ٙس

 ٗرو٘ ٘  ُّ".  

 تأوين املقدوة الغزلية

ٕ حسد  تأٗٙدى وقمًدٞ رهقادٚمٝ      ٗهط

ٗٓدد٘ تأٗٙددىن دددمٙب ب ه قددمٙب  ٗمل ُضددُ ٕ ف  

ً٘ ددد ٕ ب دددم ره  وٚدددق  ودددٟ روقمًدددٞ  امنددد    

نخ بُ ٖ امل ً  قبى رخل متٞ  ألُٕ ِٓ  ٙضد١ٛ  

رهقاددٚمٝ كونٔدد   ٗ ِ ٔدد  بسُ ددمرغ نلبٙندد غ    

ٚندد غ  ٗ ِ ٔدد  قٌٚددٞ خ  ددٞ  ٗ ددّ   ٗ ٌقدد غ نِ

ٓب  تودددم روقمًدددٞ رهدددهل ٓدددٛ  دددزي ف رهظددد 

ٗهلِٔدددددد  هٚسددددددف بدددددد ه زي  ٙقدددددد٘ي طددددددٕ  

ْن دن  ٙادمأ نحٚ ُد غ   38حس ) (: "نٚٔ  حز

ًِدّ ،ً ملد         ّ ُفد ره د  ب رهدهل مل تدمأن 

 ددد٣ٚ غ  نٗ مل تدددمأن ًِٔددد   ددد٣ٚ غ  ٗٙادددمأ    

نحٚ ُددد غ  دددّ حددد ي ٓدددذٖ رألًدددٞ رهدددهل تسبِودددٛ       

ن  سدّ رهدب ١  ٗي ٓدم ن س سدّ ردٔدد د      

  ٗهلِٔ  حٚ  ٓدٛ ال ت قدم َ خطد٘ٝ  ٗه ؤَّد    

ت أخب خط٘رُّ  ٓذٖ رحلب  رههل نبوٟ نٚٔ  

ٙسبِوددٛ رألًددبر١      ِّ ًدد   فددٚد رهمٗهددٞ كأحسدد

ًدد ذر نندد َد ًِٔدد  روسددوٌْ٘أ ًٗدد ذر نندد د ًِٔدد   

   فٚد رهمٗهٞأ ًٗ ذر نن د ًِٔ  رو ِ أ"

ٌند   لدّ نْ      ٍ ٙ  مث طٕ حسد   

ٙ٘حٛ بٕ ك َ رو ِ   ودٟ رهوٚد هٛ رهطد٘ري    

رهدددددددهل ٓددددددددٛ  دددددددل٘ي  نٜ ً  دددددددد بٔٞ    

(: "ٓددددذٖ رهوٚدددد هٛ رو  دددد بٔٞ ف   39ٚقدددد٘ي)ن
رهطدد٘ي  رو  دد بٔٞ ف نُٔدد  تسُبددمٜ هددٕ رهبددمأ     

رهددذٜ ال ٙبٙددمٖ  ٗتس فددٛ  وٚددٕ رهبددمأ رخخددب   

رهدذٜ ٙٔد٘رٖ كدى  رملدد٠٘  ٗٙطٌد  اهٚدٕ كددى       

رهطٌ٘   ٗال  م اهٕٚ ًع ذهم فبٚ غ  ٓذٖ 

ًَض ددُ ٕ َٗ قشَوددُف  وٚددٕ   رهوٚدد هٛ رو  دد بٔٞ رهددهل ن

ِٔٔ  ِهددد ٍَ ال تلدددْ٘ أًدددزرغ ملدددذٖ رحلٚددد ٝ ه  ددد بس

ٌِدد ُّ َٗتُثقشددىس ب  دد بٔٔ أ"  ددٍ    ِٞ رهددهل تس رو  دد بٔ

ٙقددد٘ي: "نحدددقو نْ ٓدددذر رهبدددمَأ رهدددذٜ تس فٚدددٕ   

رهوٚد هٛ  وددٟ رو ددِ  ٓد٘  دد حب سٕ ٓددذٖ رهددهل   

ٍَ ال ٙلددْ٘ ٓددذر     ٙددز ٍ نُٔدد  ظ ًِددُف  ِددٕأ ِهدد

ٍَ ال      رهبمأس  ٣ٚ غ ،خَب  دَل رهف د ِٝ رأل بربٚدٞأ ِهد

أًدددزرغ ملدددذٖ رخًددد ِي رهِ ٢ٚدددٞ    ٙلدددْ٘ رهبدددمأس

ٗٓذٖ رملٌَ٘ رهب ٚدمٝ رهدهل ت قدُف اهٚٔد  ُفددس      

َٝ َٗقددددَمَأ  وددددٟ   ره دددد  ب ًِددددذ نحددددد  رحلٚدددد 

ًِّ حٚ تٕ دْٗ  رهِ     ٗرههل نُفق ً  نُفق 

ُْ ٙبو ٔ  نٗ ٙمُ٘ ًِٔ أ".  ن
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ٗه ى رهدذٜ ٙؤكدم أنٜ طدٕ حسد  نْ     

رو ددِ  مل ٙددذكب هٚوددٞ  امندد  ذكددب هٚدد هٛ  

ٌ ٔ   امند  ذكدب    ٗمل ٙذكب رًب نٝ  ٗمل ٙسَسد

رهظ  ِ   ٗذكب رألحبدٞ  بادٚ ٞ ردٌدع     

ٗٓددد٘ ٙف قدددم بدددمأٖ  ال بدددمأ رهسدددٌ ١  نٔدددى    

كدد ْ ٙقاددم ردددٚ، رهددذٜ فددبقٕ امل دأ   

رهقشوَّٞ روطدى  ودٟ رهدبَٗ  ٗٓدى كد ْ ٙقادم       

ب هبدددمأ فدددٚد رهمٗهدددٞ ُفسدددٕأ ٗه دددى رهدددذٜ    

ٙؤكم ذهدم نُدٕ حد  بود  دأ  رهقودٞ  ٗددم       

 ددى رهوٚددى  ٗن ددبق  وٚددٕ  فددٚد رهمٗهددٞ قددم ق 

رهاددب    ٗال  ددم ف نُددٕ ًددز  ذهددم كوددٕ     

بددد ه ٘رطد رهبقٚقدددٞ  ٗرألهفددد ظ رهب دددٚقٞ     

هٚددد٘حٛ امل رو وقدددٛ نُدددٕ ٙ  دددزي  ٗحسدددق هدددٕ    

ذهم  ٗٓ٘ رهدذٜ  ودم رهو دٞ  ٗ ودم نٙضد غ      

ذهدددم رحلدددي هسدددٚد رهمٗهدددٞ  ٗهدددٚد ٓدددذر     

ب ه بٙددي  وٚددٕ  نسددٚد رهمٗهددٞ ِتُببسددٕ  ٗٓدد٘   

  ٗره ظٌٞ  نحمٌٓ   ِٖ٘ ف ر م ٗرهطٌ٘

 وم رهسٚد  ٗرخخب  وم رهقوٍ  نٌٔ  ف 

    ره ظٌٞ  ِ٘رْ.

ٗٙ ب دددددب طدددددٕ حسددددد   دددددّ ا ص بدددددٕ     

ُّ٘ ٔدد   ٗف ت بلٓدد   ب هقاددٚمٝ ف ِ َِ ٓدد  ٗتِ

 ّ أٗ   اِبٓ   ٗٙ ٚم بٔ  نِند غ ٗنلدبرغ    

(: "ن و ِ  ٙبدمن رهقادٚمٝ بِفسدٕ    40نٚق٘ي)

حزِٙددد غ ًف  دددبرغ  ٗ ددد ٍ رهقادددٚمٝ بِفسدددٕ   

ًب ٔصدد غ ًِ اددبرغ  ٗ ددِ  نكثددب رهقاددٚمٝ     

ٗخَل ً  نٚٔ  ال هسٚد رهمٗهٞ ٗحَمٖ  بدى هدٕ   

ٗدٌ  دددٞ ر  ٓدددمّٙ ً دددٕ ف فدددبٚى ر     

ِٝ رةف َ َٗحَسِي ره ب    َُ٘ذ رهذر٢مّٙ  ّ َح

ٍٞ  ددّ ٗدٌ  دد ُّ نخددب٠ ًددّ روسددوٌ  الٓٚدد  

ٍٞ امل  ِّ ر دددددم ًِادددددبن ٍٞ  ددددد رِددددددم  فددددد ٓٚ

ًسَ ددّ   ٗره دد  ب  رو دد  ٜ ٗرخ دد َ  ن ه دد  ب 

ًددد د ن  ٗره ددد  ب قددد عو  ٗره ددد  ب ٓددد       

ٗره   ب  ٌع نكثدب نِدْ٘ ره د ب ف ٓدذٖ     

رهقادددٚمٝ رهدددهل مل تسدددب  ف رهطددد٘ي  اْ    

ٓددذٖ رهقاددٚمٝ  ِددمٜ نأٗ  ًدد  قدد ي رو ددِ      

 هسٚد رهمٗهٞ ًّ ره  ب". 

 ة:  خامت

ٗٓلذر ت ض  حقٚقٞ ً٘قد رو دِ    

ٗٓدددد٘ ً٘قددددد ًددددبكو  وددددٟ ٗ ددددٛ  ٗادأرن    

حلقٚقددددٞ ره٘رقددددع ره ببددددٛ ف  اددددب فددددٚد  

رهمٗهٞ  ٗٓ٘ ً٘قد قد ٢ٍ  ودٟ ادأرن رهدمٗأ    

رهددذٜ ُٔدد  بددٕ فددٚد رهمٗهددٞ  ٗٓدد٘   ٙددٞ   

رحلمٗد ره دٌ هٚٞ هودب د ره ببٚدٞ  ٗتأفدٚد     

    َٞ اً أٝ  ببٚٞ ف ٗقف تِ ٓبدف رهدب َد ره ببٚد

ٗنٓدد٘ر١ ٗأ بدد ُّ  ٗبددذهم مل ٙلددّ  ُز دد ُّن 

رو ِ  ذهم ره   ب رهدذٜ ٙف دب بِفسدٕ  دّ     

 بٗأ ٗتلبُّب  بى ك ْ ٙف دب ب٘ ٚدٕ هدبٗ     

 ابٖ  ٗمل ٙلّ ًمحٕ هسٚد رهمٗهٞ ًدّ  

ندى ره لسي ٗره ط ١  بدى كد ْ ه قدمٙبٖ    

ً٘قدددد فدددٚد رهمٗهدددٞ  ٗادأركدددٕ حقٚقدددٞ     

 رهمٗأ رهذٜ ٙطنوع بٕ ف  ابٖ. 

   ٞ ً٘ٓب دٕ    ٗك ْ رو دِ  ٙ دب  حقٚقد

ٗطبٚ ددٞ رهقدد٘ٝ ف  دد بٖ  ٗهددذهم حسددق  هددٕ نْ  

ٙقم أ ُفسٕ  ٗنْ ٙقم أ   بٖ  ٗك ْ ٙمأن 

ًسددددؤٗهٚ ٕ يدددد ٖ ره٘رقددددع  ٗيدددد ٖ فدددددٚد     

رهمٗهدددٞ  ٗهدددذهم ُدددذأ  ددد بٖ ملدددذر رألًدددل       

ره ببٛ  ًِٗ ٕ أٗر٢ع   بٖ  ٗك ْ رو دِ   

ُفسددٕ ال ٙسُ ِصدديس ُفَسددٕ اهَّدد  ًدد  ٓدد٘  ظددٍٚ       

فدٚد رهمٗهدٞ  دم    ن٘دم ره ظٌٞ ف حدبٗ   

رهبَٗ  ال حبن غ ف رحلب   بى حبن غ ف رهمن   

 ّ رهب د  ٗهذهم ََُف  تودم رحلدبٗ  أٗر٢دع    
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قا ٢مٖ  ب و ِٟ رهفدك ٗردٌد هٛ هوبٗ دٞ     

ٗألُٔدددد   دددد دأٝ  ددددّ ُفددددد  ظٌٚددددٞ تٔدددد٠٘ 

ره ظٌٞ  ٗألُٔ  تا٘أ حبٗب غ أر٢ ٞ  بد و ِٟ  

ره دد أ ٛ هوبٗ ددٞ ٗره ظٌددٞ  ُظددبرغ هقٌٚ ٔدد    

 ٚٞ ٗرهسٚ فٚٞ.ره  أ 

ٗه ى رهدذٜ فد  م  ودٟ رهل دد  دّ      

ٓدددذر كودددٕ ٓددد٘ رالُطددد ق ًدددّ ُددد  ًفدددبد  

ب ِٕٚ  متَُّف ً  د ٕ با٘أٝ كوٚدٞ  د ًوٞ    

ًّ خ ي أبطٕ ب ادبٖ  ٗب د   ره د  ب    

ٚندد غ    ٚندد غ ٗ  ه ُفسددٕ  ًٗددّ خدد ي دأرفدد ٕ نِ

ٗٓٛ رخلطٞ رههل ، بُ ٓد  بدمالغ ًدّ رند،ر      

ٞ خاددد ٢  ف  ددد ب ره ددد  ب   دددٍ رهلِٓددد   

 وٚٔ  ب د زر١ ًقد طع ًدّ ن د  أٖ  زل وبٔد      

ًددددّ قادددد ٢م  دددد ٟ  قٚوددددف ف ًِ فددددب ُّ    

 رل وفٞ.  

ٗٓلدددذر ٙظٔدددب ره ددد ب ًسدددؤٗالغ  دددّ  

  ق ٕ ًع ره٘رقع  ٗٓٛ ًسؤٗهٚٞ ت أ ٚدٞ   

ٗنِٚددٞ  ٗ  هٚددٞ  ٗقددم ندرٓدد  رو ددِ   وددٟ     

خددددل ٗدددددٕ  نلددددبرغ  ٗنِندددد غ  ٗمل ٙلددددّ    

ًؤأنخددددد غ  ٗمل ٙلدددددّ ً دحددددد غ ً لس دددددب غ  

ٕ ك ْ   حي أ ٙٞ ًٗ٘قد  ٗك ْ ٗهلِ

 دددد  برغ   وددددم أ ٙ ددددٕ ره دددد بٙٞ  ٗ وددددم  

خادد ٢  نددّ   دد بٜ  ٚنددزٖ  ًثوٌدد   وددم     

ُفس غ متٚزٖ   لّ تو ٚ  نٍٓ ًٚدزٝ نٚدٕ   

ٗف  ددد بٖ بأُٔددد  ره ظٌدددٞ بددد و ِٟ ردٌددد هٛ 

رحلقن  ف رهِفد  ٗف رو٘قد ٗرهو ٞ ٗرهبِ ١ 

 ٗرها٘أٝ.  
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رو ِ   حٚ تٕ ٗ  بٖ  ا مرد ٗتقمٍٙ نوم حابٙٞ  ك    ردٚدي  ًِ د٘أرُّ رلد د    

 . 2020  ك ُْ٘ رهث ُٛ  162رهل    ره ب   دً ق  ره مد 
        قد ٓبٝ   ره ق د   بد س ذلٌد٘د  ًط ه د ُّ ف رهل دي ٗرحلٚد ٝ  ًؤفسدٞ ِٓدمرٜٗ  ره

2013. 
        ًٛ ددِ،ٝ  دٙدد٘رْ  ددِ،ٝ  لقٚددق ٗدأرفددٞ  ذلٌددم فدد ٚم ً٘هددٜ٘  رول ددي رةفدد 

  .ترهق ٓبٝ  ال

        كدد ُ   ا  ُ٘ٙددى  ُقددم ًولددٞ رحللددٍ  تددب. فدد ٚم ره  ًددمٜ  كوٌددٞ  نبدد٘ ظدد

 .2ًِٗ ٘أرُّ ردٌى  بلُّٗ  
  ٍٚحس ْ  ك٘هبد   رهِظبٙٞ رهبًِٗ ٚلٚٞ ف ره  ب  فلٝ ندبٚٞ  تب. د.  بم رحلل

 .  1971درأ رو  أ  مباب  رهق ٓبٝ 
           ُّٗالهدد٘   دد أي  رهفددّ ٗرحلٚدد ٝ رالد ٌ  ٚددٞ  تددب. د.  دد دي ره دد٘ر  درأ رألُدد٘رأ  بددل

1966 . 
        رحمل فددك  د.  كددٛ  رو ددِ   فوسددوٞ ُ٘ربدد  رهفلددب ره ببددٛ  درأ رو دد أ  مباددب

 .  1971رهق ٓبٝ   . أرب ٞ  
 2014أ ره ِ٘ٙب  رهق ٓبٝ  ًٓ٘لٗس  رةهٚ ذٝ  تب. دأٙك خ بٞ  در. 
   ٝ2012ًٓ٘لٗس  رةهٚ ذٝ  تب. فوٌٚ ْ رهبس  ُٛ  ًؤفسٞ ِٓمرٜٗ  رهق ٓب . 
    ُّٗرهٚ  دٛ  ُ  ٚد  ره ب  رهطٚي ف  ب  دٙ٘رْ نبٛ رهطٚي  درأ   دأ  درأ بدل

 .  1964بلُّٗ  
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رب تشرين في أدبنا العربي ح

  واألدب الصهيىني

 
 أ.د. أحمد علي محمد 

 

 

الضوء على أثر حرب تشررون   ادبب الروايري العر ري مرن ج ر        دنسلط

وادبب الروايي الص يوني من ج ر  ثننير  مرن خرنظ منظروق ال انقر  الاني ر           

ادصل على الصراع، مبعنى آخر كيف عّبرر ادب رنء العررب عرن حرتث ادر  ننيي       

    ونةسر 3791 ، الر  تلرن نةبر  قلسرطم عرن       3791متّ ل حبرب تشرون عرن   

  قواييرًن، و  اه ر  ااان لر  كيرف تنرنوظ ادب رنء الصر نون         3799حزوران عرن   

هذه احلرب   أب  م الروايي، ثم هل متن معنه  موضوع احلرب من خرنظ  

قؤورر  ثانقيررر  جسرررتت منرررنحي الصرررراع الوجرروبي  رررم ثانقررر  ا ي نررر  والاررروة   

انوم  ال  تروت أن تنال والغطرد  ال  ت صف   ن ال انق  الص يوني ، وال انق  اا

الصراع إىل ااس وى اإلنسنني، وهو ادمرر الرذي درعن إليره ال انقر  العر ير          

 مواج   ثانق  الغزو واالح نظ والاوة الغنصب ،

 

كٚفففففتٗالففففتتنهمن هذفففف ْتًففففّتٓفففف ٖتتت

نحلففف ومتًٗففف تنهنسففف تنلُجففف ُٛتٗنه٘ ففف٘ ٜتتت

نهفف ٜتزلففٍتلففّتصهففمتنه فف نىمتٓففىتنكذلففٟت

ن٪ بففف ١تنهسففف وتبذٌدٚففف تنحلففف  تب ففف٘ ٝت٨تت

تذد ٗزتن٨ُلس يتٗنهس طلٞمتأَتأُٔفٍتنتفذوو٘نتتت

نهِ ففففف تنهففففف ٜتاففففف  ت تٓففففف ٖتنحلففففف وتتتتت

ه٧ٚتجفف٘نتأٙفف ٙ٘ه٘ ٚ ت  هففٞتبٔفف نتنه فف نىتت

ْ٘تٙجفففففٍٔت تًٗففففّتوففففٍت ٘ٙوففففٕت  تًلففففتتتت

تأتففٚثتون هففٞتا هٚففٞتتفف٧و ت تت٘ ٚففٕت هففٞتتتتتت

نه فف نىتًجففذنن٩ات  فف بتنهعففس تنهس بففٛتتتتت

ٗنهلوجطٚينتلوٟتسل٘ت ف ،متًف صنتنتفذل  تتتت

ن٪ وتنهس بففففٛتًففففّتافففف وتتعفففف ّٙتُنفففف ٙ اتتتت

ٗون هٚ اتٗأٙ ٙ٘ه٘ ٚ امتٗب  ن بىتً صنتأاف وتتت

افففففف وتتعفففففف ّٙتًففففففّتتوفففففف ن ت تون هففففففٞتت

هفف ن تنه ففٔ ِٙٞمتٓففىت لففذٍٔت  تً ن سففٞتنتتت

ٗتففف ن نتنخلوفففىتنهففف ٜتأٗوفففمتكٌففف تٙنففف٘يتت

نه ٗن٢ٚففففففْ٘تنه ففففففٔ ِٙٞتأْتٙن ففففففٛتلوففففففٟتتتت

كٚففف ٍُٔمتٓفففىتن  اوفففٞتنهففف تتوفففتتاففف وتتتتتت

تعف ّٙمتٗهٚٔف تتس  ففتتناذٌسف  تنهس بٚففٞتتتت

  تًعل٩ ت ط ٝتأوف  تتفأو ناتب هوف ات تتتت

بِٚذٔ تن٨اذ   ٙٞتٗن٨ ذٌ لٚٞمتًفّتهفِ ٢ تتت

  ت ن٢ٚىتكٛت٨تتذل  تا وتتع ّٙ؟
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ّْتنهلٚ ْتنلت ن٢ٚوٛتا تتً تًّتوم أ

تونٟت  ت اتا تٚ اتلوٟتٙ تنجلٚعنيتن  ف ٜتت

ّْتتتتت ٗنهجففف٘ ٜت تاففف وتتعففف ّٙمتٗلوٚفففٕتهففف 

نلا ن تنه ت   تبس تتومتنحلف وت ف ١ تتت

 تً ففو ٞتنه ففٔ ِٙٞتبفف ١ناتب ُٔفف ١تن ن ًٗففٞتتتتت

نهلوجفففففطِٚٚٞتٗنتل اٚفففففٞتأتفففففو٘تن ٘اسفففففٞت تتتت

َمت3771ُجفففاذٔ تن٪ٗ ت تٗنوفففِطّتلففف َتتت

٪اففف ن تنهففف ت ففف  تًففف٧  نات تتتٗنُذٔففف ١تب 

  تًٗ  تٗت٘ ٙٞتٗنهٌّٚتٗنهس نق.ٚتُ٘ثتٗهٚن
ملتٙلّتً طوحت"أ وتا وتتعف ّٙ"تت

    ففف اتلفففّتتفففٚ قتً فففطوحتأ وتنحلففف وتتتت

ل ًففففففٞمتهففففففأ ومتنحلفففففف وت  ففففففىت ففففففٌّتتتتت

ً ففطو   تنهِنفف تنهسفف  ٛت تٗاففتتًنلفف تتت

ًففّتأزًِففٞتنهذفف  ٙصتن س هفف متِٗٙفف   ت ففتتتتتت

ٗن٢ٚفٞتتٓ نتن جٌٟتً تُكذ تلفّتن٪لٌف يتنه تت

نهففف تًذ فففتتً٘ن  ٓففف تًفففّتنحلففف ٗوتٗلوفففٟتتتت

 أتففٔ ت ٗنٙففٞت"نحلفف وتٗنهجفف٩َ"تهذ٘هجففذٜ٘مت

ٗ ٗنٙففٞت"ٗ نلفف اتهوجفف٩غ"تيٌِوفف٘نٜمتٗ ٗنٙففٞتتتتتت

"نه ْٗتني  ٥"تهعف٘ه٘ ٘،متٗ ٗنٙفٞت"ن٪ًفى"تتتت

 ففف  ه٘متٗ ٗنٙفففٞت"أهففف٘يتنهنٌففف "تهعفففذ ِٙٚممتتتت

ٗغ ٓ مت ٨تأْتً تُكذ تلفّتاف وتتعف ّٙتتتت

ٍّتنحلففف ٗوتنهفففت  ت   فففٔ تب٘هفففلٔ تًفففّتأٓففف

نهسفف وت تنهس فف تنحلفف ٙجمت صت فف ١ تبسفف تتت

ٓزن٢ٍتًذل  ٝمتملتٙ فىتبف أٜتكفم تًفّتتتتت

نهِن  ت  تًجذ٠٘تنحل  مت٪تفن وتكفم ٝتتت

ّْتكففم ناتًففّتُكّذفف وتنه ٗنٙففٞتنهفف تتتت أٌٓٔفف تأ

 ن  تا٘يتاف وتتعف ّٙمتكف ُ٘نتٙلذنف ْٗتتتتت

  تنخلفففففلٝتٗنه  نٙفففففٞتبذنِٚففففف  تنهلذ بفففففٞتتت

ّْتتت ن٨لذٌفف  تنه ٗن٢ٚففٞمتًففّتأ ففىتصهففمتِّّفف٘نتأ

لوفففٟتنجل ُففف تنهذجفففدٚوٛتٙفففِٔ تبألٌففف يٍتت

ّٚفففٞمتيففف نتّو فففتتت هٚوِٚٔففف تلفففّتنجل٘نُففف تنهلِ

كففففم تًففففّتتوففففمتن٪لٌفففف يتتفففف ٗ ت تاٚففففزتت

نحملوٚفففٞمتٗملتتجفففذط تنهِلففف صت  ترل طنفففٞتتتت

نهنففففف  ٥تنهسففففف  ٛمتكٌففففف تٓففففف٘تنهعفففففأْت تت

ن٪لٌفف يتنخل هفف ٝتنهفف تصك ُفف تبس فف اتًِٔفف تتت

ٗلوففففٟت أتففففٔ ت ٗنٙففففٞت"نحلفففف وتٗنهجفففف٩َ"تتتتت

تهجذٜ٘.تتهذ٘

  ف هٞتهفف همتهوففٍتٙذِنففٕتأغوفف متُكّذفف وتت

نه ٗنٙٞت تٓ نتن ٘ ف٘ىتلوفٟت بف نزتنجل ُف تتتتت

نلُج ُٛتهو  ومتًّٗتوٍتنهِلف صتًفّت ف٩يتتتت

ٓف نتنجل ُفف ت ا طنفٞتنهنفف  ٥تنهسف  ٛمت فف تتتت

افففف يتًففففّت ْٗت ففففف٘يتتوففففمتن٪لٌففففف يت  تتتت

ُذ  فففف  تأ بٚففففٞت هٚسففففٞمتٗكفففف همتأًجففففمتت

 كٞتكن  تكذ وتنه ٗنٙٞتنهس بٚٞتلّتن عف ت

 تنهلذ بٞتلفّتاف وتتعف ّٙتأًمف يتزلٚف تتتتتت

ذللّ٘تنحل ٢زتلوٟت  ٢زٝتُ٘بىتهآل نوتل َت

تَ.3711

ٗمّثفٞتتفن تأتففٍٔت ت سفىتصهففمتن٪ وتتتت

ٙففف ٗ ت تهوفففمتنحملوٚفففٞمتنت فففىتب هِنففف  مت صت

كفف ْتُنفف ٍٓتيفف نتن٪ وتُنفف ناتتعففدٚسٚ امتتتت

ٗملتمي  ت٘نتأٜت ٗ تهذ٘ ٕٚٔته تنٛتن٪ ب ١ت

نففٞتنهفف تأسففىتأ بٔففٍتبِذ  فف تٍٔتهٚنووفف٘نتنه ت

مبجففذ٠٘تنحلفف  متألففينتن٨ُذ فف  تنهنفف ٓ تتتتت

نهفففف ٜتاننففففٕتنهسفففف وت تنجلنٔففففذنيتتففففِٚ ١ت

ّْتًفف تكذنففٕتتتتتت ٗنجلفف٨ْ٘متيفف نتٙفف ٠تنهِّنفف  تأ

نه فففف لْٚ٘تأه ففففىتبلففففم ت فففف تكذنففففٕتتت

تنه ٗن٢ْٚ٘تلّتا وتتع ّٙ.

ًٗفف تصهففمتهِٔ هففمتألٌفف يت ٗن٢ٚففٞتاوٚوففٞت

ٍّتتتتت ا هلٔفففف تنهِدفففف غمتيفففف نتلفففف  تًففففّتأٓفففف

هفف تبففينتلوففٟتأت تففٔ تً ففطوحتتتنهِذ  فف  تن

أ وتا وتتعف ّٙمتٗٓفٛرت ٗنٙفٞترنه هف لٛ تتتتت

جلٌففف يتنهوٚطففف ُٛمتٗ ٗنٙفففٞترنحلففف وت تبفففّ ت

ً   تهٚ٘تفتنهنسٚ متٗ ٗنٙٞترُ٘بفٞت  ف٘ى تتت

حملٌفف٘ تنهفف٘  نُٛمتٗ ٗنٙففٞترنهجففٌ ْتٙٔفف   تتتت

و ا ا تهوجٚ تزلفٍمتٗ ٗنٙفٞتر هنفٞتنهجف٩غ تتتتت
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 نفففف  نت بٚفففف متٗٓفففف ٖتنه ٗنٙفففف  ت ٚسٔفففف تتتت

 تا وتتع ّٙتبنوٚفىمتًِٗٔف تًف تتتتُكذنتتبسٚ

َتأٜت تنهسفففف َتُلجففففٕت3791هفففف  ت تلفففف َت

نهفف ٜت فف  تهٚففٕتنحلفف ومتِٗٓ هففمت ٗنٙفف  تتت

كم ٝتأهلتتبس تنحل وتٗٓفٛتأكمف ت ف٘ ٝتتتت

  تأهفت تزًّتنحل ومتًّتتومتنه ٗنٙف  تت

 ٗنٙٞترأُع٘ ٝتن٪ٙ َتنآلتٚٞ تحملٌف تلنف تن تتت

متأٜت3711نيفف  ٜمت صتُعفف  تنه ٗنٙففٞتلفف َتتت

ٞشتلعفف اتل ًفف امتٗافف تهفف زتبسفف تنحلفف  وتمخٌجفف

هٚٔ ته انٔ تظ ٢زٝتتس  تنه فن غتهببف نىتتت

ّْتً٘ فف٘ىتن جفف بنٞتملتت نه ٗن٢ففٛمتٗن ل  اففٞتأ

ّْتهفف انٔ تتنففّ َتتتتت ٙلففّتلففّتنحلفف ومت ٨تأ

هٚٔفف تهوٌجفف بنٞتب٘هففلٔ تُذ  فف اتهِٚفف امتًٗفف تتتتت

صهفففمتهففف ز تب جلففف ٢زٝمتهلففف ْتصهفففمتًفففّتتتتت

ّْتنهل تففف تملتتت ل٩ًففف  ت ٘ تٔففف متٗٙنففف ٗتأ

  وت ٗن٢ٚٞتت بنٞمتٙ يتلوفٟتصهفمتتتخي تأ

ن ففط نوتنهنِفف ١تنه ٗن٢ففٛتنهفف ٜتأا ًففٕتلوففٟتتت

ٍّت ُّٔففف تًذسمففف ٝتًفففّتت نهذففف نلٚ  تنه ِٓٚفففٞمتوففف

اٚفففجتنهو وفففٞتٗن٪تفففو٘ومتهلِّٔففف تًفففّت ٔفففٞت

أ ففف ٠تتذٌٚفففزتبط ا تٔففف تنلل ٢ٚفففٞمتٗنهنسففف ت

نهلوفففٛتلففففّتنهذجففففدٚىتٗنهذن ٙفففف متهذنفففف أتت

نه ٗنٙٞتبِنىتنهن  ٥ت  تأ ضتن س كفٞمتأٜتت

تِٚ ١تبس تأْتمّتتلن٘ تاِ ٝتنهج٘ٙثتًفّتتت  

انفففىتنجلفففٚيتن  ففف ٜمتهٚجفففن شتوفففٔٚ  ت تت

أوِفف ١تصهففمتٗنتففٕتهذ ففٛتنهِدفف  متوففٍتٙسوففٍتتتتت

أٓوٕتبِنأتنتذعٔ  ٖت تنه٘اتتنهف ٜتك ُفتتتت

هٚففٕتنً أتففٕتافف تٗ ففستتً٘هفف٘ نامتهٚجففٌٕٚتتتتتتت

أٓوٕتب تٍتأبٕٚتهذ فٛمتوفٍتتِ ف ،تنه ٗنٙفٞتتتتت

هو فففف ٙجتلففففّتناذٌفففف تن  فففف ٜت تأوِفففف ١تت

ّْتتنحلففف  ومتٗاففف تأ ن تنهل تففف تأْتٙففف٘اٛتأ

تل هففففىتصهففففمتناذٌفففف تٗت نهففففٕت تأوِفففف ١ت

نحلفف وتوففل ىت نٔففٞتا٘ٙففٞتتفف٘نزٜتنجلنٔففٞتتتتتت

نهفف تٙن تففىتهٚٔفف تنجلِفف٘ ت تتففِٚ ١متٗلوٚففٕتتت

ّْتنهِّ  تنه ٜتا  ت تتع ّٙتملتٙذ نقت ه 

ًففّت ْٗتس تفففمتناذٌفف تنهففف ن وٛمتٗبسففف تتت

صهففمتِٙذنففىتنهل تفف تبذ نلٚ تففٕت  تً  تففٞت

ٞت تً ففف متهٚ ففف  اتهنففف ١ تبفففنيت نٜٗتتتو ُ٘ٙففف

ٞشتلعفف ٝشتت ن٪افف ن تٗوفف وتهففو ت تنخل ًجفف

ًفففّتلٌففف ٖمتٗا  ففف تٙففف ٠تنهففف نٜٗتنهعففف وتتتتتتت

ٙذففف ك تهففف ٙن اتهفففٕتتففف تب تذعفففٔ  ٖت تتتتت

اففففف وتتعففففف ّٙتٗنتفففففٕتهذ فففففٛتنهِدففففف  متت

هٚجذ٘افتنهع وتهٚن٘يتهٕمتأ ٠تهٚمتوفنٔ اتت

ًفففّتهففف ٙقتاففف ٍٙتنتفففٕتهذ فففٛتنهِدففف  متتتتت

متنهعفٔٚ متِٗٓف تتتهٚالٖتنهع وتأُّفٕتنبفّتصهفتتت

ّْتنجلٚىتنجل ٙ تلوٕٚتبِ ١ت ٙ٘اٛتنهل ت تبأ

دلذٌ ت  ٙ تٙذلقتً تأ بٚ  تا وتتعف ّٙتت

نهففف تملتتلفففّتهففف٨٘تن٪ ٗنغتنهزكٚفففٞتنهففف ت

ب ي تنآلب ١متٗلوٟتن٪بِ ١تنحلل ّتلوٟتصهفمتت

نهِّ ف تٗنتففذمٌ  ٖتلوففٟتنهِّ فف٘تنهفف ٜتتففٚسٚ تت

هوسفففف وتبِفففف ١تًجففففذننؤٍتٗنتفففف  ن تبفففف اٛتتتت

نٞمت٨تأْتٙلففففْ٘تنهِّ فففف تأ ن ففففٍٚٔتنهجففففوٚ

ٍّتمبِدزتنُذٔفٟمتٗبف تأْتتلفْ٘تتتت دل  تتو

ا وتتع ّٙتًِٔجاتلٌٍىتٗلنف٘ نات٨ُذ ف  ن تتت

أ  ٠متٗٓف نتًف تٙو  فٕتنهنف  ٥تًفّت ف٩يتتتتتتت

ت كٚففففزتنهل تفففف تلوففففٟتنهسفففف ملتنهِلجففففٛتتت

هوعا ففففٚ  مت صتبفففف تأْتتلففففْ٘تافففف وتت

تعفف ّٙتٗتففٚوٞتللفف  ٝتبِفف ١تنهففِّلثتنهس بٚففٞتتتتت

 طمتهذذعف٘،تتٗختوٚ ٔ تًّتنهعس٘ تب لانفت

ن٪ ٚففففف يت  تُ ففففف تًعففففف بٕتٙسٚففففف تنهمنفففففٞتتت

نهل ًوفففٞت  تنهسففف وتكٌففف تٙسٚففف تك ًفففىتتتت

تان٘أٍتنهجوٚنٞ.

ختطففتتٓفف ٖتنه ٗنٙففٞت ٚفف تًفف تُكذفف تت

ًففّتألٌففف يت ٗن٢ٚفففٞتلفففّتاففف وتتعففف ّٙتمبففف تت

نُط٘ تلوٕٚتًّت ل ١ن متنتفذٔ هتت لف  ٝتتت

بِفف ١تنلُجفف ْتنهس بففٛتن س هفف تلوففٟتأتفف  تتتت
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ًّتت٘نهفتتهٚفٕتتتنهمنٞتبن  تٕتلوٟتنهِ  ت تز

تن٨ُلج  ن .

ٓ نتبس تًف تكذنفٕتنه ٗن٢ٚفْ٘تنهسف وتتتتت

لفففففففّتاففففففف وتتعففففففف ّٙمتهٌففففففف صنتكذففففففف تت

لِٔ متأا  تً صنتكذ تأ ب ١تتلت ن٢ٚوْٚ٘ن

نهسفف ٗتنه ففُٔٚ٘ٛتلففّتٓفف ٖتنحلفف ومتنه٘نافف ت

أْتِٓ همتأ ب ت ٗنٙ  تًٌٔفٞتكذنٔف تن٪ بف ١تتتت

نه ففٔ ِٙٞتلففّتافف وتتعفف ّٙمتٗافف تنت ففلتت

نه ٦ٙففففففف ت تٓففففففف ٖتنه ٗنٙففففففف  تب لانففففففف طتتت

لاجفف  تب خلٚنففٞمتٗنلوفف  ن تنه٘ن فف ٞتتٗن

  تنتٔ َتاٚ  ٝتنهس ٗتب هذن ف مت ف تٙعف تتتت

ب٘ ففف٘غتأْتاففف وتتعففف ّٙتك ُفففتت زلففف زناتتتت

ت  خيٚفف اتهوسفف وت تنهس فف تنحلفف ٙجمتٗهفف٣ّتتتت

ك ُتتنه ٗنٙ  تنهس بٚٞتتِطٜ٘تلوٟتنهلاف تت

ب هِ ففففف تٗن٨لذفففففزنزتمبنففففف  ن تنجلٚعفففففنيتت

ن  ففففففف ٜتٗنهجففففففف٘ ٜمتهففففففف ْتنه ٗنٙففففففف  تتتت

لل تلّتنيزميٞتنه   ًٞتنه تنلت ن٢ٚوٚٞت

ملتٙذ٘اسٔ تنهس ٗتنهف ٜتأوف ىتهف ٠تً٘نطِٚفٕتتتتت

أْت ٚعفٕت٨تٙنٔف متهف أ٠تنلتف ن٢ٚوْٚ٘تبففأَتتتتت

ألٍِٚٔتأل ن تنهنذوٟت تا وتتع ّٙتٗنهف تت

اففف  ٓ تن  نانفففْ٘تبفففأكم تًفففّتتفففذٞت ٨،تتتتت

اذٚىمتٗٓ نتنهسف  تكف ،تهٚو فقتنهف ل ت تتتتت

ُل٘تفففٍٔمتٗلطفففٍتًسِ٘ٙففف تٍٔمتٗٙسفففلتلفففّتت

ٍٓت٨ٗتتٌٚ تأْتِٓ همتألٌ ٨ات ٗن٢ٚٞتنُ ا  

ُعففف  تلِففف ٍٓتت ففف٘ تنجلٚعفففنيتن  ففف ٜتتت

ٗنهج٘ ٜتا ت  ٩تتىتأبٚ تكٌف تتفِ ك تتت

بسففف تافففنيمتٗأٗ تٓففف ٖتنه ٗنٙففف  تك ُفففتتتتتت

بسِففففف٘نْترنهس وفففففق تهول تففففف تنه فففففُٔٚ٘ٛتتت

أب نٓ َتبٔ٘و٘نىمتُعف  تٓف ٖتنه ٗنٙفٞتلف َتتتتت

َمت   تهٚٔ تنهل ت تلّتوا ٚٞت3799

ْتت ًعفو٨٘اتبف هذلذٚيتتتت  ىتنتفٕتر  َ متكف 

لّتلعٚقتزٗ ذٕتٗكف ْتنتفٕتر لن٢ٚفى متتتت

نهففف ٜتن ذلفففٟتهدفففأٝت ٘هففف اتًفففّتٙسمففف تلوٚفففٕت

ر  َ تهِٚففذنٍتًِففٕمتوففٍتافف َتر لن٢ٚففى تبسفف تتتت

صهففمتب ٨هذ فف قتبفف جلٚيتنه ففُٔٚ٘ٛمتهفف ٠تتت

ُلجففٕت تٗتفف تن س كففٞمتٗهففٚثته ٙففٕتأٜتتتت

 لٝت تنهنذ يمتٗكف ْتنه فن طتٙف  كْ٘تتتت

مبٔف َتاذ هٚفٞتتتتٓ نت ٚف نامتًٗف تصهفمتكولفٖ٘تتتت

هٚذاو فف٘نتًِففٕتًٗففّتأًم هففٞمتٗلفف ه ٘نتٓففٍت

لوٟتاٚ تٍٔت تنه ل٘،تنخلولٚٞمتٗ تٓ ٖت

نه ٗنٙففٞتنتٔفف َتهفف ٙحتهو ففن طتنهفف ّٙت فف٘نتت

أُلجففٍٔتظِفف٘ ت٨ت ففلٝتهفف ٍٙٔت تنهنذفف يمتتتتت

ٗت ٙفف تنه ٗنٙففٞتأْتتنفف٘يت ْتٓفف نتٓفف٘تتففن تتتتتت

تٓزميذٍٔت تا وتتع ّٙ.

نه ٗنٙففففٞتنهم ُٚففففٞتنهفففف تتِ ٗهففففتتافففف وت

 ّٙتًفففّتانفففىتن٪ بففف ١تنه فففٔ ِٙٞت ٗنٙفففٞتتتتتعففف

را وت ٚوفٞ تهول تف ت نْت ًف٘تثمتٗٓفٛتتتتت

 ٗنٙففففٞتتفففف   ٝمتختٚففففىتهٚٔفففف تنهل تفففف تأْت

نجلٚ٘شتنهس بٚٞتأطننفتتلوفٟتتفىتأبٚف متوفٍتتتتتت

ا ًففففتتبذسفففف ٙ تنهٚٔفففف٘ تهٚٔفففف متٗافففف تأ ن تتتت

نهل تففففففف تأْتٙفففففففذٔلٍتبنٚففففففف  ٝتنهسففففففف ٗتتتت

نلتفففف ن٢ٚوٛتنهفففف تهعففففوتت تهفففف تٓدففففَ٘ت

 صتكفففف ْتتتنجلٚعففففنيتن  فففف ٜتٗنهجفففف٘ ٜمتتت

ب ًل ٌُٔ تنه٘ه٘يتهس٩ات  تتفىتأبٚف متوفٍتتتت

تِسففٟتنه ٗنٙففٞتاذوففٟتنلتفف ن٢ٚوٚنيت تافف وتتتتت

تعفف ّٙمتهذ  ففٟتبذسفف طفتنهنفف  ٥متهٔفف١٨٧تت

لوفففٟتاففف تتسفففن تنه ٗنٙفففٞتيفففٍتأتففف تٗأ٨ٗ تتتتتت

ٗأافففف٩َت تنحلٚفففف ٝتا ففففٟتلوٚٔفففف تنهنفففف  ٝتتتت

نلت ن٢ٚوْٚ٘تبذٔ ٍُٗٔت تأ ن١تٗن فنٍٔتأف ٖتتت

تً٘نطٍِٚٔ.

مفففففففٞتبسِ٘نْرنه ففففففف ٘ٝتٗنه ٗنٙفففففففٞتنهم ه

نهلففل٠ تهول تفف تبففٚينتب بفف شمتتذ فف  تتت

ٓففففف ٖتنه ٗنٙفففففٞتلفففففّت ففففف ب ت تنجلفففففٚيتتتتت

نلتفف ن٢ٚوٛتنتففذ لٛتهوذ نٚففقتًسففٕتبجففن تتتت

خت صهففففٕت تافففف وتتعفففف ّٙمتٗافففف تٗن ٔذففففٕت

نهودِٞتب ٪ ط ١تنه تن تلنٔف ت تنحلف ومتتت
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ٗكففف ْتًففففّتُذٚدذٔفففف ت هففف بٞت فففف ب تًففففّتتت

نه ن طتنه ٔ ِٙٞت  ىت تغٚن٘بٞتًّت ف ن١تت

بذٕت ت ً غٕمتوٍتالٌتتنهودِفٞتلوفٟتتت ه 

نه ف ب تبذدٌٚف تٗ فسٕتنهسجفل ٜت  تأْتتتتت

ٙجفففذٚنلتنه ففف ب تن  فففف وتهٚعفففٔ تلوففففٟتتتت

تا ٚذٕتا٘يتً ت صنتك ْتً ُن اتأٗتب ٣ٙ ا.

ٗنه ٗنٙفففففٞتنه نبسفففففٞتلِ٘نُٔففففف تر ٙفففففي تتت

هول ت تنه ٗن٢ٛتا ٍٙٚتب٣ متٗٓف ٖتنه ٗنٙفٞتتت

أونٕتب هجف ٝتنه نتٚفٞتهول تف متتف  تهٚٔف تتتتتت

وففف  نتهٚٔففف تلِففف ً تكففف ْت ِففف ٙ اتتأاففف نو ات

ِٙذعىت مجتنجلِ٘ تنه ٔ ِٙٞتنه ّٙتتنط٘نت

 تافففف وتتعفففف ّٙمتٗٙلفففف  ٤تبففففأْت افففف ٠تتت

نجلمففففففجتك ُففففففتتهعففففففا تٙس هففففففٕمتٗملت

ٙفففذاو تًفففّتوفففنحتصهفففمتنهعفففا متٗاففف تتتتت

أه ففتتنه ٗنٙففٞت  تتجفف ٨٦ ت فف  ٝتنتففذوىتتتت

تهٚٔ تنهل ت تنجل ُ تنلُج ُٛ.

ٗبنفففٛتأْتٙذِنفففٕتنهِنففف تن٪ بفففٛتنهس بفففٛت

لوفففٟتنهففف  ن٢ تنهففف تلٌففف ت هٚٔففف تتتتتنحلففف ٙجت

هلذففففف وتنه فففففٔ ِٙٞت٨تفففففذسط ،تنهنففففف  ٥تت

نهسفف  ٛمت تذل ٗهففٞتهلعفففتزٙلٔفف متهٌفف تتتتت

ًسِٟتنجل ُ تنلُج ُٛتنه ٜتأٗاتتبٕت ٗنٙٞت

ب٣ تٗٓ٘تٙذلوٍتب تٍتذلذىتنغذ  تأ  ف اتت

ٗوففف  ناتوفففسن امتٗب تفففٍتون هفففٞتسدففف تاذفففىتتتت

نيتكٌ ٌفففف تنهففففف  ٝتتٚن٪طلفففف يتنهلوجففففطِٚتت

ت.ٗغ ٖ

ّْتٓفف ٖتن٪ل ٌفف يتنه ٗن٢ٚففٞتنه ففُٔٚ٘ٚٞتتت 

ٗأًم ي تت٧ك تٓ٘يتنه ف ًٞتنهف تأاف وذٔ تتتت

افف وتتعفف ّٙت تُلفف٘ تنجلِفف٘ تنه ففٔ ِٙٞتتتتتت

ٗ تناذٌففف تنه فففُٔٚ٘ٛتل ًفففٞمت ففف تٙففف يتتت

 ٨هففففٞتٗن فففف ٞتبففففأْتًفففف تاننففففٕتنجلٚعفففف ْتت

ن  فففف ٜتٗنهجفففف٘ ٜتٙسفففف تُ فففف ناتًففففّتأٓففففٍت

ن٨ُذ فف  ن تنهفف تاننٔفف تنهسفف وت تنهذفف  ٙصتت

نهس بففففٛتأْتنحلفففف ٙجمتٗبنففففٛتلوففففٟتن٪ وتتت

ٙجذلٚ تًفّتٓف نتنهِ ف مت٨ٗتتفٌٚ تنه ٗنٙفٞتتتتتت

نهس بٚففٞتهنفف  تٔ تنهل ٢نففٞتلوففٟتأجففٚ تٓفف نتتت

نهِ  تنهلن متٗتِل تًِٕت  تنهس  ٚفٞت٪ُفٕتتت

افف  تنتففذمِ ٢ٛتلذفف  ت  تأ وتك ًففىت تتتت

أ ٗنتففففٕتٗرلذٌفففف ت تأ  بففففٕتهٚدسففففىتٓفففف نتت

نهِ فففف تظ ُفففف تن٪لٌفففف يتنهس ٌٚففففٞتنهفففف تتتتت

هِٚفففٞتٗ ٠٦تت جففف ٓ تن٪ وتنهسففف  ٛتبفففأ ٗن 

ه ٙفف ٝت  وففتتاٚففزتنافف يتنهلففينتًففّتأٗتفف تت

 ن٪ب٘نو.
٨ومتأْتنه ٗنٙٞتنهس بٚفٞتن س هف ٝتاف تتتت

وفففووتتاٚفففزناتًذٌٚفففزناتًففف٧  نامت صتّٔففف  تتتتت

توجففففوٞتًففففّتنه ٗنٙفففف  تنهس بٚففففٞتن س هفففف ٝتتت

نتفففذط لتتنهذسفففن تلفففّتن جفففذد ن تنهففف تتتتت

طفف أ تلوففٟتناذٌفف تنهس بففٛمتٗافف تأفف ٗزتتتتت

تنهس بفففٛتبس ففٔ تًفففّتاٚففجتوفففٔ تٔ تنهسفف ملتتت

ٗأ فففف  تًل ُٔفففف تنه٢٩ففففقتبففففنيتن٪لٌفففف يتتتتت

نه ٗن٢ٚٞتنهس  ٚٞتن س هف ٝتُف ك تًِٔف تلوفٟتتتتت

تفففنٚىتن مففف يتألٌففف يت بففف نٍٓٚتنهلفففُ٘ٛت٨ٗت

تففٌٚ ت ٗنٙذففٕت"نهذففل"تٗألٌفف يتٙ٘تفففتزٙفف نْتتت

هفف ا ت ٗنٙففٞت"لزنزٙففى"تٗتففس تنهجِس٘تففٛتتتت

هففف ا ت ٗنٙفففٞت"تففف قتنهنففف ًن٘"مت  ت  ُففف تت

ٌٔفففففٞتتوجفففففوٞتًفففففّتنه ٗنٙففففف  تن س هففففف ٝتن 

كففففف"صنك ٝتنجلجفففف "ت٪افففف٩َتًجففففذو  ٛت

ٗ"نخلنففففزتنحلفففف  "تحملٌفففف توففففل ٜتٗ" ن تتتت

ن ذسففففٞ"ته٘هٚفففف ت  ٩هففففٛتٗ"زلفففف نْت ففففتتتتت

نه فففل "تهٚ ٚفففٟتخيوففففتٗ"تفففوط ُٞ"تهو هففف تتت

ٓوج تٗ"هسنٞتنهِجٚ ْ"تحملٌ تبف ن ٝتٗت"نهف٩ز"تتت

هوطفففف ٓ تٗطفففف  تٗ"ل فففف ه تنهلدفففف "تهوٚوففففٟت

لجفففف نْتٗ"نهذفففف٘ تن فففف "تحملٌفففف تنهس ٗتففففٛت

نهِففف  "تهسنففف تن ت وٚلفففٞتٗ"نهفففزٙينتتتتٗ"أغِٚفففٞت

ب كفففففف  "تجلٌففففففف يتنهوٚطفففففف ُٛتٗ"هجففففففف  تتت
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ن٪ًلِٞ"ته لٜتً٘تٟتٗ"نهِا  "ته ٩غت

بففف٘ت ففف ٖتٗ"نه٘وفففٍ"تهسنففف تنهففف  ّتنه بٚسفففٛتتت

تٗغ ٓ تكم .

ّّتنه ٗنٙففٞتت ٗ تصهففمت هٚففىتلوففٟتتطفف٘ تهفف

نهس بٚٞمتب ٘ ٝته اتتتطف٘ تن٪ُف٘نىتن٪ بٚفٞتتتت

ن٪ فف ٠متًففّتأ ففىتصهففمتهففزَتأْتٙ٘ ففٕتٓفف نتتت

نهلففّتخل ًففٞتنهن فف ٙ تنهس بٚففٞتٗلوففٟت أتففٔ ت

ا فففٚٞتهوجفففطنيمتٗأْتٙجفففذسٚ تٓففف نتنهلفففّتتت

 ٗ ٖتنهمنففف  ت ٘ن ٔفففٞتنهمن هفففٞتنه فففُٔٚ٘ٚٞمتت

٨ٗتٌٚ تنه كٚزتلوٟتن ِ اٛتنلب بٚفٞت تت

نهذفف  ٙصتنحلفف ٙجمتٗنلزلفف زن تنهسجففل ٙٞتتت

َمتصهففففمت٪ْت3791نهفففف ت ننففففتت تلفففف َتت

ْتتت تا وتتع ّٙت  ٙ ٝتبفأْتتوف ٗتأتفط٘ ٝت٪

هٚٔففف تًففف تميلفففّتأْتٙسٚففف تنهمنفففٞتهبُجففف ْتتت

نهس بٛتٗٙ ف لفتنلاجف  ته ٙفٕتب ٨ُذٌف ١تتتتت

ٗني٘ٙٞمتٗٓ ٖتنه ل٘ٝتنهِن ٙٞتملتتلفّتًفّتتت

 ْٗتًِ تففنٞتلوففٟتأٙففٞتافف يمت صت٨ا ِفف تأْتتتت

نه ٗنٙففففٞتنهس بٚففففٞتن س هفففف ٝتنسل هففففتتلففففّتتت

نهن ففف ٙ تنهس بٚفففٞتن٪ت تفففٚٞتهذ ووفففتتًفففّتتتتتت

ن  فففف ًنيتنه٘طِٚففففٞتٗنهنً٘ٚففففٞتلوففففٟتٗ ففففٕتتتت

متٗ ف  ت تتفنىتت٘وفمتأْتتط أف تتتتت  ،

    ت ط  تنهمن هٞتنهس بٚفٞمت صت ن  تأغوٚٔف تتت

 ا٘يتن ج ٢ىتنآلتٚٞر
نٓذٌفففففتتنه ٗنٙفففففٞتنهس بٚفففففٞتن س هففففف ٝتت

ب جل ُففففف تن٨ ذٌففففف لٛمتٗأبففففف ز تنهنطفففففىتتت

ن٨ ذٌفف لٛتب٘هففلٕتبفف ٩ٙاتهونطففىتنهنففً٘ٛمتتت

ٗافف تمتتصهففمتنهذ فف٘يت وفف تت ن فف تن  فف ًنيتتتت

 3799َنهنً٘ٚٞتبس تُلجٞتازٙ نْتل َت
نبذس  تًس فٍتنه ٗنٙف  تن س هف ٝتلفّتتتتت

ن٪هلففف  تنهذن ًٚفففٞتٗن٪ٙففف ٙ٘ه٘ ٚ  تنهففف تتت

ك ُففففففتتتفففففف ٢ ٝت ت ٗنٙفففففف  تنهجففففففذِٚ  تتتت

 ٗنهجنسِٚ  تًّتنهن ْتنهسع ّٙ.تت
ن٨ٓذٌفف َتنهعفف ٙ تب ٪تفف ط تٗنه ًفف٘ز.ت

ٗت ن فففف تن  فففف ًنيتنه٘طِٚففففٞتٗنهنً٘ٚففففٞت٨ٗتتت

 تٌٚ تا ٚٞتهوجطني.
نهذ٘ فففففففٕتنه٘ ففففففف٘ ٜمتٗنلًسففففففف ْت تتت

نهل٩َتلوٟتاوقتنلُج ْتن س ه تٗنغ نبفٕتت

 ٗتٕٚٔتٗا تٕ.
ٌِٓٚففففففففٞتن  فففففففف ًنيتنهلوجففففففففلٚٞتتتت-

ٗنهسوٌٚٞمتٗت ن  تهلف ٝتنليف َ.تٗ ت ف١٘تتتت

صهففففمتنُللففففأ تنه ٗنٙففففٞتنهذ وٚوٚففففٞتنهفففف تتتتت

 تتتجذٔ ،تت ٘ٙ تنه٘نا .
ن٨ٓذٌفف َتنه٘ن ففحتبذ فف٘ٙ تًجفف ٢ىتت-

 تنهذ ّٙتًٗعلوٞتن٪اوٚ  تًٗس وٞتنهع ٗص.
 تٗنه٘ناسٚففففٞتنهفففف تك ُففففتتنه فففف٘ت-

 فففف بتتكذفففف وتنه ٗنٙففففٞتن س هفففف ٝتدلووففففٞتت

ب هج٘ن تٗنهلآبٞمت  تأّٔ تنه٘نا تنهس بٛت

 تغ ٙففٞتنهذاوفففتٗنهذللففممتٗ وففتتًس ففٍتت

نه ٗنٙفف  تًففّتنهفف ٠٦تن ذل ٢وففٞتنهفف تتعفف ّتتتتتت

نهن  ٥تبأًىتنخل٩،تًّتا يتنهذاوفتنه ت

 نتذل ُتت هٚٔ تناذٌس  تنهس بٚٞ.
ّْت تت ن ففففففف تن  فففففففتت  ًنيتٗٗن فففففففحتأ

نه٘طِٚٞتٗنهنً٘ٚٞت٧ًوً نت طف ناتلوفٟتختوفٛتتتت

نه ٗنٙٞتنهس بٚٞتن س هف ٝتلفّت ٗ ٓف تنهمنف  تتتتت

ٗت ن سٔففففف تلفففففّتً٘ن ٔفففففٞتون هفففففٞتنآل ففففف تتتتت

تنه ُٔٚ٘ٛ.

ت
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 .. الحرب أدب

 ومرايا االستشراف دالة

  المستقبل
 

  ذعلي هاللأحمد

 

ذ

/ذأدبذاملركب ذذباشتؼاقهاذاللغووةذالعالمةذتنطويذوهلذاحلرب؟،ذأدبذملاذا

ذإلحبرازذذالنبوو ذذذلب ذذإىلذماهوتهاذيفذحتولذأنهاذأمذظاهري،ذتناقضذعلىذاحلرب

ذالنػبوسذذيفذتتصباد ذذوهبيذذببى،،ذذوالػردوبةذذاجلماعوةذاحلربذلتجربةذبعونهاذعالمة

ذيفذاألبعبدذذالداللبةذذإلنتبا ذذسبعوا ذذالطلوؼبة،ذذاملخولبةذذويفذاألرضذوعلبىذذوالنصوص

ذ.وتوثوؼهاذفحد ذاللحظةذالتؼاط

ذ

 – املوووجر الشووو اه ذلووو  ٍٖطوووٕٙ إذُ
 سووو اه غووور عموووٜ - املعرفٗوووٛ بطبٗعتوووْ

ٛ  إىل حيٗن ذلاٖح، ٛ  واِٗو  وٍظوٕتي   ِٕٖٔو

 يٕسوم   الو   ٔالتصوٕرات  املقاربات، أفق يف

 يف إرثووووًا الوووو  اه الٍووووٕ  هلوووو ا يصووووٍٗ  غوووور

ٛ  ال اكرٚ  فضواٞات  ٔيف ٔاإلٌشواٌٗٛ،  العاملٗو

 ٔاملتٍٕعووووٛ، املدتمفووووٛ اإلب اعٗووووٛ الظووووٕاغن

ٝ  أُ لٍووووا ميكووووَ  االسووووتقرار  وٍوووواتتٚ ٌوووور

 «احلوورب أتب» يٕصووٗ  لٗكووُٕ اإلدٍاسوو٘

 يف فضووواٞ األقووورب ِىوووا «سووورب و ٌٔوووٛ» أٔ

ٛ  إٌتووواز  ٔإعووواتٚ  التمقووو٘،  ٘  يف ال اللووو  الوووٕع

 الوووتفكر ٔالكتابوووٛ،  ٔأطوووكاه ٔالجقافوووٛ

 األتبووو٘ اخلطووواب طرٖقوووٛ يتٕقووو  ٔعمّٗىوووا

 االخووت   أٔ االوتجوواه ٔووو ٝ ٔممكٍايووْ،

 بٍشوو  ٔذبققّووا «األتبٗووٛ» وفّووًٕ يٕضوو  يف

َ  ٔووا  ٔظاٟفّوا،  فّٗوا  يتكاوون  ق  ْ  وو  طونٌ

 الوووو   االصووووط سات يف املعٍووووٜ حيوووورر أُ

 يٕسووً  ٔالتذربووٛ، ال اٟقووٛ عمّٗووا يٕاضووع 

 ووووَ األٌشوووا  ثقافوووٛ ٖقووورأ وعوووريف خلطووواب

 الظووواِرٚ ٖٔقووورأ خاردّوووا، ووووَ ال تاخموووّا

 ٔيف اجلىعوو٘، الووٕع٘ يف اوتوو اتًا اإلب اعٗووٛ

 يتعوووالق إب اعٗوووٛ دبوووارب ووووَ اسوووتبطٍتْ وووا 

 ِٕاوظوووّا عموووٜ اٌفتاسوووًا ،«احلووورب» بجٗىوووٛ

 يف «يصوٕرٓ » إٌتواز  يعٗو   ٔبتذمٗوات  ٔوتٌّٕا،

ٛ  الجقافٗٛ املدٗمٛ  ٔيف ٔاإلٌشواٌٗٛ،  ٔالفكرٖو

ٛ  القٗي وٍظٕر  ٔأطوكاه  ٔع ٟقّوا  اجملتىعٗو

 حيوواك٘، أٔ ٖفووار  ومفووٕظ يف بّووا، اجلّوور

ٛ  إىل ٖ ِ  أٔ ْ  ووا  يف االستظورا   تالو  ٌعٍٗو

 .احلرب بنتب
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 اللخظة يف التقاط

 التارخيٗووٛ سووٗاقايْ ٔيف بووٕاكرٓ وٍوو 

 جبوو ارٚ ٖوورِ  احلوورب أتب ظوون امل ٖوو ٚ،

 سضوووٕرًا الووو اكرٚ يف متجووون ألُ الٍصوووٕ 

ٛ  ٔمتاسوكاً  ثبايواً  أكجر ْ  ووا  ٔب اللو  اسوتبقت

َ  -الو اكرٚ  ِ ٓ- َ  خالو ٚ  أعىواه  وو  وو

 يٕلشووتٕٙ،  لٗووٕوووو ل ٔالشوو ً احلوورب: »وجوون

 ٔالوجمر  ِىٍغوٕاٙ،  أرٌشو  وو ل لمش ح ٔٔتاعًا

ْ وو ل ٔاألون بٌٕ ارٖٗ ، ٖٕرٙوو ل احلار  أٌ رٖو

 ٕ  ٔعمووٜ احلصور،  ال املجوواه سوبٗن  عمووٜ «ووارل

 العربوو٘ الفضوواٞ يف لكووَ الرٔاٖووٛ، وشووتٕٝ

 التشووٕالت باٌعطافووات احلوورب سوو اه يعووالق

 أً التٕثٗق: املجرٚ اجل لٗٛ يم  يف أٙ األتبٗٛ

 سووٗا  الوو اللت  وووَ ٔلكوون االستظوورا  ،

 يف يصووٕرِا لٗعٗوو  احلوورب سوو اه إىل ذِوو 

/ المشظووٛ ٖتذووأ  أُ تُٔ اإلبوو ا ، ٌصووٕ 

 يف حبجووًا ٔيراكىّووا بزمخّووا احلوورب حلظووٛ

َ  أثوراً  ٔذِابًا الٕدٕتٖٛ، األس٠مٛ  اخلوا   وو

 المشظوووووٛ حبشاسوووووٗٛ اريباطوووووًا العووووواً، إىل

 ٞ  الجقووووايف الووووٕع٘ يف لصوووورٔرايّا ٔاسوووتقرا

 ٘  التوو َٖٔ إىل أقورب  لتصووب  بونُ،  ٔاجملتىعو

 أتب٘ ٌٕ  غر دبأ  ٔتُٔ الٍادزٚ، ٔسمطتْ

ْ  بنطكاه ٘  املعواته  بالتقوا   ِذشو  اجلىوال

 وفتٕسووًا سوو ثًا بٕصووفّا لمشوورب ٔالب غوو٘،

 الو اكرٚ  ستٍفت  ٍِٔا رلتمفٛ، ٔبنطكاه

 إضووفاٞ ذبووأه وووا بقوو ر الٕاقوو  عمووٜ أكجوور

 ٔمبعٍووٜ لووْ، املصوواس  التدٗٗوون وووَ ٌشوو 

ٕ  ملوا  الشع٘ آخر َ  أبعو   ِو ٛ  وو َ  حلظو  التو ٖٔ

 الوو ٙ الرتاكووي بفضوون ال اللووٛ، اٌفتوواح إىل

 املٍووتر أُ ٔب اللووٛ رلتموو ، ٌووٕ  عووَ ٖشووفر

 اسووووتجىار عمووووٜ ٖقووووًٕ راٍِٗتووووْ يف األتبوووو٘

 إىل ذِابووووووًا ٖٕوٗايّووووووا لٗفووووووار  الٕقوووووواٟ ،

 التشووووٕالت يعووووي الوووو  الظمٗمووووٛ اهلووووٕاوع

َ  ٔأكجور  اجملتىعٗٛ َ  حبجواً  ذلو   وو  سو اه  عو

 لٍوووا لٗبووو ٔ ٔذبققّوووا، اإلٌشووواٌٗٛ الكٌٍٕٗوووٛ

 أٔ ب ردووٛ الع وووٛ ساووون اإلٌشوواٌ٘ الظوور 

 عمووٜ– األدٍوواض يموو  فضوواٞات يف أخوورٝ،

 .-اخت فّا
 واإلبداع التجربة بني ما

 الستقصاٞ ذِبا ٔحبح تراسٛ غر مثٛ

 بّووٕادص  األتب ِوو ا  خصوواٟ   ٔاسووتذ ٞ 

ٔاٌفتاح  التذربٛ ٔمبىكٍات املعريف الش اه

ٛ  أٌشا  يف سفرًا أدٍاسّا اإلب اعٗٛ،  املعرفو

 اإلبو ا   ظواِرٚ  ٖقورأ  وٍّذ٘ ضبط أدن وَ

 الٕاقوو  إلّٗىووا حيٗوون كىت  وووت  ٔاحلوورب

ٔ  وردعٗوٛ،  بٕصفْ ٛ  ٌتاٟذّىوا  سوتب   وفتٕسو

 -الرتاكووووي – بفعوووون ٔلكووووَ لووووراَِا يف

 يف قووووراٞٚ القووووراٞٚ تاللووووٛ سووووتعٕت املٍظووووٕت

 عمووٜ التوو لٗن ٔميكووَ ٔاملصوواٟر التشووٕالت

 سوووٗا  يف رٔاٖوووات ووووَ ُأٌوووتر ووووا جبووون ذلووو 

 يبعواً  ٔعّٗوا  ٖتفوأت  ٔخبصٕصوٗات  احلرب،

 التذربووووووٛ ٔالوتجوووووواه التارخيٗووووووٛ، لمشظووووووٛ

 ايشوواعّا عمووٜ فالتذربووٛ اإلبوو ا ، ٔوعٗارٖووٛ

ٛ  ذبىون  أُ طنٌّا وَ ً  طاقو  يتوٕ    ٔأُ اإلهلوا

 البقووواٞ، وضوووارعٛ سوووٗعي  ووووَ غووور عموووٜ

 احلوورب، لتذمٗووات ذلاٖجووٛ رؤٖووا ٔيظووكٗن

ْ  مبووا  اإلبوو ا  ٘  وووَ حيرضوو  ٔسشاسووٗٛ  ٔعوو

ٜ  االٌفتاح ٔبق ر ٛ  عمو ٛ  تالو  يعوي  الو   الجقافو

 ٔوووو ٝ اإلب اعٗوووٛ اخلطابوووات يمووو  صووورٔرٚ

َ  عبوٕراً  لزوٍّوا،  اخرتاقّا  احلورب  سو اه  وو

 الووو  اجل لٗوووٛ يمووو  يف احلٗووواٚ، سووو اه إىل
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 أسوو٠مٛ ٔاسووتٍّا  املووٕت وٍاِضووٛ يشووتبطَ

ٛ  ٔيٕطوٗ   احلٗاٚ، ْ  مبوا  املٍتظورٚ  ال اللو  ٖعٍٗو

ْ  يف احلٗوواٚ  أتب ُ  املقووأً،  وفّٕووو  سووٗكٕ

 ٔالكوو ٝ املٍتذووٛ األسوو٠مٛ وّوو  يف اإلبوو ا 

 لوووٗص اإلٌشووواٌٗٛ، بالووو اكرٚ يعصووو  الووو 

 يف يفش  وا بق ر الٍادزٚ، األدٕبٛ اللتقا 

 ٔاملعرفووٛ، بووالفكر الشوو اه لٗمووتشي اجملوواه

 عمٜ األتب٘ املٍتر حياٖح ال ٙ وعريف س اه

 دوٍص  أٔ ٌوٕ   وطمق د ارٚ ٖعي وا اخت فْ

 .لْ العابرٚ أتبٗتْ ٔاوت ك بالبقاٞ أتب٘
 األبقى األثر.. األدب

 بٕصووووووفْ اإلبوووووو ا  إذُ وووووووَ ٌٍطمووووووق

ْ  أكجر لمقٗىٛ ساوً  ٔبٕصفْ و سشٛ،  وٍو

ُ  أُ ذلو   فششو ،  لغًٕٖا أثرًا ٛ  طون  ٍِوا  المغو

ٔوٍظٕوتّوووا اإلطوووارٖٛ  االسوووتعارٖٛ بٍٗتّوووا يف

 أٖضًا، «أسطٕريّا» يظكن أُ يف ِٔذشّا

 عووووَ فضووووً  طرٖقووووٛ، خطوووواب يكووووُٕ أُ

 يف ٔالتكٍٕٖٗٛ، البٍٕٖٗٛ خصاٟصّا يضافر

ٗ َ ٔايشووا  يٍوواغي  الٍووٕ ، سشاسووٗٛ عمووٜ تالوو

 غوووور القووووراٞٚ أفووووق يف ٖظووووكن وووووا ِٔوووو ا

ٛ  طوعرٖٛ  سوٗعي  يٕصوٗ    يوو ٔه ٔووا  الكتابو

 وضوووارعٛ يف املٍتظووورٚ الظوووعرٖٛ ِووو ٓ إلٗوووْ

ٜ  يو لن  البعٗو ٚ،  ٌٔتاٟذّوا  احلرب أفعاه  عمو

 الفضوووواٞ يف ُكتوووو  وووووا خصٕصووووٗٛ ذلوووو 

 مخشوو  عووَ ٍٖووٕ  وووا» الشووٕرٙ اإلبوو اع٘

 الكتابووٛ ٔوا الوو  الصوو ت، ِوو ا يف «رٔاٖووٛ

 ثووووي ٔوووووَ أٔاًل التٕثٗووووق ثقوووون ذبوووو  يتووووٕاير

 إبوو ا  وٍووْ ُٖظووتق الوو ٙ اإلبوو اع٘ الرتاكووي

 ووا  بإجيوات  ٖٔ   احلرب، فعن ٖقّطر خال 

 اإلبوو اع٘ بوواملعٍٜ لووْ وعوواته وووَ أكجوور ِووٕ

 ٔوووووَ املعٍووووٜ، إىل الظووووكن وووووَ املتذووووأ 

 الوو ٙ املظوو  اجلووِٕر إىل العوواطف٘ العصوو 

 أُ أٙ املشوووووتقبن، إطوووووارات فٗوووووْ يوووووت و 

٘  لراٍِٗتّوا  دبوأ اً  ٍِوا  الٍ  ممكٍات  ِو

 املٍتذووٛ القووراٞٚ أفووق يف اإلبوو ا  ٖشووتبقْٗ وووا

 ذلووو  اإلبووو ا  ووووَ دبعووون ال ع ووووٛ لغووور

َ  أكجر بن فشش ، لمٕد اُ سذن  ذلو   وو

 باإلٌشووووواُ حيتفووووو٘ وغووووواٖرًا ٔعٗوووووًا إٌتادوووووْ

 .اختزاهلا ميكَ ال كقٗىٛ
 خمتارة مناذج يف احلرب أدب

 وووا اختووزاه ميكووَ ال احلوواه بطبٗعووٛ

 االٌتظووار، أفووق يف ِووٕ ٔوووا ٖٔكتوو  ُكتوو 

 القصوووورٚ ٔالقصووووٛ الرٔاٖووووٛ وشووووتٕٝ عمووووٜ

ٔالتظوووووكٗن ٔالووووو راوا  ٔاملشووووورح ٔالظوووووعر

 سامسووٛ، ٌتوواٟر إىل بالٕصووٕه ذلوو ، ٔسووٕٝ

 يقووورأ ٌصوووٗٛ وقاربوووات إىل بالووو ِاب لكوووَ

ٛ  وٍّوا  ٔيشتظر  املىكٍٛ اإلرِاصات  تاللو

 لموو رض وعطٗووات ينسووٗص ميكووَ اإلبوو ا ،

 ٔطووووووبكٛ تٔاهلووووووا اسووووووتٍطا  يف الٍقوووووو ٙ

 ٔووو ٝ ٔاقعووًا بٕصووفّا احلوورب ووو  ع قايّووا

ٞ  يف يفارقْ وا ٘  فضوا ٕ  مموا  التمقو  وونلٕ   ِو

 ذلووووو  عموووووٜ التووووو لٗن ٔميكوووووَ ٔسووووواٟ ،

٘  الوٕطي  املظورٔ   باستقراٞ  لتٕثٗوق  اإلبو اع

 يف الشٕرٙ العرب٘ ٔالظع  اجلٗع بطٕالت

 اجلووووزٞ يف وٍووووْ ٍُٖتظوووور ٔوووووا األٔه دزٟووووْ

 إىل -أِىٗتووْ عمووٜ– التٕثٗووق فىووَ الجوواٌ٘،

 إب اعٗووٛ خاصووٗات ٖعووي الوو ٙ االستظوورا 

 األتبٗٛ، ملعٍٜ ٔاختزاٌْ الٍ  تاللٛ يف يفت 

ٛ  إلْٗ ذبٗن ٔمبا َ  االلتقوا   حلظو ُ  وو  كىوٕ

 الظوووووكن وعاتلوووووٛ إىل سوووووٗتع ٝ إبووووو اع٘

 ووووا وقابووون يف الفٍٗوووٛ، ٔمسايوووْ القصصووو٘

 سوتعي  يقٍٗوات أسومٕبٗٛ   وَ املب   لْ جيرتح
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 ٔالووٍ  كوواورا فووالع  اخلطوواب، طرٖقووٛ

َ  الٕاقو   لتظكٗن برِٛ ْ  د ٖو   وو  بتفاصوٗم

 ٔاقعواً  لٗص لكٍْ الٕاق  وَ اقرتابًا األكجر

 مسووات حيىوون مل وووا بالضوورٔرٚ اٌعكاسووًٗا

ٔ  بعٍّٗا، ٔخصاٟ   احلكاٖوات  لٍوا  ٔسوتب 

٘  اٟت   يف ٔامل ٌٔات ٔاملرٖٔات ٝ  ٖفضو  لو 

 وضووىًٌٕا لٗصووب  لمظووكن بتصووٕر كت ابّووا

 إُ إذ الفوي  الظوكن  وعضمٛ عَ بعٗ ًا هلا،

 األتبوو٘، التدٗٗوون سٗضووار  املردعوو٘ الٕاقوو 

 كقٗىوووٛ – األتبووو٘ املتدٗووون سُٗكشووو  بووون

 مثووٛ ٔاملرٌٔووٛ، ال ٍٖاوٗووٛ اوتٗووا  -وضووافٛ 

 املظووّ  بتنثٗوح  سوتتعالق  بٍاٟٗووٛ خوٕا   ٍِوا 

 يف سووووٗعي احلكاٖووووٛ بظووووعرٖٛ فاالعتىوووواه

 قوو رٚ لمىوو ٌٔات ٔالتمقوو٘ االسووتقباه وشووتٕٝ

 ٛ  ٖتغوو ٝ وعرفووٛ خطوواب يكووُٕ أُ عمووٜ المغو

 تالالت ٔلتبوو ٔ الوو اكرٚ، يظووكٗن بإعوواتٚ

 اسوووتٍطا  عموووٜ قووو رٚ أكجووور -الٕاقووو   –

 ألتبٗووٛ وكىٍووًا الٕثٗقووٛ يصووب  إذ املدٗمووٛ،

َ  سقون  صواسبٛ  وظرٔعٛ  سٍٗىوا  الو الالت  وو

 .ل ٔاهلا المغٛ يٍص 
 وووَ التووال٘ املقطوو  يف لٍووا ٖبوو ٔ كىووا

ٛ  أبٕ  ٖات أمح  البطن الظّٗ  سكاٖٛ  خٕلو

 لٗووون يف ٖضووو٘ٞ قىووور» بعٍوووٕاُ دووواٞ ٔالووو ٙ

 لوو٘ سكوو : أمحوو  وفكوورٚ وووَ» ،«طٕٖوون

 فقمبّا لٗاه، ث خ وٍ  يٍي مل أٌّا ذاك لٗمٛ

 وووا، اٌفذووار وووَ عموو٘ خٕفووًا ٖغموو٘ كوواُ

ً  أفو   أُ أستط  مل ٔكالعاتٚ  الجقٗون  الٍوٕ

 وًٍّٗا قم  ل ل  عمّٗا، أرت ك٘ عٗي عَ

 أعووووٗع رح وووووٗى  ٖووووا اطىوووو٠ي احلوووو ٖح

 ذلو   بعو   ط ه، وجن عرس٘ يف ٔيرقص 

ْ : قاه وَ الٍاض وَ األقأٖن كجرت  وزقتو

 عمووٜ يٕ عوو  أطوو ٞ، إىل املتفذوورٚ العبووٕٚ

 يموو  طريووْ قوواه وووَ ٍِٔوواك سووٕرٖٛ أحنوواٞ

 أك  وَ ٔوٍّي فمشط ، مساٞ إىل العبٕٚ

 ٌفشووْ، ضووٗاٞ فوو خن ، أبووٕٓ ٌوواتآ:  حبووزً

 .«ٍٖاً ك٘
 وكٌٕووووات إىل حيٗمٍووووا الشووووٗا  ِوووو ا

 خطواب  ٔبشوىات  باالستعارٚ  اخرٚ قصصٗٛ

 وتصووٕر يف إٌتادّووا لٗعٗوو  احلكاٖووٛ ميووت 

 بون  بالٕاق ، وجقً  ٖني٘ أُ تُٔ أٙ القارئ،

 .فْٗ ال اللٛ اٌفتاح إىل ٖ ِ 
َ  آخر وشرٔت ٔجيّر ٝ  سٗواٚ » عو  «أخور

 إذ عباض ِٗجي وٍّ  البطن الظّٗ  سكاٖٛ

 ،«اخلٗوواه  كنٌّووا  قصوو  » ووو ٌّٔا  ٖقووٕه

 اٟووت   عمووٜ يقووًٕ الوو  العبووارٚ ِوو ٓ ٔلعوون

 ِووٕ وووا إىل بٍووا ستفضوو٘ ٔاخلٗوواه، الٕاقوو 

 سًٗا وردعًا بٕصفْ لمٕاق  وٍطٕ  وَ أكجر

 قصوو  وووَ املشوورٔت لٗووني٘ اخلٗوواه ٖضوواٖفْ

 باحلكاٖووووووٛ ّٖذووووووص يعضووووووٗ ًا الظووووووّ اٞ

 غور  عَ قص  ِ٘ كىا ينٖٔمّا، ٔبرِات

ٛ  مبتٌّٕا بطن يظ٘ طّٗ   أُ تُٔ احلكاٟٗو

 وٍّووا جيعوون أُ طوونٌْ وووَ وووا ٔاقعّووا يفووار 

ٕ  أثور  يعبر الستبطاُ ٔذل  د ٖ ًا ٔاقعًا  ِو

َ  ٖٕل ُٔ الظّ اٞ أُ  ٖرسموُٕ،  ٔال د ٖو   وو

 وووَ بعٍّٗووا عٍٕاٌووات ذلوو  عمووٜ يوو لن كىووا

 «أرٔاسّوي  القمو ،  ٌوب    فواف ،  بو  » وجن

 وجوون وووَ ينٖٔمووّا بقابمٗووٛ العٍٕاٌووات ٔيشووتىر

 اجلورٖ   سكاٖٛ اعتى ت ال  «سًٗا ٔع ت»

 ٖٕوٗووات بشوورت عٗشووٜ، طووٗذ سوواور البطوون

 قو   أٌا ِا» تالٛ جبىمٛ لُتدتتي مبردعّا تالٛ

 ٔوووَ ،«قوو و٘ عمووٜ أعوو  مل لكووي عوو ت

َ  يالٗوووٛ ذلكٗوووات  الردووواه  ٔعووو  وجووون وووو

 عبوو  أمحوو  عموو٘ األتٖوو  الظووّٗ  سكاٖووٛ»
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ٛ  الكاي  ٖقٕه «اهلل  ٖوا  آٓ»: االسوتّ ه  عتبو

 القموو  ت ٞ وووَ آٓ... عموو٘ ٖووا آٓ ثووي عموو٘،

 الوو  الوورٔح ٌٔووب  وعكىووا، ٌشووٗتْ الوو ٙ

 غفمووٛ، ذات وووي يٍشوون ِٔوو٘ بّووا طووعرت

 ِذريّووا وظمىووٛ لٗمووٛ يف غوو ٔت ٔكوونٌي

 غر إىل حيٗن استّ ه ،«ال ٌٗا أقىار كن

الكايوو   – بّووا سووٗقارب الوو  لمغووٛ وشووتٕٝ

ٙ  غووور  سووو ثاً  -  جيمِٕوووا  ٔسوووٕ   اعتٗوووات

 ْ ٙ  وٍطٕقوو ٙ  احلووٕار  اسوووتبطاُ سووٗعي  الوو 

َ  فّ٘ أتبٗتّا، ٘  وو ٝ  يبقو  كىوا  وتمقّٗوا  لو 

 طووعرٖٛ إىل أقوورب ِووٕ وووا ذلكٗووٛ غوور يف

 طرٖقووووٛ كدطوووواب القصصوووو٘، اخلطوووواب

 فصووووٕه يف املٍتظوووورٚ ال اللووووٛ ٖجوووورٙ ٔيٍووووٕ 

 وووا ٔسووٗنخ  ٌٔتاٟذّووا، ٖٕٔوٗايّووا احلوورب

ٙ  بالتنسوٗص  عمْٗ ٌصطم   ذرٔٚ غور  املظوّ 

ٛ  وعتى ًا «اجلىاه وقابر» ٌ  يف كىا  يقٍٗو

 احلوو خ بتوٕاير  املٌٕتوواز إىل األقورب  التقطٗو  

 الٍصوووٗٛ الع قوووٛ يٍفوووت  سٗوووح ٔيصوووعٗ ٓ،

 سووورتٙ ٔبإٖقوووا  الٕقووواٟ ، لتووو فق دلوووأرٚ

 ٔاالٌتظوووووار ٔاهلوووووٕادص بوووووالقمق سوووووٗتغ ٝ

 الفووي املشووتٕٝ ٔعمووٜ «املدطووٕف  اٌتظووار»

 بووووو رٚ يف الظدصوووووٗات سوووووتت و  البٍووووواٟ٘

٘  بإطارِا احل خ  ٔذلو   ٔاملكواٌ٘،  الزوواٌ

َ  جيعن وا ٛ  وو  استظورافاً  أكجور  التٕثٗوق  تالو

 بعٍووٕاُ آخوور ٌوو  يف كىووا ممكٍووٛ بنتبٗووٛ

 يف سوووٗىا ال «ٔبطٕلوووٛ ٔٔطوووَ قرٖوووٛ.. وعووواُ»

 طووٕ »: ع وايٗووٛ كّٕٖووٛ اسووتّ لْ خطوواب

 عاطق، بمّفٛ سكاٖاي٘ أكت  أٌا ِك ا

َ  وا سٗح القم  وَ رسالٛ  ٖكتو   قو   ٖعمو

 البشوور وووٕز يف خيبوون أٔ لمقىوور حيكوو٘ أٔ

 خضوورٚ عمووٜ الضووٕٞ سوو ً إلٗووِ ... املوواح

 أخذوون... لٕدّوو  ٖووا... عٍٗٗوو  يف الزٖتووُٕ

 صوومٕات اخلوو َٖ عمووٜ فريوون الووٕرت محوورٚ

 وعصي عمٜ األٖاً ٔد  ضا  كمىا العطر،

... الصووباح ٔدووْ عمووٜ ابتشوواوت  متوور قمووي

 عمٜ الضٕٞ ٌٕاف  ٔيٍظق ٌ ًٖا احلبق ٖصر

 الوو  المغووٛ، ومفووٕظ ِووٕ ذلوو . «فوورح ٔوووٗ 

ٜ  طفٗفٛ غ لٛ لرتو٘ تالٛ لٕقاٟ  ستبي  عمو

 المغٛ فظنُ احلرب،  وَ يف الفاتح املشرٔت

َ  ب ايّا، ٔلٗش  طعرٖتّا طنُ ٍِا  يعٗو   وو

 اسووتقبالْ لٗصووب  املدٗمووٛ يف الٕاقوو  ايشووا 

ٝ  ملووا يوونلٗ   اعوواتٚ بٕصووفْ  ٔقوواٟ   وووَ دوور

ٛ  ُيكش  إذ ضرأٚ، أكجر  ٍِوا  الوٍ   المغو

 وقابوون يف احلوورب سوو اه لٗكووُٕ سشاسووٗٛ

 ت ٔذبووٕال األرٔاح ٔصوورٔرات احلٗوواٚ أسوو٠مٛ

 .الزوَ
 بطعم التوت الربي.. الشرفة أمنوذجًا

 اإلبداع مرايا احلرب.. مرايا

يف راَِ الكتابٛ الرٔاٟٗٛ باستقرارِا 

اإلدٍاسوووو٘، يوووو ِ  الرٔاٖووووٛ الشووووٕرٖٛ إىل   

أفعووواه االستظووورا  لكٍّوووا ال يووو ِ  إىل    

احلوورب وباطوورٚ، بوون يوو ِ  إىل ِٕاوظووّا    

اٌط قًا وَ وتُٕ رٔاٟٗٛ، وشتبطٍٛ ٌتاٟذّوا  

يف ال ات ٔاآلخر ٔاجملتىو ، ٔبتعضوٗ  املو     

وراٖووا احلكوواٟ٘ الوو ٙ جيعوون وووَ احلوورب     

يمووتقط وووا ٖتصوواتٝ يف الٍفووٕض ٔوووا ٖعتىوون    

بّووووا، إذ يتبوووو  ٝ أُ املردعٗووووٛ االدتىاعٗووووٛ    

مبشكٗوووات طدٕصوووّا تالوووٛ لتوووٕاير أفعووواه  

احلووووورب ٔأسووووو اثّا، كىوووووا ِووووو٘ رٔاٖوووووٛ    

لمرٔاٟ٘ سومٗي عبوٕت، الو  دواٞت     « الظرفٛ»

، وشووووتجىرٚ «و ٌٔووووٛ سوووورب»ذبوووو  عٍووووٕاُ 
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ِٕٖتّووا الع وايٗووٛ عمووٜ املشووتٕٝ الفووي، أٙ 

ات الشووارت الضووىي ٔضووىر املووتكمي   بتقٍٗوو

لرتص  إٖقا  سٕٗات عاٟمٛ بعٍّٗوا، باالٌتبوآ   

إىل وفًّٕ الزوَ وَ البشٗط إىل املرك ، 

الوووزوَ الووو ٙ ٖرصووو  احلووورب ٔإٖقاعّوووا يف   

ال اكرٚ قبن أُ جيّر بّا الٕاق  ٔوتغرايوْ  

أطعر أُ الوزوَ وور سورٖعًا ٔرسوي خطٕايوْ      »

 ٔ بو   القاسٗٛ عمٜ ٔدٍِٕا، كن ط٘ٞ يغور 

أطووووبْ أبوووو٘ يف و ذلووووْ بعوووو  أُ كوووو  يف  

، لكَ التشوٕالت العاطفٗوٛ يف سٗواٚ    «العىر

البطوووون االشووووارتى ستتصوووواتٝ يف ذلكٗووووٛ 

احلرب إذ يب ٔ ال اكرٚ الراٟٗٛ كىٕدوات  

كٕوضوات  »وتتالٗٛ عبٕرًا إىل حلظٛ بعٍّٗوا  

  ٘ ، ٔب اللووٛ ووووا  «سوورٖعٛ يف طوورٖط سوووٍٗىاٟ

ٖتوووٕاير ووووَ صوووٕر املووورأٚ/ احلموووي العاطوووقٛ     

ابرٚ احلبٗبووٛ الزٔدوووٛ، لكووَ الكايووو    العوو 

ٍِا ِٕٔ ٖعٗع كٕابٗص املاضو٘ ٔاحلاضور   

ٔبوو   وووَ احلوورب ٔوووا بعوو ِا، ٖصووع   يف      

خطابووووْ الرٔاٟوووو٘ اريوووو اتات ال ٔعوووو٘ وووووَ 

احلاضوووووور إىل املاضوووووو٘، بجٍاٟٗووووووٛ املوووووورأٚ    

ٔاحلٗاٚ، فضً  عمٜ أُ املٕقو  ووَ احلورب    

أقرأ رأٖ  يف احلرب »سٗني٘ داِرًا بقٕلْ: 

ٍِٔا عمٜ صفشت ، لكَ ووا   يف الصش 

الووو ٙ يقٕلوووْ احلووورب لووو  كىجقووو  ٔأب    

، فىووووووَ يرادٗ ٖووووووٛ  «ٔوووووووٕاطَ ٔكايوووووو  

احلكاٖٛ ال  يٍشور فصوٕه الشورت سوتب ٔ     

تالووٛ احلوورب يف يعووبر االٌعتووا  أٔ ذلاكوواٚ  

املاضوو٘ ذبرٖوورًا ملفّووًٕ الظدصووٗٛ بٕصووفّا  

عموووٜ احلووورب بٕسووواطٛ الظووورفٛ  « الظووواِ »

ي ِ  كشٗز وكاٌ٘ ٔ واٌ٘ يف آُ، فٗىا 

ٙ »رٔاٖوووٛ  لألتٖبوووٛ فمووو  « بطعوووي التوووٕت الووو 

سصرٖٛ إىل التعالق وا ب  الٕثٗقٛ ٔالٕاقو ،  

ٔيف ذلووووو  التعوووووالق الووووو ٙ جيّووووور بّٕٖووووووٛ     

طدصووٗايْ ٍٖفووت  الفضوواٞ الشوورتٙ عمووٜ وووا 

يعٍٗوْ و ٌٔووٛ احلوورب يف وشووتٕٖايّا كافووٛ،  

أٙ الوووٕاقع٘ ٔاالسوووتعارٙ، إذ ذبىووون كووون    

رٔاٟو٘  ذل  لغٛ يٍوتر تالاليّوا يف ايكو٘ ال   

ٔمب ٝ وا يشتجىرٓ وَ طاقٛ المغٛ بظوعرٖتّا  

ٔيضووافر سٕافزِووا املظووكمٛ لألتبٗووٛ، ٔوووا   

يووٍّ  عمٗووْ وووَ طووٕاغن سووتب ٔ يف خطوواب  

الظدصووٗات ٔسٕارايّووا ٔذلوو  وووا ٖظووكن     

غوور وجوواه عمووٜ ٌووزٔ  الرٔاٖووٛ الشووٕرٖٛ إىل       

وضوووارعٛ احلووورب بنفعووواه احلٗووواٚ ٔباٌتبوووآ    

الوووو ات الشووووارتٚ إىل وووووا ٖعضوووو  الفضوووواٞ     

ىكٍووات المغووٛ الشوورتٖٛ األكجوور اٌفتاسووًا  مب

يف وتٌّٕا ِٕٔاوظّا، يف يرادٗو ٖا املصواٟر   

كىا خطّوا أفوق رٔاٟٗوٛ أراتت أُ ذبواك٘     

أتبًا ٔاقعًٗا وقتفٗٛ أثر الٍّاٖوات ٔالبو اٖات،   

الرٔاٟٗووووٛ عووووَ   ٔلووووٍ س  أُ وووووا يوووو كرٓ  

الغرقوووٜ يف خوووزاُ الظوووكٕاليْ لوووَ ٖبتعووو      

الو ٙ  كجرًا عَ تاللٛ خوزاُ أبو٘ اخلٗوزراُ    

اختوووارٓ أبوووٕ قوووٗص ٔسوووع  ٔوووورٔاُ وكووواُ   

ل ختبوووواٞ ِٔووووي الوووو َٖ ّٖٗىووووُٕ يف دّووووات 

األر  حبجًا عَ اخلو   يف راٟعوٛ الظوّٗ     

، ٔعمٗوْ  «رداه يف الظىص»غشاُ كٍفاٌ٘ 

يظووووتغن املضوووواٖفات ٔاملصوووواسبات الٍصووووٗٛ  

لتوو تٙ غوور ٔظٗفووٛ اٌتباِٗووٛ يٕسووً  لطعووًٕ    

أخرٝ وا ال  ثأٖٛ يف ال ٔع٘ ٔال اكرٚ، 

ن يف الٕاق  املعوٗع املركو  ٔاملفتوٕح عموٜ     ب

 استىاالت وَ طنٌّا أُ ي ٔه ألق ار رٔاٟٗٛ.
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 خالصة وتركيب

ٔلعووووون الشووووو اه يف أفوووووق يمقووووو٘ أتب    

احلرب، ِن سوٗكُٕ أتب ووا قبون احلورب     

وجن وا بع ٓ  ِٔ ا برسي غر دٍص إب اع٘ 

سٕٝ الرٔاٖٛ، بٕصفّا يتضوافر مبكٌٕايّوا   

سوٗىا برتاكوي    سعًٗا إىل سقٗقٛ اإلبو ا ، ال 

ُٗكت  وووَ أدوون ٔعوو٘ ثقووايف    وووا ُكتوو  ٔسوو

مجع٘، جيعن ووَ ووا اصوطم  عمٗوْ مب ٌٔوٛ      

احلووورب، ذِابوووًا إىل و وووو  د ٖووو ٚ لٍوووٕ      

د ٖوو  حيتفوو٘ برتاسوون األدٍوواض اإلب اعٗووٛ    

ٔاستجىار المغٛ يف طرٖقٛ القوٕه ال يف القوٕه   

ٔسوو ٓ، ٔلووٗص فقووط بتدصووٗ  طووعرٖتّا يف  

ٌتادووًا  الٍشووٗر المغووٕٙ، ٔأكجوور وووَ ذلوو  إ    

لم اللووووٛ املتشركووووٛ يف أتبٗتّووووا ِٔوووو ا وووووا   

سٗعي أٖضًا كىوا ِوٕ احلواه يف الو اكرٚ     

العاملٗووٛ أُ مثووٛ وووا سووٗبقٜ بٕصووفْ و طوورًا     

عمٜ سشاسٗات رلتمفٛ، ذبرر ثٗىٛ احلرب 

وَ ع ٟق غر إب اعٗٛ، ٔصٕاًل إىل وا ٖعي 

مسووات ٔخصوواٟ  أتب خالوو  الوو ٙ ٍٖتصوور  

 لمظوووووور  اإلٌشوووووواٌ٘، ٔجبووووووِٕر األسوووووو٠مٛ 

الك ٝ ال  ٖبجّا أتب احلرب يف اسوتقراٞ  

الٍٕ  ٔلٗص العو ت، ٔيف قابمٗوٛ الٍقو  لٗقو      

عٍوو  يموو  اخلصوواٟ  التكٍٕٖٗووٛ ٔالبٍاٟٗووٛ    

ألتب احلوورب وووَ أدوون أتب عووابر لألدٍوواض 

ٍٖقوووووون الٕثٗقووووووٛ وووووووَ راٍِٗتّووووووا إىل أفووووووق  

استظوورا  ٖمووتشي مبٍظٕوووٛ القووٗي الٕدٕتٖووٛ 

 ٔاجملتىعٗٛ ٔاإلٌشاٌٗٛ.

 

 إحاالت  

  ٚاملظرٔ  الٕطي اإلب اع٘ لتٕثٗق بطٕالت « ٌفٕض أباٚ ٔغ  ونوٕه»سكاٖات أثر

 ، اذبات الكتاب العرب.1اجلٗع ٔالظع  العرب٘ الشٕرٙ، ز

 الكاي  سمٗي 4، و ٌٔٛ احلرب 0201طرفٛ رٔاٖٛ، اهل٠ٗٛ العاوٛ الشٕرٖٛ لمكتاب ،

 عبٕت.
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 أدب أطفال األزمة

تحّول وانعطاٌف نحو 

 الفكر النظيف 

 
 أريج بوادقجي 

 وأدويةاتية ك         

 

 

قد ال خيًلُف اثنان على حمّية أدب األطفال، فإن قاا  كاّل واحادن مّناا ا ن     

هنااا أو هناااز مازالااُ تاانهُ  روح اال بفااً ق قلياال والنلاار سلواال، دااوتُد قّ ااة  ًيىااة   

 وتلهُمل حًى هذه اللحلة.

من ُهنا قد نًفُق مجوها  على أهمّوة أدِب األطفال، وخ وصا  القّ ة، وذلاك  

لقدرتها الهالوة على جاذِب الففالق وتياووِقل، ومةم اِة وومواتال، وميااكلل ال ا  ة        

 وأحةِمل...

 

لقصطفللللبللللقصكة للٕلاعبّا ّ للٕلا ُد ًللٕلللل

ِٙللٌولَمِمِّ للٌولَمه ِّ للٌللل دٌَرليفلإهلاِمللٌولَبها

فهًِِالَقغًُِالَاد  ا ّلًاولَباق لاقْلمه ّ لٌلللل

لإنسانًّا.

نللللليلللوٍلاصملللُرليّللل ش لبّيّ لللٕولل

ّ خلللل َُم فلللٌلل صًّلللالس،لللارًِاولقلللوالقلللولي للل

نلللج ًال لللوليي ّ لللٕليدولاصصفلللا لَاقكةلللٕلل

ّ خل للولنّفّ للٕلل ِٕلقصطفلللولبلللل لل   ا ُدًلل

معِفًّالَقّ ّ ًالَمجاقّلًاولللاق  ث لبطفِللاقُّم

لق ها٘لإنساِىلا س ك ل!

َيللوالميلنهللولإميلمللولعللة لاقعللُدٔللل

إىللاقُاقعلقصلًّةولفطفلُللاقّلُملِل بٖلاقكّلُدلللللل

ُِلمللولاق سللصوعلَاقللُ خولنِصللولعّللامًيللللل َِهُفلل

َاِ عًاولنجُ لاق ساؤ ولقصُّللاقةرِبولِصفُ ٌل

يفلنل لدِّلّولِ لُملقص فا للولفًلُلِعلُّ لللللل

ٕنلنا ٕنل للولان للغا لنَِللٌل هللٌلإمللاليفللللغِبلل جتلل

لم منيلاس ّاداتلاحلّأليَليفلمغِِاِمًا.

َإىلفهوِنالباقطفللاقسُرٓل صٖلَدٌل

اخلةلُ،ولفًلُلصفللٌللَِقلّلَ لاعرلَمِ للِ للللل

ّهفُعلمللعل لليللللقلواولل صلٖلبسللاِالاصتمللاتولل

ل.يوالاقطفللاقُ خلَاق هظ 
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ُ ٍلقفهلِٔنلقطا لاللللللَموليهلالميل ّ ليىلينل ُبل

قّسلنللللهّلاق عضولإنلشهوص لاق  ا ًال 

 صللللٖلاقه ابللللٕلق صفللللا وللًانامللللانلقللللادر

ُِليدِولاصصفللا لقللّسلللل يضللإلإىللنقللوول للا

ًٕلمي للل ك ا لنلللللشللل   لِللل ًٕلُمصشكللل غِفللل

ِس طعليىلجيّلقهفِسٌلمهانًاليفل اِليدول

لاقه ار...ل

إمنال صٖلاقعهسولفهاملُالاصصفلا للل

حي لاُزل صهللاتنلإضلافّ ٕلم يصللٌلقصُّللُِ لإىلللل

ِِل لاصصفا لَاق  ثِ لبًملمبش  ٕ. ا

يللوٍلاق للِحيٕلاقللملميل   للللاقسللِدللل

اقطُِلولَميل   للاعصهاولَاق لطعولبللللل

  للازلإىللناملللالبلللار لمجكولللإلقلللادرل صلللٖلل

اق هجّلإولَن صلولقلّرٔلاقسلاسِلا للّي للللل

ليفلاع ةملاصفهارلاعبّا ّٕلاهلادفٕ...

قّسليلوالفشسلاولفهاِملُالاصصفلا للللل

ّ ليىلن صَوللمي فهًِالا لاامّذًّاولِفهولِلللُب

قص سلللللل ك ِلولَِسللللللعٖلإقّللللللٌولب فهللللللاِرٍللل

َنص اِمٌلَقّ لٌلَقغ لٌلَس،لُِرٍلَكس لهٌللللل

ِ٘لإنساىلا س ك للاقوٓلمس شكوٌل بًُِ  ٌولق ها

ليوٍلاصرضلاقطّ  ٕلبعّل هُات.

َحنللللولنه للللاوليصفللللا لَمًلللل  نيللل

باق لل ىلاقطفصللْلنللّليىلمسلل َقّ هالاقّللُملللللل

ملِللّليّلل ش لم،للا فٕولَميبللّلمللولإصللةلللل

اقفهلللِلاقهظّلللإلق هلللا٘لإنسلللاىلا سللل ك لوللل

م نللِّول صللٖلفهللِٔوليميلَيللْل اقكة للٕللللل

ّ لنامللٌولقللٌلل ا ُدًللٕلقصطفللل لدللهسليدبللْل،لل

ُ مامٌلَييّافٌ. لعةاٙةٌلَشَُِصٌلَمك

َيُلاصدولاهلادفلنٓلاجلَّٗولَقعلللل

َ  لييّافللللٌ ل للللُدُٔليصفاقهللللالإىللاقه للللاوللي

ولَيلللوالاهللللّفلحي لللاُزلإىللنللل  لنَلب لللغإن

ِِلاقطفللللولُمةملللسللفهلللِٔن ٕنلملللول لللا قِِ للل

ُِمّاِملللٌولِ علللاَصُإلَِ فا لللللمعًلللاولميلبللللللل

ُِلنفسرلللٌلشلللِِهًالباحللللِّخلَاحللللُاِرلل َِ لللع

لَاحلل.

اهللللّفلاقجلللانْلكهلللنيلاقطفلللللملللوللللل

ّ لللٕلَكس لللهٌلبًلللاولفًلللْلل يدَاِتلقغ لللٌلاقعِب

دللٌٌ٘لمللوليُِ  للٌلمع  للِل هللٌلب سللاصٕولَقللادٌرللل

ىلل صٖلاق فا لللمعًلاولَيلوالاصملِلحي لازلإللللل

ٓ لم  ا ونلَبسلّعولِصعلُاللل ٘نلقغُ ن  لنٓلبها

ٕنوللل ٕنلَدي للل بعّلللًّال لللوللباقهص لللاتلبِشلللاق

ِِللللللل ِٕلاعن لا٘ولَقِِ لًالملولإن لا٘لاقفهل ن ابل

ِٕلَاعنساى.ل لَاقصغ

ْ لِ لُمللللل اهلّفلاقجاقحلبهلا٘لصفلل لإجيلاب

إىللا عِفلللللٕولن صلللللولمًلللللاراتلاق ُاّلللللللللل

َاحللللُارولَرمبلللالسلللل لاقهٌا لللاتولم لللّ وللللل

ملللولمًلللاراتلاحلّلللأوللللسس لللامولمللل  هوو ل

قّهُىرليفلا س ك للإنسلانًالفلا ًةلَم ُاتنلالللل

ّ لَم للللادرًاولَقعللللل ليللللوٍلا فللللايّملمي َيىللبلللل

ّ ٕلللل مهللللُىلمهُنللللًالي ا للللًّالمللللولش ةلللل

اقهامللللاولمظًللللِلَب للللهل لشللللفّإنلغلللل ل

ِملللٌولَصِِكلللٕللام اشلللِوليفليفهلللاِرٍلَسُارل

ِّلَفهوٌلمعاجل ٌل ل.قة  ٌقعك

ن للازلاهللّفلاقِابلعلِ ذصوللٖليفلضلَِرِٔلإللل

ن  لنامرلَنابع لملوليُِ لٕلام  لعلاقسلُرٓوللللل

ظًِلمِاثرٌولَِ صُُرلمعاَ لٌولَِ  هلٖلق،لاِاٍللللُِ

ّ للللٕلبعّللللًّال للللوللل ٕنلَص ّع ّ للللٕولبسة لللل اقُصه

لاق عاراِتلَا ةطصشاِتلاجلائٌ.

ل
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الحزب مه مىظور 

 أوثوي

ما الذي ٌبقى مه اإلوسان 

 فً اإلوسان؟!
 

 أوس أحمد أسعد 

 وذاعر وباحث دوريدوب أ                  

 

ذرررلل كل ررري  انهورررار درامرررا وكيمل مومرررار    ا ن ومرررا   احلررررم دمرررار 

األخالقوة والقوموملة والوجودوملة عمومًا. خرام   الدملورة الدمووملرة زرزملش ذرراو     

الروح واجلمد اجملومعي والفرديمل. انوحرار و حرحملر مرادملي ومعنروي وحروب بنورة       

فوملاكرة والورو    األذواء وجوهر الكونونة اإلنمرانوملة ققورل. احلررم وحةروملة االرة ال     

الحملوري الذي ونمو   داخرل الكرا و وووعملرل علر  حر   ررملة  لوخكرل األخ رر         

وعمراء   والوابس. احلرم انعدام األمل باحلواة واحلاضر وا موقبل. كثافة العردم  

 احل ارة الما رة   ررول الوالذي.

 

واسبزب، أيضًا: "ماليني  اقتلىنيِ منيٍ       

خبط، داصىا عىِ اقّدرب يف اقّظى ُ". ك ا 

". يؾنينينينينينيشّا اقّغنينينينينينياعز "أوصنينينينينينيً  م دقضنينينينينينيلا  

وقألصف اقّغديد م  يتى  مّا وخيّطط هلنيا،  

ٍّ ويضنينيّ ز هلنينيا أ ضنيني   مغنينيٍ   دؾنينيدٍر ويراد

األدمغنينينينينينيُ اق ى ًّنينينينينينيُ واهصنينينينينيني ا ًحًُّ،  نينينينينيني    

     ٌّ اقٍبنينينيار، و نينيني  يف دّ نينينيُ س نينينيى   ا ز نينينيني

ٌّ منينينياّ ّ  أصنينينيًاد اق نينينيا .    وج نينينيى ّ  اق زجضنينيني

عىنيِ د نيُ    صنيًرزدى   وي م نيى   اق ا  اقذٍ 

  اقّ ؾنيز.  رماده، م ّىت  حببنيا  اقشنيزاو وو ني   

ًّنينينينيُ ر نينينيني  عىّى نينينينيا      نينينينيذه اق اجًنينينينيديا اقٍى 

اقدرامٌ قًضْت يف عنيا  اقّؾنيغار صنيىّ ق بنيُ     

و نينيّ  ومل نينيُ وكىمًنينيديا، هارصنينيى ّا ودنينيت      

ًُّ أو  اقشنينينينينينينينينينينينيزاو، ماصنينينينينينينينينينينينيىرلّ  اشبغنينينينينينينينينينينينيب

اقبالصنينينينيلًًٍُّ، ملتّ ؾنينينيني  أدوار اقٍبنينينينيار 

وعنينينيزور  .  نينيني  صبنينينيّزد أوشنينينيا  ي ًغنينينيى  يف  

عنينينيا  اقّل ًًنينيني  وتضنينيني . يل ّل نينينيى  ويى بنينينيى    

ز،، ق بنينينينيُ اسبنينينينيزب اقتنينينينيذرَ، يؾنينينينيز ى  بنينيني 

وكاّ ّ  عىنيِ  غنيبُ مضنيز،: "ار نيي ينيدي ،      

يىل اقنينينينيىراْ" ينينينينيّ  يطىتنينينينيى   نينينينيارًا  شينينينينيزَ منينينيني  

رّعاعات طبًّىنيلّ  ويضنيرٍى ، مني ّ  مني      

ًّنينينينيت. ومنينينيني ّ  منينينيني  ينينينيني ّدٍ دور     ينينينيني ّدٍ دور ا 
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يىل أ  ي نينينيا ىا  ا  لؾنينينيز و ٍنينينيذا دواقًنينيني ... 

منينينينينيزارَ اقشتنينينينينيد، تً ٔنينينينينيذ   لشنينينينينيل  أدمغنينينينينيلّ   

  أصٔىُ كبريَ ه  ىبث أ  ذبشنيز  اقؾغريَ ع

 نينينيدومّا اق  ًتنينينيُ يف أرواتّنينيني  منينينيدّ اق  نينينيز.  

وقٍْ  قىرزب وجٌ  آ نيز، و نياريغ  نيري  نيذا     

ٍّ وا نينينينيدّو    منينينيني  دبنينينيني  ا  لؾنينينينيزي    نينينينينيني ا نينينينيزو

منينينينينياشبّط اق نينينينينيزي  نينينينينينيني اقنينينينينيذكىر األدىينينينينينياْ 

ًّنينينينيُ، يف مطنينينينيى  اقٍلنينينيني      واسبنينينينيزوذ اقّذ ب

واقّزاصنينينينينيغ يف أا نينينينينيا  األجًنينينينينيا  عىنينينينينيِ منينينينينيّز  

أد  نينينيُ، و نينينياريغ يٍنينينياد  اق ؾنينينيىر. وجنينيني  منينينيال

يٍنينيى  عنينيشا ًًّا قزدّلنيني ، و  ضنيني  ا شحنينيى .     

 األداؽنينينينيٌ ًّبنينينيني  ا  لؾنينينينيزو ، وو نينينينيزوه يف 

واهلنينينينيىامػ وا  نينينينياو، ا  ل نينينينيُ، و نينينيني  ّ نينينينيُ    

ٍّ قىٍى نينينيُ .     م لؾنينينيزو ، منينينيا   ِ ازبنينينيى ز

" تى  اقّضزدّيُ،   أك  أؽنيّد  أّ   ؾنيز ا   

او وجّ ، وج  رآي، ووج  دبً ، ازب ًي 

و،، ينينيا قى  ظنينيز اقٍزينيني     يف اق نينيدوب واقتنينيز  

قى  ، أ   ؾا   ع ؾًا، يّ   تلىني ، وأ نيت   

  ظز يف عً ً  مباعنيزَ". اا  اقىجني  اقتبنيً     

ا لحّ نيني  مّنينيشآ  وصنينير، ا" نينيزي  "األعنينيداْ"   

وم      ني هْ األعنيداْ، و ني  يىجنيد أعنيداْ      

ٍّ ا  لؾنينينيز حبٍنينيني    دآ نينينيى  . ينينينيّ   نينيني  اقتنينينيى

مىد   ويمٍا ا   اق ضنيٍزيُ واهدلؾنيادّيُ   

ًُ واإلعالمًُ  ى احملّ، دومًا، وا" نيز  واقلت 

اقّضنيني ًف ا ّنينيشو   نينيى اقّغنينيزيز ماقّضنينيزورَ. أ  

ٍّ أصنينينياقًب  يف عنينينيًط ُ ا" نينينيز ملنينينيِ   أّ  قىتنينينيى

يغنينينياْ، و ؾنينينيىيزه كب بنينينيي ر ًنينيني ، تضنينيني    

متلضًات مؾاسب  . أ   ٍبنيت اقىدنيآي منياّ     

ٌّ  ًاواقلباصنيني ّ نينيُ  نينيدا اًل عنينيديدي  يف مشّنينيىم

قدرجنيُ أّ   األؽدداْ واألعداْ يف اسبنيزوب،  

ٌّ اق "أعنيدداْ"  نيدا ماقى نيًا    نينيني  ا ؾطى  اقّدصب

  ًُّ ًّنينينينينينينينينينيات اقضًاصنينينينينينينينينيني يف اقتنينينينينينينينينينيامىظ واألدم

واهجل اعًّنينيُ ا لداوقنينينيُ.  ٍنينيٍريًا منينينيا  غنينينيّد   

   ُ ٌّ، منيني  قًىنيني ذبنينيّى  اقؾنينيدي، يىل عنينيدو تتًتنيني

و نيرا ا، واق ٍنيط ؽنينيرً  أيضنيًا،  تنينيى     

اقّضزدّيُ: "عّى ى ا يف ا درصُ أ  حنّ  ا نيىت  

كّ نينينينيا  ٍلنينينيني  مىا نينينينيًي  يف صنينينينيبً  اسبنينينينيّ،. 

اقّل نينيبري عنيني  ر بل نينيا يف ا نينيىت يف صنينيبً  رمنينيش    

منينينيا... كّ نينينيا حنىنينيني ..". وقٍنينيني  مّنينينياًل، أقنينينيًط  

مشّنينينينينينيى  اسبنينينينينينيّ،، ك نينينينينينيا اقغنينينينينينيّز واشبنينينينينينيري   

واأل ال ، وكّ  ا ؾطىرات اقٍّتا ًُّ اقني   

ٍّىت ع نينيىا  ذبّضنينيزه  أ لحّنينيا اإل ضنينيا ، وعنيني

اإل ضنينينيا ٌ اقّغنينينيٍىٌ، عبنينينيارَ عنينيني  مشنينينيا ً    

و ، كنينينياقًحىه،  ضنينينيبًُّ .  نينيني  كنينينيا    نينينيري 

مىصنينينينيىقًت، صنينينينيلاق ، منينينينيىؼ األب    لىنينينينيز،

واهمنينينينيني ..ص م لؾنينينينينيزي  وأؽنينينينينيراب تنينينينينيّ،، أ  

مز نينينينينينيِ وعؾنينينينينينيامًّ  مّىوصنينينينينيني  ماقتلنينينينينيني   

ازب نينياعٌ . تتًتنينيُ، متاق نينيا  نينيذا صنينيًراو      

اقٍغف عني  اا  اقىجني  "ا  ّ نيث" ا ت نيى "     

ؽنينينينينيات  اقّؾنينينينينيىت اشبا نينينينينيْت، ا ّ نينينينينيىظ،    

ا ّّ نينيػ وا غًّنيني  يف آمنينيار اقلنينياريغ واسبا نينيز    

عنينيّ  صنينيًٍى  هلنينيذا    ً ا ّ نينيا اق  ًتنينيُ. ه ود

اقّؾنينينيىت روايلنينيني  ا  لىشنينينيُ، عنينينيٍاًل وو  نينينيًا  

ًُّ: "يّ  دزينينينينينيُ  وقى نينينينينيًا.  تنينينينينيى  صنينينينينيزدّيُ  ضنينينينينيآ

   .ًُّ وشنينيىق  م نينيد اسبنينيزب كا نينيت دزينينيُ  ضنينيآ

اق ضنينينينينينياْ وتنينينينينينيد ّ ، وه أاكنينينينينينيز أؽنينينينينينيىات 

اقزجا .  ذا ما متٌ ع دٍ: م  يلرّدث عني   

اسبنينينينيزب  نينينينيّ  اق ضنينينينياْ. ينينينينيبٍ ، يغنينينينيّ  ،     

ينينيبٍ ". ا نينيزأَ قنينيديّا تٍايلّنينيا    وكنينياّ ّّ 

ورؤيلّنينيا اشباّؽنينيُ دومنينيًا. أ   غًّنينيز صنينيزدّيات     

ٍّ قىّلنينياريغ    "عنينيّزااد" صنينيًا  اقضنينيزد اقنينيذكىر

و ٍضز عنيىكل  اقّؾنيىبُ مىرود نيا اق دّينيُ،     



 6266/ حزيران -/ أيار 216-216العدد  

 

22  

 

ينينينينيّ    ًنينينينيد كلاملنينينيني  مضنينينيني ري ا  ّ نينينينيث  اا     

ٌّ اقنينينيذٍ اصنينينيلطا  حبزينينينيز   اقّضنينيني ري اهتلنينينيىآ

ظا ز اّ ضاع  ومى ض  اقشآ، اقّ  ىمُ  تىً  أ

وأ ًنينينياب صنينينيىً  اقنينينيّذكىرَ ا لغنينينيّى ، اقنينينيذٍ ه 

يّ نينيا قنيني  منينيا ، وه  غنينيبي روتنيني  يّقنينيا ماقتلنيني .       

تًث اصلطاعت  ى  األ ٍِ ا ٍّتشُ، ا ّنيّددَ  

ماقتلنينينيني  اقًنينينينيىمٌ، أ   نينينينيٍى ل صنينينينيًفل اقتا نينينينيني      

"عنينيّزيار" حبٍايا ّنينيا ا ا  نينيُ، و نينيٌ ذبنينيت     

 ؾ  عشز  : " نيات  رواينيُ ويّقنيا دلىلني " عىنيِ      

 . مدّ أقف قًىُ وقًىُ

وا" ، دبنينيني  أ   ضلضنينينيٌْ بتبىصنينينيات  

وعنينينيذرات منينيني  كلنينينياب "قنينينيًط قىرنينينيزب وجنينيني  

ُ  وا زَ،   ّ ، منيا   أ ٍىٍ" اق  ص  د ا مامٍى

دؾنينينيد اه م  ىا  نينينيا أعنينينياله، صنينيني ذكز  بنينينيذَ    

 ارخيًُّ عني  ارنيزاا اق ضنياْ ومغنياركا ّّ      

اقباصنينيىُ يف ازبًنينيىؼ اقّ ظامًّنينيُ.  شنينيٌ اقتنينيز    

اقزامنينينيي دبنينيني  ا نينينيًالد، عنينينياركت اق ضنينينياْ يف   

زبًػ اقًى ا ٌ، يف أيً ا ويصباروُ، وم نيد  ا

اقنينينينيني  عنينينينينيارك  يف  نينينينينيشوات اإلصنينينينينيٍ در   

 نيى ا ني ّرا اقزوصنيٌ " ًتنيىهٍ      ا تنيدو ٌ. و نيا  

كنينينيارامشي " يتنينينيى  مّنينينيذا اقّؾنينينيدد: كا نينينيت    

ًل أتًا نينينيًا، منينينيي     اق ضنينينياْ اقضنينينيال ًّات، ينينينيذ 

آمنينيآّّ  وأسواجّنينيّ  يىل اسبنينيزب، دو   نينيىذ     

     ًُّ م  ا ىت،  شنيٌ أي نياْ تؾنيار اقتضنيط طً 

ًّى  منينينيني  اقتلىنينينينيِ    626  عنينينينيا   عٍنينينينيز اقًى نينينينيا 

وكا نينينينيت  اقضنينينينيال ً  عىنينينينيِ كنينينينيٍري منينينيني ّّ . 

األّمّنينينينيات أي نينينينياْ  نينينينيزمًلّّ  ألوشنينينينياهلّ ، منينينيني     

اقب نينينيات، ي غنينينئ ّّ  ك نينينيا اقنينينيّذكىر قنينينيًٍّ  

متنينينينينيا الت. ويف اق ؾنينينينينيز اقىصنينينينينيًط منينينينينيدأْت     

، 0661ي ٍىنينينينيني ا قى نينينينينيّزَ األوىل يف اقشنينينينيني َ 

ًّنيُ، قل  ني     0661 ملحًّش ا ضلغشًات اسبزم

ضنينينينينياْ اتّ نينينينينيدات. أّمنينينينينيا يف اقتنينينينينيز    ًّنينينينينيا اق 

اق غنينينيزي ، وماقّلردينينينيد يف اسبنينينيزب اق ا ًنينينيُ   

األوىل،  تنينينينيد جتّ نينينينينيدْت اق ضنينينينينياْ يف اقتنينينينينيّىات  

ٍّ  اقشًىني،    ًُّ، وعني ازبىّيُ ا ىًٍُّ اقربيطا 

ا ىٍنينينينيٌ ا ضنينينينياعد واقشزدنينينينيُ اق ضنينينينيآًُ منينينيني   

أقنينينينيف   011ا غنينينينياَ ا ًٍا ًًٍّنينينينيُ مل نينينينيداد   

ّ   صبّ نينيدَ. د ويف اسبنينيزب اق ا ًنينيُ اقٍا ًنينيُ، عنيني

اق نينينينيا  ظنينينينيا زَ  ضنينينينيآًُّ مد غنينينينيُ. دبّىنينينينيْت    

بغاركُ اق ضاْ يف مجًنيي ؽني ىذ اقتنيّىات    

واألصىرُ يف كٍري مني  مىنيدا  اق نيا ، ومىني      

أقنيف   226عدد اق ضاْ يف ازبًػ اقربيطا ٌ 

نينينينينيني  061صب نينينينيدَ، ويف ازبنينينينيًػ األمزيٍنينينينيٌ 

 611أقف صب دَ، ويف ازبًػ األ نيا ٌ   611

أقف صب نيدَ.ك ا كنيا  رنيارب يف ازبنيًػ     

ضنينينينيى ًً  قىتنينينينيده، حننينينينيى مىًنينينينيى  امنينينينيزأَ، اق

وكّ  يلتّ  اه لؾاؽات اق ضٍزّيُ، بنيا  

 ًّا  ى  اق   لطّى  دّىَ اقزجنيا . تلنيِ أّ ني     

ظّنينينيزت مغنينينيٍىُ قغىّينينينيُ  ل ّىنينيني، ماقلىؽنينينيًف   

اق ضنينينيٍزٍ: كنينينيا  همنينينيّد منينيني  اصنينيني  م ّ نينينيث  

قٍى ات م  دبً   ع ؾنيز دّمامنيات، ع ؾنيز    

مغاَ، ع ؾز رّعاعاتص يا   يٍ    نيا   

ًُّ هلنينينينيا، ألّ  ا نينينينيزأَ    نينينينيارظ ؽنينينينيشُ  ضنينينينيآ

صامتًا مٍ   ذه اه لؾاؽات. ودنيد ظّنيزت   

 اقلض ًات اق ضآًُّ هلا يف أي اْ اسبزب.

 تى "صنينينينينينينينينيشًلال ا أقًٍضنينينينينينينينينيًًشًلػ"  

  م ّقشنينيُ 2106اسبنينيآشَ عىنينيِ جنينيآشَ  ىمنيني ،    

 نينينيذا اقٍلنينينياب ا ّنينينيّ ، اٍ اق  نينينيىا  اقّىا نينينيت   

"قًط قىرزب وج  أ ٍىٍ"،  زمجُ اقدكلىر 

قّضنينينينينيىد" واقّؾنينينينينيادر عنينينينيني  دار " نينينينينيشار عًنينينينينيى  ا

"عدوا " قىطباعُ واق غز واقلىسينيي: كنيّ  منيا    

  ز   ع  اسبزب،   ز ني  مني   نيال  ؽنيىت     
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اقزجنينينيني ، حننينينيني  مجً نينينينيًا أصنينينينيزّ  ؾنينينينيّىرات     

اقزجنينينينيا  وأتاصًضنينينينيّ  عنينينيني  اسبنينينينيزب، أّمنينينينيا  

تلِ اق ضاْ اقّىىا ٌ  اق ضاْ  ًىذ  ماقّؾ ت..

كنينينيّ  يف ازببّنينينيُ، يىنينينيذ  ماقّؾنينيني ت وياا منينينيا  

ضًلذّكز  تزب اقزجا  مدأ  ماقّلذّكز،  

وقنينينينيًط تنينينينيزب اق ضنينينينياْ،  تنينينينيط يف اقبًنينينينيت،  

ينينينيذر   اقنينينيدمى  منينينيي سمنينينيًال ّّ  يف ازببّنينينيُ،  

ويغنينيزع  يف اسبنينيديث عنيني  تنينيزمّّ ، اقنيني  ه  

أعز ّنينيا، وه أتنينينيد ي ز ّنينينيا أتنينينيد. اقتؾنينينيؿ  

واألتاديث اق ضآًُّ مغايزَ  امنيًا قى نياقىذ.   

سبنينينينينينيزمّّ  أقىا ّنينينينينينيا اشباّؽنينينينينينيُ، وروآرّنينينينينينيا  

ىاؤ ا اشباّؽنينينيُ اشباّؽنينينيُ، وكى ا ّنينينيا وأ نينيني 

ومضاتات مغاعز ا ا  ًّشَ، اق  ربىى م  

ًُّ ا باق  مّنيا. يف تنيزب    األمطا  وا آيز اقتلاق

اقّ ضنينينينياْ ه يغنينينيني ز اق نينينينياظ وتنينينينيد   منينينينياأل    

وا  ا نينينينياَ، منينينيني  كنينينينيذق  األر ، واقطًنينينينيىر   

واألعحار. وكنيّ  مني  ي نيًػ م  نيا عىنيِ  نيذا       

اقٍىك  يّ ّ  يلاّق ى  م  دو  كى نيات،  

ٌّ  و ذا أعّد وأر    ..ّ ُ عا  كام  طبشني

عّ ا. قتد متًت روايُ تنيزمّّ  صبّىقنيُ، أرينيد    

أ  أكلنينينيني   نينينينياريغ  نينينينيذه اسبنينينينيزب، تنينينينيزب     

قنينيًط منينيىّدٍ أ  يتنينيا  عنيني  كلنينيامٌ:  اق ضنينياْ....

مطال   واد ًّنيات، ألّ   نيذا ي نيت ماّ  نيا أمنيا       

 نينياريغ ه أكٍنينيز وه أدنينيّ . أ نينيا ه أكلنيني  عنيني    

اسبنينينينيزب منينينيني  عنينينيني  اإل ضنينينينيا  يف اسبنينينينيزب، ه  

أكلنيني   نينياريغ اسبنينيزب، منيني   نينياريغ اق ىاونينيف  

  ٌّ وا غنينياعز. أ نينيا م ّر نينيُ اقنيني شط واقنينيزو،.. عىنيني

أ  أؤقف كلامًا عني  اسبنيزب، حبًنيث يغني ز     

تارئ ماقغًٍنيا  م ّنيا، وكنيٌ  غنيدو  ٍنيزَ      اق

اسبزب اا ّا كزيُّ صب ى ُ، وكٌ يغني ز  

ازب زاهت أ شضنيّ  ماقغًٍنيا . يف وشنيىق       

أتنينينينيّ  دنينينينيزاَْ اقٍلنينينيني  اسبزمًنينينينيُ، كبتًّنينينينيُ  

أ زامٌ، كّ ا أم اْ اق ؾز. أم نياْ ا  لؾنيزي .   

ٍّ ،اات ينينيى  كلنينياب "آ .   يىل أّ  ودنينيي منيني  ينينيد

  أعنيني ْز آدامنينيى ًلػ" "أ نينيا منيني  دزينينيُ اق نينيار"   

بٍ   ذه اقّؾدمُ اق  ع زتت مّنيا يّقنيا ع نيد    

دزاْ نينينيٌ "دوصلىيشضنينينيٌٍ" وهلنينينيذا اقٍلنينينياب  

عٍ   نيري منياقىذ،  ّنيى عبنيارَ عني : رواينيُ       

ٌج  ت م  أؽىات اسبًاَ اا ّا؛ مّما ك نيت  

أمس نينيني  يف وشنينينيىق ، مّمنينينيا ينينيني ّدد اقًنينينيى  يف    

اقغنينينينينينينينيار ، يف اقبًنينينينينينينينيت، يف ا تنينينينينينينينيا ٌ، يف 

د عٍنيزت عىنيِ   قت اسبا ىُ، وا غىتت اقدآزَ!.

و  نينينينينيا أؽنينينينينيب    منينينينينيا ك نينينينينيت أحبنينينينينيث ع نينينينيني .  

 "آدامى ًلػ" م ى ٌ.  

ٌّ أ  أوز، ص ا  "دوصلىيشضنيٌٍ"   عى

منيني  جدينينيد: كنيني  يف اإل ضنينيا  منيني  اإل ضنينيا ،  

وكًف هٍ  هلنيذا اإل ضنيا  أ  ينيدا ي عني      

ًّل    ى   نيٌ متىقنيُ كلنيامٌ و اجضني       ي ضا 

 األصاصٌ. 

أ ّ  عشقنيُ اإل ضنيا  اق آنيد مني    نيا .      

ىكني  آ نيز، ه أحبنيث    ك نيا قنيى أّ ني  مني  ك    

ع  ا آيز واقبطىهت، م  عني  منيا  نيى ؽنيغري     

ٌّ، مىّدٍ اقلرّدث عّ ا كا  يلرنيّدث   وي ضا 

 ً  اق اظ يف مًى ّ  دب  اقلىّج  يىل اسبزب 

ومااا كا ىا يتىقى  ألتّبنيآّ  يف اقّىرظنيات   

األ نيريَ، وكًنيف كنيا ىا ي لظنيزو  عنينيىد ّ      

منينيني  اسبنينينيزب، قنينينيًط اقتنينينيادَ واألمطنينينيا ، منينيني    

  ادّي .اقّ اظ اق

اقلنينينينينينياريغ ا ضنينينينينينيٍىت ع نينينينينيني ،  نينينينينينياريغ 

ُخ اقلنينياريغ      ا ّّ غنينيات اقنينيذٍ   يىرظتنيني  كلبنيني

اقّزمسنينيٌ،  نينيى اقنينيذٍ يغنينيغىت. منينيي م نينيز        



 6266/ حزيران -/ أيار 216-216العدد  

 

26  

 

ماّ   م  ا ضلرً  اهد اب م  اسبتًتنيُ ألّ   

عىاوش ا ذبى  دو  اق ،   ر   ل امني  منيي   

ًّات  ضنينينيآًُّ، قٍنينينيّ  م ّنينينيا     رواينينينيات ع ؾنينيني

  ؾنينينيّىره ووعًنينيني  و ّ نينيني   نينينيا كنينينيا   نينينيزٍ.     

قٍّ نينيٌ أتنينياو   ٍنينيىي  قىتنينيُ قى ؾنينيز اقنينيذٍ  

 عغ ل  ً  م   ال   تاو ات  ذه اقزؤّ. 

اقٍلنينينينينينينينياب ي نينينينينينينينيبػ يف ا ضنينينينينينينينيلىر، ه 

     ًُّ اقّظا ز، م ّتبنيًا يف وبتنيات اقنيّزو، اإل ضنيا 

اق ضنينينينيىّيُ اقنينينيني  عاعنينينينيْت يف ودنينينينيت ضبنينينينيّدد،    

وعنينياركْت يف أتنينيداث ضبنينيّددَ. و نينيى رنينياو   

رواينينينيُ اسبًنينينياَ مبضنينينياوُ، ك نينينيا  ٍز ّنينينيا ينينينيد    

     ّظشّا، ك ا  تى  اقٍا بُ.اقّزصا  و

يّ  كًف هٍ  ا عز،ل م  نيِ اسبنيزب   

و نينينينيزورا ّا ا ش  نينينينيُ قىّؾنينينينيغار  منينينينيا  نينينينيٌ   

اقٍى نينينيات ا  اصنينينيبُ  كًنينينيف أعنينينيز، قشلنينينياَ    

ؽنينينينيغريَ يف اقّضادصنينينينيُ منينينيني  ع ز نينينينيا، منينينينيااا   

أع نينيني ، صنينينياقلت أمنينينيط منينينيا  نينينيٌ اسبنينينينيزب       

 ًٍنينينينينيف أجًنينينينيني   أردتت ي شاهلنينينينينيا يىل  نينينينينيذا 

منيني   نينيري  اق نينيا ، متىنيني   ت نينيى ، و  ىً ّنينيا أّ 

ا  ٍنينينينيني  دطنينينينينيف اقنينينينينيىردَ عبٍنينينينينيًا، أو دوظ   

اقدعضنينينيىدُ منينينيااّ، أو  نينينيش  ازب نينينيات  منينيني     

اقً ضنينيىب. وقٍنيني  كًنينيف أعنينيز، منينيي كنينيّ       

اقنيني  هلنينيا م  نينيِ اسبنينيزب  أو ا نينيىت  كًنينيف      

هٍنيني ت اإلجامنينيُ عنيني ،  نينيااا   نينيا  يتلىنينيى    

 اق اظ  م  ويتلىى  اقؾغار مٍىّا. 

أؽنينينينينينيددآٌ منينينينينيني  اقزجنينينينينينيا ،  ال نينينينينينيًا  

ذا ا  طنينينيني، قؾنينينينيديتا ٌ، منينينينيذ ىقى  منينينيني   نينينيني

اق ضآٌ. أدنيى  هلني : دنيّىَ اقنيذاكزَ اق ضنيآًُ      

ع  اسبزب  ٌ "دىَ اقضىْ" األدنيىّ اقتنيادرَ   

عىنينينيِ  ضنينينيحً  اقؾنينينيىرَ ا ىلتطنينينيُ عىنينينيِ حننينينيى  

أصنينينينيىأ أو أ ضنينينيني ، منينينيني  تًنينينينيث عنينينينيّدَ  نينينينيىّ ز  

ا غنينينينياعز، منينينيني  تًنينينينيث األ . أّمنينينينيا اق ضنينينينياْ    

 لضًطز عىًّّ  اق ىاوف. تًث يتًّّا اقزج  

عٍنينيط  ًّٔنينيُ  م نينيذ اقطشىقنينيُ إلونينيال  اق نينيار    

اق ضنينينياْ، قنينينيذق   نينينيّ  تنينيني  يغنينينيارك  مّنينينيا      

يلنينيذّكز  وجّنينيًا آ نينيز ووزيتنينيُ أ نينيزّ قضنينيزد  

 األتنينيداث. تنينيزمّّ  اات  ٍّنينيُ  اّؽنينيُ،  نينيا  

   يتى : "أعطى ا أكًاصًا د اعًُّ   ط نيا  

م ّنينينينينيا   نينينينينيا ري" "د ىنينينينينيتت مديزّينينينينينيُ اقّلح ًنينينينينيد   

مشضنينيلا ، و زجنينيت منيني  منينياب  آ نينيز مضنينيزوا      

ومىنينينينيىسَ، ودّؾنينينينيىا جنينينينيدآى ا، وأمتنينينينيىا عىنينينينيِ    

رؤوص ا  ّزَ مني  اقغني ز" "أوىني، األ نيا  اق نيار      

عىِ اقتزيُ وا بىا ..وؽى ا يىل  ذا ا ٍا  

ا نينينيداظ ماقزمنينيني  األؽنينينيشز، وعىنينينيِ اقضنينينيط      

 وجد ا،  زدَ تذاْ وش . 

ذبضز دومًا يف ا   اق ضاْ  ٍزَ أّ  

اسبزب  ٌ جزهنيُ دلني  منيادئ اٍ منيدْ، ألّ      

ًل اسبًنينياَ ،ر ى ّنينيا يف      اقّ ضنينياْ مطنينيب ّّ  يّنيني

ّ  ينينيّ  يزعً ّنينيا ج ً نينيًا وه ر ّنينيا ق نينيا،    مطنينيى ّ

 قذق  اقتل  أعّد ؽ ىمُ ع د ّ  م  اقزج .

 تنينيى  يتنينيدّ اق ضنينياْ اقّىنينيىا ٌ دنينيامىلّّ      

اقٍا بُ وأ ضنيت يقًّنيا مزأيّنيا ومغنيا دا ّا     

ا نينيّزَ  نينيال  اسبنينيزب: أدنينيى  قنيني  صنينيّزًا، قتنينيد      

 ؾاددتت منيي أكضنيا ا، يّ ّنيا مني  أوكزا ًنيا      

ز ًبنينيُ ومس نينيت قى نينيّزَ األوىل عنيني  اتاعنينيُ اق  

  نينينينيا . اتاعنينينينيُ حبنينينينيز منينينينيال تنينينينيدود، تلنينينينيِ 

اقضشاد  واقشٔزا    ي د هلا وجىد، اق نياظ  

أكىنينينينينيىا كنينينينينيّ  عنينينينينيٌْ. يف دزيلّنينينينينيا  ؾنينينينينيف   

اقضٍا  ما ىا جىعًا، ومات مجًنيي ي ى ّنيا   

اقؾغار وأمى ا وأمّا، أّما  ٌ  تنيد أ تنيذ ا   

منيني  ا نينيىت عىنينيف اشبًنينيى  اقنينيذٍ صنينيزدل  منيني      



 احلرب من منظور أنثوي

 

 26 

 

   يب، أتنيد مني  أصنيز ّا    اسبظريَ وأكىل ...

عىنينيِ دًنينيد اسبًنينياَ .. و نينيٌ اا ّنينيا اصلتغنينيّدلْت    

م نينيد ينينيىم  يف ا  زكنينيُ، و  يٍنيني    نينيا    

 م  أتد ق  ً  ج اس ّا.

ينينيني    نينينيىد اقٍا بنينينيُ قللنينينيذّكز مغنينينيا د 

وأدنينينيىا  منينيني  وشىقلّنينينيا،  لتنينينيى : أصنينينيري منينينيي     

جّد ٌ متام  صنياتُ كنيبريَ، ذبنيّديت: م نيد     

اسبنينينيزب   ي بنينينينيْت  ؾنينينيني  أ ضنينينينيز يف  نينينينيذه  

م زكنينينيُ  اقضنينينياتُ.  زاجنينينيي األ نينينيا ، قٍنينيني    

ر ًبنينيُ اصنينيل ّزت   نينيا ينينيىم . كنينيا  اقتلىنينيِ      

يزددو ، واتدًا جبا   ا" نيز، كنياسبش ،   

كاق ىار  اسبديدّيُ عىنيِ ضبّطنيُ اقضنيٍُ    

اسبديديُ. األ ا  واقزوظ. م د ا طز كا ت 

وجنينيى ّ  كّىّنيني  ماكًنينيُ، مغّطنينياَ ماقنينيدمى .    

اصنينينينيل ّز صنينينينيٍا  اقتزينينينينيُ يف د نينينيني ّ  عنينينينيّزًا 

كنينينينياماًل، كًنينينينيف هٍنينينيني ت  ضنينينينيًا   نينينينيذه 

 ضاتُ .اق

 نينيٌ ؽنينيىرَ أ نينيزّ  ىّ نيني   ظنينيآي    و نينيا

اسبنينينينيزب وم  ٍضنينينينيا ّا ا نينينينيدّمزَ، وكًنينينينيف 

 نينيز   اق نينياظ عىنينيِ اقّلضنينيرًُ منينياعّش أتبنينيامّ   

ياا  طّىنيني  األمنينيز اقنيني ، يف صنينيبً  أّقنينيا هنينيىت   

ا" نينيزو ،  تنينيى  يتنينيدّ اتّ نينيدات: أتنينيد منينيا  

دنينينيد  ا  نينينيا وعنينينيزذ األ نينينيا  مٍنينينيا   ى نينينيي  

اقشؾنينيًىُ،  اتنينياوىا ماقغامنينيُ ومدا ىنينيّا منيني     

ا  تنينينيف يف ا ضنينينيل ت ات مجًنينينيي ازبّات..كّ نينيني

اق   غّطً ا تلِ اق  ، يف ا اْ. كا ت مً  ا 

عامىُ هصىٌٍ، دنيد و ني ت مىقىد نيا دبني      

  َ دؾريَ. اقّز ًي جآي يطى  يدٍ أمني ،  

قٍنينيني  أّمنينيني   شضنينينيّا جآ نينينيُ، وه تىًنينيني  يف     

يديًّا، واقز ًي يبٌٍ واأل ا  اقّضشاتى  

عىنينيِ متزمنينيُ منينيي كالمّنيني  ..وياا منينيا مس نينيت     

ٍّ ؽنينينينينيىت  ضنينينينيني ّى  مجً نينينينينيًا،   اقٍنينينينينيالب أ

اقشؾنينينينينينينيًىُ مٍامىنينينينينينينيّا، يالينينينينينينينيى   نينينينينينينيزدًا،  

أ نينينينيدرك   نينينينينيذا  دآنينينينينيد اقشؾنينينينينيًىُ يّل نينينينينيذ  

اقتنينيزار..ه  نينيزؤ أتنينيد عىنينيِ  تنيني  األمنينيز يىل      

األ ، قٍّ ّا ربّ    شضنيّا مضني ى ل ،   نيش     

ماقّىشال ُ مي اقطش  يىل دا  ا ضل تي و بتًني   

يف األصنينينينيش  وىياًل..يلىّدنينينينيف اقز نينينينيًي عنينينينيني     

ؽنيىت..ه هٍ  نيا اق ظنيز    اقؾزاا دو  أد ِ 

 ماعً  ا، ه يىل األ ، وه يىل أتد ا ا" ز.

و نينينينينيذه ؽنينينينينيىرَ ه  تنينينينينيّ   ظاعنينينينينيُ عنينينينيني  

صنينينيامتا ّا،  زويّنينينيا يتنينينيدّ اق ضنينينياْ اقّىنينينيىا ٌ   

ًّنينيُ اسبنينيزب وج ى ّنينيا: كنينيا  قنينيدّ      عغنيني  عبٍ

اشباقنينيُ " اصنينيلًا" أضنينيُ أوشنينيا . "مىقغنينيٍا"   

ؽديت   ٌ األكٍز   شًا مً ّ ، كا نيت  

ًا ، كّىّني  ؽنيغار    ز  دومًا. وأرم نيُ ؽنيب  

ويطىبنينينيى  اقط نينينيا .  تنينينيدت اشباقنينينيُ " اصنينينيلًا"   

عتىنينينيّا، قنينينيًاًل مس نينينيت "مىقغنينينيٍا" رباونينيني    

أمّا: "أمٌ ه  غزدًت. ق  أوى ، ق  أوىني   

أمدًا اقط ا  م د ا"  ..ق  أوى ". ؽباتًا   

يزل أتد "مىقغنيٍا" واشباقنيُ " اصنيًلا" عني تْت     

 شضنينينينيّا عىنينينينيِ عنينينينيحزَ  شنينينينيا، يف تنينينينيديتلّا،  

ٍ  منينيني  ش  وكنينينيا   كا نينينيت م ّىتنينينيُ مغنينيني  

 األوشا  يتشى  دزمّا ويطىبى  اقط ا .

    ٌّ ٍّ اقبطنينيىق وه يىبنينيث اقّضنينيزد اقنينيّذكىر

ُ  وأ نينيزّ، ضبنينياوًه     أ  يطنينيّ  مزأصنيني  منيني   ً نيني

ممارصُ دوره اقت  ٌ م  جديد، يتى  رج  

قشوجلنينينيني  تنينينيني   زينينينينيد أ   ضنينينينيزد عنينينينئًًا منينينيني   

ُ  آمنينينيزَ،  ضبنينينيّذرَ منينيني شط   اكزيا ّنينينيا، مىّحنينيني

م  دو  دمى ،  اقىدت: "ذبّديٌ عّ ا عّى ل .
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ًُّ: أردت  أ   ٍنينينينينيى ٌ     ومنينينينينيال  ىا نينينينيني   ضنينينينينيآ

مجًىُ، مًٍنيت  ع نيدما دّؾنيْت جنيديىل ". ينيا      

ماقّلىا    نيٌ   قى شاردُ!  ى  األمىر ا ىؽى ُ

منينينينيا  ّّ نينينينيت ،ألّ ّنينينينيا   ٍنينينينيط دذْ اسبًنينينينياَ   

وو ىتّا:  نيّزَ اقغني ز اقني   زكى نيا منيدًه      

م  ازبدآ ، اقتدور اقضا  ُ مني  اق ؾنيًدَ   

د منيني  ياكىنينيّا؛   نيني    واسبضنينياْ اقنيني    دبنيني 

مٔنينينيُ عنينيني ؿ   ي نينينيد منينيني  ا  زكنينينيُ صنينينيىّ     

صب ُ؛ أو كًف   يٍني  يف اصنيلطاعلّّ ،   

م نينينيد اسبنينينيزب، اقنينينيّذ اب يىل اقضنينينيى  ورؤينينينيُ    

ؽنينيشىذ اقّىرنيني  األحنينيز، تلنينيِ   يٍنيني  يف  

اصنينينينيلطاعلّّ  اقّ ظنينينينيز يىل اقت نينينينياؼ اقتطنينينينيّت 

 األحز اقّىى .

يّ  ؽشرات ا  ا نياَ يف األدب اقزوصنيٌ   

ّ . ك ا يتتا ، وأ ا أكٍز م  ؽشرات اسب

أؽنينينيغٌ يىل ؽنينيني ت اق ضنينينياْ ويىل كى نينينيا ّّ    

  .ٌّ  اقٍى ات واقّؾ ت   ا  ؿٌّ ماق ضبُ يقني

ا  ا نينينياَ اقنينيني  ذبنينينيّى  اإل ضنينينيا  اقؾنينينيغري يىل     

ي ضنينيا  كنينيبري.  نينيٌ منينيا ي  نينيًت. يّ  اقشٍنينيزَ   

اقٍنينينيبريَ حباجنينينينيُ يىل ي ضنينينيا  ؽنينينينيغري، أ نينينينيا   

أحبنينينينيث عنينينيني  اإل ضنينينينيا  اقؾنينينينيغري اقٍنينينينيبري:      

قى  اقنينينينيذٍ اجلنينينينياس ا ضنينينينيرى ، ا ّنينينينيا ، ا نينينينيذ

م ضنينينينيٍزات صنينينينيلاق  واشبًا نينينينيُ، وا لؾنينينينيز  

ر  نينيًا عنيني   نينيذا كّىنيني . قتنينيد تّتنيني، ا  حنينيشَ.       

قٍ   نياريغ اسبنيزب اصنيلتبد   تنيط، ملنياريغ      

 اقّ ؾز.

 تنينيى  يتنينيدّ اقغنينيا دات عىنينيِ ماصنينياَ     

أصنينينيز ّا، وكًنينينيف ونينينيا  مّنينينيا اقنينينيشم  ق تنينينيىد 

قلضنينيني جي تتًتنينينيُ منينينيا جنينينيزّ قىاقنينينيد ا اقنينينيذٍ 

 أصنينينينيتط  ا نينينينيدّو  اقزمسنينينينيٌ قىىدنينينينيآي، منينينينيني     

ٍّز نينيني ، صنينينيّىًا أو دؾنينينيدًا منينيني  ينينينيدرٍ !      مش

كٍٍريي  مني  أمٍاقني  ا شتنيىدي  يف  نيىاريغ     

اسبزوب.  اقلبط األمز عىِ اقضنيىطات وظنيّ    

يىص  ماشبًا ُ وًىنيُ  نيذه ا نيّدَ. يىل أ   غًّنيز     

اقظنينينينيزذ اق نينينينيا  وصتنينينيني  ل قنينينينيب   اقضنينينينيزدّيات  

ٍّ أو    ماقلنينينينينينينيداو  منينينينينينيني  األرعنينينينينينينيًف اقغنينينينينينينيشى

اقٍلنينيامٌ: منينيدأتت اقبرنينيث عنيني  أمنينيٌ يف عّنينيد    

 زو غنينينيىذ" وم نينينيد أرم نينيني  عامنينينيًا. وؽنينينيى ا     "

جىاب يف عّد " ىرما غىذ": "ه اص  قني  يف  

اقتنينيىآ " قٍنيني  ر ًتنيني  يف اقشنينيى، اصنينيلحاب،   

ّطدل مبطىقنينيُ. منينياقتزب منيني      وعز نينيتت أ نيني  اصلتغنيني

"مى ًىىذ" رمِ  شض  مي د بىُ يدوّينيُ ذبنيت   

قألصنينيف     لظنينيز أّمنينيٌ  نينيذا اشبنينيرب  اقدّمامنينيُ.

ُ "سوجنيُ   تد ما ْت و ٌ ذب ني  وؽني    اقضار.

عنينينينينيدو اقغنينينينيني  " "سوجنينينينينيُ اشبنينينينينيآ ". ومٍىنينينينينيّا  

 نينيٌ امنينيزأَ أ نينيزّ ذباؽنينيز ا  كنينيٍريات. و نينيا

ٍٍُّ ما الدًّلّنيا   اق ادات اهجل اعًُّ ا غ

وعز ّا، تلِ م  دب  األدزم  م ّا، ألّ ّا 

ظّىت قض ىات  تا   عىِ ازببّنيُ منيي ر ادّنيا    

اقنينينينيّذكىر،  تنينينينيى : وؽنينينينيىتت يىل منينينينيزق  منينينينيي  

ٌّ اتنينينيد جًغنيني ا، عنينينيدتت يىل دنينيزي  مىصنينينيا   م

وبًداقًّات.عغت ياليُ أّينيا  يف اقبًنيت، ويف   

ؽنينينينينيبًرُ اقًنينينينينيى  اقزامنينينينينيي، أيتظنينينينينيلت أمنينينينينيٌ   

وأ ّضلت م  اقشنيزاؼ مً  نيا اقبنيادى   ًنيا ،     

وداقنينينيت: ينينينيا امنينيني   مج نينينيتت قنينيني  أعنينينيًاْ  يف  

رمطنينينينيُ، ارتىنينينينيٌ، ارتىنينينينيٌ، قنينينينيدي  أ لنينينينيا     

 ٍنينينيربا  و  نينينيا أؽنينينيغز م نينيني . منينيني  صنينينيًطى  

ت  يديّ ا قىشوا،   ازب ًي ي زذ أّ   مٍٍني 

أرمنينينيي صنينيني ىات يف ازببّنينينيُ منينينيي اقزجنينينيا  .. ينينينيّ  

ًُ: ه  ّضنينينينينيٌ روتنينينينينيٌ،    لنينينينينيامي ماصنينينينينيِ دآىنينينينيني

اكنينينينينيلل، مٍنينينينيني  ا" نينينينينيزي  عنينينينيني  أومسنينينينيني    

ًّا ٌ.  ومًداق
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وأ زّ مشحىعُ   دبد جٍُّ عتًتلّا 

 تنينينيى :   أعٍنينينيز عىنينينيِ عنينينيتًت ، منينينيدا قنينينيٌ      

وكاّ نينينيّ  دط نينينيُ منينيني  يىمّنينينيا،   ّز نينينيت يقًّنينينيا، 

عّ نينينينينيٌ دنينينينينيا  أيضنينينينينيًا: صنينينينيني ا ذ ا، وصنينينينينيىذ 

،  ذه اقتط نيُ مني  اقٍنيىب، و ني  ا ا      د  ّا

 يف  امىت ود ّ ا ا.

وّ نينينيُ ؽنينينينيىت أ ٍنينينيىٍ آ نينينينيز رنينينينياو  أ    

يضنينينيل ًد رو، األ ىينينينيُ يف كًا نينيني  ا ضنينينيلى ،   

دبنينيني  أ  دبّ نينينيد اسبنينينيزب مغنينينياعز ؽنينينياتبل ، 

ؽنينينيىت رنينينياو   ى نينينيً  مشاردنينينيات ا غنينينياعز   

واألتاصنينيًط األ ٍىينينيُ و  ادضنينيا ّا، وكًنينيف  

أّ  األ ٍنينيِ ه   ضنينيِ ر نيني  وجىد نينيا يف ظنينيزذ   

زب اهصنينينينينينينيلٍ آٌ، رمشّينينينينينينينيُ اق غنينينينينينيني،  اسبنينينينينينيني

و ؾىؽًُّ  تدي  اقىردَ كنيات ا   تىًنيدٍ   

م نينينيزوذ قى  غنينينيىدُ،  تنينينيى  اقٍا بنينينيُ: اات   

منينيّزَ، ر ضنينيْت امنينيزأَ قتنينيآٌ وكا نينيت "دآنينيدَ  

وآزَ"، وعزتْت قٌ اقّضب  عىِ اهلا ف: ه 

هٍنينيني ت، ه أرينينينيد أ  أ نينينيذّكز. متًنينينيتت يف    

اسبنينينيزب ينينينيالث صنينيني ىات و الهلنينينيا   أعنينيني ز    

َ. قتد ربّغني ل جضنيدٍ و ًنيّبط،    م شضٌ امزأ

منينينيال دورَ عنينينيّزيُ، منينينيال ر بنينينيات أ ٍىّينينينيُ، يف   

     ٌّ ت  ك ت  لاَ مجًىنيُ. ع نيدما عنيز  عىني

عاب "سوجنيٌ هتتنيًا" اقنيشوا،. تنيدث اقني  يف      

دنينيا  قنينيٌ: اسبنينيزب ا لّنينيْت. حننيني  متً نينيا  منينيزق ..

أتًاْ. كّ ا طبطىم ، أوى ت ينيد  قىنيشوا،.   

أردتت اقبٍاْ واقؾنيزاا، أردتت أ  أ نيزم ،   

ٍّ سوا،  نينينينينينينيذا  ا"  وصنينينينينينينيط  نينينينينينينيذا  سو ا،، أ

كّىنينينينينيني ..اقّشوا،  وصنينينينينينيط اقنينينينينينيد ا  األصنينينينينينيىد 

     ٌّ ٌّ، ا ظنيز يقني واقطىب األصىد  اق،ط  ظنيزَ يقني

كًنيف أمنينيدو! مداينينيُ عنيامىت كنينيامزأَ، ا نينيد    

ٌّ اقنينينينيىرد،  نينينينياسقت، ا طنينينيني، مٍى نينينينيات       يقنينينيني

مجًىنينيُ،  نينيذا منينيا أرينينيده،  نينيذا منينيا أ لظنينيزه،     

كنينينيا  أتنينينيد  ّدينينينيني     كنينينيا  منينينيىّدٍ  نينينينيزم ..  

ٌّ اقّىنينيى ، ورأينينيت أّ نيني   ّنيني    ضب دنينيًا، أرجنينيىا  

كنينينينيّ  عنينينينيٌْ وصنينينينياقت اقنينينينيدمى  عىنينينينيِ  نينينينيّده   

احمل  . ومني   نيال  اقّ نيدمات اقطزّينيُ. أ نيا ه      

أؽنينينيّد   شضنينينيٌ ع نينينيدما أجبلنينيني ،   نينيني ، أ نينينيا     

 مىا تُ عىِ اقشوا، م  .

 نينينينيى مغنينينينيّد آ نينينينيز ينينينينيدمٌ اقتىنينينيني     نينينينيا

واق نينيني ،  تنينينيى  امنينينيزأَ كا نينينيت دنينينيد عا نينينيت      

األمنينيّزي  وكنينياد ي ّشنينيذ مّنينيا تٍنيني  اإلعنينيدا        

زيني،: كا نيت  تنيف عىنيِ متزمنيُ مني        عىِ اقط

أتد األكىاا امنيزأَ  ز نيي وشىنيّا، وك نيا     

  نينينينينيز  ، ظّنينينينينيزت اقٍنينينينينيالب، واسبنينينينينيزظ   

ودبّ د كّ  عٌْ، ازب ًي وادشى  وه أتد 

ٍّ عٌْ. رأّ ا"مز  ذه اقىىتنيُ  تشنيش    هّط أ

وكنينيا    نينيا     وأ نينيذ اقطشنيني  منيني  ينينيد أّمنيني ..    

ع ىد زبّز ا ًنياه  ا نيذ يضنيزب اقطشني  عىنيِ      

دما نيني  وصنينيتط اسبىًنيني   اق  نينيىد تلنينيِ  ّّغنيني   

منينيني    نينيني  ..ورأينينينيت األ   ضنينينيتط، وأدركنينينيتت  

كنيني  عنينيٌْ،  ا نينيا وبًبنينيُ..أدركتت أّ  دىبّنينيا  

 دد ا شحز.. 

يّ   اق نيا  اسبنيادٍ واألرم نيى ، حنني  يف     

قضًاصٌ "قنيى  " دنيزأ   ااسبؾار وم  ا اقتآد 

عىً نينيا أمنينيزًا يتنينيى  أّ  ازب نينيىد اقضنينيى ًًت قنيني     

يضلضنينينينيى ىا قى نينينينيدو، وك نينينينيا دنينينينيا  اقز ًنينينيني،    

": قنينيًط قنينيدي ا أصنينيزّ، قنينيدي ا  ى نينيُ    "صنينيلاق 

"أتضنينيز ازب نينيىد مضّدصنينيا ّ . أؽنينيدر اقتآنينيد  

اقضًاصنينينينيٌ أمنينينينيزه: كّىنينينينيا،  ىّدشنينينينيىا، أمتنينينينيىا    

أتًنينينياْ، أيّنينينيا اقغنينينيباب" وأوىنينيني، اق نينينيار عىنينينيِ    

  شض .
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  لّنينينيٌ اقٍا بنينينيُ، يف  ا نينينيُ كلامّنينينيا  

اٍ األجنينينينينينيشاْ اقٍالينينينينينينيُ اقّضنينينينينيني  ُ، اقنينينينينيني     

اصلشا نينينينينيْت منينينينيني   القنينينينيني  م تنينينينيني   ؾنينينينينيّىرات 

ومغنينينينينيا دات وآراْ اقٍنينينينينيٍري منينينينيني  اق ضنينينينينياْ   

اشباّؽنينيُ منينياسبزب، منيني  ساوينينيُ  ظنينيز أجًنينيا       

يالينينينينيُ "ازبنينينينيّدات، األّمّنينينينيات، اسبشًنينينينيدات"    

ُ   تنينيى : كا نينيت قنينيٌ تزمنينيٌ اشباّؽنينيُ  خبالؽنيني

مطال نينيٌ، ومٍىنينيّّ  دط نينيتت وزيتنينيًا ونينيىياًل منينيي 

  أؽد ، أّ   ؾز ا او وجّ ، وج  رآنيي  

ووج  عني ًي ..ينيا قىجنيي اقنيزو، وأ ً ّنيا، تني        

ي ٍز  م   ّرًت ألجىّ  ويب ىى  عىًني   

مٍى ُ متاو ،  تى  يتنيدّ اق ضنياْ اقّىنيىا ٌ    

عنينيا   منيني  عنينيّدَ منينيزارَ وتزدنينيُ  ىنيني  األّينينيا       

اقّدمىّيُ: يّ  كّ  م  عاؼ يف األرا ٌ اق  

أل نينيا  وودنينيي يف األصنينيز، وادلًنينيد يىل  اتلّىّنينيا ا

أ ا ًنينينينيا، ومٍنينينينيث يف م ضنينينينيٍز اهعلتنينينينيا    

اق نينينياسٍ كنينينيا  مى نينينيي عنينينيبُّ و ّ ُ..صنينيني ا    

واتد كا  يطز، عىً : كًنيف متًنيت تًّنيًا     

ّلد  تلنينينيِ ا نينينيى ِ واقغنينينيّداْ    نينينيااا    تضللغنينيني

كنينينينينينيا ىا مى نينينينينينيي عنينينينينينيبُّ،   يا نينينينينينيذوا يف 

اعلبار   أّ  نيا كّ نيا  تا ني ، و نيّرً ا مٍنيّ       

ق ؾنيز وا لؾز ا..اقغني    نيى    عٌْ م  أج  ا

اقنينيذٍ ا لؾنينيز!..أّما صنينيلاق   ىنيني  يٍنيني  يٍنيني،     

ماقّغ  ،  ٍذا عٍزل لا وو  ا عىنيِ تّب نيا   

 ودمآ ا.

 

 



 دراسات
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 مغريًب الحرة تبقى شيئًب

  ومحرضًب مثيرًا للكتببة...

 
 إيمبن شرببتي 

 وقاصة وباحثة دوروةوائية ر             

 

احملور األول الذي أرود تناوله عن جتربيت يف كتابة الرواوة أثناء احلرب 

احملور الثاني الذي وتمحور وتداخؾ بشكؾ عضوي ومتمادؽ وبالغ التعقيد مع 

 (عندما تتناول احلدث طازجًا )هؾ تكون التجربة ناضجة حول

وغري بعيد عن هذون احملورون وتداخؾ كذلؽ احملوور الثالو) )هوؾ مون     

 وظائػ الرواوة توثيؼ احلدث أم إبداعه؟(

أعووووو٘ل: اووووو٘ي :غرووووو  : ووووو١ٛ:ً ووووو :

هولتابووووٞ :ًووووّ: أنووووا: لووووّ:أْ:ُ ٔووووٍ::

كٚووت:اِاٗهوور:غروو  :غهأوو٘ ٙٞ:أك وو :ًووّ:::

: ٗغٙٞ:سو٘ ٙٞ: :ً٘وو٘عٔا:غهو ٢ٚا:ًوا:::::044

 :1422جووو ٠: :ذووو  :غهووواأل:ًِووو :عووواَ:::::

ٗ لوووّ:أْ:ُ ٔوووٍ:كووو هم:أْ:أك ووو :ًوووّ:::

طاعو٘غ: ٗغٙوات:اِاٗهور:غرو   :::::: ٗغ٢ًٚا:262

سوووا ٘غ:غرووو  : :: ٗغ٢ٚوووًا:62بٚووؤٍِ:  ووو :

 ٗغ٢ووٛ::244ُشو :ُتواجٍٔ :ًووا:ٙعوحن:أْ: و٘:::::

ذ ووووتٍٔ:غرووو  :عووووٟ:غهلتابوووٞ:ٗغهِشووو  ::

 لوووّ:أْ::ٗذتوووٟ:أكوووْ٘:أك ووو : ُ وووا اً::

 وووجر:ج بووو٘غ:::244أاووو٘ي:أْ:أك ووو :ًوووّ:::

غهِشوو : وور:ا ووِٚت: ٗغٙووٞ: عٌوواي:اِاٗهوور::

ًا:حيدث :هلّ:ُتاجٍٔ:ال:ٙ اٟ: :غملطوق:

 ىل:ًأت٠٘:غه٘صوت:بنُوٕ:ُتواد: ٗغ٢وٛ:حي وق::::::

غهش ٗط:غه ِٚٞ:هو ٗغٙوٞ :لْٗ:أْ:أا ود:ِٓوا::::

أْ:غه ٗغٙووٞ: وو١ٛ:حمطووٛ:ضلووَ٘:ب وو٘غب :::

حيتٌوووى:: بووودغعًٚا:صوووا ًٞ : ب:ٙا وووٟ:عٌوووأً::

غهلوو م:ًووّ:غهتح ٙووه :هلِووٕ:ٙ وو  :أْ:::::

ٙت٘  : ٕٚ:عِاص :اأترق:أْ:ا ا وٛ:باهعٌوى:::

: ىل:ًأت٠٘: ٗغٙٞ 

عوٟ:غملأت٠٘:غهشج ٛ :كتار: ٗغٙٞ:

 :ٗكاُوور:غروو  ::1422بِوور:غهعوو غ :عوواَ:

 و ٚووٞ:روودأا:غهوو ٢ٚا:غهوو ٜ:ة ووى:بعأاووٞ:::

ذه:بني:ًأوٌٞ:ًٗأٚرٛ : مبوا:بشولى:أٗ:::

 غعات:ه وووو:ً٘غزٙووووًا:بووووك  :كوووواْ: وووولأً:

طا٢ ٚٞ: ح أا:غر  :أٗ:أه ر:عوٚٔا:بعض:

غه ووووو١٘:ٗا كووووور:ذ٘نوووووا:غهلووووو م:ًوووووّ:::::

:غهتأاؤالت 

بِر:غهع غ :اِاٗهر:ًا:ذدث: :س٘ ٙٞ:

أٜ:أُٔووا:اِاٗهوور:غروودث::::1420ٗ:1424بووني:

 :هلِٔوووا:أ أووورر:غطووواي:هتطووو٘ :::طازجوووًا

غهشج ووٚات:ٗاشووابلٔا: :اووى:ًووا:حيوودث::

لْٗ:أْ:اتِوووواٗي:وووووحٚخ:غملع كووووٞ:ٗصوووو٘ت::
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ا غت:ٗٓوودٙ :غه وو٘غ ٙمل :ٗح: ووِ :::غالُ حوو

 :غعت ووالٜ: ىل:غهت  ٙ ٙووٞ:غهووف:سوو  : ٚٔووا:

كوو م:ًووّ:غهِتوواد:غه ٗغ٢ووٛ:غهوو ٜ:أُووتخ:زًووّ::::

غر   : اهل  ٝ:غهوف:أ و ت: هٚٔوا:ٗغهوف:::::

 ٗغٙٞ:ال:اعحن:أْ:كى:غهِتاد:ادَ::044 اار:

  بوووٞ:سووو لٙٞ:جدٙووودٝ :بوووى:جوووِ :بع وووٕ::::::

 :ٗ ووو ل:هٚلوووْ٘: ووو ل:ذلاٙوووٞ:أذٚاُووواً:

ٚٞ:ٗكنُٕ: ٔالٝ:عووٟ:ذودث :أٗ:::ذاهٞ:ا٘اٚ 

بٚاْ:سٚاسٛ :أٗ:ً٘ات: ٙدٙ٘ه٘جٛ :ٗهوٚا::

ٙ ووو  :أْ:ا دًوووٕ:غه ٗغٙوووٞ:: بووودغعًٚا:ًِتحوووًا

باعتاا ٓووووا:أاوووود :غ جِووووا :غ لبٚووووٞ:عوووووٟ:::

:غستٚعا :غه٘غاع:ٗغهتعاًى:ًعٕ 

"ٓووووى:الووووْ٘:::أعوووو٘ل:ِٓووووا: ىل:ضوووو٘ :
غهتح بووووٞ:ُاوووووحٞ:عِوووودًا:اتِوووواٗي:غروووودث::

:": ا٘ي :طازجًا

ٞ:غهأٙ ووني:ذأووه::غه ٗغٙووٞ:ٓووٛ:ذلٌوو:
ًٚأْ:كُ٘دٙ غ :ًّٗ:ِٓوا: و ْ:ًوا:جو ٠: :::::
سوو٘ ٙٞ: ووأي:ٓوو ٖ:غه وو ٝ:غاأووٍ:باال ااووان :
ٗغه ٗغٙووٞ:عووالٝ:ذاهووٞ:سوو لٙٞ:انًوٚووٞ:اأووتو َ::::
غهت٘ات:ٗغهتنًى :هلوّ:ًوا:جو ٠: :سو٘ ٙٞ:::::

 :ٗكوو م:ًوّ:غهِتوواد::الٓ واً::ًوا:ٙو غي:ًأووتٌ غً::
غه ٜ: ودار:عِوٕ:ًواي:أك و : و٘:غهتون ٙمل:::::::

ٗهو غ:اوور:أُوٕ:ذاهوٞ:ا  ٙ ٙوٞ::::::ٗ مبا:غهت٘اٚق :
:044أك وو :ًِٔووا: بدغعٚووٞ :ٗهوو غ: ٌووّ:بووني::::

 ٗغٙووٞ:ال:ُلووال:ُأووت ك :سوو٠٘:عوودل:اوٚووى::
ٙعووود:عووووٟ:أصوووابع:غهٚووودّٙ : ٌٚوووا:ال:ٙعووووق:::::

: :غه غك ٝ :غهاااٛ:ًطو ًا

ًووّ:عِوواّٗٙ:ه ٗغٙووات::::ًاسوونبك :بع وو:
كتاوووور:زًووووّ:غروووو  :ب ووووض:غهِ وووو :عووووّ::

:غُتٌا١غت:أصرابٔا 

 ّب ٗ ا": ٗزغ:ٙاسني:غرأ":

 "ّطا٘ي:غر  :"ًٔا:غرأ:

 "ٍبِأْٚ٘:ً ٍٙ:"ُاٚى:ًور:

 "ا اطع:ُمغْ:"مس :ٙ بم:

 اني ً: :ا تى ا٘غ ى::وو:غه صاصٞ

:"غهاوٍ:"ضٌد:غهدع ٚا:_غه ٙ 

 :ٖ ٓ: :ًطابمل  : :سلاكني ال

:" اهد::_غملدِٙٞ : اق :عٌى غمل٘ت

: وٚ ٞ"

 ٗ ٌأٙاَ: :بابا:ع:: عا٢د: ىل:ذوه:وو

:""عاد:غهلل:ًلأ٘ 

 :٘لم"غه ِ  :" سأَ:أب :

كٌووا:اِوواٗي: ٗغ٢ٚووْ٘:ا وو ْٗ:غروو  : ::

:س٘ ٙٞ:بن لاي:خمتو ٞ: : ٗغٙاأٍ 

 :جدغ ٙات: :سوٌٚاْ  :ُاٚى كته

:هٚى:غهعاح:وو:حمًِ٘ا:وو:غهشاَ

  ذدغل: : ٘غز غهأ٘ ْٙ٘::ٗكته

:غ عدغ١

 ٝ غ تاا ::_ وٚى:ص٘ٙو  :جِٞ:غهربغب

:غهِدَ

  ّاٌٚر:غهوٚى:س٘سّ:مجٚى:ذأ:

  ال:ًا١:ٙ ٗٙٔا:جناٝ:عاد:غه ٌد:

 : :ًّ::غهعحٚوٛ  ٔأ :ا ٙاٞ مسا١

:بٚتِا

  ًا لٙحن: :غالُتٔان:أ ّ :_سمٝ

:غا٢ه:عّ:غهعشا١:غ  م

   ُ٘ٗ:ٕ غخلا٢ ْ٘:ل:

  َبٚر: دل: الٜ:ع غ:

  اٚه : :س ٘ط::عتا  ً٘سٍ

:غه  غ ات

  ٝاوٚى::_ذ ٘ي:غه  ٝ:س٘سّ: رال

:غمل٘ت :غه د٠:_ًّ اأي::_طا٢ 

:غآل  ّٙ 

أًووا:ًووا:أٗل:ا٘هووٕ:عوووٟ:غهأوو غي :ًتوووٟ::::::

غه ٗغٙوووٞ:عووووٟ:ً ااوووٞ:غهد ً٘وووٞ: ::::  وووى:

:عاح:غه ٗغٙات:غخلاهدٝ؟
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ٓو غ: :غعت والٜ:سو غي:ضو٘ ٜ: وه::::::

عوٟ:غه ٗغ٢ٛ:غجلال:أْ:ٙط ذوٕ:عووٟ:ُ أوٕ ::::

ٗأْ:ٙعٌووووى:عوووووٟ:جعووووى:غه سوووواهٞ: :عٌوووووٕ::::

غه ٗغ٢وووٛ:ً  ووورٞ:هورٚووواٝ :عووورب:غالبتلوووا :::

:ٗغهتجٚٚى 

 ٗغٙووٞ:ً ووى:غهوودْٗ:غخلاهوود:كتووه:نوووا::::::

أكتوووو٘ب :غخلووووو٘ل: مبووووا:أك وووو :ًووووّ:اوووو٘ ٝ::

:غه ٗسٚٞ:غهف:كاُر:ًالأا:غ ساسٚٞ 

عوٟ:غه ٗغ٢ٛ:أْ:ٙتِاٗي:ًأا٢ى:ٗج٘لٙوٞ::

ًٌٔٞ:ذتٟ:ٗٓ٘:ٙت د٠:مل٘وو٘ : ٢وٚا:ً وى::::

غر   :ٗاد:ااي:جاْ:ًا ٜ :غرو  :هٚأور:::

اوووم:غهووف:ٙعٚشوؤا:غجلِوو٘ل:بووى:غهووف:ٙعٚشوؤا:::

:غملدُْٚ٘ 

غه كٚ : ه:أْ:ٙلوْ٘:عووٟ:غه ٌٚوٞ::::

::ٗ ٓو٘:ًوا: ِرٔووا:::غجلٌاهٚوٞ:أٗ:غه ِٚوٞ:هو ٗغٙووٞ :

:غهد ً٘ٞ:ٗغه أذٚٞ:هو  غ١ٝ: :كى:ٗار 

صوووورٚ :أْ:غه ٗغٙووووات:غهع ٌٚووووٞ:غهووووف:

"غروو  :ٗغهأووأَ":هوٚوو٘:: وواٗزت:زًِٔووا:ً ووى

ا٘هأووتٜ٘ :ٗغمٓووا:ًووّ:غه ٗغٙووات:غملٌٔووٞ:ح:::

الته: :زًّ:غر   :ٗ حما:بعدًا:ذطور::

غروو  :أٗزغ ٓووا :ًووا:أاوواي:هووو ٗغ٢ٚني:  صووٞ:

هلوووّ:ٓووو غ::غهتنًوووى:ٗغهلتابوووٞ:غةبدغعٚوووٞ :

هٚا:ااعدٝ:عاًٞ : ب: لّ:ه ٗغٙٞ:كتار:

زًوووّ:غرووو  :ٗكاُووور:غرووو  :ً٘وووو٘عٔا:::

غه ٢ٚا:أْ:اتأٍ:ب  ات:ا ٓوؤا:هوجوو٘ل: بغ:::

غسوووتحٌعر: ووو ٗط:غةبووودغ :ٗ ووواٗزت:::::ًوووا

ذٚ ٓوووا:غمللووواُٛ:ٗذتوووٟ:غه ًووواُٛ:هتلوووْ٘::

  ٗغٙٞ:هلى:غ زًِٞ 
أٌٓٚوووٞ: ٗغٙوووات:::ًوووّ:ِٓوووا:ُ ٔوووٍ:ًووو أً::

ً وود :: وولور:غروو ٗ :ب أوو٘أا:ٗاالًٔووا:

 نوواَ:ملاوودعٚٔا:غهوو ّٙ:غُت وو ٗغ:ه ُأوواُٚٞ ::::

أأي": : ُأر:ٌِٓ ٘غٜ:غهوف::هو:ً ى:"ٗلغعًا

اِاٗهر:غرٌووٞ:غةٙطاهٚوٞ: :غرو  :غهعاملٚوٞ:::::

غ ٗىل :ٗ"غه وخ:غرا ":هٚ٘ ٜ:بُ٘دغ ٙت:غهف:

اِاٗهوووور:أذوووودغث:ًع كووووٞ:سووووتاهِٚ  غل: :::

غر  :غهعاملٚوٞ:غه اُٚوٞ:بشولى:غوم:ًونه٘ ::::::

ب:صووو٘ ت:غجلِووو٘ل:كاشووو ::عوووّ:ٗاا٢عٔوووا : 

:ٙعٚشْ٘:غخل٘ :ٗغال ااان:ٗغه اه 

 ٗغٙوووٞ:غرووو  : :غه اهوووه:ٓوووٛ: ٗغٙوووٞ::::

غه٘غاع :لْٗ:أْ:ٙعحن:ٓ غ:غ أأُا: ىل:غهاعد:

عّ:غهتجٚٚى : اخلٚاي:ٙلٌّ: :ك م:ًوّ::

:ٗغاعٚوووووًا:غهت اصوووووٚى:غهوووووف:اتِووووواٗي:ذووووودااً:::

أٗ::ذ  ٚووًا: :ٗغه ٗغٙووٞ:هٚأوور:ُ ووأً::ً ك ٙووًا

:و٘غاع ه: ٘ا٘غ غ ًٚا:ا ٘ٙ ًغ

ٗغه ٗغٙووٞ:غه٘غاعٚووٞ:أااتوور:عوووٟ:غهوودٗغَ:::::

ٗاابوٚووووٞ::أُٔووووا:غ ك وووو :ل ً٘ووووٞ:ٗغُ تاذوووواً::

:هوتط٘ :ًأتٌدٝ:بهم:ًّ:غِٟ:غه٘غاع 

ٗغه٘غاوووووع:غهووووو ٜ: ووووؤدإ:سووووو٘ ٙٞ: ::::

غهأِ٘غت:غ  مٝ: لى:ًالٝ:غِٚٞ:هوتطو٘  ::

  ٌوووٞ:غُ أووواًات:ٗ ووو ٗث:كوووامٝ:ذووودار ::

ٗمثووٞ: ذٚووى:ٗٓحوو ٝ :ٗمثووٞ:ةأووم:بارٚوواٝ::::

ت :ٗمثووٞ:اوودغ أت:ًووّ:كووى:: غووٍ:غه ووع٘با

ص٘  :ٗمثوٞ:ً واعه:ذتوٟ:عووٟ: ل غن:ًوا::::::

 وو ٜ :ٗمثووٞ:اوودغ ى:بووني:غهعوواَ:ٗغخلووا  :::

ٗغحملوووووٛ:ٗغخلووووا جٛ   :كووووى:ٓوووو ٖ:اٌٚووووات:

حي ووووق::ٗاِا٢ٚووووات: لِٔووووا:أْ: وووووق:ألبووووًا

غهتِ٘  :ٗٙط ي:أس٣وٞ:ٗج٘لٙٞ:أٍ:غةُأواْ ::

ٗٓووو ٖ:غ سووو٣وٞ:ٓوووٛ:ًوووا:جعوووور:ًوووّ:بعوووض::::

أُٔوووا::صوووًا اهووودٝ :  ٘:غه ٗغٙوووات:أعٌووواالً:

ط ذر:مبتعٞ:س لٙٞ:ذ  ور:غه تِوٞ:غملطو٘بوٞ::::

باهعٌوووى:غه ٗغ٢وووٛ :ُٗ٘عووور:أسووواهٚه:غهأووو ل::

ٗأ ووولاهٕ :ٗجعوووور:ًوووّ:غهلتابوووٞ:غ لبٚوووٞ::

: ٗغٙٞ 
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 حنطة القهر ُمعّتقًة في 

 خىابي التىت البّري
 رؤية في رواية األديبة فلك حصرية

  بطعم التىت البري
 

 تىفيقة خضىر 

 وقاصة وباحثة سوروةوائوة ر           

 

مل تكننا ادعة ننة حلننة حانن وة حتالننة به  منن  صننلوعها  لنن   ه هننا     

يف جّلة احملوط  لتجمع لةائ  سنابلها الن  تكوممنت بونةران منا     وت مي بنفسها 

حنطة القه  بني دح  رواوتهنا ببطمنا التنول النفاأل حنابمواع ادسنمور   اننت        

أ ل  ما أه تعق  حعوسة نواحذها وأبوابها  ورذاذها الالهب وص     بوت ما 

  ز منننا أننننا بووتنننا  أحنن ا مسنناماتها وانن حاتها  أ نن  بينن اهة مفنناتو  ابمنناه النن 

 نتحاما وراءها  ونلوذ ب محتها 

فإذا بأعينننإإلب عز يوإإاب تتإّلب من  إإ ب إإ ببب

 وقإإإبكعون  إإ بكقب وقإإإبال ن إإ ب   إإّاببببب

 ر ءبخإإ جيبؤإإإز بيأإإإابولع منإإإلب عإإإوبأل إإإ  بب

 ألد إإإابيأإإإاب إإإ بالطإإإ ب ل فإإإ ب ايإإإز ببببب

 أالال  ،ب  رمتابيفبالط ب عبحزبحب ّلبي ب

 أل لن،بفذا بأإلوو قإبلأإ لب عإوإب تو نإلببببب

بأعخبإإلرب كإإالملب  وإإوعب  لإإلي ،ب  كإإو نببب

أعأغإب أقضابجتأنل إ ،بفلإ بفإز ب إ ب وإوعبببببب

ألعزصلصب  ع ذ ئفبحتتبص فبأنمإ بأ بيفبب

تل تم ،بأ بيفباللفأابصإوز،بأ بيأإاب وإن بببب

ع لاب ز  غا،ب لعب   ورّ بأنيبفو إ بايإزببب

 ونظ،ب مون  بأ نلأ ب عشر بيفب طإ ب عأحإ ببب

 عبغإإز ،بقبإإ بأنب ز نإإ بععاإإلملبوتل إإّلببببب

بقإإ ب  بجمل نإإّل،بعننم إإ بالنإإرب صإإم ز بأإإالببب

عل  ةب  ب ص بي لبيأنإ ،ب الإ  لب ألرقإل بببب

ب ع  قتبيأن ،ب أدخأم بيفبالز  ل..

أ ذ ب عو قإب ُوز بخلضبقأ ب ألديبابفأكب

العزيا،ب   ب عإ  لءب وضإووالابيأإاب إذأ ببببب

 عبنإإإإإإب  عغإإإإإز ءبعماإإإإإلرب عأحإإإإإ ب عبغإإإإإز ببب

  عوز  إإإاب ا ضإإإل نا،بيب إإإععبرالإإإ بقأل إإإلب

الن إإاببعنصإإ ب غإإل  بر  يم إإلب ع زيإإابعوالإإلع ب

 لأطإإإإابأإإإإلألاب  أل إإإإ ب عإإإإذأن ،بفاإإإإلءعبببب

ر  يم لب تزضّلب موز دّ بيط  ب  ب عأواللعب لب

 صإإمعليتبريغإإم لبرا إإل،ب  إإ ب ولأإإ ببببب

  الإإإن  ..بعون إإإلب عزيغإإإاب عضإإإلحاب عإإإ ببب

 تإو بيفب عإ  إب  عإإ  ،ب   بإ الب إلب ب وإإ ببببب
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أنبحتموإ بأإ ب إ ب،إلل،بببببب  عأتنيب  لنأإابكب

ونإ ب ببف  بلل بيغزببلإعظب عالإال بعبب

بيوف بي ب عغنلءبجمل ب عنورب يش  ..ب

فذنب بض  ب عبحزبيفب تإ بأالإ بأأعلكإلبببب

 عإإإإذي بيزلبإإإإونب  مإإإإ ،ب ولءعإإإإتب تإإإإ ،ببببب

 أصبغتبيأن ب،للب صو ل،ب لع  لب     ب

بعأبحزب  يابعمتلوو ب إبأأعلكل:بب

ع إإ بأإإ  ب عبحإإزبخإإاللب أليإإل ب عضإإماببب)

 ولضناب عوعنفب ألعنفب حملبب  نونب عذ ب

وإإزد عب عتغإإل بيفبصإإأ م ب وغإإغوعابببب،إإإب 

ألعذ بب  ع عبب  خلنإشر ن،ب قإ بس  ز إلبببب

صأضإإإللب عوعإإإ ب عتإإإذر  ب ومإإإ ف ،ب  إإإنيبببب

ب.( أل ضنلعب عغلفنابيفبأف ب ععبلاللع

  ب ضإإإل ب عول بإإإابعبعأإإإ لب غإإإلدرةببب

الز بد غإ بالمإاب عإو لبيأإابعضإلنبر الإ ببببببب

لللبيأنإ ب أوإاب ع أإوبب عإوكابأتغإ  ل:بببببب

ومأو نبأوعولب عغن ،بف  غ ب  ب عضحزب )

 ووعإإ بونإإووبغإإز ببرأنتإإ  بغإإل  بيأإإابببب

الإإإإإز بس إإإإإ ب بيتإإإإإز بأإإإإإزدّ ب  بالإإإإإز ّ ..ب

د  ضووبرئاب عوت بيأاب عمحأن ب عوطلئ  ب

ب..(فنللب ر ءب  يمنلدب  وأ 

 لإع  بأ إإلب  إإ ب عإفب عإإوو بأ إإذ ببب

 عوأللعب وغإغوعابأإعالز ب عأ وإا،ب  عإز  ببببب

أو إإلبأإإعنبأأعلكإإلبابيغإإلدر  بد غإإ بأإإ ب ب

 ت  بيزيغابيلاني،بيز عإتبيأإابعإغل بببب

قأوأ  ..ب قإ بتإلءب إذ ب  ل إبب وغإز ب إ ببببببب

 عز  يإإإإإإابل أون إإإإإإابعألغإإإإإإل  ب عو قتنإإإإإإاببب

 وعصإإإل ياب عإإإ بصإإإو ر  لب عول بإإإا،بف إإإ ببببب

 خمإإإلرعب اضإإإلءةبيأإإإابتل إإإبب  الإإإ ب إإإ ببببب

رجبلأ إإإإو لب  إإإإزب،بأ ب  إإإإوب كاإإإإزةبخإإإإببب

 عإإإإإوو ،ب قإإإإإ ب صإإإإإمولدعب إإإإإلب  غإإإإإزبيفببب

 ععحفب يأاب وو قإإب  عون  نإا،بللإلبببب

أيأنإإإإإتبيفب  ليإإإإإابر  يم إإإإإل،بعمإإإإإع  ب أإإإإإكبببب

 ع عإإإاب  قتنإإإاب طإإإل  ابأإإإ  لءب أ تإإإلالبب

 ق إإزبأصإإحلأ ل،ب  ب وإإنزبأنبأسيإإ بأنبب

أتإإاب ع عإإابلل إإتب أل تإإإ،بفالنت إإلببب

 أضإإإإب عوتإإإ  نب ا ضإإإل  ،ب  إإإزج بصإإإونناب

 بأإإزدّ بأ بصإإال ّلبيفب عإإز  بالمإإاب ب ئإإل ،ب ب

لإإإ نب إإإ بب  إإإ  ب عتالإإإل ،بفوإإإ ب غإإإ  :ب)بب

(ب عفب عول بإابب ووصن اب قأن ب  ب خلبش

أ  يإإإابرالأإإإابفزقإإإاب عإإإز ملب عضإإإورياب عإإإ ببب

(بكقبخبإإشبد عإإاأوأ إإتبيأإإاب وضإإ لب صإإ :ب)ب

 عغزب،ب يضإموقوزب نإلب صإ ب عوزقإاب عإذ بببببب

يتزبلللبقلعتبكال ىب عغ عنلع:ب خلبإشبب

 وو نإإإاب ومإإإوفزبب عإإإذ ب  نماإإإ ب ألفإإإز نب ب

عأالنإإإ،ب  عإإذ ب   إإ ب  صإإم ز رب  أل إإلن،ببب

  عتإإنػب عوإإزي بيفبد عإإابلز إإاب ضإإم ز ةب

 ا عبصإإنلدةب أضإإتزبرخإإنا..(ب قإإ بالل عإإتب

 عوزقإإإإابأنبحت إإإإ با   إإإإلب  إإإإ ف لبد خإإإإ ببببب

 عوو ،بعو ب  م بأال بأ  بأفز د إلبيأإاببب

يإإ بقذيوإإابغإإلدرةب ضإإإب كاإإزةبيأإإابقلئلإإابببب

 وغإإ  بقإإإولببب أل عويإإلع،ب قإإ ب ردبيفب إإذ ببب

ب عول با:بب

ابيبَ ب  ب)رأنإ(بصوىبعذر عبصورب)

أل تبالز ر  لب أعو   لبأل ما،ب بالنلةبفن إلبب

  بد ء،ب لع  إإإلبحتإإإل لبأنب تب إإإزبيإإإ بببب

 المالت إإلبيأإإاب عزالنإإ ،ب قإإ رةب ع ذيوإإاببب

يأابصح ب  أ ،ب كا أم بيفب صإ بد إو ببب

ب(قلظجي

ب
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  وإذ ب إلتزعب عوزقإا،بعإنطب زأإّلبببببب

بلإإ بس  يإإاب  نتعإإفب إ ب وإإوعب ونأإإابيفب

 الضب،بأإ ب المالتإّلبيأإابقعإفبر  با ملببببب

(ب عإذ بلإلنبعز الإ ب الطإور بببببرأنإ عغلبب)

جيبيعوإوبيأإابصإأ  ب ووصإن ا،ب ي ب إزببببببب أعٌ بوإل

 ع أإإب،ب ي ضإإوزب عإإوي ب لمعإإفب عإإن نيبببب

(بقلئإ بفزقإابببفإع نطبلللب  ولب عول با،ب)

 عإإإز ملب عإإإ بأر دعبأنب إإإدر يفبوإإإلب إإإ  بيفبب

عزصإإإإلصب د  ب عبأإإإإ ،ب إإإإزبب إإإإ بأسيإإإإشب ب

 ومواز عب ريو اب ووعب ألصودب عذ ب تمل ب

س  يإإلبالنإإلةبأإإالبأوإإز،ب عإإو رالبأل إإتب  إإلأزببب

ألتضلدب غمعبم لب عتبو عب عنلصوا،ب ثزثزةب

بقلئلاب  غمنل عبأالبأ  يابأ ب  ليا..(

 وذ ب عفب عول باب عالإز  ب عإ ببب

دفتإإتبأ إإ بكقب كاإإزة،ب  عوقإإوالبأإإنيبأإإز ث ب

رب  إإإإإزبب عإإإإإذي ب عغزأإإإإإاب  عمغإإإإإزدب جتإإإإإل

يال إإإإز نبيأإإإإاب ضإإإإز ب عز  يإإإإابلعأغإإإإإبببب

عإإإز ابأفزس  إإإلب  إإإزب،بف إإإد ءب عماإإإلرببب

عتبإإو بد رب عن  إإلظب ع إإ ي ب   يإإ ،ب  إإلتزب

 عزقنإإإ ب  و إإإز بب تإإإّل،بفوإإإل و بيفب،نإإإإبب

 وغإإإل  ب  إإإلّ بصإإإلرخّلبعأ ض إإإاب  خلنل إإإا،بب

ب د لءةب ا ضلنبين  لبيوونبيب ّ بعأللل.

،ب أكب عإ ببغنبأنبأل زب ععوربقمل ا

رأينإإإلبفن إإإلبأووإإإللبصإإإوريابي بإإإليون،ب قإإإ بببب

 صمغإإإإإ  عب عول بإإإإإابأإإإإإلين  بصإإإإإحو ب

أ زيو بأع  ب عنىبأرأتإابأووإللبصإورينيبببب

أضملئابد  ر،بف  ب إ بفالليإاب طإل  ب إلببببب

بأفزس  ب ذ ب  زب..؟!

   لتإإإ ب عول بإإإابيفب صإإإفب ولصإإإن ببب

الن ب أاللأن ب و زأني،بف  ب غإز نبيإ دّ ببب

يفب زلإإبب م لعإإكب ببلإإبنّ ب إإ ب كإإلرأنيب

يمضإإبعنعإإو  ب  لأإإ ب بإإلع بخنلعنإإابلل إإتبب

أنو إإّلبكإإد ء،ب أثلثإإّلبعإإلرل  برالأإإم  ب إإ بب

بب و  بكقب الاب كازة..

 غلعبّلب لبيغز ب وزلإب،ب  بإ أبرالأإابببب

 عملضإإإكبأل نإإإلةب كلرأإإإا،بفنناإإإوب ع أنإإإ ببببب

 عإإذ بصإإن إب إإ بت يإإ بأإإنيبأ نإإلبب و إإزأنيبب

 عبإإلرينيبيفبأنإإإب أل إإ ب عوإإلاببألعإإ   ر،بب

  إإ بةعإإابكقبأخإإزىب بيعإإ ب إإ بي ومإإبب

ع ب عوصولبكقبأالدب و ازبك ب   غ إزّ بالمإاببب

ب  بتأ  ،ب ر ال ب ضمعزيف:ب

ذ بتإإزىب إإلبلإإلن،ب عنإإمزببعنإإتب عإإ)

ب( ت ب نلملبيفبأرضب عوو 

 ق بأضلءعب عز  يابيأإاب وضإوالب إل بببب

عأغليا،بفمأكب عبأ  نب ع ب الإتبأ إل بأيإنيبببب

 و إإإإلتزي بلحأإإإإ بيإإإإذب،ب  عإإإإ ب الإإإإ بببب

   لنيبأ  لبأالدب ا ضل ناب  عز ق ،بظ إزعبب

ال ن م لبأ ل ب  ب ص ب  ب و لتزي ،بف إ بب

أ ضإإوةب بب تزضإإو بعأإإذل ب  كإإو ن،ب يو أإإو بب

 أنإإإإإإ بألا ضإإإإإإلن،بفإإإإإإلعمومنػب صإإإإإإ بكقبب

الولضإإإلعب ألووإإإلل،ب  الإإإز عب  صإإإمتالءببببب

  عغإإإك بولعإإإتب  لنإإإإ،ب  إإإلبخوإإإ بلإإإلنب

أيالإإإإإ ..بغإإإإإنبأنبأغإإإإإزبب ع عإإإإإاب عإإإإإ ب

يزضإإإإم لب عول بإإإإابقعإإإإابجملويإإإإاب إإإإ بببب

 عغإإبلببخزتإإو ب إإ ب إإن بيفبأإإالدب عغزأإإابببب

 مضإإإإأأنيبد خإإإإ بخإإإإش نب إإإإ ب عغإإإإوو  ابببب

ابأينإإلق  ،ب اب عذ ئبإإاب عإإ بأغإإزقم  بالمإإبب

يبإإَ بصإإوىبفمحإإابضإإن ابعأمإإنوط،ب  طإإتببببببب

  إإإإإز رةبانو  إإإإإل،ب  طإإإإإو ب زلإإإإإونبببب

أرتأإإإ  بأغإإإإو بد ئإإإإ بخوفإإإّلب إإإإ ب عغإإإإز ببب
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أبحز إإإل،ب أتإإإ ب تاإإإشةبمإإإلب  لنإإإإب إإإ ببب

 عغإز بأ إذ ب عإإن  ،ب إلرلنيبعأوصإ ب عإإش خ ببببب

أغأنلنب عغإوو  ابكيإلدةبقعإاب إ بقعإابببببب

 تئنيبصورينيب طو بحتتبتن ب عأن ب زأإّلبب

ب ع م ب  خلعفب  ووع.  ب

 إإذ ب ع عإإاب عو قتنإإاب عالايإإابأيإإلدعبب

كقبا إإإ ب عول بإإإابقعإإإاب خمنإإإل ب عزتإإإللبببب

 ع الثإإإابيفبر  يإإإاب عول إإإبب عغإإإ ن بغضإإإلنب

(بد خإإ بخإإش نبرتإإللبيفب عغإإلطلنوإإل  ب)

 ولس عب عولرٍبخلوف  ب  بأنبي ق و بتإ ر نبب

 خلإإش ن،بف إإ ب زأإإو ب إإ ب وإإوعبكقب وإإوع،ببب

و  ا،بعوإإإإ ب رغإإإإ بمإإإإلةبأأعإإإإللب عغإإإإو

جمزيإإإإلعب إإإإز أ  بحتوإإإإ بأعزي إإإإابتإإإإ  ب

 بلعإإزةبقعإإاب خلإإو ب  عإإذيزب  عإإذل ب عإإ ببب

يماز ي لب ا ضلنبخلرجب ونإ ،بفإعنب طإعزبببب

وغإإإل زةبل إإإذ بعال م إإإللب إإإ ب  لوتإإإابكقبب

أخزىبيفبأ رألبف ذ ب وب ووعبأعقب بصور ..ب

  إإإإإلبرأعإإإإإتب عول بإإإإإاب ع عإإإإإاب ع   إإإإإابب

بأنبأل  ي إإإإإابك بعم غإإإإإنبأذصإإإإإبإب ألابكقب

 ا ضإإإلنب عتزأإإإ ب عإإإلردب إإإ بقبإإإ بأيإإإ  ءببببب

ب ا ضل نابيفبل بس لنب ولن..

 قإإ بخملإإتب عول بإإابر  يم إإلبأ وكإإل:ببب

 ذ ب وب ا ضلنب عضور ،بك ضلنب عنوبإابب)

   يإإإ ة،بدفتإإإ ب خلإإإو ب إإإ ب وإإإوعبكقببببب

 كز ببكقب ووع،بفللعبق زّ ب الش ّلب يعصّلب

 لز  إإإابقبإإإ بأنب إإإوعبغزقإإإّلب  نوإإإناّلب

ب(تود بفو ب ضز ب عوتود رفطّلبعو

  صإإإإإإإمنلدّ بكقب  قتنإإإإإإإاب ع عإإإإإإإا،بب

  عإإإ  قناب وب يإإإابيفبيزضإإإ لب وإإإنزببب

 ع ول:بكنب عول بإابفأإكبالعإزيابقإ ب ث  إتبببببب

تل بّلب  لّلب  وتتإّلب إ ب إلريحلب  إزببيأإابببببب

صإإإورياب يأإإإاب ا ضإإإلنب عضإإإور بأغإإإولفناببببب

ب عن   ب أز ياب ثز ءب وملو  ب عزصني.

ب
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 مفهىم الشعر المقاوم
 )من حرب داحس والغبراء إلى حرب داعش(

 

 
 د. جىدت إبراهيم 

 أستاذ جبؿاعة اؾبعث حبؿص

 

املوضوع اؾذي حننن صدنه ي قنط بر اا با ناض ؿوضنوعقاض صواننهه ؿنن أفنم         

املسائل اؾيت  شغل نقا ـا اؾـضاؾقة واؾػؽطقة اؾطافـة, ذؾك أن ؿسنلؾة ااملؼاوؿنةا   

عؾى اؾطغم مما  عّطضت ؾه حبّق أو صغري نقٍّ  بؼى ؿن املسنائل اااّؿنة ح نقا ـنا    

قـطننق صلوؾوقننة اؾـضنناً سننعقاض    اؾؼوؿقننة  ن أ أؼننل أفّؿفنناا ػنناؾواؼع اؾننذي ـعننق    

ؾتحؼقق احلطقة اؾيت  املا  غـقـنا صفنا, وسنعقـا ؿنن أ ؾنفا ؽؽنل اؾشنعو  ا  نط          

 اؾيت ـاضؾت ؾتحؼقق نطقتفا وـقل استؼالااااا

 

وطاملا أّن لديياا يًدانيا نردا  ا رالدس      

هلمددا وامدداّ  ّأددا أن رددىذ الًّددأن  و ا   أو أن  

أن ن ددددًض  اُنْسخ صددددًّي ة ددددّءَ و ةدددداْ  أٍ  ّأدددد 

وكمدددا الدددا   أأىنحدددا   أو أن ردددىذ لاخًدددا    

 نلسًّي نملسًحّ "أا نملىذ حأحٌ نذتًاَ" 

لدددددِ أمدددددتاج أسدددددّتتاذ     ّن نملّطلددددد   

نلزىننذ ونخآجًّا يف نل دا  أدا ردىنَ نل تًدي     

يف نلتصدددأَ   و  ءنجيف نوأدددا   و ردددىنَ نلددد

نلزدددىنَ نلسأنسدددًُ و  دددان أتدددا   نذتأّيدددُ   

فدالزىنَ نمأأييًدُ و  دان نذت دىي ة ًددا َ     

جىنج ونشاطا   و نلزىنَ ندتءنٓأيُ نموو 

ة ًددددا َ نمأددددق  تددددي نل ددددا ن ندتءنٓددددأٍ      

نًدُ رددىنَ نمللًدىن شددًًّي  ونلزدىنَ نللًتًددُ    ونلزا

ة ًا َ  مأ نملخخان  ونلزىنَ نلأيسًُ نملغأةًدُ  

ة ًدددا َ  تدددي نليدددأي  نرتطددداةٌ  ون دددا    

نلصددد ث نلسًخاددداأٌ ىدددي أ خدددِ  أ يالًدددُ     

ونلزىنَ نليىةًُ ةء اأدُ كامد و وفًسدانن    

ىي نامدخ مان ونذتيد  نلساشدٌ  ونلزدىنَ     

نلصددددددًاًُ ة ًددددددا َ أاوحسددددددٌ حىندددددد  ىددددددي  

ردىنَ  ددد  نامخ مان نلًاةانٌ  ونلزىنَ نلأومدًُ  

ىدددي نل ًصدددأيُ  ددددد أكخدددىةأ ناشددد نكًُ 

ونليسدداا نلصدد ع نل أةددٌ يف كددان نلتلددينن  

نل أةًددددُ ىددددي نامددددخ مان  ددددي أن نلزددددىنَ   

ح ّيأًددُ ةال ددأونَ  ونمل اوأددُ نل أةًددُ ن ن    

اددٌ شدديا أددا أشدديا  نلزددىنَ  فالصدد ث     

كدان   يزىن حًاما  ي نسسه الي ختّلف  ّمدا 

ّنددده ُحدددأ   أأدددا نلطتً دددٌ أن يصدددا  لًددده لدددى   

 لصأنه 
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ونذتأيددُ شددأكل ليددا ح ددّي, و ةددين      

      ٍّ فخدد ا نذتًدداَ  ددث أّا ييددىن أ ًّددين  ةددأ

شأٍك حيجء حأيُ نإلنسدان  وكأنأخده  أو   

نأيدددده  أو حّ دددده نلياأددددا يف نلخ ددددتق  ددددا   

  نن حه  و ا طأي ُ  ًصه 

و  ن أدددا نمخ أىددداا أىنكتدددُ نلصددد أ   

نمّأددددُ نل أةًددددُ ورىننحًّددددا   نل أةددددٌ ذتددددأوج 

وننخساىدداحًّا ةدديْن  دددأج  نحددء ونلغدد نْ   

وأأونن  ةسخح  ّمىنيُ ورىنَ ندتءنٓأ  وحدأج  

حصدددأيا نلخخأيأيدددُ  وننخساىدددُ نمالصدددِ     

وحدددأج فدددّءَ وحدددأج  ن دددض ن دددأأ مدددّجا      

حدددافا  ةخخلًدددي  كأيددداذ نلا دددا  نملأيدددأ  

ونليسددددداا نل اًدددددي  ومجًدددددي نمل اوأدددددُ     

ذ ونلصدددمى  يف وجدددده  ونذتدددعن  لدددِ نلزتدددا   

نلغددءنَ نلطدداأ    ونإل ددأنن  لددِ نمل اوأددُ    

 نلتاملُ ليحأ نلطغاَ نمل خييا 

ومددىن نخادداو  يف اددحن نلتخددس ة ددع    

أ ددددداأ  نلصددددد أ نل أةدددددٌ نمل ددددداو, أادددددح    

ندتاالًُ  و يىأاا احن أا يا  أدا يّلسخده   

حلددددر نذتددددأوج ونلزددددىننذ ونانخساىدددداذ يف 

 نسىس نلص أنْ نل أج 

زادددق ةدددا أةدددٌ مدددلمِ يف    أوا ّ ي دددى  

 أ ل خه نليت أطل ًّاّ
ُل َلدد  ح َيل دد       َأِأددا أِّ,ن َأوفددِ ِ أا دد

  

ُِ نلدددددددّيّننج  َفددددددداملِّخ ز ل      ِةخ ىأان ددددددد

   

 و أ ا ا ي ُح    ا ح ىِىِه ِةِساِحه

  

 ُيًّ يَّ, و أ ا ا ي ظِل   نلاداس  ُيظَلد    

   

ُِ ي لَ ًّددا  َّدد  و أ ددا ادداج  َأمددتاج  نمَلِا

  

ِْ ِةُسددل        و َلددى نن,  َأمددتاج  نلس ددما

   

ويف ادددحيا نلتًدددخ    دددىَ للددديفا   دددا 

نلددييان ونموطددان ونىددخُ  ددأحيُ  وأددْا ا  

يس ا  لر  ُحًّّي,  يانه وختّأج  فًجدث  لدِ   

أةااْ نلىطا محايُ وطداًّ   وأ اوأدُ فءنحده    

 نلطاأ    وأا يان أمتاج نملاايا ناَلْخُه 

ل خددده أدددا وليدددّا زادددقن  حيدددّحن يف أ  

نذتأج ونخآجًّا نلىيًمدُ و ىنالتًّدا نملديّأأَ    

 لددددِ نلادددداس ونملخخددددانة  شتاطتددددا   يدددداا   

ة ىلدددهّ "لًسدددد نذتدددأج  ّا أدددا  ًّددديمىاا    

وجأةخمىاددا وأانمددخ  كأناخًّددا  واددحن أددا  

شًّيذ  لًه نلصىناي نلصا الُ أا نلخجانج 

 ولًء أا أحيا, نلظاىنّ
 و أا نذَتأُج   ا أا   ِلمُخ  و ُ الدُخ ُ 

  

 و أا ُاى    اًّدا ِةاذَتدييِس نملِّدأ جَّ     

   

 ُ  أ خدددِ ح ت  زىادددا ح ت  زىادددا  أًمددد

  

 و ح  ددأ     ن ى ددأَّيُخمىاا َفخ  ددأ ,   

   

 َفخ  ُأكُُّ    دأَ  نلأ حدِ ِةِزساِلًّدا   

  

     ِٔ  و ح لَ ح ِكصافا  ُرد َّ ح خِمدا َفُخخد

   

ر  يي ى زاق ةا أةٌ ملمِ  و نلسل  

انة  نملخ احل  أا التدًليت  ونلّسا, ة  نملخخ

 ددتءو و ةًددان نللددخ  أفاددِ نل خددا  نجاهلمددا  

فاالد   ىَ نليفا   ا نلدىطا ونل خدا  أدا    

أجله  اديه   دىََ نتدِح نذتدأج  ونلخىّجده  و      

نلسدا,  واددحن مددت ر لل دأج يف اددحن ن ددا    

ددد   لدِ حدين  لمدٌ    ددد    ي أفه أحي أدا التدا   

 ي ى ّ

 و ُ ةًددان  ة  ددي أا ح ددينن كُخما   تسددا   

  

 ح سانىن و   اّلىن ة ًا ًُّ  ِ طدأ  أ اِصد    
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 و اَلي الِّلُخما   ن ُنين ِ  نلِسل   ونِمد ا  

  

 ِةما و و أ  دأوٍن ِأدا  نَمأدأ  ن سدَل      

   

 َفَأ ت خُخما ِأاًّا   لِ ي دق  أ دىِطاو  

  

 ة  ًددي يا  فًًّددا ِأددا ُ  ددىيو و أ ددأر    

   

و  ن كددددددان نلصدددددد أنْ ادددددد  نمالددددددىّ 

 حسامددددا  ونم دددديي ح ددددتقن  وشدددد ىنن  فًّددددُ  

نل ددددا نون  لددددِ نإلحاطددددُ دددددث نلددددىطا     

نذتعن  لدِ نفد  نلظلد   دا     وونليفا   اه  

أاله ةأمسِ نمل انٌ يف أيا, نلسنل  ونذتأج  

ومّن نلددددىطا اددددى نلددددىطا كددددان للصدددد أنْ   

نلس دددا يف أن يخغّادددىن ةددده وةالخ دددخًُ أدددا      

أكان نلىطا التًلُ أ, أييادُ أ,   أجله  مىنْ

  ولُ  ي ى   ا َ نل تسٌ يف أ ل خهّ

ٌ  ةاِمددار     و    ن ظِِّلمددُد َفدد  نَّ ظِّلِمدد

  

 ُأددددأذ أ حناَلخ ددددُه َكَط دددد   نل  لَ دددد   

   

َُ أاِلدرٍ    ا ا م َألِد نرَتًا  يا ِنةا د

  

   ٌ ُ  ِةمدا َلد  ح  َلمد    ن كِّاِد جاِاَل

   

َُ َأنَّد     ُيخِتأِ  أ ا  ش دًّ ي  نلى الً  د

  

 َأفصِ نلى فِ و َأِ فا ِ اي  نمَلغا   

   

 َلّمددا ن َأيددُد نلَ ددى,  َأالت ددا  ج مُ ًُّدد   

  

 ي خ ددحنأ أون  َكددأ نُذ َفددق  ُأددح أَّ    

   

 ي ددي ىن    اخ ددأ  و نلأ أدداُا َكَأنًَّّددا  

  

 َأشدددطاُن ِةٔدددأو يف َلتدددان  نَم ا ددد     

   

َِ ن خدددأ هِ   أدددا ز لدددُد َأنأدددًًّ   ِةُزغدددأ 

  

 و َلتاِنددددِه ح ّخددددِ ح س ددددأة ا  ِةالددددي ,    

   

 َفدددِازو نَّ ِأدددا و الددد   نلَ ادددا ِةَلتاِندددهِ   

  

ٍَ و ح خ مُخددد      َّ ِة  ددد    و ش ددديا   َلددد

   

 ِ  َلى كان  ي ينٍ أا نملِّخاو ن ِّ ِنشدخ ي

  

 ٌ  و َليان  َلى   ِل   نلَيا,  ُأَيلِّمد

   

 ش سِ ن سسٌ و َأ ا دث  ُمد م ًّا  و َلَ ي 

  

 الًدُا نلَسددىنن س  و يددَر   اخ ددأ  َأالددِي,  

   

 ول ي يصًدُ ةأْن أأىذ  و  ح يْن

  

 للخأج  نٓأَل  لِ نة  ىم  

   

ونملخ ّم  يف فًّ  احه نمل ل دُ  ةدا ادحه    

نمةًددددداذ ا  دددددياا حتخ دددددي كدددددزقن   دددددا   

أيلىاذ أ ل ُ زاق نإلنسانًُ  ويا دُ أدا   

يخصا أاًّا يف  ظًّان وجًٌّ نذتأجّ نلديفا   

 ا نل ى, ونل تًلُ ونماا ونلىطا أا جًّدُ   

وحتًددان أسدداو  نذتددأج ووياحًّددا أددا جًّددُ     

أيددأّ و لدددر أدددا يدددا   حسامددده نل مًددد   

نم اددد   ودتًتخددده نلددديت ننا    ددددد  ذتًىنن ةدددا 

 يخحكأاا ونلأأاا حاًّا أا  أه 

ّ يف طتً ُ نإلنسان أن يدينف   دا   رانًا 

نمشًاْ نليت حيّتًّدا ويألسًّدا ويخ اأدا أ ًّدا      

فيًدددف   ن كدددان ادددحن وطاددده  ي دددى  نةدددا 

 نلأوأٌّ

 أ ى  دْ ى ْير نل ءيءيا  أن أِّنّ

  

 ُأِ أَّن  ة ً و يد  ِّ نلىجده  حاِليدا   

   

 ولدددددٌ وطدددددار يلًدددددد أا أةً  دددددهُ 

  

 وأّا أنّ فقٍ له نلياأ  أاليا

   

 وحتَّدددث أوطدددان  نلأجدددا    لدددًًّ ُ 

  

 أآنُج ال َّااا نلصتاُج اااليا
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   ن  كددأون أوطددان ًُّ   ك ددأحًُّ 

  

 ُ ًّى   نلصتا فًًّا فخّاىن لحليا

   

وا يتخ دي نلصددا أ أةدى ّمددا, كددزقن  يف   

نلسخددىاا نملصددًّىنَ يف و ددف  الصددًيحه تفددخح 

فدددخح  ّمىنيدددُ  دددا فًّمادددا نمل ا دددأ ملسًّدددى,     

 ح دداي نذتدد  وحأيًددي نمل اوأددُ ونلدديفا   ددا    

ْ  أدددددا    نموطدددددان  فالسدددددًف أ ددددديي أنتدددددا

 نليخثّ

 أ ى  دْ ى ْير نل ءيءيا  أن أِّنّ

  
 ُأِ أَّن  ة ً و يد  ِّ نلىجده  حاِليدا   

   
 ولدددددٌ وطدددددار يلًدددددد أا أةً  دددددهُ 

  
 أنّ فقٍ له نلياأ  أاليا وأّا

   
 وحتَّدددث أوطدددان  نلأجدددا    لدددًًّ ُ 

  
 أآنُج ال َّااا نلصتاُج اااليا

   
   ن  كددأون أوطددان ًُّ   ك ددأحًُّ 

  
 ُ ًّى   نلصتا فًًّا فخّاىن لحليا

   
ويدددحاث نملخددداع  و أن أدددأن  نلاسدددىس 

َأ ددددغ ُأ ِأددددا َأن ن خ  ددددا ّ فًددددِه و َأن ن خ سددددانِ   

وليدددا نإلنسدددان ياالدددٌ نملدددىذ وا ياالدددٌ    

نهلددىنن  وةددحلر يمكددي أددا  اددث  لًدده زاددق 

ةددا أةدددٌ مدددلمِ ةدددأن ا أحدددي يأيدددي نذتدددأج  

 ددأ  نذتددأج  وا أحددي ي ددا ٍ أحددين  أددا     

أجدددا نل دددينْ   و ردددا لًددديف  نإلنسدددان  دددا   

 نسسه نلظل  ونل يوننّ

   ددِخث  نلادداُس اَلتَلاددا  ن نلء أانددا

  

 و   اددداُا  ِأدددا ش دددأِنِه أدددا   ااندددا  

   

  َ  كِّل مدددددا َأنت دددددد  نلء أددددداُن اَلادددددا

  

َِ ِمددداانا   ُْ يف نلَ ادددا  ن ك دددث  نمَلدددأ

   

 و ُأدددأنُ  نلُاسدددىس  َأ دددغ ُأ ِأدددا َأن

  

  ِ  ن خ  دددددددا ّ فًدددددددِه و َأن ن خ سدددددددان

   

 َأنَّ نلَسخددددِ ُياالددددٌ نمَلاايددددا َفددددق 

  

 كاِلخدددداٍذ و ا ُياالددددٌ نهَلىننددددا 

   

ََ ح ت دددددِ ِلخ دددددٌٍّ  و َلدددددى  َأنَّ نذَتًدددددا

  

 َل  دددددددي  نا َأى دددددددل اا نلُصدددددددج انا 

   

 و    ن َلددد  ي يِّدددا ِأدددا  نمَلدددىِذ ُةددديذ 

  

 َفِمدددا  نل  جدددء  َأن مدددىذ ج تاندددا  

   

ّ وكان نلا ا  ىدي نملسدخ مأيا   رالزا 

نلص أنْ  فأنحىن يسخايأون امجًّدُ  ُألًّ  

نملسددددخ مأيا  واددددا اددددى أمحددددي شددددىالٌ يف  

 الصًيحه نليت أطل ًّاّ

 مددددا, أددددا  ددددتا ةددددأ ّ أنير    

  

 و أدد  ا ُييسيددف يددا  أصدد ُ  

   

فأنسدددا نملسدددخ مأَ وحددديأقاا    يًّددداج 

مالي,  ا مُ يف نل ا   و حاَفًّ  أ اَلمًّدا  

ْ اا نمةأياْ  وُيصدًي يف   نرتاليَ  والخلًّ  أةاا

نلىالد نسسه ةأجا  نلا ا  وح دخًاحًّ  يف  

متًا نلىطا  ويمكي أن نذتأّيُ ُحادا   لدِ   

شددٌْ ُي ادد   طأيدد و نّوْحًّددا  أدداْ نمحددأنن  وا

مددددىّ الددددّىَ   نامددددخ مان نلغددددازٍ ةالأحًددددا   

 نملااىل  نمل اوأ  له  ي ى ّ

   ُ, نلُزدددددددّىنن  ح  أ فِّدددددددُه َفأ نسدددددددا  

  
 و ح  َلددددددددُ  َأنَّددددددددُه نددددددددىنر و ح دددددددد ا  

   
ً ُخًّددددددا ِلخ خًددددددا   ِةددددددا ر أدددددداذ  ِفخ

  
ً ت ددددددىن   و زنلددددددىن  ون  اَلددددددىِأًّ ُ  ِل

   
 و ِلأَلوطدددددان  يف   ,  كِّدددددان ُحدددددأٍّ  

  
 ي دددددير م دددددَلَسد و   يدددددار ُأسدددددخ ِخ ا  
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 ج ءنكِّ   و ندَتا   ة   ِ أ صد و 

  

 و ِ دددددءا نلص دددددأي  َأوَّلِّدددددُه ِ أ صددددد ُ  

   

أن جدددددداْذ ذتظددددددُ نلاصددددددأ يف  وأددددددا

حصدأيا  ذتظدُ نلزدأن نل دىأٌ أدا نلصددًّاياُ      

حخددددِ والددددف نلصدددد أ لًسددددّجا  نن َ نل ددددأج 

والّىحًّ  وحامَحًّ دُ  ووحديَ نملصدق ونهلدين      

ةا وحيَ نذتل  ونلاصأ  ونلاظدأَ نلسدى نويُ   

ونلأؤيددا نملظلمددُ نلدديت طت ددد نلصدد أ نل أةددٌ  

ةطاة ًّدددا ة دددي حدددأج حءيدددأنن مدددأ ان أدددا    

تددددد  و نظددددأَ حساؤلًددددُ ة ددددي  حتددددي ذ ونن ل

ننخصدددداننذ حصددددأيا  فصددددان وجدددده  أصدددد   

ْ   ي ددى  نددءنن التددانٌ يف    أكزددأ ن ددانَ  وةًّددا

 أًسىنًخه تنمل ل ُ  لِ جيننن حصأيااّ

 جددداْ حصدددأيا  ن وجًّدددر أحلدددِ

  

 ةيدددددزق أدددددا مدددددأه حصدددددأيا   

   

 اددء, نلددأو, ة ددي مددت   جددانٍ    

  

 وح ددددددافِ وجددددددينناا نملط ددددددىنُ 

   

 نلصددً  والخلاددا نل ا دداْ يف جتددا  

  

 وأل ددددددددِ أىأنمدددددددده نلخددددددددا  

   

 حنا  يا وحندا كأأدا يافدا   

  

 وجتددددددا  ندتلًددددددا ونللطددددددأون  

   

 كدددا لًمىندددُ مدددخاجث طسدددا    

  

 وستددددددا  أن ياخًّددددددٌ نللًمددددددىنُ 

   

  يي نلسًف حاكما  وحيًما 

  

 وحيه نلسًُف يدا  أصدُ  نلدً  ُ   

   

ّ والي أةأز نلصد أ نل أةدٌ نمل داو,    ننة ا 

 نمل اأ  أا أامنًّاّزتمى ُ أخاّى ُ أا 

نلخخدّيٍ ونلخ دتق  دا نلصدمى  نذتدٌ       

 ي ى  مسًح نل ام ّ

 ح ّيأىن  ح ّيأىن

ٍْ فىاَليْ  جًّ ّاُ   كاا مسا

 وكا أنضو حتخي  جًّّاُ 

 ح ّيأىن

 ميىُذ أّاا نلطسا ونلصً  وا يسخسلُ 

 ح ّيأىن

نملدددددددىُذ وا َل جييددددددديَ  ي دددددددى     -2

يامددد  يف الصدددًيحه تون َ    ةدددأناً   ّتددداس 

 نلّي,اّ

ُل أا هلٍث  فاة 

 كاند جًّاُذ نمنض  مخيا

ُْ أمىْ   وكان نل ى

 ًُْ  يخيّلِ نلغ

 حينى كاا أالمان نلسمىنِذ

 وحصًّ ْي

 أ ْ خ ا  نم ًاِ  يف  ً  "ستّمي"

 وستّمي يأحيٍ  أي خ ُه ن ن 

 ومْي ٌ ي ْلف أطًاِن نلّأؤّ

 أة ي  أة  ْي

ٍّيان ا  كالاأجء نل   

 ليّا  أا  ما   لِ أن سُ ندتِّْأا 

 وكالظِّا  جتّمْي

   ي ء ْ  ي ْطَلُ  كالىن َِ

 يف ُ أٍ نلصتاحاذ

 ويف اللث نلّيجِ خي أا

 مشسا  حخىاّلْي
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نذتدددّع  لدددِ نمل اوأدددُ ونإلميدددان   -3

ة دددّىَ نلصددد ث  ونإلشدددا َ ةصدددجا ُ أطسدددا    

نانخساىدددُ  ونلدددي ىَ  و نلىحددديَ نل أةًدددُ    

أ  وكددأنٌ ةاددءنن التددانٌ   مّنًّددا طأيدد  نلاصدد  

ي ددًض حًّددا  ةًااددا يأنالددث أددا جددأّ يف فددّءَ      

أرادداْ نذتددأج نملدديّأأَ نلدديت شددّاًّا نلصددًّاياُ   

  لًًّا  ي ى ّ

 يأأٌ حجأن 

 أو حجأيْا

 يْ طُ  أف ِ  مأنًٓا  و نصسْ 

 مْي   ذت   نليةاةاِذ

 ويأحًاا أا فق يييْا

 يف ذتظاٍذ

 حْظًّ ُأ أنضر يف نل ًاْ 

 يف ذتظاٍذ

 حْظًُّأ حًسا

 حظًُّأ يافا

 حأحٌ فّءِّ يف أأىنج نلتخأ 

 ح ٌْ نل ِّْيُس

ٍُ ة  نلصسخ    كمٔحن

 يف ذتظاٍذ

 حتت ُا أشجان نلءيخىن

 يينا حلًثر يف نلزيي 

 يأمُ  أنىا  يف ط ّيا

ًْْا  يءن  فًًّا ُمْاُتَلخ 

 يْأُمُ  ةًخا  فىي  نليأأا 

 حطخا  ُةّاا   اي نلتاج يأم  أّأا   

  وفاجان 

 حسأ  ُ خُف نل ا   

 كًف  عر أزا نلىن َِ  

 َْ  ميخى نل ا  ةاملمخا

 حسأ   خف يف أأأييا

ٍذ  كًف  عّر فّءنو

ٍذ  حًساو

ٌذ  ناةلس

 يْ لُِّث شاحاُ نلخاني  

   َْ  وي ْيُسُأ ةّللىن نلخىنن

 خامسًا: خامتة حموصلة موجزة:

أّكدددددي نل دددددأج ونلصددددد أ نل أةدددددٌ أن   

نل أةددٌ أ دداو,  ا ياددا,  لددِ ىددً   حيمددٌ   

حأنج وطاه  ويينف   اه ةيدا أدا يسدخطً     

أا الّىَ  وليّاه يف نلىالد نسسده ادى  ن ًدُ    

ما,  ستّث لآليأ  يخ ايض أ  ن يدأيا   

وليّاه ييدأه نلظلد  ويدأةِ نل دً   وادحن      

أا ظًّدأ ونىدخا  لديياا أادح أ ل دُ زادق ةدا        

مِ  ومّلدددا ياطدددث نل آدددي نرتالدددي   أةدددٌ مدددل 

أّكدي   حافظ نممدي نمّأدُ يف حدأج حصدأيا    

 احه نمل ىلُ مبا أ ااهّ

 نيددا الدد   و "  ن خددِي  لددِ أحددي    

أ خدددييا  و ّنمدددا نددديف   دددا أنسسددداا نلظِّلددد    

ونل دديونن"  حنددا حنددث نذتأّيددُ ون صدد ًّا لاددا 

  ولغقنا"  ون   نرتًان 

 ونلسا, 
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 أطياف من تجربتي

 

 
 أ.د. حسين جمعة 

 وـاؼد وباحث دوريادميي ؽأ                   

 

 أواًل ــ شٌء من فلسفة احلرب:

يف اؾبداقة؛ أرغب  يف اؾوبو إ  ا اببلي ؾوهبا فواقبة ا ارفبا ا ـهباا        

ْوبه و        اؾو ب؛؛ واقؼ ابام ؿب     اؾهوي أو قع مدفا ودولة يف حواتب  ؾيبي ق لببش ب

اآلخل واؾهوطل  علو  وتدؿري مم ليات  أو اهلومنة علوها، أو جعل  تابعًا ؾ  واد عباده 

و... و منا في آؾوة دػاع ؾلبات اؾفلدقة واجلمعوة ؾدػع اؾعبدواا عنهبا؛ وؿواجهبة    

 األخطار اؾيت تهدد اؾوجود واؾيلاؿة وؿنظوؿ ها اخللووة وا ـهاـوة يف ابوا .

 

أٔ لٍقلللللنا فٌّلللللك  ولللللن ف ز  للللل٘ ٔ      

ٔوللللٍمي ٔو   للللي   وىكقٗللللك  ٔ مقٗللللك       

 ضوثكزٚ قٗي  لد ك  قلَ  للر و ٔ لٕ لٕ ا ولك     

صلومّك ٔ  بك  ُوَقدَّضك  وَ أ ن  حلفلك  قملٜ   

 حلٗكٚ... فٌّلك أٖقٌٕلٛ وبةملٛ لدٖلْك ٔل ٍّلك      

لٗطللم ُوَقدَّضلللٛا فٌّلللك ٔضللٗمٛ ٔلٗطلللم  كٖلللٛ   

قّلللللللسك بٕؾللللللفّك ٔضلللللللٗمٛ زل    لممملللللللي ٔ ل 

ٔ إلحبكط ٔ لقمق ٔوَ ثي  ّ٘ ووس لٛ ٔ قٗلٛ   

وستبطللللٛ ببضللللبكبّك ٔبٕ قثّللللكك ٔحك كتّللللك   

ل٦ٌووللكو ٔ حلسٖللٛ.  كإلٌطللكُ  حلبللس   طبللٕ    

قمٜ  خلبمبق ٔ لقٗي  لفكقمٛ ٖلدقٕ ف   ببلٛ   

ٔ  لللللٕ ٚ ٔ لوطلللللكو، ٔ لو كولللللنك ٖٔػلللللوس   

بكلغكلللل  لػلللدٖد حٗلللكه  لملللك    وولللدٙا  

ثكٟستلللْ حٍٗىلللك   ٔ  طلللوبد  لقلللكِسك... ٔتثلللٕز 

ٖػّد حكلٛ قون أٔ  قود ٞ أٔ قٍل  أٔ تلدو    

ٔختسٖلللللل ٔ طلللللٗيك أٔ تّةللللل  ٔ قلللللو٦    

 ٔفقؿكٞا أٔ تبوٗٛ ٔتوصٖص ٔ ش ز ٞ. 

 وجىه من فلسفة احلرب: ــ ثانًًا 

لوللن  حلللدٖ  قللَ  حلللست ٔ  كِكتّللك  

ٖلُولد  دٖلد  ك    ٔٔ ِّٕك ٔآثكزِك ٌٔوكٟةّك   

ي  ّللل٘ ووسٔ لللٛ قملللٜ سللللٕ ولللك وٍلللر  لقلللدٖ   

ٔ ّللسو ببغلل كه  وبكغللسٚ ٔ لل  وبكغللسٚا    

بللكلغصٔ و ٔ حلللسٔت  لطكحٍللٛ بلل    ٗللٕؽ   

ٔ لقبكٟللن ٔ ٧ للس   ٌوٗةللٛ قٕ وللن غللوٜ قمللٜ  

ؾلللللوٗد  للللللر و  لفس ٖلللللٛ ٔقملللللٜ ؾلللللوٗد     

  ىكقلللكو ٥ٔ ضلللٗىك ضلللبل  لثلللبز ٔ كٖلللٛ  
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  مللللّٕمل ٔ  قك؛ولللللٛا ٔ حلؿللللكزك ٔحؿللللكز   

قللللسٖؼ لوبللللد   طمللللل ٔوقك؛ووللللْ ووسٔ للللٛ  

 لمةىٗع. 

ضودقم  ن حللس ت قٍلد  لولست    ٔقد  

   لوؿس   كِم٘  طكبّك  ٧ بل٘   ٍكضلل   

هلك ؛بٗوٛ ٔٔ ٗفلٛك ثلي تطلٕزو أٌطلكو ِلر       

 خلطكت بوطٕز  مطفٛ  لس٣ٖلك لمرلست  ىلك    

 حدث    لفوٕحكو  إلض٦وٗٛ...  

ٔلولللن أغلللّس حلللست قكولللم  ٗىلللك بللل    

 لقبكٟلللن  لوسبٗلللٛك ٧ٔضلللبكت تلللستب ب للللدّٖك   

 ب لللس بكل س ولللٛ  رلللست  لبطلللٕع بللل   

ٔتغمللل ٔ لللت  غللوومم ٌوٗةللٛ قوللن   مٗللل     

ٔ ٟللنن ٌكقللٛ  لبطللٕعا أٔ  رللست    حللظ     

ٔ لغلب س ٞن ب  قبظ ٔذبٗكُ فثس  خل٦مل قمٜ 

ضبكو  لمخٗن... ٔ وودو  حلسبكُ ؛ل٦ٖٕ ا بل    

قللللبظ ٔذبٗللللكُ فثللللس  خللللل٦مل قمللللٜ ضللللبكو   

لمخٗللن... ٔ ووللدو  حلسبللكُ ؛لل٦ٖٕ ا ٔأشِقللم 

ٗةللللٛ  للللد   ٧زٔ ح ٔ  تػلللل ل  لٍفللللٕع ٌو

 ٧ضللللبكت  ىللللك ٖػلللل  فلٗللللْ قللللٕه قللللٍ ٚا  

 نا 32  /

ُ  أوٕو ٔ  ت َ  ٔلقد  ػٗ مُ بب

  

ِٟسلٚ قمٜ  بين قلى كلِي  لمرلس ِت   

   

  لػكمت٘ ِقس قل٘ ٔ  َأغ لوىّىك  

  

َِ فذ    َألمقّىلللك  وللل٘  ٔ لٍلللكذزلٖ

   

ٍ  ٚ وللع   ثللي فُ  حلللست  لللت  كقللّك قللل

قٕوْ  لكُ هللك ٔ لْ  ٥ٌوولكو ولَ  لوبٕ ٖلٛا       

قسٔزٚ ٔ ٕ ٖٛ لل لدْٖ لل وك ٖوين أٌّك  كٌم 

 ٔ س وٛ فٌطكٌٗٛ ح  قكه لْ أبٕٓا 

ٍ وللسٚا  لولب للد ٥     ٍ وللسٚ.  قللكه قل " بلس  ٖللك قل

َُ  لَ لللللسَّك فاللللللك ضلطلللللَ  حِلللللل٦تل   ُٖر ِطللللل

   ٔ أٌلم ُحلس ك  َ لس "    ٔ لؿَّسَّك  قلكه للْا  بلس  

 ن ٔ كُ لْ وك أز  . 23  ./

ثلللللي فُ  حللللللسٔت ُت مِطلللللُل  ٧ لللللس     

ٔ لللدٔه  زٔضللك  قمٗىللٛ  كلل٦  قللَ  لوللدزت   

قمللٜ  ٍللُٕ  لقوللكها ٔ  وس للٛ بكلطلل٦ح  لللرٙ   

ٖقللكتمُٕ بللْا ٔفُ  كٌللم حكلللٛ ز   لمىووللدٙ  

 ٔ بك مٛ قمٜ  لط٦ً.  

وَ حلؿلٗ    لٗلًٕ صلّلن أُ ٔ لٕٓ      ٔوك

 ٔ  لوركٖللللن قمّٗللللك لللللٗظ    حلللللست  للللث ٚا 

 دٖلللد  . ِٔلللكِ٘ ذٙ  للللدٔ ٟس  ٧وسٖ ٗلللٛ/  

 لغسبٗٛ  لد قىٛ لوؿكبكو  لغللد ز  لؿلٌّٕٗٗٛ   

ٔ إلزِكبٗللٛ متللكزع  للن أغلل كه  حلللست     

قمللٜ  لوللست ٥ٔ ضللٗىك ضللٕزٖٛ.  ّلل٘ متللكزع  

 حلؿللكز ب للن إٌٔ قللْك ٔ للر    قك؛وللٛك    

ٔوٍللع  لػللس كو وللَ  لووكوللن ووّللكك ٔوٍللع   

 ٔ ُ ووّللكا ٔركزضللٛ  لللدٔه وللَ  لقٗللكً بكلووللك

  لوّدٖد ٔ لٕقٗد بكلوقٕبكو.

ٛ  ولك     ٔلون وَ أبسش ٔ ٕٓ  حللست  مطلف

ٖوسمل  لًٕٗ بكلوٕ ٛ  ٧وسٖ ٗلٛ ِٔل٘ قٗلك ٚ    

 لولللك  ولللَ وس لللص ٔ حلللد ِلللٕ ٔ غلللٍطَا     

ٔذلكٔلللللٛ  لطللللٗطسٚ قمٗللللْ  قوؿللللك ٖك  ثللللي     

ضٗكضللللٗك  ٔثقك ٗللللك . ٔلللللر  ٥ ٌطللللوغست أٌّللللك  

 ضلللوطكقم  لقكلللكٞ قملللٜ قلللد   لللب  ولللَ 

ٗكوا ٔوك ش لم تفو،  لٍكز قملٜ  لوسٔبلٛ    لقٕو

لمقكللكٞ قمّٗللكا قللَ ؛سٖللق تػللْٕٖ و٦ذلّللك 

 لوكزطلٗللٛا أٔ قةصِللك قللَ  قٗللق  لٕحللدٚ     

 لوسبٗٛا أٔ أٌّك  دو   لسٚ وثكلٗلٛ  ٗكلٗلٛ    

    قكبمٛ لموطبٗق.  
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فُ  حلللست   دٖللدٚ ِلل٘ حللست  لوٕ للٛ 

ب ن تقٍٗكتّك   وقدوٛ قطل سٖك  ٔفق٦وٗلك    

قك ٗك . ٔفُ  كٌم ِرٓ  حلست ٔ تؿكلٗك ... ٔث

 لل  وطللوخدوٛ قبللن حللست  تػللسَٖ  ٧ٔه/   

ًن  لللت  كٌللم حك للٛ ذ تٗللٛ  3792أ وللٕبس 

ٔ  وىكقٗلللللٛ ٔووس ٗلللللٛ ٔٔ؛ٍٗلللللٛ ٔقٕوٗلللللٛك   

ٔفٌطلللكٌٗٛا بللللن قللللنا حك لللٛ ٔ ٕ ٖللللٛ توٗللللد   

 لوٕ شُ ف  وفًّٕ  هلٕٖٛ ٔ  ٕ ؛ٍٛك ٔت٤ د 

 ٥ٌوىللكٞ  حلللس ٔ  ٕقللٕق٘ لمللٕ؛َ ٔ ٧وللٛك    

 خلٗ لللسٚ  للللت تلللد ع  ٧ذٝ   ٔوٍمٕولللٛ  لقلللٗي

 ٔ لودٔ ُ قَ  لر و.  

 رللست تػلللسَٖ حكلللٛ ثٕزٖلللٛ ٔووس ٗلللٛ   

قملللٜ  لفطلللك  ٔ إل طلللك ك ٔ لقولللن ٔ لولللدو   

ٔ لللوّة   لقطللسٙ  لللرٙ وكزضللْ  لؿللّكٍٖٛ    

حبللق  لوللست ٔ  طللمى ا فٌّللك حكلللٛ تؿللٕٖل   

 طلكز  لولكزٖا  هلةل   للرٙ ضلوٜ  لؿلّكٍٖٛ       

لوةطٗدٓ   ٔ قلع ز ٙٞ ٔولسٖف  قلد  لن     

أالللكط  لقللٗي  ٧ؾللٗمٛ ٔ خلٗ للسٚك فٌللْ ٔ قللع     

ً ٔوبومٜ بإحبك؛كو  ث ٚ ٌوٗةٛ قلس ز  وبشٔ

 لللدٔ ٟس   ّٗىٍللٛ قمللٜ  لوللك ك ٔ  طللوٍد ف  

وؿكحلّك  خلكؾٛك قكزبٛ بولس   حللكٟ    

 وك ٖوسمل بطٗكضٛ   ؿكحل   ػ  ٛ.  

ٔلللرلأ أزٝ أُ أٙ  طللكت ضٗكضلل٘ أٔ   

ثقلللك  أٔ   وىلللكق٘ أٔ أ بللل٘ أٔ  للل ٓ فاللللك   

صلطللد حكلللٛ   للك  ٔ للق ؛بٗووللْ ٔٔ ٗفوللْا     

ٔفُ بلللد    بولللف ؾلللٕزٓ قٍٗفلللك    ٔأِد  لللْا

 ٔ كقبك . 

َٔقد  قسمل  لوست أالك؛ك  ولَ  خلطلكت   

 ٧ ب٘  لغكقل ٔ لوٍٗل  لملد ك  قلَ  للر و     

 ىللك زأٍٖللكٓ   أغللوكز  هلةللكٞا ٔ لطللخسٖٛك  

ٔغللللوس   ٍللللرز و ٔ  ٕثبللللكو ٔ لورللللسٖفك    

 ٔغوس  لغصٔ و ٔ لفوٕح..  

فُ  خلطللللكت  لللللٕ؛ين لمرللللست لللللٗظ   

لمىٕقلل ا ٔصلوللكح  ٔ حللد  ا ِٔللٕ طلوملل  تبوللك 

 ضللللوود   و وطللللبقٛ ٥ضللللوٍّك   لٍفللللٕع  

ٔ سٖكللّك  ػللٗٛ  لوللدٔ ُ قمّٗللك وللك ٖػللبْ  

ِللر   خلطللكت قمللٜ سلللٕ وللك  طللكت  لوللست   

  للللللللكِمٗ ك      ٕث بللللللللكو/   ٍللللللللرز و  

/ لورسٖفن أٔ   ف ز ك ثبز  وك وَ قوٗن وك 

أؾللكت  لقللًٕ ةممىللٛ  للخٝ.  ّللٕ  طللكت    

ٔ لوللدزٖل  ٧ للن فبقللكٞ  ٥ضللوود   وطللوىس  ك 

  أقؿللللٜ  كٖكتللللْك وللللع تٍٕٖللللع  ٧ضللللمرٛ     

ٔتطٕٖس وّلكز و   قلكتم  للس    خَلؿ لي قلَ      

 صِٔي ٔتّدٖلد أولَ علكقوّيا أٔ أٌلْ لبل       

 لسُّق لللل   ؾلللدزٓا ولللك ٖولللين  لللي ٌصٔقلللْ    

 لوللدٔ ٌ٘ للل٦٠ ٖوللٕزط   حلللس ت  لل  قللك ز      

 قمٜ  ٥ٌوؿكز بّك... 

ٔلون  لن ِلرٓ  ٧غل كه ٔ ٧ضلكلٗل     

وللللست    لقللللدٖيا ٔأز  لللللْ   رللللك قس للللْ  ل 

  ٤ز للُٕك ٔٔز  ذ للسٓ    لػللوس ٔ لقللسآُ   

  ل سٖي قمٜ  لطٕ ٞ.  

ٔوَ ثلي  لإُ  خلطلكت  للٕ؛ين لمرللس ت      

ٖوخلللللر لٍفطلللللْ ؛بٗولللللٛ  كؾلللللٛ   حلللللكه     

ِٞ  طلس   ِلي ا أٔ ٥ٌولص   حللق        ٥ضوود   لدز

ٔ   ضلللومبْ ولللَ أِملللْ قٍلللٕٚ ٔبقلللٕٚ        ولللَ قلللد

 لط٦حك أٔ بلكلووٍٗ ك ٔ إلزِلكت ٔ إلزقلك ا    

 ٔ لوّدٖد ٔ لٕقٗد. 

فُ وللك تس للْ لٍللك  ٧ للد   قمللٜ  للن    

 ٛ غلللوٜك  وطلللوٕٝ ٔؾلللوٗدا ولللَ أ للللٛ ٔأوثمللل

أ ثللس وللَ أُ ٌطللوده قمّٗللك وللَ حللست  ذٙ 

قللللللكزن ف  حللللللست   لبطللللللٕعن ٔ   حللللللظ   
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ٔ لغخ ٞن ٔ   ذلأ رك ٤ٖ د حكلٛ  إلٖثلكز  

ٔ لوكرٗٛ لدٝ أبٍكٞ  ٧وٛ وٍلر  لقلدٖي  لإذ     

 قلللللكِي  لٕ  لللللل لمقولللللكه تطلللللكزقٕ  فلٗلللللْ  

 كلخو ٥ٔضلٗىك حل   زتلب  ِلر   لٕ  لل      

بكلوقٗللدٚ  لدٍٖٗللٛ  لللت ز للصو قمللٜ فحللدٝ  

ٍ للٛ  لٍوللٗي/ أٔ       حلبط للٍٗ    لػللّك ٚ ٌٔٗللن  ل

 ٥ٌوؿللللكز ٔفحللللس ش  ل س وللللٛك ٔ لوفللللك س    

 بكلوصٚ ٔ لط٤  ن.  

ٔفُ ٔقللع لللل  كخلطللكت  لللٕ؛ين  حلللست 

ٖبوولللد قلللَ  خلس  لللٛ للللل     بكلغلللٛك أحٗكٌلللك  

ٔ ل لللرت ٔ لولللد ٗنك ٍٖٔكلللب  بك وللللكٌ٘    

 ٧ ٦قٗللللٛ ٔوٍمٕوللللٛ  لقللللٗي  لٍبٗمللللٛ  لللللت   

ٚ ٔ لػلّكوٛ ٔ لػلةكقٛ    ط د وفكِٗي   لسٔٞ 

ٔ لٕ كٞ ٔ لٍبن ٔ... فٌْ ٖولب س قَ ووكٌ٘  حللل  

 لطلللللكوٗٛ ب لللللن أزضلٗلللللٛ ٥ ولللللد ٞ  ٧ز   

 ٔ إلٌطكُ ٔ ٥ٌوىكٞا ٔ ل٥ٕٞ   قدَّع... 

ثللي فُ  خلطللكت بٍصقوللْ  لٕ؛ٍٗللٛ ٖللث      

 لٕ لللللد ُ بس ٍٗلللللْ  لولللللك؛ف٘ ٔ لوقمللللل٘ا    

٥ضوٍّك  زٔح  لبطٕلٛ ٔ لفد ٞا ولك ٤ٖ لد   

ٛ ٔ لس قٗللللٛ لللللٗظ بوقد للللْ  كذبٗوللللْ  لوكلٗلللل

 وكٌ٘  حلق ٔ خلل  ٔ  ىلكه  رطلل ٔفاللك     

٧ٌْ حبد  ذ تْ زضكلٛ ٌبٗمٛ   وكٌ٘    ٌلدوك   

 لللر و  لفس ٖللٛ بكللللر و   ىوٗللٛ بلللكلٕ؛َ/    

 لللللل  ت  للللللرٙ ضلللللكٔٝ  للللللسٔح ٔ لٕ لللللٕ ... 

 كخلطللللكت  لللللٕ؛ين  حلسبلللل٘ حكلللللٛ   للللك    

ٔ ٕ ٖللللٛ قللللَ  لللللر و/   وىللللع/  ٧ز /   

 لللن وللكزو  وووللد ك  لللك  ا    لقللٗي ٔوقكٔوللٛ   

ضللللكزو ك أِللللدز  لقٗىللللٛ  إلٌطللللكٌٗٛ لٍصٔ تللللْ 

 ٔوؿكحلْ  خلكؾٛ...  

ٔأزٝ أُ ِللر   خلطللكت قمللٜ  لؿللوٗد    

 لثقللك  / لفللين ٔ ٧ بلل٘ ٔ لف للسٙ/ ٔقمللٜ  

 لؿللللوٗد  إلق٦ولللل٘ ٔ لطٗكضلللل٘ ٔ لومىلللل٘    

ٔ لللدٖين   ٍٖبثللق وللَ  ٥قوللد ٞ قمللٜ  ٩ للس  

ٔفالللك ٖ  للص   فقك تللْ ف  زغللدٓ إلقللك ٚ    

 حللللق  ف  أؾلللركبْا فُ  لللكُ قلللد ضلللمبّي    

 فٖكٓك ٔز قْ قَ ضمبْ فُ  كُ ٍٖٕٙ ذلأ.  

لقللللد أ للللد  ٧ ٖللللل  لوسبلللل٘ ٔ للللٕ ٓ  

  مولللصً بلللكلٕ؛َ ٔقكلللكٖكٓك ٥ٔ ضلللٗىك وٍلللر   

ًن  لت  لكٞو ودٖٔلٛ   7691ِص ٛ  حصٖس ُ 
ًن وللك  وللن غللكقس   7691بوللد ِص للٛ قللكً    
 حلبمبللي  لوسبلل٘  ضللمٗىكُ  لوٗطللٜن ٖوةللْ ف    

٧؛فللكه لٗ ٌٕللٕ  قمللٜ  ضللوود      رلك؛بللٛ  

 ٕ  ّلللٛ ٔ قوّلللي  لبلللكٟظا ٔ ٥ٌوؿلللكز قملللٜ   

ُ للللللللس ح آبللللللللكّٟي  لغللللللللكٟس    ٧ طللللللللك ا    

ٔ ٥قوؿللكف وللَ أقللد ٞ  لوللست ٔ إلٌطللكٌٗٛا  

ٔ لوطّللللس وللللَ  لوةللللص  لقكتللللنك ٔ بو للللكز    

 خلطلللكت  للللٕ؛ين  لػلللكون  وك لللٛ  ٧زش ٞ    

ٕ ه  لػللكقس      لللت ٌ بللم  ٧وللٛ. ٔ للر   لل

وىس ص حٕه غوس  لغصه  ٌص ز قبكٌ٘ن وَ  ل

ف  بلل   لٍّكللٛ    لٍفللٕع ٔ لطللخسٖٛ وللَ   

 حلبّ لللللكً  للللللرَٖ  لللللكٌٕ  ضلللللببك  لكلللللٗك   

 ل س وٛ  لوسبٗٛك ٔذللأ ٥ طلفلٜ قملٜ ولَ     

 ٖقسأ غوسٓ. 

ٔلومللل٘  ٍلللم ٔ حلللد   رلللَ قلبَّلللس قلللَ 

 حللللصُ   لللكزمل هللللرٓ  لٍ طلللٛ   سقبلللٛك    

ٔل ٍين  ٍم وٕقٍك  ببُ أووٍلك قلك زٚ قملٜ    

 كا ٔرك قموْ آٌر كا  لٍّٕ  وَ  بٕتّ

ٗ للٍ  ٖب لل٘ ٕ ُح    لو  ِٔللك ل  لبللل

  

ٞا ٌكِقولللك  ٖلؿ لللم٘  ح   قلللك    ب لللك

   

َ  تللللس َّٝ   ٌكللللكه    ٔلَ؛لللل  قمللللٜ 

  

 ٔ  ٖلممَفلللس  ةلللك ٖس لللٕ  ٟو٦قلللك 
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 َ ُْ    بلللن  ُز مللل ٞلٝ ُ س ُحللل  تلللس 

  

ُْ  ٍٗللللك  ق ولٍكقللللك  ّلد ِللللد ُحصٌللللل ُٖ 

   

  ٜ ٛب ِٔللل٘ ثل مللل ُْ  ٧ُوٕولللل  تٕ ِثقبللل

  

ٕ ِو تٍص ّللللك  لفس قللللك   ٔزٖللللُ،  َ لللل

   

ٞل ٌ مبلِوّللللللك بؿلللللللب س    ٔ  ُٓ  تللللللس 

  

ّ للللد   ٔ كقللللك   ُٓ  لِفللللد  قل ِِللللُد  توك

   

ٍِّٗللللك  َ  بل َ  تبقبللللٜ وللللل  ٔتٍللللِرُز وللللل

  

ِْ  ض للللوبكقك    ًِ  لثللللبِز ُتة سٖلللل  ٕ ٗللللل  ل

   

 ضٍطللق٘  بللنَّ غللر ِذ  ٧َقكؾلل٘

  

ًُ  ٌط٦قك   ٤ٔعل  حَلس ِت  ود

   

ُِ حلللللق  ٔلللللَ ٌُخ للللصٝ    ٔل٨ٔ؛للللك

  

َ     لسقلللكِت بللللدل  ؾللللدل قك ٖ للل  ٔ ل

   

ٗلغ دٔ زلو للللصل ٌلؿ للللس   ُ  ضلللل ٖ للللس   حلِص

  

ِْ    وٍكقلللك  ٌلىلللُٕو بللل ُ  ِ للد ٌك   ِٔف

   

ٔحلللل  ٌػلللل  ف   خلطللللكت  لللللٕ؛ين    

 ٧ ب٘ ب ن قٍكؾسٓ   ىكلٗلٛ ٔولك تػلوىن    

قمٗلللْ ولللَ زضلللكٟن  ٨ٌٍلللك ٌلللسٝ  ٗلللْ وولللك ٥  

وٕقللللٕقٗك   كِٗللللٛ  لللللر و   بدقللللٛك ِٔلللل٘  

 طللد حٕٖٗللٛ  ٥زتبللكط بللكلٕ؛َ لوػللرر    

 ٩ سَٖ قك؛فٛ  ٥ٌوىكٞ  ل٦ِل ٔ لؿلك وك  

بٕؾلللللفّك ختك؛لللللل  لػلللللوٕز ٔ ل٦غلللللوٕزك  

د ُ  لللللللسٔح  لٕ؛ٍٗللللللٛ   و٤ضللللللظ    لٕ لللللل 

 لس قٗٛك  كل٥ٕٞ لمٕ؛َ ٔل٨ولٛ قبلن أٙ ٥ٔٞ   

ُٔ د.   آ س فُ 

ٔلللر   كخلطللكت  لللٕ؛ين  ٧ بلل٘ وموللصً 

بقكلللكٖك  للللٕ؛َ ٔ ٧ولللٛك ٖٔطلللوٜ   لللن   

 طلكت ٔ؛لين   ؾلوٗد آ لس أُ صللرز زٔح      

  قكٔولللللٛك ٖٔولللللصش زضلللللكٟن أ لللللسٝ قسٖبلللللٛ  

ٔبوٗدٚك  فٗٛ ٔ مٗٛك ٔ قوٗٛ ٔزوصٖلٛا ذ تٗلٛ   

ٔقمللٜ  للن وطللوٕٝ  س ٖللك  أً   ٔوٕقللٕقٗٛك 

  وىكقٗلللللك ا ٔ؛ٍٗلللللك  أً قٕوٗلللللك  ٔفٌطلللللكٌٗك ك    

 ك٧ ٖللل   موللصً ٥ ٖ للرت أِمللْ.   ٗلل      

أحلد  للل  بكإلبد    للرٙ ٖولدُّ   بولف ٔ ِٕلْ     

أاللللكط  خلطلللكت  للللٕ؛ين   مولللصًك أٙ فٌلللْ   

  وك ه  لفين   ىكل٘  كِٗٛ  لر و ٔقكلكٖك  

 لللٕ؛َ ٔ ٧وللٛا وللك ٖوللين أٌللْ صلط للد حٕٖٗللٛ    

ػخؿللٗٛ  لفس ٖللٛ ٔ  ىكقٗللٛ حلل  ٖػللرر  ل

قك؛فٛ  ٥ٌوىكٞ بكإل ٦ف ٔ حلل   لك تٕ  لق   

 لٍلللكع قمٗلللْ بكضلللي  للللٕ؛َك ٔ ٧ولللٛ... فٌلللْ    

 طللللكت قللللك؛ف٘ ٔوٕقللللٕق٘ ووللللك  ٌوٗةللللٛ  

قٕ وللللن غللللوَّٜ  ومللللم  لسضللللٕه  ل للللسٖي     

طلك؛للل و للٛ حلل   للس  وٍّللكا "ٔ   فٌللأ  

َّا ٔلل٥ٕ أُ أِملأ أ س لٌٕ٘     ٧حل  لب٦  فل

 س م...". وٍأ وك  

طلك؛ل لل ٔ  ؛مٗووْ  ٧ ت لل  كإلبد   

 لػللوٕز ٔ ل٦غللوٕز ووللك    لللٕق٘ ٔ ل٦ٔقلل٘ن  

  ؾىٗي  ٌصٖكح قك؛ف٘   لسٙ ل مىلكو   

ُ  ُوفمولللي بكحللللل لللل٨ز    تٍطملللق ولللَ ٔ لللد 

ٔ إلٌطلللكُ ٥ٔٔٞ ُوولىَّلللد بكلوةسبلللٛ  لوك؛فٗلللٛ   

 ٔ ٥ وىكقٗٛ ٔ لثقك ٗٛ...  

ٔولَ ثللي  للإُ  لوولب ل قللَ حلللدلث  ٔ؛للين   

ًن ٖللللخش ذزٔٚ 9/71/7611حبةللللي  حللللست  
 حلللل  لطللكو٘ لمللٕ؛َك ٔزٔح  إلٖثللكز  لللت     

 مبللم   قمللٕت أبٍكٟللْ ٔققللٕهلي ا  طفقللٕ      

ٖكرُُّٕ وَ أ ن أُ ٖصِس  حللل ٔ لفلسح     

زبٕقلللْ... فٌّلللك حكللللٛ  حللللل  ل لللخٝ  للللت   

قّللسو حكلللٛ  لقمللق ٔ إلحبللكط ٔ ٥ضللو٦تا      
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وٍكبلللر ٔ ٥ للل  وا ٔ لووؿلللل ٔ ٥ٌغللل٦و..  ٔ ل

 طلد بولف   للل  قكوٛ لل  إذ   كٌم  حلسٔت 

ٔ ٕٓ  ل س ِٗٛك  لك تٍوةلْ ولَ آثلكز ضلمبٗٛ      

 للللإُ حللللست  تػللللسَٖن متث للللن ٔ للللْ  حلللللل  

لإلٌطلللكُ ٔ ٧ز  ٔ لػلللّك ٚا ٔتس لللع وستبلللٛ 

 لبطٕللللللٛ ٔ لوكلللللرٗٛ ف  وستبلللللٛ  خلملللللٕ     

ٔ لقد ضلللٛ. لللللر   للللإُ  مىكتٍللللك  للللكٔه أُ  

زحٗلللللق ِلللللرٓ  حللللللست   وّٕقلللللدٚ   تستػللللل  

بكل س وللللٛ ٔ لوللللصٚ ٔ  للللد ٧ٌّللللك حللللس زو   

 إلٌطللكُ  لوسبلل٘ وللَ ِٔللكِ   للل   ٙ  لوىٗللق      

ًن 7691 لللرٙ أحدثوللْ وللس زٚ ِص للٛ قللكً     
ح   قودٝ  ل ٗكُ  لؿٌّٕٗ٘ قمٜ  ٧ز  

 لوسبٗلللٛا  بؾلللكبّك بكلؿلللىٗيا حولللٜ  لفبلللم   

ّ س ٔ لولر تا ٖٔبطلم  ل مىلكو      حلمٕو بكلَق

ز   للللسح  لؿللللول... فُ حللللست قمللللٜ   لللل  

 تػلللسَٖن توب لللس قلللَ قٗىلللٛ  مقٗلللٛ ٌكلللكلٗٛ    

ٔفٌطللكٌٗٛ ٧ووٍللك   تكزطلّللك   وكؾللس. فٌّللك     

تولللللٗؼ   قللللل   لصولللللكُ حلللللدثك  تكزطلٗلللللك    

 ضللل  تٗةٗك  ٔوفؿلللمٗك ك ٔتستطلللي   حلدلَقلللٛ  

 خلٗللكه  سبللٛ  سٖللدٚ لللإلز  ٚ  لقٕٖللٛ  لللت      

تللس ف  لللرها ٔتللببٜ  هلللٕ ُ.  سبللٛ لٗطللم    

وٕقلللٕقٗٛ  رطلللل بلللن ِللل٘ حٗلللكٚ  بٍمسٖلللٛ 

ٔ قوٗلللللٛ قكٖػلللللوّك ٔحكٔللللللم  ٥ٌوولللللكو ولللللك 

أو ٍين ٔوك  ضوطوم وَ ف؛كزِلك   ٍّةل٘   

٧حوىللل٘ بمللل٦ه  حللللخ  للللد  ١ لمؿلللٗك ٛ     

  ىكلٗللٛ  لللت تللخش  ٥ضللوةكبٛ  لر تٗللٛ هلللر  

 حلدث  لومٗيا ٥ٔ ضلٗىك أُ  للر و  ٧ بٗلٛ    

تٕ قٛ ف  زضي و٦ذللْ ٔ لق  ضلومّكً  لل٥ٕٞ     

ٔ ٥ٌوىكٞ ف  أبٍكْٟ   ؾىٗي قك؛فلٛ  لمٕ؛َ 

 حلل  لت قكغم تفكؾٗن قد  وَ وٕ قل   

  حلست...  

 كللللللر و  ٧ بٗلللللٛ تؿلللللٕ  ووطٗلللللكو     

 حلدثك ٥ٔ تفؿن    صٟٗكتْك ٔأٌلك  للرٙ   

غلللكزك ز لللكو  لطللل٦ح  حلللست تػلللسَٖن فذ     

 ٍللللللم ٔ حللللللد   وللللللٍّي    وطللللللكز  َ للللللص ٚ 

آٌلر ك.. عولوين بّلي ؛ّلكزٚ     للل   لوط سٙن 

وطلل سٖٛك ٌٔقللكٞ  لللسٔح  لٕ؛ٍٗللٛ   خلدوللٛ  ل

  ٤وٍللٛ بقكللكٖك  لورللسز وللَ قللدٔ ؾللٌّٕٗ٘    

ووللللٕحؼ وللللد ا ب للللن أالللللكط  لطلللل٦ح    

  وطللٕزك ٔ كٖللٛ  ٩لللٛ  لوطلل سٖٛ   كزقللٛ    

٧وسٖ ك ٔ لغستك ٔتولكُٔ حمفلكٞ  ٌٕلٛ ولَ     

  لوست ٔ  ِي...

عووين بّلي قلٗي  لوػلب  بقلٗي  حللق      

ٔ خلللللل  ٔ  ىلللللكه ٔ سٖلللللس  للللللر و ولللللَ    

قٗي  لفسٔضٗٛ ٔ  لسٔٞٚ ٔ لػلّكوٛا     ٥ح  وا

قٗي  ٥ٌفوكح قمٜ  لٕق٘   ٕقٕق٘ لمىوس لٛ  

  لثقك ٗٛ  ٧ؾمٗٛ..  

 كٌللللم  ٧وٍٗللللكو  لومٗىللللٛ ٔ ٩وللللكه  

 لطىٕحللللٛ  لللل ُّ بٍللللكك ٔتطللللٕزٌك حبؿللللكٌٛ 

 حلملللي  لٍلللكبف بكحلٕٖٗلللٛ ِٔلللٕ ٖوطملللع ف      

فش حللللللٛ  للللللكبٕع  ٥حللللللو٦ه  لؿللللللٌّٕٗ٘  

ف   لبغللٗف ٧زقللٍك  لوسبٗللٛك حمللي ٖوطمللع     

 لٕ للللللٕ   لص ِللللللد  لللللللرٙ ٥ ٖ وىللللللن ف٥    

بورسٖسِللك وللَ ز للظ  لؿللّكٍٖٛ... فٌللْ حمللي     

  ل س وٛ  لػخؿٗٛ ٔ لٕ؛ٍٗٛ ٔ لقٕوٗٛ.  

ٌ للللظل  لمرمللللكو  ٧ٔ    ٔوللللك أٌللللظل ٥ أ

  دِػللللٛ ٥ٌطلللل٦و  حلللللستك ٔفُ  ٍلللللم    

ٔ حللد   رللَ ٖوللسمل أُ ٍِللكك حسبللك  ووٕقوللٛ   

بل   لمرمللٛ ٔ ٧ للسٝ. ٔ للكُ  لطللك ع وللَ  

وٕقللللد   وللللث   ك    لطللللكقٛ   تػللللسَٖ  ٧ٔه 

 لثكٌٗلللٛ بولللد  ّلللس ٖلللًٕ  لطلللبمك ِٔلللٕ ٖلللًٕ   

 لغفس ُ قٍد  لؿلّكٍٖٛك أٙ  لكُ ٖلًٕ قٗلد     
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لللللدّٖي...   ِللللر   لٕقللللم  مللللم وٕ للللكو  

  للرٖك  ؾللٕو قكٟللد َ للر ا ٔ؛فقللم  مىكتللْ    

 لٕ؛ٍٗٛ   بدقٛ توطسبن بٍبف  لٕ كٞ ٔ إلبكٞ 

 للللد  ٧ للللد  ا ٔ لوطمللللع ف  أبٍللللكٞ غللللوبْ 

 ّ ي  للل   مللل  ٧ٔل٠لللأ  للللرَٖ   ٔ ٗػلللْ بلللبٌ

 ؾبغٕ   لوكزٖا  لص ِ٘    ن   كٓ... 

زحٍك وَ وس بكٍك ٌػٍ   ٩ذ ُ ل لن  

وٕ للٛ أثلل   ىللن تٕ ّٗللكو  ٗكقللٛ بكلٍبللن    

لللل ٔ لؿللدو ٔ ببللٛا ٔرللك ٔز   ّٗللكا "فٌٍللك     

شللللٕ  ووس لللٛ  لػلللسمل ٔ لِولللصَّٚ  للللل  لٗلللًٕ 

  كقلللك  قلللَ أزقلللٍك  لغكلٗلللٛك قلللَ تكزطلٍلللك    

 ٩بلكٞ ٔ ٧ للد  ا شلللٕ     ٗلدا قللَ تللس ث  

ووس ٛ  إل كُ بلك  ٔببٌفطلٍكك قلَ تلس ث     

 ٩بللكٞ ٔ ٧ للد  ا شلللٕ  ووس للٛ  إل للكُ     

ٛ  ٔتؿلللىٗي قلللك؛ع   بلللك  ٔببٌفطلللٍكك ٔبوص للل

قملللٜ أُ ٖ لللُٕ  لٍؿلللس حمٗفٍلللك.." ثلللي  لللكٞ  

َٚ َقو للن  ٔتللدو ك فالللك ٌللد ع     ّٗللكا "لطللٍك ِللٕ 

قللَ أٌفطللٍك  لقوللن ٔ لوللدو ا لطللٍك وووللدَٖ    

قللل  ووولللدَٖك ل ٍٍلللك ٥ ٌلللص ه   ٔ  ٌ لللَ

ٌللد ع قللَ أٌفطللٍك  لوللدٔ ُ. ٥ ٌسٖللد   للٕو      

٧حللدك فالللك ٌللد ع   للٕو قللَ غللوبٍكا فٌٍللك       

لل ٌوػق  حلسٖٛا ٌٔسٖدِك لٍك ٔلغ ٌكا ٌٔد  ع 

 ٘ ٍٖوي غوبٍك حبسٖولْ. سللَ  قلكٚ    لل  لًٕٗ 

ضلل٦ًك ٌٔوىلللن وللَ أ لللن  لطلل٦ً لػلللوبٍكك    

 ٔل ن غوٕت  لوك ".  

ٞ بكلفخلللكز ٔبلللره  فٌّلللك حلملللٛ  ٥ولللو٦ 

  ّللد ٔ لطكقللٛ ل٦ٌوؿللكز   ٕقللٕ ا ٔ مللٜ    

وَ  مىٛ  لطلٗد  للسٟٗظك ولك  ولن  للر و      

ِ ٕ  ل مىٛا     ٧ بٗٛ تفٗف بصل

ٛ  لملللللد زِ    ُٞ  َّللللل  ؾللللللدلزل  لٍلللللد 

  

ُُ بك٧َدللللللكِ  ٔ إل بلللللكزِ   ٖللللللص   

   

ُْ تلخ وللللكه   َأٌطللللكقّك    مىكُتلللل

  

 ٔتّٗلللللُل بك٧َ  ٍللللللكِ  ٔ ٧َ؛ّللللللكزِ 

   

ٚ    ّللللُي  ٞل ٛ  ووطللللك   لٕزٖلللل  ٧بوَّلللل

  

ٔل ٟللع  ٧َ  للكزِ      للك و ب للن زل

   

   ِْ ُل ُوخلمبللد   بس كِللل   ومللٕ   لصوللك

  

َ  للللدٝ  ٧َ ٗلللكِز ّل  ٔ لَّؿ لللُس ُولللس تل

   

*** 

ٚب  ٧َز    ِور س بّلك    ٔشِك ُحىللك

  

 ؾكٌٕ   لَ س وَٛ وَ لمٜ  ٧َغس ز

   

ِٚ تٍلكثسٔ ك ٔ سَّقلٕ       بنُّ  لُغلصل 

  

ٖللللِد  ٧َحلللس ِز ُضللليَّ   هلص لللٛ ولللَ 

   

٘  لٍخلٕٚ ا     ٕ ِو  ٧بل  ٖك ضلكوعل  لؿلل

  

  غلللرلر  ضللل٦حأ ؛كلبلللك  لمثلللكزِ   

   

 ّللللللرٓ  لقطوللللللٛ  ٧ بٗللللللٛ تبرلللللل    

 ِٕسِللك قللَ  ٥ٌللد ك  سلللٕ  قٗللق  حلسٖللٛ  

ٔ ل س وللٛ ل ضللي  لؿللٕزٚ  لٍكؾللوٛ لملل٥ٕ ٚ  

   دٖدٚ.  

ُ    زوك      ثللي وللك لبثللم زلحلللٜ  حلللست أ

 كٟس و ٖػق ُقبكتل  لطىكٞ.  ٔز ح شٟ   لط

 كٌلللللم  لطلللللكٟس و تسقلللللٜ  لطلللللىكٞ   

بطللسقٛ  ك؛فللٛ أغللبْ بللخو ٥وللعك ٔ كٌللم  

ؾللٕزتّك تستطللي  كلوٍقللكٞ  لللت تغٗللل قللَ   

 ٧ٌمللكزك ل ٍّللك توةلللرز    لللر و تولللب       

عكلٗلللك  ٖطّسِلللك ولللَ  لٍ بلللكو ٔ ٧حلللص ُ  

 لللت حفللسو  ّٗللك أ ك ٖللدك  للك و تطللرق  

ورلللد قمكوّلللك... ٔ؛فقلللم ؾلللٕزٚ  لٍطلللٕز ت   

ةوٍلللٜ  لٕ لللٕ   حللللس   ف؛لللكزٓ  لولللكزطل٘ا  



 أطًاف من جتربيت

 

 08 

 

ٔوللَ ثللي  لٕ قللع  لللرٙ  للو،  صٟٗكتّللك وللَ       

 ٗكه  ٗك ا ٔقك؛فٛ ٥ِبٛك تِٕةم بٕحلك   

 ؛ك رك  بكحللا ٔوٍْا  

 ً  ٕ  َقلللللللللللللسلَأ  لوَّلللللللللللللكزٖا َقللللللللللللل

  
 لبطللللللللللٕ  ثللللللللللٕتل  حِللللللللللللدل     

   
 ولكَّلللللللللّي   لط لللللللللفك  َٔقّلللللللللس    

  
ّ لللللللللسل  للللللللللب٦       ٔ ووطلللللللللٜ َ 

   
ٖ ٍللللللللللللعل     بللللللللللللس ُح شوكٌللللللللللللك َأ

  
 َأ للللللللللللك  بللللللللللللك ٙ  لطَّللللللللللللٕ     

   
ٞلٝ   ِفِللللللللللللللللللكت    ٔتللللللللللللللللللس 

  
   وٗلللللللللللللك  وثلللللللللللللن  ِ لللللللللللللد   

   
ٗ لللللللللللك  ٕ ُو َأب  شو ةللللللللللللس  لؿَّللللللللللل

  
 ٖص ِللللللللل٘ َ ك لللللللللنل   ّلللللللللك   

   
 ُتب لللللللللللللللرُه  ٧زٔ ُح ؾلللللللللللللللٌٕك  

  
 لمىبلللللللللللللللللللك ٢ ٔ لوبلللللللللللللللللللك  

   
  ٞ  فذ  تٍللللللللللللللللللك لو  ِلفكللللللللللللللللللك

  
 ؛لللللللللللللللللكٟس و     لوولللللللللللللللللك  

   
َ   ّٗللللللللك     ٘  بللللللللنُّ وللللللللل  َأبللللللللل

  
 ٖبوغلللللللللل٘  لٍؿ للللللللللسل   بللللللللللس     

   
أ ر  ٧ب بكٞ ٖبدقُٕ   تؿلٕٖس ؾلىٕ    

غوبٍك ٔبط٥ٕتْ ٔوقكٔووْ  لبكضمٛ ٧قوٜ آللٛ  

قط سٖٛ ووٕحػٛ  ىك زأٍٖلكٓ قملٜ لطلكُ    

ضمٗىكُ  لوٗطٜ  لرٙ ؾٕز   ٍٕ    حلس ت 

 تػسَٖ ٍٖد وُٕ  كلمّل   بَقدَّعا فذ قكها 

ّللل  ٖقكتن  ٧مسُس   دُٔه وَ   َل
  

ٌ طلرق٘   ِْ   ٗك حدُٔ  قمٜ أقد ِو

   

  ٛ  ٖقكتلللن  لَّط لللُس قلللَ   ز  ٔأب مٍٗللل

  

ٍ ُثللٕز ٔ حَلبلللِق َ  ضللٗك   وللَ  َ   ٔقللل

   

 ٔتمىظ  لػكقس قبد  للسحٗي  حلؿلين  

  قؿللللٗدتْ " ٗللللٛ ٧بطللللكه تػللللسَٖ" ألللللق 

 لػللللةكقٛ   وِٕةللللٛ   ؾللللٕزٚ  لطٗللللكزَٖ    

  ٗللللكو ك ٔقللللد قكٌقللللم ؛للللكٟس تّي أٌللللٕ ز    

 لٍةلللًٕك  س حلللم  ولللٕ   لفلللسح تٍّىلللس ولللَ  

 لوُٕٗ بود أُ ول٨و  ولٕ   حلطلسٚ ٔ ٍلكو     

 لث ك    ىط كو حببلن  لؿلخ ٔ ٧ولنك    

  قكها  

ِٔ لٍلل  َُ حلطبللي   للد ز  لؿَّللى ِم ٔ ز  كتػللسٖ
  

 ولللَ   ٦حلللي  ك للل٦  ُٖط لللِ ُس  حِلَقبلللك  

   

  ٗلل ل  لٍطللٕز قمللٜ َأ؛مللٕ زِي قلبلللُسٔ   

  

 وطسٝ  لٍةًٕ ٔ ٗ  ل  ضوؿغسٔ   لطُّلرلبك 
   

ٕ  ٔ ختلللرٔ     ٞل  َ للل  ٔ ٗللل   لللكشٔ  ِفبلللك

  

ِٚ  لػَّللىظ زٖػللك  ٔ هلةلل  ؾلللبك   وللَ  بللسَّ

   

ٔ  ِلللر    قلللكً ٥ ٖطلللوين ف٥ تلللر س 

ٔ َ ملللللم ف  دلىٕقوٍلللللك       ّىلللللٛ  للللللت أب

فؾلللل٦ح  ٩ثللللكز   وٕقوللللٛ لوللللدٔ ُ  لطلللل  ُ  

 لؿٌّٕٗ٘     دز ا أٔ فضوكمل وَ ٖوولس   

لإلؾلللكبٛا ٔ للل  ذللللأ ولللَ  خللللدوكو  للللت  

 ت٤ ٙ ف   ضوىس ز  وكلٗٛ   طكز... 

ٔلللللر   ىللللك فُ قللللك و ؛كٟس تٍللللك وللللَ    

  قللللس ت  ؿلللٍٗكو  لولللدٔ  وّىوّلللك  ٧ٔ 

حولللٜ ضلللكزقم   ىٕقلللٛ ف  تقلللدٖي  لولللُٕ 

 لرٙ ؛بملل وٍّلكا ِٔل٘ متومل١ شِلٕ   ٔ خلكز         

ةك مسووْ وَ أ لٕ ٓ  لطٗلكزَٖ قلَ زللكحّي     
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 ٗىلللك زولللٕ  فلٗلللْ.  لللكٌٕ  ٖص  ٌلللُٕ بٕضلللكً     

 لػةكقٛ ٔ لثبكو ٔ إلقد ًك وك  ولن أحلدٌك   

ٖوىٍلللٜ للللٕ  لللكُ و لللكُ أٙ  ولللٍّي لللل ٔ      

  للدك ٖٔػللس  ضلّطللي ؾلللَم    بٍفطللْ مسللكٞ

 لودٔ ٔ خٔتْا ٔرلك  لك  قملٜ لطلكٌ٘       

 ِرٓ  حلكها  

ٚب لللدٝ  هلةللِ   ل٦ لل،ِ     ِللللَّ  ل بىللك

  

ُِ  ل للكحلِ  ُل ٌلؿ للس      لصَّوللك  ٖبغللٕ

   

ٕ مِل ولَ َأؾ ل٦بّي      ٌصُقٕ  حس تل  خَلل

  

ٔلوٗكللّك بؿللفكٟ،ِ   ٞل  ِلُبللٕ   لطَّللىك  ٔل

   

َٛ وللَ  ِٛ غللوبّيٌلطلللُةٕ   لبطٕللل  ٖلس قلل

  

َّللللللٕ  ٧َز   تلص  ِلللللل٘ ة٦ولللللل،ِ   َ 

   

 ٖلللك أُّّلللك  لَّط لللُس   بغللللس      لفكلللك   

  

 ٘ ٌ للمل  لللرٙ ُ ِىولللم  قمٗللْ  للٕ سل  أ

   

 قلللد ِؾلللس ول زولللص   بكِٗلللك  لُػلللد تٍك   

  

ِٛ ؛للللكوِ، ُ  بمرملللل ُِللللٕ  ٔ لس وللللُص وس

   

 ً ٌ للللمل   للللدُٖس ب للللن ُحللللل  قللللكز  أ

  

ٕ     للكوِ،ِغللى مل  لُّةللًٕ ب بللن     َ؛لل

   

*** 

ُِ ِٔضللللس ِٓ  ّ للللسل  لصوللللك  تػللللسَٖ ٖللللك ؛ب

  

ِللللم  بَقلللس ٟ،ِ     أب لللدلق م َأ  لللكز   ش

   

َّلللللدو  َأغ لللللوكزٌك ةػلللللكقس     ٔتٍ

  

َ  وللللللد ٟ،ِ   ٔلقبلللللك ٚ  قلىللللللسلو  بَفللللل

   

ٌللللسٝ أُ ٍِللللكك ت٦شوللللك  بلللل   ٔأ لللل   

 لف لللس ٔ لوىلللنا فذ   لللكُ  إلٌطلللكُ ضلللٕٖك  

ووٕ شٖلللك ك قلللك ٥  ٔقلللكق٦  ةلللك  م لللْ ولللَ   

 ؿللكٟـ  لللٕق٘  لس قلل٘ا ٔؾللفكو  خلمللق     

 لقٕٖي. ٔولَ ثلي  لإُ   وىلع ٥ طلومل  قلَ       

 لفللس ك فذ   للكُ قللك ز   قمللٜ ٔقللع بللس وا     

تٍىٕٖلللللٛ ووٍٕقلللللٛ ٔغلللللكومٛ ٔوو كوملللللٛك ٥  

ز بللك٩ سك أٔ ذلكزبوللْك  تطللوٍد ف   إلقللس  

٧ُ  ٥ لللو٦مل  للللرٙ أٔ دتلللْ  لطبٗولللٛ ولللك   

ٞا هلكا ٔلٗظ ضلب٦ٗ  ف   لوقكتلن     كُ ف٥ فثس 

 ٔ لودو  ٔ إللغكٞ... 

ٔهلر   إٌٍك ٌمسٌك ف   حَللس ت بٕؾلفّك   

ٔ ّك  وَ ٔ لٕٓ  للد ك  قلَ  للر و ٔ لٕ لٕ       

ِٔلللللٕ   لللللك  وػلللللسٔ     لللللن  ٧قلللللس مل  

ٔ   لػلس ٟع   ٔ لقٕ ٌ   لطبٗوٗٛ ٔ لٕقوٗٛك

 ٔ لدٖكٌكو  لطىكٖٔٛ.  

تمللللأ ؾللللٕزٚ و ثفللللٛ ٧الللللكط وللللَ     

 لللللر سٝ  لر تٗلللللٛ ٔ ٧ بٗلللللٛ لوةلللللسبت    

 حست  لطك ع وَ تػلسَٖ  ٧ٔه/ أ ولٕبس   

ًن ٔقد  لوّل  ّٗلك  لٕ لد ُ   ىلكل٘    3792

  لل٤ز  حلكلللٛ شوكٌٗللٛ وللك ش لللم تبرلل  قللَ       

 ذ تّك   ٌطكقّك  لٕ ٕ ٙ.
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 األدب  المقاتل ..

 كيف نكتة تحثر الحرب ..؟

 

 
 دية علي حسن 

 سوري وباحث وؽاتبعالؿي إ                 

 

ؿنذ أن ؽاـت احلرب ؽان اؾّشعر أحد أفّم وسائل احلماس اؾيت قلجأ إؾوهاا  

ؿان قادّون وؼاائعهم    ؽّل ػرقا  ػاؾّشااعر ؾناان حاام ؼوؿاه واؾّنااه  بااوهم  وفاو         

ؿان الاالم    وؼد اـعكس ذؾك يف اآلداب اؾعامّلوة ؼادهها  وحادقاها    وأحداثهم 

 اّؾنردقات واّؾشعر واملالحم وغريفا ..

 

ذا ًا أزدُا أْ ُقف عِد أدب احلسب إٗ

      ّٛ فّسمبا عوِٚاا أْ ُِلوام ًاّ اه ؿاس اياآو

اهرٜ غأد اهلا م ًاّ ازِاشعاال ٗاه٘ اا٢       

 ٗكااااْ اهّػااا سا١ هطااااْ رااااي از  ااااز       

ٗٙبدٗ أثاس احلاسب يوٚااو ٗٗاقا او ش اهػا س      

ٗ ااد ق٘ ااف عِااد أثااسٖ  اهب اا       ايااآوٛ 

ٗاهّدزاضٞ اهدك ٘ز عوٛ ايِدٜ ش ك ا إ  

غاا س احلااسب ش اه ؿااس ايااآوٛ  ؾاادزل 

ّٚااٞ  طب  اإ اهّ اه ااٞ عااّ ًل بااٞ اياً ااٞ اه س 

    6611َ مٗل عاَ 

ش اّهدزاضاااٞ اهااايف ققااا  ش أك اااس ًاااّ 

 زااااا حتواااا٩ٚو ايِاااادٜ ٙقااااّدَ ؾاااا  ٞ 166

    إهٕٚ أّدل ًٗا اهّػ س عوٟ احلسٗب قسك ٕ

ٗكاُاااع ق اااسا ٓااارٖ احلاااسٗب  اضاااٍ 

ٗ اااد   اااع  ااااهل م ًاااّ     أّٙااااَ اه اااسب  

ٗٓٛ قا٧ّز    اهل ب ٗاز٧ّه ال اهيف ؾدزل 

٪ّٙاَ اه سب ٓرٖ    ًِٔا ك اب: أّٙاَ اه اسب  

ّٚاااٞ  قااا هٚف: أمحاااد يااااد  حمٌاااد ش ايآو

از٘ىل  م  ٗعوٛ حمٌاد اهباااٜٗ  ٗحمٌاد    

 ٗىلأ ٘ اه كاى أ اسآٍٚ  ؾادزل طب  إ ا٪    

ّٚٞ عااَ    َ 1691عّ داز إرٚا١ اهل ب اه س 

راد    ٗفٕٚ زمٌا  از٧ه اْ٘ أٙاّاَ اه اسب ًٗاا     

فٚٔاااا  إذ عٌاااد از٧ه اااْ٘ إىل ؾاااِ  يااادٗي   

٪ّٙاَ اه اسب اهايف ضا٘ا ٙ ِاٗااا اهل ااب       

ًٙ٘ااو  ٗٓارٖ ا٪ٙااَ     08ٗ د  وغع أك س ًّ 

ّٚااااٞ    كٌااااا ٙااااس٠ از٧ه ااااْ٘ ق  اااا  ش ايآو

ازٙخ ًااااّ ًؿااااادز اّه اااا   خؿااااٚباو  ًؿاااادزاو
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ِٗٙب٘عاو ؾافٚاو ًّ ِٙا ٚ  ا٪دب  ُٗ٘عااو ًاّ   

أُااا٘ال اهقؿاااـ  مباااا اغااا ٌوع عوٚااإ ًاااّ     

اه٘ ا٢  ٗا٪رادا   ًٗاا زٜٗ ش اثِا٢ٔاا ًاّ     

احللاٍ   ُ ٍس ٗغ ٍس  ًٗا قكٌِ ٕ ًاّ ًاوث٘ز  

ٗ اااازل احلٚاااى  ًٗؿااال ٟ اهقااا٘ي  ٗزا٢ااا      

 اهل٩َ 

ٗ ااااااه ٘دٝ إىل ايِااااادٜ ٗرطاااااب ًاااااا  

ّْ اهّػاااعس ش اه ؿااس     ّٛ ٙق٘هاإ: فااا  ايااآو

ّٚٞ فسدّٙاٞ      ّٚٞ ًصدٗياٞ غخؿا كاْ هٕ غخؿا

ّٚٞ فسدّٙاااٞ     اعّٚاااٞ  فٔااا٘ إُطااااْ هااإ غخؿااا

ٗٓااااا٘ إُطااااااْ ش  اعاااااٞ فوااااإ  ّرطاضاااااٞ 

غخّؿاااٚٞ  اعّٚاااٞ  لاااٍ ًاااا عوٚااإ ًاااّ     

ٗايبااال ًادّٙااٞ ًٗ ِّ٘ٙااٞ ذماا٘ ٓاارٖ ايٌاعااٞ  

 ٨ٗو:أ ٗ اه اهٛ ٙ ؿى  احلسب أغّد اقؿااي  
ٕ  ًاااّ رٚااا  كُ٘ااإ فاااسداو     ا٢ٌااااو  راقااإ  هااا

إرطاضااإ اّااااّف  ٗضااا٘ا قااا مٖ ً اااآس  

 احلسٗب  لٍ كُٕ٘ غدٙد اه  ّثس   

ًاااّ رٚااا  كُ٘ااإ عكااا٘او ش   :ٗثاُٚااااو

اهقبٚوٞ فإُ جباُب ًا ٙقَ٘  إ ضا٘ا ٙ غِّاٟ    

ش فخس ٗإعااب   عٌااي اهبل٘هاٞ اهايف  ااَ     

  ٔا أٓوٖ٘ ٗذٖٗٗ ٗٙطّاى اُ ؿازاقٔا   

ٗاااااارا ٨ صوااااا٘  ؿاااااٚدٝ ش اه ؿاااااس 

 ًّ ّٛ  إكباز اهّػااعٞ ٗاهبل٘هٞ     ايآو

ّٚاااااٞ     هقاااااد أًاااااّدل احلاااااسب ش ايآو

ًااااّ ٗؾااااف  اّهػاااااعس مب٘قاااا٘عال غااااّ ٟ 

َّ ٗٓاااا١ ٗاع ااراز ٗقٔدٙااد ٗزثااا١    ٗفخااس ٗذ

 ٨٦ف 

ّْ دٗز اهّػااااا س   ٗشمواااااـ إىل اهقااااا٘ي: إ

ش احلااسب ٗنلااّ قوخٚؿاإ  كاااْ كاابماو

  اه اهٛ:

كاااااْ  اًلاااااْ اهّػاااااعس أْ ٙب اااا     

 ى ُاز احلسب  اهّػسازٝ ا٪ٗىل اهيف قػ 

اهِّ ااا٘ع   ٥كااااْ ٙطااا لٚ  أْ ٙٔااادّ   _

ٗٙط ّى اهغكب ًّ اهقو٘ب ف ؿبح ً ؿافٚٞ 

 ً وخٚٞ   

كاااااْ غاااابٕٚ اريُااااراز زاااا مٜ اه اااا    

 ًٗدّ سٜ اهّػس ٗص٘ٙ ٍٔ مّما ٙ قب ذهم   

كارهم كااْ ٗضاٚوٞ ه ِبٚإ  ً٘اإ إىل     

ٗاصاذ كّى ًاا   ًا ٙبّٚع قّدٍٓ ش اّ ا١ 

 ٗإيسا١ال  نّلٍِٔ ًّ ار ٚاطال 

هقد أغِع احلسب هغٞ اّهػااعس ٗأًدقإ   

ٗهرهم ضرت٠ ش اهّػا س    اهّؿ٘ز ٗاز سدال 

ّٛ ٗؾاااا او  هوغااااازٝ ٗاهبلااااى ٗاري ااااى    ايااااآو

ٗاهّطاااااا٩ت ٗاه  اااااااد ٗايااااااٚؼ ٗاهل ٚبااااااٞ 

ٗاز٘  اااٞ ٗاهّكاااسب ٗاهّل اااّ ٗاهسًاااٛ  ًٗاااا   

أؾاب ا٪عادا١ ٗاهق واٟ ٗايسراٟ ٗاهّطاباٙا     

 ٗاه اّزّٙ    

ٗؾف اهّػ سا١ احلاسب   ً  ٓرا كّوٕ 

 طام اهػا٧َ    ِٙ ب  ٕ إ٨ّ   ُٔا غسٌّ كبٌم ٨

ط ٌٔاا ًاّس    ضار ٔا خلمٝ  ٗٓ٘اا غدٌٙد 

ٌٍ   ٗفصعٔا ع ٚ

ّْ محاضاااٞ اّهػااااعس     ٓااارا ٙااادّي عواااٟ أ

اه اااازع كاُاااع ققا وااأا احلٌاضاااٞ اهوغّ٘ٙاااٞ  

كٌااااا عِااااد عااااِرتٝ ٗغاااامٖ ًااااّ اهّػاااا سا١     

اه سضاْ   مب ِٟ آخس قسكع احلسب أثسٓا 

بم عوااااٟ اهوغااااٞ ًااااّ رٚاااا  ايصاهااااٞ  اهلاااا

ّٚااٞ    ٗاز اُااٞ  ٗاضاا خداَ أاااا١ ار٨ل احلس 

اهيف كاُع ًط خدًٞ رِٚٔاا  اريقاافٞ إىل   

 اه٘ؾف هلّى غ١ٛ ش ضارٞ از سكٞ   
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ٗاُ لاااظ  فٌااا ًااّ يدٙااد دخواأا إ٨ّ    

عِاااد اهػااااعس ٗؾااااز ياااص١او ًاااّ اهقؿاااٚدٝ    

 ٗاهوغٞ   

ٗنلااااّ هوٌ اااااا   أْ ٙكاااا  ً اٌااااااو   

ٗاهّطاااٚ٘ا اهاااايف ٗؾاااا ٔا  هؿااا ال اهّسًااااات  

ٗٓرا  اهّػ سا١  كرهم اهّدزٗل ازط خدًٞ  

ّٚاااااااٞ    ّْ حاااااااٞ ًؿااااااالو ال رس  ٙ اااااااة أ

 اضااا خدأًا ًاااّ خااا٩ي ً اااسدال غااا سّٙٞ    

ٗعوااٟ ضاابٚى از اااي ٨ احلؿااس ًااّ اهّطااٚ٘ا   

ذكااااااسٗا ّااِدّٙااااااٞ ٗازػااااااسفّٚٞ ٗاهٌِٚٚااااااٞ  

ٗغمٓاااا ًاااّ ؾااا ال ٗأااااا١     ٗا٨زسمّٚاااٞ  

ؾاا ال ً ِٚااٞ  اهّطااٚ٘ا ٗكااّى اضااٍ سمٌااى    

ٗا٪ًاس ُ طإ    متٚصٖ عّ غمٖ ًّ اهّطاٚ٘ا    

ِٙطاااا ب عوااااٟ أدٗال از سكااااٞ ًااااّ دزٗل   

 ٗزًات ٗغمٓا   

احلااااي ُ طااأا قِلبااام عواااٟ اهوغاااٞ ش    

ّٛ  ٗراااسٗب اه  ااا٘ت ًٗاااا      اه ؿاااس اريضااا٩ً

محو ااإ ًاااّ ً اااسدال ًٗؿااالو ال يدٙااادٝ  

   ّٞٚ  دخوع اهوغٞ اه س 

ٗ ااظع عوااٟ ذهاام كااّى ًسروااٞ قازشمٚااٞ 

ّٚٞ ًٗا محو إ ً ازكٔاا   ًّسل  ٔ ًّٞ اه س  ا ا٪

 ٗرٚاقٔا اه قافّٚٞ ٗا٨ي ٌاعّٚٞ   

 دور الكلمة يف احلرب  

ّْ اهّدزاضاااال    اااّد ٨ ًاااّ اريغاااازٝ إىل أ

اهيف عِٚع   دب احلسب كاُع  وٚوٞ يّداو  

ٗ اااد أغااااز إىل ذهااام ٧ًه اااا ك ااااب: أدب     

احلسب  اهدك ٘زٝ دمات اه ّلاز  ٗاهسٗا٢ٛ 

رِا ًِٕٚ  ؾدز اهل اب عاّ ٗشازٝ اه قافاٞ   

َ  قااااااٌّ ضوطااااااوٞ 1699اهطاااااا٘زّٙٞ عاااااااَ 

ًّٚاااٞ ٗمحاااى اهاااس ٍ ّ   ٗ اااد 11اهل اااب اهق٘

اهل ااااب: ٓااارٖ فؿااا٘ي ش  ياااا١ ش ًقدًاااٞ

أدب احلاااسب  ك اااب   كااأا عقاااب راااسب  

قػااسّٙ اه  سٙسّٙااٞ  ٗك ااب   كاأا ارخااس    

  ااد ذهاام  قوٚااى  ٗ ااد ُا ػااِا فٚٔااا ارزا١      

اهيف أثمل آُاران را٘ي ٓارا ا٪دب  ٗرا٘ي     

دٗز اهلوٌاااٞ ٗاه  اااى  ٗٓااااى ًاااّ ق اااااز     

 ٌِٚٔا  ٗٓى اهلوٌاٞ ش ؾاٚاغ ٔا ه٘ياداْ    

 ؟ اه اعى  إ٨ّ ف ى أٙكاو

  أُّاإ إذا كاُااع  ٠53 از٧ه اااْ ّفٙااس

ٌّاااٞ ا٪د اااا١  رطاااب اه  ااابم از اااسٗا أْ  ًٔ

ٌّاٞ     ِٙٔدض٘ا اهِ ٘ع اهبػسّٙٞ  فااْ ٓارٖ ازٔ

ش احلااسب قسق اا  إىل ًطاا ٠٘ أعوااٟ  لاا م 

ًااااّ ًطاااا ٘آا شًااااّ اّهطااااوٍ  فااااااحلسب      

ازٓا اض ٌسازاو هوطٚاضٞ  ٘ضا٢ى أخاس٠  ب اع 

عواااٟ ف اااى ًقاااٍٚ  اه  اااى  ٥ٓاااٛ ف اااى طااااز

  ٓاا٘ ٥ٓاا٘ اهّطااوٍ  ٗاه  ااى اهّلاااز    ازقااٍٚ 

احلااسب اهاايف ققلااا  ّااس٠ اهّطااوٍ  هاااصًّ     

حمااادٗد  ٗدٗز اهلوٌاااٞ اهااارٜ كااااْ شًاااّ  

اهّطوٍ ِٓدضٞ اهِّ ظ اهبػاسّٙٞ  ٙؿابح شًاّ    

احلااسب حتااسٙه ٓاارٖ اهااِّ ظ عوااٟ اه ٌااى      

    ؿٟ طا  ٔا ٗفم ِٓدض ٔا اهّطا قٞ 

مب ِااٟ آخااس كٌااا ٙقاا٘ي از٧ه اااْ: إذا   

ّطااوٍ  ااد عٌواا٘ا عوااٟ  كاااْ ا٪د ااا١  شًااّ اه

 ِااااا١ اريُطاااااْ ازِاااا حل  اهباااااُٛ  احلااااازع   

ُ ايٕ ٗ ِا٢إ ش ٌّا٘ل ٗطِإ ًاّ عادٗاْ      ري

ّْ عواااٍٚٔ شًاااّ احلاااسب أْ    اهغااام عوٚااإ  فاااا

 ٙاادف ٘ا ٓاارا اريُطاااْ إىل اهّ كاا ٚٞ دفاعاااو    

ٌّااا أُاا حل ٗ ِااٟ     ٜ ٗطِاإ كّواإ  ٗغاا بٕ   أع

 كّوٕ 
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ٌْ خاهاااٌد أ اااد اهاااّدٓس   ٗا٪دب ٓااارا هااا٘

ف طااب   ااى غااآداو عوااٟ   ٗ ااا٢  ٗ لاا٨٘ل

دٗز اهلوٌااٞ فٚٔااا  اهلوٌااٞ اهاايف راز ااع     

ّْ أؾاا ا ٔا ش ضاااعال ا ِااٞ    ٗاُ ؿااسل ٪

اهيف عاغ ٔا أٗطاأٍُ كااُ٘ا ًا  غا ٘ ٍٔ      

ش خلاا٘ا اهِّاااز  ًٗطاامال ازقاًٗااٞ  ٗش   

ازؿاُ  ٗاز اًاى  ٗيااْ اهاّدفال عاّ ازادْ      

ا اؾسٝ اهايف ازقادل عِٔاا ي افاى اهغاصاٝ      

  ًدر٘زٝ

ّٛ  إ ّْ ا٪دب ؾاااااا٘زٝ هو٘ا اااااا  اريُطاااااااُ

ٗٗعٕٚ  ٗٓ٘ ف ى رٚاٝ  إُّٕ ٗي٘د ً لاًاى  

اا  ٙط ٌّد ًقً٘اقٕ ًّ  ال ف ى اريُطااْ  

فٚٔا  ًّٗ  ال ز٦ٙٞ اهلاقاب اارا اه  اى    

ّٛ ش ًاقاإٚ ٗراقااسٖ ًٗطاا قبوٕ       اريُطاااُ

   08ّف

ّْ اهّػ سا١ ش احلسٗب اهايف ص٘قأا    إ

ٓاااا  غااا ٘ ٍٔ ٪ياااى أزقااأا ٗرّقٔاااا ٗٗي٘د

ّْ هوػااا س  كٌاااا   ٙلُ٘اااْ٘  ااا  اهِّااااع  ٪

اه اا٨٘ذ  خِاااساو ًسٓااف اهِّؿااى  ٙقاقااى إذ   

ٓ٘ ٙؿ٘غ ٗيداْ ازقاقو   ٗٙلافح إذ ٓا٘  

ٙاادف   ٔااٍ إىل اهل ااات  ااسٗت از اااداٝ اهاايف    

قسق ااااا  ه  ااااااُم اهّػااااأادٝ ًِٗٔاااااا اهِّؿاااااس    

   ٗ ااد اخ اااز از٧ه اااْ ُؿ٘ؾاااو ًااّ    03ّف

  ّ ُااـ  آداب اه اااح راا٘ي أدب احلااسب  ًٗاا

   ِ٘اْ:  

ًّٔااااااااااال ايِاااااااااا٘د اهاااااااااارّٙ   ّ إىل أ

 586 ف  و٘ا

هوػاعس  ا و٘ ُامٗدا ُق لاف: ٨   إُّٔاٍ    

إُّٔااااٍ ًِ ؿاااابْ٘ ٗضاااا     \هٚطاااا٘ا  اااا ً٘ال 

ًِ ؿاااابْ٘ كاااار ا٨ل اهقِادٙااااى     \اهبااااازٗد

ٗظ٩ااااٍ اهِقّٚاااٞ مم صياااٞ  اااازس    \ازػااا  وٞ

 \كطااا ازٝ ًؿاااّ  ٞ ًاااّ ٓااا٘ا١     \اه كاااٛ 

 كاهّؿاادز ُ طاإ   \كطااد ٓا٢ااى ًااّ هااْ٘  

ؾااادز اهّطاااٌا١ اهااارٜ ٨ قاااساٖ اري ؿااااز  ٙاااا  

 \ُٔااٍ ًِ ؿاابْ٘ ش رقاا٘ي اهقٌااس  إأًٔاااقٍٔ: 

غاخمْ٘ كاهّ ٔمٝ اهيف قبطا  ظّؤاا عواٟ    

ضا٘د  كد ال يسع  كاهّؿ٘ل ا٪ |ازد٠ 

هاااٚ وّ  \اهااارٜ ٙ  ااااىل ًاااّ ي ااا  اهّكااا اٙا  

 اهِّؿس 

 أّٙ ٔا ا٪خ٘ال اه٢٩ٛ ض قّٔ ا٪ضٟ

    ّّ أّٙ ٔا اهقو٘ب اهيف ٓاّدٓا احلاصْ: آًا

ّّ اهرّٙ ًاق٘ا      ِا٢ل

إٍُّٔ هٚط٘ا ض٠٘ يرٗز حتع اهّؿخ٘ز 

 َّ  ازؿب٘غٞ  اهد

ٗع اااااأًٍ ازطااااالِٚٞ ازِ ااااا٘زٝ ح    

 ص و   اهّ س٠ 

ٗأفااا٘آٍٔ ًاااا ف ٣اااع ق اااّه اهباااازٗد    

 اياا 

ٍٍ ًااااّ ردٙااااد  ًااااا ف ٣اااا٘ا       ٗكخكاااا

 ٙسق ػْ٘ 

ق  ااااد٠  ٗ بكاااااقٍٔ ازسق  ااااٞ عاهٚاااااو

 اهّسد٠ 

ًااّ ٓاارٖ احلٚاااٝ از طااا لٞ ق ػاااًخ     

 ق قٔس  رٚاٌٝ ٨

ٌْ ًّٔال ٗأط اي ٗزاٙال   كّؤا كٚا  أ

ّٛ كاحلٚاٝ   ٗارٌد ر

ٌٕ  خافم  اه ِٚ  ٙسا ب  اهّ وٌاِل ٗٗي

 ٗضٚ ٕ ازؿوع  قِ خٕ آًاي اهّ ساب 

ٞو احلاااااداد  ٗٗرعااااادْ     اخو اااااّ أزدٙااااا

 دً٘علّ 
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 قغدٗ ف٨٘ذاو ٗرعدُٔا رّ ٟ ٨

 فِٔان   ضِكسب هٚى ُٔاز 

   زيوِا هٚى ُٔاز ِٓان ضِدّق ا٪ز 

 ِٓان ضِبؿم هٚى ُٔاز

ّْ قِدن أ ٘اب اهكغِٚٞ ٗقِٔاز  إىل أ

ّّ ف ُااااا أعااااسا    هااااّ ُِطااااٟ آ٨ًلاااا

 ّّ  ا ِا١ك

 ٗأع ّص  ٍٔ أً٘اقُا

ّْ ق لاقٍٔ قِم از اًى   إ

ّْ خلآٍ إىل ياُيب   ٗش ازرتٗ قس

 كّى َٙ٘

 ٗش  سققاي ازػسق ٗغّبان ايِ٘ب 

 ش ًداد ازلا   ٗٗزؽ اهبِا١

 أزح  و٘ ٍٔ ق ٘ٓحل  اهرغاا ٗاهؤب 

 أّٙ ٔا ا٪ًٔال:

ّْ ش  ويب ك ماو ًّ از٘ل ٗا٪ضٟ   إ

 كٌا ش  و٘ لّ 

غاٚه   إىلفٔ٘ كغا ٞ أخؿابٔا اهادَ   

  طٌاقلّ 

 ٗا   ٌٔا قباب اهٚق ٞ اّاُم 

 اَ ٗاه صهٞ ازٌص ٞ  عصهٞ ا٪ّٙ

 ٗ د٨و ًّ أْ قؿغٛ إىل اهّكٚال 

ّٛ  ٗإىل اهغلٚ  اه٘رػ

 اهرٜ ٙ ٜ٘  ػ ا٢ٌٕ اهّدُطٞ

 ٗإىل غكب ا٨شدزا١ ٗاهّػل٠٘ 

  د٨و ًّ أْ قؿغٛ إىل كّى ذهم

ّٙ ٔاااااا ا٪ًٔاااااال اه٩قاااااٛ أقاااااِآّ    أ

 ا٨ُقبا  ٗاز٘ل

قلو ااّ إىل  وااب اه اااس اهِّبٚااى اهاارٜ   

 ٙ٘هد 

ّّ ِٙطااا بْ٘ ًاااّ  ّْ ً٘قااااك ٗاعوٌاااّ أ

 ٓرٖ ا٪ز  

ّْ  بكاااقٍٔ ازسق  ااٞ قااسق ؼ فاا٘ق     ٗأ

  513-58ّف  رق٘ي اهقٌح

ٗٙقااّدَ اهل اااب خم ااازال ًااّ اهّػاا س  

ازقاااااَٗ ش اه اااااح  ًااااّ اهؿاااا  ٗفٚ ِاااااَ    

 ّٛ  ٗاه٘طّ اه س 

ّْ داز اه قااادَ   ٗنلاااّ اريغاااازٝ إىل أ

ً٘ضاال٘  كاُااع  ااد أؾاادزل خم ااازال     

َ قس ٔاا إىل  1699ًّ أغا از ًقاًٗاٞ عااَ    

ّٚاااٞ أ ااا٘  لاااس ٙ٘ضاااف ًٗاااآس عطاااى    اه س 

ٗيٚوااٛ عبااد اهااسمحّ  ٗش اهل اااب عاادٌد     

 كاابٌم ًااّ اهقؿااا٢د اهاايف ك بٔااا اهّػاا سا١  

 اهسٗع ًّ أيى احلسّٙٞ  

—1006ّ آُّااا أتاااق٘ا ًٗاّ  ؿااا٢د 

1699  َ 

عػاع ش طػاقِد   قق٘ي آُا اتاق٘فا: 

ٗأُا أحتّسق غ٘ او ٨ه قاا أخبااز هِِٚٚغاساد   

ٗايبٔاااٞ  ٗكغااامٜ ًاااّ اهّػااا سا١ أهقٚاااع 

أغاا ازٜ ًااسازاو هوٌقاااقو  ايسرااٟ اهاارّٙ    

ٙ ايْ٘ ش ازط ػ ٚال    كاُع ا٪غا از  

ٓاااٛ ز ااااطٛ  اه ؿاااس ٗ احلٚااااٝ ايدٙااادٝ    

  ٗعِااادًا كِاااع أك بٔاااا 42هػااا يب ّف

أعااٚؼ عوااٟ قواام اريٙقاعااال اهاايف      كِااع

ُّاٛ     قرتدد عا  اهّ اازٙخ   ّٛ هاب٩دٜ  ٗإ اهبلا٘ه
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إذ عػع ٓرٖ اهّطِ٘ال ٗزأٙع قوم  هط ٚدٝ 

 ا٪ردا  اهيف هٚظ اا ُ م   

 غااعٞ

 ذمّ ُ وٍ ًا ش كّ ٞ ازٚصاْ ً٘ق٘ل 

  ًٗاذا سمد  اهّطاعٞ

 ٗأٗاْ اه صَ  د راْ

 ٗهّ قرتكِا اهَٚ٘ اهّػااعٞ 

 رمػٟ اهّسد٠ حتع اهّسؾاف  ذمّ ٨

ْ ذماااّ  قِٚاااا دْٗ  إ٨   ٗهاااّ دماااصل  

ً    ٠ٗ 

    غم أُِا ضِؿْ٘ اهلوٌال

 هغٞ اهّسٗع اه  ٌٚٞ   

ٞو ضِ ٌؤا إىل ا٪ر اد طآسٝو  كسن

 إىل ا٪ ّد  ًّ  ٚ٘د ا٪ضس ذمٌٚٔا   

  2424ّغباا 

  ٩دٜ عدل  ّ٘ٙٞ

 ٗطة  ًّسل تطٞ أع٘اَ ٗداٗٙع ٙا

 اضٚٞ يسات احلسب اهق

   ٩دٜ عادل رق٘هم ٙا

 قسفى  ش اّهطلْ٘ اه ٌٚم 

 ٗأقا١ل ازِا٢س ش ظ٩َ اهوٚى 

 هرتغد ازّوات هوّلسٙم 

 ٗاهب ازٝ ش عس  اهب س 

 ٙ لو ْ٘ إهٚٔا ك ْٚ٘ ا٪ؾد ا١ 

ٗرٚ  ؾوؿوع اهدّ ا اٞ   ٙطام ياساز    

 ٗادل

ٗرٚاا  شازل احلسا٢اام   مت ااّد راادا٢م  

  غِّا١

 ٗضٚازال اهّسك٘ب قِلوم ارْ 

 عوٟ اهّلسق اهيف ر سقٔا اهقِا ى   

ٞو  هام ش كِاص    ٝو  ّ٘ٙ  ٩دٜ عدل رّس

 ذاكسٝ اهّػ ب 

 ض بقٟ دًٗاو 

 زًاد ضِ٘ال احلسب 

 ٗحلٚاٝ ا٪يٚاي 

 ايدٙدٝ ش ظّى اهّطوٍ 

 قِٔه ًّ  صّٗٙ إىل  از اهّػٌاي 

 ازدا٢ّ ايدٙدٝ اهّكخٌٞ 

 ٞ ُؿباو هوقس٠ ا سٗ 

  30ّف

ًّٗ ازخ ازال أٙكاو ًا  دًإ اهّػااعس   

اه وطلّٚة اهّسارى ٓازْٗ ٓاغٍ زغٚد  ش 

ك ا اإ ّاهّػااا س ازقاقااى ش ا٪ز  ا  ّواااٞ    

ٗ د ؾدز عاّ ازل باٞ اه ؿاسّٙٞ ش  امٗل     

ٗؾااااٚدا  دْٗ ذكااااس قااااازٙخ  ٗٓاااا٘ ٙقااااّدَ  

خم اااااازال ًاااااّ غااااا س ا٪ز  ا  ّواااااٞ ي    

ق٘فٚااام  حمٌااا٘د دزٗٙاااؼ  ااااٚح اهقاضاااٍ   

شٙاد  زاغد احلط   ربٚاب  ٔا٘يٛ  رِاا    

 أ ٘ رِا  عٚطٟ اهوب٘اُٛ  أًاُٛ اهػّٚاب 

 كيف نكتب أدب احلرب ..؟

ًااّ اهّكااسٗزٝ مبلاااْ أْ ُب اا  عااّ    

اياااا٘اب فٌٚااااا ك ب اااإ اهاااادك ٘زٝ دمااااات  

اه ّلااااز ٪ُّٔاااا ا٪ك اااس  س ااااو ًاااّ ضاااارال    

ّٛ  ٗا٪ك س آ ٌاًااو   ّٛ ٗاري داع اه ٌى ا٪د 

اهااارٜ زأِٙاااا ضاااا قاو كٚاااف    ٔااارا از٘قااا٘ل

ك اااب أدب احلااسب  ًاا  اهسٗا٢ااٛ     لأدمااص

اهّسارااى رِااا ًِٚاإ  ققاا٘ي اهاادك ٘زٝ دمااات    
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اه ّلاز ش ك ا ٔا: ٩ًًح ًّ رٚااٝ ًِارٗزٝ   

ًّاٞ اهطا٘زّٙٞ هول ااب       هول ات  اا٣ٚاٞ اه ا

ًٗااااا   ااااد ًااااّ ًقاااااي حتااااع  51َ ف3816

 كٚف ُل ب أدب احلسب   ؟ \عِ٘اْ 

 ٕ كٚااااف ّٗاّهطاااا٧اي ازلااااسٗت  ؿااااٚغ

 د صّلاٟ  ِاا ازِصهام     ُل ب أدب احلسب  

ٗٗق ِا عوٟ أز  ؾاوبٞ ٗي اى ًاّ ًٌٔ ِاا     

أْ ُب ااااا  ٨ ش ٗيااااا٘د أدب احلاااااسب أٗ ٨ 

 ااى ش كٚ ٚااٞ إزمااادٖ ر ااٟ إذا ح   ٗياا٘دٖ 

ٙلّ ً٘ي٘داو ٗٓرا ٓ٘ ازِلوم اهّؿاا٢ب ش  

ّْ أدب احلسب  اد كااْ ً٘يا٘داو     زأٙٛ غم أ

ي فاااحلسب ًِاار  اادأل احلااسٗب ٗإىل أْ قااصٗ

ً ا  ٌٞ هوطٚاضٞ  ٘ضا٢ى أخاس٠ ٗاهّطٚاضاٞ ٨   

قِ ؿااى عااّ اّه قافااٞ ٗٓاارٖ  ااال اه اس ااٞ      

 ّٞٚ ّٚااٞ هسُطاااُ أٗ  لوٌااٞ أخااس٠ ٓااٛ   اهرِٓ

احلٚاٝ كاًوٞ ٗا٪دب ًاّ احلٚااٝ نا ح ٗااا     

ٙ لاااٛ ٗ طااابب ًاااّ طبٚ  ااإ ٓااارٖ ٙاااسقب      

ُّٕ أراد  لاعاال   أ  ا٪ردا  ازقباطاو ٗثٚقاو  

 ّٜ ّٛ هوبػاسّٙٞ   ٗ اهِّػاا اه لس ًّ ثٍ اه ٌوا

اهقّلال اهرٜ ق اطد فٕٚ  اهلوٌاٞ ؾا٘زقٔا   

أرااااداثٔا ه اااا٧دٜ ش ٗظٚ ااااٞ   ٗق اااا ز  فِٚاااااو 

ٗإ٨ّ  اه ٘ؾاااٚى ٗظٚ اااٞ أخاااس٠  ٓاااٛ اهّ غاااٚم

كاُاااع ؾااا٘زٝ ضااااكِٞ ُسدٓاااا إىل اهااارّٙ   

ٗاهِّااااع ٨  ًِ ٘ٓاااا هااامٗا فٚٔاااا أُ طااأٍ   

سم اااايْ٘ إىل أْ ُاااسد ااااٍ ؾااا٘زقٍٔ كٌاااا   

ّٚٞ  ااى أْ ُكااٚف إه ٓااٛ   ٚٔااا ز٦ٙ ِااا ازطاا قبو

ٍ  ٗ رهم اا  ً ٍٔ ًّٗ خ٩ي ؾ٘زقٍٔ  ُطٔ

 ش قغٚم اهّؿ٘زٝ ذاقٔا

ّٚاااٞ از ّقااادٝ ياااداو  ّٚاااٞ  ش قوااام اه ٌو عٌو

احلكااااا٘ز ٗا٨ُ قاااااا١ ٨ٗٗدٝ ايدٙاااااد ًاااااّ   

ثاٍ  أضا٘أ   أٗ ًا ٓ٘ أرطّ مّما ٓا٘   اهقدٍٙ 

ّْ ا٪دب  ٗٓااارٖ ٗظٚ  ااإ ٙ اااّى ٙ  قاااس إىل    إ

إذا زعآااااااا اهااااا٘عٛ  ٔاااااا ٗإىل ممازضااااا ٔا    

ٗٙ  اادد اهِّاااات ش ازٌازضااٞ   ٔااٍ اهّ ااسا    

اهرٜ ق ٍ فٕٚ ٗ اهقدزٝ عوٟ اً ٩ن اهؿاٚغٞ  

ّٚٞ از٢٩ٌٞ ارا اه سا ٗهٚظ ض٘اٖ   ا٪د 

ّّ ٗش   ف اااٛ اهّطاااوٍ ٙ  اااسغ ا٪د اااا١ هو ااا

احلااسب ٙ  ااسغ ا٪دب ُ طاإ هو ااسب  ٙؿاام  

عِٔاا أٜ ٙلاْ٘ ًقٚاضإ     يص١او ًِٔا ٗق بماو

ّٛ هٚظ ش د زياٞ فِٚ إ فقا    اى ش     ايٌاه

دزيٞ ؾد ٕ ٗرسازقإ ٗ دزقإ عواٟ ق٘ؾاٚى     

احلسازٝ مبا قػ ٌى عوٕٚ ًّ اُ  اي ٗعاط ٞ 

ٗرّب ٗكسٖ ٗزأفٞ ٗ طا٘ٝ إىل اهارّٙ ٙ ٘يإ    

اهاارّٙ ٙٔاادا اّه ٘ؾااٚى ا٪د ااٛ   ىلٗإ إهااٍٚٔ 

قغااااٚم ؾاااا٘زقٍٔ أٗ ؾاااا٘زٝ ظااااسٗفٍٔ عوااااٟ  

  ا٪ؾح

 ا٨عرتا  از ّ٘   عواٟ ٓارا اهلا٩َ    

ًؿااادزٖ اّػاااٚٞ أُّٔاااٍ شمػاااْ٘ أْ ِٙ ٔاااٛ    

ً  ٘ي ا٪دب ازل ٘ب ر٘ي احلسب  اُ ٔاا١  

ٓاارٖ احلاااسب ٗٓااٛ ُ اااظ اهرزٙ ااٞ   ااادناو    

ٗراادٙ او اهاايف ٙ٘زدُٗٔااا راا٘ي أدب ازِاضاابال 

ٗأُااا أضاا ي: زاااذا ح قِ اإ  ؿااٚدٝ أ ااٛ متاااَ  

  اُ ٔا١ ف ح عٌ٘زٙٞ؟  

ّْ ف ح عٌ٘زٙٞ كاُع هإ إقاافٞ    ذهم أ

كاُع هقؿٚدٝ أ ٛ متااَ   ش اهّ ازٙخ  كٌا

إقااافٞ ش ا٪دب  ٗهااٚظ ٓاارا ّاااي ققسٙااس 

ًاااّ ّٙطاااس اريقاااافٞ زاااّ  فازوااأٍ ٗازوااأٍ     

ك٩ٌٓااا ٙػاارتكاْ ش ؾااِ  اريااااَ اهاارٜ  

 ّٛ  قلْ٘ هٕ إقافٞ ش اهّ سا  اري داع

ٗ ؿااااا٢د از اااااِيب ش رااااسٗب ضاااااٚف   

اهّدٗهااااٞ ح قِ اااإ  اُ ٔااااا١ ٓاااارٖ احلااااسٗب     
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ٌٓااا ك٩ٌٓااا كاُااع هاإ إقاااف ٕ  ٗك٩   

اغرتن ش ؾاِ ٔا  ٗٓارٖ اهقؿاا٢د كاُاع     

ش ًِاضاابال  ٗح ٙكاااّز از ااِيب  ًِٔااا  ااى   

 كاْ ش ًِاضباقٕ أع ٍ غ سا١ عؿسٖ 

ٗه٘ ضّوٌِا يد٨و  خب٘ا اّا٢   ًاّ  

ازِاضبال  ٗاُ ٟٔ ًا ٙل بْ٘ ر٘ي احلسب 

 اُ ٔا١ احلسب  اهِّؿس  أفا٩ قلاْ٘ اهغاٙاٞ    

 مما ك بٖ٘  د حتققع؟

ْ٘ رطااا اقٍٔ عوااٟ خواا٘د    أَ أُّٔااٍ ٙبِاا  

ك ا اااااقٍٔ  ث اااا ك س مّمااااا ٙبُِ٘ٔااااا عوااااٟ   

ّْ أد ااااو ًااّ ٓااارا اهِّااا٘ل ٨   ًّااا ٍٔ  إ  اُ ؿاااز أ

ٙلْ٘ ؾااد او هلاٛ شمواد      شمود  ٪ُّٕ ٨

ّْ أضاو ٞ     ٨ٗ ٙلْ٘ ضا٩راو ش ً سكاٞ  ٪

از سكااٞ ًااّ ً اادُٔا ذاقاإ  ف اا  ٙلااْ٘    

ٙلارت  أ اداو  اهلاقاب     ش رسب ٨ ٥اهقاز

ٗرااا  ٙلاااْ٘ ش دزياااٞ   اهااارٜ ٙ اآوااأا 

ً ِٚااٞ ًااّ احلااسب  ٨ ٙلاارت   اهلاقااب     

اهااارٜ ٙلاااْ٘ عواااٟ دزياااٞ ً خّو اااٞ ًِٔاااا     

ٙ لواب ؾا٘زقٕ ش ؾا٘زٝ  كااٙاٖ       ٥فاهقاز

ٗٙ لوااب ًطاااع ٞ كاقباإ ش قغااٚم ؾاا٘زقٕ    

ذماا٘ ا٪فكااى  ٗإذا ح ٙ  ااى اهلاقااب ذهاام 

ضااق  ش  اطااى  ٙؿااى إهٚاإ    ٙلااْ٘  ااد  ٨

 ٞ زاّ ٙا قٛ   ًق٘هٞ اهل ا ٞ هراقٕ  أٗ اهل ا

  اادٖ  ٗٓاا٘ ٙ ااسا أُّاإ ٨ ٙطاا لٚ  أْ ٙقااسأ    

ٙط لٚ  أْ ٙل ب هول بٞ أً اهٕ  ذاقٕ  ٨ٗ

ٙطااا لٚ  أْ ٙل اااب زاااّ ٙااا قٛ      كٌاااا ٨

ّْ اهصًّ ٙباّدي اهؿا٘زٝ ٗكاى عٌاى        دٖ  ٪

ّٛ ٙ كاااٌّ ؾااا٘زٝ اهقااااز  از٘يااإ إهٚااإ  ٥أد ااا

ٙ ٘ياإ ا٪دب  ٥  ًٗاّ خاا٩ي ٓارا اهقاااز  أ٨ٗو

ًّاااا إىل  ٚااا  اهقاااسا١  أٜ   ٚااا  اهبػاااس  أ

اه ٘ياإ إىل اهِّاااع اهاارّٙ هااّ ُااسآٍ أ ااداو      

فاُّإ زم وِااا رمطااس ً اؾااسِٙا  ًٗااّ ٙاا قْ٘  

  اادُا  ٗهااّ ٙلااْ٘ ًااّ ُ ٚاااٞ ااارا اهواأا   

ش  ٗزا١ اّوااااااا٘د ش ارقاااااااٛ  إ٨ّ ا٨ُ  اااااااا١

غاا١ٛ ش عؿااسٖ   احلاقااس  ًٗااّ ٙلااّ ٨ 

غاااا١ٛ ش اه ؿاااا٘ز اهاااايف قوٚاااإ      ٙلااااّ ٨

ش عؿاااسُا  ش فقٌٚ ِاااا ٓاااٛ ش ق٘ايااادُا   

 ٣ٚ ِاااا  ٗك ارِاااا ش ٓااارا اه ؿاااس ٗٓااارٖ    

اهب٣ٚااااٞ  ٗ اااارهم ُلااااْ٘ ياااادٙسّٙ  ٌٔااااا    

ٗٙلْ٘ أد ِا أد ٌٔا  ٗإقاف ٕ أقااف ٌٔا   

أ ِا١ عؿسُا   ٗٓلرا ُ ّٓ عوٟ أُِا رقاو

افِِٚاا أُ طاِا     ِاا ٗأُِا أرببِاٖ  ِلساْ ذاق

 فٕٚ ٗ٪يوٕ 

ٙطا لٚ    ش أّٙاَ ا ّ ٗأٙاَ اّهِكاي ٨

 أْ ٙل اااب عواااٟ ٓااا٘اٖ  كٌاااا ٨اهلاقاااب 

ٙط لٚ  أْ ٙ ٚؼ عوٟ ٓا٘اٖ  عواٟ اهّؿا ٚد    

اه ٌوٛ ٙو صَ كاُطاْ   ً ٕ اهيف حتازب أٗ 

ضا  ازب  ٗعواٟ ؾا ٚد اهلوٌاٞ ٙو اصَ  ٔاا       

أٙكاو ٗٙ بِٟ  كاٙآا  ٗٙدل ًاا ٙسقإٚ زاا    

ٗكٌاااا سمٌاااى اهبِد ٚاااٞ  سمٌاااى  ٙسقاااٚٔا 

اهلوٌٞ ٙسٙدٓا أْ قلْ٘ اهِّاز اهايف قػا ى   

ٗازٔاااد اهاارٜ عوٚاإ ٙ ااٚؼ ا ااازب   اه  ٚااى 

ّٗي  ش اّّ   ا٪

ًّااا أْ ٙواأ٘ عااّ ذهاام كّواإ  ٗ اضااٍ      أ

ّّ  ٗٙااادل اه  ااابم      ّّ   ػااالوٚال اه ااا اه ااا

ً اا ثساو   ٚااازال ش ّ ٌ ااال خماه ااٞ  ٗأْ  

عواااٟ اهاااّرال ٨ٗ ٙاااسقب   ااااّ      ٤ِٙل ااا

ّٛ  فاُّاإ  اارهم سملااٍ عوااٟ ُ طاإ     اهِكاااه

  ٗ د صّوف ٓارا ا٪دب   اه خوف ٗاهكٌ٘زٝ

ٗقٌس ٗغا ب ارْ  ٗهاّ ٙبقاٟ ً اافٟ ًاّ      

أدب ًاااا   اااد رصٙاااساْ إ٨ّ ذان اهااارٜ يااااٗش 

ا٪فاام ازطاادٗد إىل ارفاااق ازرتاًٚااٞ  ٗق باا     
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  ٧زٝ اهّك١٘ ع  أكداع ًّ اهّ وٌٞ   

ّٛ  اهق اااي   ٗإذا كاااْ اهِّكاااي احلقٚقاا

عوٟ خل٘ا اهِّاز  ٓ٘ اهارٜ أعااد هسُطااْ    

د كااْ ًاّ ٗاياب اهلوٌاٞ     ثق ٕ  راقٕ  فقا 

اهيف ٙلسرٔاا ا٪دٙاب أْ قأِه ٓاٛ  اعاادٝ      

 قوم اه قٞ 

ّْ رسّٙااٞ ا٪دٙااب ٨ ق  اااز  أ ااداو ًاا      إ

ّْ     ازقباطٕ اهؿٌٌٚٛ ًّ إ ٗ كااٙآا   اى إ   

ٓرٖ احلسّٙٞ قؿابح أٗضا  ٗأعٌام  ا٨زقبااا     

 ٔاااارٖ اهقكاااااٙا  ٗ اااااه  بم عِٔااااا  ُٗقااااى    

غاا و ٔا ًااّ ذاقاإ ه  اا يحل ش ً٘اطِٚاإ  ٗهاإ   

ذهم أْ شم از ا٪ضو٘ب اهرٜ ٙسٙد هق٘ي  د  

  ًااا ٙسٙااد  ٗ ااا٪داٝ اهاايف شم ازٓااا  غاا ساو   

أَ  ًقاهاااٞ أَ  ؿاااٞ    ااااو   كاُاااع أَ ُ اااساو 

ٞ  عوااٟ أْ ٙ طااٍ عٌواإ  قاادزٝ كاابمٝ    زٗاٙاا

عوااٟ اه اا ثم ش ارخااسّٙ  ٗأْ ٙػااد أٗاؾااس 

اجمل ٌاا  خبااٚ  ًو ٔااب  ا ااى ه٩ُ ااااز عِااد  

اهكااااااسٗزٝ  ٗأْ ٙ  ٌااااااد إٙقاااااااظ اهاااااا٘عٛ    

ٗاحلٌاضاااااٞ ً ااااااو  ٗأْ ٙلاااااْ٘ فٚااااإ ًاااااّ  

ّٚااٞ زؾااٚد  ًٗااّ اهواأب زؾااٚد  ٗأْ  اه ق٩ُ

ٌّااااٛ إزادقاااإ ش اه  ااااسز   ٙغااااة اريُطاااااْ ِٗٙ

ت اه دا١  ٗاه كا ٚٞ ٗزم اى   ٗاه  سٙس  ٗزٗ

  ٗه اّى ٓارا   رقٚقٚاو ًِٕ إُطاُاو  ِّا١  إُطاُاو

ٓ٘ اادا اهرٜ ٙط ٟ إهٕٚ أدب احلسب  أٗ 

أدب از سكاااااٞ ش ًاااااا أفٌٔااااإ ًاااااّ ٓااااارٖ   

 اه طٌٚٞ 
 

  

 املراجع  -

ًّٞ هول اب  دًػم ٩ًًح رٚاٝ ًِرٗزٝ هول ات   د  دمات اه ّلاز  اا-    ٣ٚ3816َٞ اه ا

اّهطوطاااوٞ  –أدب احلاااسب  رِاااا ًِٚاااٞ د  دماااات اه ّلااااز  ًِػااا٘زال ٗشازٝ اهّ قافاااٞ    - 

 َ  1699  دًػم 11اهقًّ٘ٚٞ ّ

اهّػاا س ازقاقااى ش ا٪ز  ا  ّوااٞ  ٓااازْٗ ٓاغااٍ زغااٚد  ازل بااٞ اه ؿااسّٙٞ  هبِاااْ          -

 ؾٚدا  دْٗ قازٙخ 
-  ّٛ ّٚاٞ    غ س احلسب ش اه ؿس ايآو  – امٗل   –عوٛ ايِدٜ  ًل بٞ اياً اٞ اه س 

 َ  1699 5ا

ٌّااد أ اا٘    - ٌّااد اهباااٜٗ  حم ّٚااٞ  حمٌااد أمحااد ازاا٘ىل  اام  عوااٛ حم أّٙاااَ اه ااسب ش ايآو

 ّٞٚ    1603َاه كى إ سآٍٚ  داز إرٚا١ اهل ب اه س 

ّٚااٞ  أ اا٘  لااس ٙ٘ضااف  ًااآس عطااوٛ  يٚوااٛ عبااد       - أغاا از ًقاقوااٞ  قس ٔااا إىل اه س 

 1699َ –ً٘ضل٘  –ّ  داز اهّ قدَ اهّسمح
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 أدب الحرب

 
 رجاء كامل شاهين 

 وباحثة وكاتبة دوروةاقدة ن                 

 يف َقصَّلرَ  قلد  تفرُّعاِتل ِ  بكل    (احَلرب أَدب( ُمصَطَلح بأنَّ االعرتاف جيب
 مل   دلوا   األدب، هلاا  مكّونلات  طّواِتهلا  يف جتمل   الل   األحلداث  ُمواَكَبلة 

 أو واخلارجّولة،  الداخلّولة  تطلور   َعوام  حوُث م  أو باألدب، ارتباِطِ  حوث
 مل   َتَلّقول   كوفّوة حوث م  أو ونظرت ، انتمائ  حوث م  أو عالئق  حوث م 

 هي وما أفعاٍل، ُردود ِم  والتََّلقِّي الِكتابة َكوفوَِّة َع  َنَتَج وما والعامَّة، اخلاصَّة
 ادلوقل   حلسلابِ  توارت ال  والشهود لألدوب عربّوة َكَهوّوة الشَّخصوَّة احلالة

 م  أو األخرى، بالفنون عالئق  حوث م  أو األدوب، تصّورُ  الاي الوض  أو
 .إبداعها وتأثري تأثريها وَتقووم األدب، هلاا ادلبدعة ادُلؤّثرة الظَّواهر حوث

 

ٌٓ مجاع١ يهٌ نإ ٚمّلا  َرحًة١ٕ  ٚيه

ٌ  ٚنةليو  يػُتُٗا، تارى١ٓٝ  طاملةا  ؾةر ٕ  يهة

ٖٕ ِّ أ ٍٕ يهةةةةة ٖٝت٘، إْصةةةةةا  ٚبايتةةةةةايٞ ظخصةةةةة

َٔ  ٜٓتظِ ٚايهٌ ٚحصاشٝٓت٘، ََٓظٛرٙ،  ضةُ

ُٔ  َةا  ٖٛ عاّ إطاٍر ٘ٔ  إٔ ميهة ِّٝ  ايؿهةر  ْصة

 تبةةٓلٍ ٜتبةةٖلٍ ايةةلٟ ايؿهةةر ٖةةلا اإلْصةةاْٞ،

 ؾُٝةةةةا ميتًٔةةةو   ايًخظةةة١،  ٚاَؿةةةَل   املٛجةةةٛ  

ُ٘ ٘ٔ  يف ٚأ بٝةاً  اجتُاعٝةاً  َضًُْٛا ٜصٛغ  بٓٝأتة

ٌٍ ايلاّيةةةة١  األزَةةةةا  ٚعٓةةةةَل طبٝعةةةةٞ، بعةةةةه

 ٞ  اجتُةةاعٞ نٛاقة ٍ  ٚأحةلاً  َظةه ً  َٜصةَتلع

ُ٘ تةةةةارىٞ ُ٘ يةةةة ٘ٔ ْصٛصةةةة ٘ٔ َٚ الالٔتةةةة ٖٝأتةةةة  ٚذأت

 َٚتجصةٝٔلٖا  ايه ةى٣  امَلعاْٞ إلْتاِج ٚصٛرٙ،

َٔ ٚأقٔعٗةةةا يف  َعٖٝٓةةة١، تارىٝةةة١ َرحًةةة١ ضةةةُ

١ُٖ ٖٚلٙ ٌُ يًؿهر املٗ  َصةلي١  إىل ضةُٓاً  َتخٝ

 عُةةٌ ٜبةةلأ ُٖٓةةا َٚةةٔ ٚايَهةةٛاِر ، اؿةةرٚ 

٘ٔ باختٝةةةار األ بةةةٞ ايؿهةةةر ٘ٔ َطرٜٔكةةة ِٗةةة  ٚتٛٗج

٘ٔ بهاؾَّةة١ٔ اؿ ةةٓر، ٘ٔ أجٓأشةة َٝةةلَٚط ٚأظةةهأي  ٔي

ُ٘، ُتعٝةةُل ايةةي احملٖرَةةا  ناّؾةة١ ُ٘ َطرٜكةة  ألْٖةة

٘ٔ َعٔ ايٛجٛ  ؾا٥ُض ؾهْر ٟ  ذأت ُٔ  ايةل  تهُة

ٔ٘  .ايعرب١ٝ املٓطك١ٔ تارِٜخ ؾهِر عظ١ُ  ؾٝ
َٕ  ٚملَّةا  ٌ  أٚ ائؿهةرُ  نةا ٞ  ايعُة  أٚ األ بة

َٔ َٛجٛ ًا ايؿين  أٚ األخةر٣،  املٛجٛ أ  ضُ

ُ٘ األخةةةر٣، ايطاقةةةا  بةةةن طاقةةة١ َُُتةةة  يف َؾكٝ

ٔ٘ ٌِ عًةةةةةة٢ قلَرٔتةةةةةة ١ٖٔٝ امَلعةةةةةةأعِر َْكةةةةةة  اإلْصةةةةةةاْ

 يف َعُٝكةة١ ػةةار  تٓتجٗةةا ايةةي االشةةٔتآا١ٖٝ٥

١َٔٗ  إطةار  خةارجَ  ٚاألقةلارِ  ٚاَؿٝةا٠  امَلةٛ ٔ  َُٛاَج

َٕ ٚيطاملةةةةةا ٚاملةةةةةليٛف، ايٝةةةةةَٛٞ  أ   نةةةةةا

ََٛٔضةةعًا رحبةة١ َصةةاح١ ايعةةاِم يف اؿةةرٚ  َٚ 
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 ايٛجٛ ٜٖةة١ ايٖتجربةة١ٔ ََعٓةة٢ الشٔتهعةةأف ثرٜٖةةًا

ََٚيةةةةة١ َُخا  ٚاشٔتهعةةةةةأف ايةةةةةرٚ ، َتخًٝةةةةةٌ ٚ

َُعٓاٙ اإلْصاْٞ اـٛف حلٚ  أقص٢  املا ٟ ٔب

ٓٞ  .ٚايٗرٚح
ٖٝةة١ َنةةب ٠ ُحرٚبةةًا ايعةةاُم ٚظةةَٗل  َنْٛ

 ََةةَ  ناًَةة١ أجٝةةاٍ خ َيٗةةا أبٝةةَل  ٚإقًُٖٝٝةة١

َٕ ٚق راٖةةا، َُةةُلْٔٗا  َٚةةا ؾٝٗةةا، يةةب ٔ  ٚنةةا

َٗةة١ يف بأَتٝةةاز بةةاِرْز َ ْٚر َعٓٗةةا، َنَتةةَ   َُٛاَج

 قلميةةة١ٕ ٔبً َػةةة١ٕ ايطةةةن، َٚحةةةرِم ايةةةلَِّا٤ٔ َشةةةؿٔو

َٔ ايتخةةةٗرر اشةةةَتطاَع  جلٜةةةل٠، ٌِ َةةة  ايٖعةةةه

ٕ  َا، حلٍّ إىل ايصا٥ل األ بٞ ٌِ  ٚنةا  يًٖرشةا٥ٔ

َٕ َنَتَبٗةةا ايةةي ٚاألظةةعاِر ٚايٓصةةِٛ   ايٖٓةةاجٛ

 أ ٕ  ٚإْتةاجِ  ايًػة١ٔ،  َتجلٜةلٔ  يف األنَبةر  األثر

٘ٔ،  جلٜٕل ٖٝٔتة ٌِ  ٔبه ِّ َٚا  بايٖعةه  ايًػٜٖٛة١  ٚاألَ 

ٞ  أجٛا٤ إىل قاِر٥ٔٗا أخل  ٚامَلضُٕٛ،  ايٝةَٛ

٘ٔ ىتًط َٚا  .ٚانٔت٦ا  ٚ َار َٕٛ  َٔ ٔب
 اؿةر ،  ػرب١ َجَبًَِتٗا بهتابا  أ  

 ٚاملاضةٞ،  اؿاضةر  ٚبن ٚايععر، ايٓار بن

 قةةلر٠ عًةة٢ ايرَةةس شةةاعَلٖا مجٝةةٌ قًةةٍل يف

١َْ ٚع٢ً ٚاالشٔتجاب١، االشٔتك ٍ  ايةٖٓ ِّ  َُٛاَز

 بةةة٘ ٚاالتِّصةةةاٍ ايكةةةار  ًَََهةةةا  الشةةةٔتلعا٤ٔ

َََصةة١ َٕ ٚقةةل .ايكًةة  ظةةػاف مل    ٔيُصةةًَط١ٔ نةةا

١َُ َٗة١  يف ايهةب   ايةلٚر  ٚاإلبلاع ايهًٔ  َُٛاَج

 َؾايٗرؤٜةةةةةةة١  ٚايةةةةةةةٖسٚاٍ، اؿةةةةةةةر  َجَبةةةةةةةرٚ 

 بَتعةةةب إ  ؾةةةين ؾهةةةرٟ تصةةةٛر َٚؾضةةةا٤اُتٗا

 ايؿٓةةا٤، شةةًط١ ٔيَكٗةةر أ ٚا  أَْتَجةة  َُخَتًٔؿةة١

 ايهتابةة١ عةةَى ايه ةةى٣ األحةةلأ  َتٛثٝةةُل ٚمٖت

 املٛشةةةةةةٝك٢ يف ٚحٖتةةةةةة٢ ٚايٓخةةةةةة  ٚايرشةةةةةةِ

ِّ َةةةٔ اؿةةةرُ  ٚناْةةة  ٚايػٓةةةا٤،  تًةةةَو أٖةةة

 األٚشةةةةا  يف اؿةةةةلٜ  َؾةةةةَلَرَج األحةةةةلا ،

ٍِ عًةةةة٢ اإلبلاعٖٝةةةة١ ـٔ اشةةةةٔتعُا  أ  ) َتٛصةةةةٝ

 ٚايةةي امل ٓتجةة١ األعُةةاٍ مجٝةةِ  عًةة٢ (اؿةةر 

 األ   ٚجةةٛٙٔ َةةٔ ٚجٗةةًا عُٔكٗةةا يف تعهةةض

 ٚ اليةةةةة١ تعةةةةةبْ  ايةةةةةُٓط ؾٗةةةةةلا اإلْصةةةةةاْٞ،

ٛٓرُٖا  ايهاتة   أٚ امل َؿهِّةر  ظةٗلُٖا  أٚ تص

٘ٔ ايؿٖٓةةةةةإ أٚ ًَُٔةةةةة  هةةةةةُ  َٚةةةةةا .اإلبةةةةةلاعٞ ٔيَع

٘ٔ ايٖتلنٝةةةُل ٕٖ عًٝةةة  بعةةةر١ٖٜ، ؾطةةةر٠ ايبكةةةا٤َ أ

ٕٖ نُةةةةةا  ٚايًػةةةةة١ بعةةةةةر١ٜ، ؾطةةةةةر٠ ايًػةةةةة١ أ

 يف تعةةة ى  ٚمجٝعٗةةةا ايهتابةةة١، تصةةةتلعٞ

٘  مبةا  بةامل خٝٔط،  ٚتتةلٖثر  تتٖٛحةل  خصا٥   ؾٝة

َُٔ  َٚثكاؾةة١، ٚحٝةةا٠ أٖةةٛاٍ َةةٔ  مجُٝعٗةةا َؾَتٓةةَل

١ٕٖٝ يف ِٓ ُتعَتَبةةُر َقٔضةة ِّ َةةٔ أٖةة  ايَهٝاْةةا ، نةة

١َٝ قض١ٓٝ َٝخٝا ايٖتضٔخ ََٛطٔ ٔي  .اي
 ايةةي ايةةلأنَر٠ إىل تعةةُٛ  ايؿطةةر٠ تًةةَو

ٍُ  بٗةا،  تٗتِ املعرؾ١ٖٝ ايعًّٛ صاَر   أحةل  ٜكةٛ

ٕٖ" :ايبةةأحٔاَن َّ إ ِّ َتَكةةٗل  ٚبةةسٚؽ ايَعَصةةب١ٖٝ ايعًةةٛ

 ايةةلانر٠ َؿٗةةّٛ َجَعةة  املعةةريف ايةةٓؿض عًةةِ

 يف َٚرنسٜٓة١  َُٗة١ً  ْظرٜة١  َها١ْ ٜص جُ 

ٌُ ايةةي ٖةةٞ ايةةلانر٠ ."املعرؾٖٝةة١ ايعًةةّٛ  َتجَعةة

 ُٜٚرأنُٗةةةةا ايٖتجةةةةارَ  ٜهتٔصةةةةُ  اإلْصةةةةإ

َٔ إيٝٗةةا، اؿاجةة١ َتةةلعٛ عٓةةلَا ٜٚٛظِّؿٗةةا  َٚةة

ٕٖ ايٛاضح  حة ِّ  عًة٢  ُجٔبًَة ِ  ايبعر١ٖٜ ايٓؿض أ

 عًةة٢ ػربتٗةةا ايةةلانر٠ ٚؾرضةة  اؿٝةةا٠،

َٔ بةةلَر اؿةةرٔ  أ ٔ  يف امل بةةٔلعن َُةة  َةة  امل جَت

ٕٖ َةة  ايرغبةة١ عًةة٢ ٚبٓةةا٤ ٖٝةة١ ايتجربةة١ أ  اؿرب

ٌُ  .ايَها  ايٖع٤َٞ ايٖتٓاق ضأ  َٔ ؼُ
ٍَ  املعةٝغُ  ايٛاق  ٜٓت  َٚقل  اؿةر ٔ  خة 

ٌُ  َشةٛ ا١ٖٜٕٚ  بصَٝػ١ٕ جلٜلًا ؾضا٤ّ َُاِّة  اخٔتبةاراً  ُت

ٌ  بةةةايٖٓؿِض ايٖتضةةةخ١ٔٝ ٖٚةةةٞ ْصةةةإيإل  َُكابةةة

َُعَتَكةةلا  ٚأؾهةةار يكةةِٝ االْٔتصةةار ؼكٝةةل ٚ 
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ُٔ َٔ ُ٘ ٔبٗا، ُٜؤ ِٕ  َقةل  َٚشةٛا   َبٝاض ََٜتَخًَّ  َٜطةٛال

ٌَ ٜكصةةرإ، َٚقةةل  ُٜةةَؤ ِّٟ َٚقةةل َؤملةة١، بَؿٛاصةة

ٍ  أٚ االْٔؿصاٍ ٖلا ٍِ  إىل االتصةا  ممةا  َتةران 

ٌُ  برقةةةا  بعضةةة٘ ٜلخةةةل األ بةةةٞ املٓةةةت  هعةةة

ٌ  بعض،  عًة٢  أٜكْٛة١  امل َصةٖج١ً  املظةاٖر  ٚنة

ٌ  ٚاي  ايَؿَٛض٢ حاي١  ايعةام  َتصةٛ   ايةي  َعكة

ِ  ٖةلا  ؾٝٓك ً ٓةا  غاٖص١، ايعربٞ ٚايعام  ايؿٗة

ٖٝةة١ ألصةةٓإف  َٚشةةر ١ٕٖٜ ٔظةةعر١ٖٜ َعةةٛأيِ َةةٔ أ ب

ٍ  بلحةلا   ٔ  َٚؾضةا٤ا   ٚأبطةا ٍِ َْصة ِ  َة  خٝةةا

 َُطأبكةةًا ٜهةةٕٛ َةةا أقةةر  عةةام إىل امل بةةلع

ـُ ٚاؿكٝكةةةةةة١، يًٛاقةةةةةة  َٛظِّةةةةةة ُ٘ ؾُٝ  ذأنَرَتةةةةةة

َٜةةةةةةٌ أٚ امَلعةةةةةةاْٞ النٔتصةةةةةةا   َعًٝٗةةةةةةا ٜتخا

َٕ  مسة   أٚ رأ٣ َا ع٢ً بٓا٤ّ ٚتٛظٝؿٗا،  ٚؽةٖس

ُ٘ ذانرتةةةة٘، يف ّْ يهٓةةةة  بلٚيٝةةةةإ  قهةةةةٛ

١ٖٝ  .نةةإ َةةا عًةة٢ نةةإ َةةا َُؿ ضةةًا ْؿصةةاْ
 إصةةراٍر ٚشةةبِل قصةةل عةةٔ املبةةلع ًٜجةةل ٚقةةل

 ايؿةةرٚم ٚايتُةةاط ايٖتصةةاُعل١ٖٜ ي شةة اتٝج١ٖٝ

 ايتجربةةةة١ٔ ٚرصةةةةٔل ٚايظةةةةٛاٖر األظةةةةٝا٤ بةةةةَن

 يًعةةةةةةاعر، َُؤٔيُةةةةةة١ بةةةةةةلنرٜإ  ايكاشةةةةةة١ٔٝ

ـَ ٚايةةي يًهاتةة ، يًبطةةٌ، يًةةراٟٚ،  اخَتًَةة

ِّٚيٕٛ ايكٖرا٤ ؾٝٗا  ايػاٜةا   الخت ٔف تبعًا ٚامل َؤ

 ايةةبعُض اشةةتطاَع ٚقةةل  ،ّ ٚايةةتع ٚامَلكاصةةل

ـَ  أؾَرَزتٗةا  ايةي  ٚامَلؿاِٖٝ ايرؤ٣ بعِض َتٛظٝ

ٖٝةة١ ٔبةةَلنا٤ اؿةةرُ   َُراعةةا٠ َةةَ  ايًػةة١ ٚتًكا٥

ٖٔ .ايَكصل١ٖٜ َخصا٥   امل صةتجلٓ  ايُٖٓٛذج يه

ٟٓ ٌَ حةةةرٕ  أل ٖٝةةة١ نتابةةة١ نةةةٌ جعةةة  عٓٗةةةا أ ب

ٍَ يًةةلأ  خةةلاٍع مبااَبةة١ٔ ِِ ا ِّعةةا٤ حةةٛ  أبعةةأ  ؾٗةة

١ٖٝٔ  ايتجربة١ٔ  ٍ  ُتراؾةل  ايةةي اإلْصةاْ  املةةٛ  أٖةٛا

ٕٖ ََ  اؾُاعٞ، ١ٖٝ ايٖلالي١ أ  يف حاضةر٠  األ ب

ِّ ٔ  أؾَصةَخ ِ  يهٖٓٗا املٛجٛ ا ، ٖلٙ ن  عة

ٍٍ ١ٖٝ ايكُٝةة١ٔ يف ٖةةسا ٖٝةة١ اإلْصةةاْ  َةةٔ اّلإ) ٚايؿٓ

َٕ ٚقِل (.األعُاٍ بعِض ٖٝة١  يًُٓطكة١ٔ  نا  ايعرب

 يهٔ اؿرٚ ، تًو َٔ حٖصتٗا اآلٕ ٚحت٢

 إىل ٜعةٛ   ٖٚةلا  قةلٚ ًا،  اؿر  أ   ٜبك٢

 ٍ ٞ  األ ٜة   أْعةػا ١ٖٝ  بايَكضةاٜا  ايعربة  ايصِّٝاشة

ُّ َؾَرَضةةٗا ايةةي ٚاالجٔتُاعٖٝةة١  ايرمسةةٞ ايٓظةةا

 َٚؾَتَخةةِ  تعةةرٜٔ حةةر  جةةا٤َِ  إٔ إىل عًٝةة٘،

ٞ  األ ٜة   أَاّ األبٛا  ٍِ  يٝهتة َ  ايعربة  بةَسخ

َٞ ٚقل اؿر ، عٔ ٔ  َكصرًا َبٔك  َٛانبة١ٔ  عة

١ٖٝ تٓةةةازال  رأٜةةةٞ يف ٖٚةةةلٙ اؿةةةل ،  ْؿصةةة

َُٗا  العٔتبةةارإ  جاِرحةة١ ٔبٔخٝا ٜٖةة١ٕ األ ٜةة  ٜكةةلِّ

 .َنا ٠

 ؾًصةةطن ناْةة  تعةةرٜٔ حةةر  قبةةٌ 

ٍ  ؼ   ،7745 ٚحةر   اآلٕ، ٚحٖتة٢  االحةت 

 األًٖٝةةة١  ٚاؿةةةر  اإلشةةةرا٥ًٝٞ، ٚاالجٔتٝةةةا 

 َٚ َعةًا،   َةاً  ْازؾة١ً  أؾرا  ناْ  ايًبٓا١ْٝ،

ٌِ  ايؿتةةةةٔو بةةةةل ٚأ  امل ةةةةَلٖجُ  ؾايعةةةةلٚ  ٚايكتةةةة

ٍ  َٔ ٜكتٓ  را  ٚايٖلَار، ٔ  ايعةس ِ  ٚأَعة  ؾةٝٗ

 ناْةةةة  ٚمّلةةةةا َٚتعةةةةرٜلًا، َٚتكتةةةةًٝ  َؾتهةةةةًا

١ٖٝ،  ٚعةلٚاً  َتٛحِّعةاً  نا٥ٓةاً  اؿر   يإلْصةاْ

ُ٘ ٜكةةٍٛ إٔ ايهاتةة  عًةة٢ نةةإ ََُتةة  ألْةة٘ نً

 املعةةةةاعر َةةةةٔ َُضةةةةاَعؿ١ أضةةةةعاؾًا ميتًةةةةو

 َة   ايعا ٟ، اإلْصإ َٔ أنار ٚاألحاشٝض

ٖٕ ٘  يَٝصة ِ  اؿر  أ ٔ  َهاْة٘،  ٚال عاملة  يهة

 بعةض  عًة٢  ْؿَصٗا ؾرض  ٚأحلاثٗا اؿرَ 

 ٜٚكٓصٛا َٜرٚٚا إٔ ٚعًِٝٗ ٚاأل با٤، ايهٖتا 

ُٔعٖٛا أٚ عاظةةةةةٖٛا ايةةةةةي األحةةةةةلاَ   أٚ َشةةةةة

َٖلٖٚا،  ٜهتبةةةٕٛ أْٖٗةةةِ عًةةة٢ ٚأنَّةةةلٚا ظةةةا

ُِٗ َٕ يةةٛ حٖتةة٢ َتجةةاِرَب  َةةٔ األ بةةٞ ايعُةةٌ نةةا

ـَٝةةاٍ، ْصةةِ   اؿةةر  أ ٔ  عًةة٢ ٚأنَّةةلٚا ا

،ٔ٘ ٖٝٔت ٘ٔ اشةةةةتآا٥ٞ، نةةةةل ٕ  ٚقلشةةةة  بلحلأثةةةة

ٖٝةةة١  ايعةةةٗلا٤  َةةةا٤ مثَٓٗةةةا  ؾةةةَ  ايةةةي ايٛاقع
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ٖٝةةة١ ٖةةةلٙ ٚعًةةة٢ ٚاؾرحةةة٢،  ُتكةةةٓلّ إٔ ايٛاقع

 نتكرٜةةةةر فةةةةٖر ٠ ٚيَٝصةةةةِ  جًًٝةةةة١ بصةةةةٛر٠

 ٚيف أرٍض عًةةةةة٢ ؼةةةةةل  ألْٗةةةةةا صةةةةةخؿٞ،

 عًة٢  مح١ُٕٝٝ أَه١ٕٓ ٚيف َعرٚؾ١، جػراؾٝا

ٌٍ إلْعةةةا٤ األ بةةةا٤  َٚٓةةةُل .صةةةا م أ بةةةٞ عُةةة

ِّ يف ايٓةةةةةةةار الظةةةةةةةٔتعاٍ األٚىل ايًخظةةةةةةةا   أ

ٍٕ  بعةةةةُض اَْبةةةةَر٣ ايعةةةةر ، أرِض َةةةةٔ َهةةةةا

ٔ  ايعةةةةرؾا٤  األ بةةةةا٤   ٚشةةةةةر ٜٓن ظةةةةعرا٤  َةةةة

 ؾجةةاَبٗٛا ٚايرصةةا ، ايٓةةار هلةةلٙ يًتصةةٓلٟ

ََةة١ ايٛاعٝةة١ بايهًُةة١ ٌٓ امل ًَتِس  تتعةةٓرض َةةا نةة

ٚ  ٚجةاَبٗٛا  ٚاملهإ، األ١َ ي٘ ٔ  ايعةل  بةاعَ  َٚة

ِّ َضةةةةَُ ٙ ٍّ بهةةةة ١ٖٝ ٚاْتُةةةةا٤ٕ حةةةةس  َٚصةةةةؤٚي

ِِٗ به َِٗ  ٚقِل امل ض١٦ٝ، املعرق١ ٚتعب أت

 يف تةةلثٍ  َةةٔ يًهًُةة١ٔ نةةِ ايٗعةةعرا٤ أ َرَى

 ٚاإلرا ٠ ٚايصةةةةةُٛ  ايٖتَصةةةةةلِّٟ حايةةةةة١ٔ خًةةةةةِل

 َٗةةَر َٚ َؾعةةٛا ايٖعةةعٔ ، ْؿةةٛط يف ٚايتصةةُِٝ

 أٚ تةةرٗ    ٕٚ اإلرا ٠ بٓةةا٤ يف املصةةِٗ اؿةةرٔف

 امل كاتًةةة١، يًهًُةةة١ ُشةةةَجٓا٤ ٚأْٖٗةةةِ خةةةٛف،

ٕٖ َٜٔاكٕٛ ٖٛتٗا أ ِّٚ،  زعسع١ٔ ع٢ً بكلرتٗا ق  ايعةل

 يف ايَكصةٝل٠ٔ  أ١ُٖٝ َُٜؤنُِّل زٜا  تٛؾٝل ٖٚلا

 :ٜكٍٛ اإلشرا٥ًٝٝن، َُكا١َٔٚ
 ايكٝٛ  ع٢ً ايكٝٛ  أيكٛا

 زْٛ ٟ َٔ أ٢ٖٚ ؾايكُٝل 
 ظعيب ٣ٖٛ َٔ يٞ

 ُصُٛ ٟ َٚٔ ائهؿا  ح  َٚٔ 
ّْ   َٞ يف تصعر عس

 ايعلٜٔل اـط  ع٢ً ْار
َِ أشكٝتٗا طػ١ُ ٜا  َقصٝلٟ َٔ امَلَلي١َّٔ طع
 ُٖةةةِ َةةةٔ ٜٓةةةاٍ اؿلٜةةةل، زرَ  ؼصةةةيب ال

 األشٛٔ 

 ايةي  ٚاألرض اية ا   يًُهإ االْتُا٤

ٚ  عًة٢  رْ  ايعلٚ، َٓٗا ٜطر ٙ  مبٛاصة١ًٔ  ايعةل

َُٗصةؤ   (ٚطةةين) ظةاعرْ  قةةاٍ ؾةذذا  ٚايبكةةا٤، ايٖت

٘  ٚجةلاْٝاً  متَّه٘ إيٝ٘، اَْتَصَ  ؾكل  ََّٚهة

 صةةةةةٛتًا ميتًةةةةةو ظةةةةةاعرًا ٚنْٛةةةةة٘ ْؿصةةةةة٘،

 ظةةةعٕ  إىل أْتُا٥ةةة٘ عةةةٔ ٜٓكطةةة  ال َصةةةُٛعًا

 ؾتةةةةلتٞ ثةةةةٛرٜن، ٚحأضةةةةرًا َاضةةةةًٝا ميًةةةةو

 ٘ ٔ  تعةةةب اً  نًُاتةةة  األرض يف االْٔػةةةراط  عةةة

ُ٘ ايةةةي ٍُ ايعةةةلٚ، َٓٗةةةا اْتسعةةة  ايعةةةاعر ٜكةةةٛ

  (2) :يي أبٛ قُل
 ؾجةةلٚرْا أقةة٣ٛ َةةٔ ايؿةةٛالذ يف 

  

 عُل ايار٣ نٔجبأيٓا اـضرا٤

   

 زٜتةٕٛ اةا  صرْا ٖٓةا نجةلٚر   

  

 يةةةةةةٔ تكتًعٗةةةةةةا ٖةةةةةةس٠ األْةةةةةةٛا٤ 

   

 بةةاقٕٛ يةةٔ ْرحةةٌ ؾٗةةلٟ أرُضةةٓا

  

 ٚايراحًةةةةٕٛ عصةةةةاب١ ايةةةةلخ ٤ 

   

  ُ٘ ُٖ  ؾاقٔبض بهؿَّن اية ا  ٚضة

  

 َؾَعةةةةةةبُ ُٙ َةةةةةةٔ روةةةةةة١ٔ اآلبةةةةةةا٤ٔ  

   

ِّ ايصخِٛر بلْٖٓا  ٚاْكغ ع٢ً ن

  

َٕ َاةةةٌ ايٖصةةةخر٠ ايٖعةةةُا٤    بةةةاقٛ

   

 اإلشةةةةرا٥ًٝٞ ايعةةةةلٚ عًةةةة٢ ٚرٓ  اْتُةةةةا٤ْ

َُٗصٔو مبٛاص١ًَٔ ٔ  جس٤ًا ٚايبكا٤ ايٖت  األرض، َة

ٌَ َُٚٗةةا ٌٍ شةة ٍ  َةةٔ اشةةتعُ  ٚتٓهٝةةٌ ٚقتةة

 حأضةةر٠ ؾاملكاَٚةة١ ايػاصةة ، ايهٝةةإ ٖةةلا

َُصةةَتٔعٖل٠  بةةايٛطٔ ٚايتُٗصةةٔو ايةةلأ  إلثبةةأ  ٚ

ٟ  ؾًصةةطن ٔ  صةةػ  جةةس٤  ٖةةٛ ايةةل ٔ  َةة  ٚطةة

 .نب  عربٞ
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 حر ، َٔ أنار أٜضًا ايعر  ٚخاض

ٕٖ إال  ؾٗٓاى ْصبًٝا، قلٚ  عٓٗا نتَ  َا أ

 َاٌ 7745 حرٔ  عٔ نتب  ايرِّٚاٜأ  بعُض

 ايصةةةٛرٟ يًرِّٚا٥ةةةٞ "ايػةةةا٥ٔبن عًةةة٢ شةةة ًَا"

 ٖةٛاَغ " َاٌ األظعار ٚبعض ،"مٟٛ أ ٜ "

ٟ  يًعةاعر  "ايٖٓهَصة١  َ ؾَتر ع٢ً  ْةسار " ايصةٛر

 يةةب ٚ  اإلشةةرا٥ًٝٞ االجٔتٝةةا  ٚعةةٔ ،"قٖبةةاْٞ

 "اؿٝةةةا٠ َْعةةةٝل" َاةةةٌ ِرٚاٜةةةا  عةةةٖل٠ صةةةلر 

ٔ  "ىًـ و٢ٝ" يًرٚا٥ٞ  األًٖٝة١  اؿةر   ٚعة

 يتٛؾٝةل  "ًَٝعةٝا  حبٝةبي " رٚا١ٜ َاٌ ايًبٓا١ْٝ

ُٖةةةل" "ايرغبةةة١ طٝةةةٛر" ٚرٚاٜةةة١ ؾٖٝةةةاض،  حمل

ٌٓ ،"اؿجةةةة ٟ  تًةةةةَو عةةةةٔ ن ٔتةةةةَ  َةةةةا ٚنةةةة

ََخصٛرًا قلٚ ًا بكٞ اؿرٚ  ٚ. 
 تعةةرٜٔ حةةر  حةةلث  7751 عةةاّ ٚيف

 حةاؾ   اـايةل  ايكا٥ل قاَ ٖا ايي ايٖتخرٜر١ٖٜ

 يًهتابةة١ ٚاأل بةةا٤ ايهٓتةا   ٚاَْبةةَر٣ األشةل، 

 اؾةةةةةٝغ ٚظةةةةةجاع١ بطةةةةةٛال  ٚعةةةةةٔ عٓٗةةةةةا

ٔ  بايهتاب١ األ با٤ قٖصَر ٚأٜضًا ايصٛرٟ،  عة

ٔ  ٚأبةرز  اؿةر ،  تًو ٔ  نتبةٛا  ايةلٜ  تًةو  عة

ٖٝةة١ اؿةر    يف "حصةةر١ٖٜ ؾًةةو" ايصةٛر١ٖٜ  ايرِّٚا٥

 ايةةي (3) "َحٝؿةةا ؾةةَٛم ثاْٝةة١ ث ثةةٕٛ" رٚاٜتٗةةا

 ايصةةٛرٟ ايطٖٝةةار َظةةجاع١ٔ َعةةٔ ؾٝٗةةا ؼةةٖلَث 

ٔٙ  اؿلٜاةةةة١ ايتكٓٝةةةةا  باشةةةةتٝعا  ٚاشةةةةتعلأ 

 ٚيف اغَتَصةةَبٗا ايةةي األرض يف ايعةةلٚ يكتةةاٍ

ِِ يف ٚجا٤َ مسا٥ٔٗا، ١َٜٔ ايٖتكلٜ ِِ يًرِّٚا  ٚزٜةرِ  بكً

َٕ ٚملَّةةا" طةة ط َصةةطؿ٢ آْةةلاى ايةلِّؾاع   نةةا

 ع٢ً االعٔتلا٤ يف َتُا ٣ َقل ايصْٗٝٛٞ ايعلٚ

١ٖٝ امَلٛأق  ـَ  االقٔتصا ١ٖٜ ٚامَلصأيح امللْ  يٝضةع

١ٖٝ قلراتٓا َٕ  ٚامَلع١َٖٜٛٓ، ائكتاي ٔ  ُبةلٖ  ال ؾهةا  َٔة

ٍِ َر ٍّ ُ٘ حاشةةةة ٌُ ٜر عةةةة  باملهٝةةةةاٍ يةةةة٘ ٜٚهٝةةةة

َٕ َةةا ٖٚةةلا ْؿصةة٘،  ايةةٖا ثن قٖصةة١ َةةٔ نةةا

 يف ايهأتبةة١ عرضةتٗا  ايةي  َحٝؿةا  ؾةٛمَ  ثاْٝة١ 

١ٖٝ رٚاٜتٗةةةا  املةةةلثَر٠ خًةةةلِ  ايةةةي .. ايٖتصةةةجًٝ

١ٖٝ ِٕ ئص ِ  ايبطٛي ٟ  ايط ا ٔ  ايصةٛر ٍ  َة  خة 

ٌٍ ُ٘ اختاَر أبطأيٗا َٔ بط َُٖت َٗ  ٍٞ  ٚإ رإى بةٛع

ٍِ ْٚؿَّةةَلٖا ٚصةةعَٛبٔتٗا، ٔيةةٔلقَّٔتٗا  عًةة٢ ٔبَتصةةُٝ

ٌَ ٚائؿةةةةلا٤ٕ ايعطةةةةا٤ٔ َٖةةةة  .. آْةةةةلاى ايعةةةةاَم أذ

َٕ َٕ ؽًٝةةةٔلٙٔ َةةةٔ بةةةٖل ال ؾهةةةا  رَةةةسًا يٝهةةةٛ

،ٍِ ٕ  ََرِّ ع٢ً ٔبٗا ُٜخَتَل٣ ٚقل٠ًٚ يبجٝا  ايٖسَةا

ُٖٓةةا .. ُٖةة١  تةةلتٞ ٚ  ٚامل ةةَؤرِّ  ٚاأل ٜةة  األ ٔ  َٗ

 شة ِ  ٚؽًٝةل  األحةلا   َُٛاَنَبة١ٔ  يف ٚايتارٜخ

 "... األبطاٍ
 :ؾًو ايهأتب١ تكٍٛ

َِ إٔ حٖصةةةةإ ٜصةةةةَتٔط  م "  املةةةةاِرَ  ًٜجةةةة

٘ٔ أعُام يف ٜتخٖرى بلأ ايلٟ ايعُ م  أعُأق

 ايٓةةةاقٛر٠، رأط ٖا٥ًةةة١ٕ بصةةةرع١ٕ ٜكطةةةُ  ٖٚةةةٛ

٘ٔ ؾهَّةةَر َؾٝاؾةةا، ٚعهَّةةا،  إٓ  :قةةا٥ًٔ  بلأخًٔةة

ٞ  - َحٝؿا ٜا - إيٝو  يٓتعةاَْلَ  ذراعٝةؤ  ؾةاؾَتخ

ٍَ ؾكل  ٜكةتًين  إيٝةؤ  ايظُل ٚناَ  ايبعل، طا

 إٔ بعةةل  املصةةتكِٝ األؾةةل  ٚضةةع١َٖٝ ٚاٖتَخةةَل ...

ََٚر َ٘ اهلةةةةلٔف ؾةةةةَٛم ٚ اَر ْةةةةا ًَُٖةةةة١ٔ بطا٥َٔرٔتةةةة  امل َخ

 ٚايٖرٖظاظةةا ، احملرقةة١ ٚايَكٓابةةٌ بايٖصةةٛارِٜخ

٘ٔ َةةٔ جةةس٤ًا ٚأشةةَكَط  َتابعةةًا يَٝتَصةةََّل ُحَُٛئتةة

َٛضةةع١َٖٝ ـٔ إلعةةا ٠ٔ املطًٛبةة١ اي  اـٖساْةةا  قصةة

 ثاْٝةةةة١، .َحٝؿةةةا  ملصةةةؿا٠ٔ  ايتهرٜةةةر  ٚأجٗةةةس٠ 

ُٕ ٚثايا١، ٍِ،  تعةٗلُ  أخل  ٚايٓ ا  ٚتسؾةرُ  بةٓٗ

ٛ  َٓطًكة١  ًَتٜٛة١  ََٚسغر ٠ً ايٓؿط َتًكِّؿ١  مة

 ايلخإ َٔ نب ٠ غ١ُٝ راَحِ  ايي ايٖصُا٤

 تعهةةر ايٖرعٓةةا٤ اهلا٥جةة١ ٚايٖعةةظاٜا األشةةٛ 

 امل عتةةةا ٠، صةةة َتٗا ٚتؿصةةةُل خًٛتٗةةةا، َصةةةؿا٤َ

ٍَ َةةةا إذا حٖتةةة٢ َٚ  َٓٗةةةا اهل ةةةرَٚ  حٖصةةةإ حةةةا

ٌَ نُا بصرع١ٕ  تصٝلُٙ ايٖصابك١ امَلٖرأ  يف َؾَع
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 ٚأصةا َ  امل عا ٟ اؾٟٛ ايلِّؾاِع صٛارٜخ أحل

ُ٘ ُ٘  َظةلٜلًا،  أٖتةسازاً  اَٖتةٖس ِ  ايي طا٥َٔرَت  َجَعًَة

ٖٚاًل عًٝٗةةةا ايٖصةةةٝطر٠َ ٜؿكةةةُل ِٖ َٚةةةٔ أ  ٜةةةٓجح ثةةة

ِٗٗا يف َا ْٛعًا ٛ  فةٖل اً  اهللف إىل تٛجٝ  ٖٚة

ٔ  اّلإ ايٖٓصُر َٚا .. أنَبر اهلل :ٜصر   اهلل َة

.... 
 َٚتٓةةةةاَثَر ايهةةةةب ، االْٔؿجةةةةاُر ٚحةةةةل 

َٕ ايةةلٟ اؾصةةُل ٌَ نةةا  َةةٔ ثاْٝةة١ ث ثةةن قبةة

 ِٔ ََ ْٖٛةاً  ايةٖس ٔ  َه ٍِ  َة  َْٚةبضٍ  ٚعةرٚمٍ  ٚ ّ ؿة

ٍَ ٚقً ، َٚظراٜن ٖٛ  ٚخٝةٛ   عصجل إىل َٚتَخ

َُةةِ  ْارٜٖةة١ عَٛشةة   ٚايةةب ٍٚ اؿلٜةةل َةة  ايَتَخ

 "... ايتهرٜر ٚأجٗس٠ ايػاز ٚقرق١
َِ  حةةرٔ  أحةةلا  ايعةةعرا٤ بعةةض ٚتةةرَج

 ٖٚجٗةةةةةِ، ؾكةةةةةٖلَٛا ايتخرٜرٜةةةةة١، تعةةةةةرٜٔ

 َعٓاٖةا،  َٔخرأ  يف ايععر طكَٛط َٚاَرشٛا

ِٕ ْٚهٗةةةةةة١ٔ األرِض، ٔبُخةةةةةة ِّ تػٓٓةةةةةةٛا  اإلميةةةةةةا

ُ٘ ايصةةٛرٟ ايعربةةٞ بةةاؾِٝغ َٝلتٞ ََةةٔ بلْٖةة  َشةة

ِٔ عٔ َٚنَتبٛا ٚايٖٓصِر، بايؿجِر ََ  ايعربٞ ايٖس

ٍِّ، أرٔصَؿ١ٔ ع٢ً امل َتَصهِّعن ٚعٔ ايٖر ٤ٟٔ  ايل

 أفةا   باْٞ اـايل، ايبطٌ ايكا٥ل أت٢ حٖت٢

 أزَٓةة١ٔ يف َٚنرأَتٗةةا عٖسٔتٗةةا ٚحةةأؾ  شةةٛر١ٜ

ِٕ األزَةةةا   االشةةةتعُارٟ، اَؾَبةةةرٚٔ  ٚطػٝةةةا

 اؿكٝكةةةة١ تعةةةةرٜٔ، حةةةةرٔ  عةةةةٔ ؾَهَتبةةةةٛا

 ٚجٓٛٔ ٖةا،  ٚضٖبأطٗا قا٥ٔٔلٖا ٚعٔ اـأيل٠،

َّ  ايلٟ ايَعظِٝ ايٖععٔ  ٖلا عٔ  َةا  أغًة٢  َقةٖل

ٌِ يف ميًةةو  ٚٓ َةةٔ األرِض ؼرٜةةِر شةةبٝ  ال عةةل

٠ٖٛ يػةةة١َ اّلإ ٜعةةةرف ال ايٖرمحةةة١َ، ٜعةةةرُف  .ايكةةة
 َنَتبةةةٛا  ايةةةلٜٔ ايٗعةةةعرا٤ بةةةِن َةةةٔ ٚنةةةإ

٘ٔ يف "حصةةٔ حصةةٔ قُةةل" ايٖعةةاعر  َقصةةَٝلٔت

ٌٖ تؿَٖٝل ؾُٔ"  :ٜكٍٛ ،(4) "ٜضِ م ايعاّ ظ

َٔٗةةةةا ْؿةةةةر    ٖةةةةلٟ  َعةةةةُل، عًةةةة٢ آال

  

    ِّ  َةةةةٔ غًٝٗةةةةا يبةةةة٠ًٛ رٜعةةةة  بةةةة  َجةةةةَر

   

 ٚاشةةتَٝكَ  األِشةةُل َةةٔ آجاَٗةةا، ظةةرراً  

  

    ِِ  ٚعاصـ ايةلٚ ، ُٜةلنٞ جةل٠ٚ اهلُة

   

 ذٓرٚا ع٢ً ايعةُض َةٔ أْؿاشةِٗ ظةع ً    

  

  ِّ ُٖةةةلٚا األرض َةةةٔ أنبةةةا ِٖ بةةةل  ٚع

   

 ٖٓبةةةٛا ٔطةةةٛاٍ ايظ بةةة٢ َةةةٔ نةةةٌ ْاحٝةةة١ٕ

  

  ِّ ٍِ ٚؼرٜةةةر أؿُةةة٢ اَؿةةةَر  إىل ايِّضةةةا

   

 ٚأظةةةةةَعًٛا َعةةةةةرم ايةةةةةلْٝا َٚػرَبٗةةةةةا   

  

   ِِ  عًةةةة٢ ايػةةةةسا٠ َؾَػةةةةٖ  األؾةةةةُل بةةةةايرَِّ

   

َََتٗةةا  ال ىصةة  األرض أٚ وُةةٞ نرا

  

ِِ اّلإ  ايؿةةةةةةةةلا٤ ٚجةةةةةةةةر  غةةةةةةةة  ًَتةةةةةةةة٦

   

ِّل٠ً    ٚال بةةةةةةةلٌٜ عةةةةةةةٔ األٚطةةةةةةةإ شةةةةةةة

  

   ِِ  حصةةةةةةةة١ًٓٝ حةةةةةةةةر٠ً خؿَّاقةةةةةةةة١َ ايعًةةةةةةةة

   

   ٌٍ ُّ ايضةةةةةخ٢ إال عًةةةةة٢ ُرُشةةةةة ُٜةةةةةرا  ٚال 

  

ِِ ٍِ َظةةةٔه ِٗ ًَُةةة (1)َةةةٔ األضةةةاحٞ ٚرَةةةٍس 
 

   

ٟٛٓ ايعسميةةة١ ٜبةةةٗ   اْتُةةةا٤ْ اإلرا ٠، ٜٚكةةة

٘  ايعةع   يف ٜصتٓٗض ٚاأل١َ، يًٛطٔ  َاضةٝ

ّ  إٔ ٜصتخٓا٘ ٚعٓؿٛاْ٘، ٚحاضرٙ  بةلٚرٙ  ٜكةٛ

٘ٔ ٚٚاجب٘ ٍَ ٚايتؿأؾ ٘ٔ حٛ ٘ٔ قٝا ٔت ٌ  ٚر٥ٝٔص  ايبطة

 زا  االْتُا٤ ٖٚلا ايٖٓصر، اّلإ ٜعرف ال ايلٟ

 ٚاملكاَٚةة١ ايصةةُٛ  بآيٝةة١ ايةةٛطٔ أبٓةةا٤ ميةةٓل

 عًةةة٢ ٚايكةةةلر٠ األَةةةٌ االْتُةةةا٤ ٚاالحتُةةةاٍ،

 ٚاإلذالٍ ي حةةةت ٍ ايراؾضةةة١ ايٛاقةةة  تػةةةٝ 

  .ٚاملٗا١ْ
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ٕٖ ظوٍّ َٔ َا أْ٘ شابكًا أشًؿ  نُا  أ

 يٝض ؾٗٛ خا ، ص ٠ٕ طكض اؿرٔ  أل ٔ 

ٖٝةةة١ أحةةةلاثًا بةةةٌ ؾخصةةة ، أ بةةةًا  عاَظةةةٗا ٚاقع

َُ ، ٚاملهإ ايسَٔ   َةا٤  مثَٓٗةا  َٚ َؾَ  ٚاجملَت

 رمَسٗةةةةا ٚاؿرنةةةة١ ٚاَؾرحةةةة٢، ايعةةةةٗلا٤

ُٔ ََ ٘ٔ ايةةةةٖس  أيُٝةةةةًا ٚاقعةةةةًا ؾاَْعَهَصةةةةِ  ببط٦ٔةةةة

َُباَظةةةةةرًا ِٕ عًةةةةة٢ ٚ  ٖةةةةةلا اإلْصةةةةةإ، ٚجةةةةةلا

ٌِ ٜلخةةةةةل اـةةةةةا  ايطكةةةةةُض  ٚيةةةةةَٝض بايؿعةةةةة

ٍٍ باـٝةةاٍ، ِّ َةةٔ ٚخةةا  َُؿتَعًةة١، نًُةة١ نةة

ُ٘ ُٖٝتةةةةة ٘ٔ، يف ؾاعً ٖٝٔتةةةةة  بصةةةةةٛر٠ٕ ٚتكلميةةةةة٘ ٚأقٔع

١ٖٝ اؾُٝةة  يٝكةةرأٙ مجًٝةة١،  ؾٝةةلخٌ عصاشةة

ٍِ  ايكًةٛ   إىل َٕ ٚايعكةٛ  ََٖاًَةة  يكةل  .َعٛا٥ةل   ٚ

 َكاَٚةةةةةةة١ يف ايصةةةةةةةٛرٟ ايعةةةةةةةع  ػربةةةةةةة١

ُٔرٜٔ َُٖاٌ امل صَتع ٞ  باإلرٖا  امل   اٛذجةاً  ايعةامل

 ايصةةٛرٟ ايعةةع  ٚأصةةَبَح ْٛعةة٘، َةةٔ ؾرٜةةلًا

ٔ  َلرش١ ٚجٝع٘  ٜؿةتحُ  ايِّٓضةاٍ،  َةلارط  َة

ٔ٘ ِّ ذراعٝ  ؾكةل  َٚظةٗا١َ،  نراَة١  طاي  يه

 اـًةةةٝ  أْظُةةة١ٔ َةةةَ  املصةةةتعُر ٚاٖتَخةةةَل اٖتَؿةةةَل

 شةةٛر١ٜ تةةلَِ  عًةة٢ ايعربٝةة١ األْظُةة١ ٚبعةةض

َُعةةةٛا امل كاَٚةةة١، قةةةٛر َةةةٔ ٚإشةةةكأطٗا  ؾَج

 األراضةةٞ إىل ٚضةةٓخٛٙ نًّةة٘ ايعةةام إرٖةةا 

َٔ  ايصةٛر١ٜ  ٌ  يف ٚأََعة  ٚايتُاٝةةٌ ٚايتةلَ   ايكتة

 ايةةةلٜٔ، ٔشةةةتار ؼةةةَ  ٚاإلْصةةةا١ْٝ باإلْصةةةإ

َٕ ٟ  ٚاؾةٝغ  ايعع  ع٢ً ؾها  هلةلٙ  ايٖتَصةلِّ

ٖٝةة١ املةةؤاَر٠ َُ ايهْٛ  ايةةلٜين باإلرٖةةا  اًَِّةة١ٔامل َت

 األ بةةةا٤ ٚاَْبةةةَر٣ األشةةةًٔخ١، بلحةةةل  املَصةةةًَّح

ََة١ٔ  ع٢ً اَؿضِّ إىل ايٗعَرؾا٤ُ ٚايه ٖتاُ  َٚ  امل كا

ٚٓ ٚٔقتةةةاٍ ِّ ايعةةةل ٝٗةةةٔ  ٚعةةةل َٗ ٌِ َرٖ ٠ٔ َةةةٔ ايٖت  ؾعةةة

 ؾكةل  قاشة١ٝ،  ناَْة   َُٗةا  امل جةِرَن  ايُػسا٠ٔ

ٔ  قصًُا َجٖٓلٚا ٌ  ايعةع   َة ٟ  اؾاٖة  بةاعَ  ايةل

ُٙ ٌَ بةةة َ   َةةةٔ ايهةةةا  ٚآَثةةةَر ايؿتةةةا ، َكابةةة

ََٚة١  ؾعٌ ايعرؾا٤ ٌَ  امل كا  يةلحرِ  ايصِّة  ِ  ٚمحة

 ٜهْٛةةةةٛا  إٔ عًةةةة٢  ٚاالشتعةةةةٗا   اإلرٖةةةةا 

 يؿةةرِض ْتٝجةة١ ايعةةرٜـ ايؿعةةٌ ٖٚةةلا أذال٤،

ُ٘ ٚاجةةٕ   َةةا ضةةٖل ْؿةةٍض ظةةرٜـ نةةٌ َارشةة

ُ٘ َْٛةةة١، ٚاإلرٖةةةا  املصةةةتعُرٕٚ ٜؿرضةةة ـَ  ٚا

 إْةةةة٘ ٚظةةةةعٔبٗا، شةةةةٛر١ٜ عًةةةة٢ نايصةةةةٝطر٠

ٌَ ٖةةةةؤال٤ َُكاَٚةةةة١ بٛاجةةةة  اإلحصةةةةاط  جَعةةةة

 ايٗعةةةةةعرا٤، غاٖصةةةةة١ ٚايهتةةةةةا ، األ بةةةةةا٤

ٌٖ وتًُةةةٕٛ  ٚعةةةلأبٗا، اؿةةةر  َآشةةةٞ نةةة

ََةةةةة١ عًةةةةة٢ ٚوٓضةةةةةٕٛ َٚ َٛٗجةةةةةِ ،  ٕٚ امل كا  ايٖت

ٟ  عًة٢  ؾلَصةٗرٚا  ِِ  ٚتعسٜةس  ايتخةل  بةنَ  ايةٖت ُح

 ِ ٖٔ  املٛاقةةةةـ ٖةةةةلٙ .ايةةةةٛطٔ َٚصةةةةِ  ََصةةةِ 

ٝٗةةِس ظةةلٜل٠  َُ  تصةةتخٗل ٚبايتةةايٞ ٚاألُٖٝةة١، ايٖت

َّ ُٛقةةةةٛف ايعةةةةلٜل االٖتُةةةةا ِٖ عٓةةةةَلٖا ٚاي  ثةةةة

َٛ َٓٗا االْٔط م ٔ  ايهتاب١ٔ ؾضا٤ٔ م  أ ٔ  عة

َٕ َا ٚرصٔل اؿر  ٔ  بكلٍر ٚشٝهٕٛ نا  َة

ٞ  ناْةة  ٚإٕ) املٛضةٛع١ٖٝ   نةةا ٠ َُ َحظةات

 قبةةٌ َةةٔ ََُتؿاٚتةة١ٕ َٚصةةاؾإ  ثػةةرإ  يٛجةةٛٔ 

ـ  َٓةلِّ ٔ  بةنَ  ٚايهٓتةا   يب بةا٤  َٛاقة  بعةةٖل٠ٕ امل 

 املؤِّةَل٠ٔ  املٛاقـ ٚبَن امل عَتلٟ، اإلرٖأ  ع٢ً

َٔ ايٖرَةةةةا َٜٓن َٚٛاقةةةةـ يإلرٖةةةةا ،  م ايةةةةلٜ

ٖٖٛةةٛا َُةة١ ٜتؿ  َةةٔ ايعةةرؾا٤ُ اْةةى٣ قًةةُ  (.بَهًٔ

 يًتصةةةٓلٟ ايعةةةعرا٤ غآصةةة١ ٚنتةةةا  أ بةةةا٤

َِّر٠ٔ  ايػأ َر٠ٔ اإلرٖاب١ّٝ اؿر  هللٙ  ايةي  ٚامل ةَل

 ضةخَٖٝتٗا  ٚذٖة َ  ٚايٝةابضَ  األخَضةرَ  َحَصَلِ 

َٗلا٤ آالُف ١ٖٝ  ع٢ً ٚأٖثَرِ  ٚاَؾرَح٢ ايٗع  ْؿصة

٘ٔ،  قٛٔ  ٚع٢ً ايٖععٔ  َٔة  اؾةٛعُ  َؾَتةوَ  حٖتة٢  ٜٛ

َُة١ٔ  ؾجةاَبٗٛا  ايباقٝة١،  بايبك١ٖٔٝ ٚامَلَرض  بايهً

 ٖةةةةلٙ .ٚامل ًَتِسَةةةة١ ٚاهلأ َؾةةةة١ امل َاكَّؿةةةة١ ايٛاعٝةةة١ 

 َةةةا نةةةٌ زٜٔؿٗةةةا ٚنةةةٌ ٚأحةةةلاُثٗا اؿةةةر 

ُ٘، تتعةةٖرُض زايةةِ  َٚةةا شةةٛر١ٜ يةة٘ تعٓرضةة   يةة
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 َضةَُ ُٙ  باَع َٔ َعٖرِ  ايي ايكصا٥َل ؾهتبٛا

ْٔةةٔ  إىل ٚامةةاَز ٚٓ، جا ـَ ٚنَعةةَؿ  ايعةةل  زٜةة

ٚٓ ا ِّعةةةةةا٤أ  ََةةةةةٔ ايعةةةةةل ٚ ،ٔ٘  نتبةةةةةٛا ٔبٓصةةةةةؿِّ

ٝٓةةة١ مبًهةةةاتِٗ  ٚايٗعةةةعٛر١ٖٜ ٚايعاطؿٝٓةةة١ ايعكً

 ٚاـٝةةةاٍ ٚايتةةةارٜخ ايٛاقةةة  عًةةة٢ ٚاعتُةةةلٚا

 يًةةةةةةلؾِ  ٚاألعصةةةةةةا  األحاشةةةةةةٝض إلثةةةةةةار٠

 ٚايٖتضةخ١َٝٔ  يًلؾاِع ايعع  ٖلا َٔ بايٗعَرؾا٤

 ًَهةةةةا  نةةةةٌ إثةةةةار٠ األَةةةةر، اقَتَضةةةة٢ إذا

َٕ ؾايععرا٤ُ بايه١ًُ، ايعاقٌ اإلْصإ  قأ رٚ

 األحةةةةةةلا  ٚرا٤ مبةةةةةةا ولشةةةةةةٛا إٔ عًةةةةةة٢

 ايةةةةةٛعٞ إىل َباظةةةةةر٠ً يٝصةةةةةًٛا ٚاألظةةةةةٝا٤،

ٌُ يٝخةةةل  اؾُعةةةٞ  بةةةن ايضةةةرٚرٟ ايٖتٛاصةةة

ٔ  ْةةٛع أٜضةةًا ٚوةةل  ٚاجملتُةة  ايهًُةة١  َةة

ٌٍ يرٓ  اإلرا ٟ ايتخرٜض  .جاٍَ  ٚطينٍّ ؾع
ٔ  ٚحٖلرٚا نتبٛا ايعرؾا٤ ؾايععرا٤  َة

َٔ َٕ ايلٜ  َؾَضةخٛا  ايةٛطٔ،  هلةلا  ايٖعٖر ٜضُرٚ

 ِ ِ  قةةةايٛا ٚعةةرِٜٗ،  ضةةعَؿٗ ُٗ َُةةَت  َٚٚقؿةةةٛا نًٔ

ِّ باملرصةةةا  ٌٍ يهةةة َْةةة  َٚجبةةةإ، عُٝةةة  ؾها

ِٔ ٔجةةةراُ  ِٔ حةةةأؾسًا ايةةةٛط  ايكصةةةا٥ل، يتهةةةٜٛ

ٔ  ٚ ؾاعةاً  ؾةلا٤ّ  باألرٚاِ  يًتضخ١َٔٝ ٚحأؾسًا  عة

ُ٘  ؾَ  ظأعٍر َٔ ؾهِ األرض، ُ٘  حٝاَت  ٚرَٚحة

 .شٛر١ٜ ترأ  قلش١ٖٔٝ عٔ ايلِّؾاِع يف
 ٍ ٌ " ايعةةةةةاعر ٜكةةةةٛ  "رنةةةةةا  إمساعٝةةةة

ٔ٘ ّ  قاَيٗا ايي ٔبًكصَٝلٔت  رأ٣ إٔ بعةلَ  4172 عةا

٘ٔ، عًةةة٢ هةةةرٟ َةةةا ٚعةةةاََٜغ ـَ أرٔضةةة  ٚنٝةةة

 :ايٛطين ايععٛر ٜلنٞ
 ِ  قةةةةايٛا: ْةةةةلَرٖا، ؾكًةةةة  هلةةةة

  

 ٖٝٗةا  .. غصةٔ ايعةاّ ٜٓٗٔصةةرُ   

   

ُّ جةةةةْٝغ بايؿةةةةلا عبةةةةل    ٚايعةةةةا

  

 حطِ اؾٓا٠َ، َٚهر َٔ َهرٚا

   

ََٖعةةةةٗا   ٌَ ايةةةةلْٝا ٚأ  َٖةةةة  قةةةةل أذ

  

 جةةةةةْٝغ بععةةةةةِل األرض ٜةةةةةلتسرُ 

   

 ٚصةةةرعَ  رَةةةس ايعةةةر َس ٖٝةةةاً 

  

 ٖةةلٍ اؿُةةاّ، ٚزغةةرَ  ايظؿةةرُ   

   

 َؿَٗٛة١  بًػة١  ايععرا٤، ٜكٛهلا اؿكٝك١

 ال ايكٓابةةةةٌ، قصةةةةـ ؼةةةة  عايٝةةةة١، ٚيػةةةة١

ُِٖ ؾجةةةةةا٤َِ  ىةةةةةاؾٕٛ، ١ٖٝ قصةةةةةا٥ُل  محاشةةةةة

 اؿأ ث١ ايَؿَٛض٢ َٔ بايرغِ يًٖٓؿِض، َرو١

َٕ ايٛطٔ، يف ِِٗ َٔ ؾها ٔ  ٜبَخاةٛا  إٔ َحكِّ  عة

 ايةةي األحةةلا  مَبجةةر٣ تًٝةةُل خآصةة١ أثةةٛا 

 ايعةةرؾا٤ قةةاٚال  ٚنةةٌ ايةةٛطٔ، ٜعٝعةةٗا

 ٚحةةلِّ حكٗةةِ َٚةةٔ املصةةلي١، ٖةةلٙ أجةةٌ َةةٔ

 ٚظخل ايٛطٔ أبٓا٤ بٓا٤َ ُٜعٝل إٔ ؾعً  ايعِّعِر

 قٝٔطٗةةا إىل ايؿر ٜٖةة١ ايظةةاٖر٠ نةةر ِّ اهلُةةِ

ٖٝة١،  ٚاالجتُاعٖٝة١  اياكاؾ١ٝ ْٛاِزٔعٗا أٚ  ٚايٛطٓ

ٕٖ خصٛصةةةةةًا  عًةةةةة٢ نةةةةةإ ايةةةةةٖرٓ  ٖةةةةةلا ٚأ

 ؾعةةةً  ٚأْٖٗةةا  امل َتَطةةةرِّٔف، ايؿهةةرِ  اشةةٔتبلا ١ٖٜٔ 

ـٕ إىل ايةةلِّؾاِع َٛقةةـ َةةٔ ؽةةرج  َتكةةلِّّ َٛقةة

ـٔ َةةٔ أبعةةل جةةلًا ِّ َٛقةة  ايةةلٟ ٜتٖٛشةةٌ اهلجةةٛ

 جٗةةةةا " ايعةةةةاعر عًٝٓةةةةا ٜٚطةةةةٌ شةةةةٝهٕٛ،

٘ٔ "األمحلٜٖةة١  "قٛشةةن بةةن" املٛٔجَعةة١ بكصةةٝلٔت

١ُِّٓ ٌٓ حةةةةةاٍ املتَضةةةةة  ٚنةةةةةٌ ايصةةةةةٛرٜٓن نةةةةة

َٖٗا  ِِٗ األ  :ٜكٍٛ ٚاألبٓا٤، اآلبا٤ ع٢ً عسْٔ
 ٖٚ َعةةةِ  َةةةا .. َةةةلٜٓي ْصةةةا٤ َةةةٔ ََةةةٔ

 .. ذاٖبةةةةًا أٚ .. ايصةةةةؿر   رٔ  عًةةةة٢ ..ٚيةةةةلًا

ٍٔ عٔ يٝلَٚ  ٘  .. ٚط ٌٗ  .. ايةل٥ا ُ  تٓاٖعة  ٚنة

 ِٕ ُِٖ  حةنَ  .. يهٓٗةةا .. ايبعةر   غةٝ   اشةةَتَخ

 َةةةٔ اشةةةتؿاَقِ  ..  ٖعةةةتٗا مبةةةا٤ٔ .. َةةةرتِن

ٍِ عًةة٢ .. هلَؿٔتٗةةا  ف٤َ ٜػةةأ ِر م .. حةةٍٓن  حًةة
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 :ايرشةاي١ٔ  ْة ِّ  يف .. َكبٛشِن بن .. َت ظ٢

"َٕ ُ٘ ... َكلاًَا نا  "ايٖعٗا ٠ ؾٛاؾِت
 يف امللشةةاٟٚ ايٛاقةة  ُتخةةانٞ قصةةٝل٠

ِّ  ايةةةرٚ  َلَخةةةِ  ٚقةةةل اإلرٖةةةا ، ٖةةةلا ظةةة

ٙٔ أؿصةةةةةار بةةةةةن َةةةةةٔ بةةةةةاإلؾ ٔ  ِٖٔر  َٚظةةةةةا

ِّ ؾِٝض إىل ايكاش١ٝ ايٛحع١ٖٝ  ٚاإلصةرار  ايعس

 ٚعًُةةةة  ائؿةةةةلا٤، ٚتٛاصةةةةٌ ايةةةةلؾاِع عًةةةة٢

َٖٗةةاُ  ََٚةة١ ٚتٛاصةةٌ ايٖتخةةرٜض عًةة٢ األ  امل كا

 ظةخٓا ٔ  ببة ِّ  ٚاألحؿةا   األٚال  ع٢ً ٚايتلث 

ٕٖ األٌَ َّ بل  ايهًؿة١  ناْة   ٚيٛ أمجٌ ايكا 

ِ  ايةٛطٔ،  يٝخٝةا  ايٖعٗا ٠ ٔ  ٚنة  ٚقؿة ِ  أٍّّ َة

ٖٔبن أبٓا٤َٖةةةةا تةةةةٛ ُِّع ٍِ إىل ايةةةةٖلا  أعةةةةلا٤ٔ قتةةةةا

َٕ ايةةةةةٛطٔ، ٟٛٓ زؾ ٖةةةةةِ ٚنةةةةةا  اإلرا ٠ ٜكةةةةة

ٛ  خايل" ايٖعاعر ٖٛ ٖٚا ٚاالْتُا٤،  "خايةل  أبة
ُ٘ ٜةةةةلط ال ٜكةةةةٍٛ  ٚرصةةةةا  قٓابةةةةٌ تلرنةةةة

َِ إذا امل عَتلٟ ُٖ ٔ  أبٓا٤ َص  ايةلِّؾاع،  عًة٢  ايةٛط

ـَ ميٓةة  ٚال ِّ َةةٔ ٚايةةٖلَار املةةلارط قصةة  نةة

ٕ  ايهراَة١  أشةر٣  جاْ   ٚاالْتُةا٤  ٚايٛجةلا

ٍّ ايٛقةةٛف َةةٔ  ايصِّةة   ٚمحةةٌ ٚصةة ب١ عةةس

ٍِ ٍُ ٚاإلرٖةةا ، ايعتُةة١ٔ أصةةخأ  ئكتةةا  يف ٜكةةٛ

ٔ٘  .. جًٓاْر .. يصٛتٔو ظٛقٞ ":ايٖعاّ" قصٝلٔت

ٟ  يف .. ْةارٍ  زٖر .. األغاْٞ يف  جةر   .. رَةا 

ـٔ غبةةةار يف ْةةةاٟ  .. يةةةلاِر  اٍر َةةةٔ .. ايكصةةة

 إىل ٚاؿصةةار .. احملةةابِر إىل ايبٝةةاض ظةةٛم

 بةةةَن - .. ايكصةةةٝل٠ٔ َةةةٝ ٔ  بةةةن .. املعةةةابِر

ـٔ َةةٔ - حاَةةلتن  ٚايةةٖلَار .. املةةلارِط قصةة

 كاضةةةأ  يف .. يًُعةةةارٔى ايبٓةةةا م ظةةةٛم ..

ِٔ  ايصةػارِ  َٛٔ  يف املٛٔ  احتضاِر يف ,, امللا٥

ٍ  ايبٝةارم  ظٛم ..  ؾععِّةكٝٓا  ... ايػةارِ  الحٔتؿةا

 .. ٚايٖعةةةةةةٗٝل بايٖعةةةةةةٗٝل٠ - بةةةةةة  ٟ ٜةةةةةةا -

ِّ ٚععِّكٝٓا  .... باؿُا

 عةام  ايعةعرا٤  عاٜغ األصاي١ َٔ بٍٓٛع

ٕ  املرتبط١ األحلا   ٖٚةلٙ  ٚايٖسَةإ،  باملهةا

 ٚعٝةاً  ايٗعةَعرا٤  ٚطرحٗةا  ايععر، عاَٜعٗا قل

 ٚايٖعةع ،  بايٛطٔ ُٜرا  َا يتٛضِٝح ٚطُٛحًا

٘ٔ َةةا زٜةةـ ٚنعةةـ  اإلرٖةةابٞ، ايعةةلٚ ٜلعٝةة

ُِٖ ميهِّٓةةةةٛا إٔ ٚاشةةةةَتطاعٛا  َةةةةٔ قصةةةةا٥َل

َٝػلٚا ايٖٓاط،  هرٟ، مبا يًتؿه  أشار٣ ي

ِّ ذر٠ٔٚ يف ٜٚهْٛٛا ِِ  ايعس ٖٗ   ٚايٖتصةُٝ َٛ  ٚايٖتة

ََٚةة١،بامل  ٚااليتةةساّ  تكةةلِٜر عًةة٢  أبةةٛا ٚقةةِل كا

 ايعربةةٞ،  اجملتُةة  ٚاقةة   ٚػصةةٝٔلٙٔ، ايٛاقةةِ 

 يف ؾلبةةةةةَلعٛا  ايصةةةةةٛرٟ، اجملتُةةةةة  ٚٚاقةةةةة 

 ممسٚجةةةةًا ايٛاقةةةة  إْتةةةةاج ٚأعةةةةا ٚا امل عاْةةةةا٠،

َٖـ ٚٚجلأِْٗ بأْؿعاالٔتِٗ  .امل ر
 إىل ْظةةةةةةةراتِٗ يف ايعةةةةةةةعرا٤ تٖٛشةةةةةةة 

 األرض ؾةةةةةةةةة ٚا اؿةةةةةةةةةر ، - األحةةةةةةةةةلا 

 ١ٖٝ ِ  يًخة   َة٥ٛ ً  ٚاإلْصةاْ  ٚاؿٝةا٠،  ٚايٖتؿةاٖ

ٖٕ  اإلرٖةةا  َةةٔ ٜهةةٕٛ طبٝعٔتٗةةا َكاَٚةة١ ٚأ

ُِ ايةةةةةةلٟ  بايهراٖٝةةةةةة١ ٦ًَٝةةةةةةًا عاملةةةةةةًا ٜكةةةةةةٝ

َُٖصو  ٚاالْٔكصاَا ، ١ٖٝ  ايععرا٤ ؾٝت  باإلْصةاْ

ٖٕ َُٖر ايرعَ  أل ٌ  شةأعَلٜ٘،  عٔ َظ ٌ  ٚمحة  نة

 بُٝٓةةةةا اؾُٖٖٗٓٝةةةة١، ٚٚشةةةةا٥ًٗا ايكٗةةةةر أ ٚا 

ٔ  أبٓةةا٤ َةةٔ ايعةرؾا٤   عْٛةةًا ميًهةةٕٛ ال ايةٛط

 أجصةا ِٖ،  شة٣ٛ  ٚايكتٌ اإلرٖا  ٖلا أَاّ

 ايٖعةٗا ٠  ٚتصةبح  ٚاملصة ،  ايٛطٔ بن تربط

 ايعةةةاعر ٜكةةةٍٛ ٚاـةةة  ، ايٓصةةةِر طرٜةةةل

 االشةةِ شةةٛر١ٜ" قصةةٝل٠ يف "حبٝةة  قُةةٛ "

 :"ٚايؿعٌ
ِٕ أٜةةةةةلٜٓا  ؾهةةةةةِ َةةةةةل ْا إىل اؾةةةةة ا

  
 ٚنةةةِ عطؿٓةةةا عًةةةِٝٗ نًُةةةا غ ٔبٓةةةٛا   

   
ِ باشةةةةِ ايعرٚبةةةة١   ُْٓجةةةةلٖ  ٚاإلشةةةة ّ 

  
   ُٕ  ٚشةةةةةةةٛرٜا قٛهلةةةةةةةا بايؿعةةةةةةةٌ ٜكةةةةةةة 
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 ِ  ؾهةةةةةةةإ رٗ  مجٝةةةةةةةٌ ايكةةةةةةةّٛ أْٗةةةةةةة

  
 عك ةةٛا ٚعٗضةةٛا ٜةةل اإلخةة   ٚاحتكٓةةٛا

   
   ِ  بةةاعٛا اـٝةةٍٛ بةةبخٍض َةةٔ ضةةُا٥رٖ

  
 حٖتةةة٢ ايصةةةٝٛف يةةةل٣ أعةةةلا٥ِٗ رٖٓةةةٛا

   
 َا  َةَ  تصةكٞ غةراط املخًصةن  َةاً     

  
  ُٔ ٌُ يف أٚطآْةةةةةةا غ ُصةةةةةة  ؾًةةةةةةَٝض ٜةةةةةةلب

   
 ؾةةة  ؽةةةاؾٛا عًةةة٢ ط ٗةةةر ايةةة ا  ٖٓةةةا  

  
  ُٕ  ؾهةةةِ َٝةةةاََن ٖةةةلٟ األرُض ؽتةةةِس

   
 ٞ ُٕ  ميضة ٘ٔ  يف ايسَةا  شةٛر١ٜ  عًة٢  حلٚٔثة

ٕٖ  امل باَرَنةة١، األرض ٟ  َةةا ٚنةةل  عًةة٢  هةةر

ٕٖ االْٔتباٙ، ُٜاُ  ال ترأبٗا ٕ  حاية١  ٚنل  املهةا

ٟٓ ٚاألخ٠ٛ يًج إ َتعين ال (شٛر١ٜ)  ظة٤ٞ،  أ

 شعًٝا اإلرٖا  ََ  ٚاَنَرطٛا تعاَطؿٛا بٌ ال،

ٔ  تصلر ايي اإلظارا  تًَو َٚا يَتلَِ ٙٔ،  عة

٠ٖٛ إ اْةةةةةة١ اّلإ ايعةةةةةةعرا٤  يف ٚيًٓةةةةةةاط يبخةةةةةة

ٚ  ملطُة   حةلٍّ  ٚض  مٖت ٚعَٓلَا امل خٝط،  ايعةل

ٔ٘  ٚظةةع ، جةةٝغ يًُكاَٚةة١ بايةةلع٠ٔٛ ٚجَبرٚٔتةة

َََر٠  ٚاٖتَضةةخِ  ٖٝةة١ ، امل ةةؤا  ايَكةةرار اٗتٔخةةَل ايَهْٛ

ٍِ ََٚةة١ ٚايٖتَصةةلِّٟ بائكتةةا ـَ ٚامل كا  خطةةٛٔ  خًةة

 ايٖعةةةةرٜؿ١ ائؿةةةةَرِم مجٝةةة   ٚاٖتَخةةةةَل  ايعةةةلٚ، 

 األرض عةةةةةٔ زٚ ًا امل بةةةةةا ر٠ زَةةةةةاّ ٚأخةةةةةل 

 .ٚايٛطٔ
 يف ايٓةةةةاط ٚضةةةة  تكةةةةلِٜ مٖت ٚعٓةةةةلَا

 ايٖعةعب١ٖٝ  يًُكاَٚة١  اؿاجة١  اظةَتٖل ِ  بؤٔشِٗ،

 ٚايعةةةةةرض، األرض عةةةةةٔ يًةةةةةلِّؾاِع امل َصةةةةةًَّخ١

ََٚةة١، إىل ٚاٖتَجٗةةٛا  ٚبايةةلّ هلةةِ أتةةَٝح مبةةا امل كا

 جصةةرًا ايةةلّ ٜهةةٕٛ حٝةة  األحٝةةإ، أنَاةةر

ََٚةة١ عةةٔ ٜعةةى يًتٛاصةةٌ،  ايعةةلٚإ ٚر ِع امل كا

 اؾةٝغ  بن ايٛثٝل ايٖتعإٚ ؾلمَثَر اإلرٖابٞ،

 .املٓاطل أغًٔ  َٔ اإلرٖأ  بلحِر ٚايعع 
ُ٘ ايعاعر ٜكلّ ٚإذ ٞ  ْص ٔ  ايتٛصةٝؿ  عة

ّ  أٜضةاً  اؿر ، ٛٓا   ٚنتةا   أ بةا٤  ٜكةل  ايكة

ِ  امل َصةةةةةًَّخ١  ٖٝةةةةةة١ ايٛصةةةةةؿ١ٖٝ  ظةةةةةٗا أتٗ  ايٛاقع

 َْٛأؾةةل ؾُٝػًٔكةةٕٛ اؿةةر ، عةةٔ ٚاالْٔطباعٖٝةة١

 ٚايعةةو، اـةةٛف أذُرَع ٜٚكطعةةٕٛ األٖٚةةاّ،

َِٔٗ، َةةةٔ املؿِسعةةة١ اهلةةةٛاجَض ٜٚبعةةةلٕٚ  أَةةةا

 ٚايٖعةةةةةةٗا ٠،  يًكتةةةةةةاٍ ظةةةةةةٛقًا ؾٝتخرقةةةةةةٕٛ

 نةةإ ٚممةةٔ .ايعةةٗا ٠ أٚ ايٓصةةر ٚظةةعارِٖ

 اؿةةةةةرٚٔ  بةةةةةلنار االظةةةةة اى ظةةةةةرف يةةةةة٘

٘ٔ  َة   ٚشةطَّرَ  بٗةا،  ٚاالْتصةار  ٚخٛٔضٗا  رؾأقة

ٕٖ راشخ١ٕ بكٓاع١ٕ ايبطٛال ، أرٚع  أخةلَ  َا بل

٠ٖٛ، بػِ  ٜص   ال بايك٠ٛ ٕٖ خآص١ ايك ٚٓ  أ  ايعةل

ٌَ ايةةةلٟ َّ ايبعةةةَر قتةةة  ٚأحةةةرم اؿجةةةر ٖٚةةةل

ٌٓ َٚةةةارَط  اّلإ ٜؿٗةةةِ ال اإلرٖةةةا  أْةةةٛاع نةةة

٠ٖٛ مبٓطةل   املظًةةٞ ايًةةٛا٤ ايهاتةة  ٜكةةٍٛ .ايكةة

٘ٔ يف "كًةةةةةةٛف عةةةةةةلْإ"  أجٓخةةةةةة١" نتأبةةةةةة

ٕٝٓٛ ايٖعجاع١  (7) :"ٚايصًِ اؿر  يف املظًّ
 أبطأيٓةةا إىل ايةةلانر٠ بةةٞ تعةةُٛ  ٖٚٓةةا)

ٝٓن َةةةٔ املٝةةةاَن  أرَٚع شةةةطَّرٚا ايةةةلٜٔ املظًّةةة

 عٓةةَلَا امَلجٝةةل٠ تعةةرٜٔ حةةر  يف ايبطةةٛال 

ٌِ  َرصةلٔ  ؾَٛم نايصِّٗاّ اَْكٗضٛا  ايٖعةٝخ  جبة

 ايؿةةةةةرط ٚتةةةةةٌ ٚٚاشةةةةةط ْؿةةةةةا  نؿةةةةةِر ٚيف

 نايٖصةةٛأعِل عًٝةة٘ بٓةةسٚهلِ ايعةةلٚ ٚؾةةاجؤٚا

ِٖ امل خَتَّةة١ٔ، أرٔضةةٓا ؾةةَٛم  ايٖصةةُا٤ٔ إىل عةةا ٚا ثةة

 طًٜٛةة١ٕ  شةةرَل١ٖٜٕ  يرحًةة١ٕ  اشةةتعلا اً  فةةل ًا،

ِّ أشةةةتلٔنُر نُةةةا َٚصةةةتُٖر٠ٕ،  ؾخةةةٍر بهةةة

 األرض رجةةةةاٍ املٝةةةةاَن، أبطاَيٓةةةةا ٚمشةةةةٍٛ 

ٖٝجٛا ٚايةةةةلٜٔ ٚايصةةةةُا٤  ايةةةةٛطٔ حةةةةلَٚ  شةةةة

٘ٔ يف ٚاَْػَرشةةةٛا ايظةةةاَٖر٠ بلجصةةةأ ِٖ  أرٔضةةة
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ٕ  نلظجاِر  أٚ هلةا،  محةا٠  ايباشةك١  ايصِّةٓٔلٜا

ِ  رٚٚا أبةةرار  ظةةٗلا٤ ِٗ ُ٘  بةةلَا٥ٔ  امل َكةةٖلطَ  ترابةة

 أمةين  ٚإبةا٤،  ٚمشٛخًا ٚعٖس٠ً نرا١ًَ يتسَٖر

 (... هلِ ٚتكلٜرًا احٔتراًَا
ٖٕ ٍِ إثةةةةةاَر٠َ إ  ٚاألجٝةةةةةاٍ ايكةةةةةار  خٝةةةةةا

 األشطٛر١ٖٜٔ ٚايبطٛالٔ  ايٖت ُحِ بٗلا ايكأ ١َ

ًُِٗا َرظةةةٝلًا َشةةةبًٝ  ًَُةةة ٚ َٔ َُهَّ ُٕ يٝةةةَت  اإلْصةةةا

ِِ َةةةٔ ايصةةةٛرٟ  عةةةٔ يًةةةلٚٔ  ٚاإلصةةةراِر ايؿٗةةة

ٔ٘ ٘ٔ، أرٔضةةةة  تهةةةةٕٛ يهةةةةٞ ٚأٜضةةةةًا ٚعرٔضةةةة

ُِ ََٚةةةةة١ عًةةةةة٢ َٛظؿةةةةة١ ٖا ؾةةةةة١ً املؿةةةةةاٖٝ  املكا

 عًةة٢ ايهرميةة١ اؿٝةةا٠ إىل يًٛيةةِٛج ٚاألَةةٌ،

ِِ  َٚ  .ايٛطٔ أرض ٕٖ  ايٖتصةًٝ  اؿةر ٔ  أ َ  بةل

ٌْ  ٚايٛظٝؿةةة١، ٚايػاٜةةة١ ايكصةةةٔل يف ثابةةةْ  ؾعةةة

 اإللةةةةاِز عةةةةٔ قًكةةةة١ً ايصةةةةٛر٠ لةةةةُل ؾذْٖٓةةةةا

ٕٖ ٚبايتةةةايٞ، ايةةةٛاقعٞ،  ٜبعاٗةةةا ايصةةةٛر٠ ؾةةةذ

ِ  عًة٢  ٚذيةو  ٚاـٝاٍ، ايؿهُر ٔ  ايةرغ ٕٖ َة  أ

١ٖٝ األ ٚا   ايصةةٛر٠ َٚتكةة٣ٛ َٛجةةٛ ٠، اؿصِّةة

 ٚاملٛضةةٛع األحةةلا ، ٚاقةةِ  َةة  تٛاُصةةًٔٗا يف

 َٚكٓعة١ٕ  نةب ٠ٕ  تعبٍ  ٚش١ًٔٝ إىل وتاُج ايلٟ

 .ٚايؿاع١ًٝ ايلِٚر يف يًتٛازٟ
ٍٍ جاْ  إىل ايٓصٛ  ٖلٙ  أخر٣ أعُا

ٕٖ يًكةةاِرِ  تَؤنِّةةُل  أ بةةًا ٜبكةة٢ اؿةةرٔ  أ َ  بةةل

ِِ بأَتٝةةةاز، إْصةةةاًْٝا  يف ايٖتكصةةةِ  َةةةٔ بةةةايرغ

ٕٖ عٓةة٘، ائهتابةة١ٔ ٖٝةة١ ََكأصةةَلُٙ أل  َتبَكةة٢ ايِّٗا٥ٔ

ِٕ قُٝةةة١ٔ  َةةةةٔ ايٖرؾةةة    ٚاجملتُةةةةِ  ايؿةةةر ٔ  ٚظةةةةل

ِِ بتسنٝةةةة١ٔ  أثٓةةةةا٤ ايٓؿةةةةِٛط يف ايُعًٝةةةةا ايكةةةةٝ

٘ٔ عةةٔ يٝةةلؾ  امل ٛاَجٗةة١، عًةة٢ ايٖتصةةُِٝ  ْؿٔصةة

ٔ٘ ٘ٔ ٚأرٔض  أ   اؿةر   أ ُ  .ايعلٚإ ٚفتُٔع

ٌٗ املرغةةٛ  ٚايؿعةةٌ اؿٝةةا٠، عةةٔ ايةةلِّؾاِع  ٜظةة

ٕٖ اإللةةةاز، عًةةة٢ قرٜبةةةًا ٌَ أل ُ٘ األَةةة  تلرنةةة

ِّةةةةةٌ ايٓؿةةةةةُٛط،  ايكصةةةةةا٥ٔٔل مجٝةةةةةِ  يف ٚاملتل

ٍِ ٚايٓصةٛ ِ   أ ٔ  عةةٔ نتبةةِ  ايةي  ٚاألعُةةا

 .ٚاألٚطإ اؿٝا٠ٔ عٔ تلاؾُ  هلٖا اؿرٔ 
ٌٗ  ٚامل عأصةةُر ايكةةلِٜ اؿةةر  أ   ٚنةة

 يف ؾكٖصةرَ  ذاتٗةا،  ايٖصةًب١ٖٝ  امل عاْا٠ إىل ٜٓتُٞ

 ٔ٘ ٔ  حلٜٔاةة  اؿايةةة١ٔ ٖةةلٙٔ  يف ايتجربةة١ٔ  عُةةةِل عةة

،١ٖٔٝ ِِ االشةةةٔتآا٥ ٔ  ٚبةةةايٓرغ  ُٜعةةةَهرُ  ذيةةةو َةةة

َٕ ايةةةةلٜٔ ٚايهتةةةةاُ  ايٗعةةةةعرا٤ُ  هلةةةةلا ٜٓتُةةةةٛ

َٔ ايٛطٔ، ٌٓ َٖٓبٛا ايلٜ ٘ٔ، َٔ ن  ظل١ِّٜ َٛقٔع

َٕ اؿضةةةةِٛر ُُةةةةلاٚا٠ٔ َُبايػةةةة١ٕ، ٚ ٚ  أؾةةةةراِ  ٔي

١ٕٖٝ ايٖٓةةةةسٔف إٜكةةةةأف عًةةةة٢ ٚايعُةةةةٌ  غصٛصةةةة

ٌِ يتصةةلِٜر ٚاإلثةةاَر٠ٔ ايهتاَبةة١ٔ يف َؾرٜةةل٠ٕ  ايؿعةة

 .ايٛجٛ  َتصِٜٛؼ يف
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 رياض طبرة 

 وإعالمي وقاص سوريدوب أ                   

 
 

درجنا على تعروف األدب وتوصوفه باسم العصرر الر ي نراي ,ورهد وقر       

صنفت تلر  ادداب تيعرامل قوقعهرا الًرارفيد , لنرا األدب ا راهلي ن رية        

قىررة عررال قيررا عصررر ا سررالل ومررا عررم األمرروي والعياسرري إىل عصررر دًرر  

مرا   والفاطمي واقملونيد وأدب ال ول اقًًابعرة بر  مل  را نراي سرا  امل     

 وصف حوث نعت بأدب ا حنطاط.

 

ًفَماااعد ماااصدراااند باااٌ د   اااعد اااع   دد

المر اااُداثاااصٍادًابمعتااارد عبااا   عٕد   دددد

ابوااع رد ًدا   دابوياارِ دحاا د ل ااعد   اا دد

  ااآدا   دالااابِدٍمثاااهداثاااص دابوااا د ِدد

اثااار د عبااا د صٍاااصدفث  اااعد   دال   اااْد

تشااااارٍن دً   دال حااااار دًال أاااااع  د   دد

ًه اااعصدتبااا َأع دت بااا د عبٌ اااٌ دا  ااا دد

ًا غ اااااااه در ااااااا دا   دالثاااااااٌرُدًا   دد

داال  مع ُ دً   دابثعًرْ.

ًالَااااٌ دسلد  اااا عدالأاااإٌد  اااآد   ددد

اثاار دس ااعد ماا دا   دالاابِد شاا دًت ااعً دد

اثص دال بري د ا دالللالا دالأاا دالابِددددد

 تااع داثَااعّدالمر َااْدر اابدياا   د وعٍااْدددد

ا َصٍاااْديااارا ّدراااعددحمماااصدالباااٌ لٍلِدال د

مسُد اعلر َ دالمر اُ دًالابِدت شا د اندددددد

خرٍاا د ا داباا وصادًرااعما دا رااندالثااٌرُد

المر اااُدلباااعاد راااندالماااصًدا باااراَٖ ُ دددد

ًاب وصادا   عندالمر اُد دلا درٌاه اىدددد

رندرغر دالٌهندالمر اُدس درشار ى دًراندددد

الَمندس د بع دهٌ ًسدًماغارًسداثاصً ددد

د.الشمعلَْدهلبادالٌهندال بري

   داثاار دٍ أاامندرااعدخ  ااىد  اا  دد

ا   اااعٕدراااند باااْدً ًاٍاااْدًيااامردًر ااار ددددد

ًرثعلاااْدًغاااريدللاااادراااندا   اااعسدا   َاااْددددد

لاا   دال أاا دلاا هوريدهاابيداثاار د  اا دد

 لااااصاحوعدًتااااصا َعتوع دًالبااااَمعدلشاااا ددد

ًتمرٍااْدالااصً داا اااريدالاابِد  ايدا  هاااع دددد

باااااراَٖ َع  دسالماااااعبُدابٌريااااا د رريلَاااااع دً

َ َااْدرااندخاا  دالااصرع ددددً َعرااىد ٌريَأااْدتأ د

ًاارا دًتمماَ داباٌ  دًسلَاعٕدالمبابَع ددددد

دددالصٍ َْدًاببهبَْدًا ح َع .
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ًٍم ااآد عنٌا اااهدلعفاااْدراااندلاااص دددد

ًف اارّدًرشااع ردًرٌا اا د افثاا داثااص دد

ً مبااااعدً و ااااىد ًدبااااعهم د د رٍعتااااى دددد

ًلاااعندل ثباااَصّدًابثعلاااْدالاااصً دا ل اااردددد

عد ع  بااع د ندالثبااْد ًددماالأااٌ ا درااندغريهد

س دً ا د هاٌ دً  ماصدرانددددددحي ع اعندًاٍاْددالر

دٌٍرَع داثص .دد

للاااد اا ندال ثااعظدلااٌ دريوااٌ دالرًاٍااْدد

خ  داثر دملدحي   دفو عصدرندٍرٔد ند

 ًاٍْد)اثار دًال ا  كدل با د ماصدا  واعٕدددددد

داثر د لرندلعادًال ع  دس د ثٌ .

ً  بصد علرًاٍْدال عر ْدل حار  د ِدد

ت اااادالااابدبااا   هد ماااصدا  واااعٕداثااار دددددد

د ع ّدا  مع دً ٌ ّدا رندًا رعن.دًس

 راااعده اااعد د  اااص عدً مباااعد د  اااصا  عددددد

المر َااااْدفثااااصدترافاااا دا  ااااصا دا   ااااُدراااا د

اثااص دًازااعمد  اآدزااٌدًا اا دس د ع ااهد

 ًند ع ااه دفثااصد اندا  هااع دً ااب د أ ااىدد

ل ش د ٌا باىدابه ماْدًتمرٍاْدراعد اعٕد اىددددددد

رندف ردري رُدالدت ْدلىد  ا دراعدهار دددد

د را ْدر   دالر َ دالصارُ.درنديمع ا 

ً باااااااا  َ د ند  اااااااال د اااااااا ندا  ا د

مبيم اااوعدتٌ وااا دل ميَاااصدالب ٌلاااْدالااابدددددد

 افثاااا داثااااص  دلَاااااد عراااا دالثااااٌا ددددد

اب اا حْد ااصً دًهاا دل حأااعريد  اآدا   ددددد

ًالشمهدًًلصتاىدًر يلاتاى دًلع ا د  سدددد

اثر ااااْد در عفحااااْدا  هااااع داله رااااُد

الااا  أريِدالااابِدابااا وصادلااا دراااعدهاااٌدددد

ٌرُدًس  ااع ُدًهرًلعتااىدالصٍ َااْددًهاا دً اا

دًاببهبَْ.

دًالثباااْدالثباااريّدددًلاااعندل ثباااَصّدد

 بااهدال ااب دفَمااعدا  هر ااعدالرًاٍااْد  ااَ  ددددد

د مصدللا.

لثااصدلااعند   داثاار دًا اا داهلٌٍااْددد

ًاهلااصا دفااع   دباا  د  ااَ دس د ااع ُددددد

 دابمرلاااْد اااصدا  هاااع  دًالددددا بااا حْ

 ياااادثهاااْد د ندا  ٍاااهدال اااٌ ِدرماااع ددد

ل  درعدميا دس دا  هاع د با ْ دددد  بَم ىد

ًلندٍغريدرندهبيداثثَثْدرعدريوردرند مضد

ا   اااعٕدراااندرٌا ااا درمع ٍاااْ دً اااصدري ااا دددددد

د تٌاتع د  َ ْدالمص دً  َ ْدال  حري.

ندتااااب دالٌالٍااااع د ٍأااااعادس دللاااااد

اب حااااصّدا رريلَااااْدلا دال ااااع ٍ داب حااااعمدد

ل َااااااْدل مااااااصًدا بااااااراَٖ ُدانمع ااااااع ددد

 ومعدراندياورد  ا ددددًرعدلعند َداال هع َْ 

 باا درث اا دال ااأريدا رريلااُد د  غااعمِ دددد

ًرعدريوردرند  ا دسباراَٖ ُدله هاع د ما ددددد

 ِدتٌ دٍ حعمدس دا  هاع دس اعدٍباهد دددد

تاااعادالماااصًدًٍأااا دتاااعلبىد دخ اااص دالدد

حي ااصد  َااى دً   ثااصد نده ااعصد ر  ااْد  اآدد

ال ثٌطدال بريدلبمضدالرراٌمدابع ل اَْددد

بادابٌ ا  ددًالثٌرَْدالبدً ام د أ اوعدهاددد

سلدلَاااا دب ثاااا د ر ااااُد ًد  ٍااااهد ر ااااُددد

 رأاااآدلَعتااااىد ا َااااْدل  ثااااص دًالٌه َااااْددددد

ٍ  ثُد  ٓدزٌد ًدآخردر درشارً دددًالثٌرَْ

درشبٌيدتأ َبد شمع ا دماٖأْ.

ًلَاا دلااىد ندٍث اا د ًدحيااعً دس  ع  ااعد

 اا ندًايااا  ندًتااا د  َاااهدت  اااعندلشااامٌ  عدد

دااريدًتمم ندثرٍ  عدًلرار  ع؟

د
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 ًدلَاا دلااىد ندٍااصاف د ااندً ااٌ يد دد

خ اااص دال أ اااَ دلاااراسد ل اااردا  هماااْدددد

دخت أع دًاب بصا ا دً و  ؟د

 ًدخ ااص دال ااعتٌد درياا دتبمَااْد ً ً َااْددد

د مَعٕدل  َصدا رريلُ.

راااندر اااعدٍباااص د ند ٌاتااا دالاااا أعددددد

سياامع د ميثراهااُد د  َااعددددتااع  دررلاالد

دالمر ؟

رنده عدمي ندال  لَاصد  آد ند   ددد

م ااىدلااعند   ااع دًا اا داهلٌٍااْداثاار د د 

 َْدًًاهلاصا دٍ ا مصدرشارً َ ىدراندرشااردددد

د ررٍن:

رشااااارً َْدر عفحاااااْدا  هاااااع ددد -

 د.ًفأ د ً يدال ارٍيب
ًرشاااااارً َْدرمااااااع اّداب اااااا ممرددد -

ال عر د  رًات عدً  ا ر د راندسباراَٖ د  آددددد

 ل ع د ر  ع.
ًراانده ااعدمي ااندًتاا د   داثاار دد

ْد د   ىدا   دا ل ردتمبريا د ندربعادا را

ًال َع عتوعدل حأعريد  آداهلٌٍاْدًاال  ماعٕ دددد

فثااصديااوص عدفبااٌال د عبااَْدراانداباا وصااددددد

اهلٌٍاااااْدالثٌرَاااااْدل راااااْدًاهلٌٍاااااْدالٌه َاااااْد

لشاااامٌ وع دًحمااااعًال د ااااصّدل  اااا دلاااا د

البدري  دجتمم عد ربدتاع ٍ دهٌٍا ددددالرًا ع

دً َص.

ً   ثصد ندالرًاٍاْدال اٌ ٍْدتحا د دددد

دتثااصٍ دال اا ريد اانداثاار دًاباا  ع  د ند

تم ااُدرااندياا ندالثااَ دًاب اا دالمهَمااْدالاابددددد

دمت اد وعديمب ع.

ًلع ااااااا د رَ اااااااْد  ااااااآد  اااااااٌال دددد

ًتأحَع د َشا عدً ٌات اعداب ا حْدًتامٌ ددددد

ياااامب عدً م ااااىدا باااا ٌ ِدلشاااا ٓد  ااااٌا دد

ابمع عّ دًتمر ىد   ٓد  ٌا داثرً  د د

ريااا دازَاااعمد ًلاااُد  مااآد ع تاااىدًً و اااىدددددد

 دًاياا  ندًتاا د  َااهدً ثَااْدا تبااع  دًتثااع د

رٌ اااا دالبااااعر  داععٍااااصٍندراااا درٌ اااا دد

داعع  .

سالد ندرٌا ااااا داث أاااااعٕدًا تاااااص عٕدد

لااعندلااىدالااصً دال اابريد داال  بااع د  اآدددد

اال هاااااع دًالبااااامٌ دس دلاااااصدلااااابريد دددد

رٌا واااااااْدالمثٌ اااااااع دالهعباااااااْدًاثااااااار ددد

ددداال  بع ٍْ.

د
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 مقدمة:

احلرر ا اوكوةوررة ابرةابوررة ملرري اامهوريررة اور بوررة اوعررورية خرر   اورقررد  

املنصرر م مررا ةرررا اوقرر ه  ي تحرربأ ريررة حرر ا رخرر ى  بثمررة  مومررا   رةابوررة   

جاء  مرا سعرة ونراةل بلرداا ع اوررا   مرا دبر  رمرداء درورية: ا م يكراه           

واوصهاينة وحلفاؤةم. ودد ارتكبت ةره اورصابا  ج ائم بظورة يندى هلا جربل  

  وبقرر  بنرروه اونعرراء ابةعرراةوة مثرر : ركرر  ركبررا  اوبحرر   و حرر اي اونررا  ا ب يرراء 

 خل احلوام  واوتمثو  جبثث ا جنة وتقنوع روصا  ا حواء ما اوبح  اورز  ..

 

واألزب، والغيما الطواية، صوضة توثق   

حيصقققش لؿققق ش مبقققا، وض قققا  ا ققق     مقققا

الؿقق ش األزلققك األ دققط لققسضة   قق  وصقق  

( وه ققصا مب ققس صققسض   ققسة   1حيصققش  مققا

ضوايقققا  توثققق  رقققصظ اذتقققطب ال ا قققة ألزلقققا   

أحققساث.ا  غققوضي ،  اؾققوا ا ،غققاة، وزو ققوا 

ولالتالك، مبقن  هقصظ الطوايقا  رقا مصقسالية      

أ يقققسة، وتوصققق  ل، .قققا ضوايقققا  توثي يقققة    

ُيققص م مققم ليمت.ققا ال صيققة   وهققصا الوصقق  ال

 وال  طية 

هققصظ السضاغققة تتصققاوت ضوايققت  صققسضتا   

، أي لعققس غققنو غققصوا  مققم لققس    8112 ققا  

اذتققطب   قق  غققوضية  األوة ضوايققة  غققوضيو  

وظا  موغقققق  ل  اتنققققة غققق  حتققق  ا  صققق ة(  

( والدا يققققققققة  ضصققققققققا     ققققققققم  8زضة 

   ال سمية( ل طوائك  يػ  إمسا يش

، وإشا  ققا  موعققور الققطوايت  واحققسا  

مبن  الت اصيش شتت  ة، ل ص.ا تصسضج حتق   

  صاويم مؿرت ة مص.ا 

     تصقققققققققويط ادتقققققققققطائ  ال  يعقققققققققة

 لإلضهالي  
     صقققموز الؿقققعش وادتقققيـ العطلقققك

 الػوضي
   اال تصاض وهعمية اإلضهالي 
    متجيقققس ؾققق.سا  ادتقققيـ والؿقققعش

 الػوضي
      جطائ  مب يعة 
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تعققققطس الػققققوضيو  ل  تققققش والققققت.ج     

وتسم  ليوت.  و .قش تت  قات. ، واحقطا     

وتققسم  ا سغػققا  العامققة الغققيما ست ققا   

ال .طلقققا  وا ؿقققا  وا قققساضؽ وست قققا     

 عذ ا ياظ وغ ها 

تعخققط ضوايققة  غققوضيو  حتقق  ا  صقق ة(  

ح ققش و   ققم، الققجت يققطي أحققساث.ا   

لا ؿاهس ا ط نة مم اغتصاب ولتقش وتقسم    

ل مواطص  الػوضي  الصيم ال ش ش ر  غقو   

أ .  متمػ و  لقوطص.  وضمقوظظ مقم جقيـ     

وه قصا ولػقنش هقصا     و    وطقا وليقازة،  

اال تمقققققا  الققققققوطا العطيققققق ،   ي تخ ققققققوا   

لالعصالا  اجملطمة وأ  صوا، لؿق ش مقا أو   

ػققققق .  لقققققرخط، ضمبرققققق.  دتطائم.قققققا ومت

 لوطص.  ووالئ.  له 

 وتصوض ضواية  غقوضيو  حتق  ا  صق ة(   

مؿقققاهس ال تقققش ادتمقققا ك  تيجقققة ال قققصائ    

الققجت ي   .ققا اإلضهققاليو    قق  أحيققا  ح ققش     

اآلمصة،  ما حصقش   حقك لػقتا  ال صقط     

 واذتمسا ية وغ هما    طأ  

   ش يقو  هصقاج جطميقة وأ دقط،      

وح اية وأ دط، ح ايقة تؿقييو ؾق.سا     

   ؿققوائية وليققو  تققسمط، ومؿقق    ولققصائ

 يص.قققققاض   ققققق  ضووؽ ادتطحققققق  وا طعققققق  

  111 ) 

ولعقققش ا ؿقققاهس الصقققازمة، ا ط نقققة   

( تػتوطم ضصا     م ال سميةضواية  

، وُتسمو  يصيه، مدقش جطميقة   ئشا طة ال اض

تص ية ا د ومب    أحيا   م ال سميقة  

الجت اغتناحت.ا العصالا  اإلضهاليقة لعقام    

(     ققطأ  ققم لػققا  ؾققاهس   8112 -8118 

  يا  

لعيا ال ت  غي،  .ما السوز  صسما  

أمو     ؾاهست.  ي ت و   سزا   قن ا  مقم   

الطجقات والؿقنا  والصق،اض، ؾقاهست.  مقم      

مصعلك ا  ش     الػقاحة   ؾقاضر األ قم    

  حك اذتميسية     ا  الرخايا و سزه  

غنعة و ؿطو     أجػازه  هعي ة    ي  و  

جوه.  لاياظ ادتساض، م يسي األيقسي،  وو

وجا  ضجش م تٍح وضاح ي    ضصاصة واحسة 

    ضأؽ  قش عقخية مقم ارت ق     مبت قو      

الرققققخية   قققق  األضس تتدققققن  لققققسم.ا      

جققا    و صققسما مبطغققوا مققم لت قق.   يعققا   

ؾققققققاحصة وأخققققققصوا ادتدقققققق  إة م ققققققا   

 (22!  ما  

ولس ش ط الطوائقك  يػق  إمسا يقش،    

اآل قق  الققص ط، وأغ ققش مؿققاهس إّ  ا ؿقق.س 

الطواية    .ا ؾ.وز  يا  خطجوا مم  قم  

ال سميققة لعققسما ُهققع  اإلضهققاليو  واعقق طوا   

   ل صهاب إة إزلش

 املرأة واحلرب:

غققوضيو  مثققة امققطأة هققك ل  ققة ضوايققة     

( تققطوي مؿققاهسات.ا   ح ققش  حتقق  ا  صقق ة

حي  ت  م مو ظوج.ا، و   قم، حيق    

حققساي    اؾقق  لنققش ظواج.ققا وؾقق.س  األ   

هات  ا قسيصت   وتتج ق  مصقسالية مقا   قطأ      

  أ  الطوائيقققة غقققوظا  موغققق  زضة تقققص ط   

ت اصققيش األحققساي وتاضب.ققا لققاليو  والؿقق.ط 

أمسا  الؿدصيا  شتت  قة   والػصة وحسها،

ح ققش وأ ققا أحتػققك الؿققاي    ققم الوالققو     
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أمسقققو أخنقققاض  قققم وأ  مثقققة م قققاهطا   

 قولجت  ت الش لاذتطية  وأ ا الجت أمري  ط

ومبتوتك وؾنالك األوت    م،   أؾ.س 

غقققو  مؿقققاجطا  غقققائ ك التا ػقققك، أو  

 مطاه ك الؿاضر، أو مطتقازي أمبقطا  ارتنقع   

    11) 

و  العمققققش يققققس الطوايققققة أ  ال ققققش   

يتخسي  م  قم، وال قش غق  م تصقو أ      

، أل  غقوضية مصقص مبجقط    طائ يا  ل خطب وج.ا 

طوائ  ومقصاهش متصو قة مقم    التاضيذ مبي.قا   

آؾقققوضي  و  قققسا ي  ويعيقققسي  وأ قققطاز 

ومػيخي  ومػ م     ورصا الوجوز جصوض 

 (11   اجتما ية وث امبية  طي ة

مثقققققققة  ػقققققققا   قققققققد ا  يتعطعقققققققم    

( الققققجت اغتصققققن.ا مسققققطلالغتصققققاب مدققققش  

م دمقققو    مصعرقققا وهقققك ظمي قققة الطاويقققة     

 م قققق.ا   إحققققس  الققققسوائط اذت وميققققة   

ػاز م  عقة  ح ش، وهك أّ  ل      ومثة أج

 اضيققققة ل تيققققا  لعققققس اغتصققققال.م ولت قققق.م     

  22 ) 

ضصقققققققا     قققققققم   و  ضوايقققققققة   

( مبققن  الطوائققك  يػقق  إمسا يققش،     ال سميققة 

القققققصي ي  قققققم    قققققم، يطصقققققس لعققققق  

، ادتطائ  الجت تعطس را أهش م توحة زائما 

 م والغيما الصػا  مص. ، مبن  ة الطواية 

( ال النققققققة ادتامعيققققققة     يققققققة  إميققققققا  

، تتعقققققطس ل د ققققق     قققققم الصقققققيسلة

ال سمية، وهك  ائسة مم ادتامعة، ويتصاوب 

  قق  اغتصققال.ا ثالثققة إضهققالي  ويػققجصو .ا  

  لي  اع ط أصخاله ل دقطوج مصقه لػقنش    

اإلضهققاب  وحققك اذتميسيققة هققو أحققس أحيققا       

 ققققم ال سميققققة وهققققك أحيققققا  اذتميسيققققة   

والوضؾقققة، ولػقققتا  القققسيوا  ووازي الػقققايح  

ا   ومققم ل ققك مققم  وارتالسيققة وحققك الرت مقق 

هققصظ األحيققا  مققم ا ققواطص   ققا وا  دالققة      

ضهقققائم يص قققش مبقققي.  اإلضهقققاليو   ي مقققا    

 يؿاوو  

( مط ققققش إميققققا ومؿقققق.س اغتصققققاب   

وم ققعظ و ققش واحققس مققم اإلضهققالي  الدالثققة  

يرققو يققسظ   قق  ضأغقق.ا وي ققوت  ا  أ قق (    

 لنش الؿطور لاغتصال.ا 

و صققسما يققساه  ضجققات ادتققيـ ا نصقق      

مبيه تػت يو ارتطوج وااللتجا  الصي غجص  

اة ليقققق    اذتققققاضة تعققققط  أه ققققه حيققققق      

( غقاضي ( وهصقا تصجقش    جوضجيق  صقسي ت.ا   

ل عش االغتصاب الصي حصقش رقا، وحتقامب     

  يه وتعام ه  الم را، ل،ق  الص قط  مقم    

ي و  ألوظ  وهصا ت ظ مؿ  ة هقك إة مقم   

يصتػققققش هققققصا الػققققاضيح! و صققققسما تتخققققطض   

ا وختطج لتنخق    م ال سمية حتمش ط  .

 ققم أغققطت.ا الققجت يققسها   أحققس مطا ققع   

( مبي قققو   ققط  الؿقققامك اإليققوا    حقققك   

  جا قققش  ال  قققا  مقققو أم.قققا وأؾققق ائ.ا مس قققا 

مققم جا قققش آخققط، مب.قققك    رققا ل قققيال   ومطحيققا  

ال تعط  مقم ألقوظ، وال تطيقس أ      حتمش ط ال 

 (2تعط    !!   

 اخليانة واإلرهاب:

ارتيا ققة ت ققوز إة اإلضهققاب  مققم بققو   

وطصه ي.و    يه  قش مبعقش جطمقك  مبارتو قة     

هصقققققا هققققق  القققققصيم ا رقققققموا ل مجمو قققققا     
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اإلضهاليققة و  ققوا الػققالح ولت ققوا مققواطصي.  

 وزمطوا واغتناحوا  ش اذتطما   

وأغ ش هسال ،  ما ت وت الطوائيتا ، 

ويعم ققو  أجققطا  وجققسوا     مباؾقق و  زضاغققيا  

مبو ر  واألغ خة الجت غ م  األموات الجت تس

رقق ، مققا مع قق.   عققس  ققش ضمققوظ الققوطم(   

وتط ع ضواية  ضصا     قم ال سميقة(   

 خامػققا  وهققو أ  طققالوضا    قق  أمققط هققا  جققسا 

 هقققق   الطمققققازيو ( الققققصيم ال مولقققق  رقققق     

يصت طو  مم يصتصط ليع صوا ا رقمام.  إليقه    

ولعقق  هققسال  ا ػققالوا إة صقق  اإلضهققاب      

 ازا  ومو  ققو ح ومققة    ومققص.    ققة ؾقق.

     طأ   ضواية  غوضيو  حن  ا  ص ة(

وا رققخا ا ن ققك أ  لعقق  هققسال     

ومقققص.    قققة ؾققق.ازا ، يصقققسلو  م قققجت  

ال تصقققة القققصيم يندقققو  مسقققوم.    لصقققوا     

القققسماض وال تصقققة القققجت ألام.قققا رققق  أ قققسا    

غقققوضية، وحتقققطس ليقققش  .قققاض   ققق  السولقققة 

 ألصقس  ؾط الن يقة مقا يرقخا       الػوضية    

ال تو  الجت لد.قا أحقسه ، وهقو مقم ؾقيور      

ال تصة    مبرائية خصصق  لقه، تقصّم أ     

  قققق  الػققققوضي  أ  ي ط ققققوا ال صققققاجط    

مصتص  ال يش، و  الصقناح غقو  يػق      

ول م هسال   طضوا لطر  الص ا  الػوضي   

 ول قققّم الص قققا    يػققق        ال صقققاجط   

 (22    !    مب،ل عوا  م هصا

األ مققق  لتعقققالي  القققسيم وهقققصا ادت.قققش 

اذتصيققققق  حتققققق  إغقققققطا ا  ماليقققققة ت قققققس      

لإلضهالي  وا وال  ر ، وهق  ال ميد قو  إال   

أ  ػقق.   وتوّثقق  ضوايققة  ضصققا     ققم     

ال سميققة( مققا ا قققرت  لققه لعقق  اإلضهقققالي      

مبيمقققققا لعقققققس مقققققم أ .ققققق   صقققققسما خطجقققققوا     

  اهطا  لعس صقالة ادتمعقة   ؾق.ط أشاض    

 قم  قا وا     مسيصة  8111و يػا   ا  

م قققساضظ أل قققا لققق ة غقققوضية   يت اعقققو  من ،قققا 

ل ش مص.  ث  ترا ت ا ن غ   وأصقنخوا لعقس   

أغققاليو يت  ققو  ةػققم ة لقق ة ل ققش مققص.      

 ا قق  تققوظر   ققي.  مققم لنققش لعقق  ضجققات      

 ال تصة وا طتن   لارتاضج 

 ( أ  أمققققواال 21وا ققققرت  هققققسال      

ت اعققوها وأغقق خة حسيدققة ومبتا ققة ولصالققش   

ومت جققطا ، وصقق   إلققي.  ل تققش الػققوضي     

األلطيا  وختطيقش غقوضية ومقا غقاه    زمبقو      

لعرقق.  لال رققما  إة العصققالا  اإلضهاليققة 

هو اإل قال  القصي  قا  يس قس أّ   الص قا       

  غققققوضية   قققق  وؾققققا الػقققق و ( وهققققصا    

االغققققتدماض اإل المققققك  ققققا حيصققققش حيقققق      

يا إضهال.    ق  أ .ق  عقخايا    يصوضو  عخا

العم يقققققا  العػققققق طية ل جقققققيـ العطلقققققك    

 الػوضي  !!( 

  قققطأ مقققم ضوايقققة  ضصقققا     قققم  

 ما ي ك  82ال سمية(   

لعققققس أزا  الصققققالة   قققق  ادتدمققققا      

 ا   حط ا  الؿيذ ارتالسي  مم أصش 

( مطينققة مب ققس جققا  لطجققات م ققتخ      غققعوزي

حيم ققو   ققام ا  ومي طومبو ققا  وضاحققوا 

مؿاهس ادتصقاظة وأ  ضا قا  ظوجقة    يصوضو  

ا  تقققوت ألقققك ضا قققا  تقققسضج أ  لت قققه هققق      

ا ػقق خو  اإلضهققاليو  أل ققه ضمبقق  اال رققما   

 ر   !!( 
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واإلضهاليو  اجملطمو  ه  خو ة تص ن  

  ي.   ش مواص ا  ارتيا ة مص.  ت اعوا 

وت  قققوا أغققق خة مقققم ج.قققا  معازيقققة     أمقققواال 

ل سولقققة الػقققوضية والؿقققعش العطلقققك الػقققوضي 

وي  أض قققا  السولقققة   قققلقققاموا  خاولقققة ت و

ومسغػققققات.ا ولدققققوا الت طلققققة ال ائ يققققة      

ص و  الػوضي  ولت قوا مقواطصي.  األلطيقا     

وزمققطوا وغقق نوا و ققالوة   قق  مققا غققن   .ققط  

تعاو  لعر.  مقو  يقا  معقاز لػقوضية  هقو      

ال يقققا  الصققق.يو ك( وتقققصّم الع ولقققة   ققق  

مدققش هققصظ ادتققطائ  لاإل ققسا   وجققش ا ققازة    

 ( مم لا و  الع ولا  الػوضي 811 

ضصققا    ولعققش مققا ش طتققه ضوايققة     

( مقققققم أ  لعققققق  أغقققققط    قققققم ال سميقققققة 

اإلضهققالي  تقق أ  مققم ألصائ.ققا الققصيم خققا وا    

الوطم وا رموا ل مجمو قا  اإلضهاليقة مبق،     

( وتعتق  أ قه   ضا قا  ضا ا  تت أ مم الص.قا   

وزتمو ته اإلضهاليقة وضا  م تقش ظوج.قا ألقك     

( اجملقققط  هقققسز والقققسظ ا ضا قققضا قققا  أل   

 قامبط ومقوات لسولقة  قامبطة(     لال تش أل قه   

 (82    ص خة     حس ظ مه  

 مقققا تقققص ط أحقققساي الطوايقققة   ققق     

صقققي،ة العقققيـ ا ؿقققرتج ل ػقققوضي  ل قققش     

أطيققامب.  والققجت حققاوت اإلضهققاليو  خسؾقق.ا     

إثاضة ال نت ا صهنيقة وال ائ يقة مبع ق  القطغ      

مبطا ػقققيؼ مقققم أ  ال قققؼ ال قققاثولي ك    

( الصي ي ي    غوضية مم أصقش  ضورت ما س

هولصققسي مصققص أضلعقق  غققصة  ققطار إلحقققس       

ال صققققائؼ أصققققط   قققق  الن ققققا     ققققم  

ال سمية ومؿ.وز له خبسمتقه ل مقواطص  مقم    

 ش ال وائ  مبن  اإلضهالي  هسزوظ أ دقط  

مم مطة ل،  بطج ل صه ألق  شلقا   مبق،ضزوظ    

  أحقققققس الصقققققناحا   صقققققس لقققققاب     لتقققققيال 

لصي  ا  يطزز  ال لس مم ال صيػة    وهو ا

 21غوضية غت و    !!(    الص    

 و  طأ 

ل س لطأ ال ؼ ما قسضولوخ  "تعقالي     

الع " وزمج ل  ضوحا ية الؿط  العطلك مقو  

 ( ضوحا ية ا ػيخية

   .ققققط أمامققققه ومثققققة  دمثققققة ضجققققش م قققق 

ضصاصقققققة اخرتلققققق  صقققققسضظ   وعقققققو األب    

مبطا ػققيؼ يققسظ   قق  صققسضظ    واضمتقق    قق     

األضس وهو ي وت ل  اتش   اشا مبع   شلقا يقا   

 ( 21لاح!!  ص خة 

 ققا  ال ققؼ الؿقق.يس غققيخت ش لعيققس      

 ميالزظ الدما   لعس ثالثة أيا    !! 

 صمود وانتصار:

  قق  الققطغ  مققم  ققش ا رغققك وال تققش     

الصي ذت  لالػوضي  مبن .  أ .طوا  والسماض

صقموزا  أغق وضيا  وم اومقة لاغق ة ل مجقاميو      

واحسا   اإلضهالية اجملطمة   ما  ا وا ص ا 

جقققققيـ الؿقققققعش، ادتقققققيـ  وضا  جيؿققققق. ،

العطلققك الػققوضي، الققصي يالحقق  اإلضهققالي     

وي خ  ل.  ارعمية ت و ارعمية ويص   تطاب 

  ( ويعيقس األمقم واألمقا   2الوطم مم ضجػ.  

غقوضيو  حتق    لطلور غوضية   طأ مم ضوايقة   

 ( ا  ص ة

حنقم ؾقعش  صيقس، ال  ،ق  لصا اتصققا       

حاول  زلال  اإلضهالي  لػعصا، لش أمبا ك 

اإلضهاب لسغصا، ل صصا    ؿعط  طاضت.قا  

حتقق  األ   الػققوضيو  أهققش  ققوض ومصققاليح     
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مت قسة   قق  مققط العمقا ، ال تػققت يو ح صققة   

   ب أ  متخوهققامققم حدالققة ارتيا ققة واإلضهققا 

  22 ) 

ل ققققس ا ققققسمبو الػققققوضيو    مػقققق ا    

يققققس ادتققققيـ العطلققققك الػققققوضي   ي  ويققققة لت،

والولقققققو    صققققق ه، أل  التؿقققققويه القققققصي 

 ماضغققققه اإل ققققال  ا عققققازي  ققققا   ققققن ا     

مب، دطيقققة الػقققوضي  الػقققاح ة مقققو السولقققة   

 الػوضية وضموظها الوطصية 

  قققققطأ مقققققم ضوايقققققة  غقققققوضيو  حتققققق     

 ا  ص ة( 

ظ غػققا    اتصققات مققو  ي ققوت العجققو  

 ح يسظ يع وب ضزا     غساله 

 أال تعات   ح شح ( - 

لققال نو ولققم أغازضهققا مققا حييقق         _

 (571ص خة 

 و ت وت ل  ة الطواية 

 غو  أخنق  مبطحقك وظغاضيقسي ليقو      

لاز ، هو يو  اال تصاض الػوضي الصي لسأ ا 

 حنت ك له   !!(

و  طأ مم مؿق.س اال قسمبار ادتمقاه ي    

إة أحيقققا   قققم ال سميقققة   ألهقققش  قققم  

لعققققسما طققققطز اإلضهققققاليو  مص.ققققا مققققصلول      

(،   لاصقا   5م.عوم ، ي، و  وجقوه.   

 ( 2خرطا  ال و ، إة إزلش    

وهسال  احملت  و  لاال تصاض جاووا مقم  

 ققش أحيققا   ققم اآلمصققة، مع ققص  وحققسة     

الصقققق  ل ؿققققعش الػققققوضي، ضامبعقققق  الع قققق   

الػوضي وي.ت و   ناضا  متجيقس ا تصقاضا    

 ( 151الؿعش وادتيـ    

وال ختت قققققققق  مػقققققققق ا  االحت ققققققققات   

لالصصط،   ح ش، لعس ططز اإلضهالي  مقم  

    أحيائ.ققا الؿققطلية،  ققم احت ققاال   ققم 

ول  قققة الطوايقققة، مقققو صقققسي ات.ا، تتؿقققاضج   

 .طجققا  ال ققطح األ قق   مققا ت ققوت، أل ققه 

 ( 811مبطح ا تصاض الوطم والؿعش    

 خامتة:

  قققق  الققققطغ  مققققم أ   ققققسز ال تققققش   

الطوائية الجت صسض   قم العقسوا  ال قو ك    

    غوضية ال يتجقاوظ  قسز أصقالو اليقسيم،     

غققق  أ  هقققصظ الطوايقققا  اغقققت ا   توثيققق      

زو  أ  ت، ش ادتا ش ال ا ل طواية  اذتسي،

غققوضيو  ومص.ققا ضوايتصققا    _وهققصظ الطوايققا   

حتققققق  ا  صققققق ة( و ضصقققققا     قققققم   

حت ققش لالت ققاوت وال دققط لالؿققعش   ال سميققة( 

وادتققيـ العطلققك الػققوضي وت دققط لؿقق.سا       

  تنققققوا اال تصققققاض  الققققوطم، أل  الػققققوضي

لققسمائ.  ال ققاهطة، وتس ققس هققصظ األ مققات    

صققاض الػققوضي  وتص يقق  ت ة ايققالطوائيققة حتم

 ضهاب  ش تطاب الػوضي مم ضجؼ اإل
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 بعض مشاهد الحرب 

كما يصوِّرها شعراء 

  العصر العباسي
 

 أ.د. سام عمار 

 وكاتب وباحثادميي كأ                

 

 مقدمة
ال جند بني ذعراء العصر العيادي ذعراَء فردانًا كأولىك الذون سرفناهم يف 

العصر اجلاهلّي أو اإلدالمّي. ولعّل تراجَع ورأة احلروب قليواًل  واديًقراا الدولية    

اإلدالموة نسيّوًا يف العصير العياديي  أّدويا از اادهياا احلوياة االقًصيادوة ًاااسيًة        

والفن فقد تألَّقا يف هذا العصر الذي وعد أاقيى سصيوا   وصناسًة وجتااًة(. أّما الفكر 

األمة اإلدالموة  واادهرت فوه العلوم  ونشطت الفنون  وُنِقَلِت از العربوة ُأمَّياُت  

الكًب الوونانوة والفاادوة واهلندوة  وزهيرت فويه احلركيات الفكروية وابيذاهب      

ٍَيِت فقافيةً     اديالموة مًعيددة األليوان     الفلسفوة  وتالقَِت الٌقافياُت ابًنوسية وأنً

مًشعية ابناحي. وقد اافق هذا االاهاَا الفكريَّ تطوٌا فينٌّ الفت متٌَّل يف فنون 

الِعمااة والينق  وابوديوقى والِننياء  وقيد اادهير الفّنيانا األخيثان بًيأفث ذيوو           

 الًّرف واللهو وكٌرة اجلوااي والِقوان.

 

ّ اااّطي بيااااوُّي ااا  ي  ااا  يييي وكاااطبيعيّا

 لاااط  ي اارتي لااوخيو للنااطّي لثشاايّ  ي  اال  ي يي

فئاااي لظااال ّي لاا ارتيبيناا شيعّااث  يطااط لّ ييييي

فطرسااااّطيعااااطياثّي باّااااا  ييعطساااا  ثطّي عاااا يي

فاال ضي بدشااا  ا ٔ ي عااارتي ااا  يساااّ ي ل ولاااا يي

 لااا ايكاااطبي  ااااّ يواطاااا ّ يطااا ط ّطي اااطر ي

خي لكا ايي للو  يوُ ِسلي لت ( ي لاّينا يي

 اارتيطااال ّي لاؼاالارتلي  ااط ل  يو  ساا    ي

 للاا ارتيكطاااري باالو مي ل   ّااايةااّايعااطر  ي

ِّيي متّ ز دط.يواثييني لّيذلكي ب يوػ  يطاال 

 لاؼاالي لايطساا ي ظااط   ي باال يبياكاارتيي

د ادااّطيولّاا  ينااش ي يطط اال يلظااط  ي ّااطبي ويييي

نيايممطٔرضيَغِظ  ي ل غّ يوطاطرُّيعيشاطلاييي

 ىيعلاااا ّي ط يف  داااا يي ي ياااااطرُّ يو ك ااااي

 لشاااّ  ي ي ا ااا  ّ يوكااالصيوفااالص يوػاااط  ييي

وجط   يع ي ا يولّا يالذناايطاالاا يونّاط يييييي

ّمي ِنؼٍبيغينٍّ يوإع  عيفينٍّي ؤ ل.ي   طي لظال 

 لفلسطبي ي لاؼالارتي  اط ل  يو  سا    يييي
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فاااا ي ططااا  ي بااال  يةلعاااّاي ّ اااّا ي لاااالّ يي

ايد  ّّا يمت  ي لالذنايو خلّاط يعؼا ريو ااّاييي

 يططاااال ي اااارتي تاااا بي يالكااااايتـااااطخيإ ييي

 يالااااي لظ ااال.يوساا ا ي ثاا ي ظاا   اشرتي اارتي

 الااي لظط لي لفطرضي ثوَ ي لايشا  ي ؿاا ييي

يمن ذجّطيللداطرااي ث ي الا ـطّ.ي

ػاااا رْ يففااا ي لظاااط  ي او يت طلاثااااطييي

مجّلاي اؤ ل يللوا  ري يساط اي لا غّيعا يييييي

ُمي لااي ا ا ُي لاّييييي ثوَ يو ؼطِاِ  .يو اعّاط

ي حملطور   ري س  اد يفّ طي ثوُ ي ؼ ل ي ب

فطلظط لمي لفطرض يو  ي ينـ  ييالي ب  ر.

 الك ااااا ي لاثّفااااااي لراااااطفل  ياثراااااليإ ييي

 ؼطا ي اد  ي لؼاط  ي ي تا بي يالكاا يييي

الياِكاا  يواليل اا  يواليدناايمرتم ي يواااريتياا وييي

فّااا ي لل اااطجمي ي   اااايإ يػااا ر يو لل جاااااييي

ِ يااط صيػااط   ي ثاا  ي اارتيغز رت ااط يك ا ااطيي

 طع ااااااي يعئااااالي اااااطّ.يو اااااطي   ي لفاااااطرضميييي

ا طمج  يعؼ ري ؼطا يو ا ص يحنل  ي  ّي

ّ ّطيفي  يي ل   م(يك ا يسالعط صيي غٓ ط ي ل  يكل

يادّؽص(يت ش لشع   يع ي بؼطبم.يلاا ي اط ي ا  يييي

 انايي بؼطبم(يو حنلخيعؼ ر ي رتيطا  يي

ؿااػاي لل ااطجي لّاا  يوطااكطيللظااط لي َياا ميييي

 اي يصاال ي ثاا يع  اااايسااطنثاي اارتيييي ُيِداا صي لااي

 ّثاا  يوحدوداااي زاثاااي   و  اااي ػاا ر ط.يي

واااا   ي لظااط لي ياؼااّ ت  ي اا  ي لؼاا رَ ييي

 بزاثااااي ليطلػااااي اساااّيو ا اااليو لظاااد   يي

 لااااايبي يعّثااا يوعاااا ي ؼاااطا يييللدواااطور ي

اش  ٔعي بؼاطبمي لؼاط  ي لظاط جلي  الا ييييي

 بيااي االيفّ ااطيعااطلك   يفاي االيعاا اّلي ثاا ييييي

ي َبدشو د ااا(يوعااطلا يشل يي ل  اااا(لييييعطلؼاا ُ

ّ   ي ااطعفّ   يللواا  ري .يولاا ي ب ي د ت اا يِ ش اا

 لا اييي حملطور  بؼطبيكطبياالخي سل  ي

ال  يإلّا ي ليظاليلل ااياي د اطيالاا وبيو د اطييييييي

اااااطا ب ي ويكاااطبيل لاااكي  َلَكاااَاي لكااا  يي

 لاااين ااؽصيع ااطي ُشي ليظاال يو اا    ي اارتيعاا ي

طبي طا كّيللظاط ليييخمل اطت يكلِّ اط يلكايي

وتكلاا ي د ااطيااطاّاا يعؼاا ُيػااطر يػاالا  ي

يوك ٕ يو ؿ ي ي .يي

لاااا ي سااا اد ي لظاااط لي  ِف ا اااّط يع ااااايي

تاياااي ي  ايو   لاي ٓاّط ي يؼا ر ي ل اطا ييي

لّا اااشي ااارتييي للفاااا ي اااطو ر  يو ااا ي حملاااطور يي

 يظ  ي يؤ  ليج  ّ ي ل ايػد يفّ ي بؼاطبميي

ا يود طا يططخمّطي لّي للغ يجل   ي لل  ف

ّ   ييييي  لثط فااا.يغااا ي ااا ياااا ي ااطيااطاّاا يإ يساا

عا يشاااااال يواودااااااايػااااااطعلت ي   ظاااااا  يي

طاااااا ا ت ي  ذنااااااطّ.يوطااااااطرَك مي لظااااااط لمي

 ظااط ل   يوَفٔ اا  يعادااعي ااطيااطاّاا  يو  طعاا يي

عكاا يتي اا يو ثطااا يور طا اا .يفاا ا ي اا  ٕرييييي

ر اااإعيرِسااإلي ماشِ اااٍبي ااا  ي لااا ايد ر يَعااا     يييييي

و ؼااطا  يوااا ي دىيي يالكااايعاا ي لفااطرضيي

غطا  ااا ينااااي د ّي ااارتيدوبي بيتمثَ اااع يكلداااْاييي

و  اا ْ يياااا  ي ااثو ي يوػاا ي اا  ي يظاا  يي

 يؾي6411 لااا  اا  ي بااا  ي ُياااِ ايي لثفاااط  ي

ي(ل661-662

يااا   ب ي ااثويو لل ااطجميك ا  ااطييي

ي 

ي طااا طبميعئااإلي يَلياااطبي ادش ااا ٔييي

ي  

ي اااطئ لااارمي ر ااأّ  يع مػشااالِ يحِنااال ِي

ي 

ي  ااااّيت شاااالع   يعطلاااا  ٔيييوَليطِاااااِ 

ي  

يفاااط و ر  ي ااارتيوِاااأعي لَاثاااطيعَليطِاااا ِييي

ي 

يوط اااَكطيإلااا  يِعا يشااالٍ يوت ودشومااا ٔيي

ي  
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يل يكطب يا راي طي حملطور ُي ط كّ

ي 

ي ويكطب يا راي طيجا   ميتكٓلدا يي

ي  

و ي لاؼااااّ  يذ ت ااااطياشاااالدي لظااااط لي

وػفّطييظط  ي نلىي ّ ٍاي رتي يالكا ي ارتيي

عّث ااطي ظاا  يِػاا  ٕ ي يطط اإليد ر يعّثاا يوعاا يييييي

فااطرٕضي اا جصليعطلشاا ج يرنظااط ي لفلسااطبييييي

واكل  بياز ل  يااا يػاط  يكط يا ي يييي

 يالكاااااياليا اااال ينطافااااّط يوالياش شاااال يييي

جيطاااااّط يولكثاااا  ي لااااّي لاااالغ ي اااارتي اااا  ي

بياش  عشي بياؼاد ي ي   ج اايييي  شوُ 

 ثوَ  ياا ي   ي انا ي طجل يع اثايػادطّيي

و ساايخمال ي لا   ي ارتير ا ي اا ص يػمالب ييييييي

عَلاؼ يػا تم طي ي للّاا ي لا اط  ي  طاااا.يو اا  ييييي

 ل اثاااي لظاا ا  ي نواااريالياا  يوتلك اا ييييي

ج صايالي ّاط يفّ اط يتث طما طي لش ايطعم يإبيا ا يييييي

بال يي لثفاط  ييي لفطرضي لكلا يجاطازصي ي ي

ي(ل666 ي6411

يو اا  جصٕليَكاأل  ي لُكدااطُ يِاز َلاا مييي

ي 
يالي مدشِااااارٕتي لعااااّطيوالي ش شااااِل ٔيي

ي  
ُشيلاا ميكٓفاا يعاطجاأ يعاثاااٍي يجااطد 

ي 
يمب ٖاااٍ يػ اا شٔلي لُكااا ِ ي ااا ص ٔي

ي  
يِعل ِ ّيِاي لَفلشَغٔ يا  ا ايج لشسما طيي

ي 
ـ ااالصٔ  يعطللّااأ ي ماااا  صصي لش ااايطٔعي ل

ي  
يَكدصظشارميعااطلل   ي ل  اأ ي ّطع اا ميي

ي 
يلّصي لكلا مي لّي لَاثطيمبولصٔ 

ي  
يوتل ِك مااا ميج ااازشر ي لش ااايطٔعياثمظاااث  م

ي 
ي اااطيعااا  يُاٖلاااِاير ِسااا يو ِياشؼ ااا ٔيييي

ي  

وصف بعض مشاهد احلرب يف العصرر  - 2

 العباسّي

  ااااطي ي لاؼاااالي لايطساااا  ي لاااا اي اااا ي

 ي  ؿا  ثطي اسطسا  يفلاا ياكارتي لظااال ّيييي

 ا اااا ي اغلااااب يكدااااطي ساااالفثط يفلسااااطاّطيي

 اااطتل  يوكااطبيوػااف  ييظااط  ي باال ييييي

إذبيا ط  ي يالا اي لظ ال يونؼا عاي خلّاط  ييي

وغثااّي للػااّ ي للػاا ا يوعل  اااي ل ؼاا ال.ييييي

و يذلااكيرن لاا يوػاا ي يظاا  ي اارتيطااط ليي

إ يرناال.يوااا يجااطّي اا  ي ل ػاا يغطليااّطي يييي

إعااطري اا جياطااا ي يالكاااي يث ؼااليفّ ااط يييييي

طّي  ّطااااّطي يإعاااطري ل ػااا ي وي لل اااطّ.يييوجااا

وسااااثا ي ثاااا ي ظااااط  يوردُي ياؼااااطا  ييي

اعااال يطاااال ّي لٖ ااا رارتي او يو ل اااطا ي ااارتيييي

 ( يو ا ي لاّييي333-636 لاؼلي لايطس يي

 ل ااااا  ل ليعظاااااطرميعااااارتيعااااالد يو عااااا يمتاااااط  يي

يو ليووا  يو عرتمي للو    يو ي ثي  .

و و ي ااااطيا طلاثاااااطي ي ظاااااط  يي.ي1.2

بيايؼٔلي لث ر ييل يكفّفّط  ل ػ يطط لصيو

ااااٗا يولكثااا ياااا ص  يوػااافّطير اااااّطييالكاااايي

د رُيع يجّعيمم وِ ِ ليازا يعارتي داليعارتيييي

 ااايا يوعااا ي خلااا  ر ي لااا ارتي ج  ااا ي ااارتييي

عظاااطريعااارتيعااالديي ليؼااال يعاااا  ي لشاااّ .يإاااا 

 لااااا اي ا فاااااّي ي ل ػااااا ييي (161-66ي

 ث ل ي ثوَ ي لايش  ي ل اي عل  ي  وص  يكدطي

 ي ؿاا  يػاا ر يممكثااالييفطرسااّطييير اثااط ي

ؿااا دّط يػاااط  ّ ي  يااا  ياليا ز ااازج يوالي

دنزن يو  يإ يذلكيكلا يط  ( ي  يَف  اَكيي

عاا يعشاال ايفطااااا يوعااا لكيعاا  يع ظماا يعااا يييييي

ي رّدّط.يي
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وعظااطريعاارتيعاالدي لاا اي ر دي بيا واا  ىييييي

 ييؼاااااالارتي يوػاااااا ي لؼاااااا ر ي بشااااااّاي

للدالكاااايعااا  يتظاااكَّل طيع ظااايّ يجاااّعييييي

ر (يعطللّااا يلشااا  دي سااالو   يي لاااا و يي خلااا  

و اا  ي لك لاااي ليظاالااي لشاا د ّي لك ّفاااييييي

 لـ داي لاا ديكطَبؼاّيتز ا  يعشايبييييي

 رتيل ا طي اسا دي ي  صا  ي  فاّطيواليمتظا .ييييي

  اااطي سااالو  طيفدشاااث اايكطلظااا ُّ يو  اااطييي

 سااث   طيفوداال ّي لاالنوض ياا ااطي ااطي  لااريييييي

تا اااليد اااّطي ااارتي ااااطرُّيساااطعاا يفاااط ث دييييي

عطيااااطرُّيبيدنااا و يوا اااّطي يظاااػ ل بيد اداااّطي

ل ثرّااا ي ساااث   ي ثااا .يواااا يالااااط  يجثااا دي

جاااّعي يدااا وجي يٓكااالارت ي ااا يكطاااارييييي

 لظدصميتلا يإلّ  يو ا ي ي و يإطال ا  ط ييي

ُِي لثاااا ى ييي اياااا ي بيتمشااااّ ي طااااا م طيا اااال 

ُ يَيارتشييييييي عـل ي ارتيساّ ف  ي لي اطر ي  د ا  ي يا 

تلٓاط  ي  طي ل ارتيفل و ين فّطي ث يفا يلِيش  م شي

 مي لاطر.يلاا يعا ُي لشاّ خي ل  اااي لاايييييي  

كطاريتال يوت ياي يَا  ط ي لػيطري ي ؼاط  يي

 اااارتي اااا  ي يالكاااااي بط ّاااااي لاااا عّص يييي

كطلك  كابيت  اطوىي   لَِّااّايوسااي اا ٕ ييييي

د  ص.يإا ي ي ُي يفطجئي لا اي ازلا يجاّعميييي

ازا  يعرتي يا يعطخل  ر  ي  اّيلكا بي ا  يييي

ُمييي  ااا ميواااا دي  ااّعي عاارتمي ياا ُيااطتاا ي ياا 

ػاااااف َف ميووفاااااعيف َاااااا ير اطتمااااا .يو ا  اااااريي

 يالكااايعث ؼ اإلي رٓفاالي ااّعيازااا  يفااا ييييي

ُاِ اا ي اارتي ا اا  ّيفلاااعص يوُ ِساال ي ااث  يفلاااعصييي

 طٕب ي  اطي لفلااعمي ل طلافيفَفالصيعطةاط ي ليوالييييييي

  ذّ .يورن  يعظطري يظا  يال ػااي اطفل يييي

و  اايتثـ ميمش نّطيوتفطنملّ ليإذ ي  اط ي لاكييي

شوُيو لاردااااااينااااا ص يتّ اااااّطيو م ياااااّطييي  ااااا

وتكي االّ  يِساالشاطيإلّاا يااطتياا ي لااّي مثش م ّ  اا يي

حا  ي لشااّ  يولكارت ي لشااّ خيتاطتابيعػااايييي

 لكلداااليإا ااطيتاطتاابيعـاال ياااطٕضي ثّااٍ ييييي

-63 يؾيؾي6496اطتااااإ ييي يثااااا  وا ي

ي(ل69

ّيي يوجّٕعيَك مثٔ ي للّٔ ياز  ا ميعطبؼا

ي 

ي اطليمااااا شوعطلظااااا ُِّيو خلٓ ااااا  ياااااالصييي

ي  

يغااا  وشاطيلااا يو لظااادصمي يِنااا ٔري   اااطيييي

ي 

يت طلامثااااااطيو ل اااااا  يبيدناااااأليذ ايماااااا شييي

ي  

ُ ي  ااارتشيذ ل يعاد ااا ميي يعـااالٍ ياااا ولمي يااا 

ي 

يوتماااا ٔرُُّي  اااارتشيٖنااااّي لِفاااال رم ي  طليماااا شيي

ي  

يك بصي م طر ي لثصأعيف ل يرنوِسثطيو سّطَفثط

ي 

يلّاااااااااااااا صيت ااااااااااااااطوىيك  كيماااااااااااااا شيي

ي  

ُ ي لُف ااااااطِّ يإاثااااااطيع ا  شثااااااطيياااااا يي ي اااااا 

ي 

ُِينٓفاااااطلصي لّثاااااطيسااااايطايم شيي يعثااااا ي يااااا 

ي  

يفل  اااا  ليفلاااااعصي ي  سااااطر يو  ُلاااا مييي

ي 

يا ّاااااا ص يو  اااااا صيالذ يعااااااطليولي طرعماااااا شي

ي  

يإذ ي يلاااااااُكي  ي اااااااطرميػ ااااااااصل ينااااااا ص مييي

ي 

ّشثطيإلّاااااااِ يعطلشاااااااّ ِخيااطتيمااااااا شيي ي ظااااااا

ي  

ّ ااّطيي إااا ياؼاا ي يالكااايإذبيوػاافّطيكل

ّ ااّطي اارتيعماااٍ   يواليااا ن ي يت فّف ااط يإمجطل

فّؼااا ي دلصي لكاااطُي لفلساااطب يو ر ااا  ي

يشااااااطت   يو  ثاااااا  يػاااااا الت   يو رطااااااع يي

ج الت   يو ن ل يوافطت   يونيطاطينل اطُيي

اف ساااااا  ي ي اشااااااّيبرااااااطُي يالكااااااايي

و ط   طيف كّط ي لّيحن ي طير اثاطي ي ا  رييي



 بعض مشاهد احلرب كما يصوِّرها شعراء العصر العباسي

 

 166 

 

 اااااثو ي اااااعي ؼاااااطا  يووػاااااف يتفطػاااااّ  يي

ي الكِ ِ ي عينؼد .ي

-111ييلاا ىي عاا يمتااط يي.يوناا ي2.2

ي  اااي د رااوػ  ي ظ  يرنلي يي (231

جااااطّي ي اااااللي اااا جي خللّفاااااي لايطساااا  يي

 يا ؼاا ي لاا اي ا ؼاالي لااّي لاالو ي ي اا  ييييي

 ي اااي ا ؼطرّ يعط لّ ي ؤ صرّ  ينٖل  ي ع يمتط ي

 يعطاّ  ي يظ  ر ي لايتما   ي ي اد يو    ي

 ااارتياؼاااطا ي لظ اااالي يلودااا .يلاااا ير فاااعيييييي

لظااط لمي خللّفااَاي ي ي ااااا يوطاا  يعثفشاا يي 

واطاا ااط يف ااطّيتؼاا ال يا اا    طي شاا ث ّ ييي

إ ي ل  اااع ي يتفطػااّل يواشاا ت  يو   لاااّطيي

 ينّطل ي خلؼبي لل ااعي ييا ع.يلاا يكاطبييييي

 ث اّ ّطيو لدّ ّطي ي  لا طي  يعّصرت ي بي لثيا يي

 ااطيذندلا ي لشااّ ميالي ااطيتثالاا ييي لؼاوّ ي اا ي

 بي َبااا صي لفطػااا يعااا يك ااابي ياااث د  يو

 ِ اا  يو ياازش ي اا ي اااطيالةاا ي  اا  ي لشاااّ يييييي

و اا    يو بي لِالاا ي باّااا ي اا ي لاا ايتالثماا ي

 لل اااطجمي ل  ااااايكطلظااا بي ثااا ي   ااا   ييييي

 لا اط يعا ي  ّظا ي ي واطرع يالي اطيتثالاا يييييي

 نيااطرمي لث اا  .يلااا ي اازنييعااطيث د ي لاا ارتييي

ا  ل ػا بيوالٓفاا بي ا طدااف يواا ي  ي اارييييي

ؼّلُاي يالكايك ع   يي داطريو لفاط  ر ييي 

ي(ل99 يؾي6002

ّ ي اااارتي لك ااااِب ي لش ااااّ مي ػاااا لمي ايااااط

ي 

ي ي  اااا  ِ ي َباااا  يعاااا  ي ِ اااا  يو للااااابِييي

ي  

يو لالاااااا مي يطماااااا مِبي ار ااااااطجيال ااااااااّي

ي 

يعاا  ي خلدّشاأ يالي ي لش ااياِاي لظ اا مبِييي

ي  

ي ااااارت ي للو اااااُايعاااا ي ااااارت ي لث اااا  ميو ااااطيي

ي 

ي مناالمخيفّ اطيو اارتيَكااِ  ِيػاطغ  ي اارتيي

ي  

يت   ل ػااااااااااااّطيو  طدا ااااااااااااّطي لٓفااااااااااااااّيي

ي 

ُشيواليَغاااااال  ِي يلّشاااااريعثياااااأعيإذ ي ماااااا ص

ي  

 لااا  طريوواؼااا ي عااا يمتاااطٔ ي خلااال  يييي

عالاااااي د رااااَاي لااااي ل  د ش اااطييٓ  للااا ارتي ااا

 بل ااااعمي ااارتيكااا يػااا   يو  لاااريلَّل اااطيي

 يرل يإ يا طري ظدص يوبيايع ي ث طيس ىي

 لؼاا  ٔريو انظااطِ يذلّلااّايتث راالي ؼااا  طييي

 ليااااطاصيعاط ااااّطيالشااااثاي للاااا ب.يواشاااا دليييي

 لظااط لي ي يطلػطتاا ي لاااياااا   طي يػاا رييي

عّطاّاي ي  اي    ااايك ا اطيساّ يجاطرخييييي

يّاااطبيو ليااا اعييشيد ر ي ااا  ي لظاااط ٔليييي ااارتي ل

ي لل أعي ُيِفِلٔليي

إبي ااا  ي يظااا  ي لث اااطرا ي لا ّاااب ي يي

غدل ي للّٔ ي ش دلٌّي  ّيلك ب ي سا طر ي للّأ ييي

بيت اماا شير غياااي يل ا ااطي اساا د ي ويكاا بييييي

 لظااادص ي ذ لااا طي يظااا   يفػفَلااارشي ااارتي بيييي

تػّبليإا ي لـ ّي ل ايتؼثا ي لثاطرمي يالابييي

  يت   م ي لرلدُاي لااياؼاثا طيدناطبميييي لر 

 بل اعي يبراي ظدشايطط يا.يو ك  ي

فطلظدصي لايغطعري ػّ ي طيتاز  يعطلااا ييي

و لظااادصي لاااايدنااابي بيتػّااابي ي بطلاااايييي

 ل طاّااايبيت ِػاابش يعاا يعاّااري ظاالااي ي طلااايي

ػااااطد ايغااااايعيّاّااااايي دااااطريو لفااااط  ر ييي

ي(ل91 يؾي6002

ييع اااااطلاااااا يتلِكااااار ي  اااااا ي ياااااؤ ث  ي

ي 

يللثاااطٔريا  اااّطيذلّااا  ي لؼ ااا ٔليو خلظااابِييي

ي  

ّ ييي ُ يفّ ااطيع ااّ  ي للّاأ يو اا يؿمااو يغااطدر

ي 
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ياظماااااٗل ميوسشاااااَ  طيػماااااي صي ااااارتي للااااا بِيي

ي  

ـ ااوّيرِغي اارشييي ي  ااّيكاا ب يج عّااب ي ل

ي 

ي اارتيل ِا ااطي ويكاا ب ي لظ اادص يبيتػاابِييي

ي  

ّمي طكفااااْا ّصي اااارتي لثااااطٔريو لٓرلدااااط يؿاااا 

ي 

ّ يط اااِوِبو لداااْاي ااارتيدمناااطٕبي يي يؿماااو

ي  

يفطلظااادصيعطلااااْاي ااارتيذ يواااا يَ َفَلااارشييي

ي 

يو لظ اااادصميو جيااااْاي اااارتيذ يوبيةاااابِييي

ي  

ُميي واليتك د ي لؼ رُ  يوةدم مي ييطلػاط

 ي  ظاااااُايو حمليصي ااااااُايو ييِ   اااااايإاليع  ج ااااااِ ييي

 لظااااط ليإ ي خللّفاااااي يا ؼاااأ ي يػااااّػايييي

 لػطابيل  م مي   ّطي  ّياّط ي ؼا رّ يإااط  يييي

ع اا يو رد اا يوجاا  يَااا شر  يكدلااكييي ي  ط

 ي ُيا ا ص ي  كي  ي لرطفل ي ي ّا  يجوفا صييي

 راااّ صي ااارتي لل ااابي لاطتااا  يولااا يبياكااارتييي

 خللّفاااياااا دي اا  ي  ااّع ي لـاا   يلكااطبيي

ع  تاا يو اا   طي اااطداّلي ااّعيكاايٕايكاا ٔاييي

 َ َليِايو لـ ّل.ي  يرنطعي ي يططل يعا ل لي

ّطيا ا ااّطيلااا يد صاا ي لاالو ي اا  ي لالاااايتاا  ّديييي

جااا  ّ  يوعاااطلػ  ي ي،ؼاااّث ط يولكااارت ي شييي

 ر ديلاااكي بيتم ِلك اااط يفل اااّيعملج ّ اااطيعاااكيي

ف  ص   ط يول ير ط طيعاكيغاامي شيياطي فلوشار ييييي

 ي ااا   ط.يإب ي ااا  ي ياثاااّيو ليّاااري لاااا اييييي

ذندلاا ي  اا  ل بيإ ي اا يكاايايعا لاا يتاااط ي

ّشااار ييييي ّشااار يإذير     يك طعااا ي لازاااازليمو اااطير  

َشير اااّمييسااا ر ي اافاااط  ي  ااااالييولكااارت ي 

ي(ل11 يؾي6002( يي دطريو لفط  ر ي62

يبياػااااازميجّظاااااّطيوبياث  ااااا شيإ يعلااااا ٍيي

ي 

يإاليتا ص  ااااااا يجاااااااّعصي ااااااارت ي لل  مااااااابِيي

ي  

يلاا يبياُااا شيجوفااّ يااا   ي لاا غّيلػاا  ييييي

ي 

ي ااارتيافِشاااِ يو ااا   طي يج وشَفااإ يَلِ ااابِيي

ي  

ّش ااااااطيف اااااا ص   طييي ير ااااااّيعااااااَكي ُشيعلج 

ي 

ير ااااّيعااااَكيغااااامي ِشيبيتمِؼاااابِييييولاااا 

ي  

ي اااارتيعاااااِ ي ااااطي طصاااايم  طيو  ااااا يع ااااطيي

ي 

يو شي ف اااااطجميعااااااط ي ياِااااااأ ي اِطاااااابِي

ي  

-205واؼاااا ي ااااعي لاااايووا ييي.3.2

إ يمنااٍايرناال ي اارتيوػاا ي يالكااالييي(ي214

إاااا يوػااا ي اااطدنييرػااا  ياااال ّ يطاااا رااي

     لاااي ا ِيااالْ ي ظااو اايعاااطبزبي لادّاااع ييي

ل فطػاااّ يل  ااااي لسااا  اي يجااا  ريإاااا  بيييي

كشااالىي ا طااالو ب ي ياؼااال ي ي عااأّ ييي

 ياا  ارٔتلي طػاادِاي لفاالض ي لاا اي تااّي لّاا يييي

و لّي طلكّ ي ل  لم يفل يا يشع ي ثا يإالير اطرصييي

طااايّ ْايعاااطلاي ريي داااطريو لفاااط  ر ييييد رساااْا

ي(ل11 يؾي6002

يفكاااا ب ي ِ ل ااااط  ي اااارتي اااا  ييي

ي 

ّ ااااُاير  شااااصٔيي ي ُاااااأصيوإن ِلااااِ يعث

ي  

يلااااا يتااااال  مي لدااااار ي ب ي للّاااااطل ي

ي 

يتلَكاارشيفّااِ ي  ت دااّطيعااا ي ماالضٔي

ي  

  طي لل  اي يلس  اي لّيج  ري لاؼلي

( يو اااااا ي  ؿاااااا  مثط يف د  اااااا ميي  ل ااااااط 

 الكااّايد رُيعاا ي لاالو يو لفاالض يت   َل ااطييي

ّ ي دّااع يوت   ي  ااعيع اا وّيطاا ا يي  لظااط لميع ساا

تفطػااّل طي ل اّاااا يلااا ي رتااطعي لظااط لمي اارتييي

ُميرناّ ي لاّي لل  اا ييييي  ظ  ي بل  يفاطي 

وكشااالىي ا طااالو بي لااا ايتلفااالخيفااا لييييي



 بعض مشاهد احلرب كما يصوِّرها شعراء العصر العباسي

 

 161 

 

ر سااااا ير ا مااااا يااااااا ديجوفَلااااا مي يػاااااف خيي

 يالاايصي ّطعااّطيا ثطسااعيفّ ااطي  دطسااكا يو اا

 لل اااطبي انـااليو اػاافل.ي  ااطي ياااطتل بي ي

   ي لل  ايفّ اطرك بي،رياط لا يع  وّي

طااا ا يوػااادريرػااا  يفداااث  ي  ااارتشيا ااا اي

علتاا ي لااّي اا و   يفّؼاا   ي ل ااطا يعااوٕضييييي

   اّّطيعاث   .يو ي    يجّ ا ّ ي ي ا  ي يظا  يييي

ّ يا ولكاااا ب يولكاااااث  يالييي ارااااث م ي  ّاااااط

ؼاااِ روبي ػااا  تّط يعااا يا ؼااال ف بيعؼااادرييام

  ِيٕعيكد رتشيفاا ي  َلَكااي لكا  .يوالتاط ييييي

 لظط ليفّدطيال   يواظ  ي رتّطع ي ي يظ  ي

ُص يولكااا يييي ّصي  ي  ااا   لّ شاااطّ  لي  ااا ي  ّاااط

اا ااعي لظااٖكيعااطلّا  يلماا  يااا   ميلّ وشصااصيييي

 للساااا   ي يط لاااااي  ط  اااا يي ا يوػاااا يداّااااعييي

  ي لل  ااي بلعّااييي  اد عي اِ زيل فطػّ ي 

 لشاااط ل ي لااااي طفراااري لاااّيكااا اي ااارتيييي

مجطيااطيوع طا ااطيو ّ ا  ااطي لااّي لاالغ يعاا  ي

 لز رتي ل اي ـّي لّيت  اي   ي لاؼاليييي

ي(ل11 يؾي6002ي دطريو لفط  ر ي

يوإذ ير ااااار يػاااا رَ يإا طِكّصاااااَيي

ي 

ي رتاشاااااااار يعاااااااا  يروٕ يوُفاااااااالضٔي

ي  

يو يثطاااااااطي    ِ اااااا صيو ا طاااااالو ب 

ي 

يامزج ي لؼف خ ي،ار ي لا  ر ِفصٔيي

ي  

ي ػافل ييي ي ي نـل ٕري رت ي لٓلياطٔضي لّا

ي 

يرن اااااااااااط مي يػ ااااااااااايّػِايو رشضٔي

ي  

يوِ ااااال ُُّي لل جاااااطٔ يعااااا  يا ااااااِ 

ي 

ُِي ث  يوإغدطلميج لشٔض ي ينمف 

ي

ي  

ي ااارتي مظااإّ يا  ااا ايعاطِ ااا يرم ااإ 

ي 

يو مِلااااإّ ي ااااارت ي لش اااااثطٔبيعِ ااااالشضٔي

ي  

يجاااااا  يت ِؼاااااا مي لااااااا مي ا  اااااا يييي

ي 

ٍّيُياا يعّااث   يإطااطرُ ينماالشضٔي ي  ّااط

ي  

يا ػش  لااااا يفاااااّ  ي رتّاااااطع  ي  اااااّ

ي 

يت     َاااااااااالص  م مياااااااااا  ا يِعَلدشاااااااااصٔي

ي  

(ي213-221.يو عي عرتي للو ا  ييي4.2

اااااّعمي ظااا  ّ يرنااالي ااارتي ظاااط  ي بااال يييي

خم لفّطيج  ّ .يإا ياثا ر ي،اريَغال لي لل  اطّ.ييييي

و ظاااط  م ي ك اااليعظاااط ايواشااا ّ  يو طااا  يييي

ّ يا  ا ي لااال ي اارتييي يإا  اطّي اا ااطيتؼا ري عثااط

  اا ي ليؼاال يساآكطاّطيورنسااطّ يوااا يف ااكيييي

 (ي ثاا  طي ااطرو ي لااّ  ي692ع اا ي لااز اليي ااط ي

 اصدطيف ٍك يو   ل  يع  ي لطيمت ّ ييبيا ِفلو ي

   ّ ي رتي   ي ليؼل  يفلا ياا ٓالو يطاّ ّط يييي

.يوبيذنو   ي  ل   يوبياظفا  ي لّيعفا ٕي

ج ااطرّ يتااطر ي  ساا   يفلاا ييلااا ي ا  كاا  

اوكاااا  ي ثاااازاّليوالي طا تااااّطيإالي  لااااا  ي وي

      يواليت  ىيفّ دطي اليسلي  يوا يا  .يي

لااا ي افاال يكاا يطاا ّي ي ليؼاال يو،ٓ اا يييييي

ع  ظاّايالي ا ودييااط يفداطي اطدُي ساا  ُا طييييي

ـِل يعطي ش ا  يو اطي اطدُيسافثم طير اواّاييييي ت

سااّا.ييغطداّا يو طي طدُياؼا رم طيطاطخمّايعطيي

كااا يطااا ٍّيمجّااإ ي ي ليؼااال ي االاااب يإ يييي

 س  ي ط ليلا ي  صيتا صي لاؼا ريتا  صي ارتييييي

ر طديو ارتيتال  يركاط  يواليامالىيفّ اطيغاامييييييي

 ااااٍ يو رجااا ي ي ااا ر  يو ط اااطُي ا   اااا يييي

ّميي بدؼاااا   يييي ووجاااا  يااااا ير  ل  ااااطي لاااا  ط

ي(ل631 يؾي6424
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ّميذلااَكي خللاأعيفّ ااط ي ااارت يؿ ؿااط

ي 

ُمي ي لز  اااااطٔ  اااااارت ي سااااا  ُا طيذو 

ي  

ي اااارت يُفِلاااْكي ث اااطيوُفِلاااْكيإلّ اااطييييي

ي 

ُصي ي ليواااليكاااطا  ٔ  ي ثظااا 

ي  

ي ااارت يتلااكي لاؼاا رميو لاا ورميفّ ااط

ي 

ي ااارت يذ ُّي لِيثّااطبميذوي   كااط ٔي

ي  

يعمااا  لريتلُكااا مي لاؼااا رميتااا الّييي

ي 

ي ااارتير  اااطٍديو ااارتيتمااال  يركاااط ٔيي

ي  

يون َلاااارشي ي مل يااااطيف اااا يَاِفاااالص

ي 

يعا  يتلاكي  كااط ٔيياليتالىي لاا مييي

ي  

ٍُي يغااااااا ي اااااااٍ يو رجاااااإ يعطاثااااااط

ي 

ُشيعّاااااث رتي فااااا لمي اااااط ٔيييي يامِيااااا  

ي  

يومِعئ ااارشيعاااطي  ٔبيو لااا    يَاششااال ّييي

ي 

يعاااا يعااا ٔ ي ل ي ّااأ يو   راااط ٔي

ي  

يفو  اااطيت ششاااِف ي للااااطجمي لّ اااطييي

ي 

ٍُيع  يش اااااااااا  يوَا ااااااااااطٔ  يجطراااااااااااط

ي  

و عاارتي للو اا يااا ن مي ثااطي يت فّاا ييييي

 يظااا  يو جز اااا يوتفطػاااّل ي ل اّاااااليلاااا يي

دنلاا  ي ليؼاال ي،ااريجااث ي للّاا  يف طااال  ييي

 لثاااطر ي ااا  ي  لااا طي لثاااطاد  ي ااارتي   اااطُييي

 ارعع يفطلظطر يغؽ ي يطالع   يو ل اط  ييي

غاااؽ ي يُلاد ااا  يو لفاااطر ي ااارتي ااا  ي ي اااا ي

ثطاا يي طجل  يعطُبشط  يَف  اما  ي ا يع  ابي عيي

إلّااا  يو ا  يعااا ال يإن تااا يإلّااا  يفـاااو  ييي

 اعكاااطر يوس اااي   ي َيؼااا اطُ يو رتكيااا  يييي

 طاا  ي لفرااطاع.ي اا يجااطّي لؼاايطجيفاااطاّي اارتيييي

تيٓااااّي ااارتي ا ّاااطّي ي ليؼااال يا  اااّطي  ااا اّلي

 يؾي6424ك اااا ي لااا ي اااطٕ يي بدؼااا   يي

ي(ل639

يعّثداااااااطي  ُل اااااااطيع  شااااااارٔتي اااااااط ٕييي

ي 

يإذير ااااااط م ي يّاااااا م  يعطػااااااِ   ٔيي

ي  

يدنُل  ااااااطيكاااااا ا  يِاَ ااااااعمي للّاااااا ٔي

ي 

يإذ ير ج ي ااااااااااااااااا شلَِ   ي لرااااااااااااااااا  ٔي

ي  

ي اصي  ااااااااا شٕ يرَ و يع ااااااااا ي اصي  ااااااااا شٕ 

ي 

ي مااااااعصي ثاااااا ميا ظااااااّبمير ضمي لػماااااا  ٔي

ي  

يإذشير  اااااا   يعثااااااطرِ  شي اااااارتيلشاااااا ٕيي

ي 

يوِطاااااادطٕ  ي اااااارتين ِلِفٔ اااااا شيو ا ااااااطٔ 

ي  

يكااا ي غؼ ااا  ي ااارتيطاااطرٍ يعظااال  ٍيي

ي 

يع اااااطٔ كاااا ي غؼاااا  ي اااارتيعااااط  ي

ي  

ّ ي يكااااا يؿاااااثٕ يعثفشااااا ير   ي ث ااااا

ي 

يف لٖاااااااااااا  يجيّث ااااااااااا يعطُبشاااااااااااط ٔيي

ي  

يكااااا ي ٕ ياااااا ير ىي ناااااط يػااااالااطّي

ي 

يت اااأل  ي خَلاااا  يعاااا  يػاااال ّيكاااال ٔ 

ي  

يكاااااا ي ٍ يااااااا ير ىي زاااااااز يعثّاااااا ي

ي 

يو اااااا ياماَلااااااّيعؼااااااطرٕ يػ دؼ ااااااط ٔييي

ي  

يكاااااا ي فاااااا  ى ي ي  ِلااااااِ ي سااااااَلدم  

ي 

ي ااااااا  يبيذنِداااااااِ ي ثطلاااااااكي اااااااطٔ 

ي  

يكاااااا يف ااااااطٍ يالااااااطٔ ي ِشيعكاااااالٕيي

ي 

ـ اااااوم  طيج ااااالّ يعػااااااي   ظاااااط ٔي يَف

ي  
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يكاااا يف ااااطٍ ي  ؼماااا اٍايااااا يس ااااي  ش طييي

ي 

يعاااااااااطر ّ يوج م اااااااااطيعػااااااااأايِل اااااااااط ٔيي

ي  

يػاااايصو   يفكطع اااا  ي لااااا  مي ااااث  يي

ي 

يعاااااا   يااااااا ٕ يك ااااااا ي لاااااا ي ااااااط ٔي

ي  

وعااااا ي اااااطا ي عاااارتي لل اااا ي ي اااا  يي

 يل ّاااي  اا  ليعااطلالربي لكاالا ليإب ي يؼااط ي

جلاا  يو لكطر اااي ثّفااا يو ا ااايؿاااّفا ييييي

ولااا لكيبيدنااا ي لظاااط لي يف ااا عيعثكيااااييي

 ليؼااال يعلاااااّاي  اااطر ي ظاااط لي لثاااطضيإ يي

   طي ااؼاّ ي عَلاؼ يتا  اّ ي ارتي لل ا ّيإ يييييي

 ااااارتيسااااا ر يي62 لاااااالربي لكااااالا يي  اااااااي

موايااااّيوجااا ميرع اااَكيذاي  ااا ٔ يييييي لااالارتلي

و  كاااال ٔ م( يوتاااا كا  يعااااط نل يوااااا  ي

 بشااط ي  ااط  ي ش يلااا صي ااطعف   ي ل اثّاااييي

ت اااا ريلاااا ا   يو،فااااز  ي ااااااطذي ليؼاااال ييي

 يثك عاي رتي لا لايو ي لع .يواا يد اطيإ ييي

ذلاااكي يػاااّػايتالااااعينظااارٕتيولااا  يطااا ا ييي

ّشرتيي بدؼ   ي ي(ليي631 يؾي6424و ؿو 

يو  ّااااطا ي ااااث  شيإذ ي ااااطي ل اّثااااطييي

ي 

يو مااااا مي ثااااا  ي اااااطِكٔ ي ُبٓكاااااط ٔيي

ي  

ي ا ي اااااااااا ٕريلثااااااااااطيو ا يجاااااااااا  ٍ 

ي 

ي اااا ياماااا   ّي لااااّيرنؤضي ااااااطٔ 

ي  

يااااطي ياااطداي  اااطيغـااايش م شيلااا ج  ييي

ي 

يذاي  اااا ٔ ي لاراااإّ يو  كاااال  ٔيي

ي  

ي نااااااا ِل م شيإنااااااا  ا ك يوااااااااا شتم ش

ي 

ي اااااث م ميوذَنُكااااا يااااااا د ي للئاااااط ٔييي

ي  

  يذن   ي ارتيج اا يعل ا ي شا   اّطييييي

خنا ت   ي خلط لاايعطساا ادط ي فالد ُي لااالربيييي

 اارتيساا ر يي36 لكاالا ي لااايوردُي ي  ااااي

 ل  عاااااليم اِفاااالمو يِنفطفااااّطيوِ اااااطاّليوجط اااا و يي

ع    لك يو افشك ي يسايّ ي شيذلكا ييي

نااااصيلكااا يإبيكثااا  يتالدااا بم يلّ ااا ري يييي

 ليّاااري لااا ايالّااا ي لاااّيغفلااا   ي ليطاشاااا ييي

ي(ل632 يؾي6424فّا  يي بدؼ   ي

ي اِفااالو ي ا اااطي لكااال  يِنفطفاااطّييي

ي 

يوِ اااااااطاّليإ ي لايّاااااا ي لٖ ػااااااط ٔي

ي  

يَ عشل  مااااا  ي  ااااال   يو اااااا  ياّاااااط ص

ي 

يسااااا ّّ يسااااا ّّ يلث ااااا  ي لث ّاااااط يييي

ي  

ااال ييي(354-303و عي ي اث ييي.ي5.2

 نيطريػ  اايا ااايرع اريعّثا يوعا ي ا اايييييي

سّ ي ل ولاي بدش  ا  ياي ي بيا ِغل ي    ن ي

ػ ر ي ا اي لّ  ي  صلِري ِبايَاي ل  يّااي يي

 ّطتااا  يو اااطغي ي لااابي اااعي ا اااايفاااوّ يييي

ُميسااااّ ي ل ولااااايي    لااااااي ّ زتش ااااطي ا ؼااااطر 

 ي   ااي لّي للو  يواا ير فاا ي ي اث ي يييي

 لوع  يفكطبياؼ ي ياطرُّي لايغزو ت يو

اظااط   ط يولاا جيطاا ط ايسااّ ي ل ولااا ييي

وعشاااطل   يو مششااارتيتااا عا .يو ااارتيعااا ي عااال ييي

 ظااااط  ي باااال ي لااااايوػااااف طي ي ااااث  يييي

 لااايي  اااُايالاااِاي با   ِييونٖلا   طيعظاال  ييي

 ا ؼااليفّ ااطيسااّ ي ل ولاااي لااّي لاالو يي ااط ي

(ي ا ؼاااااطرّ يساااااط اّط يوكاااااطبي ي اااااث يي333

عؼااوي   يفداا جي ا اااي اا  ّطير ااااّطي م  لِّّااّطي

عاؼّ  يلشِكثثاطي بيااا ص طيكاؼاّ  ي عا ييييي

متاط يو  ا ّ ي ارتي عا عي لاؼاطا ي يلودّااي ييييييي

 اد ي لالعاااا  .يلااااا يوػاااا يفّ ااااطي يظاااا  ي
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وػفّطي ّ ّطي يططلّ يا    ي يل  اايسا راطلّاييي

ايالاا يولػ م مي يي  اايي ٓلَارشيفّ طيالذن م مي ل

 ي    اااا يول صا اااطيعّطامااا ي ُياِ ااازم يونّطُلااا ميييي

ي خِلؼبمي  ط  مي جملث  م.يي

وسثك ف ي ثطيع ثطو ي ظ  ي يالكاي

ّ يييييي عاا ّّ يع ػاا ي ي ثي اا يجااّع ي لااا ويو ا  اااط

حشاا يا ّ   ااط.يلااا ي   داا ي لظااط لي ااث ل ييي

 اااثو ي يتـااا ّ ي لاااا و يعا اااا  يوتثااا  عييييي

وتاا ٓفلي م تاا يو   ااطد  ي اا يييي  اال ليفلسااطا  ي

اكاا بي لثؼااالي لّاا يعاااا ي الكاااي ط ّاااايييي

 لاااا عّص ياليتميااااا يواليت اااا  ر.يلااااا يػاااا ريييي

 لظااط لميجااّعي لاالو يتؼاا الّ ير ااااّط يفااا يييي

 اي يو  يلألي ارليعك طف ا  يواشا ي اطيييي

عاااااا يطااااااللي ارليوغلع ااااااط يوفلسااااااطا يي

ا شاااالعل بيعطب ااااا ي لاااا اي  اااابيااااا  ا يي

 ميوؿااا ّ  ينّااا ي  يولااا لكيتظااا  يجَلي  مااايي

لّيُلػاااطيُ ذمب يعااال ي  ااا   ّي ي  ثاااطبي لشااادطّ.يي

وااااا يمجااااعيفّاااا ي لااااكي لاااالو يي ل   مششاااا معم(ي

فلسطاّطي ارتي اا   يطا ّ ياليا فاط د بيفّداطيييييي

يعّث  يإاليع لاعي لومجا.ي

و ل ااااااّي  ّظاااااطب يو طااااا  ييّااااابيييي

 يالكاااااا يفلااااا ياؼاااااد ي ير ط اااااطي ااااارتيي

 يااااطتل يإاليكااا  يطااا طعيعطسااا  يوبياياااعيي

طي اارتيرالُي باال يإاليكاا  يسااّ يااا اٍّييفّ اا

اااطععيع  ااطر.ي  ااطيسااّ مي ل ولااايفااا ي يااري يييي

البي يالكاايػاط  ّ يع اّ  يو اطي ارتيطاكييييييي

 ي بيكاا ياااا ي اا  ي ي ااا ي ااالليياا ُي

تاا   يولكاارت ي ا اااي اا يطااطخمّطياااال ليييي

افشااا يللدااا ُ يو يااا ُيغطفااا ي ثااا  ي  اااّييي

لك ا يع يجفثّ  يو  يالياث ي يإلّا .يولالييي

 اااا ي ع ااااط ي لااااا وي ي ساااا ال لي ماااازشٕرييي  ط

جل ااّي  اازو   يو اا ياثرااليإلااّ  يعطةااّطيي

علااع ي اسااطرال.يلااا يفطاااريطاا ط  م ميكاا صيييييي

تؼاا ري  ااّيإبيعااا ي لااا  ياااط ليإااا ياالاا يييي

عطلػّااب يواااالخيا ّ اااي يالكااا يولاا لكيييي

ف  ياليرنظّي يا ُ.يو يػا رٍ ي ارتي يظا  ييييي

اا ويي   لٍا يؿ صيفّ طي ا امي ّدثَايجاّعي لي

ـ الشٍ ييي و ّشلت يإ يالي  ي    اّطيإااط   يوِع

عطلشّ خيتَكإ يونايايو ثّا ي  لك ا ييييي

مجّاااااّطي اااا يوجثاااا دم مي لي  ساااا .يو ي اااا  يييي

 لؼ ر ي يل ياي رتي الل واط ي ييططاليبياياع يييي

للل ااطجيدورص يفكاا ب ي لشااّ يفّ ااطياشاا   ييي

عاااطلل  يواظااا مدم ييو لفااا  ي  لّااا ي لاراااّ ييييي

فاااطخي لؼااا  ر ياليياكااا بيإذبيعاااطليّ ي خلِي

عطلل اااطجييااااطيياااطي ااارتيػااا رٍ ي مي طِلػاااٍاير اااااايييي

رة  ااطينّااط ي ي ااث ي  ااط  ييلااا ي ا  ااريييييي

 يالكاااي لارّدااايعاا بيامِ اال ُي جشااطدميجثاا ِديي

 للو يواطدِت  يف ليجي ي ُا ِّ ِ يا لّ ياظي ي

ا االي لاا ر   ي لااّي لااالوضي يااا  ي لساا ط.يي

  ااطي يث ز اا بي ااث  يفااألبينّاا ي ا اااي لاارييي

ت  ا ااا ي لاااّيادااا ي  ياااط  يف ااا وضي ييي

علاا طيوك ر ي لثش ري لاايوجا ُي  اط   يييي

ييطيالاياي يثط ي رتيج فيا    .ي

وت   ري لؼ ر ي ث ي ي ث يل ي ويفّ طي

فاال  ي اا  ي لثشاا ريتثرااليإ ي ا ااايوجّظاا ي

ّشرت ييييي  ا ا  ي ا ي  يوجثا د ياا ي  رمو اطي مدش  ِ ا

ر ينِّل ي لا ااايي   ر يُ  صطِت طي لايت ايالي   

 لا ّااااي لااايةاالا يفااألذ ي ااطي ٖلااري اا  فليييي

   ي خلّ ي بشثاي ل  راب يعشايبيو ا ر ييي

 ارل ي ظ ط طي ا اي ل اي  شرتيتا راي  طيي

  فّطي لاّيع  ا اطيكداطيتز ا ي ار اا ي يييييي

 لل  ااا .ي ا ينّاااط ي يااا عينااا لي اااا لي ااا  يييي

 لل  ااااي ل ايااااااي ياِ ياااايو ي  لااااييي داااطري

ي(33 ي6002 يو لفط  ر

ي ت اااااا شَُّيدناااااال وبي ب ااااااا  يكاااااا ا   يي

ي 
يسااااااال وش ياّاااااااطٍدي اااااااطيُيااااااارتصياااااااا  ا مي
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ي  
يإذ يع ل ُااااا  يبيتماشاااال ِخي ليااااّ مي ااااث  ييي

ي 
ي ّااااااااطعم م مي اااااااارتي  ِل ااااااااطيو لا دااااااااطا مييي

ي  
يمخااّصصيعظااللي ارٔليو لػاالِ ي  ُفاا مييي

ي 
ِّي ثااااااااا ي  ااااااااااط  ميي يو ي ذمبي َ ااااااااا   

ي  
يةدصاااااااع يفّااااااا يكااااااا  يِلششااااااارٕتيو   اااااااٍا

ي 
يفدااااااطيت ِف اااااا مي ُباااااا     يإالي لو جاااااا مي

ي  
يفللااااااااِ يوااااااااارصيذو   ي لِػااااااااعصياااااااااطرم ميي

ي 
يفلااااااا ياياااااااع يإاليػاااااااطر صي ويؿمااااااايطر مي

ي  
يتاٖ ااااع ي ااااطيالياا ااااعمي لاااا  رع يو لَاثااااطيييي

ي 
يوفااااالصي ااااارتي اع اااااط ي  ااااارتشياليامؼاااااطد م

ي  
ُِيطااااك يل  ااااا ٍي يواِفاااار يو ااااطي ي ياااا 

ي 
يك ا اااَكي يج ِفاااارٔتي لاااالدىيو اااا ياااااطا مي

ي  
يمُتاااال يعااااَكي اع ااااط ميكلدااااّي زل اااااّييي

ي 
يووج ماااااااَكيوؿ اااااااطجيو  ػااااااالمَُّيعطسااااااا مي

ي  
ّيي يةااااطو  شُي ااااا  ر ي لظاااا ط ِايو لث اااا

ي 
يإ يااااا ٔ ياااااا ٕ ي اااااريعطلػّاااااِبي اااااطِل ميي

ي  
يؿاااد دشر يجثاااط ّ  يإ ي لالاااِبيؿااادصاّييي

ي 
ُمي خلاااااا   ي،   ااااااطيو لااااااا  ِد م يمتاااااا 

ي  
ُِيو لثؼاالميغطااابصييييي يعـاالٍ ي تااّي يط ااط

ي 
ُِيو لث ؼااااالميااااااطد مييي يوػاااااطر يإ ي لٗلي اااااط

ي  
ُِي  اااااّيعل ش   اااااط ّ اااااط ُ ي لل داشث ي  َاااااالش

ي 
يو   اااّيكااا ب ي لشاااّ  يللااال  ٔ يطاااطِت ميييي

ي  
يو  ااااارتشيعلاااااب ي لفااااا   ي  لّااااا  يفألا داااااطي

ي 
ي فطِتوماااا مي ليااااّ مي خِلفااااطخمي لؼاااا  ر م

ي  

يا  اااااااالت  م ميفاااااااا ل ي ا ّااااااااِ ِ يا شاااااااال ّي

ي 
ُشيفااا لي لاااالوضيي ي لااا ر ِ  مكداااطيامِ ااال 

ي  
يت وضميعاَكي خلّا مي ل كا ر ي لاّي لا  ر ييييي

ي 
ُشي اا   ي ل كاا ٔري ي ااطِ  مييي يوااا يَك ماال 

ي  
يتُراااااارت يِفاااااال  مي لَفاااااا جٔلي ا ااااااَكي رشت  ااااااطيي

ي 
يعُ   طِت ااااااطيو اااااا ي لِا ااااااطلمي لؼصاااااا ِد ميي

ي  
ّش   طيعي  ِا ااااااااااطيي يإذ ي َلَااااااااااارشي  ظصاااااااااا

ي 
يكدااااطيت دظ ااااّي ي لؼاااااّ ي ار ااااا ميي

ي  

 خامتة

 ي ااا  ي   لااااي ليطا ر  ّااااي لشااالااايي

ااااا   ثطيػماااا  رّ يخم لفااااايو  ث  اااااييظااااط  ييي

 بل يكدطيػا صر طي عال ميطاال ّي ل ا رارتييييي

 او يو ل ااطا ي اارتي لاؼاالي لايطساا  يو اا  يييي

 ل ايا   ثط يلّصيإالي ّ ثاّايػاػا يجا  ّ ي ارتييييي

 د ي باالو ي لاااي طاا الري لااّي اال يِ َاااِبيي

طيت  اا شيعاا م.ييي ل اطراجلي يوعثثاطي لالعا  يويايييي

واا ياليت  ااا م.يغاا ي اااينيسا ة يلثفشاا  يييي

 ااعيذلااك يعاا بي  لاا يعطلشاا   يو بي ك اابيي

 ااااارتي د ي لشااااا   يو حملياااااا يو  ناااااطّ يييي

و ل شاااااط   يو ل ااااااط  يوسااااا ىيذلاااااكي ااااارتي

 يفاااااط ّ ي لاااااايتااااازرعي ي لاااااثفصي يااااا وّي

ّشعمي ي لااالوجي ل د اّثاااايييي و لشاااكّثا يوتمِظااا

يو الس ال ر.

 مراجع اسُتخدمت يف الدراسة

 د ظعليد ري ي   بيللو  .ي لل ا ي ي اد ي لالع  .(.ي6424 بدؼ   يااّ يي -
ّ ا(.ي6002و لفط  ر ياطس يييسط  دطر ي -  يل لياي لش ثاي ل  طل اي رتيوؼؽي3 للػاي لالع

 .يد ظعليجط اايد ظع. ال ي لؼ  
 .يد ظعلي ك ياي لف  .يخم طر ُي رتي لظالي  ط ل  (.ي6411ا ير تبيي  لث فط  يي-
.يو  ر ي لوعّااايو ل الااّ لياؼاا ؾي  روساااي ي اد ي لالعاا  (.ي6496 يثاا  وا  ينلّاا ييي-

ّ اي لش را ا  .د ظعلي  د  را اي لالع
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آداب الحرب من منظور 

  إسالمي

 
 د. سليم بركات 

 دوري وباحث وكاتبكادميي أ               

 

 املؼدمة: 

األدب لغة عـد العرب مأخوذ من كؾؿة )مأدبة( وهذه الؽؾؿةة كانةت تقؾة     

 الردةو  يف اجلاهؾقة عؾى القعةا  الةذي وةدعول الـةاس ،لقةن  لؽةن بعةد بع ةن         

: "أدبين ربي فأحسن تأدويب" حتو  معـى األدب ،ىل مؽار  األخالق  وؼو  

واألدب اصقالحًا هو تعبري املرء عن أفؽاره  وما وةدور داخةو وجدانةن ومرةاعره     

أو وصػن ملةا وةراه مةن أحةداث  وتعةبريه عـفةا بأدةؾوب راقر ولغةة رزوـةة و ؽؿةة           

بقال الوجةن األفلةو يف كةو دةؾو      واملؼصود باملصقؾح عـد فؼفاء اإلدال  هو 

 واحلث عؾقن فؾألكو آداب ولؾسػر آداب  ولؾصالة والزكاة  والصقا  آداب. 

ولؾحرب آداب تتعؾ  بتصرفات املسؾؿني أثـاء حةروبف  مةأ أعةدا ف  م ةو     

 "من وؼتو ومن ال وؼتو  وما جيوز اتالفن  وما ال جيوز... 

كل ذلك نظمته أحاديث صدرت  ند    

والضددددخاضو ت ددددلاه ا  ن دددد      الددد    

أحاديث ض د  ن   دا الها داح وحاد  ال د        

ف  ددداق ورضددداتل الادددل  حله  دا  ا ددد      

التضدددلت اميدددست  ل  دددل دات رتدددا  دا ددد     

كمدددا يتضدددلت اوضدددلي  وحلردددا  ددد   دات     

اآلخددد  الدددتل ياالدددل ا  ددد مم حلتدددا أه يادددلي 

(ق 1ض ددد    وضدددم ا  ددد مم صددد ذ أو أتددداه      

 ددددده ال دددددلي ضال سردددددا  و دددددتا تدددددا ي ددددد  ن

الرض لتاي و  فا   مله ت      حالو ي   

تؤرل أو دا د  ح دا اوحدلا  وتدا لات د ه      

ا ض خوق حلتدا نادات"  ل  ادله  ا دتكلت"       

ا ﴿اآليو الا ميدو   م نَّ ٍُ َ واْ ل ِغدُّ
َ
ََّ    ۡسَتَطۡػُتمٱَوأ ّنِنو ُُن

ََ ِِنًِ  ۡۡلَۡين ِ ٱَوِنو ّرَِباِط  ِ ٱَغنُدوَّ  ۦتُرٌُِۡبنَ ۡم  ّللَّ ُُ وََغنُدوَّ
ُم  ٍُ ُ ٱَوَءاَخرِيَو ِنو ُدوىٍِِۡم ََل َتۡػلَُهََن َاْ  ّللَّ ۡمۚۡ َوَنا تُيفُِق ٍُ َيۡػلَُه

ء  ِِف َسبِيِ   ِ ٱِنو ََشۡ ََ  مۡ يََُفَّ إََِلۡكُ  ّللَّ ىُتۡم ََل ُتۡظلَُهَ
َ
 ٦٠َوأ

لِۡم فَ  ْ لِلسَّ َا ۡ لََعَ  ۡجَيحۡ ٱ۞ِإَوَ َجَيُح َّكَّ ََ ا َوتَ ٍَ َ ِۚۡ ٱل ًُ  ّللَّ ََ  ۥإِىَّ ٌُ
ِهيعُ ٱ د فم  ا دا  61ددد   66راونهدا    ﴾٦١لَۡػلِنيمُ ٱ لسَّ

التخليدددي لددد ج تددد  أردددل ك دددا ا ددد    

وح ا  ضل أي دا  تد  أردل اغيدت  اح ن  دا      

حلذا أدل التخليددي دوت ق وا اضددلد تدد   دد    

ته ددلي  دات ا دد      اميددسي  ددل  ل  يددل  

لا ددا  ك يدده ض ددش ا  ت دد رم ض ردداتت     

نلندددا  تددد  التنيددداضة ضدددم نادددات" اميدددسي    
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وضدددد  ال دددد   الدددد  ناتددددل   الهادددد  اووت 

ولا يدددل ف ددده وضدددم نادددات"  دات اميدددسي  

 (ق  2ودات ا     ال     حليست و فا  و  

فددني   ددتا ادددا ساتيدده حليددد ا  ل      

ف  نيم ت  ح   و ري وخت يا ورتل  ر 

ال    اله  ني   م وأي  ت  ذلدك أي دا  تدا    

  1996راتددل ضدده أت ياددا   ال دد ا  ندداي    

 وتدا  2663وتا راتل ضده أن داح ود و    نداي     

لالي ضه   يلتيو وضدار  دو  ا  نيادو ح دث    

ل ددتخري أدوال ددا الترتايددو ا   م ددو  ددر    

ال مدد اه دوه ايددت  اح  حلس ا  ددلت ور ددلا   

ت ا  ال    و ااا  امنات" ودوت ا رن م 

ف س  ن  حلح ا  ا  ث وال  ل ورر ف  دل  

ذلك   ت اطة تت رد"   ال امل وحله أرل تا 

  ل وأت ياددا  ميادد  رللددهو   ددل أه حليدد ا   

وتددد  لدددي له مدددا مياتيدددله ا ددد   ضدددروه    

أخدددددس   وضدددددروه  دا   حددددد   ا  الدددددو   

ا  ددسح  حدد   امت ددا  ضددا     ا  اصدد     

 ل ا مو ق  

تد س  أن د  لسن دان و      كاه الد    

وردددددر ارتمدددددا ف ددددده تددددد   ايددددد  اآلدا     

وتادداتي اوخددس  تددا مل دنتمددا ل ددا  تدد     

ا  الا    رال ض  ته وض در ا  ند يف   صدا   

و دددددددااضه ضالضدددددددر  واوتاندددددددو وتاددددددداتي 

اوخدددس   والددد   ددد  اويدددا    حهددد      

حادددل  اآلخددد ي   ويدددستو ا تمدددا  و دددا  

ي م  لآلخ ي  الت ايش ضالضلت" امن دان و  

 الضخ خو وا تاات وق  

ا تتاددا وحادداي اميددسي ويدد و نا دده   

  ا دددد و  يدددد ل  أه او ددددة   ووصددددايا  

  ال ظددددد   مي دددددل ردددددل   تيدددددالتهق ض دددددث

وا تما   الدرت  اويدهل ويدا   ا  مدلت"     

أحلج تا لادله حلس  ريدو  فخدل  ايم  دو     

حلس  ددد انو  والني  ددداه حلس تلدددو وندددر    

فتادددرد ال ددد  خددداا   ولادددر  الظدددسي ندددلتا   

وصات الدلغح   ي دمل ن د    دا الد واض       

الاا  و واوي يو واوحااد ف اش اغن داا   

وال ددددنت   جمتمددددا اتدددده ال  ددددي الاا دددد     

الدرتلل  وح ددل امن ددان و  ددل اللح دد و   

وال ظددداي  دددل الهل ددد   وال رالدددو  دددل     

 (ق  3الال"  

 ح ددا" امن دداه لددرل الدد   الادد ي   

تضددددلنو تدددد  الضويددددا وال دددد   وال دددد     

وا  ددددر وا تلددددو والت ددددليه ون دددد  أيددددا    

 ي ضددد   احدددضاي الددد هج امن دددان و كددداه   

أصدددخاضه  ن ددد  اللفددداح ضدددال  لد واللندددلد      

ي ددرد ن دد  نه دده حلس أرضدد  تددرل حا ددا     و

 يدلي ا ريا دو    (ق وتا أتو  رللده  4ل رتاح  

وا  غ لرنلن  ر يش حلس خنيو للصدل ض دا   

اوتحاي ول ظ  ف  دا ا  تدا  حلغ أنني دت      

 ي ددل  ضايددت ما    حليا ددا رالاخدداتلد كدداه   

الادددل" تددد  أردددل تد  اوندددراح حتددد  ي  دددروا  

 ح دددداضال    وي دددد   رددددرت امتادددداه حلس   

جت ددددا ا دددد و  وويسل ددددا  وكدددداه تددددا     

اوي ل يت  ر   ضال فة  تلته أيداة تد    

و دداه  ونهددل  أيدداة تدد  انتااتدده  كدداه    

ي  ددد  نددد  حل دددا  اوذل ض ددد  وذندددث ن ددد     

 (ق 5ال فة ض    

 ايتلصددلا ضاويدداتل خدداا     وذنددث 

رالنيددد لد وضالتدددال  أل  دددل  دددت  اللصدددايا     
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ل  يددل  ال  ضددد  الادد ي     دا  ا ددد     

  وأكمددل وأضدد  وأتحدد  تدد  كددل تددا      أادد

ذنتدددلل ن  ددده ل ددد يا  دددا   ذلدددك رلاندددر   

الاانله الرول   ك ي غ وردر رداح  اد     

 ل  أكمل ال ا  خ اا   وأزكدا   نمدس     

 وأط     نه ا   وأنني    يا" ق 

يا دددي الدددضاث الها ددد  اميدددست    

ا  دددت ضت ظددد   ال  اندددا  ا  ددد خو الرول دددو  

اوو  أه الالاندر   ووا الرول و ن  اجتا م

ض ددنه ايددتخراي الاددل"   ن انددا  ت دد خو     

وا دول و أ ر صد اتو وأك د  حلن دان و تد      

ت   ت دددا الددد  ناددد  ال  اندددا  ا  ددد خو     

الرول دددددو  وال دددددان  أه الهاددددده اميدددددست     

التاترن  رر حرد أتض و أنلا  تد  ال  اندا    

ا  دد خو وددا الرول ددو لاددل ت  ددا رلانددر       

يدتخراي الادل" و د     ا خت هو الد  ناد  ا  

 ح و  ال د"  رتا  الاااح  ا  اضو  ورتا  

( وت  ن  طدلت الها داح ا  د مله    6اولاتج  

رلانددددر رددددانله ا دددد     اميددددسي و دددد  

رلانر ل ه  الضا و امن ان و ن د  ال د ا    

ا  ددددد ذ نددددد  ط يدددددة لايدددددو أتوا  ودددددا     

ا اددال م  واحددضاي ك اتددو تاددال   ال ددرو   

 مت اددال   حلغ حلذا   وحظدد  حل ددا  ال دد ت  

ف  ددل ال دد وت" ال  ددا يو ذلددك  أو حلذا   

حدددرث اغنتدددراح دوه رضدددر ضلصدددهه  ددد تا  

رانا ددددا ق رلانددددر لت ددددم  تادددداد   لايددددو   

ا ددددرن م وددددا ا اددددال م  ياددددل  ل دددداس     

َاْ ِِف َسننبِيِ  ﴿كتاضدده الادد ي    َٰتِلُنن ِ ٱَوَق ِيننوَ ٱ ّللَّ  َّلَّ
 ْۡۚ ََّ  يَُقَٰتِلَُىَُكۡم َوََل َتۡػَتُدٓوا َ ٱإِ  ﴾١٩٠لُۡهۡػَتنِديوَ ٱََل ُُيِنُُّّ  ّللَّ

 ل ددمل الا ميددو اآليددو و ددت  (196  الاادد "

 وا   م واوطها  ال  اح  ت  ا اال م وا

 و ددد  ن ددد ي   دددا وال  دددهاح وال  اددداه 

 ت   دو  وت داي  خدرتا   يادرتله  ا  اور اح

 غ لاددددد    ا   كدددددو  يددددداحو   ل  دددددرو

 اله   دددو( الاتال دددو ال م  دددا    ي ددداتكله

 اغنت ددداح ن ددد  يالتدددله الدددتي   دددؤغح وتددد 

 ال خضددددددد و  وا مت ادددددددا  ضا  لاندددددددا 

 النيا ددددددددو  النيددددددددلار  أفدددددددد اد وكددددددددتلك

 وا  ايددددددددد له وا رن دددددددددو  وال  دددددددددا يو

 تددد  اوخددد ل الهئدددا  و  دددا ال  دددا يله

 غ ادددددد  ال ددددددرو ردددددد ش داخددددددل اوفدددددد اد

   (ق7 اله   و الاتال و ال م  ا    لهي اتك

 اويددد خو ايدددتخراي ذلدددك ن ددد  وردددج

 ت دددل التدددرتا ن ددد  الادددرت" ذا  ال  دددلا  و

 ال دددخمو  ا  دددات" لادددتيف  لدددو ا     دددة

   رداح  ال اتيوق وال  اي ا  ملتو  وال  اي

 ن د   كتا دا  ذلك أرل ت  الا ي  الا  ه

 أو نهدج  ض دا  نه ا  رتل ت  أنه حلي ا  ل ضت

    دا   ال ا  رتل فانرا اوتض   ف اد

    ددا  ال ددا  أح ددا فانرددا أح ا ددا وتدد 

 كدد اا  حله ند   ضالا  دا   تيد  ا  رداحل    ولادر 

  ا ا در"    د فله  اوتض   ذلك ض ر ت   

 اغ تمددددددداي حلس ي ددددددا  الددددددتل  اوتدددددد   (32

 صددددلن ا    وال واددددو ال ددددرو  مت اددددا 

 الها دداح نظدد  ا ضدد  غ ا  ددا  يددا ل ون دد 

 اويددد خو  دددت  كاندددل حلذا ف مدددا ا  ددد مله

 تلارددا وتاح تدد  يتمانددل نددرو   ددر ل ددتخري

 رن دة  ذلدك  وكدل   ضد و   وا أو  ض و

 الادداا" والتخددريا  ا ت ات ددو  اوحادداي

 تضدرتا   ضلصه ا ل خ   اميست و ل الانم

 ا  اصددد "  ا  ددد خو ال  اندددا    ت ر  دددا 

 انتاا  ددا  ايددت سغ  ل ددت ل أه ميادد  والدد 
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 واون ددداه  ا دددرن م   دددر  اي مدددا   لت يددد  

 ا دد   تدد  واننيسرددا  ضا مايددو  ا  ددمللو

 ا ادددال م وودددا ا ادددال م ضدددم التم  ددد  ن ددد 

 لت  دددة أحااتدددا  ا  ددد مله الها ددداح فضدددل

 تد   أيد لضم  ضايدتخراي  تد لانيم    نلتم

 أل  الا دددا   و مدددا ا ددد    ددد  أيدددال ا

 أل والددددتض  لدددد س   ال ددددرو ن دددد  اموددددات"

 تددد  الددد و  ون ددد  ض ددد يو  دتو  ايدددتخراي

   اوتد   ل كلا فار الها اح ضم اغختسيف

 لادد  ال  ددا يو  ال دد وت" حلس التنيا ددة

 أغ ي ا دددد   أندددده و دددد   تاؤ دددد  ختت ددددي مل

 ا  دددمللم واون ددداه او دددخا  ي دددت ريف

   نمرا  ق ضا مايو

  دد ح كددل اميددست و ال ؤيددا حب ددا

 ضلصدده   والا دد     ت ددك ال ددامل  ددتا  

 لا دد  أتانددو يتخم ددله أت دده   ا  خ هداح 

 ا  دات"  رداح    واميد اي     تا حبمايو

 يددددا ان دددداح   وحتدددد  ندددد  وتدددد  امن ددددان و

 النيدددا ش التدددرتا فددد ه   الاتال دددو اونمدددا 

  صاتتا ق حظ ا   ظلت ال رو  مت اا 

 أضددل  ا  دد مم او هدداح وأو  غ ك ددي

 را در  رناطدا  ن ه ا  ت   الضرية ضا 

 وغ ت مدد "   دد  " لاني ددلا  غ رددا س  رلالدده

 وغ ضادد " وغ  ددا" لددتحبلا وغ ض دداح  ل ددرتلا

 وغ خنددددس   ل  رددددلا وغ  نك دددده  حلغ ض دددداا 

 اونمدا    دت   وت دل  غ ك دي  (8ن رل دا   

 ال د ن و    امت ا  ر ميو س ل الترتايو

 زد اوتضق   ف ددادا  س ددل ون ددا اميددست و

 ن ميدددا  ضا  دددث التم  دددل حددد ي ذلدددك ن ددد 

 ل  ددلا  غ  الدد   للر  ددا  حب ددا راط ددا 

 أي دا   ذلك ن   زد (9س  لا   وغ ل رتوا وغ

 حلن ددددان و ت ات ددددو ا دددد   أيدددد ل ت ات ددددو

 وا  ات دددو والددد ود" ا ددد ات" تددد  ولدددايت  

 ولايددو اوتدداه حلس ضام ددافو  ددتا الاايدد وق

 اددددد  ا  ددددد مم ل دددددا اواصدددددو ا ادددددل 

 ض يددددات" يالتددددله أو تؤرتددددو لهددددض" ي   ددددله

 أو الت دددات" ض ددد ض ا  ددد مم لا دددر يددد ي و

 يدد م و أودد اض أيددو أو ال دد احو أو الت  دد  

  أخ لق

 غ وارددددا ال ددددلي اميددددست  اللارددددا حله

 والددددرتاح تته دددد و   فددددالهن ن  دددده ذن ددددر

 واوتدلا   ت تلكدو   واوند اض  ت هلكو 

 ن دد  التدداتي    ذنددرث مل ون   ددا ت دد لضو 

 غ ك دي  (ق16ال لي   ن   ا  ل ال  الضلت"

 ضددنرلا  اغرتددراح ندد  ض  ددر" ا دد   وناافددو

 ا د    أخس  حا او ر ر  ال   ال  

 ضددددده لادددددلي وتدددددا غ ك دددددي اميدددددسي   

 كدل  ض  در  امت اض دو  اميدستليو  ا مانا 

 ا ا ا دددددو اميدددددسي ل دددددال   نددددد  الا دددددر

 اميددسي   وا دد و  غ ك ددي ال ددمخو 

 تدد  نا  ددو ح وضددا  ول  ددل  ادفددو  حدد و 

 ا   مم  ضنت  وامخس  الرتاح يهك أرل

 الد   ل خ و   ال ات و واو رايف غ ك ي

 حلس  الدددرنل"  ددد   الددد   زتددداه   ور دددل

 ال ددر    وض دد   الظ دد   وتفددش  اميددسي 

 ال دمل  الد   ا   ك مدو  ن   ن   وال مل

 تددددد  أل ياددددد  ومل وال لدددددو ضال دددددماحو

 ال وادا   والادا   واي م دو  ال د ني "  أ راف ا

 ويددا ل ل ا دد ا الدد  ال واددا   ددت  ا  ي ددو 

 تد   ف  دا   دا  وا ما ايدو  ال ا و امنسي

 جناندا  غ وحن  اوضراه  يا لا     م  و

 ودددا ال دددلي دنددد ل تدددا حله ر  دددا حلذا ا ا ادددو
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 ن دددد  ا دددد   يددددلل لدددد ج و ددددل أخسردددد 

 ال ددددمخو ور مدددده ل ال مدددده ون دددد  اميددددسي

 ر  دا  حلذا ا ا ادو  جناندا  غ كما ال ح مو 

  أه ا  دددد مم ن ددددر ا دددد و   دا  تدددد  حله

 لتليد ا  اوض  ن   ا    أ رايف ل  ض

 رنتددداتق  دددا والاادددل  لددده ا تاحدددو او ددداتا 

وكددتلك نددري الاددرح ضددا    راددل الددلن     

والتددددتكا وال ضدددد خو وامت دددداد مراتددددو    

ا  دددو وال مدددل ن ددد  ا   للدددو دوه وردددل      

ا ددد    زد ن ددد  ذلدددك ندددري ردددلاز رتدددا      

ضددددنل تدددد ت  ا  دددد مم أو ايددددتااحو دت دددد  

فادددل تددد  ننيدددة ضال ددد ادلم حاددد  دتددده    

وحه  ن  ه وتاله  واغختسيف ضا دتا ا  

غ ي لغ الاتا ق زد ن   ذلك أي ا  نري رتدل  

اآلتددددددد م واوض يددددددداح ال ددددددد    وغ يددددددد ما 

النيددان م   ال دد  وال  دداح واوطهددا  ن دد   

وردده اوضددل    ددتا ضام ددافو حلس نددري    

 السيف ات اا  اوضليق  

ادددددددداد  اميددددددددست و   تدددددددد  أتو  ا 

ا دددد و  ض ددددر ال ضدددد   ددددل  الت اتددددل تددددا    

اوضدددلي ضدددال هل والضدددهذ وندددري الت ددده    

(  دت   د  ناافدو    11ف    أو اغنتااي تد      

ا دد و    اميددسي الدد  ر ددر ا تيددلل ا   

وكدددل تدددا رندددالي ذلدددك ادددا     الاددد ي  

دنددد ل فاميدددسي ضددد لح ت ددده  ونددده ر دددل     

فا ددذ ضنحاددداي اميددسي ولددد ج أرددل تددد     

تواو   ل ليه صدلتله ال اصد و حلتدا ضاضدر     

 ول مر وحلتا ت  دوه رضرق 
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 ذاله دد 3
 دتو  ون ق دد توي غنروو اميسي وال    تضنيه  ال اان  دد 4
 الاا  " دد  ملد زنال و ك  و الضض و رات و نم مشج دد 5

https;//www.islamweb.net 
  مر الا ا امض ا  م و   نو ا      اميسي  الرتت اميست و  دد 6

Atticle.https;//derrar.net 
ألدددر الدددراودلو لايدددو ا دددرن م   ر دددا ردددانله ا ددد     اميدددسي جم دددو امن ددداه        7

 ق 12/6/2618
https;//glogicrc.org 

  مر ديسل  أخسر ا  ا      اميسيدد 8
https;//www.aludar.net  

 وص و او  هو أضل ضا  الضرية ت   ا  ن ه   لد اميسي رال فتذ ضسد ال اي دد 9
https;//rrligraryumn.edu  

 ذاله ألر حامتو  دا  ا  و    اميسي  دد 16
https;//www.nasrawy.com  

  مر ح م اونضاتياه  دد 11
https;//www.erran.ir 

http://www.aljagr/abea.net
http://www.aljagr/abea.net


 دراسات

   

579 

 

 

 الحرب ظاهرة إنسانيةهل 

  أدب الحرب عمٌل ثقافيو

 
 مصالح محمد السودة

مأصقابماملواػبماألدبقةمنعممممممممممممممممم

 

ؼـلبماظؾاحـونمواملـظرونماظعلؽرؼونماحلدؼـونمزفوورمسؾواماحلوربم  مممم
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اظعشرؼنماماظؿؼـقاتموودائ ماالتصا،موزفورمأدؾقةمأطـرمصاسؾقوةمأواخورماحلوربمممم

اظعاملقةماألو ،ماألعرماظأيمصرضمتغريًامغوسقًاماماالدرتاتقفقةمواظؿؽؿقكموتـظقام

طرهممجقعماظشعوبماماظعاملمظألسؿوا،ماحلربقوةم المممماظؼوىماظعلؽرؼة،موباظرشامعن

أغفامتعدمزاػرةم غلاغقةمضدميةمبدأتمامسفدمآدةمسؾقهماظلالةممبؼؿ مػابق مسؾىم

ظوؽنمم}ؼدمأخقهمضابق معنمأج مأرؿاعمذكصقةمراحمضققؿفام غلانمبريءم ذمضا،:م

 ظقوكمألضؿؾوكم غويمأخوا ما مربمممممميؼدكمظؿؼؿؾينمعوامأغوامبؾادودمؼودممممميبلطتم ظ

م.)أ({ظعاملنيا

م

َٚاااال  تيااااخ جكُاااالل  جًااااو ت  ُاااالٍ      

تيعدٚتْٝااااا١ َااااأ  ااااا ٍ ت  ااااا ت  ٚت  ااااا     

ٚتيعشااال٥  ٚت َاااِ ٚتيااادٍٚ ظحااا٢ أ اااةعخ     

ٌك  ظلٖ ٠ تشحُل ١ٝ  رب تيحاللٜ     تيايٟ   ختا

 فعلج٘ َٔ تيٓزت لد ٚتذت ٚث بني ت َِ، 

ٌك  ص  َٔ تيعصٛل )قدميًل ٚظدٜرًل(  ٚ  خي

إال ٚتشحعًخ ش تل٠ تذت ث  ٝا٘، إ  جواٛلد   

ٛل تذتضااااللتد تيكدمياااا١ ت ٚ    َاااا  ظٗاااا

َصاااا  ٚباااا   تيشاااالّ ٚتي ت اااادٜٔ ٚ اااالل     

ٚتيصااااني ذااااِ تيْٝٛاااالٕ ٚتي َٚاااالٕ  ااااليع ث    

تملسًُني،  فٞ تيعص  تدتلًٖٞ  ل  تيٓظلّ 

تيكةًااٞ تياايٟ ٚيااد تيعاادت٤ بااني تيكةل٥ااٌ تياا     

نلْااخ جكااّٛ بليػااللتد  ًاا٢ بعضااٗل تيااةع  

َااأ أشاااٌ تيسااا ق١ ٚتيٓٗااات ظٝاااز نااالْٛت     

قٗااااِ َ جةواااا١ بسااااٝٛ ِٗ   ٜعحكاااادٕٚ إٔ أل ت

ٚلَلظِٗ َٚعلشِٗ بأٜدٟ غريِٖ، َال شعاٌ   
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تيكواالَٞ ٜصااٛل يٓاال جًااو تيػااللتد   شااع ٙ  

 قل٥ً  )ث(:

ٕج  ًااا٢ شجٓااالث    ٔذ إ ت أغااا   ُٚنااا

  

ٔو ناااٛ ك ظٝاااز نلْااال ٖك  ٚأ جاااٛ 

   

  ٍ ٕج َاأ تيضواةلثى  ًاا٢ ظجاا ى  أغا 

  

ٕج ظلْاااال    َجاااأ ظاااال ٘ك  ْواااا  ٚضااااة١َّ إ

   

 ٚأظٝلْااااًل  ًاااا٢ بجهاااا   أ ٝٓاااال   

  

 إ ت َااااااال   ْجصىاااااااد إال أ لْااااااال

   

ٚنلْااخ جشااحعٌ تذتاا ث بااني تيكةل٥ااٌ     

يٓصاا ٠ تيك ٜاات أٚ َاأ ٜسااحٓصد بٗااِ نُاال    

ظصااٌ َاا  قاا ٜن باأ أْٝفااًل)د(  ٓاادَل غاالل   

 ًٝاا٘ أْاال  َاأ بااو شااٝةلٕ ٚ اا قٛت ذ ذااني 

لأ اااًل َااأ إبًااا٘  ل اااحٓصد بكةًٝحااا٘ يهااآِٗ 

 اييٛٙ  ل ااحػلس بأبٓال٤  ُاا٘ َأ قةًٝاا١ بااو    

 ٚت إيٝا٘ بادٍ تيار ذني ٦َا١     َل ٕ  أجندٚٙ ٚل

بعد إٔ قلَٛت بػلل٠  ٢ً بو شٝةلٕ ٚ ًةٖٛل 

َاآِٗ  كاالٍ قصااٝدج٘ تيشااٗري٠ تياا  تَحااد      

 ٝٗااال شاااصل ١ باااو َااال ٕ، ٚ ّ قةًٝحااا٘  تد 

تيعاااااد  تيهاااااةري تيااااا  ال جحاااااٛ   يااااادِٜٗ     

 تيشصل ١...!

    ٞ َجال ٕ   جساحةب إبًا  يٛ نٓخ َأ 

  

 بجٓٛ تيًكٝو١ َٔ  ٌٖ بٔ شاٝةلْل 

   

ٔ إ ت   يكاالّ بٓصاا ٟ َعشاا   شاا

  

ْٓااد تذتفٝظاا١ إٕ  كٚ يٛذاا١ الْاال     ى

   

 ِ ٗكا ِّ إ ت تيشوّ  أبد٣ ْلشيٜ٘ يَّ  قٛ

  

٘ى  لت ااالد ٚٚظااادتْل   ْٝااا  قااالَٛت إيَّ

   

   ِ ٖكِ ظىاني ٜٓادبٗ  الَّ ٜسأَُّيٕٛ أَّ جال

  

ٍج ب ٖلْال  َجل قَّل    تيٓل٥ةلد  ٢ً 

   

َىٞ ٚإٕ نَّلْكٛت  جٟٚ ظسات   يَّهىٔ قٛ

  

ْٝسكٛت َٔ  ٚجِإٕ ٖلْليَّ  ٤ْٞ  تيشوّ   ىٞ شج

   

 جيزٕٚ َٔ ظًِ أٌٖ تيظًِ َػف ٠

  

 َٚٔ إ ل٠٤ أٖاٌ تيسا٤ٛ إظسالْل   

   

 نااااإٔ لبااااو   خيًاااال رتشااااٝح٘

  

  ٛتِٖ َٔ مجٝ  تيٓل  إْسالْل 

   

  ًٝخ ياٞ بٗاِ قَٛاًل إ ت لنةاٛت    

  

 شّدٚت تإلغلل٠ ُ   لًْل ٚلنةلْال 

   

إضااااال ١ إ  ت  ُااااالٍ تيااااا  نااااالْٛت  

بٗل   تيػزٚتد َأ تيسا ق١ ٚتيٓٗات    ٜكَٕٛٛ 

ٚتال ااااحٝ ٤  ًاااا٢ َااااٛتل  تيػااااري ٚت ااااحصلل٠ 

تيك ٜت نلٕ يدِٜٗ قلْٕٛ تختيٚٙ  ْفساِٗ  

أال ٖٚٛ ت  ي بليرأل،  ُٔ قحٌ شخصاًل َأ   

 شااااري٠ أ اااا ٣ أٚ قةًٝاااا١ جةعاااا٘ تيرااااأل ٖااااٛ    

تذتااا ث إال بأ اااي تيراااأل  أٚقةًٝحاا٘، ٚال جٗاااد 

ظساات َهلْاا١ تيشااخو تملكحااٍٛ، ظحاا٢ يااٛ   

طًٜٛاااا١، ٚيااااٛ لت     ًلٓني ٚأ ٛتَاااا تَااااخ  اااا 

ضعٝحٗل آالف تيٓل  نُل ظصاٌ   ظا ث   

تيةساااٛ  تيااا  ت اااحُ د ألبعاااني  ااا١ٓ باااني  

بهاا  ٚجػًاات بسااةت قحااٌ نًٝاات  ًاا٢ ٜااد      

شسل  بٔ َ ٠،  هلٕ تيرأل بٝآِٗ ناةريًت   

 ٕ نًٝاات ناالٕ َاأ نةاالل تيف  ااالٕ       

 تى تيزَااالٕ  اااأ ًٔ تيزٜااا   ااال  إٔ ٜراااأل     

٠، ٖٚهايت    ٝ٘ بكحٌ ناٌ لشالٍ باو َا     

نااٌ َاال ٚجاا  أظااد بشااخو َاأ غااري قةًٝاا١    



 هل احلرب ظاهرة إنسانية وأدب احلرب عمٌل ثقايف

 

 57; 

 

ٚ اافو  َاا٘  االل خ  شااري٠ تملكحااٍٛ   ااي    

ذااألٙ،  ااين   يااو  لٜااد باأ تيصاا١ُ أظااد     

 :)س(   لٕ تدتل١ًٖٝ ٚأبولهلل بكٛي٘

ِك تيساااٝة غاااري ْهاااري٠    ٚإْاال يَّْعااا

  

 ْٚكًعُاا٘ ظٝٓااًل ٚيااٝن باايٟ ْكه اا ج   

   

ٝكْشاااااحجف٢َّ   ٜكػاااااللك  ًٝٓااااال ٚتجااااا ٜٔ  

  

ْكػاااري  ًااا٢ ٚجاااِ بٓااال ِإٕ   ُأ ىاااةٓل أٚ 

   

ْٖ ج شو ٜٔ بٝٓٓل  قسُٓل بيتى تيدو

  

  ُل ٜٓكضٞ ِإال ٚحنأ  ًا٢ شجاو     

   

أَااااال تذتااااا ث باااااني ت ٚ  ٚترتااااازلط   

 اادتَخ إ  َاال ٜزٜااد  اأ ٦َاا١  اا١ٓ قحاالٍ،       

ٚظ ث بو  ةن َ  بو  بٝلٕ تيا  نلْاخ   

َاأ أشااٌ لٖاالٕ  ًاا٢    ااني ت ٚ  جااد ٢     

ٚن ُٖال ال ٜشال    تظن ٚتيرلْٝا١ تيػاربت٤،   

هلِ غةلل   تيػللتد ٚتذت ٚث، ٚقاد شاللى   

  جًااو تذتاا ث تيعدٜااد َاأ تيكةل٥ااٌ، ٚتياا   

 تَااخ ألبعااني  اا١ٓ أٜضااًل ظحاا٢ قاالّ تذتااللس 

بٔ  ٛف تمل ٟ ٖٚ ّ بأ  آلّ تمل ٜالٕ باد       

 ٜاا١ تيكحًاا٢  ًاا٢ ظساالبُٗل ترتاال  نُاال      

بااييو ْاالل  ت ناا د نحاات تيحااللٜ ، ٚأطفااأ

ري بأ أباٞ  ا٢ًُ    تذت ث إ  أشال   ُٝٗال  ٖا   

باا٘ َاأ  ُااٌ طٝاات   ظكاأ تياادَل٤  لملاال قلَاا

 :)ط(ٚإطفل٤ ْلل تذت ث  كلٍ   َعًكح٘

٘ك ْٝخى تييذٟ طَّلف ظٛي ُْخك بلي ةج   َّأَّق سج

ِِ ٖك ْٔ ق ٜش ٚشكْ  ْٓٛٙك َ ٍك ب  ِلشجل

ُجل ٚكْشدجك  ِٕ ٝذدجت ِج تيسو ٓجْع  ٜجًُٝٓل يى

ِّ َكْة ج ٚ ٌْٝ ْٔ  جعى َ  ٍ ٌذ ظجل   ج٢َّ ُن

َجل ٕج بجْعدج ٝجل ُجل  جْةّسًل ٚ كبى  ججدجتلن حك

ِِ ْٓش َج ِْ  ىو  ج  ٗك ٓج ْٝ ٚج ّقٛت بج ْٛت  ْج  ججفَّل

ٚجت ىعًل ِج  ْكْدِلىى تيسً   ْٕ ُجل ِإ ً حك  ٚجقَّْد ُق

 ٍِ ْٛ ٔج تيكَّ َى َجْع كٚف   ٚ  ٍ ُجل ِِبى  ْسَّ

 ٔ ْٛطى َج   ِْٝ ٗجل  ج٢َّ  ج ْٓ َى ُجل    َّأْ ةجْعحك

َج ْٔ  كُكٛم  ٚ َى ٗجل  ْٝ   ِٔ ْٜ ِِبجعٝدج  أ ذى

ُجل ْٜحك ٖكدى َجعجدذ  ٝجل   ً ِٔ    ك ْٝ ُج   جظىٝ

ِِ ٜجْعُظ ٔج تملَّْصدى  َى ْٓزًت  ٓىْض نَّ ٜجْسحج  ْٔ َج ٚ 

يكد حتٛيخ تدتزٜ ٠ تيع ب١ٝ   تيعص  

تدتلًٖٞ إ  َل ٜشاة٘  الظ١ ظ بٝا١ ناةري٠     

جحكلجااٌ  ٝٗاال تيعشاال٥  ٚتيكةل٥ااٌ، ٚ  ناااٌ     

شلْااات ٜحصااالٜب تيف  ااالٕ ٚجكشاااٗ  تيساااٝٛف 

صاٛث تيٓةالٍ ٚجادم ت  ٓالم     ٚجًُ  تي َال  ٚج 

ٚجسٌٝ تيدَل٤، ٜكلجٌ تيف   َِٓٗ ظح٢ ٜككحاٌ  

حتخ ظ ٍ تيسٝٛف قح١ً شا ٜف١ ، ٚنالْٛت   

ٜعحاازٕٚ بااييو ٜٚفخاا ٕٚ أمياال ت حخاالل نُاال 

ٜفحخاااا ٕٚ بليٓصاااا ،  ٕ تذتاااا ث نلْااااخ    

بليٓساااة١ إياااِٝٗ جعاااو تي شٛيااا١ ٚتيشاااصل ١     

ٚتيه تَاا١، ٖٚاايت  اآش٠ باأ شاادت  ٜصااة    

ًاااا٢ ت بواااالٍ،   ٚطااااأ٠ تذتاااا ث ٚشاااادجٗل    

 ٚنٝة ٜٛتشْٗٛٗل بشصل حِٗ  ٝكٍٛ:

ُّٞ بىليضُّعج٢ِ ٚج جل٠َّ  ج  ٚيكَّْد ظجفىظ خك 

ِِ ٚجضجِب تيفَّ  ْٔ ِٕ  ج  ِإ جت ق ًىوك تيشوف حجل

ِٞ َج١ى تذتَّْ ثى تي  ال ججْشحجه ْٛ    ظج

ِِ ُْػك ْٝ ج ججػج ٍك غَّ ُج جتجىٗل ت َّْبوَّل  غَّ

ِْ ٗك ُْعك ٌج شج ّج أق ةج ْٛ ْٜخك تيكَّ  ملل لجأَّ

ِِٜجحج َو َكيج ْٝ ج  ٕج نَّ جْلدك غَّ َج كٚ  يجت

ْوٗل َول ك نأَّ ْٓحج ج٠ ٚتيِ  ٕج  ج  ٜجْد كٛ
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ِج ٖى ِٕ ت َّْ  ٕك ب٦    ىٞ يةجل  أَّْشول

ٙى ْجْعِ  ِْ بىركْػ ج٠ى  ٗك َىٝ  َل ِ ي خك أَّْل

ِّ ٌج بىليدو ٘ى ظجحو٢ ججسجْ بج ْى  ٚيىةل

  ل ٚل َٔ ٚق  تيكٓل بًةلْ٘

 بعرب٠ ٚحتُعِ ٞٚشهل إي

ٜجْدِل ٕج  ٚجلج٠ُ تْشحجه٢َّيٛ نل َجل تمُلعجل  ٟ 

ِٞ َكهَُِّّ ّج  ِْ تيهَّ  ٕج يٛ  جًى  ٚجيَّهَّل

 ٚيكد شف٢ ْفسٞ ٚأب أ  كُٗل

 ِّ  قٌٝ تيفٛتل : ٜٚو  ٓش٠ أقد

 كاااد شاااٗد تيعصااا  تدتااالًٖٞ ظ ٚباااًل   

نااارري٠، ٚ ااا ت لد باااني تيكةل٥اااٌ تيع بٝااا١   

ظٝاز   جهأ ٖٓاالى أٟ ظهَٛالد جاآظِ    

  قاااا١ ت  اااا ت  ٚتىحُاااا ، ظحاااا٢ أ ااااةب    

تيشاااااع ت٤ ٜصاااااٛلٕٚ ت ظااااادتس ٜٚٛذكْٛٗااااال  

بأشااااعللِٖ ٚقصاااال٥دِٖ آْاااايتى، ٜٚٓاااال ٕٚ 

بليسًِ ٚتيصًب بني تيكةل٥ٌ نُل  عاٌ  ٖاري   

باأ أبااٞ  اا٢ًُ، َٚاآِٗ َاأ ناالٕ ٜااين       

 ٛ تيصافلد ٜٚايَٗل ظحا٢ عحٓا       أتذت ث بأ ا

ٖٛ  ُ ٚ بٔ َعد ٜها ث   تيٓل   ٓٗل، ٖٚل

 ٜصٛل َسلٚئ تذت ث ْٚٗلٜحٗل  ٝكٍٛ: ) (

ٚو ٝوااااااا١  تذتَّاااااااْ ثك أ ٕك  حج  ٍج َااااااال ججُهاااااااٛ

  

 ٍِ ٗكاااااااااااااااٛ ٌّ شج  بزٜٓحجٗااااااااااااااال يُهااااااااااااااا

   

َكٗل  ل جْد  ظحو٢ ِإ جت تْ حجعج جْد ٚشجتو ضى جت

  

  ٌِ ْٝااااااااااااا ج  تدى  جًٝااااااااااااا   جصكاااااااااااااٛ ًت غَّ

   

ُْوَّل٤ج شجااااازوْد لأ جاااااٗل ٚججٓجه ااااا د    شجااااا

  

  ٌِ ِذ ٚتيحوكةٝااااااااااا  َجه  كٖٚااااااااااا١ً يًشوااااااااااا

   

 ٜٚكٍٛ إًٜٝل أبٛ َلضٞ)خ(:

ِ  ب٦ن تيٛغ٢ جياو    تدتٓٛا  ظحٛا ٗ

  

  ٕ     ااااالظٗل ٚتيفصااااا  يًحٝصااااال

   

 َااال أقاااةب تإلْسااالٕ ٜكحاااٌ شاااللٙ   

  

  ٕ  ٜٚكاااااٍٛ ٖااااايٟ  ااااا١ٓ تيعُااااا ت

   

  ٘  بًاااٞ تيزَااالٕ ٚأْاااخ َرًاااو قةًااا

  

 ٕ  ٜاااال شاااا  ١ قااااد  اااآٗل تدتاااادت

   

  ليكلجاااااااٌ ت الف غااااااال   ااااااالجب 

  

  ٕ  ٚتيكلجاااااٌ تدتااااالْٞ أذاااااِٝ شااااال

   

 الظااااااااال إال جىٜااااااااادٙ تيظةااااااااا٢  

  

 تإلْسااالَٕااال  تّ ظااات تيظًاااِ   

   

تذتاااا ث يٝسااااخ يً شااااٌ أٚ تيشااااخو  

تيايٟ مُاٌ تيسااٝة ٜٚٓازٍ  الظ١ تملع ناا١     

 عست، ٚإمنل نلْاخ يًشال   أُٖٝا١ ٚ ٚل    

نةري   تيد لع  أ با  ٙ ٚن تَا١ تيٓال      

ٚأ  تضااِٗ إ  ٜٗصااٞ َاأ ماالٍٚ إٔ ٜعحاادٟ   

 ًاا٢ تيكةًٝاا١ بااليكٍٛ ٚتيساا  ..، ٚ  جهاأ  

تذت ث جكحص   ٢ً تيعص  تدتلًٖٞ  كان،  

ل نلْااخ   تذتضاللتد تيكدمياا١ أٜضااًل  ٚإمنا 

ٕ تيعصاااٛل إنُااال أ اااًفٓل تياااين ، ظحااا٢  

تذتدٜر٘ شٗدجٗل ظٝز  لشخ أٚلٚبل ظ ٚباًل  

أنرااااا  ش ت ااااا١ ٚقاااااحً  ٚ َٜٛااااا١ ٚ  تباااااًل  

ٚ َااااللًت، ٚتذتاااا ث تيعلملٝاااا١ ت ٚ  ٚتيرلْٝاااا١ 

أنرب شلٖد  ٢ً  ياو،  كاد  اصٌ ت  بال٤     

ٚتيهحاااالث تياااائٜ  لشااااٛت جًااااو ت ظاااادتس  

 ٚتٜٚااآِٗ تيشاااع ١ٜ ٚقصصاااِٗ  ٚتملعاااللى  

ٚلٚتٜلجِٗ، تي  شهًخ يدِٜٗ َصدل إهللّ 

   إْشل٤ )أ ث تذت ث(.
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ناالٕ تيهلجاات أالٕ بلج ٜااو ٖ باا د    

ٚتظدًت َٔ أٚت٥ٌ تملكلجًني تيئٜ ْش ٚت لٚتٜا١  

ظااااٍٛ تذتاااا ث بعٓااااٛتٕ )تملعااااللى تيساااا ١ٜ(   

ّ. ٚجةعٗاااال   ت  ااااٛتّ  9999 اااادلد  اااالّ 

تي ظكاا١ لٚتٜاالد أ اا ٣ َرااٌ ) اارب تيكُااب(      

ّ. يحَٛااال  تيهسااآدل لبٜٛاااد،   9991 ااالّ 

ٚ)ش ميااااا١  ٓاااااد آٍ  لْااااادل يٝٓااااادٕ(  ااااالّ   

ّ، يأل ٜاااات لتيااااة َااااٛج تّ، ٚلٚتٜاااا١   9996

)َااٛد بوااٌ( ي ٜحشاالل  تياادْػحٕٛ،  اادلد    

ّ )ٚتدتٓ الد ميٛجٕٛ   تيس ٜ ( 9999 لّ 

ٌ ّ. يًُىيااااااااة جشاااااااالليز بٝاااااااا9911 اااااااالّ 

ٖللٜساإٛ(، ٚغريٖااِ ناارري َاأ تي ٚتٜاالد     

تيااا  حتااادذخ  ااأ تذتااا ث، ٚتشاااحٌُ أ ث   

تذت ث   أٚلٚبل  ٢ً تيكصال٥د تيشاع ١ٜ إ    

القاااخ قصاااٝد٠ "لٚ ٜااالل  نةًٓاااؼ" تْحشاااللًت    

ٚت ااااااعًل   تيصااااااعة ٚتياااااادٍٚ تيٓلطكاااااا١    

بلإلجنًٝز١ٜ ٚنالٕ  ٓٛتْٗال )ناٌ َال منًاو      

َٚاأ ْهاإٛ(، ٚت حااربد تيكصااٝد٠ تملًعُٝاا١ 

ْٛز" بعٓااٛتٕ )بااني ٖ يااني( حتفاا١ "يدٜفٝااد شاا

أ بٝااااا١ ناااااةري٠، ٚظًاااااخ قصاااااٝد٠ "شااااإٛ   

َه تٟ" بعٓٛتٕ )  ظكٍٛ   ْدل ( إظد٣ 

تيكصاال٥د تذت بٝاا١   نٓاادت، ٚيكااد    أشااٗ 

ْشااأ أ ث تذتاا ث   تيااٛطٔ تيع بااٞ أٜضااًل     

ٚباالد شاال٥عًل بااني تيٓاال  ٚت  باال٤، ٜهحاات     

 ٝ٘ تيشع  ٚتيكصو ٚتي ٚتٜلد ٚتيدلت الد  

ت  ٜاات تملصاا ٟ "تيسااٝد    ٚتيٓكااد،  ٗاال ٖااٛ    

ِ"، ٚضُٔ ظٛتل   زت١ً )تيع ب١ٝ تيعاد   جن

( ٜكاااٍٛ: جٓلٚياااخ ت  ُااالٍ تذت بٝااا١     545

 لت ااااالد حتاااااخ  ٓاااااٛتٕ )أ ث تذتااااا ث(،   

ٚشاادد ت شتضااًل ْكاادًٜل  ًاا٢  أْااٞٚتيو ٜااة 

تملصاااوًب تيااايٟ أ اااةب شااال٥عًل ت ٕ. ٚجااالب : 

ْشاااا د نحاااالبٞ ت ٍٚ تياااايٟ ٜعحُااااد  ًاااا٢ 

ٛ بعٓاٛتٕ )تذتا ث   تيحٓظري   ث تذت ث، ٖٚ

تإلباادتع(  اادل  اأ اااا تيحص باا١ اااا تيفهاا ٠ اااا 

ّ، ٚقاالٍ ٦ٖٝ9995اا١ تيهحاالث تملصاا ١ٜ  االّ 

أٜضاااًل: يفاااخ تيهحااالث تْحةااالٙ تيهاااررئٜ،    

ٚ صٛ ًل   زتلٍ تيدلت الد ت نل ميٝا١   

 عصااًخ تيةلظراا١ )غاال ٠  ةااد تيفحاال (  ًاا٢    

أٍٚ  لش١  نحاٛلتٙ   أ ث تذتا ث بهًٝا١    

 ةااد تملاآعِ أبااٛ  ت يساأ، نااييو تيةلظااز ) 

 ٜااد( ملَعاا١ تيكاالٖ ٠ ٚغريٖااِ َاأ شلَعاا١    

 تملٓصٛل٠".

ناٌ شا٤ٞ   ٖايٙ تذتٝال٠     ييت ْكاٍٛ:   

إ   ٚتٍ،  ليكاااااادَل٤ بكااااااٛجِٗ ٚشااااااربٚجِٗ  

ٚ ااااًولِْٗ لظًااااٛت إ  تيفٓاااال٤، ٚجةعراااا د     

 قةل٥ًااِٗ، ٚجفههااخ  شاال٥ ِٖ، ٚ  ٜةاالج

ِٖ جاااين   ااارب تيكصاااو تيااا    ؤإال أمسااال

    ٌ  ااِٝٗ..،   لٜٚااخ  اآِٗ، ٚتيشااع  تياايٟ قٝاا

ٜحعًُاااا٘ ت شٝاااالٍ، ٜٚهحةْٛاااا٘   َىيفاااالد  

ٚ ٚتٜٚاأ شااع ١ٜ..، إ ًت ال قاا٠ٛ ت ااحول خ إٔ  

جٛتشاا٘ شااربٚد تياازٚتٍ غااري  ااًو١ تإلباادتع،  

 ليهحلب١ بحعةريتجٗل تملخحًف١ إظاد٣ ت  ٚتد  

تياا  قٗاا  بٗاال تإلْساالٕ  اارب تيحااللٜ   ااًو١     

تيفٓل٤، ٚ ًد لٚت٥  ٚذل بٗل أظدتذًل نرب٣، 

 جاللٜ  تيةشا ١ٜ تىٝاد،    ٚذتظالد يٝاز٠    

ظٝااز بًػااخ  لشاا١ تإلْساالٕ    ااعٝ٘  ًااة   

تذتٝل٠، ٚ صٌ ٚقل٥   قس٢ جت ب١  لضٗل 

 ًااا٢ ٚشااا٘ ت لر   تذتااا ٚث، ظحااا٢  لط   

تذتااادٜز   ت ٚ ااالي ت  بٝااا١ ٚتإلبدت ٝااا١    

 ًاااا٢ ت ااااحعُلٍ ٖاااايت تملصااااوًب َاااأ أ ث    

تذتاااا ث، ٖٚاااايت تياااآُن ت  بااااٞ   ْٗلٜاااا١  
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 ٍ جت با١ أشاربد    تملولف ٜةك٢ جعةريًت  ٔ ٖاٛ

تإلْساااالٕ بحًااااو تيظاااا ٚف  ًاااا٢ تيحضااااع١ٝ   

 بٓفس٘ َٔ أشٌ ٚشٛ ٙ   ٖيٙ تذتٝل٠.

تذتاا ث ٖااٞ  ااٛل٠ َاأ  ااٛل تياادَلل، 

ٚظلي١ َٔ ظلالد تيفٛض٢ ٚتيعةاز ٚتدتٓإٛ   

 ْ٘ ذتظ١ غٝلث تملٓول ٚتيعكٌ ٚتذته١ُ، 

بكاا  إ ت  قااخ تذتاا ث طةٛهلاال   بكعاا١ َاأ     

ت لر  كٌ  ٓٗل َال شا٦خ،  افو تيادَل٤،     

حٗاااالى ت  اااا تر، ْٗاااات ٚ ااااًت ٚ اااا ق١ تْ

ت ل تم ٚتملُحًهااااااالد،  سااااااال  ت  ااااااا م 

ٖٚااا ى تذتااا س ٚتيٓساااٌ ٚجشااا ٜد تيٓااال ، 

نُل مصٌ تيٝاّٛ   ب  ْال تيع بٝا١ باٌ       

تيااٛطٔ تيع بااٞ،  ًًعاا ٚث جااللٜ  طٜٛااٌ      

تيحسااًن ٚتيةػااٞ، ظٝااز   جسااًِ أَاا١  ًاا٢   

ٚشااا٘ ت لر َااأ يعٓلجٗااال ٜٚٚ جٗااال، ظحااا٢    

تمل  ة١ تْحةلًٖل   تيشعٛل أظدذخ ٖيٙ تهلز٠ 

ًٖٚعاااًل بل ظل اااٝن،  أ اااي تيعكاااٌ جيساااد  

جًااو تالْفعاالالد ٚترتااٛتط     ااٛل٠ أ بٝاا١    

َٔ تيشع  ٚتيكصا١ ٚتي ٚتٜا١، ذاِ أيكا٢  ًا٢      

نلٖااٌ تيًػاا١ أ ااٛتجًل َاأ أ ُلقاا٘ تملزيزياا١، 

َليااااا٘ آٚمحاااااٌ أشٓعااااا١ ت  ٝااااالٍ ت  بٝااااا١   

ٚأظ َاااا٘، َٚاااأ ٖٓاااال ظفااااٌ جااااللٜ  ت َااااِ 

 َااأ ت غااالْٞ ٚت َرااالٍ ٚتيشاااعٛث باااليهرري

ٚتذتهااِ ٚت شااعلل ٚتيكصااو تملعاارب٠  اأ     

َعلْااال٠ تإلْسااالٕ َااأ ٜٚااا د تذتااا ٚث،  ٕ  

ت  ٌ     ق١ تإلْسلٕ بأ ٝ٘ تإلْسلٕ ٖٛ 

تيحعاالٜش تملشااشى تياايٟ ج ت اا٢  ٝاا٘ أٚت اا  

تيك تب١ ٚتإلْسال١ْٝ ٚتبةا١ ٚتملاٛ ٠ ٚتيشتظاِ     

ٚتيحعلطة باني تيٓال  ٚتىحُا ، ٚيهأ ملال      

يص تع بني تذتل ٚتيةلطٌ قدميًل قدّ نلٕ ت

تإلْسلٕ، ٚأٌٖ تيش  ٜشبصإٛ بأٖاٌ ترتاري    

ٜٚش ااادِْٚٗ، نااالٕ  ياااو  اااةةًل رتااا ٚط     

تيٓل   ٔ  ًُٝحِٗ إ  ٚض  آ   ال مةْٛ٘ 

ٚال ٜ ٜدْٚاا٘ أال ٖٚااٛ تذتاا ث،  ليساا ّ ٖااٛ  

تي نٝاااااز٠ ت  ل ااااا١ٝ تيااااا  جكةٓااااا٢  ًٝٗااااال 

تىحُعاالد ٚجكااّٛ  ًاا٢ أ ل ااٗل تذتٝاال٠       

تدتٛتْاااااات نااااااليحعًِٝ ٚتيصااااااع١    مجٝاااااا 

ٚتالقحصل  ٚتيةٓال٤...، ٚبلملكلباٌ  اإ تيسا ّ     

ال ٜعو تيضعة ٚال تيشتش ، إمنل ٖاٛ تيكا٠ٛ   

  ظد  تج٘،  لذتلنِ تيايٟ خيحالل يٛطٓا٘    

ٚشااعة٘ ت َاأ ٚت َاالٕ ٚتيساا ّ بعٝاادًت  اأ     

تذت ٚث ٜٚٚ جٗال إمنال ٖاٛ تذتالنِ تملراليٞ      

 تيصااعٝب تياايٟ ٜةعااز  اأ ت ااحك تل باا  ٙ   

ٚظ ٜااا١ تيٓااال  ٚتبل ظااا١  ًااا٢ ألٚتظٗااااِ     

ٚيحًهاالجِٗ ٚأل تقٗااِ ٚذاا ٚتجِٗ..، ٚبااييو 

ٜهٕٛ قد ت حالل يشاعة٘ تذتٝال٠ ٚتال احك تل     

ٚتي  اال٤..، ٚأ واا٢ تيف  اا١ تملٓل ااة١  بٓاال٤ 

تيشااعت   تإلباادتع ٚتالبحهاالل ٚتملشااللن١    

   بٓل٤ تيٛطٔ  زٜزًت قًٜٛل َحُل هًل..
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 اهلوامــش

 جللٜ  آ تث تيًػ١ تيع ب١ٝ.اا َى س١ ٖٓدتٟٚ يٓش  تملع  ١ ٚتيركل ١ تيع ب١ٝ ااا  9

ااا  ّ اا9191 ٜسُرب اا جعةري  ٔ تذت ث ٚتيسًِ   تيشع  تدتلًٖٞ اااا بٛتب١ تملع  ١ تيحك١ٝٓ ااا ا 9

 أ ةلل تيحعًِ.

 تذت ث تيعلمل١ٝ ت ٚ    ت  ث.اا يهشْٚٞ ااٜٚهٝةٝدٜل تإلَٛق  اا اا 1

 ّ.9195اا آ تث َل بعد تذت ث ااااا زت١ً  ه  تيركل ١ٝ ااااا اا 4

زتًا١ تإلْسالْٞ تيا     ااا  ت  ث   َٛتشٗا١ تذتا ث اا  ااا  َكلٍ ت  حل  َٗدٟ ٜز تْاٞ ظا ّ اا  اا اا 5

 ّ.9198جش ٜٔ تيرلْٞ  54جصدل  ٔ تمل نز تإلقًُٝٞ يإل  ّ تيعد  

 (.575ًَعل زت١ً تملٛقة ت  بٞ تيعد  )اا اا 949نحلث تدتٝت اا ا 6

ّ 9117(، 544  زتًاا١ تيع بٝاا١ تيعااد  )  اااا ظااٛتل َاا  تيكاال  ٚتي ٚت٥ااٞ تيسااٝد جنااِ اا     اااا  7

 أغسون.

 (.97 ٛل٠ تملل٥د٠ آ١ٜ )اا أ ا

به  أبٛ  عٝد تيحػًيب  تيكولَٞ: ٖٛ  ُ  بٔ شِٝ بٔ  ُ  بٔ  ةل ، َٔ بو ششِ بٔاا ث ا

 عٛي١ تيشع     ص ٙ. تملًكت )بليكولَٞ( َٔ 

ق ٜظ بٔ أْٝة تيعٓربٟ تيحُُٝٞ: َأ بٓاٛ تيعٓارب   عاِٝ شال     تيعصا  تدتالًٖٞ          اا ط ا

 ٘ ٚقة١ًٝ بو َل ٕ.حٜ    ٓ٘ تيهرري    ريج٘  ٣ٛ قص١ َ  قةًٝ

 ٔ  ل تد قة١ًٝ ٖزٚتٕ. لٜد بٔ تيص١ُ: شل   شلًٖٞ ٚ لل  َػٛتل ٚ ٝد َاا   ا

 ٖااري باأ أبااٞ  اا٢ًُ: َاأ أباا   شااع ت٤  صاا ٙ إ  ْشااأ ٚج باا٢   غوفاالٕ تيك ٜةاا١ َاأ  اااا ااااا ٖ

  ل١ً٥ جعشل تيشع . أظضلٕتملد١ٜٓ تملٓٛل٠ َٚد١ٜٓ جند   

  ٓش٠ بٔ شدت : َٔ قة١ًٝ  ةن نلٕ  لل ًل قًٜٛل َٚٔ نةلل تيشع ت٤    ص ٙ.اا ٚ ا

ٜكلٍ َأ باو  بٝاد،  الر  صا  تدتلًٖٝا١       اا تيزبٝدٟ: َٔ تيُٝٔ ا ُ ٚ بٔ َعد ٜه ث اا   ا

 ٚذتل تإل  ّ، تشحٗ  بليشصل ١ ٚتيشع .

إًٜٝاال أبااٛ َلضااٞ: َاأ يةٓاالٕ ٜعحاارب َاأ أٖااِ شااع ت٤ تملٗصاا    أَ ٜهاال تيشااُلي١ٝ أٚت٥ااٌ  اااا   ا

 تيك ٕ تيعش ٜٔ.
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 من شعر المقاومة 

    إلى المقاومة بالشعر

 
 عاطف البطرس 

 وكاتب وأدوب سورياقد ن                

الشعر ثوور    الغغوةو والروور  ةركوة انؼ علوة لغوق الواقونو موت ه وا وو ت            

التوافق عني الشعر والرور و فهما وتوخلان هدفًا واةدًا وهو التغريو واخلورو  موت   

 أسر احملافظة اجلامد  والتؼاللد املؼلد  لغتطور ولغتػتح. 

 

اختلففففر الش ار ففففعر( عار فففف (  رفففف    

ارظففففففف(لخي ارتعشل ففففففف   ل ففففففف   (ذلففففففف     

خصوص تهع لجنسهع األابي األكثف( ع فاًا    

رفففو جوا(افففعي ر فففو رااففف  ار ففف ( ار فففو   

األكث( قدشة رل   واكا  األذداثي ملع ره 

 فففو خصفففعات لصففف ع  عبن ورففف  لل    ففف   

عسففعردع رلفف  اابففتحعب  ملتالاففع  ا ففعا  

 املختل  .  

عجت(بفففف  ار فففف ( ار (بففففي   يف اراففففدر  

ار عر( جتفعل   هةف  ارنافل بلسفعي قا لتفهي      

ارففحت فت ففي بففه رنففد ع رورففد اففعر(ا    فف ا     

رففففو عال ععهففففعي لرسففففعي ذع ففففع ل سففففح      

 آث(افففعي ل صفففدش  رل هفففع اروذ فففدي رافففد 

قعشب الش عارانوة  لرل ه عا فع  لرالفم  نفه    

 واقففري ا ن نففه ااعإاففع  ا  إا ابففتند  

عشأبفف ع  لأ ا ففع   ر فف   ففع    ىل شؤرفف  رة افف   

رففففدلش ذورففففه  ففففو أذففففداث ل فففف  ارففففت ًا    

ا عصففففل  يف ااتة ففففع ي لاا تاففففع   ففففو    

جمتة  اراا لف   ىل عاردلرف    فو ارافدالة  ىل     

اابفففتا(اشي  فففو ار ففف عا    ىل ار تعبففف ي   

ع ً الش ار عر(ي لأصفار   هةتفه أصف م    

   ع داا امل عشخي لذواش ارثاع ع ي لجمتة  

 ة ااعصعا . ارتاع   لثوش

: ا   ع  ا  ار ف ( قفعاشا  رلف     ارسؤا 

ارا فففعو بو   تفففه كةسفففح  ر ذفففداث  فففو  

جه  لكةتنائ بوقورهع  و اجله  األخ(ىي 

ل   فف  ار فف (  عب فف   ففو فا  تففهي  هففو ألا    

ابتحعب  ا   عر   رعف     تواحف  ر لقفع    

عارففف ا   ففف  املو فففو   يف لذفففدة ا ع صففف    

ارتعشل فف   ر(ااففعي ارفف ا  ب فف    و ععهففع

لارن سففففف   لامل (  ففففف ي لاملو فففففو  ب ففففف     

 ع ا داعه لعنعقصععه لاذتةعا  عاوشع.  
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صفففر ن أي أبفففعر ارتح(بففف  ار ففف (ر   

عار (ار   ر و ا ع ار (ار  ر سف    ولرف    

رفففو ار  نو ففف  ااجتةعر ففف ي  هفففي أخفففًا      

عت ف   ل فل صففًلشاعهعي لارف ا  ار (ارفف     

 ففففففع   نهففففففع الففففففع  يف بفففففف ع  ارففففففو و   

ري ارتعشلي ار عوي ل و ارص م أي ااجتةع

ع ففو  ارفف ا    سففهع رففو املففت ًا  ذو ففعي    

لرل هفففع أي عنفففد خ بهفففع  ففف  ا ع ظففف  رلففف    

أقصفف   ففع رففدرهع  ففو خصوصفف  ي ار ففعر(     

 ن  فف  بع ففدثي  تفف،ث( بففهي ر ففو ار فف (    

ر س ا   عا   اطي   ه   (   لثاع  ي راف   

لخفف ةي جت(بفف  ل نفف ي ا  تففعم لخفف(لد  ففو    

لفافففف   ر ورتهففففعي ار فففف ( بففففحو ارفففف ا  

صففف(خ  أد  فففد ار ح  ففف  لبفففلم  اعل ففف  

رلخوخي لذ(ب ا اوااة   هع  فد ارتخلفري   

  ففه خلفففل ر فففعد جتلفففر رسفففتح م راةفففوم  

ار عر(ي رستدري ا ا  و ار فعر( ارتافع    

األ  ففعري لاا  ةففعر يف ارتح(بفف   امل فف     

لاملتخ ففف    ،بفففعر ار ففف ( رةل ففف  ا  ففف     

ارفف ال ا رااففف   اففدرد اغر ففع  يف ارتح(رففد    

 صلاه بعرواق . 

اغر فففع  يف ارتح(بففف  اسفففتوااع ار ففف  

عر ففف   رفففعاة صففف ع   امل ففف   رفففو ف(رفففل     

املتخ فف   ر،خفف  لقتففع  لرتالففم جهففدا ي  ففع     

روذي أي ار عر( قد الر رو ا فدثي أل  

 قد ال  رو ل   ته ار لاا      ا  ط.  

ر ففو رفف س كفف   ففع راففع  افف (ا ي لا 

  رنتسفم  ىل ذاف    ك  كلو  فو لي  ا  ف  

ار  (  ار  ( ثوشة  لارثفوشة ف اهفع اااةفع     

جعف(  و ااخلهع ل و خعشجهعي لا رسةن 

رل عر( حبح  اابتحعب  ر ذداث أي رافدو  

ا (ا ي رضر    فه بعمل فعرً ار ن ف  رل ف (ي     

ارحت  و ارص م ذص(اع أل فدرفداع  هفي   

 ت ًةي ع ح(   سهع بعبتة(اش لعتة(ا رلف   

 الضو  رسلا  اراع وي.  ارتردرد ل

ار ففف ( اجل فففد  افففعلو باا فففهي ثفففوشة     

بو   تففهي  نتصفف( رلرففل  ففد اراعففف ي  فف    

ارتادو  فد ارتخلفر لا  ف  األخفً رل فه      

افففع نل فففه  فففو جفففواة لصفففنعر  ل هفففعشة     

لفافف ي لرفف س  ففو  و ففور  أل  ففو ردارفف      

دارفففف  اراضفففف   اراضفففف   ارففففحت رتنعل ففففعي   

لاففف(خي املو فففو  ر سففف  كع  ففف  لذفففداع     

رصففف ع   قصففف دة عافففعلو   ففف  ارفففو وي ألي    

  عر(اع  ن تهع  و ورهع  و اف ( املاعل ف    

 ىل املاعل ففف  بعر ففف ( لفففع ل رل فففه لرلففف     

جففوا(ع ار(  فف ي لااشعاففعئ ارففداا  بعر ااافف    

ار فف (ر  رنففد املففتلاهي  سففعا  يف ا تصففعش    

ي  هةتففه أي ار فف ( لش فف   نورفف  ار ففعر(ي أل

رتصدش املواجه  ا أي ر وي أذد أصدااهع.
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 فعل الحرب في 

  القصة والرواية

 
 عبد الكريم السامر 

 وؿرتجم عراؼياص ؼ

 

 

بررعاك ؽ ررابي عرر  احلرررب ع رر  ا رر      إأدب احلرررب فرر  ؿررا قنرر    ؿرر   

أجناسه س اء أؽان اؾكاتب ؿ شارؽًا أم غري ؿ شارك ػوها وفنا س ك ن جتربة اؾك ابرة  

 خم  فة بني ؿ  ف  ؿ شارك وؿ  ف  غري ؿ شارك. 

مبعن  أدق، احلرب في ؿ عاـاة وفمر م نر  فر  ب جتهرات اؾ  رال وؿر        

   فا بص رة ؿتاشرة.ف    ف س اترفا ب انعن واؾ رى اؾذق  مل قع 

 

بداا  ادببدُ ثر د     غالبًا ما ٍكٌن اإل

ًاالنكسدددددا  ة متَّددددد ًا ة ذالدددددْ ا   دددددْ 

 اذت ًب مما هٌ ة ذالْ النص .

فاذت ًب ما هُ إال شتاضدا  سسد ّ   

ٍُعانُ منوا ثبنإ الشعٌب ًادمد  الدت تبي دُ    

بوددداق ًتدددا تكدددٌن ُمعانددداّ مددد  هددد    ددد     

سٌات ها م  سامْ الناس ثر   م  ادتناِ 

الدد ِ ٍنطدد ه فَوددا. رددٌن ادتندداِ ٍعدد      

 ق مص ٍ  ال ثالث  ماق إما النص  ثً املٌ

بَنما القابع     سٌات ها م  سامدْ النداس   

ال ٍا ِ ما ال ِ سَراث ًما ال ِ سديوً   

إلَددى ت ددر اذتدد ب مدد  ًٍددق  ًمصدداس  تددا 

َتطددددا  رددددح مددددا  دددد  ذَدددداتو  ارتا ددددْ   

 ًالعامْ.

ن اذتدد ًب هددُ إلدد لر ٍُمكدد  القددٌ   

جتدددددا ب  ا دددددْ ل حنددددداِ امل قاتدددددح س دددددٓ    

 طٌطوا ًالت ٍكٌن فَوا س دٓ متداس مدع    

(ق آل دد  ُُمعيدداًٍا رددان ثف ُمدداافعاً ادتاندد  ا

ًجتددا ب سامددْ ملدد  هدد    دد   طٌطوددا مدد    

  جاٍ  ًنسإ ًثطفا .

ن الددبعق تددا  إًهنددا البددا مدد  القددٌ     

خي ط ما بني ثبب اذت ب ال ِ ٍكٌن س ٓ 

اذتددداًبق ًثبب املقاًمدددْ الدددد ِ غالبدددًا مددددا    

ٍكددددٌن ة الدددداا ح. ف كددددح مدددد  هددددا ٍ     

ادببددني  ددفاتى ًمسددالكى. فدد بب اذتدد ب    

ما ٍنيخ س  جتا ب ادتنٌب احملا بني مد    هٌ

 دق  سدد  املعدا ل ًالقيددا  ًبطد   ختي دد     

متامًا س  ثبب املقاًمْ ال ِ ٍنديخ سدابّ سد     

اضطواب ًمعاناّ    بودا عدع  مدا مد  ت بدح      

 ط غاّ ًُذّكاف جاٖ ٍ .
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ًسددابّ مددا تكددٌن املقاًمددْ غدد  ثابيددْ     

املٌاتدددع دنودددا با  َدددْ ًتّيطددد  مددد  سم َدددا    

  ث سددد ٌبًا  دددا. بَنمدددا اذتددد ب    الكددد  ًالفددد 

ٍكدٌن س ددٓ طدٌ  جبوددا  ًمٌاتدع تيالَددْ ال    

ٍُسيطاف فَوا الكد  ًالفد  ًإ دا ال بدا  ثً     

املدددددٌ  ثً االسيسدددددقفق لددددد لر سدددددَكٌن   

ق ًمد   اال يق  ة ريابْ ثببَومدا ًاضدراً  

 الط ً ِ اليمََ  بَنوما.

إن تٌثَدددددب اذتددددد ب ة ال ًاٍدددددْ مددددد     

ِ راتد   املمك  ثن ٍي ّتٓ س  ط ٍب ت د  ث 

بدداا  سددَكٌن ثر دد  تددًٌّ ُمبددا ق لكدد  اإل

ًتشٌٍقًا لٌ ران سد  ط ٍدب ادبٍد  امل قاتدح     

ة املع ردددْق فودددٌ الٌذَدددا الددد ِ إ ا ًّثدددب   

ل ردددد ب ًريدددد  سنوددددا سددددَكي  ب تقددددان  

ًذ فدددْ سّمددددا ٍدددد ٔ ثمامدددى دنددددى سددددَكٌن   

رددامل  ّ العارسددْ لكددح مددا  دداث ًٍقددع    

 ثمامى.

ًجدداٍ  بالدد ر  ثنددى لددَ  رددح مدد       

س ددددٓ  ذتدددد ب سددددَكٌن تدددداب ًاعددددا ل ة ا

ق هدد ا مدد  جاندد ق   تٌثَقوددا ًت تَبوددا ثببَدداً  

ًمدددد  جاندددد ن   دددد  فدددد ن جتددددا ب اذتدددد ًب 

ًًتاٖعوددا ختي دد  مدد  مكددان إ    دد  مدد     

جبواتوددددددا ًمدددددد  ُمشددددددا لن إ    دددددد  مدددددد  

 املشا رني فَوا.

مبعنددٓ   دد  ثن اذتدد ب ة سمٌمَاتوددا   

ختص مجَدع املشدا رني ًة  صٌ دَاتوا    

بددْ  ا ددْ ًًتدداٖع   جتعددح لكددح ُمقاتددح جت   

ختي   سّما لأ زمَ ى ًم  مكاٍن إ      

 م  جبوا  القيا .

 

هنالددددددر مدددددد   ي ددددددر ذ فددددددْ ادبب  

ًٍُشددا ل ة اذتدد بق ًهنددال مدد  ال  ي ددر   

ت ددددر اذت فددددْ ًُمشددددا ل ثٍطددددًاق لكنومددددا 

سناما ٍس بان تصصو  س  اذت ب سدنحا  

بددني  دداذ  اذت فددْ ًاآل دد    ًاضددرًا ف تددًا

طَع ثِ تدددا و ثً الددد ِ ال  ي كودددا. ًٍسدددي 

ُميددددابع ذتَ َددددا  اذتدددد ب اليمََدددد  بَنومددددا   

 بسوٌلْ.

بدددّا منودددا ث دددب    لددد لر ًرنيَحدددْ ال 

اليٌثَددب ل ردد ب س ددٓ ٍددا مدد   ي ددر ذ فددْ     

الكيابْ ًٍُشا ل فَوا ثًثب ًثر د    دانْ   

مم  ال  ي ر ت ر اذت فْ. ًمع ه ا رد  ا  

مددددا صتددددا ة مدددد ر ا  ًٌٍمَددددا  بعددددق    

ُال ٍ  ه  بعَداًن سد    املقات ني بعا ًفاتو  

ذ فددددْ الكيابددددْ( مددددا ٍصدددد   دن ٍكددددٌن    

 ًاٍددددددا  ًة شتي دددددد  ا دددددداال  ادببَددددددْ 

 اذت بَْ.

ًث ٔ عطصًَا ثن الك   م  املقدات ني  

الدد ٍ  ريبددٌا مدد ر اتو  ة هدد ا ا ددا      

ردددددانٌا بعَددددداٍ  سددددد  ادبدتدددددْ فحدددددإ     

ريابدداتو  فنَددْ باميَدداز ًاضدد  ال لددب  فَددى  

امل عانددداّ   دن ريابددداتو    جدددح مددد   ذددد    

 ًادمل.

ن نقددح جت بددْ اذتدد بق إِ ذدد ب إ   إ

سمح ابااسُ جي  ثن تيطم  ما حتٌٍى ت ر 

اليح بددددْ بكددددح املعددددانُق رٌنوددددا جت بددددْ  

سددَينات وا ادجَددا  ًاذددا بعددا اآل دد  ًهددُ    

لَسدددددح جت بدددددْ ف بٍدددددْ ختددددديص بشدددددطص 

 الكات .
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سمٌمددًا جيدد  ثن ٍكددٌن ثبب اذتدد ب    

اذتددد ب ُمعبِّدد ًا ًنددداتًق ذقَقَددًا سددد  جت بددْ    

ًهدد ا ٍشددمح الكاتدد  الدد ِ سَشددا ل ة      

ت ر اذت ب ًالكات  الناتح ملا ٍس بي س َى 

 املشا رٌن ة ت ر اذت ب.

باإلضدددافْ إ   لدددر جيددد  االنيبددداي إ  

تطدَْ مومددْ جدداًا ة سم َدْ السدد ب اذت بددُ   

بشدددّقَى سدددٌإ الشدددب الددد ِ خيدددص ادتانددد   

القيالُ س دٓ ادتبودا  ثً ادتاند  ال دانُ ة     

 تنيظ  ً إ ادتبوا . املان الت

ًثسددب بدد لر ثن تدد ث ا  اذتدد ب تددا    

تكٌن ثعا ًط ّ س ٓ ثًلٗر ال ٍ  ٍعَشٌن 

ة املان الت تكدٌن اذتد ب س دٓ ذداًبها     

ذَث ثن العامح النفسدُ ل رد ب ًاليٌّتعدا     

الددت تسددَط  س ددٓ ثًلٗددر الندداس ملددا سدديوً   

إلَى ت ر اذت ب سَكٌن  مدا تد ث  ردب     

نا فع دٓ الكاتد  ثن   ًمباع  س َو ق ًم  ه

ٍيعامدددح مدددع الدددنص الددد ِ ٍكيبدددى   فَدددْ   

تقان ذيٓ ٍديمك  مد  نقدح مدا هدٌ جداٍ        إً

 باليٌثَب ًاالذرتاف.

ًلعدددددح مددددد  املوددددد  جددددداًا ثن ٍكدددددٌن   

الكاتدددددد  ة ثبب اذتدددددد ب  دددددداذ    ٔ 

اجيماسَدددْ فاس ددددْ تددداب ّ س ددددٓ نقدددح  ددددٌ     

اذتد ب ًًضدعوا س دٓ طاًلدْ القد إّ لكددُ      

اذتددد ب ٍددديمك  القددد إ مددد  تصدددٌ  معندددٓ  

 ًمآسَوا ًبالليوا.

 ًاإن الكددددد   مّمددددد  ريبدددددٌا تصصددددد 

ً ًاٍا  س  اذت ب مل ٍكٌنٌا مشدا رني  

فَوددا بددح  عددٌا الكدد   مدد  تصصددوا مدد      

ثًلٗدددر الددد ِ ردددانٌا فعدددالني ة مَابٍنوددداق 

لكدنو  ًبسدب  ادفددب الٌاسدع إلب اردداتو     

ًشتددَقتو  الٌاسددعْ الددت تقددا  س ددٓ تدد ط  

ثن ٍطددعٌا  ًتطٌٍددع مددا ٍسددمعٌنى اسدديطاسٌا  

ثمامنا بعدق مفداهَ  اذتد ب ًًٍقتودا الدت      

مل ٍكددد   مبدددا ذيدددٓ امل شدددا ل ة اذتددد ب   

تدداب ًا س ددٓ تطٌٍعوددا ًجع ددوا ثساسددًا لعم َددْ  

 باا  الس بِ.اإل

ن تدددد ث  إمدددد  هنددددا ٍُمكننددددا القددددٌ     

اذت ب س ٓ ادبب سَم  ب قث ذداال  هدُ   

 ما تبح اذت ب ً ق ا ًما بعاها.

يكٌن مبنَدْ  فرالْ ما تبدح اذتد ب سد   

س دددٓ اليٌتعدددا  الدددت سددديراث  دددق  ت دددر 

اذتددد ب مدددا سددديف ز ًهدددُ هندددا مبنَدددْ س دددٓ  

اذتاس ًارتَا  ًهما خيي فدان مد  راتد     

 إ     .

ثمدددا  دددق  اذتددد ب فسددديكٌن مبنَدددْ  

س دددٓ جتدددا ب ًاتعَدددْ ًإ ها دددا  فك ٍدددْ  

ًنفسدددَْ مبنَدددْ س دددٓ ت دددر اليحدددا ب ًمددد       

 ق ددا ٍُمكدد  ل كاتدد  ثن ٍسدديط ص ثب دد  

  ًالع ددو ًاالعددرتاطا  الفك ٍددْ اذتكاٍددا

القدددداب ّ س ددددٓ تكددددٌٍ  تٌاسددددا ثساسدددددَْ     

 ًاضرْ ً رَرْ س  ًتاٖع اذت ب.

ًبعددا اذتدد ب سددَعيما الكاتدد  س ددٓ   

النيددداٖخ ًاذتددداال  الدددت نيحدددح سددد  ت دددر      

اذت ب ًثغ   الظد  ثنودا سديكٌن ميفاًتدْ     

م  هنا ًهنال ًبا جا  ميغداٍ ّ مد  ذَدث    

 اذتح  ًالك  ًالنٌ .

ًمددد   دددق  معاٍشدددت   ندددا عطصدددًَاثً

 لددد قث ذددد ًب ك اعدددرتارُ فَودددا ُم غمدددًا

ملسح ه ي اذتاال  ال قثق ًالدت ثسطديب   
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بفقددًا رددب ًا مدد  املع ٌمددا  الددت جيدد  ثن      

ُتٌّثددب مومددا ر دد  ادمدد  مدد  ًتددح ًجوددا       

رٌنودددا ال تيكددد  ق ًتدددا راندددح شتي فدددْ  

  ٔ ة هد ي  متاف اال يق  الٌاذاّ س  اد

 اذت ًب ال قث.

 ددْ القددٌ  ثن جتددا ب اذتدد ًب  ًمدد  نات

ًثتصدددا  دددق  سدددع ها هدددُ مددد  ث دددا      

 ددداف إاليحدددا ب الدددت تكدددٌن تددداب ّ س دددٓ     

بدداا  الكاتدد  ً مبددا غدد  الكاتدد  س ددٓ اإل 

ًتكٌٍ  ذالْ م  ذاال  اليصدٌ  ًاالنفيدا    

س دددٓ مفددداهَ  ًانطباسدددا  تدددا ال تسددديطَع   

 اذتَاّ االسيَابٍْ منروا  ما.

 ْ ٌّ  ًريابد  تا ٍسيطَع ثِ رات  تص

مددا ٍيطَّ ددى سدد  اذتدد بق ً مبددا ٍدد تُ ب مددا    

جَددداّ سددد   لدددر اليصدددٌ  ًت دددر الكيابدددْق  

ردو مد    ثًلك  ل يح بدْ ة اذتد ب تد ث     

هدد ا. فالكاتدد  الدد ِ ٍعددَع اذتدد ب فعددًق   

ٌّ  ثًسدددددع   سدددددَكٌن  ددددداذ  ثفدددددب ًتصددددد

ل كيابدددْ سددد  ت دددر اذتددد ب رٌندددى ًسدددط   

 ثًا ها ًٍ ٔ ت ث ها ًنياٖحوا بصٌ ّ ج َْ.

   ثن ثبب اذت ب الم  ادتاٍ  بال ر

بددا ثن ٍكددٌن اليددا ٍا ذاضدد ًا فَددى. ًلكدد   

جيدد  ثن ال ط ددط بددني ريابددْ ثبب اذتدد ب   

ًالكيابددْ سدد  تددا ٍا اذتدد ًب القا ددْ دن   

ثبب اذتددددد ب الَدددددٌف ٍددددد تُ سددددد  ط ٍقدددددْ     

معاٍشدديوا ًتدداًٍ  مدددا جيدد ِ  ق ددا س دددٓ     

العكددد  مددد  اذتددد ًب اليا خيَدددْ القا دددْ 

ًمدا نق دى   الدت تسدينا س دٓ مدا نق دى الد ًاّق       

هددددوالٕ الدددد ًاّ تددددا ٍشددددٌبى ارت ددددح ًسدددداف    

املصااتَْ ًهٌ ُمغاٍ  متامًا ملا ٍكيبى الد ِ  

 ٍعاٍع اذت ب ة ٌٍمنا ه ا.

إن ثر ددددددد  ضدددددددراٍا اذتددددددد ب هددددددد  

البسدددددطإق مبعندددددٓ ثب  ثن الكددددد   مددددد    

اذتددددد ًب ال ٍا  دددددوا ادغنَدددددإ ًال ث بددددداب 

السدد طْ ُإال مددا نددا (ق بددح غالبددًا مددا ٍكددٌن 

 ٍ  ال ٍسدديطَعٌن  فددق  ًتٌبهددا ثًلٗددر الدد  

االط اه فَواق ل لر  دا  ل امدًا س دٓ مد      

ٍكيددد  ثً ٍنقدددح  دددٌ ها ثن ال ٍغفدددح هددد ا   

 ادتان .  

ًمددد   دددق  معاٍشدددت ل رددد ًب الدددت  

 غمددٌنُ س ددٓ املشددا رْ فَوددا الذظددح ثن   ث

ثر   ضراٍا اذتد ًب هد  البسدطإ الد ٍ      

ال ٍسيطَعٌن ب ٕ شتاط ها سٌإ ثران ة 

املددددان البعَدددداّ سدددد   جبوددددا  القيددددا  ثف ة 

 اذت ب.  

لددد لر غالبدددًا مدددا نددد ٔ ال ٌسدددْ تفددد     

ث  سودددا س دددٓ البَدددٌ  الفقددد ّ الدددت جع دددح  

امل ثّ الع اتَْ س ٓ سبَح امل ا  تناب زًجوا 

بَوددا ثً ث َودددا ثً ابنوددا ًهكددد اق ممدددا   ثثً 

عّكح تاساّ  صبْ مل  ٍ ٍا ثن ٍسيقُ مدا  

 ٍُعَنى س ٓ ريابْ ثبب اذت ب.

ذت ًب البسدطإ  لقا ساٍشح ة ه ي ا

الددد ٍ  ردددانٌا ٍقدددامٌن ث ًاذوددد  بسدددوٌلْ    

َْ تا ال ٍفومدٌن ًتيودا سدٌٔ    طبفاسًا س  ت

الددددافا  سدددد  ًطددددنو  ًثهددددالَو  ًزًجدددداتو  

و  سكدد  الدد ٍ  رددانٌا ٍعَشددٌن ة ًٖثبنددا

تصددٌ ه  الفا هددْ ًمقجددٗو  اذتصددَنْ مدد  

 ث باب الس طْ  ن ال.

إن م  ٍفو  ب ًس اذت ب ٍسديطَع ثن  

بْ سنوا ًة شتي د  زتداال    ٍُبا  ة الكيا

 الكيابْ.
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ًمدددددد  ٍفودددددد  ب ًس اذتدددددد ب جَدددددداًا 

 صٌ ًا م  الطبقدْ امل قفدْ سدَيمك  مد      

نقددح ًتاٖعوددا للجَددا  املقب ددْ بصددٌ ّ بتَقددْ 

 ًًاضرْ.

بددا مدد  املدد ً  بددى هندداق   هنالددر ثمدد  ال

ًهٌ تّ ْ حتٌٍح ادسما  اذت بَْ الع بَدْ إ   

السَنما السَنما ًما  لح إلَى. بَنما صتا ثن 

ٌّلح الكد   مد  ت در االسمدا       العاملَْ تا ذ

إ  ثفقف اسيطاسح ثِ حتصا الك   مد   

 ادتٌاٖ  العاملَْ.

 * البطل األسطوري يف احلرب:

تبدددح االجتددداي اذتدددااثٌِ ة الكيابدددْ   

السدددددد بٍْ اسيمددددددا  معظدددددد  القصصددددددَْ    

الرترَدد  البطددح ادسددطٌ ِ س ددٓ ًال ًاَٖددْ 

طاص م   ق    ب بطٌال  ًهمَْ س  ثعد 

 اضددٌا ت ددر اذتدد ًب ة ادزمنددْ القا ددْ.    

ف ٌ ث  نا مقذد  اذتد ًب الدت ر ي بدح ة     

الٌَنددان م ددح ُاإللَددا ّ ًادًبٍسددا( ل شددداس      

الٌَنددانُ هددٌم ًس لٌجدداناها ُت ّردد  س ددٓ  

ادسددطٌ ِ الدد ِ ال ٍُودد ف ًٍسدديطَع    حالبطدد

ى مومددا رانددح تددٌتو ق  ٖدداليغّ دد  س ددٓ ثساا 

ٕ  بددى ًالشددُٕ نفسددى سددنطبب س ددٓ مددا جددا   

 مع رْ ط ًابّ.

لكدددد  اذتااثددددْ ة الكيابددددْ الَددددٌف    

ٓآ   د  ذَدث  د د الد ٍ          اذح تنردٓ منرد

ٍكيبدددٌن سددد  اذتددد ًب سددد  هددد ي النمطَّدددْ 

ً اذٌا ٍكيبٌن سد  االنيصدا ا  ادتماسَدْ    

 ًلَ  الف بٍْ ادسطٌ ٍْ.

 

  * نتيجة البد منها:

ٍعدددَع ساملندددا الَدددٌف م ذ دددْ شتي فدددْ      

الكيابدْ سد    مبٗا  السدنني سّمدا سدبقح ة    

اذتددد ًبق فونالدددر الكددد   مددد  الكّيددداب   

ًاملددد قفني ممددد   فطدددٌا اذتددد ب ًًٍقتودددا    

فكيبددٌا ث ً  ال ًاٍددا  ًاذتكاٍددا  سنوددا   

ًَّا ًٍ فطدٌن السداسني      ًهٌ ٍ فطدٌنوا ضدمن

 ً إها.

ًنسدديطَع ت ّمدد   لددر لددأ الف نسددُ    

ُسددددياناا ( ة  ًاٍيددددى ُادددددد  ًادسددددٌب( 

ًبُسط ٍْ ذَث ٍنيقا االسيعاابا  ل ر ًب 

ًاضددددددددرْق ًُإمَددددددددح زًال( ة ُا   ددددددددْ( 

سبانُ ُس فاني ( ة م رميدى  ًالكات  اإل

ُبًن رَشددددٌ ( ًُهٌغددددٌ( ة ُالبوسددددإ(    

الددت انيقددا فَوددا املعددا ل الاامَددْ ًامل  ٍعددْ      

الددت  ّ فيوددا ُرَمٌنددْ بددا ٍ ( ت ددر ال ددٌ ّ  

الشعبَْ االعدرتارَْ الدت تامدح ة بدا ٍ      

ثمداف ب ًسدَا    بعدا انود اف ف نسدا    1781ساف 

ة اذت ب الت تامح بَنومدا لكد  نداب ٌَن    

 تمعوا بقٌّ ًب س عاٍاٍ .

ن اذتدددد بني إًال بددددا مدددد  القددددٌ  هنددددا 

العدداملَّيني ادً  ًال انَددْ ًمددا  ليددا إلَددى مدد     

مدددآٍس ًهمدددٌف تدددا ثنيحيدددا ثسمدددااًل  ًاَٖدددْ      

رب ّ تاف بوا بعق الكّياب ال ٍ  ثّسسٌا 

ثم ددا   ملٌاتدد  ًاسَددْ ُمناهطددْ ل ردد ًب مدد  

ُثلددب  رددامٌق  ددمٌَٖح بَكَددحق سددا ت ( 

ًغ ه  الك   مد  الد ٍ  ًتفدٌا بالندا مد       

 ُمّو .قاذت ًب ًًجٌبها اد قتُ ًال

 ق دددْ القدددٌ  ثندددى ٍنبغدددُ االسدددرتا   

باا  ًبكح  نٌفى م  ًبشمح   ٍ  ثن اإل
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ثببن ًفدددد  ٍسدددديطَع الَددددٌف الٌتددددٌ  بقددددٌّ    

 ً دددد امْ ثمدددداف ُبسدددداّ اذتدددد ًب ًُبهاتوددددا    

ًستددداًال  تدددام  الشدددعٌب مومدددا راندددح    

ادسباب م   ق    ب  فق مجاسُ لي در  

املما سددا  القث قتَددْ ًالعمددح س ددٓ  ددنع    

ذَدداّ جاٍدداّ ٍسدديطَع ادتمَددع العددَع فَوددا  

 ب مان.

إنودددا  سدددالْ ٍسددديطَع القَددداف بودددا مددد   

ً  نالح اذت ًب رب ًا َداّ  ذمنى ًم  ذَاتدى 

 م  ساٍشوا.

  ًس َندددددا ثن نيددددد ّر  هندددددا الكاتددددد 

ة الدداًن  -ال ًسددُ ُمَطاَٖددح عدد ٌ ٌ  

 .1691ا ابو( ب ج اٖوا اد بعق نٌبح 

 

ًال ًاٖددددددددُ ادم ٍكددددددددُ ُإ نسددددددددح  

مل  ُتقد   ادجد اس ًًباسدًا     -همنغٌاِ ة 

 .1611ل سق ( نٌبح 

ًال ًاٖددُ اإلنك َدد ِ ُجددٌ د ثً ًٍددح    

 اذتنني إ  ريالٌنَا(. -ة  اٖعيى 

 –سدددددبانُ ُردددددامَ ٌ  ٌسدددددَْ ة ًاإل

 .1676ثٌ را س ٓ مَّيني( نٌبح ذت  ما

 –ًالبٌسددب ُسددقفَاٍ  ثفَدداتع ة   

 ًاٍيددى شتدداًة السددبعْ سدد  ذدد ب البٌسددنْ    

 ًا  سر امل ٍ ّ(.

ًال ًسددُ ٍُددٌ ِ بٌندداا ٍ  ة  ًاٍيددى   

 ال  خ اذتا (. –س  مع رْ سيالَنغ اب 

 ًغ ه  الك  .

 



 دراسات
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 روايت "ستت أيام" 
  لـ حلين بركاث: روايت حرب هستورة

 

 
 د. عبد النبي اصطيف 

 .أستاذ األدب املؼارن وُظرّة اٍـؼد واٍرتمجة يف جاَعة دَشق       
 

 

ٍؾروائاي واٍؼااو وملااال امجتؿااي  ؾاقا ،رٌااتة رواّاة         (1)رواّة ستة أّاا  

 اارب َمااتؿرةة وَاا  أُفااا رواّااة ً،ااإة ُماا،قالة يااان ُ،اافاة اٍؽ قاا  اٍـماا ة  اا   

ة أي ً،ل أٌ ار  1961،اٍدممت اٍ،عقدة واٍؼرّ،ة. وملؾى اٍر ا َن أُفا ُُشرت ملا  

 رِا املتـوملة. َن ستة ملؼودة ياُفا تغري اٍـاًد ،دراستفاة ملا تتقحه َن وجوه تدّ،

اة ويؾمطنية ّيفي ،داّة َػعؿة ،اإلشارات األسطورّة املت،ؾة ،اٍشرق اٍؼد

واٍقوُااانة ،شااؽل )اااو )جؾقااادة واٍ،عاالة وجؾؼاااَشة وأدوُااقسة و ااوزة وأر   

ٌـعااانة ودٍػااي و إِااا(ة و،اإلشااارات األد،قااة اٍعر،قااة )جاا ان )ؾقاال جاا ان(      

وتااه ٍ إ،اااُتس( و،اإلشااارات   واألجـ،قااة )َماار قة ِؿؾااب ٍشؽماا،إة ودون ٌق    

 املت،ؾة ،املوسقؼا )يا ـزة املعادي ٍؾقفود( واٍػؾمػة )ُقتشه(؛

 

وهييييد ذليييي  بدييييب ضيييي    يييي و د يييي ل   

استظرافًا هلزمية حزييرا،  عيأ  ، حياح  ا    

يشييت ل  بدييبو ف يي  يوريي  شيياو   هاطيي       

ضاسيييي   ا عةاذ يييية عليييية   ظيييير  ا دل يييية  

    ية   يةدي    2009املشتة ل ادلرذد عيا   

  ،  ك ،  وايتة    ءة  ويطيف:

و ى س    ،  ظر   سي ة  "ا املرح ة األ

 واييت ادثا ية ستة  يا  ادييت  دي       1961

في يييا وضييي ب حيييرئ ذيييل رسيييرا يل وادليييرئ   

ودتكثيف يييا ض ييي  ر  يييا أييي  ا سيييتة  ييييا و  

 1967وع  عا ضاع  احليرئ احلةيةيية عيا     

رت    واية  خرى ذل  ا، ع دة ادطيا ر ر ى  

اد حر ادييت  يروا احلةيا   ادييت حدي   ا      

رثٌر ه  اد ةاد ادذين اعتربوا   ب احلرئو و

ستة  ييا    عيًا عين اد  ي ءةو دكي ت  فطي        

عثييل هييذا ادت حيييف وفطيي     ليي  : اديي عد  

ذييييياد اضأ ادلرذيييييد ادييييير ين واهليييييع  يييييا      

 (2) ع ا ة"

ف يي   في ييا ي يي و  يديي   ا  ديي        

د حيييرئ اييي  املتكاف"ييية ذيييل "ديييير اد حييير"   

و" عيي ا  ا" )ادييذين   ييذ وا  ه يي ا وخي ييروه    

االستشيم  وادلييع ذاعيا،  و اشي  عين       ذل

خريطة اد ج د  ث  اي  وا ذ ي  وهيام ه     

ض ييييل ا ت يييياء عيييي ة اط ييييذا ( عيييين  سييييط  ة   
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  وعيين هييذ  املةاذ يية اددييا  خة ا  (3)اخل يي 

 طيياد ها ذييل ع ييل اخلييادق  ا خ  يي  ادكيي ، 

ا ستة  يا   وذيل ع يل املو ي   ا  ي ع       

 هلييذا ادكيي ، رييذدب ا سييتة  يييا   فطييمً 

ع ى استحطا   دفد ل اد ك ة اديت ضاع  

ع ى  ط   عرضيد ع ديرا أل ف ف شيطل    

عن  ه  ا  د ت ديل ع ى  ع  ادد اي ة ذا  يا  

  ف ذم طلب  ض  ع ح ا ادرئ دظلب ذيم  

   فو

ر ييييا    ييييا ا اد اضييييأ  ةيييي  ع يييييف    

وحيري  د  تت ييأ ادلرذييد  ادييذا يتح ييل ا  

احلةيةيية عشييوودية  عييا وضييأ د ف شييطي يل ا  

 ك يييييت    وو   وهيييييا  ويتح يييييل ريييييذدب    

عشيييوودية اف تييية ادييييت  ود  ذييية ا ع ييياوا  

اد كشيية اديييت   يشييتطأ حتييى ادييي   ذليي   

آثا هييياو رب رييييف هت يييأ ر يييذا  اديييذا    

يدييف ادروا ييد عيم يية ع يية   ، ي تديير ع ييى   

ع و   ذل  ، حيافظ ع ى عا   ةى ذيي   عين   

وطن و  ف وحياة؟  ل  ريف هت يأ "ديير   

احتيييل  جيييزاء عييين    اجييية عييي و ًااد حييير"  ، ي

  ضة  ويرتذص ذية ع ج يًا اط يذا  األخي       

ادييييذا ي ويميييير فييييية  ه يييي ا ذييييل االستشييييم  

وادليييع ذاعييا، ا الييل االحييتمل   و اشيي    

عن خريطة اد جي د؟ ذيل هيل وجي   ع اج تية      

ادييييييت  ذييييي اها ميكييييين  ،   ي ييييير حديييييي ة  

 ع اج تة دل و ؟ 

ود  ظيير  ع ييى  ا حييال  ر ى  طييكال 

  امل اج ة د ت ل ع ث يا  و   يا    كين    هذ

 مبشت ى ادتح ا ادذا ميثم ة اط ذا و 

ريييا،   ول  طيييكال امل اج ييية د لييي و

اخُلطيييب ادر ا ييية ادييييت  دةيييي  ا االجت ييياب  

ادلا  اديذا عة  ية اد  ي ة  واديذا ضير  فيية       

اهت لييي ، اددييي  دو وريييا، فا سيييا هيييذ     

 اخلطب رل عن ع   اجل يل وس يل؛ 

اال ييي فاب ر ى  ألطيييكالوثيييا د هيييذ  ا

ادتظياهر وادطيي ا  ا طي ا ب اد  يي ةو عييأ  ،   

 ا  فاع     يكن يشت    وج ة ذل دة: 

املظيياهرا     ييد ا طييرايل اد  يي ةو   "

عأ  يا  املتظاهرين اجلا  و  ]س يل[ا  فأ 

سييييادة  جييييل: ر ى  ، ي يييي فل ، فاجييييائ ال 

"  د او وجيي   فشيية يةيي ل ال  د ا  فت ضييف

 و(4)(12)ص 

ع يييى اط ظييياد  واالحتفيييياال    فطيييًم  

 امللتادة:  

 حييي ا  اشيييتفق ل  ةيييرتئ سلييي ه وو "

 ةيييرتئو ا ييياء طيييلأل ويييت   ذاألحييي ا    

ي ط يي  عيين عشييرح او ويشييربو ملييابا حيييب     

اد  يياء ادظييلأل  هتذذيية ض ييل  ، يظيين   يية  

مسلييةو  مبييا دديي ضةو  مبييا أل يية جييزء عيين    

طف دتييييةو يشييييرع ،و هيييي و،   فشيييي   ا   

م    ر   يدوبو  ادشاحة ادلاعة وس 

ي تييذذ ، سليي  ح ةيية  يي ذب ديي ير اد حييرو      

يظيييية ، طييييرية   ذييييل اد جيييي   ادفرحيييية    

املتح يةو ا حييا    طيدء ج يي و يليظي ،     

عن  جل طدءو وحي   ذاد ج  و  جل عت   

ي ذبو طفل ذل األض ا  حي  و عوخرة فتاة 

 ت ثب ر ى اد  اءو أت  ي   سل هاو  معش ا 

" اهر   ة يتاعل اد ذكةو ل د ر ى جي ةو يتظ

 (و52)ص 

اشتفق  ، حييط ، ذ اه ةو حراخ   "

ير فيييأ سلييي  أثيييال  ذي ييياو حييي   ير فيييأ      

دل تًم "يليع ادظ ي  رذراهي  ادلياعرا"و  

فتتتييييياوئ األحييييي ا  "يلييييييع رذيييييراهي     
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ادلاعرا"و ا  ح ا    حرا ةو عر  ريف 

هش  آعاهل و ه  عيابا؟ ال طيدء سي ى   ية     

 ال  رييي    اهيي ة  ،  يطادييب يريتيية   ييرى 

يطادب يريا  اآلخيرين؟ فريي  يي ذبو عيا     

يييزال ذ  يياض ادتيي  يبو يظيي  ر ى امل ييت  ،   

ي ييتو ع  ي يية ييي و  ع ييى  فشيية ا اهليي اءو    

ير فييأ اددييي   امل حييي  و يتط يييأ ذكربيييياء  

وحت و األض ا    تظر ذ  وء   تحرك ذ  وء 

" و دييييوب فتيييياًةو  طييييرئ األ ف ذتحيييي   

 (؛53)ص

 كييال ع ييى جيييع اد وديية    اال وثادث ييا

(و و ك ييييف سييي يل وع ييي  14ادظيييةيةة )ص

اجل يل عن ض ل   ييص اد   يية ذاال ديال عيأ     

(  واالط " ا، 24  يص   را، جيظ ا )ص

 ر ى عشاع   ا ورا ة واضأ وحةيةةو

ال حاجة د تو   ذل  اآل،و ض ي  ر  يا   "

 تلاعل عأ دودية طيةيةة ي   يا األعير ر يا      

 (و58" )ص ي   ا

س س  ، د ا ادط اط ديظيرف ا ع يى   "

رع اد امللررة   عيا ادشيم  ف يذ  حيفةة     

ع ةو ذل  ي علو ي   اخل يص يك  ي ، ضي    

 (و58)ص  وا د ا حفةة ثا يةوهي

ذلييي  اييي  يزحيييف ع يييى   ض جييييع   "

" ط ةيييياب دييييير اد حيييير يييييرد ع  ييييا اجلييييراد 

 (و136)ص

يتت لييي ،  ]ا اديييي   ادراذيييأ[اد ييياض "

باعييية اد ودييية  حييي ل ادراديييي  يدييي  ، ر ى ر 

ادظييةيةة  ظييتل   ع ييى ادديي  د ا وجيية    

 (و 123" )صاألع اء

هتيي   حةيةييدو عيي ة اط ييذا      تيية "

ذل و را، عن امل تظر  ،  ةأ امللررة ا ًاو 

 (؛153" )ص  ين جيع اد ودة ادظةيةة؟

ادت   ئ ع يى اسيتل ال  سي حة     و اذل ا

خفيفة وذ ا يية  ودكين ذلي   ، ذي   اد ضي       

ر" وال يفديي  ا عيين ر ييذا    ييي اه  دييير اد حيي  

 ادل و ا   يا ؛  

ميأ عيا ميكين ملية عين       وخاعش ا

عيييال دظيييراء ادشيييم و وهييي  عيييا  ييي ال  ع ييي     

 اجل يل:

سيي فرف ع ييى رييل عا  يية دفييأ ذليي   

ادف يي ض ذةيي   عييا  كيي ، ادف يي ض  كييي ،      

 (؛58األس حة" )ص 

 ؛وسادس ا اهلرئ عن دير اد حر  ش ًم

عن جا ب  وساذل ا اهلروئ ر ى اجل ص

ل عييين سييي يل ومليييياء و اهييي ةو اضت احيييًا    رييي

دفرحيية احلييياة املتاحيية واديييت ضيي   ت يي د ا    

   اية األس  ب؛

ر يييا جيييرى  وآخرهييا املييي   اهييا د  

ألسرة ع  س يل وا ها عن األسير  فطيًم   

ع يييى ادظييي ائ اديييذين فطييي  ا املييي   ع يييى      

االستشييم  د ليي و  وضييا     حتييى آخيير  عيي   

 عن حيا    )فري  وحح ة(و 

ييييي   ع اج يييية عيييييووض عيييين ر  ييييا  

حديييي ت ا  وع هليييا اد ك ييية  واد كشييية    

 واخلزاو

وفطًم ع يا  ةي   فيا، ادروايية  ةي         

ا عمع  ذل  طوديا  ا  فشحة عةا و ية   

طييا ةة  وطييا كة  ا آ، علييًا دتيياث  رتييائ     

 The (5)ريييي دن وي شيييي ، "ادمع ت ييييد"  
Outsider    والسييي ا طودييية سيي يل ادييذا  

دة عين ادطيتر اديذا    ي حث عن ا ت اء ي و ِّ

يليييا د عييين عةاذي ييية  فيييي   ص ا  يييا ئ   

ج شية   افلًا  اية ادت يرد وادتحي ا ادل ثيد    
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 و(6)ادذا يةرتئ ذة عن ح يأ دو، ريو  ة

ومثيييية اليييياهرة ال  ةتديييير ع ييييى هييييذ   

ادروايييية  وهيييد أكزييين اد زعييية ادذر  يييية 

Patriarchy     عييين طوديييية سييي يل امل ي  ييية

  حييييث ع يييى ادل دييير اد شيييا د ا ادروايييية

زليي   ، سيييحر  ال ي ةييياوو   ويطيييال  فطيييًم  

ع ى اذ ة  ح  ادط اط األع اء  ه ى ادذا 

  ظيير ردييية ذييااراء ر  ييا خيير  عيين طييةتة    

وملييييياء اديييييت  ديييير    ي  ييييا ديييية  و كيييياد  

أكِّ ييية عييين  فشييي ا دييي ال   ييية ضييين  ع ي يييا   

ذادتدييري  ي  ييا  رب رييا، ضيي   ل يي  ض  يية    

ادةيييا  آ ييذاك ذ اهيي ة  عييأ   يية ال يييرتدد عيين 

ذزيا   ا واخل ي ة ذ يا  و اهي ة ادييت  ت كير      

مل زدة  ذي ا  ادظي ي  ا اد  ي ة و  لير ف عين     

ع اط ا   ع ا  و  يذل دية  ا يى عيا أ يب       

سيييياعية ملرضييييا ة  عةت ليييية ذ زعيييية ادت ييييرد 

 وادتح ا اديت ي  ي ا  واديت  خذ  ا ع ةو 

و خ ًا فا، ادرواية   ط ا ع ى حتذير 

  ذييادث    وعظييا    طيي ي  اد  تيية  ذييل وعييي  

األعييي    داجييييال ادلرذيييية  ذيييل ر  يييا  يييذير  

ذامل   واد عا  د  طن ر، ذةي  ع يى حاهليا    

اديييذا ال يشييي   هليييا حتيييى ذاملةاوعييية  ذو  يييةو      

احلفاال ع يى عيا أ كية   و تيا   ةيى هليا       

 عن وطن  ورراعةو

وحتى ذذ ة األعل اد حي ة اديت   طي ا  

" ع ي ا فكرة "ادرعاد اديذا وطيب األ ف  

( عره  ة مبن يفيي  ع  يا: ذادل ايية    172)ص 

ذز اعت ا  ورمنا  ا  دتث ر عشيتة ًم  فطيل   

 عن حاضر ذا ص  وعاف ضريب رلزو

 هوامش:  

-  ط لة ثا ية )املررز ادثةاا ادلرذد  اد ا  اد يطياء ستة  يا ح ي  ذررا    ا ظر:يي 1

 (و2000ذ و   
)ذي و (    املشيتة ل ادلرذيد  ا ظر: هاط  ضاس   "عةاذ ة عيأ ادي رت   ح يي  ذرريا "      يي 2

 و2009   ظرين ادثا د  369ادل د 

 ا ظر عراجلة ياسر س ي ا، د رتمة اط ك يزية د رواية:يي 3

Yasir Suleiman, Halim Barakat, Six Days, Translated into English by 
Bassa Frangieh and Scott McGhee, Three Continents Press , 1990, in 
Journal of Arabic Literature, XXIV, p.208. 

 ظيي  ميييأ األ ضييا  اديي ا دة ذييل ض سييل ر ى حييفحا  ادرواييية املييذر  ة ا اهليياعع         يييي 4

 ادشاذ و

  يييص  رييد حشيين )دا  ادل يي  د  ميييل        رمييةادمع ت ييدا ظيير: ريي دن ودشيي ،   يييي 5

 (و1958و   ذ 

(  و هيا  30؟ )ص   ة دو، ريظي   آخير  ف ذا س يل  ذطل ادرواية املثةف حت مثة  فشة يي 6

 راها دو، ريظ  ؟ م   ا عكا  او عا هيذا  هد ذل  ذتة األخ ة  اه ة  تشاءل: "

 (و166" )ص ادتح ا اد و، ريظ  د
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 الحرب والحب

بين زهير المسني وعنترة 
 العبسي

 
 د. عبد الكريم محمد حسين 

 د وكاتب دوريوناقكادميي أ                  

 

 

ال روب يف أن احلرب موضوو  ناذوم مون اخوالر الورلى والبووا   و         

ومن ووا اانووادمو ومن ووا النوواسو وأن احلووب مر وووا  اوتوواد احلاوواة دين ووا ال  ووديو  

احلب    اإلنسان واإلنسانو والرجل واارأة. وال رووب يف أن العو ر اهواه ي    

ٌ  تورى أهوره   و ه      دد صور حااة اهاه ا   ا  ادها كادة د يًا وحر او وذلك او

 الدرادة ال ج ى.

وال  وود موون اإلذووارة زه أن زهوونًا ا واوون معوواركًا يف احلوورب  وو   وو    

كوان ذوواهدًا   ا ووا مان مورًا من وواو وكوان  وون ة موون دااوان  وو  و وموون     وذ اوانو  وول  

اابووني   رِّوورر نار هوواو وماقوورت موقوو  كوول من يووا يف م   اووه دون دووواها موون  

أذوو ارهو ذلووك أن د وواال أذوو ار العوو راع قايووم يف م   ووات م أو النيمووو  موون       

 قباادهم. 

 

ّقد خته كل ميَنا قؼئدهُ ذيرك    

اذيييم ؿنـيييه البيييرًٓ لاشيييا  ٔيييا  ال يييد       

ذاالهفييا و ّال ا اإ  ال قيياٜ ن س ىفشيي  مييا ا 

ذعد ميا قاليُ يبيٕ ازبييدٖ س     سٔقْل املقال 

طييييع  اسبيييي   يآيييي٘ ّّسيييئب٘ ّىتٔ يييي٘ س     

(، ّكنيال اذيْ   2( ّ ٓبٔيا اياّٖ)  1ازباٍبٔ٘)

(؟ ّالْاقيييي  اٌ 4(، ّذييييدّٖ ةااىيييي٘)3دٓيييي )

الظع  ازباٍبٕ مشيتْد  كنييْ: ك كيلني يي      

 ه ٚ فُٔ ما ال ٓ اِ سْاٍاو 

ّسييي ٚ مؼييدا   ليي  فٔنييا ٓيي هٕ مييً   

 خيي ل ذبدٓييد مْقيي  كييل مييً الظيياي ًٓ،   

فزٍري مً مزٓي٘ ٓعٔع يييد اخْاليُ، فبئص    

مظييا كان س اسبيي  ، ّي قتييُ ذَييه لٔشيي   

ي ق٘ دو ّيؼأ٘، ٍّْ ٓيْو قيال القؼئدٗ    

قـٙ مثاى  ايْالن كنيا س املعبقي٘و ّكياٌ     

يييييعٗ ياشيييٕ اتيييْٚ ميتنٔيييان ذعذٔتيييُ ّدميييُ 

ملييا ٓتييزّد ذعييد،  ّيؼيياُ تييه، ّكيياٌ طيياذان

٘ ّطييتاٌ ذييي  دب ذيي٘ الظييئذ :ٍييري، ّدب ذييي   



 واحلب بني زهري املسني وعنرتة العبسياحلرب 

 

 455 

 

الفتٙ ييعٗ، ّالعقل ٍا٘ ّدب ذي٘ ّفنيي٘ مليا    

هؼييييري  لٔييييُ اؤمييييْ و ّ  ٓيييي٘ كييييل ميَنييييا    

مظدّدٗ  ىل ّالُٜ القابيٕ، ّيني ِ اليزمم،    

ّدب ذتييُ س ربتييي اسبٔيياٗو ّكييرل  كيياٌ  

مْقييك كييل ميَنييا مييً اسبيي   ّاسبيي  س    

 املعبقت و

 احلب واحلرب يف معلقة زهري:

إلد اإ مْقييييي  اسبييييي  فَٔيييييا ٓيا يييييٕ    

بييٙ مْقيي  امليي اٗ ييييد :ٍييري، ففييٕ الْقييْع ي

معبقي٘ :ٍيري ه ٔي  او اّفيٙ ييً ذٔتَيا، ّقيد        

ه كيي  ذٔيي  :ٍييريت ؤىييُ هييزّد يبَٔييا، فبييه   

ٓكيييً ٓعييئع تيييا اّالد، فاسعؿييياٍا ّ    

(، فكياٌ اسبي  وزًّيان ذيالن       5ه َض)

ّاملفا قيي٘ وييا ٓياسيي  مْؿييْ  القؼيئدٗ س  

التييييفري ميييً اسبييي   ذييي  يييياص ّ ذٔييياٌ،      

 ك(6فكاٌ منبعَا)

٘ل ُ  َهكدب يييه     ُّفديييٙ ِدُمَيييي ًُ انوو ا  اِمييي

  

ِ٘ الييييييييدَّ واد  فيييييييياملنَتَ ب ه    ُْماَىيييييييي  حبد

   

ّا اد ذَيييرا املنبييي  اٌ سييي و ا تنييي    

ٓادا ذش و اؤسي ٗ، ّقيد اياّل العيْدٗ ذي و      

اّفٙ  ىل ذٔتُ ف ذ  يبُٔ، كنا ااّل ٍي و  

ذً سيياٌ ّاسبيا ب ذيً ييْع ذبنيل اليدٓا        

ذ  ياص ّ ذٔاٌ ذٔد اٌ اذً ؿنـيه ييد ،   

فبييييه هييييي ، اأاّليييي٘، فيييي  يٙ م ا يييي٘    

املياسييا٘ ذيي  منبيي  القؼيئدٗ ّي ؿييَا مييً   

الأْ ك  ميا ذيالن  ، ّ ميا ذياسب       خ ا  

ذيي  اؤقييا   ييياص ّ ذٔيياٌ اذييياٛ ينْميي٘ س  

اًيييراو اؤىشييييا ، ّ ميييا ذييييالق   ّاأييييل   

ٓؼيئ  الييدٓا و  ييه ملَيي   امليي اٗ س طييع ِ      

 (ك7مبظَد ال عاًٜ ذقْلُ)

  ً  هاؼ  خبٔبٕ ٍل ه ٚ مً ملعياٜ

  

ً ييُ   ه        ُْ ِٛ مييً فيي ًَ ذالَعْبٔييا  َهَ نوْبيي

   

 (ك8 ىل اٌ ٓقْل)

ًَ س كلِّ مييزل   َّ فتاَ  العَ  ك 

  

ُِ َاييي ني الفييييا    ن يييه    ًَ ذييي  ىيييزل

   

 ُ ًِناميييي َٛ : قييييان  ٌَ املييييا  فبنييييا ّ د

  

َّ اسباؿيي  املتديئه    ًَ يؼيي  ّؿييع

   

ّاّد اٌ هي يييي   ىل اختٔييييا  لييييٌْ امليييياٛ  

): قان مجاميُ( س يقبيُ الاياةً، ىيامل ان  ىل     

مقؼييد املظييَد س القؼيئدٗ، ٍّييْ التيييفري    

مييً اسبيي  ، فييتدري اقييعاٌ : قيي٘ امليياٛ مبيياٛ  

الينفييي٘ الز قييياٛ لب ًيييل، ملداةاييي٘ يقيييْل     

املت ييا ذ  ذيي ٌ ىشيياٍٛه مَييددٗ ذالشيي ، اّ 

ٛ ٓؼييا ً ا امييل ذقتبييَه، فٔا يي ً يييً ميييا     

اسبٔيييياٗ ميييياٛ ال ًييييال ييييييد سييييْاٍه   ييييا ٗ  

ل ريهَه يبٙ ىشاَٜه، ف  ٓيا يٕ االسيتن ا    

 ذَرا العاثو 

ّ  ا مجعييييي  اسبـيييييْ ًٓ ؤو اّفييييييٙ   

ذن قَا، ّلب عياًٜ ذا ذباتيا ةبايان لنمياٌ     

ِّْيان    ّال اا٘ ّاالةنٝياٌ ًّد  لتي ّٓبٕ م شي

ا يييذتفشييري مييا ّ اٛ اختٔييا  امليياٛ ّلْىييُو ّكب  

مفا ق٘ لْةً امل اٗ ّا ذبيال   الؼْ ه  فَٔا 

 يبٙ ك ِ ميَا مً املكاٌو

ّس ة ٓيييل التييييفري ميييً اسبييي   دبيييد  

:ٍييييريان  اةيييي  املتداػيييين  مييييً مْقيييي      

املظييياٍد، ٍّيييه اخْاليييُ، ّ ييياةاَه يبيييٙ  

اخت ع   اٍه لب ي  ، ف ني٘ ف ٓيل دٍي ٖ     



 6266/ حسيران -/ أيار 246-246العدد  

 

452  

 

 (ك9 اةاُ ذقْلُ)

َٛ َمً ه ِؼُ   َ آ   املدَيآا َخا د َيظْا

  

  ُ ََٔييَ و    ه ِنُتيي  ََّمييً ربنييٞ ٓ عنَّييُ  ف

   

     ُ  ّايبه ميا س الٔيْو  ّاؤميص  قدابي

  

 ّلِكيوم َيً ِيْبيه  ميا س يديَد َييه     

   

فاملْ  لٔص قد ان مقيدّ ان يييدٍه ذيل     

خييا  كدييا  الياقيي٘ العظييْاٛ َمييً اػيياذتُ  

مييا ، َّمييً اخن هييُ ييياغ، فيي  هتع ؿييْا    

لب ييي  ت ؤىكيييه هتع ؿيييٌْ ت ككيييه،   

فيييياه كْا اسبيييي   ملييييً ٓ ٓييييدٌّ اتيييي إ، 

 ّاةباْا الي اٗ ذعكَاو

ّاىؼيي ع قاييل  ليي   ىل اك يي  الييياض  

مييً اهايييا   ذييي أٍه ّئشيييٙ ّيريٍيييه ويييً  

مً ذيا  ّالٔيْو ارخي  س ازباٍبٔي٘ ٓ ٓيد      ٓي  

 ٓقيييامل ؿيييناٜ ٍه س الكيييك ييييً ال بيييه     

 ك  (11)ّه إ اسب   ذقْلُ

٘ن     ُ  اؤاي ِع ييِّيٕ  سيال  فنً مابي

  

ٌَك ٍل اقشنته  كلَّ َمقشه ؟  ّ ذٔا

   

َّ ا  ما س ىفْسكُه  ف  هكتن

  

َٓعبدييه      ُ َٔدفدييٙ َّمَنييا ٓ كييَته  الب يي  ل

   

ٔ يدوَخ ُ  ٓ  خَُّ   ٔ َْؿُ  س كتياَ  ف  فد

  

ٔ ييييقده   ٓ َع َّيييُل ف  ُّ ُْو  اسِبشييياِ  ا َٔييي  ل

   

ففييٕ ٍييرِ ال سييال٘  ىل اؤايي ع مييً    

)ييياص( ّ ذٔيياٌ معييان، ٓشيي ته يييً مْؿيي       

العقل مً ٍرِ اسب   اليت ال ىَآ٘ تيا، ّال  

ٗد    ايييد لييييدماَٜا اسبنيييي اٛ الييييت لْىيييي  أييييا

    ً ٘د اليشياٛ ّ ٔياذَ ، الف ساٌ ّخٔيْته ّاكب ي

ّ  ا كيياىْا  اييٌْ هيي إ اسبيييث ذالقشييه،    

فٔيا يييٕ يبييئَه اٌ ٓ َييي ّا ميييا س اىفشيييَه  

يبيييٙ اسبقٔقييي٘ يييييد العَيييْد ّاملْا ٔيييل ال اٌ  

ٓقْلْا طٔٝان، ّٓـن ّا خ فُ س اىفشيَه،  

ّ ك ييي ٍه ذايتقيييادٍه اٌ ا  ٓعبيييه ميييا س    

٘د    ىفْسَه مً يد ، ّاىُ سٔع ل تيه العقْذي

و اسبشييا ، س الييدىٔا اّ ٓ خ ٍييا ييييَه لٔييْ

َٔؼيييد قْا س     فيييكٌ كييياىْا مييي مي  ذيييا  فب

مييْا ٔقَه، ّ ٌ يييد ّا فبٔعبنييْا اٌ ا  قييد   

ٓع ل العقْذ٘ ته س دىٔياٍه، ّقيد ٓ خ ٍيا    

 ىل ٓييْو الييدًٓت لٔ اسيياَه يبييٙ مييا اخفييِْ، 

 ّما اقعفِْ مً سف  الدماٛ ّ:ٍل اؤ ّاحو

فييتدري يقاٜييد املتداػيين ، ّخاةيي    

لٔاتعيييدّا ميييً اسبييي    يقيييْته س ؿيييَْٜات 

ّمْاقعَا، ّمً اشبدٓع٘ ّاملك ،  يه اى ييٙ   

 ىل اسبيي   ىفشييَا، فداةييي  يقييْته ميييً    

 (ك 11ّاق  دبا ذَه قاٜ ن)

 ّما اسبي     ال  ميا يبنيته ّ قيته     

  

َّه    َْ َييَييا ذاسبدييدِٓث املنييَ   ّمييا ٍيي

   

٘ن  متييييٙ هاع ٍْييييا هاع ٍْييييا  مٔنيييي

  

ـُييييَ و    ـُيييَ    ا َؿييي وٓت ن ٍْا فَت  ََّه

   

 فتع كنكنُه َي إد ال اٙ ِذِ فاتا

  

ِٝه   َّهْبقديييُ، ِكظيييافان  يييهو ه ُييييتُ  فت ُتييي

   

ٌَ اطي َو كبيَهُ     فتيتُ  لكه يبنيا

  

 كيي ِ   ييياَد  ييه ه ؿييُ  فييتفنه 

   

ٍُِبَيييا  فت ُ ِبيييُل لكنيييُه ميييا ال هِ يييلو ؤ

  

ٍَييه     َِّدُ  ًُ قدِفٔييز    قنيي  ٚ ذييالِع ا   ِميي

   



 واحلب بني زهري املسني وعنرتة العبسياحلرب 

 

 451 

 

فيياسب   ً ذتنٍْييا، ّ قييته م ا اهَييا  

ّيا ٍييا، ّاكتييْٓته ذيا ٍييا، ّييي كتكه   

معا كَا ي إ ال اٙ ذ فاتا، فن يتكه 

ة ييييان، فك ىَيييا ىاقييي٘ لق ييي ، ف ىت ييي     

التيْاٜه ميً املي ا ا  س الفي ٓق ، ّكاىيي      

ا ؿييان لكييه كيي  ض العيي ا ، ّسييت هٔكه 

: اييييتكه اؿيييعافان مـيييايف٘، ؤٌ يييي ل    

 ذدًبيي٘ ّالفيي ا ، العيي ا  ّافيي ٗ ذفـييل ا  

ّسييقٔته ا ض اسبيي   ذييدماٜكه، فشييت هٕ 

ي لكييييه مييييً دميييياٜكه، ّمييييا ذييييرلتنِْ    

اؿييييعافان مـييييايف٘، ٍّييييرا مييييا خي ييييِْ، 

ّلٔص مثي٘ ايدٓث كَاىي٘ اّ  ًيه ذال ٔي ،      

 ّاىته هعبنٌْ يبه اشبيٗو

ٍيييرِ ػيييْ ٗ اسبييي   ميييً ًَّييي٘ ى ييي   

طييياي  ٓ اقاَيييا، ّال ٓظيييا إ فَٔيييا، ّٓييي م 

ّال ٓيييي م يبييييٙ   يبييييٙ الشيييياي  ذالؼييييب،، 

املظييا ك  فَٔييا مييً اٖ ةيي ع، مييً مْقيي   

العقيييل ّالؼيييْال القابٔييي٘ لبفييي ٓق ، ٍّيييه  

 اذياٛ ينْم٘ هف ق  ذَه اؤٍْاٛ ّاملياف و

ّخييته مْؿييْ  القؼيئدٗ ذت ييرٓ  اذييً    

ؿنـييه، ّقييد  كيي  مفيي دان، ّا اد م يييٙ، 

كنييييا سيييئ هٕ س الكيييي و يبييييٙ قؼيييئدٗ 

، ييعٗ، ّاملظعإ ذٔيَنا ٍيرِ ازبَي٘ آـيان   

 ؿاف٘ لب    ىفشَا ّا  امل اٗ مدذ ٗ يً 

 الزّاد ذزٍري اّ مقاب٘ يبٙ الزّاد ذعيعٗو

 احلب واحلرب يف معلقة عنرتة:

كاٌ ييعٗ يا قان س اسبي   ؤسياا    

قابٔ٘ يامي٘ كنيا هفؼي، القؼئدٗ خبتامَيا      

 (ك  12يً يـاُ يبٙ اذم ؿنـه ذقْلُ)

ٌُ امييييَْ  ّ   ّلقييييد خظيييئ   ذيييي 

  

ـَه هدُ  لب  ِ    داٜ ٗ   يبٙ اُذَيٕ َؿُن

   

َ نا   ُٕ ِيُ ِؿييٕ ّ  اُطييِتُن  الظَّيياِهِن

  

  ٕ َ نييييييا َدميييييي ً    ا َ  القد ُٓ  ّاليَّيييييياِ َ 

   

  ٌ ٓفعيي د فبقييد ه كيي   اذاٍنييا   

  

 ًَييزَ  الشيياا  ّكييلِّ ىشيي   قدظييَعه     

   

ًّيييياٛ الكيييي و س ال بييييث اؤّل مييييً  

 (ك13معبق٘ :ٍري يبٙ اذً ؿنـه، ذقْلُ)

َ ه لعنييي ٖ  ًَييي َّ َيِبييئ ني   لديييِيعَه اسبييي

  

ـَه  ً  َؿن َ ُه ا َؼ   ذ ٓ ْاهٔ  مبا ال 

   

َْٚ كدُظي ان يبٙي م ُشيتِكيوَ٘    ٌَ ةد  ّكا

  

ََٓتقديييييدوو      َّ َْ اُذيييييداٍا  ٍ ييييي  فدييييي  

   

  ٕ ًَيت  يهو اهوقي  ّقاَلك س قـٕ اا

  

َٕ م بَ يييه       يييدّٖ ذيي لَك مييً ّ اٜيي

   

ٓ ْفيييز ُ  ذ ْٔهيييان     كديييِ رَيٗنفدَظيييدو فدبديييُه 

  

 لدٚ َأث  القدُ  َ ابدَا انوني قدظيَعه  

   

ف فؼ، ييعٗ يً اذم ؿنـه، ّقيد  

طيييتناِ، ّاٍيييد ا دميييُ، فتنييييٙ ليييْ هنيييْل     

اسب   لٔقتبَنا، ّقد قتل اذاٍنا مً قايل،  

ّه كُ س ا ض املع ك٘ ذعد ٍزميي٘ قْميُ   

ه كبيييُ الشيييياا ، ّقيييد ايييييا  اؼييي  ذييييً    

ؿنـييه يبييٙ ييياص، فبييه ٓ فيي  خبؼيينُ      

قؼْد، ّقتل يريِ، فكاى  يا هُ ييد ٗ  امل

ّىقـييييان لبنٔ ييييا  ذيييي  القأبييييت ، ف ييييياد    

اسبييي   مـييين م٘ ذاؿييين او اليفيييْض ميييً 

 ًدٓدو
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ّكييياٌ الييي ّاٗ ًعبيييْا ٍيييرِ القؼييئدٗ  

مبياسا٘ اىتقاؾ ذعض ذم ياص لُ، كنيا  

(، ّ ٍي  ذعـيَه   14ييد اؤيبه الظيتن ٖ)

 (ك15 ىل اٌ اّل القؼٔدٗ)

  ِٛ ٘د ذيييازبْا ٕ  ٓيييا داَ  يُابييي  هكب نييي

  

   ٕ ٘د ّاسيبن  ّينٕ ػياااان دا  يابي

   

ّليئصك )ٍيييل ييياد  الظيييع اٛ( فكييياٌ   

اسبييي  مظيييتع ن س ػيييد ِ، ّالفدييي  ميييين   

ىفشُ، فْػك ػيْلتُ س اسبي   ّاؼياىُ    

ّ حمييُ س  ةييا  يدييز ل  ذعابيي٘، ّفديي  ذيفشييُ  

 ّط ايتُو

اميييا ػيييْلتُ حبؼييياىُ فقيييد ًييياٛ  س 

 (ك16قْلُ)

َ يييُهمليييا  آييي   القيييَْو اقايييَل      مجع

  

ُٔيييَ  ميييَرموه  ٌَ كديييَ ُ    يد  ٓتيييَرام ّ

   

 َٓيييديٌْ يييييَع ّال ِّمييياح  ك ىََّيييا  

  

ٌ  اؤدٍييييه   ٌ  ذٝيييي   س لاييييا  اطيييينا

   

 ميييا :لييي   ا مييئَُه ذ  ييي ِٗ  يييي ِ    

  

ُِ اتيييييٙ َهَشيييييُ ذَل ذاليييييدوو     ّلدااِىييييي

   

  ُِ  فييييا:ّ و مييييً ّقيييي  القيييييا ذبااىيييي

  

ََّهَ ُن  ييييه    ٕو ذَعُايييي َٗ   ّطييييكا  ليييي

   

 ٓد ٖ ما اأاّ ٗن اطتكٙلْ كاٌ 

  

ٌَ لْ َيِبَه الك َو م كدبِّنٕ  َّلدكدا

   

 ّلقد طيفٙ ىفشيٕ ّاذي اد سيقنَا    

  

ِٔييل  الفييْا ضك ّٓيي د ييييَع اقييدو     ق

   

ملييييا اقاييييل اشبؼييييْو هيييييادّا ذٔيييييَه اٌ 

هًَْييييييْا ذياييييييالكه  ىل ييييييييعٗ، ّىييييييادِّ   

لبنْاًَ٘، ّ ميااَه ّ ماايُ ك ىَيا اايال     

ّ اًعي٘ يبئَه ميً يييعٗ،     ذٝ  ػاد ٗ مييَه  

ّاؼيييياىُ ٓؼييييدٍا ذؼييييد ِ، ّقييييد ليييياص     

اسبؼاٌ  ْذان مً الدماٛ، فاختبن  ً اايُ  

جبيييي اح ييييييعٗ، ّامتييييزد دمَنييييا، كنيييييا     

امتزً  مظاي ٍنا، فالتفي  اسبؼياٌ  ىل   

فا سُ طاكٔان ميً ّقي  القييا ذي ي ِ مقيا ن      

يييييري مييييدذ ، ّلييييْ كيييياٌ ٓعبييييه الكيييي و     

لكبنييُ، لكيييُ فَييه طييكْاِ مييً ييهييُ      

ِ نتُ س ػَٔل مكتْو ذب او الؼيي،  ّ

ّا:ال هعاُ، ّيببُ ػْ  الفْا ض مً قْميُ  

ٓشييت ريٌّ تْهييُ ذقييْتهك ّٓيي  ييييع اقييدو،  

ّال هيكؽ آَا الفا ض، فك  يبَٔه يرَي 

مبتفيييي   ىل اٖ فييييا ض مييييً خؼييييْمُ، ّال   

َِّْ  مً دمُو  مت 

ّاميييييا طييييي ع اشبؼيييييْم٘ فاكىؼيييييافُ 

املع كيي٘ اشبؼييه ّاـييْ  اأاْذيي٘ س اّا   

 (ك17ذقْلُ)

 ّلقييد  كُ ه ييِ  ّال ِّميياح  ىْاٍيييل    
  

  ٕ ًُ دمي ُٔض  اِتُيِد هْقن   مي  مم ّذ
   

 فيييْدد   هقأييييل الشيييئِْع ؤىَييييا 
  

 ملعيييي  كاييييا      يييي ِإ املتاشِّييييه 
   

    ُ ٗن ِىَزالدييي َِ الكننيييا ًَ   كييي    َّم يييدَّ
  

ٍََ ذان ّال م ُشَتشيبه)    ً  (81ال م ُنع
   

ُ  فدَظكدْك     ذال نيُم،  اؤدَػهِّ  ٔاَذي
  

 لدَٔص الكد ٓه  َيبديٙ القدَييا ِذن َ ي َّو    
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    ُ َٓي ُظيييَي ًَيييَزَ  الشوييياا      ُ  فدَتَ ْكت ييي

  
ُِ ّاْلِنُعَؼييه     ًَ َذياِىيي ًَ ا شيي ـِييُن  َٓق

   
ففييٕ ينييا  املع كيي٘ ّياا ٍييا ّملعيياٌ    

سيئْع ف سيياىَا س الظيينص ًّ ٓيياٌ الييدو   

ميييً ً اايييُ ًّييي اح اؼييياىُ  ييييٙ هقأيييل   

الشييئْعت ؤىَيييا  ك هيييُ ذ سيييياٌ حماْذتيييُ 

ّملعاىَيييييا، ٍّيييييْ ٓفديييييي  امامَيييييا ذقْلييييييُك    

)ّمدً ( اٖك ّ   َّ فا ض ميدً  ذشي اُ،   

      َِ يبيٙ ك ي ٗ ال قبي٘، ؤٌ املْقيك مْقيك هاييا

اٌ الف ساٌ ال ٓقد ٌّ يبٙ  امامَا،  يٍا

مْاًَيييي٘ خؼييييينُ س املع كييييي٘، لكييييييَه  

ٓكنيييييٌْ لييييُ س اؤ ض، ّٓشييييت  ّىُ  ىل 

ٓتنيييٙ  -ٍّييْ ذَييرِ امليزليي٘   -مكنيييَه 

ييييعٗ لييْ اىييُ َٓيي  ، فيي  ٓقتبييُ يييد ان، اّ     

ٓشتشييبه لييُ، فٔ خييرِّ اسييريان ٓفدٓييُ قْمييُ    

ذاملال ةباان سبٔاهُ، ّقال اٌ ٓؼل  ىل ييعٗ 

ال م، ميييً ق ٓييي ، ف ػيييا  ذييياد ِ يييييعٗ ذييي

)قباُ= ٔاذييييُ( اوييييٙ القبيييي   ْذييييان لع قيييي٘     

ا اّ ٗ،  يه كفييُ ذقْليُك )لئص الكي ٓه      

يبيييييٙ القييييييا مب  ييييي َّو( فْػيييييك خؼييييينُ     

ذالظيي اي٘ ّالكيي و ٍّييْ فييْد ذيفشييُ س     

ايبييٙ د ًييا  ازبييْد ييييد العيي  ، ّّػييك  

ذياىيييُ ذاسبشيييً س  طيييا ٗ  ىل سييئادٗ اٍبيييُ   

ياىييييُ ّيبييييٍْه، ه كييييُ لبشيييياا  ٓقـيييينً ذ

ّاملعؼهت ٍّْ ّاايد م بيَه ال ٓقيل يييَه س     

 ط ايتُ ّذشالتُو

ويييييا هقيييييدو هيييييا  اٌ املعبقيييييت  قٔبتيييييا 

مبياسييا٘ يييد  اذييم ؿنـييه، ّاٌ الظيياي ًٓ   

مزًييييا اسبيييي   ذاسبيييي ، ّاٌ :ٍييييريان كيييياٌ   

مفا قان ٓنب  الْػال، ّاٌ ييعٗ كاٌ  ايايان  

ٓنبييي  اليييزّاد، ّٓقيييدو مثييًي اسب ٓيي٘ي ذدميييُ       

اٌ :ٍريان ااعو الشياي   ّف ّسٔتُ ّف سُ، ّ

ذالشيي و ّذبننيييل  الييدِّٓا ، ّاٌ ييييعٗ اىؼييك    

، ّ  ٓييييص ا ييي   خؼييينُ ّىفشيييُ س املع كيي٘ي

اأاْذي٘ي اذيي٘ي ينييُ ماليي  س اىدفايييُ ذيي  ض     

، ّاملَيييي  ييييييعٗ  ِتييييُ خبؼيييينُ  املع كييي٘ي

فتنييييٙي ليييْي َٓيييي   اّ ٓشتشييييبه، ّاملَ ٍييييا      

 حبؼاىُ ّطكْاِ ِّ نتُو

 الوراقة:

           اطعا  الظع اٛ الشت٘ ازبياٍبٔ ، اختٔيا  الع مي٘ ْٓسيك ذيً سيبٔناٌ ذيً ئشيٙ املعي ّع

 و1979، 1دا  ارفا  ازبدٓدٗ، ط-ذاؤيبه الظيتن ٖ، ذريّ 
      الكتي (  اؤياىٕ، ؤذٕ الف د اؤػاَاىٕ يبٕ ذً اسبش ، )ةاع٘ مؼيْ ٗ ييً ةاعي٘ دا

 م سش٘ مجال لبنااي٘ ّاليظ ، ]دو [-ذريّ 
 و1971-ٍي1391املكت  اإلس مٕ، -دْٓاٌ ييعٗ، ذبقٔلك حمند سعٔد املْلْٖ، دمظل 
         ٗ ٍال  ٚ املقيع٘  ْ ميَ  ذئيْٖ س د اسي٘ الظيع  ازبياٍبٕ، كنيال اذيْ دٓي ، القيا-

 و1986اتٔٝ٘ املؼ ٓ٘ العام٘ لبكتا ، 
     ػيييع٘ اإلميياو اذييٕ العايياض اِييد ذييً  ٔييٙ  عبيي ،       طيي ح دٓييْاٌ :ٍييري ذييً اذييٕ سييبن ،ٙ

 و1964-ٍي1384الدا  القْمٔ٘ لبنااي٘ ّاليظ ، -القاٍ ٗ
        ّمكتاي٘ ازبامعي٘ الع ذٔي٘،    -طع  اسبي   س العؼي  ازبياٍبٕ، دو يبيٕ ازبييدٖ، ذيري

 و1966، 3ط
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   ّو1962، 1دا  الكتا  الباياىٕ، ط -س اليقد ّاؤد ،  ٓبٔا ااّٖ، ذري 
         ،٘معبقيييا  العييي   د اسييي٘ ىقدٓييي٘ ها  ٔييي٘ س ئيييٌْ الظيييع  ازبييياٍبٕ، دو ذيييدّٖ ةااىييي

 و1958-ٍي1378، 1مكتا٘ اؤجنبْ املؼ ٓ٘، ط-القاٍ ٗ

 هوامش: 

مكتايي٘ ازبامعيي٘  -اى يي ك طييع  اسبيي   س العؼيي  ازبيياٍبٕ، دو يبييٕ ازبيييدٖ، ذييريّ       يييي 1

 وو1966، 3الع ذٔ٘، ط
ّ ييييي 2 وك 1962، 1دا  الكتيييا  البايييياىٕ، ط-ٖ، ذيييريّ اى ييي ك س اليقيييد ّاؤد ،  ٓبٔيييا ايييا

 و214/ 1، 1/183
اى يي ك اليي  ٚ املقيعيي٘  ييْ ميييَ  ذئييْٖ س د اسيي٘ الظييع  ازبيياٍبٕ، كنييال اذييْ دٓيي ،            يييي 3

  263وك 1986اتٔٝ٘ املؼ ٓ٘ العام٘ لبكتا ، -القاٍ ٗ

اى يي ك معبقييا  العيي   د اسيي٘ ىقدٓيي٘ ها  ٔيي٘ س ئييٌْ الظييع  ازبيياٍبٕ، دو ذييدّٖ ةااىيي٘،   يييي 4

  181، 144وك 1958-ٍي1378، 1مكتا٘ اؤجنبْ املؼ ٓ٘، ط-القاٍ ٗ
اى يي ك اؤييياىٕ، ؤذييٕ الفيي د اؤػيياَاىٕ يبييٕ ذييً اسبشيي ، )ةاعيي٘ مؼييْ ٗ يييً ةاعيي٘ دا     يييي 5

 313/ 11دو [ك ظ ، ]ليم سش٘ مجال لبنااي٘ ّا-الكت ( ذريّ 
طيي ح دٓييْاٌ :ٍييري ذييً اذييٕ سييبنٙ، ػيييع٘ اإلميياو اذييٕ العايياض اِييد ذييً  ٔييٙ  عبيي ،              يييي 6

ّػيييْ  املْقيييك س  4وك 1964-ٍيييي1384اليييدا  القْمٔييي٘ لبناايييي٘ ّاليظييي ، -القييياٍ ٗ

 قؼٔدٗ اخ ٚ ذقْلك  

ِٗ التوقدالٕ =لعن إد ّاشبنْ   م ريا    َّس ةنْل  املنعاَطَ 

ًَ ُٔ   َمْ َع ُّفدٙ لقدُد ذالد ُّفدٙ ال ه االٕ ]ؾك =انوو ا ًُ انوو ا  [342ّلِك
 9ط ح دْٓاٌ :ٍري ذً اذٕ سبنٙك يي 7
 13-12ط ح دْٓاٌ :ٍري ذً اذٕ س بنٙك يي 8
 18ط ح دْٓاٌ :ٍري ذً اذٕ سبنٙك يي 9
 18ط ح دْٓاٌ :ٍري ذً اذٕ سبنٙك يي 11

 18ط ح دْٓاٌ :ٍري ذً اذٕ سبنٙك يي 11

-ٍيي 1391املكتي  اإلسي مٕ،   -دْٓاٌ يييعٗ، ذبقٔيلك حمنيد سيعٔد املْليْٖ، دمظيل      يي 12

 221وك 1971
 21ط ح دْٓاٌ :ٍري ذً اذٕ س بنٙك يي 13
اى يي ك اطييعا  الظييع اٛ الشييت٘ ازبيياٍبٔ ، اختٔييا  الع ميي٘ ْٓسييك ذييً سييبٔناٌ ذييً ئشييٙ   يييي 14

  124/ 2وك 1979، 1دا  ارفا  ازبدٓدٗ، ط-املع ّع ذاؤيبه الظيتن ٖ، ذريّ 
 183دْٓاٌ ييعٗك يي 15
 216دْٓاٌ ييعٗك يي 16

 ه هٔ  اؤذٔا  مً املكتا٘ الظامب٘ دّآًّ الظع  الع ذٕ يي 17

 218دْٓاٌ ييعٗك يي 18
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في الجاهلية  –أدب الحرب 

  واإلسالم

 

 
  .عدنان عوّيدد 

 كاتب وباحث من دوروة             

 

 

قد وكون من الصعبب ححصعاا امامعاأل امةبوعة العو تناولعت ا عرو           

غع  نن ةرادعة دعروبة   عور هعذا      تارخينا البربي القعدو  وا عدوث واابا،عر     

النوع من امة  ُتظهر الدور البارز لألةبعاا وااعفق يف   مناه عة ا عرو  معن      

خعع أل كبابععاته   م دععوما   البصععر ا ععدوثس ونظععراأ ل ععبة مو عع  نة  ا ععر  

  تارخينعا البربعي  ي وقبصعر افنعا نو حن لبنعا ال عروبة هنعا الع           ما واأ وحا راأ

 اروخ نة  ا ر  هما: اجلاهلّوة واإلد مّوةسمرحلبيف من ت

 

العمُم, ِستبط مفًُم احلرس      علٖ

العدِد مو ا١حّاى مبفًرُم خررس مر٠شم لرٌ,     

َيررُ مفًررُم الطررل . َوررد ِبرردَ مررو الُيلررٕ       

ا١َىل أى املفًرررررررُمص ٟ ِهفؿررررررر٠ى عرررررررو   

بعكًما َذلك علٖ اعتباز أى الُاحد مهًمرا  

ِعتمررد   بهاٙررٌ َتهضّطررٌ علررٖ ا رررس, أٓ    

أنررٌ ٟ ننههررا ا ررسَا مررو حالررٕ الطررل   ٟ  

لرررردرُ   ىل حالررررٕ احلررررس , َٟ ننررررو  با

مثرررا زٔ احلرررس   ٟ باٟتفررراط علرررٖ غرررسَ    

 الطل .

َأ بها العسبْ القردِ , ِقردم ؾرفٍا      

ُمػررررسموٕ مررررو أ   احلررررس , حّرررر  لعبرررر    

َحورراٙئ حّررأ  النلمررٕ  َزام مػررسيفام   وّررئ 

ّحرررررررٕ   ّحرررررررٕ   مرررررررسحل  ا ايل أمتهرررررررا العسب

ْح علرٖ َ رٌ      َاإلض٠م, يفناى الػرعس العسبر

مهررر أورردم العؿررُز, َراؾررٕ    ا ؿررُف

ّحررٕ ُُِا  رر  حّررأ       مسحلررٕ مررا اررْ با ايل

اجملتمئ القبلرْ َمعاز رٌ َحسَبرٌ, َ راى     

للػررررعسا٘  َزا   املعرررراز  ٟ ِقرررر   عررررو  َز  

الفسضررراى يفًّررررا. َ رررانُا  س قررررُى علررررٖ   

ّمرررٕ َاحلماضرررٕ  القترررا , َِرررر ُى ُزَمح احل م 

َِػررررراعُى املقررررراتلص, َِحطرررررتح   َى ا مررررر  

عرررصاٙ  َِرررر سَى ا١ألرررا  َا١حطرررا .  َال

َ ذا مررررا انتحًرررر  املعس ررررٕ, زحاحررررُا أب ال ًررررا   

َيفسضرررانحًا, َايفتارررسَا مبرررا حقهقرررٌ مقررراتلُ    

وبّلررتً  مررو انتؿرراز, َمررا أ َو عررٍُ    هررد     



 6266/ حزيران -/ أيار 616-616العدد  

 

166  

 

العرردَ مررو يررصاٙ , َنتّاررٕ ذلررك  لررٌ ورردم  

يررٟٞ٘ الػررعسا٘ أِكررام َضرراٙ ح يفاررس َ عرر٠ى  

فعحلررٌ َ عاِررٕ  رر  َلقبّلررتً , علررٖ  ررُ مررا تح 

الؿٍف َأ ًصٔ اإلعر٠م املاتلفرٕ   أِامهرا    

 يرٍ.

ْح    ْح ا ررايل  ى مررو ِتررابئ غررعسنا العسبرر

القدِ     ُيسٍ جيد أى معظمرٌ   يفارسٍ   

َيااٌٙ يُ غعس معاز  َأِرام َبنرا٘ علرٖ    

ا١ط٠ , يفقد  ان  الثرازٔ محعلل مرام َاقرٍام    

ّحررررٕ, َ انرررر       مررررو معرررراا احلّررررأ ا ايل

 تنا  تًدأ, َ راى  احلسَُ  بص القباٙ  ٟ

الػ ررعس  اٙمررام ُِا بًررا, ٟ ِتالهررف عهًررا   

ؾرررث ٔ َٟ  رررب ٔ, بررر  يرررُ الررررٓ  ررراى    

ُِػررررع لًا, َُِوررررد  رررررَتحًا    رررر  ن مررررو   

ا١حّاى  ما بّهرا وبر  ولّر , َورد بلرج مرو       

مػراز ٕ يررا الػررعس   املعس رٕ أىل ؾرراز    

ٕم تازهّحررررررٕ مًممررررررٕ عهررررررد املررررررٞزرص  َاّقرررررر

ص, تًررت  بتحطررا ّ  أِررام  َالبرراح ص َالدازضرر 

العس  َحسَبًا, ب  يُ مو أير  الُاراٙيف     

 يرا املّداى.

يفًرررٍ فعفرر ٔ بهرر  عبررا ف مررو  رردِظ     

تهعٖ علٖ وُم ًا اضتط٠محً  للظلر , َيترك   

 احلسما , َتطتعدًِ  علٖ طط , يفتقُ :

َح  هلررررررُت ُ     ٟم  ُل أ نمهحررررررا   همررررررا زم حررررررا  َحل رررررر

ٟ  نحق ررررررس  ب رررررررح  ٘ن ل ن همررررررا   ا اْلف علرررررر من طحررررررا

َم   ل     َل أ م ُّتررررُا عحررررُد  يف ُمُُتررررُا   سحامررررام أ 

ٍح  ررر   اْلاحرررصل م      ٍحرررسل   ب اْل  َح  ب رررُا ل هحرررازم اْل

   ٍ  َح مىل أ نلررررررُتُ  ل رررررر ل تحثلكحررررررُبُا بحعلرررررردح يحررررررر 

ٍلررر م     ُِعحررربلوح م ررروح اْلن    ٟ ٘ن   يف ن ُُنرررُا ن طحرررا
 

     ٕ َورررد أغرررعل   لمرررا  عفررر ٔ  ّررر

  طاحهررررٕ الس ررررا , َ انرررر  ضررررببام حلررررس 

أبّررد  يفًّررا ططرر , َت طحررل  ل يفًّررا  رردِظ    

 (. 1عازام  ا ح ِحلٍق ًا أ بحدح الديس. )

ّحٕ  َالُاوئ ّحٕ   ا ايل أىم القباٙ  العسب

ّحٕ, يفًرْ أغربحٌ مرا      ان  تعّؼ معّػٕ حسب

تنُى بنتاٙر  تهرص  للسعرْ, َلنهمًرا       

الُورر  نفطررٌ تتاًررص با١ضررلٍٕ الناملررٕ,     

 ررْ تررديفئ ا ؿررُمح عررو مساعًّررا أَ تثرر     

ٟم,    ٘ن, َتهًرر  أمررُا علررٖ ت يررا يفتطررً نطررا

 َتثه  تهاٙ .

ًحس بص العس   واعٕ مرو  يرا َود اغتح

الػررررعسا٘ الفسضرررراى, َطرررراز ؾررررّتً  بررررص    

القباٙ , ل محرا أهًرسَا مرو قرسَ  الب ُلرٕ,      

َمرررا عسيفرررُا برررٌ مرررو مًرررازٔ الن رررس  َالفرررس.     

١عػررٖ وررّظ. َامررسٝ القررّظ, َبطرر ام ا 

بررو وررّظ, َعررهشٔ بررو غرردا , َاحلرراز  بررو  

عبا  البنسٓ, َلبّد بو زبّعٕ, َطسيفٕ برو  

   َ بّرررد برررو  عالعبرررد, َعمرررسَ برررو  ل رررُم, 

١برررسف, َعرررسَٔ برررو الرررُز , َالػرررهفسٗ,   ا

َأمّحررٕ بررو أبررْ الؿررل , َ زِررد بررو الؿررمٕ, 

َرفاف بو ندبٕ, َالصبسواى بو بدز, َوّظ 

بو شي , َالطلّك بو الطلنٕ, َا ٍاف 

بررو حنررّ , َأبررُ املثلررظ مالررك بررو نررُِسٔ,  

 َت ي  الن  .

 ىم الػرررعس عهرررد العرررس  هررر  مقسَنرررام     

غررررسنا  اٙمررررام برررراحلسَ  َالُورررراٙئ  مررررا أ  

ْم فالُورراٙئ َا١غررعازف     أعرر٠ٍ, برر   ىم  لمتحرر

   ام ما تحسم اى ُمقشنتص    ت  الت رسا .  

َمررو امللفرر  للهظررس أى يهررا  بعرر  القباٙرر    

ّحرٕ الر  ِفتقرد تازهًرا للٍرسَ  تالبررام       العسب
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مرا تلارره  ىل انتٍررا  الػررعس   يرررا اٟ رراٍ  

علررررٖ ألطررررهٕ غررررعساًٙا مررررو بررررا  التبررررايْ  

  َالتفارس.

قرررُ  ابرررو ضررر٠م علرررٖ ضررربّ  امل رررا :   ِ

فيفلمررا زا عرر  العررس  زَاِررٕ الػررعس َذ ررس     

أِامًا َمآاسيا, اضتق  بع  العػاٙس غعس 

غرررعساًٙ  َمرررا ذيررر  مرررو ذ رررس َوررراٙعً , 

َ اى وُم ول  َواٙعً  َأغعازي  يفرهزا َا  

أى ِلٍقُا مبو لٌ الُواٙئ َا١غرعاز, يفقرالُا   

    (.2علٖ ألطهٕ غعساًٙ ف.)

ْح  َا ِنررررو تؿررررُِس   الػررررعس العسبرررر

للٍرررس  تؿرررُِسام ضررراذ ام أَ ضررر ٍّحام علرررٖ   

اإلطررررر٠ط, بررررر   ررررراى   مهتًرررررٖ العمررررريف  

ُمز  رر  ؾررث ٔ َ ررب ٔ  َالدوررٕ, حّرر  ؾرر

مرررررو غرررررَٞنًا,  ٍطرررررهات ًا َضرررررّٚات ًا,    

َ َايفعًررررا َيفُا عًررررا, قررررسَزت ًا َاملآضررررْ 

الهاوٕ عهًا, َم لما حسمض علًّا  عرا  ىل  

 ًا. ا تهابًا ما ا تنو يها  حا ٕ  لّ

زق رْ ا    -ضه  عمس برو ا  را    

غراعس   -عمسحَ برو معردٓ   رسم      -عهٌ 

عرررو احلرررس , يفقرررا :  -العرررس  َيفازضرررًا 

فُمسمٔ املراط,  ذا ولؿ  عو ضاط, محو ؾحربحسح  

يفًّررا عحررسحف, َمحررو قحررُعفح عهًررا تحل ررف, َيررْ 

  ما وا  الػاعس:

ٕم    ّمرررررررر َمُ  محررررررررا تحن ررررررررُُى يف تح ٍحررررررررسلُ  أ   اْل

ًُرررررررررُ م تحطلررررررررعحٖ ب صمِهح  ًحرررررررررا ل ن ررررررررر    ح  ت 

ًحا    َحغحررررر م ق رررررسحاُم  ححتمرررررٖ  مذحا اضلرررررتحعحسح ل 

ّلرررررررسح ذحا   رحل ّررررررر م      عحرررررررا ح ل عحُارررررررُشام ت 

َحتحهحنهررررررسح ل    ًحا  ٘ح  حررررررصم ل زحْأضحرررررر  غحررررررمل  ا

َحالتمْقب ّررررررررررررر م  ٕم ل لػمررررررررررررر     محْنُسَيحررررررررررررر
 

َضرررهلٌ عرررو الطررر٠م, يفقرررا : الرررس م     

 أرررُ , َزبممررا رانررك, َالهبرر  مهاِررا   ررٛ

َتؿررّ , َالت ررسع يررُ اجملررو, َعلّررٌ ترردَز   

الررردَاٙس, َالررردزة مػرررثلٕ للفرررازع, متعبرررٕ   

 للسا  , َ نمًا حلؿو حؿص...ف. 

َلن رررر ل ذاط العررررسُ  مررررو ححس يررررا مررررا    

ذاورررُا, َاؾررر لُا مرررو نازميرررا مرررا اؾررر لُا  

َيرا ما عبحس عهٌ ورُ  شير  برو أبرْ ُضرلمٖ      

 حنّ  العس  َغاعسيا:

ٟه  ٍحسلُ   م َحُذْوُتُ  َحمحا اْل  محا عحل ملُت ل 

ٍحد ِ   اْلُمسح م م ًحا ب اْل ُح عحهل  (. 3) َحمحا ُي

 الشُّعراء الفرسان:

َلزا   املعراز   مرا     َ اى لػرعسي   ح

َلزمي  الرٓ  بّها   مُوئ ضابيف, ٟ ِق  عو  ح

 انُا ُِمازضُنٌ بالطّف َالطهاى, َِلقانرا  

  ترررازِأل ا١   العسبرررْ عرررد ا  رررب  مرررو     

يرررٟٞ٘ الفسضررراى أغرررسنا  ىل العدِرررد أارررا٘ 

مهً    مُوئ ضابيف, َ يها  وؿـ مر  ٔ  

عرو ب ررُٟت ً  الهررا زٔ,  املًلررً  بررو زبّعررٕ  

ًح يفررازع حررس  البطررُع, َيررُ الرررٓ   الررتثل

أغررع  ن انًررا اررهزام ١رّررٌ  لّرر , َِرردَز      

غرعُسٍ حررُ  املعرراز  َاحلررسَ , يفًررُ ٟ ِرر   

 محررظ وُمررٌ, َِرردعُي  لل مررهز مررو بنررس,  

 س الرررس َأ أى املًلرررً  أَ  مرررو و ؿمرررد  َِرررر

 القؿاٙد, َذ س الُواٙئ.

َمرررو الفسضررراى املػرررًُزِو عرررامس برررو   

ال فّ , يفازع وّظ, َأغديا بهضام, َيرُ  

ّمتٌ, َحطرو ب٠ٙرٌ        اٙ  احلردِ  عرو يفسَضر

  حررسَ  وُمررٌ مررئ ذبّرراى   ِررُم )الررسو (    
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َِررررُم )ضرررراحُط( َت يمررررا, َمررررو غررررعسٍ    

لرررررسِ , ِرررررر  س ب ُلترررررٌ   ِرررررُم يفرررررّ  ا 

 َِتٍد  عو يفسع لٌ ُِطممٖ املصنُط:

    ْ ُحاشمىح أ نمه رررررر ّحررررررا يحرررررر  ل ق رررررردل عحل محرررررر ل ُعْل

ٕ   حعلف ررررسم    ٍحررررام ْ ححق ّق رررر  أ نحررررا اْلف ررررازمُع اْل

   ٍُ  َحو رررررردل عحل رررررر ح اْلمحصلُنررررررُُط أ ن ررررررْ أ   ررررررس 

ًمسم    ًمرررر ل   ررررسم اْلمحه ررررّ م اْلُمػحرررر  عحل ررررٖ  حملع 

َحْوررررررئم الط رررررر َحزم م ررررررول  ٌُ  مذحا اشل  ٠ مم شح حسلُترررررر

ّلررررسح ُمرررردلب سم     ٌُ: ازلبحررررئل ُمْقررررب ٠م ت   َحو ْلررررُ  ل رررر

    ٕ ِحررررررررررررر ٌُ أ ىم اْلف رررررررررررررسحازح ر صحا  َحأ نلبحْهُتررررررررررررر

ُِعلررررحزم    َح ًلررردام  ُِبلررر م  ح ٘  محرررا ل ررر ل   عحل رررٖ اْلمحرررسل
 

َلنررررو أغررررًس يفررررازع احتحفظرررر  بررررٌ 

ذا ررسٔ ا١ ّررا  مهررر القرردِ  َحتررٖ ُِمهررا     

  يررررا يرررُ: عرررهشٔ برررو غررردا , الررررٓ طررراز

ّحٕ َالػرررااعٕ ا ازورررٕ    غرررًسُتٌ بالفسَضررر

ّحررٕ, حتررٖ ؾرراز مرر ٠م زيفّعررام للبطررالٕ     ا ايل

َمَ ا١ب ررا ح  ّمررٕ, يفًررُ الرررٓ  ح َالب ُلررٕ احلسب

 -  حرررسَ   احرررظ َالثرررعا٘, َاضرررتعا    

منانتررررٌ َحسِتررررٌ   -بب٠ٙررررٌ   احلررررس   

 اللتص يفقديما؛ بطب  عبُ ِتٌ َضُا  لُنٌ.

عهشٔ  لوٌ   احلس , َالتثه ْ  َغعس

بػااعتٌ يفًّا, يفًُ يفازعا غً  ِقات  جملد 

وُمررٌ, َذ  العرراز عررهً , َٟ ِقاترر  للثهرراٙ  

َا١ضررر٠ , َيرررُ مقررردام  طرررُز   َوررر      

تػررتد يفّررٌ احلررس , َِهرردز محررو ِؿررع علررٖ    

 نازيا, ِقُ    معلقتٌ املػًُزٔ:

ٕ  محال ررررك       ِحررررا ابلهحرررر ّلرررر ح    يحرررر٠ه ضحرررره ْل   اْلاح

ٕم ب محرررررا ل ررررر ل تحعلل م رررررْ        مىل   هلررررر    حاي ل ررررر

ٕ  أ نمه رررررْ      ُحو ّعحررررر ًمدح اْل  ُِالب رررررسل   محرررررول غحررررر

َحأ ع ررررف  ع هلرررردح اْلمحثلررررهح م  ُحت ٖ,   أ ْتػحررررٖ اْلرررر

ٍحٖ     ٔ  عحم رررْ ب الك ررر َحؾحرررا  َحل ق ررردل ححف ْظرررُ  

َحقحرررر م اْلف رررر م    ـُ الػمررررف تحاىم عحررررول    مذل تحْقل رررر

ُل   ٕ  اْلمحرررر ُلمحرررر ٟ  تحػلررررتحن ْ  يف ررررْ حح  الهت ررررْ 

ّلرررررررسح تحثحملُثررررررر م      ًحرررررررا اْله بل  ررررررراُ  ت   ت محسحات 

ًحرررررررا     َحالس محررررررراُم   ه نم  ِحررررررردلُعُىح عحهلتحرررررررسح 

ٚلررررررسن يف رررررررْ ل بحرررررراىم ا١       ليحررررررر م أ غلرررررر  اُى ب 
 

أما أير  وؿراٙد احلرسَ  املػرًُزٔ       

 ا ايلّٕ.

 ا  مهررررٕ أَيفررررٖ أمح أمررررو: وؿررررّدٔ ١

يرر  مررا  ررا٘ أ: لررصي  بررو أبررْ ضررلمٖ. تنلرر 

 يفًّا عو احلس :

َحُذوررررُت       َحمررررا احل ررررسُ   مللررررا مررررا عحل مررررُت  

ُح عحهًرررررا ب احل ررررردِ   امل رررررسح م م       َحمرررررا ُيررررر

ٕم     محتررررررررٖ تحبعح ُيررررررررا تحبعح ُيررررررررا ذحمّمحرررررررر

 َحتحكرررررررررسح  مذا قحرررررررررسمُِتمُيا يف تحكرررررررررسحمم  

   عحرررررس   السححرررررٖ ب   فال ًرررررا نيف تحعرررررُس 

ٚ  م      َحتحلق ررررر    ػرررررايفام ُاررررر م تحٍم ررررر  يف ُتتررررر

ًُررررر   يف ُت  هررررتحك ل ن ررررر  ت لمررررراىح أ غررررره مح   لو

   ررررره   سم عرررررا   ُاررررر م ُتسق رررررئ يف رررررتحف   م  
 

وؿررّدٔ: ضرراٙلُا عهحررا الرررٓ ِعسيفهررا      2

 ل سيفٕ بو العبد ِقُ    مقدمتًا:

ِحعسميف هررررررررررا   ٙ لُا عحهحررررررررررا الهرررررررررررٓ   ضررررررررررا

ِحرررررررررررُمح تحٍررررررررررر٠طم الل محررررررررررر    ب ق ُانررررررررررا 

 ِحررررررُمح ُتبرررررردٓ البررررررُّ  عحررررررو أ ضررررررُو ًا 

 أ عررررررررررسااح الررررررررررهحعح َحتحل ررررررررررف  ا  ّررررررررررُ  

 أ  ررررررررردحُز الهررررررررراعم ب رررررررررسحأعن ؾ رررررررررلد من  

ُحت     حرررررررراشممم ا١ مررررررررسم ُغررررررررااةن   الرررررررر
 

وؿررررررررّدٔ: أحرررررررروح  ىل قررررررررس    -3

الطحررُّف القُاقرر  لعررهشٔ بررو غرردا  ِقررُ     

 يفًّا:
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 أ ح رررروُح  مىل قحررررس   الُطررررُّف  الق ُاق رررر   

 َحأ ؾررررربُ  مىل ط عررررروم السممرررررامم الل ُاع ررررر    

 ؾحررررف  َحأ غررررتاُط  اضررررا   امل هررررُىم  مذا   

   ٙ  َح ازح  عحلرررررٖ زحأضرررررْ ض رررررًاُم امل ؿرررررا

َحا  ّررررررررُ  تحعُ ررررررررُس ب الق هررررررررا ُِ ررررررررسمُب    َح

َحا زت عررررررراُا امل ُا  ررررررر    ٔ  امل هاِرررررررا   ُحررررررردا

     ٕ َحط عرررروا تحٍرررر ح ه رررر مح عحاا حرررر  َحقحررررس ا 

َحوئم أ ِدٓ الطحر٠ي        ُاه م الُد ٖ م و 

 تح رررررُ  ُزَُٝع الق رررررُمم تحٍررررر ح ه ٠م ًرررررا   

 لُهاُُم ال حُاو ررررر  َحتحرررررهق  ُح يفًّرررررا   رررررا  

 َحتحلمحرررُئ يفًّرررا البرررُّ  م رررو   ررر مح  ان ررر     

   ل مررررررئم ُبررررررسَطن   ه رررررر٠مم الثحّاي رررررر    

َحالُعرررررر٠  َحالف اررررررسح   ل عحمررررررُس    مىحح امل ارررررردح 

َحا زت فررررررراةح امل سات ررررررر       َحنحّررررررر ح ا١ مرررررررانْ 

َحضحررررررررساتحًا  ِحلتحقررررررررْ أ ب ال ًررررررررا   ل محررررررررو 

َحورررررئم امل كرررررازم       ب ق لررررر   ؾحررررربُزن ع هررررردح 

ِحررررب  ّححدام   َح ٍحررررد ح الطحررررّف  محارررردام ُمػحرررر  ب 

٘  يف ررررُطح الن ُا  رررر    عحلررررٖ يف ل ررررك  العحلّررررا

ٌُ م ررررو  حمم الع رررردا      ِ رررر َمح ُز ُِررررسح  َحمحررررو ل رررر  

  مذا ا غرررتحبحن   ُضرررمُس الق هرررا ب الق ُاق ررر    

   ٌُ ْحح   احل ررس   ححق حرر ُِع ررْ الق هررا ا    حرر  َح

ٍحرررد ح الطحرررّف  ُعرررسضح امل ها  ررر    ِحرررعٓ ب   َح

ٕ ِحعرررررُّؼ   مرررررا   عررررراؽح الررررررحلُّ  ب ُثؿححررررر

 َح مى مرررررا ح ٟ ُِارررررسٓ ُ مرررررُةح الهحرررررُا      

ٙ ُ  عحررررررررصمن ٟ ُتبرررررررراُة ل كررررررررازمةن     يف كررررررررا

ٙ رررررررر       َحأ ضررررررررساُز ححررررررررصمن ٟ ُتررررررررراُة ل عا

 بحررررسحشُ  ب ًررررا  حيررررسام عحلررررٖ   رررر مح حررررا     

ٙ رررر      َحٟ   ٍرررر ح  مللررررا م ررررو ت بررررازم الن تا

ٙ  ن      مذا   رررررررح ح البحررررررسُط الل مررررررُُة ل ػررررررا

 يف بحررررسُط ُحطررررامْ ؾررررا  طا ت ررررُ   رررراذ    

 

 

وؿررررررّدٔ: أٟ يبحررررررْ بؿررررررٍهك    -4

 يفاؾبٍّهحا. لعمسَ بو  ل ُم ِقُ  يفًّا: 

 أ بررررررررا ي هررررررررد  يف رررررررر٠ تحعحاحرررررررر  عحل ّهررررررررا   

ّحقّهررررررررررررررا  َحأ نظ سنررررررررررررررا ُناحب حررررررررررررررس   ال

 امب ه نحررررررررررا نررررررررررُزمُ  الساِررررررررررا   بّكرررررررررر   

 َحُنؿرررررررررد ُزُيوحح ُحمرررررررررسام و رررررررررد زحَِهرررررررررا  

َحط عرررررررررو   ٕ  قحرررررررررسبام  ًحررررررررر ّحرررررررررُمم   سِ  ب 

ٌ  محُالّرررررررررررك  الُعُّنرررررررررررا     أ و رررررررررررسحح ب ررررررررررر

 ُن رررررراع ُو مررررررا تحسارررررررٖ الهرررررراُع عحرررررروح   

 َحنحكرررررررررسمُ  ب الُطرررررررررُّف   مذا ت ػرررررررررّها  

ْمح ل ررررررردىن     ب ُطرررررررمسن م رررررررو و هرررررررا ا    حررررررر

 ذحَاب رررررررررررررر ح أ َ ب بررررررررررررررّ ن ِحاتحلّهررررررررررررررا 

   ررررررررره ىحح  حمرررررررررا   ح ا١ ب رررررررررا م يفّرررررررررٌ

ِحستحمّهررررررررررررررا  َُضررررررررررررررُطا ب ا١ مرررررررررررررراع صم 

 امنحُػررررررررريفُح ب ًرررررررررا ُزَٝعح الق رررررررررُمم غحرررررررررقل

 َحُنالًّررررررررررررا السموررررررررررررا ح يف تحاتحلّهررررررررررررا  

   َ ِحبرررررررد  َح مىحح الك رررررررثوح بحعررررررردح الك رررررررثوم 

٘ح الرررررررردحيفّها    ِحاررررررررسمُا الرررررررردا َح  عحل ّررررررررك  

 َحزماهرررررررا امل اررررررردح و رررررررد عحل محررررررر  محعحرررررررداح  

ِحبّهرررررررررررا ٌُ ححتحرررررررررررٖ   ُن ررررررررررراع ُو  َنحررررررررررر

ْح رحررررررررسحح     َحنحٍررررررررُو  مذا عحمرررررررراُ  احل رررررررر

ِحلّهررررررا      عحرررررروم ا١ حفرررررراضم نحمهحررررررُئ محررررررو 

     ًُ  ت رررررررررر م ب ررررررررررسنح نحُارررررررررررُح ُزَٝضحرررررررررر

ِحتححقُنرررررررررررا   ِحررررررررررردزَىح مررررررررررراذا   يف مرررررررررررا 

ًم     َحيفرررررررررّ    ررررررررره ىحح ُضرررررررررُّيف ها يفّهرررررررررا 

 محاررررررررررررررازِيفا ب ه ِرررررررررررررردٓ ٟع بّهررررررررررررررا  
 

ْح مهرر أوردم    َينرا  اى أ بها العسب

العؿرُز ألهرردام  دمرٕ املعس ررٕ َاحلررس ,   

َلزم  َلرررررُ اضرررررتحه  قها  تررررر ح الرررررشا  عرررررو  ح

ّحرررررررٕ   َوررررررراٙئ العرررررررس    النلمرررررررٕ ا ايل
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َتصَاتً  حلدماتها ب سَٔ ٟ تهكر , َذرر ٔ   

 (.4ٟ تهفد.)

يررررا َورررد  ررراى للٍرررسَ  َالطررر٠م     

ّحررٕ      َالقتررا  عهررد الػررعسا٘ العررس    ا ايل

ضرر٠م زٝٗ َمُاوررف ذيهّررٕ علررٖ  ز ررٕ     َاإل

 عالّٕ مو ا١يمّحٕ مهًا:

 وُ  أبُ ال ّ  املتهً:

 َمررو طلرر  الفررت  ا لّرر  يف  ررا   

  

 مفاتٌٍّ البّ  ا فاف الؿُازم

   

 َوا  أِكام:

  ذا اعترررا  الفترررٖ ررررُض املهاِرررا  

  

 يفررررهيُى مررررا نررررس بررررٌ الُحررررُ    

   

 َوا  أبُ متام:

 َاحلررس  تعلرر  حررص  ًرر  تررازٔ  

  

 تثلررْ علررٖ ح رر  القهررا ا  ررُم

   

  ٖ  أى املهاِرررا طرررُة بهضرررك َالرررُت

  

 ممصَا  هضك مو ز ٗ َ لرُم 

   

 َاحلس  تس   زأضًا   مػًد

  

 عرررد  الطرررفٌّ برررٌ برررهلف حلرررّ    

   

   ضررررراعٕ لرررررُ أى لقمانرررررا بًرررررا 

  

 َيُ احلنّ  لؿاز ت  حنّ 

   

 َوا  عمسَ بو معد ِنس :

  ٕ  احلررررس  أَ  مررررا تنررررُى يفتّرررر

  

 بصِهتًررررا لنرررر   ًررررُ    تطررررعٖ

   

 حتٖ  ذا اضتعس  َغ  قرسامًا 

  

 عرررا   عارررُشام تررر  ذا  رلّررر   

   

 مش ررا٘  ررص  زأضررًا َتهنررس  

  

 منسَيرررررررٕ للػررررررر  َالتقبّررررررر  

   

 َوا  أِكام:

  ررررررررر  امرررررررررسٜ جيرررررررررسٓ  ىل  

  

 ِرررررررُم ا ّررررررراا مبرررررررا اضرررررررتعدا  

   

  ررررررر  مرررررررو أَ لرررررررْ ؾرررررررا   

  

 بُأترررررررررررررٌ بّررررررررررررردٓ حلررررررررررررردا 

   

 ذيرررررررررررر  الرررررررررررررِو أحرررررررررررربً 

  

 م رررررر  الطررررررّف يفررررررس اَبقّرررررر  

   

 َوا  أبُ يفساع احلمدانْ:

 َٟ تؿررفو احلررس  عهرردٓ يف نًررا  

  

   ْ  طعامْ مر بعر  الؿربا َغرساب

   

 َود عسيف  َوئ املطام  مًار  

  

  ْ  َغررقيف عررو شزط الهؿررُ   يرراب

   

 َ اررر    حلرررُ الصمررراى َمرررسٍ 

  

 َأنفقر  مرو عمررسٓ بثر  حطررا    

   

 َوا  عمس ابو أبْ زبّعٕ:

 أ رررع النبررراٙس عهررردٓ  ى مرررو

  

 وترررررر  بّكررررررا٘ حررررررسٔ ع بررررررُ  

   

 وتلررر  بررراط٠م, علرررٖ تررر  ذنررر    

  

  ى    زيررررررررررا مررررررررررو وتّرررررررررر  

   

  ترررر  القتررررر  َالقترررررا  علّهرررررا 

  

 َعلرررررٖ الثانّرررررا   رررررس الررررررُِ 
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 َوا  شي  بو أبْ ضلمٖ:

 َما احلرس   ٟ مرا علمرت  َذورت     

  

 َمررا يررُ عهًررا باحلرردِ  املررس    

   

 تبع ُيررررا ذمّمررررٕمتررررٖ تبع ُيررررا 

  

 َتكرررس  ذا قرررسِتمُيا يفتكررررسم  

   

 يفتعس ن  عس  السحٖ ب فا ا

  

 َتلقرر   ػررايفام ارر  تمرر  يفتتررٚ   

   

 يفتهتك لن  تلمراى أغرهم  لرً    

  

  رره س عررا  ارر  تسقررئ يفررتف  

   

 يفتثلررر  لنررر  مرررا ٟ تثررر  ١يلرررًا

  

 (.5)وسٗ بالعساط مو وف  َ زي 

   

 احلرب يف اإلسالم 

أ ُ  ا  ًا  َاحلس  اش  يازام ٟ  اش حيحسح

م ّرر ح لررٌ   اإلضرر٠م؛ يفقررد ؾررازح   النلمررٕ  

غررررسحيفام َحقلررررام. لقررررد خمحرررروح اإلضرررر٠ُم برررردَز     

النلمررٕ, َ همررديا   دلمررٕ الرردعُٔ, َ حعررا     

٘ح   –ؾلهٖ ا  علّرٌ َضرله     –السضُُ   الػرعسا

للُوررررُف  حهلبررررام  ىل  حهلرررر   مررررئ املقرررراتلص   

فررررر ح  ىل غرررررعسا٘  معس رررررٕ اإلنررررراى, يفالت 

ا١نلؿررراز ورررا٠ٙم: ))مرررا نهرررُئ القرررُمح الررررِو      

نؿرررسَا زضرررُ ح ا  بهضرررلٍتً  أىل ِهؿرررسٍَ  

بهلطررهتً ( ((. يفُوررفح حطمرراى, َ عرر  بررو    

مالك, َعبدا  بو زَاحٕ, َوالُا:  و  ا 

ٕ  النلمرٕ    ِا زضُ  ا , َزاحُا ِٞ  َى أمانر

ُ٘: ياررُا رؿررُمح     هحطررو مررا ِنررُى ا١ ا

ًحُبُا  حطاعح املطلمص اإلض٠م َأ ٘حٍ, َأْل عدا

باإلنرراى, َتسحُضررُا   نفُضررً  ُزَمح ا  ًررا  

َاضرررشراف الرررس َم   ضررربّ  اٟضتػرررًا ,  

 (. 6َع صمٔ اإلض٠م. )

 رررد اها الترررازِأُل عرررو  َزم النلمرررٕ    

ٞلتحررٕ, يفّررر ُس لهررا أىم املطررلمص ملهررا        تررصَٔ ُم

َم نصلرررُا ب محعحررراى مرررو أزضم الػرررام بحل رررجح ال    عرررد

مطرررررُ ي , يفقرررررامح فغرررررسحبّ  برررررو عمرررررسَ   

الثطمانْف, يفامحئ أ  حس مو مٕٚ ألف مقاتر   

ٕ  ألرف أررسٗ مرو        مو السَم, َقر م  لرًّ  مٚر

ّمرٕ, يفلممرا زأٗ املطرلمُى   رسٔ       القباٙ  العسب

العررد  أوررامُا علررٖ محعحرراى لّلررتص ِهظررسَى    

أمررررسمي , يفقررررالُا: نبعحررررُ   ىل زضررررُ  ا ,   

  َ نا, يف ممرررررا أى نررررردمنا يفهارررررعٍ بعرررررد  عرررررد

بالس رررا , َ ممرررا أى ِنتررر ح  لّهرررا برررهملسمٍ,     

َلنرروم عبرردا  بررو زَاحررٕ ِػررا ُئ الهرراعح,    

ِرررررا ورررررُم, َا   ىم الررررر    “يفّقرررررُ   ررررر :  

تنسيررُى ل لهرر  رررس لُت  ت لبررُى: الػررًا ٔ,  

ُمٔ َٟ    ررسٔ,   َمرا نقاتررُ  الهرراعح بعحررد   َٟ و رر

ٓ أ سمحها ا  ما نقاتلً   ٟ بًرا الدِو الر

برٌ, يفران  ل قُا يف نممررا يرْ  حردٗ احل طلررهحّص؛     

 , َأنػد ِقُ : ” مما هًُز, َ مما غًا ٔ

ٌل ِحرررررررا نحْفرررررررُظ لتحهلصمل همررررررر  أ ْوطحرررررررملُ  

   

ٌل  ٟ  ل ُتْنسحي همرررررررررررررر َل  ٕم أ  ٙ عحرررررررررررررر  ط ا

   

ٌل   َحغحررررد َ السمنمرررر   مىل أ  لل رررر ح الهمرررراُع 

   

ٌلمحررررررال ْ أ زحا   تحْنررررررسحي صح اْل  احهمرررررر

   

ٌل    ٚ همررر  و ررردل ط ال محرررا و ررردل   هلررر   ُمْ مح

   

ٌل     ٕ  يف ررررْ غحررررهم ٟه ُنْ ف رررر  يحرررر ل أ نلرررر    م

   

ٌل ّ ررر ح زمِررر ح اْلاحهمررر  (7) حعلف رررُس محرررا أ ْط
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َمو غعس احلس    اإلضر٠م )العؿرس   

   ُ ٔ, الررر  زالعباضررْ( وؿررّدٔ املترررهً املػررً

 ِقُ  يفًّا:

ٙ ُ  عحلررٖ  و رردزم أ يرر م العحررصمم تحررهتْ العحررصا

   

 َحتحررهتْ عحلررٖ و رردزم الن ررسامم امل نررازمُم

   

 َحتحعظ رررُ    عحرررصم الؿحرررث م ؾ رررثاُزيا 

   

 ُ  ٙ  َحتحؿرررُثُس   عحرررصم العحظرررّ م العحظرررا

   

ٌُ ٕ  ا  ررّؼح يحممرر  ُِن لِّررُف ضحررُّف الدحَل رر

   

ٌُ ا  ُُّؽ ا  كازمُم  َحو د عحاحصح  عحه

   

  ٌ ِح ل ررُ  ع هرردح الهرراعم مررا ع هرردح نحفط رر  َح

   

ٌ  الكحررررررسات  ُ    َحذحل رررررك  مرررررراٟ تحدمعّررررر

   

    ٌُ  ُِف ررردحٓ أ تحررر   ال  ررر م ُعمرررسام ض ررر٠ُح

   

َحالق ػرررراع  ُ    ُنطررررُُز امل رررر٠ أ حررررداُاًا 

   

 َحمررررا قحررررسميا رحلرررريفا ب ثحرررر م محاال رررر    

   

  ُ  ٙ َحالق رررررُا  ٌُ  َحو رررررد ُرل ق ررررر  أ ضرررررّايف 

   

ُ٘ تحعررسمُف ل ُنحًررا     يحرر م احل رردحُ  احل مررسا

   

  ُ  ٙ ّحصم الثحمرررررررا ٓ  الطررررررراو   َحتحعل رررررررُ  أ 

   

مرو القؿراٙد الساٙعرٕ       َيها  أِكرام 

أ   احلررررس  عتررررد اإلضرررر٠م وؿررررّدٔ يفررررتك 

 عمُزِحٕ ١بْ متام ال  أي  ما وا  يفًّا: 

٘ن م ررروح الن ُتررر     ّلُف أ ؾلررردحُط  منلبحرررا  الطمررر

   

ٍ  احلرررد  برررصح ا رررد  َاللهعرررر          حررردح

   

ٟ  ضُُ  الؿمرٍاٙف      بُّ  الؿمفاٙ م 

   

ِحرررررر      ُمُتررررررُن ًوم  رررررر٠ُ٘ الػمررررررك َالسح

   

  ٕ ٟ م عحررررر ًُ   ا١ زلمحرررررامم   َالع ْلرررررُ    ُغررررر

   

     ًُ ٕ  الػ ر ّلوم ٟ   الطمربلعح ّلوح ا  م ّطحر  بح

   

َحمحرررا      ِلررروح اله ُارررُُم  ِحرررٕ بحررر ل أ  ِلررروح السَا  أ 

   

ٕ  عحم ُزِمررررٕ انلؿحررررسحيف  ل     َحْوعحرررر ُلمح  ِحرررر  ِحررررا 

   

ٕ  احللررر       مهرررك  امل هرررٖ ُحفهررر٠م معطرررُل

   

 ضبعُى ألفا  آضا  الػرسٗ نكرا   

   

  لرررُ ي ل وبررر  ُنكرررك الرررتص َالعهررر   

   

 ى ِقُ  خماطبام املعتؿ أ ىل 

ّل ح  دم  بر  اإلضر٠مم   ؾرعد     أبق

   

 َامل ػلسم صح َ حازح الػسل     ؾحبح  

   

ّحك  عحرول     ٌُ ضحرعل ٌ   راشحٗ اللهر ٕ  الله  رحل ّف 

   

ِلوم َاإلمضل٠ مم َاحل طحر    ٕ  الد  ُ سلُاُمح

   

 بُؿسل ح بالسماحٕ  الن عٗ يفل ل تسيا

   

ٟه علرررٖ  طرررسن مررروح التمعررر      ُتهررراُ   

   

 احلروب عند املشلمني:آداب 

مررو الُؾرراِا الرر  َز   عررو السضررُ    

 ذا لقّرررررت  عررررردَام »  احلرررررس  أنرررررٌ ورررررا : 

للمطررلمص يفررا عُي   ىل  حرردٗ ارر٠ , يفرر ى 

ي  أ ابُ    لًّرا يفراوبلُا مرهً , َ فرُا     

عهً : ا عُي   ىل اإلض٠م, يف ى  رلُا يفّرٌ  

يفرراوبلٍُ مررهً  َ فررُا عررهً , َا عررُي   ىل 

يفررر ى يفعلرررُا يفررراوبلُا  ا ارررسٔ بعرررد اإلضررر٠م,

مهً  َ فرُا عرهً , َ ى أبرُا أى ًِرا سَا,     

َارتررازَا  ِررازي , َأبررُا أى ِرردرلُا    از    

ا اررسٔ,  ررانُا مبهصلررٕ أعررسا  املررٞمهص,     
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جيررررسٓ علررررًّ  مررررا جيررررسٓ علررررٖ أعررررسا       

املرررٞمهص, َٟ جيرررسٓ  ررر    الفرررْ٘ َٟ     

القطررررمٕ غررررْ٘,  ٟ أى ًِررررا سَا   ضرررربّ  

 يفررا عُي   ىل  ع ررا٘ ا , يفرر ى أبررُا يرراتص 

ا صِٕ عو ِرد َير  ؾراتسَى, يفر ى أع رُا      

ا صِٕ يفاوب  مرهً  َ رفح عرهً , َ ى أبرُا     

يفاضررتعو ا  عررص َ رر  علررًّ , َ ايرردي      

. َبث  الهظرس يهرا عرو مطرهلٕ ا صِرٕ      (ا 

َحسِحرررٕ الرررسأٓ َالرررسأٓ ا ررررس, )مرررو غرررا٘    

َمرو غرا٘ يفلّنفرس(.  ٟ أى للٍررس      يفلّرٞمو 

  أر٠وّحررٕ عالّررٕ بػررن  عررام  رراى  ررا وررّ

اّ  بآ ا  احلس  الر  أوسيرا اإلضر٠م,    

مهًررررا: عرررردم البررررد٘ برررراحلس  َعرررردم وتررررا   

املطررررلمص. َعرررردم وترررر  ا١بسِررررا٘ َا مررررهص   

العرررررص , َعررررردم وتررررر  الهطرررررا٘ َا١طفرررررا    

رؿُؾررام, َمهررئ التم ّرر  با  رر , َعرردم     

 تررررر٠ف املمتلنرررررا . َمرررررو أزَة املبرررررا ٜ    

  ُ  اإلضرررر٠مّٕ   احلررررسَ  بعررررد الهؿررررس يرررر

التعام  مرئ ا ؿرُم برالعفُ َالؿرف  َعردم      

 التػفْ يفًّ  أَ اٟنتقام مهً .

َالػْ٘ الرٓ  ص   الرهفظ مرا زحهرا    

نػايدٍ برهم أعّههرا   ا َنرٕ ا١رر ٔ باضر       

بداى مو مػايد احلا مّحٕ ما تقػعس لٌ ا١

تعرررِ  َوترر  ِقرررُم بًررا مرررو ِرردعُى برررهنً      

 ررأ اإلضرر٠م قررد  رررُتً  مررو املطررلمص,  

مرررُزع باضررر  اإلضررر٠م مرررو عهرررف ٟ     يفمرررا 

ْح مررا ا نسيررا مررو وبرر  حتررٖ مررئ ألررد   أر٠ورر

أعداٙررٌ. حّرر  ؾرردزَا ؾررُزٔ ضررّٕٚ ضررُ ا٘   

 ض٠م   العاا.  عو املطلمص َعو اإل

َا دِس بالر س  ى َاوئ املطلمص   

يررررٍ ا١ِرررام َاورررئ ٟ  طررردَى علّرررٌ, يفررر ى 

ػسٔ   العدِد مو الب٠  تالفنت متفػّٕ َمه

ٕ حّ    س ضفك الدما٘, َيترك  اإلض٠مّح

ا١عررساض, َ ترر٠ف ا١مررُا  َنًبًررا بررالهٍُ  

الرررٓ ٍُِررد اها التررازِأل بررٌ أنررٌ  رراى  ررد    

 م لٌ   احلسَ  ا ماّحٕ العبسِحٕ.

يرررٍ يررْ اقايفررٕ احلررسَ    اإلضرر٠م    

الرر   طررديا زضررُلها النررسِ , َ رر  مررا   

هررالف ذلررك ممررا جيررسٓ ا ى بررص املطررلمص  

  ً   َبرررص أعرررداًٙ  مرررو  يفكررر٠م عرررو مرررا بّررره

التػرررررٌُِ العظرررررّ  لؿرررررُزٔ احلرررررس  عهرررررد  

املطلمص, يف ى اإلض٠م بسٓ٘ مرو  ر  يررٍ    

التؿسيفا  العبسِحرٕ املػرّهٕ الر  يرْ بعّردٔ      

   البعد عو تعالّ  اإلضر٠م, َٟ غرك     

أى    يرٍ التؿسيفا  مهبع ٕ عرو أمرساض   

ّحرررٕ, َ ًررر   نفطرررّٕ عهرررد ا ماعرررا  اإلزياب

أَ الستبرررٕ    يفاقررر  بهحنرررام اإلضررر٠م,  

تػٌُِ ؾُزٔ اإلضر٠م الهاؾرعٕ,  مرا بقؿرد     

َتعمد أَ مرو  َى وؿرد مرو أ ر  احلؿرُ       

علرررررٖ الثهّمرررررٕ َالطرررررل ٕ َا ررررراٍ باضررررر      

 (.8اإلض٠م.)
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 في فكر الحرب 

  بن خلدون

 
  .عصام شيخ األرضد 

 وكاتب دورياحث ب           

 
 

الثابت بادتقراء التاارو  ن  ووامال القاوة لوثات ةابتاة ًماناان ومكاناان   ما          

التاثة  ولااى  حواث ررةاة نهموتهاا اومااا بونهاا و    ررةاة ااولواة كاال منهاا          

وم  هنا انطلق اب  خلدو    مقدمته م  اكرة الطبوعة البشروة  دوادة الدول.

لتفث  ظاهرة احلرب، وهو بذلك دابق يواا اكفكارو  والفةدافة اكعا ارو       

   ذرح هذه الظاهرة.

 

ّمً املْاضٔع اليت  اتنييتٙ ا يتً ونيتذٌّ     

 بشجَا ّاالتنياٛ  َا ٍٕ الذّليت٘ ّمهَْمَيتا    

فيتيتا ً ونيتيتذٌّ ال ٓايتيتشل الذّليتيت٘   يتيت  ٓيتيتن نه   

تيَيتيتيتا ه ىيتيتيتُ ٓان ٍيتيتيتا ميتيتيتً ا ميتيتيتْس املانْميتيتيت٘   

ّاملهَْم٘ ال  ال حتناز إىل تاشٓف. ّهيتجاا   

ما ٓشدفَا   نن٘ )املنك(. ّٓقْل يف مْاضع 

 هجاٗ )الذّل٘ ّاملنك(.  

الذّل٘ لذٚ ا ً ونيتذٌّ ال تبقيتٙ ليتْل    ّ

سٔاتَيتيتا تنيتيتٙ ساليتيت٘ ّاسيتيتذٗ   يتيت  إىَيتيتا تن يتيتْس    

ت يتيتْسا  مظيتيتننشا  ميتيتً ىؼيتيت تَا إىل اىقشاضيتيتَا   

ّيف ٍيتيتزا املقيتيتاو ٓقيتيتشس ا يتيتً ونيتيتذٌّ  ٌ هيتيت       

دّليتيت٘ تينقيتيت  يف  ليتيتْاس شتننهيتيت٘ تظيتيتا ّفقَيتيتا    

 ٍّٕ ال تاذّ  ٌ ت ٌْ مخظ٘  لْاس:  

يتيت ليتْس الفهيتش  البةٔيت٘: يف     ال ْس ا ّل

ال يتيتيتْس ٓيتيتيتنه ت طيتيتيتٔع الذّليتيتيت٘   يتيتيتاىنضا    ٍيتيتيتزا

املنك مً  ٓذٖ الذّل٘ الظا ق٘ ّ النةنب تنٙ 

 املذافاني تيَا. ّرلك ال ٓنشقق إال  القْٗ.

 يتيتيت ليتْس االىهيتشاد  ا يتذ:     ال ْس الجاىٕ

يف ٍيتيتزا ال يتيتْس ٓبيتيتذ  ؿيتيتاسب الذّليتيت٘  ايتيتذ  ٌ  

ٓييتيتيتال املنيتيتيتك  ااضيتيتيتذٗ سْميتيتيتُ   االطيتيتيتنبذاد    

 .تنَٔه  ّاالىهشاد  ا ذ دّىَه

 ليتْس الهيتشاو ّالذتيت٘:   يتيتيت   ال ْس الجاليتح 

ٍّْ لْس لنشـٔ  مثشات املنك مً حتـيتٔ   

املال ّختنٔذ اآلثيتاس ّصس  الـيتٔ   ّرليتك يف    

هجيتيتيتيتشٗ ادتبآيتيتيتيت٘ ّالظيتيتيتيتٔ شٗ تنيتيتيتيتيتٙ ا سصا     

 ّا مْال ّادتاِ.

 ال ْس الشا ع يتيت ليتْس القييتْ  ّاملظيتامل٘:   

يف ٍزا ال ْس ٓ ٌْ ؿاسب الذّل٘ مقنيايتا   

فٔنبيتيتع اثيتيتاسٍه  ّٓقنهيتيتٕ     يتيتا  ييتيتاِ  طيتيت فُ  

ليتيتيتيتشسَه   سظيتيتيتيتً االسنيتيتيتيتذاٛ  ّٓيتيتيتيتشٚ  ٌ يف    

ارتيتيتشّز تيتيتً تقنٔيتيتذٍه فظيتيتاد  ميتيتشِ. فيتيتٔ        
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النايتيتب ّال يتيتذ يف تْطيتيتٔع الـيتيتٔ  ّا يتيتذ    

ّٓيـشل إىل النياه  اذتاليت٘ اليت  ّسثَيتا ميتً     

  دذادِ.

ال يتيتيتْس ارتيتيتيتامع يتيتيتيتيت ليتيتيتْس ا طيتيتيتشال     

: ٍّزا ال ْس إرا  ذ  ال  ذ  ٌ ٓؤدٖ ّالنبزٓش

ؿيتاسب الذّليت٘ ل يت  ميتً خييتذو      إىل تقشٓب 

ػَْاتُ  ّٓةذ  تنُٔ الا اٛ ّٓقنيتذِ تفيتاٜه   

ا مْس. ّٓبايتذ ؿيتياٜع طيتنهُ  ييتا ٓـيت  إىل      

فظاد الذّل٘ ّالْؿْل إىل ٍيتذو ميتا  يتن ميتً     

  ط فُ.

ّٓانقيتيتيتيتذ  ٓأيتيتيتيتا   ٌ هيتيتيتيت  دّليتيتيتيت٘ ٓنظيتيتيتيتع  

ى اسَيتيتيتيتا  ّال  إىل ىَآنيتيتيتيتُ  ثيتيتيتيته ٓ ويتيتيتيتز ٍيتيتيتيتزا  

الي يتيتيتا  يف اليتيتيتنقنف ّالنأيتيتيتآق ليتيتيتْسا   ايتيتيتذ    

  فياٛ الذّل٘ ّاضنش اها.لْس  إىل

 ييتاّل ّمً ٍزا النشنٔيت  ليَآيت٘ الذّليت٘ ت   

ا ً ونذٌّ فـيت   ليتْٓ   ميتً فـيتْل البيتا       

ميتيتً صآّيتيتنني: صآّيتيت٘ امليفيتيتش   الجاليتيتح لنشيتيتشّ 

سخ. هنيفيتش  تييتاّل ا يتً ونيتذٌّ     ؤّصآّ٘ امليت 

٘ )اذتش  يف  يف "  يف فـيت  تيْاىيتُ:   (املقذميت

  ػيتش   "اذتشّ  ّميتزاٍب ا ميته يف تشتٔبَيتا   

دّاتٕ اذتشّ   ّسن  اطيت اتٔذٔاتَا   فُٔ 

ّدسغ  طيتيتيتبا  الفهيتيتيتش فَٔيتيتيتا. ّاى نيتيتيتق ا يتيتيتً     

ونيتيتذٌّ  يف هيتيت  ٍيتيتزا  ميتيتً سقٔقيتيت٘ م نقيتيت٘  

ٓهشضَا اليفش يف تاسٓخ ا ىظاىٔ٘  ٍّيتٕ  ٌ  

 ميتش لبٔايتٕ يف البؼيتش ال ختنيتْ تييتُ      "اذتش  

 " . م٘ ّال دٔ 

ٌ الهيتيتشّا اليتيت  ال تـيتيتْس ميتيتً   ّىيتيتشٚ  

ثيآيتيتيتا م سفيتيتيت٘ الْاسيتيتيتع ّاطيتيتيتنقشاُٜ لٔظيتيتيت      

ؤهيتذ  تفشّضا  تننٔ٘. ّّاسع اذتٔاٗ الذّلٔيت٘  

 ٌ تْاميتيتيتيت  القيتيتيتيتْٗ ختننيتيتيتيتف ميتيتيتيتً تـيتيتيتيتش إىل    

تـيتيتيتيتش  ّ ٌ  ّصاىَيتيتيتيتا ميتيتيتيتً سٔيتيتيتيتح فاتنٔنَيتيتيتيتا 

لٔظيتيت  ثا نيتيت٘ ّإييتيتا ٍيتيتٕ ميتيتنةاٗ تبايتيتا  ليتيتيتنةا       

 طيتبا  القيتْٗ يف    ٌ ظشّل الْاسع. مً رليتك  

ٍيتٕ  طيتبا  القيتْٗ ىهظيتَا      صمً الظنه لٔظيت  

يف صميتيتً اذتيتيتش   فهيتيتٕ صميتيتً الظيتيتنه ٓ يتيتٌْ   

اليتيتيتيتْصٌ ا هيتيتيتيت  يف تؼيتيتيتيت ٔ  سيتيتيتيتْٗ الذّليتيتيتيت٘   

لناْام  االسنـيتادٓ٘ ّلننَيتاسٗ الذ نْماطيتٔ٘     

 ٔينا تاننذ سْٗ الذّل٘ يف صمً اذتيتش  تنيتٙ   

سْتَيتيتا املظيتيتنش٘ ّت يْلْدٔيتيتا اذتيتيتش  ّتنيتيتٙ  

مَاساتَيتيتا االطيتيت اتٔذٔ٘.  يتيت  إٌ ىهيتيتع الااميتيت   

ٍنٔنُ  ّ اليظيتب٘ ليتيهع الذّليت٘    سذ تنهاّت  

مً تـيتش إىل تـيتش  فنيتٔع ميتً ػيتك ميتج         

يف  ٌ ا ٍنٔيتيتيت٘ االطيتيتيت اتٔذٔ٘ اليتيتيت  هاىيتيتيت   

لنشيتذّد ادتةشافٔيتيت٘ يف املاضيتٕ سيتيتذ  ؿيتيتبش    

 تنأاٛل  ماو ت يْلْدٔا اذتش  املااؿشٗ.

 ونيتيتذٌّ  ا يتيتً سظيتيتب اذتيتيتش   ّ ؿيتيت 

  ايتيت "  ميتيتً البؼيتيتش  ايتيت  اىنقيتيتاو "إسادٗ ٍيتيتْ

ُ  يف االىنقيتاو  ٍيتزا  ّ طبا  تقيتع يف  س ايت٘    س ٓيت

 : يْد

 يف رليتيتيتك ّٓيتيتيتنه :ّامليافظيتيتيت٘ الةيتيتيتاٗيتيتيتيتيت  1

 املنذيتيتيتيتيتاّسٗ القباٜيتيتيتيتيت   يتيتيتيتيتني ا سٔيتيتيتيتيتاٌ  غنيتيتيتيتيتب

 ادتيتيتيتْس سيتيتيتشّ  فَيتيتيتٕ   املنييتيتيتاظشٗ ّالاؼيتيتيتاٜش

  ديتيت  ميتيتً  ّ ال بٔايتيت٘  ّويتيتاات ا سا تنيتيتٙ

 .اليهْر ّتْطٔع الظٔ شٗ فشا

ٍيتيتزا  ٓ يتيتٌْ ميتيتا ّ هجيتيتش :الايتيتذّاٌيتيتيت   2

 دانيتيتيتيتْا اليتيتيتيتزًٓ الْسؼيتيتيتيتٔ٘ ا ميتيتيتيته ا ميتيتيتيتش يف

 ميتيتيتً ٓبشجيتيتيتٌْ ال فَيتيتيته سميتيتيتاسَه  يف  سصاسَيتيتيته

ً  منيتك   ّال م اى٘ تً اذتش  و ل  ّل يت

 يف  ٌ  القْٗ  الياغ  ٓذٖ يف ما اىنضا  تً

 .تٔؼَه ّطٔن٘ رلك
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ٙ  : ٍّّْدٓيُ هلل الةأبيتيت  3  يف املظيتن

ّٓؼيتيتيتن  ٍيتيتيتزا الْؿيتيتيتف   يتيتيتيتادتَاد  الؼيتيتيتشٓا٘

 اليتيتيت   ّ الذٓئيتيتيت٘  اذتيتيتيتشّ   ؿيتيتيتيال هيتيتيت 

 .رسٓا٘ الذًٓ مً تنخز

: متَٔذِ يف ّالظإ لنننك الةأبيتيت  4

 تنَٔيتيتا  ارتيتيتاسدني  ميتيتع  اليتيتذّل  ٍّيتيتزِ سيتيتشّ   

 اذتيتيتيتيتيتشّ  ّهيتيتيتيتيتزلك ل اتنَيتيتيتيتيتا  ّامليتيتيتيتيتاىاني

 .ّفشضَا الذّل  سام٘ املؤطظ٘

ٍّيا جيب  ٌ ىن يتش  ملبيتذ  القيتْٗ اليت      

 ّ ت نيتً  ٍنٔيت٘ القيتْٗ    تبيٙ تنَٔا اذتيتشّ   

يف سيتيتيتذستَا تنيتيتيتٙ النيتيتيت ثا  ّتظيتيتيتنيذ    لنذّليتيتيت٘ 

تيتيتيتاو تنيتيتيتٙ اميتيتيتن   الذّليتيتيت٘    القيتيتيتْٗ  ؼيتيتيت   

لاياؿيتيتيتيتيتش  طاطيتيتيتيتيتٔ٘ منانقيتيتيتيتيت٘  ارتـيتيتيتيتيتاٜف    

ّاملْاسد ّالقذسات ّاملؤطظات اليت  تؼيت     

 ذنْتَيتيتيتا سيتيتيتذسات الذّليتيتيت٘ اذتْٔٓيتيتيت٘ اليتيتيت      

مت يَا ميتً فيتشا ؤاساتَيتا تنيتٙ اآلويتشًٓ      

ّفقا  لنْدَ٘ ال  ختذو مـاذتَا. ّمي يتً  

 تـئف ٍزِ الاياؿش إىل:

 : ّٓقـذ  ُالايـش ادتْٔ ْلْتٔكيتيت  1

الذساطيتيتيت٘ الذسٔقيتيتيت٘ دتنٔيتيتيتع الاْاميتيتيت  امليتيتيتؤثشٗ   

ّامليتيتيتيتْاسد ال بٔأيتيتيتيت٘ لنذّليتيتيتيت٘  ّ لنيتيتيتيتذّل اليتيتيتيت  

مي ً تْفاٍا  ّ اذتـْل تنَٔا  لنشقٔق 

ا ٍيتيتذال ّاملـيتيتاق القْمٔيتيت٘  ّٓنشيتيتذد ٍيتيتزا  

الايـش  الاْام  اآلتٔيت٘: )املْسيتع ادتةيتشايف     

مظيتيتيتيتيتيتاس٘ الذّليتيتيتيتيتيت٘  اذتيتيتيتيتيتيتذّد الظٔاطيتيتيتيتيتيتٔ٘   

  الظ اٌ    ااد  وشٚ( سٔح ٓنايتب ػيت   

الذّليتيتيتيتيت٘ ّالقيتيتيتيتيتْٗ البؼيتيتيتيتيتشٓ٘ ّميتيتيتيتيتْاسد الجيتيتيتيتيتشّٗ 

ال بٔأيتيتيت٘  دّاسا  ميتيتيتؤثشٗ ّهيتيتيتباٗ يف القيتيتيتْٗ    

 القْمٔ٘ الؼامن٘ لنذّل٘.

 تايتيتيتن ٍّيتيتيتٕ:  االسنـيتيتيتادٓ٘ القيتيتيتْٗيتيتيتيتيت  2

 إغهيتيتيتيتال مي يتيتيتيتً ّال االسنـيتيتيتيتادٓ٘  امليتيتيتيتْاسد

٘  القْٗ  ٍنٔ٘  اليتشاًٍ   الْسيت   يف االسنـيتادٓ

 االسنـيتيتاد  تقيتيتْد الظٔاطيتيت٘ هاىيتيت   ٌ فبايتيتذ

 ّحييتيتيتيتيتيتيتش  ٓقيتيتيتيتيتيتيتْد اآلٌ االسنـيتيتيتيتيتيتيتاد  ؿيتيتيتيتيتيتيتب 

 .الظٔاطات

 ٍيتيتيتيتٕ ّتايتيتيتيتذ: الاظيتيتيتيت شٓ٘ القيتيتيتيتْٗيتيتيتيتيتيت  3

 سيتيتْٗ تقنٔذٓيتيت٘ إىل ّتيقظيتيته ا ّىل  الشهٔيتيتضٗ

 القيتيتيتيتيتْات تيتيتيتيتيتذد يف ّتننجيتيتيتيتيت  ىّْٓيتيتيتيتيت٘  ّسيتيتيتيتيتْٗ

  ىفنيتيتيتيتيتيت٘ اذتش ٔيتيتيتيتيتيت٘  اليهقيتيتيتيتيتيتات املظيتيتيتيتيتيتنش٘ 

 مظيتيتيتيتنْٚ اذتش ٔيتيتيتيت٘  املؤطظيتيتيتيتات ا طيتيتيتيتنش٘ 

 .اذتش ٔ٘ الـياتات اذتش ٔ٘  ال هاٛٗ

ٚ   َيتا  ّٓقـذ: الظٔاطٔ٘ القْٗيتيت  4  ميتذ

٘  ّاهيتا  ّالذّلٕ  ا سنٔنٕ ّالن ثا الجق   ث ثيت

 ّاليهيتْر   النيت ثا  إتنال: ٍّٕ  طاطٔ٘   ااد

 يف املظيتيتيتيتيتنخذم٘ ّا دّات ا م اىيتيتيتيتيتات ثيتيتيتيتيته

ٚ  ّ واا  الن ثا  ٍزا تْدُٔ ٘  ميتذ  االطيتنذا 

 .اليهْر اهزا الن ثا لاننٔ٘ ا وشٚ الذّل مً

 مـيتيتيتيتذسا  ّتايتيتيتيتذ: القْمٔيتيتيتيت٘ ا سادٗيتيتيتيتيتيت  5

  طاطيتيتيتا  تايتيتيتن ٍّيتيتيتٕ الذّليتيتيت٘  لقيتيتيتْٗ سٜٔظيتيتيتٔا 

 ّتيهٔيتيتيتيتيتز القيتيتيتيتيتشاسات اختيتيتيتيتيتار تنيتيتيتيتيتٙ القيتيتيتيتيتذسٗ

 لننـيتيتاق مياطيتيتبا  تيتيتشاِ مليتيتا ّفقيتيتا  ارت يتيت  

 لنأيتيتيتيتيتيتيتيتيتةْ  ارتأيتيتيتيتيتيتيتيتيتْ  ّدٌّ القْمٔيتيتيتيتيتيتيتيتيت٘ 

ً  ه  تهات   ٌ املاشّل ّمً ارتاسدٔ٘   ميت

 ا سادٗ ٓييتيتيتيتنر ّالؼيتيتيتيتاْ  اذتيتيتيتيتاهه اليفيتيتيتيتاو

 االطيتيتنقشاس صٓيتيتادٗ إىل رليتيتك ّٓيتيتؤدٖ القْمٔيتيت٘ 

 الظٔاطيتيتيتٔ٘ املؤطظيتيتيتات ّههيتيتيتاٛٗ الظٔاطيتيتيتٕ

 ّتْسٔيتيتذِ  الايتيتاو اليتيتش ٖ ّتينٔيتيت٘ ّالذطيتيتنْسٓ٘

. ّاالىننيتيتيتيتاٛ اليتيتيتيتْالٛ سّ  إرهيتيتيتيتاٛ إىل ّؿيتيتيتيتْال 

 الاشسٔيتيتيتيت٘  الاْاميتيتيتيت  القْمٔيتيتيتيت٘ ا سادٗ ّتنيتيتيتيت ثش

 ّمظيتيتنذذات ال اهنٔيتيت٘ الناسخئيتيت٘ ّارتيتيت ٗ

 اطيتيتيتيتيتيتيتنٔاا  ّسيتيتيتيتيتيتيتذسٗ الجقافٔيتيتيتيتيتيتيت٘ الييتيتيتيتيتيتيتْاسٕ
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 الاقاٜيتيتيتيتذٖ البايتيتيتيتذ ّ ويتيتيتيتاا  الن يْلْدٔيتيتيتيتا 

 .ّالذٓن

لٔع ميتً  يتا  املـيتادف٘  ٌ ٓيتذسغ ا يتً      

ونيتيتيتذٌّ اذتيتيتيتش  دساطيتيتيت٘ ىفشٓيتيتيت٘ ميتيتيتً ويتيتيت ل   

حتنٔ  الٔات املنك ّىفامُ  فا ً ونذٌّ سذ 

ساو  بييتاٛ ىفشٓيت٘ من امنيت٘ لنذّليت٘ ّالظيتن ٘      

تقيتيتْو تنيتيتٙ دساطيتيت٘ الينيتيتْرز البيتيتذّٖ القبنيتيتٕ      

ّحتنٔ  مفاٍش ارت ف٘ ّ ػيت ال اذت يته   

  شٓقيتيتيتيتيت٘ اطيتيتيتيتيتنقشأٜ٘ تظيتيتيتيتيتني ق ا سيتيتيتيتيتذاخ   

ّالنذيتيتيتيتاس  الظٔاطيتيتيتيتٔ٘ املخننهيتيتيتيت٘. الناسخئيتيتيتيت٘ 

ّاذتيتيتش  متجيتيت  تيـيتيتشا   طاطيتيتٔا  لننناسطيتيت٘      

 الظٔاطٔ٘  ّسْٚ املنك يف س نُ ّدّلنُ.

 ّىيتيتشٚ  ىيتيتُ تنٔييتيتا  ٌ ىقيتيتْو  البشيتيتح يف    

 الشهيتيتيتاٜض هإسيتيتيتذٚ القيتيتيتْٚ تيتيتيتْاصٌ ىفشٓيتيتيت٘

 الْاسأيتيتيتيت٘ اليفشٓيتيتيتيت٘ ميتيتيتيتً ل يتيتيتيت  ا طاطيتيتيتيتٔ٘

الذّلٔ٘ يف  الا سات ّىفشٓ٘ ال  طٔ ٔ٘

اطيتيتيتيتننذت مضآيتيتيتيتا تـيتيتيتشىا اذتاضيتيتيتيتش ّاليتيتيت    

هيتيتجاٗ ميتيتً ف يتيتش ا يتيتً ونيتيتذٌّ  ّميتيتً  ديتيت     

ا طقا  املااؿش تنيتٙ ميتا حيـيت  يف تاملييتا     

 لنْضيتيتٔ  اليفشٓيتيت٘ ٍيتيتزِ تظيتيتاٙ الٔيتيتْو  سٔيتيتح

 له يتشٗ  ّىفيتشا  . النشالهيتات  تؼيت ٔ   مهَْو

 تنبياٍيتيتا اليتيت  الذّلٔيتيت٘ الا سيتيتات يف الهْضيتيتٙ

 اليتيتذّل تأيتيتنً  ٌ جييتيتب ادتذٓيتيتذٗ  الْاسأيتيت٘

 سْتَيتيتيتيتا تنيتيتيتيتٙ اذتهيتيتيتيتاظ ويتيتيتيت ل ميتيتيتيتً  قاٍٛيتيتيتيتا

 تنيتيتٙ االتننيتيتاد فٔيتيتُ ٓضٓيتيتذ تيتيتام يف ّصٓادتَيتيتا

 جتييتب  اليتذّل  حتاّل سٔح. الزاتٔ٘ املظاتذٗ

 ميتيتً تنَٔيتيتا ستنننيتيت٘ ٍٔنييتيت٘  ٖ حتيتيت  الْسيتيتْ 

 ّالنيتيتض ل ٔئيتيتح ّّفقيتيتا . منْاصىيتيت٘ سيتيتْٚ سبيتيت 

ادتذٓيتيتيتيتذٗ يف الا سيتيتيتيتات   الْاسأيتيتيتيت٘ مؤطيتيتيتيتع

٘  تظْد الذّلٔ٘  ٌ  طٔاطيت ٚ  تيتْاص  تييتذما  القيتْ

  ٌ: ٍّنيتيتا فقيتيت  اثيتيتيني م نيتيتبني اطيتيتنٔهاٛ ٓيتيتنه

ٌ  ّ ٌ فْضيتْٓا   اليفاو ٓ ٌْ  مؼيتةْال   ٓ يتْ

 سٔيتيتذ تنيتيتٙ  البقيتيتاٛ تشغيتيتب ّسيتيتذات سبيتيت  ميتيتً

 .  اذتٔاٗ

ّيف سشاٛٗ ملقذميت٘ ا يتً ونيتذٌّ ىيتشاِ سيتذ      

سظيتيته مهَيتيتْو اذتيتيتش  إىل سقنيتيتني شتيتيتننهني    

سق  ف شٖ تاو ٓيتذسغ اذتيتش  ميتً سٔيتح     

ٍٕ ؿه٘ لننْسؽ تنظه  َا لبٔايت٘ ا ىظيتاٌ   

ويتيتش طٔاطيتيتٕ   ّسٔاتيتيتُ االدنناتٔيتيت٘  ّسقيتيت  ا  

ٓذسغ فُٔ ا ً ونذٌّ اذتش  مً سٔح ٍٕ 

ظاٍشٗ لننناسطيتات الظٔاطيتٔ٘ تا ايت٘ لؼيتؤٌّ     

 الذّل٘.

 َيتزِ املناسطيتات    القٔاو لنذّل ّمي ً

 تظيتنخذو  سٔح( الذاونٕ النْاصٌ) و ل مً

 سيتيتيتذساتَا لضٓيتيتيتادٗ الذاونٔيتيتيت٘ دَْدٍيتيتيتا الذّليتيتيت٘

٘  اطيتيت اتٔذٔات ّلن يتيتْٓش االسنـيتيتادٓ٘  رهٔيتيت

 ويتيتيت ل  ميتيتيتً  ّ الاظيتيتيت شٓ٘  القيتيتيتْٗ ّصٓيتيتيتادٗ

 تييتيتيتذما حييتيتيتذخ ّاليتيتيتزٖ" ارتيتيتيتاسدٕ النيتيتيتْاصٌ"

 تً  ميَا لضٓادٗ واسدٔ٘ تذا ا الذّل٘ تنخز

 .  وشٚ دّل مع حتالهات تؼ ٔ  لشٓق

 دذال   ثاس القْٚ تْاصٌ مهَْو  ٌ ّىشٚ

يف  ٓامييتيتيتيتيتا  الذّلٔيتيتيتيتيت٘ الا سيتيتيتيتيتات يف ّاطيتيتيتيتيتاا 

 ٘  ّ الظيتيتيتبأيات  تقيتيتيتذٖ يف املااؿيتيتيتشٗ واؿيتيتيت

 مت سٔيتيتح الاؼيتيتشًٓ  القيتيتشٌ ميتيتً الجناىٔييتيتات

٘    يتش   حتذٓذِ ٘  مبَنيت ُ  لذسديت  إىل حتيتْل   ىيت

 املهَيتْو  ٍزا اطنخذاو ّٓذل. غامأ٘ ف شٗ

 تْصٓيتيتيتع تنيتيتيتٙ ّؿيتيتيتهٔ٘  ّ مْضيتيتيتْتٔ٘   شٓقيتيتيت٘

ٍّ  ؼيتيتيت   اليتيتيتذّل  يتيتيتني القيتيتيتْٚ  غيتيتيتا  ّ منظيتيتيتا

 ٍّ ْ  منظا ٙ  ٓيتذل  ٍّيت ٘  تنيت  فَٔيتا  تنهيتْ   ال ساليت

 الهشضيتيتٔ٘ الياسٔيتيت٘ ّميتيتً  ويتيتشٚ  تنيتيتٙ دّليتيت٘

ٖ  تيتشّٓر  طٔاط٘ تً ٓا  فإىُ  القيتْٚ   تظيتاّ
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  ميتيتٌش تْاصىَيتيتا تيتيتذو  ٌ افيتيت اا تنيتيتٙ القاٜنيتيت٘

ً  املنأيتشسٗ  الذّل تنٙ ٓناني لزلك. و ا  ميت

  اأيتيتا   اأيتيتَا ميتيتع تنشيتيتالف  ٌ القيتيتْٚ مٔيتيتضاٌ

 تيتيتيتذا ا تنخيتيتيتز  ٌ  ّ. املَٔنييتيتيت٘ الذّليتيتيت٘ ضيتيتيتذ

ٙ  سذستَا تاضص  ٌ ػ ىَا مً  وشٚ  ّضيتع  تنيت

  ٌ دّليتيت٘  ٖ مي يتيتً هنيتيتا. مانيتيتٍذ  ٖ سيتيتذ

 ميتيتع احنٔاصٍيتيتا فيتيتنةا النيتيتْاصىٕ دّسٍيتيتا ختنيتيتاس

 اذتاديتيت٘ دتيتيت  منيتيتٙ اويتيتش ملـيتيتنش٘ ميتيتا ليتيتشل

 .  النْاصٌ ٍزا تنٙ احملافف٘  د  مً

  ٌ القيتيتيتيتْٚ تيتيتيتيتْاصٌ طٔاطيتيتيتيت٘ ّتظيتيتيتيتنذتٕ

 إىل املظيتيتيتنق  مظيتيتيتااٍا ميتيتيتً دّليتيتيت٘  ٖ تَيتيتيتذ 

 لذّليتيت٘ القيتيتْٗ ميتيتً ال يتيتجا تيتيتْافش  ٌ القيتيتْٗ 

ٚ  ْٓليتذ  سذ ّاسذٗ ٚ  اليتذّل  ليتذ  ػيتاْسا   ا ويتش

 .جتاٍَا ّالاذّاىٔ٘ ميَا  ارتْل

 ونيتذٌّ   ا ً ىفش يف فيشٚ  ٌ ا ىظاٌ

٘  حباليتيت٘ مييتش  م  حنيتيتْ  يتاذتشّ   تننٔيتيتض لبٔأيت

 ّٓيتيتذتنَا القيتيتْاىني ادنناتٔيتيت٘ تظيتيتْدٍا ساليتيت٘

٘   ّؿال تيذِ ٍيا  فنٔظ  الظ و   دسٔقيت

ُ   ٌ مي يتيتً مليتيتا  م ليتيتْ ا ىظيتيتاٌ ٓ يتيتٌْ تنٔيتيت

 ادننيتيتا  ٍييتيتا  ٓ يتيتً ّم زتننايتيتات تْديتيتذ

 ا ىظيتيتيتاىٕ ضيتيتيتشّسٖ فاالدننيتيتيتا . البؼيتيتيتش  يتيتني 

 لنبقاٛ ضشّسٗ ٍّٕ ونذٌّ  ا ً ٓقْل هنا

 ّاليتذفا  تيَيتا   اذتٔاٗ تنٙ احملافف٘  ْاط ٘

 ّالٔذ.  اله ش

إٌ لشاٜيتيتيتيتيتق البشيتيتيتيتيتح اليتيتيتيتيت  اوناسٍيتيتيتيتيتا   

ّطيتيتيتن َا ا يتيتيتً ونيتيتيتذٌّ يف ٍيتيتيتزا املأيتيتيتناس    

 هجيتيتش سش يتيتا  ّ ػيتيتذ ػيتيتبَا   يتيتارت   الاننٔيتيت٘   

اذتالٔ٘  مً ال شاٜق ال  اتبانَيتا زتنْتيت٘   

ه يتيتشًٓ الةيتيتش ني  مجيتيتال  يتيتْدٌ هيتيتباٗ ميتيتً امل

 ٍّْ ض ّلْ .

 ايتيتيتيت  دْاىيتيتيتيتب ّتييتيتيتيتاّل ا يتيتيتيتً ونيتيتيتيتذٌّ  

اذتيتيتيتيتيتيتش  اليتيتيتيتيتيت  تايتيتيتيتيتيتشل يف لةيتيتيتيتيتيت٘ تـيتيتيتيتيتيتشىا 

 االطيتيت اتٔذٔات ّارت يتيت  اذتش ٔيتيت٘ ّتيفيتيتٔه  

ادتٔيتيتْؾ  ّالاْاميتيت  املشدشيتيت٘ ل ىنـيتيتاس يف    

 اذتش .  

طيت اتٔذٔات اذتش ٔيت٘   يف سذٓجُ تً اال

الظيتيتاٜذٗ يف صماىيتيتُ  ٓهيتيتش  ا يتيتً ونيتيتذٌّ  يتيتني     

الانيتيتيتيت  الاظيتيتيتيت شٖ املٔيتيتيتيتذاىٕ: ىيتيتيتيتْتني ميتيتيتيتً 

ميتيتً ىاسٔيتيت٘  ّال يتيتش ّالهيتيتش   الضسيتيتف ؿيتيتهْفا 

إىل  ٌ الييتْ  ا ّل   مً ىاسٔ٘  ويتشٚ  مؼيتاا   

سنيتيتيتيتال الاذيتيتيتيته هنيتيتيتيتَه تنيتيتيتيتٙ تااسيتيتيتيتب     "ٍيتيتيتيتْ 

سنال "  يف سني  ٌ ال ش ّالهش ٍْ " دٔااهه

 ."الاش  ّال  ش مً  ٍ  املةش 

ّٓي نق ا ً ونذٌّ مً ٍيتزا النـيتئف   

تني يف القنال ت ص إىل مقاسى٘  ني ٍزًٓ اليْ

إسالنُ  املْضْ  ّمت يُ مً ا دّات ال  

ٓظيتيتيتيتناننَا يف املقاسىيتيتيتيت٘  ٍّيتيتيتيتٕ تاسخئيتيتيتيت٘ يف  

 غنبَيتيتا تظيتيتناشا املْضيتيتْ  تيتيت  تيتيتذٗ سقيتيتب   

ّمً و ل  مه هيتجاٗ هيتالاش   ّاليتشّو     

 ّالهشغ.

تيذ البشح يف ما ؿيتيهُ ا يتً ونيتذٌّ    ّ

اذتيتيتيتيتيتشّ  ىيتيتيتيتيتشٚ  ىيتيتيتيتيتُ اختيتيتيتيتيتز ميتيتيتيتيتً      ىيتيتيتيتيتْا 

 ا  اذتشّ :النـئهات ىْتني مً  ىْ

ّهاٌ ٍزا  :ّالهش  ال ش اذتش يتيت  1

 ّال  ش الـيف مً اذتشّ  تننٔض  ُ الاش 

ُ  ليتٔع  سنيتال  ٍّْ. املةش   القنال  ٍ  مً  فٔيت

 سنيتيتال يف ميتيتا ااهضمييتيت٘ ميتيتً ّا ميتيتً الؼيتيتذٗ ميتيتً

 يف ّساٍٛيتيته ٓنخيتيتزٌّ سيتيتذ  ىَيتيته إال الضسيتيتف 

ٌ  ثا نيتا   مـيتافا   القنال ُ  ٓننذٝيتْ  ال يتش  يف إلٔيت

 .ّالهش
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ٍّيتيتزا  :ؿيتيتهْف ا  يتيتالضسف اذتيتيتش يتيتيتيت  2

ً  ّ ػيتذ   ّثق  الضسف الـيف مً اذتش   ميت

 الضسيتيتف سنيتيتال  ٌ رليتيتك. ّفيتيتشا  هيتيتشا  اذتيتيتش 

 ؿيتيتهْل تظيتيتْٚ هنيتيتا الـيتيتهْل فٔيتيتُ تشتيتيتب

 الايتيتيتيتذّ إىل  ـيتيتيتيتهْفَه ّميؼيتيتيتيتٌْ الـيتيتيتيت ٗ 

 املـيتيتاس  تييتيتذ  ثبيتيت  ت يتيتٌْ فنيتيتزلك سيتيتذما  

  ىيتيتيتيتُ لنايتيتيتيتذّ  ّ سٍيتيتيتيتب القنيتيتيتيتال يف ّ ؿيتيتيتيتذ 

 ٓ نيتع  ال املؼٔذ  ّالقـش املننذ هاذتاٜ 

 ...إصالنُ يف

  ٘  ا يتيتً ونيتيتذٌّ يف فـيت  اويتيتش ميتيتً مقذميت

ػيتيتاسات املنيتيتك ّالظيتيتن اٌ ارتاؿيتيت٘   "تيْاىيتيتُ: 

  ٓنشيتيتيتذخ ا يتيتيتً ونيتيتيتذٌّ تيتيتيتً ادتْاىيتيتيتب     " يتيتيتُ

اليهظيتيتيتيتٔ٘ يف اذتيتيتيتيتشّ   ميتيتيتيتً ويتيتيتيت ل تييتيتيتيتاّل  

مْضْ  ىؼش ا لْٓ٘ ّالشآيتات ّسيتش  ال بيتْل    

ّاليتيتيهخ يف ا  يتيتْا  ّالقيتيتشٌّ إ يتيتاٌ اذتيتيتشّ     

ذو ا يتيتً ونيتيتذٌّ . ّٓقيتيت(اآلليتيت٘)ٍّيتيتْ ميتيتا ٓظيتيتنُٔ 

تهظيتيتيتيتيتآً الطيتيتيتيتيتنانال ٍيتيتيتيتيتزِ ا دّات: ا ّل 

لنهٔنظْل الْٔىاىٕ  سط ْ  ّمهادِ  ٌ رلك 

سٍيتيتا  الايتيتذّ يف اذتيتيتش   فيتيتإٌ ا ؿيتيتْات      

ااهاٜنيتيتيت٘ اهيتيتيتا تيتيتيت ثا يف اليتيتيتيهع   ٖ ال ّٓيتيتيتع.     

 ّٓانيتيتيت  ا يتيتيتً ونيتيتيتذٌّ ٍيتيتيتزا الظيتيتيتبب ؿيتيتيتشٔشا 

 ّ  يتيتبا  االتنبيتيتاسات  هنيتيتا ٓقيتيتْل      ىظيتيتبٔا 

 . سشفٔا رلك 

 سطيتيتيتيت ْ  ٓيتيتيتيتشٚ ا يتيتيتيتً تنيتيتيتيتٙ ت يتيتيتيتع ّ

ونذٌّ  ٌ اطنانال الشآات ّاالت املْطٔقٙ 

لننيتيت ثا يف  يف اذتيتيتش  لٔظيتيت  مْدَيتيت٘  طاطيتيتا 

ىهيتيتْغ ا تيتيتذاٛ   يتيت  لبيتيتح سّ  القنيتيتال ّسفيتيتع   

املايْٓيتيتات ليتيتيتذٚ ادتٔيتيتيتْؾ اليتيتيت  تظيتيتيتنخذمَا.  

ّٓؤهيتيتيتذ ا يتيتيتً ونيتيتيتذٌّ  يف ٍيتيتيتزا الظيتيتيتٔا       

  تنيتٙ تيت ثا املْطيتٔقٙ تييتذ     واؿيتا   ت هٔيتذا  

اش   يف اذتح تنٙ الاذه  ّالؼاش تيذ ال

االطننات٘ لذٚ املقاتنني.  ما ت جا الشآيتات  

ّتنْٓيَيتيتيتا ّإلالنَيتيتيتا فالقـيتيتيتذ  يتيتيتُ النَْٓيتيتيت  ال  

 هجيتيتش. ّاملقـيتيتْد  َيتيتزا النَْٓيتيت   يف تـيتيتْس   

ا يتيتً ونيتيتذٌّ ليتيتٔع الايتيتذّ  يتيت  ادتٔيتيتْؾ اليتيت      

شننَا اهيتيتا  إر س يتيتا حييتيتذخ يف اليهيتيتْغ    نطيتيت

 مً النَْٓ  صٓادٗ يف ا سذاو.

  ٌ هيتيتيتاٌ ميتيتيتً   ّال فيتيتيت   ٌ ا يتيتيتً ونيتيتيتذّ

املخالهيت٘ يف هيت  ػيتٕٛ  هنيتا سٔيت       لباٜاُ 

تيُ  ّىضتنيتُ إىل ا تٔيتاٌ  ادتذٓيتذ  ّإتيتادٗ     

اليفيتيتش يف الظيتيتاٜذ ميتيتً ا ف يتيتاس ّاليفشٓيتيتات  

ّاالىهيتيتيتشاد  يتيتيتالش ٖ ال شٓيتيتيتف غيتيتيتا املنْسيتيتيتع      

ّتنيتيتك ٍيتيتٕ تبقشٓيتيت٘ ٍيتيتزا الشديتيت  اليتيتزٖ هيتيتاٌ  

  نْسُ إىل ادتذٓذ. ّّاتٔا  مقنياا 

ّتنٙ هيت  سيتال  ٓؤهيتذ ا يتً ونيتذٌّ      

مقذمنيتيتيتُ  ىيتيتيتُ هنيتيتيتب ميتيتيتا هنبيتيتيتُ يف ٍيتيتيتزا يف 

 الـذد مً غا  ٌ ٓظنيذ إىل سْل  سذ.

  ٌ ٍييتيتيتيتا ىْضيتيتيتيت   ٌ ال  يتيتيتيتذ رليتيتيتيتك ّميتيتيتيتع

 ا يتيتيتً تييتيتيتذ ٓ ويتيتيتز م اذتيتيتيتش  تيتيتيتً اذتيتيتيتذٓح

  ٌ  اييتيتيتٙ  يتيتيتزاتَا  ؿيتيتيتبة٘ مظيتيتيتنقن٘ ونيتيتيتذٌّ

ٌ    النشنٔيتيت   لفيتيتاٍشٗ  اليتيتزٖ سذميتيتُ ا يتيتً ونيتيتذّ

 ىهظيتَا  ّم  اذتيتش   لهَيته  ٓ ً م اذتش 

 ييتيتيت  يف اذتيتيتيتش  ماشفيتيتيت٘ إىل َٓيتيتيتذل ٓ يتيتيتً

 . طاّستَا ي  ّيف ت ْىَا
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 املراجع:

ػَا  الذًٓ  ضٔاٛ الذًٓ سدب  الذس املـٌْ  نَزٓب مقذم٘ ا ً ونيتذٌّ  داس الهيتن     يتيت  1

 .1995الؼاسس٘  ا ماسات الاش ٔ٘ املنشذٗ  ال با٘ ا ّىل  

ونيتيتذٌّ  لبايتيت٘ مْطيتيتا٘  داس     يتيتْ ونيتيتذٌّ ا يتيتً مقذميتيت٘ يف اذتـيتيتشٖ  طيتيتالع  دساطيتيتات يتيتيتيت  2

 .1953املااسل املـشٓ٘  القاٍشٗ  مجَْسٓ٘ مـش الاش ٔ٘  لبا٘ 

ػٔخ ا سا  تٔظيتا  ا يتً ونيتذٌّ  داس ا ىيتْاس  دمؼيتق  ادتنَْسٓيت٘ الاش ٔيت٘ الظيتْسٓ٘          يتيت  3

 .1966لبا٘ 
 ىيتْاس  دمؼيتق    ػٔخ ا سا  تٔظا  تنيته االدننيتا  الظٔاطيتٕ تييتذ ا يتً ونيتذٌّ  داس ا      يتيت  4

 .1969ادتنَْسٓ٘ الاش ٔ٘ الظْسٓ٘  لبا٘ 

ّايف  الذهنْس تنٕ تبذ الْاسذ  حتقٔق  مقذم٘ ا ً ونذٌّ  داس ىَأ٘ مـيتش لن بيتع   يتيت  5

 .1999ّاليؼش  القاٍشٗ  مجَْسٓ٘ مـش الاش ٔ٘  ال با٘ الجالج٘  

ال ٓ ٕ  فنشيتٕ  الظيتٔف ّالقنيته  ا يتً ونيتذٌّ ّإػيت الٔ٘ اذتيتش   حبيتح ميؼيتْس يف          يتيت  6

 .2111  لبا٘ 1زتن٘  ف اس ّافا   الاذد 

ادتنيب  مسا  املاذه اذتذٓح لننشنٔ  الظٔاطٕ   اّت  ادتنَْسٓ٘ النبياىٔ٘  لبايت٘  يتيت  7

1999. 

س يف زتن٘  فا  مذىٕ  ؿاق  اذتش  ّا ً ونذٌّ النياس  ّاالض شا   حبح ميؼْيتيت  8

 .1995  لبا٘ 12-11تش ٔ٘  الاذد 

سفق٘  ستذ ونٔ   فنظنه٘ اذتش   داس اله ش   اّت  لبييتاٌ  ال بايت٘ ا ّىل  لبايت٘    يتيت  9

2115. 

سظيتيتني  ستنيتيتذ ارتأيتيتش  سٔيتيتاٗ ا يتيتً ونيتيتذٌّ ّمجيتيت  ميتيتً فنظيتيتهنُ االدنناتٔيتيت٘  مؤطظيتيت٘  يتيتيتيت  11

لبايتيت٘ واؿيتيت٘  لبايتيت٘    ٍييتيتذاّٖ لن باتيتيت٘ ّاليؼيتيتش  القيتيتاٍشٗ  مجَْسٓيتيت٘ مـيتيتش الاش ٔيتيت٘      

2113. 

 سط ٌ  ػ ٔب  تاسٓخ ا ً ونذٌّ  مؤطظ٘ ٍييتذاّٖ لن باتيت٘ ّاليؼيتش  القيتاٍشٗ       يتيت  11

 .2111مجَْسٓ٘ مـش الاش ٔ٘  لبا٘ 
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شعر الحرب في األدب 

 العربي. .. 

  بين القديم والحديث
 

 أ.د. عيسى الشّماس 
 أدوب وباحث أكادميي يف األدب والرتبوة            

 

 

 مقّدمة 

لغة كما ورد يف معجم  ااععماني اممامبا بهّنهما ا ًما  بم         احلربعّرفت 

فىً ، ومجعها ُحروب وعكسها ِدْل ، وإذا  ول ادًعرت احَلْرب؛ أصيحت ذمدودة  

احلرب أّما إذا  ول وضعت احلرب أوزارها، فهذا وعين أّن القًا  انًهى، وو ووة، 

ن فمموز أو هزميممة أ  ممما األرممرا    وعممين أّن احلممرب انًهممت دو   بوممنه  دممجا  

اعًحاربة للطر  اآلخر. ولمذل  كمان احلكمماا والعقماا واعنملحون نمّذرون       

 منها ووننحون بعدم إذعاهلا.

 

أّمااااااااهو ٛرآو اااااااااىوماااااااا  َو  ى  اااااااا ووو

و نعكهسااه موماالوتااٚرو ضااىي و ٛساا  خووووو

و  ى هٓ و  يتومتا  وهاا  و  ى  ا او هٛريا و ووووو

لاااااِوأسًاااااهةو اااااجؤَخويكاااااىةوم٘ تاااااه و وو

ط يقتااامخوهعكاااخو ملااا٘ او مل اااتّطو  ااا ٍوووو

نااهر   ومااهويكااىةوأرينااه و ونقاا و  تااه ي خوّٛةو

 ٛرياا ويطااتاً و ملااازوهاا و  ضااى َو ٛرهًااُوووو

ًّ هوو  هلهر ااُوونقاا و  ى ااهٓ و  ته خيًااُخووٙوساا

 ملعااااه رو ذت هًااااُوممساااااهخو ااااهو ااااٌو أرآو

 ذتاا آ لو اا  نو ااهةو ٜماا و ذت هًااُو ر آووو

خو و  شاااك وختاااه دو ر آو ٛمااا و ملطاااهملُو

و ملغ ىةخوّٛةو ٛرآوما هو اهةوكاكلمخووو

 اااىو نعكااهحو لشًااهَو  اايتويطااّذ وو هٓاااهووووو

ووأس  ثاهلو

 ًاااااا و  شااااااٌْو  كااااااجؤو اااااالو أرآووو

 ذتاا آ خوو نهيمساارو  اا ّٗوو ملى  اادوسًه اامووووو

هاا ْ  ومااالو ٙسااا و وساااّ و   اااماوهااا  ىّوماااهوو

 تغاااّ مسمو  عناااه َو ًمسااااهومااالو مساااه  و  اااىٍوو

 ايتو اّ مرو وووو ك ٍاوم و   وهه تع يفهتو 

مع ضوحت ي هاومهوه و لنو  يتو ّت ا وثىهاه ووو

 غفهعاااه وأ جااا ومااالو  اااٚ  خوو لااانو  ااايتو

 غاااًلو لاااِونفطااااهوحنصوساااّ و ٙ ضاااه خووووو

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%AA%D9%89_%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84
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ٙ وحنصو ٙتاتٚ وساىرو  شا ولو  اٚ  ووووو وصى

 سااتذ ه اهو و  اا وأرهااٌو و يااُو ااهةوأ ووووو

َخوه ًاااُوحنر  دااامو وٙٓشاااُووً  ضاااُوأ و ضااا

ولوِو(و6102 ٛرآو ذت هٌ)طًفى ٍخو

ِ و اانؤو و اا و ااهةو ٜمااُو  ع هًااُو مساا

سًحوو وأرآو ذت آخووٙوسًّ هو و  شع خ

سااالنو ًاااموكاااع  ٗش ومطاااه نوكاااتِوستاااِووو

ٌّو  شااااع و ريااااى ةو  عاااا آ ل وشاااا  ومااااهوو اااا

سااامسشهوروحنيغاااهسمومااالوتاااٚرو اااه زومااالووووو

  شاااع و  ع هاااٌوعااا لو أرآو ذتااا آ وممسااا وووو

و دتهشلًُوستِو  عض و ذت يحلوو

 اجلاهليشعر احلرب يف العصر -أواًل

 هشو  ع آو و  عض و دتاهشلٌوسًاهَووو

س وآومطت ّ َوها و  قنهٓا و مل تلفاُخوستاِووووو

 هناارو ذتاا وآووسااًلُوماالووسااهٓ و  عااً ووو

  ك ي لوو هةو  شع و مسا و  عا آومق وناه وووو

ٌ ووووو ر ٓ ااه وهااهذت وآوو  ى ااهٓ خوهاا وحنِةو ل ت اا

   ى اااااهٓ وو ٛكاااااعه  و اااااجؤ  وماااااهو  ااااا  ر ةووو

 ش وهعُغاا ووُمقرتنت و و ت و  ت   خاووياو

حنصو علً ونشأَو  شع و  ع هاٌوههذتهداُوحن ًاموووو

 و  اااا و  ى ااااهٓ وو ِٛيااااه خوو  ت مس ااااٌو ااااهوو

يكىةو ًاهوملوأزتهرووُهُااىٙتاويقاىرو هالوووو

 كااااًلكو و ااااهةو  كااااٚ و ل ااااموممسجااااى   خو

 هستهدااااارو  عااااا ُآوحنصو   مساااااهْو كاااااه  وووو

أتٚ اااهخووطًاا وأ    اااهخوو  اا وأيهماااهووو

 ساااُخوو  ساااهناهوو  ضاااهذتُخووأوطهِنااااهو  مسهو

 ٛزتهرخووُسا  ش هٓاهو ٛداى راو ت ُااِاوأنفطااهووووو

حنصو  كاااا  خوو ااااُ ر وأهمسهْشااااهو لااااِوسطاااالوو

  شااً خو تىش ااى وأ ااه ي  ودعلىشااهومااى  يل وو

و  كٚ لللل

ٙ و و و ااااااااهةو  ش ااااااااع وٙوياااااااا  ىوحن

 ذتاا آخوو كااىةو  مسااهٓ  تو  اايتوهاا و  قااى و

سااننه و و  رشااه هوو ِى اامخوستااِوحنِةو  قنهٓاا  ووووو

 ع هًااُو  اايتونويكاالوهًمساااهوساا وآخوونووووو 

 عااا  وهى هٓعااااهووأيهمااااهخونويارشااا و ًااااهو

كاااع لوونويكااالو ضاااىي و  شاااع و  ع هاااٌووووو

 لشااا آو ضاااىي   وساااه ده وأووسااااشًّه و لاااِووو

 إلطاااااٚ خوهااااا و اااااهةو وممستااااااِو  ع ااااالوو

و    اااُخوصاااِى و ااا وصااا ؤَوو ااانؤَومااالو

كااااا٘وناهكوسطااااامسهِ اهووسااااأًهِ اهخورو  عااااااهوو

اهوو ملآسااااٌو  مسه ااااُووو ى دعاااااهخوعاااا و  ِو

 مساهخوومجل هوسِ ضو لًاهور هوحنصو دتمسههاهو

ومهونو كلوسهدُوحن ًاهل

 وماااالو شت ااااه و  شااااع  ْوو  علااااِو  اااا 

آوو  سااهناهخوو  ف اا وهااا خووهىصاادو ذتاا 

 ااا ّةو و ملقههااا خوساااّ  و ومااالووياااٚتوشااا هووو

 ذت وآوو ثه شهو لِو ملتشاه ه ووأ اى ما خووو

و روماالو  مسااى سٌو ملهريااُوو  نشاا يُوخ  اااهووووو

 لِو طهةوسكً و  ع آو  شاه  و دتاهشلٌووو

  شاؤخو شؤوهلوأهٌوسل ِو وس يجامووشاىووو

يضااادوناااؤ ةو ذتااا وآوو هثؤ  ااااهو وياااى و وو

)ش  وهااالوسااامسهةووا   ااا ي و خووشاااىويشاااً وهاااووو

و ى وهلوماّ َ(و  لا يلور عاهو ا يهتو  قتلاِوووووو

ملو نًليتو نخوو هًهةخوهع وس آوطىيلاُخوو

و ًقىروهل هكو

وهة وهعاا مه اا    ت هو نطااه وو هًاا

و 

و فااهنى وور اااى وهًاامسا و ااا  وممسشاا  

و  

ثاااااّ ويىّدااااامو ٚماااااموحنصو ملتشاااااه ه ووو

وستّ    وملوشتهط و ذت آو لِو دت ً ك
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ٙاوماهو ل ات وو  ات ُوووو وومهو ذتا ُآوحن

و 

وومااهوشااىو مساااهوههذتاا يِحو ملاا ّد  وو

و  

ُ و ومتاااِو نعجىشاااهخو نعجىشاااهو مً ااا

و 

وو غاا وحن  وعاا يت ىشهخو تغاا   وو

و  

**** 

أِةو  قنهٓ و  ع هًُو و دتهشلًُووو  ى   

 هنرو عً ومعًشُوس هًُخو ااٌوأكان موماهوووو

 كىةوهكتهٓا و مساارو ل  اٌخوو كمِسااهو ووووو

  ى ااارونفطااامو تذاااااوههٛسااالشُو  كهملاااُاوو

 ٌو ا   و رتضاى  و الوم   ًااهخوأوو  اؤوووووو

ٙ خووووو  لِو ؤشهخو تطا ونطاهْخوو مساا وأماى 

و  مس و مسهٓ خوو  و كت ا  وه و  ع آو ه ُو

ماالو  شااع  ْو  ف سااهةخووطااه وصااًتا وهاا وووو

  قنهٓاا اوِ   ااهوأاااا و وماالوعاا وآو  ناى ااُخوو

وماااهو   اااى وهااامومااالومااااه َو  ك ااا  وو  فااا لووووو

و هةو شع ش ور ْوٌ و و ملعه رخوٙويق و الوو

ر ْو  شااا و  ااا ٍو اااهنى وُي ه ساااىنموهه طاااًدوووو

ِوميكااالو  قاااىروحنّةو  شاااع وووتاااو  طااااه لوس

  سا وو دتهشلٌو وأرآو ذت آخوملوأ مسِو مل

و ٌو ه ي و ٛرآو  ع هٌللو

 هةو ٛرآو  ع هٌوممس وأ   و  عضاى وو

زتمّسااا   ورت ماااُو ملع  اااُوو ذتااا آخوسًاااحوو

 اااااهةور ْو و  كل اااااُو دتهشلًاااااُو وو اااااهٓ و

 ذت آو مس و  عا آخوٙويقاا وأش ًاُو الورو ووووو

  طٚحو   ٍويطت  ممو ٛهاهرلو    وتاهم وو

نفاااىحوشاااْ٘ٙو ٛهااااهروتاااى وأوو شناااُو وووو

صااهحوهااا وأساا و  شااع  ْخوووسىمااُو  مسغااهرخوو

حيااّجا و لااِو إل اا   وو  ت لاااٌوهه شااذه ُخووووو

ٌّخو علًاموأةووووؤ هةو ملىتومضوةوحن و ا وسا

ٍ وووووو ميىتو اياا  و  مياه خو  اهويقاىرو  اا 

وهلو  فذهَْ و وشتهطنُو  مسفىحكوو

وأ ااااااىُروو ااااااْ وطااااااه ْتوكااااااعه ه و

و 

ٌو وماال و ٛهاااهر خووحيااِنو االو    اا

و  

ْ وياااااى  و و  ّنااااانو اااااىوساااااأ ِروهقاااااه

و 

ٌووو لِو و ٛد  و   ٍو اِنو الو ااه 

و  

و ضااً  و وزتااهر و ملااىِتخوصااً  ووو

و 

و  اااااهونًاااااُ و رتلاااااىِرو طاااااتاه  وو

و  

ُُو اااا  وسااااٌٍّ وساااانًُ و ملااااىِتو هياااا

و 

ٌوو و    ًااااِموٛشاااا  و ملااااىِتخور  اااا

و  

َ ووو ِْوتااااااٌؤو وسًااااااه وومااااااهو ل اااااا 

و 

وحن  ومااااهوُ ااااِ وماااالوسااااقِ و ملتااااه  وو

و  

 **** 

و  و هنروصفُو  شذه ُومالوأ ما ووو

تو  يتو  ّرو لِو   دى اُوو  شااهمُخووو  ضفه

ّٛةو  شاا طو  شااذه وميتلاانو  قاا  َو لااِووووو

 دتًااه و  ع ياا وماالو ٛمااى و  اايتو ناا ووأناااهوووووو

مطاااااتشًلُخوويعشااااالو مل اااااهم َوو  تشااااا ٍلووو

 هنااروصاافُو  شااذه ُوومااهو   اارخو  ضاافُوو

  اايتويتشلااِوهاااهو ٛكاا هظو ملشااه  ىةو وو

معاااه رو ذتااا وآلو ُىِصااادو  فتاااِو  ع هاااٌووووو

جااا و ٛ لاااِخو اااؤو طاااىرووٙوو حملاااه آوههمل

شًّهآخو    ومهور عتمو  م و وحنصو ذت آخو

ه ضاااااق وحنصو تاااااهضو  ه شاااااهوو نااااا   ووو

  يطتمخو ؤو ههِْوها هو ذت آلووحن  وود و

  شااااااع  ْوأٍو قااااااه خو ااااااٌو  ف سااااااهةوأووو

 ستطااااااٚ و ٜ اااااا  ْخو  اااااا و وحنصوحنثااااااه َو
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عاااا وحنصوتاااىضو ملع  اااُووحنةوو محًاااتا وور

  هنروطهسمسُلو
روشنااااهرووووشااااٌوو ااااا هوو فااااؤووهمسااااوو

ٙ ووو ختهطااا و  ساااهةو نًلتااااهو ًكىناااى و داااه

كااذعهنه و ومى داااُو ٛ اا  ْوو ااًخوعااعفهْوو

ا و لِو  قتاهرو  طا و  عاه ووووج ه مسطهْخووحت

   ٍوذتلوهه قنًلُودّ  ْوشاميتاهوأمه و نًلُو

وطط خو قه رو فؤَك

ٙ وو مساااااات ُو وو ااااااىوأّنمسااااااهو مّسااااااهو دااااااه

و 

ْ و كمّسااااهوٙونفااااّ خوهاااا  و  فعاااا  ووو ونطااااه

و  

وى و   ماااه وأووأمًتاااى و ااا ّو  وو  ى ااا

و 

وورّهاااى و مساااه  و ذتااا ِآوههذتااااِ و رتاااار 

و  

َ و ووحنةوأنااااااتُ ونو  غاااااانى وهعاااااا  وكااااااّ 

و 

ْ وٙوُيعاادي وماالو  كشاا  وووو و كىنااى ونطااه

و  

و

 **** 

 هساااتاه رو فاااؤَوهاااا هو  كل اااهتوووو

 ملاااجؤَوأةو شاااع ومحًاااُو   داااهرو وسااا آووووو

 نًلااُوططاا خوأههر اااهووت داارووووماا طهسمسااُو

هو طاالرو االو نًلااُوداا يخووممستضاا َخوهعاا م

هوملوشاميتاهوأماه وططا وووا  عه و   ٍوذتلوه

و ومع  ُوسههقُل

يعااااّ و اااامسرتَوهاااالوكاااا  رخوماااالوأكااااا وو

  ف سهةو   يلو ست فمروهمو    َو ٛدًهرو

ممساا و  قاا ي ووستااِويىممسااهوشاا  خوحن و  طاا رووو

كااااا ُ موهه ف وسااااًُوو  شااااذه ُو رته  ااااُخو

ٚ و  ًعاااه و لنطاااه ُوو  ناى اااُوو ستاااِوصاااه وماااج

ًُِلو شاع هو ل امو و ذتا آخوو  ت مس اٌووووو ذت  ه

هشذه تمو ًاهخو اىو ه ٌحوكا ويقه  وجمل و

 ىممخوو ط و  عه و مسا خووٙويقه  و ل مساهٓ وو

و ٛساااٚآخووشاااىومقااا   ودطاااى و وو ااار وووو

 شاات و ًاامو ذتاا آخوويمساا  وم االويضااًو لااِوووو

نه شااااهخويقااااىرو ومعلقتاااامو ملشاااااى َووشااااىووو

وخيهط وسنًنتمك

ٚ وس ااأ   ِرو     و ُ وم هِ اان وش ا وًْاا  وي اهو ْهمس اا

و 

ٌوو ُ وِه  ااهو  ااْ و  ْعل ِ اا وحنْةوُ مْسااِرود هِشل اا

و  

ٌوو ُ وأ ِنمِساا وُيْ ِنااْ ِروم ااْلوك ااا   و   ى ِ ًع اا

و 

وأ   ش ِو   اى   ِخوو أ ِ اد وِ مْسا  و     ْ امس   وووو

و  

ٙ و  ْشت ِكٌ ُِو     ْىِتو   ِتٌو وِ ٌوس ْىم 

و 

ًْااا  و    وٙ       ِ ا اااهو  وْ ُ ااا  ْها اااهُرو  

و  

وي اااْ ُ ىة و  مْست ااا  وو     م اااهُحو  أ ِنا اااهوو

و 

ْٔااا  وِ اااٌو  ن اااهة و وووو وْرش اااا  ْٙكاااا هُةوِه

و  

وو قاا و   ُ ااِنوو   مااهُحونى شااا ٌووو

و 

ٌوو وممّسٌووهًُ و هلمسِ و قاُ ومالورما

و  

**** 

وشاااا  وشااااىو ٛتااااا وياذااااىود ياااا   خوو

هىصااااادودًشاااااا وو  ساااااهنا وهه غاااااعفهْوووو

مسااااهخويك شاااىةو  اااه و ذتااا آووخياااه ىةومو

و ًقىرك

وو قْ و هو كُ و هل يُ و مساه ك ْو

و 

ٙووو وهاااا   ِآوسًااااُحويقطااااُ و ٛنفاااااه

و  

و و ًلاال وياا  ىو  اا     ونو كاالْو

و 

ٙوو ٙ خووٙوأ فاااااه و  ساااااهُنُمو اااااّا

و  
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ُ و  ىدااىِهو أّن ااهوو وههرتًاا  وسااهش 

و 

ٙووو وته ال وملو  ا  و  ىدًادوساٚ

و  

َ وووو و طاًق  ومالو اهريل و أساه ومااّ 

و 

ٙووأ  اال وسااِ وهاا وو و ذتنااهِآخو ااا 

و  

 **** 
وصاااااّى و  شاااااع  ْو  فاااااه حوو ملقه ااااا وو

  ع هااااٌو ه طااااًدو  قااااهط خووشااااىور ٌْو و

 ذتاا آو ضااشنمووماالويقااه لىةومعاامخوومىٓاا وو

 و  طااال و ااا وٍو  فه اااُوو ذتهداااُخومتالاااا ووو

  اهووو  ىدمخوٙوأس ويطتاً وأةويمسهروممسمخ

و و ىروأهٌو نؤو هلا ٌكو

ووحن  و  مًاااار وهاااامو  فذااااهزو أيتااااموو

و 

ٍِو ٛدااا ر وووي وااااىّوشته مااااهوُشاااى 

و  

َِووداااااامِو ووحن  ونمااااا ت وحنصوأ ِساااااِ 

و 

وه   اااْرو اااً  و  عاااه ضو ملتالاااا وو

و  

وصااعُ و  ك ياااُوٙوُياا   ُ ودمسهُهاامُووو

و 

ومهعٌو  عاميُِو هذتطه و ملفض  

و  

وحي ٌو  ضشهآ وحن  و كىةو مً ُ

و 

ًّاااا  وو ووحن  وشااااُ ونا ااااى و  ااااأوّو  ُع

و  

**** 

٘و  ااا و ًاااهومااهوووو و ضااً َوأتاا ّخوي

ماالومشااه  تمو و ذتاا وآووشااىو ووووِ هساا

 يعهةوكنههمخوومهو هسِوممسمو ٛ ا  ْو  ا يلووو

وحيه ها خووشىوأكّ وهأسه وو اميُخو ًقىرك

وو مسااُرو ٚمااه وأ هسااٌو ذتاا وآو

و 

ويلقااااِو ملقهسااااىة وممّسااااٌوم  سااااهووو

و  

و لّ ااااااهورنىنااااااهودتاااااا ح و  مّسنااااااهح

و 

ٙاو  ت هساااااهوو ٌِوحن ونونعااااا ِ و ذتااااا

و  

و

وو****

ه شااً ووهوصدو  شع  ْو ملقه  وو  هو

   ٍويغ وسًه مو و فامخوٙومياّ و ذتا آوووو

وحنةوطه ارخووٙوميااّ و ٛتاااه ووحنةو م اارخوو

ثاا وٙو مسطااًموكااذه تمو   اامووننلاامخو اااىوٙووو

جياااٍوسطاامسه وهطاإًخووٙويقههاا و لمااه وهلاا لو

وو و  نويقىروأهىو نؤو هلا ٌك

و اااااااااى  ُحوٙوميلاااااااااىةو ملمسهياااااااااهو

و 

و  ِاهاااىةحن  ور  تو ساااِو ذتااا آوو

و  

ٕو ووٙوجياااااوةوماااالوس طاااالوهطااااً

و 

ووٙوجيااااااوةومااااالو لااااا وهلااااا ووو

و  

ووٙو نلاااااااِوهطاااااااه تا ووحنةوشاااااااُ 

و 

وصااُلى وهااهذت آوسًمسااه وهعاا وساا وووو

و  

ِو ووٙويْ  اااااْىةوأ مساااااه و هلاااااى يمس

و 

وحن  وسل ااااااااااى ووٙوأ ضو هلاااااااااا وة

و  

وو****

 هملقه لىةوٙويت لاىةو لوهااى تا خووٙوو

هعاا وساا خووووميلاااىةو ذتاا آاو تعه ناااهوسًمسااه وووو

 شااذه تا وته اا َخووهاااى تا وٙو مسفاا خوٙووو

وي  مسىةوحنصو    اُخووٙويتل طاىةو    ساُخووو

حن  ور ى و لقتهرو ن ى و    ىَوملو اؤو  ّياحخووو

وأساا  ى وحنصو  مسذاا َوماالو ااؤو لّ ااخو لاااُخووو

هىدىهومش  ُخوونفىحومطتنش َاووشا و وووو

نطاا و  ياالو و ذتاا وآخوحن  وأ مسااِو  قتااهروووو
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ٚ وتلفاامووو دًاا خووحن  وأ مسااِو  قتااهروووماامسا ودااً

كًىتا وأو ثىهوكنهها خو  وُوشنى و لش وآو

نفىسه و اياَو ه ًُخو ٚوجيا ىةومالوماىتووو

وٙوينكاااىةومًتاااه خو ااا  نوماااهويقى ااامووأهاااىووو

و نؤو هلا ٌكو

وحنّنااهو مساا تُطويااى  و  اا و  وأنفطاامسهووو

و 

وو ااىونطااهُ وهاااهو و ٛماالوأ لًمسااهوووو

و  

وحنناااٌوملااالومعشااا  وأ مساااِوأو ُٓلاااا ووو

و 

و ااهَوأٙوأياال و حملهمىنااهوو ًاا  و  ك

و  

ووٙو ااا  ش ووحنةودلااااْرومضاااًنُتا و

و 

وم و  نكهَِو لِوملومهت وينكىنه

و  

وون  ُ و  ك ه وأسًهنه و ًف ُدامو

و 

و مساااهو ذتفاااهُاووأساااًهٌ و ى  ًمساااهووو

و  

وو****

ومااااالوكاااااع  ْو  ضاااااعه نخويتشاااااّ خوووو

و  شمسف ّو لو ذتا آوو  شاذه ُخومىّدااه وووو

كااّ  ْوأويكىنااى  ٚمااموحنصوأشاا و ىمااموأةوو

 و ذت آخوٙوخياه ىةومالو ملاىتوّٛةو كا ووووو

ٚ و ْ وأدااا خووأّناااموساااًكىةو ومكاااهةووو مااا ّ

يما و ًموكذه تموو دى تمو  ايتويف ا وهااهوووو

و ومعه رو  ش  وو إلههْخو ًقىرك

ًّ ك و وأ  ً ى وه  وأّمٌوص و  وم ِاا

و 

و  ااا  ّنٌوحن صو  اااى  وساااى   و  أ م ًااا ُوو

و  

ٛ  ض وعًٌلو  لِو ٖ   ع   ر ومهو و  وِ م 

و 

وس اا ّو  ِ نااه وأ وو  ِشنااه وو شااى وي عِقااُ 

و  

وو   ىٙو دِتمسهُآو     و   ويلد وم ش  ٌآ

و 

ٍّ خوو م أ  ااااُ وٙايعااااهُشوِهااااِموحن  و  اااا  

و  

ٌو َ وٙو قاااً وهااا وو   ِكااالّ ون فطاااه ومااا ّ 

و 

ٙاو  يج ااااهوأ   ش ااااىّ رُووو و  لااااِو  اااا  أ  وحن 

و  

وو****

 لاانوشاااٌو  ضاااى و  ااايتو اااهةوكاااع  ْوو

ًُويضفىةوهاهو ذت آووويٚ اهوو أثؤو دتهشل

نؤ ناهو لِو ملتشاه ه خو  اهوصاّى و و ملجا ووووو

ُوو و ٛ لاااااِو  ااااا ٍو اااااهةوكاااااع  ْو دتهشلًااااا

يمسش ونمو فتِو ذت آوو دهرو ذتا آخو ااَووو

نفاخوو سارتتهظو لشًاهَخووها رو لاامسفخو ووووو

ساااًن و جملااا خووسفااا و ٛ ااا  ضوو  عاااً ووو

  كااا ي خووماااهو اااىسٌوهااامو ذتًاااهَو ذت هًاااُوو

وِو أرآو ذت آ لع لومهويطّ 

 شعر احلرب يف العصر اإلسالمي-ثانيًا

حن  و هنااارو ذتااا آو اااُومااالو اااهتوو

 جملت  و دتهشلٌوملوأد و  عاً و  كا ي خووو

تاهخو ا ّةوومو ذتفهاو لِوشًنُو  قنًلُوو   

 ملطااااال  و عاااااا و وحنصو ذتااااا آوملى دااااااُو

أ ااا  ٓا و  ااا يلوو فاااى وأماااه ونشااا و  ااا  ىَوو

تو دت ياااا َوماااالوداااااُخووملتههعااااُو  فتىسااااهووو

و ذتفااهاو لااِو ملكهساا وماالوداااُوأتاا ّخو

ًّ هو  ى اى وأماه وتضاىما خومالو و وووووو وٙوسا

ّاالوأ  شاى و لاِووووو و رتوو  حخوو ؤشا خو

ستااه هتا خوحنميهنااه وهه عقًاا َوو  تغااشًُوماالووو

وأدلاااااهخووشاااا وياااا   ىةوطنًعااااُو ذتاااا آوووو

ومااااهوحت ثااااموماااالوويااااٚتووتطااااهٓ ومهريااااُوو

ووهش يُلو
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  تويااااى خوسااااأرو رتلًفااااُو  اااا وهاااالووو

و  اااا  ووهاااالووه  و  فااااه ح رتاااااهآخو  شاااا

مع ٍو    آوو لوطنًعاُو ذتا آوو ثه شاهخوووو

ًااُو وأوهلااهوت أدااهآكوصااشًّوحنّناااهو كااىةو 

خوو كمسااااهوماااهو لناااحوأةووم  ياااُو ل شاااه ه و

 ااا  وهعاا مهويشااتّ وهلًناااهخو اا  نو تكااىةوووو

ُمِ َو مل   خوحن  و لضرو لوساه خوم الوص ان   وووو

و ًاهو     خووم لوع ُعد و مساهو  ِلدخوثّ و هرك

ُ  ذت ًّ و ُآوأوُرومهو كىُةو ت

و طعِوهايمستاهو ك  ود اىر 

وحن  و ستع ْتووكِ وع  ُماه

و هرْتو ذى   و ؤ و  ِتوتلً  

وو****

وساااأ مو ااالو  طاااٚحخو قاااهركو  ااا  مّوووو

أتااىرخوو ِه ااهوتهناانخوو  مسناا وممسهيااهوختااإو

و ضااً خوو  ت اا حوشااىو جملاالخوو لًاامو اا و ووو

  ااا و ٓ خوو  ااا   ومشااا لُو لفاااه حخومتعناااُووو

و  د خووحنِناهوذتضلوسض للل ل ل

و ه ااااارووتى اااااُوهمسااااارو ٛ و خووشاااااٌوو

ختهط وته ا وهالو  ى ًا خو تشاّ و غا هو وووووو

 ذت آوم و   و خوهع مهوسأرو مساهو ًتعاّ  وو

وحن ًاهك

و اااااااُلوهمساااااااهٌتو ّنااااااا  وومحاااااااؤ ووو

و 

ووعااا ُهمسهو و  قاااى  و اااًخ ويمسكااا  

و  

وّٛنمساااااهو و ذتااااا ِآوناااااهٌ و عطااااا ُوو

و 

وً   ًاااى  ويطااافىة و  عااا  آ و ٛ اااو

و  

وو****

و

ويقااىروو ااًخوهاالو    ًااهتوومفت اا   وووو

ه و هو و ذت آو  يتوتهعاهوماّ  تو  يا َووو

ستاِوكاهآوكاع و أساامومالو ا   و  طااًى خوووووو

ومشاااااهش و  ااااا مهْو  ااااايتو طاااااً و و اااااّ وو

ومع  ُك

ٌوو ًّدي و أسااا و ماااُٚرو  طاااًىِ وكااا

و 

ووطعهنٌو و ذت آ وصاُ و  طنه ٌ

و  

وطِ وملوطِ و و ذتا وِآوونويا وو

و 

ٌوولْ ااااااا ِْو ملااااااى   ٌِووٙورمااااااه و لاااااا

و  

ٙ وو ووأصااااانمسهوهعااااا  و   دااااا  و داااااه

و 

ووسىيمساااااااهو ٛمااااااااى ر وهااااااااهٛمى ر و

و  

و

وو****

أّمااهوو عاا و ٛكااق و ٛ رٍوو ًضااّى وو

مع  ُو ملالا وم و رتاى  زخوو اأثؤوويٚ ااهوووو

 لااااِو دتااااهنن خوماااالوسًااااحو كاااات  رشهخوووو

 ًتشاااّ خو ااالوأهمساااهْو ىمااامو  ااا يلويلنطاااىةوووو

هعاميااُووحنصاا   ووو  اا  و وويى داااىةو ذتاا آو

 لا ااهو كااتّ تخوويطاافكىةورمااهْوأ اا  ٓا و

  اااا يلويٚ ااااىنا و تهٓاااا و لااااىو تهٓاااا خوو

و ًقىرك

وو كاااتّ تو ذتااا ُآوو  نلاااىّووساااّ وهمساااهوو

و 

وأماااااااااااٌ و شاااااااااااّ   و وأمجه اااااااااااِمو ٛ ُ 

و  

و لّنطاااااااى و قااااااا   و ذتااااااا ِآوهّا ااااااااهوووو

و 

ِْو دتطاا  و اا و  ااًو و و أصاانشى وماالوو  

و  

و تلاااااااِوشمسه ااااااان وٙو قاااااااٌ ووٙو اااااااىرٌو

و 
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ٌْخوساااافكاهوشاااا  ُوو وممسااااهووماااامساْ ورمااااه

و  

وٙ اااااى و تهٓااااا  وٙوخيلاااااىة وث ااااا  ش ُووو

و 

و ااًا و لااِوماالويقهسااٌوساا ه اْ وصااع ُووو

و  

وو****

وي اااااااوو دتااااااً و  فه سااااااٌوم يمسااااااُووو

و– ناه ًااااُخوو هنااااروملش ااااُو ه ساااااًُوووو

 ومًااُخو ّ طاا روهااهرتى وو   شنااُوملااهوسااّ وووووو

 ه يى ة و ط ّو  ا ٍويا   وهضافى ومالووووواه

دًشموحترو  يتمو  كنؤَو)  ا   خ(لوو ا ووو

صااّى و  اانشرتٍوشاا هو  ى  عااُوو ثه شااهوه هاااه وو

و  ًلو و  كّ وو  تفهصً خو ًقىرك

ُ وو و اا   ومااهو أيااُروصااى َ وأناه ًاا

و 

و   عاااااااار خوهاااااااا و و  وو اااااااا ح وو

و  

وو ملمسهيااااهومى ثااااٌ خووأنااااىوكاااا و ة وو

و 

وخ يادااٌو  ضاافى  وحتاار و  اا   وو

و  

وو ااااا  ُرو   داااااهر وهااااا  وي يااااامِووو

و 

و وتفىت ومامساُ ووحن  اهُضودا ح ووو

و  

وو****

 كهنااروشاا هو  قضااً َوماالوأ و ومااهووووو

 ه اااامو  اااانشرتٍو ووصاااادو ملعااااه رخووشااااىوو

كاااااه  و  ىصااااادو دت ًااااا خوخيلااااا و لاااااِوووو

 ذتاى رخوسلااُو شاًنُومالوكاع هووأ اى ةو مّساموووووووو

 دت ً خوستِوي ّآو ًامو وحو ذت هساُو  ايتوووو

و  ناى ُلوو مسالوهه شذه ُوو

وماالوداتاامخويضاادوأهااىومتااه ومى عااُووووووو

 ّ ى يااُو  اايتور  توهاا و  عاا آوو  اا و و) آووو

 (خوويااااااّ٘ اوهلااااااهخووشااااااىوخيهطاااااا وووو838خ

واًفتااامو و  ملعتضااا خوسًاااحوأرّو  شاااع 

وصاااادوشاااا هو ملع  ااااُو ذت هًااااُوهتفضااااً وو

  ر ًلخودتى نناهو ه ُخو ًقىروأهىومتاه ك
ْ وملو  كت ِو و  طًُدوأص ُ وحنننه

و 

و ُّوها و دِتاا وو  لعاا ِو وساّ هو ذتااو

و  

ّ وٙوسىُرو  ضشهِٓد وهًُ و  ضفهٓ

و 

ُْو  ّشااِنوو   ّ ي اا و و ومتااىنالّ ودااٚ

و  

ُ و نضاا  رْوووو ُِو  ى ياا ويااهويااى  وو عاا

و 

ُ و ذت ل اااا ِو و مساااان و ملمسااااِخومعطااااى 

و  

ُّو  ُفتااىح و  عااهصوأ ةوُيشااً  وِهاامِوو و  اات

و 

ونمٌ وِمل و  ِشع  وأ وون جٌ وِمل و رُتا ِ 

و  

ٌّ ِْو  ااااُمو  اااات ُّوأ هااااى ُآو  ط اااا ه و  ف ااااتّ 

و 

ٛ  ُضو وأ ثى ِهاااهو  ُقُشاا ِو ًُُ و  وو   اا

و  

وو****

 ق و غّ لووصدوأهٌومته و جؤ  وملو

 ّوأّةو  طاااًدويااا ملعاااهنٌوو  ااا ٙٙتخووشاااىوو

  قااهط و و ذتاا آوشااىو ذتقًقااُو  طااهطعُخووو

وشاا  ومااهواااا و ومع  ااُو ااّوش ى يااُخوحن وو

خوسٌققااامو اااهةو  فاااتّونضااا   ومااالو مسااا و لو

و دهروم٘ممسىةلوو

 شعر احلرب يف العصر احلديث: -ثالثًا

نويكلو  شاع و  ع هاٌو ذتا يحوأ اّ ووووو

ّااااهوه  شت هماااه و عااا رو  شااا  وو  ناى اااُخو

 اااااااهةو لًااااااامو و  عضااااااا يلو دتاااااااهشلٌوووو

و إلساااٚمٌخوهااا و اااهةو ااامورو و ااانؤو وووو

وصادوشاا هو ملعاه رو ومقهومااُو ملطااتع  يلووو
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  وو حملااااااتل خوو إلكااااااهرَوهناااااااىٙتو  جااااااى

و ملقااااه ل و ووداااامو ملعتاااا يلوو   هصاااان خو

  اا يلوي ياا وةو اا نًخو ٛ ضوو ملقّ سااهتخوو

وسااااااال و   ماااااااُو  اااااااىطلوو ساااااااتقٚ مخو

وو  شى ش و لِو  نو جؤَلوو

ملو ملع و وأّةومع  ُومًطلىةود تو

(وهاا و دتااً و  طااى ٍوووو0261متااى وو62 و)

هقًااهرَويىساادو  عم ااُخوو  قااى تو  ف نطااًُوو

رو اى وخوسًاحو  ا ووووقًاهرَو دتمسا  ووه   ه يُو

  نااا ويىساادو  عم اااُو  اا ٍو ااهةوو يااا   ووووو

 لش هًاااُو نااا  رخوحننااا   وو اااى ووو  شااااؤخو

وصاااّ  و لاااِو ملى دااااُو اااؤو ملتكه ٔاااُو ووووو

  عاااا روو  عتااااهرخوستااااِو ستشااااا وهشاااا  وووو

و   ماااُلو ًضاااّى وأماااؤو  شاااع  ْووأمحااا وووو

كاااى ٌوو لااانو ملع  اااُوونتهٓذااااهومشاااً   ووووو

هناى ااُويىسااادو  عم اااُووماالو اااهةومعااامخووو

وووىروأمؤو  شع  ْو و ضً  مو    ٓعُك ًق

 ً وساااأ  ُ وماااهوسًًاااُرودااا    و ااا

و 

وهمااااهش  ودلااااال و  اااا  و   مااااهر ووو

و  

ومقااااااًٌ ومااااااهوأ همااااااْرومًطاااااالىةُو

و 

ٙو ُْٛساااِ و  شااانه ويااا  اُ ومضااا   و 

و  

ومشااِوومشااْرو ًااه ُلوماالو  نطااهوو

و 

وجتاااا  وماااااه   و  مفاااا  و تتًااااهٙ

و  

ُ وتفه اااااه وو ومٜناااااهو دتاااااّىوأسااااالش

و 

ُ وثقاااااااهٙوودااااااام و ٛ و ض وأساااااااش

و  

ووأ ساااااالل و   يااااااهح و لًااااااِمونااااااه   

و 

ٙوو و  ااهوسفااا  و دتمسااىّآووٙو  شااا ه

و  

ِو وأ اااااااه  ونااااااااه  هويلقاااااااٌووُيلقااااااا

و 

ٙو ووملاااااهو  ر و اااا ُظو  شاااا ّخخو  

و  

ٌوو و كفاااااال وهه ضاااااى    وو  عاااااى  

و 

ٙو وو ًّاا  وسًااحودااهر ووسًااُحوصااه

و  

وو****

وملو دتا ٓ وهل و مللًاىةوكااً وُ اّ مى وووو

آو لااِو ملطااتع  و     طااٌخويقطاا و و ذتا و

  شه  و  جاى ٍوومفا ٍو   ياهووهكاّ وماهوووووو

 و دتا ٓ وأةو نقاِو  جاى َو دتا ٓ ياُوس هاه ووووو

 لااِو ملطااتع  وستااِو  تش ياا وو ٙسااتقٚرخوو

ٚ خو ًقااىرو و ضااً َوووووو وشاا  ومااهوحتقااالو عاا

وهعمسى ةكوو

و   ط ه  

و ط ه وهه مّسه ِٙتو ملهسقهْتو

ِْو  ّا  ًهتو  اهش  ْت وو    مه

ٚامعهِتو رته قهْتو وو  ُنمسىِرو  

و و دِتنهرو  ّشهشتهِتو  شهشقهت

و ُلوُث نهو  شًهٌَوأووّهْتو

وو ق نهو  عا  وأةوحتًهو دتا ْٓ 

و هوكا و لل

وو****

و ُلوُدمسٌ و وسنً  و ذتّلوُث ن هو

ووحنصو ستقِٚ مسهوههذتْ ِآوُ  مسه

وْنويكْلويض ِو مسهوملاهوناقمسهو

ُ و  ن ه وُ وِرووْ نه هّ   نهو ّن

ُ و   ّكهش وذتمس ه وو ا مسهون  

وو ق نهو  عا  وأةوحتًهو دتا ْٓ 

و هكا و لل

وو****

و
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وي هوِ  نطهو  ومغِوو ُرو  عتهْآو

ووطىيمسهُهو  هوُياىّو  كتهْآ

وي هوِ  نطهللوحنِةو  ويْىُ و ذتطهْآو

و هستِعّ ٍللووُت ٍوممّسهو دتى ْآ

وحنّةو وثى ِ مسهو ض  و رتاهْآو

وأةوحتًهو دتا ْٓ و ق نهو  عا  و

و هكا و للل

وو****

ويقىرو  شه  وو  اهرو نا و ذتلاً ووووو

ماالومضاا خو وأثمسااهْو  عاا و ةو  جٚثااٌو لااِوووو

خووماااااهوّ ااااا  و ااااا آو0292مضااااا و اااااه و

  طااىيخخو لطااًا َو لااِو  قمسااهَخو ً هطاا و

ثٚثاااٌو  عااا و ةوهضاااىتو ملمسهعااا و  عمسًااا خوووو

 مل    و لوصىةوهٚرهوو ساتقٚهلهخوستاّ    ووو

رت آوحنصوأ ضومضاااا وأوو ٛ اااا  ْوماااالو ٙ اااا

  شهوأوو هٓاهخوّٛنا وسًش  ىةو ًااهوأووو

وميى ىةو   ه ك

ورْ و هٌٓو ط هٌٓوُمش  ْم

و رْ و مسه ٌو  ًهشٌوُم   ْم

وو س   و ٛ ض و ه عٌوصه قْم

و ش هوأ عٌوأنهووأهٌوعّشِوشمسه

ْ نهووأهٌو هرو مسهك ومّا ى وأ   

وو****

ٌّووثى ْه وأنهوكعٌ وو   ٓ

وطهة و ذ ْهورٌ ويضمسُ و إلن

و   ىٍوأ عٌوهموملو   و ا ْه

ووستنقٌومضُ وسّ ْه

وو****

و

 مسالااالوأصاااى تو  ع يااا ومااالو  شاااع  ْو

و2  عاا آخوماا وأصااى تو  قاا  ٓدو وساا آو)وو
(و  تش ي يااُخو تضااىي و0293ورخو ٛ شاا يلو

شااا هو ذتااا آو آث شاااهووهااااىٙتو  قاااى توووووو

 ملطلاشُو و ٛ ضوو  ط هْاو هجتمو  شاع  ْوو

ٙ وحنصو)هاى اااااُو   عناااااى (و ناااااى و  قاااااى توووأو

  طاااى يُوو ملضااا يُو لشاااى داو  ااايتوأ همااااهووو

  عااا وو  ضااااًىنٌخووحتاً ا اااهوٛسااااى َوو

و دتً و إلس  ًٓلٌو   ٍوٙويقا لو

  لومض ويقىرو  شه  وو نا و جملًا ووو

   لااٌوو وريااى ةو  عنااى خو ًاادوساا اارووو

  ت وهه  ًد كو  قى تو ملض يُومهو ٌوآ
ْ وووو ْ وهمساااه وهطااا  و  ااا ٍو  ااا  و  طااا ه

و 

ْ و ونلمساااهو نتضاااه   و و  ىداااىِروأعاااه

و  

وِنلمسااااااهو نتضااااااه   و لعنااااااى وأسلاااااااُم

و 

ْ وو و و  عاااااهمل ومكهن اااااُمو  ىّعاااااه

و  

ّوووو و ه ى و هلومضا  ويا  ُهو قضاُ وأةو ا 

و 

ْ و ومااهو ااهة وماالوهااه  ًد و ااّاووطااه

و  

ُو و ااه ى وهااأْةو ااىوسااهور و هاالُو مسهناا

و 

 ْ وشااا   و دتااا    وملاااهو ساااتاه  و مساااه

و  

وُ و ساتاه وهلى  امووأوو ّ   وماهو  مس اوو

و 

ْ وو ومااالو  ااال وثااااٚة و هت اااههوشناااه

و  

وشاا و مسقاا  و  مس ااُ و دتنااهر و  لاااهو

و 

ْ  ووو وأطمسااااهةوصاااا  و لاااا  ّو ااااه

و  

وو****

و
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وشاااا  وشااااىو  شااااه  و  كاااانؤوونااااا  وو

 ناااهنٌوويكتااا و ضاااً  مو)مٚسماااهتو وووو

 ملو ذتّ وو ذت آ(خويشه روسنًنتمو  ساُوو

ٙ و انؤ  ووووو   مسض وهه عنى خو  ا ٍوأسا خوحتاّى

 و  عاااّ ووماااومع  اااُو ملضاااؤو و  ضااا   و 

  و  ضاًىنٌخو ضهحلو  قى تو  ع هًُك
و وأٙسمِروش  و  تشّىر و و ىة و ًمسًِن

و وس  و ست عمسهومعه و نًهة و  عنىْ 

و وأٙسمِرو ًد و ستغمسُتنومج  و جملهن 

و و ًد و  عُتنوثّ و مًتن

وو ه ًى  و  ُحوو ش يُلوسًّ ُو   و  شاىْ 

وو****

  شاااااه  و نااااا و  كااااا ي ووووويكتااااا 

  مساااااه  خو وتغاااااّ و ملع  اااااُخوشتهطناااااه وو

 دتمسااااىرو ٛهاااااهرخوهاااا وحومحهسااااًُو ىيااااُخو

  ت َوهه تفهٗروهه  لنُو لِو  عا وخووههٛما ووو

 وويقاااااىروو  مساااااه  وو وحتقًااااالو  مسضااااا خ

و ضً َوهعمسى ةو مى س و  عنى كوو

و ويهوأّياهو ملقه لىّةو لوس وِرو  ش خ 

و و دتىْٙة

و وهْرش ِهومى سُ و   د

َِ و ويهوأّياهو   يلو غ هىة وأودم و   ا 

و و و دتىْٙة

و وش ِهومى سُ و   دهْر

و وأطفهُ مسهوو تُ و  ته ي  وو  ق ّ

  وو ٛمُ و مل سىُ 
ُِو ذت  ْآ و و ى  وصفش

ُّكو ع هى ل ووو ٛكذهُ و لااهو ضً

وو****

ويضاااّى و  شاااه  و  فلطااااً و ملقاااهو ووو

 سااِوو ى ًاالو يااهروحيًااٌوومعذاااَو  عنااى ووو

 ذت آور ٓ َخوومٚس و  قتهرو لِوأكّ شهخو

هأانمو نى ومقا حخوسًاحو ملقاه لىةوياسفاىةوووو

هأسلشتا و  يتو طشلو  فىٙ خو اؤوشًّاهه ووو

ملو ملىتوّٛناموط يالو  شااهرَو ًنقاِو  اىطلوووووو

و ًقىركو ايا  وومقّ سه ل

 اااهة و  عناااىُ ومقّ ساااه وو  شااا ُخو و اااا وووو

و و  ماؤَ

ُ ووو  شآُ و عىُرو لذىٙة  و  سف

و و لِودطِ وو   رّ

ههساا  و ذتًاااهَِخوو اا  وو ِرو ٛ ض خوصااا   ووو

و وو ٛ ض

وأسلشٌُو قه ُ خو

و وو  ق  ُٓدو طشُلو  فىٙ ووهه فىٙ 

و وو  مسهُحو   مشقًىةو  ه  غِ و ملقّ ح

و وياسفىة ووياسفىْة

وووو هة و  عنىُ ومقّ سه خوومقّ سه وينقِو  ىطل

وو****

َو  عنااى ووها  نوأ ااِو  شاع  ْو كا وووو

   ٍوه أتوهاموسا آو شا يلو  تش ي ياُخوحن ووووو

 هةو نى   ومالو ضا وحنصو ضا وومالو مالوووووو

حنصو ملخوملو  ًأحوحنصو ٛم خوومالو  شاناووو

حنصو إلميااهةلوسًااحوحتقاقاارو ىمًااُو ملع  ااُو

  شاااع يُخومجل اااهوحتقاقااارو ىمًاااُو ملع  اااُوو

 ذت هًااُخوسًااحوساااا و  ع ياا وماالو  شااع  ْو

و  ىداىرخووو  ع آو ضهٓ و ومع  ُو ملضؤ

ومعاًهتوورٙٙتود ي َلووومهوأ    مومل

و و ملقههااا خو تااا وهعااا و  شاااع  ْوووو
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 عّناااا و اااالو م ااااُوساااا آوو  قضااااهٓ و  اااايتو

و ااالوكاااذه ُو دتمساااىرو   طاااى ي وو  تاااىه 

و ملض ي خوومٚس و  ناى ُو  يتوسااا وشهوو

شاه  و  كانؤوووو وش هو ذت آلو ا  وشىو  

ساالً هةو  عًطااِوووميّذاا وهاااىٙتو ملقه اا ووووو

  ع هاااٌووشاااىويطاااّذ وأسااااى َو و  تشهماااموو

ر ه ااهتو  عااّ وو  ضاااًىنٌومتذااهو   وصاا ى وو

ودنهرو دتىٙةو ملمسًعُلوو

يقىرو  شه  وسلً هةو  عًطِخوهلطاهةوو

 دتمساااىرو ٛهااااهرو  ااا يلو نااا  عى و وسااا آووو

 شاا يلو  تش ي يااُو ه ضااى  لخوحياا وش ووو

ً خوو إلميهةوهه مسضا و ٛ ًا خووو ملهعٌو جمل

و ًقىرك

وم شااااًمسهو ه ضااااى  ُلو وُتاهنااااهوو

و 

ُِوو  مااااااٚرُو وو شااااااُ و  قهرسااااااً

و  

و  هامساااهو رتمسااا    و اااٚو  ااارت آٌوو

و 

وهتاااااه ي  و  طاااااًىِ ووٙو نفضاااااهُر

و  
وو****

ويقااااىرو ووصاااادو دتمسااااىرو ملقااااه ل وووو

 ٛهاااهرو  اا يلو ّنااى وناا  ْو  ااىطلو وساا آووووو

ٙووو تونطااى و دتاااّىوو شاا يلو  تش ي يااُخووهاااى

 ٛكاااهوحووشااا ويضااامسعىةومٚسااا و   دى اااُووو

ويطتشاااااا وةو ور  و ااااالو  اااااىطلخوهعااااا مهووو

أساااى َوطااؤ ةو  عاا وو إلساا  ًٓلٌوووو ساا ااى

ر ااهْ توو شاافى و ياادوشاا هو إلوو ملا ىمااُخ

أ و ساااااااا وو  فه  اااااااُلووهااااااا  ى ورماااااااهْش وو

و ستشااااا و و اااا  ْو تش ياااا هوو سااااتقٚ مخووو

و كهنرو مو دتمّسُو وملكىتو  ط ى تك

و

و و  ًٌ و هدتاه وُهوو نا ا و وونهر ُش

و 

و مس  و  شااًِ و ٚ اِو ُلوو  نشا ُووو

و  

ُ وو وناااهر شُ و ملاااىُتو هتتاااه وُهوأ مسًااا

و 

ْ ومااهومّطاااهو ااىٌرووٙوو اا ُوو وتغاا  

و  

و ش يُلويهومى   و  ف سهة ويهو     

و 

وجيجااىو لااِو اا مٌومااًٚرِهو  قاا  ُو

و  

ُ ووو و عاااهنل و  مسطاااُ وو  تاااه يُ وملش ااا

و 

وو  ًمسناىُ وو ذتذا ُووو ّن  و  عشُ و

و  

ووأيمسعْروهه    و دتىُٙةوو نغف ْت

و 

ُ و إل لً  ويمسغفُ  ُْخويهو و  وسًمسه

و  
وو****

ويكت ونا  و ناهنٌو ضاً  مو  شااؤَوووو

  اايتويعّناا و ًاااهو االو فااهت هوهه مسضاا و  اا ٍووو

سقاقتموس آو ش يلو  تش ي يُخوهع و  ًاأحوو

خو0229  اااا ٍوأس ثتاااامونكطااااُوساياااا  ةوووو

 االوسّناامو  مشاالومطااق وووومرت  قااه و تعاانؤهوو

و أسمووم هِوكنههمخووملوش هو  قضً َكو

ُ وأطلْااااارو لًمسااااهوو و ااااُخو  نهطاااا

و 

وهعاااا ويااااأح وو  اااا ر ْتومًطاااالىةُوو

و  

ِو وداااهْو شااا يلللوحنةووداااانوأسلااا

و 

وهكااااجؤلللومااااهوساااا  هو شاااا يُلو ووو

و  

وحنّةوأ ض و دتاااىٙةو شااانُمو ًمسًااان

و 

ٌْوجياااااا ٍللوو ااااااىٌ للوو ااااااُ  و  ااااااه

و  

و  ااا ر ومّا اااٌوياااهورمشاااُلوته طاااُ

و 

وو ااااى ٌو لاااا ش  و ااااْلو ًكااااىُة

و  

https://www.almrsal.com/post/866197
https://www.almrsal.com/post/866197
https://www.almrsal.com/post/866197
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و تااا  و ُلوأةو كاااىنٌورمشاااقه و

و 

وهاااااِنوينااااا  وويمستااااااٌو  تكاااااىيلُو

و  

و سااش و  اا ي ويااهو مسًااا َ و جملااِ 

و 

وو شااااْ ودفمسًاااانويااااهوس مااااىةُوووو

و  

ُِويااااهوكااااه وو و ل ًمساااهو قاااام و  ع وهااا

و 

و أنااااااااااِرو  نًااااااااااهُةوو  تنااااااااااً ُو

و  

وو****

ته اا ومضاانهحومملااى ووووأّمااهو  شااه  ووو

 ًضدوس آو ش يلو  تش ي ّيُخووشىويشً و

ههملقااااه ل و ٛهاااااهروساااااا و و ملعذااااا تو وو

وروةو االوسًااهضو  ااىطلو هاااىٙ ا ووشاا وياا

  هوحي ىنامو و  طال خوكاعه ش و  شااهرَووووو

 و  اانلو ًقااىرو وأوو  مسضاا خوو اا وحتقااالوهلاا

و ضً َوهعمسى ةكو س ُآو  ش يلو  تش ي يُ 

وأهاه مسااهومعذااا تو ذتاا ِآوو  ِطاال   و

و 

ُِوماالوأيااه ومعتضاا  وووو و مااّاو  شااذه 

و  

وسااا  و  شااااهرَومااالوأياااه ومحا مساااهووو

و 

وحنصوكااااانهآ و لطاااااا  وو ؤشااااا  لل

و  

و شاااعْ وه وسااانوههٛزتاااهِرو اااهم َ و

و 

وو طاااتم و اااخ و  ف ااا وو  ِشااا    و

و  

وكاً  وم ذًا  و اهة ومف ا َ وووو  ومل

و 

ِْوهه اااا م  و ويااااى  و ملعااااهم  و و إليفااااه

و  

و ااااىٙو ىِداااا و رُ و ملعتاااا يلو   ااااهووو

و 

ِدوو ذت ا  ووو وي عىة وستِوهضامس  و  طًا

و  

ّوووو وحنّنااهو ّناانويااهو  شاا يُلو مااا وشاا 

و 

ووتااااىَ و وسااانً  و  ااا    و لق ااا   

و  

وحننااااهو ّناااان ويااااهو شاااا يُلوممسعافااااه 

و 

ُِوو  تش و يااااا  وو هل ااااا  حنصو  ناى ااااا

و  

ٙاوستُ و    َ  ومهونضُ و  ش يل وحن

و 

وهأّنمسااااهونطااااتاًّ و  عااااىّ و و  ق اااا  

و  

ُِوهه تضاااا ً  و ااااهم ٌَوو و وُحو  ع وهاااا

و 

ُِوو ٛتااااااااٚ  وو  قااااااااً   ووههحملناااااااا

و  

وو****

يطااتمستروماالو ٛمجلااُو  شااع يُو رتهصااُووو

هااهذت آو و  تااه ي و  ع هااٌخوأّنااموأمااه وشااىرو

 ٛرآوط  ااه و ىّيااه و ذتاا آوو اا   ًه اهخوهاا  و

أتااا و لاااِو ه قااامو ضاااىي وو اااهٓ و ذتااا آخو

 ذ يه اااهووأهعهرشااهوستااِور زو ذتاا يحو ووو

 ٛوسااهلو إله   ًااُو لااِو ىصااًدونااى وماالوووو

 ٛرآخو صالّو لاِو طا نتمو أرآو ذتا آ وووو

   ٍويمسانلو لِو لنو ٛ  هرو  يتو عكخو

 و  قاهووداه ومالوأودامو ٛرآو إلنطاهنٌخوووو

 إلنطهةو  ع هٌوملوأدا وو   ٍوميّج و تتنه   و

حنثنهتوم ّو ستاه تمو لِو  تغشًُو ًه مو

  اايتو عااّ وأ لااِومااهوميلكاامخومقههاا وحتقًاالو

 ٙنتضااه و قااً ووسقااى و ماالوهاااهوماالوأداا ووووووو

 ذت ياااااُوو  ك  ماااااُوو ٙساااااتقٚرخو لاااااِووو

و  ضع و  ش ضًُّوو ٙدت ه ًُوو  ىطمسًُلوو

  

https://diwandb.com/poet/خالد-مصباح-مظلوم.html
https://diwandb.com/poet/خالد-مصباح-مظلوم.html
https://diwandb.com/poet/خالد-مصباح-مظلوم.html
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 املراجع:

و  و  كت و ملض يُوخخور9(و ٛ هنٌخوزو0296 ٛصفاهنٌخوأهىو  زو)و-

https://www.lisanarb.com/2018/08/1371-pdf_22.htmlو

و رتهط و) دتاْو  جهمل(وم٘سطُوشمس  وٍو ً (و١أرآو ذت آو)-

https://www.hindawi.org/books/40905031/3ووو

وممست يهتو نؤو-أكعه وكه  و  جى َو دتا ٓ يُومف ٍو   يهووهع -

ttps://v.3bir.net/206783 
و(و ٙرآو  ع هٌو و ذت وآخوم٘سطُو  مسى و لجقه ُوو إل ٚ 6100خو هه و) دتنى ٍ-و

www.alnoor.se/article.asp?id=248459,2014-07-02و

و9و31وخم  او  مسى و-أرآو ذت آلوأرآو رت  آو(6102خوو ً )سط -و

alnoor.se/article.asp?id=355879 
ونى  ًووو69 ٛ هعهْووههٛرآخو صًدخو تًهرو ذت آلل (و6161 ذتطمسًُخوملِو)-

 https://raseef22.net/article/1080460-ههٛرآ- ذت آ-  تًهر-i 
وسنت ًووأيلىرو6خو مل سهروكع و لوس آو  تىه و(و6161صٚحخو و ةو)و-

https://www.almrsal.com/post/938182و

(وأرآو ذتا آلولو الو  ا  ه و الو ذتًاهَخوصاشًفُو ٙ تضاهريُوووووووو6102طًفى ٍخوست ا و)و-

وريط ًووو0 رت ًخو

https://www.aleqt.com/2016/12/01/article_1106667.htmlو

 خو  ااااااااااااااهرو) ضااااااااااااااً َوكورْ و ااااااااااااااهٌٓ(ووو ناااااااااااااا و ذتلااااااااااااااً وو-
https://vettawy.mam9.com/t1314-topicو

 و  ا ّوسا آو شا يلو  تش ي ياُخوووووو(خوصاى ومالو  شاع ووو6101 ا  ُخوشًج وكاشهرَو)و-

وو0تو2ممست ّوصل  خو

https://salkhad.yoo7.com/t4625-topicو

و01و6(و  ش ع  ْو  ف سهةكوملوكع و ذت آو و دتهشلًُخو6101 ضهآخوو ً و)-

https://www.alukah.net/literature_language/0/25833/#ixzz7LEGir
3D9و

وه  ومضنهحومملى  ضً َوس ُآو  ش يلو  تش ي يُو لشه  وت-

https://diwandb.com/poemتش ي يُل- ش يل-وس آ  htmlو

(وكع و ذت آو وأرآو  عا آو و  عضا يلو ٛماىٍوو  عنهساٌووووو0220 حملهس خو  ٌو)-

 صو ا وسًدو   و ُخور  و ملعه  و ض لحن

https://www.hindawi.org/books/40905031/32/
https://www.hindawi.org/books/40905031/32/
https://v.3bir.net/206783/
http://www.alnoor.se/author.asp?id=4653
http://alnoor.se/author.asp?id=1757
http://alnoor.se/article.asp?id=355879
https://raseef22.net/author/1073200-لمى-الحسنية
https://raseef22.net/author/1073200-لمى-الحسنية
https://raseef22.net/author/1073200-لمى-الحسنية
https://www.almrsal.com/post/938182
https://www.almrsal.com/post/938182
https://www.almrsal.com/post/938182
https://www.alukah.net/literature_language/0/25833/#ixzz7LEGir3D9
https://www.alukah.net/literature_language/0/25833/#ixzz7LEGir3D9
https://diwandb.com/poem/حرب-تشرين-التحريرية.html
https://diwandb.com/poem/حرب-تشرين-التحريرية.html
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 المرأة والحرب في 

 الشعر الجاهلّي

 
  .فاروق اسليمأ.د 

 وباحث وؽاتب سوريؽادميي أ                  

 

 

قكثر احلدقث يف اؾشعر اجلافلّي عن احلررو  وؿرا قّص ره بهرا ؿرن ػروسرّوة       

اجلافلّورة ؿرا قريشرري    ومحاسة ميصاز بهما األبطال، غري أـّنا ال جند ػور  وال يف أبارار   

إىل برروا اأرررأا غمررار احلرررو  ؿااجنرررا، برره جنررد ؿررا قريشررري بو ررو  إىل ترر  ري  

اأرررأا اأااجنررر يف إجنررعال احلرررو  وإإادفررا، وإىل ت ّ رفررا برر فوال احلررر       

 وؼاحها.

 

 أّواًل: تأثري املرأة يف احلروب:

ّٗٛ كاٌت حتثُّ بأقٕاهلا ٔأععارِا الزجاَه عمٜ  ُّ املزأٚ يف اجلاِم مّثٛ أخبار ُتغرُي إىل أ

كاٌات وقٗىاٛ عٍادٓ  ٔهلاا جاار      بدٞ احلزٔب؛ فالبضٕظ بٍت وٍقذ التىٗىّٗٛ خالٛ جّضااظ   

ّ٘ بضااّي       ٛ  اجل ِزواا واَ باار جاازً  اداْ صااعد بااَ عبااد باط  فزوااٜ كمٗااجل بااَ ٔاٟان ٌاقاا

ٛلال !ٔااغٓب ٔا!زبتاآب ٔأٌغاأت تقإه           فزأت البضٕظ ضازعّا ٖغادجُل اواال ٔلبٍاال  فٍااات قاٟما

ٍَاٞ  ٔوٍّاال  أبٗاتال ُتَضّىّٗا العزُب أبٗاَت الف 

َٙ  لاااإ أؽاااابٍُت يف اا ٍِِقااااٍذل َعِىااااز  ِر ُو

 ٍٛ  ٔلكااااااٍحر أؽااااااابٍُت يف ااِر ! ِزَبااااااا

 فٗااا َصااِعُد  غ ت ااازِر بٍفضاا   ٔارحِتااانِ   
 

    ٘ ِِااإ جاااارا  بٗاااات َِٗي َصاااِعدا  ٔ  ل َىاااا ِضااا

 ٘ َِٖعااُد عمااٜ عااات َِٖعااُد فّٗااا الااذٟجُل   َوَتااٜ 

ً  عاااااَ اجلااااااِر أ وااااإاتِ   ٌحااااا   يف قااااإ  فإ
 

   
   ِٛ ٍَاا َح ِبم ق  َُ أختّااا َجّضاااظا  فقاااه هلاااال أُّٖتّااا احلااّزٚ  اِاادٟ٘  فاإاة  ق ااُتم  فضااىعّا اباا

(!  فقتمْ  ٔاعتعمت بني بكز ٔت مجل ٌزب ااوت أربعني صٍٛ  هلاا أصابابّا   1جارك كمٗبال)

َّ البضاإظ بٍااداّٟا الٍااااب ٔأبٗاتّااا اصتٍّطاات ِّىااٛ جّضاااظ  فقتااَن   ّٗااٛ العىٗقااٛ  لكاا القبم

ّ٘. اٌتؾارالكمٗبال   خلالتْ ٔجلارِا اجل ِزو
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فٍاني قتاَن رجانا واَ بار وااسُ       ٔقد تكُٕ املزأٚ أكثز ٌزؽال عمٜ الثأر وَ الزجاه؛ 

ٛ  أخٗاْ عباِد اة واَ     َٖ ُِ ُٖؾاحل  ٖٔأخَذ ِا َِ وعد ٖكزب أُ عىد أراا عىزٔ أ أخال لعىزٔ اب

 (ال  2بر واسُ  فقالت أخُتْ كبغٛ )

ُْ أ ِرَصاااااااَن عباااااااُد اِة  إِا  ُِٕوااااااا َٖ  َُ  ٌَاااااااا

ُِّي إف اااااااغل ٔأ ِبك اااااازال    ٍِ  ٔغ تأخااااااذٔا ِواااااا

ُح َعِىااااازال ُوِضاِلاااااايا  ٍِااااا   َعِىااااازال  إ  َٔاِع َع
 

ُُّي َاِوااااااااا٘    ِْال غ َتِعِقم ااااااااإا ل اااااااااا ِِٕوااااااااا  إىل ق 

ٚ  ُو  ِماااااااااِي    ِٗاااااااااٍت ِبَؾاااااااااِعَد  ٔأ ِتاااااااااَزك  يف َب

ِٗااااُز ِعااااِبز  ِلاااااَى  َعِي     !  ٔ َُ َعِىااااز َِااااِن َب  اااا ٔ 
 

 

 

كبغٛ  بّذا الغعز أخاِا  ٔأمحتْ  فأكجّل عمٜ بر واسُ بالقتن  ٔأكثز فأِاجِت 

 (.3فّٗي ٌّتٜ تفّزقٕا)

َّ عمااٜ        َّ ،طاازُ احلاازٔب  ٖٔغااّىعَ أسٔاجّاا ُّ الٍضاااٞ كاا ٔمّثااٛ أعااعار ُتغااري إىل أ

َّ  ٔوَ تم  ا ععار قٕه عىزٔ بَ كمثًٕ)  (ال  4القتاه ٔالدفاع عٍّ

ًا    ِٗ ا كااااااااااازا  عماااااااااااٜ ضٌاِرٌاااااااااااا بااااااااااا

َُ ِوااااا ِٟ َِ َبك اااااز  ظ َعاااااا  َِ َبااااار ُجَغاااااَي بااااا

ِّاااااااااادال  ََّ َع َُ عمااااااااااٜ بعاااااااااإلتّ  أ َخااااااااااِذ

ِٗطااااااااااااااااال َِٔب َح أ ِبااااااااااااااااداٌال  َٗضااااااااااااااااَتِمُب  ل 

ََ ل ِضااااااااااُتيِ   ََ جٗاَاٌااااااااااا  َٖٔق م ااااااااا  َٖق اااااااااِت

ٍَااااااااااااااا   ِٗ َح فاااااااااااااا  َبِق ِّ ٍِِى ٌَااااااااااااااا  إاا مل 
 

ٌَاااااااااااااا  ُّٕ ُِ ُتف ااااااااااااااِرَ  أٔ َت ٍَاِاُر أ  ٌُاااااااااااااا

ٍَاااااااااا ِٖ ٌََضااااااااابال ِٔا ِِٗضِي  ََ ِبااااااااااِى  ُخِم  ااااااااا

ٍَااااااااااااااإاا غق ااااااااااااإا فااااااااااااإا  رَظ ُوِعم ِىٗ

ٍَاااااااااااا ِٖد َوق زحٌٗ ٍَد  ٔأِصااااااااااازٝ يف الاااااااااااا

ٍَُعٌَٕا    ُبُعٕل َتٍااااااااااااااااااااا  إاا مل َتاااااااااااااااااااااِى

ٍَاااااااااااااا  ِٗ ِٗ ٌَ َح  ٔغ  ُِ  ِباااااااااااااادرِي َبِعاااااااااااااَد
 

 

 

 

 

َ٘ الزجااُه سٔجاِتااّي     ُِ ،ى ََ غصتىزار الع قٛ الشٔجّٗٛ/البعٕلٛ أ ُٞ ت مجل !ٖغرتط فٍضا

ُِ       ٔالزجاُه ٖزضإُ باذل   ٖٔضرتخؾإُ     َّ  ٔغ ٖازُٔ إلراا عاّزال إ ٌَّاي يف صابٗن محااٖتّ أرٔا

ّ٘  !ادا أٖقٌٕاٛ تٍغادِا        5عىشٔا عَ ال ) ّٙ ٌضااٟ (!. ٔجند وثن ِذٓ املعااٌ٘ يف ٌغاٗد عاعز

ّٔغل إىل ٍِاد بٍات     املزأٚ يف احلزٔب تغىٗعال لقٕوّا عمٜ اغصتبضاه فّٗا. ٔقد ٌُضجل الغاعز أ

ّٙ  أٌغادتْ      ٌاني التقاٜ قٕوّاا بٍإ إٖااا با عااجي  بغااط١        بّٗاضٛ بَ رٖاح باَ طاار  ااٖااا

 (ال6الفزات  مبٕضع ّد٘ بدٖز اجلىاجي  لكثزٚ وَ ق تن فْٗ)

 حنااااااااااااااَ بٍااااااااااااااات طااااااااااااااارِ 

 ٔاملضاااااااااااااااااا  يف املفااااااااااااااااااار  

 إُ تقبماااااااااااااااااااااإا ٌعاااااااااااااااااااااااٌ 

 أٔ تااااااااااااااااااااادبزٔا ٌفاااااااااااااااااااااار 
 

 منغاااااااااا٘ عمااااااااااٜ الٍىااااااااااار ِ   

 وغاااااااااا٘ الق ااااااااااا الٍٕاتاااااااااا   

 ٌٔفاااااااااااااااااااازؼ الٍىااااااااااااااااااااار 

 فاااااااااااااازا  !ااااااااااااااري ٔاوااااااااااااااِ 
 

عااٗباٌّٗٛ  أٌغاادتْ ٖاإً ِقّطااٛ  ِٔاإ وااَ أّٖاااً بكااز         ٌٔضااجل الغااعز أٖطااال إىل اواازأٚ   

(  ٔإىل ٍِاد بٍات عتباٛ    8(  ٔإىل ٌضاٞ بكز المٕات٘ بزسُ ٖإً اٙ قاار  ٖت اٍّني باْ)    7ٔت مجل)

 (.9ا وّٕٖٛ اليت ت ٍّت بْ ًٖٕ أٌد)
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ّٗٛ ُضاأكااُ بإوكاااُ املاازأٚ أُ ُتىااري املٍّااشً ٔاخلاااٟ ؛ ف  ٛ  بٍااِت عبااد بااط القزعاا َبٗع

ِٔاإ وااَ أّٖاااً -اصااتىار بّااا قاإً سٔجّااا  فأجااارتّي وااَ صاإٗو أِمااّا  ففاا٘ ٖاإً َعااِزب   

ٛل ُوٍكازٚ    اٌّشوات قباٟان قاٗط     -ٌزٔب الفىار بني قزٖػ ٔقباٟن وَ قٗط عٗ ُ ِشميا

ّ٘ الذٙ رأٝ وٍّا  قبان بادٞ    َِ ُوَعتِّجل الثقف ٛ   ٔكاٌت حتت وضعٕا ب فاصتىارت ِباِدباٞ ُصَبٗع

ُّ وَ غا خبباّٟا فّٕ ضوَ  فكاُ أُ اٌّاشً سٔجّاا    احلزب  خٕفال عمٜ قٕو ّا  فأعمىّا أ

َُ أوّٗٛ قاُٟد قزٖػ ضٌذاك إجارٚ  عّىتْ)  (.11فأجارتْ ٔوَ وعْ  ٔأجاس ٌزُب ب

ّٙ؛ فقاد   ٔوَ إجارٚ املزأٚ لمداٟفني خرب إجارٚ اوزأٚ وَ أظ لطزار بَ اخل اب الفّز

ُٕ قزٖغااال باادً رجاان وااٍّي  فثااارٔا   وااّز  يف َرك ااجل وااَ قاازٖػ  بااب ا أظ  ِٔااي ُٖ ااالب   

ّ٘  ٔقتمٕا رجاغل وٍْ  ٔقاتمّي ضزار  ٌّي جلاأ إىل اوازأٚ واٍّي ٖقااه هلااال أً       بالزكجل القزع

!ٗ ُ...فأاخمتْ بني ارعّا ٔجمدِا  ٔاافعت عٍاْ ِا٘ ٔبٍاتّاا  ٔؽازخت ببٍّٗاا فىاا ٔا        

 (ال11ار)فدزً وعّي ضزار  فىالد أعدح اجِل ا  ٌّتٜ جنا  ٔيف ال  ٖقٕه ضز

َُ َؽاااااحلال   ِٗ ًح ! اااا ٍحااااا أ ُْ َع  َجااااَشٝ الرماااا

   ْ ََ املااااإَت َبِعاااااَد اق ِتزاِبااااا َح اف ِعااااا ُّااااا  ف 
 

َٕاِطاااااااُن  َح ُعاااااااِعثا َع ُِااااااا ََٕتّا إِا  ٌِٔضااااااا

ََ َوق اِتااااااااُن َّااااااااَزِت ِلمثحاااااااااٟزٖ  ٔق ااااااااِد ظ 
 

ُّ املازأٚ الايت     ٔأعري يف ِذا اخلرب إىل أوز بالغ الدغلٛ عمٜ وٍشلٛ املزأٚ ٔاجلٕار؛ ِٔإ أ

َّٗ العازاٟط  ٔقٗانال كاٌات        أجارت ضزارال مل تكَ وَ ٌضاٞ الضااٚ  بن كاٌات وقٍّٗاٛ ُتقا

 وٕغٚ لدٔظ.

ّٗاٛ  !اري      ّٗٛ احلزب ّٗٛ الفزصاُ بأُ ٖغّد بعطّي لابع  بالفزٔصا ٔاٌتفن ععزاٞ اجلاِم

ّٗٛ ٔاخلمقّٗٛ  ٌزؽال وٍاْ   َُ عَ فزٔصّٗتْ احلزب ٛ  الفزصا ُّ تضأه عبم ُّ عٍرتٚ كاُ ،تفن بأ أ

 (ال12تأكٗد اوت كْ قَٗي عؾزٓ الفاٟقٛ  لٗكُٕ جدٖزال بعبمٛ. ٖقٕه) عمٜ

ٛ  واِلاااا ٍ     ٍَاااا  َِمرااااا َصااااأ لِت اخل ٗااااَن ٖااااا ب

ٌحااااار   ٛ  أ  َٕقَٗعااااا َِّد ال  ُٖدِبااااِزِك َواااااَ َعاااا
 

  ٘ ٛل ِبىاااااا ل اااااي َتعم ىااااا ِِم ااااا  ِإُ ك ٍاااااِت جا

ٍَيِ    َٔأ ِعاااا ُّ ِعٍااااَد امل  اااا  ٜ!َٕ  أ ! َغااااٜ الاااا
 

ًٕ فْٗ املازأٚ الزجان عماٜ خإر احلازٔب  ٔالا        ٔيف وقابن ال  جند ععزال كثريال تم

ٔفْٗ تمًٕ املزأٚ الغاعز عمٜ املداطزٚ بٍفضْ يف احلازٔب  فٗقابان   يف ظاِزٚ ٌٕار العاالٛ  

ُّ املٕت باحلزب أٔ ب ريِا وٍّنا غ بّد وٍْ يف   (ال13)قٕه عٍرتٚلٕوّا بالزف   
ِّفر احلتاااإَو  كااااأٌحر   َبك ااااَزِت  ُتَداااا

َّاااااااااااااااناف أ َجِبُتّااااااااااااااااال  ٍِ ّٗاااااااااااااااٛ َو ُح املٍ  إ

َٞكِ   ِ٘ ٌٗااا ٍَ ٘  -غ أبااا لاا ِ  -فاااق   ٔاعمىاا
 

 أؽاااابٍُت عااااَ عاااازر احل ُتاااإِو ِبَىِعااااِشهِ   

َّاااااااانِ   ٍِ ُِ أ ِصااااااااق ٜ بكااااااااأِظ امل   غ ُباااااااادح أ

ُِ مل أ ق َتاااااااانِ    ٌّاااااااا٘ اوااااااااز ا صااااااااأوُٕت إ  أ
 

ّٗااٛ اظّااار كاازً الغاااعز            ّ٘ ميّثاان ظاااِزٚ فٍ ُّ لاإً العاالااٛ يف الغااعز اجلاااِم ٔوااع أ

ّٗااٛ كاٌاات تز!ااجل    ُّ املاازأٚ يف اجلاِم ٔب ٕلتااْ ميكااَ أُ ٌضااتٍتي وااَ عاإٗع ِااذٓ ال اااِزٚ أ
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      ُّ ّٗااٛ امل ّٖاادٚ لااذل  أ اواازأٚ !البااال يف ٍّّااجل ٖٔاا ت احلاازٔب ٔومصااّٗا  ٔوااَ أخبااار اجلاِم

وباعزال يف إطفاٞ ٌزب ااٌط ٔال رباٞ باني عابط ٔابٗااُ؛ فقاد     كزميٛ عاقمٛ كاٌت صببال 

ٛ  بٍاَت أٔظ بااَ ٌارٌاٛ بااَ  ً           ّ٘ بّٗضا ّٙ ال  فاااٌ ًّٔ احلاارب بااَ عإو باَ أباا٘ ٌارٌاٛ املاّز تاش

ّ٘  يف قٕوّااا فتىٍّعاات عمٗااْ عٍاادِي  ٌااّي نٍّعاات عمٗااْ عٍاادوا ٔؽاان إىل اٖااارٓ ٔأٔمل     ال اااٟ

َ احلارب ٌفضْال !قالتال ٔاة لقد اكزت ل٘ وَ لشٔاجْ؛ ٔكاُ بٍّٗىا ِذا احلٕار ٌق ل ع

قماتال ٔكٗا   قالاتال أتفازك لٍكااح الٍضااٞ ٔالعازب تقتان بعطاّاب           الغزو وا غ أرآ فٗ .

عاابط ٔابٗاااُ. قمااتال فٗكاإُ وااااا  قالااتال اخاازً إىل ِاا غٞ القاإً        ٔالاا  يف أٖاااً ٌاازب 

َِازِ      فأؽمح بٍّٗي  ٌي ً باَ ِصاٍاُ  باني    ارجع إىل أِم   فمَ ٖفٕتا   فدازً  ٔأؽامح  واع 

 (!.14)عبط ٔابٗاُ

 ثانيًا: تأّثر املرأة يف احلروب:

أوزَٖ رٟٗضنيال فقد ا ٌبٛ ٔا صاز. أّواا فقاد ا ٌّباٛ      عاٌت املزأٚ اجلاِمٗٛ يف احلزٔب

فقد عّبزت عٍْ املزأٚ كثريال يف ععز الزٌااٞ  بان ٖكااا عاعزِا ٖقتؾاز عماٜ الا ؛ ٖٔزجاع         

ِذا إىل أٌّّا أكثز وَ الزجن تعمرقال بأصازتّا ٔأِماّا؛  ٌّّاي محاتّاا يف كاّن ٌاني  إضاافٛ        

ّ٘ ٔعدً وغاركتّا امل ُّ ٔاقعّا اغجتىاع باعازٚ يف احلازٔب غ ٖضاىٍاُ هلاا باأُ تقإه       إىل أ

ععزال يف احلىاصٛ ٔال شه ٔ!ريِىا وَ وٕضٕعات الغعز اليت ُعزو بّا ععزاٞ العازب قبان   

ااص ً. ٔواَ الزٌااٞ املعّباز عاَ فىٗعاٛ املازأٚ مباَ حتاجلُّ قؾاٗدٚ جلمٗماٛ بٍات واّزٚ؛ فأخِٕاا              

ُِ ٖكاإُ ٌأرِااا مب       قتاان جّضاااظ  فتٍااّن بّااا    جّضاااظا قتااَن سَٔجّااا كمٗبااال  ِٔاا٘ تٍت ااُز أ

 (ال15وؾٗبتاُ؛ ٔوَ تم  القؾٗدٚ)

َِٔجاااااااااِدٙ  ِفِعاااااااااُن َجضحااااااااااظ  عماااااااااٜ 

   ِْ ٕحَر الااااااادحُِز بااااااا  ٖاااااااا قتاااااااٗ ل ق ااااااا

  ٜ ٍِ٘ ق ِتااااااااُن ك مٗااااااااجٍل ِبم  لاااااااا       َخؾحاااااااا

      َِٖغاااااااااااَتِف٘ امل اااااااااااِدِرك  بالثاااااااااااأر ٔيف

  ٛ ٛ  وقتٕلااااااااااااااااا ٍِااااااااااااااااا٘ قاتمااااااااااااااااا ٌح  إ
 

   ٘ ُ  أجماااااااا  قاااااااااطعا ظّاااااااازٙ ُٔوااااااااِد

٘ح  ٗعااااااال    َِٗتاااااا َِ َعاااااانِ َصااااااق َ  ب  ِواااااا

َِ ٔراٟاااااااا٘ ٔل  لااااااااٜ ُوِضااااااااَتق ِبِم٘  ِواااااااا

 َاَرِكااااااا٘ ٌاااااااأرٙ ٌُك اااااااُن امل ِثِكاااااااِن

  ٘ ُِ ٖزتااااااااااااااَح ِلااااااااااااا  ٔلعاااااااااااااّن اة  أ
 

ّٗىا عااعز اخلٍضاااٞ يف رٌاااٞ أخّٕٖاااال ؽاادز  -ٔوااع كثاازٚ رٌاااٞ املاازأٚ  ٌباّٟااا   ٔغ صاا

ُّ الفىٗعاٛ يف أبٗاات جمٗماٛ غ وثٗان هلاا؛ فّا٘ قاتماٛ وقتٕلاٛ بضإٗو أِماّا           -ٔوعأٖٛ  جند أ

 ٔأِن سٔجّا.

ٔأّوا ٔقٕع املزأٚ يف ا صز فّٕ اّه هلاا ٔلقٕوّاا  لاذا كاٌات ُتؾااب بااهلمع إاا فٕج٠ات        

بال شٔ  فتدزً راكطٛ عمٜ !ري ِدٝ  ّٖٔزع أب اه قٕوّاا إىل الاذٔا عٍّاا  ٔواَ  ٗان      

 ال(16)الغعز املعّبز عَ ال  قٕه عىزٔ بَ وعدٙ كزب
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ٌَٞا ِٖااااااااااااااااااُت ٌِضااااااااااااااااااا  ل ىحااااااااااااااااااا َرأ 

ٌحّاااااااااااااااا َٔباااااااااااااااَدِت ل ِىاااااااااااااااُٗط  كأ 

ٍُّا الاااااااااااااايت    َٔبااااااااااااااَدِت َوٍاِصاااااااااااااا

ُُّي ٔل ااااااااااااااايِ    ٌاَسل اااااااااااااااُت ك ِبَغااااااااااااااا
 

ِٞ َعااااااااااااااادحا  ََ باااااااااااااااامل ِعشا ٍَِؾااااااااااااااا  َٖف 

  ٝ ِٞ ِإاا َتَباااااااااااااااّد  َباااااااااااااااِدُر الضحاااااااااااااااىا

َُ ا  ِواااااااااُز ِجاااااااااّدا  َتِدف اااااااااٜ  ٔكاااااااااا

ٌِاااااااااشاِه الك اااااااااِبِػ ُبااااااااااّدا     أ َر ِواااااااااَ 
 

            ّٕٚ َّ عازَٖ بضازعٛ ٔقا َّ الايت نفٍّٗاا عاااٚل عاَ الزجااه  ِٔا فالٍضاٞ بادت ذلاصاٍّ

ُّ تقالٗاد احلازب باني اجلااِمّٗني كاٌات غ ّٗاش            خٕفال وَ ا صاز  غ خٕفاال واَ القتان؛ إا إ

َّ واَ ا صاز؛ ٔواَ أخباار      ّٗٛ الدفاع عَ الٍضاٞ ٔمحاٖتّ قتن املزأٚ  ٔعمٜ الزجاه تقع وض ٔل

ّٗٛ املغّ ّ٘؛     اجلاِم ّ٘ الكٍااٌ َِ ُوكاّدً الِفزاصا ٛ  با ٕرٚ يف ِذا اجملاه خرب ٌاو٘ ال عٍٗٛ ربٗع

ّ٘ يف فإارظ واَ قٕواْ  ُٖزٖاُد ال اارٚ عماٜ بار ك ٍاٌاٛ              َُ الؾِّاىحٛ الااُىَغِى فقد خزً ارُٖد با

ٛ   ٌاّي حلا  باْ           ٛ   ٔوعْ ظعٍٗٛ   فمٍَ  بْ فاارظا واَ بار ُجَغاَي  فؾازعْ ربٗعا فالتقٕا بزبٗع

  فؾزَعّىا عمٜ التٕال٘  ٔقاه ععزال بعد قتن كّن وٍّي  ٔوَ ال  قٕلْ ٌاني  ضخُز  ٔضخُز

 ؽزع الفارَظ الثاٌ٘ال  

   ٛ ِٚ الاااااااااااَىٍٗع ٍُزح  َخاااااااااانِّ صاااااااااابَٗن الااااااااااا
 

 ٛ ٛ  ُوِ َٗعااااااااااااااا ٗح ِْ َخ ِّاااااااااااااااا  يف كفِّااااااااااااااا

 

    ٛ ٌَااااااااااااااااااّا َربَٗعااااااااااااااااا ٌحااااااااااااااااا   غ   أ  إ
 

   ٛ ٛل َصااااااااااااازٖع َِا طعٍااااااااااااا  أٔ غ ف ُداااااااااااااِذ

 
 

  ٜ َُ وٍّااااا٘ يف الااااإ!  ٛ  فاااااال ع  عااااازٖع

 

 

ُّ وثم ا  غ      ٛ  رضٓ غ روَح وعْ  فاٌثٍٜ عٍْ قااٟ لال أُّّاا الفاارظ  إ ٍَِ  ارٖدا بزبٗع ٌٔني ل ا

ٛ   ٌّي أٌٍَاٜ عمْٗ بأبٗات وٍّا)  (ال  17ُٖقتن  ٔرجَع ارٖدا إىل أؽٍابْ  فثّب  ّي عَ ربٗع

ِْ ُِ رأُٖت  ٔغ َصاِىِعُت ِباىِثِم  وا إ

ٍَجُل  َِٖضااااااا َٔ   ُْ ُُِْٖشِجااااااا٘ ظ عٍٗتااااااا ٍَ  ُرِواااااااا
 

ُٖاااااااق َتنِ    ِٛ  فارصااااااال مل   ٌاااااااو٘ ال عٍٗاااااا

ٌَاااااااااإٍ الااااااااااَىٍشهِ    ُٓ َٕجِّّاااااااااال ِبااااااااااُىٍا  ُوَت
 

ّٗٛ كاٌت قٕاعد اغعتباك يف احلزب تضىح بضيّب املزأٚ  واع   ٔوع عٍ  ٌزٔب اجلاِم

           ٛ ُِ كاٌاات وااَ أات الٍضااجل الؾاازٖح؛ ٔعااَ الاا  عّبااز الٍاب اا احلفاااظ عمااٜ كزاوتّااا  إ

ّ٘ يف ود،ْ ال َُ بَ ٔاٟان باَ اجل ا ح الكمايّب الاذٙ أصاز ٌضااٞ واَ بار ابٗااُ            الذبٗاٌ ٍعىا

فااّٗي عقاازُب ابٍااٛ لمٍاب ااٛ  فأطمقّااا الٍعىاااُ إكزاوااال  بّٗااا  ٔأطماا  وعّااا ٌضاااٞ قٕوّااا         

(  ٔأبٗاااات الٍاب اااٛ املعّبااازٚ عاااَ ٌضاااَ وعاوماااٛ الٍعىااااُ الكمااايّب ل صاااريات   18ا صاااريات)

 (ال19ِ٘)

ِٟااااااان     ُ  َعقا َٔعااااااإ  ف ااااااامَب ِبأ بكاااااااار  

ُِ يف ك اااانِّ َوقَعاااادٍ   ََ ِبالعٗاااادا  َُٖد َّ اااا

َٞ َبزاِ!ااااااااش   َٔرا ََ ِبا  ٖاااااااادٙ  َٖطااااااااِزب َٔ 
 

ِِاااادِ     ٌِااااَط ٍَٖىّٗااااا ِاوااااُز ا ! اااارُي سا  أ ٔا

ِِاااااادِ    ٍَٕا ِّ ال َُ الُثااااااِد َُ ُرّوااااااا َٖدَبااااااأ َٔ 

ِٞ الَعٕاِقاااادِ  ُٕجاااإِٓ ك الِ بااااا ُِ ال  ٌِضااااا
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فالٍعىاُ الكمايّب عااا واَ ال اشٔ  ٔوعاْ أصارياتا أٔاٌاُط كزميااتا  اٗ تا أبكاارا           

ُّ الا          َّ  !اري أ َّ وَ كاّن صإٞ ميكاَ أُ ٍٖاشه بّا َّ ٔ،ف ّ ٔ!رُي أبكار  ٔكاُ ميٍعّ

َّ خ  اَ بالعٗاداُ       َّ؛ فقاد كا َّ الغعٕر باحلشُ ٔاخلٕو وَ اٌتّاك أعزاضاّ مل ٖدفع عٍّ

َّ نبااأُ   عمااٜ ا رر يف كااّن وٍااشه ٍٖااشلَ   بااْ  وعّباازات بااذل  عااَ احلااريٚ ٔا صااٜ  ٔكاا

َّ احلضاااُ الٕجاإٓ      َّ وااَ أٔغاِاا ٌُاادَّّٖ الٍٕاِااد وااَ أعااني ايصاازَٖ  ٖٔمااشوَ وااَ باازفقتّ

َّ مل ٖمقني  َّ اّه ا صز ٔؽعٕبٛ الضري يف ركاب ايصزَٖ عدٖدٚ جّدال؛  ٌّّ ٔكاٌت وعاٌاتّ

 الا  أٌّّاَ ٖاٟضاات واَ أُ ٖزٌان      ب ظ ا صز ٔغ ع   العٗػ قبن ِذا ال شٔ  ٖطاو إىل

َّ وَ ا صز. َّ ٔفكرّ َّ لفداّٟ َّ أٌدا وَ قٕوّ  إلّٗ

ٛل لااْ أٔ          ُّ ّٖداذ الزجان أصاريتْ ااُت الٍضااجل الؾازٖح سٔجا ٔكااُ واَ قٕاعاد احلاازٔب أ

ٛل عماٜ الاشٔاً ب اري خ باٛ ٔغ وّاز)          (. 21 ٌد أقزباْٟ  ٔتضاىٜ ا خٗاذٚ  ٔتكإُ وكزِا

ٛ        ٔهلا ٌقٕ ا وٕاسٖٛ لمىزأٚ يف  سٔاً البعٕلٛ  َعَدا ٌاّ  وفارقاٛ سٔجّاا باال   ؛ فّا٘ وكّزوا

           ّ٘ َّ  ٔقاد ٌُضابت إىل ٌاا  ال ااٟ ٛ  عٍد سٔجّاا  َٔتاادتم   بٍضااٞ قبٗمتاْ  كأٌّااّا واٍّ وٍعّى

 (ال 21أبٗاتا ت ّز ِذا ا وز  ِٔ٘ قٕلْ)

ِٟعنَي بٍاِتااااااااّيِ  ٌٍُٕاااااااا طاااااااا  ٔوااااااا أٌك 

ٛل   ُٞ َوذحلاااااا َِااااااا ِفٍٗااااااا الضِّاااااابا  فىااااااا ساَا

َِ ٍِٟا   ٔلكاااااا َِااااااا ِبااااااادري ٌِضااااااا  َخم  ٍَا

  ٍٛ ٗح َِ َصااااب َِ اِباااا َِ َتااااَزٝ فٍٗااااا ِواااا  ٔكاااااٟ
 

ٍَا ق ِضااااااَزا    َِ َخ  ِبٍاِااااااا بأصااااااٗاِف  ٔلكاااااا

 ٔغ ك مِّف اااااِت ُخِباااااشال  ٔغ ط َبَداااااِت ِقاااااِدَرا

ِِاااااَزا ُُِي  ُس ُُٔجااااإ ِٗطاااااال  ِِّي ِب َِٞت ِباااااا  فىاااااا

ُِّي َعاااااااِشَرا    ٍُ َ٘ ا ب ااااااااَه َٖ  َعااااااا  إاا ل ِقااااااا
 

 
 

ُتك َزٓ عماٜ الاشٔاً واَ ضخاذِا  لكٍّاْ غ ٖضاتعبُدِا  بان ٖعاوم ّاا كشٔجاٛ          فا خٗذٚ  

ِٞ ا خٗاذٚ وفدازٚ   ٖعتادُّ بّاا      ًُ ضبا َٞ أٌزارال ٔأب اغل  بن كاُ كز ٌّزٚ ؽز،ٛ  تمُد ؽزٌا

 ايخُذ؛ فّي أخٕاُه أبٍاْٟ.

َُ وعاومٛ الزجن  خٗذتاْ ٌّباال ٔوإّاٚ بٍّٗىاا  !اري      ُّ القاَٗي اغ  ٔقد ٍُٖتي ٌض جتىاعّٗاٛ  أ

ٛل تزجاع     كاٌت تشارٙ ا خٗذٚ  ٔتدفُعّا إىل التدمر٘ عَ أصزتّا ٔسٔجّا  إاا ٔجادت فزؽا

ًُ  ٔغ ٔغاٚ      بّا إىل رٌااب أِماّا ٔقبٗمتّاا ِزباال واَ عاار ا  صاز         َٖااىٍٕٓ الاشٔا ِٔإ عاارا غ 

ٛ  احلضٍٛ)  (.22ا بٍاٞ  ٔغ تضرتٓ املعاوم

*** 
ّٗٛ يف احل كاٌت وعاٌاٚ املزأٚ زٔب و ملٛ جّدال  فبّا أ لؾا  صابجل اعاتعاه ٌازب     اجلاِم

البضاإظ  ٔإلّٗااا أصااٍد عمااٜ حناإ ٔاصااع إٌغاااا الغااعز يف رٌاااٞ ا قااارب  ٔيف احلااّ  عمااٜ   

اغصتبضاه يف أٌٍاٞ املعارك  ٔعمٜ ا خذ بالثأر ملَ ُٖقتن وَ أِمّا. لكٍّّا كاٌات واع الا     

ال وباعزال يف إمخااا ٌازب ااٌاط    ُت ّز وٗ ل حنٕ ؽٍع الض ً بني املتٍاربني؛ فكاٌت صبب

 ٔال رباٞ  وع أٌّّا عمٜ حنٕ وا كاٌت صببال وباعزال يف اعتعاه ٌزب البضٕظ.
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إضافٛ إىل ال  كاٌت قٕاعد اغعتباك بني املتٍاربني اجلاِمّٗني ناٍح املازأٚ ٌؾااٌٛ    

ُّ ِذا ا صاز كاٌات حتكىاْ     ُّ احلزٔب كاٌت تضىح بأصز املزأٚ  !ري أ وَ القتن  !ري أ

َّ  ٔعمااٜ عاادً    قاا ٗي تغااّىع عمااٜ إطاا   صاازاح ا صااريات أُ فااداٞ  ٔعمااٜ ٌضااَ وعاااومتّ

           َّ ُّ ا صاريٚ قاد تكازٓ عماٜ الاشٔاً واَ ضصازِا  لكا َّ  ٔال فات أ اغعتداٞ عمٜ كازاوتّ

ِذا الشٔاً كاُ عابّٗال باشٔاً البعٕلاٛ  واَ جّاٛ ٌضاَ وعاوماٛ الاشًٔ هلاا  ٔافتدارِاا واَ            

 تٍىجل وَ ا بٍاٞ. 

 

 اهلوامش:

الثعاليّب  ت ذلّىد أبٕ الفطان إبازاِٗي  اار    1965مثار القمٕب يف املطاو ٔاملٍضٕب  اا 1

 ال الٍاقٛ احلمٕب.المقٍٛ .318املعارو  ص
  اار الكتاجل العمىّٗاٛ    2ا ؽفّاٌ٘  ت عبد عم٘ وٍّاا ٔضخازُٔ       2991  ا !اٌ٘اا 2

 ال وا ٖ كن.َو  َعيال وكاُ بالٗىَ. َؽِعدٚال ؽ ار اابن. اافاه. 15/221برئت 

 .223-15/222اٌ زال الضاب  اا 3

ّٙ  حتقٗاا  فدااز الاادَٖ قبااأٚ  اار       1997عاازح املعمرقااات العغااز     اااا 4   اخل ٗااجل التربٖااش

َِٗضي. 287-285بااارئت  ص-اار الفكاااز املعاؽاااز  اوغااا -الفكاااز ال أٌاااُز الااااِى

ٍُِضَ ٔاجلىااه.   ُ الا ِٗ ال اال  اع َباَدُ  ِٔإ عابْ َارع  إلراا أٌّاْ قؾاري.        ا بادا  اع   لِبا

ََال ُو مَّمني. وقزحٌنيَبٗطٛ  ِٔ٘ اخلٕاٚ.  َّ.َٖق ِت  ال ٖ ٌزُ جٗاَاٌا بقٕتّ

  فااارٔ  اصاامٗي  احتاااا الكتاااب العاازب  اوغاا   1998اغٌتىاااٞ يف الغااعز اجلاااِم٘  اااا 5

 .116ص

  أبإ عبٗاد البكازٙ  ت وؾا فٜ الضاقا  و بعاٛ       1951-1945وعىي واا اصاتعىي    اا 6

. ٔقٗنال يف ٌضجل بٍات طار  !اري الا . ٔضازب    71ٔالرت ٛ ٔالٍغز  صجلٍٛ التألٗ  

َّ املثاان يف احلضااَ ٔالغاازو. ٔقٗاانال املاازاا ب ااار  الااٍىي        ٍٖ اازال مثااار القماإب     .بّاا

 .297ص

  الب ارٙ  حتقٗا  ذلىإا فازأظ الع اي  اار الٗق اٛ      1996ٍٖ زال أٌضاٙ ا عزو  اا 7

 .2/375العزبّٗٛ  اوغ 
ّٗاٛ   ٍٖ ازال التاذكزٚ احل  اا 8   اباَ محادُٔ  ت إٌضااُ عبااظ ٔبكاز      1999-1996ىدٌٔ

 .5/189عباظ  اار ؽاار برئت  
  اباَ ِغااً ا ٌؾاارٙ  قازاٞٚ ٔضاب  ٔعازح ذلىاد ٌبٗان         2113ٍٖ زال الضريٚ الٍبّٕٖٛ  اا 9

 . 3/26ال زٖف٘  اار ؽاار  برئت
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٘ اااا 11 ّٗااٛ ٔؽاادر ااصاا ً      73-22/56اٌ اازال ا !اااٌ   1997  ٔعااعز قاازٖػ يف اجلاِم

 .42فارٔ  اصمٗي  اار وعّد  اوغ   ص
ّ٘  ت ذلىٕا ذلّىد عااكز  و بعاٛ   1974طبقات فٍٕه الغعزاٞ  اا 11  ابَ صمراً اجلىٍ

ّ٘  جااّدٚ  ص  . ُعااعثال  ااع عااعثاٞ  ٌعاات لغااعزِا بااالتفّز  ٔعاادً     252-251املاادٌ

 التٍضٗ . عٕاطنال  ع عاطن  ِٔ٘ املزأٚ اليت غ تميب سٍٖٛ.
 .233-232العغز  صعزح املعمرقات اا 12
ّ٘       اخل ٗجل التربٖشٙ  ت دلٗد1992عزح اٖٕاُ عٍرتٚ  اا 13 طزاا  اار الكتااب العزبا

 .128برئت  ص 

 .11/345ٍٖ زال ا !اٌ٘اا 14

 . ٖزتاح ل٘ال ميٗن حنٕٙ مبا أ ٌجّل.69-5/68الضاب اا 15

  و بٕعاات  2و ااع ال زابٗغا٘      حتقٗا    1985 ععز عىزٔ باَ وعادٙ كازب    اا 16

 .81صدلىع الم ٛ العزبّٗٛ  اوغ   

 .74-16/73ٍٖ ز لمدرب ٔوا قٗن فْٗ وَ الغعزال ا !اٌ٘اا 17

  اار املعاارو   2ذلّىاد أبإ الفطان إبازاِٗي        ت ٍٖ ازال اٖإاُ الٍاب اٛ الاذبٗاٌ٘     ااا  18

 .137  ص1985القاِزٚ  
 .139الضاب   صاا 19

ّ٘  صٍٖ ز لمتفؾٗنال اغٌتىاٞ يف الغعز اا 21  .144-142اجلاِم

ّ٘ ٔأخباارٓ   اٖٕاُ ععز ٌا  بَ عبد اةاا 21   اراصاٛ ٔحتقٗا ال عاااه صامٗىاُ     1991ال اٟ

 .283  وكتبٛ اخلاجن٘  القاِزٚ  ص2َجىاه   

ّ٘  صاا 22  .144-142ٍٖ زال اغٌتىاٞ يف الغعز اجلاِم
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روش يد... ا تظ رو يية  هً ي حييي ق... اأاوىتظ روادد... وهً تيا... أ هتق.ه....    

 أنق.. د أ يف من  قع رووطن.. وكهين رأوت من داع روٌمن. 

 حممود دراوش 

 

احلررررررر وأغبىررررررر أ غ  ررررررر أ   ررررررر  أ

السي سرر....أتعررعندأب ررخا أ عل اررخأالعرر    أأ

(أهررلألن رر.أأأه برر  أارراأارا اايرر وأ )رر  أ أأ

جم  نررر.أ ىن اررر أالتاررر مبأ ت عارررلأ  ا ررر أأأأ

املررر ت ...أ هرررلأمأذبرررخ أاررر أهررر أاررر   أأأأأ

احلررررب..أبرررردأارررر أسرررري ) أبنررررخه ..أ  )رررر  أأأ

 سرررر  ت (رأاحلرررر وأألترررر أ رررر أا   يرررر  أأأأ

 ميرر  أايارر أالء)رر ا أا)رر ..أ   لررخأبنررخه ..أأ

 يشأا أالىص ص..أ غ ي  أار أاملعر    ..أأأ

أ ا  ي  أالء)ريمبأار ئن...أأ

(رأاحلر وأهر أ رر  أأألريخأهر  أأ   )ر  أ أ

احلص  أب رخأالعريت ...أ غنرنأب رخا أت)عردأأأأأأ

إنس نً ..أاس فأت   أالن)ر و..ألنر أب رخا أأأأ

ت)عرردأاملترر  أارر أال عرر أا نررًأتصرر  أبتررً ..أ

أ ت   ..أغ ااأا  مس...أ

برر لعن  اأامليررخانل..أاحلرر و..أارر ا أأأأ

 نرررررررحا أاسرررررررى أبررررررر أ ررررررر ت أ يررررررر   أأ

ضررخأررررأ  سرريني. أت)ىيخ رر.أ غ أغ رر فأأ

 ررررر ىأغ ررررر ى..أ   ررررر أ  طرررررخأإ أال رررررحا أأ

انءصرر لي .أ ا تح رر.وأ  رر أس سرر.أاسررع    أأأ

 العنعينرررلأ الناىيرررر تلأ امسرررر اتي ل(أأ

 احلررررر و أبرررررخمبأانررررر    أ ررررر .أن)ررررر  أأ

أ ان  .أ  دأالعي أيفأ  وأتع   (.أ

 برراأالعرر    أال عرر  أ  نررنأ  اارراأأ

احلرر  وأهررلأاترر ااألىسرريت مبأبىرر أا رر باأأأأ

قأت اارررد..أسررر  ا أ طررر ائةأ ااتررر...أ ئررر أأ

 مم ا أحب  ...أ آا .(ألن أغا ا أاحلر وأأ

اسرررعلخا اأالن اررردأ الرررخ ل(أ ا    ل  يررر أأأ

ال   يررر.(أ عررر أغ.أبنرررخأاحلررر  وأغ ررر  أأ

احلرررر  وأالصررررىي ي.أارررر ً أررررررأهرررر اأالترررر باأ
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   رر  وأالء (رر.(أ لرر أ ذرر أارر أ ا رر مبأ

ال عرر أ ارر  مبأالصررىي أاملن)رر ف(أامل سرر  أأأأأ

 هعىر (..أ مأأبى أبىخأغمل ني أال  ز ر.أ  ب بر  أأأ

ن س أغ.أالصاي ني.أالن ملي.أاسع)ت نأ ردأأ

اليا  أب لخني أ ذبنأب ر ا.(أاىسرت أغ  أأأ

املين  ...أاا    ا..أإليا أ    ب ا..أذبنأبىخأ

أ ال  ا.أالسخاسي.(أ مأ حال ...أ ع أالي  ..أأ

 األدب واحلرب: ــ 

لرر أغبرر  أإ أامل ضررلأاألاررد..أ نرر شأأأأأ

خلس..أ لرر ..أ  رر  أارر ت أ رر وأالرر  مب..أ ا نررأ

غسعذط أالنع أاليتأذبخسنأبر أ رح ا أأأ

املارر  أ الععرر  ..أ .أ  رر  أالررحا أئارر أتىررًأأأأ

النعرررر أال ا ررررخمبأبىرررر أ ارررر فأال سرررري .وأأ

 بصرر ا .أمأغ ىأغ أ يارر.أس) ايرر.أغ أا ئررخمبأأأ

بىاي.أت دبر ..أب حلرخ عأبر أتىرًأاحلر  وأأأأأأ

غارر  أا  يرر  أاحل ضرر مبأيفأبصرر ن ...أهرر اأأأأأ

اجمل  نرر.أارر أأل)ررخأ رر أالع)رر   أتىررًأا  رر  أأأأ

أ زن ا.أالس  ..أأ

س ذبخثأب أغ وأاحلر وأبرخ ًاأار أأأأررأ

 أاالأ1723ررأأ1721احل وأالن ملي.أال  ني.أ 

مأتررحا أ  ضرر مبأيفأ ا رر مبأال رر  أ بنررخأأأأأ

ا أب ط اأاآسيا أمأ حالر .أغ ير  أ )صر .أأأأ

 ن   هرر أ   ءرر  هخ(أ بنررخه ...أسرر  ه أأأ

إ أال ن رررر...أ ارررر أه رررر  أإ أارحائرررر ..أأأأ

 أإ أال)ر  مبأالعنيسر.أ غا  نر أأأأ ا ا أس حب

ار  بيرررر.(أ غبرررر  أإ أننسرررر.أ ح رررر ا...أأأأ

أ  أ1751 غ  أال    أيفأ تع   (أ 

 ىرررنأسررر ب)ً أا  وأه  ررر.أ  سررر ل.ألررر أ

أ   .أ هخفأ سن أإلي ..أ

أ

احلررر وأالن مليررر.أال  نيررر.رأغ  ررر أأأأرررررأ1

الصررر اب  أال عررر  .أ ا  ررر.أطررر   نأباررر أأ

 دأ ي  أغ   ب أت)   ً أ ا  أبا أامل  ر أأ

ارر أال رر  وأ سرر  أنعرر با أ رر .أذبرر لاأأأأأأ

ال  ز .أا مل ني.أاراأالء طري.أاط ت لير...أالريتأأأأأ

اسعاىنأتاخ رخأاطننىيرحأ ر أ  مل نير أبعىرًأأأأأأ

أالء مبأ  خأ  ضرنأييراأا ئر افأانر   أأأأ

ضرررررر   ...أ )رررررربأبارررررر أ هعىرررررر أ  ي طرررررر (أأ

انعص  ا أب ه مبأبى أ دأار ا  ..ألنر أأ

ا)عىررررر أ ررررر .أيفأار اررررر.أالعررررر  ي.أ اررررراأ

الرر   (أ   نررنأان  رر.أسررع لي   أهرررلأأأأأ

بخا رر.أنا  رر.أ ال سررع زأال رر ز (أ  ررخأ ررري أأأأأأ

هرر اأامل  نرر...أترر    أغ   برر أ النرر  أ  عرر أ

برررررر أتىررررررًأا  ررررررخاثأال  سررررررلأ  رررررر   أأأ

سرررر ب)ً أضرررر ب أأ أ هرررر 1747ب نررررخا  ا(أ 

 اخاني....أط   أب حل و(أبخمبأ  ا   أهرلأأ

 الررررررر ى أاحلررررررر  (أ  التى)ررررررر  أا  رررررررريمب(أأأ

  النع ئرر أتتىرر أال رر  (أذبررخثأبارر أبرر أأأأأأ

الصرا  أا سررت   ..ألى  ر  أالرر   أالرر   أأأ

 اانرررر اأبرررر أ املخ  رررر.أاو ارررر مب(أ  رررر تى اأأأ

بعررر  ب.اأنررر   مب...أ  رررخأااسررر ئ أالء   ررر.أأأ

املعرررررر ب أ الررررررخا  أا  ئررررررد..أ تترررررر قأإ أ

اطنسرر ني.أ الن  رر.أبرر أ احلرر أ احلرر و(..أأأأ

  أ ررررر ساأامل)  نررررر.أبررررر أاارررررريأ العرررررر أأأأأ

 اسرررررعء  أب ططررررر  مبأإ أضررررر ب أب ت ررررر.أأأأ

 ارررراريمب(أذبارررردأاملسررررجل لي.أ  رررر  أار رررر  أ

  رر  أاناررخأ عرر ًمأضرر  بً أ ط سررً ..أ  ررخ أأأ

الطذ   ..أاعريًاأإ أغ.أمأان  .أظر ا مب..أأ

..أ  ارر أبرر أ ارر  ..أ   رر أانيرر  أالعرر  ب.أأأ

اارررر ف..أب حلرررر ..أ  ىرررربأالرررر   أاملن   رررر.أأ

أالن لي.وأب  ) ظأاملع ب أال ئ ي.وأأ
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  عرر أليرر أت لسررع  أ  ا رر.أاحلرر وأأأأأ

 السرر  ..أذبررخثأبارر أبرر أاجمل برر.أ املآسررلأأ

الرررريتأغ  ررررختا أاحلرررر وأ ااسرررر ئ أالرررريتأأأأ

تن خه أالت ا .أ  ع أب أن از أالر ءسأأ

ال عرر  .أالرريتأ يرردألىسرر  ألن ارر أت) ترردأأأأأ

بع اسررر.أب رررخا أ نررر .أااتررر أ ررررخ ً أأأأأ

أ ب خا ..أ عاخ أال ئ ..أب لنخ ا....أ

سي.أبعىًأاحلر و..أأ بى أار ا.أالء ن
 رررر .أا  وأ  رررر ًم..أ ت رررر   أ ان  رررر.أأأأأ
سررر) اأاررر  ي  (..أ ررر أالرررخا  أالء نسرررلأأأ

ب ارررً (أ غسررر)ت أأ02الررر  أاسرررعا قأب ررر  اأ 
غ ر   أا)ر ..أ يرعأ عر أأأأأأ2ا ملر .أ ر  أ أأ

  رر ن أ رر ا (أمأطررل أيفأغ رر ا أبرر   سأأأأأ
سرر ىأ ائذرر.أالررخ ..أ برر قأار رر  أا ملرر ..أأأأأأأ

.أ الصرررررانأال ررررر ت أبررررر أارررررخا.أا حميرررررأأأ
 ط ئن  أااي ن...أتءر  أار أار رعأ غ تر  أأأأأ

أار   أا س ىأدب وأالع ا  .

 ا أ ع أ غ(ا .(أ  ا ر.أ الءر ه أأأ
ا  ررررري(أا ضررررذً أسرررر  أالن اهيرررر.أبرررر أأ
ا نسررر أ ا ملرررر ...أ ت ررر   أبت لرررر.أار ررررخ أأأ
ا ملرر نلأ  ميرر  (أ  اررحألىن)يررخمبأال)ع ليرر.أأأأأ
ال  ز .أب)ير  مبأ هعىر  أ  عر أ ز سرنيخ(أأأأأ

 احلا ارر.أ ااررخًاأانعصرر  ا أأأ  ا رر.أالنترر أأ
غمل ني ..أ هحمي.أ احلىءر  أغا اار (أبىر أبرخمبأأأأأ
  ارر  أغ   بيرر...أ أ نرر أالءرر  قأالررحالأأأأ
 اسرررنً أبررر أنا  ررر.أاحلررر وأالن مليررر.أال  نيررر.أأأأ

 أ1726 أ تررر    أال ن ررر.أالن بيررر.أ 1723 
  رررخأ ررر .أا  وأالررر  أب اررر ه أاررر   ًاأأ
 خبرريً ..أ نرر أ  رراأيفأ ررريمبأ اع هرر.أغسرر  وأأ

 ن .أاليتأغط   أإ أ ارجلاا مب(أات   ر.أأأال
سرررىءً أيفأالاررر فأاملاى)ررر...أ تسررر   أا  بررر  أأأ
  يرراأ لءررلأ  ررخ أإسرر ائيىلأ بررخ أارر أأأ
السرري  أ بنررخأبصرر ب  أا    نرر (أ يرراأأأأأ
اسعت ب اأإحلر قأا حمير.أبر ري  أالن بير.أأأأأ

  ياأاسعسىخأالن وأبس ب.أ مل  اأانخ  أ
امل)رر تى أالنرر وأ  يرراأتسرر) أ ال)ررخ (أأأأ

السا ل.أ ن   أ أتسعا أ غ   أار أأأبا ا
طرررا أا)ررر (أ بررر أتىرررًأاملصررري .أال) سررري.أأأأ
 عرر أالعرر ب أالءىسررتيلأ سرر أالرر ذري أأ
بررر أغ  ررر  أ  سررر مبأامل نررر ب أاي)ررر  أيفأأ
 صيخمبأ  يء أيفأسر ا أالنير .(أ  ء ر أبىر أأأأأ

أ13رررأأأ12الت  بأب أن بىسأ ئ لن  أليىر.أأ
ن عظررر أ رررخ  أاريررر  أالن بيررر.أأ1726غ ررر  أ

اعررر   مبأ ب  ررردأاررر أامل  ررر أأأأأالررريتأ ارررىنأ
أ املع  اأاي)  رأأ

أغ ررلأأامسرراأنررخا  أ يررااأالصررخىأأأ

أ 

أت ااررررر أبىررررر أ تررررر ا أاملرررررخىأأأ

أ  

أ    أانرررررلأاررررر أتظرررررد أا اررررر نلأأأ

أ 

أدبررررررر ومأبررررررر أا ارررررررخاأا بنرررررررخاأأأ

أ  

أاىسرررررت مأيفأالرررررخه أغ أاراررررر  

أ 

أ ب ررررررررررنمأااىرررررررررر  أ غ مأالءررررررررررخا

أ  

  طررررياأ رررر    أ يءرررر أبنررررخأظارررر أأ
حب ًاأإ أبنر أأأ1726 أنيس .أ01ااايسأ

 اطررلألرريىيتأ غبرر  أارر   ً أبنررخأغ.أ اررخغأأأ
 ذيخأامل  ..ألنلأ أغبخأبنخأتىًأالىيىر.أأ
غبرررررخًا..أانعررررر أ صررررريخمبأئ  ىررررر..أ ررررر .أأأ

أاتىنا ..أخم ئ ً أ يء رأ

أارررر أغطرررر  ن أبي رررر   أإمأ رررر نلأأ

أ 

أبصررر  بيتأارررا أ ئررر  أذباىرررلأأ

أ  

أ ذبسسنأ ء  أار أغ أارر ىأأ

أ 

أيفأا)ىررريتسرررااً أااررر   مأنصرررى مأأأ

أ  

أاررررعىء يتأمأت)تنررررلأ  رررردأال ارررر أأ

أ 

أبرررلأاءرررلأبي يرررًأ   ررر.أاررر اىلأأ

أ  

أ
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 ب أال ن ر.أ عر أالعر ب أا   نرلأأأأأ

 برررر ا (أاصررررتء أالعرررردأب  ا عرررر أال ائنرررر.أأأأ

 بعررري  أ ا  أاليررر بس(أذبرررخثأباررر أبررر أأأأأأ

رررررأا  ررر  أال رررح  أ   ىررر.أال ررر ا أبررر أإ برررخأ

 بحاأغسر  وأال ن ر.أإ أأأررأ    ا.أ  اعبأ

تآا أاحلن  أالن وأبىر أطرن أاىسرت ..أأأأ

  عرر أ صرر.أ سرر  مبأتسررن أالرر   (أت رر   أأأ

ايارر أإبرر  مبأ ىرربأالرر   أال) ايرر.أ ال ئ يرر.أأأأأأ

 ن  ىأإ أجمعااأاحل  .أ النخال...ألى ار  أأ

إ أالن اارررر.أالرررريتأتطررررا أ تنيررررخأاحلرررربأ

الن برررلأ هرررلأالسررر يدأمسرررعن  مبأالنا ررر  أأ

 ررر أالنررر  أ غ رررخأغ.أأأأالن برررلأاملارررخ  ..أ أأ

اطننىيررحأهررخأ سرر  أالترر اأالنرر وأ غ.أأأ

أإس ائيدأغ اتاخ(أب مل ت).أالن بي..أأ

إ أارحائررر ...أ  نرررنأاحلررر و..أبررر أ

(أ  اارررنأ سررر اأ1740رررررأأ1732ارررخاأ  رررح أ 

سررررر  ا (أ  )ررررر  أغ بررررر  أ ررررر أالتررررر ا أأ

 بررر رحائ أ ا نسررر (أغ.أغسررر ا ًاأه اررر.أ ررر  أأ

أ  (أاراياأب  ء ئا أتعنىبأ ب لص ا أه 

 ب)ينأغس  وأ لرًأجما لر...أ  عر أأأأ

 (ي أسيخ أا س (أب أبتر م أا)ر تى أأأ

  ض اأان   أض   .أ ا ت األعذي أارحائر أأ

ب)يرررر  مبأامل  ضرررردأ اصرررر للأاحلرررر  (أالرررر  أأأ

غئى)رر اأبىيرر أل)رر أغبرر أاحل  رر.أال ئ يرر...أأأأأ

 ا أنع ئ أانعص  ات أت سيسأا ظا.أ (ار.أأ

مشرررر  أإا  )يرررر (ألنرررر أا نسرررر أ ظ تارررر أأأ

 أب أه ا مبأ ب أتىًأاحلر وأ عر أأأ    بعا

الء نسرررلأ   برررريأماررر (أ  ا ررر.أ     ررر  أأأأ

ارحائ (أت    أبا أ  ر ئاأ  سري.أار  أبىر أأأأأ

ارايرررراأبعىررررًأامل  ىرررر.أ غطرررر  أإ أت رررر   أأأ

امتا ا  أ ب لاخ أ ااي ن.أ امنع)  أال عا(أ

  عررر أ  ررر  أآتررر لل(أبررر أ ي نررر.أالياررر  أأأ

ارحائررر   ..أالررر   أ اطررر اأال)عررر  أضرررخأأأأأ

 ..أ  أ ت ل  اأب سع)  أبىخهخأب ار .أأا نس

 اضررت  األىررا  وأحبرر ًا..أبنررخأغ.أ   ررنأأأأأ

أا نس أااح ا...أ

ب منع)  أإ أال)  مبأاملن بر.أ غا  نر أأأ

ار  بيرررر.(أ عرررر أ  ب  رررردأ   سرررري أبرررر أأأأأ

احلرر وأالرريتأ  ضررا أطررن أتىررًأال ىررخا...أأأأأ

ل يررردأامسرررع)  أاررر أام رررع  أاطسررر  نلأأأأأ

(أ   ا رر.أانعرر أ  ا رر.أ اترر.أبرر  أارر أالنحلرر.

غ  ىأبن  ا.أ   ر ا أيفأاع هر.(أاعرريًاأبار أأأأأ

برر أالطرر ب أ سرريا .أب ليءرر  (أالرر  ألنرر أأأ

   ًاأه اررررً أبعىررررًأاحلرررر  و..أ غنرررر أذبررررخىأأأ

رررأأاط  ا أ امل  أاملحا أ ع أ )بأغهخاار أأ

  أ سعسررىخأ  ررخأ رردأالظرر  فأال هي رر.أأأأأ

أ الصن ...أأ

أ(..أ2621نن  أإ أال نس.أ  ح  ا.أ

النررا أ  رر وأا  رر  أمس هرر أاطبرر  أ

السرررع.(أ بررر ملءا  أالنسرررن  أهرررلأ ررر وأأأأ

  صررريمب(أ   ئءرر.ألنرر أا( زاتارر أ  نررنأأ

ا هى...أبىر أار ار  أالر  ثأا)رخأ   برنأأأأأأ

 إسرر ائيدأس سرر.أ يرر  أب بيرر.أ انعصرر  (أأأأأ

 ا عىرررنأغ اضرررلأ خ رررخمبأ ب  ررردأااسررر ئ أأأ

 العن ليا..أايا أ  نرنأ  سر ئ أال)ر ا أأأأ

)ررررخأالن بيرررر.أ رررر ريمبأيفأاصرررر أ سرررر   .(ألأ

  ننأتىًأاحل وأننس.أ  سري.أ    سر.أأأ

غ   أحبيررررر مبأاملتررررر  أ طررررر    أاألمف.أإ أأ

 ي  أ ال رح  (أ  ارخأا  وأهر اأا  رخاثأأأأأ

 يفأ  يرردأأ رر  مبأالسررا .أأامل  رر مب..أانع ررنأ

امل اارررررةأال)خميررررر.(أغ.أالعءررررر   أالت )رررررلأأأ

 الصررر اب  أالخا ىيررر.أ  نرررنأالسررر  أيفأأأأ

ال نس.أ  برنأإ أتءنيردأالناردأالءرخائل..أأأأأ

 أآس  أا حمي.أ ئ  نأغان  ًاألىعلىصأو
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اررر أ يررر  أ  ررراأبصررر ن.أاجملعاررراأ تتررر  أأأأأأ

ال   وأ لأ سعنيخأاجملعااأس)ع أ  رعلىصأأ

أا أآس  أاملصي .أ   ا.أب خأ ال  ز  (أ

غارر أز   رر أترر ا أانعرر أ جما برر.أأأ

ال برررخأالررر  أمأميتررر (.أرررررأ صرررصأبن ررر ا.أ

ا ضررررررذً أالا   ئيرررررر.أالرررررريتأت عرررررر أا  وأأأ

ال   .أاحل)ي)ي.ألى ا راأأأال  يصأال  أمي ا

السررررريةأ اارررررءً أإ ررررر اأغنررررر أز  أا طررررر   أأأأأ

 النرر ابيس..أ  ترراأالرر اب أ برر أالحارر .أأأأأ

 املن .أ ال   (أ ب لعر لل..أت طرنأاألار  أأأأ

ب ل اررررر  أإ أغاررررر نلأ غهرررررخافوأ انع)رررررخأأأ

العسررى أالرر  أ ارردأإ أ ررخأ ال) ا  طرري.(أأ

املعذ لءرر.أارراأالا  از رر.أالرريتأ  نررنأسرر  ً أ

 ساأتطررررر  وأاملصررررر  أأب ل نسررررر.أ  أ رررررأ

  تررر  اأالنسرررن (أب لعذ لءررر  أاملع ررر   مبأأ

بىرر أالسررىت...أ برر أال نسرر.أ عرر أ بىررلأ

أار خ  أ  ا مبأ غس رأأ

غن أال) خ دأامل   أ  يخًاأبى أ خ  أ

أالصذ ا أأ

 غنرر ..أالصرر   مبأ اانررً.أغ ررخ ا ..ألىرر   أأ

أ لألن ا أ

أ غن أالعي .أ إ.أطتعخأاىيب(أالن ء  أ

أ  ع أممخ  أبخ ا...أ

أخن فمأغ.أنع اأيفأغا  ألن .أال)ع  أ

أانىا نررر أاررر مًبأ يررراأن  رررلأغبررر اأأ

أأال    

أ  )  أيفأ ص.أتى حي.أا  خ أاملعن .أأ

..أت)امأ  يخمب..أت   ه ..أ انسذ  ا..أ

أالع ن .أ

  نررن..أت عرر مأ ايصررا أ ررلأترر ري..أ

أخن مب أالء س .أ

 انطررخأا   رر أبىررلأ  نرر .أمل عررخىأأأأ

نارر رأال ن ارر.أامل)ارر    أاي)رر  أب)صرريخمبأب  ا

أ الص)  ..أخم ئ ً أارا ب  أالءخائي.رأأ

  .أاهللأس ا خ..أا أئي .أغ  ى..أ

أ   أاملى ..أ

 ل أنح  فأالنىا  أ نسا أ ع أ

أ   أالص  أ

 غنررعخأذباىرر .أاررر  أغ  اررً أت) سرر .أأ

أا  اقأار  أ

 ا أ صيخمبأل أبن  ا.أا ب  أالرخ   أأ

أ )  أس   ًاأب  رأ

أ..أ  أطا زا أا أل  أ ريِ أتم دب 

 ررر أ بينرررً ..أ عذرررخىأ ررردأا  ررر  ..أأأأ

أار ا أ

 يفأباررررخا أغل)رررر أالعرررر ب أالن ا ررررلأأ

أ اصتء أي  أالخ   أه اأال)صيخمبأ

ً أ ابصررا أغ ارر أال رر  مأ أملىررخ أ  ا رر

أ 

أارر أبنررخاأبرر  رأ  ح رر ا.(أب رر أبرر  مأأأأأ

أ  

أإ.أذب قأال الاأدبى ..أ  اأننسع  

أ 

أغ أذبرر ق..أات  رربمأار ررِ...أال رر  مأأأ

أ  

أا ل)خ مأ  ٌ ..أاع أيفأ ى أ  ىِع ر أ

أ 

أارر ًا..أ  ا ررنأبرر أيفأال يررد..أغ رر  مأأ

أ  

 أهررررر اأاحلررررر وأ1751إ أتعررررر   أ 

  نررنأاططرر ا .أال  يررخمبأب لعرر    أالن بررلأأ

احلررررخ عأاارررررلأ   أامبع ررررر  ألىنا ررررر  أأ

املاخ  أ غبر   أال )ر.أإ أاطنسر .أالير ئس..أأأأأ

 هخانأ خ ا.أالر هخ..أ  سر  أغسرت  مبأأأأ

لررررر  أمأ )اررررر ..أبنرررررخأغ.أ )ررررربأأارررررريشأا

اريعررر .أ املصررر  أ السررر   (أانعصررر  ا أأأ
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ايخانيررر...أغ هىرررنأااررراا أالنسرررن   أيفأ

 رررردأالنرررر  ..أا  عيرررر زأ  رررر أبرررر  ليا(أأأأأ

 ذبترريخأذبصرري   أ آلرر .(أ رر  أسرر ب  أأأأ

  .أإ( زًاأايخانيً أاء  تً أ أ ع  ن أغ خأ

  عررر أاملعذررر  ب (أ  ارررخ أالنررر اريا ..أأ

.أالرررر ز ا (أت نررررل..أ  لررررخاأارررر ئريأ  ئيسررررأ

 ا طلأ ا  .أ ز  أالرخا  أ ار  أ  )ر  رأ ر أأأأأ

 وأإسررر ائيدأغن)ررر ن أاررر أ ارذررريخ(أا)رررخأأأأأ

أ  ننأإس ائيدأت)اأبى أ  ا.أا    ..أ

 ا عصرررر أالعرررر ب أسررررىيا .أبيسرررر أأ

أغا ني أا)  أب أاملا    رأأ

أ    مألرر أ  ررنمأاارر ا ًاأغ اا)اررخأأأ

أ 

أ لأغن)دأالعن اأب اخأا دأار أ تعر أأ

أ  

  )ررررر  أالعررررر ب أسرررررنيخأ  رررررخ  لأأأ

أب)صيخت أ   أط  (رأأ

أ

أغزفأااررر صأ  ررر  اأ ررر  مأال ررر  رأأأ

أ 

أاىعح ءررررررلأ رررررر أ ا رررررر. ..أال ررررررر ا أأأ

أ  

أ  رررررنأنررررر ا يسأال اررررر  أ آ  نرررررنأ

أ 

أب لنا ررررر  أا ا ررررر أا  ررررر ا أأ

أ  

 غنعخأالى   نلأ (ير أير  أالرخ  (أأأأ

أ ائنع أالت  ى....أ ب  انلأبى أب  ى(أا)  رأ

أ ضررر قاأبيررر .مأتن رررن ..أسرررخىألاررر. أأأ

أ 

أا ارران أاارر أ ررريمأالررخا ِ ألسرر .مأأأأ

أ  

أارر أ رر  أ لررًألسررناأغنررنأ مأغنرر أأأأ

أ 

أتعررررر   مأ ررررر  أ   لرررررنأارررررر م.مأ

أ  

العرررر ب أالى  رررر نلأ   ز رررراأأأأ غبررررخ 

أ  و(أا دبً أه اأال)صيخمبرأأ

أترررررر اومأذبعرررررر مأالعرررررراخا مأنرررررر ا ا

أ 

أغترررر أتعررررر   مأنررررر  اهخ..أا)ررررر ا اأ

أ  

أ ررررخأا عصرررر  أب  بع رررر أ اعرررربٌأ

أ 

أ ا أا عصر اأال تر م ..أال سر  مأأأ

أ  

أسررررع ) أاحلررررر ومأ ا ع ررررر أليارررررخ أ

أ 

أ اعررررر)يً أبىررررر أا   أالسررررر  مأأ

أ  

 ختامًا: 

لررر أغذبرررخثأبررر أا  وأالررر   أت ررر   أ

احلرررر وأا هىيرررر.أيفأل  رررر .أ ررررلأمأغ  رررردأ

 )  أا لا  أاليتأز با أغب   أال ىرخأال ا رخأأأ

الىررر   أتسررر ا  اأيفأ  اررر.أالنعررر قأب رررخأأأ

 رر  مبأالرر ا  أمأسرريا أغ.أغ وأتىررًأاحلرر وأأأأ

  رر .أ  رر ًمأ ارر   ًا(أ غ طررً ألرر أغتترر قأأ

إ أغ وأ  رر وأال ارر .أسرر  ا أبرر أالنرر اقأأأ

 ا.(أ ناررر أ  نرررنأ  برررً أ  رررريأن يىررر.(أأأ إ ررر

  ضرررا أالنررر وأ الءررر  ..أب ل   لررر.أبررر أأأأ

 الا وأ الع ق(أ  خأغار بنأتىرًأالء  نر.أأأأ

ا اع أالن بي.أ اطس اي...أخبس ئ أا   ر.أأ

بنررردأطرررل .أ مأان ررر أاررر أارررع أ ا ت هررر أأأ

أاملاح .أ املىتل.أبخا  أا ب    وأ املاءى ..أ

يفأ رردأاحلرر  وأ رر  أغسرر ا أه ارر.أ

ار رر  أ تررخا أيفأا)رر ب هخ..أ يفأ رردأأأأاررا

سرررر    أال صرررر ..أ )رررراأ  رررر  أار ررررخ أأأأأ

اجملا  ..أ حي ار أارايرا..أاراأغنر أمأغ رخأأأأأأ

 ن فأامس أاحل)ي)لألن ر أ ارحألىعطرذي.أأأأ

أيفأس يدأال ئ أا  .
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 قصص من زمن الحرب: 

 قراءة أولى

 
 د. لطفية إبراهيم برهم 

 وباحثة دورقةؽادميوة أ      

 

على اؾرغم ؿن أّن ػّن اؾقصة ؿنن اؾنننون ابدبونة اؾصنالة اؾنج إىلناج          

اثننا عرنر ؽاتلنا     خربة ودراقة، وتراؽم ؿاريف ػكري وأدبني واناؾي، ػقنك نك نن     

وؽاتلة ؿن تقكقم اثنج عررة ؼصة ؼصرية، ضّمها اؾكىلاب املانون بننن قؼصنم ؿنن    

زؿن احلرب(، بوصنها ـىلاجا  ؾنملادرات قؿسابقة اؾقصة اؾقصرية ؾلرنلاب(، اؾصنادرة   

عننن دار عننز اؾ فننور باؾىلانناون ؿننت اإنناد اؾكىلنناب اؾاننرب، وفنني ؼصننم تناوؾنن   

  احلكث اؾىلارخيي ؿن زاوقنة ػنّونة، ووّثقىلنه    ؿوضوع احلرب على دورقة، واؾىلقط

 م، تارقخ صكور اجملموعة.6102حىلى عام 

 

ِاّ ي ىىىىّىّ يىىىى ّٟٜززخا ىىىىّّ٘ ٜزغًّىىىى٢ّ اىىىى

 يكىىئ ٨ّمَّٛعىىٛقّ يكوىىداّٚاؽىى  صٗئّمّ

قضىىىى١ّٝ ذتىىىىخذاَّٚىىىىئّسًّ زىىىىَّ٘ىىىىَّٔىىىىت  ّّّّ

ٚذنخٜىىىئشَّخٜىىىىخ٠اّاّٚ ئٖىىىىئشّمّْ ىىىىٛ ّّ

 ي خوٝئشاّٚن فَّهْٓٛئرٗئاّٚفضحّ

اسخ  ٖئ.َّعّذيوّملّركزوخّ يض١ُّٝ يخ٥ٝس١ّ

 ًىى٢ّ ذتىىخذاّحىىٌّاحلىىخؾسّ ذتىىخذّث ىىئ   ّّّّّ

قضئٜئّ  ا٠:ّْ سى١ٝاّّ ئَئ ّرض٤َّّٞٔس٬يّ٘

ّٚ عزُئ ١ٝاّٚسٝئس١ٝ...

عىىئ٤شّقوىىدّ ةُٛ ىى١ًَّزنَىى١ ّحٓىىئ٤ ّّّ

َهىىىىز٬ُ ّاّحىىىى  عئشَّز ئٚرىىىى١اّٚس ئحىىىىئ ّّّ

ٚ  ٝىىئ ّمّ يز ىىخ ّ ىىّٔح ىى َّ ئْىىئ٠ّ ةزُىىعّّّ

 يىىىىنّنئْىىىىسّ ذتىىىىخذّاحىىىىخ ّاسىىىىخئحٗئ ّثذ ّّّّ

نئْىىىىسّٖىىىى ّٙ ي ئْىىىىئ٠ّاسئسىىىىئ ّيزخوىىىىٝدّّّّ

 يوخ قاّْٚزٝغ١ّيًؾخذّاٜضئ .ّاَئّ رت ئذّ

 شىىىىزاًسّ يكوىىىىدّمّعىىىى٥ّٛ٘ ًىىىى٢ّّ يىىىى ٟ

قضىىئٜئّعٖٛخٜىى١ّٜ ىىئَّْٞٓٗىىئّ ةزُىىعّفُٝضاىىٌّ

ْزىىىىئؼبّؽىىىىخذااّٚحلىىىىخ  ئ َّىىىىّْٔىىىىٛقّشتزًىىىىفّ

جتساىىىىى ّٙ ذتىىىىىخذاّقضاًىىىىى١ّمّ يكوىىىىىفاّّّّ

ٚ يىىىىىىىٛشاّٚ يٓىىىىىىىنٚةاّٚ ضتسىىىىىىىئ ّ ذتٝىىىىىىىئ٠ّ

ٚ ي ٝ ىىى١اّنُىىىئّصتىىى ّمّقوىىىدّ ثٜكىىىئقّّّّ

"ؽسى ّحلىكٛ "اّٚ  ْ هئسىئشّّّّىىّ يخؽٌٝ(ّي

اّ(1 ذ نىىىىخ٠َّز ىىىىأ١ٝ(ّيىىىىى"ا  ّحلىىىىٗخٜػّّّ

ٚ ؽًىىى٣ّٛحٓهٗىىى١ّ يىىىٛش(ّيىىىىًهئرخ١ّ" ٖىىىفّّّ

غىىى ٜخ"ّ يكئ٥ًىىى١ّ ًىىى٢ّيسىىىئّٕ يسىىىئ  ٠ّ يىىىنّّّّ

سخعسّسًس١ّ ّٔ ٚعٗىئاّيزؾضىخّ ذتًى٣ّّّّٛ

زتسا ٠ّ يوىخ قّحى ّ ذتٝىئ٠ّّّّ(2ّ خب  ئّسخٜ ١

ٚ يٛشّمبسىخٚ اّٜسىُ ٓئّحلىٛشّ يخحلئحلىئشّّّّّ
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 ينّرزُٓا٢ّ يسئ  ٠ّرٛق ٗئّيخمبئّرهزدّائّ

اْزأىىخّّمّرًىىوّ يًؾأىىئشّملّا ىىّ ّ" ذتٝىىئ٠:ّ

 يٛحلىىٍّٛثاّ يٓىىنٍّحكىى  ّ ْزأىىئ ّٟيسىىُئقّّّّّ

حلٛشاَّئاّحلٛشاّا خفّاْىّ٘سىٝبرّٞقخٜخىئ اّّّّ

فو  ّّٜٙ ا ّمّاذَّْٞ ّ سًسّٖى ٤ّٖٚى  ّّّ

ّ ي ئ ق.

ٚح  ّذتأئشا...ّنئّٕ ٭نضخبّثسئفى١ اّّ

 ْ ىىى٬موّحلىىىٛشّ يخحلئحلىىى١ّ ٭ٚااّيزىىىن   ّّّ

ح ىى ٖئّ يخحلئحلىىئشّ رتئ عىى١َّىىّٔؽٝىىط٫ّّّّّّ

ٍّاْأىىىىىىىىىخّثاّا  ٟا٫ّّٚا ٣.ّٚاْىىىىىىىىىئ٫ّّا  

س ىىٛ رّٞ يىىنّحىى اشّرضىىٝعاّٚحىى اشّاس ىىلّّ

ثس ئقىىىئشّاشتغًىىى١ ّملّّّمّ عزٝىىىئ ّ رت ىىىّٛ 

ّاس ْكٗئّمّ  ٛين.

ٞاّإّاقفّ قئ٥لّح ّؽىئ٥  ّّ ٚعدّ ً

قىىىىىىخذَّىىىىىى سٌّ يخٝىىىىىىساّيخمبىىىىىىئّ ىىىىىىٛشّّّّّ

 يخحلئحلئشّفبؽٝئاّٚانٌُّ خٜكٞاّحُٝٓئّ

ٕاّحلىىىٛشّّّّّّ ٕاّ  سًىىىٞاّنُىىىئّٜىىىخ حلىىىٛرٗئّٜىىىخ

ّ.(3 نًُئرَواّٚاْسّر٪ْاخينّرتخٚعٞ"

قىى اَسّْوىىٛمّ ةُٛ ىى١ّذيىىوّنًّىىّّّ٘

َ زُىى ٠ّ ًىى٢ّركٓٝىىئشّفٓٝىى١َّز ىى ا ٠اّجتًّىىسّّّّ

ٌاّقوىىىى١اّاّّّّٚ َىىىىّٔس٬اىىىىئّسوٛحلىىىى١ّٝنىىىى

حئيزؾ ٜ ّنىٌّجتخحى١اّ ٭َىخّ يى ّٟٜ٪ّنى ّّّّّّ

ٚ ىىىىّٞ ي ىىىىىئ ن ّ ي ىىىىىخئذّمبئٖٝىىىىى١ّا ذّّ

 يكوىىى١اّٚسوٛحلىىىٝز٘.ّٚ ًىىى٢ّ يىىىخغَِّىىىّّّّّٔ

ر ىىىئٚشَّسىىىىزٜٛئشّٖىىى ّٙ يكوىىىىداّفجْٗىىىىئّّّ

َٛعىىٛقّّر ىىزاٌّحىىٛ ّٞٚحلىىفَّٚ خفىى١ّ ًىى٢ّّ

ٚ ؽ اّرسزًَّّّ٘ٔ ذتٝئ٠ّ يَٝٛٝى١ّٚر كٝى  رٗئّّّ

مّ َّٔ ذتخذاَّّٖٚٛٛعٛقّميضاٌّرٛعاٗئشّ

شتزً ىىى١ّمّ يهزئحىىى١ّدتٝىىىٌّ ي ىىىىخئذاّ٭ّّّّٕ

يهٌّنئردّ خٜكزّ٘مّنزئح١ّ يكوى١ ّاّّٟ

سوٛحلىىٝز٘ ّٚحىى يوّٜهىىّٕٛ ٫سىىز٬فّٖىىّّّٛ

ّ ٭سئ ّمّثغٓئ٤ّ ٭ ذّٚفخ  ر٘.

 احلدث، واملكان.ــ 

رسىىِّٖٗىى ّٙ يكوىىدّمّسًىىلّ ذتىى ظّّ

َىىىَّٔٓأىىىٛ ّع ٜىىى اّفٗىىى٫ّّٞرزؾىىى اظّ ىىىّّّّٔ

 ذتىىىخذاّحىىىٌّرزؾىىى اظّ ذتىىىخذّْ سىىىٗئَّىىىّّّٔ

س٬اىىئاّٚرزه اىىفاّٚرز ىىخا٣اّفُٝىىئّرٓ ىىزحّ

ْٛ فىىى ّاسىىىخ٣ّيٮَىىىٌّسىىىئ ؼّحلىىىٛ ّ يىىى َئ ّّّّ

ٚ يٝب اّنُئّصت ّمّقوى١ّ  ىٛ ٠ّ يىخٚة(ّّّّ

يىىىى" ًّٞ يسىىىًُٝئٕ"ّ يىىىنّرز ىىىئيلَّىىىعّ ٚ ٜىىى١ّّّّ

ست ىىىٛ "اّٚ يىىىنّّّ  ىىىٛ ٠ّ يىىىخٚة(ّيىىىى"صتٝدّّ

 حلىى شّح خٜكىى١ّ َنٜىى١ّ يضىىٝئقّ يٓىىئعِّ ىىّٔ

 ذتىىىىخذاّٚ يخؽًىىىى١ّ ي ىىىىئق١ّ يىىىىنّسىىىىخ ٖئّّ

 يسىىىىىئ  ّحكٛيىىىىى٘:ّ"ّيىىىىىّٔخت ىىىىى٧ّغخٜنرىىىىىّّّّٞ

 يهىىئٕاّيهٓىىّ٘ملّٜهىىّٔ يهىىئّٕذ رىى٘اّّّّّ

ٕ َّز   ٝى١اّٚسىٝئ  شّّّّّ  نئّاّٚاْكىئ َّخىئ

َز ؾا١ُاّٚحكئٜئّاصئظّف ًسّ يىٓ  ّٕٚ ٛ َىٌّّّ

 ّمّ ي كسّحَّ٘ئّف ًساّْٚ ٝدّغخ ذّاسٛ

سً ٝىى١ّ ي ىىٗ اَّهىىئّٕق ىىخَّىىّٔنىىٌّاصىىخّّّ

ذتٝىىىئ٠ّنئْىىىساّاّٚ مبىىىئّملّرهىىىٔاّاّٚيىىىّّٔ

.ّفئيهئّّٕٖٖٛٛاّيهىّٔ ذتىخذّّّ(4 رهٕٛ"

ٛايزىىىىّ٘ثاَّهىىىىئّٕةسىىىىخّر٪صاضىىىىّ٘ ٓئحلىىىىخّّّّّ ؽ

 يخنىىئّاّٚ رتىىخ ذاّٚ ٭ْكىىئ ّ يز   ٝىى١اّ

ٚ يز ئ٩ّاّٚ يٛشاّربصٝضئ ّٜسزؾضخّ يهئّٕ

ْ سّ٘قخىٌّ ذتىخذاّحٛحلى َّ٘هئْىئ ّرزغًّى٢ّّّّّّ

 ذتٝئ٠ّحبح٢ّٗحلٛ ٖئاّقئّفىزحّ يسىٝئمّّّّفٝ٘

 ًىىى٢ّحىىى  ٠ّ ذتٝىىىئ٠ّ يهئَٓىىى١ّٚسىىى ّٖىىى  ّّّّّّ

 يٛ شاّٜكٍّٛ يهئردّ ٢ًّيسئّٕ يسىئ  :ّ"ّّ

نئْىىىسّحىىىخ  ِّفزٝىىى١ّرز ىىىزاحّٚسىىى ّ ٭ٚ  مّّّ

 رتضخ ٤ّ يٝئْ ١ّمّنٌّعئْدَّّٔ ي خٜ ١ّ
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ٔ ّٜ زينّحٗىئاّّ َب  ينّسكزٗئّ يسُئ٤ّمّغٝئذّ

ٚنئْىىىسّ يخك ىىى١ّ يوىىى خ ٤ّمّعئْخٗىىىئّقىىى ّّّّّ

 ضتسىىخشّح ىىهًٌَّؾىىٛ اّيز سىىحّ ةىىئٍّّّ

ي خٚقّق ٝخ١ّ ْ ك شّفٝٗئّ يضُئ اّٚنئْىسّّ

اْضىىىىى٢ّ ٚ ّٟرخقىىىىى ّفىىىىىٛمّحٝضىىىىىٗئّ ًىىىىى ّّّّّ

ٚ ْضىىىخئ ّمّ ىىىتاّ خت رىىىّ٘مّشىىىلاّا ًىىى٢ّّّ

 دتى   اّٚحلىخدّشىخئّٕٚشىئحئشّحىنّٟا  مّّّّّّ

ٜكىىىىّذَّىىىىض   ّ ٚح ىىىى١َّىىىىّٔغخىىىىئ ّ ي ىىىىئٍٚاّّّ

ٛأَّّ يخةّ ٢ًّسً ٝى١ّاذ ّّٕ ٚ يهئْسّمّع

َىَّٔهىئَّٕىئ ّملّٜهىّٔ ٭ذ ّّّّّٕٜز ئاّيًزىّّٛ

مّٖىى ّٙ يىىخ٠ّعً ىىئ ًَّؾئؽىىئ ّن ئ رىى٘اّحىىٌّّّّّ

نىىىئّٕ ىىى حئ ّ سُٝىىىئ ّنىىىخٚةّثاٝىىى١ّسىىىئ١َّّّٝ

َخضٛص١ّمّا عىئ٤ّ يهىٕٛاّٚنئْىسّ يسىُئ٤ّّّّّ

رخسٌَّّٔرٓٛ ٖئّ يسز خّ يى ّٟٜٗىدّ ذتٝىئ٠ّّّّ

شىىىى ئ ئ ّ  ف٦ىىىىئ ّٜائيىىىىدّحكئٜىىىىئّحىىىىخ ّ ي ىىىىزئ٤ّّّ

 ي  تّمّ ي أئّاّٚق عّغّّٝٛحٝضئ٤ّر فّ

يسىىُئ٤ّنخىىخ فّحلىىا ٠ّةٜخىى١َّىىَّّٔسىىخ ١ّ 

.َّك عّجيساى ّّ(5  ؽًزٗئّ ي١َّٝٛٝثاّ يخ ٢"

 سىىىىىزاخ مّ يسىىىىىئ  ّمّٚحلىىىىىفّر وىىىىى٬ٝشّّ

 يهئّٕ ي ّٟ مسّ٘حخ٩ٜى١ّفئ٥كى١ّ ي قى١ّ ىفّّّّّ

ركٓىىىٝنّ يسىىىخ اّٚ يٛحلىىىفّ يًىىىز ّ حلىىى رئّّّّ

رىّٓ سّ ذتٝىىئ٠:ّحىئيف  ِّ ي زٝىى١ّ يىنّرز ىىزاحاّّّّ

ٚحىىىبْض٢ّ يىىى ٚ ّٟ يىىىنّرخقىىى ّفىىىٛمّحٝضىىىٗئّّّّّ

حلىىىىىىائ ٖئاّٚحوىىىىىىخدّ ي ىىىىىىخئّّٕحئْزأىىىىىىئ ّ

ٚ ي ىىىئحئشّمّعىىىَّٛىىىّٔ يىىىخة.ّفىىىجذ ّنىىىئّّّّّٕ

 يسىىىىىىخ ّٜ ىىىىىىّهٌّ ذتخنىىىىىى١ّ ينَٓٝىىىىىى١ّمّّ

ٕاّ يٛحلىىفّٖىىّٛا  ٠ّر ىىهٌّّّّّٝ  ذتهىىٞاّفىىج

ّحلٛ ٠ّ يهئّٕمّقو١ّ  ٛ ٠ّ يخٚة(.

فئيكوىىدّ يهزٛحىى١ّمّ َىىّٔ ذتىىخذّّّّ

مّسٛ ١ّٜرٛصالّاؽ  صٗئاّٚحتُىٌّمّ  سًىٗئّّّ

ذ نىىخ٫ّ٠ّميهىىّٔستٖٛىىئّ  سىىٌّ يسىىخ ّاّّّٚ

عىى٘اّثْٗىىئّ ًُٝىى١ّرٛصٝىىلّْ سىى١ّٝحتىى صٗئّّّسئ 

 ذتىىخذّمّٚعىى  ّٕ يكىىئ ٨اّنُىىئّصتىى ّمّّّ

"َٝسىىىئ٤ّ ًىىىٞ" ّثذ ّىىىىىّقوىىى١ّ اقٓ ىىى١ّ يكًىىىل(ّّي

 ّهٓىىسّ يهئرخىى١َّىىّٔحٓىىئ٤ّقوىى١ّقوىى ٠اّّّ

َهضا ىى١اّنئْىىسّركٓٝىى١ّ يهىىئّٕفٝٗىىئّؽٝاىىنّّ

 ذتخهىى١ّ يىىنّ خاىىخشّ يهئرخىى١ّ ٓىىّ٘حئيًاىى١ّّّ

َىىّٔسىى٬ٍّحىى٪ ٠ّٚعىىٛ ّ ٭شىىٝئ٤ّر ىىخ   ّٜ ىى ّّ

 ٫٫شّ ىىىىىى ا٠:ّْ سىىىىىى١ٝاّٚ عزُئ ٝىىىىىى١اّّّثا

ٕاّيًُهىىىئّٕ اىىى ا ّحئيزهسىىىّٞ ٚسٝئسىىى١ٝ.ّث

 ٫يزئٕ:ّ ٫ي١ّ ئ١َاّٚ ٫ي١ّسئحل١اَّٚعّاّْ٘

َهىىئّٕستىى ٚ اَّٚزؾىىخاىاّفىىجّٕ يهئرخىى١ّّّ

 ّهٓىىىىسَّىىىىّٔرٛ ٝ ىىىىّ٘مّحٓىىىىئ٤ّ يكوىىىى١اّّّّ

ٚر ىىىهًٝٗئاَّٚىىىّٔع ًىىىّ٘نٝئْىىىئ ّٜسىىىزٓ لّّ

 ٭شىىٝئ٤اّٜٚىىض ّ رتٝىىئٍّٚ ذتىىٛ  اّفٝٛيىى ّّّّّ

ّٛ  ّؽ ظّ ذتخذ. ذت ظّ يخحل

صتىى ّمّ يكوىى١ّحلىىخ١ّٝشىىكخ ٤ّ نخىىسّ

 يزهسىىٞاَّزغٗىى١ّثاّ اغىىخ٠ّٚ دتىىٛ   شّّّّ

مّ ي٬ذق١ٝاّّٖٚٞمّ خٜكٗئّ حلى ّ يسىئ  ّّّ

َ ىىىىىئ خّ يكًىىىىىلّٚ رتىىىىىٛفّ ٓىىىىى ٖئّٚ ٓىىىىى ّ

 يسئ٥لاّ فَّْٛٛيٛؼّ  سًّٞيهىٌَُّٓٗىئاّّّ

زتساىىى   ّ ًىىى١ّ يز ىىىئ ٬شّحىىى ّ ي خوىىى١ّٝ

ْٚ سٗئَّّٔع١ٗاّٚحى ّ ي خوى١ّٝٚ ٯسىخ ّّّّ

ئ٥لّ يزهسىىىَّٞىىىّٔعٗىىى١ّصئْٝىىى١اّٚرىىىبص ّّّسىىى

 يهىىىئّٕ اىىى ٚ ّ ّ يزهسىىىّٞمّ ي ٬قىىى١ّّّّ

حُٝٓٗئّحئيسىًدّاّٚ جيجيىئذاّركىٍّٛ يهئرخى١ّّّّّ

زتسا ٠ّ يْٛٛيٛؼّ ي  سًّٞيًوخ١ّٝ ي ىكخ ٤:ّّ

"ملبّٖىى  ّ رتىىٛفاَّىىئّحىىٞي.ّ ٯّٕسٝٛحلىىًينّّّ

ثاَّكوى ٟاّٚا  ٝىىّ٘اعخرىى٘اّيىىّٔاْئق ىىّّ٘

ّٔاح   اّي ّٟ يٓكىٛ .ّْ ىِّيىّٔاعئ يى٘اّٚيهىّّّّّ

ا٫ّٜخ ّٚاَّْ٘سخقّانضخَّّٔ ي٬ ّي!ّٜسخلّ

ّ.(6  يسٝئ  شّ ٝ ٗئاّيهٔ..ٌّٖ..ي.."
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عسا شّ يهئرخ١ّ رتٛفّ يى ّٟر ٝ ىّّّ٘

 يوىىىخ١ّٝ يىىىنّؽئٚيىىىسّث سىىىئٍّ سىىىئي١ّ ًىىى٢ّّّ

ٛا ٍّ٭حىىّْٞىىٛ   ّ ٚؼّسئيزٗىىئّ يضىىئح ّّّّّ  دتىى

 يىى ّٟٜ ىىخفّنٝىىفّٜزوىىخفّ ٓىى َّ خفزىىّّّّ٘

اّنُىىىىىئّ(7 اْٗىىىىىئّ مبىىىىىئّرهىىىىىّٕٛشت ٛفىىىىى١

 يزهسَّّٞٔ يوىخ١ٝاّّعسا شّسٛفّسئ٥لّ

ٔاّّّّ َّٚٔؽخنئشّٜ ٜٗئّ  سىٌّ ذتكٝخى١ ّثذ ّ ى

اْٗئّ مبئّختخؼَّس سئ ّٚرض ّ٘ ٢ًّ ٓكى٘اّّ

ركىىىىىٍّٛ يهئرخىىىىى١ّ ًىىىىى٢ّيسىىىىىئْ٘:ّ"ّ اغىىىىىخ٠ّّ

ٚ دتٛ   ش!.ّ خ ئ اَّسئفخ٠.ّيهَّٔئّ يى ّّٟ

ر  ًّٜ٘  ٖئّ ٛ ٍّ يٛقسّمّؽكٝخزٗىئي.ّيىئذ ّّّ

٫ّّختخعُٗئَّٓٗئيٌّّٖسزخخؼَّٓٗئ..ي

َسىىى  ّحلىىىا اّرضىىى ّٖ٘ىىىٌ..ّ حاُىىىئ...ّ

ّ ٢ًّ قخن".

ٞا!ّثْٗئّرًز سّثاّسئ ؼّ يسٝئ ٠اّ "ٜئثا

ٚنبْٗئَّخ قخ١اّي  وّٜىئّ ذاّ مبىئَّ ٗىئّّّّ

 وىىىىىىىىئح١.ّخت  ىىىىىىىىينّٖىىىىىىىىّٞحسىىىىىىىى٬ؽٗئاّ

ِٖٚ......ا ٛذّحئهللَّىّٖٔى ّٙ ٭فهىئ اّيكى ّّّّّ

 ًخىىسَّىىينّ يىى ٖئذّثاّ اغىىخ٠ّٚ دتىىٛ   شّّ

ّ.(8 ٚيٝسّثاّ ي ئ ٧.ّاسزا خّ هللّ ي أِٝ"

 سىىىىزُخّ يسىىىىئ  ّمّجتسىىىىٝ َّ ىىىىئ خّ

 يكًىىلّٚ رتىىٛفّ ىىفّ يْٛٛيٛعىىئشّ ي  سًٝىى١ّّّّ

ٟاّ ْ غىىئ ّعىىخِّٖىىناّا  ّّّ ٕ ّؽىى ظّ ٚ ثاّا

 ينٜزىىٕٛاّٖىىناّ ي ٜٓىى١اّٚ  جّتىىسّيىىّ٘ ي ىىٛ  قّ

ٚ يسىىىٝئ  شاّٚاحلىىىٝخسّ يوىىىخ١ّٝ ىىىخٚةّمّّّ

ٜ ٜٗئاّحُٝٓئّعخةّ يسئ٥لّمّ اس٘اّ ٓ ٖئّ

 ٢ًّ ذتُ ّهللّ ٢ًّ يس١َ٬ّ يزكٝئاّٚ ًىدّّ

ٓٗىىىىئّإّر ُىىىى٦ّٔٚ يىىىى رٗئاّيٝ ُىىىى٦ّٖٔىىىىَّّّّّٛ

 ّٚحىى يوّصتىى ّ(9  ئ٥ًزى٘اّٜٚٛحلىىًٗئّثاّحٝزٗىئّّ

إّ يهىىىىىئّٕٜىىىىىخرخ ّح ٬قىىىىى١ّع يٝىىىىى١َّىىىىىعّّ

 ي ىىىىىىىخٛماّٚ ٭ؽىىىىىىى  ظاّثْىىىىىىىّ٘ يخ ىىىىىىى ّّّ

ٞاّمّ ي ُىىٌّ جيحىى   ٞ ّ يخ ىى ّّّ  يأىىئٖخ  رت 

 يىى ّٟٜضىى ّٞ ًىى٢ّ ي ُىىٌَّ ىىئَّْٞضىىئف١اّّّّّ

قُٝىىى١َّىىىئاّنُىىىئّاْىىىّ٘ ٓوىىىخَّىىىّٔ ٓئحلىىىخّّ

خّٚ يىىىخ٣٩ّيىىى ٣ّجتسىىىٝ ّ ٭فهىىىئ ّٚ ي ىىىئ 

 يهئرداّفزف َّىّٔس٬يىّ٘ يوىخ  ئشّحى ّّّّّ

 يىىخ٤ّْٚ سىى٘اّٚحىى ّ يىىخ٤ّٚ ٯسىىخاّحىىٌّحىى ّّّّّ

 يىىخ٤ّٚ ٭شىىٝئ٤ّاّٚ ٭ؽىى  ظّحزكٓٝىىئشآَّٗىىئ:ّ

ّ يسخ اّٚ يٛحلفاّٚ يْٛٛيٛؼّ ي  سًٞ.

فئيكوىىدّنًّٗىىئاّ ًىى٢ّ سز٬فٗىىئّمّّّ

 خٜكىىىىى١ّ يخٓىىىىىئ٤اّرّ حىىىىى ّمَّ ىىىىىّنئشّّ

زهَّٕٛض١ُْٝٛاّر ّهٌّح٪   َّخنن١ٜاّي

 ةُٛ ىىىى١ّماّزتًُىىىىٗئاَّخرخ ىىىى١ّحٛؽىىىى ٠ّ

َٛعىىىىٛ ١ٝاَّٚ ىىىىّن١ّمّحىىىى٪ ٠ّر خ ٜىىىى١ّّّ

َخننٜىىىى١ّر٪ّيىىىىفّقُٝىىىى١ّنًٝىىىى١اّرىىىى ٚ ّمّّ

ٕ ّعن٥ٝى١ّرضى ّٞقُٝىئ َّز ىى ا ٠اّّّّّّ فًهٗىئَّ ىئ

ٕاّّ ٛا ىىى١ّيًكُٝىىى١ّ يهًٝىىى١ ّثذ ّث َٚسىىىزٜٛئشَّزٓ

يضُٝىىىى١ّ ذتىىىىخذّفٝٗىىىىئّرىىىى   ٝئرٗئّ يٓ سىىىى١ّّّّٝ

ٚ ٫عزُئ ٝىىىىىىىى١اّٚجتًٝئرٗىىىىىىىىئّمّؽئعىىىىىىىىخّّّ

يكوىىدَّٚسىىزكخًٗئ.ّفىىئذتخذّّّشخوىىٝئشّ 

مّٖىىى ّٙ ةُٛ ىىى١َّٚىىىئّفٝٗىىىئَّىىىّٔ ٫٫شاّّّ

َٚخع ٝىىى١ّذ نىىىخ٠ّ  ٝىىى١َّ ىىىّن١ّحىىى ّّّّ

 يكىىىئمّٚ يكىىىئ ٨اّجت ىىىٌّ يكىىىئ ٨َّٓوىىىٗخ  ّ

َٚز ىىىئ ٬ َّىىىعّ يكوىىىدّنًّٗىىىئاَّٚٓزغىىىئ ّّّّّ

فضىىئ٤ شّ ٫يٝىى١ّاسىىخ٣ّعسىىدّْىىٛقّجتخحزىىّّ٘

َّعّٖ ّٙ ذتكخ١ّ ين١َٝٓ.

ٖٚهىىى  ّصتىىى ّإّقوىىىدّ ةُٛ ىىى١ّّّ

نًّٗىىئّرىى ٚ ّؽىىٍَّٛٛعىىٛقّٚ ؽىى اَّخنىىنّّّّ

ٛا   ّاّٚؽئيى١ّاّٚ غخى١ّّّّّ ٚ ؽ ّميضاٌّ ٩ٜى١ّاّٚروى

ٛا ّ ىٛ ملّشتزً ى١ ّّّّ اَّٚس ٢ّاّٖٚ فئ اّٜٚوى
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٭ّٕنٌّقو١ّق ّرٓزُّٞثاّ ىئملّاّٚفضىئ٤ّّّ

 عزُىىىىئ ّٞٚثْسىىىىئّْٞشتزًىىىىفّ ىىىىّٔ ي ىىىىئملّّّ

ٛا ىىىىىى١اّّ  ٯسىىىىىىخاّٚرخحلىىىىىى ّؽهئٜىىىىىىئشَّزٓ

ٌآَّٗىىّئ َسىىئ ّٙ يىى ّٟر ىىّك٘اَّّّز ّفكىى١اّيهىى

َٚوىىىى ٖئّ يىىىى ّٟرٓزٗىىىىّٞثيٝىىىى٘اّٚركىىىى اّّمّ

 يسىىىىخ ّٚ يخٓىىىىئ٤ّاسىىىىئيٝدّ ىىىى ا٠ّحتزىىىىئؼّثاّّّ

ٕاّ ٭ ذ٫ّّ    سئشّاسخ٣ّيًزٛقفّ ٓ ٖئ ّ٭

ٜىىخرخ ّمّ يٓٗئٜىىى١ّث٫ّحب حٝزىىى٘اَّٚىىىئّٜو ىىىخافّّ

 يىىٓداّ ٭ حىىّٞيىىٝسّؽ ٜضىىّ٘ ىىّٔ ذتىىخذاّاّّٚ

ر ىىىخا ّ٘حز وىىى٬ٝرٗئاّٚث ىىىئّ ُىىىلّاسىىىًٛحّّّ٘

ْأخرىىىّ٘ثاّ يٛ قىىىعاّٚ ُىىىلّّ ي ىىىينااّٚ ُىىىلّ

 حزهىىىىئ ّٙيٛ قىىىىعّفىىىىين ّٚحىىىى يوّرسىىىىئ  ْئّّّ

 يكودّ ٢ًّقخ ٠٤ّ ٭ؽ  ظّح خ ٥لّ  ا٠اّ

ُالّٚ ٝٓىئّحئيبسىئ٠اّٚر ىزحّيٓىئّاحىٛ ذَّىئّّّّّّّ ٚر 

ملّٜو خاىىىىخّ ٓىىىى٘اّيز خٜىىىى١ّ خكىىىىئشّ يسىىىىخ اّّّّ

ٚركىىى ِّٜ ٣٩ّقىىى ّرزاًاىىىٌّمّح ىىى ّقوىىىدّّ

 ةُٛ ىى١ّثاّ ي ُىىلّ جيْسىىئّْٞ يىى ّٟٜ ٓٝٓىىئّّّ

 َّٔ ٭ ذ.
 هوامش:

ٜٓأخ:ّؽس ّحلكٛ اّثٜكىئقّ يخؽٝىٌاّٚا ى ّحلىٗخٜػاّ ْ هئسىئشّذ نىخ٠َّز ىأ١ٝاّّّّّّّّىىّى0

عىىُّٔزتُٛ ىى١ّقوىىدَّىىّٔ َىىّٔ ذتىىخذاّزتُٛ ىى١َّىىّٔ يهزىىئذاَّخىىئ   ش:َّسىىئحك١ّّّّ

 يٓئشىخ:ّّّ يكو١ّ يكو ٠ّيً خئذاّ   ّ  ّ ينٖٛ ّحئيز ئَّٕٚىعّ حتىئ ّ يهزىئذّ ي ىخذاّّّّ

ّ.12ىى10ّّاّٚم01ىى5ّّاّم6102  ّ ينٖٛ ّيًٓ خّٚ يزٛ ٜعاّ

ٜٓأىىخ:ّ ٖىىفّغىى ٜخاّؽًىى٣ّٛحٓهٗىى١ّ يىىٛشاّعىىُّٔزتُٛ ىى١ّقوىىدَّىىّٔ َىىّٔ ذتىىخذاّىىىىّى6

ّ.04ىى01ّّم

ّ.05ّ ٖفّغ ٜخاّؽ٣ًّٛحٓه١ّٗ يٛشاّمىىّى3

ّ .12 ًّٞ يسًُٝئٕاّ ٛ ٠ّ يخٚةاّعُّٔزتُٛ ١ّقودَّّٔ َّٔ ذتخذاّمىىّى1

ّ .13 يسًُٝئٕاّ ٛ ٠ّ يخٚةاّمّ ًٞىىّى1

ّ .64َٝسئ٤ّ ًٞاّاقٓ ١ّ يكًلاّعُّٔزتُٛ ١ّقودَّّٔ َّٔ ذتخذاّمىىّى2

ّ .31ٜٓأخ:َّٝسئ٤ّ ًٞاّاقٓ ١ّ يكًلاّمىىّى3

ّ .30 يو  ّ يسئحلاّمىىّى4

 .33ّىى36ّّٜٓأخ:ّ يو  ّ يسئحلاّمىىّى5
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 ويالت الحرب في رواية 

  "وحوش بال وطن"

 الروائي النيجيري أوزودينما إيوياال

 
 محمد إبراهيم العبداهلل 

 وكاتب وباحث سوريمرتجم                

 

"أنتتت تفتتلش ور تتفور ورتتكي ندمابتتت يدتت ما تدم تتغ متتن كمتتا    تل تتب    

إن ائه أب ًو، و  تفلش ماذو تففل حبياتت حني ت فل بمفلقت ور ت ن  بار صيتيا    

 ر رجة   تسمطيع تلك ا ووملضغ بفي ًو يد ا؟" 

 )موسم   وجلحيم رلكاتب ورفلنسغ آرثل رومبو( 

 

طبيااااريأي ي اااا ييأوزودينمااااوياي يااااوا

ينحااامنييااا يأجااا  يصي عيااا  ي  ااا ي  ااا يي

تع يمااااايعؾااااويع يياااا يدويعاااا ي ون ااااوند ييي

ودوءتينوعيتاي"و  شيباليوطا "يممرا و ييي

ؽاااا  ي اااااي يعا   اااا يعؾويعياااا يع و ي يي

عؾويعااا يعاااا م ن نيوتاااميصرااا تي ي اااو يييي

واتااانيعصتراااونعايوعواااعوا يو  ااامتييييي5002

يع عميااميياا يعؾاا عرييع ي ي ياا يوع عواياا نيييي

ممااويحتيؼ ي ااىلويا ي ااي هيأا دااايمااون ييي

ي5002داااا د ي  م صو ااااوي يأي اااا  ي ااااو يي

ومحاا يع عناا عتي.عتااانيوع ياا  يصااام  ي  ااااون يييييي

ع ع بااا يت هلااا يرااا ،يع  وعيااا  يو ااا يتياااميييي

ع طباايفي يعري اا يع عوياا يع لاا ني ي   تااو نييييي

وتاااميعاااا تي ااا ،يع  وعيااا ي صىلاااويؼاااوم يي

عؿااااا  ي  ااااا يوااااا ني  يودونيعاي رااااايوتيييي

يتتاا يوت وياايفيعااا عطن يوؽ ياارييعالاا ح ي 

ع بنياااا يع تحتياااا ي  مو اااا يوػنيااااميع ط ااااو ييي

يواووء ييعوي تىلهن

نوعي ي"و  شيباليوط "يؼ ا يت ا ييي

ط اا يياا ي اا  يا  يايااوييواام  ي"  اا "ي ياا ي

هااعي  اا يعاناا عوي يجاا  ايعاي راايوتي

عالاااا ح ي تحااااون يع ااااا عتيعؿ  يياااا ي ي

دو اااا ييااااوي ي اااا  يأ  يايااااوي يياااا م  وي

تريبواوه يونمباويأنعديأتيياا  يئاي واييييع  و

بعاااام ي.ماااا يعا ااااوتيع اااا  يوتعااااني ياااااييي

ع  ااامعوي ااا يأتيع  لاااوريفيع ااا يعنت بتىلاااوي

عاي يرايوتيعالاا ح يعااكيع لاا وتيع ياان يي

 ي اا ،يع مو اا يأ اا يأتيت ت باااي يأ يييي

يدو  يأا ىي ي  عيع عو ني



 1211/ حزيران -/ أيار 226-221العدد  

 

121  

 

 نميويعصم عنيعؿ  ي يت يا ي ور تااييي

  ا يوئااياتاييا ييييع  غع  يمت ننيوع م ي

عاغااودن يب  ااا يتاا عتي  ااايع لااال يع توبعاا ييي

 ألياااهيعاتحااام  ي  ااا يأايااا يأ ااا يبو بااااوءيييي

وع اتااااو يياااايفيوع اااام،يوع  دااااو يع ااااا ي ي ي

ع ا يااا يع ااا ي ي   ااا عيأصىلاااهي ااا ييلاااتطيع عييي

ع  اام دي يودااايعاي رااايوتيع غوزياا يوأص ىلاااهيييي

وعيأويوعدىلا عييؤويات  تي يع نىلوي يو عءيعاتب

يع غيع نيي

عاي يراايوتي   يااوايوعوااعواي  اا يييتراا ي

  اا ي ع ا ياا يوتاتاا يماا  يياا ي يىلااو ي  اا ي

عر  يوعااتبوءي يع غوبا يع ا ييي يتم  يي 

ؼاايبيبو ا ياا يبنااوءري  اا ين باا يوع اام،يع اا  ييي

واا  وتييااوي   اا ي.تتاا يأيًااوايبو  جااو 

يااابعي  يااايأ ااميعؾناا ديبوا ااود  ي اا ييييي

دا  ااايع غوباا ي اًااوءي ودتاااي نااو يويااا د،يي

تورااميعاي يراايوتي ياا ييو ااعي  اا يي اا نعايا 

عاصًاامو يا يتاا تىلهيعاتماا د يبعااميأتيود ااايييي

ا يايع اورميتىلم يع ت لسيوض ون يأتييابا يي

عاصًااامو يا يجااا   ىلهي يبعااامي ااا يص لااااييي

  ،يع تىلما يع ا يوات د يباايا يع اتا نيبعامييييييي

عصًااامويايب ااا  يت اااع يهاااع،يع اورااامي يييي

 م ياا يدي ياا ي  اا يتتاا ينداا يأ ااي  يتاا ددييييي

  ي يتت اي يبمعي يع ي يوموتيت بايويم،ي 

ت ػ وت ي   ي يي  يأيوياياياوني اا ييي

 إيويأتيَياتا يأويأتييواتا نيماوتي  ا يفاععايييييي

  اااا يتاااا  يط   تااااايونعء، يومااااوتي اااا عيييي

وعضحوا يا.يظ ييلت م يع يو يع  يماوتيي

ياًيىلوي يعامنو يييفين وتايوأبنوءيت يتاا يي

ومياااانيموصاااانييع متااااايؼبااااايوتراااا عايي

  اا يي اابييطبيبااواي يعالااتاب  يومياانيي

ع توديت عء يع  تو يعااام ي يما ييا   يييي

يلاات م يمياانيمااوتيي  اا  يومياانيييي

ماااوتيي عاااري ااا يوجاااميااي عبااا يعؿااا   ييي

  اا ي يلاانيعؿاا  يع اا ييرااىلم ويع ياا  نيييي

وتاااميعواااتسم يع لاااونديبعًاااواييااا يتانياااوتييي

ع لاااا ديعؿميااااا يمااااوـطنيا  ااااوايوتيااااوني

ع ا يماوتييييع    ي يعوتحًاونيت اايع ياو ييي

يعيرااىلوي يمناانيأواا تاني يع بمعياا يمااوتي

ىراا ي  اا يأتييغًااريع يباتاا يع ااا ي  يي

  نايوا  وتيياويأداعيص لااي  ا يع أاوتييييييي

بأتي  عييويي يم،يع  ي صااي"دنام  يو ا عيييي

ييويي ع ايعؾن دي ود ي يعؿ  "ني

يتعاا ايأ اا يا يجاا يأب ااهيياام  ييييي

وااا ي ونيي عداااايعارناااوتيدااا عرهيعؿااا  ييييي

و بىلو:يع نىلااااريوعا ت ااااو يوع اتاااا ييييوي اااا

يلونيع  تنيواييمن ي     ي امي.وع ت  ييف

واا ىيأصااايمااوتيط ااالايتباا يت ااايعؿاا   يييييي

وأجبييع ي  ينداالاي يػ با يايتنتىلا ي نامييييي

 مييع نيي يميأتييت تاني ا يع اتا ي  نااييييي

ىرااا يأتيياااؤد ي. اااايا يتت ااااي  ااا ييااامييييي

 ع اورامنيااال ي ا ،يع  ا   ي يي ا ي امىيييييي
يشيواا ىيع ا ياا يياا يع طعااو  يييوعؾاا   اا 

 اا  ايمااوص عييااأم  تيماا  ييااويأ اا يأتيي

يؤم :يعؾ .عت يع يوع ان يداا يع ات ا يييي

أ يوصاااوا يع  راااو يو اااعي. اااانيع طعاااو يايييي

يوطىل يبر  يديمياري يأتييا ىيع اا وتييي

ع نون يأيويعاوءيع   ييلتسمي صاي اميماوتيي

ي  روايوت  ي   ي ًاالتيبرا ي ي يمااعيييي

 ضي  اا يوأط ااو ي ااا ي يييياا يع  يااوتنيتعاايي

 ال ت ااو يياا يتباا يع اورااميياوباا يممياا ييييي

   ا ي جاغع ييا يع طعاو يوع را ع نيي ا ،ييييي
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عا ت ااااو  ي  ناااااي ييلااااتطيفيعااووياااا ييي

ارااي يأتييات ااايع اوراامني يع نىلوياا  ييأااا ييييي

ع اورااميع  تيباا يا يع ا ياا يع اا يو اامي يىلااوييي

)يلااابينأواااثي ياا يياايونوتي نااو يبيتااواييييي

ع ض عء يتىلرمنيأب عبا ي  م ون يا نييناي

وت لاا يزدااو يص ع اا ، يػ ااسي ييما اااييي

عي أ ي  ا زيتا ز يع يعرا ي ي لارين باوتىلهيييييي

وياااوييتااا   ي اااميىلهييااا يياااو ي تحاياااكيت اااايييي

ع   بااوتنييتعاا ضيع  داا يع اااوص ي يع ايااود يي

و  يعاالز ي  طع يي يتب ي و    ييلاتبم يي

ظنم ي ا ييم  ينعيب  يمس يبىل عيعاواهيي

تتحاااكين بتااايي.اي  ااميوءنمبااويبلاابريتعطراا

 يعراا و يياا يعؾاايشييااؤا عاي نااميويتااودييي

نعيبااا يمتااا درعيصودحاااوايضاااميع اورااامي ي ااا  يي

ع اااناحليعؿاااودي يع ًااا ونيوتيع ووواااي نيييي

ياتااااا ينعيبااااا يع اوراااااميويغاااااودنوتيعا اااااوتي

  ااا يوجااامياايع   يااامي هلااايعىلهنيينًاااه

وااا ي ويا يعؾنااا ديع ااا ي يحتيتلااا وىلهيي

نيأا تيوا ي ويييو وو  عيع ع د يا يديون ه

عانىلايعاتعريعؾوريف يوي  ي   يو يامعاي يي

ييي.ع نىلوي يييفيزيالرايعؾن د

 يوتاانييااويي اابيي  اا يؼاانين وياا يييييي

ي  اااأيأوييلترااا  ييااامي ،يوع اااايوعيااا أ ييييي

بيًااوءيتاام  ياأاا نيو اا ي  اا ييالبااسيييييي

ع ن  يع ا  ييي مدميم  يو   يع طعو  يوو

ي يم، يويلاتعيميجاحتايوت تاانيويايفي. اا يييييي

 اوشي ا  يع ع اوبوتيع معييا  ي ييييييبعميأت

يعااااميع  تااااو يعاااااام يوماااا يأ ييعناااا ييي

بو نلب يا يانيتام  ،ي"اأا "ياع  ا يياوييامونيييييي

 يا م،يي يأ  ونيويرو   يوىع ويأصاايي

ي  اااري يأتيي ااابييطبيباااواي يناااا يع نوع يييي

ي  ت  عي  ياطويو،ني

  اااا يجااااعيمييعمونياااا يع  وعياااا يدااااوءيي

لااتم  يع لاا دي يجاايغ يع اايي يعاًااون يعايي

وتااميدااوءيجااعبوايو ااعيطبيعاا ي يع بمعياا  ييييي

  ااا يبعااامي  ااا يأوي  ااا  يي ااابييأتااا يييي

جااع ب يوصعتااودي  يااانيومااوتيجاا تيع لااونديي

)  اا ثي يع ن اانيع و يياا يع  وعياا يضااعي واي

و يي اا ييانعااوايواييرااع يع اااون يبااو تع كيي

بااااياايبعاااميينت ااانيع  وعيااا يتا يباااواي ااا ييي

واييلأ ي   يص لاا:ي ا ي ا عيهع اصيئس اييييي

واااي وا ي يع ن ااانيع و ييااا يع  وعيااا يلاااميي

يج تيع لونديبو توايو يايت ي يي يعؾو.بي ن

 يع   ااااااا يع و يياااااااا  نويع لاااااااوندي

يبوئااا  يا ي ااااو يعؾاااايش ي ا اااا ي  اااا يي

ؼ اااا ي نااااوي يوتااااايع  ع ناااا يع اااا يتتلااااهي

بااو عننيوعؾاا  يوع   يوع اا م يوتيع اا ييي

ت دعنويا ي يوتايع  يموتييعيرىلويتب يأتي

 ااا عيع عاااو يعاتااا  شنيصاااا أيب ااا يييياااما 

وض  يعنتبومايوا  ايوتا دد،يو ا يألاايييي

عالاام ي  ماا  يع و  يوصلااميفيصمعءعتااايا ييي

ع  ييتلورالاي موييعنيايأتيت  تيئس اوايي

جوؿوايودنميوايجوؿوانيوصا أيم  ايما يي

ياااويهااا  ي ي. ناااايمأصاااايي ياااميأتيي  اااايي

 ا ا يوصا أيم  ايأ  ون،يعاتم ا يع ا يي

يييااامعاييااا يع وااا   يقاااوواايت لاااعيييتطااا  

ع عو يع   يأ ا ي يانيم مويتاميَنيأماا يي

 يع  وعياا يم مااويؼلاا يأواا   ياي ياااوا ييييي

وأجااابييجااا تي  ااا يأماااا ياتنو اااواني امااا يييي

ؿل يتراع يبىلاويأتيع   ماوتيع ا يتا أ اويييييي

ينم موتيجو ي يو اياي 
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ارااااي يأتييلااااس وعييااااصيوياااام  صصي

يظ مااا يعيااا أ  ي ااا عي اااودنتي ااا ،يعاااا   ي يييي

ع غ  ااا يع ااا يصناااو ي يىلاااو يأاااا تيع  اااوص  يي

وئاانيط يا يا يعؾمو  ي يأاْني  ،ي

عااا   ي صااصي وضاار يونأواا ييراا شيمباااويييييي

 ااامو ي ااا عييرااايني  ااا يع ط ياااكيدوتيأتييي

أ ّ اا يبااأ يمااور يأويئاابييأويئاايطوتيتااميي

يع ضااصيوألاااايباا ني ناااميويوجااا نويا ييي

عؾاااااامو يأواااااااطنيص لاااااا يا يعـ اااااانييي

ااي يعااااوء يوئاااع تي لااااطنيياااؤا ت يأو

وتت  يأتَّيعاوءيتميعنت يفيا يجامن  يوماودييي

  ااا يمنااانيئااا و وايي يأتيي ااا يا يودىلااا 

وتتىلااويابت عاانيعاااوءيأويع  ااس نيأويأ َّيئاا ءي

هع صيأت تني  يع تن سي   قييبوئا   يي

وأبااا ي نااو يا يع باامنني  اا يايأنيااميأتييييي

أيااااا تيبىلااااا ،يع ط ياااااا ي تيأدااااامعد ي ااااا ي

تااا يوأ ااايشييعىلاااه يبااا ييييلااامح عي ااا يأتي ي

واااتعيشينو ااا ي ياماااويت مااانويدلااام  ييي

 طلنويبوااوءيوأصاويأ ابسيأص ووا  يأ اوو يييييي

 ااتيي ماا  يوم مااويعصتااوبصيعـاا ايمناانييي

أ ااا   ي.نع ااا  ي ايااانيع ًااا ود يوؼاااموييي

يماععايي يع ً ضوءنيي

 يعاااااااا  يع و يت اااااااا يندعااااااانيا ي

كيماا ي يع لااال  ينأياانويع داامعديم ااىلهييي

 يتاااميو ي  ااا ييًااا  تي ينأوااا  يتاااا دص

ماا ييتعاا  يياا يمااا  يع راا   يوتؤاااوصصيييي

ماععاي ناميعارا  يأمبا يوأتعاا  يأ اوو يييييي

عؿ وظي   يعا بو يي يع لا ويا  واييا يي

أتييًااا بصيع اورااامي ت يعا ااابو يي  ااانيييي

داااامعانيعوااااتغ تنيع عاااا د يا يعابناااا يوتتااااواييي

طاااا يالا ي اااا ي اااامت يوداااامتيواااا ي ويي

أياويأصاوييييصورموا يودمتايصورماواي  ا يعؿ اع ييي

  ااهيأ ااا ي  ااا ي  ااعت ي اا  ايعوااات اينييييي

ي   يعـ ووص يظوصباننني

تعتعي الت ي   يوو ي وييانع ي   ي

ع   هيي يأص ىلاويأ ا يأتيؼااكيعاييامييا يييييي

عاوت روانياص ىلويجمعت ي عي ودي ييبنيا يي

  اا يأوااسييؤواا  ي اااميهلعتىلمااويويااالتييييي

عؿااا   يأياااويع ا عواااهيعارااا م يع و يااا ييي

اااااايي عماااا ني ىلمااااويقوطااااوتيبييبينىلمااااوي اااا يعي

"ع   ا ش"يوع  داو يعـطا ي ني ماويط االتيييييي

ضااااعي وتيوو ياااامعتيبعااااميأتيأدااااععي  اااا يييي

ي عدىل ي  ،يعؿ  يو ماوي يوا ييب ا  نيييي

يتحمروتي  يؿلوتىلماويعـوجا ييايفيع اورامييييي

ومياااانيأوااااوءيع تعوياااا ييعىلمااااويوعوااااتغ ييييي

ط   تىلماونيوا ي ويع ا  ياييايع يجااويتوا ييييي

 اا دَّي  اا ي  اا نييي وااهي  اا يع نضيا.عيأنعديعي

 يط ياااكيع عااا د ييااا يع ا يااا ييلاااابينأ يي

ع اوراميي ااو يواا ي ويباأ يئااميميهع اااييي

 اااعيتاااودني  ااا يعالاااع يياااانيا يدوصباااايييي

جميااي   يووو يأتييلو م،ي  ا ييايدعدييي

ع  ي يدلاااااامايويتماااااامديط وااااااواي  اااااا ي

ع ط يااك ييااايفي  اا ي ي ااع يياا يأياا ،ي اا يييييي

ييبااااا ييعااااايأ يي حااااكيبااااوؾن ديع اااا ي يا.عيييي

عبتعموعي ناي  مبوييع ضاايأ امي يع ط ياكيييي

ويات ا ييا نيأاععايأتييباا ييايفيجاو باياايييي

أصااايأاا تيبعاامي اا  يت ااع ي ي ماااي  اا يييي

تون ااا يع ط ياااكيوأًااا ييلااا  واي ي تحاااكييييي

يبوؾيشيع   يوبااني

ي–ي ياااميع  وتااارييااا ي ااا عيعا تااانييييي

أتيي اا ني نااويع اااا يوع عالتاا يييي-ممااويأنى

ع ااااا عنييباااا يع  اااابيوت ي اااااميأااااا ي  اااا ييي
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ع  ااعرايع باااوءيياايفيواا ي ويوتااميي عدااايييييي

عارنااوتيعااا تي ي اا ،يعؿو اا  يوي ضاايي نااويييي

تااا عني  ااا يتيمااا يجاااحبتاييااايفيوااا ي و ييييي

وي م صويأيًوايأصااي  ا يع ا  هييا يتعا ضيييييي

  ااا يرااا ،يع   راااي يعا  طااا ي ي م ااااييااايفيي

عاي ريوت ياايأص اييع هيأتيياويياا  يبااي ايسييييي

ي  يع ل   يع  حيينيي

 لااااايعااااا ءي نااااميتاااا عء يييأو ييااااوييال

"و  شيباليوط "ي  يع وا   يعامياييع ا  يييي

متبنيباانياي ياوايي ا ليع لا ديبوواتسمع يييييي

  اااا نننيع  غاااا يع ل ييياااا يع اااا يي جاااا ت

عوااتسمينيبأواا   يأ  يااا يموصااني يااي ي

ي ي اا يمب عو ااوتيع اايي  يوع ياااو :ي" يياا  يي

ياويت اييدنام ييا يفم  تناوييا يع  اس نيييييييي

عؾنا ي يع غوبا يم اىلونييييع عو ي يتو ياص ايودمي

أ تااااميأص اااايماااوتيي اااوبوايبن بااا يدنااا تي ييي

ينأوا"ني

ات يعوااتسمع يجاايغ يعاًااون يعالااتم يييي

 يع  وعيا ييعطاا يع لاا ديع   نياا يع اا يتييااميي

ي يتأرعيع  غا يواؿاو يع ا ا ياايأصىلاويت تايفيييييي

عا دهيوغوج يا يع  غا يع ع بيا ي يمااعيييي

يىلاويا.ييي يعار التيع  يينبغ يأتيينتبايا 

أتيواا ديع ا اا ي يع  غاا يع ع بياا ييااأت ي  اا ي

ع   ريب يغ يعاوض يويت دري   يعا دهي

أتيي اا ني عاا ي"مااوت"ي يع اانحليو اا عييااوييي

يًعنيع و   يويرتنيع   ونيويني يي ي

ع اانحليهلو ياا يمتوواا انيياا يدوصااري ااا  يي

عواااتسمع يزيااا يعاًاااون يعالاااتم يمااايي ييي

يو ياامي يع  وعياا يأملاابىلويأواا  بواياوجااوايييي

 ي  غويااا  يأوااا  بواييتط اااريبعاااعيع ت ي ااانيي

  اااا يا.عيمااااوتي اااا عيعاوااااتسمع ي  غاااا ييييي

يي  اااواي يع بمعيااا ياايأص اااايي ااابييدااا عبواييييي

 و ي ياواي  غوياا يأ اا يت اامياايم ا تيي
ع جااا  نييااا  يع  وتاااري يا ااامىيي   اا ي

عااوبالتيع  يأد ينييعا:يأا يع يا يياصييي

م  يئا ءي  تاودي  ا ي ا عيع وا    يو يييييي

ي".أبمرعيأت يع  توب يتطّ  ي   يع ا  أئع ي

 نو ي ن  ي  و  ي ي غ ي"و ا شيي

باااااليوطاااا " يصتي اااا يعةومااااو يع  اااا تي ييييي

وع  اا نيع  مياا ي يمااااعيياا يع  ياااوت يييي

و نااو يأيًااوايصاا  يياا يع لااس ي ي"ع لاا دعء"يييي

ياااا :ي"ع اورااامييلاااو ميبعاااعيع ناااو ي  ااا يييي

و اااا عييؤماااامي  اااا ي باياااا يوضاااايفييي"عااااا ت

يو ري يع  وعي نيع ط و يعؾن ديا يدوصر

أصاويي .أصوي لانيو امعايئا ي عاييي"يا  ي   :ي

 ىلااا يواااوو يأتييىلااام يييي. لاااني تااا يواااي وايي

يراااااو  ،يع عونيااااا يبو ااااا صر:ي"أصاااااويدنااااام ي

وعؾنااام يايي ااا تيواااي رويا.عيأتااام ي  ااا ييييي

ي."ع ات 

 يع الهيع معييا يع  وعيا  يي عداايييي

ع اااا  عءي ااا عيع وااا   يع  عاااو يع جاااي ني ييي

يا ي. اا يتبامويييييبععيع  يوت ي   يع ا  هي

ع لاا دي يصوضاا  يداامعاي نااميييي نؤىياي يااوا

ع ط اااا ي  اااا نيتااااو ي  اااا ي يؿلاااا ييااااوي ييي

ع  وعي :ي"م ييويصع  اي  يأصنويتبا يعؿا  ييي

ني "منويأط و ااو يوع يا  يما ي لانويما  اييييي

اصااايئااع ني  لاا  ي ايااا يوي  اايفي  ا اار ييي

  اا ي اايسي اا عيبو ًاا ون ييااويأ اا يأتيييي

ضاا ييا  ااايع ط اا ي ياًااهييااا ي اا ،يع   يي

ي.   يع نض

ط اا يي000000 ىلنااو ييااوييااا  يياا يييي

 اااا  يع عااااو يياااااوت  تيياااايفيعاي يراااايوتي ييي

ع ب اامعتيع   ياياا ييااا يأو ناامعيووااعع ي تييييي
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وب نوصم يو يبعيو يوم  اي يع عميمييا يي

دو يدنااا  يئااا قي وااايو يتعااا ضيع ط اااو يي

ع  ي يتا يأ مون هي و بواي  ي را يوان عتييي

مو اوتيي ت نيم هيأويعاتطو ىلهيي يتبا يعؾي

يعاتماا د  يوأدااعوعي  اا يع اتااو  يوتع ضاا عييي

ي. ال تمعءيعؾلم يوعؾنل 

 يي ااا يجااا تي  ااا يجااا توايأ  ياياااواي

 ياايعايو لاار يباا يمااوتيجاا تيع ط ااو يييي

ع اا ي يييداا تي يعؿاا و ي يماا يي ااوتيي

 ي  عيع عو  يودوءيوا د،يب غا يوعضاح يايييي

تتي اااي يضااا ونيواي ن اااو يع  وعيااا ني رااابوبايييي

 يم موتاايتا  ياضاو ي ييييو    ييرو  ،ييعط

ويعط يع ا ا يأماا يي امعتي ني  ا ي او كيييييي

 يأئاايوءيايي ىلمىلااوايأئاايوءيؽااحليع بااو غ يي

أوووااواييااا يعؿااا  يوع اتاا يوع  لاااود يوايييي

صرااع يأباامرعيأص ااايداايءيياا ي اا عيع عااو ي  اا ييييي

ع   هيي يأصايفعي   يعارونم ي يانيأياويي

ع  توب  ي   يع ا  هييا يعابوئا  ي يىلاويااييييي

ؽ ااا ييااا يع غنوريااا :ي ناااو يرااا عءي يييأصىلاااويا

ع  جنياوج ي نميوييتنوو ياي يوايأ  وني

ع ا  يع ماا ياراون ي  ا اكني ي ا عيعااطايفيييييي

ي   يع ات ي و يي  :ي هعي   

"بااامعيع عاااو يمماااوي ااا يأصااااييتحاااا  يييييي

باااببء يوأصاااويأنىيمااا يتطااا  يد  يومااا ييييي

أمسااايفيي.تطااا  ي ااا قيتتطاااوي ي ناااويو ناااو يييي

يغااودنيع غوباا ييع طااور يي  اا ايظنو ااايو اا ييي

أمساااايفيي.جاااا تايمأصااااايع   اااامي.بأمم ااااىلو

جاا تيع بعاا ضييطاا ي يأ.صاا يب اا تي ااو  ييي

  غوي  يوأئاع يميانيتتب ا يواوت يوودىلا يييييي

دلميع عموي يايد و يمح عءي ميا يي.بو م 

 يمااا يي اااوت يدبىلتاااايقطمااا  يتنلااا يي

ا ياي اليت ىييعو يودىلاي ااميتىلراهينأواايييي

 يم يي وت ي نو ي ابيع م يوايئا ءيي

ع ام نننيأمسايفيماأتييط تا يتطا قي ييييييو ىي

أص اا يو ماا ييأئااع يمااأتييي.وجاامن ينأواا 

أنىيماااااا يع  اااااا عتي يماااااا ييي.و ااااااص

ي ااوت يبطااصيترااع يبااوـ عء يأ اا يبااا  ييي

ي  ي  عييربايع  ت  ي يعؿر ي.ب يووت 

يرااعيع لااط يع اااعيياا يعااطاايفيا ييييي

م موتيع اورميع   ييوام  يز ايهيفم  ا يييي

عـياونيي     يعط عاي يريوتيعاتم د يع   ي

عا اااع يبااا يأتيياتااا يأويأتييواتااا نيياااا  يييييي

ي."ع اورااامياتيع اتااا ي"ياااا يع  تااا  ي يعؿاااريي

ت اااابيي اااا ،يع رس ااااي يع  دااااايع   راااا ي

 عجملن تي  ح   يوػلمريع ا عتيع  يتم يف
وبايااا ي"عؾنااا د"يانت اااو يأ ماااو يي   ااا 

اييتاا عص ي  حلاا ي يتاااميهيييياي يااواي.ع عناان

:ي و اوراامياضااو  يييااا ي اا ،يع عالتاا يع رااو. يي

ا يواااايط تايع ن لااااي ي  اااا ي  اااا يأااااون ي

م  ايويط  يدلامي ي ايايا ي  يااي ايسييييي

  ا يع اتا  يوا اويعـًا  ييييي  اابي دباون،يي

ي.أيًواي رىل عتايعؾنلي 

ي اابييع اااون يبراا  يي  ااريت يبااوايييي

 يا يعطال ااي  ا يع  حلا يع ا يياا  ي يىلاوييييييي
بإ ًااونيعـن اا  يي  عااايا يع   اا ي   اا 

   اا يوع واا   يواييلااميفييوع واا   يا يع

واا ىيم ماا يمباا دعي)عتتاا ثي يماا يياا   ي

  اا ي .وايياا ىيواا ىيع  اا تيع اا ند ي ااابيي

ع   هيي يو ري ي  عيعارىلم ياايأتي نو ي

 ن اا عاي نوريااواييعينااواي يع لاا دي ااويهعاا ييي

ع ااا عء يأمااا يتااميععا يوأتااميع اا عببيياايفيييي

   يا يعارو  يع  توري يع  يػعا ييىلونتااييي

تا يما ياييواتاا ي ويًا ييا يع نو ياا ييييي يع ا

يع االتي ن
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ماا  ي اا عييًااينيوداا دعايتومتااواي  اا ييي
وداا دعايأ اا يأتيي اابيي يااايع اااون يأتاا  ييييي
ا لووااوايػو ااانيوئاا ءيياا و يأتيتااا أي اا ي
 ااا عيع ت  اااايع عمياااكي  م تمااايف ي يااا ييييي
ي اابييع ط ااو يقاااونب يوتت اا ي ألب ياااوء يييي
يرع وتيبو يأ يو هييع   تيأتيع ا ا يتامييي

 يعؿيو يع  عتعي ييا عتي ميام ييا ييييي مرن
تباا ي يأيااوم ييااا يوااعع ي تيوع لاا دعتنيييي
  اا ي  اا يع اا  هيياا يأتيع رس اايوتيتاامييي
نمسنيغبطوتيأويد عتيت هيوعواع يدامعا ييي
اايأت ياي يوايموتيتاودنعاي  ا ياصااو.ينوعيتااييييي
يااا يأتيت ااابييفااا ديتع ياااكيعدتماااو   يأوي
ئاااا ءيأ اااا يأتيتاااا ع،يياااامندواي يتورماااا يي

 اااااا يت جاااااا يع يااااااهيعاتحاااااام يع  تااااااريع
با عءتىلااااو يو اااايسي  اااا ين اااا ايع  تااااريييي
عـااو يبااايع اا يؼبىلااوني إي يااوايايواااكييي
 ا عييا يااال يت ميااييع ا ا ي  ا يأ اا ع يييييي
عؿاا  يوع ط يااا يع اا يهعاا يبىلااويع  دااو ييييي
وع  تيااوتييتاا نط يب  رااي يعؿاا   يوا ااويي

ع اامعا  ي  اا يع اا  ي ي ّماايي  اا يع  اا ع 

ي.أياا يأتاا يو ااايا لووااايمباا ي اا  يوياا يي
 ااو  ي ييلاا هيص لااااي  اا  شيع اا  يينمااا ييييي
بمعا اايب ي و اي  ا يا لوواايبإصلاوصيتايييي

ي ت ي يي عدىل ييا ي  ،يع ال  يعؿماوءن

 ي  عيع ليوق ي إتيت عنياي يوايببمءي
نوعي ي"و  شيبالوط "يمبابا  ييا ي"ي واهيييي
 يعؾحيه"ي  عيبا يئا ءي اايدا تاانيأ ا ايييييي

يااااو ي اااا عيأصااااايمااااوتي  اااا  يع تطاااا قيا ي ي
ع  وتريع   صل يع عليهيعاعا  ي يع اا تييي
ع تووااايفي رااا ي  ااا يعمترااا نيأتي ياااو ييييي
نعيباا يتاا عز ي يااو ي  اا ي يبعااعيع ناا ع  :يييي
تياااتهي يزيااا يعؿااا   يوت  ااااي يتبًااا ييييي

  م ييتم د  يوع  اهييا ي. اايع راسحلييييي
ع   يمو ييبووتم عني يمتوبوتااي  ت  ياكييي

يتايب يأ عو ايع لي  يوع رع نيع معرهيبإصلاوصي
) اايسيياا يتبياا يعا ااود  يأتيع رس ااي ي يي
"و اا شيباااليوطاا "يع اا يتلاايط ي يع نىلوياا يي
  اا يعجملم  اا يعاتماا د يوتا د ااويبعياامعاي اا ي
ييمعتيعاع ما يتلام ي"نعيبا "ثيب واهي ا عيييييي
ع ترااوبا ييطو اارياي يااوايبىلااموءيأايتات اا ييي
ت ااتاي  اا يا  ياياااويأويعاراا   يعؿمياااا يييي

 ي ،ي   ا ع يي ألط و يعةونب ي نو ني ت 
ع ن ل ي مىي   يي ض  يتميهيتم يع د  ي
و اا يع اا  ييًاا  ي  اا ي ماا ياي يااوايص اا .عاييي
أدبيااواييت ااووزيي ضاا  ايعؿاامي  يويعطاا ييييي
ئاا الايو  وتااوايدتيااا يتااميتت ااووزي ااموديييييي
عوت راااااوايأ ماااااوقيع  لاااااوديع االتااااا ي

ين.ع بر  

ينىلاااااا ياي يااااااوايع لاااااا دي يع  حلاااااا يي
  ااا نيعااو يااا  يتونماااواي ناااويب ااايحليأيااا يييي

"و اا شيباااليوطاا "ي يلاانيياو ياا يبااأ ي ااو يي
ي يع   ع نيو   يا.عيمت ننيي يعدتياوزيي
ع   اااااااا  يع ا ي اااااااا يع و  ي لااااااااتمنحايي
بو تأميميػ ب يت عء ي يؼ  ي  يىلوييا يي

يتب 

" يلانينوعيا ييييأاععا يو  شيباليوطا ي
ا اليياااا يأويوروراياااا يوايت يااااميأتيت اااا تييي

تيما  ا ي اااميتااو ياي ياواي ي اااوءييعااا"يايي
 م ااااييااا يع  وعيااا ي ااا ي"عاراااونم يودعااا يي

ـ كيعؾ يعانووار ي ااميييي"ع نو يي   وت
تو يب ببيعانوظ يع طبيعي ي ييلابينأواايي
صي عياااويبو  ااامعويع ااا ي ااامرني يب ااامعتيي

ي.أا ى
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  أحمد الطاهرمحمد 

 وحمام روائي وقاص         

 

 

األدوب هو أكثر من وتقن فن الدفاع عن احلواة، وهو املدافع احلق  عقن   

والقسوة والصقراع، وكقث     اإلنسانوة واالحنواز باملطل  هلا، يف ظل اجرتاع اآلالم

من األدباء من كانوا يف جبهات القتال وأنتجوا أدبًا بادقًا وواقعوًا، ألن األدوب 

كٌنسان وًثر ووتيثر وًثر بالواقع الذي وعوش فوه، واألدب هو نتاج طبوعقي للعققل   

، ففقي كققل  ولققوا افرتااقواً  واقعوقاً  البشقري بشقكل أو بقىخر، واألزمققات أصقنع أدبقاً     

وققادوا مقن    مقًثراً  ليت مرت على البشروة، كان هناك أدباء أنتجقوا أدبقاً  احلروب ا

وقققادة وكققانوا ملققهمني روحققوني هلققو كمققا يف احلققربوني      خقق ل فكققرهو اققعوباً 

 العاملوتني، وكذا هي األزمات اليت عصفت بالوطن العربي،

 

ٖٙاا ٌنّااٗناء واا ٧نٝلٝا ناٍ ياا نّااٗننننن

مت ساايٞانٝاض واابٝانويت واا اٚٓنّااٗن  ااُنن

شااااضٞوٚٓهنءٕٚاااآنىاااا ٕٞان ساااا  ن  لاىاااا  نن

ٝاستشض لا نو ٍنا  ٔنهنقنابن  لىاٞانا  ا ننننن

ّبياا ا هنٝ مااٞانٕاا مٞ،نا  اا هنقٍٞاابنّاا ننن

ٟساا٥ْنوااا رناواا رنٝٙااٞن  رنٝامضاا١نءٕااٛنن

 صبوناضبريا نعٗنٝامعناو ِهنٝمابنصابل ننن

ٝاٟاا  ناٍااخن للاابنٍَ اا رننننناٍضبٟاابنّااٗناٍ ن

عَاا٥نسااٞل٤ٟهنّٝااٗنواا رناٍتا واا٤ناٍ اا٠اا٤هنننننن

قنابنشاٚب نسانٞدنّبٟٖا٤ناٍ ما٤نمن ٟ ّٚا ننننننن

اءٝىلهنٝى٠اااكناى ٚااا نٝ اااٛنا بٟٖااا٤نمنننن

ٙااااٞنٝ ااااٛننن3102ا اااا ّ نّااااٗن  النعاااا ٔنن

اٍساْ ٧هنٝى٠اكنعناُنا اٞلناءٍساٗنعاٗننننننن

اوبٟثنٝاٍسؤاِهنٝى٠اكنا ىابنا بٟٖا٤نننن

اٞا ااااٛنّ ااااريٙ نٝٙاااا١نعاااا  ٧هنٝى٠ااااكننن

ٍٞبناٍشٞال نٝٝا ٚ  نالحما  نواين٠ٍَا٤ننننحت

ٝو  ٙ ن ىلناٍَٞ٘ناءسٞ نٍيث ٣ناٍ قت  ن

اٍسااٞ ناٍااخنى ٕاابنااابعٞنٍَاٚاا  نا نااب،نننن

ٍب٤ٍٝناٍضَْ ٤٠ٕنا ٞلهنزٕ ٕ نا اٞلنناوبن

ٝاواا ٘نوااا٘نٝافاابهنق   اارينواا  ن ٚااٞ  ننن

ٝاٍن اا كنىاا ٘نب اابنواا نل اا٤نلماا رننن

 ٕاا ،ن ن ٕاا نواآنساا٦ٞن ٕٚاآنّااٗن ٞا٨ااكنننننن

٤٠ن لا ٦هن ٝنىا ٘نّٞا ا  نفي٠ّٞا  ن ٝننننن ٟٖ

نعسي ٟ  نّتن عبا .نن
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عٖاابٙ نىتباابنّبٟٖاا٤ناواا ٘نٝلٝاٟاا٤ننننن

 لضناجلٚ  هنٝق٠ٚ نلصب نا  ص٠ُن م٠ن٤ن

 اااا نف ااااُنمنّبٟٖاااا٤ناٍ ماااا٤ناٍااااخن عَٖٚاااا نن

ا سَ ٞ٘نع ص٤ْنوآنمناٍشاْ ِناٍساٞل٢هنننن

ف٠ااثنسااتٖ َهنّٖٚاا ناٍ تٞفاا  نا ساا ٤٠ّننننن

 ىلنىاااُن صااان  ناءلضهنٙيااا انىاااا ٘نننن

 ٠ ناجل ّعنٟنِٞنٝٙٞنع٥َنا ٖربنّتي٩ا  ننل

عَاااا٥نو لٝ اااااٛناٍ ٝساااا٤٠هنّ ااااابٟ  نٍب سااااٛنننن

اءسٞ هنى ٘نعْ ٜن نٟتا ٝزناٍاث نيينّاٗننن

اٍضْاااا هنو٠ْٖاااا نىاااا ٘نٖٙاااا ٌنّااااٗنبْااااُنننن

شااٚ  ا نع٠َاا نّااٗن  باا ٧نٝمنياا ٣نٝ اا ّيننن

ٝغريٙاااآهنٍيااااٖٚٓنصااااٖ ٞان ٕٚاااآنٟتبضااااٞ٘نن

ماااٞإينٝواااض٤٠نٝواااضتٚ ن ٍٝااا٤نعَْ ٠ٕااا٤ن ننننن

اض ىلهنٍ ًٍنقنبنمتناساتبض  ٙٓنناؤّٗنو هللن

ٝ نق صاا٤نواآنو و٠اا ٣ن  نواابٝل٣نا سااتت و٤ننن

اٍشاااا ع٤٠ن اااابنيساااا٤نعشاااا نّٟٞاااا  نم وَاااا٤ننن

ٍَتابٟاابنعااب٣نّاا ا هنٝل اا نىاا ٘نا ضَاآننننننن

 فبن لوا رناٍساٞاوهناٍا ٟٗنسابهنٝمتنز ٚآنننننن

و ٍساٗنّٗنمبُن فبناٍنني ٣ناٍ ٟٗنب و ن

ٟٗنعَا٥نفابنزعْاٛهننننبوٚٓنٟٝضَْٚٓن صاِٞناٍانن

 ٣نحبهنّٝٗنوضبٙ نلٝا٤ٟنّٞعابنّاعننن ٕٚ نّاس

اٍشااْ ناٍ اا ٨ ٣نو   اباا٤ناءٝىلنمنّساا ون٤نننن

ٝاٍاخننن3133فٖ ن٤ٖ٠ّنٍإلوبا ناٍ ٝا٨ا١ن ٝل٣نن

ى ٕبنلاصاب٣نٝى شا ٤نّٝؤللا٤نءفابا ننننن

اواا رنعَاا٥ناءلضناٍسااٞل٤ٟهنٝى٠ااكنٙااٞنن

ّٖظٞلناٍغ رنو جت ٜنٙ ٜناوا رهنٝى٠اكننن

 ٘نالحم٤ٖناٍخنّ  نو ٍب  هنملناياٗنلغآننن

 نّٝ الاٚااا هن ٘نا ياااًنواااين وٖااا ٧نننمساااٞاٚ

ٝاوا   نوض ما٤نننن١اٍٞ ٗناٍٞافبهنٝٙ انجتَان

اٍٞقاااا ٧ناٍااااخنطضاااابنوااااينو َاااا١ناٍ ٝاٟاااا٤ننن

 اا   ناٍبّشاان١نٝ ْاابناوْاا٢ٞهنّااعنننننن

اٍضَٓن ٘نىاُنّْٖٚا نٟٖتْا١نٍ  ٨ ا٤نةتَ ا٤نننننن

سٞل٤ٟنٝٙ انى ٘ناضبريا نص  م  نعٗنفن٠نا٤نن

اٍ س٠ سااا ٧ناٍساااٞل٤ٟناٍض ٟنااا٤ناٍاااخنمتتااابننننن

ءىثاا نّااٗنعشاا ٣ن  لنساا٤ٖنٝوإٚاا ن ماابٔنننن

فنيااااا ل٣نمناٍتااااا لٟ هنملناسااااات عنىاااااُننننن

اٍٟٞ  ن ٘نانني١نع٠َٚ نٝ ٘نف ٍٝابناشاٟٞٛننن

نٝ ٚٚ ناٍٖ صعناٍب٠ ضنا٠ٍ مس٠ينناٍ ا٨ ٤.

 لىااابنوااا نّ اٝغااا٤هن ٕاااينن ٖاااب٢ننن 

بُْنلس ٤ٍنل ٚ نونَْٛهنٝٝ ب نٕ سا١هنن

 م اااُنونَْاا١نّااعناٍشااض ناٍاا ٢نٟب ااثنعااٗنننن

ٝ ٞ ٜناٍت لخي١هنشاض نٟ ٟابناو ا انعَا٥ننننن

ٟٙٞتااااااٛنٝا لخيااااااٛهنءٕااااااٛن واااااا٥نا ٖااااااٞ ننننن

ىثاااا نمنننٝا ٕيساااا لهنٖٝٙاااا ٌنىتاااا رننن

اٍاااٞ ٗناٍض وااا١نٝمنساااٞل٤ٟنايَْاااٞانوَغااا٤نننن

وااا   نع و٠اا٤نٝافااب٣هنٝىااا ٘ناو٠اا زٙٓنٝاننن

ٝصاااا ب  ن ىلن  ٕاااا نٝ ااااٖٚٓنٝ ىلن  ٕاااا نننن

 ٕساااا ٤٠ٕنا ااااٞا ٗنءٕااااٛناءوناااا٥نٝاء اااابلننننن

و وْ ٟااا٤نٝاٍ ع ٟااا٤هنٝ  انملنٟتي ّاااُن  رن

اٍبالُنّعن  رنا ا ل نٍَٞصاِٞن ىلنّٞماكنننن

ّٞفبهنّٖ ٙضنٍَ ا رنمنىاُن شاي و نننن

ٝلاقني  نٍ ي اٚ هنٍٗنٟياٞ٘ن  وا  نفن٠ن٠ا  نننن

ٟضاااا٠ين ااااٟٞ  نءٕااااٛنملنٟيااااٗنّااااؤني ا نمننننن

ٞامااعهنٝ اا ن ٘ناء ٟاا ناوااٗنو٩٠تااٛنٟتباا  ِنننننناٍ

ّضٚ نانَب اٚا نمنىاُناءفا ٟيهنقْاٗنٙا انننننن

ا بب نٍسابنّضاٛنمناا ٠اُنىت وا٤نىاُنّا ننننننن

ٟشااااض نوااااٛنمنف٠ٖااااٛهنءٕااااٛن ٘نملنٟيتاااا نن

ٕسااا ٘نوظتٚااا نقَاااٗنٟيتااا ن وااابا هنء٘نا نن

 ىربنما٠ٓناو٠ا ٣ناٍاخنأا ن ٘نابنا٥نٕن٠ا٤ننننننن

ٝوض٠ب٣نعٗنىُنا  اٖٙ  هنٙ ٜن١ٙنلسا ٤ٍنن

نء ٟ نمن تْضٖ ناٍض و١.ا
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الحرب واإلنسان في أعمال 

  يوري بونداريفالروسي 
 

 محمد الحفري 

 وروائي وكاتباص ق               

 

لقد  طد ا اب ا الاوطددي  األدم ابامددائ الاوائودة الددو ر د   مو ددواة      

نبددا اسنوددا  احلدداا مفدداىلة وا جوانددب ونوددانوة واجحمااوددة وحواتوددة  ددا  ىلوهددا  

ومسوه الى الاغم من  ؤس احلاا وما حي ث  ثندا  القحدائ مدن مواقدي ت دوب      

هلا اب  ا  واحلاا كما تقوئ  حد  خصيدوا  رواودة ال دا"هي جنهدي  د   د         

هي قداار  ولدو  غدوجن وهداا الكد ع ى م ندى        ىللوفا  مثقفني و   وجع ر س.

ربًا بنده    د وا انهدا    مدن م انوده و اندة لحلدر احلداا الدو بو دها   فدهم  د         

 ىلااًا ان ابرض والكاامة املباحة وان ها قد  ودح و مفهومهدا لحيدبد مق طدة و       

   وا انها لا  احلق وا  هله.

 

الكتابةةٕن ةةوناذتةةتكننةةنن كةةُىن ةةوننن

خةة٠من تان ةةٕن ةةان ةةتٓن َن قهةةا٘نالُنةةُ ن نن

 عمعتًانَيذان انفعلٌنبعة نتتةاكنرةُ ِٕنننن

خةةةة٠منالتةةةةهُا ناثاؼةةةةّٕن ّةةةة نظةةةةن  ننن

 صةةةتا نا١ مةةةامنواخةةةخنرةةةُ ِٕنَخا  ًةةةانن

ستاَلٕن ظنن انَنعن ون  ناث،ن  انبعة نن

الكتةةاك،نفّمّةةخنلكنالكتابةةٕن ةةوناذتةةتكن

لتِٝةةةةٕن ت ةةةةتنفّمةةةةانبعةةةةنن ّةةةة ن كةةةةُىنان

َؼُ ًانَ ونذلكنِقُمنبُنةنا ِ: نمل نرةتننن

خباطتٓن تٔنفكتٔناللجةُ٘نلكنالقلةأن قهةا٘نننن

َّن ةونن اذتتك،نلّسنلٟنبعننادت ًٕن او نلل

نفتةةةةًان الةةةةٕنجتِ ةةةةٕنذتا ةةةةٕنجا ؽةةةةٕن ننن

نالتع رين ونشْ٘ن امل

َ ةةُؤنلكنا١ مةةامنالتَرةةّٕنالكةة رئن

اليتن طتنتنهلةذانا١ ةتن ة  ْن َاِةٕناذتةتكنننننن

٠منثٞلفًةةةةانمل ُلتةةةةتُٓملن ن قةةةةن تًانَالتةةةة

َالةةيتن تثةةنثن ةةون ةةامناوتمةةعنالتَرةةْنننننن

 قهةا٘نجة َننةةابلُّىنبُنةابت نلة ٠ويأنَالةةذٓننننن

 ربِتًانهل ميتٌن  امنالتَسن َنالتةُفّتنننامن

ملادتّةةةُطن   ةةة:ن لةةةٖنبطُنًةةةاملننن ّهةةةذا  

َنةةةةامن ِؽةةةةًاننُلتةةةةٌنالصةةةةًرئنمل ةةةةان تةةةة نن

َنةةةنن ةةةن نالتَرةةةْن عةةةانٌن تةةةٖنَظةةةخملن

ذتُ ٔنللّةةاذٔنالععةةُ ناذتنِ ةةٕنننالتَاِةةٕناثةةن

تمةةان ىن ٞلفًةةان ةةون مالقةةٕنالةةتَاّٙ ن نننن

 َرّانَالعا نَننننصت ن نزتلةٕناثتارةخننن

م،نَٟن قةةخن َاِةةٕنن5681ةةةةن5681بةة ن ةةا ْنن

ملتّ:نرقّهانالفُٟذملن يمّٕن نزتامنيةذٍنن
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الكتابٕنَالةيتن تطةتإنلكناذتةتكنالتَرةّٕننننن

َالعةةةتا نالط قةةةْنَيةةةْنثٞلفًةةةانملنّقةةةُٟٓننن

رتفتكْملنَننن نت ناللجهٕناثتت ِةٕنن َر

ل٠حتةةةاونالتةةةُفّا ْن هثًةةةانَرةةةامنلّةةةه ،نن

َيةةةْن لقةةةْن فةةةايّأنالعةةة ٔنَالكتا ةةةٕن نن

ذيةةوناثتلقةةْنَالط قةةٕنالكاو ةةٕنالةةيتن ةةوننننن

َا  ًةةةان ةةةنمنالق ةةةُمنبالةةةذمنَاثًانةةةٕنَنةةةنننن

 علتن لةٖن ةاٙ ٔنرةتال نلة٤واك،نَنةتٗنننننن

 ونالؽتَ ٓناثتَ ن لٖن َاِةٕننعةٕنلنتةاىنننن

ُننن قّقْ ملنٓللكا  نالتَرْنملبةُ ِسنبُلّفة

َيةةْن تطةةتإنثةةان ةةنثن ةةعنالطّةةا نالتَرةةْننن

ملالكتةةةْن ا ِتةةةّّ:ملن َن ةةةانِطلةةة ن لّةةةٌنننن

ب  ةا ن َرةّانالعمةّأنَالةذٓن عةخن ِؽةةًانننننن

 لٖنلقة نبطةخنا٥حتةاونالتةُفّّيتنثعج  ةٌنننننن

الةةيتن ققًةةان قهةةا٘نالملةة َنا١ثةةانْنل٢ اؼةةْننن

التَرةةةّٕيفنَ نيةةةذانِقةةةُمنبطةةةخنالتَاِةةةٕن ننن

ىنا١ تِكةةةةةةاىن نِعةةةةةةننُانل ذتتا ةةةةةةٌن

 كاِتٌنَ  نناحملا ب نالقن ا٘ننةنن تةنننن

 عتمةةةةنًان لةةةةٖنخرب ةةةةٌنارتاظةةةةٕن ننّةةةةاؤنننن

الطاٙتا ن لٖن ىننعٕنالطّا نمل ا ِتةّّ:ملنن

 ةةانيةةْنلٟنستةة ناخةةت٠إن بن تةةٌنشتّلةةٕنننننن

تا  ،نَ  انا٣ىنتمةانِقةُمنفقةنننةن  ننننن

نالكا  نبُلّفُٗنبا ت ا ٓنلق ا ن ّ ملن

با تّةا ن نالكة رينننيذٍنالتَإِن عتمةننن

 ون فاظلًان لٖنالُانعّٕنالعتفٕنَننن اون

للعمةةةةةخن ًةةةةةا ٔننبطلةةةةةًانبعةةةةةننبةةةةةرتنرةةةةةانٌّ

تطّةةا ،نَنةةننَظةةفٌنناٙةةنٍنالةةذٓن شةةت ننن

 لةةةٖن ن ِ ةةةٌنبعةةةنن ٠ ةةةٌنب نةةةٌنملا٥نتةةةاىننننن

ا١َ ةنن نالعةا نالةذٓننةاونطةاٙتٔن طةا ؤننننننن

 ةةونوَىننةةن  ملنَ ةةان ةة نا٥شةةا ٔنللّةةٌن ىنن

ٖن ةاٙ ٔنالنَلةٕنننيذٍنالتَإِننةنن عةلتن لةننن

نل٦حتاونالتُفّّيتيفنن

َلعخن يأن انِعهّهان ن او هةانيةذٍنيةُنننن

التطةةتإن١ مةةامنالتَرةةْنملِةةُ ٓنبُنةةنا ِ:ملنن

١ىنزتمةةخن  مالةةٌنَتتابا ةةٌنِطملةةٖن لًّةةانننن

َنةةةنن تأةةةتن  مالةةةٌنلكننالطةةةابعناذتتبةةةْ

ٕنن َيةةُنِقةةُمن ن طلةةعنننن ت ةةتن ةةونرةةت نلملةة

 َاِتةةةٌنملالصةةةاطٛمل نتةةة٠نلةةةّسنالةةة  ون ةةةون

 لةةةةكنادتةةةةتا.نالقنميةةةةٕيفنَيةةةةذاننميّتهةةةةانبةةةةخ

الكة٠منِعةةننلنةةتا ًان هةةٌن ةةانفعلتةةٌناذتةةتكنن

 ةةون قةةتن لةةْنََاؼةة ن ننفتةةٌنَالكا ةة ننننن

منَمتن5191اثةةذتُ نيةةُن ةةون ُالّةةنن ةةامنننننن

من5119جتهّةةةةنٍن نادتةةةةّضنا١ ةةةةتن ةةةةامنن

َلةةنٗن تا عةةٕنرةةري ٌنالذا ّةةٕن ةة  ن نةةٌننةةنننن

شةةةةا  ن ن عتتةةةةٕنرةةةةتالّهملتاونالصةةةةًرئننن

َنن حتتِةةةةةتنتّّةةةةة:ننَ  ةةةةةُ ننًةةةةةتنالةةةةةنِهربن

َ صّكُرةةةلُفاتّان ةةةونالقةةةُا نا١ثانّةةةٕننن

من5111الملا ِةةةةٕنَبعةةةةنننًاِةةةةٕناذتةةةةتكن ةةةةامن

التث ن عًنن ُركُنل٤واكنَتتة ن ةنٔننن

  مةةةةامن ةةةةوناذتةةةةتكن هًةةةةانملالةةةة ل ناذتةةةةا يفنن

الكتاٙةةةةة نإا ةةةةةٕنلكنالةةةةةهرياىيفناهلةةةةةنَ٘يفننن

الصةةةةةاطٛيفناٟختّةةةةةا يفنالطلقةةةةةا نا١خةةةةةرئنملنن

َتمةةةةان عةةةةتَ ن هةةةةٌ،نفًةةةةُن ةةةةونتتةةةةاكن

التةةةةةّهمإّٙنملالتثتِةةةةةتملنَ َاِا ةةةةةٌناثلثمةةةةةٕن

تانةةتن رارةةًانلعةةنونتةة رين ةةونا١فةة٠م،نننننن

َيُن ون ّةخنِقةامنبة ىنق٠قةٕنباثٚةٕن هةٌننةننننننننن

 اوَانلكناذتّأنَ ونيهةاننتةتطّعن ىننفًةأنننن

يةةةذٍنادتةةةُؤنَالننةةةٕن ن عةةةُِتنفجاٙعّةةةٕنننن

اذتةةتكنَ ةةانختلفةةٌن ةةونَِةة٠ نَو ةةا نِطةةامن

تخنشْ٘نَٟن تلأن هًان َ.نا٥نتاىنَيةذانن
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 عخن ون ُي ٕنبُنةنا ِ:ن عةقُلٕن لتًةانننن ان

ن تفّٕنراطعٕن تعع ٕنلعا نا١وكيف

 ن َاِةةٕنالةة ل ناذتةةا نِكتةة ناثٞلةة:نننن

ذتتِا ةةٌن ةةوناذتةةتكن نالقطةةا نادتهةةُبْننن

الملتبةةةْنلتةةةتالّهملتاونَِعةةة:نقلجًةةةانالةةةذٓننن

ِةةذَكنحتةةتن هةةا ِتنالةةنبابا نبةةالقتكن ةةونننن

نًةةتنالفُلملةةا،نَِتثةةنثن ةةونادتةةّضنالةةذٓنننننن

ُلُ ن ّةةة ن ةةةا٘نلكننِقةةةُوٍنادتهةةةتامنبّتةةةن

نتِةةةةٕننُ انّةةةةٕنميتةةةةا نرةةةةكانًانبط ّعةةةةٕننننن

خاظةةةٕ،نَ ناثقةةةاطعنا١َكن هًةةةانِتطةةةتإنننن

الكا ةة نلكن ؽةةُ ناثمتؼةةٕنمل َِةةاملنالةةيتننننن

 ةةا٘ ن ةةون  ةةخنالعهاِةةٕنالعةةثّٕنباثتؼةةٖننننن

َاثعةةةةاب نَيةةةةْن نالُنةةةةتنذا ةةةةٌن ٠ ةةةة نن

اثةةةةة٠ منو و َفتةةةةةكْنََ ُويةةةةةان شةةةةةعخن

ننالعةةةتا نبةةة ن فةةةتاونال طا ِةةةٕنَبةةة نناٙةةةنننن

الفعةّخنَم ةتنال طا ِةةٕنَيةذان نِةٞقتن لةةٖننننن

رةةريناثعةةا  نبط ّعةةٕناذتةةام،نلكةةونَ ةةُوننن

 لةةةةكنالفتةةةةأنتةةةةاىن ةةةةونَرةةةةاٙخنالكا ةةةة ن

ادتاذبٕناليتنِصةننبًةانالقةا ٜنرةُن َاِتةٌ،نننننن

َ لةةكنال ناِةةٕننةةننختتلةة:ن ةةونبناِةةٕن َاِةةٕنننننن

ِعةةتانالكا ةة ن نبةةناِتًانالصةةاطٛن ّةة ن

  لتةةةٌنلكن ثانّةةةانَِعةةةُ نلهةةةانالكةةة رين ةةةون

ا١ اتونَِع:نا١شخاػنالةذِونالتقةايأننن

يهةةا ،نلكهةةٌن نادتةة ٘نا١يةةأنِتةةتذتتنننن

 لةةةكناذتةةةتكنَِتةةةتعتانتمةةةان نشةةةتِ نن

رةةّهماْٙن ةةان ةةنثن عةةٌن قهةةا٘ن لةةكناثعةةا  ننن

َالصخعةّا نالةةيتنتانةتن عةةٌن ةونؼةة ا نننن

 َنَ هةةُونَظةة:نؼةة ا ن ةةونفعةةّخنَا ةةننننن

ًٟننننن رةةتِٕنَا ةةنٔ،ن ةةونبطا ِةةٕن َنفةةُ نستةةاَ

رةةربنا١جةةُا نَالملةةُػن مّقةةًانواخةةخن بطةةامننن

 َاِتةةٌنَنةةنننقلةةًأن ةةون ةةاثًأنالةةُانعْنلكننننن

ًٟن لةةةٖن ظةةةفثا نالكتةةةاكنلّكُنةةةُان بطةةةا

الُانةةعنَ نا١وكن ِؽةةًا،ن١َ ةةخنذلةةكنِقةةامنن

ىنبُنةةنا ِ:نشةةكخن ةةعنجةةريٍن ةةونتتةةاكننننل

ونا١وكنالتةةةُفّّيتنظةةةننًان قهعةةةًان نالتةةةت

َ مللملةة٠ًن ن فعةة٠ّ ٌنَ صةةاينٍنَلعةةخن يةةأننن

 ةةةونِةةة  ْن ن قةةةن تًأنمل ُلتةةةتُٓملنلكةةةونننن

بعةةةة ن همةةةةتٓنا١وكنميّلةةةةُىنلكنا ت ةةةةا ننن

بُنةةةنا ِ:نتا  ةةةًان تبّةةةًانَيةةةذانِعةةةُونلكنننن

لؼةةةةةةافٕنالكا ةةةةةة نالفكتِةةةةةةٕنادتمالّةةةةةةٕنن

الك رئنثُؼُ ٕناذتتكنَيذان انوفعةٌن ىنن

ِكُىنَانعًّان نًان عنالهاشتنا١ثةانْنالةذٓننن

ىن ةةنٍَنبةةا١ سنَ ظةة  نظةةنِقٌنبعةةنننننتةةا

مللُنتهةتنننانتًا٘ناذتتكن ّ ننامنزتا ٠ً 

  ت نب نكنيهةا ن لةٖنالؽةفٕنا١خةتٗن ةانننننن

تهةةةةتننةةةةنن طلقةةةةتن لّةةةةكنالهةةةةا ملنلكةةةةوننن

الكا ةة ن َنبطلةةٌن ون لّةةٌنبةةالقُم نملتهةةتننن

 طلقتنَ نان ِؽًانتهتن طلقتن لّةكنالهةا ننن

لُنالتقّتكنيها ملنيةُنالُانةعنَالُانعّةٕن ةتٔننننن

تةةخن ةةةتٔنَواٙمةةًانٟن فةةتن هًةةةانننن خةةتٗنَ نن

  ةةةامن ةةةتا ٔناذتةةةتكنَنتةةةُ ًانَ فتةةةرين وٍنن

القارةةةْنِعةةةُونبط ّعةةةٕناذتةةةامنلكن عتفتةةةٌننن

العمّقةةةةٕنبةةةةاذتتكنَشةةةةَٞنًانَ فعةةةة٠ّ ًاننن

نننالعملرئنَ فاظلًانالك رئنَاذتامسٕيف

ِعةةُ نبُنةةنا ِ:ن ن تةةا ن ةةون َاِةةٕننننن

الةةة ل ناذتةةةا ن ّةةةأنبّتةةةُل:نناٙةةةننادتةةةّضنن

 طةةةا٘نظةةةُ ننالةةةذٓنارةةةتخن ٌنالكا ةةة ن٥نن

بانُ ا ّةةٕن ةةوناذتةةتكنَخاظةةٕن ن تةة ليتنننن

  ُ نالهًةتنَابةونناٙةننادتةّضناثفقةُونَنةنننننننن

زتةةنن نشخعةةّا ٌنالكةة رين ةةونا١ظةةننا٘ن

ًٟنفةُإنظةفثا ن َاِا ةٌنننننن الذِونتةانُان بطةا
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َ لةةةٖن  اناثعةةةا  ن ِؽةةةًانَيةةةذان ةةةاننع ةةةتن

 عتةربن ةون شةًتنننناليتنن لٌّن ن َإِنالصاطٛ

عخن بطاهلةان  ةخننن َاِا ٌن ّ ن رتطا ن ىن 

 ٠ ا نفا نةٕنلكةخنَا ةنن ةهًأن ةانميّة ٍننننننن

التنّةةةة ن َمننَنةةةةذتتن لةةةةٖنرةةةة ّخناث ةةةةامن

مل ِكةةةةة ملنبلفافتةةةةةٌنالمللّمةةةةةٕنَمل ّجّةةةةةه ملنن

بًنَٙةةةةةةةةةٌنَمل شةةةةةةةةةا ّكُ ملنباننياشةةةةةةةةةٌننن

َارةةةةتملتابٌنلكةةةةخن ةةةةانِةةةةتاٍنَ ةةةةان ةةةةنثنننن

نَت٠ ٌن ظة  نٟ  ةٕن ةتوون نتةخن ةُا  ننننن

 كنالعةةاث نيةةخنيةةذانظةةثّ نإةة نننملاَاخنِةةا

َٟننهتةةٖنيةةذٍنالع٠نةٕنالةةيتنفًّةةانننملَ قّة  ن

 ؽةةاونَاخةةت٠ نَست ةةٕنبةة نملجتانةةا ُ َ ملننن

َمل ّجّةةةةةةه ملن ةةةةةةون ًةةةةةةٕنَملتهّةةةةةةا كُملنن

َملنّكّةةت ملن ةةون ًةةٕنقانّةةٕنَفًّةةان تلةة:نننننن

الطةةت نال ةةانْن ةةونا١َمن نفًمةةٌنلترةةالٕنننن

ادتةةةّضنالتةةةةُفّّيتنَ ًمتةةةةٌناث هّةةةةٕن لةةةةٖنن

 خ٠إن ن ُيمانللت فٕنبالؽعّ:نَالتمتةكنن

اٍناثً َ  ،نَلذن هتًةْن َاِةٕنننبا٥نتانّٕنجت

الةة ل ناذتةةا نبطةةتونا١ثةةاىن ةةونرةةتالّهملتاوننننننن

َالتثنثن ونا١ مةامنال طُلّةٕنالةيتننا ةتننننن

بًةةةانالُ ةةةنا نالعتةةةكتِٕن جةةةأنال  ًتِةةةتنن

َالةةةربو،نففةةةْننًاِةةةٕن َاِةةةٕنالصةةةاطٛن  ةةة:ن

للجّةةُطنرةةُنالعاظةةمٕنبةةتل نَ لةةٖنالةةتجأن

 ةةةونالهعةةةتناحملقةةة ن لةةةٖنالعةةةنَنِؽةةةثْننننننن

كُملنإّا ةةةٌن ةةةون  ةةةخنننالؽةةةاب نملتهّةةةا ن

لنقةةاذن ةةنون ةةونالعةة ّاىنا١ثةةاىناثُاظةةل ننننن

للقتةةةةةامنوَىن عهةةةةةٖ،نَارتصةةةةةًاوناثةةةةة٠ منننن

ملتهّةةا كُملن  طةةٖنالتَاِةةٕن بعةةاوًان خةةتٗننن

َيةةةةُناثعةةةةتَ نبت  ةةةةٌنَن التةةةةٌنَ تبّتةةةةٌنننننن

العةةا  ٕ،نفًةةُن تةةكتٓنلةةّسن ةةون  ةةخنننننن

اذتةةتكنبةةخن ةةون  ةةخنالتةةلأنَاذتّةةأنالةةةيتننننننن

  ةةةخن ةةة ن ىنِعّصةةةًانبًةةةنَ٘نَرةةة٠من ةةةونن

نارترينَالعنالٕنَالنفا ن ونالُطويفن

َٟنختلةةةةُن َاِتةةةةٌنملاٟختّةةةةا ملنب عةةةةنيانن

الفلتةةفْن ةةونذلةةك،نفًةةُنِطةةت.ن ةةونخ٠هلةةانن

 عةةةةرينالعاٙةةةةنِون ةةةةوناذتةةةةتكنَا٥نتةةةةاىننننن

الطةةةا  نإّةةةأن فؽةةةخنبعةةةننارتةةة٠ػن ةةةوننن

العةةنَاىنَالصةةت،نَيةةذان ةةانميتةةننبت ِهةةانلكننن

 َاِتٌناليتنحتمخن هةُاىنملالطلقةا نا١خةرئملنننن

 ةةنَ ن  ةةناقًان ن نِهةةٕن َ بّةةٕننتِ ةةٕننالةةيتن

 ةةونالعاظةةمٕنا١ثانّةةٕنبةةتل نَ ةةون هُانًةةانننننن

نلمةةسن ُنةةٌنللخةة٠ػن هًةةانَ  ةةانيةةذانيةةُننن

يةةا سنالتَاٙةةْن نتةةخن  مالةةٌنَ تةةمّتٌنننن

للقتةةةأناثتعلةةةة نبةةةاذتتكنبهةةةةُىن ن َاِةةةةٕننن

الصةةةاطٛنيةةةُنولّةةةخن لةةةٖن ُنفةةةٌن ةةةون لةةةكنننن

اذتةةتك،نَ عتةةربن لةةكنالفةةرتٔنتمةةانِعةةفًاننننن

منالتعمّةننالهةا ٓن نادت ًةٕنالةيتنننننب نًان  ةُان

بةةةن نفًّةةةان هةةةنًِانقةةةأنم ةةةتًانلطةةةانأن ؽةةةاونننن

نللنبابا يف

َ لةةةةٖنالةةةةتجأن ةةةةونَطةةةةّسناثعةةةةا  ننن

َشن ًان نِملفةخنالكا ة ن ةونَ ةُوناثةت ٔنننننن

تصةةتِكن قّقةةْن ناذتةةتكنَاذتّةةأنفقةةننن

  ؽتناثمتؼٕنمل َِاملنلكنَر ناثعةا  ن نن

 َاِةةٕنملالةة ل ناذتةةا ملنلّكتةةتنَ فةة:ن ةةونننننن

تعامننةةرياىناذتةةتك،نَيةةذانالتةة  نَنةةعنَاشةة

بالةةةذا ن  ةةةانوفعةةةٌنلّكتةةة ن ةةةون ٠نةةةٕنننننن

 اطفّٕننص  نب نشاكن َرْنَفتأن ثانّةٕنن

 قهةا٘ناذتةةتك،نلكهةٌنِعةةاومنيةذٍناذتالةةٕن َنننن

ُِا ًِان تة نَ ًةٕننمتنةان ن لةكنالع٠نةٕنننننن
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الةةةةيتن بطةةةةتنالؽةةةةاب نملتّهةةةةا كُملن ةةةةعن

  ّ تةةةٌنملجةةةاٟملن ّةةة نتةةةاىنِةةةتٗنؼةةةتَ ٔننن

الُظةةةةةةُمنلكنن   ّةةةةةةخنذا ناذتةةةةةة ن تةةةةةةٖ

التةة٠م،نَالتَاٙةةْنبُنةةنا ِ ننةةنن عا ةةخن ةةعنن

 بطالٌنت صتنهلةأن صةا تيأنَ  ارّتةًأنننن

َ  ٠ ًأ،نَيهةا ن ةانِهتمةتيأنلفعلةٌنبعةننننننن

 ةةةُو ًأن ةةةوناثعةةةا  نَلعةةةخنيةةةذانالتةةة  نننننن

بالذا نيةُنالةذٓنو انةان نيةذٍناثةاؤنتةْننننننن

نتت ن لٖن َإِنالصاطٛن ت تن ونجرييةانن

تٗن ىن ةةةون  مةةةامنالكا ةةة نَذلةةةكن١نهةةةاننةةةنن

اذتتكن ن كةونجاِةٕن ن ةننذا ًةان نِةُمنننننن

 ةةةونا١ِةةةامنَالصةةةاطٛناثتجتةةةٖنيةةةُنشةةةاطٛنن

ا١ اىنَالت٠منَالطم نّهةٕنَالعةّضنالتجّةننننن

َ  ةةةةانيةةةةذان ةةةةاننتتصةةةةفٌن ةةةةونملالطلقةةةةا نن

ا١خرئ،نَال ل ناذتا ،نَاٟختّا ملنتمانيةُنن

 نملالصاطٛنملنالةذٓنن  ةخنتمةان   ةخنتةخنننننن

ونِةتَىننالصعُكن نالُظُمنللٌّنَ ُا ًٕن ةن

 ناذتةةةتَكنارةةةت ما ا ن هةةةُىن هةةةٌنا١ بةةةا.نن

نالطاٙلٕيف

 ةةةان قةةةنمن ةةةونت٠ هةةةان ةةةون َاِةةةا نننن

 تبّٕن اثّٕننننِعّننان تٔن ختٗنلكن َاِةٕنن

ملنعةةةةٕنلنتةةةةاىن قّقةةةةْملنَنقعةةةةنن نيةةةةذٍنن

العةةةةُؤنؼةةةةتَ ٔن كةةةةا :ن بهةةةةا٘ناوتمةةةةعننننن

َ عاؼةةنيأن نرةة ّخناٟرةةتمتا ن نالعةةّضننن

 ةة نَ ُا ًةةٕنا١خطةةا نَالتثةةنِا ،نَاث٠نن

 نيةةذٍنالتَاِةةٕن ىن طفةةامننتِةةٕنيا بةةٕن ةةونننن

بطةةةضنالعةةةنَنيةةةأن ةةةون  ةةةتَان لةةةٖنالطّةةةا نن

ملالكتةةةْن ا ِتةةةّّ:ملن ّةةة ن لةةةٍُن لةةةٖنن

ال  افةةةٕنلكن تةةةُاخًأ،نَتانةةةتنالقتِةةةٕنن

يْنزتمُ ٕن ةونا١طفةامنَالهتةُٔناهلةا ب ننننن

 ونا١ثاىنالةذِون  تنُيةانَيجةتَان يلةًا،ننننن

َ لةةكناومُ ةةٕن عةةّضنحتةةتنلشةةتا نادتةةننن

ّةةخنالةةذٓن علةةًأنِتعةةاَنُىنَِتةةنبتَىنننن ّخاٙ

  تن ّصةًأ،نَ ة ن ؽةتنالطّةا نالتَرةْنننننن

َ اطن نتُخن ون تُاخًأننةنمنادتمّةعننن

 انِتتطّعُىن ونخن ةٕنَنةن تنلةٌنالهتةُٔننننن

 انؼهتنبٌن لٖننفتًانَ َٟويةان ةون لّة نننن

َفطةةةتنَمسةةةكنَلعةةةخنيةةةذٍنالعةةةفٕن كةةةاوننننن

 كةُىن ا ةةٕن ناوتمةعنالتَرةةْنَيةْن ةةونننن

لتَرةةّٕن ن لةةكناذتةةتكننن يةةأن  اِةةاناثةةت ٔنانن

َاليتنِقةُمن هًةانادتةنن ّخاّٙةخن نالتَاِةٕنننننن

مللُنتهتنناٙةنًان ةا،ن ٓنناٙةن،نلكهةتننةننننننن

أعتن فؽخننطعا ْن١َخت ةتنا ةت ٔنلكننن

ا١ ةةةامن١َ ةةةت ن قةةةا لْنتةةةخننطعةةةا ْن ىننن

ِتةةةةريَان  ا ًةةةةانظةةةةفُفًانَِةةةةٞوَانالتثّةةةةٕننننن

ملنَ نيةةةذاننالعتةةةكتِٕ،نللمةةةت ٔنالتَرةةةّٕ،

ت ٔنَا ت ا يةةةةانادتانةةةة ن عمةةةةّأنلصةةةة ىناثةةةةنن

 هعتًانٟنِقخنش نًان ونالت خنَيْن ىن ن

 كون ن ُا ا ٌ،نفًْنننن  ِنن لٌّنَ لةٖنن

ننن ا ٌيف

الط ّةةةةةةةةة نملفارةةةةةةةةةّلْملن نالتَاِةةةةةةةةةٕنن

اثةةذتُ ٔن نِكةةون نةةخن يمّةةٕن ةةونأّةةعننن

اثقةةةةا ل نالةةةةذِون ةةةةا بُان لةةةةٖنادت ًةةةةا ننننن

تافةةةةٕ،نفقةةةةنن ةةةةاكن صةةةةك٠ ن َلٚةةةةكننن

 ةةوناثتؼةةٖنالهفتةةّٕنن ةةخنادتتةةنِٕيفنإةة نن

 عةةةةةا فًأنَ ظةةةةةنناًٙأنَ  ّ ةةةةةا ًأنتةةةةةْن

بنن ىنِ ث ن وننِكت ُانهلأنَلىن ن ننٟ

ذلةةكنَنةةننِتعةةت نَِكتةة نيةةُن َنِكلةة:نن

ممونِ  نبًةأ،نَلعةخن الةٕنالطّةا نالكتةْنننننن

 ةةةة نبةةةةرت ننن ّةةةةٌنتانةةةةتن ةةةةون ظةةةةع ننن

اذتةةاٟ نَتةةاىن لّةةٌن ىنِ ةةن ن ةةعن تةةنٍنننننن

لّقتُن لٌّنوَىن نَونَلّعّنناللّانٕنلكةخنن
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َِتثمخن ُ ةا نا١ نن ؽلٕنَ ع نَن  ن

العا خٕ،نفقننَ نن  ّ تةٌنب نةٌنرةّكت نننن

هلانبعنن َمن عتتةٕن ُِةٕنَبعةنن َمنطةاٙتٔننننن

 عاوِٕنِتقطًانَ  ن ت نظُ  ًانلريايةانن

للثمةةا نَيةةُنِ  ةة:ن نالملابةةٕنتةةاىنِةةتوون

ملٟنبةة س،نٟنبةة سملنقةةأنِتةةابعن  فةةٌنالطُِةةخنننن

َيةةةايْناثمتؼةةةٕنمل ِهةةةاملن علمةةةٌنالةةةتنغن نن

ٕنا١ثاىن نرتالّهملتاوناثتتصفٖنَبعنني مي

َانتصةةا نخةةربنالطّةةا نالتَرةةْن نالعةةث:نننن

تت تنمل َلّاملن  ّ تٌنلنًان لّ نبٌنَ تتثقٌن

نَيُنبطخنا١بطاميف

نقةةُمنلىن ةةان طتنهةةانللّةةٌن ةةوننننننختا ةةًا

 َاِا نذاٙعٕنالعّتنَهلان ونالصًتٔن ةانهلةاننن

 ن كون ع نتتابًان َن بطاهلةانَ ةنيأ،ننن

ّةةةةٕنلكهًةةةةاننةةةةن تن لثمةةةةٕنَطهّةةةةٕن قّقننن

َال طُٟ نَلىنظًت نبصكخنفتوٓ،نفًةْنن

 عةةةة نتةةةةخن بهةةةةا٘نالةةةةُطونالُا ةةةةننالةةةةذٓننن

 كةةا :نلةةتونالعةةنَاى،نَ نيةةذٍنا١ مةةامننننن

الكةةةة رين ةةةةونالتةةةةُا ىنَاذتكمةةةةٕنَالعةةةةربننن

َالةةن َسنالةةيتن تةةتقٖنَ علةةأ،نَلعةةخنا١يةةأنن

فًّةةان لةةكنالهمةةتٔنالةةيتن ةةتٗنالةة ٠ونبعّةةُىنننننن

التقنِسنَا٥ ٠منَيذان ان  ن ىننكُىن

َنةةتناحملةةون ّةة ن مللّةة ن عةةلثٕنننن لّةةٌن 

ال ٠وناليتن وناثفرتان ىن ذَكن ةون  لةًاننن

ذا ّةةٕنالفةةتو،نلتعةة ن ن عةةلثٕنادتما ةةٕننننن

َ َلٚةةكنالةةذِونتت ةةُان ةةوناذتةةتكنتةةانُانننن

  ةةخن بطةةاهلأنالةةذِونشةةا تُان ناذتةةتَكننننن

َنن ُانا٥رعافا نَ عا لُانبتنٕنَلط:ن ةعنن

الؽةةعفا٘نَ  ةةخن ةةونتت ةةُانالترةةاٙخنلتفةةعننننن

ظةةةمنَان لةةةٖنخطةةةُ نالهةةةا نن عهُِةةةا ن ةةةون

َالعمةةةةامنَ  ةةةةامنا١ مةةةةامنَاثةةةةامنالةةةةذِوننننن

رايمُان ن عخن جلٕناذتّأن نَ نَ تةتمتنن

 ن َنةةةةا ن ت ةةةةةٕنَ عةةةةّ ٕن ةةةةةت ن لةةةةةٖننن

نب٠ويأيفن

 املصادر: 

نمن5681ةةن5681ةةنزتلٕناثتارخنةةن ُلتتُٓنةةن َإِناذتتكنَالت٠منةةن

نمن5191ةةننّقُٟٓن َررتفتكْنةةن َإِنتّ:نرقّهانالفُٟذةةن

نمن5161ةةنبريَ نةةنوا نالفا ابْنةةنبُ ِسنبُلّفُٗنةةن َإِننعٕنلنتاىن قّقْنةةن

وا نمل اوَجةاملنفةت نطقصةقهنننننةةةنن تأةٕنبتيةاىنارتطّة ننننةةةننِةُ ٓنبُنةنا ِ:نننةةن َإِنالصاطٛنةةن

نم5161

 م5181وا ناثنٗنللط ا ٕنَالهصتنَالتُ ِعنةةن  نُِ ٓنبُنناةةن َإِنال ل ناذتا نةةن
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 أدُب الحرِب
 "أنموذجًا روايُة "شّقٌة على شارع النيل

 
  قرانيامحمد 

 وباحث دوريوب دأ              

 

 متهود: -1

ظهر مصطلح )أدب احلرب( يف السبعونّوات منن الرنرن اضا،نيحت وددوندًا     

 1611وقد تعّزز يف التداول بعد حنرب ترنرون عنام     1691بعد نكسة حزوران عام 

تعبريًا عن مجلة النتاج اإلبداعّي اضعّبر عن األعمنال احلربّونةحت دنواان انهنزم  وهنا      

ا كحرب ترنرون التحرورّونةحت وقند    العرب كحرب النكسة احلزورانّوةحت أم انتصروا  وه

حت ومنن  1611تبّوأ اضصطلح مكانًة مرموقًة إثر أحداث )تل الزعرت( يف بريوت عام 

حت لذلك ميكن الرنول إن  كنرة الكتابنة عنن     1691ثم أحداث )صربا وذاتوال( عام 

احلرب  ر،نت نسسنها علنى النروا ّوع العنرب علنى اخنتالا توّجهناتهم السوادنّوة          

ولوجّوةحت  ظهر عددن ال بنسس بنه منن الرواونات الند تتحنّدث عنن        ومراربهم األودو

اضو،وعحت باتت هلا أهّمّوتها ودالالتها من حوث العندد والتننّوع يف اضو،نوعات    

 والرؤىحت ومن حوث األدالوب واألذكال واضستوى السيّن.

ااا  تنتمُ رًاٍْ "عّقْ علٓ عارر  اننَا " ن  

"د. أمحااز سٍاارد ضبٓ اار" مدار أياا  ازبزٍاازّ.    

إىل أدب اسبااااازب   ااااازا   (8102-ديغااااا 
ٜرتكرسهااار علااآ ًامااايف انااازيرر   يزٍناااْ     

َٓاْ اٞريا ّ انا      حلب،  تَجْ اٞعمرل اسبزب

، ًمز غلب علَور انزؽاز  8102ابتزأت عرم 
ٕٕ ًاملااااُ   اااآ  نٟحاااازا      املغاااابٌل بٍ اااار

   ْٕ ًاٞيكنْ ًانغخؾَٓرت ان  ُا ُتقَا  بلنرٍا

، نُتْقَخَم   هذا انٌاميف،   سيٍن عقٍَم يلاتمٍ 

ًُتلزِّفااااااور ٞهااااااٌاٍل ً ك اااااارٕت  كاااااان    

اصتَلربور ًاصاتَلرب تٌابلوار أر از ّ ار ناٌ      

      ْٕ ْٕ َعات رتربارٕت تررٍَٓا ًٓ ا  بمير ا رر   ُد

يضااآجلْ برنٌقااارٖ . ًهاااذا يااار  لااا  انزًاٍاااْ 

َٓاْ   تزصخ   ذهن املتلقُ، ٞن انكتربْ اٞدب

جبر ااب انركاازّ، حتاآ نااٌ رر اا   ااااتزصاام 

 ْ ين انتغٌٍ  املبٓماط  عَٗر  اا   كزّ  يمصرًٍٓ

بنكوااااْ اسباااازب ًت لرتواااار، ًتلماااا  علاااآ   

اصااتَلرب انلماا  اٞدبااُ  اٞعماا ، ًاٞر ااز   

 ريلٌدا  ين انتررٍخ املكتٌب.

 

أتااااا  انزًاٍاااااْ علااااآ ُينااااار  اسبااااازب    

ًتمق اتاااااى علااااآ املزٍناااااْ، ً قلااااا  يلر ااااارّ 

ُٓ ًاسبااااااٌارات  اٞبزٍاااااارٕ، برنٌؽاااااار اسباااااا

انضررينْ، َعِ ز رٚٔ انكرتب بٌؽرى عارهز  
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، ًانذِ  شل إىل مر  اٞحزا ، ًرصام  عَرٍن

ْ  مبر ٌريَْٓ( نلمزٍنْ   انَلغازٍْٓ   ؽٌرا  ًاملَٓ

ان ر َْ ين انقازن اسباردِ ًانلغازٍن جبمَايف     

يضااااااااااااتٌٍرتور ان قر َٓااااااااااااْ انركزٍٓااااااااااااْ،  

ًاٜجتمرعَٓااْ، ًاٜمتؾااردٍْٓ، ًأتاآ علاآ ياار  

تضااآ    باااى اسبااازب انزيٌٍٓاااْ انااا  ُ زفااا  

ْٕ مل ٍضا   ناى ي    َاْ  يان م اُ ،    بؾٌرّٕ ًحغَٓ

ًير  تج عنور ين أسيرٕت ًيغاكٕٝت ارنا    

َٓااااْ اٜجتمرعَٓااااْ، ًأتاااا  علاااآ   ان نَااااْ انتخت

اٜمتؾاااااارد، ًمااااااز  اااااازر املاااااارٕ ًانٌمااااااٌد    

ًانكوزبرٕ،  ررتريف ريّط انرقاز، ًا تغازت   

ان طرناااْ، ًعااآم ازباااٌ ، ًرُ ااازت ا جااازّ    

ًانناشًح.. ًت ل ل  أنضانْ اننارظ أيارم مٌا ا      

.ُٓ  املٌت اجمّلر 

رًاٍااْ جَااٍ  عاارهَز هااذي اٞحاازا  إ واار 

بلٌَ ااى، ًعاارره  َواار بؾااٌرّٕ ياان انؾااٌر،   

ًٓا ياان ريٝ اار      ً قااز أحٓ اارٕي بضاا  ور، ًتااذ

ًماز رتا  انزًاٍاْ     الم انقميف ًا٢رهارب... 

ْ  ضبرٍااااازّ  نٌامااااايف املزٍناااااْ    َٓ ؽاااااٌرّ  إ ضااااار 

َٓارت اسبازب    ان رٖط، ين دًن انٌنٌج   حَ 

َْٓ، ًأصا ربور، ًأازا وا     ر..ًأبلردهر انضَرصا

ٍزج ينور املتلّقُ بر٢دا اْ، ًيان قام دبازٍم     

ُٓ اناااذِ غااآذٔ هاااذي ازبٌناااْ  انقااام  انااازًن

انغزصاااااْ انااااا  متلااااا  اٞبزٍااااارٕ ًعااااآزدت 

 املٍٝني.

 سيميائية العنوان: -2

انااا  آتضااام بوااار    -رر ااا  "انغاااّقْ" 

اٞياَ  اناذِ حلام بتخقَقاى      -عنٌان انزًاٍْ

ياااٌااْن راااردْح بلاااز أن تقرعاااز ًتقااآزم باااى   

، ًمااز دارت حٌ اار حااٌاراْت راا  ّ     انلمااز

بني عخؾَٓرت انزًاٍْ، نلٓ  يان أهٓموار تلار    

 "ع ااز  اسبااٌارات اناا  دارت بااني ؽاارح َور   

ًسًجتاااى "عااا ٍن/ أم   أباااٌ "َااا " اجملَاااز/

"َ " م ا  عازاٖور، ًبلاز انضاكن  َوار،      

ْٕ متل  اسبلام   ََِز اصتوزا ور بقذٍر ًين قم ُبَل

ُٓ.. ًهااااذا ياااار   جلاااا  ًًأدت اٞياااا  ًاٞياااار 

انلنااٌان ٍاازت ط ارت رااار  ًقَقاار  باارننٓؿ انااذِ 

      ْ ْ   رجخااا َٓااا ْ  إجزاٖ ٌُِ اااى، بٌؽااارى عٝيااا ٍَُلِن

ُتمضااار بتٝبَاااب انااانٓؿ ًُتَضااآو  اصاااتقزإي    

ًتمًٍلى. إذ ررن أع ى بقربط إٍقرٍ  ٍق ط 

 ا ضجرم اننٓؿ املنٓزٔ بزم اسبزب..

 آتضاااام انلنااااٌان برنٌفااااٌح ًانتغااااٌٍ   

  احملٌر انذِ ًعّك "عّقْ علٓ عرر  اننَ "

َِ   ٍتٌانز ًٍتنريٓ ًٍلَاز إ تارج  رضاى،    نَنطاٌ

ْٕ علااااآ ُبلااااازٍن يكااااار َٓني  َٓااااا ْٕ دٜن رَلَت ااااا

مانغّقْ/ ًانغرر (، ًحآزد ماملٌمايَف/ يكارَن    

اسبااز (، رماار راارن انلنااٌاُن اٞصاارَظ أً  

َُ علَوااار  ضاااَج     انناااٌامل املتخٓزراااْ انااا  ُبٔنااا

اناااانٓؿ، ًبؾااااٌرّٕ أر ااااز إٍقاااارحر  راااارن  

ُٓ، ًامُللٓ از عان     املٌٓجى انازَٖ  ط نللما  انزًاٖا

مؾاازٍْٓ انكرتااب ًأ كاارري، ًيٌمرااى ياان     

"انغاااقْ" رر ااا    رباااْ ااااا هاااذي اسبااازب،  

يؾاا رح عاإٝ اناازٍن انضااخزِ انااذِ باازعم    

 اٞي  ًحّق  حلم انلمز:

ٍضاامل "أبااٌ "َاا " سًجتااى عنااز عاازإ   

 انغّقْ:

 ير رأٍر برنغقْ؟-"

 أعج ت . -

ٜ تقااٌنُ أعج اات ، مااٌنُ راٖلااْ،  -

ًاهلل ا٢اٝناااْ يااان انغااااز ْ علااآ حزٍقااااْ    
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انضااا َ  تضااارًِ اناااز َر رلاااور، ًٜ تنضاااُ  

ين ااز انزّنااْ ًحٌ اار  ناارجني انقوااٌّ، ًاملاارٕ  

ٍنؾااب ياان انزّنااْ   انرنجاارن، ًريرؽااْ      

 انلَ ، عنزير تللب اٞفٌإ ييف املرٕ.

 (21ـ م  لم، عقْ راٖلْ.." -
ٝ ، إذ دريلاااا   ًمل ٍاااازم انراااازح   اااااٌٍ

ُْ( يضااااازح اسبااااازب، ًحااااآ   َوااااار     مانغاااااّق

اشبااااازاب، ًيرتااااا  اٞحاااااٝم.. ًا تؾااااازت   

 اسبزب ان رملْ، ًا وشم اٞبزٍرٕ.

 يف املنت احلكائّي: -3

 تنااارقزت حكرٍااارُت اسبااازب ًأحااازاُقور

ُْ ُٓ بؾااااٌرّٕ  انزايَاااا   قنرٍاااار اناااانٓؿ انزًاٖاااا

ْٕ، ٜ أقز نٝ تلرل  َور، ًان  ارتاٌت   اِّل

َٓاااْ رّلوااار، ًماااز   جبخَموااار  اٞاااازامل املز 

      ،ْٕ َٓ صاازدتور انزًاٍااْ ياان ًجوااْ   ااٍز إ ضاار 

ْٕ يان اٍٞازٌٍنٌجَر     ْٕ ًضبرٍزّٕ ريرنَا يٌفٌعَٓ

َٓااْ.   اناا  تضاازبل  بواار يل اام انزًاٍاارت انلزب

تقايف رًاٍاْ "عاقْ علاآ عارر  اننَا "   اقاانني      

ٝ ، ًايتااااآزت علااااآ م   ( 240ًأربلاااااني  ؾااااا
رمااار  ااآؿ ررت وااار    -ًهاااُ ؽااارخْ،

، ًذبااا  انلناااٌان: "يااان ًحاااُ اٞسياااْ ان ااازٕ

( ًهذا يٛٓعْز علآ  2" ـ م8102حبلب عرم 
َٓاااْ انزًاٍاااْ انااا  ُعنَااا  بتؾاااٌٍز حَااارّ  ًامل

انناارظ، ًياار ريّلرتااى هااذي اسباازب ياان  قاارٍر      

ْٕ علااآ ا٢ ضاااارن ًاملكااارن   سيااااٍن     صااارحق

 مؾٍ ..

ُٓ يازٓرُظ انتاررٍخ      وض برنضازد  انزًاٖا

"َاا " أبااٌ  اجملَااز/ املتقرعااز اسبلاآع "ع ااز 

ْ   -انذِ عر ٓ  -ينذ بزاٍْ حَرتاى انشًجَٓا

    ْٕ ياان يغااكٝت انتنّقاا  بااني بَاإٌت صااكنَ

بارٞجزّ، حتآ ّّكان   سيان اسبازب يان       

عاازإ ميناااشٍل/ عااّقْ( ياان ياارل ابنااى ""َاا "  

انذِ ٍلم  ا َ ر    انضلٌدٍْٓ.. ًباني يلر ارّ   

انضكن املضتمَجز، ًاملنااشل املغاَىٔ، ًيان    

سياان انزًاٍااْ مزابااْ ايتاآز  قاام انضااكن  َااى،

مخضْ عقٌٕد، ينذ ررن انزج    انلرعازّ  

ياان عماازي حتاآ بلٌغااى ان رن ااْ ًانضااتني        

 غاا    حَاا  8102 ريااز عااوز  َضاارن عاارم  
َٓرتور     أحاازا  انزًاٍااْ، ًتااٌاىل باازًس عخؾاا

اناااا  دباااارًست اناااا ٝقني، بَاااانوم امل ّقاااار     

ًاملٌظااار ًاملتقرعاااز ًانكاااردح ًاملضااارمل،    

ِٓ ًانرلضااااااااااطَٓ  ًا ُٓ.. ًانضااااااااااٌر نل ناااااااااار 

َٓرْت "لوااااام انقلااااا ، ًصاااااكنوم    عخؾااااا

اشبااااٌمل، ًتاااازٓبؿ بواااام اجملوااااٌل،  تَجااااْ  

ؽاااااارقرٕت ُعقاااااازت   اشبراااااارٕ،  تنومااااااز  

انقاااذاٖر باااٝ هاااٌادّٕ، ًتتوااآزم املنااارسل باااٝ  

ْٕ، ًٍنغااط حّرااررً انق ااٌر، ًٍناااشح أً      رمحاا

ٍورجُز َين اصتطر  ٔين أها  املزٍناْ إىل ذنار    

 ٝ  .ص َ

ٌٓرت انزًاٍااااْ  ّ "أبااااُأصااااز يلر اااارّ ؽاااا

سيان يار م ا  اسبازب، ًان ازًمل       "َ "  

اٜجتمرعَْٓ ًاٜمتؾردٍْٓ انؾال ْ انا  يآزت    

بور ببَْ تمصاَط أصازّٕ ًاننواٌه بوار، ًماز      

تررمم  هذي امللر رّ  تَجْ انغالٌر برنٌحازّ   

بلز ابتلرد اٞبنرٕ ًا٢ريٌّ ًترٓزموم   أعبرٕ 

   ٌ "َاا "  اٞره، رماار ٍُلٓ ااز عاان ذناار "أباا

أ اااار  -" انرلضااااطَٓ  "أبااااُ ًاٖاااا ":زباااارري 

ًحزِ، عنزِ قٝقْ إريٌّ، هم أعزاُٖ، مل 

ٍشر اااُ أِ يااانوم يناااذ مخاااط صااانني، ًمل    

أسرهم"...."عااإُ ياااٛمل ٍااار أباااٌ ًاٖااا ، عماااز  

يلَااارن برنتلاااب ًانغاااقرٕ ًانلاااذاب ًانقواااز،  
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ًاسباااب ًانضااالردّ ًانرااازح ًانضااازًر، هاااٌ     

 (56صررين ً زٍرن برنزيٌ ...". ـ م
ر ااارّ ذرًتوااار يااايف  ًماااز بلبااا  هاااذي املل 

دًران رحاااآ اسباااازب   املزٍنااااْ. إذ غاااازت  

ْٕ   انلَااا        حلاااب يزٍناااْ أعااا رٍح، ًخبرٓؽااا

 خلاا  انغااٌار ، ًتلّطلاا  ًصاارٖ  انى َاااى     

انلرٓياااْ، ًَٜذ اننااارظ بااارن ٌَت، ًا قضااام     

املزٍنااْ بااني املتخاارربني، ًؽاارر نشاياار  علاآ     

ْ  نَؾااا  إىل  املااازٕ أن ٍضااار ز صااارعرٕت اٌٍلااا

ْ رااارن ٍؾااالى م ااا     يكااارٍن داريااا  املزٍنااا  

اسبزب بلغز دمرٖ ، رمر صَمٓز بلز ملَاٍ   

 "أبُ "َ  ًأريتى رجرٕ".   حٌار

 أبٌا "َاا "  اجملَااز/ "ع از  ابتازأ املاازرظ 

      ْٕ ْٕ قر ٌٍٓااااااا ُٓ   يزرصااااااا ظَر عملاااااااى انااااااٌا

ْٕ،  محٓ ااااااى    -معرااااازٍن(  ـٍ ًيونَٓااااا باااااٍريٝ

اٝبى، ًمز عرٕ انقزر أن ٍلقز اسبآب ربرااى   

ْ( "عا ٍن"  كارن   بَنى ًبني ارن تاى مانكزدٍٓا  

 "ؽاا َٓر / ""َاا " انااشًاج انضاالَز، انااذِ أ ااز 

ًمز ربٓزج انغرٓب ا َ ار  ًابُتلا     ً"بنتر  "هرني"

إىل أيزٍكر نلتخٓؾؿ، ًين قام ذهاب نللما     

ًٓجااااا  انؾااااا َْٓ رني"    انضااااالٌدٍْٓ، ًتش "هااااَا

 ًصر زت إىل سًجور   مطز.

اهتٓم  انزًاٍاْ بغازإ انغاّقْ ًصاكِن     

َ  بتقازٍم ًؽإر دمَاٍ     ًُعن انشًجني  َور،

ًمااااز ريّطااااط "أبااااٌ "َاااا " يااااٛرٓيزا       اااار،

مل     َُنوُ غزباا ٜصااتق رل ابنااى  َواار، ًانااذِ صاا

عغااز صاانٌات مقاارهر   انضاالٌدٍْٓ، ًٍلااٌد  

    ،ْٕ إىل حلب نلشًاج، ًانلما    عَاردّٕ ريرٓؽا

مل   انتخرَاار     َٓاا َٓرٔتى انٌان َََتَخٓمااَ  يضااًٛن ًٔن

 ين ًامّ اسبزب علٓ ازبزحٓ ًاملؾربني.

غماااازّ تؾااااٌٍز أحاااازا  اسباااازب    ً 

ً ٌاجلوااار، انترتااا  انزًاٍاااْ إىل انلٝمااارت   

   ُ "َااٍ   اٜجتمرعَٓااْ اناا  تتٌاؽاا  بااني "أباا

ْٕ، ًازباااا ان   انغااااّقْ   ًسًجتاااى" ياااان جواااا

ْٕ، ًباااني عااازٕد يااان   ْٕ قر َااا ازبزٍااازّ يااان جوااا

املواااااااتٓمني برن قر اااااااْ ًاٞدب   املكت اااااااْ   

ْٕ، قام رر ا        ْٕ قرن ا انٌانَْٓ ًصٌاهر يان جوا

مْ املمَٓااااشّ بااااني مياااازٓرظ انتااااررٍخ    انؾاااازا

املتقرعااااااز( ًمان رح ااااااْ انل نر َااااااْ انشاٖاااااازّ  

ْٕ،    "صلمٓ"( ْٕ مرتلا ان  ُتزدٍور اسبزب بغا َٓ

يااان  -ًرر ااا  هاااذي اسبااازب ماااز متلااا     

"ُعٝ" ان  رغ   أريُتى   أن تكٌن  -م ُ 

ْ  بشًجتاى "عا ٍن"، قام      ْ  نى  كرٍا سًجْ  قر َ

  ُ ُٓ انااازرتٌر "صاااري " متلااا  انغااارٓب انزًاٖااا

ؽاااازٍ  "أبااااُ "َاااا " حااااني دعااااري نزٍٚااااْ    

مانغااّقْ( بَنماار راارن ٍضاا  يلااى ٍنرمغااى    

ْٕ ٍشيااايف رتربتوااار عااان حلاااب..  يٌفاااٌ  رًاٍااا

"أ ااار نااان أؽاااٌر   ًرااارن هز اااى   انزًاٍاااْ: 

اسباااازًب ًٜ امللاااارره ًٜ املتقاااارتلني، ًناااان 

أحغز اٞصالخْ ٜ اشبرَراْ ًٜ ان قَلاْ، أ ار     

   صمؽٌر يلر رّ اننارظ ان ضاطرٕ انلاردٍني   

 (44ـ م هذي ان زًمل"
قاااام رر اااا  انقاااازبْ املٌجلااااْ حااااني    

ْ  "انغاااقْ"  رحىمااا .. اٞياااز   أؽااارب  مذٍرااا

انااذِ أرغاام "أباار "َاا  ًسًجتااى" إىل انلجاإٌ 

 إىل عاااّقْ جررهمااار انرلضاااطَٓ  "أباااُ ًاٖااا " 

  انٌماا  انااذِ رر اار ٍضااتلٓزان  َااى   ًذناار

 ٜصتق رل ابنومر انط َب انلرٖز إىل اناٌان، 

ْٕ ًهااااٌ     ًا ت اااارر ًؽااااٌنى، ًَتَتٗ ٔلااااى بلوراااا

ازٍقى ين ديغ  إىل حلاب، نكان اٞري ارر    
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مل انقرفاَْ رر ا      ْ ، ًانقازب جرٕت يمصرًٍٓ

أر ااز ًجلاار  ًإٍٝياار ، إذ حؾاازتى اسباازب    

 ييف َين حؾزت ين اٞبزٍرٕ..

 النـزعة الواقعّية: -4

حرًنااا  انزًاٍاااْ أِن ربااازج ٔياااِن بٌتقاااْ   

ٍااااْ انتقلَزٍٓااااْ،  اٞصاااالٌب املاااامنٌمل   انزًا 

     ْٕ ِٓ، ًاعتمارد نبا ًذنر بتوغَم ان نارٕ انٓضازد

ْٕ ي رعااازّٕ، ًهااذا ينجاااْش يواام  ٍتنرصاااب     َٓاا  ن

 ًصَرَا أدٔب اسبزب.

ُٓ   انزًاٍاااااْ  دبّلااااآ اننااااااشً  اناااااٌامل

  ْٕ َٓاا ْٕ  ن  قلاا  ؽااٌرا  ياان انٌاماايف     باارنتشام بنَاا

ُٓ، ت لااااار  نتَااااارر  ُٓ بغاااااك  يٌفاااااٌع اسبااااا

ًجاااى ًهاااذا ًجاااْى يااان أ مانؾااازا   انرااآن(.

ُٓ أً   ُٓ( عااااان مانتضاااااجَل ارياااااتٝمل مانزًاٖااااا

ُٓ مااااارْٖم علااااآ  املاااااٛٓر (، ٞن انلمااااا  اٞدبااااا

اٜريتَاااارر انراااآ ، ًاٜ تقاااارٕ ياااان أحاااازا     

انٌامااايف، رمااار هاااٌ مااارْٖم علااآ ابتكاااررات  

املخَٓلااْ اناا  مااز تاازًِ ياار مل  ااز  علاآ     

 اٞره ًاملَٓر .

ًٍُٝحااان أن رًاٍاااْ "عاااّقْ علااآ عااارر  

 ين أدب اسبازب،  اننَ " علٓ انزغم ين أ ور

 ٍٓ ور مل تبريز   انٌنٌج   حَ َرت اسبزب 

.َْٓ  ًأبلردهااااااااار انلضاااااااااكزٍْٓ أً انضَرصااااااااا

عااااااا كْ انلٝمااااااارت  ًارترااااااا  بزؽاااااااز

َْٓ بٌفااٌٍح   صاازدهر ًأ كررهاار،     ا٢ ضاار 

ًاناا  ٜ تتطّلااب ياان املتلّقااُ جواازا  نلٌمااٌمل   

علآ يلطَرتواار اٜجتمرعَٓاْ ًا٢ ضاار َْٓ، ٞن   

  برٜ رٓتااااااارح يضااااااارحْ اعاااااااتبر ر آتضااااااام 

   ِّ ًان ضااراْ، ًانتمخااٌر   اسبَٓااش املراارهَم

 امل رعز، ً ر ٍتنرصب ييف يٌفٌعْ اسبزب.

ُٗ انزتَاااب      نقاااز بضاااط انضااازُد اناااٌامل

جنرحَاااى علااآ انزًاٍاااْ، إىل جر اااب ا٢ٍقااار   

ِٓ ان طاااااااإُ،  ربتلااااااااز اشبَاااااااارل  انضاااااااازد

ًاٜ تلاااارل، ًحاااآ  انتؾاااازٍذ عٌفاااار  عاااان    

 ٜ يان ا٢ ارٕ    انتلمَذ، ًامل رعزّٔ انضلضْ بز

ّٜ  َمااار  ااازر،   ًاٜريت ااارٕ ريلااار انضاااطٌر، إ

ًهااذا ياار أبلااز انزًاٍااْ عاان أصاالٌب انلٌحااْ     

ًيلطَاااارت انتغااااكَ ، ب ٝ اااار ًأنٌا واااار  

ياان  ًإفاارٕتور ًعتمتواار ًريشٍٓتواار، ًنكاان   

َْٓ نلناشعْ  َْٓ أً انرن دًن إغررل انقَمْ ازبمرن

َٓااااْ، اناااا  ت اااآزت   ًؽاااار أبلاااارد     انٌامل

 يٝياااااااذ اٞيكناااااااْ، ًتكٓغااااااار  عااااااات 

انغخؾَٓرت بترؾَٝتور ازبضزٍْٓ ًاننرضَْٓ 

رمااار  زاهااار   ان َااا  ًانطزٍااا  ًانااازاٖزّ  

انزتَٓاااْ، ًبؾاااٌرهر اسبقَقَٓاااْ انااا  عٓ اااز  

بؾاازٍا ًحاازارّٕ، ًٜيااط ياار  عنوار انكرتااب 

ْٕ  ٍلتماا    دًارياا  أهلااور ياان  ْٕ يؾاا ٍٓ أصااٗل

ِٓ انذِ ٍقآض يقارجلور،    عن انقل  انٌجٌد

 ًاٍح، ًير تذر.ًير ذبؾزي اسبزب ين أر

ُٓ نٌحْ املزٍنْ انذاهلاْ عان    رصم انزًاٖ

ْٕ ذبما        رضور برٞبَض ًاٞصٌد ًبطزٍقا

قنرٍرهر تررؽَ  املٌامار اسبزجاْ ًره توار،    

مل اٞحاازا  ًديٌٍٓتواار،  تٌّماار أياارم      ًا َلاا

َٓااارٕت ربااآؿ حلاااب ًحااازهر.. ررنلٌحاااْ  جشٖ

ان  رتور ٔنمار حاز    ماململِلَ از(، يلتمازا      

املٝح اااْ، حاااني اصاااتٌمر "أباااٌ  علااآ دّماااْ 

صلَم" جارَري   انغاّقْ ازبزٍازّ "أباٌ "َا "      

ًحكٓ ناى عان يغاوز مانؿ "رجاٍ  عجاٌٍس"       

  أقنااارٕ يااازًري   مامللااات انٌحَاااز( اناااذِ    

 ٍرؾاا  بااني يناارا  اااز  انناااشا    حلااب:  

"أ ااار رنااا  ًرإه   امللااات، باااَ  ًبَنااار  
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عغزّ أيترر، بلز يار عاتَت أ ا  اصاتٌمر      

، ًأ ااار ًامااار أ ت اااز انتااازمَ       اسبااارجش

اُ ٌٍاااْ، تلنااار ؽااااٌت رؽرؽاااْ مٓناااارـ،    

صااقط عااَخ عجااٌس، عماازي  ااٌا انضاا لني،   

سبَتااى بَقاارٕ اٌٍلااْ، راارن ٍتٌراام علاآ      

 عؾر، ً غُ علٓ يو .

 ًه  أصلرى أحز؟!. -

أصااز  إنَااى قٝقااْ عاا رن، صااخ ٌي     -

إىل انطزمل ا٠ريز،  اررا اسبَارّ يايف ًؽاٌل     

 انقلااااااب صااااااَررّ ا٢صاااااالرمل، ا٢ؽااااااربْ   

 (62ي رعزّ.". ـ م
ًإىل جر اااااااااب اسبجاااااااااش ًانترتاااااااااَػ 

ًانتقااااََ ،  قااااز ا تغاااازت مققر ااااْ انقتاااا  

ْ    ان نَاْ     ْ  عمَقا ًاشبطر( ًأحزق  ريلخلا

َْٓ ًاٜمتؾاااردٍْٓ ًاٜجتمرعَٓاااْ.. ً    انضَرصااا

ُٕ ين ٌيااْ انقااَم اٜريٝمَٓااْ..  ًٍَُٝحاان ا تخاار

َٓااااْ احملرراااارّ( اناااا    انضاااازد ينخاااآ مًامل

ظبَااااب ضبرااااٌظ"   رًاٍااااْ اعااااتب  علَواااار "

"سمارا املازا" ًغ هار يان رًاٍرتاى، بٌؽاارور      

َٓااْ ًأر زهاار     َٓااْ اٞدب أبضااط ي اارهز انٌامل

صذاجْ  ًانتخرير  برنلرٓياْ، حَا  ت ازً  َوار     

ظاارهزّ ا لكاارظ اسبااز  أر ااز ًفااٌحر      

ْ ، ًتشٍااز ياان  ضاا ْ امللاازًه علاآ    ًعمٌيَٓاا

صاااطذ املاااز ّ انلررضاااْ يااان انٌامااايف، ًٞن   

ُرت اااا    أقناااارٕ احتاااازام  رًاٍااااْ "انغااااقْ" 

انقتااارل،  اااٍن احملررااارّ اعتمااازت اعتماااردا   

علآ ًامايف    -ين حَ  املقامٌن  -ر  ا 

اسبااز  املضااتمٓز، نااذنر مل  اارًل انضاازد     

اصتكغااارمل انلٝمااارت املىابطاااْ ًامللّقااازّ   

بااني انٓناارظ ًاٞعااَرٕ، ًإ اار  قاا  اٞحاازا    

َٓااْ،   عاا ى انٌَيَٓااْ عاان ازٍاا  املغاارهزّ انلَن

ْٕ، ماااردرّٕ علااآ ذبقَااا   بلااانٍي انتقطوااار ٍق ااا

انؾزا  َمر ٍ ضطى يان تررؽاَ  ٍٝح وار    

 نطقااى ً كاازي. ًراا  ا  ياار تكااٌن هااذي   

انتررؽَ  املن  قْ ين انٌاميف هُ انضا َ  إىل  

 تؾٌٍز اسبز  ًانغخؾَْٓ.

نقز  ازؼ انٌامايف املخَار ظٝناى علآ      

انزًاٍااْ، اناا  رؽاازت راا  ا  ّ اار  اازِ     

غارر  ًامللات   أيرم أعاني اننارظ   ان َا  ًان   

     ،ْٕ ًاٞصاااٌاا، ًجٓضاااازتى   ؽاااٌٍر يٛملاااا

املنطااا  ًانلقااا  ًاشباااٌمل   مٌايوااار تررؽاااَ 

ُْ اسبَااااااارّ انقلقاااااااْ     ًانزجااااااارٕ، ًيٝيضااااااا

ُْ اٞحاااااازا  بلَااااااٌٍن      املكغااااااٌ ْ، ًرٍٚاااااا

ْٕ بااااارنقل  ًانتااااآٌجط  ْٕ، يضاااااكٌ  ررعااااار

ًا ت ااااارر اجملواااااٌل اناااااذِ ٜ دبااااازِ يلاااااى 

امللرزبااْ، ًٍقاار ا٢ ضاارن أيريااى عاارجشا  ٜ     

ر صااأٌ اسبٌملاااْ ًانتضااالَم.. ًحااازهمر   لااا

انكرتب ًانزٓصرم  كنومر أن ٍٓتخاذا ينوار   

ّ  نتخلَز يار  از ، ًإفارّٕ     ْ ، أً يرٓد ًصَل

 راااُ آتؾااارٍل   املٌامااار ًرغااار أبلردهااار.. 

ُٓ ُتخٓز  "رجرٕ" أريرهر" أبر "ٍَ " عن " هرتر

يؾاا  ؽاازٍقتور "ُعااٝ" اناا  رر اا  تضاالٓ  

ْٕ ياان سًجتااى "عاا ٍن"      نتشً واار نااى   غرلاا

انَااٌم اشبمااَط، ا ؾااز   أ اار      -تقااٌل: "

ًهااُ، ًاعااىٍنر حرجرتناار، ًرر اا  راجلااْ  

يلاااُ إىل باااَ    انكٝصاااْ، حتااآ تنااارم    

عنااازِ اشبماااَط ًازبملاااْ ًانضااا  ، ي ااا    

عردتوااار رااا  أصااا ٌ ، ً  امللااات، تلااا   

القْ، ًإذا هُ علآ اٞره، ًانازم ٍكاٗ     

ياان رأصااور، ياار   بااَ  ًبَنواار غاا  أرباايف       
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أؽاااااربيف، انزؽرؽاااااْ جااااارٕت   رأصاااااور،   

  ررم  اسبَرّ م   ًؽٌل ا٢صلرمل.

ٜ أعزمل يرذا أمٌل؟ ٍر أريا ، با     -

ٜ أجااااااز ياااااار أمااااااٌل، حضااااااع اهلل ً لاااااام 

انٌرَااا ، ٍزمحوااار اهلل، إن عااارٕ اهلل يااايف    

 ٞ بااازار،   جنااارت  انغاااوزإ ًانؾااارسبني ًا

 (24اننلَم.". ـ م
ُْ اشبااٌمل اناا      مل نباا نقااز صااردت انزًاٍاا

َٓااار  ًإبااازاعَٓر    عملَاااْ      ُتلاااَز يكٌٓ ااار  "رن

انتغااكَ  انراآ  نلزًاٍااْ، إذ عملاا  انلبااْ     

علٓ تٌنَز انازٜٜت ًاصات مررهر   تؾاٌٍز    

ًُّظرااا  ٢فاااررٕ  عااارمل املزٍناااْ ًأحااازاقور، ً

 انٌاملَْٓ علٓ اننٓؿ.

انزًاٍااْ إىل ًاماايف أبناارٕ   انترتاا   رماار

اناااٌان اناااذٍن تغااآ  ٌا برن لاااز، ًإىل أًنٗااار 

      ،ْٕ انذٍن ترزماٌا   انا ٝد ي ا  القاْ بنزمَٓا

هكذا  كن ترض  اننااشًح أً ا جازّ     

اصتلررّٕ يزهغْٕ ٜ دبل  ين ان نزمَْٓ أً ين 

 ِٓ ُٓ ازبضااااز ْ  نلقتاااا  اجملاااار  انضااااٝح ًصااااَل

ْ  نلق ت   خضب، ًنكٓنور أٍقر  تكٌن ًصَل

ِٓ عان بلازي       ِٓ، بتبزٍاب املاٌاان انضاٌر امللنٌ

رمر ٍتٓقاذ ذنار يان اسباٌار اناذِ       انلزٍ .

 جزٔ بني "أبُ "َ  ًسًجتى":

"..  ي،  ضااااااَ ! عناااااازِ ناااااار رياااااات، 

 صَشعجر ين غ  عر.

 ير هٌ؟ -

انط َاااب عاااردل، اناااذِ سرتاااى ملااار      -

أؽاااربت  اسبضرصاااَْ، ًر اااض أملرِياااَذ أجااازّ  

 امللرٍنْ...

أعز اااااى، ًأعطاااااره انااااازًإ يااااان  -

عناازي، ًأعز ااى راارن ٍلااري املزفاآ ٍااٌم      

ازبملاااااْ برجملااااارن، ًٍلطاااااُ انرقااااا   ااااان 

 انزًإ، يرذا؟ ه  ُمٔنؿ؟

ٞ، اسبمااااز هلل، نكاااان أريت ااااُ   -

جرر ر أبٌ صلَم بناشًحى ينذ أصا ٌ ، هارجز   

 هٌ ًأصزتى إىل ازبشاٖز.

 ريضررّ، ا َب ذرُ ً وَم. -

رت، حتاآ أبااٌ علااُ يؾاالذ انضاارع   -

  ًضبلااااى ذباااا  عَااااردّ اناااازرتٌر،  ااااشح...". 

 (074ـ م
ًٍَٝحاااااان اعتناااااارٕ انزًاٍااااااْ بتقاااااازٍم 

َٓرت، ًٜ صااَمر     َْٓ نلغخؾاا ازبٌا ااب اننرضاا

تلاار اناا  صااكنور ماشبااٌمل( اناازاٖم انااذِ    

ٍلَغى اننرظ بض ب إاٝا انن ان املتٌاؽ  

ًصاااقٌل انقاااذاٖر يااان غااا  صااارب  إ اااذار، 

رتاب سًجوار    ا"أم ًاٖ " املضتقٓزّ   بَتور، تل

انااااذِ ٍرّكااااز   انناااااشًح ًهااااُ تؾااااطنيف   

 انبقب:

ملاارذا حكَاا  زبرر اار أبااٌ "َاا      -"

 ًسًجتى عن  كزّ انناشًح إىل ب ًت؟

 أرٍز املغرًرّ. -

 ًنكنر اربذت مزاره ين م  . -

 (074ـ م نٝصتٗنرظ.". -
أن ا٢ ضاااااارن باااااارت   ٍااااااٌحُ اسبااااااٌار 

يضكٌ ر  برشبٌمل، ًأن ان قرٕ داري  انٌان 

ين تلر انللنْ انا  ٜ يرآز ينوار،    برت جشٕا  

 ًان  ٜ  كان اناتخّلؿ ينوار إٜ بارملٌت!..    

انناشًح ٍل  ا تشا  ا٢ ضرن ين يكر اى   ًأن

اٞقاااا  نلاااانرط، ًهااااذا ٍلاااا  إن املكاااارن    

   ْ ْ  جزٍزّ  ينرمقا ارتضب بلزا   رضَٓر  ًدٜن
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نزٜنتى امللوٌدّ ان  تزٓبَنار علَوار،  مؽا ذ    

ؽ  انقؾار، ًصا  ر    يقى ر  برنزعب ين تٌا

نلقاااَ  ًانتااآٌتز ًا جااازّ ًاننااااشًح بلاااز أن   

ْ  نٝامٗنااارن     رااارن ياااٝذا  نلخااآب، ًصبل ااا

 ًا زًٕ ًانزاحْ ًانضكَنْ.

ُٓ بٌؽر ااز    مل ٍوتٓم اننٓؿ ا٢بزاع

اننااااشا ، ًٜ بٌؽااار املااازا يف ًانطااارٖزات،   

ًهاذا ٍلا  إدا اْ اسبازب، ً قاذ بغارعتور       

ٌفااٌٍح ب ًمااز رّرااش اهتمريااى  انٝضباازًدّ،

ِٓ بناااشاهْٕ   علاآ  قاارر اسباازب ًاملؾاا  ان غااز

 تٓتراا  ياايف ياار مرنااى "جاارن يااررِ نٌرلَشٍااٌ":   

"اسباازب نَضاا  تلاار اناا  ٍلَغااور ازبنااٌد،  

 ًإ ااار هاااُ تلاااار انااا  ٍلَغاااور املااااز ٌَن".    

َٓاااُ   ًراااذنر رر ااا    ااازّ عااازٕد يااان رًاٖ

 لنازير أراد "تٌنضاتٌِ" أن    انغزا ًانبازب، 

     ٝ مل ٍزؽااااز ًٍااااٝت اسباااازب، ماااآزم عماااا

ٍتخٓز  عن اسبزب ي رعازّ ، با  مل ٍاذرز    

بؾٌرّٕ ي رعزّٕ علآ ااٌل    –تقزٍ ر  –اسبزب

ًهكااذا  انزًاٍااْ انزاٖاازّ "اسباازب ًانضاالم". 

"ظبَاب ضبراٌظ" عنازير أراد أن     ررن دٍزن

ِٓ ذباا        ٍنٓ ااى إىل ياار ٍلَغااى انغاالب املؾااز

 0457انضااطذ ُمَ َاا  رررقااْ حشٍاازان عااارم     
اننَاا "  ا قاآزم رًاٍاا  "انطزٍاا " ً"قزقاازّ  ااٌ

ًبلااز أن ًملاا  اننكضااْ حكاآ عاان ًاماايف   

اجملتماايف اناااذِ ذاا ًٍااٝت ا ش اااْ،  قااآزم   

ًبواذا امللنآ    رًاٍ  "ي ايرر" ً"انكز ر"،

أٍقاار ، أ"اايف اننّقاارد علاآ أن رًاٍااْ "اناازًن   

صاااٌمل  "يَخرَٖااا  عاااٌنٌريٌمل"ااااا ن ا اااردٙ"،

    َْٓ ْ  أر ز ين قاٌرّ أرتاٌبز انزًصا ت قٓ حَٓ

 ان  رَتَ   عنور.

ُٓ     حااني ُٓ  ٓؾااى ا٢باازاع رتااب انزًاٖاا

اريترر ين اٞحازا  يار ٍتنرصاب يايف يٌفاٌ       

رًاٍتااى يلتماازا    ذناار علاآ ياار تشريااز بااى       

ذارزتااااى ياااان طبااااشًٍن ققاااار   ًاجتماااارعُ   

َٓاار    جاارٕ انضاازد يضااقطر  علَااى ريَرنااى،  ًامل

ياان  -  بلااض تؾاارًٍزي  –ٍقااىب راا  ا  

 ..َْٓ َٓااْ انتضااجَل اناا  حرًناا  تؾااٌٍز    انٌامل

عرٍغااى انكرتااب ًأؽااربتى عاا رٍري،     ًاماايٍف 

برنقل  أً اٜرتٗرب،  املزٍنْ ًأهلور ًأؽرب

َٓم بزٜناْ يرزداتاى      ٝ  عن انقت  اناذِ ريا  ق

انلبٌٍٓاااْ امل رعااازّ ًغااا  امل رعااازّ، نَضاااَطز 

َٓرت انزًاٍاْ،  لماط ذنار      علٓ "َيف عخؾا

  اسبٌار انذِ دار بني "أبُ "َ " ًسًجتى 

َٓااْ"    حااٌل يقتاا   "ع ٍن/يزٓرصااْ انلبااْ انلزب

يللماااااْ املزرصاااااْ ًانطرن ااااارت   املزرصاااااْ   

اٜبتزاَْٖ، انذِ رغرتى انزًاٍْ ين رياٝل  

 حٌاٍر يتٌٓتٍز.

 اللغة واحلوار: -5

ُٓ ًعنرؽاز      َٓارت انضازد انزًاٖا تلتخم  ن

ِٓ يااايف يضاااررات اٞحااازا    اٞصااالٌب انتلااا  

ْٕ تنوض علآ   َٓ ْٕ رًاٖ َُ إىل تغكَ  بنَ نترق

ْٕ بمسيااااْ انٌجااااٌد ا٢ ُٓ   يلز ااااْ ترٓياااا  ضاااار 

املزٍنااْ، ًهااٌ ياار ٓة ريطااٌّ  ريطااٌّ  أً حاازقر    

َٓااْ انتغااكَ       َٛٓقز   عمل حاازقر  َعاات رٚٔ ُتاا

ًان نرٕ ًانلبْ انٌاملَْٓ ييف ًجاٌد ُبلإز يلاز     

ّٕ   قنرٍر اننٓؿ. ٌٓ  ٍىٓدد بق

ْٕ َٓااْ انضاازد آت اار  نباا ْٕ  تطّل اا  ًامل صااول

انتقزٍز  ًافخْٕ، ًنكنور بلَزّ  عن أصلٌب

ُٓ، إ  ااا    ذ حر  ااا  علااآ يضاااتٌٔانؾاااخر

"ياار   انااز َر    رقٌنااى:  يضتضاار ،  ي ٓضااطٕ 
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ي لااااار"... ً"ٍااااار أًٜد ٜ تَشِعُلاااااٌا أيكااااام،   

ً"بَ  انلنك اٌت را      اتلٌا رلمتور"..

علٓ ين صَمٌت"... ًمٌنى: "رم نار م ا  ٍاٌم    

انقَرياااْ، رااامن انضااارعْ امىبااا ، رااامن    

اننااارظ ٜ ٍلز اااٌن اهلل، رااام وم ٍنكااازًن  

لٌن ر  ير  لٌ  م..". ـ ًجٌدي،  وم ٍرل

 (065م
حزؽاااا  انلبااااْ علاااآ ًؽاااار انٌاماااايف  

    ْ ان اارهز نللَاارن ًاٜصااتبزاا  َااى، يضااتلَن

علٓ ذنر برسبٌارات املضترَقْ ان  سريزت 

بور انزًاٍْ يان ان زاٍاْ حتآ اننورٍاْ، تلا  ا       

ًً اا  يلجااٍم نبااٌِ   عاان ًاماايٍف حااُ  يلمااٌٍظ،

ي ٓضااإط اصاااتقٓ يل ماااى يااان أنضااانْ اننااارظ 

انلااردٍٓني   ازبلضاارت ًانضااوزات ًنقاارٕات    

    ْ اٞؽزمرٕ ًاٞمررب ًازب ان.. ًرر ا  نبا

ْ ، بلَاااازّ  عاااان   َْٓ،   حَٓاااا َٓااااْ انتضااااجَل انٌامل

َٓااااْ باااامجلٓ     ًتتجّلاااآ هااااذي اننكوااااْ انٌامل

ُٓ حازقر  صارحقر     ؽٌرهر عنزير ٍتنرًل انزًاٖ

يان يلطَارت اسبازب. رمار   ماٌل "رجاارٕ"      

بزبااارٕ "َااا " حاااني ريطااار ان ٞريَوااار "أباااُ

َٓااْ:    ًٍلااُ،   - " ابنواار، ًال ااٌا انرزٍااْ املرن

ًرَااار صااامد يف  ااام؟ ًأ ااار يااار عنااازِ ًٜ    

 (072ـ م مزؼ!؟."
َٓاااْ انضاااررينْ أً    صاااَطزت انلباااْ انٌامل

انطرسجااْ علااآ انضاازد، ببَاااْ يٝيضااْ نباااْ    

ُٓ، رامن ٍؾآز انكرتاب     -انقر  اٜجتمرع

 ْ علآ اصاتخزام نران     -علٓ ايتزاد انزًاٍا

 ، ين غا  إعازإب،  "أبٌ علُ" علٓ اسبكرٍْ

ببَْ اسبررظ علآ صآٌٍْ اٞصالٌب، ًأريذتاى     

 ْٕ َٓااا ْٕ يزٖ ُْ إىل اصاااتخزام نبااا َٓااا تقلاااب م$انٌامل

انضااااميَف بؾاااازا ( بتلاااا   أصااااٝ نر، أً هااااُ  

ربرااااب انلاااني بقااازر يااار ربرااااب ا٢ذن،     

ًتتااَذ نلمتلّقااُ أن ٍاازٔ اسبااز  أً املن ااز       

ً"اناااازرتٌر   "ٜ ٌٍاتَااااى اننااااٌم"..  رقٌنااااى:

بضاااااراْ راح،  طااااا    صاااااريُ راح، بكااااا  

بكلماااْ ًاحااازّ: اهلل، ًمااايف علااآ اٞره،    

اب أيريُ، اريتلج، ًا توآ، ًانازم ٍكاٗ     

( ً ااردرا  202ـ م ياان رأصااى، ًٜ حزرااْ." 
يااار اصاااتخزم انلوجاااْ انلريَٓاااْ   اسباااٌار،     

َٓاااْ "صااالمٓ" نلناااردل     رقاااٌل ان رح اااْ انل نر 

ُِ؟   حبقااٌر "أبااُ "َاا ":  "عااٌ ٍاار عمااُ، َياا

، ًصط  قلج، م ا   هرت سجرجتني ب ّ برردّ

( ًمٌ ااار نؾااارح ور  012ـ م رااا  عااإُ." 
"أباااُ "َااا " أٍقااار  ًهاااُ ذبااارًري: "ٍااازب 

بَتااار، ًاهلل رم ااار   انضااا لني، ًتااارره  

عاااالزه أبااااَض، ًممَؾاااار أصااااٌد ًأ اااا    

أتز، ٍر عٓمُ اؽ غ علزه ًان ط أِ نٌن 

 (001ـ م  رتذ، أ لػ مل ر..".
َٓاار  عٓ ااز   نقاز عااّك  اسبااٌار عنؾاازا   ن

  ٓ نلزج ، ًرغر عان بلاض   عن رٍْٚ اٞ

َْٓ ًا َلتواار ًيضااتٌاهر     ريؾاارٖؿ انغخؾاا

ْ  علآ املغاوز أً     ُٓ، ًأفرٓ حٌٍَٓا اٜجتمرع

مل   مل املتنرهَا ازبلضْ انغرعزٍْٓ، ًنل  هذي انلب

ْ  تضاااارعز علاااآ      ان ضااااراْ َٓاااا فاااازًرّ   ن

َٓرت انزًاٍاْ ًاٞحاٌال     تؾٌٍز يٝيذ عخؾا

اٜجتمرعَٓااْ انضاارٖزّ، ًتلٓ ااز عاان يضااتٌٍرت  

َْٓ نااااازٔ انلرٓياااااْ، رقاااااٌل اسب رناااااْ اننرضااااا

ناُ غا ه"    انشًجْ: "ٍر أباٌ "َا ، ًاهلل يار   

ًهااذا ٍلاا  أن انكرتااب مااز ت ٓناآ نٌ اار  ياان    

انرلضاارْ اٜجتمرعَٓااْ اننرماازّ انضااولْ، تاانٓم     

ْٕ غااازت اؽاااطٝحر  ًتلااا  ا  عااان  َٓااا عااان ًامل

ْٕ تؾااااار أحااااازاقر  تاااااٛٓدِ إىل بلاااااٌ      لضااااار
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 اسبقَقااْ، ًمااز دبّلاآ ذناار   صاازٕد حاارًل    

 تؾٌٍز املٝيذ مانكلمٓلَْ( نلٌاميف امللَػ.

 انااذِ اباآ علاآ انضاازد ماسبااٌار( أٓياار

 اااااااَمكن أن ُ زرجاااااااى فااااااامن يضااااااآمٓ     

ماملنرمغااااارت( انااااا  ذباااااز  باااااني اننااااارظ   

انلااااردٍني، ًاناااا   ضتغاااآر ينواااار ا َلااااْ    

َْٓ، ًانا  غرن ار      اًٞفر  أً اًٞجر  ا٢ ضار 

ير تلٓ ز عان اٜيتلاره ًانقلا  يان اسبازب،      

لكرصااارتور علااآ "َااايف انغااازاٖذ  ًتنقااا  ا 

 اٜجتمرعَْٓ ين دًن اصت نرٕ!.

ًمّلاااار راااارن اسبااااٌار جااااشٕا  هرٓياااار       

     ْ ِٓ   انزًاٍاْ، ًٍامتُ  تَجا اٞصلٌب انتل  

ٌٓر املٌامر ًاٞحزا  يلٓ زا  عان يضاتٌٔ    نتط

   ،ُٓ  ااٍن  انااٌعُ ًان قر ااْ ًانٌاماايف اٜجتماارع

ِٓ أر ااز ياان      انلبااْ دارت    ضااقور اسبااٌار

ِٓ، ًهَمنا  نُتاتس    دًرا ور    صبر ر انضازد

  اسبااٌار "َااايَف اٞؽااٌات، ًدباااٖز انااانٓؿ   

ُٓ إىل هَمنتور.. ًنقز اصتغزٔ اسبٌار  انزًاٖ

حتٓ ابٓ علآ انضازد، ًجازٔ علآ أنضانْ      

ْٕ، ًبلَااازّٕ عااان     ْٕ يتنرهَااا املتخااارًرٍن بلرٌٍٓااا

انشريز ااااْ انلر َٓااااْ، ً كاااان أن  َٝحاااان  

 ُٓ  يضااااتٌٍني ياااان اسبااااٌار، ماسبااااٌار ان ناااارٖ

ِٓ( انااذِ عاارره   رؽااز اٞحاازا ،    انلرااٌ

ُٓ(   سب اااارت   اشبااااٌمل   ًماسبااااٌار انٓنرضاااا

بضااا ب صاااقٌل انقاااذاٖر ًإااااٝا انااان ان    

ًيناااارظز انقتاااا ، رخرنااااْ اشبااااٌمل اناااا      

ًاناااا  تت اااآزٔ     "أم "َاااا "اااااا عؾاااار  ب

"أٓم "َ  تنّ ار اٞره يان    املق ٌظ ا٠تُ:

ٍاااازًِ ا رجاااارر " بقرٍاااار انشجاااارج املتكضااااز 

رهَاااب، تااازتج ناااى اٞره، أم "َااا  تاااىه 

املكنضااْ، تاازرض إىل أبااٌ "َاا  ذبتمااُ  

 بى، تلتر بى، ًديٌعور تنومز:

 أبٌ "َ . -

أبااااااٌ "َاااااا  ٍقاااااامور إىل ؽاااااازري،   

  قنور بكلتر ٍزٍى:

ٍر أباٌ "َا ، ًاهلل يارنُ غا ه،      -

 ٜ عرزٍن ًٜ أهلُ ًٜ انز َر رلور.

 أباااااٌ "َااااا  ٍقٓ ااااا  رأصاااااور،  ضاااااذ 

 ديٌعور، ٍومط:

 ع ٍن، ح َ  . -

ًٍاازًِ ا رجااارر  ريااز، تضاااقط ؽاااٌرّ   

 (211ـ م "َ .".
باااازا اسبااااٌار انااااتِٕ يااااز ّ  عررضااااْ 

َْٓ انااااشًجني ًيلٓ اااازا  عاااان عٝمتوماااار  ننرضاااا

اسبمَمْ، بلبْ اسبَرّ انٌَيَْٓ انلردٍٓاْ، انا    

 ذبررُ انٌاميف ًتزٍنى.

ُْ اسباٌار انٓضازَد، ًأتا        ًنقز أغنا  نبا

ْٕ    علاااآ تررؽااااَ    انٌاماااايف بؾااااٌرّٕ يٌغلاااا

َُ انااآنٓؿ،    ان ضاااراْ ًاٞنراااْ،  جلملااا  يلااار 

ًحررااااا  حَااااارّ اننااااارظ، ًراعاااااا   داب    

 - انكٝم املتلررمل علَور اجتمرعَٓر ، ًإٓ ى

ًإن اصااتمٓز ياان احملردقااْ انلردٍٓااْ عااكلور،   

ّٜ أ ااى ظاآ    - ًبلااض ريؾاارٖؿ أصاالٌبور   إ

ِٓ،  جٓضاااااز   يغااااازًدا  إىل صاااااَرمى انٓضااااازد

ْ  باااااا  رنٓتٌٓتز، ًازباااااازٍز سب اااااارٕت يغااااااخٌ 

برنااااذرز، أن اسبااااٌار مل ٍكاااان ّوَاااازا     

 - نلخٌه   غازٍه ضبآزٕد، ًإ ار رارن    

يزار انبزه، ًماز أظواز   حارٜٕت     -هٌ

َٓرت  مل نلغخؾااااا َٓ رااااا  ّٕ انؾاااااررٔت اننرضااااا



 2222/ حزيران -/ أيار 613-612العدد  

 

236  

 

ّٔ أر اااااز ّ ااااار أظواااااز انؾاااااررت   املتخااااارًَر

ازبضاازٍْٓ.. ٞن اسبااٌار أماازر علاآ رغاار     

ناااى اسباااشن ًانقواااز ًان لااام اناااذِ تلااار ُ ي   

َٓرٔت    اناااانرط ان غاااازٍْٓ، ًٍنرصااااب انغخؾاااا

مل ان رٖضاااااْ، املضتضااااالمْ ملؾااااا هر،   انلرٓيااااا

ْٕ تلااار انااا  مل ٍ ااا  أيريوااار صااأٌ    ًخبرٓؽااا

 املااٌت، أً ا جاازّ، أً انؾاات علاآ اناا ٕٝ..   

َٓااااْ   ً لناااآ أًفااااذ،  ااااٍن اًٜفاااار  انقترن

ًاٜجتمرعَْ تٛقز علٓ  رضَٓرت انغخؾَٓرت 

َٓاار    حاا   ًصاالٌرور ٌار رماار ٍ اازً ذناار جل

"أبااااُ "َااااٍ " ياااايف سًجتااااى، حَنماااار اعااااتٓز  

انقؾااار، إذ تؾاااز سًجتاااى علااآ اٜحترااارظ 

بمًرامى اشبرؽْ ًانقؾرٖز ان  رت ور أٍرم 

 -" انغاا رب، ًنكنااى ٍطرن واار بٍحزامواار:   

أحَر ااار  ٍبٓناااُ ا٢ ضااارن يااان انقواااز، ًرمااار 

ٍقٌل انغرعز: ررنط  ٍزمؿ ياذبٌحر  يان   

اٞمل، ًهااااااذا انؾاااااانزًا ٜ أ اااااازل بااااااى، 

ن بى ًبرٞعلرر، ًإذا  شحنار، ي لمار   صمحتر

 ٍناشح اننرظ،  ضَكٌن أًل ير أمحلى يلُ.

ًإذا تواازم ان َاا   ااٌا رًٚصاانر أً     -

 احىا؟

أ ااا  يتغااارٖم ٍااار أباااٌ "َااا ، يااار   -

عز تاار هكااذا، اااٌل عماازه يتررٖاا ، ملاار  

 رر   ظزً نر أؽلب رن  تقٌل: تررٕنُ.

 لااااااام، ملااااااار رر ااااااا  ظزً نااااااار    -

دعااٌه انغخؾااَْ اشبرؽااْ أؽاالب رناا  أ  

إىل انتراارٚل، أياار انَااٌم،  اارن زًمل انلريااْ   

 هُ اٞؽلب، نذنر أ ر يتغرٖم.

 ًٍؾم  قم ٍقَر:

أراازر ناار  ؾااَخ ، احزمَواار.".   -

 (046ـ م

ـٓ  َٓاشي يان      ّٓتيف اسبٌار بكَارٍن ريار

صاارٖز يكٌٓ اارت اناآنٓؿ، ً اار ٍتٌا اا  يااايف      

  ْٔ ُٓ، ًاحملردقااااا ِٓ اناااااٌامل اشبطااااارب انٓغااااارٌ

ْ  عااار انلردٍٓاااْ. ْ ،اصاااتخزم نبااا ْ  يقنلااا أٓدت  ٖل

َٓاار  ٜ  كاان  ًظَرتواار  كر اا  عنؾاازا  بنرٖ

ِٓ أن ٍتغّك ، ًٜ أن ٍُرَوم    نلٓنٓؿ انٓضزد

     ْٕ َٓا ًُّظرا  نبرٍارٕت  ٓن   ْ َٓا ْ  أدب غَربى.  بزا حلَ

ْٕ    ٍن يلاااار . إذ ؽاااام    ْٕ ً كزٍٓاااا َٓاااا ً"رن

انضااااااازد   أحَااااااارٍن رااااااا  ّ. ًذبااااااارًرت 

َٓرت ًتنرمغاااا  ًدبردناااا  ًأرياااات    انٓغخؾاااا

ر بلقاار ، ًحّلقاا  اٞحاازا  ًصاااررت    بلقااو 

عبااٌ  ورٍتواار اناا  رُيّطااط  اار،  جاارٕ يل اام  

َٓرت ًيلوار ًبوار،       انٓنٓؿ حاٌارا  باني انغخؾا

       ْٕ ْٕ صاازدٍٓ ّ ار جلا  اسباٌار ناَط صبآزد تقنَا

ْ  َتجلُ اٞ كارر،    خضب، ًإ ر غزا ًصَل

ُٓ  اامٔ بواار عاان        ًُت ّلبواار   قاإٌب ًاملااُ   ٓناا

ِٓ اناااذِ  تمااا      انتمًٍااا ..اشبطااارب انزياااش

ْ  دبتميف إنَور  ًعّكل  انلبْ بٛرّ  يبنراَضَٓ

دٜٜت اٞيكناااااْ املتلااااآزدّ، ًتااااازبط بوااااار 

    ٕٕ يؾاااارٖز اٞعااااخرـ، ًتتغااااّك    بناااار

رًاٖااُ  يلمااررِ  ضبكااٍم يٓتؾاا  اسبلقاارت،    

ٍزٓتااااب انٌماااارٖيف ًاننتاااارٖج،  ت اااازً "َاااايف     

  ... ْ  اٞحزا  أر ز تن َمر  ًتزابطار  ًينطقَٓا

إن انزًاٍاْ اصاتطرع    نذنر  كننر انقٌل: 

    ْٕ أن تتلريااا  يااايف ا٢حضااارظ ًانٌجااازان بلبااا

ْٕ، أً    َٓاا ِٓ ريطرب ْٕ، بلَاازا  عاان أ بضااَطْٕ عرٌٍٓاا

.ُٓ ْٕ ربزج برننٓؿ عن يضرري انرٓن ًيار   تقزٍزٍٓ

أراد انكرتاااب مٌناااى   هاااذي انزًاٍاااْ، يااار    

ّٜ بوذا اٞصلٌب.  ررن نَكتب إ
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   َْٓ انزًاٍااااْ عنؾااااْز يواااآم  انغخؾاااا

بٌؽاارور ياازار امللاار ُ ا٢ ضاار َْٓ، ًٍٝحاان  

 ْٕ نتؾاٌٍزهر   أن انكرتب ٜ ٍل  ر   أهمَٓا

رماار ت اازً ياان اناازاري  أً اشبااررج، إٜ ياار   

ْٕ، إذ ٜ ٍكرد انقررٙ  ٍزد ينور بؾٌرّٕ عرٌٍٓ

 ز ؽاررٕت باررسّ   ار تتلّلا  بطاٌل انقرياْ،       

أعا ى  أً نٌن ان غزّ، أً  ٌ  املٝبط، أً ير 

ّٜ  َماااار اذا تللاااا  غاااازْه ي رعااااْز    ذناااار، إ

نلخااز  بااذرِز ي ااِ  هااذي انؾااررت.. ً َماار   

عزا هذا،  ٍن انكرتاب ٍاٌنُ جاٖ  اهتمرياى     

نتؾاااٌٍز يااار تتضاااآ ب باااى أحااازا  اسباااازب     

نلغخؾَْٓ ين انزاري ، عن ازٍ  اصات طرٍن  

عمٍَ   مٌيور ًعذابرتور ًتطّللرتور. ًماز ٓة  

بارسبٌارات   هذا انتل   عن هاذا اٜصات طرن  

َٓرٕت   انضااااررينْ ًاملتٝحقااااْ..   اااازت عخؾاااا

ْ  ياان سبااٍم ًدٍم ًًاماايٍف ضباأ ٕط، تز اا        عردٍٓاا

بلرٌٍٓتور ًبضراتور، ًٜ تنطٌِ علٓ يٝياَذ  

ْٕ تتجاارًس انغاارٖيف      َٓااشّٕ، أً عٝياارٕت  ررماا

ًإ ر هاُ عخؾاَرْت  زاهار را       ًامللوٌد،

ٌٍٍم تتخٓزه بَننر، ًٜ ربتلر عنور عخؾَْٓ 

انااا  ّٓ ااا  رحااآ انزًاٍاااْ     "أباااُ "َااا "

ِٓ، ًانااا  صاااَطزت علااآ      صااازدهر انتقلَاااز

عزه اٞحزا ، ًذبّكم  برسبٌار، علآ  

انزغم ين انزًر اسبٓضرظ املنارل بوار،  قاز    

ْ  جااآزا ، ًنكٓنوااار      ْ  عردٍٓااا َٓ  رر ااا  عخؾااا

ْ  اريتررهار انكرتاب نتم َا  يار       َٓا ْ   ن عخؾَٓ

أراد تؾاااٌٍزي، أً يااار أراد انتلااا   عناااى يااان 

ٍُ    يٌامار ًأحرصاَط،  أ كرٍر ً ّٓتلا  باٌع

انتقااااارل أحااااازا  املزٍناااااْ،  يّكنوااااار يااااان

  ،ْٕ ْٕ يلَٓناا ًذبٓزراا  نتخقَاا  أهاازامٕل ريرٓؽاا

ًياان قاام يتربلااْ اٞحاازا  انلرٓيااْ..  تخّقاا        

ْٕ،  قاا    ْٕ ًيٌفااٌعَٓ َٓاا يٌامااَر ذاَت دٜٜٕت  ن

انكرتااب ياان ريٝ اار ا٢حضاارَظ  لطَاارت    

اسبزب ين أيٍ  ًرياٌمل ًتغارٍٚم ًحاشٍن ًأمٍل    

تضٍٝم، ًيغرهٔز يٌت، ًهذا ير جللاور  ًاص

      ْ َٓااا ٝ  عاان أ واار ًامل ْ ،  قااا ْ  حٌٍَٓاا َٓ عخؾاا

ْ   رماازّ ، ٍتطاارب  دًرهاار   انزًاٍااْ    ًتقلَزٍّاا

ييف ين ٍزٔ "أن يوٓمْ اٞدب هُ  قُز اسبَرّ" 

مل      ًيلنٓ هذا أن اٞدٍاب ٍلاتقط انؾاٌر انلرٓيا

مل برنتنرمقااارت، قااام  َلاااور إىل عماااٍ     امللَٗااا

لقااار  يااان  راٖاااى ًققر تاااى.  إبااازاعُ   مااا  ب

"َ " يكتملْ  عخؾَْٓ "أبُ ً ذا رر  

    ْٕ َٓاا اننقااج انراآ ، أٓدت "َاايف اٞدًار بٌامل

ْٕ، جذب  اٞؽزمرٕ ًازبا ان بمحردٍ وار    حَٓ

ًققر توااار ًأريٝموااار، ًعٓ ااازت عااان إدا توااار   

مل املضتجٓزّ علٓ انضارحْ اٜجتمرعَٓاْ،    ان قر 

 ًانااا  تتنااارمض يااايف انقاااَم ًانلاااردات انااا    

ُعوزت عن أه  حلب. ًمز باز  انكرتاب     

 إحراتور برنلٌاي  اننرضَْٓ احمل طْ.

 الشخصّية املشاعدة: -ب

َْٓ "أباااُ "َاااٍ "      ًمّلااار رر ااا  عخؾااا

ْ  ّضاار خبَااٌل انزًاٍااْ  قااز أًجااز      حٌٍَٓاا

ْ  تضر زهر ًتتاٌإم يلوار،    املّٛنر  ر عخؾَٓ

تقااااار إىل جر  وااااار   انضااااازإ ًانقااااازإ..  

 ًجاااْ/ أم "َااا ".. دبٓضااازت   ؽاااٌرّ "انش 

اناا  عملاا  علاآ إفاارّٕ ازبٌا ااب اشبرَااْ      

  ْ ْ  عرملاا َْٓ احملٌرٍٓااْ، ًرر اا  ًاعَاا نلغخؾاا

ْٕ امتقااااتور ا َلااااْ  أٓدت أر ااااز ياااان ًظَراااا
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اٞحزا ، ًيٟت انرزاغرت، ً وق  بزًر 

َٓرت،     اناازابط انراآ  بااني عاازٕد ياان انغخؾاا

  ِٓ ُٓ ًانىبااااٌ ًرر اااا    تكٌٍنواااار اننرضاااا

ٓ ااااز عنااااى  "َلااااْ ررتواااار، ًهااااذا ياااار ع 

 انكرتب حني مارل: إن يلنآ اصام "عا ٍن":    

ٌْ، صاكز، ًعبان برنلريَاْ  قاٌل      "مملْطْز، حل

( ًهاااذي 42ـ م عااا ّ، ًأؽااالور رااازدِ". 
اسباااًّٝ اٞ  ٌٍٓاااْ انااا  تنتماااُ إىل ريرؽااازّ  

انغمرل انضٌرِ أٓدت دًرهر بٍتقرٍن بٌؽارور  

ْ  يضااارعزّ  ارتااا ط بوااار عااازْد يااان       َٓ عخؾااا

ْ    أحاازا  انزًاٍااْ، ينااذ أن رر اا     ارن اا

َٓااااْ       ان ر ٌٍٓااااْ، قاااام دراصااااتور انلبااااْ انلزب

ازبريلاااااْ، ًيااااان ٓقاااااٖم سًاجوااااار ًإظبربوااااار.. 

ًتٌظَرواار.. ًيغاارررتور   اسبَاارّ انلرٓيااْ، 

ًتمٓقزهر بمحزا  اسبازب.. ًعلآ انازغم يان     

ْ ،  ٍ وااار رمل ااام  ضااارٕ  أ وااار ايااازأّ  ي قرااا

املغااازا ّٓ ااا  بلقااار  يااان حااارٜت انقااالر   

ُٓ ًذبٌٜٓتااااى  ًا رلرٜتااااى املختلرااااْ.. اجملتملاااا

 وااُ عناازير َتؾاازر عنواار ع ااررّ  ٜ ُتزفااُ      

"ٍار أباٌ    سًجور صزعرن ير تلتاذر بر كضارٍر:  

"َاا ، أ اار تزراا  أهلااُ ًبلاازِ ٞجلاار،    

ًأ ااار رنااا  ٜ أصااار ز إىل عرااازٍن غااا      

 (044انضنْ يزّ،   عَز انن ًس.". ـ م
  َْٓ ًاريتَاااارُر انكرتااااب  ااااذي انغخؾاااا

 ُٓ ، ناااَط يااان م َااا   املزيٌماااْ نلملاااى انزًاٖااا

  ،ْٕ ْٕ ًاعَاااا املؾاااارد ْ، ًإ اااار  تَجااااْ دراصاااا

 وناااره حاااٌا ش رااا  ّ  رر ااا  ًرإ هاااذا     

ياازٓرظ  اٜريتَاارر، ًرٓبماار ًجااز ر   ارت اارل 

ْٕ،      انتررٍخ اسبلٓع "ع از  اجملَاز" بوار يان جوا

ْٕ يٛٓعزا   ْٕ قر َ ًدراصتور انلبْ انلزبَْٓ ين جو

َٓااْ انضااٌرٍْ،  لناآ أ واار  علاآ انلخمااْ انٌان

ٌّٓ ًاسبااآب   إ ااازا ُٞرُيااا س يااان إ ااازاسات عواااز ا

ُٓ ا٠ين انذِ رر ا  تز ا  باى انا ٝد      انضلم

إذ رر ا  "َايف أناٌان     م   اسبزب ان رملْ..

،ْٕ ِٓ تلاااَػ   تااا نٕر ًضبٓ ااا  انطَااار انضاااٌر

َٓتني   ّ اار أًجااز ا ضااجرير  ترياار  بااني انغخؾاا

انزَٖضااْ ًاملضاارعزّ، رٝهماار ؽااٌرّ  ياان     

ٕ رمل ااام أبنااار  -ؽاااٌر انتااا نر ًانتاااٌآد  

َُ إىل  -انغااااالب انغااااازٍر م ااااا  أن تنتوااااا

    ُٓ ُٓ ا٢ ضاااار  انقااااَر  ًانغااااترت اٜجتماااارع

بضاا ب اسباازب اناا  متلاا  ابنوماار انط َااب،  

ًهااازي  ان َااا  اناااذِ حلمااار ااااٌال انلماااز   

 حبَرستى.

نقز تمٓقزت "ع ٍن" بك  حزٕ  ؽبٍ  

ًراا ٍ ، ًمحلاا  همااٌم املزحلااْ، ًرأت أن    

اسباازب عملاا  علاآ هاازم ان َااٌت ًرياازاب      

، حني علم  بر تغرر املخازرات باني   اننرٌظ

ارن رت ان ر ٌٍْٓ، ًذبٌِٗل ان رعاْ انؾابرر إىل   

ًٓجني، تقااٌل نشًجواار:   "ة انقاا ض م اا    يااز

ٍاٌيني علآ باارٖيف صاكررز ًمطايِف انللكااْ     

أيااارم إحااازٔ ان ر ٌٍااارت حبلاااب، ًهاااٌ ٍ َااايف   

املخزرات."... قام تناترض، ً"تاتكلم بؾاٌت     

 يتقطيف، ًانبؾْ ربنقور:

رصرت ير جرٕت انٌَم إحزٔ املز -

إىل املزرصْ، بنتور   انؾر 

انزابيف،  شن  مذٍرْ علٓ 

املزرصْ، اصتغوز قٝ  عغزّ 

ارلْ ييف املللمْ، عزا ازبزحٓ، 

بنتور... بنتور ٍر أبٌ "َ ، ارلْ 

ي   انٌردّ، جرٕت بور يزّ إىل 

 يزرصتنر .....ٍر إ ُ...

 (066ـ م ًدبوػ ب كرٕ طبتن ..".
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 الشخصّية الثانوّية -ج

ُٓ ْٕ برنلم  ا٢ ضر  ان ارًِ      ْ احترر

ُٓ، ً اااْ  ريلرَٓاااْ انتنااارًل انضااازدِ نلمخكااا

ْ  ترقذ انٌجاى   بنَْ  عرَرْ  تٌّنز نٌحرٕت دايَٓ

دبٓضاااااازت   "صاااااالمٓ"  ان غاااااايف نلخاااااازب،

َْٓ اٞ  ٌٍٓااْ غاا  انلردٍٓااْ اناا  انتراا    انغخؾا

إنَور انكرتب   غمزّ اٞحزا  انضاررينْ،  

وٕز( ٍلمااااا  بااااآز يااااان ميغااااا إذ أدره أ اااااى ٜ

   ُٓ رررؽاااٍ  َيَنٓغاااط،  ااانذ انضااازد اناااٌامل

ْ    بلقاار  ياان انزاحااْ،  ًٍلطااُ انقااررٙ  زؽاا

ٜنتقاااارل أ ررصااااى، ًدبنَ ااااى امللاااا  انااااذِ    

 كن أن ٍُخزقى اصتمزار عزٍط اٞحازا   

املتٝحقااْ،  رصتخقااز ماٞ ٌقااْ احملٓ  ااْ(   

سريز بلخ رٕت عرارَْٓ بوَجْٕ رر ا    يغوٕز

َٓرت امل  ْٕ نلغخؾا تَل اْ، ًاصاىاحْٕ   أع ى بوز 

ْ  تؾاااخب     نلمخااارربني، بطمللملُتاااى ايااازأّ  ي ّقرااا

بم ٌقتوااار، ًتز ااا  حبزٍٓتوااار، أفااار  علااآ    

َٓااْ، ًعملاا  علاآ تطزٍااْ      ْ  تشٍَن انزًاٍااْ حّلاا

انضااازد، ًانتبطَاااْ علااآ أحااازا  اسبااازب،   

ٌَ ؽااااٌت انقلااااب، أً ؽااااٌت اسباااآب،     نَللاااا

علاااآ يضاااازح    كاااارن  اااار حقااااٌْر  َٓااااشْ 

َٓااااْاٞحاااازا ، ًهااااُ ان رح ااااْ انل نر  اناااا    

ماازي  إىل حلااب نتخقاا  حباإ  عاان "ع ااز    

صاارهم     ًاناا  اناازمحن انكااٌارع".. 

حرًنا    بلٌرّ جر إب  ا   يان انزًاٍاْ، حاني     

ْ  عااربزّ  ياان ااازمٕل    ْ  عرارَٓاا أن ُتنغاا٘ عٝماا

ْٕ ياان      ًاحاإز، أً رٓبماار ياان اااز ني،   غرلاا

ْٕ باني       اسبزب، أً هاُ أرادتوار عٝماْ ؽازام

تنااااازاح  َوااااار  ايااااازإّٔ ًرجاااااٍ  يتاااااشًَجني،   

انلٌاااااار، ًتٝيااااط راااا  ا  ياااان أبلاااارد     

انلٝماااْ باااني اناااذرز ًاٞ  ااآ اٜجتمرعَٓاااْ   

ْٕ. ًتااا    ْٕ ًانركزٍٓااا َٓ عااات هاااذي   -ًاننرضااا

يٌفاٌعرٕت حٓضرصاْ علآ جر إب      -انلٝمْ

    ،ُٓ ر ٍ  ين اٞهمَْٓ، تتللا  بارمل قر انلزبا

ًيٌمرى املتنارمض يان املازأّ، انا  جضازهر      

 بٌ "َ ".."ع ز اجملَز/ أ اٞصترذ

، ْ ْ   ً"صاااالمٓ" اياااازأّ  "َلاااا َٓ ًعخؾاااا

ْ  ياااان      ْ  باااارنلٌاار، ًاققاااا ْ  يغااااخٌ   ريَاااا

 رضااور، مااردرّ  علاآ إقااررّ انزهغااْ    رااط 

ٜ تلااازمل عاااَٗر  يااان ُعقملاااز اٞ  ااآ     ا٠رياااز،

"عاااالزهر اٞعااااقز يزصاااا  علاااآ    انغاااازمَْٓ

رترَواار، ًهااٌ  اازٍرن، ٍكاارد املاارٕ ٍقطااز     

يناااى، ًماااز ارتااازت ممَؾااار  ًردٍااار  فاااَقر       

ٜ  أبااَض أر ااز ينااى فااَقر ... ٍبماازي      ًبنطاار

 (052ـ م عطز مل ٍغم ي لى ين م  .".
ً"أباااٌ "َااا " انزجااا  انٌماااٌر املٓتاااشن     

بضااالٌرى، ازبمَااا  بمريٝماااى ٍااام ط  اااذي   

ٌٓارّ    انٌا اااازّ املنرتخااااْ علاااآ انلاااارمل، ًاملاااا

 انلرارْ، ٍؾطخ ور إىل ينتشي مررز جٓناْ( 

نَجرنضاور بلقار  يان انٌما ، ٍتنارًل انباازإ      

ّٕ  اردرا ، ظارهزي انطلارم،    يل ور، ًررن غزا

ًجااااٌهزي انلرارااااْ اناااا  عز اااا  "صاااالمٓ"   

ْٕ ًجاازإّٔ أذهلاا   رَاار ذبٓزرواار بزًير ضااَ

انزجاا  اناااذِ ا تربتاااى اسباا ّ ًعقاااز نضااار ى   

اشبااٌمل، ّ اار جلاا  مانرقااَلْ( تتؾاارر       

 رضااى ياايف مانزغ ااْ(، ًمل ٍااَر ذناار علاآ     

انؾ َْٓ املتخٓزرّ،  قرن  تزٍن ا بٝماى علآ   

رضى: "أ   ٜ تلزمل غ  ان َا ، أ ا  رجا      

"عنااازرم هنااار   حلاااب ؽاااٝبْ  بَتااٌتُ..".. 

ًريغااٌ ْ ًمضااٌّ، عباان   ن ناارن، ًباا ًت    
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ريرؽاااْ، أر اااز يزحااار  يااانكم، أً أر اااز  

( ًحاااني ٍُخٔقاااز انناااردل   010ـ م حٌٍَاااْ.."
ٕٕ تضاااتبزب   مل يااار "صااالمٓ"  رمصاااني ًسجرجااا

ًتقٌل: "عٌ ٍر عمُ، يُ؟؟. هارت سجارجتني   

ًمّلار اعتاذر أصاترذ     ًصاط  قلاج.."   ب ّ بارردّ، 

انتررٍخ عن تنرًل ان  ّ ؽٓلزت ان رح اْ عان   

املتلاااْ يااان جزعاااْ ازبااازأّ ًان اااٌح، ًأقاااررت 

ْ  حزجْ ، قم ّشح ر  ا   يٌفٌعرٕت عرارَٓ

ًتطلب يان انناردل عل اْ رتٍا    ذبآزٍؼ      

:ِٓ "ٜ أرٍاااز مزاحاااْ، عل اااْ رتٍااا ،    رياااش

 ًحاني  أحب راٖخْ انكتٍا  ًهاٌ ٍغاتل .".   

"أصااترذ ع ااز  دبااز ؽاازٍقور ٜ ٍاازٍم، تقااٌل:

اجملَز... أرٍز ّقَْ صارعْٕ يان انلماز  َوار     

انضاااازًر، ٜ تركااااز   أِ عاااإُ."..." ناااان   

ييف   ضمذ ِٞ عُٕ ٍلكز يشاجنر.."..." غزا 

انؾاا رح أ اار يضاار زّ، أرٍااز انلااَػ صاارعْ      

 (016صزًر يلر."... ـ م
بقل وار ًعرارتوار، ًر ار     املزأّ ترّكز

انلٝمااْ ياايف انزجاا  يؾاازر  اازٍح   ًجاازت   

ًي لاا  أحااٝم ذبّقاا   َواار ذاتواار،   حااني   

ٍطاااٌِ انزجااا  يغااارعزي، ًٍرّكاااز بلقلاااى،  

 ٜحااان  رتوااار ًعااآزّ اهتمريوااار باااى،    لٓمااار

ًعالز رم اى ًمايف     ُأصٔقط   ٍزي، ًارت ار، 

 خارًل يقرًيااْ      اخ  ُ ؾااب ناى بٍحكاارٍم،  

 قرن :  "ملرذا أ ر؟." إغزاٖور، ًصم ر ب ٝهْٕ:

ٞ اااار رجاااا  اَااااب، باااازِٕ، عرماااا ،    -"

يوذب، يوذب جزا ، ريجاٌل، ياٛدب، ي ا     

 ار .

 (016ـ م مٌنُ صرذج..".. -
يلكااااا  "صااااالمٓ" سيااااارم امل اااااردرّ   

ازبلضااْ، ًبااردرت إىل اسباازٍ  عاان عٝمااْ    

انزجاااااا  باااااارملزأّ جباااااازإّٔ غاااااا  يلوااااااٌدّٕ،  

 ر كمػ انزج  علٓ  رضى، ًهاٌ ٍضاملور   

ي ًتااا   ُتؾااآزح بلٌااروااار يااان دًن ريجاااٍ ،  

 بل اااااررإت ٍَغاااااتٓم ينوااااار راٖخاااااْ ازبااااانط:    

 قااام "سًجتااار.. "هااا   كااازت   ريَر توااار؟"  

نتماررظ يلاى    تزعٌي نلضرز يلوار إىل با ًت  

أ ااار  ًرباااتي: " يااان  اااٌ  ققَااا !.."، "اشبَر اااْ

عنازِ عغازّ أؽازمرٕ، ًهاذا أ ا  اسباردِ       

ْٕ تقااٌل:    ْٕ ضبزجاا عغاز..". ًبلااز حااٌارات  زٍٓا

 "أ ااار عمااازِ حاااٌانُ مخاااط ًأربلاااني صااانْ". 

 َلّلااا : "ًنكااان رم ااار   انااا ٝقني.". ـ  

 (012م
ٍت ااردٜن ا٢عجااارب بؾااامٕ ، ًذبتااازم  

يغااارعز انزغ اااْ إذ ٍلَغااارن يلااار  سب ااارٕت     

ْٕ يااان حزٍٓاااْ اشبلاااٌّ،   ْٕ   حب ٌحااا َٓ رًير ضااا

ًرٓبمر أحٓضر أ ومر مزٍ رن جٓزا ، ًعالزا بامن   

ْ٘، ًٍطَاب بامن ذباز   َاى        انلرمل حلاْم دا ا

ْ ، ًنكااان انزجااا  ٍغااا    لز   أعاااَرٕ محَمااا

ماازارّ  رضااى باامن إعجربااى بواار ًيغاارعزي ٜ     

تؾااا  حااآز اسبااآب، أً اناااترك  برنااازريٌل   

ْٕ.. هٌ  آط برنزغ اْ،    ْٕ جنضَٓ يلور   عٝم

ًٍزاهر تزٍز اسبٓب، أً هاُ يان انناٌ  اناذِ     

ْٕ ذبّقااا  يااان ريٝ ااار      ٍضااالٓ ٢مرياااْ عٝمااا

ْٕ ذبّقا       َٓتور ًؽازمور ًعرٌٍتوار. عٝما إ ضر 

ُٓ، ًه  ذا ير ٜ ٍقزر علَى، ر اسبٓب اسبقَق

ًْٓج، يرطاااٌْر علااآ انٌ ااارٕ، ًهاااذي   واااٌ يتاااش

اٞ كاارر املتخّللااْ تذهلااى عاان  رضااى ًتٌملااى 

  ارت اااارٕه، ًتكغاااار عجااااشي عاااان  واااام   

 ُٓ ًاملوااااااار، ًا َلاااااااْ تكٌٍنوااااااار اننرضااااااا

ُٓ ًاٞريٝمُ، ًٍُرؾذ  ُٓ ًاٜجتمرع ًانلرار

عن عزم ا ضجريى ييف اٞ كرر انا  ت  هار   
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ن ٍواازب ياان نل تواار   ً اارًل أ ًتنااردِ بواار.. 

بٍظوااااااارر حٓ اااااااى نشًجتاااااااى،  َقاااااااٌل: "ًٜ   

تقاااخكُ ياااا  إذا ملاااا  ناااار: أ  ااااز إىل  

ان ااٌب انااذِ تزتزٍااى   املطاا خ، ًهااٌ يللاا   

علٓ ازبزار، ًأحَر ر  أمشى ي   ار  ؽب  

ٍتطليف إىل قٌب أيى امللل  علآ ازبازار، ها     

 (008أحكُ نر أر ز؟..". ـ م
ل ًمّلاار ًجزتااى يتمٓضااكر    ردٖااى، تقااٌ

 ًرم ور ّنخى عٝيْ اننجرح   اٜيتخارن: 

"أ اا  إ ضاارن   َاا ، ًاَااب، ًنكاان سٍااردّ،  

ً كاان ياار   انااز َر ي لاار غاا  ًاحااز أً     

اقنني، ًؽزمر ، ًٜ تبقب ي ، ناٌ رنا    

أ اا  سًجااُ، رناا  القتاار ياان سياارن، أً    

 (004ارتك   جز ْ ًمتلتر.". ـ م
ِٓ انااذِ ٍلماايف   أحضااب أن اشبااَط انضااز

  هااااذي اشبلااااٌّ، ًانااااذِ    قنرٍااار انضاااازد 

ٍؾخب برنزغ ْ انلرارَٓاْ هاٌ ذنار انكنااش     

ُٓ املغاااخٌن داريااا  انااانرط ان غااازٍْٓ،   اناااذات

ًانااذِ حرًناا  اٞ  اآ أن تل ااز علَااى رااُ      

ٍتنااارغم يلوااار،  َط ااايف صااالٌرور بٍٍقرعاااى    

ِٓ، نكااان انزجااا  انشارياااز  انباااريض ًانضاااز

ظاآ  يتمرصااكر  حتاآ اننورٍااْ.. ٞ ااى   باارنتإّ

ى أن حرجااْ هااذي املاازأّ ٍاازره   ماازارّ  رضاا

ْ  يّٛمتااْ.. ًٍنتؾااز   انلؾاازٍْٓ جاآزا  إنَااى سب اا

 اار جللااى ٍاازره أن   نزٍااى، ًاسبااذر انااٌعُ

اٞيااا  ًانزغ اااْ، همااار انراااخ اناااذِ ٍنؾااا ى   

ان غاااااز ٞ رضاااااوم، ًٍلاااااو ٌن جزٍااااار  ًرإي   

ًهااااٌ ٍااااز ض انضااااقٌل    نَضااااقطٌا  َااااى، 

،ُٓ ًانتخّلاااُ عااان عااارر َتى ًحاااًّٝ    اجملااار 

ْ .     إ ر ى، ْ  عاربزّ  صاطخَٓ ٍز ض ُت   عٝما

ْ ، ًهااذا ٜ     انلٝمااْ  ااب أن تكااٌن عمَقاا

ّٜ يايف انشًجاْ،. "ًعا ٍن" عازٍكْ      ٍتخّق  إ

 ٜ بااآز أن ٍؾاااررحور  ااار    انلماااز تنت ااازي.. ً

حاز  ًٍلتااذر.. راا  عإُٕ  ااب أن ٍكااٌن   

ّٓ ًالماار     عمَقاار ، حاارٓدا ،  لاا  نلااز َر يلناا

ضارن  ً تَجْ . را  عإُٕ  اب أن ٍُقآزب ا٢     

ياان ملااب انااز َر، ياان يااٌان اناازملٕ، ياان      

املقى اْ   رحم اسبَرّ، ًهنره تكمن اسبزٍْٓ

 برنرقَلْ.

ُٓ ياان أ"اا        ٍُلاآز هااذا انلقاارٕ انلاارار

ٌٓامااااْ    يقاااارايف انزًاٍااااْ ًأمزٔبواااار نلاااانرط انت

 اااارنكٝم عاااان ازباااانط أً عاااان     نلخاااآب،

انلٝمااااْ بااااني انااااذرٌرّ ًاٞ ٌقااااْ  ااااذب    

ملاار   املتلّقااُ، ًنكاان انكرتااب مل  للااى عر   

يرتٌحار  ينرلتار ، ًإ ار ًّظراى شبزياْ اناانٓؿ      

ُٓ، ًمز مؾز بى إىل انتغاٌٍ  ًإ ارد    انزًاٖ

يٌماإر دراياااُ  ياا ٍ  ٍضااارعز علاآ رغااار    

َْٓ انااا  تؾااانيف  جٌا اااب جزٍااازّٕ   انغخؾااا

اسبااز  ًتزاعَرتااى املضااتمٓزّ ًتغاارره بااى،     

ٌَٓفذ اٞقَز اننرتج عنى.. ًنكان بلَازا  عان     ًُت

ماْ انلرارَٓاْ انا     ر  ذنر،  ٍن هذي انلٝ

 غااا   بَنومااار عش ااا  إٍقااار  أغنَاااْ اناااذات  

ْ  يتجاآزدّ      َٓاا ًبوجتواار، ًأّراازت  كاازّ  أسن

يٛٓداهر أن اسبَارّ مٌايوار ازبانط   انضالم     

ًاسبااازب علااآ انضاااٌإ.. ًرااامٓ ُ برنضااازد     

ٍواااازب ياااان اسباااازب ًًٍٝتواااار إىل ظااااٍٝل     

ْٕ يان املآٌدّ ًاٞيارن..      ْٕ محَما َٓ ٞن ياان  إ ضار 

انلرارَٓاااْ أن دبااآزد عنرؽاااز  انلٝماااْ عااامن

ٌِٓ اسب كااااااْ بتجمَااااااايف     انتغااااااٌٍ ، ًتقاااااا

 َْٓ أازا وااااااار، ًتلٓمااااااا  اٜمتنااااااار  بٍ ضااااااار 
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 ِٓ َٓاااااْ صااااالٌرور، ٞن أ َٓرت ًًامل انغخؾااااا

ُٓ ٜ ٍُرضاااذ   صااازدي صبااازٔ   عماااٍ  حكااارٖ

ْٕ ياان صااٌامَى انزا اازّ   ننوااز اسباآب أً نضاارمَ

َٓتااى ًيتلتااى، ٞن اسباآب صااز     مااز ٍَرقااز جرذب

ُ  ًمَمْ  إ ّٜ باى،  إ  ْ  ٜ تضتمٓز اسبَرّ إ َٓ  ضر 

 ًعلَى ٍقٌم انرٓن، ًٍتمّن  اشب  ًازبمرل.

    ُٖ هكااااذا ٍاااازيج انكرتااااُب مانااااٌامل

ْٕ رتوااار      َٓ ْٕ رًير ضااا ُٓ(   نٌحااا برنلااارار

ْٕ ياان اسبازب، ًسٍٓاان بوار  قاارٕ اناانٓؿ..     غرلا

ْ  يااان اناااٌعُ    إ وااار املااازأّ انااا  بلبااا  يزت ااا

ِٓ، املتخاااآزرّ  ِٓ، ًاننقااااج ازبضااااز  انلؾااااز

بلَزا  عن عزل اسبزٍم، املضرًٍْ نلذرٌرّ 

  اسبقاااٌا ًانٌاج ااارت، ًنكااان فاااٌابط    

انكرتب اٞريٝمَْٓ ًانزًحَْٓ جللتاى ٍقالور   

  ْ  فامن إااارٍر ضباآزٕد،  خر  ا  هااذي انلٌحاا

املغااااوزٍْٓ ازبمَلااااْ اناااا  تغااااّك  ضبااااٌر    

ٕٕ يااان املضااار ْ     اسباااز  انطاااررٙ علااآ عاااُ

ًر اار راًد اار  –انزجاا  ًاملاازأّ انررؽاالْ بااني

 نر إحضرْظ بامن "أبار "َا " هاٌ "انكرتاب     ه

 رضاااى" ًاملااازأمل هاااُ املااازأُّ انلاااربزّ   حَااارّ 

ذات  رجٍ  ُيخؾٍن، املزأُّ حبلٌهر ًحريقاور 

ْٕ -ذبّقاا  اناازٜٜت ان زٍٓااْ، اناا    -حبزٍاا

نكااان هاااذي   انضااالردّ ننرضاااور ًن١ريااازٍن.. 

ْ  جااااآزا       ْ  فاااااَٗل املضااااار ْ ت قااااآ يضااااار 

   ْ بارنٌجٌي   حضربرت انذرٌرّ ًاٞ ٌقاْ يقرر ا

انكاااا  ّ املغااااىرْ بَنوماااار ياااان حَاااا      

   ُٓ انتجرذب ًانتٌاؽ ، ًعبن  للام أن انزًاٖا

ً   -ٍ   اعخرؽى  عرٕ أم أبٓ، علام ذنار أ

ا طٝماار  ياان عنرؽااز ياامريٌذّٕ ياان   -جولااى

   ّٜ انلٝمارت ا٢ ضاار َْٓ، ًإن أبطرناى ياار هاام إ

ْ   كاااُ يااان ًراٖوااار رًاٍتاااى، ًهاااذي   أمنلااا

ّٜ ٍتجااارًس انزًاٖاااُ أ اسبقَقاااْ ترااازه علااآ

َٓرتى بؾاااااٌرّٕ   املضااااار ْ بَناااااى ًباااااني عخؾااااا

ْٕ، رُ ت قٓ هذي ْ    رريل انغخؾَٓرت أمنلا

ّٜ،  مار     ٍضى بور انكرتب ًجاى اسبقَقاْ. ًإ

ّريااار عٓمااار   رٖااازّ انقنااار  إذا رااارن ٍغااآر

ًرإي؟. قم إن انرٓن ٍرقاز را  ا  يان ازباٌدّ     

ٌٓ  ًانقزرّ علٓ إدهارؼ  انقاررٙ ًإغنارٕ    ًانتن

 َمااار إذا حاااز  انتٌاؽااا   دبزبتاااى ًإيترعاااى

ْٕ ٜ تشرياز       ِٓ باني رياٌس تزبٌٍٓاْ ًعلمَٓا ازبضز

 عخؾَٓرتور بقٍَم صريَْ..

َْٓ "أباُ      نقز ا تؾاز اٜ ضارن   عخؾا

"َ " ًحررظر  علٓ آتشا اى  قاز عالز ب قا      

َٓاْ،   انلخ رت ان  مقرهر ييف ان رح ْ انل نر 

ًأدره أن تلر انلخ رت املضازًمْ يان عماز    

ر تااانجم عنوااار أريطااارْر  حَرتاااى انشًجَٓاااْ ر ااا 

 مصااز  باارٜعىامل نشًجتااى  ربلخاا  حَرتااى،

بااميز سٍااررّ مررااز جنااْ( ًياار راارن نااى ياان  

ْ  نلذٓياْ ًحررظار  علآ        عمٍن يايف "صالمٓ" تتٖا

 اٞير ْ ًانلوز.

ًعلٓ انازغم يان هاذي اننقلاْ انلرارَٓاْ      

َْٓ "صالمٓ" مل       جضز انزًاٍْ،  اٍن عخؾا

ْ  علااآ رًاٍاااْ اسبااازب، ًإ ااار     تكااان دريَلااا

مْل،   ن دًرهاارراار َٓاا  يٌار اار  أحاازاَقور انط َل

يٌّظرااار  تٌظَرااار  ينرصااا ر ، ٞن ًجٌدهااار      

َٓااااْ عاااان أحااااز أعٝيواااار    حلااااب  وٓمااااْ حب 

ًنقرٕاتواار املاا ّقرني   املكت ااْ    انتنااٌٍزٍٓني،

َْٓ، قم  ورٍتور املمصرًٍْٓ ًجٌدهار   ٍلا   انٌان

ًداٖمااار   كواااْ     ملاااب اسباااز  انضاااررين. 

ر علآ انااشين  اسبازب ًت لرتوار ت ضاط ظٝ ا    

َٓرت، ًهاذا   يان ؽامَم    ًاٞيكنْ ًانغخؾا

َٓاْ يار ترللاى اسبازب      اٞدب انذِ ٍزٍن رررق
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َْٓ ياااان رياااازإب ٍنخااااز     باااارٞرًاح ا٢ ضاااار 

ُٓ انلرباا  انااذِ    انلماا ، ًانٌاماايف انكربٌصاا

ٌٓر أحازا  انزًاٍاْ ٍُنغاز     ٍنتج عنور..  ميف تط

بلز ٌٍيني ين انلاٌدّ يان مرراز جناْ( ريات      

َٓرحُ اناذِ    حزً  ا رجرٍر أيارم   انرنازا انضا

تنااااشل  َاااى "صااالمٓ" ًتاااذهب فاااخَْٓ هاااذا     

حَاا  ٍ وااز يااذٍيف علاآ عرعااْ      اٜ رجاارر!.

: ٝ َْٓ انضااااٌرٍْ ماااارٖ "ًؽاااال  ا٠ن:  انرقاااارٖ

ِّ  عناااز انضااارعْ انضردصاااْ يااان   ا رجااارْر ياااز

ؽ رح هذا انٌَم ٍزيز يقوٓ جخر   صارحْ  

صلز اهلل ازباربزِ حبلاب، ًٍلخا  اٞفازار     

قرباا  نلمقواآ، صااقط  برنرناازا انضااَرحُ امل 

قٝقاااااْ عاااااوزإ يااااان املاااااٌاانني اٞبزٍااااارٕ،  

ًاصتغااوزت صاارٖخْ ن نر َااْ رر اا  تبااردر      

انرناااازا ًتواااام بزرااااٌب صااااَررتور سب ااااْ    

اٜ رجاااااارر، ًمااااااز أرااااااز انضااااااَز ًسٍااااااز   

 (021ـ م انزاريلَْ...".
 املكان: -7

املكاارن   انزًاٍااْ عنؾااْز رٖااَْط نااى     

أهمَٓتااى انكاا  ّ، ٜ ٞ ااى أحااز عنرؽاازهر     

َٓااْ، أً ٞ ااى املكاارن انااذ    دباازٔ  َااى   ِانرن

َٓرت   اسبااااٌاد ، ًتتخااااآزه َعاااااتي انغخؾااااا

ٕٕ  تاأٌ  ٌٓل إىل  قاار  خضااب، باا  ٞ ااى ٍتخاا

َٓااااْ،  اااار  َواااار ياااان  راااا  انلنرؽااااز انزًاٖ

َٓرٕت، ًيااااار بَنوااااار يااااان     حاااااٌاد  ًعخؾااااا

عٝمرٕت،  نخور امُلنر  اناذٔ تتررعا  يلاى،    

ًتلٓ ااز  َااى عاان ًجوااْ   زهاار، ًٍكااٌن هااٌ 

ضاارعز علاآ تطااٌٍز بناارٕ انزًاٍااْ،      رضااى امل

ًاسبري  نزٍْٚ عخؾَٓتور احملٌرٍْٓ، ًاملمٓ ا   

ملن اااٌر املٛنااار، ًبواااذي اسبرناااْ ٜ ٍكاااٌن    

املكااااارن رقطلاااااْ انقمااااارؼ برننضااااا ْ إىل 

انلٌحااْ، باا  ٍكااٌن انرقاارٕ انااذٔ تؾاانلى     

َْٓ اناااا  عرعااااور ًعرٍغااااور   انلٌحااااْ  اننرضاااا

ؽااارح ور، ًعلااآ صااا َ  امل ااارل  قاااز فااآم     

  ْ علااآ عااارر  اننَااا " اتاااُ     انلناااٌان "عاااّق

ًٓل: ِّاااااْش    يكااااار ني، ماٞ انغاااااّقْ( ًهاااااُ َح

ُ  يبلاا ْ  َٓر  ًجبزا َٓاار ،   يكاار  ضباآزْد هنزصاا

ًيلجم  ٍلٌذ إنَى ا٢ ضرن، ًيضاكْن نٟيارن   

ْ  -ًا٢نرْ، ًماز محا    ْ    -  انزًاٍا َٓا قنرٖ

ْ ،  كاارن يؾازرا  نلخااٌمل ًانااذعز إذ    فآزٍٓ

ْ  سنشناا  أررر ااى،   ًمان اار ُ:  أؽااربتى مذٍراا

ْٕ  ا نغااااااااااااااااااااارر ( ًهاااااااااااااااااااااٌ مقااااااااااااااااااااار

 ُ ُ  يكااار  ٍغااا  إىل يلنااآ   يرتاااٌْح رياااررج

اسبَرّ ًحزرتور انزاٖمْ.. جزت  َاى بلاض   

ٝ  عان بقَٓااْ اٞيكنااْ    أحازا  انزًاٍااْ،  قاا

َٓاااْ انااا  ا تقرهااار انكرتاااب، ًًؽااار    اسبل 

ًبوذا ٍبازً   ر  ير ًمل  علَى عَنري  َور،

  .. ْ ً  ااازا   املكااارن هاااز ر    انزًاٍاااْ ًغرٍااا

ُٓ امل ٓضاااطٜٓت ااار  انزًا ُٓ اٞصااالٌب اناااٌامل  ٖااا

جبزا َٓااار  ًافاااخر (،   أرياااذ "املكااارن مبلااازا  

ًغاازا انؾاازا  حٌنااى، أً ياان  ٌمااى ينخاارسا    

نلمكاارن ًأهلااى بلَاازا  عاان اٍٞاازٌٍنٌجَر أً   

 انضَرصْ..

ُٗ   عملى انٌامايَف امللاَػ،    ّٓ َ  انزًاٖ

 بااازٕا  يااان انلناااٌان حتااآ اننورٍاااْ،  اااا"حلب" 

زا  تغااّك  املكاارن انااذِ جاازت  َااى اٞحاا

ْٕ ضبآزدّٕ   ّٕ سينَ ريشا  نضٌرٍْ رّلور ريٝل يٓز

 كرن  ار تامقْ  را ْ        0402بزأت عرم 
آتضر  اٞسياْ، أًحآ املّٛنار يان ريٝ ار أن      

ْ  ريااررج  طاارا   ْ  اصاات نرَٖ املزٍنااْ دبٓضااز حق اا
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ً"انغاّقْ" احتّلا     تررٍخ انٌان ا٠ين انٌدٍيف..

َٓر  اعتب  علَى أر ز يان حا   زٕ  حَٓشا  يكر 

يرزٍح ًضبزٍن، ب  إن ًجاٌد انغاّقْ ذاتوار      

اعااُتوز أ ااى عاارر  أهاا    انااذِ معاارر  اننَاا (

انَضااااز ًانزرياااارٕ يٛٓعااااْز علاااآ أن اسباااازب   

ٕٕ ًأه  بٛظ.. ْ  ٜ ترٓزا أه  ررير  صبنٌ 

إن أريطاااااز يكااااارٍن   انزًاٍاااااْ هاااااٌ   

 مامللااات( تلااار انزملاااْ احملااآزدّ انااا  ّٓ ااا     

ُٓ انااذِ ٍلااٌد بر٢ ضاارن    إىل انطقااط انٌحغاا

َٓتاااى ًديٌٍٓتاااى، ًاناااذِ ٜ ٍاااشال املاااٌاان  بزاٖ

اسبلٓع حتٓ انٌَم ٍزتلب ين صبزد ذرزي، 

  ااازا  نك ااازّ يااار حاااز   َاااى يااان مااانٍؿ      

املكااارن ٍ قااآ ضبراااٌرا      نٟبزٍااارٕ، ًٞن

ْ     اناااذارزّ، ٜ  ققر َٓااا  ٍ اااى ٍكتضاااب ظاااٝ

ْ ، إذ ٍنطلااا  يااان طباااشًٍن     ْ  اجتمرعَٓااا َٓااا ًبَٗ

باى يؾارٖز   تازت ط   عرارُ  ً رضُ  ريؾإب، 

ًمااااز حاااآزد انكرتااااب يٌماااايف   اٞعااااخرـ،

مامللاات( علاآ نضاارن "أبااُ "َاا " حااني دعتااى 

أريتاااى نشٍررتوااار،  َقاااٌل: "ًنكااان ٜ يلنااآ  

نلزعٌّ   هذي ان زًمل، انقلب ٜ ٍغاتوُ،  

ًعلَاااى أن  اااز بااارمللت، باااني حاااُ املغاااررمْ 

ًبضااترن انقؾااز، ازبضااز  ااٌا اننوااز ماازب    

طاز ني  صٌا ا رل أؽ ذ هٌ امللت، ًعلٓ ان

ترتَػ ًأصٗلْ ًأجٌبْ، ًٜ بز يان أن دبتارس   

ازبضاااااز بمصاااااز   ااااار دبتااااارس انؾااااازال    

املضاااااتقَم، ًإٜ  قاااااز تكٌٍااااار رؽرؽاااااْ  

منرـ، ًمز  ز أصا ٌ  ًٜ ٍضاقط أحاز أً    

ٍؾاارب، ًمااز ٍؾاارب   ٍااٌم ًاحااز اقناارن أً 

 (22ـ م قٝقْ.".
ٍ ااازً أن انبااازه يااان ذبزٍاااز يٌمااايف     

ُٓ،   مامللت( هٌ بٓ  املؾزامَْٓ   اننٓؿ اٞدبا

ٝ    ي وازي     ًجل  املكرن   انزًاٍاْ  ارق

ُٓ نلخقَقاااْ،  ربلااار  يااان يزجلَٓتاااى      اشباااررج

      ْ َٓااْ. ًهااٌ بااذنر ٍزصاام ؽااٌرّ  بؾاازٍٓ انٌامل

دبلاااااا  إدراه املكاااااارن بٌاصااااااطْ انلبااااااْ    

ياان انٌؽاار أداّ  نتؾااٌٍز   كناار ، يٓتخااذا 

َٓرتى ًأبلاردي. ًهاذا  لا      املكرن ًبَرن جشٖ

نؾااٌرّ انطٌبٌغزا َااْ  ٍقاار علاآ ا # املتّلقااُ

  ُٓ ُٗ  #ان  ربت عن ي وازي اشباررج   ًانزًاٖا

بتٌظَرااااااى عنرؽااااااز املكاااااارن احملضٌصااااااْ  

نتغكَ  يكر ى املتخَٓ  إ ر ٍُزري  انلارمل  

ُٓ بتررؽاااااَلى انؾاااااب ّ   عااااارمل   اشباااااررج

ُٓ ًٍغاالز انقااررٙ أ ااى ٍلااَػ  انزًاٍااْ انتخََلاا

  عااارمل انٌامااايف ٜ عااارمل اشبَااارل، ًٍلااا    

 ا ط رعر  برسبقَقْ أً تمق ا  ي رعزا  برنٌاميف".

     ُٓ  ٓ ااا  مامللااات( يااان املن اااٌر انااااٌامل

ّشٍاااَ  املزٍناااْ، ًعاااشل أهلاااور بلٔقاااوم عااان 

بلااٍض، رماار ٍلاا  انلشنااْ ًانرٌفاآ اناا     

ِٓ بكااااا      ٍتخااااآ ط  َوااااار اجملتمااااايف انقواااااز

ٌ تنرمقاارتى،  يؾاازْر   -أِ مامللاات( -ًهاا

نلزعااب ًاشبطااز احملااَط، أٓياار   ازبر اااب     

ُٓ نلمكااارن  َنضاااخب علااآ املاااازًر      انااازٜن

ْٕ ًتلٓ اااٍز،    ٍَٓ  بضااازع اسباااذر يااان يٌفااايٍف فااا

ترزفى اسبزب انا  تاز يف اننارظ نلل اٌر       

ْٕ ين انقٓنرؽْ هزبر  ين يٌٕت ضبٓتم..  غرل

 ماملكااااارن/ امللااااات( نقاااااز ُاصُتخٔقاااااز

رّٕ تقىب ين انٌقرٖقَٓاْ،  بتخزٍز يٌملى بؾٌ

ًنكن ين دًن اشبزًج عن انضاَرا انرآ ،   

حتااآ إن ماااررٙ انزًاٍاااْ  كااان أن ٍتلااآزمل  

علَى ين ريٝل انٌؽر، ًرم اى ٍلاَػ يايف    

ٝ ، رمار تلٓز نار يان      أه  املزٍنْ عمزا  ااٌٍ

ُٓ  علااآ "صاااوَ  إدرٍاااط" رياااٝل رًاٍاااْ ماسبااا
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أً ًرماار تلٓز ناار علاآ مرنَضااْ    انٝتااَ (

"ان ٛصاااارٕ" نااااا" َكتٌر  رًاٍااااْ ااااٌتزدام(   

  هَجٌ"..

 الزمن: -8

َٓرت انزًاٍااْ ًأحاازاقور    تررعلاا  عخؾاا

َٓرت،    ييف انشين، بؾٌرّٕ تٌحُ بامن انغخؾا

ْ  يااااان سباااااٍم ًدٍم     نَضااااا  ررٖنااااارٕت يردٍٓااااا

ْ  يان انتغاكَٝت       خضب، ًإ ر هاُ "لا

  َْٓ ًانازٜٜت اٜجتمرعَٓااْ ًانتررٍَٓااْ ًاننرضاا

ْٕ انزمَقااْ، اناا  تغاا  باازًرهر إىل    صبمٌعاا

يااان اٞحااازا  املزت طاااْ برملكااارن ًانشيااارن   

    ًٜ  ّ ًانلبااْ، ًبااذنر ٍ اازً انااشين نااَط ياارٓد

ْ ، ًإ اار هااٌ فاازًرّ  ياان      حاازقر ، ًٜ عٝماا

فزًرات انلق  ًاسبٌاظ ًا٢دراه،  للنر 

 قااىب يااان انٌماااٌمل علااآ ذبزٍاااز انتجزباااْ  

ان غااازٍْٓ   أدٓا ؽااااٌرهر، ًيٌاس تواااار بااااني  

 انٌاميف ًاملتخَٓ .

ْٕ احتر   ْٕ رٍرفَٓ انزًاٍْ برنشين بطزٍق

ي رعاااازّٕ ذبااااررُ انٌاماااايف،  رنترتاااا  إىل    

تزًٍن سين اٞحازا ، ًعملا  علآ ذبزٍاز     

اٞبلااارد انشينَاااْ اٜجتمرعَٓاااْ ًاٜمتؾاااردٍْٓ    

ان  صرعزت علٓ ذبزٍز املكٌٓ ارت انلرٓياْ   

َٓرت، ًا َلاااْ اٞحااازا ،  ٌٓققااا     نلغخؾااا

 انتمرٍخ انزمَ  نلانقٝت اٜجتمرعَٓاْ ًًمارٖيف   

 اٞحزا  انضاررينْ. بارنٌَم ًانغاوز ًانضانْ،    

"  أم  ين عغازٍن ٌٍيار     رقٌنى انكرتب:

أٓة رأبااٌ "َاا د ًسًجُتااى تمقَاا  انغااقْ، ياان 

 04ٍااٌم انرزاغااْ ًاصااتٝم يرتاارح انغااقْ      
  َضاااارن" 4 ذار حتاااآ  ٌيوماااار أًل نَلااااْ    
 ذار عَز انان ًس مل   80"حتٓ   ٌٍم  ًمٌنى:

 (62ـ م ..".تضر ز ع ٍن إىل عرزٍن.
 َْٓ ًمااز اعااتب  انكرتااب علاآ ريؾٌؽاا

ماٜصتبزاا اناشيٓ ( أِ أصالٌب ًتزٍٓاْ صازد     

اٞحاازا  ياان حَاا  انضاازعْ ًاناا طٕ، أٓياار    

انضاااازعْ  ُتلااااشم انضااااررد بتلخااااَؿ بلااااض    

صبزٍاارت اسبااز    ًماإ  سياآ  يتضااررٍ ،    

ًأٓير ان طٕ  ز ر ملضانر يلاى تٌّمار اناشين،     

  ًهاااٌ باااطْٕ  ااآ ، يااان عااام ى أن ٍضاااوم     

َْٓ ًاٜجتمرعَٓاْ      انكغر عان اٞبلارد اننرضا

َٓااْ اناا  ٍلزفااور اناانٓؿ     َٓرت انزًاٖ نلغخؾاا

َٓاار ..     عزفاار  يضاازحَٓر  حٌارٍٓاار  ي رعاازا  ًتلقرٖ

ً كننااار أن  لخااان ذنااار رلاااى   اشبااات   

اناا  ُمٔؾاار  دارهاار،     "رجاارٕ"  انااذِ تزًٍااى  

 ااازعرهر أريٌهااار "أباااٌ "َااا " نٝ تقااارل إىل  

أسيل  اٜ تقرل بَتى ًجلط ٍنت زهر، ًحني 

ياان حااُ مانكٝصااْ( إىل عااّقتى   ينطقااْ    

ماملللاب( إٍ ااررا  نلضاٝيْ ًاٞياارن، افااطٓزت   

نلضاارز انطٌٍاا  ببَااْ انٌؽااٌل إىل هااز ور،     

غردرت رحلبد ييف اًٜٞد انضارعْ   -" تقٌل:

انضردصااْ  جاازا ، ناان أؽاا  حتاآ انزابلااْ،      

عباان صاانلر ً اازًر عاات ان ردٍااْ إىل محااري،   

 ًينور إىل حلب..

بااٌ "َاا د ٜ ٍطرًعااى مل ااى، ٍ اا     رأ

انغاااقْ، ٍزت وااار، ٍغاااىِ أالماااْ رااا  ّ،  

ًيًٛ ْ،  ٟ ان ٝجْ، ًٍقلز أيرم انتلررس، 

ٍ   ٍنت ز، ًهٌ ٍتربيف اٞري رر.   انغازٍط  

اٞري اااررِ ٍاااِزد ريااات  ضااار يٗذ اااْ ازبااارييف   

اٞيااٌِ حبلااب.   انضاارعْ ان ر َااْ تتؾاا  بااى  

 أريتااى، ربااتي أ واار علاآ ًعاار اناازريٌل إىل  

حلااب، ٍٛرااز  اار أ ااى   انغااقْ ٍنت ااز.    
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ان رن ااْ ًاننؾاار تاازري  أريتااى ياايف أًٜدهاار،   

ذبكُ ناى عان انقاذاٖر ًعان ديارر انبز اْ       

ازبنٌبَاْ   عااقتور، رماار ذبكاُ نااى عاان   

 يغقرت انطزٍ ، قم تٛرز:

عغااااز صاااارعرت حتاااآ أؽاااا  ياااان  -

انكٝصاااااْ إىل املللاااااب ان لااااازِ، رنااااا     

أيغاااااَور علااااآ مااااازيُ  مؽااااا    عغاااااز   

 (24ـ م ..".دمرٖ .
عماااا  انكرتااااب علاااآ تلزٍااااْ انااااشين   

اسبرفاااز، ًرِغااأر صااإٌات انٌامااايف عااات     

يغااارهز يااان هاااذا اناااشين املتخااآزه باااٌت ّٕ   

يتضاااررعْٕ، ًارتااا ط برملكااارن اناااذِ ٍزياااش   

باااازًري نلقوااااز   سياااان اسباااازب.. رتلاااار     

انلخ اارت اناا  عااوزتور "رجاارٕ" عنااز يقتاا     

ماااز  ًرر ااا  ؽااازٍقتور "ُعاااٝ"   مامللااات(  

نتشً ور ٞريَوار "أباُ "َا "  كرٍاْ     صل  

بشًجتااى، بلااز أن عملاا  علاآ نقرٖااى بواار     

بَتواار، ًحَنماار  قلاا  نااى رياات منؾااور ًماار  

   ٝ "أبٌ "َ " أيرم ره ْ املٌت هَٓربر  ًيتضارٖ

      ٝ عن جزًٔ اسبَارّ، ًجازًٔ انلماز، جارع

بترؾاااااَٝتى يااااان مان ر َاااااْ،    يااااان اناااااشين 

ًانزمَقااااْ، ًانضاااارعْ، ًانَااااٌم، ًانضاااانْ(    

ْ  نلتل   عن  ومى نشين اسبزب:ًص  َل

أحٗط انٌَم  ر أحضض  بى ٍاٌم يرتا    

أيُ، ًنكن  عغ  ييف أيُ أربلني عرير ، 

ًنكن مل أعػ يايف ُعاٝ أر از يان أربلاني      

دمَقااْ؟ ياار انراازا بااني أربلااني صاانْ ًأربلااني  

دمَقااْ؟ ياار مَمااْ اٞربلااني   عمااز انااشين؟    

صٌإ أرر ا  دمَقاْ أم صارعْ أً صانْ؟ يازّ      

ٔ، أهذا هٌ انتررٍخ؟ ير انرزا بني أياُ  أريز

ًُعاااٝ؟ أياااُ أح وااار ًأحىيوااار ًأمااازِّرهر،      

ًنكاان  ياازرت بضاارعرت رزهتواار  َواار،   

ًعااٝ أماازِّرهر ًأحىيواار ًمااز أعج اا  بواار،  

ًياازت قاااٌان عااكك   َوااار ًرزهتوااار،   

عااٝ ي اا  أيااُ ًأيااُ ي اا  عااٝ، ن حاام اهلل  

 (26اٜقنتني.". ـ م
  إن اناااشين رااارن انلريااا  اٞؽاااَ     

احتقاااارن اسبااااز  انتلاااا   عاااان يرهَتااااى،   

ًتؾٌٍز انلخ رت املغخٌ ْ برنقوز ًاشبٌمل 

     ْ حباآزتور ًمضااٌتور، نتراازس   اننورٍااْ "لاا

   ،َْٓ ْ  يااااااان اٜ لكرصااااااارت اننرضااااااا هرٖلااااااا

  ْٕ َٓااااا ْٕ سين ًاٜ تكرصااااارت اٜ ضااااار َْٓ سبق ااااا

 يز ٌفْٕ بك  امللرٍ .

 النهاية  -7

     ْٕ تنتوُ انزًاٍاْ بضلضالْ  ٌاجايَف ؽارعق

ًسًجتااى" م اا  غ هماار،   "أباار "َاا  تضااخ  

دبّلٓ ذنر   منؿ "ُعٝ" انا  رغ ا  أريتاى    

ْ  نااى، قاام   يقتاا     ْ  قر َاا   أن تكااٌن سًجاا

ُٓ "صاااريُ"  ؽااازٍقى انغااارب انط َاااب انزًاٖااا

ًهٌ  غُ إىل جر  اى مازب عاّقتى، ٍنرمغاى     

  انزًاٍْ ان  ٍكت ور انط َب عان حلاب،   

" ضااذ  ًمااز أيضاار اسباارد  بتٝبَااب عقلااى

ًهاٌ   عى، ٍتكلم، ًهٌ ٍبؿ برن كارٕ" ديٌ

"اصتغوز هنر، أ ر دعٌتى،   كُ نشًجتى:

ًمملٔ ااااَ  اناااازعٌّ... ماااارل: صمصاااا  يلاااار إىل    

انلمررّ، حتٓ أعازمل املٌمايف... ًٍار نَات  يار      

دعٌتااااى... ٜ أعاااازمل، ٜ  كاااان أن أ ضاااآ  

املغاااوز، رَااار صااام رم؟ رَااار صااامملز؟  

رَار صاممٌم؟ أم "َا : انازرتٌر صااريُ     

اْ راح،  طااااا  بكلماااااْ راح، بكاااا  بضااااار 
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ًاحااااازّ: اهلل، ًمااااايف علااااآ اٞره، ااااااب    

أياريُ، اريااتلج، ًا توآ، ًاناازم ٍكاٗ  ياان    

رؽرؽااااْ ًاحاااازّ مل  رأصااااى، ًٜ حزرااااْ..

 (202ـ م ٍُضميف ؽٌتور".
   ْٕ ًتتربل   ٌاجيف اسبزب   ؽاٌٍر دايَا

إذ اسداد ًاباااا  انقااااذاٖر ّ اااار    يتضااااررعْٕ،

"َاااا " ًجللااااور تتقٌماااايف علاااآ   "أم أرياااارمل

 ل نشًجور: رضور،  تقٌ

 انٌفيف ٜ  تم  ٍر أبٌ "َ . -

ٜ ربر ، انقذاٖر رلور ّٓز يان   -

  ٌمنر.

ًإذا صااااااااقط  علَناااااااار إحاااااااازٔ    -

 انقذاٖر؟

هذا مزر ر، ٜ  ضتطَيف  لا  عإُ    -

 صٌٔ تضلَم اٞيز هلل، ًانزعرٕ.

ازبزران توتش، اٞره تازتج، اٞباٌاب   

ـ  تنخلاااايف، اننٌا ااااذ انشجرجَااااْ تااااتخطم." 

ْ   ًٍقااَيف حلاام (218م انلمااز، ًتؾااَب مذٍراا
انغاااّقْ انٌاملاااْ   عااارر  اننَااا   اااتخىا،     

ًٍقطز "أبٌ "َا " ًسًجتاى إىل انلجإٌ إىل    

بَ  جرري انرلضاطَٓ  "أباُ ًاٖا "   انٌما      

انذِ رر ر ٍتربلرن  َى أري رر مزًم ""َا "  

يااان انضاااالٌدٍْ براااازٍح غّطااآ علاااآ اسبااااشن   

 املضتغزِ.

 بٓز ين انتٌّمر عنز يلنٓ عٌدّ ًهنر ٜ

انط َب ""َ " ين انضلٌدٍْٓ إىل حلب إٓبارن  

     ٕٕ اسبزب املضتلزّ، ًانا  إن دّنا  علآ عاُ

ٌٓ رًح ماٜ تماااااارٕ     ٍ اااااار تاااااازٓل علاااااآ علاااااا

ٝ    ًاااٍن   ًاملٌاانااْ(، بٌؽاارى عقااٌا   اارع

ناااى عااازمل اٜ تضااارب إنَاااى، ًيوٓمااار مضااا     

ظااازًمل اسبااازب،  ٍ اااى ٍغااالز برٞيااارن       

ٌٜٕ( رحربى ًبني أهلى، ًهذا ٍل  أٍقار  مانا  

انذِ ٍتزاري  ييف يغرعز اٜ تمرٕ انذِ ٍلٓ از  

انرازد يان ريٝناى عان يغارعزي دباري اٞره       

 ان  ٍنتمُ إنَور.

نقز ريزج ""َ " ين يطارر مديغا (،   

ًاصااتقٓ  صااَررّ  ياايف عغاازّ رراارب آتجواا      

بوم إىل حلاب، ًهنار ت لاغ املمصارّ ذرًتوار إذ      

ينطقااْ مرياارن عااَخٌن(  تتلاآزه انضااَررّ  

مااااااذاٖر،  ااااااتخىا ً ااااااىا   إىل قااااااٝ  

 -اشبَت رَُٖط  زمْ ا٢ قارذ  رّرربور.. ٍنق 

إىل اٞب  -بلاااز أن ًجاااز هااارتر ""َااا "   

املرجااٌ   معلمااى أن انقااذاٖر ا ورناا  علاآ     

انضااَررّ "ياان انغاامرل ًياان ازبنااٌب، ًياان     

انغاااازا ًانباااازب، راااا  ااااازمل ٍ اااان أن     

املَكاازً ياان انطاازمل ا٠ريااز، ا ورناا  علَااى  

َكاااازً انقااااذاٖر ياااان راااا  ازبواااارت، امل  

ْ  ي رعاازّ،  أؽااَب باامر ز ياان مذٍرااْ إؽاارب

أصاازعنر عباان  زمااْ ا٢ قاارذ، ياار اصااتطلنر      

اٜمااااىاب، رناااار  اااازٔ املَكاااازً أيريناااار    

 ىا، ًانقذاٖر تنومز ي   املطز، قم بازأ  

إااااٝا اننااارر، بلااازير ا توااآ رااا  عااإُ،   

امىبناااار عباااان   صااااَررّ إصاااالرمل را لااااني   

اٞعااٝم ان ااَض، راا  عاإُ ضبااىا، ياار      

لااآ غااا  أمرااارل اسبقرٖاااب، ًصااا يف  ع ز ااار ع

جاااٌاٜت ضبىماااْ، ًعلااآ ُبلاااز عااازّ أيتااارر   

 ع ز ر علٓ قٝقْ جٌاٜت.

أبٌ "َ  ٍلم  علٓ إ لارؼ سًجتاى. أم   

 "َ  تؾخٌ، تؾَذ، ًهُ يتل ْ:
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ٜ، ابااا  يااار يااارت، ًٜ ُمٔتااا ، ٜ     -

تؾاازمٌهم، ٜ تؾاازمٌا انكااذابني، اباا     

ًؽاا ، هااٌ ذباا    باارب انلمااررّ، ابلاازًا     

م شل ٞ ااتذ نااى باارب انلمااررّ.". ـ  عاا ، صاا

 (222م
إ ور اسبزب.. تؾَب اٞبزٍرٕ برزبنٌن، 

ٍقااار انقاااررٙ أيريوااار ًرم اااى ٍقااار أيااارم    

َٓااااْ  نترسٍاااار ذبااااز    يكاااارٍن ياااار    غزاٖ 

ُٓ، ٍؾاااالب انتلاااا   عنااااى.  ًنتكااااٌن  ريَاااارن

اننورٍاااْ رمااار سب اااْ انتناااٌٍز   انزًاٍاااْ،    

تقاإُ انلماا ، ًتكغاار ري رٍااري، ًاملبلااَ     

       .ين يلر َى
ًعلٓ انزغم ين يغارهز املاٌت ًانقتا     

ًاٜصتغااورد،  ااٍن انزًاٍااْ ماازي  ؽااٌرتني   

نلٌٜدّ ًدبزد اسبَرّ،  رُ انطرب  اٞرفُ 

ياان انلمااررّ اناا  ٍضااكن  َواار أبااٌ "َاا ، 

تلَػ أصزّ  رسحْ يان إدناب، ًتتكاٌن يان     

أم حريااا  ًبقااالْ أًٜد، ًذبااا  انقؾااار،  

تقيف يٌنٌدهار، ً  جاٌ يان املازح ًانترارٚل      

 ااازِ اٜمااااىا  علااآ اصاااام املٌناااٌد، هاااا     

 ٍضمٌ ى حزب أً صٝم، ًٍرٌس اصم صٝم.  

ً  انرؾاا  اٞرياا  ياان انزًاٍااْ تقاايف    

رجااارٕ يٌنٌدهااار، ًربااات أريرهااار أبااار "َااا   

بم وااار صتضااامَى "َااا ، برصااام ابناااى اناااذِ   

اصتغوز، ًبذنر ٍ قٓ املضتق   يرتٌّحار    

انزًاٍااااْ علاااآ انااااٌٜدّ ًانتجاااازد ًاسبَاااارّ     

    ًازبمرل.  

 اخلامتة: -8

حرل  انزًاٍاْ بؾاٌٍر نلمجتمايف اسبلآع     

انٌَيَٓااااْ ًريااااٌ وم   بومٌيااااى، ًحَاااارّ أهلااااى 

 ًحكاااا  ًإريررمااارتوم، ًأ اااني جزحااارهم..   

ْٕ ّغاااااُ علااااآ مااااازيني  حكرٍااااارٔت يزٍنااااا

يتلااااردٍتني، ًيمصاااارّٕ ياااار ساناااا  يزارتواااار     

ين  عٍت ين أرفور، انضررينْ تضَ    ر 

َُ عااان اٞاااازامل املتخررباااْ،   دًن أن ذبكااا

ْ  ٜ أجٌبااْ   ً عزفاا  ًاملاار  حَٓاار ، ٍاا   أصااٗل

 ر.. ًيٓ لا  أ ٌذجار  ًاملَٓار  إبازاعَٓر  ناٟدب      

ُٓ انذِ ارت ط برسبزب، ًهاذا ٍ  ا     ا٢ ضر 

أن ا٢باااازا  ًنَااااز انتاااامٓقز برٞحاااازا ، ًأن    

ٜ  عاان اجملتماايف، ًأن  اٞدٍااب مل ٍكاان يلااشً

يٌمراااى يااان اسبااازب هاااٌ يٌمااار انتررعاااا       

 ًماااز آتضااام انضااازدًاٜيتاااشاج، قااام ا٢دا اااْ. 

ِٓ ْٕ ًت ضَٕط نبٌ تلريا  يايف ا٢حضارظ     بٌاملَٓ

 ْٕ ُٓ،   ًانٌجااازان بلرٌٍٓااا  يااان دًن تشًٍاااٍ  أدبااا

ْٕ رباازج    ْٕ، أً تقزٍزٍٓاا َٓاا ِٓ ريطرب ًبلَاازا  عاان أ

.ُٓ  برننٓؿ عن يضرري انرٓن

ًماااز اصاااتمٓزت انزًاٍاااْ أهمَٓتوااار يااان    

ْ ،  قلاااا  أحاااازا     ْ  يزهغاااا رٌ واااار ًقَقاااا

ْٕ، ًأحٌال  رٍظ ين انقر  انازايُ، يان    يزٍن

ريٝل عٌٍَن ًملٌٕب ًأجضرٕد علزت ًأحٓض  

ًتمّنمااا  ٞ وااار رأت  كر ااا  عااارهزّ  علااآ  

ـٍ،   ْٕ، ًؽاالٌَد نؾااٌ ضباارًٜٔت تاازي  يزٍناا

ِّ ٕٕ    ً اا دبااررّ طباآزرإت، ًا وَاارَر راا  عااُ

"َ ، ًإذا ررن انتررٍخ ٍنقا  انٌمارٖيف يان    

انضطذ، صبٓزد أحازإ  را  ّٕ ٜ أقاز  َوار     

 اٍن انزًاٍاْ ًحازهر تزصام      نلنرظ انلردٍٓني،

ْ   اااٜٕٛ اننااارظ اناااذٍن ُهااازي    نٌحااارٕت حَٓااا

 بَاااٌتوم، أً ارتاااٌت اٞره بااازيرٕ أهلاااَوم.. 

 رماار أتاا  علاآ أري اارر أًنٗاار انناارظ انااذٍن

 شحااااٌا ًتغاااآزدًا علاااآ أرؽاااارْ انلاااارمل،     

ًتناااارقزًا رماااار تتناااارقز أًراا اٞعااااجرر   

 اشبزٍر.
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 ومااا احلاارب ما  مااا علقاات  وذقاات       

  

 ومااا هااو عبهااا باحلااديث ا اارج    

   

 فااااتبع وهع وهااااا وهع وهااااا ذميقااااا     

  

 ووضااااار  مذا مااااار يتقوها فت ضعااااار  

   

 فتعاااار ْكْ  ع ع اااارع  الرهلحاااا  ب  ا ااااا 

  

 وول اااكع كفشاااافا  تااا  و بااات  فتااا ع      

   

 

تتجاااايفشساحاغاااايف ْاعربيااااطاعر ط ااااُاا

منظٌمتيفنافيطٍتيفن،اهمايفاعكثراطاؾاٌَ يف اااا

ًَتاااااطزعزع احاًغااااايفٖعاعر ااااا  اع  يفقاااااطّ،ااا

تتمحاااٌضاا اااسعهميفا اااٌحلافياااطّا ع  اااط س  ااا

عراااذاتاااصهنااحلابناع اااطساهاااُاعرٌغاااَ ْااااا

ِ اتػاَيفاحاعكًغايف اااا عرٌ َسّاعربّ يفرْار اسع

الجتميف َاااااااْاًعرػَيفغاااااااَْاًعر ػااااااايطٍْاااع

عرطعثسّ،ا  ٓا ا اتتجاىاع نظٌماْاعرريف َاْااااا

ربيااطا عرػاا مَْ ا يف تايفضهاايفابغاا  اعر ااط ،اا

ًبق ااااااويفاعقتكاااااايفزٍْا يفرتياااااايفرَ اع يفرَااااااْااا

ًعراؿااااطٍْ،اًتتؿااااتااعرعاااأٌاعربيف  ااااْا اااا ا

اهؤالٕاًبًرٗكامناب كيفضاهيفت اع نظٌمت .اا

 احلروب عامة ــ 

ماايف ُاع ااطساهااُاةاايفهطّاعر ناا اع اا

ع اانظ ،اعرااذاتااؤ طااماايفا  اآاعر  قاايف ا اا ااا

جمااتم  ابًابثرااط،ا  اآا  قاايف اعرعاأٌااااا

زعخاااعاععتماااع،اًرهاااعاع اااطسارعااايف ٌناااا

عرنعععاع ػ ح،اعرصِاٍس ٓا عرعايف ٌناعراسًرُااا

عر ػايف ُ اٍاطتاااعرعايف ٌناعراسًرُاعر ػايف ُاااااا

اعضتايفطيف اً َعيف ا أقس اتيفضٍذا طفتىاعراؿطٍْ.ا

رُا  ازًرت ابًابًاهٌا عععامػ حاتايفز

بثرطامناعريَيف يف اغيفاع نػاجمْ،ا َا ااا

عهلاااسنامنوااايفاهاااٌاا ااايفزّاتنظاااَ اع ػطعفَاااْا

ٌّّااا عرػَيفغااااَْار حكااااٌحلا  اااآا تاااايفٖ امطجاااا

ًمكاااااممْا ؿااااايعاشعتاااااُاًقااااايفحلاع نظاااااطاا

عرربعًغااُ،ااثاايفضحلافااٌناث ًظغَااتؼ احا

ثتيف ىا ناع طساا وايفا م َايف امه اّطّامانااااا

عر  قاايف اعرػَيفغاااَْ،اًرينوااايفاتعاااٌ ا  ااآاا

ماناعرعأٌااااًغيفٖعاتبيف عا  اع ن ابًابثراطا

اع ت يفضنْ.اا



 9299/ حزيران -/ أيار 616-619العدد  

 

952  

 

اًب ٌععاع طًساثريفّامت سزّامنويف:ا

،اًهُاقطععاع طساغيفاع تييففْٗاااب

  ابططعٍنامتحيفض اْاشع امػاتٌٍيف الت باْاااا

جااااصضٍيف امااااانا يف َااااْاع جااااا ابًاعرعاااااسضع ااا

اعر ػيطٍْ.اا

ْاااااااسا ،ابًاع ااطسااع ااطساعراٌَرٌجَاا

طسا  اااآاع ط ٌمَااااْ،اتن ااااٌِاهااااصياع اااااا

عغااااتدسع اع ااااٌعزاعرػاااايفّمْاعراٌَرٌجَااااْ،ابًاااا

عر ٌعمااااااااعاع  سٍااااااااْ،امرااااااااعاعرايتيفٍاااااااايفااا

اًعربيفًغيف اًعرب طٍيف .اا

:اتن ااٌِا  اآاع ااطساعريَميفًٍااْاااااجا

عغتدسع اعكغ حْاعريَمَيفَْٖاحاع  ايفض،،اا

تػاااااتدس اعرػااااايفظاعرػااااايف ا كااااابتىاغااااا  يف ا

ثَمَيفًٍاايف ابغيفغااَيف احاع  طثااْ،اثماايفاحااا

ع طساعر يف َْاعكًحل،ااشابغابطاعكماطا عتاعاااا

ْ ااحلامايفااااا بثرطامنام ٌَناماناعراؿاط،اانايفف

آالناا01111ٍعاااطساماااناشراااكاًبثراااطامااانا

امس ُ.ا

ًت حااااذا وااااصيااّ،ع ااااطساعراااايفضزاااااااازا

ع ااطًساجممٌ ااْابخااطٔ،اممااعاتػاامَيف ااا

امػيفٍطّ.اا

ْااااااااااااااه  اااطسااااااا.اًاع اااطساعرتع َسٍااا

 اطساع   ٌمايف .ااااااعر كَيفن.احااااعك رت ا.اظا

ع طساعرؿيفم ْ.ا،ااااع طساعرنًٌٍْ.اِاااا ا

ع ااااطًسااااااااع ااااطساغاااايفاعرتع َسٍااااْ.احلااااااااا

 اطًساااااااع اطساعهلجٌمَاْ.انااااااعرسفيف َْ.ا ا

 ااطسااااااع ااطساعرنبػااَْ.اعااااااايفحل.اؽاعكشفاا

 ااطساااااا ااطساعركااحطعٕ.امااااااع ااسًز.انا

 ااااطساااااااا ااااطساع ااااايفحل.اضاااااااعخلناااايفز .ا ا

اعرع ن.اا

ثيف ااااااااعكًعقااااااطا اااااا اعر ااااااطساحا

ع يفه َْامع  ْا ؿيعاثاايف،اًشراكاكنااا

عر كاااَْامااناقاابيفتو اع صمٌمااْ،اًثيف اااااااا

تعاااٌزااحلاع اااطًساع ػاااتمطّا ااا اعرعايفٖاااع،ا

غيفضّا  ٓاعخآخاطٍنا ايفزّ اااًهيصعاثيف ااعر

 نااااسام ظاااا اعرعايفٖااااع،اًثيف ااااااع ااااطًسا

تؿاات عاكتبااىاعكغااايفساًتتػاايفقااعرهااحيفٍيفااا

ا يف ٗيف اًعخآالن.ا

 أيام العرب يف اجلاهلية: 

ًمماايفاٍااسحلا  اآاثرااطّاع ااطًسا اا ااااا

عر ااطسابناع ااناعك اايفا ااسبا اايفساشثااطابٍاايف ااااااا

 اااطًساعر اااطساحاع يفه َاااْا عٌراااى:ا  ااانااا

 ااااااااصثطاعكٍاااااااايف اع ؿااااااااوٌضّ،اًعرٌقاااااااايفٖعا

ع صثٌضّ،اعراذاعؾاتم اا  آاكاعاثاريفاااااا

ًقتيفحلاؾسٍس،اًملاب طجا  آاشثاطاغايفضعٍ اااا

تؿاااتمعا  ااآاعرنباااطاعرَػااايف،اك اااىاٍيراااطاااا

عاهصعافعاسابتآا ايفااااًخيطجا ناع كط .اًم

ٍط ٌا  ٓامخػا اٌٍمايف اام طثاْ ابِا يفمايف ااااا

اث ويفامناع ٌعقعاعريايفّاع ؿوٌضّ.اا

 ااعا  ااؼات  ااذاعر ااطساعرؿااسٍسا اايف طسااا

ًعرعتااااايفحل،اًتأقااااا ويفاحا بٌغاااااو ابناقااااايفحلا

ؾااايف طه ا َتااايف اماااناعرؿااا طاٍ اااربا اااناهاااصيااا

اعرنبػَيف اع  عسّاًعر عٌحلاع ه ط ْ:اا

ابالاالاٍَج و ااااااااان اب اااااااااس ا  َنااااااااايفاا

ا 

افنجوااااعافااااٌ اجوااااعاع يفه َنااااايفااا

ا  

ا تٓاًقعاعكمطابناقيفحلاعرع يفمُ:اا

اًب َيف اااااايف ا  اااااآا يااااااط ابخَناااااايفاا

ا 

ااشعامااااااااايفاملاناااااااااسااالابخيف ااااااااايفا

ا  
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ا اااااىاملاٍياااااناهنااااايف،امااااايف عااشنابناا

حييفضساعكرابخيفي،افعااكناظميف اىاخا اماناااا

ا طسابخطٔ.ا

ًقاااساخلااالاج باااطا اااناب اااُاطيفرااان،ااا

اضنُاعهللا نى ،ابماطاعر اطساقااعاعرغا  ااااا

حاث ماااىاماااعاعرنجيفؾاااُام اااكاع اؿاااْ،ااا

فعيفحلارى:ابٍويفاع  كاثنيفاقٌميف ابهعاجيفه َْ،ا

  اااااساعكقاااانيف ،اً أثااااعاع َتااااْ،اً ااااأتُاااا

عربٌع ـ،اً ع عاعكض يف ،اً ػإُاع اٌعضااا

ُّاعره َ . اٍأثعاعرعٌ

 أيام العرب:  

 اااايفضّا اااناًق ااايف اًم ااايفض،اًغااايفضع اا

ً اااطًسازعض ا ااا اعر اااطساب بػاااو ابًا ااا ا

ًشراااااااكاحاعر كاااااااطاااعر اااااااطساًعرباااااااطؽ،ا

ع اايفه ُ،اًقااساتنيفقااعاع ؤضخااٌناًعرااطًعّاماايفاا

ضعفعوااايفامااااناقكااايفٖساؾاااا طٍْ،اًماااناهااااصياااا

ع  اايفض،اماايفازعضا اا اقايفٖااعاعر ااطساثيفرااصِاااا

ًقاااعا ااا اعرعح ااايف َ اًعر اااس يف َ ابًا ااا ااا

عرعح ااايف َ اب بػاااو ،ابًا ااا اعر اااس يف َ اااا

ب بػو ،اًمنويفاميفازعضا  اعربطؽاًعر اطس،اا

ٌ ْا كطابٍيف اعر طساًتؿيفاع كيفزضااحلاق 

حا سزام  ٌ اريرطتويف،اًقسابؾايفضا  هاويفااا

احلابراا اًغااا مْٗاٍااٌ ،اً  هااويفااحلابراا ااااا

ًماااٗذاٍاااٌ ،اً  هاااويفااحلامخػاااْاًغاااا  ا

اٌٍميف .ا

قااااااايفحلاعراااااااطًعّاًع ؤضخاااااااٌن،اثمااااااايفا

شثط يفهااايفاثاااريفّاجاااسع ،اج  اااويفا  هاااو ااااا

تعرتسامناعكرب ،ا َسابناعراطًعّاًبقاحيفسااا

 اٌعاماناع انو ااااثتناعرتايفضٍذا ايفًرٌعابناٍعرتاا

عر  مااااُ،افج  ااااويفا  هااااو االاتعٍااااسا ااااناااااا

عر ؿطٍناً ّسزابمسيفٕاعكٍيف ،افيفقتكاطا  آااا

بقااعاماانا ؿااطٍنافج  ااويفامخػااْاً  هااو ااااا

 اايفرؼا يفر عاايفمافج  ااويفا   ااْابٍاايف اثااايفّااااا

ًتػيفناااآا ااااناعكٍاااايف اعركااااػيفّ،اً يفًرناااايفاا

عرتٌفَاااذا ااا اعكثراااطٍناًع ع ااا افأخاااص يفاااا

ًا ضز يفهاااايفاحاعكٍاااايف اع  ااااسًزّاع ؿااااوٌضّ،اًب

اع سًحلاعخآتُ:ا

ٍاٌ اعراػاٌؽ،اًهاُا ا ا ياطا اناااااااااا0

اًعٖعاًتػ ن.ا

 طسابًاٌٍ ازع ؼاًعرػربعٕ،اًهاُااااا2

ا  ا اؼاًش َيفن.ا

ًٌٍ اشِاقايفضا ا اعر اطساًعرباطؽ،اااااااا3

ًهااااٌابًحلاٍااااٌ اع تكااااباافَااااىاعر ااااطسامااااناا

عربطؽ،اًثيفنا  ا يناؾَايفناماناعر اطس،ااا

ماااناعرباااطؽ،اًقاااساخ  اااسيااًثػاااطٔاب اااطًظ

عك ؿااآا   عتاااىاًع تكاااطاعر اااطس،اًخّااااطااا

ًشًاقااايفضامااايفٕاراياااطاااااااعرااانأُّابقاااحيف ىا اااىا

اقطٍنامناعريٌفْ.

ٍااٌ اعرنػاايفض،ا اا ا يااطاًتػ اان،اااااااااا4

ًقااسا  ااذاب ااساعربااطٍع اضكًغااو ارَيااٌناا

ا  مْا  َو .ا

ٍااااٌ ا ،ػاااايفِ،اًثاااايفنا اااا اعكًؽااااااااا5

اًعخلعضج.ا

َ اً يناًٌٍ انطعن،اًثيفنا  امتااا6

اع يفضِ.اا

اًٌٍ اشِاعر عا  اتػ ناًخل .اااا7

ًٍااٌ اعرااص يفٖن،اًهااٌارؿااَايفنا  اآاااااااا8

اخل اًنطعن.اا

ًٍااٌ اعرعح يف َااْافَماايفا َاانو ااٍااٌ اااااااا9

اعرربزعن اا

اٌٍ اعري ساعكًحل.اااا01

اٌٍ ا  َ .اااا00
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ٌٍ ا  اب يفر..اًقعا  اع يفضِا ناااا02

ٍهايف ااجا ْا يفرؿيف ا  ٓاع يفضِاعك طجاًهٌاب

ر حيفضِاعك اطجاع ايفِا  آاع ناصضا انامايفٕااااااا

اعرػميفٕاعرػػيف ُ.اا

بٍاايف اعرعح يف َااْا  اآاعر س يف َااْ،اااااااا03

اًهُاثريفّاٌٍ اعري ساعرريف ُ.ا

ٍاٌ اعركفابعْ،امساُاثاصركاكنااااااااا04

ثػااطٔابقاابذاعرااايفسا  اآا ااينامتااَ ،احااا

ا كناعُ ؿفعطاًهٌا كنا يفراحطٍن.ا

 َاْااٌٍ اعرربزعن،اًهاٌامانابٍايف اعرعح يفااا

فَميفا َنو ،اًقساًقعار ح،جطابثعاع طعضامنا

ث ن َسّاًهٌاب ٌاعماط اعرعاَؼاثاايفاؾا طعٕااااا

اع يفه َْا  ٓاظٍسا ناعهلاٌرْامناقهيف ْ.اا

  اٍنسضجا  ساهصياعكٍايف اع ؿاوٌضّاااااا05

 ؿااطع اعكٍاايف اعكخااطٔاثَااٌ اخااععظاًٍااٌ اااا

ا ،جط،اًٌٍ اعكٍيفز،اًٌٍ اعر ٌٔ.ا

يف ااْابماايفا ااطًسااعربجاايفض ا اا اثنااااا06

اًقَؼ،اثيف ااعربجيفض.ا

 خطة احلرب وآلياتوا 

 الوقائع:  

عرٌقاايفٖعاحاع يفه َااْا اا اعر ااطساهااُاااا

اب ميفحلاقتيفرَْ،اًهُا  ٓا سّاب ٌعع:اا

:اًهٌابمطاالا سامناىا اسًِاااعرنعع يف 

هااصياعرنعع اايف ،افوااٌاغاااناضٖااَؼا ااسًِااا

هاااصياعرنعع ااايف ،اًهاااُا عع ااايف اثاااريفّ،ااااا

ً ااايفزّامااايفاٍتنيفغاااناعرب اااعاعر ػااايطِاماااعاا

اع ػانارى،اًهُ:ا

:اًٍاات اعرنااععحلا ااربًظاب  اايفحلاااعرنااععحلااااا0

ع اااايف ا ،افااااطزع افااااطزع ،ابًامرناااآامرناااآ،ا

ًعر طناعراصِاٍواع اب  يفراىاب  ايفحلاعر اطناااااا

هااااٌاع نتكااااط،اًالاٍػااااتس ُاشرااااكااعخآخااااطا

غاااعٌ اقت ااآاماااناع ااايف ا ،ا اااعاٍيتبااآاا

ا يف ػحيفساب سهميف.ا

ًتيٌنابغايفساهصعاعرنٌعاماناع  ايفض،ااا

ا ػَ ْاجسع .ا

ثتٌغعاؾجيفضا  ابفطعزامناقاَ ت ،ا

فَػااتنجساثااعافااطزا  عًتااىاً ؿاايفتى،ابًاااا

ٍيااٌناعرػاااناهااٌاعال تعاايف ارهيف ااْاا ااسٔااااا

اعكخطٔ.اعرعاَ ت ا  ٓاٍسافطزامناعرعاَ ْا

ًٍت اعالثتبيفٕا نععحلاعك  يفحلاحابغ نا

اع يفال .اا

ًريااناحا اايفحلاضفااااب ااساعكطااطعناا

تعاعاعهلعميْاحاعرناععحلاتتحاٌحلاع  طثاْااحلاااا

ب ااساعرنااٌ  اعخآخااطٍنامااناع  اايفض،،ابًاٍاات ا

اتايفزحلاعرػيفضع .اا

،اًهااُامطؾاايف اٍعااٌ اااع نيفًؾاايف ااااا2

 ويفابفطعزامناع َـاع ويفج اهسفويفارطٍنا

قاااابٌناع ااااَـاع عيف ااااع ارٍعاااايفعا  اااااااااا

اعرقيف يف احاجنٌزي.ا

بًاعغاااتبععظا  اااااع تكاااسٍنا  ااايفضزّا

عربطزاع ويفج ،افايفرتيفرُاتتؿايعا ػاطع احااا

عركاااااااابٌن،ابًابناٍػااااااااتبعاع تكااااااااسٍن،ا

فَااااسكًنا ااايفهلجٌ اقااااعاعكًعن،ا  ااآاغااايفااا

ٍكاااناحامكااا حْاع وااايفج ااا ظااايف ،اًشراااكاا

 َ اميينىا َنويفا سٕاهجٌمىا تؿيَ تىا

ع رتعقاااْاع نظماااْ،افَوااايفج اؾاااطعش اجاااَـاا

ا سًي،اًٍبتكا و .

بماااايفا يفرنػاااااْاريااااريفامااااناع َااااٌفاا

ع ويفكااْافااملناع نيفًؾاايف اهااساشعتواايفات تاارباااااا

هسفيف اغيفام  ن،ا يف ػحيفساع اَـاع وايفج ااا

  سهيفا  سابناٍيٌناقساب ااامٌقبى،اً  ا

معيفت َى،ابًابناع ويفج اقساقتعاب نيفٕااؾجيف ْ

ع نيفًؾيف ا اسزع اماناب سعٖاى.افَياٌناعرراأضاااااا
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اع نيفًؾااايف ااا ا اااصركاًرت اا اطاَ ااْا قااساع تواآا

فا نااسا  اا اع ااسعف  ا عااطساااااا هػااناع َاٌا

نا تؿاايَعاقااب ااااا حلاع واايفك اٍعٌماٌا ًقاٌا

اهااا حل،اًهاااصياعرتؿااايَ ْاقااا اْاا اهَٗااْا   اآا

عالخاااارتع ارت قااااذاقاااابُاعرااااسفيفع،ا َاااا ااا

ااات،ؿاااايعاعر اخ ااااطع ا  ااآا تؿاااايَ ْاعهل رَاااْا

ع وااايفك ا َااا امييااانار اااسفيفعابناحيكاااطا

و ،اً ناساااااا ع ويفك احاعرٌغااا ا اٍ ااذا  َا

نابغاااااانْاعرطماااااايفحا تعيف ااااااعاع َؿاااااا اتياااااٌا

اعخلكااا ،اتااايفضث ا االاتتجاااىا ااٌا م يٌغااْا

ععااايفحلارتبااايفه اثاااربعٕاع ااايف ا ،افاااملشعاملااااا

ٍيناهنيف،ااالاع طسات يؼابططعنابغانْاا

ا:ااحلاظهيفا ناب ُاغ مٓعرطميفحا ٌاعر سًاٍعٌ

اًماانا  اااابطااطعَناعرعإجاايفجافمل ااىا

ا 
اٍ ااعاعر اٌعرُاض،ثَااااُثاعفاهلاص ااااا

ا  
:اًهاااُاهجمااايف امايفغتاااْاعرػااايفضع ااااااا3

 نظيف اعريطاًعربط،ابمايفاحا اطساعرعايفٖاع،اااا

ًغاااااعًا  هااااااويفافتيااااااٌناع ايفغتااااااْاهااااااُاا

عكغاايفؽ،اًهناايف،اغاايفضع اعرنواان،ااشاٍعااٌ ااااا

ع واايفكٌنا  اآا اا اغااطّا يفالغااتَ ٕا  اآااا

ب  يف اعخآخط،اً وناميفاخ اًظ ىاًغا انناىااا

اثيفكمٌعحلاً  ُاعرنػيفٕ.ا

ًهصعاعرهطساماناع  ايفض،ااااعررتحيف ااا4

ياااٌنابغاااايف ىاب ظااا اماااناغااايفياًٍياااٌناات

ثحااطساعرػػيفغاانْاًع ناايفشضّ،اًتوااسنااحلاااا

ٍٕاماانابضعنااُاعر ااطناعخآخااط،ااااا ع اات حلاجااع

ًعرعهااايفٕا  َاااى،اًٍعاااٌحلا  مااايفٕاعر اااطساحاااا

ُفاااا رػاااتو ااناع اااَـاغ،ااامُاجَؿااايف ا اااعامسااا

مخَػاااايف اك ااااىامؤراااا اماااانامخااااؼافااااط :ااااا

ع عسمااااْ،اًعرع اااان،اًع َمنااااْ،اًع َػااااطّ،اااا

اًعرػيفقْ.اا

ًع عسماااْاٍعٌزهااايفا معاااس  اًهاااُاعراااذاا

تتعاااس ا  قااايفّاعر اااسًاًعرٌقاااٌنا  ااآاخاااربّا

ً  ااآام طفاااْابماااطيا يفراااصِاٍػااامٓا  اااصٍطاااااا

ع اَـ اًٍعاايفحلار ع  اْاعرااذاتتعاس اع ااَـاااا

عرياااااايفامنػاااااط اثحاااااطسا عراػاااااٌؽ اااا

اً زع ؼاًعرػربعٕ اعر ت ازعمتيفابض   اغنْ.ا

عربجاااايفضاعكًحلا   ااااْابٍاااايف ،اًعربجاااايفضاا

ايف .اعرريف ُامخػْابٍ

 هااطاٍااٌ اعربجاايفضاااًٍااطٔابناعراانأاا

عرراايف ُ،اًثاايفنا هااطيامااعاب ميفمااىاًثاايفناا

ٍنااايفًهل اعرنااااع،اًمسَاااااٍاااٌ اعربجااايفضا واااصعا

عالغا ،اك واايفاعكٍايف اعرااذاثايف ٌعاحيطمٌ واايفاااا

ًٍبجاااطًنافَوااايف،اًهاااُابٍااايف اعربجاااط.اهاااصيااا

بثرااااطابٍاااايف اع ااااطساحاع يفه َااااْ،اًنااااْا

بمساايفٕابخااطاتنااسضجاماااابٍاايف ابثااربامنواايف،اا

ا ناشثطهيف.ااب طننيف

بماايفاعرؿاا طعٕاعرااصٍناخ ااسًعاهااصياعكٍاايف ا

فواا اثرااط،ا ااصثطاماانو :اظهاايفا ااناب اااُااااااا

غ مٓ،اقيف ناعك َيف اعرػايف عْاعراذاقيفهلايفاااا

 تٌّغااعهل ِط اع اناغانيفناًع ايفضِا انا اٌناااااا

حاعق  وميفاحا طسازع ؼاًعرػربعٕاعرذا

ٍعاااايفحلاا واااايفازعماااااابض  اااا اغاااانْ،اًعمااااطكاااا

قـاعرعاااااَؼ،اً اااااطًّاع اااااناعراااااٌضز،اًع اااااطا

عكثرب،اً يفمطا ناعر بَع،اً يفمتاعر ايفُٖاا

هصياقٌضّامٌجعّاجسع ا نامنظٌمْاع اطساا

حاعر كاااطاع ااايفه ُاتتا وااايفاقاااٌضّابخاااطٔااا

ارتتييفمعاقٌضّاع طساحاعربيطاعر ط ُ.

ا
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موضوع الحرب في األدبين 

  العربّي والروسّي

 
 أ.د. ممدوح أبو الوي 

 

 

 مقدمة: 

يوجد أدب يف العامل  الال حتدادع  احل ا,األبَّ كلَّ شاوَّ ذاعوب اك          ال

 ملنت ماحل ا,األحتبَّ حارامل ب الباعوب المامل خالاها خلى امل  لاأ ا,ادحتد أحت  لاأ           

أحيملنمًل كدهملب ذخةية أحت كشثاأل ماحل داها      الوجود أحت كدهملب قومية أحت  قملئديةَّ

ةَّ حتا,ألحتب أحيملنمًل حتيكول الالها أحيملنمًل لبعو  دحتلة معينة خمللظلم  حتاكدهملب شثري

 حكاا الامل يخ 

هعلىالهالل اإلاليقإلٙهلٛآللً٘لٗ ا ٗيااا

كجلللةاالللّالذتلللإلتاعال٪.تالهعللل  ٛ اااًلللّ

ٗذهللماعاًوظٌللٞايليهٚلل ذٝيالهلليفاُ ٌٔلل اعااااا

لههإلْالهج سعاقبىال ٩ٚ.اٗلهليفاثجظلٓثزاالّاااا

طلإلتاكل ٠اسلإلخاالغاليقإلٙلطاٗله للإلٗل.اااااا

عالههلللللإلْالهإللالللللعااالللللإلاقبلللللىال للللل٩ٚ. ااااا

ٗلسجٌإلخآذٖالذتإلتاااإلاسِ٘لخاٗلُجٔلحاا

اللثل٘ياليقإلٙللطاهع طللٌٞا للإلٗل.ٝاٗل ٔلل ااااا

ّا إلٙلللطالثالللٞاطوللل ْا لللإلٗل.ٝ اإهٚلللْ٘االلل

ٗ ٚلحاليهٚل ذٝاُةللبٞاإصاا طلٌٞاله للإلٗل.اااا

إهٚلللْ٘الهللليفا.لاخاط٘اللل ال عللل اناله  طِلللٞاا

لهلليفالسللجٌإلخاسللجٞاٗمةللغاًٙ٘لل   اٗٙهللَ٘ااااا

اللل ا اعأُ ٙلللٞال عللل انااهجلللىا لٚلللىاا لللىاا

ليقإلٙلللطاٗٙةلللج ٚعالالللّا لٚلللىاقجلللىااللل ا ااا

ٗ إٚااإلٙ َ اٗثجثلىال٬الٞاعاسللال عل ان اااا

ِٚلل٘ اًللعاله للإلٗل.اعاطللغاثهللفااااافجهللفاف

 دِٚ اإصاس ُةاليقإلٙط اٗثجأهفاليهٚ ذٝاًلّاا

ْٖاالللث.ا طلللإل اا  ااعلللٞاٗاالللإلّٙاُالللٚثل  ا٪

ل٪جبثٙللٞاليقإلٙهٚللٞا ااعللٞاٗااللإلْٗاطإلفلل   ااا

 اٚج   اا77759ٗثجلْ٘اًّا
(ا95;7-;::7ٙهلل٘يا. ا للٕاطةللغا ا
اّايليهٚ ذٝيٗايل٪ٗ.ٙةٞياالً٘لٗ اعاال َااا

اِ٘لْاياِٚٚو٘تي:عاًه ياهٕااعا95;7
ٛٓ ا٨ا قللللل٘ياا     اصتٔللللىال٪.تالهُٚ٘للللل ُ

س٩ٔ اث ً   ااىا قل٘ياسٔل٩ اف طال  اشتًٙل   ااااا

٨اٙوٚللللطااهللللَ٘اابللللْ٘الذتٚلللل ٝا ٗاٙ ٌعللللْ٘اا

فٚٔللل    اًٗلللعاذهلللمافهلللثاك ُلللحال٪ٗ.ٙةلللٞاااا

ٗليهٚللل ذٝ اًٗللل ا لهجللل  اٗسلللج ٩ْ ا.ل٢ٌللل  اااا

ِٙبلل٘االذتٚلل ٝاهلل٫.تاٗلهشللّ:اهواللعإلاٗلهِذللإل ا

 اٗلهجٌذٚللىاٗل ٘سللٚهٟ   ااٗلهِظللحاٗلهجولل٘ٙإلا
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اوٚحالههإلْٗ اٗملاثبَىايليهٚ ذٝياٗيل٪ٗ.ٙةٞيا

فِٚلللحال٪ًلللٞالهُٚ٘ ُٚلللٞ اٗللجوشلللحالهعوللل٘ااا

ٗله إلٗ ااوٟا ٗاٗال اعالهعولإلال ج٘سل  اااا

ٗعالهعولللللإلالذتلللللثٙر اٗسلللللجشِٟا ًلللللٍ اااا

ٗختجوللللفااولللل٘ااٗظللللإلٗ  اٗث للللىا ٙلللل خاا

يليهٚلللل ذٝياٗيل٪ٗ.ٙةللللٞياسثٙللللثٝ ال هللللثٝ ااا

 ٢ٔ  اٗاُٗهٔ ااولٟاٗسلٕاااستجش ٞااه٘ثٔ اٗأ

ٗلهلثكج٘اا لٕاااا(7 لهثٓإلاٗثع قةال٪طلثلزي ا

طةللغآلل٘اًللّاثللإلسٍاًةللإلطٚ خال ةللإلطٛاا

 ق َ (اا608-8;6ليقإلٙهٛاس٘ف٘كوٚسا 
ُثإلمجلللللحاليهٚللللل ذٝاإصا قولللللةاه للللل خاا

-7559لهع مل اٗ شل ااإهٚٔل الالّالولثْٗا اااا
(اعاًهثًجللٕاعاالل ت:ا شللع االهعللإلتااااا7608

ٗ ٓللىال٪ًولل ا اثإلمجٔلل اإصالهعإلاٚللٞاشللعإلل ااا

(اعا97;7-7:78سلللللللوٌٚ ْالهبةلللللللج ُٛا ا
 اٗملاٙعللللإل الهعللللإلتاا05;7لههلللل ٓإلٝاالللل َاا
ٗ سلللإل٠اسلللوٌٚ ْالهبةلللج ُٛااسلللِسال وظٌلللٞ 

ًه اُٞااِٚٔ اٗل٪.تالهعإلاٛ اثهعال هثًٞاعا

ًللللل٣يفاطلللللشظٕٞ اٗاعلللللثٖاُثإلمجلللللحاليهٚللللل ذٝا

إللخ اًللّااِٚٔلل اثإلمجللٞال٪.ٙللةاااااللإللخال للا

ا ممثٗحااثٗلْ 
( 6381موضوع احلرب يف قصة "ابنة اآلمر")

 لبوشكني:  

ٙعللثالهِهلل .الهللإلٗ الهالل اإلالهإلٗسللٛااااا

-;;79لهع لللللٍٚا هلةلللللِثااا٘شللللللغ 
(ااثلٙللللللٞالهبللللللثلٙ خ اٗهللللللذهمافٔللللللٍا7:59

اجشولللْ٘ااٚلللَ٘الهو لللٞالهإلٗسلللٚٞاعاذكلللإل٠اااا

ًللل٩ٚ.ٖاٗٓللل٘الهةللل . اًلللّاطًٙلللإللْ افوهلللثا

ٗٓللللٛاثولللل٘ااايلاِللللٞال٬ًللللإليااكجللللةاقوللللٞاا

ل٨ُجش ضلللللٞالهللللليفاقللللل َاأللللل افللللل٩حال لللللٕا

(اضللللللللللللللثا7997-7966ٗا هجالللللللللللللل٘ ا 
-;799ليً ل للل٘اٝاٙل ثلِٙللل الهذ ُٚلللٞا اا

( اٗههللثا7997-7995(االلغاالل ًٛا ا8;79
ا ًلل   ا56لسللجٌإلاطلللٍاٙل ثإلِٙلل الهذ ُٚللٞااا
اا ًلللل   89ٗا شللللح8;79-7989ًللللّاالللل َ
لههٚوإلااٗطلٌحااٗسٚ ااعثالقجٚ يا ٗسٔ 

ا للإل الهذ هللرالِهلل   الهللذٜاكلل ْاضللعٚفاا

ٗلسلللج  االهشللل٩حاا٘ق ثاللل٘ اااالهاخولللٚٞ 

ٕٞاًّال٪الضٛا لهةٚ إلٝااوٟاًة ط خاٗلسع

٘ٓااا٘شلللغاثوللمال٪طللثلزااا لهإلٗسللٚٞ اٗطلل

ٗ ضلل  اإهٚٔلل اشلل٣ٚ  اًللّالٚ هللٕاكٌلل آلل٘ااااااا

لذت ياعاكىال٪اٌل يال٪.اٚلٞالهليفا ةلثااااا

ال٪طثلزالهج اخيٚٞ اا

 ليف تولصتوي:موضوع احلرب يف أدب 

لهجظلللطاث٘هةلللجٜ٘االلل دتٚ اعاطلللٚفااا

ٗش اناعاكىال٪اٌ يالههج هٚٞاا7:77ا َا
ِْاُٙهجللللللى اٗ اللللللث٠اشللللللش اجٕاعاا ٗكلللللل .ا 

 ل ع ان اٗ.لفعااّاًثِٙٞاسٚب سج٘ا٘ي اا
قولللللللللللللللل ايسٚب سللللللللللللللللج٘ا٘ياعاا

( اٗيسٚب سللللللللج٘ا٘ياعا تيا5511 ٙللللللل اي ا
سٚب سللللج٘اىاعاشللللٔإلاكلللل ُْ٘اٗيا(5511 
 (7:77ي ل٪ٗي
عا اٌ هللٕالهةلل اهٞاًذللىااقلل َاث٘هةللجٜ٘

قوٞايق عا شش االه  اٞيااج٘ضٚحالهِ لإللخاا

ل خجوشلللٞاهلللث٠الدتِللل٘.اعا دِللل ١الهعٌوٚللل خااااا

لهعةلإلٙٞ اًٗا اإلالدتِ٘.ال خجوشلٞاٗٓلٍااا

ٙ٘لسْٔ٘ال ٘خالحمللثقاألٍاًلّاكلىباطلثتاااااا

ٗطٕ٘ت اٙو٘ااث٘هةجٜ٘الدتِ٘.الهبةل  ١اعاا

 اٌ هلللٕال٪ٗصالهللليفاكجبٔللل االللّال عللل انااااا

هللللليفا.لاخااولللللٟالدتبٔلللللٞاًذلللللىالذتإلاٚلللللٞال
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ق لللللعا شلللللش ااا(اٗقولللللٞاي7:75ي له للللل اٝي
(اٗيل ع قللةااجخشللٚبااثبجللٕي اا7:77ي له  اللٞ

اٗٙولل٘ااطللش خاله للب تاعاٗقللحالرت للإل اااا

ٗٙللللثّٙال ٧هللللفاٗٙلللل٩خالذتللللإلتاعاقوللللٞااا

يسٚب سلللج٘ا٘ياعا ٙللل اي اإذاٙهللل٘ي:ايك ُلللحا

٣ً خال٪سة .الهباإلٙٓٞاله إلٙٓلٞال لثً ٝالهليفاااا

لهًًّاًشعٌٞااالجٟاااك ُحاقبىاس اجغاًّ

ل٪ً ُٛاٗلهإلقب خالهإلفٚعٞاٗله٘ضٚعٞ اثإلقلثاا

ًجظشإلٝال٪ إلل اعاله٘ل.ٜال ًٓإلالهِلثٜ  اا

ٗكلللل ْا٣ًلللل خالهِلللل  اًٙطشللللْ٘اٗٙجهوبللللْ٘اا

ا( ٣ٙٗ9ِْ٘  ي 
سلللللذاحا٧ًهشللللل خالهل ثلللللةالهاللللل تا

ْٖآلللذٖااا لٓجٌللل َالههلللإلل١اٗلهِهللل .ا٨ٗاسلللٌٚ ا 

ل ٧هشلل خاثعلل ضاً٘ضلل٘ا  اسثٙللثل اعال٪.تاااا

ٓلل٘اثولل٘ٙإلا ٗضلل االحمللل ااغاعااالهإلٗسللٛاٗ

ا دِ ١اسلالهعٌوٚ خالههج هٚٞ 

ثأثااوٟا ٌٓٚٞاٗضإلٗاٙٞاٗسثٝآذٖا

ُٚللللللل٨ٜ٘ال ٧هشلللللل خااسلللللل ٢ىالهالللللل اإلااا

ا٢للللللٚساا–(ا:7:9-7:97 ُٚلإللسلللللل٘ 
حتإلٙإلازتوٞيال ع طإلياإصاث٘هةجٜ٘ اكجةا

يصتللللثاعاقوللللٞااُٚللللل٨ٜ٘اُٚلإللسلللل٘ :

يق للللعا شللللش االه  اللللٞيا٩ًط لللل خا.قٚهللللٞاا

ْٖا .اِل اااًٌٗٔٞ ا٨ ثبخة٘لاقٌٚٞاثعبلٍ ا٪

ِْاٙهثًللللٕااللللّاطٚلللل ٝاا ملاٙهللللثَاًلللل اقللللةا 

لدتِلل٘. اكللىاًلل اثلجبللٕاضللإلٗاٜاٗسثٙللثاااا

ًٗشٚلللللللثاٙوللللللل٘اااثقلللللللٞاطٚللللللل ٝالدتِللللللل٘.اا

ا(5ٗله ب ت ي 
فلإلثٕااُٚل٨ٜ٘اُٚلإللس٘ ٙ ٘اا

عاًه هجللٕالهلليفاُاللإلٓ اعازتوللٞايل ع طللإليااا

عااث.ا ٙو٘يااّاقوٞاث٘هةجٜ٘اا7:77ا َا
( اٙلجللللةا7:77ي له  اللللٞق للللعا شللللش اااي

يًِذا ًّا ٘ٙىاملاا:ُٚل٨ٜ٘اُٚلإللس٘ 

ٙلجللةاك ثللةااٗسللٛااوللثقةاٗٗلقعٚللٞااللّاا

طٚ ٝالحملل ااغ اكجلةاقبولماً اهِٚةللٛااااا

ّٖاكج ا ثٕاف اقٞاٗقلاٗلقعٚٞاٗ ا  هٕا ٗهل

 (ا٨6اٙابْٔ٘اله ب تالهإلٗ  ي 
موضوووع احلوورب يف روايووة "احلوورب والصوو    

 ( لتولصتوي.6318-6311")

ٛااٙجظثز الّالهشلإلقاالغاثِل ٗياااااالهإلٗل٢ل

ل لللل٧احاه٫طللللثلزالهج اخيٚللللٞاٗاللللغاثِلللل ٗيااا

لهإلٗل٢لللللٛاالللللذٖال٪طلللللثلزافللللل  ٧احاٙٔلللللجٍااا

ْٓالهإلٗل٢لٛاٙٔلجٍاا ذتلثزاااا ا هِج ٢ص اعاطغا 

ْٓال٪طثلزالهج اخيٚٓٞا ُشةٕ اٗٙإل٠اث٘هةجٜ٘ا 

ْٓاليُةل ْالهعل .ٜا ٗااااا ٜٓا  قثاثللْ٘اإال.ٙلٞا 

ثالهه ٢للثاقللثاٙهللَ٘األل اتظللباإال.ثللٕ اٗقللااا

اثلْ٘اا٩قٞاقلاإال.ٙٞاحتجٌٔ اله إلٗاٝ 

ٗٙجة ١ياي  ذلاحتل اتا٩ًٙلغالهبالإل اااا

ْٓاكلٖىاٗلطلثااا ٗقجىااع ٍٔااع    اعاطغا 

ًللٍِٔ اكلل ْا٨اٙأًللىا ْاثلل٧.ٜالذتللإلتاإصااا

طللل يا طةلللّاًلللّالذتللل يالهللليفآللل٘ااوٚٔللل  ا

ٗكللل ُ٘لامجٚعللل  أًلللث.ّٙااةلللبةالذتلللإلتاااااا

ا ه٘طللل٘ياإصاطللل يا سللل٘ اًلللّالذتللل يالهللليفاا

(القججوللل٘لا٪ُٔلللٍال لللع٘لااا7فٚٔللل  ي كللل ُ٘لا
هذهمالهه ُْ٘ال٪ٗهلٛالهلذٜاخي لعاهلٕاال ملاااااا

لذتٚلل٘لْ الههلل ُْ٘الهللذٜاخي للعاهلللٕالهِظللىاااا

 طغاٙهجىااع ٕااع   اعالرتإلٙف 
هث٠اليُة ْاشع٘ال ااأُٖلٕاطلإل ااااٗهلّ

ٗهلللّآللذلالهاللع٘ااشللع٘ااكلل ذت ا٪ُِٓلل اااا

هةللِ اٗطللثُ اعآللذلالهعلل مل اضتللّا طللإللاااااا

فٌٚلل اهلل٘اكِلل اٗطللثُ  اٗهلِِلل اً لل إلْٗااا



 موضوع احلرب يف األدبني العربي والروشي

 

 452 

 

 طٚ ُلل  ا ْاُللإل.ااوللٟاًوللثاالهجٔثٙلللثا ٗا ْااااا

أُإلتاًّا ًإلاشتٚف اا

ا7:97للللاا;798ٗهعللىاُلل اوْٚ٘ااُ٘لل اإلخاا
لهلللذٜآللل٘الهاخولللٚٞال إلٗالللٞاعالهإلٗلٙلللٞ ا

 قللثَااولللٟااللث.ا٨ااولللٟاًللّالدتلللإلل٢ٍ اااا

ٚٓٞاإصااا لهيفا .خاإصا ْا.لوحالههل٘لخالهإلٗسل

قوللةااولللثٖاإصاا طللٌٞافإلُةللل اإصااللل اٙس ااا

ٞ اٗمةللغا هللفاااا فوهللثالةللإلخاق٘لثللٕا  ُٚلل

سِثٜال٩ياٙلَ٘اٗلطلثاعاًعإلكلٞاا٘ا.ِٙل٘ااااا

 اٗلهليفاثهلعااولٟااعلثا٣ًلٞاكٚول٘ااااااا7:79ا َ

ٛٓااااا ًرتاًّاً٘سلل٘ اٗلةلإلالدتلٚ الهإلٗسل

هٚلل .ٝاك٘ثلل٘ ٗ ا  ُٚللٞاٗد٩دللغا هشلل  اعاااااا

ٜٓالةللللإلالدت ُبلللل ْاقإللاللللٞااااا لهٚللللَ٘اذلثللللٕ ا 

 هش   اٗهذهماٙهإلااك٘ثل٘ ٗ االثَاااا8000;
لههجلللل ياعالهٚللللَ٘الهجلللل هٛ اٗك ُللللحآللللذٖاااا

بىاٗف ثٕااع َاٗلطٕث اٗش انافٚٔ اقل عإلكٞا

س٩حال ثفعٚلٞاٗلهبِثقٚلٞاٗلهةل٩حال٪الٚب ااااا

 اٗٙشٔلللللٍاث٘هةلللللجٜ٘ال٨طجشللللل ٨خالهالللللعبٚٞ

ٗلهِوإلااوٟاُ اوْٚ٘اًّاٗسٔٞاُ لإلافوةلشٚٓٞااا

ٜٓالُجولل االهعثلهللٞااوللٟاله وللٍ اا  ل٩قٚٓللٞ ا 

ٗاوٟالهاإلاعالذتٚ ٝ اًٗٓميلٞاُل اوْٚ٘آلٛاااا

ًٓميللٞافوةللشجٕاعالذتٚلل ٝ افٔلل٘اٙهللَ٘االلثٗااا

لدت٩. اٗهلِٕاا ٗيا ْاٙهِلعاُشةلٕااأُلٕاااا

اٙٔث ارتلالهاع٘ت 

والشخصية النكيضة لنابليون هي شخصية 

 (:6368-6471) كوتوزوف اجلنرال

ق ٢للثالدتٚلل٘رالهإلٗسللٚٞاًلل االلغاالل ًٛا

ٗسإلخآذٖالذتإلتاعاألثاا7:79-ا7:07
ا ( 7:97-7999لههٚوإلا هلةِثاال٪ٗيا 
ا

احلووووورب يف روايوووووة "درب اآلي " للروا وووووي   

 (6171-6338ألكصي تولصتوي)

اٗلٙٞاي.اتال٨٬َيالدتل١ًال٪ٗي اٗٓل٘ااا

ا اعِ٘لْايلهاهٚهج ْيا
ٗكجةالهإلٗل٢ٛالدت١ًال٪ٗياًّاد٩دٚٞا

 ا97;7-;7;7ي.اتال٨٬َياللل٩يااللل ًٛاا
ٛا -99;7ٗكجةالدت١ًالهذ ُٛاً ااغاال ً

ي اٗكجلللةا:7;7ٗٓللل٘ااعِللل٘لْاياللل َااا:9;7
ٛااا ا67;7-;5;7لدتل١ًالهذ هلراًلل االغاالل ً
ٗٓللل٘ااعِللل٘لْياطلللب حاقللل ٢ٍياثبلللث الهإلٗلٙلللٞاااااا

ا٘طللللللفاًللللللل ْال٪طللللللثلز اًٗللللللل ْاااا

لهليفاك ُلحااال٪طثلزآ٘اًثِٙٞاا إلس ض ا

ٞ اهإلٗسللٚ اقبللىاالل َا  اٗثجظللثزا:7;7ا طللٌ
لهإلٗلٙلللٞااللللّالذتللللإلتالهع  ٚللللٞال٪ٗصاٗاللللّاا

لذتلللإلتال٪ٓوٚلللٞاعااٗسلللٚ  الهللليفا اهبلللحاااا

ٗاللللّالهذلللل٘اٝاا79;7لهذلللل٘اٝالهإلٗسللللٚٞاالللل َاا
ُشةللللٔ اٗاللللّالههٚوللللإلاُٚللللل٨ٜ٘الهذلللل ُٛااا

  (اا ههوإل 78;7-7:86ٗا٩قٞاالسب٘ثغ 
( 6114) احلرب يف رواية "الدكتور جيفواكو" 

( 6111-6311) للروا وووووي بووووووريض باشووووو  ا 

 .6113احلا س على جا سة  وبل لآلداب عا  

ٗٙوللللفالهإلٗل٢للللٛاالللل٘اٙساا سللللرتُ ناا

لرتلللإللتاٗلهلللثً االهولللذّٙاذتهللل ااإلٗسلللٚ  ااااا

اةبةاسِ٘لخالذتإلتالهع  ٚٞال٪ٗصاٗاةلبةاا

 اٗلهشهإلالهيفاك ُحاثع ُٛاا79;7د٘اٝاا َا
ًِللٕالدتٌلل ٓلا اُٗهلل ال لل٘ل.اله ذل٢ٚللٞاعاااا

ل٪س٘لق اٗك ْالهِل  اٙجل سإلْٗااأشلٚ ١ا٨اااا

َْٓالحمللل٩خالهجش اٙللٞا طللبظحاااا قٌٚللٞاالل  ا٪

ف اقلللٞ اٗكللل ْآِللل ناُهوللل ْاعال٪ًللل٘اااا
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له للللإلٗاٙٞاًذللللىال لللل ١اٗلذت للللةاهوجثف٣للللٞ ا

اٗث لخالهعٌوٞ اٗٙه٘يالهلثكج٘ااسٚشل ك٘:اا

َْٓااٗسلللٚ ا٣ًٚٔلللٞاهجولللبحالهثٗهلللٞاايٗ ُللل ا ا٠  

ل٨شرتلكٚٞال٪ٗصاعالهع مل اٗاِثً اٙأثٛا

ْٖالذتلل .زاسلل٘ اٙللذٓوِ اإصاٗقللحااااا ذهللمافللا

 ٘ٙى اٗاعثا ْاُشٚطإًِاُللْ٘اقلثافهلثُ اااا

ا(ا8ُوفاذلكإلثِ اإصال٪اثا   ي 
ٗٓلللٛااٗلٙلللٞاث اخيٚلللٞاإصاطلللث اًللل  اإذاا

ثولللل٘ااًإلطوللللٞاث اخيٚللللٞاًعِٚللللٞ اٗ طللللثلد  اا

هٚللٞ اٗثللذكإلا  لل ١ّاث اخيٚللٞاااث اخيٚللٞاطهٚ

(اٗهلللّاًع للٍا96;7-7:90ًذللىاهٚللِغا 
شخوللٚ ثٔ اًللّاطللِعالٚلل يال ٧هللف اًذوللٔ اا

عاذهلللماًذلللىاكلللىالهإلٗلٙللل خالهج اخيٚلللٞا ٜا

 ُٔ اًًٙصاًلّالرتٚل ياٗله٘لقلع اٗٓلٛاثولفاااااا

 طثلزالهذ٘اٝال٨شرتلكٚٞال٪ٗصاعالهع مل ا

ٗطلللثاخالهإلٗلٙلللٞاعافلللرتٝاك ُلللحااٗسلللٚ اااا

ٔ الهع ٌلللللللٟ ااِللللللل ١ااحتجشلللللللىاا ُجوللللللل الثا

ل٨شللرتلكٚٞ الهِوللإلااوللٟالهِ  ٙللٞ الهللذٜااااا

كوفااٗسٚ اااإلّٙاًوْٚ٘اإُة ْاقجول٘لاعاا

 دِ ١الذتإلتالهع  ٚٞالهذ ُٚٞاٗٓ٘االث.اكلبلااا

اااسثل  

 موضوع احلرب يف أدب ميخا يول شوولوفوف  

( احلا س على جا سة  وبل لوآلداب  6111-6137)

 6111عا  

ٓللللٍاٙلجلللةاالللّالذتلللإلتاعااٗلٙلللٞاياااا

ّاا ( ا;8;7-65;7 ايق ثو٘لاعاسلبٚىالهل٘ 
ٙولل٘ااا لل٨٘خالدتِلل٘.الهللإلٗ اعالذتللإلتااااا

ٞااا ًولللاايالهع  ٚللٞالهذ ُٚللٞ اٗكللذهماعاقولل

( اا للىآللذٖالههوللٞا ُثاٙللٕا78;7 ايإُةلل ْ
سلل٘ك٘ه٘  اٗطٚ ثللٕاا .ٙللٞ اًللّاست ف للٞا

 اشلل اناعالذتللإلتاا00;7فلل اُٗص اً٘لهٚللثا
ل٪ٓوٚلللٞاعالدتلللٚ ال٪تلللإل اًللل خاٗلهلللثلٖااا

لدت٘ا اٗاٌىاعا طثال و ُعاٗ لجٕااةبةا

عااثلٙلللٞاطٚ ثلللٕ اٗاِلللثً الشلللجعوحالذتلللإلتا

لهع  ٚٞالهذ ُٚٞاٗسثاُشةٕاعالدتبٔلٞ اٗٗقلعااا

عال٪سللإل اٗعا دِلل ١الذتللإلتافهللثا سللإلثٕ ااا

ٗٙبغآِ الهإلٗل٢ٛالهلذٌّاله ل هٛالهلذٜا.فعلٕااااا

لهاللعةالهإلٗسللٛاهلللٛااللإل الهِوللإلااوللٟاااا

لهش شٚٞ اٗٙجةل ١يا ُثاٙلٕاسل٘ك٘ه٘ االّااااا

ملالهلللذٜاا ُللل ٖاعاطٚ ثلللٕ افٔلللل٘ااااسلللبةال٪ا

إُة ْااةٚ اٗ ٚةاٗاقٚطاٗه ٚفاٗا ه٘قحا

ذلثٕاقٜ٘الهبِٚلٞاٗ ٘ٙلىالهه ًلٞاٗٙلثياهب سلٕاااااا

ُٖلللللٕاٙذلللللطاااا اولللللٟافهلللللإلٖ اٗٙعٌلللللىاسللللل ٢ه   اإ

اللل ٬لإلّٙ اٗٓللل٘اقةلللثاطلللش خاليُةللل ْاااا

لهللل .حالهللذٜاٙأكللىالبللًٖااعللإلقاسبٚللٕ ااااا

ٗٗسللثاعأُ ٙللٞالذتللإلتا شلل٩ اٙجٌٚلل   ال للٕا

ٙعل ضاشل٘ه٘ل٘ اعآلذٖااااا ٖ ف ُٚ٘ش  افجبِلا

لههوللللٞاً٘ضلللل٘االهاللللعةاٗلهلللل٘ ّ اٗٓلللل٘ااا

ً٘ض٘ااا دتٕاقبوٕالهلذلاًلّال٪.ال ١اٗعااا

ٜااا (ا70;7ا-:7:9 ا وٚعللجٍٔاهٚللفاث٘هةللج٘
ا٨ٗاسلللللٌٚ اعااٗلٙجلللللٕايلذتلللللإلتاٗلهةللللل٩َيا

(اٙجوللللللفاا للللللىالهإلٗلٙللللللٞاا;7:85-7:8 
ا هإلس٘هلٞاٗلهج٘لضلع اًذوللٕاًذلىاًع لٍا اِلل ١ااااا

 ٧هللللفالهاللللعةالهإلٗسللللٛ اٗههللللثالهجهللللٟالااا

ا هاخولللللٚٞالذتهٚهٚلللللٞالهللللليفاطللللل٘آ اعاا

لههوللللٞال للللذك٘اٝ اِٗٓلللل نافللللٚوٍاسٚللللثااااا

ًةللجٌثاًللّآللذٖالههوللٞ اٗكللذهمآِلل نااا

اااي لهثْٗالا .٥فٚوٍاًةجٌثاًّااٗلٙٞاي
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موضووووع احلووورب يف أدب ليو يووود ليو ووووف    

(6311-6117) 

ُالإلااٗلٙلٞاالّالذتلإلتالهع  ٚلٞالهذ ُٚلٞااااااا

 ا ٜاُاللإلٓ ااعللثا69;7اعِل٘لْايله للًٗياالل َاا
ًللإلٗااالل َاٗلطللثااوللٟااللث١اله للًٗال٪ لل ُٛااااااا

هإلٗسللٚ الهللذٜااللث اعالهذلل ُٛاٗلهعاللإلّٙاًللّاا

ًّٗا ٍٓالهإلٗلٙ خالهليفااا 67;7سًٙإللْاا َا
كجبٔللللل اهُٚ٘ٚلللللثاهُٚ٘للللل٘ ااٗلٙلللللٞايله  الللللٞااا

(اٗثِلللل ٗيافٚٔلللل اً٘ضلللل٘ااا75;7 الهإلٗسللللٚٞي
لهولللإللااالللغالهالللعةالهإلٗسلللٛاٗلهش شلللٚٞ ااااا

٘اااا ٙإلٖاهاخوللٚٞااٗٙجلل اعاعآللذٖالهإلٗلٙللٞاثولل

ل ذهلللفالهإلٗسلللٛ اٙهللل َٗاًللل ثشٛافٚخلللإلٗ اا

ٗاف قلللللٕاله ٌلللللعاٗلدتالللللعال جشةلللللثّٙاعا

شخولللٚٞاقإللثةٚ ُةللللٛ الهلللذٜاٙللللإلٖاا

مجلللل ياله بٚعللللٞالهإلٗسللللٚٞ اٗل جعلللل ْٗاًللللعاا

لهجٓشلل ااعالهجخإلٙللةاٗلهجللثًل اٗاللذهمافٔلل٘اا

ٌٓىااٌىالهش شٚغ اا اٙل

ٞ اًللّااا ٗكجللةاهُٚ٘ٚللثاهُٚ٘لل٘ ازتٌ٘الل

هُٚ٘٘شلللل يال ةلللإلطٚ خ أًِللل اًةلللإلطٚٞاي

(اٗٓٛاثجِ ٗياً٘ض٘االذتإلتالهع  ٚٞا65;7 

 لهذ ُٚٞ 
 احلوورب يف أدب الروا ووي يوووري بو وودارييف 

 عامًا 11( عاش 9191-6197 )مواليد

طولللىالهإلٗل٢لللٛااولللٟاشلللٔإلٝاكلللبلٕٝاااا

اش للللىالهإلٗلٙلللل خالهلللليفاثِ ٗهللللحاً٘ضلللل٘اااااا

الذتللللللللإلت:ايلهلج ٢للللللللةاث وللللللللةالهِلللللللل ايااا

( اطٚرا;7;7 ا( يله وه خال٪للٝي79;7 
لهل ثللةاًع ُ ثللٕاٗ  االلٕاعا دِلل ١اااااللإل ا

  لذتإلت 

ٙجظللثزالهإلٗل٢للٛاعااٗلٙللٞايلهلج ٢للةاااا

ث وللةالهِلل ايااللّال٪طللثلزالهثالًٚللٞالهلليفاااااا

سللإلخااوللٟاضللشيفأُللإلالهللثُٚ  اههللثاالل خاا

كجٚبجلللل ْااةلللللإلٙج ْاسلللل٘فٚٚجٚج ْأُللللإلاا

إصاله للشٞالهٌِٚللٟاهؤِللإل اعا دِلل ١اااالهللثُٚ 

اللث١الاشللَ٘ اٗٗطللوج اإصاًلل اٗال١ال لل٘تااااا

لهعللثٗ اٗ  هبجلل اا هللثاٍالهِلل اٜاًللّال ثفعٚللٞا

ّٖال ثفعٚلٞاثولٌح الذتلإلتاااا لهوثٙهٞ اٗهل

ٓلللٛالذتلللإلت اهوٌثفعٚلللٞاًِ هٔللل الهه سلللٛااا

ْٖا  طٚ ُللللل   املاث ولللللطال ثفعٚلللللٞاُللُٔللللل  ا٪

ْال ٘قللفاث لللااوللٟالدتبٔللٞ اًللّا سللىاضللٌ اا

صتللل حالاشلللَ٘اُُهولللحاله لللإلاٞالههج هٚلللٞاإصاااا

سلل طٕٞا لللإل٠ اٗإصآللذٖالهةلل طٞالههج هٚللٞااااا

ُُهوللحالهه علل خالههج هٚللٞاتلل اعاذهللماسلل٩حاا

ل ثفعٚلللللٞ اٗٗقعلللللحااولللللٟااللللل ثطاًهللللل ثوٛاااا

لهلجٚبللجغأًٌللٞا لللإل٠ ااوللٍٚٔالهوللٌ٘.ااااا

ْٖاا طجلللٟا للللإلاًه ثلللى اهللللٛاٙ لللّالهعلللثٗا 

ٞ اضتللل٘ااا له لللإلاٞال٪س سلللٚٞاًللل ا لهلللحاًجشٔللل

ٞالههج هٚللٞال٪ٗص اٗههللثاطللٌثاًهلل ثو٘الهةلل ط

 لهلجٚبجغاٗال١ال ٘تالهعثٗ ا
ٙعللللللإل الهإلٗل٢للللللٛال ٘ٓلللللل٘تاٙلللللل٘اٜااا

اُ٘ثلاٙفااهلٕ٘ٝال٪طلثلزالهثالًٚلٞاهوظلإلت ااااا

ٗل٪سلللللسالهِشةلللللٚٞاٗل٪ل٩قٚلللللٞاهولللللٌ٘.ااا

لدتِلل٘.الهللإلٗ  اٗطةللةاكوٌلل خالهل ثللةاا

ُشةٕ افاُٖٕاملاٙٔجٍاا ذتإلتاُشةلٔ  ااهلثاااا

شلللللل١ٛاالٓجٌ ًللللللٕا.ل٢ٌلللللل   اٗقبللللللىاكللللللىبااا

ااًل ُٚلللل خالهللللإلٗحاليُةلللل ُٚٞ اٗله بلللل ٢عا

ليُةلل ُٚٞ الهلليفاثعٓبللإلااللّاذلثٔلل اعاظللإلٗ اا

ا لذتإلتالهه سٚٞ 
 د اخااٗلٙلٞاٙل٘اٜااُ٘لثلاٙفالدتثٙلثٝااااا

لٓجٌ ً  اكبلل اهث٠الههإلل١ اٗٗطشٔ الهِهلثاا
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ٛٗاا ه للللللللل ٓإلٝال ٌٔلللللللللٞاعال٪.تا لهإلٗسللللللللل

ٛب الهللللذٜاٙللللإلٜٗا طللللثلزالذتللللإلتااا لهإلٗسلللل

اله٘ ِٚٞالهع ٌٟ اا

جوخ اًلللأدإلٝالهل ثلللةالهاللل ت اإذاثللل

اش ىاكجةاٙ٘اٜااُ٘لثلاٙفاثاللىاالث.اااا

ًللّال٪.الل ١الهاللب تالهللإلٗ اًللّا اِلل ١اسٚوللٕااا

 ٖٛ الهذّٙا قِ٘لال٪.تالهإلٗس

ٙشٓةإلاٙ٘اٜااُ٘ثلاٙفاسلبةاقل٘ٝاثلأدلاااا

٧ًهش ثٕا٪ُٖٔ ا٨اثجِلإلا٪مجىاثه هٚلثالهِذلإلااا

لذتإلاٛ اٗث ٔإلاٗسلٕالدتِلثٜالهلذٜاٙ٘لسلٕااااا

عاطللش خاكللٖىالدتِلل٘.اال لل٘خ اٗلهللذٜاقٌللا

لهلللذّٙاحتٌوللل٘لا ابللل ١اٗ دهللل يالهلللثف ااالللّاااا

ٌِٓحآللذٖال ٧هشلل خاا لهل٘ ّاعالِلل .قٍٔ اث لل

    ٞ ٞ اق سٚ ٞ ا.الًٚ صتثاعآذٖالهلجلةاااشظِ

ٞ  ا ٞ اط اً ٞ ااةلإلٙ اطهٚه

ف سللٚىااٚللل٘ اٗلطللْثاًللّالهلجلل تاااا

ل ع طللإلّٙ اٗٓلل٘االل ارتل الدتٌٚللعا ًعو للٍاااا

الهِذللإلااللّالذتللإلتاله٘ ِٚللٞالهع ٌللٟاكللإلااااا

يكوُِّلللل ااابلللل اٝا.ٗسج٘ٙشةلللللٛالهاللللٔلٝ:ا

لإلسِللللل اًلللللّاًع لللللفاق٘قللللل٘يياٗهللللللّاااا

يكوُِّ الإلسِ اًلّاااالوٌ ٕخا لإل٠ اإذاق ي:

ااٗلٙللٞااُ٘للثلاٙفايلهلج ٢للةاث وللةالهِلل اي اااا

ٗعآلللذٖالهعبللل اٝالالللرتل اطلللإلٙحاتلللأدإلٝااااا

ااُ٘ثلاٙفااوشجٕااٗل٢ٚ   ا

(ا;8;7ٗك ُلللحااٗلٙلللٞايلهلللذوصالذتللل اي 
ٞ اسلللثل  الهللليفاثلللإلٜٗال عللل انالهه سلللٚٞا ًٌٔللل

لهثً٘ٙلللٞالهللليفا.لاخاعالهلللثف ااالللّاًثِٙلللٞاا

سللللللللج هِٚ إلل.اعا دِلللللللل ١الهاللللللللج ١الههوللللللللطا

 ااولىالهإلٗل٢لٛاسثهٚلٞال٪طلثلزااااا69;7هع َ

لههج هٚٞاٗط هٞال ه ثلىاٗٓل٘ا ًل َاٗسلٕال لإلاااااا

ٕٞاكللبلٕٝااا ّٚٓالهإلٗلٙللٞااهللٕ٘ٝاا  شٚلل ل لل٘خ اٗثبلل

 عإلكللٞاضللثاطهٚهللٞالذتللإلتاله٩إُةلل ُٚٞ ال

لهش شللللللٚٞاك ُللللللحاضللللللإلٗاٙٞا٨ٗاثعللللللإل اااا

لهإلتلللٞ اٗ سللل خا٩ًٙلللغال لللثُٚغااولللٟااااا

ال٨هجظ قاا دتِثٙٞ 

 سللل تالهل ثلللةاالللّاًةلللأهٞال٨ للل ٖاا

لهشلللللإلٜال٪س سللللٛاهوإلٗلٙللللٞاا هلوٌلللل خااا

ْٖاكجلل اٛال٪للللااااا لهج هٚللٞ:ايٙهلل٘يالهللبعب:اإ

اللّالذتللإلت اٗ قوللثااٗلٙللٞايلهللذوصالذتلل ايااااا

ِْاًأسللل ٝعاًع .ٙلللٞاهووللل٘فٚٞ اًلللّاا ل ٌللللّا 

ْٖاااا ثللللْ٘اكلللذهم ا ا.خالهجأكٚلللثااولللٟا 

 ا لللل هٛاٙللللل فظْ٘اٗابللللْ٘ اٗٙعاللللهْ٘اا

ِْاٙالللبع٘لاًلللّالذتلللةب اا ٗٙةجالللٔثْٗاقبلللىا 

ِْاٙعإلفللل٘لا شلللٚ ١ااا ِْاٙعٚاللل٘ل اٗ.ْٗا  ٗقبلللىا 

كللذلٝ  اٗهلللٍِٔا .اكلل٘لال٪ًللإلال٪س سللٛاا

ٗٓللللل٘ا ُٖٔلللللٍالسجللللل  ٗلااللللل الهِللللل االلجبللللل اا

ٗاا ٞعاًللساإطة سلل ثٍٔ ا إُٖللساليُةلل ُٚٞ اقإلٙبلل

كٌلل اكِلللحاعالهةلللِ٘لخال  ضلللٚٞ ا ًٗلللّاا

اوللللللللللثلقجٍٔالهإلس٘هٚللللللللللٞ اٗاِهلللللللللل ٢ٍٔ ااا

اٗلُشج طٍٔ اٗا ذتةبال٪ٗياٗلهاإل  يا

احلوووووورب يف أدب الروا ووووووي  ووووووالنتني  وووووووو و

     (9161 -6184) راشبوتني

ٗكجللةااللّالذتللإلتا كذللإلاًللّااٌللىاااا

(الهللليفا96;7ي اللل اٗثلللذكإلأًِللل ااٗلٙلللٞايا
خاثجظثزاالّال٪طلثلزالهليفاشلٔثثٔ اسلِ٘لااااا

ْٖال ٧هلللفاملاٙللللّاشللل ٓثل اا لذتلللإلت اًلللعا 

اوٚٔللل  اثعلللإل اا ولللٞالهإلٗلٙلللٞ اٗٓلللٛالًلللإل ٝااا

ْٖا ٗسٔل  اٗل لٕاااا ش اٞ ال ٔ اُ سلجُٚ٘  ا 

 ُثاٙللللٕاق٘سللللل٘  اشلللللىافللللإللال اًللللّا

ا٤لدتللٚ  اٗا هجظثٙللثاًللّالدتبٔللٞ اٗخيجبللاا

عاله  ا خ اٗال١أُإلا ُ  الاهلٚسااعٚلثل االّاااا



 موضوع احلرب يف األدبني العربي والروشي

 

 421 

 

ٟا لهًٗسللٞالهالللإلٙشٞاٗل ةلللجعثٝاااقإلٙجللٕ اٗثبهللل

هوج ظٚٞاشتووٞ اهًٗسٔ  اٗكأُٖٔل ا للذخااا

ِْااااا اوللٟاا ثهٔلل ااعللباإدللٍا ٗسٔلل  اط ٗهللحا 

ثة اثا ٗسٔ االلىباًل اثةلج ٚع اٗك ُلحااااا

ِْاٙعللإل ا ٓللىاقإلٙجٔلل ااا ختاللٟاا ه٘قللحاذلثللٕا 

  سإلا ٗسٔ ال عٚة 
ل٨٬َالهع ٌٚللٞالهلليفاا ُللحأًِلل ال للإل ٝا

 أسللل ٗٙٞالهاللل اٞ اا يضللل فٞاإصال٪ٗضللل اال

لهلليفاا شللجٔ الههإلٙللٞاللل٩يالذتللإلتالهع  ٚللٞااا

لهذ ُٚٞ اسعوحال إل ٝالهال اٞاثالعإلاا هعًهلٞ اااا

ٗملاثعللللللثاثجظٌللللللىآللللللذٖال٨٬َاكو ٔلللللل  اااا

ِْاثٔلإلتاٗثإلًلٛااِشةلٔ اعأُلإلاااااا ف ضل إلخا 

 ُ لل ال ا ٜالُجظللإلخ اٗٙهللعاإدللٍاقجوللٔ ااوللٟاااااا

ِْاٙعٚ ااأٜا لّاكل ْ ااا  ٗسٔ الهذٜاقإلاا 

ج ظٚٞااأقإلتالهِ   اٗه٘ااذٌّالرتٚ ُٞا ٗاله

ٙولل٘االهإلٗل٢للٛاعااٗلٙجللٕالهجٌللًقالهجللثاقٛا

هاخوللٚٞاق٘سللل٘  اٗحت٘هللٕاإصاإُةلل ْاا

 شإلٙإلاٗق  ة ا
ِٗٓلل نا اٌلل يا .اٚللٞاكللذلٝاثجظللثزاااا

اللّاا لل٨٘خالهاللعةالهةلل٘فٚٚيفاعالهللثف اااا

اٗلٙللٞايل٪طٚلل ١اٗل٪ًلل٘لخيااااللّا اضللٕأًِلل ااا

(ا;9;7-77;7ههةللللل ِ غاسلللللٌُٚ٘٘ ا ا
ااااّاًعإلكٞاسج هِٚ إلل. 

ٗيقولللللٞاإُةللللل ْاطهٚهلللللٛياهبللللل٘اٙساااا

ا٘هٚشٜ٘ الهيفاثجظلٓثزاالّاله ٚل االذتإلالٛااااا

 هلةللٛاً اٙةللٚفالهلللذٜافهللثاسللل قٕٚاعاااا

إطللث٠ال علل اناٗلسللجٌإلاعاله للللْاٗقجلل يااااا

 لهعثٗ 

 موضوع احلرب يف األدب العربي.

هعللىالهالل اإلالدتلل ٓوٛا ٓلللااللّا اللٛااا

َ(اًللّا ٗل٢للىاًللّاُ ٌلل٘لا551سللوٌٟا ثلل٘عا
اشعإلل ال هثل ااّالذتإلتاعاًعوهجٕالهألٝ:ا

ٍُااا َُٗذق للللُج ٍِا ٌِللللُج ًَلللل اَأو ًَلللل الذُتللللإِلُتاإ ٨ُٓا اَٗ

ا 

 ٍ َٔللللل أا ذُتلللللٔثٙٔرال  لللللإَلسَٓ ِِ َ٘اَا ُٓللللل ًَللللل ا اَٗ

ا  

ٞ اا ٌَللللللل ِٚ ًٔ َٓللللللل اَذ َٓللللللل اَثِبَعُذ٘ اًََجلللللللٟاَثِبَعُذ٘

ا 

َ اا َٓ اُفَجِ لللللللإَل ٌُ٘ ُِٙج اََٗثِ لللللللإَلاإ َذلا َضلللللللإلَٓ

ا  

َٔلللل  ٍِاَاللللإِلُنالهإلََٓطللللٟأأذُش ٔه اُفَجِعللللإُلك ل 

ا 

ٍ ااا ِِلللللَجِصاُفُجِجللللل٣ٔ ٍَٓاُث اََٗثو ُهلللللِحأكَاللللل ف  اُدللللل

ا  

ٍِ ُٔ ََاك وٓ  َْاُ ِشُأ  ٌَ ٍِأقو  ِِٔجِصاُهل  ٌَإل اُفُج اُكُأِط
ا 

 ٍ ٍَٓاُثإِلٔضلللللللللِعاُفلللللللللَجش ٔ  ا(7 َاللللللللل ٕ.اُدللللللللل
ا  

موضوووووووع احلوووووورب يف مصوووووورحية "بوووووواب     

 ديوووووواب( للنصوووووورحي   نووووووود  6146الفتووووووو ")

(6189-6138  ) 

كجللةاستٌللل٘.ا.ٙللل تاًةلللإلطٚٞاياللل تاا

(اٗاف للحالهإلق اللٞاُاللإلٓ ا ٗا97;7لهشجلل٘حي 
اإلضٔ اهعثٝاسلِ٘لخادلٍاُالإلخاعالههل ٓإلٝااااا

ٛٗااا96;7ٗا ثل.اا َا  اٗقثًٔ ال ةلإلحالههلً٘
ٓللذٖال ةللإلطٚٞاثجظللثزاا98;7ا ههلل ٓإلٝاالل َ
-:775الللّا ًلللّاطللل٩حالهلللثّٙال٪ٙللل٘اٛ ا

(اٗلهللذٜالسللج  ااثةللوٍالذتلللٍاالل َاا5;77

ٗالللللذهما سلللللساًإلطولللللٞالذتللللللٍاا 7796
ٛبا لهذٜالسجٌإلا  ُٚٞاٗسبعغاا ًل   اا ل٪ٙ٘ا

ا;7ٗلسلللجٌإلاطللللٍاطللل٩حالهلللثّٙال٪ٙللل٘اٛا
ا ًلل   اٗ صتللةاطلل٩حالهللثّٙال٪ٙلل٘اٛاسللبعٞاا

ٞ اٗلطللثٝ ا اٗلُجٔلٟاطلللٍاااا االإلاذكللإلل اٗلاِل
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ل٪ٙللللل٘اٚغاتهجلللللىاطشٚلللللثاطللللل٩حالهلللللثّٙااا

ٙ   اط٩حالهثّٙااولٟاٙلثااال٪ٙ٘اٛ اٗل ٕا 

٨٘ٓكلللل٘ اٗاعللللثال٪ٙلللل٘اٚغاسلللل ١اطلللللٍااااا

ٗلسلللج  ااا7970ل ٌ هٚلللمالهلللذٜاالللث االلل َااا
ِْااا طلللل٩حالهللللثّٙا ْااللللإلاالههللللث ااعللللثا 

لُجولللإلااولللٟاليفإلصتلللٞاعاًعإلكلللٞاط لللغا

َااا77:9ا َ ا;;70اعثا ْالطجؤ اليفلإلُصاال 
ٗٓللل٘الهةلللو  ْال٪ٙللل٘اٛال علللإلٗ  اٗطللل٩حا

ٌ اههلةاهلٕ ااالهثّٙاهٚسال ٕالذتهٚهٛ اٗإُٖ

ٗ للللإلٜال٪طللللثلزاعافوةلللل غاعاًثِٙللللٞاا

الللل اٗعاًثِٙلللٞالههلللث  ا ًلللّال٪طلللثلزاا

ِٓلل نا ًِلل ْ:الهللًًّالههللثٍٙ:ا ًللّاطلل٩حاااااا

ًٖللل الهلللًًّالذتلللثٙرافٔللل٘الهلللًًّااااالهلللثّٙ   

ل ع طللإل اإذا جٌللعازتٌ٘اللٞاًللّالهشجٚلل خاااا

ٗلهاللب ْامةللٞاشللب تاٗفج ثلل ْاعاله٘قللحااااا

لذت ضإلاٗٙجظثزآل١٨٧الهالب تاًلعآل ثغااااا

لهشج ثغااّالهًًّال  ضٛا ًّال٨ُجول الخاا

ٗهلللل٘اُ إلٙلللل  االلللّالهللللًًّاااٗلاهلللللٛاٙبجعللللثا

الاًل٢ٍاٗٙجخٚوْ٘اذهمالهًًّ الذت ضإلا ًّ

ٗإذاأللللٍاٙجخٚوللللْ٘اشخولللل  ال للللٕالهعٌلللل .اا

 ٗٓللذلالهاللخ اكلل ْاٙلل٧احاهجوللمال إلطوللٞااا

ٗميولللٛا ق٘لهلللٕااولللٟاشلللخ ة اااالهج اخيٚبلللٞ 

ٗٙجظللٓثزاا هو للٞالهلليفاك ُللحاسلل ٢ثٝ ا ُللذلناا

ه لٞالهةلشع اٗٙلأثٛاا هولثفٞاشلخ اااااااٗٓٛ

ًللّال٪ُللثهسال للٕا سلل ًٞااللّاٙعهلل٘تاًللّااااا

ٗثولللللل٘اال ةللللللإلطٚٞاا شللللللبٚوٚٞال٪ُللللللثهس 

لهوللإللاالهشللللإلٜاالللغا سللل ًٞاالللّاٙعهللل٘تاا

ٗالللغالهعٌللل .ال٪طلللشٔ ُٛ اإذاميذلللىالهعٌللل .ا

ل٪طللللشٔ ُٛاس ُبلللل  اًللللّاس٘لُللللةالهةللللو ٞ اا

ٗٙ  هللةا سلل ًٞااللّاٙعهلل٘تااإل٦ٙللٞالهةللو  ْاا

ْا ِٙهلللىاإهٚلللٕااعلللباااطللل٩حالهلللثّٙاٗٙإلٙلللثا 

ال٪فل االهيفاثووحا٪ْاٙةجٌإلالذتلٍ 

موضووووع احلووورب يف أدب ميخا يووول  عينوووة    

(6331-6133:) 

عالذتللللإلتااٞشلللل اناًٚخ ٢ٚللللىاُعٌٚللللاا

لهع  ٚٞال٪ٗص اٗهلِٕاضثالذتلإلٗت اٗ صاا

اولٟاُشةللٕااعللثآللذٖالذتللإلتا ٨اٙاللرتناعاا

 ٙٞاطلإلتااالعٞ اخيشلىاًلّااال اجٔ اطجلٟااااااا

يلشلٔثاٙل اهٚلىااااله٘ط  اٗٙه٘ياالّالذتلإلت:ااا

َْٓاليُةللل ْا طللل  اًلللّااااا لشلللٔثٜاٙللل اصتلللَ٘ اإ

ْٖالهللللذٜاًٙٓلللل٘ااعهوللللٕاٙ للللثٗاعا لذتٚلللل٘لْ اإ

ٖ٘ٓالهولظٚحادللٍاااااا لذتلإلتاالثْٗااهلى افٔلل٘اٙال

ٙعلل٘.اٗالل ٗياثوللظٚحاًلل اشللٖ٘اٗٓلل٘اٙهجللىاااااا

ٛٓاهٚع٘.افِٚثتااوٟالذتٛاٗٓ٘اٙثًإلاًل اا لذت

 اِ ٖافلًٍالهذٜا.ًإلٖ ا
 اًلل ا٨اشلل١ٛ-ِٓٔلل اًلل اقٌٚللٞالحملبللٞ ا

٨اشلل١ٛ اًلل اقٌٚللٞالهعللثي ااا-قٌٚللٞالذتللط ا

٨اشلل١ٛ اًلل ا–٨اشلل١ٛ اًلل اقٌٚللٞاله ٔللإل ا-

٨ا-٨اش١ٛ اً اقٌٚٞالهلل ا-قٌٚٞالهإلٗح ا

ٞاا هوشوللس ا-شلل١ٛ آِٔلل الههٌٚللٞاكللىُٓالههٌٚلل

 للللل ذل ا للللل ذل  ا للللل ذل   اٗإصاًجلللللٟآلللللذلاااا

ا (:لدتِْ٘ ي 
ٗعاًلللل ْا للللإلاٙهللل٘ياالللّالذتلللإلت:ا

هللليفايفلِلللحاكوٌللل افللللإلخاعالذتلللإلتال

لُجٔللح اٗعاُوللٚهأًِلل  اشللعإلخااشثلطللٞاا

لهالللإلٗاالهللليفاٙلللإل حالهِللل  احتلللحا ده اللل  اااا

فٌللل ذلاك ُلللحاطولللٚوٞا االللعاسلللِ٘لخاًلللّااااا

لههجلللل ي اااللللإللخال ٩ٙللللغاًللللّالههجوللللٟ ااااا

ٗلدتإلطلللللللٟ اٗل ٓاللللللل٘ٓغ اٗل عجللللللل٘ٓغ اا

ٗلهٚجلللل ًٟ اٗل٪الًللللى اٗلهللللثٗا اٗل للللًلاااااا
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لهعللل ًإلٝاٗقلللثاا ثلللحالإللاللل  اٙب اللل   اٗا٩ٙلللغاااا

يالهللليفآلللثاخااط طللل   اٗقِ الللى اااال٪ًللل٘ل

ٗاِل .ق اًٗلثلفع اٗال٘للإلالسلجهإلخاعاقلل اااااا

لهبظلل ا اُ ٓٚللماا ٪ٙللثٜالهلليفاثع وللحااللّاااااا

ٌٓهللح اٗلههولل٘تااا لهعٌللى اٗل٪فللل االهلليفاثع

لهليفاا ثلحاًبلل ١لخاهوظهلثاٗلهللإلٖاٗلهِشلل قااااا

ا(اا;ٗله  اٗشٔ٘ٝال٨ُجه َ ي 
ْ ا لللللإلاٙهلللل٘ياُعٌٚللللٞااللللّاا ٗعاًللللل 

ْٖاف  ا اللللٞالذتللللإلتااٗٙلللل٩خالذتللللإلت:ايهلللل٘ا 

ث٘قشللللحااِللللثاثاللللٕ٘ٙال٪سةلللل . اٗإ ٓلللل قااا

ل٪اٗلح اٗختإلٙللللللةالهعلللللل ًإلاًللللللّال٪ا  اا

ٗثٔللثٍٙال٬ٓللىاًللّال للثْاٗلههللإل٠ اهل ُللحاا

اعللبالهش  اللٞ اٗاعللبالهبالل اٞ اٗهلِٔلل اا

ٖ٘ٓا ٖ٘ٓالهلللللإلٗحاعالدتةلللللثاقبلللللىا ْاثاللللل ثاللللل

لدتةلللث اٗثًٓلللطالذتلللطاعالهلللإلٗحاقبلللىا ْااااا

ثًٓطالهإلٗح اٗختإلتالهع ًإلاًّالهعهل٘ياقبلىااا

إلتالهعلللللل ًإلاًللللللّال٪ا  اٗثٔللللللثَاا ْاختلللللل

ِْاثٔلللثَااااا له لللٌ ٢إلال٬ٓولللٞاا هش لللٚوٞاقبلللىا 

ل ثْاٗلههإل٠ال٬ٓوٞاا هةل ْ اإُٖٔ الهللإلٖاا

لهوللل لةاٗقلللثا ُلللًيالحملٓبلللٞالهوللل ًجٞاالللّاا

اإلشللٔ افولللبساث سٔلل  اٗتلللىاطللل٘دت ُٔ  ااا

ٗإُٖٔ الدتنباٗقلثاثةلو حاا ههلذل٢فالدتٌِٔٚبلٞااااا

فللإللحاٙعإلاللثاا سللٍالهاللش اٞ اٗإُٖٔلل الدتاللعاا

َّٓاسُِ٘للٕافٌ للٟاٙعٚللراعال٪ا افةلل .ُلا سلل

حتحاسلج االهعثلهلٞاٗث٘ ٙلعال٪ا اٗلللثٔل ااااا

ا ههةلل ااوللٟا اِلل ١ال٪ا  اٗإَُٓٔلل الهعب٘.ٙٓللٞااا

لهثًٌٚلللٞ الهذًٌٚلللٞاثلللب  اٗثِٔلللةاٗثٔلللثَااا

حتلللللللللحاشلللللللللع االذتإلٙلللللللللٞالهلإلميلللللللللٞ ااا

ا(اا70لهةٌظ ١ ي 

 

موضوع احلورب يف أدب الودكتور علوي عكلوة     

 (: 6171عرشان )مواليد 

هه ٚٞالهشوةل ِٚٚٞاٗلذتلإلٗتاااك ُحال

لهللليفال ضلللٔ اشلللعبِ ا.ف اللل  االللّافوةللل غاا

لاللللل سسالهلللللذٜا قولللللطال شللللللإلالهعإلالللللٛااا

فلجللللةاالهللللثكج٘اااوللللٛااهوللللٞااإلسلللل ْ 

(ا9:;7اٗلٙجلللٕالهالللٔلٝايطلللخإلٝالدتللل٨ْ٘ي ا
ٌٓللثال ةللع٘.اا ا للىالهإلٗلٙللٞاًللّاقإلٙللٞاااا-ست

كظٚلللىاعاست ف لللٞا.االلل الهللليفاثهلللعاإصااااا

ٛااوللثٝالهإلٗل٢للاا-لهاللإلقاًللّاقإلٙللٞاطللٚثلاااا

ٛٓاٗلها اإلاٗا٢ٚسالحتل .الهلٓجل تااا ٗل ةإلط

لهعإلتالهة اط اٗل٪ًغالهع َاه٫.ا ١الهعإلتا

اس اه  الهثكج٘اااوٛااهوٞااإلس ْ 

ٌٓلللثال ةلللع٘.اعالهولللشظٞاا ٙجللذكإلاست

ل٪ٗصاًلللّالهإلٗلٙلللٞا ُٖلللٕاثلللإلنا ِٙلللةا ٗسجلللٕاا

ٗ ٨ٗ.ٖالهذ٩دللللٞاعاقإلٙللللٞاكظٚللللىاٗلهجظللللطاا

ا رتثًلللللٞالهعةللللللإلٙٞال٨طجٚ  ٚلللللٞالهللللليفاا

-سبلىالهالٚ اااا– ااوٟاسلشحالدتبلىااا٧ٙ.ٙٔ

ٗثعلللٚ ا ٗسجلللٕا ِٙلللةاعااٚلللحاًلللّالذتشلللإلاا

ل٪سللل٘.اثجلأكلللأاطش اثلللٕااولللٟااع لللٔ اااا

كشةللثآللإلَ ا٨ٗاخيجوللفااٚجللٕااللّااٚلل٘خااااا

لههإلٙللٞافلؤُّلل اًللّالذتشللإلال٪سلل٘.اهٚةللحااااا

ستلٌللٞالهبِٚلل ْ اًٗللعاذهللمافٔللذلالهبٚللحاااااا

ٌٓللثال ةللع٘. اا لهشهلللآلل٘اكللٗىاًلل اميوللماست

 ٕ ٗثعٚ ا ٗسجٕاٗ  ش هٕافٚ
ثعٌللىا ٗسجللٕا ِٙللةاطٓولل .ٝ ااِللثااٌللٕا

سللل اإلاطجلللٟاثللل٧ًّالهوهٌلللٞاٗثللل٧ًّال ٧ُٗلللٞ اا

ٌٓلللثال ةلللع٘.اذت لللٞالهجظ قلللٕااا ٗٙجلللذكإلاست

ا رتثًللللٞالهعةلللللإلٙٞال٨طجٚ  ٚللللٞ اإذاملااا
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ٙلّاًعٕاقلإلراٗلطلث اٙهلٍٚا ٗ.ا  ش هلٕ ااااا

 ٗاٙثفعاق ٢وٞالدت٘ااأٍِاٗهٚساهثٕٙا ا ا

ٜباُللل٘ااااا ٜٓاًولللثااا قاًلللّا  ٨ٗا ًللل٩نا ٗا 

ا( 77ثعبٕا س٠٘ا
ٙجلللإلااًاللٔثالذتشلل اٝاعالهإلٗلٙللٞ اااا

ثهإلٙبللل  اعاكلللىباطلللشظٞ افشلللٛالهوللللشظٞااااا

ٌٓثال ةع٘.ااوٟاسشحاسبى ا ل٪ٗصاٗقفاست

ٗٙجلللللذكإلاعالهولللللشظٞاذلثٔللللل ااٚجلللللٕاًلللللّااا

لذتشلللللإل اٗطش اثلللللٕاثجٌ سلللللماٗٙةلللللج إلتا

كٚلللفا٨اثجٔلللثَ اٗطللل٘يااٚجلللٕااٚللل٘خاًلللّااااا

لذتشلللإلال٪سللل٘.اهٚةلللحاستلٌلللٞالهبِٚللل ْ ا

ا(اا79 
خالهشلل ُجَ٘اقِ اوللٔ اإصااٗٗسٔللحا لل ٢إللا

ٌٓثال ةع٘.اٗك ُحاُجٚشٞا ًُلاالها ٜٗاٗست

له للإلا خا ْاقٌللإلخال٪ثإلاللٞاُللًلااٗلسللج  ااا

ٜٓا الل .اا ٌٓللثالُجالل هٕاًللّاحتللحالهللرتلت ا  ست

اإهٕٚالذتٚ ٝ 

ٌٓلللثااا ٗعا دِللل ١ال عإلكلللٞاٙجظةلللساست

حبشللل اٝا.لاٖاثرتلكلللبالإلسللل ١اٗلذتولللٟا

ٙللج٩ ٍاذلٓلل٩ اٙإلٙللثا ْاٙهلل٘ياشلل٣ٚ  ا ٗاٙشعللىا

ْٖا75      شلللل٣ٚ (اٗعالهوللللشظٞاذلثٔلللل اصتللللثا 
ٌٓللثل اٙهلل٘ي:ايٗفشللأٝ ا طةةللحاا هوللخإلٝااا ست

لهلللليفاا.خااللللسااطلللل االهعللللثٗاًللللإللال  اااا

شعإلخاأ اثوإلحاٗثةلج ٚر:ا٨اثرتكلساٙل اااا

ٌٓث    ي   (اا76ست
ٙوللىاللل اًللّاُللًلاالهالل ٜٗاطللثٙطاااااا

َْٓاا ٌٓثال ةع٘.اخي اشتج ااقإلٙٞاكظٚلىا  ست

ّاااا ٌٓللثل ال ةللع٘.اًللّااللغال شهلل٘.ٙ  اٗ ُٖللٕااست

ُ ضىاُ ل ٨ اا ٘هٚل   اٗٗطلىالرتل اعاٙلَ٘اااااا

ًّا ٙ َاطًٙإللْالذت اٝ ااِثً اا .خا ِٙةا

ٌٓثال ةع٘.اًّالذتو . اٗك ُلحاا  ٗسٞاست

ٌٓللثال ةللع٘.ا ْاٙللبسا٪سللإلثٕااٚجلل  ااا  ًِٚللٞاست

ط لل اٗٙارتٜاهٕادولٍا ا اًٙاالٕاٗٙأكلىاااا

اقٚشلل  اعا اضللٕاًللّاثعبللٕ اٗشللعإلخا ِٙللةااااا

لًلللإل ٝااللل٩ا ٗض اا٘طلللثثٔ  اٗضلللعشٔ افٔلللٛا

ٗلهالللإل اعاا٩.ُللل ا ا لللٍاكِلللًاحتللل ف ااا

اوٕٚال إل ٝايق احاليال.ٝالهيفاك ُلحا علىااا

ًّاطش اٝالهبٚحال جخ طلإلٝااج ل .ااشٚلةاااا

قللللللُ٘ٝاًجاهشللللللٞاط ًٚللللللٞاثبعللللللراعالههوللللللةااا

ا(77ل٨ ٣ٌِ ْي 
ٗٙهلللعاستٌلللثال ةلللع٘.اعال٪سلللإلا٪ُٖلللٕا

ُسإلحاٗفهثاٗإٚاٗٗسثاُشةلٕاعال الشٟاعااا

ل٪ا الحملجوٞ اٗط ٗيالهعثٗا ِٚثٖاٗهلِٖٕا

اك ْاطخإلٝاطوبٞافهجوٕالهعثٗ ا

ٗٙذكإلااًالهثّٙاس٩ٗسٛاعاكج إا

َْٓا .تاا ااإلسلل ْيٓلللذلاثلوللٍااإلسلل ْي:ايإ

اهللثااًلل ااوللطااِلل اعاالل٘لملامجٚوللٞال٩اللٞاا

ط  ٞ اٌٙٔساعا ذلُِ  ااىاعاقو٘اِ اأٌلَ٘اا

اٌؤ امم اقعىإًِا .ٙب  اًشللإّلل اٗآل٘ااا

٨ااٌىآٌَ٘اٗ ِلٕافهل  ا٨ٗآٌلَ٘ا ًجلٕااااا

فظةلللة االللىاميجلللثاذهلللماكولللٕاإصآٌلللَ٘ااا

َْٓااٗلٙللللللللٞايطللللللللخإلٝاا78ليُةلللللللل ْي   ٜٓاإ (ا 
لدتل٨ْ٘يا ٌللعالدتٌلل ياٗل٨هجللًلَاا الل سساا

ٛٓ  اٙالللعإلاا لللىاا ٛباٗله بهللل لهللل٘ سباٗليُةللل ُ

لهإلٗلٙللٞاا هللذُة اٗٓلل٘الهاللع٘االهللذٜاٙعلل ُٛااا

ٛٓافإللُلًاكاا  فلل اإًِا ا  يالهإلٗل٢ٛال٪ ل ُ

ٌٓلللللثاا(96;7ا-5::7  ٗهللللللّاشلللللع٘ااست
ل ةع٘.اا هذُةا  ٖا ٗسجلٕاٗ  ش هلٕاشلع٘ااااا

ٛٓاًٗ ا اٗصتثاعآذٖالهإلٗلٙٞا ٛٓاًِٗ ه ٗلقع

ًٚلًٝاثلثلاٛالهلذكإلٙ خ اٗٓلٛال ٚلًٝالهليفااااااا

ٛٓاا ً اسللللٚىالشلللجٔإلاألللل الهل ثللللةالهشإلُةلللل

(اكٌللللل ا شلللللإلُ ا99;7-7:97 ااإلٗسلللللح
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ٌٓلللثال ةلللع٘. اٗٓللل٘اااا سللل اه   افٚجلللذكإلاست

ٗال١اطخإلٝالدت٨ْ٘ اشب إاعااخيثَاٗ ِٕ

َْٓالهإلٗلٙلللٞاالهل٘ٙلللح  ٜٓاإ ٗالللٓثزاُشةلللٕ ا 

ثجٌٚللًاالل  ُ٘٘ه٘ضالهللثللوٛالهللذٜا ٚللًخااللٕااا

ٜبا اسللٌٚساسلل٘ٙس اٌلل يالهل ثللةاليٙإلهِللث

( ا٨ٗسللللللٌٚ اعااٗلٙجلللللللٕياا67;7ا-9::7 
( اٗال ضالهلثكج٘اال شللإلاااا99;7ال٘هٚسي ا

اولللللٛااهولللللٞااإلسللللل ْال ٘ضللللل٘ااذلثلللللٕاعاااا

ا ( 96;7طٚٞايله إلا ١يا ًةإلطٚ ثٕاًذىاًةإل
موضوووووع احلوووورب يف روايووووة "أبووووو  ووووابر"    

 (:  6137-6196للشاعر ش مة عبيد)

ا لللىالهإلٗلٙلللٞاتلللثاذٙللل تا اللل٘اطللل اإلا

ٛب اٗلهجظلطاال هذ٘لااااا ث ٘ااعالدتٚ الهشإلُةل

ٗط اتاًعٍٔ ادٍالاجهىاُٗشلٛاإصا ًإلٙلل ااا

ٚٓللٞاٗٙعلل٘.اإصاٗ ِللٕ اٗخيوللثاسلل٩ًٞااااا لدتِ٘ا

ابٚللللثاسللللللٝاطٚ ثللللٕ اث للللل٘ااعالدتلللللٚ ااا

ٛٓااةلللبةالهشهلللإل اٗللللثَاعاهبِللل ْااا لهشإلُةللل

ٗ.اا اٗهلِٕااِثً اُالبحالهذل٘اٝالهةل٘اٙٓٞاااا

اهٚللل .ٝاسلللو  ْاا شللل اا97;7اللل َاالهلللل ٠
( اٗلسجاللللٔثاعا9:;7-;::7 ال٪ لللإلرا

ٓللذٖالهذلل٘اٝاتلل٘.اذٙلل تاٗٓلل٘ال٪حال٪كلل اااا

ذتٌلثاذٙل ت افجٌلإل.اتلثااولٟالهشإلُةللٚغاااااا

ٗسللإلحاعاإطللث٠ال علل انالهلليفال ضللٔ اًللعاااا

لهذلللل٘لااضللللثالحملللللجوغ اٗٗقللللعاعال٪سللللإل اا

ٚٓٞااا ٗطلٌللللللحااوٚللللللٕالهةللللللو  خالهشإلُةلللللل

االللإلّٙاٗخيشلللفالذتللللٍاإصاااا يالللثلَ 

ٞ االللل هِشٛاٗااللللإلّٙا لللللإل٠اا ٪اٌلللل يااا سللللِ

لهاللل قٞ اِٗٙشلللٟاتلللثاذٙللل تاإصا ًإلٙلللل اااا

ٚٓللٞاهِٚشللذاطلٌللٕاا ٪اٌلل يالهالل قٞ ا لدتِ٘ا

ٗٙوجهٛآِ ناًعاًِشٚغا لإلّٙأًٍِاٙلُ٘ساا

 ُٚساسإلا٘االهذٜاً خاعال ِشلٟ اٗطةلغااا

لهع قلىاًللّااوللثٝالوللثي اٗفإلٙللثااللًالهللثّٙاا

ٞ اًلللّااولللثٝالهةلللشّ ال ٔللل ال٬ْال ًاالللاااا

ٗالل ٗياتللثاابلل  اذٙلل تال٨ُجظلل ااهعللثَاااا

حتٌوٕالهةشّال ِشإل.اعاًإلطوٞاًلّاًإللطلىااا

َْٓالحمل ٗهٞاا ١خاا هشاى اٗمي لٛاا ُشٕٚ اإ٨ا 

تللثاابلل  اذٙلل تاااللعاقللإلْاعال ِشللٟاٗعااا

ل٪اٌلللل يالهالللل قٞ اٗاعللللثالُجٔلللل ١الذتللللإلتاااا

ٚٓلللللٞالهذ ُٚلللللٞاٗطوللللل٘ياسللللل٘اٙاا اولللللٟااٞلهع  

ثولللللثاالهةلللللو  خا68;7ل٨سلللللجه٩يااللللل َ
ٚٓٞااشللل٘ل اا ًللل  ا اٗٙعللل٘.اتلللثاإصااااالهش إلُةللل

الّا إلٙلطافإلُةل  اٗٙولىاإصااااااٞٗ ِٕاس٘اٙ

َٓاتلل٘. اا لهلليفاالهةلل٘ٙثل١ اٗٙوجهللٛاٗلهثثللٕا 

َْٓالأِللل اسلللٚع٘.اقبلللىاااا ك ُلللحاًجأكلللثٝاالللأ

ٗف ثٔ  اٗٙجًٗضاِٗٙشةا شل٩ ا ل ٖاطل اإلل  اااا

ٗاٌللللللىاعاإطللللللث٠الهللللللثٗل٢إلالذتلً٘ٚٓللللللٞا

ًةلللجخثً   اٗٙوجهلللٛاتلللثاذٙللل تالهل ثلللةااا

ثالهلللذٜاٙهلللَ٘االللثٗااثةلللشٚىااااسللل٩ًٞاابٚلللا

ًللللذكإللخالهب للللىاتللللثاٗطلللل٘قٔ ااوللللٟااا

 شلىااٗلٙٞ اا
ٓلللذٖالهإلٗلٙلللٞالهج اخيٚٓلللٞاختجولللفاالللّاااا

ا ولللٔ اهلللٚساااًع لللٍالهإلٗلٙللل خالهج اخيٚٔٓلللٞ اا

ًول  ا٨ٗاق ٢لثل  اإُٖلٕاٗلطلثاًلّا فهلإلالولطااااااا

 لهلل ا
 اخلامتة:  

ثعلسالذتللإلتالرتللإللتاٗلاللثَاٗلهللثً ااا

ٗلههجللللىاٗلهاللللإل اٗهللللذهماثةللللعٟالهاللللع٘تاا

حملبللٞاهوةلل٩َاإصا ِبٔلل  اٗههللثالُعلللساال

ذهماعال٪.ت اٗك ُحالذتلإلتاعال إللطلىااا

ل٪ٗصاهوج للللل٘االهبالللللإلٜااأسلللللوظٞافإل.ٙلللللٞاا
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ِْاٗطلللوحاعاله٘قلللحالذت ضلللإلاا اةلللٚ ٞاإصا 

إصال٪سلللللللللللوظٞالهِ٘ٗٙلللللللللللٞاٗلدتإلدً٘ٚلللللللللللٞا

ٗلهلٌٚ ٢ٚلللللٞ اٗلًلللللج٫الهبظلللللإلاٗكلللللذهمااا

لهةلللٌ ١اٗل٪ا اا هةللل٩ح اٗٙلللثاٛالهلللذّٙاا

اااأٍاٙثلفعْ٘ااّالهة٩َ ٙوِعْ٘الهة٩حا ُٖ

كللللذلٝآللللٛال٪اٌلللل يال٪.اٚللللٞالهلللليفاا

ثجظللثزااللّالذتللإلتأًِلل ااٗلٙللٞايل ولل اٚحاااا

(اٗاٗلٙلللٞايل إلطلللثياهوإلٗل٢لللٛاا76;7 الهلللًاقي
ٞا ( اٗاٗلٙللللٞايهللللّا:907-96;7 اطِللل اًِٚلللل

ثةه ال ثِٙٞياٗاٗلٙلٞايطةلّاسبلىياهوإلٗل٢لٛااااا

ا( 9005-50;7ف ا ا ا ٗا 
لهاللللللل اإلاستٌلللللل٘.ا.اٗٙللللللل اااٙهلللللل٘يا

 فوةللل غ(اعاقولللٚثٕٝااعِللل٘لْاي٨اثلجلللةااا

لهجلل اٙ اشللعإلل ي اسلل ١خاعا.ٙ٘لُللٕاي٨اثعجللذااا

ا:اا9006اٌ افعوحي الهذٜاطثااا َا

٨اثلجةالهج اٙ اشعإلل  اف هة٩ُحآ٘ا

 ل ٧احا     ا
 ٗلهج اُٙ اًٙ٘ٚ ُخ     ا
َْٓا ٞعااوٟا سة .ُ ا     إ ُٓٗ ا سوظٞ اًث

ٜٗ اٗهٚسا ٜٖآ٘الهه٘ ٖٛالهعبهإل الهذك

اٗهٚساهوج اٙ  اا  شٞعا

اهٚساهوج اٙ  اًإل ٝعا

ْٕاس فإْل     ا اٗٗس

ُٕ ا٨اثلجبٕاشعإلل  ا (79 ا ٨اثلجب
ستٌ٘.ا.اٗٙ اك ْاشل اإلل اكلبلل  ااا

ٗملاٙلّااٗل٢ٚ   اٗه٘اك ْااٗل٢ٚ  اههل ي:ا٨اا

ْ٘الهاللل اإلا ثلجلللةالهجللل اٙ ااٗلٙلللٞ اٗٙبلللثٗا 

َْٓالهجلل اٙ ا٨اُٙلجللةااستٌلل٘.ا.اٗٙلل اٙللإل٠ااا  

شلللللعإلل ا٨ٗااٗلٙلللللٞ اٗإٌُٖللللل اثلجبلللللٕا.ًللللل ١ااا

الهأثل١ 

 املصادر واحلواشي:  

 االلللٗخ ا.لاالهلجلللل تاا79لوٌ٘الللٞالهل ًولللٞ الوولللثااااالهلللثكج٘اا لللٕاطةلللغ ااا -7
ٛٓ ات  اا 57 ااا5:;7 ا9لهوبِ ُ

ا709للا708اا7:;7 اً٘سل٘ ا.لاالهجهثَ اهٚفاث٘هةجٜ٘ اقو اسٚب سج٘ا٘ي -9
ااا967 اا70ُٚل٨ٜ٘اُٚلإللس٘  ال ٧هش خالهل ًوٞ الووثا-5
 7:7 اا;لهعث.77;7ُٚل٨ٜ٘اُٚلإللس٘  ازتوٞايل ع طإلياا َا-6
هِِٚٚ لإلل. ا.لاال٪.تااا-هٚفاث٘هةجٜ٘ ال ٧هش خالهل ًوٞ الووثالهذ هلر اً٘سلل٘اا-7

ٛٓ  اا االهإلٗسٚبٞ  ل وثااا هو ٞا790لياثلا
اللل٘اٙساا سلللرتُ ن ااٗلٙلللٞايلهلللثكج٘ااسٚشللل ك٘ياثإلمجلللٞ:ازتٌ٘الللٞاًلللّال رتمجلللغ ااا-8

اا909الٗخ ا.لااإطٚ ١الهرتلزالهعإلاٛ اا
ا;6 اا:9;7مجٔإلٝا شع االهعإلت االٗخ ا.لاال ةلٝا ا-9
 ا;9;7ُعٌٚٞ اًٚخ ٢ٚى ال٪اٌ يالهل ًوٞ الووثال٪ٗي االٗخ ا.لاالهعوٍاهو٩ٌٙلغا اا-:
 اا:;5ا

ا676ل وثاالهة اط اااللا;
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 اا989-987ل وثاالهة اط االلا70
لهللثكج٘اااوللٛااهوللٞااإلسلل ْ اطللخإلٝالدتلل٨ْ٘ ا.ًاللط الحتلل .الهلٓجلل تالهعللإلتا ااا-77

اا9 اا9:;7
 اا9ل وثاالهة اط اا-79
ا58ل وثاالهة اط اا-75
 اا58ل وثاالهة اط اا-76
 70ل وثاالهة اط اا-77
ٛاا-ا78  آلللذلاثلوللٍااإلسلل ْ ا.ًاللط الحتلل .الهلٓجلل تالهعللإلت اااااااللًالهللثّٙاس٩ٗسلل

 ا79 اا9005
ا;;-9; اا9006ستٌ٘.ا.اٗٙ  اي٨اثعجذاااٌ افعوحي االٗخ ا.لاالهإلٙس ا-79
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 "وداعًا عنطورة"
  عندما توّثق براءة الطفولة ويالت الحروب

 
 ميرنا أوغالنيان 

 كاتبة ومرتمجة من دوروة، عضو احتاد الكتاب العرب             

 

 

كثرية هي األعمال األدبوة اليت تناولت احلروب ووثَّقت أحداثها ومىديوها،  

فكانييت ممعميية بيياحلزن والقهيير ورا ويية ا،ييوت وا ييراب، مة ييكلة بييذل  لوحيية     

بانوراموة داموة ألرواح ُأزهقت ودميا  أروقيت، وكينهيا حمل اة يلة تةعيره  هيذه       

 أتونها الذ  ال ورحم.احلروب وتك ف خباواها وعدم جدواها وتةدونها وتةناهض 

وقييد تماعلييت األجنيياس األدبويية ا، تلميية مييط واقعهييا اةييو  فتناولييت       

ال راعات واحلروب وقدمت رؤوة أكثر واقعوة وإنسانوة لووالت احلرب مما ميكن 

 أن تقدهمه كتب التاروخ.

 

ُتعددددملذكراددددربير كر يهمدددد ك دددد ك  دددد كك

رادددملت ا كريةهمددد كروددداكتفاتوددد كرو  اػدددم ككككك

راييدديلكوعاعا ددالكروةظدديي كاكر دد كر دديت  كك

ت ددد كاكروعرعددد كلملسددد كرو ة ددد كروؼدددع لككككك

ريبثدددديكتًددددعيا كوعيظددددم كروؼدددديرلا  كككك

ػع لكتةدمل كرت دعاكرس شدا  كهادنكروف ديكككككك

لدد كرو  اػددم كر يهمدد كتريملادداةكراد ع دد ككككك

ا فارل  كػع لكتف ؼيكوعضحم ..كوألمليرفكر

وإل شددا  كتتظددإض كةًدداة كبددة لكيتو دد كك

روددري كودداتوع كر ؼددعفكلعددضكة دد ك ةضدد ككك

كوعجيمي .

 دددد كهددددوك  ددددعرفكتبددددعر  كر ددددي ككك

روعاام كريتىل كتةةضكراأسالكري  فم كتريدمللكك

  ك بثيكروةة كراؤاد كتروملر مد كلعدضك شدملككككك

كرس شا م كروريك ثدف هكسفعر كر ي .

اكةهاةلكمجالم كيؼع كعة كػدماة ككة  

 رركراؼ عح ك هاة كطعةا كُ عح كاك  دعرفكك

روة دد كرااددال كترودد  ج كروةشددييكتهددؤضككككك

روظد ا .كهد كة  داكتريددمللك د ك ة د كراددير  كككككك

اكتا يذكرس شدا م  ك د كَيدمَل ك ييديكلداغكككككك

  كخالوهكري   ك ش ر كراع كتروة د ك د ككك

عةددددد كهيرهددددديلكتددددداترترك ددددد تت  كعشدددددعلكك

يعغ كت   عركيمالك عمع كت ؼفكراعمدع ككروع

  كروي افكتروفشاءكتريمل دافكري  د كرودري كككك

كيع ا كةالك  كيعمظعركهشال .كتر اك  رة

ك
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ت ددد ك  ددد كرادددربير كروددداكتفاتوددد ككككك

راأسالكري  فمد كتعد كروداكخ ض داكنبا  مد كككككك

ها مددددددا نكترودددددداكدعدددددد كلفددددددعر كنتةرلددددددا ك

لف ع لن كباطد ا كلد ك يدملك عشدضكروع دع كككككك

تي كوإلهدداةلكرااالمدد كبدد كالكتةةددضككككراأسددا

كمل كروفشما .

 ك9191تودددملكنبا  مددد كها مدددا نكلدددا ككك

تطددد ملكراأسدددالكاكلاددديكرغا شددد  كت ةددد ككك

ػددايكسددفذهك يددا كروإا ثدد كصكيادد كت ؼددم ككككك

ػدددددا كتريدددددملكلددددد ك  فددددده كةاي ظدددددمل كككك

 بييدددا كريصكاك تيدددهكةىلك  كهثذ ددداكلددد كك

تػدمل  ككك9111روش ع كهاوعا كري  فم كلدا كك

ت  كث كتيمج اكةىلكرال إعمزيد كنككاكوةفا  ك

و ؼدددمل كلددد ك  ةعددد كككسدددماع كهع مإمدددا نك

ك1192ك ا ع كس ا  ع ة ك مليف ك يملتتةكلدا ك

مبفاسددددة كروددددربياكرا عيدددد كريتىلكوإلهدددداةلك

كري  فم .

تةدددددمل كرادددددربير كهعػدددددفكوعحمددددددالكككك

رويةممللكرواكبدا كيعمظد اكبؼدغكػدا ككككك

اكعيي دده كاكيضددد كلا ع دددهكروإدددة لكتاكك

ا ك دمل كراا دملكلعدضك شداي كككككظ ك طجا كهش 

بددة ل.كتيؼددعذ كروةييدد كلعددضك   دداك فدد ك دد كككك

 طجا كروإدير كيعدمعكروفداضكلعدضك  ًد اكككككك

حبدد كتميا سددع كةم دداكملةعسدد  كت لاددا  ككككك

رومع م كه يحكتيظإعع كياو كرسد ثفا م ك د ككك

كرو إاة كرال  اال .

يددددربيكروؼددددا ك  كر ددددي كروعاامدددد كك

ريتىلكر دددملوع  كتهدددمل كتييمددد كري  ددد ك ددد ككك

عير  كيسةا كجم عود  كةمشديةكةيدملرثما كككك

رو دددديتفكروةاسددددم كرودددداكلاطددددع اكخددددالفكك

رورتيمددد كروةشدددييكر اجددد كلددد كروؼدددحيرءكك

كروشع ي .

تؼفكراربير كبمدفكُيدي كري  د كككك

روري كت ملترك   ش  كاكعع كروؼدحيرءك د ككك

تبمددددفكتعيذًددددعركوعشدددديع ككرو عددددا كترادددداء

كترالة ؼدددددا كترو عدددددري كتروة ددددد كه ييةددددد ك

 ف جمدد ك ف ضادد كبددا ك ددملة اكروةضدداءكلعددضك

رو  ددد كروؼدددا ككطدددع كبا ددد  كترسددد  اةك

رسدددددرت اةكت سددددد كػدددددع لكعا ددددد كوعمدددددأضككك

راشدددمليكتروعدددامل  كرودددريكبدددا كلعمددده ككككك

ةةددا كبفة دد كرع ععدد ك دد ك ددرت  اكت  مدد ككك

كلعضك  افكروؼحيرءكو اع كهةطء.

راع ك در ك ةديرةكلا عد ككككعضضكاك يع ك

رو  دد كروؼددا كروددريكيدد ةكاك  ايدد كرا ددافكك

تهعدددملكػددديرةكتر دددهكةمدددهكرادددع كرودددريك  رةكككك

يؼملك تيهك علدا كتهديةر كت يًدا كتُ لةدا كاككككك

كةر كوألي ا كاكنلف ع لنكاكوةفا .

 ددددرركرامدددد  ك ددددعكتريددددملك دددد ك ةددددير ك

رو رتيددد كروددداكُ اددد كةم ددداكريمل دددافكري  ددد ك

  كيمددداكبدددا عرككرودددري ك دددعرك ددد كر ددداركك

يامذيت ك مساء  كتواتوع كتام ك ع ةملرت  ك

ت شددحكتددا ا  كر ضددا يكتة ةددا   كلعددضكك

رالسددد اير كاكر مدددالكبدددأتيرأكهر يعددد ك  ك

ري  ينكجيد ك  كميدع كة دعكالكيشد ح كيد كككككك

كر مال.

اكنلف دددددع لنكبدددددا كيددددد  كتإممدددددفكك

ريمل ددافكري  دد كروفددا وكهظددإ ك ف جدد كككككك

أ كيمدداكتتيظدد كومعمظددعركلعددضك   دد ك تدديرك

يددد  كتييدددمل  ك ا إددداك ددد كة شدددا م   كت ددد كك

تيرث  كروثةااكتروعيع  كتيدربيكها مدا كاككك
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روإ ا :كنوةملكتعيًفاكوإل الف كتبا كي  ك

تددددرب  اكاكبدددد ك  دددد كهددددأ كرال  ادددداءكككك

وعظددع كري  ددينكحبددملك رتددهك يميدد كيعاعدد كككككك

كلعم اكروةا ع ن.

اكطييطك بييدا كنها مدا نكاكرامد  كككك

اطدعركاك سدع كظديتفككككػع ك وما كيمل دافكلك

ميإدد كس شددا ك  كيإاهددمل ا كةدد كتملددألكك

 عا ع كظااد كطيسد كالكة شدا م  ك د كر عدملر كككككك

طةهكتا كوعاررءكترودملترءكتروإشداء.كصكي  د كككك

ريمل ددددافكروؼدددداا كرييددددملر كرودددداكتددددملت ككككك

يدددع   كوإدددف  كعدددات عركهظدددإ كةييدددزيكك

كلفمل اك ًح ك عي   ك   كرو  مليمل.ك

 رركرام  كروريكبا كاكرااً ككةؽذ

ةيددير ك شددمحما كتيعذوددهكريتدديرأكةىلك دداكيظددةهكك

روشددددج كهايمل ددددافكريي ددددا كري  دددد كروددددري كك

لاطدددددعركاك دددددرركراع ةددددد كريسدددددعةكت ددددد كككك

ي اشددإع كهدداغمعيتكرودداكهةمدد كتدديه   ككككك

مبدددمل   كتعددددير  كتلدددا الت   كه يةتسدددد  ككك

را ةددددعةكروددددريكملددددية  ك فددددهكروعثاددددا مع .كككك

ظددددجال ك دددداة لكتر ددددرتركككعددددات عركراددددع كهك

كعير   كهأ كيعمظعرك ة ك  فكراع .

تاك يعدد كريتعددا كت بثي دداكيأسددا  ككك

تعاظا كعمل لك دؤالءكريمل دافكلعدضكرو حاد ككككك

تراثدداهيلك دد كخددالفكروؼددملرع كر امادد كرودداك

با د كتديه    كترودداكتػد  اكنها مددا نكاكككك

روإ ا كهةعوه:كناكلف ع لكخضفاك عيبد كك

فا.كصكيإ كومليفاكًملكلملتكعي كتمل  ك عيات

 كيةدددمل ع كوفددداككعآهددداءك تك   دددا  كتالك ععادددكك

رس طدداةكتروفؼددمح .كبددا كريتالةكريبدد كككك

سددددفا كعددددملتلكوفددددا.كبددددا عرك ثعفدددداكريلعددددض ككككك

ت ة بفدددداك   دددد كهددددروعركعؼددددا اك  ددددمل  ككك

ومإع ددعركعددملتلكػددا  .كوةددملكطددجعع اكلعددضك

ةهةداءكوا فداكيمد  كتلعدضكرو اشد كهاوؼددالل كككككك

ك ن.ت  كالك فشضك هملإرك  فاك   

ت  ك  كيدز   كلعدضكةةدملر كلدا الت  كككككك

ت ية   كبدا كبدة ر  كت ةد ك ر حد كرادع كككككك

روددداك ددداكةا عددد ك تي ددد كتت دددملر   كحبددداكك

ُسددة كر مددال كةإددا عرككك ددؤالءكروؼدداا كلدد ك

ي شدددععع كةددد ك دددفحكرو دددال كةىلكروةشددداتوك

ر ات لكاا ك اكيشملذك  ة  ك د كرو اب د ككك

كتروثاا .

 دددددا ك ؼددددد   كاكظددددديتفكعاسدددددم  كك

مدددد كراثدددداكخددددا مك ددددمل ر كرامدددد  كاككت وة

روعيرء كةعد كوؼد كروم دم ك دف  كي دضكلعدضككككككك

كع كيض ذك ةاتهكراثةع كهايصكتر ز .

تهعدددملك  كتوضدددضكطدددةحكر دددي  كرع مدددملكككك

رو   ك  كر ال دهكرييمداءكةىلك مد  كآخديكاككككك

وةفا  كيمداكتعةدضكروععد كت إد ك د كاعاد ككككككك

ط اياك تيهكرواكهعثيت اكراأسال كثد كةخد ككك

أكر مدالكت ػدةحكييةمدا  كةالك  ك تيدا ككككك عرت

 ةهمدد كبا دد كتعؼددفك عر يدده كةاسدد زرةكككك

لعاا كتلاد كبادمل ذضكوعاد كري  فمد كترية ككككك

ري  ددين كت خرتددهكر مددالكةىلكلدداصكرودد عع ككككك

كترو ععم كتروإ  كترية كةُعديفكبافاًد كك

بدة كاكسددةم كروةضددم كري  فمد كتهددا ك دد ككك

كروظدؼما كرو إيي كتروعا  كراي عع .

ربضيك ددرركروإ ددا كروعدداصكهأ ددهكالككككيدد

ميإ كملاصكر ةدا  كرو ا امد كي دضكهعدملككككك

عي ك  كتععل ا كتيؤبدملك  كةييدزلكروةةداءكككك

تيدددد كر مددددالكرعددددعاك دددد ك طددددةاحكراددددع كككككك

كترو اما ك.
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خمل كنها ما نك   هكه عرً كملمع كيماتدهكك

تبديذضك  دمل كغمل د كعضدم كطدعةه كتوعد ككككككك

ب اهددهكنتةرلددا كلف ددع لنكطددا ملكيدد كلعددضكككككك

 كةؼع اكهؼا كتااًضكاكظعدهككجمز لك 

روعددداصكلددد كةهددداةلكطدددع كبا ددد  كتتدددأت كككككك

روفشددددد كرال إعمزيدددد ك دددد كروإ ددددا كرودددداك

بددملوم كةثةددا كةًددااككك1192ػددمل  كلددا كك

ميإدد كوععدداصكهأسددي كرالملددالةك دد كخالوددهككككك

لعدددضكرو  دددا  كروددداك تة كحبمدددالكري  ددد  كككك

ت دددد كمبثاهدددد كةومدددد كتددددا ا كاك عر  دددد كككككك

المدد كوظددع كرس إددا كراشدد ايكوإلهدداةلكراا

ك لزف

هعددملك دداكيزيددملكلدد كعددي ك دد كراأسددال كككككك

تثالثددد كلةدددعةك ددد كػدددملت كروإ دددا كهاوعاددد كك

ري  فمددد  كةاددد كسددد ع ك دددر كرادددربير ككك

وةا   دداكيإايدد كطددع ك  رةتركع عددهكوإفددهككككك

هةدد كيمددا  كععيددا  كيُعدديفكرومددع كاك  عددفككككك

 ػدددةاةكري اكهاوفزر ددد كتروؼدددمل كتروعاددد كك

كروملؤت كرادعؽ.ك

تة ركبددا كري  ددينكالكُيةددمل كلاددال كةالككك

هأه ضكيعضد كييًدضك دعكلف داكعةد كر،خديي  ككككككك

سددددمةةضكوادددد كتمددددا كاك لاددددا ك لاددددا كككك

 تيددده كيؤادددهكتيملةعدددهكوعازيدددملك ددد كروعاددد كككك

رادعؽكرو ييملكاكآ ك عا  كسدمةةضكري  دينككك

مباًدمهكتياًددي كت شدد ةةعهكيدديةةكبعاددا كك

تمددهكلعددضك شددا  كروددمل ما كتسدد ةةك هفدداؤ ككك

ة كت ي دداةك ي دداة كبعاددا كروعطدد :ككككت ي ددا

كن تربيكت ملاو ن.
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:ل"تظهبببأللمال ببب  لكتبببيلينسني ببب  

مل ربىللدىلملشعوبلمملبدلو لىل للعبيلر  للل

تبب    لملري ببنلمن، بب الل تلملبب لتبب  أللللل

حن ته لملوطينب لملتوبو لمن، ب ،ن "ضلت ب  للللل

هبب المل س بب الري  ،بب لماربلملأل  بب لملللل

تبب   الماربلملعبب مل لل رييهبب ل  م بب ل"م ببألبللل

ل مل الم"ضلل

كتيلتول توت:ل"يد الكت ي لكت ٍبل

ممل ضببب ضل  بببال ل  ببب ل لببب للبببحل حبببدم ل

ممل ضببب للمكتشببب لل ،ببب للبببن ل  ببب ل بببنلل

ريعببأل  لليببهل ،بب لريعببأل  ل ريو ببو للسبب لللللل

ل ببب لريببب لحبببد ضل قبببعألالر ال  بببدللللل

ي أل   ل ال يّنحلري ل ست لل  ال لّبألللحلتس ل

لمآل م لمل ل   ُلللسنه لري لكتبُت "ض

 وّضحل،هجلل هلتول توتل ،ب لم،شب،هلللل

 ل بببهلكت يببب لهبب الملأل م ببب للي ت يبب ل  م بببللل

"ملببببد   يأل وا"لل تل ببببوم لر  بببب ربل ببببي لللل

ضل كبب ال ببدلقبب  بلملحببألبلمل ببألمللل5881

 لببأل لريعبب  بلمل   بب رلريببحل ببألبلل ،شببألللل

"ح   ببب ال ن   بببتويو "ضل شبببهدل لببب ل اللل

  م ت لمل ربىل"م ألبل مل الم"لمثبأل لتسب للل

ممل دري اضلري    للس لجتأليت لملم بألبللل

 لس لل هلجدتلحبث لململت   الملأل   لل

جتبببب  شل"لشببببألمالمآل  لريببببحل ل ببببهل بببب ل

مل بببببببب ل اللانبببببببب لهبببببببب الممل ببببببببورماللل

 مملبن بب اللانبب لهبب المل ببنةلمملوأل حبب لللل

ج ،ببب  للممل،ّنببأل للمملعبب ر لكت يتهبب "ضل  ببوح للللل

 لبب ليببوالتول بببتوتلل ببال لل سبب للكببب اللللل

  بببببويلريعببببب  نل ينببببب لل ّ  ببببب ل الملأل م ببببب لل

مل ببربىللن ببلل  م بب ل ي ينبب ل  ن بب لليببهللللل

عأل بب للب طببيلل  م بب لتهببد لىل لملتبباّ رلي ملل
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ملع بببهل ملبببأل رلللببب   لمل  بببأللل تيببب   لل

مآل م ضليتس لمملعب  نل  بعلل ملب  ل م بع  لل نب لللللل

قخ ببن الحنبب لل ريعبب  بلُ  بب لليد بب لللللل

  ببببومرلل بببب أل والل  ن ببببأللل جيببببورللللل

 ريوم بببب لج،ألم نبببب لل ريي  شبببب ال ن  ببببن لل

 تببوريالال  أل بب ضلجتبب  شالهبب الملأل م بب لللللل

ىل الل بببببوم،ةل ينببببب لل ميت بببببألال بببببوم،ةلل

ىضل بلسلل المال ب  لمارينب لمل بربىللللل  أل

ت   للس لريشأل عل ب لل  هبدم لل  ة ب لللل

 م بببع ضل  المل  تبببيليأل م تببب ل بببدل  ببب حلل

مليظبببأل لىل لحبببد لتببب    ضللببب ل لتشببب  ل

ر م بب لملو بب يالل ملت ّنببالي،ببن لملب بب للببحللل

م  ن بب ضل يبب ل لتثّبببلللسبباريحل،ظببأل  لقبب ريس  للل

ىل لماحببببببدم ل ماقببببببخ  للريوضببببببولن  للل

محننبب شلمل  تببيلىل لرييظوريتبب للليبب لأل علريببحلل

مل س ببب ن ضل  بببال لهببب ململع بببهلمل ببببنلللللل

لت ش ل وم،ني لمل ين لمملبت أل ض

ملتببامللبببدلمل ببالململعلنسبب لمل  ببت ل

ملوو س ل"مل ن ل ملت يوا"لمبالريبحلريبحلهب الللل

ل5998مملعببببب  نضل  بببببدل بببببربلحبببببألبل بببببي لللل

ك توبببوعلملجبببن لمن، ببب  ضل تيببب   ل    للل

للم ببببد لملبببب تلكشبببب لجث بببب ال ،ببببا  لللل

مل  ي لمملت  لدللمملتووعلملتس لم بألبللل

  يدلكتنب لممل،ب   أللملشألمك ب للمملبد والللل

ري ل بن  لملري برب لملأل ب لليي بهلممل برب لىل لللللل

ري بب الر ببألللتشببنندلري  بب لملري  ،هبب ضللل

  ،ن  للملت دلريعسوريب التي   ب لريبحلمل بب  للللل

ملبب  حلقببب  كوململمملعألكببب لريببب لملشبببهندضلل

 ،ن لل ريب لل  لث  لل ض ل ل ل   للال  لىل، 

يبب ل بو لملبب لت ببعلمالببام ضل ه بب مل ّ بب للل

م ببد لموببد رلمب بب الري ببرب لملريد يبب للللل

ملأل بب للىل ل مكببألٍ ل طينبب لل ريبب لل   ببس للللل

يعومطببب لىل، ببب ،ن ضلملممل  يبببهليبببدال  م ببب للللل

"م ببببببيةلىل لك ت لو،نبببببب "للري ببببببلو، لمللل

ت   ببنهلري بب ال ببدرللري ت ببأل لىل ل  ببعللل

ن لل و  لق ريس لح ن ن للحلم ألبلمن ب ،

 ري ت بببأل لىل لمملوضبببولن لملببب لتببببنحل ة ببب للللل

ل رلبب ل م ببع لىل لمل ببوىلمملشبب  ك لملتسبب لل

لللم ألبض

  ببتبعدليعبببلملببب حثةل  بب ل  م بب للل

"م ببألبل مل ببالم"ليو،هبب لريس  بب ضل هبب لح بب  لل

ييببب  ل  لهو ببب للببب لريبت ألمتببب لل م   متببب لللللل

مخل  ببب ضلتعبببألرل بببن ل   بببن لمل بببيومالل

ريه بببببب لريببببببحلت   هبببببب ضلتأل ببببببعلمملعبببببب  بلل

ت بببببب    لما رلل مل بببببب ر ل م يببببببورلللل 

 جمت بببببب لمل  ببببببألل مليبببببببال لل جمت ببببببب لللل

مل الحببببةضل ه بببب مل ت ببببألبل قخ  ببببه للل

مملألكبببا ةلملري ببب ح الري  ،نببب ل شريينببب لل

 م ببببع ضلىل ل لبببب للتسببببت  لمملببببام لملعبببب ملللل

 تي   لري  يهلكربىلرييه لري بول لمل بسو للل

مل ن  بببببن لل ري ببببب المل بببببألرلململتببببب   اضل

شبببببببند ل  بببببببتخدملتول بببببببتوتلملتسببببببب لمملل

مل ببربىلل ربتبب لملع بب أل  لل  أليبب لريببحلللل

قخ ببببن الريببببب  أل لل ملو بببب يال ملأل ببببب يهللل

ملألمسن ضل ريعأل ت لحن  لمليبال لململ  و لل

  بببسوكهعلملمملعببب  بلل ريألم بتببب لمل ببب ر لللل

ل م يورلريحل ألبض

 ببألىلمل  تببيلملأل ميبب ل ببن و،و ل الللل

تول ببتوتلم تبب  لمل ت يبب للببحلحببألبل بب ي  لل

لل"لنس ب لللس لم ألبلمل لمجت شه لقخ ن  
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،ظببببأل لىل لع بببب لل ببببورلريببببألاللىل لتسبببب ل

م ببألبل  لبب لملعبب يلملسبب  حلك ،بب ل بببهل الل

 ولبببد"ضلاال"تول بببتوتلملببب تل عبببن ل  ببب لللل

 جببب  لم بببألبل مل ن  ببب لماحنببب  لمللهبببدل

،ن ببو تضضضليل  ببتو ل ال  تببيل  م بب للببحلل

م ببألبلل  بب كأللتببوم  المملعبب  بل  مسبب  للللل

لماقخ  لممل   لةللبحلهاةب ل   بن ضلىلاللل

ت  ن لم  ن ليومسب يهعلململأل م ب لل  بو لللل

كهلري لك التول بتوتل   بألل نب للبيهعلللللل

كبب ال ريببألم لري ببت نال "ضلىل الليل  ببتو ل الل

  تببببيلي ببببألمح للببببحلم ببببألبلملأل  ببببن للل

مل كن لمل لق  بل نه ل يل  بهل جدم،ب لل

ل،ت يله لل  تيللحلحألبل  ي  ضل

ل يببببب ليببببب ل لم ،ت ببببب  لىل لريألحسببببب ل

أل  بب لل ببلهلري وعبب  للل بب ي  لململتبب   الملل

ريه   لريحلمل مكأل لملع ري لملأل  بن لل كب اللل

ريألكببببالمهت  ريبببب لري ببببنل   ببببن ضللبببب ل للللل

م ببتهس لابب لمملعسوريبب الل  ببألم  لمل تببيلللل

 مملبب كألمالملت   نببب ل ملأل بب يهلملألمسنببب للل

 ملد م  اللجا م لكبنم لريحلل سب لماريب ضللل

  ببتلتسبب لمملعسوريبب الل ،بب   لريبب لكتببب للللل

 م بببب لممل   ببببوالل   بببب للسبببب لتسبببب لملدللل

م تيت ج ت ل ت و ب ضل  دمللس م لمن،  ، ل

ريعألضببببب  ل م بببببع  لريبببببحلماريبببببألم لممل ببببب تسةللللل

 م يبببورلل مملوم ببب لمملت ببب  ا لريبببحل بببألم مالل

مملع  بللريحلمل  بأللىل لماريبألم لىل لمل  يبدلللل

كوتببببوش  ضل ك يبببب الكبببببنللكشبببب لللل

ه بببب لملببببأل رللملبببب ررل ملتبببب ريأللل ظبببب للل

ضلمخلو لريحلمملوال ىلل ت لل ملأل  ل مخلشبو، ل

 حسبببهلملبوولببب لمل ألر ببب ضل   بببدلحتببب لريببب لللل

 ألم الم ألبلريبحل،هبيضللب ل لتهتب لكس ب لللللل

كببببأل ال ببببألم  لملأل م بببب :ل تلل ببببهللظببببنعلل

ق ريهل ح  لي مل  يأللملع ري !ل تل بربللسب للل

 بببن   لملت   بببنهل تسو يهببب ل  ببببب ه لملللل

ل    لكبربى!ل   ب ل بع لت يعبللريبام لر  لللللل

م يبورللر م هببعللت ب ن تهعللكببألمريتهعلللل

لبب لتببأل بلمل ببالملريبب لموتببهلللل طينببتهعلم

ل ىل،  ،نتهعضل

،تبببب كأللملهبببب الملس ظبببب لريببببحل ببببي ل

    ببببن لتومجبببب لمغ ولبببب لمل،ألينبببب لللل8288

ماطس بببن للملسوحببب لملوم بببع لملببب ل مسهببب لللل

تول ببببتوتلمل  م تبببب ل"م ببببألبل مل ببببالم"لللل

  مسبببلليت   بببنسه ل  رلملشبببعيلملأل  ببب ضلل

 ،تبببّنحلريببحلملأل م بب ل ال   ببن لك ،ببللرمي بب  لل

مل ببألمعلر لب ضل  وببأللليبب ل الل بو لكببربىلل

تسبب لملأل م بب ل يببدل الت ببواليببةلريبب ل  بب للل

    ببب لمل ببب ر لملع ببب أل ةلملبببأل رلملببب  حللل

 ومجهبببوالمآلالمل  كألم،نببب ل، ش ببب لجد بببد للل

تببد أله لملو  بب المملت ببد ل  ألل هبب لم سبب لللل

ماطس  ل ما،ظ  لمل،ألين ضل  ل ،نيللي ل ال

تول بببتوتل  ىلتسببب لم بببألبلقبببعبن ل طينببب للل

  عللحل   ن للل ي ل  دلم هت ب مللا،ه لر

يهببب لليبببدري لت يعبببلل،ببب يولنوالمملهبببا ملحتببب للل

يبب   اضل  ببلهل،ه  بب لكوتببوش  للسبب ل لبب لللل

لم دضل

ريببحلمملعسوريبب الملبب لكشبب ته لملأل م بب للل

 اليعببببل ببب ر لم بببن لملأل  ببب ل وريببب مبلللل

كببببب ،ومل    يبببببنةضل  المل  يبببببد لملأل  ببببب للل

كوتوش  للمتنالريبحل  لكب لمل،أليب  لملب  حللللل

  بل  ن  للسب لملبو فل  قبس لللل ألمسوالريع

ململوم  للي هبعلجيبورالمل الحبةلل ت ب رىللللل

ريع  بل لضأل   ل  ضل مل ن فل ل لل  بعلل
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مل ن بببأللملببب تلعهبببهلملعسبببوململع ببب أل  لل

  ّضحل  ألالملأل ح لململتعبك لملع ريب ضل،يتبب للل

 بببببال ل لببببب للىل لريوضبببببولن لمل  تبببببيللللل

ملب ح لمل تل  علململ    لملع ململعال ب لل

 لمل أل، ببن ضل عببألرلحببد  لملبببال للي لث   بب

ي لس،ببب لمل أل، بببن لل ىلللببب بليعببببلماريبببألم ل

ييبببببببب يولنوالل ملت بببببببب رل  ببببببببأل لماريببببببببنللل

يس و،   لريألينب ل أل، بن ضل عبأل لمملوسب للللل

لسبب لماربلملأل  بب لتسبب لملعال بب لي لث   بب للللل

مل أل، بببببن لل تبببببو أللملثبببببوم لملد  ببببب رب ةلللل

يو  بب  لملثببو  لمل أل، ببن ضل  ببألىلملي بب رل الللل

تلملت سنبببببببهلملي  ببببببب للملت ببببببب رلتول بببببببتول

 تي    الملأل رلري تسهعلريبحلكتب بل   بولللل

"مل م بببب ت "ل ريببببحل ببببت ،دم للك بببب لهببببولللل

لري تسهعلممحل ب  لريحلمل ت بلملأل رضل

 سببهعلتول ببتوتلريببحل  تببيل  م بب للببحللل

ريألحس لت   نب لليوأل  ب لل سب ضل  بدل،ب   لللللل

مملبب   ةلملببب  حلكتببببومللببحلمملألحسببب لملببب للل

تي   ببب ضل حبببب لري ببب يهلل ببب أل  لر ن ببب :ل

ريبببببثال للهبببببهلك ،بببببللريعألكببببب ليو  ر يبببببولل

م،ت بب  م للريبب ل الم ببن لملأل  بب لم، بب يللل

يعبببده عل لبببألرل ة ببب ل ببب ر لم بببن لملببب للل

 لتي نببب ه ضل   بببتلريببب للل ت ببب رىلكوتبببوشل

كتببب لممل   ببواللببحل،بب يولنوال  يببدلم لببومل

لس لريو  وللمل تل هأللريسوبل    ي ل يدمل

يوال لل ثنلمنلل بلل لبد لليب لماريبألم لللل

تهعضلتيب   لتول بتوتلري بول للللملأل رلمل هألم

ملبوولببببب لمل بببببع لل ، ببببب لر  لملعب أل ببببب لللل

مل ألر  لمل ن ر لماحدم ضليهلجأّلرل،ب يولنوالل

ريحل جم رالل ،   لممل   ةلملب  حلكتببومللل

لي لل   بلملألة  لمل لجتعهلم ألبل ألم ل

 جببهللب ببألتضل  بب  لملعب أل بب لملبب ل هبببللل

، يولنوال   ال وفلملبشألل ،شبألالليب لمللل

كس  تبب ل"مملببو و  "لكو،بب ل،بب !ل   ىللملعبب ي

 ، ل ّبيل تهلريك المآل  لريحلملبشألل ريبيهعلل

جيببببوراضلجببببألرالحتبببب لريببببحل بببب  لملعب أل بببب لل

ملع بب أل  ضلل ببحلتول ببتوتلم،تببب لىل ل  ببألال

ملجيبببوراضل  ضببب لكوتبببوش  ل لسببب لرييببب للللل

ل ببب أل   ل ىل، ببب ،ن  ضل  وتبببوش  ليبببّنحلملل

 و ي للسليورلملبأل رلممليت بأل حل الضبألبلللل

 أل، ببببنةلمملي بببب بةلك ببببألبلم يببببورلمل

مملنبببلضل  بببلهل   بببتهعلملالح ببب لجبببن للللل

، يولنوال تدريناللري لق  تهعللس لما بألىلل

لللم  يعةل ىلطع ريهعض

ملتس لملب ،و مري لملوم ع لم  فل،ظألال

ملث  يلقخ ن لمل ن بأللم ب يد لل بال لللل

م ببألبل يعببده ضل  حبب  ليشخ ببن لمل  يببدلللل

كوتببوش  لم ببأل تللسبب لجنشبب للمل بب ر لللل

علضببب ط لملبب  حل أل ببد الريعألكبب للللسبب ل هببل

 نلضأل    للريعت بدم ل الم بن لمل أل، ب لللل

موتببهل  ببأللر الريعبب  بل ببال لم، بب  ي للل

 ببوببب ضلل بببحلريوضبببوعل  م ببب لتول بببتوتلللل

لن ببببببلل  بببببب لتسبببببب لم ببببببألبلملأل  ببببببن للل

مل أل، ببببن لليببببهلمل ت يبببب ل،  ببببه ضل ع سبببب للل

مل بببببنل ببببوح لمبعبببب  نلكت يبببب لملأل م بببب للل

لببببحلل ّببببلل الريبببحل  تبببيلللل–ل5ملت   نببب ضلل

م ببببببألبلعببببببيل ال عأل هبببببب لريببببببحل ببببببألبلللل

مل ت يبببب للببببحللل–ل8ك ملشبببب  كةل نهبببب ضلل

م ببألبلل ببهلحبثبب لكبببنلل لببن ل ن بب  لللللل

  ري ، ببببن  ل   ببببن  ضلل ببببهل عت ببببدلر م بببب لل
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ملو بببب يال ملأل ببببب يهل ريعسوريبببب الما قبببببن للل

ل ببببهل  بببب رللل–ل3ملع بببب ألتل مملببببد، ضلل

ك بب   ل  أل بب لل     بب ل ن  ببن للت هببهلللل

 ري ب يهللمل  تيلملي  ش لريوضبوعلم بألبلللل

ملاريحلمل تلحد لل نب لل ريو ب لمملبد،نةللللل

،بهبلللل–ل9      لمملشب  كةلملم بألبضللل

ملأل م بببب لىل لري ببببول لمليهببببيلملبببب تلتبن بببب لللل

م ببألبل تألمسبب لك  ن بب لت  ببهلمل ببو  ل

قأّللللملأل م  للبألرلملو ن ب للللل–ل1ملع ري ضل

 جعسببللملب بب لملع بب ألتل مل  ببألتلريببحل

ملبينبببب لملأل مينبببب للريببببأل لي ببببوالمل  تببببيلللل

،بهبببللل–ل6ريبببحل بببال لقخ بببن ت ضلل ريبببألمال

ملأل م  لىل ل التيوعلملشخ ن ال ما    لل

  ببببخيلتوريببببهلملببببي  لل بببب رتلمل ببببو  للللل

ل–ل7مل  ريسبب لملبب لجت ببدلجمت عبب  ل شرييبب  ضلللل

تي  لبببللي لت  بببنهلممل  بببو،ن لملببب لك ،بببللل

ل8 مال، و لحت لململببال لملتسب لمل ب  ضلللل
ينيببلل الم ببألبللن ببللهببوىليببهلضببأل   للل–

لللت ألضه لملظأل  ض

ل ببببحلملأل م بببب لكشبببب لل   بببب  للملل

ري ببب يهلمل بببحللمخلببب لملبببد ناليبببةلتشبببنندل

قخ ببن الحببأل ل يببةلىللامريهبب ليبب لتعبنللببحللل

   ب  لمل  تبيل ريشببأل ل لملبد  ل  ة تبب لللل

م جت  لنببببب ضلهببببب ملمخلبببببب لر نبببببالجببببببدم لللل

  لشخ ن الميت   لمل  تيلل  وريب لل

يارييهبب لل ري نببد ليبب لل ري ببتوح  لريببحل م بب ضلل

أل ل    ب ل ب حأل للل ري ل ل لعيل التبد لحبل

ليت ألره للس لمآل م لمل لت ّنالحألكته ضل

ت،ألتلملو ن  لملت   ن لمل  تيلملب تلل

 تي   لحد   لكبنم لل ري  ليتثبنته ضل  بدل ّببلللل

تول ببتوتليعبببلتسبب لملو بب يالمل  م تبب ضل مل

  م  ل"حل لريألمر"لليدملك بحل ي سبه ليد ب لللل

ريببحلمملبب كألمال ملأل بب يهلملألمسنبب ضلريستاريبب  لل

ي   ن بب لملبب لت ببتون ل الت ببهل  بب لريببحلل

 بببال لملأل م ببب لل تب ببب لجمهولببب لىل ملي نبببلللل

 بو ب لململ ببلالالملألمسنبب ضل جبب بلىل الل

 للسبب لح جبب لل  ضبب لريعنبب  م لل ت يبب ل  م ببللل

ت   ن ضلري ل ل لل ومج لمل  تبيلمل ب م :للل

ري لهولمخل لدلمل تلعيل ال ثّببللل ريب لهبولللل

ملبب تل تلبب  شالملبباريحعلريبب ل ه نبب لت   ببنهلللللل

حبببب لينا  بببو لملجم ولببب الملي بببو لملل

مل سو لملتس لملس ظ لل   ئل نل    ل  ل

 ببب  ئل عبببن لملل بببأللر بببألعل يل تلببب  شلللل

ملبباريحلحببب لتول بببتوتلملوو ببهللببحل ببببيللللل

 بل  ببببألبلملتبببب   اعلي نببببللتسبببب للللم ببببأل

مل  بببو لملوو سببب لقبببه ر للسببب لريألحسببب لريبببحل

ملتببب   الملأل  ببب لتي   ببب لتول بببتوتلل لسببب ل

ري ببب يهلشرييببب ضل ببب مل  أل الكشببب ومليعبببدالل

لل ألبلملت   اليألة  ل  ألىض

 ببد  لهبب ململع ببهلمل بببنلمل بب  ئلىل لل

حببوم لتول بببتوتضلت بببتو   لر م ببب ت ل ر مةاضلل

  ورلقخ بن ت لل  شعألل حن ،  ليوالمل  تيل

ك حل وسع للس لتشننده لل  نهلىللنب ل الل

مل  تيل طس هبعل حبألم م لمليدم ب لملأل م ب لللللل

 ر عهبببعلىل لجت بببندل   ببب  المل،ه  تهببب ضلللل

  ببدل عتبب  لمل بب  ئلرييبب ل ن ببول :لهببهلهبب ملللل

ت بببسهلىل لم بببألململببب تل  ببب المل  تبببيعلللل

تببيلعنببب :ل ل ببللريببحلم تبب  للل  كببوالمل 

 سببباللريوضبببول لل اببب للببب لملو ببب يالل بببعلللل

قخ ببببن ت عل كببببوالمل بببب  ئل ببببألر:ل  ببببورللل

مل  تببيلل سبب لحتبب ل يشببألاضليعببدل،شببألال للللل

ةس ل ال درل  بألاضللب ل ل بتب  ل"م بألبللللل
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 مل ببببالم"لريببببحلريعبببب يلمل ت يبببب لملأل مينبببب للل

مل ببربىلل لببولرييعهبب لمل،ببألبل ببال ل ببع  لللللل

لم ألبللس ل   ن ض

مملشببهدلملثبب ريحللشببأللريببحلري ببألحن للل

ل8102"رييو  لرريي "لممليشو  ل ي ل

لووعل  د   ريت

لنت ل   لللأل أللر بأللملبا  !للللمملتووع:

تبد اللسنيبب لقببب بل  جبب  لكببو،هعلل  بب  لل

ريبببحلم بببيضلل ، يببب هعضل  تلليببب ف!لرريعبببللللل

للنو،ي ضل

ل:للألرلل   كعلملتس ا واضمل د ا

 لُتعألرل    لمل سبيضلكب اللللمملتووع:

 ري رييبب لل بب ملشهببأللملببد حضل جببهلريببت   للل

يبواضللل هل مجحل ي ن ضلتبّي ،ب لكو،ب ل بلحلل

يل،  تهلي ل     ل  ب لليبهلي  بيضلهب اللللل

م ن  ل لتعبألرلململتس ا بواضل بألىلممل بو للللل

 ظ لممب ل،عنشب ضللس نب  لهيب بلريبدىلر بألللللللل

 و،للتعأل ل ،ه ل دلتي و لمل   ب للبةضللل

 ل ببوجالم ةبب اليو،بب ل ،ببللممليت ببألللحنبب  لللل

 رينتبببببببب  لللسبببببببب لملوحشببببببببن لمل ن  ببببببببن لللل

 ملع بب أل  ضلت تشبب لمل لبب لمملببدىلريبب للللل

يأّلرتبب لمغببألرماللملببوطحللما رللمليبب رضلل

تشببببعألليو،بببب ل  لببببدلل م بببب لليو،بببب لريببببحلللل

ح بب  مال  جنبب  ضلتي بب لريالحظ تبب للسبب للل

ملشببعيلملبب تلم ببو ل ريبب مل ي بب لم ومريبب للللل

كو،بب ل ببّدفلملببوللضلطببّو ل بب ال لب ببللللللل

، بب ةالمملاليبب لمل ببورم ضل ببربللسبب لم ه سبب لل

ملببب  حلجسبببد الل حّلببببومل، ببب  الل جيبببد ملللل

شببعيلهببولملبب تلم،ببد  لىللنيبب للللل   راضلهبب ململ

ا،ي لريي   اضل ل  تون ل ال ، بهللب لحبألم  لللل

ملعيببب فلل رريبببوعلملشبببنوسلملببب  حلك بببألاللللل

حنبب تهعلجم ولبب لرييظ بب لريتوحشبب ضلقببعألاللل

كببو، ل بل ببعضلريو،بب ل جبب ل ي بب لملتعببيللللل

 د   لله  ملحأل ، ل  مل هألل م وعضل  

لر أللملا  !ل

 ببببتيته لم ببببألبضله  ،ببببلللمل ببببد ا:

لينيي !ل

 ببببتيته لحببببألبضللبببب ل ليلللمملتوببببوع:

 تألبل الح ضل ل بام لملبوح ل سبعليبيه للللل

 وعببب لريبببحلملشببب   ل  لم يبببوبل  لملشبببألفضلل

 ُتأل بببعلحبببأل بليوقببب   لجد بببد ضل  بببدللللل

ت ببوالحأليببب لكبببربىضل  دبببأللملماحبببدم لل

ك اريب لريتي   ب !لماحببالمليد  سب لكألر بب لللل

ململشبببب   للماحببببالملاال بببب للث  ،نبببب لللل

ىللبببببببالالمل بببببببدرلل  ببببببب  لن بببببببألمينهللل

 أل بللسب لم بألماللملو بورلمخلسنلنب لملللللملت

ىل بببببببألمينهللل ببببببب  مال ريبببببببألم ل بببببببعور ةلللل

ريببب  متنةليألجببب  ل ببب يألمالىل بببألمينسنةللىل 

 ببب   المل بببالرللسخسبببنجللجميبببوالقبببألرلل

  بببببعلمل بببببعور  لل لي بببببألتل  بببببعلل

 ريأل  بب لل  ببألبلمل  سبب لل تهببو  للسبب لللللل

   ببن ضل ل  هببعلمل،ببألبل الت ببعنين المل ببألال

ت،بببنضل   بببن لللممل ضببب لم،تهبببللل  الملعببب يلل

 مل ببةل وتبب الكبنتبب اضل هيبب لم ببألماضلهببهللل

تتالريحلحألبلجد د علملرييو تي ل، جل، تول

لأليبب لىل ببألمينس لريعبب ل ريأل  نببواضلكو،يبب للللل

،يت بببببهلىل لريألحسببببب ل  بببببألىضليعبببببدلهاةببببب للل

ملع ببببب ي المن ه ينببببب لل ومجهيببببب ل ل تهببببب لل

ريب قبببببأل ضل لُت بببببتبعدلىل الحبببببألبل سنلنببببب ل

مال ريأل  نببب لىل بببألمينسن ضللسببب ل بببو   ل م بببألل
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    ن عل مب !لكن ل ن والقب سه عل لل

 لأل ليعدلاال   ن ل و  ضلل يي ل بدل،بألىللل

حأليبب لريع ببد لجد ببد للت ببدرلمثيهبب ل ريببوم للللل

لمخلسنجللىل ملي  لمخلسنجض

ل:ل تش  بل نه علمل د ا

 ،ببب لريبببحلجم ولببب لل بببوي  للمملتوبببوع:ل

ريعه !لينيي ل بال ريسحلل  بّو لمملعب  بلل رمعللل

ل، مللملتومشالماحب لملشهدم للمملش ليةلما

لس ل ن ليةلم ن  ل مملواللمل سال ل  ي ل

ملي ببألضلهبب الملعال بب المن، بب ،ن ل لتببوجاللللل

ي س بب اضلعببيل ال هببد لمل سببيل  ببربرلملببدمل

لك ل  تون ل ال حد  لليه ضل
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م يلممل  حل ب ل بيوماضل ّنبألالم بألبلللل

ىل لريبببببببحلللنبببببببو، ضل ل  بببببببتون ل ال حبببببببي

ل ش  ك ل  ج له ضل
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الروايت النسويت 

 المقاومت في الحرب

 روايت المرأة السوريت نموذجا

 
 نبوغ أسعد 

 وباحثة دوروةاتبة ك                

 

عؾى كافة ذرراح  اتمؿر     لؼد أثرت تؾك احلرب اإلرهابقة الغامشة كثريًا

يف رصد ما جرى من حتوالت انعؽادقة فؽانت الؼصرة   ومل وؽن دور األدب قؾقاًل

لؽل خمؾػاتفا ..وتؽراد الرواورات يف لؿرل     أو رصدًا والرواوة هؿا األكثر حضورًا

مواضررقعفا ال وؾررو مررن قصررة أو حادثررة حصررؾت عؾررى أرو الواقرر  و  تصرروورها  

 .مـذ بداوة احلرب إىل وومـا هذا بشؽل أو بكخر توثقؼًا

 

ايرررسا٣تافتًورررعتٚفٓٛهرررعت ُرررِٓٗتَرررٔتتت

ذٖررإت اتاثضررالرتايس٥ٝطرر١ٝتا سفا رر١ت ررلتتتتت

ٚقرررلّت ررر٘ت عًررر٘تايهٝرررلٕتاي رررْٗٝٛٞتٚزفاررر٘تت

 ك رراتاالتتيرر٘تيجزامررٞتَٚررِٓٗتَررٔتضرر ٌت

َرٔتتتاحللدث١تنُلتٖرٞتيتهرٕٛتثن رستقس رل تتتت

ا تًكٞتَٚلتآيعت يٝر٘تْوطر٘تَرٔتاْعهلضرل تتتتت

تضًا١ٝ.

يفتدلُٛهررررررررر١تفرررررررررسا٥ تايس رررررررررٛ تتت

ايك  ١ٝتيجدٜا١تَٝطٕٛتهٝط٢تذٖارعت اتت

ا لمررٞتٚز  ترر٘ت لحللمررستٚفررااهعتهٓرراٖلتتت

ايرررنسٜل تيٝرٗررستٚ ٓٗررلت هررٌت ليٝلفرر٘تتت

ٖررررِتٚاثوًرررر٢تٚاثالررررإتٚافت ررررس تتٖررررٛتاث

َٔتايكضلٜلتيفتَعٓر٢تٚاالراتيرأ٣تثٕتتتتتن ريا 

ايس رررٛ تٖرررٛتايكضررر١ٝتاثٖرررِتٚثٕتذلل رررر١تتتت

ايكٓٝ ررس٠تا ٓرر١ت اررٌتايػررٝ تا ايًرر١ت ررإتثٕتتت

فعٛدتٚهًٝٓلتثٕتْرازىتنرٌتارٛاٖستايت راٟتتتتت

 تت سمتهٓاٖلت نيتٖضرا١تاورٛةٕتٚ رنيتتتتت..

نًرٗلتتتاوٓٛرتايًآلْٞتٚاوًٌٝتٚ ًط نيت..

ٌُتفا ثت نٔتَلتٜاٚزته٢ًتثزاتايٛاقثت لجمل

ت اتَٔتجتلٚشٙت ليك٠ٛتٚاحملا١.تايرٟتة

نُلتض ععتزٚا١ٜتمسطلتا ُٝص٠ت رنيتت

ايسٚاٜررل تايررمتقرراَعت ات ررل٥ص٠تايتهل ررٌتتت

اة تُررلهٞتيفتشَررٔتايهٛزْٚررلتٚايررمتثهًررٔتت

هٓٗررلتايررانتٛزتذلُرراتاحلررٛزاْٞت رٗررستيفتت

ايسٚاٜر١تقُٝر١تايتهل ررٌتاة تُرلهٞتٚاحلررظتتتت

ينتٚاإلْطررلْٞتايت رراٟتيً ررسرت ٛ ررل٤تتتايررٛ 
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ضرررُٝلتهٓررراَلتفررررل س تاحلرررسرتتنررراريتٚة

 ٛا ٗر١تايٓرلعتَٓ ًكر١تَرٔتتتتتتٚايهٛزْٚلتَعرل ت

الررٞت ررلرتفَٛررلتاياَػرركٞتايرررٟتنررلٕت ٦ٝرر١تتتت

يػخٛصتايسٚا١ٜتٚثالااثٗلتٚايرمتاٗرس تيفتتت

ْٗلٜتٗرررررررلتافتت رررررررل تٚفت رررررررل تايكرررررررِٝتتت

ٚاخلطلض١تٖٚٞتثغٝل٤تفرٗستهٓاَلتٜضر ستت

ايهٛازثتايمتٜهٝاٖلتي٘تتاجملتُثت ٛا ١ٗ

احفرررستٚفلإررر١ت ذاتنرررلٕتايعررراٚتٜ ُرررثتيفتت

ثزمرر٘تٚفريافرر٘تيترٗررستغخ ررٝل تدلٗٛيرر١تتتت

تَٔتْطل٤تٚز لٍتم عتَٔتث ٌتايٛ ٔ.

يجدٜارر١تتثَررلتزٚاٜرر١تاثز عررٕٛتَ ررالالل تتت

تَٗرررلتَرررلزدٜينتفرررانيت ػرررهٌتالررراٜ ت ررراا تت

َٚت ٛزتدٚزتايأٜتاحلكٝكٞتيفتايعتقر١ت رنيتتت

ْطرل١ْٝتَعتر ٠تتتإلاجملتُعل تٚفك١ٜٛتايسٚا  تا

ٜآررر٢تثٟتنرررسٙتثٚتتتثْررر٘تَرررٔتا ورررأاتثٕتةت

هراٚإتثٚتالكرراتهًرر٢تايرأٜتثررِتثاٗررس تدٚزتتت

َرررررٔتاارررررٕٛتاخلرررررريتيفتَٛا ٗررررر١تاحلرررررسرتت

ٚهُرٌتاإلْطرلٕت راا ثتتتتت١اإلزٖل ١ٝته٢ًتضرٛزٜت

َرررٔتقٓلهلفررر٘تايآٜٝررر١تٚفس ٝتررر٘تٚثفتقٝلفررر٘تتتت

يٝكررإت ات لْررإتثفٝرر٘تاإلْطررلٕتيفتاحلوررلاتت

تا ٘.ه٢ًتغسفتايٛ ٔتٚقاض١ٝتفس

فعرر تايهلفارر١تهررٔتتتتٚيفتايسٚاٜرر١تثٜضررل ت

قُٝرر١تايٓ ررللتٚايأ ٝرر١تاحلطرر١ٓتٚاإلفررتصتتتتت

ٚاحملا١تَٚا٣تث١ُٖٝتفًوتايعتقرل تايطرل١َٝتتت

تا تالدي١ته٢ًتاالأاّتٚفكاٜستإ١ًتايسالِ.

ايسٚا٥ٝرررر١ت ررررل٤ ت ٛامررررٝثترلتًورررر١تتتتت

يهٓٗررلتثغرراععتاحملررٛزتاثضررلعتٚالسمررعتتتت

هًررر٢تايتُلضررروتٚفكررراِٜتثضرررًٛرتا رررسث٠تيفتتتتت

ايسٚاٜررررر١ت ػرررررهٌتٜٓرررررل ظتاحدارتتنتل ررررر١

ضررررُٝلتثْٗررررلتهتفاخررررٌت ٗررررا ٗلتتايعل ٝرررر١تٚة

ٞتتت ت٤اثضرررلعتٖٚرررٛت عرررٌتاحلرررسرتٚنرررٌتغررر

ثَررلّتاحملارر١تتٖٚػررل تٜت ررا٣تاإلْطررلٕتمررعٝول 

تٚاثفتم.

نُررررلت ررررل٤ تزٚاٜرررر١تاثدٜارررر١تهل٥ػرررر١ت

يتطرررً تايضررر٤ٛتتقطرررّٛت ٜكلهرررل تَتُرررسد٠ت..

يفتاحلرررسرتَٚرررلتتتهًررر٢تالٝرررل٠تا رررسث٠تهَُٛرررل تت

ل تْوطرر١ٝتَاضررل١ٜٚتهًرر٢تفسنترر٘تَررٔترلًورر

 ااٗس تدٚزتا سث٠تٚٚقٛ ٗرلتتتنل ١تاياػست..

 ات لْإتايس ٌتيفتَكلَٚر١تثهتر٢تايررسٚفتتتت

ٚثقطررررلٖلتٚايت رررراٟتيًػررررٗٛا تٚايٓررررصٚا تت

ٚهررررراّتا طرررررلعت ػرررررسفتا رررررسث٠تا كلَٚررررر١تت

 رررل سث٠تهٓررراتهل٥ػررر١تقطرررّٛتتتتتٚنساَتٗرررلت..

نلْعتفعاتاي علّتث سادتاورٝؼتَرثتْطرل٤تتتت

ٛشٜررر١تايرررمتفعرررل تتت ًرررافٗلتٖٚرررٞتاي اٝاررر١ت تت

ا سم٢تٚاوسال٢ت لجمللٕتيٝهٕٛتدٚزٖلتذات

ق١ُٝتهلي١ٝتٚثفتمتفػريت اتايٓاٌتٚاثإلي١ت

 تزًْٗرر١تا ازضرر١تايررمتزاالررعتفررصتتٖٚررٞتثٜضررل 

نٌتقِٝتاحلإتٚايػ له١تٚاةضرتُساز١ٜتيفتت

ايٓضلٍتٚايٛقٛفتَثتاثضرس٠تٚاجملتُرثتنرٞتتتت

متهٓررعتاثدٜارر١تَررٔتتْتخ رر٢تٖرررٙتاحلررسر.

اثتَررثتاحملررٛزتاثضررلعتتتز رر تنل رر١تاثالرراتت

يتهررررٜٛٔت ٓٝرررر١تزٚا٥ٝرررر١تٚاالررررا٠تَتهلًَرررر١تتت

َعتُررا٠تهًرر٢تقٓلهررل تا ررسث٠تايطررٛز١ٜتاحلررس٠ت

تٚاْتُل٥ٗلتايٛ ينتايهاري.

ٚنلْررررعتزٚاٜرررر١تاثدٜارررر١تز ررررلتزاهررررٞت

ثالضررررلٕتَلحلرررر١تفعهررررظتإررررٛز٠تاحلررررسرتت

ت١َٚع ٝلفٗلت عاتا باَس٠تايػسض١ته٢ًتضٛزٜ

الٝررررر تاضرررررتخاَعتايهلفاررررر١تيفتضرررررسدٖلتت

يفت عرررألتاثالرررااثتتفًورررل ثضرررًٛرتاخل رررإت

 هلْرررعتايا ًررر١تضرررٛازتٚايرررمتهلْرررعتَرررٔتتتتت

فااهٝل تاحلسرتَٚعلْلفٗلتايهراري٠تٖٚرِتةتتت
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ٜضررل٢ٖتقررات رراثعتَررثتإرراٜكتٗلتٚٚايرراٖلت

ٚٚايررافٗلتٚ عررألتايػررخٛصتهُررلت ررسٟتيفتتتت

َررررررررٔتاْتهلضررررررررل تا تُلهٝرررررررر١تت١ضررررررررٛزٜ

ْطررررررل١ْٝتيتررررررانيتاثف ررررررل٤ت ٚاْهطررررررلزا ت

 اضرررًٛرتٜػرررا٘تايٛاقرررث.ت مرررل ١ت اتضرررعٞتتتتت

ايهلفارررر١تيً وررررلاتهًرررر٢تثفتقٝرررر١تا ررررسث٠تتتتت

تٚايتُطوتحبكٛقٗلت ػهٌتة٥لتَِٚٗت.

ثَرلتزٚاٜرر١تاثدٜارر١ت ًرروتال ررس١ٜتف ررٛزتت

 ٝٗررلتايٛاقررثتا ررستايرررٟتٜتعررساتيرر٘تا ررٛا ٔتتتت

ايطرٛزٟتثثٓررل٤تاحلررسرتٚةضرُٝلتثْٗررلتٖررا عتتت

يت ٜٛستاحللة تايمتفع تهٔتإٛزتاهل رس٠تت

َررررررلٕتهررررررٔتاثت اغررررررهلٍترلتًورررررر١تحب ررررررل 

ٌت ٖرررٙتايٓتررل٥تتَعتُررا٠تهًرر٢تتتت..ٚرلررل ستنرر

ٚقل٥ثترلتًور١تيت رٌتيفتايٓتٝ ر١ت اتايطرعٞتتتتت

َرررررٔتث رررررٌتٚإرررررٍٛتاإلْطرررررلٕت اتالسٜتررررر٘تتتت

ٚنساَتررررر٘تٖٚا ررررر٘تٚٚإرررررٛي٘ت اتايصٜرررررإتت

تٚاخلاا تايرٟتإٛزٙتايغسرتهلِت ا ٢ٗتالًرٌ.ت

ٚ ٕتنلْررعتايسٚاٜرر١تيفت ٓررل٤تذلهررِتيهررٔتتت

ا ررربثسا تايرررمترررريفتاث رررسادتيفتاجملتُرررثتتت

نٝرإتتلزئتٜعسفت سىتا ػلهستٚجتعٌتايك

تٜعٝؼتٜطتٛ إتايا  تهٔتايهسا١َ.

ٚ اضًٛرترلتًإتيًهلفا١تزغرلتا رل تتت

إٛز تيفتدلُٛهتٗلتايك  ١ٝتنؼتًَروتت

الٝررل٠تَغأ رر١تهرر  تَررٔتفتهلررلتهررٔتُٖررّٛتتتتت

ايررٛ ٔتٚايتُطرروت لهلٜٛرر١تَٚررلتهلغررت٘تفًرروتتتتتت

ا غأ ررر١تقارررٌتإتفرررافٞت ات ًررراٖلتيتتعرررساتتت

إلإرررل ١تيفتفو رررريت زٖرررل ٞتالررراثت رررليكسرتتت

ٚ ليسوِتَٔتٖراتاًعتَتُطه١تحبرإتتَٓٗلت

ايٛ ٔتههظتايرٜٔت لهٛاتايرٛ ٔتٚغرس ِٗتتت

تَٚالد٥ِٗ.

ثَلتٚزٜك١تآدّتيجدٜا١تْسَنيتاي ٛزاْٞت

ايمتفٓتكات ٝٗلت ػا٠تقرا٥إتاإلزٖرلرتايرمتتت

قضررعتَضررل ثتاث سٜررل٤تٚث طررا تالٝررلفِٗتتتت

ٚضرررعلدفِٗتْٚػرررس تايررررهستيفتنررر ريتَرررٔتتتت

ايا٦ٝررل تاة تُلهٝرر١تثررِتنْٛررعتق رر١تالررإتتت

زث تَررٔتفتهلررلتثٕتقرر٠ٛتالررإتايررٛ ٔتتتتت س٦ٜرر١

فكررلعت كرر٠ٛتاحملارر١تٚهٓرراَلتٜهررٕٛتاحلررإتتتتتت

ٖررٛتٚالرراٙت  ررٌتاثدٜررلٕتٚاي ٛا٥ررإتتتتالررل صا 

اتَٓت٢ٗتايسقرٞتٚاثفرتمتتت ٜٚ ٌت لإلْطلٕت

ٚايهساَر١ت ررتتداهررٞتثٕتْتخررتَررٔتثدٜلْٓررلتتت

تذزا٥رررثتفوطررراتهتقلفٓرررلتاي رررلدق١تٚفوسقٓرررل.ت

 كض١ٝتاحلإتايمتفوسقٓلتٖٞتقضر١ٝتاحلرإتتت

فراٚزتثالرااثٗلتيفتايسٚاٜر١تٚايرمت رل٤ تتتتتتتايم

َتُلضه١ته٢ًتَٖٛا١تمتهٓرعتَرٔت ه رل٤تتتت

َٛمرررررٛ تايسٚاٜررررر١تالكررررر٘تيفتايآرررررل٤تايورررررينت

اتايٓتٝ ر١تايرمتثزادفٗرلتتتت ٚايازاَٞتيًٛإٍٛت

تاثدٜا١.

ايس ٝررررإتاات ٛا رررر١تايطررررُل٤تيجدٜارررر١تتتت

امسٗررررلٕتاحلًررررٛاْٞت..فعررررل ت ٝٗررررلتقضررررلٜلتتت

احلررسرتايررمتزلُررعتهٓٗررلتَررنعت ػررس١ٜتَررٔت

لزتٚفػررتعتٚمررٝل تٚذيرروتمررُٔتثالررااثتتتدَرر

ا تُلهٝررررر١تَتٓٛهررررر١ت ًغررررر١تضرررررلالس٠تقسٜاررررر١ت

يًوًطرررررو١تايػرررررلهس١ٜتفٓٛهرررررعت كضرررررلٜلٖلتتتت

ٚفسنٝصٖررلتهًرر٢تايعُررٌتَررٔتفررتٍتالررلة تتتتت

ْطررل١ْٝتٚهًُٝرر١تَتُطرره١ت ل اررلدئتت ْوطرر١ٝت

ٚايكررِٝتيت ُررثت ررنيتاخلٝررلٍتٚايٛاقررثتٚجتُررثتتتت

ت نيتايًغ١تايػعس١ٜتٚايطسدتايتعاريٟتا ٛ لت.

ايسٚاٜررررل تايررررمتهتاْتكلاٖررررلتنٓررررعتتت

السٜ رر١تهًرر٢تثٕتفهررٕٛتيفتا طررت٣ٛتايت٥ررلت

ٚ اٜس٠ت تطًٝ تايض٤ٛتهًٝٗلته٢ًتثْٗلت ص٤ت
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يفتتَرررلثت تَٕرررٔتاثدرتايٓطرررل٥ٞتايررررٟتنرررلت

 ات لْإتَلتقاَر٘تتت١ٚ ٘تاحلسرته٢ًتضٛزٜ

ايس ررٌتَررٔتثكل رر١تولثًرر١تٚثهتكررات لشَرر١تثٕت

ا سث٠ت هرٔتثٕتفهرٕٛتجترلٚش تايس رٌتيفتتتتت

ل ر١تهررٔتاحلررسرتٚرلًولفٗررلتَٚكلَٚتٗررلتتايهت

ٚةضررُٝلتثٕتَررلتقاَترر٘تٖررٛت ررص٤تٜطررريتوررلتتتت

ا ًععتهًٝ٘تٚايرٟتٜػهٌتثوًإتَرلتنترإتتت

تهٔتاحلسرتَٔتزٚاٜل .

هًُرررعتٖررررٙتايسٚاٜرررل تهًررر٢ت سٜررروتتتت

ا ػلهستايٛ اا١ْٝتٚاضتٓالطتاحلظتايٛ ينت

ا  عِت ًٕٛتاحلصٕتٚاثض٢ت مرل ١تيً رلة تتت

ٚةضرُٝلتثٕتتتايٓوط١ٝتَٚعلو١ت عألت ٛاْاٗل

 ساه١تاثدٜال تنلْعتٚامر ١تيفتذيروتَرٔتتتت

فتٍت ق لّتثْوطرٗٔتيفتغرخٛصتايسٚاٜرل تتتت

ٚايعُرررٌتن اٝرررإتْوطرررٞت علوررر١تفً رررل تت

ايررسٚلتٚايٛ رراإت اضررليٝإتف ررٌتيفتْٗلٜتٗررلتت

 اتٖررررافتضررررلّتيفتايتعررررل ٞتَررررثتايررررسٚلتتتتت

تْطل١ْٝتا تعا١تتاإل

َٚررلت ررنيتزٚاٜرر١تٚثفررس٣ترتًررإت سا٥ررلت

ٜٝٛرررر١تالطررررإتَررررلتتتايطررررسدتٚايأانٝررررإتايآت

فوسمرر٘تالررلة تاثدٜارر١تٚفعلًَررٗلتَررثتقٛيارر١تتتت

احلرررراثت ػررررهٌت ررررينتٚغررررعٛزٟتٚالطررررٞتت

ٜتُلغررررر٢تَرررررثتزٚالٗرررررلتٚثاللضٝطرررررٗلتايرررررمت

السنعتَٔتفتهللتَػلهستا تًكرٞتيًتولهرٌتتت

يفتتَرررثتاحلررراثتٚايتولهرررٌتايررررٟتفرررسىتثثرررسا ت

ْوط٘ت لهتارلزتثٕتاورسلتٚاالراتٚايراّتٚاالراتتتتتت

 ا٠تٚاثهتٖٛتايكلضِتا ػأىت ُٝٓٗلتَٚتٛا

يفتنررٌت ٓٝررل تٖرررٙتايسٚاٜررل ت غررألتايٓرررستت

تهٔتا ٛمٛ تثٚتاحملٛز.

قرررررٍٛتثٕتاثدٜاررررر١تتثةتثٕت ٚةتٜطرررررعينت

َتوسد٠تيفت ليٝلفٗرلتتتايطٛز١ٜتقاَعتثهُلة 

ٚثثاتررعتثْٗررلتقررلدز٠تفررٛاتثٟتوُررلزتٚيفتثٟتت

دلررلٍت ات لْررإتايس ررٌتٚز ررلتثن ررستثٕتتتتت

زٚالٗررلتاحلطرر١ٝتٚايعل وٝرر١تثقرر٣ٛت هرر ريت ررلت

ػررلهستاحلررإتٚاحلٓررلٕتايرررٟتتمتتًهرر٘تَررٔتَ

ٜطٝ سته٢ًتالسانٗلتايٓوطرٞت كراتنلْرعتتتت

نرررٌترلًورررل تتت٢هًرررتٚ ُرررت تثغررراتإررر ا ت

احلررسرتٚفررااهٝلفٗلتا ب رر١تٚايرررٟتاْ ررإتيفت

 هلْررررعتايآررررل٤تا ررررتنيتت ليٝررررل تايعُررررٌ..

ٚاثضلعتايرٟتٜ عإته٢ًتثٟتزٜحتثٕتفكتًثت

تهٔتهلهتاحلكٝك١تٚايٛاقث.ت رٚزٙت عٝاا 
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 المقاومة في األدب الفلسطيني

  سميح القاسم أنموذجًا
 

  .نبيل فوزات نوفلأ 

 وطاتب دوريحث اب           

 

ُوِظدد ا قاواوعددة عددا ق غظددامال وز ددت عذ عددة ظددي ع،ددن غ دد   ق   وددةال  غددي    

وقددددم ب  س،صددلقي ؼف دد   دد  ال خم ددوم عودداوب ب وفددي وص لتددي ظبدد  عددا  ظددوي   

ق غظام قظ غدة طف،صدل عدر يفل ل قظد صا  سدف قظد،يت  وقظدف موظدت ص  دا بفد               

أدب وذددفل وخ ابددة وش ػددات وباظددداظي طددام أدب قاواوعددة ظ دد صا  سددف ق غظددام  

( وضلؼف قظوسي قظني ؼذ ب قظباتب وقاو    ػ  ة 1وحلؼدي وطلقعدي وقددوذظي)

ا  سددف ق ورددام وق رإل وق غظددام عددف خددذ  قظدد،     تدد رؼا قالقحدد ال وقظدد ص 

 قا،يتدح س ى قاظدوؼاا قامد يتةال وقظني ؼوقطب قظف   قظفظبلي  م وج ال

 

ُِّاضههٍحلابههلثحلافسة اْههٖحلافهه حل ٌهه  حلحلحلحل

إىلحلحمههِحلافههةا لٕعحلُّعلههتحلكيههٗحل  هه ْتحلحلحلحل

مف ًْمحلخمتيفٖحل ِاضٍحلم حلحيليهٍحلاتتهتحلمهىحلحلحلحل

أا  رحلمسلِمٖحلفةفكحلّ هلتحلافهِكٓحلأًلْهٖحلحلحلحل

ُازهههههٖحلكيههههٗحلّلّههههاحل  هههه  تحلًههههةاحلا٢ ثحلحلحلحلحل

ُ  ِّوهههٍعحلُمهههىحلزهههمحلافعلهههتحلكيهههٗحل ِّي هههٍحلحلحلحلحل

ُاسههتا ام ٍحل ق  ههٖحل هه  رٕحلكيههٗحلافتػلّههكحلحلحل

يفحلسههْ هحلًههةَحلاهِاضٌههٖحلاهفتِغههٖ حلُ  ههىحلحلحلحل

اكتبهه رحلميػلههٖحلاميلهه مْ احلأُأحلكلههتحلأ  ههٓحلحلحلحلحل

 ةيْ ٔعحلمعلُ حليفحلغْ ٕحلافب لّٖحلكيٗحلًهةاحلحل

اف ِ هه عحلُههه ً حلعلههلحلكيههٗحل ُرحلا٢ ثحلحلحلحل

افهههههِّاحلاهةههههه ُنحلًهههههِحلكلهههههتحل  ِفسهههههتِٔ حل

افلُاٚهههٓحلافع هههْمحلاابهههلثحلُافسههه١ناحلافهههةٔحلحلحل

مهههىحلاتل ههه رحلاب ههه رّٖحلحلحل ههه يحلُاغههه ا حل

افلْٚسٖحلفوٌهِ حلافسهِرٕحلافبي هفْٖحلاف ه ٘عحلحلحلحلحل

اية حلمت ىحلفِْحل ِفستِٔحلمىحل ل ْه حل هٟرٕحلحلحل

حلإ  اكٍحلا٢  ٓحليفحلإ لازحلاهةِفٖحلافت فْٖ:

إذاحل  يحلا٢هلارعحلك حل  رّخحلافب هلّٖحلحل

افقِّتعحل ه حلمت وهِاحلمهىحل ةْهاحل  ففه رحلحلحلحلحلحل

ُزْةههٖحلالاههِاحل ٌهه حلسههْقل ٌمحلكيههٗحلمةهه رارحلحل

محل لههه ّلارحلمهههه بٌمحلافوههه وعحلُذفهههكعحلرمههه

ا٢ه هْٖعحلايله ذاحل حلّهتعيمحلا٢لْه رعحلُفهِحلههلٕحلحلحلحلحلحل

ُاغهه ٕحليفحلغْهه  ٌمعحلًههةاحلافهه روعحلُحيةةههِاحل

ُضههههههِ ًمحلايههههههاعحلُسْسههههههع ُاحلافوهههههه وحلحلحلحل

 هههاللاضٌمحلمهههىحلمةهههذحلاف هههلحلافهههةٔحلّل  هههٗحلحلحلحلحل

ٙ ًمحلُءهه ًٙمحلكهه حلاف مهه ي  حلحل ُيفحلافِا هه حلحل ةهه 

هههٌ رحلمع ههمحلافب ههلّٖحل ُرا حلراٚهه ا حلفهه٣ ثحلحلحلحلحل

٠رحلاف ههع حلُ ههه ٍّحلاهةهه ُنحليفحلييْهه حل قههِ

٢كلههه أحلافِغ هههْٖحلحلفيةهههِ٘حلافل زّهههٖحلُ علّهههٖحلاحلحل

ُا٦ضلامْههٖحلافههه حل ل  بٌههه حلافةهههِ٘حلافل زّهههٖحلحل
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حبهههاحلاف هههعِثحلُا هههتحلاهل رسههه رحلافةهههةرٕحلحلحل

ُاف١حلإهس هْٖحلفيػ  نحلحبهاحلههعِ ٌمحلُحبهاحلحلحلحل

ُفة حل ِزكذحلا٤راٙحلُ وِكذعحلحلاف عِثحلك مٖ 

ُالتيفههذحليفحل  ّهه حلم ًْههٖحلا٢ ثحلاهةهه ُنعحلحلحلحل

فهةٔحلّتِضهٍحليفحللق  هٍحلحلحلحلًتحلًِحلأ ثحلابلثحلا

 ُحلايهههه رضٓعحلأنحلًههههِحلأ ثحلافسههههِرٕحلحلإىلحلافعهههه

افةٔحلّتِضٍحلإىلحلافه التعحلًُهتحلأياحلاف   ه حلحلحلحل

ًههِحلافههةٔحل هههوعٍحلا،لهه ًاحلعحلُفةهه حلكلاتههٍحلحل

اأ ثحلحلاهِسههِكٖحلابههلٕحلبُ ْبهه ّ وحل هه فةِأ:حلحل

اهة ُمهههههٖحلًهههههِحلمههههههقيتحلُاهههههعٍحلا٢ ّههههه حلحلحلحل

عحلًُهههِحلا٢ ثحلمساههه يحل وفههه هٓاففيسههقْاحلحل

اتتي ههٖحلكهه نحلحلايسههقنافههةٔحل هه أحلّ تهه حليفحلحل

حلعحل عههه حلغهههلثحلحلحل8948 عحل8948كهههه نحلحلافو بههه

ُاةهههه  حلف وفهههه هٓحل هههه ُنحلًههههةاحلاهههه حلافةلهههه حلحل

ُّوهههه  ٔحل  فِ ههههِأحلحلُا٠غههههت١أحلا٦سههههلاْٚيٓ

فيػ همحلحلفيػلّٖحلُا٠ستة١أعحلرممحلل ِكٍحل

افهههههههةٔحلالااهههههههٍحلا٠غهههههههت١أحلحلحلافعسههههههه لٔ

حل8948ا٦سلاْٚيٓحلكيهٗحلاهوه ّاحلاتتيهٖحلكه نحلحلحلحلحل

وعحلُرمهههمحل2ابُافوةههه حلُاهسي هههشحلا،يْههتحلحلأٔحليف

ك نحلافتِ هتحلفتعلّهلحلفه٣ ثحلاهةه ُنحل له حلحلحلحلحلحل

كيْهههٍحلإ٠حلأهوههه حل  هههىحلأيحلهةهههِأحل  ههههٍحل هههتحلحل

موْهٖحلحل يلٖحلُهصحلُ هْ ٕحلُرُاّهٖحلُمة فهٖحلُأحلحل

ُمِ ههلحلزةهه يفحلُا ههلٔحلُأ  ههٓحليفحلمِاضٌههٖحلحلحل

اتتههههتحلافل  هههه حلُاف هههه  حلُأكِاهههههٍحلمههههىحلحلحلحلحل

ُسوةهههلحلحلاب هه نحلاهسههتب ّىحليفحلافهه الت حلحل

غههههه ّسو حلكهههههىحلأ ثحلاهة ُمهههههٖحليفحلايسهههههقنحلحلحل

ُكههىحلبل ههٖحلاف هه كلحلاففيسههقْاحلحلحلحلحلاتتيههٖع

مسْتحلافة سمحلعًةاحلا٢ ثحلافةٔحلك شحل ذحل

ظههههههلُ حلا٠سههههههتعل رحلُافةٌههههههلحلُا٦رًهههههه ثحلحلحل

يفههههٖعحلُّ ههههلتحلًههههةاحلا٢ ثحل  ههههه  فٍحلاهات

حلافلمسْههٖ ههتحلأهههِاصحلافهههوِ حلا٢  ْههٖحلموٌهه حلحل

ُاّهههههٖعحلافةههههههٖعحلاهسهههههلغْٖوحلباف هههههعلعحلافل

وحل3مىحلا٢م هٓحلُافةهاصحلُماً  بحلُاف عبْٖ

ُ هههه يحلا٢ ّهههه حلاهةهههه ُنحلاف ههههٌْ حلمسهههه يحلحلحلحلحل

 وفهه هٓحلًههِحلمههىحلأّيههاحل عههباحلا٢ ثحلاهةهه ُنحلحل

كو م حلأ  رحلكهىحل ارحلا٤ اثحليفحل هاُرحلكه نحلحلحلحل

نحل راسهههههٖحل عوهههههِايحلاأ ثحلاهة ُمهههههٖحليفحلحلحل8966

اعحلًُههههةَحل8966-8948ايسههههقنحلاتتيههههٖحل

اف راسههٖحل عقههٓحلمسهه يحلم هه يحلافلّهه  ٕحل٢هههٍحلحل

ُاههه حلمههههقيػ  حلل  ههه حلفيوت ضههه رحلا٢  ْهههٖحلحلحل

اف حلُض رحليفحلايسقنحلاتتيٖحل٢ُأحلافسِرّٖحل

مهههلٕعحلًُهههِحلمههههقيتحلاأ ثحلاهة ُمهههٖاحل لههه حل

ّب ُحلمىحلكوِايحل راستٍ حلاة حلك حلمس يحلكهىحلحل

ا٢ ثحلاففيسهقْاحل ههاأ ثحلاهة ُمهٖاحل٢يحلًههةاحلحلحلحل

ا٢ ثحلّةههههِنحلاهههه حلبْهههه حلأسههههب ثحلافةلهههه عحل

ُّ هههط حلكيهههٗحلافِ هههِ حليفحلُضهههٍحلا٠غهههت١أحلحلحلحلحل

ُحيهههل حلكيهههٗحلافسهههِرٕعحلُاه هههٓحليفحلسهههبْتحلحلحلحلحل

يحلافقلّةهههٖحلهههه ٚ ٖعحلًُهههةاحلابلّهههٖحلرمهههمحلأ

اهههههقيتحلايههه تحل حلّةتههههلحلكيهههٗحلا٢ ثحلحلحلحل

افعل هههٓعحل هههتحلسهههلك يحلمههه حلسهههل٘حلإىلحلا٤ اثحلحل

افع هْهههٖحلا٢لهههل٘حلُ يةهههٓحل ههه فةبِأحليفحلافههه ُأحلحل

اتتيهٖحلمههىحلافعهه   حلُفةهه حلكهه حل وفهه هٓحلكههىحلحل

ٓاحل٠حلحلحلًههةاحلا٢ ثحل هه فةِأ:حل اإياحل ههتحلكلههتحلأ  هه

ٖ حل٠ُحلهههط كٖحلكههىحلكلههتحلحلحل ٖ حل٠ُحلأًلْهه ّةههتحل ْلهه

يْهه فٓحلافبهه ر ٕعحلفْهه رص حلكبههِٕحلحلحلحلحلمةهه ُنحلسههٌلحلافحلحل

ٙ ابحلحل ُ حلّةههههههلحلحلحلوع4 ْهههههتحلاتتهههههتحلأهههههه١

 وف هٓحلامهقيتحلأ ثحلاهة ُمٖاحلكيٗحلا٢ ثحل

افعل ٓحلاففهْتحلاةطحل تحلأّيةهٍحلكيهٗحلاف هعلحلحلحلحل

اف عيبحلأّ  حلافةٔحل ستحلكو َحل يعٖحلاهة ُمهٖحلحل

افههه حل٠حل ٌههه نعحلاةههه حل و  يتهههٍحلا٢ضْههه أحلكهههىحلحلحل

ّلّهههههههاحلابفهههههههألعحلُافلوههههههه ٙحليفحلا٢اهههههههلا حلحل

ُر ههه حلحلحل هههلُ٘حلف٣ّفههه أ حلُافةههههصحلافههه حلحل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A_48
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A_48
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A_48
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_(%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A


 املقاومة يف األدب الفلسطيين

 

 382 

 

نحلكيهههههٗحل ِزْهههههاحلا٢ ثحلحل8966ضٌهههههِ َحلكههههه نحلحل

اففيسقْاحلاف حلُف حل هذحلغهلاثحلا٠غهت١أحلحلحلحل

اابهههههه رحلافسةههههه يفاعحلزهههههمحل بعٌههههه حلحلحلُامسههههه َ

  ن8968  راس رحلألل٘حلك نحل
أ  حلاٌْ حلكيٗحلافع١ ٖحلاهت  ميٖحل هنحلحل

ُ ه أحلاإيحلحلحلاهة ُمٖحلاهسيػٖحلُاهة ُمٖحلا٢  ْٖع

أًلْههٖحلحلاف هه تحلافسةهه يفحليفحلاهة ُمههٖحلّقههل حلحل

 هههِ٘حلفْسههذحلأ هه ا حلأ ههتحل ْلههٖحلمههىحلاهة ُمههٖحلحلحل

ُفةهه حلراعحلمهههقيتحلهههعلاٙحلحلحلاهسههيػٖحلذا ٌهه اع

اهة ُمهههههههههٖحلكيهههههههههٗحل لِكهههههههههٖحلاف هههههههههعلاٙحلحل

نحلُمىحلأههٌلًمحلحل8967اففيسقْوْنحل ع حلك نحل

 ِاْاحلزّ  حلُحملِ حل رُّ حلُمسْتحلافة سهم حلحل

ُمهه حللههلُعحلاهة ُمههٖحلاففيسههقْوْٖحلمههىحلفبوهه يحلحلحلحل

مههه حلاهتةههه أحلحل  مهههذحلأمسههه ٙحلض ّههه ٕحل لااةهههذ

افليبههههٖحليفحلهههههِصحلافههههوصعحلمههههىحلاف ههههعلعحلإىلحلحلحلحل

افسهههل عحلافهههةٔحلأسهههتحلفهههٍحلاف   ههه حلمسههه يحل

 وفهه هٓعحلمت هههْ  حلمهه حلافتبهه اأحلاب  ههتحليفحلحلحلحل

اهههه اعحلاف تههه  ٓحليفحلافعةهههِ حلا٢لهههإحلذمهههِحلحلحلحلحل

افسهههل حلُافلُاّهههٖعحلُمتْاههه رحلًهههةَحلا٢كلههه أحلحلحلحل

 هه فةف حلاههِهحل ةهه ّتحلاف اهههْٖحلاهة ُمههٖحليفحلحل

افههوصحلُإغ ّتٌهه حل ٌ فههٖحلأسههقِرّٖعحلُاهتةيههذحلحل

حل افِا عْههههٖعحلحبْههههشحله  كههههذ حلكههههىحلحلحلحل ٌهههه حلذمهههه

اف اهْٖحل فٖحلا٢سقِرٕحلُافليهِعحلُ ِفهذحلحلحل

معٌهههه حلإىلحلإهسهههه يحلكهههه  ٔحلحيهههه  حلُّ ههههلَعحلحلحل

ُخيقهٜحلُّهههْ عحلُّههوطتحلُخيفههاعحلُخيهه  حلحل

ُأ ههه حلاف هههعلاٙحلحلحلُّ ْةههه  ن عحلُحيههه يحلُّفهههل  حلحل

ُاف ت ثحلاففيسهقْوِْيحلمتسه ٌمحل ة ه ّ حلحلحلحل

هههعبٌمحلُا ههػِاحلغهه ٠رحلافت ههل حلُافعههةاثحلحلحلحل

احلافعههههِ ٕحلُا٠اههههقٌ  حلُا٠ ههههلارحلكيههههٗحلغهههه

ُيفحلحلُافتػلّهههلحلمٌلههه حلّههه أحلفْهههتحلا٠غهههت١أعحلحل

مة مهههٖحلًههه٠ٟٙحلاف   ههه حلا٢ ّههه حلاف هههٌْ حلحلحلحلحلحل

مسهه يحل وفهه هٓعحلُافهه  تِرحلكبهه حلا ْهه حلحلحلحلحل

زرا ههههههطعحلُافهههههه  تِرحلكيههههههٓحلغطههههههه زٔعحلحلحلحل

ُافهه  تِرٕحلاهه  ىحلاهههلعحلُافهه  تِرحلإ ههلاًْمحل

ا تحلاهللعحلُافلُاٚٓحلغسىحلمحْ عحلُماًهمحلحل

ممىحلأسٌمحليفحل  رّخحلملغيٖحل ْه ٕحلمهىحلأّه نحلحلحلحل

افعل ْهههههٖعحلُ  هههههىحلأيحلءْههههه حل هههههنحلحلأمتوههههه حل

ملغيتنحليفحل قِرحلأ ثحلاهة ُمهٖحلاففيسهقْوْٖحلحلحل

 ًُل :
ُ هه حلحلملغيههٖحلافبػههشحلكههىحلافههةارحلحل-8

ّلٗحلاٌْ حل ِرحلاف هعلحلكيهٗحل هِرحلافةههٖحلحلحلحلحل

ُأًمحلاهِاِك رحلافه حلحلحلُافلُاّٖحلُاهسلغْٖع

ابهونحلإىلحلحلحلك حلكوٌ حلا٢ ثحليفحلًةَحلاهلغيٖ:

ُافوهههههه نحلكيههههههٗحلملهههههه  رٕحلحلا٢ر حلُافههههههِّىع

ُ لحلاهةا تحلُا  زرحلافه حل عهل حلحلحلحلاف ّ رع

هلههه حلاف هههع حلاففيسهههقْاعحلُ هههِرحلافت هههل حلحلحلحلحل

ُافتلسههكحل  ٢مههتحلُافتهههلْمحلكيههٗحلحلُافبههٟوع

افسهههه رحلُافعهههههِ ٕعحلُار فههههه صحل هههههِرحلافتلهههههل حلحل

ُا٠غتطههه ععحلُاهق فبهههٖحل  فسههه رحلكهههىحلّلّهههاحلحلحلحلحل

افو هه أحلُاهة ُمههٖعحلُ هه حلا سههمحلًههةاحلا٢ ثحلحلحلحلحل

 و كهههههٖحلرُم هسهههههْٖحلميههههه حلكيٌْههههه حلابههههه يحلحلحلحل

ع ههٍحلمههىحلاٌههمحلفيِا هه حلحلحلحل٠ُحلخييههِحل حلُافْهه وع

ُ  هههاْصحلفهههٍحليفحلضِاهبهههٍحلاهاتيفهههٖحلُرسهههمحلحلحلحل

غيههِأحلفياههلُعحلموههٍحلُأيحل هه يحلمع لٌهه حل هه حلحلحلحل

 لههه حلكوههه حلحلهههه تحلغيههه٠ِ حلال ّهههٖحل ذا ْهههٖع

حل مس يحل وف هٓحلُمسإحلك انحلُماًم

ُ   ْ حلحلملغيٖحلا ت   حلافةار-2

أُحلملغيٖحلافوٌِ حلافسِرٔحلُذفكحلموةحلحلاهلِّٖع

مه حلحلحلموتهلحلافستْوْ رحلمىحلافةليحلافع لّىع

اهق١ هههههٖحلافسهههههِرٕحلاففيسهههههقْوْٖحلاةههههه حلاز ا حل
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حل ا هه تحلحلافتههه هحلا٢ ّهه حلُاف   هه حل  ههعب

م١متحلهعلحلض ّ حلُأاهاحلمفتهِ حلكيهٗحلا٢لهلحلحلحلحلحل

م حلُف حلم١ْ حلهعلّٖحلض ّ ٕحل تلْ حل ةه رحلمهىحلحلحل

افتل سههههكحلُاف ههههف اْٖحل سههههتا نحلافتهههههِّلحلحلحل

ُافرتمْهههه حلفتةلّهههه حلًههههةَحلافتطل ههههٖحلُ علْههههاحلحل

افههههِكٓحلغتههههٗحلّهههههبتحل ةهههه ُرحلافةهههه رٝحلأُحلحلحلحل

  حلاهِاههههههِصحلا،لهههههه فٓحلحلاهسههههههتل حلأيحلحيههههههحل

فيةهههْ ٕ حلُسههول  حلمة فوهه حلكيههٗحلاف ههه كلحلحلحلحلحل

حلُم حلّتلْ حل ٍحلهعلَ حلحلمسْتحلافة سمع

ّعهه حلمسههْتحلافة سههمحلمههىحلأ ههلزحلاف ههعلاٙحلحل

افعههلثحلاففيسههقْوْنحلافههةّىحلار ههبطحلامسٌههمحلحلحلحلحل

أههههه حلا٠ر بههههه ثحل  هههههعلحلافسهههههِرٕحلُاهة ُمهههههٖحلحل

اففيسقْوْٖحلا حلا٠غت١أعحلُ ت حلاف ه كلحلحل

مسههههْتحلافة سههههمحلمٛهههه رحلافةههههه ٚ حلهههههة لحلحلحلحل

 ع ٌ حلًوه حلُموٌه عحل ههْ ٕحلافقلّهاحل ه صحلحلحلحلحلحل

حلمىحلل١هل حلكىحلافو  أحلُاف ف  حلُاهة ُمٖع

رسهههمحلمهههىحلل١هلههه حلم١مهههتحلّلّهههاحلافو ههه أعحل

حلافههههةٔحلِّ ههههتحلإىلحلاػههههلحلض ّهههه حلم ههههلهعحلحلحلحل

م طع  حلكيٗحلايِ حليفحلًةاحلافو  أحله حلاٍْحل

مههىحلهههل حلُكهه ٕحلُ لامههٖحلبهه ميٓحلفههِاَٙعحلحلحلحل

ُّٟ ههه حلأههههٍحلافقلّهههاحلافهههةٔحلّعقْوههه حلا٢مهههتحل

افوههِرحلُافبِ ههيٖحلافهه حل هه حلحلحلحلًُههِحلحل  بْهه ٕع

افساحلكيٍْعحلُّٟ  حلأيحلّلّاحلاف هٌ اٙحلًهِحلحلحل

افقلّاحلا٢ُغ حلفياه١تحلمهىحلافةٌهلحلُاف يهمحلحلحلحلحل

ُا٠غههههت١أعحلُاسههههتا انحلاف هههه كلحلافهههههِرحلحلحلحل

اففوْهههههٖحلسههههه ك حليفحلرسهههههمحلم١مهههههتحلّلّهههههاحلحلحلحل

اةهه حلهههبٍحلا،ههةصحل اهسهه يحلّ ههْخحلحلحلحلحلافو هه أع

ُ ههةفكحلحلكيههٗحلسههبْتحلا٠سههتع رٕحلاه وْههٖعحلحلحل

حلبض:هبٍحلاهه ه حل   ٚىحلفٍحل ي حلّو

حلأ  ا حلكيٗحلًةاحلافقلّا

حلهةُٔحلا ٘حلإهلاهحلسوبيٖحلكيٗحلُك حلافعق ٙ

حلافف اٙحلأ  ا حلكيٗحلًةاحلافقلّاحلهل حل

 ًُو كحلم١ْ حلض ّ حلًُو كحله وحلأ    ٙ حل
ُّٟ  حلمسْتحلافة سمحلكيٗحلأيحلاف هع حلحل

اففيسقْاحلم ِ حليفحلّلّاحلافو  أحلُفىحل تحل

 أُحلّْ وحلغتٗحلُفِعحلاهستةبت حلحل
حلُيفحل هههْ ٕحلمسههْتحلافة سههمحللقهه ثحليف

حلسِهحلافبق فٖحلّو  حل  ١ٚ :

 مع هٓحل-حلم حلهٛذحل–ر  حلأاة حل
 ر  حلأكل حلفيبْ حلزْ  ٓحلُالاهٓ

ر ههه حلأكلهههتحلغطههه را عحلُكتههه ٠ عحلُ وههه وحلحلحلحلحل

 هِارص
 ر  حلأحبشعحليفحلرُصحلاهِاهٓعحلكىحلغبِث

 ر  حلأمخ حلكلّ ه عحلُض ٚ 
 ّ حلك ُحلاف لتحلف ىحلفىحلأس ُن

 ُإىلحلعللحلهبضحليفحلكلُ ٓحلس   ُن
 ىحل لا ٓر  حل سيباحلعللحله حلم

 ر  حل قعمحلفيسطىحلهب  ٓ
 ر  حل سقِحلكيٗحلمااصحلض ٔ

 مىحلأز صحلُأُايحلُلِاث
 ر  حل لهحلأهع رٔحلُ تيب
 ر  حل قعمحلبلٓحلفي ١ث

 ر  حل بةٗحلكيٗحل لّتو حل   ِوحلرك 
 ّ حلك ُحلاف لتحلف ىحلفىحلأس ُن

حلُإىلحلعللحلهبضحليفحلكلُ ٓحلس   ُن

 
*** 
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 ر  حل قفٜحليفحلفْيٓحلهعيٖ
 ر  حلأغلنحلمىحلأمٓحل بيٖ

 ر  حلّ تمحلهعيبعحلُأ ٓعحلّفتعحلُّفيٖ
 ر  حل لومحلمىحله ِّرحلأغ١مٓحلمفيٖ

 ر  حلزّلحل  رخيٓحلضب يعحلُللايفحلمٟفٍ
 ر  حل لنحلأّف فٓحلِّنحلافعْ حل  فٖ
 ر  حلي صحلأ ػ  ٓحل ِضٍحلمستع ر

 ر  حل لا حلمىحلغِفٓحلض ارا حلُض ارا حلُض ار
 ر  حل هي حلأّ مٓحلكيٗحلرّٞ حلمةفٖ
 ّ حلك ُحلاف لتحلف ىحلفىحلأس ُن

 ىلحلعللحلهبضحليفحلكلُ ٓحلس   ُنُإ
*** 

 ّ حلك ُحلاف لت
 يفحلاهْو ٙحلزّو رعحلُ يِّتحل   ٚل

 ُزم رّ عحلُ ٌطٖ
 ًُت ا رعحلُاطٖ

 ُا٢ه هْ حلابل سْٖحلًُظحليفحلابو ضل
 ُكيٗحلا٢ااحلهلاص

 ّتػ ٘حلافلّتحلُافي ظاحلُ ت زحلاها ّل
 إهٌ حلكِ ٕحلِّفْسْا حلمىحلحبلحلاف ْ ص

 كِ ٕحلاف لتعحلُإهس هٓحلاهٌ ضل
 ُفعْوٌْ عحلُكْوٍْ:حل ْو  عحلفىحلأس ُن

 ُإىلحلعللحلهبضحليفحلكلُ ٓ
 س   ُن
 س   ُن
 س   ُن

فةهه حلمتْهه حلاف ههعلحلاهةهه ُنحليفحلايسههقنحلحل

  فعلهههتحلكيهههٗحل  هههْْ حلافهههةا لٕحلُافهههِكٓعحلحلحلحلحل

ُ ههة احلا٢ضْهه أحلافهه حل حل ههأل حل ع ّ ههٖحلحلحلحلحل

حلاههرتٕحلابههلثحلا٢ًيْههٖحلُا٠غههت١أعحلُا٦اهه ٙحل

ُ ههِّوٌمحلكيههٗحلهههب ثاحلاهه اْٚنحلعموههِاحل ههل اٌمحلحل

ذفهكحلمه حلحلحلحل لااهاحلحلُ ة را ٌمعحلههب    حلُرضه ٠ عحلحل

  ّْ اٌه حلحلحل تحلاف يمحلافهةٔحلبهاحل  هة ُمهٖعحلحلحل

  اههٖعحلكيههٗحلاهسههتِ٘حلا٦ك١مههٓعحلُافسةهه يفحلحل

م حل  متهٍحلًهةَحلا٢كله أعحلّه  ٓحلحلحلحلحلحلُافسْ سٓع

يفحلسههههْ هحلغفههههألحلًههههةَحلا٦دمهههه زارحلُكهههه نحلحلحل

  ُّلً عحلُهعلحلمسْتحلافة سمحل حلخيلعحلكىحل

افة سههمحليفحلُكوهه م حلهةههلأحلهههعلحلحلحلًههةَحلاهٌلههٖ 

ملاغيههٍحلافت رخيْههٖحلاهاتيفههٖعحله ت ههلحلأهههٍحلحلحل

  يحلّسعٗحلإىلحل ة ّمحلأّلُغهٖحلههعلّٖحلكهىحلحلحلحل

افسِرٕحلمستو ا حليفحلذفكحلكيٗحلرّٖٞحل ِمْٖحلمتْ حل

 ٌهه حلُ ههلكحلمههىحل  كهه  ٌ عحلًُههةاحلمهه حلّت ههتحل

مهههىحللههه١أحلزبههه رحلاه ههه منحلاف هههعلّٖحلافههه حلحل

 تبٌهه حليفحلاههرتارحلزموْههٖحلخمتيفههٖعحلإذحلدمهه حلحلحلحلحل

ًله حلكيْههٍعحلحلحل ةه ٙحلافف هلٕحلُاهِ ههلحلكيهٗحلمهه حلحلحل

مىحل ُيحل لاحليفحلا٢ستعحلرممحل ب أحلافههِرٕحلحل

اف حل ستِك حل ه١ حلموٌله حلأُحل يٌْله عحلمه حلحلحلحلحل

ِاهٍحلاف ه كلحلحل ّ احلإىلحلكلاحلافتهِرحلافةٔحل 

غههِأحلمسهها ٍعحلُإىلحلإ  هههٍحلحههطحلافتػههلكحلحلحلحل

حلافةٔحلسي ٍحلموةحلافب اّٖ حل

يفحل عههضحلاففههرتارحل  هههذحلقههٖحلمِا ههلحل

 بهههه ُحلم يلههههٖعحلفي هههه كلحلافة سههههمعحلغْههههشحلحلحل

ا٠ه سهه رحلكيههٗحلاف هه كلحلحلحلّسههْقلحلإغسهه وحلحل

  رضٖحلميػِظٖعحلكو م حلّتػ صحلكىحلُا عٍعحل

ف ىحلاكرتاا  ٍحل  هل  هٖحل٠حل  ه تحلاهٌْه را حلحلحلحل

ذا ْ  حل عيٍحلّسةطحليفحلغ فٖحلافْ وحلافت نحلاٌِحل
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ّةهههه نحلم ٌههههلّىحلمتةهههه  ينحلب فههههٖحلافة ههههْٖحلحل

اففيسقْوْٖعحل  هٍحلّلّه حلأيحلّعيهىحلم يِمْهٖحلحلحلحل

ايسههقنحلكيههٗحلأ هه حلمسهه غٖحلملْٚههٖعحلفْههساحلحل

ز ر ههٍحلمههىحلم هه كلحلافتعهه ّلعحلحلحلمهه حلّسههتقْ حلإحل

ُمههىحلزههمحلافتف كههتحلمعٌهه عحلغتههٗحل٠حل  ههْ حليفحلحلحلحلحل

افوسْ يعحلُفت تحله لهٖحلأم نحلا٢كنحلُغْاهٖحلحل

يفحلاف ههل ٚلعحليفحلاه ههٌ حلا٢ُأعحلّةهه ريحل ههنحلحل

افٌْهههههِ حلُههههههع حلايسهههههقنعحل هههههنحلافتههههه رّخحل

حلُاب ال 

حلّةِأحليفحل هْ ٕحلامل  ٙا

ٍ حليفحلسْو ٙحل  هذحلأر عن حلسوِارحلافتْ

حلزمحلك   حلا٤للُي

حلُرغيو   حلِّنحلك  حلا٤للُي

حلااىلحلأّى   حلُغت ن حلسوبةٗحل  ٌٚن

حلُسوبةٗحلمل  ٙ 

ّةهه نحلاه ههٌ حلحل«حل ِا ههٖحلافهه مِصحل»ُيفحل هههْ ٕحل

افس هٓحلافةٔحل تػلكحلمفل ا ٍحل التحلايسقنحل

حلكيٗحلذمِحلرْٚسٓ:

حلأغب  و   حلليلحلاب ُ 

ٖ حلمىحل لػٌم حلّوت لُيحلغب

حلُ قلٕ حلمىحلزّتٌم  حلُّس فِي

حل ْلحلغ أحل ْتو حلافرتّك

حلُضٍحلا٢ر   حلًتحلّعلاو حلاذاحلهعِ ُ ْلحل

حلّ حلُّيو 

حلهلّ حلٜأن حلهع حل٠ض

ٖ حلافعبْ  حلّ حلُّيو   حلمىحلكْ 

حلاٌتحلهعِ  حلًتحلهعِ  

حل

يفحلاه ههههههٌ ّىحلّوتٌههههههٓحلإىلحل سهههههه ٠ٞرحل

غ ٚلٕعحلل فْٖحلمهىحلا،هِاثعحل سه ٠ٞرحلغهِأحلحلحلحلحل

اه ههه يحلُاف مههه يحلُاهههههاعحلًُهههٓحلأ سهههٗحلحلحلحلحل

مفهههل ارحلاف هههْ صحلُافلل هههٖعحلُأهههه ً حلأهههه  عحلحل

حليٗحلا٢كه ثُأ سلً حلالق  حلك

فة حلاغرتنحلاف  كلحلمسْتحلافة سمحلا٢ حل

اففيسقْاعحلفْسبذحلهٌ   ٍحل  يحلايسقنحلمه حلحل

ُزباههذحليفحلحل.زافههذحل لهه حلًههٓعحلضلغهه  حله زاهه   حلحلحل

افهةا لٕحلغ فههٖحلايسهقنحلُهههعبٌ حليفحلأُ هه رحلحلحل

اهل  هههٖحلاههههلٕحلُيفحلسهههوِارحلاتوهههٖحلايقهههإحل

حلُ  وو حلافةِأ:حلحلاف حل علاذحلهل حل٠ُحل  اأع

اف ههههعلٔحليفحلافسههههِرٕحلحلّتهههه فلحلاه ههههلُصحلحل

 فسههلْتحلافة سههمحلمههىحلز١زههٖحلأضهه اٙحلمتلْهه حلحل
ّ هههلتحلا٢ُأحلافههه اٚلٕحلاف اههههْٖحلُإ  هٌههه حلحلحلحلحل

افعلْهههاحل ةهههْمحلُزِا هههذحلّيتههه نحل ٌههه حلاف ههه كلعحلحل

ُّتػهههههلكحلا،ههههه ٙحلافسههههه هٓحلكيهههههٗحلافع١ هههههٖحلحلحلحل

افرتا قْٖحلافِزْةٖحل نحلاه اهٓحلُاب اهلعحلإذحلحلحل

ّٟ ههه حلاف ههه كلحلافةْلهههٖحلافرتازْهههٖحلاف هههبإحلحل

يػهِا صحلاهلىحلكليْهٖحلحلحلحلفيت رّخحلُ ُرَحلاف اا حلف

 و حلاب العحلُاهاحلمو ه رحل هِمٓحل هل عحلحلحلحلحل

أمههه حلا،ههه ٙحلافس فهههشحلاْرت ههه حلغهههِأحلغتلْهههٖحلحل

ا٠هتههههه رحلمسههههتةب١ عحلُضهههه ٙرحلا٠هتف اههههٖحلحلحل

فتػتتحلمِ  حلاهستةبتحلافةٔحلاهت لَحلُ  الحل هٍحلحل

افهههةٔحل»يفحل ههههْ ٕحلحل.يفحلا،ههه أّىحلافسههه  ةنحل

ّت هتحلمهىحلافعوهِايحلحلحلحل«حل تتحليفحلاهوفٗحل ت حلفٓ

ةتهِأعحل هتحلّسهتللحلمه حلحلحلحلحلأيحلاهِرحل حلّوٍحل ُرحلاه

ا٤للّىحلافةّىحلّعلاٌمعحلاْتػه صحلكهىحل ْلهٖحلحلحلحل

افتػ ٔحلاْطعيٌ حلمتسهتحل ْلهٖحلغْهٖحلمهاحل   يهٖحلحلحلحلحلحل

فيػة عحلرممحل ت اّ حلأس فْ حلافتعةّ حلغتهٗحلحل

 هِرحلافسهطنعحلف وهٍحلّ هتحلحم ا ه  حلكيههٗحلحلحلحلحلحل

حل"مِ لحلافتػ ٔحلاهتلستحليفحلاضبْوٍحلاهلاِص
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حل تيِهٓحلذارحلِّن

حل..ّ حلأغب ٚٓ  حلف ى

حلافللث   حلضبْاظتحلملاِك  حلإىلحل

إيحلاهِ لحلكو حلمسْتحلافة سمحلأًهمحلمهىحلحلحل

ابْهههه ٕع حلايةهههه حل ِ ههههلحلافتعههههةّ حلُاهتٌههههذحلحلحل

مم رسههه رحلا٢كههه اٙحلب هههٖحلمهههِرحلافسهههطنحلحلحلحل

ضس ّ    حلف ىحلمِ فٍحلظتحلمستللا حله لهه  حلحل

حل.يفحلابْ ٕ

ّعته حلحل«حلرس فٖحلمىحلاهعتةت»افٓحل هْ ٕحل

اف هه كلحلافة سههمحلأيحلا٢ضههِاٙحلافو هه فْٖحلًههٓحلحلحلحلحل

ا فسههطىحلحلْهه ٕعافِسههطحلافههةٔحل ِفهه حلاْههٍحلابحلحل

حلُفْتحلفيلِرحلاْةِأ:حلكو َحلس غٖحلفي٠ِ ٕع

حلف احلأُمىحلّ حلأم َ

حلأُمى  حلأيحلرُكٖحلابْ ٕ

حل ِف حليفحلمعتةيٓ

حلأُمىحلأيحلزاٚلٔحلا٢لا  حلفىحلّ ِي

حللف شحلفْت  حلم ،   حل ١حلكِْي

حل٠حل  ا  حلأيحلّ ُرهٓحلافوٌ ر

حلُّوػاحلافسط يحليفحلاهبٌ ر

حلُّلمتٓ  حلُّلمتٓحلمعتةيٓ

حل!! رمٌ م    حلهلْبٖحلافوٌ

في  كلحلمسهْتحلحل«حل هْ ٕحلا٠هتف اٖ»حليف

افة سمحلهةلأحللق    حلمح سْ  حلس لو  عحلحي ُأحل

اف  كلحلأيحلّستِك حلاْهٍحلغه صحلا٠هتف اهٖعحلحلحلحل

مهههىحللههه١أحلإل ههه كٍحلغ فهههٖحلافتهههه  نحل هههنحلحلحلحلحل

افقلان حلُ  حل ِالحلافة سهمحليفحللق  هٍحلكيهٗحلحلحلحل

غتحلزهِرٔعحلغهلتحلكيهٗحلأيحلّ هِيحل  رضهٖحلحلحلحلحلحل

ا٠هتف اههٖحلهفسههٌ عحلمههىحلغْههشحل ههِٕحلاهِ ههلحلحلحلحلحل

حلابل ٖحلُسعٖحلا٤ز ر حلُسلكٖ

يفحلافب اّههههٖعحلّسبههههذحلاف هههه كلحل و ك  ههههٍحل

اي  ههٖحلُإ  هههٍحل هه فةْمحلاهعوِّههٖحلاهِاههِكْٖحلحل

افههه حلّتع مهههتحلمعٌههه حل هههوفتحلغتلهههٓعحلاوهههلاَحلحلحلحلحل

ّتع مههتحلمهه حلابْهه ٕحلكيههٗحلأهٌهه حل تػهه  حلكيههٗحلحلحلحلحلحلحلحل

ُّعته حلأيحلافو ه أحلحلحلحلأس وحلاهِ لحلافو ه فٓعحل

ًِحلاهعْ رحلاف باحل٠ستللارّتٌ عحلالىحل ُههٍحلحل

ُ وتٌهههٓعحلإذحل فةههه حل هههفتٌ حلحل ت١ههههٗحلابْههه ٕ

ِاأحلإىلحل ل حلإهه رارحل يْه ٕحلحلحل اهتػل ٖحلُ تػ

حلاْةِأ:حلل فْٖحلاهعوٗع

حل ة مِا

حل تحلمس ٙحلاِ  محلضٌوم

حلُ تحلأر حل ت محلضٌوم

  ة مِا
حل ِرحلمو حلافقفتحلُاف ْخ

حل٠ُحلّستسيم

حلُ سةطحلا٢نحلكيٗحلأ و ٌٚ حلافةتيٗ

حل٠ُحل ستسيم

حل ة مِا

حل ة مِا

حل و  ١رحلضو  م

حلُراب رحلغة  م

حلاًُ  ُ

حلُهل ُا

حلُّتلِا

حلًُ مِا

حلفىحل  سلُاحلأكل  و 
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حلفىحل ٌ مِاحلأهِا و 

حلذمىحلافة  ٙحلاه ن

حل ة مِا

  ة مِا
حلّلّة محلُراٚ م

حلُم  محلُراٚ م

حلُحبل محلُراٚ م

حلُ ل محلُراٚ م

حلُ حلّ أحلأم مو 

حلّلّةو 

حلُم ه 

حلُ له 

حلُحبله 

حلُلاه 

حلُهله 

حلال حلافيةٔحلّ اع م

حلمىحلضسٖحل،سٖ

حلُ ْلحلّست رض م

حلمىحلفِزٖحلفيِزٖ

حلسفلحلا،وِيحلاهبٌم

  ة مِا
حلُراٙحل تحلغطل

حل ل

حلُليلحل تحلك بٖ

حلغتل

حلُ ع حل تحلضسٖ

حلاخحلبْتحلحم م

حلُايحلدمذحلس ه

حلّ تحلس ك حلُمعهم

حل ة مِا

حل تحلمس ٙحلاِ  محلضٌوم

حلُ تحلأر حل ت محلضٌوم

حل ة ُا

  ة مِا
حلغلام محلحميت

حلغ١ف محلحملن

حل ة مِاحل  ٌِٕحلافةتتحلاف حل ةتي م

حلُ ِ ِاحل   ٖحل٠حل لمحِا

حلُس  ُاحلفيلغم

حلايحلهقفٖحلمىحل مو حل  قلن

حل ة مِاحل ْلحلاهتٌْتم

حلُا تيِا

حل   ي محلم أ

حل تْيو حلمتٌم

حلُ حلّ أحلرثحلا،وِ حل  ٚل  حلُس ًلا 

حلُ حلّ أحل  آحلافة  ٕحلا لن

حل ة مِا

  ة مِا
حل٠حل فتػِاحلم رسٖ

حل ليةِاحلسطو حل٠

حل عتةرُاحل٠ُ

حل٠حل ةرُا
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حل فٌلِاحل٠

حلأُف م

حلعلل م

حلمٟمو م

حل  ال م

حلُ اٚ محلمستػ م

حلا سرتسيِاحلُاستبسيِا

حلُاه اعِاحلُار فعِا

حلُا ق مِاحلُار قلِا

حل٤للحلاف ِهحلافةٔحلظتحلف م

حلُأللحلاببتحلافةٔحلظتحلف م

حلا تحلهِهحلُفٍحلهٌ ّٖ

حلُ تحلغبتحلُفٍحلهٌ ّٖ

حلُمشسو حل  اّٖحلافب اّٖ

حل٠حل سلعِا

حل٠حل فٌلِا

حل ة مِا

حل تحلمس ٙحلاِ  محلضٌوم

حلُ تحلأر حل ت محلضٌوم

حل ة مِا

  ة مِا
حل٠حللِذٕحلا،و ٔ

حلًلإُحلاف ل٠ّٓحل

حل٠حلم ز محلاهسْتحلفي مِص

حلم ٕحل ب ْو 

حلهٌ حلاْو ٢

اههههلاحلٕحلافل ٚهههه حليفحلغوْوههههٍحلافهههه امٓحلحلحل

حلفيلضِص

حل ة مِا

حلمىحله رصحلف  رص

حلمىحلمو أحلهو أ

حلمىحلضسٖحل،سٖ

حل ة مِا

حلّهْتحل تحلغطلحلملته 

حل هلخحل تحلس غٖحلمىحلم  

حلّ ظحل تحلكه 

حلاهِرحل٠حلافل ِص

حلمِرحل٠ُحلر ِص

حل ة مِا

  ة مِا
حلاهاْمً حلًِحل  حل ة نحل

حل ة نحلا،لّت

حلُافة ْت

حلُافس  ت

حلُاهْتم

حل ة مذحلغط رٕحلاهو زأ

حل ة مذحل   رٕحلافسو  ت

حل ة نحلافلا 

حلُافعط 

حلُا٢رامت

حل ة مذحلا ِاثحلضونحلُه  يت

حلا ذحلهِااةحلافة و
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حل ١ٕحلاف لت

حلُافباِرحلُافتِا ت

حل ة مذحل ة  ت

حل ة مذحل ة  ت

حل٠حل سلعِا

حل٠حل فٌلِا

حل ة مِا

حل ة مِا

حل تحلمس ٙحلاِ  محلضٌوم

حلُ تحلأر حل ت محلضٌوم

ُفةه حلُضه حلاف ه كلحلحبسهٍحلاهلًههلحلأيحلحلحلحلحل

ًو كحل هِرا حليفحلافتع متحلم حلايهمعحلايطه حلحل

إىلحلافسهههههههالّٖحلفيتفلّههههههه حلكهههههههىحلافهههههههةارعحلحلحلحل

ُفيتػههلّضحلاهه حلافسههيقٖعحلُاهه حل ههتحلمههىحلحلحل

ّ ههههه تحللقهههههلا حلُ ٌ ّههههه ا حلكيهههههٗحلُضهههههِ َحلحلحل

حلُ ْ هٍعحلاط ٙرحل ه ٚ َحلسه للٕحل٠ُذكهٖعحلحل

اةههه نحل تِظْهههلحلًهههةاحلا٢سهههيِثحلموهههةحل  اّهههٖحلحلحلحل

اف ههههههعلعحليفحل ِّاهههههههٍحلا٢ُأحلحلحلم ههههههِارَحلمهههههه حل

وعحلاهههههههه فلحل8958امِا هههههههه حلاف ههههههههلتاحلب

حلاحلاف حلّةِأحلاٍْ:8948 هْ  ٍحلاأّف أحل

حلّ حلإلِ ٓ

ع  ٞههههه حل حلّللسههههِاحلمههههاحلا٢سهههه ّاحلحلحلحل

حلافسةْلٖحل

حلُافْتم  حلُافلّٞ حلافعةْلٖحل

ايههوطىحلمههىحلمههلوحلا،ٌ فههٖحلُايْ هههٖحلحلحلحل

 ُا،ل ٖ
ايوطىحلمىحللب حلافتل ه  حله بٖحلا،ِصحل

حلو5بافع  أ

فسالّٖحلافة سهمحل١ّغهألحلأههٍحلحلحلحلإيحلاهتتب حل

ّستعليٌ حل هِرحلُّلهحلخمتيفٖعحلُاهل  حلمىحل

افسالّٖحلف ٍّحلًِحلمٌ بٖحلايههمحلُ ةلّعهٍحلحلحل

ُإذ٠فهههٍعحلُ كهههِٕحلفي هههػكحلاههههلحلُاهب هههٓعحلحل

ُ كهههِٕحلفيتهههِ ْخحلُاهلههه ٙحلُافتةلّههه حلُافعتههه ثحلحلحلحلحل

ُا٠سهههتاف  حلمهههىحلاهوقهههاحلا٢كهههِععحلسهههِاٙحلحلحلحل

ُ ُااه حلحلحل  يحلًةاحلايهمحلال ا حلأُحلب كهٖعحل

حلافة سهمحلك ّه ٕحلُمتوِكهٖعحلحلحلحلافسالّٖحليفحلهعل

ا رضٖحلافساطحلمهىحلافِا ه حلا٢فهْمحلًهٓحلافه حلحلحلحلحلحل

ضعيتٍحلِّضٍحللق  هٍحلذمهِحلل فةهٍحلاإهلهٓحلإهلهٓحلحلحلحلحلحل

ههه ذاحل تيههتااحلمِظفهه  حلبيههٖحلاهسههْتحلاف ههٌإحلحلحل

أزوهه ٙحل ههيبٍعحلاإهلههٓحلإهلههٓحلههه ذاحل ههل تااعحلحلحلحلحلحل

اِضٍحلسٌ نحلم بٍحلذمِحلمىحل ١كه حل ة هْتٍحلحلحل

ُ  ههْٖحلهههعبٍعحلُُضهه حلأيحلاب هه نحلافعههلثحلحلحلحل

اهههههه ك١ حليفحلّلههههههتحلاهلِّههههههٖحلحلحلحلحلّيعبههههههِيحل ُرا حل

ُافة هههْٖعحلُيفحل تهههتحلاف  ةلاّْهههٖحلُغلّهههٖحلحلحلحل

 افتعباعحلاا ّبٌمحلس للا حللق    حلمب هلا 
أّىحلأههتم  حلّه حلذُٔحلافة مه رحلاهسهػِ ٖحلحلحلحلحل

   فتديحل
 هههذحلمسههه ماحلا٢غةّهههٖحلافعسههه لّٖحلحل

 افسةْيٖ حل
ُأّهههىحلأههههتمحلّههه حلههههِْخحلافةبْيهههٖحلُكيْهههٖحلحلحل

 افةِن حل
ّ حلمىحل هقلحللهِا حلافهةً حلُاهه وحلحلحلحل

 ل محلافةةرٕحلاِهحلأظ ا
 أٌّ حلاهيِكحلُافلٞس ٙحل
  ْ ِحلحل-حلّ حلمم فْكحلس ّ ت

 أ وِاحلايسقنحليفحلمٟمتلارحل لت م
 و6ذمىحلسِْ حلافعلثحلافب ٚ ٕ ب
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ُفهههةفكحلاهههايحلًهههةَحلافسهههالّٖحل ت هههلىحلحلحل

 هههههللٖحل ِّهههههٖحلُ كهههههِٕحلف١هتفههههه  حلُكههههه نحل

افسههه ِرعحلًُهههٓحلسهههالّٖحلمب ههههلٕحل عتلههه حل

كيٗحلافةنحلُافة  حلُافت ٌاحلُافتػةاعحلُذمىحل

ا٢سهيِثحلافهةٔحلاكتله َحلهه كله حليفحلحلحلحلحلهل٘حلأههٍحلحل

اف هههساحلمهههىحلأههههع رَحلُ ُاُّوهههٍعحلاْةهههِأحليفحل

حل هْ ٕحلام حلمىحلغِارحلمعكا

حلًُ ضلر حلغ ه   حلإىلحل  ّتحلابا

 ً ضلر حل
 مىحل  ِّتحلافب ِّتحل

 ُمىحل   ٍتحل   ٍتحل
 إىلحل   ٍتحل   ِتحل

ٍاحل   ٍتحل  ُمىحل  ا
ٍاحلض ًِتحل  إىلحل  ا

 ُمىحل لٍنحلم   احل
 إىلحلمتاٍمحل   ِتحل

 ُمىحلمفرٍتحلس اٍتحل
 إىلحلم ٍصحلا هِتحل
 ُمىحلزاٍٚتحلزاٍٚتحل

إيحلاف هه كلحليفحلغ فههٖحلميْهه يحل سههب حلمهه حلحلحلحل

حل حلههههحلحملههِ حل رُّهه ههههحلحلحل عههل حلفههٍحلراْههاحل ر هه

ًُِحل هلحليفحلّلّهاحلا٠٤نحلمهىحل ةعهٖحل٢لهل٘عحلحلحلحلحلحل

ُمىحلمٌطهلحل٤لهلعحلُمهىحل  هتذحلإىلحل  هتذعحلحلحلحلحلحل

 رم ا حله حل عل حلفٍحلأ و ٙحلهعبٍ
إيحلافوصحلأك١َحلس للحل٠ُذصحلمىحلله١أحلحل

ايق ثحلاهب هلعحل ه فلممحلمهىحلاكتله  َحلكيهٗحلحلحلحلحل

افتيلْت حلًةَحلاهب هلٕحلاٌْ حلمىحلافةِٕحلُافت زاحل

ًهٓحلمهه رحلحلحلحلهههحلحلاهب هلٕههحلحلم حل عيو حلهعيىحلأهٌ 

 ِٕحلًةاحلافوص حلًوه حل  فهةارحله١غهألحل ْهلحلحلحلحلحل

متههههذحلكليْههههٖحلافتف كههههتحلمهههه حل ههههنحلافهههههِرحلحلحلحلحلحل

ُابهههههه صعحلا  لههههههتحلأغهههههه ًل حلا٤لههههههلعحل

حلُه كله حلاو طذحل ِرٕحلاهف ر ٖحلافس للٕع

ملهههلنحل ِسهههْةٗحلافيفهههألحلرمهههمحلأههههٍحلّ تههه حلحلحل

 هههْ ٕحلافوسههلحلأغْ ههه  عحلأُعحل لهه حلذ لههه عحلحلحل

ّيطه حلإىلحلافوسههلحلم زضه  حلإّهه َحل بةْهٖحلا٢ههه  أحلحلحلحل

اف علّٖعحلف وٍحلغنحلّ ت حلههعلحلافتفعْيهٖحلحلحل

ااهو حلهلاَحلّعتل حل ساا حلكيٗحلاهِسْةٗحلغتهٗحلحل

   ههههذعحل لأّوهههه عحلمْهههه ٕحلمههههىحلمْهههه ارحلهههههعلحلحلحل

اافل هه احل لهه حلحييههِحلفوهه حلأيحلهسههلٍْعحله ههلا حل

فهههههِالٕحلافةهههههه ٚ حلاهتػ ّهههههٖحلاف اكْهههههٖحلإىلحلحلحلحل

حلاهِاضٌههٖحل ُيحلًههِا ٕحلموههةحل  اّ  ههٍحلاف ههعلّٖعحل

ُ ِظْههلحلاهِسههْةٗحلاف ههعلّٖعحلفهه ٘حلافة سههمحلحل

أهبٍحل  هِسْةٗحلاف حل ِظلحلي مٖحلاهةه ّ حلحل

اع مهههتحلحلافسههه للٕحليفحلا٢اههه١نحلُيفحلاهسهههل عحلحل

افههههِرحلُسهههْيٖحلممْههه ٕحليفحلسهههالّٖحلمسهههْتحلحلحلحل

افة سههمحليفحل هههْ ٕحلا٠هتف اههٖحلافهه حل عههل حلحلحلحلحل

ةهههههْ ٕحل ةهههه مِاحلُافهههه حلأهههههله حلإفٌْهههه حليفحلحلحل 

إيحلًهةَحلافةههْ ٕحلءهِذعحلحلحلحلحل   كْلحلافبػشع

ف٣سههيِثحلافسهه للحلافل اهه عحلغْههشحلِّظههلحلحل

اف ههه كلحلاهف ر هههٖحل  ههه تحل ههه رزحلمهههىحللههه١أحل

  سْههههلحلأاعهههه أحلا٢مههههلحلُافقيهههه حلاهِضٌههههٖحلحلحل

ّ  حل  حلاٌْ حلمهىحل ه حل هنحلا٢هه  ذمىحلحلحلحلحل فيلا 

ُ هههنحلأههههذ أهتمعحلاْههه زحلافت ههه  حليفحلأُاهههتحل

ّ ههه حل هههتحلمهههىحل هههِرَحل هههنحلاها ّ ههه حلُاها   

ُ ههلزرحليفحلههِ ههٍحلحلحلمِ هه حلموهه  ضحلف٥لههل حلحل

ا٢لههإحلهلطههٖحلاهههلارٕحلأ سههلحلممهه حل هه زحلهلطههٖحل

ااهلطهههِناحلُاا٠هة ههه  ا حل٠ُحلحيسهههديحلأغههه حلحل

أهٌههه حلمتْهههتحلذمهههِحلافهههًِىعحل هههتحلًهههٓحلسهههالّٖحلحلحل

حل٠ُذكٖحلًُ زٖٚحلإىلحلأ ع حلاب ُ  
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فة حللهصحلمسْتحلافة سمحل ِّاههٍحلاأهه حلحلحل

ىحلّ ةه  نحلحلمت سلاحلفيسالّٖحلموةحلكوِاهٌ عحلالهحل

كيههٗحلافت سههلحلمههىحلا٤لههلحلاٌههِحلمههىحلُ هه حليفحلحلحلحلحلحل

أُحلحللق عحلسِاٙحل ه يحلًهةاحلايقه حلمةههِ ا حلحلحلحل

 حلههه كله حلّبػههشحلكههىحلاا٢كههةاراحلافهه حلحلحلكفِّهه  

 فههل حلكيْههٍحلًههةاحلاهِ ههلعحلاههاذاحل ٌهه حلفْسههذحل

 تحلًٓحلسٌ نحلض رغهٖحلمِضٌهٖحلف٥لهلحلحلحلحلحلاكتةارا 

افهههةٔحلّلّههه َحلمْتههه  حل٠حلغْههه  عحل ْولههه حلرٚتههه َحل٠حلحلحل

لههههلٍحلّلّههه َحل ههه ا٠يحل ستو هههة يحلاهلهههِاٙ حلُ

أيحل٠حلّ هههِيحل ههه حلُفههه حلُرأ٘حلافوهههِرعحلحلحلأ ههه١ 

اْعتههةرحلكههىحلغةْةههٖحل٠ُ  ههٍحلااهههلٕا حلُلهههلٍحلحل

ّلّهه َحلمستسهههيل  حلف وهههٍحلّعيهههىحلاكتهههةارَحل٢يحلحل

ًهههةَحلفْسهههذحلمهههىحلههههْمحلاف هههلا ٙعحلّعهههرت حلحلحلحلحل

افههه ٔٙحلأمهههه نحللهههههلٍحلثحلاذهِ ههههٍاحلافهههه حل حلحل

ّل  بٌ حلاْو أحلمىحللهلٍحل ٌ ُٙحلُرُّهٖ حلإيحلحل

سهلاحل  لهىحلحلحل ِٕحلاهف ر ٖحليفحل ّهِايحلاأهه حلمت حلحل

يفحلضعتحلاافةِٔاحلافة  رحلكيٗحل تحلهٓٙحلّةلحل

حليفحل فههههصحلا٠ ٌهههه نحل قلّةههههٖحلمههههاحلمب هههههلحلحل

 اْةِأ:
سههعْذ  حلهههةْذ  حل عبههذ حل ههساا حلفتههتةىحلحلحلحل

  تيٓحل
 ُ ةرر حلم ٠ حل ساا حل

 فةحبٓ حلُذ تحل ل رٔ حلُأًيٓحل
 ُذ تحل لا ٓحلُأهط رحلغةيٓحل

 ُ ِ ٓحلُفِهٓحلُه يٓحل
 ُ ِرٕحلُضٌٓحلُظيٓحل

 ُمِ ٓحلّهيٓحل
 ٢ضيٓحل

 اةتحلفٓحل

 متٗحلسِ حل ةبتحلماحلاكتةارٔحل
 ٢هٓحلُف رحل

 غيفذ حلُم حلزفذحلأغيلحل
حلو7 بأه حلمت سل

إيحلاف هههه كلحلمسههههْتحلافة سههههمحلّهههههِثحلحلحلحل

سههٌ نحلسههالّتٍحليفحلاب ًهه رحلز١زههٖحلرْٚسههْٖحلحلحلحل

:ًُٓ 
ا٢هههههههههه حلاففيسهههههههههقْوْٖحليفحلم اهههههههههٌْ حلحل

حلُغ اههلً عحلُ ْهه حل ههنحلهههِكنحلمههىحلافوهه وعحل

اٛههٖحلمة ُمههٖحله هه رّ حلا٠غههت١أحلُاف يههمحلُاٛههٖحل

ل هعٖحل بػشحلكهىحلمهه بٌ عحلأمه حلحلحلحلحلمستسيلٖ

ا،ٌهههٖحلافس هْهههٖحلاٌهههٓحلاٛهههٖحلاب ههه نحلافعهههلثحلحلحل

ُ ههتحلمهههىحلّسههاحليفحلإزهههلًمحلافههةّىحلّهههٟزلُيحلحلحلحل

ايلههِأحلُافتوهه زأحلكههىحلافهه ا صحلكههىحلابههاحليفحلحلحل

افعْ حل  لامٖ حلأم حلا،ٌٖحلافس فسٖحلاٌهٓحلمهاحلحلحل

افعل ٓحلافةٔحلّتع ىلحلكيٗحلاففيسهقْاحلمه كْ  حلحلحل

أههههٍحلغ ههه رٔحلُ ههه غ حلغهههاحل ْولههه حلا٤لهههلحلحلحلحل

ًُههههةَحلافسههههالّٖحلمتتهههه عحلحلمتايههههلحلض ًههههتع

 يٌطٖحلافل  عحلُاٌْه حلاف هساحلمهىحلافتػه ٔحلحلحلحلحل

ُألههةرحلمتْههتحليفحلاهلغيههٖحلا٢لههإحلحلحلافههه رخع

ذمهههِحلا٢هههه ٕحلُافهههه حلُا،يههه عحلافٌْههه حلهههه ٕحلحلحلحل

م س ُّٖحلمقعلٖحل  فف لحلُافلٞ٘حلُاففيسهفٖ حلحل

ُ  وو حلافةِأحلإيحلهعلحلمسْتحلافة سمحلمتْ حل

حل عو  لحلأس سْٖحلًُٓ:

ٍحلا٦ هه يحل  ف ههع حلُافسةههٖحل ة را ههحلحلحل-8

كيٗحلاضتسه صحلاف يهمحلُافهْةنحلاهقيهاحل  هت ه رحلحلحلحلحلحل

حلا٤ ٓ 

ًُِحل حلّ ىحليفحلِّنحلمىحلا٢ّ نحلهه كلا حلحل

حم ّهه ا عحل ههتحل هه يحل اٚههمحلافبػههشحلُافتوةْهه حلحلحلحل

ُافتػيْتحلُافو لحلُافتف احليفحل تحلم حلّ ُرحل
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حلغِفٍ 

 يِهههٍحل ههنحلافتلههل حلُّيهه حلابلّههٖحلحلحل-2

حبْشحلخيتيطحلافع متحلافةا ٓحلحلفيِّىحلُفيفل ع

حل ُاي ت

  ٕحلُإ هههلازحلأًلْهههٖحلحل  هههلّمحلاف هههٌ-3

افت ههػْ رحلافهه حل هه مٌ حلاف ههٌ اٙحلفْ ِهههِاحلحل

موهه رٕحل  ههعتحلافقلّههاحلُّةتهه ٔحل ٌهه حلضْههتحلًههِحلحلحل

حلضْتحلاهة ُمٖ 

إيحلهعلحلمسهْتحلافة سهمحلمهلعٕحلفة هْتنحلحلحلحلحل

 ً متنحليفحلاف  تحلُيفحلاه لِيعحلحل
ا  هههههههذحلافوةيههههههٖحلا٢ُىلحليفحل ِّاهههههههٍحلحلحل

وحليفحلُ هههذحلمب هههلحل8964اأمههه هٓحلافههه رُثاحلب

كيهٗحلرمبتهٍحلحلحلحلض ا حلمىحلرغيتٍحلاف هعلّٖ حلمٟههلحلحل

  فتط ّهه حلكههىحلُكههٓحلُ هههلْمعحلايههمحلّتِ ههلحلحلحل

افة سههمحلكوهه حلا٠هتةهه  ارحلافهه حلُضٌههذحلإفْههٍعحلحل

 ههههتحلرأّوهههه َحلّ تهههه حلاف ههههعلحلافعلههههِ ٔعحلإىلحل

ض هههه حل ههههْ ٕحلافتفعْيهههٖحلُ ههههْ ٕحلافوسهههلعحلحلحلحلحل

ُرأّو َحل  عحل نحلبْ حلًهةَحلا٢هه  أعحليفحلحلحل

 عههضحلا٢غْهه يعحلاسههتط  ٖحلهتقيبهه رحلاهِ ههلحلحلحل

ُغهههههلتحلأيحل  هههههِيحلحلحلُاب فهههههٖحلاف هههههعلّٖعحل

 له حلًهِحلحلحلحلم  منحلههعلَحلك ّه ٕحلُمتوِكهٖعحلحلحل

حلابهههه أحليفحلا٢ههههه  أحلاففوْههههٖحلافهههه حلّتبعههههٍ 

ُمههههِتحلاف هههه كلحليفحلا٦ ٌهههه نحلُافللههههِ حلأُحل

افةا ْههٖحلأغْ ههه عحل هه حلّوبهه حلمههىحلغ فههٖحلهفسههْٖحلحلحلحلحل

ًُةاحلحل يبسذحلاف  كلحلأزو ٙحل ت  ٖحلافةهْ ٕ 

كيهٗحلاف ه كلحلًُهِحلّهل٘حل ةيبه رحلحلحلحلحلحلحلفْتحلم لةا 

 اف ًلحلُغِا زٍ 
عحل  هِاكههههههٍعحلّسههههههلٔحلإيحلافتوهههههه ت-4

ُّ لاحلافوصعحلُّ ػلاهتحلافهوصحل ٠٠رحلض ّه ٕحلحلحلحل

 لهههه حلّتطيههههٗحليفحلمِا هههه حلكهههه ٕحليفحلأهههههع رحلحلحلحل

افة سمحلُ ُاُّوٍعحلًُةَحلافعليْٖحلفعبٖحلههعلّٖحلحل

اوْهههٖحل  هههٌ حلكيهههٗحلسهههعٖحلاهعيِمههه رعحلُكيهههٗحلحلحل

اهٌ رٕحليفحلافت١ك حل ه فيفألحلُاهعوهٗعحليفحلمسهتحلحلحلحل

  ِفٍ:
 همحلمه  رحلاف هعلاٙحلمهىحلمهرت ن  حل ههمحلحلحلحلحلحل"

مة مهههههٖحلا هههههىحلحملههههه عحلحلمههههه  رحلاف هههههعلاٙاحلب

وعحلمستػ ههلا حلمقيهه حلمعيةههٖحلاف هه كلحلحلحلحل36ت

 ا، ًيٓحلكورتٕحل ىحله ا 
 ًتحلم  رحلاف علاٙحلمىحلمرت نحل
حلأنحلًتحلكلاذحلاف ارحل ع حل ًِم

ُ وهههه تحلعلههههلحلّههههتمحلاستػ هههه رَحلمههههىحلحلحلحل

 هْ ٕحلاأ ِحلمت ناحليفحلم  حلاهعتههمحلّهِنحلاهتتحلحلحلحل

 :كلِرّٖحلُ ِفٍ
  سعِيحلأفف حل آس  حلاف ل٘حله طذحل

 عو ضيِ ًمحل بتحله ظحلافتنحلُاف
 اْهبتحلف ٘حله كله 

حل بتحله ظحلافتنحلُافلم يحل

  و ظحليفحلاف ر  ٙحلُافسيطحلُيفحلكل ي
إيحلاهتهههه   حلف ههههعلحلافة سههههمحلّههههل٘حلحلحل-7

 ِاههِ حلأيحلههه كله حل هه حلاكتهه  حلكيههٗحل  ههلنحلحل

اف ههههساحلمههههىحل ُاُّوههههٍحلُ ههههه ٚ َحل هههه فلٞ٘حلحلحل

اففيسههههفْٖحلموههههةحلاههههرتٕحلِّّيههههٖحلمههههىحلكق ٚههههٍحلحلحل

اف علٔحلُأهٍحل حلّتِ لحلكىحلذفكحليفحلّهِنحلمهىحلحلحل

 حلّلهههههلهحليفحلافعبسْهههههٖحلُظهههههتحلحلا٢ّههههه ن حلًُهههههِ

كيهٗحللهْطحلمههتنحلمه حلافةه رٝحلافههةٔحلحلحلحلحلحلحم ا ه  حل

ّسٌمحل ه ُرَحليفحل فعْهتحلافهوصعحلمه حلالهت١ حلحلحلحلحلحل

يفحلافل ْ حلاهعليفحل نحلمتياحلُعللحلممه حلّ ه زحلحلحل

  هه تحلُااههتحلمهه ٘حلا٠سههتط  ٖحل ههنحل هه رٝحلحلحل

ُعلل حلُر ْ حلافة سهمحلمهاحلاْهٍحلمهىحلاف هعلحلحلحلحلحلحل
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ايقههه  ٓحلُههههعلحلابل سهههٖحلُههههعلحلابيهههمحلحلحلحلحلحل

افهةا ٓحلُافعه نحلُايه تعحلحلحلحلُافلّٞ عحلُاٍْحلمىحل

ُاٍْحلا فٖحل تحل  رٝحلمٌل حل ف ُ ذحلزة اتٍعحل

إيحلمسههْتحلافة سههمحلّفههتتحل هه ثحلافت ُّههتحلكيهههٗحلحلحلحلحلحل

مهلاكٍْعحلُّبتع حليفحلاف ساحلمهىحلا٢غه ّنحلحلحل

ٌُّهههتمحل ههه فوصحلحلحلكهههىحلاهب ههههلٕحلُايق  ْهههٖعحلحل

افةهههلاٙحلإىلحلابهههِارعحلُإىلحلحلحلُّههه كِحلاهفتهههِ ع

 فعْتحلافوصحل قهلهحلخمتيفهٖحلُمهىحلزُاّه حله هلحلحلحلحلحلحل

ُّق فهههه حل ةهههه رٝحلّعلههههتحلافف ههههلحلحلمتعهههه  ٕع

حلُّ لتحلافةًى 

فة حلاهفتتحلهصحلاف ه كلحلمسهْتحلافة سهمحلحلحلحل

كيهههٗحلمههههلاكٍْحلأمههه نحلافةهههلاٙارحلاهتعههه  ٕعحلحلحل

ًُِحل هةفكحلّسه ًمحليفحلحلحلحلُافتفساارحلاهتع  ٕع

حل ةِّٖحلابلّٖحلُ ع ّ حلرُ حلاف علحلاهبت ل 
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 ليلى والطريق

 
 ابتسام محمد الحروب 

 

أضوورٌزحدسديديووسودأضوورٌزحدٌ أسوووسودأضوورٌزحدةػووسيسدةددذووسدةوىضوو شسود   ددوود    دددددددد

كوونرٌددةعظمددأر دٌلكوو دٌلؿهورنيد عأوؾسدغسطسهدعأددةدٌخلدةوسسدٌملطذددٌىقؿىد

   دضنِّدٌخلوةطسد ٌلعػسيند يبد دٌلرٌسددةأهمدجبطدهدٌهلصيلدكممجلدع وىدخػوبسدةطوس دددد

ةدزضسدثونريسدةوودي عبد  زدٌجلأديودملديػعسدٌلف ططوأور دةووخلر دةوأهمد ز وودغوذوعسددددد

دٌلأطوءدٌلف ططوأووتدهيدةوددع سهمديبد  دهكرٌدةولأطبسدملنديسٌهم.

تدكووب كدكووو دٌلووصيدٌملرسوودد ٌلس ؾوو دددحتووسردزدوووشدٌلػووسطسد ٌجلأوودد د مرعووودد

ٌلأوودمدعوندخووروهمد ٌزهبووكهمد ع ووهمدأغوبهدةكس وسدضوور ٌءدةسشسكوسديأبوو دةأهوودأضوو شسدددددددد

 زؤ عدقوولو سدٌمذوومودةوودٌدةأظووسهمد قووددعذووأهمدٌخلوور د دكس ووسد ٌسوودكدأغووبهدةؿوورزكدد

كوزيكوهرزيووسودةوأمووودٌلأوووىسديىووس دوسووىادو طووطوأو وندهأووود رخووسدهأووورديطوو دةسووور دٌلووسأعددد

َىددأوسووهدل طو ٌ ودةوسدمدعودالدٌةس كوهدددددددة أسفخدٌلؿدزد ذزٌعوهدأغبهدةطوئٍسديكو دُيسمُّدووس

ىيِّدض  ود لردٌةس كدضو سوندلأووشدةوندٌلعػوسٌتدةوأهمدةطوهرلسد قوددهو دةعودنهمدٌجلبوو ددددددددددد

دأهدٌووندضه س.ددٌةغأوطوُظدٌخلر دوغد 

دةر ودهطووويسدٌلسؾوووفدٌملطوووطيد دكوولدةكووو د كوورلكدقأوةوولدٌلوودخو دٌملطووولدل وود

وخذ وو دلو ووىدةووندنفطووهودلكرنهووودكونوو دٌلرسووودكدٌلووردؾووسخ دة ووركدةووندوووس دخروهووودددددد

 ٌزهبوكهودوهيدلوط دةعسوو كندع وىدهورهدٌىؾورٌتدٌملد يوس.د وذوتكدغوعستدةتنهووددسيبوسدعونددددددددددد

ٌملكووو ودغووعستدةولرقوووعسود ةتنهووودنؿوو،دو طووطوأوسودوكوولدٌلأطوووءدٌلف طووطوأووتدكوون د

ملديكون ديؿوسخند يوس فندةج وهوودا دحتوو شدل موسكدددددددثوةسوتدةعسوو ٌتدع وىده وكدٌىؾورٌتد دددد

دٌى ىلدشيوزكدٌملطذددٌىقؿىد دٌخلوةظد ٌلعػسيندةندغهسدزةكو .د

هؿوعددٌلؿسٌ دة دةػوهدكدٌلف ططوأونيدٌلرينديأسظس  دٌلطمو دهلمدةدخرشدٌموسالودد

ىعدٌٍ دكب كدةندغسطسدٌلكوو دٌلؿهورنيده سشمدةوسسهدةندةوو د دٌىضوبو د ودوتقوشرٌدددد

كمرٍزدةػسيدُيط طدٌمرٌدصدٌمديديسدٌلردسرلهودلكوأهمدملديطوسطوعرٌدوعولدغويءداشٌءددددد

دٌمرٌدصدٌىخس دٌملغس ضوسد دٌىز..ددعولدٌنودووعهمددأور دٌلؿوهويأسدأغود دعأفووند  سػووسدددددددد
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لكرنوهد وو دةوملصيووددةوندٌلسعصيوصٌتدالوووهمودوسكووثستدٌل أوةولدٌملطووو سدل ودةر دٌلوردُه وور ددددددددد

ضس هو:دكت ددورالدٌلطموءدك هودهبط دع وأود وعسد ٌسودكودلكأهوودددورقهمودقول دلو ىد د

دورالحدللومسدهسيوددةطسهوودةوندعورنأوو دكونو دةعظومدٌلأطووءدذ ٌتدخواكدةولسعوةولدةو د خوو دددددددددددد

ٌل أوةوولودو وةوو دةعكووهن دةسغطوووسد دوورههندةتقأعووسدةأصلوووسدٌلؿووأ دةووندةوورٌ دةطوووطسددوودٌنودددد

و دٌل عونيود ٌنسووةشدغوعرزحدأنوشدكأو دددددد وع ندعدكدأةرزدةوندشغوتنهوديفوو،درثووزدذلوكدٌلودخدددددد

ٌلرسودكدٌلردهع م ده كدٌملطوئلدةند ٌلورهور  دةوأموودهع مسهوودٌلأطووءدةوندكجوسكدٌملرٌدهووتددددددد

دة دٌلعد دقبلدىهرزد ٌلورهور  .دد

جنووَددأوور د غووسطسدٌ سووس شودةوووخوٌندةعظوومدهرعأووود هفسي هوووودةعووددةووودوع سووهدددددددددد

رتدشةووولدضووبٍ دلوويد دٌملعهووددٌملسرضووطوديػووسمدأضوو شسهمدةأووو.د عوو دؾوورهوندةتلروووونودانووهدؾوو

ٌلأطوووءدةولعايووسد يؿووسودكووونأر ودكووو دؾوورههدي ووو دةووشودهسةوو دةبسعوودكداىلدأسوودددددددد

نفوضوويد أةطووَد دهويود أضووسذم دقوورٌيودٌل عأووسدع ووىدذلووكددأٌىشقوسود دجوورتدهأوووردألووس ط دد

ودٌلدخو دعوأويدحتسقونشودغوسع دةفعولدكولدةوودةوندغوتنهدي وؿويدةوندرثووزدٌلودخو د وددددددددددد

دد بسهد دس وبردةندأغووءدةندغتنهودةطوعدهيد دذلك.د

 ٌهمدةطمعيدؾرتدشةو يدٌلطوة د د ٌندلكأهدأقس د دهورهدٌملوسكودانوهد دٌلطوس ددددد

ٌآلخوسدةوندهوورٌدٌلصقووندٌلطريولودٌلسفوو دهورهدعسوسوهد ملدأعسوووهودكونو دقطوموههدطووشووسددددددددد

لوريندنوسٌهمد دٌىوو الوددددةوم ددلدزدسدأعو دٌم ددووهودهػوكو هوودوبودٌدكوملطوسرئبنيدٌددد

ضوسٌئو وسدعسةووسودأنوودأعسوهوووددددداانهددأديٌّدٌآل ودسد ندةيودعسوشدؾو دةسووقوهدقووئ ن:دانوهدددد

دٌل عوأسدٌجلوسدكودلأمطكدةهو.د

زكك دةطسعسدملدأكوندأهؿورزدأنوشدأضوسطو دٌلوسكهد ج وهوود أنوودأوكوسدووموودددددددددد

أزقأود  ا  دقطوموندةأوودع وىدددددقولهد ٌضسٌئو وسدعسةوسودلعوأسددوسدك دأيدهسٌٍءدهرٌدحيس ر 

دمحلد ثو سد  لسهمدٌملصعرةسدثمديسهمرنأودةوجلشر دا دأز نود خرشد ز كدةطوددنودةكسٌةسأو؟ 

 ٌهمووسشدأوكوووزحدكووج كدسوورشدةووودقوودديأطووبرنهدالووي دةووندُههوومد دسوووشد كأوورٌدةوونددددددددد

ٌإلةطوردةيودملدهكنده وكدٌىوكووزديووفشدةولدكونو د وقدق وشدقوركد غوذوعسد زدبوسددددددددددد

ةو لسفوووتدالوووهمد ٌ ن كووو.دع وووهمودوػووعرزيدةووولظ مدحتوورشداىلددؿووسد دٌم وو دهكووو ددددد

ديأ ش.د

كونوو دوسؾوويد دٌهلووس ددووودكدةطووببدٌملطووووسدٌلفوؾوو سدةوووشد ةوووأهمد ةطووببده فووسهمدد

ٌملطووسمسدسووورهلمد ٌقوووطسٌ ده ووودةهمودوهووومداػووور دٌ نووودوو دزٌككووونيوداػووور دكووولدد

ىدأ دةعهدٌخلس  ٌتدكونو دهسةوىدع ووهمددددةأعط،د كلدنووركد كلدةو د دطسي همودسس

دةندأضطَدةعهدٌملأوشش.د

وسؾرد دٌهلس دٌلردةأشسشدايوهودٌملطووسدةوأأودق ؿهودو دٌنيدل دزهيدع ىداةؿووزدد

دةودهردةعودد عدالد زٌيردةطسقوتدٌملديأسد أشقسهوودكمدخػو دأ دأندو د دشقوٍندةطد  .د

د
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 ضوومديػو دالوي دةوت دأ وهدهورهوددددددددوذتكد عو دؾورهونديأوو يشد،ورزودؾووسبُهدغوو حدددددد

زككأودةعوونود قو ديودهدسورشدخوؾوسهيدعأودةود سوادأ دقورٌيدقوددخووزتد أخورديودوعشددددددددددددد

دكيد دأضسط مدل سعب.

ٌىسوووءدو ودددددهةود دأنوهدةوندضوكو دهورددددددقوالدةعدكدٌنعطوووتدوف ددٌملطووز   درثوزنووود دد

ٌخلوس ز.دكومدكوو دنبوو ندددددكون دثووةهدأقس داىلده كدٌلرديسهديهودٌلأوعدعو كدحتو دثووو ددد

دسسىديغو زدةأصلهدع ىدعذلد،جوندعندهوزٍ دةندةطؼدأ للكدٌجلأر دٌى دو دلوطوعده.د

د ط دأزهو دةوأمودكو ديسف دددطديدخػوسدأ دأكر ددسحيسودطمتنسهدعندنفطيود

ددو دعشدلدقو سدثمدعو د ةودهدشدودسدةوءودةدتدلطفٍلدةندأطفوشدٌمي.دد

 ضوةسهودةدٌدة كوندةعوأوهدٌخلكسٌ يندٌلؿغ هنيد غعسهددكون دهلفسهدع ي دهصيدد 

ملد ع هدغوسبوندووقدٌندلقل دةلدشٌ هدهوو ن.دعأودةودددد(1)ٌلرهشودكو دأةه ودلكندٌلُبهون

ٌضسذمع دقرٌيودنهك دزٌوكسدةطوعدههدليدع ىدٌلأهر.ودغكسههدثمدسشوسُتد دأةوسيوددد

رؾ شداىلدسوحدأدددضوووزكدأدوسكدأعور ددددأأ  عهودةعددأ ديدلشدع ىدطسيٍ درةندةنيدٌىشقسدي

ودأالدأنسظوسدأ ديودعرنيدل مبوو دعأوددأه وهدأ دأسوددأقوزةوهدزيجموودهطوس سُّدددددددددد(2)ةهوداىلدٌلػوودرزد

ٌىةرزد وةونودخوؾسد أ دغسطسدٌ سس شدقدده رالدةإد ندٌملديأسدةعددهورهدٌىسودٌخود قوددددد

ل ب ووءدهأوودسسوىدٌلغودودوهويدددددد دأ كندةندا و دةندُي  ُّشداىلدةديأرودأةودنؿو،دزدوبرددد

نوةعسدةندغغفيدةولسشدي دةردههدٌلرضومد عوأووهدٌجلمو وسنيد غوعسهدٌمسيوسيودوتنوودةود زيددددددد

يداىلدنوسوكدهو سدق َّموديس دةجو ندهلود أخولهدضوو شةشدىطورشد قو د كوندسسوىدلوردأخورددددددد

دةأصشدأه هدأ دأقوزةه.د

سل.دٌ هدشكسيو..دةدٌدُةسهبكوندكو داعذوةهدةيدد و ونودةلدلع هديفرنداعذوةيدةهد سٌ

 سدثمدأ ؾ شداىلدغوزٍ دهوو  دنطوبوونودددلهدهجسثسٌ د هفكشونه.دضتلشدعدكدأضوعوزووندةت دعوأ

 ووو دلطوووئ دضووووزكدٌىدووسكدةوووديكفوويدإليؿوووليودملدأضووسط دزوووهدكسةووهدو ووددو وودتددددددددد

قو ددس وبردأثأوءدٌهلس د ووهودةعظمدن ر يودأةوودففظوردٌلوردةوودشٌلو د دسورشهيدوو دأددددددد

دووهودا دأ زٌقيدٌلػخؿوسدكيد دهأسفخد يؿعبدسػسهود ددوبدةأطوشد ٌجلوأص دٌلكو .د

ط ب دةأهدزقمدهوهفهدٌجلرٌشودكيدأزضلدلهدٌملوشد س وونودووزهبوكد ؾوم دل شظوسدثومدددددد

دنهدضوهوهفش.داط بدزقمدهوهفيد قوشد

دهلدهردو  حديودهس ؟دأ دمي كدهوهفونددرٌ ن؟ 

ة د ٌلووديد  ٌلوودهيد لوووسشدملدأوعوولدو  ووددٌنطووو ددقؿؿوو دةووودسوودخدةعوويدع ووىدةطووود

ٌلدة دعاد وعوودد دوهدأةويدٌلطوسوشدوب ولدةعظومد دهوهود ٌمحوستدعوأووهدسسوىدلكتنهموودددددددددددد

دةسرهو دلدةوءدغهدٌءدو ططنيدك هم.د

ةعددةكيِّدعوددٌلفطسدةتيوالدز  دهوهفيدٌحملمرشودانهدشكسيووديعسرزدعندهوتخسدٌهؿوولهددد

د ندددٌند دٌىيوالدٌلطوة س.دد ةعويدههدقوئ ندأنهدكو دةػغر
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كمدأنودفسودسدلطمو دٌملصيددةوندؾورههدٌجلموولودةوودع وبدؾوم دزنونيدٌهلووه،دةعوددددددددددد

 ىلدةأهدا دزننيحدلعأوقوددٌلعوطفسدٌلردملدأكندأ زيدأنهودهعوُؽدق وشودد وعيدل ك مسدٌى

 ديطوم د قووتدق وشدٌلوردهؿووعدتدورقوع ديوديدع وىدؾودزيدفو لوسدههدئسووهودددددددددددأخػووُ دد

تنيد، رشدٌلعودودوتدبسه:دانشدضعودكدةونط ندةعسكسدضوو،دٌل ودعود ةسؤيوسدٌلسعوبدددددهأ 

يد ُّد دق ر دٌلؿهويأسدعادقأرٌههمد قددغ  دؾرٌزيخدٌمل و ةسدؾدزدٌل ولد وذس تدٌلسعبد

م.د أز و د ؾرتدقشكوهيددصءحده دق رةهمدأقعو دةودوذستدةندةطوكأهمد  س كوه

ع وىددعولدأعودٌئأوددددٌلف طوطوأونيددهوندددٌمل و ةوسدددنيدقودزهأود ديسذص أدةوندسوديجي:دكومدأضوعدددد

يػسةر دةندذٌتدٌلكتعدٌلردض رنودةأهوودوؿسٌخيدعأددةرٌةوتدٌملطوذددٌىقؿوىدي وة وهدددد

دٌلورالدؾسٌودأ للكدٌملعسدين.

د   د عددةأهدة  وٍءدطريلدقسيبوندددٌن.دملدهكندةكوملسدطري سودلكأهودملدهأسهش

لػدكدٌنبرلسدةو نسظوزودٌنسظوزدٌلفسزدلػعشدةونددةكىدٌلرق دةطولوندككلدأ قوتدٌ

دهووسد ل ووهفردةوونددهووٍسدأخووس .دٌلس وأووود عو  نووودٌل  وووءدىزةوو دةووس ٌتود  دكوولِّدةووسكدكونوو ددد

عأوقوووددٌلعوطفووسدهسوودىلدأكجووسد أكجووسدةووند وووءدٌل  ووبودسسووىدٌووغووسهد هصٌمحوو د  وو هودد

وندطووشوندةأبوردٌموُبودذلوكددد قوندةهودسسىدأخرتدهعؿُسدةعكهودةعكونودووضسشوشدٌل  بد ن 

ٌلأبوردٌلوريدٌكسػوف دأنوهد دحيسووزد قسووندطوري ندكويديؿوبَدغوهو وندعظوومدٌىثوسد دأقودٌ  ددددددددددددد

دٌلس  .

كون د دأر دحتمسٌ دةػدكدعأدةودأكر دةعهودةلدأغعسدأنوشدؾوستدك ويدكشبوسددددد

غوورندزودكأوو دوسوووكندط و ووسدٌل طووو ددسيلووسودلكووندةعووهدكأوو دخذرلووسندأحتوودخدكطف ووسددددددد

ملدهسمكندةعددةندهو دأسس دٌىجبديسود كو دةودأؾم دعأوهدأكجوسد وودأةور دددددؾغ كد

دةه.د

شكسيوديك دكلدعبوزههدةنيده لنيودو ددكو دهو شدةطومسهدي  ويدةكورئهدع وىدةووددددددد

ةود دةوندهسوريردٌلع قوسدةوولص ٌزدةتضوس ددددددددي رشدووذعلدك موههدأقسٌطوندةندوكسدهع  دةتذني .د 

ةطوورديوديد فو لوسدهطريو ددددداووغوسد ع وهديبوو زداىلددددةودميكونودو وددكونو دٌلعوطفوسدٌجلدددد

د ٌسودكدهور ُّدلورددددنيخؿسيدةرزٌعهد ٌل عبدخبؿ تدغعسيدٌلطريل.دغعسُتدأ  د د ٌخ يدٌثأوسد

هكمهدة ركد  طكديدهدٌىخس دأيكوند  ورةهودمل ةطوسهوود  ٌسودكدهسيودداةعوو هد ةأعوهدةوندددددددد

زرنوووودةؿوووو وسدةعووووند ددأيدة ةطوووسد   ةووووندكونووو دهوووأذَدٌىخوووس ودخوؾوووسدأ دهأووووردةووون

دٌلبطوهنيدٌل سيبسدةندأهلدٌميد ٌىؾدقوء.

دل ددقوشدليدأسبكدةأردل وئأودٌلجونيد دقسيردهس دةسىدضو رشدلي:دأزيددخطبسكش.دد

ةودقولهدليد دل وئأودٌخلوةظدكو دكمطسقسدسطمو دهوو دأس ةويودانوهدلووظدةونددددددد

 ٌلدههديهر يسدعسةوسدةغسةووسوددضكو دٌل دعدٌلػسقوسودانهديهر يد ٌلدهدةندأؾرشدو أديسد 

 هرٌدضببدحتدثهدٌلعسةوسدةط قسودضوز داىلدٌإلقووسدقوئ ن:دأةويدقوددةوودحيودخد، كومدددددد

 عأدةودقبلدةول د الداىلدو ططنيدكو دةسٌه وند ملديدزردأ دٌىةوسدع وىدهورٌدٌلأشورود هوردددددد
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ةعووددةأووردضووأرٌٍتدهطوو ديػوووزرد دٌملظوووهسٌتدٌملطولبووسدةولطوو الد ةرقوو،دٌلعوود ٌ دع وووكمد ددد

ضسٌئول ديػوزردووهودؾوهويأسد أعكووءدددامخطسدأغهسدهأوردةظوهسكدضأريسدقدد وزضوتد 

عووندهعووووتدس وورندٌإلنطووو دةووند  شدأدأبوووسدنس فووسد و طووطوأور دةووندمح ووسدٌجلأطوووسدددددددددد

َ دسأذسهوهدددددددددددٌإل ضسٌئو وسدأيكونود ا دغل شدذهبأوودالوهوودلوويدةعوأووكشدأةويد هورديؿوسودسسوىدُهوب

دضسٌئول .داكووسد وزضوتد قددددٌزدٌلفؿلدٌلعأؿسيد 

ةوذٌدأقرشدلهودلكوندغوعرزهدةولورنبد ووهدأؾورلهدةودٌدد و ووند دٌزهبوكوهد نواكدددددددددددملدأ ز 

هدلوونديعوزقووودع قسأوووودلكووندةوووذٌدعووندأةوويد أةوويد أخوويدديووؾوورههودةوودٌدةووندٌجل وويدأ د ٌلد

دفمر ودةوذٌدا دع مرٌدأنشدأقوةلدؾهورنووندسسىدلردكو دهوئبوندعندؾهورنوسه؟

ا دكأ دةندٌل دعدٌلغسةوسدومودٌلريددوءدةكداىلدأشقسدٌل دعدٌلػوسقوسدسونيدددضتلسه:د

ٌلس وأود دٌخلوةظد ٌلعػسيندةندزةكو ود ملوذٌدملدهبسعددهسةوند قددٌسسدتدٌملرٌدهووتدةونيددد

دع ىدنفطك؟ دٌىهوليد غسطسد دأددٌلكوو دٌلؿهورنيودأملديؼى

وتدوووةش:دق وو دلووكشودأةوويدُيع ووندةرقفووهدٌمل يووددلكوومد هوورٌد ع أووودةأبوورذيندةووندقبوولدددددددددددد

ٌلؿهويأسودو دأسدديبوعأود  دأسدديسعوةلدةعأوود هندنتهيداىلدٌل دعدٌلػوسقوسدلػوسٌءدكولدددد

ةطووس صةوهأوود ٌمل دضووور ديعسووورنشد يعسووور دأةوويودوك نووودنوغووطو د دٌنوووشدٌإلنطووونيددددددد

 دكوولِّدفأووسود قووددهعموودُتدٌلوورهو داىلدهأووورد دذلووكدٌلرقوو ودددد لطوملووودكأوووداىلددووونبهمدد

دعطىدأضوعدددسحيوندأ دهوزةونود هرٌدةودسدخدو ددكأ شدهأورد كأ شد،ودسدل مطوعدك.دد

ملدأ ز دةوذٌدأقرشدكون دأنوةُلدٌلؿودةسد وصندٌىوكووزد دزأضويد ا دجنو دوكوسكوددددددد

دةصق ده كدٌىنوةلدٌل عوأسدٌلك موتد دسأذسهي.د

هسكسهدلوكر دهرٌدأقؿسدل ووٍءدةوأأووودق َّبوُ دٌملطوتلسدةوسٌزٌند هكوسٌزٌند دذهوشدسسوىددددددددد

سصةُ دأةسيودضوب ىدسبوشودانهدلوظدعد  ٌنودةلدهوردةأ وريدٌلأبوولودكموودخووطسدةأفطوهددددددد

ة دٌلؿهويأسدٌلرينديأسميدالوهمد   دأ ديػتدذلكودو ددُ لشدىدهأو.دضت ٌو دأنودأيكوندعوندُسبأووددد

د يد أقوزةيد أؾدقوئي.د د دهدهو دأه

شكسيووودغووو حدُةشبووبحدةولأطووبسدلرٌلووديد  ٌلوودهيود ضووب دأ دقوةووودةدعرهووهدعووادٌهلوووه،ددد

ن ووذهدلويود  ؾوفرهدخبو دٌلؿوفوتودسسوىدأ دددددددالصيوزهأودةإمو دةعددأ دأدوص دلوهدٌلجأووءدع وىددددد

أةوويدهمطوو دذٌتدةطوووٍءد دأذنوويدقوئ ووسن:دكأوو دأع وومدأنووشدضووتسظىدةأووكشدةتسفوووٍ دهووو نيدددد

ريووسند دٌجلموووشودلكووندةعووددأ دأزيووسشدؾوورزدشكسيووودٌىغوو سدٌلرضووومدأخوووشدأنووشدددددلكرنووكش

دضتسظىدةتسفوٍ دأهلد ودكأ دأهرق .

أخوورُتدٌلرعوور دةووند ٌلوودي دةتلاووودي وطعووونيد أوهمسهمووودأنووشد دؾوود دٌلسطووسندملطووتلسددددددد

هدكونسوووده ور  دٌلكوج دةوولدددوودةؿو يسد سطوضوس.دىول دأةوويدؾووةسوندطورٌشدسووديجيدلكوندعوأدددددد

ستدةهمودهؿسخو د د دهيدسونيددشظسووودأةوودأةويدو وددكونو دهػوه د هسوتو،دةوأمووددددددددددغع

دأةيديػ دةودهدهلودكيدُهب يدع ىدؾمسهودزيجمودأنهيدك ةي.
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ضو دٌلؿم دل شظوتدغعستدأنهوود هوسود قو دع  ويدخ هلوودعػوسٌتدٌلطووأوزيرهوتدددددددد

ضووو دؾووم حدث ووولحدٌحملسم ووسدملووودقووددي رلووهدأةوويودٌلووريدكووو ديوورخبشد ُيش سنوويدة غووسدٌلعووور .دد

ل شظوووتودةصقووهدأةوويدة  ووبدٌلطو لووسدٌملطووسديسكدٌلؿووغ كدٌلووردأةوةووهد،سكووسدخوطفووسدةووندددددد

دأؾوة دكفهود دو زداىلدٌلغسوسدٌلجونوس.دد

 ةووسدمدٌلسعػووسدٌلووردٌدسوووسسشودأ زكوو دأ دع ووي دٌلوودوو دعووندُسووشدةكوولدقوورٌيودددددددد

 ومداىلدأيوندضوؿولددددوسبعسه.دملديطب دأ دقوالدأةيدةكسةيدوهلدضووشدخدهورٌدٌآل ؟ دلوطو دأعددد

ةس   دأوعولهودقدديطس نيدةندٌملأصشود قودديودعردع وي د هوردٌلوريد ٌىوبدطورٌشدعموسهدع وىدددددددددد

دٌلدعوءدليد ىخيدفمر دةعددكلِّدؾ ك.د

ملدأغووعسُهدة   وويد ٌزهبوووكيود قفووُ دغووونسدلكأووهدةوودٌدكمووندميكوو دل  ومووسود أ ٌزدد

ود ٌةس عهو؟ دةودةد دقطرههوودىهسهدليد قددٌمحس د دههددوظونودهس دةودٌلك مسدٌلردةكغه

دهلدضوعر د يس و لهود د دهي؟

ق وو دلووهدةأوواكد    ك:دهعوووشدةعوويدسوونيدحيوونيدةرعووددٌملظوووهسكدٌلطووأريسدٌمل يوودكدم رقأووودد

ددلو د هطم دكو،دضوهس،د ٌلدهدلف ططنيدكمودههس،دأن دهلو.دنيهندٌلف ططوأو

ٌعووهدةطوب سنيداىلدددةهوةهدوورندأؾووةعهد قوددقوبهدكفاوهودلكأوهدأة وىدذزددددددداأخرديفسرد

دأبوهود كمدكأ دأخػىدأ ديسو دقبكسهد د دهويودغوعستدأنوشدأكجوسدوسووكدةوئطوسد ددددددد

دهرٌدٌلعوملودو مديكندهأوردةندغعرٍزد ٌخصدا د كو دحيفسد دق ش.د

ٌضووسدٌزدأةوويدالووي د قووددأزخووىدةعظوومدة ةووَد دهووهود كفوووهدوتقووشىدلووهدهولووسدٌجلووو دد

دسدٌلغوقبدٌلكوىم.ٌموشالدٌملعوهبد سٌزكودعرقوندعندهول

ةووندد ٌزحتوُ دق وو نودوووتةيدملديطووز داىلدادووةردلكرنووهديبس و ددكوبهودةغوووسدأ ديهودِّددددددد

دنفطهدكيديأوقػشد دٌملطتلس.

ة غسدٌلعوطفسدٌلردضو تدقبلدق ولدكو ديأسؿسدع وي دةولد  ع وشدأغوعسدةولورنبدل وركددددددد

هورٌدٌل ودزود دغويءدددددسذرودو مدأغتديرةوندأ دأكر دضوببوند دادكوو دأةويد  دسسوىدلسةو ددددد

يوو ملشدةجوولدأملووهد هووردٌلكووو  دٌلووريدةووس دسسووىدنوودوتد دووو دسسووىدنتكوولد كووووَد دسووهووهددد

كفوسوندعظوموندىد أوود ملديطب دلهدأ دأضووءدالوأوودا دسونيدأخرهوهدٌممووسدذٌتدةوسكدو ووشدددددددد

ةووتع ىدؾوورهه:دٌل عأووسدع وووكمودلوور كمدلػوووزكُ دٌمل ووو ةنيد دقسوووشدٌلؿووهويأسدٌى دووو وددد

دةووودهص دوو د ةووودأجنبوو ودووآلةوووءد ديؿوو شر دأةأوووءادةووسزكدل وورطنود ةووودٌلوواُّدلووهدا دددددددددددلوووسش

دةولػهو ك.د

 ودأ دأةيد ق دٌآل ددكبهددونبونود ٌخسوزدٌملأط دسكموندةوأأووودو ونديوسةَدٌلأ ووؽوددددد

وتنوووود شكسيوووود معأوووودكوووج حدةوووندٌىغوووووءد ةأهوووودُسوووبُّدٌل كووووسد قوووددهسةوووىدع وووىدكووور ددد

دم .ددٌلف ططوأونيدأؾشو دٌ
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قوشدأةي:دق  شدليد ٌلددشكسيودةعأود يعنيدٌمل دضونيدع ىدٌ سسذوزد ةودغوةهد يػوزرد

 دٌملظوهسٌتدقددٌلكوو دٌلؿهورني.دلطأود،ودسدعرنهد   دةودنودةأوسور دو وعوددةوندسووحدددددد

أهىد هرٌديكر دأوكلدعرٍ دي دةهدلأوودأةود هرددولظحدةدٌٍزدٌنسصعهودٌلؿهويأسد  هبرهودأ د

أيدهرددولظحدةكو دو ططوشدُةهذ سدةوأموديهس،دةولػعوزٌتدٌمل يدكدلأوودوهورهدددةوعرهودلهو

ةهصلسودو وغو زد ٌزنودأ  نودثمدو وعدداىلدة  هدُةسخ وووندعونددأطووسهدٌلؿوهورنوسدٌملصعرةوسدثومددددددد

و  د دالوأودقووفوند يطووندنود دقكووسأود يودٌو دعوندس رقأوود يسظووهسدةعأووود سوأهوود زٌ دددددددددد

 ةكووووسدةوسأووودةفسرسووسدلووهدسوأهوووودقوووفوندكسميووون.د لوووظدلوودي دضوور دهوورٌددهطوورد دزٌضووأو د

دٌلك ال.د

 خ  دأةيدٌلغسوسد أسطبهودكون دهسرٌز دقس دٌلبو دطرٌشدٌلرق ود  دأ زيدملوذٌدملد

ه ش دةيدةندورزهودةسدمدأنهودكون دحتطوبدأةويدضوكوسةش؟دأكونو دهسيودنيدأ دأهعوس.ددددددد

ود دهطسطو دأ دهس دٌةأسهوودُهكوس د   دأ دحتورشددددل كس ؟ دلرٌدملدهسبعشدةندورزهودلكرنه

دةوأهود ةنيدةنديكسةهودأي وندكو .د

قول دأةيدةتقؿىدةودهطسطوعهدناكدؾرههودةونددكوب:دأقطومدا دع ومىدغو و كد،بوكشددددددد

 ل وءٌهكشدة دشكسيودٌلؿهورنيدلوفسغدنص دةأدقوسهد دزأضكش.دهد أتدأةيدةندنواكدؾورههوددد

دهلرٌدٌلؿهورني؟ دغوٍ ديسمأىدٌ قوٌ دةكشودةولكشد ةود قول :دأن دوسوٌكدهو سدألُ،

أقوووو دأةوووي:د دهووودزيندكووومدكونووو دووووسسردعأووودةودهووووهفشدغووو و كشدةأوووردعووووةنيدد

 أنوهدق بولدةونيدؾوفر دٌمل و ةوسدهأوورود ٌآل ددددددددك طمتنشدةكرنهدقددجنَد دٌلسطو لداىلددوص دد

دهتهنيدأن شدلسمسديدزأضيد دٌلرسلدةعددأ دمشخدةهدغ و كش.دد

دأنشدزةوسكمودذٌتدٌلوةوسود يودقوعو دهسةويردووكي .دأقطمد

دو زد ٌلددلو ىدٌملأصشدٌلريدٌهسص دةوندووس دؾوف هدل بوو ود خػوو دأ دهكور د دهسوهدددددددد

  زدعمرةهود أنهديأريداخبووزهمدعوندشكسيوود حتسيكوهمد حتوسيهدأةأووئهمدع وىدةسٌقبسهوو.ددددددددد

هسطو لداىلدسدي وسدٌملأوصشدددددقسزتدةهوهفسدشكسيود ٌط عهدع ىدٌىةسدلكأهودغعستدةرٌلودههود

نهوءدةكوملسهودقبلدأ دهط عُهدع ىدةودٌضسذد .دأقوشىددافو لسدٌضوٌندٌلطم دووقطستداىلد

زأضهودكولكسكدةنيدأقدٌالدٌم كد ٌل   دلطوعوتودثمدحمل د ٌلدههودهغو زدٌملأصشدوطووزع دد

زضولدزضوولسددداىلدهوهفهودٌجلرٌشد هوهف دشكسيودةسٌٍتدعد كدلكأهدملدُيذبودثمدةودلبوحدأ دأد

يرقَدووهودأنهدةؿشبسدأغخوٍفد ديطسطو دةفوزقسهمد  دٌمديحدالوهود هردةسو سهمودةعدد

 دغوسع د وبوهدسسوىدحملو د ٌلودهوديودخلدسدي وسدٌملأوصشددددددددداث حدضووعسدهوهفهوودشكسيوود ةووددددد

دةسذهونداىلدةو دٌلبو .د

أنه دٌملكوملسدةندورزهوود قوسزتدٌلسطو لدخوزدووندقوؾودكدةأوصشدؾودي ردُضوهىدعطوىدددددددددد

دهط رد ػرزههودزيجموديهوهفهودشكسيو.د
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هفودتتدلو ىدةردر دؾدي سوهوداميو د   شد دةأصشدُضهىد ضسعو دةودزٌ  ههودوكسكد

 دخطوو دخطوورهنيداقوووووسنيداىلد ٌخوولدٌملكووووسدسسووىدددداٌ ضووسعونسدةهوون دهوعووونودلكووندةووودددد

ٌنكػوو،دلأوىسيهووودأ د ٌلوودههوددولطووسدهأوووردههووصُّدقوودةهودةووندوووس دٌلسوورهسودل ووددضووب سهودددددد

هأودكويدهسفو دةعهون دع وىدهسبو دع قوسددددددددنل ضسعونسدةؿدي وههود ٌىزدَدأنهودةندقوالدجبمعه

دلو ىدةصكسيود ٌلطعيدلسخسيبهو.د

 دددو زتدلو ىدُةطسعسند ٌلدة ديكو دحيذبدٌلدنوودعندنوىسيهوودغعستدأنهود سوودكٌد

ةرٌدهووسدٌلعوووملدةوضووسهودهوهفهووودشكسيووود ٌهف ووودع ووىدعوودالدٌلسرٌؾوولدهوهفووووندزيجمووودههوودأدددددددددددد

دٌلأفرعود ع ىدٌل  وءدضس ٌندةعدديرةنيدعطىديهسديو د دل وئهمودذٌرداىلدسلٍّدحيفادُسبهمو.د

ةودكو دلرٌلددلو ىدأ ديوكهوده س يدةعػو هودٌلؿهورنيدُةذد ٌنود  دأ ديووردألطوأسددد

 دهؿولدأخبووزدلو وىددددأه ررد عسُهدا دهمدمظرٌده وكدٌلع قوسود ملديوس دأيكوونددددددأهلدٌلػودرز

 شكسيوداىلدٌةأهدفمر دٌلريدلديوهدةووديكفووهدةوندٌملعونووكدلكور دةعسكوسدضوو،دٌل ودعدددددددددد

قوئمسود زأ دأ د ددٌنوهد دُةود دُةج ولحدةول سولد ٌلسودة دٌلوريدز  دةوهدٌلكووو دٌلؿوهورنيدع وىددددددددددد

دٌمل و ةسد ددص ك.د

لو ىدأ د ٌلدهودي سفيدأثسهودةنيدٌىسسٌؽودٌةسطم دعأددزؤيسهودلصكسيووودثومددددملدهدز 

ضوزع داىلدهسردةػووعسهودهفووهددوزووسندٌةسطووةسهودةعوودٌنوددففو دعوأوهوودكويد دُهغوِّوبىدددددددددد

ددبػُسهود دهدشكسيودٌجلمول.

ملدي وور دغووولونودكونووودُيذطِّووسٌ دٌلعرٌطوو،دعووادٌلأظووسٌتدو ووط.دوووسَدشكسيووودذزٌعوووهددد

ردهودووندوع دلو ىدهرهودعون هودة ركدكتنهديسيددأ ديسشدٌد دكوووٍ د ٌسودودثومددددةوضمدٌل

هبطدةودهدهردأضفلدىهسهودغولوندوػولوند قبلدأ دهطس س ديدهدٌهلوةطسدةبطءود ثبد ٌلددلو وىدد

ةندأهٍسدقسيبسد قددٌنسص دةنداسود دأغوذوزهودٌلووةطوسددؿوأوندد وظوون.دٌنودو دهرهموود هورددددددددد

ؾوزخون:دٌةسعددعأهودأيهودٌلردد.دهرق،د ٌلددلو ىدع ىدةطووسدخطرهنيدةأهمووددي رُِّ دةهدُةهد ٌن

 ٌكسفووىدةسووو دٌلغؿووند هووصِّهدُةهوود ٌنود ةووسدمدذلووكدضوووزع دلو ووىدإلةطوووكهدةكوولِّدقرٌهووودددد

خػوسدأ ديغ دزأيهد دأيدمظسد ي وسزدةهوهوسدشكسيووود وعو د ٌلودهودةك اهووودةؿودزهودددددددد

د زأضهودةردههودخبدهودةعوأهودةتنفهو.

ؾسخ دؾسٌخوندةد  يوند كت د دسأذسههودقأوةولدهأفذوسدهبوعووند قودد  كهوودٌخلور ددددددد

د ودقددُي دالدع وهد ٌلدهوود ؾوس دةصكسيو:دٌهس ديودشكسيودٌهس ود  ديؼدع ي .د

ٌنط  دشكسيودكولطهمدهوزةوندةبسعدٌنودةوأمودهؿووعددؾوسٌود ٌلودهو:د عووشود عووشدددددد

ةووهدأع وومدطسقوووتدٌمووسؽدٌملخسؿووسكودأضووسطو ددددأموو دةووهود دهدعوووهديهووس ود عوووشدأموو دد

دا زٌكهود عوشود عوش.

كون دلو ىده سؿ دةرٌلدهودة ركدعذوبسودهووة د ٌلودهودةأوغودههدهلوودةوت دهوكوهد قوددددددددد

هدٌعىدؾرههدٌهلو زودوتقشىدحيدثهودةأاكد ه عوجمدٌملسعوبدٌل هوحدقووئ ن:دقووع شد الدأةوررشددددددد

دهدزٌن.د
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وود عأدهودو طدقوسزتدأ دهسخويدطورندذزٌعوهوودعوندددددددجىد ٌلددلو ىدوذتكدُةب  ندةدةعه

دطدهدق و نودملدهفهمدلو ىدةودقولهودا دعأدةودكػ،دةعطفوهدعوند ةووٍءدهطوولدةوندةطأوهوددددددد

د أز  دقوئ ن:دل ددقس شودل ددقس شدذلكدٌجلبو .د

غووه  دلو ووىود  وعهووودٌلوورعسداىلدٌلوورزٌءدسسووىدكووو تدهسعجووسودهطوووءل د دضووس هوودددددددددد

ودةودٌلريدسدخ  دهوة د ٌلدهودقوئ ند قددطسسهدٌىملدأزقوند دع وهددشكسيودملدي س د ٌلدهو

يس ر دكتوعىدق ط دزأضهودهر ٌن:دملووذٌدأةطوكسشد هسكسوهدي وس شودملووذٌدخػوو شدع ووهدطوملووددددددددد

دددهع منيدأنهدمي كدةطدضون؟  

ٌزهعػ دلو ىد كت دؾرٌع دٌلعوملدنصل دجبطودهوودهعو دغوسوتدنفطوهود ٌنكبو دددددد

ي و دهدو د ةوئهدةوديهوود قول د خف دأضسٌ دٌىضىديبعجسدك موههو:داورندأةوهوودفو لسد

ملدأع مدأنهدميس كدةطدضونودملدأع مديودأةيدؾدقش.دلكأهودأ زك دأ دك موههودلوند ودددد

أذنوووندؾووودوسودو ووددووووزند ٌلوودهودٌمووووكد ع ةوووتدٌلسعذووبد ٌلوورهرشدةو يووسدع ووىدفووووه.ددددددددد

اد ٌلودهودةتنهوود دهع ومدغوولوندعونددددددؾسخ دلو ىدثمدهمط دثمدؾسخ دثمدهمط ود هيديود

ض  دشكسيوودٌلوريدأ زكو دةتنوهدكوو دةوص  ٌندةكوو دؾورتود ملده مشوهد هوردُيخسدوهددددددددددد

ىنهدكو دخ فهو.دهوهلودأ د ٌلودهودوووزندٌموووكد هورديظونُّدةهوودٌلطورءودوؿوسخ د ؾوسخ دددددددددد

د خدةووددهسدرهدٌلعر كداىلدٌمووكودهسدرهدأ ديوكهود ه كددلهدأنهودملدهسخولداةكونووسدسودد

سدخ.دملدهؿسود دأذنوهدةلدؾسخ د دعوأوهدٌملفسرسسنيدع ىد ضعهموود كتنهمودحتدقو د

ةولكر د هسيونهد وعسد ٌسودكودغوعستدأ دٌملورهىديطومعر دةوندأعووأهمدٌملفسرسوسودغوعستدأ ددددددددد

سوودقرد ٌلوودهودةلووسٌ دضوو ط دز سووهدووهموووود عوو دؾوود دؾوورههوداووسزدةووندذٌكوونيددددددددددد

وووسدةووندٌخلووص .دسكووستد ددطوودهودةعووددضوووعوتودٌلبلووسينوددوبهووودٌىضووىدوذموودتدكدة

زأتدٌلػوومظدهوور  دٌىووو دورقهوووودووضووسذمع دقرٌهوووودأخسدوو دهوهفهووودٌجلوورٌشدثوومدقووسزتدددد

ٌلويووحدق ووو نودوهوويد دهطووطو دٌضووسدعوءدأعموةهووودأ دأ   هوومودوس ووودلووديهمدوكووسكدعوونددددد

دع قسهودةصكسيود لندهتةندز  دوع همدعأدةوديس  دغ و همدؾسيعون.د

هىدؾدي سهودٌمل سةسود قسزتدأخرددجسد ٌلدهوداىلدةأصهلودوهردةسطس حدق و ندهوهف دُض

عندٌلػودرزود هأوردضوشطوأر دةوندهولوسدٌجلجوسدٌملسعبوسدٌملغطووكدةولودةوءودكويد دهؿوو دددددددددد

 ٌلوودههودجب طووسدأ دةووودغوووةهدعأووددزؤيسهوووودثوومدضسطووعىدجلعوولد ٌلوودد  ٌلوودكدُضووهىد دةرقوو،دددد

ىدطمر دلو وىدأ دهطوسمولد ٌلودههودأيكووندل ودوو دعأهوودددددددٌلسايسدهلود ٌلدوو دعأهوود كو دأقؿ

د د دهدأعموةهود أقوزةهود ضوئسدضكو دٌلػودرزودثمدهأوشدعفرهودة دٌلصةن.د

دووس تددجووسد ٌلوودهودٌلج و ووسدعووادٌىسووسٌؽودع ووىدعذوولد هوويديػووىدأ د وور دزٌئشووسدد

بو د امنوودد ةوئهدذئبوندأ دقبعونود كون دخػوسهودهرهدلوط دنوةعسدةندكجسكدٌلورئو دأ دٌلكودد

ع وةوووندهلوووددسةووندىأهووودةووت دٌلعدٌلووسدٌإلهلوووسدضووسأس مدةأهوووود ةووت دةؿوو هودأ د وورتدغووس دةوسووددد

لكرنهودٌنػغ  دةولدوو دعندشكسيودسد دأنهودملدهودزردأ د ٌلودهودق سولدةونيدذزٌعوهووود قودددددددد

ددطىدؾرتدؾسٌخهود ووعوندعندٌل وهلدع ىدؾرتدشنو دض  دٌجلسميس.دد
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ري سدع   دخ هلودةسٌٍتدعد كدجبر زدٌىغذوزدٌلردلفس دضشب ددجسد ٌلدهودةطووسدط

ةووودزٌكموو ددوور زهودخسدوو دأدووصٌءحدعديوودكدةأهووودووورندٌلوووٌ ود سوونيد ؾوو  داىلدةطووسو ددددد

سكوزدعسةوسودثومدأخورتدهفكوسدكوو،دددددداٌلاه وشدٌنو زدملأصشدُضهىودهوهفسهود ط ب دةأهود

ضوسعو دةووددددضسخف،دةندهورشدةأظوسددجوسدأةوهووودوكوستدةطوكبدةعوهدٌلعطورزودلكأهووددددددددد

أ زك دألاودسودوسدلورلكدو وددكونو دهفور دةسٌئشوسدٌلصيسور د ٌلاه ووشودلفوس دةوودضوشبسهودددددددددددد

دورندةودكو دةسطوقطوندةندهوهنيدٌلجمسهنيد دٌىسسٌزد ٌلبطسو دٌلريدعاهه.

دستدٌىةرزدةتضرأد ودهرقع دلو ىود ٌقطستداىلدةغوو زكدٌلػوودرزدةسةسهوود ٌإلقوةوسددددد

ع دةندسكرزددأوشكد ٌلدهود ة و دضبعسدأيوواٍلد دهعوس دقواهوددددعأددؾدي سدهلود دعكو.دُةأ

 ٌلبشحدعأهد ٌنكبو ددد(3)اىلدأ د كأ دةندٌلسط لد شيوزكدة اكدقسيسهود د ددٌلكس الد 

هعووون دغوووهدههد هوويدهس فوو دسرهلووودخػوووسدأ ديكوور دهأوووردةوونديوةووـدةهووودةووندأقوزةهوووودددددد

ووزٍغدةفسر ودل ددكو دٌ هوود قودددد ضسعو دةودحمل دٌ وندةتلرووندع ىدغوهدكدقسيبسدل ٍا

دك سبدورقهد قادٌلفسوكدٌلعوقاسدٌلردأعون دعػو هودٌلؿهورنيدع ىد ٌلدهو .د

ةك دلو ىد،سقسد ةعوأنيدةغمكسنيدةعددأ دٌز  دورندقادأةوهوودملدهسخوولديرةووندأ ددد

د.دهس دقاهودةفسرسوندةونسظوزهود قددسفسههدهلودأك،ُّدأه هود أقوزةهودةسمأنيدةرههو

 دهوورهدٌىثأوووءدكووو دشكسيووود أؾوودقوؤهد ٌخوولدأسووددٌمل دوووود كووونرٌديطووسعوأر دددددددد

ةوجلعسدل سخفو،دةندق  هم.ددوهسدشكسيود،طسههدع ىدةووددوس ودلووظدع وىددسميسوهودةولددددددد

ُّدع ىدأؾدقو هدهفوؾولدئع ىدٌنسهوءدع قسهدة و ىود خ نىدضوذوزههدٌلأشو سدةػسٌهسد هردي 

 دقوئ ن:دكلد جو وسدٌم بده كد كلده كدٌل  ووءٌتد ملدددسميسهودضخسدةأهدؾدي هد ةرغي

دةػيء  دكو دع وكدأ دهغسؿبهودةأردٌل  وءدٌى شد دٌىسسٌؽدقس دقسيسهو.ددحتَا

أكد دؾدي هدٌلجونيد د عو  دزأيد ةرغي دقوئ ن:دل ددضب د أزيسشدؾرزهودانهودووهأوسدد

وتد فوهأهوووودةوونده ووكددعوأووو دخكووسٌ ٌ ددطووددةكسأووصدةووج د كتنهووودةأشرهووسدةووول دٌلأشوودددد

ةهوود دددٌملأشرهوتدٌلرد طددزة وسدٌجلمووشد دٌلعؿورزدٌل دميوسودةوندٌمل ضو،دأنوكدملدحتواَدددددددد

دنهويسدٌىةس.

أدوةوهدشكسيوو:دٌ دسؿووو دملديكوند ٌز ٌندوهوويدقريوسدٌلبأووسد قووددهوأهكشد هطووسأص ددددددد

قرٌيدقبولدأ د كوندةأهووود سسوىدلوردهود ههود طدضويدوهويددسيلوسد ةوودكونو دلسخكو ددددددددددددد

دحت دههديددٌلط  .د

أقشمد  ٌنووش دنفطهدقوئ ن:دأنود دأعس دقؿوسكدةو دهورهدٌلفسووكودو وددكأو دةطوووسٌندددددددد

ع ومود ملداانويدأسودحدةوندٌىؾودقوءدعوندةغوةسهوكده وكودأخانويدددددددددداىلدة ديدةرلأدٌدكموودهد

دةبعهدٌلسفوؾول.

شكسيو:دغوهدههود دٌىشقسدٌل سيبسدةندةطذدهمدٌىقؿىود ضشسنيدهوهلود قرٌةهود

ٌلريديؿطو دٌلعور دةندفودسهوودوسبعسهوود نري دأ دأطوز هودةندسوحد دهػوعسودعطوىددد

شقوووٍندةوووودخوؾووسند أ دٌلأوووعد خ وورٌدةووورههمددددددأىفووسدةفسؾووسد دسؿوووةهود دشٌ يووسدةوووودةووندددد
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 أد  وورٌدع ووىدأنفطووهمدةعووددأ دٌنوودلع دٌملرٌدهوووتد ملديعوودد دٌىشقووسدٌلووردضوو كسهودأسوودوددد

وولف ططوأور د ٌلف ططوأووتدٌلريندٌخسوز ٌدٌلب وءد ٌملرٌدهوسدكوونرٌد دٌجلهوسدٌىخوس دةوندددددد

دٌمي.

ولطسٌئ دٌلوردهصٌمحو د دددغعستدأنشدلندأ كندةندٌ ضسمسو دةهوودملودكدكووووسود ةودددد

خووليود عأدةوددد تدقسيبوندةأهوود زأي دخروهود ٌزهبوكهوودد ُتدزأيويود عودل د وةووندددد

عندوكسكدٌدسؿوةهوودو ددشٌ هودٌخلر دهوو ند دع وهودأغوهىدالوي د وودكونو ودوخ عوُ دددددددد

ضسٌئو ي د خبتههوودثمدأىهستدنفطيد نو ي دع وهوداة ةطيدٌلردهفكَدهريردكػسطيد 

ول هذسدٌلف ططوأوسد أةعدههودعندٌخلطوسود كموودهرقعو دأكواتدهؿوس دهورٌد  قعوُ د ددددددددة

ق بهودةرقعووندسطوأونود ةو  دأز دأنهوودضوو يدةونيدأسكوونيدقسيبووندووت سُ دةهوودةوسٌٍتد ةوسٌتددددددددددددد

عرقوندعندٌ دسؿو دٌلريدكو دضومسعشدةهوودملوسكد ٌسودكود دةولد ضوسذسهددكويدُهموسعشدددددددد

ددخدلردأنشدٌخوتدأ دأسظىدةهودٌدسؿوةون.دةأفطهوودن وكوندملودضوش

ة دٌىض،دةك دٌىيوالد ملدأضوسط دٌلسمسو دجبطودهوودةوسدمدأنوشدأ قعسهوود ددسٌةويدددددددد

ةطوووسعسود ىنوووشد دأنوووريدخطبسهوووود هووويدكونووو دهووودوعشدةووورلكدٌ  ووووهدىأ ووووندةأهوووودأنوووشدد

هوودو  و ددو ططوشدةج هوودقسزتدأ دأقط دأة هودةع قسدغسعوسد ةت دأكطبدٌملصيددةندث س

دضسٌئو ي دلكأشدةأوؾسدل ف ططوأونيد أةيدعسةوس.اهلودأنشد 

    دؾرتدهوئلد نفذوزدؾوز ود دٌخلوززد ٌهسص دٌمل ذتدٌملكسادةسةسهدووز ىدزوووندد

شكسيووودأزقووونودملد ووددشكسيووودةطوووسسندكوووووسدلوأووبطَدووهووودووودو دٌةووسأكدحتمووُلدطفوو ندددددد

وورندة ووسدٌلؿوهويأسدٌمل مود يندأزقوونودكويددددددددزقوعونده و،داىلددورٌزهدةكولدقرهوهدووتل ىدةهوودددددد

ديطسطو دحتؿولدةطوسسد د هدةومددٌى نى.

كووو دشكسيووودُةخوواٌندلوود دٌملرضووو ود هوورٌدضووببدٌه ونووهدل هذووسدٌلف طووطوأوسد ةعسوسووهدددد

ٌلكووج دعووندٌلف طووطوأونيد طسقوووتد أشقووسدٌل وودعدٌلػووسقوسودثوومد دك ػوو،دأةووسهد كووو ددددد

وهدلس ديمدٌضس ولسهودلكندٌملط  شدعأهدزووهدذلوكدددٌلف ططوأور دأ ديأولرٌدةأهودودوعهدخر

د ةعددامو دشكسيووده سزودن  هداىلدض كدٌلػسطس.

ٌضوسطوع دلو ووىد طوووعدكدؾوديٍ دهلووودخووب د دةوسٌةردٌموضوور دأ دهؿوولداىلدؾووفشسدددد

شكسيووودٌم و وووسد د ووووظدةوورر دعووادةسنوووةرديعجووسدع ووىدؾووفشوتدٌىغووخوفدةووندخوو شدددددد

دةطوة سدٌلؿرز.دد

ؾفشسدشكسيود نفرداىلدفو ثوههدة دأؾدقوئهود ودةكاندلو وىدةوندددٌخوندؾدي هود

دةعسوسدةعظمدةودكو دافوهدعأهو.

 غسع دهكسبدزضولسده رىدٌىخس داىلدغ و هودفمر دهط عهدووهودع ىدكولدهفوؾوولددد

نهودةطسعدكدل  وووالدداقؿسهود سو ل دٌضسعطووهدةكلدةودأ هو دٌل غسدةندك موتود قول دلهد

ذنبهووود لكأوهد وهولدهوو دزضووئ هوود كوو دك موودهووه،دأةوهدددددددددددةتيدغيءدل وسكف دعوندد
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ااهودةتنهدضوسا أدةأهودا دع مدأنهودضوف دلو وىدأ د شو دهلوودةوولسدر داىلدٌملأوصشودأةووددددددد

ةرق،دأعموالدلو ىدو ددكو دأغد ودو ددهد  ٌدأةهودةطس هودةندٌلػودرزد أخرد ٌزدأخووهمدد

دهووءدعوئ سهوود ةورالدهسةوسهوود ةأسهوود ةسشمو وهودددددددةأهوود  كوهبسد دهوءدةديأسهود ضوخأني د  د

دٌملط  لوسدعندٌىةسدةسةسه.د

ذٌتدؾبو دكون دلو ىدهػس د دزكر دٌلطووزكدٌلردٌضستدسههودة خسٌنود كعو ههوودد

هبدأديرةهودةولسفك دةولرهو داىلدقسيسهود  وددٌلكوس ال د ةرٌدهوسدٌجلموو د هبووو دس و وسددددددد

دةوددس د حتملدٌلعرٌقبدأي وندكون .د

ٌنسػوولدةأظووسدغوووٍ دةووندغووسطسدٌلكووووو دٌلؿووهورنيديطوو دةوو دؾوودي هدخ وو،دوسووووٍكددددددددددد

عػسدعوةونوديطمعونهودك ةونداةوسووونودملدهودز دلو وىدملووذٌددددددضبعسو ططوأوسدعمسهود ديسذو شد

هسٌءتدهلود ده كدٌل شظسدؾرزكدغوهدكدٌلعوزدل اهودٌملفسر دٌلوريدسفوسهدأهولدأقوزةهوودقوس دددددد

دقاهو.

طووزٍكدهكسةهمودكولاندضوس سندٌلأؿفنيدٌلطف ونيدةنددطدهمودوردودٌلؿهورنوو دة

ةوجلدٌزدٌلريدخ فهموودؾسخودلاهسدثومدٌزهعػوودوورنددطووءدٌحملوسرد همووديبؿو و دٌلودةوءددددددددد

د حيسكسٌ .دد

زدعوو دلو ووىدةطووووزههوداىلدٌخل وو،ودةبسطوومسد ق َّبوو دنوىسيهووود دٌلػوووز دةوسجووسندعوونددددددددد

دؾهويأٍسدرخسين.د

*** 
د

د

د

دوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 هوامش:  

دٌلبىسفوود1

ٌلػودرزدهيدعبوزكدعندةديأسدةكرنسدةندث خدقس دو ططوأوسد دٌجل وولدٌىع وىد هويددددوود2

 ةونددعكوودددحيوددٌملديأوسدةوندٌلغوس دةأط وسدددددقوس دٌلبعأوسد  يوسدٌىضودد  وددٌلكوس الوددددددد

ةأط وسدٌجل وولدددهسموسددةندٌجلأور دةأط وسدٌلبطور د ةوندٌلػوموشددددددؾفدود دٌلػسندةأط س

د.ٌىع ى

  هيددصءدةندةديأسدٌلػودرزدٌملكرنسدةندقس د ددٌلكس الد  يسدٌىضدد ةعأس.وود3
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 دمشق ... أحّبك

 

 
 أسعد الديري 

 

 

 دَشُل ... نفاِى عزابا

 نفاِى دَوعًا

 نفاِى انتخابا

َِ اجلشاِح  - فُا صيِت  -سغ

 تضّجنَي ُحِظنًا / شبابا

**** 
 دَشُل ... أحّبِو

 ال تظأييين: ملارا ..؟

 ــ حمبوبيت ــ ألّنِو 

 تعشفنَي اجلوابا

 َفُخِظُنِو فاَم ايتصّوَس

ٍَفاَم   اخليا

 إرا َا َسَفِعِت احلجابا

ٍَ ففيِو  سأيُت اجلُا

ٍَ  سأيُت املجا

 اينظاَء سأيُت

 استذيَن ايضهوَس ثيابا

ٍَ  وفيِو عشكُت اجلبا

ٍَ  عشكُت ايظوو

 عشكُت ايوهاَد

 عشكُت اهلضابا

 وفيِو سأيُت ايهنائَع

ُِّت إييوا ِقبابا  َض

 وفيِو سأيُت ايهواعَب

َُِشِحَن  ًاَوِطَط احلذائِل حين َي

 يطاِسِدَن حًًُا

 صها واطتطابا

*** 
 دَشُل

 يِو اهلُل

 نِ حتًُنَي َن احلبِّ واالشتياِم

 فأّنى سحًُت

 تضيذيَن َّني اقرتابا

 وأّنى نظشُت

 أساِى أَاَي

 َششقًةــ نُا ايشُِع ــ 



 4244/ حزيران -/ أيار 235-234العدد  

 

534  

 

 ُتِبذعنَي سبيعًا

 يعانُل أسضًا يبابا

*** 
 دَشُل

 قشأُتِو طواًل

 ونبعًا

 وجّناِت عذٍن محاها اإليُى

ُِشي ــ  فهنِت  نتاباــ َيَع

 قصيذَة شعٍش وننِت

 تضفُّ ايبشاسَة يًكانطنَي

ٌُ يًُعتذيَن اخلشابا ُِ  وَتِخ

*** 
 دَشُل

 غضاِى ايطغاُة

 فُارا جنوا َنِو ..؟؟

ًُّا صعافًا وصابا  ُط

 فأنِت ايشُوُخ

 وأنِت اإلباُء

 وأنِت ايصُوُد

 وأنِت ايتخّذي

ِِ يف ايصذوِس حشابا  فهوني هل

*** 

 دَشُل

 حياُس بِو ايعاسفوَن

 وأنِت تشّذيَن

ٍَ  حنو ايظُاِء ايشحا

 تذّقني بابًا فبابا

ٌِ ايزين اطتخًّوا اخلطيئَة  ألج

ِّ إىل اهلِل تابوا   ث

 وخافوا احلظابا

ِِ يفشحوَن  بِو اآلَن ه

 إرا َا سأوِى

 عًى هودِج ايشُِع ـــ 

 قادًَة ...

 ايجوابا حتًُنَي

 فبششى دَشُل

 تشتونَيملا  ألنَّ اإليَى

 اطتجابا

*** 
 دَشُل ... نفاِى عزابا

 نفاِى دَوعًا

 نفاِى انتخابا

َِ اجلشاِح ـــ فُا صيِت   سغ

 تضّجنِي حظنًا / شبابا
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 إيمان الدرع 

 

 

 ْكسْت ايباب بعّهاشٖا، تؿٝح بؿٛتٗا املهدٚد:

 ّٖٝا اْٗضٛا... أَا شيتِ ْا٥ُني؟! ايّٝٛ عسع مّحٛد٠.. ٜا أٌٖ ايداز:ــ ــــ

ايفذس مّلا ٜطًع بعد، قد أْٗهـ  أدطـادْا تـداب     ددتٞ: ــ ٖاي١ تفسى عٝٓٝٗا َتجا٥ب١ ـ

.ّٛ  ايعسع، فًِ تغُض عْٝٛٓا إاّل يًت

ّّ ايعــسٜظ..  تــدفعٗا َداعبــ١: نطــٛي١ أْــ ، ٚنايٓعٓــا   سّٜــ١..   خًّــأ أدخــٌ  ذــس٠ أ

 ايٌٜٛ هلا إٕ ناْ  غ  ؾا ١ٝ بعد..

ّّ تضحو ضحه١ً َهت١ًَٛ، ٖٚٞ تٓص  عٓٗا ايغطا٤،  ايداز.تتذ٘ خبّف١ٍ حنٛ فٓا٤  األ

 ٜغادزٖا، ٜتؿّدز ادتداز: ادتّد٠ تٓادٞ ٚدًٗا ال

ٚآٖـ    ٚيـدٟ،  اْظس قاضِ: مّحٛد٠ ؾاز عسٜطًا، نايٓخ١ً تطاٚيْ  قاَت٘، افـس  ٜـا  ــ ــ

 يف زقدتو.

 ٜط هلا مّحٛد٠ ٖٚٛ ٜطبع قب١ً ع٢ً نّفٗا املتغّضٔ:

 ددتٞ: أَا شيِ  تٓادني  ٝف  بٝبو ايسا ٌ؟؟؟ــ ـــ

ٚضـكٝتهِ َـا٤    ، أمل أمحـٌ عٓـ٘ األَاْـ١!!؟؟ زبٝـتهِ يف  ضـأ،     أشّف ي٘ ايبػس٣ــ ــ

 عٝأ؟؟ تعاٍ أقّبًو، أعاْكو، َا أ ٝب غراى!!!

 ٚأ ًك  شغسٚد٠ ًَعًع١، تػّل فضا٤ ايؿبح اهلادئ:

ّٛ تو بٝاضني، أٜٚٝٗا .. ٜا شٖس ايبطاتني، أٜٚٝٗا... ٚمّحٛد٠  ًٛ.... أٜٚٝٗا  )))أٜٚٝٗا..  

 يٛ...ؽ..(((ٚيٛ  بل ايعػسٜٔ.. ...َٚا

ّّ تػازنٗا ايصغسٚد٠، ٖٚٞ تسّتب األضّس٠ :   األ

 ْهاف٦و ّٜٛ عٛدتو َٔ اذتذاش ٜا  اّد١.ــ ــ
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١ُّ، حتٌُ ع٢ً زأضٗا  بل ارتبص ايتّٓٛزٟ، تضا و ادتّد٠:  تؿٌ ايع

اٜٝٝٝٝٝــ٘  عًــ٢ زضــًو أَــٞ، مل دــسع ٚيــدٟ ضــعٝد وجــٌ ٖــرٙ اذتفــا٠ٚ ٜــّٛ عسضــ٘، ــــ ـ

 مّحٛد٠  بٝب قًبو. ايدْٝا  ظٛظ، ال عذب، إْ٘

  تػّدٙ َٔ ددٜد إىل ؾدزٖا:

ْعِ ٖٛ  ػاغ١ نبدٟ، ٚيد ايغايٞ، اْتظست ٖرا ايّٝٛ  ٜٛاًل، نّفٞ عٔ ايجسثس٠ ــ ـ

ّٗصٟ ايك٠ٛٗ املّس٠، أخاف إٔ ٜطـبكٓا ايٛقـ ، ٚأْـ  مّحـٛد٠ : ايـبظ ثٝـاب عسضـو، خًّـأ          ٚد

ًَّو..  أت 

 ٜتًُّـ َٓٗا َكٗكًٗا: بعد اذتالق١ ض فعٌ ..

ّٞ املعّد يًضٝٛف.  تفٛ  زا٥ح١ ايٝامسني، ممتصد١ ب خبس٠ ايطعاّ ايػٗ

عُاد ّٜٛش  ايهساضٞ يف ؾحٔ ايداز، بعد إٔ َّد  باٍ اإلْاز٠ بني قضـبإ ايعسٜػـ١،   

ٍٕ زتدٚي١ٍ بايفس . ٜسضٌ ألخٝ٘ مّحٛد٠ ..  ْظسات  ٓا

شاداًل، ٜرتّْـِ  بدأ ايضٝٛف بايتٛافد، ايهساضٞ ُتُأل تباعًا، ؾٛت ادتاز عادٍ ٜٗدز 

ادتُٝع، ايدفٛف تػاغب األغعاز، تٗتّص نخؿس ؾب١ٝ ؾـاخب اإلٜكـا ، ايٓطـ٠ٛ تصغـسد،     

تفٝض َٔ  ٓادسٖـا يٝـع فٓـٕٛ اذتـّب املهٓـٛش يف ايؿـدٚز ايٓكّٝـ١، يٝٓطًـل عًـ٢ فطستـ٘           

 دٕٚ قٝٛد، مّحٛد٠ ٖٛ ابٔ ايضٝع١ احملبٛب،  ّٝب، دَح ايطبع، غِٗ،  ّٝٞ.

بهـ١ أغـعً  فتٝـٌ ايفـس ، ايؿـباٜا تٓـاثسٕ نـايٛزٚد يف أدٜـِ         تصداد ٚت ٠ ايغٓـا٤، ايد 

ٍّ قاد١ٍَ.. ّٔ خذاًل، َٔ عٕٝٛ أفساٍع تطرتم بعض ْظسات، أل ال  ايداز، تكطس خدٚدٖ

ــّب يتكــف ٚضــطِٗ، حتُــٌ عّهاشٖــا، تّٗصٖــا يف اهلــٛا٤،        ٜ خــر ادتــّد٠ اذتُــاع، تٗ

تتكّطــع أْفاضــٗا، ال تبــايٞ، َاشايــ  تــسقـ، تًــٗح،  تــسقـ، أعظاَٗــا ايٓات٦ــ١ تػــتهٞ،

جتّسٖا يتصغسد ع٢ً ٖٚٔ، تطًل َٛاًٜٚٗا، ٜ خـرٖا عؿـفم َـٔ ايًـٗاخ، جتًـظ عًـ٢  افـ١        

  ذس اذتٛض.

ّٛ َــٔ ادتــاَع بعــد ؾــال٠     ظًّــإ يػــابني ٜــافعني، مــّسإ َــٔ داْــب ايبٝــ ، خسدــا يًتــ

٠ّٛ إال باهلل، ُدّٓـ  ايعذـٛش، َـٔ ٜـّٛ إٔ أ ش     ٖكـْ   ايفذس، ٜضسبإ نّفًا يهفٍّ: ال  ٍٛ ٚال ق

ع٢ً أٍٜد ترتّٜـ١ ايٓؿـٌ، زتْٓٛـ١ اذتكـد، أ ايـ  غساغـف أضـّستِٗ         أزٚا  أ فادٖا، ٚأَِٗ..

 ايبٝضا٤، إىل بسنإ دّ ٜتفّذس يعٓات ع٢ً ايبػس١ٜ نًّٗا.

ــٌ أ ٝــافِٗ،       َٓــر ٖــرا ايٝــّٛ األضــٛد ٖٚــٞ تــ تٞ يف ْفــظ ايتٛقٝــ ، حتــانِٝٗ، تكّب

َـا  ؿـٌ    مل تطـتٛعب بعـدُ  ـــ  عاْٗـا اهلل ـ أــ حتتضٔ تسّدد أْفاضِٗ، ْعِ ُدّٓ  ٚذٖب عكًٗا ـ

دس٣، إْٗا تساِٖ  كٝك١، ٚختُؼ َٛيٛي١ ٚد٘ نٌ َـٔ ٜكـٍٛ هلـا:     هلِ، تسفض تؿدٜل َا

 إِْٗ َاتٛا.
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 مسع املصٜد َٔ زداٍ ايضٝع١ أؾٛاتٗا املرعٛز٠، فتٛافدٚا تباعًا.

ّٞ، أفٝكــٛا ، زّدٚا  قَٛــٛا..ــــ ناْــ  َــا تــصاٍ بٝــ ٍع تطــتذدٟ  ضــٛزِٖ َــسّدد٠ً: ـــ  عًــ

 ٜا أٌٖ ايداز!! قَٛٛٚٚٚا.. أٜٓهِ؟؟؟ أٜٓهِ؟؟

 بّح ؾٛتٗا باْهطاز، ٚابتًع  ايهج  َٔ  سٍٚف مل تعد َف١َٛٗ..

 خاي١. تعايٞ ٜا  اد١: ٖٝا َعٓا، يٝطٛا ٖٓا، تعايٞ ٜاــ ـ

اتسنْٛٞ ٜا نفـس٠، يـٔ أذٖـب َعهـِ قبـٌ إٔ أشّف       تتًُّـ َٔ بني أٜدِٜٗ: دعْٛٞ..

زا ـ  ختـبا ايعّهـاش بـاألزض مٓـ١ ٜٚطـس٠، ٖٚـٞ هٝـٌ  طـدٖا          مّحٛد٠، ايّٝٛ عسض٘، ٚ

ٍٔ: غٛبااااااؽ يًعسٜظ.. ّٛ تو بٝاضني... ايٓحٌٝ ع٢ً ٖٚ   

ٌّ أضـٛد             َّٛـ١ عًـ٢ بعضـٗا نظـ ِّ زا   تًطـِ خـّدٜٗا، ٚتػـّل دٝبٗـا، تكـسفـ َته ث

ٌّ املطــا ات، َطًكــ١ً ؾــسخ١ً، أدَــْ  بــصٚ  ايفذــس ،     ٌٍ، أخــر متــّد يٝغّطــٞ نــ ٖــّصت  ٖصٜــ

 ايسٜح: غضب

 آااااااااااااااااااااااااٙ .......... ٜا اٚالااااااااااادٟ.
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 قصيدتان

 

 
 أيمه أبو الشعر 

 

احلزام الناسف

َٕ اإلشاِز ِٕ نا َٛ املدُٖؼ إ  َا ٖ

ُٔ ايبازَٚد عػكّا يعٓاٍم يف اْؿجاِز  حيض

َٕ يف خصسٟ صدٜكّا  نا

ٌُ األعدا٤َ أغال٤َ احتضاِز  جيع

ِٕ أٚد٣ ٔبسٚحٞ ال ُأبايٞ  نإ إ

 ؾٗٛ َهٕٓٛ احتُايٞ ٚشٚايٞ بانتُايٞ

 ٠َٖٛ َّ يف -َدزنّا أْٓٞ ؾتخُت ايه األحال

 ٚضٔط اجٔلداِز

َٕ  تٛقُٝت ايَِٛٝض نا

ٌَ بسٍم الحتُاالٔت اْتصاِز  َج

 ٚصساخّا نجٛإب عٔ ضؤايٞ

 عٔ جٓاٜات اعتكايٞ ٚاعتصايٞ ٚازحتايٞ

ٍِ  يطجٕٛ االحتال

َّ ايٓكِٝض  إْ٘ ايٝٛ

ٌُ َٝكأت املُاِت ْٕ يف دزٚبٞ َج  أؾعٛا

ٟٗ عٔ مسٔت  نٞ حيَٝد ايهٛنُب ايدز

 املداِز

ِٕ احلضِٝض  أٚ ندٜدا

 اْػُاٍع بايؿتاِتٚضَط قرٍب تتباز٣ ب

 نايُطهاز٣ ٚضَط ٍْٗؼ يًسؾاِت

ـٗ بايػدِز ايبػِٝض  ٖا ٖٓا ًٜت

ِٖ يف املا٤ٔ ايؿساِت  ٜٚبٗح ايط

 جاذلّا ٚاحلكُد أع٢ُ

ُِٖا ٍَ ايؿجُس ٚ  نٞ ٜؤٚ

ٌُ ايَٓٛز ٚباال  جيع

 ٚاألغاْٞ نايصدِٜد

 يف جساح األَٓٝاِت

 غرَي أْٓٞ أضتعِٝد

 ز١َْ اإلٜكاِع نٞ أحٝٞ ايٓػِٝد

 األضٛا٤ٔ بايِٓٛز ٜؿِٝض عاغُل

 ٍِ ِٕ ضَٛف ٜعًٛ ظٓاح َسٍٖل غٗ ُٙ أ دلُد

  َِٗٝض

 إْين بانسُت صبخٞ صادقّا ٚجدّا ٔظالال

ٌَ عِٝد  ضَٛف ٜأتٞ ذيو ايؿجُس امُلسٓج٢ َج

 ٜسغُل ايٛادٟ ظالاّل... ٚحٓاّْا ... ٚمجاال

َٔ متٖسغٛا بايطنِي دٚدّا ٚضَط إٜكاٍع  ٚايرٜ

 بًِٝد

 يؿجِس احتُاالئ ٜهْٛٛا يف ضٓا ا

 إِْٗ دْٚد، ٚؾجسٟ يف غعاِع ايض٤ٔٛ صاال...

 يًجًُٝني ابتٗاال...

 ٜتػ٢ٓٓ ...طَٗس ٚجٕد

 يًجًُٝني ابتٗاال...
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  حوارية الدم والعطر

ـٔ:  قاٍ قًيب بعد آٙ بايٛجٝ
َُباحا:حني  ٍُ ناملٛت   أَط٢ ايكٛ

ـٔ  مل ُٜعد يف ايهٕٛ َٔ غ٤ٕٞ رلٝ
ـٔ ٌِ ايسٖٝ  قد تعٛدْا ع٢ً ايٓص

 ْتًك٢ ايطعٓاِت
 حاْٝإت ٚادعاِت

ـٔ ٌَ أَطاز اخلسٜ  َج
ـٔ:  قاٍ قًيب بعد آٙ بايٛجٝ

 باَت َا حٛيٞ ُْٛاحا
 َٚعٜٛاّل ٚٔجساحا...
ٕٖ ايبطُاِت  غري أ

ٍِ ؾَٛم ايػؿاٙٔ ايساعػاِت  مل تص
ـَ ٚايتؿجرَي أصدا٤ُ زْنِي يهإٔ  ايكص

ـٔ  نُصاحأت ايطسٜ
 أٚ "نُهٝاج" ايطٓنِي

 بطال٤ ايػاْٝاِت
١ِٖٝ  إْٓ٘ عصُس ايصداقأت ايبٗ

ـٔ  بنَي أعٓاٍم ٚضٝ
 ٚبهازاُت ضباٜا يف زح٢ احلسٔب ٖداٜا

ـٔ  يٛيٍٛج يف ايعؿٝ
ـٔ  نٓد٣ ايعِٗس ايػسٜ

ٌٖ ايعصَس باِت  قاٍ ع
 عصَس حًِ املعجصاِت

ُٔ اي َّ ْطكٞ بػبا٤ٕ صاَتنِيٖاى حن ٛٝ 
ِٕ األْنِي  تسب١َ ايكِٗس بػسٜا

 زمبا بعَد ضٓنِي
 ِٜٛزُم ايًٌٝ صباحا...

 غرَي أْٓٞ حنَي َٖست عاصؿاْت
 ضاحكاْت طاحٓاِت

 متأُل ايٛادٟ غبازّا ٚدَا٤ّ ِٚزٜاحا
 قًُت يًٓؿِظ َتُٖٓٞ!

َٕ ايٓطُل نايترِب امُلصاِؽ  ٚزجا٥ٞ إٔ ٜهٛ
 .قائت ايٓؿُظ: َضُاحا ..

ِّ األؾاعٞ املطتطاِؽ  بعد إٔ تكضٞ ع٢ً ُض
ُٚيٛعٞ  عٓدٖا اْطاَح 

 ٚعراباُت ازتعاغاتٞ اْطٝاحا
ُِ امُلسٓج٢ يًػٔد اآلتٞ َجٓاحا  ٚبدا احلً

ٌٗ ٚقْت قاْٖس تػتاُم يًدبِص ٍَ يٞ ضٝخ -قا
ـٔ  ايسغٝ

 ثِ ٜأتٞ طا٥ُس ايسعٔد اجتٝاحا
 ُُٜطُس األزَض ضالَّا ٚٚزٚدّا يًتٓاغٞ...

  آٙ ْاغٞ
َٔالحاٜ  ا ؾؤادٟ بٛعٕٛد ٚابتطاَإت 

ٌٍ بِٗٝج  ْٚدا٤ٕ يًتآخٞ َجٌ تًٗٝ
َٔٔ ٔغُٔد األزِٜج َٔ ايٛزٔد  ٌٗ غص  إْين أضت

 ُٜٗٞ ضّٓا بايبٛح طاِؽ حاّْٝا
ٍٚ زا٥ٍل بايعػِل باحا  ُٜطٔهُس ايدْٝا بػد

ْٔباحا  ال ش٥ريّا ِٚضَط غإب ال ٔعٛا٤ّ أٚ 
ٍٕ يف ايؿساِؽ  ٚبدٜاّل عٔ دَاٍز ٚدَا٤ٕ ٚدخا

ِٚغاحا  ٜسغُل ايرتحاَب ٚايٖٛد 
َٕ صاِؽٔ   ؾاصِؼ إٕ ايهٛ

 (1)أٜٗا املٛب٤ُٛ دَٚا بايسٚاِؽ 
 اَأٔل األؾَل بصْدَٜو جساحا

ندِِّع األٚناَز َِهسّا ٚظالَّا ٚضٝٛؾّا 
َٔاحا  ِٚز

ٍَ ٔض٣ٛ دٚاٍز يف ايدَاِؽ  ئ تٓا
ِّ جٗادّا ْٚٔهاحا  أٜٗٗا املُٗٛٚع بايد

 ضَٛف ٜأتَٝو بالغٞ:
 ا ايٓصُس بهٍـّإُْٖ

ٌُ احلٖب ٔضالحا ُٔ  حت
 

( ايسٚاؽ = اخلدٜع١، املهس1)
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اجراُحكككككخوابا ككككككُاصْاا ككككك اُ     ككككككر اا

ا 
افأنككككك ا عككككاألاض كككككٖاا   ا ككككُ ر ا

ا  

ٌُاا ٕ ا   اَنهككككككك اجراُحككككككخوالكككككككُّ انه  كككككك

ا 
ٕ ااحل ككككككككككككككراا     ككككككككككككككر اا ادُمااحلرِكككككككككككككك

ا  

ْاُأ اطكككككككُ افّكككككككخواا ً كككككككر اواَا  كككككككان اُط

ا 
اَن كككككككككأ  رٔاانكككككككككك ٗاا ِككككككككككاماُ كككككككككك  ور ا

ا  

ٗاا اِككككككككك  خواو كككككككككُوا ِ ككككككككُى افّهككككككككك 

ا 
اِضككككككككك  خواُصكككككككككر ض  اط كككككككككا افّعككككككككك  اا

ا  

اَحسككككككُنخواأى ا عككككككُى ا عككككككاألالككككككا  اااا

ا 
ُ ُ ٍُادُنككككككككككخواا    كككككككككككر ااا انهككككككككككا ااام كككككككككك

ا  

اَقكككككككك اقككككككككا ُااا  ككككككككاُما ككككككككٌان ككككككككا  اااا

ا 
اَأنكككككككككك ان اُنكككككككككخواا ككككككككك نّااَأ ككككككككك ا

ا  

ااجلكككككككككر  الككككككككك  ا  ّهكككككككككخواِكككككككككاانككككككككك  اا

ُُا ر كككككر اااا  ٌ اا كككككرُِاحككككك اا كككككرِ اصُجككككك

ا  

ألان كككككككككردٔ انرايكككككككككااا افهسكككككككككك ا كككككككككأ

ا 
اضهككككككككككككٖاَ أ  اُ كن ككككككككككككُ اأَاُ كككككككككككك   را

ا  

ٌ افام كككككككككك ا اإذااَطككككككككو اجكككككككككراُ اصهّككككككككك

ا 
ٕ  اُن س ككككككككككككككُرٍُا ّس ككككككككككككككر اا امب ر كككككككككككككك

ا  

اح   ه كككككككككك اا كككككككككرَ  اُقرصانكككككككككاا اَ كككككككككُ ا

ا 
ُٕاجرحكككككككككخواا  كككككككككا ُِ اأق كككككككككر اا اصالوككككككككك

ا  

اجكككككككرا  اَنككككككااجككككككك َٗااحلّككككككأ اصكككككككالاا

ا 
ُ   ا ّ كككككككككك  انبِ  ًككككككككككااا  ككككككككككناُ انكككككككككك اص   

ا  

ْاا اد نككككككككااواا كككككككك ُأاباو   كككككككك  اا  ككككككككا 

ا 
اإذاانس ككككككككك اِككككككككك ااواا  كككككككككّ  اأن كككككككككر ا

ا  

ٖاا ا ون س كككككككككك اضنكككككككككا٘ٔواا ه نكككككككككا اا  كككككككككّ 

ا 
اَنثُهككككككككككككككخوا اُِككككككككككككككالُماَ اُِعو  ككككككككككككككر 

ا  

ان كككككككككو اارآّكككككككككااَا  كككككككككر ىافكككككككككاقرأ ا

اضهكككككككٖاجكككككككتراا  تّهكككككككْانكككككككاا ّس كككككككر اااا 

ا  

ا اُن  ككككككر د ٔن اَ عكككككككو احككككككرَُ ااجلككككككراا

ا 
امبكككككككككاا  ككككككككك اُ  نألكككككككككُ اأ ككككككككك  ادفككككككككك  ا

ا  

ٌُامكككككك ادااا ٌُاا  بِكككككككككبُٔا كككككككككّ اُ ًككككككككك    ااَنككككككواِعككككككو اا هبِككككككُ ا كككككك ا رانُ كككككككك
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ا  ا 

ْا اَنكككككككااا  كككككككُاُىاجكككككككُيُرانكككككككاان كككككككان

ا 
اإذااُ ف ككككككككككككك اصألككككككككككككُد اأَاصأجكككككككككككك ر اا

ا  

ايككككككْاا  ككككككُاُىا   ككككككك ُ ا ككككككا اضككككككك  ااا

ا 
اَأض كككككٖاا  هككككك ا  اأض كككككٖانكككككاا ن  كككككر ا

ا  

اَنكككككككنُياا هكككككككآاصكككككككاأ ا  ككككككك اذينكككككككُا

ا 
اَيكككككككااخلال كككككككهاا احلككككككك ألان   ن كككككككر اا

ا  

اُوكككككبأناقككككككك الكككككك  اا هّككككككااجككككككا َااا

اضهكككككٖاح ككككك  ا كككككُح اا  و  كككككراِكككككبأ  ااااا 

ا  

ُ ياا اَأجكككككككككككككككتا  اصكككككككككككككككه اى ا  كككككككككككككككهو

ا 
اَ وككككك اا هككككككا اأكككككا اا   ككككككُواأ ضككككككر اا

ا  

اأِككككككككككااَطهككككككككككااا  نهككككككككككاٍُاجراحككككككككككاااااا

ا 
ّ كككككككككككر ااا ّّكككككككككككرو اا ككككككككككك يُُ اَنكككككككككككاا   ا  

ا  

اط كككككككككالااص ّهًّكككككككككااا كككككككككك ما  ض   كككككككككخوا

ا 
افو  ككككككككاألا  ُط ًّككككككككااا ّككككككككُم اَا وككككككككر اااا

ا  

اَوكككككككككككوألا ككككككككككك الكككككككككككُ ِّااَصكألكككككككككككر اا

ا 
امحكككككككككام اا ككككككككك َ اصا ه كككككككككر اا كككككككككك    ااا

ا  
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فخو٘ةا  نِوا ىُِوا كِوا ف وٚوٞ ًوجقصحا ٗمعوشا، ًع فوٞا          كاْ اهِقٚب ُعٌاْ دِو٘ةٝ 

ٗيف سقٚبٞ كى ًِوا كاوا، ٗةووٞ مٗ مكجو ا ٗهو ٠ كوى ًِوا رفو  ٗمٗةام ًوُ٘وٞ ًوّ مدوى            

كاانٞ اه سا٢ىا ٗكاُت ع٘رٝ كّى ًِا ًّ إدازتوٕ تعوا اءو١ٛ ناد ٙو  ًوّ اهلاوب اهو         

ٗمكجو  كاوا، تبارهِواٖا ٗمرةُووا     ةسِوا ُاباراواا ٗنعو  اهُأوا١ ًِٔوا ُاو اٗي اوو٘اة س٘اواا        

او٘اة س٘هٕ كاْ ةٗاٙٞ عِ٘أُا )عش ا١ اهاااة( ٗٓٛ هلاتب إٙطاهٛ امسٕ رِٙو٘ نو٘ت اتٛا   

ٗٓووٛ تاشوو خ عووّ اه ووش ا١ا ٗاووو ،ا ٗادقوواتوحا ٗاهقوووا   ٗهلووٍ  اةُّووا نووح عووش ا١        

ٝا إٙطاهٚاا ٗعش ا١ ت ً ! ٗكاْ ادوزَ مٗي عب  اه٘ٓا، ممح  ٙلاوب اهق وا اهق و    

ٗكاْ يف مٗ ات ٓ ١ٗ اهع٘اعف ًّ س٘هِاا ٙق م هِا نعطا  ًِٔاا ٗاهعذٚب مْ ثوثوٞ ًِوا مٗ   

مةنعووٞ ي ٙلووذو٘ا يف رفووات   وو ًأٍ ااه اًٚووٞ اهحيوؤارٝ اهوو  سمٌوُ٘ٔووا ىُٔووٍ ي ٙلووع٘ا إ    

تأدٚووى مُصلوؤٍ هولإوو٘م إ  اإل ًووٞ ااه اًٚووٞا ناسوواجِا١ اه  ٚووب مٗي تٚلوو  ادعوو اٜٗ اهوو ٜ    

شٔارٝ اىر، ااُلوٚو ٜ ًوّ اماًعوٞا ٗعبوار نو ة اهو ٜ عوا  رٓو ا  يف اماًعوٞا          سمٌى 

ٗي ِٙى شٔارتٔا  كواْ اُاقاهِوا إ  ًق نوٞ ًوّ ً ِٙوٞ تو ً  ٓو٘ مٗي اسالوان هِوا نواو ،           

اه  تعا اد٘ادٔٞ اوقٚقٚٞ ًع اهواصذ ات ٗاهقِانوىا ٗامو ٗوا ٗاوو ٗما ٗادو٘تا ٗسؤ        

١ا ىُِا ُعٚش يف ظوَ راًس ًِ  مْ تغٚب اهحيوٌسا فلوى   اهوٚاهٛا ٗاإل٘ف ًّ كى شٛ

ش اةٝ ُاة حمل٘نٞ  ط ا  ًوّ اى طواةا ٗكوى تو  ح سوٚلاةٝ يف ًلواْ ًلحيو٘ف ٓو٘         

 ط  ًّ اى طاة مٙطوا ا ٗكوى سؤ٘ا مٗ شو ٗرا مٗ ،صووٞا مٗ ُوَ٘ا مٗ اسواص ار ٓو٘  طو           

ٞ    ًّ اى طاة  كاْ اهِٔاةا ٗعوٟ اه ،ٍ ًّ س اةٝ شٔ  س ٙ اْ ٗمت٘ز ا هوٓبٞا سٚواٝ  ةا٢عو

ناهِلبٞ إهِٚاا ىُٕ ٗاضوضا ًِٗواةا ٗٙلحيوف عوّ كوى شو١ٛا مًوا اهوٚوى فٔو٘ منو٘ اد وا٢ب            

كؤِّاا فو ش١ٛ س٠٘ اهعاٌٞا ٗتعاةفِا فٕٚ ٙواٍ عووٟ ي ٙقوٞ تعواةف اهعٌٚواْا مٜ اهاعواةف       

 ناىع٘اتا ا ا رةنِا مسعِا ي٘ٙو  عرب ااُ ات اد ٓف هِع ف مع٘ات نعطِا نعطا   

عذٚب هٚى اه وش ا١ا فقو  كواْ ٙأ و  ُ وف ةد٘هاِوا يف اهوٚواهٛ ادعاٌوات ة،وٍ مُوٕ           

كووواْ ٙنُلوووِاا نوووو شوووما نِذً٘وووٕ اهووو اُٚات يف اهوٚووواهٛ اهقٌ ٙوووٞا ه نوووى كووواْ اهقٌووو          
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اه ش اٜٗ ٙلار ه٘ه اوٚا١ ٙاو  ا ٗٙٔوبل هٚ و  ٗاسو ا  ًِوا  إُوٕ  ٌو  كوب ا ٗٗاسوعا          

ِٚاا ٗعوٟ ًا س٘هِا ًجى ُ ف سبآوا ا  ناهِ٘ةاُٚوٞ   ٗش ٙ  اهبٔ ٝا ُٗ٘ةٖ ٙلار ٙالا ل عو

اهحي ٙ ٝا ٗكاْ ن ر اهوٚى ٗه سٌٚا يف ًِا صٕ اهجاُٛ ًصادأٝ هِاا فٔ٘ ن ر ه ٙطوام ًجوٌوا   

 ٓ٘ س  اه ش ا١ اه ٜ ه ٙطام مٙطا  

ي ٙلّ ادلاْ اه ٜ ٗعووِا إهٚوٕ ٙحيو  إ  مْ مسو ا  ًوّ اهبحيو   و  ٗعوى إهٚوٕا فوو           

ٗه آثواة سٚ٘اُٚوٞا ٗه آثواة تاةشمٚوٞ او ثِا مْ  و اًٟ مٓوى تو ً  ًو ٗا نوٕ             آثاة نحي ٙٞ ِٓاا

اهِقٚووب ُعٌوواْ دِوو٘ةٝ ٗادوووزَ مٗي عبوو  اه٘ٓووا، ممحوو  ٌٓووا ًووّ ا اوواةا ٓوو ا ادلوواْ نعوو         

اساطوعٕ ٗرةاسإ يب٘، افٚا  كٌا  اه هِوا  كاُوت   نوٕ ُبعوٞ ًوا١ا ًٗلوٚى ًوا١ ي٘ٙوىا         

   ً ا  وواهه ِٓووا  ت٘ صوت سووٚاةٝ اه ٙوى اهلووب ٝا ٗٓبطِووا    ٗٓو ٖ ًصادووأٝ كوب ٝ ٗ،اهٚووٞا ٗعِو 

ًِٔوواا كوواْ اه٘ ووت فذوو ا  مٗ ٙلووار! فأُ هِووا كووى ًووا نوو ا ى اهلووٚاةٝ ًووّ عاووارا ًٗوونْا      

ٗمسوووشٞا ٗ ٚوواَا ٗمٗاُووٛ يووبيا ٗمنوواةٙش ادووا١ ٗاهحيوواٜا ٗمكٚووار كااُٚووٞ كووب ٝا كووى   

ىا ٗسوٚاةٝ امٚوب   ٗاس  ًِٔا ٓ٘  اعّٚٞ ٗاس  ًِا  كواْ ًعِوا ثووخ سوٚاةاتا سوٚاةٝ اه ٙو      

(ا ٗسووٚاةٝ اإل ًووٞا ٗٓووٛ عوواهْ٘ فوو٘كس فوواكّ      401ٗاز اهوو   وو  حمطووٞ ااةسوواي )   

ًغوشا ٙلاخ ًٔا اهطانطاْ يف تِقوتٌٔاا ٗكاُت ًعِوا ًقطو٘ةٝ ادوا١ اهلوب ٝا ٗن اًٚوى      

 ثوثٞ هوٌش ٗ ات ٗادا١ 

ّ اهحيواٜ  ًِٗ  اه باوا ٗنع  اس اسٞ    ٝ تِاٗهِا  واا يعاَ اافطاةا ٗش نِا ًو 

ساوٟ عوواة إن ٙوش اهحيوواٜ اهلوب  ٙ ووص  ىُوٕ م،فوو ا متاًوا ا  ٌِوواا ٗ و  يوووع اهِٔواة ٗاُاحيوو          

اهط١٘ا إ  سص   ِ م را٢ ٜ عوٟ شلى ًاع ز كٌوا ةمسوٕ هِوا ادووزَ مٗي عبو  اه٘ٓوا،       

ممح   كِا  ووف تووٞ عاهٚوٞ مّسآوا عبوار نو ة )تووٞ اهِلو٘ة(ا ٗ و  دعوِآوا مشوبٕ ناد و              

ٔووٞ مٜ  طو  رآووٍ هِواا ٗةسِووا ذمصو  يوو٘اي ٗ وت اهِٔوواةا ٗاهِقٚوب ُعٌوواْ       اهطبٚعوٛ يف ً٘اد 

ٗادوووزَ مٗي عبوو  اه٘ٓووا، سمصوو اْ ًعِوواا ٗكاُووت اىسارٙووح ًا ا وووٞا ٗاىسوو٣وٞ را٢وو ٝا        

َّ٘ فو٘م ةوٗسوِا ٗتو ٗة             ٗاهحيلا٠ٗ ًوّ اهاعوبا ٗفقاعوات ادوا١ اهو  ظٔو ت يف مكصِواا او

ف رٙوٞ كاُوت عووٟ ُو٘عحا سصو ٝ مسِٚآووا      س٘هِوا ًجوى يٚو٘ة اف اضوٚٞ! ٗ و  سص ُوا سصوو ا        

سص ٝ اهقربا ٗٓٛ تحيوبٕ اهقورب فعوو ا عٌقٔوا سو٘اهٛ ُ وف ًو ا ٗسصو ٝ ن٣و  مٗ  ٌوعا ٗٓوٛ            

سصوو  ف رٙووٞ مٙطووا ا ٗهلِٔووا عٌٚقووٞ إها ر ووى إهٚٔووا اه٘اسوو  ًِووا ه ٙبوو ٗ ًِووٕ سوو٠٘ ةمسووٕا      

 كاُت مشبٕ ناه ُ اُٞا نى مضٚش ًِٔا!

صوو  اهص رٙووٞ ٗاتطووشتا ٗهلووّ اإلِوو م ي    ٗعِوو  اهغوو ٗ، نوو ت ًعوواي اإلِوو م ٗاو   

ًِّ٘وواٖ مًوواَ       ٙلووّ عٌٚقووا  ناهقوو ة اهلووايف  كووى اهوو ا، اهوو ٜ اسوواخ دِاٖ ًووّ اإلِوو م ك

سووٚاةٝ اه ٙووى ٗعوواهْ٘ اهصوو٘كس فوواكّا ًٗقطوو٘ةٝ ادووا١ هٚلووْ٘ سادبووا  اووا عووّ اهعٚووْ٘ا    

 ا اهقِانى ٗنعطا  ًِٕ دعوِاٖ يِٚا  ،ّطِٚا نٕ اوذاةٝ كٛ ه تاش٘ي إ  شعاٙا سح ت ٚبٔ
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ٗيف هٚواِا اىٗ  ي ُصِم اإلٚاَا ٗي ُواصطّ ه٘دو٘ر اىفواعٛا ٗاهعقواة،ا ٗام انٚوعا      

ىُِوا ًٗووا إْ تِاٗهِوا اهعحيووا١ ساووٟ ،  ِوا لٚعووا  يف اهِوَ٘ا عوو ا اووو ر ادِواٗ،  هقوو  ٗضووع        

اهِقٚب ُعٌاْ دِ٘ةٝ د ٗي او اسات اهوٚوٚوٞ ٗاهِٔاةٙوٞا دعو ي سواعاح هلوى ٗاسو  ًِواا        

مٗهِا ام٘هُٛ ،امن ِٓ٘ر اه ٜ ع ف  وي ساعاح مْ ادلواْ  و٘ي فٚوٕ اىفواعٛ      ٗكاْ

ىُٕ مسع فشٚشٔاا ٗ   م ربُا ن هم عباسا ا ٗ اي هِوا إُوٕ س سوِا ٗا صوا  عووٟ عوخ ٝ ًوّ        

عخ ات اهاوٞا ٗمُٕ مساط ُصلٕ نوو٘و ًوّ اه ِٙلو٘ هّصوٕ سو٘ي ةدوٚوٕا ٗكواْ عاهٚوا  ٙغطوٛ          

م دووا اسواطاا اه ووٌ٘ر يف س اسوإ ًو ٝ سوواعاح ٗٓو٘ ٙلووٌع      ةكباٚوٕا ٗهو٘ مُووٕ ي ٙصعوى ههو    

تٚل  ادع اٜٗا سح سأهٕ كٚف مًطوٟ  وو فشٚض اىفاعٛا ٗي ٙقى مٜ ش١ٛ عّ اىفاعٛ ه

س اسوإا نوى  واي هووٕ سطو ٝ اه  ٚوبه اموو٘ نو ٙعا ٗمُلواَ اهوٚوى ةا٢عووٞ! ثوٍ مٗعواٖ مْ ٙقووف            

نووو ا ا ٗمْ هووو٘و اه ِٙلووو٘ اهووو ا٢ ٜ  را ووى اسوووا اةٝ هووو٘و اها٘تٚوووا١أاه ِٙل٘ا ٗمْ ه ٙغووارةٖ م  

سٚحيلى هٕ محاٙٞ ٗٗ اٙٞ ًّ اوحي ات اه غ ٝ اهو  رو ز عوارٝ يف اهوٚوى نعو  مْ ٌٓو ت       

سو اةٝ اهِٔوواة مٗ توو٘اةت! يبعووا  كِّوا ُعووّ مْ اه  ٚووب هووّ ٙعو ف او اسووٞا ٗهٚلووت ًطو٘نووٞ      

ثِوا١  ًِٕا ٗهلِٔاا ٓٛ او ،ا اه  دعووت نعوض ضوبايِا سم سوْ٘ نو ه  ًوّ ةفا ِوا يف م       

 اد ضا مٗ ٙحياةكٍُ٘ٔ او اسٞ ناهلٔ  ًعٍٔ!

يف اه ووباو اهبوواك ا اسوواٚقعِا عوووٟ عوو٘ت شووآح ةان٘نووٞ اه وواة  نِوواه اسوواٚقاظا       

اساٚقاظ  كاْ عباسِا اىٗي شاة ا  نغِا١ ُ٘اف اماسٍ انّ اه  ٞ اهع ،ا فق  كاْ آ   

 س ار اهوٚىا ٗمٗي ًّ دا١ ناهصذ  إهِٚاا ٗع٘تٕ او ّٙ ٙعو٘ه  

 ٗإه عوٚش  ويب ٙاشّ م ِٗٙلار ر سبٚام سب اهحي٘م ٗكارٗكا

ٗي متِض مٙاَ اىسب٘ا اىٗي إه ٗ   اسا٠٘  ِ  ِا ادواٜ٘ يف عٚا اهطانطح ُعٌواْ  

ٗعب  اه٘ٓا،ا ٗي ٙابَش س٠٘ اهقوٚى ًّ مدى تعٌٚقٕ مكجو ا ًٗو  ي٘هوٕ مكجو ا ٗكو هم      

عوو  ٗدبووات اافطوواة ٗاهغوو ا١     كاُووت اوصوو  مٙطووا   ٗ وو  ت٘ازعِووا اهعٌووىا نعووض ًِووا ةاو ٙ       

ٗاهعحيا١ا ٗنعطِا سمص ا ٗزمٌع اوذاةٝ ٗ طع اه خ٘ة هالْ٘ رمشٞ ي٘ٙوٞ عاهٚٞ ساًٚوٞ  

هِوواا ٗنعطووِا اً وو  ةاو اووي مكٚووار اإلووٚش نوواه ا، ًووّ مدووى دعووؤا ً وو ات إضووافٚٞ     

 تاق َ اه خ٘ة ٗاوذاةٝ 

ٗ وو  عووِعِا  كِووا  وو ٙبح ًووّ اهط ٙووش اهعوواَ كِقطووٞ ًاق ًووٞ دوو ا  نا وواٖ توو ً ا         

حم سح ًوّ مكٚوار اإلوٚش اهو  ًيُآوا نواه ا،ا مسو ٌٓا ٙقانوى اً و  ٗهوٚس نٌِٚٔوا            

س٠٘ اهط ٙشا كِوا ُِعو  إ  اهاووٞ اهعاهٚوٞا ٗاإلِو م  وصٔواا ٗإ  ال سوح عووٟ دواُيب          

اهط ٙوش كوٌوا عو ُا ًوّ  طوا١ اوادوٞ يف اهطو ف اهحيوٌاهٛ ًوّ مت٘ عِواا فِحيوع  نادٔانوٞ             

 ٛ نٔا ادلاْا ُٗق٘يه فعو ا إُٔا توٞ اهِل٘ة!اهعلل ٙٞ اه  سع
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يف اهَٚ٘ اهجاُٛ ه٘د٘رُا وقت نِا سٚاةتاْا إس آٌا هواٌّ٘ٙا ٗاهجاُٚٞ هوطبانٞا فقو   

فش ووِا اهوو كا٘ة سوووٍٚ دبوواٜٗ اهوو ٜ فوو و ن٘دوو٘ر شووآح ةان٘نووٞ نِِٚوواا فقوو  عوو ف مُووٕ         

ًوّ كِٚاووٕ مٙطووا   سو٘ةاُٛ ًووّ كِٚاووٕ ةان٘نوٞا ٗشووآح عوو ف مْ اهو كا٘ة سوووٍٚ سوو٘ةاُٛ     

دباٜٗ! ٗا ا نارة عبار ن ة ناهق٘ي هو كا٘ة اهِقٚب سوٍٚا مةد٘ن سٚ ٜ تَ٘ص نحيوآح  

ىْ ه ٕٙ سولا  ن٘هٚا   فاعذب اهِقٚب اهطبٚب سوٍٚا ٗ اي ٗٓ٘ ٙقٚس ضغل شوآح ةان٘نوٞه   

ًعق٘ي   ٙا شآح! فطشم شآحا ٗ ايه عبار ا و سوٚ ٜ! ٗسوح عواة اه  ٚوب تٚلو       

ٗةشوو اْ رٙووب نووح ٙوو ٜ اهِقٚووب اهطبٚووب هصش وؤٌاا  وواي عبووار نوو ةه ٙووا ةٙووت ٙووا     ادعوو اٜٗ

سٚ ٜ إْ كاْ ه ٙم َسب هوحيذاعٞ  فقاي اهِقٚب اهطبٚب ًبالٌا ه داها   ٙا عبار؟! فقايه 

ٍّ نطو ،   هوحيبا، سٚ ٜا ٗمشاة إ  تٚل  ادع اٜٗ ٗةش اْ رٙب  فغطب ةش اْ رٙبا ٗٓ

ي هٕه مُا س٘ت حب ا مُا     ًّ مسم اهق   ه م اف ٙا عبار ه٘ه مُٕ فّ  ًّ مًإً  ٗ ا

دبوواْ! ٗ وواي اه  ٚووب تٚلوو  ادعوو اٜٗ زادوو ا ه اُطووبل ٙووا علوول ٜ! مًووا عِوو ًا دووا١ رٗة        

اهصشا عوٟ عبار ن ةا ف    امٌٚوعا سوٚ ُا   شو نٞ  و ٗا هعبوارا مٗ ًووض إُلوٚو ٜ        

 ةدا١ً!

 ت يف عٔو ٝ فو٘زٜ ن ًٓ٘وٞ    كٌٚٞ كب ٝ ًّ اىرٗٙٞ م  ُآا ًّ سٚاةٝ اهطبانٞا ٗ،

اهوو ٜ تعوووٍ مٗه٘ٙووات ااسووعاف يف رٗةٝ ًووّ رٗةات اهحيووبٚبٞ سووح كوواْ يف اد سوووٞ اهجاُ٘ٙووٞا     

ٗةش اْ رٙب ٓ٘ اً    اي هِا إُٕ  طع ه ٗةٝ إسعاف مٗهٛ مٙطا  يف ًعلول ات اهحيوبٚبٞ    

 مًووا سووٚاةٝ اهاٌووّ٘ٙ فقوو  مف ،ِووا ًووا تبقووٟ ًووّ مح٘هأووا ًووّ  بوو ا ٗن ،ووىا ٗمةزا ٗشوواٜا    

 ٗمحاا ٗمهباْا ٗزٙاْ٘ا ًٗ نٚاتا ًٗعوباتا ه ِٙا ثٍ ًطت!

كواْ كووى شوو١ٛ اطووٛ سو ٙعا ا ساووٟ اهِٔوواة اهغوواص حب اةتوٕ اهعاهٚووٞ كوواْ اطووٛ      

س ٙعا ا ٗس ٖ اهوٚى كاْ خمافاِاا ٗكواْ ٓو٘ ًوّ زمعوِوا رمواف عووٟ مةٗاسِواا ٗه سوٌٚا         

اُوووت ًوووّ  ووووي مةنوووع  نعووو  ااذٌوووٞ اهُاشاةٙوووٞ اىٗ  اهووو  تع ضوووِا اووواا تووووم ااذٌوووٞ ك  

سٚاةاتا مٗهٓا كاُت هاصذ  اهاوٞ اه  ةنطِا  وصٔاا ٗاهلٚاةات اهجوخ اى و ٠ كاُوت   

ه ٚ ُا ٗاس ا  ٗاسو ا  إها ًوا  وٚض اوا ٗميبقوت عوِٚوا ادصادوأٝ! تووم ااذٌوٞ اىٗ  كاُوت           

مشووبٕ نادِاعووٞ ىةٗاسِوواا مشووبٕ ع عووٞ شووذاعٞا ٗكوواْ ه نووّ  ًِٔووا سقٚقووٞ! فقوو  ةمِٙووا            

هلٚاةات اىةنعٞ ادقط٘ةٝ  وف نعطؤا نعطوا  ٗٓوٛ  ارًوٞ ذمُ٘وا عِو  دٔذٔوٞ اهصذو  ًٗوّ          ا

ًلافٞ نعٚ ٝ! ُ٘اف اماسٍ ات ى ناهِقٚب ُعٌواْ دِو٘ةٝ ٗم وربٖ مْ سوٚاةات  ارًوٞ ذمُ٘واا       

ٗسوو عأا شوو ٙ ٝا ٗعوو رٓا ،وو  ًعوو ٗف ناهطووبلا هعووؤا مةنووع مٗ سووت سووٚاةاتا فات ووى     

 401ووو  لاٚبوٞا ٗاو خ ن ًو٘ز مًواَ ،وامن ِٓو٘ر ًوّ حمطوٞ اه        اهِقٚب ُعٌاْ دِ٘ةٝ نقٚوارٝ اه 

هإلةسايا ٗيوب ًِا اهُاحيواة يف اإلِو ما ٗاهسواع ارا ٗمةسووا مُوا ٗعبوار نو ةا ٗ،وامن         

ا ٗعوٟ ًبع ٝ ًّ ساد  اهط ٙش حبو٘اهٛ ٣ًوٞ ًو ا    R.B.Gِٓ٘ر ٗف٘زٜ ن ًٓ٘ٞ نقاهفات اهو
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ف اهغ نوٛ ًوّ اهط ٙوشا ٗكواْ     ٗت٘اةِٙوا اوت عبواةٝ اهط ٙوشا كِوت ٗعبوار نو ة يف اهطو         

،امن ِٓ٘ر ٗف٘زٜ ن ًٓ٘ٞ يف اهط ف اهحي  ٛ ًِٕا اساع ارا  ها ً  اهلٚاةات  بى ٗع٘اا 

 إ  اواد ا ٗ بى اهُقطاض عوٟ اهاوٞ ٗاإلِ م ٗاهلٚاةتح ًٗقط٘ةٝ ادا١!

كاُت  و٘نِا ت م ٗت م ٗت ما ٗكِت  ا٢صا  د ا  ًّ مُا هوّ مسواطٚع اهطوغل عووٟ     

ا فقوو  كاُوووت اد٘ادٔووٞ اىٗ ا ٗكووواْ عوو٘ت فووو٘زٜ ن ًٓ٘ووٞ سمٌلوووِاا      R.B.Gزُووار اهوووو 

ِٗٙارِٙوا شووبا،ه  ووو٘ا اهلووٚاةات   فشٌووٞ سوو٘ار! فٚ و   عبووار نوو ة ًووّ دوو٘اةٜ هعُٚ٘ووم ٙووا     

ُحيٌٛا ٗٙ    ،امن ِٓ٘ره دا١ت ساعٞ اء  ٙا ةدايا ٗمظّى عاًاا ا ثٍ ه مرةٜ ًوّ مٙوّ   

 ٍ عوٟ  وب ٗاس  ٙا ةداي  دا١تا رفعٞ محاسٞا فقوت ن ٘ت عايه  وٚل

ٗي تاق َ اهلٚاةات ذمُ٘ا كج ا ا ىْ عو٘اةٙي ه ُو ةٜ ًوّ مٙوّ دوا١ت اعوطارتٔاا       

فذعوأووا كاوووٞ ًووّ مهلووِٞ اهِوواة اهوٓبووٞ  عِ ٢وو ا عوو  ِا ن وو٘ت ٗاسوو ه ا  مكووربا ا        

مكوورب  ٗةسِووا ُ ا ووب هعووى سووٚاةٝ ًووّ اهلووٚاةات اهقارًووٞ تحيووش مهلووِٞ اهِوواة ٗتاقوو َ ذمُ٘وواا     

 ّ كاوٞ اهِاة ظّوت ٓٛ ٓٛ كاوٞ ُاة هٓبٞا ٗي شم ز ًِٔا خمو٘م مٗ سٚاةٝ هل

توم ااذٌٞ ادصاد٣ٞ مٗ  ت  و٘نِا ناهلربٙا١ا ٗمشع تِا نِحي٘ٝ اهِ و ا ٗمْ اهلاٚبوٞ   

ًّ ٗةا٢ِا تحيلى إسوِارا  ععٌٚوا  هِواا ٗهلوّ اىٓوٍ مُٔوا  اهوت هِواا ٗن٘ضو٘و شو ٙ ا إُِوا            

 ا١!ع ُا يف  وب اد٘ادٔٞ ًع اىع 

ٙااا او ٖ اهلوٌوٞ كوٍ ك ِٓآواا هلجو ٝ ًوا ع فِوا ًوّ راةسوات شو ٙ ٝ ا  فٔوا            

ٓنه١ اىع ا١ا ادوزَ مٗي عب  اه٘ٓوا، ممحو  او خ هِوا يو٘ٙو ا ٗيف اىٗ وات كّؤواا يف        

اه باو ٗيف ادلا١ا ٗيف اهِٔاة ٗاهوٚى عّ ٓنه١ اىعو ا١ اهو ّٙ دواوٗا ً ت  وٞ ٙقاتوُِ٘وا ًوّ       

ًؤٍِ ًوّ دوا١ ًوّ مدوى ادواي ٗاهغِوا٢ٍا ًٗؤٍِ ًوّ دوا١ ًو ف٘عا  حبٌاسوٞ             مدى مً٘ة كج ٝ 

رِٙٚٞ عٌٚوا١ ،اٙأوا مت ٙوش اهو ّٙ ٗشوش ٗس توٕا ًٗؤٍِ ًوّ دوا١ ًوّ نوو اْ مٗةٗنوا ىْ سٚواٝ              

اه تانٞ ضا ت عوٕٚا ٗاهغاهبٚٞ ًٍِٔ كواُ٘ا حبادوٞ إ  ً وشات عقوٚوٞ ىُٔوٍ عاشو٘ا سٚواٝ        

 ةاتا ًٗوؤٍِ ُلووا١ا ٗ وو  ُأسوو  نعطوؤٍ ٗنعطوؤّ    اهووؤ٘ا ٗاهحيوو ٗها ٗتِوواٗي اإلٌوو  ٗادخوو  

ُٗع فٍٔ ُٗع فّٔ ًع فٞ اهٚقحا ًٍِٗٔ ًّ عا  سٚاٝ نٌ٘ٓٚٚٞ ه ٙصل  دو٘ت ٗه حبٚواٝا   

كٌا ه ٙصل  نلعارٝ مٗ شقا١ا ٗمْ اوٚاٝ ناهِلبٞ إهٍٚٔ سٚ٘هٞ زًاُٚٞ هٚس إها ٗمٓوٍ ًوا   

مدى اهاذ ٙوبا ٗٓوٍ ٙقاووْ٘ا     فٚٔا ٓ٘ اهاذ ٙبا ٗ   داوٗا ٗمحو٘ا اهلوو يف ٗدِ٘ٓا ًّ

ٗٙ ً ْٗ اهبٚ٘تا ٗمًلِٞ اهعبوارٝا ٗادو اةرا ٗادحيوايفا ٗعو٘اًع اوبو٘،ا ٗادعاًوى ًوّ        

مدى اهاذ ٙب مٙطا ا ٗهلّ ًا ٙصعوُٕ٘ يف اوقٚقٞ ٓ٘ اهاخ ٙوب ٗاهاو ً !  واي ادووزَ مٗي     

١ يف  و ًأٍا  هِاه اسا ةد٘ا اهِلا١ إ  ًو٘ا عٍٔ ٗمًلِوأٍ اهو  اساو٘ٓواا ٗدعوو٘ا اهِلوا      

ٗٗضوع٘ا اوّ نو اًر ُٔاةٙووٞ ٙعٌووّ  واوا يف اهطوبيا ٗاهغلووٚىا ٗاإلبو ا ٗنو اًر هٚوٚوٞ ًووّ          

ّّ ًووّ ااو ٗ، ًووّ نوح مٙوو ٍٙٔ           مدوى ا،ا وانّٔا ٗ وو  ع فِوا ٓوو ا ًوّ اهِلووا١ اهوو٘اتٛ متلو
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ناوٚوٞ ٗاه ٓا١ ٗادل ا ٗ   كاُ٘ا ٙغا وبْ٘ اهِلوا١ ثوٍ ٙقاووُّ٘ٔ ىُٔوّ منو ّٙ ُ٘عوا  ًوّ         

ُعووٞ ٗعوو َ اهُقٚووار إهووٍٚٔا هقوو  مّسوو٘ا اه،ا ووا، دٔووارا ! نووى إُٔووٍ اسووا ةد٘ا اىيصوواي     ادٌا

اه غاة ٗا،ا بٍ٘ٓ مٙطا ا ٗمْ نلا١ اىيصايا كٌا  اهت اهِلا١ا كاْ ٙ وى إ  عِواْ   

اهلٌا١ا ٗنعض اىيصاي ٓ نو٘ا مٙطوا ا ٗنعطؤٍ  ،اوى ن عواص ااةٓوانٚحا ٗرّةنو٘ا نعطؤٍ         

 إٍٓ٘ٓ ناد اةر اه  ه تعّوٍا كٌا  اه٘ا اوٍا إه اهلصو    كٛ ٙلُ٘٘ا ًقاتوح نع ًا ك

 ٗااوار!

كووى ًوو ٝ كِووا ُقوو٘ي هوٌوووزَ مٗي عبوو  اه٘ٓووا، ممحوو  ٗنعوو  مْ ِٙأووٛ ًووّ كوًووٕه      

ٓنه١ا سٚ ٜا هٚل٘ا نحي ا  مس٘ٙا١ا إٍُٔ ةواُحا ٗه سوٌٚا سوح  واي هِواه ٓوٍ ه ٙع فوْ٘        

    ٍ يف ٓوو ٖ اووو ،ا كوواْ ٙ ٙوو  ًلوواث ٝ     نورُووا اهلوو٘ةٙٞ ساووٟ ٙعارُٗٔوواا هلووّ ًووّ زدٔوو

اىعوو ار اهوو  ت٘ادِٔوواا ٗ وو  زٗرٗٓووٍ نأسوووشٞ ه ٙع فووْ٘ اسوواخ أًاا نعطوؤٍ ًووّ ٙعوو ف     

اساخ أًا فقل  هقو  ر وو٘ا إ  نورُوا ًجوى  طعواْ اداشوٚٞا ٗهوٚس يف ةوٗسؤٍ ًوّ شو١ٛ           

عٌو اْ  وا٢ٍ! ٗمْ    س٠٘ كوٌاح اثِاحه اهقاى ٗاها ً    اى كى ًا ٓ٘ سوٛا ٗتو ً  كوى   

كوى شو١ٛ ًبواو اووٍ  ٗ واي هِوا اهِقٚووب ُعٌواْ دِو٘ةٝه إُٔوٍ رًوو ٗا كِٚلوٞ يف ةٙوف محوواٖا            

ٗا،ا ووب٘ا اه آبووات يف ًحيوؤ  سٚوو٘اُٛا ٗا،ا ووب٘ا ةدوواي اهوو ّٙ ٗمًوواَ نعطوؤٍ نعطووا ا           

ٗمع٘اتٍٔ عا بٞا ٗضذٚذٍٔ عاي  كاُ٘ا مشبٕ ناهصٚوٞ اهعٌٚوا١  سو  ٘ا كوى ًوا هوٕ  ٌٚوٞ       

عووووباْ ٗتٚذووواْا ٗمٗاْ ٗمرٗات هٓبٚوووٞ ٗفطوووٚٞ ثوووٍ فّذووو ٗا اهلِٚلوووٞ      يف اهلِٚلوووٞ ًوووّ  

ناه ِٙاًٚتا ٗاه وباْ اه  ي ُت ً ا  ّطع٘ٓا شعاٙاا ٗس  ٘ا اىٙقُ٘وات! اه آبوات كوّ    

يف معٌاة ت اٗو ًا نح اهلوبعح ٗاهالوعحا ٗنعو  ا،ا وانّٔ  طعو٘ا مثو ا١ّٓا ٗمهةعوأّا        

دلوارّٓ عووٟ عوو٘ٝ رًواة اهلِٚلوٞ  مًوا ةدواي        ٗا اوعو٘ا عٚوُّ٘ٔا ثوٍ عوقو٘ا ًوا تبقوٟ ًوّ م       

اهلِٚلٞا ًّ اه ٓباْ ٗاهطبوا ح ًٗ٘ و ٜ اهحيوٌ٘ا ٗادحيو فح عووٟ ادخوازْا فقو  شوق٘ا         

ع ٗةٍٓ ٗشبشٍ٘ٓ ًعوقح عوٟ نعض ًوا تبقوٟ ًوّ سو٘ة اهلِٚلوٞا نعطؤٍ عوقوٍ٘ٓ ًوّ         

ع٘ٓا   شع٘ةٍٓ اهط٘ٙوٞا ٗنعطٍٔ ر ٘ا  طباْ او ٙ  يف معِا ٍٔا ٗفاش٘ا مهةعوأٍ ٗشو   

 تحيبٚٔا  ن وب سٚ ُا ادلٚض عوٕٚ اهلوَ!

ٙا إاٛ كٍ   عت كوٌٞ اىع ا١ ةوٗسوِاا ٗ و٘نِواا ٗكوٍ ك ِٓآواا هو هم كِوا       

ُ   نح ٙ ٜ ادوزَ مٗي عب  اه٘ٓا، ٗاهِقٚب ُعٌاْ ٗ ٚ ٝ ُاةا سح ٙق٘هْ هِا   مُواٍ ِٓوا   

لٍ ٗدوووو اتلٍ هاووو افع٘ا عوووّ نٚووو٘تلٍ كوووٛ ه تووو ً ا ٗمْ اٌووو٘ا مًٔووواتلٍ ٗم ووو٘ات        

ٗسبٚبواتلٍ كووٛ ه ٙغا وصما فٔوونه١ شو اها ٗخمٌوو٘ةْٗا ٗسحياشوْ٘ا ه ٙع فووْ٘ س ًووٞ      

 ٗه رّٙ ٗه م وم! ٗكِا ًّ رْٗ مْ ُ ةٜ ُ   ه هعُٚ٘م سٚ ٜ!

كى اى باةا ٗاىس اخا ٗاوارثات اًتٚٞ عوّ ٓونه١ اىعو ا١ ًٗوّ ًِوايش خماوصوٞا       

      ّ يف ًقوو اتٍٔا ٗسوو م نعووض اهِوووار يف     ًجووى  اووى ةدوواي اهوو ةن يف ادخوواف ا ٗةدووواي اىًوو
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اهلاسات اهعاًٞا ٗ طع اه وٗر ناهلولاكح اهط٘ٙووٞ مٗ اهلوٚ٘فا ٗتعوٚقٔوا عووٟ مسو٘اة       

نعض اه ٗا٢  اولً٘ٚٞ   هبح ااوع ٗاه عب يف ُص٘ر اهِار   دعواِا كا٢ِا  ٗاس ا  ً٘زعوا   

      ٞ نعوو  ً٘ادٔووٞا  عووٟ عوو ٝ مةٗاو ٗ وو٘، ٗمدلووار! ٗكاُوت مةٗاسِوواا ةٗٙو ا  ةٗٙوو ا ا ًٗ٘ادٔو

تطو ر آ وو  يٚوو٘ف اهوووح ٗاهالوواًض ًووع ٓونه١ اىعوو ا١ا ٗكاُووت  و٘نِووا ةٗٙوو ا  ةٗٙوو ا  تبوو ٜ     

املوواةٝ اه٘ادبووٞا مًووا مدلووارُا فقوو  ،وو ت هلجوو ٝ ًووا تِقوِوواا ٗسص ُوواا ٗنِِٚووا اه شووٍا      

ًٗحيِٚا ادلوافات اهبعٚو ٝا ٗسواعات ٗ ٘فِوا اد ٙو  يف اإلِوارم ٗالواةر   مدلوار رنبوٞ مٗ          

 ٚو٘ي ًلوواع ٝ هلوى ً٘ادٔوٞ ٗكووى يو ارا ٗاىٓوٍ مْ  وفاتِووا يف اًةا١ سو٘ي ًووا        مدلوار  

سموو خ ناتووت  وٚوووٞ دوو ا ا هقوو  اتصقِووا عوووٟ مْ اىرعٚووا١ ً٘دوو٘رْٗ ِٓووا ِٗٓووانا ٗهلووّ ًووا     

سمو خ ه ٙطواي ادِووايش ٗاد٘ا وع ٗاىفوو ار فشلوبا ٗإاووا ٙطواي اهبووو  ك ٗهوٞا ٗمْ ٓوونه١        

لُ٘٘ا سو٠٘  اووٞ ٗٗسو٘  ٗ و٘ٝ رافعوٞ سواعٚ  اهوبور        اىع ا١ نأفلاةٍٓ ٗراةساتٍٔ هّ ٙ

 إ  اه٘ةا١ اه٘ةا١ 

ٗادوزَ مٗي عب  اه٘ٓا، ممحو  دٔوازا ةارٙو٘ ي ُلوٌع      كاْ ه ٠ اهِقٚب ُعٌاْ دِ٘ةٝ

ًٌِٔا م،ِٚوٞ عايصٚوٞ ٗاسو ٝا كِوا ُلوٌع ًٌِٔوا اى بواة فقولا ٗكِوا ُعو ف اى بواة ًوّ             

ٓ٘اتصِوووا اهِّقاهوووٞ مٙطوووا ا ٗس عووووا  عووووٟ إراًوووٞ عٌووو  اهبطاةٙوووواتا ٗسوووح كاُوووت تِأووووٛ         

قافووٞا ٙأ و  اهبطاةٙووات  اهبطاةٙواتا كواْ ،ووامن ِٓو٘را ٗعِوْ٘ ه عو ووٞ هوٕ نواهعوَ٘ مٗ اهج      

ٗٙغوٚٔوا يف ادوا١ا ثوٍ ٗنعو  مْ توربر ٙطووعٔا يف دٔوازٜ اه ارٙو٘ا فٚعو٘راْ إ  اهعٌوىا فٚلووأي          

اهِقٚب ٗادوزَ ًّ مّٙ هم ٓ ا اه و اا ،وامن مفِو ٜا فٚقو٘يا منوٛ  اتوى يف سو ، تحيو ّٙ         

اعوو٘ر سوٚ ٜا ٗكواْ ٙقو٘ي هِواا سوح كاُوت تِأوٛ نطاةٙوات اه ارٙو٘ كِوا ُغوٚٔوا نادوا١ا ف            

ًجوٌا كاُتا مٗ تع٘ر يف ُ ف عٌ ٓوا عووٟ اى وىا فِطوشما ٗٙ و   عبوار نو ةه ،وامن         

 ِٓ٘ر مرٙلْ٘ اهل ٙٞا ٗشٚي عوٌا١ اهص ٚوٞ سٚ ٜ!

عِوو  ُبعووٞ ادووا١ا ٗكوٌووا هٓبِووا هوسوواشٌاَ مٗ ،لووى مٗاُووٛ اهطووبيا كِووا ُحيووع  مُِووا      

هلووووا احيوٛ نوو ٗو ٗاسو ٝا نعووض ًِووا سمو را ٗنعووض ًِوا ٙلوواشٍا ٗنعووض ًِوا ِٙعووف ا      

ٗنعض ًِا ٙو    مشو يٞ اهطوقواتا ٗنعوض ًِوا ِٙقوٛ سبوات اهعو ر ًوّ اوذواةٝ اه وغ ٝ            

اهِاعٌٞا ٗنعض ًِا ٙغوٛ هِا اهحياٜ  هق  تقاةنِوا كوج ا ا ٗإه كٚوف عواة تٚلو  ادعو اٜٗ       

ة ٚوب اهص وٚوٞ ًوّ مشوذع اهحيووذعاْا ٗكٚوف ،و ا ُو٘اف اماسووٍ انوّ ةٙوف اه  وٞ عاشووقا            

ًُو ٝا ٗكٚوف  وواَ       هوقٔو٘ٝ اووو٘ٝ اهو  ي     ٙع فٔووا يو٘اي سٚاتوٕ سو٠٘ يف ادطووافات كقٔو٘ٝ 

ناع ٙوؤا كووٛ ت وو  شووبٚٔٞ ناهحيوواٜ اهغوواًش سوح عوواة ٙطووٚف إهٚٔووا كٌٚووات كووب ٝ ًووّ     

اهلول ا ٗٙحيو نٔا نلووأر اىدِٚوَ٘ اهلوب ٝ ًجوٌووا ٙحيو ، اهحيواٜا ٗكٚووف ،و ا ةشوو اْ         

هلووب ٝا ٗ،اسووو   رٙووب اهصِوواْ اإلطوواطا اه ٓٚووف يف كووى شوو١ٛا ،اسووو  دقطوو٘ةٝ ادووا١ ا    

طهوبو٘ص اه ٜ ُطبي فٕٚ ً ٝا ُٗغوٛ اهحياٜ فٕٚ ً ٝ م و ٠  ٗكٚوف معوبشت مُوا ُو اة ناشوقٞ       

آكى اهرب،ى ناوٌا ٗكوأُا آكوى ٗدبوٞ وً٘وات ًحيو٘ٙٞ ًوّ رْٗ مْ م و٘ي كوٌوٞا مٗ         
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من ٜ ت ً ا  ٗاس ا ا ٗكٚف معبشت مُقع اإلب  اهٚانس سح تطٚش نِا اوايا ٗااعو ُا  

رْٗ ٗع٘ي سٚاةٝ اهاٌّ٘ٙا ٗآكوٕ ٗكإُٔ  طع اهلات٘ اهو  كِوت مشو ٙٔا     اىٙاَ فاش٘ي

ًّ حموت اهحيعوْ ٗهٚس ًعٔا س٠٘ نعض سبات اهاٌ ! ٙا هواٌ  كٍ سافغ عووٟ مةٗاسِوا   

سّٚوٞا ٗكوٍ ًووّ  مدلوارُا ناهطا وٞا ٗكووٍ كواْ ُبووٚو  ىُوٕ ه ٙواعصّ ًووّ سو اةٝ اهحيووٌسا          

 ساهِوواا اهوو ٜ ذمٌوووٕ رًٗووا  إ  داُووب طًطوو اتص   اهاٌوو  كوواْ اهطعوواَ ادوووزَ هِووا يف سوِووا ٗت  

ادوا١!! ٗٙوا هِوا   كٚوف عو ُا لٚعوا ا ُ وطار اهطوصاراا ُٗو حبٔا هنوض يٚو٘ة اهو دازا ثووٍ             

ُلوخٔاا ُٗلاخ ز ًا يف مسحيا٢ٔا ُٗ ًٕٚا ثٍ ُقوٚٔوا مٗ ُحيو٘ٙٔاا فِأكوؤا ٗذموّ ُاشو خ      

ا، إسلوار ٗاسو    عّ يٚانأا ٗزكاٗتٔوا! ًوا كواْ ههوم هٚلوْ٘ هو٘ه مُِوا معوبشِا معوش         

 ٙ ةن ًا ٓٛ او ،ا ًٗا ٓٛ اه ش ا١!

ٌّوّ ًوّ سوٚلْ٘ ًوّ نِِٚوا        ٗهلٍ كِا ُع ف نعطِا نعطا  ناه ً٘اا سح ُاشو ة ٗرم

اهحيوؤٚ  اهقووارَا مٗ اموو ٙض اهقووارَا مٗ ادصقوو٘ر اهقووارَا كِووا ُبلووٛ حبووش ىُِووا ي ُلووّ    

ّٜ ٗاس  ًِاا عوٟ اه ،ٍ ًّ م ُِا ي ُلّ ُع ف نعطوِا  هِلوٍ نأُِا ُلاطٚع اهساغِا١ عّ م

نعطا  يف ًعلل ات اها ةٙب مٗ يف اهلاٚبٞ كج ٝ اهع ر  ِٓا كاْ هداٌاعِا يف ف وٚوٞ  

ٗاس ٝ اهصطى يف مْ ُع ف تصاعٚى اهاصاعٚى عّ نعطوِا نعطوا ا ُٗعو ف كوٍ سموب مسو ُا       

اً ووو ا ٗإه كٚوووف ِٙووو٘، مسووو ُا عوووّ اً ووو  يف او اسوووٞا ٗإعووو ار اهطعووواَا ٗتِعٚوووف         

ع ٙى اإلِ ما ٗ،لٚى اىٗاُٛا ٗسقاٙٞ ً ةٗعات شآح ةان٘نوٞ سوح ٙغٚوب يف    اىسوشٞا ٗت

اه ووباو اهبوواك  مٗ يف ادلووا١ا مٜ يف اد٘عوو ّٙ اهووو ّٙ ٙلووقٛ ً ةٗعاتووٕ فٌٚٔوواا ٗكٚووف      

شمووٚل مسوو ُا شووق٘م ثٚانِوواا مٗ ٙ  عٔوواا مٗ كٚووف سموووش مسوو ُا شووع  ةمر اهجوواُٛ ًِوواا          

نوى كٚوف كواْ هوٛ مُوا ُو اة ناشوقٞ اهحيواًٛ         ٗكٚف ُاِاٗ، عوٟ ،لى اهجٚا،   ، اهِبعٞ! 

انّ سٛ اهقٌٚ ٙٞ مْ مسالٚغ م،ِٚات ُ٘اف اماسٍ اهب ٗٙٞا مٗ مع ف كوٌاتٔوا ًٗعاُٚٔواا   

ثوٍ م،ِٚٔوواا فالووْ٘ سووو٘تٛ ٗةفووٚق  يف س اسوو  عِو  اهصذوو ا مٗ عِوو  هٓووانٛ هِبعووٞ ادووا١     

ا ٗمسصعٔوا  ىساشٍا ٗكٚف س خ هوٛ مُوا تِاسوٚت اى،ِٚوات اهحيواًٚٞ اهو  كِوت مةررٓو        

ًجووى   نوواهصو لوواي سوواةو فأنعوو ٓا ٗمسّٚوو ٓا عووّ هاك تووٛ ٗم،ووا ًعووٕه ًِوو ي ٙووا كوو ٍٙ      

اهغ نٛ   ًِ يا مٗ م،ا مٓازٙر ف٘زٜ ن ًٓ٘وٞ انوّ   ٙوٞ اهلصو  يف اهلو٘ٙ ا١ اهو  تاشو خ        

عّ اءآ ّٙ معشا، اهعبا١ات اد ّ عٞ اه ّٙ اساخو ٘ا اهِ   عوٟ  ٚ٘اٍ اهطاً ٝ ًوّ  

 وذاٝا ًّٗ ً افع اهص ُلٚس ٗيا٢ اتٍٔ! ٗسل سذاةٝ اه

 سِا اا َٙ٘ اه٘،ٟ ٗساا اهطوب

 ٗعٚب عوِٚا إْ ًا محِٚا ت انٔا

 ت نٞ ٗيِا ًا ُبٚعٔا ناه ٓب

 رَ اىعارٜ دمبو٘ ن انٔا
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ٗكٚووف هِووا مْ ه ُ ووبض دلوو ا  ٗاسوو ا ا ٗةٗسووا  ٗاسوو ٝا ٗ وبووا  ٗاسوو ا ا ٗ وو  ّلعِووا        

ًا عو ف كووىن ًِوا كووىإ شوو١ٛ عوّ اً وو ا مٓوووٕا     اإلو٘ف اهوو ٜ ي ُلواطع تب ٙوو ٖ إه عِوو   

ًَّ عحيش!   ٗنو تٕا ٗمسوًٕا ٗثقافإا ٗ

 تط٘ٙى

يف كووى هٚوووٞ ًوووّ هٚوواهٛ اه ووش ا١ كِوووا ُاشوو٘ي إ  كّاوووا،ا ٗشوووع ا١ ُقووّا ُٗووو ٜٗ         

ُٗاشوو خ عووّ مٓوِووا ٗمعوو  ا٢ِا ٗسبٚباتِووا ٗمسوًِووا ٗناه وو اسٞ اهلاًوووٞ  كِووا ُاقاسووٍ        

عطِا نعطوا  إ  را وى مةٗاسِواا ٗهلوٍ مسببِوا    وِا       او ٙح ٗاهساٌااا ٗكِا ُأ   ن

ٗم باةُوا عوّ اوٚواٝ اهوو  عحيوِآا  بوى  و ًِٗا إ  اإل ًووٞ اهعلول ٙٞا ٗهلوٍ توو ك ُا         

 تصاعٚؤا! ٗكِا سح ُِص ر نأُصلِا ُلاب اه سا٢ى ىٓوِا ٗمع  ا٢ِا!

 تط٘ٙى آ  

اتٌٔواا نوى سو ثاُا    اهطانطاْ مٙطا  اهِقٚب دِو٘ةٝا ٗادووزَ مٗي ممحو  سوّ ثاُا عوّ سٚ     

 عّ مس اة لٚوٞ ناسا نٔا ىٗي ً ٝ 

 تط٘ٙى ثاهح

اهبطاياا ٗاهاٌ ا ٗادا١   اهجاه٘خ اهععوٍٚ اهو ٜ اس ًِواٖ سوح كاُوت سوٚاةٝ اهاٌوّ٘ٙ        

تغٚووب عِوواا اهبطايووا ٓووٛ اهوو  مًوو تِا ناوٚوواٝا فلاُووت اه٘دبووٞ اداعوو رٝ اه وو٘ةا نطايووا     

طايوا ًحيو٘ٙٞا ٗهلوٍ ،ِِٚوا م،ِٚوٞ عوباو ا       ًقوٚٞا ٗنطايا ًلو٘ ٞا ٗنطايا ًطب٘ ٞا ٗن

اهبطايووا اهبطايووا ٙووا عووٚا ا اهبطايوواا ٗاهعذٚووب مُِووا ي ُوعووّ اهبطايووا مٗ ُلووّبٔا   ىُٔووا        

عاةت ًّ مٓى اهبٚتا عص٘ا ا ًّ مٓى اه ش ا١ا مًا اهاٌ  ٗادا١   فبٌٔا عحيِا ٗدمُ٘وا ًوّ   

 ٗسش امسٕه ام٘ا!

 تط٘ٙى ةانع

ٌّووا  ٗه ًحيوولوٞا فقوو  كجوو       ا٘ٙووى اه٘سوو ات ادغ ٙووٞ هووؤاتف   اهِقووايا ًووا كاُووت ٓ

اداربعْ٘ا اا ٘ٝ ٗاى و٘ات ٗاًنوا١ ٗاىًٔوات ٗاىعو  ا١ كوؤٍ كواُ٘ا سم٘هوْ٘ اه٘سو ات         

إهِٚا ًع   ًٞ اهلو فا ٗكواْ اها٘اعوى عورب اهحيوبلٞا ًٗوّ  ووي اهت واهتا حماٗهوٞ          

اا ٗهلوّ اهاحيو٘ٙش عووٟ    ًٌٔٞ د ا  إل اا اد٘تا ٗإٙٔإً نإُٔ ،   ارة عووٟ اه٘عو٘ي إهِٚو   

اهت وواهت ٗاهحيووبلٞ كوواْ ًندووا  دوو ا ا ىُِووا عوو رُآا دوو ١ا  ًووّ اووو ،  ٗسووح ٙ فووع            

 اهاحي٘ٙش ٗتأتٛ اهحيبلٞ كاُت مع٘اتِا تاعا  ناهص وا ٙا رّٙ اهِيبا ٗر ٚوم ٙا ع ةا!

 ادلل٘ت عِٕه

يف ادلواْ اهوو ٜ   فطوا٢ض كوج ٝا سوو ثت يف مٙاًِوا اىٗ  اهو   طووِٚآا يف مت٘ عِوا     

مسِٚوواٖ )توووٞ اهِلوو٘ة(ا ٗسوو٘ف مهك ٓوواا ًٗووّ رْٗ مْ مُلووبٔا ىسوو  ًِوواا فقوو  ٗعِٚووا مْ      

اه فاا عّ سٚاتِوا مشوعى اإلو٘ف يف ُص٘سوِا ٗه سوٌٚا يف اىٙواَ اىٗ ا ٗ و  كواْ اإلو٘ف          



 تلة النسور

 

 025 

 

ثقٚو  ًٗ٘دعا ا ىُٕ معارُا إ  اهطص٘هٞا ٗذمّ يف ٓ ٖ اه ش ا١ نو مًٔات شص٘ اتا ٗنوو  

 ا١ معشا، سناي ًٗ محٞا ٗنو إ ٘ٝ ٙلِ ْٗ مةٗاسِا إْ ًاهت!آن

هقوو  ظٔوو ت نِِٚووا سوواهت ُلوو٘ص إ  عوواي اهطص٘هووٞا ةٓٚبووٞ ٗخمذوووٞ يف آْا فقوو        

ع فِا اهلوس اهب٘هٛ فعو ا ىْ اهو ٗا٢ض ًوا كاُوت رصوٟ إه ناه،الوايا ٗكواْ معوشا،        

كووؤاا خمافووٞ افاطوواو   اهلوووس اهبوو٘هٛ ٙبوواك ْٗ اهصذوو  ناهوو ٓا، إ  اهِبعووٞا ٗنووام مٝ   

اىًو ا كواْ ةفا ِوا يف الواةر ٙع فوْ٘ ًوّ ًِّوا تلووى فذو ا  إ  اهِبعوٞ ٗا،الوىا ٗ،لووى            

ثٚانووٕا ٗكِووا ُووربة تووووم اهصعوووٞ نق٘هاِوواه هقوو  اساوٌِوووا! ًٗووّ سوواهت اهِلوو٘ص إ  عووواي          

اهطص٘هٞا اهبلا١ سح ُصل  ناإل٘فأ اه٘سش اه ٜ ةاو ٙاؤٌِا ًّ رْٗ ةمحوٞ يف اهوٚواهٛ   

 ووش اٗٙٞ اىٗ ا كِووا ُلووٌع نلووا١ نعطووِا ُ٘اسووا  ًجووى نلووا١ اىيصوواي سووح ٙصاقوو ْٗ       اه

مًٔاتٍٔا ٗكِا ٌٍُٔٔ ٗذماكٛ مُصلِا فٚ   كوًِا ًجى ٓو ٙى اوٌواَا ٙبو ٗ معو٘اتا      

،  ًصًٔ٘ٞا ٗمسٚاُا  ٙب ٗ ًجى ُعٚش اهبوَ٘ا ٓو٘ ُو ا١اتا ٗهلِٔوا ،و  ًصًٔ٘وٞ  هقو  دعوِوا         

 كوى هٚووٞا فِعاةكوٕ ٗٙعاةكِواا ٗي ُِا و  عوٚوٕ إه نعو         هٚى اه ش ا١ ُ٘ادٕ اإلو٘ف يف 

مْ اُا   عوِٚا يف هٚاٍي كج ٝا فأ،  ِا يف نلا١ عٌٍٚا ًّٗ ساهت اهِلو٘ص اهطصو٘هٛ   

مُِا كِا ُِوارٜ نعطوِا نعطوا  يف مٗ وات او اسوٞ هلوٛ ُلواأُس نأعو٘ات نعطوِا نعطوا ا           

ٍّ نا هَِ٘ا ٗمسٚاُا  كِا ُ  ف ًوّ رْٗ  ًجوٌا كِا ُِارٜ نعطِا نعطا  يف ًصاةشِا ٗذمّ ُٔ

مْ ُو ةٜ دوواهاا ٗشوصآِا ت  ووف ًووّ رْٗ سوببا ٗمٓوو انِا ت  ووف ًوّ رْٗ سووبب مٙطووا ا      

ُٗعذ  عّ اهِطش مٗ عّ ادِاراٝ إْ ةمِٙا مفعٟ مٗ عق نا ا نى ُٗعذ  عّ او كوٞ ٗادحيوٛ إْ   

رتِوا ميصواه  ساوٟ    مّس ُا اإل٘ف ًّ ش١ٛ ةمِٙاٖا مٗ ًّ  رب مسعِاٖ! ٙا هو وش ا١   فقو  معا  

ٗذمّ ُباع  عّ نعطِا نعطا  ًّ مدى  طا١ اوادٞ ىْ اإل٘ف كاْ شو ٙلا  هِواا  و٘ف    

ًّ كاى اه ا،ا ٗ ٘ف ًّ اىش٘انا ٗ ٘ف ًّ اوذاةٝ ٗظواواا ٗ و٘ف ًوّ اه وخ٘ة     

 ٗدٔاًأا   ىُِا ًا كِا ُع فٔا   ٗٙا هو ش ا١ مٙطا ا فق   وقت ًِا ةداه  ةٗٙ ا  ةٗٙ ا ! 

تلّ اه ش ا١ ٗمس٘ااا ًٗا ُلاحيصٕ فٚٔا ٓٛ ادصادوتت فشلوبا نوى ي تلوّ     ٗي 

ٓذٌووات ادلوووشحا ٗ،ٚووا، سووٚاةٝ اهاٌووّ٘ٙا ٗفقوو اْ اىرٗٙووٞ )ي ٙبووَش هوو ِٙا سوو٠٘ اهوو ٗا١       

اىمحو  اهو ٜ ةسِوا ُطٔو  نوٕ د ٗسِواا ٗسوو ٗم دو٘رُواا سبو٘، ٗدوع اهو مر ُصو تا مرٗٙووٞ            

ًطووارات اههأووا، ُصوو ت  ( ٓووٛ ادصادووتت     اه شووض ُصوو تا مرٗٙووٞ ادعوو ٝ ٗاهق٘هووْ٘ ُصوو تا   

ٗس ٓاا ٗإاا كاُت اه سا٢ى اهقارًٞ إهِٚا ٓٛ ادصادتت اهو  تع وف نِواا فو٘زٜ ن ًٓ٘وٞ      

م ربُواا ًووّ  وووي اه سوواهٞ اهوو  ٗعوووت إهٚووٕا مْ اهوذوواٝ عوواةت ًلووا٘رعا  هولوووو ًٗقوو ا     

شوشّ كوب ٝ ًووي٠   هوٌلووشح اهو ّٙ ر وو٘ا ًوّ اوو ٗر اىةرُٚوٞ ٗاهع ا ٚوٞا ٗمْ سوٚاةات         

ناىيعٌوٞ ٗاىرٗٙوٞ )ٗٓووٛ نو ارات كووب ٝ(ا ًٗجوؤا سووٚاةات شوشّ كووب ٝ ًوي٠ ناىسوووشٞ        

ٗاهعاوار او نووٛ   ناتووت ً٘دو٘رٝ ٗاووا ًقوو ات ثاناووٞ يف اهوذواٝا ٗمْ  وو ٠ اهلوو٘ٙ ا١ اهحيوو  ٚٞ      

 ٗامِ٘نٚٞ ًٔ رٝ ناد انض!
 



 نتاجات أدبية

   

333 

 

 

  أسطورة الرحيل

 )نحب الحياة ( 
 للشاعر محمود درويش

   .خلدون صبحد 

 
 

إذا استقسأنا مضمسات الهص الشعسٓ )حنب احلّأ ( للشاعس العسبْ حممُد دزَِش   

كشاعس تفسد يف أسلُب سسدٍ الشعسٓ عو مأسأ جند أنٌ غين باملعانْ َالصُز اخلاصٕ بٌ 

. فالعهُاى ِعرب عو تشبث اإلنششاى الفلششطّين   حضُز الشعب الفلشطّين َقُتٌ يف آى معًا

َزغشم   باحلّأ زغم الشسط الرٓ ِقسنٌ الشاعس حبب احلّأ َيُ إذا اسشتطا  إلًّشا سشبّ ً   

ٔ يف حمتُايا ذلك جند أى يرا الشسط قد حتطم أمام إزادٔ الشعب الفلشطّين  ٍ القصّد فًر

 الفعلْ تعد قصّدٔ تشجّلّٕ لتازِخ اإلنشاى بعامٕ َاإلنشاى الفلشطّين خباصٕ. 

 

ًٍفتتتتا شاعتتتصيد ه تتَط ى ا  تتت   تتت    

شحلَتتتتتتصّ ًشبتتتتتتٌم تبتتتتتت  شحلَتتتتتتصّ  تتتتتتد      

 صٜستعتتتتوصس ي ستتتت َأل ضدٍتتتتْ شٞ   ً تتتت   

 وتتت   ضجتتأل شاعتتوطشٕ  تتتده  ً فتتد  شيتتت ش ش     

ً تتت  ني  تتت  شاعتتتوَطٍ  لل ٗس تتتْ ا   ف تتت     

ًهتتتسش شات تتت     تتت  ا  طشستتتْ شاتتت   دشتتتت       

شاعوطشٕ ًشا خَأل ٍ رب ي  شٜ تتطشس ًشخل تٌس   

     اعوطشٕ شٞ

 حن  حن  شحلَصّ

 إذش  ص شستط  ص إاَوص س َٝ

 ً ده     شوَطٍ 

 دتع  ٗس ْ ا   ف    َ ومص 

 ضً خنَٝ

 حن  شحلَصّ

 إذش  ص شستط  ص إاَوص س َٝ

شاعتت دٍْ للحنتت  شحلَتتصّ إذش     ٝ  تتْاتص

 تتص شستتتط  ص    دشتتت  شا  تتَطّ  تت   تتطشٍتوص  

ضتتتتٓ  وصٍتوتتتص ًهتتتُ ٜ  تتتْ هتتتط ًتتتت  تَوتتتص      

شاعتتتتتتتتتصيد ٞ وتتتتتتتتتص ذشم سٜٜم  ٌستتتتتتتتتَ َْ 

ًضدكَْ ي ٓ شاتم ت   صحلَتصّ   ت  شا وتد     

 ًشادضَأل ًشا سشب 

  تتتطٙ  صاف تتأل شب تتص ني   ًشا تتٌ  سشٖمتتص 

شاتتتتتسِ ذنمتتتتتأل    تتتتتٓ شبص تتتتتُ ًشحلص تتتتتد    

تصاعتتتتتتتتتتتوطشٕ شستعتتتتتتتتتتتوطًش   أل ًشب تتتتتتتتتتتت  

ًٍ تعوطًن ًسَ تعوطًن اتسا  توتٌ ٍ ترب    

يتت   تتص ٍي ضجَتتصب  تتص  تتْ  تت  شحلَتتصّ يتترب   

شا تت   ًشادضَتتأل ٜ ن شن  تتصن شاف  تتتطَ     

تمتتت  س ب إر س ب ً تتت   ضَتتتأل إر  ضَتتتأل     

اكتتتتتت  هتتتتتتسش شادضَتتتتتتأل ذنتتتتتتصًب شن  تتتتتتصن   

شاف  طَ  ضن ميت تى  تط ا شٞشتَصٕ ًضا توص     

ضدٍتد  ت  شٞ     تَطخس ه أل شادضَتأل ختَ    
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شاتتت  ٍدضتتتتأل ي وتتتتص ًهتتتتسش ٍد تتتت  إر شا تتتتٌن   

شٞخ تتتتتتد تَتتتتتتٌضُ  صا تتتتتتٝن ًشحل تتتتتتص ّ   

شب عتتتٌسٍ   تتتت  ً شٕ شادضَتتتأل  ًشنض تتتتص    

 صجلمتتتتصب شبط تتتت  ٍ تتتتٌِ يٝهتتتتْ شن  تتتتصن      

 تتتصاكٌن ًشحلَتتتتصّ اتتتتسا  ٍط تتتت  ضن  تبتتتتط   

 شٖبتْ شاَتص   شحلطٍ تْ  صبتطن ًشاطدهتصم      

 ٝ ثت    إر شات ف   حم  ص  اَ  ا شبكصن اَ

ٍ وتتتُ شب طتتتع  ٝ  تتتتى شاتتت   عتتتمأل شا  تتتط      

 شا َكٌاٌجُ ا  ف  شاف  طَ َْ  

 ً  دا    ً ا شاتٌم

 خَ  ضدٍد

 ٍ َ  هسش شادضَٝ

 ً فتا  صب شحلطٍ ْ

 كُ رندج شاَص   إر شاطدهصم

  وص ش اَٝ

 حن  ضَصّ

 إذش  ص شستط  ص إاَوص س َٝ

ًشاٝ  تتتتتتْ قتتتتتتت  شب طتتتتتتع شاعتتتتتت دِ   

ا م طتتتع   ف تتتى دوَتتتطش  اتكتتتٌن ي شاٌهتتت   

شاتتصاُ شاتتسِ ذنمتتأل ضستطٌ ّ شحلَتتصّ ًشا  تتصٕ    

اتتتتطٔ شاتتتت ف  شا عتتتتدٍْ ًشاتتتتدٚٔ شن  تتتتص َْ   

ت ٌ ّ   ني شا  صم شا تدٍع شا متٌ هتُ إذنتصٕ     

ً   َى إر شنصدش  ي ٓ شا  صٕ ً  صٕ ض ص ّ 

 ٜ ٍكتفتتُ  ضٍ متتص  ضتتأل شاعتت   شاف  تتطَ  ً

شاعتتصيد  تتسا   تتأل ٍ تتت مأل ضستت ٌب شات تتصس    

ضتتت  شحلَتتتصّ   تتتتد   شبتتتٌم  ٍ متتت  تكتتتدّ 

ثتتت  ٍ تتتت مأل شاعتتتصيد ضستتت ٌب    تتت  ني ً تتت  ني 

شارتشستتأل شحل تتُ  تت  شٞذن ًشا تت  ضً شا تتٌن   

لل تت في ي شا تتصِ   هتتُ شاطٜاتتْ   تًشا تتٌم تتت

شا تتتم َْ شاتتت   دشت تتت   تتتع للاتتتٌن شا  َتتتط     

شا  َط   ًه ص ٍد    ت  ختٝب هتسش شارتشستأل     

شحل تتتُ شحلتتت   ا م تتتت  أل ت تتتٌم شا تتتصِ    

شحلت   ًشا  َتط هتٌ شب تت  أل     ٌٍضُ  صحل  ً

شب عتتتتٌس ًشا اتتتتص  شب  تتتتأل  ًهتتتتسش شاطدٍتتتت      

 ستتصك ص  شب عتتٌس ٜ ٍرتكتتى شاعتتصيد  دٍ تتص   

تتتتسشد ٍتتتطب ي تتتٓ   ٞ تتتى إذش  دكتتتى ستتتصك ص  

شا تتتكٌن ًضتتت  شحلَتتتصّ ًشا  تتتصب ٍتط تتت     

شحلدكتتتْ ًشافصي َتتتْ ت ستتت  شخلَتتتٌب شاتتت     

  تتٌ  شحل تتص ّ شا صس تتْ ك تتديْ شخلَتتٌب  

طٍد  صاتتسكد ضن  ًضدكتوتتص شا عتتَطْ ًشجلتت   

هصتَْ شا  َطّ هلص  غ  ًإٍ صني صٌم شجلَتصس  

ي شا تتتت صا ضً شاتتتتدك  ضً صتتتتٌم   تتتت     

شجلَتتٌو ًهٌ وتتص ت تتدٔ شا صتَتتْ  تترتسس يتترب      

كأل   ص ع شا  تَطّ ي تٓ شتكأل ًشضتط ٜ     

ٍتتتتتتغ  اتتتتتتطب ي تتتتتٓ شات تتتتتطن ًشٜستتتتتتمدش ٍْ  

ًشا تتتتٌم اتتتتى ضثتتتتد ي شاتتتت ف  تتتتت ن كتتتتصن    

 ًضه ط ه ص صتٌم ضً  غت    – شا ٌم   َفص 

ضضتتتتتت  شب تتتتتتتمع ضً شا تتتتتتص ٙ   –شا  تتتتتتَطّ 

  صا تت    ًإن كتتتصن شا تتتٌم ًشا تتترب هٌٍتتتص   

ذنمتتتتأل    تتتتٓ شاتبتتتتتطِ ضضتتتت  شبت  تتتتتُ ضً    

شب تتتتتمع  تتتتصا ٌّ ًشبٌشجوتتتتْ ًشا صتَتتتتْ شاتتتت    

 متتأل    تتٓ صتتٌم جتتدِ شافتتد  ضً إٍ تتصني      

ًٍتتتٝ   توتتتسي   –ٍتتتٌٜ  –شاط تتتٌب هتتتُ ل تتتَٝ  

 شا غمْ شبٌسَ َْ  ع د ص مبص ذكد صي  

ٍش   ط ى اَث ت  شحل تص ّ   ًٍتص ع س ً

شاتتت    تتتصن   تتتط شادضَتتتأل شاف  تتتطَ  ًهتتتُ    

ض ص ّ    ش ي ٓ شحلاص ّ ً  ش شحلاص ّ 

صتت   ضن ٍتت ًب ًشادضَتتأل هتتٌ شاتتسِ ٌٍ تتا      

شا  َأل ًدنطس شنهلتصن ًشحل تٌ  شن  تص ُ     
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تصاعصيد ٍط    ت  شاتربا ضن ٍ تُٕ شاتط ب     

ًهتتتسي شتتتاصيْ  تتت  شا تتت   ضن ميت كوتتتص     

َتت   تت  شا عتتد  شن  تتصن ٞن شاتتربا  تتٌٕ رن 

ًدن  تتى رنت تت٘ اَتتتٌش ٔ ي تتى اكتت  س ًٍتتش   

 دن أل شاربا ساَ ى ٞ ى ذن  شحلَصّ تَ عط:

 ً   ني ضَث ضهم ص

 سدٍع شا مٌ   ص ص 

 ً طت  ضَث ضهم ص هتَٝ

 ً  في ي شا صِ

 اٌن شا  َط شا  َط

 ً دس  تٌا شبمد خٌَٜ

 ضادش ً كت  ض صٕ ص ضادش 

 ضٍوص شاربا

 ضً ا ا ص شا َأل

 ه َٝضً ا 

 ت ب  حن  شحلَصّ

 إذش  ص شستط  ص إاَوص س َٝ

ًٍ تتتتتتتتتتت   س ًٍتتتتتتتتتتتش شنخفصهتتتتتتتتتتتصم 

شٜجتمصيَتتتتتتتْ ي تتتتتتتٓ شا  تتتتتتتَطّ تصحلتتتتتتتت     

ًشٜستتتت دش    َتتتطشن ًس  ومتتتص  ٌٍتتتأل ً  تتت     

هسش شا  ط ميتط شاطدٍ  ًٍ تمد شادضَتأل ٞن  

ي  شاف  تتتطَ  ذن تتت  ً تتتصسشن شحل تتت   صهَتتتص    

شا ف  شا عدٍْ تصن  تصن هتصس  ي تٓ   َت      

دٍتتط  تتع ًجتتٌس شافعتتأل شح تتُ ًشبدض تتُ      تتص ٍ

ٞ تتتى كمتتتص ذكد تتتص ذن تتت   ًشحل تتت  ٍتتتطتع    

شن  تتصن إر شٞ تتصن اتت ٔ  تتص ٍدٍتتط شاٌصتتٌب    

إاَتتى ًٍتتتد   س ًٍتتتش  دٍتتت  شحلتتت    تتتٌم   

هطٍأل شحلمصن ً   شب دًف ضن شحلمتصن ٍد ت    

 إر شحل  ًشاتب َ :

 ً  دف

 ضن شاطدٍ  إر شحل 

 ٝ ٌٍ  ٓ  ٍ  ٝ ٌٍ  ٌٍٝ  

 ًمنعُ

 ًذنم  ص ظ  ص

 تَخ  شحل   هطٍٝ هطٍٝ

 ًمنعُ ا معُ س  ص ي ٓ شاط ب

 ٜ ٍ دتصن شاٌصٌٜ

 حن  شحلَصّ

 إذش  ص شستط  ص إاَوص س َٝ

ًٍ ت أل س ًٍتش إر شب تت  أل ًإر جَتأل    

ت  تتتطَ  ظختتتد ستتتَط ُ   تتتط شجلَتتتأل شًٞب     

ًستتَطخس هتتسش شجلَتتأل شجلطٍتتط  شٍتتْ شاتتط ب      

شا  َتط ت تتسً  شاكتٝن ست تت    ت  شجلَتتأل    

شًٞب اَ  تتت  ج تتتد اَتتتأل ضً هصيتتتطّ هٌٍتتتْ     

  تتتتطَع  تتت  خٝهلتتتص شا صت تتتْ شجلطٍتتتطّ ضن     

 تتتتتص ع  دٍتتتت  شب تتتتت  أل ًيعتتتت  شحلَتتتتصّ       

 ً    ض ص ّ تٌا شحل تص ّ  تتٌشصأل شب  

اكُ  ث ت  ًجٌسهتص يترب شاتتص ٍي تطستطٌ ّ      

شا  تتتصٕ ي تتتط شاف  تتتطَ   صهَتتتْ   تتت    تتتطس   

 شٞجَصب ً    ًيٌ ّ شاطدٍ  ًث أل شحلَصّ :

 ً       ص  سً  شاكٝن

 ً       ط شاعتصٕ  تٌٜ

  ظ أل هصت ْ   ط ص سٌف  دتع

 ج د شا دشب شاث َٝ

 ً كت  ظثص هص

 تٌا ظثص  ص

   ضً  سٌٜ اغْ 
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 حن  شحلَصّ

 إذش  ص شستط  ص إاَوص س َٝ

ًٍ    س ًٍش ي تٓ شا  تَطّ شافعتأل    

شاتتسِ ٍٝهَتتى شاعتت   ي كتتأل  ضَتتأل تكتتأل   

ض   حن   ضصا ص تَوص   ع وص ً  تَ  تَوتص   

اك  شادضَأل  كتتٌب ً دستٌن ًهتسش هتط      

شاع   شاف  طَ  ًيم  شحل  ًشنض تص   

 تتتتى ٍ تتتتٌِ شتتتت ٌ  شن  تتتتصن ض تتتت  شبَتتتت شن   

طِ شا ف ُ ا ب   تصٞ   شات  حنت    شا  

تَوتتتص ندض تتتص ي شا وصٍتتتْ ًدندض تتتص شاتتتٌ س     

ًشا  ني تَوتص  ت  َتط شا بتث  ت  جطٍتط يت        

ض   هتتُ للشافتتد    ًيتت  ًجتتٌس ًض تتص ّ  

ًٍ  تتٓ إٍ تصني شحلتت  ٍتترتسس   همتص للشا تتوَأل   

ي شا  تتتَطّ ً   تتتٓ شا صتَتتتْ   طتتتُ صتتتٌم   

شا تتٌّ ً كتت  شخلَتتٌب ًشاط تتٌب للضتتَٝ      

ًشضتتط هتتٌ  طكَتتط شاٌجتتٌس     هتتَٝ   اغتتد    

 شاف  طَ :

 ًدندض ص شاٌ س

     و  ي َ ص  ضَٝضي كأل 

 تتخطف ص شوٌّ شا بث

 ي  تد   أل تَ ص شا وَٝ

 حن  شحلَصّ

 ً حنَص شحلَصّ

 ه ص ضً ه صا 

 حن  شحلَصّ

 إذش  ص شستط  ص إاَوص س َٝ

 دٍتتط ضن   تتٌب: ضن ضتت  شحلَتتصّ   ًضختت ش 

ش  تتتتت   ي شا  تتتتتَطّ  صستتتتتتطصيْ شا تتتتت َأل  

ًشحلتتتت  ًشحلَتتتتصّ ت تتتتط شستتتتت مأل شاعتتتتتصيد     

ضس ٌب شات صس ي ضت  شحلَتصّ لإذش شستتطصني    

إاَوتص ستت َٝ  ثتت  ٍ تتٌس اَٛكتتط ض تتى شستتتطصني   

 إاَوص س َٝ  

تصستطصيْ شحلَصّ ضطم  شستطصيْ شا ا   

ستت طى س ًٍتتش ي تتٓ  تتص ٍي   ضًشا عتتَط شاتتسِ  

عتتت   شاف  تتتطَ  ي شادضَتتتأل ً  تتتص يْ  شا

يت  شا ات   تأل     ص ٌ صم شحلَتصّ اتَ   عتَطش    

هتتٌ   تتصٕ ً  تت   يتت  شحلتت  ً تتص سشن شحلتت       

تصحلَتتصّ هتتصس ّ ي تتٓ  تتطِ اَتتع      ٌجتتٌسش 

 شا   صم     
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  ورد ولقاء ورصاص

 
  رجاء علي 

 

 

صتتعتجت دبلٍ تتُ  نتتي  ىَطتتب ّ  تتب   نمل غزٓتتمل مل نرغتته اصتتعت ب وةتتْٗ نٌ نىَتت   

 مضحب ا غلرع ويظزاتٕ
 ٖ ختْٗ إلىضلٌنمً نثز  هلٕ كلٌ فلرغًلإ ٓل

اوعضنب نٍنذا ٓ  ل اخلْف فٔيل ملسا ب نصْات ا زصلص تصل إىل مضتن ٕ ّرغته   

عتتط يزٓةتتٕ ري عتتلرع كتتلٌ   نذ تتك كتتل عتتذلو٘ ا نتتٌْ ّ تتلت ري   تت  ا صتتػ  مطتتٔب    

   حظ٘ صٔغَل مْ ل  ص٘ وغط مجٔ ٘
 ٌ ٓيعظزىٕ ٍيل ويل كلفُٔ سّروتل   نّ نً نًٓ ٍْ احلبٔمل ا ذٖ كلٌ مً امل زّض 

 .غ ةْا املنلٌ ّذٍبْانا نلفُٔ صحلب ننحل ٍيل حعٙ 
ش تتٕ تضتتبة   يمل نتتب خٔتتل ٕ ّوةلٓتتل ح تته فاوتتمل عتتػلف ا ة تتمل ّمطتتٔب ولٜتتلٗ إىل م       

ميذ نكجز مً وتلو مطتٙ ت زفتب و تٙ ىلٜتل و تٙ ا  تٔط وتْب ذبتلثيل ونتل عتٕٛ            ، خٔبيت

 زّحتٕ ا تيت تتْرف ختلٍل ميتذ       رتلُٓ  ٔ ت٘ ا  ةتلٛ وتُ صتلر ويْاىتلً     أحعٙ و ٌْ ا  ضعلٌ ا ذٖ ص

 ىْاع ا بَلرن لل هلل ون ن٘ ّاحلٗ خل ٔ٘ مً 
 :ري مضلٛ ضر وصْت ا زٓح ا صلخب٘

 .نحبك -
كٌْ  زٓب٘ مً صلرِ احليٌْ حني ٓبْح وَل ألى   ً نمتل تك روغتلت   ت     نرفت نٌ ن

ى لصتٕ حعتٙ ٓعنلصتك دضتلٖ ا صتػ  و تٙ       نصلب وإغنتلٛ فتب وتل نٌ ٓنتٌْ ةبصتة٘      أص

 .ّٓػٔمل مً صنزٗ ا  غطصلرِ 
وتل نٌ ى عةتٕ    ّكلٌ املْول كنتل عتلٛت وزّفتُ فَتْ و ٔتل وتً فمغتط  تذ ك كتلٌ           

ٌ نّ ٔط كنل علٛ اهلتْٚ ويتل املضتلٛ ألىتُ صتٔ ْف إىل ملٓيعتُ  بتل         وَزًا ٗويل ا جلىٔ٘ وغز

 .حنً فُٔ ٓ ةٕ ا  ٔل وضْافِ ّخلص٘ ري ول مل
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  ُ ا تتيت ات ةيتتل و تتٙ ا  ةتتلٛ وَتتل ّت تتلّ م تتٕ خصتتبت      كيتتب نركتت  ولدبتتلِ ا نلفٔتت

 .ضلم٘ تزمسَل ؤْىٕ ا  لوة٘ و تزِ ا ذٖ مل تضعيغةُعع زٖ ا ةص  ّن ف او
 ت اخلتْات ا تيت كتلٌ ا غتلرع ٓ تر وَتل تَتزب  ٔيتلً       نا زصلص ٓصزخ ّول نٗ ولأّفذ

ّ      ٓضلرًا وتل  نىتل مصتلو٘ وتلهل جت  لردت٘ نىتٕ مل      ن ضب نفرٖ نكجتز متً دضتل ارتتته  ضتلٖ 

ت ن لامٕ ولهلزب ّ  تب ى ته   نٍزوٕ اٍزوٕ ّملل ولا :نوزف ملذا نف ل حعٙ ّص   صْت مل

 .ّ  ب
ؤتتل تزتٔتتتمل  نت نتتط حةٔتتبيت   نى تت  ا تتااب ا تتذٖ و تتط و تتتٙ ثٔتتلوٕ ا يلونتت٘       نت نوتتل 

 خصبتٕ اهللرو٘
ى لصُ وتً صتْتُ وتً ول ت٘ ّرف  تلل صتٔةت َل  تٕ        نّىظزاتٕ دبْل املنلٌ تبحح وً 

 .حل ٍيل ّحلٖ كيب ّا غلرع صلمب حعٙ مً نسٓش ا زصلصن  نً   مً حلٓة٘ ميشهله
 .ّ اتصلل ميُنثز  زصل ٘ ن   حعٙ ٍلت ٕ كلٌ صلمعًل

متلذا   ؟ولح هله  عل مْولٖ مً ٍهنً مً ّٓاخنزيب ري ّدْو حش حبح ويُ وبجًلن وبجًل

خت ْا ىْر ا  زح مً   ْويل ّد  تْا ميتل ضتحلٓل حلةتلٍه ا يتٌْ ونتل نعتنل ُ         ؟ٓزٓلٌّ

ُ    نّنىتل   غص٘ نمل ونٔة٘ وربت   ت  عتَْراً   ،امل اص٘ ىتل  نّ عتَْراً  رتتلٖ خٔتل ٕ ّنحبمتٕ وت

ُ ن ، ّنحطتز ا ن نتلت امليلصتب٘ ويتلمل تع تلىط متجت و طتَل نصتلو يل        ، ضه ول ٘ ا ْرف مً ٓلٓت

ٌ ٓتتل وْدَتُ املبٜنتٕ فٔحزصتيل متً رصتلص ّىتتلر ري نٖ       نصتعذلٖ ا ضتبو   نىتل  نّ عتَْراً 

ّمل ٓزصتل  تتٕ   ؟ٓتً ٍتْ ملتتلذا مل ٓعصتل   ننٓتً نحبمتٕ وتتل   ، حلظت٘ كنتً نٌ ٓي ذتز ّت عَتتمل   

 .ٌ ٓنٌْ خب نصأ ك نٓلهلل ، وزصل ٘ ّكلٌ ر نُ ٓػزف كل حلظ٘ و ٙ ٍلت ٕ
ا غلرع ٓ ْف   ْاصف ا يلظ ّختْاتَه تْ ف نسٓش ا زصلص ّوتلفت فمتلٛ احلٔتلٗ     نول

ّؤلِ ول ٘ ّرف تض ضل فزح  ًلتعلفط ري نركلىُ ا  ضٔح٘ ويلمل حملب مً و ٔل نحلٍه  لفم

إىتُ ٍتْ ى ته ٍتْ ٍتٕ ول عتُ تْ تف ا يتب  تعل تب ارت لعتلت           ، دليٌْ إىل نّصل ٕ صزخ   ت  

 .اٍعنلمًل ٖٓبل راِ ٓةاب م  ّ نىل ننٍلاوٕ ّ
ّدَتتُ لع تتف املبمتتح صتتلرو    حعتتٙ صتتلر و تتٙ مزمتتٙ مس تتٕ كتتلٌ ٓعحتتلخ ولهلتتلتف    

  ٘ ُ  ا يظتزات حتتلد  ويظتتزات غزٓبت  نيَتتل ول عتتُ وتزٍتل ف تت  إ ٔتتُ    .ّمطتتٙ ْٓاصتتل حلٓجت

 صلو  مي   مً ذ كنٌ اتصل وُ كربٓلٛ  لتل نعأ نمل  ؟نًٓ ٍْ ؟ًٓ ٍْأف
 ؤٓلّؤٌْ م ضْ ٘ ولألصٝ ٘ مي ب و  نٖ ر
 كةنز حشًٓ ويلمل ّص ب امليشل كلٌ ّدَٕ علحبًل

 ضنع  نمٕ حبيلىَل وةْٗ ّك لفتَل محلت نى  خب 
 وزف كٔف ّص ب صزٓزٖناىعغ ب دضلٖ ميَل ّمل 
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  ةٔب ى ضٕ ا طزٓزٗ و ُٔ ّغبب ري ونلٛ ونٔطن
 غ ةعُنو ٙ ذ ك املْول حعٙ ا يب  ٓلو صزٓ ًلمطب األ

 نّتلر     ا يت تتل مل وُ رفت  تجتن
ٓيعَٕ كتل ت تك ا غتَْر      ٔل مً ونلٛ   اصعَ نب نٓلمٕ ةغزّع ربزدٕ ّمل خيُل

متتً ا  غتتط ّاحلتتيني ّا ضتتَز اىعَتتب ٍتتْ حعتتٙ مل ٓعصتتل مل ٓتتاب و تتٙ ٍتتلت ٕ وطتتجت حتتزّف    

 .ٓلو ضْٗ األ ِ ٓلآٓلو   ب٘   مل ملرصَل ّاىعَب ا   ب٘ كل عٕٛ اىعَٙ ّٓبلّ كلىب ت ك األ
إىل نحبمتٕ م تُ ّتزتٔبتلت ذ تك ا  ةتلٛ ّول ت٘ ا تْرف ّ تٌْ          ٞس تب ا عذت   نحببعُ ى ته ّمتل  

 ا  ضعلٌ
ختز  آهلل كتلٌ   ف تزاد ب وً  ضنٕ فخ ب ص حعُ و ٙ ا  ٔط وْب ٓل ري حلظ٘ ض

ت نخز وَْر  ُ وتذ ك ا ٔتْو ّوتل   آميغْر  ُ  بل مْولىل ؤْو ّاحل ّحعٙ و ٙ ا ْاتط كلٌ 

ْ ن ؟خذىٕ ا غنْب ملذا دنزٖأت ا ع تب   ؟ّملتلذا مل ٓتلخل صت حعُ ميتذ ذ تك ا ْ تب       ؟ًٓ ٍت

 ؟ٍّتل  ؟ٍل ؟ت ٍيل ّاىعَب ٍيلن ةص٘ وغط ول حْل ويةٕ آ ف األصٝ ٘ ٍل كيب مغزّوًل

 .ظٙ مً احليني إ ُٔغصٝ ٘ ّٓظل     ٓغَط ّٓبنٕ ّرّحٕ تعّتظل تصزخ األ
ف ل أصت  ف ل ى ته أف تل نكجتز صت   نعتعنُ ّرةتل   ن  يُ ّرةتل  أتصتل صت  أتصل وُ ى ه صأص

 .صلوَل ا ع ف ّآٌ هلذا ا  ٔل م ُ نٌ ٓيذ ٕنم ك ا صرب تبفٔف     نول نمل 
دلٛىٕ صتْت غزٓتمل وتزف وتً ى ضتُ وأىتُ متً اصتع بملت املغت ٙ ا تْي  ول عطتلب            

صتزٓجت نخربىتتٕ نٌ صتتلحمل اهلتتلتف مصتتلب ولملغت ٙ وزصلصتت٘ ىلحٔتت٘ ا ة تتمل ّمتتلسال األيبتتلٛ     

نتً ّضت ُ مضتعةز ري غزفت٘ اإلى تلت ولىعظتلر  تزار        ٓآجٌْ ري إدزاٛ ا  ن ٔت٘ خلتْرتَتل ّ   

 .....ٛاأليبل.......
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 حلم؛ عكاز؛ 

  جيب فارغ؛ والعة

 

 
 رشيق سليمان 

 

 

رعف كل فيجاٌ قَْتُ املرزٗ ففةر٘ ّاةر ٗض ّارف اانيجراٌ لطرٙ اا اّار٘ف سو؛ عرن ُٔض         

 :ىظز إىل سّج ُ ااصام ٘ض ٍنط اينضُ
ُّل ىا بَا ةكًا؟! إىَا كااكَْٗ متامًاف ُمزٗ... ّصْفاٛ  .أٍذِ ٍٕ احلٔاٗ اايت 

 ! ثه اص  زف: الف اطكَْٗ بةض اذٗ أما احلٔاٗ فال

 .محل ةكٔب ُ ااصغريٗ ااضْفاٛ أٓضًا ّتأٍب

 .ماذا صأطبذ اأْو؟ صأا ُ سّج ُ بام ةاض

 .أٖ عٕٛ: اخ صز جْابُ بأربة٘ أةزف

 .حت اج مااًل: أجاب ُ ب َكه –عٕٛ أٖ  –رر أٖ عٕٛ! ة ٙ اا

 !ّ بذات االم ةاض أجاب: فبزٖ ةااكض حنً بأخز ااغَز

أٖ  –ررر  احكْت ثه مت نت: آِض ٍّل خي طف أّل ااغَز لً آخزِ ؟ ٍرل ىأكرل  رري اا   

 . خاص ك؟! ّأعاةت بيظزٍا ليُ –عٕٛ 

 .طْٓط٘ –أف  –خزجْت مً فنُ 

 : أكجز ة ٗ ّأرففت –أف  -رر أجاب ُ ب

 ! ما أاكاِ ميك فّمًاف تأفنك ّأٖ عٔٝك ٍذِ ٍذا

ىظز إأَا بة و ةٔط٘ف رفف ك نُٔف فر   ٓ ٓرُ مرً فٌّ أٌ ٓكرْل أٖ كطنر٘ف ثره  رافر        

 .أٖ عٕٛرر بٔينا بكٔت ٍٕ تنكز بغٕٛ  ري ذاك اا
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.......... 

أٓكظ ُ بغالٍل مرً ااكببرلض فر  ي لٔئرُ مب ضرنًا ف بةرت قبطر٘ أخرريٗ لطرٙ جبٔيرُ: مامراض            

 . جاٍشض ّةكٔب ك امل رصٔ٘ جاٍشٗ أٓضًااان ْر 

 . صباح اخلري ماما: قاهلا مب ضنًا

صررال يتُ كررٕ ٓرريَضف اررحكيف فَنضررت ب أذىررُ: صررأبكٙ أراك طنرراًل ة ررٙ اررْ  ررشا       

 .ااغٔب عةزك

 ضل ّجَُض جطضا لطٙ طاّا٘ اان ْرف ّقبل أٌ ٓب أ طةامرُض قضرهي مرً خر ٍا اكن رُ      

 .األّىل

ٍش؛ أك اف:  نشترُ بةٔيَرا ٍّرشت ك نَٔرا ّافر ت       ٍذا ااةاو ا ٓك بكطْرٓاض حت اج

 .عن اٍا لً اب ضام٘ ربٔةٔ٘ األمل

ّأىررتت تةررزفٔيد جٔرر ًاض اررً أخررذاكض ص صرربح: أو اارر ك ْر:  نررش ابيَررا قبررل جْابررُ    

 .ّبة ِ ٍّش بك نُٔ أٓضًا

محل ةكٔب ُض اه؛ أمُض مّشَا ّخزجف خزج خطنُ صٔل مرً األفلٔر٘ برأٌ ٓكرٌْ  رريف      

اايافذٗف فّمًا كاٌ بَا عغنًا ب مزاقب رُ ٍّرْ خيرزج مرً براب اابيآر٘ف كرل        ركضت حنْ 

لرراو كاىررت تالةررري اارر غري ااررذٖ ٓ ررزأ لطٔررُ خررالل كررِْف ةطنَررا ا ٌ اك نررلف ابيَررا ب     

ااجااح ااجاىْٖف ص فف رأصَا بُف ص جبت اطياظ أٌ املزأٗ أٓضًا قافرٗ لطٙ أٌ تزبرٕ ّتصريف   

 . رجاًل مك ناًل كنا أمطَا ا ٌ

ٍرٕ مررذ ترْب سّجَررا حتطره برراأْو ااررذٖ صر ٚ ابيَررا فٔرُ طبٔبررًا ىاجحرًا ّٓيافّىَررا بررأو       

ّةر:  راب ابيَرا لرً لٔئَرا كراٌ طٔنرُ         صٔصل رأصَا ةر  ااضرناٛ حلظ َراف    اا ك ْرف

 . ميغٕ لطٙ رمغَا

........ 

بكامررل أىاق ررُ املة ررافٗض محررل ٍاتنٔررُ ااررذكٔ:ض لطبرر٘ فخاىررُ  اأرر٘ ااررجنًض ّالل ررُ       

 . ااصيف اايت أٍ اِ إٓاٍا ص ٓكُ ااغد تزكٔ٘

مناتٔحررُ ااكررجريٗ تررزٌ ب اأرر  ااجاىٔرر٘ض من رراح اخلشىرر٘ ب امليررشلف من رراح اخلشىرر٘ ب      

املك رربف من رراح ااغررزك٘ف منرراتٔ  صررٔاراتُ ااكررجريٗ ّمن رراح ميشاررُ اخلررا   غامزاتررُ      

 ..ااةاطنٔ٘

 .ل زِ اانزىضٕ ااط ٔف ام شج باهلْاٛ ٍّْ َٓبط فرج اابيآ٘

 : صة  ااضٔارٗ بزعاق٘ف ّقال اطضاٜل –املنٔن٘  –ف   اُ ااضاٜل ااضٔارٗ 

 .بضزل٘ض ا ٖ مْالٔ  كجريٗ اأْو
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اى طكررت ااضررٔارٗ بضررزل٘ض ّبررذات ااضررزل٘ راح ٓ ررذكز مْالٔرر  ْٓمررُ ااررذٖ صررٔكٌْ  

 . ةافاًل ّم ةبًا

 ررر اٛ لنرررلض ترررأّففف كٔرررف صرررأحتنل سٓنَررره ملررر ٗ ارررط ّأربةررر: فقٔكررر٘ باا نررراو    

 .: فكز؛ّااكنال

 .سٓارٗ مغزّلُ ااضكدض اب ضهيف صٔصب  ة ٓح اابالف: ٍنط اينضُ

 . سٓارٗ اْاا ُٓ ب فار ااةجشٗف ال عةْر ا ُٓ

 .لغاٛ مف سّج ُف ةز؛ك رأصُ ىافضًا صْرتَا ميُ

َ؛ر ف سارِ ااغرربلف ارمرف ّصرر ُ ّأ نررض      مْلر ِ ااغزامررٕ مرف لغررٔك ُ ا  ٓرر ٗف تي

 . لٔئُ صارةًا ب حبز مً اايغْٗ

....... 

اب طف ةب٘ ااضغط بضغ ٘ ّاةر ٗ مرً اضراىُض ثب؛رت ىظاراترُ اا بٔر٘ جٔر ًا لطرٙ لٔئرُض          

 ! اتكأ لطٙ لكاسِ ااةجْس مجطُ ّىَض ب ةب ٍامضًا: ٓا رةٔه

فقٔك رراٌ ة ررٙ ّصررل اابررابف فرر   اابرراب بَرر ّٛض ىظررز اطبٔررت اهلرراف ف تنحص؛ررُ بةٔرري:  

 !ةٔاٗم ةب : ّقال حبضزٗ: ذٍب مً كاٌ ميأل ٍذا اابٔت 

 .ثه أ طل ااباب

 .فكط اْ أٌ ااغباب ٓةْف: احك فباىت مالٔ  ّجَُ أكجزف ال أصياٌ ب فنُ

 .ٍبط اا رج ك جاج٘ فك ت رٓغَا

 . كه كيُت ىغٔ ًا!: تذكزي

 . ّ ّصٔنًا أٓضًا: أرففي

 .ٍياكض ب مكاٌ أط ببةٔ ض قال ذّ حلٔ٘ اذٖ حلٔ٘ آخز: جاٍشض اططل اهلاٌّ

 .(:: )اهلل( ّ)أكربُصنف ب املكاٌ كطن 

 !كاٌ ااغٔ اٌ ثااجَنا ّقذٓن٘

كل املْالٔ  أاغٔت ٓا لغٔك ُض اً ٓصب  فك ْرًا ٓا أمرُض ميكيرك اأرْو أٌ ت بدرٕ     

 .أٖ عٕٛ ٓا سّج ُض اً تةْف بة  اأْو ٓا عبابُف اً تةْف بة  اأْو

    ٘  ُّج  ب مكاٌ اا نجريض ىظارٗ طبٔ٘ م كضزٗ ّلصاف ةكٔبر٘ م رصرٔ٘ ّةطرهض ّاللر

 .حم ق٘ –أف  –فل ز ّمناتٔ  كجريٗف حمنظ٘ فار ٘ مً أٖ عٕٛ ّ

.... 
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 3791الجوالن _ 

  ذكريات تشرين

 
 رضوان الحزواني 

 

 (1) 

طا ضتص يف تالخ دؾسجؼض قرب  لثراسايف يف لثشا رب درص نداراض ل ؼلسرد لثسرا يف درص         

لألػخ عاز ثالثق ػسبشني ػتسشذهق ػأثر،  ااسرم دظذرق ثؼلنشرا لثراساد عرص  دشرد يف         تشبؽص

سراخ تشبتررم لدتبظرق لثسررؼنؽق ثالربرللن عررن ثبشرراض درص دؼقررج ػل ـ لثوربض ػداؽرراف ؽررا ؼيف      

ػ ؽب لثششاؽب  أربذُت أنلقب  ا شظان دص عٍح ل شباق لثيت  راأت لثسراعق لثجاسؾرق  شرا  ظرب      

د يف اتؾبق ز/ط  إسع  شظا سجة عجرك ل ربم دشراعبغ  رني     لثؾؼز  اؼسؿ تا ط لالستطال

ـّ لثصؼلنؽخ ػسشب لثارباض  تغجؿ لألساسرؾ  يف دبلدرح لذتذاسرق  رني      طجوات ل السج ػ ػ

سذن ػتؼّد  ػأدح ػلعترال،  ػإ  دراسق قانرا لثبتؾبرق  ؽترا ج سرك ل شبارق عجرك أدظراف          

 لالتصاخ  سأثين حبذاسق  اؽاف: 

 ب طذغ ل بف؟ مل أدبع عجك سؤلثع   ح قجم ثع :دا نأؽة؟ طح سششتص _

أال ترربل أسررربل  لثطرررانبلت ل شا ؽرررق ال تسرررتطؾج لثؼ رررؼخ إ  أطرررالسظا يف  دشرررد؟   _

حتررراػخ لرةرررانف عجرررك دؼلقششرررا ستتسررراقط اررراث بلو  ؼسرررانح  ساعشرررا لدترررؼـ  أال تسرررذج   

اجذراتؿ   ؾشات دشؼ سا ػتببكلتظر تظّا لآلسان؟ أثؾسرم طرذغ  شرانب لثشصرب؟ مل أاذرح      

ستك نّض دبيف لهلات، ل ؾالسؿ ؽشجص أّض سبؽتشا لثبل اق عجك تجق قب  قبؽق )نربجرق  أسروطم   

ل شا ؽق  دص دب اظا لثذـ لسرتطجششاغ قبرح ثالثرق أؽراز  ػثررّذا ؽرشو  عجرك         5طانبف لث استؼز 

 ام لذتب  إال ساعتاض  ااسرم أن رج طرانبلت سراستؼز قا درق درص ثبشراض سرؼن  ؽرب لثششراؽب            

لثطرانبف لألػ  ػلثجاسؾرق ػلثجاثجرق عجرك لنت راد درشا   درالب  ػال تبشرا عرص ل رب   إال           دّبت 

 اشق أدتان  ػستك طذغ لثجشظق مل تطجد لثسبؽق أؽق طجوق  ألض لثطانبلت درّبت حترم ربرط    

لألسد ػثؾسم يف ل ال لجملاـ ػل السج أعجك دشظرا  اراض دشؼ سرا يف تأطرب ػسرذن  راؽا        

ثبل شق دبت شرق قجرؾالب ػعجرك درا ؽبراػ أّض قانرا لثسرب  ل شرا ـ سؾظرا           ستك إذل دبت لثطانبف ل
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ػعشادا  ربجم لثطانبف عجرك ربرط لألسرد ػعجرك ربرط لثصر ب ثجذراسج )لثبدرؿ لألسورؿ   عر            

لثبلدؿ عجك داػسق لرطالن  ػ،ند إسال عشبف طجوق سؾظا  ػطؼت يف دشطوق )لثصربؼنف    

دال طا  اثرذربكف  ثؾذرا دششؼؽرات لثبؼلسرح     لسطجد لثبطح طشاز مساض سؼنلب  اجتاغ لثسبؽق ر

درر ااسرم إسرال     77ثجسذام  ثص ؽصران أسرا أض عرا  لثطجورات لثريت  راهلا ثجذراسج عؾران         
عشبف طجوق سوط ،نعظا لأل طاخ يف دوادق لثطانبف ػابني لثطؾانؽص  ػعجذشا سؾذرا  شرا أض   

 لثطؾانؽص قا قتال سؼنلب.

دررص سرراعق أربرربل أةرران سررب   ربررب    مل ؽررتشا لثشرراػ دررص إسررواط طانبتررع  سبشررا أقررح  

 ػأسوطم طانبف ثاسؾق  اثطبؽوق ذلتظا.

 سأثين قانا لثبتؾبق أمحا دؼسد لثاعق  ججغق لثبلم لحملّببق لثجطؾ ق:

 ؽا نتؼلض! لقبأ عجّؿ داذل اتبم؟ _

ؽرا سرؾاـ إسظرا أ ؾرات ع ؼّؽرق دبجتجرق أدالطرا عجرّؿ درّؼ ل شبارق ال تبقرك إ   طؼثرق              _

  با شا.

 أطا عجّؿ.طات  لقب _

 سقوط الـّرخ

 

 ،ّسررررؿ لثاةانؽررررا .. طررررا ثّبت ررررة  سبسرررراضُ 

  
 ػأ ررررشجؿ لثّشررررذ ن إّض لثررررّشذر ػسررررشاضُ  

   

 ترررربالـ يف لدتبرررراخ  لثّشررررّر ػلسطجوررررؿ  

  
  ررررراؼُنسا لثؾرررررؼزن  رررررؾشات  ػأذتررررراضُ   

   

 ارررر نّتررررحن لجملرررُا س رررر بلب درررص د ثب سررررا   

  
 سأنط رررررررررم  درررررررررص  ذنل لثشجؾرررررررررام  ذلضُ  

   

 مل تبرررذ   لثشرررنُي.. طرررذل دررراسج  طررراز   

  
 سرررررراثؾؼزن ؽشرررررربُن يف عؾشؾ ررررررة  سنؾ سرررررراضُ 

   

 دبلُسشرررررا لذتذرررررُب يف أسرررررؾاس شا  رررررشح   

  
 ػتجرررررررررة أعؾشُشرررررررررا  رررررررررظب  ػدرررررررررّبلضُ   

   

  نُ  لألسّبررررررررررق   رررررررررراثّاؽتؼض  س بُ ررررررررررُع

  
 ػإض  ةارررررب شا غت إلشرررررا لرسرررررُ  ػلدتررررراُض

   

 ؽررررررا ؽررررررؼز "نربجررررررق" ػلألّؽرررررراُز  رررررراطاف    

  
  رررررررص  ؽبرررررررؼُض ثرررررررُع عرررررررا  ػسرررررررجطاضُ  

   

 رببلسرررقل لثرررّب ا طرررذل لثؾرررؼزن قرررا  سررروطم   

  
 ػاّبرررررربت  ربج شررررررا قررررررؾ   ػقشطرررررراضُ  

   

 ػلطترررّات لثورررايُف  اثبشررربل ػػلعرررانطا   

  
 عجرررررررك ل شرررررررانا  عّبرررررررايف  ػدررررررربػلضُ  

   

 إّسرررررا عؾرررررؼض  عجرررررك لألدرررررؼلم  سررررراطبف     

  
 ضترررُص لثبذرررافل ػطررررذـ لثرررّبػُ  قب رررراضُ   

   



 6366/ حزيران -/ أيار 210-216العدد  

 

046  

 

ػيف لثؾررؼز لثجرراسؿ لستوجشررا إ  ربررط لدتبظررق يف دبررح لثشررؾخ  ااسررم ل ششؼؽررات عاثؾررق     

ػضتص سبل طانبلتشا تشؼ  سا ق دص دظذاتظا يف لألنلترؿ لحملتجرق  ؽؼدظرا نأؽرم طرانبتني دؾر        

عاناتني دص لدتؼالض  اجتاغ لألنلتؿ لثسؼنؽق عجك لنت اد درشا   درالب  لألػ  عرا ت     77

ػلثجاسؾرق درص دظرق  جراف )سشسرج   اجتراغ دطران ل راف  ػلثطؾران عتربت            دص دظرق قبؽرق )سؾشرق    

دشاسؿ لثطانبف  أـ تشين طذغ لذتباق أسظا طؾانف  اؽوق ؽتبشظرا طؾرانف دشا ؽرق  ثرر نأؽشرا      

طؾانتني ساستؼز تاذتني تالسد ارح دشظذرا طؾرانف درص طؾانلتشرا  ػأطجورم سربؽتشا لثرشكلض         

ت اد ت ا ؽاب ثجشكلض ػةا رم عرص أسظانسرا  أدرا طؾرانف      عجك لث استؼز لألػ   ساتطبت إ  لالن

ل ؾرر  لثجاسؾررق ااسررم دشااررق درراأ ػربج ظررا لث رراستؼز اررأّض طررانبلب دانسرراب ترراذاب ؽالسررد         

عص ؼنلب  ػعشادا دبت مبشاذلف تح )أ ؼسّؾق  رب  م لثطؾانف سربعتظا  شربح د رادو  ثرر     

ن  ثررر  ررانت لسررتالنت  شبرر  عورران  لثسرراعق ا ررق سررؼخ لثتررح  ػاررا ت تالدرر  لأل   

ػدرص لألسر ح إ  لألعجرك     77ربج، لثطانبف ل شا ؽق  ػطشا  ظذغ لثجشظق تسانعم طؾانف ل ؾر   
ػستح لثطؾان لثبطح لثشان دص داسشع لثب او ضترؼ لث راستؼز  ػأ را ظا حترم دشاسظرا لألسرص       

ػحتررم قذرربف لثطؾرران  ػل ررتشجم سؾظررا لثررشكلض  ػربّ ررم سرربعتظا  ػق ررا لثطؾرران لألػخ دشظررا     

ظجررق  ثررر ق ررا لثجرراسؿ أؽارراب ألض لث رراستؼز ؽوؼ طررا طؾرران ػدررال   ػدررا ثبجررم أض  سرروطم          ا 

دبا رربف   ػنأؽشررا دظررالت لثطؾررانؽص ل شررا ؽني يف لثسررذام  لنت شررم طانبتشررا عاثؾرراب  ػ رراأ       

لثطؾان عتجد يف لدتؼ عجك  بح سجوات ثؾؼترح ثجورؼلت لثنؽرق دبراض سروؼط لثطؾرانؽص        

لثشسرببؽق  ػعرا  لثطؾران ؽطرك سؼقشرا ػؽظرا دشراسؿ لثطرانبف         ألض ل شطوق  شؾاف عص لثوطرج  

دشنلب عص  ببغ ثجتصاـ ثجطؾانف لثجشؾشق لثيت اا ت توتشصع ثرؼ تأرببسرا  ارج ثرؼلض   رتح      

لثشان عجؾظا  مما أعطاغ لثؼقم لثبايف ثشذجؾق لالستالنف ػلالثت اا سؼخ لثتح  أسبد لثبطح 

 رراػيف ضتررؼ ل شطوررق  ؽشتظرربػض ػ ررؼخ  دررج سرراند ػدشرراؽني أ 57طشرراز مسرراض  سررؾانف ،ؽررح  

لثطؾانؽص إ  لألن   ػقاخ ثؿ طشاز: " إسع أعطك تشجؾذاتع دتشرؼ غ  شراز إطرالن لثشران عجرك      

لثطؾرران إال إذل طررؼ  رراأ  رراطالن لثشرران دررص دساسررع  ػقرراخ أطجوررُم طجوررات حتذؽبؽررق  سبسررج   

ػ ررجم  لثطؾرران ؽاؽررع  ػطؼقشرراغ دررص اررح لدتظررات  ػتوررادشا ضتررؼغ حبررذن  رراؽا  ػعشانررذ    

سؾانف السا نػسب تبّدح دشظا عشصبلض ػ وؿ أن شق يف لثسؾانف  ػأربنسؿ أساطذا إسرع ترا ط   

شتررا بلت عسررببؽق دظذتررع لثوررب  عجررك لثطؾرران  قجررم ثررع: إسررع أسرركـ ػػ ررجشا قرربجبر    

ػ ادباسبر دالسورق لثطؾران لثجراسؿ سوراخ: ثرؿ طرذل عذجشرا ػثرؼ أسرة قبارم عجؾرع سر ربذغ             

 ظذق لثشسببؽق  مت توؾؾا لثطؾان ػتراعم عجرّؿ سب رق لةتشراز     دشة أؽااب مبؼدب لألدب ػل

سررالسع". ػطبررذل درربت ثالثررق أؽرراز دتؼل ررجق مل ؽغذرر  ثشررا د ررص ػاشررا سشررتظؿ لثشررؼز ػثررؼ  

ػ شاطا اشم أتا ج طانبلتشا ل بػسؾق حتجد يف مسام ل شباق حببّؽق تادق  تجرة طرؿ     قاند.

 لثص شق لألػ  دص ذابؽاتؿ يف سب  تشبؽص.

تظا سب  لالستشالا  ااسم دجشذق  طؼثؾق  سج أ شرام سرؼنؽق  درامطر ػأنػلسظرر     ثر تج

 دظبلب ةاثؾاب. 
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يف لثتاسج دص  ظب تشبؽص لألػخ عاز ثالثق ػسربشني ػتسرشذهق ػأثر،  اشرا قرا ػ رجشا       

ػستشررم  سذرربلب إ  لذتسررؾشؾق قررب  )ربرراض لثشررؾح   ػلختررذت سرربلؽاسا دؼلقشظررا لدتاؽرراف       

شراطك إ  مسشرؿ درص دظرق لثغرب  قصر، ل رالسج        تساسق ل شبارق  ػ  لرتبؽطق ألتشبا عجك

ػأ،ؽا لثب اص  ػأسظب دص  شؾا إ  ل ب ا يف قذق دبح لثشؾخ تسرتشؾاغ قؼلتشرا لرتا رق     

ػلسطجد لثبطح )طشاز مساض  دج ل بلسح )سظذرؿ سرؾاػ  عجرك لثانلدرق لثشانؽرق يف دظذرق إ        

 اطا  ػيف لثطبؽد قب  قبؽق ) ؾرم سرا ب    لثسبلؽا يف س ؼ  دبح لثشؾخ  ػل شباق عجك أ

أ ا م  ظؾق لثشذجق لرتج ؾق ثجانلدق ػمل تشرا  راذتق ثالسرتاالز  ػ را ترأرببت عؼ تظذرا       

أنسررجين ل ررال،ز أػخ )ؽؼسرر،  ؽررب  ثت ورراطذا  ساثتوؾررم  ظذررا يف لثطبؽررد قررب  قبؽررق ) ؾررم  

 ق يف لذتسؾشؾق.  ػعاسا إ  دوب لثبتؾب73تؾذا   محجشا لثانلدق يف  شاػن سؾانف ،ؽح 
ااسم لثتشجؾذات أال ؽتر لردال   اثذربكف سظانلب ثرهال تتشرب  ثجوصر،  ػثبرص لثشراػ      

ااض عتاػخ داطالب اسب ربط لثاساد لثؼل رح  رني )عبسرق  ػ)اشرااب  ػاراض ال ؽترؼلسك       

طربن ل شبراف ػلثلل ؾرق  ػثبششرا رباث شرا      لثعص قص، أـ  ثؾرق سترك سرؾانلت لرسرشاا عجرك      

أض تبوك ل اا لت  رال ذربركف  ػؽرتذبص لثشراػ درص قصر، ل ربل   ػسرتح         لثتشجؾذات ربشؾق 

ثغبلت يف لثاساد لدتؼـ ػدص ثر ؽتذبص دص لستظالا لثورؼلت  ارب ات قاتجرق  اراض لهلرر      

لألػخ ػلألربررك أض تبوررك ل ررالسج ػلثب ا ررات درراطاف  اسررتذبلن  ػااسررم لثسرربلؽا تت ادررأ       

ػذلت درربف لسواررم طؾررانف درركلز عجررك   ؼ ررؼخ لثررذربكف ستررك ػقررم لال ررتبات دررج لثطرركلض 

قاسجررق ثوؼلتشررا ػلثوررؼلت ل غب ؾررق سأسرراثم ربسررانب سا سررق  اآلثؾررات ػلألنػل  ػالسظشررا أثررب         

  ػلذتذرا   طرؼ لثرذـ    77طجوات عجك لثصّالز لألدادؿ ثسؾانتشا  ػاشا ضتذح أث ؿ طجوق 
سجذشا  ػااسم لثتشجؾذرات أض دشرؼ  لثسربؽق دبج رني  شورح لثرذربكف درص لثسرؾانف إ  عر           

لثذربكف دبل اظر  ثبششا اشا ضترص لثرذؽص سشوجرظا ارؾال ؽتشرب لثبلدرؿ ػل رذربب  ػاراض         

 هلذل لثسجؼت لثؼدالسؿ أثب إظتا ؿ عظؾر ثال لثشبا  ػلثاباط. 

 ظبت يف لألسد أن ج طانبلت ساستؼز قا درق درص لدترؼالض     ػقبؾح لثغبػ  دص ذثة لثؾؼز 

دص دظق  جاف سشسج ػلثارباض لألسؼ  ؽتصراعا درص دؤرببتظرا توصرا قاعراف لثصرؼلنؽخ أدراز        

ػزتذؼعررق  ررؼلنؽخ   71‘5شتررؾر ربرراض لثشررؾح  ػارراض ذتذاؽررق لثواعرراف سصررانح ن ا ررات    
 ررا لقررل  اررؼ بل لحملذؼثررق عجررك لثبترر، ػعب ررات  ررؾجبا ػداررا لت أربرربل ثجطرركلض  ػ   

لثتشرربؾح ل شررا ـ ل ررتببم دشظررا داررا لتشا  ػأ ررؾبم طانبترراض ػق ررا طؾانػطررا لألن شررق    

 ررا ظالت  ثررر أ ررؾبم لثطررانبف لثجاثجررق ػق ررا لثطؾررانلض  ا ظجررق  ػ وؾررم يف لثسررذام طؾررانف     

ػلساف ػاح لألسجشق ستك لثبشا ن ااسم تطجرد عجؾظرا  ااسرم دششؼؽرات أ طاثشرا يف أعجرك       

 شذاعق ػؽششبػض  سشا ف ابكف  ػاأسظر ؽت بدؼض عجرك أثشرا  سانؽرق      نداتظا ػؽشذجؼض 
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ػال سؾذا  شا سوؼط لثطانبلت لثرجالخ  ػأ ربشم لثباؽرا ترشؾ ق  سربب لثرارباض ػلثغبران         

ػاررراض )سرررانيف لثشؼسرررؼ  نلدرررؿ لثبرررؼ بل دتأطبررراب  ػعشرررادا نض دررربيف لرسرررذلن يف  رررانػ    

ػ  لثرتوط لهلراا  ػدرا عجرك لثبلدرؿ      لثبؼ بل  ػأػد  لثاؼم سؾع ثتشبؾع لثبلدؿ أض لثصران 

إال لثارغط عجررك لثاسررا   ػسشررالب لسطجررد لثصررانػ  ػأربررذت أنلقبررع اؾرر، سررؾ ذب لثطررانبف   

سظررذغ أػخ درربف أ رراطا ندؾرراب سوؾوّؾرراب ثجبررؼ بل  ػلسطجررد لثصررانػ  ػثبررص ربررط دسررانغ مل     

ؽبررص دسررتوؾذاب  ررح ؽتذ ررذ  سشررق ػؽسرربف ػ شرربح ةبؽررب  ػمل ؽجشررد  اثطررانبف  ثررر أطجررد  

ؼقشررا مادرراب ػنأؽشررا   سصررانػ  لثجرراسؿ ػلثجاثررح ػاجررظا تغررك لجتاطظررا  ػأ رربشم لثطررانبف      لث

ررر  محؼثتظا حتم أدششتظرا أن شرق قشا رح تراذق حبذرر ،ؽرب ل رام ػ،سرق ارح دشظرا سصر، طرص             

م دشاسظررا لألسررص ثررر قشبجررتني حتررم دشاربظررا لألؽسررب ػسرراثم        ػأسرروطم قشبجررتني دررص حترر   

يف لث ارام  ػسروط    ثج اام طان عشؼلنؾاب 7ػ  ساز لس ذانلت طانجق لسطجد عجك أثبطا  ان
 ػض أض ؽش ذررب ػمل عترراخ ترربنلب  لسررتالنت لثطررانبنف ل شا ؽررق تبؽررا لثشررؼ ف  سأ ررا تظا         

  5 71ات  ررن رروات يف دشاسظررا لألسررص ممررا أعرران سرربعتظا يف لهلرربػ   ثررر ن رروتظا ن ا  
ااسرم  وؾرق ل ظرالت    ػعب ات لثشؾجبا سا تشجم لثشكلض سؾظرا  ػق را لثطؾرانلض  ا ظجرق  ػ    

لثسا وق دا تالخ يف لثسذام  ػأ بشم لثسذام دألل  ا ظالت ػاأسع إسالخ درؼـ  ػاراض   

يف لدتؼ عاف طؾؼن تبؽا أض تأػـ إ  أعشا رظا يف ل سرام ست بقرم درص اجاسرق لثرشكلض  ثرر        

تبني ثشا دص طذغ ل شباق أض  ؼلنؽخ لثبؼ بل تشتذا يف دالسوق لهلاا عجك دشبرج لذتربلنف   

يف لثطررانبف ػتتبررج أقررب  دصرران ثجشرربلنف  سباسررم تغررك دسررانلتظا ستؾذررق ةررالنف لثررشكلض        

ػلثطجوات لرتطاطق  ػطبذل تشجذشا  نساب أض  ؼلنؽخ لثبؼ بل ظتب أض تبؼض  شؾاف عرص  

ل اا لت لألنتؾق ػعص أـ دصان ثجشكلض  اح طذل ػل شباق مل تتذاػ، لثاقؾورق ػسصر،   

ذررب عجررك دسرراسق سررشتؾذللت دررين ػدررص قانررا لثبتؾبررق    لثاقؾوررق  سرروطم  ررظاؽا  جررؼض لدت 

)أمحا دؼسد لثاعق  ػل  سجذشا دشظا  ػأ رؾب لثبطرح )ستذرا سبطرؼ    شرظؾق يف سارذغ       

ػدبستع دبساب ابكلب  أسش تع إ  ل ش ك ل ؾالسؿ ػربؾطؼل دبسع ػطجبؼل دين أض أتبارع  

 يف ل ش ك ل ؾالسؿ ثؾبوك حتم ل بلقبق  ثبشع  ب   ؿ:

ص تلاين ؽا سؾاـ؟ ثص أ وك طشا  أنؽرا أض أارؼض درج نسراقؿ  طرح تبؽرا أض       ؽ  أإ _

 حتبدين دص  با لثشااخ ؟

 ط  لدتذؾج دص إ بلنغ نةر ربطرؼنف لدترب   سأعاترع دشرؿ إ  دباسشرا  ػأ رؾب        

ل ال،ز لثبطح ستذا ربك دص اتؾبق ل شراف لجملراػنف  شرظؾق  رغكف درالب يف  راةع لألسرص        

 غ عجك لث ؼن.أ ت إ  لستشظا 

 اتبم قصؾاتؿ )لثشظؾا  ػقبأتظا عجك أطجع عشا تسجؾر دجذاسع لثطاطب.
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 الشهيد

 إ  لثشظؾا ستذا لثذـ سوط داسق يف سب  لدتؼالض

   

 عررررررررراز  سؾشررررررررررة ػلدترررررررررربني إ ررررررررررامُ 

  
 تغارررررررررؿ سؾرررررررررام   ػسرررررررررة  لثشجؾرررررررررامُ  

   

 ػمجررررررم سرررررربػيف يف نسا ررررررة طؾبررررررقب 

  
 ػأطرررررررررحد  امسرررررررررة  دررررررررراسج  ػثرررررررررؼلمُ   

   

 ندررررح  ؽبلُعررررة  دررررا  ؾرررراُض قصرررراناـ ؟    

  
 أسررررررررم لثوصررررررررؾُا ػاج شررررررررا إ ررررررررغامُ 

   

 نّػؽررررررررمن  ادهررررررررقب  ررررررررأمحبن عررررررررراطبٍ   

  
 سررررررررراذل لثّصرررررررررشانل دّشرررررررررق  سؾشررررررررراُم

   

 ػتشّ سررررررم  سؾظررررررا لثّبدرررررراُخ ػنسبس ررررررم   

  
 نػُ  لدترررررررررررراػ   ؽظّاطررررررررررررا ربررررررررررررؾالمُ 

   

 ػةرررررانت  أسا رررررؾُا لثصررررربا  دالمحررررراب    

  
 ػعجرررررررررك ل بل رررررررررج  أصترررررررررر  محررررررررربلمُ  

   

 ػ ربجررررررمن  ررررررا ن لرتاثرررررراؽص شتّاررررررباب  

  
 إّض ل شرررررررررررررراثؿ دظررررررررررررررُبُطصد  دررررررررررررررامُ 

   

 دررررص ػنلنررررة  أّدررررق     –ستّذررررُا   –لطشررررأإل  

  
 ثرررررص تسرررررتبنين ػيف لثسرررررؾؼا داررررراُم

   

 ضتررررص لثررررذؽص عجررررك لثطبؽررررد سرررربوتنظر  

  
 تغجررررررررررؿ  رررررررررربلاني   شررررررررررا ػ دررررررررررامُ  

   

 أسرررررؼُت درررررص ػطرررررب لذتؾررررراف  سؾاتنرررررعُ   

  
 أؽارررررررررررررُح  ن   ػل ررررررررررررربلُز مسرررررررررررررامُ 

   

 إدرررررا قارررررؾمن سسرررررؼان حتترررررُا لثوشرررررا  

  
 ثررررررررأنلب ػتشررررررررت  ن لثررررررررذنل لثشررررررررّذامُ   

   

 ػؽبررررؼُض  شررررانت  أثررررُ، أثرررر،  ستّذررررا     

  
 ُؽسررررررررررررتش  بػضن ػاج ظررررررررررررر   ررررررررررررظالُم

   

أ ببت ؽا  اؽوؿ لدتاؽا لثواؽر لذتبؾب لثبطح لثشظر طشاز مساض لثرذـ نلسرجين   

 دام دص أعذانسا . أربكلب  أعا  إ  ذلابتؿ تجة لألؽاز لجملؾاف  ألسذجظا ألسظا

 

(0) 

يف  بؾشق ؽؼز عؾا لث طب  لسطجورم درج ثّجرق درص لثبسران إ   دشرد ػذطبشرا إ  محراز         

لثببرربـ لثوبؽررب دررص  ررا  تؼدررا سغتسررح دررص لأل نلض ػةبرران لذتررب   شررا أض مّت ػقرر، إطررالن  

دؼنؽراض  ذتبلسرق دسرتؼ د لثرذربكف  ػعشرا       لثشان   شا أض تبام لثشا  لألندرين )ؽاسرا ؿ  

د بن ) نػ رق   ربرب سوطرق ثجشربطق لثشسرببؽق اراض لثشرايف ستتشراؽص  رغانلب ػابرانلب            

سسام ػنداالب  سسام ستذبات ػةك ستذبات  تشبا دص أ،ؽام ثباسرظر  ػهلذراتظر أسظرر درص     

 شتتج، أضتام سؼنؽق  قاخ نسؾوؿ:
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 شاعب  قجم ثع:ؽا ثع دص دشظب ثجؼساف لثؼطشؾق ؽجك ل  _

اجظر ؽبؽا لثتؼدع إ  دؼلتج لثورؼلت عجرك لدتبظرق ثت ورا أ شرانظر ػال ؽسرذح هلرر          _

دبنسا حبادا لثشبطق لثشسببؽق  ػض أض ؽاقوؼل  أدب ل ظذق  شربستظر  رؿ ػثبجربف دربػنـ     

 ظر أثشام ل ظذات لثوتاثؾرق  ػترذّابُت ارر ترأثبػل عشرا  ربرب دربف دربنت  ظرر ػدشرؿ ل راسج            

 ّاباب  اثادام لثطاطبف آلربذغ إ  لثبسبق يف طبؽد ل جؾشق.ل ادب شت

 لةتسررجشا ػتشاػثشررا طشرراز لثغررالم  ػلثتوطشررا  ررؼنلب تذاانؽررق  ثررر عرراسا عشررا لثشصررب    

 يتااسم أعرال  ل رتذذشني درا ،لثرم تسرّا لثطبؽرد ػ سراسق درهيت درل عجرك لثطبؽرد لرسر ج            

 جشؼض ثجاربؼخ  ػال ؽسذح ألسا  ذثة.ػعجك لثلل ؿ لحملاذؽق ثع  ػاجظر ػاا ق لثشسام ؽ

ػثبررص  شررا أض جترراػ،ت لذتررادا حبررؼلثؿ أسررذهق دررل نأؽررم لدرربأف تغطؾظررا دجش ررق      

سؼ لم  مشؿ ػتتشجب  اذتذانف  شؾالب عرص لرسر جم دتذظرق إ  لدتبظرق  سا ؽتظرا إ  أؽرص ؽرا        

رباثررق؟ جترراطجتين  ػارربنت لثسررؤلخ عرراف درربلت  ػثبشظررا أربررذت تشررأل ػتبتشررا ربؼسرراب أض      

 منششظا دص دتا شق لثطبؽد  عشانذ لقل م  اثسؾانف دشظا ػسأثتظا:

 إ  أؽص أسم ذلطبق ؽا رباثق؟  _

ثششررا ل ررين  مسشررم أسررع أ ررؾب  ػأ ررّص لثررذـ أربنسررؿ ؽبررذ   نمبررا لستشررظا ػال    _

 ؽبؽاػض إرببانـ.

 أؽص ستح ل شة؟ ػأؽص غتاز؟ ػدا ربادتع سوا أساعات؟ _

لثذؽص ؽاب ؼض لثطؾانلت  ػدص هلذتظا عبسم أسظرا  اشم أمسج دشع أسع دص )طاػخ   _

 سجبؾق.

 دا لمسع؟   _

 .،اؿ دبل  _

لقشرشب دسررذؿ عشرادا مسشررم لالسرر  ،اررؿ درربل  إسرع  رراؽوؿ لذتذرؾر  ػدشررذ أؽرراز      

إ  زتذؼعق ل اسج لألػخ  نأؽتع ػسّجذُم عجؾع   77قا جتع  ا أساثم  ربب  شاػن ذربكف عؾان

 لثببرران ظتجرر  عجررك ابسررؿ لثبدررؿ  ػ اسبررع عجررك  ػارراض ،دؾجررع لجملشررا لثبطررح عبررال 

لثببسؿ لثجاسؿ لثبطح سسص قبسراخ  ػطذرا درص لدتشرؼ  لثورالدك  ارجكلب اشرم أثتورؾظر         

عشرررا لثترررانؽب عجرررك لثبدرررؿ  اثبرررانػ ف لثبػسرررؾق  أػ لثترررانؽب عجرررك لثبدرررؿ  ا رررالسج عجرررك     

ر درص لثطشراز   لثباثؼسات  أػ عجك  رؼلنؽخ لثترانؽب  أػ عشرادا ؽرأتؼض السرلتالز شتصصراتظ      

 أؽاز دا قبح لذتب   قاز ثؿ عبا ل  اأساب دص لثشاـ ػاشا يف  ظب ندااض  قانالب:

ثوا أ ا  لثشجذام لرسطان ثجذواتجني عجك لدتبظرق ألّض لرسطران أقرؼل ثشرا عجرك دؼلدظرق        _

ػسرؼا   لثشاػ  ل تسر سسص قبساخ ػقاخ: أّدا أسا سسأ وك  انذاب دا  دم أقؼل عجرك ذثرة   



 (شرينت)ذكريات  1790 –اجلوالن 

 

 049 

 

 لثجاػز  ػتشاػثشا أطبلا لذتاؽح  ػقاخ عبا ل  ػل  لثشظؾر  اذتبا لثؼلسا: أسطب عشا

 "سؼا ؽتؾتر أػال ـ لثجالثق طذل لثؾؼز  ثص أنل لثوايف لثيت أسجر  اؽانتظا"  _

سظبت إ  ستّؾاغ لدتذؾح  ػإ  عؾشؾرع لثانقراػؽص  جرؼض لثبشرب لثجرتني حتجذراض  اثورايف        

 ػل سذا لألقصك  ػقجم:

بجر طبرذل ػتششررؿ س سرة؟ سششتصررب ػتشتظرؿ لذتررب  ػسرتشؼ  إض  ررام ل       راذل تررت  _

 سأدا ين ػطؼ ؽشك  ؾاغ: دشاسك إ  أػال ت ػأطجة ػ ؾتة.

 ثوا دّبت طانبف لستطالد دشا ؽق سؼقشا ماداب دشذ ساعق  ػسؼا ؽوص، دؼقششا. _

 ػطح  اطاطا قانا لثسبؽق؟ _

درب   تبرا ثؿ  ربرب  ػأ ران إ       شتوح لثسبؽق دسرام إ  ؽسشر  اطاطا  ػقاخ سؼا  _

 دباسع لثذـ ؽبشا أسذهق دل.

 ب م سص، اأيف لثشراـ  ػػ عرم لثشربا   ػدرا إض ل تشرات درهيت درل سترك  ّػل          

 57ربج شا لس ذان قؼـ  ػأ ّص أسع  انػ  أ ا  طاساب  ػدا طؿ إال ذتظات إذل  سؾانف ،ؽرح  
 لثوادشجؿ:تطجد ،دؼنلب دتؼل الب سواخ لثساند لجملشا  ؾاؼ محؼ دص 

 لثسؾانف تشطؾين إ انف  اثاؼم ألسسح هلا لثطبؽد. _

  ػ اطات دجذاسني 57سأربذسا أقصك لثؾذني عجك لثطبؽد لثلل ؿ  ػدبت سؾانف ،ؽح 
دؼّساؽص أن  لثسؾانف  ػعا لب درص لثشربا  ػلثرلل  ؽغطرؿ أدسرا طر  ػاراض ارح درشظر         

 ممّؼطاب دص ثبرايف ل ظجرؾني    ؽاج ؽاغ عجك دب  أ ا ع  ث م سظبـ أّض أساطر ؽجب   شطاالب

إسع دص أ اقانؿ ل وب ني  إسع ،اؿ دبل   سشبسم أسظر دص لثسبؽق لثريت اشرم سؾظرا دشرذ     

قجؾررح  ستبشررم لثسررؾانف إ  سوطررق ل ررؤرببف  ارراض لثشررظؾالض طذررا عبررال  لثببرران ػ ررانغ  

 لثبشرران  ممرران ػعؾشرراغ لثانقرراػلض د تؼسترراض ؽشررُج سؾظذررا أثررد لثشبػ ررق ػسررؼن لرسرراض ػ،نقررق   

اات أنل سؾظذا أػال غ ؽشتظبػسع  حملم سؾظذا  رؼنف ل سرذا لألقصرك لثرذـ اراض عتجرر       

 باؽتع  ػإ  داسبع ،دؾجع عجك ل اسج سسص قبساخ ػدساغ ممان أؽااب ػعجك ثغبغ ل تسرادق  

لثبتا ػلالطذهشاض  اذرا اراض قانرا لجملذؼعرق دصرا اب  شرظؾق ػلثرادام تشراا دشرع  غرالنف           

أدررا ،اررؿ درربل  سرراض  ررظؾق لربلقررم دررالن  طررص ػرببدررم  شررا  ررن     ػاررذثة لآلربرربػض 

ػلسا  ػساثتع أقح ربطؼنف دص نساقرع  ثرذثة لطرتر لثطبؾرب ػدسراعاػغ  ظرر قبجرع  ػأربرذت         

 ػأدا،سع ألرب ، عشع سواخ ثؿ ؽوصا لثصظاؽشق: عأػلسؾ

 "أػال  لثبجب طشذؼسؿ". _

يف لثبؾررم  أدررا   سوررح ل صررا ؼض إ ررا ق  رراؽاف إ  ل شرر ك  ػأعطررؿ لآلربرربػض سواطررق     

،اؿ دبل  سبس  لثشواطق  ػأ ّب عجك لثشؼ ف إ  لثسبؽق نةر  الدع لثشاؽاف  ػيف ل سرام  
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ػقا أ ؾب شتاض لثطجورات سؾرع    مت سوح لثسبؽق إ  دب   تبا ثؿ  دا عال ل اسج ل صا  

 مما ،ل  دص لثتادك ػلثشظاؽا  لتصجم  وؾرا ف لثتسرجؾح رربرالم ل راسج  ػطجبرؼل درين تغطؾرق       

ل اسج أثشام لثجشاز ستك ال ؽبل ػدؾ  لثتجشؾر  ثبشين أّدجم ذثة إ  لثشظان سؾح قطبساغ 

 ثّر ذطبم إ  ةباةب الستالز داسج  اؽٍح عشع. إ  لثبسبق عجك طبؽد ل جؾشق 

 قجم ثجذبأف:

 دا نأؽة أندشة إ  لذتادا  ػأسا أطذهشة عجك ل شة. _

 ػطح تشبسع؟ _ 

 ؽا رباثيت أسا طشاز مساض دص داؽشتبر سجب ػإّض ،اؿ دص أعّا أ اقانؿ. سشر _

 أؽص طؼ؟ طح طؼ سؿ  طح أ ؾب؟   _

 ؽا رباثق ! ػل  إسع اك. _

 أستشج ة  ا  طح تشبسع؟  ا  عجؾة دا ربنغ؟ _

طؼ أ وب أرباب لثشؾشني  ػثاسؾراب سراثين    أعطؾة أاجب دص عالدق أسين أعبسع أػالب _

اررجكلب عشررة سأسررم تشذجررني  ا ستشرر ك لثررؼطين حبجررب  ػ ؾتررة  ادتا بؽررق ػثررة أ  غترراز         

  ا ظجؾني.

 ػق م دذطؼثق ػقاثم:

 ػل  ثص أندج قبح ناؽتع  ثص أعؼ  ستك أنلغ  أؽص دباسع؟. _

غؾرب ػلثطبؽرد   ؽا رباثق ذطا ة ممشؼد  ػدباسع  شؾا دالب  ػلثشذ  أػ ربم أض ت  _

ذؽرب أػ أسشرك  ػقرا طذأسترة عجرك سرالدتع         اجع شتراطب  ػأربشرك أض ؽطجرج ثرة تربج أػ     

 ػسؼا أسوح إثؾع حتؾاتة  ػلألػلدب مششين أض أ طشبة دشؿ. 

أ اسم  ؼدظظا عين حبسربف  ػترباتين دصرّبف عجرك ل شرؿ ػسراطا  ترأّثبُت ارجكلب         

 اقانؿ يف دجرح طرذل ل ؼقر،  طرح     دص دؼق ظا  داذل ثؼ ااسم أدؿ دباسظا ػقا جظا أسا أ

أساستع إذل مل ؽساعاطا؟ طرح أقبرح عرذنغ إذل ختّجرك عشظرا؟ ػمل ؽشرا  ادبراسؿ إال أض أقرؼخ         

هلررا ل ررشاـ دششررا إ  لثسررؾانف  ػلدجسررؿ  ررؾين ػ ررني لثسرراند ػلطت اررؿ قرران لردبرراض        

 ػةطؾتظا  اثشرذا  لألسرؼ  ػلأل رؾ  ارؾال ؽبلطرا أسرا  ػعشرادا ػ رجم إ  د ربن لثسربؽق          

ػتبشا دسراسق ثالئهرق درل عرص لثطبؽرد أ ربت هلرا إ  دبراض ل شظرا  ػأػ رؾتظا أال ترذاب            

أسرين أػ ررجتظا ربررؼا ل سرامثق ػشتاث ررق لألػلدررب  أساثتظررا  ػالسظرم أض أسررا لدتشررؼ  طشررات    

عبسظا ػل رطشبظا  ػةا رم عرص  صربـ  ػّأشرم ػ رؼهلا لثسربؽق  ثرر طجبرم درص لثسراند            

سشررؼ  إ  دبرراض مبااسررا  تؼق شررا قجررؾالب سشتظررب سرراػخ  ) ررؾاؼ محررؼ  أض سرراػن لثسررؾانف  ػ

لثشبا  دص  ظب لثسؾانف  ااض سشرا اربك درص ل راسؾني درص سرباض  نػ رق ػلذتسرؾشؾق         
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ػرباض لثشؾح ػسشسرج عجرك لثطبؽرد  ػسرّاثُم س سرؿ دراذل ثرؼ أسرين أػ رجتظا إ  ل شظرا؟  راذل            

 تباتظا ػلثشذ  تغؾب ػنلم لدتباخ؟ قجم ثجساند  ؾاؼ محؼ:

ذطب إ  سبؽق أز ،ارؿ  ػإذل أنل ت لثشرؼ ف إ   دشرد سأػ رجظا دظذرا ااسرم       سش_

 لثشتؾذق.

ػ جم إ  لثسبؽق  ػلثشذ  ةا م ػنلم دبح لثشؾخ  ػاجظر ؽشبسين  ػسأثتظر عرص   

،اؿ سأ انػل إ  ربؾذق قب  لذتبيف  لجتظم ضتؼطرا ػمسشرم أ رؼلتظر  ػعشرادا  ربجرم      

 ػقاثم هلر:ػتؼم لث اسؼيف ؽللقص سظبت أُز ،اؿ إثّؿ 

 طذل طؼ لثشا  لثذـ أػ جين. _

ال ؽررا رباثررق  ال ت اررشؾين  أسسررؾم ػ ررؾيت؟ عجررك اررح سرراخ أسررا ندشررم ربصؾصررال     _

 ألعؾات إ   دشد.

ثبص ل شظا قاخ ثؿ: إض قانا لثسبؽق )درن لث رانيف  لسرتوبجظا ػنّسرب  ظرا  ػمسرح هلرا         

ا دؼسرد لثراعق  أض    اثبوام دج ل شظا ستك لثصبا   ػسرؼا ؽطجرب درص قانرا لثبتؾبرق )أمحر      

سششع إدا،ف  ػيف لثؾؼز لثتاثؿ سصح ،اؿ عجك إدا،ف ئاض ػأن شني ساعق ثؾذطب درج أدرع   

 إ  سجب.

أدا أسا سوا سصجم عجك إدا،ف يف لثؾؼز لثجاثح ثؼق، إطالن لثشان  ثوا ااض نداراض  

ااؾررق سجذرراب دشرربقاب  ػػدظرراب عب ؾرراب  ػطررأ سبسرراسشا لدترربل  لثررالدؾات  ػ ررذثؼل  دررامطر لث   

ػأنػلسظرررر لثطررراطبف  ػلعشؼ ررربم سرررؾشام  شرررا د اسظرررا ػلربتررراخ يف لدترررؼالض عؾرررا  دؼسرررد  

ػل تسذم ثشا  ان ػسطني ػلثوا سؾق ػلثكدؼت  ػلّساقطم أػطاز ربؾن  ػلدتاسا ربشرا قظر   

 ػطا طؿ ذـ لثوايف تشتظب عؼ ف لثاػنن  جظ ق. 

 عودة الزورق

 نداررررراُض نةررررررن لثّشررررران سجإلرررررر  دشررررربنُ     

  
 ػأسررررررررا عجررررررررك عؾشنؾ ررررررررة ػعررررررررا  أ،ننُ  

   

 قررررررررراثؼل: أتوجُششررررررررررا نؽررررررررراُ  أدّؾررررررررررق  ؟  

  
 أؽشاثشرررررررررا ندررررررررررح  ػسررررررررررظر  ُؽب  نرررررررررردُ 

   

 سرررؾُ، لثّصرررشانل .. طرررح ؽ رررُح  نػعنشرررا   

  
 ػل ررررؼُت يف طررررذـ لرتشررررا ن  ستررررا ُن ؟ 

   

 أ شررررررررب  " ؽظررررررررؼذل " طررررررررذغ  سبسرررررررراُسشا

  
 تطررررررأل لدترررررربل ن لثررررررّالدؾات  ػتصررررررشدُ  

   

 لثشدس ررررب .. أػننن نؽُشررررظا اررررنت  سرررربلُ   

  
 ػدشاُسظررررررا سررررررؼن لثّسررررررشا   ؽصررررررّ دُ 

   

 طرررررات  ل رررررالسجن قرررررا تؼّثررررربن  ررررراُنطا   

  
 ػتطاػث ررررررررررررم  أعشاقلظررررررررررررا تنتنشنررررررررررررّؼنُ 
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 أػدررررررا هلررررررا لثتررررررانؽُخ ؽجررررررظُب  ررررررذتنظا  

  
 سّتررررررك تبرررررراُ   غررررررك  ارررررر،  تطجررررررُد

   

 ل  أاررررررررن .. أ بقررررررررم ساّسرررررررراقطم  

  
 أػطرررررراُز ربؾررررررنن يف لذتبلنررررررد  تشررررررظدُ 

   

 ُداسررررررا ربشررررررا ق ظر ػمل سسرررررروطإل  ظررررررا    

  
 رباررررررشا لدتشررررررؾرن ػػدُظشررررررا دتررررررأّثدُ   

   

 ػلعشؼ رررررربنم  سررررررؾشام  شرررررران د اسظررررررا 

  
 ػلربترررررراخن يف لدتررررررؼالض  عؾررررررا  دؼسرررررردُ  

   

ـ       ؽررا قررايُف قررا طرراخ لث رربلُن .. سأ شررب

  
 سررررررررررررؾشؼُ  ثجّشررررررررررررط  ل جررررررررررررّؼض  ،ػنُن

   

 طررررررذل  ررررررالُ  لثررررررّاؽص دررررررامن دجّبؾررررررراب    

  
 غت رررررررررُدػثرررررررررؼلاُغ ل ؾذرررررررررؼُض عررررررررراٍخ  

   

 ػربؾرررررررررؼُخ عوبرررررررررق  ػل جّشرررررررررك أقبج رررررررررم 

  
 ػ بررررررحا سررررررر  قررررررا  أدا نررررررة  سؾجرررررردُ    

   

 ػلثوا سررررررررررّؾقل يف لستظرررررررررران  سررررررررررؾؼس شا

  
 ػعؾررررررررررؼُض  رررررررررراٍن هل ررررررررررق  ػتشررررررررررّؼنُ  

   

 سّطرررررررنُي ػلثكدرررررررؼتل ،طرررررررُؼ ن ؼعشرررررررا   

  
 ػدغررررررررانيُف لثّاؽتررررررررؼض  ػدررررررررع  ؽشبرررررررردُ 

   

 

  (4 ) 

 دذابلت  اؽوؿ لثبطح ل ال،ز لجملشا ن ؾج لثاادص

عتذررح  ررظا ف لذتوررؼن  مت أسرربغ  شذجؾررق إسررالخ دررؼـ سررؼن دشطوررق )ا ررب س ررا   دررج       

 لثطؾان ل واز  طح لدتذظؼنؽق عاساض لرتاب لثذـ قطج لثشاػ ساقؾع  اتب إثّؿ ؽوؼخ:

يف لثسا يف درص تشربؽص عراز ثالثرق ػسربشني ػتسرشذهق ػأثر، يف لثسراعق لثبل شرق عشربف           

اػ ػداطاؽرررق قؼلتشرررا دسرررتشاف ارررح شرررج لث ررراأت لثورررؼلت لثسرررؼنؽق ػل صررربؽق  وصررر، دؼلقررر 

لالسرررتشال  ػلتصرررح  رررؿ  ررروؾوؿ ل رررال،ز لألػخ سسرررص لثارررادص ػطجرررب درررين ثباسررراب ػ شررر   

لألةبل   أربذتظا ثع ػسجذتظا ثبش  عشا رب دطران )لثارذك  ػقجرم ثرع أسرا ل رال،ز لجملشرا         

أربرؿ   ن ؾج لثاادص أندؼ أض تؼ جظا إثؾرع  ػ شرا عرؼ تؿ قصر، لثشراػ ل طران  ػمل أعجرر أض       

لستشظا يف لثغانف  ػعشا ل سام طجرب دشرا إدربلم عذجؾرق إسرالخ درؼـ ثرر أدجرم  ػيف لثجاثجرق          

 باساب طجب دشا عذجؾق إسالخ درؼـ ػاشرم قانرا لثسربؽق  ػربرالخ سصر، سراعق اشرا عجرك          

أمت لالسررتشال  ذطررب قسررر دشررا إ  دطرران )درربز لثسررجطاض   ػقسررر إ  دطرران )ل رراف   ػيف     

)سسص طبلا  قانا زتذؼعق لرسالخ  سأسشا إثرؿ قؾرا ف لثسربؽق     لثطبؽد لستشظا لثشوؾب 

ػسجوم  شا لثطؾانف ل بػسؾق لثسا سق  باساب عشا طجؼد لثشرذ  إ  )ا رب س را    شراةجق     

ػسؾظررا أاررن ثررؼلم درراند ثجشرراػ  ػدرراسشؾتشا لثجوؾجررق توصرر،    لثشرراػ ػ عررر قؼلتشررا لألنتررؾق  

دص لذتؼلدات  ػإذل  شا ستا بػض  اثا ا ات  لثشاػ  ػعشا ػ ؼثشا إ  ل باض لحملا  ساثشا
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ػدبل ل تبات  طؼثؿ  ؾششا ػ ؾشظر  ػلستشظا دشظر أسبل  لثسربؽق    ػلثطكلض عتجد سؼقشا 

ػأ بم ػاسبت قاداـ لالثشتاض أثشام لال رتبات  ػمل ؽبرد دششرا ذربركف ااسؾرق  ػػقرج يف       

 ررراص نةرررر  لألسرررب تسرررشق أ رررااص ػمجؾششرررا دصرررا   ػقترررح لثشررراػ  شارررظر ندؾررراب  اثب    

لستسالدظر  ػسوجؼسا لبسؾانف سذب قرال   ػاجذرا دبنسرا عجرك سوطرق ثجشراػ اشرا سارب          

ػسشتر  ػعشادا ػ رجشا إ  قجرب سجسرطني قرذسؼل  شرا درص  ظرب لثسرؾانف قرذساب ااذتذرانف            

ػسوررات لثررؼعؿ مادرراب ستررك لثؾررؼز لثجرراسؿ  ػسررني أسوررم ػدررات س سررؿ دبرربالب  اثسرربؽب يف 

ل شرر ك  ثررر سوجررؼسؿ إ  دبرراض  ربررب  ػأسررا عرراٍن دررص لثجؾررا      ل شرر ك  ػ وؾررم أسرربؼعاب يف

ػسررذشم يف ةبسررق تررؾوق  ررال تررؼم ػال  ػنف دؾرراغ  ُثررر مّت لسررتذؼل ؿ ػأسررا عرراٍن ػدررانج  ػيف  

ل سام سوجم إ  )عتجؾم   ػطشات  اطات  ش  لألسبل يف ل شسبب  ػدبل حتوؾد دشؿ 

 وؾرم أسربؼعاب عجرك طرذغ لذتراخ        اثاب  ػلثبس  ػلثشتانر ػدبكف لذتب  عجرك قرادؿ  ػ  

ػثبّص لثشاا ل ستذب دشجرظر ؽأربرذػسين إ  ل شر ك ثشرظبؽص ػسصر، لثشرظب  ثرر محجرؼسؿ         

 شطاب ألسين  ادتبصني إ  دشسبب لالعتوراخ ػل شادجرق سرؾهق ثجغاؽرق  ػ شراطا أربرذػسا إ        

دشرؼسؿ إ   )تح أ ؾب  ثجتشوؾد ػأسا عاٍن ال ؽسلسؿ إال  انؽق ل ش ك ػ رشيت سرؾهق  ثرر أن   

ل شسرربب عجررك أض ؽشؾرراػسؿ ثجتشوؾررد درربف أربرربل  ػاشررا لثررشني ػأن شررني تررا طاب  شاررشا         

عبلقؾررؼض ػدغان ررق  ػأتررب شا عررص لثطشرراز  س بقؼسررا  اثسررال  ػلثغررا،لت  ػمل ؽبدشؼسررا إ      

 5لثتشوؾد ألسشا طجبشا لثصجؾب لألمحب لثاػثؿ ػ وؾشا عجك طذغ لذتاخ ستك دربل تبراؽجشا يف   
 /6 /7771 

ػعشررادا ػ ررجشا إ   دشررد لسررتوبشا ػ،ؽررب لثرراساد  ػأدبؽررم ثشررا سشؼ ررات طبؾررق يف        

دش ك قطشا  ػ شا ذثة ساب أطجؿ دص سجب السرتوباثؿ  عراسا  سرؾانتني لألػ  سؾظرا أ رؿ      

ػأربرؼلـ أمحرا ػستذرؼ  درص أ طراخ سرب  تشربؽص  ػلثجاسؾرق سؾظرا أسرا ػعذرؿ ػإربرؼتؿ سسرص              

ؼنت لثسررؾانف لألػ  لثرريت سؾظررا أ ررؿ ػإربررؼتؿ ػةررا،ـ ػستذررا عجررؿ ػسررؼل،  ػيف لثطبؽررد ترراط 

لثذؽص رباتؼل دشؿ سب  تشربؽص ػطرر ستذرؼ  ػأمحرا سذراتؼل ػااسرم دأسراف اربكف ثشرا           

 ػثبص قان ل  ػدا  ام سشح ػلذتذا   ن  لثشا ني.

 اشا سبشق إربؼف رباشا سب  تشبؽص

 ل ال،ز ن ؾج لثشظؾا 

 ل ال،ز أػخ سسص

 لثبقؾب لألػخ ستذؼ 

 ػخ ةا،ـلثبقؾب لأل

 لثشسببـ أمحا
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 لثبقؾب لألػخ ستذا عجؿ 

 لثشبؽ، سؼل، 

 اتبم  وجذؿ نتؼلض لذتاػلسؿ

 

  (3 ) 

يف لثؾررؼز لثجرراسؿ دررص عؾررا لث طررب يف لثسررا ج ػلثششرربؽص دررص تشرربؽص لألػخ عرراز ثالثررق         

ػسرربشني ػتسررشذهق ػأثرر،  تؼق ررم سررؾانف عذررؼدؿ  رر بلم سؾظررا سسررام ػأط رراخ أدرراز نسبررق        

 وق  ؼقج ل ؤرببف دص اتؾربيت  ػث رم سظربـ أض ثؼستظرا درص دراؽشيت       إ ال  لثا ا ات ل ال

داؽشق محاف  ساخ دشظا ندح دسص  ؽجب  داثؾع ػدااؾم ػؽارج عجرك عشورع ث شرق  تورّادم      

إثؾررع  ألعرربا درراذل ؽبؽررا؟ سسررأثين أؽررص نسبررق لثررا ا ات؟ أنؽررا أض أسررأهلر عررص ل ررين دادررا     

ع  نقؾب أػخ زتشا  دشجر ل تالنؿ يف سؼااض  رب د قجق عشادا مسشم لالسر  سأسا أعبس

داؽشيت محاف   نيف يف لدتادشق إ  لثسرشق ثاثجرق ػؽبؽرا أض ؽترا ج لثسرشق لثبل شرق أثشرام ربادرق         

لثشجررر  ػقررا لثتشررد  ررادتؾ  يف سررص دتررأرببف  سظررؼ أاررن دررص لجملشرراؽص  ررح ػأاررن دررص          

تررباطع  سبرراض قجؾررح لالساررباط اررجك لثشررذان دررج  شرر  لثاررباط  ػارراض ؽررالسج عررص     

لجملشاؽص إذل تشبتؼل ثجذشادجق لثواسرؾق  ػاراض ؽشاقرب  اثسرذص ارجكلب  ػال ؽبرا  غتربز        

دشع ستك ؽشؼ  إثؾع  ػثذثة تبت  طاسؾتع ػشتاتع يف لثسرذص  ػقبرح لسراالد لذترب   ؾرؼدني      

أسبغ لثسذص دص لدتذؾج  ػمت تشبؾح اتؾبق   ا ات داؽاف يف لثجرؼلم  ػأسرشا إثؾرع قؾرا ف     

 لدتبظق. سبؽق سؾظا ػأنسجم إ 

تب  ُت اجكلب اؾ، أربنغ  استشرظا  ل شرع  سرذطبم دشرع إ  لثبسبرق  ػقا جشرا سؾظرا         

دال،داب زتشالب ػ ش  لثشسااب  ػ ا نت لثتظشهق  اثسرالدق ػلثشصرب ػل شاؽراف  شؾرا لث طرب       

 قاخ لثبدح:

   .ػ جتين  بقؾق  استشظا  ل ين لثبقؾب دادا سؼااض  ػأنؽا لثتأاا دص لرتن _

 ال،ز:  أدا  ل 

عجذررم  ررذثة عجذرراب ةررك ؽوررني  ػثبررين سأسررأخ سررشؾالب سرراند لثا ا ررق  مجبررم        _

أعصا ؿ ػتبام لأل  ؽتشاػن دج ل رال،ز ػأسربعم إ  سرشؾا سراند   ا ترع ألطجرب دشرع أال        

 ؽبػـ ت ا ؾح لستشظا غ ألسظر ثص عتتذجؼل ذثة .

 

*** 
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سبررج لث ررؼلن  طجررب دررص عشررا لهلذررؼز ل شررا ـ عجررك ستررؼن ) ػنؽررص  سشسررج  دغررب ل ررك   

لثبتؾبق لثجاسؾق ػسبؽق   ا ات  اقتشاز تح  شر  شج لثشاػ دص لثتذباا يف لثترح  ستورادم   

 اتؾبق ل شاف لحملذؼثق عجك ل صر شات  ػعشرا ػ رؼهلر إ  دشتصر، ل شطورق  رني )سشسرج        

ترح  ػ)تح  شر   اأت داسشؾق لثشاػ توص ظر دص ػنلم لثتح ثتااد ل ظامجني أض لثتح ةرك ست 

  ػدرا إض  55ػأسظر  شؾاػض عشع  سلدح ل شاف ثجظذؼز عجرك لثترح تراعذظر سربؽق لثرا ا ات ت     
ػ جؼل إ  لثتح ستك ستح لثشراػ سركلض لثب ا رات ػقرؼلذا ز/  ػطاػسرات  رغكف ػاربكف         

ػ ظررربت يف أعجرررك لثترررح   ا رررات )لثبررراستؼز  ػ)لثسرررؾشلؽؼض   ػل رررتجشم لثرررشكلض يف   ا اتشرررا   

عا  دص لثشظالم   ؾشذا ػ جم إ  لثتح سصرؾجق   ا رات  وؾرا ف لثبطرح     ػدص شاتشا  ػسوط 

دادا سؼااض ػطؼ يف إسال لثا ا ات لثجالخ  أربرذ ؽطجرد لثشران ػؽبدرؿ لثورذلن، لرتانقرق       

ثجاند سادب   ا ق دشا ؽق  ػستح ثغبف  غكف أدادع ػػ ح إ  دشتص، لثطبؽد إ  قذق لثترح  

ا ا ق أرببل  ػ ح ؽشاػن  ا ا تع ستك ػ ح إ  لثوذرق   ػل تشجم لثشكلض  ا ا ق تبلسوع  ثر  

ػ راأ ؽطجرب لردرال   رأض لثترح أ ربح حترم لثسرؾطبف  ػمل ؽبرص ؽشجرر أسرع  ورؿ ػسؾررالب ػأض             

 ل شاف تبشجبػل  أطجد سالمغ عن دظا، لرنساخ:

سالم .. سرالم درص لثبقؾرب دادرا  أنسرجؼل لثراعر  أ ربح لثترح حترم لثسرؾطبف  درام             _

قشرة سررؼنلب  ارّبن سررالمغ  ػتبرربن لألدرب  ررارربالم  ػطرؼ ال ؽشجررر ل ؼقرر، يف     لثرب  إربررالم دؼ 

ساسق ل شباق ماداب  ػأّض دص ل ستشؾح إدال غ ػعجؾع لرربالم سؼنلب   راأ ؽصرؾح عرن دظرا،     

 لرنساخ:

طذل لثتح مل ؽشا تح  شر  طذل لثتح تح  خ سؼاراض  طرذل ترح أدرؿ ػأ رؿ  طرذل ترح         _

  ؾم سؼااض.

تررع ػل ررتشجم لثشرران يف رباندظررا  سررأعطك دشررؼ غ أدررب لرربررالم  سؼدررع   ثررر أ ررؾبم   ا 

لثساند سشؾا لثا ا ق ضتؼ لثطبؽد لثلل ؾرق  اجتراغ لثشرؼ ف  ثرر  راأ لرربرالم درص ستشرق أسر ح          

دسررر لثا ا ررق  ررني لثسجسررجتني ػسسررب لثتشجؾذررات ظتررب أض تبررؼض لألندررح عبرر  دسرران       

ؿ ثررر لثسرراند ثررر ترربشظر دادررا سؼارراض لثا ا رق ثؾشاثررد لدتشرراـ  سررظؼثق  ربرربز لألػخ ػلثجرراس 

ثبص  ابف لعلتتع سبلس بت ساقاغ ػسؼتع  ندرج إثؾرع لثسراند سرشؾا ثؾشورذغ سؼدراغ       

عتتاررب ػطجررب دشررع أض ؽجوررر ثررع دساسررع  ػقرراخ لربشررك أض أدررؼت دتررأرببلب ػؽررأتؿ ػسرر           

 سؾأاجين ػأسا سؿ  ػساػخ سشؾا أض عتذجع دبلنلب  سؾوؼخ ثع دادا:

اين  سلاع ػطؼ عتشبز ػؽج ا نػسع لثطاطبف ػعرا  إ   لسر  ش سة سبؽشاب ػلتب _

 دباا لثصؾاسق يف ) نػ ق .  

*** 
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ػعات إ  لأل  أعّاؽع سوا ساخ ل شع  با لثشرظا ف  بطؼثرق سرا نف  ػأسرع سرؿ  ؽرب،ن يف       

دشات لثششؾر  سلقبن لثادؼد درص عؾشؾرع ػطرؼ ؽربّ   قرؼخ لرتشسرام عشرادا عجذرم  استشرظا           

ػأندرؼ أض ظتذشرين  رع يف     لثوا سؾق "لذتذا   لثذـ  رّبسين  استشرظا غ   أ شانظا لألن شق يف 

 دستوّب نمحتع" ثّر ػ عشا ػلسصبا.

*** 
ح  شر  ػ ربجم قرؼلت لهلشاسرق تشظر، ل براض درص      تدام لألؽاز ػلسسشب لثشاػ دص 

لألثغاز ػدص  س  لثشاػ  ػ ؼطات  واؽرا دجذراض لثشرظؾا ػيف مجذذترع طجوتراض ػ ثرم عجؾرع        

لهلؼؽررق ل شاسؾررق  ػنأؽررم دجررق  طررح مل تررتغك دالستررع نةررر طررؼخ لثادرراض  ساػثررم أض أتشرربا  

ر ةك ػلتح  ػسوح عجؾع سؼدات يف دؾبع ػنقق إدا،ف قااطا يف  جاف ةباةب  ػثبص لالس

 نسات لثشظالم لثذؽص مل ختح دججظر إ  دونف لثشظالم يف دشطوق ؽش ؼن.

مباات يف لثتح سبؽق ز/ط  ثبتؾبتشا  ػاجكلب دا اشرم سؾظرا لثارا ط ل شراػ       

أقؼخ أل طاثؿ سؾظرا لنسشرؼل نلؽتشرا عاثؾراب  طرذل ترح دادرا سؼاراض  قراساب اراض ؽسرذك ترح             

  شر.

 راياتنـا
 

 ة  إّسرررررررررين دررررررررص  أّدرررررررررق  طرررررررراتؿ سؾشنرررررررر  

  
 تشرررررررربؽُص أؽوظ ظررررررررا د ررررررررصن لرطرررررررربلن  

   

 نلؽاُتشرررررررررا  شرررررررررُم لثُشرررررررررذؼيف عاؽررررررررراف   

  
 ػلثررررررررّبؽُح حتذجلظررررررررا عجررررررررك لألعشرررررررران  

   

 ربّ اقرررررررررق  ػلثّشرررررررررشُب ؽ ررررررررراؽظا  دررررررررراب   

  
 ػؽشؾررررررررررررُذطا  ش رررررررررررران   لألعررررررررررررالن  

   

 أثؼلُسظرررررررررررررررررا  شؾؼس شرررررررررررررررررا دّؼلدرررررررررررررررررق   

  
 ػقجؼُ شرررررررررررا يف  ررررررررررران طا لرتّ ررررررررررران  

   

ـُ  سررررررررُد  دان شررررررررا  سرررررررراألمحُب   لدتررررررررؼن

  
 ػ ظرررررررا لرباررررررربلُن ل ؼسرررررررر لثررررررراّسان    

   

  سرررررررررؼل طا لثشّبرررررررررايف ؽبسرررررررررُج نلؽررررررررررقب   

  
 ػأدّؾرررررررررررررررررررررررق   ررررررررررررررررررررررراأل ؾ   لألاّلن 

   

 ثلّذرررررررررؿ دشاسرررررررررحن أّدررررررررريت ال حت جرررررررررؿ 

  
  اثّجؾررررررح .. طّؾررررررا اّسرررررربـ أطررررررؼلقؿ   

   

 طرررررا أسرررررم  أعظرررررُر أّدرررررق  قرررررا ألرببدنرررررم    

  
 دررررررص ُسررررررذبف  لثصدررررررشبلم  ػلألسررررررالن    

   

 ربطرررررات  .. لث ذرررررُب ؽبقرررررُب ،س  شرررررا  درررررّاـ 

  
 ػتبّسرررررررررررذؿ يف دؼثرررررررررررا  لر ررررررررررربلن   
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  نحُن الُبناُة

 

  رنا رضوان 

 

 

ًُ َفجِد بالٍـِٕز ٖا  َقَىـــُس ٍُِا الشـآ
 ٔاٌُظِس إىل حمٍب بالٍصس تأَتِصُز

ٍَ  واذا َتكُٕه قٕايف الِشِعس يف َٔط
َُٗس ِْ احلضازُٚ قِد َضجَِّت بّا الِط  ب

 دّزَك لألِضـٗاِف ُوبَتِطــىّا هلِل
 تطَتِعُسُتّدٙ الطسَٔز َلِّي ٔاحَلسُب 

 ٔأُِمَك الِصٗد يف ضاحاِتّا ُصُبٌس
ُِّي ضسُز ِِٟد وّىا وطَّ  عمٜ الشَّدا
ٍَ  ِّٗا ِلَدِحِس المٗال٘ الُطِٕد يف َشَو
ِْ ٔالَبعُض قد َغدزٔا  َقنَّ الٍَصرُي ب
 واشاَه وَ عبِل املاض٘ لٍا قصٌص

 هلا بأزٔاحٍا طٕه املدٝ أَثُس
ٍٛ  ٔكَٗف ٌٍطٜ ٍِإٌ بني كٕكب

 احلٗاَٚ ألجِن الشاً فاٌتصسٔاباعٕا 
 قاَد الكتاَٟب حنٕ الٍِصِس فاٌدَحَسِت

ُْ الُغصاُٚ فَحنَّ امَلِجُد ٔالَظَفُس  وٍ
ََٔقَعِت ِٞ إُ  َُ عمٜ الضّسا  الصابسٔ

 َصربٔا ٔوا اضتكإٌا عمٜ ُذهٍّ ٔال
ُِّي أٌازٔا ُدزَٔب العصِّ إِذ َزَضىٕا  ف

 فِجسّا ُٖضُ٘ٞ لٍا ٔالمُٗن ُوعَتِكُس
 َُ ٍَفٍح ًٍ حنٗا عمٜ ٔط  وَ ِقَد

ًُ َتفَتِدُس ِْ األّٖا  قد حاَش َوِجدّا ب
 أزٔاحّي ٌشسِت فاجملُد لمشُّّدا..

 خٌٕف ٔال كدُز لٍا األواُ فال
ِّـىَّتٍا ٍِٟا ٌَبٍـ٘ ِب  ِّٗـا ألبٍا

ُِِس ِْ اآلواُه َتصَد  َغدّا مجٗاّل ب
َِ َعنِي الٗتِٗي فكِد  ِٔلٍَىَطِح الدوَع و

ِِ ُْ األ  ٕاُه ٔاخَلَطُسأشكت بساٞت
ٍٛ  ِٔلٍسِضِي الُعىَس آوااّل ألزَوَم
ِٛ األوِن املٕعِٕد َتٍَتِظُس  ِلَبِطى

َِٟجّا َِٕزَد ك٘ ٌَفين َخبا ٍَِحىِن ال  ِٔل
َّ زاٟــحَٛ البازِٔد َتٍَتِشُس  فإ

ًٍ ًِ وَ كس ِٛ زُٔض الشا ٍُِر اخلمٗك  ُو
 ٖفُٕح بني الرباٖا شِسُٓ العطُس

ًِ اهلل ٖا ِٟىّا بطال  ٔطين ِعِش دا
 َغسََّد الَطرُي أٔ قد َضبََّح الَشَجُس وا

ُِٟىٍا َِٔت عمٜ َضٍٗي َعصا  َفىا َتّا
ًَ احَلَجُس ُِدِّ َُ الُبٍاُٚ إذا وا   حن
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  مقاالت للحرب

 

  ريما خضر 

 

(1) 

 إٕ نَٓت شاعسّا ع٢ً

 ََِكُسب١ٍ َٔ َحِدِضَو

 فاحفِظ ْشَٝد احلسٚب:

ًُِٝٓا  ال َي

َّ ايعبِٝد ُ٘ أحال  ُٜشب

 ٚال ْٗاُزْا ُٜض٤ٞ...!

 (2) 

ّٔ احلسب ٌَ آثا  ِتًَو بالدٟ قب

٢ُّ ج١َّٓ اهلِل، َتستدٟ  ناْت ُتَط

 أمسا٤َْا احُلط٢َٓ

 َتستدٟ ْاَزْا صاَزِت

!...٢ُّ ِٔ ُتَط  ٚباجلحٝ

ُٔ ــ َعشَس ايشعسا٤ِ ــ  ٚحن

 ال ْهتُب... جملّسِد إٔ ْهتَب

ٌّ ُْػسٜٗا ١َُّ جنٛ  فج

 ٚقٌُس باٌٖت

ٌٔ ّٜتهُئ ع٢ً ايكصٝد٠   ٚٚط

 حنٔ ْهتُب يتضازَٜظ َسض١ٍَٛ،

 ع٢ً جب١ِٗ جٓدٍّٟ

َٞ يف ِضسداِب احلسِب  َِْط

 امَس٘... ضاَق٘... ٚزّبُا قًَب٘

 ْهتُب نجريّا حنٔ

 يٓكرتَب َٔ َعشٔس ايشٗدا٤ِ، قًٝاّل...!

 اجل١ّٓ/

**   
 اِصَعدٚا إىل ايطُا٤ِ

 ُفساد٣... ُفساد٣

 ال َتصعدٚا دفع١ّ ٚاحد٠

 األزُض َٛحش١ْ َٔ دِْٚهِ

 اصعدٚا ع٢ً ضالمٔل ايػٝاِب

 َدزج١ّ... َدزج١

 حت٢ ال َتكتًَٓا احلٝا٠ُ َٔ َبِعِدنِ

َِهِ  اتُسنٛا يٓا شٝئّا َٔ د

ٍَ يًُػسبا٤ِ:  يٓكٛ

ُٔ َٔ ُضالي١ِ ايشُّٗدا٤ِ  حن

ِٔ َأْتِ...؟!  فُ

 

 /ُموسيقا احلرب/

 ع٢ً )َُْٛت١ِ( احلسِب

 ال ش٤ٞ َِٜشدٚ ض٣ٛ املِٛت

ٔٔ ايدََّأز  ٚحل
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ّٕ ع٢ً األضالِى  َٚحُا

ِٔ  َٜفسُد جٓاَحٝ٘ ع٢ً ايطًُّٖ

 ٚحيًُِ بايطالّ

 ٚحِبٓط١ِ ايدأز.

 يف احلسِب

 أشال٤ُ ذانس٠ٍ...

 أصابَع... َبكاٜا

ََكطٛع١ْ  ٚأٚتاُز قًٍب 

 ٚايهجرُي.... ايهجري

 َٔ ايُػسبا٤

 يف احلسب

ِٚشاَْ٘(...!  َٜفكُد احلبُّ )ُد

 

 /تساؤل /

 ال ٜعسُف املاضٞ

 ٚال ْعسُف

ّٕ ايرٟ قد صاَز  أ

 َٔ ض٤ِٛ املهإ

* * 
 يٛ أّْٓا زّتبٓا أشٖازْا

 بني شٍٗٝد ٚشٗٝد

... ِّّ  َا نإ ٖرا ايّد

 ايصَإ.. ٜالحُل

* * 
 يًضسٚز٠ِ...

 جئٓا...

 ال ٖدَف يكًٛبٓا

 غرُي احُلّب

ِِ َِ خيفُت بصُٝص احلً  فًِ

ُٔ  إٕ حن

 يف حسِّ ايشٛٔم افرتِقٓا..؟!

 ـــــ صٌٗٝ املد١ٜٓ ــــــ

ّٞ يف ٖرٟ املد١ٜٓ  ْطا٤ُ احل

 حياٚئ اقتٓا٤ َالَح احلبِّ

ِٔ ضٛاِد أفئد٠ٍ ُٚزعِب  بَسغ

ّٔ ايفسِح  فال ٜطػ٢ عًٝٗ

ّٔ اجلسِح ٚال  ٜربا هل

ّٕ ٜٛ ٌّ  فرٟ األّٜاّ تشب٘ ن

ِّ  إذا ضّجِت بٗا اآلثا

 ٖٓاى ع٢ً

 حدٚد ٚداع

ٍِ  َطاَرُي احتُا

 ٚٚقٌت آِخٌر يف االحنطاِز

* * 
 ٖٓا زٌٚح

ٌٕ قد جت٢ًٓ  ٚحص

ٌّ  ِٚظ

 ضٛف ٜٓهسٙ ايضٝا٤ِ...

* *  
 ٜكني املا٤ بايػٝح

ٍُ ْطا٤ِ ٖرٟ األزض.  نريو نإ حا

* * 
 اهلالٍشقاٌم يف ْٗاٜت٘ 

 ٜؤدٟ بٞ إىل ٚجٗو

ّٟ ض٤ٍٛ  ضأتبع أ

 ضٛف ُٜٓبُئين

ّٕ ايبدز يف ايداِز...  بأ
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 الُمتلّبس بليلتِه

 
 

  سوسن رجب 

 

 

              ٍ ِ   ريل ِاريسُّ ًِّاري ُّ ًج  ريريي أخرياً  ضخري ل جىبًريقل ِهال.ريقرر ِرييَِ اً.ل.ريقرر اهريِ  بريدَّ  ن قطري

 قً.ل.مقر

ٌْ بريقه  رر         ُلرر شري   جريٌ ً.ري ُل ًيِة ُل  ريل ًد.ِِري ُل ًخلق  ري هق هى ذً يقفط اهِ  شقضفل ًج .

ُلر ٍ رر وز ًهتطه يف ًجلق ع ُِ ًِِّهمُّ ًجىضد   شيوعط ًجتخيجُّرر جقَّ

ُلرر           ً  يف قهريى ُّ جًهتل.مريق ًيىاريىدَرر خاماريق  عريق  شري   ًجتاقمريً ُّ ًجلمًهري ِ  ًأليقمل أ ري ِ.قض تع

ُلرر زًوبق مم مق  . َج.مق ً ُلرر جصًاٌ يف أضضُّ وًجِهل يف ًجبً.ع ُل وًًِِّث  فًهل قنيل ًألمقج

ُل ش    شقضيلع.مقرر  جكل  ًختاقفل أخًه ًجاً.قضُّ أوِفل تكَّقت ِقا

ْطر  هىرر وًِس  قنيل أ ييل أحًهطمق اهقمطرر إضخقؤطهق وًج .َاي  أو إغبققط.ق وًجاقق

َُ  ون ي.م .ريق أ       تص.ي  وًجِتطهط اهِ ِايُّهل  إة .ق ًأل م رر ن يع.ً.ريق أ  يط..ريٌ دضًِريتلهط ًجلق عً.ري

 يطتم مل ًتاقِهط  س ِهنير

ً ُ أ  يتخذل ًجقيًضلرر ً.هُ ًجذها  ققتْت جًهتل.ق ًيىاىدلَِ؛ ق  ًجه

أم  أخًهل ًجاً قض اً ِرر ن تكرتثط نحتمقلُّ إقصقضُّهق أطاقَجه   ق اريقدْت تتمري ط ضؤيتلريه    

ً  اربل ًجاق ِل   دًخ ْل؛ ق   ق يطجهلجط فؤًدطهق  أ  ي.ري لل ا.ري ُل ًج مخق ُلرر قاهَّتلهل ًجا.ً  بل ق.ق تله ًيمشىِ

 ضغالت.ق  أ  يػقدضلررر

ِطه أ        ْط ققةتظريقضُّ خرياُّ ًجش.رياقبل  ًِريتاقعل وًجري وأخاً  ضخ ل جىبًقل ِها.ق  وأيقةًق ًجشماق

ًل.ريريق اريريل  يًفقتلريريهل إر ًياريريقضُّ  طمهةل.ريريق أةريريه ِريريًاقِ اهريريِ ً     ر إتصريريقلَّ  ع.ريريق حتريريِ ًجصريريعىدل   يج.

 ًجاقٓيَل  وًِتص ط ق.ق ش   يىمَّر

ْل جًخاَظريريهط         ِ.ريريًتل إر ًجريرييب  يف ًج ريريمق ِ.اىًتل  قريريقجقاًتل  ققجبريريم.قتل وًجتى ً عطهط ققجريري تطشريري

 ويكأَلهط قعً.لهل ًجيت ن ت.قمطر
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ُل شاً.ريريهل  تتك  ريريي  يًيريريق أحً .ريريق  ريريسل حريريىًيف جريريظقيق           وتااريرييط د ريريىعط ِريريهنيل اهريريِ تيقريري

 يبلرًِّ

ٌُ  ويصاحط فؤًدط أم  اً ِ فقضغق رر .ً ُِ أيقة ِطهق أة .ق وط.طهط  وأ  جل ت    كقةل.ق أي  يطعقه

ومتي  ًأليقمط  تتىًر ًنتصريقنتط  يريِفٔط.ق ًطمٔ.ريق   حريذض   هَهتريهط اهريِ ِشرييٌه إر ًج  ريايُّ         

 ظ..ق  أة .ق خم.ْت ًِ تلهطرر

ِل أ  ًختااْت اصق ِطهق ًآل  قع ٌُ أخقهط ًجاً قضلررربىضج وحً  ً ٌُ إضهقق  ق

ْط تاريريريى ط قعاريريريلُّ ًجريريريذهقل         وًِّريريرييبط   ريريريتعيٌَ  وًجقريريريذًضَِ   ريريريت.ايٌَ  وًجريريريِونضًتط ًج ريريريىدً

ْلرر  ًألِىدل  وتتىغ ط  ع.ق اربل ًِِّود ًجيًي قتط ًج ىدً

ٓلهل قعًريًِ   وتريذضفط ًجريريِ سل           ِط ًَإ اهريِ إِصريق وًِّرييبط تقبريمط زهرييََ ًجشرياقب  وأ  ريريهط تمريري

ْط   اهريِ  ريري  ًِض ًج ريريقاُ اهريريِ أضوً ُّ أق.ريريقْ باًة.ريريق وز ًٓريريهل وحتريريِ اهريريِ  لريريْل ن تعريرييف  فقجشريري.ًِ

ِل أضوًحل.ريم قيهقتريهل وي ريك..م ب.قتريهل رر   وتريِاى ًإ         أِيًب رر أِيًب    وت ريهلط ًَإ جًتػم ري

ِلهق ه.قك قعًًِ  ِقيق  غقمنق رر  جًاقٌ وحً

ْلجْت؛ فصقضت أِ ُ   ثم  تبق ِل أشجيل  ل جري.ي  شقةت ًنتصقنت يى ً ِلْت قع اىاً ُ  وغ

ِل        ح ريريقل ًيتريريق رر ًي.ريريم أة ريريهط يف  ريريه لَّ رر ن  شريريكهُرر ف.ريريٌ ِريريقدضَ اهريريِ ًجصريريرب  ريريقدًم اهريريِ ًِريري

 ًًِّقَر

ً.ق وأِعلِت.ق اهِ ضأس أقًهلرر  ِفجهَ  ت.ا. ْت أ   ًتصقنتله ِِ تىِاْت  أِق لْت ًجِة

ِلري ل ظمريقل ًجشريقيًوًتل ه.ريقك  وِريهني ن        يقذً ًةقاعتل ًنتصقنتط  أةل ًل.ق َأْم أة هط ِريِ 

ُل   ِلهق أة .ق ِتاقِ اهِ ايشُّ ِهاهل رر جكل أيل يذهقط  ل ضغاري ٌُ قه  وا تىًفق.ق؛ ف.ٌ اهِ ثق

 ل ههْتهط وه.ق  اهِ وهريلَّ  ووخريعتهط ِشيهريق   وأضخريعتهط حهًا.ريق ألشجريي  ريل اريق ني وفقريِت          

  س فاق هل آخيل أخيًِ.قرر 

ٌْ ثقًري ر   ُله إة ريهط هريىرر           ويف ذًتل   ريق ٌ. وجري ج و ريدل هريقتفط أقًريهل رر ِاري ل ِهاط.ريق جتصريي ر ِريِي

 ةعمرر إة هط هى رر

 وقعِ طىل ًةتظقضرر ي.جقلط ضحًقط مىتهل يف وزًضيقل ِها.ق جلً.َِأ ًجىبًقطر

ِ.هق أة هط ضًبريس    جكريل يف إبريقزَ  جقريِ    ًحتب.ت ًدقتفرر  قدق طقُِ اهِ تيشهل رر ووا

 ًجتققل إجً.قرر إر ًِّقضَرر إر أقًهرر وإر ًجلاً  وأوندهم ًجصػقضرر 

ُِ ًجقهقل ِهني فهل ي تهةفل ضحًَههط إر ه.قك ِا ل أ  يتم مل زوًبل.مقررر  أ .ق حا 

وِهني شقةت اهِ اهم رر شقةت تجقط قهل اهِ قًقضرر وًجا تق ط ًألقًدط يجريقط قريه أيبريق رر    

 تهط ق.جمتني خبيًويل قهى  اً.ًهل رررطيز
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ِط ًِّق رر  ٌط  ويقرتبط ًجىا ِ  ًجت.قزج  وقِأ ًجع

ًط.ج ط  ريريق اهًريريهل  ريريل قعريريدُّ أجريريػقلَّ وحً.ٔريريٌذ      ْل ًيكقيريريُ  ِري فقري.رر أِريرياىع   ريريل ِّظريريُ إة.ريريق

 ًِكى  يف حلبيَل  ل حيقطر

ُِ ًجصرياقيق إر ب ريِهق ًآل       ُِ تريِجه.ق  يف اً.ً.ريقرر اريقدْت حًىيري خريذ ققجرتهري رر   ضِصتل ًجايح

 ومىت.ق يتػ.جط قهةقٌَ اهِ غاُّ ًِتخًقْرر 

ٌُ  شريق  أ ًري ط إر ًجصريمت  وقيخريِ  ىج.ريِ قققت ريقمَّ        ِط  ل غاُّ شجا  اقجػ ًقت.ج ًجىًج

   يطها.ٌ طهاقت ًألم رر

ضًٓخُ ًجاري   وًج ةاريق يف أضبريقْ ًجاًريت وشهة .ريق       هًهْت غيفتلهطرر ااَّيت.ق وخبيْت.قرر وتاى 

ِل ضغات.ريق وقريقضَك غيفتريهط  وشريذج  فعري          تشقطيهق ًِتقاقلُّ خًىف.ق  وًألبط قايس ةري لل ا.ري

 ًجشً ط فيحقتطررر

ِ ْت اهريريِ جريرييفهل شريري   ًألطاريريققُّ ًجريرييت حيا .ريريق  وأضِريريهْت  لريريْل شريري    ..ريريق إر ًجلريريىًضرر       أاريري

  ِ ِقؤهط  أطاريريقلط ًجلريرياً ُّ  ًجلمًريريسط حيا ريريهط؛ فقريريِ شريريق    ي ريرييٍ ًج ريرييوض يف ًِّريريٌرر ًجكريري   أمريري

ِلهلمر ًْرر  ق تهخيل يى ق  ال تقِيمُّ   قاٌَِ ألح  ودودً  و عاق

 غص ْت أضضط ًجًِضُّ ققيشقضشني يف ًِتقاقجلهل  حتِ ًيختقضط وِهني وأهِه.ق وضفًققتط.ق ررر

   ً ِطِولل أةىًضُّهل اهً.ُّمرر شق  قريِضً رر ِّظريقت  اصري ٌُ    وأضخِ ًجقميط  ِمريق رر جريىق رر داري ٌُرر تي ا

 وِهق رر 

ِل أة هط ًِهتٌ  ل ًياقضُّ مبايدهلرر  ِلرر أش  تهخيل ال ًيىا

ٌُرر وًخخٌُ رر  وأخاً رر يطقيعط ًجاقبرر طيِقت  وًثقٌُ رر ِىي

ُ  ه أةق ِهِتقاِههطرر أجتققط إجًهرر أةق  ِلهط ِقٓه ِا ْت  ل  كقة.ق ِا ل ِهنيل  وًارتخْت وًج

 ًعقةقهطررأو لط  ل ِ

ِط أ قمل ِاىَل دات.قرر فتحل أ ق ل.ق ًجاييقرر   تيًبسل ًجىًج

ِّظقتط ممٌت ضهًٌق وثقً رر ًةقابريْت أةاريقسط ًِّقخريييللرر وههقريْت ًجعًريى ط رر ًجكري         

 اهِ مجيُّ ًنةتظقضرر

ُِ إر ًيػريريًقُّرر أغمبريريْت اً.ً.ريريقرر ِريريخاْت ةا ريريق  وخريريمتهط قريريني           ً تريريِْت شِا.ريريق ًجيًاشريري

 تختررض ىج.ُّقرر وف

 شق  هى قذًتهل يف ًيقِ ُ رر شق  هى وأضتقل  تصافط خهَاهط

شق ل هىرر بىضج قذًتلهل رر قشريخمهل وِّمريهل  جك.ريه ك يكريل جًعريىدل  ريل ه.ريقكرر  ريل قهريِ          

 ًجشقيًوًترر ألة هط  ق غقدضل إجً.قرر 
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 ًجيبقلُّر هشق  هى رر  يفىاق  اهِ ًألشتقفل وحماىفق  قىهجُّ ضفقِ

ضف  دريريق بلاريل رر  ريق ًجريريذٍ ترييًهط أ ق .ريريق      كقةل.ريق تط ريرييقلِه.ق ًجِهشريُرر  ريق    ت ريم يْت ًألم  يف 

  !!رر

ًِ يف تققىتل ًجملِر  شق  هى رر بىضج  ط ج

ٌُرر أدّ إجً.ق ًجتخًُ وِقل دقه  ِ مل ضب    .ًق  قجًقب ممىه  تق

             ِ َِريهط قصريِضهل  وضوّ ترييًبل قهريِهل قريِمَّ ةظًريٌف  و ري ِ  اريل ضفق ً رر مري  جقِ شريق  بريىضج قاري

ً  دريقه اضًٓخريُ د ريهل  ريقت ًلط تعافرييط شاريٌ وجريل تػًريقل اريل            ً  إيقهق جتشم .ق ِريقٓ إجً.ق شاَّهط ِقٓ

 ذًشيتٌ(  ثم  ِهلل ال ِهنيرر شقةت حقخيَ قصريمتل.ق ود ع.ريق ياريًدط اريل خلرياقفل اً.ً.ريق      

 "جقِ مِقل واِهرر إة  لرر أةتل وط.طهطرر ِهَّم.ق ًخلقمتل وِقلله

ُ     وت. ريقبط ًجاشريريقضَِ يف  ى  ُ  قريقألقًدُّ وًألهريريي وًألِريريىد  تى بريري شريريقل بريىضج قشريريقضَ  هاىفريري

ِل ًِّق رر ٌل بىضج ققجىا ْل ًألخبي جًا  قا.ق

 ي.تصقط ًجلمًسط وتعهى ًألمىًتط  .شَِ  ه

 هقََ ًجِيقض اهًكم ًِمرر
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  جدارّيٌة لصور الشهداء

 
 

  طالب هماش 

 

 
!ِٕ َّا ٕٔ ايػازَد بني بطاتنٔي ايّس  ٜا طرَي احلص

َٕ ض٣ٛ ايتػسِٜد  يَٝظ يَو اآل

!ِٕ  بصٍٛت َهطٕٛز حريا

 صُٛت ايدَع١ِ ٜطكُط يف ايهأٔع حصّٜٓا

!ِٕ ِّ اجلدزا  ٚتصاُٜٚس ايػٗدا٤ِ ع٢ً ن

 زحًت أضساُب ايصِٝف

 ض٣ٛ أغجأز احلٛٔز  ٚمل ٜبَل

 ايعسٜا١ِْ ٚاقف١ يف ايًٌٝ 

 نفّصاعاٍت  يًسٜحِ 

 ٚأغجأز ايدَٔع

!ِٕ  نخّسإع يألحصا

ٌُ قًَب ايعاغٔل ٜبهٞ    آٍٙ مما جيع

!ِٕ ِّ َها  يف ن

 ٖطًِت أَطاُز املػسِب فٛم تصاٜٚٔس ايػٗدا٤ِ

!ِٕ ٌّ اجلدزا ٍَ ايدَُع ع٢ً ن  فطا

ٕٔ ٚحٝدّا    ٚتٗاجُس ٜا عصفَٛز احلص

ِٕ! بنَي َّا  بطاتنٔي ايس
 

 نجسٜٕح قسَب ايبخٔس

 ضأقسُأ أضساَز األَٛأج ٚأتسُى يًسٜٔح غساعٞ.

  ٕٔ  ٚغسُٚب ايػُٔظ ايّساجُع َٔ غّباِى احلص

ِ٘ ايضا٥ٔع َصباَح ٚداعٞ!  ٜض٤ُٞ مبدَع

 نجسٜٕح قسَب ايبخٔس اخلايِد

  ٌٕ  أمسُع أصدا٤َ زحٝ

ِّ املٗجٛز٠ِ    ٚأٖدُٖد ناأل

 ٍَ ٍَ ايٓأع ايعّص  فٛم ذزاعٞ.أطفا

 ٚأبازٜكٞ املآل٣ باحلطساِت

 أقٓطُس فٝٗا مما أبهٞ زقساَم دَٛعٞ!

  ٌٔ  ٚضأمسُع تكطرَي دَٛٔع ايٓأع ايّسحَّ

ٕٔ  يف قدحٞ ايظُآ

 ٚأعطٞ أثدا٤َ ايبخس ايصزقا٤َ ألفٛاِٙ جٝاعٞ.

َّ حنٝبَو   ٜا حبُس ٚحٝدّا قّدا

ٕٔ ٌُ أَٛاجٞ يف زٚحٞ نايسّبا  أمح

َٕ زجٛعٞ ..ٚأتسُى يًػطإِٓ املٗجٛز٠ِ   أحصا

 غجسٟ عٓهاُش خسٍٜف دلسٕٚح
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!ِٕ  ٚغتا٥ٞ غّباْى بسدا

 ٖطًِت أَطاُز املػسِب فٛم تصاٜٚٔس ايػٗدا٤ِ

!ِٕ ٌّ اجلدزا ٍَ ايدَُع ع٢ً ن  فطا

 

ِِ بٗد٤ٍٚ ٜا طفًٞ ايضا٥َع مِن! َْ 

 ٚاتسِى تػسَٜد عصافرٔي اجل١َِّ 

  !ِِ  ٜطسُح حتَت عسا٥ٔؼ ٖرا ايػٝ

ِّ!   ٚفؤادٟ ٜرزف دََع ِ٘ يف قدٔح ايد  َسازِت

 مِن ٜا طفًٞ ايضا٥ع، ٜا طفًٞ املتعَب مِن!

ِّ ٔٔ ايكرٔب ايًًٝ  مِن يف حض

!ِِ  ٚحٝدّا، َٓطبل ايَف

.ِِ َََو أَٛاُج احلطساِت ١ُْٗٓٗٚ ايٝ  يتٗدَٖد ْٛ

ٔٔ ٖرٟ األزٔض املٛحٔؼ  مِن يف ذلض

 ًٜطُع قًبَو دبُٛز املِٛت

!ِِ  بًطع١ِ ض

 ضآ١َِ ٖرا ايصُِت ايبازِد ٚامسِع حتَت

!ِِ َٖ َّا١َِ  ِٔ يف د ّٔ املتأٓي  صَٛت ايٓد

 .. ٞمِن ٜا طفً

ِٕ تعااااسَف أضاااباَب احلااااسب     ِٔ أ ٜاااا أصااااػَس َااا

 ايٛحػ١ِٝ

  !ِٕ َٔ جت٤ُٞ إىل ايكًِب األحصا َِ َٔ أٜ  أٚ تفٗ

 ٖطًِت أَطاُز املػسِب فٛم تصاٜٚٔس ايػٗدا٤ِ

!ِٕ ٌّ اجلدزا ٍَ ايدَُع ع٢ً ن  فطا

 

 ٞ يف األغجأز املٗجٛز٠ِايسُٜح تسّب

 تٓٗٝداِت )بهاٜٚٓا(!

ٍٔ احلطساِت  ٚاألَٛاُج تداعُب فَٛم زَا

 ٖسَٚب األعُأز،

ِٔ فٝٓا. َِ املِٛت ايٓا٥  ٚتٛقُظ حً

ٚصااسار زصاااغ ايػاادز عًاا٢ طسقاااِت فااسإم   

 ضا٥ع١ٍ

 ٜػسُع ضٓهنَي ايػسب١ِ يف أعُأم َآضٝٓا!

ٍٔ احلطس٠ِ    ٚايصُُت ع٢ً ْٛ

ٍُ ٚحػ١َ غٝدٛختٓا  .. ٜػص

 إثس جسإح  ٚجساحّا

ٌُ عًٝٓا.  ٜٓػًُل ايًٝ

ٍٔ ١َُّ ٚاقف١ّ يف األطال ُّ )قفا ْبِو( األشي  ٚتظ

ٕٔ تٓادٜٓا.  إىل فاجع١ِ ايفكدا

!ِٕ  ٚجي٤ُٞ حصّٜٓا يف ايًٌٝ ْٛاُح نُا

 ٖطًِت أَطاُز املػسِب فٛم تصاٜٚٔس ايػٗدا٤ِ

!ِٕ ٌّ اجلدزا ٍَ ايدَُع ع٢ً ن  فطا

ٚ ٕٔ  حٝدّا  ٚتٗاجُس ٜا عصفَٛز احلص

!ِٕ َّا  بنَي بطاتنٔي ايس

- - - -
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حيَه اشَتَعَلْت على َحىيِىَك 

  دمعَتان
 إلى الشَّهيِد البطِل محّمد فرحان الدَّودح" وكل شهداء الىطه"

 
 علي الدودح 

 

 
ًُِدِد هقأع املِ٘ت حباّل  ا

َُِتِشِوين  ٗا

َِِظ قبى احلِبٔى أْ ُتوقٛ  ال ت

،َّٛ  بقطَساِت احلٚاِٝ عَو

َّ  ث

َٔ اجمِلِد ض١َّ٘ا ًُِدِد هلا  ا

ٌِسٜ بني   أُقأض األًاُٛعىَّ ُع

ِٖ  ِٙطَتعُٚد بٔا ُخطا

 ٗاِبَعِح ضٚا١ََن يف غٚاِب

ِّ ٍٔ اهطُِّفو  اهعاَه

ِّ ُحدِٗد املِ٘ت ًِ  َعٓوٛ 

ِٛ ِّ شًاُ ًِ ٌَُع ًا تِاَثَس   أِج

ُِٓا ُِٓا .. إِّٛ   إِّٛ 

ِٝ ِٞ اجُلَجِح امُلبِعَجَس ًَ  يف َك٘

 اهيت زشفِت بلفِّ اهَل٘ٔي

 حِصُّا كأَضٔا .. هلَّٔا

ٌِِى خِنَب اهَفَصِعمِل   حِتَت

ّٔ اهفِا١ِ  ضِلَسِت عوٟ حِل

ِّ ُضِلٔسٓا ًِ ٍِ َتِفِق   فو

ُِٓا  .. ٗأُا 

ِٞ األزٗأح ٌَ  يف ُظِو

ِْ ِٞ اهصًَّا َُٔح يف ًصازَع  أِه

،ًِِّٛ  ٓ٘ ضاِخٌس 

ِْ تفَ٘ش،  ٗأُفاضٛ حتاُٗي أ

َّ دقٚقْٞ أزتاُحٔا  ًٗا َهَد

ِْ  فٚضُٚع يف زٗحٛ اهسِّٓا

ٍِ ُزِحُت أشُٔد ُ  صعَٞ األزٗأحك

ِّ أجطاِدٓا ًِ ... 

ِٜ  ٗدًُ٘عٔا جتس

 ُتَشُُّعٔا، ٗتلب٘

ْٔ، ٙط٘ٙٔا اخُلفُ٘ت  يف ُدجٟ األحصا

 صُ٘ت اِبَِيت خيب٘،

 ٙٔصُّ ُصساَخٔا اهصَِّدُز اهصٌَُّ٘ت

 ٓ٘ ذا غدٙس اهسُّٗٔح ِِٙضُب،
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 ٗاُتشا١ُ اهفِجٔس ٙػسُب،

 ٗاهػُد املأًُ٘ي ُٙٔسب

 قِوُت: توَم إجابيت

 اشتعِوُت عوٟ حَِِِٚم دًعَتنِيحني 

 ُٗدعا١ُ قوٍب ذاَب

 يف ً٘ٔج اهتٔجُِّد،

ِّ ؟؟؟  ٗاألضٟ ميضٛ ألٙ

ْٞ هٚال١ُ"، ال صبٌح جي١ُٛ"  ٓٛ هٚو

 ٗال صٌٔٚى عابٌس أبدّا

،ُّّ  ٗآُٖ احلصْ يف صدزٜ ت٣ِ

َ٘تٛ متضٛ،  ُٗخط

 إىل دلٔ٘ٔي ًِفآا،

ِْ  ٗقازعُٞ اهٖطسٙٔق بال أًا

 ٗاهدَِّزُب

ِٜضاَق عوٟ ُخط  ا

ِٜ َٜ عوٟ أضا  !!! ميشٛ أضا

 : ُقِى هٛ حبٚيب

ِّ شًاُٛ ًِ  ًا تبٖقٟ 

ِٕ؟ ًُسٍّ ًراِق  غرَي 

ٍٔ املِ٘ت  ًاذا تبٖقٟ غرُي طع

َُٔح بنَي شآدٍٝ ٗشآدٍٝ  ٙو

ِٕ ِّ أعٌاِق ًِ ِِصُّ   !!! ٗآٓاُت اهشَِّٔٚد َت

ِّٛ َّ أ  : ُقِى ٙا اِب

 ِٓى طسُٙق اهَِّصس ًاَي

ٌِِوِا؟  بِا ف

 ضىَّ اهٖطسُٙقأٗ ٙا ُتس٠ 

 دزَٗب قسِٙتِا؟

ِٕ؟ ِّ دِزٍب ٠٘ٓ بسفاق ُ٘ ع  ٗتاَٖ اخلط

ُٕ  ... هلَّ

ِْ ِٞ أ  َقَدُز اهسُّج٘ه

َْ هِا ِفدا َْ اهسَّا٢ع٘  ٙل٘

َّ ُُخبٍُّٔ  َقَدُز اهرٙ

 أْ ٙطتخٚو٘ا ُقِدّٗٝ

َّ إىل اهصَّبأح  هوعابسٙ

َُ اهصِّػأز َْ د ِْ ٙل٘  ٗأ

 امل٘عدا

 فاِعُبِس

 عوٟ جطٕس

َّ اهِ٘زِد ً ،ِّٜ  اهَِّد

ٍِ  فدطُ٘ٝ املاضٛ بٔ

 !!! صازِت غدا

ُِٚد، ٍَ اأُلباُٝ اهصَّ  َضِو

ِّ عصميُتٔا َٓ ََ مِل ت٘ َّ اهشا  .إ

َٔدا  ٗظىَّ اجمِلُد هوشُّ

ُِٚد، ٍَ اأُلباُٝ اهصَّ  َضِو

ٍُ عا٢دْٗ ٓا ُٓ 

 

 



 نتاجات أدبية

   

633 

 

 
  ميتة ثانية لمّيت قديم

 
 

   لفته سعيدعلي 

 

 

ّٟٛ ظضٍد آخز.. نإ ايكحط ٜالسَين أٚ ٖهذا أر٣.. ققيٝتٗا  ال ألر٣، ال  خزجت يت

أمسيي ، ال أّهمًييِ. نييإ ايضييقاٍ َ ًمكييا  ا اًُيي .. دييا ا أْييا ل ٝييد  يئ أًٖييٞ، َ ييٌ َٓ ييٞ       

ٕ  دلٗييٍٛ.. رنييا أ ًييِ أٜيئ أْييا، يهييين ال أر٣  تيي٢          صيياقت٘ األٚفييار ادزّإهيي١ نٍ َهييا

َّييٞ ٚأليٞ ٚسٚجيي      ٝلؾيٝؿ ايقي٤ٛ.. ّييداُٖين أعي    ا٤ٌ مجًٝيي١يف ا ايهي ن َيئ األ ٝيإ، أر٣ أ

ٕ اي ُز ّٛقمي   أيٛ ٝد.. ايٛجٛٙ  اّٗا ّزافكين َٓذ سَٔ طٌٜٛ ال أ زف َداٙ.. أع ز ٚط ًٞ ا

َٓذ إٔ رَتين احلزب ا ٖذا ادهإ اجملٍٗٛ ايذٟ ال أ د ٜدرن٘ غينٟ.. رنيا او ٚ يدٙ    

 أ دث٘  ٔ احلٝا٠ ٚأ الَٞ ا إٔ أ ٛد نٍ لٝ  اجلٓٛلٞ. ٜ ًِ أٜٔ أْا لايقإط.. َٜٛٝا 

ؽييٛا  أّ ٚاهلييذٜإ.. ال أفييزم ليي ايًٝييٌ ٚايٓٗييار.. اييذانز٠  تييشٕ    ال عي٤ٞ غيين اي يال  

االْ جيييارا  ٚؽيييزاخٞ  ًييي٢ اجلٓيييٛد إٔ اختإ٦يييٛا.. ال أ يييد ٜضيييتحل اديييٛ .. ٚال ّٓتإٗيييٛا نٍ    

ٕ جيا٤  ال ٜضياٖا صياّز ٚال هٓ ٗيا اختإيا٤.. نٓيا ْقيحو ا آخيز يكيا٤           إخن٠ فايًح ١ األ

ضاّز َ ٌ أف ٢ ًَت١ٜٛ، أختإ٧ لي َٓحيٓي  ياّدٜٔ   مج ٓا.. ْقحو لك٠ٛ، ْٚغتِ ْٚضب.. ٚاي

 ألّّكٞ عّز ايغ اٜا.

.. أصياهلا  ايٛقت لط٤ٞ ٚأْا أصتحقز ٚج٘ أَٞ ٖٚٞ ّأّٝين.. أع ز نّْٞ ا اجلٓي١ ااَيا   

 يئ عييًٝتٗا اييي  ّ ّؾييإت لٗييا ٖٚييٞ ّييّٛد ين لطاصيي١ َييا٤ٍ ق ّٓ يي  ا آخييز ايتحييام يييٞ نٍ         

ٍ    احلزب.. التضِ هلا ٚأقٍٛ نْو ق ّه ربٟ، َا سيت  ٢ً مجايو اجلٓٛلٞ ادٛعيّٛ لأعيها

ٌّ عيي٤ٍٞ ايياٖز يً ييي.. أصييأهلا فييا ها    ، ٖييٌ سرم  نأْييو  ييافي احلضييد فٝٓتغييز ا نيي

ٌِ آخييز ال ٜييزاٙ غيين ألييٞو. نٓييت أمسيي  ؽييّٛ٘، ٜييأّٝين ل كاييي٘ األصييٛد اي زلييٞ             ٖٓيياى ٚعيي

ٚيو ٖاٟ أَو.. أقٍٛ غُاغ٘ ايًٓدْٞ نزّل اّ٘ ايضٛد ٚايإٝض ٖٚٛ ٜؾّزح نحإ١: اصتحٞ لٚ

طيٛاٍ أ يٛاّ    ي٘ َاس ا .. ل١ٜٛ َٔ ٜ اْٚو  ٢ً سرا ١ األرضو ق جيإين ٚق أمسي  َٓي٘ جٛاليا    

غٝييالٞ.. يهٓيي٘ لييدٖا٤ اجلٓييٛلٝي ايييذٜٔ ٜييدرنٕٛ َ ٓيي٢ احلضييج١ ٜيياى سٚجيي  ّييدخٌ يييٞ     

ّٖٛيا َئ فٖٛي١ ّّٓيٛر، ٚرا٥حي١ اخلإيش          َ زٚع١ ايغ ز نأْٗا  ٛر١ٜ مسزا٤، أفزغيت ٜيدٜٗا يت

جًييط ألسٜييٌ  يئ جضييدٟ يشٚجيي١ ايزقيياد ايطٜٛييٌ..   أ أل ادهييإ ايييذٟ أْييا فٝيي٘.. أ يياٍٚ إٔ  ايي
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ٌ  اضو ٜيدٟ ادُيدٚد٠ نٍ أصي ٌ لطٓٗيا ّكّإًيٗا ّٚٗيزب، ّارني١ اليين          يهٓٗا ا حل ١ خج

ايؾغن ٖٚيٛ ٜقيحو نهيز  ٚامس ي٘ ٜكيٍٛ: آْيا اْت يزى لٜٛي١ ال ّغٝيب.. يهئ ايغٝياب طياٍ             

ٌّ عي٤ٞ َتٛقمي   ئ ادضين      ٚيشٚجي١ رقيادٟ ّيشداد مسهيا     ٚاي الّ ٜضيٛد لغيّد٠    ن نا  .. ني

 الّ أٚ اهلذٜإ أٚ  ًي٢ األقيٌ ٖهيذا    ٚنٌ ع٤ٍٞ صانٔ ٚراقد ٚثالت ٚغن َتحّزى نيما األ

ّٞ لييذا           نٓييت أعيي ز.. رنييا ق أصييتط  فييت،  ييٝيّن ألر٣، يهيئ األعييٝا٤ ناْييت ّييأّٞ نييي

سر ٗا جيّدٟ ايي  نٓيت أرَٝٗيا      ايٛجٛٙ ٚايضحٓا  ْٚرب٠ ايؾٛ ..  ت٢ ايغجز٠ ايضدر اي 

لاحلجييار٠، اًمييت لييذا  االرّ ييار ٚ ا  ايٓإييل ايييذٟ ٜضييكط أصيي ٌ قييدَٞ، ٚأدميي٘ ٚأفيي ٘ ا      

نٝط  رلزٚطٞ ؽيٓ ت٘ َئ ٚرم نتياٍب َدرصيٞ ألَٓحي٘ نٍ  إٝيإ .. نيٌ َيا  ٛيي٘ أراٙ          

عييٝا٤ َئ  ييٛيٞ ليدأ  ّتحييزى َئ جدٜييد، غيا ٜيي ن االصيتغزاب.. يهييين ال       اآلٕ ٚنيإٔ األ 

ِ دا ا ال أحتّزى.. نٓت أرٜد رؤ١ٜ ايق٤ٛ  كٝك١ ٚيٝط نُا أراٙ ٚأْيا َغُيض اي ٝيٓي..    أ ً

ٌْٛر ألٝض ٜٓ ت، يٞ ألر٣ َا ٜغإ  اي يزادٜط ايي  ّ يدثين  ٓٗيا أليٞ ٖٚيٛ ٜ ًمُٓيا رلافي١ او         

ٚاإلهإ ٚاييدفار  ئ اييٛطٔ ٚايغيٗاد٠، ٚنٕ اآلخيز٠ ا اجلٓي١ أفقيٌ َئ احلٝيا٠ ايي  ّٗإٓيا            

ٌّ ع٤ٞ أخقز ٚأسرم ٚ ت٢ أييٛإ قيشح ، ٚ ي١ قطيزاٌ   يز      جِٗٓ.. ْٛ ر صاط  ٜٛف، يٞ ن

 زج َٔ قح ١ رأصٞ فأع ز ل كيٍب ٖٓياى ال أّيذنز لضيإٍب َئ ؽيار َٚئ أ دثي٘ ٚنأْي٘          

ثكيب لزؽاؽي١ أٚ عي ١ٝ اٚ ل  يٌ ٖيذا ايزقيياد ايطٜٛيٌ.. اي كيب نأْي٘ ادضيقٍٚ  ئ َ ييزف            

ٔ  ٚأدرى َا  ٛيٞ دٕٚ إٔ أ ٕ  آَ حتيّزى.. ٜيداٟ ادُيدٚدّإ ٚصياقاٟ ادًتؾيكتإ      أْٞ ا َها

 ٚٚجٗٞ ايٓا٥ِ  ٢ً خدٟ األهٔ لذا  ايٛف .

ق أعيي ز ليياي طػ َييئ قإييٌ، ايقييي٤ٛ ايضيياط  أ ًُييين نٕ  ُيييزا  َقيي٢.. ق أجييي  أٚ        

أ طػ أٚ أاّزد أٚ  ت٢ أع ز لايزغإ١ اجلٓض١ٝ، ٚأْا الٔ ايكز١ٜ اييذٟ ال ٜٓياّ دٕٚ إٔ ٜ يز     

نًُا َّز  سٚج  أَاَٞ لٓؾي  ثٛلٗيا أٚ اتٓيت يافي  ؽي١ٝٓٝ       َا جي ٌ ع ز رأص٘ ٜك ،

        ٠ّٛ ٌّ ع٤ٞ نإ مجٝال  ا ايإٝيت.. يهئ ديا ا أعي ز لياي طػ.. ؽيزخت لكي ايط اّ.. ٜاٙ.. ن

ييدٟ قيٌ   ٚنْٞ  طغإ.. ٜا أليٞ ٜيا أَيٞ.. أْيت أٜتٗيا ايشٚجي١ ّ يايٞ ٚاجًيء ييٞ اديا٤.. أْيت ٜيا             

َّيو إٔ ّييزٜٚين.. أرد  إٔ أحتيّزى  يي١    ٌِ فيٛقٞ.. ق أصييتط  فيت،  ييٝين يهييين     أل َيا ٖييٛ جيياث

أع ز إٔ ؽزاخا  ٖا٥ال  هّز ل ُيٞ ٚريزج َئ ثكيب رأصيٞ.. فتتحيّزى األرض هٝٓيا  ٚ ياال ..         

أ يياٍٚ رفيي  ٜييدٟ فتٗتييّش األرض ٚأعيي ز لارّ ا ٗييا نٍ األ ًيي٢ ٚق أسٍ أؽييز  نْييٞ  طغييإ     

ٌّ َيٓهِ لطزٜكتي٘.. عي ز        لايت يب قًيٝال ، فضيكطت    يهٌ ع٤ٞ.. أْا عاج١ٍ دٔ ٜيزٜٚين ني

قطييز٠م َييا٤ٍ  ًيي٢  فُييٞ، نييإ ط ُٗييا ّزالٝييا .. ؽييزخت َيئ جدٜييد ٚنييإٔ األٖييٌ نييأِْٗ        

ٍّٛ نٍ ْيافٛر٠ٍ ّٓإي  َئ فيٛقٞ، ثيِ ؽيار اديا٤ قٜٛيا   تي٢ يهأْي٘             ٜزّعٕٛ  ٛيٞ ادا٤ ايذٟ حتي

ق   ٓدٙ ا آخز رؤ١ٍٜ يٞ قإٌ إٔ أْ ي٢ ا َهياْٞ ٖيذا.. فجيأ٠      أرٚج ْٗز دج١ً ايذٟ نٓت 

ٚجيد  ْ ضيٞ أحتيّزى.. أخيذْٞ اديا٤ لأَٛاجي٘ ادتالطُي١.. ٜيدخٌ نٍ أصي ًٞ ٚ يّزنين نٍ           

ّٟ َهّت تيإ َي  صياقٞ ٚ ي١ ْكؾيإ ا جضيدٟ.. ٚاديا٤         ّٔ  ٝين َغُقتإ ٜٚد األ ٢ً.. يه

ل كييٍٛب  دٜيد٠.. ٚأ قييا٥ٞ ادتإكٝيي١ لييد    ٜتحيّزى لضييز ١ٍ  جٝإيي١.. ٜيدخٌ ا جضييدٟ ْييافٛر٠    
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ّٞ ٚرلًي١      ٚنأْٗا ًَتؾك١  يه ز٠ ايزقاد.. غالت أجشا٤ َٔ ن مٞ ٚحل١ُ  را يٞ، أخيذ قيدَ

ّٞ ٚجييش٤ا  نييإنا  َئ أرداا.. نييإ ادييا٤ صيزٜ ا      ٚنًُييا نٓييت أّيٓ ط ٚارّييٟٛ نٓييت    صياق

            ٌٕ ٕ  جضيدٟ.. أعي ز ليإٔ جضيدٟ َٓيدفٌ  َي  َيٛج  صيزٜ   أ دثي٘ فٝقيا  جٝييٌب..  أعي ز لٓكؾيا

ِ  َٔ ألالّ ْٗيز ايغيزاف.. لايضياّز ايااليٞ اييذٟ نٓيت أْياّ ا أ يد          آّٝت يٛ اؽطدَت لإً

َالج٦٘.. ظذر خن١ًٍ أٚ  ت٢ ؽدز٠ٍ نإن٠ٍ يتهٕٛ َؾّدا  فكد ليدأ جضيدٟ ٜت ّتيت ّٚه يز     

ثكٛل٘.. ؽز  ل ٝدا   ٔ َهيإ َٓ ياٟ ٚال أ يزف أٜئ أْيا.. عي ز  غ كي١ ٖيٛا٤ ٚحتّضضيت          

  نٕ يييٞ  ٝٓييا  ٚا ييد٠  ْٚؾيي  أْيي ، ٚأ ٕ ٚا ييد٠ أعييإ٘ ن ًكيي١ اَييت أل  طٝٓييا     ٚجٗييٞ فٛجييد

َٚا٤. ال ع٤ٞ ٜؾدْٞ نٞ ال أْدف  َ  ايضٌٝ ايغزٜين اهليادر.. فكًيت رنيا صيٝتّٛسر جضيدٟ      

ٌّ ٖذٙ األَه١ٓ، فال أ ٌ ل دٖا  ت٢ َ ٓاٟ خاؽ١ ٚ هئ قيد   ٕ رَا١ْ نت يٞ األ أ ٢ً ن

 ألفا ٞ ادا٤. اخنً ت ٖٚزلت َين يتهٕٛ رنا ط ُا 

رد  ايؾيييزا  أَيئ ل ٝييد رأٜييت رجييال  ٜٓ ييز لاْيييدٖاؼ  نٍ َييا  ٛييي٘.. نييإ ٜييدخٔ..          

فٛجد  يضاْٞ ٚقد ّآنٌ ْؾي ٘، فتُٓٝيت إٔ جييزفين اديٛج نيٝي٘.. نيإ اييد ا٤ َ ًمكيا  ا         

لكاٜا هلاّٞ الرّطِ فجأ٠.. ٚجدّ٘ ٜضحإين َٔ ع٤ٍٞ ًٜي  لطيين.. ٜقي ين  ًي٢ عي٤ٍٞ ٜيالط..       

ًُضإ جضدٟ، لا  ا   ٔ عي٤ٍٞ ًَتؾيل لؾيدرٟ.. لؾي ٛل١ٍ لايغي١ ٚجدّي٘ ٜكيزأ        أع ز لٝدٜ٘ ّ

.. نْ٘ صٝ زف أمسٞ.. ٖذا ايكزـ ايذٟ نٓت أ افظ  ًٝ٘.. لكزـ َ دْٞ.. ؽزخت فز ا 

رأٜت غا ّإك٢ َٔ  ٝين ايٛ ٝد٠ نْ٘ ٜٓادٟ  ًي٢ رجيٌ ليايكزب َٓي٘ ثيِ ؽيارٚا ثالثي١.. نيإ         

مسيٞ ٚ تي٢ َيدٜٓ  ٚقيزٜ .. نٓيت قيد   يز         اا ٚؤِْٗ قيز أٜزِٜٗ ايكزـ اد دْٞ ف زفت 

ٌّ عيي٤ٞ  ًيي٢ اٗييز ايكييزـ، ٚنييإ رفيياقٞ ٜقييحهٕٛ ٚأخييربِّٗ نٕ اي ٓييٛإ ايهاَييٌ     نيي

ديٝييٌ   ييٛر ن ا َييا غييدر  لٓييا احلييزب، ٚصييٝهٕٛ ديٝييٌ  قييٛر يغيياٖد٠ جدٜييد٠.. ؽييزخت      

 ٝٓٗيييا. أرجييييٛنِ خييييذْٚٞ نٍ أًٖييييٞ.. نٍ ايٛجييييٛٙ اييييي  ق ّ ييييارقين.. ٚقإييييٌ إٔ أنُييييٌ    

ّٞ َٓافذ٠ ايزؤ١ٜ،  ي ي يين ايزجياٍ اي الثي١ لغي٤ٍٞ ْيا ِ.. ثيِ  ًيْٛٞ        ّّٛصال ّٞ، أْغًكت  ً

عي ز ليي٘  ألٗيد٤ٍٚ  ًي٢ اٗيز عي٤ٞ ٜتحييّزى.. ال أ ًيِ نيِ يإ يت ذلُيٛال .. نٓييت أْت يز ف يال            

 صٝهٕٛ َ ز ا .

صهٔ ايشَٔ ا رأصٞ اد كٛب.. ٚع ز  لأٜياٍد ّيشٜ،  يين ايغي٤ٞ ايٓيا ِ ألر٣ رؤٚصيا        

.. أمس  ؽٛ  أَٞ َٓح١ٝٓ  ٚأفٛاٖا  فاغز٠.. ٚجٖٛا  نرب  َالذلٗا جدا  اٗٛرا فٛم رأصٞ ٚ

ُّط ؽدرٟ..  لين قد ر٢َ جضدٙ فٛقٞ ٖٚٛ ٜؾيز  ٜٚؾيٝ،.. ولٜٛي١     اع ز لأٚلٝدٜٗا ٖٚٞ ّتً

 ١ أْاظ ن نٕٚ ناْٛا ٜٓ يزٕٚ نٍ ل قيِٗ غين َؾيّدم.. نٓيت أْت يز إٔ أمسي  ؽيٛ          

حتٌُ َالَ، احلُد ٚايغهز و َٔ أْ٘   ز  ًي٢  ْ٘  غزا   تٝك١ ألٞ ايذٟ جا٤ْٞ ٚنأ

َٔ ايغٝاب ٖٚا ٖٛ ايٛيد ٜ يٛد.. مس يت.. نٕ اديأ       اَا  73جضد ٚيدٙ اد كٛد.. مس ت٘ ٜكٍٛ 

. يهيين  يد    اآلٕ صٝكاّ.. أرد  إٔ أؽز  نْيٞ أراٖيِ ٚأمس ٗيِ.. أرٜيد إٔ أ قيِٓٗ مجٝ يا       

قيا٤.. ثيِ ٚفي ْٛٞ داخيٌ   يز٠ٍ َئ       الختٓل.. يكد ي مٛا َا ّإك٢ َٔ جضيدٟ لكط ي١ قُياؼ  لٝ   

 جدٜد..........
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 الحة والحرب 
قراءة في رواية /الحة حتى 

  إشعاٍر آخر/
  عيسى إسماعيل 

 قاص وروائي وعضو احتاد الكتاب العرب يف سورية

 

 :متًيد

( ويي 1)0202رواية األديبة رويدة متيم، صدرت عام  /احلب حتى إشعار آخز/

مو الزوايات اليت تتخذ مو احلزب الكونية العدوانية على صورية موضوعًا هلا. فالزوايةة  

تفضح يذا العدواى على بلٍد آمو مضامل، وتزى مو خالهلا أحداثًا وشخصياتًا، أى صورية 

جةةز الزحةةى ل االةةة التارييةةة  مبكانتًةا التارييةةة واافزافيةةة ااصةةتجهالية ت ةك  ح  

اابارة اليت حزكْتًا إرادة الضوريني وصةد  تفةو  ويهيةتًم وعةزوبتًم الصةادهة، فًةي       

 (0تعيد صياغة معادات القوة والضياصة ل العامل.)

 

ٌّ  و رررّت   قررر عل   رررٙ   جررراٚ وااّوٓررر٘ حل

إزوارر٘ اذرر ل و رراث واة ّوىٔرر٘ ّإ رر عٗ إ نرر ل     

سرْلٓ٘ وارس سررحأٌْ حلأرو ّحلقرْٚ  ّ ارر      

 يف إش بحَ    ٙ واشؤول واذٖ جطاحُ:

  مً ٓةٔ  اي  غي ٜه و ت وملش ْب٘؟! 

حررررا  وافرررر ل  بررررحل و ررررت ّو رررراث  

ّوحررر ك اأرررً يف و ٔررر ٗ ووىشررر ىٔ٘  ّ  رررٙ  

ك ف  رّت  صةٔ  واْوقع  ف اف ل  كةري شر و  

 لمز ا خٔ ٗ ّوألمو ّوافاح ّو ط لٗك

ّو ررراث لمرررز ا نرررْد ّمفاعوجرررُ مرررً     

 عم ل ّعم ٛ ّقحوك

واأ جة٘ جشاع وألح وس ّجرحمن  عّل  

 وااوّٓ٘ ّجمْل:

 ّحررر ِ و رررّت ٓرررْقغ وأللّوح وملحةةررر٘ك   

برر و ك ّٓرررري فٔيرر    ٍرر٘ ّووٓررْقغ فٔيرر  وافأ  

وااغةرررر٘ ايأررررٌْ حلبطرررر ا   ّٓرررر فع بيرررر  إ     

  67مالمش٘ واغْٔوك ص 

 حلم  و اث فَٕ:

 و رراث جظررةُ جشررْض وألسرري ٌك إىَرر      

ّبرر ٛ ٓي ررا يف  مررْل وألشٔرر ل ّٓي ررا سرريحل    

( ّو رررراث ٍررررٕ  و  ف رررر٘  76ص واةنررررا ككك

وملةةأٗ ب جلرز وملؤش ٘ كككام  وسرحةناى  ٍرذو   

و ررررررراث وا ومٔررررررر٘    وملصرررررررط   يف سررررررريحل 

   62كككص

ّاة يررر  باامررر ٛ وايعررراٗ واف حصررر٘   رررٙ  

ط صررٔ د وااّوٓرر٘  ىةطررٕ فأرراٗ طرر م ٘      

ّّوفٔ٘  إ  حر  كرةري  رً مة جلر٘ وااّوٓر٘      
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امطررٔ٘ و رراث وولٍ بٔرر٘ واحأفريٓرر٘   ررٙ     

 ب  ى  ّطةةي ك

 صيماسا:

واس ٍرٕ   /سٔن زو /وااوّٓ٘ جاّٖ قص٘

بط رر٘ وااّوٓرر٘  ٍّررٕ فحرر ٗ ا مٔرر٘ يف واشرري٘  

وار اررر٘ مررً  ن ررَ  وملَررح جمررع يف حررت طرر ث   

ب وٓ٘ و اث   ٙ سْلٓ٘ مً قةرو   / نا/ٍْ 

واةص ب د وولٍ بٔ٘ وملش خ٘ك ّوألح وس جمرع  

يف م ٓيرر٘ مررر  يف سرررْلٓ٘  ّارررٔص ٍيررر   مررر    

ٓظررررٕ ب  َررررر ك إٌ وسرررره  سرررررٔن زو( ٓةرررررح   

زو أٔ ررررر٘ ب اظاكشرررررٔ٘  وامنرررررا( ّسرررررٔن  

 ك امنا إ  ح  كةريك

ٍّرٕ  كأىَر  ا را حلٍرو وأللا كنر       

كررررر ٌ ٓاوٍررررر ك قررررر  ا جصرررررو إ  وجلنررررر ل  

وأْسفٕ ّاأيَ  ك ىرخ ب اطَر لٗ وملاةٔر٘    

 ( 11ص 

ّسرررررٔن زو  كررررر افاض وجل اررررر٘ يف   

مطررن ل واشررة   محفرراعٗ  ا جظررةُ قآي جَرر    

مرررررررً وايشررررررر ٛ  ج حمرررررررٕ بظررررررر ث ّسررررررررٔه     

أرررً ٍرررو و رررُ  نا(  فحخّةرررُ ّ ّةَررر ك ّا

جشرررن  و ررراث ب  رررّت؟! ّو ررراث  ررر ٍّ    

وألّل و رررّت!!ك ّجَصرررا حلسررراٗ  نرررا بةررر م      

 وسحة حخ واةص ب د وولٍ بٔ٘ ح لجَ ك

جحةررررراا سرررررٔن زو ا نرررررْد باصررررر ص  

وولٍرررر بٔحل ّقررررذوٜفَه واةظررررْؤٜ٘  مرررراود   

  ٓ ٗك فم  حلمطرا وولٍر بٌْٔ وملحناكرزٌّ    

فررْ  سررطْح إحررر ٚ واةي ٓرر د ح ف رر٘ وايمرررو     

 ٌ لط طررر جَه  فررر مح  ٍٔأرررو   واةررر و بررريريو

واشررررٔ لٗ ب افحخرررر دك ح ٓمرررر ث حلحرررر  مررررً    

واشٔ لٗ حٔيَ  ألٌ وملطا ك ٌ غزٓاو ّوملطا 

ٍيرر  ٍررْ وااصرر ص وام جرروك ٓصررة  واأررٌْ      

(ك ّجيصْ 67فصأٗ جماع حلصْود غآة٘  ص 

سٔن زو مً وملْد  ّاأيَ  جاٚ وا و واير فا  

 مً حلشش ع وااك ثك

قررر ل سرررٔن زو حلٌ جحةررر ٓع مرررع  واغابررر٘  

وايفشٔ٘ ّوملأ ىٔ٘ ّمرع واطرحٔ   ّوالرذاٌ    

 (ك131ص 

ّاأررً  ّ  ررٙ وارراغه مررً حلٌ و ررزٌ     

لفٔمَ  وا وٜه  ّكذا  والْ   غرري حلىَر    

فصرررأٗ جيم ررررت إ  ومرررراحلٗ قْٓرررر٘ ذ بحرررر٘ حلمرررر و   

وحملررً  جْوشررُ وجلنٔررع ب بحشرر م٘  ّجحظررةز   

 ب ألطٔ ٛ واس جاغت يف و صْل   َٔ ك

جمْل خم طة٘ ىفشَ  بٔأض بة  حر عس  

 وا ح وٛ   ٙ و  ف ٘ خم طة٘ ىفشَ :

 ٍررررو جأحررررت ارررر  و ٔرررر ٗ ٓرررر  فحرررر ٗ      

 (ك112ب الجة ط بُ؟!! ص 

ٍّٕ ٍي  جمص   كراو( وارذٖ جحةرا     

   َٔ  بة  مْد  ناك

ومرراحلٗ قْٓرر٘    لشرر٘ مررً وملررْد بحخرر      

ّوضررر ي  ٓآررر  وولٍررر ث  كنررر  جةحمررر  حلٌ    

ٓمحو و ت  ٍّٕ ا جةٔع بغري و ت وارذٖ  

 ىٕ ٓةح و ٔ ٗكٍْ مبةي ِ ووىش 

 ررً  جح مرٙ جَ ٓرر و   طررريو  إٌ ح جح ررو  

إحرررر ٚ وامطرررر ٓ  واررررس جرررر وفع  يَرررر  حلمرررر و   

وحملأن٘  ّجشّ ه واْذ ٜق إ  واةصر ب٘ وارس   

 جَ عٍ ك

اأيَرر  جأ ررذ حلّلو  وامطررٔ٘ ّّذ ٜمَرر   

ّجَرررراث إ  ميررررزل صرررر ٓمحَ  حٔرررر ٗ احيرررر و     

ّجحشررر ٛل ٍرررو ٓةرررْع     يررر ٍ  ج ررر  وا ٔ ررر٘كككك  

؟!ك اأيرُ سرؤول واةر ل     وألم ٌ بة  حلٌ لحرو 
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ّواْوذق حلٌ و ّت ّو ٔ ٗ حلقْٚ مرً وولٍر ث   

 ّوملْدك

جف صرررٔو  القحَررر  مرررع  كررراو( جمرررْل   

إىَ  قْٓ٘ ّ كٔ٘ ّمر ل وملاحلٗ واصر عم٘ مررو   

واشررْلٓحل أٔةرر   بْشررُ واةرر ّوٌ وولٍرر بٕك     

ّجعَرررررررا يف مظرررررررَ  جأرررررررآه واظرررررررَ وٛ    

( ّجاٚ حلٌ واىَٔ ل وملر عٖ ّكرذا    131 ص

 (ك022وولٍ ث ص وايفشٕ سةةُ 

 عمز:

ك ىرررخ حلسررراٗ   نرررا( جةرررٔع بأمرررر ٌ     

ّسالو ّوكحف ٛ  مرو بمٔ٘ وألسا واشرْلٓ٘   

قةررو و رراثك اأررً و رراث واع ملرر٘ ىشررفخ    

ممْمر د و ٔرر ٗك فمرر  قحررو وولٍرر بٌْٔ ّوارر    

 نا   ي م  وسحة حْو و ر لٗ وارس ٓمطيَر     

ّلوحرررْو ٓشررر ةٌْ ّ اقرررٌْ ّٓةحررر ٌّ   رررٙ     

    َ صيْو  ذرْلجَه(  كاومر د واير ض وارذًٓ وسرح

وملز ْمرر٘  سررٔن  حلٌ ٍررؤاٛ وولٍرر بٔحل مررً      

و رررر لٗ ٍّرررره مررررً واف طرررر حل يف علوسررررحَه    

ّوملرراوٍمحلك ٍّأررذو ٍصرراد حلسرراٗ  نررا      

ّحلق مررخ يف ماكررز اءٓررْوٛ كرر ٌ ب ألصررو     

م لسرررر٘ك ّجصررررة وااوّٓرررر٘ ماكررررز ووٓررررْوٛ  

ّو ٔر ٗ وام سرٔ٘ فٔرُ ّوازعحر و  ير  حلبرْوث       

ٓرراٚ  و ن مرر د ّغررري  ارر ك ّ نررا واظرر ث  

حلىُ جيت حلٌ ٓفةو طٔٝ ك فحْقةُ واص ف٘ برحل  

حلٓررر ٖ  صررر ب٘ جشررر ّمُ   رررٙ طررراوٛ إحررر ٚ   

ك ٔحٔررُ مم بررو مة رر  مرر إ محفررق   ٔررُك مرر      

ٓ فةُ اةٔع ك ٔحرُ ٍرْ واف قر٘ ّوافمرا  فَرْ      

ألّمررُ ّاررُ ٓمٔنرر ٌ    حب شرر٘ ألٌ ٓشررحأشا بٔحرر    

فٔررُك ّعطررع اةن ٔرر٘ وىحررزو  واأ ٔرر٘  ّبةرر   

ّٔرر٘ جحرر ٍْل ح احررُ واصرر  ّٔرر٘ واةن  خٔ٘ ألٌ واةن 

ك ىرررخ بْسررر ٜو غرررري صرررخٔ٘ ّحلعّود غرررري     

مةمنررر٘ ّمررر  قةطررررُ هيررر   اأ ٔحرررُ ٓ فةررررُ     

ا طة ٛ ّاأً وملْد ٓة ش رُ  ّمْجرُ كر ٌ    

صررر  م٘ ب ايشرررة٘ إ  سرررٔن زو وارررس حلحةحرررُ     

ّحلحةَرررر  ّجظررررري وااوّٓرررر٘ حلٌ واةصرررر ب٘ واررررس  

جح شا ب أل ط ٛ ماجةط٘ ب ولٍر ث ّهَر د   

   لشٔ٘ مة عٓ٘ اشْلٓ٘ك

 :كزم

بةرر  ّفررر ٗ  نررا جحةرررا  سررٔن زو   رررٙ    

كاو مص عف٘ ٍّْ ط ث ٓةنو م لسر   ا غر٘   

واةابٔرر٘  رر  فٔررُ وااشررو واررذٖ ٓررذٍت إأررُ    

وام رررت عٌّ إ ٌ مشرررةق ّعٌّ حلٖ سرررةت  ص  

ٓحْوصررو مررع سررٔن زو ب ورر جةك ّوجصرر اُ   (58

بَرر  لّحررٕ بةرر  ام َٜرر  بررُ يف ح ف رر٘ وايمررو       

واة م٘ جةحشه ّكأىَ  جشحةٔ  ب وٓر٘ ش ٓر ٗ   

  ناك مع

ٓةررررذل كرررراو شَرررر و  كررررةريو وقيرررر       

 سررٔن زو مبة عاحررُ و ررتك ٍّررٕ جعَررا  يةرر     

افرر ٗ  ّاأيَرر  ا جيمطررع  ررً وارراع   ّلفطر   

  ررٙ مأ ملحررُ ّا عذحررُ ّ يرر م  حلّحررخ اررُ  

بمةْوررر  برررُ  غررر ث  رررً وملظرررَ  ألىرررُ  رررخ   

ألٌ ّوارر ِ مرر د ٍّررْ    -ضررغأ حلمررُ ّ نررُ   

لضرررق ّقةررررو بأبيررر٘  نرررُ ّ ررررخ     -صرررغري 

كاو قةو  م  وامراوٌ   رٙ   والطْب٘ اأً 

حلبيرر٘  نررُ بشرر   د لفرر  وافأرراٗ لفطرر        

ق طةرر   ّسرررأ جَ ٓررر   نررُ ارررُ بأىرررُ ىررر كا    

 اُكك!! وجلنٔو ّحلٌ  ّنُ ك ٌ مابٔ  

ٓةررررْع كرررراو ا حْوصررررو مررررع سررررٔن زو     

اأيَرر  جرراف   ررْعٗ واةالقرر٘ مةررُ ّاأّيررُ     

 بة  ا ّاد كرريٗ ٓف   ب سحن احَ ك
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جةررر ّ ط صرررٔ٘ كررراو بشرررةت وافمرررا     

اشحن  ٔررر٘ ّو ررراث ّوملشرررحمةو ّواعررراّ  و

واررررررذٖ ٓةرررررر ّ ضررررررة بٔ  يف حلذيرررررر ٛ و رررررراث  

واة ّوىٔررر٘ك ط صررررٔ٘ ماجةأررر٘  فرررر الْ    

ُ  –ّوافما ّس ط٘ وألٍو   ة رُ   -حلّمُ ّ ّنر

غررري محررْوزٌ يف قاولوجررُ يف واة وٓرر٘  اأّيررُ    

 زو حلماِ ّٓص لح سٔن زو بأىَر  حّةرُ وألّل   

 حلى  : ّوأل ري  ٍّْ واذٖ قّ و ىفشُ   ٙ حلىُ

مررررر ّلض اغررررر٘  ابٔررررر٘ ّقررررر ل  حلّل      كررررراو

ا اّوٓر د( ّجرراّع   ٔرُ سررٔن زو  ار ٓ  وامرر ل    

واأررر يف مرررً واْقرررخ ّوامررر لٗ   رررٙ واحأمرررو  

 (ك66ّواىحع ل ص 

ّألىررُ مرمررة  فرراٌ ذم فحررُ جيمررذِ مررً     

جشررر أ حلّمرررُ ّ ّنرررُ  ف ارم فررر٘ جررريري واررر لث    

ّك ٌ ٓراٚ حلٌ واشحٔر ح وارذٖ حر س  عر٘      

 جةافُ   ٙ سٔن زو ٍْ:

ٕ حل عرررره يف حٔ جررررُ    حرررر س جرررر لع  

 ٍّذو و  س ح عّ ة عم لو  ّح ٓرؤ  حلحر و   

  56ص 

ّجحأرررال ك نررر٘ حررر س   رررٙ اشررر ىُ     

كنررر  جحأرررال يف ّسررر ٜو وو رررالو  ٍّرررٕ     

برر ملةيٙ واشرر ري جظررري إ  وألحرر وس واف شةرر٘  

جلرراوٜه وولٍرر بٔحل  ّبرر ملةيٙ ووجيرر بٕ ٍررْ   

ٓشررح  و واأ نررر٘ ارررحةح واْقرررْ  يف و رررت   

 كّطح ٌ م  بحل وملةئحل

ٓررررراٚ كررررراو حلٌ و رررررّت صررررراو  مرررررع    

ّحلٌ و ررّت ٍررْ واررذٖ ٓيحصرراك ٍررْ    و رراث 

منْ ج وملرمة وملة ه واذٖ ٓصا   ٙ واذٍ ث 

ا ّومرررُ ومل لسرررٕ  ررررً واررراغه مرررً جَ ٓرررر      

والٍررررر بٔحل ّو حررررر وٛوجَه   رررررٙ وملرررررر ولض    

ٌّ وو ررالص ب اةنررو  ّومليظرتد واة مرر٘ك  ٓرراٚ حل

ّوملْوظة٘ وأْمٔ٘   ُٔ  ٍْ واصنْع يف ّشُ 

لٍ ثك ٍْ حلح  صري   و ٔر ٗ كنر  ٓراٚك     وا

  ٌّ ّوالٍ بٌْٔ مصريٍه والذاٌ ّووزةر٘ أل

ّْٗ ّإ   ةرررررررر ٌ ولوعٗ و ٔرررررررر ٗ مشررررررررحناٗ بمرررررررر

 (  3 واشْلٓحل

ًّ كرراو ٍررْ واظ صررٔ٘ وألكرررا      اأرر

ك ف ملظَ  وأل ري واذٖ  يف ىفص وام ل جأذريو 

ٍررْ إ رر عٗ  ٓعَرا بررُ بةرر  قطٔةرر٘ مرع سررٔن زو   

وس ضررر ٛ ورررر   ررررد ووررر جة مظررررَ  مررررؤذا    

ّمأسررر ّٖ اأيرررُ ٓةرررد  رررً صرررنْع و رررت   

بْشررُ وولٍرر بٔحل كك ٍررْ يف وملظررَ       ّو ٔرر ٗ 

 وأل ري :

 لشرررررو مبيأةٔررررررُ واةآطررررررحل  عٌّ  

حذوٛ م طقكك ح ٓةر  ارُ قر م ٌ لشرو ٓيحَرٕ      

 ير  واراكةححل  مةطرة برح ٓا رٕ       شش ِ

ٌ ذم ررُ   ررٙ كحفٔررُ واررذًٓ ح ٓةررْعو ٓمْٓرر       

 115  ٙ وححط ٌ فاوط٘ ص

ف مررررر   كررررراو ٍرررررْ واظرررررَٔ  و رررررٕك  

وسررحَ   وولٍرر بٌْٔ ومل لسرر٘ واررس ٓرر ّلض      

فَٔ   ٍّْ وآلٌ ممة  ٓحخّا    رٙ كاسرٕ   

 ( 6ككك اأيُ ٓصا   ٙ و ت ّو ٔ ٗ  

 شخصيات ثانوية 

مرو ط صٔ٘  حٔر ٗ( صر ٓم٘ سرٔن ز     

ّط صررٔ٘  رري ٗ ّكررذا  حلو كرراوك ٍّررذِ    

ٍ مظٔ٘ جةّةا  رً واةصرز  ّ ر و     ط صٔ د

وافَررررهك ّحٔررررر ٗ جشحطرررررٔة سرررررٔن زو ّقرررررخ   

و  شرررر٘   يرررر م  جآرررر  سررررٔن زو واح فررررٕ    

 ّ آل اكحلاشةت م  
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 نًاية مفتوحة 

لّوٓرررر٘  و ررررت ححرررررٙ إطررررة ل ا رررررا     

ا عٓة٘   لّٓ ٗ  ٔه  جصّية   رٙ حلىَر  مرً    

 ٘  An open endلّوٓررر د وايَ ٓررر٘ وملفحْحررر

novel مررً   حٔررز ج كيرر  سررٔن زو يف حررري ٗ

حلماىر  كمرّاوٛك ٍرو جشرحنا يف  القر٘ و ررت      

مرررع واظرررَٔ  و رررٕ كررراو حلو ا ؟! ىمررراحل يف   

 ا ا سطا يف وااّوٓ٘

 حلجاوٍررر  ك ىرررخ جةئرررُ يف ق ةَررر ؟ حلو     

حلىَررررر  جةرررررٔع ااو ومل ررررر ا  ّةَنررررر  مرررررً     

 ؟!(  ش ٓ

ّمَن  ٓأً مً حلما فاٌ واّ ولض ألذرا  

و اث واة ّوىٔ٘   ٙ سْلٓ٘ اب  حلٌ ٓحْقة 

ٍ م٘ و َ   و ت ححرٙ إطرة ل    ي  اط٘ 

 (8ا ا(  
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  نشيد الشهداء

 

  غالية خوجة 

 

1 

 وسود ايشدّ
ٍّ، أو صذّ  ..صىتٌ بال ظٌٍّ، ظال

 ..ْبضٌ ايٓذّ
 ..سوحٌ املذّ

 ..عطشٍ وسود يًشدّ
 وحذٍ نزا،

 صىٌت بال ظٌٍّ،
 غًاااااٍب،

 ..أو...، صذّ
*** 

2 
 ػآّ ايٓضش

ُِ وايعّض، تأتٌ ُّ ايعشوب  ...ػآ

 ...صٗىَِ ايٓضِش وايىقِت وايىعِذ، ْأتٌ عًِ

 يٓا ايكذُغ،

 وايشيُح،

 وايٓاُس،

،ُْ  واملا

ُّـٓا، سوُحٓا،  هلا د

 يؼٗذ اهلُل،

 وايربُم،

 وايشعُذ،

 وايؼُُع،

،ُٕ ٌُ ايهى  ال جيٗ

ُّ تـَـُىُس وتأتٌ  ..نًف ايٓجى

،ُْ  ونًف ايظُا

 ْعًُّا عًًٓا،

 ..جخًُّا عًًِٗ

 ..ٖى اهلُل حلٌّ وْضش

 ُّ  احلضاسَ،ػآ

 دَِت ايتظاََح،

 بشدّا،

 ..طالَّا

 ..صىاعَل دلٍذ وعضٍّ

 ..ودَِت

*** 
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3 

 ْضّف اهلالى

ُّ طخابّا،  يتىُه ايهال

ُّ فضىاّل  ..وميضٌ ايظال

 ..ْطرُي ػًٗذّا، ػًٗذّا

 فتبكِ ايبالُد نتابّا،

 ..وْبكِ ايرتاَب ٖذياّل

 ..ْطرُي ػًٗذّا

 ..حنطُّ ػًٗذّا

 َٔ ُِ  ..ًٖىىلوْذعى املالَى إىل يغ

 ْضفُّ اهلالَى،

 ْضفُّ ايضذّ ْاَس عطٍش،

 ضبابّا،

 ..طبىاّل

 إرا َاَج وقٌت،

 أػاَس ايٓذّ،

 ناخلضاَِ،

ٍّ ػًٍٗذ، ٍُ َٔ نال  إىل بشق

،ٍِ  وسوحٍ  متشُّ َشوَس اجلبا

ٍِ  ..عبىَس امُلخا

 ،"محاَ ايذياس"

ُّ غشيبّا  ..يتىُه ايهال

 ..ومتضٌ ايكبىُس سبًعّا، سبًعّا

 ػًٗذّا، نتابّا، ػًٗذّاوْبكِ طالَّا، 

*** 

4 

 صٓري ايٓؼًذ

 ..جٓىد احِلُِ

 ..سعىد ايهتاب

ٌْ وْضٌش  بالدٍ دَا

ٌّ وعطٌش  جشاحٌ غًى

 قًىبٌ قبىٌس وِػعٌش

 تىاسيُخ عضٍّ وطخٌش

 ْضيفٌ بشوٌم وفخٌش

ُّ ايظخاب  ..بالدٍ نال

ِِ  ،..إيًه

 تؼري احلضاسَُ آٍت،

 وصذعّا وسجعّا،

 ..طالَّا ودلذّا

 ْظىس احِلُِ،

 ..صٓري ايُعباب

 ظاليٌ خُبىٌس وُػهٌش

 طًىيف صكىس ايظُا

 بالدٍ ووحذٍ،

 جشاُح ايٓؼًذ،

 ووُٖج ايىعًذ،

 بالدٍ ووحذٍ وأْتِ،

 وسود ايفضا،

 ...محاَ ايرتاب

*** 
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5 

 أجبذيُ عاػكُ

 وتظأيين أفاعًِٗ عٔ املذّ وعِٓو حًِب

ِّ نتِب َّ ث َّٓا بشقّا بٓضشِى ٖا  فًبذو د

ُٔ عجِب َؼاسيٌع ِْ حن  َٔ ايؼٗذا

ٍّ أو سَاِد غضِب ٍّ أو نال ِٔ طال َ ٌّ  ػآ

ُِٗب ِْ ُػ  وطىسّيا مشىٌخ يف ايظُا

 وتظأيين ايىحىُش عٔ ايذَاِس،

 مجامجٌ عؼٌب،

 وقًيب،

ُٔ إعضاسٍ  ..حِل

ُٕ يف َشَِ ِجُاسٍ؟ ِٔ طًهى  فُ

 جنىٌَ يامسنُي بٓفظٍج وُطُخِب

ُُ عاػٍل وأدِب  وأسضٌ أجبذّي

 ايٓاُس اييت َآٌ، ٌٖ

 ..عًِ ْبضٌ اطتىِت وَسَبِت

 عًِ إيكاعٗا أبٌذ،

ُُ سبِّ  ..وَجّٓ

ِٔ ِػعشٍ؟ َِ ِٔ طًذوُخ  َُ  ف

ُٕ يف َشَِ ِجُاسٍ؟ ِٔ طًهى ََ  و

،ِٔ  وَ

 غرُي ايٓذّ،

 ػِطخٌ،

 وطىسّيا،

 بشيُل حضاستٌ،

 أطذٍ بشوقٌ يف ايُعال،

 أططىستٌ،

 عًٌُ َفَخاسٍ؟
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  الحاجز

 
 

  غسان كامل ونوس 

 

 
 ٓا أُت تِتظز..

 أساصٚضم ًتّ٘فشٝ، ٗأعصابم ًغدٗدٝ؛

 عِٚان ٗأطزافم...

أفعاهم اهطبٚعّٚٞ ٗاملِعلضٞ، ًضؤٗي عِٔا اهقوق  عِٚقٕ، ٗاملزاةبقٞ ٗا قزل ٗاهتِّبقٕ..      

 ٗاهضٔد، ٗاهتعب اهبادٜ.اهضٔز، 

ًّٚا ٗالسقًا.   اهفارق أُّم ًضؤٗي عّ أفعاي آخزّٙ. تصّزفاتٍٔ صتِعلط عوٚم آُ

 ِٓان.. سٚح كاْ ُٙفرتض أْ تلْ٘؛  

ةد تتداخى اهفص٘ي يف اهَٚ٘، أٗ يف أّٙاَ عّدٝ. ٗتغزق، ٗتزتاح، ٗتعٚػ ربٚعًا ًّطقزدًا،  

غققزسًا، ٗتِققاَ ساملققًا، أٗ تضققآز   ٗدف٣ققًا ُٗرققارٝ، ٗةققد ٙلققْ٘ خزٙققد ٗعققتا١. ةققد تضققٔز ًِ    

اهِذَ٘ ًتضا٢اًل ًِداسًا ًع آٓات املطزبات ٗعل٠٘ املطزبني، ٗكق٘ابٚط اهِقَ٘ ال تقزسٍ،    

 ٗبزد ةارظ، ٗتوّبد، ٗرع٘د..

 ِٗٓا.. سٚح جيب أْ تلْ٘؛

تت٘اىل اهفص٘ي، ٗتأخذ كاًى ٗةتٔقا؛ فتق،د، ٗٙغقّوم اهصققٚع، ًقّ دْٗ اهققدرٝ عوقٟ        

ّ٘ر، أٗ اهتققدّفؤ  ققق   ا ٙلفققٛ أٗ ٙز،ققٛ، بقققال ُققَ٘ أٗ راسققٞ. ٗةقققد ُتلقق٠٘ ًققّ ا قققّز،       اهتلقق

ٌ،ققّ أٙققّ املققا١، ي ا ًققا كِققت     ّٚققٞ اهتظّوققى أٗ االبققرتاد؛ ف ٗتتِآبقم ا غققزات، ًققّ دْٗ يًلاُ

تغقققتٔٛ أسٚاُقققًا ةطقققزات  هوغقققزاف، صققق٠٘ ًقققّ سافوقققٞ ًرقققٌُ٘ٞ   ٗال  لقققّ أْ  وققق٘ يىل    

٢قش  لقّ أْ توقٔٚم، ٗال عقٔ٘ات،     ُفضقم، ٗال يىل ريق ن ًقّ أٓقى ٗأةقارف.. ٗأٗالد. ال ريزا     

  لّ أْ تصطوٛ يف ٓذا ا ذر ٗاهقدر.

 ِٓان..
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االسدسقاَ ٙتلقّزر يف ًِاصقبات ٗأٗةقات ًقققز١ٗٝ ًٗعزٗفقٞ، بعقد اُقرقا١ دٗاَ املدرصققٞ.        

ّّ ريققق  بعٚققد عققّ صققق٘ر           مل تبتعققد كققج ًا. عقققدت ًققّ سٚققح اُتٔٚقققت؛ تِتظزٓققا، أٗ تِتظققزٓ

ّٜ.. ترتّبق     ص ٗ تققار. هضقت ِّٓٚقًا يف املالسققٞ، ٗهضقت صققا دًا يف     املدرصقٞ، ٗيف املعق، ابدبقار

ّ٘عٞ؛ ٓقى ٓقذا ٓق٘ صقبب ا ق ٝ، اهقرتّدد، اهلقِر   هق٘ كِقت يف           االُتقا١. ٗأًاًم أصزاف ًتِ

ّٚادْٗ كجقز،        ةزٙٞ ُا٢ٚٞ، أٗ سارٝ ًتطّزفٞ، هلاُت ا ق ٝ أةقّى، ٗاهفقزل كقذهم؛ فاهصق

، أٗ أصشاف دمقَ٘ ٗعقزا٢ . مل   ًِٗافض٘ن ًّ عٚار ثقٚى؛ أصاتذٝ بزٗاتب، أٗ عضلزّْٙ٘

تلققّ ّققّبٍٔ، ٗتتٌِّققٟ أْ ٙضققتِفزٗا، ٗتطقق٘ي ًققّدٝ اوآشّٙققٞ اهقصقق٠٘؛ هٚ٘ريوقق٘ا يف اهبعققد        

ًّقققا ا صقققاتذٝ،       أكجقققز. ًقققا ا تقققق٘ي اتْ، ٗةقققد بقققّت ًقققٍِٔ، ًجوقققٍٔ   ٓقققى تغقققف  عوقققٍٚٔ   أ

، ٗمل فدصً٘تٍٔ ًّ ُ٘ع خمتود. ًقٌْٚ٘ سًًِا أطَ٘ي؛ هلذا أسببَت ًِٔتٍٔ، ٗصزت ًدّرصًا

تطِى ًّدٝ تزّبصم؛ فال جماي ه٘ة٘فم ِٓان بعُد؛ سٚح كِت تلٌّ عٚاُقًا، بعقد اهتدقّزز،    

ٗةبقى اهتعقٚني. أصقزعَت يىل ًبتلقان، عٌوقم. اصقطدَتٔا بقاكزًا؛ أَ ٓقٛ ًقّ اصقطادتم   ال           

ٍّ. ٗمل ٙعققد هققدٙم ٗةققت؛ فاهققدرٗظ ًطو٘بققٞ، ٗاهعالًققات ًطققار دٝ، ٗاهغققٔادات     فققزق، ٗال ٙٔقق

 ٞ تغتّد  ًز خمتود، يف اهبٚ٘ت، ال عوٟ املفارق ٗاهطزةات  تِتظز، ٗاملِافض

 ِٓا..

ّّ أُّم صتع٘د يىل ٓقذٖ املِٔقٞ، ٗتزتقدٜ ٓقذٖ اهبذهقٞ، ٗتققد ٓقذٖ امل٘اةقد.          مل تلّ تظ

يف اخلدًققٞ ابهشاًّٚققٞ، كققاْ ملِٔتققم دٗر يف ا فققات عوققٟ أٗةاتققم ًققّ اخققتال  اهطققق٘ظ،    

ٍّ بأٗالدٖ، ٗ ًّ صقٚذد أفرقى ًقّ أصقتا  ًتفقّز ، بقال أدقز ٗال        ٗتعّدد املدارات؛ فضٚادتٕ ًٔت

ٞ  ًّ اه٘ة٘  عوٟ ا ٘ادش، ٗاملِاٗرات، ٗاهتِّقالت...    ًِّٞ؛ بى ٓ٘ املٌِْ٘ ًّ محاٙ

ّّ ا سًقٞ طاهقت،            ٌّقّ أُّقم هقّ تعق٘د يىل ٓقذٖ املِّلصقات، أٗ االستٌقاالت. هلق كِت  

ّّ ًّ اصتدعا٢م. ٗمل تتٔقّزف؛ ٗمل تتلاصق   ى أٗ تتبّوقد؛ فقال جمقاي،    ٗمل  ِع تقّدًم يف اهض

ّ٘افققًا. ٗصقارت املزاةبقٞ ٓققٛ ا صقاظ، ٗبقات اهتققّٚقل ٗاهتشّقق  كققّى          ّٚقٞ، ٗهضقت خ ٗال يًلاُ

ّٚٞ ُٔاٙات امل٘اصقٍ. اةقزأ دّٚقدًا، ا  قا١ ٗاملِقاط  ٗاملٔقّ. اُتبقٕ         ع١ٛ؛ بداًل ًّ أعٌاي اًتشاُ

      ً فت٘سققٞ، ٗاالسدسققاَ  دّٚققدًا. ال تٔققزف بعِٚٚققم بعٚققدًا، ٗال تتذآققى ًققا ٙطوققب ًِققم. أٗةاتققم 

ّٚقٞ؛ أّٙقٞ       ّٚات ًّ خمتود ا ُ٘اع. كِت ّّرز املبوغ، اهقذٜ صقتقتب بقٕ آه ًّتصى. صّٚارات ٗآه

ّٚقٞ، ّٗضقب اهققشًّ ا.قدٜ.. ٗكققاْ ٙرقشم عوٚققم أٗالدن ًقّ دٔوققم بأُ٘اعٔقا، ٗعققدَ         آه

 آتٌاًم بٔا.

ّّٚإ ال أصققتطٚع اهت         ّٚارٝ ًققّ ُقق٘ع ًعقق ٌٚٚققش   ٓققى  ٓققى تققق٘ي ملققّ ٙققأًز اتْإ اُتبققٕ يىل صقق

صتطوب أٗراق كّى صّٚارٝ   ا ًز صعب ًٗزٓ  هم، ًٗتعقب هوضقا٢قني، ًٗقؤخلز هوزّكقاف.     

ّٚارٝ عقابزٝ ًقّ       هلّ ًا ا بٚدن   ٓذٖ ٓٛ ا ٗاًز، ٗابخبارّٙات تت٘اىل. ٗٗٙى ملقّ تِفذقز صق

ّ٘اًٞ؛ ٓذا ي ا بقٚت هٕ ُفط      بني ٙدٕٙ   ٌٗٙى أكجز ًّ ُفضٕ اهو
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  ٍ    عوٚققم أْ ّققرتظ ي ًا. أُققت عوققٟ ا ققادش، االُرققلا   ًقا ا هقق٘ اُفذققزت بققم، بلقق

عوقٟ أعققّدٖ ًققّ اخلققارز، ٗاهققداخى. تتغققّدِد عوققٟ اهعققابزّٙ، ٗاهعققابزْٗ ٙتققأّففْ٘، ٗٙتّ،ًققْ٘،    

ُٗٙشعذققْ٘. سّتققٟ ٗٓققٍ ِٙصققاعْ٘، ٙقققّدًْ٘ أٗراةٔققٍ، ٗأُققت تقزيٓققا؛ سّتققٟ ٗٓققٍ ِٙشهققْ٘ ًققّ    

ادٝ اهتفتقٚػ. ًعٔقٍ سقّ ، ًٗعلقٍ سقّ ؛      اهضّٚارات، بعد اهطوب ًٍِٔ اهتّ٘ةقد يىل اهقٌٚني هشٙق   

ّٚتٍٔ أبزٙا١، ٗأُتٍ ًرقطّزْٗ أْ   ًّ اهظامل   ًّٗ املظوَ٘   كج ْٗ ًٍِٔ ًعذٗرْٗ، ٗرياهب

تلُ٘٘ا عوٟ ٙقني؛ فلّى ًقٍِٔ ًقّتٍٔ، سّتقٟ ٙجبقت اهعلقط، ٗأُقتٍ اخلصقٍ ٗا لقٍ. ًقّ          

ّٖ٘ بقاهلج . ٓققى  قّزر         ّٚتم   أدوقٍٔ   ُعققٍ. تقق٘ي  هققم؛ كِقت تققق٘ي. بقّت ال تتفقق عوققٟ ًضققؤٗه

حيققدخ ٓققذا أسٚاُققًا، فٚأتٚققم اهعقققاف، سققني ِٙلغققد ا ًققز، سققني ِٙققشعر ًِققم سًٚوققم،      

فَٚغققٛ بققم. ال  لققّ أْ ٙلققْ٘ ٓققذا اهلٔققى جمزًققًا؛ تققق٘ي، ال  لققّ أْ تلققْ٘ ٓققذٖ       

اوٌٚوٞ ساًوٞ سشاًًا ُاصفًا؛  لّ أْ ٙلْ٘ يف عِٚٚٔا ًقا ِٙضقد، هق٘ كِقت ةقادرًا عوقٟ       

ف؛ هقق٘ تِققشي، ٗتتٌّغققٟ بلققِر.. ًققا تققشاي هققدٙم سقق٘اّظ ي ًا؛ تلتققب ،     اهتشققدٙ ، ٗةاًتٔققا  ققذ 

تضتطٚع أْ تعذب، ٗتغتٔٛ، ه٘ كاْ هدٙم ٗةت، ه٘ كِت ةادرًا عوقٟ اهرتكٚقش يف ٓقذا،    

أٗ ةاباًل هوتشدٙ . تضتطٚع أْ تفّلزإ ي ا كاْ ًّ ٙفّذزْٗ أُفضٍٔ، ٙفعوْ٘  هقم ًقّ أدقى    

وطٚفققٞ   ٗٓققذا ا ُٚقق ؛ ٓققى  لققّ أْ     ا ٘رّٙققات؛ فٌققّ أدققى ًققّ  لققّ أْ تفعققى ٓققذٖ اه     

ِٙتشز   ص٘ا١ ًقّزرٗا ًِتشقز ّٙ، أٗ ًقّزرٗا هلقٍ أدٗات أٗ عِاصقز. ال بقّد ًقّ اهتجّبقت ًقّ كقّى           

ًٍِٔ. ٗكٚد تتجّبت   ٓى تعز  كّى اهعقا٢الت، كقّى املق٘اطِني، أبِقا١ ااافظقات كّؤقا؛       

سقداخ، مل ٙعقد فٚٔقا    سّتٟ أبِا١ ااافظات اهضاخِٞ   كقّى عق١ٛ نلقّ، ًتّ٘ةقع. ٓقذٖ ا      

ّٜ داُب.  ًا ٙفاد٤، ٗال  لّ أْ تأًّ أ

،ققشلت.. ٗأُققت تتققذّكز طزفققٞ ةد ققٞ، ّّققققت؛ مل تعققد طزفققٞ؛ بققى ًأصققاٝ   ان         

ّٗ ًققّ  ِٚققم، أٗ ًققّ  اهققم، أٗ.. ًققّ           ّٜ اهققذٜ ُصقق٣ىإ ًققا ا تفعققى يْ أتققان اهعققد اهعضققلز

     ّٗ ّٜ     اؤات كّؤا؛ فقايإ أهٚط يف املٚقداْ ريق  محٚقداْ   صقار اهعقد  لقّ أْ ٙقأتٛ ًقّ أ

 دٔٞ، ًّ كّى دٔٞ، سّتٟ ًّ ف٘ق، ٗأُت ٗاةد در٣ٙٞ ثابتٞ ًِظ٘رٝ ٗحمّددٝ.. ٙا..

ٌّقًا ا ققم، ًِٔتقم، ٗال ًقّ أٙققّ؛ كٚقد تِقاَ، ًتققٟ، أٙقّ.. ًقا ا تأكققى، أٗ            هقٚط ًٔ

ٍّ أكجقز ًقّ أْ ٙبققٟ      ٍّ، أٗ تلضى ثٚابم، أريزا،م   ًا ًّ ع١ٛ ًٔق تغزف   كٚد تضتش

ّٚٞ، أٗ       اهعب٘ر آًًِا،  أْ  رٛ اهعابزْٗ بضقالَ، ٗأْ ٙصقو٘ا يىل بٚق٘تٍٔ بأًقاْ؛ بٚق٘تٍٔ ا صقو

توم اهق  صقارٗا يهٚٔقا، أْ ٙقدخو٘ٓا آًقِني، هٚوتقق٘ا أبِقا١ٍٓ، أٗ هٚصقى أبِقايٍٓ بعقد طق٘ي            

 اُتظار، سّتٟ ه٘ كاْ اهلٚاف ةص ًا يف اهشًّ 

     ٗ بققِفط ٗرًقق  تفّلقز يف ٓققذا فققق ، كقٛ ٙتضققِٟ هققم أْ تعق٘د يهٚٔققا، يهققٍٚٔ،  ق ، 

 ٗيسضاظ.
ًٍّٔ، اه  تق٘ي بلّصاتإ "ةبوت بقم أصقتا ًا هوعوقَ٘، ةزٙبقًا      ًٗا ا ٙفعى أبِاين اتْ   ٗأ

داف٣ًا، ال... بعٚدًا باردًا عاردًا عِّٛ ٗعِّا، سّتٟ سني تلْ٘ بِِٚقا هقشًّ خقاطد، بعقد ريٚقاف      
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ّ  عوٚقٕ  ٙط٘ي، سّتٟ سني تضأي عّ كّى ع١ٛ، تدّة  يف كّى أًقز، ّقّدق يف كقّى ًقا ّق     

 عِٚان، ًّٗ خيطز بباهمإ ًّ   ًا ا   ًّ أّٙ   ملا ا  

بات اهغّم ٙغلوم، ٗال أة٘ي ٙقتوم   ُّم كِت تقق٘يإ اهغقّم ًفتقاح اهقٚقني، ٗكِقت      

ًّقا أُقا فأكزٓقٕ. كِقت      تزتاح أكجز يىل اهق٘ي امللِّٟإ أكاد أعّم يف ُفضٛ  ٗسني أة٘يإ أ

 ت ًِّٛ "تتابع ،اسلًاإ " ُّٛ... أكاد أعّم فٚم ٗأُ

* 
اختوققد اه٘،ققع، كققاْ عققّلٕ ٙتِققاٗي اهلققج  ّنققا ٙققزاٖ صقق٘اٖ ًضققّوٌات، يف عققؤْٗ         

ّٛ، أةتِقع          ّٚقٞ، ٗٙقق٘يإ أُقا ردقى عوٌق اهطبٚعٞ ٗا ٚاٝ ًٗصدرٓا، ًٗا ٙقاي ًقّ تفضق ات ريٚب

 قا ٙق٘هقٕ اهعوقٍ، سقني ٙققاي، ٗةقد عققٔدُت اهلقج  ًقّ ا ق٘اراتإ اهعوقٍ ال ٙضقتطٚع تفضقق             

إ صققٚفعى، ًٗققا تق٘هققْ٘ يُّققٕ ٙفّضققز كققّى عقق١ٛ، ال  لققّ اه،ٓققاْ عوٚققٕ،    كققّى عقق١ٛ. ٙققق٘ي

ٗحيتاز يف كج  ًِٕ يىل اهتضوٍٚ؛ ّ ُٕ خقارز اهققدرٝ عوقٟ ابةِقاع، ٗال تضقتطٚع اب قاْ  قا        

ٍَ ُعّطوقٕ   ٗملقا ا جيقب       ال ٙقتِع بٕ عقوم، ٗٙق٘يإ عٌى اهعقى اهتشوٚى ٗاالصتِتاز ٗاهقزب ؛ فوق

ّْ أًق٘ر اهقدُٚا ٗاهلقْ٘ ًزتبطقٞ بِقا فقق ،           أْ ُصى يىل ا و٘ي اهِ ّٚقٞ سقااًل   ًٗقّ ةقايإ ي ٔا٢

  ّصِا فشضب، كّى ع١ٛ خمو٘ق ًّ أدوِا ٗسدُا  

ًّققا اتْ فقققد صققزت أكزٓققٕ     مل أكققّ أسققّب ٓققذا ا قق٘ار؛  ُّققٕ ًتعققب، ٗبققال طا٢ققى.. أ

 أكجز، فقد  ّولٕ اهغم يىل دردٞ ًقوقٞ، ٗ ّولب 

   ٘ ق، ٗهققٚط عوققٟ ا رض، ٗا ققذر ال ِٙذققٛ ًققّ   ٗكققاْ ٙرققشم سققني ٙقققايإ اهقاتققى فقق

اهقدر. ٗٙق٘يإ ًّ ًِّا ٙعوٍ ًا ٓ٘ اهقدر   ًٗا اهذٜ حي٘ي بِِٚا ٗبِٕٚ   ًٗا اهذٜ ٙضتدعٕٚ   

ٗبات ال حيّب ٓذا اهق٘ي؛ كٌا ال أسّبٕ؛ ٗٙق٘يإ ذمقّ ُعٌقى ًقا عوِٚقا، ٗاهبقاةٛ عوقٟ اهققدر؛        

إ هتأخقذ سقذرن ًقا تضقتطٚع  هلقّ ال      ٗصزت أة٘ي هٕإ اُتبٕ هِفضم. ٗأرّدد بٚب ٗبني ُفضٛ

ًّزُا بظُِ٘م     تغٌوِا حبذرن، ال تغّم يف كّى ع١ٛ؛ أٗ عوٟ ا ةّى ال تد

ّٜ ُأًقٞ، ٗحيقّدق يف      كاْ حيتا ، ٗحيذر، ٙوتفت بضزعٞ يىل اؤقات، ِٗٙصقت يىل أ

كّى اّتذاٖ، سّتٟ يىل ف٘ق  ٗبّت أخا  ًّ ٓقذٜ ا قاي. ٙضقتٚقل ًقّزات يف اهوٚوقٞ اه٘اسقدٝ..       

أسٚاًُا ٙتشّدخ عّ ك٘ابٚط، ٗأخز٠ عقّ أصق٘ات ُضقٌع بعرقٔا، ٗٓق٘ ًقأه٘ ، ٗال ُضقٌع        

 أخز٠، ٗٙفرتض إُّٔ صار ًأه٘فًا هدٕٙ؛ هلِّٕ ٙطٚى اهتشدٙ  يىل ف٘ق  

ّٜ دٔقٞ، ٗذمتقا  هقٕ باملتقارٙط،       كاْ ٙت٘ةع كّى ع١ٛ، ٗٙق٘يإ اخلطز نلّ ًقّ أ

 اسّٙٞ...باهزصد، باهتّٚقل ٗاهتِّبٕ، سّتٟ باهزًاٙات االسرت

هلقّ، مل ٙلققّ ٙضققتطٚع، ًققّ عوققٟ ا ققادش، أْ ٙفعققى عقق٣ًٚا ه،ٌققا ٙبققدٗ أُّققٕ دققا١ ًققّ     

 ف٘ق 

*** 
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 العربي الشاعر  وداء إلى
 درويش محمود الفلسطيىي

  وا عربيأسجل : قال أن بعد
  محمد حسه العلي 

 

 

 "أٌا العسبي"

 عسبي أٌا أزدوَك ال تلتِب أٌا

 اٌأ َخِذٌن وَ التَّازيخ واألدِب  

 وفاصمٌة وَ التَّعِب  وزقُي بطاقيت ِصفٌس  

 أٌا تازيُخ ويالدي بعىَس الَقحِط والٍَُّوِب  

 وفازقٌة عالواتي وَ الِطعٍاِت والُُّدِب

 زواٌي إخوتي يف اجُلبِّ  

 ووا زمحوا لضعِف أبي

َُ ووِئَمّي  وبييت كا

 ىائَسِيوكِي ٌاديُت يف اجٍلمى ض

 ومل ُتِذِب

  وخاٌوا إزَخ أددادي

 وعّدي دومنا ضبِب

ُّي    ٌََبِت ُدِبًٍا ضيوُف

 و ِغيَن الَّصُن بالُقَسِب

 أبو دُّن يقوُد ٌفرَيِي ِحِقدا

 حيحُّ عرَيِي أبو هلِب  وزاَح

 فميَظ علاُظ تعسُفٍا  

 وال عمٌي عمى الشُِّّب

 وال كتبت قصائُدٌا عمى ضفُس وَ الرَِِّب

 قطَس اٍليت أِبَقت شباٌيٌةو يف 

 لدى محالِة احَلطِب

 هلا يف ديِدِا وطٌد

 لتعقَد صفقَة اللرِب

 تبيُع الوِي لمعسِب

 تئصُّ ِعقِدِا مسًا

 هلا ثأٌز بلنَّ أبي

َُ خبَصِا بدوي  فتعذ

 وٌفِط العاَز والّسَيِب

 وأطفالي عمى ٌاُز تقمبُّّي

َّ الِطفَن بعُض ٌيب  وقد دّمت بأ

 الَتلفرَي تقتُمٍاُلحى   

 تصمي وِي يف ُدٍُِب   

 وتسبُة كعبِة اإلضالً

َُ الَعِسَض والِطمِب    زِ

  وكنُّ بالِدٌا بيعت   

 غدت ٌّبًا ملغتصِب

 أٌا الطُّوزيُّ ذاَك الطائُس الفيٍيق  

 خضُع ومل أِِبأمل   

 ولطُت وّادًٌا عىسي  

 أٌا دبٌن وَ الجُّوزات واِلمِّب  

 اصفٌةأٌا يف احلسِب ع
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 وليُح امَلِعِقَن األِشِب

 ضأدمو الِميَن عَ وطين

 و أضحُق كنَّ ُوغتِصِب

 ألطُت شقيَقّي يف الدًَّ؟

 فليف تٍٍلسوا ألبي؟

 ضأزفُع بريقي لمشَّىَظ

ُِِدزت  أعيُد كساوًة 

ُِِدوت  وإزَخ حضازٍة 

 أٌا أزدوَك ال تلتِب أٌا عسبي

 وِري أظديُتّي أٌا وَ ِصغُت أحسَفّا  

 دٍوا عمى وا ضطست كتيب؟فليَف 

 أٌا ضوزّييت وطين  

 ضموا عَ قمِبّا احلِدِب

 دٍٍّة باحلبِّ جتىُعّي  أٌا وَ

ًَ جندَتّا ومل خيِب  وكٌن زا

 أٌا الطَّوزي ضذِِّن أوََّه الطَّطَس

 يشسُفّي غدًا ٌطيب

ِْ أدٌن  وعيُد الٍصُس قاَب حمول

 فطذِِّن أٌين باُق

 وحقِّ أبي

 الطُّوزي يف َشىُي  أٌا

أٌا العسبي
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  الحطب الهش

  وقصص قصيرة جدًا عن الحرب
 
 

  محمىد سعيد 

 

 

 احلطب اهلش

تأأط صالضأأ٣قال أأْيٕال ذرٓأأرال أأب الالاصفأأيفرأالاصلرضأأف٘اليالوّضأأرصُالّ فأأ الٓ أأْ ال  أأٙالالالالالال

ٔ  الالالالالالالالال حرّٓرلالاصذنرم٘الحبثًرال ًالّ رٛالضأفٔيٕالٓدأبال أُال مأ الاسبرميأ٘الّقييأُالي أ ٗالّ ٛ اليأ

امل   الصُال ػٔتُ ال رّالوّ اميأُالّاصذ أيالٓدأرّالٓ أ المأًالاصػيف أ٘المَٔٝأًرالصأُالمذلأبًاالحق ٓأًرالٓ ٔأ الالالالالالالالالالالال

ٔذأأ٘الحترذبأأًرالحتقأأْٗالت أأةالمأأًالحت ميأأ٘ال أأفتَٔراليأأيف٣لالالالالالال ذرمتأأُال لأأبالوٌال أأ  الّميَأأُال دأأد ال تالالال

اص َي الاستذبوال ػعالي لرلالمًالاسب يالاهلشال َيبسأ٘الىاأروالو أةالاصأبٍ ال  أٙالضأ٣حٔتُالالالالالالال

ّ  أالّو   ال  ا ٗالاص مح٘الحترى   الا٤مئجال طْتُالا٤ميشالاص٣ذعالّت رٓ لال أ اى الاصأب ٛالالال

ػػأأ٘ال  أأٙالالت أأْ اليالحتػأأرٛالاصػ حتأأ٘الاملتألنأأ٘ال ر٤ميدأأرّ الارٓ أأ ال لأأ الاصذ أأْ الا٦ّمٔأأ٘الاصالالالالال

 وغطرٌالاصطن الاصػدذٕالاصػر ٖالّغ  اليالسيفرلالح هالوس ْ ٖ.ال
ال

 قلب احلذيقة

ملالٓلبالاصْضْلالإىلالاملذأةٗالامل دبأرٗال أر٤م الاملدأت رعال لأبالوٌالّا لال حأٙالاصت أرحًال أ الالالالالالالالال

ا٤خأْٗالا٤ أأباٛ الحتدأأر عال أأةال أأ  الٓأأبحتًالمْتأأرِاليالاملدأأرٌالاملٔدأأْ المأأًالوٓأأ٘ال ذلأأ٘الو غأأٔ٘الالالالال

 الاسأأتٔذقاليأأر يْالاصلنأأر ٗال يأأهالضأأف ال  أأٙالغأأ  رلالحتأأط الالالالالالالتتأأْحت الحتَٔأأرالمدأأت ملمرلالاملأأْا االالال

 طن ٔ٘الاملذ عاليالاسببٓذ٘الاجملرّ ٗ الو   الس ٔهالاصير ْ الىا ٗالمًالمدأب ال ٔئأُالاصػأرٜ ت الالالال

  أأٙالمأأ  صال يأأ الاصملآّأأ٘الاصػ  ٔأأ٘الحترضأأ بم ال ذرمأأ٘الميأأر ِالاصلقأأْ ال تػأأًالميثأأ٘الّصأأبِاليالالالالالالالالال

يرئبالاصبمْعالتفأ  السأيفيتَرالالالضبرّص٘الحتر  ٘الصبسُاليالاسبف ٗالاصيتالاتدعالي يالاسببٓذ٘الهلرالّ 

 حيف٘الحيف٘.
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ال

 حضرية القش

  أٙالير  أأ٘الاصطأن الاصذأأ ّٖالّاصأةّالٓذأأظالاملدأنر المي أأبالصفٔأفالمأأًالا٦ أرٛالاملفقأأْ  الالالالالالالال

ِّالاصأب ٛالال َّ ٓتيفرّصٌْالو  ا الحبٓثالاصدر ٘ال ذ ْأالمفلن٘ال رسب ي٘ اليرلالاصفرأ:الملالٓلبالمًالَو

ٓ٘المدتاأ٘ال رصفأقًاليأر٣ًٜ:الالالالسْٚالحت  ٘الاصيْوالاإلسفيقٔ٘الاملَرتٜ٘ الا نةالاصدَةال لر ف٘الو ْ

ملالٓيف السْٚالحط ٗالاصذشالاصيتالو ةالاصبٍ ال  َٔأرالّ أ أ الو ّ الاصفأٔوال ْيأر ال٢حتأ :الومأرالالالالالالال

و فأرصٕالحتٔتأأبحت١ٌّال طميدأأرّال لػأأَهال لػأأًر الحأ قالاصأأ يهالاملذلأأبال٢ّّأالّ اميتأأُالّضأأ  المأأًالالالالال

ٌّال  ٔأُ ال يأبٍرالالال١و نرقالمجقنتُ:الإذاالمرلالوحبالو فرصٕالسأْ الوح يأُالّوميلأةالإخْتأُالٓتأبحتالالالالال

 اىفق الاص ذبالاصفتْٖال رصيفٔجالّخ عالثْ ُالاصطذٔلٕ.
ال

 صويل القيظ

ضأبٜ الضأأير  الاملٔأأرِالمأأًالي أأ٘الا٢سأأتلنرلالّاصلرٜ أأ٘الاصػملوآّأأ٘التتَقأأٙالٌّّالميأأباٛالغٔنأأرلالالالال

اصدنرٛالاصطٔفٔ٘الي  ٗالم  التيفةال َأرالاص ٓأ الّت فأٞالضأَٔةالاصذأٔقالازبأر  الإىلالوٌاليأٔو الهلأرالالالالالالالالال

ضفٔحالٍ م٘التلجالمبرالتٔد المأًالاملٔأرِالا٦سأي٘المجلتَأرالمأًالاسبفأ الالالالالالالالامل   الٌّّالسر  الىطم٘ال  يف٘

اجملأأأأرّ ٗالٓأأأأب ال ٔػأأأأرٛ اليدأأأأنَرال و الٍأأأأ والاصلرٜ أأأأ٘الإىلالىطأأأأف  الىطأأأأفالص فأأأأ أالّا٦خأأأأ الالال

ص٣ستينروالمْمًٝرالإىلالوحت اّالاصذ ٔعالاصيفف ٖالوٌالتتيرّأال  ٙالاصيطأفالاملألطأظالاصتأرصٕالحتأ ًّاالالالالال

صال ذ أ ٗالّا٤والت مأ الاملياأ ال  ْ أ٘الالالالالحت ًّاالّذصكال إ أرّٗالاسأتلنرلال نٔأ٘الاصطأيفٔيالٌّّالاصتفأ الالالالال

حر ي٘الٍّإٔالتتنأته:الٍأةالٓلذأةالٓأرالخ أ الااالّث ثأرالاصدأ ٗالا٤ غأٔ٘المأرٛالوٌالٓ ػرتدأةال أبٗالمأ الالالالالالالالالالالالالالال

  بالالاصدنٔ٘؟ال يبٍرالسذ  الّمل٘المج ٓ٘الاص ٌْالحبقهالآٍ٘الحت د ٔئ٘الّاىفق الاملْيف.
ال

 فاحتة الشوق

مي د الاصذ حتطرٛال  ٙالضب ال ْم٘المًالحيفرلال ب ال يفرّالي عالاصفنبالاصفر غ٘التتذ ٚال

 لٔي الميرحات المرالوحت تتُالا٤ضر عالمًالاسبيفرلالامل٥ٚالّمييف٘التدبال َرال مأ الازبأْعالٍّإٔالتذأ والالالالال

حترذب٘الاصفْقال  ٙالا٤ٓروالاشبأْاصٕالّمْاسأهالاشبطأيالإىلالوٌالوٓذأقال أ ٍّّرالاملدأتػ قالضأْلالالالالالالالال

 ٓةالضْلالمًالويرضٕالازب قالٓ ثؼالمرمر.اىفقر اليبٓف٘الميَينٔ٘الامل  يالٍّب
ال
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 ضنك العيش

ّاصػأأ٣ٛالاصفأأأرحشالمتأأرقالمفرضأأأةالوسأأْاقالاملبٓيأأأ٘الاملأأب ّ ٗال نفأأأصالاص ضأأرعال  أأأٙالالالالالالال

و ضف٘الازبَرل التط   السلرّالامللٔ ٘الاصْحٔبٗالصذرحت ٘المًالا٤حتْاِالازبرٜل٘ال لبالوٌالوّّلالحبٔأرٗالال

ٔبال نأ الاصأ اح  الالالاصْاصبًٓاليبٓف٘الميَينٔ٘ال ٔدأًرالمأًالاصذيأيالّ ػأعالّ َٓنأرلالمأًال ذرٓأرال ضأالالالالالالالال

ّ فذ الٌّّالميباٛالتيفيثال ًال ػٔتَرالاملتْاغل٘ال)و  ل٘المًال ٠ّ الاصيفطةالاصٔأر بالحتذأصتالتدأب الالالال

َْ الإىلالوٌال أرصالضأْاأالاملي أ الحتطأ خ الكنأرعال ٔيْىتَأرالاص ٔئأ٘:الوٓلذأةالٓأرالالالالالالالالالالال  َرال م الاصَػأ

وغ ٙالمأًالاصتفأرق؟الّا اأ ال  أٙالالالالالالخ  الااالّحذْصيرالتدتقال لرحتٔ٘الاحملرضٔةالوٌالٓطيفحالاصيفطة

 اص  ٓ التيفح.الير  ٘
ال

 ملمص اخلذ احلذيذي

ْ الالحت أأهالالالالالالال اسأأتذ لالميأأ ٗالاصػأأر الاملفأل ألأأ٘الاصأأيتالو  ذَأأرال)ا٤ أأباٛتالكأأْا ال أأرٜعالسأأي يالميأأ

ًوال  أأٙال رصأأُالٌّّالا أأرتارالٍّأأْالمدأأتػ قالحتأأٙالو أأظالاصذأأبم ال   يفأأرلالضأأػر الالالالال تيفقأأ  ال أأ

املأبا  الوٌالٓأتأل ظالميَأرالٌّّالميَأبال   نأ٘المأًالإحأبٚال مي ٔأُالحتنأرالوٌالا ت نأ ال أف٘الاسبأباٛالالالالالالالالالالالالال

 بٓأ٘المب نأبالخأبٍرالاسببٓأبٖالاصيأر هالحتأأٙالومدأكالك يفأرأالازبَأرلالاصدأ الّّٖالاىفقأأر الالالالالالالالالالازب

و أأ٣ٛالي أأعالمأأًالازبثأأثالاصػػ أأ٘الاسأأتذ لال  أأٙالوحت  أأ٘الو أأقر الا٤ ضأأف٘المتط مييأأ٘الالالالالُخرص تأأ

  لباّال ذر أالسر ٘الاملبٓي٘الا٤والٍّٕالتيفب:الال
الصكالحيبالّحت١اّٖ.الالالال ٣ّٖال ٣ّٖال ٣ّٖ

ال

 صذاقة التاريخ

الال ّوالالالالال د نأأرلالمئر أأأ٘ال أأرإل  ا تذأأأر  لالمج أأأ٘المأأًالا٤ىانأأأ٘الاصل  ٔأأ٘الامل تَيأأأ٘الت  أأأيالّ

اصذ يالاصبّصٕالا٤ّحبال ػٔ٘الاصْيأْ ال  أٙالمدأيبالاصأ مي  اليالح يفأ٘الاصطأ اعالاصدأْىٕالاملأرح الالالالالالالالال

ّ حملحأ٘الاص ف أ٘الاملبص أأ٘الإسأ أٜةالّصأْال ذ٣مأأ٘الوضأيفعال أًالم  أأملالازبرذ ٔأ٘ الاى  أ المْ أأيالالالالالالالالالال

ا٤مةالتتأبىلالمأًال أ حتتُالاملػأرٛٗالالالالالالاصتط  رلالامل  و المبلدْلالاصذيف٣لالمْأالا٤حت الّ يرئب

 رص نطىٔيأأ٘ الّيأأ السأأر ٘الاصطأأف  الامت أأٙالاصأأ يهالا٤  أأٙالضأأَْٗالامليطأأ٘الّ فأأ الٓيَأأ :الىاأأ ًاالالالال

ٛ الصذأأٔهالاصلباصأأ٘ال أأ المجٔأأعالّّلالاملي ذأأ٘الالالالالال صل٣يأأ٘الاصطأأباي٘الاصتر أأأ٘الاصأأيتالتأأ  صال ٔييأأرالّإ سأأر

 ندأأر بٗال دأأد ٓ٘الوٌالتذأأبوالسأأيفعالالالالالّاصدٔأأةالمبدٔأأرلالّاحأأباليأأ  لالحدْمتيأأرالاملأأْي الالالال

  ف ٗالحْام٘الو رتفٕالإلس أٜةالّست٘ال ٣أالمب  ٘ال  ٙالا تفر الا٤صػروالصده.ال
ال
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 سقف الشجن

 تأأْات ال أأ التيذحملأأةالاحملتدأأيف٘ال) حبٔأأ٘الاصذياأإٔتالىا اتَأأرالاملفأأيفل٘ال رصأأبمْعال أأ الضأأْ ت الالالالالال

مل ذت ال  ٙالحرٜصالغ حتأ٘الىْمَأرالاص أٔجت الدبدأبالإحأباٍنرالمي دأ٘الّيأْ ٗالصفأذٔذَرالاصفأَٔبالالالالالالالالالال

وّ اَقالتأأأذْٓهال نأأ ِاليال ّمأأرال طضأأر َعالغأأبوا ٗاالٓأأب الاملْسأأرّ الالالالالالالمرميأأبالو أأْال أأ ا الاصأأبٖالوح يأأ رالالال

ّاصثرىٔأأ٘الإلغأأنرم٘الو٢ٍّّأأرالاشبندأأ٘الاصأأبًٓالا ت لأأتَهالوييفٔأأ٘الاصدأأقٌْالاصطأأَْٔىٔ٘اليال  ْىَأأر الالال

٘لال  ذنٔأ٘الاص لأهالتأةقالمأًالخ٣صأُالإىلالويرضإٔالاصدأنرٛالالالالالالالالالالال ُ الحفأ مي تَقبال طْلالوثذ أ ال رٍ أ

الحت تقنلَهالذب السذفالسقًالّاحبت.ال)  رِ:الإٌالملالدبنلَهالمًالميبٓبالذب السذفال ٔتيرال

 

 حضارة التذفئة

غأأري الاصأأبىٔرال أأُ الا تأأبٚالمل فأأُالاصذأأبٓهاليأأبوالا٤سأأ ْ ٗ الّ أأ عالٓتقأأْلاليال أأْا عالالالالالالال

املبٓيأأ٘الّيأأباليدوأأن الٓأأبالاسبرميأأ٘الو ضأأفتَرالإىلالوسأأْاقالمأأًالينأأرصالاصيأأرٓ ٌْالٓتفأأ وّال أأةالميَأأرالالالال

 رختطأأرعال٢حتأأ المأأًالاصفر َأأ٘الّاشبػأأر الإىلالاصيفذأأْلالّوّّالالاصتقنٔأأة السأأريتُالاملفرميأأطٗالالالالالالالالال

السْقالاسب يالٓتطأب ِال ميأةالوٍ متأُالاملطأرٜيالم أبالالالالالالاصارمل٘الّيبالوىفيالاصطذٔعالطبرصيفُالإىل

ملأ ...تالالال–مدأت ٔةالالال–م  أعالالال–اصذ حتطرٛالٓيتذإٔالاصذ أعال تيفأرًٓالو أدرهلرالاهليبسأٔ٘ال)مث أثالالالالالالال

 مأأرٌ.ال..التالّاحأأبٗالّاحأأأبٗ الالالال–صٔنأأٌْالالال– ٓتأأأٌْالال–سأأيبٓرٌالالال–ّمذ لَأأرالاصدأأ٣صٕال)ضفطأأر الالالال

يأأ٘الالٓتيددأأَرال نأأرالٓتيدأأبالاصأأملّزالوضأأر عال ّميتأأُالٍّأأْالَٓقأأبال طأأْلالوميأأشالم لأأهال يفالالالالالالالالال

اصفأقًالٓدأأنلُالحتأأٙالا٤ضأأهالٓأأرالخ أأ الاا:التذأأبم الحػأأر ٗالاصتبحتٝأأ٘اليالّ ييأأرالاصأأ ا  ال  أأٙالالالال

اهلنْوالمًالاصدَ  رٛالإىلالاسب يال  ٙالومةالوٌالتت ْ الإىلالاسبقر ٗال الير لُالضْلالحأرّالحأبٗالالال

سد الازبملا اليال ييف٘الاملر ٔ٘ال٢التيفتٝبالٓرال ٔأليرالازب ٔةالحتذ ٓيفًرالميبًاالسأيتبحتطال  أٙال أارٓرالالالال

الالػْ الكيٌْالٍدت ٖالّاىفق الاملْيف.اصذباٜفال اليَذُالاسب

 

 احلوار اجلارح

ّازبْعالٓف ٖالامللبٗال  يف المشٔهالاصف٣حتةالاص ر مي٘اليالوىفال ف َرالاصطػ  الحتتنتهالمرمأرالال

و ٓبالو  ٘الحت٣حتة الصدنتُال دله الٓبٍرالّمف الخ أْت  الو أرّالاص فأةالاص  أيال أْت ٗالضأْلالالالالالالال

مرمأرالمرمأرالو ٓأبالو  أ٘الالالالالالذ أي الحتَٔرالمًالاصل ْالّا٢ستل ر المرالٓطةالإىلال يف ٘الا٤ذٌالّ أػر الاصال

 أأرّّالاصدأأأ  ٗالمأأأ  الال يأأةٗالمبّٓأأأ٘الا لأأ الحتأأأٙالحقأأأر ٗالالالالالالحت٣حتأأةالصدنتأأأُالمب حتذَأأرالثرىٔأأأ٘ الال

ا٤ ضف٘المرمرالمرمرالمرمرالو ٓبالو  ٘الحت٣حتة الوذ ي الا٤والخفٔ٘الاصفػٔي٘الص  يالّصبٍرالٍّإٔالال

ا أأكالمأأًالح أأروالاصأأبىٔرالسأأْٚال فأأ الصأأ الالّ ئأأ٘المتَ ٜأأ٘المأأًال ثأأ ٗالاصتأأباّل التذأأبم الالالالالالالالال٢
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ٜٔأأبٗالإىلالامليطأأ٘الاصملميرمئأأ٘الصتطأأ بوال ٔرحت أأ٘الينر أأٔ٘ال  تَأأرال يفأأر ٗال)سأأل الو  أأ٘الالالالالالالالخب أأٙالّ

اصف٣حتةالستٌْالص ٗالحتذصتالتدن  لالمدرىَرال  ٍ٘الّيبالامتذعالّميََأرالمبأرٛالاسبٔأرٛالحتتأْ ّالتفأرقالالالالالال

اشبأأبًٓ الوّا لالرَ ٍأأرال لأأبالوٌالميدأأ الو غفأأ٘الاشبيفأأملالاملأأب ّ ٗال نفأأصالاص ضأأرعال ط  أأ٘الالالالالال

مأ ّّٗال  أٙالمدأنعالازبنٔأع:ال)اشبيفأملال رٓأ  الاشبيفأملالالالالالالالالالوىثْٓ٘ال ئذ٘الّّمل٘المج ٓ٘التدْٖالاملَق٘

  رٓ ت.ال
ال

 أسطورة تقليم الشجرة

ّ  ّال رىٌْالاصفتْٖالٓذظالاملدنر الاميأرتقالسأدرٌالاملبٓيأ٘الاصيفٔػأرٛالح أيالو أرٌالغأ اّٗالالالالالالالال

ا٤خػأأ الالاصذتأرلالازبئنأإٔال  اٜأ ال قٔيفأأ٘اليأإٔالاضأ ٔرّالي أأ الالاصأأب ٛالٓتطأب ٍرالاميتثأأرلالالالالال

ّاصٔر بالّيًّْا الاىذ المير ىرالا٦ أ ال  أٙالوغطأرٌال أق ٗالاصطفطأر الاملأ٣ذالاصْحٔأبالاسبيأٌْالالالالالالالالال

زبْي٘ال طرحت الاصبّ ٖالّ ريهالو فأرلالاسبإٔالّ أ عالٓذطأَرالّاحأبًاالت أْالا٦خأ الٓ ذنَأرالومجأةالالالالالالالالالال

ّمييف٘ال لروالصففرِالاملْيبالاسبق ٖالامل ذٙال  ٙالير  ٘ال ٔتُ الّ  المحٔ٘الاصػ ٗاليال  ّقالاصأْ ّٗالال

ميَيهالاص ر  الا٤ غٕالاملذ ْ أ٘المأًالازبأب الاصدأ٣صٕالا٤ضأٔةالإ٢الي أ٣ًٔالٍّإٔالتلإٔالالالالالالالالالالاصذر ي٘الي

خ ْ ٗالاصتطبٖالملثةالٍبِالا٦حت٘الا٦ّمٔ٘:ال)ٌٍْال  ٔكالٓرالمير ىرالّا حأهالمأًاليالا٤ يالٓ محأكالالالال

مًاليالاصدنرٛتال مذَرال يا ٗال مل الحرىذ٘الوضر  الاصذ يالاص رحتحال لط الاصطيفرالاصبمْٖالمبذتةال

الال سأأذ ا الاصفٔ دأأْ ال أأطٌالتذ أأٔهالا٤ أأقر اليالوٖالّيأأ المأأًالالالالالالٍّأأْالٓيفلأأ :الومأأرال لأأ الحبدنأأ

حتطأْلالاصدأأي٘الافأأفال يَأرالاصفأأبٗالّقييَأأرالاصذأْٗالّاملير أأ٘الّاميتثرتَأأرال رصدرمأةالافأأفال أأًالالالالالالال

ا٤ يالا٤ثذأرلالّٓأيلشال ّقالاصرت أ٘تاليَذَأ الاصطأيفٔ٘ال لطأيفٔ٘الحتريلأ٘المأةٛالاصفأبي الّضأأ خ الالالالالالالالالال

 قالوٓػًرت.مًالييفالمجقنتَر:ال)ّاميتثرتَرالاصدرمةالاففالا٤ثذرلالّٓيلشالاص ّ
ال

 جذلية الذخان

تتي أأأ ال  اسأأإٔالاشبأأأ٣ٌالحأأأْلال رّصأأأ٘اليَأأأْٗالضأأأيفرحٔ٘الٓتقأأأرّصٌْاليال أأأ١ٌّالاصدأأأر ٘الالالال

ّمدتقبالالا٤خيفر ال  َف٘الاملَّْ الّ أةالقدأكال طضأر لُالّ يأ٘ال ٔػأرٛال أفٔف٘الٓ أفاال َأرالمأرالالالالالالالالالال

تٔدأأ المأأًالميأأباٜةالاصأأبخرٌالازبيف أإٔالاملأأيلشال يدَأأ٘ال اٜيتأأُ الّغيأأٙالمياأأ ِ الت ذأأفالخرصأأبالالالالالالالالالالالال

َرال    ال فتُٔال رحرتا ال٢حت  الّ ٔينأرالا٤ضأر عالتػأػصال  أٙال ىأرّالالالالالالسٔقر تُالّ ف الٓبغبغ

اصذب احأ٘ال)اصلطأأن ٔ٘تالتأت نبال ط أأ٘الغأأٝٔ ٘ الاىتفأ تَرال أأف الصبأأرّ ٗالّضأرحيفَرالٓتنأأتهالحبيأأ الالالالالال

 م يْر:الوخ طلالاهلب الٍبِاليباحيتالّصٔد اليباحتك.ال
ال



ران -/ أيار 213-216العدد   زي  6266/ ح

 

344  

 

 هذية عاشق

رالّيأبالت ذفأ الالالمير لالا٤ٓروال  ٙالاملبٓيأ٘الاصتر أأ٘ال ل ايأ٘الٍيبسأتَرالّاسأرتاتٔقٔ٘المْيلَأالالالالالال

اسبػأر الالا٤يأبوالّاحأبٗالت أْالا٤خأ ٚ الٍّػأن الم٣مأحالتػر ٓدأَر الحتفأ عالاشب أ الٓأب  ٌْالالالالالالالالالالالال

  أٙالوّقَأرالاملأبم ال رملْا أإٔالاصػأرص٘الٓ أر ٌّّالاسبرميأأرلالاصػأ ّ ٓ٘الغأ ّ ٗالا٤ دأأق الالالالالالالال

ص نطبّ الّيبالوغي المفذّْٗالحتذباٌال)اصػْلالّاصليذرٛالّاشبةالاصْيتالّيالاصطبا ٗالميَأرالصذنأ٘الالال

طصفالغط٘الّغط٘ الّضبصالاىػأرميَرالاصػأ ّ ٖالغأ ّ ٗالامل أحالص  لأروال)مأرّٗالالالالالالالاصلٔشالاملػند٘ال 

اصػر تالاصبٖالا تفعالمثيُاليالاصدْقالاصدّْاٛالإىلالمدأتْٓرلالميئنٔأ٘الي نأرالدبأبالمأًالٓ ٔأ الصدأعالالالالالالالال

مج اتَأأر الو نأأةالصبرٍأأبالاصأأبٖال   تأأُالاملطأأرّحت٘ال  حتٔذأأ٘الاصلنأأ ال ذ أأُال أأ٣ًْٓالصٔدأأتذ ال  أأٙالالالالالال

 الاصتلأٔب ال أ قالاصيفأرأالاشبفأيبالاشبأر ميٕالالالالالالومجةالٍبٓ٘الٓيفٔ  الحتَٔرالّميَُالضيفٔي٘ال ٔبالاصف 

حتط  أأأ الحْ ٓأأأ٘الىَأأأ ال)يْٓأأأ تالكنرهلأأأرالاصفت أأأرٌالّ يتَأأأرالاصطأأأرٜيف٘ ال رىذَأأأرالحبأأأ ا ٗالاملْايأأأبالالالالالالال

ا٤س ْ ٓ٘الير٣ًٜ:ال ةال روالّوى ال أ.ال....الٓرالخ ٔأيفيتالّوّمأطالإىلالميأ ٗالغأر التدأت ذٕال  أٙالضأب الالالالالالالال

الاصلتيف٘.

ال

 تشابك جنائزي

ميثأثال أ٣أالازبرملأ٘الاملدتيطأ ٓ٘ال لأبالالالالالالملالتيف الحتتي٘الحت مير الّاحأبٗالملالا٥ٍأرال أارٓرالالالال

اىفقر الميفرغأ الوتأٙال  أٙالا٤خػأ الّاصٔأر باليالوّٓأهالاصيفرحأ٘الّ ْا أ الامللنأر الاص ضأ ال أةزالالالالالالالالالالالال

 ر ة الحترى  ذ الوضْالالمْسٔذرالصبمل ٗال)املْ ر٣ٓلتالاملل ذرٗال  ٙالير  ٘الاملْلالتطبقال ط أقٙالال

 أرلالّمْٓأأ٘ الالمأرالتٔدأ المأًال يفأ الاسأت ر٢لالاصدأأنفْىٔ٘الازبر حأ٘اليالتفأر كالمييأرٜملٖالّاخت٣الالالالالالالال

ّيْاحتةالا٤ٍةالّا٤ضبيرٛالّا٤حيف٘ال  ٙالاصػف٘الا٤خ ٚالمًال ضٔفالا٢ىتار التدتذ ٟالاصفػأرٛالال

اص ضرضأإٔالىأأةٗالضأأْلالم  نٝيأأ٘ الّا٤حتأأ الاملدأأتقال رصفأأقًالي أأ ٗالحتأأ قالتيفأأة الاص ٓأأ الّت أأث ج الالالالالالالالالال

اصطأأب  الحتٔطأأيْال)محأأْ ا ٕتالحتقأأطًٗالمأأًال َأأفالىْمأأُالاصلتٔأأ الٓ حتأأةال ثأأْأالّضأأرٓرِالا٤ ٔأأ٘الالالالال

التُال)ٓرالّ جتالوحبثالحتٔكال ًالّ جتت.ٓطٔحالمًالو نرقالمجقن

ال

 احلاجة أم االخرتاع

صػٔ الذالالاسبرلالإ  رٌالا٤ مأ٘الاشبرىذأ٘الاصأيتالغأ   الوضأ٣أالح أيالاملتييف إٔالّزبأْٛالخ أ الالالالالالالالالال

ااالإىلالمٔرِالا٦ ر الصتبا قالميرٜي٘الاصل شالا تبولالاصذ اٜحالتتفت ال ًال  ٍقالّوسرصٔيالصتألأملًٓالال

 ٔأأب الاصْٔىأأرىٕال)ّميأأبتَرتالّوحػأأ الالالاملأأرٛ الوٓذأأقال)خرصأأبالسأأ  رٌتالوحتأأ اّال رٜ تأأُال ذْصأأ٘الو الالالال

إغأأنرم٘المأأًالو ٔأأر الاصيأأرٓ ٌْالّ ػأأعال  اسأإٔاليبقأأ٘اليأأبوالا٤سأأ ْ ٗالمأأًالملأأبٌالاسببٓأأبالالالالال
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اصطأأبٟالّيأأبالخ لأأ الم٣ دأأَر الّ فأأ ال طأألْ ٘ال رصػأأ٘الٓأأبخةالا٤ ٔأأر اليالي ْ َأأر الثأأهالحتأأتحالالالال

 أأف٘الخ  أأْوالاملأأأرٛالحترىتفألأأ الا٤ّّازالّتدأأْ لالاصيف أأأٌْالاصيرٓ ْىٔأأ٘ المأأرلال  أأأٙالي لأأ٘المأأأًالالالالالالالالال

هلأأشال أأرٌاليأأبالاضأأ رٍّرالمأأًالحرّٓأأ٘الصبأأرّ ٗالّىذأأشال  َٔأأرال أأرسبةالا٤ ميأأْاىٕالالالالالالاصد تأأٌْالا

ال)اسبرمي٘الووالا٢خرتاعت.

ال

 مربط البيت

ٌالتدأأييالمشأأبالاملػٔأأيالآخأأ الخأأٔصالمأأًالينأأٔظالاصفأأف الحتأأٙالرب أأْال أأْا عالمبٓيأأ٘الالالالإمأأرال

اسبقأأر ٗالاصيفأأٔ المأأًالغأأقٔجالاشب أأ  الّٓ قأأطالازبنٔأأعال أأة الإىلالحقأأ ٗال ٔتأأُالمػيفأأ٘الاصْيأأْعاليالالالال

املذٔأأ ال أأ ال)ا٤ أأبيرٛتال رسأأتثيرٛالال٢التتقأأرّ الوضأأر عالاصٔأأبًٓالٓتطأأب ٍرالالالالالالمطأأٔبٗالاصت أأرحًالال

 أر  الٓتْ أأطال  أٙال طأرالاصأبيرٜ الٓػ ٓأأُالاصطأن الاص ٔ إٔالاص أر ٟالحتٔذأْوال ملٓأر ٗالخر فأأ٘الإىلالالالالالالالالالالال

 ٔأ الّصأأبِالصتقأأرذأالو أأ ا الحأأبٓثالاصدأأر ٘ الٓذف أأُالا٢ أأًال إضأأ ا الضأأأل ٖالازبأأب ال إٓطأأرلالالالال

اصيفيرٓأأ٘الاملتْخأأرٗالحتأأٙالٓطأأ الا٤أال  أأٙالالالالالّاصأأبِالإىلالمأأ  صالاصيفٔأأ  الّمأأرالوٌالت أأةالوّىلالّ ميأأرلالالالال

إٓطرلالا يُالإىلالم  صال ٔتُ الٍّدأباالتدأتن الو أْا الاجملإٔٛالّاصأبٍرأالّ أ٣الاص أ حت الي يفأُالالالالالالالالال

ال  ٙالا٦خ الإىلالوٌالٓذ عال فْىٔ٘التيفرّلالا٤ّّا الضْل اليبٓف٘المفرميٞ.

ال

 أمجل بيت

ّ امأأ٘الاصتألأأيفصالاصلفأأأْاٜٕالوّضأأ تُال ميأأ٣ِالإىلال أأرأالامل١سدأأ٘الامل دبأأأراٗلالالالالالالال الحتقأأطٗالٍّأأْاليالّ

٘االو  يأأ الميفئأأُال أأ٣ًْٓ الّيأأبالتطأأب  الا٦ذٌالحتَٔأأرالميطأأ٘الاإلّا ٗالصػٔأأرأالاملأأبٓ الالالالالالالالالالالال صذػأأرٛالحرميأأ

ا٢غ  ا ٖ الحتدطصُالاملتي عالا تيفر ًرالصػ المرالخ  الصُالمدرى٘الّ حتل٘:الييفةالوٌالومَ الصكالاصْ ي٘ال

الخبرإالاصػ ٔعالمرذاالتفتػة؟

ال ر   الوىف ال ن ِاليالخبم٘الحتذ اٛالامللنْ ٗالّين الاصلباص٘.ال-

الةالّوسْوال ٔ الاأل ػ ال َنرالي  تك.و لجتالومجال-

غ أأٙالم ميأأةالاصأأباخة الّاىتفألأأ الا٤ّّاز الّضأأ  المأأًالييأأفالازبنقنأأ٘الٍّأأْالٓتَقأأأٙالالالالالالالالالال

خ أأْالالاصْايأأعالاملأأبم  الخ أأْٗالخ أأْٗ:الومجأأةال ٔأأ الٍأأْالاصأأبٖالسأأ يتُالمأأجتالوضأأر عالاملدأأ١ّلالالالالالالالالال

الا٤خ يفْ ٔ٘ الّوسْوال ٔ الٍْالاصيفٔ الاصبٖالوسديُ.

اليَذُالا٢ثيرٌال طْلالحتريعالّاى فطالاملفَب.

ال
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 الشماءدم 

و يفذأأ الازبَأأرلال  أأٙال رٜ أأ٘ال)و أأْالمجأأرلالاصف دأأ ٔجتتالّغأأري الاصأأباٜ ٗالحأأبالا٢ختيأأرقالالالالال

حت ف الٓ ْأال يفثأًرالمأعال أريهال رٜ تأُال  أٙالي أ ٗالمأرٛالتدألفالاص ٓأ الصٔلأّْالخبفإٔالحأي  اليأبقالالالالالالالالالالالالالال

ا٤يبوال ن ًاال ىرّالي  تُالحتتنأل ػأ ال أًالحتدأ ٗالإيرمأ٘الضأ٣ٗالا٢ستدأذرٛال  أٙالينأ٘الٍػأيف٘الالالالالالالالالال

ال ٘لالحيفأأ٘الّتْميَأأْاال  أأٙالّمأأٔ الضأأ ٔرلالييأأبٓةال تٔأأ الالالالصبأأرّ ٗ الىا أأهال ذأأبالاصأأ ٍصالا٦ مأإٔالحيفأأ

ٓيفبٌّالكأط ٗالضأْلالوسأذنُالاصانأطال)اسأ الاصل أرصالتد  مأًرتالّمأرالٍإٔالإ٢الّيأرٜ المأًال نأ الالالالالالالالالالالالال

اصتذْٓهالاصأبٍ ٖالحتأٙالحتتيأ الاصدأنرٛالمػأ٣قالاصفأفت الحترغتيف أ الا٤حتأْاِ الّضأف ذ الا٤ّ ٔأ٘الالالالالالالالالالال

الا تَرميًرال ر٢مت٣ٛ.

ََّز:الٓأراليرغإٔالاملبٓيأ٘..الالالالالالمي برَّلالحرّٖالاصلٔبالو ّٓ٘الىريتُالامل   ٗ ْر ٍَأ َّ  رصيذشالاصديلرىٕال

الحنًالىف أالّوالاصدنرٛالّوى التف أالّوالاصيفف الحتطٖالاصف ا  الوضفٙ؟

ال

 عرش الشواهذ الرخامية

اصلرّٗالاصْحٔبٗالاصيتالادكالمي يفرأالس ْ ُالاصْٔمٕالوٌالٓذ عال أرأالاملذأر  الصأ٣ًٔالحبثأًرال أًالالالالالال

 الغأرّ الٌّّالإ أر ٗالّّاع الإىلالالالت ْ ٘الٓبالت ةالمًالميدبالاصذةالاإل ييتالتفطحال ًال غرالضبٓ

وٌال رى الاصيذ ٘الاصفٔطةاليالس هالاستب اميرلالاصدط الحٔأثالّميأبالىفدأُالٌّّالسأر  الإىأبا الالالالالال

مأأعال ينأأ الآّمأأٔ ال  أأٙالحفيأأ٘المأأًالاصأأرتاأالازبأأر الاثأأةال ذرٓأأرالووالّخ٣ضأأ٘الميدأأبالّا٤ضأأر عالالالالال

دبنأأعالاسبقأأر ٗالّتذ أأفالاصييفأأرلالا٤خػأأ الاصأأةٖالتذأأٔهال َأأرال  سأأًرالذب أأهال أأُالحتأأٙالحْ ٓأأرلالالالالالالالالالالال

ٛ التتطأأب ال أأ صالاصفأأْاٍبالالالالالالاصفأأْا ٞ.  ٔينأأرالميْيأأ٘المأأًالاص ٔأأْ الغأأ الاملتقرىدأأ٘ال أأد٣ًالّغيأأر

الاص خرمٔ٘التدتذيفةالصدلرلالاصةّ.

ال

 اجملزرة

ٔوبالغأمل٢ٌالاصفأ٣ٗالاصف دأ ٔئ٘الاملنتأبٗالمأأًالالالالالالالالال ٓدأتَٔهالاملدأتْ ًالاإلسأ أٜ ٕال فأذًراليالتطأأ

ّصٔ أ٘ال  أٙالالالا٦ِالإىلالا٦ِ.الحتٔ ذٕالم سرتُاليال ر ٞال)  الير تالاملدأت ذٔ٘ال فأَ  اّالوصأفالصٔ أ٘الالالالال

س ٓ الاصب ٛاليالاشبرضأ ٗالازبيْ ٔأ٘الملبٓيأ٘ال)تأةالو ٔأيتالحتٔدتفأ ٖال دأ  رٌالا٤ يأ٘الامللتوذأ٘الالالالالالالالالال

 رصْميُالاصدبقٕالقْس الاإلٓذر رلالازبَينٔ٘ال درّٓ٘ال٢التفَهالإ٢الصػأ٘الا٤ يأرو الصٔفأ ال ذأ أالالالالال

روالسر ٘الاملْلاليالىذ ٘الاصطف الاصرتا ٔ٘الإىلالمج ٘ال٢الٓ دتَرٌال ذ اٛتَرالمًالاصذت ٙ الّ ػأل٘الو يأالال

مأًالازب حأٙ التتْميَأرالضأأ خ٘الحأ٣قالاسبإٔالاإلسأ أٜ ٕال)سأأٔت ذٙالومإٔال أْ  الحدنأًراليرسأأًٔرالالالالالالالالالال

ميأأبًاال٤ىأأُالوغأأرعالطبأأملى الص أأبخ ٗالملالٓذتأأةالسأأْٚالمثرىٔأأ٘الحت دأأ ٔئ تالّيتٝأأبالت نأأبال  فأأ٘الالالالالال

الاصملصملالالا٤ غٕال دَ  تَرالاص٣ذ ٘الضب رلالاصدْ يالاملنتبالمًالازب قالإىلالاصدد .



 قصص قصرية

 

 351 

 

ال

 مجورة العشكر

ً٘الالالالالالالالالالمجَ ٗالمًالاصلدد ال اصطأَْٔىٕالاصفأر ّال  أٙالحبيفْحأ٘المأًالٍأْاِالاصدأرّٖالٓدأتْيفالث أ

مأًالاصيدأْٗالاسبْامأةالمأأًالحت دأ ٔئرلالاصأْ ًالاملأب ْقالمأأًالاصْ ٓأبالإىلالاصْ ٓأباليالصليفأ٘ال ْ ضأأ٘الالالالالالالالالال

:الٍبِالاصأيف ًالاصيأرحت ٗال يػنأ٘المأًالاصفأػياليال فْىٔأ٘الاصلأرملالذبنأةالالالالالالالالال1 ٍرىٔ٘ الازبيبٖال يهال

:الوخ طاأرالملأًرالالال3نةالوىثأٙ الازبيأبٖالالال:الوخ طلالملرّص٘الاصذطفال ةالذب2ذ  ا الازبيبٖال يهال

ً٘المأًالسبأهالاشبيأر ٓ الالالالالالالالالال4إىُالمحةالّ مٕ الازبيبٖال يهال ً٘الّ أ :الّيأبالا أرت ال  أٙالاشبرسأ الّمييفأ

اصةٓ٘الٓتأل  َرالحترضةالت حتَٕٔالمًالاصد١ّ الامللت ذ٘اليالمطأٔفالا أًالغْ ٓأٌْالٓ  أ  ال  أذ٘المأًالالالالالالال

ا تلفأ اليالالغ  رلالح  ٘الاصلْ ٖ الٓتبىلال  ٙالوث ٍرالّ  ٙالازبرىيالا٤ٓد المأًالاصأيف ًالميأي الالالال

مذبمتأأُالاصأأب ْ ٗ الّ ٔينأأرالي أأر الاصطأأ ا الّاصتطأأفٔ الٓطأأرحتحالضب أأرلالاصْيأأ الّتأأ ًاالّتأأ ًاالالالالالالالالال

التتي قالغٔن٘ال٢الا كاليالخمل اٌالاصذ يالسْٚال ػعالي  الالتدذٕال ت٣لالاصملىيف .

ال

 دلرد فلشطيين

   ذ٘الاملدب التي   الاملن غ٘الاصيتالي ل المدأرحترلالمأًالاصليفأ الإىلالويأ أالمدتفأفٙالالالالالال

٘االمأًالازب حأٙالتدأيفحاليالالالال لبالوٌالوضن  الوذىَٔرال ىباٛالالا٢ستػرث٘ الحتتذعال ٔيرٍرال  ٙال ْ يف

مدتيذعالآسًالمًالاصبوالٌّّالوٌالٓأيفبال أريهالاصتنأ ٓ الإ اٍٛأرال يفيأ ال أف٘الٍّأْالمفأػْلالصب ميأ٘الالالالالالالالالال

اصتألنأأ٘ال رتمأأٔهالميأأ قالسأأ يٕالصفأأرأالإسأأ أٜ ٕالٓأأْ عالىاأأ الالا٢سأأتل ر ال  أأٙالضأأرحيفرلالالالالالالالال

استيدأأ الحتَٔأأرالاصْاميأأيالالالاصْميأأِْالا٤ىٔذأأ٘ال فأأػفاالضأأب اق الحتتطأأ  المأأًال نأأ الازبنقنأأ٘الّيأأبالالالالالالال

املد دٕ:الوىذأبّاالاص فأةالو٢ًّ الحتٔقٔأيالاصدأْ  ال َٔقأرٌالاصثأْ الّيأبالّاٍنأُالاص أٌْالا٤محأ الالالالالالالالالالال

الاصبمْٖ:ال٢التذ ذٕالإىُالصب ّالحت د ٔجت.

ال

ال
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 افا لن تموتي

  (..ة)أحداث من واقع الحرب على سوري

 
 

  مريم خيربك 

 

 

ٙافا عِٚٚٔا عوٟ ُ٘ر احلٚاٝ يف ُفص اهظقٞ اهيت ترعرعتت فٚٔتاو ٗجر تت ًِٔتا      فتحت

 عرٗسًاو هتقاسٍ عرٙشٔا حٚاتٕ يف كىِّ  ز٣ٙاتٔاو يف طقٞ قرٙبٞ ًّ طقٞ أٓؤا...

فٌِت  أْ رر تتو ٗأت أأل اتتي اهبٚتت أطتحلاتٔاو ٗطتتٚإِتٔا ًتل كج٘تٔتا اهتت ك٘رو        

َّ اهبِت اٗٗاه ٓا َُٙخصُّٔا أ را٢ًٌا أقرب كىل ٗاهت ٓاو كٌتا ٙق٘هتْ٘و ي ستٌٚا     ٓتٌإًو ٓى أل

يف ًرحوٞ اهإف٘هٞو أَ ألُٔا تظبٕ ٗاه تتٕ ج ت َّتٔا اهتيت ٙتت كرٓا كوٌتا ُعتر كىل ٙافتا  . .        

 سؤاي كاْ را٢ًٌا خيإر يف أاهلا رْٗ  ٘اب ذل ر..

ٞا را٢ٌتًاو ٗيف رٗحٔتا ركرٙتاتٍٔ يف فوشتتإ و         كتاْ ٗاهت ٓا ٙتزر  يف راكرتٔتا اهإفوتت

ساضو ٗٙعقِّب عوٟ ح ٙثٕ ٓ ا را٢ًٌا جبٌوتٕ اهتيت ي تِشتآا) جأتٚتتم ٙافتا حتَّتٟ      ٗطٍِٔ األ

أتتت كرٓا ًٌٔتتا اأتعتت أُل عِٔتتاو ٗهتلتتُ٘ٛ حُِ٘تتٞ عوِٚتتا حتت  تلتت ّٙ كٌتتا كاُتتت توتتم     

امل ِٙتتٞ اهرا٢عتتٞ احلِتتْ٘و اهتتيت حطتتِت ستتِ٘األ طف٘هتِتتا األٗىل و ٗي ٙلتتار ٙصتتى كىل ُٔاٙتتٞ    

اٖ أاه ً٘ و ٗص رٖ ٙعو٘ ٗٙٔبط أتِٔٚت ٝ مٌتى اهلتثري اهت ٜ     مجوتٕ اهظٔريٝ حتَّٟ اتو٤ عِٚ

مل تلّ تفٌٕٔ ٗٓٛ طفوٞ.... كى ًا كاُت تظعر إٔ إَّٔ ٗٓ٘ ٙطٌٔا كىل صت رٖو يف ُٔاٙتٞ   

 عبارتٕو كاُت تظعر كإُٔ ٙطٍ كى ركرٙاتٕو ٗجوجاأل رٗحٕ يف توم اهوحعٞ...

ا هتتجتتٕ كىل امل رستتٞ اتر ستتِْ٘ اهإف٘هتتٞ األٗىل أشترعٞو ٗٓتتا ٓتتٛ ٙافتتا مٌتى حقٚبتٔتت    

ًَترَّٝو ٗقت  حطتتّ اه٘اهت  كفلٔتا اهّصتتاري ألفتٕ احلِتْ٘و ٗكأَُّتتٕ نِحٔتا كتى حِتتاْ           ّٗي  أل

اه ُٚا ٗأًأُا... ٗح  تع٘ر ًّ امل رسٞ كاُت جتوص عوٟ ركبتٕو ٗمطِٕو ٗٓتٛ تقٔقتٕ   

ًٞ أأُٔتا ستصتري ًعوٌتٞ... فُٚتباتل اه٘اهت  حت ٙثٔا أق٘هتٕ) طبعتًا طبعتًا.. ستصتبح              ًعوٌتٞو  َفِرَحت

ُٗعت٘ر كىل ٙافتتاو ُٗتَعوٌِّتت  اهصتاار اهتت ّٙ ٙلتت ْٗ ًثوتم... فتصتتفا ٙافتتا ٗٓتٛ تاتتارر حطتتّ       

ٗاه ٓاو هتعاُا أًٔاو اهيت كثريًا ًا كاُت ت٘ا ٕ كى ٓت ا أصتٌت َفتِرتش تظتٛ أتٕ عِٚآتا       

 اهوتاْ اتو٣اْ ألى احلبِّ ٗاهل ١ٗ ٗاهعٌا...
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 ّ اهعارٝ اجتٔت كىل ٗاه ٓا)  عارأل ٙافا ًّ ً رستٔا أح  األٙاَو ٗأأسر  ً

أاأا.. اهَٚ٘ حلت هِا املعوٌٞ حلاٙٞ عّ فوشإ ... ٗٙافا.. ٗحٚفتا... َُٗشتُٚت ًتارا     -

 أٙطًا...

 ٙلٌى اه٘اه  رْٗ ٗعٛ قصتٕ اهيت كاْ ٙرررٓا را٢ًٌا) 

 آٖ ٙا صاريتٛ...

 فوشإ   .. كِا ُعٚع فٚٔا.. يف ً ِٙٞ ٙافا...

 ٗيف ً ِٙٞ ٙافا  ..كٚف... كٚف أاأا  .... فٚٔا  -

فوشإ  ٙا صاريتٛ أًِا اهلبريٝو ٗٙافا اأِتٔتا.. كِتا صتاارًاو أًتم كاُتت اأِتٞ        -

عٌتتٛ... سلتتّ ُتتت كرٓا... حتت  أتتتٟ اهٚٔتت٘ر كهٚٔتتا أجر ُ٘تتا ًِٔتتا أعتت  أْ قتوتت٘ا أأتتٛو ٗٗاهتت     

أًتتمو ألٌُٔتتا مل خير تتا حتت  أًتترٗا اهفوشتتإِٚٚ  أتتاخلرٗا.... كتتاْ ٗاهتت اُا طتتاأ  فوتتٍ         

ِِّا ه هم قتوٍ٘ٓ مجٚعًا .... ِٗٓا ٓترب أِتا  ت ن    خيافا. ... ٗٗقف٘ا ٙتح ْٗ اهٚٔ٘ر ًل أأِا١ ع

ٗاه ٌٓا.. مل ُشتإل كي محى اهقوٚىو ًٗفاتٚح أٚ٘تِا اهيت َظََِّا أُِا هّ ُاٚب عِٔتا طتً٘ٙ......   

مو اُعرٜ ٓ ا املفتات املعوا عوٟ اجل ارو كُٕ ًفتات أٚتِاو أًا ًفتتات أٚتت  ت نو ٗاهت  أًت     

 فٔ٘ يف صِ ٗقو ختب٣ٕ أًم حتٟ ُع٘ر كىل فوشإ .....

اه ً٘  عوٟ ج ٙٔا.. تظاركٕ ٙافا اهتفاتتتٕو متٍ تقفتز     ٗٙوتفت اه٘اه  كىل اهزٗ ٞ فٚج 

كىل حطّ ٗاه تٔا.... اشتح رً٘عٔتا ألفٚٔتا اهصتاريت  أٌِٚتا ٙتركه أج٘آتا اهصتارياْ         

ِِصاتتتاْ كىل حطتتّ اه٘اهتت و اهتت ٜ لوشتتٌٔا عوتتٟ ركبتٚتتٕو ٗضطتتٌِٔا ٗكأُتتٕ ضطتتّ        امُل

         ٘ ْ ًتا أحلٚتٕو هلتّ    اه ُٚا فٌٚٔاو متٍ ٙلٌتى) أُتا أعتر  ٙتا صتاارٜ أُلتٍ قت  ي تفٌٔت

ستفٌْٔ٘ كى كوٌٞ ٗأُتٍ تل ْٗ ٗتت كرُٗٔا ..... سأكٌى اهقصٞ ٙا صتاارٜ) تِٔتا يف   

اه ارٜ ًل كثري ًّ أٓوِاو ًّ ٙافا ٗكى ً ْ فوشتإ  . كتاْ َ ت ُّكٍ ٙعتر  تتا رًا يف      

و اهتتيت كتتاُ٘ا ٙتت ٓبْ٘ كهٚٔتتا را٢ٌتتًا ٗٙعتت٘رْٗ ذلٌوتت  أتتاهلثري يف رٓتتاأٍٔ ٗكٙتتاأٍٔو   ٞستت٘رٙ

و ٗكاْ ٓ ا ًّ حعِا ٙا صاارٜ.. صحٚح أُِا كِتا حتزِٙ   ت ًا    ْٞ ٙوجأ كىل س٘رٙفقرر أ

     ِّ هرتن ٗطِِاو ٗكاْ عوِٚا أْ ي ُرتن فوشإ  حتَّٟ ه٘ ًتِاو كٌتا فعتى اهلتثريْٗو هلت

تتمًَر عوِٚتا اهلتثريْٗ ًتّ فوشتإ  ًٗتّ جار ٔتا... ٗٓت ا ًتا حصتى.. ٗحعِتا اجلٚت  كتاْ              

حطتتِتِا كٌتتتا فوشتتإ و ٗٓتتتٛ اهتتيت ستتتاٗتِا أأأِا٢ٔتتتا      اهتتتيت ٞ.. ستت٘رٙ ٞمبج٣ِٚتتا كىل ستتت٘رٙ 

و ٗي تزاي..... ٗيف ُفص اه٘قت تشعٟ ًل ًّ ٙتعتاْٗ ًعٔتا ًتّ اهعترب     ١اهش٘رٙ  يف كى طٛ

ٗغريٍٓ هِصرٝ فوشإ  ٗع٘رتِا كىل أرضِا ٗأٚ٘تِا ِٓان ... ٙصى اه٘اه  كىل ٓ ا اجلز١ ًتّ  

ُّ احل ٙث أق٘هل  ا) غ ًا.. غ ًا تلٌى هلٍ...حلاٙتٕو فٚتٌوٌى اهصاارو ٗتِٔٛ األ
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ٗٙتتأتٛ اهاتت  أشتترعٞو ٗٙرٙتت  اهصتتاارو ي ستتٌٚا ٙافتتاو أقٚتتٞ اهقصتتٞ اهتتيت مل ٙفٌٔتت٘ا           

اهلتتتثري ًِٔتتتاو هلَّٔتتتا حلعتتتاأل اتتتِحٍٔ اهلتتتثريو ٗٓتتتٍ ِٙعٌتتتْ٘ أتتت  ١ حطتتتّ اه٘اهتتت        

 ...ٝٗاه٘اه 

كتثريْٗ ٙتا صتتاارٜ جتاُ٘ا فوشتإ  حتَّتتٟ ًتّ أأِا٢ٔتا.. ٗرٗي عرأٚتتٞ مل ترحتب أِتتاو          _

 فٌٚا أع  أهَا٘ا ٓ٘ٙتِاو ٗطٌش٘ا حق٘قِا..ٗ

تقاطعٕ ٙافتا) أاأتا.. أاأتا.. طت٘ ٙعتو طٌشت٘ا حق٘قِتا ... ٙطتحم اه٘اهت  ٗأشترعٞ ٙقت٘ي)            

ععٍٚ ٙا ٙافا.. أصبحتا تشأه  كثريًا.. ًّٗ ٙشأي ٙعر .. طٌش٘ا ٙا أتِيت.. َجّبت٘ا.. أجفت٘ا..    

ا صتاارٜ.. ٗظفُ٘تا ًثتى اهشت٘رٙ و     ٙت  ٞتٔ أ ٙافا ٗٙع٘ر اه٘اه  كىل قصتٕ) اآلْ مطِِا ست٘رٙ 

ٗستتلِا يف ًِتتامي كٌِتتامهلٍ ٗهتتٚص يف اخلٚتتاَو هتت هم لتتب أْ سلتتافغ عوتتٟ ستت٘رٙٞ ٙتتا         

 صاارٜ.. س٘رٙٞ أًِا أٙطًا..

تقفتز ٙافتتا  جتٞ اهعإتتعو ٗكأُٔتا ترٙتت  كُٔتا١ حتت ٙث ًلتررو هلَِّتتٕ ذلبَّتب كهٚٔتتا        

   ٞ كتتاْ ٙق٘هلتتا األب  حتت  ي ٙإتت٘ي... ًٗتتل األٙتتاَ حفعتتت ٗحفتتغ أج٘ٓتتا كتتى عبتتارٝ ٗكوٌتت

ٗاألَ... ٗصارأل تفٍٔ ملارا ت٘ا حٍَّٔ اهلبري جمبخٍٚ اهريًت٘ن  جٗطتقٚقٕ رلتٍٚ فوشتإ       

 كٌا كاْ ٙق٘ي ٗاه ٓا ٗٓ٘ ٙطحم...

تع٘ر ٙافا أح  األٙاَ ًّ ً رستٔاو ٗتركه ٓ ٖ املرٝ سلت٘ أًٔتا هاٚتاب ٗاهت ٓا ٗٓتٛ      

 تق٘ي) ًاًا.. ًاًا.. اتعٛ...

 ًارا يف  عبتم اهَٚ٘  ... تطحم ٙافا ٗتلٌى)أًرن... ٓٚا ق٘هٛ..  _

اهٚتَ٘ ستتأهتو املعوٌتتٞ) ٙافتتا.. ًتارا تعتترف  عتتّ فوشتتإ  .. قوتت هلتتا) أعتتر  ٙافتتا....       _

 ٗأْ يف فوشإ  اآلْ أُاسًا ٙقاتوْ٘ كسرا٢ٚى.. ٗحٚفا....

سأهتو املعوٌٞ) ٗملارا .. قوت هلا كٛ ٙإررٍٗٓو ٗٙعٚ ٗا أٚ٘تِتا ٗأراضتِٚا... قاهتت هتٛ     

 املعوٌٞ) أراف٘... صفق٘ا ٙا أٗير هٚافا.. هلو أكٌوت) 

 آُشٞ.. أاأا ضبُّ س٘رٙٞ كثريًا.. ٗضبُّ فوشإ و ٗٙتٌِٟ أْ ٙع٘ر كىل أٚتٕ ِٓان... -

 كٖ.. ًٗارا قاهت هم املعوٌٞ  .. جقاهت ٗاه ٝ ٙافا أؤفٞ . _

 مل تقى اآلُشٞ رغ  ط٣ًٚا يف اهب اٙٞو هلَّٔا فجأٝ قاهت هٛ)  _

 اه٘طّ غايش   ًا ٙا أٗير... كْ طا١ اهلل ستع٘رْٗ...

تت كر ٙافا كٚف كاْ املختٍٚ ٗٓتٛ صتاريٝو أِاٙتاأل ًت.صتقٞ ٙفصتى أِٚٔتا طت٘ار          

ًِعٌٞو ًٗل األٙاَ كثرأل اهبِاٙتاأل ٗاهظت٘ار  ٗاهت كاك  ٗاألست٘اق... ٗكتاْ أكثتر ًتا        

         ٗ اهت ٓا ٗأج٘ٙٔتا األصتار    مبُّتٕ يف األست٘اق امللتبتاألو اهتيت كاُتت تت ٓب كهٚٔتا را٢ٌتًا ًتل 

ًِٔا أشِ٘األ هتظرتٜ قصصًا ًٗ٘ست٘عاأل... ٗكاُتت كوٌتا قترأأل ٗقترأأل أعإآتا ٗاهت ٓا        
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ًلافأٝو فت ٓب أشرعٞ هتظرتٜ أٔا قصصًا أجر٠و ٗق  صارأل تفٍٔ ًا كتاْ ٙق٘هتٕ هلتا    

ٍع ٙشتاع ُا يف حٚاتِتاو ي ستٌٚا          ٗاه ٓا را٢ًٌا) لب أْ ُتتعوٍ كتثريًاو ألْ اهعوتٍ ست.ت ععتٚ

 ٓجرُا أٗطاُِا فوٍ ٙع  ًعِا س.تع غريٖ...ٗق  

ًرٝ كاْ ٗاه ٓا ٙرٙٔا ص٘رٝ ق نٞ مل ِٙتٍٔ ٙافاو فقاهت هٕ ٗٓٛ تِعتر كهٚٔتا أتتٌعّ)    

 أاأا.. ٓى تزعى ًو كرا قوت هم أأُو أحبُّ املخٍٚ أكثر ًّ ٙافا  

 رٖو ملارا أمعى ٙا أاأا    أهٚشت س٘رٙٞ ٗطِِتا اآلْ    قتاي ٓت ا ٗٓت٘ ٙطتٌٔا كىل صت       _

كٌا كاْ ٙطٌٔا ٗٓٛ طفوٞ صاريٝ... مٍ أكٌى) حتَّٟ ه٘ ع ُا كىل فوشإ  ستِبقٟ سلتبُّ   

َّْ كتىَّ ركرٙاتِتتا ِٓتا.. قتت٘هٛ ٙتا ٙافتتا.. ملتارا متتب  املختٍٚ أكثتتر .. قتتاي         ست٘رٙٞ ٗاملختتٍٚ.. ك

 اه٘اه  ٗٓ٘ ٙعبث أطفريتٔا..

ملخٍٚ فٚٔتا  ٚت ًا..   أُا ُجواقُت ِٓاو ٗعظت ِٓاو ٗكىُّ رفاقٛ ِٓاو ٗأعر  رًظا ٗا _

 ه هم أحبُّ ٗطو اهصاريو كٌا تتٕ اآلُشٞ..... اتشعت عِٚا اه٘اه  كعجاأًا ٗقاي)

ًعم حا.. ٗأُا أحبٕ كثريًاو كَّٕ محاُا... ٗس٘رٙٞ عوٌتِاو ٗٗظفتِتاو ٗهت٘ي اه٘ظٚفتٞ     _

 ا تٞ كهِٚتا   ٗاهبٚ٘أل هبقِٚا يف املخٌٚاأل املو٣ٚٞ أاخلٚاَو َٗهَعاَُِٚا اهلثري.... هلتّ فوشتإ    

 كٛ ُُخِرَا ًِٔا أع ا١ُاو ُٗع٘ر كىل أرضِا كٌا أٙاَ مًاْ...

ًتتل ٓتت ا ٙتتا ٙافتتا ستتِعىُّ سلتتافغ عوتتٟ ستت٘رٙٞ... ٗطتترر األب هٚفل تتر أصتتٌت أتتبعه           

اهلتت٘ا ص اهتتيت كاُتتت ًٗتتا ماهتتت تاتتزٗ رِٓتتٕو ٗاخلتت٘  اهتت ٜ نتتي قوبتتٕ.. فلتتثريْٗ ًتتّ        

بُّ يف ًصتتتوحتٍٔو كٌتتتا ٌٓتتتص هتتتٕ   اه٘افتتت ّٙ ًتتتٍِٔ كىل ستتت٘رٙٞ ٙقً٘تتتْ٘ ستتترًا مبتتتا ي ٙصتتت   

ص ٙقٕ.... ٙت٘قف عِ  عامل اهشٚاسٞ اه ٜ ي ضبتٕو هلَّتٕ ذللتَ٘ أتٕ كاتريٖ ... ٗٓت٘ ي       

ِٙشتٟ ًتا فعوتتٕ أعته اهتٚتاراأل اهفوشتإِٚٚٞ اجتتاٖ ًتّ محتآٍ يف ست٘رٙٞ... آٖ... أاِتتٟ أْ ي           

   ٕ َّ و هلَّٕ كاْ كوٌتا اطتت َّ أت احلتزْو ٙوجتأ كىل    ِٙعلص ٓ ا س١ً٘ا عوِٚا. ٙق٘ي ٗٓ٘ ٙتِ

 مٗ تٕ هٚق٘ي هلا ًا ٙعتٌى يف ص رٖ)

-         ٛ ًتّ   ١ٗاهلل.. ه٘ آر٠ ٓ ا اهبوت  أجتٛ ه٘قفتت ضات َّٖ.... فتقاطعتٕ مٗ تتٕ أؤفتٞو ٗطت

هتق٘ي ٓ ا   .. فٚصٌت  زْو ٗٙقإل صتٌتٕ   ١اخل٘ ) قى هٛ.. أاهلل عوٚم.. ٓى ِٓان طٛ

 ان اه٘قت...رُ  اجلرض اه ٜ ٙؤرْ أق َٗ  ارٍٓ أأ٘ عٌار يف ًثى ر

           ٕ و ألُتٕ   أأ٘ عٌارو  تارٍٓو ٗرفٚتا عٌترو ٗاأتّ حٚفتا اهت ٜ صتار أقترب كهٚتٕ ًتّ أجٚت

 ٙظاركٕ ًٌٕٓ٘ ٗطرٙقٞ تفلريٖ را٢ًٌا... ٗح  رآٖ حزًِٙا أرار أْ ٙظاركٕ أفلارٖ)

 اتل ٙا أأا كرٍٙ.. محٟ اهلل هم ٙافا ٗكرٍٙ ٗساَ) _

ٙا فوشإ و ٗترٙ  أْ توعتب أِتا   أعه قٚاراتِا جارا س٘رٙٞ َفُشَ ألو ٗاسلرفت عّ طر

 .... أمل ٙلفٍٔ أْ آأا١ أعطٍٔ أاع٘ا فوشإ      ٗاهَٚ٘ ٙرٙ ْٗ ت ًريُا   
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اُعتر ًتارا فعوت٘ا يف ُٔتر اهبتارر يف هبِتاْو َعرَّضت٘ا اهفوشتإِٚٚ  هوتتٔجري ًترٝ أجتر٠ .            

اهتت٘طّ  كُٔتٍ ي ٙفلتترْٗ كي مبصتتاحلٍٔ ٗاُتٌتا١اتٍٔ.. َٗقتتَ ُرُا اهشتت٤ٚ  عتى اهعٌتت.١ يف ٓتت ا    

ٙتحلٌتتْ٘ مبصتتريُا... هتت هم أُتتا جتتا٢ف  تت ًاو ٗأُتتاَ ٗأستتتٚقغ ٗأُتتا أرعتت٘ اهلل أْ ضٌتتٛ        

اهتتيت ٗقفتتتو ًٗتتا  ٞ.. ٗضٌِٚتتا ًعٔتتا... تصت٘ر غبتتا١ٍٓ ٗعٌتتاهتٍٔ.. ٙت٘ ٔتتْ٘ كىل ست٘رٙ   ٞست٘رٙ 

تزايو رْٗ اهعرب يف ٗ ٕ رلإإاأل أع ا٢ِا... آٖ ٙا أجٛ.. ًارا أق٘ي    ٙلار املا١ يف فٌتٛ  

هلتتّ ًتتا أاِتتاٖ أْ ٙقتت ِّرُا اهلل عوتتتٟ اه٘قتت٘  يف ٗ ٔٔتتٍ هِحٌتتٛ أُفشتتِا قبتتتى          خيتتِقو... 

س٘رٙٞ... أكار أ ّ ح  أت كر طتاتِاو ٗأجظٟ أْ ُعٚظٕ ًّ   ٙت ... ٗصت قو اآلْ هتّ    

 زل  رٗهٞ عرأٚٞ تشتقبوِاو ألٍُٔ مجٚعًا غارقْ٘ يف ًمسٍٚٔ ٗرلإإاأل حلأًٍ....

 قٔ٘ٝ.... ِٙعر كهٚٔا أأ٘ عٌار أعاطفٞ األأ٘ٝ )تقإل ٙافا ح ٙثٌٔاو ٗٓٛ مٌى صِٚٚٞ اه

اهلل ضٌٚلتتٛ ٙتتا أتتِيت... ٙتتا ٙافتتا اهااهٚتتٞ.. اهٚتتَ٘ فرحتتت كتتثريًا ٙتتا أأتتا كتترٍٙ حتت      _

ح متو عِٔا ً ٙرٝ امل رسٞ.. ٓا اهلل.. اهلل.. صارأل صبّٚٞو كُٔا جو٘قٞو ٗدلتٔ ٝو ٗآُشتٔا 

ًتحتاْ..  ٓاُت ٙا أِيت... طتٔراْ ٗٙبت أ اي   تأًى أْ تلْ٘ ًّ املتف٘ق  يف اهظٔارٝ اهثاُ٘ٙٞ...

مٍ ِٙعر كىل أج٘ٙٔتا اهوت ّٙ ٙصتارأُا ٗٙقت٘ي) ٗأُتٌتا أٙطتًا لتب أْ تلُ٘تا دلتٔتَ ّٙ ًثتى           

 ٙافا...

حققت ٙافا حوٍ ٗاهت ٙٔاو ًٗ رِّستتٔا ٗحؤٌتا ٓتٛ أتاهتف٘قو ٗفترت أأت٘ عٌتار أِتٚجتٔتا          

ًٞ  را٢عتتٞ يأِتتٕ جاهتت و اهتت ٜ ستتبقٔا أاه راستتٞو ٗختتترَّا ًتتّ      كتتثريًاو ٗٓتت٘ ِٙعتتر كهٚٔتتا جَكَّتت

ِّحًا ه٘اه ٖ أٔ ا اخلص٘ص... ًَُو  اجلاًعٞ.... ٗاه ٜ أأ ٠ كعجاإٔ أٚافا ًراأل ع ٙ ٝو 

َُٔ  كتتىَّ ٙتتَ٘ قتت َٗ فوشتتإِٚٚ     كاُتتت طتت٘ار  املختتٚ  ٍ تاتترق أاهصَّتتخب ٗاحلٚتتاٝاو ٗتظتت

 مت ضا٘ط اه ٗي اهيت كاُ٘ا فٚٔاو ي سٌٚا ًل احلرٗب عوٟ َغزَّٝ.. ٞجلؤٗا كىل س٘رٙ

ٗكتتتاْ كتتتتثري ًتتتتّ اهفوشتتتتإِٚٚ  ي ٙرتتتتاحْ٘ يف اخلفتتتتا١ هتصتتتترفاأل أعتتتته ٓتتتتؤي١    

 تصرفاأل هلٍ ًرٙبٞ ...اهقارً و فٚتحرن اخل٘  راجى قو٘أٍٔ ٍٗٓ ٙت٘ شْ٘ طرًا ًّ 

قتصتتارٙٞ تتحشتتّ كتتثريًا يف املختتٍٚ ًتتل تتتررر مجٚتتل ستتلاْ رًظتتا عوتتٟ        احلٚتتاٝ اي

أس٘اقٕو اهيت صارأل ركاكِٚٔا ًقشٌَّٞ أ  اهش٘رٙ  ٗاهفوشإِٚٚ  ااًًاو كٌا اهظقا 

 ٗاحلٚاٝ...

 تٔارٓتتا ًٗثاأرتٔتتا يف رراستتتٔا اجلاًعٚتتٞو يف كوٚتتٞ    استتِ٘األ قوٚوتتٞ جتاٗمتٔتتا ٙافتتا أ  

 رابو  اًعٞ رًظا...اآل

هت هم حققتت حؤٌتا أتأْ اتارض ًِٔتٞ اهتت رٙصو اهتيت ٗرمتٔتا عتّ ٗاهت ٓا ٗٗاهت تٔا...             

ٞن جلٌٚتتتل األُظتتتإٞ اهتتتيت تقتتتَ٘ يف املختتتٍٚ ٗغتتتريٖو ي ستتتٌٚا توتتتم     ٗختر تتتت أتفتتت٘قشو ًٗتاأعتتت

 األُظإٞ اهيت مصى أ  ً ارض األُٗرٗا ٗامل ارض اهتاأعٞ ه٘مارٝ اهرتأٚٞ اهش٘رٙٞ...
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قوبٔاو ٗأظافو كاُت تِعتر كىل اهعوتٍ اهشت٘رٜو ٗتتٌِتٟ أْ ٙعتى ًرفرفتًاو        ًّ كىِّ

 ٛ و ٗأإحشتاض قوبٔتا ًٗظتاعرٓاو صتارأل تترأط أت  عتزَّٝ        ١عاهًٚاو ألُٔاو ٗق  ٗعت كى طت

 ٓ ا اهعوٍو ٗعزٝ فوشإ و ٗع٘رٝ أٓؤا كهٚٔا أع  ع٘رٝ حق٘قٍٔ كهٍٚٔ...

ٌٔتتا أأتٛ عٌتتار حتَّتٟ ٙصتتٚبٔا   ًٗتا كْ تشتٌل أحارٙتتث اهتخت٘  اهشتترٙٞ ًتّ ٗاهت ٓاو ٗع     

َّ اهت اعٛ ِٙتٔٛ أاصاأل ٗاهت ٓا اهتيت ٙعت  عِٔتا أق٘هتٕ يف       اهلول أفق اْ األًاْ ٗاألًّو هل

ُٔاٙٞ احل ٙث) احلٌ  هلل اه ٜ كاْ ُصٚبِا ِٓاو ألْ س٘رٙٞ أًوِتا يف املقاًٗتٞ... ٗٓتٛ ًتّ     

 َسُٚع  اهفوشإِٚٚ .

ٙرٙتتاْ غاهٚتٌٔتتا ُتتتَز ُّ كىل طتتاب    كتتاْ عتترض ٙافتتا ًبعتتث اط٣ٌِتتاْ هو٘اهتت ّٙو ٌٗٓتتا      

ٌَتتت أٔتا اأِتٌٔتتاو كىل         ٙعرفاُتٕ كاأٌِٔتتاو ٗٙتٌتتل أتتاهلثري ًتّ اهصتتفاأل اهتيت َحُوٌتتا أٔتا َٗحُو

 جاه و اأّ أعز ص ٙا هلٍ...

ٌُّٔتتا أأتت٘ عٌتتار ٓتت٘ األقتترب كىل ٗاهتت ٓاو ألُتتٕ ٙفلتتر ألتتى            ٗأاهتتتاهٛ أعتتّز  تتار... َفَع

أِٚٔتا ٗأت  جاهت ن ق٘ٙتًاو أاةضتافٞ كىل احلتبُّ        قطاٙآٍ ًثى ٗاه ٓاو ٗٓ ا ًا  عتى اهتقتارب  

ِّى احلٚاٝ أٌِٚٔا... َُٚش  املتِاًٛ أٌِٚٔا أٔ ١ٗو مما َس

َْ ُٙخظتٟ ًِتٕو فٚبت أ تِفٚت  املخإتطو ٗ ُتشتَتَاىُّ أعته اهثاتراأل             ٙصٚب ست٘رٙٞ ًتا كتا

ِّ عوٟ اهف٘ضٟ ٗأتّث اهتحتر  اهشٚاسٚٞ ٗاي ن قتصارٙٞ اهقوٚوٞو ٗأعه املعامل يف اهوعب اخلف

 املظبٖ٘..

ًٗا ٙصٚب اه٘طّو ٙصٚب مجٚل أ زا٢ٕ... ًتّ استتاو٘ا اهظتعب اهشت٘رٜ يف رلإإٔتٍ      

 ض  س٘رٙٞ استاو٘ا اهفوشإِٚٚ و ٍٗٓ املشتٔ فْ٘ أًٗي ٗأجريًا كٌا فوشإ ...

أأ٘ كرٍٙ ٗٓ٘ لوص أع  اهرتحٚب أأأٛ عٌار ) لتب أْ   اتل ٙا أأا عٌار... جٙق٘ي _

 ُلْ٘ ٗاع و ٗسلفغ اجلٌٚىو فِ ٙر اهظر ٙ٘حٛ أأْ أًرًا رلٚفًا سٚحصى...

 ٓزَّ أأ٘ عٌار رأسٕ أصٌت ٗٓ٘ ٙفلِّر....

َع هوحعتاألو متٍ ٙفرتقتْ٘         ُُٗ ت٘ كاُت األسرٝ ًٗعٔا ٙافا ٗجاه  تِصتُت... ٙتوت٘ احلت ُٙث 

ُْ اهظتت ُٙ  عوتتٟ ٗ تتٕ ٙافتتاو ضتتاٗي    أاهتصتتٌٍٚ عوتتٟ اهثبتتاأل ا  هتت٘اعٛ.... ٗكر ٙوفتتت جاهتت  احلتتز

 اهتخفٚف عِٔا)

 ي ختايف ٙا عزٙزتٛ... ٓ ا اهرأٚل اهعرأٛ املزعَ٘ سٚعٕٚ اهش٘رْٙ٘. _

ٗأاِتتٟ ٙتتا جاهتت  أْ ُعٚتتٕ سلتتّو اهفوشتتإِٚٚ و قبتتى أْ تقتتل اهفتتأض يف اهتترأض ...           _

غْ٘ املظتتاعر اه ِٙٚتتٞ عِتت  اهِتتاض... ٓتت ٖ   أجتتا  كتتثريًا ًتتّ املتشتتوو  أِِٚتتا... اهتت ّٙ ٙ غتت    

املظتتاعر اهتتيت أرآتتا تشتتٚإر عوتتٟ اهلتتثريّٙو فتعٌتتٍٚٔ عتتّ طرٙتتا األٗطتتاْ... ٗتِٔتتٛ ٙافتتا       

ح ٙثٔا أع األ ختِا اهلوٌاأل فتت٘قف عّ اخلرٗاو ح  ٙلٌى جاه ) ضتاٗهْ٘ استتب اي   
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ا ًتتّ ٙعتتٛ ٓتت ا ٗهتتّ خيتتْ٘...  ُتٌتتا١ اهتت ٙو امُلخَتتتَرق.... ٗي َتَِشتتٛ أْ أِِٚت  ُتٌتا١ اهقتتً٘ٛ أاي اي

أعتر  فوشتإِٚٚ  ُكُثترًا غتري راضت  عتّ ً٘قتف ًظتعى ٗأعته قتارٝ محتاضو ٗأعته ًتتّ             

 تبعٍٔ....

كُظتتا١ اهلل... ًٗتتا تلتتار اهلوٌتتاأل األجتتريٝ ختتترا ًتتّ فٌٔتتا حتتتٟ ٙقإعٔتتا صتت٘أل          _

 رصاص ٗضجٚج يف اخلارا...

 هصفرجتتٌل األسر ًل أعطٔا ٗاخل٘  ٙازٗ اهقو٘ب... هق  أ أأل ساعٞ ا

اتل ٙا أأا عٌار ... جٙق٘ي أأ٘ كرٍٙ أتصٌٍٚ  سِوتحا أتاجلٚع اهفوشتإٚو راجتى     _

اهفوشتإٚو ٙقطتتٛ أْ ي   -تفتاق اهشتت٘رٜ  املختٍٚ... لتب أْ سلٌتتٛ املختٍٚو أاعتبتتار أْ اي   

ٙت جى اجلتتٚع اهشتت٘رٜ املختتٍٚ يف حاهتتٞ صتترا  راجوتٕ.. هقتت  فعوتتٔا أعتته قتتارٝ محتتاض ًٗتتّ     

ع رًا ًّ اهظباْ ِٙارْٗ جأاهث٘رٝ  ..ٕٓ.. م٘رٝ    رأٚل عرأتٛ    ٙتا    ِٙشجٍ ًل أفلارٍٓ.... كْ

 هلٍ ًّ أغبٚا١    ِٗٙعر كىل كرٍٙ ٗسامل اهو ّٙ ٙب ٗ اخل٘  يف تعتاأري ٗ ٌٔٔتاو اُتبأتا ٙتا    

 ُأَِٛو ٗاهتفتاا كىل رراستلٌا ...

ٓت أ قوتتًٚ.و فصتتحتم  اتقترتب ٙافتتا ًتّ ٗاهتت ٓا ٗٓتتٛ تطتل ٙتت ٓا عوتٟ رأستتٕ) أاأتتا..       _

تأمر أاُفعاهم اهظ ٙ ... أر ٘نو كٌا كَِت تق٘ي هِا) لتب أْ ُتٌاستم عِت  املصتا٢ب...     ت

 ٗتِعر كىل أج٘ٙٔا مٍ ٗاه تٔا...

ْ اجلتٚع اهشت٘رٜ ضتٚط أتاملخٍٚو     كٓ ا صحٚح ٙا أجٛ جٙق٘ي أأ٘ عٌار ... ٙق٘هتْ٘   _

 ٘ ْ اه٘ضتل...  ٗنِل رج٘ي املظاغب  ًّ احلجر األس٘ر ٗاهق َو ٗأعه اهظٚ٘خ اه٘اع  ُٙٔت ا٢

 ٗأاهِشبٞ ملا جرَّأٖ٘ فٔ ا ي ٍٙٔ... املٍٔ أْ اهل ١ٗ سار اآلْ... ٗعوِٚا أْ ُفلر.....

 ار األٙاَ ٗاخل٘  ٙازٗ اهِف٘ض..

كثريْٗ ًّ اهفوشتإِٚٚ  ًتا تتزاي ركرٙتاأل ٓجترتٍٔ ًتّ فوشتإ  تقتف حتا٢ً. رْٗ          

ًظتتاعر رِٙٚتتٞ   ًظتتاركتٍٔ أتتأٜ فعتتى ًتتّ ٓتت ا اهِتت٘ و ٗرْٗ أٜ ٗعتتٛ خلإتت٘رٝ اهقتتارَو ًتتل    

ت غتت ت تفلريٓتتٍو ٙلبحٔتتا جتت٘  طتت ٙ  ًتتّ ًصتتريش ٙظتتررٍٓ ًتترٝ ماُٚتتٞ... ٗدلٌ٘عتتاأل       

َّ ُشتتبٞ ٗاعٚتتٞو      تشتتووت ٗيف أعٌاقٔتتا ارتبتتاط أتتمجرّٙ ٙتت فعٍٔ كىل املظتتاركٞ اهق٘ٙتتٞو هلتت

هتحاق أأصحاب املخإإتاأل ضت  ست٘رٙٞو ألُٔتٍ ًتأكت ْٗ      ٗطِٚٞو ترفه رفطًا قاطعًا اي

 ألجرَي ٍٓ.. ٗٗطٍِٔ فوشإ و ٗكى ًقاَٗ ٙرفه كسرا٢ٚى...أْ املشتَٔ   األَٗي ٗا

جاه .. املخٍٚ ٙطج أاملتصارع و كٌا ٙق٘ي ٗاه نو جتبارر ٙافتا جاهت  أعت  صتٌت      _

 ط٘ٙىو ٌٗٓا ٙظآ اْ اهتوفام .... هّ ُقف ًلت٘يف األٙ ٜ ٙا جاه .

ضاٗي جاه  أْ ٙٔت ٥ اُفعاهلتا املفتا ٤و ٗاهت ٜ كتاْ ًصتاأًا أتٕ ًثوتٔا هلِتٕ ضتاٗي           

كجفتتا١ٖ.. كُتتٕ كتتاْ خيتتا  عوٚٔتتاو ٗعوتتٟ  ِِٚٔتتاو ملتتا رآٖ ًتتّ طتترٗرٓا اهتت ا٢ٍو ٗحزُٔتتاو         

 ٗاُفعاهلا ألتفٕ سبب.. ٗأاأتشاًٞ ٗٓ٘ ٙقرتب جبوشتٕ ًِٔا ٗضطِٔا )
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ٕٓٚ ٙب ٗ أُم ٗرمتت ٓت ا ًتّ عٌتٛ أأتٛ      ي ختايف.. اُتبٔٛ كىل ُفشمو فأُت حاًى..  _

 ٙافا.... ي ختايفو ٗهِِتعر... ًّٗ خيإ٤ سِٚاي  زا١ٖ... كرٍٙ ... س٘رٙٞ ق٘ٙٞ ٙا

اُعتتر.. جقاهتتت ٗٓتتٛ تتجتتٕ كىل اهِافتت ٝ  أي تتتر٠ ران احلتتا ز هوجتتٚع اهشتت٘رٜ  ...       _

ستافى   اُعر... ِٓان ... ُٔاٙٞ اهظتار  م.مت .. هقت  استظتٔ  أحت  عِاصترٖ أرصاصتٞ قِتاص        

 ُٕ ٙشلّ غري أعٚ  عَّا....كاهَٚ٘..... ٙق٘هْ٘ 

تعتتتت.. ي ُأتتت َّ ًتتتّ أعتتته اخلتتتا٢ِ .. قتتت  ٙلتتتْ٘ كتتتثريْٗ ًثوتتتٕ ًتتتّ ٙظتتتارن يف       _

 َ فأُا َتعابع   ًا... ِٗٙٔطاْ...ارلإإٍٔ... املٍٔ ٓٚا هِِ

ٞن ًِتٕو ٗأطتم          _ ًُرٙبت أجا  ًّ  ارُا أأٛ كأرآٍٚ... هقت  رأ٠ ٗاهت ٜ أعته تصترفاألن 

ٕ ًل ًّ جاْ ًّ محاضو فاأِتٕ رعت  أٙطتًا هلتا أفلتار مل تعجتبو... املٔتٍ.. تصتبح عوتٟ         أُ

 جري....

مل تشتإل اهَِ٘ ٗٓٛ تفلر أت ان اجلِت ٜ ًتّ اجلتٚع اهشت٘رٜ اهت ٜ ُقتِال .... هقت          

ٗمعتت٘ا أرٗار اهوعبتتٞو ٗي طتتمل ستتٚتعرإ املختتٍٚ كىل اخلإتتر املخٚتتف.. ٗحتت  عتتارأل هتظتتعى       

 ُا٢ٍ.... هق  كاْ قوقًا ًثؤا..اهط١٘ رأأل مٗ ٔا غري 

 ُٔه ٗأرار اخلرٗا كىل اهظرفٞو َفَر تٕ أْ ٙبقٟ كىل  اُبٔا..

 أُشٚتا أْ عِ ٜ ًِاٗأٞ عوٟ حا زُا أع  ساعاأل قوٚوٞ    _

 ي طبعًا.. من.. تصبح عوٟ جري.. _

أٙطًا مل تٍِو كِر ًا ٙزاي اجلِ٘ر عوٟ احلا ز اهشت٘رٜ ٙظتاوْ٘ أاهلا...كُتٕ جتط اهت فا       

 األق٠٘ هلٍ... طاهت ٙقعتٔاو ًٗل اهفجر ُٔطت مطِّر أعه اخلبز ٗاألطعٌٞ ..

كتتاْ جاهتت  قتت  اهتحتتا أاملِاٗأتتٞ عوتتٟ احلتتا ز امل٘ تت٘ر راجتتى املختتٍٚو ٗقبتتى ً٘عتت             

امل رسٞ أقوٚى جر ت تشتقىُّ سٚارتٔا كىل امل رسٞ امل٘ ٘رٝ عوتٟ أطترا  املختٍٚو قرٙبتًا ًتّ      

كىل امل رسٞ ٗقفتت عِت  كحت ٠ اهبقاهٚتاأل تظترتٜ اهت جاْ       احلا ز اهش٘رٜ ..... قبى أْ تصى 

أحطتترتٕ هوجِتت٘ر اهشتت٘رٙ     جاهتبتت   ٗرأإتتاأل اخلبتتزو متتٍ اجتٔتتت كىل احلتتا زو هتعإتتٛ ًتتا     

 املراأإ  عوٕٚو ٗٓٛ ت ع٘ هلٍ أأْ ضٌٍٚٔ اهلل...

عتتارأِل كىل ستتٚارتٔاو ٗأفلتتار تتصتتار  يف رأستتٔاو ًٗتتا كْ اقرتأتتت ًتتّ ستتٚارتٔا حتَّتتٟ    

ٚٔا رصاصٞ قِاص ًّ األأِٚٞ امل٘ا ٔتٞو أصتاأتٔا يف صت غٔاو فشتقإت ًطتر ٞ      ُس ِّرأل كه

 أ ًا٢ٔا..

مل تشٌل طوقاألن َتَوِت توم اهرصاصٞ هتصتٚب أعته ًتّ حتاٗي كستعافٔاو ألُٔتا كاُتت        

َّ آجر اهص٘ر اهيت غزأل راكرتٔا ٗعِٚٚٔا أقت٘ٝ كاُتت صت٘رٝ     ق  فارقت احلٚاٝو ٗي طمل أ

ٗكىل ٗاهتت تٔا حت  عوتتٍ أُٔتا حاًتتى.. هٚقت٘ي هلتتا) كَّتٕ اأتتّ ٙافتتا      ٗاهت ٓا ٗٓتت٘ ِٙعتر أفتترت كهٚٔتا    

 اهااهٚٞ..



ران -/ أيار 512-513العدد   زي  3233/ ح

 

322  

 

ألٟ ٗاه ٓا كثريًا ٗٓ٘ ٙفلِّر مبا حصىو هلَّٕ ألٟ أكثر حت  استظتٔ  جاهت     

ٗٓتت٘ ٙقاتتتى املشتتوح  اهتت ّٙ ٓتتامج٘ا املختتٍٚ أعتت  أٙتتاَ أأعتت ار كتتبريٝو ٗرجوتتٖ٘ هِٚظتترٗا           

 عتتى كتتى ًتتّ     رتبتت٘ا هلتتٍ اهتت ج٘يو ًتتا    اخلتتراب ٗاهتت ًار مبشتتاع ٝ أعتته اخلُ٘تتٞ اهتت ّٙ      

ٙرفطٍٔ ٙاارر املختٍٚ كىل ًِتاطا أجتر٠ يف ست٘رٙٞو أٗ جار ٔتاو ً٘ا ٔتًا آيَ اهظتتاأل ًترٝ         

 أجر٠......

ٗعتار اهتتارٙل هٚؤكتت  هتٕ أْ عٌت.١ اهٚتتَ٘ ٓتٍ عٌتت.١ األًتصو هلَِّتٕ تفتتا١َي أتأٍُٔ هتتّ          

ٞنو حتَّتتٟ        هت٘ َكُثتتر اهعٌت.١ اهتت ّٙ   خيشترٗا ًعركتٞ اهٚتتَ٘ طاملتا أُٔتتٍ ٙقفتْ٘ عوتتٟ أرإش صتوب

تتٖ٘ جأتاهرأٚل اهعرأتٛ و فقتوت٘ا أعته اهظتباب        كاُ٘ا ً٘ ٘رّٙ يف كى قإتر ًترَّ عوٚتٕ ًتا    

 اه ّٙ رفط٘ا أْ ٙبٚع٘ا س٘رٙٞ ٗرلٌٍٚٔ....

ٗار األٙاَ.. ٗاهشتِ٘األو ٗٙت فل املختٍٚ كتثريًا ًتّ أأِا٢تٕ اهظترفا١و اهت٘طِٚ و اهت ّٙ          

ًَّرٝ أجر٠   راجى س٘رٙٞو ٗجار ٔا.تعرإ ًععٌٍٔ كىل اهلجرٝ 

 

 



 نتاجات أدبية
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للبــالِد والشــهداِء 

  ومــٌض

 
 

  منذر يحيى عيسى 

 
 

 

-1- 
 أٜتٗا ايبالُز املططج١ُ بعطِطٖا

 املػتخ١ُُ مبطاٜا ايبخِط ٚايػُا٤ِ...

 زعٝين ع٢ً نتفٝٔو

 أْعُف زَعتنِي

 ٚأعُسُّ ضٚحٞ بأْفاِؽ ايرتأب

 ٚأبس١ٜٔ االْتُا٤ٔ

 ْٚكا٤ٔ اذتٓنِي...

-2- 

ٌِ غُٝت٧ًُ ايبخُط َّٜٛا ٖ 

ٍِ  مبعِم ادتبا

 َا اغتُطِت ٖهصا إشا

 غعاض٠ُ ايسَِٛع؟!...

 

-3- 

ِٔ بطا٤َٔتَو َ َٕ  ٜػاضٚ

ٍِ األخطِط يف ضباَى  َٚٔ اؾتعا

 َٚٔ األظضِم املطَٞ بال حسٕٚز

 فريٚظّا عَٓس أططافَو

َٕ ارتطاَب فَٝو ٜا ٚطين  فٝٓؿطٚ

....ِ٘ َٕ ايػٛاَز ذتكٔسِٖ ضاٜ  ٜٚطفعٛ

-4- 

 ايٓاُؽ يف ٚطين

َٕ ِِ اييت خطَٓبتٗا اذتطُب حيًُٛ  مبٓاظٔيٗ

َٕ بعٛز٠ٕ ترتا٣٤ نربِم...  ٚحيًُٛ

َٕ ايسََٛع  ٜؿطبٛ

َٕ إىل ضٜاِض أَٛأتِٗ  ٜٚطحًٛ

...ِٕ ٍّ ِٖٚ حيًُٛ ٍٕ َهتٛ  عع
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-5- 

َٔ بسَا٥ِٗ يْٛٛا صدَٛض  ايؿٗسا٤ُ ايصٜ

ٍِ  ادتبا

ٍِ  ٚغكٛا يف اهلجرِي ظَُأ ايطَا

ٌِ ٌَ نايكٓازٜ  ٚغهٓٛا ايًٝ

ُِ بطا٠ُ٤   األظٖاِضُٖ

 ٚابتػا١َُ فجٍط جسِٜس...

-6- 

 أٜتٗا ايطُٜح اجمل١ُْٛٓ

 اغتُطٟ يف غِّٔو املبنِي

 ٖٓاَى ؾجط٠ْ، مل تٓطِج مثاضٖا بعُس

...ِِ  تٓتعُط عصفٔو ايطجٝ

 أٜتٗا ايطُٜح:

ٌِ تطنٔت يٓا ؾ٦ّٝا؟!... ٖ 

-7- 

ِٔ بايتاضِٜذ أٚمس١ّ ٚأظس١ِٜ  يٛطين املعَٜٓ

٘ٔ ٚأْا ايػاضُم يف ُّ إيٝ ٘ٔ أح  عبِل زَ

ٌِ ايطِٚح  أؾتاُم يبالب

ٔ٘  ٚايعؿِل املعًِل ع٢ً بٛابات

 أتكُُص جػسٟ ايطٝين،

 ٚأغافُط إىل ايبساٜأت

 فٌٗ َٔ خًٍل جسِٜس؟!...

- 8 - 

 إىل املٛٔت

 ُٜػطُع ايؿٗسا٤ُ،

َٔ َٕ ايهف  ال ٜٓتعطٚ

ٌِ َٕ ايطحٝ َٕ بإعال  ٚال ٜطغبٛ

...ِِ  ال حيبٕٛ ضجَٝج املطاغ

 تط٤ُٞ ايفًٛاُت

َٕإثَط خ  طاِٖ عٓسَا ٜعربٚ

ِِ َٕ باَب ايػٝ  ٜسقٛ

...ِٕ َٕ قسَؽ ادتٓا  ٚع٢ً ططٜكتِٗ ٜسخًٛ

 يف ايػُا٤ٔ تطتفُع أصٛاُت املال٥ه١ٔ

ٍِ ٌَ نايعال  تطافُل ايطحٝ

ُِ َالََح فطٍح  تطغ

ٍٔ جطٍٜح  يٛط

 غّٝٓٗض َٔ ايطَــــــــــــاِز...

-9- 

ُّ يف ايعطا٤ٔ، ٚتػتباُح يف ايعطا٤ِ  بالْز تٓا

َُِِٜكبُٔٓح  َٗا أبٓاؤٖا، ٚحجاي١ُ األَ َٗ  ٚج

 تًُٛى أٚضاَم أعؿأبٗا ايصفطا٤ٔ جٛعّا

ُُٔض ايػباُض أعٝٓٗا ادت١ًُِٝ  ُٜٚػ

ِ٘  ُٚتػب٢ ايٓػا٤ُ جٗط٠ّ، ٚتؿطَُٓز ايطفٛي

ِّ ٌَ ايٓٛ ٍُ قب  ثِ ٜػطُم ايطجا

...ِ٘  يف صال٠ٕ نػٛي

- 11- 

ٍّ  َّٜٛا إثَط ٜٛ

 ٜتابُع ايؿٗسا٤ُ َػريتِٗ ع٢ً زضٔب ارتًٛٔز

ٍٍ َٕ َٛتِٗ نأطفا  مياضغٛ

 اذتٝا٠َ حت٢ ايؿػِف اأحبٛ
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َٕ  ٖا ِٖ ٜطحًٛ

 تاضننَي يف حٓاٜا ايكًٔب

 أطٝافّا آغط٠ّ

ِٕ ايؿٛاضِع  ٚع٢ً جسضا

...ِٙ  صٛضّا غاحط

-11- 

 صباُح طططَٛؽ

ٌُ ضا٥خ١ ايبخِط ٚايفطاِم  حيُ

...ِ٘  ٜٓؿُط زف٤َ ايعٛاطٔف غطَّٓا ٚعالْٝ

 طاف١ّٝ ع٢ً عبِل ايتاضِٜذ ٚايصنطٜأت

 يهٓٗا حع١ْٜٓ ٖٞ...

 ٖٞ شٟ تؿُٗط ٚقتّا يًخبِّ ٚاألَٓٝأت

ُٔ ؾٗسا٤ٖا  ُٚتعً

 ْٛاضَؽ حط١ٕٜ

 تهتُب مبٓاقرِيٖا اذتُطا٤ٔ

...ِٔ  زتسَٓ ايٛط

-12- 

ِٕ ايػٗٛٔب   يهِ ٚأْتِ خًَف جسضا
 ...ِّ  ايػال

 حُٝح ايطُٜح تساعُب عؿبّا ْسّٜا

 نابتٗاالٔت ايػُا٤ِ

َٕ  أٜٗا ايبعٝسٚ

ُّ  َا حٛيٓا ٜؿٞ بايػٝاِب ن

 تعايٛا َع ايطِٜح

 ألْٓا خناُف إٔ ٜٗطَب املطِط...

-14- 

ُِ  ضأُٜت فُٝا ٜط٣ ايٓا٥

٘ٔ بنَي ايصدِٛض  جػسّا َططجّا بسَ

َٕ أْا، ٚناِْت َالستٞ  نا

 ٚنإ ارتالُف َع صسٜكٞ

 ٌٖ ادتج١ُ يٞ؟!

،َٕ  ٚإىل اآل

ٍُ ع٢ً ضأغٞ ايطرِي....  ال ٜعا

-15- 

 ضِض ٚايػُا٤ٔجػسٟ َعًْل بني األ

ٍّ تٓرُي املس٣...  َعًْل غٝٛٔط ز

ُّ أعُس٠ّ  ٚقس ٜصرُي ٖصا ايس

 حتُٞ ايػُا٤َ َٔ ايػكِٛط...

ٍَ ْعؿٞ أمسُع ايػٓا٤َ، ٌَ حٛ  ٚأمسُع ايعٜٛ

...ِٕ  ٚأضاِٖ قطبٞ ٜطقصٛ

ُِ يف َساضٖا،  ٚتطخُو ٚضٚحٞ تٗٝ

 أْا ايؿُٗٝس...

 ٖهصا قاٍ ايؿُٗٝس

 َٚط٢ نؿٗاِب...

- 17- 

 ٚأقٓع١ٕ غٛزا٤َبأيبػ١ٕ 

 ٚضاٜإت غٕٛز نكًٛبِٗ

َّ آالٔت ايتصِٜٛط  ٚأَا

َٕ األجػاِز... َٕ ايطؤَٚؽ، أٚ حيطقٛ  ٜكطعٛ

 ٚيف ايًكط١ٔ األخري٠ٔ
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َٕ نتاَب اهلٔل!!...  حيًُٛ

،ٌِ ٍَ ايكت  َاشا  يٛ أِْٗ بس

َٕ؟! َٕ ايعٜتٛ  ٜعضعٛ

...ٌِ  أٚ يٝعضعٛا ايٓدٝ

-18- 

ُِ ايططُم بايؿٗسا٤ٔ  إىل املكابِط تعزح

ٍُِٜٚ ُٕ ايربتكا  دٓطُب األفَل يٛ

ِٕ ُٕ اذتع  ٌٖ ٖٛ يٛ

ٍّ ٌٍ قاز ْٕ ألَ  أّ يٛ

 نبؿاض٠ٔ ْيِب؟!...

-19- 

ِٔ ُٔ يًٛط  ٌٖ ميه

 ٚقس تًِْٛت صدٛضُٙ بايسَا٤ٔ

ـٍ عابٍط  ُٚقٔتًَِت عصافرَيُٙ ذتع١َ طٝ

ُٙ  ٚتطَى ايص٥ُب ع٢ً ٖٛا

ِٕ يَٝؼ نصبّا ُّ ايكُصا  ٚز

ِٕ ُ٘ إعطا٤َ ايسف٤ٔ ٚاذتٓا ُٔ ي  ؟!...ٌٖ ميه

 ٔ٘ ِٕ ابٓا٥ ُ٘ ضا٥خ١ُ قُصا ٌٖٚ تعُٝس ي

 ايبصِط؟!...

-21- 

 إْٗا اذتطُب ٜا غٝسٟ

 ٚقس اغتطايت نٓبإت طفًٝٞ

ِٔ غاب١ٕ عصضا٤ِ...  يف حط

 إْٗا اذتطُب ٚقس اغتايِت

ِِ  حجاض٠ ايطصٝٔف ايٝتٝ

 ٚطَٝٓطِت غخَب ايػٛأز

َّ ع٢ً ايؿجِط...  نٞ تٓا

 ذتطُب ٚقس صازضت اهلٛا٤ّاإْٗا 

 ض١ٔ٥ ادتساِض... يف

َِ ايصدٔب ايعايٞ  ضغ

 إْٗا اذتطُب

َِ ايًٛع١ٔ  اييت تسخًٓا غسٜ

 ٚاملٛٔت املٓتعِط........

-21- 

 َٔ مساٚأتِٗ ايعاي١ٔٝ

 ٜٓتعُط ايؿٗسا٤ُ

 ٚي١ُّٝ نرب٣...

 األطبام نجري٠ْ...

 ٜٓإَٛ ٚال ٜطاِٖ أحِس...

-22- 

َٕ ِِ ايطاحًٛ  بعَس إٔ ٜعٚضْا يف اذتً

َٕ إىل  ٌِّٖ ٜعٛزٚ  ايٓٛ

 َط٠ّ أخط٣

ُٔ ايٛقُت آ١ٜ ايصباِح؟...  عٓسَا ٜعً

-23- 

 َطْط غعْٜط ٖصا ايؿتا٤ُ

 نػعاض٠ ايسَِٛع

ٍُ: نف٢.... َٕٓ ايػُا٤َ تكٛ  نأ

 مل تعٔس األضُض حتتاُج زَا٤ِ....
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-24- 

 ض٣أأضاْٞ 

 جػسٟ زض١ّ٦ٜ

 َعًك١ّ ع٢ً جساٍض

ِ٘ ِّ ايتػًٝ  ُتط٢َ ايسض١ُ٦ٜ بػٗا

 ايكًٔبأصطُر َتأملّا َٔ أقاصٞ 

 عٓسٖا ٜعًٛ ايطخُو

...ِّ  ٜٚعزاُز ضؾُل ايػٗا

-25- 

َٕٓ ايؿٗسا٤َ َِ أ  َضغ

ٍٕ هلسأتِٗ األخري٠ٔ َٕ عٔ َها  ٜبخجٛ

َٕ ضجٍٝج َٕ زٚ ٘ٔ ٜػافطٚ  ٚإيٝ

َٕ يف ايػٝاِب...  ٚميعٓٛ

َٕ باذتطِٛض  يهِٓٗ ٜػتُطٚ

 َازاَت ايصانط٠ُ عابك١ بِٗ...

 ٚيهٔ ملاشا منٝتِٗ َط٠ّ أخط٣

ٍٕ َبنِي؟...  بٓػٝا

-26- 

َٕ  أَا ختافٛ

َٕ ايطصاَص  عٓسَا تطًكٛ

 احتفا٤ّ بايؿٗاز٠ٔ ايٓب١ًٔٝ

 إٔ تػكَط املال٥ه١ُ ع٢ً ضؤٚٔغهِ

 أؾال٤ّ َططج١ّ بايطجِط؟!...

 

-27- 

 إشا َا أضاَز اهلُل

ٍٍ جسِٜس  بعَح ضغٛ

ُ٘  ٌٖ ٜػتجُٝب ي

 أَطا٤ُ اذتطٔب،

ِ٘؟!...  أٚ ارتًٝف

-28- 

 تؿَتسُٓ ايعاصف١ُ...

 ايكُُط َطفْأ...

َٕ املعبَس...  ٚايكطاص١ُٓ حياصطٚ

ِٕ ٜؤٔخَط  َٔ ميًُو أ

ِّ؟!...  املَٛت ايكاز

-29- 

ٍّ نصٕب ُِ ايص٥َب بس  َاظيٓا ْتٗ

...ِٕ ُ٘ ع٢ً ايكُصا  ْعًٓ

 َت٢ غُٓتًُو ادتطأ٠    
ٍَ اذتكٝك١َ  يٓكٛ

 ْٚتَٛج ٖصا ايص٥ُب بط٦ّٜا؟!... 

-31-  
 يف ايبس٤ٔ 

ٌَ َِ ايػطاُب ايكات  عًَٓ

ٌِ  نَٝف ٜٛاضٟ غ٠َ٤ٛ  ٘ٔ ايكتٝ  أخٝ
 ...َٕ  اآل
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ٌِ ٚقْت  مل ٜعِس يس٣ ايكات
...ٌِ َّ يف ضجِط ايتفاصٝ  يٝعٛ

-31-   
 ٖصٙ األضُض

 اييت ؾٖٛٓا ٚجٗٗا...

َٔ ْسَٓا عُا فعًٓا  عًٝٓا إٔ ْعً

 قبٌ إٔ تطُٓا ٚإىل األبِس...

 

 

- 32 -    
 أ١َُٜٓ حط١ٕٜ؟!..

ِِ ْٟ ٚضا٤َ ايٖٛ ُ٘ جط  إْ

 ٚعبِح... 
 إْٗا فٛض٢ ٚزَا٤ْ

 حتبٗا األضِض... ال

ِٕ  ؾكا٥ُل ايٓعُا

ٓٞ  ال تٓبُت إالَٓ مبا٤ٕ ْك

ُ٘ ايػطاُب ٚايفطاُغ  إْ

...ِٕ  ٚحفالُت ادتٓٛ

 

 



 نتاجات أدبية
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أفضل عشر قصائد 
 إنكليزية 

  عن الحرب
 عن صحيفة الغارديان البريطانية

 
  ت: منير الرفاعي 

 مرتجم من سورية ـ عضو احتاد الكتاب العرب                 

 

غاربّطدهْرٖ ص صكررت٘صورتُيص رتيص  ررٗصصصصصصThe Guardianهشرت صحرفْ ٖصغاردياّرديصصصص

 Jon(ص1غهررر احلصغ رررتملصغاادوْرررٖصغثُا صغاافرررأصغاررردنصغارررؤصي)رررتغَص)رررِيص ررر داُِيكٔ صصص
Stallworthyصغاشررد تصغكهي ْررأصُغاربُرْيفررِيص ص)دواررٖصيُريفرر ِيا صغاررؤصه  رر ص صصصصصصص 

 رردنصوررىصغاي دإلررٖصغكهي ْاّررٖص ررىصغ ررتمل صاْر ررديصيرعررعص شررتص  رردٚ ص اررربص ررىصصصصصص1111

صجتتإلٖصغ تملصغايتص ا صوىصيرثتصغا جديملصغااشتّٖص يفِٕصُ طترًد.

إلرررايصغاشررراتصًرررِصلغا ررر ر صصصWordsworth William(ص2ُّرررورنُتهدصلُّ ْررردنصُُيا ُي  

مييرىصييص ِا ر صرْعرًدصصصصصغا   دٚٓصا مشد تصغا ِّٖل صًُعصمثٖصجتتإلٖصإلشتّٖصي يفٗصوىصغ رتملص

وىصغوشرد تصُغثاد رْوصُغثريرديفصر ٌْردصغثورعصُغورِنشصُغاوشرِٕصُغككارشصُغايتغًْرٖصصصصصصصصص

اررْوصر ررعصا ارر ُ صُضارردصيّعررًدصا  رردإصغاايفرريتّاصُغايفْد ررْاصُ د ررتٕصغ ررتُملصصصصصصصصص-

ا جوِاصغااوالٙ صُا ويفدٙصُغثط درصغاوّىص ترًِمصُيغًٙرم صُا رِطىصصصص–غاه ٌد ّاشصُغ  ص

صدااًد(صُا  عْٖص ياْدهًد(. غ

ٍُصغثُاص ررىصغ ررتملصُغ رر صا فررّوص  ررٗصغاامررعصيُصغاا  رردٙصإلررٍ صصصصص ْارر غّوررٗصغكهيفررديصيغده

ِّٕصحردي صُغ راٖصإلراصوردصًرِصوارتُنصغاْرِنصإلد رمصل راتصغ ر لصصصصصصصصصصصصصص إلشيعصيُصإلرخرت صايرىاصغار

ُل اتصغ تملل.صر ٓصااصييصواظمص  دٚ صغ  صردهتصوىصي)عصغ   صررنيصغايرثمصورىصصصص

رررديصوودًعرًدصا فرتملصضيمص  مْفرًدصيُص  رتملًد.صُو رردصصصصصص-ُر ِحرًدصورررتغًصصص- رتملصص راتصغص

رديصغو فديإلِيص ر ميًدصّ   رِيصُ)ٌرًدصاِ)رٍص صواتررٖصو يفردُّٖصإلدايفرْرصيُصغارتو  صررديصصصصصصصصصص

ا شرراتغٙصذهرروغحصغاا  رردٙصإلشررجد  ٌمصُرتُ ررْ ٌم صُايررّىصغا  وْررد صغ  ّثررٖصغارريتص)ا ررتصصصصصصص

ُوىصثرما ص ص ار صزْراصغو د رعصورىصغور هٓ صر ر ص  رد  صيّاصصصصصصصصصغويفدرٖصإلاصغو فديإلاص د اٖ ص

صغاشاتغٙص  ٗصلُاشْٖصغكهيفديصجتدَصيرٍْصغكهيفديل.
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صا  صغررت ص  دٚ صوىصغاومطاصلغااطِآلصغا  ّمصُلغكهيفدهٓلصغ  ّأ.ص

ْ وصاررٓصييصي ْرر صصصصص ي رررتنصيهررفصُ  ررتصيورردنص رر اصرررامصوررىصغا  رردٚ صغاتغٚاررٖ صُاررِص  رر

ودصاا ًد صرنهفص ار ديصجممِ رٖصيررت٘صورىصغا  ردٚ صغاريتص يفر ف صييصصصصصصصغار ْدي ص صُ تص

ص يِيصضمىصغر ْديغ ٓ.

 )مؤلفوا جموول( Maldon( 3معركة مالدون)

  ْ ٕصاتإلْٖصر  اتص صُ تصوايتصإلدا رٖصغكهي ْاّرٖصغا  ميرٖ ص  ر نص رتاًغصاِّْرًدصصصصصص

ِصصصصص ٍصجممِ رٖصورىصصص(ص صُ)رص4 دريفرِي ص-ُورثتًغصا فظرد صغا رمِاصغثررمصا مفرديإلاصغثهر ر

ص( صُ ا م صغا ْدغٖصغايال ْيْٖصا تواصغااطِآ.5غاغٕصغا دّيوغ 

ص(Alfred Lord Tennyson(ص6وٌمٖصغا ِغٙصغو ْرص يا تّ صاِياص ْوْيفِي 

 صّشٌ ص ْوْيفِي صإلانص ْوٍْ صوٌمٖص الحصغا ت ديصغاربّطدهٓصض صغو راْرٖصغاتُ رْٖصصص

ذيثرتصُرت ردهٍصوي ورٍصورىصييصمل رعصصصصصصص صاتملصغا رتن صايرىصغهشررداٍصطرِغرصاْد رٍصإلا رطِيٕصصصصصص

ويدهٍ ص  ِيًغ صور صلغاوراالٙصغايفر مٖٛل.صضهرٍصمل  رٓصإلشرجد  ٌم صايورٍصّر يحصييصل ر رًدصصصصصصصصصص

صودصغي ي صرطًاصردااًدلص)ا ٍصّا يص صغا يفدؤرصُغا شيْكص ص ْمٖصغاتواصغااطِآ.

 (Thomas Hardy( 7الطبَّال هودج )توماس هاردي)

 رْ ٕص ْوْيفرِيص ردإل ٖصغارورتصُ  رْ ٕصًرديأصًروَصصصصصصصص صغوميفاص دًودصإلاصر دإلرٖص ص

غارريتص رر وٓصغا  رر  صيحررا صغا   ْرر صلغكهيفرردهٓلصغس ّرر صّ فرر ٘ص يفرراٖص ررتُيصوررىصغا  داْرر صصصصصصصصص

لغي ردحصصصBoer War(ص8لغااطِاْٖلصغا  ميٖ.ص صّشٌ صًرديأصوتغ رمصغار رىص صارتملصغاارِّت صصصصص

ُُ)،رر لص صايررىصغهشرررداٍصطررِرصصصص-ًررِااصغاطاارردرصيغا ررٍصغثإل ّررٖ/صغررمصوي  ررىصصص زدًورردصرمرردص

اْد ٍص ص د صو ّوٖصُّيفرْيوصغا ررمصوي ورٍ صإلشريعصرْردآ صورىصوشردً ٕص رربصكاركصصصصصصصصصص

صغا  ٗصًِاا.

 (Siegfried Sassoon( 9املصيح واجلندي )شيغفريد شاشون)

 د ِيصووحبٖصغر  دحصواترٖصغايفرِن صغاريتصصصص ص ٌ 1916 صغثُرصوىص ٌتصزِ ص دنص

)ت ص  ٗصض يتصهٌتصغايفِنصإلاصغا رِغ صغثودهْرٖصُ رِغ صغ   ردٙص صغ رتملصغاادوْرٖصغثُا صصصصصصص

ُإلارر ص ررٌتصر رر صًرروَصغا  ررْ ٕصغاالواررٖصُغا د ررْٖص صوودًعرر ٌدصا ميفررْفْٖص ايوررٍص صصصصصصصصص

صّوشتًدص ع(.
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 (Wilfred Owen( 01لقاء غريب )ويلفريد أوين)

عص  ررردٚ صيُّررى صايوٌرردص  رررْ ٕصيؤِّّررٖصادوررٖ ص ارررِاصإلورردصضاصغوالارررمصصصصصصصاْيفررتصيرعررصص

(صثرمص   راصإلوردصا ارربص صيإلْد ٌردصغثررمٕص رىصغكهيفردهْٖصصصصصصصصص12(صُرم)ْرع ص11غااطِاْرٖصارِومُ  صص

 صغحملرديملصغارؤصصصByrhtnoth(ص13ُغاتمحٖص ص ود وصحردي صور صغوطردملصغثررمصاام ورِ  صصصصص

ص عٗص صواترٖصودا ُي.

 (Keith Douglas( 01)كيث دوغالس)ن واألرشتقراطي

ًرروَصغوتثْررٖصوتً ررٖصغوشررد تصُغثاد ررْوصااوالٚررٍصغاعرراديفصغارروّىص   ررِغص صواترررٖصصصصص

غاا مراص اررروصيّعرًدصإليررعصورىصغا  داْرر صغا  ميررٖصُغ  ّثرٖصاشرراتصغ رتمل.صّ رررصاُغررال صصصصصصص

صغسوِاصغا ت ديصُ   وٌمص  ٗصوتراد صذاْٖصّادي ُيص صغا فتغٙ.

 (Philip Larkin( 01)فيليب الركن) 9191

 صإلٌروَصغااالغرٖص رثمصغوشرد تصُغثاد رْو صصصصصص1914اص ِ) ص  رْ ٕصوي ِإلرٖصووروص ردنصصصصص

حتيررٓص ررىصغويفرر  اعصغاررؤصّو ظررتصغثط رردرصًُررمص ص ررداد صغا ارر  صاْررأصّ ررِرصرٌْرردفصصصصصصصصصص

ًررمصغ رر غٚ صوت اررٖ/صُذانصغاايررد ل.صّ ررِيصكارركصر ررٍص صحررِيٕصصصصصٙلغات)رردرصّرترررِيصُيغ

صاقصغا  دحْع. دزٖصاص رْ ص وٌدصي

 (Seamus Heaney( 01قداس للثوار اإليرلنديني )شينوس هيين)

ّ  حصغاشد تصغثّتاو ٔ صغ دٚاص)دٚإصهِإلعص صغا تيصغااشرتّى صإل رِ صيإلوردٙصُطورٍصصصصص

ضرر صغاربّطرردهْا.صررردهِغصصص1798غا الارراصغارروّىصاصحررِ صاررم صغارروّىص    ررِغص صثررِيٕص رردنصصصص

ّ  اِيصإلرلا ْ ٓصغاتؤُ لصإليفا صغاطتّ ٖصغايتصرردهِغصمل  رِيصرٌْردص راِيًمصغاريتصيرروًُدصصصصصصص

 ررررىصغاثررررِغيصغا تهيفررررْاصغارررروّىصررررردهِغصّ  ررررِيص رررراتصيؤُ ررررٌمصاْمْرررراُغصيه يفررررٌمصوررررىصصصصصصص

غثي رر  تغطْاصغارروّىصّعرراِيص رراتًغصويفرر اديًغ.صررردهِغصملم ررِيص ص)ْررِإلٌمصل ررامًغلصطادوررًدصصص

صام.

 (Ted Hughes( 07ملنصة األوىل )تيد هيوز)ا

 ديحصُغا صًِْ صُ مٍص صغا  درص صغ رتملصغااظمرٗصُّشراتصغورتٙصإلظرالرصُ)رِاًمص صصصصصصص

ًروَصغوتثْررٖصوررىصي)ررعصيُاٛرركصغارروّىص صّوجررِغصووٌردصرمرردصعررِغ.صُّتررراصرٌْرردص  ررٗصغا مثرردرصصصصصص

( صرْو  رعصص18ر ِي غاربُهأصغثرربصوىصغ ْدٕصغوو  ر ص  رٗصغوو رٖصغثُاص ص طرٖصإلرداّوصصصصص

رْداٍصوىصُ تصغايف مصغ دآ صاْأص   غر صغااردٚال صغاريتص  عرٓصغااط رٖصا وجردٕصحبْد ٌرد صصصصصصص

ص-اْريفرتًُدصصص-ضاصغودضٓصغاؤص تحصرٍْصغسوِاص  كصغوو ٖصوىصي)عصغاوجردٕصإلرايُغاٌمصصص

ص ص داد صغواديحصغارتّاٖ.
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 (Randall Jarrell( 09موت رامي املدفع )راندال جاريل)

ِ يصصصصصصصصصر  ص غثوتّيِْيصغايثمصورىصغا  ردٚ صغوررثتٕصغاريتصاصمييرىصهيفرْدهٌدصغاريتص  ر

غ رتملصغاادوْررٖصغاثدهْررٖ.صرررديص)ديّررع صغاررؤصررر نص ص ررالحصغسررِص صغسررْ صغثوتّيررٓ صصصص

ٌّ مصإلداعفدّدصُي ٌتًمصرديصوِضِحلصًوَصغا  رْ ٕ.صا ف رِرص  رٗصغا رِٕصغايدو رٖصارد صصصصصصص

ُٔصًرِصررتٕص )د)ْرٖصوثا رٖص صإلطرىص دكررٖصُحت رِٔصصصصصصصصمل داصغورتٙصضاصواتررٖصييصغاررباصغايرتصصصص

رررديصيرر صييصّيرِيصحرررًمغ.ص ور ودص ا رر صًرروغصصصصص-  رٗصورر رااصي د راصُي)ررعصحررمصصصص

غو رآصمب راٍصغات رد صو رد اًلصٌّرد)مص دكررٍصورىصغث ر ع صررديصّر ُيصور صغارربا.صووفوْرًدصصصصصصصصصصصص

 رآص)ديّرعصصيي ًدص  ٗص   ص صرت ٍصغا ررمٕ صّار ُصُراهرٍص)رواص صيارم.صّيفر ْ  صغورصصصصصصص

وررىصا ررمصغ ْرردٕصضاصا ْ ررٖصغوررِ فصل ورر ودصوررتلصيرت)ررِهٓصوررىصغارررباص تطررِن.لصر ررعصورر صصصصصصصصص

  رر وودصغ رر اديٕصصص– ُرررديصوررىصغوميررىصييص يررِيصرتطررِنص رردي(صصصصص-غاي مررٖصغثرررمٕصص

صو تإصغك)ٌدض.ص

ص

 هوامض:  

  عِصغحتداصغاي دملصغااتملررصورت)مصوىص ِيّٖصررص1
(فص ررد تصُهد رر صياإلررٓصُي رر دكص ص)دواررٖصيُريفرر ِياصصص2114-1935)ررِيص رر داُِيكٔص ررررص2

 ( صُ وْعصر ْٖصُُا يفِي.ص غورت)م(.1992-2111 
(فصوررىصيًررمصغاشرراتغٙصغكهي ْررا.صاي ص صررردورباا صصصصصص1851-1771ُاْرردنصُُيا ُي ص صررررصص3

ُغي اعصإل  غ ٖصمحْمْٖصو صغاشد تصغايامصحدوِّعصررِامااص غه ٌرتصاا رًدصإليفرا صصصصص

ُصص  رررمص رر ِرْد ٍ( صاْررأصيط  رردصغاا ررتصغاتُودهيفررٓص صصصصصصضاوررديصرِاْرر اصغوررر يغ ص

 Lyricalغثاملصغكهي ْررأصإلام ررٌمدصغوشرررتحص  رردٚ صيُودهيفررْٖصيُص  رردٚ صغودْٚررٖصصصص
Balads.)ص.ص غورت)م

ن(ص صووط ررٖصودارر ُيصإلرردا تملصوررىصضّيفرريوص صصصص991واترررٖصودارر ُيفص)ررت ص ص رردنص صصررررص4

  ِ دريفِهْا.ص غورت)م(.ٖصغثهرميضهي رتغصضثتصغاُص ِغ صغا دّيوغ صُغه ٌتصإلٌا
فصجممِ ٖصث درْرٖصورىصيررتغاصغا ادٚرعصغستودهْرٖصصصصصصAnglo-Saxon:Z دريفِيص-غثهر ِررص4

صغايتصغ   ت ص صضهي رتغصرالرصغا تهاصغودووصُغايفدا صغوْالاّا.ص غورت)م(.

فص ادٚعصمشدرصيُيُإلدصردهرتص يفر ِطىصغار ُرصغك ريو هدرْٖصاداْرًد صصصصصصVikingsغا دّيوغصررص5

تص ادٚررعصًمجْرٖص شررىصًجمرد ص  ررٗصإلتّطدهْرٖصُرتهيفرردصُووردط صيُيُإلْررٖصيرررت٘صصصصصصُردهرص

ررالرصغا ررتٕصورىصغا رتيصغاثردوىصغورْالأصُا رٗصغا رتيصغ ردأص شرتصغورْالأ.صردهرتصصصصصصصصصصصصص

ص ش ٌتصإلدوالاٖصُحود ٖصغايف ىصغاطِّ ٖ.ص غورت)م(.



 أفضل عصر قصائد إنكليسية عن احلرب

 

 411 

 

ص(فصيارررر صيإلررررت صغاشرررراتغٙصغكهي ْررررا.صاي ص صص1892-1819يا تّرررر صاررررِياص ْوْيفررررِيص صررررررص6

رمرباا.صرديص د تصغاااليفص ص ٌ صغو يٖصرْي ِيّد.صّّار ص راتَصياِك)رًدصا ا رتصصصصص

 غا ْي ِئ.ص غورت)م(.
(فصيُغٚٓصُ د تصضهي ْرأ.صغًر مصإلو ر صغاِغ ر ص صغاا رتصصصصصص1928-1841 ِود صًديأص ررص7

غا ْي ررِئ.صوررىصيه ررديصغ ترررٖصغاط ْاْررٖ.ص رراثتصإلداتُودهيفررْٖصُر ِحررًدصإلداشررد تصصصصصص

 اثتصيّعًدصإلداتُغٚٓصغااظْمص شديااصاّيوا.صرديصاٍص اثمصُغضر ص صصُُيا ُُي صرمدص

 غاشاتغٙصرالرصغوميفْوْد صُغايف ْوْد صوىصغا تيصغااشتّى.ص غورت)م(.
ُّر  ًِدصصص-ا مْْاًردصورىصغثُاصص–فصًُرٓصارتملصغاارِّتصغاثدهْرٖصصصصصBoer Warارتملصغاارِّتصصصررص8

 اتملصغا   الر( صُ اتنصيّعًدصإلد مصاتملص)وِملصيرتّ ْردصيُصارتملصغثهر رِصصصصصغثردي ٖ

(صإلرراص1912يّررديصوررىص رردنصصص31ضاصص1899 شررتّىصغثُرصوررىص رردنصصص11إلررِّت.صغو رر  صوررىص ص

غكوربغطِيّٖصغاربّطدهْٖصُمجٌِيّٖصغااِّتص ص)وِملصيرتّ ْرد صُغه ٌرتصإلده  رديصغسرْ صصصصص

صغاربّطدهٓ.ص غورت)م(.

(ص رررد تصُرد ررر صُ)وررر ٔصضهي ْرررأ.صررررديصياررر صص1967-1886 ص رررْر تّ ص د رررِيررررصص9

غاشرراتغٙصغومْرراّىصرررالرصغ ررتملصغاادوْررٖصغثُا.صّاررّ  صإلدكضرردرٖصضاص رراتَ صوررىصيًررمصصصصص

ر  ارردملصغاوثررتصُر ِحررًدصياملصغايفررمٕصغاوغ ْررٖصغاررؤص  رررتصإلررٍصإلتّطدهْررد.ص ص يتميررٍصصصصصصصص

حرصرٌْدصيًِغرصغ رتملصصاشجد  ٍص  ٗصغساٌٖصغارتإلْٖص صغ تملصغاادوْٖصغثُاصغايتصُ

ُغووداق صُ ررتصورىصغكا ردٙغ صغاِطوْرٖصثُاٛركصغاروّى ص صييّرٍ صرردهِغصويفررُااصصصصصصصصصص

 ررىصارررتملصي رررا  ٌدصغاشرررِرْوْٖ.صرمررردصيهرررٍصغ ررررتض صاغررررعصغا رررِغ صغويفررر فٖ ص  رررٗصصصص

غ ررتمل صُ ررّ نصغا جد)ررًدصوو ررتاًغص  ررٗصغ رر متغيصغ ررتملص صلض رراليصغسورر ٔلص ص رردنصصصصص

ِّيصح غ ٖص ِّٖصو 1917 صغاشد تصُّ  تّ صيُّى.ص غورت)م(.ص.صر

(فص ررد تصُ)ورر ٔصضهي ْررأصوررىصُّ ررا.صيارر صيًررمص رراتغٙصصص1918-1893ُّ  تّرر صيُّررىصررررص11

غ تملصممىصُح ِغصيًِغادصُوخ ٌْد.صرديصواديضرًدصا فرتملصوثرعصحر ّ ٍص  د رِي(.صصصصصص

ُردهررتصي رراديَص وررد وصريررتٕصغاوررد ص ررىصغ ررتمل.صوررد  صًُررِص صغسو ّررٖ ص اررعصصصصصصصصص

 تملصغاادوْٖصغثُا صُُح تصيهاردٙصُرد رٍصضاصُطورٍص صغاِ رتصغارؤصصصصصصي اِحلصوىصهٌدّٖصغ

 ردهتصرٍْصي)تغ صغايودٚوصُ  تحلصوا وٖصغه ٌدٙصغ تمل.ص غورت)م(.
غاشد تصغاي ْر(فص د تصو فمٓصي طِئصضغتّ ٓص رٌم.صُّا  ر صصص صHomerًِومُ صررص11

ٚرر صغثاملصغاارردوٓصق.ن(.صًُررِصورارررصو فمرر اص ارّ غيصوررىصيُغصصص851يهرٍصوِاررِاصعررِص ردنص صص

حتيْرررديصارررتُملصطرررتُغإصًمررردص غكاْررردكٕ(صُغثُاّيفرررٖ(.صّرررت٘صغارررااوصييص ر رررْٖصصصصصصصصص

ًررِومُ صغررمصا ْ ْررٖ صُييصوررىصُضرر صغو فمرر اصًررمصجممِ ررٖصوررىصغاشرراتغٙص يفررمٓصصصصصص

ه يفٌدصًِومُ  ص صااصّرت٘صغارااوصغرررتصييصغاشر رْٖصا ْ ْرٖصايورٍص صّراررصصصصصصصص

صورت)م(.غو فم اصإلعص دنصإل فيفاص   ٌمدصر ع.ص غ
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ق.ن(فص د تصيُودهٓصوشرٌِيصمب فم رٍصغاشراتّٖص غكهْردإ(صصصصص19-ق.ن71 ص(Virgilرم)ْعصررص12

(صجم ر ًغ.صُوردص راغرص ارّ صحت رٖصياإلْرٖصصصصصصص12غايتصيا ثتصثِيٕص صغاشاتصغاال ْف صُ   ص ص 

صا ٗصِّوودصًوغ.ص غورت)م(.

ودارر ُي صًُرررِصص(فصغاشرردملصغاررؤص عررٗص صواترررٖصصصصص991-931 صByrhtnothإلمهررِ صصررررصص13

صوِضِحلص  ْ ٕصلواترٖصودا ُيلصًُٓص  ْ ٕصضهي ْاّٖص  ميٖ.ص غورت)م(.ص

(فص رررد تصُ)وررر ٔصضهي ْرررأ.صزْاررراصإلشررراتَصررررالرصصص1944-1921رْرررأصاُغرررال ص رررررص14

صغ تملصغاادوْٖصغاثدهْٖ.ص ِ ص صواترٖصغاُصغاوِيوده ٔ.ص غورت)م(.

(فص د تصُيُغٚٓصُهد  صوِ ْ ٓصإلتّطردهٓ.صارد صوْ غاْرٖصصصص1985-1922رْ ْ صايرىص ررص15

 صايّورٍصص1984غو يٖصغاوًاْٖصا شات.صُ تضص  ٍْصييصّيِيص  رد تصغارااليف(ص ص ردنصصصص

 يرو.ص غورت)م(.
(فص رد تصُويفرتآصُورت)رمصضّتاور ٔ.صارد ص)ردٚإصهِإلرعصصصصصصصص2113-1939 ْمِ صًرْفص صررص16

ٔصصص1995ارداملص ردنصصص صَ( صُّاررّ Yeatsإلارر ص ّْر وصصصن.صّاررّ َصغارااوصي ظررمص رد تصضّتاور 

صغاااوصغررتصي ظمص د تص ص  تهد.ص غورت)م(.

(فص د تصُورت)مصُرد  صيط درصضهي ْأ.صّا َصغاو داصيار صص1998-1931 ْ صًِْ ص ررص17

يرععص اتغٙص)ْ ٍ صُيار صي ظرمصغاي اردملص صغا رتيصغااشرتّى.صيحرا ص رد تصغارااليفصصصصصصصصص

 ص صغوت اررٖص2118 رردميا(ص ص رردنصصصُا ررٗصُرد ررٍ.صُضررا ٍصحررفْ ٖص كغصصص1984وورروص رردنصص

 .ص غورت)م(.1945(صرد اًدصإلتّطدهًْدصوىص دنص51غاتغإلاٖص ص دٚمٖصي ظمص 
.ص1854إلداّور ِيفصورتُصيه دقصاو ي صًُٓص طٖصغا طديصغاتْٚيفٖص صاور ي.صيهشرٛتصعرِصصصصررص18

  غورت)م(.
ُيُغٚرٓصُهد ر صُرد ر صصصص(صُا ص صغاِاّد صغو ف ٕ.ص رد تصص1965-1914يغه غرص)ديّعص ررص19

ادط رردرصُورت)ررمصُرد رر صو رردا .صرررديصويف شررديًغصا شرراتص صوي اررٖصغايررِهرت .صصص

 د صجتتإلٖصغ تملصغاا مْٖصغاثدهْٖص ص الحصغسِصغثومررٓ صُ ّارتص رىصجتتإل رٍصًروَصصصصصص

 صاِّغهٍْص غا  ّ صغا رم(صُ غويفدٚت(.صُيرتغص ص دا صويفتآصغواترٖصغود رتٕصص

صغااوىصُغاا مصغمصغوادر.ص غورت)م(.صغايتصخيِضٌدصغاود صو 

ص

ص
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  بيروت.... يا بيروت

  ميرفت أحمد علي 

 

 

ُا ننطذذ  لكَذذل  د.ذذأن  آذف األ سذذالن حفة  عدًذذف  آة   ذذُ  نيذذ      ب ذذُ      ُ  ربعنيذذسن ًذذن منذ

  ل آنيت  حلفب  عه.ًُ  آيت مل دفِق ع.ِ سٌْأل فصًَ ا  فص عملأل ومنكنْثن   تِ

ن لذذت   بد نذذ   آن ًٓذذُ دمذذكول همذذةَ وصذذل عذذس  ب ينذذُ ور ذذف ة جفذذ   جذذفا ْأل  لذذذ        

درت مذذِ  م مى ذذّ ًذذكوُ فَذذ ب ر . ذذت ل و ذذّ  ذذ  آ.تكذذ هف  آ ى ذذىٍ ب ذذ نن  أل ومل    

د.ذأ ن لذذت  يمذُ عذل  آك عذ َ  فو م بًذُ رهفيذذُ اذ وة   آ ذكُ   ذ  ُ مٔذذُ مذرت سذفف األ          

خ.وذذ ن  آ فل ذذذًىل ل ع ذذذ    أل  لط ذذ  مذذذل ل ذذ ٓ  مذذذ   " عن نذذذ "رٍ  "اميذذ ل  "م بًذذت ن  و ه  ذذذ   

 فلت  بأل رمط  عًتنذ   مذَلن سذكُ ل عمذ بَ ف ميذُ دت فذِ مذّ  ب بًذُ مذم م ذتكً  م ٓذل             

يتك  ّ مّ  آ كُ ممك ا ة ويُ   اَأل وهكُ  "ردصفطح" عىجه م بًيت  وع آ ذكُ  آذيت   

ٍط ف      ينيربهذ   آ  ل ىطدذذه   كَذ ب يىمًطذذ ا ل ب .ذتسو  آى  ذ َ ه ذذف ا و آف عنيذُ  حذف ا    بىعذذ    آن ذ ب

حنل   عوفا  ونُآأ   بد ن   آيت د كن  ر   هل  ودفنن    عن   آ كوُ ه ف نل يذى،   

  ًت نطِ آألهل رل يتن و ى   آصني  ْأل

    ِ عنيذذذ  ب ًذذذل   ول   بدنذذذ   نمذذذ  ل  آني صذذذمُ اعذذذألو ن  نذذذ لن  عمذذذ ل من ىعذذذ ا  تذذذ

ُن م  بفذذ       ذذ ُ دفذذ ر ع آت ذذمً   ودنت ذذٌ عذذ حلفوب            ب ذذتنيمف  آذذٍُ دذذفلن  آف.ذذ   في ذذ

ًْ نن  و "عف   آف ً " و"رمح " و"ع ٓمُ" و"ع.ً ْ"أل ذذ  آ  مًُأل   ٌ س بعن  دص اة ره 

 "ج ل عى "أل وا و "رآ في " و"ًً.  ل " و"بوةم بٍ"و

 أل ي .م.  ِست    آن س ويؤآو  عس  آك.ىبأل آكَ ب  آني عف و  ه  ن ل جيمّ اولن متًًة

ُا ننذذذت  ل  آت ًذذذنيُ  ونذذذ لن  آكَذذذ ب صذذذ يق  ممذذذرتل  دذذذذ ف   آًذذذِه     مذذذل ربعنيذذذسن ًذذذن

 عج  ا  آصَألَ عاسى ق نذفألَ   مذ  رل ي مذأل  آنيكذفب  م  آى  ذ َ  فو بعنيذ ا  تذِ دن ذفن         

ّ  عنذ   آى  ذ َ  ذى ن        آ ذكوُ  حل ي يذُأل     .ك    آ.نيب  ودن ضط  آتحمطنيذ  أل ويت فذِ  يمًذ

 مذذ  رل يتنذذ هِ  هلذذ يف  م حو لنذذ  ويصذذل  آكَذذ ب   تذذِ لف ذذّ منذذ اي ا وبفًطذذُ ل.ذذى    عذذذ    هذذ      

ي وطٍ ص أل ودص ًق  وف  ي  ضف ر     ذف ا  ًكذف   رو مةمذ ب ا  ًذن و  رو م كفطذف صذى        

  ً ت  ولذ ت  عني ه و
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  نفطىب ي  ِفَ بألأل ي 

 ً ول ابوب ابوب ي 

    آك.ىبً نل ج ىط ي 

 وي .ىط  آن   ب   فول عتني    وع متن لأل ويت عّ  آكَ ب ل ى  نه  ع عف ا  آ طكُو  

 حوووو ألألألسأ سأ سأ سأذذ 

ل مًطّ  آكَذ ب عالو بلذ  وعا ك ِبلذ   ولنيذىا راب جننذ   م وآذ ل ِدن  وسذك و دن   ذ  ل فذ ب           

 بّ  آفنذ   ل  آىهذب عذس    ففذل ًذ عُ رو  هنذتس  ًذت  دتفذ     ذذذ   آيت دنَل نخ.ًُ حنذل  ذذ  آ كُ 

ٍط  آ ذكُأل ويصذنيب         و آ.نيذب   - آنيى بض  خلمذفًُ  ويت ذ عق  آصذفً ل م ذفوآس ع.ذِ ج ذفن

 رل ل ف آٌ عفًت رو عَ  ْ رو ع فض م بًٌ ينتوف ل أل  -ل رندْىلِه

ول  فيكنذ   م  ب بًذُ دنيرت  ذذن   آ طذكُ  حلفًفذذُ وه عذ ا و ي عذذ األ  نت ذنل ل عفىبهذذ         

ًْهأل وينيتم جسذذ طىاج         نذذجج لىج ي  .وذق   نذفمح عذذ عف ا  ي ذفنْيل عىهفذُ جفئذُ ي نيًنذذه   ذى  ًذ فن

ع.ِ خ وِتِه  ًن  ّ ب نض ا ع.ذِ م ذ  ُ مذل  ي ذف  عو   ي .كذٌ عثك.ذِه ع.ذِ ن وًذه آذً مو          

ًْه وي ذتكً  و ف ذ ا وب ْ  ي ذف  آث لذذٌأل رمذ  رلذ  ورمثذ آٌ  ذل ف.وذت  ً.ذت     نكَذّ             ع.ِ ف من

و  ذذ َ   رو يمذذٌ ع.ذذِ ب ننفنذذ  ناًذذفّ  ذذفبأل  بد ذذ ط رل  تذذ ة     آ ذذكُ ف ذذة ا ع.ذذِ بجذذل 

ٌن منيرب عةية ع.ِ  آكفذ ب ريضذ ا و ف مذ      خت بهذ   آنيمذ ق    ًكُ  آكَ ب عَفيكُ  في َ    

ًْأل َنقطن  بم ويف م    اِآ

     ٌ ِآن ىن ِ ذِه  حلذةيل   ادصذىطبه  يذةب       فدفًلن  آنيفىب  آ.ً.ذٌ آ.كَذ ب  رًذتًكىد ع ىيذ ا عدصذَ

 آكذذىل ن.ذذه   ضذذىب األ ورد ذذ ْ   م رٍ مكذذ ل ل  آنيذذ مل ميضذذٌمي ول رٍ   َذذ   ميذذفمي    

        ُِ ٍُّ ل ٍس حيملمي  ًم  يَ و صىده  رس  و ى  ا ولَمت ذه  رعمذق  ةلذ ا عن ذ  لذذ  ب األ وع.ذِ ع  طذ ور

ٍٍ رهألَ  رد مض  رج  لذٌ  ألاا  آص ّو  ل 

 سأ سأ سأ حوووو ألألألأل سأ -

 ه  لمفت  فب  ا خ.ًُألألأل  تىف ت رًٔ.يتأل

*     *    * 

ع ر   حلفب ع  َف ع   وعإ ف ع   مت ففذُ عمتذت  آذف األ وننذت  صذَأل ا ع.ذِ   ذ         

ًط ل ل هكذذُ  ر ذذى  أل  كذذ   ًذذت ك ن  خلذذىة ع.ذذِ          مذذ  جيذذفٍ  آكذذلط  آ  ذذ  وعن نمنذذه  ًذذ

لذذت  آ طذ.نّ و ن.نذت  عًذذني ب     يمًذّ  وجذف   سذتف ن   ي عًذذُ و ى ذِ وآصىصذًُأل وخ ةط     

كن   ع كفيُ  ومن ذ  م بًذيت ااميذ ل ن    هون ل  فًنيً ا رل د َ.نق  ب  بس ودت ى   م 

َنق   كذذ   ب ذذت  مذذل لصذذىص  آكذذف َْ  آ فل ذذًُ  آذذيت ف    رْ كنذذه  من ذذ   ف ذذ األ ومذذّ    ذذ  ر ذذفن
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آنذذ س  م  خذذفوأ رو   .كذذُ  ضذذب  ردع.ذذلن  ًذذتن  ب  وف طذذمت  ع ًذذ ْ ع بتذذ بي   وه ذذف ن         

  ب جٕ م ةوعسأل

عذذذ ر   بنيذذذ بل ع آنيصذذذٌ و آ ذذذك نس و حِلذذذف ب ودَذذذىب   م م  ًذذذ   وعنذذذ اق        

وبس سذذ   وفن عذذلألألأل ون لذذت  آكذذُ ٓ  دثكذذب  ًَذذ ل  آفًذذى   ود َذذىط  ع آمُّذذف     ودفكذذف      

لذذ .ّ  ومل   رل ل ذتح  منذ   ول ذ  حو لنذ  نذٌ ف      -حنذل   عوفا  -و ج      ن  طأل ودننين.ومنذ  

نين  هُ  مل  إل   س ع باذ أ  عبض  رو عتكذىطض ربنذ ل  بكذ ل  رو ع آتمذ    آ ذم ْ       مين

 م مكذف ِآث.وذُ مذل  ب ذ.و س      -نَألهذ   -ن.م    ثن  ل ح بأل وخ   ري ،  ىآت  حلذ بَ 

 لني.  ًىّ رلذ    فة ل  فب ا ٓفَأل ف

 وًذذ ٓل  ل  هلدذذ ل    عوم  آذذيت عمذذن ه   حنصذذفن همطنذذ  ل  عنذذل و آمذذفب ودذذامس        

 إلًذذني ة  عوطآذذٌأل وخذذ ت  حلذذُب مذذّ  عيذذذ ،   نف ْ نذذ  لكضذذٌ د.ذذأ  آ ذذرت   ل د كوذذ   حلذذذٌ           

و يذذأل ل مذذّ  ف ذذرت ة مذذل  هذذ بَ  ضذذب  بد ذذ.و س  آذذُيل جيىعذذىل  آمذذى ب  م كمطذذفيل  رو      

لن ذِ ا ٓمذذ ا رل لفسذذق  ب بًذذُ   ي ذرتخىل آ.ف  ذذُ ع.ذذِ  عبصذ ُ  ول مذذ  خل  آفن يذذ  أل وف   

 ب عنوف    نس  ولني لك م  عل عني    ك     ن  ستً فدن  هلم ! ونذ ل ي ثأللذ    وًكُ  آكَ

منوذف عفذى    آفصذ ص  آ  ب ذُ  نت ذ عق يمني ذ  آن.نيذب عذذ   ل  ب.حذا آنيفذُ  ينذىا  آذُيل             

ً ن  ا عذ ْ  خلذىبٍ ا آًذ سن نذٌ حيذل  آ ذ ،        يصَ ىل ربد فا بك بعُ  عع  ْ وفت.  أل حيف 

ٓ فل        ويذف    آذفب  آنيفذ األ وم    ث.د ذذ   عت ذ ف   جذ ٍب آنذ   يف لذذذٌ  ل صذٌَ  م ن مذِه  ت ذ ر ًذذف 

 اولن رل لنْ كنه    يكى  ًىّو ا آ وهنأل

رْل نذذْتن   حلذذفب عذذ ا   رً ًذذًُ و كىًذذ ا عةيذذةَ  آكذذلت ونآننينذذ  ع آكَذذ ب وع آ.نيذذب عنذذ    

ٌن خ آ  األ ونثأل ا م  َن بذ    وآنذ    باال  مذل م جٔنذ  ر نًذُ  آرت ًذب ع آكَذ بأل و       آ كوُ عك آن

ًنذ  لن رهنذ ْ  هل لذُألألأل           ُطبن ه ع ذه خذ    آكصذ  و هذ ط فنذلت مذفوب      آتك ن رلًنذِه  بف ذى   آذٍُ دنيذ

ّن عذذ بفطَ  م رل عذذ ان            آكَذذ ب ل  حلذذ بَ  و حنصذذفن ع.ذذِ عفذذىب آً.ذذٌ  ذذأل منذذتو   هذذ ت  لكَذذ

نذ لن  آكَذذ ب    ذ فرتبن مذل  حلذٌ آ.مذفَ  عخذألَ  ذسن  ذ ثن  ل حذ ب عذس ً. ذ.ُ  ل حذ ب              

  حلفًب ر      ي ه أل

رو  وفذذ  إل ذذ ق  آنذذ ب ففذذلن رل يتىجطذذه       -و ه.ذذس م ذذفنوطعس   -رونذذف رلنذذ   لتوفلذذ   

 آنيمذذف    م  خلذذم  حل يذذ ٍ  عنذذ ن   آكَذذ ب م مطذذم ا  ورآ ذذنُ  آنذذ ب دنذذ آّ مذذل مكصذذىب         

ً كى   أل رمط   آ طكُ   ع ٓم   ممذىطهُ  وفضذف ل    متف عذ َ  وفذ       حنذفةن   دَ يف  ر .ب 

م ذذ ب ه  عمذذكل بهًذذبألألأل هنذذ      ذذت  آنيًذذىل ع آذذ مّ  ودكذذ  نةن من ذذ   حلذذةل ن م مذذ      

جفحيذذُأل وسذذفعت  رسذذ ق  ع آفكذذ ْ ج هًذذ ا مذذّ  آصذذفً ل و آفنذذ    ذذىق  آذذرت ب   ذذسن   تذذتحن          

ًط ا م ًف ا  ورلم و   المْ ل  مني  و   آكف ب  ك  ا داعًن
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  فطىب ألأل ي ……فَ ب ي 

 ً ول ابوب ابوب ي 

 ًذ نل جىط   آك.ىب ي 

ٌطأل ٌن ع.  و   ن  ن ؤ ل   وهَلن مَف  ه ط رد ِم

*     *    * 

 صذذف   آكَذذ ب   تذذ ط   حلذذفب  وعذذ ر   صذذ  عءآت ذذ   آنيمًذذ ْ  عفذذ بب و ععذذةط ْأل         

ٌن مذ    ومذل  نذفت عذ ان عمذف ا          مفطت  ف ٓق ه ٓ.ُ رع ا   حلٌ    ننِه وعن ًِه   مذل عكذ

 ج ي  األ

ٌط  ودنِفنْينذ  رعذذٌ   فنفنذ  ا آفىًذَُن  آذيت      حنل  ننط  مل  آ  بط يل     نْ.ن  م خربٍ  حل

ًطُ س فُ  ىي.ُ ع ٓ يل   م عن.نِ ل  اًىبي نأل …دنتوفل  هن ل  ومضًن  ل ب .ُ آً.

 فيّ  ورس ْ  آ طكُ حخف م  واتعت عًن ٍأل ون لت اامي ل ن  و آكَ ب  آ

*    *    * 

 رل   آلل ل  آت ًنيُ و  عبعنيسأل

 ً   ً َا م تكفطَ ل ع. ٍ  عو أل رلني   ع خل نفأل و نصب ب ًّأل ر 

 رعٌ ورمٌ حيوً ل عمًخىخُ ه آُأل

 ب   رل  لذٌ  آةمل وةمحُ  آنيمل  و ّٓ جف  مل ربعنيسن ع م األ 

ًطذذ ل ل رعص عذذذٌ  ي      لذذذ    تتنفطذذْه  حذذف ا  هذذ ت درت خذذِ     سذذًٔ ل ف رل ذذ ه م  فذذّم   ن

ِّ لن ّ  ممى بن  آ نس ص ٓ  اوود.س  ع.ِ بنْج  ْىٍ   ةيل  يكَ

 حووووألألألأل-

 و ه يف  عح    د خفِخب  ىق وآأ  خلم  حل ي ٍو

 سأ سأ سأ سأ

*    *    *
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  في االنتظار

  نجاح إبراهيم 

 

 

املنتتظ ا ايتسي رتيصتتاي ، ااتتين  ايتين ،اتت  ايتتسي رتيصتتظ      ي تت     كنت  نتظرهماتت   

كات  ييتت  يتين  ان يصتتض أ داته نقتت ان   يعتت  نق ت،يتذا ايامتت ان  عيت  أ  م تت     اتت        

 "د،ادة احل  " أ احليِّ ايم اِ .

 ك ق امل،    أ ايّت  ة ايّت درتة. قهظ   نق نظ  يع  تعف رت  ة تمهاعً .

 اختست  ،كنً   ج ت   نتظره.

 نش     تفتي جب،ايي  دصهِب ايص ي.

  هَّ اي،ي   د يئً .

 ت ف ُّ ق،يي  ها،ًان ن،ايب  امل خ ا ك َّ  يٍ ن كي نيعه     دليئ ا .

   ة ايت درتة  ايّهدذن  ال  ن نق .ظ ،ت ايّت

ال ن هف كيف ترهت  إىل رت  ٍة  ا مة أ ظ ، املكت ق!  ع م ت  قتج  جت ت   تصت        

 إىل اخل  تة  ايّهدذ.

 رتأي   اين دل     ايف،،: ك  اي،ي !

دفتذ د رتتظ هاديف أ  ج تتي  نشت ، ديتت س إىل ايتت  ة ايكتع تن ي تت    ظت ا،كً  قاهاجتتي:        

 ايت درتة. يكن   اخل  تة  ييت 

 ادظت  خ تة  ي ل: ايي،م ُا ظا  ايظ،يي  ايعيفي.

 ن  تهك ادظت  ظيف تظتذ    ض .

كتت ق املكتت ق  يتت  فتتها  تتن ،ّ ادس داتت  تنتت  ت  اي تت اضن د رتتتظقن ض ايتتعاه ايتتسان دمتت،ا        

  تظاظاج د جل، اي  يفن  اخلضهت املظ ييةن  رتمتمة   ض اين ف،،ت ايّز،ي ض.
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في   ،جٌ  أ األ،داج  ن  اهسن دا  ديت ق  اتضت َّ إييتيف  خته     مّثة ط  ية يع يين اتفهدا 

ا،ازاتتيف  اتتهًان دتت   اصتتع يف أ ايكتتق   تتن ايعتتف ت. رتتت أ    يتتيف دعتت،ٍت   ن اتتيفن يكتتن       

 ن ظم  نتيف ،   ايظحية ألقَّ ايّهج  األ ل قّهك ،نرتيف  هتج.

قظت  اتأتي   ج سا يع ية ظ اميفن ،ق   ن،يع ات  خ ظتة  نقَّ ن ت  ي ن نتة ن،دت ا ايتت  ة       

 ضيف ي.

اشظا ا فض،يي قج شاهت  د ي،ي  ميضي    اظح ن  ك اة  اقت ت  كت م  ن ات  ،ا     

 افكه  دااٍ   اصهب  ي ،تيف دعاٍ   دعطض.

 اكعظ اتتت   تتتن كقتتتب. ك تتتت  يتتتتا ت ا  ج  تتت تن ذل اتتت ت أ ايعتتت ضن نتتت  دتتت نت        

 د التفا ل اخلفيف.

  اق ! فكهت  ديض  دج تفتي:    ايسي ا  ،  أ ،نِس ك ِّ

،ايتت  يتتي ايفكتتهت ايتتي ت،ّم،تت  أ عمتتضن رتأضتتهب   عتتف،،ان  ،تتٍه  اقتت   ن اًل     

رتياهُّ اي،ي   د ق نق نشاه دقم يف    جظيفن  ن تيتً  رتتأختي   نقت انً  تت تج ايصنيعتيظج يت        

 تنفذ القمً  ألق  تك،ق ، ااة.

  ت  خيت يي    ،ق   نمخن  مبت عا افكتهاق  اظات ًا   ت  ي تِة اجلتت  د ي ،جتة األ ىلن         

 ت ييً .

ايّهج  األ ل اع    قمً  د تا،من مسا يتيس اكظصت فً  خ ت ًا  رتت دمة يتين  يتن نيفتز        

 ق  ن،مخيت س  نيت،ل:  جت ت  .  إات  اتات،م  املظ  تب متي قت ل كت ِّ فتهد ااتيض أ  طتن             

نت كظتتيف احلتتهبن ديناتت  دفاظنتت   ن ،متت  إىل  ضتتذ ايظعتت دي  تتزٍ،ن جا نتت   تت كي نتفتتتن       

نُّ نقَّ ماتت،م ايّهجتتِ  ظتتن ن  تعتتا ا قيتت ل كتت ِّ شتتيض ك ملعتت   ج ن  ايع تت  ض. ن  ك جملتت تج

تتتزدادن  عيتت  ال نتت ض كظفيتتيف نكقتته هتت  كتت ق   يتتيف يعتت  ديتت ق ن   ينتت س ايتتت ،قظ ق أ    

"اييت،م ناضتً  مهدت    تن األ الدن احليت ت       اي شيضن رتأختي      افكه  ديفن     ام،ل  ينفتتيف: 

ي   ق،لا ايانت ن كنت   رتت دمً  نظت حع   إىل ايتت،  كت َّ  اتةن        تزداد رت،ضًان  احلع   اض

ن   يظاتت  انتت ل نقتت م     تتة   ييتتة أ نقتت  املتت،اد اي ،ارتتتيةن نشتتاي تتت   تت  ا  عتت،قن            

فيفهق،ق  اهيع،قن ن   اآلق  مسا اي  ضن  ضي  ايي ن ظهت  نمتهب .. نجتيض  تن  ا تين     

 ه تت،ق إىل  اجعتت ت   امل ،رتتتية.  اتت    نتنتت  ل  اتت اقي  نتتت   تت دسن نّد تتي ايمي ،يتتة قظتت  ا    

ايع   ام،ل ألخيتيف:  نتس  ظت   د دت  تت ق ! ظت ، يتي شت ه   ن،  ج تيف!  ن تذ عيت  فيتزداد             

ي هين نت فذ د التكت ،  نتتت ُّ  تسٍ،  تن ايعيت  د ق نق نترته أ  تيّض ز جتين ن  نجات          

 دمً . ن تاف   نق ًا اهاتين كتي ال ا فت  ترته ايعميتةن فمختسم   اتي كات  كنت   نفات  رتت          

نتض نمهب  ك،هٍع  ن  ن نشاه  د يظمع  ميّزيض.  نتس  يتٍ   نتت  ن تن   تن  اتٍ  إضت أ        

  ال نج .
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،قتت   نتتت دذ قهكتت ِت جتتتِ س ايتتي تنعتتغ  تتن إ عتت ِ، اضتتٍب نشتت ُّ ،اقحتتة اتف تتتيف أ        

ىل ن ت  ايّهجت  اآلخته فكت ق انرته    ييتً  إ       داخ يفن دينا  حي  ل  ياايف د يض ط     نرتن تيفن

"نيُّ  جتتذ متسا!   نتتس شتت هان اتت د،ا    ج تة اييتتت ،  كأتتتيف اظتسكه شتتيئً   نملتتً   نظنتيف امتت،ل:    

ايع   د هامة اتِ  شته ية كات  فات  ايكتق  ق هتن ،اعت،ا أ  ت ٍع   تنن   ن تذ خت ًا            

 ن  ي يَّن ت،اظ    تذ نظت ي ض  نيت ،ب أ تهكيت  قيتن ك تت  ذل ظ ات  األ ىلن ييت :         

  ٍ   ذ اياصهات.  ا ايعحها دم ،ٍب ظ

    زي   نتظره  نق اع .

كن   رل ئً  قج تهكظ ا  ات فهاق  ق ما ن ك ق   تيَّ نق ن ضتي  ا ات  نفضت      

  ن مسا االقاا .

نتت  ،اقتت  يعضتتظيف تضتتهب    تت  اي   يتتةن داتت م  ترتتها إىل األرتتتف  اظحتتّ    تتذ تفتتتيف       

 دأرت . ،نا   د ، يف تنتكب   ها،ت  عينيف تهجتف .

"تهى مت  نتت  ذلت م دت جاا  األقت ا  ق،تات ! مت          ظا ُّ أ  ك تين رت ضي   تفتي:

 ق يظ ا  تصي مب  فكهت !

 تسكهت  نتض      ،  ن ف تظع    إىل اي،ي  ايسي رتتهيضن ايامتهب  ايعت    اصت       

 إىل ايّت درتةن  ايكع  إىل ايق تيةن ي   ينفتتي: رتتيأتي قن  رتتأ يذ ايامت ن  نرتتظ    املع ت       

املظف    ييفن ال ضه،  ن ت تي  داته األقت ا  يعت ا املت دت ايف ايتةن امل ت  نقَّ متسس ايّه ااتة          

رتتتتظفظي يتتتي اي هاتتت   طهامتتتً   ارتتتتاً   نخضتتتهان رتتتتأد ن دكظ دتتتة اياصتتتهات  تتتن ايمعتتتغ       

  ايّه اا تن  رتأطان  ايفمها أ خ ظهتيفن  نرتعُمض إىل احلي ت ايي دّ هت   احلهب .

رتيك،ق  ص   ااظت يي  ن ما، ي  ن جت  ي  تيً   رتتأدفذ  نجتهت     اهلل  يص َّ     ا 

اي هفة يتنٍة ك   ةن نيسف  املع   أ  جيف ندي ت،في  اجلصذ  نيت،ل يتيف: ختس  اشتعذ ن اكفتي      

 اعالي  يي ك َّ ،نس ش ه...

 نرتك   ي يً ..

ال يتن نفات  عيت ن دت  رتتتأ  ييف  ت  يتيف أ ع تين  نيّعتت  ،نرتتيف  نتتهك املكت ق ده ظتتيفن           

أجه أ ش ،ِا د  اد شمة ت يت   دك تتٍب  ق تين  رتأشتاي رتتهاهًا خصتعيً  اا ت،س  عتع           ألرتظ

ك هد قين  ط  ية  اكفي تاع    ن ايكظ دة  ظ هي  نحٍن  نتت  جت يس   ت  ايكهرتتين     

اصتظ     ت  ايع  ،اتة إق ات فتأت ايك هدت ض ألتت دذ        ًان   نع ي   ت  ايفتهاط. رتتأيظض ضت،ض    

اياظاتة نيتف  تّهت أ اييت،من ن  ندعت  ن ت  ي   ت  ا ظعتت ، نقَّ         ايكظ دتة  ايمتهاضت د ق نق نياتن   

ايظنفيتسن ألدظت ا    ف تن لا ايك هد ض حيّ نض  رتأد ،   ،ا  ظت امين دت  خ يتعي  تذ  يت     

ت    هًا   ،دًا قميميً ن  ،مب  نجا ت   تنظمتي يايعتً   ،داتً  دتأز،ا، ظتفهاضا ال اتة  تن رتت،           
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 جعتة  صت ضن نت  اضتي رتت،اً ن تات ُّ اين،ت،م أ يي نت          احلاي اةن رتمتي د ت  إىل منت  ينظنت  ل    

 املماه.

 ا ااس     ن   نق تظحم ا األق م..

 ضا   كفي     خ ي  ،ق  نق   ك ملهام ن ف،أت اتظفض   ك مل تت،ان خ فت     

ترتهًت إىل ايتتت  ةن يمت  جتتت  زت ايّتت داةن شتتاهت  دم تٍ : يمتت  تتأخها رتتت  ة ك   تة. ن تتذ         

 هي انحض ، ا ًا ، ا ًان    ايسي اقم ض!دي ت ي يبن ،ا ا ظ 

إتتتي  يمتت  جتتت  زت اي،اقتت تن  نتتت  ن،رتتت         ظتت ،ت ايّتتت  ة ايق  نتتةن دتت  ايا شتتهت. اتت      

دنرهاتي إىل د ب املم   ك َّ قجن ن تك   د ت تفي  اتعت    دتهيِ  املنتظِ  ايتسي  ت،زتين       

 ك قا ايّهي  خ ،جا اخل  ةن     ان  عي ! 

 د،يتٍ   تهس رتتهى أ دا تين  تتح     ت  عيتض اي ،ا تة ايتي             شاهت  د ت ت اٍد  ي تهٍ  

نق م ت   نتس نشت هن مّثتة شتيٌض قت ، ا ات ا  ايصتا اتن ا،جتفت   نظت داي قتج رتت  ا ايتتّ  ذ              

   ي  ن نقتت   دإقهاٍج  نت  نرتحب   ن اً   ن ايا عة ايعنية امل،ض، ة     اي   ية ن   ي.

ن ا ،يج أ  ،امل ا ن  يفت   دت  شتا،ٍ،ن رتتحع       ترهت  إىل ايّهج جن   زاال ظ  ظج

 كهرتيً   اتضاا   إيي ا .
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  اعتراف...

  نصر محسن 

 

 

بعد تهًٝفٞ باإلغساف ع٢ً َػسٚع تٛثٝقل بوقٛ ا ادتقٝؼ ٚايػقعع ايعسبقٞ ايطقٛزٟ       

َٔ قبٌ ايطٝد ز٥ٝظ احتاد ايهتقا  ايعقس و ٚبعقد نقن  َقٔ ايًكقا٤اا َقجل بعق  ادتس ق٢          

ايػٗدا٤و ٚجدا ْفطٞ َػازنًا يف َعازى َٛاش١ٜ ملعقازى ادتقٝؼ ايعسبقٞ ايطقٛزٟو     ٚذٟٚ 

 ٝق  عػقا ايكًقل ٚايتقٛتس ٚاذتقرزو نُقا عػققا صس ق١ ايٓفقسو َقجل ايفقازم ايهقب  بققٝ             

 ٚبني أصحا  اذتهاٜاا األث ٠و ٚبعد ٖرٙ ايتجسب١ نإ   بّد يٞ َٔ ٖرا ا عرتاف:

يف َػققسٚعو اينكققايفو قققسا٠٤و ٚنتابقق١و     َققا ٜكققاز  األزبعققني عاَققًاو ٚأْققا َُٓٗققو      

 ٚحبنًاو صُاذا جٓٝا؟

    ٤ّٞ جتقاٚشا ايطققتني َققٔ ايعُققسو َٚققا شيققا  ّٝققًاو ٚحتققتفس  طققدى نققاًَ و جطققد ْقق

ُِٚجدا ألجًقٗا؟ ٖٚقٌ أْقا بايفعقٌ      ّٔ أْو عػا اذتٝا٠ اذتكٝك١ٝو اذتٝا٠ اييت  ٚزخٛو صٌٗ تظ

 زجٌ ناٌَ َهتٌُ؟ أقفد ا نتُاٍ ادتطدٟ ٚايسٚ ٞ.

٤ ٜبدٚ طبٝعًٝاو أٚ نإ ٜبدٚ نريوو قبٌ إٔ تبقدأ تًقو ايًكقا٤اا اذتّٝق١ َقجل      نٌ غٞ

زجققاٍ قًققًٝ  َققا تػققبِٗٗو ٚنققِ نٓققا تبققدٚ َتعايٝققًا عًقق٢ نققن  َققٔ ايٓققاع  ٛيققوو ٚ ٕ        

َّققا احٕ ٚقققد اْعوفققا زٚ ققو ٦َقق١         ناْققا اذتكٝكقق١ لقق  ذيققوو يهققِٓٗ ٖهققرا ٜسْٚققوو أ

 نٓا تتّٛقجل.ٚمثاْني دزج١و احٕ أدزنا أْو أد٢ْ بهن  مما 

أزبعققٕٛ عاَققًا ٚأْققا تققسن  يف صققسابو صققساب حتطققب٘ بققدًٜ  يٛاقققجل اعرت ققا  عًٝقق٘و          

حماًٚ  ايٛصٍٛ  ىل ٚاقجل أصضٌو ص  أْقا ٚصقًا  ىل لاٜتقوو ٚ  ايةاٜق١  كٝكق١و اذتكٝكق١       

ايٛ ٝد٠ ٖٞ أْو احٕ انتػقفا ذاتقوو ٚيقٝظ أْقا َقٔ انتػقفتٗا  فقسدىو بقٌ ضقاعدى          

و احخسٕٚ ايقرٜٔ عاغقٛا ا نتُقاٍ ايقرٟ طاملقا طُحقا زٚ قو        احخسٕٚ بانتػاصٗاو أٚي٦

  يٝ٘و مل ٜهٔ ٚا حًا َا تسٜدو ٚنإ ٚا حًا جًًٝا َا ٜسٜدْٚ٘و َٚا ْايٛٙ.

أزبعٕٛ عاًَا َٔ ايهتاب١و مل تػعس ًَٜٛا بتفا١ٖ َا نتبقاو َٚقا تهتقعو َٚقا ضقٛف      

د عًق٢  جقسو أٚ   تهتعو  ّ   ني تكسأ ٚص١ّٝ غٗٝدو أٚ حيقدثْٛو عقٔ زضقاي١ نتبٗقا غقٗٝ     
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ع٢ً أمخص بٓدق١ّٝو أٚ ع٢ً جطد عسب١ حتقرتمو  ٝق  ّقّد جٓقدٟ جقسٜ  ٜقدٙ  ىل صقدزٙو        

ٜةُطقٗا يف دَق٘ يٝهتققع اذتقسف األٍٚ َقٔ اضققِ  بٝبتق٘ قبقٌ إٔ ٜققستٞ شَق وٙ يٝطققعفٛٙو أٚ         

 قبٌ إٔ ٜستكٞ غٗٝدًا.

أْا تطقاصس يف يًٝتقو ٚتهتقعو ٚءبقا٤ ايػقٗدا٤ ٜطقاصسٕٚ يف ذانقستِٗو ٚحيهقٕٛ         

اَو قففًا نسْٗقا األضقاط و ٚنقٌ َطقا٤ تٓقصٟٚ يتهتقع  هاٜقاا أبٓقا٥ِٗو يتٓجقص          أَ

ًَّ و صتًو األعٛاّ ايهقن ٠ ايقيت    َػسٚع ٖرا ايهتا و ٚ ني تٓتٗٞ َٓ٘ تعٛد  ىل ذاتو َتس

أَضٝتٗا يف ايهتاب١   تعادٍ  سصًا ٚا دًا مما تهتب٘ احٕو صٌٗ أدزنقا جّٝقدًا تفاٖق١ َقا     

نتبقققق٘ ايٓققققاع ايبطققققوا٤ بققققدَِٗو أٚ األَٗققققاا بققققدَٛعٗٔ  نتبقققاو ٚجقققق ٍ ٚعظُقققق١ َققققا  

 ٚغٗكاتٗٔو أٚ َا دتِ ءبا٤ ايػٗدا٤ َٔ دَٛعِٗ عابطني؟

ٚ ني ترٖع يًكا٤ بع  ادتس ق٢و تقرٖع  يقِٝٗ  طقد ناَقٌو ٚختجقٌ أَقاَِٗ َقٔ         

انتُقاٍ جطقدىو تقساِٖ ٜبتطققُٕٛ عًق٢ قٗقسو حتقصٕ ألجًققِٗو ٚتعتقال ْفطقو َطق ًٚ  عققٔ          

ٓوو صريو ادتسٜ  ايفاققد يطقاق٘و أٚ يطقاقٝ٘ َعقًاو تٓظقس  يٝق٘       قٗسِٖو ٖٛ   طاع ْبٌٝ َ

صرت٣ جطدٙ ْاقفًا ع٢ً ل  َا تقس٣ جطقدىو ٚذاى ادتقسٜ  ايفاققد يرزاعق٘ ايُٝٓق٢ ضقٛف        

ٜفاصحو بٝطساٙو ٚحيضقٓو بٗقا ّٚضقٞ بقو صقٛ  نسضقٞ َتٗايقوو   ّتًقو ضقٛاٙ يف          

اى ادتسٜ  ايرٟ صكقد  لسص١ ايضٝٛفو حتسى ٜدٜو  اَدًا اهلل ع٢ً انتُاٍ جطدىو أٚ ذ

  د٣ عٝٓٝ٘و ٜطتكبًو َسّ بًا بو يٝحهقٞ َعاْاتق٘ أَاَقوو أٚي٦قو ادتس ق٢ ٜعسصقٕٛ أْقو        

 ضتهتع عِٓٗ  هاٜاتِٗ اييت ضٝحهْٛٗا.

َا أدزاى أٜٗقا املهتُقٌ أْقو َهتُقٌ يف ْظقسِٖو أٚ أْقو   ختقدع ْفطقو بانتُقاٍ          

صا ع ايطقاقني املبتقٛزتنيو   ُٖٚٞ؟ صايطاقإ ايًتإ ُبِتستا صٓعتا َعسن١ ْاجح١و ٚاْتفس 

ٚجنقق  يف اختبققاز صققٓاع١ ٚطققٔو ٚز ققا ٜطققعس َققٔ َػققٝتو عًقق٢ ضققاقٝو ٖٚققٛ ٜققدصجل عسبتقق٘     

أَاَو َسّ بًاو ٚصا ع ايٝد ايٛ ٝقد٠ ققادز عًق٢ إٔ ٜفقاخس أَقاّ ايٓقاع مبٝعقًا  قا أجنقصو          

صرزاع٘و قبٌ برتٖاو أبعدا املٛا عٔ نن  َقٔ ايٓقاعو أَقا صقا ع ايعقني ايٛ ٝقد٠ ٜٓظقس        

انتُايقققو بهقققٌ حمّبققق١ ٚبطقققاط١و صٝػقققفل عًٝقققوو ْعقققِ... ٜػقققفل عًٝقققوو صٗقققٛ ٜقققس٣        ىل

انتُايو بعني ٚا د٠و ٜٚعقسف أْق٘ انتُقاٍ ُٖٚقٞو ألٕ عٝٓق٘ ايقيت طقازا َقا شايقا تقس٣و           

 صحٝ  أْٗا َاتاو يهٓٗا َا شايا تس٣و َاتا األغٝا٤ أَاَٗاو ٚبكٝا ايسو١ٜ.

ايس قا زلقِ نقٌ َقا نتبقا       احٕ صكط جتد ْفطو قسٜبًا ممٔ تهتع عقِٓٗو تػقعس ب  

َققٔ تفاٖققااو تكققٝظ نتابققو ٖققرا قبققٌ ْػققسٙ  ققا قُققا بٓػققسٙ ضققابكًاو صققرتاٙ َػققسٚعو          

اذتكٝكٞ ٚقد لا  عٓو أزبعني عاًَاو يٝحضس بفضٌ زجاٍ أغب٘ باحهل١و أٚ ءهل١ ع٢ً ١٦ٖٝ 

 بػس.
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 قصائد

  هيالنة عطا اهلل 

 

 القصيدة األوىل

 بادئُة الكفر

 ٜا ْفَل اإلزٖاِب األخسِم
 أغًِل فاَى ايفاغَس يًُِٛت َػاعّا

 إيَٝو َٓر اَتدَّ عٛا٤ُ اير٥ِب
ٌُ ايسِٜف ٍَ يٝ  تطاٚ

ُّ ايُٓٛز  فهٝف ٜػ
 براَى ارتٓدِم !

 نٝف تدُٚز ايسقطا٤ُ
ّٔ فتػِٗل  ع٢ً خاؾس٠ِ ايػا

 أغ١ُٝٓ ايٛزِد
 ٌّ ٕٕٚدزٌع بػس  بعٝٛ

 خريِتٗا ايسُٜح ايؿفسا٤ُ
 ٚأحالٌّ

 أقالٌّ
 ٚقؿا٥ُد عػٕل

 ٚفساغاٌت ُتطب٢
 يف ذّٜاَى احملسِم

 ٜا ْفَل املِٛت األخسِم

َُٗج ارُتِضُس تٛاَيِت  تًو امُل
 َٔ ِٚعِد اهلِل احملفٛٔز

ِٔ األٚىل  ع٢ً ايسُُّق
 ٚع٢ً أي١ِٜٛ املعسأج

 ع٢ً أٖداِب ايكُٔس تعًِٖل
 ٕٔ  ِْٚصِف ادتسٔحٚع٢ً ايؿًبا
 ٚؾُِت ايؿرٔب

 ايكٗٔس
ٌٔ ايٛقِت املسِّ  ُٚنخ
 بٓعٓأع ايؿدٔز تفّتِل

 بعد ايًع١ِٓ أَٛاُج ايعطهٔس
 ٚاآلتنَي َٔ األغجأز

 َٚٔ دَع١ِ ضٓب١ًٍ
 أٚ دع٠ِٛ ثان١ًٍ
ّٔ تفُٛز  يف ايػا

 ع٢ً قطُاِت ٚجٍٛٙ ُغسٍّ
َٕ ايبريِم  تًتخُف غدّا أيٛا
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ٌٍ بٛضٛٔح ايٓأز أتِت  ٚزجا
 ايؿدَأ املُتدَّ ختترُب

 َٔ ايؿخسا٤ِ إىل
 باد١٥ ايهفٔس جٝادّا

 جتسٟ ايفًَٝل إِثَس ايفًِٝل
ّٔ ٜكنٌي  يهتاِب ايػا

ٌٌ ميتدُّ إىل ؾٓعا٤َ  ٚؾٗٝ
َِٗا قبطّا  يٝػسَف َٔ د

ٟٔ ٌُ حبَس ارُتص  ٜػع
 َطافاٍت َٔ املا٤ِ إىل ايكدٔع

 متتدُّ ع٢ً فًٛاِت ايسٚٔح
َٕ املًٔح ٍُ شَا  ٚختتص

 ايكُٔح
 ايِفِؿٔح

ٌُ تتّٗج٢ خازط١ّ أخس٣  َساح
ِّ  يف حجٔس ايعسٔؽ ايؿخساٚ

 تطعُِّس حربّا  
ِ٘ ايػُٔظ تدٓفِل  َٔ نٓ
 حٝح األض١ًُ٦ افرتغِت

ٌَ ايؿخسا٤ِ  زَ
ٍَ األغال٤ِ  ذٖٛ

 َٚا فت٦ِت
 تٓتعُس جٛاَب ايفّصاعاِت ع٢ً

ٕٔ  باِب ايطًطا
ُّ  اغتاَقِت ٖٓاَى أمٖتِت دٚزَتٗا األٜا

َّ ادتب١ِٗ  ٚطّٓا مشط
ِ٘ األٚىلعاْك  ُ٘ اذتبُّ بٓػِٛت

 ِضفسّا أشيّٝا
ٍٔ َْفٕظ  َٔ أٚ

ٕٔ ختًِٖل  يف ايهٛ
 حًَفِت

ِٔ ايطُسٔم اٍ عسفِت  باض
ٍٕ ّٔ بػٛ َٛ ايعؿٔس احملهٛ  خِط
 ٜفرتُع ايػسَم يهٞ ٜتػّدِم

ِٔ  بػعازاِت ايٖٛ
ِّ امُلَٗسِم  ايد

ِٔ ايعػٔل احتضَِٓت  حًَفِت باض
 ِٚقَع ايربٔم

 اذتلِّ
 ع٢ً ْاف١ًِ ايػسٔم

َِػِل  تد
 
 
 
 

ٔ أجٛا٤ أضايٝب اجملاَٝع اإلزٖاب١ٝ يف حفس األْفام ٚارتٓادم، ٚاختاذ املدْٝني دزٚعاّ بػس١ٜ. -  ايكؿٝد٠ َ
 ايعسؽ ايؿخساٟٚ ٖٛ عسؽ املًو ايطعٛدٟ. -
 ايػٍٛ ٖٛ ايٛالٜات املتخد٠ األَسٜه١ٝ.  -
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 القصيدة الثانية

 لن تقتلوا احلياة 

ِٕ  أعؿاُبٓا يٛ تعًُٛ

 ُِْطَجِت َٔ املٓطاِط

ِ٘ ايطٓنِي  يف ضَف

ِٕ  ْٚفُٛضٓا يٛ تفُٗٛ

ٌُ ٜكَٝٓٗائ ٜٗجَس   ايؿرُب ادتُٝ

ِٕ  ال .. ئ تٗٛ

 إّْا يعػاُم اذتٝا٠ِ

 ؾػاُزْا ٚحٓاجٌس

١ّْٝ  غّؿِت بٗا أغٓ

َُٗا  ٚدفاتٌس زمسِت بٗا األٜدٟ ايؿػري٠ُ حًِ

ِ٘ تٛانَبِت ٔٔ اإلي ٌَٗج إىل حض َُ 

َٔ ايبازٟ طكَٛع قداض١ٍ  نٞ ٜعً

 طٛب٢ هلِ

 طٛب٢ يٓا

 يف " باِب تَٛا " تػُٗد اذتازاُت

ّٕ  ؾػاَزْا  أ
 زحًٛا

َُٓا  ٚظًِٓت غا

 حتدٚ هلِ عٓد األضّس٠ِ  

 يٛ حَهِت

 تًو األضّس٠ُ الغتَهِت

 بِسَد ايفسأم فًِ تُعِد

ٌَ ِِ تطتٓطُل ايفجَس ادتُٝ َُٗ  أحال

 ٚمل تعِد

 تٗدٟ امل٢ٓ  

ِٔ ٖٓا  يه

ِِ  باتِت َدازُضِٗ تفُٛح بعطٔسٖ

 قؿؿّا تٛانُب ََٛتِٗ

ٕٔ حنِٝعِٗ  َطسّا بًٛ

 يع١ّٓ حصّْا ضٝػدٚ

  َّ ٌُ املَٛت ايصؤا  تطتعج

ِٔ عَؿٛا يف "ايػٛطتنٔي"  مَل

 ترزُّ دََع ايجانالِت

ِِٖٗ  ع٢ً اؾفسأز ٚجٛ

 تّبّا هلِ،

 مل ٜدزنٛا إٔ ايربا٠َ٤ يٛ بَهِت

َُِت  ظًُّا ٖ

 عنُي ايطُا٤ِ بٓأزٖا

 حسَقِت جخَٛز بػا٥ِِٗ

 تّبّا هلِ،

ِ٘  مل ٜفُٗٛا نٝف ايػُٗٝد َع اإلي

ّٔ  ٚأْٗا تكامسا حبَّ ايػآ

 " زدَِّت نَٝدَِِّٖٞٔ "باِبٗا ايػسق

 ٚميُٝٓٗا قد أغَٗسِت جٗسّا
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 َفاتَٝح ايطُا 

 إّْا يٓا

 جٌٝؼ نؿبٕح

َُّد بايدَِّا  قد تع

ٌِ ٖٓا  ْع

َِٓا  يف غا

ُ٘ ٚضًُٓا  ؾ٢ًٓ اإلي
ايكؿييٝد٠ َطييتٛحا٠ َيئ اضتػييٗاد زتُٛعيي١  

َٔ طالب َدازع حيٞ بياب تَٛيا ايدَػيكٞ     

إزٖييابٞ غٛطيي١ ْتٝجي١ ايكييرا٥ف ايكادَيي١ َيئ  

 دَػل .

 

 القصيدة الثالثة

 "تكبري"

 

 أحبَس املًُح يف ثٓاٜا ادتساح  

 ٚتٛايَدِت اذتُاق١ُ

 يف عضالِت "ايرنٛٔز"

ّٔ عٓاقُٝد ايّدٚايٞ   فخبًَِت بايطُٛ

 هبُِّس"ٚاْتػِت اذتٓاجُس "ت

ِ٘ بين ؾٕٗٝٛ  إلي

 فٛضَعِت ايّسّد٠ُ َٛيَٛدٖا ايكدِٜ

ٕٔ ٜػطٞ  ٚإذ باألزجٛا

َ٘ األدِٜ   ٚج

 ٖٚٓاى َٔ "األَٟٛ" 

 ُٜٓٗض "حي٢ٝ"

ٌَ ع٢ً بٛاب١ِ ايٛطٔ   يتؿٗ

 جٝاُد اإلي٘

 

 



 نتاجات أدبية
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  وحُش الحنايا الرَّقيقة

  وجدان أبو محمود 

 

 

ِّ َاأ ااا،م حتْكااَ ر شي  اا٤َُم   َكااَ     ُيااني شيٛشياا شٕ حتتااأ٤يٖ ٚجَااََ  دي َن،  ِّ ٗر ٓم ّن هِاا ٕي ٜااٛ نااَ

  ِ ٌي ٚشرٜا ٟ  ب ا ج شر،إَٓ       شيغِٝ شيذٟ مل ٜيتي ّخٌ بٓظ،٠ٍ خَطف١ٍ  َٚٔ ث ِر شر دا شْشغأ بفا،

ِج شرد اَهم  ،اَهي ٖا ٤ٚط ٌَ،الط  ِٚ اابر شي،ْا،ر ملِّ ٜ ا  َٖٓياو  تا٤َ ٚز سّتا٢  َِّٜا١              بش

ٌأ حتًَاا٢ حت اا،بي ِذاا،٠َ حت،اافٌ   ااَ ي شي يااٝءن جٓاا١َ ٚشي،كاا٤َن د،ساا    ٌج ْيف اا     ََِهاا ٜت  اانن َاانِّ ناا

٘م ٖٝهَأ َّت  َٔ شا ٢ٓ. ََٝخَي ََّٖش د ٍٜ   يك  حتَ ٢ شي َملن ب،

ٌر شيك ،ٜبم  َٓذ ذيو شيٛق، ٖٚٛ ٜ اَْٞ سشا،د١َ    ّر ِ شي  ٗ ََت حتٚزهَُٖ َن ن،٠ شيك 

٘م  ٜٚ،هاٞ ِ شيي ٚشٜاَ باأ شْكٌاَ    َٓاذ ذياو           ٘م  ٜٗاذ ن ِ  اشٛ، ْ   ر  ميشٞ ِ َْٛا ِ شي

ٌ ٓٗااَ    ٖجااٌ  ،ٓتشاابن  شيٛقاا، ٖٚااٞ ،اا ِٔ ْف ااَٗ ِ خٌااٛي شءُااٌ شي،ٝداا٤َ شيااا ،ن ياا جهن ب شارت

ِأ      ُر ِ حت،اافً٘  ،ٗاا، ن يً يشْاا١  ،شاا ِ  ناا،زن َاأ ْ باا١م شتاا، ٕي  ااٍٛت  ثاا ٌن ن هٚ ٖٓااَى   ،،تٗاا

ّن بَيت ٓاَٚام ًَا٢            ّٟ  ٚ،ٓاَ ِّ ، ابأ حت اٛش،ِٗ َأ ناٍٛا ِّ اَ  حتٚزهَٖ شات ّينيي ََٓٗ ثٛبََ ثٛباََ  ثا

ٔي شآاَ        ٔ  َاَ َا ٗنِ ِ  نا ٓن ّن     خم  ش،ِٗ شي،اَ ه٠  ًَهٗاَ ادا ّر شيٛ،اٝنر  ِٚ شآاَّ نَْا،ِّ ،تٗا  

ْ ااش٠ٛم  نَْاا،ِّ     ُ ااني ْف ااَٗ ثَْٝاا١َ ًَاا٢ حتبااٛشام شي ٞج شز ،فااَ   ،ته  اا،  يتذ ٌي باا،ز  ز ْٗاا٥َ َجاا

ٌن حتساذٜتيِٗ     ٌّ ساني   ،نٓيكلا ِّ ن ٌن َأب ٗ ٌن َِٓٗ حتسأَِٗ  ،غ  ِّ حتتَنِٗ  ،نهُ ِن َٓٗ  ٌ،

ََ ِاافخ، ِكا تِّ شااا،حت٠ة شاكاا  ٠  ًَاا٢ شيٓأٌاالر   ِ حتحنا٤َ شيااّ ش  ٍااذ   ٚن،ّْٗااَ َأ طااَبٛم  ٜٚ    َٛاا

 ٚ،،ًه تِّ متََََ َشََ،ن شي، دٌ. 

٘م  نَْيا،ِّ           ّر حتْفَ،ا ٔي شْتظاَ َما ٌي شخخا،  ٚز ْٜاشٛ اّياَ يٝت،نها ي  ّن ق،ا بَتي حتس َُٖ ز َٜٓ

ُي ي   ِّ خٍٛف ٚ،،قٍُّب  ن،ْ َُ س سي شيٛشس ن َُِٝٗ مبٛتم ت،ٜه٘م ق،ً٘  ن،ْ َُ شياتي حتتٗ،َش َ

ِ ١ة باااني ٚ،اااَه،َُٝٗ ،نك اااَسن      َ ِّ ٜٓتشااا،ِّ َااأ هْٚمااا٘  ب اا ي ساااني   اااَ تِّ شا اااَ ٘ن يااا ٘ن َٚااا َش ب،ْ ااا ٓاا

    ََ ْ اااج ِ شاشااف٢ ... هش٥ُاا بااَيهًَٝٛرتشتِّ  حتساا َُٖ َاان شي،ٓاا،م ِ شا  ،اا١  حتساا َُٖ َاان شي

ّر حتٚ شيّتفهُّا،ر حتٚ شي، شسا١م ... ز ٚقا،ي ِ ت ا١ََم شياذّ        ٕ   ز ٚقا،ي يًهاأ ٌٌّ ِ َهَ ن،َٜتم ن

 يآلخ،.

*** 
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ٞج    شءٝا٠َة شيٛسٝاا ٠ة نَْياا،ِّ ِ ساٛ ر حتتااَىم   شييجٜٓاا١  شاا،حت٠ة شي،هُاا٤َن ِ َٓيقااَ شيكْاا

ِر             ََ تااذ،٠  شتااٛ ٌهَٚياا١م شيااا نَْاا،ِّ َٜٛاا ٔي شي ِن حتْ ٗااَ َٝتاا١ا حتنجاا،ي َاا ، ااٞ شرَاا،ي دّٝاا َش  ، ًاا

ِج شيٛقاٛفم ًَا٢ ،اَم        َِيش ذ،٠ة ٢ًَ شرقٌ ق  سكهك ،ِّ حتةَٓٝتَٗ ِ شز،تًك٤َ  ش،رتشسي،ِّ َأ ٖا

ْي حتْ ٗاااَ ملِّ   ٚشسااا ٠ٍ  َااأ ٚدااانر شيظهٗااا،ر ٚشر  ٌهَٚيااا١م ناااجَْش  ااا ّر شا اااتش١ًٝ  ،فهلااا،ن ِ شي ساااأ

ِر َ َتا،،َٗ حتبها       ِّ قط  َٔ ،،مج١م ذيو شيشأ ٛ ر شا،بوم ييٚدٗاَ شياذٟ حتَ ا٢ ٍها ِ ،تُهه

 حتٜدََ. 

ٌّاا٥َ،شتم         شر ااٛشتن شيك٦ُٝاا١ة شيٛسٝاا ٠ة شيااا ٜ اارأ ِٝٗااَ شاهاإَ بَِ اا١َِم يً،  ااَ ر ٚشي

ّٝاا١ ٖااٞ ْكاا    ُر شا ِ  ٍ  ج ااٍٛا َاأ ِااِ شءٓفّٝاا١   اا،ٜ،ن شي،ااَام         ٚ،ااأ َية شااا٤َ شقَٜٚاا١ة بتتااَ

ٌهفٝا م     ّر  شرخ،َ ن ،تًَٖٛ شاذٜ ١ة شي،  ١ٓٝة ِ شيتجًفَِ  ط،قَتن ساذش٥مَٗ ذٟ شيه ابم شي شاهتٛ

ٌج            اذِّ ،، خن بغت١َ يٓٛباَتم شءآنير ... ِتٌاٛفن بانيي شيغنا،فم د٦ٝا١َ ٚذَٖباََ  ،نآيكلطة هََٛٗاَ ِ نا

ِّ      ترب  ٞي متََََ  ٚب  ي ٍَٛت َؤقهٍ، ،ْشٛ  ،جاٛان ي،تا َٖ  ِتآٗون ٚنا، ِّ ،فك ي شيَٛ ٌي حت ق،

ٕر              ٔر َاجَأ  ، اتٓيَِ ِّٝ ُيه ت ٟج حتَا،   نُ،شق،ا١م شي  ا ٌها٢ بًْٝٛا١ٍ  ،ٗاّ ٨ن ْف اَٗ با، ّ   ،تُ َأ ْاٛ

ٌن قًٛاي شرطفٍَ  ،ًو  شيّ،ٖٝف١ شيا  ّر شٖتَََُٗ  ِذَُقَُ ق  ،،مي َٔ ق، ا يٌَااَ  ٢ًَ شي  ٚش

ِّٕ ،ٓا،ون بانيي شء،شتما   ن٥َٓاَتط  قٝكا١ا         ٗ ٍ   شيكًاٛان شخ ٕي ٚشيْقَتي بتًا مج ،ِّ قَُ شيّ ٜ ش

ْيشجبي شَتكَهش،َٗ  يك  بَتي ٜغٝبن ِ  ٝن ،نٛش ٟ ِ سَََٜٖٓ ن٥ٍََٓت  قٝك١ٍ  ِٚدَٗ يٝ ي َ َٗ ي

      ٗ ٕي حت،اا،ٍَا ٚش اش١ٍ   ب ُااَ يٝ،شاحي با ٚ ٙم َاأ قًاٛب ٌر  شخلاَ زر ناجَْش هٚ ِ باانيي سشا٥َءر شي  ااٗ

ٔي          ١ّٝم  ،نُ ااٞ شيهاا٥َ ٌر بُٝٓٗااَ  اك شيٓ ظاا،شتم شيد اا،َب ُياا ّر شِتي ْماا،ن اك شيهااأ شيك،ٜاابم  ،ٓ

ٌ  َاَ     شيج َيحي ِ شءٛ ر شا تٌٌٝ  ذيو  شيش فَفن شيذٟ ٜدخأ َُِٝٗ شي ٛشط ي ٚشيكْا،  دا

  ِ ِّ ٜ،شقاااابي ِ  ااااٍُ، ٚ  اااارب  ،ًااااو  شءٝاااا٠َ شيااااا    ٜ،دااااٛٙن حتٕ ، اااا،شَ ... حتٕ ،اااا،نأ ... ٚحت

 ،ْ،شََْٗ.

ٞج          ّٝاا١ حتناارب ٚحت تاال ٚحتنجااا،ن ،اا،١ََ ِ شْ ااَٝبَٗ َااربي جٌٝٗااَ شاااا٥َ شي  ااُه١ شيذٖ،

ْ اغ٠ْة ... شيد ا ٝف ١ة ...        ٞي شي ٌهٌا١ ِٗا َّاَ شا  ٚ َز  حت ّي حت ٌه اَ شخلَْلر يذيو  ِٗٞ  َي،ََ ََ ،ًتكطة شي

ٌ ً ك اََ       شخلَ،،٠ة هَََٚ ... شات،ّخ،٠ة هَََٚ ٚشاظًٛ َن ٝ ا١ة تا، َش  ٖي،م ١َة ِ مجٝنر شرساٛشٍ  نَْيا،ِّ شيذ 

َيا،ِّ قُاَ بفتاَتم خ،اي  حتٚ حتٜ ا١م          ّر نًهُاَ  ي َيَٗ ًَا٢ شيا  ٚش ٞي ،تًُه٢ ٖذٛ ٘ن شا،حت٠ة ٖٚ ٖذش ََ شَتيك  ي،ِّ

ْر داٛ           ٌي ًَا٢  ا ِّٕ ،،نةا ٌن ََٓٗ شء،ان ِ شْتشَ َٖ شيًه اني  َأ َاَه٠م شرتاَىم حت   بكََٜ ،غف 

ٌر ِااٛمي شزستُااٍَ  ٚز      ِر ٚس ااب  ٚز بَرناا ِّ ،ًااو ملِّ ،هتاا م بَي  ااٌٝ،٠م ًَاا٢ شيغٓاا٥َ ٚيهاا

ٍي شيفتاَتم شات اَقطم             ِر تا،ٜهتَٗ  نَْيا،ِّ ،ا ٚ ن نيٚب ا١ٍ ساٛ سّت٢ ب ،ق١م شيًّكُٝاَتم َأ ِا

٘ن بذًٜاااَٗ حتْ ااا٢ ،شااا٤َ  اَ ااا،ٙن      ٘م ٍٓهااا١ٍ  ، ِ ااا ُي  رن نااا،ِ ٢  ، اااٌٝ،ن ًَااا٢ ش،َٖااا ،اات

٘ن  ،ن ٘ن   ٜكتَٗ  ،آٗءن حتسأَٗاَ   ا،، َي،ِّ  ،ٗءأ َٓ ٘ن نًهَُ ش،تٌَ ِن َٓ َٓٚ   ،ت ّف٢  ،ًتٗ

ّ  ... تاا٤ٞط َااَ ز ٜشاا،ن             ْن َفٗااٛ ٌّٟ ٚ اا ٌّٞ ... شْتٗااَِ ٕي ِٝٗااَ تاا٤ٞط َااَ َاا ٚشْ ِ شي،كاا٤َ  نااَ

ٍن سْاٛقَ ًَا٢           ّن شستُاَ ّن ٖٓاَى  ِ شر،افٌ سٝاحن ااٛ ١ٌٌّة شيا  َي،ََ ََ ،ٓ اشبن ااٛ شا 
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ََ َاَ ،أ الن شرةخا،٣ باٛه          بكََٜ ش ْ تَٗ َ، ٠َ يهٓ َٗ  َي،ََ َاَ ،ٓ ا٢   َي،ا ٌِّ س ي،كََٜ ... مل ،ٓ

ّٝا١ٍ           ٌن قاَ اتاَ شتي سناب  ز َ،٥ اوُّ ظٗ،َٖ بذًَٜٗ شاٗتَز  ،ًٌبن اذْاََ  ، كا ن  اًشََ  ٚ،،،ا

ٕ  يًّشفك١م ٚيًغديبم.  َنجَْش بف ٕي َٓظ،نَٖ  ٌّٝ،١ ٚنَ ٌه١ٌ نَْ، شي  شا 

ٔي شياذٟ ٜ ا،ٟ    شرتٝ ٕ  شياي َ ْ    ّبَُ ر ٔ  قْ ِن ِ َِ ٌه ٌهٝ،١ ،ته  ، ب ٗٛي١ٍ  ،تش ٤َن شي

٘م حتنربن حتب٥َٓٗاَ َاجَأ    ِن ءٝٛشتم شرت٤َٝم شرةخ،٣  شي ٛهن شيذٟ َيفي ًَٝ ٘ن شيَّٓظ ًََٝٗ يٝ  ذش،

ٌه اا،ِّ حتٚ،يااَ نٙن  شتاا ش ن شيااذٟ ٚش ٣ خ،بشااَتن حت ااغ،ِٖ خ       ِ اا١  "  قْاا١ ،ااا " ،ك  ٘ن َ يٚ ،هيق تِّاا

ِّ نا،زي   ُي،ِّ ََٓٗ شرخ،ن شيٛ،٢ٌ ٖأَز ق،ٌ حت ٌه٥َشَت  شيه ه ١ة شيا ق دي شي، َ َتن شي

٘م مجاٝ ِٗ حتَ ا٢ سا،َأ ِكاط               ٌّاٛش ًَٝا ٌن شياذٟ ْ يألب  ، فهٓيا،ِّ ٚ،فّتتيا، ٚ،أتيا،ِّ  سّتا٢ شء،ا

    ِ  ََ شءااٛ ر   ّبُااَ يااذيو  شي  اا،ب ا ٜاا َش ساا خي َٜٛٗااَ َااَ ساا خ  يكاا  زسظ اا،ِّ حتَاا،َش  ،ٜ،اا

ّٝتٗااَ داا،هي           ِِّ ،ظٗاا، َٓااذن سااني   شقرتباا،ِّ ِٚ ْ ّٞ  تهاا١ا ٚشساا ٠ا ، اا،بن ٚشرخاا،٣ ي اا شييأدااَد

شا َب٧ر شِت١ًُ  يهَٓٗ مل اترِّ يً،شحم ٚز يًت فتٝءر  نَْ، شيذ ٖ،١ٝة طَِٝا١َ بٗا ٤ٍٚ ًَا٢    

ٌر  بٌ َكتٛيا١َ  َِيها    ُن شياا   ،ٌبر شا٤َم ... دََ ٠َ ... َٓتف ١َ  ب تِّ َٝت١َ بَيف  ََتن ٚشتا،ٚ

ٌ  يًت ْا ٜل         ْي قَبا ََ ٚ ا ٌ  شرَا،ن  ََدا ُ  َٔ ب ٝاٍ   ظا سف ،يتِّ ِ د  َٖ َُٝكََ ،،ش٤تِّ بٛ ٛ

ٌ   شقتٌ اا، بفُٗااَ دااي٤     ٌهٝ،اا١ة حنٖٛااَ بغاا ْ ااغ٠ْة شي ٌر شاااي نءر    َشاك حتٕ شْاا ِ ،ِّ شي َاأ شيااذ ٜ

ِّٕ يٝٓتاي ي         ّٝا١م ٚنا، ا تٗاَ  ٚتا٦ََٝ ِشا٦ََٝ باا حتتِّ     شتاذ شا   اَ ي  حت،اَٗ بانيي شء،شتا م شيذ ٖ،

ٛ  َغييااٞ        ٕ  جاا  ٍه ٚاُّْااَ شٖتَدياا،ِّ ًَاا٢ حناا ٌ اان  َٓٗااَ  مل ،هاأ يتهتفااٞ مبهااَ ّر قم بَيتٗااَ

ِّٕ ز ٚ،ا١ًٝ  ِطفا٤َم  ًلٗاَ            ٕ  ٚشساٍ  ٚنا، ٕ  يتٓٗءي َأ ٖٓاَ َٚأ ٖٓاَى باف ٍَٓٝ   َٖه     ٓٛ

ّر ت،َ،ِّ ،تهش  ن ٌر ٚشزْتكَ ٝي١َ ،ًٛ شرةخ،٣  شيٛهشَا١ة شاًٌكا١ة    شاه،ٛت  تٗٝ ١ا خ،١٦ٝا يًكت ثَْ

ٕي  أياا١َ  قٝكااا١َ ، اارتن شيش ااا،            ْن شياااذٟ تاان  َٓٗاااَ نااَ ْن شيهااج شيااا نَْتٗااَ متي ق ااا،ِّ  شخلاا

َن اتهََٝٓ ءفًا١م شيت  اذٜبم  ٜفاٛ ن شاا٤َن َأ          ِن شا ًهلن ميٝ ن اا،ي ٖذَُ،ٗاَ  ُي شت  شيهجْ   ش

٘م  ٚز ٜٓذبن ََُٗ متَ ٘م َٚٔ ِٛق ٘ن        ات ٌر َاَ ب حت،ِّا ٚزي ِ ،ٗ ٥ا١م   ،َ،ٗاَ شيج ا٥َم،ر٠م  نَْيا،ِّ ،هُا

ٍي    ٘ن ش،ات،  ََ حتّْا  ٝ بتًذأٍذ َ تذٝ،١َ ٢ًَ حنٛ  دْٞٛٓ  ا،نير شات ١م ِ هََ َٗ ... ذشى  شيذٟ ب ش دً

٣ّٛ حتَََٗااَ ِ شاٝاااَٙم          ٌهٌاا١ شيااا ،تًااا ٕ  ،ًاااو  شا  ٘ن باا،ةخ،٣  ِٚذااا،٠َ حته ن اا،ِّ شااا،حت٠ة حت تااٝف،ش،

١ٓم يٝ ،ِّ شي  ُه١  ٚاَُّْ شيٛسءي شيذٟ نَْٗاَ  نَبيا يتِّ نُٝاَ ، اتٌٝني َٛش ا١ً       شيّ َن

ِّ ،ٗت ي: "َٜ شن"... اّيَ حتَّْٗ مل ،فًب .   شيت ّٓف   ،ً،  تِّ َََٖٝٓ ب شٍب تّف١ٍَِ  سَٚي ،ِّ حت

*** 
ُيااَ شي،ي مٝاا م  تيااش    ٗر ٌج تياا٤ٍٞ ِ نةٛخم ِّ نةاا َماا ٌن  اذ شى  شْ،ي يجياا،ِّ  ش٥مشياا١ا ْتمٓاا١ا  ٝبن شِْااَ ٠م  ذيٝاا

ٕ   ب  َٖ حتَ ا٢ با٥َني    ٕي ب٥َنن حتنفَ ٌي شء،ام نَ ٖيدي،تينير  ق، ُي١ٍ بنيي  ٍر ٚشا ِّٓنٛمن بأ  سي شءَ

٘م ٚشسا َش ،ًاٛ        َٛ،٢  نًَُ ََه جبج١ٍ  ٜتكٛسن ظٗ،ٙن َُِٝ شرد َهن شي،اَ ه٠ة ،تا يه٢ َأ نتفٝا

ٌج  ِ شي،    ُ ااَأ بَيااذ ْبم ٚشيغاا ٝياا١  اٜكااَفم ْٛبااَتم    شخخاا،   ااَ ي  اا٤ٞن ج ٕي ٜااربج ن قااَ بغ شٜاا١ نااَ

ِن بٝا َٜٗ نًُاٍَت ِ شقاٛش٤  ،،داٛٙن ب، اَبني            ِأ حتٜ ََاََ  ،،،ا به٥ََٗ شقٝ ات١ّْٜ  نَْا، ،غات
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٘م            ْيان ي،د٤َش،ٗاَ  تا٤ٞط ِٝا ٘ن مل ٜٓ ٌن شياّ،ا  بانيي ٜا َٜٗ با،ي م س،نا١ٍ  يهٓ ا َد١ََُٛ  ،نشيّه

ٕي ٜٛهأ شزْتكَّ َٔ شي َمل  ٚت٤ٞط ِ ّ  ،َخ١ٌٍ.نَ ٘ن بٓظ،شتم يٛ ٌ  ٜ،َك  َٝٗ ظ

ٌي ٚس اب        ٌلانن شي،ْا ٘م  نَْا،ِّ ،نك  ِّا ٍي شرَ،ر حتذْ  ٚ ْي جمِّ حت ِّ ٜن ٘ن  ي  ٘م حتْ َٗ تتُت ٌي ايٝ ٝج َ، ٠َ خن

ٞي     ٌج سٛشّ،٘  نذ اي شيٓاربي٠  شاة،ِّ،يذمف ا١  ٖٚا ٘ن ٚزتوه ٜ،٢ً نه ِّ ي ٕ  ،ي ِ  ،ي شرَ،ي ،،ٜ ََ ٢ًَ حت

ٌن  يغَٓٗ  ٖيتي ي ِ حتةذِّْمَٗ: ،يشُ ٘ن  هَْ ََٓٗ  ٚ ٝجً تي َن ي ُيَي و    ْيف  يََ اثِّ،ي ْيف     ،ي

ِّ يمٓي اٝء  ، ا،ِنيي حتْ ٓاَ ز ْ اتٌٝنن      ٗن ُي ٌن ي شِّ ٘ن ... ق  ِّ ْ،نة ِّ ََ ْي،مٝ ن ٗر ٝنٛبم ِمٞ دن ِّ ْيذم ِّ  ِّ ي  "ا

ِّ ْن ِّدمني ٖذٙم شي،٦ٝ ٌ  َتَٓس،٠ٍ  ًََٝٓ حت َنشيَط َٕ جبشَِ ١ شيكذ ٠ شيا حنَٝ ِٝٗاَ  شق،ا  حنٔ 

ٔر    ٌ  ََ حت دٛٙن حتّيَ منٛتي دَٛاََ نفا، ٜ ٚاّيَ ،شكتَٓ  ٌٖ ،فُٗني؟  ز حتطُنن ٠ٍٍَٝ ١ٍ٦ٖٝٓ ... د

ٔر ...   جقٝين"  َذِٜٛ

ٔي            َماا َيف ااّ،  بي ااون شتٓااٛهم  ٝ َٕ َٚااَ َاأ  ٌي ذن اا،يشِٖ ،اا ٕ  حت نً ٗااِ حتٚ حتناا ِن حت  ٕي ٜي ًِّ اا ن ااَ

ٕي ٜك    ٔر ،نذ ااَ   ناَ ِّ ٌي     شت اَْم،ي َنك َباا ِّ خن،ِّااي  ٚبٌَطاَ َ ااًٛق١  َما ٗرِ شيَٝٛٝ اا١م  ِّ ب، خِّاذم ٚد،ااَ،م َٜدنااٗ

ٛي ر شء،ٝ،َتم شجملٗٛزتم ٚشر سذ١ٜم ٚشره١َٝم شا١ٌّٜٛم ٍاذي   ِ   َيَتم شيٝ م ٚ ن ٝج١م ٚ،يَ شي ١ًُم شيٛ يقم

٘م اّيَ بَء٠َٝم ٔ  شا،َهزتي شي، خ١ْٝ  ملِّ ،ي  ِّ ًَٝ ٛي يمر شرتي،ر  ٚيه  شي، خ١ْٝ . شي

٘م  متًها٢ َشاٝتَٗ         ِي شي  اُه١ مل مََ،ٖاَ شيشاوُّ ِ نذبا   ٌ شيي ٚد١ة شيا شْْ،ِ، ياتن

٘ن ٢ًَ شيفٛ ر  ،َيتَٗ شاٛدي٠ "مل حتقتٓن" .  شي ْ،١ّٝ  ِٛ ًت

ٌهٌااا١  اْ ٗاااَ ،نك ًلااابن د يااا يَٖ ِ شاااا٤َم بٌ،ٜكااا١ٍ         ٝ ااا،يتِّ ط،ٜااالن ،ااا،َس١م شي  اااُه١م شا  ،غ

ٚ  ١ٍ ٝ ٘م  مل ،ي اا ِّ ،ٗاا حتة حتٚ ،شاا،نِّ    ش،ت ،ش اا ٌج ذ  ٠ٍ ِٝاا ن،ُّْااَ ، اا ٢ ي، ااطم ُٖٝٓتٗااَ ًَاا٢ ناا

ِن ََ شيذٟ ٜٓ،غٞ حتٕ ،ف ً٘  ٌٖ ،،َٞ بَٗ ِ شي،َيَٛا١ نكْاَ      ٚشا،حت٠ة شي،ه٤َُن ملِّ ،   ، ً

ُّااَ             ّٛ اَٗ َ ِّاالن بٗاَ رْ ٗاَ َأ ذشنا،٠م شربٓاا٤َ؟  ٖاٌ ، ّيًاَٗ ِت  ُ اَ شقرتِتا٘؟  ٖاٌ ،رت َ  ٍ َاَه

ٛ ٖتَٗ ب ا ي حتٕ قَهٖااَ شيظًُّاِ اك َااَ ٖاٞ ًَٝاا٘؟  ،،شٖاَ ِكاا ت َكًااَٗ؟ حتّ       ءكٗاَ   َاأ حتذّٜا١ٍ تاا

. ّ ٜٛ  ٌ ٘ن يٓف مَٗ ن  قً،َٗ؟ ... ٖذش ََ ، ،ي

ٔر شيج َياحم    ،ٛقهف ،ِّ َٔ اط َََٗ يَٝٛني  ،ٛقهف ،ِّ َٔ شزقرتشام ََٓٗ  ٚ،ش،،ِّ دج ١  شيها٥َ

ّر شيج َيااحم َٖدياا،ِّ َشااََ،  َٖ  حته ن اا،ِّ حتْ ٗااَ تاا،ٜه١ا ِ َااَ َْقااَ َاأ   اك  اا  َٖ  ِ شيٝااٛ

ٕي ًَٝٗااَ حتيهااَ ،تفاا، زي ًَاا٢ شيظًُّااِ  حتٕ ،ٓكًااَٗ اك سااٛ   اخاا،  حتٕ ،تْاا  ٣ َ ٗااَ       ق اا٠ٍٛ  نااَ

ِّ بَيهااَهم هْا،ِّ َٓٗااَ ست اا٢        ٘م  يهاا ِّ ،،نتٗااَ ٚسٝاا ٠َ ِ َٛشدٗتا يًد اِٝ  ٚحتيهااَ ،ًَٛٗااَ ب ا ي حت

ٌ  بٗااَ  نَْاا، ناا،طة د اا َٖ ب،ًّاا     ٛ  َااؤّث،   بَءذااَ ٠م    زسظاا،ِّ َااَ ساا ٛ ر شءااٛ  ًَاا٢ حناا

ِّٕ شَاااتأل  ،ااا،ٜ ََ بَي  ٜااا م َااأ شي،نك ااانر شي  شنٓااا١م          حتٜداااََ  ٚبَرَشاااَام شز ااا١ٌََّٝٓم  اك حت

ُ ١ًَ باَيربٜلر ٚشيّ،قا١     ،ْ أََتط ّٖته،ِّ  أ َُٗ  ِكَََتط ن،٠ْا ٚ ،ٜ،١ا خ،د،ِّ ََٓٗ ج

 .شي  ُه١ة شيا سَٚي،ِّ شزْتشَ  ... ق  شْتش،تِّ

*** 
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ِمٌ"... ٗ َ ،يْ،نخن: "،يَ  بيه ٤َُط ٚي همٓ

ٌر ِ َٝٓٝٗاَ  ،،شٖاَ         بَتي ٜ ُ َٗ نًهَُ شيتف ،ِّ  بْاٛ،َٗ  ب،ش تٗاَ  باذيو  شيكٗا،ر شا تُا

ٌلااطة            ٝ ا١ٍ َاَ ،ن ي ُي ياا،ِّ؟  ،،شٖاَ مل ،فكا ِّ  اٛ،َٗ حت ااَأ؟ حتّ حتْ ٗاَ يٓ ٖي ْ ا ن حتّياَ ٜ،شٖاَ نًهُاَ  ،تك

٘م؟  ٖذش ََ ت،ي ي ٘م َكً ٘م. ي ً،  ٜنفهل،ن ِٝ

ٌج شز،ََٖت  ،تفش ٢ نَيٛتٛت١ شخلَِت١  ،،تًنن شي،ٝا،ي   ُي  هن ِ ن "،ٌَِ" شيه١ًُة ،ت

٘م       ٕ  حتذْٝاا ٘ن شيّجكاا١ باا، ٘م  اك حتٕ متًههتاا ٘ن  ، تشاا،ٟ ِ حتَْااَب شاّٝاا،ِّ  ،نْاا،بن شيت دااَ ٜ ي سٛياا

 ب،٦ٜتَٕ َٔ حتٜ ١م ٚ،َٚس ... 

ٌّ حتٚ ٌَٓك ِّ َٖٓيو  حت،َسط ََطف ٘ن سَٝ،ُٗاَ  ،ًاو شياا       مل ٜه ٌر شياذٟ ٚ اًت ٌّ يًشاّه

ِّ قاا،   حتيهااَ        ٍ   اك حت ٍ  طاٛش ٘ن يٝااَ ٌر  قد اا،ِّ شيٛ،اَٚسن َدااذ  ََ َاأ شيٓ ايفم شاتٛش اا حتَ يا،ِّ َْٛاا

ِّٕ  داني  اٛ،َٗ           ٕ  ا ٕي ،اٛش ٜتهت ِ ٢ًَ َشََ،ٙم شخلَْكا١م حتنجا،  تا، ي ٜنْاَ سمَٗ  ٜي ِّا،قَ هٚ

٦ِّمٓنَٗ:    ٌ ٘ن ٜن ّن ًَه  َ ٜ 

ٌي س ٍخ ِ سَٝ،ٞ ""،تهًّ ٕن حتمج  ُني؟! ،ٝهٛ

 ،ٓفٞ  ٜتَبن:  

 "طّٝب حتملِّ ،فً،ِّ َٓوم ٚيٛ ن١ًَُ؟ ٚيٛ بَخلٌ،؟ "

٘ن ِ َٝٓٝٗاَ شاايد ذتنير  ٜغدابِّ  ،ٓٗااَ           ِّٓهما،ن  ٜنشياهلو  ،،هاٞ ِتته  ا،ن  ااٛ ،ن ،ن

ٌن         ََ ، ااتٌٝ ٕر  ٜنهااّ، ن ذيااو  َّٜٛٝااََ  َّٜٚٛٝاا ّر شياآّْش ِر شستاا ش ََ باا،  ٝ،ٛبتٗااَ َاأ  ماا،زن َغتَظاا

ٍر اك شي أؤشٍ.    شي أؤش

ُن َ ٗاَ س،َقاَ     ٌ ا،ي ْنلن شيه١ًُ  نًهَُ ،َٗ ََٓٗ  ٚن،ْيَُ ،ي ِ شخ١ْٚ شرخ٠ْ  شس،ِّ ،ي،ِّ

           ِّٕ ٍي حت ٚي ٗيااَ  سيااَ ٘م حتهْااٞ تااّو   يشق ،ي ٘ن بَيد اا،ط  ملِّ ٜ اا ِّ ي ٜاا ٕي اّ اا ْ ااٛ،ٝ ١  ذيااو  َااَ نااَ شي

ٌ ،ما      ٕ  ُِٗاَ شاة ٌ َٗ  يهأ با ش يا٘ حت ٌي اا،ي شبت ا١ٍََ خ،٦ٝا١ٍ ٚاك        ٜيدِّ،م َي ٘م  قا  شْا ي لن ًَا٢ ْف ا

ََ يً،أَاااابم       ٘م شيغ،ٜ،اااا١م  حتَ اااا٢  اااا، ه ٚدااااٛهٙم َ، جاااا شرباااا   باااا حتتِّ ، ااااتفٝلن ًَاااا٢ ،ًكَ،اااا

ٕي ًَا٢            ِّٕ ااي ٌِّ حت ٌِّ ٜن ك ا ٞي ،ي ا،زن َٓٗاَ ناَيفشٝبر  "ٖا ٌ  ٜنْاغٞ يًهًُا١ ٖٚا ٚشز ٌ،شا  ظ 

ٍي   "!ًَاا٢ ق تيًاا١   !ًَاا٢ َااٛ،٢   !تهاا١ٍ َنت  ياانط َاأ شءاايٕ      ، اا٤َ ٍي ياا َٜٗ  ٛ َز ..."ٖٚااٌ ز ِش ٌَاا

ٔ ". !حت َأ ٟي اَ،،ِّ َٓذن َِ ٌر ... يٛز  "... "َْن،٠ة شيفد

ٌأ ت٤ٍٞ ... ّ  َٔ شرٜ َّ ،غٝ ،ي نة ٜٛ ِٚ 

ٕر  بااَتي ٜي اا،زن        ٔن يًشاي َم ٘ن  حتٚ ٜنااذِّ ِ   دااَأ اخا،  مل ٜي ناا ِّ ٜناآيهل ن  حت،يا َ  بي ِّاا ي سًا ش،اتٝك 

ٗأٍ   هٚمناا َ خااٍٛف  ٜ،ٝاانن َكتٓٝااَت شتٝااٛا ٚشقّٜٛااَت شي  ااه،١ّٜ ٚشتجااح حتٜدااََ  ٜ،ٝاانن     بتًاا

ُر حتٜداََ           ٌه اَّ ِكاط ٚاُّْاَ بَااٍَ ٚشي جاأ ْنا،ي ر شي ٚ ٙن  ٜٚ،دانن ز بم ٚج َ  ْ  ٜلر   ٜك٘ ٚيً   يً

َيَ ميً ٝن يًل،ي قتأٙن  ٌن يم ٖيَ ً َ ي ٜكت ٘ن  ٚب  ي ِ ن ي  ِّ ٜي ِّ ٌي َ، ٠َ  يدنَأ ي  ٕي . ق تي  هٛ
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ُياالأ  ٜتشااّكل  ٜٚك ااٛ  َٝٓااَٙن             ٍن اك َ ااخ  س،ِٝااََ  دًاا ٙن ٜيغِّ  ٛ ٘ن ٜتشاا ٕي ٜشاا ،ن ب،ْ اا نااَ

٘ن حتٜدياََ زسظ ا،ِّ ذياو         ُياََ  ِٚدتا ٗأ ،ك سَٕ ت، َش  ٚٚدٗ٘ ٜٓ ًخن َٔ اخ، حتنج،ي هَََا١َ ٚ،

ْ غ٠ْم شيا ،غذ تِّ ًَ ٕي َ،شهََِ َذٝ،ََ يً  ُه١م شي ٘ن نَ ٌّ ...شيٛسءن شيذٟ خ،زي َٓ  ٢ شيغ

٘م خً ي ب ُتَٗ شي، قٝكا١    ٘م توٌّ ِ َ،شٚ تَٗ  ِ َه،َٖ  ِ ،،  ََ ،نٛش ٜ مل ٜ  ِّ ي ٜ

٘م حتْ َٗ يٝ ي،ِّ حتنجي،ي َٔ ْك١ٍُ ،تُش ا٢ ِ ثٝاَام    ٌي ايٝ ٝج ٘م شخلٛفي ٚشقشَت١   ٚق  خن اَّْٗ ،ن،يّبٞ ِٝ

٘ن ِها،٠ة قتًاَٗ        ََ قاٛشد   َتداَ ب١ٍ   شٚه،ا ٕي ٜ ْا،ن َٓكٗاَ بانيي       شَ،حت٠ٍ . باَتي ْٗ،ا َا،ش َش  ناَ

ٕي َاَ ٜٓٗاَ  حتَََٗاَ      ََ،،  ِ نفهٝ٘  ٜٚٓتي ن خَْأ ،َخ١َٓ َٔ ت ،َٖ شاتَٓث، نَخلٛشمت  ث

٘ن ... ،تيغياآ ر ٚنتًاالن شرَااٌ بَاٗااَ ٠م      ٞي ،نغيٓجااٞ يألطفااٍَ ... ،داشوة ياا ٘م  ااٛ ،نَٗ ٖٚاا ،ًُانن ِ خَٝياا

ِن َِٝٗ ٚ ه٠َ بَٖ،٠َ ٢ًَ  ٘م  ٜته  ا،  ٜتٗا٣َٚ       ذش،َٗ شيا ،ٌ،ج قَُش   خ    جاٛ ًَا٢  ن،تيٝا

 ٜٚٗيأَٖ َٔ ق ََٝٗ  ٜيد،َٖ َتً جََُ : 

ٌن      "قااٛيٞ ... َٓااذن َتاا٢ ،ااتهًهُني؟ ... تااٗ،ط؟ تااٗ،شٕ؟ ثأثاا١؟ ،اا١ٓ؟ ...  هجٟ...  ّهٟ حت،ٛ، اا

 ايٝوم"

ٕ  َ،ُٗاا١ٍ         ُيااَ ِّ ِ  ،ٗاايأ  حت،ااَٗ َِْٝاا١َ  ،اا٧َٛن ب، ّي  ،ْااُ،ن بَْشاا شٍٙ  ز ،اا،هأ  ثناا َيااَ ،ٝاا،سن حت

٘م.  ٔأ  ،نش،جىة تفتَٝٗ بأ  ٍٛت  ٚ،تَٓث،ن هَ َ،نَٗ ِٛمر  حت، ٘م  ،٦ ًَْٝ  

٘ن  حتِا، ي           ٞي ،،،ا أ َأ  ٜال  شبتيً  يا ٘م ٖٚا ٘ن  َاَهيتِّ ،نفهَسيا١ة اهّ ِ َٓكا ِ ك  ي  ٛيشبي ذشتي  دٍب 

ْ اااٛتن   ْي ٚش    ِٚذااا،٠َ ، اااَك شي : "،اااٌَِ... طًكاااَت شي،ٓ قّٝااا١م ِ  حت،اااَٗ  ٚ،َٗياااو  حتَََٗاااَ  ااا

َي،  ي ٜي يٙن ٢ًَ د  َٖ شيفَ،،   شقبي اخا،ي هَ ا١ٍ    ،ٌَِ"  ِس ي حنَٖٛ  ق،ِ،ي ق،اي دج تَٗ  

ٌن ِ           ْن شاتغًغاا ِا، تِّ َأ شي انير شاةغًكاا١  ق ًه،يٗاَ ٜتشا، ٣ َْا   شيْااٛت  ش،تٓشيالي ْف  ياَٗ شرخا

٘ن        ٕر َٓكٗااَ  ،يشي   اا ٌ ًهااني اك ْ،داا١ٍ  اا ٝف١ٍ ِ تاا،َٜ ٘ن سُٝٓاااَ     شقااٛش٤  ،ي ب،ِاال   نااَهي ٜنك،جًاا

٘م  قٌني ي ََْٗ ب اهنير شيفَنٗا١     ِر شاٌ،ل  ،كَِيتِّ شي فَ ٜ،ن ِٝ ٔي شيف َم شْ ،بي،ِّ شيه١ًُة 

َنًتيَخي شخل٢ٌ. ٍي شيهتفنير ...  ٗي ج َنتي   ٌ  ٚخ،زي بأ َك

٘ن شخلَطفا١ ُِٝاَ ن اَ    ِج ن ٢ًَ شي  ٤َُم ْظ،ش، ٕي ٜٛ ْن نَ ٕي ٜي م ُمَ ن َ ٓي ٗيَ  َٖٚٓيو  حتٜي ٕي  ياٛ،ن

       ََ ََ َٚتٛشث،ا ٜي ٚج َنا ي   ٕ ٌج َهاَ ٘م شيْا ٣ َأ نا ٘ن ٚشثكََ ... بأ  دِّف ١ٍ  ِْهأ ًَٝ َمٓ ٌن شخل،ٚزي  ٜنٛش 

 بنيي شقدَا: 

ٌَِ، ... ٌَِ، ... ٌَِ،" 
 

 

 



 أدبيةنتاجات 

   

344 

 

 
  الشهيد عالء

  يونس محمود يونس 

 

 

وٍذ أُ ذبزكي الضٗارٚ مبجىٕعٛ االقىحااً الاذَٖ وعٕعإا واَ ومأااٞ أٌلضاّي لمأٗااً        

مبّىاٛ ديٖايٚ ذبااي  وازٚ قاٟاايِي انبازٔو جٍعمااْ ٔعاجاعىْأ ٔعاايٞ ٖازٝ أوااْ دبازٙ  ماا          

 الضٗارٚ ٔصط الغعار انىعاٖز وَ ذبي عجيوّا اليت وئر. 

ش عَ فّىْ أٔ ولضاهٓأ ٔحاني   ٔراٞ عادوْ حني ٖلادأ جأوز ٖبج أجىضي هلذٓ الزؤٖا دزًٖا

ذبٕلاي اجىضااوىْ  ض كااحثٛ واٍهٚ ليصاىغزاه. لثااشٓ سوٗماْ عىايأ ٌااي أعأا  لثشوااْ         

 جضؤاه: وا جك ٖا عيٞ.. وا الذٙ ٖضحثك؟

مل ٖزد عيٞ عمٜ صؤاه رفٗأْ عىي ..  ال أٌْ عاد لٗعىضي ألواْ الايت  ان ٖزاِاا  ما       

ُّ أوْ اليت  ٖزاِا لٗضي حأٗأٗٛ .. ألٌّاا وٗىاٛ وٍاذ صإٍاً     الضٗارٚ انضزعٛأ ٔلٕال اقىٍاعْ جأ

عاايٚ .. نااا اصااىعاب أُ ٖعىضااايأ ٔرمبااا مل  ٍبااْ الٕاداا  واااَ الألااش وااَ الضااٗارٚ لٕٗقلّاااا          

ُّ العزٖاان كاااُ وزاجٗاااً   أ ٔاألرض قاحمااٛ. روادٖااٛ. ءاالزاٞأ ٔكاٌااي    وٕحغااًا ٖٔضااىّا .. أل

واَ ذباي عجيوّاا الايت     الضٗارٚ انثغٕفٛ وازو  عٍاي كان اضلااض ٔارولااب واٍهٚ الغعاار        

 وئر ٔوئر.. 

ٔجأٗااي اجىضاااوىْ عالأااٛ جٕدّااْ. حٗااَ إمااْ  ٗالااْ  ض العٗااي الااذٙ عااا  فٗااْأ ٔ ض    

يف كاان أرداٟااْ .. يف األّصاازٚ .. يف انأاعااي .. يف الشٔاٖااا .. يف أٔاٌااا٘       حٍاااُ كاااُ وٕداإداً   

الٗاإً انغااؤًٔ  انعااع. .. يف ٔدااْ ٔالاايٓأ ٔٔدااْ عااأٗأْأ ٔٔدااْ عااأٗأىْ ..  ض أُ داااٞ  لااك     

وَ  اك احلٍني يف وأربٚ الباٟمٛ  ض األجايأ ٔوٍاذ  لاك الٗإً .. رأٝ جبٍٗٗاْ       غالًٗا ٔدفَ دشًٞا

 كٗ  كضز اليِز قمعْ الغضأ ٔوا عاد جإوثاٌْ أُ ٖبٕد كىا كاُ .. 

َّ ع٠ٗا وا ٖغعْ الثضز ٖصاٗعْ   اجىضي حبشُ ِٕٔ ٖإٔه لٍلضْ "الأم  ال ٍٖثضز. لث

 "داٟىًا

 ""لٗىّا  ِعي لزؤٖٛ أ ٘ ٔأ يت فّىا حبادٛ هلا أٖضًا ًيٌي واجع قاٟ
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أ ٔاللجاز ربا  جاارد كأٌاْ غٗىاٛ جٗضااٞ وٍمجاٛ عجاشً         كاُ الٕقي وا ٖشاه جااكزاً 

الغىط عَ   اجىّاأ ٔحىٜ اجلعاه ٔالٕدٖاُ كاٌي وىيا مٛ ممىايٚ وٍان كان وىاِااً ِاذا      

 مل فثااُ ٖاي ن أٖضااً   الٕدٕد. أوا انضمحُٕ ٔوا حيثٜ عَ اصىأياوّي وَ كن دٔه البا

 يف صجن ِذٓ انىاِاً اليت ال ٖضىعٗع انزٞ أُ ٖىأ ز عَ الىباون وبّا جاجليٖٛ الضزٔرٖٛ. 

ٖااا عاايٞ. فأٌااا أعاازو وٕقااك الوااىيك ٌاءااٗٛ     ءاإً ر ااز فادااأٓ جغىااٛ .. "كااَ حااذراً   

ُّ كأصًا ٔاحايٚ وإق م واَ انإً ألروغا  واَ رالً ِاذٓ احلٗااٚ واا           اخلمٕدأ ٔأٌي وبزو أ

 ٗم لًٕٗ ديٖي .. في دببمّا كأصني أٔ ٌيٌٛ" .. ٖثل

كحك عيٞ ِٕٔ ٖىذكز كأظ عىْ اليت وغعْ غٗىٛ اللجز العااردٚ .. لثٍاْ مل ٖأان    

٠يت واا. جاان عااد ٍٖ ااز  ض أواْ الاايت ررِاا ٔقااي واأ زً عااَ الضاٗارٚ وضااافٛ ال وأان عااَ        عا٠ٗاً 

  عٕٚ.  

      ّ ثااٛ وىبعااٛ. فضااأعي    فادااأٓ وأ زِااا كاان ِااذٓ انضااافٛأ ٔمل ٖبجعااْ أُ ٖزاِااا وٍ

اجىضاااوىْ كىااا وضااأط الٕرقااٛ الصاالزاٞ وااَ أعمااٜ عااجزٚ احلاإر ٔصااط سٔجبااٛ وااَ الغعااار        

الثٍٗ أ ٔاألِي أٌْ وزكّا وضأط لىضٗع ٔوضٗع. فأي كااُ ٍِااك ٔعماٜ وضاافٛ لٗضاي      

جبٗاايٚ ٔحاإ  وااَ ٌاإب ديٖاايأ ٔوااا داااٞ وااع رفاقااْ  ال لىٍ ٗاا  األرض الاايت ِاا٘ ٔبٍااْ وااَ    

 ردضّي .. 

 لٗاْ  رادواْ احلازٚ الايت فزكاي عمٗاْ أُ        ن اوضااعْ ٔغىٕكاْ .. وضاافاً    ٌْ الأاير جثا  

.. كىاا حيا  أُ    .. عشٖاشاً  .. كز ااً  لرتاه ٔبٍْ جغٗٛ احللا  عمْٗ باِزًا ّٖ  دوْ خمىارًا

أ ٖزآأ ٔكىا جي  أُ ٖثُٕ .. لٗط وَ أدمْ فأط. جان واَ أدان كان الباادشَٖ .. أبلااالً      

ًٞ ُّ اج وٕداإدأ ِٔاإ وااَ  أ ٔحىااٜ وااَ أداان كاان  أ ٔكعااارًأٌضااا البااادشَٖ انىذااا لني .. أل

  مأّيأ ِٕٔ األٔض جّي.

. )دّسٍٖاٛ  كاوماٛ واَ الغاعاه الٍذعاٛ ٔءامٕا       كاُ رفاقاْ ٖلثازُٔ ٖٔىثمىإُ أٖضااً    

قعاان عاازٔش الغااىط  ض وثاااُ ال ٖغااعْ أٙ وثااااُ عزفاإٓ قعاان ا ُأ رمبااا ألٌااْ كااااُ          

جاخلعز كىا قاه قاٟيِي. فغادرٔا الضاٗارٚ حباذرأ ٌاي اٌىغازٔا يف انثااُ ٔفان        وضثًٌٕا

وٕدّٗاااً الأاٟااي الااذٙ وأاايوّي وٍااذ العياٖااٛ  ض أُ جاايأ اهلجاإًأ ٔوٍااذ أُ كاا  انثاااُ           

واَ فِٕااً العٍاادش. أءاعل لثان واٍّي        جأءٕاً الأذاٟ أ ٔالزءاا  الاذٙ اٌّىاز غشٖازاً    

 وأيٖز انٕق  الذٙ ِٕ فْٗ. 

وىاجبٛ الأىاه حىٜ ر ز رءاءٛ. فإوا الٍصزأ ٔ وا الغّادٚأ ٔوا كاُ عيٞ  انّي ِٕ

 وَ أٔل٠ك الغّياٞ األجعاه.  ال ٔاحيًا

عٍااايوا أءاااٗ  ٔصاااأط عماااٜ األرض. كاٌاااي أواااْ أٔه الٕاءااامني  لٗاااْ. فزرِاااا ِٔااا٘    

ذبىضٍْأ ٔرغي عيٚ ٔوبا ي هللىّا  يه صٍٕاً اللزاش .. احىضٍىْ جزفان. حىاٜ أٌاْ أحاط     
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ُ ااأ ٔاوىألً رٟىآ جزاٟحىّا وا  ُ رفبي رأصْ  ض ءيرِاأ ٔ    اك صأعي دوبىا جأٌلاصّ

 وَ عٍْٗٗ .. 

 ٌي جيأ فصن ديٖي. فأي مسبّا وٕلٕهأ ٔيف حل ٛ أ زٝ مسبّا وشغزد ٔوغم .. 

  )سفٕا البزٖط ٖا أِمْ .. سفٕا البزٖط .. عٗمٕا احلعٗ  لعٗىْ .. عٗمٕا احلعٗ   

ٚ. ويا مي ٔوٍاغىي يف وغاّي غزٖا . فّاا ِاي أعاعاه      فٗىا جبي حضزً أءٕاً كٍه

أ ٔواَ وثااُ واا كاٌااي    وّٗعااً  الثغاافٛ جععإهلي ٔأبعااقّي الٍحاصاٗٛ ٖىأايوُٕ وٕكعااً      

واأو٘  ض مسبااْ وٕصااٗأٜ دٍاٟشٖااٛ لعانااا أحاا  مساعّااأ ِٔااا ِاا٘ أعااجار الضااٍيٖاُ و ماان     

ٕاً الىثاااعه واااٍّي ..  كاااافٛ  ض أءااا   ًاو٠ااااً األعاااذا  الاااذَٖ ادىىبااإا لٕٗدعااإا أحاااي   

 ٔالشغارٖيأ ٔأءٕاً الزءا  انٍعمن يف اجلٕ. 

.. أعزقي خبٕٗبّا احلىزاٞ اخلجٕلاٛ .. فأصامىّا رٔحاٛ     ِٔا ِ٘ الغىط وغزش أ هًا

 .ِٕٔ وضىمن حَٗ كاُ عمٜ  لك الرتاه
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 تجليات الحياة

 ديوان الجرح السوري  في

  د. عبد اهلل الشاهر 

 

 
اؿسب ع٢ً ضٛز١ٜ َٔ سٝح ٖٞ ٜكني يف ايعكٌ ايباطٔ عٓد ايػاعس  تتُٛضع

ايطٛزٟ، ٚيهٞ حياٍٚ ايتدًص َٔ ٖرٙ ايٝك١ٝٓٝ اييت غهًت ٖادطًا يدٜ٘ تعاٌَ َعٗا 

 بػت٢ ايطسم ٚاألضايٝب، سٝح اْكطِ ايػعسا٤ يف ذيو إىل قطُني:

ت شَٔ : ظًت اؿسب ع٢ً ضٛز١ٜ يف قساز٠ عكٌ ايػاعس ع٢ً أْٗا سادث١ ذااألٍٚ

 قدد.

: ظٌ ايكطِ ايجاْٞ َٔ ايػعسا٤ ٜبشجٕٛ عٔ ٚضا٥ٌ تدفع ٖادظ اؿسب ٚخًل ايجاْٞ

 قٓاع١ بد١ًٜ مٛ اؿٝا٠.

ٚبني ٖرٜٔ ايكطُني تٛيدت مج١ً َٔ ايتذًٝات اييت خًكٗا ايػاعس ايطٛزٟ يٝطٝع يف 

ايكاد١َ َتاٖاتٗا سٝح تٓاضًت َٓٗا ساالت َٔ ايكًل َٔ ذيو اجملٍٗٛ ايرٟ ؽفٝ٘ ايًشع١ 

أٚ اهلسٚب َٔ ال َعكٛي١ٝ ايًشع١ اآلت١ٝ ٚايبشح ايدؤٚب عٔ ايبدٌٜ يفهس٠ اؿسب ٚذيو 

َٔ خالٍ اإلميإ نُعادٍ يًشسب، أٚ األٌَ ايرٟ مل ٜفازم ايهجري َٔ ايػعسا٤ أٚ ست٢ 

ٚضا٥ٌ تطاعد ع٢ً ْفٞ ايٛعٞ َجٌ ايعصي١ ٚاـُس٠ يتغٝٝب ايٛاقع، أٚ ساالت اؿب ايرٟ 

 َٔ ايػعسا٤ ٚض١ًٝ غال١ً عٔ قًل اؿسب ألٕ اؿب ٜبدد ايصَٔ ٚال ٜكرى اعتربٙ ايهجري

 فسالًا عٓد ايػاعس يٝغسم يف ؾر ٖادظ اؿسب..

ٖٚهرا فكد ساٍٚ ايػاعس َكا١َٚ اؿسب بايٛضا٥ٌ اييت خًكٗا ذاتًٝا يتهٕٛ أدٚات٘ 

يريو  ايفعاي١ يف َٛاد١ٗ اؿسب ع٢ً ضٛز١ٜ، يريو ناْت ٖرٙ ايتذًٝات ٖٞ يغ١ ايػعس

 ْس٣ ايػاعس أمئ إبساِٖٝ َعسٚف ٜكٍٛ:

 َا٤ٌ بال فس٣

 ٚفس٣ دٕٚ َا٤
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 قٌ يٞ، إذٕ:

ٌُ إىل ايسِّدا٤ِ  نَٝف ايطبٝ

 قٌ يٞ:

 َت٢ تٓداح أَجًيت

 ٚتٛزم يف زسٝل املا٤ِ:

َِٗد٠ُ نربٜا٥ٞ َْ 

ٌٌ تًبطين ٚأزَخ٢ يًَٝ٘  يٝ

 ُضُدفًا: تؤدٌ َا تبّك٢

 َٔ ٖٛا٥ٞ

يكد نإ ايبشح َطًٓٝا، فُاؤٙ بال فس٣ ٖٚٛ ٜبشح عٔ ايطبٌٝ ايرٟ ٜٛصً٘ إىل 

االزتٛا٤، إٕ ٖرا ايبشح املطين عٓد ايػاعس يٝظ ساي١ عسض١ٝ ٖٛ ٜطتٓٗض نٌ ساالت 

ايتازٜذ ٚاؾغساف١ٝ ٚايهربٜا٤ نريو يٝدًل َكاباًل ٜدفع اؿسب ببدا٥ٌ اؿٝا٠ ٚقد اختاز 

 ؿٝا٠..ايػاعس املا٤ ايرٟ ٖٛ أضاع ا

أَا ايػاعس إبساِٖٝ عباع ٜاضني ايرٟ ًٜٛذ باؾغساف١ٝ يٝٓػد اؿٝا٠ سٝح اضتٓٗض 

 ايػاّ اييت ٖٞ اؿٝا٠ ٚاألٌَ املسػ٢ ٜكٍٛ ايػاعس:

 َاذا ضأْػُد؟ أيف دسٍح يف دَٞ

 أٚ ُٜطعُف ايكًب اؾسٜح نالّ؟

 مجس ع٢ً غفيت.. َٚا٤ٌ يف فُٞ

 دّف ايغٓا٤.. ٖٚادس اإلهلاّ

َِ٘ا عاد يٞ ٚ ٌٔ أيٛذ بعًِ  ط

 ٚطين دخإ سازم ٚسطاّ

 قايت ٚقايت.. أٟ قٍٛ بعدَا

َّ نالّ  ْطل ايسصاص فًٝظ ث

 فًتٛقدٟ ٜا غاّ مشطِو يًٝٓا

ٌٌ ٜا غاّ ٌّ قات  أفع٢، ٚض

 ٚتٓفطٞ صبشًا ٜتٛد٘ ايٓد٣

ُّ  ٖٛ ٜا أَري٠ ثغسِى ايبّطا
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 أْت اهلدا١ٜ أْت فاؼ١ ايطش٢

 ٚألْت نٌ بدا١ٍٜ ٚختاّ

صٛز ايػاعس َعاْات٘ ٖٚٛ يف دٚا١َ َٔ أٜٔ ضٝبدأ َٚاذا ضٝٓػد يهٓ٘ اٖتد٣  يكد

إىل ايػاّ اييت ٖٞ ايكًع١ املٓٝع١ اييت َٔ خالهلا ضٝٓذًٞ نٌ ٖرا ايعٓا٤ ٖٚرٙ املساز٠، 

 فايػاّ ٖٞ اهلدا١ٜ، ٖٚٞ فاؼ١ ايطش٢ ٚبٗا نٌ بدا١ٜ ٚختاّ.

ٔ األفهاز اييت ناْت عرب ٖرا ايبشح بسشت زؤٜا ايػعسا٤ َٔ خالٍ فُٛع١ َ

َالذًا ٚسًًُا ٜكرا٣٤ هلِ بٝك١ٝٓٝ عاي١ٝ، سٝح غهًت هلِ بصٝص ض٤ٛ مٛ سٝا٠ ضتػسم 

مشطٗا َٔ ددٜد بعد ٖرا ايعالّ ايداَظ، ٚنإ َٔ أِٖ َا الح يد٣ ٖؤال٤ ايػعسا٤ يف 

 ػًٝات اؿٝا٠ اآلتٞ:

 ـــ األمل: 1

يصَين يٝشًل يف عامل املطتكبٌ، طبعًا باألٌَ تٓتعؼ ايرانس٠، ٜٚعٝؼ اإلْطإ بعدٙ ا

ٚقد دٗد ايػاعس ايطٛزٟ ٚع٢ً ايسلِ َٔ نٌ ايطغٛطات اييت عاغٗا يف فكر٠ اؿسب 

ع٢ً ضٛز١ٜ إٔ ٜبك٢ األٌَ قا٥ًُا يدٜ٘، َٚٔ ايتذًٝات اييت ابتدعٗا ايػاعس ايطٛزٟ 

يًٛقٛف يف ٚد٘ ٖرٙ اؿسب ايه١ْٝٛ ٖٛ األٌَ سٝح يٛالٙ ملا اضتكاَت اؿٝا٠ ٜكٍٛ 

 يػاعس د. ثا٥س شٜٔ ايدٜٔ:ا

َّ  تعاٍ ضسٜعًا إي

١ُّٝ خًفَو  ٜكٛيٕٛ تعدٚ املٓ

ِّ سٍّٞ ٍٔ.. ٚيف ن ِّ زن  يف ن

 ٜكٛيٕٛ: أْكرت صبشًا

 ٚأخًَٝت أب١ًٝٓ

 ثِ مل ٜبل َٔ فٛدو املتصدِّع

ُّ  إالَى أْت ايػك

 تعاٍ فكد ْٗصّ املَٛت

 يف ْطف١ ضأخب٦ٗا يف عسٚقٞ

ٍٕ بٍّٞٗ  ْٓرزٖا يصَا

ٖرا ايٓدا٤ ايرٟ ػاٚش املٛت مٛ اؿٝا٠، ٖٛ ذيو األٌَ ايرٟ ٜػع َٔ قصا٥د ٖؤال٤ 

 ِ ايػعسا٤ ايرٜٔ ٜسٕٚ أِْٗ ضٝٗصَٕٛ املٛت مبطتكبٌ َػسم بٗٞ، أَا ايػاعس ممدٚح ضًٝ

 الٜك١ فٓساٙ ٜكٍٛ:
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 أليّن

 ٚؿين ْػاش

 ٚإٜكاع بعض َكاَٞ لسٜب

 نأطالٍ ٚدٗٞ ايرٟ ٜبطت٘ اجملاشز

ٍُ سسب   ايبغا٠أٖٛا

 ألّٓٞ مٝبًا

َٔ ايبٓا٠  فتبهٞ ايطًٍٛ ع٢ً أًٖٗا ايبا٥دٜ

 ٚتبهٞ ع٢ً ايٓٗس

 ـــ إذا باَت قربًا ؿًِ املٝاٙ ــ

 سٓاٜا ايطفاف

 .. زٜٚدى ٜا ْاٟ

 خفف أضاى ٚؿٔ ايػذٔ

 يعٌ ايسَاد ـــ إذا ٖصٙ ايًشٔ ــ ٜٓٗض سًَّا.

 ٜٚا ْاٟ زفكًا

 فبحَّ اؿٝا٠

 يٝشٝا ايٛطٔ

ري قُد خًف ايرٟ أثبت يف ْص٘ ايػعسٟ ٚقٛفًا صازخًا يف ٚد٘ املٛت أَا ايػاعس َٓ

 سٝح ٜكٍٛ:« ٖٓا اؿطه١»َٔ خالٍ قصٝدت٘ 

 ٖٓا اؿطه١

 ٖٓا أطفايٓا

َٕ اـِٛف  أيفٛا دخا

 ٚايتشفٛا لباَز ايفكِد

ٌِ  َٓتعسٜٔ ـــ َٔ ٚد

ٌٍ ٚيف قًٍل ـــ  ٚيف أَ

 ٚالد٠ عٝد فسستِٗ

 فٛا أضفاٙ قد ْاَٛا
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 ع٢ً قًِل

 قاَٛاٚقد 

 ع٢ً قًٍل

ٌَ  َٚا قد قٝ

 َٔ قطع ايسؤٚع

 عًب١ ايدٜه١..

إْ٘ ايػاعس ايرٟ عاٜؼ املأضا٠، ٚنتب عٓٗا يف أسًو ؿعاتٗا يهٓ٘ ظٌ يف ساي١ 

 أٌَ ٜسدٛ َٔ خالي٘ إٔ ٜتغري ٖرا ايطٛاد إىل إغساق١ فذس ددٜد.

ٚايدَاز ٜٚتذ٘ ايػاعس ْصاز بسٜو ٖٓٝدٟ إىل اؿًِ ايرٟ خيًص٘ َٔ نابٛع ايكتٌ 

 يٝكٍٛ:« سًِ بطعِ ايػاّ»فٝكٍٛ يف قصٝدت٘ 

 َا شاٍ يٞ

ِٕ مياّ أٌٖ ايػاّ ٌٔ بًٛ  ٚط

 إٕ مخدت مشٛع ايهٕٛ

 أغعًٗا..

 بأْفاع احملب١

ُٕ  نٞ ميَٛز ايهٛ

ٌِ  يف ْع٢ُ اهلدٜ

إٕ األٌَ نإ عٓد ايػاعس ايطٛزٟ ْكط١ ايط٤ٛ اييت ضٝػع َٓٗا فٝض اؿٝا٠ ـــ 

ٚا صٛز األٌَ، ٚشامحٛا أفهازٖا اييت طسسٗا عرب يريو ْس٣ إٔ ايػعسا٤ قد عدد

قصا٥دِٖ، ٚنإ ذيو َعاداًل َعًٜٓٛا يًدساب املادٟ ايرٟ ؿل بايبػس ٚاؿذس َٔ دسا٤ 

 ٖرٙ ايٛسػ١ٝ املازق١.

َّ ضسٜب١ ايػعس ناْت باٖع١ دفع مثٓٗا ايعدٜد َٔ ايػعسا٤ سٝاتِٗ ٖٚرا  يه

ابٓ٘ ع٢ً ٜد اإلدساّ ٜكٍٛ ايػاعس بػري ايػٗٝد ايػاعس بػري ايعاْٞ ايرٟ فكد سٝات٘ ٚ

 ايعاْٞ:

 ٚال إثِ يٞ

 لري أْٞ ْرزت قطٝعًا َٔ ايكصا٥د

 ٖٚدًٜا َٔ ايسضا أضٛم إيِٝو
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 فًُُت َٚاٍ مسٟ مٛ ضهني ايبها٤

 ٚال إثِ يٞ

 لري أْٞ ضُٗٛت قًٝاًل فتاٖت يف ايدٜادٞ

 ْٝام اهلدا١ٜ

ايدَع اؾازٟ بكٝت َتُطه١ أَا ايػاعس٠ ٖٝال١ْ عطا اهلل ٚبسلِ اؿصٕ ايطافح ٚ

 ؟«ٜا فازضٞ»بايٛطٔ ايرٟ ال بدٌٜ عٓ٘، تكٍٛ ايػاعس٠ يف قصٝد٠ 

ُّ إذا أْا ُٕ ايٛزد ايبٗ  ال حيص

١ّٝ الَطت  بدَّيت٘ بػُِٝ ددي ايعً

 عًًُا تٛضأ بايطٓا

 أٚ ٌٖ تعاتبين اؿكٍٛ

 إٕ صاز شُْدى قبًيت..

 ٚزصاص١ً، بٌ ٚزد٠ ْاز١ًّٜ

 خطَّت دزٚبًا يًفصٍٛ؟

 ايصْد ضازٜيت

 ٚنٌ خسا٥طٞ

 َا دَت يٞ فايغِٝ ٜطهٔ ٖاَيت

 ٚسسٜس أٖداب ايٓذّٛ بطسسيت

إذٕ َا داّ ايٛطٔ ألبٓا٥٘ فإٕ اؿٝا٠ ضتصٖس زلِ نٌ األسصإ ٚاملآضٞ فطال١َ 

 ايٛطٔ ٖٛ اهلدف ٚشْٛد أبٓا٥٘ تسضِ ايٓصس املؤشز يتصٖس اؿٝا٠.

ْػاش ايًشٔ ايرٟ زافل ٖرٙ اؿسب َٔ مٝب يهٔ ايػاعس٠ بكٝت َتطًش١ً  ٚزلِ

 باألٌَ فٓساٖا تتُطو مبشبظ ايعػل املكّدع َٔ أدٌ إٔ ٜصٖس ايٛعد ايٓبٌٝ.

إذًا بكٞ ايػاعس ايطٛزٟ ٚيف أسًو ايعسٚف ٜعٝؼ األٌَ ع٢ً ايسلِ َٔ دسٚس٘ َٚٔ 

ٍ ٚدٛد ايػاعس ايٓفطٞ ايرٟ ضٛاد ايًشع١، فٓكط١ ايط٤ٛ ٖرٙ ضتػٝع اؿٝا٠ يف أٚصا

 ضٝػعٌ مشع١ األٌَ املطًٛب.
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 ـــ اإلميان: 2

يكد اتهأ ايػعسا٤ ايطٛزٜٕٛ ع٢ً ايعدٜد َٔ املكٛالت اييت عاؾت َٛضٛع اؿسب 

ع٢ً ضٛز١ٜ َٔ سٝح املا١ٖٝ ٚاإلسطاع، ٚبسشت َٛاد١ٗ َٛضٛع اؿسب ع٢ً ضٛز١ٜ يف 

َّ ٖرٙ املعاؾ١ تفاٚتت بني غاعس ٚآخس  ايػعس ايطٛزٟ يتشتٌ ٚاد١ٗ ايٓص ايػعسٟ، يه

 بٌ زمبا عٓد ايػاعس ْفط٘، فُس٠ لد ايػاعس ٜؤَٔ إمياًْا نًًٝا باـالص ٚاالْتصاز.

َٚس٠ ْساٙ َطتطًًُا يًكطا٤ ٚايكدز، ْٚساٙ عٓد غاعس آخس ٜتُكرع بايسفض ايتاّ 

٢ ضٛز١ٜ يف ٚتعٗري ساي١ ايتشدٟ ٚاملكا١َٚ، ٚزابع١ ْساٙ ٜٗسب َٓ٘، يريو بدت اؿسب عً

ذات ايػاعس َتشٛي١ لري ثابت١، اْعهطت ع٢ً غعسٙ سطب ايًشع١ ايػعٛز١ٜ اييت ٜهٕٛ 

 فٝٗا، ٚإْٓا ًْشغ ٖرٙ اؿاالت يف ايٓصٛص ايػعس١ٜ، ٚقد تبني ذيو ٚفل اآلتٞ:

 أ ـــ اإلميإ باـالص ٚاالْتصاز ٜكٍٛ ايػاعس عبد ايهسِٜ ايٓاعِ:

 )ْٛبيت( دا٤ِت

ِٟ  ٚيٞ دٓد

 ٚيٞ ايبريُم

 ئ أتسَى ٖرٟ ايطاس١َ ايعع٢ُ

 ٚئ خيريين ايطنُي

 ضأَطٞ يف بٓا٤ ايّطد

 قدزٟ.. أْٞ َُٗا التًََطِت

ُٕ ايٓدز٠َ زٚسٞ  ؽتص

 َٚٛاٌٜٚ ايبًد

إٕ ٖرٙ ايكدز٠ ع٢ً تٛظٝف َفسدات ْص٘ ايػعسٟ يٝٓػس َٔ خالي٘ ٖرا اإلميإ 

ألٕ درٚزٙ زاضد١ يف ايساضذ باْتصازٙ، بٌ ٚست٢ يف قدزت٘ ع٢ً ايتشدٟ ٚايبٓا٤، ذيو 

األزض، َتُطو بهٌ َا خيص ايٛطٔ ٖٚٛ ٜعًِ إٔ زٚس٘ ٖٞ اييت ؽتصٕ ذيو االْتصاز 

 ايععِٝ..

إٕ ٖرا اإلميإ َتأٍت َٔ ٜك١ٝٓٝ االْتُا٤ زلِ عًِ ايػاعس باملطازات َٚا ٜٛقد فٝٗا 

يهٔ إمياْ٘ باالْتصاز نإ أق٣ٛ َٔ نٌ َا حياى ضد ٚطٓ٘ ٚغعب٘ ٚيريو فٗٛ ئ 

ضاس١ ايٓطاٍ ألٕ ٖرا ايٛطٔ ئ خيري٘ ٚضٛف ٜٓتصس.. ٖرا ايػعٛز زاٚد لايب١ٝ  ٜكرى

 ايػعسا٤ ٚقد دا٤ت قصا٥دِٖ بٛسًا ٚؼدًٜا ٚمشٛخًا..
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 ب ــ االضتطالّ يًكطا٤ ٚايكدز: ٜكٍٛ ايػاعس عبد ايٓيب ايتالٟٚ:

 ٜٚا أصدقا٥ٞ اؿصا٢ْ اؾًُٝني..

 َجٌ هلاخ ايكصب

 ملاذا تكٛيٕٛ ال تبت٦ظ

 ين سصسًَا يف ايعٓبٚتعطْٛ

ُّ ٖرا ايدَاز مجٌٝ  أٌٖ ن

 ٌٖٚ نإ ٖرا اـساب يعب

 ٚإٕ نإ ال بد يٞ إٔ أعٝؼ

 ألفسد دٓشًا ٚأْفؼ زٌٜؼ

 ألنتب غعسًا ٜغٝغ ايهفٔ

 ٚأسٝا ٖٓا باْتعاز ايٛطٔ

 فال بد َٔ أنٌ َِٝ ايهالّ

 ٚال بد َٔ غسب غني اؿػٝؼ

 أْا ال أزٜد إذًا إٔ أَٛت

 ايكًٌٝ َٚا بٞ َٔ ايٝأع إال

إٕ ٖرا االضتطالّ ايرٟ ضٝطس ع٢ً ايػاعس دعً٘ ٜٓفٞ نٌ غ٤ٞ ٖٚٛ ٜتطا٤ٍ عٔ 

نٌ ٖرا ايدَاز ايرٟ سصٌ، ٖٚرا اـساب ايرٟ ادتاح ايبالد، ٖٚٛ بٗرا ايػعٛز قاْط 

 ٜا٥ظ، ٚيهٞ ٜؤند ق٠ٛ ٜأض٘، فإْ٘ ال ٜسٜد إٔ ميٛت إال ٚقد ُأغبع ٜأضًا...

٤ ايرٜٔ خازت قٛاِٖ ايٓفط١ٝ ٚمل جيدٚا ٖرا ايػعٛز ضٝطس ع٢ً عدد َٔ ايػعسا

َالذًا أٚ قدز٠ ع٢ً املكا١َٚ ض٣ٛ أِْٗ اْهفأٚا إىل ذٚاتِٗ ٚلازٚا يف عس َٔ اهلِ ايٝا٥ظ 

 ٚايكٓٛط ايرٟ مل ٜكرنٛا ب٘ يرٚاتِٗ بسٜل أٌَ.

 ز ــ ايسفض ايتاّ ٚساي١ ايتشدٟ ٚاملكا١َٚ تكٍٛ يٝٓدا إبساِٖٝ:

 قبض زٜح...

ُّ غ٤ٍٞ.. قبض زِٜح  ..ن

 أْا شزع اؿلِّ يف أزٍض ٜباب

ٌٛ َٔ ذبٝح..  أْا غً

 «املطٝح»َٔ غٗٝد ايعًِ.. َٔ زٚح 
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 أْا زُٚح اهلل فٝهِ

 َٓر إٔ ضٝعتُٛا إزثٞ ايرٟ اضتٛدعت٘ فٝهِ

َّ اؿفا٠..  فجٛزٚا ٜا دٝاَع األزض ٜا ن

 اطسدٚا ايبالني عٓهِ..

َّ َا قد تسى ايعامُل َٔ َا٥د٠ ايتد١ُِ  ن

 يف أزٚاسهِ..

إٕ ٖرٙ ايسٚح ايجا٥س٠ اييت ضٝطست ع٢ً ْص ايػاعس٠ ٖٞ ساي١ ؼٍد َٚٛاد١ٗ 

َّ بايبالد ع٢ً ايسلِ َٔ  ٚصُٛد، ذيو إٔ ايػاعس٠ تطًب صساس١ ايجٛز٠ ع٢ً ايعًِ ايرٟ س

 إٔ ٖرٙ األزض ٖٞ َٗد ايدٜاْات ٚقذ١ ايطالّ..

ِ ٖرٙ ايسٚح ايجا٥س٠ لدٖا يف ايهجري َٔ ْصٛص ايػعسا٤ ايرٜٔ اضتطاعٛ ا بأغعازٖ

دٟ ٚايسفض ايتاّ ملا دس٣ يف ايبالد ٚإٔ دإٔ حيددٚا َطازًا ٚاضشًا يًُكا١َٚ ٚايتش

ٜٛدٛدٚا ْصًا غعسًٜا َكاًَٚا ٚزافطًا َٚتشدًٜا تصدح ب٘ سٓادس ايػعسا٤ ٚايػسفا٤ ايرٜٔ 

 سسصٛا ع٢ً إٔ ٜعٌ ايٛعٞ عصٜصًا َٗابًا..

ايرٟ ضٝطس ع٢ً ايبعض يريو ٜكٍٛ ايػاعس قُد ايفٗد يف تصٜٛسٙ  د ـــ اهلسٚب

 ساي١ اـسٚز َٔ ايٛطٔ:

 َا٤ٌ حياصسْا َٚا٤ ٜهتب اآلٕ ايٛصاٜا

 ٜا َا٤ إْا قد أتٝٓا نٞ ْطافس مٛ

 أصٛات اؿطاز٠ِ ٖازبني َٔ اؾشِٝ

 ٚدٚز٠ ايكتٌ ايهبري٠ِ فاضتُع يٓدا٥ٓا

 خرْا إىل َا ْػتٗٞ.

 ٚصٛت أطفاٍ ع٢ًٚازسِ دَٛع األَٗات 

 طسف ايطف١ٓٝ لازقني عًُِٗ

ّٕ بسٚسِٗ دزٌب  ٚبصٛت آبا٤ ٜس

 متجٌ يف اؾدٜد

 ٜا عس ــ إْا قد ٖسبٓا َٔ عٕٝٛ ايكتٌ ٚاإلذالٍ

 ست٢ ؼتُٞ بفطا٥و ايعايٞ

 ٚمنػٞ مٛ أخالم اؿٝا٠
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عرب ٖرٙ ايسؤٜا ٜٓصب ايػاعس ْفط٘ َتشدثًا باضِ ٖؤال٤ ايرٜٔ خسدٛا فازٜٔ ٖازبني 

املٛت ٚايكتٌ ٚايدَاز يًٝتكُِٗ ايبشس ايرٟ فتح فاٙ يٝغٝبٛا يف قاع٘ ٚسٝتاْ٘.. َأضا٠ َٔ 

املٛت يف ٖرا اؾٛ ايعاصف ٖٞ أنرب َٔ َأضا٠ اهلسٚب، يريو ًْشغ ايػاعس ٜصٛز يٓا 

 ِ اؿاي١ ايٓفط١ٝ هلؤال٤ ايرٜٔ خسدٛا ِٖٚ ٜٛدعٕٛ غٛف نٌ أسالَِٗ ٚدَٛع أَٗاتٗ

ك١ُ ضا٥غ١ يًبشس ٚاؿٝتإ.. إْٗا َأضا٠ مل ٜطتطع ايبعض ٚأصٛات أطفاهلِ يٝهْٛٛا ي

 َٛادٗتٗا.

إٕ ٖرٙ ايًغ١ اييت صٛز بٗا ايػعسا٤ تًو اؿاالت إمنا تكطس سصًْا ٚأض٢ ٚتسادٝدٜا 

 عاي١ٝ تِٓ عٔ قدز٠ غعس١ٜ ٚسظ َسٖف يد٣ ايػعسا٤...

 ــ احلب: 3

عدد َٔ ايػعسا٤ يف َٛاد١ٗ اؿسب ع٢ً ضٛز١ٜ إىل اإللسام يف عٛاطف٘ ٚايتٛد٘  دٓح

مٛ اؿب ايرٟ ٖٛ ساي١ ٚاقع١ٝ، َٚؤضط١ يعالقات إْطا١ْٝ زا٥ع١، ٚهلرا ايتٛد٘ َديٛالت 

 ْفط١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚعاطف١ٝ عت١.

هلا ٚقد دا٤ت قصٝد٠ اؿب يف شَٔ املٛت تعبريًا طبٝعًٝا عٔ ػًٝات اؿٝا٠ يف َديٛ

اؿطٞ ٚاإلْطاْٞ، ٚاملادٟ املتُجٌ يف َعاٜػ١ ايًشع١ ٚيريو فإْٓا ْس٣ ايػاعس قُٛد 

 ساَد خياطب ايػاّ بًغ١ اؿب ايػفٝف سٝح ٜكٍٛ:

 َدٟ اؾٓاح إيٝ٘ ٚاألٖدابا

 فًهِ ضع٢ غٛقًا إيٝو ٚذابا

 تػتام طًت٘ ايٓٛافر صب٠ٛ

 ٚتجري زعػ١ خطٛٙ األبٛابا

 أيكٞ إيٝو بٛزد٠ ايعُس اييت

 غفتو غٗدًا، ٚاغتٗتو زضاباز

أَا ايػاعس صٗٝب عٓذسٜين ايرٟ ٜسٜد إٔ ٜغين عٔ اؿب نٞ ٜٛقف اؿسب ٜكٍٛ 

 ايػاعس:

 يعًو ٜا قًب تك٣ٛ قًٝاًل ع٢ً اؿًِ بعد

ٌُ يف األشزم ايصسف َّ ايطُا٤ ضتٛل  يع

 إذ ٜعكرٜٗا خػٛع مياّ دَػل لدًا سني ٜػدٚ

 يعًو ٜا زٚح تصغني يٞ:

ًِِّو ضد نٝف ؼٝني إٕ  مل جي
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َُّٜت نٌ اـالفات َا بني بصس٠ قًيب َّ ض  يتٛ

 ٚنٛفت٘ ٚاتفكٓا مجٝعًا

 ِٕ  طازئ أدسفٓا.. ثِ قًٓا:« ايسَّا٤ُ»أ

 ْغين عٔ اؿب نٞ ْٛقف اؿسب

إٕ ٖرٙ ايجٓا١ٝ٥ )اؿب ٚاؿسب( ٚاييت اَتًهٗا ايعدٜد َٔ ايػعسا٤ يف ذٚاتِٗ ٚاييت 

سد اؿب املػفٛع باـٛف َٔ نٌ ايػسٚز اييت قد  أفسد عٓٗا ٚددًا ٚصبٛات ٚصًت إىل

 تؤدٟ إىل ساي١ دٚاّ اؿسب ع٢ً ضٛز١ٜ..

إٕ اؿب يف ٖرٙ اؿاي١ ٜتشٍٛ يف َديٛي٘ َٔ عػل ملفسدات ايٛطٔ إىل ايتٛسد بعػل 

 ٔ ايٛطٔ، بهٌ َفسدات٘ ٚذٚات٘، ٚهلرا خياطب ايػاعس أمئ أبٛ غعس ايرٜٔ خسدٛا ع

 ٕ ض١ٜٛ يف َطاز اؿب يًٛطٔ سٝح ٜكٍٛ:َطاز ايٛطٔ ٜدعِٖٛ بإٔ ْهٛ

 إذا نٓت سكًا تسٜد ايتُاٖٞ بصٖٛ ايفٓٔ

ُّ زلِ احملٔ  نٞ خيصب ايهس

 فدعٓا ْداٟٚ ثدني اؾساِح

 قبٌٝ اْتػاز ايعفٔ

 أْا أْت ٜا قاتًٞ يف دٕٓٛ ايصَٔ

 َٚاذا ضٓذين إذا َا زعٓا اْتصازًا دَازًا

 عسٚع ايد٢َ

 ٚنٌ امل٢ٓ إٕ خطسْا ايٛطٔ

ٖهرا خيتِ أمئ أبٛ غعس ايرٟ ٜس٣ أٟ ْصسٜتِ ٚع٢ً َٔ ٜهٕٛ إذا مٔ خطسْا 

ايٛطٔ، ايٛطٔ ايرٟ ٖٛ أْا ٚأْت ٚبٗرا ٜدعٛ إىل اؿب ايرٟ ٜداٟٚ اؾساح، ٖٚرٙ املداٚا٠ 

 تهٕٛ باؿب ايرٟ جيب إٔ ٜػٝع يف ٖرا ايٛطٔ نٞ ٜهٕٛ ايتُاٖٞ ٚاؿب ٚايطالّ.

ُّ غٛقًا إىل إٔ جيٛب ايبالد َٔ ايػسم ٖٚرا ايػاعس عبد ايهسِٜ غعبإ اير ٟ حي

يعب١ املٛت »إىل ايغسب ٚاييت ٜعتربٖا َػاٜٚس اؿب يف بالدٙ  ٜكٍٛ ايػاعس يف قصٝد٠ 

 «:ٚاؿٝا٠

 آٙ نِ غٛقٞ نبري

 ألدٛب ايبالد اييت نٓت أدٛبٗا

 َٔ ايػسم إىل ايغسب

 َٚٔ ايػُاٍ إىل اؾٓٛب



 السوريجتليات احلياة يف ديوان اجلراح 

 

 664 

 

 ساَاًل قصا٥دٟ اؿ١ْٛٓ

 ٚسيب ّْٚعازتٞ

ٌُّ أال تعٛد أبدًاآٙ   نِ ٜصعب ؼ

 إىل َػاٜٚس اؿب

 يف بالدى اييت أسببت

 ٚقد ُألًكِت ْٛافر طسقٗا يف ٚد٘ أسالَو

ٖرا اؿب ايرٟ ٜتٛم إيٝ٘ إىل نٌ اؿاالت اييت َسَّت عًٝ٘ ٜٚأٌَ إٔ تعٛد اؿٝا٠ إىل 

ايٛطٔ، َطازٖا ايطبٝعٞ ١٦ًَٝ باؿب ْابط١ باؿٝا٠ َصدٖس٠ بايػٛم ٚاؿٓني إىل َسابع 

ٖرٙ ايـ آٙ احمل١ًُ بايػٛم ٜطًكٗا ايػاعس ٚيف دعبت٘ غش١ٓ نبري٠ َٔ اؿب ممصٚد١ 

فكد نإ سب٘ َكاز١ْ بني املاضٞ اؾٌُٝ « ْاصس شٜٔ ايدٜٔ»باألمل، أَا ايػاعس 

ٚاؿاضس ايرٟ آمل٘ ٚدسس٘ ٚدعً٘ يف ْٛاح ع٢ً ذيو ايٛطٔ ايرٟ أسب٘ ٚشزع يف ذات٘ أمجٌ 

 «:دَػل»س يف قصٝد٠ آٜات اؿب ٜكٍٛ ايػاع

 لاَت ايصٛز٠ ٜا غاّ بعٝين

 ٚخبا ذاى ايطٝا٤

 ٚاستٛاْٞ يف أقاصٞ ايسٚح

 زنٔ َعًِ

 تبطِ ايعصي١ يف أما٥٘

 ٜػدٚ اـٛا٤

 ْاغسًا ذانستٞ أعح يف أفٝا٥ٗا

 عٔ ٚدٛٙ أفًت

 َجٌ قٓادٌٜ ايدد٢

 ٚأٜاٍد نصٖٛز ايسٚض تٗتص

 إذا َا عصف اهلذس بٗا

 نٓت آتِٝو أَريًا

 طا٥س ٜٗفٛ إيٝوظٓاسٞ 

 صاب٦ًا ٜبشح عٔ ألُ٘

 بني دّٓات َٔ اؿٛز

ٍٍ َٔ شْابل  تال
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أٟ سب ٖرا ٚأٟ سٓني، فايػاعس نإ ٜأتٞ أَريًا َصًٖٛا عب بالدٙ اييت ٖٞ دٓات 

َٔ سٛز ٚشْابل... إذٕ فكد عاجل ايػعسا٤ باؿب عطف ايدَاز ٚايعًِ ٚايكتٌ ايرٟ َٛزع 

ٚبٛسِٗ َسٜسًا ٚأسالَِٗ ٚذنسٜاتِٗ تسدٝع  ع٢ً بالدِٖ ٚغعبِٗ ٚنإ سبِٗ صادقًا

 صد٣.

ٖرا ٖٛ اؿب ايرٟ عاغ٘ ايػعسا٤ فصالٛٙ يف قصا٥دِٖ زؤ١ٜ ْاصع١ ايٛضٛح 

تعهظ ٚددِٖ ٚغٛقِٗ ٚسِٓٝٓٗ إىل ٚطٔ أسبِٗ ٚأسبٛٙ فتكدع اؿب يف ذٚاتِٗ ألْ٘ 

 نإ َعاداًل يكداض١ ايٛطٔ.

 ـــ العزلة: 4

سب ع٢ً ضٛز١ٜ َٔ ايعصي١ ايٓفط١ٝ ٚقد غهٌ عا٢ْ عدد َٔ ايػعسا٤ يف فكر٠ اؿ

ذيو ساي١ َٔ ايكًل ٚاـٛف ست٢ بداخٌ قٝطِٗ االدتُاعٞ يف فكر٠ اٖتصت فٝٗا َٓع١َٛ 

ايكِٝ ٚذيو بطبب َا دس٣ يف تًو املسس١ً َٔ خساب ٚتدَري ٚقتٌ ٚقطع يًسؤٚع، فٛصٌ 

 ٓدٌٜ:بايبعض َٔ ٖؤال٤ ايػعسا٤ إىل ايتكٛقع ٚايهآب١ ٜكٍٛ ايػاعس إسطإ ق

 ٜا سصْٓا ايباقٞ ع٢ً اؾدزإ

 ٜا أعػاب أٚزدتٞ

 دَا٤ أسبيت بني األصابع

 َٔ ٜٛازٟ بعد َٛتٞ دجيت

 َات اؾُٝع ٚيٝظ لريى باقًٝا

 نٞ تػٗدٟ

 َاذا فعًٓا بايطفٛي١

 َات َا قد نإ جيُعٓا

ٌّ املٛت ضٝدْا  ٚظ

 فأْت اآلٕ غاٖد٠

نُا ٖٛ يف ذات ايػاعس يف  إذًا ٖرا اؿصٕ ايرٟ خِٝ ع٢ً ايػاعس ٖٛ ع٢ً اؾدزإ

نٌ َهإ ٜساٙ، فازتهظ مٛ ذات٘ ٚلازت أيٛإ اؿٝا٠ عٓدٙ َا دعً٘ ٜعٝؼ يف دٚا١َ 

 َٔ ايهآب١ ٚاؿصٕ ايرٟ ال ٜفازق٘..

إْ٘ ايٛدع ايدا٥ِ ايرٟ ازتطِ ع٢ً غاغ١ سٝات٘ اييت ال تربس٘ فري٣ َٓٗا ضٛدا١ٜٚ ٖرٙ 

 ز إٔ املٛت ٖٛ ضٝد املٛقف.املػاٖد اييت ظٌ ٜرنسٖا، ٖٚٛ يف ايٓٗا١ٜ ٜكس

مل ٜكرى ايػاعس يف ٖرا ايٓص ٚيٛ بصٝص أٌَ ميهٔ ايٛيٛز إيٝ٘ إْ٘ أسهِ نٌ 

 َٓافر األٌَ.
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 أَا ايػاعس أمحد ٜٛضف داٚٚد فإْ٘ ٜكسز ايٓٗا١ٜ املأضا١ٜٚ اييت ٜكٍٛ فٝٗا:

 ُخِتِ ايُٓص ٜا صاسيب..

 فازتكب َا ٜهٕٛ

 إْٗا األزض

 يٝطت ض٣ٛ دس٠ٍ يًدَا٤

 ض٣ٛ ًَعب يًذٕٓٛٚيٝطت 

ٖرا ايكساز ايرٟ خيتِ ب٘ ايػاعس ْص٘ ايػعسٟ ٚايرٟ بدا يف َٓت٢ٗ ايهآب١ 

ٚاؿصٕ، ٚمل ٜعد خٝاز آخس بني ٖرٜٔ اـٝازٜٔ ايًرٜٔ دعًُٗا سدٜٔ أضاضٝني ُٖا ايدَا٤ 

أٚ اؾٕٓٛ عرب ٖرٙ ايسؤٜا ٜطٌ عًٝٓا عدد َٔ ايػعسا٤ ايرٜٔ قاَٚٛا أمل ايهآب١ قاٚيني 

 سٚز َٔ ْفل ايعصي١ إىل زساب١ ايٛاقع سٝح ًْشغ ايدنتٛز زاتب ضهس ٜكٍٛ:يف ذيو اـ

 ًٜٛح ضٛازٖا

 نايٓٛز ًَتفتًا مبعصُٗا

 بسٜل سٛازٙ

 ٜسفٛ قُٝص سٓٝٓ٘

 ٖٞ ألٓٝات لٝابٓا

 عٔ دٖسْا

 ضهس تفٝض ايٓٛز

 بعد ظالّ زسًتٗا

 َٚا نَّا ضهاز٣

 يف قطاز ايغا٥بني

اييت ٜرنسٖا ايػاعس فإٕ ايػاعس ٜػدد ع٢ً ٚيٛ دقكٓا ايٓعس يف املكطٛع١ ايػعس١ٜ 

 ساي١ ايٛعٞ إذ ٜس٣ يف ذيو ٚعًٝا يف اؿطٛز َٚا نٓا ضهاز٣ يف قطاز ايغا٥بني.

إذًا فايعصي١ ٖٞ ساي١ املٛاد١ٗ بني ايػاعس ٚبني املٛت، ٖٚرا ايصَٔ )شَٔ املٛاد١ٗ( 

ٓٗه١ ٚنٌ ذيو حيٌُ ايهجري َٔ اسكرام األَاْٞ ٚثكٌ ايصَٔ ٚسسن١ ايرات املتجاق١ً امل

 دا٤ يٝدِٝ ع٢ً ايكصٝد٠ ايطٛز١ٜ يف شَٔ ظالّ اؿسب.
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 ـــ اخلمرة: 5

تٓتػس ساالت اـُس٠ ٚايطهس يف ايٓطٝر ايعاّ يًكصٝد٠ يف غعس اؿسب ع٢ً ضٛز١ٜ 

إٕ نإ ذيو ضهسًا َعًٜٓٛا أّ َادًٜا، سٝح ًٜٛذ ايػاعس ايطٛزٟ َٔ َآضٞ اؿسب َٔ 

 عاملًا آخس حيتُٞ ب٘ َٔ تٖٛإ املٛت ٚيٛ بػهٌ آْٞ. خالٍ ساالت اـُس٠ اييت تػهٌ ي٘

َّ ساالت ايطهس ٖرٙ ظًت أضري٠ اؿصٕ ايطالٞ ايرٟ تتشسى َفسدات٘  يه

ٚتػهٝالت٘ بال اْكطاع يف يٛسات ايٓص ايػعسٟ عٓد ايػاعس ايطٛزٟ سٝح ٜكٍٛ ايػاعس 

 صاحل قُٛد ضًُإ:

 )قد ْػعٌ يف صشٔ ايداز

 ضسادًا يطٗسات(

 ٛد ايًكٝا يف َٖٝف ايهاضات()ْٚعصُس عٓك

َّ ايغٝتاز بها٤  ٚيه

 ٚايعٛد ْػٝر

 ٚايٓاٟ دعا٤ٌ تطَّاقط أسذاز ايطٌٝ

 ع٢ً غفتٝ٘

 ٚايًٌٝ اهلُذٞ ايطهسإ

 غُس٠ أزٚاح عصافري ايط٤ٛ

 ٜهطس ألُ٘ ايصٖسا٤َ

 ٚحيفس يف أزدا٤ عبا٤ت٘

 أْفاقًا يبٓٝ٘

املٛت، ٖٚٛ بٗرا األضًٛب إذًا ايػاعس ٜس٣ يف اـُس٠ صٛتًا ٚصد٣ يًشٝا٠ َكابٌ 

ؼت لٝاب ايعُس ٜٓٛع بني دًد اؿسب ٚأَاْٞ اؿٝا٠ ٚبٗرا ْس٣ ايػاعس ٚفٝل ضًٝطني 

 ايرٟ ٜعٝؼ ساي١ ضهس َع١ٜٛٓ عاي١ٝ املطت٣ٛ إذ تغريت ست٢ اؾٗات سٝح ٜكٍٛ:

 ٜا هلرا ايٓػٝد

 نِ تكسُّ ب٘ أعني

 سني تع٢ُ ايكًٛب

 ٜٚصري ايػُاٍ ب٘ يف اؾٓٛب

 ٢ً ساي٘..ــ نٌ غ٤ٞ ع
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 ٜهرب ايػعس فُٝا ٜس٣

 ٚيطإ ايكصٝد٠ شٚز

 َأَٜٓٗا اؿسب..؟

 ال غ٤ٞ إال لباز ايهالّ

إٕ ػًٝات اؿٝا٠ يف ايػعس ايطٛزٟ بكٝت َالش١َ يًصٛت ايػعسٟ يف سٝا٠ ايكصٝد٠ 

ايطٛز١ٜ، َجًٗا يف ذيو عُل اإلسطاع باملٛت ٚعُل ايتػبح باؿٝا٠ َٚا بني ٖرٜٔ 

ٚاضع١ فُٝا بُٝٓٗا فهاْت يف ٖرٙ املطاف١ ؽتًر األفهاز ٚتبتدع  ايعُكني ناْت املطاف١

 ايٓصٛص ٚتسػ٢ اآلَاٍ.

 ـــ البحر: 6

ٜبك٢ ايٛدٛد اإلْطاْٞ ٜتذ٘ اػاًٖا صادقًا مٛ عامل٘ ايداخًٞ ٚحياٍٚ إٔ ٜعسف 

ْفط٘ باتباع ػًٝات طبٝعت٘ ٚعٓد٥ر تهتػف األْا ق٠ٛ داخ١ًٝ تتطُٔ نٌ إَهاْٝات 

 ايتذدد.

ّ ػًٝات اؿٝا٠ دا٤ت ساالت َتعدد٠ يًُٛت َٔ خالٍ سًِ ٚاِٖ نإ ايبشس ٚأَا

ضٝدٙ ٖٚٛ سًِ ايالَعكٍٛ يف سٝا٠ االْهفا٤ ٖٚرا ايػاعس زضٛإ اؿصٚاْٞ خياطب 

 ايبشس قا٥اًل:

 ٜا عس د٦تو ٚاآلالّ يف أثسٟ

 ٖال لدٚت بطاط ايسٜح يف ضفسٟ

 ٜا ٚاضع ايصدز ٌٖ يف ايصدز َتطع

 ضاقت بٞ األزض بني ايٝأع ٚايهدز

ٚايػاعس يف قصٝدت٘ ٖرٙ اييت دا٤ت ؼت عٓٛإ ايعٛد٠ إىل ٣ْٛٓٝ ٣ْٛٓٝٚ ٖرٙ َد١ٜٓ 

ايٓيب ْٜٛظ عًٝ٘ ايطالّ قد خاطب ايبشس َطتعطفًا عازضًا ي٘ آالَ٘ ٚآَاي٘ ٚفازداً 

 ذنسٜات٘ ٚيهٔ ايبشس ابتًع٘ ٚمل ًٜفع٘ إىل ايٝابط١ ٚيهٔ:

 ز عات١ٝػِٗ ايٛد٘ ٚاألَٛا

 ٚايسنب بني َفذٛع َٚٓرعس

ٖٚٓا ْساٙ ٜطع٢ إىل ايتػبح باؿٝا٠ قاٚاًل أال ٜهٕٛ يًبشس ضط٠ٛ عًٝ٘ أَا ايػاعس 

 قُد محدإ فٝكع يف ساي١ تػتت ٜصٌ ب٘ إىل ساي١ ايٝتِ سٝح ٜكٍٛ:
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 بني لسب ايفؤاد ٚغسم ايطًٛع

 تٝتُُت

 أصشابٞ ازؼًٛا

 ٜا سادٟ ايعٝظ عسِّز نٞ ْٛدعِٗ»

 «دٟ ايعٝط٢ يف تسسايو األدٌٜا سا

إٕ يف ايبشس زؤ١ٜ ٚاضش١ عاؾٗا ايػاعس ايطٛزٟ َٔ خالٍ اهلذس٠ ايسسٌٝ االلكراب 

االختٓام ايغسم ٖرا ايعالز نإ فعٌ َٛت َكابٌ اؿٝا٠ ٚقد زنص ايٓص ايػعسٟ يف ٖرا 

 ٕ اؾاْب ع٢ً إبساش ايهجري َٔ ساالت ايغٝاب ايهًٞ أٟ املٛت نٞ ٜديًٛا ع٢ً أ

ؼاٍ ٜطاٟٚ املٛت املادٟ أٚ املعٟٓٛ ٚيف اؿايتني ٖٛ َٛت قاٚيني يف ذيو إٔ تبك٢ االز

اؿٝا٠ يف أزض ايٛطٔ تتشد٣ املٛت ٚع٢ً ٖرا ًْشغ قُد ايفٗد ٜهسز ايبشس يف 

 قصٝدت٘ صٛت َٔ قٛازب املٛت ٚاييت افتتشٗا مبػٗد َأضاٟٚ ٜكٍٛ:

 خسدٛا صباسًا َجٌ فذس ٜٗتدٟ بطُا٥٘

 ع٢ً َسأ٣ َٔ ايطاعاتزنبٛا قٛازبِٗ 

 يف أصٛاتِٗ دسح ايطؤاٍ ٚيٛع١ ايكرساٍ

 َا أبك٢ ايصَإ َٔ املٛادع فٛقِٗ

 َا صاز يف أمسا٥ِٗ َٔ سسق١

 متتد يألفل ايبعٝد

ٖهرا تعاٌَ ايػاعس ايطٛزٟ َع ايبشس نشاٌَ يًٗذس٠ ايٓٗا١ٝ٥ اييت ناْت 

ٔ َأضا٠، ٚبني املأضا٠ ٚاملأضا٠ ظٌ األٌَ قا٥ًُا يف سٝا٠ ايطٛز ٜني ٖٚرا ايػاعس د. ثا٥س شٜ

 ايدٜٔ ٜصف يٓا َػٗدًا َأضاًٜٚا ملا سصٌ يف ايبشس يًطٛزٜني ٜكٍٛ ايػاعس:

ٌُ األَٛاز زدًٝ٘  تكبِّ

 «بايطكر٠»ًٜٚٗٛ ْٛزع أخسع 

 ٌٖ ًٜفت٘ األمحس فٛم ايصفش١ ايصزقا٤؟!

ّٞ ُّع ايٓاع، ايصشاف١.. لري غسط  ػ

 ٚبطع١ ْاشسني

 ٚمل ٜعسِٖ أمحد ايٓا٥ِ بااًل:

 نإ قد أيك٢ قُٝصًا بايًٝا
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 ؾصٜس٠ ايْٝٛإ

 ثِ َط٢ ٜسفسف عا٥دًا

 «يًسب٠ٛ ايغّٓا٤»

 ِ ُّ قسباًْا يًبشس، لسم ٚخٛم ٚتػدد، تبـتًعٗ األَـٛاز ٚتصـفعِٗ أْـٛا٤     يكد صاز ايطٛز

ايبشس بال ٖٛاد٠ نُا صفعتِٗ اؿسب ع٢ً بالدِٖ، َأضا٠ ايبشس ال تكٌ قطـ٠ٛ َـٔ َأضـا٠    

اؿسب، فًُاذا نإ ذيو حيدخ، ٚملاذا نإ ٖرا ايكـدز ايعـامل ايـرٟ ٚادٗٗـِ، ٚضـٛز١ٜ      

ٗٗـا  بًد اؿب ٚاـري ٚايعطا٤ ٚاؿطـاز٠، بًـد ايتٓـٛع ٚاإلخـا٤.. ٜـا هلـا َـٔ قٓـ١ كٝفـ١ ٚاد         

صـٛت َـٔ   »ايػعب ايطٛزٟ، ٚصٛزٖا ايػـعسا٤ غـعس َأضـا٠ ٚمٝـب ْٚـٛاح ٚتستكـٞ قصـٝد٠        

ٍٍ َـٔ ايٓـٛاح ٚايبها٥ٝـ١ ايسٖٝبـ١ سٝـح           « قٛازب املـٛت  يًػـاعس قُـد ايفٗـد إىل َطـت٣ٛ عـا

 ٜصٛز ايػاعس زس١ً املٛت مبآضٝٗا.
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