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 فلسطين تستنهض

 ُطيوَر أبابيلها!!؟

 
 د. محمد الحوراني  

 
 

ََدِ  لقل دت َاَ َحٍهد يفيفيف ل  حلدّ َ درا         ََا   ُّ الّظهر" َيِحد )خ لدَ لودً   لٍشت "سٍَل

جمددوجمكك  يل دد  نيددرٓ  لشددوم ااَش ا  دد ي  الظ ددرض  خ لددَ  إىل مسدد يا جم هددَىجم يئٌِ 

جّم ا  را  تلد.يفيفيف لٍبتدت ل دًنأل ا.ودَيفيفيف لن   َدًا ا   يَدّ        ئ ن علٍوجم لن ٌُظ  ش ل  حل

ّّ ئأطج   الزٌتًن يالِت  ل، متضدَ   يالَض ل ال تش ط يال متً   ول متضَ ياقف

ال  لٍّ اليت َتجمزُّ قًٍُ  لو وٍلده  ادٍّ  و دَ اٍدل حتدْ      إىل مس يا  ال ّزِ حبجم اجلراح 

 ًٌ  البأ  يالَصر يال ًدِيف 

َا عدّز الدٌَ         )خ لَ لوً خ لَ  َاى ال رود َّ" يعد  اد جم ااش الًا ث ع  لوٍوجم "الَ ش د 

الَ ش دد   َرددرايَِ اُ ودد  ل قرٌددا هضدد ا  ا هٍددا يا  دد ي ، ئدد ن َدد   عٍددلأل ا.يإددل    

ًَ اآلخر ل س ح   ا صد  يَ   ئدو َد   لشدوم إىل ع د ن      الذٌ  تشلشلًا  َز ّا تجمِل

   ل ًٌتيفيف  

نيددم دَظددا َددروط الفدد  ض ا.قددر! إىل  لشددومكك  يَددًق  البتدد   علددْ الف ددل    

ا   ي  الرا ضأل للتوتٍع، إهو الصً  الدذُ  ّيٓ و لتََقٍدّ يال ل دّ يالّرٌظدّ هضد ل      

ئت  َد  .ن قرٌدَا الَصدرأل ال  دّر إال     نيراى لٍبتت لل د   له َد  يضدَ يلئف ُهَد  علدْ ل     

 عِ اشر الَض ل يالظه دِيف

ََُت  قتددّ َدد    دد ٌ الشادد حيفيف اتددل  َدد    دد ٌ ال ل دددّ             ّق  اددً ياحددَ َدد  سلشددل

الر ص صددّو ي ٍلددا  َدد    دد ٌ الّرٌظددّ التََقٍددّ، لقشددم ََددذ خوًاتددو ا.يىل َ  يَددّ ،   

ال َض َ  دَظا، اَ  يني ٕرّا، يط عرّا، لن ٌ ًن حترٌر  لشوم َ  دَظا، اَ  

 لشوم َ  دَظا، اَ  دَظا َ  ال َض، اَ  دَظا َ   لشوم اَ  دَظدا َد    

 دَظايف
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جم دَظَا يََهد  سدت ًن االهو قدّ      ًّاو إن  قرٌا حترٌر  لشوم ال  ّر إالَّ َ  و

َّ  يالتََقٍددّ، يال فدد ح     لددتوه أل الدد ا!جم الفلشددوٍها ئل ددُوكك  ياددً قرٌددا َ ت ددَ و لدد

 ال و اًان يالذال يال   يف اجملٍَ، 

صدًُ  رد  أل ا.َدّ، ي  ٍدُا د !جم ا.حدرا  الدذٌ  احزحدًا عد           خ لَ لوً خ لدَ  

ئ اددلأل ا.َددّ ي لشددوم َفددردا جم الَ تددّ يا أسدد ِ يلحلددًا َ  ههدد   لشددوم الَّدد     

َ   ا  ددد ي ، ح َلدددّ ال ددد   علدددْ  يالّبدددأ  ي صددد م ال ل دددّ يا َدددٌَ،  لشدددوم الددد

 دد م َد  اددًان اٍ َددّ قدًٓ الظددر يالو ٍدد نك  إهدو  َددز   خددُر    لئت  هد  ل سددتٍل ا 

َّّ، ال ش   يس ٍَ ال  م يدالل ا  روَ ي ٌ   ا.خدرض،   ٌَضّم إىل ق  لّ طهَأ ا.

ي دد  ض عددًدِ طددتل  لشددوم ي  ق ددّ ورهدد يُ ييفيفيف ياآلخددرٌ  ّوددِ  رددّ ًا وددأ ياحهم    

 لٍتزغ  جر الَصر يتظرٌ مشُص ال زِ يال راَّيف 

جَم تصدَُح وصدًتجمَ. وأدود. يطجمد رش ا  د ي    بُلد. ال  دً          ستت ْ مس ي اُ  اجملد

ُّ ح ررِّ ل ئل  ئٍ  ني  لٍّ ل يقََد ، ئ د     َُُبل. يلخ ق. الَتٍل لوَّا، يستت ْ 

ئَِددَت دإددَم اِضددً أل ل احت دهدد  الددذُ   ٌددََص يلدد  ٌَشددْ   َلددَ. ا  دد يَ  يحرَ ددَ.      

 ا شتًَش وذااجم ا.ص لّ ياالهت  ٔيف

 .وَ خ لَ يالَصُر لفلشوم ا لًد
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-56:9كثرت مؼارنة "رسالة الغػران "لؾؿعري بالؽومقديوا اهليقةدة لديان      

اآليدر، ولؽدـس سدوحاو     (، ألن َّ العؿؾني وصوران رحؾدة  يقالقَّدة  ا العدا     5765

أْن أقارن بني فؾسدػ  اععدري ولولسد،وي، لؼدي احدي األدودب أمدني الر دان          

( أن َّ هـدداش هدد فا  بددني لولسدد،وي وبددني اليددابر العربدد َّ أبدد  العدد    81=5-:;>5 

 م.(.;519-7;=اععري 

 

ٗكثثثج ما ًثثث  لثثث  ْ مهل ثثث   مه ثثث   

ٗمهشثث  م١ ٗمهِادثث   وثثت ي٘هاثث ٜ٘ ٗم  ثث ٜ    

    ٛ ٓثثثى ِٓثثث ن  ثثثإ وثثثت مهل يثثث  مه ٗ ثثث

ٛيوج ٙ٘الثثك ٗع  ثثم   ثث      ٗمهشثث    مه  وثث

 أو٘ مه ال١ يف  جْ٘ ثالثٞ: 

 ٛ  أ مُثثٛ يف مهجالثثثٞ ًثثّ  ثثجُ٘

  
 فثثال ياثثعي   ثثّ مخلثثثي مهِاٚثثح    

   
 هفاثثثكٜ ُثثث ز ٜ ٗهثثث َٗ وثثثٚ    

  
ٍ مخلاٚح  ْ مهِفس يف مجلا  ٗك٘

   
ٗحثثث ٗي أوثثث٘ مه ثثثال١ م  ثثث ٜ م  ثثث مي    

مهِ س فعخفق و ض مإلخف ق  ٙل   طٕ 

حاثثثثثثثتل     ٗهلثثثثثثثّ  م ٖ   يواثثثثثثثح أْ   

م ثثثث   ه  در ًك  ثثثثٞ ٙالًٔثثثث  مه ثثثثال     

مهلثثج ْٗ ًثثّ أو ثثك مال ثث   مإل ثثالًٚٞ     

ٗأ ُ ٓثثث ن ًثثثٍِٔ ًثثثّ ٙثثثعيٛ ًثثثّ خ م ثثث ْ  

ًٍِٗٔ ًّ ٙعيٛ ًّ مهٌّٚ  ًٍِٗٔ ًّ ٙعيٛ 

ًثّ ريثث  ٓثثلّٙ مها ثث ّٙ    ٗكوثثٍٔ ٙ وثث   

   (1) ِكٖ مه وٍ ٗما   

 ٗٙ  وع طٕ حات ح٘ي ٓلم م ٘ض٘ع:

لٗهلِثثٕ  وثثٟ كثثى  حثث ي  لثثك حاثثق و ثثض   

ً كثث ْ ٙ ٙثثك  ٗ فثثٍ ُفاثثٕ  ثث  كثث ْ   

خيشثثثثثثثث ٖ  فوثثثثثثثثٍ ٙ فثثثثثثثثى وثثثثثثثث اً م١ ٗع 

  (2)ؤ  ١ و ه 

هثث َ أوثث٘مه ال١  م ٖ ع ٙثحٔثث  ُفثث    

ل ْ  ٗٙل    ّ ٓلم م ٘ض٘ع مهكك ٘  

( يف ك  وثثٕ 5112-9191 ثث٘لٛ ضثثٚ  )

(:لم  ثثثث ي مهِثثثث س 9191لمهفثثثثّ ًٗلمٓاثثثثٕل)

  ه ٕ م   ٗفٞ مه  م  ٌ ت حن٘ مخات 

  ً ا  ٗأخل ُفإ يف ٓلٖ مه  هثٞ واث٘مُت   
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ٞا      ٚوث ٞا ُا ي ص  ًٞ يف حٚ يثٕ  د   ث   ً ٚشث

ي  ٌثثثثثثك  وثثثثثثٟ حثثثثثثث ٍٙ أكثثثثثثى مهو ثثثثثثثٍ    

ٗكلهم ف ى ي٘ها ٜ٘ مهلٜ  (3)ٗمهاٌم ل

هثث َ وٚ ثثٕ ٗ ثثلّ يف ل ٙ ثثٕ حٚثثح أًطثثٟ  

  ً ظٍ ٗل ٕ    ٙجق أو٘ مه ال١ دع و ه اى:

  ٙثثّ ٗكفثث  ٗأُاثث ١ ياثث  ٗلثث  

  
 ْ ٙثثثثثثثثِ  ٗيثثثثثثثث٘ مٝ ٗد ٚثثثثثثثثى  

   
   ٞ  يف كثثثى  الٚثثثى  أو طٚثثثى ًوفاثثث

  
 فٔثثثى يفثثث وً  ًٙ٘ثثث ا و  ثثثك٠ الٚثثثى  

   
  ثث   ثثبي أوثثٛ مه ثثال١  وثثٟ ًثث   أ٠ 

ٗل أ ًّ زوٍ م و٘ن ٗماً م١ در مه فل  

يف ًفك  مهاثو ٞ مهث  أيٚ ث   ثٍ  فوثٍ      

ًوثثٞ مهثث  م ثث عال ت     ٙثثً   ثث  ًفثثك ما دع ما

 حل ًٔ  هٚاً٘٘م مبف حلٔ  مه  ًٞ  

 ٘ مه ثثثال١ م  ثثث ٜ يااثثثٍٚ    ٗكثثث ٖ أوثثث

مهِ س در فا م١ ٗأريِٚ ١  ٗكلهم كث ْ  

ٛو ي٘ها ٜ٘  م فل  ٗمه ٗم٢ٛ  مه ٗ 

ًْو يلث ٍٙ م ٚث  يف     ٗ أ٠ أو٘ مه ثال١ أ

 فِٕ ًا   ٝ وال طا٘س ٗيا هٚثك ً  ث  ٝ    

ٗكلهم أٗصٟ ي٘ها ٜ٘ وكفِٕ و ك ً٘يثٕ  

ًا  ثثثثث ٝ ٗ ْٗ مٓ ٌثثثثث َ فم٢ثثثثثك  ٗو هف ثثثثثى    

ٓللم  فّ ي٘ها ٜ٘ كٌ  أٗصٟ يف لث 

ً ٘مضثع ًٗثّ  ْٗ صثالٝ  وثٟ الج ثثٕ ٗ ْٗ     

 ٗضع صوٚ   وٟ لثٖ 

١ ًّ أٓى م ِثك حث ٍٙ   أخل أو٘ مه ال

حلٍ محلٚ٘مْ  فوٍ ٙ ِ ٗي حلثٍ محلٚ٘مُث ت   

ٗمه ٚثث٘  ٗحثث َ   ٔثث   ٗكثثلهم كثث ْ      

 ي٘ها ٜ٘ ُا يٚ ا 

 

  ٘ مه ثثال١ ف٘صثثف٘م هثثٕ    هاثثك ًثث و أوثث

مهثثكال ف فثث ً ِع ٗأحلثث٘م  وٚثثٕ ح ثثٟ أزٔثث     

مه ضثث  فوٌثث  لثثكَ دهٚثثٕ  اثثٕ وٚثثكٖ فجثث ع   

ٗلثثثثث ي: م  طثثثثث ف٘ن ف٘صثثثثثف٘ن  ٓثثثثثال   

 وٟ أْ ٙ  ٌٕ  ٗصف٘م  اى ما كن ثٍ أ

 ًثّ كثى ًثّ أوثٛ مه ثال١ ٗي٘هاثث ٜ٘      

و٘الثثث٘  خثثث هق  ثثثلم مهلثثثْ٘  ٗهلٌِٔثثث     

 مُ اكم و ض  ال ي مهكّٙ  

كج ما ً  ُظ  در أوٛ مه ال١ م  ث ٜ  

 وٟ إَّٔ فٚوا٘ف  ٗكلهم فٍٔ ي٘ها ٜ٘ 

ًثثثثع أْ كوٌٚٔثثثث  أ ٙاثثثث ْ    ٚثثثث ْ  ًٗثثثثّ    

ًْو م  ثثث ٜ م ثثث اٟ مهلثثثج  ًثثثّ   م  ثثث ٗف أ

م ِكٙثثثثٞ ٗكثثثثلهم      م٢ثثثثٕ ًثثثثّ مهفواثثثثفٞ  

   ي٘ها ٜ٘ 

 رثاء أمحد شوقي لتولستوي:  

أمحثثثثك  ثثثث٘لٛ و٘فثثثث ٝ   ِثثثكً   ثثثثع 

(  ث ٖ ًا  ُ ا وِٕٚ 9195-9111ي٘ها ٜ٘ )

ٗوثثت م  ثث ٜ  فواثثك  مفثثع ي٘هاثث ٜ٘  ثثثّ      

مهفا م١  ضك زوٍ ماريِٚ ١  ُٗ ضثى ضثك   

محل ٗ  ولى أ ل     ُٗ  ٠ و حملاٞ  

ٙل ثث  أمحثثك  ثث٘لٛ يف ً وثثع لفثثٚكيٕ    

 (:9191و ِ٘مْ لي٘ها ٜ٘ل)مه  

ٍي ً ًً ٔ  ُٞ مه  و ًٙ ٜ  ي ج ٜ    يُ٘ها ٘

  
ًَٗفاثثث      ًٙالثثثٛ وثثث ٢ س   ًٗ  ً َوٚثثثَم 

   
ّي فميً ًُف  ٖ   ًًٗ     ًض ٚ   مه  ك

  
َ  ه وًطثث ٚ   ًُفثث     ًٙثث٘  ًًٗثث  ُكثثىو 

   
  ٍ  ٓ ًًِثثث    ًْ َأُثثثً   ًِٙثثثك    َفودثثث ح٘ ًٗ 

  
ً ثثثثثثِ    َّٚاثثثثثثٖ٘    ًَٗأُثثثثثثً    ثثثثثث مف  رَي
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ًْو ي٘هاثثثث ٜ٘ ٙشثثثثثإ     ٗٙثثثث ٠  ثثثث٘لٛ أ

 مهاٚوك م اٚح  وٕٚ مهاالَ فٚا٘ي:

   ٟ ًٗو  ه يضث ْي   ًي ٘ف  َك ٚاثٟ و  حَلِث 

  
ًًٗيثثث ٗ     ٓ ثثثٍ  ًًٗي شثثثٟ  ًٗ  ٔيٍ   ً َوثثثٚ

   
ًْو ي٘هاثث ٜ٘ خيثثكَ هثث    ٗٙث ٠  ثث٘لٛ أ

مهثثثثكّٙ  ٗخيثثثثكَ مهِثثثث لٌْ٘  وٚثثثثٕ لشثثثث٘   

مهكّٙ  ٗ ثع  ث٘لٛ  ثّ ٓث   ي٘هاث ٜ٘      

فثث ٠ يف ي٘هاثث ٜ٘  ًثثّ وٚ ثثٕ  ٗٙ ثث وع ل٘هثثٕ   

  وٌ ا ًجوٕ ًجى أوٛ مه ال١ م   ٜ:

َّٜ يف مهًجثثثث ٠    ًٗ ًت مَ ً ثثثث     دي  َأُثثثثً  الثثثث 

ًٗ ي ً ض٠٘ يف مه   م   ًثا     (4)ًٗال 

ٗجي ٜ أمحك  ٘لٛ حث٘م ما وثت أوثٛ    

مه ثثال١ م  ثث ٜ ٗوثثت ي٘هاثث ٜ٘ مهثثلٜ فٓثثك    

و  ثثث ي ٗٓثثث٘ هكٙثثثٕ ٗفثثث   ٗو هشثثثٔ ٝ ٗٓثثث٘    

ٗ ث     ك هشٌس ً  ٗف يف كثى ووثكٝ   

طثثثث٘ٙالا ً ٌاثثثثل ا وعفلثثثث  ٖ مإلُاثثثث ُٚٞ   

َّ: ٓثى حثى     ٗٙاعي م   ٜ مهل ي  مه ٗ ث

مخلثثثث  ًلثثثث ْ مهشثثثث   ٗمحملاثثثثٞ ًلثثثث ْ    

مهل مٓٚثثثٞج ٗٓثثثى مُ ٔثثثٟ مهفاثثث ج ٗجيٚثثث  

ًْو محلٚث ٝ ً فمهث  كٌث  ك ُث       ي٘ها ٜ٘ د

يف أٙثثثث َ م  ثثثث ٜ  ًٗثثثث فمي مه ثثثث  ٗمإلفثثثثم 

ٚوك     ٗمه ٗ    ٢كما  ًٗ  فمي ِٓث ن  اثك ٗ ث

أالثثث   ٗحلثثثٍ م ثثث اكم ٜ    ًٗاثثث عال  ٗ

ٗمحللٍ  ثّ لوثم م ث ي  ًٗث فمي مهاثال       

ٓثثثث٘ مهاثثثثٚك  ٙشثثثثهُٕٗ ٗٙفثثثثِ ُٕ٘  وثثثثٟ     

حا   ل٘ت مهفا   ٗو ك أْ ًوالٗم ما و 

ٗمها ثثثث  وع ثثثثو  ٍٔ  ٙ ٙثثثثكْٗ م ْ ًثثثثى١   

   مهاٌ ١ ؤ  

 رثاء حافظ إبراهيم:

-9185ك ْ  ث ١ ح فظ دو مٍٓٚ ) 

( ه ٘هاثثث ٜ٘ ع خي وثثث  كثثثج ما ًثثثّ   9195

حٚح مهشثلى ٗم طثٌْ٘  ثّ  ثث ١ أمحثك      

َّ مها فٚثثٞ ٗمحثثكٝ  ٗٙاثثكأ   ثث٘لٛ هثثٕ  ح ثثٟ د

 لفٚكيٕ فٚا٘ي:

  ث ن أً  مهش   يف مهش ق ٗمُث٠

  
  كحم ًّ ك و   ًف  كثا  

   
 ٗهاثث  أوثث هٛ حثثت أ ثٚثثم و ثثكٖ

  
(5)د م لٚثثى  ثث  لثثك  ثثث ٖ صثث    

 

   
ًْو     ٗٙ ثثث وع حثثث فظ دوثثث مٍٓٚ فٚاثثث٘ي: د

ي٘هاثث ٜ٘ كثث ْ  ُ٘ثث ا هوطثث ٚ   ٗع ٙٔثثٍ    

مهشثث    أكثث ْ ي٘هاثث ٜ٘ يف مجلِثثٞ أَ يف    

مهِثث   ف اثثإ أُوثثٕ  ثث   ًفلثث  ٗأًُوثثٕ   ثث  

در م   ٗف ُٟٗٔ  ّ م ِم  ٗٙ ٠ مهش    

ًْو  وثثَ٘ ي٘هاثث ٜ٘ ٗأًالكثثٕ خوفثث ٕ ًثثّ   أ

كٚثثثك أ ثثثكم١ فلثثث ٖ ٗ ثثثو٘كٕ  ٗٙاثثث  ْ  

 ثث ٜ ٗوثثت ي٘هاثث ٜ٘ كٌثث  مهشثث    وثثت م 

ف ى أمحك  ٘لٛ فلالٌٓ  ك ْ فمٓثكما  

 ُ  ل ا  فٚا٘ي: 

ًّ مَ   ًاًاثثثت ُ فثثث ٝ   ٓ ثثث  د م ف  ًت ً 

  
ٗ  ٗمهثثلًوك ١  ً ثث      (6)ؤثث  مه  وٓثثك  ثثث 

 

   
فٚكٗ  حكٙح وثت م  ث ٜ ٗي٘هاث ٜ٘    

ٗٙاثثث٘ي ماٗي هوجثثث ُٛ ي ٙثثثك محلٚثثث ٝ  ثثثالً ا 

  ٗٓٛ ح   ٗكف    هاك  و٘ت  ّ مهثكُٚ 

ٗئ هثثم ريثث ن  وٚٔثث   حثث ٗي  فثثع مهشثث    

 ٗٓ٘ ٗملع  

 



 2222/ حزيران/ 614العدد  

 

12  

 

ٗٙا٘ي م   ٜ: هاك ُ  ٙث  مبث  ُ  ٙث     

وثثثٕ  ٗهلثثثّ مهِثثث س ٙوثثثٔجْ٘ ٗ م١ م وثثثلمت  

ٗمه ٚاثثث ت  ًٗثثث ًو ًٗ ثثث ًع مجلشثثث ت    

 مت   ٗٙ  وع ل٘هٕ: 

ٓ ثثكً  هوظوثثٍ  ٗ  يشثثٚكت    د م 

  
(7)هٕث فث٘ق أك ث ف مهل٘مكثث   ٗ     

 

   
فاو٘  مهِ س ًّ صب  الاوث   فثال   

يالث  فٚٔث  ُفث ٢ح  ثٚمل م  ث ٝ ٗع أفلث        

 ك ي  ما و مه ٗ ٚٞ مه ظٍٚ  

ٓثثلم ٓثث٘ ًطثثٌْ٘  ثثث ١  ثث    مهِٚثثى    

ًْو  هل ي  ما و مه ٗ ٚٞ  ٗكٌ  ُ ٠ فإ

حثثثثثث فظ دوثثثثثث مٍٓٚ ًجوثثثثثثٕ ًجثثثثثثى  ثثثثثث٘لٛ    

ٗم ِفو٘طٛ ٗأًت مه حي ُٛ ًٗجى كى ًّ 

 ك ا٘م ح٘ي ي٘ها ٜ٘ ًّ مهل    مه   

يف ً وع مها ْ مه ش ّٙ ُظث  دهٚثٕ ُظ يثٕ    

در فٚوا٘ف  أكجث   ث  ٓث٘ أ ٙث   ظثٍٚ      

مه ٗم٢ثثثع ما وٚثثثٞ  ٗمه ثثثث ١  كٌثثث  ُثثث ٠    

 ْ    ً وٞ ح 

ٗٙالكك مهكك ٘  ُ م   ٚثْ٘ مهاث٘    

ًْو ي٘ها ٜ٘ ل أ ل   هٞ مه ف مْل هوٌ  ٜ   أ

مهثث  كٌثث  ٙثثلك  مها حثثح ي  ثث  در     

    (8)( 9119مهو ٞ مه ٗ ٚٞ يف   َ )

ٞا وثثت هٚثثث        ٗكثثج ما ًثث   ثثك ًا  ُثث

ي٘هاثثثث ٜ٘ ٗوثثثثت أوثثثثٛ مه ثثثثال١ م  ثثثث ٜ يف    

ًاكً ت ي   ت ًالهفث ت هٚث  ي٘هاث ٜ٘    

 در مهو ٞ مه  وٚٞ 

 املصادر واحلواشي:

ٛو    -9 حات    طٕ  مجملٌ٘ ٞ مهل ًوٞ  مجملوك مه      و ٗت   م  مهل    مهواِث ُ

  981ص  9189

5-   988م فك  مها وق  ص-

9-          511 ص9191ضٚ       ٘لٛ  مهفّ ًٗلمٓإ -

ٛو  ص9      11 ٘لٛ  أمحك  مهش٘لٚ ت  مجل ١ مهج هح  و ٗت   م  مهل    مه  و

  2- دوثث مٍٓٚ  حثث فظ   ٙثث٘مْ حثث فظ دوثث مٍٓٚ  وثث ٗت   م  مه ثث٘ ٝ مجلثث ١ مهجثث ُٛ     -

 919ص

  912م فك  مها وق  ص-1

  911م فك  مها وق  ص-8

  ا ط      ك 9181دلوٞ لم   فٞل   ًشق  ٗفم ٝ مهجا فٞ ٗمإل     مهاً٘ٛ -1
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 أدب األطفال... 

 النشأة والتطور

  د. أحمد المحمد 
 ةوحماضر يف جامعة دمشق كلوة الرتب             

 

 

تبةأ  مةن الةو دة وتن هةي      ،الطفولة هي املرحلةة اوو  مةن رمةر اان ةان    

 ،رنأ البلوغ. لكن ما ميوز هذه املرحلةة  نهةا رةاث مةلي ملةيت بال  شةووق والفةر        

أة للعطةةو وا.ةةه. وهةةذا مةةا  علنةةا تنفةةرد بهةةا العفووةةة املطلربةةة والةة اتة املول ةة

نل فت إ  هذه املرحلة بالعناوة والرراوة إ   ن تصل مرحلة اان اج واابأاع، 

فل يف ضةعو وبةسمس  ا.اجةة إ  وةأ  مونةة، توىلةله إ  بةر  اومةان،         إذ وولأ الط

وهذا الضعو مبرور الوقت و حو ل إ  قوة بفضل ما وربأ م له من آداب خم لفةة،  

م جل وًا يف  شكال إبأاروة جتعلنا منبهرون  مام ما وبأره الطفةل يف شة  ى  نةواع    

 روف املالئمة لصةربل مواهبةه  الفنون واملعارف. و  وكون ذلك إ   ب وفينا له الظ

، فبإهمالنةةا لةةه ووج ةةه هةةذه املواهةةه ملةةا هةةو فةةل  و ةةي مفوةةأ، فةةنحن  وتنمو هةةا

و  ميكةن   .امل ؤولني رلى  ن جنعل منهم نعمة ولبنة  فافو ة يف بنةات ات مة   

توجوهةه إ  مةا هةو إ ةةابي إ   ب وفينةا لةه  دبةًا منافةةبًا ولب ةي م طلباتةه وتطلعاتةةه         

 .كل ها

 

 التعريف:/أدب األطفال 

تتطممذص اتاتمماب حثنيمماعدي حث  ؽمم     

دممص حثت زؽتمماب األط حا تمماخ ػدممص تؾشظمما     

حثنياعث مسمري بنيم    سغري إىل دا أعار إثؾع 

دص أطذؾق تق ؽر طذح حاألط  حثؼطاط أمح 

يف دزعجق دظذق دمص عؾماف    قتؼصانط دتشؼب

حا تمماخ تمماثت زؽت ح تممؿ  ألأألط حا تمماخ    

ق ز ثجطتح دمص دماألف أألتؾمق أػ    طؼ اح دا ُؽ

، تصمممؼرف دبتؼتمممق أػ دشطؼ مممق أػ   بجذؾمممق

دزنؾممق، تتممؼيز يؾظمما د مماؽري حاألط ح ؾمم      

ػتزحبممممممممؿ  صممممممممان   ممممممممؼ حا تمممممممماخ  

دممممممممم  دؾمممممممممؼ ر   قػعاجممممممممماتظر، ػتتتممممممممم 

ػحصممممت  حألحتظر، ػتضممممظر يف تشممممام حا ممممز   

حمل زيؾمممق حثدقايؾمممق، ػحث ا تؾمممق ػحثقؾذؾمممق    

ػحثضممممجؼاؾق حملظارؽممممق، ػبممممؼ   إىل تشممممام   

  عخصممؾق صمممؼؽق ػدتشسممق، تتممم  ز تممما تذ  

حثممممذـ ت ممممؾػ يؾممممع، ػتمممم  ز يؾممممع تمممم  ريح     

 (. 1إجياتؾا أل)
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اذممممما ؽ مممممز أ أمحممممم  سثمممممط أألط   

ط بجممك  جممق  ت سممع ألإتمم حس د ص مم   حا تمماخ

يمم ، ػؽ تذمم  تشؾاسممع حثجىممؼـ بجممك أثتمما      

صمممظجق دؾضمممزف يصمممؾاق تتتمممق ػحثقمممادؼظ   

حثجىؼـ ثجطتح، تاإلضايق إىل  ؾاخ عتاأ 

غممري دزاممم، ػدطممذؼض طمماألأ دتشممؼس،     

 شابممز ثؾمث تتتممق  ػتؼ ؾمت اممح تجمة حث  

أصمممماثؾم خما نيتظمممما ػتؼجظاتظمممما   دممممق   

بقجؾق حثطتح ػإألرحاع، اؿ ؽتظر حثش  

 ممع، ػدممص ؽبتغممت   حاألتممؿ ػهنيممع ػؽتذػ  

 .(2مبخؾجتع آيا ع ػستاجعأل )

ػؽؼجممع ألح ممؾألأل حاسحنممار ذمممؼ حثمم ػر    

اغ أألط حا تماخ  حثدقايف ػحمل زيف حثذـ ؽتؼث م 

يشجمم غ ؽقممؼخ  ألػاألط حا تمماخ ألػر  قممايف   

سع ؽقؼأل إىل إاضاط حا تاخ حثقؾر إث عؾ

ػح جتاطممممماب ػحثجىمممممق ػبشابمممممز حثدقايمممممق   

حا زل، إضايق إىل دا ثمع دمص ألػر د مزيف    

دص  الخ   رتع بجك تشذؾق بذجؾاب حثطتح 

حمل زيؾممممق، حملتذدجممممق تمممماثتتبري ػحثتخؾممممح    

ػحثتذاز، ػتؼجع باز، يإض أألط حا تاخ 

ؽضممممظر يف حستقممممام جممممشم دممممص حثدقايممممق إىل   

تصمممؼرف يشؾمممق، ػؽضمممظر يف إ شممماس حا تممماخ 

حا تاخ تا دماخ ح  ؽم ف ... ثمذح يظمؼ أألحف     

 (. 3يف تشام  قايق حا تاخأل )

سجاظ ت   تؾاض طذغ حثت زؽتاب األط 

حا تاخ أسع أألط خمصؼص ملزعجق بذزؽمق  

 ا  صؼبؾتظا دمص عؾمث بذزطما حثمشد      

ػدضتؼحطا حمل مزيف ػ نيؾ مق دزحعمح  ؼطما.     

أألط همااؿ ػح م    ثذح تتجع حاسحنار ذممؼ  

حثطتمممح ػؽشطجمممق دمممص دضمممتؼحغ ثؾضمممذؼ إىل    

  بامل حثدقايق ػحثقؾر ححلذؾ ف ػحإلت حس.

 نشأة أدب األطفال:

  عمممممممة أض  ظمممممممؼر أألط حا تممممممماخ 

ػسغ تع ااست   ميق، ػأػخ  ظؼرغ ااض 

بص  زؽق حادظاب ػح  َّحب حثجؼحتؿ امصَّ  

ؽقصصممص حاصمما ري ػح زحيمماب ث  تمماخ  

بح عممتظؿ بجممك خبابممق  نيممح حثشممؼز ػتغمم 

دضمماد  أتشممانظص. ػمل ؽبممص حثطتممح ت ؾمم ح    

بص حثنيؾهق حثمأل اماض ؽ مؾػ يؾظما، يصمار      

ؽضمممممذ   صممممم  حثغمممممجابق ػحثتزػصمممممؾق    

ػححلممزط حثممأل ااسممت ُتممزػل ثممع، ػااسممت 

 نيؾ ممق حثصممازحم حثقاصممؾق، ػدمما يؾظمما دممص   

بمم ؼتاب تؼحجممع حإلسضمماض صممنينيا  يف  ظممؼر    

ح زحيمممماب ػحملىممممادزحب ػحاصمممما ري حثممممأل 

 تح بجك عبح  صق.رػؽت ثجط

ؽزل ت ض حثنياعدي حملظتذي يف أألط  

حا تممممممماخ أض حثني حؽمممممممق ححلقؾقؾمممممممق األط   

حا تاخ ت مؼأل تت مح ح اتغماياب حا زؽمق     

ححل ؽدمممق إىل ححلطمممارف حثضمممؼدزؽق، حثمممأل   

سغ ب يف حثقضر ح شؼتؿ دمص حث مزحق  نيمح    

مخضممق آ أ صمممشق، يجقمم  أسغممم ػح سحنادممما    

تزتؼؽممممما  ت جؾذؾممممما  دتقممممم دا ، إ  حستغمممممزب    

دزؽق، يبتنيممممؼح دجاذممممق  حثبتاتممممق حثضممممؼ 

 )جججادػ(، ػحطتذؼح تاثطتح ػأألتع. 

أل ت حؽاب ػدص حثنياعدي أؽطا  دص ع   

جع أألط حا تممممماخ دمممممص  مممممالخ دممممما صمممممج     

ض حثقممممم دام بمممممص  نيؾ مممممق عؾممممماف ؼحملصمممممزؽ

حا تممماخ ػأألتظمممر بجمممك جممم رحض حثقصمممؼر     
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ػبجممممك حثقنيممممؼر ػدمممما اتنيممممؼغ بجممممك أػرحق   

حثممممموألـ، ػامممممماض حا تممممماخ حملصممممممزؽؼض   

)اماض ؽما   ممم  ثمأل تنيم أ ت  دىزدي تاثقص  ح

دمما امماض(، ػطممؿ أ مم ز  صمم   زحيؾممق      

ػبمممجت إثؾشممما ُعبؾمممت ث  تممماخ  نيمممح أض   

 مممزأ  صممم  صمممش تاأل، ػبمممالم حثممم ؽص،  ت

ػحثغا ز عضص، ػصش رؽال، ػ حب حثمزألحم  

 (. 4حامحز تشدص  ؼؽح )

ج طشممممممما ثشغمممممممري إىل أض أألط  ػس مممممممز  

حا تمممماخ يف تجممممة ححلقنيممممق تمممم أ تاملزعجممممق  

حثغتؼؽق، عؾمث حتضمذت حث صمؼر حثق ميمق     

تاثقصمم  حثغممتؼؽق سحنممزح  ثىؾمماط حثتمم ػؽص  

حادممز حثممذـ ج ممح إسضمماض حث صممز حثقمم ؽر     

ؽ تذمم  بجممك  حازتممع، يبمماض ح طمماط     

ؽؼجع إىل حثطتح بص  زؽق حثزػحؽق عمتاطا   

اخ، ػعمبجت  ػت حػ   ػتتضجضح تي حاجؾم 

شح   تممماخ عؾ مممث حثقصمممق حثمممأل تزػؽظممما حاز 

 ا  يف أألط تجة حملزعجق. دظذ 

جام حثت ػؽص ت   حملزعجق حثغتؼؽق   ر 

ظ أألط حا تاخ دص  الخ دا ػج غ ثؾبز 

ض دممممص اتاتمممماب بجممممك  ؼحث جذممممام ػحثنيمممماعد

ح جؼأل ػػرق حثموألـ ػح م رحض، يباسمت    

عصممممجت  قأػخ حماػثممممق تضممممجؾح دبتؼتمممم 

ثجقصق يف حث صمؼر حثق ميمق    حثنيغزؽق ابجؾظ

جمذؼبممق ححلباؽمماب حملبتؼتممق بجممك   ؿطمم

ػرق حثموألـ حثممأل ت ممزأ تاصممر )عباؽمماب  

أل حث جذام تارخيظا تدال مق  حثضازف( ػ   ع  

 .آ أ صشق  نيح حملؾالأل

ظ  ممر جممام حث صممز حإلصممالدؿ ثؾبممز  

أألط حا تممماخ ػثمممؼ تغمممبح  ضمممذ  دممممص     

  الخ حاعاألؽث ػحاساعؾ  حملؼجظق ثجطتح. 

 األطفال يف العصر احلديث:أدب 

ض بجك أض أألط حا تاخ ؼُؽجذ  حثنياعد

يف حث صممز ححلمم ؽث  مم  تمم أ يف يزسضمما يف 

حثقممزض حثضممات  بغممز دممص  ممالخ اتاتمماب    

 .tcharalتمريأل )  حثغابز حثتزسضؿ ألتغمارثش 

peer     حثممذـ تمم أ تقصمم  وذممح بشممؼحض .)

 )عباؽاب أدؿ حإلػسف(. 

ػدممص حثنيجمم حض حثممأل حعممتظزب تمم ألط      

ت   يزسضما )تزؽطاسؾما( ػ ثمة دمص      حا تاخ

 الخ جمذؼبق اتاتاب ألػثؾر ااثضتؼضأل 

(. ػعباؽممممممماب ألدارؽممممممما 1491 - 1422)

حثممممممممممأل  (،1849 - 1767إألجممممممممممؼر أل )

اتنيمممت حثقصممم  حثتظذؽنيؾمممق حثمممأل دظممم ب 

 ثجاباؽاب ػحثقص  حثؼح  ؾق.

أألط  صمممممم   ق ممممممر تتاثممممممت اتاتمممممم

حثمأل بغمقظا    قصم  حا تاخ ػدمص طمذغ حث  

أل، حثممأل اممزػسػحا تمماخ  صممق ألرػتشضممؼض 

. ػ صممق 1719اتنيظمما ألألحسؾمماخ ألؽتممؼأل صممشق  

ألجؼسا مماض جمماثؾتزأل حثممأل اتنيظمما ألجؼسا مماض   

 .1726 صؼؽتتأل باز

ػدص حثبتم حثأل بزيظا أطح حثغزق 

ػحثىزط  صق جشؽمزف حثبشمش حثمأل اتنيظما     

 (.5) 1883ألرػتزب ثؼؽط صتؾتشطأل باز 
بمدري دمص   حثأدا يف أملاسؾما يقم   ظمز    

ححلباؽممماب ح زحيؾمممق يف حثقمممزض حثدمممادص    
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بغمممز ددمممح  جمذؼبمممق )دمممؼسػؽط(. ػدمممص     

حثقصمممم  حثممممأل ساثممممت عممممظزتظا سممممذاز    

)عباؽمماب حا تمماخ ػحثنيؾممؼب( حثممأل أثتظمما 

 (.6) 1812ألؽ قؼط ػػثؾر جزؽرأل باز 

ػيف رػصمممؾا  ظمممزب جمذؼبممماب دمممص  

ب ححلباؽمماب حثغمم نيؾق، ت ني ممز بممص بمماألح   

ا ري ػتقاثؾمممم طر بشؼحسظمممما  )أصمممم حثممممزػظ

ػدص أطر حثذؽص اتنيمؼح ث  تماخ   ) قرػصؾ

يف رػصمممممممؾا ألتؼعمممممممبيأل ػألتؼثضمممممممتؼـأل   

 16ػألداؽااؼيضمممممممبؿأل حثمممممممذـ أثمممممممت   

دقطؼبممممق عمممم زؽق ث  تمممماخ. ػامممممذثة    

حعتظز حثغابز ألإؽتاض ازؽجؼأأل تبتاتمق  

حثقص  ث  تاخ بجك أثضمشق ححلؾؼحسماب   

ػؽ مم  ألدبضممؾر غممؼراؿأل دممص رػحأل   (.7)

أألط حا تممممماخ يف رػصمممممؾا ػدمممممص أػحنمممممح    

 حملظتذي تع.

ػيف إؽطاثؾمما حطممتر ألحؽتمماثؼ امماثتؾشؼأل    

تاثقصمم  حثغمم نيؾق ػحاصمما ري، ػاممذثة 

حدتممماس أألط حا تممماخ حإلؽطممماثؿ تارتنيا ممممع    

 حثؼ ؾق تاثؼح  .

 ا أدممما يف حثؾاتممماض يقممم  أتممم ػح حطتذادممم

تبتممم حا تمماخ ػطممذح دمما دممم غ    ا ػحضمما

يؾذمممممممما سغممممممممزتع حثضممممممممؾ ف ألاؾؼاممممممممؼ   

إؽؼحصمممممبؿأل دمممممص اتمممممم تتاممممم   بمممممص 

ب ػحثطؾمممؼر ػحاسطمممار ػحثطنيؾ مممق   ححلؾؼحسممما

 (.8ح التق تغبح باز )

ػيف حثمممنيالأل حث زتؾمممق تممم أب اتاتممماب  

حا تاخ يف حث  ؽ  دص حث ػخ، يتؿ دصمز  

ت أ أألط حا تاخ يف حث صمز ححلم ؽث بمص    

 زؽمممق حث، مممق، ػاممماض ألؽمممؼحض )حث ؾمممؼض  

حثؾمممؼح ظ( يف حاددممماخ ػححلبمممر أل ذممم     

( أػخ 1898 - 1838بدذممممممماض جمممممممالخأل ) 

بزتؾممممممق سقممممممح يؾظمممممما بمممممماعنيظا حماػثممممممق 

عباؽمماب أل يممؼستيأل ح زحيؾممق إىل حثجىممق    

 - 1871حث زتؾق.  مر جمام أمحم  عمؼ ؿ )    

ا  ػ ثممة ( ثؾت بممح أألط حا تمماخ يشؾ مم 1932

يف دق دممق ألؽؼحسممع )حثغممؼ ؾاب(، ػااسممت   

ألبؼف ث ألتام ذممؼ حثتؼجمع إىل    دنياألرتع ت  ُّ

أألط حا تمماخ. اذمما امماض دممص رػحأل أألط   

 دصز ألحمذ  ح مزحػـأل  حا تاخ حاػحنح يف

 (.9ػألاادح حثبؾالسؿأل )

ػ ظمممزب اتاتمممق أألط حا تممماخ يف     

صمممممؼرؽق دمممممص  مممممالخ اتاتممممماب ألرسق ح   

عضؼضأل ػؽ   دص رػحأل أألط حثطتح  مر جمام   

اب حثقممزض حملاضممؿ أتممزس ات مماط    ؾيف صممتؾش

أألط حا تاخ ػدشظر ألباألخ أتؼ عشمأل حثذـ 

اتممممممم )حثتصممممممح ح ذؾممممممح( ػ)حثضممممممؾت 

اط حثضمممممؼرؽي ح غمممممم(، ػدمممممص حثبت ممممم 

، ؽاصمممي ريابؾمممق،  سمممشحر دممممار حمل مممزػيي 

ػأمحمممممم  ؽؼصممممممت، ػ  سشضممممممك عممممممابزسا  

حثبنيري صجؾذاض حث ؾضمك حثمذـ سمذر ستضمع     

 (.11ثجبتاتق ث  تاخ )

 الفرق بني أدب األطفال وأدب الكبار:

طشات سقاط حثتقام تمي أألط حا تماخ   

ػأألط حثبنيار ػطؿ ت مؼأل إىل حملتجقمؿ ثم     

 حتممع دممص عؾممث طممؼ إسضمماض صممؼحم أامماض       

رحع ح  أز اماض  تمال . ثبمص أألط حثطتمح     

ؽزحبمممؿ حثبمممدري دمممص حثطمممؼحتط حملت جقمممق     
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تاثطتممممح حملتجقممممؿ، ػثممممع أطمممم حأ حممممم ألف  

أتزسطممممما  حثتشذؾممممممق حث ا تؾمممممق ػحثشتضممممممؾق   

دممص  شممامع بجؾممع  تمم  ػحثتبزؽمق ػحثجىؼؽممق، ػت 

ظمما يؾو ؽمم  حملزحعممح حملختجتممق حثممأل ميممز     

حثطتممح، ػإألرحت عاجاتممع يف اممح دزعجممق   

ػعمم طا، ػبممؾاغق حثجممؼض حملشاصممم  مما دممص   

أسمممممؼحس أألط حثطتمممممح، ػلتجمممممت حثطتؼثمممممق 

حملنيبممزف يف أألتظمما بممص حثطتؼثممق حملتؼصممطق  

ػحثطتؼثمممق حملتممم  زف، ػ تممم  ملمممص ؽبتمممم     

ا، ثجطتممح دزحبمماف اممح دزعجممق ؽبتممم  مم  

ػعاجاتظا حثشتضؾق ػحث قجؾق مبما ؽمتالمز دم     

  . ؼغ ح ض ـ

تاإلضممايق إىل  ثممة طشممات تتمماػب يف   

حملضممتؼل حثجىممؼـ بشمم  حا تمماخ ػحثبنيممار،  

ياثبتاتمممممق ثجطتمممممح لتجمممممت دمممممص عؾمممممث 

ثتشذؾممق  حثقممادؼظ حثجىممؼـ، يظممؼ ثاجممق   

 زػتممع حثجىؼؽممق ػتؼصممؾ  د حراممع ػ ؾاثممع،  

ػاذثة تبزحر ت ض أعباخ حثصمؾاغق  

ؼتؾق حثممأل تزتممؿ دجبممق حثممذػق بشمم     حاصممج

بمص  ثمة    ا حثطتح، تؾشذا سزل حادز خمتجتم 

 .(11يف أألط حثبنيار )

اذمما أض األط حا تمماخ دؼضممؼباتع   

ح ابمممق ػ زؽقتمممع ػأصمممجؼتع يف حثتقممم ؽر.   

يذطممممذؼض اتممممم حا تمممماخ ػ صصممممظر    

خيتجت بص دطذؼض اتمم حثبنيمار صمؼحم    

دممص عؾممث حايبممار، أػ حثغخصممؾاب، أػ  

 ، ػغريطا دمص بشابمز   حادااص ػحاع ح

حث ذح حاألتؿ، أدا دص عؾث حثغبح دم  

أض اتمممم حا تممماخ دغمممني ق تصمممؼر دجؼسمممق  

ػرصممممؼز ازتؼسؾممممق ػعجممممر  ممممط اممممنيري   

ػبمممؾاغق أثتممما   زؽنيمممق دمممص ػح ممم  حثطتمممح  

ػومممااؿ د حرامممع، ياملممماألف حملبتؼتمممق    

ثجطتمممح دمممم طا تقممم،ض تاثصمممؼر ػحثزصمممؼز  

ػحاعممممممممباخ ح ش صممممممممؾق ػحملش زيممممممممق،   

حثمممذـ  حثنيمممشط ػامممذثة ُؽزحبمممك عجمممر 

ؽضتخ ز بش  حثبتاتق ثجطتح اسع   ؽمشحخ  

حم ػأل حإلألرحت ححلضمؿ، ػ جؾمح ح ؾماخ،    

ػثاجممممق إىل تشذؾممممق د حراممممع، ػ ؾاثممممع   

ثؾضتطؾ  حرتؾماأل ح يماق ػحثمتتبري، ػطمذح     

غممممري دؼجممممؼأل ثمممم ل حثبنيممممار عممممي سقممممؼز 

تاثبتاتمممق  مممر يمممال ؽقممم،ض دممم  حثبتاتمممق    

اذممما أض ح ذظمممؼر حملتجقمممؿ حثمممذـ   .عمممؿم

ثع حاألؽم خيتجت يف أألط حا تماخ  ؽبتم 

بص أألط حثبنيار، دص عؾث حملاألف حثشصمؾق  

ػحثشاعؾممق حثتشؾممق. ثممذثة  تمم  ملممص ؽتصمم ر      

حثبتاتممممق ث  تمممماخ أض ؽبممممؼض دؼطؼتمممما     

ػدتخصصمما  يف طممذح ح مماخ، ياثتخصمم   

ؽتمممؼيز ث ؽمممق    ؽبتمممؿ ػإ ممما جيمممم أض

ح مموف ػحمل زيممق يف جؼحسممم ب ؽمم ف دشظمما     

ثممممشتط، ػأبممممؼخ  حإلملمممماز ت بممممؼخ بجممممر ح  

 (. 12حث،تؾق، ػ ؼ حثطتح )

 أهداف أدب األطفال:

ؽظممممم أ أألط حا تممممماخ إىل تقممممم ؽر    

 جق دص حاط حأ صؼحم أااسمت بمزهق   

أز ضذشؾق، يظؿ ت تؿ بجك عمبح عقمانق   

ؿ ث ل حثطتح ػد جؼداب تزح ؾق ػ قايؾق تشذ 

حإلعضمماظ تا ستذممام ػحملؼح شممق، تاإلضممايق  

إىل  ثة ؽظ أ حاألط حملقم ز ث  تماخ إىل   
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تؼجؾمممممع دممممم حراظر ذممممممؼ بذمممممح ح مممممري   

ػحثصمممتاب حإلجياتؾمممق ػحا ال ؾمممق ح نينيمممق  

صمممق يف حثغخصمممؾاب حثقصصمممؾق،   ػحملبز 

ػسنيذ حثصمتاب غمري حا ال ؾمق، إىل جاسمم     

وتؾممممش ح ؾمممماخ ػحثشغمممماط حث قجممممؿ دممممص     

ػحستنيمممممماغ ػتممممممذاز ػحصممممممتشتاج،  تزاؾممممممش

ػتبممؼؽص حثممذػق حاألتممؿ ثمم ؽظر، ػحثتشغممهق  

   ح جتذابؾق ػتشام عخصؾق حثطتح.

 الوسائط اإللكرتونية وأدب األطفال:

طشمممات حث  ؽممم  دمممص حثؼصمممانط حثمممأل     

ميبص ح صت اسق تظا يف تق ؽر أألط هذح 

يف  ؾاتمممع  ؾذممما  تزتؼؽمممق ػأ ال ممما  محؾممم ف   

ث ػ مممما ج حمنينيمممممق ث  تمممماخ، دمممممص عؾممممم  

إدباسؾق تجنيؾق عاجاب حا تماخ ػدؾمؼ ر،   

ػدص طذغ حثؼصانط طشات حملضذؼس ػحملزنمؿ  

ػحملقمممزػم ػدمممص حثؼصمممانط ححل ؽدمممق تممم  ح  

حثغمممماتبق أؽطمممما  يف تقمممم ؽر دممممؼحأل يشؾممممق   

 ػأألتؾق.

ياملممماألف حملضمممذؼبق حثمممأل تممم تؿ دمممص     

 ممممالخ حإل حبممممق ػآثممممق حثتضممممجؾح، تقمممم ز    

حثبالز حملشطؼق حثذـ ؽشذمؿ  ؾماخ حثطتمح    

 ح د حراممع بممو حثضممذ ، ػ ممذح  تمم  ػؽت  مم

أض تبممممؼض طممممذغ حملمممماألف جذحتممممق ػ صممممريف  

شف ػوذمح دم  زحب   دؼجشف ػدزا  ،ح ذح

ق حثطتمممممح ثالصمممممتذزحر يف  بمممممؼتؾق تغمممممؼ  

ح صممممتذاس، تاإلضممممايق إىل  ثممممة  تمممم  أض  

تبممممؼض تجىممممق بزتؾممممق يصممممؾاق، ػحثطتممممح 

دت جق تظما اسظما تزهمع دمص بشمام حثقمزحمف،       

أصمممزس ػأؽضمممز،  ػتقممم ز ثمممع حملممماألف تطزؽقمممق

تاإلضايق إىل تشذؾق ح ؾاخ ت سؼحبع ػتشذؾق 

حملغمممممابز ػحثؼجممممم حسؾاب ػتشذؾمممممق حثدمممممزػف   

حثجتحنؾمممق ثجطتمممح هممما ميشامممع  ممم رف بجمممك   

حثت نيري ػيظر حثجىق حث زتؾق ػدضاب تع بجمك  

  ادؼصع حثجىؼـ. ؼصؾ ت

أدممما حملمممؼحأل حملزنؾمممق يتطمممر حثتجتممماس      

ػحثتؾ ؽؼ ػحملضزح ػحثضؾشذا ػوااؿ أطر 

تي طذمما حثنيصممز ػحثضممذ ، ػ ممذح رحج عاصمم

حستغممار دغمماط ف حا تمماخ ثجتجتمماس تغممبح 

حملزنؾق دص  الخ عاعماب   انيري. ياثصؼرف

بمممص  زؽمممق  حثتجتممماس  ممما جؼحسمممم إجياتؾمممق   

حصمممممتخ حز حاثمممممؼحض حملنيظمممممزف ػحاعمممممباخ 

حثىزؽنيممممممق ح نينيممممممق ثجطتممممممح أػ حصممممممتخ حز 

أعممممباخ ححلؾؼحسمممماب أػ حاعممممخاص  ػـ 

ثجشحنممممز، حثغممممبح حثتبمممماطؿ ػحثاليممممت  

ػحاطممر دممص  ثممة تؼ ؾممت حإلؽقمماس حثصممؼتؿ 

دق ميف   دق حث ذح ػتشاصق ححلزاق ػدال

ثؾمث تقم ز    ا أجشحم حثصؼرف ت طمظا ت طم  

عخصؾاب ػح  ؾق عا صق أداز حثطتح  ا 

ػحثنيطمممؼ ب بجمممك دمممز    بذقظممما يف حثممم،ح  

حثتممممممارؽً، تمممممم    دممممممص ح بتذمممممماأل بجممممممك    

حثغخصمممممؾاب حاجشنيؾمممممق ػحمل، مممممق، إىل   

ام تاإلعضمماظ بشمم  حا تمماخ  جاسممم ح رتقمم

ػتشذؾممق حملؼحطممم ػتشذؾممق ححلاصممق ح ذاثؾممق  

 (.13ث ؽظر )

ثبممممص بجممممك حثؼجممممع ح  ممممز طشممممات   

ااسممممت أخمممما ز  ممممذغ حثؼصمممانط صممممؼحم   

دزنؾق أز دضمذؼبق ػطمؿ سقمح أ مالق عؾماف      

إىل جمتذ شممما، ػ طظممما حثنيؾهممماب حا مممزل 
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ػدا  ذغ حثنيؾهماب دمص  قايماب خمتجتمق بمص      

 قايتشمممممما. يذغمممممماط ف حث شممممممت يف أيممممممالز 

حث شمممت يف صمممجؼت   ادري تممم ػرطتمممحا تممماخ 

ت ممممض حا تمممماخ، همممما ؽمممم ألـ  ثممممة إىل    

حاتضممماط حا تممماخ صمممجؼاؾاب ب ػحسؾمممق 

. ػدممص ت طمظر  خمؾتمق، تم ألـ إىل حذممزحأ   

طشمما تمم تؿ  طممؼرف حثتجتمماس ػحملممؼحأل حملزنؾممق      

وتمح دبماض حثؼحثم ؽص    بذؼدا   اسظا تاتت 

يف حثتشغهق ح جتذابؾق. ػاذثة ححلاخ يف 

حثضممشؾذا ػحملضممزح ؽتجقممك حا تمماخ حث  ؽمم     

عخصؾاب حثطتح دص حثزصانح ػرمبا ؽظؼل 

 (.14ػهاػخ تقجؾ طا )

ػثجغنيبق حث شبنيؼتؾق ألػر انيري يف 

أألط حا تاخ يف بصزسا ححلاثؿ، ػ ا ألػر 

يابح ػد  ز ػ طري، دص تاط   رتظا بجك 

بممي حثطتممح دممص حثمم  ؼخ إىل حملؼح مم       مت

حإلثب،ػسؾمممق ػتت ؾمممح ت مممض حثوجمؾممماب، 

ػحرتؾممماأل ػصمممانط دتشؼبمممق تتطمممذص دؼح ممم    

 ،حثتؼحبح ح جتذمابؿ ددمح  )حثتمؾط تمؼت    

تط أط ػغريطا(، ػتج مم  حػحثؼ ،ػحثؾؼتؾؼط

أؽطما  دمص  مالخ     دظذ ما  طذغ حثؼصانط ألػرح  

ح تممؼل ػحملطممذؼض، ػدمما ؽشغممز يؾظمما دممص    

ؼبق  م    تبمؼض دشطمنيطق أػ     قاياب دتش

أسظا وذح  ؾذق تزتؼؽق ػ قايؾمق. ثمذح جيمم    

دزح نيممممق حا تممممماخ مبمممما ؽطج مممممؼض بجؾمممممع،   

ػتممممؼجؾظظر ػتممممؼبؾتظر، ػوصممممؾشظر همممما 

 .ؽغاط ػسع، عؾث    ؾؼأل ضاتطق ػداس مق 
ػتنيقمممك طمممذغ حثؼصمممانط صمممالعا   ح عممم  ؽص  

ميبممص حصممتخ حدظا إجياتؾمما  ثتشذؾممق حثقممؾر  

بمممص أؽطممما  أض   ػحا مممالق ػحإلتممم حس، ػمي 

تبؼض أألػحب دضاب ف تنيث رصمانح صمجنيؾق   

 تظ ز دا ؽنيشؾع ح تام ػحادظاب ػحمل جذؼض. 

دممممص أجممممح اممممح  ثممممة ذمتمممماج أألتمممما   

ذمممما  دضممممذؼبا  ػدزنؾمممما  رح ؾمممما  ػحبؾمممما  دتتظ  

حلاجاب حثطتح ػدؾؼثع ػ  رحتع حثتبزؽمق  

ػحثجىؼؽممممممق ػح ؾاثؾممممممق ػاممممممح ححلاجمممممماب 

 ححلؾاتؾق.

 املراجع:

، أألط حا تاخ  زحمحب سحنزؽق ػ ا ج تطنيؾقؾق( 2115أمح ، مسري بني  حثؼطاط ) -1

 .45بذاض  ألحر حملضريف ثجشغز ػحثتؼسؽ  ػحثطنيابق، ص 

، حثقمماطزف  2، ط أبممؼثع دتاطؾذممع رػحألغ  – أألط حثطتؼثممق( 1994سثممط، أمحمم  )  -2

 .23حثغزاق حث زتؾق ثجشغز. ص 

، حثقماطزف   أألط حا تاخ يجضمتتع، يشؼسمع، ػصمانطع   ( 1977ح ؾأل، طاألـ س ذاض ) -3

 .148ح ؾهق حملصزؽق حث ادق ثجبتاط. ص

 ( دزج  صاتق.2115أمح  ) -4

، تممريػب   2، ط أألط حا تمماخ أط حيممع ػمساتممع   ( 1996تممزؽىػ، حمذمم  عضممص )    -5

 د صضق حثزصاثق.
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، بذاض  حملطني ق حثؼ شؾق 2، ط أألط حا تاخ ػدبتنياتظر( 1983عزحهق، طؾتام ) -6

 23ػدبتنياتظا. ص

حثقمماطزف  ألحر   1، ط حملزجمم  يف أألط حا تمماخ ( 2114إمسابؾممح، حمذممؼأل عضممص )   -7

 .31ص  .حثتبز حث زتؿ

 .26عزحهق دزج  صاتق ص  -8

دبتنيمممق حادمجممممؼ  ، حثقممماطزف   5، ط يف أألط حا تممماخ ( 1989) بجمممؿ ححل ؽممم ـ،   -9

 .241حملصزؽق. ص

 ( دزج  صاتق.2115أمح  ) -11

، حثقممماطزف  ألحر أألط حا تممماخ يف حملزعجمممق ح تت حنؾمممق  ( 2111  ؾذمممق، رعممم ـ )  -11

 حثتبز حث زتؿ.

 .44( دزج  صاتق ص 2115أمح  ) -12

أألط حا تممماخ حملضمممذؼس ػحملزنمممؿ يف حث مممامل    (2114رحسؾمممق عضمممص ) أتمممؼ حث ؾمممشي،   -13

 (. 28، حث  أل )جمجق ح ضزف حثدقايؾقحث زتؿ، 

، بذاض  أداسق حثدقايق ت داسق بذاض حثدقايق ػحإلت حس حثز ذؿ (2118)دمر، حثضؾ   -14

 حثبول تاارألض.
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 األدب في المشرق العربي القديم
 من السومريين إلى اآلراميين 

   .بسام جاموسد 
 

 

 

دّونتتتجمل معات تتتشر م احلتتتية  مقدتتتشرة  م ها تتت  خييتتتام ش  ش م اشر  تتت     

وم فكيةتت  يتتامم  ألتت  مر تت  م يميتتد  اتتم م تت ادة ال ألمتتة مقدتتشر  م  تت ألية      

 أليورم  يشقدشر  م  ت رة  م كم شن   ثم مآلرمأل   وم  يةشن  . ومركشدة 

كشدةت ة  كشن ألف  م مردب يف ذ ك م  صتي ة تا م اهش ت  م  شألت ة  ادب مر    

رمبتش اتشمر ألم تتش كأتت  ادب يش أعتت  م  يي ت ة و  تا م كااتت ة م ار ت ة  ي تتجمل       

 (مررومح
(1). 

 

ذمسوٍٚ   ثنٓسو ٖسسؼص  كيسٞ  سسؼٚؽ     

صحلٝو٠ صألعب١ٝ   صملنسؾم صيرؾبسٞ صيكسغِٜ     

 َتٓسسسسوٚيد صألعمل ٚصملٝنٛيٛ ٝسسسسو َسسسسٔ ؿٚصٜسسسسو  

  َٓٗسسسسو ؿصٜٚسسسس١ صض يسسسسوٍ صحلَسسسسوؽٟ عسسسٍغ٠ 

ٚصيًغسسسٟٛ ؽاسسسِ صييسسسرٛبوض صيسسس   رسسس       

صيبوحسسسو  ٚصوىسسس١ تُٝسسسو ٜترًسسسل بتسسسغصصٌ    

ٚصمليسسسسوعؽ صيكغنسسس١ َسسسسٔ  ٗسسسس١   صيًغسسسوض   

ٚص يسسسوٍ صألعمل بوحلٝسسسو٠ صيَٝٛٝسسس١ صيروَسسس١    

ٚ ٛظٝسسسسك صيهتسسسسسومل ألاسسسسؾص  فٝوفسسسسس١ٝ   

 ٚص تُوع١ٝ ٚع١ٜٝٓ َٔ  ١ٗ ثو١ْٝ.

األدب وامليثولوجية يف احلضازة السوورسةة  

 دةة:اكواأل

نوْسسسسسغ صيًغسسسسس١ صيقسسسسسَٛؾ١ٜ  ٍٚ يغسسسسس١ 

َهتٛبسسسسسس١  ٖٚسسسسسسِ صص عسسسسسسٛص صيهتوبسسسسسس١    

يؾصبسس  صملقسسُوؽ١ٜ حسسٛصيٞ َٓتيسسك صأليسسك ص   

م.ّ(  ٚ ؾنسسسسٛص يٓسسسسو  3533قبسسسسٌ صملسسسسٝ ع )

ٍُكسغ َروؽتٓسو    آضف صأليٛصش صيط١ٝٓٝ صي  ع

بويتوؽٜط صيفهؾٟ ٚصض تُوعٞ ٚصيؾٚحٞ  

ٚقيسسسسسس١ بسسسسسسغ٤ تأسسسسسسؾ صيتسسسسسسوؽٜط ٚ حغصثسسسسسس٘ 

ٚإدموؿص سسسس٘  تهتبسسسسٛص صألعمل ٚصألفسسسسو     

ٚصمل حِ ٚصألْومٝغ  ٚعؽفٛص ٚحًًّٛص  ٚص٥ٌ 

 صألمٝو٤ ٚ ىٛهلو.

و  صيفهسسسسسؾٟ )ٜبسسسسغ  صيتسسسسسوؽٜط صينكسسسس  

ٍٕٚ بنسسٛصٖغ صيًغسس١ صيقسسَٛؾ١ٜ ٚ  بسس ع   صملسسغ

فسسَٛؾ  حٝسسو ٚيسسغض صيهتوبسس١ ٚ ؾعؾعسسغ  

   ؽٚقسسس١ صملروبسسسغ  َٚسسس   طسسسٛؽ صيهتوبسسس١    

 أفقسسسسغ صملسسسسغصؽل  ٚإٕ نًُسسسس١   إع ٍبسسسسو    

َسسٔ ٖٓسسو   (2) صألؽٚصش(صيقسسَٛؾ١ٜ  رسست بٝسسغ   

بغ  صيترًِٝ ٚصيتغٜٚٔ ٚصيتٛثٝل  ٚبؾؿض ت١٦ 

  ٚص قسسرغ صيهتوبسس١  ٚصؿعصع عٚؽ صملسسغصؽل
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جموضض صضٖتُسوّ ٚصي نٝسـ عًس٢  يسٜٛؾ     

ٍٛ كسس١ بوةهلسس١ ٚصحلهسسوّ عسس١ ٚصملترًّصملسسرثؾ صملتٓ

ٍٝ وض حتسسس٢ صصتًطسسسغ صألفسسسطٛؽ٠  ٚصينضيسسس

صمل حسسسسسسِ صألعبٝسسسسسس١  غبوملًخُسسسسسس١  ٚ كسسسسسسغَ

  كويٝغٖو. ضٚصْتنؾ

/  يسسسك يٛحسسس١  333) ٛ سسسغ حسسسٛصيٞ / 

َٚرظِ صيًٛحوض َٔ يغ١ ٚصحسغ٠   –فَٛؾ١ٜ 

/ م.ّ  1633 -333 غطٞ ت ٠ َسو بسد /  

ع١ٜ ونٚ ٛ غ يٛحتوٕ بويًغ١ صيقَٛؾ١ٜ ٚصأل

 غطسسٞ تسس ٠ َٓتيسسك صيكسسؾٕ صيؾصبسس  عنسسؾ    

 (3)قبٌ صملٝ ع حت٢ بغ٤ صيريٛؽ صملقسٝخ١ٝ( 

نُسسو ٚ سسغض ْيسسٌٛ ٚيٛحسسوض  تَسسسُٔ     

صيٓوح١ٝ صضقتيسوع١ٜ ٚصيكوْْٛٝس١ ٚصيقٝوفس١ٝ    

ٚصيرقسسسسسهؾ١ٜ ٚصةعصؽٜسسسسس١  يهسسسسسٔ  قسسسسسغّ  

 صيٓيٌٛ صألعب١ٝ   صيرسو  ٚثسو٥ل حَسوؽ٠   

م.ّ(   2633  صيرؾصم ٚ رٛع إىل ) (4)ْٝبٛؽ

َٚسسسٔ  مسسسٗؾ صملهتنسسسفوض صألعبٝسسس١ يٛحسسسس١     

َقُوؽ١ٜ  تَُٔ  ٍٚ  ا١ٝٓ حب بد ؽ سٌ  

ٚتتو٠  ؾمجٗسو عسو  صيقسَٛؾٜوض ىس٥ٌُٛٝ     

نؾنسسسؾ إىل صةْهًٝـٜسسسس١ ٚ ؾمجٗسسسسو  سسسس٘  

 :ع٢ً صيرؾب١ٝ بوقؾ

  ٜٗو صيرؾٜك صحلبٝب إىل قًيب

ٌٛ نوينٗغ  مجويو بوٌٖؾ  حً

 فغ صحلبٝب إىل قًيب ٍٜٗو صأل

 يكغ  فؾض قًيب

 تإٕ  غيًٝٞ   رِ ٚ م٢ٗ َٔ صينٗغ

 (5) صيفأؾتِٓ   بٝتٓو حت٢ صْب ج 

  

ع نؾ   صملغٕ صيؾصتغٜس١ عًس٢ ْيسٌٛ    

ٍٛ عسس١ َسسٔ  بؾؿٖسسو صألفسسطٛؽ٠ صيسس    عبٝسس١ َتٓ

١   صألعمل صيقسسَٛؾٟ ُٗسسصحتًسسغ َهوْسس١ َ

ٍُ ٓغ َظسسسسوٖؾ صيطبٝرسسسس١  ٚصيهسسسسٕٛ   ٚ َسسسس

ٚصيهسسو٥ٔ ٚعسسو  صةهلسس١ َٚيسس  صةْقسسوٕ     

َٚقو٥ٌ صحلٝو٠ ٚصملٛض صيس   ثسوؽض صٖتُسوّ    

قيسسس١ ص ًسسسل ٚصيطٛتسسسوٕ صيسسس    ٚصيبسسسوحند 

متوؿ سسسسسسسغ بسسسسسسسد صحلكسسسسسسسو٥ل صيتوؽخيٝسسسسسسس١    

ٚصيتفقسس صض صملًخُٝسس١ صألفسسطٛؽ١ٜ ٚصوىسس١ 

تُٝسسسسسو ٜترًسسسسسل مًخُسسسسس١  ًأسسسسسوَه ًَسسسسسو  

ٛصع  ٚؽٚى  ٖسسسؼٙ صملًخُسسس١ َسسسٔ  عظسسسِ  ْسسس    

عٟ   وّنسسسصينسسسرؾ صملًخُسسسٞ صيقسسسَٛؾٟ صأل 

صيتسسسوؽٜط  نْٛٗسسسو ػصض  سسسأَ ض تًقسسسسف١ٝ    

َٝتوتٝـٜك١ٝ حٍٛ ص ًٛع ٚصحلٝو٠ ٚصيتخغٟ 

يكسسس٣ٛ صيطبٝرسسس١  ٖٚسسسؼص َكطسسس  َسسسٔ ْٗوٜسسس١  

 صملًو  ًأوَه:

 ؽقغ صملًو ٚئ ٜكّٛ ثو١ْٝ

 ٚيهٓ٘ ئ ٜأ ٞ ثو١ْٝ قٗؾ صينٍؾ

 يكغ ْطل صيكغؽ

ع ع٢ً تؾصم٘ نقُه١ ٖٛ ػص ٜتٍُغ

 َقو بٗو صينرب  

  ًأوَه ٜؾقغ   قربٙ

 (6) صيبنؾصملًو صيؼٟ ض ْظ  ي٘ َٔ 

قيسسسسسٝغ٠ ًَخُٝسسسسس١ نغَتبسسسسسغ بويًغسسسسس١    

صألنوعٜسسسسس١   تَسسسسسُٔ َسسسسسرثؾ  ًأسسسسسوَه    

صيبطٛيٝسس١ ٚؽحًتسس٘ صيطًٜٛسس١ بوحنسسو  عسسٔ فسسؾ    

ص ًٛع  ْٚسؾ٣ تٝٗسو ىسؾصع صألٍسغصع بسغ٤ص       

َٔ قٍٛ  ًأوَه فأقَٞ ع٢ً نٌ مٍؾ 

    صألؽ   ٚىسسسسسسسؾصع٘ َسسسسسسس   ْهٝسسسسسسسغٚ
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ٚىسسؾصع عنسستوؽ  ٚ ًأسسوَه  ٚصيسسؼنٛؽ٠  

ٚصألْٛثسسسس١  ٚحؾنسسسسوض صحلٝسسسسو٠  ٖٚٓسسسسوى    

 فسسسو   ؽّنسسسـض عًسسس٢ صيسسسغٚؽ صيفًقسسسفٞ     

ٚصيفسسسسست ٚصيؾٚحسسسسسٞ نُظسسسسسوٖؾ حٝو ٝسسسسس١    

ٚص تُوعٝسسس١ ٚإْقسسسو١ْٝ ٚثكوتٝسسس١  صسسسؾ٣ هلسسسو 

 - (7)   ؾصقسسٝكمسسٗؾ ٗو َنسسٌ:  فسسطٛؽ٠  

 .(13) عنتوؽْـٍٚ  - (9) إْوْو - (8)  عبو

ثسوؽ صٖتُسوّ   َٔ صألعمل صملًخُٞ صيؼٟ  

صألعبو٤ ٚصيبوحند قيس١ ٖبسٛا صةهلس١ إْوْسو     

إهلسس١ صحلسسب ٚص ُسسوٍ ٚصيرطسسو٤ إىل صيرسسو      

 صيقفًٞ.

فسسسفٌ َسسسٔ صألعًسسس٢ صيرظسسسِٝ  وقسسسغ إىل صأل  

 صيرظِٝ

 ٖأؾض فٝغ ٞ صيقُو٤  ٚ ؾنغ صألؽ 

 إْوْو ٖأؾض صيقُو٤ ٚصألؽ 

 إىل صيرو  صألففٌ قغ ٖبطغ

 مٍغض إىل ٚفطٗو  يٛصش صألقغصؽ صيقبر١

 ٚع٢ً ؽ فٗو ٍٚرغ  وج صحلكٍٛ

َ خٍٝوٖو ٜنٍ  صأليل ٚصيبٗو٤  تُٔ 

 بٝغٖو قبَغ ع٢ً صييٛ وٕ صي ؿٚؽعٟ 

 ٚ ٝغٖو قغ ؿٍٜٓغ بركغ صألحأوؽ صيهؾن١

 ٚع٢ً ىغؽٖو ثبتغ  ٛصٖؾ َتألي١٦

 ٚنفٗو قغ ؽىرغ خبومت ػٖيب

ٚ قسسسسسغٖو ٚمسسسسسخغ بسسسسسأثٛصمل صيقسسسسسٝوع٠    

 ٚصيقًطوٕ

 َٚقخغ ٚ ٗٗو بويـٜغ ٚصيطٝٛمل

و يًرسسسسسو  ٗسسسسسإْوْسسسسسو    ؾٜكثسسسسسِ َنسسسسسغ  

 (11)صيقفًٞ

ٜرٛع صيًٓ صألعبسٞ إىل صأليسك صينويسو    

قبٌ صملٝ ع  جيقغ يٓو صةهل١ صملؾ ٠  صألّ  

صألْنسس٢  ٚإٜكوعسسوض صيفيسسٍٛ ٚصيهٛصنسسب 

 ٚصيربوعصض  صينُق١ٝ ٚصيكُؾ١ٜ.

 ٍقسسغ  عبسسو٤ صملنسسؾم صيكسسغِٜ ؽ صٖسسِ     

صيفهؾٜسس١ َسسٔ صسس ٍ  سسوؽبِٗ َٚروْسسو ِٗ     

 ِٗ بأفسسسسًٛمل  عبسسسسسٞ  ٚ سسسسأَ  ِٗ ٚصْفرسسسسسوض 

ًَخُسسسسسسسٞ بأبرسسسسسسسوع تًقسسسسسسسف١ٝ ٚ ص قٝسسسسسسس١  

ٚمجوي١ٝ  ٚ ؾنٛص يٓسو إؽثسو  ثكوتٝسو   ٓوقًتس٘     

 صأل ٝوٍ  ٝ   برغ  ٌٝ.

صمسسسسسسستٗؾ صألعمل صيقسسسسسسسَٛؾٟ بتٓسسسسسسسٛع   

ٍَٛسسسٛعو ٘ ْٚسسسؼنؾ  عمل صي ص ٝسسسٌ   عمل  

 صيؾثو٤   عمل صحله١ُ ٚقيو٥غ صحلب.

ٍُٔ َسسسغش ٚمسسسهؾ    عمل صي ص ٝسسسٌ  َسسس

صةهلسسس١ َٚروبسسسغٖو ٚصةدمسسسوؿصض صملًهٝسسس١     

َٚسسٔ  مسسٗؾٖو  ؾ ًٝسس١ صملًسسو  ٛعٜسسو حسسونِ 

م.ّ(  َسسسسسسسو صي ص ٝسسسسسسسٌ    223) (12) يغسسسسسسسه

صألصسسس م ٚصيقسسسًٛى تٗٓسسسوى  ؾ ًٝسسس١  يسسسك 

   ٖٚؼص َكط  َٓٗو: (13) ْوْنٞصةهل١ 

  رؾف صيٝتِٝ ٚصألؽ١ًَ -

  رؾف ظًِ صةْقوٕ يإلْقوٕ -
 مل ػ يًَرفو٤ٚ ٧ٝٗ ص -

ٚ سسسغض   َغٜٓسسس١ ْٝبسسسٛؽ )صيرؾصقٝسسس١(   

 يسسسسسسٛصش ٚؽ قسسسسسسِ َقسسسسسسُوؽ١ٜ  َسسسسسسُٓغ  عمل  

صحلهُسسس١ ٚنٝفٝسسس١  رسسسوٜه صةْقسسسوٕ َسسس   

ىرٛبوض صحلٝو٠  َٚسو ٜترسؾ     ٍٛعوضَٛ

ٚ يسسك يٓسسو ىسسرب     يسس٘ َسسٔ  ؿَسسوض قوفسس١ٝ  

صةْقسسوٕ ْٚسسؼنؾ ٖٓسسو َكطرسسو  قيسس ص  َسسٔ   
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قيسٝغ٠ )يٛيسسٛ دسسو عْسبأ ٟ( ٜرسسؾ  تٝٗسسو   

اسست حهسسِٝ نسسوٕ   صينسسوعؾ قيسس١ ؽ سسٌ   

ٜسسسسٓرِ بسسسسويرٝه صيؾاٝسسسسغ يهسسسسٔ صمليسسسسو٥ب  

 حغقغ ب٘  ٚػؽف صيغَٛع  ٚ ٍَؾع يآلهل١ 

 ةْكوػٙ َٔ حمٓت٘:
ٌٌ عوؽٌف َغؽٌى  يٛيٛ دو ؽ 

ٍٛيغ نًُ  صييوعق١ نؼبو   حت

يكسسغ صنتسسٓفت صيؾ سسٌ صملضسسوعع ٚ ْسسو   

ْٙ  ٕ  صغَ٘  َْهؾ

ٌَ إىل بٝ  صألحـصٕ ٍٛقؾْٞ ٚ عص ٜ   

 ٚخيتِ صينوعؾ قيٝغ ٘:

 ٜو إهلٞ:

إىل َتسس٢ فسستًُٗت ٚ  نسست بسسغٕٚ   

 محوٜتو؟

إىل َتسسسسسسسسسس٢ فسسسسسسسسسست نت بسسسسسسسسسسغٕٚ  

 ؟(55)ٖغصٜتو

يكسسسسسسغ ىسسسسسسوو صألعبسسسسسسو٤ صيقسسسسسسَٛؾٜٕٛ   

نسسوعٜٕٛ  مجسسٌ صيٓيسسٌٛ ٚصوىسس١      صأل

ٍَؾ٠  ثٓو٤ صحلؾٚمل  قيو٥غ صيؾثو٤ يًُغٕ صملغ

ٚقيسسسو٥غ صيٓسسسغمل عٍبسسسؾٚص تٝٗسسسو عسسسٔ ُٖسسسّٛ  

صحلٝسسو٠ ٚصينسسكو٤  تهسسوٕ هلسسؼص صألعمل ب رسسٌغ  

 ص تُوعٞ ػٚ  وب  إْقوْٞ. ص قٞ ٚ

 (61) البابلياألدب 

نوْسسغ بوبسسٌ عوىسس١ُ صيبسسوبًٝد  ٜسسوّ   

 1753 -1792حهسسسِ صملًسسسو محسسسٛؽصبٞ ) 

م.ّ( ٚ رت ن١ًُ بوبسٌ  بٛصبس١ صةيس٘  ٚيكسغ     

عنسسؾض صيبرنسسوض صملّٓكبسس١ عًسس٢  يسسٛصش  ٝٓٝسس١     

ٚهلأوض آمٛؽ١ٜ ٚبوبًٝس١  رسٛع     نوع١ٜبًغ١ 

م.ّ(  6حتسس٢ صيكسسؾٕ  2333يًفسس ٠ َسسو بسسد ) 

َٚٔ  مٗؾ صألعُوٍ صألعب١ٝ  فطٛؽ٠ ص ًسل  

صيبوبًٝسس١ )إَْٛسسو إًٜسسٝه( ٚ رسست )ٖٓسسوى       

صألعسسسويٞ( ٚ تٓسسسوٍٚ ٍَٛسسسٛع صةيسسس٘ َسسسؾعٚظ   

  ٚظٗؾض صألنوع١ٜنؾ٥ٝك جملُ  صةهل١ 

صيًٛحسسسسوض   َهتبسسسس١ آمسسسسٛؽ بوْٝبسسسسوٍ      

 ٣ْٛٓٝ صيرؾصم.

 تَُٔ صألفسطٛؽ٠ َسغش صةيس٘ َسؾعٚظ     

 ٗسس١ ٚ  رسسغ  ي ؽ كسسو٤ بسس٘ نإيسس٘ بسسوبًٞ َسسٔ    

صمليغؽ صيؾ٥ٝك يًرًسّٛ صيفًهٝس١ ٖٚسؼص َسو     

ٜؤنغ يٓسو بأْٗسو حتُسٌ َسغيٛضض فٝوفس١ٝ      

ٚعٜٓٝسس١ ٚص تُوعٝسس١  إٍسسوت١ إىل  ْٗسسو ػصض   

 سسسسوب   ؾ ًٝسسسسٞ  رًُٝسسسسٞ ٚ رسسسسٛع إىل َطًسسسس  

 صأليك صينوْٞ قبٌ صملٝ ع.

تسسسسسإىل  وْسسسسسب صينسسسسسهٌ صينسسسسسرؾٟ    

يًًُخُسسس١  تكسسسغ  عطتٓسسسو دٛػ سسسو  يسسسألعمل  

غ٠ )ألجمسسغٕ فسسٝغ صةْقسسوْٞ  ٚمتنسسٌ قيسسٝ

صحلهُسسس١( ٚ رسسسسٛع إىل صيريسسسؾ صيربْٚسسسسـٟ   

م.ّ  ٚ تسسأيك َسسٔ   1533صحلسسغٜو حسسٛصيٞ  

( بٝغ مرؾٟ  يٛؽ يٓسو ٦ٖٝس١ َٓو سو٠    533)

تؾعٜسسسسس١ ينسسسسسضً ىسسسسسو  نسسسسسوٕ ٜتُتسسسسس   

مٓوىب عوي١ٝ  ٚعؽ ١ ص تُوعٝس١ عويٝس١    

ٚنوٕ ثؾٜو  آٝسو  ٚ ص قٝسو  إض  ٕ صحلُوٜس١    

صةهلٝسسس١  غٝسسسب عٓسسس٘ ٚٚ سسسغ ْفقسسس٘ َؾَٜسسسو   

  ؾٜذ صيفؾصو إىل  ٕ اغص عبغص  تك ص .ٚ

 رٍبسسسؾ يٓسسسو ٖسسسؼٙ صيكيسسسٝغ٠ عسسسسٔ  عمل     

صحلهُسس١ ٚصهلسسٛص ك صيٓفقسس١ٝ  صيتفسسو ٍ   

صيتنسسو ّ ٚصيكًسسل ٚتكسسغصٕ صينكسس١ ٚصيٓظسسؾصض   

صيتنسسسو ١َٝ بيسسسٝغ١ حٛصؽٜسسس١ ٚ  ًسسسل عًٝٗسسسو 
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صيبوحنٕٛ   ٜٛمل صيبوبًٞ  ألٚ ٘ صينب٘ بٝٓٗو 

 ٚبد قي١   ٜٛمل   صيتٛؽص٠ .

مناذج رون األلوواا األدبيوة احلوازةوة الو       

 :(61) باقستسمجها طه 

 حٛصؽ بد فٝغ ٚعبغٙ

قيسسسسسٝغ٠ َهتٛبسسسسس١ بويًغسسسسس١ صيبوبًٝسسسسس١ 

 يسسسك يٓسسسو ص سسسؾ ٠ ٚصيٓكسسسغ صيسسس ػع يًكسسسِٝ   

 :صض تُوع١ٝ ٚصملرتكغصض صيغ١ٜٝٓ

 : صمسرت  ٜٗو صيربغصيقٝغ

 :  ْو َيٍغ إيٝو فٝغٟصيربغ

 :  حَؾ يٞ صيرؾب١صيقٝغ

 ملو٤ ألاقٌ ٜغٟ حَؾ يٞ ص

 أل ٓوٍٚ صيطروّ

 : صألنٌ بوْتظوّ ٜنؾش صيكًبصيربغ

 :   رت  ٜٗو صيربغصيقٝغ

حسسٛصؽ  ٜٛسسٌ عًسس٢ مسسهٌ َقسسؾح١ٝ     

مسسسسسسسرؾ١ٜ  ٓتكسسسسسسسغ صيٍٛسسسسسسس  صض تُسسسسسسسوعٞ   

ٚصيقٝوفسسسسسسسسٞ ٚصيسسسسسسسسغٜت  ٚمتٍٝسسسسسسسسـ صألعمل  

بوألفسسسًٛمل ص سسسوٌ   ىسسسٝوا١ صألتهسسسوؽ  

ٚصملرسسسسوْٞ ٚصييسسسسٝوا١ صينسسسسرؾ١ٜ ٚصيتكسسسسغِٜ   

صيتسسسأث  ٚصيتسسسأثؾ  ٚذمسسسٔ  ٞ ٚعًُٝسسس١ صحلٍقسسس

ْرًِ  ٕ صينوعؾ َٖٛ ٚل  سأثؾ   ًَخُس١   

 ًأسسسوَه ٚصقتسسسبك صيبٓسسسو٤ صيفسسست هلسسسو       

( ممسو ٜؤنسغ   ١ٚصألٚعٜقس  صةيٝوػ٠ًَخُ  )

 سسسسسسسسسأث  صألعمل صيؾصتسسسسسسسسسغٟ عًسسسسسسسسس٢ صألعمل   

 صةاؾٜكٞ.

 :األدب امللخمي يف ممللة أوغازةت

مٗغض ممويو َٚسغٕ عيسؾ صيربْٚسـ     

ٛضض م.ّ( حتسسسسس 1233-1633صحلسسسسسغٜو )

غ ٗو يٓسسسسو تهؾٜسسسس١ ٚثكوتٝسسسس١ ٚتٓٝسسسس١   ّنسسسس 

صيٛثسسسو٥ل ٚصيسسسؾقِ صملقسسسُوؽ١ٜ صملهتنسسسف١   

ٍُكسسغ َروؽتٓسسو بويقسسُٛ       ٚاوؽٜسسغ  صيسس  ع

صةبسسسغصعٞ جملتُرسسسوض صأليسسسك صينسسسوْٞ قبسسسٌ    

 صملٝ ع   فٛؽ١ٜ.

 ٍقسسسسسسغ صألعٜسسسسسسب صألٚاسسسسسسوؽٜ  ؽ صٙ   

صيفهؾٜسسسس١ َسسسسٔ صسسسس ٍ  وؽبسسسس٘ َٚروْو سسسس٘  

ضنتنسسوف  فسسؾصؽ صيهسسٕٛ ٚصيهسسو٥ٔ َسسٔ 

ص ٍ آتوق٘ صينكوت١ٝ صيفهؾٜس١ ػصض صيبرسغ   

صيفًقفٞ ٚص ُويٞ ٚصألص قٞ  صوى١   

صألؽمسسٝك صينسسرؾٟ صيسسؼٟ  ؾنسس٘ يٓسسو عًسس٢   

 يٛصش  ١ٝٓٝ مٍت صنتنسوتٗو   بٝسغ نسب     

نٗٓسسس١  ٚاوؽٜسسسغ  ٚصنتنسسسوف َهتسسسب  

ٚؽبَّسسسسوْٛ  ٚ َسسسسُٓغ ْيٛىسسسسو   -ؽصمسسسسوبٛ

 عب١ٝ ًَخ١ُٝ ٚعٜٓٝس١ ٚع قسوض عبًَٛوفس١ٝ    

وؽٜسسسغ ٚممويسسسو حسسسٛ    بسسسد ممًهسسس١  ٚا 

 صملتٛفط صينؾقٞ.

متٍٝسسسسسسـ صألعمل صألٚاسسسسسسوؽٜ  بويطسسسسسسوب  

صيكييسٞ صملًخُسسٞ صةْنسسو٥ٞ صيسسؼٟ  فسسِٗ  

  ْن٤ٛ ٚظٗٛؽ صألىٓوف صألعب١ٝ: نأعمل 

صحلهُسسسسسسسس١  صحلسسسسسسسسب   عمل صي ص ٝسسسسسسسسٌ   

ٍٛؽض  صألْومٝغ  صألفو   ٚصمل حِ صي  ى

يٓسسو صملرتكسسغصض صيغٜٓٝسس١ ٚ كٛفسسٗو  صحلٝسسو٠  

ض ٚصيتكويٝسغ  َٚؾصفسِ   صض تُوع١ٝ ٚصيرسوعص 

ٍْٚسسسسسغ بًغسسسسسوض َترسسسسسغع٠   صحلٝسسسسسو٠  ٚيكسسسسسغ ع 

١ ٚصحلٛؽ١ٜ ٚصيكربى١ٝ ٚصحلنٍٝ نوألنوع١ٜ
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ٚصألٚاوؽٜت١ٝ  ٖٚؼص َو  رسٌ َسٔ  ٚاوؽٜسغ    

 14عوى١ُ ثكوت١ٝ ٚ وؽ١ٜ ص ٍ صيكؾْد )

 م.ّ(. 13 –

قٍقِ صيبوحنٕٛ صألعمل صألٚاوؽٜ  إىل 

 ْٛعد:

 أواًل:

َ حسسسسسسِ قييسسسسسس١ٝ   ٍُأسسسسسسغ صةهلسسسسسس١  

صيبنسسسسؾ١ٜ ٚبطسسسسٛض ِٗ  ٖٚسسسسٞ عبسسسسوؽ٠ عسسسسٔ  

قيسسسسسو٥غ َهتٛبسسسسس١ بويًغسسسسس١ صألٚاوؽٜتٝسسسسسس١    

عهقسسسغ يٓسسسو صيسسسٛعٞ صيفهسسسؾٟ صينكسسسو     

ٚصيًغسسٟٛ ٚ نسسرب عيٝسسٌ عًسس٢ ػيسسو صحسس صّ      

َٗٓسسسسسس١ صيهٍتسسسسسسومل  ٚٚ سسسسسسٛع عسسسسسسغع َسسسسسسٔ   

صملهتبوض  ٚ بٍٝٔ يٓو َٔ ص ٍ صيغؽصفسوض  

ٚصملكوؽْوض بإٔ ممًهس١  ٚاوؽٜسغ صَسرغ    

ث صض   ٓبٝسس١ نْٛٗسسو نوْسسغ حمطسسس١    يتسسأ 

ٍٕ َٚؤمسسؾص  عًسس٢ َسسغ٣       وؽٜسس١ ٚثكوتٝسس١ بسسر

ترويٝسسس١ صير قسسسوض صحلَسسسوؽ١ٜ بٝٓٗسسسو ٚبسسسد   

 ثكوتوض صملتٛفط  َٚٔ  مٗؾٖو: 

 ٌ عٍٓسو٠  برسٌ ٜٚسِ      ٌ: برس َ حِ صيبرس

برسسسسٌ َٚسسسسٛض  صيقسسسسخؾ ٚصيغسسسسؾٚمل  َٛيسسسسغ  

صةهل١   قٗوض بٔ عصْٝوٍ  نسوؽض ٚقيست٘   

 سسس  صملًخُٝسسس١  ٚقيسسسً صييسسسؾصع بسسسد ص  

ٚصينسسؾ َسسٔ  ٗسس١ ٚصييسسؾصع ٚصيهفسسوش َسسٔ     

   ٌ صيقٝوع٠.

 ثوْٝو :

ك١ٝ     صيكيو٥غ صينسرؾ١ٜ صملًخُٝس١ ٚصملٛفٝس

صيسسسسس  عّظُسسسسسغ عٚؽ صةهلسسسسس١ ٚصملًسسسسسٛى  ٚصألّ 

ِ ٚصي بٝسسس١  حٝسسسو ص قسسسِ      ٚصألفسسسؾ٠  صيترًسسٝس

 بويبرغ صةْقوْٞ ٚصةحقول ٚصيرو ف١.

 إٕ ألعمل  ٚاوؽٜسسسسسغ قُٝسسسسس١ صطسسسسس ٠   

صينإٔ   صيغؽصفوض صيتٛؽص ١ٝ  تإٕ   يغ١ 

 ٚاوؽٜسسسغ  ٚ  عٜوْسسس١  ٚاوؽٜسسسغ َسسسو ًٜكسسسٞ  

 ٍسسٛص٤ فسسو ر١ عًسس٢ يغسس١ صيرسسربصض  ٚعًسس٢   

صيغٜوْسس١ صيٝٗٛعٜسس١ عسسٔ  ٛؽٖسسو صيتهسسٜٛت   

ٖٚسسؼٙ صيٓوحٝسس١ مسسغًغ صٖتُسسوّ  سسٌ عًُسسو٤     

  .(18)  ٚاوؽٜغ

عّيغ صيغؽصفوض ع٢ً  ٕ صيتسٛؽص٠ ًْٗسغ   

صيهسسن  َسسٔ صينكوتسس١ صيرُٛؽٜسس١ صيهٓروْٝسس١  

ٚصيؾصتغ١ٜ ٚهلؼٜٔ صي صثسد  ُٖٝس١ بويغس١      

غض  ٍٛسسٝذ صحلكسسو٥ل صيتوؽخيٝسس١ صيسس   ّنسس  

عًسسسسسسسسس٢ صقتبوفسسسسسسسسسِٗ َسسسسسسسسسٔ صيرُسسسسسسسسسٛؽٜد    

صيهٓرسسوْٝد  ٚثكوتسس١ صينسسرٛمل صألصسسؾ٣     

ٚ ـٜٝفِٗ يًخكسو٥ل مسو خيسغّ َيسوحلِٗ      

يهسسسٔ صيٛثسسسو٥ل ٚصينسسسٛصٖغ عحَسسسغ ٖسسسؼص   

ٕ صيتـٜٚؾ ٚ ّنس  ممويسو َسوؽٟ. إبس .     غض بسأ

 ٚاوؽٜغ. ثكوتسوض حَسوؽ١ٜ فسٛؽ١ٜ فسبكغ     

صيٓيسسٌٛ صيتٛؽص ٝسس١ بسسأننؾ َسسٔ  يسسك عسسوّ 

 ع٢ً ظٗٛؽٖو.

نوٕ صملًو صألٚاسوؽٜ  ْكُسوع صينسوْٞ    

م.ّ( ٜؾعسسسسسسسسسس٢ مسسسسسسسسسسؤٕٚ  1335 -1373)

صملرؾتسس١   ممًهتسس٘  ٚ كسسغٜؾص  َٓسس٘   َسسؾ   

بفسستذ َغؽفسس١ يترًُٝٗسسو  ٚ رُسسِٝ  َسسونٔ    

بسسغع صيسسؼٟ  صيغؽصفسس١  ٚنسسؾَّّ صيهو سسب صمل  

 .(19) صبتغعٗو

فسسٓضتوؽ َسسٔ ٖسسؼٙ صمل حسسِ ًَخُسس      

نوؽض ٚ قٗسوض  َسٔ صيكقسِ صألٍٚ يسألعمل     

 صألٚاوؽٜ ..
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دٛػ سسسو  يًٓيسسسٌٛ  ًَخُسسس١ نسسسوؽض

صينرؾ١ٜ صيقؾع١ٜ  نغتبغ ع٢ً ث ثس١ ؽقسِ   

 َقُوؽ١ٜ  ٚ تَُٔ:

تكسسسغصٕ نسسسوؽض ألفسسسؾ ٘ بويهوَسسسٌ    

صيـٚ سسسس١ ٚ ٚضعٙ صيقسسسسبر١  بقسسسسبب صملسسسسٛض   

صيطبٝرسسسٞ  ٚصْتنسسسوؽ صيٛبسسسو٤  ٚصيٓـصعسسسوض   

تقسسسسٝطؾ صحلسسسسـٕ عًٝسسسس٘ ٚبسسسسغ  بويبهسسسسو٤   

َتَسسسسسؾعو  يآلهلسسسسس١ ةْكسسسسسوػٙ َسسسسسٔ َرفسسسسسٝ٘  

ٚ حـصْسس٘  تنسسوٖغ   حًُسس٘ نسسب  صةهلسس١  

إٜسسسٌ صألٚاسسسوؽٜ  صيسسسؼٟ  ًسسسب َٓسسس٘  كسسسغِٜ   

١ ٚػؽٜس١  صييًٛصض ٚصيكسؾصبد يٝخظس٢ بـٚ س   

ىسسسسوحل١  ٖٚسسسسٞ ًَخُسسسس١  عبٝسسسس١  ًٜٛسسسس١     

  نسسهٌ ىسسًٛصض ٚ ؾص ٝسسٌ مسسرؾ١ٜ يًرومسسل    

 غ يًؼؽ١ٜ بيف١.ٚصملترٍب

ػنسسؾض يٓسسو صملًخُسس١ قيسسً صحلسسب     

ٚص أسسسٌ عٓسسسغ صينسسسبومل صألٚاسسسوؽٜ  َسسسٔ     

ٌٞ عٓسس      غ ٗسس١  ٚنسسوٕ يًأُسسوٍ عٚؽ  فوفسس

صصتٝسوؽ صيفتسو٠  ٚ صيرهسسك  ٚ سؾض صيرسسوع٠    

ٍُذ يًنس  ومل    ٚاوؽٜغ  ٕ صيفتو٠ نوْغ   ً

ثبٗسسو  تسسؼٖب نسسوؽض ٚ ًسسب ٜسسغ صيفتسسو٠    

 )حٛؽ١ٜ( ص ١ًُٝ 

 مجوهلو مجوٍ عٍٓو٠ -حٛؽ١ٜ

 ح قٓٗو حقٔ عنتوؽ

  فٔ عٝٓٝٗو ؿٖؾ٠ ضؿٚؽع

 .(23) ىوفبؤبؤ عٝٓٝٗو ثؾٌَ )عكٝل( 

ٍٚج حٛؽٜسسسسس١ ٚ دمسسسسسب عسسسسسغعص  َسسسسسٔ   سسسسسـ

صألٚضع  يهسسٔ صةهلسس١ ) ثسس ٠( بسسغ ض  ٓسستكِ  

َٓ٘ يرغّ  كغِٜ نوؽض صيكؾصبد ٚصيٓؼٚؽ  

تأْـيغ صملؾ  عًٝس٘  ٚ ىسبذ عسو ـص  عسٔ     

إقو١َ صيرسغٍ  ٚإْيسوف صيَسرفو٤ ٚصيسغتوع     

عسسسِٓٗ  ٚحسسسوٍٚ صبٓسسس٘ )ٜيسسسٝب( صضفسسستٝ ٤  

ع٢ً صيرؾو بويك٠ٛ  تغَب نوؽض ٚ ًب 

عنسسستوؽ( حتطسسسِٝ   -َٕٚسسسٔ صةهلسسس١ )حسسسٛؽ 

صبٓسس٘  بُٝٓسسو نسسوٕ نسسوؽض َقسستًكٝو  عًسس٢   

فؾٜؾٙ  حتٝط بس٘ ؿٚ تس٘ ٚ تسؾصع حومسٝت٘     

 ٚنوْٛص ٜٓنغٕٚ ينفو٥٘:

 صفهب ؿٜتو 

 صيرٕٝٛ   مأوؽ صألؽ 

 تًتقكط  ٜٗو صيٓب  صملو٤ يًـؽع

  ْـٍ صملطؾ ع٢ً صألؽ  ٜو برٌ

 صألؽ  حتب صملطؾ

 ؽمح١ يًخٓط١   صحلكٍٛ

 ت ٍعٚص٤ً ع٢ً صةْقوٕ ٚصي

 عطؾص  يًأبوٍ

 ؽتكو  بأبٓو٤ صألؽ 

  (21) نوؽضؽتكو  بوملًو 

مٍت صنتنوف ًَخ١ُ هلو مٗؾ٠ عوملٝس١  

  بٝغ ن١ٓٗ  1933 قٗوض بٔ عصٌْٝٝ عوّ 

 ٚاوؽٜسسسسغ  ٚ تَسسسسُٔ صألفسسسسطٛؽ٠  َسسسسٍؾع   

عصْٝٝسسٌ يآلهلسس١ ي ؿقسس٘ ٚيسسغص  ٜهسسٕٛ ٚؽٜنسسو       

مسسسؾعٝو  يسسس٘   مسسسٝضٛصت٘ ٚبرسسسغ ٚتو سسس٘      

ٍٚج  ٚؽصعٝسسسسو  حوَٝسسسسو   ٚص  ىسسسس١ بأْسسسس٘  سسسسـ

ٚ دمب  قٗوض صيؼٟ متٝـ   مسبوب٘ بسويك٠ٛ   

َٚٗسسسوؽ٠ صييسسسٝغ بكٛفسسس٘ ص ُٝسسسٌ ٚصيسسسؼٟ     

    ٌ  ؽتسست  قسسًِٝ صيكسسٛل يإلهلسس١ عٍٓسسو٠ َكوبسس

صًسٛعٙ ٚنوْسغ صيٓتٝأس١ صيكتسٌ  تأققسسُغ     

 صتسسس٘ )تٛاسسس١( بوينسسسأؽ ٚصضْتكسسسوّ ٚإعوع سسس٘    
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يًخٝو٠ ثو١ْٝ  تتٓهؾض بؼٟ عٓو٠ ٚدمخغ 

   صطتٗو.

 تُخسسسسسٛؽ صألفسسسسسطٛؽ٠ حسسسسسٍٛ صيربسسسسسو  

 :ٚصملٛض ٚصيبرو َٔ  غٜغ

  ٜتٗو صيقخب   ْـيٞ َطؾص 

  ٜتٗو صيغّٝٛ  َطؾٟ ىٝفو 

 ي ٟٚ صيٓغ٣ نؾّٚ صيرٓب

 (22) ٛصضفٓتًٝقكٗو صيبرٌ 

 ٍقسسغض صملًخُتسسوٕ صألعبٝتسسوٕ نسسوؽض 

ٚ قٗسسوض مجويٝسس١ صيبطٛيسس١ ٚصحلسسب ٚصيسسؾ ٣    

 صةْقو١ْٝ يًهٕٛ ْٚبت صحلٝو٠.

متٝسسسسـض صيٓيسسسسٌٛ صألعبٝسسسس١ بوينسسسسرؾ 

صملًخُسسسٞ  ٚصيٓسسسٛصعؽ ٚصيٓيسسسو٥ذ  بأفسسسًٛمل  

ٖسسسسوعف ٚفسسسسوصؾ ٚؽقٝسسسسل  ص قسسسسِ برَسسسس٘    

بوحله١ُ ٚصيرو ف١ ٚصةْقو١ْٝ ٚصيـٖغ   

صحلٝسسسو٠ ٚصألصسسس م  ٚنسسسوٕ يًُسسسؾ ٠ صألّ     

صةهلسسسسس١  صيكغٜقسسسسس١  صملرًُسسسسس١  صملؾبٝسسسسسس١     

صملـصؽعسسسسسسسس١   ُٖٝسسسسسسسس١ نسسسسسسسسب ٠   صألعمل  

 صألٚاوؽٜ .

   :غازة ةركس النص األو

صةهلسسس١ عٍٓسسسو٠  سسسغعٛ يإليفسسس١     رنوْسسسغ

 ٟ  -ٚصحملبسسسسسس١ عصصسسسسسسٌ صجملتُسسسسسس  صيرُسسسسسسٛؽ

رغ عًس٢ إصس ٌ صيسـٚج    صيهٓروْٞ  ٚمٍأ

يًـٚ سسس١ ٚصح صَٗسسسو ٚ كغٜقسسسٗود ٚ نسسسغض   

صيٓيسسسٌٛ عًسسس٢ َهوْسسس١ صألّ ٚعٚؽٖسسسو      

 صجملتُ .

ٖٓسسسوى  مجسسسٌ ٚىسسسك  عبسسسٞ عسسسو فٞ 

نتبسس٘ مسسوعٌؾ  ٚاسسوؽٜ    صيكسسؾٕ صيؾصبسس     

 ٚؽ حٍٛ  َ٘:عنؾ قبٌ صملٝ ع ٜغ

  َٞ نٓٛؿ صألتل  اـصٍ ص بٌ

 دمِ صييبوش صملتأيل

  َٞ متنوٍ ؽصوّ ع٢ً صي ؿٚؽع

  َٞ ٖٞ صملطؾ  ٚ ٍٚ َو٤ صيـؽع

 ٚصيكُذ ٚمثوؽ صيؾبٝ  َٚٓتٛج ْٝقوٕ

  َٞ ١ََٚ صيقُو٤

 دم١ُ صيـٖؾ٠ ٚصيَٝو٤

 ٖٞ: صي ؿٚؽع ٚصيف ٚؿ ٚصيؼٖب

  َٞ: ح١ًٝ ْفٝق١ َغّض٠ ع٢ً صيرٓل

 يٛح١ عو ١ٝ َأل٣ بويقخؾ

  َٞ: حغٜك١ آٍو٤

 ىٓٛبؾ٠   ـٜٓٗو  ٛؿص ٗو 

 (23) يًخٝو٠ غٍٚ َو٤ 

ظٗؾ  ًٝسو   ٕ صألعمل صملنسؾقٞ نسوٕ     

 رسسسسب ص  ٚ قسسسسٝغص  حكٝكٝسسسسو  ٜسسسسغٚؽ حسسسسٍٛ     

صةْقسسسوٕ ٚصيطبٝرسسس١  ٚعيسسسؾ صيبطسسسٛضض    

ٚقيسسسسسً صحلسسسسسب ٚصيسسسسسـٚصج  ٚصألفسسسسسؾ٠     

ٚصييسسفوض صيسس  متٍتسس  بٗسسو جمتُسس  صأليسسك      

قبٌ صملسٝ ع ٚصيكو٥ُس١ عًس٢  كسغٜك..     صينوْٞ 

صألّ  ٚصحملب١  ٚصألص م  ٚصيتطٛؽ صينكو  

ٚصي صبط صض تُوعٞ  تؾّنسـض صيكيسٝغ٠   

ع٢ً َهو١ْ صألّ  صةهل١  صملًه١  صملؾبٝس١  

ٚىسسسسسسسسسسفو ٗو صألص قٝسسسسسسسسسس١ ٚص ُويٝسسسسسسسسسس١  

 ٚ حوفٝقٗو.

رْقسسسسو٤ نٓرسسسسوٕ  مسسسسب٘ َسسسسو  هسسسسٕٛ   

إهلسسسسسسسسوض  ألْٗسسسسسسسسٔ مجسسسسسسسسٝ ض ٚعوملسسسسسسسسوض  

 ٕ ْتَسسسؾع يإليسسس٘   ٚحهُٝسسسوض  تٝأسسسب  

 .(24) نويؾَوٕديٝأرٌ َٔ مفوٖٗٔ صحل٠ًٛ 
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متٝسسسسسسسسـض صيٓيسسسسسسسسٌٛ صألٚاوؽٜتٝسسسسسسسس١ 

صملقسسُوؽ١ٜ بسسأْٛصع  صسسؾ٣ َسسٔ صألعمل  َٓٗسسو   

ص سسسسٛص ؾ صألعبٝسسسس١  ٚصيٓسسسسٛصعؽ ٚصيٓيسسسسو٥ذ   

بأفسسسسًٛمل ٖسسسسوعف ٚفسسسسوصؾ  ٖٓسسسسوى ْسسسسً   

 ؾٜسسك عًسس٢ مسسهٌ ْيسسٝخ١ َسسٔ  مل إىل     

 صبٓ٘ ٜكٍٛ:

ض  كتقِ صبسـى َس  َسٔ ٜكسٍٛ قسٛض        -

 مٓٝرو 

ض حتتكسسسسؾ صينسسسسبومل ٚصينسسسسٝٛظ  ٚض    -

  هٔ آمثو 

ض  تضسسؼ  ٚ اتسسوؽ تتسسو٠ حوٍسسؾ٠       -

 ع ؾل  ألٕ صيفتو٠ صيكبٝخ١ 

 تربج ٚ تسـٜٔ ٚ تسغثؾ   صضحتفسوضض     

 ٚصوى١ ثٛبٗو ص ٌُٝ

ض   طًسسسسسس  ؿٚ تسسسسسسو عًسسسسسس٢ َسسسسسسو       -

 (25)ىؾ و

نُسسو عٍبسسؾ صألعٜسسسب صألٚاسسوؽٜ  عسسسٔ    

 يسسٜٛؾ  حسسـصٕ صيٓسسول  َٚتوعسسب صحلٝسسو٠    

 تكوٍ:

ٍٕ َكوبٌ ّٜٛ تسؾش متسٍؾ فس١ٓ نوًَس١      - إ

 (62)   نًٗو 

إٕ حٝو٠ بغٕٚ ْٛؽ  ٌٖ هلو  ننؾ َٔ  -

 صملٛض؟

َٚسسسسٔ صيٓيسسسسو٥ذ صألعبٝسسسس١ صألص قٝسسسس١    

 صض تُوع١ٝ:

 ض  قضؾ َٔ إي٘    بتٌٗ ي٘ -

 إْكوػ صملظًّٛ  ٚصينرٛؽ بويٛص ب -
 (27) عٓٗوإْيوف صألؽ١ًَ ٚصيغتوع  -

نوٕ يًفهؾ صيفًقفٞ    ٚاوؽٜسغ   

 ُٖٝسسسس١ نسسسسب ٠ ٚصوىسسسس١ تُٝسسسسو ٜترًسسسسل   

صيبخو عٔ صحلكو٥ل َٔ صس ٍ صيتقسو ضض   

ٚصيتأَ ض صيفهؾ١ٜ ٚصيتأسوؽمل صحلٝو ٝس١    

حٝسسسسسو صعتُسسسسسغ عًسسسسس٢ عقسسسسس١ صمل حظسسسسس١      

ٚصيتخًٌٝ  ٚصملُوؽف١  يؼيو  و٤ض ْسٛصعؽٙ  

ْٚيسسسو٥خ٘ ػصض ََسسسُٕٛ تهسسسؾٟ ٚثكسسسو  

فقس ص ٘  ٚص تُوعٞ ٚتًقفٞ  تسأعؽى     

َظوٖؾ َو حيٝط ب٘ َسٔ  ؾنٝبس١ صيهسٕٛ    

ٚص سسسسويل  ٚقسسسس٣ٛ صيطبٝرسسسس١ ٚىسسسسواٗو      

قيً ٚ مروؽ ًَخ١ُٝ  فسُٗغ   ظٗسٛؽ   

ٚصًسسسل تهسسسؾ مجسسسويٞ ٚ ص قسسسٞ تهسسسؾٟ  

ٚحكسسسسٛقٞ تأفسسسسِٗ صملفهسسسسؾ صألٚاسسسسوؽٜ     

بتٛثٝسسسل ثكوتتسسس٘ ٚإبغصعو سسس٘  تخفظٗسسسو يٓسسسو  

ٍُٔ َهتبو س٘  ْٚقستضًً بسإٔ جمتُس      

هتبس١ صي صثٝس١    ٚاوؽٜغ  فسِٗ   إآسو٤ صمل  

صةْقسوْٞ   ٚصملروىؾ٠ جبُٝس   ْسٛصع صيفهسؾ   

 صيقٝوفٞ ٚصملٝنٛيٛ ٞ  ٚصألعبٞ ٚصيرًُٞ.
 األدب يف ممللة إمياز:

 كسسسسس  عًسسسسس٢ صيَسسسسسف١ صيُٝٓسسسسس٢ يٓٗسسسسسؾ   

ٍسُٔ   1972صيفؾصض  مٍت صنتنسوتٗو عسوّ   

محًسسس١ صةْكسسسوػ صيغٚيٝسسس١ حلسسسٛ  صيفسسسؾصض   

ٖٚٞ َرؾٚت١ صيّٝٛ بوفِ  َقه١ٓ  صيتوبر١ 

ًب  عنؾض تٝٗو صيبرنسوض  يؾٜك حموتظ١ ح

صملٓكبسس١ عًسس٢ َغٜٓسس١ َتهوًَسس١  ٚ ؽمسسٝك     

ٍٍسسسسذ يٓسسسسو  ُٖٝتٗسسسسو     نتسسسسوبٞ َقسسسسُوؽٟ ٚ

صيقٝوف١ٝ ٚصضقتيوع١ٜ  ٚصيفهؾ١ٜ صس ٍ  

صأليك صينوْٞ قبٌ صملٝ ع  ٚحتغٜسغص  عيسؾ   

 م.ّ(.1233 -1633صيربْٚـ صحلغٜو )
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 َسسو ٍَٛسسٛعوض صيًٛحسسوض ٚصيٓيسسٌٛ 

صيهتوب١ٝ صملهتنف١   صملًُهس١  لًسغ   

: إعصؽٜسسس١  صقتيسسسوع١ٜ  عٜٓٝسسس١  ٍٛسسسٛعوضَ

 (28) ٚصيٛىوٜو عب١ٝ  إٍوت١ إىل صيؾفو٥ٌ 

 :احملفوظات األدبية

 ٍٛ ع متٝسسسسـض صحملفٛظسسسسوض صألعبٝسسسس١ بتٓسسسس

صألعمل ٚ فسسسسسسسسويٝب٘  حٝسسسسسسسسو ظٗسسسسسسسسؾ  عمل   

صحلهُسس١  ٚصي ص ٝسسٌ  ٚصألاسسوْٞ بأفسسًٛمل  

 قييٞ َٚقؾحٞ ٚعًُٞ ٚعٜت. 

َسسسسٔ  مسسسسٗؾ صيسسسسؾقِ صملقسسسسُوؽ١ٜ صيسسسس   

ٍُ يفهسسسسؾ صيٓيسسسسد ؽقسسسسِ  ٓغ صألعمل ٚص َسسسس

(  َُٓو َكو    عب١ٝ َٔ 782 -14128)

.  َسسسسسُٔ صملكطسسسسس  (29)  ًأسسسسسوَهًَخُسسسسس١ 

حموٚيسسس١ صةهلسسس١ عنسسستوؽ إاسسسؾص٤  ًأسسسوَه    

نسسسسٞ ٜتـٚ ٗسسسسو  يهٓسسسس٘ ٜسسسسؾتت  ًبٗسسسسو  

 ٚخيو بٗو قو٥  :

يسسسٛ  صسسسؼ و ؿٚ سسس١ ثٛبسسسو   ٚ عُوَسسس١    

 يًأقغ

 َوػص فأعطٝو؟

  (73) صيؾٜذ َْغ بومل صًفٞ ض ٜيغ 

١ صيسسس  ُٗسس صألعبٝسسس١ صملَٚسسٔ صيٓيسسٌٛ   

 نسسسهٌ دٛػ سسسو  َسسسٔ إبسسسغصعوض صملنسسسؾم     

صيرؾبسسٞ صيكسسغِٜ ْسسً َٓسسوظؾ٠ بسسد مسسأؾ ٞ 

 ٓقسسسو   عبٝسسسو   ٍغصألثسسسٌ ٚصيٓضًسسس١ نْٛٗسسسو  رسسس

 م.ّ(13 -14َتطٛؽص    صيكؾْد )

 ثٌ تُ٘ قو٥  تتذ صأل

  قُٞ نوثٌ  قُو

  ٜتٗو صيغوي١ٝ.. ص ١ًُٝ

 ْسسسسغ َنسسسسٌ صوعَسسسس١  كسسسسغّ صيطرسسسسوّ    

 يقٝغٖو

 ٓض١ً:  وبغ صي

  ْغ بويريو  َؾمل مثوؽى

)صيفكسسسسؾ٠ َفكسسسسٛع٠ َسسسسٔ صيسسسسًٓ ..... ....

 (صملقُوؽٟ

   ومل صةثٌ بويه ّ َبتٗأو  تضٛؽص :

  ْو تَ   عٓو فٝغ صيفٔ نً٘

  ًَو مثؾص ٞ

 ٚصيف ش جيت صيغ١ً

 َٚٔ  ايوْٞ حييغٖو

صملٓسسسوظؾ٠  ًٜٛسسس١   ًسسس٢ ََسسسُْٛٗو:   

ٞ صفترؾص   بسد مسأؾ د  تفسوصؾ     (31)  عبس

نسسٌ ٚصحسسغ٠ َُٓٗسسو جبُوهلسسو  َٚٓوترٗسسو     

ٚفسسًبٝوض نسسٌ ٚصحسسغ٠ َُٓٗسسو  ٖٚسسٛ حسسٛصؽ 

 ُغ َٔ صألعمل صينريب.تَق

ٖٓسسوى ْسسً حسسٛصؽٟ بسسد صألمل ٚصبٓسس٘   

ُٗسسس١ حسسسٍٛ صحلٝسسسو٠   َْكسسسؾ  تٝسسس٘  تهسسسوؽص    

ؽص٤ صألفسسسسسس ف ٚصسسسسسسربص ِٗ آٚ ُٖٝتٗسسسسسسو  ٚ

 ٚ وؽبِٗ.

ث صيًٓ عٔ ؽاب١ صألمل   عتس   ٜتخٍغ

ٍٚعٙ بويٓيو٥ذ  يهٔ صضبٔ صبٓ٘ يًقف ؾ  ٚؿ

ؽتسست تهسسؾ٠ صألمل بطؾٜكسس١  عبٝسس١ مسسرؾ١ٜ   

مجًٝس١ ٜؤنسسغ َسسٔ ص هلسو عًسس٢  ٕ صحلٝسسو٠   

ؽ َسٔ  صحلٍؾ٠ صيهؾن١ ض  تخكل إض بسويتخؾٍ 

 صيظًِ ٚصيؾم ٚصيربٛع١ٜ ٖٚؼص َكط  َٓٗو:

 صمس  ْيٝخ  ٜو بت

 ْيٝخ  حه١ُٝ  ٖٛب صةعؽصى
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 َٔ تُٞ   يغؽ  حهوّ صألٜوّ

 و٥ٞ صٍطٗوع صيٓولؽٜٚغ ألبٓ

 يكغ  تيخغ  عٔ صٛص ؾٟ ٚععو٥ٞ

 ييوحلو حكو  ٜو بت

( 74174ٜتَسسُٔ صيسسًٓ صةصسسؾ ؽقسسِ ) 

١  ترًسسسل مقسسسأي١ صحلٝسسسو٠    سسسأَ ض تهؾٍٜسسس 

ٚصملسسسسسٛض ٚص ًسسسسسٛع ٖٚسسسسسٛ برٓسسسسسٛصٕ )ْـصٖسسسسس١ 

 صألبطوٍ   صيـَٔ صيغوبؾ(:

صحلٝسسسو٠ نً ٗسسسو يٝقسسسغ فسسس٣ٛ عُسسس٢   

 صيرٝٓد

 حٝو٠ صيبنؾ١ٜ يٝقغ م٦ٝو 

  ٜٔ صملًٛى؟

 ٜسسسسٔ صملًسسسسو إْتٓسسسسو صيسسسسؼٟ ىسسسسرغ إىل 

 صيقُو٤؟

  ٜٔ  ًأوَه؟ ٚ ٜٔ صملًٛى صيرظوّ؟

َسسو َرٓسس٢ صحلٝسسو٠ بسس   قسسغ؟ ٚمسسوػص 

  فٝغ عٓغ صملُوض؟

 (76) صيبنؾ١ٜ ًو قق١ُ 

مٍت صيرنسسسسٛؽ   ممًهسسسس١ إنسسسسوؽ عًسسسس٢  

ْيسسسسسٌٛ  بٝسسسسس١  تًهٝسسسسس١  صحتفويٝسسسسس١    

ص تُوعٝسس١  ٍٚسسٍخغ يٓسسو صيرُسسل صيتسسوؽخيٞ   

 صيقٛؽٟ صيكغِٜ.ٚصملظٗؾ ص ُويٞ يألعمل 

 :األدب اآلزاري

ؽصَٝسسسسسٕٛ  قسسسسسٛصّ عؾبٝسسسسس١ قغنسسسسس١  صة

 ىسسٛهلِ بغٜٚسس١ عومسسٛص   صيبوعٜسس١ صينسسو١َٝ 

َٓسسسؼ صيكسسسؾٕ صحلسسسوعٟ عنسسسؾ قبسسسٌ صملسسسٝ ع  

رػنسسسسسؾ ِٗ صيٛثسسسسسو٥ل بوفسسسسسِ  ألح َسسسسسٛ    

ثسسسِ  ٛاًسسسٛص  صيفسسسؾصض ٚصفسسستكؾٚص    عسسسويٞ  

بو سسسوٙ بسسس ع َسسسو بسسسد صيٓٗسسسؾٜٔ ٚ فقسسسٛص      

و٠  ممويسسسو هلسسسِ نًُُهسسس١ عَنسسسل  محسسس

 ؽصّ ىسسٛبو )عٓأسسؾ صيًبٓوْٝسس١( حتسس٢ اسسغض    

 َربص ٛؽ١ٜ َ ص١َٝ صأل ؾصف.إ

حتسسسسغثٛص ٚنتبسسسسٛص بويًغسسسس١ صةؽصَٝسسسسس١    

صيكغن١ صيس  نوْسغ  ٚفس  يغسوض صيكبو٥سٌ      

ٚصملُويسسسو صْتنسسسوؽص   ثسسسِ  طسسسٛؽض مسسسه      

ىسسسبخغ يغسسس١ عوملٝسسس١ َٓسسسؼ   حتسسس٢  ٚقٛصعسسسَغ

م.ّ(  تظٗسسسسسسسؾض صملسسسسسسسغصؽل   8صيكسسسسسسسؾٕ )

ًتكسسس٢ ٚصيهٍتسسسومل حتسسس٢ اسسسغض قيسسسٛؽِٖ َ

 يًُبغعد ٚصملفهؾٜٔ ٚصألعبو٤.

رنسسوٕ يًهٍتسسومل صةؽصَسسٝد صيرسسوًَد    

     ٌّ   عٚصٜٚسسٔ ٚصيكيسسٛؽ ٚصملروبسسغ عٌٚؽ ٖسسو

 نوألنوع١ٜصض  ع ع٢ً صةعصمل صيكغن١ 

ٚصيهٓرو١ْٝ ٚصمليؾ١ٜ  يؼيو نوٕ ٖٓسوى  

ؽصَسسسسسسسسٞ ٚصةعصمل  نسسسسسسسسوب٘ بسسسسسسسسد صألعمل صة 

 .(33)صيقوبك١د

 ؾى يٓو صةؽصَٕٝٛ  ؾصثو  ثكوتٝو  ٚ عبٝو  

ٍَُ  ٕ صيبخو   صألعمل َٔ ؾاِ ع٢ً صيو   ٗ

صةؽصَسسسسٞ صيكسسسسغِٜ صوىسسسس١  يسسسس٘ ىسسسسرٛبوض  

بقبب قًّت٘ َٔ  ٗس١  ٚألٕ َرظُس٘ نتسب    

كسسسسوّٚ يرٛصَسسسسٌ  صملعًسسسس٢ ٚؽم صيسسسسربعٟ اسسسس   

صيسسسـَٔ  ٚألٕ َفٗسسسّٛ صألعمل نسسسوٕ ٜرسسست     

 صينكوت١ صيرو١َ.

ؾ٠   رإٕ صيًغ١ صةؽص١َٝ نوْسغ َـعٖس  

ب ا صملًٛى صيؼٜٔ ؽعٛص صحلٝسو٠ صيفهؾٜس١   

  قيسسسسٛؽِٖ ٚعٛصىسسسسُِٗ  نغَنسسسسل    

 ؽتسسوع  محسسوٙ  لسسأٍ  ٚ َسسؾٚص صيهٍتسسومل    
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بتسسسسغٜٚٔ صحلٛيٝسسسسوض صملًهٝسسسس١ ٚصيكيسسسسً    

 .(34)ٚصألَنوٍدٚصمل حِ ٚصألْومٝغ ٚصحلهِ 

َسسسٔ  ٖسسسِ صألعُسسسوٍ صألعبٝسسس١ صةؽصَٝسسس١   

ٚحهُ٘  نسوٕ  حٝكسوؽ    (35)  حٝكوؽقي١ 

 صيغٚيس١ صةمسٛؽ١ٜ نْٛس٘    مضي١ٝ بوؽؿ٠  

نسسسوٕ َقتنسسسوؽص  ملًسسسو آمسسسٛؽ فسسسٓخؾٜب   

ٚ فسسسؾحغٕٚ ٚنسسسوٕ ؽ سسس   حهُٝسسسو  َسسسٔ   

حهُسسو٤ صةؽصَسسٝد  ٚ سسغٚؽ صيكيسس١ حسسٍٛ    

 هؾنسسسسس٘ َسسسسسٔ قبسسسسسٌ صملًسسسسسٛى حلهُتسسسسس٘ 

َٚٛصعظسسسسس٘ ٚ ص قسسسسس٘ ٚإص ىسسسسس٘ يًًُسسسسسو 

 ٚصيغٚيسسس١  عًُسسسو    ٜهسسسٔ ألحٝكسسسوؽ ٚيسسسغٌ    

ٚصاؼ َسٔ صبسٔ  صتس٘ )ْسوعٜٔ( يٝهسٕٛ َسٔ       

 .ٚحوَ   ألصتوّ صملًو برغٙ نو بو 

ر ْو  حٝكوؽ صاسؼض ْسوعٜٔ صبسٔ  صس      

ٍٝتسسس٘ ٚعًُّتسسس٘ ٚ اسسسغقغ صةحقسسسوٕ    ٚيسسسغص . ؽب

( عًٝ٘  ٚ ٚىًت٘ إىل بومل صملًو ) فؾحغٕٚ

يُٝنٌ  َوَ٘ ٚ َوّ حومٝت٘  ٚصصتربٙ صملًو 

بأف١ً٦ عٔ صحله١ُ  تأ ومل يٓو نٌ َسو  

َٞ عٓس٘ ٚقسوٍ:       ف ٦ٌ عٓ٘   حٍبس٘ صملًسو ٚؽٍس

يترُسسؾ حٝسسو٠ صيهو سسب صحلهسسِٝ َقتنسسوؽ   

 (36)  صت٘دآمٛؽ نًٗو صيؼٟ  ٚىٌ صبٔ 

صفستطوع  حٝكسوؽ إقٓسسوع صملًسو خب تسس١    

صبسسسٔ  صتسسس٘ َسسسٔ برسسسغٙ. قَبسسسٌ صملًسسسو صينسسسومل   

صيسسؼٟ  رًّسسِ ٚ صسسؼ حهُسس١ صويسس٘        ْسسوعٜٔ  

   ىسسسسسسٍٛ صي بٝسسسسسس١    سسسسسس٘ٚصرب تسسسسسس٘ٚ ؾب

ٚصألصسسسس م ٚصحلهسسسسسِ ٚصألعمل ٚصيقٝوفسسسسس١  

ٚصيغبًَٛوفسسسس١ٝ  ٚ سسسسوب  عًُسسسس٘   صيكيسسسسؾ  

ٚ ىسسسسبذ يسسسس٘ صيكسسسس٠ٛ ٚصينكسسسس١  َسسسسوّ صألفسسسسؾ٠  

عٓسسغ صملًسسو بسستِٗ   خبويسس٘صحلونُسس١  ٚمسس٢ 

خمتًفسس١  ممسسو  اَسسسب صملًسسو ٚ َسسؾ بكتسسسٌ     

قسسسوّ  ؽٍعص   ُو٥ًسسس٘   ٚصحلهسسسِٝ  حٝكسسسوؽ   

صيقسسسٍأوٕ بإعسسسغصّ  ٓسسسغٟ فسسسأد عٍٛسسسو      

ص   ٚعٓسسسغَو  عٓسسس٘  ٚ صفسسس٢ صملٍٛسسسٛع فسسسؾٍ    

 رسسؾ  صملًسسو يَسسغٛا صحلسسؾمل قسسوٍ: إْسست   

ٌّ عًسس٢ إعسسغصّ صحلسسٝهِ  حٝكسسوؽ    تأْسسو  ْسسوع

بسسأَك صحلو سس١ إيٝسس٘ ةجيسسوع صحلًسسٍٛ بركًسس٘ 

صملٍغبؾ يًٛقسٛف ٍسغ صيتٗغٜسغصض ص وؽ ٝس١     

صيسسس   ٗسسسغع ممًهسسس  ٚصوىسسس١ َسسسٔ قبسسسٌ    

تؾعسسٕٛ َيسسؾ  يكسسغ ظًُتسس٘ ْٚسسغَغ عًسس٢    

ترً   تأو٤ صيقٍأوٕ َٚر٘  حٝكوؽ ٚٚقفسو  

 َسوّ صملًسو صةمسٛؽٟ  تسغ ٖه صملًسو ٚ َسسؾ      

بإيكو٤ صيكبت ع٢ً صينسومل  ْسوعٜٔ  برسغ  ٕ    

ف صملًو صحلكٝك١  ٚؿٍ ٘ بويقأٔ حت٢ عؾ

 صملٛض.

 حلم أحيقاز:

عسؾ   صْقج  ضعٝب تُسو  قسِ   ص -

َكوىسسغى   صيٛقسسغ صملٓوفسسب  ألٕ حًٝسس١    

 صيفِ  ق٣ٛ َٔ ح١ًٝ صحلؾمل.

ض  هسسسسسسسسسٔ مسسسسسسسسسغٜغ صحلسسسسسسسسس ٠ٚ   -

ٌْ  ٚض  هٔ مغٜغ صملؾصؽ٠ تت كؼف.  تت ؤن
   صيغبًَٛوف١ٝ قوٍ:

صيقٝك ٜ رّهؾ ىفٛ صملٝوٙ صهلوع١٥  -

 صٕ.بد ص  

   صي ب١ٝ قوٍ:
إٕ ٍسسؾبتو ٜسسو بسست تًسسٔ متسسٛض      -

 يهٔ إٕ  ؾنتو ع٢ً ٖٛصى تًٔ  رٝه.

   آعصمل صيه ّ قوٍ:
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صةْسسسو٤ صيطٝسسسب حيفسسس  صيهًُسسس١     -

صيطٝب١  يهٔ صةْو٤ صملهقسٛؽ ٜ قسٍؾمل َسو    

 تٝ٘.

نسسٔ حسسؼؽص   تسسإٕ ىسسٓغ يقسسوْو   -

 .(37) فًُغ
عومغ صيًغ١ صةؽص١َٝ عٗٛعص   ١ًٜٛ َو 

ىل  ٕ  و٤ض  ٝٛو ٜـٜغ ع٢ً  يفٞ عوّ  إ

صةفسسسسسسهٓغؽ صملكسسسسسسغْٚٞ  ٚحًّسسسسسسغ صيًغسسسسسس١ 

صيْٝٛوْٝسسس١ َهوْٗسسسو  يهسسسٔ بكسسسٞ صْتنسسسوؽ   

صيًغسس١ صةؽصَٝسس١ ٚصفسسرو  ٚ ىسسبخغ صةؽصَٝسس١    

صيقؾٜو١ْٝ يغ١ صيقٝغ صملقٝذ  ٚاسغص صألعمل  

صةؽصَسسٞ صيقسسؾٜوْٞ َٛصؿٜسسو  يًغسس١ صيرؾبٝسس١   

صيتطٛؽ صيفهؾٟ صحلَوؽٟ بسٌ َٚتيس      

صيقسسؾٜو١ْٝ    ثسسِ صفسستكؾض صيًغسس١ صةؽصَٝسس١   

َرًٛض ٚبوؿ  برغٜٔ بؾٜك عَنل  ٚبرست  

 َغٕ َٚٓو ل ص ـٜؾ٠ صيقٛؽ١ٜ. 
تويًغسسسس١ ٚصةبسسسسغصع ةبو٥ٓسسسسو ٚ  سسسسغصعْو   

نوْسسسغ  عص٠  رسسسب  ٚ ٛصىسسسٌ  ٚ هنسسسك    

صيسسسسسسؾٚصبط ٚصحلكسسسسسسو٥ل صملتٓٛعسسسسسس١  ٚ سسسسسسربؿ  

صيتأًٝوض صينكوت١ٝ ٚصيفهؾ١ٜ  ٖٚؼص ٚيٝسغ  

١ يَسسسسسؾٚؽصض صضفسسسسستُؾصؽ صحلو سسسسس١ صملًٍخسسسسس

ػيسسسو ٜسسسربؿ ٚصةْقسسسوْٞ   صيُٓسسسٛ ٚصيتطسسسٛؽ. 

  صيتٛصىٌ صيفهؾٟ ٚصحلَوؽٟ.

 

 صحلٛصمٞ

: صألعمل   صيتسسوؽٜط صةؽصَسسٞ صيكسسغِٜ  جمًسس١ عؽصفسسوض 1986حمُسسغ حسسؾمل تسسؾؿصض  -1

 .35  َطوب   وَر١ عَنل 21/21ٌ وؽخي١ٝ  صيرغعصٕ 

: إٍؽص ًَٚو نٌ صيغٜوؽ  ًَخ١ُ بوب١ًٝ  عصؽ  سغٍ يًٓنسؾ    1998توؽٚم إمسوعٌٝ  -2

 .15فٛؽ١ٜ ٌ -حًب
 31نوع  عَنل ٌ : فَٛؾ 1981ٚٚعٜ  بنٛؽ  -3
نسسسِ(  ٓسسسٛمل مسسسؾم بوبسسسٌ  ٚحسسسسٛصيٞ     73َغٜٓسسس١  كسسس  عًسسس٢ برسسسسغ )    ْٝبسسسٛؽ)ْفؾ(  -4

نسِ(  ٓسسٛمل مسسؾم بغسسغصع  نوْسسغ عوىسس١ُ عٜٓٝسس١ ٚثكوتٝسس١  عنسسؾض تٝٗسسو  1633)

 إعصؽٜسس١ صألَؾٜهٝس١ عًسس٢ يٛحسسوض  ٝٓٝس١ َقسسُوؽ١ٜ  تَسُٔ ٚثسسو٥ل     صيبرنس١ صألثؾٜسس١ 

  ْومٝغ ٚ ؾص ٌٝ  ٚ فو   فَٛؾ١ٜ.
مت صيرنٛؽ ع٢ً ٖؼص صألؽمٝك   صحلٞ صينؾقٞ يًُغ١ٜٓ ٚ  ًل عًٝ٘ صيرًُو٤ )حٞ  

صيهتسسومل( ألْسس٘ نسسوٕ خمييسسو  يًهٍتسسومل ٚصيٓقسسوصد َٚهسسوٕ صملهتبسسوض صيسس   

   خف  تٝٗو صيٛثو٥ل صيهتوب١ٝ. 
 .128-127بنٛؽ: صملؾ   صيقوبل  ٌ ٚعٜ  -5

: صملٝنٛيٛ ٝسسسو صيقسسسٛؽ١ٜ  َؤفقسسس١ تهسسسؾ يإلنسسسوٕ  بسسس ٚض   1981ٚعٜسسس  بنسسسٛؽ  -6

ٌ249-251. 
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)صيؾ ٌ صحلهسِٝ(:  فسطٛؽ٠ فسَٛؾ١ٜ  نوعٜس١ نٓروْٝس١         فطٛؽ٠  ثؾ حقٝك -7

  ٛ صيسس   سسغٚؽ حسسٍٛ ىسسؾصع   ٍسسٛعو ٗوهلسسو  ُٖٝسس١    عمل صينسسؾم صيكسسغِٜ  يتٓسسٛع َ

 صةهل١  ٚصيهٕٛ ٚصيهو٥ٔ  ٚص ًل ٚصيركومل ٚصيطٛتوٕ.
 تخغث ٖؼٙ صألفطٛؽ٠ بنهٌ صوٌ عٔ صًسل صةْقسوٕ بٛصفسط١ صألّ  ٚنٝسك      

ٚص ٘  ثؾ حقٝك صألٚب١٦ ٚصيطوعٕٛ صيؼٟ  ىومل ٖؼص صةْقوٕ يٝضًً صيبنؾ َٔ 

 ػيو.
 تخسسسغث : آعصبسسسو بطسسسٌ  فسسسطٛؽٟ َسسسٔ َغٜٓسسس١  نسسسوع  حهسسسِٝ    فسسسطٛؽ٠ آعصبسسسو -8

٢ٍُ صأل فوٍ.  صألفطٛؽ٠ عٔ  ؾع  َؾص  ٚح 

ٕ آعصبسسو صملغكسسِٝ   َغٜٓسس١ )إؽٜسسغٚص( صيرؾصقٝسس١  قسسوّ بؾحًسس١ إ كسسٍٛ صألفسسطٛؽ٠  َٜسسو   

ِ  ٜٚسغٚؽ حسٛصؽ بٝٓس٘ ٚبسد صةهلس١ ملرو س١       ىٝغ ثؾ١ٜ تكًبغ صيؾٜذ قوؽبس٘ ٚحتّطس  

 صملغ١ٜٓ. ع٢ً (....)ٖؼٙ صحلوعث١  ٚنوْغ صيٓتٝأ١ دمو٠ آعصبو صيؼٟ  ىبذ برغ٥ؼ 
نِ( مؾم 16:  ٍٚ ًَٛى َغ١ٜٓ نٝه صيٛصقر١ ع٢ً برغ ) فطٛؽ٠ إٜتوْو صيؾصعٞ -9

بوبسسٌ   سسؾٟٚ صألفسسطٛؽ٠ بسسإٔ إٜتوْسسو نسسوٕ عكُٝسسو  ْٚيسسخ٘ صةيسس٘ )مسسوَوو( إيسس٘       

صيرغصي١  ٕ ٜتٛقك عٔ ثن٘ يًرنٛؽ ع٢ً ْبت١ ص ًٛع قؾمل حفؾ٠ نوْغ صحل١ٍٝ قغ 

ؽٙ بٓفقس٘  ألٕ صيٓقسؾ ٖسٛ    ٕ حيسؾٍ حبقغ تٝٗو ْقؾص  ألْ٘  نٌ تؾصصٗسو  ٚعًٝس٘    

 صيؼٟ ٜٛىً٘ إىل َبتغوٙ.

حيُسسٌ صيٓقسسؾ إٜتوْسسو عًسس٢ ظٗسسؾٙ ٜٚطسس  ذمسسٛ صيقسسُو٤ بو سسوٙ صيٓبتسس١ إض  ُْٗسسو فسسكطو عًسس٢  

 صألؽ  )بك١ٝ صيًٓ َفكٛع(.
:  يسسك صألفسسطٛؽ٠ آهلسس١ صحلسسب ٚص ُسسوٍ ٚصحلسسل عنسستوؽ    فسسطٛؽ٠ ْسسـٍٚ عنسستوؽ  -13

صيطبٝرٝسس١ إض  ٕ  سسغصًغ صةهلسس١  ْٚـٚهلسو إىل صيرسسو  صيقسسفًٞ  ٚحسسغٚث صيهسٛصؽث  

ٚبرنتٗو َٔ  غٜغ  ٚصحلٛصؽ  ٜٛسٌ ٚصوىس١ تُٝسو ٜترًسل ثبٝبٗسو عَسٛؿٟ صيؾصعسٞ        

 عنتوؽ صَت ى صيرو  صيقفًٞ ٚصيرًٟٛ. -ٚ َخٝو ٘ هلو  يهٔ ٖغف إْوْو

 .65  عصؽ صيغؾبوٍ  عَنل  2ٌ: يغـ عنتوؽ  ا1986تؾصل صيقٛصش  -11
صيرسسؾصم  مٍت صنتنسسوتٗو عسسوّ  –يغسسه َغٜٓسس١ فسسَٛؾ١ٜ   كسس    حموتظسس١ ػٟ قسسوؽ  -12

ّ َٔ قبٌ بوحند تؾْقٝد  عنؾٚص تٝٗو ع٢ً آضف صيؾ قِ صملقُوؽ١ٜ صيرو٥غ٠ 1877

 يأليك صينوين١ قبٌ صملٝ ع.
: إهل١ فَٛؾ١ٜ   َغ١ٜٓ يغه  نوْغ  كّٛ بطكٛل ؽ ١ٜ صيطوي  ٚ فق  ؽْوْنٞ -13

ْومسسسسٝغ صيقسسسسَٛؾ١ٜ ؽفسسسسٛي١ صةعصؽ٠ صةهلٝسسسس١ ٚصيٓظسسسسوّ    صألحسسسس ّ  ٚظٗسسسسؾض   صأل 
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صألص قسسٞ ٚيًتفوىسسٌٝ ؽص سس : ع.  عؿصؽع  ّ.ٙ. بسسٛمل  ف. ؽٚيٝٓسسغ: قسسوَٛل صةهلسس١     

 .132ٚصألفو     ؾمج١ حمُغ ٚحٝغ صٝو ١  ٌ
 .145-144: صمليغؽ صيقوبل  1981ٌٚعٜ  بنٛؽ  -14
 .148-147صمليغؽ صيقوبل  ٌ -15
 ًس١ ٚصيفسؾصض   ٓسٛمل بغسغصع   فقسٗو صملًسو       :  ك  بسد ْٗسؾٟ ع  بوبٌ )بٛصب١ صةي٘( -16

م.ّ(  1753 -1792محسٛؽصبٞ َٚرٓس٢ صضفسِ )صيسسٛيٞ صينسو ( حهسِ َسٔ عسسوّ )      

ٚ رسسسٛع مسسسٗؾ ٘ ينسسسؾٜرت٘ صيسسس  ف سسسُٝغ بنسسسؾٜر١ محسسسٛؽصبٞ صيسسس  ٍعْٚٗسسسو بسسسو ط    

ّ ع نسسؾ 25ز2صملقسسُوؽٟ عًسس٢ َقسس١ً َسسٔ حأسسؾ صيسسغٜٛؽٜغ صألفسسٛع  ٜبًسسغ صؽ فوعٗسسو    

بسسوؽٜك. بًسسغ عسسغع َٛصعٖسسو   -  َتخسسك صيًسسٛتؾ ٚحمفٛظسس١ 1931عًٝٗسسو   عسسوّ 

َسوع٠  ٓوٚيسغ  َسٛؽ صيكَسو٤  صألَسٔ  صيـؽصعس١  صيسـٚصج ٚصيطسس م          282صيكوْْٛٝس١  

صيركومل ٚصملهوترض  صيرد بسويرد ٚصيقسٔ بويقسٔ  ٚ نستٗؾ بوبسٌ جبٓو٥ٓٗسو صملرًكس١        

ٖٚٞ إحغ٣ عأو٥ب صيغْٝو صيقسب  بٓوٖسو صملًسو ْبٛصسؼ ْيسؾ صينسوْٞ صيسؼٟ حهسِ         

 م.ّ(  562 -635بد )
 :  يٛصش فَٛؾ   ؾمج١  ٘ بوقؾ.1957ى٥ٌُٛٝ نؾنؾ  -17
ؽ ل لسسؾ٠  بسس ٚض    –: َ حسسِ ٚ فسسو   َسسٔ  ٚاوؽٜسسغ    1966 ْسسٝك تؾحيسس١   -18

 .92ص وَر١ صألَؾٜه١ٝ  ٌ
ْيسٌٛ   -: صيًغس١ صألٚاوؽٜتٝس١ )عؽصفسوض َكوؽْس١    2331 -2333مس ٠ صيؾصٖب  -19

 .393ػق١ٝ  ٌصي  -ن١ًٝ صةعصمل -َقُوؽ١ٜ(  َٓنٛؽصض  وَر١  نؾٜٔ
بسس ٚض   –  عصؽ صيٓٗسسوؽ 2: َ حسسِ ٚ فسسو    ٚاوؽٜسسغ  ا  1983 ْسسٝك تؾحيسس١   -23

ٌ263. 
صيقٛؽ١ٜ : َٔ صيٛ ٔ صألّ  ٚاوؽٜغ  َطبٛعوض صهل١٦ٝ صيرو١َ 2339فأٝ  قؾقُوؿ  -21

 يًهتومل  
 .93صملؾ   صيقوبل  ٌ -22
ؽ ل لسسؾ٠  جمًسس١ صحلٛيٝسسوض   -: ْيسسٌٛ َسسٔ  ٚاوؽٜسسغ 1964 سسٕٛ ْٛاسسوٜؾٍٚ -23

/  ؾمجسسس١ تٝيسسسٌ صييسسس    عَنسسسل     14صيقسسسٛؽ١ٜ  صيرسسسغع /  صألثؾٜسسس١ صيرؾبٝسسس١ 

ٌ236- 247. 
: صيآليسس٧ َسسٔ صيٓيسسٌٛ صيهٓروْٝسس١   ؾمجسس١ َفٝسسغ     1989عٜسسٌ َٝغٜهقسسٛ ٚ.ع.   -24

 .266ب ٚض  ٌ -عؾْٛم  عصؽ  َٛصج
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 .237  14ٌ: جم١ً صحلٛيٝوض صألثؾ١ٜ صيرؾب١ٝ صيقٛؽ١ٜ  صجملًغ 1964 -25
G. SAADE 1971 
Ugarit, Metropole canaeenne 
L, mprimerie cotholique, Beyrouth, pp195 

 .9>5صملؾ   صيقوبل  ٌ -:6

 .:>5صملؾ   صيقوبل  ٌ -;6

 .78-77م.ّ(  َٓنٛؽصض ٚؿصؽ٠ صينكوت١ بغَنل  5611ٌ ->6
29- D.Arnaud 1982 
Les textes sumero- accadiens,  
Meskene- Emar (dix ans de travaux 1872- 1982) 
Textes reunis par D. Beyer, paris, pp328. 

 .88بقوّ  وَٛل  صملؾ   صيقوبل  ٌ -71

 .:8-89صملؾ   صيقوبل ٌ -75

 .>8-;8صملؾ   صيقوبل ٌ -76

: صةؽصَٝسسٕٛ  عصؽ صألَسسوْٞ يًطبوعسس١ ٚصيٓنسسؾ   ؾ سسٛل   6111عًسسٞ  بسسٛ عقسسوف  -77

ٌ67. 

: صألعمل   صيتسسوؽٜط صةؽصَسسٞ صيكسسغِٜ  جمًسس١ عؽصفسسوض  :>=5حمُسسغ حسسؾمل تسسؾؿصض  -78

 .569   وَر١ عَنل  65/66ٌ وؽخي١ٝ  صيرغعصٕ 

 .585صملؾ   صيقوبل  ٌ -79

: حهُسس١ صيسسٛؿٜؾ  حٝكسسوؽ ٚ ثؾٖسسو   صألعمل صيرسسوملٞ  جمًسسس١      95=5 سسٛؽج حسسغصع    -:7

 .>6-51صحلٛيٝوض صألثؾ١ٜ صيرؾب١ٝ صيقٛؽ١ٜ  عَنل  ٌ
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 حنا الجاسر 

   شاعر التغريبة الفلسطينية

 
 إياد مرشد 

 

حونما نتحدث عن الشعر املقاوم تنتعش ذاكرتنا بأمساء شعراء كبار كااناا  

كااالنمام مس مساااء الةقالااب العربوااب ممةاااوي  مااا   رووااش ومسااو  القا اا       

ّ  والكرار     ناصر.وتالوق زوا  وكماو  . إخل، ومع مهموب هؤالء و وره  النضاال

ّ  شاار        ّ  والشااعر   مس بااروز هاااا االت ماااه الناااع ومعناا يف مس الشااعر  والسوا اا

ّ ، إاّل من حركب اإلبداع والةارة مس الشعر الكلسطوين مل تقتصر علوه ، بل  العرب

كانااغ ينو ااب باملباادعب، و صاابب مس تقاادو   اااذج شااعروب تتمّلاا  لوهااا كاال      

مقاِّمات االنتماء واألصالب واملاهبب، ووعد  الشاعر حنا اجلا ر واحدا  من هاؤالء  

باور عبقاروته  ببال النرباب لعاام فالم للساطب وو اع        الشعراء الاون تكت حغ

 شعبها منا البداوات.

 

ش5:91/أًٜددٍٛ/ش51ٚيد شادرناْرشر داشششش
يفشقا١ٜشايّطٝبد١شايلًطدط١ٝٓٝشارفدار١شنًد٢ششششش

ايبحدداشارٝددلقشىًّكدد٢شىاًُٝدد٘شايف  دد ا٥ٞشيفششششش

َ رسدددد١شايكاٜدددد١قشٚ ادددد ش يددددوشاْ كددددٌش  شش

ايكدددد يقشأٝدددداشأه شإلراسدددد ٘شا ن اإلٜدددد١شش

ٚايثرْٜٛدد١شيفشنًٝدد١شايٓٗطدد١قشٚختددا شرٝٗددرش

قشَٚدٔشأ دامشَاًُٝد٘شرٝٗدرش ًٝدٌشششششش5:91نرّش

(شَ ٜاشايه١ًٝقشٚنطدٛشش5)ايطهرنٝينش
ُددلشايًادد١شاياا ٝدد١شيفشنددٌشَددٔ شإلَفددلشششزت

شٚ ا اإل.ش

ٝطدد١ششش ٝطدد١شايٛ ٓ ثددِشنُددٌشَاًُددركشيفشايهً

ٝطدددد١شيفشراّششش يفشْددددر ًيفقشٚيفشايهًٝدددد١شا ًٖ

ٍِ قشرهرٕشاهللقشٚأ ٢شإٔشٜهٕٛشزتاطإلشَاً

قدد ٠ٚشيطه دد٘شٚايددلَه٤شاياددرًَ شَادد٘شيفششششش

اي ن٠ٛشيًحاٜط١قشْٚفاشقِٝشاحملب١شٚايٛ ١ٝٓش

ٞطششٚاياًِقشٚندرٕشَدٔشإلندر٠شايلهداششششش ايكدَٛ

ٞطششش ٞطشٚأدددرَهكشيًدددٛا٤شايلهددداشاي كددد َ اياا ددد

ِّشَظدرٖاشاي لًدوشٚاياياٝد١شششش اياارضشيه

شٚايطر٥ل١ٝ.ش

اي كلشأرهدررٙشٚ ُٛأرىد٘شَدلشطتبد١ششششش

ايفدددددبرلشايلًطدددددطٝينطشاي طدددددٛامشيًحاٜددددد١قشش

رشٚايفْا ددددرمشَددددٔششٚايطددددرنٞشضتددددٛشاي حدددداطشش

ايفسددددددد اُررشاي ٜطدددددددرْٞقشٚايفسددددددد ٝطرٕشش

ٞطشايددددد ٟشش ٞطقشٚايلهددددداشاياياددددد ايصدددددْٗٝٛ



 2222/ زيرانح/ 614العدد  

 

38  

 

َاانلشايكاارشيفشايٛ ٔشاياا ٞقششعتهِ

ٚنرٕشَٔشَؤسطٞشأدللشادتٝدٌشادت ٜد شششش

شاي ٟشقرإلٙشايفٗٝ شنُرٍشْرصا.

ظٗدددداهشَٖٛب دددد٘شايفدددداا١ٜشٖٚددددٛشيفششش

رٜارٕشابر ٘شيفشايطر ا١شنفا٠شَٔشنُداٙقشش

ْٚفددددددددداشأٚ شقصدددددددددر٥ ٙشيفشايصدددددددددحوششش

ٝط١قشٚيفشزت١ًش"ا إلٜد""شش ٝط١شٚا رإلْ ايلًططٝٓ

ٝط١. شايبريٚى

ٚفشايصداب١شش ا شايٓهب١شْٚظااكشيًظا

اييتشنراٗرشايفدرناشٚاْطد اإلشأردلشاذتٝدر٠ششششش

ّشَددددٔشٚ ٓدددد٘شش5:15أَرَدددد٘جشٖددددرياشنددددرّشش
قرص اكشا ريٓ  شٚاس كا شٖٓرىشيفشَ ٜٓد١شش

"قشٚىاَّدددددِشا سدددددبر١ْٝقشCordobaقا بددددد١ش"
ٚأصدددبنشَدددٔشأندددهّشن ر ٗدددرقشٚ شىهدددٔش

اياا ددد١شٚايباددد شندددٔشٚ ٓددد٘شنر٥كدددركشأَرَددد٘ششششش

يُٝددددددددددرريشإلٚرٙشيفش  َدددددددددد١شايكطدددددددددد١ٝشش

ايلًطدددددط١ٝٓٝقشٚاددددداوشأ ارإلٖدددددرشٚىكددددد ِٜش

اذتكٝكدد١شيًدداأٟشاياددرّشا ريٓ ددٝينقشٚ يددوششش

َددٔش ددهٍشاي راسددرهشٚاركددريفهشايدديتشراوشششش

أٚششٜٓفاٖرشيفشٚسر٥ٌشا نهّشا ريٓ ١ٝٓٝق

َٔش هٍشاحملرضااهشاييتشٜد يٞش ٗدرشأَدرّشششش

ادتُٗددددددددٛرشاددددددددررأركشَ سددددددددر٠شايفددددددددا"شش

ايلًططٝينقشٚايا رشاي ٟشأ طش ٘قشٚاي آَاش

اي ٚيٞشن٢ًشأكٛقد٘شَٚك راىد٘قشٚاي لدر ٍشششش

شيفشْصاى٘شٚإلنُ٘.ش

ْظددِشايفددااش ر سددبر١ْٝقش ضددرر١ش  شش

ٞطشرهًّدددددوشش اياا ٝددددد١قشٚ اُشصدددددٝ ف٘شا إل ددددد

"قشٖٚددٞشَددٔشَط فددرراكشأإل ٝددركش"ًدد١ش"يفٚرٜددٌ

ٝطدددد١شيفشأَاٜهددددرش ن ٜددددرهشا"ددددههشا إل 

ايهى١ٝٓٝقشٚىاأيشاحترإلشادتُاٝرهشاياا ١ٝش

ا ريٓ ٝٓٝد١شايد ٟشٜفدهٌشراراد١شاياُدٌششششششددشدد

ٞطشٚايفي ُدددرنٞشيً ريٝددد١ش ايثكدددريفطشٚايطٝرسددد

اياا ٝددددد١شيفشا ريٓدددددد  قشنُدددددرشا دددددد ريششش

ىامجرْددددركشستًّلددددركشَا ُدددد اكشيدددد ٣شايدددد ٚا٥اشش

يطدا١شَاار د٘قشششايامسٝط١شٚاي  ررٜط١جشٚ يدوشش

ٚمتّهٓدد٘شَددٔشا سددبر١ْٝقشنُددرشنُددٌشيفششششش

ٌطشارا  دددد قششش زتدددرٍشاي  ددددرر٠شأسددد٠ٛش هدددد

شٚسرن ى٘شيفش يوشمٚي٘شْٛراش ًٌٝ.

ٌ شٚق دد٘شيفش  َدد١شايكطدد١ٝشش ندداطيشيفدد

ايلًطدط١ٝٓٝقشْٚد رشْلطدد٘شيًد ررُشنٓٗددرشيفشششش

ٌطشاحملررٌشٚارٛاقدلشايديتشندرٕشيد٘شرٝٗدرشششششش ن

ٞطقشششش ٞطشأٚشاي ُدددرن ٞطشأٚشسٝرسددد أطدددٛرشأإل ددد

ٌفشا ندددهّشششششرُدددٔش  يدددوشأددد شْكًدددلاشٚسدددر٥

ارل ًلدد١شاره ٛ دد١شٚارا٥ٝدد١شٚارطددُٛن١شيفشش

َددددؤمتااكشصددددحلٝركش" سددددحرمشششش5:95أٜددددررش
را دددددد "شٜدددددد ِٗشرٝدددددد٘شَٓظُدددددد١شاي حاٜدددددداشششش

ايلًطدددط١ٝٓٝش ر رٖدددرلقشٚايددد ٍٚشاياا ٝددد١ششش

ايدددددديتش شىٓلدددددداتشَددددددلش"ايطددددددرإلاه"شيفشششش

اىلرقٝددرهشنرَدد"شإلٜلٝدد ش ادد ّشايا بدد١شيفشش

ايٝددّٛشاي ددريٞشايطددهّقشقددرّشأٓددرشيرسدداشيفشش

ٞطشإلندددرش يٝددد٘شٚسدددر٥ٌشششش  اكددد شَدددؤمتاشصدددحل

ا نهّشارل ًل١شيريإل شن٢ًشَلانِشا رٖر ٞش

 شأنر ٜبدد٘قشَطدد ل َركشايًادد١ شششرا دد شٜٚلٓطددش

ا سبر١ْٝشيا١شا ريٓد  شايامسٝطد١قشردرْ لُشششش

 ن دددرلشأٖدددٌشَ ٜٓ ددد٘شقا بددد١شٚاأ اَٗدددِش

شرٛقل٘شٚى ٜٝ ِٖشيكط١ٝشااب٘شايلًططٝينط.ش
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ّشأنُريددد٘ ش إلٜٛاْددد٘شش5:91شأصددد رشندددر
ايفددددااٟش"أَدددد١ا...شٚيددددااو"قشنُددددرشأّيددددوششش

ٕششش "شنررثدددد١ششش ن ر دددركشيفشا سدددبر١ْٝش آدددٛا

رًطدددط "شٚأّيدددوشن ر دددركشا ددداش ر سدددبر١ْٝش

ٚنٓٛاْ٘ش"أصٌشاررس١ْٝٛ".شنُرشأص رشنرّش

ش(.ش9) ر سبر١ْٝشإلٜٛإشاااشش5:91
ش.1::99/9/5ىٛيفشيفش

ٖٚ ٙشايطري٠شاي اى١ٝشُأِ د تهش  صدافششش

(ش"أٓدرشش3)أدالششنٔشن رلشا إلٜد"شْاُدرٕششش
يرسددددداشادددددرناشايثدددددٛر٠شايلًطدددددط١ٝٓٝشيفشششش

ارٗرياشا َاٜهٝد١"قشٚايد ٟشندرٕشرا٥د اكششششش

يفشىٛثٝددلشأاندد١شا إللشارٗ دداٟقشٚأٖددِشششش

رٚاإلٙقشٚيفسدددددددددددددُٝرشيفشإلٍٚشأَاٜهدددددددددددددرشش

ٕ شَاظدِشايفددٛاٖ شششش ايهىٝٓٝد١قشٜطدرفش  شأ

اي راسدد١شُأ دد هشَددٔشششايفدداا١ٜشايددٛارإل٠شيفشش

شارايلشْلط٘.

 :شاعر التغريبة الفلشطينية

 شىهٔشأٝر٠شأٓطرشيرسداشَٓلصد١ًكششششش

٘فش شىهددٔش يّفش نددٔشَارْددر٠شادداب٘قشٚىطًارىدد

اَ دد اإلاكشاَددرٍشادداب٘شيفشاذتاٜدد١قشٚاياددٛإل٠شش

يألراضدددٞشاحمل ًددد١قشٚحتاٜاٖدددرشَدددٔشإلْددديفش

احملدددددد ً قشرهرْددددددلشقطدددددد١ٝشايفددددددا"شششش

ايلًطددطٝينشارٛضددُٛشا ثددريشي ٜدد٘قشٚايدد ٟشش

ُطددددرشسددددٛاٙشَددددٔشَٛضددددٛنرهشإلر ششش ادددداً٘شن

شقصر٥ ِٖقشٚاَ رمشايفااا٤شن٢ًشىٓرٚهلرشيف

ٟطشَكاْٚددددركشش اددددرناْرش رْ ُددددر٤شٚ ددددينطشنلددددٛ

 ثكرردد١شسٝرسدد١ٝشثٛرٜدد١قشرهددرٕشيفشأٝرىدد٘ششش

ُفثفٌشاييتشىا ط ٢شنًٝٗرقشٚنرٕشيفششتًصركشيً

َٛاقل٘شصررَركشيفشايفْ صدررشيكطد١ٝشاداب٘شششش

ٌطشش ايلًطددطٝينطشٚايدد ررُشنددٔشأكٛقدد٘شيفشندد

ايظدددددداٚفقشٚ ري ددددددريٞش  اشنتا رٓددددددرشاددددددااش

ريد١ُشايديتشٜابطداشرٝٗدرشششششاركر١َٚش)  ْ٘شىًدوشاذتش

ايفددرناش اُددلشٚأصددري١شنددٔش اىدد٘شايٛانٝدد١ششششش

هلٜٛ ٗدددرشايثكررٝددد١قشٚار طًّاددد١ش  شأاٜ ٗدددرششش

ٟطشصدٛر٠شش اذتكٝك١ٝشيفشَٛاي١ٗشارا  ٟشيفشأ

َددٔشصددٛرٙقشَٚثددٌشٖدد اشايٓددُٛشَددٔشاركرَٚدد١ش

ٞطشش ٜ لدد شاددهً٘شاياا٥دد شيفشاياُددٌشايطٝرسدد

ٚاياٌُشايثكدريفطقشٜٚفدهٌشٖد إشاياُدهٕششششش

ًدد إشٜهُددٌشأأدد ُٖرشاا دداششار اركددرٕشاي

ا رضشارتصددددب١شايدددديتشىطدددد ٛي شاركرَٚدددد١ش

ارطددددًّح١شٚحتطددددٓٗرقشٚىطددددُٔشاسدددد ُاارشش

(ش9َطدددددددريىٗرشٚحتٝطٗدددددددرش ريطدددددددُرْره.()
رردترسداشٜفدّهٌشذٛ يددركشَبهدااكشيفددااشششش

اركر١َٚشسدٛا٤ شَدٔش دهٍشادااٙشأٚشَٛاقلد٘شششششش

أٚشاي لاَدد٘شارطدد ُاطش ريٓطددرٍشر ددِشاياا دد١شششش

شش اٝ اكشنٔشرًطط .

ندددددددلشْهبددددددد١شايفدددددددا"ششٚقددددددد شىا

ٟطشَدٔشأرضد٘قششششش ايلًططٝينشٚىٗ دريٙشايكطدا

ٚاْ ددددلاُشأكٛقدددد٘شأ دددد٢شيفشاذتٝددددر٠شْ  دددد١شششش

نددبري٠شيفشقًبدد٘شٚٚي اْدد٘جشربكددٞششتًصددركششش

هلددؤيف٤شارط طددال شايدد ٜٔشيلحدد ِٗشأٝددر٠شششش

ارلٝطُدددددرهش ٓررٖدددددرقشٚندددددٛىِٗشظددددداٚفششش

اذتريد١شٚايادٛمقشراُد شيفشقصدٝ ٠ش"ٖداا٤"شششششش

قش  شٚصوشاذتٝر٠ش5:11اييتشن بٗرشنرّش
اٝدد اكشنددٔشايددٛ ٔش ريادد ّقشٚأْٗددرشمتفددٞشششششش 

 ريٓددددرمأ شضتددددٛشايددددلٚاٍقش ْٗددددرشظدددداٚفشششش
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ار سددر٠قشَٚددرشىان دد٘شنًدد٢شايلًطددطٝٓٝ شششش

ٝطد١شٚظداٚفشقٗداشٚأاَدرٕقشششششش َٔشأنبدر٤شأٝرى

ٌطشيفي٧شٜلطٌِّشايلٓر٤شن٢ًشايبكر٤. شششجتاٌشن

شانلفاشيكًيبشٜرشأ ٞشذتٓركشن ذترٕشايكبٛر

.ش ريادددد ّش ددددرايفّ.ٚاَددددل اشإلَددددٞش ددددررٛه.شش

شايهبري

ٔ ش ر ْدددرشأٝدددرىٞقشيفشَ رٖدددرهشايٓددد٣ٛقشذتددد

شأ ري

ش ْٞشأىٛمفش  شايلٚاٍشٚأا ٗٞشٚي٘شايلٓر٤

رًك شٚي هفشايادٝ شيفشايد ْٝرش دهشٚ دٔ ششششش

ش98صٖاا٤!ش
ٜكددٍٛشيفشقصددٝ ٠ش"ارفدداإل٠شٚايفددرنا"ش

قش ْ٘شناطيشادااٙشيفش  َد١شاداب٘شششش5:15

ارفدداإلشيفشارتٝددرّجشر ددر٤شَ نددركش ددرذتلٕشششششش

َلطدددددّٛشنًددددد٢شٚايًٛنددددد١جشيفش ٕشايفدددددرناش

اذتددلٕقش ددٌش ْدد٘شيفشَّهددٔش يفَّشإٔشٜهددٕٛشش

صٛىركشيًٓدريشايد ٜٔشٜاٝفدٕٛشَداار٠شايٛاقدلشششششش

شارٗلّٚشٚىبارهشايٓلٚو.ش

يفشىطدددد اٚاشَددددٔشاددددرناشٜٗدددد٣ٛشارآسددددٞش

شٚاياطإل٣

شعتهٞشيهِشَرشعتلٕ

شرًاَّهِش شىطهٓٛا

ٔاشٜاددٝ ششارتٝددرّ.حتددلش َتدد .شٚيددٝيفشَددٓهِش

شَفاإلاك!

شٚياًهِشيفشىإًُٛ

ٕ شايبهإلش ش.إلفنِ. هأ

ٕ شايٓطر٤شْطرؤنِ شٚياًّهِشيفشى نإٚشأ

ٕتشس٣ٛشقصِصشاهل٣ٛ شٚياًّهِشيفشىافكٛ

ٔاش  ٕشىف ٢ًشأهرٜرهفشايفكر٤؟؟ ُت شرًِ

شٚمبٔشىصٝنفشادتر٥اره؟؟

شششٚمبٔشىًٛ شاياررٜره؟؟ شص ش591ص.
ش591ددشددد

ٚيفشَطًلشإلٜٛاْد٘ش"شأَد١شٚيدااو"شٜاًدٔششششش

ٌطشٚضددٛوشأْ ددد٘شيفشٚقددلشي ٜددد٘شششش ايفددرناش هددد

ٕطشأَ د٘ششيًف ٚش  رذت"طشٚاي صاٜنش ريالٍجش 

زتاٚأددد١اشيفشنااَ ٗدددرقشٚقًُددد٘شَددد  ِٗششششش

 ددريابٛيقشٚأدد فٙشٜفدد اٌشثددٛر٠قشرُددٔشأٜددٔشش

  ٕشٜ ىٞش يٝٓدرشايلداوقشأٚشإٔشْطدا٢شيًآدر٤ششششش

ششٚصٛهفشايٓٛاوشٜاارلشأمسرنٓر.

شٚأدددد شمتددددااش ددددٞش ٝدددد ا٤فشأدددد"طش

ش 
شَلقلقددددد١قشَارارددددد١شايٛاددددددروشش

ش  
ٞشششش شأَددد اشٜددد ٟش  شأنُدددرمشرٚأددد

ش 
ش أددددبيفتشاددددٗك١ شاياددددلٍشاربددددروش

ش  
ُفش ريآدددددر٤قشٚيفش ٓدددددر٥ٞ شٚأادددددا

ش 
ٓطدددٛاوششش شأراْدددٞشقددد شنلر دددلفش  شاي

ش  
ٟششش شر اددبيففشرٜفدديتقشٜٚثددٛرشأدد 

ش 
شٚىٓ حددداشايبفراددد١شأدددٍٛشراأدددٞ

ش  
شأٜفددددد ٚشادددددرناش دددددليفكشٚهلدددددٛاكش

ش 
ٔاشَددددددٔشادتددددددااو؟شش شٚأَ فدددددد٘شىتدددددد٦ِ

ش  
ش11ددشدددددش11ص.شصششش

ٖٓدددرشٜ ادددرْلشا ْطدددرٕشيفشادددااٙشَدددلشششش

ٕ شايفددرناشقطادد١شش ايفْ ُددر٤ش دد  ٢ٗشصددٛرٙقش 
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َددددٔشمسددددر٤شايدددددٛ ٔشٜصددددلٛش  اشصدددددللقشششش

ٜٚدد  ِٗش  اشَددرشأًهددلقشٚجتُاددلشنًٝٗددرشش

شنٛا٥ شاي ٖا.ش

ٚايفددددددرناشٜ ُددددددر٢ٖشَددددددلشادددددداب٘قشششش

ٜٚ حدد إشيفشايفددكر٤شر ددِش ا  دد٘ش اٝدد اكقششششش

ٔفشيدددٝيفشَطدددرأ١شَدددٔشا رضقش ْددد٘ششش ردددريٛ 

وقشرر ْطددرٕشايٛيددٛإلقش ددٌشأنثدداشَددٔش يددشش

ارٓ ُٞشٜاٝ شايٛ ٔشيفشرٚأ٘قش ٌشٜهدٕٛشش

ٖٛشْلطف٘شيل٤اكشَٔشيااارٝد١شايدٛ ٔ.شٜكدٍٛشششش

يفش"أهرٜدددد١شٜددددر٥يف"شايدددديتشن بٗددددرشنددددرّشش

ش.5:19
ش.شٚيفشَٗ اٟا  طرَٞ.رر اش

شأْ فشاياٜروقشْٚٛوفشارطا

شٌٖٚشأْرش ريفشاكٞشنفايب

شايفكٞشارا لش  شايبفا

ش531صشش
ّتشاياا دد١ششش ٚنهددٌشَددٛا ٔشٜاددٝ شايف

ٟطشندٔشٚ ٓد٘قشاتدااتشادترسداششششش ٚايبا شايكطا

ٕ شارددؤمتااهشايدديتشىاكدد فٖرشيرَادد١شايدد ٍٚشش أ

اياا ٝدد١شيٝطددلش يفشيدد رشاياَددرإلشيفشاياٝددٕٛقش

ٚيٝطلشس٣ٛشاس اااضرهشي ل ٜاشايفا"ش

ٛ ٍشنًٝٗدرجشششش اياا ٞقشٚإٔشٖ ٙشادترَاد١ شيفشٜاطد

اش ْٗرشيفش  َد١شايكٝدرإلاهشٚا ْظُد١شأنثدشششش

ممددددددرشٖددددددٞشيفش  َدددددد١شقطددددددرٜرشاياددددددالشش

َٚصرذتِٗقشَٔشقصٝ ٠ش"شأْلشٜرشأرضٞ!"ش

شْك طو ش5:11اييتشن بٗرشنرّش
ٚىفددٛوفشنددٝينشصددٛلتشيرَادد١  ٖاَلششش

شن٢ًشس رإل٠شادت ٍ!!

ألاتشايلَرٕشنًد٢شأٛا٥ِطٗر أسدطٛر٠ ششش

ش.ٚاياًٌ.ا أكرإلش

َا فٗرششش ٟ شيكُدلفشهلر ٖٚد   يٛشنرٕشيٞشرأ

ش9:صششششش ًهكشن٢ًش ًٌ
ِّٓدد ْٚر"شاره ٛ دد١شنددرّش ٚيفشقصددٝ ٠ش"يت

ٗطدد١ش  شرؤسددر٤شًَٚددٛىشايدد ٍٚشششش5:11 ٚارٛي
اياا ١ٝشن٢ًشيطرٕشايهيد٦ شايلًطدطٝٓٝ ششش

شٜكٍٛ 

ِ٘شٜددرشسرسدد١ شاذتُدد٢شَددرشراً دد فِ ش ٜدد

ش 
شيفشاي ُرندددرِىهِشَٚدددرشىلاًْٛدددر

ش  
شٖددٌشَطددحا فِش ددريكٍٛشإلَادد١ ش ددرى 

ش 
شأٚشادددلٝ فِشَصدددر٥"تشايهي٦ٝٓدددرششش

ش  
ٔش شايدددبهإلشان ددد ا٤ ششأٚشإلراددد فِشنددد

ش 
شأٚش ٓٝ ِشنًد٢شاذتد ٚإلشأصدْٛر؟ششش

ش  
ش511صش
ٜطريدددد"شايفددددرناشأصددددحرلشايكدددداارشششش

   ٓٝ شايهي٦ شايلًططٝٓٝ قشٚميطِٗشيفش

ِطشٚأصددحرلفشششششش ارااند١جش ْٗدِشٖدِش ًد١شاهلد

اي ّشٚايٛيلشٚايكط١ٝقشِٖٚشايكرإلرٕٚشن٢ًش

 أدددددد اقشايلددددددامشيفشسددددددرأ١شارااندددددد١قش

ٚايكصدددٝ ٠شن بدددلشقبدددٌشاْطدددهمشاياُدددٌشششش

ٟطشايلًططٝينش كٝرإل٠شَٓظ١ُشاي حاٜداشش ايثٛر

.ش5:11رْٕٛشايثددرْٞ//ندد5ايلًطددط١ٝٓٝشيفش
ٚ  ش يدددددددوشايٛقدددددددلشنرْدددددددلشايكطددددددد١ٝشش

ايلًطدددط١ٝٓٝشَدددرىلاٍشيفشأطدددر١ْشا ْظُددد١شش

اياا ٝددد١شايددديتشنرْدددلشىثبدددلفشايا دددلتشندددٔششششش
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ارٛاي١ٗشٚحتكٝلشأ١ٜشاْ صرراهشيفشَٛاي١ٗش

شايصٗر١ٜٓشايارصب .

ٚأُٝٓرشاا اًلشايثدٛر٠شايلًطدط١ٝٓٝقششش

ٚقريدددددلشايبٓ قٝددددد١شايثدددددر٥ا٠شٚارهررحددددد١شششش

ي ٜدد ٠اقشٚيفأطددلشششنًُ تٗددرقشى ي ددلشرٚو ش

 ررقددد١شأَددددٌش ريهلدددروشارطددددًّنشنطاٜددددلششش

يً حاٜدداشٚاياددٛإل٠قشٚمّمددرشقريدد٘شيفشقصددٝ ٠شششش

ش ش5:11"ايارصل١"شنرّش
ٌ شايطددهأرششش شَددلمتشارتُٝدد١ شٚاسدد 

ش 
شَٚطدددد٢شٜصددددٓلشيًٝددددٌشصددددبرأركش

ش  
٘شش ش شٜادددددد اشٚايثدددددد رشيفشأٖ ا دددددد

ش 
ٌتشأٚشغتف٢شادتااأر شٜاٖ"فشارك 

ش  
شرٖٛدددددد١ُشايااددددددر شيفشقبطدددددد ٘

ش 
شاذتل شاي ٟشأَط٢شَبرأركشىلاض

ش  
شٚيدددد ٣ش طٛىددددد٘شيددددوشايددددداإل٣شش

ش 
شٚاْطدد٣ٛشايدد ٍشيٓرأددركشر ٓرأددرشش

ش  
ش599صشش
.شَددٔشأنُددرمششمسلْٛٝدد١.ٚيفشقصددٝ ٠ش"ش

اي٣ٛٓ"شٜابِّاشنٔشَطؤٚيٝ ٘شا  هقٝط١شجتدرٙشش

ادداب٘شايدد ٟشأصددبنشَددرش دد شيفيدد٧ٍشَفدداطإل ششششش

ٍّشيفشارتٝرّشيفشإلٍٚشادتٛارقشَٚرش  ش ستاٚ

شششأرير٤شايهٕٛ.َا لشَكٗٛرشيفش

شزتاوشايٓليف..شستَُٛرك..شن٢ًشن لٞ

شٜٚددههشًَٝددٕٛشناٜددرٕشٚست كدداششش

ش  
شٚيفشادااٜ شنددٝينشأيدوفشَادد لشش

ش 
شَثًدددٞشٜ ُددد ِش ًدددٛاٙ..ش دددهشٚىدددداشششش

ش  
ش:51صشش

ٖٓدرشى  ًّد٢ش ْطددر١ْٝشايفدرناشَٚٛقلدد٘شششش

ايدددددٛ ينطشايٓطرصدددددلقشرريفدددددااشَطدددددؤٚي١ٝاشششش

ٚاي ددددلاّقش ْدددد٘شاْصددددٗررشيفشايددددٛ ٔشأ دددد٢شش

ٚنفدددل شيدددألرضشأ ددد٢شايٛيددد٘قششششايددد ٚ رٕقش

ررياا ١شيفش هإلشارٗ اشٚ ٝ"شاذتٝر٠شرٝٗدرشش

ٌاشششش  شجتاًدد٘شْددرنااكشدتُٝددٌشٚ ٓدد٘شا ّقش دد

صددررشأنثدداشىاًّكددركش كطدد١ٝشادداب٘شايصطددرَ شش

يفشَٛايٗددد١شايفأددد هٍشٚايٓطدددٝرٕشٚايلكددداقش

ٜٚ  ًّدد٢شٖدد اشايفرىبددرُتشَددٔش ددهٍشَددرشقريدد٘ش

شيفشايكصٝ ٠شْلِطٗرشأٜطرك 

شادداشَادد لشٖٚددرشأْددرقشيفشا  ا ددٞقششش

ش 
ّش ٓ دددد  ِفشاي ش ددددريٟشقاٜدددداقشٚقًدددديبشإلا٥دددد

ش  
شنٝددوشايادددلا٤ف؟شٖٚدد اشايًٝدددٌشمم ًددد٧شش

ش 
ِشششش ٌفش دددهإلٟشسدددرأافشايظًدددد شيدددٝهقشٚيٝددد

ش  
شنٝوتشاذتٝر٠؟شٖٚد ٟشا رضفشَرأًد١اشش

ش 
ِشش شأبطدددددرك..شٚأرضفش دددددهإلٟشيٓطددددد١ُشا َددددد

ش  
ش551صش
ُتشا أدد اققشش ٚادرناْرش شٜٓ ظدداشٚقددٛ

ٌطشايفددااا٤شايطٝرسددٝ شش  ددٌشىٓبدد ش ٗددرشنهدد

ٞطشيٝيفشىاكٝبدركشش ٕ شايفااشايطٝرس ايهبررجش 

نًددد٢شَدددرشندددرٕقش دددٌشٖدددٛشاس فدددااف شردددرشششش

سددددٝهٕٛقش ْدددد٘شايفددددااشايدددد ٟشعتددددرنٞشش

ٌتقشٜٚ لدددد شَددددٔشاذترضدددداشرٚا٥ددددلش ارطدددد كب

يكدداا٠٤شايكددرإلّقشَُٗدددرشنرْددلشصدددٛرىف٘شأٚشششش

ٌفشايدد ٟشسددٝ ُر٢ٖش ددشش ٘قشرلددٞشنددرّششايفدده

أُٝٓرشن "شقصٝ ىت٘ش"سدُٝل١ْٝٛش..ششش5:11
َددددٔشأنُددددرمشايٓدددد٣ٛ"شىٓبدددد شرٝٗددددرش ٗلَّدددد١شششش

ألٜددددداإقش يدددددوشإٔشقاا٤ىددددد٘شارٛضدددددٛن١ٝش
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يًٛاقلشٚيظاٚفشايصااُقشَٚاار ٘ش ريٛاقلش

اياا ددٞشٚ َهرْٝددرهشايادد ٚشٚ بدداشْٛاٜددرٙشششش

شٚ طط٘شياً ٘شٜ ٛقلشاهلل١َّ.ش

شيفشا رلشأرنشراٜرهشيٓرشنًحل

ش 
شٚان اٖرشأصلاشايٖٛٔ ُٝٛ ٗرش

ش  
شَددٛؤإل٠شايًددٕٛ..شيفش ٝطرىٗددرشهلدداششش

ش 
ٔشش شَٔشايكبٛرشٚأْلريشَدٔشايهلد

ش  
شٚحت ٗدددرشأَددد١اشإلنَّدددلشسدددٝرإلىٗرششش

ش 
شٚندددر  شٜٓ فدددٞشيفشأرْددد١شايلدددن

ش  
ش559صشش
ٜٚالاشن٢ًشايفرناشنثرياكشإٔشٜطد ُ لشش

ارط ٛ ٕٓٛش  رضش هإلٙقشٚإٔشٜ نًٛاشَٔش

 رياىٗدددرقشٖٚدددِشيٝطدددٛاش يفَّشزتُٛنددد١كشَدددٔشششش

ادد ا شاارددرمشيددر٤هش ٗددِشايصدد١ْٝٛٝٗشَددٔششششش

أادد رهشا رضشيٝطدد ٛ ٓٛاشإلٜددرراكشنددرَا٠قششش

ٜٚٗ طاٚاشأصدحر تٗرشاذتكٝكدٝ شَدٔش ٝدٛىِٗششششش

ٝطددرراىِٗ.شٚممددرشيددر٤شيفشقصددٝ ٠ش"مترثٝددٌشششش  ٚ

ش ش5:81ري٠"شاييتشن بٗرشصا
ٚط شأمسلشَٔش اٝ  شصل"تشايا 

.شأًٖدددٞ.ٜددداقصشْٚطدددرؤٙشيفشقصدددٛرششش

شايطرنٓ شارتٝرّ

ّفشارط طس١شىاًّكلشيفشايبٝٛه شايٓ ٛ

ش.شيلظاش اٜ" شقبٝن.ايفٛارُ.ٚيفش

ٕفش .شيلَّددلشنًدد٢شأسددطح١شايا ر ددر.أذتددر

شٜررر

شٚااررهفشايك ي!

ش.ش اثاىٗرشاياٜناي  ه١ِ.ٚأًكرهفش

ُ دددد ط٠شيفشايل دددداششٚىًددددوشا ٜدددد ٟشارش

شي كطوتشاي لروشٚاي ىكرٍ

ش ْٗرشيٝطلشأٜ ٟشمسري٠شٚصل١ٝشْٚٗرإل

ش.شايفكاا٤شايلطت٘اًَٛٝل. ْٗرشأٜ ٟش

شأٜ ٟشرانٌٝشٚر ٝهر

 ٓدددرهفشايكددد ار٠شٚاياٗددداشَدددٔش ٛيْٛٝدددرششش

ش.ٚرَٚرْٝر.

شأٜ ٜٗرشايٓ ط١

شمت  اش  شا اش هإلٟشارك طي

ش591صششنرٖا٠.ىٓٗف٘ش كٗك١ٗ ش
ش

ايصدددٗر١ٜٓشايددد ٜررقششٚرُٝدددرشا  صددد"شش

ٚراأدددددٛاشٜطدددددًبٕٛشَدددددٔشا رضشرٚأتٗدددددرقشششش

ٜٚ ً  ٕٚش ا ٝ شاياٝ شن٢ًشأطرلشاكر٤ش

أصحرلشا رضشٚأًٖٗرشاي ٜٔش ًبِٗشايلكافش

يفشارلٝطُرهقشٚ لِهشايلرق١ُشٚاياٛمشأيطرإلتش

شأ لرهلِشايٓ ح١ًٝ.

ٍفش ش.شأنٓرُقِٗشَصلاط٠اايب.أ لر

ِط.َٔشَاار٠ِش ش.اهل

رٝٗدرشأادبروفششش.شمتداوششاي ٦ٜد١.شٚنْٝٛفِٗش

ش599صشششش.ايلرق١ِشٚاي طٍ
ٚايفددددددددرناش شظترَددددددددٌشيفشاددددددددااٙش

َٚٛاقلددد٘قشٚ شٜٗدددرإلٕش ر٥ٓدددركشأٚشاْ ٗرمٜدددركقش

رهددددرٕشَددددٔشأصددددحرلشايفددددااشارطددددؤٍٚششش

ٚايه١ًُشايثر٥ا٠قشٚنرٕش اٝ اكشنٔشاي اينش

 ررٓرسددددبرهقشٚاي ًُددددلشيدددد ٟٚشايفدددد ٕشأٚششششش

ادتددرٙقش يّفشإٔش يدددوش شَّٓاددد٘شَدددٔشىٛيٝددد٘شش
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ٞطش اي ح١ٝشذتريفهشايٓٗٛضشايٛ ينطشأٚشايكَٛ

يفشادتلا٥دداقشأٚشسددٛر١ٜقشأٚشايدد اينطشمبددآثاششش

َاانددد١شَٝطدددًٕٛقشٚ شىلدددلشايفدددرناشإٔش

ٜٛيد٘شاي حٝد١شرطداإشايكطد١ٝشايلًطدط١ٝٓٝشششششش

ٚيبطددددٌشَددددٔشأ طرهلددددرشارٓرضددددٌشارطدددداإششششش

ٖٝهرٜٕٛشنبدٛيٞشٚممدرشقريد٘شيفشقصدٝ ٠ششششش

ش"ايٛأٞشارط حٌٝ" 

ٔفشاي ٟش ٘ششأيفشأٜاٗرشايط  شندل شاد ْف
ش 

ٞش ش  شإٔش دد اشىاىًٝدد١كش دد شأْاددرَ

ش  
ٕشرا طرك ٔاشنر َت شأ شى رِشيفشرّهٝو..ش

ش 
شٜاضاشايًٝريٞ..شيفشٜبريٞش  أهرّ

ش  
ش588صشش
ِتشنًددد٢شايدددٚ  دددٍٛشاياا ددد١شندددٔشَدددٔشا 

ّتششش ٌطشٜ حطديففشايف ايٛ ٔقشٚ ا شارطرررهشظد

ٌطشش ار ٕشايلًطط١ٝٓٝشاحمل ١ًقشٚٚاقاٗرشيفشظد

أدداالشايفأدد هٍقشٜكددٍٛشيفشقصددٝ ٠ش"ٖٓددرشششش

ش 5:88نرٕشاا""شنرّش
شمتددددددااش ٝررددددددرشَددددددا٠كشثددددددِشَددددددا٠

ش 
شي ط يلتشا أهّتشيفشأطٔشاطِّٗر

ش  
شَ ٜٓدددد١ُشأَددددٛاه شًٜلافٗددددرشايددددا إل٣

ش 
شايدد طَررش اًَددٗرشٚىاصددوشأرٜددروفشش

ش  
شر ًٗددلشألْددركشثددِشىبهددٞشَدداار٠كششش

ش 
شٚىٓاددٞشأسددر  تشايااٚ دد١ِشنًّٗددرش

ش  
ٕتشايلددد ا٤ِشنظُٝددد١ شٚىكطدددِشأَّدددر

ش 
َفف ٢ٗ ٕ شر ا٤تشا رضشأق يفش ش  

ش  
ش911صششش

يك شنرْلشقصر٥ شايفدرناشَٛسدٝكرششش

َطددد ٛأر٠شَدددٔشنددد ا رهشارلٝطُدددرهقشَٚدددٔشش

ٛطوفشَطريافٗدرششش اٖرهشايلكاشٚيٛن١شاياٝرلقشًٜد

 ريفددددددٛمشايدددددد  ر شيددددددألرضقشٚايدددددد ٜررقشش

َٚهندددددددد"شايصطددددددددبرقشٚرٜددددددددروشارٛاٜٚددددددددٌش

ايلًطدددط١ٝٓٝشايددديتشَرمايدددلشنًددد٢شايبددددرٍقششششش

رادددر شأريددد١ شايصددد مشٚايٛردددر٤شيلًطدددط تششش

اشايفا"شاياظِٝشٚاابٗرقشَؤَٓركش ك ر٠شٖ 

ن٢ًشاي اوشارا لاهشر ِشنطِوشايطدٓ شش

ٚظدددهّشايٛاقدددلشايددداأٖ.شقدددرٍشيفشقصدددٝ ٠"شش

ش.:5:1ًَُيفشاياار "ش
شَٚٔشرًطط تقشَٔشأأفر٤شىا ِ ٘

ش 
ِف شىل طاشايٓصاقشرررىرنلشي٘شا َ

ش  
ٟتشنٔشرُ٘ ٌٍشأاروشايث  ٌاش ل شٚن

ش 
ِفش شٚراوتشيفشًَُيفشايااطر شٜدٓلط

ش  
شش511صش
ٌ شاا إشش  ْدد٘ش فددااٙشٜكدداُشايّطبددٍٛشيادد

ٍفشى ٓطب٘شيًلطاش اراًك١شىطُلقشٚنط٢شاياكٛ

احملدددددد مش لًطددددددط شٚاددددددابٗرش رصطدددددد١قشش

ٕ شاأددد هٍششششش ٚ ددرياالشنًدد٢شٚيدد٘شاياُددّٛجش 

رًطط ش ٓظاٙشيٝيفشْٗر١ٜشارطرفش ريٓطب١ش

ٌطشٖددددٛشارك َدددد١شش ٞطقش دددد يًُفدددداُٚشايصددددْٗٝٛ

ي ٜٗٛدددددد شارٓطكدددددد١قشٚ نددددددرإل٠شىكطددددددُٝٗرقش

ىٗرشايثكررٝطدد١شٚايفي ُرنٝدد١قششٚختاٜدد"شٚأدد ش

ٚىطًاددرهشاددابٗرشايٛاأدد شاْ ُددر٤ قشٚارُددلمشش

ٝط١ششت ًلدد١قشٚمّمددرششششش ضددُٔشنٝرْددرهشسٝرسدد

ير٤شيفشقصٝ ى٘ش"ارتط٦ٝد١شايهد ٣"شايديتشششش

ش 5:19ْفاٖرشنرّش



 حنا اجلاسر شاعر التغريبة الفلشطينية

 

 45 

 

ٔاشيفندد شاهلدد٣ٛشش شٜٚددرشأَدديت!شيددٛش شأندد

ش 
ُِوشايكدددرْٞشٚيبٗ فدددوشايطدددُااش شمببطددد

ش  
شرددرشيددررتشاددااٟش ددري٠كقشْرردداتشادتدد٣ٛش

ش 
ٕ شقًددديبشَدددٔشَٛاقلدددوشاذتدددري٣ش شَٚدددرشأ

ش  
شْفددد  هفشنًددد٢شايثدددٛراهشَٓددد شْادددَٛيتشش

ش 
شَٚدددرشأْدددرش يّفشَدددٔشرًطدددطٝٓوشايكلدددااشش

ش  
ِِشندددٔشأ ٛاىٗدددرششش شىصددد اشنددد ا٤تشارتصددد

ش 
ِتشٚايِلهدداا شٚىٓفدداشرٝٗددرشاذتدد" شٚاياًدد

ش  
شٚىاردددددددلشَددددددد َرِىشايبٓدددددددر٤شدتبٗددددددد١

ش 
شناٚ ٝددد١قشنريطددد ِّشٜاددد ضشايبحدددااش

ش  
ش598ددشدددش591ص.شصشش
يدد يوشنددرل شاددرناْرشىٛا ددؤشا ْظُدد١شش

اياا ٝدد١شنددٔشايفْ صددررشيلًطددط قشٚ شٜدداتششش

أَهكش يفَّشيفشَٛقوشسٛر١ٜقشٚإلٚرٖرشايلرندٌشش

يفشْصدددا٠شايفدددا"شايلًطدددطٝينقشٚٚضدددٛوششش

رؤٜ ٗددددرشَٚٛقلٗددددرشايدددداارضشيهس طددددهّشششش

ٚطقشَٔشقصٝ ٠شقرهلرشندرّشش ٚاي  طبٝلشَلشايا 

ش ش5:95
ش١ٜدرشإلَفدلتشايثدد ر!شٜدرشا دداتشأد" شٚنااَددشششش

ش 
ٛاشأ" شايطه١َ ٔاشرطًط ُت ٕتشرٝ ٟشا َّر شر ِّا

ش  
ًِشذتٓددركشنبكاٜددركشش شانددليفشأْفددٛإل٠ شايصددررٚ

ش 
ٞشاياررتشاي ٟشأَط٢شاارراكشنا ٝطرك شٚاَطح

ش  
ش5:9صشش
ِّشٖدٛششششش ٕ شايفْ ُر٤شنٓد شا ْطدرٕشايادرإل  

ادددداٛرشَٚٛقددددوقشٚأُٝٓددددرشٜهددددٕٛشارددددا٤شش

ارنااكشىصبنشا َٛرشأنثاشالرر١ٝشٚأ ط٠جش

 ٕشٚظٝل١شايفااشإٔشٜهٕٛشَدلشايٓدريشيفششش

اَدددددرهلِشٚايفَٗدددددِقشيفشاْهطدددددرراىِٗشٚيفش

ٕ شايكصٝ ٠شارٓبثك١ش ىطًارىِٗشيا شأرطٌقش 

َٔشرٚوشأصد١ًٝشَٚب ند١قشَٚدٔشقًدِشا د  َّشششششش

لشايٛردددر٤شٚايصددد مشيف ددد  شإٔشىهدددٕٛششش اٜددد

قٝثرر٠شيًٛ ٔقشىالفشذتٓركشَٔشٚيٍلشأٝٓركقش

أٚشَٔشراٍوشمملٚ ش ريا ب١ش ريفْ صررشنًد٢شش

ايٛاقلشٚايظاٚفشايصداب١شأأٝرْدركشندثري٠قشششش

ٕ شايكصٝ ٠شٖٞشَٛن شْ ٖ"ش يٝ٘ش  أهّش  

ايافدددرمشيًكدددر٤قشٖٚدددٞشىادددبريشصدددررًشندددٔششششش

َٛسدددٝكرْرشاي ا ًٝددد١شَه ٛ ددد١ش هًُدددرهشششش

ش ٓاُرهشَٔشاهلُيفقشٚي ٠شايبٛو.شَٚل ار١

ي يوشاى طِشادااٙش ريالٜٛطد١شايصطدرإلق١شششش

اراُط١شحباار٠شايفْلارٍقشٚايٛضدٛوشايد ٟششش

ٜ  ًّددد٢شيفشَلاإلاىددد٘شٚىاانٝبددد٘قشرارطدددركشششش

ٌ شاياٛا وشٚارفرناشاييتشيفشىكدٛإلفٙش  شش ن

شَارْك١شرًطط .

ٕ شاااٙش شٜهٔشرَلٜطركقشأٚش ر٥صدركشش  

اددداااكشيفشَ رٖدددرهشاياُدددٛضقش دددٌشندددرٕششش

ٚاضدددحركشيفشأ ااضددد٘قشقاٜبدددركشيفشَارْٝددد٘قش

ٕ شايفدرناش شٜطدلتششششش سٗهكشيفشرُٗد٘قش يدوشأ

يً  اٜدددد"قشٚ شٜاُدددد ش  شىل ددددريشايبٓددددر٤شش

ٟطشيًكصددددٝ ٠ش يفش ددددباضشقصددددر٥ تششش اي كًٝدددد 

ٕ ش رٜ دد٘ششششش ان ُدد تشرٝٗددرشقصددٝ ٠شاي لاًٝدد١قش 

ِِشار سدددددددددر٠شش ايا٥ٝطددددددددد١ شىصدددددددددٜٛافشأ ددددددددد

ايلًطدددط١ٝٓٝقشْٚكدددٌشٚقر٥اٗدددرشنددد شصدددٛر٠شش

ٝط ١جشرٝٗرشايهثريشَدٔشايصد قٝط١شٚايفداٛرششششرٓ

اراٖددوجشٚيدد يوشنرْددلشقصددر٥ ٙشيٝطددلشششش

 باٝددد ٠شندددٔشأيدددٛا٤شادددااشاركرَٚددد١شايددد ٟشششش
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سدددّطاٙشستُدددٛإلشإلرٜٚددد شٚمسدددٝنشايكرسدددِششش

ٚنُرٍشْرصداشٚىٛرٝدلشمٜدرإلشٚا دإٚقش دٌشششششش

نرْددلشاَ دد اإلاكشرٚأٝطددركشهلددِقشر ددِشظدداٚفش

ٟطشنٔشٚ ٓ٘. شا  ا ٘شٚ ا ٙشايكطا

اددرنااكشٚايفددرناشيددٛشأراإلشإٔشٜهددٕٛششش

ىكًٝد ٜركشَٓاُطددركشيفشًَدد اهشاذتٝددر٠شيهددرٕشش

يدد٘ش يددوشأ دد٢شيفشاددااٙجشرلددٞشقصددٝ ٠شيدد٘ششش

ْفددددددداٖرشيفشزتًددددددد١شا إلٜددددددد"شايبريٚىٝددددددد١شش

ن دد"شش5:11/ٜٛيٝددٛ/ش5/شىددررٜ ش8ايادد إل/
"شَٗ ا٠ش  ش.!قصٝ ٠ش آٛإش"الرٙشست ق١

ايفددرناشايهددبريشْددلارشقبددرْٞشا  ْددرشَٓٗددرشش

شَطًاٗر 

شيُٗٓٞ.شُٖرشُٖر..شيفشرُٞشمجاى .ٜرش

ش.شنريلاا شرٛمشاذتُِ!ٖٜٛل.رٛقُٗرش

شٜرشَرشأي  شَ متٞشَ ه؟!اْ حرر؟!ششَر ا؟!

شيفشحتاَٝينشَٔش طرٜرشثااىشارططاّ

ٕاشيفشايٓطرر.يفشحتاَٝينش ّفشأ ش(1)حتاَٞ!.شرريااا
ٟتشْلارتشيفش يك شأرٍٚشادترساشإٔشظترر

أسددًٛ ٘قشٚإٔشٜٛي دد٘شيدد٘شاي حٝدد١شمبددرشاادد ٗاشش

ٔ شظاٚفشار سر٠ ايلًطدط١ٝٓٝش ششش ٘قشٚيه

ٞطشششش ى ناشي٘شاي اُلتشأنثداتشيفشايفدااشايٛيد اْ

ٞطشٚ ريش يو. شأٚشايالي

َٚٔشقصٝ ٠ شْفِفاتهشيًفرناشيفشزتًد١شش

/ىفددددأٜش5/شىددددررٜ ش51"ايثكرردددد١"شايادددد إل/
ُطدددرشأأ ثتددد٘شيفش5:95ا ٍٚ/ قشٜابطددداشرٝٗدددرشن

ْلط٘شإلٜٛإش"يٌٝ"شاي ٟشأٖ اٙش ٜرٙشايفدرنافشش

ٚا إلٜدد"فشَ أدد١شنهددر شصددرأ"شٚر٥ددٝيفششش

اٜاشزت١ًشايثكرر١شاييتشنرْلشىص رشيفشحت

شإلَفل.شا  ْرشاي ريٞ 

ّفشَرأًدددد١شششش ٌف"شَ أدددد١!شٚا ٜددددر شٜددددرش"يٝدددد

ش 
شيفشَٗ ددداٟ..شيفشضدددح٢شرٝٗدددرشٚيفشمسدددا

ش  
ِِشايف ددريفشنًدد٢شمَددينششش شٖبطددلشنريبًطدد

ش 
شحتٓدددددٛشنًٝددددد٘ش  شإٔشندددددرإلشٜلإلٖددددداششش

ش  
شأٜكظدددددلشيف شأٓٝٓدددددركشنددددد اهفشأركددددد ش

ش 
شٚرقددددد١كشيفشادددددارفشايكًددددد"شحت طددددداش

ش  
شنايل١ِشاذتًدِ..شيفشأ ٝرىدوشارىافدلششش

ش 
ش(1)رٚأٞ..شٚاافلشيفشظًُر٥ٞشايكُا

ش  
ٕ شاياا ددد١ شىاندددلشاثررتٖدددرشيفشْلددديفششش  

ايفدددددددرناقشٚاْاهطدددددددلاشنًددددددد٢شٚاقاددددددد٘شش

ٞطقشرٗددددٞشىطددددامفشاياُدددداقشٚى  دددد ش اذتٝددددرى

ا ْطدددرٕشَدددٔشادددال٘قشٚىدددلرُشايكٓدددٛتشيفشششش

ٍتشش رٚأ٘قشن يوشايفأ هٍشا ساا٥ًٝٞشأدر

رًدِشىبدلتشيد٘شششششإلٕٚشنٛإلىد٘ش  شأطدٔشٚ ٓد٘قششش

سددد٣ٛشايددد ناٜرهقشٚ يدددوشاذتدددٓ شايددد ٟش

شٜٛقظ٘شرٝ٘شايفاافشايصطرإلم.

يك شنبطاشأٓرشيرساشنٔشْظا٠ شٚاقاٝط١ش

يألأدددد اققشٚرؤٜدددد١ شى طددددِش ررٛضددددٛنٝط١قششش

ٞطششششش ياً دددد٘شٜٓ كدددد شَبهددددااكشايٛاقددددلشاياا دددد

ٝطدد١شاياددريل٠شنددٔشايفرىكددر٤ششششش ٚايكٝددرإلاهشاياا 

ٟطشٚايفدددددايبطششش ذت ددددِشايطُدددددٛوشادتُددددرٖري

ٝطُرشقطدد١ٝشش يً صدد ٟشيكطددرٜرشا َدد١قشٚيفشسدد

رًطط قشٖٚٛش  يوشسدبلشايهدثرئٜشَدٔشششش

ّتش طددبِٗششايفددااا٤شاياددال ممددٔشصددبطٛاشيددر

ٞطشٚن٢ًشا ْظ١ُشاياا ٝط١قش ن٢ًشايٛاقلشاياا 

قشٖٚٞش5:18ٚيفسُٝرش ا تشْهط١شألٜاإش
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ايدديتشأثب ددلشن لٖددرشنددٔشحتكٝددلشارٛايٗدد١ششش

اذتطررٜط١شٚايفْ صررشن٢ًشا ن ا٤شايهثداشش

شصٕٛش ٗر.شاي ٜٔشٜ  ط

ٚ  هثٝوشا ٜ شٜٛيلشأٓدرشادترسداششش

َشش ٞ شرٝكددٍٛشيفشقصددٝ ٠ش"ش اثددر٠شايٛيددلتشاياا دد

ش 5:95ارناشَا ل"ش
شٚأْٓددددر..شنًُددددرشىكٓددددرش ْدددد ييفش

ش 
ِّشَاددد ل شْكدددِٝشأْ يطدددركشيفشنددد

ش  
ش911صشش
نٓ شٖ اشايبٝلشْٓ ٗٞقشٚرٝ٘ش هص١ُش

ِ ش ايكددددٍٛقشٖددددٛشصددددا ١شٚيددددٍلشٚىاددددبري شأيددددٝ

ٚصرإلم شنٔشأرٍشاياالقشرُدرشاي دٛمفش"د شششش

ا ْددددد ييفش يفشر بددددد١اشيفشاذتٝدددددر٠قشٚإلنددددد٠ٛاش

ٚظداٚفششيًلهصشَٔشادتٗدٌقشٚاي لًدوقششش

ايكٗاشاييتشىاٝفٗرشا ١َشَٓد شقدإٚقشٚأَدرشششش

ٜااٚإلْدرشيهدٞششششركا ْ ييفشرُدرشٖدٞش يّفشأًُدششش

ىاددددٛإلتشا َدددد١ُشي ُطددددو ش ٓرصدددد١ٝشاذتطددددرر٠ش

ٕ شايظدددداٚفشيفششش ٚارااردددد١شٚا"دددد قشٚندددد 

ِتقشٚمتٓلشَٔش ِّشىاٝلشٖ اشاذتً ايٛ ٔشاياا 

جتطددددد ٙشيفشايٛاقدددددلقشرٝصدددددبنشايطاٜدددددلششش

ُش صتدددرمٙشيفش دددهإلشايف ددد الشأٝددداشٜفبددد شششش

ارا  ددددددٕٛشٜٚ طددددددرَكٕٛشيبٓددددددر٤شْٛاصددددددٞششش

شاذتطرر٠شٚاي طك ّ.

 املراجع

َفال شرًططٝينشَك سدٞقشٜاد شَدٔشرٚاإلشاي  ٝد١شاذت ٜثد١ششششششددش1  ًٌٝشايطهرنٝين شأإلٜ"شٚ

َؤيلدركششاياا ٞقشاٖ ِش ريًا١شاياا ١ٝشٚايثكرر١شاياا ٝد١قشْففداشيد٘شاثٓدرشنفداشششششش5يفشايٛ ٔش

ش يفشأٝرى٘.
نٔشَٛقلشياٜ ٠شايبٓر٤شن٢ًشايٓلقشايفرناشايكَٛٞشأٓرشيرسداقشىدررٜ شا ىرأد١ششششْكهكشش

 .ش93/8/9159
binaa.com. archives/article. -www.alhttps// ش-ش

ٚفيد شيفشقاٜد١شا"ُٝداشاي ر اد١شحملررظد١شايطدٜٛ ا٤شندرّششششششششششددش9 قش شٜ در لشش5:58ْاُدرٕشأدال ش
إلراسد ٘شايثرْٜٛد١ش سدبرلشَرإلٜد١قشنُدٌشيفشزتدرٍشاي د رٜيفشيفشقداٜيتشسد٠ٛٗشارتطدداشششششششششش

ٚارُٝدريقشٚنُدٌشيفأكدركشيفشإلٜدٛإشستررظد١شايطدٜٛ ا٤قشثدِشيفشايا يٝد١شٚىكرند شندرّششششششششششش

أ دد٢شنددرّششش5:99قشأصدد رشٚاددكٝك٘شصتٝدد"شأددالشياٜدد ٠ش"ادتبددٌ"شَٓدد شنددرّشششششششش5:18
امٌٜشٚاي ك٢شٖٓدرىشا إل در٤شٚايفدااا٤قششششيفشرٓلٜٚهشٚاي ش:5:8قشقرّشجبٛي١شنرّش:5:1

قشٖٚدٛشنطدٛشمجاٝد١شايبحدٛقششششش5:91ٚأقرّشصههشٚإلٜط١شَاِٗقشٚقرّشجبٛي١شثر١ْٝشندرّشش
ٚاي راسدرهشيفشاحتدرإلشايه درلشايادالقشأصد رشسًطد١ًشقبطدرهشَدٔشا إللشارٗ داٟشششششششششش

ٚايدديتشتًددلشإلراسددرهشنددٔشأاددٗاشأإل ددر٤شارٗ دداشايدد ٜٔشىاددافششش5:95ا  دد ا٤شَددٔشنددرّش

ش.9119رّشنًِٝٗ.شىٛيفشن

http://www.al-/
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ْكددهكشنددٔشَٛقددلشاحتددرإلشايه ددرلشاياددالش  َفددلشنًدد٢شايٓددلقشْاُددرٕشأددالقشىددررٜ شششششش

 .8/9/9159ا ىرأ١ش
-  https// www.awu.sy . 

ارناشايثٛر٠شايلًطدط١ٝٓٝشيفشارٗدرياشا َاٜهٝد١قشَطباد١شششششددشْاُرٕشأالقشأٓرشيرساشددش3

 .ش5:99سٛر١ٜقشإلَفلش
ٚرددرشنًدد٢شايٓددلقشايفددااششششhttps//info.wafa.pslarَٛقددلشٚنريدد١شا ْبددر٤شايلًطددط١ٝٓٝشششددددش9
ش.ش93/8/9159قشىررٜ شا ىرأ١ش5:18ٚأ ٢شنرّشش5:99ايلًططٝينشَٔشنرّش

َٛقدددددلشأرادددددٝوشايفدددددررًشيًُ دددددههشا إل ٝددددد١شٚايثكررٝددددد١شاياا ٝددددد١شنًددددد٢شايٓدددددلششششششششدددددددش1

https//archive.alsharekh.orgش.ش93/8/9195ىررٜ شا ىرأ١شش
 .https//archiveَٛقلشأراٝوشايفررًشيًُ ههشا إل ١ٝشٚايثكرر١ٝشاياا ٝد١شنًد٢شايٓدلششششددش1

Alsharekh.orgش93/8/9195ىررٜ شا ىرأ١شددشش

http://www.awu./
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هل الشعر احلدوث قوس حمكمة أم خشبة خالص؟ أم أنه رصدد حلضردر     

أثر التحذور يف زمن اخلوف والعمدض  والمدما ادلعّمدا؟     مأزوم وآت كضرثّي؟ ومض

ودلددض ا وقددرش الشددعرا  يف واددل أاددزانها وتددكوكها لضرتشددرا ها ل حددرو         

ادلتنضردد ة القضم ددة متعدددرع اا رس والورددضيل؟ وهددل ورددت ون الشددعر أ  ون ددذ    

 العضمل أم وكو  نقمة عزا ؟

 

ٖبرر ٌسْٖ أبٕ عفغ بالقار٢ يف ووٕد  

ٖٔقوووٕإٓ األ ا٧خوووٕا   أذساٌوووْ ٔخمأ وووْ 

ٔامل٦جووو١ ٔاملٍاتفووواة اجتووورٚ ٔجبّووواة  

املترووارب   الوود  ّوونأ ٌقاٌّووا مموو٦ٗ    ووي  

 ٍووونلن ووووَ جنٖووون  ٔ بووونٔ أ وووٕاة الووونً  

أعموووٜ ووووَ أ وووٕاة اعووويت ٔالووونوٕ  الووود  

 العار اظّارِا. نٖصتتٗ

ٌٔسٖووووْ أبووووٕ عفووووغ ظوووواعر شووووٕرٙ     

ٔ ووورف٘ رش ووواً ٔوٕشوووٗق٘  ووووَ وٕالٗووون  

 ّٕ   6835ورورٖتا مبرا ظٛ محص عاً 

وَ )أطفاه وٍتصف المٗن( عمٜ ذون  اوبق   

الرٔاٟ٘ شمىاُ رظونٙ  أٙ ووَ جٗون عواً     

را  يف ا٥شتق٦ه. عىن يف التامٗي   ي حمور  

ن أُ سمووو   بوووجمموووٛ املووونٝ  ٔوٕ قفوووا   م

 الكتابٛ.

ظووووارٖٛ عنٖوووونٚ  أ وووونر جمىٕعوووواة

ٔاذن وَ رٔاإ اعنا ٛ  ٔختبا  ٌثرٖٛ  ِٕٔ

العارٖٛ  ٔوَ روٕز مصٗنٚ الٍثور امى موٛ   

بووالروٕز ٔاقٖقاعوواة النا،مٗووٛ  ٔا٥  كوواٞ 

 عمٜ ال اث ٔعمٜ الثقا ٛ الاربٗٛ ٔالااملٗٛ.

الٕجووْ الوو ٙ ٥    مننأ ماله ننش ر ةنن       

  عوووووَ اجوووووٕ  ٔالتىا ٗووووون  6856ٖغٗووووو  

6861 ٔ   6861الٍخٗوووون   ذٕارٖووووٛ املووووٕة 

  6864ٔظووام وووَ الاعوو  ٧وّوواة القتمووٜ 

ٗ ه أٖ تّووا ا٧رة الٕاشوواٛ    أّٖووا الووسوَ الطوو
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  6871  اهلل مرٖووووووو  ووووووووَ ممووووووو  6867

  وووا 6878ِكوو ا أ ٗووذ ِكوو ا أوطوو٘   

  وا ٖعبْ خ٦ووا  أ،وقا    6881لٗض ظ٠ٗا  

  اقدمٗووووووووون 1116  اهلل ٖبكووووووووو٘ 6886

  1114  ذاخوورٚ الاٍا وور 1112ا٧عىووٜ 

  1163خمْ عكض العوار   وطٜ الربٗن

 .1116 ٕة النوٕ  

 االٕا ٌار   ِو ا   ومأ كتبش ودررسهتش 

 .0891  ب  ٦ِخ  0891الٗأط 

ذقوووه أبوووٕ عفوووغ ذطوووٕرا  ٥ توووا  يف    

وطوووىار العوووار اعووونٖ   ٔ ٍوووأه ٌقووواإ    

عنٖووووونُٔ  ربتوووووْ بالنراشوووووٛ ٔالبرووووو     

  1163املاى ه  ٔوٍح جواٟسٚ الاوٕٖض عواً    

ٔجوواٟسٚ النٔلووٛ التقنٖرٖووٛ يف شووٕرٖٛ عوواً     

1167. 

ٗ اة القورُ   ذ  ر أبٕ عفغ وٍ  شباٍٗ

املاض٘ وَ ٦ِك ماإً  ٔوَ ،راب أرة 

ٗ وووٛ     آِمووٛ بووواملٕ ٜ  ٔوووَ ذووورٔب موو رٚ خم

اجلٍُٕ ٔالٕشا،ٛ  )مصٗنٚ التٗوٕر( عواً   

  ٔذووووووووووو  ر ووووووووووووَ 653-652ص  1164

ٗ   ٔواى ىوو   يف     فكقووو ٔعنٔاٌٗووٛ حممقوو

خأٌوْ   1116 ًا٩،ور( عوا  ٚ مصٗن ْ )شٕر

)زرموواٞ ماوووٛ( واا وور  ٖتٕموون الظمىوواة    

ا٩ ٗٛ  ٔراٟرٛ املٕة الد  سخي ا٧ٌٕ   

ٔاعىامووووواة الووووود ٖكتوووووٕٙ باقابٗمووووووّا    

الوووو اِمُٕ ٔالغووووا مُٕ  ٌٔب ووووْ الٍوووواط األ    

أخ ٔبووٛ الصوو٦ً املقٍ وون ٔاعوورٔب الٍاٟىووٛ 

 .1164يف مصٗن ْ )مٍا  املٕة( عاً 

ِووووو ٓ وقاربوووووٛ عىٕعتوووووْ العوووووارٖٛ 

ا٧،قٚ ) وٕة الونوٕ ( الصواإرٚ عوَ إار     

  ٔضىذ و٠ٛ 1116التكَٕٖ بنوعه عاً 

بو  عواو٘    ٔٔاذنا  ٔمثاٌ  ٌص وا   ختبوذ  

  سمطر يف أجٕاّٟا املوٕة   1165ٔ  1162
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ٔالووونون ٔاعووويت الووو ٙ بموووُٕ الووونً  ٔووووَ   

عٍووأَٖ الٍصووٕص الٍثرٖووٛ  ٔا وون وٕ ووو  

يف  ووٕر ْ  ا ابووٕا  ٔعوون القا وون  العووّٗن 

ٔوٕ ٕا  ،تأ املقتٕه  ا٥ٌتبآ األ املوٕة   

ٌاط الرمحٛ  عقٕبٛ املٗذ   راغ الرذي  

 ووووووونٖق٘ ذتوووووووٜ املوووووووٕة  إر  ذٍووووووواُ  

ٙ   ذوووويت ا٧ٖوووواً     ا٧ضوووورٗٛ  ععوووواٞ شوووور 

ا٩ ٗووٛ  مٍووا  املووٕة  عٗوون الوونوٕ   عٍووابر 

املٕ ٜ  واعُٕ ا٧شٜ  ٔلٗىٛ الونً  إواوٛ   

  ٛ   مٍ وووواص  القا وووون  الوووون،ٕه يف التحربوووو

 الانً  جمرإ متٗن ذرب  ٔر ٛ النً.

ا،تار أبٕ عفغ يف وقنوٛ جمىٕعتوْ  

وقتاوو  ظووارٖ  مبثابووٛ وفتوواذ   ٖعووق 

بّىوووووا األ موووووٕٚ اراإٚ اعٗووووواٚ يف ذطوووووٕر 

املووٕة  ٔاأل حمٍووٛ العوواعر الوو ٙ ٖوورٝ وووا  

ّٖرمووْ وووَ ذوويت  ٔوووا ٖ اخووي يف إوا ووْ    

ٔممبوووْ ووووَ  ووونأ ٔ مىووواة ٔأوووو٦م ٔإوووون  

ٖقٕه  سمٗ رٌ٘ عٍاإك أٖ ّا  )بكٕٚ ذٗاٚ( 

اعص ُٕ/ خٗف ٖت صن مفصو لكن ِ ٓ 

 / أ راك حتتفن أً  ٤ب َ؟ا٧ اٌ٘؟ 

  ذاك الوووو ٙ ٖوووو ر  عمووووٜ  ٖٔطووووٗف

الٕرمووٛ )ٖقووٕه الوورأٙ( لووٗض ذوويتا /.. اٌووْ     

  4بكٕٚ اعٗاٚ. ص

ٖفتوووتح أبوووٕ عفوووغ جمىٕعتوووْ بوووٍص    

 )املٕة يف (  ٖقٕه  عٍٕاٌْ  

املٕة ذاضر يف خن عظٛ  ٔخن »

ٌأوٛ  ٔخون ذبوٛ ِوٕاٞ طا ٗوٛ يف عتىواة      

ِ ا املمحأ/ املٕة يف / خون ووا أعر وْ أُ    

ووووا بقووو٘ يف ذٗوووا ٘/ شوووأٌفقْ ،اٟفوووا  ووووَ 

. «اعٗواٚ/ أٔ ،اٟفووا  عمّٗووا/ شووأعٗغ وٗتووا  

  6ص

ذ  ر العاعر وَ اِاٌٛ ا٧رة  ٔووَ  

ٕ ه القتموووووووٛ ٔالمصوووووووٕص ٔوووووووو٤ر،٘      غووووووو

اذ ٍِواك  واٟ     ا٥ٌتصاراة ٔالكٕارث 

 ٕ لووووُٕ وووووَ خوووون ظوووو٘ٞ  ٍِٔوووواك وووووَ سم

ا٧رة األ وقيتٚ  ٖقٕه  أٌوتي  اٗعوُٕ يف   

رذوووواب وقوووويتٚ/ ٔهووووٗاكي ذاِوووو  األ    

اهلوووو٦ك/ أٌووووتي الوووو َٖ  ٍّٗووووُٕ خراوووووٛ    

ا٧رة  اٌتظرٔا ٔ،ا ٕا/ أٌوا الو ٙ لصوذ    

/ ... أٌوا  وٍقو ا    ومكا   ٥ٔ خاٍِوا   ٥ٔ  

ٕ   لووووون ٍكي حتوووووذ أزِوووووار   ووووووَ شوووووٗتت

  21اٌتظرٔا ٔ،ا ٕا. صذنٖقتّا/ 

شووووووووٕإأٖٛ حتا وووووووور  أذاشووووووووٗض  

ظخصوووٗٛ املوووتكمي  ٔالعووواعر  ٔاملقتوووٕه  

عىووناق  ِٔووٕ ٌووٕ  وووَ وصووٗح عمووٜ واٟوونٚ      

ععاٞ شر ٙ  ٔذٕلْ ا ٍا ععر ّٖٕذا  ِٕٔ 

 اموون ا٧ذبووٛ ٔاملقتووٕه  ٔا٧عووسه الوو ٙ ٥   

زمن وَ ٖاس ٙ بفقون ا٧ذبوٛ شوٕٝ اهلوٕاٞ      

 ٖقووٕه  ٥  ٍتظرٌٔوو٘ يف جممووض عووساٞ  ٥ٔ  

عموووٜ واٟووونٚ رمحوووٛ/ أٌوووا ذاِووو  ٧عوووس ٙ      

اهلٕاٞ/ اهلوٕاٞ اجالون الوٕيف/ اهلوٕاٞ الو ٙ      

األ ا٧بوون/ شووٗرفا رٔاٟووح وووَ أذببووذ      

  41ٔأٌفاشّي! ص
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( وفارمووٛ ا٥ٌتبووآ األ املووٕةيف ٌووص )

ٛ لكووٍّي لٗصووٕا ٥ توٛ  الٍوواط ٖووثقُٔ جمب و  

أذٗاٞ  ٖقٕه  ٌاي! املٕة لْ  ٕة/  ٕة 

ذٗوواٞ وووَ  ٖقووٕه  وووا أخثوور وووا ٖصوونر ا٧    

/ ٔذنٓ اعوسُ الاظوٗي.. ٥ ٖصوىن    اجلمبٛ! 

    ٔ ٍٗووووْ علوووْ  وووٕة/ ممبووووْ ذاضووور ٔموووٕٙ 

/ ٌاي أوٕاة بوالفترٚ/  النون! عاجسٚ عَ 

األ وووا مبوون املووٕة بثاٌٗووٛ ٔاذوونٚ/ ٥ أذوون    

  46ٍٖتبْ األ ورٔر اعٗاٚ! ص

( التقمٗونٖ   النعاِٚٔحا أبٕ عفغ )

ا٧ قٗوووووواٞ اليتابوووووورٚ  ذووووووا ظ٘ الكتوووووو  

( ٛ خر وووَ  ر ور ّي  ٔموواه   (  ٔشو الصوىأٖ

/ أٌوووووتي حمٍكووووو٘ الاقوووووٕه  أرجوووووٕخي  

ٔا٧لصووٍٛ/ السوووٕا الصووىذ/ ا ووىتٕا موونر 

تٗإُ/ لامقوووووو٘ أنكقووووووَ وووووووَ  وووووووا  ص وووووو

 47مساعكي. ص

ٔأذوووووض أبوووووٕ عفوووووغ ووووووَ ٌظوووووراة   

ص  ذٕلْ  ٔووَ منر وْ عموٜ نٗٗوس     املتٕج 

ٖورٝ أخثور   املٍا ق  ٔطواي٘ الصوي أٌوْ )   

( مما ٖموسً  ٖٔاور  ووَ شوٗكُٕ القا ون     

  55ص

ٔرأٝ أُ لمىروب  ع٦وواة نٗ وسِي     

ٔهلوووووي وتالووووو  وتٕاضووووواٛ.  وووووامبُٕ ٥    

ُٖار  ُٕ وَ ا٧ اٌ٘ ٔا٧زِار  بون ُٖار وُٕ   

 البوووووا  ووووووَ ا٧لصوووووٍٛ الاووووواجسٚ ٔا٧عووووو   

املتماثىووٛ  ٔا٧ختووا  الوود ُ روووٜ عمّٗووا      

وووَ  ر٣ٔط الٗاٟصوو   ٥ٔ ٖتمبووُٕ أخثوور  

  56 -51بٗذ  غق ذٍُٕ هٗن آوَ. ص

(  ٖعق التمهعٍٕاٌْ ) ٔيف ٌص و٤ ر

ٕ اه       ٗووْ األ حمٍووٛ املبوون  الكع ووا  اجلوو

اعوووون إ  ٖقووووٕه  أرِقووووذ الكووووثق وووووَ     

ا٧ذووو٦ً/ التّىوووذ الكوووثق ووووَ الكتووو   

ٔالقووٕاوٗض ٔاهلووساٟي/ ... ِٔووا أٌووا باوون أُ    

  ٛ . أ ٕمقوووف /.متاووذ آ٥  ا٧وٗووواه ٔا٧زوٍوو

( أعىوووٜ/ خوووٗض  رشوووٕه البوووٕلض وثووون )

 ٗوْ  . ألق٘ بكن ووا  /. ٍاٟى٘ عمٜ  ّرٙ

وووَ  راٟ /ٔمبووا عمووٜ اجلصوون وووَ  ٗوواب    

أبووٗ  ،فٗفووا  ٔوطوو٠ٗا /..  /.. عارٖووا ٔأمٍاووٛ

 وووي أمووور ص عموووٜ ا٧رة  وثمىوووا  فاووون     

راعٗووٛ  اجأِووا التمووه يف الوويتارٙ/ ٔألووون     

 الكتابووٛ اجلاذبووٛ    57-56ٌفصوو٘! ص

 برأْٖ ٥ٔإٚ جنٖنٚ.

 ٕرٚ املٕة ٔ كٍٕٖا ْ  صبغ أجوٕاٞ  

ٟووووح اعىٕعووووٛ بووووالكٕابٗض ٔا٧   ٔرٔا 

اهلوووووساٟي  ٔٔمووووون أموووووناً القتموووووٛ ٔمصوووووٕٚ  

(  ذ  ٥ ٖإإ لمىرٞ الن،ٕه يف التحربٛ)

،ٗار يف ظأُ ذٗا ْ ٔوٕ ْ  ٔعٕإ وْ شواملا    

 قناٌْ. ٖقٕه يف ٌص ) وبام   األ املمحأ أٔ

ٗ وف   ٘  ألف ًٖٕ ٌٔ التحربٛ(  ا٩ُ  بان وط

عمٜ ِ ٓ اعرب  أٌا ذاِ  ٧جر ب ذظق٘ 

ووووون ٧جوووور ب ذظقوووو٘  املووووٕة  )أعوووويووووون 

/ ذصٍا  شأ اور ٔأ،ورد ووَ ِو ا    اعٗاٚ( 

ٔ ار ووُٕ( )أعوور  ا٩ُ املمحووأ/ ٌاووي! وٍوو  

/ اذ ٥ ،ٗووار لوو٘ وووا بوو  اعٗوواٚ ٔاملووٕة/    

 إو ا أُ أإ ن الباب عمٗكي ٔأمٕه  ورذبا  

/ أٔ أُ  قٕلٕا أٌتي  ٔا أشوفآ/  هاعٛ! ٖا 

  76ِ٘ مرعٛ وٕة ٥ أخثر. ص



 رجلورئح مصورت نز ش مبو افش ورورئح

 

 77 

 

ٖٔبمووغ التووٕج ض ذوون ا   ووق حمتىوون      

خموويتا   ٖاوور  عووَ     الصوونٖه  ٖغوونٔ  ذوو  

( عووَ  وواذبْ وواذبْ أخثوور ممووا ٖاوور ) 

  نٖق٘ ذتٌٜفصْ. ٖقٕه يف ٌص عٍٕاٌْ )

! اٌتبّوٕا )(  ٧ٌْ  ونٖق٘ ٥ أخثور/   املٕة

ِووا أٌووا أٌظوور الٗووْ يف ِوو ٓ المرظووٛ/ ٧ٌووْ    

 وونٖق٘ ا٧ذوو  ٥ أخثوور/ ٖاوور  راٟرووٛ   

  ٙ / ٖاوووور  .. جموووونٙ ٔأٌفاشوووو٘ ٔ،ووووٕاطر

أووووا أٌوووا  ووو٦ ،وووٕايف  ٔأشووورارٙ هٗاّوووا/ 

أعووور  ووووَ أشووورارٓ ظووو٠ٗا  ٔاذووونا   / أٌوووْ  

بصب  خن وا ٖار ْ وَ أشورارٙ/ ٖتىٍ وٜ   

/ ٌاي ذمَ وتكا ٠اُ/ خ٦ٌا .. ٦ِخ٘

ٖار  خن ووا ِوٕ يف ذاجوٛ األ وار توْ/     

ٔرمبوووا هلووو ا  خ٦ٌوووا سمووو  ا٩،ووور ذتوووٜ  

  81-86املٕة. ص

ٔ بمووغ الصووخرٖٛ لوونٝ أبوو٘ عفووغ ذوون 

 َ   الصووخرٖٛ وووَ ٌفصووْ   ّووٕ ،اشوور وووسو

وّونر لفوورص الثوراٞ ٔا٥رموورار يف  ووارٚ   

ا٧زوووووٛ  األ إرجووووٛ  مقٗووووْ عووووَ وتاعووووْ  

ِٔربوووووووْ األ املٍفوووووووٜ  ٖقوووووووٕه يف ٌوووووووص   

(  خمىوووا ٌُّٗوووذ عوووَ ِأٖوووٛ    أٔشوووكار)

أشووار  األ اٖقووا  ٌفصوو٘  ّٗووا  ٔخوون وووا    

خوواُ ُٖصترص ووَ أُ أ امووْ  أذحىووذ عووَ   

 امْ.. أٔ  امذ ٌقٗطْ/ طباا  أٌا   أخَ 

ٗ ا  ٥ٔ عابون ،صوا    رٚ/ خون ووا يف ا٧وور    ب

أٌووي وٍووو  ٌإووووٛ أذ٦ووو٘/ ٔعوووٗي عموووٜ   

جووواٟسٚ ا٧ٔشووووكار لمخووواٟب  ٔاعىقووووٜ.   

 .84 -83ص

ذطٕر املٕة التا ٘ يف ٔضن ظنٖن 

ٙ  ورة ذوقٚ ٔ باٗوٛ عحٗبوٛ     التأزً ٔال إ 

لمىوووٕ ٜ  مووواه يف ٌوووص شوووٕإأٙ عٍٕاٌوووْ    

(  خمىا أذببذ أذنا  موٕة/  ا بن املٕ ٜ)

/ ِووا أٌووا   ..خمىووا  وون مذ ٔاذوونا  مووٕة   

أ،ووقا  ٔامووف ٍِووا/ يف ِوو ٓ الٍقتووٛ  الوود  

٧شوأه..   /.. أ مفقوذ ِ٘ شور ٚ ا٧رة ٔممبّوا  

٧ِتوونٙ.. وووا وووَ أذوون ٖرظوونٌ٘ ٖٔاتووف     

ٙ  الغٗووواب/ ٔذوووونٓ     عموووٜ ٖأشووو٘..  ووووق إٔ

الظ٦ً ا٧بكي الناون اعسَٖ/ ٖقٕه ل٘  

٥  فقوون ا٧ووون/ أٌصووذ األ ٌووناٞ ذق ووو  

  .611ٔا بن املٕ ٜ. ص

املوووور ٚ ٔالظمىووووٛ ٔالصووووٕاإ  الصووووخرٖٛ 

ٔ ٕ ٗف املفارمٛ لمتابق عوَ ٔامون خمٗوف    

ٔرعوو  وّووٗىَ  ٖوورٝ الفوورإ ٌفصووْ وتمٕبووا  

ٔحمكٕوووووا  باقعووووناً  ٧ٌووووْ ٔاذوووون وووووَ 

 ممث م٘ اٌصاٌٗٛ وغٗ بٛ  ٔجرم وفتٕم!

ٔيف الاسلوووٛ اجاٌقوووٛ الووود  رضوووتّا    

 ٔ اجلوٕ  األ ضوركٛ    أجٕاٞ اعرب  ٖغون

األ بواب  ( شااٚ ا٧ونو كُروٛ  ٖٔقٕإٌ٘ )

 ٔ ( املووووو بحعموووووٜ بووووواب )  املابووووون   أ ووووون

 حمظٕ ا  ُٔأضرٗٛ!

شووووٕإأٖٛ  عوووو٘ برشوووواٟن حتوووو ٖر     

ٔاظووواراة ا  ّووواً لمىتوووٕاط٠   ٔلمىتوووب م   

املتخصصوووووووو  بترٕٖوووووووون اجٗبوووووووواة األ  

اٌتصاراة  ٔاٖصاه الطراٖا األ املقابر  

دموواٚ.  ٔ ووسٖ  املووٕة أٔ املٍفووٜ خفر وود  
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ٗقوٛ   املٕ ٜ ووا ٕا يف ذورٔب اعق   .668ص

ٔاعه  يف ذ  أُ املصمقىٛ الد أ َ أٌو٘  

ممتّووووا  اعقٗقووووٛ ٔذوووونِا  ووووق ذقٗقٗ ووووٛ    

  .613ص

ٍِوووووواك وووووووٕة وتوووووونا،ن  ٔذوووووويت    

خمتموووووف  يف أجوووووٕاٞ شوووووٕإأٖٛ  ٍعووووورِا 

التأش ووو٘! ذووورٔب مووو رٚ  ٖقوووٕه  شموووٗفي  

/ ٗفي الكراِٗٛ النوثٛ  ٔالٍٗ اة الد 

 صووووا  مراٞ ّووووا/ شمووووٗفي بوووو  الٕمووووذ   

وطووووووتر ا  ل٨ووووووون/ ٔا٩،وووووور أُ أخووووووُٕ 

 ووووٗفي مٕلووووٛ  ٥  وووون،مٍا يف التحربووووٛ/   

ٌص شمٗفي  ٗ ن ر٣ٖٛ املٕة إا،ن املٕة! 

  .628 -625( صشمٗفي ا٧ون)

ٛ )ٌووص ٖٔقووٕه يف  (  ذوويت ا٧ٖوواً ا٩ ٗوو

أٖ ّوووا الٍووواط! ٖوووا أظوووققاٞ ذق ووو٘ ٔ،وووٕيف    

أرجٕخي/ ٥  قٕلٕا النوٕ  لٗصذ ا٥ واٞ 

  632ٔومرا / النوٕ  ذيت أٖ اوكي ا٩ ٗٛ! 

يف ٌووص حتوو ٖرٙ آ،وور عٍٕاٌووْ )مٍووا   

املووٕة(  ٖقووٕه خاظووفا  الصوو٦ً الساٟووف      

ٖٕوووووا  شووووٗرن  الصوووو٦ً  ٖٔتصووووا  موووواإٚ   

اجلٍن/ ٔاجٌٕٛ ال َٖ أواٍوٕا يف ،ٗواٌتّي   

صوووقُٔ أ ووونماٞ! / اٌتبّوووٕا ٖوووا ٌووواط    شٗ

اٌتبّٕا/ الص٦ً لٗض ش٦وا / الص٦ً مٍا  

 .635اعرٔب الٍاٟىٛ! ص

عفغ ووَ ٌفواإ الونوٕ       ٔشمعٜ أبٕ

)اٌوووواٞ الوووونون(  ٖقووووٕه    يف ٌووووص باٍووووٕاُ

أٔاجووووْ اعووووسُ بنواووووٛ  ٔأٔاجووووْ الفوووورم   

بنواووٛ  ٔأٔاجوووْ الٗوووأط بنواوووٛ  ٔأٔاجوووْ  

الرجوووواٞ بنواووووٛ  ٔأٔاجووووْ هوووواه اعٗوووواٚ 

بنواووووٛ  ٔأٔاجووووْ جٍووووازٚ الٕلوووون العووووّٗن  

بنواٛ  ٔأٔاجْ القا ون بنواوٛ  ٔأً القا ون    

بنواووووٛ  ٌٔوووونً القا وووون.. بنواووووٛ ٔإواووووٛ!   

أ،عووٜ وووا أ،عووآ  ووون ٌفوواإ ر ووٗنٙ وووَ 

الوونون  أُ ٍٖعووف مموو   ٍٖٔفوون ر ووٗنٙ  

  .641وَ اعٗاٚ. ص

ٗ ٛ ٔالاوونً     ٔيف ٌووص ِحوواٟ٘ لمٕذعوو

ٕ ه اعتىن األ  ابٛ  ٖقٕه   ٔحت

ابوووٛ/ يف ِووو ٓ الغابوووٛ/ ٥ أذووون  يف الغ

ٖفٕز ا٥ الانً/ ٥ٔ أذن ُٖصر  ا٥ اعٗواٚ.  

  648ص

امُلّوووونٝ األ  اِٗووووْ  (التٗووووٕرٌووووص )

  ٥ أذوووون نسجٗووواُ  ٖقووووٕه  ٗووووْ وتأش ووووٗا  

ٖفتَ األ ِ ٓ املصمقىٛ امل٤شٗٛ  املٕة بناٞ 

/ يف اعووووووووووورٔب الاظٗىووووووووووووٛ  املوووووووووووٕة!  

الٕشخٛ/ا٧ ووراب مٕ ووُٕ/ السِوورٚ باوون 

ٔا٧ ٍٗٛ بان ا٧ ٍٗٛ/ ُٖعَفُٕ وَ السِرٚ/ 

ٔعكٛ ذٗا ّي ٖٔتوقُٔ/ أٖ ّوا ا٧ وراب    

  ٕ اجلوووونارٚ   الغووووا مُٕ  الص وووو  د  عوووونم

اعٗووواٚ ورٖطوووٛ ٔاملوووٕة خوووثق/  مى صوووٕا   

 653أمفاص ممٕبكي ٔاشتان ٔا. ص

ٔذطووٕر املووٕة ٔطاذٌٕتووْ يف ٌص وو    

٧بوو٘ عفووغ  ٖصووخر  ّٗىووا وووَ شووكقاُ      

ه  ا٧رة  الووووٕاِى  أٌّووووي أذٗوووواٞ  ٖقووووٕ

٥٤ِٞ املتصكقإُ لٗصٕا شكقاُ ا٧رة/ 

اٌّووي وٕ اِووا امل٤جمووُٕ/ أبوونا  أبوونا / ِوو٘      

لٗصذ ٔطَ ذٗاٚ/ ا٧رة آِمٛ باملٕ ٜ.. اذ 
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ِ ي أٌي أ ابن عىن اعٗاٚ/ أٌصٜ أٌوي   أ ٕ

يف اعقٗقٛ/ امنا أ ابن عىن املوٕة/ أذو    

طاذٌٕوووٛ اعٗووواٚ/  -اوت٦خّوووا ٔ أو موووّا

  أذبّا ٔأ،ا ّا/  س الٛ وٕ ٍا!

 .666 -661ص

ٔيف ٌص  شا،ر ِحاٟ٘ آ،ر لمكتو   

ٔ بارِووووووا  ٔلابثٗووووووٛ الكتابووووووٛ ٔعوووووونً    

جوونٔاِا  ٖقووٕه  ختوو  ختوو / ٥ ظوو٘ٞ    

شووٕٝ الكتوو / و٠وواة ٔآ٥ / أطٍوواُ وووَ  

الغبووار ٔا٧مسووواٞ ٔالكتووو /  وووٗي أ ووواإٌ٘  

/ أٌظر األ ٌفص٘ ٔأمٕه  لعون   ِ ا؟ خن 

وووووا  غٗ وووورة/ ٔ وووورة أضوووواف  ٔأخثوووور 

 .676( صالكت  بار محامٛ ٔذسٌا . )

ٛ ٔيف ٌص شا،ر آ،ر بإٍاُ ) (  ٔرمو

ٖقووٕه  أٖوواً خٍ ووا بعوورا / خاٌووذ ا٧ٌووٕار      

 توووف البصووور/ ا٩ُ  ٧ٌٍوووا   ٌاووون ا٥   

بعوورا /  ووارة الظمىوواة  تووف القموو .     

  674ص

ٔيف ٌص وو  رمووٗق  وووٕجّ  لمكبووار 

ٔالصغار   غنٔ ابتصاوٛ شمىٜ امبا٥  عمٜ 

اعٗاٚ  اعٗاٚ  ٔطٗ ار ّا الٕرمٗٛ جنٖرٚ ب

 اُ شمىذ وَ مٍ ا ّٗا! ٖقٕه  

ٖتّٗ أ ل٘ / أٌذ  بتصوى  عموٜ أوون     

ا أبتصي عمٜ ٖأط/  ار   أٌو واضٗٛ ٌٔأ

األ اعٗاٚ/ ٔأعر  أٌي ذاِ  األ وٕ ٘! 

ٖٔطوووووٗف حمووووو  را  ووووووَ اشوووووقار   614ص

طاٟر ّووا  ِوو ٓ التوواٟرٚ الٕرمٗووٛ اجلىٗمووٛ   

اُ خٍوتي  رٌّٔووا جٗ ونا / التوواٟرٚ اعٌٍٕووٛ   

ٛ/ وكتووووووووٕب عمّٗووووووووا خمىووووووووٛ املصوووووووامل 

)اعٗوووووواٚ(/٥  غمتووووووٕا ٔ صووووووقتِٕا/ اُ    

أشووقتتىِٕا  شتصووقي اعٗوواٚ/ ٖٔووترتي 

  115مم . ص

ِحا ٌسْٖ أبٕ عفغ راٟروٛ اعورٔب    

القوو رٚ  ٔٔذعووٗٛ القتمووٛ  ٔأمٍاووٛ الصوو٦ً  

الساٟفوووٛ  ٔشوووخر ووووَ اجٍوووٕ  الووو ٙ إ ووون 

البعووووور األ اجلرووووووٕر ٔامل٦جوووووو١  أٔ األ  

ٗ وٛ     الكتابوٛ يف  وون  املٍوايف  ٔلفوذ األ عبث

ىٛ ٔ ىذ إاون  اذ واذا بق٘  ٦وٗ ٛ واى 

لمىصووامل  ٔاجوواٟف   ٔالطووراٖا ٔاملووٕ ٜ  

املوو٤جم  شووٕٝ ٔذعووٗٛ الغابووٛ ٔطقٕشووّا     

 النوٕٖٛ؟

ٌٔووووورآ ٖترووووونث باشوووووي املٕجوووووٕع   

اموووسٌٔ   وووارٚ  ٔ وووارٚ ٖترووونث بطوووىق    

املووتكمي  ٔذٍٗووا  ٖتروونث باشووي ٔطووَ       

ي ٖاى وووووٖاووووون  ووووواعا  لمرٗووووواٚ  ٔأذٗاٌوووووا   

ٖٔترووونث باشوووي البعووور هٗاوووا   ٔخوووأُ    

الكٕخ  ا٧رض٘ خمْ وبتمٜ مبصواٟ   

 ٥ ذصر هلا.

ٌٔوورٝ ٌصووٕص اعىٕعووٛ وتبٕعووٛ      

فّوووا وووسٖخ ووووَ ٖوووأط  بصووٕإأٖٛ ورٖووورٚ ٖغمق 

ٗ ٛ رمٗقٛ  ٘   ٔأون باٗن املٍاه  ٔاٌصاٌ عنو

    ٘  اى وووونِا  ربووووٛ ماشووووٗٛ ٔ ٍووووٜ رٔذوووو

ٔظووحاعٛ عتوواٞ ٔا تووناٞ  وووَ أجوون اٌقوواذ   

م املا  بووٛ  عوويت لغووٛ شمصووٛ وإٌٔشووٛ    ا٧رٔا

ف روووٕزا  وٕذٗووٛ  ووق واحىٗووٛ  ِٔووٕ ٖٕ قوو 

ٗ ووٛ ظوورمٗٛ   ّٗووا أشوواطق ٔذكاٖوواة    را 
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ٕ عوووٛ  باطوووّا ٍٖعوووون الانالوووٛ ٔاجووووق     وٍ

الاىووٗي  ٔخووثق وٍّووا ٖعووق األ خووٕارث   

 ٔظرٔر ٔ،ٗاٌاة ّٖٕٔذاة خثر.

ٔزموووون القووووار٢ يف  ٍاٖووووا اعىٕعووووٛ  

سُ  ٔ ٍوٕم  مصاٟن ٌثرٖٛ رمٗقٛ زممقمّا اعو 

عيتِوووا اٖقاعووواة إا،مٗوووٛ ٥ٟبوووٛ  خأٌّوووا   

وٕشووٗقا بٗسٌتٗووٛ ظووبّٗٛ بأٌغوواً التعووٗٗن     

اجلىووواع٘  أٔ بتِووواة ا٧ ووواٌ٘ ال خٗوووٛ  

امى مٛ با اباة ا٥شتبناإ املسوَ  ٧ٌّٔوا  

 ٍووٕط بوو  آ٥ً املاضوو٘ ٔ ٍاشوون اجلووٕاٟح    

ٔاجٗاٌوووووواة  ٔبوووووو   ٕضووووووٜ اعاضوووووور   

ٗ تْ ٔخارٖكا ٕرٖ تْ   ّوس  القوا   ر٢ ٔخار 

ٔ ٍكووووووأ جراذووووووْ ٔأٔجاعووووووْ  ٔ صوووووونً  

ٔ ووٕما  ٔحتفوور عىٗقووا  يف الووٍفض  خوو٘ 

ٗ تّي املصواإرٚ  ٔذققّووي       اٗون لمبعور اٌصواٌ

يف الاٗغ بأوَ ٔخراوٛ  ٔخ٘ حتر رِي 

 وَ القٕٗإ الظاِرٚ ٔاجفٗ ٛ.
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 لينا حمدان ما قبل الغرق 

 لي حسندنازك  قسماً باألرض 

 يحيى محيي الدين بعض دم اليادمين 

 إياد خزعل دػر الجسد 
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 . .ما قبل الغرق .

  بموجة   

 
 لينا حمدان 

 

 . بعيدًابعيدًا.غدًا ذني أمضي 
ٌُ املطاءاِت تػفو ومّلا ..  عيو

وٍدُب اليحوِو احلصييِة يطبُل فينا أجوُب 

املدازاِت حبثًا عً الصنِت مً بعِد ٍرا 

  ..الضحيخ
. آٌ جتتاذين صروُة املوِت والسوُح غدًا.

ُِ عً الرىِب فينا  تَفو ألضأَل قلَب اإلل

  مسزُت بُ مً ضياِع
 وٍرا الري طاف بي مً هلاٍث
 وأغسَم يف العنِس ذلَه الشساِع

غدًا ضاعَة األمطيات احليوىة تػدو 

  ..ضسابًا
ٌُ  ويستاُح  ..الدفاتِسمين جيو

ُِ ماُء املطِس واحلرُب ..   يػسي
 وخطوي ُيبلُل موَد الطفِس

 ٌٍ وأطوي ضطوَز احلهايِة مً بعِد ذص

 . متادىمتادى.
ًَ.و  ٌَ أدم ًَ لو   ..الليالي. نه ناٌ أدم

ًَ الطرس وطّسَش  بالوٍِخ جف

 ٍيالَو ملا أصرُي اىترازا
 وأجتاُح نالعصِف تلَو الصرازى

 وآتي إىل موعِد يف الطناِء
 ضأتلو نتاَب الرىوِب اليت مل أنِيَا

 . ال بدَّ أذتاُز ما بنَي ىاٍز وىازأذتاُز.و
اليت زافكتين  . أخّبس نّل اليحوِوأمضي.و

 بهلِّ اىتظاز
 ..العنِس. جنوُت مً بأىي.

 ..صسُتأغلكُت باَب السجوِع و
 مدى خطوٍة مً ىَاز ... 

 وأىي إذا اهلُل َعّحَل ذهنًا ضيكضيُ
 . أضرُو أضرُوأضرُو.ال بدَّ 

  ..ضرابًاذتى أصرَي 
 ..أمضيو

 ..اختالٌدويف مكليّت 
  ويف الكلِب يصرو ضياٌء

ٌَُيَبّدُد يفَّ    الظيو
 .الدوازويكَُس بي نلَّ ٍرا 

 



 سحر البيان

   

26 

 

 

 قـسـمـًا بـاألرض 

 وبـاألقـصى
 

 نازك دلي حسن 
 

 

 

استتتت عاماً وتتتت اا تتتتتَرقا  ا ق   متتتت  قااا

ا 

ِقا لقتتت  ا  ل  تتتت قاا ا  لن ئبتتت وقا ُتتتتل

ا  

ا  لن ئحتتتتت وقاً تتتتت اضبع ب  تتتتت ا  تتتتت  ا

ا 

ات تتتتتتعب  ق ااً تتتتتت ا    تتتتتت ما تتتتتت  ق

ا  

ا تتتتت   ل  فعتتتتتعاماً تتتتت ا ت وتتتتت و ا    م

ا 

افتتتت قفتتتت  اقا ُلا بتتتت قمشتتتاقا لِتتتتع  ا ما

ا  

ا لشتتت َعامالاُتتتديقا لتتتَ  اُتتتتَ  ق ا

ا 

َ ا م تتت ب قااا اض  تتت ُل ااستتتعاستتت ي ا قتتت

ا  

ِ اب تتتتت  ُت قااااا استتتتت عاماً وتتتتت اا و ق لتتتتت

ا 

افتتتع ما هبتتت ر ابلتتتَ  ا لقتتت ا ا ع  تتت قاااا

ا  

اتع فتتتتت  اوتتتتت ال تتتتتع  ا  تتتتت ا  لعتتتتت  ا

ا 

َ ا  شتت قااوثتت ا ا ل تت ع  اب تت ي ا قتت

ا  
ا

 
ا

ا



 سحر البيان

   

33 

 

 

  بعض دم الياسمين

 
 يحيى محي الدين 

 

 
 أُا 

 ال أٓادْ حوٍ
 املذاد

 ٗسٗحٛ 
 تٍٔٚ بظوٛ

 
 فٌِز اقتِاص

 اهِذ٠ هولالَ
 حياٗس ُفّوٛ

 تشإٌُٚ 
َِ  يف اهشخا

 
 ُا أ

 ال أٓادْ جشحٛ
 ٗكّوٛ

 ٙفاسق كّوٛ
 كتٌثاي هٍٚى

 عوٟ ٗػم

 االبتظاَ

 فدىَّ
 غٚابم ٗسدًا

 ٙعٚذ األقاٗٙى 
 قِذٙى بٍ٘ح

 بذفرت حضْ
َِ  اهػٌا

 ٗبعذ اُفصاي
 اهُظذ٠

 عّ صباٖ
 أساٖ ٙصّوٛ

 
 ٍٗ  كظش

 ميّذ اهِذ٠
 هوشعاٝ  

 ٙبّذد
 !اهظالَططش 

 َٗق٘هٛ 
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 كأِّٛ بٕ
 ػجٌش طاهٌع 
 ًّ تفاصٚى

َِ  صٌت اهػٌا

 أُا 
 ال أٓادْ 

 ًثى خوٍٚى 
 ٗجٚيب

 ُا قوقٛ حلبٚيبأ
 ٗسٗحٛ

 تػاصي طٚف
َِ  اهػشا

 ف٘دِِّع
 ًظا١ن حني

 ٙؤدٜ
 طق٘غ اخلشٙف

 ٗال حيتفٛ
 حبذٙث 

َِ  ُظا١ اهٌٚا

 فؤاُدنأهٚع 
 بعَض

 دَ اهٚامسني؟
ٍٍ  جبظ

 ٗيفٍّ هل٘ي
 اهصبابٞ

 رات خصاَ 

 أهٚظِت
 مشُ٘عم ً٘عَذُا؟

 يف غٚاب
 اهؼٔٚق 
 ٗح٘هٛ

 بظاتني خ٘خ
 اهعزاس٠

َِ  تٔذٓذ عطش اخلتا
 أُا ال

 أٓادْ ًثى
 اهشبا قٌشا

 يف اهضحٟ 
 حني صحا

 مبفرتق اهشٙح
 .طري ُٗاَ

…
 



 سحر البيان

   

56 

 

 

 ِسْفُر الَجَسد

  إياد خزعل 
 

ًٔ الٔبَدائة   مً ٔضِفٔس َتِهوي

ًِ إآل َجَطِد  َلِه أُن

ُٔ إٔلى  َفاَض احلينُي ٔب

 ُعِنٔل األىوثٔة والَيَيأبِئع آليت

 ٔمِيَا ُؤلِد

 قِد َعٖنَدِتٔيي ٔىِطوْة ٔفي األزٔض 

 َني َأِىَكى َفال

 َتِجتاُحٔيي يوَمّا َخَطايا

 أِلَبطِتٔيي ثؤبَي األِبَيَض ٔفي الٔعِشٔل

 الٖصباَيا

ًَ احَلسئس  فاىتَشيُت ٔم

ًٖ ٍُ  وَلِه َأَشِل َأِشتاُم ُعنٔسَي ٔعِيَد

 لَهي َأٔصِيَس بال ُقيوِد

 وَحُلِنُت َأٓىي َىِجنْة

 َوِشْه َعَلى َخِصٔس الَػَصالٔة

 أو َيَناْو ميأُل األِزَض

 الٖطالِو

 باُب اليَِّطأء أىا

ًِ ًَ ٔبي ٔحِييّا ولٔه  َيِدُخِل

 َيِػُنِسَىٔيي بَبَيِفَطٕجَبِعَدَما 

ًٖ ٔمٓيي َُ ٌَ ٔحٖصَت  َيِأُخِر

ًَ املـََدى الَهِؤىٖي َمِفُتوحّا عَلى  ُثٖه َيِتُسِن

 ُأُفٔل احَلٔينِي 

ُٔ إٔلى الَبعِيِد ًَ ٔفِي  َيِسَحِل

 ًٖ َٔ  ألظٖل َمِشُػوفّا ٔب

 وباحَلينٔي إٔلى تفأصِيٕل َمَضِت 

َُِدؤز ٔفي أِعنأز ًِٓٔفي ُعِنسَي امَل ٍ 

ًِٓ َٔ  َجَطٔدي ٔضَساْج يف طسئل ٔغَيأب

ُٔ الٖطٔسيِل ُُ َحٓتى ُأٔضيَء ٔب  َأِوَقِدُت

ًَ ٔلي َبِعَد الٖسحِئل الٓرِنسَيأت  َيِتُسِن

ٌَ  َوَبِعَض أِشَيإء ُتجِيُس احُلِص

 ُتِخٔيي َخِيَبٔتي ٔفي احُلبِّ:

ًٖ  ٔمِشَبَو ٖشِعٔسٍ

ًِٓ َٔ  ٔثَناَز لوٕش أيَيَعِت ٔبٔدَمأئ

 أٓما آليت تسَنِت زضأئَلَا َوَشااّل ُنٓلنا

ُُ فاَضِت ُعيؤىي بالٓدمؤع فإٓىَا   عاىِكُت

َٔي ٔفي الٗصِبٔح  َتَسَنِت ٔحسابّا تِشت

 خأصَسٔتي

ًِ َدٔمي  وَتِػٔسُف ٔم

 فأٔشٗف عِيَد الٗصِبٔح َحٓتى
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ًِ َحٔينِي ًِ فِسٔط ما ٔبي ٔم  أٖمٔخي ٔم

 ٔفي ُدُزوٕب ضيِّكِةال ألتٔكي فَسٔحي امُلطافَس 

 ما ناىٔت امسأْة أىا أِحَبِبُتَا 

 إال وَقِد َضاَزِت َبٔعِيدّا ٔفي الٔػَياِب

 لهٓيَا ال ُتِػٔلُل األِبواَب

ًِ شرّا  َتِأٔتيين ُطُيوفّا ٔم

ٍٔٗه َأُضٗنَا ٌِ َأ  َما إ

 حٓتى ُيَعاىَكٔيي الٖطساِب

 ال َشِيَء يؤجُعين إذا فٓهِسُت ٔفي املأضي

ي َتَسِنُت الَكِلَب مئضي نيَفنا ٔضوى أٓى

 َشاَء

 َوَلِه أِخَش الٓطسيَل إَلى احَلياِة

ًٔ األِلػأو ٔفي َدِزٔبي  َأِحَبِبُت َلِه َأِضأِل َع

 َوَلِه َأِبُلِؼ َأَىاِي

 وَتَسِنُت ُزؤحي ٔفي َطسئل احُلبِّ

 َتِػُنُسٍا اأُلُىوثُة نٓلَنا َفاَحِت عطوْز

ََُت إىل َيَيأبِئع  الُوُجوِد فآتَج

ًٕ وَلِه ًِ َعَف  َما ُنِيُت ٔم

ًٖ ٔفي الٔعِشٔل   أِزُجِه ٔىَطاّء ُن

 َضَخاَيا للسِّجأل وللٖتكألئد آليت

 َحَهَنِت عَلى ُنلِّ الٓيَطأء

ًٖ َعِبَدإت أَلِحهأو الٓسجأل وللُكيوِد  َيُه

 وَحُلِنُت أٓىي َضوَف أِعُلو عيَدَما

ًِ َقِئدٍاَأِجتاُش َتازِيَخ الَكبيلٔة   َخأزجّا م

 ُتَستُِّب قاَمٔتي ٔبَبَأئَا بامسأةأىَطاُب مٓتٔخدّا 

 وبٔطِخٔس َلِنَطٔتَا 

 ألِصٔبَح زاٍبّا ٔفي َدِئس قاَمٔتَا

 فَيِنٔضي ٔفي الدُُٓزوِب

ًِ إآل َنَنا  ًٖ َشِيئّا َلِه يُه  َلٔه

ًَ َتَخٓهُنوا باألِزٔض  شاَءِت َتَكاليُد آلرِي

 َني

 الٓيَطاُء بال ُقُلوِبَتِبَكى 

 ًَ ٌٖ نٖل ىَطأء ٍٔري األِزٔض يػٔطِل َلِو أ

 السِّجاَل

ًِٓ َٔ  ٔبَنأئ

ٌِ َُِه ٔبأ ًَ َل ًَ الٔبداَئة ما َضَنِخ ًٖ ٔم َُ  َلِو أٖى

ًَ َعِبدإت نَنا َشاُؤوا وَلِه  ُيِصٔبِخ

ًِٓ َُ َُِه وُتِخٔفُض َشأَى ًَ للٓسغَبأت تسَفُع  خِيَضِع

ًَِٓحٖتى إَذا آتَخُد َٔ َُِه َمَع ُنلِّ  وا تَهاَفَأ نٗل

ٍَُو ُٔ وال   ال َتِعُلو قاَمُتَا علي

 َيِعُلو عَلِيَا ٔفي الٓطسِئل إَلى احُلُبوِز

ٌَ ٔفي َشَػٕف إَلى َىِبٔع الٗطُسوِز  مِيُضو

ًِ ٌُ ٔم  ال أِدٔزي نِيَف ىُهو

ََا إذا َغٖيِت َىٔشيَد  َزٔحٔه اأُلُىوَثٔة ُثٖه َىِسُجُن

ََا  بَكأئ

 ي األِزٔض َلِه حِيُل امَلَساُز بدِزٔبيأف

ََا ََأئ  إآل ألٓىا قِد َتَعٓنِدىا ٔبُيؤز َب

ًَ َيا ُنٖل اليِّطأء   َفاِفَسِح

َُٓسوا  وَيا زجاُل َتَط

 َوِلَتِدُخُلوا ُأِفَل البيأض

ًَ الٓيطأء ًَ ٔم  ُمَعٖنٔدِي

 بال َدَىِظ
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 كًف حيص إنشان يرى قربه؟

     "بدر شاكر الشًاب"

حياؽررررز  ررررااط ائرررر   ا  ررررا     

ا بغررزب  ررن  وأررى وويررزسؤ و  رر  صرر ا      

ائ   حاضزًا حتت ا طلب. ا غاعز مسرح   

ا قاصررك نرراو ائرر     ؽررقف     ا رر     

نررررر ال   ا شأشاأرررررى و  ا    رررررى ا ررررر  

فزضرررسا صررررل نو    قاو اررررو  ضررررلطا   

االحا   اإلصرزا حل  ا ر  ت تهاسر  حار      

ا قاصرررك  ا ز رررأل ا يرررا  ررر  ححاترررو. حرررق  

ع  اررو  ررائ    ق  ررو وأررا ونز رر  و سررا      

 ائ  ؤ   ين ال وياف . 

 أمني سرحًل     

و رن صرزحح  فارر   ر  ا ز رى وحررط      

 قأ  والو و   ا ذب عاؼ   ارك فزضت 

علحهرررا وفزضرررت علحرررو وعلررر  وأرررقا ف  ررر     

ا غباب  ذف اذتزب ا قذرلؤ فأأغق  بحر   

 اصاغسا ف: 

 اعرررررراا  و لرررررر  وووال ب وو  سررررررك  

  

 و بلررررش ا غرررر     عحهحرررر   ررررا  ررررش  

   

 و رررراف او اررررار  ا يبررررار تهررررق ين 

  

 فررا     ؾررخت ويلرر  ا ررق    هسخرر 

   

 صررزحح  أ خسررا   ؽررقر  طل سررا  

  

 نف      ع  واؽرب و سا ا زا 

   

 مالك بن الريب   

ت   ررر  ر رررار ا غرررراعز  ا ررر   رررر     

ا ز رررب ائررراسأ  ا اخحخررر   هفضرررو ا و      

 رررذا ا ؾرررق ؤ نخرررا وأرررو  رررحط ا غررراعز   

ا  ححرررق. ا رررذب اصاغررر ز   ترررو. أغرررأ ا ررر  

ا ز ب    ا  ى  ين متحك  ز بًا    ا بؾزل 

  اؽررررزًا فح ررررش عرررربا و  قحررررا  ارت فررررى     

ا    ررى. تررذنزف  ؾررا ر نرر ال  هسررا  ررا  
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و ررررق وؽررررفو   اررررار   نارررراب ا  رررراأ   

ا ؽفساأ  وأو ناو مجحً   باصًا عجاعًا 

وفاانًا ال  ها  اال  ا عخًا صرحفو. ونراو   

 اط  طز  حيضرب حضرا وؤ فقرق ناأرت     

اذتحال   ا ب ا ب عا ى   حػ فحسا ا هاظ 

  فا ى وع سححث ا فقرز ائرق   وايرا      

ا  ررر . ونررراو لسررر ر ا  ؾرررا ا  ا ا رررًا     

ا ر  صرا     طبح حًا  الر  ا اراا ائشر رى    

  تلررر  ائزحلرررى  ررر  ا رررش  . مسررر  وا ررر     

  او ى    و   صفحاو عل  ا لرحك يزاصراو   

صرر حق  رر  ع خرراو  أيبررار  ا رر  وا  ؾررا ى  

ا   ناأت ت خ    و  ر   طر   لطز را     

وا غشو و ا اىل ذ         اسعاج ا ق افر   

وا ضرررررط  علحسرررررا ف خرررررق اىل اصررررراقعا و    

وعؾرررا او  لخ ررر    رررن  ق ررروؤ فاصررراجاب  

  و  ر   رر  عؾرا او وئررا ح رز  ررن     ا ر 

 قب ا  ا   اصااا و ص حق    ع خاو و رزر  

 ررو مضررخرى  ر ررك تهررقف   ررو نرر  عررسز .    

وافررأل  ا رر  علرر  ذ رر  ا  ررز  وذ ررب  رر   

ص حق   ق ا اع ط وو    و ستار رًا    

اررحػ ا رر ا   ال وو   رر و صررا ط يحلررو.    

وأرق ذ ا رو  رر  ادترحػ ت لقررت ا هارو     ررو     

  و:  وناأت  انحىؤ  ا ت

ايغ   حا    ا و اراف وو  طر  ؤ وو    

حي   ائ    حهها ف  ألاق . تأ ز  ا   مبا 

مس و    فلذل نبقفؤ ونأأو حط  رقأ   

   والوؤ فأأغق  ؾحقل  طل سا: 

 اعرررررراا  و لرررررر  وووال ب وو  سررررررك 

  

 و بلررش ا غرر     عحهحرر   ررا  ررش    

   

 و رررراف او اررررار  ا يبررررار تهررررق ين

  

  هسخ  فا     ؾخت ويل  ا ق  

   

 صررزحح  أ خسررا   ؽررقر  طل سررا 

  

 نف      ع  واؽرب و سا ا زا 

   

 وفحسا و  ًا:

 تذنز      ب   عل  فلك واق

  

 ص س ا ضح  وا ز   ا ز  ين  انحرا 

   

 و لب طز  ف   رحل  ف  ورس   و

  

  رررر  عحرررر و ائ أضررررا   زاعحررررا 

   

 و ا ز رر   رر  أضرر ل  رر  عررسقأين  

  

   ررن وفررق   ا طبحررب ائررقاو ا 

   

 فخرررهس  و ررر  وا هاا رررا ويرررا    

  

 و انحررى ويررزس تسررحا ا ب انحررا 

   

 رررا سا رررت  ؾرررحقل  ا ررر   رررذنز ا   

ا هرراظ   ائلخررا  وو ررا  اهررا ش وحبررا سك.    

يلق  ا  حا  ائرذن ر    رسا  ا لرسا ئرا     

فحسررا  رر  ؽرر ر را  ررى و رر  ؽررق  واشا ررى   

وناأت و ا تشا  واحرقل  ر  عحر و   ر او     

 ا غ ز ا  ز    قميًا وحق  ًا. 
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 سالمة عبًد

( 0299- 0291وحط ص  ى عبحق )

 ق وعزفت عل  االأاسارؤ نراو    أو و ا و

  حقًا ع  وطهو )ا ض  قار ص ر ى(ؤ  ااز 

اىل ا ؾررن ونرراو  هغررق وو ت رر و ا لغررى 

ا  ز حررى ا رر  عغررقسا  هررذ أ   ررى ولفررارف     

و  جنررر  ا غررراعز ا غررر م وحرررق وعرررر       

( 0291 -0291ا   رل ا ض ر ى ا  رربس ) 

و ررر  وعحررراو ا  ررر ار ا رررذ   اضرررطزوا اىل     

 ح ررحػ  رر  ووصررزتو  ائهفرر  ا ررذب ايارراروف  

وفحسك ا طف  ص  ى عبحرق  ر  و زاأرو  ر      

وؽررررر   ا  ررررر ار وعرررررا  تسك   ؽرررررخزار 

ا غررراعز ا فرررارظ ا  رررا عرررا   ورصررر و     

(ؤ ذ ررر  ائهفررر  وائ اأرررال   0211 -0999)

ا ررر  فزضرررت علررر  تلررر  ا   نبرررى  ررر  

ا فزصررراو وعرررا  تسك ااأبرررًا  هسررراؤ  رررذا    

          و حا  تل  ا قؾحقل : 

  لهسرررار ا ؾررربح طرررا  اأا رررارب 

  
  رراذا علرر  ا افرراو وو تضرر      

   
 عررررزار فخررررك ا  ررررن ال  هطفرررر  

  
 نأمنرررا  برررت علررر  ا لحررر  ر ررر  

   
    سخررررو  فررررز نررررأو ا ضررررخا   

  
 ت تررزوف  ررا قطز  رر  عسررق أرر      

   
 اأضررررررررراأو ضرررررررررب ووعرررررررررجارف 

  
 عرررح  ووؽررر ا  ا ررراغين فخرررح    

   
  هرررر   فحررررو ا ررررذ ب  ضا حغرررراً 

  
 وا رمحاررررا  لررررذ ب ححررررث  هرررر  

   
 وعؾررررربى عز رررررار فررررر   ا  رررررزس 

  
 نرررأأسك  ررر  عرررش ك   ؽرررزو  

   
 ويزصررررسا ا ؾرررررب و رررر  حقسررررا   

  
  رررر  طرررر    ررررا عررررذ سا  تؾررررح 

   
 نرررررر   ر حرررررر  و لررررررو تضرررررر ى   

  
 نأمنررررا ؽررررل  علحررررو  ائضررررح   

   
و  رررر  صرررر  ى عبحررررق    ررررًا  رررر    

طف  ارررو و رررقا ا   فاعارررو   ذ ررر  ائسخرررو 

  ا ذب واا  ا  ا عا   وؽفو

صررررر  ى عبحرررررق ا غررررراعز وائررررر ر       

وا باحرررث ا رررذب العخررر    صرررل  ا ا لرررحك  

 قرصًا وا ار ًا  رااز اىل ا ؾرن  ح خر     

رصا او ا   اياار ا  ا ر و  ضر  يارا     

ححاتررررو و رررر  تررررقر ط ا لغررررى ا  ز حررررى      

ا ؾرررررن و رررررا اصرررررااب سا  ررررر   ضرررررا خاو 

اذت ررررار ى وا ق  حررررى   اجنرررراس  ررررا  ظ  

 رررا  عز ررر  ؽرررحين  و   رررزل. نررراو  يرررز  

صطزف  لخو  ؾحقل واق    وحق اح ب 

صرر تو   ررق وفاتررو   ررق وؽرر  و عا ررقًا  رر    

ا ؾن اىل  ضقط راصو   ا ض  قار اار 

فحسررا ر ررافف أفضررو  برر   فحسررا حضررو  قررزب   

 والوؤ  طل سا: 
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  ا رب ال تغخ  اف أ   ها  

  ها  ل ب ا هاظ  ح ار  

  وورضسك  ار ووفحار 

 و هسا: 

  ورض         ع  ًااىل 

 دتب  ا ز او وا ضاح  

 و ق  علحو أ زل ا زاح  

ناأرررت و هحارررو ا  رررك ا غا حرررى علررر   

 لبو وو  غخ  عحهاف علر  ا ؾر رل ا  رال    

رف ررى ا ز رراو ا ررذب عرراؼ  طلرر  ححاتررو      

ر  عرروؤ عرراؼ   صررحو واأاؾرراراتو طفررً      

و اف ًا وعا ًاؤ  ه   و و    حقا عز   

ى و ق رررى  ررر  ور  ا  رررزب  ؾرررا ق  ف خررر   

 اذتب اب ا ر  وا بغز ؤ و رحط ذ ر    

فخضب ؤ   ناو   ن   اف لو علخًا   

وعرر   ا  خرر  ا رر طين وا  ز رر .  قررر         

 و  ًا   ا قؾحقل ائغار ا حسا وع ف: 

  عين وعحػ    ًا وياًا  هاك  

 ححث وحبا    

 وا ذنز ا   

 طف  ى عقحى عار ل 

  وس زل ا غباب 

  ته عسا ا ضحاط واذتزاب 

  أسا ال مته  ا  طز  

  غاؽب وو   حى وو ؽهك 

  زف  وو  ضخ  اال أ ك 

 وعهق ا نل  روص  ائغحب 

  رو اين ومح  ع اسب

 وتا   ا ضا عل   ر   

 تشمحين   انب ا زانبن 

  ا ر   ت وحقق وت وأق  

 وال تزس  لم  ل و ا  لا و ح   

  عين و خ  اف أ   هاك 

  ححث وحبا  

     و   ار  ذرف و ا ق  

  و  زف ا زاا  ط ك ا ب ار.

حتقرررأل  رررا نررراو  رررو  ررر  و هحرررا  ؤ   

تهضررك  رر ار ا ضرر  قار و فررف  يررز وأفاصررو  

           فحو و   ا     او وصا   تذنزف.

 (1191-1111وصفٌ قرنفلٌ ) 

واحررق  رر  عرر زار محررؿ ائغررس ر    

   رعحر  عبرق ا ضر   عحر و ا ضر  ؤعبق      

وعبرق ا باصرط ا ؾر  .     ا زححك اذتؾرين 

و ررررق وعرررراؼ وترررر     محؾررررا زج  رررر   

 قرصررررررى ائضرررررراحى ط    زافحًا. ا خاررررررو 

ا وارررا    صررر   ب رررزل فأاربترررو علررر    
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طلررررب ا اقاعررررق وو ش اررررو ا فررررزاؼ   ررررقل   

صرره ا . ر رراف رفررا   ر ررو وائقررقر     ا ررو  

ا غ زب. ناو  ا اض ًا   زف ا  قاب ؤ 

فرذذا وؽرفو وحرق ك  غراعز محرؿ احراا       

  ذا ا  ؽ   ا :  عل 

وأا  ضت عاعز محؿؤ فحخا  قع   ر     

 ا هاظ  و ضت  غاعز

عررائ  وأررا و رر  و هرراك  وأررا عرراعزب وأررا 

 ع زب   ضخا ا  اظ 

وعل  لر   ادرقب و قرف     ر  يرقرًا      

 و    فاؽل    أ اظ 

  سمحرررررى ووااعرررررو و  ررررر  ف عررررر      

اذتزنى ر   أفضو    ؾحقل أغز  عا  

ب ا لبهاأحرى ائ زوفررىؤ    زتلرى ا   رر  0211

 اار فحسا: 

ؽررررخا ا ضررررزاب فهررررا  عرررر زب      

  نبقب

   دب ائه  او فا  ا ضزاب ناو

     ت  ئ ورس ا هسا ى يل  ا قرب

 يبب  حن  ا و غح  ختب حن ب

 وأا  تل  وا ؾخزار وا لح  ا  قك

  هاضب  ائ   ا   نأأ   حا 

  وطحبو  فا  خز اذا ا غباب    

 نذب ط خو  ش ا ز ا  صزاب 

 ووؽ   أ حا   ر  عر زف  طلرب  رأو     

ا  حررا  ا اا حررى  رر   ت اررب علرر  ضررزحيو

 ع زف: 

 حيزنين   ال تزا ًا  قو   قق 

  حت    ا غ ز وو س ز عل   ؾين 

 -وال حضررب يلرر  ا قرررب –حضررم 

  ا ر  

   ح   و   ووأ     زس وطين 

  ت زفين  وا حزار –نهت  ووأين

 حزًا وضأ   روب ا غ ز   س ين 

ر رراف س رر ر ا  لخررى و رر ال ا غرر ز      

وت  ب ل ا. وناو     ن ائ  هن  و عبق 

ائ رررن ائلررر ح ؤ حا رررق حضررر ؤ ستخرررق     

اذتز ررزبؤ عبررق ا ررزححك اذتؾررين يلحرر      

 هقاوبؤ أشار  باأ  و يزوو. أقاط     

 نلخى أشار  باأ ؤ    و: 

وأرررت ر حرررت أفضررر   ررر   ررر   طرررار   

ل وجن     س   ال  هضخ   ها فحو ا ذانز

وو أهاؾزؤ وال  ضخ  فحو وو أهاخرز  هحررًا   

 رر  و سررا ا غرراعزؤ فقررق ؽررز     هطقررى  

التؾ  ا حسا ؽخ  عز حى وال تهؾقر فحسا 

   رررا  عز حرررى.  ررر  حضررر  ح ررر  وأررر    

ويررذ  اارراسل  رر  ح اصرر  ارتخررطؤ و ررا  

س ت   طزًا    ا ص  او وفا  عرزا حين  

    ا ح ترقاي   ووناب:  قق احترق وا ر  

  ترر  مبرر ت ؤ  ررا ؽررق ق  وؽررف ؤ حارر  

     ت وعق و رب     ز     .

 (1191-1191مىسى شعًب )     

عررررارك وعررررج    عرررراعز  رررر   بهرررراو  

ائ ا   ا  طهحى وائطا ب االااخاعحى ا   

تبهاسررا اذتزنررا  ا غرر بحى  رر  اضررزا ا   

ائ لخررررن واضررررزا ا  ف حرررر  و شارعرررر    

ا ابرررش. نارررب ا غررر ز ا شالررر   رررذ نررراو  

طفررررً . واعرررراسز عرررراعزًا و هررررار  راصرررراو     

ادتا  حررى وناأررت حؾررراو   نرر  صرررهى    
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اررا شل ا غرر ز ا وىل . صررا ك   تأصررحط     

قافحى  ا ى  هسرا ائهارقس ا   ر      هاق ا   

  ادتهررررر ب واللررررررط ا  قررررررا   لبهرررررراو  

ادتهرر    و ا خررا. ؽررقر   ررو زتخ عررى     

عرر ز ى وححررقل اهخ ررت   ررق   تررو  رر  و ررك  

 ؾرررا ق ا: ) حفرررارؤ  رررش  ا  رررا حنؤ   

وصررررزج يح  رررر ( وناأررررت اا شتررررو عرررر     

/ 1/ 09ا قؾرررررحقل ا يرررررال ا احا رررررو     

 اار    ذف ا قؾحقل    و:  0291

 
 ال تق    ا      وأت و   وب    ى  

وأررت  ررا حضررهار  رر   ررذب ائ  ررن     

  ا غقحى

وضرررخاب ا ررر  عررر ب ارررار  لفقرررز     

  ضخحى

عرراؼ  ضرراجقب اذتررذارا  ونرررك     

 ناأت وفحى 

 و غك ا طن    وا   قحخا  سر ى  

 ك  ق   و أت    تو  ح  و  ؾقا  

    و: 

 وأا ت وحطك  لخ  

  لخ  حطك أفضو 

  وحب  ا زاحلن

 وحب  ائبا ق   

   ا أب  ا قلب  ا نخ  ا  ن 

 و ا ي   ائقحك   ا فزح  ائزحت 

  او ناو ال  ق  اذتبحب 

  فاذتب  ا  لم  قو  

وت  ارررر او   صرررر  عرررر حب   أ رررر    

وو  قالررررررو ائ  ؾرررررر و  ررررررو   برررررر  أفضررررررو

 ؤ  ق  : و أ  ا و

  ها  ا بح   زتاحًا عل  حز   

  دت  ص ا  عحهحو× 

 عاخت و    

 ذات وي   

   يلت ا ضج    ق ا ضج  

   ت  زارل ا ه ب  

 حضبت الق   طز  عو ا  ن   

   ا غهار  

 وحن ؽخ   ناو ا بح  

 مت ااًل    ارتغب  

و ررا ا قؾررحقل ا رر  ر رر  أفضررو فحسررا    

 وناأت صبب ا احا وؤ فخهسا: 

  ال أ  

   ال أ   ا عار  ها  سك 

  ا ذ  ر حفسك الب   عقار  

 حذف ا امس      ف  صا تسك 

و ررا سا    ادت بررى ومسررار وومسررار. 
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تتىٗززقصص ززهصِززوٓص بىٕهززٛص  ٌّزز صصصص

ص هصٔطٍٗٛص  وتٗز ، صتتخز عصهزَصتز   صصصصص

 لٍكبززززززٛصهمززززززٜص لعمبزززززز ٍٗٗ صٔ ل زززززز  ص

أمج زززز  صٔهززززَص  ززززٕيةص زززز بٗٛص  تٗززززٛصصص

«.صإسززز  ٟٗن»د ف ّززز صٔطزززوصٔودززز ًٔص ززز صصص

ٌمىززرصحٔاص اد ٔوززٛص اتةززولحٚص  ل زز هص

 لززوٙصٖدززًٕص  ىمٗززٛصوزز ص زز صِززو ص ل زز ٔ صصصصصص

ْصٔجيززز صوزززَصٖززز  فيصهٍزززْصٔ ىٗزززْ صٔ بزززصص

 ىزز صقصص ززٛصيصزز صٖكززُٕص  زز   ص لزز صصص

تتخ عصهَصفت ٚصفمب ٍٗٗٛصحأةص   ً صألدٜص

صٍبمٛصهمٜص إلس  ٟٗمٗ  ص لزوَٖصحدلٔ صهمٗزْصصص

  ل ص ص صفى ص  ُصوٍّ صإيصج لص ل   ص

 جل ٖحصإىلص اٍ  ف صحٗثص  ٌتصٍِ كص

 ّمزززٛصوزززَصحف صزززْ صتدززز وتصصزززٕٚصإسززز  ٟٗمٗٛصصص

ٔ هتدمتّززز  صٔصززز وتّ صإىلص لدثززز ٞصحٗزززثصصص

ةصأٌّ صحتز صِزو ص لعتزٜ صفخ  ىتّز صصصصصأص 

 حملكىٛص إلس  ٟٗمٗٛصٔ تّىتّ صأٌّ صخم  ٛص

ٔإحِ  ٗززٛ صحدلةصهمززّٗي صإٌّزز صف مززتص لزز صصصص

ألُصأٙصفت ٚصغ ِ صستع نص لز صٔأ ز فت صصص

ي حبثززٕ صقصوزز ٍٖتٍ ص مززّ صهززَصٔ حزز ٚصيصصصصص

ت   ّزز  صوٍززوصٔط٠ززتصأصزز  وكيصأح ززٍ  صص

مبثنصِو ص لعتٜ صأهظيصهالصٛصح ٍّ صحز  صص

َصأجزنصأُصت زٕدصوز ٍٖتٍ صلتىتمز١صصصصصٖك فحصوزص

 ززززز ًيصوزززززَصأحوٖزززززٛصجٍزززززٕد يصٔوززززز  فيصصصص

و ززززززززّعخ تكي ص   زززززززز  ٟ صٔ لقِززززززززٕحص

ٔ ألطعزززز هصٔ لٍززززٕ ف صٔ لعزززز اصٔ لبززززالً صصصص

ص.ص55صعخٛص

 صٖ ززززٕحصمجزززز هص لػثزززز قصص ززززٛصي

 لد صص ٗفصأُص لعتز ٚصككزَصأُصٖظّز صصصص
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مج هل ص ا يصهٍ و صٖظّ صهمّٗ ص لػث  ص

٘ص ى صح زنصوزيص لعتز ٚص لز صتبكز٘صِٔزصصصصصص

حقٍٖززٛ صلٗتززب صأٌّزز صيج٠ززٛصغزز ةص ززالصأًصصصصصص

ٔ الصأ  ص زالص ٗزت ص زالصحز ٍّصٔ زالصٔطزَ صصصصصصص

ج متّ ص  ٗز ٚص دبزٕٚص  ةز صهمزٜص لز غيصصصصصص

وَصمج هل صٔفتٕتّ  صإيصأٌّ صهٍ و صمس تص

ٙلصحص صززٛ صحمسززتصدمىززٛصقص لبززى ٞ ص دٔ

هززز دصإلّٗززز صمج هلززز  صفتززز ل صٔجّّززز .صِزززو صص

 مززْص زز ُصٔ  ززخل صقص لمٕحززٛص ا سززٕوٛصصص

.صٖبزتى ص لدز صص بز دصو  ٌز ٚص لالجز١صصصصصصهل .

أٍٖىزز صحززنم ص ىزز صقصص ززٛصيحّ زز  ص لزز صص

 لب ص ص لوٙصسٍٗدنص ل ةٕ،صٔ  ٍتْصف طىٛص

إىلصخمززٗيص لززٍ  .صدفززيص ل ةززٕ،ص  ٍتززْصإىلصصصص

 لبزززز ص صٔعصٖ زززز  صألُص لبزززز ٟ صأغمزززز صصص

 لبززز  ص لزززوٙصصززز  ةصوٍزززْص  ٍتزززْ.ص ل ةزززٕ،ص

ٖزززز  وص زززز ٔهصأُصٖ ززززنصإىلص لبزززز ص صص

ُصتٍززقه صٔ ل زز ط٘صصٔ لبٍززتصت ززٗحصت ٖزز صأص

ٖمخ ص  ل ةٕ، صلٗتبٗلَصأٌْصص ص زٗيصأ ٍز ٞٓصصص

 لثال ٛ صٔل َٖصٔف طىٛصِزوٓص لز صٔجز ِ صصصص

إىلصج ٌززز صأوّززز ص ادتٕلزززٛ صِٔزززٕصٖ  ٖززز صأُصصص

ٖ ِٕدعص  ٍتزْصهٍز صأهتزْ صلٗ زٕدصٖٔبخزثصهزَصصصصصصص

صٔل ْٖص لث ٟ  .ص

 ص جلبزززز ُ..ص لب ٗززززنصأوزززز صقصص ززززٛصيص

فتخك٘صص ٛص   جصو  عٜص لوٙصلد ص

وٙصجيىيصأوٕ لْصوَصأجزنص ٍز ٞصصص  لب ٗن ص ل

 ٗتززْ ص لتّىززٛص إجّززٛصإلٗززْصِزز٘صإٖززٕ ٞصفتززٜصص

ألدززٜصصٍبمززٛصٖ ٖٔززٛصهمززٜصإحزز ٝص لزز ٔحٖ ة.صصص

ٔوٕ جّزززٛصوززز ص ززز ص لعتزززٜص لعززز  ٟ٘صٔ ززز صصصصص

و  عٜ صأص مص   جصو  عٜص لب ٗنصأٌْص

ُمصٌتٗةٛص ل صٌبفص ٗتزْصص آٔ ٓ صِٕٔصٖ  فصأ

ٔت  ٖ صأس تْ صٔٔ  ْصقص لبةَ صهمىً ص

ِٔٓ صٔوزز ص هف فزْصحتزٜصيصٖ زز  صصصأٌزْصعصٖز صص

 لعتٜصو ٚصأه ٝصإىلصت وٖ صج ٖ .صٔ  ىمْص

صِو صٌعٜصهَصٌعبْصأٌْصجب ُ.

 صتتخ عصهزَصصوٕ سيص لع اقصص ٛصي

وٕ سززززززيصحززززززقُصٔ كزززززز ٞصٔفدزززززز  صإيصأُصص

ٕمهص لزز صإىلصوٕسززيصفزز ا ص  ل ززع ٙصصزز صحزز

ُمص لبزززٕٗهصصززز صأهزززوةصصص همزززٜص لززز غيصوزززَصأ

ٔل ٖززززْصحبززززَصٔه لزززز  صٌٔززززوحصأُصٖبزززز هصصصصص

 ززز ألف  اصإ  صٔجززز ص  ٍزززْص لث لزززثصصص ألحزززق ُ

هىزز صحٗززً  ص لززوٙص  زز صأُصحبثززٕ صهٍززْصقصصصصصص

 لمٗزززنصفمزززيصجيززز ٔٓ.صصزززب حً صٔجززز ٔٓصحٗزززً صصصص

ف ص ًص ل ع ٙص ألف  ا ص ى صٔهز صأ ٍز ٞصصص

 صفتخك٘صهَص اظ ِ ٚخمٗىْ.صأو صص ٛصي

جٍزز ،ٚص زز صأوزز ًص ٗززتصأوٍٗززٛص لبٍززتص  مززٕٚصص

 ل ززػ ٚ ص لزز ص سززتػمتص اٍ سززبٛصٔ زز أةصصصص

ٔلعمب   صفخىمزّ ص لٍز  صصصصتّتفصلم ّٗ 

همٜصأ ت فّيصفق دةصهقكتّ صِٔ٘صتّتفص

وٍ دٚص  ل ٌّٕٗٗٛصٔحمٗلٗٛص ل ّ  ٞ صٔ  هص

أُصتزززوِ ص جلٍززز ،ٚصإىلص ادززز،ٚصوب  ززز ٚ صصصص

ط فزززتصقص ززززٕ حعصغزززقٚ.صتزززز هلنص جلززززٗ صصص

 إلس  ٟٗم٘ صٔصتنص خلىبٛص لوَٖص ىمزُٕصص

 لٍ   صج ٞةصأًصأوٍٗٛصتبخزثصهزَص  ٍتّز .صصصص

يصتدززًٕصأوٍٗززٛصٔتٍّعززوصصصسزز هص جلٍزز ٙ صازز   ص

صأو ٌ ؟ص

ص لتصلْص ألً صأعصت ِ صو زمٕلٛ صفمزٕصصص

عص ىمززززّ ص اتظزززز ِ ُٔصازززز ص سززززت  هتصصصص

ص لٕصٕهصإىلصٍِ .ص

ص
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 صٖ زززززف ص أل صأهزززززف قصص زززززٛصي

 لزززوٙصطمززز صعمص مزززْصوزززيصه ٟمتزززْصقصح ًصصصص

 هلل صهمززززٜصحدمصهزززز ًصوٕ فدززززٛص لبززززم  ةصصصص

 إلس  ٟٗمٗٛصهمٜص ل .صلكَصل ٝص لتز صٗ صص

ْصأسزز تْصيقص   صفدزز صتززب صأُصص،ٔجتززْصٔ  ٍزز

  ٍْص ست ّ  صأو صأوْصفمخدتزْصٔتكٕلوزتصصص

فٕصْصٔ  ٌتصٌّ ٖتّ .صٔويص ل ص  ُصٌهص

 هف  ْص اد ًصإىلص ل مٗ ص ألمح  صيإٌ٘ص

أهززززف  صٔأطمزززز صسززززن هلي صازززز   صأٌّززززيصصص

جيى زُٕص زنص ل ز ٟالةص لعمبز ٍٗٗٛص لز صصصصصص

  لدتّ ص    ؟صألٗرصلٗبتز ٌرصأف  دِز صص

لب وص آله ؟صفىَصٖزنٌرصٔحز ٚصصص  ثّيص  

أحب ٟ٘..صأٌز ..صقصجب ٌز ةصح ًص هللصسزٕ ٙ. صصصص

ص66صعخٛص

ص

ص

 الناحية الفنية: 

يحظزززتصسالسزززٛص لمػزززٛصٔ لبززز دصقصصصص

 لد زززهص  فزززٛ صحتزززٜصلتبززز ٔصٔ ص ٗتّززز صص

 لٍد ٖززٛصوبززتّ فٛص لززٍهص  تززْ صف لدزز ح٢صصصص

 اززززز ِ صإ  ص سزززززت  ًصحٕ سزززززْص  فزززززٛ صصصص

فبززٗة صأو وززْصٌ ٕصززً صت ززّكنصلٕحزز ةصصصص

فٍٗززٛصو سززٕوٛص زز  ،صهمززٜص ززكنصص ززٛصصصص

ص زززززززز ٚ صٔسٗبززززززززت مهصأُص ل زززززززز  صصصص

 لعمبزز ٗوص ع٠ تززْص  فززٛصوززيص ادزز ٔو  صصص

 ٝص لعتزز ٚصسززم  ةص يحززتاله صصصٔهلززو صتتخززص

ص لتصهليصإٌّز صحتز صِزو ص لعتزٜ صِٔز٘صعصصصصصص

ت  فْصإيصوَصدصٗدٛ صِٔوٓصجقٟٗٛصهىلىتّ ص

همززٜص لعتٗزز ةص  فززٛ.صلٍتبزز ٞهصهززَصِززو صصصصصص

  ززز .صأِزززٕصه طعزززٛصلم ززز هصأًصل ىمزززْصصصصص

ٔلمززٕطَ؟صقصوكزز ُصآهزز صٌزز ٝصفمبزز ٍٗٗٛصصص

حقٍٖززززٛصوززززيصأٌّزززز صمجٗمززززٛ صإيصأُصمج هلزززز ص

حمسزززتصحزززقَٖ صلكزززَص ٌ زززال صحص صزززٛص

دمىٛصقص لبى ٞصّٖت ٙص ٍٕحِ ص اد ٔوُٕ ص

أظّ صت ل صٔجّّز صٔسزخ صفتٍتّز ..ص لٍةىزٛصصصصص

ٔ ل مدزززززٛصحوزززززق ُص سزززززت  وّى ص انلزززززفصصصص

صٖ    ُصوَصٖ ٖ صأُصٖب صإىلصفمب  .ص

أوزز ص ل جززنص لززوٙصفدزز صٔل ٖززْ صٔجزز ٞص

   ٍتزززززْصلٕٗدهّززززز صهٍززززز صأهتزززززْصقصخمزززززٗيصص

 لٍ   صلٗتع غصلمبخثصهٍّى .صإ ز فٛصإىلصص

بٍززتصقص لبزز ص صٔهزز ًص كززَصصصصصزز ٕدص ل

ٔ ل ِ ص لوٙصغ  صجي ٙصهمعّ  صألزٗرصقصص

ِززو صوع حصززٛصٔغ  ٟبٗززٛ؟صأًصأُص لٕصززتص آلُصصص
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ِٕصلم ب   صأو ص ب حص لبَصفىّى صف مٕ ص

فمززَصٖ ززمٕ صفدزز ص ٌتّززٜصدٔحِززي صٔهمززّٗيصصصصص

تبززززمٗيص ل  ٖززززٛصألٔيدِززززي.صأصززززنصإىلص أل ص

 جلبزززز ُصٔ لب ٗززززنص لززززوٙصأوثززززٜصحٗ تززززْصصص

ٜص لعمززر صلٗززبوصصوّٕظعزز صٖززٕف ص لعمززرصهمززصص

 ٗتْ صٔ  ًصأس تْصوزَصوتزيص  ٗز ٚ ص آلُصصصص

 ززن ص زز٘ٞصغزز  صدوزز حً  ص ٗتززْصٔوبززتدبمْ صصص

ِٔزززٕصٖ مزززيصأٌزززْصف زززنص لززز صحتزززٜصيص زززوهص

 ل   ص اد ًٔ صألٌْصٖ  فصأُصمثٛصحف صً صلْص

سٗكىمُٕص ل  ٖ  صفّٕص  ىمْصِزو صأٌدزوصصص

آهزززز َٖ صلكٍززززْصدوزززز مصأسزززز تْصٔهزززز دصإىلص

ص خلٗىٛصٔ لبةَصٔ لت  د.

ص اظزززز ِ ٚص لزززز صج  ززززتص ل ززززٕ حعصق

ٔوززز لةصوزززَصأوززز ًصطعمزززٛصِتعزززتصلعمبززز  صص

ٔلم ززززّٗ  صفخىمِٕزززز صهمززززٜص أل تزززز ف صصص

ِٔززو صد هصهمززٜصأُصأصززخ  ص يحتٗ جزز ةصصصص

 خل صلٛصوَصود  َٖصٔغ ِزيصوتىبزكُٕصصص

 ٕطٍّي.ص ل عمٛص  ٌتصحتميصأُصتع نص ل ص

وٍوص العصسٍٕ ة صٔهٍ و صٔ تتّ ص لع صٛص

 و صٔجز ةصصِتعتصٔأج دة.صف حتص ألًصهٍ

  ٍتّزز  صٔ  ٌّزز صهثزز ةصهمززٜص ٍززقصأوزز ًصصصص

هٗبٛص إلسز  ٟٗم٘ص لزوٙصسز هصأوّز  صٌ مز صصصصصص

وٍّ صأُصتدفصٔيصتع ن صٔيصت دلصهمٍٗز .صأوز صصص

 هف  ص أل صهمٜصه ًص إ فدٛصهمٜصمجيص

 زززنصأسززز تْ صإاززز صِزززٕص هزززف  صهمزززٜصصصصصص

 صٔهمٗزْصص5967 حتالهص لثعٛص لػ  ٗٛصهز ًصص

كززَصأُصٖ ززٕدصإىلص ٗتززْصٔأح ززْ صٔلززٕصعصٖصصص

صمثٛصأح صوَصأس تْ.ص

ٖمة ص لد صصإىلصتدبزٗيصص  زْصإىلصصص

ودزز طيصأٔصأصبزز ًص زز ص ززنصصبززيصٔ آلهزز صصص

هالو ةصل ٔ ٟ صصػ ٚص ى صقص لد زهصص

ص آلتٗٛ ص

 صودبلززززىٛصإىلصصزززز صٖكززززُٕص  زززز صي

ح زز  ص لزز صمخبززٛصأصبزز ً صأوزز صص ززٛصيص

 صفىدبلززززىٛصإىلصصبززززى .صٔص ززززٛصص لبزززز ص

ص صودبىٛصإىلصستٛصأصب ً.ص هف  ي

 صودبزىٛصإىلصصٔ لب ٗزنصص جلب ُص ٛصي

صص3ص–ص2ص–ص5 ال ٛصت صٗى ةص

 صودبزززىٛصإىلصوٕ سزززيص لعززز اص زززٛصي

صص7إىلصص5سب ٛصت صٗى ةصوَص

 صودبززىٛصإىلصأح  ززٛصص اظزز ِ ٚص ززٛصي

صص4إىلصص5ت صٗى ةصوَص

 صفّز٘صغز صصصمجز هص لػثز صصأو صص ٛصي

ودبززىٛ صيهتى دِزز صقصصبززيص ززب صوٍّزز ص

همزززززززٜص  زززززززٕ ح صٔ لبززززززز دص  كززززززز ٟ٘صص

صٕ حص يت٘ ص اتبمبن صٔوَص  

ص ي ٌظ صإىلصِوٓص لعت ٚ صٔصنصل٘ ص

صِنصإٌّ صلٗبتصفت ٚصمجٗمٛ؟ص -

  تبيص لعتٜصِٕٔصٌث ص لٕجْ صٔصٕٙص

 ل ب حٚ صٔجقًصفٕحً صوَصدُٔصت دد ص  ٌزْصص

ص  ُصٖ  حبوصقصتعك ٙ.صص ه ص
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يص  مصإٌّ صصبنصأُصحتقُصِكزو  صص -

مبثنصو صِ٘صهمْٗص آلُ صيص  صأٌّز ص  ٌزتصصص

صصبنص ل  صفت ٚصقصوٍتّٜص جلى ه.ص

صصمت ص

إْٖصٖ صفتٜصصنصل٘ص...صإ ُصفمى   صيص -

صص58تب ٔص   ص  قُص ول  صصعخٛص

يحظززتص هتىزز دص لك تزز صهمززٜصسزز،صص

أغززززٕ حص لززززٍعرص إلٌبزززز ٌٗٛصقصغزززز صص ززززٛصص

 صإ  صهص لػثز صمجز صٔ اث هصٍِ صهَصص زٛصيص

 سززززت  عص لك تزززز صحتمٗززززنصٌعبززززٗٛصفتزززز ٚصصص

تبكزز٘صِٔزز٘صحقٍٖززٛ صلٗتٕصززنصإىلصسززب صصصص

حقٌّززز  ص زززيص ٗزززفص ززز  صمج هلززز ص ززز ِ ً صصصصصص

هٍزززز و صأدح ززززتصأُصمثززززٛصأوززززاًلصٔدمىززززٛصصصص

ٔسزززززالحً صٖ  ززززز ِ صلت زززززٕدصإىلصمج هلززززز صصصص

ٔفتٍتّز  صٔ ٗزفصأُصِزوٓص   لزٛصأٔجز ةصصصصصص

ٕلغ تْ صغثززبً ص زز ٔٓصص فّٗزز صغثززبً صلززْصوبزز

ّز ةص ابز لٛص لٍعبزٗٛصصصصأونصٔٔ صي.ص ىز صظص

 صإ ص ٗززفصٖعزز اصوٕ سززيص لعزز اقصص ززٛصي

 أل صٍٖٔبززٜصأحق ٌززْصٔوززٕةصٔل ٖززْ صألٌززْصصصصص

 ززز ُصف صززز ص ألوزززنصأُصجيززز ص  ٍزززْص لث لزززثص

حٗززً  صٔهٍزز و صٔجزز ٓصحٗلززً صأصزز ًص ألفزز  ا صصصص

ٔتظّزززززز صوثززززززنصِززززززوٓص   لززززززٛصقصص ززززززٛصص

ي اظززز ِ ٚ صحٗزززثصصززز دةص لعتززز ٚص ا زززمٕلٛصص

ص اظزززز ِ ٚصِٔتعززززتصلم ززززّٗ  صإ زززز فٛصإىل

 هتززق ،صأوّزز صمبزز صف متززْ صٔهٗبززٛص جلٍزز ٙصصصصص

 إلس  ٟٗم٘صأو ًصفت ٚصهىمتص ل ة ٟ صِٔ٘ص

صيصتبت ٗيص لٕصٕفصٔيص ا ٘.ص

 ى صتظّ ص اع حصزٛصٔ ا  ٌز ٚصلالجز١صصصص

 لعمبزز ٗوصأٍٖىزز صحززنم صِٔزز٘صوٕجززٕدٚصقصصص

 لد هص  فٛصلكزَص ز حج ةصوتع ٔتزٛ..صصصص

وززَصهززالهصه  زز٘ص لبزز   صهلززوٓص لد ززهص

 صجمٗززٛصقص إصززفصصٖتززب صلٍزز ص لزز  صٔتظّززصص

 لػ ٖ ص لزوٙصٖدزف صوزَص ا سز ٚصٔ لز ح و صصصصصص

ٔ لػ  ٟبٗزززززززٛ ص ي ٍزززززززٛصقص لبززززززز صصٔ أل صصص

ٖ  و صٔ جلىّٕحصو  ًٔ صٔحمب صفز اصص

أٔصوقهززززٕجصصزززز ص  ززززن.صٔتظّزززز صِززززوٓصصصصص

 اع حصزززززٛصٔ لػ  ٟبٗزززززٛصٔ  زززززخٛصقصص زززززٛصص

 ص لزززوٙص زززخٜص كزززنصص جلبززز ُ..ص لب ٗزززني

 ٘ٞ صٔعصٖدزنصإُص لعتزٜص ادبزٕ صهمٗزْ صصصصص

هٍ ٓصقص لمٗمٛص لع ٟتٛ صٌب٘صأٌزْصصصعصٖكَ

خبٗنصٔأٌْصجبز ُ صٔأجز،ٓص إصزفص لزٕطوصصصصص

صأُصٖت  فصِو ص لت  ف.ص

ٔ اع حصززٛصٔ لػ  ٟبٗززٛصقص ززنمصص ززٛ صص

ٔيصأحٖ صإه دتّز صلٗتزب ص لدز ح٢ص لز  ص زنصصصصصص

أدعص لزز صلمدزز ح٢ص لٍبٗززْص لززوٙصسززٗة صإىلصصصص

ج ٌ ص اع حصٛص لٕ ص ٗٛصٔغ ص لٕ ص ٗزٛ.صأوز صصص

 هصفّز٘صٌّ ٖز ةصٖت مبّز صصصصٌّ ٖٛص  وص لد

صزز صٖكززُٕص إصززفص لززٕطو صفعزز٘صص ززٛصي

 صدم صأُص إصفص لٕطوصٔ إلٌبز ٌ٘صص    

ِززززٕصوزززز صدفززززيص لعتزززز ٚصإىلصجزززز مص جلزززز ٖح صصص

ٔتبززمٗىْصإىلصحف صززْ صٔصززىٕدِ صٔوٕصعّزز صص

أوززز ًص حملكىزززٛص إلسززز  ٟٗمٗٛ صٔ هف فّززز صص

  ٌّزززز صأحبززززتصِززززو ص لعتززززٜ صٔ ززززنصفتزززز ٚص

صفمب ٍٗٗٛصحتبْ.ص
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 ص  ٌززتص لٍّ ٖززٛصص اظزز ِ ٚقصص ززٛصي

خمٗبززٛصلرسزز  ٟٗمٗ  صإ ص ٗززفصٖ تدمززُٕصصص

فت ٚصو مٕلٛصص دةصوظز ِ ٚ صفكز ُصِزو صصصص

وٕصفصهقلٚصٔإ  ٞصهل صٔألوّ  صٔلكنمص لوَٖص

 صفإُص هف  ِتعٕ صٔح ِٞ .صأو صقصص ٛصي

 اززززززٕ طَص لعمبزززززز ٗوصٖبززززززتٍك ص لزززززز دص

 إلس  ٟٗم٘صل  ًصوٕ فدتْصهمٜصمجزيص مزْصصص

مزٜص لز صٖٔدزٕهصهلزيصصصصصوزيصه ٟمتزْ صٖ زف صهصصص

إٌْصوزَصسزك ُصح ًص هلل صلزْص ٗزتصٔ،ٔجتزْصصصصصص

ٔ  ٍْص ست ّ  صوَصحدْصأٌْصٖقٔحصص،ِى  ص

صٔأُصٖدٗيصقصو ٍٖتْ.ص

ٌّ ٖزززز ةص لد ززززٛصدمزززز ِ صو ززززخٌٕٛصصصص

  ألوزززززنصٔ لدزززززٕٚصٔ لدززززز حٚصهمزززززٜص لبدززززز ٞصصصصص

ٔ اد ٔوززززززٛ صِٔزززززز٘صٌّ ٖزززززز ةص سززززززت هتّ صصص

ص لد هص لٕطٍٗٛ.

ص

جمىٕهٛصيص صٖكُٕص     صِ٘صإح ٝص بىٕه ةص اّىلٛص ل صتتخ عصهَصٌكبٛص

صفمب   صٔهَص اد ٔوٛص ل  بٗٛص ى صحآِ ص لك ت صأدٖ ص لٍخٕٙ.ص

ص1791لمد صصأدٖ ص لٍخٕٙصإص  حص حت دص لكت  ص ل ز  صدو ز صصص«صص صٖكُٕص   »

ص لٕسط.ص حتٕةص بىٕهٛصسبيصص هصقصستصٔست صصعخٛصوَص لد يصدُٔ
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سلمان زيه الديه بيه 
 الروايتيه: 

  العربية والعالمية
  عبد المجيد زراقط 

 نيناقد وأدًاذ جامعي لينا

 

 :حضور أدبي مصتنر

منذذث ثةثذذو ، ذذرس  لذذارس  ل ذذا،    

و لناقذذذد  لاينذذذاني دذذذالاي زوذذذ   لذذذدو  

حضذذذذذررمل ه  ن ذذذذذفدو   لٌ ذذذذذا      

 لاينذذاني و لع ،ذذي  ووٌذذا،  ،اذذة  ل ًا،ذذو   

ل رتون و   لدوروو ه  ننا،   لررق و و إل

وإصذذد ر  ل ًذذا ه    ذذرف  نع   ذذو   

 نخًافو  وقد متّخض هث    ضرر ،  مىات  ن االت و لدر دات  و،  دذًو  

  ومخذذجم ولر،ذذات ، ذذ  اًا،ذذات  ًّذذرّزمث ،اذذة بان ذذو اًذذا ه  لن ذذد  ل و  ذذي 

ذع وو  واًا،   ثن  ه  ألسب  ل وفي  وولر،و ذذع وو لطرفذاف  وال وذ  ف    

اًا،ذذاي ه  لن ذذد  ل و  ذذي  صذذدر  مذذ ّخ  ت ،ذذ     ضذذرر ممذذًل  ت وجتخذذ   ا اّذذ  

ه  " لد ر  لع ، و لاعارم ناذذ وي" ه ،ذتوت  هلذا  "ه  ل و وذو  لعان ذو" و"     

 و ّ ةي مرضرمث هثمل  ن ار،و. ل و وو  لع ، و"  لاث ي 

 :تأريخ روائي نقدي

ٓتضنًَّ كلٌّ منً لكتتنني مخ ني نمخ    

مقنيك٘ ىقدَّ٘ تقدِّو كلٌّ ميَنني مرفةن٘ ىقدَّن٘    

 فّلٓنن٘ بف ٔنن٘  وّ ةّلٓنن٘ بنيمجٔنن٘ م  نن٘     

ّ َذل ميّثالٌ ّثٔقن٘ تنِّةِّل كتىتننيل لكفّلٜنٕ     

ّىنننن٘ مننننً  لكرف ننننٕ ّلمج يفننننه    ٍننننذِ ل  

لكنننمً    لكْ ننس ىا ننُ لكننذٖ ٓتضنننَّينيٌ   

ةٔننُ مقنننيقد ىقدٓنن٘ متنِّٔنننٗ تقنندِّو ك قنننية     

 ىتنيل. مرفة٘  َذل لإل

تتنّثنننل وٍنٔننن٘ ٍنننذل لإلزلنننني  لمجرنننف   

لكيقنندٖ  افنننية٘ ا  مننني رنن يف  كننفِ    

وىُ ٓ  ِّٕ حنييف٘ لحلٔنيٗ لألد ٔ٘ لمجنيّرن٘ ك يقند   

لألد ننٕ لمجْفننْبٕ لمجْيّفننُ ك قنننية  لكرنننيدٖ   

ّلمجتخّصنن     لكْ ننس ىا ننُ    مقنيكنن٘  

  ً ٔ ىقدٓننن٘ ينننتأ٘ متنِّٔننننٗ. ّ  رننن ٔل ت ننن

 ٍننننذل لكتنٔ ننننن  زلننننفٖ ٍننننذِ لكقننننفلٛٗ     

 لكتتني مخ لمجذكْةًٓ.
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 :يف الرواية العاملية

 تأريخ ثقايف

تأنند  ننفلٛٗ ٍننذل لكتتننني    ْينناُ   

َّ لك  نن٘ تننتّه   نننيدةٗ     ّثٔقنن٘ تنيةةٔنن٘  و

مننً  رننر دّة لكيلننف لك  ينيىٔنن٘ ّلكرف ٔنن٘     

مً دٌّ وٌ ٓتٌْ ٍينيك ملفّع مرّد هلني  

ّوىَني مل تقتصف ب ٙ لكدّل لكغف ٔ٘  ّامنني 

ّوةفٓقٔنن٘  ّوٌ مرٔنننية  مش ننس دّقا ليرننْٔٓ٘

لقختٔنننية ٍننْ  ننَفٗ لكتنيتننر  وّ كثننفٗ     

م ٔنننل لكفّلٓننن٘  ٍّننننذل ٓقنننفِّةِ لمج يفننننه وّ    

ّانني ٓأند  كنل  نْل       ينيحر دلة لكيلنف  ّ

 ٓننننً لكنننندًٓر ترننننْد تف نننن٘ لكفّلٓنننن٘ ا      

لكرف ٔ٘ "ا   نَفٗ يننيح َني  ةَنْ ٓتصنّدة     

 ٍّْ (. ٩٢وكثف لكتتر م ٔرنيا ...." )ص 

 لك  ن٘   كغ٘ ا  ٓفٚ لك  نيد  ٓقفو ا 

ث بننً خصنيٜصننَني  ةٔقننْل  ب ننٙ   ةٔتتنندَّ

رنننن ٔل لمجثنننننيلر "لك غنننن٘ لك   نننن٘ لكف ننننٔق٘  

 لمج يفننننه   فلبنننن٘"  (٨٧ك   نننن٘" )ص. 

٘  لكفّلٓ٘ ةت دّ ٘  ق بف ٔن  ّق( ٠٨١" )مرفَّ ن

٘   نيل حيْل ٘  كغن ً  لك  ن  ا  لإل ننيةٗ  من

 ةَٔننننني ّ ننننل لكنننني لهلِّينننننيد لهلينننننيد  رننننر

 (.٢١٩ صر ةليفل... ) لمج يفه
ٍّتننذل  كنننني ٓ نندّ  ٓقنندِّو ٍننذلٌ  

لكتتني نيٌ    لجملنيل لكتنرةةٕ  مرفةن٘    

ّاٌ مننْيفنٗ   ٝنن٘ ةّلٜننٕ بف ننٕ ّبنننيمجٕ     

ّ ٝننننن٘ ةّلٓننننن٘ بف ٔننننن٘ ّبنيمجٔننننن٘  ّ ْل نننننل  

لك  نن٘ لكفّلٜٔنن٘ ّم ننتْٚ كغتَننني  ٍّننذل     

ازلنننني  كننن ل   دلننننيل لكتنننرةٓ  لكثقنننني    

  رنيم٘  ّلكفّلٜٕ خبنيي٘.

 :نقد أدبي

ث بننننً لكتتننننني   ّميتننننً لكتتنننند 

    ْياُ كتني  ىقد ود ٕ  كنني ٓرتٕر
ٓقدِّو ر ننيٌ  ًٓ لكدًٓ  ٍّنْ  ننيبف   

ّىني ننند ّىني ننن، ثقنننني   ّمانننت  تف نننْٖ   

    ٛ ٍننذِ لمجر ْمنننيد    رننٔنيت مقنيقتننُ  لننٕ

مننً لكتاصننٔل. ٍّننْ  كنننني ٓ نندّ  ميت ننل   

مرفةننن٘ ّلرنننر٘  نيحلٔننننيٗ لكفّلٜٔننن٘ لكرف ٔننن٘   

ّلكرنيمجٔ٘  ةر ٙ ر ٔل لمجثننيل  زلندِ  كندٚ    

لكتالو ب ٙ لكفّلٓننيد لكني وثننيةد رنِّلل     

ٓتتدَّث بً وة رمخ ةّلٓن٘ بف ٔن٘   لإلةٍني   

 (.٢٩٠ّبنيمجٔ٘ وثنيةد ٍذل لك ِّلل )ص 
ٓقننندِّو  ٓنننً لكننندًٓ كتتني نننُ  قّدمننن٘  

ٓرننفِّف ةَٔننني  ننُ  ّ نيألرننٝ ٘ لكنني ٓثلٍننني     

ِّبننن٘ر تنيةةٔننن٘   ٍّنننٕ ورنننٝ ٘ كنننثلٗ ّمتي

رٔنيرننننننننٔ٘  ليفتننيبٔنننننننن٘  ل تصنننننننننيدٓ٘     

ّةتفٓنننن٘ ..... ٍّننننْ    ٍننننذل لكتقنننندٓه    

 فّلٓننن٘  ّا  ٓتلنننن بنننً رٔ نننن  فلٛتنننُ ك

ىقنننفو لكتتنننني   ىترنننفَّف ا  ٍَّْٓننن٘ ٍنننذل    

لكتنٔ ن  ةيقفو  ب ٙ رن ٔل لمجثننيل  ّيناُ    

كرن ٔنن٘ لكقننفلٛٗ  رىََّننني ىننْع مننً لحلفلثنن٘      

لكننْبف  ّٓ ننترل هلننني ةرننل "لكتْي ننل" لكننذٖ   

ِّك  دمٔننننُ      ٓنننندمٕ ٓنننندٖ لمجتْيكننننل ّٓلنننن

ّْٓي ُ ا  متر٘ لقكتلنيف ّ طن ّةدٗ 

 (. ٩٩لكدٍل٘ )ص 
 :الة النقديةاملق

ٓنننِّتٕ تْي نننل لكيني ننند لمجنت نننل مرفةننن٘  

ّ ّ ننننيا ود ٔننننيا مفٍاننننيا مننندةَّ نيا رنننث الا ك ننني  

ٓتنّثنننننل   مقنيكنننننن٘ ىقدٓننننن٘ ىننننننذكف مننننننً   

 خصنيٜصَني مني ٓرتٕر
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ت ننننندو لمجقنيكننننن٘  رينننننْلٌ ٓنننننثل لىت ننننننيِ   

ِّ ُ  ّمننً منننني ل    لكقنننية   ّبذ ننُ  ّٓلنن

 كلر "وةىنيكدّة وىدةٓدلرٌْ ٓاتال بننل  

 ... ٓتلننن خانيٓننني لك ٔننل" لمجخننني فلد"  ّ"

 ّ"لكطنيٍف  ً يف ٌْ ٓرنيجل لألةت  نيكقتل".
ِّت     ّتيط نننيف منننً منننثل ك اضنننْل ملننن

كط ننر لمجرفةنن٘  ةر ننٙ رنن ٔل لمجثنننيل  ٓيقننل  

بً يتٔا٘ ملَْةٗ وٌ ٍذِ لكفّلٓ٘ ةني د 

جبننننيٜنٗ كننننٚ  ّوىَنننني وكثنننف لكتتنننر    

م ٔرنننيا  ّوىَننني مف ننت٘ ألةضننل يفنننيٜنٗ ...   

ذل لكاننْ  ّٓ ننرلر "ٍننل ت ننتتيف لكفّلٓنن٘ ٍنن  

 ّ (. ٧٨ّلكتصننننننئن ّلك  ننننننٔ  " )ص   

ٍنننْر "يفٔ ننن ل   بيْلىننننيا ٓضنننل ليخنننف  مثننننيل

رننٔيُْٓ ٓننفّٖ رننلٗ ل ننً ة نند"  ّٓرننفِّف     

ٍذِ لكلخصنٔ٘  رىَنني ا نتنيكٔ٘  منني ٓنثل      

ورنننٝ ٘ ميَننننير منننني ٍنننٕ ٍنننذِ لإل نننتنيكٔ٘    

كٔننن توننفّٚ لك ننلٗ  ٍننل ريت ننن لك ننلٗ 

 بً لكفّلٓ٘ 
رفةن٘    ٍذل لكاضنيٛ  تقدِّو لمجقنيكن٘ م 

مننننْيفنٗ  نننننيكفّلٜٕ ّلكفّلٓنننن٘  تاضننننٕ ا  

ايففلٛ لكقفلٛٗ لكيقدٓ٘. تتنّثنل ٍنذِ لكقنفلٛٗ    

  رننننٔنيت رننننفدٖ ّيننننإ ىقنننندٖ ٓرننننفِّف 

ّْىنيتَننير لكقصن٘      إبني    ئ٘ لكفّلٓ٘ ّمت

لكلخصٔنيد  لمجتنيٌ  لكنمنيٌ  لمجيظنْة   

ّ  م نننية لكترفٓننن  ٓيقنند  ّٓننثل م نننيٜل 

 ةّلٜٔ٘  ّٓيني لَني  ّٓيتَٕ ا  حته. 
ّمنننً مننننني ل  كنننل  مقنيكننن٘ر "آنل ٔنننل  

لك ٔيننندٖ تنننفّٖ لحلنننر    منننً لحلنننف "     

ر لمجقنيكنننن٘ ٍننننذِ   يفنننننيٛ(. ٨٧ - ٨٢)ص

ٌ  مث٘" ٌ  رن تني ٌ  رنفدٓني  لألحندلث  ٓيتظننني

 لك ن ل   ... حْل ٓتنتْة لألّل لك  ل  ...

  ننننمخ لكرال نننن٘  ... حننننْل ٓتنتننننْة لكثنننننيىٕ

لكقصننن٘  بنننف  رنننٔنيت  ...".  لك ننن تمخ

ِّىننننيد لألخنننفٚ   ٍنننذل  ٓتتننندَّث بنننً لمجت

ّٓيتَٕ ا  لحلتهر "ةّلٓ٘  ٔ ٘ ... ٓرنْد  

 نيةَٜني ميَنني  غينٔني لمجترن٘ ّلكانيٜندٗ مرننيا".      

ّلجلننندٓف  نيكنننذكف وىنننُ ٓقصننند  نيك ننن ل     

لكفّلٜننٕ لخلنن،و  وّ لمج نننية لكفّلٜننٕ  ّوّىننُ 

ٓتّفة وٌ لكفّلٓ٘ لجلٔندٗ ٍنٕ لكني ةنفل     

 ر لمجتر٘ ّلكانيٜدٗ. نيةَٜني ميَني  نيكغئنتمخ
 مكّونات املقالة

ق ٓقتصف ىقدِ ب ٙ لكرف  ّايندلة  

لحلته  ّامنني ٓلنل ومْةلا وخفٚ مَن٘  

ميَننني ىننْع لكفّلٓنن٘ ّخصنننيٜ  ٍننذل لكيننْع    

ةٔقننْل  ب ننٙ رنن ٔل لمجثنننيلر "اٌ مننني ٓضننل      

لكفّلٓنن٘ لك ْكٔ ننٔ٘   ورننال رنن وه لكفّلٓنن٘    

تطننننفس لألرننننٝ ٘ لكتنننننٚ     ٍننننْ وىََّننننني ق 

ِّ  ٍذ ل لكيق   تٔأن٘ لكقنْل" )ص   ةتر

 ّمنننً لكفّلٓننن٘   ئننن٘ ٓلننننل كننننني  (٩٢

ننن  ك" مث نَني  لمفوٗ" ةّلٓ٘ بً  ْكُ  كل منني ل

ٕ  منيةك"    لثينتمخ  ةّلٓنتمخ  ا لٛ اىينني "ر "كٔان

  ... ّخنييننننن٘...  بنيمننننن٘...  ّلحننننندٗ ةّلٓننننن٘

  (٩٨٧ٓ نو" )ص  قمني  كنّو ٍٕ لخلنيي٘

َّ ّت ٔ يُ ٘  و ٘ " ةّلٓن ٛ  رنٔنيةٗ    ويفي ٔن " محنفل

ن"منيةٓيني ٍفمئت "  لد  ئ٘ "تتجنيّة ةَٔني ك

لحلتنيٓننننننننننن٘ لكفّلٜٔننننننننننن٘ ّل نيدثننننننننننننيد   

 تصئن ّميَني(. ٩٨٨لكانيٓ  ْكٔ٘" )ص 

ً  لكفّلٓننن٘    ةّلٓنننن٘ بننند ِ   كنننل  منننننني ل ّمننن
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"ليةتننننٔال  نننننيةتٔ "  مننننً  نننننن ك" لك ننننتٔي٘"

 ّبد ِ  (٩٩ةّلٓنيد "مني  رد لحلدلث٘" )ص 

  "مر ننْف ومننمخ"كننن" لكغف نننيٛ وخْتيننني" ةّلٓنن٘

"ميصَّ٘ كطفس لكقضنيٓني لكتنٚ برل ميَني 

ّرٔ ٘ كغنيٓ٘  ّكٔ س ينيٓن٘ دند  لتَنني ...     

مننني ٓطننفس ةّلٜٔنن٘ لكفّلٓنن٘ ب ننٙ ل ننل ..."     

 ةّلٜٔنننن٘ وٖ لكلننننرٌ  ٍننننذل ّ (. ٦٤)ص 

ٚ   ننرفٓتَني  /  ود ٔتَننني  وّ لكفّلٓنن٘  َّ ٓننف  و

" لك ٔنننننل  خانيٓنننننني" ةّلٓننننن٘ وحننننندلث م ننننننية

ٕ " لك ْكٔ ٔ٘ ٕ  كنِّن ً   "تفلكنن ٘  ّبن  ةّلٓن

"لكطنننننيٍف  ننننً يف ننننٌْ"  ٓقننننْلر     نننننن  ك" وةت"

"كتييني ا لٛ ةكنيو منً لألحندلث لمجترني  ن٘    

  ينننننننننيٛ لكيقنننننننند ّٓطننننننننْل(. ٠٢٩..." )ص 

ً  لكلخصٔنيد   وٌ لىتقننيدِ   كنل  مننني ل  ّمن

 بنفٍنننني ٓاننننيةت منننني لكلخصنننٔ٘ ا  ٓي نننر

كننننني ٓطنننْل  (.٦٨ ص) ّلكننننمي لكرق نننٕ

"لمجيظننْة  لمجيظننْة  ّمننً منننني ل  كننل  ْكننُر

 (. ٢١لكْل رٔ٘ ..." )ص  لكفّلٜٕ ٓاتقف ا 
تثل ٍذِ لمجقنيقد كثللا مً لمج ننيٜل  

لكي ق تنلل مْفْع ىقنيش  ّميَنير م رك٘ 

لكتجينننٔأل لألد نننٕ  ّودٓننند ىنننْع لكننني      

لألد ننٕ.   لكيقنند لألد ننٕ لمجيَجننٕ  ونندِّد   

 ئنننن٘ لكنننني  لكيْبٔنننن٘ ىْبننننُ  ّاٌ تتننننً  

لكفّلٓننن٘  لد  ئننن٘ مجونننني ٓتتننننل تلنننتا َني    

لكيَنيٜٕ  رد  ّكً ٓتتننل  ألىَنني   رنْة    

يب دلٜنه  ةننإٌ كنثللا منً لكيصننْص    جتنفٓ 

لألد ٔننن٘ لكننني تلننن ك ّآنيٍنننني     ٔنننل وّ   

كثل مً لخلصننيٜ   ميتنً وٌ تي نر    

 اكَٔني  ّمً  كل لك لٗ. 

 النوع شؤال

ٓطفس  ًٓ لكدًٓ رِّلل لكينْع   ينل   

مْفنننل منننً كتني نننُ  ة ننندٚ ودٓننند ىنننْع   

" نيتفٓننننننل نننننننن "تفلتٔننننننل ثرننننننني مخ لك تننننننف" ك

ٍل ٍنْ   رأي ٌْ"  ٓ رلر "ٍذل لكتتني 

رنننلٗ  لتٔننن٘ وّ تننننيةٓ  ر ٔرنننٕ وّ ةّلٓننن٘ "    

ّبٔنننرر "ألٌ لكفّلٓننن٘ ىنننْع محوننننيل وّيفنننُ  

ّماتنننْس ب نننٙ رنننننيٜف لحلقنننْل لمجرفةٔنننن٘     

رنننر ٔ  كيا نننٕ جتننننيّ لا لبت ننننية لكتتنننني   

ةّلٓ٘ ..."  ّٓر كل  كل  َٔني٘ لك فد  ّ رٌ 

لكفّلٓننن٘ م نننرك٘  نننتل   نننل وٌ تتنننٌْ     

  َّ  م رك٘ مضنٌْ  ّٓيتَٕ ا  لحلتنه  نر

"لكتتني  ٍْ ةّلٓ٘ تنيةٓ  ر ٔرٕ  نيمتٔني "  

َّ لكتتني  "بنل  ّ  خنير٘ لمجقنيك٘ ٓقّفة و

 مخ ةّلٜٔن٘ لإلرننية ّمرفةٔن٘ ل تنْٚ" )ص     

٨٢.) 
ق ٓاْتينننني وٌ ىالحننن،  ٍينننني  ومنننفًٓ  

لثيمخر وّهلنني ّيفْد ةفت  مخ لكفّلٓ٘  لكيْع 

لألد ٕ لمجرفّف  ّةّلٓ٘ لكتنيةٓ   ّثنيىَٔننني  

 لكلنتل ّل تنْٚ   بدو يفْل  لكاصنل  نمخ  

لك نفدٖ   لإلرنية  لكي  لألد ٕ   كل وٌ 

 تْٚ مرنف  ق برنل منً لكني  ةّلٓن٘       

ةنيك ننفد بيصننف ملنن ك  ننمخ كننثل منننً      

لأليفينيس لكتتني ٔ٘  مثلر لكتنيةٓ  ّلك لٗ 

ّلكقصننن٘   نننرىْلع كننننلت ميَنننني لمجخت انننن٘     

 ّلمج تن٘ .....
ٍّذل ٓثل رنِّلل لكتنٔٔنن  نمخ لك نلٗ     

س  ٓننً لكنندًٓ ٍننذل لك ننِّلل   ّلكفّلٓنن٘. ٓطننف 

كنندٚ  فلٛتننُ بننددلا مننً لكفّلٓنننيد  ةٔقننْل   
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مفٗر "ميتً ادةلل ةّلٓ٘ رنٔيُْٓ   ارننية   

ةّلٓنن٘ لكلخصننٔ٘ لكنني جتنننل  ننمخ لك ننلٗ    

لكذلتٔ٘   ر تَني لألّل  ّلك لٗ لكغلٓ٘ 

(. ٠١٠  رننننننننننن تَني لكثننننننننننننيىٕ ..." )ص  

ً  كنل  لحتانني   بً وخفٚ مفٗ ّٓتتدث  من

٘  لك لٗ ُ  ّلكفّلٓن ً  لألد ٔن٘    َْٓتن    كتن

ٌ   ٔيَنني  لمج نية٘ تنّل  د حنيقد  ةٔتتندل

ٌ  دٔن   ٍجمخ  ّلحد ىْع    لمجننيدٗ  تتنْ

٘  ّٓتٌْ تلتٔ َني ةّلٜٔنيا  ّٓق س رلّٓ

  ْ لك ننننلٗ  لمسنننننيا هلننننذل لكيننننْع لهلجننننمخ ٍنننن

لكرنيٜ ٔنننن٘ل ّ كننننل ق ننننتننيل لكنننني  ب ننننٙ     

 خصٔنيد حقٔقٔ٘ ّيْة ألةفلد لألرنفٗ   

دلننننننفٚ ينننننل وٌ وت ننننننه لكتنيت نننننن٘    

لألحننندلث  ّخنننفّل ٍنننذِ لألحننندلث بننننً     

"كفّىْكْيفٔ٘ لكنمً  ّةدو لكاجنْلد  نمخ   

ل طنيد لكتنيةةٔ٘  نيكتانيئل لمجتخٔ ن٘ ..."  

برل ٍذل لكي  رلت اننيا بنً لك نلٗ )ص    

  نننننفّت   نننننل" كتنننننني  وٌ ّٓنننننفٚ(. ٢٠١

 ّلك ننننلٗ لكفّلٓنننن٘  ننننمخ بنننننل" "لكلنننننأل

 ٘ ٘  لكذلتٔننننن  ّلكدةلرنننننن٘ لكقصنننننلٗ  ّلكقصننننن

  .(٢١٦ ص" )لكر نٔ٘
ىتتإ  َذِ لألمث ٘ كيينني   م نرك٘   

ودٓد لكيْع ّلكتنٔٔن  مخ لكفّلٓ٘ ّلك لٗ. 

منِّٔنننن  وّقا   نننمخ لك نننلٗ لألد ٔننن٘ ّوىنننْلع   

َّ لك نننلٗ   لك نننلٗ لألخنننفٚ  ّىنننفٚ ثنيىٔننننيا و

لألد ٔ٘ ٍٕ  ص٘ ود ٔ٘ تتصن  نني تتصنن   

ٖ   صننن٘ ود ٔننن٘ وخنننفٚ   نننني    كنننل    نننُ و

لكننذٖ  لكفّلٓنن٘  مننً خصنننيٜ     لكْ ننس 

ريت ن ةُٔ بيَني  مً حٔن  ةّلٓتَنني  صن٘    

ًَّ  مننني   ٓرنني وىَننني  ّ    حٔنننيٗ  ننخ  مرنن

لكْ س ىا ُ   ئ٘ ود ٔ٘ متخَّ ٘  ّت جٔل 

ًَّٔ  ٍّيننني تتنثننل     كْ نننيٜل حٔنننيٗ  ننخ  مرنن

ا تنيكٔتَني  ّاٌ ٓتً  ينيؤٍني ذلتنننيا   

ّم نيةٍني "يل كفّىْكْيفٕ"...  ةَذل منً  

 خصنننيٜ  ود ٔتَننني  ّق برننل ميَننني ةّلٓنن٘. 

ومني لكفّلٓن٘ ةتصندة  منً ميظنْة منني  بنً       

مفيفنننل ّ ننننيٜرٕ وّ متخَّٔنننل  ّ ننند ٓتنننٌْ  

  ويفنننلٛ ميننُ  ّتننيظه مننً لمجيظننْة  رننلٓنيا

ىا ُ  مني ريتنيةِ منً ٍنذل لمجفيفنل    ئن٘     

 صصٔ٘ متخٔ ٘ تيطيف  فؤٓن٘ ٍنذل لمجيظنْة    

ا  لكرنننيمل  ّميتنننً ك فّلٜننٕ وٌ ْٓ انننن   

وٖ بيصف كتني ٕ   لك ئ٘ لكي ٓلتا َني 

كتيطننيف  فؤٓتننُ  ّتْ ٔاننُ ّ نننيٜل رننلٓ٘ ق   

برننننل ةّلٓتننننُ ىْبنننننيا ٍجٔينننننيا  كنننننني وٌ   

كنمً   لك لٗ ق بر َني ةّلٓن٘   تت  ف ل

ّلمجثنيل لكدلل ب ٙ  كل رنلٗ يفننلٌ خ ٔنل    

يفنننننلٌ مجٔخنئٜننننل ىرٔننننن٘ لكنننني ت نننندو مننننً 

 لكيَنيٓ٘.
 :مصطلحات نقدية

ٓ نننتخدو  ٓنننً لكننندًٓ    مقنيكتنننُ     

مصننننط تنيد وتنننننيل ا  ىقنننننيش  ّميَننننني    

"لكْحننندٗ لك نننفدٓ٘"  ّٓرننني  َنننني  كننننني    

ٓ نندّ  مننني ٓ نننُٔ  رضننَه لكاصننل  ٍّننْ     

دو مصننننط   لكاصننننل وحٔنيىنننننيا  وّ   ٓ ننننتخ

لمجقطل. ّلكْحدٗ لك فدٓ٘    مصط تنيد 

لمجننننننيَد لك ننننننفدٖ  ترنننننني لكتاصننننننٔل وّ   

ْ قا   م ننننية    لكتانيينننٔل لكننني توتننندث وننن

لك نننفد  ّتنننِّدٖ ّ ٔاننن٘ منننني  كننننيكتْل ٌ   
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ّلريننني  لكقننفلة ّلخلننفّل ...  ّٓ نندّ كننٕ وٌ 

لمجصنننط   لألكثنننف ينننْل نيا ٍنننْ "لكْحننندٗ     

تخدمُ  ٓنننً لكيصنننٔ٘"  ٍّنننْ مصنننط   ٓ ننن

لكدًٓ وٓضنيا  ّ كل ألٌ ٍذِ لكْحدٗ ى ٔد 

ٓلننننننتا ُ لك ننننننفد ّلكْيننننننن ّلحلننننننْلة   

 ....ٔيفّلكتر 
ّمنننً لمجصنننط تنيد لكننني وتننننيل ا     

ىقنيش مصط تني لحلتنيٓ٘ ّلخلطنني . ٓنفد   

 كنننننف ٍنننننذًٓ لمجصنننننط تمخ كنننننثللا     

مقنيقد ٍنذل لكتتنني   ّمنً مننني ل  كنلر      

"ّ ننذكل  تتتنيمننل لحلتنيٓنن٘ ّلخلطننني   

نئٜنننن٘ لحلتنيٓنننن٘ ّةّلٜٔنننن٘  ّٓصننننيرنيٌ حت

لخلطنننني   ّٓقننندمنيٌ ةّلٓننن٘ ةلٜرننن٘ تلنننَد   

ر ّةليفل ٩٨٠ك خٔنيل ّلكاً ّلجلننيل" )ص 

 (.٢٢٨ ٩٧٩ّ ٩٤٦ّ ٠٨١ّ ص
ى ت، لحلته جبننيكٔ٘ ٍنذِ لكفّلٓن٘   

ِّىٕ لكفّلٓننن٘ر لحلتنيٓننن٘     لكرنيٜننند ا  متننن

ّلخلطنننننني   ٍّنننننذل ٓرننننني وىَّنننننُ ٓقصننننند    

 نيخلطننننني  ةّلٜٔنننن٘ لكفّلٓنننن٘ وّ ود ٔتَننننني وّ   

..  ّلك ننِّلل لكننذٖ ٓطننفس ٍينننير     ننرفٓتَني .

وكننننننٔأل ك تتنيٓنننننن٘ دّة   اىتنننننننيل ٍننننننذِ    

لكفّلٜٔنن٘  ة ننهر حصننف لكفّلٜٔنن٘  نيخلطننني    

ِّىٕ  ثننننه ٍننننل ميتننننً لكاصننننل  ننننمخ متنننن

 لكفّلٓ٘  
  لمجيَد لك فدٖ  تتلنتال لكفّلٓن٘   

مننً لكقصنن٘ ّلخلطننني   ّتتلننتال لكقصنن٘ 

مننننً لكْحنننندلد لك ننننفدٓ٘ ّلكلخصننننٔنيد  

يظننْة ّٓتلننتال لخلطننني  لكفّلٜننٕ مننً لمج   

 ّلكاضنيٛر لكنمنيٌ ّلمجتنيٌ لكفّلٜٔمخ. 

  :اخلطابان: الروائي والنقدي

ّكنننني ٍننْ مرننفّف  ةننإٌ لخلطننني     

مصط   حدٓ  ةت ن ماَْمُ  ننيختالف  

لكر ْو لكي ت تخدمُ  ّماَْمُ لك ننيٜد   

ّةني ننننيا كيظفٓننن٘ لقتصننننيل  ٍنننْ منننني ٓيتجنننُ   

لمجت قننٕ مننً لكنني  كنندٚ ت قٔننُ كننُ  وّ ٍننْ    

لكنننني  لمجْفننننْع  ٔنننند لكتنننندلّل  ّكتننننلِّ 

متدلّل ميظْةِ اكُٔ ّخطني ُ لكذٖ ٓت َّٔيُ  

كثنف ا ندلبني كننيٌ    ّك نني كننيٌ لكني  و  

 وكثف تْكٔدلا ك خطني نيد. 
ٍّننننذل مننننني بر يننننني ىقننننْلر اٌ ٍننننذِ    

لمجقنننيقد ٍننٕ لخلطننني  لكننذٖ وىتجننُ  ٓننً      

لكندًٓ كنندٚ ت قكٔنُ ٍننذل لكرندد لكتنن ل مننً    

لكفّلٓنيد  ٍّنْ خطنني  ٓف نٙ ا  م نتْٚ     

      ٛ ٍننذِ لكفّلٓنننيد لإل نندلبٕ  ةتنننيٌ بطننني

متنٔننننلا   لكيقننند لألد نننٕ لكنننذٖ ٓلنننتْ    

 ننُ  وّ مننً تقصننلِ    لكتننثلٌّ مننً ئني

ودلٛ دّةِ   ٍذِ لقيّى٘ مً لكننمً لكرف نٕ   

لكننننذٖ ٓتثننننف ةٔننننُ لقرننننتَالك  ّٓقننننّل    

   لإلىتنيل.
  :يف الرواية العربية

 شعة معرفة وتتبُّع

ٍْ لكتتني  لكثنيمً ك نِّكن   لكيقد 

لكفّلٜننٕ. ّ َننذل لكتتننني  ٓتننٌْ دلنننْع   

لكفّلٓنننننيد لمجقننننفّٛٗ   لكتتننننر لكثننيىٔنننن٘  

 ة نه  ٍّنذل   (٢ثالمثٝ٘ ّرنتمخ ةّلٓن٘ )ص   

٘  رنر٘  ب ٙ ٓدل ً  مرفةن ً   ٓن ٘  لكندٓ   نيكفّلٓن

 كتطننننْة تت رننننُ ّمنننندٚ ّلكرنيمجٔنننن٘  لكرف ٔنننن٘

 ٘ ٘  لحلفكن ٘  لكفّلٜٔن  ّمننً ّلكرنيمجٔن٘   لكرف ٔن
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ب نننٙ  كنننل  وٓضننننيا  ىلنننل  ب نننٙ    لألدكننن٘

ر ٔل لمجثنيل  ا  حدٓثُ بً نيأل بلنفٗ  

ةّلٓننن٘ بف ٔنننن٘ ت نننت َه لألرننننطْةٗ  كنننندٚ   

رَٔدِ ك تالو ب ٙ ةّلٓ٘ رن ٔه  فكننيد   

"مٔدّرننننننننننني ق ت ننننننننننفس  ننننننننننرفٍني" )ص  

ُ  ا  ىلننننل  كنننننني(. ٠٨٩ّ٠٨٢  تصننننئا

   لمجفكنٓننن٘ ك قضنننٔ٘ ّةني ننننيا لكنننفّلٜٔمخ 

 ةّلٜٔننن٘ ميّ نننٙ منننٕر "كقْكنننُ ةّلٓننننيتَه 

 (.٠٧٦لكْيفل  نيمتٔني " )ص 
 عتبات الرواية

لمجقنيكننن٘ لكيقدٓننن٘ لكصنننتأ٘    ٍنننذل 

لكتتننننني   ق ريت ننننن بيَننننني   لكتتننننر 

لك  ر٘ لألخفٚل ٍٕ مقنيكن٘  صنلٗ  كغتَنني    

رنننَ ٘  مرجنَنننني مرجنننه لك غننن٘ لمجتدلّكننن٘   

ب نيةلتَني  صلٗ    ٔط٘ لك كٔر  ت ندو  

 ترفٓننن مننْيفن  نننيكفّلٜٕ ّاىتنييفننُ  ّمْ ننل 

فنننْع لمجقنيكننن٘   ٍنننذل لإلىتننننيل.  لكفّلٓننن٘ مْ

ّتنندخل ا  ىقنند لكفّلٓنن٘ مننً بت نيتَننني  مننً 

لكريْلٌ  ةرينْلٌ ةّلٓن٘ر "لختاننيٛ لك نٔد ق     

وحد"  ألمحد رٔ نيّٖ  ب ٙ ر ٔل لمجثنيل  

دللٌّ بننل  ضننٔ٘ لكفّلٓنن٘ لمجفكنٓنن٘  ٍّننٕ     

"بنننيمل مفيفرننٕ ٓقطيننُ لمجَّنلننٌْ ..." )ص    

 ألمنمخ " لك ني تنيترر "ةّلٓ٘ ّبيْلٌ  (٠٢

ّٔنننيد لحلتننه"    لكنننلّ ٖ  دللٌّ ب ننٙ "َ نندرو ليك

 مقنننيقد    لكريننْلٌ  ّٓننثل( .... ٤١)ص 

" لكرجنيكنن٘" مْفننْع ايفني تننُ تتننٌْ رننِّلقا

ّْت لكقننية  ا  متني رن٘    مني   (٠٢٢ ص) ٓلن

لكقفلٛٗ  ّكثللا مني ٓ دو لكيقد  ثنل ٍنذل   

ّْت. ّٓتْ اننننن لكيني نننند كنننندٚ   لك ننننِّلل لمجلنننن

بت نيد وخفٚ  ّمنً مننني ل  كنل  لإلٍندلٛ     

ةّلٓنن٘ر "مدٓينن٘ و ننٕ" كتاننٙ لكنننبيب        

ٍّنننننْر "ا  ىننننننيٍر حننننن  ّليخنننننفًٓ ..."     

ةٔقْلر "ى تيتد وٌ بت ن٘ لإلٍندلٛ تلنتل    

ماتنيحننننننننيا مينيرننننننن نيا ك ننننننني "  كننننننننني وٌ 

لكتصننندٓف  ٍّنننْ ألدّىنننٔأل  "ٓاضنننٕ ا     

 (.٢١٠ّ ٢١١لمجدٓي٘ لمجقصْدٗ" )ص 
 :العرض واحلكه

ِّت  ٓنننرتٕ    ّا  ت ننندو لمجقنيكننن٘  نننني ٓلننن

  كنننني ٓقننْل لمجِّكاننن    لكرننف   ّٓلنننل 

لكتننننْوممخ "لحلتنيٓنننن٘ ّلخلطننننني  لك ننننذًٓ  

 ّٓ ننندّ(. ٧تتلنننتال ميَننننني لكفّلٓننن٘" )ص 

 لكفّلٓننن٘ وحننندلث  نيحلتنيٓننن٘ ٓقصننند وىنننُ

 رننن ٔل ب نننٙ ةيقنننفو ةّلٜٔتَنننني  ّ نيخلطنننني 

/  لكفّلٜٔننننن٘ لمجننننننيدٗ ٍنننننذِر " ْكنننننُ لمجثننننننيل

 ةّلٜٕ خطني    محنيدٗ ٓضرَني لحلتنئٜ٘

...")ص  ّلكتجدٓننننند لكتق ٔننننند  نننننمخ ٓننننننلّل

 ٓ ننتخدو زلنندِ لك ننٔنيت ٍننذل ّ   (٩٩٨

 ّلألحننندلث لكار ٔننن٘ لألحننندلث مصنننط تٕ

 لمجصنننط تنيد ودٓننند رننن ٔل ّ . لكيصنننٔ٘

 مصننط   لك ننفدٖ  لمجننيَد  ر ىقننْل  د انن٘

 ٓ ننّنُٔ مننني لألّكٔنن٘  لمجنننيّدٗ ٓرنني لحلتنيٓنن٘

 لكقّصنن٘ ّمصننط   لكار ٔنن٘  لألحنندلث ٍننْ

 ّمصننط   ّلكلخصننٔنيد  لألحنندلث ٓرنني

يظنْة لكفّلٜننٕ ّلكاضنننيٛر  لمج ٓرنني لخلطنني  

 لكنمنيٌ ّلمجتنيٌ. 
ٓوننَتّه لكرننف  ٓيتَننٕ ا  حتننه      ّا  

ّاننني   ةٔقننْل  ب ننٙ رنن ٔل لمجثنننيلر "لىطال ننني 

تقننّدو" ... ةّلٓنن٘  ٔ نن٘ ت ننتتيّف لكقننفلٛٗ ...   

 مننننير "ليخنننف حتنننه   ّٓقنننْل(. ٠٠٢ص.)

٘   نَنيدٗ  لكفّلٓ٘ مً برل ٙ  ةئن ٘  ب ن  مفح ن



 2222/ سيرانح/ 416العدد  

 

82  

 

 لكفّلٜننننٕ  مننننً برننننل ّمننننني  ... تنيةةٔنننن٘

ٌّ يننل  (٢٢ِّّةخنننيا ةّئنننيا  نيمتٔننني " )ص.   م  و

 مثننل مط قنن٘  ت نندّ لألحتنننيو ٍننذِ  رننر

ر لمجقنيك٘  دلٓ٘   لكفّلٜٔنيد احدٚ بً  ْكُ

٘   نَف لد  ٍٕ" ٘  لكفّلٓن   "مينني ع   نال  لكرف ٔن

٘    هلني ّتتْبُ ٘  ىَنيٓن  وٌ ّت نتتيفّ ر "لمجقنيكن

ّْل . ص" ) نيمتٔني  لكرف ٔ٘ لكفّلٓ٘  َف لد تت

٩٨٢ّ ٩٦٨.) 
لكرنننننننف  ّينننننننإ ٓقنننننننّدو مرفةننننننن٘ 

 نيحلتنيٓنن٘ ّلكقّصنن٘ ّلخلطننني   ّىقنندٖ    

ٓتر اننيف  ةٔ ننرل  ب ننٙ رنن ٔل لمجثنننيل    مننني  

  يننيٛ لكلخصننٔ٘ر "كٔننن ٓ ننتقٔه لمجْ ننن  

لمجترننننيرن منننل لمجظ نننْو منننل حنننّر لكظننننيمل    

ّلحلننير٘ كُ"  ّٓقْل بً  ينيٛ لكفّلٓ٘ر "مني 

بر يننننننني ا لٛ حتنننننننيٓتمخ مياصنننننن تمخ    

نننل  ٔيَنننني رننْٚ    لكفّلٓنن٘ لكْلحنندٗ  ق ب  

لحلّٔن لكْة ٕ ..."  ّبً لحلْلةر وكن مً 

مفح نن٘ لكلخصننٔنيد لكدةلرننٔ٘ ّلكرنفٓنن٘   

ٌّ  رر لكْحدلد لك فدٓ٘ مً   ٔل  ّٓفٚ و

 ٨٢ّ ٢٢٨"كننننننننننّو منننننننننني ق ٓ ننننننننننو" )ص  

   لكفّلٓننننننننننننيد ّٓصنننننننننننّين(. ٠٢٠ّ٢٨ّ

 رنننننتفٓ٘  ّل رٔننننن٘ حدٓثننننن٘ ر لجتنيٍننننننيد

 كنننني  ... متيننْع ىننّ  تق ٔدٓنن٘  يفلٜ ٔنن٘ 

رّٔننن  رضننَني   غتَننني لكلننرفٓ٘  وّ  ا  ٓننفٚ

 نيبتننيدٍننننني "كننننْكتٔالا كغْٓنننننيا"  ّٓننننثل   

م نرك٘ لكينْع لألد ننٕ  ةٔينني   لكانفت  ننمخ     

لكفّلٓننن٘ ّلك نننلٗ  ّلكرال ننن٘  نننمخ لكفّلٓننن٘   

 ّلألرطْةٗ ...  ّٓفيد لكتينيص. 
ًّٔ    م نننننية بن ٔنننن٘ لكيقنننند     ّٓت نننن

لكقضنننننيٓني لمجفكنٓنننن٘ لكنننني تتنثَّ ننننَني ٍننننذِ  

َني  ّتونثِّ َني ىصنيا ةّلٜٔنيا لكفّلٓنيد مً مفيفر

كني انيا ّةلٜٔنيا. مً ٍنذِ لكقضننيٓني ىنذكفر    

ّْقتننننننننُ   لكْل ننننننننل لكرف ننننننننٕ لمجرننننننننٔ  ّو

ّملننننتالتُر لمجَّنلننننٌْ  ّل ننننل لمجننننفوٗ   

بال ننننن٘ لمجثقانننننن  نيك ننننن ط٘  لقرنننننت دلد    

ّلكا نننيد  مننني وةضننٙ ا   ٔنننيو مننني مّسننٕ       

 نننننننيكف ٔل لكرف ننننننٕ. لحلننننننفّ    لكننننننْرً 

رننننننفلت  لكرف ننننننٕر   ك ينننننننيٌ ّرننننننْةٓني ّلك

ّلهلنننفّ  منننً يفتٔنَنننني  ّبنننٔ  لكغف ننن٘     

لمجندّيفنن٘   لكننْرً ّ  لمجياننٙ  لكقضننٔ٘    

لكا  نننننننننطٔئ٘ ّلمجقنيّمننننننننن٘   لجلينننننننننْ  

 لك  ينيىٔنن٘   تلننف٠٨ًٓلك  ينننيىٕ  لىتانيفنن٘  

 .... لكرف ٕ لكتنيةٓ  ّيفدّلِ  لكْيفْد
ٍّتنننذل  كننننني ٓأننند منننني رننن يف      

ٓيضنننننّه ٍنننننذل لكتتنننننني  ا  رنننننني قنيتُ    

كْىننننُ ّثٔقنننن٘ ود ٔنننن٘ ّىقدٓنننن٘ تنيةةٔنننن٘    

ّومنْ يفنيا ك نقنيك٘ لكيقدٓ٘ لألد ٔ٘ لمجتنّٔنٗ  

ةٔ ّ ٕ   َذل  حنييفن٘ منيّرن٘ ك تٔننيٗ لألد ٔن٘     

 لكرف ٔ٘.

 خطاب نقدي حديث

ّبننْدع ب ننٙ  نندٛ   َننذًٓ لكتتننني مخ     

دًٓ لجلدٓننندًٓ  ْٓلينننل رننن ننيٌ  ٓنننً لكننن   

حضْةِ لجلنيد ّلكفيمخ   لمجلَد لكثقني  

لكرف ننٕ  ّمينننيةس ةرنيكٔتننُ    ينننيٛ خطننني  

ىقنندٖ حنندٓ   ٓف ننٙ ا  مقنننيو لخلطننني    

لكفّلٜننٕ لكرف ننٕ  ّٓفتقننٕ  ننُ ا  مقنيمنننيد  

وب ٙ  ّٓات  ومنيمُ آةني نيا يفدٓدٗ. ّ ذكل  

  ٓف   لكيقد ّق ري ف لكفّلٓ٘.
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 نشيد الزيتون
 قضية األرض في الرواية الفلسطينية

  للدكتور نضال الصالح
 

 د. مأمون الجنان  

 

 أنا األرض...

 وا أوها الذاهبون إىل حبة القمح يف مهدها

 احرثوا جسدي!

 أوها العابرون على جسدي/ لن  

 متروا

 أنا األرض يف جسد/ ل  متروا

أننننا األرض يف هنننلوها/ لننن    

 متروا 

أننننا األرض.. ونننا أوهنننا العنننابرون 

 على األرض يف هلوها 

 (1)ل  متروا! 
 

بّذٓ الكمىاٌ بدأ الددتيٕ  ٌاداه   

الصددداح  ٕميددددْ ا ا"يكيدددا  "ٌيددددٗد   

الزٖيدددُٕ" ِٔددد٘ عندددا ٚ عدددَ  ددد ٖاٌ ودددَ  

تيدددداو ا ٔالددددة الفٔاٖددددٛ ال م دددد ٍٗٗٛ    

لكٍّا ا احلقٗقٛ غٍٗٛ بدكتَف ودَ كلد     

إك حتددددات٘ ِددددذٓ ا٧ٔ األ بددددا و ا٧ و  

ال م  ٗين مبْىمْ  اليت وا ىزاه ىي اعن 

 ض  آفالدددْ ٕدددٕه لادددٗٛ اليى ددد  بددددا٧    

ٔىعد  ألٕاُ ال ٗد  ا ا٧ و ال م د ٗين   

ٔىيددددددعه ا ٕرددددددْ ال ددددددف ٖٛ بقصدددددد   

أ"ددد ٕ ٖٛ ودددَ ا قأودددٛ ٔالصدددىٕ   ٔودددا     

ٖفبط اإلٌ اُ ال م  ٗين بك ضْ ا ىناردا   

 ٕٔٗا  ٔوعٍٕٖا   جمن٥ٕ  بعدفأل الكدا ٕ    

ٔال ٦ٕدد  ٔ ودداّٟي ٔ وددٕعّي  فددا٧ ض    

ِددد٘م  ودددز بقددداّٟي ِٔددد٘ اءٕٖدددٛ ٔا٥ٌيىددداٞ 

لصىٕ  ٔىيكن ٕٔدٚ الي٦ٕي ٔالّٕٕ  ٔا

ٔالصدٕ ٚ الفاٟعددٛ  ا  فدد ا٧ و ٔاليددعف   

ٔالفٔاٖدددٛ ٔلدددٕٚ ٕادددٕ ِا ا عدددا  ا٧ و  

 ال م  ٗين.
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لقد عاجل الياعف ٔالكاىه ٔا٧ ٖه 

ال م  ٗين لاٗٛ ا٧ ض ا ٌصدْ بصددأل   

ٔإٕ دداع عدداه با  دد٤ٔلٗٛ الٕرٍٗددٛ الدديت     

اادلدددً ا٧ف٠ددددٚ ٔ عدددً ِدددذٓ الٍصدددٕ   

بغالنٗيّددددددا أٔ ا وعىلىّددددددا إ  اليى دددددد  

بددددا٧ ض ٔا٥ٌغددددفاع فّٗددددا ٔبددددذه ا ّددددٓ    

ٔا٧ ٔاح ا "ددددنٗن الددددذٔ  ٔالدددددفا  عٍّددددا 

الد ا"دٛ ذمدٕ    لذل  كِه النإُ ا ِذٓ

ا"دي٦ْٞ لادٗٛ "ا٧ ض" ٔى دمٗط الاددٕٞ    

عمّٗددا اا ددٛ ا الفٔاٖددٛ ال م دد ٍٗٗٛ ٔوددا   

متَمددددْ ودددددَ أفدددددن ا اليْفبدددددٛ الٍادددددالٗٛ  

ال م د ٍٗٗٛ  ٔتداُ "دعْٗ ٔاضدٖا  ّدفاٞ      

ا٥"ي ا ٚ لد  اإلوكاُ ممدَ "دنقٕٓ ٔودا    

"دداعدٓ عمددٜ إدمدداا ِددذا العىددن ا م ٗددٛ      

ّىدا  الَقافٗٛ ٔا دٍّٓ الٍققددٙ الدذٙ كيمك   

فكودددٌا باحلقٗقددٛ ا اددفٚ واددافٛ بف٣ٖددٛ   

الٍالددد العفبدد٘ ا  دد٤ٔه الددذٙ ىّٗددكٌ لددْ      

فف ٛ ا٥ر٦  الد٣ٔو عمٜ ّاٌده تدن    

ودددددَ و دددددإٛ ا٧ و ال م ددددد ٗين اددددد٦ه 

"دددٍٕاٌ لفاٞاىدددْ ٔحتم٦ٗىدددْ ٔفدددن أ"ددد      

عمىٗددددٛ ٔ ٣ٝ فكفٖددددٛ ٌاددددالٗٛ  دددداحلٛ    

لمٍّدددددددٕض مبعٍدددددددٜ اليْدددددددذق  ا ا٧ ض  

 ه الصدداحالدددتيٕ  ٌاددافْداٌٞ   ا"ددٛ  

ٔ ٣آ كاٌ لٗىدددددٛ فٍٗدددددٛ عالٗدددددٛ ا ِددددددذا    

اليددكُ  ٔ  ٖكددَ ا"ددي تيابددْم "ٌيددٗد    

اعينارٗا بن ّاٞ لٖٗىن  ٥لٛ  (2)الزٖيُٕ" 

حمددد ٚ ضددىَ ٌيددآٟ ا"دديقاِا وددَ ادد٦ه     

ِدددذا العدددفض ٔودددَ اددد٦ه و ددد ٚ ى دددٕ     

الددٕع٘ اإلٌ دداٌ٘ الددذٙ ىيددكملن ا عددٕا  

الٍآ ٔاليْفبٛ  ٔلد متَقمً ِذٓ اليْفبٛ 
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بيْ ددددٗد الددددٍق  ا ٕٔدددددٚ  ٥لٗددددٛ  لدٖددددْ 

ٔضعيْ ا و ديٕٝ الٍالدد لمٍصدٕ  بعد      

ىيْددددأا ٔىددددي ٖ  ا٩فدددداأل ٔىعمددددن عمددددٜ    

الٍصددددٕ  ٔٔهاٟ ّددددا ا٧ اٟٗددددٛ ا ىالٗددددٛ  

ٔالٍقدٖددددددٛ  ا و ددددددا  الددددددف٣ٝ ا٧ بدددددد٘    

 ٔالييكٗن ال ين.

ٗقدددا  ٕدددف  النإدددُ ٔ أبدددْ ا      فكددداُ ّم

إغٍددددداٞ فَدددددْ ب اعمٗدددددٛ كٍِٗدددددٛ ٔاضدددددٖٛ  

ّا ٔالٍيدددآٟ الددديت تا قددددقواٌ الددديت ٖادددع

ٖيٕ دددددن إلّٗددددداا فاددددد٦  عدددددَ اءدددددٕاو    

ٔاليعمٗقاٌ ٔا٧فكدا  الديت ٔ د ّا  عددا     

عَ ى   اىْ ٔوا فّٗدا ودَ إٕدا٥ٌ عمىٗدٛ     

بيكن وٕضٕع٘ ّٔا   لذل  ٕفقض ا 

فَدْ عمدٜ الدي ك  ا ال م د ٗين الدذٙ      

ٖفٖدددد العدددٕ ٚ إ  أ ضدددْ عدددَ رفٖدددن ودددا      

 شممصْ وَ ا٥ٌيدغاهم بكٌدآ... ٖٔفّعدْ إ    

 (3) الٕرَ الفٕي ٔا٧ ن ٔا ذٔ .

ِٔددددذا وددددا وٗددددز ا٧ و ال م دددد ٗين    

ٔمتٖدددٕ ٓ ٕدددٕه لادددٗيْ ا٧"ددداعم  اٖدددٛ 

ا٧ ض ٔالنقدداٞ ا الددٕرَ ٔىصددٕٖف  دداه   

فم دد   بفاعددٛ ااِٗددٛ ويْمٗددٛ ا فصددن    

الفبٗددة فادد٦  عددَ كتددف أردداٞ أاِا ِددا   

ٌٔناىاىّا ٔأشْا ِا  اا ٛ  وز فم    

ا٧بددفا فٗددْ   "شددْف الزٖيددُٕ" ٔلعددن ال ددىٛ   

ىمدد  الع٦لددٛ الٕاضددٖٛ بالزودداُ ٔا كدداُ   

ٔا٥باِددداٌ ٔاليزاودددْ ٔمت دددكْ باءٕٖدددٛ 

ال م  ٍٗٗٛ  فكاًٌ ا٧ ض متَن فاداٞ  

ٕقٌددددا  أ"ا"ددددٗا  وددددَ     ٔالعٗددددا  ٔ وزٖددددا  ٔوك

وكٌٕدددداٌ ا  دددداو  ا وعىلددددي ا ٍْددددز  

الفٔاٟدددد٘ العفبدددد٘  فقددددد أءنددددً القاددددٗٛ 

ال م ددددد ٍٗٗٛ وٍدددددذ بداٖدددددٛ الصدددددفا  ودددددة   

صدددددٌّٕٗٗٛ ويددددداعف العدددددفو  احلفتدددددٛ ال

ا٧ٕدددددددفا  عمدددددددٜ اادددددددي٦  اٌيىددددددداٞاىّي  

الُق فٖٛ  ٔلٗ  أ ه عمٜ كل  وَ أُ زمد 

ا دددددفٞ ا ىدددددا ٖا الَدددددٕ اٌ ال م ددددد ٍٗٗٛم   

الكاىدددده ال ددددٕ ٙ ٔا صددددفٙ ٔالعفالدددد٘   

ٔا غفبدد٘ ٔا زاٟددفٙ ٔالددٗىين "تي ددا ا    

تيددد  باٌددده ال م ددد ٗين ا وعفتيدددْ  

ا صددد ٖٛ" بعددددوا ّددداٞ ا٧ و ال م ددد ٗين  

ٌاضددْا ٔشدددٖد الٕالعٗددٛ  عىٗددن الف٣ٖددٛ     

وٕاتنا لمي ٕ اٌ ال ٗا"ٗٛ ٔا٥ّيىاعٗٛ 

ومي ددددا ٕددددٕه ٔالددددة القاددددٗٛ ال م دددد ٍٗٗٛ 

ٔآفالّددا  فكددن ك ٚ وددَ ىددفاو فم دد       

ِددد٘ "الدددٕرَ" متددد٨ ا٧ ض ٌيدددٗدا  ٖعمدددَ    

لمعا  أ ة أُ اليعه سمىن ىفاٍْ ٕٔقدْ  

ا لمنددْ ٖٔ نعددْ عمددٜ ّمدددٓ  تىددا  ددف  

 ٖٔ مٖٕوا وا حمىٕ    

 ا الناه أغٍٗٛ

 ٖا أاً

 عَ بمدٙ

 ٌاو٘ ٧تينّا..

  أًٖ ّ ى 

 حمى٥ٕ عمٜ الز  

 ٔتاُ ٖفشح ألٕاٌا

 فقمً ءيم

 ّ ى٘ ٍِاك

 ف دقٔا "إٛ النمد
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 ا الناه أغٍٗٛ ٖا أايت

 عَ بمدٙ

 ٌاو٘ ٧ٕ فِا ٔمشا

 عمٜ ّ دٙ

ٔىيددكل    ا"ددٛ "ٌيددٗد الزٖيددُٕ" وددَ    

ا ا قدوددٛم ىٍددأه  وقدوددٛ ٔأ بعددٛ فصددٕه  

النإددددُ وددددددا٦ إ  الفٔاٖدددددٛ العفبٗدددددٛ  

ال م دد ٍٗٗٛ ٍدددي ٔضدددة ا ال صدددن ا٧ٔهم  

 وقدواٌ أٔ  ّاٌٞ تىا ٖم٘م 

ا  ٔاٖددٛ "اٍٖدده" حىددد ٕ ددٍ      .1

( الددديت ىعددداجل ىدددا ٖا 1914ِٗكدددن عددداً )

وصددف ا ال٦ٍٍَٗٗدداٌ أٙ وفٕمددٛ ا٥ٌيددداو 

الفٖ اٌ٘ ٔا٥ض ّا   متْد ِذٓ الفٔاٖٛ 

ل ددد٦ح بدددا٧ ض ٔىدددفا "ومكٗدددٛ   ا ىندددا  ا

ا٧ ض تقٗىددٛ ٍابيددٛ" ىيْمددٜ ا ا ٕاّّددٛ  

الاددا ٖٛ الدديت ىٍيدده بدد  ف٦ٕدد٘ القفٖددٛ    

ٔاحلكٕوددددٛ. ٔىندددددٔ شرصددددٗاٌ الفٔاٖددددٛ 

ويٖفتٛ ٌاوٗٛ ويىاٖزٚ فٗىا بٍّٗا  ٖٔدده  

عمددٜ كلدد  الصددفا  الددذٙ ٖصددٕ  الفٔاٟدد٘     

عددفٓ ا٧ٕددداِ ا كٌٕددٛ لعا ددْ اليرٗٗمدد٘     

العىددًٕ  ٔالفٔاٖددٛ   فّددٕ لددٗ  إٔا ٖددا  ا 

ى مي وَ أكٝ ا زالن ٌ  ّا الديت ىعفضدً   

ءددا  ٔاٖددٛ "اٍٖدده" فغالنددا وددا تدداُ الددفأٙ  

ّْٖٕ ٌقدا ٥كعا ءا ا أتَدف ودَ وٕضدة    

... ٔعمٜ الدفغي ودَ ىمد  الٕالعٗدٛ "ا٩"دفٚ      

ٔالٍابادددٛ بالن دددارٛ ٔاحلٗددداٚ" ... ف ٌدددْ   

ٖ ي ة إلٍا  لا ْٟ بٕالعٗدٛ عدد  ودَ ىمد      

ا ددددٛ ا شرصددددٗٛ "عنددددد اليرصددددٗاٌ ا

اءا ٙ" الذٙ تداُ كٍٖدْ  د اىا اا لدٛ     

ىادددعْ ادددا ٔ ٕددددٔ  الٕالدددة ٔلدددٗ  عمدددٜ   

 (4)ٕٕافْ. 

أودددددددددددددا ا  .2

الفٔاٖددددددٛ ال ددددددٕ ٖٛ  

فقددددددددددددد عففددددددددددددً 

الفٔاٖدددداٌ ال ددددٕ ٖٛ 

لادددددددددٗٛ ا٧ ض ا 

إٔادددددداُ ا٥بددددددآ  

الددددٕالع٘ فددددٕ ا  ٔاٌصددددف  أتَفِددددا إ     

احلدددُٖ عددَ القٖددط ٔآٍددا ٓ ا ع٦لدداٌ    

اإلٌيأ اليت تاًٌ حتكي جميىة القفٖدٛ  

ا ددددذٌنُٕ ال دددٕ ٖٛ آٌددددذاك.. ٔلعددددن  ٔاٖددددٛ  

ودددَ أتَدددف  ( 4791ل دددا ع ا أ  عددداً ) 

 ددٕ ٖٛ اىصددا٥ بيمدد  ال ددىٛ     الفٔاٖدداٌ ال

ب ددنه   دددِا لق ددٕٚ ال نٗعددٛ وددَ ّّددٛ    

ٔلاددددفأٚ اإلل ددددا  الددددذٙ تدددداُ ٖمدددديّي    

أ اضدد٘ ال ٦ٕددد   

بالفبا ٔا داٍِٛ ٍدي  

بعقددددددددٕ  الددددددددفَِ  

ا ٕ عدددددددٛ لدٖدددددددْ   

ٔالفٔاٖدددددٛ تاٌدددددً 

"وَ ع٦لٛ  بعنم 

ال ددددددد٦ح بك ضدددددددْ 
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ٔت إْ ا "نٗن ا٥ٕي اه بّا وفىكزا 

 ً الفٔاٖددٛ  أ"ا"ددٗا ءددا" ٔبافىددن فقددد عٍدد

بيصددٕٖف ىمدد  الع٦لددٛ الدديت ى ددٕ  جميىددة   

القفٖٛ... ٔبمٜ وٕضٕ  ا٧ ض ا الفٔاٖدٛ  

وددَ ادد٦ه شرصددٗيّا احٕ ٖددٛ "ّدددعاُ     

عند اهلل" ال ٦ح الياو الدذٙ وداٌ أبدٕٓ     

ٔ  ٖكَ لد بأا ر ٕليدْ بعدد  خمممل دا    

لددْم "أايددا  ٗمددٛ مميددٕلٛ القددٕاً بٗادداٞ    

ا "ددٖف النيددفٚ وددٕ  ٚ ا دددَٖ... ا عٍّٗٗدد

ٌاٟي أٔ ٌاع  " ٔالفٔاٖدٛ ودَ ٕٗدُ بٍا٣ِدا     

ال دددددين ىٍيىددددد٘ ا  الفٔاٖدددددٛ اليقمٗدٖدددددٛ     

فددددالفٔاٟ٘ ٖصددددٕ  عا ددددْ اليرٗٗمدددد٘ ٔفددددن   

وٕضدددددٕعاٌ ال دددددف  ا كلٕفدددددٛ  مبٍ دددددن   

ا قدواٌ ٔالٍيآٟ... ٔى دْن الفٔاٖدٛ بدلدٛ    

الٕالدددة الدددذٙ ىقا بدددْ ٥ٔ ىعٗدددد  دددٗاغيْ     

 الٗدددا  لدددذل  ىنددددٔ شرصدددٗاىّا ادددا ٔ  

  (5)ليا شم٘. شفرّا ا
" بدددداوٕأودددا ا الفٔاٖددددٛ ا غفبٗددددٛ "  .3

فّدد٘ ىيىٗددز ا  (٧4791 ددد اٖددا  عدداً )

لاٗٛ ا٧ ض عاوٛ ٔا فم د   اا دٛ    

٧ٌّا ىف د ٌااه ال ٦ٕ  ضد ا٥ل دا   

ٔا٥"دديعىا  ا٥"دديٗ اٌ٘ ال فٌ دد٘ الددذٙ     

تاُ ٖميّي أ اض٘ أ بعٛ ال دا  عفبٗدٛ ا   

اليىاه ا٥ففٖق٘...ٔوَ أبفا ودا كٗدز ىمد     

الفٔاٖددٛ  ٖا ىّددا ا نكددفٚ ٔىٍٕٗقّددا ٧ردداٞ 

الٍاداه الدٕرين    ٔٔلاٟة ٕقٗقٗٛ وَ ىدا ٖا 

ا غفبدددد٘  ٔٔعدددد٘ و٤ل ّددددا بددددده النٍددددٜ    

ا٥ليصددددددا ٖٛ ٔا٥ّيىاعٗددددددٛ ٔال ٗا"ددددددٗٛ  

ٔع٦ليّددا بنعاددّا بعاددا .... ٔمتَددن  ٔاٖددٛ     

"الفٖح الييٕٖٛ" لمىغفب٘ وندا ك  بٗدة عداً    

( أتَددف ا٥عىدداه الفٔاٟٗددٛ ا غفبٗددٛ  1979)

ٕ دددأٚ بالىلددداِفٚ الددديت ىعا ّدددا وفٕمدددٛ     

 ُ ىيْمدٜ ِدذٓ    احلفو العا ٗٛ الَاٌٗٛ  ٕٗد

الفٔاٖٛ ا ِذا افاه ٔىندٔ تكٌّا ٌ ٗٓ 

ٕٔدددِا ا الفٔاٖددٛ العفبٗددٛ  ٔكلدد  ب ددنه  

ىَىٍّٗا لمى يٕٝ ال  فٙ لع٦لدٛ ا٥ٌ داُ   

بك ضدْ  ٔىكتٗدددِا أُ ِددذا ا  دديٕٝ ِددٕ  

أشددد ىددكٍ ا  ٔفعالٗددٛ ا وعفتددٛ الٍادداه     

الددٕرين وددَ أٙ تددي وعددفا عددَ ال ددداٞ      

ٌٔ٘" ٔالياٖٗٛ وَ أّن ا٧ ض  "فاحلىد

ال ٦ح الن ٗط ّٖز ب  فا ٓ عمٜ اليى   

بك ضْ احل  الٕرين حاوْٗ الذٙ تاُ 

وٍق عدددا عدددَ لادددٗٛ بمددددٓ ا  ددديعى ف ودددَ    

"ددددم اٌ ا٥ٕددددي٦ه ال فٌ ددددٗٛ  ٖٔدفعددددْ   

 فدد" "احلىدددٌٔ٘" لنددٕه اليعددٕٖ" وقابددن 
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ا٧ ض ليصٖٜ ا أعىاأل حماوْٗ اٌيٕ ٚ 

 (6)الٍااه ا "نٗمّا. 
ٛ ككٍٍا أوا ا الفٔاٖٛ ا زاٟفٖ .4

عمددددٜ متَٗددددن اليى دددد  بددددا٧ ض بفٔاٖددددٛ " 

 (4799الد و" حىد  ا أل ٕاّ٘ عاً )

اليت ىعدد ودَ ا٧عىداه الفٔاٟٗدٛ ا زاٟفٖدٛ      

ٔىيْددددددْ ا  ابددددددآ اليى دددددد  بددددددا٧ ض   

ٔىيصدٝ لإلل ا  اا دٛ ا فددٚ ودا لندن     

ا٥"يق٦ه  ٔككَ ىمرٗ  ىمد  الفٔاٖدٛ   

مبصا  ٚ ا٥ل اع٘ احلدأ "رداِف" ٧ ض   

ٔق ٚ  "و دددعٕ " ال ددد٦ح الن دددٗط بٍٕٗقدددٛ ودددز

وكملٍددً ا٧ٔه وددَ احلصددٕه عمددٜ ا٧ ض    

ب ددننّا  ٔ  زمددف٣ و ددعٕ  عمددٜ ا  النددٛ 

بّدددا ب دددنه و٦ٕقددددٛ "دددم اٌ ا٥ٕددددي٦ه    

ال فٌ ٗٛ آٌذاك لْ  ٔبدد٥ ودَ أُ ىك دن    

ٕكٕوددٛ الَددٕ ٚ ا ٍيصددفٚ ٕقددْ ا أ ضددْ   

ٔىَنٗدددددً ومكٗيدددددْ لدددددْ  لكٍّدددددا لاودددددً 

اع٘ بعك  كل  فقد عزاقٌ "م ٛ ا٥ل 

ّٔعمددً و ددعٕ  ٥ ٖددزاه سممددي بددالعٕ ٚ ا   

ٔىعددد  ٔاٖددٛ " ٖددح ا ٍددٕو" لعنددد      أ ضددْ 

( وددددَ 1971احلىٗددددد بددددَ ِدٔلددددٛ عدددداً )   

بددددٕات  ِددددذا ا٥بددددآ  تددددذل   ٔاٖددددٛ  

( فّد٘  1974"الزلزاه" لم اِف ٔردا  عداً )  

ىيٍأه لاٗٛ ا٧ ض وَ ّّٔٛ ٌىلف وغاٖفٚ 

لمٍيدددأ الدددذٙ "دددنقّا  فّددد٘ ىيٖددددِ عدددَ  

ومكٗددٛ ٕقٗقٗددٛ  ددغ ٚ ىعددٕ  ا  وددا لنددن  

ا٥ٕدددددي٦ه ال فٌ ددددد٘ ٔىيْمدددددٜ الٕالعٗدددددٛ  

ا٥شدددداتٗٛ ودددَ اددد٦ه وقا بيّدددا لمَدددٕ ٚ  

الز اعٗددٛ بٕ دد ّا ىعددن ا  عددَ فعمدد  وعددا     

 ِىام
 إعا ٚ ىٕاٖة ا مكٗاٌ الز اعٗٛ.  .1
  احلٗدددددداٚ ا٥ّيىاعٗددددددٛ ا ىغددددددٗ .2

   (7)الفٖ  ا زاٟفٙ. 
ٍي ٕصف الكاىده فَدْ ا ال صدن    

الَدددداٌ٘ ٕددددٕه لاددددٗٛ ا٧ ض ا الفٔاٖددددٛ 

العفبٗدددٛ ال م ددد ٍٗٗٛ اا دددٛ ا  ٔاٖددداٌ   

 اليياٌ ال م  ٗينم

وددا ىنقددٜ لكددي"   ف دد٘  ٔاٖددٛ "  -1

ىي ددددي  (4711لغ دددداُ تٍ دددداٌ٘ عدددداً )  

الفٔاٖددٛ با كاٌددٛ الدديت سمٕاِددا الددزوَ ا   

احلدددددِ الفٔاٟدددد٘ فعمددددٜ الددددفغي وددددَ أُ     

ال دداعي  المددي  متدد٦َُ "دداعٛ احلددداٟط     
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ٔ"دداعٛ "ٕاوددد" ىندددٔاُ ا و مددة الفٔاٖددٛ    

ىعن ا  عَ  ٌٕ الفتٕ  ال م  ٗين عمٜ 

ا  يٕٝ الٍ  ٘ ٔالع كفٙ ٔال ٗا"٘  

٧تَدددف ودددَ ر دددٛ عيدددف عاودددا  ف ٌّىدددا   

َ ِددددذا ا عٍددددٜ ا اامتيّددددا   ىيرمٗدددداُ عدددد 

ٔىغدددددٔاُ وعددددا  عدددداو٦  ونيددددفا  بدددداليغٗ      

باليّْٕ ٔا٥ٌدفا  ذمٕ ا  يقنن الذٙ ٖندأ 

با  ٕاٌ ا٧ٔ   ٦  ال م  ٗين وَ 

"ٕاوددد" ٖ ددفح "دداعيْ دددد ف    ضددع ْ ٔعددا ٓ

أ ضدددا  عٍدددد وٕاّّيدددْ لمٍْددددٙ  ٔ"ددداعٛ    

اٟط ىددددددددأل عٍدددددددوا ىقيدددددددن ودددددددفٖي  احلدددددد 

 (8)اتفٖا.

الكددددابٕع" أوددددا ا  ٔاٖددددٛ "   -2

ٍقا  عداً )   ٧ُٔ اإلٕ داع   (٧4711و  شد

تددداُ و عىدددا با٥ ىندددا  بدددا٧ ض تددداُ   

ففٕداٌ   ٖٔد  كدا ع ٕادٕ ٓ ا ٔعٗدْ      

ا  احلددد الددذٙ ّعددن ٕٕا"ددْ ىيْددْ ذمددٕ     

ا٧ ض فدددي٦و  اٌ عا٥ىدددْ ٔىعكددد  ودددا   

ٖا فً ا ٌ  دْ ودَ متدزألم "ٖدا عدٕ ٚ أ٥      

ى دددددىة ا٧ ضب عاىندددددٛ ِددددد٘ أً  اضدددددٗٛب 

ىعف  ا٧ ض ٔ ٞ ألدداوٍا فيدكٌ  بدْ أً    أ

ىفاِا ى يٍكفٓ فينك٘ب" ٔىدفعْ وَ ٍدي  

لكددد٘ ٖكدددُٕ "ابدددَ القفٖدددٛ الدددٕا الدددذٙ   

ٖدّدددي ٔفددداٞٓ إ  عىدددن ٖ اددد٘ إ  ٕٗددداٚ  

   (9)ٕقٗقٗٛ أٔ إ  وٌٕ شفٖ " 
أً "دعد" لغ داُ   اوا ا  ٔاٖٛ " -3

ف ددددد٘ ِدددددذٓ الفٔاٖدددددٛ  (4717تٍ ددددداٌ٘ )

تاٌددددً "أً "ددددعد" 

ىع٘ ف ّا الع ٕٙ 

أُ ا  دددددٕٚ ا٧ٔ  

ا ِددددددذا ال فٖددددددن 

إمنا ىندأ بالك داح  

ا  دددددددددمح ٔلدددددددددٗ  

فددددددفو ا٧ٌىلىددددددٛ  

 1967العفبٗٛ تىا ٕدِ ا ٕزٖفاُ عاً 

اليت "بدأٌ بالفا ٖٕ ٔاٌيًّ بالفا ٖٕ" فّد٘  

ىزغددددف  ٥ليٖدددداأل ابٍّددددا "ددددعد بصدددد ٕ     

فٚ وَمدددْ ال دددداٟٗ   ٔىدددٕ  لدددٕ أُ ءدددا عيددد 

لييرم  وَ ٔركٚ "دٍٕاىّا العيدفَٖ الديت    

لاددديّا بعٗددددٚ عدددَ لفٖيّدددا "العٍن دددٗٛ" ا 

فم دد   ٔبيإّددا غن ددٛ عا وددٛ عٍدددوا    

ٖ دددديَ  ابٍّددددا الصددددغ  "ددددعٗد إعْدددداو     

"دددكاُ ا ردددٗي بقد ىدددْ عمدددٜ ا"ددديرداً    

ال ددددد٦ح اددددد٦ه اليدددددد ٖه ٍدددددي ى دددددينده  

فْابّدددددا القددددددٖي   ا دددددٛ ىعمقّدددددا ا   

ٛ تاٌدً ىعدين    د ِا ٧ُ ِدذٓ الف ا د  

بالٍ ددنٛ إلّٗددا  لٗددٛ ال م دد ٗين وددَ ٕدداه    

الييددددف  ٔىعٕٖذىددددْ ا رفٖددددن عٕ ىددددْ إ   

 (11)الٕرَ. 
عاٟدد إ  ٕٗ دا"   أوا ا  ٔاٖٛ " -4

فيىا٘ الفٔاٖدٛ   (4791لغ اُ تٍ اٌ٘ )

إ  ىكتٗدددد ا٥ليصددداأل بدددا٧ ض ٔاليٕٕدددد 
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فّٗددا ٖٔنعٍددٜ كلدد  احلددن بصدد ٛ ا ٕارٍددٛ      

 ٖٔكييددددد  "دددددعٗد أُم "الدددددٕرَ ِدددددٕ أ٥

سمدددِ كلدد  تمددْ" فٗاددة ا ٕىددْ ا٧ٔ    

عمٜ ال فٖن الصٖٗح ٔالٕٕٗد الذٙ ٤ٖ ٙ 

إ  اه

ٔردددَ أ٥ ِٔدددٕ رفٖدددن ا قأودددٛ ا  دددمملٖٛ   

فعمدددٜ ٕددد  تددداُ ٖعدددا ض اليٖددداأل ابٍدددْ    

"االددد" بالعىددن ال ددداٟ٘" ٍٖيّدد٘ حمكدد٘     

الفٔاٖدددٛ بفغندددٛ عا ودددٛ ى ددديند  بدددْ ردددٕاه    

رفٖددددددن العددددددٕ ٚ إ   اً اهللم "أ ّددددددٕ أُ   

دا  لدددد كِددده أٍٍددداٞ غٗابٍدددا"    ٖكدددُٕ االددد 

ٔبالد٥لددٛ الددديت سمىمدددّا ا"دددي االدددد ىعمدددَ  

الفٔاٖددٛ أُ ا مددٕ  ال م دد ٗين ٥ ٖيٖقدددن    

بغدد  اايٗددا ٓ رفٖددن الك دداح ا  ددمح ٔأُ    

اباِْ ذمٕ ا  يقنن ٖندأ خب ٕىدْ ا٧ٔ   

  (11)ذمٕ ِذا ال فٖن. 
ال د ٍٗٛ"  دفا   أوا ا  ٔاٖدٛ "  -5

فقددد ىٍألددً  (4797إبددفاِٗي ّددفا عدداً ) 

ِذٓ الفٔاٖٛ وىلاِفاٌ ا٥ٕيْأ الغاضدنٛ  

ضددددددد ٕكٕوددددددٛ ا٥ٌيددددددداو الفٖ دددددداٌ٘   

ل دددىإّا بيددددفن اءْدددفاٌ الصدددٌّٕٗٗٛ    

تىدددا ا وعىلددددي ا ٍْددددز الفٔاٟدددد٘ ىيٖددددد  

 ددٕ ٚ ا٧ ض ا الفٔاٖددٛ وددة  ددٕ ٚ ا ددفأٚ  

بدن ودة ِدٕاّ  "ٔ ٖدة ع دا " ٔاٌ عا٥ىددْ      

إ  ٕددد ٔ دد  آوالددْ بإيادداٌّىا وعددا  أٔ 

ا ويعٛ عا ودٛ ٥ ىعددءا ويعدٛ ٔلدذٚ     الغفأل 

ىيْددأا ا ددكلٕ  إ  ويرٗددن ٕٗددُ ىددذٔو     

 (12)الٍ   ا ومكٕىْ. 
أٖدددداً احلدددده أوددددا ا  ٔاٖددددٛ "  -6

 (4791ٔا ددٌٕ" لفشددا  أبددٕ شددأ  عدداً )    

فييٍدددددأه الفٔاٖدددددٛ اليرصدددددٗاٌ الددددد٦َِ  

شرصٗٛ "حمىد أبٕ عىفاُ" الفّدن الدذٙ   

تدداُ وعفٔفددا ا القفٖددٛ ب دد ىْ احلىٗدددٚ 

تدداُ ٖ دديٍّ" ِىددي ال ٦ٕدد  ا  الددذٙ 

وٕاّّددددددددٛ أرىددددددددا  "العٕأٌددددددددٛ مبعٍددددددددٜ  

اإلل اعٗ " ا اوي٦ك ا زٖد وَ أ اضد٘  

القفٖددددددددٛ  ٖٔ دددددددديَ  ٕددددددددنّي لدددددددد٨ ض   

ٔا٥ٌصدددفا  إلّٗدددا بدددد٥ ودددَ ا٥"ي ددد٦ً    

لفغنددٛ "ِدداّي اعددٗي العٕأٌددٛ" بنٍدداٞ بٗددً     

تن  ءي بعفأل ال ٦ٕ  ّّٔدِي  ٔودَ  

ا٧ ض  ٍددي ٖدددفة ٕٗاىددْ هٍددا حلنددْ ليمدد   

ٔالفٔاٟد٘ ٥ ٖغمددن حمكٗددْ عمدٜ ٌ  ددْ بددن   

ٖيدددفعْ بابدددآ ا  ددديقنن الدددذٙ ٖ ددديىد     

لٗىيدددْ ودددَ ا اضددد٘ الك دددإ٘ ل ٦ٕددد٘   

القفٖٛ و٤تدا  ا"ديىفا  ودا لداً بدْ ا٩بداٞ      

ودددَ  ٔ   ا وٕاّّدددٛ ا٥"ددديٗ اُ فعٍددددوا    

تاٌددً الٍ ددٕٚ غا لدداٌ ا ٌدددو شددّداٞ     
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القفٖٛ أافًّ "وفٖي" أّٛ اليّٗد "عند 

 يددداح بٗيّدددا  ٍدددي ٔضدددعيْ ا تددد  اهلل" و

 غ ِا حمىدٕ  الدذٙ  أل بدْ بٍدلٗدٛ أبٗدْ      

ف كيً الٍ ٕٚ "أاذٌا ك َٖ  وٕعَّ 

َِٔ ٖفالصم ال  ن ٔالنٍدلٗٛ ٔا  ياح" إٌّا 

ا٧لددداٌٗي ال٦ٍَدددٛ الددديت ىنددددأ بّدددا ا دددٕاٌ 

 (13العٕ ٚ إ  ا٧ ض ا  قٕ ٚ" )
 دددددٗا ُٔ ا أودددددا ا  ٔاٖدددددٛ " -7

عددداً  ّددفا  شددا   ضددٗن"  ددفا إبددفاِٗي    

(م ٖفٝ النإُ تىا عا ٚ الكدَ   1981)

ودددددَ ٌيدددددأ الدددددفٔاٟٗ  ال م ددددد ٍٗٗ م أُ   

الفٔاٖدٛ ىددَٖ ّٗدٕإل اإلٌقداك العفبٗدٛ الدديت      

 امً فم د   بعدد لدفا  اليق دٗي  الديت      

أ"دددّىً بدددفأٙ " ٗدددن فدددفقاُ" ا حتٕٖدددن   

ال م  ٍٗٗ  إ  ٠ّ٥  ا اٗاً  ٔىص  

تٗدد  حتٕلددً لاددٗٛ أٔل٠دد  الٍدداع وددَ      

ٛ "ٗا"دددٗٛ إ  لادددٗٛ إعاشدددٛ فقدددط لادددٗ

ى يّد  ىصٍٗ ّي ا ف٠اٌ  لٗيي ودٍّٖي  

ب الاٌ و٤ُ ٍٖداه مبّٕنّدا بعد" الددلٗن     

ٔو دددٖٕأل احلمٗددده ٔبادددعٛ أٌٔ ددداٌ ودددَ   

 (14)ال ىَ الٍناى٘. 

العياأل" لفشدا   اوا ا  ٔاٖٛ "  -8

فيي دددي الفٔاٖدددٛ  (4799أبدددٕ شدددأ  عددداً )

بعفضددددّا لمٕالددددة ال م دددد ٗين ا الادددد ٛ 

ا٥ٕي٦ه فٗا  ٖكا  ٖكُٕ الغفبٗٛ بعد 

وٕضدددٕعٗا ... فممىددددفٚ ا٧ٔ  ىقفٖنددددا  دمددددد  

ال م  ٗين ا  يغن  ٔال م  ٗين ا يعأُ 

وددة ا رددابفاٌ ٔال م دد ٗين ا يردداكه ٔإكا  

تاًٌ اليرصٗاٌ اليت عفضٍا ءا متَدن  

ّاٌددده ودددَ احلٗدددا   فددد ُ "ا ريدددا " كَدددن  

ّاٌنددددْ الَدددداٌ٘ عمددددٜ ٕدددد  كَددددن "با"ددددي   

 ّ اٌنددددْ الَالددددُ  "با"ددددي" العدددا  " ٔأبددددٕٓ 

٥ٌيددغالْ بقادداٖآ ا ا ددٛ عددَ ا قأوددٛ    



 2222/ زيرانح/ 614العدد  

 

122  

 

ٔأبٕٓ ٧ٌْ   ٖكدَ ٖ كدف "دٕٝ ب ضدافٛ     

ا زٖدد إ  بٗا اىددْ الكدن ٚ أٔ بٗيددْ ا٧ٌٗددن   

 (15الذَٖ اويمكّىا ا أ سما. )

الناشا" ٧فٍاُ أوا ا  ٔاٖٛ "  -9

ف٦ ىكي ٘ ِذٓ الفٔاٖدٛ  ( 4799القا"ي )

ب ضدددداٞٚ الصددددٕ ٚ الدددديت ب ددددد ا ىنددددا     

ال م  ٗين با٧ ض بن ىٕ"ة ل ف الداٟفٚ 

ودددَ اددد٦ه ال دددف  ا ىعن ِدددا عدددَ كلددد    

ا٥ ىنا  ا ٕ  أُ الفٔاٟ٘ ٥ ٖقة ففٖ ٛ 

اليددِٕي بددن ٖقددة ففٖ ددٛ ا  ا لددٛ الكددن ٚ   

بد  ا٥ِدداٞ الدذٙ ٖصدد  بدْ  ٔاٖيدْ الددذٙ       

 ا ٍاضم   ٔالددٔ   ٖيّْٕ بْ إ  ال ٦ٕ 

ا٥ٌ عددال٘ الددذٙ ٖفرددْ ءددي عمددٜ اويدددا     

الفٔاٖددٛ إك زمعمددّي ّٖي ددُٕ فٗدداٚ عدددِٔي  

"الناشددددا" ٖٔصدددددلُٕ أتاكٖنددددْ ٖٔ عمددددُٕ  

ا٥وف ٌ  ْ وة النٗ  "اءامش٘" ا اودٍ   

٥ ٖ صددن بٍّٗىددا "ددٕٝ  لدداٟن وعدددٔ اٌ    

ٔلددذل  ىندددٔ ا ٕاّّددٛ الدديت ٖاددفوّا بدد     

ّي ا اامتدددددٛ ِدددد٥٤ٞ ال ٦ٕددددد  ٔأعدددددداٟ 

الفٔاٖٛ وَقمٛ بالي ا٣ه ال داكٔ  إُ ٕ دأٚ   

الفٔاٟ٘ تىا ٖندٔ بيقدٖي وق٥ٌٕ أتَدف  

وددددَ اِيىاوددددْ بف"ددددي شرصددددٗاٌ  ٔاٟٗددددٛ 

ب دددد ِدددذٓ ا قددد٥ٌٕ أٔ ىعدددف عٍّدددا ودددَ  

اددد٦ه فعمدددّا ا ٕفتدددٛ افيىدددة الدددذٙ    

ىٍيىدد٘ إلٗدددْ  فقدددد أ بكدددْ تدددَ ا  ّعدددن  

شرصددٗاىْ تاٍٟدداٌ ٕٗددٛ وددَ حلددي ٔ ً     

ْ ِدذا اليٍدال" بد  ودا ى ىدح      تىا أٔلعد 

إلٗددْ ِددذٓ اليرصددٗاٌ ٔوددا ِدد٘ عمٗددْ ا     

 (16الٕالة. )
النُٖ عدَ ٔلٗدد   ٔا  ٔاٖٛ " -11

 (4791و دددعٕ "  دددفا إبدددفاِٗي ّدددفا )  

فٗيابة النإُ الٍيدآٟ الٍقدٖدٛ لمد ا"داٌ    

اليت عٍٗدً بّدذٓ الفٔاٖدٛ فكداُ ودَ أبدفا       
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و٦وددح اليىٗددز بّددذٓ الفٔاٖددٛ وددَ الفٔاٖدداٌ  

"ا٥ٌيمٍْ ددٗا" ال م دد ٍٗٗٛ  دددد الدديت عٍٗددً ب 

بيْأاِددددا ا  ال نقددددٛ ال ٦ٕٗددددٛم "ٍددددٕا   

القدددددفٝ ال م ددددد ٍٗٗٛ" الدددددذَٖ ا الٍّاٖدددددٛ  

"ٗغ ُٔ تن ش٘ٞ الذَٖ كدٍّٖي "ّدفا"   

وكاٌٛ ٥فيدٛ لمٍىلدف ا الفٔاٖدٛ ودَ اد٦ه      

ٕ أىدددْ الٕاضدددٖٛ مبٍ دددٕلّي ٔبعدددا اىّي   

 (17)ا٥ّيىاعٗٛ ٔىقالٗدِي بآُ وعا. 
  الي٤ً" بأوا ا  ٔاٖٛ " -11

ف٦ ىكي ٘ ِذٓ  (4797ل ٗصن ٕٕ اٌ٘ )

الفٔاٖددددددٛ بف ددددددد أرىددددددا  ا  دددددديٕرٍ     

الصدددّاٍٖٛ ا أ ض فم ددد   فٖ ددده بدددن  

ىف دددددد إٔٗاٌدددددا ّاٌندددددا ودددددَ ِىْٗددددديّي   

ٕٔٔيددٗيّي ٔىيدد  ا  الدددٔ  الددذٙ لعنيددْ    

لدددٕاٌ ا٥ٌيدددداو الفٖ ددداٌ٘ ا  ددداٖيّي    

ا يىَدددن ا الصدددىً عدددَ ّدددفاٟىّي الددديت    

تددإٌا ٖفىكنٌّٕددا فددن "ددكاُ القددفٝ    

ال م ددد ٍٗٗٛ...ٔعمٜ عدددا ٚ الكدددَ َٖ ودددَ  

الٍيددأ الفٔاٟدد٘ ال م دد ٗين ىغىددز الفٔاٖددٛ    

ودددَ ّٗدددٕإل اإلٌقددداك العفبٗدددٛ الددديت  امدددً 

فم ددد   بعدددد لدددفا  اليق دددٗي  فالٕٕددددٚ  

الع كفٖٛ اليت أ "ميّا اء٠ٗٛ العمٗا ءدذٓ  

القفٖٛ لٍْدىّا ىصن ويكافٚ ا ٕٗإل ا  

ٔعٍدوا ٖ ٗ ف افاِدُٔ عمٜ وع دكف  

"ٔا ٙ الصفقا " ىٍ ٖه ِذٓ الٕٕدٚ فْكٚ 

ٔبغدد  وددا "ددنه و ّددًٕ ٔىقددًٕ فٗىددا بعددد       

بىددة "دد٦ح افاِدددَٖ وٍنّددٛم "عىمٗدداٌ   

بدددٌاإل" أوددا لٗددا ٚ ا ّددا  ا القدددع أٙ   

ا اٌدده ال م دد ٗين وددَ ىمدد  اء٠ٗددٛ  فمددي  

ٕدا٥ فا٧"دياك   ىكَ ِد٘ ا٧ادفٝ إٔ دَ    

"أ ددد" إٔددد و دد٤ٔل٘ القٗددا ٚ ٥ ٖصددد      

لددددفا ا بيعددددٗ  "ا ريددددا " لاٟدددددا ل صددددٗن   

افاِدَٖ ا القفٖدٛ لادفٔ اٌ ت إٗدٛ    

أٔ بددددافة الدددٕرين الغٗدددٕ  عمدددٜ وصدددمٖٛ     

بدد٦ ٓ  بددن لغاٖددٛ صصددْ شرصددٗا  فقددد     

تداُ وفتددزٓ ا القٗدا ٚ وزعزعددا ٖٔفٖددد   

أُ َٖنيددْ بيقدددٖي وزٖددد وددَ ا دددواٌ  ددَ    

 ٗعُٕ ا ىقددددددٖفٓ ا ىعددددددٖن ِدددددذا ٖ دددددي

 (18)ا فتز. 
عصدددددداف  أوددددددا ا  ٔاٖددددددٛ " -12

ف ٌّا  (4711اليىاه" لعم٘ ٕ   ام  )

ىيىٗز بيغ ٗيّا   إٛ اوٍٗٛ رٕٖمدٛ ٕٗدُ   

تاٌددً ا٧ ض ٥ ىندددٔ شدد٠ٗا ّاودددا  بددن   

ىعدددددن ا ٕٗدددددا عدددددَ الكٗددددداُ ا  ددددددٙ     
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ٔا٥ٌ عددددال٘ لميرصددددٗاٌ ا فىن ددددٛ بّددددا   

ا  عددددَ فكدددداُ ىٕٕدددددِي بددددا٧ ض ىعددددن   

إكاٌّي ا  من بكُ الي فٖط ف ٍدٛ ٔإددٚ   

وَ ىفابّا ٖعدين بداٖدٛ ال فٖدن ا  ٕٗداٚ ٥     

رعددددي فّٗددددا ٥ٔ  اٟٖددددٛ ٔ مبددددا ا  وددددٌٕ    

حمقن  لدذل    ٖكدَ غفٖندا اُ ىكدُٕ     

ِذٓ ا٧ ض ٕٔدِا احلاضفٚ ا ِيافاىّي 

عٍدددوا ٖيددٗعُٕ َّىدداُ شددّٗدِي "ىٕفٗددن    

. ال عٗد"م "المٗمٛ عف" ...ا٧ ض احتٍدً.. 

ا٧ ض وٍفّٖٔدا بالدددً"... ٔىيعدفض الفٔاٖددٛ   

لميىٗٗددز العٍصددفٙ الددذٙ متا "ددْ "ددم اٌ  

ا٥ٕددددي٦ه الصددددٌّٕٗ٘ لددددٗ  بدددد  العددددفو 

ٔا  دديٕرٍ  الصددّاٍٖٛ فٖ دده  بددن بدد     

ِددد٥٤ٞ ا  ددديٕرٍ  أٌ  دددّيم" ا ا٧"ددد ن 

ذمدددَ ٔفٕلٍدددا ال ٕاٟددد  اليدددفلٗٛ ٔفدددٕأل      

الكددن "ا٧شددكٍاا" تىددا ىصدد  الفٔاٖددٛ   

اٌ ِٔىْٗيّدددا ضدددد ٕٔيدددٗٛ ىمددد  ال دددم  

العدفو ال م دد ٍٗٗ  الفافادد   يددا ٖعّا  

اليٕ"عٗٛ الدذَٖ ى دىّٗي ٔ"داٟن إع٦وّدام     

"جمىٕعٛ ودَ ا يداغن " ٔىٍداِ"  عدٕٝ     

احلدددن اليدددا شم٘ الدددذٙ اعىيدددْ احلفتدددٛ  

الصددٌّٕٗٗٛ ا أ ض فم دد    ٔىكيدد  

عَ أ"الٗنّا ا٧فعٕاٌٗٛ اليت تاًٌ ىينعّا 

   (19)ليّٕٖد ِذٓ ا٧ ض. 
ٍددأه النإددُ لدددم " ٔاٖددٛ ا٧ ض  أوددا ى

احيمدددٛ" فْددداٌٞ وي ٖصدددٛ لعددددٚ  ٔاٖددداٌ 

 وٍّا عمٜ "نٗن ا َاه ٥ احلصفم

ٕدا ٚ الٍصدا ٝ لٍنٗدن    ىكى٘  ٔاٖٛ  .1

ا  وا ٖينْ اليٍٕٗن ليا ٖا ( 4717إ ٙ )

فم    احلدُٖ...عمٜ الفغي وَ العٕٗو 

ال ٍٗددٛ الدديت ىعاٌّٗددا  متْددد ٕدده ا٧ ض     

ٔودددَ اليرصدددٗاٌ الددديت   ٔحتدددأه ىعزٖدددزٓ 

ب د القاٗٛ/ الىلداِفٚ ا الفٔاٖدٛ ٔالدد    

أردددٜ ٔعمدددٜ ذمدددٕ أشدددد  ٔواٌ دددٗٛ ودددَ     

ٖٕ"   فعمدٜ الدفغي ودَ أٌدْ تداُ ٖقدٕه       

٥بٍددْ ردد  ادد٦ه اإلضددفاوم "أٌددا ٔلددفٖيت 

ٔتددن فم دد ٗين الٗددًٕ ٖدددافة عددَ أ ضددْ   

ٔتفاويددْ ٔو دديقنمْ" ف ٌددْ ٥ سمملددٕه كلدد    

ْ القددٕه ا  فعددن ٤ٖتددد وددَ ا٦لددْ اكاٌدد  

باٌيصا  احلن الذٙ َٖن بْم "٥ ش٘ٞ ألٕٝ 

وددَ احلددن ٖددا بددين" ... "ِددذا ٔرٍٍددا ِٔددذٓ       

  (21)أ ضٍا ٔلَ ٍٖيزعّا وٍا إٔد". 

الٕلاٟة الغفبٗدٛ ا ااي داٞ "دعٗد     .2

ابد٘ الدٍٖ  ا ييداٟنم ٕىلٗدً  ٔاٖدٛ إوٗددن      

( باِيىدددداً الٍقددددا  العددددفو  1974ٕنددددٗ  )

ٔىقدٖفِي الكن ... ٔوَ أبفا راٌ ىمد   

اإلٖغدددداه ا اليددددا ٖا ال م دددد ٗين  الفٔاٖددددٛ

 1948عاوٛ ٔاتي ا٣ِا مب صم م ٌكندٛ  

ٔىقددددددددددكّا منٕكّدددددددددا   1967ِٔزكدددددددددٛ 

فم ددد ٍٗٗا ّدٖددددا   ٔودددَ ال٦فدددً لمٍىلدددف  

العٍا ددددف الدددديت ا"دددديردوّا الكاىدددده ا 

بٍاّٟددا ال ددين ٔلعددن وددَ ابددفا وددا كٗددز ِددذٓ 

الفٔاٖددددٛ وددددا ٖيصددددن بع٦لددددٛ ال م دددد ٗين   

عدا ً الدذٙ   بك ضْ ٔىكتٗد كل  ا٥كاُ ال

ٖغىدددددف الدددددذاٌ ال م ددددد ٍٗٗٛ بدددددالعٕ ٚ ا   

ا٧ ض وّىدددا رالدددً فددددٚ الٍدددزٔح عٍّدددا... 

فا فأٚ المدأٖٛ العْدٕا "ٍفٖدا عندد القدا  "     

و ياح بٗيّدا   1948صن١ عٍد ٌزّٕٔا "ٍٛ 
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ا شن ودَ ا ددا  ٧ٌّدا ى٤تدد لٍ  دّام      

"غدا أعٕ " أودا "ٖعدا " الديت ٖعيقمدّا ٍّدٕ       

اٟن" فيٍا ْٖ لاٟمٛم ا٥ٕي٦ه وَ بًٗ "ا يي

"٥ ّٖىددددد   فددددد ٌين عاٟددددددٚ" ٖٔنمددددد  ٔلدددددة  

ال م  ٗين بك ضْ ٕدا ٖ ٕ  وعْ ف٦ٕدٕ  

لفٖدددددددٛ "ال دددددددٕأل" عىمدددددددّي ا أ اضددددددد٘     

"الكٗندددٕى " الصدددٌّٕٗ٘ بقدددٕءيم "٧ٌّدددا   

تاٌدددً ٕقٕلٍدددا أٌنيٍاِدددا ٔ"دددٕ  ٌٍنيّدددا    

حتٍددٕ عمٍٗددا تىددا ذمٍددٕ عمّٗددا ٔأوددا ِددذا    

 (21)احلٍٕ فقد عْزٔا عَ وصا  ىْ". 
الصددددنقا  ل ددددٖف  أوددددا ا  ٔاٖددددٛ   .3

ف ٌّا ىعٍٜ باحلٗاٚ الٕٗوٗٛ  (4791امٗ ٛ )

لعددفو الادد ٛ الغفبٗددٛ بعددد ردد  "ددٍٕاٌ  

وَ ِزكٛ ٕزٖفاُ اليت وكًٍ ا٥ٕدي٦ه  

وددَ ابددي٦  وددا ىنقددٜ وددَ أ ض فم دد       

ٔتىا ىصدٕ  شدىل  الٕالدة الدذٙ ٖعدإٌُ      

وٍْ ... ٔىيينة الفٔاٖٛ ٕٗداٚ أ"دفٚ ال اعٗدٛ    

كاٌٛ اليت تاٌدً ىيىيدة   غا لٛ ا ِٔي ا 

بّددا لنددن ا٥ٕددي٦ه ٔوٍق ددىٛ ا٦لددْ بدد       

٦ٍٍددٛ اباِدداٌم ا٧و الددذٙ كَددن ى  ددا     

ال نقددٛ ا٥ّيىاعٗدددٛ ال م ددد ٍٗٗٛ ٔىعمقّدددا  

مبدددا ىددددع٘ إدمددداآ ودددَ فعدددن ا ٕفتدددٛ   

الٍادداه الددٕرين  ٔا٥بددَ ا٧تددف "عددا ه    

الكفو٘" الدذٙ ّْٖدف وز عدٛ ا٧"دفٚ ا      

بدددعٕٝ أُم  العىددن ا ا صدداٌة الصددٌّٕٗٗٛ 

"لمصددٕ ٚ أتَددف وددَ بعددد ٔإددد" ٔلٗ ددً      

و كلٛ ٔرَ أٔ لاٗٛ  ٍدي اليداباُ "با"دن    

ٕقا " المدددذاُ سمدددا٥ُٔ     الكفوددد٘ ٔأايدددْ ٌددد

اليىددددف  عمددددٜ اٌيىاّٟىددددا ال نقدددد٘م "ا٧ٔه 

بارمفاردددددددددْ ا  ددددددددد ٕ  ا ٍاِاددددددددد   

ل٦ٕددي٦ه  ٔالَاٌٗددٛ فنّددا لصدداح شددقٗن 

 دددددٖقيّا لٍٗددددٛ ا عيقددددن ب ددددنه اٌيىاٟددددْ   

يْمددٜ ا الفٔاٖدٛ ب مددّا " أ"دداوٛ  الَدٕ ٙ ٖٔ 

الكفو٘" الياو ا َق  العاٟدد ا  ٔرٍدْ   

"فم   " بعد رد  "دٍٕاٌ ودَ اغدابدْ     

عٍْ مبّىٛ تاُ ىٍىلٗىدْ ال ٗا"د٘ ا قدٗي    

اددددا ٔ ا٧ ض احيمددددٛ لددددد تم ددددْ بّددددا   

ٔالفٔاٖٛ ى صدح عدَ ع٦لدٛ اليداو أ"داوٛ      

بددددا٧ ض ٔبٕرٍددددْ عاوددددٛ وددددَ الصدددد ٖاٌ 

ه أ"دددداوٛ ا  ا٧ٔ  فّٗددددا  أٙ وددددة ٔ ددددٕ

ودٍٖدددٛ ٌدددابم  الددديت ٕدددأه إٔدددد ا ٍدددٕ     

الصددّاٍٖٛ  عٍددد ويددا فّا  ىغددٗ  ارّددا    

العفبددد٘ ا  آادددف عدددفٙ  ِٔدددٕ ٖ ددديْٕو  

أ"ددداوٛ عدددَ "دددنه جم٠ٗدددْ إلّٗدددام "ٔ ددداكا     
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ددد  ىعْنّا ٌابم  دد اٌيقمً أو  ا  شرٗيب 

ىعْنّدددا ٌدددابم  ددددد ٔ ددداكا ىعْنّدددا شدددرٗيب 

ا  ٧ٌّدددا وم٠ٗدددٛ با٧لا و...ٔوددداكا "ددديعىن   

شددرٗيب "ددكفُ ا ٌددابم  عددَ ٔهٗ ددٛ".    

(22)       
ا  ا ٖددٗي أّٖددا  أوددا ا  ٔاٖددٛ "  .4

ُٕٗ متيدد   4791المٗم " ل ىٗح القا"ي 

 ٔاٖيددْ عمددٜ "ددً لٕٕدداٌ كَددن تددن وٍّددا 

وفٕمددددددٛ حمددددددد ٚ وددددددَ ىددددددا ٖا القاددددددٗٛ  

ال م  ٍٗٗٛم )ا٥ٌي ا   اءأٖٛ ا ٕاّّٛ  

ا  يٖٗن  القين  القٗاوٛ( ٔلعدن ودَ أِدي    

ٗز الفٔاٖٛ ٔكٍّٖا اصٕ ٗٛ ا ٍْز وا ك

الفٔاٟدددددد٘ ال م دددددد ٗين  ِددددددٕ أُ ا٧ ض   

ال م  ٍٗٗٛ ٌ  ّا ى٤تد اٌيىاِٞا ا  وا 

ِددددٕ ٕقٗقدددد٘ ا اليددددا ٖا أٙ ا  وددددا ِددددٕ   

فم ددددد ٗين  لقدددددد فددددد١ّٕ "أٔ ٙ" ِٔدددددٕ    

ٖيٕ"ط جمىٕعٛ ودَ ا ٍدٕ  الصدّاٍٖٛ ا    

وع ددددكف ل٦ّدددد٠  ال م دددد ٍٗٗ  بٍددددٕ    

الْٗ أُ ّْٔ "ارة وَ ٌافذٚ  غ ٚ ٔاٗن 

"إ٦ٌٖددٛ" ٖ ددن وٍّددا  فاٌدددفة ٖ ددكه عىددا      

ى عمْ ا ا ع كف غ  أُ ال ياٚ  فاًم 

دددد "أِددذا أٌددً ٖددا ردد ب بكٖددٛ لغددٛ ىدديكميب  

أٌا دد إ٦ٌٖٛ! أٌا أٔ ٙ... بكٙ لغٛ ىيكمى ب 

 ٌٗددا" "ٔوددة اٌددْ ضددىّا" بكددن لٕىددْ ٕيددٜ     

ى ٗدددن إ٦ٌٖدددٛ ودددَ غٗنٕبيّدددا  ٕيدددٜ صدددفٔ  

صدن عدَ لىٗصدّا    إ٦ٌٖٛ وَ  ٌٗدا ٕيدٜ ىٍ   

... الغفٖدده تىددا ىددِٕي إ٥ أُ ال يدداٚ همددً  

ويينَٛ ٥ٌيىاّٟا  اضّٗا الذٙ عففيْ وٍذ 

 (23)ألدً ٕقه اليا ٖا. 

ٔا ال صددن الَالددُم ىٍددأه النإددُ  

ع٦لدددددٛ اإلٌ ددددداُ بدددددا٧ ض ا الفٔاٖدددددٛ   

)ال دددددد٦ح  ال م دددددد ٍٗٗٛ ٕٗددددددُ ىٍددددددأهم 

ا٥ل ددداع٘ ا ريددددا   ّدددن الدددددَٖ ا قاىددددن   

ا َقددد  ا دددفأٚ ٔالصدددٌّٕٗ٘( ٔلدددد  فعدددً     

ا كاٌدددددٛ ا ىٗدددددزٚ الددددديت شدددددغمّا ال ددددد٦ح 

ال م ددد ٗين ا ٕفتدددٛ الٍاددداه الدددٕرين  

ضدددد احلفتدددٛ الصدددٌّٕٗٗٛ وعىلدددي الٍيدددأ 

الفٔاٟدد٘ ال م دد ٗين ا  ا٥ِيىدداً بالدددٔ    

الذٙ أ آ ا اليصدٙ لمىٖا٥ٌٔ الاا ٖٛ 

تاٌددددً ى دددديّد  الددددي٦عّي وددددَ   الدددديت 

ٔ  ىٍن ال نقٛ ا٥ل اعٗٛ  (24)أ اضّٗي. 

ال م  ٍٗٗٛ لد ا تافٗدا ودَ ا٥ِيىداً ا    

الد ا"دددددددداٌ الدددددددديت عٍٗددددددددً بددددددددافيىة  

ال م ددد ٗين  ٔ  حتددد ا ىمددد  الد ا"ددداٌ  

بيىْٗد ٌادا٥ٌ اليدعه ال م د ٗين  ودا     
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وكدددَ ا ٍىلىددداٌ الصدددٌّٕٗٗٛ ودددَ ابدددي٦   

ىدددددددددددددة ٔمتٗدددددددددددددز  ٔاٚ افي (25)ا٧ ض. 

ال م  ٗين عَ افيىعاٌ ا٧افٝ بّٕدٕ   

شرصدددٗٛ "ا ريدددا " ٔوٍِٖٕدددا  ددد٦ٕٗاٌ  

 ددٍاعٛ القددفا  فٗىددا شمدد  ويددك٦ىّي    

ٔسم ددد  ءدددي أعدددفافّي ٔىقالٗددددِي ٔلدددد     

ٔ ددن بعدد" ا ردداى  ٔ ّدداه الدددَٖ لىددٛ      

اءددفً بٕ دد ّي لددٕٚ فاعمددٛ ا افيىعدداٌ    

ٔشددغن  ّددن الدددَٖ وكاٌددٛ  (26)القفٖٔددٛ. 

لعفب٘ ٔا"يىد وكاٌيدْ  با اٚ ا افيىة ا

ودَ احلاددٕ  ال دداغ٘ لمعار ددٛ الدٍٖٗددٛ ا  

ا٧غمه ا٧عي وَ الٕع٘ ا ىع٘ العفبد٘   

ٔب ددددنه كلدددد  وددددا ع  ٔ ا  ٥فيددددا  لمٍىلددددف  

اا ددددٛ ا ىّٕٗددددْ "ٗا"دددداٌ و٤" دددداٌ   

الدٔلددٛ  ٔلعددن وددَ أتَددف وددا ٖددَ  اٌينددآ       

ا يينددددة لميْفبددددٛ الفٔاٟٗددددٛ العفبٗددددٛ كلدددد    

   ٛ  اليعددددا ض بدددد   ددددٕ ٚ ىمدددد  اليرصددددٗ

ٔو٦َٗىّا ا الفٔاٖٛ ال م  ٍٗٗٛ  ٖٔيْمدٜ  

وٕلدد   ّددن الدددَٖ بٕ دد ْ لددٕٚ حمفتددٛ  

لمٕالددددددة ٔىٍٕٖفٖددددددٛ ٔكاٌ  ددددددمٛ ٔشددددددْٗٛ  

ٔودا   (27)مبيك٦ٌ جميىعّدا ٔلاداٖآ.   

وَ  ٔاٖٛ فم  ٍٗٗٛ ممدا  دد  بد  أعدٕاً     

أ٥ ٔتداُ ا قاىدن ّدزٞا  ودَ      1982دد 1965

وكٌٕددداٌ اليرصدددٗاٌ فّٗدددا بدددن بمدددٜ     

كيىمدددددٛ الدددددٕع٘ ا قاىدددددن تيرصدددددٗٛ و

االصدددٛ ودددَ اليدددٕاٟه ا٥ٌ عالٗدددٛ  تىدددا 

أٌّددا منددٕكٔ ٌاددال٘ وٍْددز ٔشرصددٗٛ ٕٗددٛ 

ٔ  ىكدددَ لٕافدددن  (28)ىعدددف عدددَ الٕالدددة 

اليّداٞ ودَ ا دَق   ال م د ٍٗٗ  الدذَٖ     

لاددٕا  فاعدددا عدددَ ٔرددٍّي ا٥ ىعدددن ا عدددَ   

عىدددن ا٥ىصددداه بددد  الٍىلفٖدددٛ ٔا ىا "دددٛ     

ٔتاُ  ٔ  ا َق  ال م  ٗين ا وعفتٛ 

ٖددددف ا٧ ض وددددَ ا٥ٕددددي٦ه و دددديىفٚ    حتف

ٔحمىٕوددٛا ضددد مما "ددٛ ا٥ٕددي٦ه إبددا ٚ    

اليددعه ال م ددد ٗين ٔالددي٦  ّدددذٔ ٓ ودددَ   

ٔرٍددْ ٔرىدد  ىا شمددْ عمددٜ ِددذٓ ا٧ ض.     

ٔ  ىكددددددَ شرصددددددٗٛ "ا ددددددفأٚ" ا    (29)

الفٔاٖدددددٛ ال م ددددد ٍٗٗٛ وكٌٕدددددا و ددددديق٦ 

فٖ ه بن تاًٌ وَ اليرصٗاٌ ا ىٗزٚ 

ىلف ُٕٗ ٕااٌ فّٗا عمٜ وكاٌٛ ٥فيٛ لمٍ

بٕ  ّا وعا ٥  الٗا لد٨ ض ودَ ّّدٛ     

ٔلددددٕٚ فاعمددددٛ ٕٔٗددددٛ ا الٍادددداه الددددٕرين  

ال م دد ٗين وددَ ّّددٛ ٍاٌٗددٛ... با"دديٍَاٞاٌ    

لمٗمٛ ّدا فيندٔ ِذٓ اليرصٗٛ وَ الٍيأ 

الفٔاٟدد٘ ال م دد ٗين لصددٗقٛ مبيددك٦ٌ   

ٔرٍّا ٔلااٖآ  ٔ وزا ٧ ض فم    أ 

ٔشغمً اليرصدٗٛ   (31)ل م    ٌ  ّا. 

الصٌّٕٗٗٛ و إٛ ٔا"عٛ ا وعىلدي الٍيدأ   

الفٔاٟ٘ ال م  ٗين  ٥ٔ"ٗىا الصا   وٍْ 

بعددد اٌ ٦لدددٛ الك ددداح ا  دددمح  إ  ٕدددد  

ككددَ القددٕه وعددْم إٌددْ وددا وددَ  ٔاٖددٛ وددَ  

كلدددددد  الٍيددددددأ إ٥ ٔلدددددددوً شرصددددددٗٛ أٔ 

أتَف  ب د رنٗعدٛ ال كدف الصدٌّٕٗ٘    

ٔىكيدددددد  عدددددددَ "ٗا"ددددددداىْ ٔأ"دددددددالٗنْ  

   (31) أ ض فم   . ٔو اوعْ ا

ٔ  ٖكدددددددددددَ اِيىددددددددددداً الفٔاٖدددددددددددٛ 

ال م ددد ٍٗٗٛ فٗىدددا ٖيصدددن بف دددد ع٦لدددٛ   

ال م ددد ٗين بك ضدددْ ٔلادددٗٛ ٔرٍدددْ ٔل دددا  
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عمٜ ل اعاٌ اّيىاعٗٛ أ وعففٗٛ وعٍٗٛ  

بددددن ىٕاعددددً باِيىاواىّددددا بدددد  خميمدددد      

وكٌٕاٌ افيىة ال م  ٗين  ٔتاُ وَ 

أبدددفا الق اعددداٌ الددديت ٕف دددً الفٔاٖدددٛ     

 ٜ ىصددددددٕٖفِا ع٦لددددددٛ   ال م دددددد ٍٗٗٛ عمدددددد

ٗين بك ضدددددددْ ٔلادددددددٗٛ ٔرٍدددددددْ ال م ددددددد 

  (32)عاوٛ.
م ٍدي ىٍدأه ا ال صدن الفبدة ٔا٧ادد     

بفبددٛ وٕضددٕ  اليددكن ال ددين ا ٔ"دداٟن 

اليعن   با"يٍَاٞ أعىاه لمٗمٛ تاُ ا٧ و 

ال م دد ٗين ٕيددٜ وٍيصدد  ا ى ددٍٗٗاٌ  

٥ ٖعددددددٔ تٌٕدددددْ أ و ٕدددددٍ   ٔواٌ ددددد٘   

وميصددن با ىدداِ   ٌٔصٕ ددْ ويددددٔ ٚ    

ا  عددددا  الٕالددددة  لقددددد تاٌددددً      ٔوددددا

اٌ ٦لدددددٛ الك ددددداح ا  دددددمح وٍع  دددددا ا 

و ددددد ٚ الٍاددددداه الدددددٕرين ال م ددددد ٗين    

بك"دددالٗه ىعن ٖدددٛ وي دددٕ ٚ ا"دددي اعً اُ  

ىمٖدد  ٔى دديقف٢ ٔالعّددا ٔأُ ىعدد٘ وددا ِددٕ   

  (33)ا ِٕفٙ فْٗ. 

لذل  تاُ "ا كاُ" ا غاله الٍيأ 

الفٔاٟددددددد٘ ال م ددددددد ٗين ٕٔددددددددٚ بٍاٟٗدددددددٛ   

ٔعدددد٘ الفٔاٟدددد٘ وفتزٖددددٛ  لددددٗ  ب ددددنه 

ال م  ٗين بكُ ِذا ا كُٕ كَن العىدٕ   

ال قددددفٙ الددددذٙ ٖددددفبط أّددددزاٞ أٙ  ٔاٖددددٛ    

بنعاددّا بعاددا  فٖ دده بددن ب ددنه ٔعٗددْ      

بالددٔ  الدذٙ ككدَ اُ ٖدٍّ" بدْ اا دٛ       

ا ىعىٗدددددن ا ٕضدددددٕعاٌ الددددديت ٖعا ّدددددا    

ٔا عٍٗدددددٛ بع٦لدددددٛ ال م ددددد ٗين بك ضدددددْ   

ٔمب ددف اٌ ب٠ٗيددْ ال م دد ٍٗٗٛ الدديت زم ددد 

 دميْ بقادٗيْ الٕرٍٗدٛ ٔٔعٗدْ     وَ ا٦ءدا  

ِٔكدذا   (34)ل نٗعدٛ  دفاعْ ودة العددٔ.     

بدددٌ و ددف اٌ الن٠ٗددٛ "الفٖ ٗددٛ" وددَ أتَددف  

ا  دددددف اٌ ٕادددددٕ ا ا الٍيدددددأ الفٔاٟددددد٘    

ال م د ٗين لميعدن  عدَ ا٥ ىندا  بددا٧ ض     

اا ٛ ا الفٖ   ٧ٌٔدْ أتَدف وكٌٕداٌ    

احلٗدددداٚ ال م دددد ٍٗٗٛ ىعفضددددا  ر  دددداٌ  

ً ىفودد٘ احلفتددٛ الصددٌّٕٗٗٛ الدديت تاٌدد  

وٍددددذ ٌيددددكىّا ا  اٌيددددزا  ا٧ اضدددد٘ وددددَ    

أ ددددٖابّا ا٧ ددددمٗ  ّٔعمددددّي "ا عدددددا   

ال دددٕاح غددد  وقدددٗى  ا ىمددد  ا٧ ض أ    

اا ّّددددا". ٔوددددَ أبددددفا وددددا كٗددددز الفٖدددد    

ال م  ٗين ا ِذٓ الد ا"ٛ إٖقاه احلٍ  

ٔإٖقددددا ٓ ا ٌ ددددٕع اليددددعه ٕٔدددده ىمدددد     

ا٧ ض اليت تدإٌا ٔودا ٖزالدُٕ  سمنٌّٕدا     

ّدا... ٖمى ٌّٕا ٖٔيىٌّٕا  "ب فٖقٛ اا ٛ

ٖٔعففٌّٕددا ل عددٛ  ل عددٛ ْٕٔددفا ْٕددفا".  

ٔعمددٜ الددفغي وددَ أُ الفٖدد  أتَددف      (35)

ا  ف اٌ ٕإ ا ا الفٔاٖدٛ ال م د ٍٗٗٛ    

إ٥ اُ "ا دٍٖدددٛ" ٕىلٗدددً بقدددد  ٔافدددف ودددَ      

اِيىدددداً الكيدددداو اٖاددددا  وددددَ ىصددددٕٖف    

 الٗدداٌ "ا كدداُ ٔا دٍٖددٛ ال م دد ٍٗٗٛ    

ين ٧ُ "ا كددددددددددداُ" ٔىيدددددددددددكٗمْ ال ددددددددددد 

ٔاصٕ ٗيْ ٔمتٗدزٓ ا ىدنط ا ىناردا ٍٔٗقدا     

با كاُ" فا دٍٖٛ لٗ ً ٕاضٍٛ ل٨ٕداِ 

ٔاليرصٗاٌ فٖ ه  بن ِ٘ وكٌٕا وَ 

وكٌٕددداٌ الدددٍ  الفٔاٟددد٘ ٔتاٍٟدددا ٕٗدددا   

ويٖفتددا ٔفٗاضددا با٧ٕا"ددٗ  ٔا يدداعف  

ا فِ ٛ  ٔا كاُ فاعدن ٔوٍ عدن بدآُ وعدا     

 (36)بددآ اليرصددٗاٌ الدديت ىٍيىدد٘ الٗددْ.  
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َ أُ فادددداٞ "ا رددددٗي" ٥ ٔعمدددٜ الددددفغي وددد  

ٖيددددغن "ددددٕٝ و ددددإٛ  ددددغ ٚ ا  ٔاٖددددٛ   

ا٧ ض ال م دددد ٍٗٗٛ لكٍددددْ ٖندددددٔ فّٗددددا    

تٕٕدددٚ وكاٌٗددٛ شدددٖدٚ الَددفاٞ لميعددن     

عددددَ ع٦لددددٛ ال م دددد ٗين بك ضددددْ  ٔوددددَ 

لفاَٟ كلد  ىمد  ا عا لدٛ ا ىالٗدٛ احلدا ٚ      

لميعددددا ض بدددد  ٕٗدددداٚ ال م دددد ٗين لنددددن     

الي٦عددْ وددَ أ ضددْ ٔبدد  احلٗدداٚ الغامشددٛ   

دٖدددٚ الدديت اٌيّددٜ إلّٗددا بعددد الٍكنددٛ   ا 

لذل  حتييد الصدٕ ٚ الديت ٖقددوّا ا٧ و    

بال قف ٔالن٤ع ٔا فض فداٟىا النٌٕٗ وَ 

الصددد ٗح أٔ ال ددد  ا إٔ دددَ احلدددا٥ٌ    

ٔا ٔ   "كاُ "ا ردٗي" بكبٍداٞ الدداو    

ٔ"ددٕٞ اليغذٖددٛ  تىددا ّٖددا ّي النعددٕض   

أ"فابا( فييدٕ ً الّٕدٕٓ ٔى درَ    دد )أ"فابا 

ٔىفبدد  ٔىصدد ملف ٔمتددٌٕ إٔٗاٌددا     ٔىددف  

غدد  أُ ىمدد  الصددٕ ٚ القامتددٛ وددا ىمنددُ أُ   

ىي٦شدددٜ ليٖدددن وكاٌّدددا  دددٕ ٚ ٌقٗادددٛ     

ويفلٛ  ىعف عىا كدٕٔ  اادن ا ردٗي  أٔ    

عىا ٖا فً ا لا  ٕٗاىْ الناٟ دٛ  ٔعدَ   

عىمٗددددٛ إعددددا ٚ بٍدددداٞ الددددذاٌ ال م دددد ٍٗٗٛ   

ا يْذ ٚ بك ضّا اليت ىٍيى٘ إلّٗدا  ٕٗدُ   

٧ٕٕاه ال ٠ٗٛ ٔالٍك اٌ عمملى ّا ال قف ٔا

ا ي٦ٕقددٛ ٔا ٗاٌدداٌ ا يكددف ٚ أ٥ ىعيىددد 

إ٥ عمددٜ ٌ  ددّا ٔأُ ال فٖددن إ  فم دد    

ٖيي عف اليى   با٧ ض ٔبٕ   "ا رٗي" 

ا ّدددد ا٧ٔه لمَدددٕ ٚ ال م ددد ٍٗٗٛ ا  دددمٖٛ.  

(37)  

ٔلد ىٍأه النإُ ا ال صن الفابة 

لاددٗٛ "الفوددز" ا الفٔاٖددٛ العفبٗددٛ ا عٍٗددٛ 

 بقاٗٛ فم    فٖد ِا ضىَ اباِ م

الفٔاٖدددددٛ الفوزٖدددددٛم ىمددددد  الدددددديت     .1

ىٕ مً بك"مٕو  وزٙ اال  لميعدن  عدَ   

 واىٌّٕا. 

 وزٖدددٛ الد٥لدددٛم ىمددد  ا عا ددداٌ    .2

ا زٟٗدددٛ الددديت ا"ددديردوً الفودددز تقدددٕٚ  

اسمدداٞ  لٗعىددن ِددذا اإلسمدداٞ عمددٜ ىٕضددٗح   

فكفٚ أٔ وٕلد  ودا لمى داِىٛ ا ى  د      

 (38)الفوز العاً لمفٔاٖٛ. 
ٔبعاوٛم ف ُ "الفودز" ا  ٔاٖدٛ ا٧ ض   

ال م دد ٍٗٗٛ ٖي ددي بال ددىاٌ ٌ  ددّا الدديت   

وٗقدددزٌ وَٗمدددْ ا الفٔاٖدددٛ العفبٗدددٛ ا عٍٗدددٛ     

بقاددددددٗٛ فم دددددد   أٙ بدّٖٗددددددْ بدددددد     

 شكم م 
"الفودددز" ا ّدددٗىَ عمدددٜ جمىدددن     أ٥ٔم

الٕٕددددداٌ ا كٌٕددددٛ لمىٖكدددد٘ الفٔاٟدددد٘  

)ا٧ٕداِ اليرصٗاٌ الن٠ٗٛ الزوَ ٔ مبدا  

 ٗاٌا( المغٛ إٔ

"الفودددز" الدددذٙ ٖيرمدددن بعددد"    ٍاٌٗدددام

الٕٕدددداٌ ٌٔدددد ٚ ا  ددديٕٝ ا٧ٔه ودددا  فدددة   

الفٔاٖٛ العفبٗٛ ا عٍٗٛ بقاٗٛ فم    ا  

ا٥بيعا  عٍْ ٖٔندٔ أشدد ٔضدٕٕا ا  ٔاٖدٛ    

ٔىعددد الفٔاٖدداٌ   (39)ا٧ ض ال م دد ٍٗٗٛ. 

الددديت  دددٕ ٌ ا ك"ددداٚ ال م ددد ٍٗٗٛ ىق دددف  

إٗاٌدددددا شدددددعٕ ا  بالدددددذٌه عٍدددددد ا َقددددد     

 م ددد ٗين لادددٗا  ٔرٍدددْ ٔىيدددف ٓ ٕيدددٜ  ال

ٔلعً الٍكنٛ  ٔلد أٌّٜ غ اُ تٍ اٌ٘ 
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 ٔاٖيدددْ بيمددد  الصدددفاٛ ا دٖٔدددٛ " ددداكا       

ىددددلٕا ا دددزاُ" إٌّدددا لصدددٛ ال م ددد ٗين     

ا رٍددٕأل بىلفٔفددْ ٔعدددً بصدد ىْ ٔوٕاّّددٛ  

ا  ددددف ٔال ددددكٌٕ عمٗددددْ  فقددددد بقدددد٘   

 ددداويا  ا ا دددزاُ    ٖدلدددْ ٔ  ّٖدددفو  

ُ ا  وَ كَدن  ٔ  زميز احلدٔ  ٖٔقاهم إ

ا٧ و ال م ددد ٗين بعدددد ّٗدددن الدددفٔا  ِدددٕ  

 ٘ الدذٙ بددأ هّدٕ ٓ ال٦ودة      غ اُ تٍ داٌ

بداٖٛ ال يٍٗاٌ ٕ  ٌيف جمىٕعيْ ا٧ٔ  

 17" ٔىيدددىن 12""دددفٖف  لدددي   1961عددداً 

لصدددٛ ٍدددي "أ ض الفىقددداه احلدددزَٖ" عددداً     

ِٕٔ عداً ٌيدف  ٔاٖيدْ ا٧ٔ  " ّداه      1963

ا اليى " اليت تف"ً  ٔاٖٛ فم  ٍٗٗٛ 

ويقدوٛ فٍٗا  ٔل يً أٌىلا  الٍقا  إ  لدد ٚ  

تٍ اٌ٘ ا ي ٕلٛ ا جماه الفٔاٖٛ ٔإي ٜ 

بّا ا يّد الَقاا العفب٘ ٔلد حتٕلً إ  

 فٗمي "ٍٗىاٟ٘.

ٔى٤تد "مىٜ ا ادفاٞ ا ٕٗ"د٘م   

٘ ا أٌدددْ أُ أاودددٛ ا٧ ٖددده ال م ددد ٗين ِددد

"ٕاٞ تاُ ودَ ال م د ٍٗٗ  ا إ"دفاٟٗن    

أً ا الا ٛ الغفبٗٛ ٔغزٚ  أً ا اليدياٌ  

فددددددد ٌّي ومزوددددددددُٕ  فكدددددددي ِددددددددٕٖيّي   

ال م دددد ٍٗٗٛ كاىّددددا  بددددكُ ٖعٗيددددٕا ٕٗدددداٚ  

ىدديٖكي فّٗددا هددفٔ  ٔإٔددداِ ٌابعددٛ وددَ  

 فادددّي ل٨"دددف ٔضدددٗا  الدددٕرَ  وَمىدددا    

ىددددددددديٖكي فّٗدددددددددا ٌٕاٖدددددددددا ا٩ادددددددددفَٖ    

ي  ٔشددددددكٕتّي ٔخمددددددأفّي ٔعدددددددٔاٌّ

فالكاىه الدذٙ ٖ كدف ا اليّٕدْ ىّّٕدا      

وٍ ص٦  عدَ ال ٗا"دٛ تكاىده ٖيٍكدف     

لمٕالددددة ٔاليْفبددددٛ ٔا٥ٌغىدددداع ا احلٗدددداٚ  

الٕٗوٗٛ )العا ٖٛ( ٔوعٍآ اٗاٌٛ ٕٗاٚ ال دف   

 كاىْ ٔاٗاٌٛ شعنْ.

لقد ا"دي اعً الفٔاٟٗدٛ ال م د ٍٗٗٛ    

أُ ىدددك بصددىٛ ٔاضددٖٛ ا ا٧ و العفبدد٘  

ّي تددَ  ٔال م دد ٗين اا ددٛ بعدددوا ىددف  

وددَ اإلٌيددأ ا٧ بدد٘ لمىددفأٚ ال م دد ٍٗٗٛ إ  

المغاٌ العا ٗٛ ٔلق٘  ددٝ ممٗدزا   لكدَ    

الىلددفٔ  ال ٗا"ددٗٛ ٔوددا حتىمددْ وددَ عدددً    

ا٥"يقفا  ٔ دعٕبٛ اليٕا دن ودة ا دا ٔ      

أبعدددد بعددد" ا٧ دددٕاٌ ا٧ بٗدددٛ الٍ ددداٟٗٛ     

ا دٖدٚ عىا ى يٖقْ وَ ا٥ِيىاًا ليٍدٕ   

بداعٗدٛ ا  بفبيّا ٔاوي٦تّا ٧ ٔاىّا اإل

ٕقدددٕهم القصدددٛ ٔالفٔاٖدددٛ ٔاليدددعف  وَدددنم  

ٕقا  ٌنٗمدٛ الع ددم٘       ٕزاودٛ ٕناٖده ٍٕٔداُ عد

 كٛ ال ىاملُ  فٗقٛ احل دٗين فٖٗداٞ ّدا     

اهلل  شددددٚ ا صدددفٙ ٔ ا  الفغدددٍٕ٘ ىدددٕ    

عند اءا ٙ ٌٔدداٞ ادٕ ٙ ٔغ ِدَ  لدذل      

لقددددد ّدددداٞ ا٧ و الددددذٙ ىكينددددْ الٍ دددداٞ   

ال م ددد ٍٗٗاٌ شددددٖد الٕالعٗدددٛ  ٔعىٗدددن    

ف٣ٖددددٛ ٔوٕاتنددددا  لمي ددددٕ اٌ ال ٗا"ددددٗٛ  ال

 اا ٔ ا٧ ض احيمٛ.

ٔا ايددداً النٖدددُ ٔضدددة الددددتيٕ    

ٌاددداه الصددداح فّف"دددا مبْىدددن الفٔاٖدددٛ   

العفبٗدددددٛ ال م ددددد ٍٗٗٛ ٔكتدددددف ا صدددددا     

ٔا فاّدددة الددديت اىكدددك عمّٗدددا ا   ا"ددديْ   

  ٖٛ ىقفٖنا  199ُٕٗ ّاٌٞ ا ٕٕال٘ 

ودددددَ الق دددددة العدددددا ٙ  ٔالكيددددداو ودددددَ    

كيداو العدفو بدويدن    وٍيٕ اٌ احتدا  ال 

 .2114عاً 



 نشيد الزيتون )قضية األرض يف الرواية الفلسطينية(

 

 111 

 

 

 املراجع واهلوامش

 1981الفٔاٖٛ ا ا٥ و ال م  ٗين  . أ د أبٕ و ف ا ٤" ٛ العفبٗٛ لمد ا"اٌ ب ٌٔ 

   1985ا الفٔاٖٛ ال م  ٍٗٗٛ فرفٙ  اح  ا  الكياو احلدُٖ ب ٌٔ  .1
  1979ا٧ و ٔوذاِنْ  . حمىد وٍدٔ   ا  ٌّاٛ وصف  القاِفٚ  .2
 1985غ اُ تٍ اٌ٘  عيٛ ا ك"اٚ ٖٕ"  "او٘ الٕٗ"   ا  وٍا اٌ عىاُ  .3
 1984 الٗاٌ ا كاُ غا"يُٕ باش٦  ٌ غاله ِم ا ا ٤" ٛ ا اوعٗٛ ب ٌٔ  .4
  2114ٌيٗد الزٖيُٕ  . ٌااه الصاح احتا  الكياو العفو / وين   .5
 1975 الفٔاٖٛ العفبٗٛ لصاح أبٕ إ نة ٌيف وفتز ا٧فاِ ب ٌٔ فم    ا .6
الفٔاٖٛ ا ا٧ و ال م د ٗين لمددتيٕ  أ دد أبدٕ و دف ٌيدف ا ٤" دٛ العفبٗدٛ لمد ا"داٌ           .7

 1981ٔالٍيف ب ٌٔ 
  1988الٕالة ٔاليٖدٙ ا  ٔاٖٛ ا٧ ض احيمٛ لٕلٗد أبٕ بكف  اٟفٚ الَقافٛ  وين  .8
اٌ اليعنٗٛ ٔأٍفِا ا النٍاٞ ال ين لمفٔاٖٛ ال م  ٍٗٗٛ لعند الدف َ  ا"يمّاً الٍٗنٕ  ا كٍٕ  .9

 ب ٗ ٕ ٌيف ا ٤" ٛ العفبٗٛ لمد ا"اٌ ٔالٍيف ب ٌٔ.  .ٌ
  1981ى ٕ  الٕع٘ ا مناكٔ لصصٗٛ فم  ٍٗٗٛ ٧ون اَٖ الدَٖ ٌيف  ا  احلداٍٛ ب ٌٔ  .11
٧فداِ العفبٗدٛ   أفاِ ا الٍ  الفٔاٟ٘ العفب٘ لمدتيٕ  "داو٘ "دٕٖداُ ٌيدف و٤" دٛ ا     .11

  1986ب ٌٔ 
اوَ ا٥ٕي٦ه لفاٞٚ ا أ و ا٧ ض احيمٛ  مٗن ال ٕإفٙ ٌيدف احتدا  الكيداو العدفو      .12

 1979 وين 
الي ٕ  ال دين ليدكن القصدٛ القصد ٚ ا ا٧ و اليداو٘ احلددُٖ لمددتيٕ  ٌعدٗي الٗداا           .13

 . 1982وٍيٕ اٌ احتا  الكياو العفو   وين 
 اهلوامش

 حمىٕ    ٖٔ . (1)

ٌيٗد الزٖيُٕ لاٗٛ ا٧ ض ا الفٔاٖٛ ال م  ٍٗٗٛ   ا"دٛ لمددتيٕ  ٌاداه الصداح ودَ       (2)

  2004وٍيٕ اٌ احتا  الكياو العفو بدوين عاً 

 22ا صد  ال ابن   ٖٛ  (3)

 27/28ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (4)

 29/30ا صد  ال ابن   ٖٛ  (5)

 30/32ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (6)

 32/33ا صد  ال ابن   ٖٛ  (7)

 .52ا صد  ال ابن   ٖٛ  (8)

 .54ا صد  ال ابن   ٖٛ  (9)
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 .55ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (20)

 .57ا صد  ال ابن   ٖٛ  (22)

 .58ا صد  ال ابن   ٖٛ  (22)

 . 60ا صد  ال ابن   ٖٛ  (23)

 .62ا صد  ال ابن   ٖٛ  (24)

 .63ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (25)

 .65/66ا صد  ال ابن   ٖٛ  (26)

 67ا صد  ال ابن   ٖٛ  (27)

 69ا صد  ال ابن   ٖٛ  (28)

 70/72ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (29)

 75/76ا صد  ال ابن   ٖٛ  (20)

 77/78ا صد  ال ابن   ٖٛ  (22)

 79ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (22)

  80/82ا صد  ال ابن   ٖٛ  (23)

 94ا صد  ال ابن   ٖٛ  (24)

 99ا صد  ال ابن   ٖٛ  (25)

 203ا صد  ال ابن   ٖٛ  (26)

 206ا صد  ال ابن   ٖٛ  (27)

 209ا صد  ال ابن   ٖٛ  (28)

 223ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (29)

 222ا صد  ال ابن   ٖٛ  (30)

 225ا صد  ال ابن   ٖٛ  (32)

 230ا صد  ال ابن   ٖٛ  (32)

 235ا صد  ال ابن   ٖٛ  (33)

 248ا صد  ال ابن   ٖٛ  (34)

 249ا صد  ال ابن   ٖٛ  (35)

 252ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (36)

ٔلميٕ"ة ا ِذا ا ٕضدٕ  ٔودا ٖعدين "ا ردٗي "الفودز بصدٕ ٚ اا دٛ  ككدَ الفّدٕ  ا            (37)

"العياأل"  ٔوقدوٛ الدتيٕ  إٕ اُ عناع ل٨عىاه الكاومدٛ "لغ داُ    ٔاٖيت "أً "عد" 

تٍ دداٌ٘"  ٔإ  تيدداو ى ددٕ  الددٕع٘ ا مندداكٔ لصصددٗٛ فم دد ٍٗٗٛ ٧وددن اٖددَ الدددَٖ       

 ّٕٔاٖ  با"ٗن.

 فم    ا الفٔاٖٛ العفبٗٛ لصاح أبٕ إ نة. (38)

 255/257ٌيٗد الزٖيُٕ   ٖٛ  (39)
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 شعريت البوح في قصيد 

 محمد بنعمارة
  )ديوان "في الرياح... وفي السحابت" أنموذجًا(

 
  .فريد أمعضشود 

 باحث مغربي              

 

 توطـىة:

ــة    ــ  مجط ةن  ٍ ــر  ــر َاة م رهجةــة ط تج أنســ ج مــر ال   ــة   القصــة ن نةٌــة ت ين

ادلً فقــةل ل يجــو    اادُلوح ةــةو لال يــاملن ادُلــووجزنو لالصــوملن ادل ٌةــةو لادلو ــةق 

  ى ماهةة الش ر  ن  كـٌ  مـر    لاإل  رامل.. مي ر أن و ون هذا "احل " منطيقًا

ــ جامل لادل ا،ــرورو الــذور اصــذلا القصــة ن ل ــة ً   الةضــ ى      َ شــ راانا ادُل

ل ً ي   ر ال وا  ج لادلواو ع لالًط  اةو للإلفضاء لال شف ال  ين   نا ميوج 

 يف  وادل   اجلونانةةو يف املتياط ا الضرلملي بأشةاء ال اط اخلاملوي.

ًلعلل ش ظللعر ومرحمللٌب ستمللة   عملل  ّ    

ب( ٜ غْتلللللر د ئللللل   وٖلللللرّ   5491-7002)

إ ةوع هٜٕٛ؛ ذلك  أن قؽلَةهي  ل ٖ، ع ئ لٓ    

ضتلللٌ ظلللاَكع  للل   للل ن ٍع مللل   و للل      

ِ َ نللى  لل  يحم شللَضع ً لل  ئ ٍعللى  لل      

جتللل  وع ً للل  يهمشلللى  للل  يًـللل ع؛ لللل وع   

ٍ ٌشهم ظْعر ي  كل   لٌوؿش ولؽلةا ًوْٞلل      

ًولاللرو ّع ًهللٌ  لل  يهش للى لَكللٌنع  لل شع  

يف مع ؼلرّ  يحمة يئٝب ولقؽلَةّ ولعر َلْ و  

ومغللروو ًقللة  و  للمهع ئ للٓ  للةٔ  صلل حمْ   

ًْ هئهلى   ومشً  ً ظعرٍش ز  َْ مم ةّع    جهسًو ع ي

 ًوًٍ هللى ولللع ظللرع يف نْعللره    لل  يًوٖلل     

ولصلللللاعَ َ اع ًظللللل    يف  للللل    للللل     

وم  قَللل ا ولعلللعرٍْ ومعرًللللْ  و للل  ولا لللة  

ً   جللللىع ً  للللن نقللللةو ئلللل  ولعللللعرٍْ  

  ٞ  لر  ولل ِ   ولعر َْ وذتةٍ ْ  ؽلاْ ئ  لْ؛ و

ِش   وشلللْ قلللرًب  ق   لللْ ول جر لللْ     ظتعللل  ي

ولعلللعرٍْ ومغر َلللْ ومع ؼلللرّ  ًن ولٌقلللٌ   

 ئ ة ظعر  و   عم  ّ ن قؽْ يف نظرن و 

م  مي  ز  ى  -ًوذت  ين ه و ولععر 

ٍؽللعن واملل ب   كلل    - لل  ى للٓ ً َللس  

جٌونالللللى ً ظللللل هري يف  ق للللللْ يً   وشلللللْ 

ًوحمةّع  وم  و شئت 

ل اصللللللو  واحم  للللللْ 

 َع و ًوٜشلللللللللللللللللللللل

ولعلل   ؛ للل و  لل ن  

وٜق ؽ   ئ ٓ  لسو ً 

 عض ق لك ودتٌونلن   
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  اللً  ل عملل  يف ول  لل ًد ول قللةِع ًهللٌ  لل    

 لع لل  إق قْؽللر حمللةٍ   ع هلل  ه لل ع ئ للٓ     

إحمللةٔ قفلل ٍ  ذلللك ولعللعرع ًهللُ ولاللٌ       

ولععرِع ول ِ عتفرع  ة ج ا   ا ًقلْ  

ع يف  لل    جهللس   عملل  ّ ولعللعرِع   اعللً 

 لللة قؽلللَةي ًإق ولٌقلللٌ ع   ل دةٍلللةع ئ

وُمفهلللللللمو  يف  ٌٍونلللللللى يفيف ولرٍللللللل  ووو ًيف   

ْْ  ل ه وٞلاَشلْ     ولصد  ْيفع ولؽ      لر ل    

 ودت  ٍْو

مركزية الَبْوح يف نصوص الديوان،  -/1

 وقناة جتّليه: 

إن ولععرع ئ ة ستمة   عم  ّع  لٌ   

    َ زو ًومقؽٌ    لاٌ ع يف لغلْ ولعلروع   

 ولكعك ًواظو  ؛ لاُ لص ن و     ظٌ 

ٛ ًحملللْ  255)ا  ٛ ً  ًولا  ٌْ  ًولا للل هلللل( ين ولاهللل

 ؽ     مس ئَْ  ع قْ    ودتل   ول غلٌِ   

يفع ً للل وه ولاعللل  يف للل  يف هلللٌ ً  ول ٝثللُ يفو  

يفق ديفو ققٌد:  ل   ولرجل    لصلر إذو يظولري     

َْدلل ن  ٛ ً  ً ه ًيئ  للىو ًل ئلل   ولاللٌَ   لل ٖ،  ً هلل

ِّدلللل ن  لللل  يف ؼللللة يع ًهللللُ يف ع قاللللْ  ً ه

و ً ل   (5)يؼُ و  ولٌوًيفع ًوماعلٌد   ها لٌ   لى   

ه لللل ع نقللللٌد إن ومرحمللللٌب   عملللل  ّ وختلللل   

ظللللعريع   لاعلللل ع ق لللل ّ ل َللللْ لٝئلللل و   

ًولاٌ   ل  غتل  د  و ل  ذوقلى  ل   عل ئر       

ًوناعللللل ٜا ًهلللللٌوجض ًيحملللللسون ً  للللل د    

 ًى ه و 

ًممللل  ٍكعلللكع  هلللةوًّٕع وذتفلللٌ     

ُو م اولللٌب ولعلللعرع  للل مع ٓ وللللٌوزن ًول لللٌئ

وملل  ٌ ع  و لل  ولللةٌٍون قَللة ول د َلل ع    

ينللى ول  دللى  لل ؾ ٍرؼللة  للع ث  ٍلل ي  عللضه 

مس ا قؽَةقى ولا ٖدْ يفزتوٌلْ وٞمس ٕيف؛ 

لولُ نا لْ    اللْ ق ال   لل   وللة  و  للُع     

ًْ  للللللسن وللللللل وا ًونكصلللللل  ه      ستمش لللللل

ًىر  وللل ع  عاِّلللرًّ ئللل  وشللل َ ٖو  ًق   وللل و  

 : (7)ٍقٌد

ًه  ُد قهأقُِ ْ  جهْة

ْٕوو  ًهقهْ   ر  حم ْسنهو  يف وم 

ٌْ ًهْ فه ُه   ِه

ْٕ ُْ وْٞشمه  ٌْ  هْجو ٌل  ًْ  هٍل  ي

 )ووووووووووو(

ِْٖروو ُه ل ْد   هه و ولعش ِئَر ول ش   ِه

ٌْ ٌْ  هْاد ٌحمه ُه ل ْاظ   ِه

ِْٖروو  ِلُ ِظْعَرن  وذت  

ُه    نهروي   ِه

  !ًه   ٍهْصُك   ورت  ِ ْر

يف قؽلَةّ   ًٍٍٛ ة  عضه ه و ومع ٓ

ي رٔع    ولةٌٍون ناِصىع حملع ٍ  ل،ش ئ لٓ    

  ؽة  ظعري ول وقُع ًئ ٓ  ٌنلى قعلا وً  

ع ًٍهْك لللٌِ ؼللل  قً  ئمللل  ٍعَعلللى  و  َللل ً  

   ظ ي؛ لوٌ ٍك ن قؽَةي  ة ىع ًٍاةئلى  

 :(3)مٍم  ق ْ َوم ى  ى ؼ ٌوق ىو ٍقٌد ونْٝقً 

   ِ م قُووو

َْصهْت   َ ده ذوِقُ  ل 

ُْووو  ًولٍ ْدظ 

 روِو وذت ْرِ يف ِ ْد

    ٌد  يف ولسش هَ  ولع ِقُ
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ٍٜ ِ ةه ُ  ٜ ي   ن  إ

ًْ    ق ْ َوم ى ؼه  ٌوقُ  ي

 ل ْصت  ولا َ طه

 لك ش ولعشْعره حِمؽ ن 

ْ د قُو   قهْر  ا ى  ظه

ًلعلل  ي  للر قؽلل ٖة   عملل  ّ قعللا ًو   

ٌهنهولل      لللل  ئلل   اوٌ للى ل عللعر ق للك ولللع ئهْ 

ولعللعر يف ملل   لل نووويف؛ إذ يقللرش لَولل   للأنش   

 -ً   ٍسودع ًشلَظ   ل لك    -  ن 

ْ  وانصلل ن ومقوللٌ  يف ًجللى ولس لل ن      ؼللر 

ولعلل قُع ًؼللٌقهى و مشلل    ل الل ٚدع ئ للٓ     

ولرشىم     ل  وٞظلج ن ًوٞحملسون وُمِ مشلْ     

 : (9) ٌجٌ ي

ُه ولعِّْعر     هِق

  م    ْنوو

ْ  ه و وانص َن  ؼهْر ه

 وُمْد هَرَا    َ  واْنص ْنو

*** 

ُه ولعِّْعر     هِق

  م    ْنوو

ٌْقً ووو  ؼه

ْٙ ٌَْد وهل  ِ     م 

ِْ    ؽها َ  ولغ  ه

ِّ وْٞلد ْنو  َِ ولعش َ ِ   عه ظهِج    ل ش 

ً أنشلللى ستلللروو  ئاللل  ّع ٍ ْ عهلللة ئهْالللرهي 

وٞؼلل ، ًوٞنالل   لللاأ   ب يبعللعو ً ولل و  

َْصهم ولرًحمُع و  صلٓ ولعلعر     ً ل    -وم 

نْالللل   ْلللل    قَمللللْ  لللل ٖسّع ًو -ٍللللسود 

إميللللل نُ يـلللللآ ئ َلللللى مسللللل ا ولؽلللللةا 

 :(1)ًوٜل سوب ًومصًٛلَْ

ُه ولعِّْعر     هِق

  م    ْنوو

 ِ ْدرو ً  ق ْ  ٓ لَى وٞذ    

ٍْرهي  نهْا،  وامي ْنو   ًشهجش  ه ؼهٍّٝ ئه

ً أنللللللى يفينع للللللٌ ّ  ْللللللريفع ًئ  لللللل    

ٕه  عل نُ   إ ؽ و ًإشع  ع ٍم  قصٌ  ولاف 

  لعللللل ئر ولالللللٛط ًولعلللللج ع ً أن للللل    

ٍصللل  ومع هللل  ه للل ع إحملللةٔ قؽللل ٖة  لللة    

ب( 5419-5471ظلللللللللل  ر ولصشللللللللللَ و ) 

ولعللو ّو ٍقللٌد   عملل  ّ يف ومقْلل  وٞ لل    

 :(1)   ولقؽَةّ وُمع   إلَو  قْا  

ُه ولعِّْعر     هِق

  م    ْنوو

ْ ُر ّ   ه  يْنع ٌ ه

ٌشن  يف  هحِمَم وْٞظج ْنو َْمه  و  ق هك    ى 

 ًولعلللعرع ئلللًًّٝ ئ لللٓ ذللللك   لللىع 

حم م ً ٍٚ ؛  م  ئ ة ولعةٍة    ظلعروٖ    

ومع ؼرٍ ع ًيف  قة  وم ي ًنَضع ولل ِ  

  ملل  يٍ للة  ر سٍللْ ولا ْعللة ولر ٍٚهللٌِ يف     

 :(3)و ٍقٌد ظ ئر ن (2)ظعر وذتةوثْ
ُه ولعِّْعر    هِق

  م    ْنوو

ٌ ْجةوْن  حم ُ مً  ٍ ٌل ة   ع  ص قَع ول

 ل ْدظ   ى  ق ْعَرا    لعشْمَض
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 لعشْمَضًقهْغر و    

َِْط    ه ْنو ِّ  ه   ًهقأِقُ يف ؼ ٌ ه

ًيٍشً   ل ن ُ ْ لى  ولعلعرع لولٌ شلاَ        

يثلللل ّ لللللةٔ ولعلللل ئر؛  لللل  يجلللل  ولاللللٌ       

ًوالفللل ٕ  كللل   للل  ٍك  لللةي ًٍ ق ِشلللَىع 

ً   يج  ول عا  ًولكعكع ً   ذللك إٜ  

ٞنش ولك مللللْ ولعللللعرٍْ ذوا  يثللللر  لللل ل  يف 

ول الللٌطع ًذوا  شللل ْ ن ٍالللٌاع يحمَ نلللً ع  

ن يِ ظُٕ   رع ٜشَم  حمع قْؽة   ش ْ 

ئ   اةع ٍ ق  حمهْاك ولقؽَةّ ًشهلْاكو ع  

ٌش ل ا وا هل ػ    ًٍهْعر   َك ٍ فهمش و   ق

 ًول لللأث و ًممللل  ٍلللةد ئ لللٓ إميللل ن ستملللة  

ٌشّ ولك ملْ ولعل ئرّع ً لةهً ه        عم  ّ  ق

وذت شللم يف ول غللَ  ًولِا لل ٕع قٌُلللى يف يًد    

 :(4) ق    قؽَةقى يف   و وٞذت نيف

 ولك ِ مهْى -و٠نه  -ين هِظر  

ََْ  ِئا  هْي ِّ ل ٌه  قأِقُووو يف نهْع

 قأِقُووو  عه    ٌُع ًش ج ٌْ 

 ِّ ْْره  قأقُووو   لق 

 ًْ   ً  قهْ سد  يف   ْص  َن 

ْ  وذت ْرِ  و٠ِقُ  قأقُووو قْ ُق   ئ ِؼا 

   ه  هْرُا ٍهْصُك  

 يف يحْمةوَا   ئ ٌْ و 

ًقٌُللللللىع يف نلللللؾش   لللللرع  ك لللللٍك  

ٍٕ   م اٌظلللللل ا    ل  ؽلللللٌٍر ولاللللللأع   للللللُ

وُمٌحِمَْ؛ إق حمةش ين  ل  ج م لى ولقؽل ّع    

وللللٌو  ّ ـلللم  ودتم لللْ ولعلللعرٍْ ولٌٍْ لللْ  

ولع وش ٌا ئ ٓ      ومقْ ع زت زوا 

 :(50)ًونسٍ حم ا

َشة  قْؽر ي  وذت ْر    شه

 ًوذت ْر     ْص  ن ى 

ٌشد   عه  هئ ٍ ي   ٍ جه

ًٌْٕو   ِععشً  ـه  ٍهْدِم   

 ًٍهْقِ    يْلد نهى 

  ثمش ٍهْمفُو

ع إذًوع ين ومرحمٌب   عم  ّ ًوـ،  جةشًو

ٌْحم للى ظللعروً  ؛ ِلملل  ع ٜ ن للرًو ثهللره يْن ٍكللٌن  

م صهلللى يف ولقؽلللَةّ  للل  إ ك نللل ا ه ٖ لللْ  

ق ْصلللللعك ئ لللللٓ ودتولللللر   هللللل ا وللللللل وا     

ًيًج ئوللل  ًقْ ع قوللل ع ً للل  قلللٌّ قأث ٍلللْ  

وشلللل مةشقو   لللل     ٖولللل  ولللللةو  ُع ً لللل     

ولا َلللللْ وم؛  الللللْ؛   لؽلللللٌ ّ  ٌوؼشلللللو  

ًوٞشلل ٌو ًواٍقلل عو ًٜ ظللك يف ين ولاللٌ    

ولععرِ ينا  يثرًوع ًي     ًْقعً و ًىأش ئل   

ولللل  ر و قاللل   ولقؽلللَةع   للل  ولقلللةبع  

ئ للللة ولعللللرو ًئ للللة ى هللللمع   ل لللل ًٍت  

ًولاللللٌ  ولغ لللل ُٖع  ً لللل  إىالللل د ق لللل ًد     

 ٌـٌئ ا ي رٔ   ؽل ْ   لعل ا ول شونلُو    

و ّع يظللللاى  لللل ٞن ٓ إن لغللللْ ولعللللعر  علللل 

ع ًلْصلل   نرقلل و يف حمفللٌ  قؽللةٍْ      للً 

ولع ئر لةٔ ق ْرِنلى هل ي ول غلْ  ل ٞن ٓ؛  ل       

  ْ لللل  ين    َوملللل   علللل و ّع  رىللللٌو  

لَولل ع  علل  ا إلَولل و  ملل  ين لغللْ ولعللعر  

ققٌ   اةئو ع ولا ٖ،ه ئ ه ع ضتلٌ  رولل٘   

ول ٌ ع ًقهوةِ ول  ٖوع إق     وا ولفَ ٕو 

 :(55)  ٍّقٌد ستمة   عم
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ٌْ   ْٞن ٓوو  ُلغه

 يْظ  ا  إلَو 

 حم ْا ٓ ُ ر ًيف

 قهْ اهِ    ِ  ه ول ش َ 

 ًقهْرحمه   يف ول شٌْ 

ٌْ هط      ِٖلللللى  ًول شللللل ٍهْ اهع وللللل  ولاهجهللللل   ول ش 

 ًولع ْؽاٌْ 

  ًهين  ولصِّْرو  ولا حِمث  ئْ  يْ روَد ول  ٌْ و

ً رش  ولع ئر   لط  ولعلعر ومعل وٓ    

ي للللللرٔ؛  ملللللل  يف   ل لللللل   يف نؽللللللٌؿ 

ٝ  يفع ًهللٌ ٍللة    لل به       قؽللَةقى يفنللٌ  وِملل

وا  و    سٍللللْ ول لللل   ً ٜل ولللل  يف ولِاَٗللللْ 

 :(57)ولؽٌلَْ ًى ه ؛ إذ ٍقٌد

 )ووووووووووووووو(

 ًي ن  وٍل ِ

 -ِ ْ  ن َ  ه و ولعِّْعَر  -

ٌهقُ  يْئِؽر  نهْع

 ً هحمَ ه  هوحِمُو 
َِٗ  و قاْللللت ولك ملللْ ولعللللعرٍْع    ًل للل

 لللللل ٞحمسون ًو٠ٜب ًولُكُ للللللٌبع يحمَ نللللللً ع 

ًٜشللَم  حمللع ٍكللٌن ـللغط ولٌوقلل  وُمللرش    

ع ًحملللع ٜ ظتلللة هللل و ئ لللٓ ولعللل ئر قٌٍلللً 

وٞ     ةشو    وٜل د ب  ٌوقعىع ًٜ  هْوره ل   

 : (53)   ول عرض إق قص ًقى

 ولك ِ مهْى -و٠نه  -ين هِظر  

ًْ   دُتْرَ     ْ ؛ه ه

ْ  وْٞلٌوْن ٍش   ه  ِ 

ًْوو     ألِّمه

ِْ َه ْ  ولق ِل     ألِّمه

ًْزهوْن ْ  وٞ  ً  ألِّمه

 ِ  لَوه ووو ه و وذُتْسن  ورت ْمَر

  وم ْكُ ٌب  وْٞلد ْنو

ٍٜ ين ولعلل ئر ٍع لل ع ئ للٓ ولللةًوبع     إ

 صللللللكى    للللللك ولك مللللللْ ذوا وٞثللللللر   

ورت  اع وللع ا ظتلة ق ل ّ يلفل    ول ع      

ًٜ يصتللللل هع ل الللللٌ  ولؽللللل  اع ًول علللللا      

لولٌ ٍؽلرش     ولص ضع ًولكعك ولعا  ؛

يف ب  - مل   ل ن    - أن ظعري شَظ  

ُش   ل  حملةشًو        اةييفع ًشلَظ  هلٌ  ؽ لٌِل

يف ولعع  ولرًحمُع    ِظرًو ولٌؼلٌد     لغً 

إق ولة جْ ولقؽٌٔ ومأ ٌلْ  ل  شل ٌ ى   

 :(59)  وه ولع  لع ولسشهش  و ٍقٌد

َشةهقُ ولك ِ مهْىووو  !شه

ِّةهقُ  ٍ  شه

َهظ   ِ ةو ِ  هبه   ِاِةِ  شه

ٌهوق ْى ٍهْدِم   يْظ  شأظ      ؽ ٌلٍُِّ 

ٌهْجة   ٍ ْدَرُقى  ول

 ْ  ًٍهْ  ظر  واْظرهوق

ٌه واْظروق ْىو   ِقْ 

 م  ٜ ٍ ٌ شع يف وٜئل و   صل ْ ن   

ق ك ولك مْع وللع ٍالةً ي   ول   عهْالٍةع     

ٍ  قٓ   و   ش ٖ  ن ْؽلدَشْع  لةو  ه  حملٌد    

ْْلرو   قر  يفشٌايف ولععرع ولع    ئ  ا ق 

علل  ِلْع للو  يف وٞناللضع   لقَلل ط إق  ًٜ قها
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وم ـُع ٌٍب   ن ولع ئر ذو ظأن  ْل   

يف زت معىع ًٌٍب  ل ن   ْك هلْ  َلٍت  ل      

ٍقلٌد   !(51)ولععر ين ٍرل  يً ٍفل  قٌ ل ً  

ِٖدً  ً  عَ لً   :(51)  عم  ّ   

 ولك ِ مهْى -و٠نه  -ين هِظر  

ِّةهٌّ ْ  شه  لِك و ولك ِ مه

 ه و ولعهْاةه ولعش ِئْرِ ْ  ظ ْرل ِ و  قأ  ر  

ٌْ ه هى  ٍ ْعِ  ه قه  يْن 

ًْ هوق ْى  ًٍ مهسِّاه ي

 ًٍه  ٌوه ئهَ  ولعِّْعَر

  ًٜ ٍهْة     يْشٌوق ْىو

ًئ ٓ ولرىم    و قا   ظعر   عم  ّ 

  ؽلللٌٍر ئللل ل م  اةئلللى ودت لللٌونُع ولللل ِ     

عْتاه   ظ هَر وٞشٓ ًوٞاع وللع شلاشاو    

ولاللللٛط ًوقلللل   هِعللللَغ  قٌو  للللى وٜىلللل وو ً

ًٝ    ئ ل ً  ًوٜ  ٝدع إٜ ين ذلك   ن ئ  

ًهلللل   ع  للللْ ٜ خت لللٌ  للل         ئ لللٓ ول علللٌّ 

 :(52)ٍقٌد ! ا  قْ

 ْ ْ ْات  ولا ِ وه  و٠نه ق 

 ًيْ عهْةا  وْٞن ٓ ئ شُ

 ًنهصهْجت  قهاه  عتُ يف ل  شُوو

 ً هِ ُ   نه ِ ةوِ ِ

ًهوقُ   نهْت ِ  شُ  ً ه

ْْعهٓ   نْت ل ْدأ  ًِئا  وقُ ولعه

ٌِْشَم  ْا يْئِؽْر ِئ هِاُ يف ه و وم 

ٍٜ ينش ِئظ  ِ ُ   نْت  هنُِّ  إ

ٍهْاعه  و  حم ْسِنُو  ُّ ٌه   ًنهِةميُ: ول وْع

ًلعلل  قؽللَةّ يفهللةٍ يف ي للرز نؽللٌؿ   

ولللةٌٍون ومقللرًٕ ه لل    ْللً   للع لغللْ  ظللعر 

ًيجللٌوٕ ولارحمللْ ًول عللٌّ؛ إذ ظللاشى    عملل  ّ

لغ ى يف يظع  ي  ل لا روػ ًوللرشٍغ ولال ق ع    

ً  للل    ومللل ٕ  ؽلللةَ  وذتَللل ّع ً أذتللل ن     

ولْ  ولص حمرّوو ًهُ   و   ع ُن قِ مش ئل   

ًجى   ْاَر  ل ععرع شت ِلك م  وئ هْةن ي  ل   

وقلل ون ولقؽللَةّ ولعر َللْ  لل  ًو   لعللج  

قاعلث   ًوذتسنع ًقكعك ين ه ي وٞ  ّ

ُه  ئ ٓ ول عٌّ   لكو ٍقٌد  ٛ ِّةو ومع ن

 :(53)وُمٌ هأ إلَو     ذِ قْا  

 ُلغهع ل روظ ا  قهْ  

ُْ وْٞلٌوَن  ًَ ٍعٌْ  هْا ٌنه

ْ  وٞحْمَٝب ق ْؽرو  ًهْثاه  قهْاأ 

**** 

 ُلغهع وم   ِ   

ٕه وذت َ ّ  يْنجهاهْت   

 لك نه  هْجرهٔ

**** 

ََْر ٍْ ُّ ول  ُلغهع قهْغرٍةه

ٌْ  هْصد ٌ ًٌّ    ِ مه

  قهْ ُاخ  وٍٞش به ِظْعروو

ًٍفللَك ولعلل ئر ين لغ للى  قؽللَةقى  

ُش ًنعللللٌّ  للللٛثرّع ًينولللل  يظللللاى     قلللل د   ولللل

  لكرًب ًئؽ ه  ول  ٍل ع ًينول      لْ    

ِْللللر جلللل وو؛ ًذلللللك      وللللة   للللرٍ، ًً   ئه

 :(54) قٌلى
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 ُلغهع ُقم ػ  حمهرٍُر

 ًق د 

ٌْده  هْمرو  ٌّ قهْؽ ه   ولق  ٌه  ًنهْع

**** 

ًهولُ  ُلغهع ُ رهًب  ولةو

ُّ  أُط ق ص ًِ ْْره  ًق 

 يف ئ  ٌَب ولع ْرِو

  هْدرو 

**** 

ُه وم ْوة  وُمرٍ،   ُلغهع ِه

ًهْ  هٌّ  هْ  ٌ هٌّ ً 

ِْوو   عه يقةوَب وذت اَاه

 هك و ش هظ   

ِٕ ق ْارو و   لِك شو  ش هُكٌن  لٟئهةو

ًئ ٓ ولرىم مم  يْشاهغهى ولع ئر ئ ٓ 

ٌه هوئللْ ًول ِّللع ًولعْلل ٕ    لغ للى  لل     علل نُ ول

ًولاهوللللل ٕع إٜ ينلللللى ٍٛ لللللةع يف ولصلللللْر   

وٞ للل ع ينوللل  قظللل  ظلللةٍةّ ولٌْقللل  ئ لللٓ    

ٍْلللى وذتلللرش ولللل ِ    وٞئلللةوٕع  عاِّلللرّ ئللل   

َشللللْع ًئلللل  ؼللللمٌ ي      و  لللل  ي ذت َ قللللى وٞ 

َْ  إق ول ؽرو  ًحتةشٍى وُماِفَ

ٌشا ظلل ئرن  يِ لرؼللْ  ٌوقَللْ   ًٜ ٍالل

 ًن ولالللٌ  ًوٜئللل و   افللل  ولقؽلللَةّ     

ئ َللىع ًولللع لٌٜهلل  لعلل نٓ ي  للر؛ لوللُ     

طت للْ ًو لللْ ٍصلل ظ   ولل  وم عهاللٌنع ًهللُ      

 ٝذ ٍأًِ إلَى وُمْاِدرًنع ًهُ صتمْ ٍرنٌ 

إلَو  ولص روّ للٗٝ ٍ َولٌو ًشلط ولاَل يف يف     

  :(70)ولةٍ جُو ٍقٌد

ٌِْٜ ووو يٍش    و  ولقؽَةهْيل 

ًْ  ٍ  نهْ؛ 

 يف ِظ ِّو  قْة ٍهْص ٍ،  وُمْ عها ٌْن

 ٍ   هْر  اً 

 ٍهأًِ إلَِى وُمْاِدر ًْن

ًْ  ٍ  نهْجمه

 ٍهْرن ٌ إلَو  وُمْةِلج ٌْن

ٌِْٜ ووو    ُ ْ ت  وٍل ِ  ل

 يف ِشرِِّي قْة ٍ ٌَ ا  

 ملللل  ٍ قللللرش  أنللللى لللللٌٜ ولقؽللللَةّ     

ُْ ولعلللعرٍْ  للل  شللل   ولكلللٌنه ذو    ولك مللل

ولاللَض  لل  ول للٌ  ومٛق لل ع يف إظلل  ٍّ إق     

لفلل  ولعللعر ولعمللَم وللل ِ جتلل ًز وللل وا   

وماةئلللللْ إق  للللل  ولللللل ًواع ًئ ل مهوللللل     

 :(75)ولؽغ  إق ولع ا ولروحمَن

ٌِْٜ ووو يٍش  و  ولق ِؽَةهّ  ل 

ٌْن        نه ه و ولك 

ٍهأقهِ ْ و  ن ٌ ًو 

ٌِْٜ ووو      نه ه و ولك ٖ     ل 

 ول ش َ  ًواْئؽ ْ  وم ْرؼ ٌ    ع

 ٕ  ن ٌ ًو ٍ فُ

  ًٍهْمٟ وْٞ ؽ ْ و

ً أنللى لٌٜهلل   لل   لل ن ولعلل ئر ئ للٓ 

     ن ئ َى يف ًوقعى ًحمَ قى ِىنش إنعل ٕ  

ظللللعري هلللل و؛ لاافلللل  ولقؽللللَةّ يؼللللا،  

ل ع ئر  ع ٓ يف ًجٌ يع ًيـدٓ ئ ؽرو 

 عْ ٕ ل ئٝع ًي صٓ  ًحمً  ئ ظقْ   ٍاعْ 

 : (77)  دتم د وذت شو ٍقٌد
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ٌْ  ِٜ ووو يٍش  و  ولق ِؽَةهّ]ل 

      نه ه و ولع ِئر  

ِّ ٌهْ ِ  ًِْشِى ول ُ  يف ِلْر ه  وم ْ ِا

ًٓ ِ  ه واْظروْا   هْع 

ٍٝحمً  ٍهر ػ  وذت ْق هووو ق ْمدً   ل 

 ٍهْس هع  ول ش َ ْنده ًول شْع  عه ًولةِّْل  ٓ

ٍهْا  لٓ      ٌهْقلِت وٍلل ِ  ًٍ ةوِهم  ولع عشل اه   ل

ٍهْا  ٓو  ًٜ 

**** 

ٌِْٜ ووو  للل   للل نه هللل و ولعشللل ِئر       ل للل

 وم ْج ٌن 

   ًحمً  ئ ِظق ْى

ًّ       نه ودت م د  ِئا  ه

ًٓ   هْع 

ًْ  ًيحْمِؽ 

 ًثْ جً 

َْاً   ًؼه

ْٝ  ًِظ

  ًظهْمصً    ْدَرقْىو

 البوح الشعرّي واملرأة: أي عالقة؟ -/2

ٌّ     ًوًٍ  ولع ئر ستمة  ٜ غت ٌ ي

 لل  ئ ؽللر ومللريّع  لل  قهللَر  لَولل        عملل  ّ

ًهل   ظو روا شت  الْع ًهلٌ     -بَعو  

ٍصلل ٍر بوللٌ  ظللعروٖ     - ؽلل َعى ذو  

 ومع ؼرٍ  ول ٍ  وختل ًو وٞن لٓ  ٌـلٌئ ً   

 ل  وللٌلرّ      شجٌو لَىع ًِ ْ  حمٌلىع ظلعروً 

 ك نع ئ ٓ ينش ومريّ حتفرع يف يى لن  

وٞحم ٍعع  ةٜٜا   سٍْ    ٌئْع ً   ُلو  

م يفلَ لٓيف يف وللةٌٍون ولل ِ ضتل   ؽلة       وش

قروٕقى ه  و ًومٝحمهُظ ين ل دفٌ  وٞن لٌِ  

 يف نؽللللٌؿ هلللل و ولعملللل  ولعللللعرِ   ْعللللةًو

؛ ل مريّ حتفر لَو   ٌؼاو  شل هةه  إظت  ًَ 

ولعلل ئر ولللةوئمهع ً  ْ َوم للى ولللع حتمشصللى     

للل ْظم ولقؽللَة؛  ملل  ذ للر يف قؽللَةقى   

ٌهنللْ  عالل  ّ ي دش ئ للٓ  لل  ضتلل      ؽللة ي وُمعهْ 

ًٝ ٝ  يفع ق ٖ  :(73)و٠نع هُ يفنٌ  وِم

ِّ ئلللللْ       شلللللأظ    يْ دهلللللث  يف ولِعاللللل  ه

 جه  حِمُووو

 لأن  وٍل ِ شهأ   

 يْ دهث  ئهْ ِك يف ى فهِن ولرٍِّ َ 

َهْجأ ِ ْ  ُ ر ًِ ِك  ًين  ولِ ِ شه

ْ  ورت ْمَر   هْظا 

ِْْاُ ِجرهوحمُ  ولِ ُ ق 

 )ووووووووووووووووووو(

   ِك يف ِ ةهوِ ًِين  وٍل ِ شهك ْا

  عه حم ْسنُ ًوْنِعرهوحمُ

 )ووووووووووووووووووو(

 ين  وٍل ِ ٍ  ِهُ أ ينشِك نه ٍُِ وْٞ رهط 

ُْ ِ ْ م ِنُ  َ حْم  

 ِئْعقُ وم ْج ٌن 

  هِ ُوو ئ ر ًقُووو

َْ  و :  ً  ْ َومهع ولِ ُ شهمو

 ْ ٝ   !ن ٌ ه وْلِم
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 ملللل  حتفللللر وٞن للللٓع يف قؽللللَِة   

ْ  ولا صلم وُمْعلِاُ      عم  ّ ع  ٌؼاو    لكل

ِجرو ه ولع ئر ً ٌوجعهلىو ًقلة  ششلخ ولل ؾ     

  ْعة وٞن ٓ واظت  ُ ه و   شل عم د يلال ظ   

ذوا ظللٝد ً علل ن ئمَقللْ يف هلل و وم شجهللى؛  

 لل  قاَلل : ولر  نللْع ًول فللمَةع ًومللٌدع    

 :(79)ًوٞذت نع ًولعع و ٍقٌد

 ِو رهيٌّ    ش نهْى

 ق ْعاُ ج ْر ه ولعش ِئَر

 ًق فهمِّة  يحْمسونهْى

ٌَْد    نْت    م 

 هل   وم ة ووو هل  ودت ْس  

 )ووووووووووووووو(

َِ  ًِ ْ  ه ول ش 

ِْع يْلد نهْى  إذو يْ شه هع يف ؼهْمِت ولغ  ه

 يشأُلو : -

  هْ  ْينِت؟

- :ِٕ  ق ؛ ِ ا أ   هعَِة واْىرو

 ين  ِ ْ ت  ولاهْدَر

  ًئ ِظقٌْ إنصه نهْىو

ولعللل ئر  يف ولالللٌ  ُ اشلللى  ًٜ ٍ لللٌونٓ 

ومللريّ  يف  لل    لل  نؽللٌؿ  ٌٍونللى؛  لل     

  ْ  للل   للل  قعلللٍك ى   ل صلللاْ إق ًجلللٌ ي   

وم للٌوزنع ً لل    ْ لل   لل  قك صللَى  لل       

يهمَْ ي َةّ يف حمَ قى وللع قظل  ن قؽلْ    

     ًنو وو ًهٌ  ل  ظتعل  ذتفلٌ ه  ًقعل ً    

يف  َ نى ًذوقىع إق حملةش ينلى  ئ    حم مسً 

َش      لَو  ً  ً   صكٌنً  ذو ش ل ْْ  ِ لرّ ٍ عل

 : (71)ورتفٌع هل و ٍقٌد  محى وهلل

 ي وِ  ِ ٝ ًو قأ  ر  حمهْريف يْن ٍهْرش مهو 

ٌَْا ْ  ولعش  قأ  ر نُ يْن يْ    ه  هْم  ك 

 ِ َهْو هسو وِمْدروو  ولعِّْعَر  ِل

 ًٍهْو هسو ول شْ؛  

َهْصُقط   هب  ِظْعرِ  ِل

ّْو ٌْاه ز ج َد وِمْر   ل 

ًٜ  ٍن يف ين قع   ولع ئر  ل ٞن ٓع  

ٌشن  -  ل لللللل لُ  -ًقٌظَاوللللل     مكلللللل

ظللعرِ  وللمشع  للره  ي إق  لل    لل ز  للى  لل       

 ٌوؿش ًي ع  ع ًإق   سٍ ول  ولْ لدلْ يف   

 لل    لل  وٞحمَلل ن؛ لوللُ   للس ل  دللر ع      

لفهلِةٍِةي  ول قََلة       م  قلة قكلٌن   لسوً   

ًوْٞشلللروو إنوللل   للل ٖ  عتمللل ع يف ذوقلللىع   

؛  مللل  ٍ ؛َ لللو  م   قفلللع  علللً ومع لللَع و

ظ ئر ن ع ئ لٓ وٞقل  يف قؽلَةقى ول  شلعْ     

 :(71)يف  ٌٍونى ومة ًط ه  ه  

ًّ ًهْ  ه  ًّ َوْ   و وو و رهي  خت 

ٌْ ِ ْ  حم ر ًِ  ولعهاْ   هل  ُلغه

 ق ك  ِّم أ

 قهو س  ِ َ ِنُ

ِ ٌ َ  قهُاّك ُق

 ًقهْم هد أ ِلْكرهه  وُمْص هِ ْ 

  ٕ ِّة نًُحمعه قهع   ق ق 

  لُأْؼِا،  ذو   وٞ  ه وِٞشْ و

ٌش ه  ولعللللل ئرع ئ لللللٓ    مللللل  ٍ ؽللللل
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ل دَللللل ّ  ع  ؽللللة وً (72) صلللل ٌٔ  هَ للللللى 

ِٕ ولٌل  ول ِ ٍعمش  ًولصع  ّ ًولرل  ًولعْ 

ودتمَللللللللل و ٍقلللللللللٌد يف ق مشلللللللللْ ومقْللللللللل    

 : (73)ولص   

ًٜ ًه ًّ جهْة َوْ   و وو وْ رهي  قه؛ه

 ٍه  ِ َع ى  ئهصه   ًل اهْ 

 ًيْلد ن ى  ِ   ِها ِا ولعوجهْ 

 ق عهكُِّ أووو يف ُلد ٌَن ورت رٍْر

ْ رًو ن ِئمً   ًقهْاعه  أ  ه

 ٍهر ػ  ولؽوده  هٔ

 ًٍ ْ ِات  لَو  ولُكر ًبه ولعه و هٔ

 ًهزهْهرًو ًق ْمدً  ًق ٌقً ووو

 لَهق  ا  نهْد   ودِتا َد

َْر  ولا ِّٝ   ً 

  ً  ً   وذت رٍْرو

 -ولعل ا بَعلً    ً   ـم  يفنصل ٕيف  

ًْ ُ للنش   -يً يمسلل ٖو   ً ل عهلل ٍاللةً ظلل ئرن  

 هلللْ   هئ هللل  يفلَ لللٓيفع وللللع شلللك ت  لللع     

ٕه ق اللى؛ لمللٟا ئ َللى  ـلل ٌئىع ًيف ش للٌٍةو

ِْ ينللى  لل  ئلل   ٍاكللر يف         نَلل يع إق   جلل

ى هلللل ع ئ للللٓ ينش ذو وذتللللنشع ًإْن  لللل ن  

 ع ش للللللىع إٜ ينللللللى ٍْصلللللل هْدِ َى ًٍ عللللللاشث    

ْ قللللَض  لللل   أهةو للللىع  ص ْدِفللللرًو قؽلللل

ًه َ  ل ؛ لال ا    لَ ٓع وللع ج ل ش  ول  ئعلق ً    

ع  صل وً  ٌٍْ  يف ولاَ يف ظرٍةًو ه ٖمل ً 

ًهلللٌ ٍادلللث ئ وللل  يف  للل   كللل نو ًٜ     

عت لل د ولقلل  ٙ إق  للا  قر َللس للل  م ض  

 ل  ٍغٍ لك هل و ولعل وو ًوذتلن  ل   صلدْ        

َْٝي  ل    ؼٌلَْ؛  م  يف وئ ولى  ق ْؽِة ل

 يف ئعللللقو  -جوللللْ ولعللللمضع ً لَُ للللى   

لللَض  حماشللى ومصللكٌن   -ومصللَْر ئ َللى 

و ٍقللللٌد   عملللل  ّ يف  ِ للللر   (74)  للللٌ  وهلل

 قللللللللل    قؽلللللللللَةقى يفٍلللللللللأقَأ لَُ لللللللللِك  

 : (30)ٍ ْغرقأيف

ِٕ ِهللُ وللللرشٍ،      ُْ  هْج للٌَن ولؽولللْدرو ِقؽشلل

  ْ ِٖدهللل قلللٗ  ع ًقْ ُقللل   ٜبه ولرشْ للل ع ًقهْدِمللل   و

َْض  ول  ٖللللى  ٍاكللللُ ُىْر  هللللىع    ولعِّللللَ،و ًق لللل

ّ  قأِقَلِى  ًٍ ْ     يف ؼه َْ  وٞحْمٝبه وُمرش ْمِت ولٍ 

ٕه      ًَْ ٍلللل ن ول شَللللِىع ًٍْ ص للللد   هللللْة لَهْعللللر    يف 

ق ؽَةهِقى:  هْ ع ٍ  ؼ  ش عه ولعِّلْعَرع ٍهرهونلُ يف   

ْْ    يْ ِكُ ول ْ رهٔع ًيُقلٌد  لؽهلْد :    وم 

َْ ٓ؟ ِْ ل  َه ٍه    ولِظْا ُ ووو ًِق ك  ِ   و!هه و وذت 

َْ ٓ؛ ئعَقِ ى ًٍ كر  ولاٌ   و َ  ى    

ً  ْ َومِ ىع  ىم       شلاشاى ذللك ولععل     

ودت للٌنُ لللى  لل   ٜب ًُ ُ للٌبع يف يفىسلَللْ   

ولٌـلللٌ  ًولغمللللٌضيفو لعلللل و  ا  ظلللل ئرن   

ٕه حمللنش لَ للٓع ًوشلل َٕٝ  َاولل  ئ للٓ       جللرشو

ٍهلللَسْ يع يف ولٌوقللل ع إٜ     للل  ِ َ نلللىع ا 

 ص ك   و ع  ٌؼاو  يفق ةه هييف ول ِ ٜ  ارش 

 :(35)  ىو ٍقٌد

ِهع ين  لَِ ُ  لَٝ

ِْ ه و وذُتنِّ  يف  هْوج

 ِئاه  هْي 

َْا ِك  ًين  وُم هاه ِّ  ع ٍ  لَ  ٓع ٍْ ُ ٌ  

ًْ و هي   ًٍرقِّ   ي

 ًين وو ظ ِئر ِ  وم ْك ٌب 
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 ٍ ع   ى  وذُتن ع ًٍهْص هْعِ   ى ووو

ٍٜ هْيو ًه   ٍهْ؛عه   يف ِ ْدروِ ِك ٍ  

ِصللللة البلللوح بلللابزن وال ربلللة يف   -/3

 الديوان:  

ٌْ  ظلل ئرن       لعلل   لل  ي للرز جت َلل ا  هلل

ول عا هع يف ي  ر نؽلٌؿ وللةٌٍونع ئمشل     

ٍ ؛للل ا ذوقلللى ولروِهَالللْ  للل  يحملللسونع ً للل     

ٍرقاط  و      ع نُ ول َِّى ًوذت  ّ ًول عن 

ًوٜنكصلل   ًوٞا ًولق لل وو ًهللُ  علل ئر  

 ـللل ىْْ ئ لللٓ ناصلللَْ ولعللل ئرع قصلللاشات  

لَو  ئٌو     ٌـٌئَْ    ٌّ   م   لعلت  

  ْاِةئَ   إق وخت ذ  ٌوقك ولرلض ًول  ب 

  ولل  شلل ٌ ً  ًإ للةوئً  ًإحمص شلل ع    ملل    

ثللرشو؛ ٞن ولقؽللَةّع  ؼلل  قً  يمثهللرْا ظللعرًو

ئ للللة  الللل   ولعللللعروٕع ًلَللللةُّ ومع نلللل ّو    

ًجللللةٍر    اظلللل  ّ ين نغمللللْ وذتللللسن قللللة    

وش ْعرهْا يف ولععر ولعر لُ ومع ؼلر حم لٓ    

ؼلل  ا ظلل هرّ ٜل للْ ل  ظللرع  لل  ميكلل     

ولقٌد إن وذتسن قة ؼ   ستٌ و  َٖصلً  يف  

جلل ش  لل  ٍك اللى ولعللعروٕ ومع ؼللرًن  لل       

  ئالللة قؽللٍَةو ً  لل   لل ن ؼللٝ  ولللةٍ     

ب( ي  ر ظعروٖ   5435-5435ولؽواٌ  )

ً ٜ ل َمللْ وذتلللسنو ًٍللل هن    ومع ؼللرٍ  ق للل 

لاَك     ولةو شع إق ين ظل هرّ وذتلسن   

ٍٜ نٌئل ً     يف ولععر ولعر ُ ومع ؼلر لَصلت إ

 للللل  ول لللللأثر  لللللأحمسون ولعللللل ئر وًٞ  لللللُ  

وذتللةٍثع وللل ِ ئلل ٍه   غَلل ن وملل  ّ ئ للٓ   

قا قلر  ولرً  يف ًوقعى؛  ع ٓ ينول  ظل هرّ   

إق وٞؼلللل لْ ًوٜ قالللل    لللل لٌوق  ولعر للللُ 

يف هل و ومفللم     -وم ِعلَغو ًٜ ميك  لل   

ين ن كللللر ول للللأث ع وما ظللللر يً ىلللل    -

-5333وما ظللرع لعلللعر او طو إلَلللٌا ) 

ب( وللل ِ قصهلل وم قمللْ ومٌجللْ ول  ئَللْ    5411

ئ لللٓ وذتفللل  ّ ولغر َلللْ ومع ؼلللرّ إقاللل     

ّ ولرً  لَو ع ًخب ؼشْ يف قؽَةقى ولعو 

و ًيف  ٍلللللللللللٌون  (37)يفوٞ ض ورتلللللللللللروويف 

  عملل  ّع قَللة ولة وشللْع نؽللٌؿ   لل  ّ  

قالللٌ     وللل   وٖدلللْ وٞحملللسون ًوٞظلللج نع   

شلللللأ  اُ   اظللللل  ّ إق  عفلللللو ع  ًن   

ٝ  قٌْد ه ي  َْ ولٌقٌ  ئ ةه    ل د َ   

ومق لْ ي  رع ًلعٍ ُ يئٌ  إلَو ع يف  ث 

 و(33)  رع إن ظ ٕ وهللع ٜحمقً 

ْ ئلللل  وذتللللسن يف ًٜ ق اؽلللل  ولغر لللل

ظلللعر ومرحملللٌب   عمللل  ّ؛ لللل وع ن  الللُع يف    

ًْ ئ ٓ وى و ىع   ٌٍونىع  ظ هره    ّ  ول

ول اصلللللللللُ ًولٌجلللللللللٌ ِ ئ لللللللللٓ ًجلللللللللى    

و ًقة شا  ين ق  ًلت  ه ي (39)ورتؽٌؿ

ْ  لللللللللةٔ ولرجلللللللل  يف  قلللللللل د    ومٌـللللللللٌئ

؛ يثالللت   للل   ٝللللى ين ستملللة (31)شللل   

  عملل  ّ ٍعللةشع حمقلل ع  لل  ظللعروٖ   وللل ٍ      

ول عا  ئ   ع نُ ولغر ْع ً    ي  رًو   

ٍلللل مدشض هللللل   لللل   علللل ُنع ًهللللُ ىر للللْ     

ٍصللل ِ  شه  ولعللل ئرع ًٍ ْقاللل  ئ لللٓ ئهٌوموللل ؛ 

ِلللللرو ًو  لللل  قصلللل ًّ ولٌوقلللل ع ً لللل  زهٍللللك  

ئٝقللل ا وٜج مللل ع ولاعلللرِ؛ لللل وع نلللروي    

ٍهْصللل هَْن  وٜ  لللسوده ًوٜل دللل به   لْاَعلللْع  

ئ للٓ ىللرو   لل  لع للى ولرً  نصللٌَن وًٞوٖلل     

ٌد يف قؽللَةقى ودتمَ للْ يفهللُ يب   قا للىو ٍقلل 
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ًْ ل  عللا  ئلل     ولاول ٕيفع ولللع يْلره هلل       ل

 :(31)ئ سل ى ًًحمع ى

ِْ ول ش ِ قْى  ين وو شَشة  ولع ْسل

 ه   وو يف وْ ِ سوجُ  ه ه ولرٍَِّ،

 ََْ  يً يف وْ ِ سوجُ  ه ه ولٍ 

ًْ يف وْ ِ سوجُ  ه ه ولاهْدر  ي

َشعوو ٝ ِث  قهْج  حم أ ث 
ٌْقُ ه  ولرشٍَ،  -  إٍق  ع  ؼه

ٌْن - ُْ ولٍ  َْ  قهْرِنَمه    ه ولٍ 

- ْٕ    ُْ ْْا  ِلُ ولاهْدَر ن 

ْٕ ُه يب  ولاو   ئ ْسل ع ِه

ْٕو ٍهْم هُْ ؼهوهٌوِا وم ص    ئ سلع   ٖر  

ًيف ِ فللللمش ئسل للللى ًحمسنللللىع ٍللللأ ُ     

ٍٜ يْن ٍظللللل  ظللللل شت ً    ؼللللل  ةًو ظللللل ئرن  إ

ٍٜ يْن      ل ؛ للللْ يف جللللٌ  ولؽللللدروٕع ًإ

ٍ ِؽرش ئ ٓ حمهْم   ْععه  ول شدهةشِ حم ِلمً   غهلٍة  

يلف ع  ىم   رّ ودتروحم ا ًولفر  ا 

وم   لَللْ ولللع قأقَللى  لل   لل  ن حمَللْو لاللُ  

ىمللرّ وِمدهلل  ًوَاحمهلل ع ٍ ْ؛ للؾ ولعلل ئر يف  

 صللللل ي إق   اللللل  وللللللَقع ًول لللللٌ ع ًإق 

 للل ن وهلل ظللل  ٘ وٞ للل ن ًول جللل ّع ًإق ج 

ٍٜ إلَى؛   ً  ئل    ولكرٍمع ول ِ ٜ   جأ إ

ورتٝؿ ئ ٓ نهْدٌ    ل عه ه   رًن    قا ى 

ًِ لل   عللةيو ل للم ٍكلل  ـللغط ولغر للْع ًٜ  

 للللٛط ولٌوقلللل ع ًٜ قصللللٌّ وذتَلللل ّ ل م لللل ه 

ظ ئرهن     ول مصك  ا  وٞ   ًول ال ٚد  

و  ملل  ين قللٌولُ  (32)  ٞحمصلل  ًوٞبلل  

ق  للاشط ئهْس هللىع    ظلل هر وا الل ا ًوٞا ا 

ًا ق ْ ِ لللللى ئللللل   ٌوؼللللل ْ شللللل ي ً حم  لللللى  

وم جة ّ ومع و ّ؛ ٞنى  ٌق     لٌؼٌد إق 

 عك ّ ول ٌ  ًوهلةٔ  ومل   ل د ولصلارع    

  !ًئُظمت  هعه ٍقى
 خامتة:

قأشَصللً  ئ للٓ  لل  ققللةشبع ميكلل  ين   

نهع للةشع   ًنهملل  قللر ش ع ظللعره ومرحمللٌب ستمللة   

ْع ًيف   عملل  ّع يف ولللةٌٍون ومقللرًٕ   ؼشلل

ٌُْ  جتر  لللللى ولعلللللعرٍْ ئمٌ لللللً  ع ظلللللعره  هللللل

    َللل ز؛ ِلمللل  لَلللى  للل  قعلللا  ؼ لللرهو  ئللل   

ول وا جبروحمو  ًهٌوجصو  ًونكصل  وقو   

 ُ غلللْ   َالللْ   -ً   هلللل ع ًِ للل  حملللةٍث  

ئللل  ىر  لللى ًحمسنلللى ًحم قلللى؛    -ظهلللاَاْ 

وٞ ر  ول ِ جع    ؼَْ ول  ًٍت    زًّ يف 

زتمللللل  يظلللللع  يع ًهلللللُ وللللللع و ققلللللت     

ًهشهللللمهْ ى   لؽللللةا يف   ْعةٍللللى    إ ةوئللللىع  ً

ومفلللللمٌنُ ًولالللللأ  علللللً و ٍقلللللٌد يحملللللة      

ولةو شع: يفلع    جْ ولؽةا ولاأع ولع 

ًٝ للَض لقلط    -يف ئ    لر  يفل ًَ   َشس ئم

 لللع  الللةئهع يً ي  لللرع ًإ للل  يف إ لللةوع 

إ للل  هلللُ   جلللْ    -ومالللةع ذوقلللى يٍفلللً    

يفول  ًٍتيف ولع ٍقلٌب  ول  ومالةعع يً ِل هُقلْ :     

ْ؛ؽهللللل هْ ول جر لللللْ ًو  ٝ وللللل و   جلللللْ ظه

ُْ ول جر لللْ يْن    ً للل لْا ع ٜ قهعلللأ ظ؛ؽللل 

ٍعَعهو  وماةع يفًق ٖعَش يفع ًإ   ومقؽٌ   ين 

َهولل ؛  َللث قؽللا، جللسًٕو  لل     ٍ عللرش و  ًٍهِع

جتر  لللى ورت ؼلللْ؛ جلللسًٕو  للل  ًْئَلللى ً للل   

 و (33) ٍٚ ى؛ جسًٕو    ذوقىيف
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 م  ٍ ف،  ذلك ولاٌ ع  قلٌٍّع للةٔ   

ئلل  وٞن للٓع ولللع حتفللر حمللةٍث   عملل  ّ 

يف ظلللعري  لللةٜٜا ِئلللةشّع قكعلللكع يف     

ًٓع ئاشلر    زتمٌئو ع ين لك    ى ئ و   ع ل

ئ للى يف   للر قؽلل ٖة  ٌٍونللى؛ يِ يف نؽشللى   

ومٌشٌب  لليفشأ شم ئَ َلِك وللةو ع عيفو ًٜ    

يجللة   لل ًو  لل  قللٌد  و ستمللة ومصللعٌ ِ      

ًهلٌ ًإْن ق للى ئل      -رت ْ م ه ي ولة وشْ 

 ئر ومغر للُ ومع ؼللر    لل ٍو   ٍللٌوُن ل علل 

ٍٜ ينللللُ ي وي  7052 ؽللللْآ   للللٌويف )  (ع إ

  صِداً     ً  ئ ٓ  ٌٍون يفيف ولرٍ  ووو ًيف 

؛  َلللث ذ  لللره ينش -ولصلللد  ْيف  للل لك 

ٌْحملللً  ظلللعرٍ ً  ظهلللاَاً ع  يفقؽللل ٖةي   نلللت  

شللٌوٕ وشلل  ةْا إق  ٝىللْ ول ك َللكع يً    

وختلل ِا وللل شا ض ومم للةو يش شللً  ل عللكَ      

 ا  ه  ً ع  ه و ً ل لكع  ل ن ولالٌ    ل      

ًْ ل ؽللٌؿ      ٌشنلل ًْ  ك ٍع ملل   يف وللل وا مسلل

 و(34)ولك  ويف

 اهلوامش
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ّفعين  ألديـةرإ انرال ألؼربقر ءةرّألوط  روصرإ ق ألـينفرا ةألؼ ّؾ رإ           حني شر

ه، عاحل اـإ ألؼسوقـإ ألؼر  ؾفعفرا  ألغرحل ألحلرّظ ألؼ ادلرإ      سوفظؽألؾي ألقتةاٌك ؼه ؽا ـُ

طلى سوقـا جتا زت حب ي ألخليال،  محلر  ؽرا تءروو ه لره ألدسرروقطه  اؾفرا       

دلغرراؽّط  أررّبط ػررةيط بل ـلرر و ألديـررّ  ألؼّ أليفرريف عا ررإ    ؽو رروطإ ؿرر      

ألحلّظ ؼيءجف ؾصفرا  ـاراؿيفا ط ةرا   ؽةّعرإ   ألسينارّألعا ه  توأفسرُ  ؽرق ضر ل  غرب          

لةيفا طلى غّألوتي ؿ   ؽاػء  غّبُت ؼأليـةإ انال ؽق سّيـات    ألؼةصإ، ب  ت

عي رررا ـارررةه ألؼسررريط ألؼ ألتيرررإ      

ؼوحاتفا ألؼءاءاإ ءاحلياط  ألؼصرب   

  سلسررلإ ةيقظ حلررّ  ؽارريينو   

ب    ؽةاالتفرررا ؽوقغرررإ ألخلارررّط   

ءّ حفا ألؼ  ق ـ  ءأط ظ ـءاءيحل 

ألؼرروصق  ألسؾسررال طلررى  رر  ات  

    ألؼينوأل ررررررررع ألالأين رررررررراطي 

 ألدلوألغحل ألسؼ رت ؾيإه

 

 املبممممم  ٝ  اهقمممممسا١ٝ ربمممممٚ    ٗكمممممٍ

 قمممسأ  هطةملمممة أُممم  ٓإذ ضمممة،قٞ  مبممماتسا 

ٞ  ً ٘اقمةٞ  ُؿ٘ؾًة ٞ  اهطم٘ٙٓ  هلبمةز  األد،ٚم

٘ٓ،مممِ  األد،مممة١  اهِ مممة٢ظ ًمممّ أُٔمممة عومممٟ ُط

 ًطممهمٍٔ عممر أظبممصٖٗ كممةُ٘ا ملممة ،ممةهِ س

 اإل،داعٚٞ.

 يف أخٔمد  ضم٘   إميمةْ..  "ٙمة  هلمة   قو 

 أغةهممم  ٗضممم٘  زٗاٙ مممم طبط٘طمممٞ قمممسا١ٝ

 عِممٔم  عسفممُ  ًٗممة هقوٌمم  قممسأُ  ًممة كمىٓ 

 هممم قممسأُ  ًٗممة عسف ممم ًممة أُمم  همم٘ كٌممة

  ٗازدٝ" كوٌٞ ًًٙ٘ة

ٞ  إميممممةْ.. ٗألُٔمممة   اهسضممممةه٘ٙٞ.. األدٙبممم

 اخرتمٔم". "ٗهلرا قةه  

 عوممممٟ (اه سُلممممٞ) زٗاٙممممٞ ٗؾممممو  

 ضممب   ًممة كممى ًممّ ٗدبممٓسدُ  اهػممة،لٞ 

ًٓوُ   اهِـ ع بة  أٗي ٓ٘ اهرٜ اهةِ٘اْ ٗمأ

 ًطممةٜٗ يف اه٘همم٘ر قبممى اشبطممة  ٗفةذبممٞ

 ٗظٚ ممممٞ هممممٕ ٗاهممممرٜ اسبلممممة٢ٛ  اهممممِـ
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ٛ  أضةضٚٞ ٞ  ذبدٙمد  ٓم ٕ  اهمِـ   ٓ٘ٙم  ٗمَسُ م

ٌٚٓة ال ازب٘ٓسٙممممٞ   زٚٓممممص إىل زًممممَص إْ ضمممم

 ٗٗاقم   اهلةمم   خٚةي ٗف  دضبٓد ًلةُٛ

ٜ  داله ممٕ   ٙاضممظ  حبٚممج  اسبممدح   ٗٙغمم٘

 ًمممة ٗفممم  ،ةه أٗٙمممى اهقمممسا١ٝ أتِمممة١ امل وقمممٛ

  امل وقٛ. ٓرا ض٘ٙٞ ِٙةض 

 زُممممممْ .. ٗهوسممممممسٗ  "....اه سُلممممممٞ"

 أْ هممٛ حيممٓ  فٔممى ،ةً ٚممةش.. أُثممٜ٘ ٗإغمم٘ا١ْ

ٜٓ امللةْ ْإ ِٓة أق٘ي   ،ةً ٚةش؟ أُث٘

٘ٓي ال ٙآُج ال ًة "ٗكٓى  عوٕٚ"؟ َُٙة

 يف اهةةهٚممٞ اهغسفممٞ ٓممٛ "..اه سُلممٞ"

 عوممممٟ مرتاقممممـ اهةسٙمممم . اهػممممةًٛ اهبٚمممم 

 ،ِػس ٗم ِةفظ ٗاهسٙةز   اه٘زٗد غسف ٔة

 عممة،ٍس كممٓى ٗعوممٟ ضممةكِٚٔة عوممٟ غممرآة

ٛ  ًٗقٍٚ. ٗشا٢ٍس ٛ  املػمٔدَ  مسقم ُ  ٗٓم  اهصًمةُ

 ٙو قٚممة أْ ِٙممدز ٗكرٙممة١ حبممٕ  ٗامللممةُٛ

ٍٓ اهلٌةي.. ؾ ة  زةش فٌّٚ إاّل  ،  ف ك

 زةُٚمممممٞ أَ كأقممممم   املٌ مممممدٝ خمممممدزأُة

 أتلوممٍٔ اهممرّٙ ٗاملممدُ   امل ةممب  أُ ممةع

ٍ  يف ه بٓج اه قد ٍ  اهثقمٞ   قمو٘عٔ  ٗمتمِسٔ

 خمم ي ًممّ خممسازٍٔ ًممداٗاٝ عوممٟ اهقممدزٝ

 اآلخسّٙ. خساح ًداٗامٍٔ

" ٞ ٞ  اهغسفممٞ "..اه سُلم  اهةةهٚممٞ اهػمةًٚ

 ًٗةقمممًٚة زةقمممسًا املػمممٔد عومممٟ املػمممسفٞ

 َمةمممةُُ    ًِطممم   ٗفممم   هآلممممٛ   ٗاض ػمممسافًة

 عومممٟ ٗاهةطممم٘ز األهممم٘اْ املد و مممٞ اهصٓممم٘ز

ٞ  غممسف ٔة  ٟ  امل  ٘زمم  اإلُطممةُٛ..  املممد٠  عومم

 ٗاألززمم   األعوممٟ اهػممةًٛ امللممةْ ٗٓممٛ

 غممممسف ٔة عوممممٟ األشٓممممةز كٌممممة ٙ ِممممةفظ

ّ  ٗعثة١ٍٓ زةًو  ٙودُ٘ٔة ز  ازبٌٚ   ًم

ٌٍٓٔ قةٓس  ٗازذبةٍي ًِٕٔم ض ٍس ًًٓة  ف ك  أ

ًٞ   ،ممى ًٓمم ٍ  ه سٚممى أ  زٚةشمٔممة  عوممٟ ازرتا،ٔمم

ًٞ ٗزٚممةٕٝ  زمم ٍّ مةةقممَد  ؾممر ،لممٓى ًق وةمم

ٜٓ ٕٞ كممٖى ٗاق ممدازٖ اهطمم٘ز  أٗ طةز٢ممٞ غمم٘ك

ٕٞ يف منممِ  طسةهمم   قممةزٝ.. زػممسٝ أٗ غ ومم

ٕٞ زٙمممٍ  كمممٓى عمممٍِٔ ٗمؿمممٗد ٌٓوممم  ،طمممٌَ٘ ضب

 اهػس..

ُٞ "..اه سُلٞ"  دًػم   ..ٞض٘زٙ زلةٙ

 يف اهطمم٘زٙٞ املممدْ ًممّ ٗغهٓممة كدمم٘ٓس 

 ه  كممٛ عوٚٔممة ،ةه ِممةش  مبممدأ زمم  اسبممس 

  اسب .. ضةزٞ إىل ،ةمل ِةشع 

 اهممممممراكسٝ.. مثبٚمممممم  ".اه سُلممممممٞ "

 اهةٌممممممم  اهةسٙممممممم ... اه مممممممةزٙذ امللمممممممةْ..

 .ٗاهؿٌ٘د اسبكةزٜ...

ٛ  "اه سُلٞ "  اهةٌٚم   اهِ مةذ  ذهمم  ٓم

 ًممممّ اشب ممممٛ اه٘خممممٕ إىل املممممبٔذ اه وقممممة٢ٛ

ٞ  ُ ةر اه ةٓسٜ  امل٘قف  ،م   َمدمةديٍ  عٌوٚم

 اه ممممممةٓس ،مممممم  ٗاهةٌ ..ازبممممممدي اهطممممم   

  ٗاه٘اق ..

 اهمممممدالهٛ اهسًمممممص ٓمممممٛ "اه سُلمممممٞ"

 امل ِمةش   ٗامللةْ هوسفةٞ.. اهسًصٜ ٗاملةةدي

 ،ممممممى فسطمممممم   كدغسافٚممممممة ال عوٚممممممٕ 

ٞ  اع رُة إذا ٗتقةفٞ.. ٗزٗح كإُطةْ  اهسفةم

  ًةِ٘ٙٞ. دالهٞ

ٌُٓ  ِٓة اه٘اق  ال اهسًُص   اه لسٝ  ٙة

 خدٙدٝ.. دالال  ٗٙلٔطبٔة

ٍْ ِٓمممممة اهسًمممممص  ملثٚمممممْف كٌلمممممة

ٕٞ ٕٞ ه دس،  إُطةُٛ. طة،  ذا  ض٘زٙٓ



 "الفرنكة".. عبقرية املكان

 

 721 

 

 حبطةضمٚ ٔة  إميةْ األدٙبٞ اض طةع 

 اهممرٜ امللممةْ غممٚ سٝ مومم ق  أْ املسٓ ممٞ

ٞ  ربٓؿممٕ ٞ  ،وغمم  مكممةعٚف  يف مِطممس   خ ٚٓمم

ّ  اهصًةْ  مط ِط  ز  اهطسد  ٍ  ًٗم  ٙ ٔم

َٞ ٘ٓ  كٚممف ٙةممس  امللممةْ هغمم  اهصًممةْ. َُٙطمم

 مةطٕٚ ٗاهةٌٚقٞ اسبٚٓٞ املةةدهٞ ٗٓ٘ ٗاهصًّ

 اهةسٙمم  املةقممٛ مطمم دعٛ زمم  "ه سُلممٞ"

 اهة ٌٚممممٞ دًػمممم  غمممم٘از  يف دب٘اهلممممة يف

 هممممٚظ خدٙممممدًا.. ،ةممممدًا ٓةٗأٗا،ممممد اشبةهممممدٝ

 كسةقممسٍ  ،ممى  فسطمم   ك ممةزٙذ  اهممصًّ

ٕ  زةقمس  املػسق.. املةقٛ ززٍ ًّ ٙ أه   هم

  ٗزض٘خٕ.. ٓٚب ٕ

 ضمممممسب   ٗقمممممد ،ةه٘قممممم  أغمممممةس مل

ٞ  ضط٘ز  ٗاهمث ت   اه٘ازمد  ، ؿم٘هلة  اهسٗاٙم

 هغ ٔة مػٓدُٛ اآلضسٝ  مت٘خةمٔة إىل فؿً 

 ًٔممممةزٝ ٗاً  كٔممممة ،ةق ممممدازٓة  امل٘زٚممممٞ

٘ٓ ٗ،ِة١ّ ضسدًا اهسٗا٢ٚٞ اهوةبٞ  يف ٗغِٟ عًةٗمِ

 اسبٚةٝ. كٌة اهػدؿٚة ..

 اهػدؿمٚٞ  ْإ ُقم٘ي  أْ خدٙدًا ٗهٚظ

 ًبمدعٔة  مسمة   ذبٌمى  فٚٔة األ،سش اهسٗا٢ٚٞ

 ه سدٙمد  اهةةَ إطةز ٗمسضٍ ًِٔة  ،ةكًة أٗ

 ٗاملؿمممة٢س ٗاملممم ال  ٗضمممهٗزمٔة اهة قمممة 

 عٌمممم  يف مممممدخى إذ إهٚٔممممة  مِ ٔممممٛ اهممممي

 اهثقةفٚمممٞ اهِ طمممٚٞ االخ ٌةعٚمممٞ اسبسكمممٞ

 اهممي أشً ٔممة قبممى هوػدؿممٚة   ٗاهقٌٚٚممٞ

 ٗ،طممسٍق ه قم٘ي    ةٗخ هلمم اسبمس   ضمبب ٔة 

 ٙةممٚؼ أْ هإلُطممةْ ميلممّ ال ُممٕإ ً ةممددٝ

ٕٔ. مل أَ ذهممم ٗعممٟ ضمم٘ا١ اُ ٌممة١  دْٗ  ٙٔةمم

 اهممممممداخى يف م٘غممممممى زمممممم  ذهممممممم مقمممممم٘ي

ٜ  هإلُطةْ ه ِ ؿس اإلُطةُٛ   خيم٘   اهمر

 اهػممممس قمممم٠٘ قممممٓد ُبممممًٚ  ًسٙممممسًا ؾممممساعًة

ٜ  اهػمممس اسبمممس .. شًمممّ يف امل  ٓػمممٛ  اهمممر

ٟ  ًؿمٓسًٝ  مجٚمى..  كٓى ٙ رتع  اضم ةةدٝ  عوم

 ف ٌممممٓدٖ اهٚممممة٢ظ  اإلُطممممةْ يف اإلُطممممةُٛ

 زغممممٍ فٚقممممةَٗ ،ةسبٚممممةٝ  االميممممةْ ،طةقممممٞ

 املممممس  عوممممٟ ز ممممٟ ِٗٙ ؿممممس  قممممة ٕ 

 اسبممم  ضممم٠٘ همممٕ  دٗا١ ال اهمممرٜ اهةكمممةي

 ،بط٘هٞ. امل٘  ٗذبٓدٜ ٗاألًى

 أ،طممممةي كوممممٍٔ اهسٗاٙممممٞ غدؿممممٚة 

 ه ممةزع ا اهبطممى ٗهلممّ ،مم خس.. أٗ ،قممدز

 ،ةزبٌممةي املطممّو  اهقممٜ٘  اهِبٚممى  األؾممٚى

 ،ةسبممممم   اهِمممممة،  ٗاهلٚبمممممٞ  ٗازبممممم ي 

 ،وطمممٌٞ عومممٟ اهقمممةدز هودٌٚممم   اسبةقمممّ

 اه ممر اهبطممى ٓممرا اهطسٙمم .. ٗإُممةزٝ ازبممساح

 امللةْ. ٓ٘

٘  ِٓة ٗامللةْ ٛ  اهبٚم   ٓم  ًٗمة  اهػمةً

 ٓممرا فٚػممّلى دالهممٞ.. ًممّ دًػمم  هسًصٙممٞ

 ًٗسكممممصًا ،ازٙممممًة ًلةُمممةً  اهةسٙمممم  اهبٚممم  

ٍٓ همم٘طّ  مودٚؿممًة ،٘ؾمم ٕ هألزممداح  ٙكمم

 ٗذاكممسًٝ  مةزخيممًة عؿممف زةهممٞ يف غمم ةمًة

 عوٟ فٚكٕ ًّ ٙةلطٕ ممة قٌٚ ٕ ٗٙأخر

 ضةكِٕٚ. م ةعى

 ٗاهطٌأُِٚٞ ٗاسبٌةٙٞ األه ٞ فٌِٚسٍٔ

 اهطممممممم٘زٙٞ اسبمممممممس  عؿممممممم   أْ ،ةمممممممد

 ٗ،ةثمسٝ  ٗفقدًا ٗمٔدهًا مػسٙدًا مبؿة٢سٍٓ

 غةضمممم ْ٘ ًق٘هممممٞ إىل حيٚوِممممة ًممممة زٚممممةٝ 

ٞ  اهبٚم   ذهم مجةهٚة  ز٘ي ،ةغ ز  امل بدٙم

ٞ  خ ي ًّ ٜ  اهمسزٍ(  )ٙؿمب   أٜ األه م  اهمر

 مػمممم٘ٓة  ًممممّ ًةممممةف  ملممممٍِ٘ٙٔ ٙةٚممممد

 ٗخداُةمٍٔ. عوٟ علط ٕ ًٗة اسبس 
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ْ  ٗكرهم  اهصًمةْ   يف املٌ مد  امللمة

 يف اهسٗاٙمممٞ غدؿممٚة   أ،مممسش م دمم٘ي  زمم  

 اهةسٙقمممممممٞ  اهقدميمممممممٞ دًػممممممم  غممممممم٘از 

ٕ  ًة خ ي ًّ اه ةزٙذ ٗمط سكس  مطم ِطق

 ضممهٝ ذبلممٛ اهممي ٗاألٗا،ممد اآلتممةز ه وممم

 عمممر ،قؤٌمممة مبسمممس ٗٓمممٛ ع مممٍٚ  ٗطمممّ

ٕٞ ًنت عوٟ ٗاسبةقس املةقٛ..  ً ِٚٞ زبل

ًٞ اسبةقممس  ًمم  اه ممةزٙذ فٚٔممة ٙ ِةضممذ  سبٌمم

ٕ  يف ؾمةًدًٝ  ٗضد٠..  اهمصًّ.  ع٘اؾمف  ٗخم

ْ  ،ةم   ممساٖ  ًة مؿف  ميٓثمى  ملمة  عةغمقٞ  فِمة

 ٓ٘ٙٞ مأؾٚى إىل ٓةدفٞ ٗخ ي  مجةي ًّ

ًٞ األتمممسٜ  اه مممةزخيٛ امللمممةْ  إىل ًرتزوممم

 اهثقمممٞ ًمممّ املصٙمممد ًِمممٕ ه طممم ٌٓد أعٌةقمممٕ

 عممممّ مممممداف  ٗٓممممٛ ٗاهؿممممٌ٘د ٗاهؿمممم ،ٞ

 اإلعؿممةز ٓممرا ٗخممٕ يف ٗؾممبةٓة مةزخئممة

 ،ممممم  اسبممممم  خو ٚمممممٞ ٗعومممممٟ )اسبمممممس (.

  اهسٗاٙٞ. غدؿٚة 

 يف امل ةممممةهٛ اهطمممم٘زٜ زقٚقممممٞ ه ممممرش

 كى عوٟ احملم ٗاه دس،ٞ األقطٟ اهوس ٞ

 ٗاإلُطةْ... اه٘طّ ض٠٘ اُ ٌة١
 اهطممممم٘زٙٞ األشًمممممٞ اهسٗاٙمممممٞ اربمممممر 

 اه مممةزخيٛ اسبمممدَح اسبمممس  عمممّ اهِةدبمممٞ

 األضممممةع  ً٘قمممم٘عٔة ٗخةو ممممٕ احملممممدد 

 مطممم٘ز عمممر ٗذهمممم اسبلمممة٢ٛ  ًٗسخةٔمممة

 االخ ٌةعٛ ٗاسبسان ٗمؿةعدٓة األزداح

 عومممٟ اهؿمممسا  ذزٗٝ يف هوػمممد٘ف  اهقوممم 

ٞٔ  ،م   ض٘زٙٞ َ  هم٘ا١  محوم ٞٔ  ٗ،م   اه م   محوم

 ،مم   ٗاهطمم َ  ٗاهِمم٘ز  اسبكممةزٝ ًػممةعى

 إىل اه طممموى اضممم طةع٘ا خمممةزخٚ  أعمممدا١

 خببمج  اهطم٘زٙ   ًّ اهكةٚ ٞ اهبِٟ ،ة 

 اض ٌسٗا اهرّٙ األؾوٚ  ض٘زٙٞ أ،ِة١ ٗ، 

ٛ  ،ػدةعٞ عِٔة ،ةهدفة   أضمط٘زٙ    ٗٗعم

 اهطممممممم٘زٙٞ اهمممممممسٗح اهِٔةٙمممممممٞ يف ه ِ ؿمممممممس

  املط َٔدفٞ.

 إ،مممممساش يف اهلةمبمممممٞ ًٔمممممةزٝ م دومممممٟ

 يف اهطممم٘زٜ هوٌد ٌممم  اه ةزخيٚمممٞ اهوس مممٞ

 آتمةز  عوٟ اهك١٘ ٗمطوٚطٔة اسبس   ضٚةق

 قممم٠٘ غمممِ ٔة اهمممي اه ةملمممٞ اسبمممس  ٓمممرٖ

ٛ  اه  َ ٟ  ٗاه طمس   اهةمةمل ّ  ٞضم٘زٙ  عوم  ًم

ٛ  د خٓط إُطةُٚٞ تقةفٚٞ زؤٙٞ خ ي  ًِمةز

 اإلُطمممةُٛ  املطممم ٠٘ إىل هِقومممٕ اهؿمممسا  

ًٞ  متممممٓدٓة  اهممممي اهبلممممس  ،ةملممممةدٝ ً طممممّوس

 اهممرٜ اه مم  اهؿممدق فٚ سقمم  ،ةهةةط ممٞ 

 زمممم  ذزٗمممممٕ إىل األد  قٌٚممممٞ ًممممّ ٙسفمممم 

 ٗه دس، ممٕ هرامممٕ  طبوؿممًة األدٙمم  ٙلممْ٘

 ٞ  دبس، ممممٕ مسفممممد اهممممي ٗاملةسفٚممممٞ اسبٚةمٚممم

 اإل،ممممداعٛ ًِدممممصٖ فٚلممممْ٘ اإل،داعٚممممٞ 

 اهةةمل. ًّ ًٗ٘ق ٕ زؤٙ ٕ عوٟ غةٓدًا

 األدٙبممٞ عِممد اهطممسدٜ اهممِـ ٙ دوممٟ

 خمم ي ًممّ إُطممةًُٚة ًػممسٗعًة اهممدز  إميممةْ

 اسب  قٌٚٞ ٗخةؾٞ اهِبٚوٞ ،ةهقٍٚ اه ٌطم

٘  فةملبد  ،ةملط قبى. ٗاهثقٞ ّ  ٓم ٕ  ا،م  صب ٌةم

 ٗشًةُٕ. ًٗلةُٕ

ٕ  اهةممةمل خوم   إعمةدٝ  إْ  ًممّ ٗمػملٚو

 املبممد  هوقوممٍ األضةضممٚٞ املٌٔممٞ ٓممٛ خدٙممد

٘ٓز زمم   ٍْ يف ًمممة ٗاقةمممًة ٙؿممم ٍْ شًمممة  ًٗلمممة

ٕ  اهةةهٚٞ  زطةضٚ ٕ ٗف  ضبددّٙ   ٗخٚةهم

 ٗؾممٚغًة ؾمم٘زًا ًطمم ثٌسًا ٗزٓةف ممٕ  احملّومم 

 ِٓة.. )اهط٘زٜ( اه٘اق  ًّ ًط ٌٓدٝ خدٙدٝ

 املبد  قدزٝ فإْ ذهم كى ًّ اهسغٍ ٗعوٟ
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 اه٘اقممممم  مؿممممم٘ٙس يف ملٌمممممّ ال اهممممم٘اقةٛ

 مل  مممممممممٛ ٗال فسطممممممممم   ٗمِةقكمممممممممةمٕ

 ربومم  ،ممى ضبةكةمممٕ  أٗ ًِممٕ ،ةالضمم ةةزٝ

ٞ  أضةهٚ  ٛ  ذبمجٓ  ًب لمسٝ  فِٚم ٟ  امل وقم  عوم

 مسكٚص خ ي ًّ فٕٚ.. ،ٓثٕ مسٙد ًة مػٓس 

 هوػدؿمٚة   اهِ طٛ اهةةمل عوٟ اهلةمبٞ

ّ  اهػدؿمٚة   ٓرٖ عّ ٙؿدز ًٗة  زدٗد ًم

ٍ  عر أفةةي  ٗكأُٔمة  امللمةْ   يف مةةٙػمٔ

 إىل ٓمممدف  اهمممي اسبمممس  ٓمممرٖ إْ مقممم٘ي 

 ٓممٛ اهة ٌٚممٞ اهطمم٘زٙٞ اهممسٗح ٗق ممى مممدًه

ٟ  قةدزٝ ٗاسب  اه٘عٛ خ ي ًّٗ ذامٔة  عوم

 ٗٙ دوؿممْ٘ اهقمم٘ٝ  ٙطمم ةٚدْٗ دبةوممٍٔ أْ

 ّ  كةًومممٞ ،ثقمممٞ ،ةإلزبمممة  غمممة٘ز كمممى ًمم

 عمممممر ٗزضمممممةه ٔة اهمممممسٗح ٓمممممرٖ ،إُطمممممةُٚٞ

 ٗاالزمقة١. اه دةٗش عوٟ ٗقدزمٔة اه ةزٙذ 

 ِٓممة اهسٗا٢ممٛ اهممِـ ٙلممْ٘ ٗٓلممرا

٘  ًة ٙ دةٗش ًػسٗ  ّ  ٓم  ٗاض ػمسا   كمة٢

 اهسؤٙمٜ٘.  إىل اه٘اقةٛ دبةٗش ضٚلْ٘.. ًة

 األقدز األد،ٛ اه ّ ٓٛ اهسٗاٙٞ أْ ه اكد

 ٟ ٞ  املممم غها   زؾمممد  عوممم  ٗاقممم   يف ازبةزٙممم

 احملوٛ دبٚه عوٟ قدزٝ ٗاألكثس عةؾف.

ٟ  زٚج اهلُ٘ٛ هؿةحل  يف ً٘ٓب ٔمة  م دوم

 )اسبوممٍ(  أٗ اهسؤٙممٜ٘ إىل اهمم٘اقةٛ دبممةٗش

 اه ّ. أٓدا  أمسٟ ٗٓرا

 ،ةهوغممٞ اهسٗاٙممٞ.. "اه سُلممٞ" م ٌٚممص ال

ٞ  اهػةسٙٞ  ٓمرٖ  ،قمدزٝ  ،مى  فسطم    امل٘زٚم

 اه ِمممممْ٘ طب ومممممف اضممممم ثٌةز عومممممٟ اهوغمممممٞ

 اه ؿمم٘ٙس فممّ فٚٔممة مبممة األخممس٠ اإل،داعٚممٞ

 ازبٔممٞ ٗفمم  عدضمم ٔة األدٙبممٞ م٘خممٕ زمم 

 ٓمممدفٔة.. ربمممدَ اهمممي ٗاألقممم٘ا١ ٗاه ممم ي

 ،مممم  املرتقسقممممٞ ةٗامل٘ضممممٚق اهسضممممٍ ٗفممممّ

 ٙاّكممد ع ممٜ٘ عبمم٘ عوممٟ مجوممٔة مت٘خممة 

ٞ  ٗفم   ٗاً مدادٓة..  املبدعٞ اهسٗح ٗزدٝ  دقم

 يف املكمممٌس املةِمممٟ إىل ٗاهغممم٘ف اه٘ؾمممف

 ضوطممٞ ،وغممٞ اه ممةٓس  ٗاهػمملى اهؿمم٘زٝ

 ٗاهوس ممٞ املػممٔد مومم ق  زمم  اُطممٚة،ٚٞ 

 م ػٓس،ٕ ًة ٗؾف عوٟ قةدزٝ زطةضٞ ،ة 

ٞ  ٗاعٚ ٔة.. ٞ  هغم ٟ  ُثسٙم ٜ  فٚٔمة  ٙ ٌمةٓ  اهػمةس

 ًة إىل األدا٢ٚٞ ،ةهوغٞ مسقٟ حبٚج ،ةألدا٢ٛ

ًٞ  غمممممةسٜ ٓممممم٘ ٞ  مجةهٚمممممة  ًّ٘ظ ممممم  اهوغممممم

 أْ غمممإُٔ ًمممّ ًمممة إىل اهمممدالهٛ ٗاُ  ةزٔمممة

  إ،داعٛ.. ٓ٘ ًة ؾٌٍٚ يف ً٘ق٘عٔة جيةى

 ال األُث٘ٙمممٞ اهػمممةسٙٞ ٗاهوغمممٞ ال؟؟ ٗكٚمممف

 م ٘زممد  ،ممى األٓممٍ.. امل٘قمم٘   عممّ مِ ؿممى

 ٗممدزن  غِمٟ   أميمة  اه٘ؾمف  فٚغ   ًةٕ 

 خيمدؽ  غمةةزامٚةً  ٙقمةي  ًمة  أْ املبد  ،٘عٛ

 مةس  املبد  مبٔةزٝ فِددٓة اهِـ؟ ؾ ة١

 اهِطمٚذ  خٚم٘   ،م   غةةزامٔة متسز كٚف

 اهبِمممة١ ضمممٚةق خمممةزر ٙبمممدٗ فممم  اهطمممسدٜ 

 مجةهٚمممممٞ ،ث٘ا،ممممم  م ٌطمممممم ٗٓمممممٛ اه ممممم 

ّ  مؿُ٘ٔة  اهػمةةزامٚٞ  ربٓػم   يف اه٘قم٘   ًم

٘  مبمة  اه صأًة ذزٗٝ يف اه دٞ  املبةغسٝ.  ٓم

 ظوممٍ هلممى ٗزفكممٔة ٗإُطممةُٛ  أخ قممٛ

ٕٔ. ،٘طِٔة.. حيٚ   ٗ،إُطةُ

 ،ػساضمممٞ م و مممٟ شًلةُٚمممٞ ،مممازٝ يف

 أمُ٘ٔمممممة  يف ،ةهطممممم٘زٙ  ٗموقمممممٛ اسبمممممس 

 حيٌومممممممممْ٘ َٓ..ُأ ًلمممممممممةْ إىل ف سٚومممممممممٍٔ

ْ  ذهمم  هٚ ل مى  اهةة،سٝ  مِةفسامٍٔ  امللمة

 إىل ، س٘ٙوممٍٔ ٙطمملِٕ اهممرٜ اسبمم  عممر

 اه ٘اؾى خٚ٘  ُطذ ٗٙةٚد ٗأزبة   أٓى
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 أٗ أكثسٓمة   اسبمس   قطةم   اهي اسبٌٍٚ

  كةد ..

ٞ ) خةو  ٞ  (ٞضم٘زٙ  /اه سُلم  األؾمٚو

 ًممّ ذبٌوممٕ ملممة ازممرتا  ٓممد  ًممّ م سمم٘ي

 ازبٌٚمم  اً  كٔممة عوممٟ ٙ ِممةفظ ًٚممصا 

 يف ٗاه ِممةفظ ٗاه ِممةغٍ هوسمم  ًطممةزٞ إىل

 اهلثه إميةْ األدٙبٞ ّٗظ   ز  اهةطة١ 

 هوػممممد٘ف  اسبٚةمٚممممٞ ضممممقةطة اإل ًممممّ

 أمنممممة  ٗكممممرهم اه لسٙممممٞ ٗضمممم٘ٙةمٍٔ

 ًٗةسفممممٞ تقةفممممٞ ٗفمممم  ٗاهممممرتاح اهمممم  له

ٓٓومممٔة مممممة عٌٚقمممٞ   خةمتمممٞ يف مبمممد  ألْ أ

ًٞ مسك ٔمممة اهمممي – زٗاٙ ٔمممة  عومممٟ ً  ٘زممم

 أضساز ًّ ضٓس ٗٓرا ٗاسبس . اسب  ضااي

 أضممممساز ًممممّ ٗضممممٓس اهطمممم٘زٜ  اهصًلممممةْ

 إىل مؿممممى زمممم  املةمةممممٞ اهسٗا٢ٚممممٞ هةب ٔممممة

ٕٞ يف املدٓػممٞ اه ِٚممٞ ذزٗمٔممة  ماضممظ خةمتمم

ٕٝ ا، ممدا١ٕ ه ةممى  هةٌممسٜ ٗٓممرا ٗٗالدٝ  ٗزٚممة

 اه ِٚممٞ اهِٔةٙممٞ هةبممٞ إُٔممة اآلهلممٞ  دٙممدْ ًممّ

 األدٙبمممٞ  عوٚٔمممة اغممم غو  اهمممي املمممةكسٝ 

ٛ  اهِـ مأه  حبٚج ّ  محمى  فٌٚمة  اهسٗا٢م  ًم

 ممدف   أْ ،ةمد  أًمى  ٗٗقمة١ٝ  ٗزسازٝ دٓػٞ

 ٗفم   املؿمة٢س  مطمةٗق  عمر  اآلضمسٝ  اهوغٞ يف

ٞ  ه ِبثم   ً ؿمةعد   دزاًٛ خ  ٟ  اهغةٙم  عوم

 ،مممٕ ٓدطممم  ًمممة هلمممى كػمممف غممملى

 اهطمممممسد مل ةمممممٞ ماضمممممظ ٗٓمممممٛ األدٙبمممممٞ 

 ٗاه ٘ظٚممممف اسبلةٙممممٞ  عوممممٟ املسملممممص

ٛ  جيةمى  ًة اهركٛ  ـ  ًِدمر،ةً  امل وقم  هومِ

ْ  خؿٚؿم    حيٌى اهرٜ ّ  مسفةمة ٞ  ًم  قٌٚم

 عومممممٟ اهقمممممدزٝ ٌٗٓمممممة  األد،مممممٛ  اهةٌمممممى

 ًمٓدٝ  ٗإطةهٞ اإلً ة  عوٟ ٗاهقدزٝ ازبر  

 األٗىل ،ةهة بمممٞ ،مممد١ًا اه وقمممٛ. خممم ي امل ةمممٞ

 املدٓػمممٞ فةشبةمتمممٞ فمممةهةس   )اهةِممم٘اْ(

 ٗغةٙ ٔمممة  اهسٗاٙمممٞ ٓمممد  غمممّلو  اهمممي

 اهقؿمٚدٝ  يف األخمه  اهػمطس  كٌة فدة١ 

 قمس،ٞ  كٌمة  أٗ اهػمةس  يف اهقؿٚد ،ٚ  أٗ

 اهو٘زمممممٞ  يف اهةبقسٙمممممٞ األخمممممهٝ اهسٙػمممممٞ

 اه٘خ٘د.. ه أكٚد اسب  ٙبقٟ ه ق٘ي 

ٜٓ أمطممة١ي  ٗأخممهًا..  اهممرٜ ذان ضممٓس أ

 ٙطممٓسش ٗٓمم٘ إميممةْ اهسٗا٢ٚممٞ قوممٍ يف ِٙممب 

 ،مممممةسبظ ٙل ممممم  اهؿممممم سة ؟  مبمممممدادٖ

 زاؾمممدًا اهممم٘ط   ًمممّ املِطوممم  اإلُطمممةُٛ

 )ازبغسافٚمممة( امللمممةْ يف ازبٌةهٚمممٞ اهقمممٍٚ

 مةةهقةمٍٔ  ،لى )اإلُطةْ( امللةْ ٗ،أٓى

 فسزًة.. خ٘فًة.. زصًُة أز ًٍٔ.. ٓ٘اخطٍٔ..

ًٝ.. ،ممراًل.. أًممً ..  ٗفمم  ٗاقممطسا،ةٕ  ًٗةةُممة

ٞ  اهوس ممممٞ إٙقةعمممة    اهصًممممةْ يف املكمممطس،

 )اسبس (.. اهةةؾف

ٜٓ  اهؿممم سة  ٙسضمممٍ قومممٍ يف ضمممسٍّ.. أ

 اُغمم ق زغممٍ اسبمم  ٗ،مم٘ازق اه دممس ،ممأه٘اْ

  األشًِٞ؟  أقطٟ يف األف 

ٞ  ،ثقةفٞ املو صَ األدٙ  قوٍ إُٕ  املقةًٗم

 إُطةْ.. ًطو  ،ةإلُطةْ.. اه صإً خ ي ًّ

ٕٞ ٕٞ ًبدعممممٞ.. ،سٓةفمممم ٕٞ.. ٗطبٚومممم  خؿممممب

ٕٞ ٞ  مل م   ضمسدٜ..  ،ِمة١  مقةْإٗ ٗدز،  األدٙبم

ـٓ اهدز  إميةْ  اإلُطةْ.. ُـ اه٘طّ.. ُ

 



 

 

 

 

 

 

 قامة سنديان  

 شفوق الكمالي

 الشاعر الكبور، والوزير المناضل

 9191ـ  9191

                      

 حسون مهدي أبو الوفا

 

  



 



 قامة سنديان

   

535 

 

 

 شفيق الكمالي
 الشاعر الكبير، والىزير المناضل

   9191ـ  9191
  ذذحسين مهدي أبى الىفا

 

ذ

ؿاذإنذتدتحضرذاؾذااؽرةذاؾااؿذاذاؾرذةرقاذاؾةذاوةملذدا  ذ  ذذذذذذ

اؾايذارت طذامسذ ذدؿااؼةذ ملذدؿة ذتذـتاجاتذ ملذة ذارةذا، ا ذرملذذذذذذذ

ذثارةذا لوانذشهو :ذ

ذفيذؾنذمتاتذػخاؾاملذملذت لذ

ذرغتذاؾردى...ذرماذتلاحذيفذاؾةتماذ

ذقاؼاتاذخضراءذةداؿاذ

ذػج تيذزكيذؾناذعنهاذ

ذعنذسوةهاذاؾايذتهاة ذاؾرؼابذ

ذدزـ فاذاألمسر

إىُ املؤمً حبتنٔ٘ االىتصار علٙ احملتل  

طاااال انااا مً ،و هصاااست ٍّاااْ امل ااات    اٜناااا    

ملْاجَااا٘ ان،لاااهت ّنااَااا٘ ىْآااااِت ّ،عناناااُ    

االسااات نارٓ٘ت ّ،ساااانٔدُ ان  ّاىٔااا٘ ان،ااااٍسٗ   

ّاملخفٔااا٘ت ٓ اااتن  انذاااْٗ   ننااا   لاااُ ماااً  

إمياىااااُ ان نٔااااخ ّانساسااااح اذْمٔاااا٘ ا ااااس ت   

صااا  ت  ّّحااا ٗ ا ااا ري ّاملصاااا ان ساااإ امل   

ّغآااا٘ الةاااان٘ ان سأااا٘ ايذٔذٔااا٘ت نٔدذاااٙ   

خلف  ل حسري ّ لنا٘ت ّم ياٙت ّةاْرٗت    

ةااْح حرااارٗ ال مينااً ،ٌ  ياا يست ،ّ  ٔاا   

ّ راا ف حرااارٗ ناا   ساياإت ّرهاإ  اااْ      

إى اااىٕت ّمااْج  هصاا٘ ااى اااٌ ان سااإ عاا    

مٝااااح ان ااايطت ّ،سااا ْرٗ  فاااا  مصاااسريت  

ّحٔااااٗ ال ٓذدااال ةااااحدَات ّال ٓت لااا  إ  ،ٌ    

ٔاااا ا ااانْت ّميرااأَا اصاااسريت ّ لااا ٍا    حي

انل ما ميل  مً طاهاح ،خالهٔا٘ت ّعْامال   

هاااااْٗ انتاااااارٓحت ّهصااااا٘ الر ت ّانترااااا ٔ٘ 

ّاند ْنااا٘ ااااا ٙ م اىَٔاااات ّ،رّ  ةاااْرٍات   

 ّ،ىذٙ رّاف ٍا: 

 ٓا شاو مي  اات ،ىا 

 هدلُت مسّاٌ   عٔئ  ّايننا 

 ّةفت فٔ  اتارٓح ا ْٚ ىغنا  

 ى ٓ٘ مً شْاطٞ  جل٘  نٙ 

 م تصسماح سَْل انصَّاو ّال نا 

ّن  انصاعس انندا شفٔخ عدا  ا داار   

هاااااا ّرٖ انننااااااانٕت ا ٓياااااا٘ اندْ نااااااال 

ان اْرٓ٘ت علااٙ ايا ّ  ماا  ان اساعت   ان اااو    

ت حٔااع عاااا ٍيااا  ان اايط الّ       9191

حٔا ااااُت اىتذاااال ا اااا ٍا إ  اغاااا ا  نٔذراااإ    

ْٓاااا٘ت ّمااااس  مااااً   راسااااتُ االات أٜاااا٘ ّان اى

جام ٘ اغ ا ت  لٔ٘ اآل ابت نٔتااا  صصألُ   

ان لنٕ   انذاٍسٗت نٔ نال شاَا ٗ املاج اتا    
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مااااً  لٔاااا٘ اآل ابت عااااسري عيااااُ مياٍرااااتُ  

نلي،اااو امللناإ   اغاا ا ت المااس اناا ٖ  فاا     

مثيااُ افصاالُ مااً عنلااُت ّسااحيُ نٔدذااٙ حتااٙ  

إعالٌ ا نَْرٓ٘ ان ساهٔ٘ت ّانْاها  ،ىاُ  يذال    

عسأاا٘: سااْرٓ٘ ّمصااست ّا اا      اااط عاا ٗ  ّل 

 ْنٕ ح ب اند ع ان ساهٕ ان ال ٘ ادغا ا      

  ٔٔيااُ   ّرارٗ اارشااا ت نٔتااْ  ا اا ٍا عاا ٗ 

ّراراح   ان اااااااااساع: ّرارٗ ااعاااااااااالو ّّرارٗ 

ااا  علاٙ امل اتْٚ ال اإ    اا انصدابت ّه   س،س 

اصااا اح ، أاا٘ علااٙ م ااتْٚ ان ااساع ّانااْطً   

 ان سإت نٔؤسس " ار اآلفاع". 

ٌ ماااً ،ااااسر هصااااٜ  شااافٔخ راٜ تاااُ    إ

 مصاااخ ّانااا  الغااات مثااااىط أتاااا ت ٍّااإ ماااً  

امل ْالح انساٜ ٘ ان  ا ل فَٔا جَ ِ انغا،ت  

ّاااااا اعٕت سااااعٔا  لٌ  ناااٌْ   م اااتْٚ    

 انذصاٜ  اخلان ٗ  نا  مصخ ّع،نتَا: 

 ٓا شاو نٔس ان ٖ ٓا ٔ  مؤ سرا  

 اايبت م ل ان ٖ ٓا ِٔ  مغتينا  

 ٍا ر  ب  ِخَره خّصهاط شتاٌ 

 ٓ  ٕ ّاط غ ٓس ٓسجتٕ  ميا 

 ّاط طانب هسب ّاٍب  مُ 

 مَسا ت ّاط ان ٖ ،رجٙ اننالو ّما 

 ٓا شاو طال انيْٚ حتٙ  َّٔن، 

   ايصا احت ما  اٍرض ٌْ مً انصْع 

 محلت غٔه حيط م نس ا مٕ 

  ٙحتٙ إنا مسَّ فْع انغْطتط ٍن

 ٍاااا ا ٍااااْ انننااااانٕت ان اشااااخ املتاااأه 

ا مصخت ان ٖ هّ ر نُ ،ٌ ٓاسٚ انياْر   حذدا٘    

مااااً انتااااارٓحت ال ،ةاااا ب ّال ،عذاااا ت حذداااا٘  

شااَ ح انناا ا مااً الحاا اا ّاالضاا ساااح 

ّانتغااأااحت ّاملخاضاااااح انناااا ٚت حٔااااع  

،ه ار املصسع ان سإت صص  هْاٍات ّجتنا   

٘  إ        لنتَاااا نيااا ال  ااادا ّ،خاااات سااااعٔ

نفااْر اىتاا ا  حسٓتَااات ّصذٔااخ اسااتذال ات ّا  

ا ٔا  َات ّاس  ا   سامتَاات اعاالٛ شااٌ    

غ ٍات ّانتْجُ ايذٔذإ لٌ  ناٌْ إرا  َاا    

 ٍٕ الهْٚت ّ لنتَا ٍٕ اي او. 

ٓ اااا  شاااافٔخ عداااا  ا دااااار انننااااانٕ    

شاعسا  عنالها  اال رٓف ،ّ ا عاٛت ّه   تب 

انذصاأ ٗ ان نْ ٓاا٘ت ّهصاأ ٗ اني ااس ّانصاا س     

ٔا  انصاا  ت إضاااف٘ إ   ْىااُ فياىااا   صاانٔل  

اااااررا ت م دٝاااا  ااااا ه انذاااْمٕت متننياااا  ماااً  

 ، ّا ُ انلغْٓ٘ ّاملْسٔذٔ٘ اآذاعٔ٘ املتانذ٘. 

 شذٕ طسٓذ  ال خْري ّال ح ر 

 حم ر   ح رِ اخل س  َفُسبَّ

 ٓا هل ٘ شا ٍا انتارٓح شاخم٘ 

 س ا   َاّٚ علٙ ،عتااَا انذ ر 

 م ِّٖ جياحٔ    ا  فامل ٚ ،نخ 

 س ٓ تَ ٖ اُ اندَصمً ىْر  ان سِّ 

 ّضَّاحا  ّلْىُ  َحِدّاستذدلٕ انُص

 أارع حا ا ااه او ّان،فس 

  .9191ارصل عً عامليا   ان او 

 مً ،عنانُ امليصْرٗ: 
  ٘9191انص س عي  اند ّ اا  راس  

  9199رحٔل الم ار اا ش س  

  9191ٍنْو مسّاٌ ّحدٔدتُ انفارع٘ اا ش س  

  9191 يَ اح الما ان سإ اا ش س 
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  منصور عيد الحاتم  

 

 

َٛلوُتتالٕلشلصٔتتَْجلّش غتت از  ل تتازَجللللل ْبلشومٔتتَالّمتتالُتتااجيلةلتتٕ مالتتَثلشلػتتنَظلاتت

٘  لّ تدلوْيتثيلب تَ لللللل ٘ لزٍٓاىت شسبقَْللّشسبْشكَةلبأكنَلَاليفلشلظلِّ لّبدَجلش ُػاَبلىدٍٓت

َ٘لشلدشز .ل َٛلوزٓجبلشسبصق لشل ابق ليفلزب  لش شٍاز لزؤَّضَا لّةص َدليفلشلفلا

َ٘ للللل َ٘ لّ فتثيلومتاوبلشلياةترَٗلشوفتْْت ٍٔ شزةطهبلظّللش وِّلُلٙلشزبدشز لذٖلشسب ازَٗلشلصاشلت

َََتتالللللللللل َ٘لشلياةتترَٗ لّحُلشلتتدش ل لٓلتتَْ لّ  كاىتتثيلٓتتدشٍالشلصٔلتتآّتاٌلمطتتصلتفلُلتتٙلْاةةتت

شلػتتاَْالُّٔياٍتتالشلتاة تتتاٌلبتتالآق .لةتالتتَثلش ٓتتاَو لّ تتدلاىتتالةاتتَللشلسبٔتت   لٓتطتتا   للل

َُلزٌُْالّزٓاٌ لُا فٌ٘لٍدوجيلب تدبلْتف  لٓتيتاَّبلُلتٙلشسبقتْل للللللشوتَسل ميَرلشلاصا   لةسشةق 

شللتتتصاَبلّشوتتتتَسلشلتتترٖلزش بلَٓتتتتَللىاُنتتتا لباتتتنُثلةتتتْأبلشسبػتتتاٜؼ لّش ُػتتتاَبلّوّزشأ لللل

لشلػ س  لةْ ةدَجلشلػنَظلة أٗ لةالتن بلش لسشَزلشسبْشكة لّشسبقْل لشلص ٔدَٗ.ل

ًَل ّٚلةَسُتثيلحُلشزباىتَاللللللَجلشلد ا اَج لةاىتصَأ ْ  َثلش ّولّال بلومتاوبلئلَتَتالشبت

.َُ ِّ(لشلرٖلضََثلًُلحغالَ  لشآل سبلمًلشلدشز للتملقبلباببلششبهِّل)شلق

َ َالغاْصا لّمالبلحُلشال فسشز  للكٍيَالاللة سَفلماذشل ٌَلّ  ٌبللْ غتسُثيلللةف تَل لكا

ٌيلٓػت سبللل ُ٘ لاللةسغتتَالو َُلذشٍلتت َُلٍّتتٕلغتص حباَلَتتالوْتتٌدلمتًلوّالَاٍتتا لةتأمتتَللللضتسٓ ا لةدلةكهتت

َبا لىتا بللللل َُ لكاىثيلةصتطَهللصئَالباتنُث لٍتٍصجيلزوضت َٛلٓتملمَللةَٔالكٕلةفَنب كِللغٕ

ٛبٍا.ل لبسَٓقلُٔئَالشلسطصتف لوضيدجيلزوضبَالُلٙل اط  لششبػَالّزش

َٛ.لكاىتتثيلىالللل ٌ٘ليفلةسةٔتتَالش غتتٔا ٌ٘ لمَازشَةَتتالزشٜ تت ٌ٘لمرٍلتت ةتترٗ لمالْظتتاَجلش وٍ لا ٔقتت

َ٘للللل َ٘لشوظلنت َٛلشلطتاط  .ليفلةلت هلشللٔلت َ٘لةتّللُلٙلىْشةربلشوخفس لشويص َدلميَالْصوبلشللْ شلمسة

ٛبلشلصٔتتتَْجلّ تتتدلبتتتدشل ٌ لمي تتتدزش لّزش ِّٕ لّشحتتتالَللكتتتا شلتْٓلتتت٘لالىقتتتتاي لشلتٔتتتاز لشلكَسبتتتاٜ

لمطتلقٔا لحُلوضفل لكني ل لْااُا.ل

َ٘لممتٍدٌٗلكا ةإُ لٓظََسلميَا َُللازَّبلشلقسٓ   ُّلش ةق لشلرٖلاللٓيتَٕلٓيفتَحلكأٍى

َ٘لغتتصشلشلٔصتتاَعلذزّةبَتتاللللل َُ لّومتتاوبلبتتاَبلشلتتدشز لغتت سٗ للتتْش لٍسمتت َٛلةْ هتت جينتتَ لكامتتلبلشلطتتنا

لّشايثيلب َ لوغااَىَا.ل
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َ٘لشوتاّزَٗ لللل ٘ ليفلش ش ةت َٛلشلرًٓلّ دّشلماتااة ُيدبلشلظَةَٗلةسشك بلشلس اَللّشليطا

َُللغتتتالأ لشليْشحة التتتثيلو تتتْشَجل ةتتتَرلّش تتتتفاأ لش بتتتْشَب لوغلتتتقبلوبتتتْلْٓضتتت بلبتتتاَبلاكاَىتتت

َ٘ لشىصلتقبلشللتصاَبلحُلوضتفلل تازَجلشسبتْشكَةللللللل ٘  لٍندَجلشلقسٓت ّوّ دبَِ لو فسبجيلش ش ة

َٛللللل َ٘لّبتا ِّلوْش َت ٘  لٍنظبلب َلَه:لىقل ْشلوِولةْةٔقلحُلمسكص لشلتتْشز لشلات  وكخسبلزٍص

َ٘:لوّولةْةٔقبلضال َ٘ لبطنَتَا لشلكْزّىاليفلشلقسٓ ٌ٘لبطٔتٌ٘لمتْضت٘ لشلقام مَتَا؛لشمسوٌٗل سٍّٓ

لُٔياٍا لٓدشٍا ل ٍدٍا لمجاحا.

ٓترٍَال ٔتتاَللش وٍ لُتتا لش ُنتاأ لحُل اىتتَالشَّ َتتالشلتترٖلةاز هَتالّشزذبتتلبلُيَتتالميتتَرلللل

َب ٘ لّ  َ٘ لاللةفازَألشلصطن َٗلُػسًٓلُاماة؛لز ٌللطَْٓللشلقام ُ لمتفاٌٜل لٍااٌ  لحماٌّللل ٔا

َٗللللللللٓت ََتهيلمتًلزٍتق لشلكتد   لّغتٍد َهلشلتبشَبلةنب َٛلشلرًٓلمت ًَليفلزَتَا لةالةٌ لمًلشلصطتا فٍي

ُ٘ لب تدبلشسبٔتاٗهلّشزيبلش متلبلّشوتٍْاٗه ل لة تديللللللللللل ُ٘لٍّااٜت ُ٘لىدٍٓت شو اىاَٗ لةتازأبلشسبٔتاٗهلكيطتن

ٌب.ل لةسشَِلشآل

ً  لشزةف تتثيلْسشزَةَتتا لّشُبش ٍتتالضتت اٌلل تتاٌف لميتتَرلشلاتتصا  لةػتت سلوّولةْةٔتتقبلبتتالٍْ

َُلُلتٙلّ ت  لللللل ةيفَطَالٓ لْ لغ سبلشزبنَٔ لباشبَْفلّشلقلق لُلٙلْاَلَا لةيتاّببلةْةٔتَقلّو َتت

ٕبلةقتَْل:لل َٛلشلصازَالُلٙل صَٔيَا لةْضلَثلش وٍَلحلَٔهلوالةلٓيقلٍْالحُلشوػفٙلٍّ كنااشَجلشوا

لسةصُ .لٓالةْةٔقلشةسكينليفلبٔيتلومَْجلُلٙلةسشغٕل الثيلذل لباُْجل فٔ  لم

َُلشلدىٔالب ٔدش لحُلُْش بل لٓ َديٍالمتًل صتَل للل يفلشلتسٓق لشلْش ل لحُلشوػفٙلو رةي

َُلُْشزضبل)شلكْزّىا(.لّ ل ْشلشوػفٙلبدوَجل ٌبلمالٓ بٖلومٍب ٌيلٓكْ ّضٔتسبلُلُٔلششبَْفلو

َ٘ ل تتشو اىتتاٗ لُيتتدبلشوفاّ تتاَجليفل طتته لشإ َ٘لشلفاٜقتت ٘ لضتت اَفلإا احتتالحُل طتته لشل يآتت  ْب

٘ لشلف تن لكاىتثللللللل ٌِلىتٔ ت ٘ لو َُلشلكخَةلمًلمس تٙلشلكْزّىتا ل اٍ ت ٌِلشوػفٙلةٔ ش مس لو

َٗلللللبفآسّعو ابتبَال َٛل لٔال لكاابلوٌليٓطق هلوز تا لمتًلغتٍد شلكْزّىا.لةسش  بلةْةَٔقلللْزش

َٗلل َُلمالشل نَللإىقاَذلْٔتا َُ لششبَْفلّشحل  لُلٙلْال لوٍم شلتتيفظ للىقتٌنلكتصٌةليفلو َتصَٗلللللومِّت

.ِّ لشال تياُ

ٍٔلللل َ٘ لّاللضتت َُلذبتتثبلشبتطتتامَتَالشلس ٔقتت نالْتتفبلوغتتازبللظلةتتَثلش ّولةقتتاَّول ْةهَتتالّربفٔتت

ٌيلت بلشلياعبل ُ٘.لاشزَجلش ةكاَزليفلزوع لةْةٔقبلب دبلو ُ٘لةاٜق ٘هلُيآ شلتصَٔالب دو لّ َْالغسة

َُلٍْٔتا .ل تالبلللل ًيلٓد َللٍرشلشوػفٙلاللخيسَجلميت ٌِلمب ٌ٘لللللَٓنطٌْ:لح ٌِلوٍمت هلماتاب َُلشلتصٔتَا:لح لت

٘هللللللل َُلشلسؤٓت ٘ لوةقدةت َُلغاللت بفآسّعلشلكْزّىا لو اببلةْةَٔقلاّشزش لغسٓصا لغٍػتٙلُلتٙلُٔئت

َُلحُلّ َِْلشحملٔتفبلبَا.ل للل ظاُج لبٔينالةيظَسلوِم

َُلمتترُْزٗ لّظَتتسجيلُلتتٙلغتتفتَٔالشبتطتتامٌ٘لللللل ْتتفبلىقلهَتتالةْةٔتتَقلحُلشوػتتفٙلبتتدجيلوٍمتت

ٌ٘ لٍّتتٕ ٌِللللخبٔلتت ٌَل تتْزبٍاليفلشلتترشكسَٗ لوٍْطتتثيلكتتأ ةيظتتَسلحُلشسبقتتْل لّشوتتصشزي لربتتتص
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ا اىتتا ل اىقتتا لٓطتتسٖليفل طتتَدٍالّخيتتٍدَزٍا لزبتتأَجلحُلشلاتتنَثلهٍطتتكثيلبأٍّاَمَتتا لللل

ًٍ:ل تتْلٕللل َٛلّشونس تتاَجلضتتألثيلّشْتتدٗ لمتتيَ ْبلش طصتتا ٌَل لَصَتتالةيظتتَسلبتترٍْل لاتت ششاشابل فقتتا

٘هلمتتالٍتتْلمس تتٕلوز تتَْ  للل ٘ لشلطتتذشلبلّذٍلتتثيلُتتًلشلتتساٍَلومتتاوبلللللللشسبقٔقتت دباٍلتتَثلشونس تت

لح سشز ٍال البلحالةْةَٔق:لاللربايفل لٌٔللمًلشسبسشزَٗلّشلط اَللةق .ل

ٌ لٍّتتٕلةقلةتتَالىظسبٍتتا ل امسبٍتتالزٍتتاَبلشلسْٔتتل لُتتًللللللللللل وطصتتقبلشلاتتنَثلُلتتٙلشوكتتا

َُلمبيدٓ ِّٕ لكّللوّالَاٍا لطف ثيلُٔياٍالبالدم   لش بببلةْةَٔقلميَالوكخسبلّمط ب ل لّز 

ٌِلمسَ تَالم تُدلّ تتٌة لشغتتدٍبلوو َتاللللللللل َُ لوٍْطتَثلش ّولو ٘ لُلتٙلّ َت ًيلَْْلَالٓلَ لكنام مب

٘ :للللللل ٘  لششغبلباَسٍالومطكثيلبَٔدلةْةٔتقب؛لٍتالوىتالومتَْجلُّٔتْىٕلمفٍت ت ةيفَطَالششاشابل  ْب

َُ لزش بلٓيتااٖلشلتلللل ًٛ.ل اأبلةْةَٔقلذزُا لّ ْةا لُلتٙلْتال لوٍمت صٔتابلٓطتت ّخُلإىقتاَذللللوزَٓدلٍْش

َُ لبكتتثيلكتخةش  لامتتْيلةٍْ تت لّشىكطتازلّ ٔصتت٘ لكأىَتالةمطتتللووَتتالللللل َُ لبكتتثيلوِمت وٍمت

َ٘للللللل ُ٘ لشزةف تَثلش  تْشَجليفلشلمسةت ٕيلْئيبَالحُل ت َفَا ل لةيتتقيلبكلنت بدمَُْا لةصك

َ٘ ل ا بلوَْدٍه:لماجبلوبْلومحدب لششازاب ةْةَٔقللشواّزَٗ لةسطثيلمطص ٘ لش  ْشَجلشوسُص

ًيلشلترٖلمتاجب:لشٍتدشٜٕل لتٔال .لوبتْلومحتدبللللللللل َُلمبت َُلوًمت َُلشلدٍػ٘ لْفبلضألتي َُ ل اَٜ لو رةب زٓقه

.َِ لز ٌللُ َْشلدباّشبلشلخناىفبلمًلُنس 

٘ لٍّتترٓاىا لةطتتب َ لوٓتتاوبلغتتصاَبَالمتت بلوبتتٕلشلتترٖلللل يفلٍتترِلشلل ظتتاَجلو تتاببثيلش ّوللْحتت

ٌبلب َ٘.لكلناَةَتالةقتتَسللللللللةسكهَاليفلم بَ لشسبٔاَٗلةدَٓسلغذّ َٔتَتالّْٔتدٗ لمت لوّالَاٍتالش زب ت

ُ٘ لٓقتَ َتالَضت اٌلل تاٌف لةسغتَاليفلشلت تصة  للكٍيَتاللللللللللل ووا لّْصىتا  لولنبتثيلْسّةهَتالبات ْب

ٌ .ل لة  َصلًُلذل ه لربفَ لزوضبَا لةمنَ لُٔئَالاللةسغَالوٌلةسٚلوْدش لٓيظَسلحلَٔالحبص

َ٘لشليتلةس َدلوّم ٌيلُّدبٍالبال ْاَٗلغتدش لحُلل سجبلةْةَٔقلمًلشلمسة َُلةْأبلضسٓس ٍالب دبلو

ٌيللللل ٌيلٓطن بلةقتُّ بلوىفاضبتَالٍّتٕلذبتلتَسلب تدبلو َُلاللٓسغَالو َ٘ لةطٍنسبلوماوبلشلياةرَٗل ٍى شلقسٓ

ٍَهلللللللل َ٘لُلتٙلضتاَْ٘لشوػتفٙلمطتسُفلمبس تا َٛلحىقاذبٍا لٓسٚلمًلشلياةترَٗلشوتلةت ةػلبلش طصا

َةَهلٓ لتتْ لّشضتتتماحاَةَهلةسةفتتَ  لشلملتتَال ششبتتَْفلللللحُل طتته لشإضتت اَف ل تتخَالو تتْشللل

ٌبلكفةتا لبكتُ  لللل ٌبلّشلدمَْيلةمالَصَه لٓلتسبْ ًبلخيس ْ ٍََه لّ  سٓ  شحلَ  لباُالُلٙلّ ْ

ً لشوْةٙ. ٍَهلإْلاز لضٔازَٗلاة َ ه ل سشٌخ ل لصٌ٘ لٓطازَيلوَْد َٜ لة لْلّلْالَجلىطا

ٛبلشىتقتال لشل تدّٚلحلتَٔه.للللل ةقتة تثيلوىفتاَعلش ّولّةمٍٔتسجيلببػتسٗ لللللحئ  لششبَْفلبَهيل تٍسش

َُ:لٓتاللللللللللل ٌَ.لٓقتَ لةْةٔتَقلمكتصال لاللٓطتتتَٔ لشىقتاذبلومِّت َ َا لىا ثيلَُْٔىَتالغاازبٍتالشللن تا  ّ

َُلاللضتصٔلبلحُلل َُ ل ِ لامَ  ٕبليفلذٍْل لاللٓدزٖلمالضٔف ل  ححٕلمالٍرشلشلفةَّعلشلل َف.لبق

َُ لشضتطلهبلللفقَد َُلٍرشلشلػ َْزلُيدبلشلاسشخ  لَضَلصبثيلْْشَض  لللسْٔل  لللفسشغ  ل لٓدٍني

َُ لٍ تسبَِلشليتَْزلللل َُل مةش ل يلٓدزْ لم يٙلشوَْج لوظلنبثيلشلدىٔالوماوبلُٔئت َُللكَْى َٗلوبٔ ّةا
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ٌِل تصتا لضتٔقَ  لضتٔتسبجيلللللل َُلةيترَزلبتأ ٌِلْالبلومِّ ٌَلمتصٌق لح َُلبالٍْج  لشلطكْ ٌيلغطله ب دبلو

َُلوةكاٌزلغسٓصٌ٘لمَجي َُلمْش  بلمسٓص٘.للُلٔ ُ٘لّذشكسةب َُل ْزش لمف   لئٍلهتب

َٛ لُِهل َُ لّو َؼبلبالصكا ُبلبسشْتٔ َب َُ لغتةٙلّ  َُ ل لةابلكفَّ ٓدَّزلةْةَٔقلْْلبلىفَط

ًيلكلِّلٍطٔظ لّمالُاابليفلشلْ َْالمذىٌظ لشلػنَظلّش فٌ٘ل َٛلَم ٌبل اللشلفلا شلظالَولشوكا

َُلش زضبلٓاتتلَٔالشح تتةَلل َُ لّذبتبتت ٌيللللةْ هتت َٛلب ٔتتدٗ  لب تتدبلو  ل تتازبلش ةتتَقلب ٔتتدش  لّش  تتدش

َُلشلانَث لذبا سَِلشسبةٗ  لّ َِْل ٕبلمصَْةا لٓلفُّ ٌبلحا.لبق ةالغَٚثلش  ْشَجلّشسبٔاٗ لالللْ

ُٛ لَٓنَظلبأضٙ؛لجنْىالمًل رشَٜ لشإزٍاَبلّ يلىيَجلمًل ٌ لغتةٙلكِللغٕ شلياع لمًلا ا

لشلكْزّىا.ل

َٛلشلتفتتثبلةْةٔتتَقلحُلششبلتت ٌٛلبخٔتتاَبَهلشلصٔلتتا َ٘ لز تتاٌللّىطتتا َ لٍّتتٍهلبتتال ْاَٗلحُلشلمسةتت

ُٛل ٌِلكِللغٕ َ٘لٍيا لُسفبلب دبٍالةْةَٔقلو ًبلمسشةَقلشوسٓل ٌبلميَا لضألهُلوَْدٍهلوٓ خيس ْ

َُلضٔقَ لوّلبلشلاَ للتلقٕلشلت اشٖ. لشىتَٙ لّةأكدبلبأِى

ل
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َّ إحلاحًا غدٜدًا يصٜازتِٗ، ٚايطَّٗس٠ ))عٓدْا(( مبع٢ٓ  نإ نًُا ؾادفين ًٜحُّ عً

ٚغممم٢ ايرقممسم،  ٌ ا٥ضممُا اكمممهًأِ  نٟ عٓممدِٖ، ٚنٓممم ن ًخممـ َٓمم٘ مبدمًمم  ايٛضمم    

 َُٚٗا اضمرعم إىل ذيو ضبٝاًل.

فخاٚيم نٕ نتٗمسَّ  َٓم٘ نعمادتٞ،    مم شًَٝٞ يف ايدِّزاض١ ضابكًا مم دفم٘ ايّٝٛ اٚقد ؾ

َّ احنسايف ٚإعرا٥٘ قفماٟ،   خاغًٝا دعٛت٘ ايجَّك١ًٝ تًو، بغضِّ طسيف ٚاْػغايٞ بأٍَس َا، ث

نمممإ نضمممس، َِّٓمممٞ،   ٚحتسُّنمممٞ قًمممٝاًل حنمممٛ ا ٗمممٍٛ، يهمممٔ َمممٔ دٕٚ  مممد٣ٚ، فكمممد   

ٚنحططم بٝدٙ تٓكس ع٢ً ظٗسٟ بٓع١ٍَٛ، ٚتغًل عٝينَّ فجأ٠ً، قبٌ نٕ نيمفم إىل اخلً ، 

 ٜٚؿُم نأَّْ٘ ٜٓمعس نٕ نقٍٛ َٔ ٖٛ؟

مل نقٌ غ٦ًٝا، ٚبكٝم َمجاٖاًل حمَّم٢ ضمأٍ، عٓمدٖا نمإ َّ بمدَّ نٕ نقمٍٛ َمٔ ٖمٛ،         

ُّ غيبٍّ ضأنٕٛ إٕ   !!؟نعسف٘...مل فكد عسَّفين بٓفط٘ َٔ ْرب٠ ؾٛت٘، ٚن

ٚبعممد َؿممافخ١ٍ ))حمماز٠ٍَّ(( َٚعاْكمم١ٍ خاْكمم١ٍ، نٗممرٙ ايَطمم١ٝ ايؿَّممٝف١َّ ايها مم١        

َٓ َِّمم٘ ٚ الفمم١ طبعمم٘  نٕ نؿممسْٞ يف خاْمم١ ))ايٝممو((، ٚنٕ ٜٓمممص، َفيًمم ظ  اضمممرا، بجكممٌ د

 َِّٞ ٚعدًا قاطعًا بايكدّٚ إيِٝٗ يًطَّٗس٠ ))عٓدْا((، نعٛد ٚنقٍٛ يًمَّٛضٝح عٓدِٖ.

ٍِ اضمكباٍ ايععُا٤، ٖٚٛ ٜفسى عٝٓٝ٘ غا َؿدٍِّم بعد ن  ٕ اضمكبًٓا عفا٠ٍٚ ٚتهسٜ

ٍِ  ن ًطمٓا    ًانٕ َا ٜساٙ عًُ يف ايؿَّمايٕٛ ايخمرٟ فسغم٘    ممم  نْما ٚحسَمٞ اكؿمٕٛ    ممم  ٚيٝظ عًم

دٕٚ إغمبا، َعٓاٖما   َمٔ  فسغًا عسبًٝا ممماشًا َٔ ايرأساش احلمدٜح، ٚيهمٞ َّ  مسَّ نًُم١      

َّ ٖممرا ايفممسؽ احلممدٜح، ٖممٛ ذيممو ايخممرٟ تهممٕٛ َطمماْدٙ       ايمَّمماز ٞ ٚاكسحًممٞ،  نبممأ ن

٠ًَّ إضممفٓجًا َ ممغٛطًا       ٚنزا٥همم٘ ٚدلايطمم٘  ًٝهمم١ً تكمماز  ايعػممسٜٔ ضممٓمُإًا، ذلػمم

ضغرًا غدٜدًا، حٝح  ٌَّ يً َّٝ  نّْ٘ جيًظ ع٢ً ٍْٛ، َٔ ايؿَّدس ايكُاغٞ ايفازٙ، بٌ 

َممٔ مَّّ يف مممم َجًممٞ مممم إ ٜعمماْٞ ّٜٚمهممأ ٜٚطمممٓد بهممٌ نمٍل نٜ ممًا عًٝمم٘، َّضممُٝا إٕ نمم  

ايعخٗممس، ٚبايمَّخدٜممد يف ايعُممٛد ايفكممسٟ  بُٝٓمما جيًممظ ؾمماحس اكٓممصٍ عًمم٢ ايطَّممجاد٠،       
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عرزْٚٞ إٕ خس م عمٔ  اٚمم ٜٚطمٓد ع٢ً حافخ١ ا ًظ باْبطاٍط، ٖٚٓا َّ بدَّ َٔ اإلغاز٠ 

َّ ٖرٙ اجلًط١ ترنسْٞ باخلاشٚم ايعجمم اكٛضٛ، ٚتهًخُم بٛ ٍع  ُماْٞ ايكمدِٜ  إَّ   إىل ن

 اَّ٘ ٖٓا بايَّه١ٗ ايعسب١ٝ اكعاؾس٠.

ِّ َا يمرَّ ٚطما ، ايفٛانم٘ بأغمها ا،      ع٢ً نٌٍّ، َٔ فٛزٙ ٚضع اي ِّٝاف١ َٔ ن

 ٚاكٛاحل بأْٛاعٗا، ٚاكسطأبات بأيٛاْٗا، ٚنخر ٜبمطِ باجتآٖا ٜٚكٍٛ:

 تف ًَّٛا.. تطًخٛا..مم 

 ٚنقٍٛ حطس ايعسف ايدَّازج:

 َمطًأأ مبسمنِ.مم ممممم

َّاز ايػَُّظ، نٚ حب١ًَّ َٔ ايعٓس ايضٛد.نٚ  يمكُط، ع٢ً اضمخٝا٤ٍ، حب١ًَّ َٔ برز د

َّ ن١ًٍُ، بمٌ ٜممابع َطًطماًل َما مبٓمٗم٢       ٚع٢ً ايعُّٛ.. مل ٜهٔ َ ٝفٞ ٜمهًخِ ن

:ٍِّ  ٍّ  اَّْطجاّ، يهَّٓ٘ بعد َد٠ٍَّ ضأٍ باحإا

 َاذا تعًُٕٛ ٖرٙ ايٜاّ؟مم 

 يخيت ٜفإض نَّين ضُأ ٝس فٝٗا،  ا٤ اجلٛا  َٔ اكُجٌِّ يف ايمًِّفاش:يف ايفإ٠ ا

خسِّٜج حبٛع.. ضسق١، ْػٌ، احمٝاٍ، ٖرٙ اكٗٔ نًٗا، ٖٚٞ غا َٛفأ١ٝ.. احلٝا٠ مم 

 ؾعب١.

 بعد َد٠ٍَّ ٚيهٞ ننطس حا ص ايؿَُّم قًم:

 ٚنْمِ نٝ  حايهِ ٚحاٍ ايَّٚد؟مم 

ٌٌ مخس يٝجٝس بفؿاح١ٍ:  ٚ ا٤ ممج

 ايدُّْٝا مخس ٚقم، َّ نحٌد ٜطأٍ عٔ نحٍد إذا مل ٜهٔ ٖٓاى َؿًخ١. مم

َٞ خجاًل  رٙ احله١ُ ايخيت ندىل بٗا، يف ايٛقمم ايخمرٟ اخمًطمم ايَّٓعمس     ا محسَّ ٚ ٗ

 باتِّجاٙ َ ٝفٞ فٛ دت٘ َٓغُطًا نأَّ٘ يف عامٍل مخس.

د.. اْمبم٘  ؾخًٓا ناَاًل َٔ ايكػٛز، ٚبدن ٜر ُّ ع٢ً ايطَّمجا  نإ ؾدٜكٞ قد َأل

 فجأ٠ً، فغ س غ بًا اْمفدم ي٘ نٚدا ٘، ٖٚٛ ٜكٍٛ يرفً٘ ايؿَّغا:

 ذٖس فأفسغ٘ بطسع١..اايع٢ُ ضسبو، نمل تَس ايؿَّخٔ قد اَمأل بايكػٛز؟ مم 

 نإ َ ٝفٞ ايعٓٝد ٜطمدٜس بٓؿ  ؾفخ١ ٚ ٗ٘ عٓدَا ٜكٍٛ يٞ مجًم٘: 

 تف ٌَّ.. تطًخ٢..مم 

 ٚن ٝب٘ حطس ايعسف:

 .َمطًأ مبسمنِمم 
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َّٛ  اًَا، ٚعٓمدَا َمدَّ اكُجمٌ ٜمدٙ باكطمدع، َمددت ٜمدٟ يخمر إ اؾم١ٍ           زاقبم اجل

نإ َٓعسٖا غًَّٗا، نٓم نقٍٛ يف ْفطٞ: ))ؾدٜكو ٜدعٛى بهٌ َٛد٠ٍَّ، َدَّ ٜدى.. 

عٌٝس ٜا ز ٌ((. اخمًطم ايَّٓعس باتِّجاٙ ؾاحيب نإ َٓددلًا قًم: ))ٖا ٖٞ ايفسؾم١((  

مٗا، ضخبمٗا بٗمد٤ٚ باتِّجماٙ فُمٞ، فجمأ٠ً قماٍ َ مٝفٞ بطمدٍط        َٚددت ٜدٟ بس١ٍَّٚ ٚتٓاٚي

 َٔ دٕٚ نٕ نسف ٚ ٗ٘ عٔ ايمًِّفاش:

 يع١ُٓ اهلل عًٝو.. ٖرا ٖٛ ايغدز..مم 

يَنممس٠ًَّ، ٚنممأَّْين ضينممبرم َمًبطممًا ظممسّ           غممعست نْمم٘ ندَمماْٞ، يكممد ناْممم إٖاْمم١ً 

ايطَّسق١، خفخفم ايٛقع قًٝاًل بأَّ٘ َا قؿد إَّ ذيو ؾاحس اكطدع ايخرٟ خإ ؾدٜك٘، 

 ٜٚسٜد قمً٘. قًم ي٘ َؤِّٜدًا يف ايعخاٖس َٛاضًٝا يٓفطٞ يف ايباطٔ:

 باََّمخإ ٜهسّ اكس٤ نٚ ينٗإ.مم 

١ّٝ ايكمٌ تٓفخطم ايؿُّعدا٤، فكد اْم٢ٗ اكطًطمٌ، ٚبمدنت ايبػماز٠    قبٌ ن ٕ تينٓجص عًُ

ٚقًم يف ْفطٞ َجٌ نّ ايعمسٜظ ))يًًًٝٝٝػػمؼ، إىل غما    مم غاز٠ ايِّٗا١ٜ مم بعٗٛز ايػَّاز٠ 

 ز ع١.. اآلٕ تبدن ايطَّٗس٠ َع ٖرا ايؿَّدٜل ايكدِٜ((.

ت ايٛاحممد٠ تًممٛ ايخممس٣، نممإ  يهممٔ.. َمما  خممم اجلًُمم١  حمَّمم٢ بممدن ٜكًأممس ا رمما  

 ٜرسف بعٝٓٝ٘ باضإخا٤ عٓدَا ضأٍ شٚ م٘:

 نِ بكٞ كطًطٌ غٝدا٤ ْٚادز؟مم 

ٍّ إىل ضاع١ احلا٥ط، ٚن ابم بدقخ١ٍ َمٓا١ٍٖٝ:  ْعست ايخس٣ باٖمُا

 مثاْٞ دقا٥ل.مم 

دٕٚ نٕ ٜبمممدٚ نّْممم٘ ًمممع غممم٦ًٝا، ثبَّمممم ايؿَّمممٛز٠ عًممم٢ قٓممما٠ٍ ضمممغط زقُٗممما يف  ٗممماش   

 (( ابمطِ ابمطا١ًَ عسٜ ١ً ٚقاٍ َٓػسحًا:؟اآلٕ...ايمَّخهقِ، قًم يف ْفطٞ ))َٚاذا 

 اْعس..مم 

 نظٗست اْػدادٟ ٚاٖمُاَٞ، ٚضدَّدت بعٝينَّ َجٌ بٓدق١ٝ ؾٍٝد بفٖٛمأ.

نَّٗمما َطمممعٛز٠    ممممم ٚؾممماحيب حطممٝبٗا  م ممم ناْممم دلُٛعمم١  َمممٔ ايهممال  احطمممبٗا    

ينمخسِّن١ٍ فُٝا ٜبدٚ نّْ٘ َ ُاٌز يًطِّبام.  ١ٍَّ  تسنض خً  طسٜد٠ٍ مي

 قاٍ بطسع١ٍ:

 اخإ نًبو.مم 

ٌٍ نمتَّ:  ٚع٢ً عج

 نْا ))ايدُّٚبسَإ(( ايضٛد.مم 

 ّٚكا ٚ دْٞ ؾاَمًا قاٍ:

 ٚنْم ))ايبٛنطس(( ايمحس.مم 
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ْم١ اكباغمس٠، يهمٔ دٕٚ  مد٣ٚ، فكمد نمتَّ ايفسٜمل       تٓخٓخم ييفم ْعسٙ  مرٙ اإلٖا 

 عٓدَا قاٍ يصٚ م٘:

 ٚنْم اكسقط ))نماَّٖٛ((.مم 

ٌٔ عًم٢ ضمباقاتٗا، تًمو       تعّجبم حلفع٘ يطالَّت ايهال  ايخيت فُٝا ٜبدٚ نَّم٘ َمدَ

حطممس نّْمم٘ َّ ٜعممسف غمم٦ًٝا عممٔ ضممالَّت٘ ))ايبػممس١َّ(( َكازْمم١ً مبمما ٜعسفمم٘ عممٔ ٖممرٙ   نايخمميت 

 )ايهًب١َّ(( ايعسٜك١.ايطالَّت )

َّ شٚ يت خس م َمٔ ٖمرٙ ايمَّؿمفٝات، َسفٛعم١ ايمسَّنع ٚافمس٠        ٚقد ازحتم قًٝاًل ي

 !!خسٚ ٞ...خسٚ ٗا مبجاب١  عددتايهسا١َ، إذ مل ٜهٔ ٖٓاى َٔ ))ميجًِّٗا(( ٚ

َّ احلممماٍ مل تبمممل عًممم٢ َممما ٖمممٞ، فعٓمممدَا تمممداع٢ ايطِّمممبام إىل ْٗاٜمممم٘، ازتممما،    إَّ ن

د تكدّ ))نًيب(( قًمٝاًل عمٔ نًبم٘، حمسَّى زنضم٘ ْٚعمسٙ إىل ايػَّاغم١        ))يمكدَُّٞ(( نقؿ

 قا٥اًل نأَّْ٘  اطبين:

 ٜا بٔ ايهًس.. نتسٜد نٕ تطبكين؟مم 

َّٛزت ٜمدٟ          ّٝصت غٝعًا َٓ٘ َٚٔ ٖمرٙ ايطَّمٗس٠ ايخميت َّ نشدادين فٝٗما إَّ خطاضم١ً، نم

اح َم٤ٌ فٝم٘ ٖٚمٛ    ع٢ً ضبٌٝ اكُاشح١ ٖٜٚٛم بٗما عًم٢ نمفم٘، حتمسَّى َمٔ َمَّه٦م٘ ٚؾم       

 ٜهاد ٜعٟٛ َٔ ايفسح:

 !!؟نزنٜم.... فصت نْا ... نْا.فصت مم 

نٚٚٚٙ... ٚضخهٓا ))يفٛشٙ(( مجٝعًا، بٌ ؾفخكم ))ي٘(( بإعجاٍ ، ٚنْما نٖمصُّ زنضمٞ    

 ٦ًَِّٗا، ٚقًم حلسَٞ ٚنْا نغُصٖا مبع٢ٓ اَّضمعجاٍ:

 قَٛٞ بٓا يٓرٖس فايَّٚد ايؿِّغاز ٚحدِٖ.مم 

 َٟ َُممم َغممصا ِٗ فٓٗ ممم َممٔ فٛزٖمما، َٚممع قٝاَٗمما نٓممم قممد ٚؾممًم إىل ايبمما ،    ٚف

 ٚازتدٜم حرا٥ٞ، ٚٚقفم نْمعسٖا.

مل تفًح ذلاَّٚت ايؿَّدٜل ٚشٚ مم٘ بإقٓاعٓما بمهًُم١ ايطَّمٗس٠ ايخميت ٚؾمفاٖا بأَّْٗما        

َٝٔ َّ ًْٟٛ ع٢ً غ٤ٍٞ.  زا٥ع١ ، ٚمل تبدن بعد ))عٓدْا(( نٟ عٓدِٖ، َٚ ٝٓا ٖازب

ُّ  سٟ ٚغ يب َٚكيت  ؤ٤َّ ايَّاع ٚقًم:يف ايرخسٜل نظٗست تر

نيٝطممم تًممو ايباحجمم١ قممد نؾممابم عممأ احلكٝكمم١، ٚاؾممف١ً  مماذج نممجا٠ً يف ٖممرا  مممم 

 ا مُع، عٓدَا قايم قٛيمٗا اكػٗٛز٠:

 ))ايمًِّفاش ٖٛ ؾٓدٚم ايبًٗا٤((.
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  حلم.. وحلم

  مها حسن 

 

ٚال أْط٢ ضشهتٗا اييت عًت ثػسٖا عٓدَا قصصت عًٝٗا سًُٞ ٚأخرت أبهٞ 

ّٞ ٖٚٞ تكٍٛ:  حبسق١، فساست تطبطب عً

 ــ تفطري سًُو إٔ اهلل نتب يٞ عُسًا ددٜدًا.. ــ ال حتصْٞ ــ بعد غٝبيت

 ٚيهٓين زأٜتو متٛتني فكُت َسعٛب١ َٔ َْٛٞ.

 فعادت تبتطِ يريو نفهفت دَٛعٞ ٚأخربتٗا:

 ــ ال أزٜدى إٔ ترتنٝين ٚضٛف أذٖب َعو إىل سٝح ترٖبني..

 ــ ضأذٖب إىل ادت١ٓ..

 ــ َعِو.

 ــ طِّب إىل دِٗٓ..

 َجٌ عادتٗا ٚنأْٗا ال ختاف املٛت.. فأصُت يُتعاٚد ضشهتٗا يف أيل

 ــ نًٓا َٔ ايرتاب ٚإىل ايرتاب..

.. ٚأْا َع ددتٞ أفعٌ ايعذا٥ب.. تسقص َٔ سٛيٞ أغصـإ َـٔ ايػـذاز ٚايٓطـُات     

َّ ايعصافري تأنٌ َٔ ٜدٟ، بعد ذيو أسًّل عايًٝا ألضري ع٢ً ايػّٝٛ ايـيت متتـد    ٚتأتٞ إي

  ٕ ايفصـٌ يـٝظ زبٝعـًا تتفـتز األشٖـاز سـني        حتت قدَٞ بطاطًا أبٝض، ٚع٢ً ايـسغِ َـٔ أ

تبتطِ اذتاّد١.. ٚتٓػس زا٥ش١ ايعطس ايفٛاس١ َع نٌ خطٛاتٗا، ٚيهٔ إذا غابت تٛاز٣ 

 ايكُس خًف ايطشاب األضٛد َٚاشيت أترنسٖا حبٓني دازف تطكٞ ْباتاتٗا ٖٚٞ تػين:

 ٜا عٛد ايًٛش األخضس  ٚاهلل ألشزعو بايداز 

ايٓــاعِ ثــِ حتهــٞ يــٞ سهاٜــ١ ستــ٢ أْــاّ، ٚإذ  ٚال أْطــ٢ صــٛزتٗا متّطــد غــعسٟ 

أضتٝكظ بانسًا أْدٖؼ مبا أزاٙ فبُٝٓا تصًٞ ايفذس ٜػُـس غسفتٗـا ضـ٤ٛا بـاٖس نأْٗـا      

 ايربم ايطاطع..

 أخربتين أَٞ..
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عٓــدَا نٓــِت طفًــ١ يف املٗــد ناْــت دــدتِو ختػــ٢ أّيــا أضــتٝكظ عًــ٢ بها٥ــو،   

ض ٚايـٛالد٠، َٚـا إىل ٖٓايـو،    شاع١ُ إٔ َْٛٞ ثكٌٝ ٚأْٞ َا شيت َٓٗه١ َـٔ الالّ املاـا  

يــريو صــٓعت يــٞ ضــسٜسًا َجــٌ عــؼِّ ايطــا٥س،  ــاو بايبطاْٝــات ايصــٛف ٚفسغــ١ َــٔ       

ايصٛف، نإ ٖرا ّٜٛ ٚيدتين أَٞ يف غٗس متٛش ٚخالٍ فصٌ ايصٝف ايالذع ٚصازت 

نًُا اضتٝكظت يٝاًل ٚزست أبهٞ تًفين ببطا١ْٝ ٚختسز بٞ إىل غسف١ اَٞ طايب١ َٓٗـا  

٢ ٚاقف١ تٓتظس ست٢ تٓتٗٞ أَٞ َٔ إزضـاعٞ، نـٞ تعـٛد بـٞ إىل عـؼ      إٔ تسضعين ٚتبك

 ايطا٥س ٖٚٞ تكٍٛ يٞ أغ٢ً ايٓاع عٓدٟ ٜا صػريتٞ.. َٚا أيطفو َٚا أمجًو..

َٚست األٜاّ.. ٚنربت ايطف١ً ٚأصـبشت غـاب١.. فـ ذا َـا اْـصعر َـين ٚايـدٟ زسـت         

أختبئ خًفٗا  أيتذئ إىل غسف١ ددتٞ، ست٢ صازت َكّسٟ َٚكاَٞ، ٚإذا ذتل بٞ ٚايدٟ

 فتتُتِ ددتٞ بهًُات غاضب١ ست٢ ٜرتنين بطالّ..

 بعد قًٌٝ تطًب َين إٔ أعترز َٓ٘، ٚأال أعٛد إىل ارتطأ َس٠ً ثا١ْٝ ٚتٗددْٞ:

 ــ ٚإال تسنتو َٚػٝت ٚسدٟ.

 فأضسع يتًب١ٝ أَسٖا زغب١ ٚزٖب١:

 .ــــــ ساضس ٜا ضيت أْت تأمتسٜٔ ع٢ً زأضٞ بظ ال ترتنٝين ٚسٝد٠ ٚتبتعدٟ عين

ناْـت حتضــس يـٞ سبــات ايػـٛنٛال ايــيت أسبٗــا نـجريًا ٖٚــٞ حتضـس عــاد٠ ٖــرٙ      

 ايػٛنٛال دتُٝع إخٛتٞ، ٚيهٔ يٞ سصيت األنرب ألْين ايبٓت ايبهس.

اآلٕ ٚبعد ثالخ ضٓٛات ع٢ً ٚفاتٗا أضترنسٖا حتهٞ يٞ سًُٗا ايـرٟ تطـتعٝدٙ   

 نجريًا:

ملػـٗٛز٠ ببٝـازات ايربتكـاٍ    ا« ايكباعـ١ »ــــــ يكد عدت إىل َسابـع طفـٛييت ٚغـبابٞ يف    

ٚايًُٝــٕٛ ٚايصٜتــٕٛ.. قــسٜيت املػــٗٛز٠ بهجــس٠ ٜٓابٝعٗــا ايــيت تصــب يف صــفد َٚــا شايــت      

 نًُاتٗا ترتدد يف َطُعٞ ست٢ اآلٕ:

بعـد ذيـو تصـدص بصـٛتٗا     « بدٖا صرب، بهسا تتشسز فًططني ٚبٓسدع ع٢ً بٝٛتٓا»

 ادتٌُٝ:

 فًططني ارتضسا بالدٟ  بايًٛش األخضس ْادٟ 

 ست٢ بالدٟ تتشسز     ٞ ٖا ألٜادٟغدٚا ي

أزاقـب ادتــدات َــٔ ســٛيٞ فــال أدــد أّٜــًا َــٓٗٔ حتُــٌ سٓــإ دــدتٞ ٚقًبٗــا ايــدافئ  

 اذتٕٓٛ ٚاضأيين:

 ــ َت٢ تعٛد ددتٞ إىل قسٜتٗا ايكباع١ مشاٍ صفد؟؟
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  الخالذ الباسم

  عمر الحمود 

 

 

تٓعسض اؾالد حملاٗهٞ اغتٚاي، جنا ًِٔا، ٗازتقت فٚٔا أزٗاْح ًنّ دُنظ اضزض      

 طٔس اهطٌا١، ًِٗٔا زٗح خاهد.

  ٕٕ ًتعننٕ  ًؿنن ٓس، اننا زا٢شننٞ اؾنن٘  ٙ٘ادننٕ خاهننْد اًننسأٝ تستنندٜ اهطنن٘اد اٍ ننٓ  ٗ ٘دنن

٘ٓي عٚا١، ٗتسفع ٙدٙٔا  دعا١ٕ.  ٗاهقٔس، تتط

َ٘ٓ ًوشًا عوٟ دسٗسٕ...  ؾ٘تٔا اٍبش٘ح ٙل

ـٓ عافٚتٔا.  ًطاعٍ كبريٝ هّ تع٘ض اؾ٘  اهرٜ اًت

ٗمل تلننّ اٍتطنن٘هٞ اه٘سٚنندٝ، فِٔننان ًجوننٔا سسا٢ننس ف أسكننأُّ أط نناي زٓقننع،      

ٕٞ كاُت ًًٙ٘ا ًع زٙ ٔا غع٘ز زؤٗضٍٔ ًوٓبدٝ، ٗثٚا ٍٔ  ًٔرت٢ٞ، ٙطونب اهؿدقات ف ًدِٙ

ٕٞ أشٓست ف ضّوٞ غرا١ إل ٕٞ عباضٚٞ، سّطٌت اؿسب متجااًل ـوٚ  ه٘ ُ ٔعح  عٔدٖ!ً اط٘زٙ

ف٘ق قؿسٜ،  ٓرا اـوٚ ٞ اهَٚ٘ ؾوظ عوٟ أطالاا ُا٢شًا، ٗهقاي هوطشا ٞ:  ْ أًطسٔت

 فدسادم هٚظ هٛ.

ضناًع  ً نرتض،    ٗؼدخ ًنع  اهري، ٗقوْق دٌٕٓ،  ا تعد عّ توم اٍػآد اهساغشٞ

قنناي: أخػننٟ ًننّ سننسٕب قادًننٞ ٙلننْ٘ اهسغٚنن، ضننالسٔا اضضاضننٛ، ٗ نناهتذ٘ٙع ُؿننب      

 اهعاغس!اهَٚ٘ ف  اهٌِ٘زك

ٗقؿد دًػق هٚلط  ق٘ت أط اهنٕ ف ٗقنٕت كاُنت فٚنٕ دًػنق طسٙندٝ ه ؿنا٢ى        

و٘ن طسٙقٔنا  ٗفؿا٢ى، ٗاهطسٙق  هٚٔا اغتباكات دا٢سٝ زسآنا  سؾناف  ٗقنرا٢،، ٗضن    

 ْ  قكا١ اهلل ٗقدزٖ ؾدقًا ٗٙقًِٚا.٘جيسؤ عوٚٔا  ال اهػذعاْ ٗاٍؤًِ ً اًسٝ ال

 كبتت دًػق آالًٔا، ٗزٓسبت  ٕ، ف ٕٚ زا٢شٞ اه سات ٗعبنق اهطنِا ى، أعطتنٕ ًنا    

٘ٓز       ٙسٙد، ٗعاد عوٟ  طاط اهػ٘ق    ًدِٙتٕ، ٗؾؤا عِند اضؾنٚى، كناْ فساتٔنا ٙتكن

هط ّ ٗاهق٘ازب، ٗزسى ٓ٘اٝ اهؿٚد ٗاهؿباٙا اهن٘ٓزادات  كآ ٞ، ٗق تاٖ تِ٘ح، اخت ت ا
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ٗأغِٚات اهعػق ٗاه ساق، ٗضنش  دخناْ تِناط  شزقنٞ اهطنٌا١، ٗكلُنٕ عونٟ ً٘عند ًنع          

غننعاٙا اُ ذنناز اضننتٔدة ضننٚازٝ اؾننالد، فتِنناثست اهػننعاٙا عوننٟ قطننس  كننبري  عنند أْ     

 أخطلت اهطٚازٝ، ٗؾٔست ضٚازإت قس ٔا.

ٚاب اهك٘ازٜ، ٗاسدٝ عوٟ ميِٚنٕ ٗٗاسندٝ عونٟ    كاُت اهػعاٙا  ٘الدٙٞ سادٝ كلُ

مشاهٕ، ٗثاهجٞ أًاًنٕ، ٗكاُنت  سندآا سنازٝ ًساٗغنٞ، اختنازت ؾندزٖ، ًٓصقنت اؾوند          

 سعُ٘ٞ، ٗٓػٌت اهكو٘     سٙٞ، زكِنت ف اهؿندز ؼنت اهقون  متاًنًا، ٗكلُٔنا مل       

 ػد ضعٞ ًجى ضعتٕ ٗدف٣ًا ًجى دف٣ٕ ُٗقا١ّ ًجى ُقا٢ٕ.

كتونٞ ان  خنالي ؿعنٞ، تلزدشنت اٍبناُٛ اهقسٙبنٞ  لنٓى         االُ ذاز دعى اهػناز    

 أثقااا!.

 تٔاٗت، تؿٓدعت، فلٓى  ِا١ ُاي ُؿٚبٕ.

ازت ننع اٍننازٝ    اضعوننٟ، ٗازتطٌنن٘ا  نناضزض قتوننٟ ٗدسسننٟ ٗفاقنندٜ ٗعننٛ، ُٔنن   

ؾاسبٕ فسٙند، ٗ نال ت لنري زكن  ًجوٌنا ٙنسك  اهِناع ًنرع٘زّٙ ف كنى اػناٖ،           

ُ٘ٓنت ٗدنٍ٘ٓٔ  لنى        طنا١ ٗأط ناالً  ٗسني اضتعاد أُ اضنٕ ٗدند س٘هنٕ ُ    ًنّ اٍنازٝ، ٗقند تو

أه٘اْ اـن٘ة، ٗتِبجنق زٗا٢ن  خاؾنٞ، زا٢شنٞ غن٘ا١ أدطناد، زا٢شنٞ دَ ٗأغنال١، زا٢شنٞ           

 زًاد، زا٢شٞ ع ّ قب٘ع ف  ٕٚ٘ت ُ ٔقست  طُ٘ٔا، ٗزٗا٢  غسٙبٞ مل ميٚٓصٓا ......

ْ  اهرتاب.  ٗجنا اؾالد هطسعٞ ضٚازتٕ اٍطوٚٞ  و٘

دسٙسٝ، زؤٗضٍٔ مل تعد زؤٗضًا، ٗأدطادٍٓ كتى ؿٍ  ال ذُ  ٗالْ  ً٘ٗات ًدُٚ

٘ٓة ًلاْ االُ ذاز، غّلى س سٝ عٌٚقٞ، ٗتٔاٗت اٍباُٛ اهقسٙبٞ.  ًٔسٗضٞ، ٗػ

ٟٔٓ اضذ٠، ٗتت٘ضننع ف اؾطنند هتوشننق  ننٕ اهقنندز اضكنن  ًننّ     كاُننت اهػننعٚٞ تتػنن

َِ٘ت ًا اضمل، ٗٓ٘ اؿطاع ستٟ اهععٍ، َ ، ك ٘اا دافعٞ اهدًا١ س اغتٓدت سسازتٔا  وؤ

  .ٛهتبّقع قٌٚؿٕ اض ٚ   اضمحس اهقاُ

كاُننت ضنن٘دا١ قامتننٞ تعننادٜ اهبٚنناض اهِاؾننع، ٗكاُننت هجِاٙننا قوبننٕ  ٚنناض قطننّ      

 اه سات ُٗدٙ، ثور اهػتا١ .....

٘ٓاقٞ إلط ا١ درٗٝ اؿٚاٝ فٕٚ، ٗاؾرٗٝ تسٙد اهتّ٘قد ٗاالغتعاي.  كاُت اهػعٚٞ ت

ط ت اهػعٚٞ، ٗف قوبٔا أه، غنٚطاْ ًنّ اؿقند ٗاـبنح، ٗف قوبنٕ أهن، ًنالن        

ٕٞ قننٚقٞ ًٗعسكننٞ غننري ًتلاف٣ننٞ، دعوتننٕ ٙؿنناز    ًننّ اهتطنناً  ٗاهنن٘ٓد، سػننستٕ ف شاٗٙنن

ٍٓ ٗهٚندٓا  عند غٚناب،       َ  تكن مسً٘ٔا اه اتلٞ، ازمتٟ أزقًا، استكِتٕ اضزض عِناْ أ

 ًتني!ٗال غسا ٞ ف ٓرا، فبٌِٚٔا سبى ٕٗد 
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 اجملٔ٘ي؟ني قٚى هٕ:  قَٚت ف اٍدِٙٞ، تِتعس اهقادَ فش

أدنناب ظنن٘إب أثوننر ؾنندزٓا: اؿؿنناز خننري ًننّ اه ننساز، هننّ أتننسن اٍدِٙننٞ هوعصهننٞ      

 ٗاه س ا١ ٗاهطيب ٗاـساب.

ُعننس س٘هننٕ ًطننتطوعًا، كنناْ اٍلنناْ ً نناشٝ خاهٚننٞ، اـنن٘ة أفننس  اهػنن٘از  ًننّ       

ًرست س٘هٕ، ٗدد اه ذا٢ع ٗاـساب، ًعامل اهِاع، زاق  ًا  ًٗؤضطات ٗكوٚات عوٍ ُد

 أسِسقت!ٗأغذاز ًاتت عطػًا ٗاه سات ٙ٘اشٙٔا، ًٗلتبات 

، ٗمل ٙنؤذٗا ًعنامل اٍدِٙنٞ    دهِِٚٚ نسا ف اؿسب اهعاٍٚٞ اهجاُٚٞ ساؾس اضٍاْ ًدِٙنٞ  

غننلس عوننٟ ٗادنن    اضٍنناْ غننلسًا عوننٟ ذهننم، ضُننٕ ال  ٗزً٘شٓننا اؿكننازٙٞ، ٗمل ٙتوننقَٓ 

  ُطاُٛ.

٘ٓسسٗ ٍٔ ؼرتَ اه ٘ٓعوٍ ٗاإل دا ، ٗسسٗ ِا ؼ ي اٍبناُٛ     ي اضسٚا١    ععاَ ٗؼ

 زكاَ!

ْٓ اٍعامل ًّ عسق اهِاع، ٍاذا ٙتذآى اٍتِاشعْ٘ ٓرٖ   اؿقٚقٞ؟ 

تطا١ي خاهد، ٗأقاة: اؿقٚقٞ ًّ قشاٙا اؿسٗب، ٗتسقد ًجى اهلجريّٙ ؼنت  

 اضُقاض.

 اٍدِٙٞ؟عوٟ ذ    أعسة هط١٘ سعٛ أَ ؿطِٕ أُٛ  قٚت غآدًا أخسع ٗال

 اهرٓ اسْ٘؟أعسة    أٜ سذس  ِٙتٌٛ  ٗال

تِقنى ضنن٠٘ اهقوٚنى دننا سندخ، ٗدننا ذندخ، فوٌنناذا اهؿننٌت      ٗٗضنا٢ى اإلعننالَ ال 

 اٍسٙ ؟اإلعالًٛ 

 أض٣وٞ  دا اتٔا ًعّوقٞ. ُقٔتوِت؟ٗ ذا اٍدِٙٞ ُض٣ٔوِت  لٜ ذُٕ  

 ٗاضتباست أعٌاقٕ سطسٝ ٗأمل.

اؾسح ٙتطع، ٗٙعٌق ف اهوشٍ اه يت اه دز، ؾاز ق ط عوٟ دسسٕ  ٚدٕٙ، هلّ 

٘ٓز ُن٘افري دَ ُقنٛ سناز، ٗدناد      أك  ًّ ًطاسٞ اهٚدّٙ، ٗأق٠٘ ًّ ق ط اضؾا ع، ٗف

  ٘دع  ً٘دع.

 تلّهٍ، هلِٕ ف أقؿٟ دزدات اهؿش٘، ًالً  ٗدٕٔ ٗغت  رهم.

عننٓ  عوننٟ غنن تٕ اهطنن وٟ هٚشننبظ أٍننٕ، هلننّ اضمل قنناز  عِٚننْد ًننساٗ ، متننٓسد،      

ح، اقتشٍ قال  اؾطد ٗسؿُٕ٘، ٗاستٓى ًطاسات ٗاضعٞ فٕٚ، ٗ ِٟ ًطتعٌسإت ٗؽا 
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عادوٞ، ًٗٓد دط٘ز ؼاه، ًع اهِننصٙ،، ٗشاد  كنساٗٝ، ٗكنٓى ً٘دنٞ أمل ؾنازت أقن٠٘       

ًّ ضا قاتٔا، ٗأغٓد  ٙالًًا ًّ أخ٘اتٔنا، ٗكنٓى دفقنٞ دَ ؾنازت أغنصز ًنّ ؾناسباتٔا،        

ٚاٝ فٕٚ، ٗاهػٌظ تصٙدٓا تلثريًا، متِنٟ  ٗازت عت دزدٞ سسازتٕ، تسٙد ػ ٚ، ِٙا ٚع اؿ

ّٓ عوٚنٕ        ه٘ ٙقرتب ًّ ض٘ز اٍدِٙٞ اضثسٜ هٚو٘ذ  ٕ كعادتنٕ ف ؾن سٖ، ف دناز اهطن٘ز ذن

ًّٓ هننٕ ٗقاٙننٞ ًننّ قننس ٞ مشننظ  قاتوننٞ، ٗميطنن  أٗداعننٕ  بوطننٍ            طبقاتننٕ اهعاشهننٞ، ٗٙننؤ

    ٚ د ٙت ٚنل  اهعافٚٞ، ِٗٙ شٕ عطس "اه اهٚٞ"، ٗقد عوق  ٕ ف شٓ٘ سكنازٝ سنني كناْ اهسغن

ظّوٕ ف اضرتاسٞ  عد غصٗٝ، أٗ ت قد هوسعٚٞ  عد د٘هٞ، ٗترتن ثٚا ٕ اٍولٚٞ أخالطًا ًّ 

اهطٚ  ض ازات ؿقنٕ  قادًنٞ، ٗٙونتقط اهطن٘ز غنرزإت ًِٔنا، ميصدٔنا ًنع أزٙنر  نساعٍ           

ًُسٗٙٞ، ِٙتػٛ  ٔا ؿعات، ِٙجسٓا زذاذًا س٘هٕ، ٙ ٚ  فٚٔا عّ  أشٓست س٘هٕ  عد ًطسٝ 

َ  ُا٢بننات فٚٔننا     اه٘دنن٘د كلُننٕ ف  سكننسٝ ِٗدننٕد، ٗٙنندٓخس اطخننس ال،طننإط ُننن، أٗ ضٙننا

 اهع ُ٘ٞ ٗاهسك٘د ....

ٗؼسكننت غنن تاٖ، ٗذا ننت ف ًِادنناٝ ًننع اهطنن٘ز، ٗ ننرت ٓننرٖ اٍِادنناٝ ًننسٗز زفٚننق    

ضنن ستٕ، زأ٠ خاهنندًا ٙعنناُق اضزض، ٗقنند تننلٓخس اهسفٚننق خطنن٘إت، فَطننٔوٍ ًننّ اهػننعاٙا،   

تؿسفٕ، ُذٔعس، ضقط قوبنٕ أضن ى قدًٚنٕ خ٘فنًا، ٗمل     ٗكاْ فسٙدًا ف خ٘فٕ، غسٙبًا ف 

 ًِٕ!جيسؤ عوٟ االقرتاب 

زآٖ خاهد، اضتبػنس، فاهؿندٙق عِند اهكنٚق، ٗسنني ػناٗشٖ ٓسٗهنٞ  ندً٘   ٓاطونٞ          

 سطافٞ ...... سٚ، ....، ٗٙا ٗغٔقإت زاعبٞ، ؾاست أعٌاقٕ ًعاتبٞ: ٙا

 عرزًا.ٌظ هٕ ٗتا عٕ  عِٕٚٚ ٗٓ٘ ٙسك ، ٗٙتعجس، ٙقع، ِٗٙٔ ، ٗٙؤح، فاهت

 ًجوٕ!مل ُٙطَع، خاهد، ًّٗ ازمتٟ 

كاْ ًًٙ٘ا أض٘د ف سٚاٝ اٍدِٙٞ، ؾسخت اٍدِٙٞ، ت ٓبست اهدزٗب قتٓذٞ، ٗزفعت 

، ٗآتصت أغذاز اهك اة، زمجت اٍػٔد  ِعسإت غاقبٞ، ٕدأسٚاؤٓا  ٚازق زف  ًِٓد

     ٗ  نساز   لنس  مل   ٗتعّلست ًٚاٖ اهِٔس، ٗطازت أضنساب اهطنُِ٘٘ ٗاهقطنا    ًِآنى آًِنٞ 

 ...... .تو٘ثٔا اهبػس، ٗاض٘ٓد ٙاق٘ت اضفق، ٗتلٓدز ؾ ا١ اهقس٠

شاي ف دًػق، ٗسؿنى اهنرٜ ال نٓد أْ ذؿنى، قناي      ًا كاْ أٓوٕ عوٟ اعتقإد إُٔ 

 اٍ قا٢ى: تاقت شزقٞ اهطٌا١    دبِٕٚ.

 فعوٌ٘ا  اضتػٔادٖ، ُٗاه٘ا أدس اهؿ  عِد اهؿدًٞ اضٗ .

ُِٓس   خ٘تٕ ٗأ ِا١  عًٌ٘تٕ، ٗؿقت  ٔنٍ مجاعنات ًنّ اؿنازٝ ٗاؿنازات اجملناٗزٝ       ٗ

 جيدٖٗ!هوبشح عِٕ ف ضاسٞ اهلساز ٗغسة اٍػاف ٗاٍدافس، ٗمل 
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ٗمل ٙنن٘ق ٍٔ خننْ٘ة، ٗتكنناع، اهبنناسجْ٘ ًننع اقننطسإب ٗغوٚنناْ ٗؾننسا  ِٙنندد  ننا    

      ْٓ ٌٓى اٍطؤٗهٚٞ هوٌطنوشني اهنرّٙ ٙت و ونْ٘  نني اٍندُٚني، ٗقٚنى:    دس٠ ٗ ا جيسٜ، ٗذ

 اؾالد كاْ ف ساهٞ ذٓ٘ي  ٗغري ًت س   هوقٌع.

كنناْ ف  ننساد اٍػنن ٟ اهنن٘طد، ٗاهنن اد ٙكننٚق  اؾجننح، فجالداتننٕ مل تعٔنند ٓننرا  

اهعندد ف تازهٔنا اهط٘ٙنى، ف٘ٓنن  اه نا٢  ًِٔنا    دننسات اٍػن ٟ ٗضناستٕ، ٗتنندّفق        

ر، سكنسٗا  اهِاع  هٕٚ زدااًل ُٗطا١ّ، تدفعٍٔ اه ذٚعٞ، ٗٙتقٓدًٍٔ  لا١ ٗع٘ٙنى ٗقنذٚ  

ًّ كٓى غ٘از  اٍدِٙٞ ٗسازاتٔنا ٗأزٙافٔنا، ٗكنٓى ًنٍِٔ ٙبشنح عنّ قسٙنٕ  هنٕ، غناب ف          

 اٍدِٙٞ ًِر ضاعات، ٗمل ٙعد.

أض، ٗاضتِلاز، غذ  ٗ داُٞ، ً٘اضاٝ ٗهعِنات، ٗاٍن٘ت قنآس قنٜ٘، ٙطنتٌس ف      

اضننتدعا١ ًننّ ٙسٙنند، ف اه٘قننت اهننرٜ ٙسٙنند، ٗ اهطسٙقننٞ اهننيت ٙػننا١، ٗف اٍلنناْ اهننرٜ  

 ١، ٗٙتشداُا  لفعاهٕ اٍتعاهٚٞ، ِٗٙطر هِا أك اًُا ًّ خٚ٘ط اه٘ٙالت ٗسباي أٍاهم.ٙػا

كاْ اٍسسَ٘ ِٙتعس خاؾتٕ، ٙسٙد  غساقٍٔ  لغ٘اقٕ، ٗقنٌٍٔ    ؾندزٖ، ًنٓسٗا    

  قس ٕ، مل ِٙتبٔ٘ا ه٘د٘دٖ، هلجسٝ دجح اٍ٘تٟ ٗهػدٝ ٗقع اٍؿٚبٞ عوٍٚٔ. 

 ٙننا ؾنا  .......  عٌننس .... ٙنا  هوٌطنس: ٙنا   اهت نت    أغنقا٢ٕ ًبتطنًٌا ا تطنناًٞ اهػنذس    

 ًسٍٙ. ضوٌٚاْ ..... ٙا

 داضٍ. اضتذٌع أُ اضٕ، ٗأزاد أْ ٙلٌى: ٙا

هقطنن٘ٝ ًطننافات تننبٓ  ؾنن٘ت    هلِننٕ اضننتدزن  لوٌننإت تقطننس سصُننًا ٗعذننصًا: ٙننا    

 اهؿا س!اؿادٜ اهطآس ٗٗعجا١ ض س تطشّ كبد اؾٌى 

ْٓ  ٌِٚٔا ًطافات قازٙٞ، ترتاًنٟ عون   ٟ  ن٘إد ًنّ زًناي  ٗتنالي  ٗزدنَ٘      فقد ترّكس أ

 ٗأخادٙد ؼتاز    ُ ساق اضُبٚا١.

ٔٓد عسقٞ ٗه٘عٞ متتد  ط٘ي اضًٚاي  ني ًدا٢ّ اه سات ٗس٘اقس اؿذاش: هٚتد  ٗتِ

َٓ  ق٘ٝ ٗضسعٞ ضختؿس اضًٚاي اهبٔٚكٞ، ٗأقطعٔا ف َُ ظ  ٗاسد.  أٗ

 مل ٙوت ت٘ا  هٕٚ، ٗقد كاْ ٗاضطٞ ف عقدٍٓ.

ضننبٚى الختصااننا، فقنند اًتننٓدت اًتنندادًا      از ت ؿننؤٍ عِننٕ، ٗال كاُننت  كننعٞ أًتنن  

 ٗاهقٌس!أضط٘زًٙا دعؤا أط٘ي ًّ اهبعد  ني اضزض 

ًسٗا أًإً  طسعٞ زؤٙا ٗخ ٞ طٚ،، ٗمل ٙطٌع٘ا، ٗف ٗدٍ٘ٓٔ سصْ دفني ٗغ٘ق 

 ه ٟ! ال
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 ....   سآٍٚ مح٘د .... ٙا عوٛ ... ٙا ُاد٠ أؾشا ٕ، فعِد اهػدا٢د ُٙعَسة اإلخ٘اْ: ٙا

مل جينند ضنناًعًا، ٗكنناْ ًننٍِٔ عوننٟ ًسًننٟ اهت اتننٞ، ٗمل ٙعنند ٙننسآٍ ًننّ اغننتداد      

 اهصساَ ٗضط٘ٝ اهكذٚر ٗازت ا  اهع٘ٙى.

 ُاد٠ أ ِا١ عًٌ٘تٕ، ٗدريإُ ًٗعازفٕ، مل ٙطٌعٖ٘.

 اضتذد٠ ُعسٝ ًٍِٔ، َ ُعَدت عِٕ اهِعسٝ ًطريٝ أٙاَ ٗأٙاَ!.

أزاد اهوشاق  ٍٔ، خاُتٕ ضناقاٖ،  زفع ٙدٕٙ هٚعرتقٍٔ، أٗ ٙؿافشٍٔ، خرهتٕ ٙداٖ، 

 أؾوٕ!أؾع  أْ هْ٘ اه س   ًٗا

ًٗٓست ف ذِٓنٕ ؾن٘زٝ أط اهنٕ، كناُ٘ا  نني اهندًٟ ف غ ونٞ اهط ٘هنٞ، ٗٙتطنا١هْ٘          

ْٓ اؿننسب اغتاهننت  ٗال دازُننا؟ نن ا١ٝ عؿننافري اهنندٗزٜ: ٍنناذا ؼكننس سػننْ٘د      ٙعوٌننْ٘ أ

 ٗ ً٘ضننٚقا قننشلاتٕ ٗزُننني أسالًٔننٍ، ٗسننسًتٍٔ ًننّ كوٌننٞ و ا ننا ، ًٗننّ ُنند٠ قبالتننٕ 

 كوٌاتٕ.

ٗٙسدٖ خاطْس ذدثٕ  ؿساسٞ فٚٔا هرٝ اٍلاغ ٞ: أُت اخرتت اهلساًنٞ ٗاهجبنات،   

 فادفع اهكسٙبٞ، ٗاُصِة  ٔد١ٕٗ ٗؾٌت.

 غعس  كٚق  ٗغٓدٝ.

عننح عننّ  نند أًٚننٞ ف اطفنناق، ٙطننتدٓز عط ٔننٍ، ٗقنند ضننادٗا اضزض ًننّ اهؿننني    

ؿنس سطنريًا، فونٍ تِنت   اهطنٚ٘ة، ٗمل تَ٘قنع       غسقًا    اضُدهظ غس ًا، ٙستٓد  هٚنٕ اهب 

 هِذدتٕ!اهدزٗ  عوٟ اهؿدٗز، ٗمل ُتػشر اهسًاح 

 ِٙادٜ فسضاًُا ذادٗا عّ اهدٙاز ٗاهقبا٢ى، ٗخّودتٍٔ اضغعاز ٗاٍالً .

ْٓ عنِرتٝ مل    ٗٙسدد دسة اهِٔس ؾد٠ اهِدا١، ٗٙطٌع ًِٕ اؾ٘اب:  و د ٙا ضنٚدٜ  

ٕٞ غدؿننٚ   ٞ تنندٗز سنن٘ي عبوننٞ، ٗطسفننٞ  ننّ اهعبنند ٙرتُنن  ف    ٙنندافع عننّ اهقبٚوننٞ  ال ٍؿننوش

اهطننٔسٝ ًنناًل، ٗٙطننل  حننسٝ قدسننٕ عوننٟ ؾنندز دازٙننٞ ٗاننٟ، ٗمل ٙقاتننى  ال إلثبننات    

ٌٓـ دٗز اه صالْ، ٗقاي: طسفٞ هٚظ ِٓا.  ت سدٖ، ٗه٘ زأ٠ ق٘ازٜ اهعؿس هتق

ًسؤ اهقٚظ ف ظٓى اه ٚاب، ضٚ ٕ اٍؿق٘ي تآكى ًّ اهؿندأ ف غٌندٖ، ٗتِناشي    اٗ

س ٗاضًس، ٗقاطع اهػعس، ٗقَبَس سوٌٕ  تناز  ًولنٛ ٙجقنى زأضنٕ  عند أْ اضنتعاْ       عّ اـٌ

  اه سٙ  الضرتداد ًولٕ ًّ اهقسٙ .

ًٓى ؿعإت ضاسٞ ِٙتؿ  فٚٔا  سز ضاعٞ اٍدِٙٞ، اهطاسٞ ًق سٝ ً٘سػنٞ، ٗقند    تل

ٍٓ قوبٔا اهِا    اؿسكٞ.  كاُت ق٘ز اهؿد  ف اٍدِٙٞ، ٗاهؿدز اهرٜ ٙك
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ٗٓن٘ ٙننس٠ آالة اضٙندٜ اهؿنافعٞ ت٘اهنت عوننٟ ٗدنٕ اٍدِٙنٞ، ٗٓننٛ       ٗؽِقنٕ اـٚبنٞ،   

غدٜ ط وٞ  س٣ٙٞ، ًطازق ثقٚوٞ ؽدد ظٔسٓا، ٗٓٛ  عٔس محى  ٗدٙع، أطِاْ اضسذاز 

تسدٍ زأضٔا، ٗٓٛ طآسٝ عرزا١، ٗاٍ٘ت غساب أض٘د هٍٚ ظِاسٚنٕ ف٘قٔنا، ٗذذن     

اي ُػن٘اْ ف اهطناسات   عِٔا ق١٘ اهػٌظ، ٗكٓى َٙ٘ ٙ ٓس  فٚٔا ًٚتنات ًٗٚتنات، ٗهتن   

ٞ، ميتطنٛ  دمحن ٗاهػ٘از  ٗاهك اة، ٗٙتدنر أغنلااًل عدٙندٝ، ف اٍدناد  ٗاهصٗاٙنا اٍص     

ً ددننننات عٌٚننننا١، ٗٙننننصز  عبنننن٘ات ُاضنننن ٞ أٗ أه نننناَ غامشننننٞ، ذٌننننى  ِننننادق قِٓاؾننننٞ  

ٗضلاكني سادٝ ٗكسا ٚر ً ًٗٞ ٗأكباي ز اعٚٞ ٗأضِاْ قاطعٞ ٗأظ ناز ساقندٝ، أٗ   

 ٙاْ اهدًا١!.قرا٢، فٓتاكٞ، ٗٙؿ ق ؾس

طنناة  ؿننسٖ ف كننٓى اؾٔننات، ف اهػننٌاي اهقسٙنن  ضنناسٞ اهِعننٍٚ، ٗقنند ؾننازت       

ًقؿننوٞ تعّوننق اهننسؤٗع اٍقط٘عننٞ عوننٟ ضننٚادٔا، ٗف اؾِنن٘ب ٙٔننسٗي اه ننسات ف فننساٖ   

هٚبعد عّ ًِاظس قصُٞ، ٗف اهػسق الست هٕ ت٘ت٘ي  سدا٢ٔا اه بازٜ زا كٞ عوٟ توتٔنا،  

ٖ٘ٓ ٗدٔٔننا اضثننسٜ ًسؾنند ًطننو   ، ٗزأ٠  نناب   ننداد ٗامجننًا ف ٓننرا اضؾننٚى اٍػننٓبع  ٗٙػنن

 نندخاْ ٗغننعاٙا ٗ،ٚنن ، ٗٙتشٓطننس فدننازٖ عوننٟ أٓنناهٛ اٍدِٙننٞ، ٗقنند ت٘شعنن٘ا  ننني قتٚننى    

 .٤ٗطعني ٗدسٙ  ٗغسٙد ٗالد

٘ٓدت ؾد٘ز اهسؾافٞ    اهبٚكا١.ٗف اه سب اض

 ذدخ. ٗمتِٟ اهباب ه٘ دا١ ًّ ٙ ٌ  عِٕٚٚ كٌا ذدخ هوٌ٘تٟ كٛ الٙس ًا

ْ٘ٓ ٗدٔننٕ  ٗتوٌننع ٍٓ، ٗٙتونن عِٚنناٖ  نندً٘   سبٚطننٞ، ٗترتاكننٍ ف د٘فننٕ طبقننات ًننّ اه نن

ْٓ اٍدِٙٞ ُاهت قنس ات مل تلنّ ًت٘قعنٞ،     اه كازٜ  وْ٘ اؿصْ، فتشٓطس ًجوٕ، عسة أ

ْٓ اهكشاٙا كجس ًجوٕ.  ٗعسة أ

، ت ري أزاسٕ، ًٓست ف ذِٕٓ فلسٝ اٍ٘ت ٤ٗ ني اه٘عٛ ٗاهالٗعٛ غعس  ت ري  ً اد

 اهسسٚى، ٗمل ٙطٌ  ؿقد اهػعٚٞ أْ ٙ ِٕٚ.كً٘كٞ، اختاز 

ٓٔ  عبازٝ اهػٔادٝ، ٗقبكنٞ اهٚند اهٌِٚنٟ اٍ وقنٞ ٗ  قنا١ ضنبا تٔا        ُٗ اُػسح ؾدزٖ، ٗ

  اٍ ت٘سٞ غآدٝ عوٟ ذهم.

ٓدأ، زٗسٕ ُطٌٞ تطسٜ ًّ ٔعسق     عسق  وني ٗضالضٞ قطسٝ ًّ ضنّقا١، ٗتِطنٓى   

٘     عك٘، ٗ ت٘ق سبٕٚ     س ٕٞ ٗٙطس  ًّ عك بٚبٕ تؿنى سوقً٘نٕ، ُٗكٔػن، عِنٕ     غ 

ْ  ٗأفِناْ ٗخنريات        اه طا١، ٗشاهت اُؿذ ، فؿاز اهَٚ٘  ؿنسٖ سدٙند، ٗزأ٠ دِاُنًا  عٚن٘

سطاْ، ٗادتٌعت ًال٢لٞ س٘هٕ، دوطت ًِٕ ًٓد اهبؿنس، ًٗعٔنا ك نّ ًعّطنس ًنِٓعٍ،      
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كاُت  ٘دٖٕ٘  ٚكا١، اه٘دٕ اه٘اسد ًِٔا ٙعادي مشظ اهدُٚا، تؤُطنٕ  ناهِ٘ز، ٗؼٚطنٕ    

 ؼصْ. ؽاة ٗال لُِٚٞ: ال اهطٌ

أٙتٔننا اهننسٗح  ٗهاطنن  زٗسننٕ: ٙننا ٗذكننس ًوننم اٍنن٘ت  سفقننٞ ًوننم ٙبػننسٖ  اؾِننٞ، 

ِٗح ٗزذاْ.  اهطٚبٞ اخسدٛ    َز

زّطنن  عنن٘دٖ ُطننى اهسقننٟ، فننلٗزق ضننسٗزًا، ٗمل ٙتطننع اهلننْ٘ ه سستننٕ، ٗزقننٟ         

ٕٞ زٗساُٚٞ هٚؿى    ًقاَ اهوقا١.  دزدات اٍ٘ت  عصمي

ع، تسافنق قن٘ع قنصح فن٘ق زٗض  ًصٓنس ، مينٓد أفِاُنٕ هٚعناُق         ٗسّوقت زٗسٕ طري ز ٚن 

ٍ  ٙالًننظ ُ٘اؾننٛ اه ٌنناَ، ٌٗٙٔننظ هوِذننَ٘ عننسازٝ عاغننق، ٗزا٢شننٞ خصاًننٟ    دبٔننٞ ُطننٚ

ًِٔطنلًا، ازتناح، ٗٓن٘       ًِعػٞ تط ٟ عوٟ زٗا٢  اهبازٗد ٗاؿسا٢ق ٗاهدَ، تعّطنس اهلنْ٘ 

ز اهسا٢شننٞ اهطٚبننٞ، ٙنس٠ زٗسننٕ تعننسز ُن٘زًا    أٗي مسننا١، ٗتتطننا١ي اٍال٢لننٞ عنّ ًؿنند   

 فٚقاي اا:  ُٔا زا٢شٞ غٔٚد.

فتطننتقبؤا ًال٢لننٞ اهطننٌا١ اضٗ   اهبػننس٠ ٗاؿٌنند ٗاهتطننبٚ ، ٗتػننسق ٣ٚٓاتٔننا  

اهِ٘زاُٚٞ، ٗٓٛ تبٓػس  عكنٔا، ٗتقن٘ي  طنسٗز: افتشن٘ا اض ن٘اب هنسٗح اهػنٔٚد، فاؾِناْ         

 تتصّٙٓ هعِاقٕ ......

   ٕٞ ٗهطنٕ، ز ناُٛ تسفعٔنا، ٗتطنري  ٔنا       ٗت سد اا اٍال٢لٞ أدِشتٔنا اؿسٙسٙنٞ، ٗغ ن

ٗددتنٕ ف اهطنٌا١ اضٗ ، ٗ ٚطنس  تسفعٔنا ًال٢لننٞ         اهطنٌا١ اهجاُٚنٞ، ٗػند فٚٔنا ًننا    

اهطننٌا١ اهجاُٚننٞ    اهطننٌا١ اهجاهجننٞ، ٗٓلننرا عسدننت ًننّ مسننا١ٕ    مسننا١ٕ ستننٟ  و ننت       

 اهطٌا١ اهطا عٞ ًط٣ٌِٞ زاقٚٞ ًسقٚٞ، ت٘اشٙٔا شًسٝ أزٗاح ًجؤا.

 اهلل ًّ عالٖ: اكتب٘ا عبدٜ ٓرا ف عوٚني.ٗهاطبٔا 

ٗتعنن٘د اهننسٗح    اضزض  سفننق ، تنندخى    اؾطنند، فٚبننتٔر سٚنناًٝ، ٗٙتننلّهق ٗدٔننٕ   

 ِكسٝ اهِعٍٚ، ٗتطتعد اهسٗح هطؤاي اٍولني  جبات، فٌّ مسعت خطاب اهلل ف عالٖ، 

 َٗسٔعٚت  سقاٖ، هّ تعدَ اإلدا ات اٍِذٚٞ.

اٍ ف غ ٕ٘ٝ أٗ قٚو٘هٞ، مل هٌد اٍ٘ت قٚا١ ٗدٕٔ، عجسٗا عوٕٚ قبى اه سٗب،  دا 

ٕٞ فساتٚٞ. ٍ  ضعٚد، ٗدطدٖ طسٜ ُدٜ كلٙل  ظى  امسًا كلُٕ ف سو

 اُدفع٘ا    دجٌإُ، استكِٖ٘، فوٍ ٙتشسن، ضلُٕ٘ دعى ً٘تٕ سقٚقٞ.

 لتٕ اهقو٘ب قبى اهعْٚ٘، سصُت عوٕٚ اٍدِٙٞ، ٗدًعت   صازٝ هعٓى اهندً٘  ؽ ن،   

 ضعريٓا.

 ًٚا َخدًًٗا، ٗه٘ قاقت  ٕ اهدُٚا، ٗقّوؿت هٕ اضزشاق.كاْ ضد
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 كاْ ميٓجى اه٘دٕ اضمجى هإلُطاْ.

ٙطٌعٕ اهبػس تؿٚ  دِاشتنٕ ًطنتعذوٞ هقنا١ اهلل هتٌنسح اهنسٗح ف اؾِنٞ        ٗ ؿٕ٘ت ال

 سٚح تػا١: قٓدًُ٘ٛ قٓدًُ٘ٛ.

ٗف ً٘كننن  ًٔٚننن  تػنننٚعٕ مجنننْ٘  غ نننريٝ، ٗف اهعٚنننْ٘ سنننصْ اهٚتننناًٟ، ٗتتاهنننت     

 : غٔاداتٍٔ

ً٘دننع فساقننٕ. قاتننى غٚا ننٕ. سٚٓننٞ ذكننساٖ، ٗكنناْ ف سٚاتننٕ كعنن٘د اٍطننم كّوٌننا   

 اسرتق فاح غراٖ.

ٙسٓد أغقاؤٖ عوٟ اٍعصّٙ  قوٕ٘ب ذ ٚشٞ، ٗجياًوْ٘ ٗف أزٗاسٍٔ دسٗح عٌٚقٞ، ٗقد 

 أؾا ٍٔ اهٚتٍ ًستني، ًسٝ   قد ٗاهدٍٙٔ ًِر ضِني قوٚوٞ، ًٗسٝ   قدٖ.

 قوٚوٞ اهتلساز ك ؿ٘ي اهطِني اـؿٚبٞ.اضغٚا١ اؾٌٚوٞ  عٌس اه٘زٗد، ٗ

ٗمل جيسؤٗا عوٟ  عالَ غقٚقٕ اه ا٢ ، ضٚلتّغ سصًُا، ٗٙت ٓذس أًٍا، ٗخاف٘ا عوٟ 

قوبننٕ ًننّ ضننط٘ٝ اه٘اقعننٞ، هلننّ اهػننا لٞ كاُننت ضننٓباقٞ دس٣ٙننٞ، ٗ نن ٕٗد قاًننت  ٔننرٖ   

ٌٓٞ، ٗعوٟ ق٘ا٢ٍ ًّ ُػٚر  غٚٓ  قٌس اٍدِٙٞ ٗأُني  أط ل جنً٘ٔا اُتؿ  دطس اه٘دنع   أٍ

ًّ زقٞ اه سات    زٙاض اـوٚر، ٗف ظٓى اهعتٌٞ ٙع  ُؿنى اهػنعٚٞ، ٙقنتشٍ ضنلْ٘     

 اهسٙ ، ٗٙطتبٚ  اتطا  اهدزٗب، ٗٙ ٘ف ف عٌق زٗح غقٚقٕ.

ٗتٔت، قو٘ ٍٔ: "ضالًًا أٙٔا اـاهد اهباضٍ، ضالًًا عوٚم ف اهندُٚا ٗاهن ش ، ٗٙنَ٘    

 ُتبَعح غٔٚدًا".

أزدا١ اهبٚت ٗغ٘از  اؿازٝ ٗضاسات اٍدِٙنٞ، ٗف  ٙ ازق كبريٍٓ ، ميأل  طٚ ٕ ال

كٓى ًلاْ ًٓست فٕٚ خط٘اتٕ، ٗغري ًسٝ زآٖ كٌا ٙس٠ اهِا٢ٍ ف زؤٙنا خاط نٞ ووكناْ    

ف ذزٗٝ اه تنن٘ٝ ٗاهقنن٘ٝ، ٗعٌننس ٙقننازب اهننجالثني ضننِٞ، ٗف أ ٔننٟ ؾنن٘زٕٝ ٗأسطننّ تقننٍ٘ٙ،   

         ٗ ٕٕ هٕ مجناي ٙ٘ضن،، ت نٚ  ًِنٕ اهطنعادٝ، ثٚا نٕ اـكنس ًنّ ضنِدع،  عونٟ فنسؽ   ٗٗد

 طا٢ِٔا ًّ اضت ق، تط٘ة س٘هٕ س٘ز عني، ٗف قؿس  ًست ع ، َهٔبِٞ فٕٚ ًّ ذٓ  َٗهٔبِٞ 

ًّ فكٞ، ٗ الطٕ ًطم ٗس٘هٕ سؿبا١ ًّ هؤهؤ ٗٙناق٘ت، ٗاهنرتاب شع نساْ، ؼنٚط  نٕ      

ٗأُٔناز،   تسٙند، ٗػنسٜ  نني أغنذازٓا ِٙنا ٚع      تػتٔٛ اضُ ظ ٗفٚٔنا ًنا    طاتني، فٚٔا ًا

اضت ٔاَ، ضلبٔا ف قاه  اضتعطاة ٗمتّ: هقد اغتقِا  هٚنم،  فتل  أًإً عالًات 

 ُٗسٙد االضت٣ِاع  م.

 ٙطت٘سؼ أسد ٙعسة اهلل كٌا قاي خري اهتا عني أٗٙظ اهقسُٛ. النن 

 اهقسُٛ؟ٗٓى تقؿد ؾاس  اهكسٙ  ف ًدِٙتِا أٗٙظ نن 
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ٓ٘  راتٕ اهصآد اهن٘ز ، ٗقند كناْ  نازًا  ٘اهدتنٕ، مجعند  نٕ اهن   اه٘اهندّٙ. أال          نن 

 ه٘اهدتٛ؟تركس طاعيت 

  وٟ أذكس.نن 

 اهتش ٞ؟ٍّٗ ٓرا اهقؿس نن 

ًسض  ً٘ت فٕٚ ٗال ميٓى، ٗال ٙطلَ فٕٚ، ٗال  ُٕ  ٚيت، هلٓى غٔٚد قؿس ِٓا، النن 

 ِٙقطع. ُٔاز،  ُِا ف ُ٘ز  دا٢ٍ ال هٚى ٗال غٚ ، ٗال ٗال

ٗأًاَ اضت سا ٕ ٙكٚ،: تسكِا أك٘ا  اهدُٚا، فع٘قنِا اهلل  قؿن٘ز  ف اه نسدٗع    

 اضعوٟ.

كوٌاتنٕ غطنوت أسصاُننًا ف قوبنٕ، ًِٗشتنٕ دسعننٞ فنسح عر نٞ دعوتننٕ ٙقن٘ي: اـونن٘د        

 هوػٔٚد ...اـو٘د هوػٔٚد  . 
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 مع الباحث حسه إبراهيم أحمد
اث فكريت ثقافيت المشروع الىهضىي العربي كان هّبيري أن 
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بعددا ضربددابو ضة اعددو ضرددا شردد بل ضةوددا   ضر  بدد         

  ذددن بة ددو ض ددسطني ثم ددسة  دد  بة ددو   8491ضرعابددم ذ ددم  دد    

ذدد      ضبعة سدد  3002ض ددسطني ضرعدداض    ذدد  ع ع دد  ذدد      8491

ذضع د   إىل ضري   جنا شبف    شذد   ضو اد      ي مى )ضرابين ضرعابم(

 ضرا   شس   ضوذو.

فإٌ أسئٝة٘ ثئة ٗ رحئلع  أئم أٍنَئ       

مئئً أٍفوفئئئُ أو  ًو ٍئئم ق ئئش وع ئئلّ   ئئ ٛ    

وذمسل أو ٍي ك رغئ و  رئلأ  ىةئٙ ٍئ و     

وع ئئلّ  ّمئئ ٍٕ و اتئئفٓ   و ئئ، رْو َئئُ  

ّم  زو ت رْو َُ ٍّم ٍ و وع لّ  م  زول 

ٓ ئئئام وسئئئ    و٤ثئئئس  ئئئفٚ و ىسئئئ ٌ 

و ألبئئئئئئٕ أل طئئئئئئم و٤ حئئئئئئ   و ٔحئئئئئئ٘    

ٍئئئئم حتائئئئً   ٔئئئئش  ّباحئئئئلث أثةئئئئل  

 ؟وع لّ  و يَضْٖ و ألبٕ

 فٓ٘ عسئ ٗ  مً وعَه إ لوٛ ملو أ٘ ى

ٍئئئ و وع ئئئلّ  عئئئ ل ٗ ىةئئئٙ و ئئئا ة  مئئئً    

 و٤لّو  و ئئ، ردثئئف ف ئئةَ  أل .ئئٔ  اُ    

ّ  ٍئئ    ٍئئ ِ و اسئئ ٢٠     ًّ إل  بئئ٘ ىئئ  

عنت بصٔ  ٘ جمنْى٘ مً و٤سٝة٘ ر ئ     

 ألضَ  ىةٙ و   صئٔ     َ  ْوىبُ مجٔأ

مئئئئئً  و سٔ سئئئئئٔن ّو بئئئئئ قةنو فالٓئئئئئ٘ 

  قائٙ ٓئدرٕ   يَئ خماةف و أ  و   إل  بئ٘ ى 

ّمئئئئئً ٍئئئئئ٢١ٛ ث فئئئئئ٘ ٥رٔئئئئئ ث   ممئئئئئة٣ً

و بئئئ قةن و٤سئئئا ا قسئئئً وبئئئلؤٍه أ ئئئف 

و 8494ٍّئئئْ مئئئً مْو ٔئئئف  بةئئئ٘ و ٣اعٔئئئ٘    

ق .ئئئئم ىةئئئئٙ و  ئئئئ زٗ أل و ةغئئئئ٘ و ألبٔئئئئ٘  

و ىضئئْ 8413ّآلوبَئئ  مئئً   مأئئ٘ لم ئئش    

أل و ئئئئ ل  مجأٔئئئئ٘ و بتئئئئْس ّو ف وسئئئئ   

(م١ فئئئئً  أ ةئئئئ  32و اائئئئ   و أئئئئل   ئئئئُ   

مْضئئْى رَ  ىئئً و ْضئئر ووضئئ  ٖ ّأ ئئل    

و ئئئفًٓ ّو ة  فئئئ٘ ىةئئئٙ رحئئئْ  و انأئئئ        

و ألبٔئئئئ٘  ّمأْعئئئئ   ر ئئئئفمَ  إضئئئئ ف٘ إ  

ىفل ثب  مئً وع ئ ٢  ّو ف وسئ   و ئ،     

ى ئئئئل  أل و صئئئئتف ّو ئئئئ٣  و ألبٔئئئئ٘   

  وعا صص٘



 2222/ شٖزاُح/ 614العدد  

 

162  

 

صييٗة ٛ وغييزٔض ٌّعييٕٙ رتزبيي٘ ٖ  يي    إُ ☐ 

    ٌ َ ىك ييرتمٗييْ اصييممّةً اليي ال العزبيي٘ ٔالعيية ٘  ٗيي  

 غزٔض ال ال وَ لع  دٔرٓ يف ِذا ا 

وع لّ  و يَضْٖ و ألبٕ ىيْوٌ  ☐☐

ىةٙ ملقة٘ ممافٗ ىةئٙ أثةئل مئً عئلىن     

ٍّْ مل ٓاً ب ٢ىفف   و   ل   مً و  مً 

ىةئئئئٙ  ئئئئ ّز مئئئئ  ٓأ ضئئئئُ مئئئئً ى بئئئئ       

   ث ٌ ٍّب     فّووف ط ىةٙ وعا س 

فالٓئئ٘    فٔئئ٘ أثةئئل ميئئُ  َئئفًو ىسئئ ًٔ    

 ري لط بُ و٤م٘ 

  ٘  إاو ثئئ ٌ م ئئلّ  و يَضئئ٘ و٤ّ ّبٔئئ

ٍئئْ م ئئلّ  جمنئئم  و ئئ ٖ أ.ئئ بي  بأئئفّوِ 

 و يَئئئئْإ  فئئئئإٌو ئئئئ ًٓ ىَضئئئئْو أّ أ ولّو 

ٕ م ئئلّ  ىَضئئاي  مل ٓائئً     ثئئ     ففئئ

أّ ّبئئئئئ  ث ىئئئئئت و  ئئئئئأْ  ىةئئئئئٙ ثئئئئئم     

جمنم وو ْل بلًو ّحبئلًو   وعسآْ    ّأل

وجلئئْ   ّ.ئئ٢ًْ إ  أىنئئ ر و٤ إ  ئئه إ    

ٓدمئئئم  ّثئئئمٌّ أل و٤لوٛ ّوجلَئئئف  ري ئئئلط

ا سئ  ّقسئً   ماسبً   ّجمنم ٍ ِ وع

و ئئئ،    عٔ لرَئئئ  أّ.ئئئةاَ  إ  ىا ٜ َئئئ    

  و اأب  ىيَ  فالًٓ  ّر ئً 

أل ب٣لىئئئ  ثئئئ ٌ  ةأ  ٜئئئف لّ   ئئئ     

 م ئئئئ ر ىةئئئئٙ و يَئئئئْإ أل طئئئئم وجلنئئئئْل 

ىئئئفو و ضئئئلو   ّ ئئئت مئئئ وىه   و أ ئئئفٖ 

ثم مً  إ َٔ   ّث ٌب  أ  ٜف أّ و س ٛٗ 

ٓا ئئئئئلأ ىةئئئئئٙ ر ئئئئئفٓه أفائئئئئ   ىصئئئئئلٓ٘  

ىئُ ٓ ئ ل   إٓ ر مْعر و٢رَئ و  قائٙ     فٓفٗ 

إٌ و٤ٍئئئئئئ  ٕ ّو َئئئئئئْو   ئئئئئئ ل و  ئئئئئئلر٘   

ّو ايظٔفئئئ   ب  ضئئئل  ب و ئئئ  ٗ ىيئئئفم    

عئئئئفمْو  ايظٔئئئئف و٤زٍئئئئل مئئئئً و٤ّسئئئئ       

وع وثنئئئئئ٘ ىيئئئئئف و أئئئئئ ع و حئئئئئ ىٌْ أل   

مئً   و أ لًٓ  باتلٓضى لٓئ   و  لٌ 

  ف ىسئٕ ٍئ٢١ٛ     !   ل و فًٓ و٤زٍلٓن

أل    عئئئّلري سئئئْو أّومئئئل لٓئئئيَه أمئئئ و مئئئ   أّ

أمل  أاٍئئ ىَه مئئً    فئئ٘ و  ئئلٌّ و ْسئئحٙ   

ٓ ل٠ّو  س  ٘ وبً ق ل و ، ىيْوىَ   ب ل 

 وع ىٌْ أل فْوٜف و ح ىٌْ(؟

ّمئئر أٌ  َئئف   ٍائئ و ثئئ ٌ و٤مئئل  

    ل لًٓ ى ٣ىٔن مةم و٤فغ ىٕ ّحمنئف 

ىبئئئئئئئئفِ ّمئئئئئئئئً راةنئئئئئئئئ  ىةئئئئئئئئَٔه أّ ّ س  

إ٢ أٌ و سئئةفٔ٘ ّو  ئئا٣ىٔ٘   أفائئ  ٍه 

( ب ٔئئئت ٍئئئٕ و ئئئٕ   و٤.ئئئْ ٔ٘  لٌّ أ.ئئئْل 

لٌّ و٢ افئ ث إ  ىئفوٛو  و  ئلآٌ     رَٔنً 

و ائئئئئلٓه بضئئئئئلّ ٗ و اأ ئئئئئم ّو افائئئئئل    

وؤئ ٗ   ّ أه و أ ئم ّو فائل أل أمئْ    

 مةةن  أٌ  َئْل إسئ٣مٔن ثبئ       مجٔأً  

مئئئئئئً وعةئئئئئئات ن بدفائئئئئئ   ثدفائئئئئئ     

أّ مئئئئً و ف٣سئئئئف٘ ث  فئئئئ  وبٕ  وعأا  ئئئئ٘ 

ّ َْل ىةنئ ٛ   ّ  ِ ّ.٢ًْ إ  وبً  شف 

و غل  ىةَٔ  أل ىَضاُ  وىان ل لٚ  ىل 

بئً و ةئ وٌ   ١ٓثف وع١   ٌ و٤  ّو٢ ثن 

 ثابئئئئئ  ثائئئئئ    و  ئئئئئبا٘ و٢ىسئئئئئ ىٔ٘(  

ثئم ا ئ  و ئ وس      ّى لرُ ى مل وعألفئ٘  

أّ مل ٓأئئئئف وعسئئئئةنٌْ  ةبيئئئئ ٛ    ري سئئئئُٔ 

 ثٕ راٌْ سه ىَضاَه وخل .٘  ىةُٔ 

أل  و٢رمئئئئلوطىةئئئئٙ  ٓائئئئٌْ مسئئئئ ىفًو أّ

    ىَض٘ ر ةف ىَض٘ و غل

ثئ ٌ و يَئْإ و ألبئٕ     ا   ف ئف مر 

 ئئٔ  شئئ م٣ً  ٢  ةن نْىئئ    عّح ىٔئئ  أٖ
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ّب ئئٕ ٍيئئ ك  و ب ئئلٓ٘ ٢ّ و ئئْل وؤئئ ٗ 

 ٘ مئة٣ً    وبً وعفٓي٘ ّوبً و لٓف ّوبً و ب لٓئ

ىئئئئئلٚ مئئئئئً ٓة ئئئئئد إ  أقئئئئئفس و ْسئئئئئ ٜم     

ّمً ٓافوّٚ ب ٤ى      ه مئً   و حبٔأٔ٘ 

ّو٤فائئئئ    هسئئئئٓائئئئفوّٚ بئئئئ  لعٙ ّو ح٣ 

و سئئئئئتلٓ٘ وخللوفٔئئئئئ٘ أٖ إٌ و يَضئئئئئ٘ أل    

ز يئئئ  أل  مئئئ ّ ب٣لىئئئ  بئئئفأ  ّمل راانئئئم 

 ى مل و ضٔ   ّو ا ات ووض  ٖ

ىةٔيئئئئ  أٌ دمَئئئئف أ٢ًّ عيئئئئر وع ضئئئئٕ    

ّأ ب بُ مً شفى  إ  و ْ وٛ  مً  ه ىأانف 

 ىّةُ ٓس ىفى   ح   و أ م 

إُ  فييٕا ااعييةرٚ العزبٗييٛ ا صيي وٗٛ      ☐

أِىّية ا صي ً وية رأٖكيي  ٔإلا  مٍية       بفعن رتٕاون رتدٚ

إُ ا صييي ً وييية ساه ويييةرظ دٔرٓ يف ا غيييزٔض وييية ِييي٘  

اآللٗييةا اليي  نيي  أُ  ضييمادً يف ِييذا ا  ييةٓ وييَ  

 ٔمّٛ ٌظز ي 

ثئئئئئ ٌ و سئئئئئ٣و أل ى  ٜئئئئئُ    إاو ☐☐

بأئئئئف وعلقةئئئئ٘   عئئئئف بئئئئفأ َٓائئئئ    و أ ئئئئفٖ 

فإىئئئئئئُ ب ئئئئئئٕ ٓائئئئئئ بر ز ئئئئئئُ  و لوشئئئئئئفٓ٘ 

أ.ئبتت  ووض  ٖ علّىً  بأف ا    قاٙ 

ووض  ٗ و س٣مٔ٘ مي  ٗ و أئ مل ّو٤عئْٚ   

إ  أٌ بئفأ رلو أَئ  أمئ و   ٍئ       ّو٤ فر 

ّوخل٣فئئئ   ّو ضئئئأف  و٢ى سئئئ م  بفأئئئم 

و سئئ٣مٕ و ْوضئئ  قئئن أ.ئئب  و سئئ٣و     

 إس٣م   ماأفلٗ  أّ جمنْى   إحت ىٔئ٘  

ٓأف زمنأَ  و أ ئم و ئفٓا و سئ٣مٕ      مل

بئئئئئئم ى ئئئئئئم و فئئئئئئلر و فٓئئئئئئئ٘ ّوعئئئئئئ وٍ    

ّو نْىئئئئئ   و ئئئئئ، آميئئئئئت ثئئئئئم ميَئئئئئ    

أٖ اوك و أ ئئم   ب  سئئ٣و ثنئئ  بئئفو سئئ     

و حتئئئئ ىٕ  و٤ٓئئئئفْٓ ْ ٕ (و ئئئئ ٖ َٓائئئئفٖ   

بيصئئئْ، أ  أّ و ئئئ، ر ئئئلأ و  ئئئلآٌ عئئئلوٛٗ 

 ميُ أٖ فلع٘  ٍّ و  مب  مل ريُج ماتٔ ٗ 

 ّبيس  ماف ّر٘ 

  ف ث ىت و يَض٘ و سئ٣مٔ٘ ى ئ    

٘     طَْ  و٢سئ٣و    وى ٣بئً   ئ  ًٓ  ى ئم و٤مئ

مئئئئئً ّوعئئئئئر  لٖٛ إ  ّوعئئئئئر  فٔئئئئئر ىةئئئئئٙ  

 ائئئً ىْومئئئم فلعاَئئئ     مسئئئآْ   ىئئئفٗ  

أىظ   و حئ مأن   َ  حمّطاوع    إ َٔ   أة

 إ  أٌ رلو ر لّ ٍ  

  ئئف أ.ئئب  و انئئر و٤ٍةئئٕ و أ ئئفٖ  

 و فئئئئئلر ّوعئئئئئ وٍ  ّو فٝئئئئئ   و حت ىٔئئئئئ٘    

و س٣مٔ٘(  لٓف و انر و٤ٍةٕ و  لوبئٕ  

ّر  سئئئئه   ىئئئئ ٣ٜ   ى ئئئئ ٜل  أعئئئئْوو(

و٢  ٍ   ىْومم و فلع٘ ّو ا ات  قائٙ  

 ىلع٣ منئْ و انئر وعئفىٕ     أىَن  ميأ  أّ

 وفأ٘ و ا فو أل و أصْ  ووفٓة٘  ّ.ئ٢ًْ  

إ  و انئئئر و ائئئفوّ ٕ  ثٔئئئف ىئئئفى  إ    

ف و سئئ٣و ٍئئ ِ و٢.ئئحف ف   بأئئف أٌ ّّقئئ 

 و٤م٘؟ ٍّم ب ساح ىاُ إى لٗ رْقٔفٍ ؟

أٖ ىةئئٙ  ثئئ ٌ عئئ ل ًو ىةئئٙ ا ئئ   إاو

٘ وخل٣فئ   و أ فٓئ٘ بئن فلعئ٘ ّفلعئ٘      إزو 

شئ  أىئُ سئٔاٌْ     ّم ٍ   فئ٣ ّم ٍ  

ىةئئٙ ألوٛ و ئئفّ  و يَضئئْٖ  ٍّئئ ِ     عئئ ل ًو

  ٔ   وعحةْب٘      ٍٕ و٦

  ئئئف أ.ئئئب  و سئئئ٣و قصئئئيً   ائئئم   

و أئئ ٜةٕ  ث ٢ىاظئئ وو ل أٔئئ٘   و٢ىانئئ ٛو 

و فٝئئئئْٖ  أ٢ ىئئئئلٚ أٌ بةئئئئفوىً   ّو أ ئئئئ ٜلٖ

  وسئئه إسئئ٣مٔ٘ ىلبٔئئ٘ ثئئسٚ ٓحةئئش ىةَٔئئ 
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مئر   وو ٔ ئٕ   ومسَ ى ٜة٘ أّ ى  ٗ بفل 

أىَئئئئ  رضئئئئه آ٢ث و ا ئئئئا٣ٔ  و أ ٜةٔئئئئ٘   

ٓسئئئئئاظم  ّو أ ئئئئئ ٜلٓ٘  ٍّئئئئئ و وسئئئئئاٝة    

 م ىأً   ةنس ّوٗ  ب  س٣و

 إىيئئئئئ  ىأئئئئئْمل و أ ئئئئئ ٗ ّو ح ٜفئئئئئ٘ أّ

و أ ئئئئ ٜلٓ٘  روعئئئئ ٍ  مئئئئر ضئئئئلّ ٗ رلو ئئئئ

ّوع ٍبٔئئ٘ ّو ح ٜفٔئئ٘  فَئئ و  ٜئئٔ  مصئئل     

و  ئف   ّىةئٙ   ّأل اثلٚ  ٔةئ٘   3083ى و 

  ٓئئ  ميئئس و٤زٍئئل  شم رئئ  و يئئ   مئئلو    

أٍةئئئئئئٕ ّى ئئئئئئ رٕ( ّ ٓئئئئئئ  أٍئئئئئئم و سئئئئئئي٘  

أَٓئئئ  و٤ ئئئْٗ   ّوجلن ىئئ٘( بئئئفل أٌ ٓ ئئئْل  

 وعصئئئئلٌْٓ   إ  أَٓئئئئ   أَٓئئئئ  وعْوريئئئئٌْ  

 ائئً مئئً أٓئئً ٓئئدرٕ بئئ    ّ   فائئُ    فئئ٘  

 و افلع٘     ف٘ و٢ ْوٌ وعسةنن؟

س١ول  ً  ف أ    سأف وهلل ّىْ  ى

  أل م  بةئئ٘ أ لرَئئ  مأئئُ ىئئ و   مئئ  ٖ إ ٔئئ  

ّى ئئئئلرَ  جمةئئئئ٘ و حلٓئئئئش  و  ئئئئٕٛ   8449

رغئئئئٔ   ٍّئئئئْ و٤.ئئئئأ  و ئئئئ ٖ مل دملبئئئئُ 

 و٤.ئئئئأ  ٍئئئئْ أٌ ذمئئئئ ّل ٍئئئئ ّ  و انئئئئر 

سئئئئئاٌْ ّىْسئئئئئ ٌ ّوسئئئئئاغلور و انئئئئئر   

ب خللوفئئئئئ٘( ّردثٔئئئئئفًو  ائئئئئ٣و ّىئئئئئْ     

حتائئً و  ئئْل إىيئئ  مل ىسئئاةنل و٢سئئاةن     

ٕ و ا أل أل و اغٔ   ّبئ  ّىئٕ    و٢ انئ ى

 أئئم ثئئم وعئئْ ّس وعسئئب     ممئئ  ٓئئف  ف

 ةا ةف ّو لثْل ّ أفو و٢سئا  ب٘  يئفوٛ   

٢ٓئئئئ ول ق ثنئئئئً  ىةئئئئٙ  و أصئئئئل و ا ئئئئفو 

ممئئئئً  ّقائئئئٙ و ائئئئة  ى ئئئئْل و انئئئئر 

  ْٓ.فٌْ ب عة فن ّوعفالًٓ

سالي  القاةةيٛ العزبٗيٛ فاةةيٛ  امٗدٖيٛ      وة  ☐

 ٗي  ٌعىين رتميٜ     ٔااةضز. بيزأٖكي  ىع بني ا ةض٘ 

 ا عمبةك ا ٕمٕد داخن فاةةمٍة العزبٗٛ  حّن

  ف أ.   سأف وهلل ّىْ   ّم   ☐☐

ع  ئئئئئئُ أٌ دمئئئئئئف وخللوفئئئئئئ     ٓلفئئئئئئف مئئئئئئ 

مئئً   صئئ عَ  ب  ئئفًٓ  إّو٤سئئ ر  و ئئ،    

لٌّ أٌ راٌْ ىةٙ ى٣عئ٘ بئُ  او  رئد      

ىةئئئٙ ى ئئئْل و يئئئ   أثةئئئل مئئئً و ة  فئئئ٘     

و أ ٣ىٔئئئئ٘  ف  يئئئئ    ئئئئ  عٌْ أل ما بأئئئئ٘    

بلومج و٤بلوج ّم    ُّربّس ٜم و ى٣و و ٕ 

مً رأ  سه ٍ ِ و ْسئ ٜم  ٔاتئف ْو    ُٓ ْ 

 ْٓمًٔ  فٔنئ  ٓضئٔر عئٔه و أ ئم ّو أ ٣ىٔئ٘      

مةةن  ٍئه  ئ  عٌْ أل ما بأئ٘ و فئً وسئ بط      

ثنئئئ  و ئئئف وم  و ئئئ،   و للٓٝئئئ٘   ّوعْسئئئٔ 

ّوئئئش   ئئئ ثٕ عئئئٔه و أصئئئْ  و ْسئئئحٙ  

بئئ    و ٔئئْو مئئ  ىئئفىِْ وخلئئل  و  ّ ئئٕ      

أل و بٔئئئْ  ّزمأئئئئم  و ئئئ ٖ ٓغٔئئئ  ووئئئئْو    

ّ ئئئلٓض   ئئئ ل  و٤رفئئئ ل ضئئئتٔ٘ ا ئئئ  

 و فًٓ ىةٙ و   ش   

وعئئئئئئْ ّس مئئئئئئً ثئئئئئئ٣و وجلئئئئئئفو     

 مئئ ٍئْ   ّو٤ ئفول ّمئً ىئئ لورَه و٢حت ىٔئ٘    

ٓئئئففر مئئئً نئئئل ً مئئئً ثةٔئئئ     مأٔئئئ٘ 

ىةنٔئئئئ٘ ث سيفسئئئئ٘ ٓيئئئئ  ٌّ أٌ حت ئئئئن    

ق فٔ   و٤عفوو   ٓ  ٗ م و و  لٓئئ٘ ىةئٙ   

بأئئئف مسئئئ ف   بأٔئئئفٗ ّىةئئئٙ رئئئلر ّىئئئلٗ   

 (!ّمةئئئم ا ئئئ  أٌ شمئئئلج مة فئئئٌْ  ثبئئئ     

ق مةن ري  لٍه ٓ لىٌْ ىةَٔ  وسئا  ب٘  

ىٕ أىئئئئُ أل  فمئئئئ٘  يئئئئفوٛ   ئئئئم لٓئئئئً ٓئئئئّف

ٓأةئئئئه و يئئئئ   قئئئئن أل و حتئئئئ ٌ ّو ئئئئفًٓ  
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و  ٍئئ    ّٓياسئئ  إ  و صئئيف اورئئُ اوك   

 عئئْٚ ر فمٔئئ٘(  ئئه ل    و ئئ ٖ وىاسئئ  إ 

ّنئئئلج أل ثةٔئئئ   و  ئئئلٓأ٘   ئئئه ٓ ئئئْل    

 و غْ  ٛ ّو ا لٓ  

ٍئئئئ ِ و ة  فئئئئ٘ و ٣ق ئئئئ٘ أّ وو فئئئئ٘    

ٍئئئٕ و ئئئ،    ب  ة  فئئئ٘ و ا ةٔفٓئئئ٘ ّو ئئئ وس   

 أئئئم وعئئئلأٗ إاو أقسئئئت بئئئدمل بسئئئٔط أل  

ّإاو   أن( أ.ئئٔبت بئئ   أسئئَ  ر١ثئئف أىَئئ 

 ىئئئُ أ.ئئئٔ  بئئئ  أن  أر١ثئئئف  وبيَئئئ سئئئأم 

ٍّيئئئ ك مئئئً ٓ .ئئئف مج سئئئ  أّ أرف سئئئ      

ّٓاٌْ ووم  بحش  َه و ضل  ٔ إفْٔ ُ 

 . .ئئ٘( أٖ إاوبئئ٘ و ل.ئئ ،  ئئلل و أٔئئٌْ  

ّثٔئئئئئف و ا ٜئئئئئئفًٓ ٍئئئئئئم ٍئئئئئئ ِ أمةةئئئئئئ٘  

  انأ   ىَضت أّ ريْ  ؟

ّمئئئ او   ئئئ ٖ قصئئئم  ةأ ٣ىٔئئئ٘؟و مئئئ  

اةئل مئً   ه وعفو   ّوجل مأئ   و ئ، ٓ  رأّة

ّمً و  ٖ  ٓا ل ٌْ ميَ  ب َ لو  ى  ٔ٘؟

ْٓ ُ ّس ٜم و ى٣و ّشمحط س ؟ ّثٔف 

 ىةتش و اة  مً ا   أل و حت ٌ و فٓا؟

ب  ائئئئ  ٕ مئئئئ  أٍئئئئه وسئئئئاةن  وري  أل     

و ة  ف٘ و أ ٣ىٔ٘ و ، ٍٕ عئ رلٗ وخلئلّج   

مئئً و ى عئئ٘؟ ّثٔئئف ىائئ ف  أّ ىْو ئئُ     

و سئئئتل ّوخللوفئئئ٘ ّو  ئئئأْاٗ؟ ٍّئئئم ٓائئئ ع  

 ٓا ع  ي شلٖ وخللوف٘؟ أ ٣ىٔن م  ة

مئئئً وع١سئئئف ٍئئئ و وعصئئئ   ةة  فئئئ٘   

١سف م  ّ.م إ ٔئُ لّ   و أ ٣ىٔ٘  ّمً وع

 ّْ ٍه ٠عصئ  إٓئاه   ً ًٓ و ئ ٓ و أ ٣ىٔن وعايئ

 ّرا ع و فئل،   ئ  ٜٕ و فيئ  ن ّو٤بئلوج     

ّٓ لول  حئلٍه أمئ و بصئل و  ئ ٜنن ىةئٙ      

ر ئئئ ٔر   ًٓ ىسئئئْو  و ئئئّمسأَئئئه و ة  فئئئ٘

أ م ّو ىا ج ّأٍنٔ٘ و  ٣، سئ      ف٘ و 

م  بم ا   و س ْط و ة  أل وع ئِْ  أ ئْل   

 و ي   

و أنئئئئم  أئئئئّفٌّ  ئئئئف أ.ئئئئب  و يئئئئ   ٓ

ٓاةئف .ئ قبُ    اوك و ئ ٖ ٢  و٤فضم ٍْ

ّقٔئ ٗ و يئ      و أٖ ىائ ج  ٓ ئفّ  أٖ  َئف ٢ّ 

   ٚر ّل

وّىيييٛ القاةةيييٛ يف مِٕزِييية اليييدةةض رتيييَ      ☐

ٔالذا ٗيييٛ اجملمىيييع ضيييد ٌايييةو ضيييعفْ ا ٕضيييٕرتٗٛ    

ٔ إٖيٛ ٌايةو  ٕ يْ ٔٔضييع  ٕارتيد مدٖيدٚ  مٍةصيي       

أ   ييزٝ   معييةرم وييع فٕابمييْ   وييع  رييٕر ااٗييةٚ ٔ  

وع٘ ضزٔرٚ صيٗة ٛ وغيزٔض ةكيزٙ رتزبي٘ أٔ س ٖ صيط      

  غزٔض رتزب٘ عةون 

 و٢سئئئئئئئا  ب٘  ئئئئئئئف رئئئئئئئد ل    ☐☐  

 ةاة  مً وع   ٓر و ئ، رلقَئ  ّى ضئم    

لٌّ ّثئئ ٌ مئئً أ ةئئَ  أىئئ٣و ثبئئ   جمئئفّ 

ىانئ ٠ٍه  ةأئ  و    وث ِلمفائلٌّ ُىئ  ميَه 

و سئئ٣مٔ٘  فنئئً و٤فغئئ ىٕ ّحمنئئف ىبئئفِ  

ّع سئئئه أمئئئن ّ.ئئئ٢ًْ إ  رئئئُ قسئئئن أل   

مصل ّ  ٍه مئً وعغ  بئ٘ مئيَه م  ئ  بئً      

بم ٍي ك  ىيب ّسْ ٌْٓ مةم و اْوثيب 

و ائئئة  ممئئئً ٓيانئئئٕ إ  ٍئئئ و و لىٔئئئم    

ّميَه مً لفر قٔ رُ مثيً   فالِ وعي ضم 

 ّ و ا فٓئف   ائً زمئ     مً أ م و يَئْإ 

أ٢ ٓفأم و ٔئد  فأةئُ  ّ ائً وع١سسئ       

ٍٕ و بئفوٜم ثنئ  قصئم أل أّ ّبئ  قٔئ       

ورملرت مٝ   وجل مأ   أل رحْٓل و أةْو 

 ّو س بر ى ل   مً و  لٌ و س ل  ى ل
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ٍّيئئئ  ى ئئئ  إ  مَنئئئ٘ و  بٔئئئ٘ ّلّ     

ٍّ ِ زم   وعفو   ّ.٢ًْ إ  وجل مأ   

يئئئئ٘ أٌ رلفئئئئر ىيَئئئئ  ٓئئئئف و ْ.ئئئئ ٓ٘ أّ ٍٔن   

و فائئئل و غئئئٔيب و٤سئئئحْ ٖ  ّأٌ رأئئئٔ    

مي   وولٓ٘ و فالٓ٘ ث م٣ً  م  ٓضنً 

س  سٔ لٗ و فائل و أةنئٕ سئْوٛ أل و أةئْو     

أّ أل و أةئئْو و ىسئئ ىٔ٘    و بتائئ٘ و أنةٔئئ٘  

ٌ أٖ ىةئئئه ٓائئئْ ٙ وو ئئئ ٜش  إّب  ادثٔئئئف 

١ّٓثئئئف و حتئئئ ٌ  ٓ ئئئفو و فْوٜئئئف  ةيئئئ    

 و صتٔ  و  ٖ ٢ زٓف فُٔ 

ى  ٍئئئئ و إ  لّ  ّى ئئئئ  أل ىصئئئئل    

ّضئلّ ٗ وباأئ لِ ىئً     ٓ فمئُ   و ى٣و ّم 

وسئ بط مئئً وعئئْول و ئ،  ئئ ثٕ و غلوٜئئ     

ّأٌ رائئئئٌْ و فيئئئئٌْ و لفٔأئئئئ٘ ّو٤فائئئئ    

و صئئئئ لع٘ ّو٦ وٛ ووئئئئلٗ ٍئئئئٕ و ئئئئٕ  ئئئئف  

سبٔةَ  إ  ى ْل و ي   ىً رلٓئش ّسئ ٜم   

ل  أشا س  ّأس  ٔبَ   ى٣و و ، رأّفو 

 ر  ع ب٘ و أ م راٌْ ىةَٔ   ع ب٘ رفّْأّ   

٢ّ ىيسٙ لّ  و بٔئْ  ّمسئاْٚ ّىئٕ    

و٤ٍم ممئ  ٓئفّ  فَٔئ  مئً قئْو و  ّآ وٛ       

  وخلل  بن أفلول و٤سلٗ  ّضلّ ٗ  ّي

ه و٤رفئئئئئ ل ووئئئئئْو  وسئئئئئ لٟ ثئئئئئٕ ٓئئئئئاأّة

 تٌْ و٤ حئ ٛ أّ ٢ و أ عم  ّثٔف ٓصئتّ 

ٍّئئ ِ مئئً أٍئئه ألّو  و٤سئئل    فَٔئئ   ٌٓ أئئْ

 و٦ب ٛ ّو٤مَ   ّو اب   أ٢ًّ 

ىيسٙ لّ  و ة  فئ٘ و  ئفَٔ٘    ثن  ٢ 

ٍ  أل و اا   أٖ رة  و ، ىاّْ  ّو أ ع٘ 

    اّٖ  ئسٗ  مً ىا ج ثّائ  ّوعحبْى   

مئئئئئً و اا بئئئئئ٘ إ  و٤رفئئئئئ ل إ  و  ئئئئئأل 

إ  و ي ئئئف  ّو  صئئئ٘ ّو لّوٓئئئ٘ ّوعسئئئلقٔ٘ 

إ  و بتئئئئ  و أةنئئئئٕ وعْ ئئئئش     ّو  مجئئئئ٘  

٢١ٍّٛ    بً  رْثئم إ ئَٔه مَنئ٘     و ل.ن 

ٗ و ة  فٔئئئئئ٘ إضئئئئئ ف٘ إ  وجلَئئئئئ    و  ٔئئئئئ ل

مس١ّ ٔ٘ ٍ ِ وجلَئ   وعئ ثْ ٗ    و٤ لٚ 

راحةئئ  إ سئئ ٛ مي  ئئ   وولٓئئ٘ مئئر رئئْفل     

ٍّئئ و  و ما ىئئ   و ٣زمئئ٘ ٤لوٛ و٤لّو   

  ىةئئئئٙ و انأئئئئ   بائئئئم ٍٔٝ رَئئئئ   ٓلّرئئئئ

ّرآْي رَ  أٌ راٌْ سيفًو  ي ئل و ئْىٕ   

م  أماً ّب  ائف ٓج   أّ ووّف ّو أ ٣ىٔ٘ 

  ف٘    و أ ٣ىٔئ٘ ّ ْٓئم   مً سةبٔ   و ة

مي بلٍ  إ  م  ٓسَه أل ى ل و ئْىٕ ٢ أل  

  نلٓبُ مً أ م و ايْٓل

٢ ىيسٙ ضلّ ٗ و ف لٗ مً    ف     

ّمئئ  عحأائُ مئئً أشئئْوط   و  ئأْ  ّو٤مئئه  

أل جم ل إ س ٛ و أةْو ووفٓة٘ ّوسئا فوو  

رائئئٌْ ّسئئئٔة٘   و ْسئئئ ٜط و ئئئ، زمئئئ  أ٢ 

و ئئئ،  ي ئئئل و ة  فئئئ٘ و سئئئاْىٔ٘ و غٔبٔئئئ٘    

أٖ إىيئئئئ  مئئئئفىٌّْ إ    رلىئئئئٙ و ا ةئئئئف  

و٢رمئئلوط بئئ  أةْو ووفٓةئئ٘ ثنيئئا ن ٢   

ّ يائئئئ ثل أٌ ىةئئئئْو   ثنئئئئاة ن ف ئئئئط  

ت و ائئئٌْ ثئئئ ٌ مئئئً   و غئئئل  و ئئئ، ىّنئئئ  

 أسسئئئَ  رةئئئ  و ئئئ، ى ةٍْئئئ  ىئئئً و أئئئل     

ّو أةئئه و ٔئئْو  ٍئئً بئئْىٕ و ائئٌْ  ٓ ضئئًٔ   

   ثن  بفأ  و أةْو ووفٓة٘

العزب٘ يف ٌظيز  ن ا غزٔض الٍّعٕٙ عّك لاد ☐

ةس لْ لذلك رتىن بةلمعةُٔ وع ا وربٖةلٗٛ الغزب حتدّٖ

رتمٜ ضيزب أٙ اةٔليٛ لمظفيز بّيذا      العة ٗٛ اجلدٖدٚ

 ٖ حين  ا غزٔض الٍّعٕٙ العزب٘ وَ ٔمّٛ ٌظز ي  ٗ  
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بييييني العييييزب ٔالغييييزب ل يييية  ا غييييزٔض  ا عييييمبةك

 الٍّعٕٙ العزب٘ 

ىيئئئئئئئفم  ىسئئئئئئئأٙ  ئئئئئئئانان    ☐☐  

ٓفئئئ إ أٌ  ٕ وع ئئئلّ  و يَضئئئْٖ و ألبئئئ  

ٓائئٌْ مئئً أّ ْٓ ريئئ  و ا ةئئٕ ىئئً ربأٔايئئ     

سئئ و و غئئل  و مسٓئئ  ٕ و ئئ ٖ  سىئئ  ىةئئٙ   

 مئئفو  عئئلىن أسئئ  ٔبُ ّم ئئ  ٓأُ وعأْعئئ٘   

ّمئئئً  ئئئه إىئئئ لٗ بيئئئ ٛ و أ٣عئئئ   مئئئر ٍئئئ و   

ييئئئئ  مئئئئً بيئئئئ ٛ و غئئئئل  ىةئئئئٙ أسئئئئ   ّا

 ش صٔاي  ووض  ٓ٘ او  و حئ بر وعنٔئ    

ّعٔئئئ لٗ و يَضئئئ٘ ّو اينٔئئئ٘  صئئئ   شئئئأْ  

 و٢ىئئفف   ّو٤ثةئئل أٍنٔئئ٘ ىئئفو    بةئئفوىي  

بئئئدٌ ىئئئبا رةئئئ        ىئئئ   بئئئ   قسئئئً ىْوٓ 

 ئئت  «سئئلؤٜمإ»و أ٣عئئ   وع ئئبٍْ٘ مئئر   

ضئئئغط و غئئئل   فَئئئ و ريئئئ زل ىئئئً ق ئئئْر  

ّو صئئة  مئئر   ّثلومئئ٘ جملّقئئ٘ ٢رئئ ول   

ّإبئئئفوٛ قسئئئً و ئئئئ٘   ٍَئئئ      «إسئئئلؤٜم»

أ ئئئلو  ب و٢سئئئاةن  ٓ٘بإى ئئئ ٛ و صئئئي لٓش  

فَٔئئ     ئئً ٓ ٓئئفِ إ٢  سئئاةن   وعةٔئئ  و   ٣

.ئئئةفً  ّىي َٔئئئ٘  ّ ئئئً ٓ ٓئئئفى  إ٢ ضئئئأفً   

  ّر ااً 

ٍيئئ  زمئئ  ىةٔيئئ  و اسئئ ٠ل ىئئً مئئفٚ    

و صئئئئئئئئئئئفر أل مْو َئئئئئئئئئئئ٘ و صئئئئئئئئئئئَْٔىٔ٘  

ٍّئئم عنيئئ  ب  ي ئئ ر   و ئئ،   ّو مسٓ  ٔئئ٘؟

 ئئئأل ٍئئئ٢١ٛ بئئئدٌ  يئئئ  ق ْعئئئ  ّمح  ئئئ       ُر

ّش صئئئٔ٘ عْمٔئئئ٘ أّ قضئئئ  ٓ٘ ٢ ىايئئئ زل     

 ٢ٛ؟ىيَ ؟ بم ٍم  ي   أٖ ّوقف   ِ ١ٍ

أٖ م ئئلّ  ىَضئئْٖ ىلبئئٕ زمئئ  أٌ   

ٓ ْو ىةٙ رْطٔف  لّو  و أل  ّعئف ورَه  

 اينٔ٘ ب٣لٍه  ّقلم ٌ و غل  مً ىَبَ   

ٙ  ألعةئ٘ وع ئ  ٓر و ئ، رائْ ّ     ٍّ و ث ٍث

و يَئئْإ أّ بيئئ ٛ و ئئ و  بيئئ ٛ لعْٓئئً    ائئً     

رب ئئٙ وعسئئ١ّ ٔ٘ ر ئئر ىةئئٙ ى ر يئئ   فئئيتً   

  مئئئً و أ٣عئئئ٘ وع ئئئبٍْ٘ مئئئر    مئئئً ٓاضئئئلّ 

   ّ  و غل   ّذمً مً ٓسئافٔف مئً فصئنَ  أ

  لٌّ  ْث ىةٙ مصئ وي  مً رصتٔتَ  

أ.ئئئفع ٛ حتائئئً و  ورٔئئئ٘ ّّ ئئئْل ف ْريئئئ  

ممئً حتاةائٌْ    و اْ ُ إ َٔه ىس و أ مل 

و  ئئئف ٗ ىةئئئٙ و مئئئفول ّو اأئئئ ٌّ حتائئئً     

لٌّ  و اْ ئئُ إ ئئَٔه  بيئئ ٛ ى٣عئئ   أفضئئم  

إمسٓ  ٕ و غل  فَْ  ً ٓاٌْ سْٚ  ل  

   مُ سى  مسْ ر عي 

إُ الٍظييز يف ٔا ييع ااوييٛ العزبٗييٛ ٖإدٌيية    ☐

إىل الإه بعزٔرٚ ٔمٕد وغزٔض ٌّعيٕٙ رتزبي٘ عيةون    

 بزأٖكي وة ِ٘ وإوةا ِذا ا غزٔض 

فٔنئ  ر ئئفو إشئ  و  إ  ضئئلّ ٗ    ☐☐

ّٓب ئئٙ ا ئئ    وع ئئلّ  و يَضئئْٖ و ْوقئئف   

أمئ   وعانين مً مة فن ّ ٔئْ ًٓ ىةئٙ   

مْوعئئئئئر ّمصئئئئئ   ّألّو  و٤مئئئئئ٘  ٍّئئئئئ و    

وع لّ  ٓبفّ أل   ٓئ٘ و وئ ع ّذمئً ىئلٚ     

أٌ و أ مل ٓا ئفو ّشمئلج مئً عفحتئُ ّٓئبا      

 فٓئئفِ وعائئد ش ّذمئئً  وسئئ ٌْ أل مْوعئئر   

 و ا ةف 

  ئئف أ.ئئب  ووئئفٓ  ىئئً أٖ مْعئئف   

ب وئئئئئئ   بئئئئئئم  ف  م ئئئئئئْبً ىلبئئئئئئٕ مّْقئئئئئئ

 و ا      ّزم ثم ٍ ِ  تاً  بأفمض

أٌ ىلفر و صْ   ئ ِ و٤شئا ل و سئ ب ٘    

مً وعْوعف و ْقفّٓ٘ ّو فال و ْقفّٖ  
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ب   ِ أشا ل رسا ٔ   ئبأض و ل بئ     

ّو٤مئئ ىٕ بيسئئ  ممايئئ٘ و ات ئئش   ئئ  ج  

 مل رئئْ س ،ٍئئ ِ و ا نأئئ   وخللوفٔئئ٘ و ئئ   

  و٤م٘ شًٔٝ  سْٚ و ضأف

ىةئٙ  ّم لوو م لّ  و ْقفٗ و ألبٔ٘   

رْضئئئئر  عئئئئ او ٢ أٖ مسئئئئاْٚ  ئئئئ  مائئئئ ع 

 ّو اينٔئئئ٘ و  حلٓئئئ٘    ٣سئئئاةن  وخلحئئئط 

قاٙ إاو أر قئت و٤ٓئ و طلّفئً  رسئن  بئدٖ      

ٓائئئٌْ  شئئئام مئئئً أشئئئا ل و ْقئئئفٗ    

 ممايً  ّأثةل عْٗ 

ٓافئئئئئئئٕ أٌ ٓائئئئئئئٌْ  ٥عئئئئئئئئْول    ٢

ٙ بَئ  لٌّ  ّوع   ٓر مصفوعٔ٘ ىظلٓئ٘ ىاغّيئ  

  أٌ ىاْعف ىً و اي قل ّو اآمل

ق يف صييمٕك الدٔلييٛ الارزٖييٛ  المييد ٗ حييني ☐

ٌغييةٞ وغييزٔض ٌّعييٕٙ  إصييةباةس  ييد أٌّيية ٔأدا ةكييزٚ  

رتزب٘ ٌمٗنٛ حضةصيٗمّة  يةٓ وضي لٛ الضيٗةدٚ الي       

  ٛ   ِيين  مييك وٍعمّية وييَ ر ٖييٛ خٗييةر المعيةُٔ ٔالغييزا 

   ٛ وييية دٔر الدٔليييٛ  ٔ  ر ٖيييٛ صيييحٗحٛ يف ِيييذٓ ااةلييي

  ّٖ ةا اليي  الارزٖييٛ الٕيٍٗييٛ حةلٗييةس يف ضييٕٞ المحييد

العزبٗييييٛ يف إرتييييةدٚ  كييييَٕٖ الييييٕرت٘ ااوييييٛ   ٕامييييْ

 بة غزٔض الٍّعٕٙ العزب٘ 

إاو ث ىئئئت لّ ئئئ٘ و ْقئئئفٗ  ئئئ      ☐☐

٢ّ  لّ  ّوقئئئئفًو  ةأئئئئل   أٖ ٢ مْ ئئئئْلٗ 

ٍئئم زمئئ  أٌ رائئٌْ   مْعئئف ّوقئئفًو سئئه  

 وعْوعف ّو٤لّو  و  حلٓ٘   ٜب٘ أٓضً ؟

ٓاٌْ ٍي ك مْعف ىلبٕ  ىيفم  ٢ 

ٓاْ ئئئ  ىةئئئٙ و٤عحئئئ   و ألبٔئئئ٘     ّوقئئئف 

أٌ ري ئئئئئلط أل  قسئئئئئ  ر عائئئئئُ ّثئئئئئم 

قائٙ إاو  ئ ٛ     م   ٓر رئيَض ب ئأْبَ    

 وعْوعف وعْقفٗ فإىَ  ٢ راي عض مر ا   

  ئف رأئْل  و٤مئئ٘ و ألبٔئ٘ أٌ رائئٌْ    

  ّمل رف ئئف ٍئئ و و ا ئئات   لعب ٜئئم ّى ئئ ٜ 

بم أضٔف إ ُٔ ر ات بسب   ىس و٢س٣و 

 ّْ سئ٣و و ْوقئف إ    ل و و أ ٔفٗ ىيفم   ئ

 ٗ  ّزول أٌ  أئئم إسئئ٣م   مايئئ قلٗ ثئئة 

ىةئئئئٙ  و  ئئئئْمٔن و أئئئئل  و سئئئئ٣و ّ.ئئئئٔ ً 

ّع  ىةنئً  أىَئ    ل اف ف و ئ  و ألّب٘ ّ ّقَ  

س ب ٘ أل و ْ ْل  إلس٣و بآ٢ث و سين  

ثن  أّضتت أل حب   و ألّب٘ ّمْعأَئ   

ووضئئئئ  ٖ( وعي ئئئئْ  أل جمةئئئئ٘ و فائئئئل    

( 12 -19 -12 و٤ىئئئئئئئفول و سٔ سئئئئئئئٕ 

ىةئئئٙ  ّىيئئئفم  ثئئئ ٌ  َئئئف و ئئئييب ميصئئئب ًّ

ّبأب لٓئ٘ فئ ٗ    ع م٘ ثٔ ٌ مْقف  ةأل  إ

ّدمئئ  أل  ىظئئ  سئئ  مئئر ردٓٔئئف و سئئن ٛ    ٢

ىنئئئم وعسئئئةنٌْ  وع١ميئئئٌْ( ىةئئئٙ     ا ئئئ  

ر ئئئئأت و٤مئئئئ٘ و ئئئئ، آ ئئئئت إ  مج ىئئئئ     

ّأىئئ ل  فأئئم و أ ئئ ٜل    إحت ىٔئئ٘ مايئئ قلٗ  

ٙ و ئئئفّل ّو  ب ٜئئئم ّو أئئئ ٣ٜ  و ئئئ، رسئئئنّ  

  ب مسَ  

ٓفئ إ أٌ   زمنر و٤مئ٘   إٌ م لّىً 

 ئئئُ ىاَئئئ٘ و أصئئئل و فحت لورٔئئئ٘  رائئئٌْ 

وىسئئ  مً  مئئر و أصئئل  ّبئئ    ٓائئٌْ عئئف 

ل ّبي ٛ و فّ ٘ و أصئلٓ٘  أ.ة  مس   و ا ّف

و حت ىٔئئئ٘ ّو يسئئئبٔ٘   و٢ى سئئئ م  بئئئ  ما ّي

و ئئئ، ر١ثئئئف وسئئئابفول زى مئئئ   و أ ئئئ ٜل 

لٗ ّم ئئئٔ    و فئئئلر ّوعئئئ وٍ   وعايّائئئ  

    ةأصل ّو فحت لورٔ٘
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ً  ا غزٔض الٍّعٕٙ العزبي٘    ☐ ةٗيْ ةيزد    ٖايٕ

أٔ خنبٛ بين ٍٖبغي٘ أُ ٖكيُٕ وغيزٔرتةس اةرتٗيةس ٖغيىن       

حمييٜ الٍظييةً الزليي٘ العزبيي٘ الييذٙ نيي  رتمٗييْ أُ     

وة ٌيٕض ِيذٓ المحيٕ ا الي  ني  أُ        ٖإً بمحٕ ا

 ا غزٔض ِذا ٖإً بّة لمفعٗن 

رمبئئئئئئئ٘  ٌ ٢إىيئئئئئئئفم  ى ئئئئئئئْل  ☐☐  

محةئئئْ  ميَئئئ  بيئئئ ٛ لّ ئئئ٘ ٤ىَئئئ  سئئئااٌْ   

وعحةئْ  و ٔئْو ٍئْ     سٔفٗ ٍئ ِ و فّ ئ٘  بئم   

رمبْٓئئ٘  أٖ  بيئئ ٛ و ئئفّل ىةئئٙ أسئئ   ئئ    

ٌِ ىةئئئٙ أسئئئ   لحت لورئئئٕ عئئئم     ىلفائئئُ   أ

و ئئئفّل و ألبٔئئئ٘  ّب  ائئئ  ٕ فئئئإٌ أبئئئلز أٍئئئه   

ّْ  و اتئئئ٢ْ  ر ئئئر ٍيئئئ     ل إ  أٖ أل و اتئئئ

و ئل ه  ّىةئٙ  و ئ،   و فحت لورٔئ٘   ميظْم٘

ٓ ٓئف   مً رْو.م و أل  مر و غل  ميئ  مئ   

ورٔئئئئئ٘ ّسئئئئئٔ لٗ و فحت ل ىةئئئئئٙ و  ئئئئئلىن 

فإىي  مل ىسئاحر أٌ ىاسئ  ٍئ ِ     ٍي ك 

حت لورٔ٘ فٔن  ثسبي  ميئُ  بئم رائ      فو 

  ف٘طَْ  و ي    ّميَ  و ي   وعةّ 

ل  و أْوٜئئش أل سئئبٔم و يَضئئ٘ رأئئفّ     

ّو ا ةف    ه ىةئٙ و ئب٣ل و ألبٔئ٘  فنئً     

وسئئاأن   رلثئئٕ ما ةئئف لوو رئئ٣ًْٓ ّمل    

ٓفأئئئئم أٖ شئئئئٔٞ أل رحئئئئْٓل و ئئئئب٣ل و ئئئئ،   

و غلبٕ   و٢ساأن    ٍٔني٘ وساأنلٍ   إ

 و ل ه مئً رئلل فةْ ئُ و أسئالٓ٘     ىةٙ ّ

 ،مل ىسئئئاحر وخلئئئ٣، مئئئً ٍٔنيائئئُ و ئئئ    

ّو ابأٔئئ٘  ئئُ إقئئفٚ   أ ئئ   .ئئٔغً  أ ئئلٚ  

 م٘  م ا٣  و٤ زأبل

إضئئئ ف٘  ئئئ    ىئئئفو  ئئئْل م ئئئلّ   

و يَضئئ٘ جلغلوفٔئئ٘ و٤مئئ٘ ّجمنئئْ  شئئأبَ     

ّمئئئئً وسئئئئ و أٌ رائئئئٌْ   ثنئئئئ  اثلىئئئئ  

بم ر ئنم   فْو.م  و يَض٘ ىس ٔ٘ ٢ ر ك

ر ٔر وولٓ٘ ّرضٔٞ شأة٘  و ب٣ل ّو أب ل 

ٍّيئئ  ىئئ ثل رةئئ  و يئئفوٛو  و ئئ،   و ا ئئفو  

ٓحة َئئئ  ثبئئئ   وعئئئة فن و أئئئل   ّو ئئئ،     

ّأٌ  وساةي ٛرحة  إى لٗ علوٛٗ و  وس لٌّ 

ىبفأ مً و صفل  مئً أ ئم إٓضئ ع مئ  فٔئُ      

فٔئُ ممئ     و يَئْإ  ّمئ     ٓسب  رأْٓئش  مّم

 يَئْإ ّملثبئئً   ئئُ  ضئئً  ىةئئٙ و حمّل فُّٓأئ 

ْٓسئئف و صئئفٓش أل ٍئئ و   ىئئفوٛوّىئئ ثل 

   و  ل

ِييين بٍيييةٞ الدٔليييٛ الارزٖيييٛ الٍىٕلمٗيييٛ      ☐

ض يف العزبٗييٛ ٖضييةِي يف  عىييٗي ِييذا الٍىييٕل  ٖٔضييزّ   

 رتىمٗٛ الٍّٕم العزب٘ 

  ف أثفى  عبم عةٔئم أٌ و بيئ ٛ    ☐☐ 

و  حئئئلٖ ّو اينٔئئئ٘ و ف ىةئئئ٘  ٥عحئئئ    ئئئً    

أٌ  ّر عئئ عْمٔئئ٘  رائئٌْ ىلعةئئ٘  يَضئئ٘   

و ْقفٗ و  ْمٔ٘ و ، رلىٙ رحْٓل و٤عح   

ل وٓئئ٘ إٌ ث ىئئت ساتصئئم   مل  صئئم ٢ّ

ّمئئفٚ عئئف رَ   ّمائئٙ سئئٔاٌْ قصئئْس   

ىةئئٙ رحئئْٓل و بةئئفوٌ جمانأئئ٘  فئئإٌ ٍئئ و     

ٓ اضئئٕ و٢رمئئلوط و سئئلٓر أل ثئئم عحئئل  

ّبا مم ر ع رئُ أل ىنةٔئ٘ رينٔئ٘ شئ مة٘      

ّم  مل  صم ف     ٔ ى٘  ٥م٘ ّ ةْقفٗ 

    ّ ة أ

ٓفئئ إ أٌ ٓائئٌْ ى ئئ ط  ئئُ     ٍّئئ و

 ّثئمٌّ  ر بر و  نْ ٔ٘  ام أبي ٛ و٤عحئ   

 أل جم  ُ ّقس  عف رُ 

 



 2222/ شٖزاُح/ 614العدد  

 

172  

 

زم  أٌ ىادثئف أٌ و بةئفوٌ وعافلعئ٘    

َّ ىيفم  رينْ  ٣ً  أنةٔ٘ سٔاٌْ ا   مس

 ً  ئئئئئ ل ىظلىئئئئئ  إ  و٢ و ْقئئئئئفٗ  ّ ئئئئئٔا

و٤ّ ّبٕ ّأل أٖ ملقة٘ مً ر  شمئُ ّّوعئر   

   أعح  ِ  ت ّقفرُ

ويية دٔر إييي ا اازٖييةا ٔحتاٗييق العدالييٛ     ☐

يف اجملمىيييييع العزبييييي٘  ٔا  م يييييةدٖٛ ا ممىةرتٗيييييٛ

  الإو٘ الٍّعٕٙ بمضزٖع حتاٗق ا غزٔض

ىَْإ ّ ئ٣، مئً    ر فو ٢ّ ٢ ☐☐

٢ّ قصْل ىةئٙ ما ىئ٘ حم مئ٘     و ابأٔ٘ 

أل و أ مل ّبن و٤مه  م  مل راً وولٓ٘ 

ٍٕ وعي   و ئ ٖ ٓأئٔ  فٔئُ و ئْرً و ألبئٕ      

و فلل ّوجلن ى٘  ٍّئ و   عْورً و ألبٕ ّو

 ن   أل و أصئئل ووئئفٓ  أ.ئئب  مئئً وعسئئّة

   لٌّ  ٓ مً ّو يَْإ ملربط ب    

ٍيئئ  زمئئ  و أنئئم تفٓئئ٘  اأ ٓئئ  فَئئه 

وولٓ٘ و ، ى١ثف ىةٙ أٍنٔاَ   ّفَنَ  

ٓ اضئئئئٕ و ئئئئلبط بٔيَئئئئ  ّبئئئئن إما ىئئئئ    

رئ ٍ  إ    و ب٣ل ّقفّل وعْوعئف ثئٕ ٢  

و فْضئئئٙ ّرفئئئئ عه وع ئئئئا٣   ّب  ائئئئ  ٕ  

ف ولٓئئئ٘ ٍئئئئٕ رةئئئ  و ئئئئٕ ٓ ْلٍئئئ  و أ ئئئئم    

ٓضئئئئتٕ بئئئئ ٦ لًٓ ٢ّ  و ي ضئئئئج و ئئئئ ٖ ٢

 بئئ   ْوىن أّ و سئئٔ لٗ ّم ئئف و  و٤ّرئئ ٌ   

ٓانائئئر بَئئئ    ثئئئ    أٌ رائئئٌْ شئئئ مة٘ ٢ 

 ّو ضأٔف و غا ّوع اف  ّٓفا فٍ  و ف   

 وولٓ٘ ٍٕ أ٢ ىفأم مئ  ىلٓئف ف ئط    

ٌ ىفأئئم مئئ  ٍئئْ محةئئْ  ميئئ  بة ئئ٘   بئئم ٍئئْ أ

ز و ئئئْرً ّو الومئئئئ٘  بئئئ  يف   مبئئئ  ٓأئئئ ّ   

ّٖمئئً  ّو ئئْىٕ   سئئ ٛو  أّ أضئئلو   إ لٌّ أ

ٍّئئ و مئئ  ٓضئئٕٛ رلٓئئش و يَضئئ٘ ّٓضئئنً     

 َ      

ِن وكَ اصمبداه وغزٔض الٕحدٚ العزبٗيٛ   ☐

حتييييةد بٕحييييدٚ ا م ييييةدٖٛ أٔ ٔحييييدٚ رتمييييٜ ٌضييييق ا  

وييق س نعٍييٜ هخييز ِيين ٖابيين ِييذا ا غييزٔض     اأرٔبيي٘ 

 المىزحن 

 رائئئئئئئٌْ و ْقئئئئئئئفٗ  ىيئئئئئئئفم  ٢ ☐☐

و   مة٘  ة نٔئر ّ ائم و ما ىئ   و ئ،     

 ما قئُ    ئل  ٦ ظئلث أّ    ْزٍ  و٤مئ٘  

فنئئئئً و غبئئئئ ٛ ّو ا صئئئئ  ّسئئئئْٛ و ائئئئفب      

و اضتٔ٘ مب  ٓائ ع ميَئ   ّمبئ  حتائً أٌ     

ّوعَئه أل ا ئ     ٓاٌْ بفوٓ٘ و حلٓش إ َٔ  

بأئئض و اْوفئئش بئئن مج ىئئ   و٤مئئ٘ أٌ ٓئئاه 

لٌّ مئً  و ل بئ٘ إ  ا ئ      و ئ ٖ ٓ ئْل   ٍْ

قٔئ    و ايئ ز  ىةئٙ و سئةح   أّ و سئٔ لٗ     

ّٔ  ر ا ئئئ  و ائئئة  مئئئً فئئئل، و اْقئئئف  ضئئئ

ّثم ا   سما ج إ  و اْوف    ّ أه 

و أ ئئم ّوعصئئ   و ئئ، ٢   فٔئئُ  ّ ئئااً  

و فحت لورٔئئئئ٘ ٍئئئئٕ و ئئئئ، ر ئئئئْل ووئئئئلوك  

 ل و ْقئئئفٗ ب  ئئئ ِ أٖ شئئئام مئئئً أشئئئا

لىئ  عئْل سئةٔن ٌ و أٔسئٙ أل     و ، ر عئ   لّ 

 ىفوَٜ  

  ّقئئئفٗ   رٔئئئَفأرةئئئٕ ىةٔيئئئ  ّقئئئفًٗ 

 بلٓ ً   سلوبً  ثٔفن  شٝت ف عفمٕ 
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 طوق الياسمين

  فلك حصرية 

 

ٌت اًٝاااو  َ ااال  ااا  ٢ٗ  اااٛ بٗن ٚ  ٚ          َااان تٕ بكاااحمر َااأ هاااتىر طتٚ ٗااان طشااا٢ بىااا

طضٛ ٖن، ٚ ْك٢ َالهٗن، بكف  َنَاو نانينَٔ ىيااٟ ىااشكنٍ َأ  ٚ با٘ ى،ٝنبٝا١، ٚ   اِ         

ىيسٓني ٚىألان ٝع ٚىيسنانت ٚىيدقن٥ل اًا٢ بكادِٜ ىااشكنيشٗن َأ َالاد ىيٛقاَّ، ٚغاتتت َ  اٝن          

،  شٓساانر ىيرااٛ    كاانت ا اال بٓاان ب  اات ٣، ٚبلاانٖٞ     اًٝٗاان  ااني ٜاادٟ اًساا١ً ىيااانتٜنت   

قنإٝٛ، ٚبسن ل شا٣ ىيٝنمسني يف  ٝٛبنت  َ ك١ٝ قدمي١ ب شسٌ يف غًجنٕ   ٦د٠ ىْلاجَّ أ 

 هاات٠   ٝٗاان َٚضااَّ ب اااٌ ىياجاات اانْاان  ٚااآن ُٚاادأ ٖاادتٙ ىيلااادس، ٚ هاآنٙ ىيسااٗتس، ٚىاااشدانٙ    

تأ ىااشدانٖن مسات ى  شٓانٕ، ٚىيشٛطاد،     ىي ٛمس ٚى،ٓني ٚىياش١ٓ،  شُٓٗات  َىان ٙ اا شال شاال     

ٚىيشُنٖٞ، ٚىيٛثنم ىأل دٟ ىيااٟ ٜٛطاد  اني  َ ال ٚىيشان ٜب، ٜٚلان ى طهنٜانت  فَانٕ  ى كاَّ          

 ااى ١ ىآانفٍ يف بًك اٞ َىات ىيساُن٤، ٚىطشضانٕ  َاٛ  ىي ٝانر يف طضات٠ ْ اٝد ى ًاٛ  ٖٚاٛ             

، ٚى،ادى٥ل يف قًاٛر   ٜتّ   ْ ٝد ،ٔ غً دب٘ ىياكٍٛ، ٚطاظش٘ ى،ٓنُت، ٚىيهشاش ٚىيسانطنت  

ىْلاجَّ  ٝٗن ااٛى  ى شاشٝنم، ٚمُٓانت ُٖسانت ىينٖات، ٖٚاٛ ٜااتر اأ ىااشادى ٙ  ااشكلنٍ           

ْٗاان ىت ىيت ٝااع ىانُٓاا١، ٖٚااٞ باانٜد ااأ ىيُٛااٛ  ىيلاان٥ب نر اا١ ىألااات، ٚىْهساان  ى ْىااالم،   

 ٚبتىبٌٝ ىيلٛح ىي اٝف، ٚقد  أً ىْاشنق٘ َٔ جلِّ ىيظ١ًُ، ٚهلنر ىيضٝن . 

. ْساُنت.. ياٛىا... اٖانت ىْساً َّ َأ قًاش نان  ىيظُا  ٜكضاٞ اًٝا٘ ٚ ٚشاو            ٖٞ فغنت..

ىيُٛااد  ٕ ٜ ّٝلاا٘ ٚ ى٤ ىأل اال، ٚىيُٛاادىٕ ٜسااٛق٘ تن اااٛ ٠ ى  اأ تن طضاأ  َاا٘،  ااادَن  بالاا٘     

ىيسااات، ٚىيشٓكااٌ َاان  ااني ىاىاان ىت ٚىياٛى ااِ، ٚىاااٛى٧ْ، ٚىيكىاان ىت،  هاانٕ ىيىاان٥ت ىألف م،  

ل يف   ٢ٗ طًًٗن، ٚ نجت مجان   ٖٚٝلا١،  َ ال ىيا  ٖاٞ با٤ّٛ       طن٥تى   ال  ُٓ ١ ٚ جبد١ٜ  َ 

ىأل ٜل١ ىيهالة٠، ٚىيا   أ ىيفٕ يف طضاتبٗن َٚأ غاالٍ  ٚىٜشٗان ىألٚن اأ  َ ال  ىيتٚىٜا١           

ىاسش ١ًٝ اا  سٝاسن٤  َ ك١ٝ : ننٕ  ٛااٞ  ٕ  اشٓ ل اا  ىيل ان  ٚىاسان نت  ٚى٥اد  اٝ :      

ٌّ، ىيتحينٕ، ىيٛ   ىجل ٛ ٟ، ىيٓتُب ىيٓن ْ.، ٖنٍ ق٠ٛٗ  َٞ مبن٤ ىينٖت ٚها٤ٛ  ىيٝنمسني، ىيا

ٛتْا١ ىيالَٓسا١ٝ. ىأل اٛىت ىي بكنيٝا١           ىياجت.  ٌ ننٕ  ٛاااٞ  ٕ  مساع   اٛىت بًاو ىياتٚى٥د ىاً

ٚىيستُن١ٜٚ ٚىيل١ٝٓ ٚى ضتى٤ ٚىيًًٝهٝا١ ٚىيتَن ٜا١ ٚىيلٝضان٤ جشنُا١  راٛت  لىٕ ىيرالد َأ        

 ٛتىيني يف "فقنم ىيٝنمسني" ْٚدى٤ ىاس ِّت. ىجلنَع ىألَٟٛ ىيكتٜش.  ٛت ىيلنا١ ىجل

 ْني ىألانٚ  ىياٖل١ٝ ا٢ً ىألل   ىيلضت١. ىين ن ٜد ٚ"ىيٛ ٌٜٚ" قتقت٠ ىيٓتىٌُٝ، ُٖٚسنت 

ُّاإٛ  اادغٍٛ  ااٝ ، بساالكِٗ  ااٝ ١: "ٜاان     ىيٓاان ٛ ٠، ٚٚشٛشاا١ ىيساالٌٝ.   ااٛىت ىيتُاانٍ ٖٚااِ ٜٗ

 هنٜنٖن ىي١ًًٝٝ نًُن ىاشا ٌ   قٗن". ىهلل...  اشٛ  ٜن طتِٜ"  ٛت  ١َٛ ىيلَّٝ، ٖٚٞ بتٟٚ ط
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تْ٘ ىي ٛم، ى،ٓني، ىيا ل، ى َشٓنٕ، ُٚع ىي ٝنر، ٚقٝنَا١ ىي ت ا١  ت ا١ ٖان ٖاٞ بكىاع       

 ٚ نهلن، ٚباتم آٗن ىألات  ااد  ٕ نانٕ ىيااٛ   .اد... ااٛ  اًا٢  اد٤، ٚباانت ٚلنتٜانت          

نساااتت  هااااٛ ٠ يف ىياااأٖ، ىيُٛااادىٕ، ىيكًاااش، ىألٚ  ٠ بىااااٛ اًااا٢ ااااىد ىياااٛاٞ، ٚقاااد    

  ىياسٝاسن٤ ىيدَ ك١ٝ  انيشٗن يٝشرد ٖن تٖدى٤ اُٝاْٛٞ ٚ    ٚ : 

 "تن ُٚٛٙ   َٓس١ٝ يف  َ ل  طللشٗن ٚ.ًشٗن  

  ىغٌ  ٚ بٞ ىيد١َٜٛ، ٚطاَّس  ٗن ىيدُّْٝن ٚىألف١َٓ، 

 ٚظًَّ نُن ات شٗن   بٗتّ ٚ  متٛت.. 

 ٚتن ُٚٛٙ يف  َ ل ا طلُّٗن طني  يشكٞ  ٗن"  

 اا  ن ٠ اا 

يكد ننٕ ى،ش طلًٓن ىيستٟ ىياٟ  مسَّ غىٛط٘  ٜك١ْٛ  َ ل "ىي ن ٠" ٚننٕ ىاهنٕ 

ىيارن ىيس ت١ٜ ىي  ف اَّ طتٜل ىيااٛ ٠ ٚطااتت طن ىبا٘، ٚ ٝٛبنبا٘ ٚيٛطنبا٘. بكاٍٛ يف ىيتٚىٜا١        

 لىبٗن: 

"ٜشٛقااف   ااد ى ٝتاانٍ  ااٛم ُساات  ٝهشٛ ٜاان طااٜٛال ، ٖٚااٛ ٜش َااٌ ىياااٖش ىآرااٗت  ااني      

لّدت ياٝٓٝ٘  ْنق١ غط ىأل ل ٚ شنق١ ىارلٕ. َٓا َتىٖكش٘ ننٕ جيد ىيانى٤ ها   ت ٣، ٚقد ب

ألطنىْ٘ يف ىا ٞ ا٢ً ها١  ت ٣  ٚ ىا ٞ َٔ ُست  ٝهشٛ ٜن طش٢ ىي ن  ٚىٕ،  ٚ يف ىيشٛ ٌ 

 يف  فق١  َ ل ىيكدمي١ ٚقَّ ىي تٚر طني ختشاٞ ىي ُب، ٚ  ٜسكط ىيًٌٝ". 

  ٚ ختاااٞ َاادغتىت بان ااًٝٗن َااع نااٌ هلااا١    َاان   ٚ   ٕ براإٛ لىنتبااو مُٓاانت ىيااتٚح 

طضٛ  ْٚاب يكن٤... َان  مجاٌ يكان٤ ىيكاتر َأ  ااد  اتٚر ىيلااد، َٚان  اااد ىيً ظانت  ااٛ ٠             

 ىاٗنُت تن طٝح   رت ىيٓٛ ، ٚبٛه   نيس ت ٚى،ٓنٕ، ٚىيدف٤، ٚىيسه١ٓٝ... 

 ٞ  ىيهلة٠ ىالدا١... ٚقد ب لتاَّ اىٛ ى، ٚى شسًَّ ي شو شاتى،   نبت ا كو،   انْ

ت ااادىاو   اااال ت َشني٦ااا١ َااأ شاااٛى    َ ااال، ٚطااادى٥كٗن، ٚاااانطنبٗن، َٚالااااش طاٛيشٗااان    

ٚشاالن ٗن. اَنهلاان  طالَٗاان.  َنْٝٗاان. ىُشُاااَّ َ اات٥ل١  ااٛ ىياجاات، ْٚااٛ  ىألق ااٛىٕ، ٚ ٝاان           

ىيٝاانمسني، ْٚكاان٤ ىيًكاان٤، ٖٚدٖاادىت ىيااٛ   ىجلااٛ ٟ...  ُاان   ٚ  ىيًكاان٤  اااد ىياااتىم... ٚ َ اال      

ٗاان أل ٜلشٗاان ىألٜكْٛاا١  اان ٠ ىيسااُنٕ  اااد  طًاا١ ى ااحمىر طًٜٛاا١... طًٜٛاا١،         ااُٛغٗن باااشد ل ىاٝ 

  هتى .. شهتى  يًدنشٛ  هُد ى،ٛ ىْٞ  ٥اٝب ىاان  ىيهشانر ىيااتر، ٖٚاٛ ميادُّ ُساٛ         

ىيكًااٛر ْٚلضااٗن  ااني  اضاان٤ ى ااان  َٚجكاااٞ اااٛ ١ٜ ٚ   ن٥ٗاان ٜٚاٝااد  ياال ىيًكاان٤  ااني ىيكنَاانت     

٠. يشلااد   ٍٚ ىي ٝااح  ني اان ٠ ىيدَ ااك١ٝ ىيات ٝاا١. ىياناٝاا١.   ىيسااٛ ١ٜ ٚمسااٛ ىيُٛااٛ ، ٚااا ت ىياااٛ  

 ٚيٝهٕٛ طٛم ىيٝنمسني بنُن   ٛم اٝٓٝٗن ىيسٛ ىٜٚٔ... 

طاٛم ىيًكان٤ اااا ىي اٛم ااا ىياااٛ ٠ ااا ىيشكادٜت  طااد٣ قنَانت ى  ادى ، ٚ  اال  ات ٣...  ُتطلاان           

َأ  ْاانا ىيًٗاا١     رنطل١ طٛم ىيٝنمسني ٚى َشٓنٕ ٚىيشكدٜت أ شا ً٘ ٚ اكً٘ ٚمجاع ٜنمسٝٓا٘     

ٚىيًكاان٤ ٚى يش اانّ  ااني اُنيكاا١ ىأل ر ٚ اااتىر ىيىٝااٛ  ىيكن َاا١، شاالنر َاان فىيااٛى اًاا٢  دىٜاا١         

ىيىتٜل، َٚٓن ىت  اتت ى ىن ٚف اَّ ٚ ٚ ٖان يف ىياٛطٔ ٚىياان ...  ُان  طًا٢ طاٛم ىيٝانمسني        

ِّد ى اجنر.  َٚن  مجً٘ ٚ  ٚا٘ ٖٚٛ ٜهًٌ ىيهًُنت، ٜٚٛثِّل ىيكتر، ٜٚا
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  هيثم يحيى الخواجة  

 أدوب وكاتب دوري             

 تقدوم 

 :زر يف املشرح العربيواجَل املّد

 حاليية ميين سرييدِّوعييوا سرحييلع سلعل ييي 

ن، ففييي ات وحتييى سآومنييا سسمحييون  وسجليي ِر

سلوقييت سليياي كيييان فوييه سرحييلع    عييي      

سلبلدسن سلعل وة وشهد سزدهيارس  ملحوايا  كانيت    

 عييي  سلبليييدسن سلعل وييية ساخيييل     دسوييية   

 س مالمح هاس سلفن.تلّم

ة ذهدت سسمحونات وسلحتونات من سلقلن سراضي حلكة محلحو –مثال   –ففي مصل 

قووة على ود كتاب وخملجني كان هلم دور فاعل   سلنهوض وسالرتقاء وتأصيول سلتجل ية   

 هاس سلفن على ود سلكثريون أمثال دعد أردش، وكلم مطاوع، ومسري سلعصفوري وحمميود  

سلصبور، وفيارو  جوويدو وهريهيم. و      وجنوب دلور، وصالع عبد دواب، ونعمان عاذور

سلفتياع قلعيه جيي     واض عصيمت، وديدوع عيدوسن، وعبيد    سهلل ونوس، ور دوروة اهل دعد

ى سلعييلوض   مصييل محييلع سجلوييب، وسرحييلع     ومصييطفى سجييالري وهريهييم، وقييد تبّنيي    

 سلتجلويب ومحلع سهلوسو.
 هااااا  ي ضاااااٌزٍْ   طاااااس   كمااااا    ّ 

 لقااااٌوُمل ً  طااااس   لاماااا لُمل ً  طااااس      

 جلاا واُ إل اقاا ىلْ لف  لاااسح   طاااس َْ    

ًي ل   ن ظوس ٍاقٌب غدز ًِمل  مل ألخسٔ

غااقسمل ًجاا    ألًزًجَااى اطاا ض ً كاا   

 خٌزِ...لخل.

صز  لاارِ ً جل اا أواا  اااب أضاا  ب   اادّ   

غااود ى  لطاا  ْ   طااس َْ  لاسإلَااْ ىل اااٌ    

لف أوااٌز ادٍاادّ وااب أهمواا ل اااد     ااٌز      

  اااد زع   طاااس َْ ا ااآ وطااا ٌٔ  ل قاااد    

ً ل ااافلَا ً اخاااس ومل ًظواااٌز     اااا    

 حلدٍثااْمل ًاااد    اا    لٌ تااد   ت ؿاا  ِ 
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 لرِ جال    طقْ  لاسإلَْ غري وط قسّ ي 

 و . ٌجو  و  ًضَ ت  و  ً   م ٕ  

هري  ألواٌز ًغريها  خ   ال  لا تاْ     

إلني   طاس  ً    قاُ  لارِ  إل ااد ااب هار        

 لااااااب لااااااد  ت  ا اااااى إلااااا ا   لااااااسً    

ً  ػاااااد  ي سلاااااٌ     اااااا    حلدٍثاااااْ    

 .  ت ؿاا  ِ ىً  صٍ  ااى سلااٌ  طااٌٍس ً تااا 

ب   اااااا لاني ًلذ  أقااااااا   لف ذلاااااا   ق  اااااا

َّااااااا  ز   ً   اااااااسجني ي     مااااااا ٕ لف  ل 

 -زع   طس َْ ) لسوصٍْ  طس َْ ً  د 

ًغريها ..    لربخي َْ )   حمَْ(( – لٌ تاَْ 

زلااد أن   طااس   لاسإلااُ     إل ااى تاااص   ي 

  زخياااى    ق لاااى اااارب   اااد زع ًلهم لاااى    

 إلاكو ل

س ا آ  ًل حق  قٌ ل لن ذلا  ك اى أّ ا   

ا تْ   طس  إل    قُ؛ ألن   طس   لاسإلاُ  

مل ٍط طد إل ٌزّ  َ ز   امَقاْ ي ًجاد ن   

لف هاااار   لااااابمل     قااااُمل لنااااُ ٍ ػااااّد 

ًٍااس  ب إلااىمل لذ واا  ٍناا   ٍا ااب إلاااس     

  اآ خياار  إلاااسً   اااا وطااس ُ أً أكثسا

هدض هل  ضٌٔ  ل وٌٍم ي  أخسٔ ه إلطْ  

  لاس غ.

هر  ًتد لااب وطاس   لناسًؽمل أً    

  طاااس    وكاااممل  ًزي ي  ػاااٌٍى ؾاااٌزّ    

  طااس   لاسإلااُمل ً امَااق  هلااٌّ إلَ ااى ًإلااني   

ً لطاا    كَااا  اا   ـ وااب    جلموااٌز... 

ً جلصز ي وطس   ؟ ًلف و ٓ      لْ   ّد

 وااااا م إلوااااار   لااااااب )ً  أتؿاااااد  ل  اااااد ن 

 مجَاو مل ً   ألغ  ف ك وم(؟

لن طسٍق  خل ف ً قح ىلإذ  كا ن  

ٍ حطاس   ً جلاصز     ه م    ٌاَا   جاال   ادّ   

ىلإ    ًا ادو   قاد  را زب وطاس َْ ذ       

َّ   ٓ   ّد   امس   ج  ّ ًً اَْ  قكُ ك 

ً جلاااااصزمل ًهلااااار  ىلاااااإن أًف  خلطاااااٌ      

  ز   ط إل جلرًز  لاسإلَْ لا ٌ    ً ٌظَا 

 لااا  ن واااب أجااال  حل قاااسمل ً ل ط اااد لف 

  ط ق ل ً ل حث اب أض لَب ل  ٌ ؾل ود 

ىلَااااىمل      قااااُ   إلاااااْ وااااب  لاااااب ً ؿااااب   

ً  ه ماا   إل ل قااد ً ًزي ي  قَااق وصٍااد    

 تااْ سٔ  لاب ا ااوااب   ز قاا ٕمل ًإلاارل   اا   

إلَ  ااا  ًإلاااني   طاااس   لااارِ كااا ن ًوااا ش     

   وااااب ا  ؾااااس  حلكاااا زّمل ا ؿااااس   ووّماااا

لنٌ اى ٍ ااب  ًز   واا  س   ي  َا ّ  ألوااممل    

 ً امَق ًاَو مل ً طٌزه .

 :رؤية

 اخلطاب املشرحي وسؤال النقد

 ٌّ غ ووام كناب أن ٍق اد      ٌٍجد وطا

  طااس َني ً جلموااٌز ا اآ  لطااٌ ٕ إلاا هلٌّ  

طاس ُ ًضا        ؿاط اْ إلاني  خلطا ب      

 ل قاادمل ذلاا  ألن  خلطاا ب   طااس ُ وااب     

ووم  ااى  لسَٖطااْ ً ألض ضااَْ  اج إلااْ اااب    

 ض     ل قد..

ىلول   طس   لاسإلُ ا وْ ً خل َ اُ  

 خ ؾْ جيَب اب ض     ل قد؟

كناااااب  اج إلاااااْ   حلقَقاااااْ أ اااااى  

إلاااااا  ط ق  اَاااااا   أً لجي إلَاااااا  مل ألن إلااااااا   

 لااااسً    طاااس َْ  خل َ َاااْ أً  لاسإلَاااْ 

 ضاااا ط ال إلقااااٌّ أن رَااااب اااااب ضاااا      
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 ل قدمل ًألن غ ل و  ز ً  ي   نا نمل ًمل  

 ٍقدز ا ٓ ذل  ألض  ب ادٍدّ.

أواااااا  كَااااااا ٍطاااااا طَد  خلطاااااا ب  

  طااس ُ  اج إلااْ ىلو اا  وااٌطب  لػاا هدمل     

 لػااو  ّ.. لقااد  ج وااد   ًهاار  ذلااٌز هااري   

إلااا    طااس َني وااب واا لاني ًرلااسجني    

لَقادوٌ  خط إلاا   وطاس َ   ٍق ااد  جلموااٌزمل   

لناااب ذلااا ً  وم إلااا ٕ  إل لاػااال ألواااٌز     

ادٍاادّمل و واا  قاااا  اإلااد ل ي  ل اافلَا   

ً اخااااااس ومل ًو واااااا    ضاااااا و  ْ إلانااااااس 

مل ًو واا    َاال لف  ل وااسٍ  ىًذًتاا واٌز  جلم

  ً ل ن ااااْمل ًو واااا  ت ااااْ ىل ا َااااْ  لاااااس  

ًوا ؾااس ىمل ًو واا     ناا ٕ ا اآ    قااُ 

 ى ًتكَكى...لخلإلقّك

لن  إل طا وْ  جلموااٌز ي  لاااس مل أً  

 ؿاااَقى أ َ  اا     ٍا َاا ن زلاا    لاااس مل  

ىل ل  اا   ٍ خاار وااب  ملز ٕ   نثاااْ  لاا      

 اقب  لاس مل ً  ني ض  َ  ى ًلجي إلَا  ..  

ٓ ا ٓ إل ب ؾا لْ  لقد ك ن ) ٍدزً( ٍ  ا 

 ا َقاااا      لاااااس مل ًكاااا ن ٍطاااا مد لف  

 جلموااااٌز ا اااادو  خيااااسو إلاااااد وػاااا هدّ   

 لاااس مل لَطاا اَد وااب هااري  ل ا َقاا  مل     

 ًلَاد  اسقى ي  لٌَ   ل  لُ..

 ااااٌ  لف  خلطااا ب   طاااس ُ  لااارِ  

ب   طااا ىلْ إلَ اااى ًإلاااني ضااا     ل قاااد    ٍقاااّس

ك م   ت ب وب   ل ص   إلا  ؾاس  لااس    

ًوااب  جلدٍااْ  حلقَقَااْ... أواا  اااب أضاا ٌب  

   قاا ىلَ   كااصو إلااني  ّ اا  ىلذلاا  ىلوااٌ أن  قاادّ 

 غدغاااْ  لاقااال ً لق اااب واااا   واااب خااا        

 ٌ ش ااا   ٍاوموااا     ااادل إلػااانل جَااادمل     

 ًٍ رًتو   جلموٌز إلػنل ك ري..

ًهر  ٍاين أن  لانسّ   طس َْ جيب 

ْمل ًأن   ا جلاااْ أن  ناااٌن امَقاااْ و ػاااعَّ 

 اخس جَااْ و داااْ ىطاا ٌٔ لإلااد ل  لاا ـ أً  

أكثسمل لَنٌن ت  ز   ا ٓ  سٍا   لاناس   

ًهااار    ٍ حقاااق إل لطاااوٌلْ   لٌجاااد ن واااا  ..ً

 ل  ٍع و   ل ا مل ألن  قَاق ذلا  ا ا و    

لف ؾاااربأ ًأ اااا ّة ً  اااا  ّةمل ًلف ًااااُا إلقَمااااْ  

ىل ٖاااادّ وااااب    ناااا ٕ ا اااآ    اإلااااد لمل لذ  

   قُ  ًن  ل عاس لف   طا ق لمل ً  ىل ٖادّ    

   ا  ٌظَااا   وطااس َّ وااب  لاا  ن لذ  مل ٌٍظ اا 

د اَ    لاناسّ لذ    تَق  مل ً  ىل ٖادّ واب  ا   

مل  ق د     قُمل ً  ىل ٖدّ وب  حلػاٌ  لارِ   

طا   ل م اسو واب أن ك   إلاد   ٍ  وم  اإلاد ل..   

ىااا  ٍطس اااى لَ حقاااق  ل  ااا غم ً   طااا   .   

ًهااااار   ألواااااس ٍقٌ  ااااا  لف  ل ن و َاااااْ ي    

 لااااس    طاااس ُمل لَاااٌزح  خلطااا ب ىلَاااىمل 

د  لطسٍاق  ًخيكسمل ذل  ألن  ل ن و َْ متّو

ب ود ض     ل قاد  لارِ ٍااين     ل ق ٕ  خلط 

  لنثري..

ٍاااين  سضااَو  هلٌٍااْ ي هاار   لااابمل     

ًٍاااااين  فؾااااَل  لد لااااْ ىلَااااىمل ًٍاااااين أن 

  طااس  لإلااد ل ىل ااال ي  َ   اا مل ًوطاا هم  

 ج   ي  ك ز    ً ق ىل   .

لن ض     ل قد ٍاسش  ٌ ز   ود  لر   

) أل اااا ( ًوااااد  جلموااااٌز ) لاااا حب( ًخي ااااق  

لااااٌاُ  سكَااااْ وومااااْ ي  امَااااق  لَااااْ    

 ً ل انري..
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أن  ػااري لف أن واا   قااد   إلااد  ًه اا   

َّااا   ْ ز وطاااس ُ أً ودزضااا لاااَظ قاااد أِ  

وطااس َْ.. ل  اا  أواا   اااس  وطااس ُ أِ     

اس  وطس ُمل ًوب   ا   أن ٍناٌن  

خط إلى وق ا   ل م  قُ ًو ددل   واد ضا      

 ل قد  لرِ ك     ٌٍَ ى  لر  َْمل ًٍطوم 

ي زضاام ؾااٌزّ   طااس  وااب خاا   تااس ّٕ      

 تَقاااْ ؾاااحَحْ  ااا انظ لجي إلااا   ا ااآ     

 لاال  حلَ  ُ ً جلموٌز ً   س ي   ز ق ٕ 

  لاب ًوط ق  ى.. ىط ز   هر 

 :املدرج فؤاد الشطي

 اسىلاال لف   طااس ُ ىلاا     لػااطُ    

و ااار اقااادٍب واااب  لصوااا ن ًوااا  لن  ل قَ اااى 

و وب واطا  لاب ًأن   ٓ أٍق ل أ ى ختّس

 لسجااال  لااارِ ٍقاااٌ  ك م اااى و حااا ش   لف   

  لؿس  ْ ً لاد  ً حلق..

ي إلٌ ى  ضٕ  ع  ى وا ن ل طا  َْ    

ٍا اب إلوا    أن   كنب ل رِ ٍق ب و ى لل ا 

ز هاار   لسجاال  لاارِ ٍاػااق  لاااب    ًأن ٍقااّد

 .ً ا ط ن ًٍاَؼ وب أج وم 

ًو  ٍ اال  ل عاس هاٌ أ اى ٍ ما هٓ واد       

ىل ااى ثَااث    طاا طَد أن  اؿاال واا  إلااني    

اط ٖاى  لاااين ًاط ٖاى  ا طاا  ُمل ىلحَ  ااى   

 هُ  لاب   طس ُ ًوطس ى هٌ  حلَ ّ.

هااااار  ًمل ٍؿااااال   طاااااس ُ ىلااااا       

 لخ ؾااى  لػااطُ لف واا  ًؾاال للَااى لااٌ   

لاب   طس  لخ ؾ   ر ًش ىلَاى  لاػاق لذ   

  ٍط طَد أ د أن ٍ حدن اب   طاس  ي  

 ٌتااااا ا ااااد هاااار     ل ًن وااااب  لنٌٍاااال 

  طس ُ  ل ٌاُ    مَص كم    ٍطا طَد  

أن ٍ حادن ااب   طااس  ي  خل اَ   لاسإلااُ    

خ ؾااْ ً لااٌطب  لاسإلااُ ا وااْ ل  ًٍ ٌتااا  

سمل س ً اااافّ ا ااااد وطااااس ىمل ذلاااا  أل ااااى أّ اااا

 ا   ًأىل  مل ىلوٌ ٍؿايُ ل  قادمل ًٍوا م    ً ض

إلااى إلؿاادز ز ااب ً ضاادمل ًٍااسٔ هاار   ل قااد  

ٌّنٍ   ااس ّ  لا كطااْ لا ااى ًٍاا وب إلاافن   ناا

ل  قااد  ًز   ىلاا ا   ًواا  س   ي  ىلااد وطااريّ   

   طس  لف  ألو  .

زّ ااب  ً  ٓ   ٍناٌن ؾاٌزّ وناسّ   

غاارييمل ىلقااد  ضاا ط ل أن ٍؿاال لف أضاا ٌب  

 ي  اخاااس و كَاااصي ااااب غاااريي ثَاااث وااا    

 ن    سٔ  لاس    طس ُ   ٓ   فكد 

إلاافن هاار   لاااس  ًز ٕي  لا اا ن   طااس ُ     

 ً   دل  لقدٍس ىل     لػطُ.

ىلماا  هااُ مساا   أضاا ٌإلى  اخس جااُ     

 طُ؟ًكَا متَص  لّػ

ااال  عااسع ي اسًقااى  لن أً  واا  ٍ 

ٔ لف لخس جوااا  أن   طاااس َْ  لااا   ؿااادّ 

 هر     اسو مل ٍ ػاف واب ىلاس غ ًل ا  ااب ّ      

  اآ  لثم لااْ ًأ ااى ٍسٍااد أن  وااب هاار   لاااب

   ً  وطاس َّ  ٍنٌن   لْ وطس َْ   ظ ًّ

 ضح إلْ ا إلسّ.

 اااااى ٍوااااا م ي أً لَ  ااااا  ا ااااآ ذلااااا   

ي   قاادو    كاا ري   وطااس َ  ى  ه م واا   

 ا  زٍاااْ اك  اااى إلااافن  لربًلاااٌو هاااٌ  لااارِ  

ٍكااااد     قااااُ ي ؾاااا ب  لاااااس  ًٍعاااال  

ي لف  خلػاا ْمل ًهلاار  ىلااإن  ػااّدٍوػاادً    ً

  قدو    ف ُ ممودّ ل اس  ًلَطل هري 

   ىلسّ ا ى.
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 ِ وطاااااااس َْ واااااااب  ًلاااااااٌ ز جا ااااااا  أ

وطاااس َ  ى لٌجاااد   أن  لربًلاااٌو جاااصٕ      

ٍ  اااصأ واااب   طاااس َْ ًأن    اااسو ىلااا        

 لػااطُ  غاا يل ا َااى إلدتااْ و   هَااْ ضااٌ ٕ  

وب  َث طس   ألضٗ ْ أ  واب  َاث    ااْ    

   زّ  لره َْ.ا ل ؿسٍْ أً  

 َْ كَال لف  ًهٌ ي ودزضا ى   طاس  

 لٌ تاَْ  لا َْ كق ادّ ٍ ط ق وب خ هل  

لف اس  و إُ إل ات ا لمل ىلواٌ ٍا وب إلافن      

  طاااس  ج  اااب واااب جٌ  اااب  حلَااا ّ ًتاااد    

غاس  وب خ   زؤٍ  لاسًقى   طس َْ 

ٍػرب  لص ٖد ي هري  حلَا ّمل ًٍ قاُ    ىإلف 

ا اآ   طااس  واا  هااٌ وٌظااا ً ىلاال ًواا  د 

ي  ًإل ااا ٕ ا ااآ ذلااا  ىلواااٌ ٍا ماااد  لن ااال  

اسقى ًٍط  د ا ٓ  جمل وَدمل ًٍطآ لف 

  ااصو إلااني  لي ااا ٕ ً ل مثَاالمل ًلا ااى إلااارل      

    د إلاافن   طااس  لااَظ ىلنااس   دلااسّ   ٍ ك اا

خ لَاا   وااب  ل اا   ًل اا  هااٌ واا  جيااسِ ي  

ٕ مل ًإلنااا ٕمل ًأوااا  مل       حلَااا ّ ىلاااا   ًغ ااا 

 ً  م   ً َ ّ إل   دً .

 :الشطي والفضاء املشرحي

  َٖ   ً لػااااطُ ٍواااا م  ه م واااا    ضاااا ث

إل لاك ٕ   طس ُمل ألن هلر   لاكا ٕ  ًز    

 ك ري   ي زل    لاس .

   اااسو   طاااس ُ   و ااادع    ااااد لذ ٍ 

 ألً  ل اكااا ٕ   طاااس ُمل لنٌ اااى ااااد  

ط َا ااااااى ًوٌتاااااااى ًوطاااااا   ى ًأضاااااا ٌب  

ًواب اماق    - حلسكْ ىلَاىمل ألن    اسو   

ٍسضم ؾٌزّ  لاك ٕ ي  -خَ لى ًلإلد اى

 لااااا ـ  لااااااس مل ىااااا  ٍااااا  ٕ  ًو هَاااااْ  

 ً سكْ   مثل ًإلٌ ى ي  لاس .

ًواااب  ل ااادٍوُ  لقاااٌ ل لاااَظ ضاااو       

ؾاااااَ غْ  لاكااااا ٕ   طاااااس ُمل ألن هااااار    

 لاكا ٕ ٍ ااب  ًز   ووماا   ي تاٌّ  لاااس ..    

ًو  ٍ ضا لى هٌ أن  لناثريٍب   ٍو ماٌن   

إلواااار   لاكاااا ٕ   ضااااني أً و   ضااااني إلاااافن   

ل اك ٕ  ًز   ووم   ي ضحس  لاس  ًلت  ل 

ٍطا  د  اماق  خلػا ْ         قُمل ىل اكاوم 

ًٍومااال إلقَاااْ  لصً ٍااا  ًإلاكاااوم ٍطااا  د      

ل  لامقمل ًإلاكوم ٍطا  د   وموقدو و  ًٍ

ش ًٍااااْ  لااااَمني ًٍوماااال ش ًٍااااْ  لَطاااا ز أً    

 لانااظ وااد أن  خلػاا ْ ك ااو  ل ااااس      

ًلَظ  ؿاو  أً زإلاوا  ل  لذ  كا ن  ألواس    

 ٍ ا ق ثل وطس ُ أً  ٌظَا و ...

لن    سو    دل ىل     لػاطُ أضاظ   

 ٕ واادهؼ ًجاا ذب ىلوااٌ ٍاادتق إلااٌاُ  اكاال

إلفهمَاااْ هااار   لاكااا ٕمل ًٍطاااآ لف و ٗاااى  

  اااآ   ٍػاااااس     قااااُ إلاااااس غ ي زؤٍ ااااى  

 إل لاس ..

ًٍاماال ا اآ لااا  ّ  ػاانَل  لاكاا ٕ 

ىلَااااى وااااب  لٌ تاَااااْ  حلسىلَااااْ أً     و اااا ق  

 لاٌ ٌغس ىلَْ لف ً تاَاْ ىل َاْ لف ؾاَ غْ    

 جدٍدّ  ىل ْ واب خا   شزتاْ  َا ّ ً ا  أ     

ألضااٗ ْ  حلَاا ّمل إلاَااد     وااثريأ َااصأًمت خاا فأ

ظ ً جلمااااااٌ  ً ل ق َدٍااااااْ  اااااااب  لاااااا ن   

ً ل ناااس زمل  ًن لاطااا ٕ  ل ؿااا حلَْ واااد   

 حلسىلَْ أِ  ه م  مل ألن لإلا  ه  ً طا و   

 ٍاين  لدخٌ  ي  جلدّ ً  إل ن ز.
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ًهاااٌ ٍااا وب إلااافن  ل حاااث ااااب خ اااق    

 ٌّ ن إلاااافلٌ ن جدٍااااد لاكاااا ٕ و فهااااب ًو  اااا

ظ ًوػاا ال إل حلَاا ّ ً ا هاا ؽ هااٌ     ل اا ا 

 -ًإلػاادّ – ٍااْ ًهاادضمل لاارل  ٍااسىل  غ

 لطنٌن ً لث    ي  لاك ٕمل ًٍق  ل واب  

أجل أ  ٍنٌن و حا   ل ػمد أكل  لدهس 

 ا َى ًغسب..

ًلااااااَظ   قؿااااااٌ  ىاااااالٕ  لاكاااااا ٕ   

  طاااااس ُ  ػاااااسي إل جملااااا وَد أً  أل ااااا ن 

ًل     قؿٌ  ر ًش   فلٌض لف   لا خسمل

 ضحس خ ف ًل  زّ ًل ه ؽ.

جااااااٌ   ٍقاااااٌ     ااااااسو   طاااااس ُ   

  ألضدِل

  اآ " كنااب ل اكاا ٕ   طااس ُ أن ٍ  

  لاى  ا ٓ  لد  ً هلاٌ  ىلقاب ا ادو  ٍ ااسّ    

رلااااسو إل ؿااااريّ   إل ااااْ ٍااااسٔ ي  حلقَقااااْ  

    ٍْ  لٌ تاَْ  خلطس     ل  لارِ ٍواد      

 وب كل ؾٌب".

ااااااب  – قااااا    –ًلذ  ك ااااا    حاااااث 

 فؾااَل   طااس   لاسإلااُمل ً طااآ ل  وااٌ  

أهمَاااْ  إل حلطااا  نإلااىمل ىلااا  إلاااد أن  فخااار  

 لاكااا ٕ وااا ط قني واااب ً تا ااا مل ً خااارٍب   

إل ألهمَاااْ مسااا    لااا ـ ًأإلاااا  ي ًك واااى  

 ااى إلاَااد   اااب  جلمااٌ   ثَااث  سضاام واس 

ٍناااٌن  لااااس  و  اااٌز      لناااَ ً هلاااص  

   تؿ  .

تاااااد ٍاااااا    لااااا ا  ا ااااآ هااااار    

 ل ٌؾَا لنٌ اى ٍؿاب ي لطا ز  ل ا عري     

   ل ط َااااق  لام ااااُ.. ىل  َااااب اااااب هاااار   

 ل  سإلْ هُ  حمل مل    ا    إل لقٌ ل لن

ًوااا   قاااد  واااب  ااا عري أض ضاااى ًامد اااى      

  ل  سإلْ   طس َْ ي  لا مل ك ى..

ىل لاك ٕ   طس ُ  لا زغ وب  ل ا    

ً  اا ن ظ     اار  ٍاا ذِ إلؿااريّ     قااُمل 

ًٍاااا  س ا اااآ ت  ا اااااى إلاااا لاس مل ًا ااااآ    

وػ اسي أٍك  مل لن ىلك ٕ  لػطُ جصٕ وب 

وػود  لاس .. ًأً  و  ٍاا اى     قاُ أ اى    

ٍطاا  طق ًٍطاا قسر ؾااٌزّ   ػااود إل ؿااسي 

ًإلؿااااري ىمل ًلذ  مل ٍا ااااس هاااار   لاكاااا ٕ  

ا دي      و  أً لغ ز   وا  ىلإ اى ٍػااس    

إل خلاااار ن ًٍس ااااد لف خَ لااااى    قااااُ أً   

  طَطس ا َى  خلَ ْ..

هااار  ًٍاماااد  لػاااطُ لف  ل  اااصِٕ    

ً ل انَاا مل ًوااب  اام  ل كَااب ًكنااب 

ٍ ادأ   –ًهٌ  ألؾاح   –أن ٍنٌن  لانظ 

 عسّ  لن َْ لف  جلصَْٖ... ًٍسٔ أن وب  ل

أكثااس واا  ٍطاإُ لف  جلموااٌز     ليااْ ي   

ًؾَ غ ىمل ًأكثس و  ًزمسى خ ق  لاك ٕ 

ظ  ل  اا غم ً   طاا     سي ا اادو  ٍاا  مّ ٍّطاا

 إلني  لن مْ ً لاك ٕ..

ًأل ى ك ن ًو  ٍص    ًز  لن مْ ي 

 لاا ـ   طااس ُ  سٍاا   ل اا   ً غدغااْ  
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لااس غ ا وال     ػ اس ً لاا    ىلاإن ؾاٌزّ     

وواااام ي  سضااااَو ذلاااا .. أل واااا  جااااصٕ وااااب 

 ىمل ًك م  ك  ل  أجبدٍْ  لاس  ًواس 

و  نسّ  ققل أهد ىلو ...ًوب   اَد ه ا   

 حلااادٍث ااااب  ل اااٌ شنمل ثَاااث     ي اااب  

 لن مااْ ا اآ  لؿااٌزّمل ً   لؿااٌزّ ا اآ   

 لن مااْ ل ٌؾااٌ  لف ليااْ اااس  جدٍاادّ    

 ًو  سّ    ق َد ىلَو  ً   نس ز..

ى هااٌ أن  لنااثريٍب مل ًواا  ٍ ضااا لاا

ٍؿاا ٌ  لف وطاا ٌٔ  لا تااْ  لامَقااْ إلااني     

   ااسو ً لاكاا ٕمل ًمل ٍ  اا ًشً    اافلٌض    

لف وس  ااْ  لنػااا ي   ػااود  ل ؿااسِ  

ألضااا  ب   ا اااق ىحٌزٍاااْ  لسؤٍاااْ أً ىلقاااس    

  اإلد ل أً غري ذل ..

لن  لػاااااااطُ ٍامااااااال ا ااااااآ لاااااااا  ّ 

 ك ػاااااا ض  لاكاااااا ٕ إلاااااا ل ٌن ً لؿااااااٌ  

خل لَحقااااااق لً...ً لس ٖحااااااْ ً لػاااااا ٌف  

لإلد ا   ودو كى  لٌ تد ًأجٌ ؤي وط     

وااب  لنػااا  ااثري ً اادهؼمل ًهلاار  ىلااإن     

  ػااف  واااس     لاكاا ٕ   طااس ُ ا اادي   

وااب ىلااس غمل إلاال   كاا ىلس ا  ؾااس  لاااس       

 ك و  ي إل ٌز ى..

 التشويق

ً  ٍياااااال  لػاااااطُ ااااااب   ه مااااا     

إلفضاا ٌب  ل ػااٌٍق ااارب تطااد  لطسٍااق ا اآ 

 لق إلاال   جلموااٌز ثَااث   ٍ ٌتااد  حلاادن  

ًاااارب  قاااد   لػااا ٌف جصَٖااا   ثَاااث     

ٍااادزع     قاااُ أإلاااا    لػ ؿاااَْ إلػااانل 

 ك ول ل  ي  و ٍْ  لاس .

ًو  ٍنسهى  لػطُ ي اسًقاى هاٌ   

 لس  إلاااااْ ًإلااااابٕ  اٍقااااا ل ًلاااااال  ٌٍَ اااااى    

 ا طاا  َْ   انطاال إلػاانل كاا ري ا اآ 

   أً  اسًقاااى لذ   راااد لاااى اسقااا   إلااا ز    

دضٕ ض ك    ىلاسًقى واامْ إل حلٌٍَْ ً ل

 ًو َْٗ إل ل   .

ًٍطاا  د  ي ذلاا  أضاا لَب و اااد ّ    

ًو  ٌاااْ ً  ٍ نااس ا اآ  اطااى  أل اَااب   

  طااس َْ  لا َااْ  لااا   ٌؾاا ى لف هدىلاااى    

   ػاااٌ .. ىلا  ؾاااس  لااااس  ً  طااا اد     

 لا َاااااااْ ك اااااااو  ٍطٌاوااااااا  لف أضااااااا ٌإلى  

ًهااااااٌ   ٍاااااادٍس ظوااااااسي لف مل  اخس جااااااُ

 جلموااٌز ًل اا  اطااب  طاا إلى إلناال واا    

ىلال ا ٓ  خلػ ْمل ًهلر  راد   ٍقٌ  إلى وب

  لْ    ط    ً قحْ لف  د ك ري إلني 

 و  جيسِ ا ٓ  خلػ ْ ًإلني  جلموٌز.

 االحتفالية

ٍيَااب اااب    ااسو ىلاا     لػااطُ     ً 

  ه ماا   إل  طااس      ااا لُ لذ زلاادي ي    

كثري واب  لااسً  ٍوا م إلواري     ا لَاْ      

ًهاااااٌ   ٍقَاااااد  اطاااااى إلػااااانل وط اااااق     

إلااال اااا ً   ل  سٍاااب   إل لٌ تاَاااْ  لا َاااْمل  

 لٌ اُ   ٌظاا ً  ادزًع ًهار    ٌقاٌل     

ٍ طاا إلق وااد أضاا ٌإلى  حلَاا  ُ  لاارِ  ي ااب     

ا َى  ل ياْ  حلسكَاْ ً لدٍ  وَنَاْ  لا      

كااثري  وااا  أًؾااا  ى لف   اااٌ    جحاااْ ي  

  حلَ ّ ًا ٓ  خلػ ْ أٍك  .
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 :املمثل وكشر اجلدار الرابع

ي وطااس َ  ى كطااس ل  ااد ز  لس إلااد 

ل ااااسإلب إلااااني  خلػاااا ْ   ًلاماااا    جاااا  ّ  

ً    قُ اارب  ألضا ٌب  اخس جاُ ً لػايل     

ىل لػااطُ ٍنااسي   مثاال أن    مل ا اآ   مثاال  

طااْ ي ٍنااٌن ك  ااْ إلاا ز ّ ج واادّ ون     

اط ٖى ا ٓ   طاس  ًهلار  ٍػا يل  لػاطُ     

ا ٓ ليْ  جلطد  غ ي    إل ٌٍَ   امَق   مم  

جيال   ػ هد ٍ حغ  ٌٍَْ  ض ث  َْٖ ا د 

 خلػاا ْ ً  حااغ   مثاال ًهااٌ ٍ حااسع ا اآ 

أٍكاا    ه م واا   امَقاا   إل لاااال ًز   لاااال     

ً  َص  طااااَ     لاااا     اااا غم وااااد لٍقاااا ل    

  لاس .

ً لػطُ   ٍن اُ إلارل  إلال ٍا ماد    

 لث  َٖاا      ق إل ااْ ً   كاا  ّ كماا  ٍيااين    

اسًقاااى إل محااا    س  َاااْ وثااال ) أللاااا ب    

ً حلن ٍااااااااااا    –ً ألذ ن  – لػاااااااااااا َْ 

 لااٌ ّ لف   لػا َْ ًغري ذل ( اك  ى إلفن 

إلد وب   ؼ هر    ل  ن ٍاين  هلٌٍْ ًأ ى  

 لااااا  ن ً ل قااااا ط جاااااٌهسي ًون ٌ   اااااى   

ً  ضااااا ا  ّ و اااااى واااااب أجااااال  حل قاااااس     

 ً  ط ق ل.

 :سر إخراج الشطي

لن ضس  اخس و ا د  لػاطُ ٍنماب   

ي  ت   ف  ل حعاْ  ملضاسّ ً  تا  ب لف    

 اااااد  ل مااااا هُ واااااد  جلااااادّ ً  إل نااااا ز  

 لاااس  كفضاا ع   ً ا ماا    ا طاا  َْ ي 

  ٍػانل  َماْ   ٍط  د ا َى   آ لنف اى   

  ا زح أِ اس  وب اسًقى.

ًواااب مسااا   أضااا ٌإلى  اخس جاااُ أن   

ٍ دأ وب  ل كَب لف  ل انَ   م ٍ  قل 

ااارب  ل نااس ز أً  يااَري    لف انااظ ذلاا  

  ن ن ً ر ه  ى أً   ٌٍب   ٌتا أً اارب  

 إلطل   طس َْ أً جصٕ وب   مث ني.

إلاا حل ٌ   لٌضااطٓ  ً  ٍق اال  لػااطُ  

ي ودزض ى  اخس جَاْ هلار  زلادي ٍسكاص     

ا اآ ااٌٍااْ  أل  ٕ ًجٌ  ااى ًٍقااد  جوااد        

 ٌاَ   وب أجل  ا ؾَل ختد   لاس   ًن 

أن ٍقااااد    اااا ش   ضااااٌ ٕ ي  اقاااا ّٕ أ    

 لاادٍنٌز أ    نَاا و أ  أِ وطاا اد وااب   

   ط اد    لا َْ

ًوااااب  لكااااسًزِ ه اااا   ن أغااااري لف   

 لاق اااااااُ   ه مااااااا    لػاااااااطُ إل خلطااااااا ب

ً ل ؿااسِ ىلوااٌ   ٍاا ع  جلموااٌز ٍ اا اظ    

ً ااااادي ي ؾااااا لْ  لااااااس  ىلااااا  إلاااااد أن    

ٍػاااا زكى ي ذلاااا مل ًهلاااار  ٍ حااااث اااااب  

ًضا ٖل و ااد ّ واب أجاال ذلا  ً  ا  وومااْ      

ؾاااا ْ   ٍقااادز ا َوااا  ل  رلاااسو و مَاااص     

 ًت  ز.

لن   طااااس ُ ىلاااا     لػااااطُ ٍا اااارب   

 ل ـ   طس ُ ودو ع  اخس و ًوطا  دي  

ٍنطااٌي حلمااا     ًهَن ااى  لاارِ جيااب أن   

ً واا   ً  كاا  مل ًلن ااى لااَظ كاال غاإُمل   

ًلاارل  ٍاطااُ  لقااس ّٕ  اخس جَااْ وطاا  ْ  

 ً ضاْ وب  ألهمَْ.

لقاااد أخااار  لػاااطُ ج   ااا   واااب جااا ن  

 َااى ً اا ىلغ ا اآ زؤٍ ااى  خل ؾااْ وااب      َج

خاااااا   وااااااا    وٌقااااااٌاُ ٍ ط ااااااد لف   
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 لٌضطَْ. ىلإن ك ن ج ن جَ َاى ٍاماد لف   

ل ااا ض  لناااثري واااب وقٌوااا   ًوااااس       

 ل ـ   طس ُمل ىلإن  لػطُ ٍ  ا و  هٌ 

ش ٖااااد ً  ٍ ٖاااام زؤٍ ااااى  اخس جَااااْ  لاااا  

  ط ااد لف لإلااد ل  خااس ل اا ـ... ل ااى ٍ حااسز  

وب  لا ـ ً  ٍ حاسز.. ل اى    اسو  خلا ح      

 لرِ خيكد  ؿى    ارب زؤٍ اى ًلإلد ااىمل    

ٍقاسأ  لا ـ تاس ٕ   و ااد ّ إلاكاو       ًهلر  

ٍ ا ااق ىا ؾاا ى  لسَٖطااْمل ًإلاكااو  ٍ ا ااق  

إلد   ى ًلغ ز  ى ًوسوٌش  ى. ل ى ٍ عس لف 

 لاا ـ ا اآ أ ااى وػااسًل وااب    ٌجااب أن      

ٍسٔ  حلَ ّمل ًهلر  زلد خط إلى  اخس جُ 

خط إلاا    ٌٍَاا   ًخط إلاا   خ قااا   ل   سٍااب    

ًو  ؿق   إل    َل  ل ؿسِ ً ل ؿاريِ واب   

 لٌؾااٌ  لف مج لَاا   ذ   تَمااْ ي  أجاال 

 لااااس مل ًهلااا  هااا جظ  ل ااااد  ا طااا  ُ    

 لااارِ ٍ اااٌح   ٖمااا   لف    ااااْ ً لطاااا  ّ..    

ً  ٓ ٍ ٌؾل لف ذل  ٍامل ا ٓ  انَ  

 لاا ـ ًإلَٗ ااىمل  اام ٍاَااد  ل ػاانَل ا اآ      

أضااظ ً تاَااْ ث ااْ  اا زّ ً ىل  قااَْ  اا زّ    

أخااسٔ وطاا مد   ذلاا  وااب لك  ااى إلكااسًزّ   

ًزّ دلا هسّ  لار     ون غاْ  حلَ ّ ًقس

 لَ قٓ ض     لا  ن امَق   ًت ٖم  .

 :حداثة اإلخراج

ً لطاا    هاال  لػااطُ رلااسو  د  ااْ   

ًوا ذ   ااين إل حلد  ااْ؟ لن  حلد  اْ هااُ أن    

 قاااد   جلدٍاااد ً  ق اااد...  جلدٍاااد  لاااارِ     

ٍدامى  لابمل ً  ق اد  لارِ ٍاارب ااب   ام      

 جلماا هري ً ط ا  واا . ًتااد اماال  لػااطُ     

   ٌ   ا ااآ ودزضااا ى  واااب خااا   هااار    اوااا

 اخس جَااْ ًكاا ن  ج واا  ي ً اَاا   ًواا  س    

ًخااري غاا هد ا اآ ذلاا  وطااس َ  ى  لاا       

ٍقااسأ ىلَواا    اادتق أوااٌز   كااثريّ.. و واا  أن  

أض ٌإلى  اخس جُ   ٍا ماد ًؾااْ جا هصّ    

ً  ٍ ط ق وب   طا م    ل ق َدٍاْ لٌظَااْ    

   سو ًل   ٍ ا ول ود إلٌ   ل ـ ً    ى 

َااب ضاااَى  ل ٖااب لف   ًأهد ىلااى  ًن أن ٍي

 لٌؾٌ  لف وا ؾل  ل ـ  لسَٖطْ لَؿل 

لف ىل طاْ اس  ختـ ه دض ى إلفإلا  ه  

 ل ٌ َااْ ً لنٌ َااْ ً ا طاا  َْ ً لانسٍااْ    

 لخل.ً...ً....

ً  ٍن ااااُ إلااارل  إلااال ٍامااال ا ااآ    

 ضاا قط ب لغااا ل هاار   لاااب  لاارِ ٍكاإُ 

 لسً   ا طا  َْ واب خا   أتا  َم و ااد ّ      

 ًو  ٌاْ.

 لػااااااطُ ا ااااااد هااااااري  ً  ٍ ٌتااااااا 

 ل ق طمل إلل ٍكاَا للَوا   ل حاث  لادؤًب     

ااااب  ك ػااا ض  جلاااٌهسِ ً ا طااا  ُ ي  

 ل ـمل ًهلر  ىلإن ام ى  اخس جاُ ٍا و    

ا اااااااآ   حَااااااااْ  ل نااااااااس ز ً  إل اااااااار     

ً  ض طااااااو  مل لَعاااااال  حلكااااااٌز تٌٍاااااا    

ً  قاا    أاااٌ  ألتااٌ  لن  د  ااْ  اخااس و    

ا د  لػطُ  ط  د لف  قَاق  حل ام واب    

ضاااا لَب  لا َااااْ ًلزقاااا ٕ  خاااا     ااااٌل  أل 

 جلموااٌز   إلاا ل صً  لف وطاا ٌٍ   ه إلطااْ  

ًل   إل  ز ق ٕ إلور   جلمواٌز لف   طا ٌٔ   

  لاين   طسً .
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 :الشطي اإلداري واإلنشان

 هل  ط طَد أن  و ب وط ز  لنٌٍل

 ًن أن   ركس أ إلا ٕ ًىل ا  ني ًوطاس َني    

زمسااٌ  إلؿاام   و فلقااْ ىن ااْ ً ت ااد ز     

ًو وم ىل     لػطُ ذل   ا ط ن  لرِ وا   

لن    قَى   ٓ   فكاد واب ألقاى  ا طا  ُ     

ًغاااسًح  اطاااى. ًه ااا   إلاااد أن أغاااري لف    

 ض ح لْ  لاؿل إلني  لا  ن ً ا ط نمل ألن 

 لا  ن  حلقَقُ هاٌ ل طا ن  قَقاُ إلنال     

  َى هري  لن مْ.و   ا

ً لػطُ ىل  ن و منب واب ىل اى ًهاٌ    

ل طااا  َ ى ي  لااا اظ لف     ػاااعٓل طااا ن 

 ىا  َوا  ىل عال  ا ٖس      ٍفضسع حلد  لرِ 

ي أضااا ٌب  لٌىلااا ٕ   ااآ  يااا  ز  لنٌٍااال  

لثق ىلااْ ً ا طاا ن. ًلذ  كاا ن  ًطااب  لاااب ً

و  ؾااب ااادّ ًأضااظ    م طااّ  لػااطُ تااد  

ىلوااٌ ي كاال ذلاا  كااا ن       وطاا ز  ًىلستاا  

 اٌتاا   ًٍػااود ا اآ ذلاا    زخيااى    ل  زٍاا   و

 ى  اد  جملَد  لارِ   كناب  ؿاسي ل     

ُ  َ  اى   ادٍسّ. ىلم ار  لاا       نخ ف ا

ًهاااااار   لا اااااا ن ٍاماااااال ي  لاااااااسح   3691

  طس َْ ً ل  اصٌٍن ً ا  ز   ًخ ؾْ ي 

ضاااا هم ي كماااا  ىلستااااْ   طااااس   لاسإلااااُ 

 فضاااَظ    ااا    لاااا   ل ا ااا  ني  لااااسب     

ً ل   اْ  لد ٖماْ     لاسبً       طس َني 

ل اسح   طس َْ  أله َْ ي دل ظ  ل ا ًن 

لاادً   خل ااَ   لاسإلَااْ ًهااٌ أ ااد و ضطااُ  

   ااااا    لنااااااٌٍ  ل مطااااا ز   أله َااااااْ   

ًو ضااااظ   سكااااص  لنااااٌٍ   ات َمااااُ   

 ملااّدّ  ٌ ٖصجبل وَْٗ  لا  َْ ل مطس . ًىل ش 

ًغااايل و ؿاااب وااادٍس  وسجااا ن  لنٌٍااال  

ع ي   طس ُ لث ن  ًز   و   لَْ ًغا ز 

و  قَاااا   ًووسج  اااا   وطااااس َْ اسإلَااااْ   

سقااال وطاااس َ  ى ي  لاااٌطب  لاسإلاااُ    ًا 

ًكاال واا  كنااب  وااسّ  أكثااس وااب س ًك اا

تٌلااى  لااداٌّ لااى إل لؿااحْ ً لا ىلَااْ ًطااٌ    

 لامس ىلوٌ زوص كٌٍ  ًاسإلاُ ي   طاس    

 .ًدل   ىل س   ً ا ص ش  

 املراجع

 ُوطس َْ ) ٌزّ(  فلَا ج ضم  لص ٍد لخس و ىل     لػط. 

 ُوطس َْ )  ز(  فلَا مج اُ لخس و ىل     لػط. 

 خ زو    ا(  فلَا وؿطآ  حل و لخس و ىل     لػطَُوطس َْ ) لقك ْ. 

    ْ  هلل ً ٌع لخس و ىل     لػطُ  ْ(  فلَا ضادعوطس َْ )ز . 

 زتْ  لٌطين لخس و ىل     لػطُوطس َْ )ه   لػنل ٍ  شااس ن( ىلستْ وطس   لػ . 

 ُوطس َْ )ط ز  لاَل( ىلستْ وطس   لػ زتْ  لٌطين لخس و ىل     لػط. 

 ُوطس َْ )وس هق ي  خلمطني( ىلستْ وطس   لػ زتْ  لٌطين لخس و ىل     لػط. 
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عٓدَا تسضِ ايهًُات ظالهلا ع٢ً جدزإ ايسٚح، تترٍٛ ايرنسٜات إىل أغباح، 

تترسى يف صُت قاتٌ يف دٖايٝص ايعُس.. ذٝٓٗا ميهٔ قٝاع دزج١ ايصددم يٝٓدو ٚيد     

أٚ تددلٌ   (َْٛتاد)ذاتو.. يٝٓو ٚي  ذنسٜاتو.. ذيو ألْٗا تٓبع َٔ َدازات عُسى دٕٚ 

 َٔ ٖٓا أٖٚٓاى.

تكسأ َٔ ضحٌ ذانستو قسا٠٤ صاَت١ ألٕ ايٓطدل ٜصد     يف تًو ايطاع١ ميهٔ إٔ

صددسالاو ٚعددٜٛالو وٝترددٍٛ ايصددُت إىل غددهٌ َددٔ أغددهاٍ ايددرٍٖٛ ٜ  ددٞ إىل   ٚعددٞ 

    ٚ يددد  ذاتدددو.. يٝٓدددو ٚيددد    ايًرعددد١، ٚيف تًدددو ايًرعددد١   َٓدددا  َدددٔ ا ٛاجٗددد١ يٝٓدددو 

 ٖٓددا سددبظ األْ دداع أٚ تصتددعتد يتالددر َددداٖا عدد      ذنسٜاتددو.. يٝٓددو ٚيدد  ذٛاضددو..   

َطاذات تٛدٟ إىل هلاث ٜٛقف ايكًب، ٜٚػتت جماَع احلٛاع أٚ ٜبِّدٖا ذت٢ تصٌ إىل 

 َسذ١ً َٔ ايرٍٖٛ   تدزٟ أٜٔ تهٕٛ َٓٗا.

يف ٖددرٙ ايًرعدد١ يايددرات تبدددمل أضددب١ً ا تهددٔ يايبدداٍ.. أضددب١ً نددج ٠   ميهددٔ       

ٍ  تتددٛاشٕ َددع  اإلجايدد١ عًٝٗددا إ  إذا اضددتطعت إٔ   ٌت أٚ ٖددرٙ  ْ طددو أٚ ت ددسد زٚذددو، ٚيعدد

األضب١ً تًو اييت تدلٌ يف عُل َاضٝو يت ع٘ أَاَو غاٖداو ع٢ً ٚجدٛدى، ٚذاضدساو   

 ع٢ً غٝايو وٌٗ َجٌ ٖرا احل ٛز ٜسيو أّ ٜدزى..؟

ٌٖٚ صرٝح إٔ أيػع َدا يف ايدرنسٜات ٖدٛ إٔ سًُدو إىل َاضدٝو لدازد زٚذدو        

قدامل  وتتردٍٛ إىل ذايد١ َدٔ وصداّ، أّ إٔ أضدٛأ َدا يف ايدرنسٜات ٖدٞ ايديت سًُدو إىل           

تٓكًددو إىل اطددات    أٚ تًددو ايدديت  اي ػددٌ يكٜددو عحددصى ٚعدددّ قدددزتو عًدد٢ اي عددٌ،        

 اإلذباط اييت ت تح أَاَو آ ّ ناْت َؤج١ً.

ٌض َددٔ ا اضددٞ، يددرا  يددد َددٔ إعدداد٠ ٚعددٞ ايددرانس٠ نددٞ      ضددفٝف ٖددرا ايددرٟ ٜطدد

ٜ شاحلًِ ايرٟ حيكل اي سح. اي سح ايرٟ ٜٓػط احلٛاع، ألٕ أضٛأ َا يف اإلْطإ تبًدد  

 ٛاض٘.ذ
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َٔ ٖٓا  يد َٔ إعاد٠ تػهٌٝ احلٛاع ٚول ايطُٛذات، ألْ٘   ميهدٔ إٔ تصدٌ   

إىل انتػاف األغٝا٤ يعُل ٚأْت ع٢ً ذدٛاع   تكدٝظ ضد٣ٛ ايطدطٛح، وعٓددَا  تد        

عُل ذٛاضو وإْ٘ ميهٔ يو إٔ تًدخ ردسات ايدٖػد١ ٚا ْبٗداز َدٔ أجدٌ إٔ  دسد َدٔ         

طسٜددل.. عددٔ إغدداز٠ َددسٚز تددٛقغ وٝددو     َدددازاتو اي ددٝك١  جدداو عددٔ يكعدد١ ضدد٤ٛ ت دد  اي     

ايرنسٜات اي اع١ً أٚ زمبا عٔ ل ك١ٍ متٝط ايًجاّ عٔ ذاي١ عػل تج  وٝو عاط ١ اهلٝاّ 

 أٚ تٛقغ وٝو ْػ٠ٛ احلٝا٠ َٔ جدٜد..

 ٖٚٓا.. ٖٓا يايرات جيب إعاد٠ تستٝب طسح األضب١ً:

 أَا نإ جيب إٔ تصطدّ  ٛاجص ايِٖٛ ذت٢ تطتٝكغ احلٛاع وٝو..

 او ألْٛا٤ ايبرس ٚقساص١ٓ احملٝطات.بعًٝو إٔ تكى ثسا٤ى ايسٚذٞ ْٗأّ نإ 

أّ إٔ خمتدد ات ايددسٚح عدد  ٖددرا ايهددِ َددٔ ايتددداعٝات ا تعددد متًددو َطدداذ١ َددٔ   

 اي سح نٞ تبٛح يصٛت غٓا٤..

أّ إٔ جطدى أْٗو يدزج١ أْ٘ ا ٜعد يدٜد٘ ايكددز٠ عًد٢ إٔ حيدانٞ ْ ُد١ سدسى       

 وٝ٘ زقص١ ايعُس..؟

ٚنإ ذيو مثٔ دٜت١ أوساح ا تهتٌُ، ٌٖٚ صرٝح أْٓدا َاشيٓدا ْعدٝؼ     أّ أْٓا وتٓتا

 ع٢ً ُٖصات َٔ ازتٝاب ايٝك  ايرٟ ا حيطِ يعد!!

ألْٓا َاشيٓا منازع غبل ايػو يف ذٚاتٓا، ْٚعًٔ عٔ قرط ايصددم  ٌٖٚ ٖرا نً٘ 

 يف ضًٛناتٓا ؤُ أٜٔ نإ ميهٔ إٔ ْطدت ث سات ذٝٛاتٓا..

 ادت نٞ متٗٔ األلالم..؟أّ إٔ عٗس ايهًُات اييت ش

 أّ َٔ عسٟ األوهاز اييت ضادت نٞ تٓتٗو احلسَات.. ؟

        أّ َٔ عدّ ايٛوا٤ ايرٟ تبدت٣ زلٝصاو َبتر و.. ؟

 أّ َٔ نٌ ٖرا ٚذاى َٔ أجٌ إٔ تطتباح ذانس٠ ٚطٔ، ٚخيبٛ طُٛح غعب..؟

ًركٝكد١  أعترز وًر٠ تسٜٚض األضب١ً تج  يعاب َ سدات ا تهٔ ياحلطدبإ.. وٗدٌ ي  

 ؟ٚجٗإ
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