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يف الةا سوة   فنان سوودي  اتعدوي  وق ليالاوي امييا ااوة الةووديدة  ىل ووو قع الواملداوة ىلا  الاوة          

 شوو م  ووق  اوو ق العكوومي تامييا ااووة ا لياووة الةوووديدة للفنووون يف سووعويوول حاووي     ال سوو  ىلال و ل دوو      

 ىللنةامي احليائمي 

دي ل تالواملع  ىلن قضافة شوء   وق  تدعو  ىلفلةوفع      يف لوحال  ختلى  ق الواملداة لصاحل ا  الاة  ىلل 

اخلاصة  فال سام ت أد  جيب أن د س  الط ادة مبوا م ىل ملة يف أفضل حااللوا  لى أن انكوا شائًا  ق سودا   

 . ىلح 

ل جيذت  الفوق ا داصو  ىلل دشويبق تاها و   حاوي يوان  لوى ملنا وة لا وة يف اوادوة  شووا ق الفو  أن             

 ىللاس حيد ًا  تل  و ظا  م مت بل لي و  ال يافة ىلالذائية الفناة تشيل  ام  الفق احليدي لاس فنًا

حظات لوحال  تأفمي  فعوح حييا   يىل  اميلوان ىل ىل ة العفاصال اليملاية  دعلف الدناص  يف قليوان  

 لام للد ة الظل ىلالنو  اليت أضفت  ةكة خاصة  لى أ اال  اليت يو    سو  الو دن  نووا تنظو م  علفوة ىلألومي       

 جيدي  

  

 

  

 أىلغالااان  رياا ىلل مجة: ق يا 
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 لتثاقف ...الثقافة وا
  أنموذجًا اْلَعاِلَمة الثقافة

   .عوّيددنان عد  

 رئيس فرع دير الزور الحتاد الكتاب العرب ،وأديبباحث 

 
 

بالسغم من جعدد املفاهيم اليت  جاالليتخ الرفا يتد لدههج يتاى كحيتت أيتادد او جح يتالش        

املئد جعسيفًاى بل جتالشج اى اضحطيع او ادلو بدلوي يف هيترا اايتاأل وليتوألن او الرفا يتد يف     

ضيال ا العامى هي زتموع ميتا ليتام اساطيتاو بااحايفيتا يف اهجتيتاهد امليتادي لالسلكيتي  يتدل         

د مع الطةيعد لااحمعى مضا ًا الي ا أل ما اأحطةا هرا اساطاو من  اللحا الحازخيي

م يتيتازاد بفعيتيتل اػيتيتارا الفيتيتسديى ال ميتيتا جتيتيترز  ايتيتدا ميتيتن لابفييتيتاد لاضيتيتحعداداد  طسييتيتد         

ااطةعيتيتخ يف يفيااجيتيتا بفعيتيتل اػيتيتا  اساطيتيتاو الحيتيتازخيين لااطالليتيتًا ميتيتن هيتيترا الف يتيتم لفرفا يتيتدى  

ييتد اأحػيتف ا اساطيتاو لهيتي صالع يتا ى       الرفا د اذًاى جةدا باذتسفى لبيتولأل لضيتيفد ااحايف  

 لصوًه اىل ذزلة الروزة املعفوماجيد لالمازها ال اا يد الفضائيدن 

او الرفا يتيتد يف الحيفييتيتل الطوضيتيتيولويفي اذًاى هيتيتي ذفا يتيتد ااطيتيتاايدى ليتيتام اساطيتيتاو           

د يفديدة بااحايف اى ل مل جازخييًا  فت جطويسهاى ليف أل مسة يفوم بااحاج  ااصس ذفا ّي

بيتيتدلزها  –ا د أاايتيتخ ال زلكّييتيتمادّييتيت -هيتيترا العااصيتيتس عميتيتلجطيتيتويس ميتيتا ليتيتام بااحايفيتيتاى ج ال 

ايضيتيتًا  فيتيتت جطيتيتويس  فيتيتل لاهيتيتالو ماح  يتيتاى لادزاأيتيتا لكواضيتيتا لم ازاجيتيتاى  العالليتيتد بيتيتد  

 دى أل ما ما يؤذس ليحوذس باآلهسن  ااصس اذتضازة لاساطاو  اللد يفدلّي

ايتا اذايتاو ليفيتودا يف    اى ل/كضيتازيّ ايّفاو اساطاو ل فيتًا ذيترا املعطيتي هيتو ااطيتاو ذف        

لميتا يذلجيتت    دالسلكّي داملادّي رترلاجا معطياد كياجا ال يفودا اهيفحما يى اي اذااو ااحايفا

دى لد ضاهم هرا الويفود ال اساحيتاج ذاجيتا يف   ال يفوم  فت هرا اساحاج من  اللاد ااطااّي

اساحيتيتاجن  اساطيتيتاو يف  ايضيتيتًا يف هيتيترا لالسلكيتيتّي حتفييتيتا اغيتيتذلاث اساطيتيتاو لايتيتيا ا امليتيتاديّ 

ذحا من ك س آع يف ماح اجان امل ي اع هو ذاجا لطم أةرل من كياجا هو مػذلث ال اائ

مل ي يتاع اساطيتاو ذاجيتا الافيتود     اي في ذا ل ايتدما ويتوع يوأفيت انن     ليعةدهاى ال من متس

سا امل خيفيتا اساطيتاو بافطيتا آهميتا لل يت      د يةاع هو ذاجا ب يتا ليػيتس.نن  لححيوأل اىل لوة مادّي

اساطيتيتاون امل يؤليتيتش الػيتيتعس لالف يتيتد لالسلاييتيتد لالفييتيتن لالسضيتيتم ميتيتن ايفيتيتل     لمعاااجيتيتا بفعيتيتل
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ج ويس اكصااا لا ساكا لرموكاجا يف هرا اذتياة ال  ااح  ا بافطاى ذيتم زا  بعيتم ميتا    

 ااحج يوهر كالد الحفديظ ن 

 يا اعم نن هرا هي ذفا حا ال  أوا ا  دل الحازيخى لهرا هي ذفا حا ال  اذسد    

لروزد لبدلخ يف كياجا مرفميتا ريتوز لبيتدأل ب يتا هيتو ايضيتًان لاهيترلًا هيترا هيتي ذفا حيتا اليت             

ااع يف ماح اج ا لزا  من يفديد يةيز  ن ذاجا  ي ا ِلُيَكيتونو  ذفا يتد اهيتس. ج  يتوز اا يتا      

هيتي ذفا يتد غسبيتد اساطيتاو     اي غرل ذفا حاننن ذفا د من هازج الحازيخ ن اا ا الرفا د اْلع اِلم يتدن  

دى  يتيتسا  الرفا يتيتد اليت   فيتيتد  ي يتا اساطيتيتاو ذاأسجيتا الحازخيّييتيت    هيتي  ننيف ماح اجيتيتان لايتيا ا 

د لميتيتيتا اضيتيتيتح د  في يتيتيتا ميتيتيتن اضيتيتيتاررل اطيتيتيتج هيتيتيتو يةييتيتيتز  ا يتيتيتا يف   يتيتيتس رفولحيتيتيتا اساطيتيتيتااّي

د مبيتيتيتا جحااضيتيتيتت ميتيتيتع كفميتيتيتا يف ارتيتيتيتال  لحتفييتيتيتا الطيتيتيتعادة لاوميتيتيتن  مكوااج يتيتيتا الفكسّييتيتيت

هيتيترا الرفا يتيتدى يعييتيتد ااحيتيتاج ز اهيتيتا  لاهضيتيتحفسازن  اساطيتيتاو يف أيتيتل دلزة كياجييتيتد ملعطييتيتاد  

لغالةيتيتًا ميتيتا  -د لرفوضيتيت ا لزموشهيتيتاى أوايتيتا يػيتيتعس يف أيتيتل دلزة كياجييتيتد ذيتيتا  اوضيتيتطوزّي

اضحعادة يفديدة ذتياجا يحخفص  ي ا من أل ما  فا  ي ا ميتن هطاييتا    -د جكوو ضاوّي

 لذاوث ليخسج من يفديد ااطااًا بوهدة يفدييتدةن اا يتا ذفا يتد اوضيتطوزة لاملفيتدع لالسلكيتيّ      

د اليت  مل يطيتحطع اساطيتاو كحيتت     د لميتن ايتما ا الرفا يتد الةدائّييت    كل اغكاذا الحازخيّيب

هرا الحازيخ او ياطفخ  ن الكررل من معطياج ان اا ا ذفا يتد جفيتديظ الػيت سى لاذت يتسى     

اضوة اذت اوى لزيػد الطائسى لزاع الو يتلى  لضن الرئت ليففداى لد لدم اى الضيّيل

 األ الػموع نننلالرعةاوى لارتسشة الصزلاوى لاغع

اا ا ذفا د ارتوف من اذتااس لاآلجيى لما يسا ا هرا ارتوف من حبز  ن ضس    

متيمحيتاى ال  ايتد الطيتاكس لمائيتا لزميتاد ارلاايتا لازليتاو         ارتال   اد الػيتيخ لك ةحيتا ال  

ضس الويفود لكسأد الكيتوو لأوازذيتا    ال  ا حفداا او  ي ايفاياجا ليفاانن اا ا الرفا د 

ذفا د اوضطوزة ال  مل جصأل ج يمن  فت كياجاا لافطس ب ا لوااد كسأيتد  ال اعمانن اا ا 

نن اا يتا  هو ا لمساا لاملا لكفما لزغةاجاالطةيعد لااحمعى ل امل اساطاو الداهفي يف 

ذفا يتيتد اضيتيتذلداد املاايتيتي اليتيت  مل ايتيتصأل اعحفيتيتد ااايتيتا باكييتيتاو ذأيتيتس. بعيتيتم ستطاج يتيتا ضيتيتاويًا  

اا جتديد كياجااى لميتا اأريتس جفيتمل املواليتش لجعيتدد      املففودى ال ما مياي اا سدلضاطحعيد 

دههد اكيائ اى ال الولوف  اد ذأسهاى أو ييتاد امليتيالد لغرلهيتانن اا يتا الرفا يتد اليت        

د يف الطائفيتيتد لامليتيترهت لاذتيتيتصث لالطسيفيتيتد   جتطيتيتدد يف بعيتيتم صيتيتيػ ا اوأريتيتس كضيتيتازيّ  

 فيتت دزيفيتاد لمساجيتت     دى لُماييتخ ذيتم   دل رفيتوع جاطيتيةيّ   او ساددى ال  ج َفَفا   ا ال و ّي

ًا اا كفا متايصًا معس ّياى لاا ُهفا هففًا يفديدًاايػعس املسو يف أل مسكفد  ي ا ال مسجةد 

اليتري اصكيتش     ن غرلا يف معس د افطا لما حييط بانن اا ا ذفا د الػيتيخ لالةطيتل الطيتف ّ   

هيتر الدلأيتد ميتن كضيتوزا لملطيتاد ييتداننن اا يتا        ا فت زأةاا لفوصيتوأل الييتا لجفةييتل ييتدا ال     
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ذفا د أل السموش ال  ُجيوأل الفسد ماا اىل زيةيتوزد يػيتعس او أيتل ميتا جعفميتا ميتن هيتؤهو        

هو بدايد املعس د لا ايح اى لاو معس د الكوو لااحمع لالفسد جكمن  فط  يما جعفميتا  

لاػيتا  اساطيتاوى بيتل     من هؤهوننن اا ا ذفا د السموش لالطالضيتم اليت  ه جاحميتي لفعفيتل له    

هيتيتي جسييتيتد لفعفيتيتل لاساطيتيتاو لكاايتيتسا او ياحميتيتي الي يتيتاى أوا يتيتا هيتيتي لكيتيتدها ميتيتن متحفيتيتمل      

اذتفيفد املطففد لالعاز د مبا أاو لما هو أائن لما ضيكوون لهي لكيتدها ال يتاذتد   

 لكل شماو لمكاوننن اا ا الرفا د اْلع اِلم دن 

 قافة االغرتاب:وتعميق ث مع الغرب للتثاقف التأثري السليب

مع حتفيتا  مفييتد جسأيتص السازليتاأل يف الزبيتا بػيتكل  يتامى لامسيكيتا  فيتت ليفيتا              

 ن لبالحالي الحياما بالدللد لحتولا اهيترلًا اىل  1ارت و ى لحتولا اىل زازلاأل مالّيى ص

زازلاأل اكحكازّيى اهيتر هيترا السازليتاأل اهكحكيتازّي بيتدلزا حتوييتل الدلليتد ذاج يتا اليت           

د زازلالّييتيتد اكحكازّييتيتدى زاكيتيتخ مترفيتيت ا يف جازخيايتيتا املعاصيتيتس الوهييتيتاد  اليتيتحيم ب يتيتا اىل دلليتيت

املحيدة اومسيكّيدى مبا حتمل هرا الدللد من مػازيع ل سّييتد لػيتعوث العيتاملى ييتوجي يف     

لالعميتل  فيتت ا يتادة هيكفيتد العيتامل      مفدمح ا جػكيل ما زلي بالاظام العاملي ادتدييتدى  

هرا الحيوهد الةايوّيد لفاظام السازليتالّيى زكايتا    الطوو العاملّيد  ل فًا مل اذت ان  ومامص

افمظ ااػاللًا لحازيخ او كازى لللوج مسكفد ما بعيتد اذتداذيتدى اليت  زاكيتخ مفوليتد صادز      

يفيدًا ازصيتدجمل  جفيتسن افطيت ا  فيتت أا يتد مطيتحوياد هيترا املسكفيتدى لياصيتد الفيمّييتد           

 خلننالاوهالونما ا ممرفد بالفن لاودث لالففطفد 

طييتيتاد ميتيتا بعيتيتد اذتداذيتيتد يف غيتيتف ا الفيميتيتي هايتيتاى مل جعيتيتد يف مضيتيتماز هيتيترا       او مع   

الاظام اأرس من مجفد من الطرللزاد الذلاأمّيد ال  يػّد بعض ا بعضًاى لال  دهفخ 

 مفّيًا أما يفوأل "ميتاأظ  ييتدل" يف مضيتماز صبايتاو حتيتديز امليتوازد لحتويفيت ا اىل ز لع        

  ن 2ص ل فماد الفيم اوهاللّيد العملنننامواألى  دل جاميد الفو. اساحايفّيدى لشيادة 

بكيتل لايتو ى اىل او هايتا     و كيتاز " ميتاأظ  ييتدل"ى جػيترل لايتا       او لساوة اللييتد   

وابّيدى ليوجي يف مفدمح ا الاطا الرفايّف مواوع د ااصيا  لد متخ ملطولد الفيم اسكاه

د لما ا الرفا ّيدى  ن اصوذا مالأل الطعي اىل   ل املطائل الفّيحبراا هااى لذلمل من ه

ال يفرلزها من يف دى ذم حتويف ا اىل مناذج لطرللزاد جطوز كيادّيدى للطع صفح ا بكل 

ما هو  فالاّيى حبيز مل جعد الرفا د ب فح ا  مفييتاد جفعييتل لحامييتد ااحميتع لجطيتوزاى      

ص أيتم   اي بوصف ا الحازيخ املواو ي لفةات العفالاّيدى بفدز ما اصةيخ موزدًا لفيتدهوأل 

م مفيوو دلهز مفيوو دلهز كفا هرا الففمى لأم مفيوو دلهز جطالي هرا الفوكدى لأ

 خل  ناكفا هرا الكحاثنن
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لهيتيترا ميتيتا ييتيتد عاا لففيتيتوأل ايضيتيتًان او الرفا يتيتد يف معطياج يتيتا امليتيتا بعيتيتد كداذوّييتيتدى ليتيتد        

دها لضخ  فت مفدماد الحاويسى لاصةيخ احائج الحيوأل يف الفيم ال  اغساا الي يتا لكيت  

ا يتيتع جطيتيتحمس يف الحيتيتوذرلى لبالحيتيتالي هيتيترا ميتيتا اد. بيتيتااحمع هايتيتا او يحييتيتسز ميتيتن اكيتيتد. السل     

 وابيى لهي "الرفا د"ناوضاضّيد احملسأد لحطوزا اس

او الرفا يتيتيتد يف هيتيتيترا الطيتيتيتياوى حتوليتيتيتخ اىل اضيتيتيتفوث  ميتيتيتل يطيتيتيتا د  فيتيتيتت حتسييتيتيتمل      

فيتيترين خييتيتدماو هيتيترا   لاالفيتيتوااد الوفيفّييتيتد هلح يتيتاد الطيتيتوو املحيتيتوكؼى للفحامييتيتد لالعفيتيتم      

الوفيفد اهلح ادّيدى لهفا ليم ايفحما ّيد لاهاللّيد لضياضّيد يفديدة أال  اغاز الي ا 

"ماأظ  يدل"ى ختدم م احل لادة الاظام العيتاملي ادتدييتدن اي حتوييتل هيترا الرفا يتد اىل      

  3اداة رتفا ليم لاظام زحبيد بعيدين  ن هدمد ااحمعى جحكئ  فت ص فل اداجّي ن ص

                الحفكرل لاملمازضدى أل ما يساد ماا هو ادازة اوزصدة بػكل يفيدنيف

او صمنريفد الرفا د  يف ااحمع الػسبي لاومسيكي يف ال يتيػد اليت  جفيتدماا ب يتا        

ا الاى د عخ بعفم ال دلو  فمى بعم الكحاث لاملفكسين العسث لحطويف ا يف ضيتاكحاا  

اوميتيتس اليتيتري شاد ميتيتن كيتيتّدة لضيتعد اهاصييتيتا  الرفيتيتايف يف لراايتيتا العسبيتيتّيى لبالحيتيتالي  الرفا ّييتدى  

  املطاهمد اأرس يف جعميم الحخفش لجتريسان

 

*** 
 اهلوامش:

السازليتيتاأل امليتيتالين هيتيتو الحييتيتام السازليتيتاأل الح يتيتازي لال يتيتاا ي بالسازليتيتاأل امل يتيتسفى -1

لعيتدد  فيتت مطيتحو.    لبالحالي الصييتادة يف متسأيتص السازليتاأل يف ييتد رػميتد مالّييتد لفيفيتد ا       

 الدللد الوراّيدن

زايفيتيتيتع الفيتيتيتوأل الففطيتيتيتفي لفيداذيتيتيتدى "هدلميتيتيتاع"ى جسمجيتيتيتد  ارميتيتيتد ادتيوغيتيتيتيى لشازة   -2

  ن9ى   1991الرفا دى دمػاى 

العفيتيتل اوداجيتيتّين هيتيتو العفيتيتل  ايتيتدما يوفيتيتش يف جطيتيتيرل الحكاولويفييتيتا لزضيتيتم ارتطيتيتط     -3

دلزا يف الحخطيط لحاميد  لالدلامج اسدازّيد ال الوفيفّيد وصياث السازلاأل بعيدا  ن

 ااحمع لجطوزان
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 القصة القصيرة جدًا 

   في العراق

  ّّأ.د. نادية هناوي

ّوناقدةّأدبوةّعراقوةتيةّاك

 

القصةّالقصريةّجدًاّنوعّدرديّميًاازّباالًكٌووّواتخًازابّوبهوًاصّلوصاابّّّّّّ

فَوىّفكرتصّأوّردالًصّبأدرعّالودائلّمًعاماًلّمعّاللهةّتعاماًلّخاصًاّجادًاّععالّّّ

لكلّكلمةّدورهاّالوظوفيّداخلّالِردّوهذاّماّمينَهاّجاذبوةّالشاعرّومدلولواةّّّ

ّالِردّوفاعلوةّالًأثريّواإلدهاش.ّ

ابةّالقصاةّالقصاريةّجادًاّثارارّمعرفواًاّكايريًاّوبراعاةّ ّتوظواوّّّّّّّّّوتًطلبّكً

الًقاناتّكادًعمابّاملفارقةّوالعٍوبّوالاذاكرةّواللاوّوالفانًازوااّواملونولاوجّّّّّ

واملونًاجّ ّمضمارّحدثّواحدّأوّاثننيّوذُصوةّأوّأكٌرّلًندمجّمجوعهااّ ّّ

اليداوااةّّخااوسّداارديّواحاادّقصااريّويًاازبّقاادّوياادأّماا ّالنهاوااةّلونًهاايّ ّّّّّّ

ادرتجاعًاّوقدّويدأّم ّالنقطةّاليتّونًهيّفوهاّضم ّبنارّدائريّوقدّوكاو ّبناارّّّ

 مًناوبًاّجوىًةّوذهابًا.
 

ؼٍ ؾتووؽىشل تبةووا ىجالووك ىجالوو ق     

ردًى ذوض نط علوخ سب وك ىجتوعبس ةئوب ق ةوض       

سب ك ةؽظس ةفبرى ىجاوب ي إحفتوك نؼ شةتوك    

نؼ شئطووووك نؼ مبووووك ؼعووووب  وووو   ذلتب ؾووووك     

ىسبووودذ ىودووو ؼ  ىجوووا تووو ةبط ذوووب ةتلاووود 

جتصفوو ش إوواىج ىجدوو ةك ىوفبروووك ىجووا صحووث  

ؼظواى ذوب علحوعب  لوك ىجحض وك ىوفلروك        إعب

 إبجتضؽد ؼىجدظشك.

ؼةحل ىج غز ذض ضبودؼ ؾتعب ىجتدىؼجؿوك   

شؽةووووًب ذووووبا أٍ نشعووووب نتخوووو  نشووووؽى  ىجاوووو   

ىشفتبصوووووًب ؼىذتووووودى ًى ل ؤطوووووبنىج ىجووووو ًم   

( 1ؼةووؽىا ىجتعذووخ ؼظوواى ذووب صوودى إئلطووعز 
ؼإدئا خلؽصؿك ىجحض ك ىجاللوؿك ؤؿعوب   

نط ؾدووووورؿعب ىٍ لؽصوووووك توووووؽط ؤبةحؿوووووك  

جتؽصؿخ ىجةبذصك ل ذتصعوب ؼةصؽىشعوب ةوب ق    ى

ذوووب ةئووودؼ صوووب ذك ذَذدوووًك  ىةؿوووك تبةئعوووب  

 ةبتدك ذادى  ىإلصدبس ىودتؽ   ؤؿعب. 

ؼةحل ىج غز ذوض  لو  تو ؽ  ىجالوك     

ىجالوو ق روودًىا أٍ أشعووب ضبدووؽإك إلصبؾووك ل  

ىتوووووووتعَفب نؼ ىؤتتبصعوووووووب ؼل ربحلوووووووعب   

ؼختبذعووبو ؼإلووق ىجالوو  ىجالوو ق روودًى   

غبد شفدوووـ ؼنخووو م  ىج  ةةوووؽط  ىج ى وووت 

ى ووتغبد ؼى لووـ ىرترووبةـ ؼنخوو م  ىج إلوود 
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 ًؾووووؽف ةووووعذحـ ؼ وووود ةلتروووود ةؿووووب  ىجووووؽةـ  

 إبٍتتئ بط ىجدىخحـ. 

ؼا ذبوووووقص ىجالوووووك ىجالووووو ق رووووودًى 

إتل ؾووووم  ووووبذخ ؼةووووبس ل ن إؿووووبج ىجصاوووود     

ىسبدؾد جةصعب ص ؿوث إبظتروبس ىجةتبوبب    

 ٍتؿرب تتبب نذ ؾةب ىجَةؿصؿك.

ؽتوووووز ؼأ ى توووووبط ةلووووو شب ىجؿوووووؽس ؾ  

إبجدووووو ةك ىشببسفوووووك إدوووووئا ىجت وووووؽ  ل    

ىجتؽىصووخ ىج  رووـ ؼىجتفووبةحـا ؤووؤط ىجالووك    

ىجالوو ق روودًى ظووـ ىُتخوو  ذَنذووك إدووئا 

متب وووؿعب ذوووا ظووواػ ىجدووو ةك ؼذوووض  ؼط نط     

ةا وا نؼصوبد تتبإتعووب إوبجلىذ ىجاللووـ    

 تؽشعب ذحتلاك إغ إَ  خبؼق نؼ  رضبط.

ؼجووؿب إلؿوودًى نط ةفوو ا ظوواػ ىجالووك    

ك ىجاللؿك ىجل إؿك عب شفدعب ةحل ىوشعدؾ

ًٍ جحووووتةعض نؼ ىو ىظصووووك. ؼأ ى  ٍ ؾوووود  صبووووب

ن  شب نط شطا ةؽصوؿفًب ش  ؾوًب ؾوٌس  ذفعوؽس     

ىجالك ىجال ق ردًىا ؤؤشصب تصزد نشعوب ؤوض   

أإووودىةـ ؾصوووا  عبوووؽ ىجالووو  ذوووض ىجصبصؿوووك      

 وووب ق ذوووض  ىجةتبإؿوووك ؼؾتلرووود ىجتحروووؿ  ؼىإل 

ىجصبصؿووك ىجا ىهؿووكو ؼىجالووك ىجالوو ق روودًى    

ؾصالوووعب ىٍذتووودى  ؼؾلؽبظوووب  صووؽ ق  ووول ؾك 

ىإلؾاووب  جةصعووب ةترتووا إووبجتؽظس ؼىجد ىذؿوووك     

ؼظوواى ذووب اصضعووب ىٍشفتووب     ص تووك ؼةووؽة ىً 

سب وووك ىجتصوووؽؾ  ىجوووا ةحتاوووـ ؤؿعوووب خؿوووؽ      

 ىجد  و ؤتةتدا ؼصدةغ ذلصبظب. 

ؼأ ى تبشوووث ىجالوووك ىجالووو ق رووودًى     

ةئوب ق ةووض ىشفلوبد ؼىشخؿووبد ل إودىؾتعب ؤؤشعووب    

ؽظس ؼفاى ةدج ل ختبذعب صدس ؼأؾابظ ؼة

 ن ئغ إبوغبذ ق. 

ؼٍ إد جحئبصد ل ؤض ىجالك ىجال ق 

رودًى نط ؾتئصول ش  ؾوك ىجتودىخخ ىُرصبتوـو      

جةووؽط زؿوواىج ظوواى ىجحووؽط ذووض ىجةتبإووك     

ىجالووووووو ق رووووووودًى ةةروووووووض ل ىشفتبصوووووووغ   

ىُرصبتووووـ ةحوووول طبتحووووم ىجفصووووؽط ذتووووعح ًى 

إبجشووول  ؼىسبةبؾوووك ؼىشبوووبس ق ؼىجؽذطوووك    

  ٍ  ؾصضوبب جؽىصود   ؼىسبةرك ؼىوخوخو ؼظوؽ أ  

ذصعبا ؤؤشوغ ؾتوؽخل  ؼذوًب ىٍختواىد ذتزوبؼبًى      

ضوووؽىإل ىجاووو  ؼةصبصووو ػو توووعط ةغؿوووا  

ىجشخلووؿك نؼ ىسبوووؽى  نؼ ىجاذوووبط ؼىوةوووبط  

ؼ د ؾصلدس ؼرؽ  ىسبودذ ىجاللوـ جةوض    

سب ووك ىجتووؽظس ل تووخ ةحووت ىسبووبٍج ة ووخ 

   سًب نتبتًب ل  ؿبس ىجد  . 

ؼذووب ى وولى  ؼرووؽ  ىجتووعبس ل ىجالووك  

روودًى أٍ جةؽشعووب ةفاوود توو  ؾتعب   ىجالوو ق 

ذض  ؼشوغ ؤتلوئ  ةصدهوا شلوًب ؤطفبضوًب ٍ      

 ةخ جغ ؼٍ تؿبط ؼىسباؿاوك نط ىؤولىا   

ىٍشفتووب  إبجتوودىخخ ؼىٍشوودذبش ذووا ىُرصووبس  

ىإلإدىةؿووووك ؾئاوووول ذ ظؽشووووًب إؽرووووؽ  ىجتووووعبس   

ىوفطـ أىل ىجتؽظس ىجواف اصضعوب صودؼ ظب    

 ؼؾل ؿعب ظؽؾتعب ىجاللوؿك ىشببصوكا ذبشلوبً   

نط ةصاى  عبؽ ىجشل  إؤسَ ؿوك نؼ نط   فب ذض

 متب ـ ىجصخ  عشبةؿك.

 ؼإاجت ةغدؼ ىجالك ىجال ق ردًى ؤصوبً 

ذووض ؤصووؽط ىجاوو  ٍ ةحوول ىجشوورؽد ؼىجلرووؽسا 

إوووخ ةحووول ىجتروووبؾا ؼىجتخلوووؿ  ىجووواف إوووغ     

ةلبذحووث ىُ ووَس ىجاللووؿك ذلعووب تووؽىن ل    

 ىجةتبإبج ىجلبوؿك نؼ ىجل إؿك.
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 ؼ وود ؾلوو  ىجاووؽد أط ظوواى ىجفووض أشتووبش  

أإووودىةـ ؾووودخخ ل أسوووب  ىجتز ؾوووا ىجفووو    

ؼىوؽضووؽةـ ؼذووض ظصووب ةلوود ةرحؿووك ذبدؾوود      

غوو  ؾدوو  نؼ غوو      ضووؽىإل تتبإتووغ نذوو ىً   

زةض عوب ٍ ؾدور  نط ّودبػ ةؽصوؿم نؼ     

ةل ؾوووومو ؼىجدووووئا ىخووووتَ  ىجتزووووب ب ل 

تتبإتووغ ؼةتلوود  ىجوو ًم ل ؤعووز ىشفتبصؿتووغ    

 ؼضبدؼ ؾتغ ذلًب.

ؼجلووخ ظوواى ىجالووؽ  ل ؼضووا ذبدؾوود    

ىص َصـ فاى ىجفض علخ إلق ىجةتببب 

ؾلاؤؽط ةض ىجةتبإك ؤؿغو ٍ وب ؾت حئوغ ذوض   

ىصلىؤؿووك ىجةتبإووك ىجاللووؿك ؤضدوواا إووخ 

وووووب ّتبرووووغ ذووووض ةووووؽؤ  ىجووووؽةـ إعظرؿتووووغ   

ؼىج غئوووك ل ىوغوووبذ ق ىجوووا  حوووث إلطوووعز 

ةحوول نط ع إووؽى ىجةتبإووك ؤؿووغ إؤرووب ق ؤصؿووك  

 حؽغ شبصؿك ىإلإدى . ذةصتعز ذض إ

ؼةحول ىجو غز ذوض ظواى ىجتضدؾود أٍ أط      

ظصبث خلبه  ؼزؿاىج تتبإؿك ىشفو  ج  

إعووب ىجالووك ىجالوو ق روودًىو زووب ٍ ؾتؽىروود 

ل نف شؽ   للـ آخ  ىُذو  ىجواف نغو م    

إلووق ىجالبصووف ؼ ؤلعووز عبووؽ تتبإتعووب     

ؼذصعوووب  ووود ةعب ةحووول ىإلتووو ى  ل ةؽصوووؿخ     

 بشًبىوغووام إع لوو  ىجؽتووبهخ ؼنتخ ظووب ضوور 

ل ىجؽجووؽش ؼىإلؾاووبظ ُ ظووبط ىجاوو ىنو ؼفوواى   

ؼصووفعب ىجصب وود  . محؿووخ  وودىؼف إبجالووك  

 (.. 2ىوؿة ؼت  ؾك 

ؼٍ غو ؼ نط ىجالووك ىجل ى ؿووك ىجالوو ق  

روووودًى ةاووووم إب توووودى  ذووووا شتبرووووبج ة إؿووووك 

جةتبب نذخبد ضبرؽ   ا  ؼبت ؾوب ةوبذ    

ؼظوووووووـ ؼأط تبشوووووووث ةتئوووووووبؾض ل ىجئصوووووووبن    

ا إلطوووعب ؼىوطوووبذف أٍ نشعوووب ةلووو م ذووو   

 جتعصؿخ ظاى ىجفض.. إلطًب

ؼجاد ةفبؼج ىُ إبن ؼىجصاوب  ىجل ى ؿوؽط   

ل ىإل ووو ى  إعؽؾوووك ىجالوووك ىجالووو ق رووودًى     

ؤئلطوووعز نصووو  ةحووول ةووودبظب رصدوووًب ن إؿوووًب   

ؼ ظووا إلطووعز أىل أشةب ظووب إؿصرووب ؼ ووم     

 ُ  تووووبط آخووو ؼط ذؽ ووووم ىو ى ووووا إووووؤبىن ى

ؼىواؽذوووبج ٍتوووؿرب ىجتدووورؿك ىجوووا" ذبروووخ  

تووؿك ذووب ةوواىد ةبجاووك ل    شلووؿئًب ذووض ىسبدب 

ةلوووصؿفبج ىجصاوووب  ىوصةووو ؾض ؼىوتضردوووف   

 (3فب" 

ؼىتووووتلرخ ىجصب وووود ىجوووودتتؽ   ووووزب  

ىجلوووبشـ ذلووو ح  ىُ لؽصوووك  بصووودًى إوووغ    

 ىجالك ىجال ق ؼىجال ق ردًى ذلوًبو ذئؿصوبً  

نط ل تتبإتعووب حَحووك ىدببظووبج ظووـ ىدبووبػ  

تَتوووووؿةـ ؼىدبوووووبػ ىجلذؿوووووا ؼىجشووووول   

شبوووووب رـ ؼىُتووووو ؽ ق ؼىدبوووووبػ ىجؽصوووووم ى

ىوئب   ؼنط ذض زؿاىةعب ىٍظتروبس إوبجؽةق   

ؼىإل  ووب  نتخوو  ذووض ىٍظترووبس إبسبوودذ نؼ   

ىجشخلووؿك ؼىتووتلربد ىجتصبصووبج ىجشوول ؾك    

ؼىُتوووو ؽ ؾك  غئووووك ل ىتووووتئ بط  ؼىخووووخ   

ىجشخلووؿك ؼنشعووب متتووبب إبجفؽضوول ىجووا ٍ      

ةتدوا فوب ىجالووك ىجالو ق ؼىجحغوك ىوتدىخحووك     

عب ؾئضود  ؼإ ح غإف ىجؽةـ ؼىجَؼةـ عصتز

ةض ىشبَص ىوؿتبؤؿاؾاـ ؼ ود ّروخ  ًؾوك    

ةئخؿك صؿد ىجَردؼم ؼىٍشتضوب  ؼىجدوخم   

 ( 4ؼىجتفبظك 

ؼ ظا ىجودتتؽ  ةئود ىجؽىصود ضبرود     
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ل ةاداغ جال   اؽةؽط ؼٍ اوؽج( أىل  

ةدووورؿك ىجالوووك إبجصةعوووك ىجدووو  ؾك ؼ جوووت   

 ( 5جلدس ؼرؽ  ىسبئةك 

ؼؼتووز ىجصب وود ربتووز ةبصووـ ىجالووك    

ل ةاداووووغ جحرزرؽةووووك و وووووىجالوووو ق روووودًى 

ىجاللووؿك ىجالوو ق روودًى  ىجترووبظـ( ذبووث 

إعشعووب وووو ةصووؽىط  ؤووض ىٍختوواىد ؼىجتةخؿووم(  

"تفووض ؼترصووتس  طووا جحرؽظئووك نتبتووًب    

..علصوول نط أشتووبش ظوواى ىجصووؽ  ذووض ىُرصووبس    

ىُ إؿووك  طووا أىل ىجةؿفؿووك ىجووا ؾتلبذووخ    

إعب تخ  وبص .. ؼذدوتؽم ىول ؤوك ىجص  ؾوك     

ب ىجودىخحـ ؼ ًؾوب   ىمبةؽذك تاجت إبسب

ىجاوووووووبص جح وووووووؽىظ  ؼجحلَ وووووووبج ىجوووووووا     

 (.6ةصت رعب" 

ؼؼرد إبصد آخ  نط ىجالوك ىجالو ق   

روودًى ةشووتغخ ةحوول  ووبة ؾك ىجدوو   ىش َ ووًب 

ذووض ذاب إووك ةوو م ل ظوواى ىجصووؽ  ذووض ىجاوو     

"ىشاؾبصًب شؽةؿًب ّؿوخ ل نصود ذفبظؿروغ أىل    

ذ ؼشووووك ىجصووووؽ  ؼ د ةووووغ ةحوووول ىإلؤووووب ق ذووووض   

م ؼذض ةاصؿبج ةاؾودػ  ذل ؿبج ىُشؽى  ىُخ 

ىجصب وووود سوووو ى    (وةووووب ًى7" ؤوووو ى ق ؼة ووووؽ ًى

ىجةئؿدووـ نؼد ذووض ىجتفووث شاوودؾًب أىل ظوواى    

 (.8ىجصؽ  ذض ىجال  

ؼجاود ىشئعو  ىجاوبص ظؿوخز إعصوبس إو  م       

إعاى ىجفض ٍ تت ئؿق تتبإـ ؤضداا إوخ  

ششوووووعةعب ل  تب وووووتغبد ةوووووص  ف ذتتئلوووووبً 

ىجلو ى  ؼىصووفًب ىجالووك ىجالو ق روودًى إعشعووب   

( ؼنط 9جوووؿب ذشوووؿدًى ةحووول ىج ذوووبد    إصؿوووبط 

(و 11أةابط تتبإتعب ّتبش أىل حّبب  ذبظ  

ؼذبدذ ةض ذدؾبج ة ؽ ظب ة إؿًب ذٌتودًى  

نط "ظووواى ىجفوووض ؾدووو  صخؿخوووًب عبوووؽ شبصوووؿك     

ىجصطووؽش ؼىٍتترووبد خلؽصووًب إلوود خووؽا 

 ذوووؽب ىجالوووك ىجل إؿوووك غروووب  تتبإوووك ظووواى  

ىزبووصب ىُ إووـ ؼنإوودةؽى ل تتبإتووغ ذخحرووب  

ًَ ل ىجالووووووووك ىجالوووووووو ق  نإوووووووودةؽى  ووووووووئ

 ( 11ؼىج ؼىؾك" 

ؼشطوووؿم أىل  جوووت ذؿووواق نط تبةوووا     

ىجالوووك ىجالووو ق رووودًى اةصوووغ نط ؾلوووبؼ    

تتبإك  لك ذب جتتؽىجد ؼةتصبتخ ل  وةخ  

 للـ آخ   لو  نؼ سؽؾوخو ؼظواى ذوب ٍ     

ظبووووودػ ذتبصوووووًب ل ىُ وووووةبد ىجاللوووووؿك 

ىُخووو م جتةوووؽط ظووواػ مبوووك ؤصؿوووك نخووو م    

متتحةعووب ظوواػ ىجالووك ؼدبلحووعب ذٌظحووك ُط  

 ةتاوووووودس ةحوووووول تووووووبه  ن ووووووةبد ىجدوووووو   

ىجاللـ جتغدؼ أرصبتؿك  للؿك شبضوزك  

ؼذةترحووووووكو ؼأ ى ذووووووب نضووووووفصب أىل  جووووووت 

صدبتؿك تتبإتعب تؽشعب ن ئغ إبجشوف ىج  

ىجوووا ةوووؽ ق ىجوووواظض إبجدووو ةك ؼىشب ووووم    

ضبتووؽم ؼذئصووولو ؤووؤط ظووواى ظووؽ إوووبب آخووو     

 جحترؿا ىُرصبتـ.

ؼنؤل  ىجابص ربإ  ضبرود روبإ  ل   

 عب ةغ ىجا  دبس إعوب مرؽةتوغ ىجاللوؿك    

روووووودًى  ذ وووووو  ةحوووووول  صووووووؿم  ىجالوووووو ق 

ىجوووواىت ق( ةووووض صاؿاووووك تووووؽط "ىجالووووك   

ىجالوو ق ىسبدؾخووك ا ةلوود ةحوواس ىجاووبص نط   

ؾؽؤووق ل صئووت  لووتغ ضوورض ة ووؽ  ىإلؾاووب   

ىجخَحـ ىوادذك ؼىجلاودق ؤوبٍشف ىش ُط آجؿوك    

تتبإك ىجالك ىسبدؾخوك ةت حوا  ود ق رؿودق     
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ةحوول ة ؽؾووا ىجحغووك ؼىج ذووا ؼصتوول ىجلووؽ ق       

 (. 12ؿًب شبرضًب" ؼىتتخدىذعب ىتتخدىذًب ؤص

ؼدبلووخ خلؿلووك ىجالوو  ؼىٍختوواىد    

ىجالوووك ىجالووو ق رووودًى ذشوووبإعك جحالوووؿدق   

ىجؽذطوووك تؽشعوووب ةدوووت ؿا ىجصفوووب  إدووو ةك  

جتؽصووووؿخ ىجفةوووو ق جحاووووب يو ؼأ ى تبشووووث 

ىجالووووؿدق ىجؽذطووووك  وووود  ووووعدج ىشتشووووب ًى  

ذفبروًبا ؤؤط ظاػ ىجالك  عب توتصبد ىوصوبد   

شفدووووغ جتحفووووث ىُ ووووَس ىإلإدىةؿووووك عبؽظووووب 

رب ووووؿعب ذووووا توووو ةك ؼتووووبهل ىجتؽىصووووخ  جت

ؼىجتفبةوووخ ىج  رؿوووك ىُخووو مو شبظؿوووت ةوووض   

ص ؾك تبةئعب ل نط ؾدخخ ذص اك ىُرصبس 

ىُخ م ذض  ؼط نؾوك  ؿوؽ  نؼ  و ىهل ؼظواى     

ذوووب ٍ ةتؿضوووغ ؤصوووؽط ىجاووو  ىُخووو م ىجوووا     

متتحووووت ضووووؽىإل ٍ اةووووض دببؼبظووووب نؼ    

ىجتغبضوووـ ةصعوووب تروووب ٍ ةدووور  إتزبظوووخ    

    ؼسعب نؼ خ    ؽىةدظب.

ؼجةتبإوووووك ىجالوووووك ىجالووووو ق رووووودًى    

ذاؽذوووبج ؼٍ شاوووؽد ةصبصووو و ُشعوووب جؿدوووث 

ذحاذووك ؼٍ ذؽرئووك جةصعووب رووبهاق ىسبطووؽ    

تووؽىن ل صووا  إلطووعب نؼ ةوودس ىسبووا  ل   

 ىٍ تلب  ةحل غ ظب.

ؼذوووووض ذاؽذوووووبج ىجوووووص  ىجاللوووووـ    

 ىجال  رودًى  ىجوؽةـ ىجفو  ىوصةوا ش و ىً     

ؼأروو ىن ةحوول زةصووبج ىجتلبذووخ ىإلإوودىةـ   

ًَ ؼص تك ذا ىجلؿب غبج ىجاؽجؿك ىمسًب ؼؤل

ؼىوؽىتوووا إلوبصوووبج ىجلذؿوووا ؼى وووتغبٍةغ    

ؼىوؽظووووووم وتبصووووووبج ىصوووووو صب  ىوفب  ووووووك   

ؼىجتطووب  ىصتوودىذًب ؼةعبذووًب ؼىجلووب   عوودم     

ذباؿق ىجتئبؾض ؼىجتصبؤ  ذؽضوؽةبج ؼحؿروبج   

ؼذل ؿووووبج ؼىوتضلووووخ ةحوووول أذةبشؿووووبج    

ىٍشخؿبد ىجؽىةـ ؼىجتدىةـ ىسب  إَ ذئب  ق 

ؽىن ل ىجلصؽشوووك نؼ ىٍإتووودىن نؼ ؼإالووودؾك تووو

ىجلوو ا نؼ ىشبتووبس ىجوواف ةووب ق ذووب ؾةووؽط     

نتخ   ل ًى ذض ىجل ا ؼىٍإتدىن. ؼظوؽ ذوب   

إصوبن   علخ ىجلدذك صبصحك ل ىشبتبس  ؼذوبً 

ةحووول ذوووب ه ذبلوووؿحغ ؤؿعوووب ذوووض ىٍإتووودىن      

ًٍ جحفةوو ق   ؼىجلوو ا متؽؾعووًب جحض ووك ؼأؾلووب

 إبشفلبجؿك ؼةؽة .

ؼٍ ذصوووبص ذوووض نط ؾةوووؽط جتؽظؿوووم    

ىجلَذك ؼىجتدوبًد  ؼ  ذعوز ل أؾاوبظ  ود ق     

ىجاووب ي ةحوول ىجتعؼؾووخ ؼةوودىؼد ىجووص  ؼؤعووز    

ؼٍ ربحووووووؽ ىجالووووووك  أ ووووووب ةغ ؼ ووووووف ىةغ ..

ىجال ق رودًى ذوض نط ةةوؽط صبذحوك جؽرعوك      

ش   إؤبىن ةبوف ذتصب طف ذتلبذحوك ذلعروب   

إبشاؾووووب   ف سووووبإا  ؾووووبجةتؿةـ ؾتدووووز    

ذوب ةةوؽط ؼرعوك     إبجد ةك ؼىٍشئعب  ؼغبجئوبً 

ص   صب ذك ؤتصتعـ ىجالك ؼ د ص توث  ىج

  ظض ىجاب ي ؼنحب ج ةفة ػ .. 

ؼذعرووب ؾةووض ذووض أ ووةبجؿك ىجتدوورؿك  

ؼىجتؽصووووووؿم ؼةفووووووبؼج ىجلصبصوووووو  ؼةغووووووبؾ  

ىواؽذبجا ؤؤط ىجصاد ىجل ى وـ ن و مب عصزاؾوك    

ظووواى ىجفوووض تتشوووةؿخ تتوووبإـ ذووو ط ٍ     

صبوو   إصووبن شلووـ ن إووـ ؾوولىؼ  إووف ىجخئووبج   

ؤبىن ؼىجتضوووؽد ؼظةووواى ىةدووولث ىجووو ًم إوووو    

ىجتووودىخخ ىجصوووؽةـ توووعة ى  ؼذ رلؿوووبج    

ؼةَ وووووبج تووووو  ؾك ؼ ووووول ؾك  ىج نشدوووووب  

ؼنمنب  ؼصؿغ ذا ؼرك ٍ شاؿكو ؼضبد ق ٍ 
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صووب ذكو ؼذتلبجؿووك جةصعووب ذتزووبؼ ق إخئووبج   

 ذف..بؼةغبؾ  ة

 القصة العراقية القصرية جدًا  

ٍ ةلدؼ تتبإوك ىجالوك ىجالو ق رودًى     

ل ىُ ب ىجل ى ـ ىولبص  نط ةةؽط ن وئغ  

إبوغووبذ ق غوو  ذطوورؽشك ىجصتووبهس ؼىمبفؽؤووك    

عخوووبس  صبعؽجوووك ىجلؽى وووا ؤصوووًب ؼؤةووو ًى    

ؼدب إووك ؼذووض ظصووب ا ؾووت  فووب نط ةئوودؼ  ىج   

 صطؽ  ظبظ  ؼسبغ. 

ؼجاووود ةتئوووا ىجةبةوووا ؼىجاوووبص ظؿوووخز  

إعصبس إ  م ذد ق ىجالك ىجل ى ؿك ىجال ق 

ردًى ؼؼرد نط "شؽهؿخ  تبس نؼد ذوض تتئعوب   

صؿوبج ىجاو ط ىوبضوـ    ل ىجل ى  ذدتعخ حَحؿ

ؼذض حز ربن ؾؽتم ؾلاوؽب صودى  ل ىجلاود    

ىشبردؿ  ةَػ ل ىجلاد ىجدتؿ  تخ ذوض  

أإ ىظؿز ن د ؼخبجد صئؿا ىجو ىؼف ىجحواؾض   

نإووودةب ناوووب أإووودى  ل تتبإوووك ظووواى ىجحوووؽط   

ؼعؽىتئووك شدووئؿك ذووض ن وود خحووم ؼةئوود    

ىجووو  ض ىج إؿلوووـ ؼؤعووود ىُتووودف ؼصصوووؽط   

ّؿوول صبؿوود ؼربتووز ةبصووـ ؼصدووا ى   

 (.13ؼةئد ىجدتب  شبص  ؼغ ظز" 

ؼ وود ن ووب  أىل نط ةاووؽ  ىجدووئلؿصؿبج    

ؼىجخربشؿصؿووووبج ؼىجتدوووولؿصؿبج  وووود  ووووعدج    

نمسووووبن ردؾوووودق تووووخ ق نجئدووووث ىجالووووك    

ىجالوووو ق روووودًى حووووؽب ىجتزوووود  ؼىجداؽذووووك 

ذ تاًى ىجص   ةحول ىجالبصوف ىجلو ى ؿف    

ىجد ؾبط ؼظؽ ؼىصد ذوصعز تدولؿد  وبذبؾب    

دى ؼإووؽجب آ س ؼصووئب  ىجةبةووا ؼؾؽتووم ؾحوو

( ؼصووود  نط ىجالوووك ىجالووو ق  14ؼغ ظوووز. 

رووودًى ةاوووؽس ةحووول ىسبةبهؿوووك ؼىجتةخؿوووم     

ؼىجحغووووك جةصووووغ خوووو مب ىوةووووبط إبٍظترووووبس  

تؽشغ ؾو ةئل ذوا ةصبصو  ىجدو   إلَ وبج      

 (.15ىجتعح  ؼىجتعح  

ؼٍ غوووو ؼ نط  خووووؽد ذص اووووك ىج صوووود  

ؼىجتضحؿووخ فؽؾووك ىجالووك ىجل ى ؿووك ىجالوو ق     

لض ل إلووووق روووودًى ؾت حووووا ىجص وووو  ؼىجووووتر  

تتبإووووبج ىجالبصووووف ىجلوووو ى ؿف ىجوووواؾض   

ة ؤووؽى إةتبإووك ىج ؼىؾووك ؼىجالووك ىجالوو ق     

ؼىجشل  ذض  ئوخ نط ؾعل ؤوؽى إةتبإوك ىجالوك     

ىجالوو ق روودًى ؼظووز  صصووؽط صبؿوود ؼن وود    

خحوووم ؼرعوووب  صبؿووود ؼظؿوووخز إعصوووبس إووو  م    

 ؼربإ  ضبرد ربإ .

أ( معماريةةةة الفرةةةانر اليف ةةةاة  يف القصةةةة    

 القصرية جدًا

ىولرب ؾك نط ىجةتبإك ىجدو  ؾك   ٍ ةل 

ةرحؿوووك  ؿبتوووؿك ٍ ىؤلىضوووؿك ؼنشعوووب ذصتزوووك  

أإدىةؿوووك ذ حاوووك ٍ شدوووئؿكو إوووخ ظوووـ ةلووو   

ةةصؿةؿوووووك ىٍذتعوووووبط ل ىجتلوووووبسـ ذوووووا    

ىجةتبإووك ىجدوو  ؾك ذووض  ؼط ؤؽضوولو ؼإووَ     

ن شل ؼىب  ذض ربئل نؼ ةشؽىهؿك. ؼوب تبط 

ىجةبةوا ل تفووب  ذدوتر  ضوود ىجفؽضوول   

ب ؾل  ىٍشطوئب   ؤؤط صطؽ  ىجتةصؿت أمن

ذخووووخ ىزبصوووؽط ىجوووواف ٍ   ؼىولؿب ؾوووكو متبذوووبً  

اةوووض نط ؾلحوووز إؿصروووب ظوووؽ ذلؿوووب ف  بإوووخ   

( ؼل  جت ذةروض ظبوب  ىجاو     16جحتلحز" 

 نؼ ىج ؼف.

ؼذلروووووب  ىجشوووووةخ ظوووووؽ ىجتةصؿوووووت.  

ؼىجشوةخ ؼىوؽضووؽ  ظرووب  وـن ؼىصوود. ؼذووب   
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ىجفووووووو   إووووووووف ىوطوووووووورؽط ؼىجفووووووووض أٍ ل  

(و ؼةةصؿةؿوووووك ىجشوووووةخ 17ىجتةصؿوووووت 

ىجاللـ ىجال  جؿدث ةبهرك إَ ضوبإل  

ذوووض ذل تؤوووبج ؼٍ غبهروووك إوووَ تبؤوووخ ذوووض    

ضبوود ىج.. ؼظووؽ ذووب علووخ ىجالووك ىجالوو ق 

ردًى ذصطؽؾك إبصلىب ؼذطرؽشؿك ذبث جوؽىن  

صبب ذلرب ف  ةحـ ؾؽرغ نشدب  ىجد   

ؤؿعوووب ؼؾاؽجئوووغ ل نضسووو  ؼىضوووضك ؼزؿووواق..    

ؼةتؽب  صبدبج ظاى ىولرب  ل مخدك ذصبٍ  

   أر ىهؿك

 / معمار الفأسيس واحليفك أواًل 

ةصضوووبب ىجالوووك ىجالووو ق رووودًى ةحووول     

ىودووووتؽم ىجت ئؿاووووـ أىل ىجئصووووبن ىجفوووو   ف  

ىجشوووةحؿك ىجلىةئؿوووك ةحووول نتوووبس ةلب وووا     

ىُصووودىذ ؼةتبإلعوووب ضووورض تحدوووحك تووو  ؾك   

ؼىصوودق تبذحووك نؼ صووغ م ةتةووؽط حبدووا  

ر ىجووود إووو شب" ةووو  ىٍشتاوووبد ذوووض ذؽ وووم  

 جوووت  ( ؼذوووض18ذلوووف أىل ذؽ وووم ضووودف"  

 لك  ذبن إؿطبن ىجا ةشةحث ذض تحدحك 

توو  ؾك ةتةووؽط ذووض ؤلحووف ذبضووؿف ؤاوول    

 شاجووث( ؼ تووا ث( ؼذصعرووب ةتؽجوود ىجحض ووك   

ل ذص اووووووك ىجتووووووعبس جتصفوووووو ش إبوفب  ووووووك    

ى تئبتغ ذا ىجاد  شاجث شا ك  س إؿطوبن  

ةحوووول ظووووبظ  ؾوووودػ ؼؤزووووعق تووووا ث أىل     

 (19( ىُةحل

ؼ د ةصضؽ ىجالك ىجال ق ردًى ذصضل 

ىجفوووووو   ى ىجتعتؿدووووووؿك ىجدوووووو  ؾك   ىجئصووووووبن

ؾئودن   ؼىصودىً  ىجتلبةدؾك ىجا ةتطرض صودحبً 

إفلخ حز ؾتصبذل تضئةك ذتلبةدق جؿئواغ  

ىسبخ ذض  ىخحعب ترب ل  لوك صزو  غواق    

ىجووا ةئوودن إووبجفلحف  تووبطو ؾتئووب جؽط( حووز    

إؿصرووب ؾتلووبةد ظوواىط ىجفلووَط ل ىشبتووبس   

تووبط ىوحووؽث ؼىج ًتووبن ىجلوو ب ؾتئووب جؽط     

د ىجف وووو  ىوئووووب ث نبتوووول عصبتووووئك ةؿوووو

ىجتضؿوووبج ؼنصووو  ىجتعوووبشـ إبجدووولب ق ؼ ؼىس   

ىسبةووز تووبط صزوو  ىجئؿووؽج ىوعدؼذووك ل 

 (21( غاق ؾتئب د ىجتلببف

ؼؾتلبةد ىجد   ل  لوك  ىج فحوك ل   

ىجلؿووود( إبٍتووولرب    ا ةلووو  و ة ؤوووث    

 جوووتو ذوووا  و إةوووبن وشتوووع و ا ةدوووت ا( 

ةرتعوووب جتةوووؽط ىوفب  وووك ل ىشببمتوووك نط    

 (21(  ٍ ةل   ىشبؿبسك ىجئبهدك

ؼأ ى توووووبط ظووووواىط ىجصر وووووبط ظروووووب    

ل ةعتووووووؿب ىجئصؿووووووك    ىُتخوووووو  ىةترووووووب ىً 

ط نةاود  ؤىجشةحؿك جحالك ىجالو ق رودًى ؤو   

ىجتعتؿدوووبج ىجئصبهؿوووك ؼنشطوووزعب ةحوووت ىجوووا 

ةلترد منول ىجئصوبن ىجودىه ف ةحول ؼؤوق  ًؾوك       

طبلؽصووك تووعط ةئوودن    ووةحؿك أرصبتووؿك 

ذوووض ىجلصؽشوووك جتصتعوووـ إعوووب ل أسوووب  ذووودؼ  ٍ 

ؾووؽصـ إبٍشتعووبن إاوود  ذووب ؾووؽصـ إبٍشفتووب      

ةحوووول ىّةوووووـ تتروووووبٍة رووووودجـ ذوووووا  ؼ ق  

 ىجةؽط ؼش بذغ ىجاذ  ىجتلب يب.

ؼذوووض نذخحوووك ىجئصوووبن ىجووودىه ف جشوووةخ     

( 22ىجالك ىجالو ق رودًى صبرؽةك ىجدوحز(    

  أ  ظبد نط نتوحؽإؿك ىجاو  ةاوؽس ةحول ةودؼؾ     

إبونت ؼىشتعوبن   ىجد   إدنًى ذض ىجلصؽىط ؼذ ؼ ًى

إبجافحوووووك. ؼعوووووب علوووووخ ىجالوووووك  ىه ؾوووووك ل 

 ةحعب ؼذؽضؽةعب جتةوؽط سب وك ىجتوؽظس    
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شبدبك ةروب إوف ىجلصؽشوك ؼىشبتوبس ذوض ىجتطوب        

نؼ ىوفب  ك ىجا ةشد ىجاب ي إؤبىن ذب تبشوث  

 ىجالك  د ىإتدنج إغ ؼذب ىشتعث أجؿغ.  

ذووووض  ؼط ؼٍ ؼرووووؽ  جدحدووووحك توووو  ؾك 

صئةووك ؼظووـ ةووب ق ذووب ةةووؽط ل ىجالووك      

ىجالوووو ق روووودًى خبسفووووكو جةصعووووب ةووووٌ ف   

ىجؽظؿفووك شفدووعب ىجووا ةٌ ؾعووب ىسبئةووك ل     

ىُرصووبس ىجاللووؿك ىُخوو م نةوو  ىجئوودن     

إبجتؽىبط حز ذب ؿز ىجتؽىبط ؼأةوب ق ىجتوؽىبط.   

ؼؾشوو   رؽشبحووبط تحوو  ل ذابجووغ  ذبدؾوود     

ىجؽصوووووودىج ىجدوووووو  ؾك( تؿووووووم ةةووووووؽط    

جاؽد " شدووووت ؿا نط ىسبئةووووك ذحخلووووك إووووب

شفلخ  جت إؽىت ك مححك ؼىصدق نؼ إؽىتو ك  

ؤا ق سؽؾحك ذفلحك ظصوبث إةحروبج نخو م    

ة ىةووا وحخلووبج ىسبئةووبج ىوَهرووك ةئوودن  

ذوووض نتخ ظوووب أعوووببًى ؼةصتعوووـ إعتخ ظوووب     

 "ًَ  (23ةفلؿ

ؼ د ؾاؽس ىجد    ؼ ىجشةخ ىجودىه ف  

ىجالو  رودًى ةحول صودذ ؼىصود ؾلروخ ةحول        

عووب عبووؽ ىجتووؽظسو  ةووعبس ىجشخلووؿك جؿوودؤا إ 

تروووب ل  لوووك خووو بق ىجوووا ةووودؼ  صووووؽد      

نحبد ل نؼ ى   داك جلح  نرد ىجئضد  

نرد  لك  ل ق ردًى تتئتعوب   ؤؿعب  ؿوًب

 ئووخ ةشوو  تووصؽىج ؼشدووؿتعب نؤوو   ؼن ووؽد   

صتوول ؼنشووث ةئضوود ل ىجوولىب دبوود خوو بق   

ؼةصتعووووـ ىجالووووك ىجووووا ةصؽىشعووووب   ( 42ذووووب" 

 ؤاىةوووك( إبجحف وووك شفدوووعب ؼإؿصعروووب نؤلوووبد    

ذبضووووؿك ةتشووووةخ ذصعووووب تحدووووحك توووو  ؾك    

صغ م ّةـ سب ك ىتلرب  ىجشخلوؿك  

ىود ؼ ق سبةبؾوك ؼجؿودظب ىجواف ؤادةوغ ل     

ىٍشفزوب  حووز ةتلوبةد ؼةوو ق ىسبئةوك ؤؿعووب    

إبجدظشوووك ىجوووا نزبرتعوووب ةوووض نط ةؽىصوووخ     

ىجدوو   ؤتختفووـ ؼإوواجت ةصتعووـ ىجالووك عووب   

( ؼةحول ذخوخ ظواػ    25تبشث  د ىإتدنج إوغ  

ك ىجئصووووبن تووووب ج  ىجتةصؿةؿووووك ل ذلرب ؾوووو 

 ل  صبرؽةك ىجدحز ىجال ق ردًى ؼظوـ  

 تخ ذب ل ىُذ و نؼؾحـو نصؽىج ىجصبسو 

 عووووبو ؼسووووضو ذووووضو جووووؽ نط جووووـو  ؿبذووووك    

ىجلوووووئ و ىتوووووتخصبنو جةصوووووثو طبؿوووووبدو   

تَذـو ىجفب   ىوخؿمو ىولب جوكو ىجلؿودو   

 خ ىها إغدى ( 

ؼل ىمرؽةووووك ىجاللووووؿك ىجالوووو ق  

ةحوول   ًىروودًى  صزوو  غوواق( ظبوود ىجئصووبن ذوودؼ 

ذدووتؽم ىجلصؽشووك ؼىووونت ل  لوو   ش  ةووغ    

ىُخ قو جؿب صئؿئعوب و سؿوؽ  و ٍ صؿوبق و    

جوووؽ ىجصوووبس ل إحووودف و ىج  وووك ىجؽىتووولك و  

سئؿلووووووك ىإلشدووووووبط و ىجئؿووووووبا و ىجصووووووبس    

و صب ووووووووووؿخ و ىُصوووووووووو ى  و أسلووووووووووبس و   

 ىُإالوصوووووبمس ؼؾوووووبمسف وؤاووووو  متبذوووووبً 

وزدوووؽس وىةوووتز ىُصووود بن وؾوووب بظ ةوووـ 

 و ؼىهضعز(

روووووووودج صبرؽةووووووووك ؼ  ق فوووووووواى ؼىةت

( ظوووووووووووووواى ىجئصووووووووووووووبن ل  26ىجف ووووووووووووووؽ ( 

 لووووووو  نة صؿعب و ةلب وووووووا ىُصوووووووؽىدو 

ىجا ب و ىجدٌىدو صؽجو ذب نؤدد ىجدظ و 

عووب ٍ ةشووتعـ ىجدووفضو غوو ىبو أط  وووثو   

ذابؾطوك ىجةبةوواو  ووـن تووخ و توو ىبو  

 ذب  و جحفا ىنو جحئش  تاجتو ةحول ظواى   

ىوصووؽىدو نف ذصعرووب نشووثو ىمبصووك ىجئشوو ؾكو   

 .ئكو صخو ؼ  ق فاى ىجف ؽ (ذغبج
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ؼإصؿوث إلوق  لوو  صبرؽةوك  ذ وو     

ؼظووـ  ةحوول  صووؿم ىجوواىت ق( إصووبن  ىه ؾووبً   

 شع  و  ىتو ق ذل ؽإوك ونصود بن و وبة      

ؼةصوووؽىط وىسبووواط ىجفوووبخ  وصووود  ىجصدوووبن  

وىسبووواط ىشببجووود وؼسوووو  و ةوووبن خبؤووووث    

ونخ وووووبن( ؼةطووووورصث صبرؽةوووووك  ةلووووووب    

( توووئا  لووو   لووو ق رووودًى  27ىزبصوووؽط( 

  ت ق( ىجا ىرباج إصبن  ىه ؾًبؼذصعب  لك 

ؤئوودنج إووبجلصؽىط ؼىشتعووث إووغ إلووؽج تووب      

ؾدلرا إطر  ىُشوب  ت ؾوبج سفوخ جوؿب     

ل صؿبةغ ذض رؽىشوا ذشو  ك توؽم ىجةو ق     

ىجوووا ظوووـ جؿدوووث تعؾوووك تووو ق جؿةوووؽط     

ؤؿعب ؼظةاى  وتز ىجدوب      ىجتؽظس تبذصًب

 لتغ إبجلصؽىط شفدغ ؼظؽ ىجة ق ؼظواى ذوب   

 ك  ىه ؾك.رلخ ذلرب ؾك إصبن ىجال

ؼجاوووووود تووووووب ج صبرؽةووووووك  لوووووو   

 ىشبؿبشك ىجل رل( ىجال ق ردًى ةحل ذدب  

 ىهوو ف ؾتخووا ذووض ىجلصووؽىط ؼىسبوودذ ىجؽىصوود 

ذ ةةاىج ةحتم صؽفب ىجلصبص  ىجاللؿك 

ىُخ م جتتر نم ل ؼصودق  للوؿك ؼىصودق    

ةئدن حب تؿك ؤلحؿك ؼةصتعوـ إعوب ذتلوبةدق    

إبٍتووولرب  ؼإبجلىةئؿوووك ىجوووا ظوووـ شفدوووعب   

 ك ىسبؿبق.ةلب ئؿ

ؼؾغحا ةحل ىجدحدحك ىجدو  ؾك ل ظواػ   

ىمرؽةووووووووك ىجفلووووووووخ ىوبضووووووووـ إبةترووووووووب  

ىٍتلرب . ؼىجدب   ؤؿعوب أذوب ةحوؿز ذاوتضز     

 نؼ ظووؽ  ىةووـ ؾشووب ث ل ىسبوودذ ذدووتئ صبً   

ىجوودؼىخخ ترووب ل  لووك   ةووغ ؾغووض( ىجووا    

ةدووو   إطووور  ىجغؿوووبب ؼةدتضطووو  سب وووك  

إبسصؿووك ةوودؼ  ل خحوود ىُب ةووض ىإصووغ ؼإحووؽغ    

ظوووؽ ىجووواف ؾلؿووود خووول ىجدووو   أىل     ىجوووا ؼق

ىوئتدنو ىجلصؽىط ؼظوؽ نط ؾود  ىُب ىٍإوض ل    

توووولب ق إبجغصووووبن ٍ إبجشوووول  ُط ل ىُخوووو   

 (28ىجلاىب ؼىفرؽس 

ؼ ووووود ةلووووو ئغ ىسبئةوووووك ل ىجئصوووووبن 

ىجودىه ف إلوئغك بذصؿووك ذبضوؿك نؼ ذطووب ةك    

دبلووخ ىجالووك ىجالوو ق روودًى ةئوودن إبجفلحؿووك  

لووك  ل شفدووعب ىجووا ةصتعووـ إعووب ترووب ل   

ذدم ىجئض ( ىجا ةئدن إفلحؿك ذطوب ةك  ا  

ؾوولىن( ؼربتووتز إعووب  ؾوودؤض شفدووغ( ؼظوواى ذووب  

علوووخ ىجالوووك  ىج ذصضووول   ىذوووـ ؾوووؽصـ    

 إبجتضؽد ؼىٍتتر ى ؾك.

ؼ ووووود ةلووووو ئغ ىسبئةوووووك ىجدىه ؾوووووك  

إلوووئغك ذةبشؿوووك دبلوووخ ىجؽصوووم إبزبروووخ  

ةحوول إصؿووك ىووونت ترووب ل     ىٍمسؿووك ذعؿرصووبً 

سب وك ىجتوؽظس     لك  ىجفؿصؿق( ىجا ةتةؽ 

ؤؿعووب آةؿووك ذووض ىصتوودىس ىسبئةووك إبُذةصووك  

ؼنؼصووبؤعب ىجووا ذببصوو  ىج فووخ ؼظووؽ ؾصاووخ  

 ( 29خ ؽىةغ ىُؼىل 

ؼ ووووود ٍ ؾتطووووورض ىجئصوووووبن ىجاللوووووـ 

ىجالووو  رووودًى صئةوووك جةصوووغ ذوووا  جوووت ٍ 

 حوووؽ ذوووض ىجتوووؽظس ىجووواف ّااوووغ ىجلصوووؽىط    

ذا ىونت ىجاف ظؽ ةئب ق ةض مححك  ذتلبضدًى

َذ محوووخ ةوووؽصـ  تووو  ؾك نؼ مححوووتف نؼ حووو 

إاذبشؿك ذب ؾد  ظرب تب   ؼىصد ل تحدحك 

توو  ؾك جؿدووث ضبئؽتووك جةصعووب ذتؽظزووك   

ؼ م ةحل صدؼ  نوغ ترب ل  لك ٍرى  

 (31( آػ ؾب ؼس وو ؼص خ  
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ؼ د ؾلئ  ىوةبط ظوؽ ضبوؽ  ىجلرحؿوك    

ةحوول ىجاذوبط نؼ ىسبوودذ   ىجاللوؿك ذتاودذبً  

إبتتلربد ىجؽصم إلف ىجةبذ ى تتابشوك  

اػ ىسببجوك متوص  ىوةوبط  ول ؾك     ؤبةحك ل ظ

خبصوووووك ؤتغووووودؼ ىجالوووووك ىجالووووو ق رووووودًى  

ةشووؿوؿكو ترووب ل  لووك   ؾؽى ىشووث( ىجووا    

ةئصل ذض صبرؽةوك محوخ ىمسؿوك دبلوخ إوٌ ق      

ىجدووو   صوووف ؾك إوووَ ؼرعوووك ش ووو  ؼإؽصوووم  

خووب رـ  ووب  ؼتووعط ىجالووك جؽصووك ة مسعووب  

ىجابذووبج ذبرووخ تووخ ذووب  ةووف ىجةووبذ ى  

ىجفؽٍ ؾوك ىوصبضود   ؾاا ل نؾدؾعب ىجدؼىجؿا 

منوووؽ ش جحةووو ق ىٍ ضوووؿكو ذبووومو صوووؽ   

ذلحاك ةحل ىزبد ىطو ىُؾدف ةتشبإت ؤؿرب 

إؿصعووب ل شوواى  صووؽد   لووك نحووبذ ةلوو  ل  

  (31..( ىجصعبؾك جحئدط ىُ ؽمو

ؼ ووووود ةوووووٌىب  ىجلصبصووووو  ىجاللوووووؿك    

ىُخ م ىوةبط ؼةدةرغ عب علخ ىجؽصم 

ذ تئوووًب ؼ ووود ؾةوووؽط ىجؽصوووم ةلوووصؿفؿًب     

ةصوووك  ىخوووخ ىجالوووك ىجؽىصووودق  ؤتتلووود  ىُذ

إبتووتلربد توو   ذؽضووؽةـ إطوور  ىجغؿووبب   

( ىجوا ةو   ؤؿعوب    32ذض  جت  لك  صب ؿخ 

ىُذبتض  ىوؽتاوىجشب  و ىجئؿثوىجائؽ( 

نؼ ؾغوودؼ ىجؽصووم ةلئ ؾووًب ؾلةووب ؾؽذؿووبج   

ذةبط ةب ف ؼغ  ةب ف ُط ىجَذلتب  ؤؿغ 

ذووب  ظووؽ ىولتووب  ترووب ل  لووك ىجةوو ى ق      

نصؽىضعب صوفؽ    ةاىد ىُمسبث ةدئ  ل

ىجدربش ل ىٍشت ب  ىُسفبد ةحل   ىربةعز 

ىفؽىهؿوووك  ظبإوووًب أىل ىود توووك ؼةوووؽ ق ذصعوووب 

ىُتؽى  ةفتت  جحصبس ةصود إوبت  ىجلوئب     

..ؼظصبث ذب ةاىد ىوفخخبج ةودؼ  ل غؿوا   

 (33ىجة ى ق ..( 

 / معمار الفوهج بالفيفئري واملفارقةثانيًا

ج ىجتئووو "ن ىق ٍختؿووب  ؼةاؿؿوود ذلحؽذووب 

ىجدوووب   ؼج ًؾوووك نصووودىذ.. ذوووض ؼرعوووك ش ووو   

 وخ  ذووب ؼوؽىرعووك ؼتووؿل ىجتئووو  ؼشبحووق  

( ؼجوغ نظرؿوك ل   34 نف ذتلبسم نؼ تبخ " 

ةوووو ا ؼرعووووك ىجص وووو  ؼذبدؾوووود ىجلووووؽج    

ىجدوو  ف ىجووواف ظووؽ" صبرؽةوووك ىجدوووؿربنىج   

ىجا ةدوز ىجدوب   ؼىجحض وك ىجدو  ؾك إلبذوك      

ؼىجوووا ةوووتضةز ل ىجلَ وووبج إوووف ىجلرحؿوووك 

ىجدووو  ف ؼإوووف ىجلرحؿوووك    ىجدووو  ؾك ؼىجوووص  

 (.35ىجد  ؾك ؼىود ؼ " 

ؼإووبجتئو  ةتضوود  سب ووك ىجتووؽظس ىجووا    

إعووووب ةووووتز ةرحؿووووك خحخحووووك ىجتووووعبس ؼذباؿووووق  

ىٍشفوو ىش ذووض خووَد تووب   ظووبظ ف إدوو        

ذتزووبشب ؼؼرعووك ش وو  ذئووع ق ذووض ىجوودىخخ      

جتغوودؼ سب ووك ىجتووؽظس ذتضااووك إبٍتوولرب   

( نؼ ةةوووؽط سب وووك  36ذخوووخ  لوووك ىسبؿوووبق  

ةدووووبًجؿك ؼعووووب ؾووووٌ ف أىل ىجتووووؽظس ىجتووووعبس 

ىوترخووخ ل ىزبووؽىب ىجوواف إووغ ةلصووؽط ىجالووك  

( ؼ ووود 37ؼربتوووتز تروووب ل  لوووك ؼنشوووث   

ةتئووع  ؼرعووك ش وو  ىجدووب   ىجوواىةـ إبوفب  ووك   

ىجا ؤؿعب ةتز سب ك ىجتؽظس إبجتطب و ؤفوـ  

 لووووووك إحوووووودف عترووووووا ىجطوووووودىط ىووووووووبن     

 (.38ؼىجل ش 

نذووب أ ى تووبط ىجدوو   غوو  ذتزووبشبا    

ؤؤط ؼرعك ش   تتةؽط ذئوع ق ذوض ىشبوب ش    

ؼذووض نذخحووك  جووت  لووك ىوبهوودق ىجووا  ىؼذووث   
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ةحوول ىةترووب  ىجدوو   غوو  ىوتزووبشب إطوور  

إودى  ىجغبها ذطبؤًب أجؿغ نشب ىجو ىؼف ىجغبهوا    

ذعرؽذًب إلوق ىجشوـن  وبد جصفدوغ  ةصودذب      

ةا ووا ىجشووز ق ذووض ذةبشعووب ؤووؤط روواةعب  

ًى ل ىُ ا ن ووئغ عالوود غوو  تووؿلث نحوو 

 بإووخ جَتووتخدىس صووف شعووق ىُؼد ةئلووغ     

 ( 39( ىّخ ؼط

نؼ ةئصوول ةحوول ضوور  ىجغؿووبب ترووب ل 

 لوك  ؾؽذؿوبج  روخ خوب ش ىجدوؿ  ق( ىجوا       

ؼرووغ ىجدووب   ىوؽضووؽةـ بىؼؾووك ش وو ػ عبووؽ     

 ىوةبط ىجاف ىرتوب  ىودو ؼ  ؼرلحوغ غوبه ىً    

ؾئدؼ ةحؿغ ىجطز  ةات  ىوو نق ىجوا   ؤؿغ  

ث ذلغ ؼ صحث ش و  أىل  صؿصوك ىشبرو     تبش

 ؤووا تعتوووغ ؼصوووؽ ةغ   ىجووا نؤ غعوووب ةوووؽىً 

ىوصلةدك ذبحق ذبث ت   ىو آق ىجلاؿحك 

إبشت ب   را صدىظب تبشث ىجغ ؤوك ذحؿووك   

إبجلرث ؼؼ ا ظدؿب ىُ زب    ش ذوض  

 (. 41( جؽصبج ؤصؿك ذلحاك ةحل ىجدام

ؼجاوووووووود  نم تبةئعووووووووب "نط ىجالووووووووك  

ى  نبذووووك ىجالوووو ق ..سب ووووك ةووووؽظس ؼىصوووول 

تخؿفووك ؾتضووؽد ؤؿعووب ىوؽ ووم ذووض صبجووك أىل   

نخوووووو م ؼة تووووووا شاووووووب  ىجطووووووؽن ةحوووووول  

 (. 41ذب تبج ىجئ خ جحؽصؽد أىل ىجا ؼق" 

ؼؾلووود ىجدووو   ىجالووو  رووودًى إطووور     

ًٍ ذاب شك إطر ف ىُشوب   ىُشث ىُ خ ىتتلرب

ؼىفؽ ؼذض  جت  لوك  ىجفصوب ( ىجوا ؾةوؽط     

ىودووو ؼ  ؤؿعوووب طببسصئوووًب ؼظوووؽ ؾووو م ردووودػ  

 ًى صؽجغ إص  ق توؿصربهؿك ةؽجودج ذوض    ؼنردب

شعطث ذض رددث خَد ذؽشتبش ذةبشـ  

ىوتلووود  ؼىتوووتؽؾث ؼى فوووًب ةحووول  ووودذؿت   

متخحتغ إؤذلبط ؼّخ  ذ ق ؼردج ؤؿغ ؤتضك 

 صبصووؿك ل ىزبعووك ىجؿدوو م ىجدووفحل ذووض  

ىجلوود  ؼ وود نغحووق ةؿصؿووغ ذتاؿووًب ىجلووعد      

ىووووبس  ذوووض ةوووب ٍهئوووك ؼظصوووبث نردوووب  

ذوووخ ىجفوووبه   ذتلووودةك نخووو م ةفووولة ىج   

إلطعب غب  ظب نصضبإعب ؼىُخ م ٍ ةواىد  

ة  د ل ؼظدق ىجةو م ىجدو ذدف ىوؽصوخ    

ؼ ووود صوووفدج صصبؾبظوووب ىشب توووبن صبإدوووك 

  ىهصعب ىوطؿوك ذبود  نذبذوت عبوؽ ىُؤوق     

 (42( ىج ةابجـ حز ةصاخ خ بث عبؽ ىجفصب 

ؼةلوود ىوفب  ووك نتخوو  ىجتابشووبج ىجفصؿووك  

  ىجووا إعووب ؾتخووا ىجتئووو  ىجاللووـ ىجالوو   

ًَ ذووض سب ووك ىجتووعبس أىل    روودًى ةؽظزووغ ذصووتا

سب ك ىوفبرعق ىجلب ذك ؤؿتعتد ىإل ظبة 

ؼىجتووعح  إبدبووبػ ىجتغووبؾ  ؼىجتلووب س ؼذب ؾووت 

 ىجدؽىتض..

ؼإبوفب  ك ةغودؼ ىجصعبؾوك طبتحفوك متبذوًب     

ةض نؤق ىٍشت وب  ىجواف ؾٌتدوغ ىجدوب   ل     

نحصوووبن ىسبئةوووك ؼٍ شةوووب  ظبووود صبرؽةوووك 

ؽ ذض ظواػ ىجتابشوك    للؿك  ل ق ردًى ربح

ؼذوووض  جوووت  لوووك ىشبؿبشوووك ىجل رووول ىجوووا     

ؾشووتغخ ؤؿعووب ىجتئووو  ىجاللووـ ةحوول تووب     

 ىةووووـ ذتووووعبس ٍ ؾئحووووغ سب ووووك ىجتووووؽظس أٍ     

إبوفب  ك ؼإعتحؽب ظب ذؽشـ  ل ف ذصدبب 

ؾتةووووو   ؤؿوووووغ ؤلوووووخ ىجةؿصؽشوووووك  تصوووووث  

تووعش و ؼتووبط تعشووغو تصووث نصتووبش و   

تووبط ّتووبشو تصووث حببرووك أجؿووغو تصووث 

 (43نؼصؿتغ( 
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ؼ وووود ةتضاووووق ىوفب  ووووك إتطووووب   ٍجووووك  

ىجلصؽىط إف ىجئدن ؼىشبتبس ؼإدب   ذؽضوؽةـ  

إطووور  ىجغبهوووا تالوووك ٍ ةلووود ؽػ ىجوووا  

ؾةووؽط ختبذعووب ذتغووبؾ ًى ؼأط تووبط إبزبرحووك   

( 44شفدووعب  ٍ ةلوود ؽػ( جتتضاووق ىوفب  ووك     

ؼةٌ ف ىوفب  ك ةرؽذًب ؼظؿفك ة ذؿاؾوك تروب   

ل  لوووك  ىُتووود( ىجوووا ةتطووو  ل شعبؾتعوووب   

ذفب  ووووووك أتووووووصب  ىٍؤوووووولىس ج شدووووووبط ٍ    

( ؼإوواجت ةةرووخ ىوفب  ووك ىجتئووو   45جِتوود 

ؾووتز  ىجالوو  روودًى جتةووؽط ىجصتؿزووك ةؽظزووبً    

إحؽغغ إع لو  ىزبروخ ؼنتخفعوب ؼعوب علوخ      

 ..ىجتعبس ؾصف ش صدذًب نؼ ةطب ًى نؼ ةَ ؿًب

ثالثا/ معمار الفةدال  اجج اسة  والفيةاير    

 اجسلوب 

ىجالووو ق  توووخ ًى ذوووب ةتشوووبإغ ىجالوووك

روودًى ذووا  لووؿدق ىجصخوو  إؽصووفعرب ؾاؽذووبط     

ةحوول ىٍشاؾووب  ؼىٍختوواىد ىجوواف إووغ ةتضاووق     

ىجشووووبة ؾك ؼظوووواى ذووووب علووووخ ىجتطووووبؤ ؾك     

ىوؽضووووؽةؿك ؼىجشووووةحؿك صبصووووحك جصوووود ث    

ضآجك ىودوبؤك ىجئؿصؿوك إؿصعروب إوَ ىصولىب نؼ      

 لووؽ  نؼ ذخحئووك.. ؼظوواى ذووب ةٌتوودػ ش  ؾووك   

إوف  ىجتدىخخ ىُرصبتـ ىجا نجغوث ىسبودؼ    

 ىجشل  ؼىجصخ . 

ؼذووض ذؽرئووبج ظوواى ىجتَ ووـ ذووب إووف      

ىجالك ىجالو ق رودًى ؼ لوؿدق ىجصخو  نشعروب      

ؾئغؿبط ىجدٍجك ٍ ىجلؽج ؼأ  ة ىظض  لؿدق 

ىجصخووو  ةحووول ىجدووو  ؾك تلصلووو  ةلطوووؿدف    

جحئصوووبن ىجووودٍجـ ؤةووواجت ةووو ىظض ىجالوووك     

ىجالوووو ق رووووودًى ةحوووول ىجشووووول ؾك ىشاؾبصوووووًب   

ًٍ ل ىجتلوووئ  ة  لطوووؿدًى إبجةحروووبج ؼىختووواى

جدوورك ىجالووو  ؼىجتحرووؿ  ؼىإلّوووبن ىجحف وووـ   

 ( 46ترب ل  لك ؤ ؼب 

ؼأ ى تبشووووث ظوووواػ مبووووبج ىجتَ ووووـ    

إؿصعروووبا ؤوووؤط شاوووب  ىٍؤووولى  إوووف ىجالوووك   

ىجالوو ق روودًى ؼ لووؿدق ىجصخوو  ةتطوو  نؼىل    

إؽى  ظووووب ل نط  لووووؿدق ىجصخوووو  ةتخووووا ذووووض 

ىٍشاؾب  ىجئؿبشـ غبؾك ل صوف ةتخوا ىجالوك    

صبوو   ؼتووؿحك جتضاؿووق   ىجالوو ق روودًى ذصووغ   

 ىإلإعب  ىولصؽف ؼىإل ظبة ىجدٍجـ..

ؼ ووود ةلوووئ  ىجالوووك ىجالووو ق رووودًى     

  ؾئوووك ىجشوووئغ إبجالوووؿدق ىجؽذطوووك جةصعوووب  

جؿدث صب   إصبن ذتشوق تؽشعوب متؿوخ أىل    

ىٍجتضبس ؼىجتةؽ  ضرض إصبهؿك ى تطبهؿك ٍ 

ةحابهؿووك ةووصز ةووض دب ؾووا نتبتووغ ىٍختوواىد    

جتؽ ؿوا   و ب أىل ى نؼىجال و ؤتغودؼ ىجالوك   

 نؼ ن  ب أىل ىجؽةق.

ؼأ ى تبط  بة   لؿدق ىجصخ  تبهصًب 

ىتووتلب ؾًب ّووؽد ىُجفووبظ ذووض إصؿتعووب ىُؤاؿووك 

أىل إصؿووووك  ووووب ؽجؿكا ؤووووؤط تبةووووا ىجالووووك  

ىجالووووو ق رووووودًى توووووبهض ذلووووو  إوووووبجؽى ا   

ؼةفبصووووؿحغ ىجئدووووؿ ك ؼىجد ؿاووووك جؿل ضووووعب  

إلؽ ق أمحبجؿك ؼمحبجؿك ذلًب ةو  ىجلتؿوا   

ىُتوحؽإـ ؼظواى ظوؽ     ةحول ذدوتؽؾبج ىجتغوبؾ    

ت  تتبإتعب ىجاف علحعب تعحك ةصضل  ل 

ذدوووبصك تتبإؿوووك ضوووؿاك ؼذوووا  جوووت ظوووـ       

زتصلووك ؼىجدووئا صوولؽإك ىجتابشووبج ىوؽظفووك   

ؤؿعوووب ؼىُتووووبجؿا ىجووووا ؾصئغووووـ ىتووووتلربفب  

 ؼىٍ تغبد ةحؿعب.
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ؤاوود ةدووتخر  ىجالوووك ىجالوو ق رووودًى    

ىجتحغؿووا ترووب ل  لووك نصزؿووك ىجووا ةوودؼ     

 اػ جؿةؽط ختبذعوب ؤةعوبً  إف ىولحز ؼةَذؿ

( ؼ وود متووص  ىُتوو  ق ىجالووك   47ؼتووبخ ًى 

ىجال ق ردًى سبإلًب تض ؾًب تالك ذب س 

ىجووووا ةدتضطوووو  ىجشخلووووؿك ىُتوووو ؽ ؾك    

ذووووب س ؼظووووؽ ؾصاووووا ىذوووو نق ذووووض طبووووبا      

 (48ةد  

نؼ إتؽظؿم ىجفصتببؾب ىجا دبلخ ىجص  

إؽى لؿووووووووك أؾعبذؿووووووووك تالووووووووك   زؽظووووووووًب

( ؼةدوووعز ىجفصتببؾوووب ل ةلوووبةد  49ةاوووؽا 

ىجتخؿؿووخ ل  لووك  ةاجووك ىشةؿوودؼ( جؿئوواغ     

تووبهض ظَذووـ ةحوول  ووةخ ردوود زووؽػ      

ؼتووووووووو ةبط ذوووووووووب ؾتَ ووووووووول ل ىجفووووووووو ىغ  

(و 51إد ىذبةؿةؿووك ؼتووخ  جووت ل سب ووك  

ؼذوووض ىجتغوووبؾ  ىُتوووحؽإـ ىتوووتلربد ىجلذؿوووا  

ةؽ ؾك ؼإبجشةخ ىجاف إوغ ةتةوبحم ىولوبشـ    

ك ل ل ىجالك ىجال ق ردًى جتةؽط تو ؾل 

ةؽصؿخ ةعح ظب ةحل ىجاب ي ؼذض  جت  لك 

 (51 ؼ ىها ىسبدف( 

ؼ ووووود ةتلب ووووووا ل تتبإوووووك ىجالووووووك   

ىجالووو ق رووودًى صوووصؽ  ذوووض ىجلذؿوووا أذوووب     

إبجفةبظووووووك ىجةب ؾةبةؽ ؾووووووك تتاصؿووووووك 

ةطووضت جووتخل  ىُةرووب  ؼذبفووا ؼذبوو ا 

ؼةغوو  ؼظوواػ ىجغبؾووبج طبتحفووك ةووض ىجغبؾووبج    

ىجووووووا ةعوووووود  أىل ىجتعوووووو ؾس ؼىإلضووووووضبث 

( ترب ل  لك جؽ نط جـ( ىجوا  52ـ ىمبش

(و ؼأذووووووب 53ةةتصفعووووووب تووووووخ ؾك ٍ ةووووووك 

إووووووبجتعةز ل  لووووووك رصوووووودف ىسبوووووو ؼب    

( نؼ إبوطووبظبق ترووب ل  لووك 54ىجل ى ؿووك 

( نؼ إبجصةتوووك تعتوووحؽب ؤووو   55ذئبظحوووك 

ؾلاب ىجدٍجك ؼذض  جت ىجتدوبًد ةوض ةدورؿك    

ىجئضووو  ىوؿوووث إعووواى ىٍتوووز ل  لوووك ىجئض  

ؾووك ؾووعةـ ىزبووؽىب  ىوؿووث( ؼإبتووتلربد ىسبؽى 

..ىجئضوو  ىوؿووث ذووبج إبجدووةتك     تصةتووك" 

( ؼ وود ؾووتز ىةترووب  ىجلووؿبغبج   56" ىجاحئؿووك

ىجحف ؿووك تبزبصبتووبج ؼىجتةوو ى  ؼىوابإحووك  

ذووووض نرووووخ ذلصوووول ؼىصوووود ٍ ذلووووبط ةدؾوووودق  

ؼإلىةئؿووك عبؽؾووك ؼىصوودق ؾووتز ؤؿعووب ىجلتؿووا 

ةحل ىجئصبن ىجاذبشـ جحضدذ ذا أغفبد ؼرؽ  

ًَ ةوووض  لوووو     دؾك ىسبئةوووك ؼىوةوووبط ؤطووو

ىجةتبإووووك ىجدوووو  ؾك ىوؽصؿووووك إعشعووووب ش ووووز   

 ل ف ؼظـ جؿدث تواجت تروب ل  لوك    

   (57اؽةؽط ؼٍ اؽج 

ؼؾشووووووةخ ىجتةوووووو ى  مبووووووك ذعرووووووك  

ؼنتبتووووؿك ل  لووووك  صووووؽ ةغ ىّط( ؼجلووووخ   

ىجغ ىإووك ظصووب ةتزحوول إووف نط ؾةووؽط ىجووص      

ضبدؼ  ىجةحربج ؼإف نط ؾتلرد ىجتةو ى   

ؤووؤط ىجتةوو ى  ظصووب جووؿب أٍ جلئووك     ؼةرؽذووًب

تووؿ  جحةبةووا نط ؾلووخ أىل سب ووك ىجتووؽظس  ة

( تروووب ل 58ىجوووا ؤؿعوووب ىعبوووَد ىجتوووعبس   

 لووك صووا خوو ىل فؿووخز إعصووبس إوو  م ىجووا    

ظروب ىحصوبط  روخ    ىشئصث ةحل ةة ى  مححوك   

 (.59( تث ذ ىج ؼتحا

ووو  ؼ د ةدتدةـ ىجالك ىجالو ق رودًى   

ووووو إدوووئا شاةتعوووب أىل ىجالووو  ؼىجتةخؿوووم  

عخ  ىُتوووووحؽب ىإلششوووووبهـ إبجتاووووودؾز ؼىجتووووو

ؼىوحووووت ل س ؾاووووغ ّووووم إووووغ ذؽتئووووغ    

( نؼ إبسبوا   61( ..ىجةئ   وبظد ةزوؽبىً  
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ترب ل  لك جؽ ىجصبس ل إحدف ىجا ؾلث 

ؤؿعوووب ىجاوووبص ىجصعبؾوووك ةحووول  وووةخ شاوووب    

ةتلودم جحردوو ؼ  جؿةووؽط ؤووبةَ ل ذحوعووب  

  ق ذوووض ىج لوووبس توووعؽج ةوووض  ؤلعوووب ذوووض  

ىُ ا ؤدلل أجؿعب ىجصرخ تلـ ىزبصؽ  أىل 

 (. 61( ىجصبس ل إحدف.........ىسب ب جؽ 

ؼؾؽظوووم ىجتصوووبص تتابشوووك  للوووؿك   

 لووو ق رووودًى إع وووةبجغ ىوتلووود ق ىجدؾصؿوووك   

ؼىُت ؽ ؾك ؼىجشل ؾك ؼىجتب  ؿوك ؼغ ظوبو   

ؤرض ىجتصبص ىجا آشـ ىتتضطب  راهـ ّؾك 

ذووض تووؽ ق ؾؽتووم ؼ وود إصوول ىجاووبص ةحؿعووب    

( ؼذض ىجتصوبص ىجشول ف ذوب    62 لتغ  صؿخ 

( أ  ىتوووتدةل روووبن ل  لوووك  ذ ووو   ووودؾز  

( 63ىجاووووبص إؿووووتف ذووووض  وووول  ىجشووووبؤلـ   

ؼةتصبص  لوتب  ذوب نؤدود ىجودظ ( ؼ عوب ٍ      

( ةصبصووًب  وول ؾًب راهؿووًب  64ةشووتعـ ىجدووفض( 

نذووب ىجتصووبص ذووا ىُذخووبد ىجلبذؿووك ؤؿووعةـ ل   

تووووعجغ وووووب ى  لووووك  ىجؽضووووا ل ىجلوووو ى (  

ص ذث ؼغ ف صلخ     ةحؿغ  ىجؽضوا ل  

بص ىجل ى  تبجؽضا ل ىجتر   ىجشبص  

( ؼ لووك   ووعب ق( ىجووا    65( ىسبرووخ  ووخ 

ةتصوووبص ذوووا ىوخوووخ ىجابهوووخ ؼ ىن توووخ  روووخ   

 ( 66ة ؿز ىذ نق ة ؿرك 

ؼظاى ؼغو ػ أمنوب ؾوتز إبتوتلربد ىجحغوك      

ًٍ  ٍجؿوووًب ؾؽصوووخ ىجفةووو ق إعتووو      ىتوووتلرب

ىج ووو   ؼنظباظوووب ؼصوووفًب نؼ ةةخؿفوووًب "ةووو  

ن ةبد ؼإصبنىج نتحؽإؿك ؼظؿةحؿك خبصوك  

 وووووـ ىجاووووودؾز إعوووووب ةؽظوووووم ىووووووؽ ؼذ ىجل ى 

 (67تَذـ" ؼىإل

 رابعًا/ معمار اسفحواذ الدرام :

 وووود ةتضوووود  ىجالووووك ىجالوووو ق روووودًى  

إشخلوووؿك نؼ  خلوووؿتف ؾدووو    لوووتعرب   

توووب   ذؽضوووؽةـ نؼ توووب    ىةوووـ ؼىجئغؿوووك     

ذباؿوووق ىإلؾعوووبس ىجووواف ؤؿوووغ أؾاوووبظ ىجووواظض   

ًَ ل  ًؾوك ىسبؿوبق      جؿتدإ  ىو ن ىجؽى وا ذتوؽغ

 ٍ توولرب  نؼ ؼذبظؿتعووب  وو ًى نؼ خوو ًى أذووب إب

إبجتودىةـ نؼ إبجؽصووم نؼ إبوشووعدؾك. ؼةغوودؼ  

ًٍ أىل ذباؿووق      ظوواػ ىُخوو ق ىُ وو ب ى ووتغب

ىجؽظؿفك ىإلؾعبذؿك إؤبىن طبتحم ىوؽضؽةبج 

 ؼىجخؿربج. 

ؼأ ى تووبط ةؽظؿوووم ىجد ىذؿووك نتوووحؽإًب   

ذلتووووب ًى ل نغحووووا ؤصووووؽط ىجاوووو ا ؤؤشووووغ ل  

ىجالك ىجال ق ردًى ؾدتضؽ  إ  ؾاك ٍؤتك 

لحؿوووك ىوطوووب ةك جتؽتؿووود توووعط ة غووول ىجف

ىتوووتر ى ؾك ىسبووودذ ىجاللوووـ ؼ ؾصبذؿتوووغ   

ؤتاووؽس ىجالووك ةحوول ىجفلووخ ىوطووب   ؼصوودػو 

( ؼ ووود 68تروووب ل  لوووك ىجغبإوووك ىجل ؿروووك 

ةلرووووق ىجد ىذؿووووك ؤبةحؿووووك ىجوووواىج ىجدووووب  ق  

  ؼىود ؼ ق ل ىجد  ؾض ىوؽضؽةـ نؼ ىجاىةـ

ؤتتووؽىة  ىُؤلووبد ىوطووب ةك ترووب ل  لووك   

تخرب  ةابشوك ىسبحوز   (و ؼؾتز ىتو 69ىُصد بن 

نؾطوووًب ل  لووو  توووخ ق ذصعوووب  لوووك ذوووب   

 (.71تبط صحرًب 

ؼذوووووض ىولتوووووب  نؾطوووووًب ةؽظؿوووووم ةؿوووووب   

ىجتدىةـ إبتتلربد ىوؽشؽجوؽش ىجودىخحـ ؤفوـ    

 لووك جحئشوو  توواجت ؾووتز ةلووؽؾ  ىجحض ووك    

ىجووا ذبوول ؤؿعووب إلؽضووك ةحوول ؾوود ؤؿةووؽط  

(و ؼؾفطووـ ةؽظؿووم  71ذووٌ م  جووت ذؽةعووب   
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ـ  ضبتودس   ضر  ىشب بب أىل ةلبةد   ىذو

إفلحؿووك ذطووب ةك  وود ؾل ووـ جحالووك سبإلووًب     

ذدوو صؿًب ذدووتر ًى ٍ شعبهؿووًب ترووب ل  لووك 

 (.72نخؿخ 

ؼذخووووخ  جووووت نؾطووووًب  لوووو   ىجئؿووووث    

ؼةاؽا ؼ بإؿخ ؼظبإؿخ( زب ؾل ـو ىش ئبةوًب   

إبجتز ؾوووا ىجووواف إعووو  ىجاوووبص ظؿوووخز إعصوووبس   

 إ  م ؼ ؤلغ عبؽ ىجةتبإك ل ظاى ىجفض.

ل  لوووك  ؼؾةوووؽط ىجدووو   زدووو صبً 

ًَ ضبؽ ؾووًب       ىوصاووا( ذتخوواًى ذووض ىورخووخ إ وو

ؼةتلبىل ىجد ىذؿوك إوبسبؽى  ؼإلوف ىجةوبذ ى     

ىجا ة صد ىوةوبط  صودًى إلو ؾًب ؼصدوؿًب     

ةل دس ةؿصًب ىورخخ ىواصا ىجلدى  إلؿ   

ىوخوو ش صووبصا ىجتز إووك ىجل ؾطووك ؾحرضووغ  

غب  ووووًب ؼتوووول ىجوووواظؽد ؼىجصشووووـ ىجفوووو     

ؾلرووز  ىجلووبذث ؼ وولب  ؾصدووخ ذووض ذؽ ؿووغ 

 (.73.(  ربنػ.

ؼةئووووووودن  لوووووووك  ىجووووووواها ىُذحوووووووب( 

حب تؿك ىجفلخ  ؾغ ؾت( ؼةصتعـ إبصتدىذؿك 

ىجفلوووخ  ؾعتحوووت( جتغووودؼ ىجالوووك ذؽتوووؽذك  

( ؼإبجد ىذؿووك ؾووترةض 74إد ىذؿووك ذةخفووك 

ىجدووووب   ىوؽضووووؽةـ ذووووض  صوووود ىجحض ووووك    

ىشببسفك إبذتدى ؾك بذصؿك ؼ د ةتلرق بذبشؿك 

إووف  ىجحض ووك متبذووًب جتغوودؼ غووبه ق ذتَ ووؿك   

ىٍتوووولرب  إبجفلووووخ ىوبضووووـ ؼىٍتووووتر ى    

إبجفلوووووووووخ ىوطوووووووووب   تروووووووووب ل  لوووووووووك  

 (. 75 ت ؾبج 

ؼّاووووق ىوؽشتووووبش ىجاذووووبشـ ص تؿووووك   

  ىذؿووك  ىخووخ ىجؽصوودق ىجاللووؿك ىجلووغ م  

ؤتتوووؽىة  ىجلوووؽ  ىجدووو ؾلك ىجصبؤووواق إؤّوووبن    

ؼأعبب  دؾدؾض ذا حئبج ىوةوبط ؼظواى ذوب    

متخحوووغ  لوووك   لوووك ةوووبإ ق( ىجوووا ةدووو         

بإ ق دبروا ىج روخ إصدورك ذوب إوف      ىجحض ك ة

 (.76ىجشب   ؼىج صؿم 

ؼةٌ ف ةابشك ىوؽشتبش ىوةوبشـ  ؼ ًى ل  

ةلاؾووا ىج ووبإا ىجوود ىذـ ؼعووب علووخ ىجتووعبس    

ل ذب ؾتز  صدػ ذض ذشبظد   ىذؿك  تبذصًب

أ  ةتؽ وووم ىجحض وووك ىجاذصؿوووك جؿرتووود ىجدووو    

توووبهضًب ل ىوةووووبط ؼةفبصوووؿحغ ىجشووووبة ؾك   

بص  ىجئش ؾك  ىخحغ إؽصفؿك ةبجؿك متؽػ ىجلص

ذدتخر ًى ةف ىجةبذ ى ؼظاى ذوب ظبودػ ل   

 (.77 لك ش ؤبشب 

ؼ ود ؾدوتغخ ىجاوبص ىجتغ ؾوا جتضرؿوخ      

ىجدووو   ذاؾووودًى ذوووض ىجد ىذؿوووك ىجوووا ذباوووق    

جحتعبس ىشف ىرًب ذتؽظزوًب إبجلزؿوا ؼىوودظش    

ؼل ىودم ىول ة ترب ل  لك ىجلصبص   

إبجلعد مثك سفخ صغ  شئث إغتغ ذض ىُؤق 

لووو حـ إبج ذطوووبن..ؾترد  ؤوووؽ  ذ ةفوووا  ىو

 ذحـ ؾدتحاـ ةحل ظع ػ ؼؾص   أىل تو ب  

 ىُرووؽى  ىمبحاووك ذووض ىُسفووبد ىمووصضف    

 )..78.) 

ؼٍ ةاتلووو  ىجد ىذؿووووك ةحووول ىجلصلوووو    

ىإلشدووبشـو إووخ ةشوورخ غوو  ىإلشدووبشـ نؾطووًب   

ؤفووـ  لووك  ى ةؿووب ( ظبوود نط ىجئ ووخ ؾتووعبس    

عص وو    ىذووبةؿةـ جاوول ةزووؽب ؼ وود شفووا 

زووَج تووؿب ق ذدوو ةك ؼؾتووؽظس ذووض ذبووث ة

ىشفوو ىش ىُبذووك إ ًؾووك ىجاوول ؾتاوودس جتصووبؼد       

 (.79ىج لبس ذا ىجئ خ 
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ؼإعوواى ىجتصووؽ  ل ةؽظؿووم ىجد ىذؿووك ل  

ىوشووعدؾك ىجالوو ق روودًى ةتطوو  أذةبشووبج   

  ًٍ ظاػ ىجالك ل ىجتؽظؿم ؼعب ٍ ؾد  صبوب

جحشت ل نشعب ٍ ربتحم ل ذلرب ظوب ىجفو    

بج ؼىؾووك ةووض تووؽىظب ذووض نرصووبس ىجدوو   ت  

ؼىجالك ىجال ق ؼُشعب ةؽىبؾعب جواجت ةوؽ     

 ذلعب ل ىشببشك ىإلإدىةؿك شفدعب.

ب ( معيارية الفرةانر املووةو   يف القصةة    

 القصرية جدًا

جحالوووووك ىجالووووو ق رووووودًى ةطوووووبؤ ؾك    

ذؽضووؽةؿك خبصووك ةتصبتووا ؼسئؿلووك ىولرووب   

ؤؿوووووغ صزروووووًب ؼتخبؤوووووك.    ىجووووواف ةتاؽجوووووا 

ؼجةتبإتعوووووووب ذوووووووض ىجصبصؿوووووووك ىجفة ؾوووووووك    

ؼىوؽضووؽةؿك صبرؽةووك ضووؽىإل ةتصبتووا نؼ   

ةترب ووول ؼذلرب ؾوووك ىجئصوووبن. ؼةدوووتصئل ةحوووت  

ىجطؽىإل ذوض  ًؾوك ذلؿب ؾوك ةدوترد ذود ظب      

ذووووض ىجووووؽةـ ؼىةاووووب ػ ذتلووووحك إووووبسبؿؽىج      

ؼن ؼى ظووب ىو تووؽذك ؼ وود ةدووتدةـ صووَج   

ردجؿوووك إبجووودؾبجةتؿتت ؼىسب تؿوووك شتؿزوووك 

  ىجخصبهؿبج ؼىجتلبذخ ذا ىُضدى .. ؼةحل ةئ

ىجوو غز ذووض ظوواى ىجتصووؽ ا أٍ أط ظوواػ ىولووبؾ   

غبجئووًب ذووب ٍ ةدووتاخ عف  ظووب ؼ جووت إدووئا  

ىربب ظووووب شاةووووك ىجتطووووبؤ  ؼعووووب علحووووعب     

صبترلووك إبةدووب  ذخصوول نؼ حووَذ نؼ نتخوو ..  

إبدببػ  ؼإعاى ؾتؽجد ىجتعبس ؼىٍصتدىس ذصدؤلًب

نؼ ىوخبةحك ؼىجتوؽظس  سب ك ىوفبرعق ؼىوصبؼ ق 

 ؼىٍص دىس .. 

   / معيار حساسية تواتر الو   أواًل

ذببؼد ىجالك ىجالو ق رودًى ؼإبجاحؿوخ    

ذض ىولحؽذبج نط ةةشم ةض حو ىن ىجحض وك   

ىجدووو  ؾك إبٍعب وووب  ؼىفوووؽس ؼىجفؽضووول    

ؼظؽ ذب ؾل  ةصغ  . وزب  ىجلوبشـ إوو ىجتا ؾ     

( ؼٍ 81ىجلحد ل  تز ىوشعد ىجاللوـ(  

ى أٍ إتؽىؤ  ؼةـ خبص ؾتضدب ؾتضاق ظا

ىجؽى وووا ىولوووؿش ؤ صووودػ ةا ؾووو ًى ؼأعوووببًى    

جةصغ ل ىّط شفدغ ؾةؽط إؤّوبن ذئتدو    

إبجحض ووك ؼ  ووك  صوودظب ؼةطووب ىج حؿرتعووب     

جتغدؼ ىجالك ىجالو ق رودًى ؼتعشعوب ةاوؽد     

 ؼةالد غ ػ.   ؿوًب

ؼ د ٍ ؾتضاوق ظواى ىجصوؽ  ذوض ىج صود      

ول ؤوك  ىسبدبس جحض ك ىجد  ؾك أٍ إتؽىة  ى

خبفبؾووب ىجدوو   ؼذتبظبةووغ ؼنتوو ى  ىجتز ؾووا  

ؤؿوووغ ؼذوووض نذخحوووك ةوووؽىة  ىإلصدوووبس ىجوووؽىةـ  

إووبجؽى ا ذووب ؾصووتس ةووض  صوود سب ووك بذصؿووك       

إدؿ ك جتتضؽد أىل سب ك زتودق إوَ شعبؾوك    

ؼظوووؽ ذووووب ظبوووودػ ل ىجالووووتف ىجالوووو ةف  

 تروووووب ل توووووخ ؾوووووؽس( ؼ ىإتدوووووبذك ذوووووب(  

جحةبةا رعب  صبؿود ؼظوؽ ؼأط ا ؾدورعرب    

ق رووودًى أٍ أط ذؽىصوووفبج إصبهعروووب  إبجالووو 

ًَ ةووض  لوودؾك ىجةبةووا  ةووؽصـ إوواجت ؤطوو

ل ؼضلعرب ذبث ةصؽىط ذصف   ظؽ   لتبط 

فروب ةوض توبه  ىجالو        ل ةبط( متؿؿاًى

ىجالووو ق ىُخوووو م ل صبرؽةتوووغ  ىج غئووووك   

ىجدبذؿك( ؤصا ن ل  لك ترب ل تخ ؾوؽس  

ؾوو ط ترووب ل تووخ ؾووؽس روو س ىجدووبةك      

ث ىجغ ووووبن ىوصطوووودؾك ؤؿفووووت  ةؿصؿووووغ ذبوووو 

ىجدورؿت إلولؽإك ؾ ؤووا ىجغ وبن إوئلن ةووض     

ؼرعغ ىول ؼ  ؤؿؽىرعغ ترب ل توخ ؾوؽس   

 (.81..( إلؿصف ذخاحتف إبجصلبس
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ؼ وود ؾةووؽط ةووؽىة  ىجووؽةـ ذتضااووًب ل 

سب ك ذوب إوعف صوبد ذوض ىُصوؽىد ت توبجك       

( نؼ ل 82ةتضووبؼ  ؤؿعووب ىجوواىج ذووا ىّخوو       

( 83 ةخ توٌىد ؼروؽىب ل  لوك ىجئضو      

ًب  ل   ٍ ةلود ؽػ وصوض ىن   ؼذخحعب نؾط

و جَتووووووتدٍد و  لووووووك شووووووبؼف إتلوووووو   

وذؽج ةئود ىجدوتب  شبصو  وتوٌىد      وىجخابؤك

ىجفاوووو  و لووووك ىذوووو نق وزببصووووك وتووووٌىد 

ىجابص وؤ صك ىجاوبص ىجشوؿ ( ؼجاود ؼرود     

 .  زب  ىجلبشـ نط جحابص شواى  توحؿز  ؼ ًى   

ل ة وووؽؾ  ىُ لؽصوووك ىجل ى ؿوووك ؼٍتوووؿرب   

إوووغ ذوووض  ىسبووودذ ىجاللوووـ ىجووواف ى ووولب   

 (.84ىسبؿبق ىجؿؽذؿك ىجلب ؾك ؼىجئدؿ ك 

ؼٍ ؾووووتز ةؽظؿووووم ىجحض ووووك ىجؽى لؿووووك    

ىجلووبإ قا أٍ ةحوول نتووبس صدبتووؿك ىجووؽةـ     

عب علخ  ىوؽضؽةـ إعب ىتتلب ق نؼ ةشئؿعًب

ةحووت ىجحض ووك غوو  ةووبإ ق تبجتفووبج ةب ووق   

وشووؿك صئؿئتووغ نؼ ت ووبظ ق ةتةوو   تووخ     

ؾوووؽس ذخوووخ ىجحؿوووخ ؼىجصعوووب  نؼ سب وووك ؼ وووؽ      

حول ؼ  وك نؼ سب وك ىإتدوبذك ةلولف      صش ق ة

 ىتووووا ل تووووؿب ق نروووو ق ذووووا صبرؽةووووك     

ٍصق ىج تبب ىجخربشؿك ىٍإتدبذك  تبب  

ىو ةدرك إاؽق ةحل  فا ىجفتول ةاؾود ذوض    

ؼضؽصعب حصؿتبط سؽؾحتبط ةحول روبشيب ؤروغ    

ؼىشت وو ؼى بؼىفووب جةووض  ووؿوًب ذووض  جووت ا  

ّوودذ ؤرووب بىجووث ىٍإتدووبذك ةصوودى  ةوو       

 (.85..(  ةض إلطعربىجشفتف ىوئتلدةف

 

ؼذوووض  جوووت نؾطوووًب ىٍصتفوووبن ىو توووا    

إبجترؽؾغ ذب إف ىجتخؿؿحـ ؼىجوؽى لـ جؿحتضروب   

ل سب ووك  ووبة ؾك ةلوواب صدبتووؿك ىجووؽةـ     

 (86إبوةبط ترب ل  لك ىجئةبن 

ثانيةةةةًا/ معيةةةةار ترةةةةانر ا نسةةةةان  و ةةةةري  

 ا نسان 

ةئوودؼ نغحووا صؿووؽىج ىجالووك ىجالوو ق   

ك شةو ق  ردًى ةئوب ق ةوض  خلوؿبج أشدوبشؿ    

ٍ خلؽصوووؿك ؤؿعوووب دبلحوووعب ذبروووخ نمسوووبن  

إلؿصعب ؼىجدوئا ةبهود أىل تؽشعوب تبهصوبج     

ذلحئك ؼذدتحئك ؼذشؿوك ؼذ  روك إودؼط ظؽؾوك    

ؼٍ تؿصؽشك ؼرؽ ؾكو ؼ د ةئال نؾطًب إدؼط 

 ووؽٍج أشدووبشؿك ؼىجدووئا ةبهوود أىل ةووعبس    

ىإلشدبط ىولبص  ىجواف غودى ل بذبشصوب ؼ ود     

ىذتدووووووووو  ؼذبزووووووووو و ؼصوووووووووب  تبهصوووووووووًب  

ذتؽصشووًب  ؿووم ىّخوو ؾضو   ةؿدووةؿًبت ؼ

ؼصووووب   هئووووًب ُخؿووووغ ىإلشدووووبط ترووووب  ووووبد 

 (.87ىجفؿحدؽ  ىإلظبحؿاف ظؽإا 

ؼل ظوواى ىجتووصة  جحردوو ؼ   لوودؾك   

ىجتوودىخخ ذووب إووف ىجوواىج ىجةبةئووك ؼىجوواىج     

 ىجدوووب  ق جتئوووودؼ ظوووواػ ىُخوووو ق ىشلةبتووووبً 

جوِؼىل توو"  ىج ذعرشووك ؼزا وك ؼضووبهلك    

ىجوواف إووف توو ى ؾا ظوواى ىجةووؽط ىجشبتووا   

ةااذووث ؤؿووغ تووخ  ذووض ىجوواؼىج ؼةطووآجث      

 ؿرؿووووووووًب ؼصطووووووووب ؾًب ؼذب ؾووووووووًب ؼؼرؽ ؾووووووووًب  

( ؼظووواى ىجتووودىخخ إوووف ظوووبةف   88ؼحابؤؿوووًب" 

ىجووواىةف ظوووؽ ىجووواف ّاوووق ؤبةحؿوووك ىجتوووؽظس  

ؼؾلرووق صوودذك ةحاووـ ىوفبرووعق ىجووا ربوو       

 نؤق ةؽ ا ىجاب ي.
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ؼذوووب  جوووت أٍ جةوووؽط ةوووبا ىجالوووك     

 ىجالوو ق روودًى ظووؽ ةووبا ىورةصووبج ىجوواف   

 ؾدوور  إتةخؿووم ىجتز إووك ىجؽى لؿووك ربؿؿحؿووًب

ؼظاى ذب ؾ ئا ظاى ىجصوؽ  ذوض ىجاو  إ وبإا     

ىجدووعؽجك ىورتصلووك ةحوول ذدووتؽم ىوؽضووؽ  ٍ   

 ىجئصبن. 

ؼ وود ةتغحغووخ ؼى لؿووك ىجالووك ىجالوو ق    

روودًى ل إووؽىسض ىإلشدووبط ؼآٍذووغ ؼنصَذووغ      

جتلووؽ  ذب ؾووك ىجؽى ووا ؼنح ظووب ةحؿووغ إؽصووفغ   

تؿصؽشووك خبضوولك جحؽى ووا بذبشؿووًب ؼذةبشؿووًب    

ذتزووبؼ ًى ذووا ةصلوو  غوو  أشدووبشـ إ  ؾاووك     

ضبترك ؼٍبذك ؼذض ذص ؽ  ؼى لوـ ؾو م ؤؿوغ    

ىإلشدووووووبط شفدووووووغ ذتطلطوووووولًب ؤؿزوووووود ل 

ىجصئبج  ؤؿاًب نجؿفًب نؼ شدًى   تًب ىسبؿؽىط نؼ 

نؼ ذلبضوودًى تووبشدًى.. ٍتووؿرب ل ةصووبؼد حؿرووك 

ىوؽج ىجا ظـ نتخو  ىجخؿروبج ىجوا ذباوق     

ىجتووووعبس ذت حئووووك ىجداؽذووووك جئحووووؽغ ىجتووووؽظس   

 ؼىإل ظبة. 

ؼٍ ّطوو  ىجلصلوو  ىإلشدووبشـ تووب  ًى   

أٍ ؼظوووؽ ذصووودذس إوووبجؽى ا إع وووةبد ؤصؿوووك     

ؼ  ؿاووووك ةلووووؽ  ىجوووو ًم نؼ ةاتووووص   ذووووبهاق

ىجحض بج ىجلبإ ق ؼىجلؽ  ىولتوب ق جتغودؼ ل   

محبجؿك ردؾدق غ  ىةتؿب ؾك ؼتؽىن ل  جوت  

ًَ نؼ      نط ؾةؽط ظواى ىجلصلو  ىإلشدوبشـ سفو

    ًَ ًَ نؼ ىذ نق ذدوصًب نؼ  وبإًب روبظ  ؿخًب  ر

نؼ ذتلحرووووًبو ؼةدووووتضؽ   خلووووؿك ىج رووووخ    

ىودووووض ةحوووول نغحووووا شلووووؽص صبرؽةووووبج  

ىجل رووول( ؼ صزووو  غووواق( ؼ ؼ  ق    ىشبؿبشوووك

فاى ىجف ؽ ( إؿصرب ةتلوبسل  لو   ةلوب    

ىزبصووؽط( ىجالوو ق روودًى ذووا ىتووتاتب ىج     

ىج فؽجوك ؼىجفتووؽق ؼةتزوغ  لوو   ىجترووبظـ(   

دبوووووبػ ىج فؽجوووووك رصئوووووًب أىل رصوووووا ىجفتوووووؽق  

 ؼىجشئبب.. 

ؼذوووووب صؿؽؾوووووك ىجلصلووووو  ىإلشدوووووبشـ أٍ 

ىشلةوووووبس جحتزوووووبؼ  ذوووووا ىجلصلووووو  غووووو     

ب ؼعب ؾوؽصـ إبإلظبوبب   شدبشـ جتتز نشدصتعىإل

ؼىجفبةحؿووووك.. ترووووب ل  لوووو   ؼىجلووووؿب   

 ((91( ؼنجفك ؼ إبب 89ؾتاحل 

ؼ د ةئصل ىجالك ىجال ق ردًى تحوعب  

ةحل ىجلصل  غ  ىجلب خ تبجصر ق ل  لك 

( ؼ لووك  صووغ  ؼتووئ ( 91ىجحؿووخ ؼىجصروو ق 

( 92ىجا ؾةؽط إ َظب ىجصدو  ؼىجللوفؽ    

ؼةةؽط ىجشز ق ىجفبةوخ ىجدو  ف ل  لوك    

( 93  وووف ق( ؼ لك ىجشوووز ق ل ىوشوووفل(  

ؼؾةووووؽط ىجدووووزض ظووووؽ ىجفبةووووخ ىودوووو ؼ      

ّوودذ ىجدووزض شفدووغ  وووب ى نشووب طبؿووم      

 ؼػ ةدورلغ ىجفطوؿحك ؼةاوؽد  جوت نط     ةؼذ

( 94( رد ىشت ةبجؿك ؼىجطؽن ؤؿوت  وضؿ   

ؼظووواػ ىو تاؾوووك جحفؽىةوووخ ىزبؽىذووود ؼغووو   

ىجلؽى ووخ ةطووفـ ةحوول ىجاوو  ىجالوو  روودًى   

رؽا ىجواف ظوؽ نظوز    ذاؾدًى ذض ىجلذؿا ؼىجغ

 مسبج ظاى ىجا . 

 ثالثًا/ معيار الديالكفيك وامل اورة  

متؿووخ ىجالووك ىجالوو ق روودًى ل إصبهعووب 

ىوؽضوووووووؽةـ عبوووووووؽ ىوخبةحوووووووك ؼىجتلوووووووؿد   

وؽضووؽةبج ةبهرووك ؼإدووؿ ك جترصضعووب سووبإا  

ىجط ؼ ق ىسبترؿوك ةب ضوك ىسبودذ إ  ؾاوك     

ردجؿووووووووك ةاووووووووؽس ةحوووووووول ةصووووووووبب  ضوووووووودف  
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جدوحيب   ؾبجةتؿةـ عرا ىجشو  إوبشب  ؼى  

إبإلعوووووبإـ ؼىجووووواىةـ إوووووبجلرؽذـ ؼىجوووووؽ ا 

إبج ىتووووو  ؼىودوووووتدؾز إبجدووووو ؾا ؼىوئتدووووو  

 إبودتفؿق..

ؼذخحرب نط ىوؽى م ىجةئ ق ؼىُصدىذ 

ىشب ووو ق ةلوووح  ترؽضوووؽةبج  للوووؿك   

ذعرك ؤةاجت ةةؽط ىجحض وبج ىإلشدوبشؿك   

ىجئدؿ ك ؼىجد ؾلك  ىج راؼق  للوؿك أ ى  

ًب ذب ؼظفث ل ىجالك ىجالو ق رودًى ةؽظؿفو   

 ؾبجةتؿةؿووًب عرووا ىشبلؽصووؿك ىجاىةؿووك    

ؼىسباؿاووك ىوؽضووؽةؿك ذلووًب ل سب ووك بذصؿووك  

 آشؿك. 

ؼٍ ضوو  نط ؾتضاووق ظوواى ىولؿووب  ةحوول   

ىودوتؽم ىوؽضووؽةـ ةوو  ىجغووؽص ل دب إووك  

ذلؿشوووك جلوووؿاك إوووبجؽى ا إشوووةخ خوووبسم   

ؼصب س ؼجاد تبشوث ردجؿوك ىسبؿوبقو ىووؽج     

نظووووز ذلوووود  ذووووض ذلووووب   أ ىذووووك ىجوووواخز 

جتعبس ؼ ؤلغ إبدببػ ىوصبؼ ق جتغودؼ  ىسبدحـ إب

ىجوواىج ىجدووب  ق نؼ ىودوو ؼ ق ؼتوول  ؼىذووك     

ةتزب إعب ردجؿوك  ؾبجةؿتؿةوك ضودؾك ؤروب     

 إف ىج ةا ىجاف ؾؽجدػ ىجشلؽ  إبوؽج ظ ذًب

ؼىشتعوووبنا ؼإوووف ىج غئوووك ىجوووا ؾؽجووودظب ىجؽجوووا 

إبسبؿبق ششؽق ؼىغولى ًى ةتوعبس ىجشخلوؿك ل    

ش ةئوب ق  ىجالك ىجال ق رودًى جتزود ىٍشفو ى   

 ةض سب ك ةدتا ئعب ؼ د ةصئاظب. 

ؼظاى ذب شحردغ ل  ل  صبرؽةبج 

 ىشبؿبشووووك ىجل روووول ؼىجدووووحز ؼاؽةووووؽط ؼٍ    

اؽج ؼؼ  ق فاى ىجف ؽ ( ؤعاػ ىمرؽةبج 

ةلووو  ةوووض ىجؽى وووا ؼظروووؽس ىجفووو   ىجل ى وووـ    

ىجصبدبووك ةوووض ىجتضوووؽٍج ىوب ؾوووك ؼىجفة ؾوووك  

 ىجا س نج ةحل ىمترا.

ؾووك ىجاللووؿك  ؼ وود ذبؿووخ ظوواػ ىولؿب   

ىودوووووبصك ىجةتبإؿوووووك ىمبووووودؼ ق أىل إصؿوووووك   

طبتاجك ؼذ صؽصك  صًب ؼضبدوؽإك صدوبإًب   

  ؿاووووًب ذدجحلووووك ةحوووول  وووود ق ؤصؿووووك ؼذعووووب ق     

تتبإؿوووك..ٍ توووؿرب صوووف ؾدوووتلرخ ىجاوووبص    

ىسبا  إصا تف نؼ حَذ جؿل وـ جحردو ؼ    

جووغو صؿوواًى ذصبتووئًب ذووض ىسبطووؽ  ؼىجفبةحؿووك   

إصاوووووب   توووووعط ؾووووولث ىشبتوووووبس ذفتؽصوووووبً   

 (95 صا 

ؼ وود ؾةووؽط ىجتدووبًد تووئئًب ذعرووًب ل   

ذوووص  ىجالوووك إلووودًى  ؾبجةتؿةوووًب تروووب ل 

 لك ىجاذض ىجدلؿد ىجا ةلترد ةؿب  ىجوؽةـ  

ذدووووتئ صك  ؼىخووووخ ىجئ ووووخ تب ووووفك ةووووض   

ىجتطب  إف ىٍشلتب  ل ىسببض  ؼىٍششودى   

 (69 أىل  ت ؾبج ىوبضـ

ؼ وود اووص  ىجتدووبًد ىجالووك ىجالوو ق   

ىزبوودجـ ل تصووغ  روودًى ذاؾوودًى ذووض ىجص وو     

ىجؽى ووا ؼذبظؿووك ىجلووئب و ىجحؿووخ عووب ؾلوولتد   

شوووو ق ىجتابإووووخ إبُضوووودى  ل  لووووك ىتووووعد  

 (97ىجشرب 

ؼ ووود ؾاتلووو  ىجتدوووبًد ةحووول ىشبتوووبس   

جؿةووؽط ىجافووخ ىشفتبصووًب ؼظوواى ذووب ظبوودػ ل  

 (.98 لك إؽ ة ؾث ةئد ىج  ض ىج إؿلـ 

ؼؾتدوووووبند ىجدوووووب   ل ختوووووبس  لوووووك   

ك نط ةدتر   ىإتدبذك ذب( ؤبذبًب ىجئبب جحال

نؼ ةتؽىجد ةحول  وةخ ةودى   ولؽ ف حبوؽى       

صووبذث ؾلوو  ةووض ىٍشتاووبد ذووض صبجووك ىجتووعبس  
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أىل صبجوووك ىجتؿوووغ ىشف ىروووًب ؼةؽظزوووًب إدوووئا     

ىجتطووووب  إووووف ىٍإتدووووبس ؼةدذووووغ تتلووووئ   

 ؾووبجةتؿةـ عتووب  تؿووبط ظوواى ىجدووب      

ظووب نشووب نؼىرووغ ظوواى ىجؿووؽس ىجشوورب ظوواػ      

ىشبطووو ق ظووواػ ىجشوووؽى   ىجفدوووؿضك ةحووول    

نؼىرغ ظاػ ىجدربن نؼىرغ ىّخو ؾض  ضؿاعب 

نؼىرعت ؼنةل   أجؿت نؼىرغ ؾؽذوًب ردؾودًى   

 (.99نإتدز !!( ل صؿبةـ وب ى ٍ 

ؼربتوووووتز  لوووووك  صوووووب س ىوصب ؾوووووخ(    

إتدووووبًد  ف سووووبإا  ؾووووبجةتؿةـ روووودجـ 

ؾووووودؼد صوووووؽد حصوووووبهؿا ىجووووو ىنقو ىشبؿبشوووووك  

ؼىسبؿوووووووووووبقوىوؽج ؼإبتوووووووووووتلربد تووووووووووو    

 (.111ذؽضؽةـ 

لو ق رودًى   ؼإاجت ةتودىخخ ىجالوك ىجا  

ل ذؽضووووووؽةبةعب ذووووووا طبتحووووووم ىوؿووووووب ؾض   

ؼىمبٍج ىسبؿبةؿك إعؼىص  ذتؿصك جؿب ؤؿعب 

ن شوول ؤبصووخ ذووض ربلوو  نؼ  ًؾووك ذصضووببق  

 إاؿد ذب. 

ؼظوووووواى ىجصووووووؽ  ذووووووض ىجالوووووو   ىج   

ىجتدوووبًٍج غبجئوووًب ذوووب ؾووولث سبإلوووًب شفدوووؿًب 

ذتشووو ؿًب ةحووول ىجووواىةف ىجدوووب  ق ؼىودووو ؼ  

 ؼ ف " فبو ؼجاد  بد ىجفؿحدؽ   ؼرؿوغ غوب  

ن ق ىُذؽ  جوؿب  ىهروًب نط عبوخ ىولطوَج     

إووخ ظووؽ نصؿبشووًب نط ش  صعووب.. ؼجووؿب ذووض ؤووض  

جحتفة  ؼتل  ؼىذك ىج ؽؤبط جاجت ؾصئغـ 

جصب ..نط ظببب  إاؽد ن ؿبن ذل ضك جحصاق 

 وو ؾ ك نط ؾةووؽط ل ظوواى أحووب ق جاطووبؾبشب  

 (.111ىسبؿؽؾك" 

 

ؼجووووووؿب غ ؾئووووووًب نط ةوووووو ىظض ىجالووووووك  

حؿوووك ىجاووو ىنق ؼ ؼ  ىجالووو ق رووودًى ةحووول ؤبة 

ىجاوووب ي ل أمتوووبس ىجلروووخ ىإلإووودىةـ ؼةلووو   

ةحوووول ىٍ ووووتئبث ذلووووغ"  ظصؿووووًب ؼؼروووودىشؿًب     

ؼص تؿووووًب ةوووو  صبرؽةووووك ذووووض ىجلرحؿووووبج   

ىجتفبةحؿووك ؼىجلتؿووا ةحوول ىجؽى ووا ىزبرووبجـ  

ؼىجوووتضةز ل ىودوووبؤك ىزبربجؿوووك ؼذ ىةوووبق  

نؤوووووق ىجتحاووووووـ ؼربؿؿئووووووغ ؼةعتؿدووووووغ ذووووووض  

 (.112ردؾد" 

 اخلامتة:

ىجالوو  روودًى شوو    ىجووص  ىجاللووـ  

ذ ىؼغ ش  ًى ووب ؾترتوا إوغ ذوض مسوبج ش  ؾوك       

جةصعووب زؽظووك ة ئؿاؿووًب عووب علووخ تتبإووك 

ىجالووك ىجالوو ق روودًى جؿدووث ؾدوو ق ترووب  

نشعب جؿدث ةد ق ؼُرخ إصوبن شو  ؾؽصوم    

إعشغ  لك  ل ق ردًى ؤَ إد ذوض  وؽٍج   

أإدىةؿك ةحول ذدوتؽم ىجشوةخ ؼضبروؽٍج     

 ؤة ؾك ةحل ذدتؽم ىوؽضؽ .

د ىختحووم ىوص وو ؼط ؼىوئوودةؽط ل   ؼ وو

ةحرب ىسبؿخؿبج ؼةئبؾصؽى ل ةؽصؿم سئؿلوك  

ىّجؿوووبج ؼأ وووةبجؿبج ىجلروووخ ؼةغوووبؾ ؼى ل   

ذاب شوووك نرصبتوووؿتعب ؼذةب وووفك ذدوووب ىةعب   

 ؼذدؽغبج ى تغبفب. 

ؼجاد ةئف ذض خَد ةفض  ةؿصوك ذوض   

صبرؽةبج  للؿك ة ى ؿك  ل ق ردًى نط 

دظب ل فاى ىجفوض ذلرب ؾوك إصبهؿوك ؾوتز ذبدؾو     

ضووووؽن ةووووعس  ذلؿووووب ف ذؽضووووؽةـ.. ؤعذووووب   

ذلرب ؾووك ىجالووك ىجالوو ق روودًى ؤتترخووخ ل    

ةعتوووؿب إصوووبن ذتلوووبةد نؼ شوووببد نؼ  ىهووو ف 
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ذفلووووز إحض ووووك ىجتضووووؽد ؼىإل ظووووبة ةوووو      

ىسبةـ ىوتؽىة  ؼىوتتبإا نؼ ىوتصبؼب ةغوبؾ ًى  

ل ىجتز ؾووا ؼةئووو ًى عبووؽ ىجتووؽظس إبوفبرووعق 

بج ذصعوب  ؼىتتضؽى  ىجود ىذـ ؼإتؽظؿوم ةابشو   

ىوفب  وووك ىجوووا ةوووعةـ ل ىوادذوووك حوووز ةتئلعوووب 

ةابشوووبج نخووو م ذخوووخ ىجلزؿوووا ؼىجووواىت ق     

ؼىسبحووز ؼىجفبشتببؾووب ؼىوؽشؽجووؽش ؼىوؽشتووبش ذووا   

 ىةترب  ىسبا  ؼىجؽصم ؼىجتطب .

ؼُط ىجالوووك ىجالووو ق رووودًى ظوووـ ؤوووض 

ىجحض وووك جووواجت ؾةوووؽط ىجتوووعبس ةئوووب ق ةوووض  

ةؽظس ةحول  وةخ جفتوك نؼ شةتوك نؼ شئطوك      

نؼ مبوووك ذفبرووووك ربووو   ذلتب ؾوووك ىسبووودذ     

ىجاللوـ ىودوو ؼ  ؼظوواى ذووب علووخ ؤبةحؿووك  

ىجتؽصؿخ صب ذك إدئا خلؽصوؿك ىجحض وك   

ل ذَذدووك  ىةؿووك تبةئعووب ةبتدووك ةرووق   

 ب. ىإلصدبس ىجاف ىتتؽ ةغ ؤؿع

ؼنذوووب ةطوووبؤ  ىولؿوووب  ل إصوووبن ىجالوووك  

ىجالوو ق روودًىا ؤؿووتز ةوو  صدبتووؿك ةووؽىة      

ىجووؽةـ ؼىوصووبؼ ق ؼ ؾبجةتؿؿةؿووك ىجتدووبًد   

ؼةطبذض ىإلشدبشـ ؼغو  ىإلشدوبشـ.. ؼىجئغؿوك    

ظوووـ ةلوووؿد ىجووودٍٍج ؼطببةحتعوووب.. متبذوووًب     

ترب ظؽ ىُذ  ل ىج ؼىؾك ؼىجالك ىجال ق 

 . ؼجةض عضدؼ ؾك نت  ؼىختلب  نتخ 

 هوامش:  

ؼذووض ظووٌٍن صوو ف صووبؤق ل حبخووغ ىشبلووبه  ىجئصبهؿووك جَ لؽصووكو صبحووك ؤلووؽدو ىمحوود   وووو 1

. ؼتووبظز توولد ىجوودؾضو ذلرووز تتووبب ؤووض     17 9و 1982ىجخووبشـو ىجلوود  ىج ىإوواو تووئتر و    

و  ى  ىجخابؤوك ؼىجفصوؽطو   16تتبإك ىٍ لؽصوك صبرؽةوك ذاوبٍجو ىوؽتوؽةك ىجلوغ قو ىجلود        

. ؼتووبط  . ةحووـ رووؽى  ىج ووبظ   وود ن ووب  أىل نط ذلوو ح  شؽؤووخ ؾدووتلرخ جحالووك  1978إغوودى و

ؾص و    . ةحوـ   ؼد ذض ىتتلرحغ ضبرؽ  ن د ىجدؿد نط نىوؽراق ؼىٍ لؽصك جحالك ىجلغ ق ؼ

رؽى  ىج بظ و ذوض صودؾد ىجالوك ؼىودو صؿكو  ى  ىجشوٌؼط ىجخابؤؿوك ىجلبذوكو إغودى و ىج ئلوك          

 .19و18و 1987ؼىلو ىُ

 ىواب إووووك   . محؿووووخ  وووودىؼفو ذووووض نرووووخ ذاب إووووك ردؾوووودق جصاوووود ىجالووووك ىجالوووو ق روووودىً    وووووو 2

 148و pdfشدخك  ىوؿة ؼت  ؾك(

 . شئعوووبط صدوووؽط ىجدووولدؼطو  ووول ؾك ىوةوووبط ل ىجالوووك ىجالووو ق رووودًى  ووو ىنق ذبحؿحؿوووك ل      ووووو 3

ىمرؽةبج ىجاللؿك فؿخز إعصبس إ  مو  ى  متؽب جح ئبةك ؼىجصش  ؼىجتؽبؾاو  ذشق وو توؽ ؾبو  

 . 22و  2112ىج ئلك ىٍؼىلو 
خابؤؿووك ىجلبذووكو  ؾص وو    .  ووزب  ذدووحز ىجلووبشـو ل ن إصووب ىجاللووـ ىولبصوو و  ى  ىجشووٌؼط ىج   وووو 4

 .سئلك نؼىلو ل ؤلخ  ىدببظبج ىُ لؽصك ىجل ى ؿك ىزبدؾدق( 1989إغدى و
شةحؿاؾووك ىولرووز  . ةئوود صصووؽط صبؿوودو اؽةووؽط ؼٍ اووؽج  لوو   لوو ق روودًىو إلمحووك ج   وووو 5

 9و2113ىجؽىصد ضبرد ذدحلو  ى  ىوعذؽط جحلمحك ؼىجصش و إغدى و ىج ئلك ىُؼىلو 

ىجتروبظـ  لو   لو ق رودًىو  ى  ىجشوٌؼط ىجخابؤؿوك ىجلبذوكو إغودى و سئلوك           ظؿخز إعصبس إ  مووو 6

 5و2118نؼىلو 
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ربتووز خحووم ىجؿووبسو  وول ؾك ىجالووك ىجالوو ق روودًىو  ى  شؿصووؽم جحد ىتووبج ؼىجصشوو  ؼىجتؽبؾوواو  وووو 7

 53و 2111سئلك نؼىلو تؽ ؾك  ذشقو 
  24س .طو وو 8
 18و17ؾص     ىجتربظـو وو 9
ظؿووخز إعصووبس إوو  مو  لبصووؽط ة ى ؿووؽط توو ؾبط ل ذدوو ق ىجالووك ىجل ى ؿووك ىجالوو ق روودًىو    وووو 11

 25و 2112أةدى  ؼةادؾزو  ى  متؽب جح ئبةكو  ذشق تؽ ؾبو ىج ئلك ىجخبشؿكو 
 17ىجتربظـو وو 11
رووبإ  ضبروود رووبإ و ذ وو  ةحوول  صووؿم ىجوواىت ق  لوو   لوو ق روودًىو ذةتووا بىتووـو    وووو 12

 12و 2115إغدى و 
  6ؽط ة ى ؿؽط ت ؾبط ل ذد ق ىجالك ىجل ى ؿك ىجال ق ردًىو لبصوو 13
 8ؾص    س.طو وو 14

 .24و23ؾص    س . طو وو 15
ؤبضخ حبذ و ىجؽصدىج ىجد  ؾك جحخ بب   ىتك ذلمحكو  ى  ى ىس جح ئبةك ؼىجصش و ن إؿخو وو 16

 97و 2112سئلك نؼىلو 

 98ؾص     س .طو وو 17
 41س .طووو 18

 68ذ   ةحل  صؿم ىجاىت قو وو 19
صصؽط صبؿدو صز  غاق  ل   ل ق ردًىو  ى  ضفب  جح ئبةك ؼىجصشو  ؼىجتؽبؾواو إغودى و    وو 21

 41و 2114سئلك نؼىلو 
 21ىشبؿبشك ىجل رلو وو 21

صصووؽط صبؿوودو ىجدووحز  لوو   لوو ق روودًىو  ى  ضووفب  جح ئبةووك ؼىجصشوو  ؼىجتؽبؾوواو إغوودى و  وووو 22

 .2115سئلك نؼىلو 
 11ىجؽصدىج ىجد  ؾك جحخ ببو وو 23

  5ىجدحزو وو 24

 76و75ؾص    ىجتربظـو وو 25
ِ     وووو 26  إووبن ؼىجةتووبب ل  صصووؽط صبؿوودو ؼ  ق فوواى ىجف ووؽ   لوو و ذصشووؽ ىج ىٍذبووب  ىجلووبس ج

 .2117ىجل ى و إغدى و 
جح ئبةك ؼىجصش  ؼىجتؽبؾاو إغدى و سئلوك   ن د خحمو ةلب ىزبصؽط  ل و  ى  ذؿاؼإؽةبذؿبوو 27

 .2115نؼىلو 
 16ؾص    ىشبؿبشك ىجل رلو وو 28

 79ىجتربظـو  ؾص   وو 29
 77ذ   ةحل  صؿم ىجاىت ق و وو 31
 77ىجتربظـو وو 31
 28صز  غاقو وو 32
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 27اؽةؽط ؼٍ اؽجو وو 33
إووؽ   ووكو  ى  شؿصووؽم  ؾووبط ذبشف ؾوودو ةحووز ىجدوو   ذوودخخ أىل ش  ؾووك ىجدوو  و ة محووك نذووبشـ ن   وووو 34

 79و  2111جحد ىتبج ؼىجصش  ؼىجتؽبؾاو  ذشقو سئلك نؼىلو 
 75س .طو وو 35

 39ىجتربظـو  ؾص   وو 36
 29ىجدحزو  ؾص   وو 37
 8ىجدحزو  ؾص   وو 38

 168ةلب ىزبصؽطووو 39

 19ذ   ةحل  صؿم ىجاىت ق ووو 41

 11س.طووو 41

 81ىجتربظـو وو 42
 6ؾص    ىشبؿبشك ىجل رلو وو 43

 36س.طو  ؾص   وو 44

 12ىجدحز و  ؾص   وو 45
 33ىجدحزو  ؾص   وو 46

 126ؼ  ق فاى ىجف ؽ و ؾص   وو 47
 87ىجتربظـو  ؾص   وو 48
 71س.طو  ؾص   وو 49
 22و21 لبصؽط ة ى ؿؽط ت ؾبط ل ذد ق ىجالك ىجل ى ؿك ىجال ق ردًىو  ؾص   وو 51
 37صز  غاقو  ؾص   وو 51
ؾص     . ن د ربتز ىسبدفو ىجالك ىجال ق ردًى ذاب إك ذبحؿحؿكو  ى  ىجتةوؽؾض جحتوعجؿم   وو 52

 .65و 2111ؼىجلمحك ؼىجصش و  ذشق تؽ ؾبو 

 25ؼؾص      لك ىج  ؾق أىل ىجئل ق ل صبرؽةك ىشبؿبشك ىجل رلو  36ؾص    ىجدحز و وو 53

 64صز  غاقو  ؾص   وو 54
 53ىشبؿبشك ىجل رل و  ؾص   وو 55
 14ذ   ةحل  صؿم ىجاىت ق و صوو 56

 33ؾص    اؽةؽط ؼٍ اؽجو وو 57
 6ىشبؿبشك ىجل رلو وو 58
 31و29ل ذد ق ىجالك ىجل ى ؿك ىجال ق ردًىو  ط لبصؽط ة ى ؿؽط ت ؾبوو 59
 118ؼ  ق فاى ىجف ؽ و  ؾص   وو 61
 13صز  غاقو وو 61
 75ذ   ةحل  صؿم ىجاىت قو  ؾص   وو 62

 51ؾص    ذ   ةحل  صؿم ىجاىت قو وو 63
 47ؼ44ؼ  ق فاى ىجف ؽ و  ؾص   وو 64
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 44ىجدحزو وو 65
 23صز  غاقو ؾص   وو 66

محؿووخ ىجشووئؿيبو إصووبن ذدؾصووك ىج ًؾووب ل ىجالووك ىجل ى ؿووك ىجالوو ق ضبروود خطوو  نمنؽ رووبو     وووو 67

 16و 2117ىوؽتؽةك ىجخابؤؿكو  ى  ىجشٌؼط ىجخابؤؿك ىجلبذكو إغدى و سئلك نؼىلو 
 72ؼ  ق فاى ىجف ؽ و  ؾص   وو 68
 37ؾص    ىجتربظـ و وو 69
 56ؾص    س.ط و وو 71
 97و96ؼ  ق فاى ىجف ؽ و  ؾص   وو 71
 68و7س .طو  ؾص   وو 72
 51و51ىجتربظـو وو 73
 21ىشبؿبشك ىجل رلو  ؾص   وو 74
 15ذ   ةحل ىج صؿم ىجاىت قو ؾص   وو 75
 131ؼ  ق فاى ىجف ؽ و  ؾص   وو 76
 27ىجتربظـو  ؾص   وو 77
 29س .طو وو 78
ؼىجالك ذتؽىجودق  عوب ذوض  لوك   وك ىجوا صؽةعوب صبرؽةوك ؼ  ق          15ىشبؿبشك ىجل رلو  ؾص   وو 79

 6و5فاى ىجف ؽ  و 

 57ؾص    ل ن إصب ىجاللـ ىولبص  ووو 81

 79و  1988رعب  صبؿدو ىج غئك ىجدبذؿك  ل و ذ ئلك ىجدَسو إغدى و سئلك نؼىلو وو 81
   29ذ   ةحل  صؿم ىجاىت قو ؾص   وو 82

 36ىشبؿبشك ىجل رلو  ؾص   وو 83

 49ؾص    ل ن إصب ىجاللـ ىولبص ووو 84

 82ىج غئك ىجدبذؿك و وو 85
 84ؾص    ىجتربظـووو 86
 71و69ؾص    ذض نرخ ذاب إك ردؾدق جصاد ىجالك ىجال ق ردًى ىواب إك ىوؿة ؼت  ؾك.و وو 87

 . ظبووز ةئوود ى  تووبظزو ةحوول ذشووب   ىجتز إووك ىجاللووؿك   ىتووبج ل ىجالووك ىجالوو ق      وووو 88

 93و 2115ىجل إؿكو  ىه ق ىجخابؤك ؼىإلةَسو ىجشب  كو سئلك نؼىلو 

 59ؾص    س . طو وو 89
 41ؼ  32ؾص    س.طو وو 91
 28ىجدحزو ؾص   وو 91
 63و62ؼ  ق فاى ىجف ؽ و  ؾص   وو 92
 56ؾص    ىشبؿبشك ىجل رلو وو 93

 58ىجدحز ووو 94
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  26ؾص    ىجدحز و وو 96
  24ؾص    س.طو وو 97
 11ؾص    ىشبؿبشك ىجل رلو وو 98
 84ىج غئك ىجدبذؿكو وو 99
  16ؾص    ذ   ةحل  صؿم ىجاىت قو وو 111

و ذب تدؿك ىجا ط ىجلشو ؾضو ة محوك شاؾوغ ىسبةوؿزو  ى  ىّ ىبو إو ؼجو       ؼرؿغ غب ؼ فوو 111

 29و 1972سئلك حبجخكو 
 111ةحل ذشب   ىجتز إك ىجاللؿك   ىتبج ل ىجالك ىجال ق ىجل إؿك ووو 112

 نهرس املصادر واملراجع/  

ك ن د ربتز ىسبدفو ىجالك ىجال ق ردًى ذاب إك ذبحؿحؿكو  ى  ىجتةوؽؾض جحتوعجؿم ؼىجلمحو    .1

 .2111ؼىجصش و  ذشق تؽ ؾبو 
ن د خحمو ةلب ىزبصؽط  ل و  ى  ذؿاؼإؽةبذؿب جح ئبةك ؼىجصشو  ؼىجتؽبؾواو إغودى و سئلوك      .2

 .2115نؼىلو 
رووبإ  ضبروود رووبإ و ذ وو  ةحوول  صووؿم ىجوواىت ق  لوو   لوو ق روودًىو ذةتووا بىتووـو          .3

 .2115إغدى و 

ج ؼىجصشوو  ؼىجتؽبؾوواو ربتووز خحووم ىجؿووبسو  وول ؾك ىجالووك ىجالوو ق روودًىو  ى  شؿصووؽم جحد ىتووب   .4

 .2111سئلك نؼىلو تؽ ؾك  ذشقو 
 ىواب إوك ىوؿة ؼتو  ؾك(    محؿخ  دىؼفو ذض نرخ ذاب إك ردؾدق جصاد ىجالوك ىجالو ق رودىً    .5

 .pdfشدخك 

و محؿووخ ىجشووئؿيبو إصووبن ذدؾصووك ىج ًؾووب ل ىجالووك ىجل ى ؿووك ىجالوو ق ضبروود خطوو  نمنؽ رووب          .6

 .2117ىوؽتؽةك ىجخابؤؿكو  ى  ىجشٌؼط ىجخابؤؿك ىجلبذكو إغدى و سئلك نؼىلو 
 .1988رعب  صبؿدو ىج غئك ىجدبذؿك  ل و ذ ئلك ىجدَسو إغدى و سئلك نؼىلو  .7
صصؽط صبؿدو صز  غاق  ل   ل ق رودًىو  ى  ضوفب  جح ئبةوك ؼىجصشو  ؼىجتؽبؾواو إغودى و        .8

 .2114سئلك نؼىلو 
 ل ق ردًىو  ى  ضفب  جح ئبةك ؼىجصش  ؼىجتؽبؾاو إغدى و سئلوك  صصؽط صبؿدو ىجدحز  ل   .9

 .2115نؼىلو 
صصووؽط صبؿوودو ؼ  ق فوواى ىجف ووؽ   لوو و ذصشووؽ ىج ىٍذبووب  ىجلووبس جَ إووبن ؼىجةتووبب ل    .11

 .2117ىجل ى و إغدى و 

شةحؿاؾوك ىولروز  . ةئود    صصؽط صبؿدو اؽةؽط ؼٍ اؽج  ل   ل ق ردًىو إلمحوك ج   .11

 .2113لو  ى  ىوعذؽط جحلمحك ؼىجصش و إغدى و ىج ئلك ىُؼىلو ىجؽىصد ضبرد ذدح
 ؼرؿغ غب ؼ فو ذب تدؿك ىجا ط ىجلش ؾضو ة محك شاؾغ ىسبةوؿزو  ى  ىّ ىبو إو ؼجو    .12

 .1972سئلك حبجخكو 
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تووئبشؿب ؼنذ ؾةووب  أتوولؿد إصلؿوود ىجؽىصوودو ذفووبظؿز ش  ؾووك صووؽد ىجالووك ىجالوو ق روودًى ل      .13

 2114ىُؼدو ىجدصك ىُؼىلو  ىجَةؿصؿكو صبحك  ب  صب و ىجلد 

 .  وووزب  ذدوووحز ىجلوووبشـو ل ن إصوووب ىجاللوووـ ىولبصووو و  ى  ىجشوووٌؼط ىجخابؤؿوووك ىجلبذوووكو      .14

 .1989إغدى و
15.   ِ  لؽصووكو صبحووك ؤلووؽدو ىمحوود ىجخووبشـو ىجلوود     صوو ف صووبؤقو ىشبلووبه  ىجئصبهؿووك ج

 .1982ىج ىإاو تئتر و 
شٌؼط ىجخابؤؿك ىجلبذكو إغودى و   . ةحـ رؽى  ىج بظ و ذض صدؾد ىجالك ؼىود صؿكو  ى  ىج .16

 . 1987ىج ئلك ىٍؼىلو 
ؤبضووخ حووبذ و ىجؽصوودىج ىجدوو  ؾك جحخ ووبب   ىتووك ذلمحووكو  ى  ى ىس جح ئبةووك ؼىجصشوو و     .17

 .2112ى إؿخو سئلك نؼىلو 
  لؽصك صبرؽةك ذابٍجو ىوؽتؽةك ىجلوغ قو تبظز تلد ىجدؾضو ذلرز ؤض تتبإك ىُ .18

 .1978إغدى وو  ى  ىجخابؤك ؼىجفصؽطو 16ىجلد  
 . شئعووبط صدووؽط ىجدوولدؼطو  وول ؾك ىوةووبط ل ىجالووك ىجالوو ق روودًى  وو ىنق ذبحؿحؿووك ل         .19

ىمرؽةبج ىجاللؿك فؿخز إعصبس إ  مو  ى  متؽب جح ئبةك ؼىجصشو  ؼىجتؽبؾواو ىج ئلوك ىٍؼىلو    

2112 . 

 . ظبوز ةئود ى  توبظزو ةحول ذشووب   ىجتز إوك ىجاللوؿك   ىتوبج ل ىجالوك ىجالوو ق          .21

 .2115ؿكو  ىه ق ىجخابؤك ؼىإلةَسو ىجشب  كو سئلك نؼىلو ىجل إ
ظؿووخز إعصووبس إوو  مو ىجترووبظـ  لوو   لوو ق روودًىو  ى  ىجشووٌؼط ىجخابؤؿووك ىجلبذووكو إغوودى و    .21

 .2118سئلك نؼىلو 

ظؿخز إعصبس إ  مو  لبصوؽط ة ى ؿوؽط تو ؾبط ل ذدو ق ىجالوك ىجل ى ؿوك ىجالو ق رودًىو          .22

 .2112ئلك ىجخبشؿكو  ى  متؽب جح ئبةكو  ذشق تؽ ؾبو ىج 
ؾبط ذبشف ؾدو ةحوز ىجدو   ذودخخ أىل ش  ؾوك ىجدو  و ة محوك نذوبشـ نإوؽ   وكو  ى  شؿصوؽم            .23

 .2111جحد ىتبج ؼىجصش  ؼىجتؽبؾاو  ذشقو سئلك نؼىلو 
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 اللغُة العربية

 ميزات ..واقع ..تحّديات

  
  .عباس حيروقة أ 

 شاعر من سورية

 

بعددح حددحياملا فيضدديف غري مو عددن مولدد  عددن فنشأددة أأوادد  م  دد   أأو مفر   

أأمبعددح كنددء جددان حددحياملا (  8108متددو   – 658فنعددح  –موصددوفر لةشددة فيعر ددة 

فألمل مف يفقاندده مددن فنملىلددل الم فن دد م أأ وم مددن فنشددار  الم   ويضدداع عددن فن ضددان

بعح هداف   أأ8109آكفر  – 666فنعح   –فنعبار  ممن ثم الم فن يفابة لةشة فيعر ة 

 خل ال حتحياتها أأ معا اتها أأ مفقعها أأ مكفك سمل تي نشححيث عن فنشأة مغزفتها أأ

 

بدا١ٜ البد َٔ ايحأنٝد ع٢ً إٔ ايًغ١ 

ايعسب١ٝ َٚا  جحُحاب با٘ َأ بوفا١ ٚ  ا ظ١       

ٚطوقاا١ ٚضوضاا١ َٚسْٚاا١ ب َٚاأ باار  وت   

انتعٓااا٢ ٚوت انتةٓااا٢ انت,سإاجاااٞب   ااا  ١  ؾت 

و ايهاااااِ ام ٥اااااٌ َااااأ االغاااااحك ق د  ياااااذ

ٚانترتاإ اااااا د ألألَاااااأ ا  اااااا ٤ ٚا  عاااااا ٍ  

َهٓحٗا  َٚا  جاصاٍ َأ إٔ      ٚاذتسٚف ألألاخل

ظٜٝٛحٗا  ٚ بهاٌ بٗ ٥ٗا  باؽت     حتٝ  به ٌَ 

ٌْترياجٗ  َٔ ايًغ د ا خس٣ ألألال باٌ ٚجس اٌ   

ْااٛزا ٚ اا٤ٛال ٚذيااو الَحااداإاجٗ  ايح زغتٝاا١   

أٜضااا ل ايااا  عهطاااخ ٚجعهاااظ ظضااا ز٠ 

ٚزقّٝ ل ٚأص ي١ نٝف ال ٖٚٞ نُ  ٚص,ٗ  

 أٌٖ االخح  ص بأْٗ  يغ١ َح س ١أل

  ّ ايًغااااا١  انتحأَاااااٌ ذتاااااساى يغحٓااااا  ا 

َٔ أطٛاز ٚأإٚاز ايعسب١ٝ ُٜدزُى َ  َّسد ب٘ 

ّٞ ٚايحٓاا َٞ ٚايحىااٛز عًاا٢ أٜاادٟ     َاأ ايسقاا

أبٓ ٥ٗ  ارتًّص انتٝ َؽت َأ نّحا ث ٚأإبا ٤    

ٚغااااعسا٤ ٚ وضاااا,١ ٚ كٗاااا ٤ يغاااا١ ٚضتااااٛ      

 ٚفألألؤٚصسف ألأل رّبٚا بٗ  نأّ ظٕٓٛ ز

َاا  َااسد باا٘ َاأ  ٚنُاا  ٜاادزى أٜضاا ل

ٖٚٔ ٚ عف َٚ  أذتل بٗ  َٔ فػت ٚظٝف 

عًاا٢ أٜاادٟ أعاادا٤ ايعكااٌ ٚاي,هااس ٚايااسٚ  
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ذتاال بأبٓ ٥ٗاا   أادتُاا ٍ ٚذيااو عكاات َاا     ٚ

ألألبأًٖاااٗ  ظاااؽت خضاااٛعِٗ يغاااري اضاااحعُ ز    

 ف غِ ٚ ذتكت يٝطخ ب يك ري٠أل

ع غخ يغحٓ  ايعسب١ٝ َ  ع غ٘ أبٓ ٤ٖ  

َاأ ٖٚاأ ٚ ااعف ٚجػااسإ ٚجػااسذّ ٚ ًّاا٢  

ذيااو ظااؽت ست ٚياا١ االضااحعُ ز  ااس  يغحاا٘  

 ال إٔ  عًااا٢ أبٓااا ٤ ٚطٓٓااا  نًغااا١ ز ٝااا١ألأل  

ٚذيااااو نااااٌ اتاااا ٚالد باااا ٤د ب ي,ػااااٌ    

إلصااساز ا بٓاا ٤ عًاا٢ ايحُطااو بًغااحِٗ َاأ   

شٗااا١ َٚااأ شٗااا١ ذ ْٝااا١ قااادز٠ ايًغااا١ عًااا٢     

اضااحٝع ث ذاى ايهااِ ام ٥ااٌ َاأ َ,ااسإاد  

ايًغااا د ا خاااس٣ َاااب قااادزجٗ  أٜضااا ل عًااا٢   

 ات  ٌت١ ع٢ً َح ْحٗ  ٚظٜٝٛحٗ  ٚ حٛجٗ ألأل

ٚانتححةب يك َٛضٓ  ايًغٟٛ ُٜادزى ناِ   

أخاااااارد يغحٓاااااا  َاااااأ ايًغاااااا د ا خااااااس٣     

يْٝٛ ْٝااااااااا١ ٚايرتنٝااااااااا١ ن ي, زضااااااااا١ٝ ٚا

ٚايعرباْٝاااااااا١ ٚاذتةػاااااااا١ٝ ٚظحاااااااا٢ َاااااااأ    

 ايطٓطهسٜح١ٝأل

نُااا  أعىاااخ ناااٌ يغااا د ايعااا  ب   

نت,اااسإاد ايًغااا د ا خاااس٣    ٚانتححةاااب أٜضااا ل 

 ٧ٜدزى نِ نٓصد وت جو  ٝ,ٗ  َأ ليا  

 يغحٓ  ايعسب١ٝأل يغحٓ  ا ّألأل

نااٌ ٖاارا ٜعهااظ ايى قاا١ اذتٜٝٛاا١   

اإلبداعٝاا١ يًغاا١ ايعسبٝاا١ ٚايعوقاا١ ارت صاا١   

 ١ٝ بٝٓٗ  ٚبؽت أبٓ ٥ٗ ألٚاذتُُٝ

عّػ م ايعسب١ٝ ٚأض طؽت ٖٛاٖ  جغّٓاٛا  

بطاُ جٗ  يٜٝٛحٗا  َٚا      ٚشدال ٚصة ب١ل بٗ ألأل

ظة ٖاااا  ا  َاااأ ْعااااِ ايةٗاااا ٤ ٚاذتضااااٛز    

وت   ادتُٝاٌ عًاا٢ َااسص ايع ااٛز  ٓصااد َاارول 

أباااٛ بػاااس ضاااٝةٜٛ٘ اي, زضاااٞ   ذاى ايع اااس

ّ( جًُٝااااااااااااااااار 796ٙ/765ّ-081ٙ/048)

 ارتًٌٝ بٔ التد اي,ساٖٝدٟ 

ٌّ ظٝ ج٘ وت جأيٝف نح ب٘   ذ قض٢ ش

ايعٌتِٝ ايرٟ أطًال عًٝا٘ اضاِ )ايهحا ث(     

   ٟ  ٚنااااريو صتااااد ايةريْٚااااٞ ٚايصشتػااااس

ٚايًغاٟٛ   ٚظدٜر ل َا  خىا٘ ا إٜات ايهاةري    

اماااااااااا ّ ألتااااااااااد  اااااااااا زع ايػاااااااااادٜ م    

ّ( وت 0887ٙ/0411-0815ّ/اٖاااااا10809

نح ب٘ ضس ايًٝ ٍ وت ايكًت ٚاإلباداٍألأل ٚوت  

ةااا ز شَٓٓااا  ٖااارا ْكاااسأ بهاااٌ جكااادٜس ٚ ن  

اياادنحٛز عةااد ايهااسِٜ  يًعوَاا١ ادتًٝااٌ 

َ  خى٘ وت فري َؤيف ٜحغٓا٢ ب يًغا١    ايٝ وت

ّٞ يًع غااال ايهًاااف   هااا ٕ ايُٓاااٛذط اذتااا

ب يعسبٝاا١  هاا ٕ ياال ع غاال باا ذ  ضاا َل  

َةااا ٖض ايًغااا١   طاااهت ع ااا ز٠ َؤي,ااا٘ ) 

 –( ٚاي اااا إز عاااأ ٚشاز٠ ايرك  ااااا١   ٚا إث

ٜطاااٗت وت اذتااادٜز     -8111 –إَػااال 

 عٔ بعض َ  اَح شد ب٘ ٖارٙ ايًغا١  ٝكاٍٛ    

ايًغ١ ٚطٔ ا َا١ ايسٚظاٞ ب ياريو حتا  ٍت     

 ا ١َ ع٢ً يغحٗ  ست  ٌتحٗ  ع٢ً ظٝ ج٘ألأل

ايًغ١ ذانس٠ ا ١َ ب ج ٌ ظ  اسٖ   

ؿت  اااٝٗ ب نُااا  جىاااٌ ي  اااسٖ  عًااا٢    

انتطااحكةٌأل ٖٚااٞ ضااصٌ ظضاا زجٗ  ايح يااد٠      

َٚىٝاا١ ظضاا زجٗ  ايى ز اا١أل ٖٚااٞ  زاإجٗاا     

ي,هسٜاااااااا١ انتحػااااااااٛ ١ ضتااااااااٛ ايحكاااااااادّ   ا

ٚانتطحػس ١ ضتٛ ايعو٤أل ٖٚٞ نريو أإا٠ 

جٛظٝد  بٓ ٥ٗ  ٚضةٌٝ جكدّ مِ َأ خاوٍ   

 ايصَ ٕأل
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ٖٚااٞ جك بااٌ ا ز  ب ٕ ا ز  ؿتاا   

 ٝٗ  َأ خارياد ٚذاس٠ٚ ٚ ْحا ط جؤياف ٚطأ       

  (أل1)ا ١َ انت إٟ 

ٜٚحاااااا بب اياااااادنحٛز ايٝاااااا وت جغٓٝاااااا٘   

ارت يااااااد٠ ايةٗٝاااااا١  ٚجػااااااةٝة٘ ؿتعػااااااٛقح٘

ايى  عاا١ باا يٓٛز وت فااري َٛ ااب َاأ ذاد     

 انتؤيف  ٝكٍٛ 

ايًغ١ ايعسب١ٝ يغ١ ايعًِب ٚيغا١ ا إثب  

ٚيغاا١ اي,اأب ٚيغاا١ اياادٜٔ ٚايعةاا إ٠ ب ٚيغاا١     

   ٍ ادتُاا ٍ ظٝااز َٛاناات َاأ ا ي,اا ًت جااد

عًااا٢ أْٛاعااا٘ ٚقُٝااا٘ َٚكٛالجااا٘ب ٖاااٞ يغااا١  

اذتت اي  أظ ا٢  ٝٗا  ضتاٛ ضاحؽت ي,ٌتا ل      

٘ ٚأيٛاْ٘ ٚخٛادت٘أل أٚيٝظ جػف  عٔ إزش ج

ي,ٍت اذتت ْ,طا٘ ٜحاأيف َأ ظاس ؽت ُٖا       

اذت ٤ شتسشٗا  َأ أق ا٢ اذتًال ٚظاسف      

اية ٤ شتسشٗ  َٔ ايػ,حؽتأل ٖٚهارا جةادٚ   

كتٝب ا ي, ًت بأي, ًت ٖارٙ ايًغا١ ايػاسٜ,١    

َّز٠ل بطٓ ٙ ارت يدأل  شتّض١ً بٓد٣ اذتتب َٓ

 ْٗ  يغ١ ع ي١ٝ انته ٕب  ْٗ  َا٤ٌ ايصَا ٕب   

  (أل8)ٙ َٚطحكةً٘ َ  ٝ٘ ٚظ  س

نااِ ٜػااعس انتااس٤ باا ذتةٛز ٚب يغةىاا١   

ٖٚٛ ٜكسأ ناٌ ٖارا عأ يغا١ ٜهحات  ٝٗا        

 ٜٚ,هس  ٝٗ  ٚغت طت  ٝٗ  ٚألألاخل 

يغ١ٌ م  َ م  َٔ   د  عًٓ  ْة ٖٞ 

ْٚ,اااااا خس يٜٝٛحٗاااااا  ٚظضااااااٛزٖ  انتةٗااااااس 

شَه ْٝ لألأليغ١ٌ م  َ ما  َأ  ا د  عًاٗ      

َٔ أِٖ يغ د ا ز  نٝف ال ٖٚٞ  أٜض ل

أّ ايًغااااا د ألأل ااااا  ز  بسقُٗااااا  ايىٝٓٝااااا١  

انتهحػاا,١ ٖٓاا  ٖٚٓاا ى جؤنااد يًك صااٞ     

ٖٚٞ  ٚايداْٞ بإٔ ايعسب١ٝ نًغ١ ٖٞ ا ّ ألأل

اذت  ١ٓ ٚاذت ١ًَ يهٌ َكَٛ د ايٓٗٛ  

ٚاالضحُساز ٚايحصدٜد ٚاذت١ٜٛٝ نت  جهحٓصٙ 

َاااأ باااار  ٚا ااااس َاااأ  نُاااا  قًٓاااا  ضاااا بك ل

ْٞ ٚايرتانٝات ٚا ي,اا ًت ٚ  انت,اسإاد ٚانتعاا  

 االغحك ق د ألألَٔ اضِ ٚ عٌ ٚظسف ألأل

يغحٓاااااا  ايع بكاااااا١ باااااا يٖٛض ايٓااااااٛزاْٞ 

ألألانتضسش١ َ,سإاجٗ  ٚأظس ٗ  بهاوّ ا   

خااااا يل ارتًااااال انتطاااااىس وت ايحاااااٛزا٠ ٚوت    

ٚيااٛ أْٗاا  نُاا  قًٓاا   اإلصتٝااٌ ٚوت ايكااس ٕ أل

َسد ؿتساظٌ ٚأطاٛاز ٚاإٚاز ظحا٢ ٚصاًخ    

ٍ ْٚضااٛط  ؾت َاا  ٚصااًخ  يٝاا٘ َاأ انحُاا   

ٚجةًااٛز ب يٝااأجٞ ايكااس ٕ ايهااسِٜ اذتاا  ٍت  

نت ٖٝااا١ ايًغااا١ بػاااهًٗ  اذتااا يٞ   ُعااالَّ مااا  

نًغ١ إ جهٕٛ ظ َول َٛ ٛعٝ ل يهوّ 

 ا  وت قس ْ٘ أل

ٖاااارا ايةعااااد اياااادٜة قتاااآ  ايعسبٝاااا١  

انته ١ْ انتسَٛقا١ وت ْ,اٛع انتحعادذؽت بٗا      

ب ٚأ ااااااف  ؾت ذيااااااو َٝااااااص٠ ايحهرٝااااااف 

١ َػااااااٗٛز٠ ٚاإلظتاااااا ش)  ٕ ايًغاااااا١ ايعسبٝاااااا

ٍُ َاارول   اضااحهحت   ب إلظتاا ش ٚايدقاا١  ٓكااٛ

 وْاا ل ب باادالل َاأ طًةااخ  يٝاا٘ إٔ ٜهحااتب  

ْٚكااٍٛ  َاا  اإزٟ ٖااٌ ذٖااتد شٜااد  باادالل َاأ 

قٛيٓاا  َاا  اإزٟ  ُٝاا   ذا ذٖاات شٜااد اٚ       

 (أل3)ٜرٖتأل( 

بعد ايحىسم نتٝصاد يغحٓ  ايعسبٝا١ َٚا    

جهحٓصٙ َٔ أيل ٚظ١ٍٜٛٝ ال بد يٓ  َٔ جٓ ٍٚ 

ٗاادإ ٖاارٙ ايًغاا١ انتُحااد٠  الف    بعااض َاا  ٜح 

 الف ايطااااآؽت وت َعةاااااد اياااااسٚ  ٚايعكاااااٌ  
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ٚايكًت َٚ  ٜرتبص بٗ  ٚيهأ يهاٞ ْعاٞ    

ذيو عًٝٓ  إٔ صتٝد قسا٠٤ ع سْ  ٖرا َٚ  

ٜرخس ب٘ َٔ َوَ  حتٌُ وت طٝ جٗ  ناٌ  

َكَٛ د انتٛاد َٔ ش١ٗ ألألَٚٔ شٗا١ أخاس٣   

حتُاااٌ ناااٌ قاااسا٥ٔ َٚكَٛااا د اي اااُٛإ     

 ٚايٓٗٛ  ٚايُٓٛ ٚايحىٛزأل

وت  اا٤ٛ نااٌ ٖاارا ٚذاى عًٝٓاا  إٔ     

ْىاااس  ٚبهاااٌ شاااسأ٠ ٚذكااا١ جًاااو ا ضااا١ً٦    

ايهاارب٣ عاأ َطااحكةٌ يغحٓاا  ايعسبٝاا١ بعااد    

اإلَعاا ٕ َىااٛالل وت قااسا٠٤ َ,ااسإاد ٚاقعٗاا    

ٚٚاقب أبٓ ٥ٗ  َٚ  ٜعرتِٜٗ َٔ  عف ٖٚصٍ 

ًٜٚعل بِٗ َٔ عٛاصف شعصعاخ نٝا ِْٗ   

ب   يًغاا١ ج ااُد ٚجهاارب ٚجحعاا  ٢ ب ااُٛإ 

  ألٚمشٛ  ٚصع١ َحعدذٝٗ

  ُٖ ما ألأل   ٕ َٛاد ايًغ١ وت جسنٗ ألأل

َٛاد ايًغ١ ٜحأج٢  اشإزا٥ٗ  َٔ قةٌ أبٓ ٥ٗ ألأل

َاأ أضااة ث َٚطااةة د عااد٠ يطاآ  ب اادإ      

جعاااداإٖ  ٚيهااأ قًٓااا  فاااري َاااس٠  ٕ ايًغااا١  

ختضااب يٓاا َٛع ايحىااٛز ٚاالزجكاا ٤ نُاا      

ختضااب يٓاا َٛع انتااٛاد ٚاالْاادذ ز ألأل هااِ   

َاأ يغاا١ ال بااٌ َاأ يغاا د اْاادذسد ؿتااٛاد       

ٚنااِ َاأ يغاا١ جصعصعااخ ٚجٗااّديخ     قَٛٗاا  

ٚأص بٗ  ايٖٛٔ ٚاالعاحوٍ بحصعاصو ٚجٗادٍ    

 ٚ عف ٚضكِ قَٛٗ 

 ٗ  ٖاٛ )ابأ ظاصّ ( قاد أغا ز  ياٞ        ألأل

أضااااااااة ث ضااااااااكٛيت ايًغاااااااا١ وت نحاااااااا ث   

)ا ظهاا ّ( عٓاادَ  قاا ٍ   ٕ ايًغاا١ ٜطااكىت  

ٌُب بطاااكٛيت إٚيااا١ أًٖاااٗ      أنرسٖااا  ٜٚةىااا

ٚإخااٍٛ فريٖااِ وت َطاا نِٓٗب أٚ جٓكًااِٗ 

ِٗ بغريٖااِب  افتاا  عاأ إٜاا زِٖب ٚاخااحوط

ٜ,ٝاااد يغااا١ ا َااا١ ٚعًَٛٗااا  ٚ خة زٖااا  قااا٠ُٛ  

إٚيحٗاا  ْٚػاا يُت أًٖااٗ  ٚ ااسافِٗ ألٚأَاا  َاأ   

 جً,اااخ إٚياااحِٗب ٚفًااات عًاااِٝٗ عااادِٖٚب    

ٚاغحعًٛا ب رتٛف ٚاذت ش١ ٚايارٍ ٚخدَا١   

أعدا٥ِٗب  ُضُٕٛ َآِٗ َاٛد ارتا طسب    

ٚزؿتاا  ناا ٕ ذيااو ضااةة ل ياارٖ ث يغااحِٗب       

ْٚطاااااٝ ٕ أْطاااااا بِٗ ٚأخةاااااا زِٖب ٚبٝااااااٛإ  

ًااَِٛٗه ٖاارا َٛشااٛإ ب نتػاا ٖد٠ َٚعًااّٛ    ع

  (4)ب يعكٌ ٚايضسٚز٠( 

 ذا يٓعٛإ ْٚحأٌَ ع سْ  ٖرا ٚقاسا٠٤  

َوستاا٘ نتعس اا١ َاا  ٜحٗاادإ َطااحكةٌ ايًغاا١     

باد٤ال َأ    يٓحأٌَ ٚض ٥ٌ اإلعاوّألأل  ايعسب١ٝألأل

بساَض ا ط, ٍ ظحا٢ ْػاس٠ ا خةا ز َاسٚزال     

بااااا يرباَض ٚانتطًطاااااود ايااااا  اعحُااااادد  

 ايًٗص د ات١ًٝألأل

يٓحأَاااٌ َدازضااآ  يًكااا د جعًُٝٗااا      

 َاأ زٜاا   ا ط,اا ٍ ٚصااٛالل   ن ًَاا١ بااد٤ال 

 ألأل ؾت اير ١ْٜٛ

يٓحأَااٌ ش َع جٓاا  ضااٛا٤ ايعًُٝاا١ َٓٗاا   

ٚا إبٝاا١ ٚطسٜكاا١ ايحعاا طٞ َااب أٚ وت ايًغاا١  

 ايعسب١ٝ نُكسزاد ٚشت طة١ألأل

يٓحأَاااااٌ َؤـتساجٓااااا  اتًٝااااا١ َٓٗااااا     

ٚايعسبٝاااا١ ٚطسٜكاااا١ ايح  طاااات ٚيااااٛ عًاااا٢   

 ايعسب١ٝألألَطح٣ٛ ايكُِ 

يٓحأَااٌ الاا يظ أٚ ات  ااٌ ايدٚيٝاا١   

خ صاا١ ايهًُاا د انتكااسز٠ نتٓاادٚبٞ اياادٍٚ    

   ايعسب١ٝ

يٓحأَااااٌ ظاااا ٍ ظهَٛ جٓاااا  ايعسبٝاااا١    

ٚجع طٝٗ  َب اي,هس ٚايرك  ١ ٚايرتب١ٝ َٚا   
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ٜسصااااد وت ٖاااارا ايػااااإٔ َاااأ َٝصاْٝاااا د     

شتص١ً َك ز١ْ َاب َا  ٜاحِ زصادٙ ظحا٢ وت      

 أٟ ايدٍٚ انتُع١ٓ وت ختً,ٗ ألأل

ٌ  ْطاا ْٓ  ايعسبااٞ ٚعوقحاا٘ َااب  يٓحأَاا

َاااب ايكاااسا٠٤ ْااادزى   ايًغااا١ َاااب ايهحااا ثألأل 

ظٝٓٗااا   ؾت أٟ ظااا ٍ ضتااأ َ  ااإٛ ألألٖٚٓااا  

اياادنحٛز ٚيٝااد ستُااد     أضااصٌ َاا  أٚزإٙ  

وت َؤي,اا٘ اماا ّ ٚاياارٟ عٓٛاْاا٘    ايطااساقي

( ٚايرٟ طةاب  وت ام١ٜٛ ايًغ١ٜٛ ٚحتدٜ جٗ )

ؿتطااا ١ُٖ َااأ ست  ٌتااا١ لتااا ٠ ؿتٓ ضاااة١    

يعسبٝاااا١ وت ايراااا َٔ  ايعٝااااد ايعاااا نتٞ يًغاااا١ ا  

ٚايعػااااسٜٔ َاااأ غااااة يت  اااأُ َٓ غااااىت    

ض١ٓ اإلصداز فري -ـتهؽت ايًغ١ ايعسب١ٝ

ٜكاااٍٛ  8101 َطاااصٌ ٚيهااأ زؿتااا  ضااا١ٓأل  

ايااادنحٛز ايطاااساقي ٚبعاااد ظدٜرااا٘ امااا ّ  

ٚايػااٝل عاأ ٌَتاا ٖس أُٖٝاا١ امٜٛاا١ ايًغٜٛاا١ 

ٚايحعااادٜ د ايساَٝااا١  ؾت جُٗاااٝؼ ٚ شاظااا١   

ايعسبٝاااا١ ٚستااااٛ أٖااااِ هتٝااااص يػ  ااااٝحٓ    

ٖٚااا٢ َااأ بٝاااخ ايعٓهةاااٛد يصاااض ٖاااٞ أ

يطت ٚص,٘ ٚايعٌُ عًا٢  غا ع١ ايًغا د    

ا شٓة١ٝ وت اية١٦ٝ ايعسب١ٝ ٜٚاس٣ إٔ جعًُٗا    

 سٚزٟ ال ف٢ٓ عٓٗا   ٗاٞ ٚضا١ًٝ جٛاصاٌ     

ع نتٞ َٔ شٗا١ ٚأإا٠ جٛضاٝب ا  ال انتعاسوت     

َااأ شٗاااا١ ذ ْٝااا١ يهاااأ ٜاااس٣ أٜضاااا ل َاااأ    

ايػااىىت ايهااةري إٔ ْ,ااس  عًاا٢ أبٓ ٥ٓاا     

ر ْعَٛااااا١  جعًاااااِ ايًغااااا١ االْهًٝصٜااااا١ َٓااااا   

 ٕ ادتاادز ب يى,ااٌ اي ااغري إٔ    أًت,اا زِٖألأل

خت ااص ضاآٛاج٘ ايدزاضاا١ٝ ا ٚؾت إلشاا إ٠  

يغحا٘ ايعسبٝا١ بٚاالزجةاا يت برك  حا٘ب ٚجُٓٝاا١    

اتةاا١ ياا٘ َاأ خااوٍ ايااٛال٤ يٛطٓاا٘ ٚجساذاا٘   

 ٚأَح٘أل

ٚضااصٌ بعااض اإلظ اا ٥ٝ د انتحعًكاا١    

 ظ  ٥ٝ د جعهظ ٖػ غاحٓ    بًغحٓ ألأل بٓ ألأل

١ ٚايًغاااا١ ٚابحع إْاااا  عاااأ اي,هااااس ٚايرك  اااا

ٚايهحاا ث ٖٚاارا َاا  أٚصاآً   ؾت َاا  ضتاأ    

عًٝاا٘ َاأ جػااسذّ ٚ ااعف ٚاْغُاا ع َدٜااد  

وت ايٛظااٌ ٚوت بااسى اياادّ انتااسام نااٌ ٜااّٛ  

 ع٢ً َداخٌ عٛاصُٓ  َٚدْٓ  ٚقساْ ألأل

 ٝكااااااٍٛ اياااااادنحٛز ايطااااااساقي وت    

  ظ  ١ٝ٥ أٚزإٖ  

 15  ,ااٞ ايعاا   ٜكااسأ اي,ااسإ ايٛاظااد  

 نح ب ل ٜىةاب  41نح ب ل وت ايط١ٓب ٖٚٓ ى 

وت ايط١ٓ ايٛاظد٠ يً,اسإ ايٛاظادب وت ظاؽت    

نحات يً,اسإ    4إٔ ايطٓغ ٍ ال ٜىةاب ضا٣ٛ   

ايٛاظد ب ٚيهأ وت اياٛطٔ ايعسباٞ ٜىةاب     

نحا ث ٚاظاد يهاٌ نيا ْؽت  اسإال ٚال جةًا        

ْطاة١ ايكاسا٠٤ أنرااس َأ متاظ إقاا ٥ل وت     

 (5)ايّٝٛ ايٛاظدأل 

ٚيٛ عدْ  قًٝول  ؾت ايٛزا٤ب  ؾت جكسٜس 

ٚاي ا إز عأ    8118ايح١ُٝٓ اإلْط ١ْٝ يع ّ 

ٚانتٓػااٛز وت ًَعاال شسٜااد٠   ا َااِ انتحعااد٠ 

( جااا زٜ  5ايةعاااز ايطاااٛز١ٜ باااسقِ ًَعااال )  

ٚ  ٚشْاا  نااٌ ا زقاا ّ اياا     8111/ 1/8

ختص اذتس١ٜ ٚايعداي١ ٚايح١ُٝٓ ٚايػ,  ١ٝ 

ٚاي,طااا إ ٚ ألألاخل ارت صااا١ بٓااا  نعاااسث ب  

نأَاااا١ عسبٝاااا١ اَحاااادد ياااا الف ايطاااآؽت 

ٚخًّ,خ ظض زاد جدٜٔ ما  غاعٛث ا ز    

ق طةاا١ ْٚااارنس ٖٓاا   كاااىت يًحااديٌٝ عًااا٢    
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ظ ياا١ شتٝ,اا١ ٚصاآً   يٝٗاا  بعااض ا زقاا ّ      

 نُ  ش ٤ وت ايحكسٜس 

عاادإ ا َااٝؽت ايةاا يغؽت ايعااسث اااا  &) 

 ًَْٝٛ ل ذًرِٗ َٔ ايٓط ٤  65

ايٓاا جض اإلكتاا يٞ دتُٝااب اياادٍٚ اااا  &

( ٖٚاااٛ 0999ًَٝااا ز إٚالز ) 510,8ايعسبٝااا١ 

أقٌ َٔ إخٌ إٚي١ ٚاظد٠ َرٌ اضة ْٝ  زفِ 

َ  ٜك ٍ عٔ ع ٥داد ايآ,ىت ٚزفاِ ٌَتا ٖس    

اإلْ,ااا م فاااري ايعكوْاااٞ ي,٦ااا د َعٝٓااا١ وت    

   ايةًدإ ايعسب١ٝ أل

نح بااا ل ضااآٜٛ ل وت  111جاااسشِ ااااا  & 

كتٝاااب ايةًااادإ ايعسبٝااا١ ب أٟ متاااظ َااا      

 (6)جسكتح٘ ايْٝٛ ٕ أل

ايطاااا١ٓ انت  اااا١ٝ جااااسشِ   ٚوت ا يااااف 

ايعسث َٔ ايهحت َا  جسكتحا٘ اضاة ْٝ  وت    

 ض١ٓ ٚاظد٠  كىت (

ْعاااِ ٖهااارا ضتااأ الٕ َاااب غااادٜد     

ا ضاااااااف ب ٖهااااااارا ٖاااااااٞ َؤضطااااااا جٓ   

 ألألظهَٛ جٓ  

 ذال  ًٓ,ّهاااس ًَٝااا ل بٛاقعٓااا  ايركااا وت    

االشحُاااااا عٞ  ألألألٚاياااااارٟ ال ٜٓ, ااااااٌ عاااااأ

ٚاالقح اا إٟ ٚاقااب عتُااٌ يٓاا      ٚايطٝ ضااٞ

َطاااااحكةول ياااااٝظ بااااا نتى٦ُٔب  ًٓ,هااااااس    

ب رتسٚط َٓ٘ ب ًٓهٔ أنرس شاسأ٠ بىاس    

أض١ً٦ ايٓٗٛ  ب يهح ث ب ي,هس ب يرك  ١ 

 ب يًغ١ 

َأ أٖااِ َاأ اغاحعٌ عًاا٢ ايًغاا١ ٚقااسأ   

ظ  ااسٖ  َٚاا  ٜحٗاادإٖ    َ,ااسإاد ٚاقعٗاا ألأل

ٌّ ٚقحااا٘ ٚشٗااادٙ     ايااادنحٛز ٚا اااسإ يااا٘ شااا

ٚياااز  ٚوت فاااري َؤياااف  ستُاااٛإ ايطاااٝد 

ٚست  ااااس٠ ٚظاااادٜز  ذاعااااٞ ٚجً,صٜااااْٛٞ    

 ألألٚخري َر ٍ نح ب٘ ) وت ضةٌٝ ايعسب١ٝ( 

ايااارٟ إزع  ٝااا٘ َوَااا  ٚخ ااا ٥ص 

ايع اااس ايكااا إّ بع اااس ايحاااد ل انتعاااسوت     

    ٌُ ٚايحىااٛز ايطااسٜب أٟ إٔ انتعاا زف َاأ قةاا

حتح ط  ؾت ٦َ د ايطٓؽت ظح٢ جحض عف  ال 

 أْٗ  وت أٜ َٓ  ٖرٙ جحض عف خوٍ غٗٛزأل

أْاا٘ ع ااس   ااس أٜضا ل َٚأ  اا د ايع 

عًِ ٚجك ١ْ ٚأٜض ل ع س َصاٚش١ بؽت ايعًِ 

ٚايعُاااااٌ ألألايٌٓتسٜااااا١ ٚايحىةٝااااال ٚذياااااو وت 

 ألشتحًف َٝ إٜٔ انتعس ١

ألألع س االج ا ٍ ايطاسٜب َٚا  ٜرتجات      

عًٝاا٘ َاأ  شاياا١ اذتااٛاشص بااؽت الحُعاا د     

ٚايحاااااأذس ب يحٝااااا زاد ايرك  ٝااااا١ انتع صاااااس٠   

 ٚب يحٝ زاد اي,هس١ٜ ٚايطٝ ض١ٝ ادت ز١ٜأل

 س إع ١ٜ ٚ عوٕ ٚ عوّألألع 

ع ااس ايااحغري االشحُاا عٞ ايطااسٜب وت  

ايعاااا إاد ٚايحك يٝااااد ٚاال  ٖاااا د ٚايكااااِٝ 

االشحُ ع١ٝ ٚانتعٜٓٛا١ ألألع اس طغٝا ٕ انتا إ٠     

عًاااااا٢ ايكااااااِٝ ايسٚظٝاااااا١ ٚطغٝاااااا ٕ قااااااِٝ   

 االضحٗوى ع٢ً ايكِٝ انتع١ٜٛٓ 

 ع س االبحه ز ٚايحصدٜدأل

ٚظؽت ْكسأ عٔ ظاسص ايػاعٛث عًا٢    

انتحح بع١ يًع, ًت عًٝٗ  َٔ يغحٗ  ٚايدعٛاد 

ايحاادشؽت ٚايًعاأ يدزشاا١ ايحع اات ٚايعُااٌ 

عًاا٢ جاادعُٝٗ  ْٚػااسٖ  ن,عااٌ ظضاا زٟ    

 َؤضط جٞ ز ٞ ٚغعيألأل
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ظؽت ْكسا عٔ ناٌ ٖارا ٚذاى ٚجاس٣    

َاا  ْسجهةاا٘ َاأ لت قاا د ياال يغحٓاا  ا ّ  

 يغحٓ  ايعسب١ٝ ضٛا٤ ناأ ساإ أّ كت عا دألأل  

نُؤضطااااا د أٚ نعهَٛااااا د ألألال باااااٌ  

 ٚ أَااسا٤ ٖٓاا  ٖٚٓاا ى   نسؤضاا ٤ ٚنًُااٛى 

ألألْػاااعس ب رتصاااٌ ٚبااا يةؤع ْٚااادزى ناااِ   

عًٝٓ  إٔ ْعٌُ ع٢ً لت ١ٜ يغحٓ   ْٓ  بريو 

ضتُااااٞ أْ,طاااآ  نٝااااف ال ٚايًغاااا١ ٖٜٛاااا١   

ٚاْحُاا ٤ ٚذك  اا١ ٚأصاا ي١ ألألايًغاا١ أَاا١ ٚا َاا١ 

 يغ١أل

ٚحتاادس ايهاارري َاأ ايغٝااٛزٜٔ عًاا٢   

ايًغاا١ يسقااا١ ٚأ  عااأ انتػاااهود ايااا   

ايع اٛز  ال   ع ْحٗ  َٚ  شايخ يغحٓ  ع٢ً َس

أِْٗ جك طعٛا  ُٝا  بٝآِٗ ٚايحكاٛا ٖٚا  ٖاٛ      

وت ذاد انت ادز ايطا بل    إأل ستُٛإ ايطاٝد 

ٞ الْف ايرنس ) ( ٜاس٣ إٔ  وت ضةٌٝ ايعسبا

ايًغ١ ايعسب١ٝ جع ْٞ َٔ َػهود رت ٗ  

 -بأزبعاا١ أبعاا إ ٖٚااٞ   ايةعااد اذتضاا زٟ  

 -ايةعااااد ايرتبااااٟٛ   –ايةعااااد ايطٝ ضااااٞ  

 ظِٗألٚايةعد االشحُ عٞ ب ٚجٛضب وت غس

ٚقتهاأ إٔ ْحٛقااف عٓااد َػااهًحؽت 

 كاااىت ُٖااا   ذاد ايةعاااد ايطٝ ضااااٞ ٚذاد    

 ايةعد االشحُ عٞ 

جٛضاب وت   املشكالت ذات البعدد اضادا:    

اذتاااادٜز عاااأ انتػااااهود وت الحُااااب    

ايحكًٝدٟ ٚ سٚز٠ اْحك ٍ ٖرا الحُاب  ؾت  

َعسوت ٚ ل َآٗض َحه َاٌ ٚايحُحاب بعُال     

 ؾت إٔ اْحكااااٌ  ٚ هااااس ع ااااس انتعًَٛاااا د  

دٜز عاأ  احي١ ظضااٛز ايعسبٝا١ عًاا٢   ب ذتا 

ايػ به١ )االْرتْٝخ(  ٓطاة١ ظضاٛزٖ  ال   

ٚيًػاا به١ َ ماا  َاأ    % 8- 5أل0ٜحصاا ٚش 

أ١ُٖٝ  ذ ختحصٕ ايهِ ام ٥ٌ َأ انتعا زف   

انت حً,اااا١ َاااأ ايعًااااّٛ اإلْطاااا ١ْٝ ٚايعًااااّٛ  

ايحىةٝكٝاا١ ٚايةعرٝاا١ ٚأنرااس ٖاارا َ ااٛ     

ب يًغ١ االْهًٝص١ٜ  ذ جصٜد ْطة١ ٖرٙ ايًغا١  

 %71ع٢ً 

َٚاأ غااٛاٖد  ااحي١ ظضااٛز ايعسبٝاا١    

عًااااا٢ ايػااااا به١ إٔ ستحااااا٣ٛ انتٛضاااااٛع١  

ايعسبٝااااا١ اذتاااااس٠ َااااأ ظٝاااااز اذتصاااااِ ال   

انتضُٕٛ قت ذٌ جكسٜة ل زبب ستح٣ٛ َك بًحٗ  

ايطااٜٛد١ٜب عًُاا ل باا ٕ َحهًُااٞ ايطااٜٛد١ٜ 

 إٔال ٜصٜااااد عاااأ جطااااع١ َوٜااااؽت وت ظااااؽت  

ًَٝااإٛب  111جهًُاااٞ ايعسبٝااا١ ٜصٜاااد عااأ 

نتكاااا الد ناااا ٕ عاااادإ ا  8119ٚوت َىًااااب 

انتٓػاااٛز٠ عًااا٢ انتٛضاااٛع١ ايعسبٝااا١ اذتاااس٠    

َكاااااااا ٍ ٚوت ايًغاااااااا١ ايطااااااااٜٛد١ٜ    77,111

  ألَك ٍ 891,111

ٜٚح بب ايدنحٛز ايطٝد وت ظدٜر٘ عٔ 

ذاد انتػهود وت ايةعد اذتض زٟ  ري٣ 

 إٔ َٔ انتػهود أٜض  

ايااةىت٤ وت َٛانةاا١ انتطااحصداد   - 

 ايع نت١ٝ ٚايحد ل انتعسوت 

 اس ايك ٛز وت جًٛتٝف ايرت -

اياااةىت٤ وت ايرتكتااا١  ؾت ايعسبٝااا١    -

َٚٓٗااا   ؾت يغااا د أخاااس٣  ٝكاااٍٛ وت ٖااارا     

ايػاإٔ  ٕ  ظ اا ٥ٝ د ايْٝٛطااهٛ انتحعًكاا١  

ؿتطاا ز ايرتكتاا١ وت ايعاا    ؾت إٔ َاا  ْكااٌ   

 ؾت ايعسب١ٝ خوٍ ايعكٛإ ايروذ١ انت  ١ٝ ال 
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ٜصٜااد عًاا٢ َاا  ْكااٌ  ؾت ايًغاا١ ايًٝحٛاْٝاا١ وت   

صا ٚش  اي,رت٠ ْ,طاٗ ب ٚعادإ ضاه ْٗ  ال ٜح   

أزبعاا١ َوٜااؽت َاأ ايٓاا طكؽت بٗاا ب َااب إٔ      

ايٓاا طكؽت ب يعسبٝاا١ نُاا  ذنسْاا  ٜحصاا ٚش   

% َاااأ ضااااه ٕ  5ًَٝاااإٛ ْطاااا١ُ أٟ   111

% َاأ  01ايةػااس١ٜ ٜٚػااغٌ ايااٛطٔ ايعسبااٞ  

 َط ظ١ نٛنت ا ز أل

 أما املشكالت ذات البعد الشياسي 

انتػااهود ذاد ايةعااد ايطٝ ضااٞ ال   

 جكٌ خىٛز٠ ٚبؤض ل عٔ ض بكحٗ  ٚ ٕ جاأَول 

بطٝى ل نتدازضٓ  ٚش َع جٓ  وت بعاض إٚيٓا    

ايعسبٝاااا١ ٜاااادزى إٔ ال ضٝ ضاااا١ َحةعاااا١ وت     

١ّٝب ٚال قاااٛاْؽت     جأصاااٌٝ يغحٓااا  نًغااا١ أضااا

َحةعاااا١ ذتُ ٜاااا١ ٖاااارٙ ايًغاااا١  ّب  ٓصااااد    

االْهًٝص١ٜ جصالتٗ  ظح٢ وت َدازضآ  وت  

َساظًاااااٗ  ا ٚؾت وت إٍٚ ارتًاااااٝض َااااارولب  

 ّ ايًغااااا١ اجاااااصاظِ يغحٓااااا    ْٚاااااس٣ أٜضااااا ل 

طا١ٝ وت َادازع باوإ انتغاسث ايعسبااٞ     اي,سْ

 ٚيةٓ ٕألأل

 ٝٓػااا  شٝاااٌ ٜكاااسأ ج زغتااا٘ ٜٚ,هاااس  

ٜٚهحت بًغا١ فاري يغحا٘ ألأليغا١ فسٜةا١ ٚزؿتا        

جهإٛ يغاا١ ستحاٌ َحطااًىت ْ ٖات رتاارياد    

بدياا٘ ألأل ٝضاااعف االْحُااا ٤ يًاااٛطٔ يااا ز   

ي َاا١ ٜٚااصإاإ ايػااس  بٝاآِٗ ٚبااؽت ا صاا ي١  

ٚايعساق١ ٚايحا زٜ    ا  ١ يًاٗص د ايع َٝا١     

 جااخ جااصاظِ ايعسبٝاا١ اي, ااع٢ ألألٚال   اياا  ب

فساباااا١ باااا ٕ ْطااااُب إعاااا ٠ َاااأ ٜ اااآ,ٕٛ   

أْ,طِٗ با نت,هسٜٔ ٚايػاعسا٤  ؾت اعحُا إ    

ايًٗص د ايع ١َٝ ٖٞ ا ض ع وت ايحادزٜظ  

 ٚإلعوّ ٚاإلعوٕألأل

نااٌ ٖاارا ٚذاى ٜااأجٞ بطااةت فٝاا ث    

ضٝ ض١ يغٜٛا١ صاعٝع١ ٚأنراس َا  ٜحصًا٢      

ذيااو َاأ خااوٍ بعااض انتااؤـتساد ايعسبٝاا١    

١ اياا  عكاادد ٚجعكااد عًاا٢ أز اآ    ٚايع نتٝاا

ايعسب١ٝ  ذ ْطاُب ايطا إ٠ ايسؤضا ٤ ٚانتًاٛى     

ٚا َااسا٤ ٚاذتهاا ّ ٜحهًُاإٛ بًغاا١ فاااري     

 عًُ ل يغحِٗ ِٖٚ ع٢ً أز ِٗ ٚبؽت غعٛبِٗ

ٕ يغحٓ  ايعسب١ٝ َعحُد٠ بؽت ضاخ يغا د وت   أ

أيااٝظ ٖاارا قُاا١ االظحكاا ز   َااِ انتحعااد٠ألألا 

 يًغ١ ٚي ز  ٚيًح زٜ  ٚ ْ,طِٗ أٚالل ألأل

وت  ٤ٛ َ  حتدذٓ  ب٘ نٝف قتهأ  

يٓااا  إٔ ْأَاااٌ َااآِٗ ضٝ ضااا١ يغٜٛااا١ يصاااِ  

  0انتطؤٚي١ٝ ايح زغت١ٝ ظٝ ٍ يغحٓ  ايعسب١ٝ  !

 اذا نٓ  ضتٔ نأ ساإ ٚنعها ّ  

فت زع َ  فت زع َٔ  ق  ٤ ٚجػٜٛ٘ ٚع ز 

 ااا ٙ يغحٓااا   اااو ياااّٛ عًااا٢ أعااادا٤ ايعاااسث 

ضٝ ضاا جِٗ ت زباا١ ايًغااا١ اي, ااع٢ ظاااؽت    

ح ً,١ ٚعدّ َٛانةحٗ  ٜ ,ٕٛ ايعسب١ٝ ب نت

 عًُاٛا َأ شٗا١ أخاس٣ عًا٢       يسٚ  ايع اس 

ست زبااا١ اي, اااٝع١ بٛضااا ٥ٌ أخاااس٣ َٓٗااا     

) ْػاا ٤ ا ن إقتٝاا١ ايرببسٜاا١( ٚاضااحعُ ٍ    

اذتسٚف ايوج١ٝٓٝ وت نح با١ ا َ شٜغٝا١ ب   

ٚن ٕ امادف ـتصٜال زتحُعٓا  ايعسباٞ وت     

انتغااسث ـتصٜكاا ل ال ٜكح ااس عًاا٢ اضااحعُ ٍ     

 7 ؾت ايعسم أل ايًط ٕ  عطت بٌ قتحد  

 ٕ اذتدٜز عُ  ٜحعس  ايعسبٝا١ َأ   

شتاا طس َٚاا  ٜحٗاادإٖ  عًاا٢ أٜاادٟ أبٓ ٥ٗاا      

قةاااٌ أعاااادا٥ٗ  ٜاااادعٛ ي ظةاااا يت ٚاذتااااصٕ  
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غاااد أٚاالنح٦ااا ث ألأل ٕ ارتىاااس اياااداخًٞ  

 بؤضاااا ل ٚ حهاااا ل ٚ ٜوَاااا ل َاااأ ارتاااا زشٞألأل

ٚانتحأَااٌ ذتااساى يغاا د ايعاا   َٚاا  زا كٗاا  

 َاأ ٖٚاأ َٚاأ  ااعف َٚاأ ظٜٝٛاا١ ٚظٝاا ٠ألأل

 َٔ ألألاخل  َٔألأل ٛاد ٚاْدذ زألألَٔ َ

ٜاادزى ظكٝكاا١ َ, إٖاا  إٔ أٟ اعااحوٍ 

أٚ ٖٚٔ أٚ َٛاد ٜ ٝت يغ١ َ  ٖٛ با نتىًل  

ْااا جض عااأ ٖٚااأ ٚاعاااحوٍ َٚاااٛاد أًٖاااٗ       

 ألألأصع بٗ ألأل

نُ  إٔ قا٠ٛ َٚح ْا١ ٚاْحػا ز أٟ يغا١     

ْاااا بب َاااأ قاااا٠ٛ ٚ بااااداو ٚابحهاااا ز أًٖااااٗ    

ألألأصاااع بٗ ب   يعسبٝااا١ نًغااا١ ن ْاااخ وت  

يغاا د ايعاا    ٕ   جهاأ  ظكةاا١ َاا  ذاا ْٞ  

أٚماا  اْحػاا زال ٚ  ٜحااأج٢ ماا  ٖاارا  ال َاأ     

ظٜٝٛا١ ٚ بااداو أصااع بٗ  وت ظكااٍٛ انتعس اا١  

ق طةاا١ل َاأ  ًطاا,١ ٚطاات ٚأإث ٚظهُاا١     

ٚغاعس ٚ ًاو ٚإٜأ يدزشا١ أْٗا  اضاحكىةخ       

يٜٝٛااااا١ عكاااااٍٛ أبٓ ٥ٗااااا  زَاااااٛش اي,هاااااس 

ٚاإلبداو َٔ شتحًاف ا عاسام ٚادتٓطاٝ د    

وت ايًغ١ ٚيًغ١  ٚايكَٛٝ د يٝؤي,ٛا ٜٚهحةٛا

 ٜٚرتكتٛا َٓٗ  ٚ يٝٗ أل

َاااأ ٖٓاااا  قتهاااأ إٔ ْااااح,ِٗ ْٚعااااٞ   

أضاااة ث اْحػااا ز ايًغااا١ االْهًٝصٜااا١ بٗااارا     

اذتصااِ انتٗٝاات ايهااةري ألأل ذ ٖااٞ ا ضااة ث  

 ذاجٗ  اي  جٛا سد يًغحٓ  ايعسب١ٝ  ْراى ألأل 

ٖاااااا ِٖ أبٓاااااا ٤ ايًغاااااا١ االْهًٝصٜاااااا١   

ٜح,ااااااسإٕٚ بٗاااااارا ايهاااااااِ ام ٥ااااااٌ َااااااأ    

باداو ظحا٢ فادد    االخرتاع د ٚايحىاٛز ٚاإل 

ٖاٞ ايًغا١ ا ٚؾت ٚاياا  ظككاخ اْحػاا زال وت    

ٚفااااادد يغااااا١ جعًاااااِٝ وت  فاااااري شغسا ٝااااا١ألأل

انتدازع ٚادت َع د ٚيغ١ خى ث ٚخت طت 

وت ات  ااٌ ايدٚيٝاا١ ظحاا٢ بااؽت فااري أًٖااٗ      

 ٖٚااارا ٜعهاااظ قااا٠ٛ ٖٓااا ى ٖٚٚٓااا ل ٖٓااا ألأل   

 جكدَ ل ٖٓ ى ٚختًف ٖٓ أل

زتُاااٌ ٖااارٙ انتكَٛااا د جضاااب ايًغااا١     

ايكااا٠ٛ ألألَٛاقاااب ايكاااساز   ٚأًٖاااٗ  وت َٛاقاااب  

ايع نتٞ ألألاالخرتاع د عًا٢ شتحًاف اي اعد    

ـتهاأ َاأ ايطااٝىس٠ ألألَاأ بطااىت ايٓ,ااٛذ    

ألألَااأ االضاااحعُ ز بػاااهًٝ٘ انتة غاااس ٚفاااري 

انتة غااس ألأل  يًغاا١ جكاا٣ٛ ٚجٓحػااس ٚجحطاا ٢َ     

بكااا٠ٛ أًٖاااٗ  ٚقَٛٗااا  ألألٚجضاااعف ٚجحػاااسذّ  

ٚـتاااس  ٚـتاااٛد ؿتاااٛاد أًٖاااٗ  ٚاعاااحوٍ   

 قَٛٗ  أل

قطاااىٓىؽت ٖٚااا  ٖاااٛ اية ظاااز امااا ّ 

ٜااااس٣ وت شٛاباااا٘ ظااااٍٛ ايٓٗضاااا١ ٚ     شزٜاااال

 ح ٣ٚ نة ُز ايهّح ِث ) انتٓػٛز وت نح ث

ْٗضا١   –وت َطحكةٌ ايًغ١ ايعسب١ٝ  ٚا إب ٤

انتدْٝاااا١  َٚٛق,اااا٘  شا٤ –ايػااااسم ايعسبااااٞ  

ايغسبٝاااا١( وت طةعحاااا٘ اير ْٝاااا١ اي اااا إز وت    

 –ضًطاا١ً   اا م ذك  ٝاا١ عاأ ٚشاز٠ ايرك  اا١    

وت إٔ ايًغااااا١ ال جعًاااااٛ عااااأ  8111إَػااااال 

نْٛٗ  أإا٠ ألأَ  ادتٖٛس  ٗٛ َ  ٜعّةُس عٓا٘  

ال  –ٚا ُٖٝاا١ ايٛاقعٝاا١   َاأ  هااس ٚعًااِأل 

 ٜااا١ يغااا١ َااأ ايًغااا د زٖٝٓااا١  –ايح زغتٝااا١ 

ؿتكاااااااداز اطتاااااااسايت أًٖاااااااٗ  وت َٝااااااا إٜٔ 

 ايهػف ٚاإلبداوأل

اَاا  عاأ اي ااع ث اياا  جعاارت  ٖاارٙ  

ايًغاا١ ايعٌتُٝاا١ ٚاياا  ناا ٕ ماا  َ ماا  َاأ   
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٢ ايع   نٌ ايع    ححً ص وت  ضٌ عً

 ذوذ١ألأل

 أظداٖ  خ زش١ٝ ٚاذٓح ٕ إاخًٝح ٕألأل

أَاا  اي ااعٛب١ ارت زشٝاا١  ٓ  اا١ عاأ   

جطا زو ٚجىاٛز ايعًااِ ٚجها ذس ستدذ جاا٘ وت    

ٜٚحا بب با يكٍٛ   ضتأ ْاس٣      كتٝب اذتكاٍٛأل 

ايّٝٛ إٔ بعض ايًغ د ايغسبٝا١ اذتٝا١ ذاجٗا     

اي   –ٜى ي١ٝ ٚاي,سْط١ٝ ٚا نت ١ْٝ ن إل –

 ْاخ وت أشَٓاا١ ضاا بك١ ظ ًَاا١ يااٛا٤ ايعًااِ  ن

ٚايرك  اا١ َٚسشااب طوبٗاا  ب جح ًااف ايٝااّٛ   

عاااأ االْهًٝصٜاااا١ وت انتٝاااا إٜٔ ايعًُٝاااا١ ب   

ٚذيو بطةت ج,ٛم ايةًادإ انتحهًُا١ بٗارٙ    

ٜٚاس٣   –ٚايٛالٜ د انتحعد٠ خب ص١  –ايًغ١ 

إٔ اإلْهًٝصٜااا١ جهااا إ جغاااادٚ يغااا١ ايعًااااِ    

ايع نتٝاا١ نُاا  ن ْااخ ايوجٝٓٝاا١ وت ايغااسث  

 ايعسب١ٝ وت ايػسم وت ايكسٕٚ ايٛضى٢ألٚ

أَ  اي اعٛبح ٕ اياداخًٝح ٕب  أٚمُا     

 –جعرس قضا١ٝ جٝطاري قٛاعاد ايًغا١ ايعسبٝا١      

ٖرٙ ايكٛاعد ايا  جركاٌ ن ٖاٌ ايٓ غا٧ب     

بااٌ ظحاا٢ انتحُااسع وت اضااح داّ اي, ااع٢  

ٜٚاااس٣ أْااا٘ قاااد    حتااادذ ل ٚ يكااا ٤ب ٚنح بااا١ألأل  

جهااإٛ َااأ أضاااة ث اْحػااا ز االْهًٝصٜااا١   

ٚضاااٗٛي١ جعًُٗااا  َٚاااد٣   َسْٚااا١ قٛاعااادٖ  

   ٚبٗ  َب ظ١ٜٛٝ ايػعٛث ايٓ طك١ بٗ أل

أَ  اي اعٛب١ اير ْٝا١ وت زأٟ انت,هاس    

قطاااىٓىؽت شزٜااال  ٗاااٞ قًااا١ ايعٓ ٜااا١ ايااا   

باااااريحٗ  ايطاااااًى د ايرتبٜٛااااا١ وت ايةًااااادإ  

ايعسبٝاااا١ وت جاااادزٜت َعًُااااٞ ٖاااارٙ ايًغاااا١     

ال انتآٗض ٚال ايهحا ث    –ٚجركٝ,ِٗأل ٚانتعًاِ  

ٖٛ َةعاز ايعًُٝا١    –ٚال انتٌٓتِ ٚايكسازاد 

ايرتب١ٜٛب ٚأعداإٙ ٖاٛ ستٛزٖا  ا ض ضاٞأل    

ٜٚس٣ إٔ ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ قد جىٛزد جىٛزال 

ب يغاااا ل وت أٜ َٓاااا  ٖاااارٙب ٖااااد  ل َٚٓٗصاااا لب 

ٚجك١ٝٓلب ٚ  قتظ ٖرا ايحىاٛز َعًاِ ايًغا١    

ايعسبٝاا١  ال َطاا ل خ,ٝ,اا ل ب نُاا  إٔ انتعًااِ  

  ٜؤٖاااٌ  هاااسال ٚذك  ااا١ل يٝعةااات طوبااا٘   

ٚيٝكسبٗاااا  َاااأ َاااادازنِٗ ب بٗاااارٙ ايًغاااا١ 

ٚيٝػااااٝب وت ْ,ٛضااااِٗ ايسفةاااا١ وت اجك ْٗاااا   

 8ٚايحُحب بغٓ ٖ  ٚف٢ٓ جساذٗ أل 

ٜٚحاااا بب انت,هااااس قطااااىٓىؽت شزٜاااال   

ظدٜر٘ عٔ اشإٚاش١ٝ ايًغ١  ٝكاٍٛ  ٕ يادٜٓ    

ايٝااااّٛ يغااااحؽت أظااااداُٖ  يًرك  اااا١ ٚأخااااس٣ 

يًعٝااا ٠ ٚعٓااادَ  ج اااة  ايرك  ااا١ ٖاااٞ ياااّت   

اذتٝاااااا ٠ ب ٚعٓاااااادَ  جسج,ااااااب اذتٝاااااا ٠  ؾت  

حٜٛ د ايعكااٌ ٚجكحااةظ َصاٜاا ٙب جضااٝل   َطاا

 طع١ االشإٚاش١ٝ ٚ ٕ   جاصٍ شٚاالل ج َا ل أل   

ٚغتًااص  ؾت إٔ انتػااه١ً ا صاا١ًٝ يٝطااخ  

 وت ختًف ايًغ١ ب بٌ وت ختًف أصع بٗ أل

الٕ ٚبعاااد ايحىاااسم ٚاذتااادٜز عااأ    

َوَ  ايع س اذتا يٞ ٚايحعادس ًَٝا ل عأ     

َػااهود ايًغاا١ ب بعااد ٖاارا ٚذاى نااِ    

ح,هاس وت ضاةٌ انتٛاشٗا١    عًٝٓ  إٔ فتعأ ْٚ 

َٚحىًة جٗاااا  يًُع  ٌتاااا١ عًاااا٢ يغحٓاااا  َاااأ   

 االعحوٍ ٚايٖٛٔ ٚانتٛاد ٚاالْدذ زألأل

بكااٞ َٚاا  شاٍ ٖاا شظ اذت,اا ًت عًاا٢    

يغحٓاا  ايعسبٝاا١ ٜح اادز ظااٛازاد ٚنح باا د   

أٌٖ االخح  ص َٔ نة ز عًُا ٤ ٚ كٗا ٤   

 ٚأعض ٤ زت َب ايًغ١ ايعسب١ٝ وت فري بًدب
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 ٚيهٔ نُ  قًٓ  وت َؼت يرٓا  ٖارا  

عًٝٓ  إٔ ْح,هاس وت ظا ٍ أبٓا ٤ قَٛٓا  َٚا       

ٜعرتِٜٗ َٔ جسٌٖب ٚوت بعض ا ظٝ ٕ َٚٔ 

ضة د عُٝل َٔ ظٝز انتٛاًتة١ ٚاالغاحغ ٍ  

عًاا٢ َكَٛاا د ايٓٗااٛ  ٚايةٓاا ٤ اي,هااسٟ    

انتعاااسوت ٚ ااال ٌَٓتَٛااا١ أخوقٝااا١  بداعٝااا١   

يضاااا زج٘  بح زغتاااا٘ألأل ظٜٝٛاااا١ جًٝاااال باااا٘ألأل  

 ادتغسا ١ٝ ايح زغت١ٝأل

ٛاقااب  ْطاا ْٓ  قااسا٠٤ َٓىكٝاا١ َحأْٝاا١ ي

َاأ ٖٚاأ   ايعسبااٞ َٚاا  ٜع ْٝاا٘ َاأ ختااةىتألأل  

ٚ ااعف ْحٝصاا١ عٛاَااٌ عدٜااد٠ يطاآ  بااٛازإ 

اذتاادٜز عٓٗاا  ْاادزى َاا  عًٝاا٘ ظاا ٍ يغحٓاا   

ٚب يح يٞ نِ جكب عًا٢ ع جكٓا  َطاؤٚيٝ د    

كت١ يًٓٗٛ  ٚاذت,ا ًت عًا٢ َا  جةكا٢ َأ      

َاأ اذت َااٌ انتٛ ااٛعٞ يرك  حٓاا      ٖٜٛحٓاا ألأل

قًٓاا   ايح زغتٝاا١ ٚادتغسا ٝاا١ انتُحااد٠ نااِ    

  الف  الف ايطٓؽت أل

 هاااا ٕ غااااة٘  كتاااا و َاااأ نةاااا ز     

ايهحااا ث ٚا إبااا ٤ عًااا٢ بعاااض َااا  ظتااات   

ايعٌُ ب٘ أٚ عًٝا٘  ذ ٖارا ٖاٛ شاٛاث ايارٟ      

شاااا ٤ عًاااا٢ أضاااا١ً٦ جٛشٗااااخ بٗاااا   إاز٠ إاز 

امااوٍ وت ايكاا ٖس٠  ؾت أٖااِ زَااٛش اي,هااس 

ُّعخ جًاو اإلش با د باؽت     ٚا إث  ْراى  ص

بعٓاااٛإ  0981إ ااا  نحااا ث ٚصااادز عااا ّ 

حاا ٣ٚ نةاا ز ايهحاا ث ٚا إباا ٤( ٚق َااخ  ) 

ٚشاز٠ ايرك  اااا١ ايطااااٛز١ٜ طة عحاااا٘  اااأُ    

ايهحاااااااا ث  –ضًطاااااااا١ً   اااااااا م ذك  ٝاااااااا١ 
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 ش باااا د ٚ حاااا ٣ٚ نةاااا ز ايهحاااا ث   

ٚا إب ٤ بحًو ال١ْٚ ال ختحًف عأ أٟ زأٟ  

ٜىس  ٖٓا  ٖٚٓا ى َأ قةاٌ نحا ث ٚأإبا ٤       

ٕ َاااا  امااااِ  أايٝااااّٛ يطااااةت بطااااٝىت ٖااااٛ    

ٚام شظ ٚاظاد َٚ,اسإاد ٚ يٝا١ اياح,هري     

ٚاظد٠ َٓىًكٗ  اذتسص ٚاذت, ًت ٚلت ٜا١  

ٖاااااِ َهااااإٛ ذكااااا وت مٜٛحٓااااا  انتعس ٝااااا١   أ

 ٚايك١َٝٛ ٚاإلْط ١ْٝ أال ٖٚٛ ايًغ١أل

ٚخااري إيٝااٌ َاا  اغااحعٌ عًٝاا٘ اضااحأذْ   

ٚنةريْ  ايدنحٛز ستُٛإ ايطاٝد وت فاري   

َؤياااف قاااسأ  ٝٗااا  َ,اااسإاد ايٛاقاااب بعاااؽت    

ايعاااا زف بعااااد قااااسا٠٤ ج زغتٝاااا١  انتحة ااااس ٚ

ٚاضحػااف بعااد ذيااو َاا     ٚشغسا ٝاا١ يغحٓاا ألأل 

قتهٔ إٔ ٜهإٛ ظا ٍ يغحٓا  وت انتطاحكةٌ     

 ٕ   ْكِ ب يحع ؽت ٚاذتُ ٜا١ ٚألألاخل َأ   

 َٗ ّ شد ٖ ١َ ٚ سٚز١ٜأل

 ي ١ُٖٝ ٚاي, ٥اد٠ ضاأٚزإ ٚياٛ َىاٛالل    

ع٢ً أض١ً٦  ايدنحٛز ستُٛإ ايطٝد ش ب١ 

  إّ ايًغ١ َٚحىًة د َٛاش١ٗ ايع س ايك

 ٕ  ْٚااس٣ إٔ  ش بحاا٘   جةحعااد ناارريال

  جحى بل َاب َا  شا ٤ وت جًاو اي,حا ٣ٚ وت      

ايهحاا ث انتااٛأ  يٝاا٘  ْ,اا ل  ٝكااٍٛ وت َؤي,اا٘  

)وت ضةٌٝ ايعسب١ٝ ( عٓد اذتدٜز عٔ ايًغ١ 

 ايعسب١ٝ ٚ َحىًة د َٛاش١ٗ ايع س ايك إّ 

نتاااا  ناااا ٕ ايع ااااس ايكاااا إّ َااااحغريال     

جا٘ ٚال  ب ضحُسازب َٚحاد ك ل ؿتع ز ا٘ ٚجكٓٝ   

بكاااااا ٤  ال ي قٜٛاااااا ٤ بًغاااااا جِٗ َٚعاااااا ز ِٗ 

ن ٕ ع٢ً  ٚانتُٗٝٓؽت برك  حِٗ ٚ عوَِٗألأل

ا َاااااا١ نااااااٞ ٜهاااااإٛ يًغحٗاااااا  ايةكاااااا ٤     
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ٚاالضااااحُساز١ٜ َٚٛاشٗاااا١ حتاااادٜ د ٖاااارا    

  ايع س إٔ جعٌُ ع٢ً 

ظطااِ َٛ ااٛو ايحعسٜاات  ٓاا إ٣      –0 

بكاااساز ضٝ ضاااٞ بضاااسٚز٠ اعحُااا إ ايعسبٝااا١  

 َٚٔ إٕٚ جًهاؤ يغا١ جادزٜظ وت ايهًٝا د    

ايع١ًُٝ ٚوت ش َعا د اياٛطٔ ايعسباٞ ٜٚاس٣     

إٔ اي,هااس ايعسبااٞ ضااٝةك٢ ْ ق اا ل  ٕ      

ٜكسأ ٜٚهحت ٜٚ,هس  ٝا٘ ب يعسبٝا١ ٚذياو    

ْ٘ ال ٜعِ  هس َٔ فري يغا١ ذاجٝا١ يا٘ ٚال     

 عًِ إٕٚ يغ١ ذاج١ٝ ي٘أل

 ألٚ ب قٛاْؽت ذتُ ١ٜ ايًغ١ ايعسب١ٝ -0
اعحُاااا إ َةاااادأ ايحعًااااِٝ ايااااراجٞ      -8

ٜٚحصًااااا٢ ذياااااو وت ايةعاااااز عااااأ 

َ اااا إز انتعس اااا١ وت انتٛضااااٛع د  

ٚإٚا٥ااس انتعاا زف ٚأَٗاا د ايهحاات  

ٚانتعاااا شِ ٚعااااد انتى يعاااا١ اذتااااس٠  

ضاااااةٝو يصٜااااا إ٠ انتعس ااااا١ ٚضاااااع١   

 اإلطوو ٚشٜ إ٠ ارتربادأل
اضاااااااح داّ ايحك ْااااااا١ اذتدٜرااااااا١     -1

 أل)ايػ به١(
 ألانتس١ْٚ ٚجكةٌ ايحغٝري -4
ايعٓ ٜاا١ ب ي اآ ع١ انتعص١ُٝ)ٚ ااب   -5

َعصُااااا د ع َااااا١ باااااؽت ا صااااا ي١ 

ٚاذتداذاااااا١ وت شتحًااااااف َٝاااااا إٜٔ 

 ألانتعس ١ ْٚػسٖ  ع٢ً ايػ به١
اعحُاا إ ايرتبٝاا١ وت ايعُاال حتكٝكاا ل   -6

ي بااااداو ٚاالبحهاااا ز )ايرتنٝااااص   

ع٢ً ايرتب١ٝ ايٓ قد٠ يًحُٝٝص َا بؽت  

  ألايغز ٚايطُؽت

 أل عداإ اي,سإ يًعٝ ٠ -7
انتةهااااس٠ ايعٓ ٜاااا١ بًغاااا١ ايى,ٛياااا١  -8

  ألٚايحعًِٝ ا ض ضٞ
  ألج, ٝ  ايع َٝ د -9
  أل عداإ انتعًُؽت ا ن,ٝ ٤ -01
  ألظس١ٜ انتعًِ -00
 ألج,عٌٝ ال َب ايًغ١ٜٛ  -08
اإلنراا ز َاأ كتعٝاا د ايااحُهؽت   -01

  أليًعسب١ٝ ٚلت ٜحٗ 
ايعٓ ١ٜ ب يرتكت١  ؾت ايعسب١ٝ َٚٓٗ   -04

 أل ؾت ايًغ د ا خس٣
  9ألاالٖحُ ّ بحعًِٝ ايًغ د ا شٓة١ٝ -05

ٖااٛ ذا  ٖااٞ ذٟ ايًغاا١ألأل  خح َاا ل ْكااٍٛ 

ايهاا ٥ٔ ا ضااىٛزٟ اي,ٝٓٝاال اياارٟ َاا   ٕ   

اْح باا٘ غااعٛز باا مسّ ٚايعصااص ٚايػااٝ ٛخ١    

ظح٢ عتسم ْ,ط٘ بٗدف اْةع ذ٘ َٔ شدٜاد  

يٝعٝااد  يٝ ااسط به َااٌ  حٛجاا٘ َاأ زَاا إٙألأل   

يًعٝااا ٠ إٚزجٗااا  ٜٚعٝاااد يسٚظااا٘ ذاى ا يااال   

 ٝ اا,س نااراى ايٓطااس انتعُااس ايعحٝاال  ذا  

  َ  َّس بعؼ ظٓٝٓ٘ ا ٍٚ أل

ٖااااااٞ ذٟ يغحٓااااااا  ادتًُٝااااااا١ بهاااااااٌ  

بسظًحٗااا  انت جعااا١ ايساقٝااا١ ايااا     اخح ااا زألأل

عهطاخ َٚا  شاياخ جعهاظ غا,  ١ٝ زٚ       

 ص ظةٗ  ٚص, ٤ ضسٜس٠ ع غكٗ أل

 يغحٓاا  اياا  َٓعحٓاا  ٖٜٛحٓاا  ٚطٓٝحٓاا ألأل   

 عسٚبحٓ  

يغحٓاا  اياا  لتًااخ يٓاا  نُاا  لتًااخ     

لب ٥ٓااا  ٚأشاااداإْ  ٚنُااا  ضاااحعٌُ أٜضااا   
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ايركااااا وت  بٓ ٥ٓااااا  ٚأظ, إْااااا  ذا انت اااااصٕٚ 

 انتعسوت اذت  ٌ بهٌ َ,سإاد اذتٝ ٠أل

يغحٓااااا  اية ذخااااا١ ب ذتااااات ٚب دتُااااا ٍ 

ب رتري ب يةٗ ٤  ه ْخ َٚ  شاياخ ٚضاحةك٢   

 ْٗاا  بهااٌ بطاا ط١ يغاا١ ظضاا ز٠ ٚجاا زٜ       

 ٚغعتأل

 ,اااٞ  ااا٤ٛ ٖااارا اذتاااساى ٚايعاااساى  

الٓااإٛ َااأ قةاااٌ أعااادا٤ اذتٝااا ٠ ألألأبٓااا ٤     

  ايعحُااااا١ ٚايهٗاااااٛف ٚا قةٝااااا١ ايسطةااااا١ألأل  

ٚانتك صٌ ألألأنًا١ ا نةا إ   لت١ً ايطٝٛف 

 ألألاخل 

 

أَ ّ ٖرا ايعدا٤ انتىًل يًض٤ٛ ٚيًٓٛز 

البد يٓا  َأ إٔ ْىًال ٚياٛ صاسخ١ وت ٚشا٘       

 ٖرا ايكة  ْٚكٍٛ  

البد َٔ ارتري الباد َأ ايطاوّ الباد     

َاأ اذتاات ألألَاأ ادتُاا ٍ ألألادتُاا ٍ اياارٟ      

 ضٝٓكر ايع   

ْٚاااسإإ ذ ْٝااا١ ٚذ يرااا١ ٚع غاااس٠ ٚ أياااف 

ذاى ايصَااااا ٕ أياااااف َاااااس٠ َاااااب  ًٝطاااااٛف  

 أ وطٕٛ  

ضتاااااااااأ زتاااااااااا ْؽت  ٕ   ْ,هااااااااااس 

ُْااسإ إٔ ْ,هااس ٚعةٝااد   َٚحع ااةٕٛ عاأ   

 أل ٕ   صتسؤ ع٢ً ايح,هري

 اهلوامش  

– 8111إَػاال  –ٚشاز٠ ايرك  اا١  –َةاا ٖض ايًغاا١ ٚا إث   –عةااد ايهااسِٜ ايٝاا وت    -0

 08ص

  9ص  عةد ايهسِٜ ايٝ وت انت دز ايط بل – 8

   85عةد ايهسِٜ ايٝ وت انت دز ايط بل ص -1

ايع ١َ يًهح ث  َٓػٛزاد ام١٦ٝ –وت ضةٌٝ ايعسب١ٝ  –أ أل إ أل ستُٛإ ألتد ايطٝد  - 4

 49ّ ص 8105إَػل  _ايرك  ١  ٚشاز٠ _

نُةٝاااٛجس  طة عااا١ –وت امٜٛااا١ ايًغٜٛااا١ ٚحتاادٜ جٗ    _اياادنحٛز ٚيٝاااد ايطااساقي    - 5

 14ص –لت ٠  –ايطعد 

 087ص 8108-ْٝط ٕ  581ايعدإ  –زت١ً انتعس ١ ايطٛز١ٜ  –عة ع ظريٚق١  - 6

َٓػٛزاد ام١٦ٝ ايع ١َ يًهح ث  –وت ضةٌٝ ايعسب١ٝ  –أ أل إ أل ستُٛإ ألتد ايطٝد  - 7

 91ّ ص 8105إَػل  _ٚشاز٠ ايرك  ١  _

 –ايعسبٝا١    وت َطاحكةٌ ايًغا١    ح ٣ٚ نة ُز ايهّحا ِث ٚا إبا ٤   -قطىٓىؽت شزٜل  - 8

٘     –ْٗض١ ايػسم ايعسبٞ  اير ْٝا١ اي ا إز وت    َٚٛق,ا٘  شا٤ انتدْٝا١ ايغسبٝا١ ( وت طةعحا

 089ص  8111إَػل  –ضًط١ً    م ذك  ١ٝ عٔ ٚشاز٠ ايرك  ١ 

َٓػٛزاد ام١٦ٝ ايع ١َ يًهح ث  –وت ضةٌٝ ايعسب١ٝ  –أ أل إ أل ستُٛإ ألتد ايطٝد  - 9

 67ّ ص 8105إَػل  _ٚشاز٠ ايرك  ١  _
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  "إسرائيل"لمـاذا تهـتم 

  بـاألدب العـربـي؟

  د. رحيم هادي الشمخي 
 أكادميي وكاتب عراقي

 

يف اآلونة األخرية أخذت  قيذوة تر ذة األدل اليرإذي لع اليشوذة  ذ         

األزمة إني املذقفنيني اليذرلح ثوذع وياشهذا الذكيً  ذ أش مذ  أ ذ اع الا كوذ ح          

وثفوفة األمر أن اإلسرائولوني اهاموا إرت ة األدل اليرإي ثاى م  قكذ  نأذ ة   

وذلذ  ألسذكال تايلذ     ح وهم ال وناظرون مواففانا على هته الرت ذةح  «لسرائو »

اإلسرائوليح ولوس ذذذ إالا كوذـ ذذذ مذ  اذمنها الر كذة يف الايذر          -إالصراع اليرإي

 على ثفافا  احليارا  املغاورة.
 

يف ت اًَتتتٗا َتتت   « إستتتيل٥ٌٝ»تشتتت    

لجمل ُ ات لي يب١ٝ ٚقـاٜا ليؼيلع َ ٗتا   

بأطتتتتتتهاتا ل مب ًوتتتتتت١  نُٛ تتتتتت١ َتتتتتتٔ    

ل ؤسشات ٚل يلنز ل  مبؼؼ١ يف دلاٍ 

لألحبتتتتال ٚلياتلستتتتات لي يبٝتتتت١ ٚليظتتتتيم    

أٚستتتتتتى١ٝ  ًتتتتتت٢ ل شتتتتتت ٣ٛ لي شتتتتتتهيٟ   

ٚلتق ؼتتا ٟ بتتٌ  ٚليشٝاستتٞ ٚلتم ُتتا ٞ  

ٚح تت٢ لياكتتايف  َٓٗتتا  ًتت٢ ستتالٌٝ ل اتتاٍ ت  

لحلؼتتتير َينتتتز حٖظتتتًٝٛتل  اَ تتت١ تتتتٌ 

أبٝتت   َٚينتتز حتيَٚتتإل ٚح(تتإ يتت ل يف   

ليكتتاض ٚ تت   يتتوأ ٚت ٜتتأتٞ لٖ ُتتاّ ٖتت ٙ  

ل ؤسشتتتتتات ٚل يلنتتتتتز ليالةاٝتتتتت١ بايً تتتتت١   

لي يبٝتتتت١ ٚب لبتتتتٗا  ًتتت٢ ل شتتتت ٣ٛ لياكتتتايف    

 ٓتتتتأ٣  تتتتٔ َوتتتتي لت ليؼتتتتيلع لي يبتتتتٞ     

 لإلسيل٥ًٝٞأ
ٚيكتا ناْتت تي ت١ لأل ل لي يبتٞ      

 مب ًف أمٓاس٘ ٚ ؼٛتٙ  أحا لجملاتت 

ل ُٗتت١ ٚليٛستتا٥ٌ لحلٜٝٛتت١ ليتت   هتتٔ إٔ  

تشا ا يف لي  يف  ٢ً لجمل ُ ات لي يب١ٝ 

ٚ تلس١ لي ىتٛتلت ليوهيٜت١ ٚلتم ُا ٝت١    

ٚليشٝاستت١ٝ  ٜٚكتتٍٛ  أ إبتتيلِٖٝ ليالةتتيلٟٚ 

بتتتٞ يف ن ابتت٘ حلأل ل ليؼتتتْٗٝٛٞ بتت  حي  

ل إٕ حلأل ل  اتتتٌ 67ٚأن تتتٛبي  76ْٜٛٝتتتٛ 

َتٔ أٖتِ ٚأٚ تل ليشتنملت ل  ي(ٝت١       ٚلحاًل
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ليتتت   هتتتٔ لتستتت ٓا  إيٝٗتتتا يف لستتت كا٤   

ل  ًَٛتتتتات  تتتتٔ لي هٜٛٓتتتتات ليالا ٓتتتت١ يف   

دل ُتت  َتتٔ لجمل ُ تتات ٚليتت  ٜؼتت   يف     

أحٝإ نا ٠ تػاٖا  ت  ستا٥ي ل ؼتا ت    

ل  ي(ٝتتت١ ل الاطتتتي٠ َتتتٔ ن ابتتتات سٝاستتت١ٝ 

 ١ ٚ(ًشو١ٝ َٚا طانًٗاأٚلم ُا ٝ
ٜٚوشتتتتتتي ليشتتتتتتٝا ٜاستتتتتت  لٖ ُتتتتتتاّ   

ل ؤسشتتتات ليالةاٝتتت١ لإلستتتيل١ًٝٝ٥ ب  تتت١   

ٚ تلستت١ لأل ل لي يبتتٞ  مب ًتتف  ؼتتٛتٙ   

َتتٔ لي ؼتتي ليتتاًٖٞ ح تت٢ لي ؼتتي       بتتا٤لً 

لحلتتاٜ   بتتإٔ حأٟ أ ل ٜيػتتا لي ًُٝتتات  

لتم ُا ٝتتتتتتت١ ليتتتتتتت  تؼتتتتتتتاح  ليتتتتتتت       

لتم ُتتا ٞ ٚتًكتتٞ لألؿتتٛل٤  ًٝٗتتا ٚ ًتت٢     

 ل   تتا ٠  بؼتتٛت٠ أناتتي بتتيٚ لً  َشتتاتلتٗا

ٚحٜٝٛتت١ َتتٔ نتتا  َتتٔ ليالةتتٛل   ٚٚؿتتٛحًا

لي ًُٝتت١أ َتتٔ ٖٓتتا ٜٗتت ِ ليالتتاحإٛ لي ًُٝتتٕٛ  

ب ةًٌٝ َـُٕٛ ٖ ٙ لأل ُاٍ لأل ب١ٝ ح ت٢  

ٜـتتتتت ٛل أٜتتتتتاِٜٗ  ًتتتتت٢ َوتتتتتاتٝ  ليتتتتت        

 لتم ُا ٞ يف لجمل ُ  ٚب اتٙأ
 رؤية غري أكادميية

ٚإٕ  ٍ ٖتت ل  ًتتت٢ طتتت٤ٞ (  تتتا ٜتتتاٍ  

١ ليالاحا  لإلسيل٥ًٝٝ  تت ل   ٢ً إٔ  تلس

لأل ل  مب ًف  ؼٛتٙ ٚتي  ٘ ت تٓىًل 

َٔ تؤٜت١ أنا  ٝت١  ًُٝت١ ػتي(١  ٚإ تا      

َٔ تؤ١ٜ تش ٗاف لي  يف  ٢ً لجمل ُ ات 

لي يبٝتتتت١ ليتتتت  ت  اَتتتتٌ َ ٗتتتتا  ًتتتت٢ أْٗتتتتا    

دل ُ تتتتات َ ا ٜتتتت١ يف  تتتتٌ لحلتتتتيل  أٚ    

 دل ُ ات دلاٚت٠ يف  ٌ ليشملّأ
 

ٚحٍٛ ٖ ل ٜكٍٛ ليالاح  لإلستيل٥ًٝٞ  

حإٕ َىاي تتتتت١ لأل ل  ر أساستتتتتٕٛ ستتتتتَٛٝ  

لي يبتتتٞ لحلتتتاٜ  ؿتتتيٚت٠ حٝاتٝتتت١ يهتتتٌ   

إستتيل٥ًٝٞ  قتتات َاكتتف إستتيل٥ًٝٞ ٚيهتتٌ  

ْالٝتت٘  إ  َتتٔ  ٕٚ ل مل تت٘  ًتت٢ لي ٝتتاتلت    

لأل ب١ٝ ( ٕ َ ًَٛاتت٘  تٔ لإلْشتإ لي يبتٞ     

ٚ تتٔ  ا تت٘ ستت هٕٛ َظتت١ٖٛ  َٚيتهتتز٠ 

ليَٝٛٝتتت١  تتت    ًتتت٢ ل  ًَٛتتتات ليؼتتتةو١ٝ   

لإلستتيل٥ًٝٞ  تتٔ   ليكتتات لي ُٝكتت١  ٜٚتت  ًِ  

 يٜل َىاي ت١ لأل ُتاٍ لأل بٝت١ لي يبٝت١ يف     

َتٔ   دلاٍ لييٚل١ٜ ٚل شيت ٚليظت ي نتا لً  

ل واِٖٝ ليٓوش١ٝ يإلْشتإ يف ليكتاٖي٠ ٚيف   

 َظل ٚيف ب ٚت ٚب ال  ٚح ت٢ يف لييٜتف   

ل ؼتتيٟ ٚليًالٓتتاْٞ ٚليشتتٛتٟ ًٖٚتتِ متتيل     

 ًتتتت٢ َظتتتتانٌ  ٜٚ  تتتتيف بٗتتتت ٙ ليٛستتتت١ًٝ

َٚ ا تت  لأل ٜتت  لي يبتتٞ ٚلإلْشتتإ لي تتا ٟ 

 يف ْوص ليٛقتأ

 مراكز حبثية

ٌ »ٜٚ أنا لٖ ُتاّ   ٚت ال ٗتا  « إستيل٥ٝ

يف لي  يف  ٢ً لجمل ُ ات لي يب١ٝ ل  ا ١ٜ 

ٚلجملاٚت٠ ٜٚ   َٔ خملٍ إْظا٤ ل ؤسشات 

ٚل يلنتتتتز ليالةاٝتتتت١ ليتتتت  تٗتتتت ِ ب  تتتت١  

ٚ تلستتتتت١ لأل ل لي يبتتتتتٞ ٚتتتتتتاتٜص ليً تتتتت١ 

يبٝتتتت١أ يكتتتتا نتتتتإ َ ٗتتتتا لياتلستتتتات    لي 

ليظيق١ٝ َٔ أٚل٥ٌ ل  اٖا ليت  أقُٝتت يف   

ّ  6297 تاّ   أْظئلياَ ١ لي  ١ٜ  (كا 

أٟ ب تتتتا إْظتتتتا٤ أٍٚ ماَ تتتت١ ػتتتت١ْٝٛٝٗ يف 

(ًشى  ب اّ ٚلحاأ نُا تـِ لياَ ات 

-« إستتيل٥ٌٝ»ليي٥ٝشتت١ٝ ليتت  أقُٝتتت يف   
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َاٌ ماَ ١ تٌ أبٝ  ٚماَ ١ حٝوا ٚماَ ت١  

اَ تتت١ بتتتٔ مٛتٜتتتٕٛ بايٓكتتت    بتتتات إٜتتتملٕ ٚم

أقشتتاّ ياتلستت١ لأل ل لي يبتتٞ   -ٚ  ٖتتا

نُا تؼات ٖت ٙ    ٚ ًّٛ ليظيم لألٚسط

َتتتٔ   لألقشتتتتاّ ٚل يلنتتتز ليالةاٝتتت١  تتتا لً    

ليتتاٚتٜات ٚلجملتتملت ليتت  ت ٓتتاٍٚ بايالةتت   

لأل ل لي يبتتتٞ ٚتٓظتتتي تي تتتات ألمٓاستتت٘ 

لأل ب١ٝ  مب ًتف  ؼتٛتٙ  ٖت ل إا ماْت      

ستتات ليً ٜٛتت١  قـتتاٜا ليً تت١ لي يبٝتت١ ٚلياتل  

ل كاتْتتتتت١ بتتتتت  ليً تتتتتات ليشتتتتتا١َٝ ٚلأل ل    

ليظتت و ٚ تت   يتتوأ ٚتتتٓألِ ٖتت ٙ لألقشتتاّ   

ٚل يلنز  ٚتلت ي  ًِٝ ليً ١ لي يب١ٝ  ألٕ 

َتتتٔ ٜ مبؼتتتؽ يف  تلستتت١ تتتتاتٜ  ليظتتتيم     

لألٚستتتط ٚليً تتتات ليشتتتا١َٝ أٚ لحلـتتتات٠    

لي يبٝتت١ يف لألْتتايص أٚ تتتاتٜ  ليُا تتات    

ٜ  ًِ ليٝٗٛ ١ٜ يف ليظيم لألٚسط جي  إٔ 

ٖٚٓتتتتاى تٛمتتتت٘  تتتتاّ يف     ليً تتتت١ لي يبٝتتتت١ 

ٜكـٞ بتإٔ ٜت  ًِ ليً ت١ لي يبٝت١     « إسيل٥ٌٝ»

أٟ  ايتتتتتتتت  إستتتتتتتتيل٥ًٝٞ َُٗتتتتتتتتا نتتتتتتتتإ 

ختؼؼتتت٘  ستتتٛل٤ يف لي ًتتتّٛ ليىالٝ ٝتتت١ أٚ  

 ليكإْٛ أٚ ليى أ
 األدب القديم

ٚقتتتا حتتتاٍٚ ليالتتتاحإٛ لإلستتتيل٥ًٕٝٝٛ  

إٔ ٜكتتتتتتتاَٛل  -يف أحٝتتتتتتتإ نتتتتتتتا ٠ -

أْوشتتتتتتِٗ يً تتتتتتا  لي يبتتتتتتٞ  ًتتتتتت٢ أْٗتتتتتتِ  

َ مبؼؼٕٛ يف لياتلسات لي يب١ٝ ٚليظيم 

ٍ  -أٚستتى١ٝأ (ٓنتتا    - ًتت٢ ستتالٌٝ ل اتتا

 تٔ   ليالاح  ٜ كٛل ّأتْالٚ ٜٓظتي ن ابتاً  

ل شتتتتتيت ٚليشتتتتتُٝٓا يف َؼتتتتتي بايٛتٜتتتتتات  

ل  ةا٠أ تيمِ ٖ ل ليه ال ب تا  يتو إا   

 ليويْش١ٝ ٚ  ٖا َٔ ليً ات لألخي٣أ
لٖ ُتتتاّ ٖتتتؤت٤ ليالتتتاحا     ٜك ؼتتتي

 ًتتتتتت٢  تلستتتتتت١ ٚتي تتتتتت١ لأل ل لي يبتتتتتتٞ  

لحلتتتتاٜ   مب ًتتتتف أمٓاستتتت٘ لأل بٝتتتت١ إا  

لي  ٜتتت١  بتتتٌ لَ تتتا يٝظتتتٌُ لأل ل لي يبتتتٞ 

ليكاِٜ  مب ًف  ؼٛتٙ  ألٕ ٖ ٙ ليٓٛ ١ٝ 

َتتٔ لياتلستتات حتشتتا ا يف باٜتتا ٚبًتتٛت٠  

ليىتتتتاب  ليكتتتتَٛٞ يظمبؼتتتت١ٝ طتتتت   َتتتتٔ     

(كتتتاّ ٜٛستتتٝف ٥ٜٛٝتتتٌ تٜوًتتت     ليظتتت ٛلل

ّل ب  تتتتتتت١  ظتتتتتتتيلت 6266تتتتتتتتت ّ 6921ح

ليكؼتتا٥ا لي يبٝتت١ ليكا تت١  َٓٗتتا أطتت ات     

 ٓ ٠ بٔ طال   نُا تيمِ ن ال حأيف 

ختتتتتملٍ  يًٝتتتتت١ ٚيًٝتتتتت١ل يف  مل تتتتت  دلًتتتتتالً 

ّأ نُتتتتا تتتتتيمِ 6261تتتتتت  6296ليشتتتتٓٛلت 

ل ١إبتتتيلِٖٝ ل تتتا  ن تتتال حنًًٝتتت١ ٚ َٓتتت  

يٛلؿتت ٘  التتال  بتتٔ ل كوتت   نُتتا قتتاّ      

لت َتتتتتٔ أطتتتتت  متتتتتٛتٜٔ ب  تتتتت١ رل تتتتتات 

ل  ًكتتات  ٚقؼتتا٥ا َتتٔ ليظتت ي ليتتاًٖٞ     

ٚلألَٟٛ ٚلألْايشٞ ٚلي الاسٞ  إا ماْت   

قؼتتا٥ا َتتٔ أيتتف يًٝتت١ ٚيًٝتت١أ ٚقتتا ػتتاتت  

ّ ب ٓٛلٕ حأطت ات  6261ٖ ٙ ل مب اتلت  اّ 

 لي يللأ
ٚ  تك ؼتتتتتي لي  تتتتت١  ًتتتتت٢ لأل ل  

لإلبتتتتال ٞ ٚإ تتتتا لَ تتتتات ي ظتتتتٌُ لأل ل    

(كتتتتاّ ٜٛستتتتٝف ٥ٜٛٝتتتتٌ تٜوًتتتت       ليتتتتاٜي

َ تتتتتتاْٞ ليكتتتتتتيبٕ ليهتتتتتتيِٜ إا  ب  تتتتتت١

لي  ١ٜ  (ؼتاتت ليىال ت١ لألٚا َتٔ ٖت ٙ     

ّ  ٚػتتتاتت ليىال تتت١ 6277لي  تتت١  تتتاّ 

أ  تِ قتاّ بٖتاتٕٚ بتٔ طتُٝع      ب تاٖا لياا١ْٝ 

ّ ب  ١ ماٜتا٠   تاْٞ ليكتيبٕ    6266 اّ 
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نُا قاّ ل  مِ ْوش٘ ب  ١   ليهيِٜ

ن ال حس ٠ لييسٍٛل تبٔ ٖظاّ  نُا 

ا(ٝتتتت٘ ن تتتتال تي تتتتت حا(تتتتا يٝتتتتزتٚض ٜ 

حل ٓك  َٔ ليـملٍل يًوًٝشٛف أبٞ حاَتا  

لي زليتتتتتتتتتٞ  نُتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتاّ  ُا٥ْٛٝتتتتتتتتتٌ  

نٛبٛيٝال ع ب  ١ حَكا١َ لبٔ خًتإٚل  

 ّأ6277 اّ 
 واألدب احلديث

أَا لتٖ ُاّ باأل ل لي يبٞ لحلتاٜ   

ٚتي  ٘ (ٝةألت٢ باٖ ُتاّ أنت  َٚ اب ت١     

أ م ٚ تلستتتتات أٚ(تتتت٢ يف ؿتتتت٤ٛ ليؼتتتتيلع   

ٌ إ»لي شتتتهيٟ ٚليشٝاستتتٞ بتتت     « ستتتيل٥ٝ

ٚليتتتتاٍٚ لي يبٝتتتت١  ألٕ حلأل ُتتتتاٍ لأل بٝتتتت١  

تزخي بايايل٤ لي ٟ  هتٔ لتست وا ٠ َٓت٘    

يف لتس الؼتتتات بتتتا    لت ل   تتتا ٠ ليتتت     

 ٜٓىٟٛ  ًٝٗا أٟ ٚلق  لم ُا ٞلأ
ٜٚهوتتٞ إٔ ْظتت  ٖٓتتا إا لياتلستت١    

ليتت  أ تتاٖا ٜٗٛطتتا(اب ٖينتتابٞ ليتت ٟ    

يٗتا  ل مبتابيلت لإلستيل٥ًٝٞ      ٌُ ت٥ٝشتاً 

باياَ تتتتتت١  ْتتتتتت  نْٛتتتتتت٘ أستتتتتت ا لً إا ما

(ٝٗتتتا باتلستتت١ ليكؼتتت١   لي  ٜتتت١  َشتتت  ًٝٓا

لي يب١ٝ لحلاٜا١ يٝز ِ إٔ ؿت ف ليتيٚلبط   

لتم ُا ١ٝ ب  لي يل ٚلْ الّ متاسهِٗ 

لتم ُتتتتا ٞ ٖتتتتٛ ليشتتتتال  ليتتتت ٟ أ ٣ إا    

ٖتتتز  ِٗ  ًتتت٢ أتك ل  ينتتت١ يف حتتتيل   

ّأ (ٝظت  إا  6276لخلاَص َٔ ْٜٛٝٛ  اّ 

ب  لي تيل  ٚليتيٚت   إٔ لْ الّ تٚت ليويٜل 

ليوي ٜتت١ ليتت  تشتتٛ ِٖ لْ كًتتت إا َٝتتالٕ  

يف ٖتز  ِٗأ   ت٥ٝشًٝا ليك اٍ (هاْت سالالًا

ٚقتتا لستت اٍ  ًتت٢  يتتو بايؼتتٛت٠ ليشتتا٥ا٠  

يًالىتتتتتتٌ يف ليكؼتتتتتت١ لي يبٝتتتتتت١ لحلاٜاتتتتتت١  

إٔ ٖت ل ليالىتٌ ٜ شتِ باتْ زليٝت١      َش ٓ نًا

 تتٔ أقيلْتت٘ ٚإٔ طتت ٛتٙ بتتات  لل ٜٗتتُٝٔ    

  ٢ً  ا ٘أ
ٓىًتتتتل نتتتإ لتٖ ُتتتتاّ  َتتتٔ ٖتتت ل ل   

باأل ل لي يبٞ لحلاٜ  ٚتي  ٘أ ٚناْت 

بال١ٜ تي ١ ٖ ل لأل ل َت  قؼت١ حلألٜتاّل    

يى٘ حش  لي  قاّ بٗا َٓاحِٝ نابًٝٛى 

أ نُتتتتا قتتتتاّ ل  متتتتِ ْوشتتتت٘   6279 تتتتاّ 

ب  تتت١ ب تتتحم قؼتتتؽ ذلُتتتٛ  تُٝتتتٛت      

نُا تيمِ مش٥ٌٛٝ تجيٛتْتت  دلُٛ ت١   

 قؼؼ١ٝ أخي٣ حملُٛ  تُٝٛت  ٓٛلْٗا حإا

ليٓتتتت١ل تؼتتتتٛت حٝتتتتا٠ لجمل ُتتتت  ل ؼتتتتيٟ   

ٚتيسِ ػتٛت٠ َوؼت١ً ييحٝتا٤ ليوكت ٠ يف     

 ليكاٖي٠أ
 الرواية أواًل

ٚتينز أ ُاٍ لي  ١  ٢ً لأل ُاٍ 

لييٚل١ٝ٥ بظهٌ خاؾ  ألْٗا تكاّ ػٛت٠ 

طتتتتتتتا١ًَ تشتتتتتتتا ا ليالاحتتتتتتت    باْٛتلَٝتتتتتتت١

لتم ُتتتتتتا ٞ لإلستتتتتتيل٥ًٝٞ  ًتتتتتت٢ إ تتتتتتا ٠  

لي نٝال١ لتم ُا ١ٝ يًٛلق  أناي َٔ أٟ 

مٓص بختيأ َٚتٔ أبتي  لأل بتا٤ ليكؼاػت       

ٚلييٚل٥ٝ  لي ٜٔ تي ت أ ُاتِ لييٚل١ٝ٥ 

ٚل شتتتيح١ٝ إا لي  ٜتتت١ تٛ(ٝتتتل لحلهتتتِٝ   

ٚزلٝ  ذلوتٛ  ٜٚٛستف إ تٜتص ٚ  ٖتِأ     

ي  تي تت  َٚٔ تٚلٜات تٛ(ٝل لحلهِٝ ل

إا لي  ٜتتت١ حَٜٛٝتتتات ْا٥تتت  يف لألتٜتتتافل    

ل َٚتتتتٔ 6216ل  ٚح تتتتٛ ٠ ليتتتتيٚتل ح 6291ح
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 َشيحٝات٘ ح  اّ يهٌ (تِل  ٚحليزَتاتل   

ٚ تت   يتتو ٚتتتيمِ يٓنٝتت  ذلوتتٛ  تٚلٜتت١    

ّل ٚحليًتتتتتتتتتتؽ 6272ح ح قتتتتتتتتتتام ل تتتتتتتتتتامل 

ل  ٚحلحلتتتتتت  بتتتتتتت  6261ٚليهتتتتتتمللل ح

ل  6269ل  ٚحليظتتتتتتةا ل ح6267ل ىتتتتتتيل ح

ل  ٚ ي تتتي٠ (تتتٛم 6296ٚحبتتت  ليكؼتتتئٜل ح

ل  6297ل  ٚحَ لَتتتتتتتتاتل ح6299ليٓٝتتتتتتتتٌ ح

ل  ٚحليشتتتهي١ٜل 6299ٚحقؼتتتي ليظتتتٛمل ح

ل ٚ تتتت  6221ل  ٚحأٚت  حاتتٓتتتتال ح6296ح

 يتتوأ نُتتا تي تتت َتتٔ أ ُتتاٍ ٜٛستتتف      

إ تٜتتص تٚلٜتت١ حلي ٝتت ل ٚل ٓ تتا  ظتتي٠ قؼتت١ 

قؼتتت ٠ تؼتتتٛت حٝتتتا٠ ليكيٜتتت١ ٚل آٜتتت١ يف     

َؼتتي  َٚٓٗتتا حأتختتؽ يٝتتايٞل ٚحليٓتتاضل    

َٔ ليشُا٤ل  ٚحْألتي٠ل  ٚحَتاتغ    ٚح ال١ًٝ

لي يٚلل  ٚح ٗٛت١ٜ (يحاتل ٚ    يوأ 

نُتتا قتتاّ لستتةام مشتتٛغ ٚبتتاتٚ  َتتٛتٜٔ  

باخ ٝتتتتات ستتتتت ٚ ظتتتتئٜ قؼتتتت١ َؼتتتتي١ٜ   

ّ  ٚقتتتا َاًتتتت 6219قؼتتت ٠ ْظتتتيت  تتتاّ 

ٖ ٙ ليكؼؽ رل ًف لي ٝاتلت ٚلألسايٝ  

لأل بٝتت١ ي تتا  َتتٔ لأل بتتا٤ ل ؼتتيٜ  ليتت ٜٔ   

ذلُتٛ  تُٝتٛت   رل ًوت١ َاتٌ     إًٛ أمٝتاتً 

ٚتطتتتتتتت  ٚل تتتتتتتا ْٞ ٚزلٝتتتتتتت  ذلوتتتتتتتٛ    

َٚ اػتتتتتيٜ٘أ (ٓنتتتتتا يف ٖتتتتت ٙ لجملُٛ تتتتت١  

قؼؼا يشتٝا قىت   با  التاتٙ أحتا قتا ٠      

ليتينٔ   حين١ لإلخٛلٕ ل شًُ   ٚ الا

  ٜشتتتتاتًٜا ليظتتتتيقاٟٚ  با  التتتتاتٙ ناتالتتتتاً 

ٚقؼؼتتتتا يً ٓؼتتتتي ليٓشتتتتا٥ٞ َاتتتتٌ أَٝٓتتتت١  

 ٚ  ُٖاأ حٚنتا لً  ئليش ٝا ٚبٓت ليظا 

لي  تتتات  تلستتتات   َتتتا تٓظتتتي َتتت  ٖتتت ٙ  

ٚبًٝملت أ ب١ٝ ت ٙ لأل ُاٍ ليكؼؼت١ٝ   

إ  حيتتتتاٍٚ ب تتتتحم ليالتستتتت  أختتتت  لي تتتت   

ٚلي ٛػتٌ إا ب تتحم لتستت ٓ امات بايٓشتتال١  

يملجتاٖات ليوهيٜت١ يتا٣  الكت١ ل تاكو      

ل ؼيٜ  ْٚٛلحٞ توه ِٖ إ ل٤ لألٚؿاع 

لتم ُا ١ٝ ٚليشٝاس١ٝ لييل١ٖٓ نُا ٜكٍٛ 

  أساسٕٛ سَٛٝ أ
 صراعأطراف ال

ٖٚه ل ناْت يً  ات َٔ لأل ل 

 ل ؼتتيٟ لحلتتتاٜ  ْؼتتٝ  لألستتتا  ْألتتتيلً  

يًُهاْتت١ ليتت  ب ًتتٗا َؼتتي بتت  ليتتاٍٚ      

لي يب١ٝ يف دلاٍ لإلبالع لأل بٞ َتٔ ْاحٝت١   

ٚ ٚتٖتتتتتا لحملتتتتتٛتٟ يف ليؼتتتتتيلع لي يبتتتتتٞ   

لإلسيل٥ًٝٞ َٔ ْاحٝت١ أختي٣أ ٚيهتٔ ٖت ل     

  ٜ ٔ إٔ ٖت ٙ لي  تات جتاًٖتت لأل ل    

ٍٚ لي يبٝتتت١ لألختتتي٣ ليتتت   لي يبتتتٞ يف ليتتتا 

أختتتتتي٣ يف ليؼتتتتتيلع َتتتتت   متاتتتتتٌ أ يل(تتتتتًا

(  تتتتتت ب تتتتتحم لأل ُتتتتتاٍ  «أ إستتتتتيل٥ٌٝ»

ليكؼؼتت١ٝ يي ٜتت  ليًالٓتتاْٞ تٛ(ٝتتل  تتٛل      

َٚٝمبا٥ٝتتٌ ْ ُٝتت١ ٚيًٝتت٢ ب ًالهتتٞ ٚمتت لٕ   

خًٌٝ م لٕ ٚ  ِٖأ َٚٔ لي يلم تي تت  

أ ُاٍ قؼؼت١ٝ يًه تال  ٟ ليٓتٕٛ أٜتٛل     

أ ل ًتتو ْتتٛتٟ ٚ ا٥تت    ُتت١ ٚ  ٖتتِ ٚ التتا

َٚتتتٔ ليكؼتتتؽ ليشتتتٛتٟ تي تتتت أ ُتتتاٍ  

نُا تيمِ  أمش ٕٛ    نيٜا تاَي ٚ  ٙ

بملؾ دلُٛ ١ قؼؼت١ٝ ااٖتا حقؼتؽ    

ؿُت ٖت ٙ   6261(ًشى١ٝٓٝل ػاتت  اّ 

لجملُٛ تتت١ تي تتت١   ٜتتت١ خلُتتتص  ظتتتي٠   

قؼ١ ت ُةتٛت حتٍٛ ليكـت١ٝ ليوًشتى١ٝٓٝ      

( هشتتتت ليظتتت ٛت باي تتتال٤ ٚليهيلٖٝتتت١   
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ًٛ ٔ يًٝٗٛ  با  الاتِٖ ذل ً  َ  ؼال  ي

ليوًشىٝي  نُا  ايت ٖ ٙ لجملُٛ ١ 

َظتتتانٌ ليٛلقتتت  ليوًشتتتىٝي ٚلألت ْتتتٞ   

 ٚتات ػٛت٠ باْٛتل١َٝ ت ل ليٛلق أ
 والشعر أيضًا

 تتتٔ لأل ل ليكؼؼتتتٞ ليتتت ٟ  ٚب ٝتتتاًل

  نتتتتإ يًُؼتتتتيٜ  (ٝتتتت٘ ليالتتتتاع لألنتتتت  

( متتتتتِ َٓتتتتت٘ ل   تتتتتٕٛ لإلستتتتتيل٥ًٕٝٝٛ   

تٛم٘ ٖؤت٤ ل   تٕٛ    ليها  ٚليها 

إا ليظتتتتتتتت يل٤ لي تتتتتتتتيلقٝ  ٚليًالٓتتتتتتتتاْٝ    

ٚليشتتٛتٜ   ٕٚ ل ؼتتيٜ   ٜٚ تتٛ  ليشتتال   

يف  يتتو إا ح ٗتتٛت مٝتتٌ َتتٔ ليظتت يل٤ يف   

لي تتتيلم تيأستتتٛل لحلينتتت١ ليظتتت ي١ٜ ليتتت   

ت يف بايظ ي لحلتي  ٖت ٙ لحلينت١ ليت      

ْا ت باي ةيت َتٔ ليكايت  لي كًٝتاٟ يظت ي     

  يف لتٖ ُتتاّ ليتتٛ ٕ ٚليكا(ٝتت١  أَتتا ليشتتال 

بايظتت يل٤ ليًالٓتتاْٝ  أٚ ليشتتٛتٜ  (ٗتتٛ إٔ    

َ ألُٗتتِ َاتتٌ لتجتتتاٙ لي نتتيٜو لياٜتتاأ  

ٚ ًتت٢ ليتتي ِ َتتٔ إٔ ٖتت ل لي ٛمتت٘ ٜالتتاٚ يف  

ٜش ٢ إا َ اب ت١   ػي(ًا  اٖيٙ أنا  ًٝا

نتتتٌ َتتتا ٖتتتٛ ماٜتتتا  ( ْتتت٘ يف لحلكٝكتتت١    

ٜٓـٟٛ بت َا سًف تٓاٚي٘ َٔ قالٌ ٖٚتٛ  

م ُا ٝتت١  تػتتا ل تت   لت ٚلي ةتتٛتت لت  

(مل  هتٔ بًٝتٌ لي ةتٛتت ليهت ٣ يف     

أ ل َتتتا ٚ(ُٗٗتتتا ٚتوشتتت ٖا   تتتزٍ  تتتٔ     

لي ةًٝتتٌ لتم ُتتا ٞ يً ٛلَتتٌ لتم ُا ٝتت١    

 ٚليشٝاس١ٝ ٚلتق ؼا ١ٜ ٚلي ١ًُٝأ
يهٌ ٖ ل تي ت لأل ُاٍ ليظت ي١ٜ  

ليٖٛتتتتال  يًظتتتت يل٤ لي تتتتيلقٝ  َاتتتتٌ  التتتتا 

ليالٝتتتتاتٞ ٚبتتتتات طتتتتاني ليشتتتتٝال ْٚتتتتا ى  

  ٚ َتتتتتتٔ ليظتتتتتت يل٤   ل مل٥هتتتتتت١ ٚ  ٖتتتتتتِ  

ليًالٓتتتتاْٝ  ٜٛستتتتف لحلتتتتا  ٚأْتتتتص لحلتتتتا   

ٚ  ٖتتتِ  َٚتتتٔ ليظتتت يل٤ ليشتتتٛتٜ  ْتتتزلت  

 ٚأ ْٚتتتتتتتٝص ةُا ل تتتتتتتا ٛبتقالتتتتتتتاْٞ َٚتتتتتتت

ٚ  ِٖ  َٚٔ ليظ يل٤ ليوًشىٝٓٝ  َ   

  ٚبت يو  بشٝشٛ ٚ(تا٣ٚ  ٛقتإ ٚ  ُٖتا   

لس ىاع لي تاٚ ليؼتْٗٝٛٞ إٔ جيتا يت٘ بابتًا      

يًتتتاخٍٛ إا  كا( ٓتتتا لي يبٝتتت١ َتتتٔ ختتتملٍ    

أ ُتتتاٍ لأل بتتتا٤ ٚليظتتت يل٤ لي تتتيل  تي تتت١ 
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 النهضة والثقافة: 

 أية شراكة؟

  أ. حسن إبراهيم أحمد 
 ؽاتب وباحث ؿن دورقة

 

ؿن أبرز اؾمعرقفات باإلـسان أـه  ححوهوان ؿن"هأح أو ححوهوان ـهاوإحا و  ا      

ػإن  ؾك ال قنمج خالػها  ق"هدار   ؽان أردطو ؼد عّرف عن  بأـ  ححووان دواديح، 

ؿهها ّن ههن اؾفنههرت وقنلمههها، عرههن اعملههار أن اؾسوادههة ؾوسههت دههو   "اػههة   ارت         

اجملممعات وتدبريفاا وجتاوزا  ملكات اؾمعرقفات ؾرن"اػة، ـشري  ىل أبسطها وأعمهها  

 الؾة: حاؾن"اػة في اخلروج ؿن ممرنة اؾلووؾوجوةح، و ؾهك قعهق ؼهدرت اإلـسهان     

د أو قههراؽخ ختاتهه  امل ههاػة  ىل وجههو ، اؾفطههر ، ؿهها  ّسههن فهه ا  أن قزقهه نعرهه

اؾوجو  وجيعره  أؼهدر عرهن اؾهمالع  ؿهت املسهمهدات واالبمنهار واؾمههد ، عنهس          

 غري، ؿن املخروؼاتا

 

تعرٙف اهثقافٞ اهسابق ٙؤسس ألًرر  

ٓاَ، ٓ٘ أْ كى ًِتج أٗ ُشاط إُسراُٛ  

ٓرر٘ ًِررتج ،قرراد، ابتررسا١ ًررّ اسررت ساَ      

اهعصرررا  رررما اهثٌررراك ٗ   ٔرررا كٌررررا     

هوح رررر ارررّ ا رررمٗك، ٗاسرررت ساَ   ررر   

ّ٘اْ هوق ر  ٗزيٙرق اه ررا٢س، ٗ ر       اهص

ذهررم ًررّ األ،ٗاي، ٓررٛ ا اررافاي اهرر    

كاكٌٔرررا ا ُسررراْ فٌّٚررريي  ٚاترررٕ ارررّ    

امل و٘ رراي اهرر  ت ت تلررر  سٙررسا  ٗت    

تسررت سَ األ،ٗاي، ٗٓررما ًؤبررر كرر      

اورررررٟ اهرررررتٌلّ ًرررررّ ت ررررر٘ٙر ا ٚررررراٝ    

بابتلرراكاي تلِ٘ه٘ ٚررٞ ،ا٢ٌررٞ اهت ررس،   

 ٗاهت ٘ك.

ابتلاك األ،ٗاي اه  بسأي بسرٚ ٞ  

،ررررٍ ت رررر٘كي إه ًررررا ُررررراٖ اهٚررررَ٘ ارررر      

ا قرر ، ٗٓرر٘ ًررا  ررس ارراكٛ ا ٚرراي، 

٘اْ كرراْ ًؤبررررا  اورررٟ أْ ا ُسررراْ  ٚررر 

ًثقرف   ررى أْ ٙ تلررر اهشررعر ٗامل٘سررٚقا  
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ٗاملسرح ٗاهرٗاٙٞ ٗ  ٓا، ٗهعّى ابتلاكٖ 

األٍٓ ٓ٘ اهوغٞ. باهتاهٛ إُٕ ت ٙلف اّ 

ا بساع، بعسًا زلّ ًرّ إًر ١ ًعسترٕ    

اه اك ٞ ٗاهمٜ كاْ ًّ أ ى ذهم ُرسا١ٖ  

األٗي هوسررررٌا١   ررررى ُررررسا١ إُقرررراذ كٗ ررررٕ  

اهضررررراهٞ، إذ أْ  ضرررررٚٞ اهررررررٗح  ررررررأي 

 ال قا .

كرراْ  ٔررس ا ُسرراْ ًِصرر ا  اوررٟ     

زلررو ٗ رر٘،ٖ د ٓررما اهلررْ٘ املورر١ٛ    

مبا ٙٔس،،   رى االُتقراي إه ُقرى باكبرٕ     

ًٗشاارٖ ًٌٕٗٓ٘ اه  ا  أِا ُشرا ٕ  

اهررمٜ لرر٘ي إه ًِررتج ،قرراد، ،ررٍ ت رر٘ك    

ٓررررما املِررررتج اهثقرررراد هٚصررررسك بشررررلى   

مجاهٛ ،ٍ بشرلى اق ُرٛ، هلرّ بعرس     

 ًِٞ.أْ لقق ًّ اهغاٙٞ اهِ عٚٞ اهضا

إْ اآل،ررررراك اهساهرررررٞ اهررررر  تركٔرررررا    

ا ُساْ، تشر  إه ا اراتاي املت٘اةروٞ    

د ارررٌاْ األًررراْ ٗلسرررِٕٚ، كٌرررا د  

إب اع ا ا اي ٗا رٗج ًّ اهقوق، بعس 

ذهرررم كاُرررا اهثقافرررٞ ٓرررٛ تعررر  ٖ ارررّ    

ٗ ررررر٘،ٖ ٗبرررررلى ٓرررررما اه٘ ررررر٘،، ألْ    

ا ا٢ف ٗاهقوق سٚسعٟ هألًاْ   ى كسٍ 

ًا بابٔٔا ه٘ ٞ مجٚوٞ، فٔمٖ اهقصٚسٝ ٗ

لتاج إه  وق ًرّ ُر٘ع ر،رر، هرٚس اورٟ      

اه٘ ٘، بماتٕ، مبقساك ًا ٓر٘  ورق اهررٗح    

 أٗ ا  ٝ باٖ اه٘ ٘،.

اِررسًا  رررا١ اصررر اهِٔضرررٞ كررراْ   

ا ُساْ  س باٗت ا ٘ف اوٟ اه٘ ر٘،،  

بررى كمبررا كاُررا امل رراٗف تت ررس، هررٚس     

ب عررى اه  ٚعررٞ فقررب، بررى ب عررى اهِشرراط  

هت٘اتٜ اه شرررٜ اهررمٜ تا،ي تعقٚساتررٕ بررا   

ً  ات،ٙرا، ارٌاُاتٕ، أٜ إْ  وقرا   سٙرسا      

ٙت وق، ٗٙسف  اهقرا،كّٙ إه اهتعر   اِرٕ    

ٗاستلِاٖ  قا٢قٕ، ٗٓر٘ ًرا أاراف إه    

اهثقافررررررٞ ا ُسرررررراُٚٞ رالف ا وررررررساي،   

ٗباكا ٗ، اي ال  سٗ، هلا. هقس اُتقرى  

اه شررر إه ًررا ٓررٍ اوٚررٕ اهٚررَ٘ ًررّ ،كاٙررٞ   

باه٘ ٘،، هلٍِٔ كوٌا لقق٘ا ًّ أًر 

 فتحا أب٘اا أً٘ك كث ٝ.

ٗٓلرما كاُررا اهثقافرٞ تِتقررى ًررّ   

ٗا   إه ر،ر أكثر تعقٚرسا  ٗابتلراكاي   

مجاهٚٞ ٗات،ٙا،ا  د جماي اه٘اٛ ٗاهقسكٝ 

اوررٟ اهتعرر   اِررٕ. مبعِررٟ ر،ررر ت تلررّ 

ا ا اي املا،ٙرٞ اهضراًِٞ ه قرا١ ا ُسراْ     

ٗت ٘كٖ ٓٛ ًا بس االٓتٌاَ بٔرا فقرب،   

ٕ ٙررري،ا، برررى هقرررس أةررر د ٗاٚرررٕ ٗإ،كاكررر 

ِٗٙتقررى ًررّ  رراي إه  رراي أفضررى ًعرريتا   

 رررٍٚ ا ٚررراٝ ًرررّ  ٔرررٞ ًٗضرررٚ ا  هلٌرررَ٘    

 سٙرررسٝ ًرررّ  ٔرررٞ أ،رررر٠. هقرررس أةررر د      

 األًراْ ٙس اْ ًت٘اك و.

ا ركرررررٞ د املسررررراكّٙ أةررررر حا 

ُسرررقٚٞ ًٗتياًِرررٞ. فا تٌعررراي األٗكبٚرررٞ  
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اِرررررسًا برررررسأي ُٔضرررررتٔا، ت ٙ رررررسأٓا    

اه  سرر ٞ ٗاأل،بررا١ ٗال اهعوٌررا١ ٗاهساسررٞ   

 رررسٍٓ. هقرررس كاُرررا  ركرررٞ ُٔررر٘    ٗ

تشٌى ا تٌعراي األٗكبٚرٞ بسالهرٞ اهقرسكٝ     

اورررررٟ اهتحررررررك باهترررررسكٙج ًرررررّ ٌِٓٚرررررٞ   

اهلِٚسٞ ا   ركاي ا ة ح اهسٙين 

املساً٘ٞ ًّ   قٞ تي،ا، ةع٘،ا  ُٗ ٘ذا ، 

ٗتؤسس ه٘ ٘،ٓا اوٟ أُقا  ا   اع، 

ٓٛ اه  ٘اتٙٞ اهصرااسٝ بٔرس١ٗ ٗترسكج،    

   اّ إااتاتٔا.إمنا بثقٞ ال تق ى اهرتا 

ّٖ٘ ب لرررٝ  راًشررٛ   ررا،    ِٓررا ُِرر

اهتاكٙخ  ٗاه  فٍٔ ًِٔا توم ا ٔ٘، اه  

بررمهلا األٗكبٚررْ٘ د كررى ُرر٘ا ٛ ا ٚرراٝ    

ٗاهِشرررررراط اوررررررٟ األك ، د ابتلرررررراك 

األ،ٗاي، د اهتعسّٙ ًّ أاٌاق األك ، 

د اهِقرررى ٗاه ر ررراي، د اه حررراك اورررٟ    

ظٔ٘ك اهسر ّ، د املرساكو ٗا اًعراي،    

 كى تاٗٙٞ ٗجماي ًّ تٗاٙا ا ٚراٝ  بى د

ٗجماالتٔررررا. كرررراْ كررررى فررررر، ٙسررررعٟ    

هتحسررو برررٗط  ٚاتررٕ، ٗجمٌرر٘ع ٓررمٖ   

اهتحسرررررِٚاي اهررررر  أُت ٔرررررا األفررررررا،،    

بلوا إاات جمتٌ  ًتلاًى، ٗكاْ 

ًرّ ذهرم اهسٚاسرٞ ٗاهثقافرٞ اهر  كافقرا       

ُٔ٘  ا تٌ  ٗار ي اِرٕ أٗ السرتٕ    

 هوعات.

ه ٔرررررٍ اه لررررررٝ أفضرررررى  لرررررّ  

هلترررر  اهرررر  لررررس،ا اررررّ    ًرا عررررٞ ا

اهت ررر٘كاي د اصرررر اهِٔضرررٞ ٗاهتِررر٘ٙر، 

ًثى كتاا بٚ  بُ٘٘  ا ضاكٝ األٗكبٚٞ 

د اصر األُ٘اك . ِٓان ارس ت اةرٚى ال   

ترررتن جمرراال  هوشررم أْ اهِٔضررٞ األٗكبٚررٞ   

كاُرررا  رررران جمتٌعررراي ًتلاًورررٞ،    

ٗهٚسا ُشاط ًثق و ٗأ،با١ فقب كٌا 

 سث د ب ،ُرا،  ٚرا افتقرسي هو  قرٞ     

 رااٚٞ ٗاهِشاط اهِسقٛ.اه

 

د اهت اةٚى ُقرأ اّ ت ر٘ك املِراتي   

ٗا ٚرراٝ فٚٔررا ًٗ٘ ٘،اتٔررا، اررّ اه عرراَ   

ُٗ٘اٚتررٕ، ٗ رررق إاررسا،ٖ، اررّ اهصررحٞ    

ٗات،ٙا، اٌر ا ُساْ،  تٟ أْ اه رااْ٘  

تاك أٗكبا آل،ر ًّرٝ د ذهم اهعصرر، ارّ   

 وٞ األٗال، اهمّٙ  ٘تْ٘ ةغاكا  ٗاهِسرا١  

،ٝ، ارررّ تررر ،ر اهوررر٘اتٛ ٙقضرررو د اهررر٘ال

اهيٗاج، اّ اهِقى ٗاه رق ٗاهِعافٞ، برى  

اّ رالف اهت اةٚى، ٗارّ لسرّ اهقرٍٚ    

اال تٌااٚٞ ٗاه٘اٛ ٗت  ٚق اهقاُْ٘. هقس 

أة د اه ر، األٗكبٛ ٙ ٘ق أ ررا فرر، د   

ا ضررررررراكاي األ،ررررررررر٠ كا ضرررررررراكٝ  

اهصررِٚٚٞ األ رررا إهٚررٕ، اشررر ًررّراي د    

جماي  ا اي االُتاج اهر  اصرى اوٚٔرا    

راٞ اهس ّ، ٗ ٔس ا ٚ٘اُراي د  ًّ أب

اهِقررررى ٗاهيكااررررٞ، ًٗررررّ  ا ررررٞ اهرٙرررراح   

ٗبررررر الي املٚررررراٖ ٗاهِقرررررى اهِٔررررررٜ ٗد  

خل، كررى ذهررم ًقاسررا  بعررس،  إاهقِرر٘اي.. 
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األ صرررررِٞ اه  اكٙرررررٞ، ٗ رررررسٝ اهقٚررررراو  

 أٙاًمان هو ٔ٘، امل مٗهٞ.

فررا ٗ ررسٙر أْ تقرراكْ بررٕ إُررٕ أًررر ال

ُٔضررٞ اآل،رررّٙ، فوررٍ ٙ ررق فررر، ٗت ت ررق   

ابرٝ ثررررت رررر٘ك  ٚرررراتٍٔ ارررر  امل  ف٣ررررٞ ت ت

هو رررٗج ًررّ اهت وررف، ًٗررّ   ررى مجٚرر      

ف٣اي ا تٌ . ِٗٓا اوِٚا ارسَ اهتغاارٛ   

اررّ اهِشرراط االسررتعٌاكٜ ُٗٔرر  ،رررٗاي    

اهشع٘ا ب عى اهت ٘ق د اهسر ح ٗإارسا،   

ا ٚرررر٘س ٗٗسررررا٢ى اهِقررررى، ٗٓررررما ًررررا     

اسررررررررررررت٘فِٚاٖ د كترررررررررررراا  ،رررررررررررراكج 

األٙررسٙ٘ه٘ ٚاال ال لسررِ٘ا اهعررّ برراهغرا  

 هصسٗك. ٚس ا

ِٓا ُست ٚق اورٟ ،ٗك اهثقافرٞ. أٙرّ    

كررراْ اه  سررر ٞ ٗامل لررررْٗ ٗاأل،برررا١ 

 ٗاه ِاُْ٘؟

األ،هرٞ ال ط رر٤ د اهسالهررٞ اوررٟ أْ  

اهثقافرررررٞ كاُرررررا ترافرررررق كرررررى ٓرررررمٖ    

األُشررر ٞ،  ترررٟ أُِرررا ُؤكرررس أْ ٓرررمٖ     

اهت ر٘كاي أةرر حا  ري١ا  ًلٌرر   ٗ،اال    

اوررٟ ت رر٘ك اهثقافررٞ، هقررس أةرر حا تِقررى 

ةرر٘ك ا تٌعرراي ٗٓررٛ تررِٔ  د مجٚرر    

ا ررراالي ٗتررر ين اهعقررر٘ي اهررر  أةررر حا 

ا ٣ًاي ا اًعراي تتسرابق د بِا٢ٔرا. ِٗٓر    

أٙضرررا  ال  لِِرررا إ  ررراي ،ٗك اهسٚاسرررٞ  

ًٗررا بررٔستٕ ًررّ ت رر٘ك أةرر حا تقرر٘،ٖ      

اه  قرررٞ اه  ٘اتٙرررٞ، ٗكرررى ذهرررم اررريت   

سررو ٞ اهعقررى اهررمٜ بررسأ ٙعرريت ٗ رر٘،ٖ د   

امل رتااي اهتلِ٘ه٘ ٚرٞ، ٗا ررٗج ًرّ    

 اهع٘ت ٗا ٘ف ٗاه قر ٗا ٔى. 

هقس بقٚا اهثقافٞ  ا،كٝ اورٟ إارا،   

 ر٠٘ اورٟ   األ،هٞ ٗا ٘افي ٗاملؤبرراي األ 

اهر ررررٛ ٗاهت رررر٘ك، اوررررٟ إاررررا، اه ررررر،   

)ا ِتوٌرررراْذ اهررررمٜ ٙقرررر٘ي اِررررٕ ترررر ٜ     

إاوترررْ٘ إُرررٕ ٓررر٘ اهرررمٜ ال ٙرررسق أاِررراق    

أسررراٖ د ا رررا، كٌررا ٗإُررٕ ال ٙ صررق 

اوٟ اهس ا،ٝ. هقس ت ٘كي ا ٚاٝ املا،ٙرٞ  

ٗا ُتررراج، كٌرررا ت ررر٘ك اهعقرررى ٗاهرررمٗق    

 خل.إٗاه٘اٛ ٗا كا،ٝ.. 

اه  ملاذا ُسر، ذهم، ًٗا اهسكٗو 

 است سُآا؟

ال ٙلابر ًلرابر أْ ُٔضرتِا اهر     

ُتغِرررٟ بٔرررا ت لصرررى بٔرررما اهشرررلى،   

ِٗٓان ًّ ٙسا٘ إه ُٔضٞ ،اُٚٞ أٗ ،اهثرٞ  

أٗ ًت س،ٝ. ،ْٗ أْ ُِسٟ أُٔا ُٔضٞ    

ذاتٚرررٞ املِشررر ، برررى ًسرررت ا،ٝ د ً ا،٢ٔرررا 

األٗه ًرررّ أٗكبرررا بعرررس اهت٘اةرررى ًعٔرررا،   

ُٗرررمكر ِٓرررا كاٚرررى املت٘اةررروو ابترررسا١   

برفااٞ اه ٔ اٜٗ، ممّ ُقرى هِرا ةر٘كٝ    

اآل،ررر ًقاكُررٞ مبررا هررّ اوٚررٕ، ف رررسأُا      

 ُتوٌس  رٙق اهِٔ٘ .
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هلررّ ٓررى فعوِررا كٌررا فعورر٘ا؟ ٓررى   

اخنر ررا جمٌررى جمتٌعاتِررا د  ركررٞ   

ًت٘اةرروٞ ال ترا رر  فٚٔررا كررٛ ُصررى إه  

ُٔضرررٞ ةققرررٞ، أَ اكت ِٚرررا بررراهل َ  

 ٛ أكؤا؟ؤت،ْٗ ُٔضٞ ُسقٚٞ ت

بع  األ،با١ ُٔضتِا ال تعسٗ ُشاط 

ٗامل لرررّٙ، ٗٓررٛ إه اهٚررَ٘ ت تصرر د    

 قٚقررٞ ال ك عررٞ أِررا برراهر ٍ ًررّ أُِرررا      

ُرر٘ك، اشررراي األ ررا١ ًررّ اهِٔضرر٘ٙو،  

هلِِا ال ُرةس ، ص   قاي ا تٌر   

ًررّ اهت وررف، إُٔررا ت طرررتق  ٚ٘ه٘ ٚررا  

ا تٌ  ك اٙٞ، باهر ٍ ًّ أُِرا ت ُ رق   

كٌررا كِررا، إمنررا ت هقررق ًررا  ققتررٕ   

،رررررر٠، ٗال ٙرررررياي اه قرررررر   اهشرررررع٘ا األ

ٗاهت ورررررف كٌرررررا ال ترررررياي اهعصررررر ٚاي  

فااوررٞ، سرر٘ا١ توررم املرت  ررٞ باهِسرر  أٗ    

توررم املرت  ررٞ باهعقا٢ررس اهرر  تشررسُا إه    

 اه٘كا١.

ال ترياي أتٙررا١ املررأٝ ،اهررٞ اورٟ اٌررق    

إ ررراْ املرررؤًِو، ٗال ُرررياي هرررتلٍ إه 

بررٚ٘ا اهعشررا٢ر  ارررات ًررا ا يُررا ارررّ     

 عٚررٞ إارراتٖ، بعررسًا كسرر ا فلرررٝ ك   

اهعصرر ٚاي د ،قافررٞ األ ٚرراي، ٗال ٙررياي   

ا كٓرررراا ٙتغررررم٠ اوررررٟ ٓررررما اه لررررر     

اهعصررررت املت وررررف، ٗال ٙررررياي  ررررس ِا    

اه اهٛ  اكٌا  اوٟ  اارُا، ِٙافس بى 

ٙررررسًر  ررررٍٚ ا سا،ررررٞ اِررررسًا ٙررررؤٗي إه 

ا كٓررراا اهرررمٜ تغمٙرررٕ ا رافرررٞ ُٗقررراا  

املرأٝ أًا  أٗ أ،تا . فٌعركٞ ا  ص ًّ 

 اهت وف ًؤ وٞ.

تِ رط   قاي ا تٌر  ك اٙرٞ    ت

د اهِٔ٘ ، ًٗا أايُاٖ هرٚس د ًر ًّ   

 ٞ  ،ًررّ اهعرر٘،ٝ اِررٕ  سرر  األ،هررٞ اه٘ا عٚرر

فرررراهِٔ٘  أٗ اهتقررررسَ اهررررمٜ ٙ تقررررس إه 

اهِسقٚٞ، ٗٙلْ٘ اوٟ برلى اُ ثا راي   

د ً٘ا رررر  ٗجمرررراالي ،ْٗ   ٓررررا هررررٚس 

 اٌاُا  ب ال ٙع٘، إه االُتلاو.

ت تت سررررررررس ُٔضررررررررتِا د  ورررررررر  

، ٗت تل ررى ابرررتان مجٚرر   جمتٌعاتِررا

ف٣رراي ا تٌررر  بٔرررا، ٗت تِ ررري اه رررسا٢ى  

اه  لتا ٔا  ٚاتِا ُٗض ر الست ا،ٓا 

ٗاالاتٌا، اوٟ اآل،ررّٙ، ،رٍ ُ را،ر مبرا     

ا تِِٚاٖ د بٚ٘تِا، ٗكى ً ر،اي  ٚاتِا 

مما است٘ك،ُاٖ ب مثاْ ًا تِيفٕ ةحاكِٙا 

 ًّ ُ ب.

ال تلْ٘ اه ِٚٞ اه ٘ ٚٞ  ٘ٙرٞ ًرا ت   

ٗتررسف  إهٚٔررا اه ِٚررٞ اهتحتٚررٞ، أٗ  ترفررسٓا 

تت ررا،الْ اهترر ، ، فاهثقافررٞ تعررين ٌِٓٚررٞ    

اهرررر٘اٛ املت رررر٘ك ٗا رررراكج اوررررٟ كررررى    

املع٘ ررراي اهررر  تقرررف د  رٙرررق اهعقرررى،  

ٗٓرررما ًررررا أٗكوِرررراٖ أٗ أٗكوررررٕ ك رررراك  

ساسرررتِا ًٗثق ِٚرررا إه أُ سرررٍٔ ٗبقٚرررا   

ا تٌعرررررراي ًرتا،فررررررٞ اوررررررٟ املررررررثق و  

،ر، ٗاهسٚاسٚو ٗهٚس ًٍِٔ ًّ ٙثق باآل
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فلاُررررررا ا٘اًررررررى اهتِرررررراتع د ةررررررو   

اهت٘ ٔررراي إه ا سا،رررٞ اهررر   رررس،ا د 

اهشلى ،ْٗ املضٌْ٘. ٗهقس ٗ  ِرا اورٟ   

 ٞ  -ت اةرررٚى ذهرررم د   ًسرررا١هٞ اهِٔضررر

 ًسا،ى ًٗقسًاي هِٔضٞ ًت س،ٝ .

ال ُٔضرررررٞ ،ْٗ ،قافرررررٞ ٗد مجٚررررر     

جمرررراالي ا ٚرررراٝ. ٗٓررررمٖ تشررررٌى ،قافررررٞ  

ُترراج ٗاالبتلرراك ٗك ٌٓررا ًقصررٚتاْ ا 

ورررررررساُِا ًٗع٘ تررررررراْ. ٗإذا كاُرررررررا   د ب

اهررسا٘اي ًضرر ر،ٝ هةفررا،ٝ ًررّ اهرررتاث   

د ذهررررم، فو املررررا  ررررسًِا األ،هررررٞ أُِررررا    

است عِا إ ٚا١ ًا ٙسٍٔ د تٙا،ٝ إاا تِا 

ًررّ ٓررما اهرررتاث، ُٗسررِٚا إ ٚررا١ ،كٗسررٕ  

اه ااوررٞ د اهتقررسَ. ٗاهرررتاث ىلا ررٞ إه    

توررم ا ركررٞ اهرر  لٚررٛ فٚررٕ اه ااوٚررٞ  

ي، أٜ إه إارا،ٝ  رتاكٌرا اهٗطوصٕ ًّ 

اهِعررر فٚرررٕ كٌررا ٙرررسا٘ إه ذهررم أبررررت    

ً لرِٙررا، ٗ را١تررٕ ًررّ اهصرر ر كٌررا     

 ٙسا٘ ٙ٘سف اهصسٙق. 

ه٘ ىلثِا د املشاكٙ  اهِٔض٘ٙٞ اهر   

،ارررا إهٚٔرررا ًثق رررْ٘ ًٗ لررررْٗ ك ررراك   

ه٘ سُآا، أٗ ه٘ سُا كث ا  ًِٔا ار٘ت  

اهثقررٞ ٗاالٓتٌرراَ، هلِٔررا د  رر  ً٘ رر    

ٕ ٗترررث ٖ ًرررّ  اه ااوٚرررٞ سررر٠٘ مبرررا أ،اكتررر  

 رر٘اكاي ًِٗاك رراي، كٌررا  صررى د    

تِرراٗي  ررر٘كج  رابٚشررٛ ملشررررٗع ةٌرررس   

اابررررررس ا ررررررابرٜ. ٗإذا كاُررررررا ٓررررررمٖ   

املِاك رررررراي ال طورررررر٘ ًررررررّ  قررررررا٢ق،    

فلرررمهم املشررراكٙ  اهثقافٚرررٞ اهِٔضررر٘ٙٞ   

اهرر  تِ وررق ًررّ  رررا١ٝ هورررتاث، ال طورر٘   

ممررا ٙؤكرررس  ضرر٘ك اهعق ُٚرررٞ ٗاهررر٘اٛ   

اكٙ  برراه٘ا   كٌررا برراهرتاث، فت ررسٗ ًشرر   

،قافٚررٞ ًرً٘ ررٞ، هلِٔررا ت اصررى أْ    

كرراْ أ ررسٓا فرراا   ك اٙررٞ د ل ٚرري   

ا تٌعاي إه االخنراط مبا ٙسا٘ إهٕٚ، 

س٘ا١ ًرّ  ٔرٞ اهرت ون ًرّ املع٘ راي أٗ      

ًّ  ٔٞ زلو احمل ياي ٗاملٔاكاي، أٗ 

ا رٗج ًرّ  راي اهت عٚرٞ ه ،رر ٗ،قافترٕ      

إبرلاهٚٞ   –كٌا أٗاحا د   اهت عٚرٞ  

 ِق٘ةٞ ٗاهتٌِٚٞ املعا ٞ .اهسٚا،ٝ امل

اه٘ ررر٘ف اورررٟ املشررراكٙ  اه لرٙرررٞ  

ًثررررى ًشرررررٗع أ،ُٗررررٚس أٗ ا ررررابرٜ أٗ   

اهعرررٜٗ ٗ  ٓررٍ، كرراْ فٚٔررا ًررا ٙررسا٘   

ه ِا١ ةوٞ اق ُٚٞ باهرتاث، ٗٓمٖ اهصوٞ 

تقضررٛ باأل،ررم ب عضررٕ، كٌررا ب سررقاط  

بعضٕ ًرّ ا ٚراٝ اهعٌوٚرٞ، ٗتصرحٚد ًرا      

 لرررّ تصرررحٚحٕ، ٗ رررس أٗارررد بعررر  

بستٌ٘ه٘ ٚٞ كٝ اهق ٚعٞ ا اهلتاا ارٗ

ًرر  ًررا ال ٙصررد أْ ٙ قررٟ  اكٌررا  اوررٟ     

فلرُررا ٗٗا عِررا ًررّ ٓررما اهرررتاث كٌررا   

فعوررا أٗكبررا ارر  اررسٝ   ٚعرراي، كٌررا    

أٗارررد ذهرررم ٓابرررٍ ةرررا  د كتابرررٕ    

  خماااي ا سا،ٞ اهتِ٘ٙرٙٞ .
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هلررّ اه ٌ ُِٚررٞ اهرر  ٙ ثٔررا  سررّ  

 ِ رٛ د اهِ رر٘و ٗاهرر  اررٌِٔا كتابررٕ  

غراا  تررساُ٘ا إه ت ًقسًررٞ د اوررٍ االسرر

اه ٌ ُِٚررررررٞ ا ا،اررررررٞ. فٔرررررر٘ ٙررررررر٠ أْ   

ا ضرررراكٝ تتِرررراٗا بررررو برررررق ٗ ِرررر٘ا  

املت٘سررب ًررّ  ٔررٞ، ٗغاهررٕ ٗ ربررٕ ًررّ   

 ٔررٞ أ،ررر٠، ٗٙسرر٘ق األ،هررٞ ًررّ اهترراكٙخ  

ًستعِٚا  باهرسَ٘ اه ٚاُٚٞ، ٗكى ًر ورٞ  

تررسَٗ بررو سررت٣ٌٞ إه سرر ع٣ٌٞ سررِٞ. ٗٓررا  

ٓررر٘ ٙقررررأ بساٙرررٞ اهشرررٚ ٘،ٞ د أاٌررراق    

ألٗكبٚررٞ ًٗعآرٓرا ا سٙثررٞ،  ا ضراكٝ ا 

هٚؤكرس أْ اهررمكٗٝ ا ضراكٙٞ اا٢ررسٝ إه   

اهشرق، إه ب ،ُا باهت كٚس، أٜ ارات  

اهعرٗبٞ ٗا س َ. هلّ ٓٚٔاي ٙا  ِ ٛ 

فا ضاكٝ رٙوٞ إه برق    بر ِا، إُٕ 

 اهشرق اهلِسٜ ٗاهصٚين ٗ  ٌٓا.

هقس  ر ِا د ،قافرٞ اهورَ٘ ٗاهعتر ،    

ُِرا ت ُسرت     ٗإذا كِا اورس أُ سرِا أل  

ا ررررٗج ًرررّ ارررات ا اا رررٞ إه ك ابرررٞ    

اهتقررسَ، فتررراكٝ ُورررَ٘ اهغرررا ٗتررراكٝ ُورررَ٘   

اهرررتاث ٗأٓوررٕ ًٗررا كاكٌررٕ، ٗترراكٝ ُوررَ٘    

اهسٚاسرررٞ ًٗشررراكٙعٔا، ،رررٍ ُورررَ٘ بعضرررِا  

ٗأُ سِا، ف ُِا ا  أْ خنررج ًرّ ارات    

اهورررَ٘ ٗاهعتررر  ًررررّ أ رررى االخنررررراط د    

أاٌررراي ًٗشررراكٙ  تشرررٌى مجٚررر   ٘اُررر   

ْ أْ ُِتعرررر ًرررا سرررٚ تِٚا ًرررّ   ا ٚررراٝ ،ٗ

اهعات اهقصرٛ أٗ ًرّ ارات اهغٚر ، فر       

 خمرج هِا س٠٘ اّ  رٙق ُشا ِا.
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 القصيدُة السير ذاتّيُت
 نداُء البوح والتحاُم الراكرة

  .محّمد صابر عبيد أ 
 كاتب وباحث من دوروة

 

وعّد مصطلح "القصودة السري ذاتّوة" مصطلحًا هجوناًا معاب بان  اّن ال اعر      

الذاتّواة  حان مانح ال اافر بحعاة حاراة ذاعرّوة ادا الناكّوة     ان          و ّن السرية 

تحادوها حنو رواوة دريته الذاتّوة أو رزء منها  فن رروق منوذج ذعرّي خمصوص 

فلى و ق آلّوات خاّصاة تق ياوها تقاناة هاذق القصاودة  وونن اي أا اياب ا اادة         

قاى   داكارة ال اعر و  ت حاّو      السري ذاتّوة لل قالود ال عرّوة الحنّوة للقصودة كي تن

اخلصاكص السري ذاتّوة   النّص فلى اخلصاكص ال عرّوة  وهو ذرط ونطنق فلى 

 أذ ال ال داخة األرنادّي واألنوافّي   اجملال األدبّي كاّ ة.

توصففففففي ة الففففففيسة ة ػفففففف  شةتي فففففف    

قفففوع ؾفففف طز  ش  اع فففف   "ةصفففاً بأ ّها  ففففب  

ًأ  ففف    غفففطزي  يػفففه ا شيفففش ة ؿفففب ط ؾففف 

أؾ بع غ تش ة صةتيف   ته فط شيفش ة فصة      

ة ؿففففففففف طي  ة ػفففففففففبضزة ّ ففففففففف   ب ة   ع   

سوض ففب ة اففوز        ففطة  ت طكففعة  ففوع 

 فففف   وةزو ففففب    بيبت ففففب  فففف  أ   فففف  

 أظ  ففف   تػففف يب  رفففب   فففوض ب ة فففوةق     

خبضج  يفسة  ةتتدي فا ة ؿف طز    قفس يتا  ف       

ة  ففففف   ة   ع ّ ففففف ببط أخفففففط   ػففففف    

ةتتاّل فففب   ة ؿفففط حت ة ففف    ففف  كفففا   

 شةتي .  يؿرتحت يف ة ت بز غف   قليسة غ 

 ففب  ففس     شةتيفف  ة الففيسة  لففوع ة ففرتة   

ّإؾففففبضة  أ  قففففوعري أ  ت فففف  ري  ي كففففس شيففففش     

 ب ةتطج يب  ة ع  يف  أ    ة ؿب ط   لى ضوري

ةت بايفففففففف  أ  ة ؿدلففففففففباي   ل ففففففففوةز    

 ةذ بيففففب  ة فففف  تت فففف   ب ة الففففيسة  

 ت كففففس صففففً ي  ةتيوففففب  ةت اففففوز ّفففف     

ة ػفففبضز  ةتتلاففف   لفففى  فففص      -ة ؿفففب ط 

 ال يؿفففرتحت يف ةتم فففور ة ؿففف طز     ة غفففؼ.

سة   فففففب ة الفففففيسة ة وة فففففسة   ش    لالفففففي

تت طكع ة ػ ة ة صةتي  يف قليسة  ة سة  

ُيؿفففرتحت أ  ت فففو  حبويلففف   يففف  ت اففف     

صفففوضة  ة ففف   ت  فففؼ حب ي ففف  ة رتتيففف     

ة تلفففففب سز   لفففففى  ػفففففتويب  ة ػفففففطز أ    

ةذس  أ  ة م بء  أ  يف ز و   قلفببس  

تؿفففّ ا ز و ففف  ؾففف طي   ة فففسة  أ  يف    

  أكوففط  فف  ش فف . ك ففب ال يؿففرتحت يف ش فف 

ة تعةر اوع ؾ طز    ي     ش     كا ة افوةع  

قلفيسة  ففف  ة ؿ طي  ةت ط ش  )قلفيسة ة فوظ    



 2222/ / آب515العدد  

 

55  

 

يف  ففبع فففف قلففيسة اوففطحل صففبذ  فففف ة تم يلفف  

 ًات ففبء    فففف شةتيفف   تفوةشط ة ؿففط حت ة ػفف  

حل   لففى ة   ففو ة ففصز  1") ففصة ة  ففوع ة مفف  . 

 ّشفففط  طي ففف  كبشيففف   لؿفففب ط كففف  يفففس       

    ب ؾ طيبأ.غ تش ة صةتي   أ  جعء 

 لففففى شةتيفففف   تاففففور ة الففففيسة ة ػفففف  

ة غبغفي   ة ف  ال   ةتطت عة  ز و      

ّففففس     ففففب الغففففت  بع ة ؿففففط حت ة م ي فففف      

   ف  ج ػف       مبب أا فب افوع   ه ف   ة وةج  

 لفى  فب  فو     شإ   ة رتكيفع يفت    أزّي    صة 

   ف  خفًع قفطةءة        فب  فو ؾف طز    غطزز 

يسة ةتطت فففعة  ة ففف  تافففور  لي فففب ة الففف    

أشلف    ف   ه فط  ف       قسشةتي     ة ػ 

  ة تابضب ة ج بغ    هب ط ة تمب ا ة زّ  

ّفف  ة ؿفف ط  ة  وففط  شػففسة ة فف   ة ؿفف طز     

خبلببلففش ة ؿفف طي  ةت ط شفف  قففبزضةأ  لففى     

ة تفففففوةء ة  فففففو   ففففف   او فففففب  ة ففففف      

 لفى   قفبزضةأ  –    غسة ة ػطز أي فبأ ة ػطزز 

ًأ     ة ت ففب    ة تففسةخا  فف  ة ؿفف ط   ؿفف 

أزّيففبأ  ؿففرتكبأ  يػفف ى       ش ففبّء ّففص  

ةالكت ففبع ّففب خط   يففعزةز غ ففى  شب ليفف     

حل   لففى ة   ففو ة ففصز ي ففتأ او ففبأ أزّيففبأ  2)ّففش

جسيفففسةأ  لفففى صففف يس ةتلفففال  ة جطةبففف      

  ة  هطز    بأ.

متو ا ؾدلفي   "ة ب"  طكفعةأ ؾفسيس    

ة   ي ففف  يف ّ يفففب  ة الفففيسة ة ػففف  شةتي ففف     

 ض   غفففففف بب كففففففو ة يت ّلفففففف  جّل ففففففب ّففففففس 

ةالغففففتو بب   يف تؿفففف يا ةالّ /ة ؿففففب ط   

ش ففف  ُيففففسخعا ة ؿففففب ط ؾدلففففي   ة ب يف  

قلفففيستش شإا فففش يو ففف  أ لفففى  ػفففتو   ففف       

 ػفففتويب  ةتيوفففب  ة ػففف  شةتففف   ة ؿففف طز     

ش ص  ة ؿدلي   سوضي   يف ّ فبء  فصة ة  فوع    

 ففف  ة الفففيسة  لفففى  ػفففتو   و فففب  ة  فففوع   

ة ؿفف طز    ػفف  صففمتش  مبففب ت  ػففش  فف  

 بيب   جتبضب او ي    ؾسيسة  يويب    

 ةرلوصي  .

مي فف   زضةج قلففيسة ة ؿففب ط توشيفف  

حل 3") ففا تفصكففط يففب أّفف      أمحس ةتوغو   "

ّهغفففففلوّيت ب ةالغفففففتم ب ي    ففففف   ش فففففبء  

ة الففيسة ة ػفف  شةتي فف   ش  ففوة  ة الففيسة     

حييففا  لففى تابافف  ةالغففرتجبع ّسال فف  ة م ففا   

"تصكط" ة فصز يمفت  ّفبب ة و فوج    خفعي       

ة ففففصةكطة   ػففففتوز  ب    ففففصة ة ػفففف ةع    

ة   فففوةا   ة ؿففف طز  يػفففت س    فففص ة  سةيففف   

ة  فففوزة    شكطيفففب  سفففس زة شة  حب ي ففف   

غ ي   يؿرتك شي ب ة ب    ةالّ  ة ؿب ط  

 يػت يسة   بأ   بيب    تَدَ    ف  شفع    

ة ففصةكطة حيّافف    ففوض ة الففيسة ة ػفف      

شةتي   ة   يف    ةتفا ة ؿف طز   ت فبأ  لفى      

 ش ب ي ت ب.

 االستهالل الشعرّي السري ذاتّي

يػففت يس ة ؿففب ط يف  ت فف  ةالغففت ًع   

 ا تصكط يب ة لوضة ة   وةاي   ة ػ  شةتي   "

" ّوصفففم ب خابّفففبأ  وج  فففبأ  ففف  ةالّففف   أّففف  

ة ؿففففب ط    أّيففففش      ففففش ي   فففف  ةتيوففففب  

ة ػ  شةت   ّإق بر ؾدلي تش ة اوي ف  زةخفا   

 فا  ؿدليََّت  "ش بء متبول   يػب ز ّ  ة 

"  شإ فففبش    فففبضة  تفففصكط  ولففف  يفففب أّففف    

" ول " شة  ة ا ي   ة تؿ ي ي     يفا  لفى   

ة ففصة  ة ؿفف طي   ة طة يفف  ّسال فف  يففبء ة  ػفف    

 جت ففففففا  فففففف  ؾدلففففففي   ة ب يف  ب ففففففف     

ةغففرتجب ي    ؿففرتك   فف  ة ففطة ز ة ففصةت       
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ة ؿ طز    ّص   ي مت  ةالغت ًع ة ؿف طز   

غف  شةتفف     يف ة الفيسة  لفى ش ففبء ؾف طز    

ي سؤ  ة طة ز ة ؿ طز  ة ػ  شةت   ّبؾرتةك 

ؾدلي   "ة ب" يف  فصة ةذفطةك    ف  وف       

يؿفففففففطع ة ػفففففففطز ة ؿففففففف طز  ةالغفففففففت ً    

ّتؿ يا  ت تش  لى  صة ة   و ة صز يؿ  

   ةذ فففوض ة  فففببل   يف ةتيفففسة  ة ؿففف طز   

 ة ػ  شةت  :

  ا تصكط  ول  يب أّ  "

 ش   ة  بّواأ ةتتس  

  لى ؾطش  ّيت ب ة اي    

 اب أشكط تل  ة  بصم أ

 محلت     ضشيا َّ ة ؿَّاي 

  لبشَ  يف    ِّ ب

 كب  ة وقُ   ج بأ  غ بضةأ

  ضمبب ال يعةع

  فففب ظةع يف ة فففصةكطة.. حب ففف  ش ففف     

 "ة تبضيذ

تؿفففت   ز و ففف   ففف  ةتمفففطزة  شة    

ةتطج ي فففف  ة ػفففف  شةتي فففف    ففففب كفففف  تففففس     

 جففا ت ففطيؼ   ة م ففطة ةتيوبقي فف  ة وةج فف   

غ  شةتي   ة اليسة  ةّتسةّء     ت   ة   فوة   

"  يفف    ففا تففصكط  ولفف  يففب أّفف      ةتعيففسة "

تتفففوة  ة لفففوض ةالغفففرتجب ي   شة  ةتطج ي ففف  

 ف   /ش   ة  بّواأ ةتتس  ةت باي   ة صيل  "

"      وف   ةغفرتجبع    لى ؾطش  ّيت ب ة اي 

 اا  شةكطةتي   ت س   بّطة      فب أوف ة يف   

  بي  ة م بء ة ػ  شةت   ة ؿ طز   ألاوي   

محلت     /اب أشكط تل  ة  بصم ة طة ي  "أ

"   لفففففبشَ  يف    ِّ فففففب /ضشياففففف َّ ة ؿَّفففففاي 

يلففف   ب ةغفففرتجبع  فففص   ة فففع   ة ؿفففا        

" يف كففففب  ة وقففففُ   ج ففففبأ  غ فففففبضةأ   ةتفففف  ع  " 

ةا ابشتش خبضج  يفسة  ة فصةكطة  صفوالأ       

"  ب ال يفففعةع ضمبفففة فففطة   يف ضوفففبء  ؿفففرتك "

 يففف  ال ي تمففف  ةالغفففرتجبع ّبغفففتدسةر    

  ففب ظةع يف ة لففوضة شافف  ّففا ة ا فف  أي ففبأ " 

"  شب تفففبضيذ ة فففصةكطة.. حب ففف  ش ففف  ة تفففبضيذ 

ةتػففت بز زةخففا ة  ػفف  ة ػفف  شةتفف   ة ؿفف طز  

 ةذ ي   ش حب   ال يع ع.

تفففففسخا ؾدلفففففي   "ةدفففففس "  ت ّكفففففس  

  ففففففففوض ؾدلففففففففي   "ة ب" يف   فففففففف بض  

  شةت   ة ؿف طز  زةخفا   تؿ يا ةتيوب  ة ػ

ة الفففففيسة   الغفففففي  ب  ففففف  يت ّلففففف   فففففصة 

ّ  ةت تفس      فب      ةذ وض ّب تبضيذ ةرفب

حبمو   ة اب ة ػ  شةتي   ة ؿف طي    ف  ج ف      

 ّففففبتطج  ةت ففففبا   ة ففففوةق     ػبغي فففففتش 

ةتطكعي   يف ز   ةتيوب   توكيس   ايبتش 

 لى  ػتو  ةذس  ة ؿف طز    مبفب ل فا    

أكوففط محي ي فف   تػففوالأ يف حب ي فف      ة م ففبء

ة ت ويا ة  ببل   زةخا ةتػبض ة ؿ طز  ة ػ  

 شةت  :

 َاَ َؿُش    جسز"

 ال يؿ ش أزَّ تبضيذري؛

 ظ  ري  لى  ب أ ل 

 ةر ُع ة يبُّؼ ة محط

 يػوِّض  ةدسُع ة امو  ُّ

  ة لي س  ة  َّع     ّ ب  ةذبضة

 ياوز خابز يف ؾوةضع ز ؿ 

 ة ا بعغ سيباٌ  غطي ُ  

 يعزةز ةضتابؤ ب يف ش بءة  ة  بع
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  ةِ طأٌة َ َ ِ ُ   و وَ  ب

 "   ة   يف ةتوةج  

تتهّلففففى ز و فففف   ااففففب    تب ففففب  

 ظ ةيب  ظًع غ  شةتي       هّل    وض 

ؾدلفففي   ةدفففس   قفففس توّ ففف  اففف ـ ة تفففبضيذ  

ظ فف ري /ال يؿفف ش أزَّ تففبضيذري؛/َاَ َؿففُش  فف  جففسز "

وضة  ؿفف وا  "  تفف ظ شيففش صفف  لففى  ففب أ لفف  

ةر فُع  ّلو   صة ة تبضيذ  حب    فصة ة فع   "  

"  يػفوِّض  ةدفسُع ة امفو  ُّ   /ة يبُّؼ ة محفط 

 ة لي فففس   ي  فففط  ّبجتفففب  افففع  ةتطة اففف  " 

"   يففف  تت فففس    ة  َّفففع   ففف  ّ فففب  ةذفففبضة   

ؾدلي   ة طة ز ة ؿ طز  ة ػف  شةتف     ف     

يافوز  ت ّكس   وض ب يف ةتطج  ةت با   "

"   تفففى   فففط ز ؿففف خافففبز يف ؾفففوةضع 

 اافففففب  صفففففوضي  أخفففففط  زةخفففففا ش فففففبء    

ةالغفففرتجبع ةت ففففبا   ةت ففففتّ  ّب ا ي فففف   

يفعزةز ةضتابؤ فب يف   /غ سيباٌ  غطي ُ  ة ا فبع "

ًأ  لفففى ؾدلفففي    ش فففبءة  ة  فففبع  "  ش ففف

أخففط  تففسخا  يففسة  ةذففس  ةالغففرتجب     

 ةِ فففطأٌة َ َ ِ فففُ   يف  ااففف  ةغفففت بضي   ّفففب طة "  

"  مّمففففب   فففف  ة   يف ةتوةج فففف / و وَ  ففففب

يؿفففّ ا قفففو ة غففف  شةتي ففف  شب لففف  يف ش فففبء  

ة تؿفففف يا ة ؿفففف طز   لففففى صفففف يس  ففففص     

 ة اليسة.

 شعرّية االستعادة

أ  فففففب ق فففففي  ةغفففففت بزة ة ؿدلفففففي ب  

ة ػبب   شإا  ب تؿّ ا سب     ف  سفب ال    

ة طة ز ة ؿ طز  ة ػف  شةتف    ؿف   ةتيوفب      

ّابقففف    فففوضي   أكففف   يف  ففف  تتهّلفففى  

ة ل    ة ؿ طي    تػوّ يف ش فبء ة تدييفا   

 ت غ ففففؼ ّب ي بت ففففب ّ يففففسةأ  فففف   ففففػ      

ةتطج     و  فب ل فا ة فطة   ة ؿف طز  يف     

سبحبفففففبأ ّتهلي فففففب  ة فففففصةكطة    ة الفففففيسة

  ةغرتجب بت ب ة   ال تتوّقي:

 أّو ؾ ً   أّو خليا  ..."

 ت ؿ  ة ضُض ة يوَر

 ي   و     ض بز  

 شً تاتُا ة  ت ُ  ض َح ة موةايؼ

 أ  ت جُِّا ابحبطُة ة  ةك 

 غ  ت ب  لى    لط و  ة ش 

 "أ  حيطوو  ّوح ة   مػأ

ي فف  تػففت يس ي ي ففب  ة الففيسة ة ػفف  شةت

أز ةت ففب  لففى  ػففتو  ة ؿدلففي ب  ة ػبب فف     

أّفو ؾف ً   أّفو خليفا      ي  يت   ةغفرتجبع " 

"  أ  ئففف  ة فففصي  ال ّفففس   ففف    فففوض      ...

 ت ففبأ زةخففا  ففصة ة م ففبء ة ففصز ال يلففل       

 ل وفففوع أ فففبر غفففلا  ة فففصةكطة  ففف  ز ا ففف  

ي   فففففففو   ففففففف   /ت ؿففففففف  ة ضُض ة يفففففففورَ "

"   جفا أ  تففهت  ة لفوضة ةتس ؿفف    ض فبز   

تلفففط ة فففع    ةت فففب   ةذفففس      ففف  خ

شفً تاتففُا   ة طؤيف  يف تؿفف يا ّفبضع  ة ففس "  

أ  ت جِّففففُا اففففبحبطُة  /ة  ت ففففُ  ض َح ة مففففوةايؼ 

غ ففف ت ب  لفففى  ففف  لط فففو     /ة ففف ةك 

 ".أ  حيطوو  ّوح ة   مػأ/ة ش 

ػفوز  ة فصز تت فو         ا  ة اب وؽ ة ل 

 /ة مفوةايؼ  /ض َح /ة  ت ف ُ "  ش  ص  ة لوضة

ّففوح  /ة شفف /غ فف ت ب/ ة فف ةك  /اففبحبطُة

"  ّوغفففف  ب أ   ؿففففس  ؿففففطة   ة   مػففففأ

ة لااففففب  ةتػففففت بزة كفففف  ت تلفففف    ل فففف   

ة لفوضة  تػف   يف تؿفييس ش فبء ة الففيسة     

 ة ػ  شةتي  .
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تؿففففففتػا يف غففففففيب  متويففففففا ؾفففففف طي   

ةالغت بزة ق ي  ة ع   ة ػ  شةت   ة ؿ طز  

ّآ ي ففف  تلفففويطي   جب  ففف  تػففف ى      ففف      

 ة فففففسة  ة فففففع    لفففففى  ػفففففاطة ؾففففف طي   

   بي ت ففب يف غففيب   ؿففرتك ل فف  ةتب فف  

 ةذب ط  ةتػفتا ا يف غفّل   ة فسة    بافبأ     

يف ةغت بزة ة لوضة  لى ضو  هفبب    طيفط   

 لتبح ة ظ    ّي بأ:

  ا تصكط  ول  يب أّ "

 ش   ةترتةكَ     ة  علع ِّ

  لى ج  ب  ة  يبء

  أ َي شمطري يطُصُس  الزة ة لطةر

   َّب سة..يف تل  ة صُّضة ة

  و ة  ...

 ُ ُ  ة  ...

 حيتبجو     أكوط    ظ  

  تى تا ل   ة ابشل 

 "كآخط ّ  ري شي ب

ت  فففسض ض ةيففف  ةس ففف  ة ػففف  شةتففف   

ة ؿف طز  ضفو ؾدلفي   ة ب د لف ب ك فب      

ّفففسأ  يف  ت ففف  ة   واففف   ة  ت فففب  ة خفففط   

ّ ضة ة تؿ يا  سوض ة ػطز ة ؿف طز    ش  

-ة ػف  شةتف      يػتصكط ة طة ز ة ؿف طز  

صفوضة   تَدَ ف   ف      -ص    ؾدلي   أّيش

صفففوض ةتب ففف   فففوع ة ؾفففيبء  ة ؾفففدبّ  

 ففا تففصكط  ولفف  يففب     ةتوةقففي  ة طؤيففب  " 

 لفففى /ش ففف  ةترتةكفففَ   ففف  ة  علعففف ِّ   /أّففف 

 أ ففَي شمففطري يطُصففُس  الزة /ج  ففب  ة  ففيبء

"    ف   فب   يف تل  ة صُّضة ة  َّب فسة.. /ة لطةر

 لوضة يف غيب  ّط   ت يس  اتبج  مطزة  ة

"   ففففففففففو ة  ...  ففففففففففوض ةتوقففففففففففي أ الأ "

"    فف  وفف    ُ ففُ  ة  ... ة ؿدلففي ب  وبايففبأ " 

يػفففو ض ةد يففف  ُ   فففش ة ؿفففسيس ة اػفففوة 

 لى ةتت ّا   يل    ليش  تى ةالاتهبر يف 

حيتففففبجو     أكوفففط  فففف   اػففف  ة ابشلففف  "  

كفففآخط ّ ففف ري / تفففى تا لففف   ة ابشلففف /ظ ففف 

 ؿ ل   "   ي       ؿ لت    يػ شي ب

ظ   ّاسض  فب  ف   ؿف ل    فوض   جفوز      

  تبضيذ  ظ  .

 عتبة اخلامتة السري ذاتّية

 تبج ة اليسة ة ػ  شةتي ف      ت ف    

خبمتففف  ت ففف  شي فففب    ت فففب ة ؿففف طي   يف  

ا بي  ةتاب       ّص   ت  ا  ػف ت ب  

ة وجسةاي   يف غلػل   ف  ة لفوض  ة لاافب     

ز  ةتؿفففب س ةتت و  ففف    ففف  يط ففف  ة فففطة     

ة ؿ طز  ة ػ  شةت   ّه ضةقش كّل فب يف غفّل    

ة غفئل  ة ف  تت ففبوط يف شتلفي ةالجتب ففب     

  تدلي  ة طؤي   متويا ة تهطّ :

   ا تصكط أاَ  يب أّ "

 أ َّ محبقَ  ة ط  ب 

 جت ا ة ػيبَج أكوط ةامًتبأ..

 َت عَ ُ  َ ِ 

 كاُّ  صة ة َض ...  !

 يب أّ ...

 حبوةُّ     ة ؿ ب ب 

ت مففففف  ز    مبتي  فففففب ّبجتفففففب   ال 

 ةذيبة

ًأ  أجِِّا  وتَ  قلي

 ك  ال ا َ  شههةأ

  يت اى    ق ا ش

 أكوُط     بضز

 ات ئ ة    لى تط ُّا جػسك
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 أجعر أا ب ة   أكوُط توةؾهبأ

  أ لي ّبترتة      ةذ  يف ض   

ـُ  عا   أا  َغُيِ  ع

  ب تي َّؼ     ؿ  ة يبر

 "     س ب  ي بك تػي ب  يف ةر

ت سأ  ت   ةربمت   ف  ة خفط  ك فب    

ّسأ  ّش  ت   ة   وة    ت   ةالغت ًع  قس 

 و  فف  ةد لفف  ة   وةاي فف     الظ فف  ؾفف طي    

"    فففب  فففص     فففا تفففصكط أافففَ  يفففب أّففف     "

ة ففصكط  ة فف  حيفففب ع ةغففت بزت ب صففف       

ؾدلي   أّيفش غفو     ف  تف     ف  خف ة       

أ َّ محبقففففففَ     طشفففففف    ميففففففب  ّب تهطّفففففف  "

 " جت فففا ة ػفففيبَج أكوفففط ةامًتفففبأ../ة ط  فففب 

 ش فف   لوصففوع    ة ػفف ةع ة ؿفف طز  ة ففصز  

ي ففس   كففه   ال جففوةب  ففش يف  ففصة ة لففسز    

"   ت ففى يففت   كففاُّ  ففصة ة َض ... !/َت عَ ففُ  َ ففِ "

ّلفففور  ط لففف  ؾففف طي   ي فففو  ة  فففسةء شي فففب   

ًأ  فف  أؾفف بع ةالاففس بج ة ؿدلفف      ؾفف 

 فففففف  حبففففففوةُّ  /يففففففب أّفففففف ...ّفففففف  شةَتفففففف  "

ال ت م  ز    مبتي  ب ّبجتفب   /ة ؿ ب ب 

ًأ /ةذيففبة كفف  ال ا ففَ   /أجِّففِا  وتففَ  قلففي

أكوفففُط  ففف   / يت افففى  ففف  ق ا فففش /شهفففهةأ

"  غففف  أ    فففصة ة  فففسةء  فففيؼ ّوغففف ش   فففبضز

  صبظ ة جبّب  ةت     يف  صة ة ػ يا.

ت مفففت   ت ففف  ةربمتففف  ة ؿففف طي   ة ػففف  

ة يف   شةتي    لى صوض ة ت ب ي   ّف  ة فصة  ة ط  

 ؾدلففي   ة ب ةتطكعي فف  ت   ففط  فف  جففو ط   

"  ات ئ ة    لى تط ُّفا جػفسك  ة م طة "

 الغي  ب    تت و ع ة فصة  ة طة يف   ف  شة     

شطزي ففففف  أاوي ففففف     شة  ّ ي ففففف   ؿفففففرَتك  

كّل ففب ز فف  ةذبجفف    يفف  ت فف ز ة ففصة    

ة مطزي ففففف  ة طة يففففف   ت   ففففف   ؿفففففط ع ة ػفففففطز  

  أكوفففُط أجفففعر أا فففب ة ة ؿففف طز  ةد  ففف   "

"  يف ة ػفففف يا    ةغففففتاًع  ففففص  توةؾففففهبأ

ة صة  ة مطزي   يف ا بي  ةتافب  خلفي غفلا     

 أ لففففي ّففففبترتة    فففف  ةذفففف  يف ة َاَػفففف  "

"   ًغفففتاطةض  لفففى جفففو ط ة لفففوضة  ض  ففف 

ة فف  جت فف  ةذ بيفف   فف  أحبطةش ففب ّي ففبأ   

أافف   تففسز ب يف تؿفف يا ؾفف طز   ة ففس "   

ـُ  عافففف    ففففب تيفففف َّؼ  فففف   ؿفففف     /َغففففُيِ  ع

"    ففس ب  ي ففبك تػي ففب  يف ةر فف     /ة يففبر

 لففى ة   ففو ة ففصز ل ففا  فف  ؾدلففي   ة ب   

ةت ّلا  يف  ت   ة   وة   غيل  ت ب م   فع   

ة ػيففبب  زةخففا  ػبغففي   ؾفف طي   جت ففا  فف   

 ص  ة اليسة ة ػ  شةتي ف    بغف    ػفطز  فب     

ت ّاى      بيفب    فَ طة يف حب افب   ف      

  ػيبب.ة صةكطة ة ياه  ة   ال ت ط  ة

 هوامش:  

ةتػب طة ةد ب ي   ل   ة زّ  فف زضةغف   وغفو ي  ف  زةض    فب      فف ز. س س صبّط   يس  1

 .2112ابؾط    ّ     زةض  وص ب  قػ  ة  ؿط ة  طّ   ة اب طة  
شةتيف  ّف  غفطزا  ة ؿف ط  ؾف طا  ة ػفطز         ز. خليا ؾف طز  يفبؽ  ة الفيسة ة ػف     فف 2

 .114  2112ّزل  جب    ت طي   ل لور ة اػباي   جب    ت طي   
توشي  أمحس  ة   بع ة ؿف طي     ؿفوضة  ةريئف  ة  ب ف  ة ػفوي   ل تفبب  ز ؿف          فف 3

2114ّ  255-252. 
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 َلوال خلوتي

 
  أ. َسعذ َمحمود َمخلوف 

 شاعر من سورية

 

 

 وقفُت أَهدِهُد احللَه املؤجََّل من حهايِتنا

 اليت َنَصَحِت إىل خدٍِّ

 وما َضَكَطِت ذواِنُس من بكايا األمِظ

 يف تابىِت ُغِسبِتنا

 وال َشَحَفِت صحازى فىم أغىاقٌ

 وال يىمّا نطًُت غدٍ

 َخَبِصُت ضباَب ِمئرنيت

 َهَسَبِت .. ومل َتُعِداليت 

 وزحُت أنًُل من َوَجٍع

 بكايا من غفاِه األمِظ

 قِد َزَبَضِت على غفيت

 فتأتٌ حتَت جفينَّ املسازاُت

 اليت حاصسُتها َشَمنّا

ًَطََّس من خًاٍل  وتنعُش ما َت

 قِد تالغى، غرَي ُمِفَتَكِد

 دنىُت إىل نىافِرها اليت اِخَتَلَطِت

 طكىضّا ننُت أخفًها

 َفصاَزِتين على َمَهٍل

 وقِد َمىَِّهُت نطًانٌ .. ومِل َأَنِد

ًُِب أفهازٍ،  َتَفجََّس َغ

 وضازِت عتنةٌ ،

 حتى َتَدلَّى نلُّ َمكطىٍف َوُمِنَحَصِد

 َتَكىََّع من حىاِف الػًِه ُعهَّاٌش

 ُيطاومين على َجَطدٍ

 َفأِنَتِبُر الصوايا، غرَي َمِسئٌٍّ،

 وأزغُل بالىمى قلكٌ،

 داَز يف َخَلدٍ وما قِد

 وأزُنُن للكىايف خائفّا

 ناملطسِح املهجىِز

 نًَف يضجُّ بالطََّبِب

 أناُد أطاِوُع املاضٌ َمَسازَتُه

 وما أِضَلِفُت من َههٍّ

 فلىال َخلـَِىتٌ، ناألنبًاِء،

 َلهنُت ناَز غدٍ
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 !... .. أخفقوا نيامًا

 

  د. خيري السلكاوي 
 شاعر كبري من مجهورية مصر العريبة

 

 

ٌِ تشذقٛا ِٔ ايضًَّٝ  يف حضش٠َ ايضَ
َِٗشُم  خًَف ايَّٛافِز ٚ ايهشا١َُ ُت

.. 
َٕ ُُٛ ٍ٘ ٜا ُعشَٚب١ُ ِٜظًِ َِٚج  ِّ  فبأ

َِٓغشُم  ِقٝاَدْا يًغاسِقنَي َف
.. 

َٔ ِدٜاَسْا ٍٟ ُتِٓكزٜ ِّٟ أل  ِٚبأ
ِٔ ُِٜظَشُم ََ  ُ٘ ِٔ طاسٍم ٜأٟٚ َي َِ 

.. 
َٖٛاَد٠ٍ  َٕ ِ٘ احَلذَّ دٚ َِ ِفٝ ُٝكٝ  ي

ِِٓطُل  َٜٚظرُي َعِهَع اإلجتاِٙ امَل
.. 

ٌٍ طاٍَح ِ٘ ِطف َّ بٛج  ْظشِت إي
ُ٘ فَٛم ايذفاتِش ُتِخَشُم َُ  أقال

.. 
 ٚبعنِي أٍّّ َخٍضَبِت أبٓا٤َٖا

ِّ ايشُُِّٛخ فأعشضٛا ٚتفشقٛا  بَذ
.. 

ِٔ حتَت ايثََّش٣ َِ  ٚبكًِب َجذٍّ عاَد 
 ُٔ ٍُ َُْصفُِّلَِٜشٟٚ َِْٚخ  ِيُا َٜكٛ

.. 
 قايِت : ِبجاُيٍٛت ٚيف ِحطِّنَي َا

ِٔ ََْتَشذَُّم ِِ َُْه ِٔ َي  ُنَّا.....َٚيِه
.. 

 ْا ٜا بين ط٦ُت َثًو دأبِٗأ
 يف ايضٚد حتت عبا٠٤ تتًُُل

.. 
 يف َأسب احتذّ ايكتاٍ ٚمل ٜعذ

 ٜضٖٛ جباس َغشب أٚ َششُم
.. 

 ٚ ع٢ً سب٢ اجلٛالٕ ٜٓعِ باملشٚج
 بايٝامسني تأْكٛا صْادم

.. 
 قتًٛا بًبالب ايشُٛخ صعٛدٙ
 ٜٟٗٛ ٚال حنٛ ايظُا ٜتظًل

.. 
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 ٚايشافذإ ٚنشبال٤ ٚ بابٌ
 يف حجش بغذاد اجلُاٍ متضقٛا

.. 
 ِٖٚ األىل عصش اخلالف١ صاغِٗ

 ع٢ً ٚج٘ ايعشٚب١ تربُم دسسّا
.. 

 ٜظُٛ بِٗ سطب ايٓخٌٝ َشددّا
 "ْٓطل باجملذ صُتّا  حنٔ األىل"

.. 
 دٖا ايبًٗا٤ حت٢ ضٝعٛاَارا 

 َا صاغ فِٝٗ بايتٛحذ َٓطل
.. 

 ٚحتًكت حٍٛ ايذَاس بًٝبٝا
 طٛد ايبٛاسد يًصفٛف تفشم

.. 

 ٜتششرَٕٛ ٜٚٗشقٕٛ دَا٤ِٖ
 ٚع٢ً طٓا ايٓٗش ايعظِٝ تضْذقٛا

.. 
 يٛ عاد باملختاس دٖش طايف

 َا نإ َٔ أجٌ احلكاس٠ ٜشٓل
.. 

 ٚايكذغ ٜصشخ ٚاملآرٕ تظتغٝث
 ٚ بٝذمَٚا حتشى قا٥ذ أ

.. 
 ص٘ ٜا بين فإٕ ٜعشب مل ٜعذ

 أخفكٛا ٜضٖٛ بأبٓا٤ ْٝاَّا
.. 

 خايّٝا قذَٛا إال ٚفاضّا َا
 َٔ أٟ مشع يف ايعضا٥ِ تششم
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  قصيدتان

 

  أ. سعيد الصقالوي 
 رئيس اجلمعية العمانية لألدباء والكتاب

 

 

 أنا األرض

 

 ََِىِضُت ِلأَلِرِض

 إٌّ٘ احُلبُّ ٔالشََّغُف

 ٔإٌّين

ُِ أِعَتِزُف  َلِضُت باألِحشا

 ٔإٌّين 

ُِ أِجَىِعّا ِٔطا  َبِضىُة األ

ًُ ٔالصُُّحُف  ٔإٌّين الصُِّبُح ٔاألِحال

ُُ طاِئُزُٓ ُِٗىٕ  ٔإٌّين الباِصُز امَل

 ٌبَٕءت٘

 

 عارف بغلي

 
ٍَِكِشُف َِٗكنِي الَكِمِب َت  ِب

 قِد َتِضَتدهُّ ِبضٗىاٍء عمى ِثَكٍة

 لكٍّىا يف الضَّىرِي احَللُّ َِٖعتِكُف

 قالِت

َِ َبَدٌ٘ َِ رٔح٘ ِٔو  ٌََضِجُتَك ِو

 َفِصزَت

ُُ ٔاخَلَشُف ٌَِت أٌا اإلٌضا  أ

 

 ٔوا أساُه

 ِبَك الّدٌٗا ُٔسِخُزُفّا

 ٔوا تشاُه
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َ٘ امَلِعٍى الذٙ   َِٖصُفِب

ِِِز  رٔاَٖة الدَّ

 ٔالتَّارُٖخ َِٖضُزُدِا

 ٔإٌٍّا

ٌَِغَتِزُف َِ ِضٗاء اهلِل   ِو

 ٔإٌّين

ٌََظَزِت ٍَىا  ِٖ  ِبَك ُحِبمى أ

ٍَاَك ِفَٗك ِٗ  َع

ٍَِضِزُف ُِ َت  ٔيف اأَلِكٕا

 ّوُذ ِجِئَت َتِضعى

ُْ  ٌَِٔبِض٘ ِفَٗك ِكِمَىُت

ُْ ُِٕت  َٔص

ٌَِت َتِكَتِزُف!  َِِن َتزى وا أ

َِِن  َِٕوّأ َٖ  َصُتِدِرُك 

 أٌٍّا َرِحٌي

ٌََك َّ ُحِش  ٔأ

 ُِٖشِكٗين َِٖٔجَتِزُف
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  حي بن سكران

 
   .شالل عنوزأ 

 شاعر وروائي من العراق

 

 

 ٌٍ  يف َػا٤ٍ َٛغ

 بٓٛباِت اسُبعٕ             

 ٜػتؿٝط أملًا

 ع٢ً ساؾ١ املأغا٠           

 َػتؿّعًا

 ٜكاَط ب٘      

 دٕٓٛ ايطٜح         

 ٣ّٛ  ٜتً

 ع٢ً َزّن١ِ ايعصابات    

 ُٜٓادٞ 

      ِ٘  ٚدَٝب خٝباِت

 امُلتالسك١                     

 ٜٓتعطُٙ 

 ع٢ً أغّط٠ِ ايؿكس       

ُٔ  ميتش

 ُيٗاَخ ايططٜل      

 ُٜػا٥ٌ طٛاسني األضم

 َا هلصِٙ ايسضُٚب

 بان١ٝ ُتؿري               

 إىل اهلا١ٜٚ                      

 ٚؾطا١ُٖ ايٝباؽ تصبح

 ضقص املٛاغِ               

    .... 

 َٞ ايربٜسٜٓتعُط غاع

ٌُ ضغاي١ً   ُضّبُا حيُ

َُػًك١  ٠ّٛ ّٔ ايه  يه

 ٚايػُّعا٠ُ مل ٜأتٛا بعس

 ايطٜح َٓشٛغ١ املطٚض 

 تكتًع ؾػا٥ٌ امُل٢ٓ          

 نًُّا أَٚأ هلا بايرتّٜح

 نٞ ٜطاٙ               

 غّطبت غؿٓٗا 

 ٚغازضت َٛاْٝ٘         

 ايعطؿ٢                       
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 اجملاٌٖٝ؟ََٔ ٜٛقغ غؿ٠ٛ 

)سٞ بـٔ غـهطإ   ـٜهتب َطغاٍ ايٛدع ي

) 

 آٙ ٜا)سٞ (....

ٌَّ يف قعط ايٛسؿ١   أٜٗا  املتأ

 املٓبٛش   

 يف ؾٓذإ ايٛسس٠           

 املجدٔ بطعٓات      

 األقاضب األباعس            

 املُتشٔ      

 بصًـ املأغا٠          

 ذبرتم املػاؾات 

 ؾػؿًا                 

 ايسضٚب أنًتٓا خط٢

 ٚأْت بعٝس 

ّٛض قٗطًا           يف تتط

 نبس ايعاصؿ١                    

 تطاقب ٖعايٓا 

 ضقازْا             

 استساّ املصا٥ب ؾٝٓا

 مل تكرتب  

 ألْٓا غاضقٕٛ 

 يف صٝس ًَّصاتٓا         

 اييت ْؿكت                      

 ؼيف َتاضٜ                          

 ايًٗٛ املػططٔ                              

 ٚعٓرتٜات ايس٢َ          

 ايطاقص١                      

 يف ايؿطاؽ                           

         .... 

 

 يف عطا٤ ايٛقت 

 ٜتٓاغًٕٛ             

 متطُّ  َٛانبًا                 

 ٚأْا دايٌؼ 

 عٓس َؿرتم ايططم    

 

 عًّين أضاى

 ٚيٛ ؾبشًا        

 نٌ ايصٜٔ َّطٚا 

 أٚزعتِٗ             

 ضغا٥ًٞ إيٝو           

 َّط ايٛقت عكًُٝا

 َٚاظيت أْتعط              

 ايٛقت ٜأنًين

 ٜأنٌ عصاؾري األٌَ

 اّتػَع ايٛقت 

 صاض َس٣     

 َٔ ضذٝر             

 ًٜتِٗ شانطتٞ                     

 اييت ًٜٗٛ بٗا                           

 ايٓػٝإ                                   

 غذني يف ض١٥ املٓؿ٢

 أعّس َطاضم ايٛدع
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 أغٛص يف ب٦ط 

 صطار ايٓسّ               

 أتطّقب ساغطًا

 ٚايٓاؽ غهاض٣            

 تًو ايعذٛظ

 ايؿعجا٤            

 تؿعٌ ايبدٛض                    

 يف دٛف ايصُت                          

 تٓسب

 ؾتات اسبعٛظ ايطا٥ع١   

 يف ظمح١ ايتٝ٘                     

 

 ٚتًعٔ

 َٛت ضُري                  

 ايػالالت                        

                                  

           .... 

 

 ضأٜت شيو ايهؿٝـ 

 تٛنأ ايصٟ ٜ             

 ع٢ً ايكصٝس َٓٗٛنًا                    

 أٖصا بؿاض بٔ بطز إَاّ ايؿعطا٤ املّٛيسٜٔ؟ 

 أبَٛعاش ٖصا 

 ٜطاضزٙ دالز أضعٔ     

 بػٛط ايتذٌٗٝ؟                 

 نًُا ْطر  ايؿهط

 اتُٗٓاٙ بايعْسق١                  

 عاظَٕٛ ع٢ً غًل 

 ْٛاؾص األٌَ                  

 شطنٞ ٜٓت

 ْسِٜ ايؿطح           

 ٜٚتػُِ 

 ْػؼ ايبؿاضات         

 ْطٝل ايعٝـ  ال 

 يف اهلٛا٤ ايطًل               

 ْكّسؽ دسضإ اشبطاؾ١ 

ّٛخ   ّْسخط َتاضٜؼ ايتً

 خٛؾًا َٔ                 

 ُٖؼ ايبٝاض                     

 أضأٜتِ...

 نٝـ خنؿ٢ ْػا٥ِ ايبٝاض؟      

 ْطقص يف َتاٖات ايػٛاز  

 ْٚكاتٌ بايتؿاٖات   

 نٌ دسٜس                         

 

        .... 

 

 َّط ايٛقت 

 ٜا )سٞ بٔ غهطإ(          

 َّطت َع٘ 

 قٛاؾٌ املعصبني ترت٣       

 ضأٜت ٚضأٜت ٚضأٜت....

 ضأٜت )اسبالز( ُٜكاُز

 ىل دٛع َكص١ًإ                  
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ُٝكطَع ضأؽ اسبكٝك١    ي

 ُٜٚٛاض٣ باب 

 ال ُٜطاز ي٘ إٔ ُٜؿتح        

 َسَٕٓٛ  

 بػًل األبٛاب           

 تٛاقٕٛ يًطدٛع

 إىل ايٛضا٤              

 نًُا أٜٓع ايجُط

 طاف ايسٜاض           

 غبـ ايطسٌٝ                 

 يكس َألْا قًب )عًٍّٞ( قٝشًا

 ٚقطعٓا ضأؽ ايؿُؼ

 يف نطبال٤                   

 أضأٜتِ ...

 نٝـ خنٕٛ ايعٗٛز؟

 ْكاتٌ ضشه١ ايط٤ٛ      

 ْتكٔ صٓاع١       

 ايؿّط                   

 ْٚكتٌ أْؿػٓا      

 ِي٦ًّا ْهٕٛ                

        .... 

 

 ايعٛاصـ 

 تبتًع ابتػا١َ ايطش٢        

 تػتبٝح إؾطاق١ ايٓٗاض        

 ٖٓاى غ٣ٛيٝؼ 

 ْعٝل ايبّٛ         

 يف أؾل                 

 ُغُسّ ايبالز٠                     

 أحبح عٓ٘ 

 يف ططقات اسَبري٠          

 أْازٟ...       

 ال ؾ٤ٞ غري      

 َُها٤ ايصس٣              

 نًُا أَعُٓت ايٓعط 

 يف زضٚب املػا٤              

  اسرتقُت خا٥بًا

 َؿًؼ ايٝكني             

 ٚاٙ ٚاٙ ٜا )سٞ بٔ غهطإ(...

 ايتٛم حيرتم ظُأ

 ٚيٝؼ ٖٓايو َٔ خرب

 ٖا أْصا أؾتـ 

 يف دٝٛب ايٛقت          

 عٔ ايػط املؿكٛز                

 ٍُ  ٚاملؿاٜٚط تٗطٚ

 عُٝا٤َ                   

 يف بال١ٖ ايسضٚب                 

 تصطر صب١ْٛٓ   

 يف َسا٥ٔ اآلٙ              

 نًُا عًًُّت ْؿػٞ...

 خبرٍي آت          

 اضتسُّ ططيف سػريًا

 ٜٓؿُذ يف قاسً٘           

 ايػطاب                      
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            .... 

 يف دعض ايتٝ٘ 

 تػتبس بٞ               

 أْٝاب  ايٛسس٠                   

 تًٛنين

 َطش١ٓ ايٛسؿ١         

 ايعَٔ املٛب٤ٛ ؾطاغ١

... َّ  دبٗع عً

 ع٢ً َا تبك٢ َٔ سًُٞ          

 املػتًب                                

 أْاّ ع٢ً ؾؿط٠ األْني

 نٌ ايصٜٔ ميّطٕٚ 

 ٜطتسٕٚ صؿٝح اشبصالٕ        

 ِٖ ُز٢َ َٔ طٓني

 ٜعبح بِٗ...

 ظَٔ ٖاضب         

 ٚسسٟ أْتشب زًَا

 ٚايؿطاؽ ميػح زَعٞ 

 غؿًيتمبٓسًٜ٘ اإل           

      .... 

 يف ٖصٙ ايػاب١ 

 املهتع١ بايعٌٜٛ           

 باملكابط                          

 املٗسٚض         

 زّ غانٓٝٗا                

ّٛض٠            املػ

 مبؿادب املٛت             

 ايصطاع ع٢ً أؾّسٙ                

 بني ايص٥اب ٚاألؾاعٞ                          

 ٚايعػالٕ                                          

 سني ٜؿتو 

 أسس املتصاضعني بػطمي٘        

 ٜٚػكط٘ أضضًا                               

  ٜرتن٘ َططٚسًا     

 ال ُٜذٗع عًٝ٘                 

 الضأؾ١ ب٘

 غ٣ٛ اغتُطاض        

 يعب١ اشبٛف                     

 بصنا٤

 ٚسسٙ ابٔ آ٣ٚ      

 ٜطاقب املؿٗس                 

 ٜٓتٗع ايؿطص١                 

 يٝهٕٛ 

 ٖٛ ايػٝس اسبصطٟ           

          .... 

 سُٝٓا انتًُت ايًٛس١

 خِّٝ ٖٓايو ايػهٕٛ             

 ٚغازض قطاض ايعُط            

 احملّطات                             

 ْعِ ٜا )ابٔ غهطإ(

 غازض ايكطاض احملطات  

 نٌ ايصٜٔ عطؾتِٗ

 ضسًٛا                   

 َا ظيت أْتعط
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 عًّو تعٛز ًَٜٛا           

 َٔ غؿط   ضادعًا

 بعٝس                 

 سّسثٓا....  

 ٌٖ ضأٜت٘  يف دعض ايعذا٥ب    

 ٖٓاى يف) ايٛام ٚام (                     

 ٌٖ ايتكٝت )سٞ بٔ ٜكعإ( 

  ٚأْت تطنض عاضًٜا                

 بال ٚطٔ                                  

 ٌٖ عجطت عًٝ٘   

 ٜؿطب سًٝب األَإ              

 َٔ ثسٟ ايعب١ٝ                 

 املؿذٛع١                           

 ٌٖ ضأٜت )آغاٍ( 

 ٜتعّبس ٖٓاى                  

 يف قًب دعٜط٠ املٓاٜا؟                        

 ٌٖ ضأٜتُٗا  ٜصاضعإ 

 قًل االغرتاب                    

نُا سـّسثٓا عُٓٗـا ابـٔ                           

 طؿٌٝ؟

 قٌ َا عٓسى ٜا )بٔ غهطإ(

 ؾكس ؾاقت عذا٥بٓا 

 ٥ب نٌ األظ١َٓغطا             

       .... 

 ٚعٓس املػا٤ ضأٜت ضؾٝكًا يٞ 

 يف دؿٔ احمل١ٓ                 

 قاٍ يٞ

 :ٖٚٛ حيعّ سكا٥ب٘ َػازضًا      

 العٛز٠ يٞ 

 ست٢ ٜطسٌ         

 با٥عٛ ايٛطٔ                  

 ٌٖ تطاؾكين  

 يف ضسًيت ايكػط١ٜ ؟          

 ثطاٙ: أدبت٘ ٚأْا أدجٛ َكّباًل

 ال ضسٌٝ يٞ 

 أزَٓت  

 صرب االْتعاض          

 يف ربّٛ اهلعا٥ِ 

 ٚايٓهبات             

 ٖٚصا املس٣ املدّطب 

 بسّ ايصباح                  

 بس يًعاؾكني ال

 إٔ ٜٓتعطٚا غٓا  ؾذط         

 إؾطاق١ أٌَ                     

 خماض ٚالز٠                   

 ظيت أصًّٞ  َٚا

 عٓس َػ١ًّ ايٛقت         

ٌّ ايػٝح ٜٗطٌ                    ع

 ٜٚطسٌ أضم ازبؿاف                    
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  مرارة

 
   .طالب هّماشأ 

 شاعر من سورية

 

 ما قبَل املػسٔب ٓا زُّح مبسازٗٔ 

٘ٔ ما بعَد املػسٔب ٓا زاِح!  ّغسب

 

 حٓدقُت مسازّا يف البخٔس املَجْٔز

ُُ الٓطهُس   فلِه أبصِس غرَي دمإغ تعتع

ٕٛ حاٜسٕٗ   ٓكٓلُب حتَت مسا

 أمْاَج احلطسأت علٙ ما ضاَع ّما زاِح!

 

 ّمسانُب زاجعْ٘ مً حبٔس فسإم 

ْ٘ يف حبٔس جساِح   ّمسانُب زاحل

 

 ّزأُٓت ىْاعرَي األٓأو الٓسٖحَل

ّ٘ يف األعنأم   غازق

ٕ٘  تدُّز نطاعإت ىاعب

 حَْل ضسٓٔح  نآبتيا احملتْٔو 

   ّ٘ ّتسفععُ   ععْ مصععرٔي الساحععٔل ٍامععإت  اٜ عع

 ناألغباِح.

 

 ٔ٘ ٌِ ٓا لَٔل الػسب  فإَذ

 نَٔف ُٓساُح ضنرُي الٓساحٔل

 َٛ ُُ الطْدا َْ جيٗس تعاضت ٍّ 

 ك ٔس إىل مكربٗٔ األفٔل امل

 نَٔف ُٓساِح؟ 

 

 فَيالَو يف اللٔٔل املظلٔه للسّٔح احلريٚ

 ٓرتاٛٚ البخُس مكابَس مك سّٗ 

 فازمٕ ٓا زُّح جساَحٔو يف حبٔس العرباِت!

 

ُٛ َُّنَل مػٕٔب تيطاُب مسازُتَو الطْدا  َأ

 إىل زّحٕ ٓا حبُس

٘ٔ ُمٖساْت ّمسٓساِت؟  ّأٓٓاُو الػسب

 

 لْ نيُت ّحٔدّا ٓا حبُس 

ِٕٔد خرسٖ  زحلُت إىل   َح

 ال أحد ٓطنُ  فُٔ ىْاحٕ

 ّجثنُت علٙ احلٔٔد ّحٔدّا 

 ّبهُٔت ضٔاَع الطيْاِت!

 ّقسأُت علٙ السٓٔح قصاَٜد عنسٖ الضأٜ 

 مبٝأت األبٔاِت!
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ٌَ مبكدّزٖ ٓا حبُس   لْ نا

 جسزُت علٙ السمٔل جساحٕ

 ّتسنُت علٙ الػاطٞ غٔرْ َ٘ أٓٓامٕ 

 احلطساِت!..ّزحلُت بعٔدّا يف لٔٔل 

،ٖٖ  ّجلطُت أزاقُب ٍرا امليتخَب األبد

ٌَ الْحػ٘ٔ    املاىلَٛ غطآ

٘ٔ األغباِح   بضجٔٔج األمْأج، ٍّنَن

 

 ... أزقُب ناملَجْٔز 

ّ٘ مً حبٔس فسإم  مسانَب أحبإب زاجع

ّ٘ يف حبٔس جساِح  ّمسانَب أغسإب زاحل

* * 

 مبسازٗٔ زّٔح املػسٔب يف زّٔح الػاعٔس 

ٌَ الػطٔل املْحٔؼ   ّاألمْاُج تالطُه غطآ

 ٌِ  ّتَٗص طْاحنَي الػطآ

 

 أمسُ  أغعاَز زحٕٔل 

ٍَا األمْاُج، َُٖد  تتي

 ّأغعاَز ّدإع 

.ٌِ َُٖدٍا البخُس الظنآ  ٓتي

 .. مبسازٗٔ زّٔح املػسٔب 

ًٕ  ّالػُٔه العابُس يف أحالٔو حصٓ

.. ٌِ  ٓتالغٙ نػساَٜط لألحصا

 أٓضجُ  الَْٔو ألبهٕ 

 ضاَٜ  ٍاتَٔو األٓٓأو 

!ٌِ  ّأغطُل بامللٔح دماغٕ املػرتَب، التعبا

 

 ٌَ  فأىا لطت ضْٚ زجٕل ضجسا

.ٌِ  ٓسٓدُد غهْاُِ علٙ البخٔس الضجسا

 

 ٓا حبُس ملاذا تسحُل دلسّحّا 

 ّتهٗس جسحيّا ّأماَو مسانبَو املهطْزٗٔ 

 ٓصطُف الياُع الٗسٖحُل 

٘ٔ نالصلبا  ٌِ؟فَْم خرْٔز اجلسٔف امليصْب

 

ٖٗ مدامعيا يف عٔئَو  .. ٓرتقسُم ز

 ُّتطنُعَيا إٓكاَع العطٔؼ املاحَل

!ٌِ ٛٔ العطػا ٘ٔ املا  يف أغئ

 

 ٔ٘  إِٓ ٓا حبَس الػسب

 ما بعَد جساح الٓساحٔل 

 مً غرٔي إٓإب ٓا حبُس جساِح!  

* * 

 مبسازٗٔ قلٔب الٓساحٔل ٓا زُّح

٘ٔ خدٔز اليادٔو ٓا خاِح   ّغٓص

 ّمسانُب أحبابَو زاجعْ٘ مً حبٔس فسإم 

ْ٘ يف حبٔس جساِح  ّمسانُب أغسابَو زاحل

 

 ّ٘  ضتلُْح لَو األزُض طْاحنَي ىْإح ضاني

... ِٛ  حتَت غْٕٔو طخال

 

ُٔ اجلٖبازٗٔ   ّٓطالُعَو املُْت بػٔرْ ت

ُُ املسٍَل   ٓدفُ  شّزَق

ُٔ السٓٔح  يف ّج

َْ دمْٕع  ّميأُل نالياعْزٗٔ دل

 !ِٛ َْ دما  ّٓ سُِّغ  دل
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 ٔ٘ ُٔ الصخسآّ  ضٔلُْح لَو البخُس بْحػت

.. ِٛ ٕٛ شزقا  مكلْبّا فَْم ضسٓٔح املي ٙ نطنا

 

 ّٓلُْح لوَ املُْج ضسَٓح

،ٌَ  ٍنْٕو ضجسا

 ِٛ  ْٓشُع أّزاَم اليعٕ علٙ الػسبا

 مْْج ٓتكٖلُب يف قلٔل األزٓأح الُكٖلٔب

 ٕٛ  مً غرٔي زجا

 .ِٛ  ّبػري عصا

 

  زٓٔح البخٔس ّضتطنُ  يف

 ّ٘  قصاَٜد أطالٕل ضاٜع

  ٌَ ّقْافَٔععععععا نععععععاألمْأج تالطععععععُه غععععععطآ

.ِٛ  الظلنا

 

ٖٖ احلطسأت   ٓا حبسّا أبد

ًَ َٛ املَجْزٓ  َٓدٍُد باآلٍأت غكا

!ِٛ ّٛ بعد غكا  غكا

 

 ٕٗ  الَْٔو ٓطُْل ّقْيف الطلل

 علٙ قرٔب ٍنْمَو

 مػرتبّا نالسٓٔح .. ضسٓسّا ناخلْٔف

 ّحٔدّا ناألغباِح!  ّٔٓا نالطسِّ .. 

 

ٌٔ األٓٓأو  ّالَْٔو أقٗس ببطال

 ّأزىْ دلسّحّا 

ٕ٘ مً حبٔس فسإم  ملسانَب زاجع

ٕ٘ يف حبٔس جساِح!  ّمسانَب زاحل

 

 إِٓ ٓا خاِح !

خعععُْت البخعععٔس ٓعععرٓنسىٕ ب عععسأم خعععدٕٓل     

 ضاِع!

ّ ٔعععُب األمعععْأج بأغععععأز زحٔعععٕل ّأىاغعععٔٔد  

 ّداِع!

 

 خُْت البخٔس ٓرٓنسىٕ 

ٕ٘ بكصأٜد أط  الٕل مسٍك

 تسقُد يف قليب

 ّتدٗم قْافَٔا باليدٔو األضالِع!

 

ٔٛ  فامأِل مبلْح٘ٔ ٍرا املا

 نؤّضٕ الظنآٚ

 ّأمألٍا مبسازٗٔ ٍرٖ الساِح!

 

ًَ َ٘ للكلٔب لٔختنَل الظع  ال طاق

 ّما عاَد خيٓ ُف مً ّطأٗٔ ٍر الٔأٔع 

 ىدْٓه

 ما عاَد خيٓ ُف مً ّطأٗٔ ٍرٖ الْحػ٘ٔ 

 خاِح!

 

 حطُب الي ٔظ تعاض٘ ٍرا الٔأٔع 

 ٔ٘ ّحطعععععُب العععععسّٔح جطعععععام٘ ٍعععععرٖ الػسبععععع

 ّاألتساِح!

 

 ّمسانُب أغسابَو زاجعْ٘ مً حبٔس فسإم

 ّمسانُب 

 أحبابَو 

 ْ٘  زاحل

 يف حبٔس 

 جساِح.
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 شاعر من سورية

 اشتَالل....

إّىَا حركة الّسمً اجلديد يف فضاء الّيّص الّشعري، املعّلق  للقا اراكاا اّّصقن مقً اقالل ااقجا  اّ ق         

الّيازلة مً ممالك وحدوا بعيدة، ليكوٌ االىفتاح واشعًا للا الّرؤيا اليت ييقلقَا الّتشقهيُ الهليقل القشي ت قاك       

ّصقوين اشقتعالأ تٌ يصقتيفر مقً حوهلقا لق  ولقن         إليُ القصيدة بقوهلا: تىا شقّيدة  لصقرّي.. وبَقشا املع قه ال    

مجالنٍّ يريقن فيُ اللغة لتحنل معَا شلعة الّيّص بتواصل  فّيّن يوحن باّيصاع املدى القشي اقاكن فيقُ لصقرٍا     

املققوزوو، وكلققك حقق  يكققوٌ موّزلققة للققا الّتوويققل، واالىفعققال اجلققاا بلققَفا ا حاكيققةا، اااققل اجلصققد الّت ييلققن     

اجلققرتة الّعالعققة مققً الّاققروة الّلغوّيققة، الّيايلققة او ققاع الّعهقققا  الققيت لاىققأ  ققوياًل، مققً    اّاضققً للققشكاء، و

الّشقاء يف ظّل ااىظنقة القيت فّككقأ اعّنعقا ، وماكشقأ فيَقا القَقر ويهعقُ الفصقاا، واعقيه العققول لضقر              

 املَاكا  املهدلة ميعًا لجشيخ القيه والفكر اخلّلا ..

لٓطٗاضٗٓٛ املعاصسٚ بعٗدًا عنَ العصنٕز الٓطنابقٛم ٔوٍّنا     ٔيف احلدٖث عَ القصٗدٚ ا

م ٔاحنناش  بعنا األانساىل اخل اخلصنٕوٛ ون       العصس األوٕٙ الرٙ غّد متٓصقنًا كرسٖٓناً  

اخلالكننٛ االضننالوٗٓٛم ٔلنناُ لرننٓن اننسىٕل غننعساٞ ٖٕاوّننُٕ اخلصننًٕم ٖٔننداكعُٕ عننَ      

ٗٓىا أكرننازِي اخلآصننٛم ٔيف الٓسصنند الننٓداام٘ لمىعنناٌ٘ النن   ىمننّا األ نن     اٞم ٔ ا ضنن

املرلس وٍّا ٔاملؤٌٓث ٔال  قد أغاز الّٗا "ابَ العٓباع" يف تعسٖفْ هلا قاٟاًل: " آٌىا ٓ ٘ 

َ٘." ٔزاكقن  ِنرا الٓععسٖنع بعنا ا زاٞ األانسٝ ٔقٗنَن        االٌطاُ اٌطاًٌا ألٌْٓ ُعَّد الْٗ كٍط

ٌٔننَظ الٓػنن٘ٞ الٕا،نند كّننٕ أ ٌطنن٘م ٔا ٌطنن٘ ٔوُ  ُٓ االٌطنناُ ِننٕ وننَ أ ىعّننا أ ٌاضنن٘." كّٗننا: " ا

 ٔاملسأٚ ٖقاه هلا:

"اٌطنناُ" ٔ ا ٖقنناه هلننا: "اٌطنناٌٛ" ٔبّننرا املعٍننٜ لنناُ الفعننن الننرٙ ٌُطننَ  اخل بعننا      

الٍٓاعم قد وازضٕا كْٗ الٍٓطٗاُ ملنا ٖععمقنب باملطنؤٔلٗٓٛ عنَ ،سٖٓنٛ احلٗناٚم ٔاحلفنا  عمنٜ         

ٗٓنٛ امل     ععنٓد ٚ ٔ ا ضنٗىا   قٗىّا املعٍٕٖٓٛم ٔاملعسكٗٓٛم ِٔرا ونا لناُ ٔزاٞ الٓصنساعا  الرٌٕ



 2222/ / آ 616العدا  

 

82  

 

احلننسٔ م ٔوننا حلننَب بّننا وننَ و نناو احلرقنناً لػننعٕبّيم ٔ،سونناُ الٍٓنناع وننَ األوننَ          

ٕٓعننٛ ٔعمننٜ زأضننّام أشوننٛ العننٗؼ النن  كقنند وعّننا       ٔا اضننعقساز العنناًم ٔامننب أشوننا  وعٍ

الفقساٞ زغٗع اخلبصم ٔوٗآ الٓػس م ٔ،ٓعٜ ،ٓسٖا  الٓدإه ٔاخلنسٔ  ونا بنأل األورٍنٛ     

ا وا زغبٕام ِٔرا الٕاق  اجلدٖد  ك  بالٓػعساٞ اخل اهلجنسٚ ونَ قنساِي    ال  خيعازٌّٔا اذ

اخل أورٍننٛ أاننسٝم ٔوٍّننا املنندُ النن  قنند  نندُٔ كّٗننا وننا عجننصٔا عٍننْ يف الٓسٖننعم ٔ ا  

ٗٓىا املػننايف ٔاجلاوعننا م ٔاملعننٓدا  الٓصننٍاعٗٓٛ النن   عننا  الّٗننا وصنناحلّي ا ٌٗننٛم       ضنن

ِي ِٕ الٓػاعس "بدز غالس الٓطٗا " املٕلٕ  ٔلاُ عمٜ زأع الٓػعساٞ الرَٖ ِجسٔا قسا

 الٓسٖع ٔاملدٍٖٛ ٔصٕ ًا اخل بأليف قسٖٛ "وٗرٕز" وٍٕ  ٔمشاه البصسٚ العساقٗٓٛم ٔتٍققن 

 ٔلٛ الرٕٖ  ال  اصطا ٓ كّٗنا املنٕ  النرٙ لناُ ٍٖع نسٓ ،عنٜ يف حل نا  الرعابنٛ         

ْم ٔامقننب ،صبننْ بقمىننْ احلننصَٖم ٔز اٟننْ األضننٕ م ٔقنند غننا  عٍننْ غننعٕز األونناُ يف ،ٗاتنن 

ُٓ األٌ ىنننٛ الننن  تننندٖس النننبال   ا تسقنننٜ اخل اضنننعٗعا           ٘ٓ بقٍاععنننْ األانننألٚ بنننل الٓطٗاضننن

 احلاوا م ٔمحاٖٛ األكٗاٞ املبطقٍٛ باالبداع..

ٔلاٌ  قصٗدتْ  ن  ِنرا العٍنٕاُ ِٔنٕ " المقناٞ األانأل" كقناه: " أِنرا ِنٕ الٗنًٕ           

ِٞ/ لٗنننَ  األانننأِلو/ ٔا ،طنننستآ أتصنننٓدقأِلو / ِنننرا ِنننٕ الٗنننًٕ األاننن  َُ اٌعّنننا ٔ  ُْ أِل/ كمٗعننن

ًُ عمٜ الٓصوناُ كنال تقنِٗب/ ٖنا لمعنرا  ٌٔاكنرٚ         الرٕالَ   ا تطأِل/ ٔالٓطاعٛ  العجمٜ تٍا

َِ/ آٌ٘ أ،طبك تّىطأَل يف ذاك الٓصى  املىِٗ .." ِٞ/ تقٕه: آٌٔك تطّسٖ  ُتقا

ونَ   ٖٔػازك  الٓطٗا  يف اهلجسٚ لٓن وَ الٓػعساٞ "صالح عبد الٓصبٕز" الرٙ ِنس  

الٓصقناشٖب اخل القنناِسٚم ٔ "أمحنند عبنند املعطنن٘ ،جناشٙ" الننرٙ ِجننس قسٖعننْ تننالم ٔ "أوننن   

 ٌقن" الرٙ لع  قصٗدٚ بعٍٕاُ "وقعن القىس" الرٙ لناُ ٖطنط  يف قسٖعنْ ٔقند وعمنْ      

ٗٓننٛ يف الػننعس العسبنن٘  05/ عٍٕاٌننًا وىٕعننٛ غننعسٖٓٛ كقنناه يف الصننف ٛ  / وننَ لعننا  املدٌ

 أبٕ غال٘" وَ الرٕٖ :ملؤلفْ الدلعٕز " خمعاز عم٘ 

  ُٞ َٞ قسٖعٍننا/ أبننٕلي وننا / قنند قعمننْ أبٍننا "ٔاسوننُ  وننَ بننا  املدٍٖننٛ/ لمسٖننع ٖننا أبٍننا

املدٍٖٛ/ ذزكٕا عمْٗ  وَٕع اإٚٔ ٖٕضنع/ ٔتفٓسقنٕا/ تسلنُٕٓ كنَٕو غنٕازع االضنفمٔ  ٔالنٓدً        

 ٔالٓقػٍٗٛ/ ٖا أإت٘ ِرا أبٕلي واِ .."

ٕٓعنٛم كنَٕو الٓػنٕازع الن      آٌّا ِأٖٛ الٓصساع ال  لق٘ كّٗا الٓػعسا ٞ وصاٟسِي املعٍ

ٖططٕ عمٜ األقداً كّٗا قإٌُ األٌ ىٛ الٓدلعاتٕزٖٓٛم ،ٗث  ج  أصٕا  الفقساٞ عَ 

البٕح يف كّسضٛ الٓصى  احلصَٖ ٔاجلٕع ،عٜ املٕ م ٔ ا وَ ٖعٕلقل عمٜ ودزاٌّي ال  

رُٕ املخٗع  ُٔ كقد  الفعّا الطٕٖمٛ يف وعاغسٚ الٍٓصٔح عٍّا ،عٜ لاٌ  وس،مٛ الٓط

ٍُ ودٖد يف عاملّي.  ورا



 مكوىا  القصيدة الصياشية

 

 81 

 

ٗٓٛ يف األزبعٍٗٗننا  وننَ   ٗٓننٛ بعصننسِا املفعننٕح عمننٜ الٍٓصننّٕ الٓسٔواٌطنن ٔبازتبنناا املدٌ

ٕٛ زٖفننًا      ٗٓنن ٕٛ  اام القننسُ املا،نن٘م  اشونن  كّٗننا الٓػننعساٞ بعننا الٓصنندوا  املٕوعننٛ يف غسبنن

ٔٓ ًا ٔونَ املدٍٖنٛ ثاٌٗن      ٗٓٛ اهلجسٚ ونَ القسٖنٛ أ ًٛم كراٌ  ثٍاٟ ًام ٔمٓثنٛ تسلٗنْص اناّ    ٔودٍٖ

عمننٜ املعاٌنناٚ يف تمننك اهلجننسٚ النن  ٔقننع كّٗننا الٓػننعساٞ عمننٜ ضننمٕك ضٗاضنن٘ وعننالظ      

لألٌ ىٛ ال  تدٖس الٓػلُ العناً يف األورٍنٛ الن  ِجسِٔنام ٔقند اٌقمبن  كّٗنا ونٕاشَٖ         

احلٗاٚم ِٔنرا ونا وعنن الٓػناعس املصنسٙ "أمحند عبند املعطن٘ ،جناشٙ" هنالي وطناٞٓ            

باهلجسٚ امبًا لعػنٗأل وعاٌاتنْ ِٔنٕ الٓساغن  يف ٔاقنٍ  غنفقاىل ٖطنعطٗ  ونَ          األاأل يف قسٖعْ

االلننْ احلصننٕه عمننٜ وراضنن  ودٖنندٚم ِٔنن٘ الٓدزاضننٛ اجلاوعٗٓننٛم ٔاضننعبداه املٍننا        

الٍٓفط٘ اهلا ىل اخل تّرٖ  الٓػعس يف الٓعقٓصن٘ ٔا العػناىل عنل المػنٛ املّٓدٟنٛ ألٔواعنْ       

ًٛم ٖقنٕه "أمحند      / ونَ لعنا    50عبند املعطن٘" يف الٓصنف ٛ /    ال م تطناز ٓ زٖفنًا ٔودٍٖن

ِٞ/ ٔلٍنُ  عمنٜ الطقسٖنِب/ املمعنٕٙ أوػن٘/ ٔقسٖعٍنا        املدٌٗٛ يف الٓػعس العسب٘: " ٔواٞ وطا

 ٕٝٓ ٛ  تمنن حبقننَ املػننس  الٓػننفق٘/ زٍٝ أكننٍب  ا تٍنناً/ عمننٜ وػننازكّا  ننالُه وٗننِن/ ٔو٠رٌنن

ٛٔ الٓعسعٛ/ ٔلٍُ  أ ُ  عٍاَو الٓصِس  لمٓصِس/ ٔ أ ُ  ٌػىأ  الطقنأل  لمطقنأل/    مقّا يف صف 

ُٕٓز بابٔك املػمب.."  ٔيف أٌف٘ زٔاُٟح اصٕ / ٔوصباْح ٍٖ

٘ٓم   ٛٔ احلٗاٚ الٓسٖفٗٓٛم يف اوعدا ِا الٓصواٌ٘م ٔاملرناٌ يف الٍٓصّٕ احلا،ٍٛ ألغسع

لاٌنن  الٓصننسااُ  الٓػننعسٖٓٛ  ىننُن عالوننأ  اهلجننسٚ اخل  كنناٍو ودٖنندٕٚ يف املدٍٖننٛ ِٔنن٘      

ُ  ألفنا        الٓدإه اخل املصاٌ  م ٔاملػايفم ٔ،عنٜ اجلاوعنا  باععبازِنا تبعرنُس يف األذِنا

املصطم ا  احلقازٖٓٛ يف عاو الٓسضا ا  الٓثقاكٗٓٛ ٔالفرسٖٓٛم الن  تطناعد الٍٓناع ٔ ا    

..ّٞ  ضٗٓىا الٓػعساٞ وٍّيم باوعالك المػٛ الٓػعسٖٓٛ يف ،ٕٖٗٓعّا اجلدٖدٚ مجالًٗا ٔازتقا

ٛم ا ا ٍٖن ْٗ الٓػنعساٞ يف ِجنستّي ونَ القسٖنٛ اخل املد    ٔزغي ِرا الطقىٕح الرٙ واه ال

ُٓ بعقّي قد كقد ذالستْم ٔا ْ عٍد وٍا اتْ وَ قبن ا اسَٖم ِٔرا ونا أغناز الٗنْ     أ

ٗٓنٛ" ،ٗنث زٓ  عمننٜ            الٓػناعس "أمحند عبند املعطن٘ ،جناشٙ" يف قصنٗدٚ عٍٕاٌّنا " أٌنا ٔاملدٌ

ٔقاه بمطاُ احلازع: " وَ احلازع يف أ،د الٓػٕازعم ٔقد ٌط٘ ا ْ ،أل ضؤالْ عٍْم 

أٌَ و/ ٖا ... وَ أٌَ و" كقاه ،جاشٙ: " ٔصسُ  ،اٟعًا  ُٔ اضٍي/ ِرا أٌا ِٔرٓ ودٍٖ / 

ِٔرا وا ذلقسٌ٘ بابَ عباع الرٙ ا مَ  الْٗ أُ ٖقٓدً تعسٖفًا لإلٌطاُ كقناه: آٌىنا ٓ ن٘    

   ْٞ ْٔ كاٍطنن٘.." ٔزاكقنن  ِننرا الٓععسٖننع  زا ُُ اٌطنناًٌا ألٌننْ ُعّننَد الٗنن ُٓ  االٌطننا أاننسٝ تقننٕه: " ا

ٖقاه هلا اٌطناُ   االٌطاُ ِٕ وَ أٌَظ الٓػ٘ٞ الٕا،د كّٕ أ ٌط٘م ٔمجعّا أ ٌاض٘.." ٔاملسأٚ

 ٔ ا ٖقاه هلا اٌطاٌٛ.
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ٔلقد ،أه الٓػناعس الٓطنٗا  أُ  نَد قمبنًا  انس يف املدٍٖنٛ ٖبعندٓ عنَ ٌطنٗاُ ا نْ           

ٓ وَ ،ساٟنب املنسضم   ّٖٔدِد وساِقعْ ال  تؤزقْ بل،صاٌْ وَ االه وا تعٓسض لْ وطد

 ٔالٓقعع يف وٕاوّٛ احلاوا  ال  ٍٖع س املٕ  كّٗا...

 ٔلرَ وا ِٕ الٕوْ الٓطٗاض٘ لمقصٗدٚو 

ٗٓنننٛ يف عالقنننٛ الٓػنننعساٞ وننن  الٓطٗاضنننٛ    ٗٓنننٛ ٔاملراٌ بنننالٕقٕىل عمنننٜ املفازقنننا  الٓصواٌ

لألٌ ىننٛ النن  لاٌنن  تنندٖس الٓػننلُ العنناًم يف  ٔهلنني ٍِننا ٍِٔنناكم ٔلنناُ أ،نند أضننبا   

اهلجننسٚ ِننٕ احلاوننٛ النن  ٖعنناٌ٘ وٍّننا الٍٓنناع يف األزٖنناىل النن  ٖعٗػننُٕ كّٗننا ٔالٓقننػٕا   

الٓطٗاضٗٓٛ عمّٗي ،أل ٖطالبُٕ بع قٗنب العدالنٛم ٔاحلفنا  عمنٜ األونَ الٍٓفطن٘ ٔالعنٗؼ        

الرنسٖيم ٔلرنَ الٕاقنن  و ٖعػٗٓنس ،عنٜ بعنند املػنا زٚ لألزٖناىل ٔاملنندُ الن  ٔصنن الّٗننا         

ٕٓعنٛ يف الٓصنف ٛ /     الٓػعساٞم ِٔرا وا ٌمىطْ  / 585يف قصاٟد بندز غنالس الٓطنٗا  املعٍ

ّٜ تنندُٔز ،ٕهلننا بػننِس/ ٔيف    وننَ لعننا  "املدٍٖننٛ يف الٓػننعس العسبنن٘"م ٖقننٕه الٓطننٗا : " ُز،نن

 العساو  ألُع أكعٜ تػسُ  الٓس،ِٗب.."

 ٔيف ٌصٍّ  اس ٖقٕه: " ٔيف العساو  ونٕعِ 

  
ًْ ٔالعنساُو لنَٗظ كٗنْ ونِٕع.."      وا وٓس عا

   

        ٕٛ ٕٛ وعمققن بااعباز المُٕ الفٗصٖاٟ٘ لمٓصٕز الٓػنعسٖٛ الن  ٌقمعّنا اجلىنن القصنألٚم بمػن

عمٜ القمب عل اضنعخداً غنبْ اجلىمنٛ يف قٕلنْ "ٔيف العنساو ونٕع" ٔصنٕ ًا اخل اضنعخداً         

ُٓ الٓصننساع ،الننٛ قاٟىننٛ ألوننن لقىننٛ   ًْ"   الننٛ أاننسٝ عمننٜ أ الٍٓفنن٘ يف احلننسٔىل " وننا وننٓس عننا

ٗٓنًا ّنٓدثًا  اانن عنسٔو      العٗؼم ٔمحم  الطقا ٗٓٛ لمىقاا  الٓصػألٚ ٔعٗنًا مجال قٛ الٓعسلٗب

ُْ املفننس ا  القمٗمنٛ يف كقننح الٍٓ نناً       زاوٗٓنٛ وننثألٚم ٔزاكقّنا الٓعخٗٗننن احلٓطنن٘ النرٙ ٌقمعنن

الٓطٗاضنن٘ الننرٙ لنناُ ٖطنناز  الٓطننٗا  ٔأوثالننْ وننَ املننثققفأل ٔالٓػننعساٞم آٌّننا ذالننسٚ         

ٗٓٛ املقنطقّدٚ ضٗاضنن   ٗٓننٛم وٍنر ِبننٕا   ً يف قٓصننٛ   اخلسٖطنٛ الٓػننعب ًٗٓا يف اوعىعنا  العسب

ٔٓه ٔ،عٜ ٖٕوٍا ِرا...  اخلمب األ

 

 ثيائّية اهل رة املتيّقلة

ٗٓنٛ الٓثاٌٗنٛم         ٕٓعنٛ بعند احلنس  الرٌٕ يف والشوٛ الٕع٘ الفٍٓ٘ لمعجناز  الٓػنعسٖٓٛ املعٍ

ٗٓٛ احلاملننٛ يف اهاٞاتّننا ونن  الننٓرا  ٔاخلٗنناه لع قننَ ال عاافننٛم ،ٗننث دنند   الٓسٔواٌطنن

ٔتّدز الٓعقالٗد الٓػنعسٖٓٛ القدةنٛ عنل أغنراٍه ودٖندٕٚ أعجبن  الٓػنعساٞ املّناوسَٖ ونَ          

ٗٓٛ ٔأِمننّا     الٓسٖنع اخل املدٍٖننٛم ٔاضننعٗق   وعّنا ٌننألاُ القصنناٟد لنعمفح املعننااع الٓطٗاضنن
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الرَٖ  ا تصعد بّي املٍاواٚ لمٕصٕه اخل كله احلٗاٚ ال  همني بّنا اجلٗناع ٔاملعنٕشُٔ يف     

ٍُ وَ عاملّي املرتاو٘م ِٔرا وا أثاز ٔوداُ الٓػناعس املصنسٙ " أونن  ٌقنن" يف     لٓن ور ا

،سلعْ السٔواٌطٗٓٛ اجلدٖدٚ يف الٍٓصع الثاٌ٘ وَ القسُ العػنسَٖ كراٌن  قصناٟدٓ "    

بأل ٖدٙ شزقاٞ الٗىاوٛ" ا،دٝ العالوا  املسترصٚ عمٜ صساع الٓرا  و  ،رقاً شواٌنْم  

ّ  أغٕتّي الٓػّٕا م ٔلٗالٔ  س الطقٕٖمنٛ يف املالِن٘ الن  ٖعػنقّا املساِقنُٕم ٔشزقناٞ       الٓطن

ٗٓٛم ٔلاٌ  متعمك ثقاكٛ السٍٖا ٔتقسأ األ،ندا  قبنن    الٗىاوٛ ِ٘ ابٍٛ قبٗمٛ ودٖظ الٗىٍ

ٔقٕعّا بثالثنٛ أٖناًم ٔقند أٌنرز  قٕوّنا سنٗؼ ،ٓطناُ بنَ تٓبن  احلىنألٙ النرٙ ضنٗ عن             

ٍَ قصأٍلم لرٍّي و ٖصٓدقِٕا ،عٜ ٔقع  الرازثٛ يف  ٖازِيم كرعن    الٓدٖاز قبن شو

 ٌقننن قصننٗدتْ احلا،ننٍٛ لمعقٍٗننا  يف أٌطنناٍو تٍطننجُي ونن  غقننبْ عمننٜ احلرقنناً الننرَٖ    

كػمٕا يف وٕاوّٛ املععدَٖم ٔااعاز لقصٗدتْ المػنٛ البطنٗطٛ ٔالعىٗقنٛم املسترنصٚ عمنٜ      

ًٗٓا ٔقٕوًٗٓا بعٗدًا عَ الٓعقمٗد كقاه:  املٕزٔ  الٓثقايف ٔاٍ

ٗٓنن  ٛ املقٓدضننٛ/ ترمقىنن٘ بننالم بالمعٍننٛ بالٓػننٗطاُ/  ا تػىقنن٘    " ترمقىنن٘ أٖٓعّننا الٍب

ُْ/  ا المٗنُن ُٖخفن٘      ذعٍٗٗك/ ٔاجلص ُُ تمعِب وَ  و٘ ،طٗاِٞا/ ترمقى٘ لػٓد ونا أٌنا ُوّنا ا

"...ُِ ُِ/ ٔ ا ا،عىاٟ٘ يف ض أٟ  الٓداا  عٕزت٘ ٔ ا اجلدزا

آٌّننا قصننٗدٚ  الٓسٍٖننا النن  ٔقننَع كّٗننا الٓػنناعس عمننٜ الععبننا  با اقعبنناع ٔالٓعقننىأل    

ٔتٕ ٗع المػٛ البطٗطٛم وداكعًا عَ احلٗاٚ ا وٍٛ ال  ٖقسأ كّٗا الٓػعساٞ محاٖٛ احلٗاٚ 

وَ االه وعسكٛ ا اٌعىاٞ لمىراُ يف تلوٗن ٖبٓػس باخلالّ وَ األشوا  ال  اضعٕلدِا 

ٗٓٛ الٓساقدٚ عمنٜ العجنص دنآ الٓسصند اخلنازو٘ لأل،ندا         ٚشوَ احلراً وَ الطأل الرات

ال  تٍاه وَ ِٗبٛ الٕاَ ٔضرقاٌْ املمعنصوأل بل ناّٟي املىٍٕعنٛ ونَ العٍنَٕٖ يف اجلىن        

الرٙ ِنٕ عمنٜ ٔشُ وفاعٗننم لىنا يف قٕلٍنا وصنابٗح وقن٠ٗٛم ٔوػناِأل وطنر  بّنا           

 أٖا ّٖي.

ٞ   أاخل واٌ  الٓطٗا  ٔ ٌقنن ٔغألِىن   ٗٓنٛ      ونَ غنعسا ٖفّىنُٕ وعا لنٛ الٓصنساع الرٌٕ

خلالّ أِمّي وَ ،جي املآض٘ ٔا  اً ال  لاٌ  امفّا العقٕه الٓقاٟعٛ ٔالبعٗدٚ عَ 

ٌ سٖٓٛ المػا  ال  تػػُن باَه املٍا،مأل يف الٓدكاع عَ األزض ال  ِن٘ الٓصنٕزٚ الٓػنعسٖٓٛ    

عس الرتل٘ الرٙ أقاً يف الٓععبأل الرٙ  ا ٖقٕٝ عمْٗ املازقُٕم ِٔرا ٌا ي ،رى  الٓػا

ٗٓنٛ             وطنسًا ثقاكٗٓنًا بنأل الٓػنسو ٔالػنس م ٔاٌعػنس  ٌصٕصنْ الن  تنٕكس  هلنا األ ٔا  الفٍ

ٕٓع ٔالعىبم  ٕٛ عػقّا املطمعُٕ عمّٗا يف اهاٞاتّا الٓساوصٚ لمعٍ ٕٛ بطٗط املٍاصسٚ لم ٗاٚ بمػ

 ي:ٔلثاكٛ الٓصٕز لىا يف ِرا املقط  الرٙ أٔقد كْٗ مشٕع الطقفٕلٛم ٖقٕه ٌا 
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" أزٖنند أُ ٖػٍٓنن٘ أافالٍننا/ ،ننأل ٖعننٕ ُٔ وعػننابر٘ األٖنندٙ/ وننَ ،ننداٟب األافنناه    

ُٓ أمجن وا  ع  وَ أصٕإ / ضؤاه افٍن عَ الٍٓجًٕ/  ٔاألغاٌ٘ ال  غٍٓٗعّا لٍفط٘/ ا

ٛٔ صٗع." ًُ عمٜ زلب  يف لٗم  ِٕٔ ٍٖا

ُْ لػعننْ اخل  املطننسح  بّننرا الٓعػننرٗن املننؤٓزو بالٕكنناٞ ألافنناه غٍٓننٜ هلنني الٓػنناعس ٌٔقمعنن

ٗٓنٛ ،نٓد الٓطنالاأل           لٗػين كٕقْ األافناه النرَٖ ا،عفنٜ بقندٔوّي يف اونعالك ثقاكنٛ لٌٕ

ٔاحلرقاً الرَٖ غسقنٕا يف ومنٓراتّي بعٗندًا عنَ ا اِعىناً بققناٖا غنعٕبّي الن  ونا تنصاه           

ًٛ يف           تب ُث عَ أعٕا  الٓثقنا  الذلناٞ الٍٓناز أوناً ،جنسإ  وٍٓندِا احلرقناً لع نٓن عالقن

 ال قالً.
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 التجديف في الوحل

  وقراءة الواقع

   .غسان غنيمأ 
 أكادميي وناقد من سوروة      

التجددددو  ل الوهددد  هدددو 

العمددد  الرواادددي الكددداني ل ا  هدددا  

"مجودد  ريددوه" وهددي اسددت ما     

دلشروع وووم على  شدرو  الواقد    

واختاذ موق  إزاءه وهدو أعدع    

اإلميان".. وال مي دن للمتلودي إال   

أن وستوقفه العنوان الذي ودوهي  

باحلركددة ل ادل ددان  لددة احلركددة "الليتدددوى" الددي ال   دد  إ  أي    

رييء سوى إعاعة الزمن الكمني الذي جيع  اآلخدر متفوقدًا بونمدا ال و د      

 هذا الفع  االستا و ي إال إ  اخلواء والتأخر.

 

ٚايتحددد ٜـ ل ايٛذدددٌ ٜادددٞ  ددد  ا ٠    

ايتردددددى يدددد ٣ ايؿ اددددٌ ٚيهددددٔ ايٛاقدددد     

احملدددٝا وايٛذدددٌو ٜكدددـ ا ٥كددد    ٕٚ  يدددو    

 ؾٝهٕٛ ارتٛا٤.. ٚاي٬ج ٣ٚ.. 

ٖٚذا َد  ندٓح ٙ  ا دٌ ايدٚاٜد١ ايد       

تصددد د  ٕٚ َٛا  دد١  ن  إ َدد  ٜكدد  ا ٕ     

ميثددٌ ذدنددد١ ل ا هدد ٕ  تٗددد   ادتٗددد    

ترد    ٚايٛقت  ٚتٛصٌ ن  اإلذبد ... ٚا٫ْ 

ومسدد و ل ْٗ ٜدد١ ا .دد ف.. ؾًددٝ   دد١ اؾددل  

َٓؿتح  ٚنٌ َ  حي ث ٜ٪ ٟ ن  ظ٬ّ... 

ٚجددددد  إ صددددد د١ٜ  ػددددد  ٠ َ ددددد ٚ ٠  ٫  

ميهٔ ا رتام ج  اْٗ   اي  ندا ٕ َد   

نتصددددبح ؾددددِ تددددٓم وٚايهدددد٬ّ يًُ٪يددددـو 

ندددٝ.بل اًددد٢ ندددٌ  ددد٤ٞ يٝ دددٛ  اي ددد ّ   

 ٚاي ُ ٤.. 

تٓ.ًدددل ايدٚاٜددد١ َدددٔ ٚاق ددد١ ذ  دددد٠    

ايٓددد رب ادددش ؾ دددٌ  ددد ٥ٔ    ذٝدددت ٜتحُٗدددد  

إلْ ددددد ْٝتِٗ اَددددد ّ َٛظدددددـ ايتُدددددٜٛٔ ل    
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َ٪ن ١ انت٬ٗن١ٝ  ؾُٝزقٕٛ قُص ِْٗ 

ٚاُ َدددد تِٗ َددددٔ اجددددٌ ذؿٓدددد١  ٜددددت َددددٔ    

ادتُ ٝدد١ ا٫نددت٬ٗن١ٝ... ٚايه تدد  ٜددبم  

إ ٖذا ايكت ٍ  ٫ َ ٢ٓ ي٘ َٔ اجدٌ ذؿٓد١   

 ٜت  نٝـ ٜتِ  يو ٚا .د ُٜٓٗد ذبد ٫   

ن   ٫ تٓك.ددد   ٖٚٓددد  ٫  ددد  َدددٔ ا٫ْتبددد ٙ    

ايب ددددد  ايدَدددددزٟ ل ايدٚاٜددددد١.. ا   صددددد    

ؾدد  .د  َددز َددٔ  َددٛ  ارتدد    دددد ٚاذدد اً   

ٖٚدددٛ ٜٗ.دددٌ َددد  ا ا  ل  ًددد  ٜتك تدددٌ ؾٝددد٘     

ايٓدد رب اًدد٢ ذؿٓدد١  ٜددت  ٜٚٗدد ْٕٛ  .دددم     

  ت٢..؟ نٝـ ٜتِ  يو؟؟ 

ٜ.دد ايه ت  ايكض١ٝ  أنًٛب غد   

َب  د..  ٕٚ إ ٜؿصح أ  يو ؾهدٌ َد    

٦ٝددد١  ددد رت .. ٜدددتِ ٫ ٜكبًددد٘ اكدددٌ   ددد٬  ًَ

ٚاًٖددٗ  ٜتكدد تًٕٛ اًدد٢ ذؿٓدد١  ٜددت؟ ٚاٖددٌ      

ايددب٬  ي ٜب ًددٛا اًدد٢ ايددب٬  ٜددّٛ ن ْددت  

حب جددد١ نيدددِٝٗ  ؾٗدددِ َدددٔ قددد ّٚ ا  دددت ُد  

 ٚمتهٔ َٔ  ذدٙ   يتضرٝ ت ادت  ّ. 

اٜدددد ّ ن ْددددت ؾدْ دددد  تددددد   ؾددددٛم  

 ايص ٚ   ٚت ت ُد ايب٬  ٚاًٖٗ . 

ويًًٖٛدددددد١ ا٭ٚ  ي ميٝددددددز   ضددددددِٗ   

 ٚ نددِٗ َددٔ نددكٛ.  نددكٛ. ايزٜددت اًدد٢  ٩

 ا .ددد  يهددٔ ت دد يٞ اصددٛات ا٫ذتحدد د   

ق  ْب٘ ادتُٝ  ن   ٓ ا١ تصد ف ا ٛظـ 

و ددو وؾك  ن ٕ ي  ْ٘ ا    داند١ َدٔ   

 . 8ي  ٕ نً  ست صد..و ايدٚا١ٜ ص

َٚددددد  ٜددددد ٍ اًددددد٢ إ ايه تددددد  ا ا   

ادت ْ  ايدَزٟ َٔ ٖدذٙ اذت  ًد١ قٛيد٘ ل    

ايصدددؿر١ ايت يٝددد١ وت ددد ٕٛ ذددد٫ٛ  ٜد دددكٗ    

٬ٗن١ٝ   يزٜت  ًِ تد كٗ  َٛظـ ا٫نت

اي ُ ٤  ٛا ٌ اٖٛد ٚ ٜح ا صدؿ١.. ايدٚاٜد١   

 .2ص 

ٜٚب ٚ ايب د  ايدَدزٟ انثدد ٚ دٛذ       

نًُدددد  تٛغًٓدددد  ل ًٓ ٜدددد  ايدٚاٜدددد١... ؾثُدددد١  

ؾضددٝر١ انددِٗ ؾ اًددٗ  ل ن دد اتٗ   ٖٚددٛ  

ايضدد  ا ايؿدْ ددٞ وَٛيٝدد٘و ايددذٟ ااتدد ٣    

ا٢ً اَدا٠ َتزٚجد١ ٖدٞ  ٖد ٠و ٚ  يترًٝدٌ     

ٝدددد٘ ل ايدٚاٜدددد١ يددددٝ  ن٫ ْصددددٌ ن  إ َٛي

ؾدْ دددددد   ٚ ٖدددددد ٠ يٝ ددددددت ن٫ نددددددٛ ١ٜ   

ٚااتددد ا٤ َٛيٝددد٘ اًددد٢  ٖددد ٠ ٖدددٛ ااتددد ا٤    

ؾدْ دد  اًدد٢ نددٛ ١ٜ  دد ٫ذت٬ٍ.. نْدد٘ ؾ ددٌ    

ٜكدددّٛ اًددد٢ ت٬قدددح  دددم ايػددددب ٚاياددددم   

٫ٚ   هلذٙ اي ٬ق١  م ق.بم َدٔ إ تٓدتخ   

تدنٝبدد   َ ٝٓدد   ندد ٕ ٖددذا ايرتنٝدد  ٖددٛ   

    ٔ ٚجٗدد١  ونؾدصتٝد١و ٖٚدٛ تدنٝدد  مٝدٌ َد

ْظد ايه ت  ؾٝ٘ نجي  ٝد ت ندث ٠  ؾٝد٘    

ايدددل ايػددددب ٚمددد ٍ اياددددم ٚآؿٛاْددد٘      

ٚيهٓددددددد٘ ستهدددددددّٛ  ددددددد  ٛات ندددددددًؿ       

ٚستهدددّٛ  ددد ي كِ؟ ندددًؿ  . ٚيدددذا جي ًدددٗ     

ايه تدد  ٫ تٓحدد  ونؾدصتٝدد١و اًدد٢ ايدددغِ  

َٔ اْٗ  تزٚجت َدتم. ن٫ اْٗ  ي تٓحد ..  

ٚيهٓٗدد  يٝ دددت اددد قدا   ؾكدد  تبٓ دددت  ا دددٔ   

.. ٚصددد   َثدددٌ ا ٓٗددد  ٖٚدددٛ   ٚجٗددد  وَت ددد و

ندد ي ايددذٟ ٜدَددز ن  إ ايرتنٝدد  ايددذٟ 

ْتخ أ ايت٬قح  م ايػدب ٚاياددم ند ٕ   

ٜدددا  يدد٘ ا٫نددتُدا  ٖٚددذا َدد  ج ددٌ ا ٪يددـ 

جي ٌ َٔ وند يو َد  رب ؾٝزٜد ٤ ٚل ٖدذا     

 ٫ي١ ا٢ً إ ايرتنٝ  ميهٔ إ ٜهدٕٛ  

ؾهدا  اًُٝ   ل اذ  جٛاْب٘.. ٚيهٔ ٖذا 
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دع َدٔ ايرتنٝد  ي   ايرتنٝ  اٚ ٖذا ايؿد 

ٜصددددُ  اَدددد ّ  اْٛدددد١   دددد  ا ٓدددد ٤ ايبًدددد  

وَ. ٚعو ا٢ً ايدغِ َٔ ننٗ َ٘ ل اي ؾ ع 

اددٔ ايددٛإٔ  ن٫ اْدد٘ ي ٜ ددتُد   ددٌ َدد ت. 

مم  ا  ٣ ن  تاٜٛش ايرتنٝ  وا٭ن ندٞ  

نؾدصتٝددددد١ ًدددددِ حيتضدددددد  ٕٚ إ ٜٓدددددتخ اٟ 

 ددد٤ٞ  ؾهددد ٕ ايؿ دددٌ نًددد٘  ددد ٜؿ   ل    

 .. ا ه ٕ وايٛذٌو ٚذدن١ ٫ ج ٣ٚ َٓٗ .

 دذ    اَ  وَٛيٝ٘و ٖٚٛ  َز ؾدْ   ؾك 

 ددذ ٠ ل و ٖدد ٠و وايددٛإٔ نددٛ ١ٜ ٚا ا  إ    

ٜددددز ع  دددد٦ٝ   ؾهدددد ٕ يدددد٘  يددددو  ٚيهددددٔ   

اجملتُددد  ممدددث٬     ددد ف ي ٜتكبدددٌ ايدددز ع  

ايؿدْ دددٞ   دددٌ ذددد ٍٚ اجتث ًددد٘ ٚايكضددد ٤    

اًٝدد٘. ٚيهٓدد٘ ي ٛاَددٌ َت دد  ٠ ي ٜ ددت.   

 يو  ن  إ مت  ي٘ ايكب  اًٝ٘ ٚحتحُٝد٘  

٭ٕ وَٛيٝ٘و حيٌُ ُ   ا   َزٜد   ي  ٚاندٙ.. ٚ

ٜ ت.  وا  فو اجملتُ  ٖٚٛ  ٚد و ٖد ٠و  

إ ٜكتً٘  ٚيٛ ق ّ  كتً٘ يؿاًت ايدٚا١ٜ َٔ 

ٚج١ٗ ْظدٟ  ٭ٕ ايٛاقد  ٜكدٍٛ غد  ٖدذا      

ؾ ددددٚد ؾدْ ددد  ي ًٜدددؼ ٚجٛ ٖددد  ْٗ ٥ٝددد     

ا  ف ن  اك  اتؿ م َد   دد ٖٚذا َ   ؾ   

وَٛيٝ٘و ٖٛ ا   ٖ ٠ اي  اك ٖ  اي ٛ ٜٕٛ 

َ  ؾدْ  .. رتدٚجٗ  َٔ نٛ ١ٜ  ٕٚ  ج ١ 

نُ  ا رت. وا  فو ا٢ً وَٛيٝ٘و ٚ  د 

َٛيٝ٘ ْتٝح١ يذيو جدز٤ا  َدٔ مس د٘... ا ْد٘     

اي٢ُٓٝ؛ ن   ٠ ن  جز٤ َٔ مس تٗد  ْتٝحد١   

ااُدد ٍ ايكتددٌ ٚايتدد َ  ايدد  ق َددت  ٗدد  ل 

 نٛ ١ٜ. 

 

اَددد  و ٖددد ٠و ايدددٛإٔ.. ؾددد٬ ذدددٍٛ ٫ٚ  

قددد٠ٛ.. ٚقددد   كٝدددت ؾدددرت٠ إًٜٛددد١  ٕٚ نْتددد د   

ذكٝكدددٞ اٚ تكددد ّ ذكٝكدددٞ.. ذٝدددت تٛقدددـ   

( ا َدد  . 22ا دد ف اددٔ َضدد ج تٗ  َدد ٠    

ٖذا ٭ٕ ا٫ذت٬ٍ  ْ  ٗ .. ًِ اًِ اجملتُد   

وا  فو َتأ دا  إ ٫ ؾ ٥ ٠ َٔ  يو   دٌ  

نٕ  يددو خيدد ّ اغدددا، احملتددٌ  ٖٚددذا َدد  

 ٕ اهلدددٛا  ل ذ ٜثددد٘ َددد   جددد ٤ اًددد٢ ي ددد 

ا ددد ف ممددد  ج ًددد٘ ٜ دددتؿٝل ٜٚدجددد  ادددٔ  

قدددا ٙ ٜٚ ددٛ  ن   ٚجتدد٘.. ٚيهددٔ ارتٝ ْدد١   

ٚارت ١ َٔ قبدٌ   ضدِٗ وايدا دٞو َٓ تد٘     

َددٔ  يددو اٟ َددٔ مم  ندد١ ؾ ددٌ اذتٝدد ٠ ن   

ج ْدد  ؾ ددٌ ا ك َٚدد١ ا  ددتُد٠ ل  دد     

ا دد ف ٖددذٙ ارت دد١ ايدد  نددٛف تتٛاصددٌ  

    ٞ  َدد  َ.دد ٚع ايددذٟ ا تدد   ذؿٝدد ٠ ايدا دد

 و َد و يًزٚاد  ٗ ... 

و ٖددد ٠و ي تدددد،  ددد  ذددد ث هلددد      

ٚيهٓٗ  ت  ٜات َ  ا٭َد ايٛاق  ٚذ ٚيدت  

تكب ٌ ْت د اي دؿ د واؾدصتٝد١و ايد  ن ْدت     

حتٌُ مس ت َت   ٠ ؾٗدٞ َدٔ اب ؾدْ دٞ    

ٚاّ اد ١ٝ  ٚحتٌُ مس١ اٚ     اي دُ ت  

اي ثُ ْٝددد١ اْدددذاى. ٖٚدددذا ٜددد ٍ اًٝددد٘ قدددٍٛ  

ونؾدصتٝد١و      ْ  ٤ ايثدٛا  وَاد ٜ و ادٔ    

آ َ  اٖ اٖ  وايب   و ي ٠  ٖبٝد١ اًكتٗد    

ل  قبتٗدد .. وٜدد  اددٝ .. ٜدد  اددٝ .. ؾدْ دد١ٝ   

ٚي  201ٚتًددددب  اثُ ْٝدددد١ااو ايدٚاٜدددد١ ص  

تكددددٌ َادددد ٜ  ويدددد ٠ اثُ ْٝدددد١و  ددددٌ ق يددددت   

واثُ ْٝدددد١و يددددترتى ايصددددؿ١ َ.ًكدددد١ غدددد      

َكٝددد ٠.. ؾدددُتًُح ن  َددد  ٜدٜددد ٙ ايه تددد    
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اْذاى ٖٚٞ ارت  ج١ ذد ٜث   َدٔ ا٫ذدت٬ٍ    

اي ثُ ْٞ  ٖٛ اْٗ  اد ١ٝ ٚتزٚجت ندؿ ذ    

ٚآددد٠ٛ ٚاغتصددد     َدددٔ ؾدْ ددد  َٚددد  تدددزاٍ    

حتُددددٌ   دددد  مسدددد ت ا دذًدددد١ اي ثُ ْٝدددد١  

 اي   ك١ اي  تب ٚ ٖٓ  اٚ ٖٓ ى. 

تبكدد٢ و ٖدد ٠و حب يدد١ نددًب١ٝ  تتًكدد٢     

ايؿ دٌ َدٔ ايثدد ٥د وا د فو ٚتٓتظددٙ ٚتددٛ       

نًُ  َ ٗ  ؾ ٌ ا  ف  ؾٗٞ حتٝ   ؿ ٌ 

ايثٛ ٠ ايد  ندت ٝ  نيٝٗد  ايكٗد  وا  درتج١ً      

َاد ٜ  تصدد  ف  ٖدد ٠   د  ندد ا ت ٖٚددٞ   

خت.دددٛ ل نددد ذ١ ا ضددد  ب إًبددد   يًُددد ٤.     

 ددددرهت ا٭ ًَدددد١ اي حددددٛ  َادددد ٜ  ٚل  

٠ َادددق١ ايٝدددّٛ... ل  اٝٓٝٗدد  ذبددٛ    ٖدد    

 ٞ تػٝ د اي١ًًٝ انٝ  ٜ   ٖ ٠..( ق يت هل  

 يددو ٖٚددٞ حتدد ٍٚ ااددرتا، ندد ٖ  نددٞ    

حتصٌ َٓٗد  اًد٢ جدٛاب ٜد دٞ ؾضدٛهل .      

ٜٚصددد  م تٓب٪اتٗددد  َددد  ا٭ دٜددد ت.  َتٗددد      

دددد  ٖدد ٠    ت دد ١َ ٚغض ددت   بصدددٖ  آٗدد   

اضتدؾددت  اددهٌ َددٛا ب ٚت   ددت ا  دد      

  201ايدٚا١ٜ ص 

متثددددٌ نددددٛ ١ٜ.. ايدددد   ٚ ٖدددد ٠ ايدددد  

تػٝ دت     اذت٬ٍ ؾدْ   هل .. ٚتبد يت ل  

تدنٝبٗدد  يتصدد  وؾدصتٝدد١و ندد ٕ ٫ دد  إ 

تٓتٗدددٞ.. ٖٚدددذا َددد  ج دددٌ ايه تددد  ٜٛقدددـ  

ْبضدددددٗ  ل ايؿصدددددٌ ايت نددددد  ٚي ٜبكٗددددد    

ذ  دددد٠  نُددد  ؾ دددٌ صتٝددد  ستؿدددٛظ ل 

  صددددد١ٝ ادتدددددب٬ٟٚ ل وا٫ٚ  ذ  تٓددددد و   

ذٝدددت ظدددٌ ذٝددد   اًددد٢ ايددددغِ َدددٔ ت.ددد ٍٚ  

 دد٘. ن٫ إ َ٪يؿٓدد  ؾض ددٌ إ تٓتٗددٞ    ايددزَٔ 

 ٖ ٠ وندٛ ١ٜ ايك ميد١و ٭ٕ ٚ د    ج ٜد ا      

ٚتدنٝب   ج ٜ ا  ؾد،  ات٘ ٚي ٜ٪ًد  يو 

ل وا ددددد فو واجملتُددددد و  دددددٌ تدددددأقًِ َددددد   

ايرتنٝددد  ادت ٜددد  اٚ ذددد ٍٚ  يدددو اًددد٢     

ا٭قددٌ  ن  إ قتًتدد٘ ٜددُ  ارت دد١ ٚايٓذايدد١     

ٚارتٝ ْددد١ و ا دددٞو ل ن ددد  ٠ ن  ا رددد ٤   

اجملتُد  ا ك تدٌ صد ذ  ا بد  ٨     اً    يدو  

  ٝدد   دددٚد ؾدْ دد  وَٛيٝدد٘و َددٔ ايددٛإٔ      

يٝؿ ح اجمل ٍ يرتنٝب١ ج ٜ ٠   ات ت.ٌ 

 دانددددٗ . ٖددددٞ تدنٝبدددد١ وَ.دددد ٚعو ايدددد      

تاهٌ نؿ ذ   ج ٜ ا  يزٚاد ٚإ  ج ٜ . 

ٌ  َ  تٛا د  اًٝد٘     دب اد، اذت ٥ا ج

زتتُ  وا د فو ٚواهلدٛا و ٚوا دٛ ا صدٞو     

 ايثٛا . 

  ٖدذٙ قضد ٜ  انًدٗ     وَ. ٚع  ٜ   ٝ

ايزَٔ ٚ اذت..  ً  َ  ا   ل ؾ ٥ ٠ َٔ 

 ندٖدددد .. ا  دددد ف.. ا دددد ف.. َددددٔ ٖددددذا  

ا  ف ايزؾت؟ ٚ  د ٜٔ  دٛ ا٬قد١ ايبٓدت     

  222جب  ٖ ..؟و. ايدٚا١ٜ ص 

ٖذا ايرتنٝ  ادت ٜ  نؾدا  احٝد   

٫ ت  ددٛغ٘ ا كدد َ ت. ؾدد هلٛا  ا ددٔ ًدد ٥د..    

ق تٌ احملتًم ٚاد ٢ْ َ ٗدِ ٚاادل ا٭ ،    

نت  ايا د ٚغٓ ٢ يًر  ٚاذتٝ ٠  ٖٚٛا 

ٚا٭ ،  ٚ ؾدددددددد   كُٝدددددددد٘ إ جي َددددددددٌ 

ايهذب ٚايٓؿ م ل تأ م وا دٞ ؾدٛا و ا دٞ    

ايددٛ ٜد   ددٌ  دددد ْ نددٝ   اب ٤تدد٘ غدد  قدد    

ا٢ً مس ع ايهذب اي  ٖد ذٍٛ   صد١ٝ  

ا دددد٪ ٔ. ٚيهٓدددد٘ ٚايدددد  وَ.دددد ٚعو ايٓبددددت     
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اياددٝ. ْٞ ايددذٟ نددٝ.د اًدد٢ نددٌ  دد٤ٞ   

 نِٓت َددت  وؾدصت١ٝ    ت  ٗ ٤ٚ اي  ت   

اهلدددٛا  ٚصددددِت  كددد  ٠ قددد    اّ َ.ددد ٚع.. 

 د دو ا دٛت َددش اذ دٔ ٜدد   ٖدد اهلٝددٌ..؟و     

 . 22ايدٚا١ٜ ص 

و دددٛ َ.ددد ٚع  ددد ٜٔ اًٝدددو إددد ي  َدددٔ 

قاددٛ ى ايٝددّٛا يهددٔ ايددد ر ندد ٕ ٚادددا      

يدددٝش ٫..؟ اْددد  صددددت ايٝدددّٛ  ٥دددٝ  دتٓددد١  

احت   اي.ًب١      ند١  ٚ ٬ٖد  ٖ يكادٛ     

ٗدد  تادد ٖ  َددش اذ ددٔ؟ ٚتٗٝددأ يؿدصتٝدد١ اْ

. ٚقددٍٛ 22ذٓاد   ٜٓ دً  ؾ دد٬ . ايدٚاٜد١ ص    

َ.ددد ٚع ٚااددد ا   .ٝبتدددد٘  دددإٔ ٜددد٪َٔ هلدددد      

ا٭ندد١ً٦ ستًٛيدد١ َ٪ندد ا  هلدد  ق  تدد٘ اًدد٢   

تٓؿٝذ اَٛ  انش َٔ تًو  هث و. ايدٚا١ٜ 

 . 222ص 

ٖدددذا ايٓبدددت ايادددٝ. ْٞ  ٖدددٛ ايدددذٟ   

نٝ ددٛ  ٜٚ ددٝ.د.. ؾكدد  ا دد   َ.دد ٚع ن   

  إ نٌ  د٤ٞ قد  اصدبح  ٝد  ٖدذٙ ايؿ٦د١      

 ٚيٝ   ١ َه ٕ يػ ِٖ.. 

ٜ.دد ايه تد  ايهدث  َدٔ ا٭ند١ً٦     

ا ٪ قدد١  ٜٚددث  ايهددث  َددٔ ايكضدد ٜ  اددش   

ايدٚا١ٜ     ا ٚصدًٓ  ن  تدنٝد  وَ.د ٚع    

ٚايًددب٬ب ٚا ددٛ ؾددٛا .. ٚق ٥دد  شًدد١ ايٓددبش   

ٚاهلدددبشو ٚندددٛاِٖ ممدددٔ ٖدددِ اًددد٢ ٖدددذٙ     

 ايا ن١ً؟. 

ويٝش ٚضتٓ  آُد ؾ   دٔ ٖدزميتم؟    

ص  ت ٖزا٥ِ َد   م  د٬   ٫ نًٗ  ذٝ تٓ  

 شددددد١  ٚاي  دددددهدٟ َزاجدددددٞ  نٓ ددددد   

ْترًُددِٗ ٜ ٚنددٛا ؾددٛم ظٗٛ ْدد  َددٔ اجددٌ     

اذتصدددٍٛ اًددد٢ رددد  ٚااددددٜٔ ا٬َددد١    

 ٜددددد  ٠. نٓددددد  ْترُدددددٌ ْٚ دددددهت. َدددددٔ    

اندددبٛام َددد ت  ددد ب ًٚددد٬ث  ٓددد ت ؾتددد٠ٛ 

حب  ث ن  آ   جٛاِٗ ن  ا   دهد   

حتت اٟ      ٖذا ايٓزف ٜ    ٞ؟ ايدٚاٜد١  

 . 221ص 

ٔ اهلدددٛا   ٚاهلدددٛا  ؾكددد   اْدددت ا ددد

نُ  ت ًِ  ٚاْت َدٔ اٜدٔ يدو ندٌ ٖدذا؟      

َز اددددددد١ ل ايص دددددددبٛ ٠   ٝدددددددت ل ذدددددددٞ 

ا دددد يهٞ  انددددِٗ ل  دددددن١ يصددددٓ ا١    

اي ًهدد١  ًدد٬ث نددٝ  ات  دددا  اًدد٢  ددا    

ارتًٝخ  ٚانٝ  آ ى ا ص ٠ ي تبح يٓ  

 . 210 ٗ ..؟( ايدٚا١ٜ ص 

وٜدد  ؾدصتٝدد١ ل ندد٪اٍ ٚاذدد  َددزا ً  

ٛ:  يدٝ    َ دترُدٜٔ ايٓد رب.؟و    ٚؾ يك  ٖٚد

 . 210ايدٚا١ٜ 

ميهٔ تكدا ايٛقٛف ل ٖدذٙ ايدٚاٜد١   

آدد  اَددٛ  نددث ٠. ؾؿددٞ  ٚاٜدد١ تٓددٛرب  ددم   

ا ت ٌٝ ايؿ   ٓح د ٚا ح  ٚ م ايٛاقد ..  

ٚايتًٛٝددل اذٝ ْدد   ٚتتٓدد ٍٚ ا  ددهٛت آدد٘    

ؾت ٛ   اهٌ ْ جح ن  ؾرت٠ ايثدٛ ٠ ٚ يدو   

ا٭يددل ا تددٖٛخ ايددذٟ ا  ددت٘ نددٛ ١ٜ اًدد٢     

ٔ ظدٚف ا٫ذت٬ٍ ايك ن١ٝ اْذاى ايدغِ َ

أ  يو ايت  ٜش ادتٌُٝ ا تٓد غِ  د يدغِ   

َددددٔ  ددددظـ اي ددددٝش  ٚحتدددد ٍٚ إ تدددد٪    

 اهٌ ؾ  يًثٛ ٠ اي دٛ ١ٜ ايهدش٣.. ًدِ    

تدندددِ صدددٛ ٠ اذت  دددد.. ٚتدددرتى يًُتًكدددٞ  

ٚا ًرددد١..  ا ك  ْددد١ ٚنًددد  ٠ ا٭نددد١ً٦ ا ُٗددد١   

ٚمتٌٝ ن  نٛ ا١ٜٚ ٚا در١ ذٝدت  ٫ اؾدل    
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ٖددددٛ اي ددددكٛ. ل اهل ٜٚدددد١   ا دددد ا  ٚا صدددد 

ٚاي دددكٛ. اًددد٢ وايكؿددد و نُددد  ٖدددٞ ذددد ٍ 

ومسدد و ايددذٟ ٫ ٜ ددٛؽ اْتردد  ٙ ن٫ ايب دد      

ايدَدددزٟ  ٚايد٩ٜددد١ اي دددٛ ا١ٜٚ يًه تددد    

ؾُثددٌ ٖددذا ايٛاقدد  نددٝ ؾ  ن  اإلذبدد ...    

ٚنٝصدددددٌ   إلْ ددددد ٕ ن  ا دددددٛت.. ا دددددٛت    

اٚ ا ددددٛت ا  ٓددددٟٛ دددددد ايؿٝزٜدددد ٥ٞ اْتردددد  ا  

 ق . تُٗٝا   ٖٚدٚ    َٔ ايٛا

ًٜؿت ايٓظدد  إ ايدٚاٜد١ اًد٢ ايددغِ     

َٔ اْٗ  تكّٛ اًد٢ ايب د  ايدَدزٟ ا٭نثدد     

ذضدددٛ ا   ن٫ اْٗددد  ُتكددددا  أذددد اًٗ  ٚمتتددد  

ا تًكٞ  ٗذٙ ا٭ذ اث  ٚت ٝش   صٝ تٗ  

ٚاق ٝددددد١ اذددددد اًٗ  ٚمتتددددد  ا تًكدددددٞ  ٗدددددذٙ  

ا٭ذدددد اث  ٚت ددددٝش   صددددٝ تٗ  ٚاق ٝدددد١   

اذدد اًٗ  ن  ذدد    ٝدد  َت ددك١ َدد  ايٛاقدد    

يًدٚا١ٜ.. ؾًٝ دت   صدٝ ت ايدٚاٜد١     ايؿ 

َترحدددد٠ اًددد٢   ددد ٖ  ايدَدددزٟ  ؾتؿكددد     

نْ  ْٝتٗ   ٚمت ٞ زتد   اؾه   تترددى  

  ١َ هل ف ايداٟٚ.  ٌ تتح ٚ  ٖذا ايب   

يتصددد    صدددٝ ت َدددٔ ذتدددِ ٚ ّ.  دددٛع    

ٚمتدد  رب دددد ٚتػدد   ٚحت دد .. ٚمتدددد ٚحتدد   

ذٝ ٠ إبٝ ١ٝ. ٚيهٓٗ  حتد ؾ   ا٥ُد   اًد٢    

ٚ دد ت يت دد َٗ ..  ندد ٠ٚ ايؿهددد٠ ايدد    

ٜٚددزٜ ٔ ايدٚاٜدد١ ا ددت٬. ايددٛاق ٞ    ت ٝ ددٌ   

َدددددٔ ايا صدددددٝ ت  ؾٗٓددددد ى   صدددددٝ ت 

ذكٝكٝددددد١. ٜٛ  ٖددددد  ايه تددددد   أمس ٥ٗددددد     

اذتكٝك١ٝ  ؾك ٥  ايثٛ ٠ ونً. ٕ ا٭إدد   

ٚايدد نتٛ  ابدد  ايدددشٔ اياددٗبٓ   ايددذٟ 

ايترددل  ددد يثٛ ٠ ل ادتٓدددٛب ٚصددد   إبٝددد   

ايثددٛ ٠ َٚ تادد   ق ٥دد ٖ   ٚا٭َدد  ادد  ٍ    

٬ٕ.. ٚغ ٖددددددِ َددددددٔ ايا صددددددٝ ت ا ندددددد

ايٛاق ١ٝ اي  انُٗت   يثٛ ٠ ٚا ًت ذ دٓ    

ؾٝٗددددد .. ن ددددد ؾ١ ن    صدددددٝ ت َت ًٝددددد١ 

ٚ ٖد ٠    نث ٠  َٓٗ  اهلٛا  ٚؾدصتٝد١  

ٚا دددددد ف َٚادددددد ٜ  ٚ يٝ دددددد١ َٚ.دددددد ٚع    

ٚايًدددب٬ب ٚق ٥ددد  شًددد١ ايٓدددبش ٚاهلدددبش..   

ٚغ ٖدد .. ٚنًددٗ    صددٝ ت ذٝدد١ تتردددى 

 ددِٗ ل ل ؾضدد ٤ ايدٚاٜدد١ ذٝدد١ َتؿ اًدد١. ت 

تكددد  ّ اذددد اث ايدٚاٜدددد١  ٚٚ ددد  يبٓدددد١ ل    

 ٓ ٥ٗددددد  اذتهددددد ٥ٞ ادتُٝدددددٌ ٚت دددددِٗ ل  

ناـ ا  هٛت آ٘  ُٜٚرُ  يًه ت  

اْ٘ ا ك٢ ايا صٝ ت ل نإ  ٖ  اإلْ  ْٞ 

ايدددٛاق ٞ.. اددد ا   صددد١ٝ وا ددد فو ايددد    

اا. ٖددد    ددد  ا٭  ددد   ايب.ٛيٝددد١  ٭ْٗددد    

تادددددهٌ َ ددددد  ٫  َٛ دددددٛاٝ   يًُحتُددددد     

د   .ددٌ ؾكددا. اي ددٛ ٟ نًدد٘ ٚيٝ ددت زتدد

مم   ؾ ٘  ٓر٘     ايصؿ ت ا٫نتثٓ ١ٝ٥ 

ن يصدددددش  ٚادتًددددد  ٚايكددددد٠ٛ  ٚادتددددددا٠  

ٚايادددددح ا١  ٚايترًدددددٞ  ددددد يكِٝ اي د ٝددددد١   

 ا٭ص١ًٝ. 

ٚق  تاهٌ   ص١ٝ مس   ٔ  ذٌٝ 

  ددد ا   َزٜددد   ٜددد٧َٛ ن  ايرتنٝددد  اهلدددش    

ايذٟ اؾد تد٘ ا دذًد١ ادت ٜد ٠ ن د ؾ١ ن      

  ِ  تدنٝبددد١ وَ.ددد ٚعو اي. غٝددد١ اًددد٢ َ ظددد

ا دذًددد١.. ٖٚدددذا َددد  ج دددٌ ايه تددد  ٜٓٗدددٞ 

ذٝددد ٠ مسددد .. ٭ْددد٘ يدددٝ  ْددد ا  ل َ   يددد١     

ايصددداع َدد  تدنٝبدد١ وَ.دد ٚع ٚايًددب٬ب..و   

٫ٚ  دددو  دددإٔ ٖدددذا ا ٛقدددـ ايدددذٟ اختدددذٙ  

ايه ت  ٖدٚ ٞ.. ٚيهٓ٘ ٚاق ٞ ل ايٛقت 

 ات٘ ٜٚ٪ دد ن  اإلذب إد ت ا تٛايٝد١ ايد      
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اؾددددد ت  ددددٛ د ومسدددد و ايبدددد ٌٜ يُٓددددٛ د  

ايدددذٟ ي ٜ دددتُد  دددٌ ي ٜ دددت.   ونددد يو 

ا٫نددتُدا  ل ظددٌ صدد ٛ   ددٛ د وَ.دد ٚع   

 ٚايًب٬بو. 

انددت  ّ ايه تدد  ؾٓٝدد ت ا ٜدد ٠ ل  

 ٓ ٤ ايدٚا١ٜ  ميهدٔ اإل د  ٠ نيٝٗد   ؾكد      

انددت ٌُ إدٜكدد١ ايددداٟٚ ايٛاذدد  ا  ددٝ.د   

اي   ف  هٌ اي ق ٥ل  َ  نت ذ١ ايؿدصد١  

يًا صٝ ت يتتصدف ٚؾدل ٖٛاٖد    د  ٫    

ٜددد  ايه تددد . ٚاندددت  ّ   ٜتٓددد ق  َددد   ٩ 

إدٜكدددد١  ًددددا ا٭ َٓدددد١  شاادددد١ َد هدددد١   

يًُتًكددٞ اذٝ ْدد    ٚيهٓٗدد  ٫ تصددٌ  دد٘ ن   

ذ يدد١ اإل ٗدد ّ ٚايضددٝ ع   ددٌ حتؿددزٙ اًدد٢      

 ا٫نتُدا   ٚتزٜ  َٔ ش٢ ايتاٜٛل ي ٜ٘. 

 يددددو ايت٬ادددد    ٭ َٓدددد١  ٚ ً.ٗدددد  

اي حٝددد  ٜدددذند و ددد  نٝزو ل و دٜدددـ  

ّ ايب.دٜدىو ٚوقص١ َٛت َ ًدٔو ٚو٦َد١ اد    

 َٔ اي زي١و. 

 ُٝٓددد  ت ٝددد ى ايدٚاٜددد١ ل َ  دتتٗددد    

َادده١ً صدد اّ ايادددم َدد  ايػدددب ٚاًدد      

 يو ا٢ً ايٓ رب ٚا ؿ ِٖٝ ا٫جتُ اٝد١ ن   

 ٚا١ٜ واي.ٝ  ايص حلو وَٛندِ اهلحدد٠ ن    

اياددددددُ ٍو ٚتًؿددددددت ْظددددددد ا تًكددددددٞ تًددددددو  

ايت ددد ٚق ت  دددم ايددددٚاٜتم  ل ا٭جدددٛا٤..  

  ٚايا صٝ ت.. ؾا ص١ٝ ومس و ت ٝد  ن 

 ٖدددددددٔ ا تًكدددددددٞ   صددددددد١ٝ َصددددددد.ؿ٢   

ٚ  صدددد١ٝ وَادددد ٜ  ٚ يٝ دددد١و تددددذندإ    

 ا صدد١ٝ و ٓددت زتدد ٚب...و ذتدد٢ ا٭جددٛا٤  

اذتُُٝٝد١ ايهددث ٠ ل ايدٚاٜدد١ تتادد  ٘ َدد   

 َث٬ٝتٗ  ل وَٛنِ اهلحد٠ ن  اياُ ٍ..و 

ي تتِ تك١ٝٓ اذتهٞ ل ٖذٙ ايدٚا١ٜ 

اًددد٢ اندددًٛب اي دددد  ا تدددٛاتد ا .دددد   دددٌ  

اندددًٛب اي دددُٝٓ    اندددتؿ   ايه تددد  َدددٔ    

نث ا .. ذٝت ٜهثد َٔ تك.ٝد  اذتد ث    

ٚا٫نددرتج ع.. ٚا٫نددتب م ٚارت.ددـ ٚ ًددا 

ا٭ ١َٓ مم  ذكل يًدٚا١ٜ ايتاٜٛل ٚادتذب 

ؾٓحرددت ل  يددو صت ذدد   ًَؿتدد  . ااتُدد ت    

يػتٗدددددددد  اًدددددددد٢ ايب دددددددد إ١ ٚايتًك ٥ٝدددددددد١   

ؾ يا صددددٝ ت تتردددد ث   ؿٜٛدددد١ َشزتدددد١  

َٚ دددٝ.د اًٝٗددد  َدددٔ ا ٪يدددـ  حبٝدددت ٫    

ق تًد١ يًتًك ٥ٝد١ ايد     ددد  ٙ اي ٝ.د٠تظٗد ٖدذ 

 تٓ.ل  ٗ    صٝ ت ايدٚا١ٜ. 

 وٜ   ٓت اذت٬ٍ.. 

َدد ت ؾدصتٝدد١ نؿٗدد   ٛجدد٘ اهلددٛا    

 ٫.. دددد ٚا دد دت٘  ضدددٚ ٠ ايتٛقددـ ٚق يددت   

٫.. ٚقددـ.. اْدد  َددش  ٓددت ذدد٬ٍ..( ايدٚاٜدد١   

 . 20ص 

ٚمتٌٝ يػد١ ايدٚاٜد١ ل َكد إ  ندث ٠     

د ضتٛ ايا د١ٜ.. مم  جي ًٗ  َأْٛند١ انثد  

      ١ ٝ وايًٝدددٌ صددد د٠ َرتاَٝددد١ ؾددد جد٠ اصددد

ٚي ٣  ٖ ٠ نذ د رب  دإٔ جد  إ غدؾتٗد      

ايب  يتٝدد١ اي ددُٝه١ تزذددـ ن  ايدد ا ٌ..   

.. ايًٝدددٌ صددد٠ٛٗ جدددٛا  َاددد ن      21ص

ايًٝدددٌ اَددددا٠ َادددر١ْٛ   يدغبددد١.. ٖهدددذا   

ندددد ٕ ا  دددد ف ايًٝددددٌ  ذاتدددد٘. غ َضدددد       

اُٝك    شتٝؿ    نب ا   ٚزت٫ٛٗ   ذْٓٛ   

 . 18ص   إب  ..و ايدٚا١ٜ
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تص.ٓ  ايدٚا١ٜ ؾٓٝ ت مًٝد١.. ذٝدت   

خيًددا ايه تدد   ددم ايؿصددر٢ ٚاي  َٝدد١   

٫ٚ ٜؿٛتددد٘ ن  ددد ٍ ايهدددث  َدددٔ ا دددأًٛ ات  

ايادد ب١ٝ ايادد د١ٜ ٚايػٓ ٥ٝدد١ ممدد  ٜزٜدد  َددٔ  

ايتصددد م ايدٚاٜددد١   حملًٝددد١ ٚميٓرٗددد  قُٝددد١  

م يٝددد١ ن ددد ؾ١ٝ. ٜٚٛظدددـ حملددد ت اذتددد    

ايادددبك١ يتهدددٕٛ ؾ دددٌ ذٝددد ٠  دددُٔ ٖدددذا   

ٟ ٜأنٌ نٌ اَدٌ   ذتدند١    ايٛذٌ ايذ

ؾٝب ثددد٘ ايؿ دددٌ ادتٓ دددٞ ايادددبل   هدددٌ     

 ذٜٝٛت٘ ٚاْ ؾ ا٘ ٚ بكٝت٘.. 

نْٗدد   ٚاٜدد١ َددٔ  ددم اؾضددٌ ايدٚاٜدد ت   

اي  ا دتت ؾهد٠ ايص اّ َ   م ايػدب 

ٚايادم ٚا دتدت ؾهدد٠ ا  دهٛت آد٘     

ادتدددٓ   ب ددد ٙ ايدَدددزٟ ٚاي ٝ ندددٞ َدددٔ     

 دد٬ٍ نق َدد١ َك  ْدد١ ل  ٖددٔ ا تًكددٞ  ددم    

ٜدددزا٫ٕ ذ  ددددٜٔ ل ايدددذٖٔ   ٚ ددد م َددد  

ٚ ددد  ايثدددٛ ٠ اي دددٛ ١ٜ ايهدددش٣ ٚايٛ ددد  

ايدأٖ  ٚقضد١ٝ ايثدٛ ٠ اي دٛ ١ٜ ايهدش٣     

دد ٚايٛاق  ا  ٝش  هٌ َ  ؾٝ٘ َٔ نًبٝ ت 

ٚ    نجي  ٝد ت..  ٚاٜد١ جد٦ٜد١ تتٓد  ٍ ادٔ      

ا ب يػدد١ ٚحتدددص اًدد٢ ا ٛ ددٛا١ٝ ايؿٓٝدد١     

 كدددد   نددددب   ٚاٜدددد١ جدددد ٜد٠  تهدددددٜ     

ا   صدددددٜٔ ل  صدددد ذبٗ   ددددم ايدددددٚا٥ٝم  

ندٛ ١ٜ. ؾحُٝددٌ  دك  ل  د تدد٘ ايدٚا٥ٝدد١   

ايث ١ْٝ ٜب ٚ َتك َ   ا٢ً  ات٘   د   د تد٘   

ا٭ٚ  وايددددق  اًددد٢ اندددٛا     دددٌ  َٚددد     

 ددددددد  ٗ  َدددددددٔ ا دددددددت٬. َددددددد  آصدددددددد    

وا٫تٛ ٝددٛغدالو ممدد  ختًدد  ايهددث  َٓدد٘  

ْٗ ٥ٝدددد   ل  د تدددد٘ ايث ْٝدددد١ وايتحدددد ٜـ ل 

 ايٛذٌو.
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 تحوُّالت القّصة القصيرة جّدًا

  من الميكروقّصة إلى النانوقّصة
   .سيدي ُمحمَّد بن مالكأ 

 اجلزائر -أستاذ اؼـؼد املعاصر املرػز اجلاؽعي ؽغـقة   

 

اإلجياااازا خاإلءػااااتا خاؼت ؽاقاااَا خاملػاّرغاااةا خاؼت عااااؼ   ا  ـاساااي      

خاملوضوطاتيا خاؼس ردـةا خاؼعجائبق ةا خاؼواغعق اةا خاؼـ فاـاةا تؾاي ؿاي أؿا        

اخلصااائا اجلوؿرـ ااة اؼاا  تسصاا  اؼؼص ااة اؼؼصااحة  ااد ا  خ ـ فااا عاارادة       

ا حّؼاا ا اؼؼص اة   خاستؼالؼق ة طن ا ؾواع اؼس ردـة ا ءرى. ظح أن  اؼاي  يقزاز  

اؼؼصحة  د ا ا شؽؾق ا  طؾى ا غل ا طن تؾي ا ؾاواعا ؽاال ااؽاـاة خاؼؼص اة     

 Unخاؼر خاـةا ؿو اإلجياز اؼي  ــفض بوضقػاة املفقمؿصـاةا بوصاػفا صرـؼاة      

procédé    رئقسااة تغؾااى طؾااى ؿاايا اؼا اارب ؽاان اؼؽتابااة اؼؼصصااق ةا خؿااي )

ؾ فاا ُتؼااس بعادد اؼؽؾؿاات خاجلؿال      ُؽفقمؿصـة بـقوـ ة ال خيتؾَ عقفاا انـاانا    

خاؼس طور اؼ  ـتأّؼَ ؽـفا اؼاـ اا الاالب بعاض اخلصاائا ا ءارى اؼا        

غد تؽون ؽاار اءتالب خسجال با  ػت ااب اؼؼص اة اؼؼصاحة  اد ا  خؾّؼادؿااا       

خحمل  تأؽُّل ختأخـل ؽن ؼادن اؼؼاارا اؼاي  ـُّعادُّ باُخباا ؽاص اؼاـ ا طااؽصال          

 املؼ ول خاملسؽوت طـا.حاسصؿا  يف استجالت ظح 

ٓهع  لكع مل ي ٕ عٍ همِعٔيجي ز  عع       

ًمسجيعععّمل د يعععازٕ غ ز اعععاػ ن ز يعععاز ٗمل 

هجيحععااًز مل ثٖععي ي ٌٕاععتّ زك ا عع        

تقٖٖا تايٖجِى كلقا ٚ زكقاريٙ جا ز  يعاً 

ٖاٍ هععٍ زك لوعع غأ ّقععا اكبعع  زك  تعع   هععع

 Augustoزكػٔزتٖو كٗ آغسأ هًٔاريٓسٔ )

Monterroso   مل زكعي٘ ٕ عع ً جيجوأعع  اغلعع)

رسني د زكػت  ٓزكش تق  لٛ اً ّ رزٞعا  زكا ز

زكقا ٚ زكقاعريٙ جعا ز مل ّا عاّ زكش عِريٙ د     

ٖ ٚ(مل ُٓعععٗ    سعع   ملوععع غ )ي كلبػععٚ ز سععع  ً

ثني زساٖقغمل مع َ  »ّا ٚ "زكإٌ صٔر": 

مل ٓماعع  (1)«زكإٌ صععٔر هعع  ٕععازن ٌُعع    

آخعععتَٓ ًأصعععِى د اّعععم  آ ام عععت هعععٍ 

لك مل ه م ّا ٚ "زكقط ر زكس تٕ " كل  ت  

 Pèreًٗ يعععععري٘ م كعععععازر  ) ز سععععع  

Calders« :)  ي ٕشأ اثا اَ جيخ أتْ مبٔ عا

ْْٓ ٌٕعٔٝ مْوعم زاق ٞع أ     ٓصٔن زكقط ر. را

ّآمَلِى اَ ٕشتثٔز كّ يأً ّ ي ت عٍ ٌُع     



 2022/ / آب656العدد  

 

506  

 

ٚو    ايععععععععاز  ٚو ثإععععععععامل ٓ   طبعععععععع سعععععععع ب

 . (2)«ّط رزغ

كقعععا مععع َ ّاععع رٜ جِعععا ما ععع       

زكا ععع ري  ععٍ رمٕععاِى  زكقا ععٚ زكقاععريٙ جععا ز 

 َكى ٓزكٔجععًٔمل ٓز  ععتز   ععٍ   كلحٖعع ٙ ٓزكععع 

هعععّٔمِى  بععع  هلعععا  ثعععٔ ى هعععٍ ّٓععع ٞ     

ٓظععٔزُت ّععا   ٕلامععا  كِٖعع  سععٔزُى هعععٍ      

زكٌ عع  أ ّ خالمععامل هععٍ سععى مل اسعع كٖ ِى د   

تتمجٚ رمٕعاِى تلع  ٓهعّٔمِى لز مل ثٖعي     

جٌح ما ع   اهتٕ ع  زكلب تٌٖٖعٚ     ك ع       

آ  جإاز  ستًٕ    زملٔرٓ  زكقااٗ َك ٔس  

ٖ ٚ  ععععععتٜ  جعععععتزٝ ًأصععععععِى ز  كقااعععععع

زا  ٕعععععععع غ ٓزلسعععععععع  ري ٓزكػتزٞعععععععع أ   

ّ ت سعععععوا تلععععع  زكٌ اعععععٔ مل كط ٖعاِععععع      

ٖ ٚ زكا لوعععععععٖح يعععععععان   ٖ عععععععٚمل ا صععععععع زكعج ٞ 

َٔض زكٔضعٔ،مل   زكا اتٕحمل ٓهٖاٙ زملٔزَريٚ  أ

َ  هععععى هعع  سععَطتتّ اً هلععِى معع َ   لكعع  ا

يععععازّ  ز ضععععطِ ً زكس ٖ سععععٗ ٓزاتهعععع َ 

ز جاوعععع  ٗ. يٌٖوعععع  آسععععت ما عععع   زكقا ععععٚ 

ٖ ععععَٔ تاععععٕٔت رت يععععٚ   ا ز زكقاععععريٙ جعععع زكػتي

زاٖ ٙ زكٖٔهٖ ٚ ٓتم ُٚ تم صٖلِ أ ّ  ًعا  

ًأصِى اًًٛ    زكٔزّعٖ عٚ زمل اَيكعٚ هٌِع     

ٖ عععععععٚ زكس عععععععحتٕٚمل ٓاّعععععععَت           زكٔزّع

ٌَُععٚمل ٓاهَٖععم       زمل  َاععمٚ هٌِعع     زملاز

ز ّاع ،  عٍ خلجع غ صعآرُى ًٓعا اِى      

ٖ ٚ زملأزرٕععععععٚ خلعععععع  زك لوعععععع غ  ز ًسعععععع ً

 زكس طٔر.ٓزجلوم ٓ

 Laكععععععيك مل  ػععععععا زكس ععععععتًٕٚ )

narrativité      ٌمل ي  ا  رُعع  هعع  اععٌح زكعع)

زكس تً٘ هعِتْ زا ع ٞٗمل  لعٛ ّاع     

اهتٕ عع  زكلب تٌٖٖععٚ زكقاععريٙ جععا زمل ثٖععي     

ََ تلع      ٕلوس زكق رئ ٓ / آ زكعا زر  رمعٔ

زكقاعع مل   ه ععٚمل ٓ لععٛ زكععت غى هععٍ اً ِعع     

هجئَجاٙ ٓهجي  امعٚمل    يٌٖعٚ سعتًٕ ٚ تعٌِ      

ّوت زاععععع  غ آ زكٔضععععععٖ  غ   لعععععٛ ت ععععع  

ٔ  غمل ُٓععٔ هعع  ٕسععاا ٗ  ٓزلّععع ن آ زكا حعع

٘  ٕ عطل  يتًاع ق ّٓع ٞ       ث ٔر هق ي سعتً

زكقا ٚ ٓاثازسِ   رب زا ٗ. ه ع ن لكع    

ّا ععععٚ "صععععاٜ" كل  تعععع  زلٓرٓغٔزٕعععع ًٗ  

د (: »Eduardo Galeano ًٓزرًٓ غ كٖ ًٔ )

زل هٌٚ زكقااٚمل  تّعا زأرٕعٚ "صعاٜ"    

طقعععا ًطقععع   يلعععؼ هعععٍ مٖععع  تعععا لبىمل ًٓ

َ  ملو تِععع  يعععاغ جإعععاٙ     زكس عععؤ ثعععا ز  ا

ٔ ْ يِعع  اثععا هععٍ ّ ععمجي ايععاز .     ًزٞوعع  مل ي ٕامعع

ٍ  ز  ععععععٚ "ُععععععريز"مل  ٓجععععععٚ " ٓ "  ٓك عععععع

زكش عععت ٖٚمل كعٌاِععع  اسٌععع ٝ ًٔيعععٚ هعععٍ ًٔيععع غ  

غريتِعع . ٓ  ًععا "صععاٜ" هععٍ اسععٔا  قعع  : 

ثته ًِعع  هععٍ صععٔتِ . ٓهٌععي لكعع  زكععا هٍمل   

  تسعاطٖ    ُٓٗ غري ّ ًرٙ  لٛ زك اليمل

سٜٔ ت تزر ه  تسعو . تلع  زكلبعٌعٚ ت عآمل     

  .(3)«د ُيْ زلٕ  يمل ّ ٖلٚ هٍ زكم  ٞم

تاأس عععس ُعععيْ زكقا عععٚمل ّ عععال   عععٍ   

ًا اِعع  زكس ععحتٕٚ ٓزت   ِٞعع   لععٛ زملم َرّععٚ 

ٓزًاعععععتزِّ     زملعععععازرزٙمل  لعععععٛ يعععععع    

ِ ى د    ًِّعععععع غ زكس ععععععتًٕٚ زكعععععع  تسعععععع زمل 

تشعععع ٖم زا  ٕععععٚمل هععععٍ  هععععٍ ٓ َ ي   

ٖ  غ Achronieااًز  )ٕ ععٍ  عع  (مل ٓاخاعع

   ٘ ٖ عععٚ يع عععِ  اسعععطٔر حتوعععم ا ععع ٝ ةٖٖل

ٓيع ِ  زآلخت هٍ زصطٌ ع زكق   مل ثٖي 

ت ععطت   ثععاٜ تلعع  زكش خاععٖ غمل ُٓععٗ  
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ٍْٖ ٕا اععععم َ     ٍْٕ زسٌعععع "صععععاٜ"مل يععععني  ععععٔر

ي  سعععاقتزرمل زكعععي٘ ةالععع    ٖعاعععّ ٌُععع   

ٓ نمل هقععع  َ      ٌُٓععع  أ ِّعععٔمل د زكطبعععٔر زل

 عاليمل ُٓعٔمل   ي هاال  زك طلٚ زك  عحٖٚ كل 

د زكطبٔر زك   ًٗمل هتت ط ي ّاق رُع   كٖعّمل   

ٍْٕمل تقٔي "ُعريز"مل ُٓعٗ زك طلعٚ     ٓيني زكطبٔر

زمل ععع ًٙ ٓزملعاإعععٚمل يمععععم حتعععٕٔلٗ ٕٔك عععا    

ضعععععتي   هعععععٍ ز خعععععاالن زكعععععي٘ ٕأساعععععط     

َ  ُيْ  ٖ ٚ ٓزكٌ ِ ٖٞٚ. سى    ٍْٖ ز ياازٞ زكٔضعٖ ا

(مل زكعع  ّ  ععم ًععٔزٙ  L’histoireزا  ٕععٚ )

ٓ  غ ٞع مل   زكقا ٚ زك قاريٙ جا ز مل ٌٕاأجِع  رز

ٕسععتً زلخ عع ر سععتًز  هٔضععٔ ٖ  أ ّاجععت٘    

 Leزكقا ععٚمل هععٍ سععى مل  ععتٜ زا  ٕععٚ )

conte   مل هععععٍ ثٖععععي تسلسععععمجي اخ  رُعععع مل)

جيُعععع   لععععٛ كسعععع َ زكععععت زٓ٘ زكعلععععٖىمل     ٓ ٕتز

َٓثاجيِ  يني زملعقٔن ٓزكلب هعقٔن.  ٓهتز

ٓ لععععٛ زكع ععععس هععععٍ لكعععع مل ّٖععععم  

ٖ ٚ زكقاعريٙ جعا ز       خم َ  عٚ   زكقا ٚ زكػتي

      ٗ ٘  كععّمل  ععرب   عع زكقعع رئ ٓ / آ زملععتٓ

ٗ  زكٌ مسعععٗمل لكععع      زلّ ععع رمل آ زّ ععع

ٖ ععععٚ »زكععععي٘ ٕتت ععععا     ٓظٖماععععّ زكٔجازً

أ ّتلز م ًا (4)«ام ت هٍ يٌٖاّ زكس تًٕٚ

زا  ٕعععٚ زكق سعععَى زملشعععَ َ  يعععني زكقا عععٚ  

زكقاععععععريٙ جععععععا ز  د اهتٕ عععععع  زكلب تٌٖٖععععععٚ 

َ  ٓزكقا عععٚ زكقاعععريٙ جعععا ز  د زكػعععت   مل ّعععت

زخلط   زملا وٍِّ كال  زا  ٕعٚ تالع    

ٍْٖأ ِّععععٔمل د زلٓ مل خطعععع      د زكقا ععععا

٘   عٔرْ زا  ٕعٚ لزتِع مل ُٓعٔمل د      ستً

٘  هٔضعععععععٔ ّ   زك   ًٖعععععععٚمل خطععععععع   سعععععععتً

زًع    زا  ٕٚ د ًمعس م ت ِع  ٓ /   

آ رزِٕٓ  ًٓمٔ  اخاٖ  تِ  ٓاست لكع  د  

َ  زكقا عععععٚ    زكقععععع رئ. ُٓعععععٔ هععععع    ٕعععععع  ا

ز  د اهتٕ ععععع  زكلب تٌٖٖعععععٚمل زكقاعععععريٙ جعععععا 

زكق ٞوععٚ  لععٛ زكس ععتًٕٚمل   تِععاى  كٔجععازَ     

هؤك مِٖ  ٓ / آ م ٌٞ تِع  زكٔرّٖ عٚ ٓ  تع ري    

ٖ عععععٚ    َ  زكقا عععععٚ زكػتي    معععععٚ زكقععععع رئمل ٓا

زكقاريٙ جا ز  تا خي زا  ٕٚ هطٖ ٚ  يتز  

ظععالن تلعع  زكع  مععٚ ٓزرتععازًزتِ . موعع     

ٖ ٚ زكقاري َ  زكقا ٚ زكػتي ٙ جا ز  ٕع  لك  ا

تسععتً زاٖعع ٙ زكا زخلٖععٚ كلش خاععٖ غ  لععٛ  

كسعع َ زكش خاععٖ غ ًمسععِ مل ُٓععٔ هعع  ّععا     

  ٗ ٗ  زلّ ععع ر آ زّ ععع ٕقا عععّٖ   ععع

َ  زكقا عععٚ زكقاعععريٙ جعععا ز  د     زكٌ مسعععٗمل ٓا

ٗ  د  اهتٕ   زكلب تٌٖٖٚ   تلٔل يِيز زّ 

  ًأصِ  هطلق  .

ٍْٖمل ٓيػعع    َ  ز خععاالّ يععني زكقا ععا  

زملسعتًٓٙ  َ م ًععا  زكٌ ععت  عٍ زا  ٕععٚ   

تٌحٔ حنٔز   ج ٞ ٖع   آ تٌعاع ًآ ع   ٓزّعٖع       

ٓهٔضععععٔ ٚ زكععععٌ    َ م ًععععا هٔضععععٔ ٚ  

هؤًَكجعععععٚ آ هٔضعععععٔ ٚ تا اعععععم ي اٖععععع ٙ    

زكٖٔهٖ عععٚ ٓاسعععلٔ  زكقععع    َ مععع َ ّا ععع     

هٔضعععععععٔ ٖ   خ رجٖععععععع   آ ّا ععععععع   لزتٖععععععع      

ْٖوأٌعٚأ   زسا ط ًٖ  مل  ا هعٌ ْ د همِٔي زملِ

قاريٙ جعا ز  د  ّ كي٘ ٕػل   لٛ زكقا ٚ زك

ٗ  زلثعاز مل     اهتٕ   زكلب تٌٖٖٚ ُعٔ   ع

ٖ عٚ زكقاعريٙ     ٓزكي٘ ٕػل   لٛ زكقا عٚ زكػتي

     ٗ ٗ  زلّ عع ر آ زّ عع جععا ز  ُععٔ   عع

زكٌ مسععٗ. ُٓععٔ هعع  ٕم ععٗمل يععال رٕعع مل      

رجح َ ممبٚ زكس عتًٕٚ د زكقا عٚ زلٓ مل   

   ٓرجح َ ممبٚ زكع  مٚ د زكقا ٚ زك   ًٖٚ.
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ٖ ععععٚ  ٓهععععٍ سععععى مل تاوٖ ععععا ز  كقا ععععٚ زكػتي

ٖ عٚمل  عٍ      زكقاريٙ جعا ز مل كط ٖعاِع  زكٔجازً

زكقا ععععععٚ زكقاععععععريٙ جععععععا ز  د اهتٕ عععععع     

ٖ ععٚمل ام ععتمل    زكلب تٌٖٖععٚمل كاعع ػاِ  زا  ٞ

ياقعععإى غعععري زمل اعععٔ   لعععٛ زمل اعععٔ مل  

٘ مل ٓغري زملقٔن  لٛ  ٘   لٛ زملتٓ ٓغري زملتٓ

زملقعععععععٔنمل ٓزك  عععععععو   لعععععععٛ زكا عععععععتٕحمل 

زلهعت  ٓزملس ٔغ  ٌعّ  لعٛ زملمَاعح  ٌعّ.     

زكععي٘ هلععي  ّعع رئ ُععيْ زكقا ععٚ  لععٛ يععين  

هإٍا هٍ زجلِا هٍ اجم زساشم ّ زملعٌٛ 

زك  عع ٓ٘ د زك لوعع غ ٓزجلوععم ٓزكس ععطٔرمل  

يععم  لععٛ ةٖ ععم ث  ٕععٚ زكقا ععٚ زكعع  ٕععاى     

 ٕتزًُعععع  د اععععع م ٓه عععععٚ آ لمعععععتٜ  

ٖ و  هععع  زًاعععتزّ زكقا عععٚ      خ  معععٚمل  سععع

ٖ ععٚ زكقاععريٙ جععا ز مل ام ععت ّععأم تمل    زكػتي

ط د ز  ععععع   ٓز سعععععتزّ د    ز ّعععععتز

ٔ ُعع مل هعٍ ثٖععي  L’ellipseز خمع ٝ )  (مل ًًٓ

زكش عع مجيمل ٓياععأسري  هععٍ ٓسعع ٞط زكا ٔزصجيععم     

ز جاوعععع  ٗ زكت ّوٖععععٚ ه ععععم تععععٕٔ  زكععععي٘    

ٚ  اعع ر   ِّٖعع  زملػععتًَِّٓمل آ  اضععحٛ ً  هعع

ٖ عٚمل د     يع ِى  لٛ زلّعم مل زك ا يعٚ زلًي

 Laسعٖ ق هعع  زصععطلح  لٖععّ يععأً أ تععٕٔ  ) 

twittérature  ًٕٚمل هععععٍ زكٌ اععععٔ  زكس ععععت)

زملوعأٌٚ د ز    مل تل  زك  اصع ح ٕطَلع    

 La لِٖععععععع  هاعععععععطلح زكٌ ًّٔا عععععععٚ )

nanonouvelle  مل ٓزّ زيِعععع مل هععععٍ ثٖععععي)

جَيمل هععٍ زخلعع  تٙمل مقععٔن زكععت زٓ٘  زمل ععؤ

د  ثعععععاٜ زكقاععععع  زملٔسعععععٔهٚ "ُعععععٗ"مل  

ٓ اًُ   ثاٜ  شتٙ ً ًّٔا ٚمل كل  تع   

زكَ ٌَععععا٘ زك ٖ ٖ ععععٗ كععععٔرَٓ يتتٖععععٔي    

(Laurent Berthiaume« :)  ٗم ًعا ّشعع

ي جيْطٝ. يع جيْطٝ اعإا. يع جيْطٝ اعإا كلػ ٕعٚ...      

 .(5)«كٍ تاأم اياز 

َ  خط   ُيْ زكقا ٚ زكقاريٙ جعا ز     

  تال مل م ريز مل  ٍ زخلط   زكع ً٘مل 

هععٍ ثٖععي  ً ععّ مععاليي غععري هاخٖاععم ٕ عع ً    

ٕط ي  زكع َكى زملٔضٔ ٗ زملٌقعٔنأ  ل ٕماقعت   

ُٓعععععٔ زكس عععععتًٕٚمل     جعععععُٔت زا  ٕعععععٚ

َٓ هق ي  زملالم غ  ٓهليٓ ّّٖ هق يجي زكت زٓ٘ ثي

د زكا خ  وعع  زكٖععٔهٗ. ٓكععٔ  تلعع  ز اعع رٙ    

 Gérardزلجٌ سٖ ٚمل ياع ري جريزر جٌٖٖا )

Genette    مل آ ز اعع رٙ زكش عع لٖٚمل موعع)

ًعععا ىمل زكععع  حتٖعععم    زكش ععع م زلًيعععٗ  

زكي٘ ٌٕاس   كّٖ زكٌ  مل ُٓٔ زكٌ ًّٔا ٚمل 

ى هؤك معععّ يِعععيز زك  عععت  هعععٍ  ٓزرت ععع ط زسععع

زك ا يعععٚ زكس عععتًٕٚمل ملععع  اه ٌٌععع  ّٖٖعععا     

    َ َٓنمل ثا ععععٛ   زكقا ععععٚ  ععععٍ زكقععععٔن زملاععععاز

    ٍٝ َٗ يشععٗ زكٌ ِ ٕععٚمل زكعع  ٌٕ ػععٗ  عع  اَ تععٔث

هٍ زملم َرّٚمل ياغ هأكّٔعٚ جعا ز مل ٓمأً ِع     

ًِ ٕععٚ معععالي هعِععًٔ ٕلقٖعععّ زملععالم غ  لعععٛ    

هسَو  زملالمَّغ كعّمل ثٖعي هعٍ زكطب ٖععٗ اَ     

زكا خلُّعععع   ععععٍ زكت معععع  آ  ععععاي  ٕ ععععَٔ

زكلبحعع ق يععّ زك ا ععٚ هععآن مععم  هععٍ ٕا  ّععم د   

ّوال  م ريز .  ْٖت ت    زكس 

ٍْمل لً ٌععععع  ًعععععار مل ئصعععععمٌ     ٓك ععععع

هعععالق ني اال عععَٔ هعتّعععٚ هسععع قٚ يٌعععٔع     

َ  زلهععت ٕاعلبعع  ي كقا ععٚ      زكععٌ   ٓهجيٌشأععّٟمل ا

زكقاريٙ جا ز مل ّتً ٌ  هِٖأَٟمل آ ٌٕ ػٗ كٌ  

ٝ ًٓر زكقععع رئ زكٌ وعععٔلجٗمل  اَ ًاِٖاعععأمل لًز

 Umbertoموعع  ٕقععٔن اهرب ععٔ  ٕ ععٔ )   

Eco ٘مل اسٌععع ٝ زسعععاق  ن ُعععيز زكعععٌ   زكعععي)
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ٕ طت مل ه م معم  ًع   ّااعٗ ّاعري     

       ٗ جا ز مل يعني زكعبع ُت ٓزك ع  ٍمل ٓيعني زجللع

ٗ مل ٓيني زملعَلعٍ ٓزمل عَوتأ ٌٌّاعتّ     ٓزخلم

    اِّْ هٍ زكٌ أ  زك  تجيعٌعٛمل يع كٌ عت   

  ًي جِعع  كععٔرَٓ      وععٔع زكقاعع  زكعع  

يتتٖععععععٔي سععععععٔزٝ ام ًععععععا هٖ تّٓا ععععععٚ 

(Micronouvelle  اي ً ًّٔا ٚمل يام صعٖم )

ٓ ن ُٓلعععٚمل   زاٖععع ٙ زكٖٔهٖ عععٚ زكععع  ت عععآمل ل

ت ِّعععٚ   ّٖوعععٚ  ععع مل ٓك ٌ ِععع  حتوعععم د     

 ٖ  تِ  هػاٜ  وٖق   ملٍ اكقعٛ زكس عو  ٓرز،   

جٕيعوأعم زكم عت د هعع  ٓرزٝ اغشعٖٚ زكعبعع ُت.    

غ آكٟ  زكعيٍٕ   ً ِ  ًأ  تتٓ٘ ث  ٕ 

اًِ ِععععى زكس عععععٗ د  لعععع  ث جععععٚ هععععٍ    

زأزٞجمل ه ًٕ عٚ ام ًعا اي هعٌٕٔ عٚمل ٓاي    

زاٖ ٙ زكي٘ ٕم ٗ  كّٖ لك  زكس ععٗ. ٓكٌع    

ٔ رمل زسععا و    ملعع  سعع ا  ٌععّ      اَ ًااعع

َّعم  عٍ لمعتْمل   ٖععٚ      ٚ  مل  تػ  زكٌ   ٓتاو 

لك  زجلِا زمل يٓنمل ٓه ُٖٚ تلع  زا جعٚ   

ّ د زملٌشعععععًٔٙمل ٓزًع ععععع   لكععععع  ملبععععع  

ٓجععازَ زلاععخ   )زك ا عع   اًمسععِى آ   

زك شععت   ه ععٚ( / زكش خاععٖ غ ُٓععٗ تٔزجععّ  

زاٖ ٙ ٓاملِ مل ٓٓجازَ زكقع رئ ُٓعٔ ٕعاا     

 لععععٛ ّ  ععععم ث  ٕععععٚ آ ث  ٕعععع غ تلعععع  

 زملٔزَجِٚ زملمَ ضٚ.

َ  زكس ععوٚ  ٌُٓعع مل ٌٕ ػععٗ اَ ًشععري    ا

زكع  مٖ ععٚ كلقا ععٚ زكقاععريٙ جععا ز  تععتت طمل    

ْٖوأٌٚ ز    أ  ل ملبو  زرت      ث ٖ   مل مبِ

زًاعععتّ زكعععٌ      ز خااععع ر زكش عععإامل 

ٙ  كاجلبعٗ       م َ اًعأٜ  عٍ زكس عتًٕٚمل َٓهعا  

زكعٔز عععععععع  ٓزً شعععععععع ّ زلث سععععععععٖس   

زملاع ثأ ٚ ملعع  ٕشعع ّ زا  ٕععٚ زك  ٌٞععٚ آ  

َّّعععٚ زكت زمأٌععٚ     زملو أٌععٚ ٓزكٌ ِ ٕععٚ غععري زملأ

   زملم َرّععٚمل ه ععم ّععٔن زكععت زٓ٘ د ّا ععٚ     

زجلازٞعععت٘  ٕعععٍ زكعععا ٍٕ   "هعععأٜٓ" كل  تععع 

ي ّ عععع ق ٝز ًزَ ّتزاععععّ ياععععٔ»يععععٔهت ٓق: 

َ  ز ااػ ن  لٛ ز  ع   ّعا   (6)«يٖاّ . سى   

تلعععع  سمل د ًاععععٔ  زك ا عععع   زكػععععتيٖ ني  

٘  زخارب زكا قعٖعا كالع     حتإاز مل ئ ٗ ًقا

ٚو حتإعععععا      َٓكععععع ْٖوأٌعععععٚ هعععععٍ ثٖعععععي    زملِ

زك لو غ ٓزجلوم ٓزكس طٔرمل  لعٛ زكعت غى   

َ  ضع ط ثجعى زكق   ا عٚ زكقاعريٙ جعا ز     هٍ ا

ٖ ععٚ      ٕععم  تقتٕ ٖع  . كقععا اعِاغ زكقا عٚ زكػتي

زكقاعععريٙ جعععا ز مل د ثعععآً  لوٌععع مل سعععال  

َٓ غ كاحإععا ثجععى هْاٌِعع  زكس ععتً٘مل    عع 

:ُٗٓ  

 زكقا عععٚ لزغجي زكس عععطٔر زك  السعععٚ:  – 5

     ٗ َٓكعععٚ زك  تععع  زكمتًسععع ا  عععم ُعععيْ زّ 

( زكعي٘  Félix Fénéonّٖلعٖ س ٌّٖٖعَٔ )  

ّ عععع مل د   ّااععععّ زملٌشععععٔرٙ د  ه ععععٛ ٕٔ

( زكع  مع َ   Le matinصحٖمٚ "زكا   ،" )

ٕعوععععم ِّٖعععع مل يععععني زخلطعععع   زكا ععععحمٗ     

َ  اصم زكٌ أ   ٓزخلط   زلًيٗمل لك  ا

زكقاعععريٙ جعععا ز  زكععع  زُاعععاٜ    تأكٖمِععع    

( زكع   Les faits diversهعتت ط ي لخ ع ر )  

 ععع ًٙ  هععع  تٌَشعععت د زكا عععح  ٓزجلتزٞعععامل   

قسٔٙمل اأَ ُٓٗ اخ  ر تا ا  ي كعٌ  ٓزك

يع  زلخ  ر زك  تاٌ ُٛ     لوٌع  معم    

ِ ٍ يِععع       ٕعععٔيمل ٓزكععع  ٕاععععي ر  لٌٖععع  زكعععا  

ٓمبقازر يش  اِ . ه  ن لك  ّٔن زك  ت  

زكس ععععععٖاٙ »زخلععععععرب:  –د ُععععععيْ زكقا ععععععٚ  
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ّٔرًٖٖععععععّمل ٓزكس ععععععٖا ّععععععٔز زَمل ٓزكس ععععععٖا 

سععٖ إٔم اععٌقٔز اًمسععِى: ُٓععٍ  اعع مل    

. ٓ لععٛ زكععت غى هععٍ  (7)«ٓسععت  َمل ٓيط كععٚ

زلخ ععع ر  –سعععاماز  ه عععم ُعععيْ زكقاععع   ز

   َ ملشععععععع  ت زكقععععععع رئ ٓ ٔز معععععععّمل  كبععععععع  ا

ّٖلععٖ س ٌّٖٖععَٔ ّععا ما ِعع   ععت ًٙ  هععٍ 

مل ك ًِٔععععع مل ري وععععع مل (8)معععععم   ثسععععع  

َٓكععععٚ يععععني زكٌ عععع    زكقععععت زٝ ٓهأكّٔععععٚ  –هااز

ٓتشعععععععري   ٌعععععععاُى    ثعععععععا  ز ياعععععععيزن.  

(مل Cristina Álvaresمتٕسعاٌٖ  اكمع رٕا )  

لزغأ زكس عطٔر  د سٖ ق ثإ ِ   ٍ زكقا ٚ 

  ٍْٖ  ٖ ٍْٖ زكمتًسععععع َ  زك ععععع ت  زك  السعععععٚمل    ا

( Jean-Noël Blancجًيععٔزن يععالَ )  –جععَٔ 

 Jean-Louisكععععٕٔس يعععع ٕلٗ )  –ٓجععععَٔ 

Bailly    ٍّا ُو   يتثٖ ٝ ُعيز زكش ع م هع )

زكقا ٚ زكقاريٙ جا ز  زكي٘ اكبمّ ّٖلٖ س 

َ  جَٔ 1996ٌَّٖٖٔ د سٌٚ  جيعٔزن   –مل يم  

سععطت رزيعع   يععالَ ّععا زًاععتّ     ضعع ّٚ 

ٗ  زكش عإا         هْاٍ ُعيز زكش ع م زكقااع

 ز    . 

ٕقعععع ، كععععٔرَٓ   زملٖ تّٓا ععععٚ: – 2

يتتٖعععٔيمل د هق كعععّ "زملٖ تّٓا عععٚ" زكعععي٘  

مل حتإععا ثجععى زكقا ععٚ  2996ما ععّ سععٌٚ 

زكقاعععريٙ جعععا ز  مبٟعععٚ ملوعععٚ آ اّعععم . ٓ لز  

م ًعععععععا زملٖ تّٓا عععععععٚ ٓزكقا عععععععٚ لزغجي  

زكس ععععطٔر زك  السععععٚ تشعععع م َمل هععععع  مل د   

اً ِوع  تِاو ع َ يام صععٖم زاٖع ٙ زكٖٔهٖ ععٚ د    

َ  ّاععع  كعععٔرَٓ   زكم ععع ٝ زاَ عععت٘مل ّعععت

يتتٖععععععٔي ٓااعععععع  ُِ  تاوٖ ععععععامل كط ٖعاِعععععع   

ٗ  زكاِّععتّمل  ععٍ  زكا خٖٖلٖععٚ ٓاسععلٔيِ  زلًيعع

ّاعععع  ّٖلععععٖ س ٌّٖٖععععَٔ ًٓع ٞتُعععع مل  

 رت   ِععع  ي لخ ععع ر زاقٖقٖ عععٚ ٓاسعععلٔيِ     

ز جعععني زجلععع ه  يعععني زك ا يعععٚ زكا عععحمٖٚ 

ٖ ٚمل هع   ٓزك ا يٚ  ٖ ٚمل يسواِ  زكٔجازً زلًي

 علععععِ  ام ععععت تلطُّمعععع   د سععععتً زخلععععرب     

زكا عع ًي ٓزمل اععينأ ّمععٗ زكٌ ِ ٕععٚمل ٓثسعع     

  ِٕععى  هقععازر زك لوعع غ  »كععٔرَٓ يتتٖععٔيمل 

د زملٖ تّٓا ععععععٚمل يععععععم تٌعععععع غوى زملعٌععععععٛ 

ٓزكع  معععععععععٚ زكلبعععععععععيٍْٕ تٌقلعععععععععِو  تلععععععععع    

. ٓمو ععععععععععع ن  لعععععععععععٛ  (9)«زك لوععععععععععع غ

 ًني زملٖ تّٓا ععٚمل ًععٔرً ُععيز زكععٌ   جلعع   

(أ   عععععٔ Jeannine Lalonde كًٔعععععا )

زكعععع   (19)(Les oxymoronsمج  ععععٚ )

ٌٕاوٗ  كِٖ  كٔرَٓ يتتٖٔي ميك مل يعٌعٔزَ  

تجيععععععريجيمل  عععععٍ  ٖععععع  خععععع  تمل  »"يٖ ععععع ٝ": 

ِْٕ  ٓاصاّ ِٞ مل يم تسعا ان   سٖ  رتِ  كٔزكا

زكا رزجٚ يأثيٕعٚ زملشعٗ. غ ك ع   هع  تطلع مل      

يلط مل هعلٔهع ٍغ د ٓسع ٞم زكٌ قعم زكعع ي مل     

ت  ِّععععع  هعععععٍ تعععععٔخ ٗ زاعععععير د معععععم  ٓ

ه ععع َ. ٕٔصأعععم زكس عععٔق زك ععع ري  ل  تِععع  

ُأا زكا لمع   آ تااعمبح    ي ًاع ي. ي تعا تش 

ز ً ًععامل ٓك ٌ ِعع  يععا   هععٍ لكعع  تسععاو   

ّو .       زكت زًٕععععٔ. تاجٌ عععع  زكا ثعععع ي ٓزكا ععععاز

ت ع  وؤ زلهعٔرمل ه عم ت ع  وؤ اهٔرُع مل ٕ ععآ      

ي د اً عععّ ٌٕ سععع ِ . كعععٖس زلهعععت اً ِععع  تاقعععا  

زكس ععععععٍ:  ً ِعععععع  ّشععععععٗمل زآلَمل يعاعععععع ...   

    .(11)«يٖ  ٝ

َٓ غ  زكٌ ًّٔا عععٚ: – 3 َ   ععع  ٕ عععآ ا

حتإا ثجى زكقا ٚ زكقاريٙ جا ز  اضحا 

َٓكعععٚ    زخاا صععع   ّتزً مًٖٔععع  أ ّ ععععا   
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ٗ  ّٖلععععٖ س ٌّٖٖععععَٔ     زك  تعععع  زكمتًسعععع

ااععٔ  زكقا ععٚ لزغأ زكس ععطٔر زك  السععٚمل   

َٓكٚ زك  تع  زكَ ٌَعا٘    زك ٖ ٖ عٗ  ٓ  

كععٔرَٓ يتتٖععٔي ااععٔ  زملٖ تّٓا ععٚمل    

ٕط كأعٌ  ُيز زك  ت  زلخري مبعٖ ٚ م ت ٚ 

َمٌَإععٚ مٖ ٖ ٖععٚ اخععتٜمل ُٓععٗ ًزًٖعع ن  

َٓكعععٚ Danielle Sheltonاععع كأَ ) (مل مبح 

ٗ  جإعععا اعععإا  زكا قعٖعععا كشععع م ّااععع

ز  عع  مل ُععٔ زكٌ ًّٔا ععٚ زكععي٘ مٌ عع  ّععا     

ضعععتيٌ  كعععّ ه ععع    د هقععع ي سععع ي أ ّ ٌٖوععع  

  زكقا ععععععٚ لزغجي زكس ععععععطٔر زك  السععععععٚ  تٌعععععع 

ٓزملٖ تّٓا ععععٚ  لععععٛ زا  ٕععععٚمل سععععٔزٝ  

ٖ عععععٚ    ٖ عععععٚ زكمج عععععٚ آ زكٔزّع زت سعععععوا ي كٔزّع

زملشمٔ ٚ ي كع  مٚمل ٕٔثٗ هْاٍ زكٌ ًّٔا ٚ 

ئجععععععًٔ تلعععععع  زا  ٕععععععٚ  لععععععٛ سعععععع ٖم 

ز ّعع زض زكععي٘ حتم ععاْ زكقععتزٝٙ زكعوٖقععٚ     

ٓزكا أه لٖععععععٚ زكعععععع  تسععععععرب اغععععععٔزر زكععععععٌ   

كقعععع يأ  د ت عععع  ٖ   ٓتساقاععععٗ هعٌعععع ْ ز 

    َ ٘  ٓزملقٔن. ٓه  لكع مل ّعت زمل أ  ٓزملتٓ

ُعععيز زكش ععع م زكقااعععٗ زكقاعععري جعععا ز     

ٕشعع ر   زملٖ تّٓا ععٚ زكٌ ِ ٕععٚ ًمسععِ .  ً ععّ  

ً ت اإا ز    مل ٓه اٍ  ييزتّأ ّتلز »

م ًععععا زملٖ تّٓا ععععٚمل ثسعععع  كععععٔرَٓ    

    َ يتتٖٔيمل تساػ  مبٟٚ ملوٚ آ اّعم مل ّعت

لاني آ سعال   زكٌ ًّٔا ٚ تا ش    رب مج

  ٘ مجععم ّقععطمل زسععاِالن ٓزخااعع يمل ًَٓٓ ا

تٔس ععععع  غ ك ععععع  . ّٓعععععٌح زكقععععع رئ زاتٕ عععععٚ  

زك  هلٚ كاخٖ م زا  ٕٚ. ٓت ٖ  ًزًٖ ن 

َ  زكٌ ًّٔا عععٚ ي كٌ سععع ٚ كلجععععٌس     اععع كأَ ا

زكت ٓزٞعععٗ ُعععٗ مبٌاكعععٚ ز ععع ٕ ٔ ي كٌ سععع ٚ     

كلش عععععتمل ٓاً ِعععع  جئصععععمِ  جٌسعععع    تاععععٌ  

زاعععع ن هعععع   زكا ععععٔرٙ آًٖعععع  . ٓه لوعععع  ُععععٗ   

زملٖ تّٓا ٚمل ٕمعَ ض اَ ت عَٔ زكٌ ِ ٕعٚ    

هأسععععع ٕٓ ٚمل ٓكطٖمعععععٚمل ٓهت ثعععععٚمل ٓثا عععععٛ    

 .(12)«سخٖمٚ

َٓ غ زكٌ قإعٚمل زكٔز ٖ عٚ    تل  ُٗ زّ 

يععع كمتزًٙ زكش ععععتٕٚ ٓزك  ق ّٖعععٚ  عععيز زكٌ عععٔع    

زكس ععععتً٘ زلًيععععٗمل زكعععع  رزثععععا تؤسِّععععس 

ملمِععععٔي ز  عععع   ئصععععمّ جععععُٔت زكقا ععععٚ  

ٖ عٚ حتإعا    زكقاريٙ جا ز مل ثا عٛ كا  ػعآ  ول

ملوع غ زكععٌ   ٓمجلعّ ٓسععطٔرْ  متزُعع     

ك ا    ُيز زكٌ ٔع هٍ زك ا يٚ زكس عتًٕٚمل  

اععع ِٖ   يعععتمتزْ اً أ تعععٕٔ . ٕٓق يأعععم ُعععيز   

ز متزْ زكق ٞى  لعٛ صععٖا  يعازع زكقا عٚ     

زكقاريٙ جا ز   متزْ   سأعم  لعٛ هسعأٜ    

زكا عععععٌعريأ  ل ملبوععععع  زُاعععععاٜ زك ا ععععع      

خععتٜمل    اعع م ٓزكٌ قعع ًمل د زك  ععمٚ زل

جإععععععامل هلععععععت مِى د لكعععععع  ُعععععع جس  

ز  عع  مل ثعع ر زك  ثععي زكعتيععٗ د ٓضععع      

زملقععع يأالغ زملاعععطلحٖ ٚ  عععيْ زلاععع  نأ    

ّم عععال   عععٍ زملاعععطلح غ ز سععع  ًًّٖٔٔٚ  

ٓزكمتزً مًٖٔعععٚ ٓزلفلًّٖٔٔعععٚ زك ععع ريٙ   

زكعع   تّاِعع  زكقا ععٚ زكقاععريٙ جععا ز  هٌععي     

ظِٔرُ مل ٓزك  تساا ٗ تقلٖ  زكٌ ععت د  

ٔ رزتِ  يػٖعععععٚ زصعععععطٌ ع هععععع   ًٓ ز ععععع  ٓتاععععع

ّأِٟعععع  د زكلبػععععٚ  ْ٘ زكلبػععععٚ  –ٕ   ز ععععاّأ ا

ٙ  كلا عععٔر ٓزملمععع ُٖى زكععع   ٖ عععٚمل هتز ععع  زكعتي

زملاععارأ  –زرت ع ُ  ه ا تُٓع  د زكلبػعٚ    

  ٚ ٖ ٖ ٚ ٓزكمتًسعععععععععععع ْ٘ زكلبػععععععععععععٚ ز سعععععععععععع  ً ا

َ  ُععيْ زلاعع  ن زك  السععٚ  ٓز فلٖإ ععٚمل ّععت
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ٖ و    ْٖوٌععععععٚ ز  عععععع  مل  سعععععع زملتت طععععععٚ مبِ

زملٖ تّٓا ععٚ ٓزكٌ ًّٔا ععٚمل تمععتض  لععٛ    

زك  ثعععي زكعتيعععٗ ضعععتٓرٙ زخاٖععع ر هق يأعععم    

هاععطلحٗ  تيععٗ ٓزثععا ٌٕ سعع  زملاععطلح 

زلجٌ مل كلا وٖٖا يني زكٌ ٔع زكس تً٘مل ُٓٔ 

زكقا ععععععٚ زكقاععععععريٙ جععععععا ز مل ٓزلاعععععع  ن 

زكس تًٕٚ زملٌ ٕٔٚ  كٖعّمل ُٓعٗ زكقا عٚ لزغجي    

زكس ععععععععععطٔر زك  السععععععععععٚ ٓزملٖ تّٓا ععععععععععٚ   

قععا ٓجععاً  يععع  زك عع ث ني  ٓزكٌ ًّٔا ععٚأ ّ

زكعععععت  ٕ مجععععَٔ زملاععععطلح غ زملاعععععاًِّٙ  

ٗ  زكقاري  ٓزلا  ن زملخالمٚ  يز زّ 

جعععا ز     هاعععطلح ٓزثعععامل ُٓعععٔ زكقا عععٚ    

ٓ ٜ د       زكقاععريٙ جععا ز . ُٓععٔ هعع  جعلٌعع  ًععع 

  ( ٍْٖ ٍْٖ زمل  امعععع  Laتتمجععععٚ زملاععععطلح

micronouvelle(ٓ )La nanonouvelle مل)

ٓغؤضعّأ ّآستًع    ًّع    كا ع   زملاعطلح   

     ْٗ ّأٟعع   ٕؤك عع  يععني زّعع زض هاععطلح ه  

(Micro(ٓ )Nano  ٓتتمجععععععععٚ هاععععععععطلح )

(Nouvelle.)   
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 ذاكرة الىجع..

 قراءة في روايت رجل 

  المرايا المهشمت
  د. ربيع عبد العزيز 

 أدتاذ اؾـؼد األدبي، ؽؾقة دار اؾعؾوم، جاؿعة اؾػقوم

 

ؾعل أول ؿا ـالحظه، يف فذه اؾرواقة، فو عتبة 

ػاؾرتؽقب اؾؾغووي ؾؾعـووان" جرجول ايراقوا     اؾعـوان؛ 

ايفشوووؿةج  ؿوووا أن قؽوووون لؾوووة ا ووو  ؾؾؿبتووودأ      

احملووذو ، و ؿووا أن قؽووون ؿبتوودأ بووال خوو ، ودوووا    

أؽان احملذو  ؿبتدأ أم خ ًا، ػونن اذوذ  قثوت      

عؼوول ايتؾؼووي وقبع ووه عؾووى ذؼوودقر احملووذو  ؾقثوود   

اؾ غوورا اؾووك ذرؽفووا اذووذ   ؽؿووا أن   وواػة اؾرجوول  

ايراقا، وـعوت ايراقوا بؽوـفوا ؿفشوؿة، نـ وان        ىل

ايتؾؼووي  حثادووًا بووا و  واؾغواقووة؛ ا ووو  ؿوو       

رجل ؿضا   ىل ؿراقوا ؿفشوؿة ؾو  ذعؽوس  ر  وورا      

عؾى اؾرجل ـػثوه   -أقضًا -ـػس خائرا، ممزؼة، ؿرجتػة األو ال  وا و 

 ؿ  آرم اجلراح اؾك ذباغته ؿتى رأى  ورذه يف ذؾك ايراقا 

 

بلللللللللٌ إ بوصسوٜللللللللل ب بٛؾلللللللللؿٗ   و     

جمُٛع  ، حيٌُ ا و١ْ َكُس٠ يػخؿٝ ت 

بلللد اْٗللل  ذلللٝر بٗلللرو ويسدلللٌ،  عدٜلللد٠  

ٜٚللللس٣ ؾللللٛزن٘   عٝللللِْٛٗ نلللل ز٠، ٚؾُٝلللل  

ٜسنطِ عًل٢ ٚدلِٖٛٗ َلٔ اَل زوت ويػلؿك١      

اٚ و مش٦لللصوز اٚ ويػلللُ ن١ اٚ و ش زو٤ نللل ز٠ 

 اخس٣.

اَلل  ويػٛوٜلل١ ؾُسدإٗلل  اب َلل  ٜ إجلل٘      

ويإٓٛوٕ   ْؿظ وصتًكٞ َٔ ؾكٍٛ وي شح 

عللٔ ضللس نٗػللِ نًللو وصسوٜلل ، ٚؾللو غللؿس٠     

سبطٗ  ب يسدٌ ٚنسبر ويسدٌ ويإالق١ وييت ن

بٗ ، ٚويتٛم اب َإسؾ١ َؿل  ٖلرو ويسدلٌ    

وصإرب بتًلو وصسوٜل ، ٖٚلٛ نلٛم ٜؿلتم اَل ّ       

َللٔ ويتٛقإلل تد ؾكللد ٜهللٕٛ   وصتًكللٞ اؾ قلل  
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ويسدلللٌ َلللٔ اؾلللش ب وصلللصوز ويطلللٛ وٟٚد    

ويلللرٜٔ   ٜلللسٕٚ اْؿطلللِٗ ا  َٗػلللُ       

عٕٝٛ ٚٚدٛٙ َٔ سٛهلِ. ٚقد ٜهٕٛ ْلصٜال   

ويٓؿطلل١ٝ، ٚقللد ٜهللٕٛ  إلسللد٣ وصؿللش ت 

خمتلللٌ واعؿللل بد نلللٌ ٖلللرٙ وستُللل  ت   

نطسسٗ  عت ١ ويإٓٛوٕ، ٚنًٗ  ٜلج  غلػـ   

 وصتًكٞ، ٜٚكع وي رٚز واٚب يتٛقإ ن٘.

ٜٚػًلللل ويؿكلللس ٚوي لللظع عًللل٢ َإعلللِ  

وي ١٦ٝ وصه ١ْٝ ويليت ري نٗل  ي ٓل٢ ٜ ضل      

َطسس   اسدوخ زٚوٜتٗ د ؾكد وريلرت َلٔ   

 اسلللد٣ سلللٛوزٟ  َػلللل ويػلللإ ١ٝ َٓطًكللل     

يألسدوخ، ٚريل ت َلٔ نًلو وةل ز٠ غلك١      

قٝك١   نتذ ٚش غسؾت  َٚط خ   ٚمح َل    

يتهٕٛ َه ْ   ز٥ٝط  ، َٚلٔ بلسو ٠ وصلٛن٢    

ٚويطللذٔ َهلل ْ  ؾللسعٝ  هللسٟ ؾُٝٗلل    

اسلللدوخ ب يػللل١ وةطلللِ   َطللل ز ويسٚوٜللل١   

بؿؿ١ ع ١َ، ٚ  سٝل ٠ بطًلٗ ) طؾلطٛف     

 بؿؿ١ خ ؾ١. 

ٚاخللللللرت ويه ن لللللل١ نؿللللللـ نًللللللو   

د نؿٓٝؿٝ     ٚؾؿ   نإ  ٜ   ؿ  واَه١ٓ ٚؾ

ؾُٓ ط وٖتُ َٗ  ٖٛ ٚقع وصٛؾلٛؾ ت عًل٢   

ويسو٥ٞ، ٚقدز٠ ويٛؾـ ع٢ً اٜٗل ّ وصتًكلٞ   

اَهٓلللل١ ٜإسؾٗلللل ، اٚ  بأْلللل٘ ٜكللللسا ٚؾللللؿ  

ٜسوٖللل  ؾُٝللل  سٛيللل٘، اٚ اهلللٔ إ ٜسوٖللل  

ٜٚطللُع عٓٗلل د ؾٗللٞ نؿللـ بٝللٛت وةلل ز٠      

   بأْٗلل  نتهلل نـ ٚنطلل ْد بإكللٗ  بإكلل   

،  1 طـ بهلٌ بٝلم َٓٗل   َٛود١ٗ ؾكس ٜرتب

ٚنؿللـ غسؾلل١ َللٔ ويػللك١ ويلليت نكللِٝ ؾٝٗلل   

نت إجللس عًلل٢ ا للسوف نًللو    ٍ، ؾتكللٍٛ) ب

قطللع اثلل خ قدالل١ نػللٞ بؿكللس     ويػسؾلل١...

اؾلش بٗ ...ع٢ً دلدزوْٗ  وصؿلؿس٠ وصًْٛلل١    

بطال٤ َتآنٌ ذتؿٞ ويس ٛبل١ بسو٥شتٗل    

 ٚبصسؿٗلل  ويللرٟ   ٜٓتٗللٞ، ن زنلل١ بكإلل      

ق ٝش١ َنَكػََّس َٔ ؾٛقٗ  ويطال٤ ويرٟ ؾكد 

يْٛلل٘ بطلل ل غللٝخٛخ١ م نهللٔ َ هللس٠  

عًللل٢ وإل لللالم. نًلللو وآلللدزوٕ وصتآنًللل١ 

نللرنسٖ  بكًللل ٜؿللدا نللٌ ٜللّٛ  ٕٚ إ  

 ٚوسلللدو  نلللتُهٔ َلللٔ إ نؿإلللٌ يللل٘ غللل٦ٝ   

ٜإؿٝٗ  َٔ  إلِ و ْهطل ز وصلس ٚزو٥شتل٘     

  .2طب ويٛوخص٠

آْ  دمد   ٚؾـ ويػسؾ١ بٛو ز َٝلٌ  

نؿطللل  وي لللظعد ؾكطلللع واثللل خ بنػلللٞ  اب

بؿكللس اؾللش بٗ ب. ٚدمللد ؾٝلل٘ بللٛو ز غللك ٤     

قطللع واثلل خ ويكدالل١/ وآللدزوٕ َتٛقللع) ب

وصؿلللللؿس٠ / ويطلللللال٤ وصتآنلللللٌ/ وي  َكلللللع  

ويك ٝش١ب. نُ  دمد بٛو ز ٌَٝ اب اْط١ٓ 

واغللٝ ٤د ؾ يس ٛبلل١ طذتؿللٞ بسو٥شتٗلل  ،   

ٚويطال٤ ا زنت٘ طويػٝخٛخ١ . بلدٖٞ إ  

ست٢ ذتؿٞ  بػسٜ   م ن ٥ٓ  ويس ٛب١ يٝط

بسو٥شتٗلل ، ٚيللٝظ ويطللال٤ كلل  ندزنلل٘      

ويػللٝخٛخ١، ٚيهللٔ ي ٓلل٢ ٜ ضلل  نطًللل    

خلٝلل ٍ ويطلل ز  ويإٓلل ٕد يٝظْطللٔ ويس ٛبلل١  

ٚويطال٤، ٜٚ ح ؾُٝٗ  وةٝ ٠ نُ  ٜكإ ٕ 

دمد َ  ٜطتدعٝ٘  ع٢ً ْؿظ   ٍ. ٚاخ و 

وصهلللل ٕ وصٛؾللللٛف   ْؿللللظ   ٍ َللللٔ   

اؾ ب  ذنس٣ بػٝك١ د ؾٗٛ ٜرنسٖ  مب 

   قً ٗ  َٔ ؾدا م نطتطع إ نتخًـ َٓ٘.
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َللل  ُٜٗلللد نأنٝلللدٙ ٖلللٛ إ ٚؾلللـ 

ويػسؾ١ ٚحمتٜٛ نٗ ، نػـ عٔ د ْل َٔ 

وابإلللللل   ويدوخًٝلللللل١ يػخؿلللللل١ٝ   ٍد اذ 

وضته ْتٗ  اَ ّ ٚوقع َؿإلِ   اظٗسْ  ع٢ً

ب ي ظع، ٚوضتطالَٗ  ص  اؾ ب قً ٗ  َٔ 

ؾدا، ٚعذصٖل  علٔ ويلتخًـ َلٔ َلسوز٠      

 ٘ ويٛخ ش٠.و ْهط ز ٚزو٥شت

اَ  ويصَٔ ؾكلد عُلدت ي ٓل٢ ٜ ضل      

اب قلللػط٘   قلللٌ قؿللل زد َجلللٌ) بَلللسَّ  

،  3بطقلًٛعٗ   عًٝٗ  ويٝلّٛ ويتل يٞ   سٓل     

ٚبم اللو ٚقللم  ٜٛللٌ ستلل٢ ذكللل اضللٛا 

نلللللٛوبٝظ   ٍ...عٓلللللدَ  اعًلللللٔ نللللل ٥ٔ 

نسٖتللللللل٘ ق لللللللٌ إ نلللللللسوٙ وْػسوضللللللل٘    

 زٜٚدو  َكم ويػٗٛز زٜٚدو ، ٚب 4بطزمحٗ 

 ٕٚ إ ٜإلللللللللسف ويؿلللللللللس   سٜكللللللللل٘ اب 

َكلللل٢ اضلللل ٛع ٚويسقللللٝع  ، ٚب 5طبقً ٗلللل 

َسَٞ عٓلد وآل ز٠،   ٜطلأٍ عٓل٘ اسلد،      

 ٘ ََللسَّ عًلل٢ َللس    ٍ  ، ٚب 6بطٚ  وضللِ يلل

ٖرو قسوب١ ثالث١ غٗٛز،   اْٝٓٗ  ٜٓكطع، 

ٚ  َسقٗ  ٜػؿ٢، ٚ  زع ٗ  ٜتالغ٢ َٔ 

ويسوبإ١ َلٔ   ه ٚش ؾطٛف، ٚب 7طبعٝٓٝٗ 

  ٘ هلل ٚش ، ٚب 8بطويإُللس ٚسٝللدو   اْللٝظ يلل

ؾطٛف ويت ضإ١ عػس٠ ، ٖٚٛ ٜإٝؼ ع٢ً 

   9بطٖ َؼ ويإُس سٝ ٠     إِ هل  ٚ  يٕٛ

َٚإ آ١ ويصَٔ ع٢ً ٖرو ويٓشٛ نإلصش  

اسط ضٓ  بأْٓ  اَ ّ شَٔ زَصٟ انجس َلٔ  

اهللللٔ إ ًُْللللظ  ٚوقإٝلللل   نْٛلللل٘ شَٓلللل  

د نطلللٛزٙ بإلللد ؾسوغٓللل  َلللٔ قلللسو٠٤ ويسٚوٜللل١   

 - ٚنأٜٚلللٌ ذيلللو إ ويه ن للل١ نطلللتٗدف   

إ نإعلِ ؾٝٓل  وإلسطل ع     - َٚإٗ  وةلل 

مبلل  نكللطسب بلل٘ ْؿللٛع ويػخؿللٝ ت َللٔ   

َػللل عس وي لللظع ٚويػلللك ٤د يلللريو ٜكلللرتٕ     

ويلللصَٔ مبهْٛ نللل٘ َلللٔ واٜللل ّ ٚواضللل بٝع   

ٚويػلللٗٛز ٚويطلللٓ ، بإ  ؿللل١ َللل د ع  ؿللل١ 

نطللٝطس عًلل٢ ٖللرٙ ويػخؿلل١ٝ اٚ نًللو       

  ويٛقم  -ٖرو ويتٛقٝم اٚ ذوى، ٚنصٜم

ويػطلل ٤ عللٔ خملل ٚف ويػخؿلل١ٝ   -ْؿطلل٘

ٚاٚد عٗلللل ، ٚنهػللللـ عللللٔ د ْللللل َللللٔ  

َػلل عسٖ  ذمللٛ غ ٖلل  َللٔ ويػخؿللٝ تد    

 ؾلللل يّٝٛ الللللس بدق ٥كلللل٘ ٚضللللل ع ن٘ط  سٓ    

اقالع    ٍ، ٚويٛقم غ  ويطٌٜٛ اكٞ 

طنهسٖلل٘    ٍ ٜٓػللسع   إ ن ٥ٓلل   َإًٓلل  

  زمحٗلللل ، ٚواضلللل ٛع اكللللٞ ٚويطؿللللٌ   

٠ ط  ٜطللأٍ عٓلل٘ ويٛيٝللد َسَللٞ عٓللد وآلل ز 

اسد ، ٚبإد َكٞ قسوب١ ثالث١ غٗٛز عًل٢  

َس    ٍ م ٜٓكطع طاْٝٓٗل   ٚم ٜلتالؽ   

طويسعللللل  ويطلللل نٔ عٝٓٝٗلللل ، ٜٚتذلللل ٚش    

   ٛ ط  اْلٝظ يل٘ ،    ؾطٛف ع َل٘ ويسوبلع ٖٚل

ٖٚلٛ   ٚاكٞ َلٔ عُلسٙ نطلإ١ عػلس ع َل       

 ٜإٝؼ سٝ ٠ ط   إِ هل  ٚ  يٕٛ . 

  ٖلللرو ويطلللٝ م ويصَهللل ْٞ نكلللدّ    

  غخؿللٝ ت زٚوٜتٗلل ، يهٓٓلل   ي ٓلل٢ ٜ ضلل 

َإٕٓٝٛ ب يػخؿلٝ ت وصطله١ْٛ بل خلٛف    

ّ  بٗل  نًلو       ٚويتإ ض١، ٚب يطسٜكل١ ويليت ن َكلدَّ

ويػخؿلللٝ ت، ٚبتإكلللل َعللل ٖس وخللللٛف    

ٚاثلل زٙ     ْؿٛضللٗ  ؾشطللل، بللٌ   بٓلل ٤  

 ويسٚو١ٜ. 
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يكللللد قللللدَم ويه ن لللل١   زٚوٜتٗلللل     

، ٚاعُ زو  غخؿٝ ت عدٜد٠ نتؿ ٚت ابإ  و 

ؾٗٓلل ى غخؿللٝ ت ٜػًللل   ذنللٛز٠ ٚاْٛثلل١د 

ط ٜلللل ب/   ٍ  عًٝٗلللل  ويػللللك ٤ ٚوخلللللٛف)  

/ؾطٛف /ضشس ، ٖٚٓ ى َٔ جيُلع بل    

ويطللللُإ١ ويطٝ لللل١ ٚخيؿللللٞ ؾذللللٛزٙ) طابللللٛ    

طابلٛ   )ْإِٝ ، ٖٚٓ ى واب وانجلس ؾذلٛزو   

طضللللللشس َٔ  زؾٝل ويلللللرٟ جيللللللس  وبٓتلللللل٘) 

وصجكللللـ وصؿإللللِ  به زنٗلللل ا ٖٓلللل ى اٜكلللل  

 طْللللل دٞ ، ٚوصجكلللللـ وإلجيللللل بٞ)   اْ ْٝللللل١)

طضللللل م ، ٚويك بًللللل١) طاّ ٖ غلللللِ ، ٚذوت  

وخللللللدٜٔ ويلللللٛز ٜ ) طَٗللللل  ، ٚويؿلللللدٜل  

(ِّ طويكر واعٛز ، ٚويػٝخ  وانجس َٔ ِٚؾ

 طابٛ  ٛم . ويدزٜٚؼ)

ٚوضتأثست َالَم ٚابإ    ٜل ب ٚ  ٍ  

ٚؾللللطٛف ٚضللللشس ب يكللللدز وانلللل  َللللٔ  

وٖتُللل ّ ويه ن للل١د َٚلللس  ذيلللو اب اْٗلللِ     

ٚغللك ٤،  انجللس غخؿللٝ ت ويسٚوٜلل١ بظضلل   

الجالٕ ويػلسوز٠    ٚ     عٔ إ  ٜ ب   ؾكال 

واٚب   وةلللدخ ويسٚو٥لللٞ. اَللل  ؾلللطٛف 

ؾٗللٛ قلل  س٠ وةللدخ، ٚانجللس غخؿللٝ ت   

   ٚغسوب١، ٚاقٛوٖ  نأث و  ويسٚو١ٜ نسنٝ   

وصتًكٞد ؾإٕ غخؿ١ٝ   ويسٚو١ٜ نًلٗ  م  

نػللل ٚم ن تللٌ مبجللٌ َلل  زا٣ َللٔ ؾللٓٛف     

ف٤ ويػللللللك ٤ ٚويلللللل ال٤) وةسَلللللل ٕ َللللللٔ   

َللللٔ  وابللللٜٛٔ، وقللللطسوب ويللللٓؿظ خٛؾلللل   

 َٛودٗلللل١ ويٓلللل ع، دشللللٛ  وا  وانلللل )  

ؾللو  طضللشس  طْلل دٞ ، ويللصٚوز َللٔ ؾتلل ٠)  

ابٖٛ  به زنٗ ، وغتؿ ب وَلسا٠   بلسو ٠   

ٖٚللرو ٖللٛ   –وصللٛن٢،  خللٍٛ ويطللذٔ، ثللِ   

ونتػلل ؾ٘ بإللد ؾللٛوت واٚوٕ إ   -واٖللِ

وهل ي١ وةُسو٤ وييت ٚيد بٗ ، ٚوييت غٖٛم 

 ٜطٝللل ويٓعللس اب وصسوٜلل    ٚدٗلل٘ ٚدإًتلل٘   

 ويصد د١ٝ، شويم بؿإٌ ويصَٔ. 

إ انجللللللس َالَللللللم ٚابإلللللل   نًللللللو    

ويػخؿللللٝ ت وازبللللع ٜأنٝٓلللل  َللللٔ َٓعللللٛز  

ويطللل ز ، بُٝٓلللل  ٜأنٝٓللل  اقللللٌ ويكًٝلللٌ َللللٔ    

َالحمٗ    قلٌ سٛوزٜل١ اٚ عل  وصٓ دل ٠     

طوصْٛٛيللٛز د يللريو نجللس ويٛؾللـ، ٚقلللٌ     

ويهالّد ؾدٜ ب م ْطُع ي٘  ٛوٍ ويسٚو١ٜ 

، ٚم  11بطعًلللل٢ بسنلللل١ ول  قٛيلللل٘) با 

ا  َسن د واٚب قٛهلل    ْطُع يد ٍ ؾٛن  

 وقتًلٛٙ..   اعك ب َٛيد  ؿًلٗ  ؾلطٛف) ب  

اْللل٘ وبلللٔ ويػلللٝط ٕ، ٖلللرو يلللٝظ وبلللد،     

، ٚواخلللس٣  11بطازدلللٛنِ ابإلللدٚٙ علللد

قٛهل  عٓدَ  ضأهل   ٜل ب علٔ و ضلِ ويلرٟ     

ِ٘ َل    نسغل   ا الق٘ ع٢ً َٛيٛ ٖ ) ب ِّ َضل

ِ٘ بابًٝط  غ٦م..  ِّ   .12طبب إ از تَض

   اَلل  ؾللطٛف ؾًللِ ْطللُع يلل٘ ؾللٛن   

  ويػللك١، ٚ    وصدزضلل١، ٚ    ٚزغلل١   

ابٞ ْإِٝد اْ٘ حبهلِ َالحمل٘ وخل زدٝل١    

ٚنهٜٛٓ٘ ويٓؿطلٞ م ٜهلٔ ٜكل٣ٛ   عًل٢     

ويتشدخ َع اسد ٚ  ع٢ً جمس  ويٓعس اب 

اسدد يريو وضلتإ ْم ويه ن ل١ عًل٢ ابلسوش     

بتك١ٝٓ وصٓ دل ٠ طوصْٛٛيلٛز ،    ع ص٘ ويدوخًٞ

ؾهللل ٕ ٜٓللل دٞ ْؿطللل٘ اٚ ؾلللدٜك٘ ويكلللر    

واعٛز   ويػك١، ٜٚٓ دٞ وصٛن٢   بلسو ٠  
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وصػؿ٢ ويرٟ اةك٘ يًإٌُ ب٘ اخلٛٙ ضل م.   

ٚوصسوت ويك١ًًٝ ويليت نهًلِ ؾٝٗل  َلع غل ٙ      

ن ْللم َللع شٚدلل٘ ضللشس عٓللدَ  عًللِ َٓٗلل  

اْٗلللل  يٝطللللم عللللرزو٤، ثللللِ َللللع ويطللللذٓ ٤  

هلس إ نهلٕٛ ؾلٛز٠    ٚوة زع عٓلدَ  اْ 

وجمللللسّد ويللليت ْػلللسنٗ  وآسٜلللد٠ صػتؿلللل  

ويإللسٚع وصٝتلل١   بللسو ٠ وصطتػللؿ٢، ٖللٞ    

ؾللٛزن٘، ٚ علل  وةلل زع ٚويطللذٓ ٤ يًٓعللس  

ٚاب ؾللٛز٠  اب خللدٙ ذٟ وهل يلل١ وةُللسو٤، 

وجملسّ   وآسٜد٠د وييت   اثلس ؾٝٗل  يتًلو    

 وهل ي١. 

ٚ  ويػ يللللللل نكللللللدّ ي ٓلللللل٢ ٜ ضلللللل   

يطلللل ز ، غخؿلللل١ٝ  ٜلللل ب َللللٔ َٓعللللٛز و   

ٚنكدَ٘ صس٠ ٚوسد٠ َٔ َٓعٛز شٚدل٘   ٍد  

اب  ٖ  ٥ل    ؾُٔ َٓعلٛز ويطل ز  ْلس٣ زدلال     

سللد وصللٛت،   ٜللتهًِ ا  ب يهلل  ، ٚاب    

و ْهط ز متٌٝ ْ وت ؾٛن٘ ستل٢ نأْل٘   

ُٜٗظ بؿسوخ٘. ٜطلتٝكغ َلٔ َْٛل٘ بٛدل٘     

ب ز ، ٜٚػًلـ ٚدٗل٘ يًٝلد ويؿلُم. يلٝظ      

 يلل٘ اؾللدق ٤ ٚ  اعللدو٤.   ٜللصٚز اسللدو ٚ    

ٖٚلللللرو  -ٜلللللصٚزٙ اسلللللد، ٚاذو شوزٙ اسلللللد

وضتك ً٘ بٛد٘ كتإو، ٚوْؿسف  -ْ  ز

اَل  َلٔ َٓعلٛز      13.طعٓ٘ اب غسؾ١ اخس٣

ًٜللللُرَنس       ٍ ؾهلللل ٕ  ٜلللل ب غلللل٦ٝ       

َٚ  ُٜٗٓ  َٔ ٖرٙ وصالَم ٖٛ   14.طوةٝ ٠

اْٗ  ضتهٕٛ ذوت اثس ب يؼ   شٜل  ٠ غلك ٤   

  ٍ، َللللع َلللل  نسنللللل عًلللل٢ غللللك ٥ٗ  َللللٔ  

دلللل ع  ؾللللع ؾللللطٛف وآللللص٤  خملللل ٚف ٚاٚ

 وان  َٔ مثٓٗ .

ٚاَلل    ٍ ؾكللد قللدَتٗ  ي ٓلل٢ ٜ ضلل    

علل  َٓعللٛز ويطلل ز    انجللس واسٝلل ٕ،     

نُلل  قللدَتٗ  َللس٠ َللٔ َٓعللٛز ابللٞ ْإللِٝ     

سللل  وْكلللو عًٝٗللل ، ٚث ْٝللل١ َلللٔ َٓعلللٛز    

ويك ب١ً اّ ٖ غِ، ٚث يج١ َٔ خالٍ قًت  

 -قؿلللللل ن  نًؿعللللللم بُٗلللللل    اثٓلللللل ٤  

ُٝللللِد ٚعلللل  ٖللللرو    َٛيللللد ؾللللطٛف.   -ٚب َإ

َلللٔ  ويتكلللدِٜ وصتإلللد  ويكٓلللٛوت ْلللس٣       

ٖٚللللرو ٖللللٛ  -وخلللل زز ٚويللللدوخٌ، ْٚلللس٣  

َلل  بٝٓٗلل  ٚبلل  شٚدٗلل  َللٔ نؿلل ٚت  -وصٗللِ

اب سد ويتٓل قود ؾٗلٞ    -اسٝ ْ  -ٜؿٌ

وَلللسا٠ ؾٝٗللل  َللل  ٜطلللإد اٟ زدلللٌ ٜٚػللل ع      

س دت٘ ويط ٝإ١ٝ اب وآُ ٍ واْجلٟٛد اْٗل    

زقٝكلللل١ ويٛدلللل٘، ْدٜلللل١ وصالَللللم، بٝكلللل ٤    

وآ  ، هل  عٝٓ ٕ ٚوضإت ٕ قًٝت ٕ، اَل   

شٚدٗ  ؾهل ٕ عل بظ ويٛدل٘ ٜػطلٞ عٝٓٝل٘      

ب يؿلكٝع. ٖٚلٞ نٓل و ب ةٜٝٛل١، ٜٚتُ ٜللٌ     

عٛ ٖ  ويػوٍّ بػٓر غ  َكؿٛ ، ٜٚٓطلدٍ  

غإسٖ  واضلٛ  عًل٢ نتؿٝٗل . اَل  شٚدٗل       

ؾ يػَّللٝل ٜػللصٚ زاضلل٘ بكلل٠ٛ، ٖٚللٛ ٜتجلل ٤ب      

وةٝلللل ٠ اٚ ٜهلللل  . ٚبُٝٓلللل  ن ْللللم   ٍ    

اب  ، نلل ٕ شٚدٗلل  ٖ  ٥لل     ثلل ٥سو  بسن ْلل  

سللد وصللٛت. ٖٚللٞ ذللل ويٓلل ع ٚويصمحلل١،    

ٚ ٜلل ب ٜللدَٔ ويؿللُم، ٚ  حيللل ويٓلل ع،  

  .15طَٔ قٝٛؾ٘ بٌ ٜٗسب

َٚللللللٔ ونتُللللللٌ إ نهللللللٕٛ َٗٓلللللل١  

ويٓذل ز٠د ويليت وسرتؾٗلل   ٜل ب، علصشت َللٔ     

ْصٚع٘ اب ويؿُم ٚدؿ ف ويإٛو ـد ؾٗٛ 

َللل  ٜ ُلللصم واخػللل ب      ويٛزغللل١ نلللج و  



 2222/ / آب616د العد 

 

118  

 

اٚ ٜللدم ؾٝٗلل  وصطلل َ  اٚ ٜٓصعٗلل    ب صٓػلل ز

َٓٗ . ٚ  ظٌ ويكٛق ٤، وصٓ إجل١ َلٔ ا ت   

ويٓذلل ز٠، بللدٖٞ إ ٜهجللس ويؿللُم ٜٚكللٌ     

ويهالّد يلريو   نطلُع َلٔ  ٜل ب،  لٛوٍ      

ويسٚو١ٜ، ق١ً ٚوسد٠ ٜػ شٍ بٗ  وَسا٠ متًو 

نأْلل٘ ويهللج  كلل  ٜػللسٟ بلل يتػصٍ ؾٝٗلل ، ب

َٔ ْؿطلل٘ عًلل٢ ا  حيللظ بػلل٤ٞ    ،  16بطَٚ َّلل

ُٔ   وي ٝلللللم ايٛوسللللل   ٚنلللللإٔ خػللللل ١ٝ  ََللللل

َٚط َ  سدٜد١ٜ جمس ٠ َٔ وةظ. ٚيلٝظ  

  زدلللٌ ٖلللرٙ َالحمللل٘ إ نؿللل م     غسٜ للل  

سٝ نللل٘ َلللع   ٍ نتًللل١ َلللٔ وآًٝلللدد ؾلللال    

ددٜد ؾٝٗ  ٚ  قدِٜ، امن  ٖٞ عل  وت ايؿل    

  ؾإًٗ  نٌ ّٜٛ،   ؾُم َقتَّ ٍ.

ْإِ ٖٓل ى َػلرتى َلٔ ويكٛوضلِ بل       

ٚاُٖٗل  عًلل٢   ٜل ب ٚ  ٍ ٚيهٓٗل  ْلل  ز٠،   

وإل للللللالم وْتُلللللل ٤ نًُٝٗلللللل  اب   كلللللل١   

ودتُ عٝللل١ ٚوسللللد٠ ٖللللٞ   كلللل١ ويؿكللللسو٤،  

ٚوضتطلللالَُٗ  يًٛوقلللع ويلللتإظ نُللل  يلللٛ    

 -يللٝظ بٛضللإُٗ  إ حيًُلل    نلل ٕ قللدزو  

 ِ بتػللللٝ ٙ ٚو ْإتلللل م َللللٔ    -جمللللس  سًلللل

ق كت٘د ؾكد ظٌ  ٜ ب ٜإٌُ  ٛوٍ ويسٚو١ٜ 

   ٚزغ١ ابٞ ْإلِٝ، ٚم حيًلِ َٜٛل      دم زو 

 سل ٚزغل١. اَلل    ٍ ؾكللد  بلإٔ ٜهللٕٛ ؾلل 

 ٚا ت سًُٗللللللل    إ نؿللللللل م َٗٓدضلللللللل١  

ط ٜهلللٛز  َٓلللر إ َللل ت ابٖٛللل  ٖٚلللٞ      

ويإ ّ ويسوبع عػس َٔ عُسٖ ، ٚزقٝم إ 

يسدلٌ م ريلرتٙ، ٚإ نإلٝؼ     نهٕٛ شٚد  

َإ٘  ٕٚ إ ذ ٘ اٚ نهسٖل٘، ٚإ نٓطلً٘   

ْ دٞ/ ض م  بلسغِ إ ويعلسٚف   ط )ٚيدٜٔ

 ٤ َإ٘.يتػذإٗ  ع٢ً وي ك  م نهٔ ابدو 

ٚع٢ً ا١ٜ س ٍ ؾكد ع ؽ  ٜ ب ٚ  ٍ 

  َهللل ٕ قلللٝل) طويػلللك١  ٜال٥لللِ قلللٝل   

وةٝ ٠   ْعسُٖ ، ٚاخر وةدخ ويسٚو٥ٞ 

ٜتطللٛز، نُلل  اخللرت غخؿللٝ ت ويسٚوٜلل١  

ٚنتكلم اَ َٓل  َإ صٗل د ؾسآٜل       نُٓلٛ ن  عل    

نػللإس ب  زنٝلل   سلل  اخ ٖلل   ٜلل ب         

بأْللللل٘ َطللللل ؾس اب ويكسٜللللل١ يس ٜللللل١ اَللللل٘     

، ا  إ وزنٝ سٗ  ا شد٘ غ٤ٞ َٔ وصسٜك١

وخلٛفد َٚسدلع وزنٝ سٗل  اب إ ويؿسؾل١    

نٛونٝٗللل  اٍٚ َلللس٠ نلللٞ نطللل ٖس ذونٗللل ،     

ٚنتؿكد خسو٥ر اسصوْٗل ، َلع اْٗل  ن ْلم     

نطلللتطٝع إ نتؿكللللد خللللسو٥ر اسصوْٗلللل     

ويط ع ت وييت ٜػ  ز ؾٝٗ   ٜ ب ويػلك١ اب  

ٚزغللل١ ابلللٞ ْإلللِٝ. ٚبُٝٓللل  ن ْلللم نتؿكلللد   

ٓ ٖم اب مسإٗ   سق ت خسو٥ر اسصوْٗ  ن

ع٢ً ب ب ويػك١، ٚم نؿهس ةعل١   إ  

اخللس  ويطلل زم اهللٔ إ ٜهللٕٛ غخؿلل     

غ  شٚدٗ ، ٚنإٔ يط ٕ س هل  ٜكٍٛ) َٔ 

ٚ   ذو ويرٟ ٜطسم ب ب اضس٠   نصٚز اسدو 

 ٜصٚزٖ  اسد؟ 

ٚاذ ن   ز اب ؾلتم بل ب ويػلك١ نؿ دلأ     

بلأبٞ ْإلِٝ ٜطلأهل  علٔ  ٜل ب، ؾتخل ٙ اْلل٘       

يصٜ ز٠ اَ٘ وصسٜك١. ٚيًًٖٛل١ واٚب  َط ؾس 

نطسب ايٝٗ  اسط ع بأْ٘ غ  ٚوثل َلٔ إ  

شٚدٗللل  َطللل ؾس، ٚاْللل٘ ٜسٜلللد إ ٜكللل ط٘    

ب يػٝ ب عٔ ويإٌُ ب يٛزغ١، يهٔ  َتً ط  

ٖللرو وإلسطلل ع ضللسع ٕ َلل  نالغلل٢ يٝشللٌ  

حمًللل٘ اسطللل ع بللل خلٛف، ٚخ ؾللل١ سللل  

  ٘ بطلرود١     -ضأهل  عٔ وبٓٝٗل ، ٚاخ نل

اُْٗلل  ْ ٥ُلل ٕ. َٚلل   -نتٓ ضللل َللع خٛؾٗلل 
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ٖللٞ ا  ةٝعلل ت ستلل٢ وْكللو عًٝٗلل  ٖٚللٛ  

وَسا٠ َجًو سسوّ إ نهٕٛ يسدٌ ٜكٍٛ) ب

، ٚم ٜلللصٍ  17بطٚول سلللسوّ َجلللٌ  ٜ لللٛ.. 

ٖٚلللٞ نكللل ّٚ بهلللٌ َللل   -عًٝٗللل  َٓككللل  

ؾًللِ ٜللدعٗ  ا  بإللد إ   -متًللو َللٔ قلل٠ٛ  

 اؾسؽ ض ٥ً٘   زمحٗ .

نللللللل ٕ بٛضلللللللإٗ  إ نطًلللللللل  سكللللللل  

، ٚيهٓٗ  اثلست  ؾسخ نٗ  يتٓذٛ َٔ ويإ ز

إ ذللرتم بٓلل ز ويإلل ز   ؾللُم، عًلل٢ إ    

نؿكللم ْؿطللٗ  بلل  دلل وٕ يللٔ ٜؿللدقٛو إ 

 ٝللل ويطللُإ١ نللأبٞ ْإللِٝ اهللٔ  زدللال 

إ ٜٓصيلللل اب ٖلللرو وصطلللت٣ٛ َلللٔ ويلللدْ ٠٤    

ٚوخلطلللل١، يهللللٔ ويطلللل ز  ًٜؿتٓلللل  اب إ   

مبػل عس ب يػل١    وضتطالَٗ  ن ٕ كصٚدل   

ويتٓللللللللل قود ؾٗلللللللللٞ نػلللللللللإس ب يػجٝللللللللل ٕ  

، ٖٚللللرٙ َػلللل عس   ٝإٝلللل١   ٚو مش٦للللصوش

وةسو٥س ويال٥ٞ ٜتإسقلٔ صجلٌ َل  نإسقلم     

ب يػلللُ ن١   -اٜكللل   -يللل٘، ٖٚلللٞ نػلللإس   

ٚو ْتكلل ّ، ٖٚللٛ غللإٛز ٜ إللح وصتًكللٞ عًلل٢ 

ويتطلللل  ٍ) ؾللللُٝٔ ن ْللللم نػللللُم   ٍ؟    

 ٚكٔ ن ْم نٓتكِ؟ 

ٚعللٔ ٖللرٜٔ ويطللظوي  نأنٝٓلل  وإلد بلل١  

  نكسٜس ضس ٟ َلظ وٙ اْٗل  ن ْلم نٓلتكِ     

٘ عًٝٗلل  ويعللسٚف)  َللٔ نللٌ غلل٤ٞ ؾسقللت  

نٓتكِ َٔ اسالَٗ  وصظد١ً اب اخلس ويإُلس.   

نٓلللتكِ َلللٔ زدلللٌ   نإلللسف صللل ذو ٚنٝلللـ   

نصٚدتلل٘؟ نٓللتكِ َللٔ ويؿكلل١ًٝ ويلليت بطلل  ٗ  

بللرتت اسالَٗلل . نٓللتكِ َللٔ ْؿطللٗ ، َٚللٔ      

اَٗ  وييت شٚدتٗ  ٖرو ويسدلٌ، َٚلٔ ابٝٗل     

ويلللرٟ َللل ت ؾذلللأ٠ ؾٛقإلللم ويلللدْٝ  عًللل٢      

   .18طزاضٗ 

ت ٜسوت علٔ ْؿلظ   نؿؿم ٖرٙ وي سك  

غلل ٥س٠ واعُلل م، ب يػلل١ ويتٓلل قو، يهٓٗلل  

  نطللل عد عًللل٢ ويٓعلللس اب   ٍ بٛؾلللؿٗ   

يًٛوقع، بكلدز َل  نطل عد عًل٢      ؾٓٝ   َإ    

ٜهػللـ عللٔ   ويٓعللس ايٝٗلل  بٛؾللؿٗ  زَللصو   

نٓ قكلل نٓ  َللٔ خللالٍ نٓ قكلل نٗ د ؾ ُٝٓلل     

ن ْم نػإس ب يػلُ ن١، ٚنٓلتكِ َلٔ ذونٗل      

نًلّٛ   -اٜك   -ٚنٌ َ  سٛهل ، ن ْم

ْؿطللٗ  اْٗلل  ؾتشللم بلل ب ويػللك١   ٚقللم    

َتلللأخس َلللٔ ويًٝلللٌ،  ٕٚ إ نتأنلللد َلللٔ    

غخؿللل١ٝ ويطللل زم. ٚاذو نللل ٕ علللرزٖ  إ 

َٔ وآ وٕ م ٜهلٔ ٜلصٚزِٖ، ؾلال     اسدو 

ُِع  ؾٝٗ .  عرز هل  س  ْطٝم إ ق هل  ٜ ْط

اْ٘ صٔ ويإ ح إ نٓتكِ   ٍ َٔ ابٝٗل  اْل٘   

ٛت َ ت ٚادٗلو مبٛنل٘ اسالَٗل د ؾلإٕ وصل     

م ٜطلللتؿم اب ٖللل  ستللل٢ نٓلللتكِ َلللٔ َٛنللل٘   

ؾذأ٠ا ٚستل٢ اذو ٚوؾكٓل  عًل٢ اْٗل  ن ْلم      

نٓلللتكِ َلللٔ ويؿكللل١ًٝ ويللليت بطللل  ٗ  بلللرتت    

اسالَٗ ، ؾُٔ ويؿإل إ ْٛوؾكٗ  ع٢ً إ 

ويسذ١ًٜ ٚض١ًٝ َج٢ً يالْتك ّ َلٔ ويؿكل١ًٝا   

إ غإٛزٖ  ب يػُ ن١ ٚو ْتك ّ ٜؿؿًٗ  عٔ 

ٓل  َلٔ   د ؾًطٓ  دمد ؾلُٝٔ سٛي ويٛوقع مت َ  

ٜػُم   ْؿط٘، ٚزمب  ْؿ  ف َجٌ ٖلرٙ  

ويػخؿل١ٝ اٚ ْطلُع عٓٗل  بل  ويطلله ز٣     

ٚخمتًلللٞ واعؿللل ب ٚاؾلللش ب ويإ ٖللل ت.   

ٚاذو نٓ  ْ َكلدِّز  إ ويؿكلس وصل  ٟ ٚويٓؿطلٞ     

ٚزو٤ ويهللج  َللٔ اس    نٗلل ، ؾُلل  انجللس  
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ابٓ ٤ ويط ك١ ويؿكل ٠ ويلرٜٔ جيإًلِٗ ويؿكلس     

، ٚانجلللس قلللدز٠ عًللل٢ ؾٗلللِ  اؾلللًل علللٛ و 

ٝلللل ٠ َٚٛودٗلللل١ َػللللهالنٗ  ٚويتػًللللل   وة

عًٝٗلللللل .   ٍ وَللللللسا٠ ب ٥طلللللل١، ٜ ٥طلللللل١،    

ض ذد١، زعٓ ٤، ٚاب ٖرٙ وخلؿ ٍ نًٗ  

 نسدع َآضٝٗ .

ٚاذ نللدب وةٝلل ٠   زمحٗلل ، نتؿلل قِ  

خم ٚؾٗللل  ٚنتطلللع دسوسٗللل  عًللل٢ ويسنلللل،    

ٚ ضلللُٝ  اْٗللل  س ٚيلللم بػلللت٢ ويطلللسم إ    

هٗلللللو ٖلللللرو وآلللللٓ  ويلللللرٟ ضلللللٝعٌ     

حم ٚ نٗللل   ٜلللرنسٖ  ب يإللل ز، ٚإ بللل ٤ت   

 -  ويٓٗ ٜللل١ -نًلللٗ  ب يؿػلللٌ، يتًلللد   

نػللٛٙ خللدٙ وااللٔ بكللع  طؾللطٛف  ) ؿللال 

محلللسو٤ َلللٔ دلللسو٤ حم ٚ نٗللل  وصتهلللسز٠     

 يًتخًـ َٓ٘. 

ٚقللد وريللرت ي ٓلل٢ ٜ ضلل  َللٔ َٛيللد    

ؾلللطٛف َلللسا٠ ْلللس٣ ؾٝٗللل  َللل   لللسا عًللل٢   

غخؿلل١ٝ   ٍ َللٔ ذللٛ ت س مسلل١        

سٝ نٗللل  ٚسٝللل ٠ ٚيٝلللدٖ  ؾشطلللل، بلللٌ       

ويسٚو٥لٞ، ٚنػل بو خٝٛ ل٘،     نطٛز وةدخ

ٚظٗلللللٛز غخؿلللللٝ ت ٚن ٥ٓللللل ت اخلللللس٣د 

ن يػللٝخ ابللٞ  للٛم ٚويكسٜٓلل ت ٚواقللصوّ    

وصخٝؿلل١د ؾكللد ذٛيللم َللٔ قللش١ٝ يًؿكللس      

 ِٚخط١َِّ ابٞ ْإِٝ، اب دال    ٜسسِ  ؿلال  

) طؾطٛف . ٚذٍٛ قً ٗ  ويرٟ ن ٕ بس٦ٜ  

ٜٓللللل و حبلللللل ويٓللللل ع اب قًلللللل ٜٓللللل و  

نلسوٙ  ب يهسو١ٖٝ يٛيٝلدٖ د ؾٗلٞ نهلسٙ إ    

، ٚظًم سسٜؿ١ ع٢ً إ اٚ نطُع ي٘ ؾٛن  

  زنلٔ قؿلٞ    نإصي٘، ٚن كٞ عًٝ٘ ق بإل   

َلٔ ويػللك١، ٚنسؾللع يلٛوزٙ ضللت ز٠  ونٓلل١   

ذذ لل٘ عللٔ ْ ظسٜٗلل . ٚم نػللأ يسعْٛتٗلل      

ٚمتصقٗ  ويٓؿطٞ إ نطلأٍ ْؿطلٗ ) انل ٕ    

؟ ٚاذو نلللللل ٕ وخلللللللٛف ؾللللللطٛف د ْٝلللللل  

طابلٛ   ٚوي ظع آإ ْٗ  و ْتك ّ َٔ وآ ْٞ)

، ؾُ  ذْل ويكش١ٝ)طؾطٛف  ستل٢  ْإِٝ 

 نٓتكِ َٓٗ ؟ 

ٚاذو ن ْم   ٍ نٓؿؿلٌ علٔ ويٛوقلع    

سلللل  نػللللإس ب يػللللُ ن١ ٚو ْتكلللل ّ سلللل ٍ     

وضتطالَٗ  ابٞ ْإِٝ، ؾكد ن ْم انجس 

ب يٛوقع، ٚا ع٢ اب نإ  ـ وصتًكٞ  اٜٗ َ  

َإٗ ، س  قسزت وي شح عٔ خلالف َلٔ   

عروب نٗ . ٚصل  م ٜؿًلم ويطلل   خالؾلٗ      

ب ويػللٝخ ابلٞ  للٛم، سٝلح علل م   آلأت ا 

ويتٗ ٜٚللٌ ٚوي خللٛز ٚ قلل ت ويط للٍٛ ٚمت ٜللٌ   

ادطل   وصإللرب ت ب يطللشس ٚويللِٖٛ ٚذٖلل ب  

ويطُأ١ْٓٝ، ٚيهٔ ٖرو ويإ م م ٜؿًم   

ٜ للللرٖل عٓٗلللل  وصإ ْلللل ٠ اٚ خيؿللللـ َللللٔ   إ 

ٚ أنٗل  عًٝٗلل ، بللٌ يكللد شو ٖلل  غللك ٤ ؾللٛم  

غللك ٥ٗ . ٖٚلل  ٖللٛ وخلللٛف ٚويؿللصع ٜط كلل ٕ  

   ٔ زٚسٗل . ٖل  ٖلٞ نلس٣        ع٢ً َل  ن كل٢ َل

بٛدللللٛٙ خمٝؿلللل١، ٚازدللللٌ    بٝتٗلللل  اقصوَلللل   

ذمٝؿ١، ٚعٕٝٛ محسو٤. ن ز٠ ريلسز واقلصوّ   

َلللٔ دلللدزوٕ وي ٝلللم، ٚاخلللس٣ نٗللل ر َلللٔ    

ويطللكـ. ٚاذو خًللدت يًٓللّٛ مسإللم ؾللٛت   

قشه١ دُٗٓٝل١ نتإل ب ؾلتط  ويٓلّٛ َلٔ      

عٝٓٝٗللل . ٖللل  ٖلللٞ نلللس٣ قسٜٓللل١ نتذلللٍٛ       

ويػللك١ ويكللٝك١ ٚنتٓ ضللٌ نللٌ ٜللّٛ ستلل٢      

شم مخظ قسٜٓل ت اٚ ضلًت  ٜسنكلٔ    اؾ 
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طْ دٞ/ضلل م  ٚ  ٜسنكللٔ   ٚزو٤ وبٓٝٗلل )

طؾطٛف . ٚظًم وصخل ٚف ٚواغل       ٚزو٤

، ٚم نلصٍ  ٚويكسٜٓ ت نرٜكٗ  ويإروب ايٛوْ  

 ن طِ ل  عًٝٗ  ست٢ يؿعتٗ  وةٝ ٠. 

َُٚٗلل  ٜهللٔ َللٔ اَللس، ؾللإٕ غللإٛز     

َلللٔ    ٍ ب يػلللُ ن١   ويلللٓؿظ، ٚو ْتكللل ّ

    ٝ ِٗ وصللللللٛن٢،  ويللللللٓؿظ ٚويػلللللل  مبلللللل  ؾلللللل

ٚنسوٖٝتٗ  يٛيٝلدٖ ، ٚ عٛنٗل  اب قتًل٘،    

ٚويؿللللُم ويللللرٟ م ٜؿ زقٗلللل  ا    ْلللل  ز 

واسٝ ٕد نٌ اٚي٦و اق٣ٛ   ويد ي١ عًل٢  

يٛوقلللع عسبلللٞ بللل يؼ ويتُلللصم  نْٛٗللل  زَلللصو 

ٚويتٓللل قود ٚوقلللع جيإلللٌ ويإسبلللٞ ٜهلللسٙ     

ويإسبلللللللٞ، ٜٚٓلللللللتكِ َٓللللللل٘، ٜٚػلللللللُم   

اب وهلذللس٠ ذمللٛ  عروب نلل٘، ٜٚدؾإلل٘ قطللسو  

 ٍٗٛ.وجمل

اَ  ؾطٛف ؾه ٕ اغ٢ٓ غخؿٝ ت 

د ٚغسوبل١ ٚنٓ قكل     ويسٚو١ٜ ٚانجسٖ  خٛؾل   

ؾ هل يلل١ وةُللسو٤ ويلليت ن ْللم نػللٛٙ خللدٙ   

واأ   ص  اغإسن٘ ب خلذٌ ٚوخلٛف َلٔ  

غؿك١ وآلخسٜٔ، ٚبإجتل٘ عًل٢ ويإلصٚف علٔ     

ز ١ٜ ٚدٗ٘   وصسا٠. ٖٚٞ وييت   ص  دإًت٘ 

ٜٗتلللللص، نًُللللل  زا٣ وَلللللسا٠،   سسنللللل١ 

ٝلللل١ ٜتللللأزدم ؾٝٗلللل  ْؿللللؿ٘ ويإًللللٟٛ،  بٓدٚي

ٚنأمنللل  اؾللل ب٘ َلللظ َلللٔ ويػلللٝط ٕ، اٚ 

نُ  ٜكٍٛ ويط ز ) باؾ م وخلٛف وَسا٠، 

ٚويكًلللل وَلللسا٠. ؾللل ز ٜػلللإس بكًلللل غلللدٜد   

ٚوقللطسوب اغللد عٓللدَ  نكللرتب اسللدؤٖ    

ٚيلللٛ  ٕٚ قؿلللد َلللٔ وهل يللل١ ويللليت ذلللٝر      

، ؾللإذو وقرتبللم َٓلل٘ وَللسا٠ نلل ٕ     19بطبلل٘

دلدوز  ٜٗسب َٓٗ ، ٚبٜتهّٛ يٛوز اقلسب  

. ٚ  عذلد  21بطاٚ ضٝ ز٠ اٚ س ١ٜٚ قُ ١َ

ؾكللد اذوقتلل٘ اَلل٘ َللٔ ؾللٓٛف ويإللروب َلل      

 دإً٘ خيػ٢ نٌ ويٓط ٤ ٜٚهسٖٗٔ. 

 ٚقللد ٚدللد   ويكللر واعللٛز ؾللدٜك     

. ٚيد٣ ويٓعس٠ ويإذ٢ً ٜ دٚ ٖرو ويٓٛع ٚؾٝ  

، يهللٔ ويٓعللس٠ غسٜ لل   َللٔ ويؿللدوق١ اَللسو 

وصتأ١ْٝ   هلد ؾٝل٘ مثل١ غسوبل١د ؾؿلطٛف      

ؾللس ب يكطٝإلل١   ويػللك١   جيللد َللٔ  ون 

ٜ جللل٘ َُٖٛللل٘، ٚيهٓللل٘ ٚدلللد قللل يت٘       

، ٚمسَّللل ٙ ويكلللر واعلللٛز ؾ ريلللرٙ ؾلللدٜك     

، ٚيهٔ ٖرٙ ويؿدوق١ نٓطلٟٛ عًل٢   زؾٝك  

ٖذل ٤ َكلُس يهللٌ اؾلسو  واضلس٠، ٖٚللٞ     

َلللسا٠ ن غلللؿ١ علللٔ هلللس ِٖ َلللٔ ابطلللر 

 وصػ عس وإلْط ١ْٝ. 

 ٖلٛ إ ؾلطٛؾ     ع٢ً إ ويػسٜلل سكل    

يٓط ٤، ن ٕ ٜتطًع اب سل ويرٟ ٜهسٙ و

اب  َٗ  وبٓل١ اخلم شٚز ابٝل٘، ٜٚٗلِٝ غلٛق       

ٜللّٛ ويجالثلل ٤ ويللرٟ نللأنٞ ؾٝلل٘ َٗلل  يصٜلل ز٠      

َلللٔ زعْٛللل١ اَللل٘د  خ يتٗلل . اْللل٘ ٜلللسخ قللدزو   

ؾهُلل   ؾإللم ويسعْٛلل١ اَلل٘ اب ؾللتم بلل ب   

ويػللللللك١  ٕٚ إ نتج للللللم َللللللٔ غخؿلللللل١ٝ   

ويط زم، ندؾإ٘ ويسع١ْٛ يهٞ ٜؿتم ْٛوؾر 

أ إ ٜتطل ٤ٍ) اٜل١   قً ٘ ةلل َٗل ، ٚم ٜػل   

ٖٚلٛ ق لٝم    ؾت ٠ نًو ويليت نسقل٢ بل٘ شٚدل      

ويٛدلللل٘، َكللللطسب واعؿلللل ب، قللللإٝـ 

وي ٓٝلل ٕ؟ يكللد دًللل عًلل٢ ْؿطلل٘ خٝ لل١ م      

 نهللٔ نٓكؿلل٘، ٚاٚزثتلل٘ ويسعْٛلل١ دسوسلل      

ؾللٛم دسوسلل٘، ٚ  ضللُٝ  عٓللدَ  ونتػللـ 
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إ قًللل َٗلل  َػللػٍٛ حبللل اخٝلل٘ ضلل م،    

ٚإ عًٝ٘   إ ٜإسف قدز ْؿط٘ ؾشطلل،  

 -ٖٚرو َلٔ ضلخسٜ ت ويكلدز    -بٌ عًٝ٘ 

إ ٜػ  س اخ ٙ ؾسست٘ ب يصٚوز كٔ ن ٕ 

اب ز ٜتٗلللل  نللللٌ ثالثلللل ٤،    ٜٗللللِٝ غللللٛق   

اذو اخًؿلللم َٛعلللدٖ  ٚم   ٜٚػلللتإٌ سصْللل   

 نأت يصٜ ز٠ خ يتٗ .

ٚإ وخلللللٛف حي ؾللللسٙ َللللٔ قٝللللع  

وآٗلل تد ؾكللد ٚظؿللم ي ٓلل٢ ٜ ضلل  نكٓٝلل١    

وصٓٛيٛز ةٌُ ؾطٛف ع٢ً وإلؾؿل   علٔ   

دوخًٞ مبجلللٌ قٛيللل٘)  د ْلللل َلللٔ ع صللل٘ ويللل   

ستل٢ ويجُ يل١ يفلٛ  ستل٢      بنٓم َػلػٛ   

، نُلل   21بطْطللٝم إ اغللإس بػلل٤ٞ اخللس

ٚظؿم ويكر واعٛز   َه غؿ١ ؾطٛف 

مب  م ٜطتطع اسد إ ٜه غؿ٘ ب٘، ٖٚلٛ  

) اْللل٘ اْطللل ٕ   ٜؿلللًم إ ٜهلللٕٛ س ٝ للل      

ببللللل ل عًٝلللللو ٖلللللٌ ٖلللللرو ٚدللللل٘ ٜؿلللللًم    

  22بطيًشل؟

ٚاَل  ضللشس ؾكلد ٚظؿللم ي ٓل٢ ٜ ضلل     

ٝلل١ وةللٛوز   نكللداٗ  ٚويهػللـ عللٔ  نكٓ

ع صٗلللل  ويللللدوخًٞ ٚز ٜتٗلللل  ابٝٗلللل . ٚقللللد     

 ستل٢ ٖٝلأت ظسٚؾل      وست يم ويه ن ١ ؾٓٝل   

طؾلطٛف    يسدلٌ)  نؿ م َإٗ  ضشس شٚد  

خيػ٢ نٌ ويٓطل ٤، ٜٚلدزى اْل٘ بٜهؿلٞ     

إ نك لللللٌ بللللل٘ وَلللللسا٠ ٚوسلللللد٠   ويإللللل م   

  ٘ د حبٝلح م هلد    23بطيٝتؿ حل َلع خٛؾل

  ويًًٝل١   -َلٔ إ نه غلؿ٘    ضشس َؿسو 

مبأضلل نٗ ،  -بإللد ويإ غللس٠ َللٔ شٚودُٗلل 

ٚبأْٗلل  يٝطللم عللرزو٤، ٚيهٓٗلل  م نؿللسط  

  به زنٗلل  اسللد، ٚامنلل  وضللتػٌ ابٖٛلل      

َلللٛت اَٗلللل  يٝإ للللح يطللللدٖ ، َٚلللل  شوٍ  

نلريو ستلل٢ اذو نل ت ٚوضللت٣ٛ عٛ ٖلل    

اخر ٜإ غسٖ  نُ  ٜإ غلس ويلصٚز شٚدل٘،    

ٚسل   ٚاغًل عًٝٗ  ب ب وي ٝلم سل  خيلسز    

ٜٓ ّد ست٢   نؿًم َٔ بسوثٓل٘، يٝهتػلـ   

ؾللللطٛف ضللللخس١ٜ واقللللدوز َٚؿ زق نٗلللل د   

ؾطشس وييت ريػ٢ ويسد ٍ نتصٚز َٔ زدٌ 

 قٜٛل    خيػ٢ ويٓط ٤. ٚاذو ن ْم اَ٘ ضل     

  خٛؾلل٘ َللٔ ويٓطلل ٤، ؾللإٕ ابلل  ضللشس ٖللٛ   

ويط ل واٚسد   نإ ض١ وبٓت٘ ٚخٛؾٗ  َلٔ  

عٔ ويسد ٍ. يٓكسا وةٛوز ويت يٞ ويرٟ ٜإ  

َأضلل ٠ ضللشس، ٜٚطًللل يطلل ٕ ؾللطٛف َللٔ 

 عك ي٘)

ٖلٌ نإلسف َل  َإٓل٢ إ نهلٕٛ       -ب

نطلظوٍ غلع عًل٢     َإًكل    ، ٚسٝلدو  ٜتُٝ  

هللل ٠ وةٝلل ٠، ٚويػللخـ ويٛسٝللد وصإلللد     

بأَس مح ٜتلو ٚزع ٜتلو، ٖلٛ ويلرٟ ٜكلّٛ      

 بكتًو نٌ ّٜٛ ايـ َس٠؟

وَتكع ٚد٘ ؾطٛف ٚدشعم عٝٓل ٙ  

 ٚؾس  ٖٚٛ غ  َؿدم) َ ذو؟

ْإِ، ٖرٙ ٖٞ وةكٝكل١. ابلٞ م    -

ٜتصٚز بإد اَٞ ا  اْل٘ وعتل  إ دطلدٟ    

ًَه١ٝ خ ؾ١ ب٘، بإَه ْ٘ إ ٜؿسؽ ؾٝ٘ 

 قروزن٘ نٝؿُ  غ ٤. 

...... 

 ٖلللرو غللل  َإكلللٍٛ..     اؾلللدم..-

 ابٛى؟

ٖلٌ نؿلدم ذيلو؟ ٖلٌ      ْإِ ابٞ.. -

  24طبٖٓ ى ع٢ً واز  َٔ ٜؿدم؟
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يلٝظ عًل٢ واز  ع قلٌ ٜؿلدم      سك  

َأضللل ٠ ضلللشس، ٚيهلللٔ َللل  وّ زب وي ٝلللم  

نللأبٞ زؾٝللل، ؾًللٔ نهللٕٛ     قلل نال  خ ٝجلل  

ْؿلللٛع اٖلللٌ وي ٝلللم ا  بللل خلٛف ٚويكٗلللس     

َطلله١ْٛ. ٚنُلل  قتًللم   ٍ وبٓٗلل  سٝ لل      

، قتلٌ ابلٛ   ست٢ دإًت٘ ٜسندٟ وخللٛف ثٛبل    

زؾٝلللل وبٓتللل٘ ضلللشس، ؾذإلللٌ وصلللٛت اغللل٢ٗ  

 بٝٗ . ايٝٗ  َٔ سٝ ٠   نأَٔ ؾٝٗ  ا

ًََّللُم       َُٚٗلل  ٜهللٔ َللٔ اَللس ؾكللد َس

ي ٓلللل٢ ٜ ضلللل  غخؿلللل١ٝ   ٍ ٚؾلللللطٛف    

ٚضشس ٚابٞ زؾٝل مبالَلم زَصٜل١ ْلس٣ َلٔ     

نػللٖٛ٘ واٜلل  ٟ ويلليت  عسبٝلل   خالهللل  ٚوقإلل  

ن ٕ جيلل إ ذؿعل٘، ٚن لح   اْطل ْ٘     

ويطُأْٝٓلل١ ٚويجكلل١ بلل يٓؿظ ٚو  ٦ُٓلل ٕ اب 

 ًَه نٗ .
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 الّتناص في مجموعة 

 روال عبد الحميد

 )في شزيانك آنسُت شمسًا(
  منذر يحيى عيسى 

ذشاعرذؿنذسورقة،ذرئقسذػرعذصرصوسذالحتادذاؾؽتابذاؾعربي

 

 ؿؼدؿة:

فوذؿنذاملصطؾحاتذاؾواػددةذاؾدأذدخدتؾدتذ ذذذذذإّنذؿصطؾحذاؾّتـاص

اؾؼراءاتذاؾـّؼدّقة،ذوتعودذإىلذاألصلذاؾّؾغويذ"ـصص"،ذوهلداذؿداذاشدتؼاؼاتفاذذذذ

 دالالتذؿتعّددة.

األؿرذاملفمذػقفاذاؾّصقغةذاؾّداؾةذعؾىذربطذاؾـّّصذوـدبتهذؾصاحبه،ذوفدااذذ

ملذتدردذذذؿاذقؼودذإىلذاؾرتاؽمذاملاّديذؿاذاإلشدارةذإىلذدّنذؿػدردةذ"اؾّتـداص"ذذذ

اؾـّصدوص"ذوؾؽدّنذذذذ-ؿعجؿّقًاذوؼدذاستخدؿتذؿصطؾحاتذؿرادػدةذ"اؾّتـاصدّقةذذ

 اؾّتـاصذؼدذتغؾبذعؾىذذؾك.

واؾّدؤالذاملطروحذفلذؿنذعالؼةذبنيذاؾّدرؼاتذوذاؾّتـاص؟ذواؾّتدداتلذذ

بقـفؿاذقؼودذإىلذاّتداعذاؾّتـاصذدؽثرذؿنذؿصطؾحذاؾّدرؼات،ذوباؾّتاؾيذاؾّددرؼةذذ

 غريذاؾّتـاص.

ٚسؤؤؤ٪آٍ  يؤؤؤ  ٜسؤؤؤ ف ْ  ؤؤؤ٘ نٝؤؤؤ      

تعاَؤؤؤٌ ت آ ٓؤؤؤا آيع هؤؤؤٞ َؤؤؤر ٖؤؤؤ ٙ آيع ؤؤؤاٖ ٠  

آيّٓصؤؤٛو ٚت آنُٗؤؤا   ٚآملكصؤؤٛت تؤؤ آيٌ  

ٚنٝؤؤؤؤؤ  ْعؤؤؤؤؤ  آيّقؤؤؤؤؤ آ  آيّٓكؤؤؤؤؤ ٟ  ؤؤؤؤؤ ٙ     

 آيع اٖ ٠؟!
أظٗ  آيّق آ  آيع هٞ ٚقبؤٌ آسؤقا آّ   

َصؤؤؤؤسًت آيّقٓؤؤؤؤاو ٚ ؤؤؤؤٛت  ايؤؤؤؤ١ ّ اٖؤؤؤؤا   

هٛضؤؤٛف هايّ ؤؤ قاه  ٖٚٓؤؤا يؤؤٝ  آملكصؤؤٛت   

آيبعؤؤؤ  آ٭ي٬قؤؤؤٞ بؤؤؤ  آملكبؤؤؤٍٛ  ٚيهؤؤؤٔ     

ّّ يًّرؤؤع آ٤ آيؤؤ ٜٔ  نؤؤإ ٜرؤؤاه حلٝؤؤ٘ مايؤؤ١ ع

هؤؤؤٔ آسؤؤؤقا َٛٙ  ٚقؤؤؤ اا  أعؤؤؤاه "نعؤؤؤ     

 زٖ " يف قٛي٘:
ٍُ إ٫ َعاتآ" َا   أهآْا ْكٛ

 .."أٚ ن٬َا  َٔ قٛيٓا َه ٚهآ
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ٍٍ هّتتٙ "أهٛ متاّ":  نُا أعن  هكٛ
 ٜكٍٛ َٔ تك ع أ اع٘"

ٍّٚ يآلي   ."نِ ت َى آ٭
ٚق  أن ؤ  "آيكاضؤٞ آج  ؤاْٞ" إّْؤ٘     

٫ ٜصؤؤؤؤؤؤّت آيكؤؤؤؤؤؤٍٛ هايّ ؤؤؤؤؤؤ ق١ يف آملعؤؤؤؤؤؤاْٞ   

ُّؤا        آملرؤكن١  ٚعًؤ٢ آيّٓاقؤ  إٔ ٜهؤٕٛ ًَ

ا سبل َؤٔ قؤٍٛ عؤع ٟ أٚ بؤ  عؤع ٟ       مب

ّٚيؤؤؤ  ٫    ٚهايقؤؤؤايٞ َؤؤؤٔ ٫ عؤؤؤٝو هرؤؤؤع  آ٭

اهؤؤؤؤٔ إٔ ٜسًؤؤؤؤل تعؤؤؤؤب  آيّ ؤؤؤؤ ق١  ٖؤؤؤؤ آ 

 آإلملاّ ٖٛ آي ٟ ٜٛحل   آمل قٓ  ٜٚ٪ن  ٙ.
َٚؤؤا تصؤؤٜٛ  "آَؤؤ ٨ آيكؤؤٝ " يًٝؤؤٌ يف   

 ٍ  -قصؤؤؤٝ ت٘ آملرؤؤؤٗٛه٠ ٚترؤؤؤاهٝٗ٘ "آيسؤؤؤٛ

 -آيقٓكؤؤؤؤٌ -أَؤؤؤؤٛآب آيب ؤؤؤؤ   -آيعؤؤؤؤ٬ّ

عًؤؤؤ٢ عؤؤؤع آ٤  آ ُؤؤؤّٛ" قؤؤؤ  أيكؤؤؤ  هع٬ ؤؤؤا 

آم آ ؤؤ١  ٚعًؤؤ٢ يًٝؤؤِٗ ههؤؤٌ آ  ؤؤاه آيؤؤ     

 ٜكنٗا يف َراع ِٖ.
ٚهؤؤؤؤايعٛت٠ إس آيّ ؤؤؤؤ٪آٍ آيؤؤؤؤ ٟ   ؤؤؤؤ ف    

ساهكا  عٔ آيع٬ق١ هؤ  آيّقٓؤاو ٚآيّ ؤ ق١     

ّٕ أععؤؤؤؤؤؤِ   ْؤؤؤؤؤؤ ٣ ٚي ؤؤؤؤؤؤ  هأٟ آيّٓكؤؤؤؤؤؤات أ

آملبؤؤ ع  قؤؤ  تؤؤبّ   إهؤؤ آعِٗ مبؤؤٔ سؤؤبكِٗ  

ّٕ أععؤؤؤِ    ٝؤؤؤأ هأ٣ "٫ْ ؤؤؤٕٛ" آي  ْ ؤؤؤٞ إ

تهؤا  ه عٓؤؤ ٙ ٖؤؤ ٙ  آيهقؤا  أاؤؤاي١ َؤؤٔ  

 آي ٚآس .
ّٕ حلصؤؤٌؤ   نُؤؤؤا ٜ٪نؤؤؤ  "ه٫ٕٚ هؤؤؤاهه" أ

٘ َٚ ؤؤقكبً٘  اعًؤ٘ؤ ّْصؤؤا       ع عؤٔؤ َاضؤٝؤ آيؤٓؤ

ٌّ.ُٝكع  ا   ٫ يصٛه١ حلٝ٘  أٟ أّْ٘ ْعٌّ ه٬ ظ
ٜٚؤؤ ز آيّ ؤؤ٪آٍ  ٖؤؤٌ اهٓٓؤؤا آعقبؤؤاه  

ّٕ آإلْقؤؤؤاب آ٭تهؤؤؤٞ ٜعقُؤؤؤ  عًؤؤؤ٢ آسؤؤؤقعات٠      أ

 إه آعاه ساهك١؟! 

ٚاهؤؤؤؤٔ آيعؤؤؤؤٛت٠ إس نقؤؤؤؤا  "عًؤؤؤؤِ 

ّّٓع" آيؤؤ ٟ ْرؤؤ ت٘ " ٛيٝؤؤا ن سؤؤؤقٝ ا"      آيؤؤ

ّٕ آيّٓصؤؤٛو آيؤؤ    6633سؤؤ١ٓ  ّ  ٬ْ ؤؤغ أ

ُّؤؤا    سؤؤاِٖ آيقٓؤؤاو يف ت نٝبٗؤؤا ّؤؤٟٛ ن

 ٖا٬٥  َٔ آي َٛز ٚآ٭سا  .
٫ٚ هؤؤؤؤؤؤّ  َؤؤؤؤؤؤٔ آ٫ْقبؤؤؤؤؤؤاٙ إس أّْؤؤؤؤؤؤ٘ يف   

آيهقاهاه آيّرع ١ّٜ آم ٜثؤ١ هبؤِ سؤٝس ٠    

َؤؤٔ آإلعؤؤاه٠  ظؤؤاٖ ٠ آيّقٓؤؤاو إ٫ أّْؤؤ٘ ٫ هؤؤ ّ 

    ّٕ إس )آ٫ققبؤؤا م َؤؤٔ آيؤؤّٓع آيك  ْؤؤٞ  ٚأ

أمجٌ تٓاو ٖٛ َا أي  َٔ آيٓع آملكّ   

ّٕ آيّرؤؤاع  آمؤؤ آ ٞ   ٚآيهقؤؤا  آ٭ععؤؤِ  إ

ٌُ َؤٔ ْٗؤ   َعؤؤ يف      ٚحلؤل هأٟ )هؤايق م  ٜٓٗؤؤ

ّٕٛ آي ٚآحلؤ   تؤقًو حلٝؤ٘     َقع ت آملٓاهر ًَٚ

آيعًُؤؤٞ هؤؤا  آيف هايقؤؤاهتٞ ها٭سؤؤسٛهٟ    

ّّٓع آيّرؤع ٟ    هايّ ٜين هايّصٛيف  ي ٝاؤ ب آيؤ

ممؤؤؤؤؤا ٜعٝؤؤؤؤؤل ق آ٤تؤؤؤؤؤ٘ ه ؤؤؤؤؤب  بُٛضؤؤؤؤؤ٘    

ٚآيّرؤؤاع  آمؤؤ آ ٞ هرؤؤهٌ عؤؤاّ ٜٓٗؤؤٌ َؤؤٔ 

آملٓٗؤؤؤؤٌ آيؤؤؤؤّ ٜين آيّصؤؤؤؤٛيف هآببؤؤؤؤا  يف إ ؤؤؤؤاه٠  

آيّ ٖرؤؤؤؤؤؤ١ ٚآيّق ؤؤؤؤؤؤا٫٩ه عٓؤؤؤؤؤؤ  آيكؤؤؤؤؤؤاه٨  

سؤؤؤايها    ٜؤؤؤل آيّقعؤؤؤا ٞ يؤؤؤ٬ٍ اؤؤؤٝاب١   

آيؤؤؤّّٓع عؤؤؤٔ هعؤؤؤ  آإلعؤؤؤاهآه ٚيصٛاؤؤؤا     

عٓؤؤ َا ٜقعً ؤؤل آ٭َؤؤ  هؤؤّٓع تٜؤؤين  ْٚ٪ن ؤؤ   

ٖؤؤؤؤ آ آي ؤؤؤؤٝام إٔ آيّقٓؤؤؤؤاو ٜ ؤؤؤؤع٢ إس  يف 

ختصؤؤؤؤؤؤؤٝ  آيؤؤؤؤؤؤؤّّٓع ًُّٚٝؤؤؤؤؤؤؤ٘ هؤؤؤؤؤؤؤاي َٛز  

ٚآ٫عؤؤؤاهآه  ممؤؤؤا ٜ ؤؤؤاع  آيكؤؤؤاه٨ عًؤؤؤ٢    

آيق ًٝل إس  حلام   ٜؤ ٠  ٚ َؤٔ أعؤهاٍ    

آيقٓؤؤاو  ٖٓؤؤاى "آ٫ ؤؤكآه" ٖٚؤؤٛ تهؤؤ آه     

ّّٓع آيئا٥ؤؤ  تٕٚ تئؤؤٝ   ٖٚؤؤ آ ٬ٜ ؤؤغ     آيؤؤ

ع٢ً َ ق٣ٛ آيٓع آي ٜين ه ب  آيك آس١ 

آ٫َقصؤؤاو"  ٚآ٫ ؤؤكآّ  ٖٚٓؤؤاى   ٜكؤؤ١ "  
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ٖٚٛ عهٌ أع٢ً أٚ أنث  ق ه٠ ع٢ً يًل 

عؤؤؤع ١ٜ آيؤؤؤّٓع آج ٜؤؤؤ   تٕٚ ْكؤؤؤٌ يًؤؤؤٓع 

َّؤا    آيئا٥  هٌ هإعات٠ اٝابق٘ َٔ   ٜؤ   أ

آيُٓو آيثايأ َٔ آيقٓؤاو حلٗؤٛ " آيق ؤٜٛ "    

 ٝأ ٜقِ حلٝٗا تئٝ  آيّٓع آملبيٛع هايكًؤ   

ٚآيق ؤؤٜٛ   ٚآيّقٓؤؤاو ظؤؤاٖ ٠ ت ؤؤِ آيّرؤؤع    

 آم ٜأ ٫ٚ ٜٓجٛ َٓٗا أ  .
آيّرؤؤؤؤؤاع ٠ "ه٫ٚ عبؤؤؤؤؤ  آمُٝؤؤؤؤؤ " يف ٚ

جمُٛعقٗؤؤؤا "يف عؤؤؤ ٜاْو  ْ ؤؤؤُ    ؤؤؤا "    

آيّصؤؤاته عؤؤٔ آّت ؤؤات آيهّقؤؤا  آيعؤؤ   عؤؤاّ    

ّ  سؤؤؤؤًه    ٜؤؤؤؤل أبًؤؤؤؤ  عؤؤؤؤع آ٤  9166

آم آ ؤؤ١ ٖٚؤؤٛ آيًجؤؤ٤ٛ إس آيقٓؤؤاو إلبٓؤؤا٤     

ْصٛاٗا آيّرع ١ٜ  ٖٚ آ َا ٜعٗؤ  آيعُؤل   

آيثكؤؤايف  ؤؤا ٖٚؤؤٛ تؤؤ عِٝ ٖؤؤ ٙ آيّٓصؤؤٛو     

آيهقؤؤؤؤا  ٚأمجؤؤؤؤٌ تٓؤؤؤؤاو َؤؤؤؤا أيؤؤؤؤ  َؤؤؤؤٔ  

آ٭ععِ  حلُٔ آيعٓؤٛإٓ ٬ْ ؤغ أّْؤ٘ ّؤٜٛ      

ملا ٚهت يف آيك  ٕ آيه ِٜ َٔ قؤٍٛ سؤٝ ْا   

َٛسؤؤؤ٢ عًٝؤؤؤ٘ آي ؤؤؤ٬ّ ٭ًٖؤؤؤ٘ "إْؤؤؤٞ  ْ ؤؤؤُ   

ْؤؤاهآ .." "سؤؤٛه٠ آيكصؤؤع" ٖٚؤؤ آ َؤؤا أعسؤؤ٢    

عٓؤؤٛإٓ آوُٛعؤؤ١  ايؤؤ١ َؤؤٔ آيّرؤؤ  آيٛآضؤؤت 

ّٝا  عؤؤؤّ ْٞ عٓؤؤؤٛإٓ     ي٬ ْقبؤؤؤاٙ  حلبْؤؤؤا عاصؤؤؤ

ٔ آوُٛع١ يًك آ٠٤ هبِ آيهؤِ آيهؤب  َؤ   

 آإلا آهآه.
َٚؤؤٔ يؤؤ٬ٍ َقؤؤاهع  يٓصؤؤٛو ٖؤؤ ٙ     

آوُٛعؤؤ١ ٫ عؤؤ  عؤؤ تآ  ٫ هؤؤب  هؤؤ٘ َؤؤٔ     

 ؤؤؤؤا٫ه آيّقٓؤؤؤؤاو هبعؤؤؤؤها ا آملاقً ؤؤؤؤ١     

سبسقع ضؤؤؤؤٗا َققايٝؤؤؤؤ١ ٚحلؤؤؤؤل ٚهٚتٖؤؤؤؤا يف   

ْسباعؤؤؤؤاه عًؤؤؤؤ٢ آيكصؤؤؤؤا٥  َؤؤؤؤر هعؤؤؤؤ  آ٫ 

آي آ٥كؤؤؤ١ ٚٚحلؤؤؤل آي ٩ٜؤؤؤا  تكؤؤؤٍٛ يف قصؤؤؤٝ ٠ 

 "َٓ ١ٝ أْا ٜا قٝ ":

 أْا يف آيهٗ "
 61." و.٘ يف آيٛاٝ ٚب آٌ  هاسٌو  ٓا ٝ

ٜعٗ  هٛف آيقٓاو َر آيؤٓع آيك  ْؤٞ   

ٚقّصؤؤؤ١ أٖؤؤؤٌ آيهٗؤؤؤ  "ٚنًؤؤؤبِٗ هاسؤؤؤٌو    

عهآعٝ٘ هايٛاٝ ." سٛه٠ آيهٗؤ   جؤبه   

ٖٓؤؤؤؤا إس آيقٓؤؤؤؤاو هس ٜكؤؤؤؤ١ آيق ؤؤؤؤٜٛ  َؤؤؤؤر   

آسؤؤؤؤقا آّ هعؤؤؤؤ  آيهًُؤؤؤؤاه آيؤؤؤؤٛآهت٠ يف   

آيقٓؤؤؤاو أٚ آيؤؤؤّّٓع آ٭اؤؤؤًٞ  ٖٚؤؤؤ ٙ  ايؤؤؤ١  

آسق اته َٓٗا آيرؤاع ٠ ٚٚظ قٗؤا    َرٗ ١ّٜ

 ٝ آ  ٚيٝ   َٔ ها  آيقك ٜ   ٚتقاهر يف 

 قصٝ تٗا "حلك ى اع    آ "  ٝأ تكٍٛ:
ٖؤؤٌ قؤؤ ه آيكًؤؤٛ  آي ٦ٜؤؤ١ إٔ تكؤؤر يف "

 آيب٦ 
 ٜٛس   ٖاه قُٝصو

حلعٝٓؤؤؤؤاٟ آمآٜقؤؤؤؤإ آْس ؤؤؤؤب حلُٝٗؤؤؤؤا 

 .92." وآيبص 
ْؤؤ ٣ هٛضؤؤٛف ٖٓؤؤا أٜهؤؤا  أْٗؤؤا جؤؤبه    

ّّٓع آيك  ْؤؤؤؤٞ يف سؤؤؤؤٛه٠    "ٜٛسؤؤؤؤ "  إس آيؤؤؤؤ

ٚ هاٜقؤؤؤؤؤؤ٘ ٚآهٝهؤؤؤؤؤؤاا  عؤؤؤؤؤؤٝيّن سؤؤؤؤؤؤٝ ْا  

"ٜعكٛ " ٖٚٓؤا تٓؤاو هؤايًج٤ٛ إس آيق ؤٜٛ      

أٜهؤؤؤؤا   ٚيهؤؤؤؤٔ هرؤؤؤؤهٌ َؤؤؤؤث  يً ٖرؤؤؤؤ١ 

ٚتٛظٝؤؤ  يً هؤؤ ٠ أبٓؤؤ٢ آيؤؤّٓع آيّرؤؤع ٟ     

 عٓ ٖا.
أَؤؤا يف قصؤؤٝ تٗا "ٖؤؤٌ أتي هؤؤِ عًؤؤ٢   

  حلؤؤايعٓٛإٓ يؤؤّ  عآتؤؤ٘ 93َؤؤٔ ٜه ًؤؤٗا" و

تٓؤؤاو َؤؤر آيؤؤّٓع آيك  ْؤؤٞ ي حلٝقؤؤ٘ "ٖؤؤٌ      

ٌٍ ٜه ًْٛ٘" هقئٝ  نًُؤ١   أتي هِ ع٢ً أٖ

ٜه ًْٛؤؤ٘ إس ٜه ًؤؤٗا يف إعؤؤاه٠و إس قؤؤٍٛ  

َّؤؤ٘ يف   أيؤؤ  سؤؤٝ ْا َٛسؤؤ٢ هعؤؤ  إٔ أيكقؤؤ٘ أ
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آيٓٝؤؤٌ ٚتيٛيؤؤ٘ إس هٝؤؤ  آي  عؤؤٕٛ ٚاهؤؤٔ 

إٔ ْكؤؤٍٛ ْؤؤٛع ٖؤؤ آ آيقٓؤؤاو ٖؤؤٛ "آ ؤؤكآه"    

ٖٚؤؤٛ عٓؤؤٛإٓ ًَ ؤؤ  ٚإ ٜؤؤ ٤ إس آيؤؤّٓع أٚ  

ٜهؤؤؤع ٘  ْٚقؤؤؤاهر  قؤؤؤ٢ ْصؤؤؤٌ إس قصؤؤؤٝ ٠ 

 ٍ:"  ٝأ تكٌٖٛ ته   أَٞ"
 " ٚيف قص ٖا ْاحلٛه٠ آيع ٌ

 .29ٚعٌُ ع عٗا سبر." و
ُ ًؤؤؤؤ١ آيعؤؤؤؤ      إعؤؤؤؤاه٠ ٚآضؤؤؤؤ ١ إس   

آإل ؤؤٞ آيثُاْٝؤؤ١ هقٓؤؤاو ن٬َؤؤٞ  ٜٓسبؤؤل   

 عيو ع٢ً قٛ ا:
 حل٬  َٓ  َٔ  ٍٛع" 

 .21." و٫ٚ  َٓ  َٔ يٛف
 ٝأ ٜٓقكٌ ت ه  آيكؤاه٨ حلؤٛهآ  إس   

سؤؤٛه٠ "قؤؤ ٜ " يف آيكؤؤ  ٕ آيهؤؤ ِٜ "آيؤؤ ٟ  

 ٚ َِٓٗ َٔ يٛف". أ عُِٗ َٔ  ٍٛع
أَؤؤؤؤؤؤؤؤؤا يف قصؤؤؤؤؤؤؤؤؤٝ تٗا "اؤؤؤؤؤؤؤؤؤٛتٞ يف 

 آيصٓ ٚم" حلٗٞ تكٍٛ:
 53َٚعٞ سبر زْبكاه" و" 

 ٚتكٍٛ:
ُِ  " يف آيكص   ًٌَو عً

 .23." ؤَ ٜ ّ   ه٣٩ آمامل 
أٜهؤؤا  ٜك ؤؤا إس عٖؤؤٔ آيكؤؤاه٨ سؤؤٛه٠    

"ٜٛسؤؤ " ٚآي ؤؤٓب٬ه آي ؤؤبر  ٚه٩ٜؤؤا آملًؤؤو  

ُّؤؤؤؤؤٔ ٜ ّ ؤؤؤؤؤ  ه٩ٜؤؤؤؤؤاٙ يف سؤؤؤؤؤبر    ٚآيب ؤؤؤؤؤأ ع

ٚأيؤؤ ٣ ٜاه ؤؤاه  ٚ ًؤؤ    سؤؤٓب٬ه يهؤؤ   

 آملًو ت    آي ٩ٜا.
ٖٚٓا أٜها  ٫ أه٣ يف ٖ آ آيّقٓاو َؤا  

ٜهؤؤع  آيؤؤّٓع هؤؤٌ ٜاٜؤؤ ٙ  ؤؤ آ٤  ٜٚؤؤث  يؤؤ ٣    

 آيكاه٨ إ اي١  إس آيك  ٕ آيه ِٜ.

ْٚؤؤ ٣ يف قصؤؤٝ تٗا " ٜؤؤا ْ ؤؤ  آيؤؤ هآ     

َؤؤر آيؤؤّٓع آيك  ْؤؤؤٞ    ا يؤؤ  هٚ ؤؤٞ"  تٓااؤؤ   

 هاي ه ٠ ٚآيهًُاه تكٍٛ:
   عٞيً ٜت أي ا تّٗا " قٌ 

 حلاي  ُ      
 .12." وْٚاَ  َ ِٜ  ا٥ع١

إعاه٠ إس آ٭َ  آإل ؤٞ يً ؤٝ ٠ َؤ ِٜ    

هع  ٚضعٗا يً ّٝ  آمل ٝت هّٗا   ع آيٓا١ً 

ٚت اقو آي     ٖٚٛ نُا ٜب ٚ ٚنبّْ٘ 

آققبؤؤؤؤؤا  ٚآضؤؤؤؤؤت هاإلهكؤؤؤؤؤا٤ عًؤؤؤؤؤ٢ هعؤؤؤؤؤ    

آيهًُؤؤاه َؤؤر تئؤؤٝ  آي هؤؤ ٠  ٚقؤؤ  أحلؤؤات  

ٖؤ آ آ٭َؤ  ه حلؤؤ  آيكصؤٝ ٠ هاجُؤؤاٍ  ٚإ    

 ه تٗا  هٌ زآت يف آيّ ٖر١.ٜهع  حل
ٜٚبؤؤؤؤؤ ٚ تؤؤؤؤؤبّ   آيّرؤؤؤؤؤاع ٠ "ه٫ٚ عبؤؤؤؤؤ   

آمُٝؤؤؤؤؤؤ " هؤؤؤؤؤؤايّّٓع آملكؤؤؤؤؤؤّ   ٚهؤؤؤؤؤؤايّق آ    

آ٫س٬َٞ ٚس  آيععُؤا٤  حلكؤ  آسؤق اته    

َؤؤٔ  هاٜؤؤ١ آ ًٝ ؤؤ١ "عُؤؤ  هؤؤٔ آ س ؤؤا "   

َؤؤؤؤؤر آملؤؤؤؤؤ أ٠ آملع َؤؤؤؤؤ١ ٚ ٗٝٗؤؤؤؤؤا يً جؤؤؤؤؤاه٠   

ؤؤؤ  إلسهاه أ٫ٚتٖا يف قصٝ تٗا آملعْٓٛؤ١ ه 

 "اٛتو َعً  " إع تكٍٛ:
 ٚآيكُ  ٜ ٚه  ٛيٞ ناي هآٜٚ "

 ٚأ  ايٞ آجا٥عٕٛ
 .13." وٜ ٚهٕٚ  ٍٛ ق ه آمجاه٠

َٛظ ؤؤ١ يً هاٜؤؤ١ ٚآيؤؤ قع آيّصؤؤٛيف  

آيؤؤ آ٥ ٟ يًؤؤ هآٜٚ   يف إْهؤؤاب قصؤؤٝ تٗا 

 ٚآيٛاٍٛ إس آمل ٢َ آملٓرٛت.
َٚؤؤؤؤٔ ٖجؤؤؤؤ ٠ آمل ؤؤؤؤًُ  آ٭ٚآ٥ؤؤؤؤٌ إس  

آمبرؤؤ١ َٚٛقؤؤ  ًَهٗؤؤا آيّٓجاعؤؤٞ َؤؤِٓٗ   

ققبؤؤؤا  َؤؤؤٔ تًجؤؤؤب هس ٜكؤؤؤ١ تٓاّاؤؤؤٗا إس آ٫
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آيّقاهٜخ آ٫س٬َٞ  ٚه آٜؤ١ آْقرؤاه آيؤّ ع٠ٛ    

آ٫سؤؤؤ١َّٝ٬  ه َاّٜؤؤؤ١ إس َؤؤؤا تعّ ضؤؤؤ  يؤؤؤ٘   

سؤؤؤٛه١ٜ يؤؤؤ٬ٍ سؤؤؤٓٛآه آمؤؤؤ   آيعاملؤؤؤ١     

ٖٚجؤؤ ٠ آيس ٛيؤؤ١ ن َاّٜؤؤ١ يًّ ؤؤ٬ّ  تًؤؤو   

آ جؤؤؤ ٠ َؤؤؤٔ زَؤؤؤٔ آيؤؤؤ آ٠٤ إس زَؤؤؤٔ أسؤؤؤٛت  

 ٚأحلٍل َ  ٚت  تكٍٛ:
 ٜص ُخ آيّٓجاعٞ

ٍُ ٖا  ٚآ  ق  حلا٭  ا
 .31." وق١ٚآمبر١  حمك

ٚهاْاٜا ؤؤؤاهو ٫حلقؤؤؤ١ يف قصؤؤؤٝ تٗا "تع 

أ٫ٚتٟ آيسٝؤب " ٖٚؤٞ تؤ ٣ آيؤ َاه آيكؤاتّ      

ٚآيكؤؤا٥ِ ٚهئ ٜؤؤا٠ آ٭ََٛؤؤ١ آيس بٝعّٝؤؤ١ تؤؤ عٛ    

يً  ؤؤؤاظ عًؤؤؤ٢ آيس ٛيؤؤؤ١  ٚعًؤؤؤ٢ آيؤؤؤٛ ٔ    

ٜٚرؤؤقعٌ آمؤؤٓ   هؤؤ ٠ آيؤؤب٬ت  ٚمٓؤؤإ  

آ٭ّ  ٚتعؤؤٛت إس آ٫سؤؤقعا١ْ هؤؤبع  قصؤؤع  

٠ آيكؤؤ  ٕ آيهؤؤ ِٜ يف سؤؤٛه٠ "ٜؤؤْٛ " ٚسؤؤٛه 

 "ٜٛس "  تكٍٛ:
ّ  يف حلِ آمٛه"   يًئُا

 . 34." ويًّصٝ  يف بٝاه١ آجّ 
ٚيف قصؤؤؤؤؤٝ تٗا "قٛيؤؤؤؤؤٛآ يؤؤؤؤؤ٘" ٜعٗؤؤؤؤؤ    

ّٝؤا  هؤايّٓع آملكؤّ   ٚآسؤقا آَٗا      تبّ  ٖا  ً

 مل  تآت٘ تكٍٛ:
." آمحًؤؤٛآ يف اؤؤ هنِ سؤؤبر ه ؤؤ   "

 .36و
إعاه٠ إس هَاّٜؤ١ آي ؤٓاهٌ آيّ ؤبع١ يف    

 :ه٩ٜا آملًو يف سٛه٠ "ٜٛس " ٚتكٍٛ أٜها 
ٜؤؤؤؤا ه ؤؤؤؤا٫  عًؤؤؤؤ٢ هأسؤؤؤؤو  س ؤؤؤؤ      " 

 .41." وسٓبًقإ

هقٓؤؤاّو َؤؤر آي ٩ٜؤؤا يف سؤؤٛه٠ "ٜٛسؤؤ " 

َؤؤ ٠ أيؤؤ ٣  ٖٚٓؤؤا متثًؤؤ  آيّرؤؤاع ٠ آيؤؤّٓع  

آيك  ْؤؤؤؤؤؤٞ  ٝؤؤؤؤؤؤ آ  ٚتيًؤؤؤؤؤؤ  َ  تآتؤؤؤؤؤؤ٘ يف   

 قصا٥ ٖا يف ٍّٜٛ  هاهع.
ٚت قُ  "ه٫ٚ عب  آمُٝؤ " يف ه ًقٗؤا   

َ٪نؤؤ ٠ عًؤؤ٢   آيس ًٜٛؤؤ١ َؤؤر آيؤؤّّٓع ٚآيّقٓؤؤاو  

ّٕ آيّرؤؤاع  ٜ ؤؤقُّ  َؤٔؤ آإل    هؤؤ آعاه حلهؤؤ ٠ أ

ٚآيّٓصؤؤٛو آيّ ؤؤاهك١ آيهؤؤث  َؤٔؤ آ٭حلهؤؤاه    

ٚتٛظٝ ٗؤا يف آيهقاهؤ١ آج ٜؤ ٠ أٚ آيقايٝؤؤ١ ٫    

ٜهؤؤؤؤؤ  آإلهؤؤؤؤؤ آع  ٖٚؤؤؤؤٞؤ ت ق هؤؤؤؤؤ  آإليؤؤؤؤ٘ؤ  

" إيؤ٘ؤ آملسؤؤ   ٚتعؤؤٛت إس سؤؤبع١   آي ٝٓٝكؤٞؤ "هعؤٌؤ

آماَؤؤؤٌؤ ي َاّٜؤؤؤؤ١ َكّ سؤؤؤؤ١ ياّاؤؤؤؤ١  حل ؤؤؤٞؤ    

 ٍٛ:قصٝ تٗا "أٜا هعٌ أَس " تك
 يً    آه آيبًٛه"

 .41" و ا٥ٌ  ه بِع١ أيٛإٓ
" ٜؤبتٞ آيؤٓ   ٚنّ هتٗا يف قصؤٝ تٗا " 

    تكٍٛ:
" أسؤؤُ  ٚت ؤؤُ  َعؤؤؤٞ سؤؤبُر زْبكؤؤؤاه   " 

 .46و
ٚمتهٞ يف هٜاا قصا٥ ٖا  ٚتعٗ  

ٍٛ  ٖٚؤؤؤ آ  ّٝؤؤؤ١ هكصؤؤؤ و أٚ ع ؤؤؤ آيّقعؤؤؤاه  آيك  ْ

ْاتٌج عٔ تبّ ٍ  عُٝل هايّّٓع آملكّ    حل ؤٞ  

 س آ ا " تكٍٛ: قصٝ ٠ "آيكُ  َا زآٍ
 ْٚٛف اا  عبا   آ حلام  آيّص  آ٤"

 ع٢ً َنت  ه اطو َٔ أٚهآم
ّٟ هًكٝ  ٚتٗاته  .53." و آهت ه ز

َؤٔ ْ ؤ  آيكصؤٝ ٠     55ٚيف آيّص  ١ 

 ختقُٗا هايكٍٛ:
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 ٜ ُف إي ا تباهآ " حل٬ 
 أٜا ُْٛف آسقئ  

 حلايكُ  َا زآٍ َٓ آ 
 .55" وٚآيّرُُ  َا زآي  س آ ا 

ٖؤؤ آ آيّقبؤؤ ٌٜ هؤؤ    ٖٚٓؤؤا ٫ أتهٟ سؤؤ ّ 

 اي١ آيكُ  ٚآيّرُ  يف آيعٓٛإٓ ٚيف يقؤاّ  

ٖؤؤؤ ٙ آيكصؤؤؤٝ ٠  حل ؤؤؤٞ آيعٓؤؤؤٛإٓ " َؤؤؤا زآٍ    

آيكُؤؤ  سؤؤ آ ا " ٚيف آ قؤؤاّ "َؤؤا زآٍ آيكُؤؤ  

ُّؤؤؤؤؤؤ ٠؟  َؤؤؤؤؤؤٓ آ " ٖؤؤؤؤؤؤٌ ٖؤؤؤؤؤؤ ٙ ٖ ؤؤؤؤؤؤ٠ٛ أّ َقع

ٚآسؤؤؤؤقا آَٗا مل ؤؤؤؤ ت٠ "تبؤؤؤؤاهآ " آيؤؤؤؤٛآهت٠ يف   

آيك  ٕ آيه ِٜ ْٚ ه٠ آسقا آَٗا  نُؤا  

بؤؤ  آمُٝؤؤ " عًؤؤؤ٢   تصؤؤّ  آيّرؤؤاع ٠ "ه٫ٚ ع  

 آيع ت سبع١ يف آسقا آَاهو َقعّ ت٠ تكٍٛ:
"آيهًُاه جتثٛ عٓ  هٛآهاتو آيّ بر" 

 69و
ٚعيؤؤو يف قصؤؤٝ تٗا "تؤؤٓ    حلؤؤؤاي ٣٩    

 هٝها٤".
ٚتؤؤؤؤ ز  ايؤؤؤؤ١ آيّقٓؤؤؤؤاو عهٚتٗؤؤؤؤا عٓؤؤؤؤ   

آيّرؤؤاع ٠ يف قصؤؤٝ تٗا "َؤؤا اؤؤاه  إْ ؤؤاْا "     

 حلٗٞ تعٛت إس قّص١ آيٓ  "َٛس٢" هكٛ ا:
 " ْاتٟ َٝاٙ آيِٝ

ِّ." وعً   64ٗا تًكٞ   ًو آ٭ع
يف َعؤؤؤ ا خما بقٗؤؤؤا ٭هٝٗؤؤؤا ٚآيؤؤؤ   

ه أٜٞ أّْٗؤا هَؤاه إس هًؤ ٖا سؤٛه١ٜ آيؤ ٟ      

ْهبؤؤؤ  يؤؤؤ  و ظاملؤؤؤ١و هؤؤؤا٭ّ آيؤؤؤ  ًّؤؤؤِ     

ه ؤؤؤ١َ٬ أهٓا٥ٗؤؤؤا ٚعؤؤؤٛتتِٗ إس  هؤؤؤٓٗا     

 ٚختا بٗا:
 هّتًٞ م ١ٓو َٔ ت آ "

 64." وعً ٗا تصُ  إْ اْا 
هإعاه٠و إس قّصؤ١ يًؤل  تّ  ٚتهُؤٌ    

آسقثُاهٖا ٚبٓاٖا آملع يف هؤايّّٓع آملكؤّ     

 تكٍٛ:
ِّ هٜت ٜٛس "   ٚأْا أع

 أق أ ا    إه آِٖٝ." إس إٔ تكٍٛ:
 ٜ ه  آهلل آملا٤" 

 611." وتٓس ٧ آيٓاه
ّٕ ظؤؤؤاٖ ٠      ٖٚؤؤؤ آ َؤؤؤا ٜ٪ن ؤؤؤ  عًؤؤؤ٢ أ

آيّقٓاو ٖؤٞ  ايؤ١ ت آنُّٝؤ١ ملعؤاهف ٚإه      

 كؤؤؤؤايف  ٚقؤؤؤؤ ه٠ عًؤؤؤؤ٢ َقاهعؤؤؤؤ١ آماضؤؤؤؤ      

آملعكٍٛ  ٖٚ آ َا  ٚآيئا٥   ٚآملعكٍٛ ٚب 

ٜٓ ؤؤ   عًؤؤ٢ َؤؤٔ ٜكؤؤّٛ مب٬ كؤؤ١ ظؤؤاٖ ٠    

 آيّقٓاو يف آ٫ه آع  ٚيٝ  آملب ع حلكو.
تقؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهر "ه٫ٚ عبؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  آمُٝؤؤؤؤؤؤؤؤؤ " يف 

ِّ حلا٭هُا ت ُر" آسقا آَٗا  قصٝ تٗا "ب

ّّٓع آيك  ْؤؤؤؤٞ ٚتٛظٝ ٗؤؤؤؤؤا يف     مل ؤؤؤؤ تآه آيؤؤؤؤ

 قصا٥ ٖا حلقكٍٛ:
 ّٔ  هين"ب

 ع ٌ  اٛتو نصِٛه آ٭ها
ِ٘ ٜٛسؤؤؤؤ  ٌٌ ٚ ٗؤؤؤؤَو نٛ ؤؤؤؤ ." ٚمجٝؤؤؤؤ

 616و
إعاه٠ إس آم ٔ آيٝٛس ٞ آيٛآهت يف 

سؤؤؤٛه٠ "ٜٛسؤؤؤ " ٚآيّقٓؤؤؤاو يف آيّصؤؤؤٛه٠ ٭ٕ  

آيكؤؤ  ٕ أ  ؤؤٔ آيكصؤؤع  ٚنٝؤؤ  عًٝٓؤؤا 

عيؤؤؤؤو إس تٚه آَؤؤؤؤ أ٠ آيعاٜؤؤؤؤا ٚآيّٓ ؤؤؤؤ٠ٛ يف  

َ آٚتتؤؤ٘ عؤؤٔ ْ  ؤؤ٘  ٚآيع٬قؤؤ١ َؤؤر مجؤؤاٍ    

 ٚ ٗ٘  ٚتكٍٛ:
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 "ّٔ ٌّ آيّصاٛه ّ ِّ يع  ب
ٌّ آيًٌٝ ٜٓ ًخ  612." ويع

آ ٜؤؤ١ آيك  ْٝؤؤ١ "ٚآيًٝؤؤٌ  َ ؤؤق ٝ ٠ َؤؤٔ  

 ٍّ ْ ًُخ َٓ٘ آيّٓٗاه".  امل١  هٓٗاٍه ق ٜ و ٚس٬

  هو ٫ حماي١.
ٚمتهٞ آيّراع ٠ تٌٓٗ َؤٔ آيّٓصؤٛو   

٠ّٛ  تّ  آملكّ س١ ٚتس م ها  قّص١ آ ًل ٚأه

 ًك٘ َٚ ؤ٪ٚيٝق٘ عؤٔ ٖؤ آ آ ًؤل نْٛؤ٘      

 آ٭    ق٢ آ ٕ  حلقكٍٛ:
 أهٞ  تّ" 

 آيٛتآُع قاٍ 
 أمحٌ  كا٥بو ٚأَ  

 ًين ٚآَ  آمح
 662." وحلٗٓا تئّٝ ه نٌ آ٭عٝا٤

ٚتٛظ ؤؤؤؤؤ  ه ًؤؤؤؤؤ١ آيّرؤؤؤؤؤقا٤ ٚآيّصؤؤؤؤؤٝ    

آيقجاه١ٜ يكب١ًٝ ق ٜ  ٚآيٛآهت عن ٖؤا يف  

 آيك  ٕ آيه ِٜ  حلقكٍٛ:
 أْ  ت  ٌ

 692." و ه ًؤؤؤ  آيصؤؤؤٝ  ٚآيرؤؤؤقا٤

 َٔ قصٝ ٠ "ق  هباِ  قً ".
 تكٍٛ: 693ٚيف آيص  ١ 

 "١ّٝ ٌٍ عٖب  تٓقع ْٞ ع ه١ جت ٖا يٝٛ
 تعً ًينٚآيئّٝٛ 

ّٔ ٚآي ٣ًٛ ٜئس ٞ آ٭ه ا٤  "ٚآمل
ّّٓع آيك  ْؤٞ  ٚإ ايؤ١ٌ     َ  تآٌه َٔ آيؤ

إس آمل ٟٚ عٔ س ٠ آيّٓ  حمُ )وم َؤٔ  

َ آحلكؤؤؤ١ بُٝؤؤؤ١ يؤؤؤ٘ تعً ًؤؤؤ٘ يؤؤؤ٬ٍ ه ًقؤؤؤ٘     

ت ؤؤؤقا َٗا يقُهؤؤؤٞ هكصؤؤؤٝ تٗا َ٪ن ؤؤؤ ٠  

هٗؤؤؤ آ آيقٓؤؤؤاو  ايؤؤؤ١ آيّقؤؤؤ آنِ آملعؤؤؤ يف      

 :626نكٛ ا يف آيص  ١ 
 ٚآجٌُ ارٞ آ ٢ٜٓٛ" 
 "  تٚ ق  َّ  ٖاَق ه

ٖاَقإ" َؤؤّ ٚقؤؤ  آسؤؤقا َ  نًُؤؤ١ " 

آيؤؤٛآهت٠ يف سؤؤٛه٠ "آيؤؤ محٔ" ن ٫يؤؤ١ عًؤؤ٢ 

عؤؤؤؤّ ٠ آ هؤؤؤؤ ٠  ٖٚؤؤؤؤٛ تٓؤؤؤؤاو ٫ ٜؤؤؤؤقئ      

 هايقعب  ٫ٚ آيه١ًُ.
 هؤؤ يو ٬ْ ؤؤغ ٖؤؤ آ آيهؤؤِ آيهؤؤب    

َٔ آيقٓؤاو هبعؤهاي٘ َؤر آيؤّّٓع آملكؤّ        

إضؤؤؤاحل١ إس عؤؤؤٛآٖ  أيؤؤؤ ٣ َؤؤؤٔ آيقٓؤؤؤاو    

ٚآيؤؤؤؤؤؤكآ  آعقُؤؤؤؤؤؤ ه عًؤؤؤؤؤؤ٢ آملثٝٛيٛ ٝؤؤؤؤؤؤا   

آي هؤؤ ٟ آيّرؤؤع   عًؤؤ٢ إٔ َؤؤا اهٓٓؤؤا    

قٛيؤؤ٘ إٔ آيرؤؤاع ٠ "ه٫ٚ عبؤؤ  آمُٝؤؤ " يف    

جمُٛعقٗؤؤا ٖؤؤ ٙ  ٖٚؤؤٞ  ايؤؤ١ َؤؤٔ  ؤؤا٫ه    

آم آ ؤؤ١ آيرؤؤع ١ٜ نؤؤث آ  َؤؤا تعقُؤؤ  عًؤؤ٢    

ّٝا .  آيقٓاو  ا٥ٝا  أٚ نً
٫ٚ ت ؤؤؤؤؤ٢ عًؤؤؤؤؤ٢ آيؤؤؤؤؤ آه  ظؤؤؤؤؤاٖ ٠ 

ِّ تٚآٜٚؤٔ "أتْٚؤٝ " آملرؤٗٛه     آيقٓاو يف أٖ

ٌّ    ٖٚٛ "أبؤاْٞ َٗٝؤاه آي    َرؤكٞ"  ٝؤأ ٜعؤ

ٌّ آيؤؤؤ ٜٛإٓ  ٫ٚ      َٗٝؤؤاه َ ؤؤٝس آ  عًؤؤ٢ نؤؤ

ٜكقص  عيو ع٢ً أتْٚٝ  هٌ ٜرٌُ َععؤِ  

آملٓجؤؤؤاآه آيّرؤؤؤع ١ٜ آم ٜثؤؤؤ١  ٖٚؤؤؤ آ َؤؤؤا    

اعًؤؤؤؤٗا ْصٛاؤؤؤؤا  َٓ ق ؤؤؤؤ١ عًؤؤؤؤ٢ آ حلؤؤؤؤام  

آيّثكاحل١ٝ قؤ اا  ٚ ؤ ٜثا   ٚتٜؤٛإٓ آيّرؤاع ٠     

َٛضٛع آي هآس١ إ ٜٓج َؤٔ  ايؤ١ آيقٓؤاو    

ًٓؤؤ  عٓٗؤؤا آيؤؤ  إ خت ٗؤؤا آيرؤؤاع ٠ هؤؤٌ أع 

َٓؤؤ  عٓؤؤٛإٓ آوُٛعؤؤ١ "يف عؤؤ ٜاْو  ْ ؤؤُ  
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  ا " ه َا١ّٜ إس ّ ٜؤ  َصؤ ه آملع حلؤ١    

ٚآيهؤؤؤٝا٤ ٚحلؤؤؤل ه٩ٜؤؤؤ  يكصؤؤؤا٥  آيؤؤؤ ٜٛإٓ     

نبْٞ هٗؤا قصؤ ه آيؤٛ ٔ   ٝؤأ  ْ ؤ       

هؤؤ٘ ٚآٖقؤؤؤ ه هرُ ؤؤ٘ آيؤؤؤ  تعًؤؤٔ ضؤؤؤٝا٥ٗا    

آيهؤؤؤؤْٛٞ َ٪نؤؤؤؤ ٠  عًؤؤؤؤ٢ آيقؤؤؤؤ آيٌ هؤؤؤؤ    

عآن تٗا آ اّا١  ٚآي آن ٠ آجُع١ٝ أٚ 

ّٕ أِٖ َصاته آيعا١َ  ٚأ ن   آيٓكات ع٢ً أ

آيقٓؤؤاو ٖؤؤٞ آيهقؤؤ  آي ؤؤُا١ٜٚ  آيقؤؤٛهآ٠     

 ٚآ٫دمٌٝ ٚآيك  ٕ آيه ِٜ.
ّٕ آيقٓؤؤاو َؤٔؤ آيكؤؤ  ٕ آيهؤؤ ِٜ يؤٝؤ    إ

عجؤؤؤاآ  عؤؤٔؤ آملٛآنبؤؤؤ١ ٚآمل ؤؤؤاٜ ٠ يًعصؤؤؤ        

حلؤؤايك  ٕ اؤؤال يهؤٌؤ عصؤؤ   ٖٚؤؤٛ نؤؤ٬ّ  

ه  آيعؤؤؤؤؤؤؤامل   ٚتٕٚ إٔ ٜؤؤؤؤؤؤؤ هٟ آيرؤؤؤؤؤؤؤاع    

آم آ ٞ أٚ ه هآٜؤ١ تاَؤ١ عؤاٍٚ إٔ ُٜه ؤ      

ْصؤ٘ؤ متؤؤاٜاآ  ٚحماٚيؤؤ١  إلتيايؤ٘ؤ يف آيٛضؤؤٛف    

هٗؤاّ آيؤ  أاؤب      هعٝ آ  عٔ آ٫حل آط يف آإل

م آ ؤ١  ٜٚهؤٕٛ    ١ َٔ  ؤاه ْصؤٛو آ  

ع    عاَؤٌؤ  ؤؤ   يًكؤؤاه٨ ٚهآحلكؤ٘ؤ مل ؤؤق٣ٛ آيؤٓؤ

 هٗ آ آيبٝإ آي آ٥ِ آإلهٗاه.
ٚأعؤؤؤؤؤؤ  إس آ٭سؤؤؤؤؤؤسٛه٠ نُصؤؤؤؤؤؤ ه 

يًقٓؤؤؤاو  ٚآيؤؤؤ  عؤؤؤه ً  هآحلؤؤؤ آ  باٜؤؤؤ آ     

يكصٝ ٠ آم آ ١  نُا ٫ هّ  َٔ آإلعؤاه٠  

إس آيرؤؤؤؤؤع  آيّق آ ؤؤؤؤؤٞ ٚيصٛاؤؤؤؤؤا  "آَؤؤؤؤؤ ٩  

آيكؤؤٝ   عؤؤٓك٠  أهؤؤٛ ْؤؤٛآ   أهؤؤٛ آيعؤؤ٤٬    

ٖؤؤؤؤِ آيهؤؤؤؤث  ٚآيؤؤؤؤ  تعقؤؤؤؤ   آملقؤؤؤؤٓ " ٚب 

يًقٓؤؤؤاو  تٕٚ إٔ ْ صؤؤؤٌ آيؤؤؤكآ   آ َصؤؤؤ ه

آيّصٛيف آي ٟ ٜره ٌ ت ه١ يصب١ يًقٓاو 

 َٔ هٚ ٘ ٚ ٖٛ ٙ.

ٚه أٜؤؤؤؤؤؤؤٞ إٔ آيرؤؤؤؤؤؤؤاع ٠ إ تهؤؤؤؤؤؤؤٔ   

آيٛ ٝؤؤؤؤؤ ٠ آيؤؤؤؤؤ  ٜؤؤؤؤؤ يٌ آيقٓؤؤؤؤؤاو اؤؤؤؤؤً   

ْصٛاؤؤؤؤٗا نُؤؤؤؤا ٚهت  ْ ؤؤؤؤا   حلٛحلؤؤؤؤل هأٟ   

نؤؤث  َؤؤٔ آيٓكؤؤات  حلٗؤؤٞ  ؤؤا٤ َؤؤٔ  ايؤؤ١       

آم آ ؤؤؤؤؤ١ آيرؤؤؤؤؤع ١ٜ  نُؤؤؤؤؤا إ ٜهؤؤؤؤؤع   

قٓاو ْصٛاؤٗا هؤٌ تعُٗؤا ٚزآتٖؤا ق هؤا       آي

َٔ آيكاه٨  ٖٚ آ آ٭َ  ق  ٜهٕٛ تآحلعٞ 

يكؤؤ آ٠٤ ٖؤؤ ٙ آوُٛعؤؤ١ َٚؤؤٔ  ؤؤِ آيهقاهؤؤ١     

 عٓٗا.
ٚأْ   يف ه ا  ٖ ٙ آوُٛع١   ق٢ 

ٚأْؤؤؤ  تئاتهٖؤؤؤا تٓقاهؤؤؤو  ايؤؤؤ١ٌ َؤؤؤٔ آيٛ ؤؤؤِ    

ٚآ رؤؤؤٛع  ٚت ؤؤؤٝس  عًٝؤؤؤو َ ؤؤؤ ١ٌ َؤؤؤٔ    

آيّ ؤؤه١ٓٝ ٚآ ؤؤ ٤ٚ  تؤؤ حلعو يًّقُؤؤاٖٞ َؤؤر   

َعاْٝٗؤؤا ٚأحلهاهٖؤؤا آيؤؤ     رْصٛاؤؤٗا َٚؤؤ 

عيؤؤؤؤ ه هٗؤؤؤؤا  إضؤؤؤؤاحل١  ملؤؤؤؤا أن ؤؤؤؤب٘ ْؤؤؤؤٛه  

 آيّرُ  ٚضٝا٤ٖا َٔ آ٭َإ.
آيّراع ٠ ناْ  َٛحلك١  ؤ آ  هايقٝؤاه   

ٌّ آيّقٓؤاو َؤٔ    عٓٛإٓ جمُٛعقٗا  آي  آ ق

آملك   حلٝٗا  ّٝاآ  نب آ   ٚي  ؤُ  َٓٗؤا   

 نُا ٖٞ ها٭َ  هٓٛه ٚضٝا٤ آيّرُ .
أعؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤ آ  إس إٔ يًرؤؤؤؤاع ٠ "ه٫ٚ  

عب  آمُٝ " إا آهآهو ع ٜ ٠ أعقك  أْٗا 

   ٣ عر  إا آهآ .قاهه  آ٭
هآ ٝؤؤا   ؤؤا تٚآّ آ٭يؤؤل ي حلؤؤ  آم آ ؤؤ١   

 ههٌ   ٜ .

 

 9102ضُٔ سً ١ً آيرع  عاّ  ااته عٔ آّات آيهقا  آيع   تٜٛإٓ يف ع ٜاْو  ْ     ا 
 ا  ١ َٔ آيكسر آيٛسو. 051ٜٚكر يف 
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بادزٝ طٚبٞ أْ تقَ٘ ٗشازٝ اهةقافٞ بإطالق اضٍ األدٙب اهقاف ٗاهسٗا٢ٛ فازع شزشٗز 

اهةقايف اهعسبٛ باملٚداْ. ًٗا ٙصٙد ذهم أٌٓٚةٞ أْ فةازع    عوٟ املدزج اهس٢ٚطٛ يف املسكص

اهدًػةةقٛ اهةةرٜ ٙقةةا فٚةةٕ املسكةةص. كةةاْ ذهةةم ًِاضةةبٞ طٚبةةٞ  شزشٗز ٓةة٘ ابةةّ ٓةةرا ا ةةٛ

الضةذركاز تةةازٙع ٗعاةا١اا ٓةةرا األدٙةةب اهلةبىا ضةة٘ا١ يف اهقؿةٞ أٗ اهسٗاٙةةٞا ٓةةراْ     

 اهفِّاْ األدبٚاْ اهوراْ كاُا املٚداْ اهسحب إلبداعاتٕ.

هبادزٝ كاُت ًِاضبٞ طٚبٞ هٛا هصٙازٝ املِصي اهرٜ ٗهد فٕٚ فازع شزشٗز عاَ ٓرٖ ا

يف شقاق املػازفٞ األٗي عٛ املٚداْ بدًػقا ٓرا املِصي اهرٜ ًةا شاي عوةٟ حاهةٕ     9191

ًِةةر ٗهةةد فٚةةٕ أدٙبِةةا اهلةةبىا ٗدزع يف اهلّذةةاا بةةٍ املدزضةةٞ االبذدا٢ٚةةٞ فاملذ٘ضةةاٞ         

   )اإلعدادٙٞ(.

ٗعةةاٙؼ فةةازع شزشٗز ًعاُةةاٝ اهفقةةس املةةدقاا اهةةرٜ ٗؾةةى     يف ٓةةرٖ اهبٚةةت عةةس  

دزجٞ أْ األضسٝ مل تلّ قادزٝ عوٟ ت٘فى اهلذةب املدزضةٚٞ هةٕ يف املسحوةٞ االبذدا٢ٚةٞا      

فلاْ ٙرٓب كى َٙ٘    زفٚق هٕ يف املدزضٞ ا فِٚقى ًّ كذبٕ اهدزٗع اهيت توقآةا  

اٞا فلةةةاْ ٙعٌةةةى يف اهعاوةةةٞ ًةةةّ املعوةةةٍا ٗٙدزضةةةٔا يف املِةةةصي. أًةةةا يف املسحوةةةٞ املذ٘ضةةة

. ٗيف ٓةةرٖ 9191اهؿةةٚفٚٞ كةةٛ ٙةةاًّ ًؿةةازٙ. املدزضةةٞ. ُٗةةاي اهػةةٔادٝ املذ٘ضةةاٞ عةةاَ  

املسحوةٞ اةا عِةدٖ حةب املااهعةٞ ٗال ضةةٌٚا هوقؿةـ ٗاهسٗاٙةااا ٗملةا مل ٙلةّ  قةةدٗزٖ          

غةةسا١ اهلذةةبا فقةةد كةةاْ ٙطةةذكجسٓا ًةةّ ًلذبةةٞ بطةة٘ق املطةةلٚٞ يف ُٔاٙةةٞ ضةة٘ق         

 سٗؽ هولذاا اه٘احد.ا ٌٚدٙٞ ًقابى مخطٞ ق
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ٓةةةرا اهفقةةةس اهةةةرٜ عاغةةةٕ فةةةازع شزشٗز دفعةةةٕ كةةةٛ ٙعٌةةةى يف اهذعوةةةٍٚ يف املسحوةةةٞ   

االبذدا٢ٚٞا فقد كاْ ٗقذٔا ٙذٍ تعٚني محوةٞ اهػةٔادٝ املذ٘ضةاٞ )اإلعدادٙةٞ( ًعوٌةني يف      

املسحوةةٞ االبذدا٢ٚةةٞ ا ٗقبوةةٔا كةةاْ ٙةةذٍ تعةةٚني محوةةٞ اهػةةٔادٝ االبذدا٢ٚةةٞ )اهطةةستفٚلا(.    

   املطةةابقٞ اهةةيت أعوِذٔةةا ٗشازٝ املعةةاز  )اهوبٚةةٞ اهٚةةَ٘( ال ذٚةةاز ًعوٌةةني  ٗباهفعةةى تقةةدَ

هوٌسحوٞ االبذدا٢ٚٞ ٗمت قب٘هٕا ًٗةّ بةٍ تعِٚٚةٕ يف ظافاةٞ اةصٙةسٝ )اةصٙةسٝ اهطة٘زٙٞ(        

ٗباهذخدٙد يف قسٙٞ )بٚت عو٘( ًّ أعٌاي ًدِٙٞ ا طلٞ. ِٗٓان أًكةٟ عةاًني احذةم    

ٝ اهفالحني اهرّٙ غػو٘ا فٌٚةا بعةد ًعاةٍ ًطةاحاا      الهلٌا عٚاٝ اهسٙ.ا ٗعس  ًعاُا

  بداعاتٕ األدبٚٞ.

 ةالي عٌوةةٕ يف اهذعوةٍٚ دزع فةةازع شزشٗز )دزاضةٞ حةةسٝ( اهػةٔادٝ اهةاُ٘ٙةةٞا ُٗاهلةةا     

. فاُذطةةب عوةةٟ اهفةة٘ز    اهلوٚةةٞ ا سبٚةةٞا ًذةةكبساا بسٗاٙةةٞ اهلاتةةب األملةةاُٛ 9191عةةاَ 

هػسبةةٛ(. ٗاهػةة١ٛ اهػسٙةةب أْ ٓةةرٖ   ٙةةسٙؼ ًازٙةةا ز)ةةان )كةةى غةة١ٛ ٓةةاد  يف املٚةةداْ ا  

اٙٞ اهةيت تؿة٘ز أٓة٘اي ا ةسا ٗبػةاعذٔا عوةٟ اةبٔةٞ األملاُٚةٞ يف ً٘اجٔةٞ اةٚة٘ؽ           ٗاهس

األٗزبٚةةٞ يف ا ةةسا اهعاملٚةةٞ األٗ ا ٗاهةةيت  عةةى املةةس١ ٙػةة٣ٌص ًةةّ كةةى غةة١ٛ ايةةٕ           

 عطلسٙٞا ٓٛ اهيت دفعذٕ    اهذا٘ع باةٚؼ.

ختةةةةسج فةةةةازع شزشٗز ًةةةةّ  

 9199اهلوٚةةةةٞ ا سبٚةةةةٞ عةةةةاَ   

قابااا بستبٞ ًالشَا ٗتةدزج يف  

اهستةةب اهعطةةلسٙٞ حذةةٟ ٗؾةةى   

   زتبةةٞ ُقٚةةب. ٗأًكةةٟ غةةاساا 

ًةةةةةةّ حٚاتةةةةةةٕ اهعطةةةةةةلسٙٞ يف    

 ٘اجٔةةةةةةةةةٞ اهعةةةةةةةةةدٗ اةبٔةةةةةةةةةٞ 

 ا ٗغةةازن يف اهعدٙةةداهؿةةُٔٚ٘ٛ

ّ ًةةّ املعةةازن قةةد جةةٚؼ اهعةةدٗ اهؿةةُٔٚ٘ٛا ٗأؾةةبخت ٓةةرٖ املعةةازن ًةةادٝ هوعدٙةةد ًةة       

قؿؿٕ. ٗكاُت آ س ًٌٔٞ هةٕ أْ عةني ًوخقةاا عطةلسٙاا يف اهطةفازٝ اهطة٘زٙٞ  ؿةسا        

مت تطسحيٕ ًّ اةٚؼ بطبب ًٚ٘هةٕ اهٚطةازٙٞ. ٗهذِابةق عوٚةٕ حلٌةٞ )زّا       9191ٗعاَ 

قازٝ ُافعٞ(ا فقد تفسغ هلذاباتةٕ ٗ بداعاتةٕ األدبٚةٞا فلطةبت امللذبةٞ اهعسبٚةٞ دززٖ       

 ًّ اهقؿـ ٗاهسٗاٙاا.

 ٗ ز  ا٘اتةةٕ األٗ  يف اهلذابةةٞ اهقؿؿةةٚٞ يف اهِؿةة. اهةةةاُٛ ًةةّ      بةةدأ فةةازع شزش

أزبعِٚٚةةاا اهقةةسْ اهعػةةسّٙا ٗباهذخدٙةةد يف اهفةةوٝ اهةةيت عٌةةى فٚٔةةا بةةاهذعوٍٚ يف اةصٙةةسٝ   
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اهط٘زٙٞا ًذكبساا  عاُاٝ اهفالحني ِٓان. ٗ الي دزاضذٕ يف اهلوٚةٞ ا سبٚةٞ بةدأ ِٙػةس     

بط فةازع شزشٗز(ا ٗكاُةت ٓةرٖ    قؿؿٕ يف جموٞ )اةِدٜ( ً٘قعةٞ بقوةٍ )طاهةب اهكةا    

اجملوةةٞ تطةةذقاب ٗقذٔةةا كبةةاز اهلذةةاا ٗاألدبةةا١ اهطةة٘زٙني ٗاهعةةسا. ٗكاُةةت ًعاةةٍ          

ًةا   –حٚةت عٌةى يف اهذعوةٍٚ     –قؿؿٕ تدٗز ح٘ي ًعاُاٝ اهفالحني يف اةصٙسٝ اهط٘زٙٞ 

اهةالبٛ اهااملا اقأاد اإلقاةاعٚني هلةٍ ًٗعةاًوذٍٔ كاهعبٚةدا ٗجةهٗا ُٔةس اهفةساا        

ى عةةاَ فٚلٔوةةم اهةةصزع ٗٙقذةةى املاغةةٚٞ ٗٙةةدًس اهبٚةة٘ا ٗٙصٓةةق األزٗا ا        اهةةرٜ ٙفةةٚ  كةة  

ٗضِ٘اا اةفا  اهةيت تطةبب هلةٍ اةة٘ع بطةبب قوةٞ اااؾةٚى اهصزاعٚةٞ. ٗبةرهم ا ذةاز           

 شزشٗز ًِٗر بداٙذٕ اه٘اقعٚٞ االغواكٚٞ ٓ٘ٙٞ هقؿؿٕ ٗزٗاٙاتٕ. فازع

٘زٙٞ ٗاهةة٘طّ ٗتةابا بعةد ذهةم اهِػةةس يف كهٙةاا اهؿةخ. ٗاجملةةالا األدبٚةٞ يف ضة       

اهعسبةةةٛا ٗأذكةةةس أُةةةٕ عٌةةةى ًعِةةةا يف ًاضطةةةٞ اه٘حةةةدٝ هوؿةةةخافٞ ٗاهاباعةةةٞ ٗاهِػةةةسا  

 .9002كاُْ٘ اهةاُٛ  99ٗباهذخدٙد يف ًوخق اهة٘زٝ اهةقايفا حذٟ زحٚوٕ بذازٙع اةٌعٞ 

 إبداعاته األدبية :

ا ذةةاز فةةازع شزشٗز اهقؿةةٞ ٗاهسٗاٙةةٞ كفةةِني أدبةةٚني إلبداعاتةةٕا ٗكٌةةا ذكةةسا     

اهفقسا١ ٗبػلى  اف اهفالحني اهةرّٙ عاٙػةٍٔ ٗعةاؽ ًعٔةٍ يف أكةةس       كاُت ًعاُاٝ

ًّ ًلاْا تػلى ٌٕٓ ٗآذٌإً اهلبىّٙ. ٗمتةةى ٓةرا اةاُةب اهعدٙةد ًةّ زٗاٙاتةٕ       

 ٗقؿؿٕ.

ا ٗتِاٗهةةت يف 9190)حذةةٟ اهقاةةسٝ األ ةةىٝ( جمٌ٘عةةٞ قؿؿةةٚٞ ؾةةدزا عةةاَ      -

 ةى يف حٚاتةٕ. ٗتكةٍ    ُةب ا ٚةاٝ حذةٟ اهسًةق األ    اجمٌؤا ُكاي اإلُطةاْ يف تذوة. ج٘  

عةةدداا ًةةّ اهقؿةةـ اهةةيت عاغةةٔا ٗعاٙػةةٔا فةةازع 

شزشٗز عوةٟ اةبٔةةٞ اهطةة٘زٙٞ ًةا اهعةةدٗ اهؿةةُٔٚ٘ٛ   

يف اهطةةةةِ٘اا األٗ  هعٌوةةةةٕ اهعطةةةةلسٜا ًِٗٔةةةةا   

قؿةةةـ )حذةةةٟ اهقاةةةسٝ األ ةةةىٝ( ٗ)ٙةةةا أبِةةةا٢ٛ(ا   

هلّ أٓةٍ ٓةرٖ اهقؿةـ قؿةٞ )غةحسٝ اهةباٍ(ا       

ٗٓةةةٛ غةةةحسٝ حقٚقٚةةةٞ كاُةةةت ًِذؿةةةبٞ عوةةةٟ تةةةى  

ضةةةةسا٢ٚوٚٞ يف ٙةةةةاا يف اةبٔةةةةٞ اهطةةةة٘زٙٞ اإل اهعصٙص

مخطةةةةِٚٚاا اهقةةةةسْ اهعػةةةةسّٙا ٗكاُةةةةت قاعةةةةٞ  

فةةةةازع شزشٗز اهعطةةةةلسٙٞ تةةةةسابط ظاُةةةةب ٓةةةةرٖ 

زن بني قاعٞ ااهػحسٝ اهيت غٔدا اهعدٙد ًّ املع

فةةةةازع شزشٗز اهعطةةةةلسٙٞ ٗبةةةةني جةةةةٚؼ اهعةةةةدٗ     
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ا اهؿُٔٚ٘ٛا هلّ اهػحسٝ ظوت زاضخٞ يف األزضا ًذػبطٞ ظرٗزٓاا زغٍ أْ زؾاؾا

اهعدٗ قد أؾابذٔا ًساا عدٙةدٝا فةقبةت ؾةدزٓا ٗغةققت  ا١ٓةا. ٗمتةةى ٓةرٖ اهػةحسٝ يف         

قؿٞ فازع شزشٗز ًعاُٛ اهؿٌ٘د ٗاهذػبت باألزض. ٗةٌاي ٓرٖ اهقؿٞ ًٗعاُٚٔا اه٘طِٚٞا 

 .كاُت ًقسزٝ يف ًِٔاج األدا اهعسبٛ هاالا اهؿ. اهةاهت اإلعدادٜ

ٗ)لةةّ أْ تِكةةٜ٘ نةةت عِةة٘اْ ا 9110جذٌةةاعْٚ٘( زٗاٙةةٞ ؾةةدزا عةةاَ اهال) -

 اهطحّ اهطٚاضٛا ٗتعه عّ زف  باى اهسٗاٙٞ هو٘اقا بلى ًفسشاتٕ.

ا ٗتِةاٗي فٚٔةةا ًعاُةاٝ فالحةةٛ   9119)ا فةاٝ ٗ فةةٛ حةِني( زٗاٙةةٞ ؾةدزا عةةاَ     -

ح٘زاْ ًا اإلقااعا ًٗا كاُ٘ا ٙذعسقْ٘ هٕ ًّ فقس ًٗٔاُٞ ٗحذٟ الُذٔةان ألعساقةٍٔ.   

 الي اهفواا اهيت عاغٔا يف ح٘زاْ عِةد ٗاهةدٖ اهةرٜ    ٗكذب فازع شزشٗز ٓرٖ اهسٗاٙٞ 

 كاْ هدٕٙ ِٓان دكاْ هوبٚا باملقاٙكٞا ملظ  الهلا ًعاُاٝ اهفالحني ٓرٖ.

ٓرٖ اهسٗاٙٞ ن٘هت    ًطوطى توفصُٙ٘ٛ محى عِة٘اْ )اهطةِ٘اا اهعحةا (ا عوةٟ      

ا ٗبا٘هةةٞ املٌةةةى أمحةةد عةةداع اهةةرٜ ًةةةى دٗز      9199ٙةةد املخةةسج طوخةةت محةةدٜ عةةاَ     

قاةةاعٛ )األغةةا(ا ٗتِةةاٗي املطوطةةى ًعاُةةاٝ فالحةةٛ أٓةةى حةة٘زاْ ًةةا اإلقاةةاعا  ةةةالا    اإل

بكمحد عداع. هلّ املطوطةى محةى اهلةةى ًةّ املباهػةاا اهةيت أشعحةت أٓةى حة٘زاْا          

ٗتعسض هولةى ًّ االعواقاا ًٍِٔا ألٍُٔ زأٗا فٕٚ  ٓاُٞ هلٍا ٗتعسض ٗقذٔا املخسج 

عداع هالعذةدا١ عوٚةٕ باهكةسا عِةد ًةد ى       هوذٔدٙد باهقذىا كٌا تعسض املٌةى أمحد

ًبِٟ اهذوفصْٙ٘ يف ضاحٞ األً٘ٙنيا األًس اهرٜ اقاس  دازٝ اهذوفصْٙ٘     ٙقا  عسض 

 املطوطىا ًِٗا  عادٝ عسقٕ ًسٝ باُٚٞ.

ا ٗنلةٛ عةّ ًعاُةاٝ اهفالحةني يف ضةِني      9119)املرُبْ٘( زٗاٙٞ ؾدزا عةاَ   -

 ةٞ ًػاكؤٍ.اةفا  دْٗ أٜ آذٌاَ ًّ اهدٗهٞ يف ًعا

ا 9190)آْ هةةٕ أْ ِٙؿةةاع( زٗاٙةةٞ ؾةةدزا عةةاَ      -

ضةةةد اهفةةةساا يف ًِاقةةةٞ اهابقةةةٞ.     ُػةةةا١ٗتذخةةةدث عةةةّ  

ؾخٚح إُٔ ٙذخدث فٚٔا عّ أٌٓٚٞ اهطد يف ةٍ جةهٗا  

ُٔةةةس اهفةةةساا ٗفٚاقةةةاُاتٕ املةةةدًسٝا  ال أُةةةٕ ال ِٙطةةةٟ أْ   

ٙذِاٗي ًعاُاٝ اهفالحني ًا اإلقاةاع اهةرٜ كةاْ ًذحةرزاا     

قٞا ٗزكص فٚٔا بػلى  اف عوةٟ تػةػٚى   يف توم املِا

اهفذٚاا اهؿػىاا يف ضّ ضت أٗ ضةبا ضةِ٘اا  ادًةاا    

يف بٚ٘ا اإلقااعٚنيا ًٗا ٙعاُني ًّ ًػاق ٗذي ٗاُذٔةان  

 ألعساقّٔ.
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 حسن جبل :

تقةة. زٗاٙةةٞ )حطةةّ جبةةى( يف قٌةةٞ  بةةداعاا فةةازع شزشٗز اهسٗا٢ٚةةٞ ٗاهقؿؿةةٚٞا         

تذِاٗي قؿٞ حٚةاٝ غةخـ حقٚقةٛ ًةّ  ةٍ      ٗتستقٛ ٓرٖ اهسٗاٙٞ    قٌٞ اه٘اقعٚٞا فٔٛ 

 ٗدَ. بى  ْ ٓرا اهػخـ كاْ هٕ تكبى كبى يف حٚاٝ فازع شزشٗز ُفطٕ.

فخطّ جبةى ًِاقةى طبقةٛ ٗٗطةاا غةآد ٗعةاؽ ًعاُةاٝ أٓةى غ٘طةٞ دًػةق ًةا            

اإلقااعا ٗبػلى  اف يف بودتٕ )قلٌى( اهيت تقا يف اهاس  اهػسقٛ اةِ٘بٛ هػ٘طٞ 

ٗاُذقاًةاا هلةٍ قةاَ بقذةى أحةد اإلقاةاعٚني يف بالبِٚٚةاا اهقةسْ         دًػق عوٟ ختَ٘ اهبادٙةٞ.  

اهعػةةسّٙا بةةٍ اهذخةةق باجملآةةدّٙ قةةد االضةةذعٌاز اهفسُطةةٛ يف غ٘طةةٞ دًػةةق اهػةةسقٚٞ.  

ٗدفةّ يف ًقةهٝ    ٗاًذد بٕ اهعٌس حذٟ غةٔد جةال١ املطةذعٌس اهفسُطةٛ عةّ ضة٘زٙٞ. ٗتة٘يف       

)قةسٙح املسحةَ٘ حطةّ عبةد      بودتٕ )اهكٌى(ا ٗمحى اه٘جٕ األًاًٛ هػآدٝ قهٖ عبازٝ

 (.99/9/9119َ(ا ٗاه٘جٕ اخلوفٛ عبازٝ )ت٘يف يف 9919ٗهد عاَ  –اهقادز جبى 

ٗتػا١ اهؿد  أْ ٙذعس  فةازع شزشٗز عوةٟ حطةّ جبةىا فقةد كةاْ ٓةرا األ ةى         

ٙةةودد عوةةٟ اهػةةقٚق األكةةه هفةةازع يف دكاُةةٕ هبٚةةا اخلكةةساٗاا ٗاهف٘اكةةٕا ٗعةةس     

ةىٝ يف ًِصهةةٕ يف بوةةدٝ اهكةٌىا حذةةٟ عةةس   حلاٙذةٕا فعلةة. عوةٟ شٙازتةةٕ ًةةساا كة   

حلاٙذٕ ًّ أهفٔا    ٙا٢ٔا. ٗقةاَ بعةد ذهةم بؿةٚاغٞ حٚةاٝ ٓةرا اهةةا٢س املِاقةى يف ٓةرٖ          

كةس ًّ ذهم فقد ازتبط فازع شزشٗز بقسابٞ اهِطب ًا حطّ جبىا أاهسٗاٙٞ اهبدٙعٞ. ٗ

 حني تصٗج ابِذٕ حلٌت.

اه٘حٚةةدٝ اهةةيت تِاٗهةةت حٚةةةاٝ    ٗيف حةةدٗد اطالعةةٛ فةةإْ ٓةةرٖ اهسٗاٙةةٞ ٓةةٛ اهسٗاٙةةٞ        

غخؿٚٞ حقٚقٚٞ ٗبايٕ ا قٚقةٛا ٗؾةدزا ًاب٘عةٞ ٗٓة٘ عوةٟ قٚةد ا ٚةاٝ. فاهسٗاٙةٞ         

ا أًةةا 9191ا ٗؾةةدزا عةةّ ٗشازٝ اهةقافةةٞ عةةاَ  9199أُٔةةٟ فةةازع شزشٗز كذابذٔةةا عةةاَ  

 .9119باؤا حطّ جبى فقد ت٘يف عاَ 

 :األعٌاي اهذاهٚٞدزا هفازع شزشٗز ٗغى ٓرٖ اهسٗاٙاا ٗاجملٌ٘عاا اهقؿؿٚٞا ؾ

 .9191دًػق  –زاكباا ُٗؿ.( جمٌ٘عٞ قؿؿٚٞ  99) -

 .9191دًػق  –طقط املدِٙٞ( زٗاٙٞ ت)هّ  -

 .9119دًػق عاَ  –)األغقٚا١ ٗاهطادٝ( زٗاٙٞ  -

 .9119تُ٘ظ عاَ  –)ال ٓ٘ كٌا ٓ٘( جمٌ٘عٞ قؿؿٚٞ  -

 .9191دًػق  –)غسفٞ هوعاًى ٗإًٔ( قؿٞ  -

 .9199دًػق  –)أباُا اهرٜ يف األزض( جمٌ٘عٞ قؿؿٚٞ  -

 .9191دًػق  –)كى ًا حيوق ٙوذٔب( زٗاٙٞ  -
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 معارك احلرية يف سورية :

بعٚةةداا عةةّ اهقؿةةٞ ٗاهسٗاٙةةٞا ٗقةةا فةةازع شزشٗز كذابةةاا تكزنٚةةاا ًٌٔةةاا عةةّ ُكةةاي   

فسُطةٛ.  اهػعب اهعسبةٛ اهطة٘زٜ ًةّ أجةى ُٚةى حسٙذةٕ ٗاضةذقالهٕ ًةّ بةسابّ املطةذعٌس اه          

ٗ)ذاش اهلذاا بػٌ٘هٚذٕ. فقد تِاٗي فٕٚ مجٚةا اهةة٘زاا اهةيت قاًةت يف ٗجةٕ املطةذعٌس       

بةسآٍٚ ِٓةاُ٘    اهفسُطٛا بدأ ًّ أٗهلا ب٘زٝ اهػٚع ؾاحل اهعوٛ يف جباي اهطاحى ٗبة٘زٝ  

يف جبةةى اهصاٗٙةةٞا ًٗةةسٗزاا بةةاهة٘زاا اهةةيت قاًةةت يف مجٚةةا ألةةا١ ضةة٘زٙٞا يف اهطةة٘ٙدا١      

ـ محةةاٝ ٗحوةةب ٗاةصٙةةسٝ اهطةة٘زٙٞا ٗؾةة٘الا    نقةةق اةةةال١  ٗدًػةةق ٗغ٘طذٔةةا ٗمحةة

ٗ ةةسٗج املطةةذعٌس األجةةِا. ٗيف اهلذةةاا نوةةٚالا ًٌٔةةٞ عةةّ أضةةباا االُذؿةةازاا اهةةيت  

 حققٔا اهة٘از يف اهلةى ًّ املعازنا ٗعّ ضبب اال فاقاا يف ًعازن أ س٠. 

    ٗ اهقً٘ٚةٞ  ٗاهلذاا فاش ظا٢صٝ قا٢د اةٚؼ اهعسبةٛ اهطة٘زٜ هوبخة٘ث اهعطةلسٙٞ 

  ا ٗؾدز عّ داز اهػسق هوِػس ٗاهذ٘شٙا بدًػق يف اهعاَ ُفطٕ. 9199عاَ 
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  عدالة مه رحم الغيب

 
  د. طالب عمران 

 كاتب خمتص بأدب اخليال العلمي من سورية     

 

 

اذتٗاٚ جتزبٛ غري وكحىمٛ، ٔجتاربٍا جكّىن بعقّا بعقًا، ٔكىا خيحمف الةغرز  

 عَ بعقّي بةؾىاد أؽابعّي ٔبؾىاجّي الٕراذٗٛ، خيحمفُٕ يف جفاؽٗن حٕٗاجّي. 

جتررارث دزّّٖررٛ غررري وكحىمررٛ، ٔلكٍّررا جكّىررن بعقررّا بعقررًا، ٔعٍرر وا  حررا           

ّ٘ ارتال٘ وَ اذتق  ٔا٧ٌاٌٗٛ، ٔالذٙ ٖعا ون الٍاظ مبحّةٛ ححٜ وَ ظمىٕٓ، اإلٌضاُ الٍق

إىل وررَ ٖقررف إىل شاٌةررْ، كرر  ًرر  كاٍٟررًا وررَ رحرري الإٗررت ٖحضررم ن برقررٛ إىل حٗاجررْ،           

 دٗضاع ٓ يف ا٥ٌحؾار عمٜ وحاعةْ احملٗطٛ بْ. 

ِاٌ٘ دحٜ ؽرإري، جؾرمْٗ سٔشرٛ أبٗرْ كزاِٗرٛ، ٥ ًرز٣ ٔالر ٓ عمرٜ اذترّ  وٍّرا،           

حّى٦ً جعررذٖت سٔشررٛ أبٗررْ لٗىررز الٗررًٕ، دّٗررزث إىل الطةٗعررٛ ٖعررٗػ دّٗررا ٖٔؾررن الةٗررخ وررح

 ٖٔأج٘ الذٙ ٖمْٗ لّٗزث إىل الطةٗعٛ وَ ش ٖ . 

ّٔٔاّ، دحاٚ ؽإريٚ، واد ٔال اِا بقذٖفٛ غاّرٚ، ٔأؽةحخ ٖحٗىرٛ، جح٥ٕ ِرا كزٖةرٛ    

٧ِمّا، ٔجكُٕ أٖقًا ع ٖ ٚ القضٕٚ عمّٗا، دحّزث وَ ادتحٗي يف بزّٖرٛ ٔاصرعٛ، دّٗرا    

 ليت ٥ ختاف وٍّا كىا ختاف وَ عفزاٞ اليت جزبّٗا. ا٧داع٘ ٔالشٔاحف ٔالٕحٕؼ ا

1 
اعحرراّ ارتررزٔ  إىل الةضرراجة احملٗطررٛ بالقزٖررٛ، ٖرر رظ ّرٔصررْ، ٖٔعرراَٖ الٍةاجرراد       

ٔا٧عصار، ٔأحٗاًٌا ٖحابع اذتغزاد ِٔ٘ جطرري، ٔااؽرٛ حغرزاد ا٧عرصار ٔالٗعاصرٗت      

 اليت جطمق أؽٕاد سكشكحّا. 

 ٜ ٥ جزِقررْ سٔشررٛ أبٗررْ بالعىررن، ُّٔ أُ  اعحرراّ ِرراٌ٘ عمررٜ انررزٔث وررَ الةٗررخ، ححرر

جغفق عمْٗ ِٕٔ يف الزابعٛ عغزٚ يف الؾف الراوَ، دمق  كاٌرخ وٍرذ أُ ّامرخ الةٗرخ     

 كشٔشٛ ٧بْٗ جزِقْ بالعىن، ٔأحٗاًٌا جقزبْ إُ كؾز وعّا.
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ٌغأد بٍْٗ ٔبة الطةٗعٛ ع٦كٛ ااؽٛ، كراُ ٖحضرمق ا٧عرصار ًٔمرط درٕ  أحر        

ٕ ٖقرزأ يف كحةرْ ال راصرٗٛ، ٔأحٗاٌرًا يف كحرت ٔكؾرؿ       أغؾاٌّا املحٍٗرٛ لضراعاد، ِٔر   

 ٖضحعريِا وَ وكحةٛ امل رصٛ. 

ٔميز الٍاظ كزث الغصزٚ ٖٔضرىع أحراّٖرّي، ٔأحٗاٌرًا ٖكحغرف بعرا أصرزارِي،       

 ٖٔعن ؽاوحًا ححٜ ٥ ٖضىع أح  وٍّي ؽٕد صعالْ، أٔ حزكحْ أحٗاًٌا. 

يف العطمرٛ الريت جضرةق    ٔيف أح  ا٧ٖاً، ِٕٔ ٖضحع  لحق ٖي اوححاُ الؾف الراوَ، 

كاٌرخ جقررمث ورَ عررصزجْ الريت  ةّررا ٔكراُ ًمررط      ا٥وححراُ، عررع أؽرٕاجًا غزٖةررٛ.  

 حتحّا وضحٍ ًا عمٜ شذعّا: 

 كاٌخ أعكاني غزٖةٛ، رأٖحّي بعٗيّن.  -

 ٖا أً صع ، وا جقٕلٍْٗ لٗط وٍطقًّٗا.  -

 أكضي لك ٖا امٗن، أٌين رأٖحّي ٔععخ أؽٕاجّي ا٧عةْ بأسٖش. 

 عٍ  بشٔغ الفصز؟  -

ٌعي. كٍخ أجٕشْ إىل اذتقن لحفق  ابين الذٙ  زظ ٌحاشٍا وَ الرىار ٍِاك،  -

ذ٦ذٛ أعةْ بأعةاح، رش٦ُ ٔاوزأٚ كىا مخٍخ، كاواجّي طٕٖمٛ ٔضتٗمٛ ٖٔزج ُٔ ألةضرٛ  

 وحغابّٛ. 

 ٔكٗف ااحفٕا؟ -

 ٔاهلل ٥ أّرٙ، ااحفٕا ِكذا دصأٚ. -

 أمل جةحر٘ عٍّي؟ -

 وٍّي، أٌا اوزأٚ ٔحٗ ٚ عش٥ٞ، ِٔي. بؾزاحٛ افخ  -

 ِي واذا؟ -

رمبا كرإٌا ورَ ادتراُ، كرزأد الكررري ورَ الضرٕر القؾرريٚ ٔأٌرا أصرّة  اهلل،            -

 لٗضخ عاّّٖٛ، كأٌّي لٗضٕا بغزًا.  أعكانئأّعٕٓ أُ  ىٗين، كىا كمخ لك، 

 ."اذتى  هلل أٌين ؽع د الغصزٚ ٔااحةأد بة أغؾاٌّا" دك ز

 ٌاظ كاّوُٕ، رمبا كإٌا وَ ا٧غزاث؟ٍِاك أ أجضىع؟ -

 اِ أٙ ٖا أً صع ، ِي وَ أِال٘ القزٖٛ.  -
 كاٌخ ٍِاك أؽٕاد أازٝ جقمث:

 جة ٔ ااٟفٛ.  ؽّةحكي اهلل بارتري؟ وا بّا أً صع ؟ -
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 إٌّا عاٟ ٚ وَ اذتقن الذٙ ٍٖاً دْٗ ابٍّا، ٥ أعزف صةت إدّا.  -

 رمبا رأد فةعًا، أٔ ذعمةًا أٔ.  -
 اطعٛ:كالخ وق

 ٥، مل أر حٕٗاٌاد وفمصٛ، رأٖخ كاٍٟاد طٕٖمٛ ضتٗمٛ ااحفخ دصأٚ. 

 حتاّذٕا وعك؟ وَ ادتاُ ٖعين؟

٥، مل ٖححررراّذٕا، ٔمل ٖقمبرررٕا ورررين، كرررإٌا ٖررر ٖزُٔ ظّرررٕرِي ٖٔححررراّذُٕ      -

 بأؽٕاد أعةْ بأسٖش. 

أٌخ اوزأٚ عرصاعٛ، ٔرغري أٌرك يف الرىراٌة ورَ عىرزك، ٔخترزشة إىل ال ٖرٛ          -

 كرريًا، مل ٖضىع عٍك أٌك افخ يف كن رح٦جك ححٜ المٗمٗٛ وٍّا. 

 ِذا واكٍخ أكٕلْ نا ٖا عاِة.  -

 كاه امل عٕ عاِة:

ٖا عي صمٗىاُ كزٖةحك أً صع ، رمبا مل جكَ وضحٗقعٛ شٗ ًا، واسالخ جغعز  -

 بالٍعاظ ِٔ٘ جحصْ ؽٕث حقن ابٍّا، الةعٗ  عَ القزٖٛ. 

 أشاث العّي صمٗىاُ:

 ٥ ٔاهلل ٖا عاِة، ِذا لٗط ؽحٗحًا، لق  كٍخ يف كاون ٔعٗ٘.  -

َ ٥ بررأظ، ِٗرررا ٌزادررق عررراِة إىل القزٖرررٛ، ِررْ، ورررَ كرراُ وعرررك؟ مل جكررر     -

 ٔحٗ ًا، ٔك  اٌفؾمخ عٍّي ٔش٠خ لز٣ٖحٍا؟

كاٌخ وع٘ أاخ املخحار ؽةحٛ ٔابٍّرا ٌراظي،  ىر٦ُ صر٦ه الرحة ِٔىرا يف        -

 طزٖقّىا لمقزٖٛ. 

 ٍِاك الكرري وَ أعصار الحة يف بضحاُ املخحار. 

ِٔي ٖةٗعُٕ الرحة يف امل ٍٖرٛ القزٖةرٛ، ٔصرٕف ٖمحرق بّىرا ابرَ املخحرار ٔسٔشحرْ           -

 أازٝ وَ الحة. املّي ٖا أً صع  مل جححاّذ٘ وع الإزباٞ؟ ٔأاحّا، بض٦ه

 بؾزاحٛ افخ، كىا كمخ لك ِي لٗضٕا وَ الةغز رمبا كإٌا شًٍّا.  - 

َّ كرر  ٖعّرزُٔ لررك بأعركاه شتحمفررٛ، رمبررا      ٥ًرت أ  - ختررايف ٖرا أً صررع ، ادتر

بأعكاه حٕٗاٌٗٛ، املّري رمبرا كاٌرخ وغراِ  ٧ٌراظ ظّرزٔا لرك، ورَ ار٦ه ا٧عرصار           

 لٍةاجاد العالٗٛ ٔضتَ يف دؾن الزبٗع. ٔا
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 كاه صمٗىاُ و٤ك  ًا:

أٌخ وعمي يف امل رصٛ، ٔوعزٔف أٌك ورق رف ٔجعرزف ا٧شٕبرٛ عمرٜ الكررري ورَ        -

 ا٧ص٠مٛ، أ٥ جعحق  أٌّا رأد ع٠ًٗا؟ أٔ اّٗن نا؟

ّّد أً صع  بإقت:  ر

 رأٖحّي ٔأكضي عمٜ ذلك باهلل، ذي أٌا لضخ زتٌٍٕٛ ٖا صمٗىاُ.  -

 اِة:كاه ع

غقررم وٍررْ ِٗررا  رررزج اصررحإفز اهلل مل ٖقؾرر  العرري صررمٗىاُ عرر٠ًٗا وررَ ذلررك، ٥  -

 ٌزشع إىل القزٖٛ. 
*** 

ِةط ِراٌ٘ ورَ الغرصزٚ، ِٔرٕ وضرحإزث ورَ اذتر ٖز الرذٙ حكحرْ أً صرع  عرَ            

غزباٞ أعةْ بأعةاح، ٔكاُ  ّت ا٧صحاذ عاِة، وعمىْ يف الؾف ارتاوط، ٔمل ٖقي 

 بأٖٛ حزكٛ عمٜ الغصزٚ ححٜ ٥ ٖفاش٤ٔا بٕشّٕٓ. 

شمط لةعا الٕكخ وضرحٍ ًا عمرٜ شرذل الغرصزٚ، كاٌرخ الضراعٛ جقرارث العاعرزٚ         

ب أد الغىط جزصن حزارجّار، ٔواسالخ الطٕٗر جححزك ٔك  ب أد ؽإارِا ؽةاحًا ٔك  

 يف الحفقٗط يف أعغاعّا. 

ًت أُ ٖعّٕ لمةٗخ لحٍأه بعا الطعراً ذري العرّٕٚ إىل تمكحرْ الؾرإريٚ يف ِرذٓ       

ٔدصررأٚ عررع أؽررٕاجًا جقرمث. ؽررع  الغررصزٚ وررَ   ال ّٖرٛ الٕاصررعٛ، الرريت جزدررن بارتقرزٚ.  

 ا٦ه ا٧غؾاُ. كاٌخ ا٧ؽٕاد ك  اكمبخ وَ الغصزٚ:ش ٖ . مل ٖز ع٠ًٗا، وَ 

 وحأك  ٖا عزداُ وَ املكاُ؟ -

 ٌعي ٖا عي صزحاُ، كمةٍا املٍطقٛ عمّٗا ٔمل صت  ع٠ًٗا.  -

ٔأٌخ ٖا عفزاٞ، أعزد عمٜ الطزٖق الذٙ صمكحْ )ّٔاّ( دىغٍٗا بْ وٍذ عر ٚ   -

 صاعاد ٔمل ٌزِا. 

 آٓ ٖا إن٘، أَٖ ااحفخ الؾإريٚ؟ -

بّ  ٔأٌّا بة ا٧حزا ، أٔ يف حفزٚ كمٗمٛ العىق، أٔ  أُ ٌةحز ٍِا شٗ ًا ٥ًت  -

 ححٜ يف كّف، أٌِخ املض٤ٔلٛ عَ ِزث الؾإريٚ ٖا عفزاٞ. 

 آٓ ٖا إن٘، مل أكَ يف ٔعٗ٘، أاطأد وعّا ُّٔ أُ أّرٙ.  - 

 ِٗا ٌحابع حبرٍا عٍّا، أرشٕ أُ ٌعرز عمّٗا، الٕفع لٗط ص٦ًّ.  -
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 دحاٚ بز٠ٖٛ ؽإريٚ، أٌخ كٍِخ صةت ِزٔبّا، ملاذا؟ حزاً عمٗك.  -

 أعمف أٌّا غمطيت.  -

 ٔإُ فاعخ ٔمل جع ، أٔ ح س نا حاّس، ألَ ٖعذبك فىريك؟ -

 ٖكف٘ ٖا عزداُ، لضخ ب٦ فىري. -
2 

 أً ِري غرري ذلرك؟    دك ز ِاٌ٘" ِن ٥٤ِٞ ِي الإزبراٞ الرذَٖ اادرخ ورٍّي أً صرع ؟     

 .ٔأذِت إىل الةٗخ ٧جٍأه بعا الطعاً ٔأعّٕ" صأِةط ا٩ُ وَ الغصزٚ

 حة ٔؽن إىل الةٗخ كاٌخ سٔشٛ أبْٗ جٍحعزٓ، ِٔ٘ غافةٛ:

 جؾٗع كعاّجك؟ أَٖ كٍخ؟ -

 لضخ كذلك، أٌا أّرظ كىا جعزدة ٔا٥وححاُ كزٖت.  -

ّٗٛ املطةخ(. -  اذ ِذٓ العمةٛ الفارغٛ، ٔفع دّٗا الكحت اليت عمٜ )عم

 حمك الكحت؟واذا جفعمة ب ملاذا؟ -

 صٍمقّٗا اارشًا أٔ صٍزصمّا إىل باٟع كحت ك ميٛ لٍةٗعّا.  -

ٔلكٍّا كحت ختؾين، ِر اٖا ورَ امل رصرة لحفرٕك٘، ٔبعقرّا أٌرا اعرمٖحّا         -

 عٍ وا كاٌخ أو٘ وٕشّٕٚ. 

 ِٗا او٨ ِذٓ العمت الفارغٛ بضزعٛ.  -

 ٔلكَ؟  -

 كٗف؟أجٍاكغين ٖا جادْ؟ ِٗا بضزعٛ كةن أُ أعاكةك ٔجعزف  -

 أوزٙ هلل.
 ."ٖا إن٘ أتكَ أُ   س ذلك ل٘ بكن ِذٓ الةضاطٛ" -

 عع ؽٕد ٔال ٓ:

 ِاٌ٘، أَٖ أٌخ؟ -

 عع ؽٕجّا الضااز:

كىا كمرخ لرك صٍزصرمّا     ٖٕفت كحت )الضقٗفٛ( يف عمت الكزجُٕ الفارغٛ. -

 إىل باٟع الكحت الق ميٛ. 

 ِٔن رف٘ بذلك؟ -
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 رف٘ أً مل ٖزض، ِذا كزارٙ.  -

 )الضقٗفٛ( إذُ؟ ِٕ يف -

 ٌعي، أجزٖ ٓ لغ٘ٞ؟ -

ّّش عمةٛ كحت ذقٗمٛ ٔحأه انةٕط عمٜ ّرشاد الضم   َّ   يش ارتغم العحٗق، ٔلكر

إح ٝ ّرشاد الضم ي اٌكضزد دضقط عمٜ ا٧رض ٔدٕكْ شرشٞ ورَ العمةرٛ الرقٗمرٛ ِٔرٕ      

ّٔٓ ؽاراًا، ِزل إلْٗ ٔال ٓ:  ٖحأ

 ِاٌ٘، كٗف صقطخ ِكذا؟ -

ًِّٔا  :كاه وحا

إح ٝ ّرشراد الضرمي ارتغرم وّمٟرٛ، آٓ، أعرعز برأمل دعٗرع يف ظّرزٙ. ٔأٌرا           -

 أٔفت الكحت يف عمت الكزجُٕ الفارغٛ. 

 أ٥ جضحطٗع أُ جٍّا؟ -

ّٔٓ ِٕٔ عمٜ ٔعك الةكاٞ:   جأ

 صأحأه. 
  .ٖا رث، جمك الغزٖزٚ جزٖ  صمم الكحت، ٔإبعاِّا عٍّ٘" "أٓ. -

 وا عاٞ اهلل، كضزد ّرشٛ الضمي؟ - 

 ا٧ث ستا٥ًٔ الحخفٗف وَ غقةّا:كاه 

اٌكضزد ال رشٛ لرقن شضىْ وع إح ٝ العمت املم٠ٗٛ بالكحت، أ٥ جزَٖ كي  -

 ٖحأمل، ٤ٖملْ ظّزٓ؟

 كالخ ؽاراٛ:

٥ مترررن عمٍٗررا، ِّٗررا، ّٔفررت الكحررت املحٍرراذزٚ، بضررزعٛ يف العمةررٛ، ًٔررت أُ     -

 جحابع ونٞ الؾٍاّٖق الفارغٛ. اٌّا، ٥ مترن عمٍٗا. 

 فصزًا ٖةك٘:كاه وٍ

ّ٘ ِكذا، ٔالم ْ لضخ أوّرن.  -  لضخ أورن، أٌا أجأمل، ٥ جؾزا٘ عم

 صححعزض لمقزث، صأحقز العؾا. 

 حأه ا٧ث الح ّان:

 صمٕٝ أرشٕك، ِٕ ٖحأمل دع٦ً.  -
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 كالخ بإقت:

ّٔه فزبٛ عؾا. -  صمٝ كٗف صٍّٗا وع أ

كرراه  . ظّرزٙ" أعرعز برأمل دعٗررع يف   " ٖرا إنر٘ أعٍّرر٘، صرأشّز ٌفضر٘ اارشررًا. آٓ.     -

 ٖزشٕٓ:

 صاع ٌ٘ ٖا أب٘، يف ارتزٔ  وَ ٍِا. صحقزبين. - 

 ٔلكَ، صحأج٘ صمٕٝ صزٖعًا.  

 أٌا ابٍك الةكز، ختاف وٍّا؟  -

 صمٕٝ، ٥ جقزبْٗ، ِٕ ٖحأمل.  -

 كاٌخ حتىن العؾا الإمٗعٛ:

 صمٝ كٗف صٍّٗا كالقزّ. -
ّّّ بالقزث بقضٕٚ:  اٌّالخ عمْٗ ُّٔ جز

 اٌّا أّٖا القزّ، صأعةعك فزبًا.  -
دٕش١ ِاٌ٘ بالقزباد جمضرع شضرىْ، دؾرزذ ورذعٕرًا ورَ ا٥٩ً اناٟمرٛ، دؾرزذ         

 ِٕٔ ٍٖفصز بالةكاٞ:

 جقزبٍٗين عمٜ ظّزٙ، كاجمك اهلل. ٖا إن٘. أعٍّ٘. ابحع ٙ عين، ابحع ٙ، آٓ. -
ٗعٛ، ِٔ٘ حأه أُ ًّز ٌفضْ إىل ارتار ، ُّٔ أُ ٖحٕك ف القزث وَ العؾا الإم 

 جؾزذ بضاّّٖٛ:

 ٖا ٔغ ، جغحىين؟ -

ْ ٔارتزٔ  وَ الةٗخ ٔالقزباد جٍّاه عمْٗ ِٕٔ ٖحرأمل  ضمتكَ بؾعٕبٛ وَ شّز ٌف

بغكن دعٗع ٖكاّ ٖؾن إىل الةكاٞ، ل٥ٕ أُ كحي أملْ بقٕٚ ع ٖ ٚ، ٔكر  رأٝ ٔالر ٓ   

      ٛ ، ٖقررف ستاٖرر ًا ُّٔ أُ ٖحرر ّان، ٔوررا إُ اررز  وررَ الةٗررخ ححررٜ جمقفحررْ ٖرر  عصررٕس كٕٖرر

 أوضكخ بْ، كاٌخ ٔال ٚ أوْ:

 كاجمك اهلل، جعاه ٖا بين.  أٖحّا املعحِٕٛ، واذا دعن لك؟ -
 صألخ سٔشّا:

 وَ ِذٓ اذتٗشبُٕ؟ -

 كاه ا٧ث وزجةكًا:
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 إح ٝ ادتاراد، ٖكف٘ ٖا صمٕٝ، أغمق٘ الةاث.  -

 ٖحعاِز با٧مل.  أمل جز كٗف ميّرن؟ -

صٗعّٕ بع  أُ خيف  جزكْٗ ٖذِت.الؾم ٖحأمل دع٦ً، ِٗا ٥ جفحح٘ الةاث، ا -

 أملْ. 

 كالخ بقضٕٚ:

أكىن وا ب أٓ إذُ، أؽرم  ال رشرٛ أ٥ًٔ، كراُ ًرت أُ أذةحّرا أورط ٔلكرَ         -

 ٌضٗخ. 

 ٔجعزدة أُ ٍِاك ّرشٛ شتمخمٛ.  -

اصكخ، ٔاذِت لعىمك، ٖا حةٗم، عىمك يف جعة٠ٛ الؾٍاّٖق، ٔعٍ وا ٖعرّٕ   -

 ابٍك الةكز صٍٗقمّا إىل املكحةٛ.
 ٔجابعخ بضخزٖٛ: 

أٌرا حاورن ٔصرأصتت لرك الكررري ورَ ا٥ٔ٧ّ ححرٜ جٍضرٜ ِراٌ٘           ابٍك الةكز؟ - 

 ٔأوْ. 

ِراٌ٘ ٖحرأمل، شّٗر  أٌر٘      " ٖا إن٘، وراذا أدعرن؟   دك ز وٍشعصًا ٔك  أصقط وَ ٖ ٓ:

 .مل أكن نا أُ العصٕس ِ٘ أً ٔال جْ"

 

 3 

مٗررْ، أعطررخ صرراع جْ العصررٕس ححررٜ صررٗارٚ أشررزٚ أٔكفحّررا، ِٔرر٘ جةكرر٘ حشٍٖررٛ ع  

 الضاٟق العٍٕاُ القزٖت، صألحْ:

 جحأمل ٖا حةٗم؟ -
 كاه الضاٟق:

 ِن أٔؽمكىا لمىضحغفٜ ٖا االٛ؟ -

 صألخ ِاٌ٘ كةن أُ جتٗت الضاٟق:

 جحأمل كرريًا ٖا بين؟ كن ل٘، ِن حباشٛ لمىضحغفٜ؟ -

 كةخ أملْ وحغّ ًّا:

 ٥ أرٖ  الذِاث لمىضحغفٜ.  -
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 شارٌا طةٗت ععىٗٛ صأطمت وٍْ وعاٍٖحك.  -

 كاه الضاٟق:

 إذُ صٍذِت لمةٗخ؟ -

 ٌعي، أرشٕك بضزعٛ.  -

 إُ عاٞ اهلل ٖا االٛ.  -

 فزبحين بالعؾا ٖا ش ج٘، آ٥ً فزباد العؾا أكضٜ وَ صقٕط٘ عمٜ الضمي. 
 كاه الضاٟق وعم قًا:

 سٔشٛ أبٗك، جمك املزأٚ اليت ٖقطز وَ عٍّٗٗا الغّز. -

 جعزدّا؟ -

أحٗاًٌا جؾع  وع٘، أصكَ كزٖةًا وَ ٍِا، ٔجعح ٌر٘ أعرةْ دراًّ نرا جطمرت ورين       

ٌقن ا٧غزاض ورَ الضرٕ  ٔإٖؾرانا ِٔر٘ بؾرحةيت إىل الةٗرخ، ٥ جةر ٔ اورزأٚ وحٕاسٌرٛ،          

 كٗف جشٔشّا ٔال ك؟

 كالخ ادتّ ٚ:

ألقرخ حةاٟمرّا عمٗررْ بعر  ٔدراٚ سٔشحررْ، كراُ ِراٌ٘ ؽررإريًا، ٔأاحرآ كةريجرراُ         -

ّٔشّا اطٗةّا صزٖعًا، ٔالك ٝ وحشٔشٛ. ٌضة  ًّٗا، كاٌخ الؾإزٝ شتطٕبٛ ٔجش

 لذلك ٔكع ِذا الفحٜ املضكة حتخ رمححّا؟

 ٌعي، ك ٌا ٌؾن. أرشٕك كف أواً و ان الةٍاٞ العال٘. -

 صأصاع ك ٖا االٛ يف إصٍآّ لٗؾن الةٗخ.  -

*** 

ادْٗ، ٔار٦ه ّكراٟق   وّ ّجْ يف الؾالٛ، ٔاجؾمخ بالطةٗت جزشٕٓ الق ًٔ ذتالٛ إصع

 كاُ ٖعاَٖ ِاٌ٘:

َّ ٍِرراك كرر واد سركرراٞ عمررٜ ظّررزٓ  - بعررا الزفررٕض، صررحشٔه صررزٖعًا، ٔلكرر

 لٗضخ وَ الضقطٛ بالحأكٗ ؟

 كالخ العصٕس حبشُ:

 وَ فزباد عؾا جمك ا٩دٛ سٔشٛ أبْٗ.  -
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 عّ ّ الطةٗت وَ عشميٛ الفحٜ:

أٌخ دحٜ كٕٙ، رغي أٌك ضتٗف كم٦ًٗ، ٔلكَ صمجاح صزٖعًا، ٥ جقمق أشارك  -

 اهلل وَ أُ الضقطٛ مل جحضةت بأٙ كضز. صمجاح بع  ِذٓ اذتقٍٛ، إٌّا وضكَ. 

 عكزًا لك ٖا ّكحٕر.  -

٥ بأظ ٖا االٛ، كراُ املزحرًٕ سٔشرك أحر  أصراجذج٘ يف امل رصرٛ، أٌرا شراِش          -

 ابٍك.  ٧ٖٛ ا وٛ، اعح ٖين يف وقاً

 بارك اهلل بك ٖا بين.  -

 اٌحةْ لٍفضك ٖا ِاٌ٘. -
 ذي كاه بؾٕد اادخ: 

 حأه أُ جضاٖز سٔشٛ أبٗك.  -

ّّعحْ حّحٜ الةاث، ذي عاّد إىل الؾّم ٔكمةّا وفطٕر عمْٗ:  عكزجْ العصٕس ٔٔ

ٔكحرت   حةٗم ِاٌ٘، ارج  كم٦ًٗ، الطةٗت ٔدقْ اهلل، أعطراٌ٘ ا٧ّٖٔرٛ أٖقرًا.    -

 كٗفٗٛ اصحخ اوّا ب كٛ. كن ع٘ٞ ٔاف  دّٗا. 

 أععز بٍعاظ، وَ املخّ ر.  -

 ٥ بأظ ٖا حةٗم، ارج  كم٦ًٗ.  -
غفا الؾّم ا٦ه ذتعاد. شمضخ جحأّومْ ِٔ٘ جةك٘ وقّٕرٚ عمٜ ٔفعْ ٔعرزّد  

يف املاف٘ جحذك ز أّوْ ٔوزفّا الفصاٟ٘ ذّي وٕجّا الذٙ صرّةت لمعصرٕس حشٌرًا ّدٍٗرا ٔكر       

خ ابٍٛ ستّةٛ مل جمك سٖارجّا ٔا٥طى٠ٍاُ عمّٗا ٖٕوًا، ٔأٔؽحّا كةن أُ متٕد بّاٌ٘ كاٌ

الذٙ كاُ يف العاعزٚ. كأٌّّا كاٌخ كمقٛ عمٗرْ ورَ أورز ورا مل جرة  برْ ٧ّوّرا. كاٌرخ         

ُّ شرزظ        ُّ ابٍحّا كاٌخ ختف٘ عر٠ًٗا اطرريًا عٍّرا حّحرٜ ٥ جشعصّرا. ر العصٕس وحأك  ٚ أ

 ا دزدعخ الضّىاعٛ، كاُ ٔال  الؾّم: اناجف دأٖقعّا وَ عزِّٔ

 كٗف حاه ِاٌ٘؟ -

 كاجن اهلل جمك املحٕحغٛ، اليت جزكخ آذارًا كأٌّا آذار جعذٖت عمٜ ظّزٓ.  -

 املّي ِٕ دري.  -

 مل ميخ بع ، ٥ جقمق. -
ٖحعرراِز بررذلك ِٔرٕ ٍٖفررذ لحمررك املحٕحغررٛ   " كمرق عمٗررْ؟  أغمقرخ الضررىاعٛ يف ٔشّررْ: 

  .املضكة" كن طمةاجّا، آٓ ٖا ِاٌ٘
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ورا بررة الٗقعررٛ ٔالٍررًٕ ِٔررٕ يف ِمٕصررٛ حقٍرٛ املخرر ر، عررعز أٌررْ ٍٖحقررن إىل عررصزجْ   

 املىّٗشٚ اليت ٖقق٘ الٕكخ دٕكّا ا٦ه الزبٗع ٔالؾٗف ٔححٜ بعا أٖاً ارتزٖف. 

كاُ ٖقم ت يف ّدمٓ، حة عع ؽرٕد بكراٞ دحراٚ ؽرإريٚ، كاٌرخ جشحرف حترخ        

ّّ  ّ: الغصزٚ، ححٜ اصحٍ د إىل شذعّا، ِٔ٘ جز

"واذا أدعرن أٌرا شاٟعرٛ، آٓ، إُ عراٞ اهلل أظرّن بعٗر ٚ عرٍّي، بعٗر ٚ عٍّرا جمرك املرزأٚ            

  .العاملٛ. واذا أدعن؟ ٥ أذز ححٜ ملاٞ ٍِا"

  .؟"دك ز" ك  جكُٕ الفحاٚ الؾإريٚ اليت ٖةحرُٕ عٍْ

 ٔؽمحْ أؽٕاد غزٖةٛ، وح اامٛ:

 جمك الؾإريٚ اناربٛ.  -
ًٕ ٔبعقررّا ا٩ارررز كأٌّررْ أؽررٕاد أشّرررشٚ    كاٌررخ أؽررٕاجًا وحقط عررٛ بعقرررّا وفّرر    

ّٗٛ ذي ب أد ا٧ؽٕاد جٍحعي:  الكمٌٔ

 إٌّا جحأمل، ًت أُ ٌٍقذِا.  -

 ِٗا ٖا ّٔرا صاع ّٖا.  -

 ٔذلك الؾم انارث وَ شحٗي عذاث سٔشٛ أبْٗ ًت أُ ٌٍقذٓ.  -

 وعك حق ٖا ّٔرا. -
 رأٝ كأُ أعخاؽًا غزباٞ ٖعّزُٔ حتخ الغصزٚ:

 ِٗا ٖا ؽإريٚ، جعال٘ وعٍا.  -

 وَ أٌحي؟ -

 لٍضاع ك. جة ٔ ااٟفٛ ٖا)صٕلٕ(. ش٠ٍا. -

 ملاذا ٥ أرٝ ٔشِٕكي.  -

 كاه أح ِي: 

 ًت أُ ٌإّٗز أعكالٍا لٍؾة  كزٖةة وَ أعكاني.  -

 وعك حق.  -
 ظّزٔا ناٌ٘ أعخاؽًا وَ أعىار شتحمفٛ، كاٌخ الؾإريٚ جكّزر كمىاجّا:

 أٌا شاٟعٛ.  -

 ِٗا ٖا)صٕلٕ( صاع ِا.  عىك ٔجغزبة العؾري.صٍط -
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 ش٠ٍا لٍضاع ك، جعال٘، ٥ ختايف وين.  -

 مل ٖزٔا ِاٌ٘ بع . لكٍّْ عع ؽٕجًا ٍٖاّْٖ:

 ٌخ يف أعمٜ الغصزٚ، اِةط ٖا بٍّ٘، لَ ٤ٌذٖك. أِاٌ٘  -

 كاٌخ اوزأٚ جغةْ أوْ، ععز ضتِٕا با٧لفٛ:

 أٌا كاًّ، صأِةط وَ الغحزٚ، كي ٖة ٔ ٔشّك أعةْ بٕشْ أو٘؟  - 

ععز أٌْ ٖإٕـ يف عامل غزٖت، كةن أُ ٖضحٗقغ، كاٌخ ش جْ إىل شاٌةْ ٌاٟىٛ، 

ععز ِٕٔ ٖضحعٗ  حمىْ، أُ الفحاٚ الؾإريٚ حباشٛ ملضاع ٚ، ٔلكَ وَ أٔل٠ك ا٧غزاث 

 الذَٖ ٖة ُٔ شتحمفة؟ 

ععز أٌْ ٖحخرّ ر ورَ ش ٖر  ِٔرٕ ٖإرز        زّ حمي؟ِن ِي حقٗقٛ؟ أً أُ حمىْ بّي زت

 يف ّٔار ش ٖ  وَ الإٗاث عَ الٕع٘، يف حمي آاز.

 4 

ٔيف ذلرك الٕكررخ مل ٖررمك صررزحاُ ٔعزدرراُ ٔعفررزاٞ، وكاٌررًا يف جمررك املٍطقررٛ، إ٥   

 ٔحبرٕا دّٗا عَ )ّٔاّ( الؾإريٚ اليت كاٌخ ختحة١ ٔصط ّغن كرٗف. 

ظمي وَ حٕنرا، ِٔر٘ الٗحٗىرٛ الريت جعرٗػ      كإٌا كمقة عمٜ الفحاٚ اليت ِزبخ وَ 

يف بٗخ أح  أكزباّٟا بع  ٔداٚ ٔالر ِا ٔٔالر جّا شرزاٞ كذٖفرٛ غراّرٚ أؽرابحّىا ِٔىرا يف        

 صاحٛ وَ صاحاد امل ٍٖٛ يف طزٖق عّٕجّىا إىل الةٗخ. 

 كاٌخ عفزاٞ جؾزذ، راشٗٛ أُ جضىعّا الؾإريٚ:

 ّٔاّ، ٖا حةٗةيت أَٖ أٌخ؟ -

 كاه عزداُ:

 لٕ ععخ ؽٕجك، ملا ظّزد، ٥ ّاع٘ لحٍاّٙ عمّٗا.  -

 ٔكاه صزحاُ:

ِ٘ أواٌرٛ عٍر ك، كرن الٕكرخ ااٟفرٛ ورَ غقرةك ٔجقمةرك، أٌرخ إٌضراٌٛ غرري             -

 صّٕٖٛ يف ع٦كحك وعّا، ِ٘ لٗضخ ااّوحك. 

 أٌا أاطأد يف حقّا أعزف، ٔاهلل مل أكَ أكؾ .  -

ٖقررًا جطمررةة وٍّررا أُ   لٗضررخ املررزٚ ا٧ٔىل، أؽررةحخ جغرركمة رعةررًا نررا، ٔأٌررخ أ    

 وعقٕه؟ جؾىخ عَ ظمىك؟
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 ٔاهلل ٖا عزداُ مل أكؾ .  -

اعح ّٖا ابٍٛ لك، ِ٘ دحاٚ ذكٗٛ شّ ًا، ٔمل جشه ؽرإريٚ، ملراذا ِرذٓ املعاومرٛ،      -

أٌا أإك ٔأعزف أٌك ص٠ٗٛ يف بعا ا٧حٗاُ، أعزدك شٗ ًا ٖا عفزاٞ، إُ رغةخ بغ٘ٞ 

 صحفعمٍْٗ ُّٔ جزّّ ححٜ ٔلٕ كاُ ااط٠ًا.
 كاه صزحاُ: 

 ٥ جحصا٥ّ كرريًا ٥ داٟ ٚ وَ المًٕ ٔالعحاث، ِٗا ٌحابع الةحز.  -

أٌا يف أعر  اذترز  ٖرا عري صرزحاُ، أٌرخ شرّ  الؾرإريٚ، ٔأاطرأد عفرزاٞ برأُ             -

 جٕل خ رعاٖحّا ٔجزبٗحّا، رغي أٌك مل جكَ رافًٗا عَ ذلك. 

حررٕحػ أٔ الؾررإريٚ شاٟعررٛ ٔااٟفررٛ، أٌررا كمررق عمّٗررا، رمبررا ؽرراّدّا حٗررٕاُ و       -

 ل غحّا أدعٜ، أٌا يف أع  القمق، ِٗا ٌحابع الةحز. 

 كاه عزداُ بؾٕد اادخ:

 ٥ جحؾٕرٙ ارتط٠ٗٛ املزعةٛ اليت ارجكةحّا ٖا عفزاٞ. -

كاٌخ الؾإريٚ جزجتف ِٔ٘ جضىع ؽٕد عفزاٞ جححاّس وع شّ ِا صزحاُ الرذٙ  

 ذتمٕٝ. حتّةْ كرريًا، ٔالعي عزداُ الذٙ كاُ ٖ لمّا كرريًا ٖٔغمٙ نا ا

ٔكاُ ٖأاذِا يف ٌشِاد إىل اذتر اٟق ٔا٧لعراث، ٔلكرَ عفرزاٞ كاٌرخ جغركن       

 نا رعةًا حقٗقًٗا. 

ِٔ٘ يف وكىٍّا، ععخ ازبغٛ كزٖةٛ وٍّا داٌحفقخ، كاُ فّةًا كةريًا ٖقطع 

ال غن بضزعٛ، دأرعةّا وٍعزٓ، ٔب أد جةك٘ ِٔ٘ ج عٕ اهلل أُ ٖةحعر ٔا عٍّرا، املّري    

لَ جعٗػ وعّا ٔك  كضزد بارتطأ ؽرحًٍا كاٌرخ عفرزاٞ جقرع     أُ جةحع  عفزاٞ، دّ٘ 

 دْٗ بعا املكضّزاد. 

فررزبحّا فررزبًا و حررًا ُّٔ أُ جغررفق عمّٗررا، ِٔرر٘ جٕدّررا عمررٜ كضررز الؾررحَ،   

ٔالفحاٚ جزجتف ٔجةك٘ وَ أمل القزث، كزرد حٍّٗا أُ جّزث ٔلَ جعّٕ إىل ِذا الةٗخ 

 الذٙ جعذبّا ؽاحةحْ. 

اٞ عفزاٞ ٖمّّ ؽاراٛ باعّا ٔلكرَ إدّرا ّعزِرا    ابحع د ا٧ؽٕاد عٍّا، ٌٔ 

ّت جحمقفّررا   دذرري عررعز  يف وكاٌّررا ٔوررَ الحعررت ٔارتررٕف أصررٍ د رأصررّا دٍاوررخ.     أُ أٖررا

 ٔحتىمّا بّ ٔٞ، ٔمل جزغت أُ جفح  عٍّٗٗا إذ اعحق د أٌّا حتمي. 

*** 
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 اصحٗقغ ِاٌ٘ كاٌخ شّ جْ إىل شاٌةْ:

 كٗف حالك الًٕٗ ٖا حةٗم؟ -

 أٌا دري ٖا ش ج٘، ِن اجؾن ٔال ٙ؟اذتى  هلل،  -

اجؾررمخ أاحررك )ٌررٕرا( جطىرر٠َ   ٔالرر ك ارراٟف وررَ سٔشحررْ، ِٔررٕ شةرراُ وررع ا٧صررف.  

عمٗك، مل أكن نا أٌّك عٍ ٙ، إٌّا يف وزحمٛ ال٥ّٕٚ ٔك  جمر  غر ًا، مل أجكمري بالضرٕٞ     

 عَ سٔشٛ أبٗك، طىأٌحّا أٌك دري. 

 ِٔالٛ اجؾمخ؟ -

ٔطمةرخ   الك ٝ اليت كاٌخ يف وقاً أوك. بالحأكٗ ، عّ ٚ وّزاد ِ٘ ا٧اخ -

ًٞ لححكمي وعك. جقٕه إٌّرا جحؾرن ّاٟىرًا بٕالر ك ٥ٔ      وين أُ أحقزك إىل ٍِا، غ ًا وضا

 ًٗةّا بن جتٗةّا صمٕٝ، ٔاذتصٛ شاِشٚ، أٌخ غري وٕشّٕ. 

 ّرظ دْٗ. أاعع٘ ٖا ش ج٘، أٌا دري، ٌضٗخ ع٠ًٗا يف املكاُ الذٙ  -

 يف ال ٖٛ؟

 ٌعي، صأذِت لةعا الٕكخ ٔأعّٕ.  -

أجضحطٗع أُ حتّ ّ ل٘ املكراُ؟ صرأذِت إىل ٍِراك ٔأحقرز لرك الغر٘ٞ الرذٙ         -

 ٌضٗحْ، ِن ِٕ كحاث أً ّدم؟

لَ أصحطٗع أُ أحّ ّ لك املكاُ، ِذا ؽعت ٖا شّ ج٘ صأذِت لرةعا الٕكرخ    -

 ذي أعّٕ.
ُّ شزظ الةاث ارتارش٘، ٌّقخ جفح  الةاث، كاُ أبٕ ِاٌ٘ أواوّا  :ر

 أبٕ ِاٌ٘، اري؟ -

 أرٖ  أُ أعٗ ٓ إىل الةٗخ.  كٗف حاه ِاٌ٘؟

٥. لَ جعٗ ٓ، ِٕ يف ٔفع ؽعت، عاٍْٖ الطةٗت أورط ٔأحقرز لرْ الع ٖر  ورَ       -

 ٌاٟي. -ٖا كة ٙ عمْٗ –ا٧ّٖٔٛ، ِٕٔ 

 أرٖ  أُ أرآ.  -

 كمخ لك ِٕ ٌاٟي، ِْ، ش٠خ إىل ٍِا ُّٔ أُ جغأر صمٕٝ، أً؟ -

 ، أرٖ  أُ أرآ. ِٕ ابين واذا جقٕلة؟ -
 ٔدصأٚ ظّزد صمٕٝ امفْ، كالخ بإقت:
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٥ ٌضررحطٗع أُ ٌضررحإين عٍررْ، ِررٕ ٖضرراع ٌا يف الةٗررخ، رغرري أٌررْ ّٖررزث كرررريًا   -

 بالحأكٗ  ِٕ يف ٔفع تحاس.  حبصٛ ال رظ، أَٖ ِٕ؟
:ّٕٚ  ّدعخ العصٕس جزٖ  اُ ج ان دأٔكفحّا بق

 ٔآذار فزباد العؾا.  إىل أَٖ؟ الؾم لٗط دري ِٕٔ ٖعاٌ٘ وَ آ٥ً ظّزٓ -

 ًت أُ ٖعّٕ وعٍا، لَ أجزكْ ٍِا، أٌا حباشٛ إلْٗ. 

 اٌفصزد جةك٘:

 اجزكْٗ وع٘، ٖكف٘، ِٕ ٖعاٌ٘ كرريًا وَ ٔشّٕٓ وعكي.  -

 ٌٔعمىْ أؽٕه اذتٗاٚ، ألٗط كذلك ٖا رشن؟ ضتَ ٌزبْٗ. ٔشّٕٓ وعٍا؟ -

 كاه أبٕ ِاٌ٘ حاًٌٗا رأصْ:

 ؽحٗ ، صمٕٝ جفعن ذلك، ِٔ٘ جعمىْ أؽٕه اذتٗاٚ.  -

 اٌفصزد ادتّ ٚ بإقت:

لَ أجرزك الؾرم عٍر ك، أٌرخ ظاملرٛ لرْ، اورزأٚ أث ظاملرٛ، ٔٔالر ٓ ٥ ٖضرحطٗع            -

 الٕكٕف يف ٔشّك أٌخ جضٗطزَٖ عمْٗ. 

 واذا جقٕلة؟ -

 كاه ا٧ث وحؾٍّعًا الإقت لريف٘ سٔشحْ:

 وا جقٕلْ صمٕٝ ِٕ الذٙ ًت أُ ٖطةق، أٌا أحمً رأّٖا.  -

كاُ ِاٌ٘ ٖضحىع إىل اذتٕار، ِٕٔ وزعٕث، ٔعرعز أُ سٔشرٛ أبٗرْ صرحقححي عمٗرْ      

 الإزدٛ، دٍّا ٖإمق الةاث باملفحاح ِٕٔ ٖزجتف. 

 طز  الةاث داجتّخ العصٕس لحفححْ، ّٔان الطةٗت:

 أ٦ًِ بك ٖا ّكحٕر؟ -

 ري؟كٗف حاه الؾم ِن ِٕ د -

 كالخ صمٕٝ بفعاظٛ:

 بالحأكٗ  ِٕ دري؟ ملاذا ش٠خ إىل ٍِا لحضأه عٍْ؟ -

 كالخ العصٕس:

 إٌْ الطةٗت الذٙ عاٍْٖ.  -

 كاه ا٧ث و٤ك  ًا:
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 ِٕ دري، ألٗط كذلك؟ -

 كاه الطةٗت:

٥، لٗط دري، ك واجرْ حتحرا  لٕكرخ ححرٜ جغرفٜ ًٔرت أُ ٖعرّن يف دزاعرْ          -

 د الشركاٞ وَ القزث ٔلٗط وَ الضقطٛ. لع ٚ أٖاً، املغكمٛ جمك الك وا

 كاه ا٧ث:

 كمخ لك ٥ ّاع٘ لقزبْ بالعؾا.  -

 اٌفصز الطةٗت:

وررَ املىكررَ أُ أحقررز لررك الغررزطٛ، ٔجحعزفرر٘      وعقررٕه؟ ِرر٘ وررَ فررزبحْ؟   -

 لمضصَ بةضاطٛ بحّىٛ ا٥عح اٞ عمٜ دحٜ مل ٖةمغ صَ الزع  بع . أٌخ سٔشٛ أبْٗ ِْ؟

 كالخ بٕكاحٛ:

ٔوا ّامك أٌخ، الؾم  حا  لمبٗٛ ٥ٔ أح  ٖضحطٗع أُ ٖغكٌٕ٘ لمغزطٛ،  -

 أٌا وَ ٖغزف عمٜ جزبٗحْ. 

 كاه الطةٗت وحصا٦ًِ:

 أرٌ٘ الطزٖق ٖا االٛ، أرٖ  أُ أرآ.  -

 صأذِت وعك. أٌا ٔصمٕٝ.  -

 ٥ ّاع٘ لذلك، ك  ٥ ٖزغت الؾم بز٣ٖحكىا.  -

 أٌا ٔال ٓ.  -

 كالخ ادتّ ٚ:

ع عٍْ، جعزض لمقزث امل ح أواوك، اازشا ورَ ٍِرا ورَ دقرمكىا     ٔمل ج اد -

 ِٗا اازشا.  ٔحة ٖؾة  ِاٌ٘ وحىاصكًا، صأؽحةْ إلٗكىا.

 كالخ صمٕٝ:

 عٍ وا ٖححّضَ صٗعّٕ؟ ِْ؟ -

 ٌعي، ٌعي. -

وا أكرز شنب ا٧ث ٔإدْ، ٔظمري جمرك املرزأٚ الطاغٗرٛ، ِٗرا ٖرا االرٛ أرٖر  أُ          -

 أرٝ ِاٌ٘. 
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ميٕد وَ الزعت ِٕٔ ٖضىع إؽزار صمٕٝ عمٜ ر٣ٖحْ، رغري أٌرْ   كاُ ِاٌ٘ ٖكاّ 

أغمق الةاث باملفحاح، ٔحة عع الةاث ٖإمرق امرف ٔالر ٓ ٔسٔشحرْ، ٔطزكرخ شّ جرْ عمٗرْ        

 الةاث، حتاون عمٜ ٌفضْ ٔدح  الةاث. كاه الطةٗت و اعةًا:

 أٌخ دري ٖا ِاٌ٘، جة ٔ وزعٕبًا؟ -
 عم قخ ادتّ ٚ:

 وَ زت٘ٞ جمك ا٧دعٜ سٔشٛ أبْٗ.  -

 جعاه، صأدحؾك، أجغكٕ وَ أمل ٍِا؟ -

 ٌعي، واساه ظّزٙ ٤ٖملين، ٔاؾٕؽًا ٍِا. -
 كالخ ادتّ ٚ: 

 آٓ. وكاُ فزباد العؾا اليت أؽابحْ وَ شزاٞ اعح اٞ جمك ا٧دعٜ عمْٗ.  -

 واسالخ ا٩ذار وٕشّٕٚ، ٔدع٦ً لٕ ك وِخ عكٕٝ ف ِا ٖا االٛ ذتةضِٕا. 

 وزأٚ ظاملٛ ك  جٍحقي وين ٔوٍْ. ِ٘ ا

 ٥ بأظ، املّي أُ )ِاٌ٘( دري.  -

 كاه ِاٌ٘ وحّٕص٦ً:

ّكحررٕر، أأصررحطٗع ارتررزٔ  لررةعا الٕكررخ؟ ٌضررٗخ عرر٠ًٗا يف ال ّٖررٛ، يف الإابررٛ    -

 اليت أّرظ دّٗا، أرشٕك. 

 أجضحطٗع اذتزكٛ ُّٔ أمل؟ -

  أععز بةعا ا٥٩ً، ٔلكين أصحطٗع أُ أححىمّا. بالحأكٗ . -

لررٗط الٗررًٕ، ٔإدررا غرر ًا، ِررذا أدقررن لررك، أُ جررذِت ٔجعررّٕ بضررزعٛ، ٔلكررَ   -

 غ ًا. 

 ٥ بأظ عكزًا لك.  -
*** 

كاُ الإزباٞ ك  محمٕا الؾإريٚ ّٔاّ إىل وزكةحّي الؾإريٚ، حٗز أشرزٔا عمّٗرا   

ّٗٛ، ذي أٖقعِٕا، ٔأطعىِٕا، ٔعزبخ عزابًا حمٕ املذا :   دحٕؽًا طة
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 ااٟفٛ ٖا ّٔاّ؟ -

 الؾإريٚ:كالخ 

 ٥. ٔشّك عةْٗ بأو٘.  -

 جحذكزَٖ أوك؟ -

ٌعي، ٔأجذكز أب٘، كٍرخ صرعٗ ٚ وعّىرا، ملراذا ذِةرا ٔمل ٖعرّٕا ٥ؽرطحاب٘         -

 وعّىا؟

 عذبحك عفزاٞ؟ -

 ٥ أرٖ  أُ أراِا.  -

 ٥ جقمق٘ ٖا حةٗةيت، صحكٌٕة وعٍا.  -

 وَ أَٖ شمةحي ل٘ ِذا المةاظ ادتىٗن؟ -

 ٌْ؟ أعزف أٌك حتةة ا٧محز. صعٗ ٚ بمٕ أٌا أحقزجْ لك. -

 ِن أا ك ش ٔ صزحاُ؟ ٌعي، ٔكٗف عزدخ؟ -

 سعاشك ٖا ؽإريج٘، أٌا ّٔرا. إاملّي أٌك ٍِا يف وأوَ ٔلَ ًز٣ أح  عمٜ  -

 ّٔرا اليت جغةْ أو٘؟ -

 إذُ أٌا واوا ّٔرا، واوا.  -

 ٌعي واوا ّٔرا.  -
*** 

يف حمىْ، ٔكاُ ٖغرعز أٌرْ    كاُ ِاٌ٘ ٖفك ز بالفحاٚ الؾإريٚ القاٟعٛ اليت رآِا

 ك  ٖزاِا حتخ عصزجْ اذتةٗةٛ. 

ٔمل ٍٖحعز ط٦ًٖٕ يف الؾةاح، إذ از  ِٔرٕ ٖعرز  يف اجترآ وكاٌرْ املفقرن، ِٔرٕ       

 حتخ الغصزٚ عع أؽٕاجًا، دؾع  بضزعٛ رغي وا ععز بْ وَ أمل: 

 أكؾ  الكاٍٟاد الغةّٗٛ بادتاُ؟ ِْ ٖا أً صع ، أمل جزٙ ادتاُ الًٕٗ؟ -

 أجؾ   ٖا امٗن، لق  رأٖخ اوزأٚ حتىن طفمٛ ؽإريٚ، ٔاملزأٚ غزٖةٛ.  -

 ٔكٗف عزدِخ أٌّا غزٖةٛ؟ -

وَ لةاصّا الفق٘، بقطعٛ ٔاح ٚ، ٖا إن٘ كٗرف مل أٌحةرْ، ٍِراك أٌراظ ورَ       -

 كزٖٛ أازٝ ٖةحرُٕ عَ دحاٚ فاٟعٛ. رمبا كاٌخ ِ٘ جمك الفحاٚ. 
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 واذا جقٕلة؟ -

ٛ العىز صألٌٕ٘ أوط عَ دحاٚ ؽإريٚ فاٟعٛ رشن عصٕس ٔعاث ٔاوزأٚ وحٕصط -

 ِزبخ وَ املزأٚ، ٧ٌّا فزبحّا ٔأرعةحّا. 

 املّي أٌك مل جزٙ ادتاُ الًٕٗ؟  -

 ٥ مل أرِي ٔاذتى  هلل. -
 ذّي كالخ باٌةضاط:

 شاٞ عاِة، أ٦ًِ بك ٖا عاِة. -

 كٗف حالك ٖا أً صع ؟ أمل جزٙ ادتاُ الًٕٗ؟ -

٥ ٔاذتىرر  هلل، ٔلكررين رأٖررخ صرر٦ه الررحة متررز وررَ أورراو٘ ٔاملخحررار ٔعاٟمحررْ     -

 ٍٖقمٌّٕا بأٌاٚ لةٗعّا. 

 ابحع ٔا عَ الغصزٚ، ٔعع ؽٕجًا ٍٖاّْٖ:

 اٌشه ٖا ِاٌ٘، أٌخ جةحز عَ الؾإريٚ، إٌّا وعٍا.  -

 كىا رأٖحّا يف اذتمي.  -إٌّا املزأٚ اليت جغةْ أو٘ -

 حٍا، ضتَ صٍخزشك وَ حٗاٚ اذتشُ ٔالعمي. ٥ ختف ٖا بين، اطى٠َ بؾحة -

 ٔكٗف كٍخ أحمي ٔ.  ٔكٗف جعزدة اع٘ ٔوَ أٌا؟ -

 كالخ الؾإريٚ:

ِي ٖعزدُٕ كن ع٘ٞ، لٕ جزٝ ا٥٩د اليت وعّي، ٔجمك املزكةٛ ادتىٗمٛ اليت  -

 جطري. 

 إٌّي وَ ادتاُ، الذَٖ كاٌخ جححّ س عٍّي أً صع .  -

ٔ لضٍا ورَ ادتراُ، أٌرخ جقرزأ      - عرزف أُ يف الكرُٕ كٕاكرت أارزٝ     جكررريًا، 

 وضكٌٕٛ غري ا٧رض؟

 ٖعين؟  -

 ٍِاك كاٍٟاد أازٝ جضكَ عمٜ الكٕاكت.  ٌعي ٖا بين. -

 ٔشزد وإاوزٚ غزٖةٛ يف سوَ طإٗاُ العمي. 
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أٖٛ ؽ دٛ غزٖةٛ مجعخ بة الؾم املعّذث ٔالفحراٚ الؾرإريٚ املقّرٕرٚ، يف لقراٞ ورع      

 ٛ. كاٌخ ّٔرا جححاّس وعْ:كاٍٟاد غزٖةٛ جشٔر املٍطق

 ٥ ختف ٖا بيّن. جزٖ  أُ جزٝ كٗف ٌعٗػ ٔملاذا ش٠ٍا إىل ٍِا؟ -

 ٌعي ٖا صٗ ج٘؟ -

 أمل جقن إٌين أعةْ أوك، ٌاٌّ٘ واوا ّٔرا، كىا جٍاّٖين )ّٔاّ(.  -

 ٔع د شّ ج٘ أل ا أجأاز، ِن صحضحإز  حكاٖحك ٔكحًا ط٦ًٖٕ؟ -

 ِٗا وعٍا.  ٥ جقمق وَ ِذٓ الٍاحٗٛ. -

ععزد شّ ٚ ِاٌ٘ بالقمق عمْٗ لحأازٓ، ٔاادخ أُ ٖكرُٕ ِٔرٕ يف رحمحرْ الؾرإريٚ     

 إىل )ال ّٖٛ( ك  رأٝ ٔال ٓ ٔأش ٓ عمٜ العّٕٚ وعْ إىل الةٗخ. 

ًٞ ٔؽمّا، أل ا جقمق، ِاٌ٘ دري. داطىأٌخ، أٌّا كاٌخ جعزف حب صرّا   ٔلكَ ٌ ا

ّّّ يف عاملّا ال   اام٘، ٖكُٕ ؽاّكًا ّاٟىًا. أُ ورن ِذا الٍ اٞ الذٙ ٖم

٠ٖضررخ عفررزاٞ ٔوررَ وعّررا يف العرررٕر عمررٜ الطفمررٛ، ٔكرر  مح مررّا أإِررا )عزدرراُ(          

 وض٤ٔلٗٛ فٗال الؾإريٚ، ٔكاُ شّ ِا صزحاُ يف أع  القمق: 

 فاعخ ّٔاّ، ٥ٔ أذز نا.  -

 رمبا عرز عمّٗا بعا ا٧ِال٘، ٔأٌقذِٔا.  -

إدا ككاٍٟرٛ ُّٔ حرّط، بعر     وضكٍٗٛ جمك الؾإريٚ، مل جعاون كٗحٗىٛ، ٔ -

 أُ دق د اذتٍاُ ٔا٥ِحىاً. 

وعك حق ٖا عي صزحاُ، ٔإُ دق ٌا الفحاٚ، صحعن ذكزاِا جعرذبك ٖرا عفرزاٞ     -

 ححٜ تاجك، ٥ أؽ   أُ أايت جقًٕ بّذا العىن الغٍٗع؟

 كالخ حبشُ:

 كٍخ أحأه جزبٗحّا.  -

 بالقضٕٚ، ٔالقزث؟ وعقٕه؟ -

 وٛ، ٔلَ أص٘ٞ إلّٗا وَ ش ٖ  إُ عاّد؟ِذا وا ح س، ٔاهلل أٌا ٌاّ -

 إُ مل ٖأكمّا ٔحػ يف بزٖٛ ٔاصعٛ، أٔ مل جم غّا أدعٜ؟ إُ عاّد؟ -

 مل ٌمك وكاًٌا إ٥  ٔحبرٍا دْٗ عٍّا.  -
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ٔععررخ ؽررٕد عفررزاٞ، لررَ جعّررز لٍررا، ّٔاّ    - دزفررًا شتحة٠ررٛ –إُ كاٌررخ  -

ٍضرأه أِرال٘ القرزٝ    اليت كاٌرخ حتةّرا ٔج لمرّا، ص    حضاصٛ ِٔ٘ جضحفق  أوّا كرريًا.

 القزٖةٛ عٍّا غ ًا وٍذ الؾةاح الةاكز. 

*** 

 كاُ الؾإرياُ وةّٕرَٖ يف املزكةٛ الإزٖةٛ، كالخ ّٔاّ:

 أجزٝ ٖا ِاٌ٘، وا أمجن ِذٓ ا٥٩د ِٔذٓ املقاع .  -
 كالخ ّٔرا:

 ِذٓ أو٘ )صريا( ِ٘ كاٟ جٍا. -
 ابحضىخ نىا صريا حبٍاُ: 

 أ٦ًِ بكىا ٖا ؽإريٙ.  -

 ِاٌ٘:غىإي 

 طٗةٛ عحٛ الٕشْ ورمّا.  ِ٘ جغةْ شّ ج٘. -

 جابعخ صريا:

ِٔررذا ابررين )ّٔرٙ( إٌررْ املكم ررف برراّارٚ ِررذٓ ا٥٩د، ِٔررذا )صررٕلٕ( إٌررْ آلرر٘       -

 ٔلكٍْ ذك٘ ٔحضاظ. 

 كاه صٕلٕ بؾٕد وحقطع:

 أ٦ًِ ِاٌ٘، أ٦ًِ ّٔاّ.  -

 جابعخ صريا عزحّا:

وكررراُ، ٍِٔررراك وزكةرررٛ  وزكةحٍرررا ؽرررإريٚ، ٌضرررحطٗع ا٥ٌحقررراه بّرررا إىل أٙ -

 كةريٚ ج ٔر حٕه ا٧رض، جٍحعز عّٕجٍا.
 كالخ ّٔاّ: 

أٌا ٥ أحت حٗاج٘ عٍ  عفزاٞ، ِ٘ ظاملٛ، رمبرا   ِن ميكَ أُ أذِت وعكي؟ -

ّ٘ ش ٔ صزحاُ، ٔلكين لَ أعّٕ إىل عفزاٞ.   حشُ عم

 صٍزٝ ٖا ؽإريج٘، ٔأٌخ أ٥ جزغت بالذِاث وعٍا ٖا ِاٌ٘؟ -
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صررأكُٕ حشٍٖررًا عمررٜ شررّ ج٘، ٔلكررَ إُ أؽررّز ٔالرر ٙ عمررٜ اذتٗرراٚ وعررْ ٔوررع      -

 سٔشحْ صمٕٝ، لَ أعّٕ إلّٗىا، ك  أبقٜ وعكي. 

 لضَخ ااٟفًا وٍّا ٖا ِاٌ٘؟ -

 ِذٓ وإاوزٚ مل أجٕكعّا، أُ أكُٕ وع كاٍٟاد وَ كٕكت آاز.  -
 كالخ الؾإريٚ:

برأو٘، ٔأعرعز حبرّت    رغي أٌين ٥ أدّي ورا جقرٕه، ٔلكرين أحرّت ّٔرا الغرةّٗٛ       -

 لضريا، ٔلمعي )ّٔرٙ(.

 بارك اهلل بك ٖا ؽإريج٘. 

" كٗررف صررأغاّر ا٧رض ٔأجررزك شررّ ج٘ ٔأصرراجذج٘ الطٗررةة    دك ررز ِرراٌ٘ ستحرراراً 

  .ححٜ ٔلٕ حكٗخ لمصىٗع وا ًزٙ ل٘ ا٩ُ، لَ ٖؾ كين أح " ٔرداك٘؟

 كالخ صريا ٔك  كزأد أدكارٓ:

-        َ وعرك يف كزاراجرك، أٌرا أعرزف ورا       صرحقّزر ورا ِرٕ يف وؾرمححك ٖرا بريّن، ٔضتر

  جفك ز دْٗ.

*** 

 طز  الةاث عمٜ العصٕس ٔحة دحححْ كاُ ٔال  ِاٌ٘:

 اري؟ واذا جزٖ ؟ -

 أرٖ  ِاٌ٘، صأعٗ ٓ إىل الةٗخ.  -

 ٥. صٗعٗػ وع٘. -

 أٌا أبٕٓ، ًٔت أُ ٖمّبٜ يف حقين، واذا ٖقٕه عين الٍاظ، إُ عاؼ وعك؟ -

ُ       ٖقٕلُٕ عٍك؟ ِذا الرذٙ   - ورَ   ّّٖىرك. سٔشحرك جعاومرْ بقضرٕٚ كرةريٚ، ٔمل ٖعرا

 الضقطٛ بق ر وا عاٌٜ وَ فزباجّا املٕشعٛ. 

 لَ جعٗ  ذلك، اجفقخ وعّا عمٜ أل ا ج٤ذْٖ.  -

 اعع ٖا أبا ِاٌ٘، لَ أعٗ ٓ لك أب ًا، ِٕٔ يف ِذٓ اذتالٛ.  -

 صحعحين بْ صمٕٝ ٖٔححّضَ.  -

 لضخ أذق بّا، ٥ٔ بزمححّا الكاذبٛ.  -
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 الطةٗت ٖضحفق  ِاٌ٘: شاٞ

 ؽةاح ارتري ٖا االيت؟ كٗف حاه ِاٌ٘؟ -

 ِٕ دري، ٔك  از  لٗحفق  وا أفاعْ، ٔصٗعّٕ صزٖعًا.  -

 كاه ا٧ث:

 أرٖ  أُ أرآ. ِٕٔ صٗقزر أٌْ صٗعّٕ وع٘.  -

 لَ ٖقةن، ِٕٔ واساه يف حالٛ ص٠ٗٛ.  -

 ج ّان الطةٗت:

-    ٔ ِرٕ حباشررٛ لعٍاٖرٛ، أٌررا أجفقرر ٓ   حالحرْ صرر٠ٗٛ ورَ آذررار القرزباد الرريت جمق اِررا، 

 ّاٟىًا. ٥ جقمق عمْٗ. 

 عاّ ا٧ث ٖم :

 ألٗط باإلوكاُ اؽطحابْ وع٘؟ -

رمبا لٗط ا٩ُ، ٔفعْ واساه غري وضحقز. اجزكْ ٖزجاح ٍِرا، شّ جرْ جعرحين برْ      -

 ذٌك ٖا االٛ. إٔصٗححضَ بضزعٛ، عَ 

 وع الض٦وٛ ٖا بين.  -
 كالخ العصٕس حبّت:

لطةٗت، مل ٖحأاز حة طمةحرْ، ٔأحقرز لر٘ ا٧ّٖٔرٛ ُّٔ     كي ِٕ لطٗف ِذا ا -

 أُ ٖأاذ كزعًا ٔاح ًا. 

 أميكَ أُ أرٝ ِاٌ٘؟ -

 إٌْ ٌاٟي وَ املضكَ، ٥ أرٖ  أُ أٔكعْ. 

 ٥ بأظ، صأعّٕ بع  العّز.  -
 ععزد بالقمق:

 ."ملاذا جأاز ِاٌ٘؟ رغي أٌين وطى٠ٍٛ أٌْ دري، ٔلكٍْ جأّاز دع٦ً" -
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عررأّا لمةحررز يف املٍطقررٛ، عررَ ّٔاّ، شررّ ِا صررزحاُ ٔعفررزاٞ ٔأإِررا عزدرراُ،       

دحغررٕا يف ا٧حررزا  ٔاملٍرراطق املٍخفقررٛ الٕاط٠ررٛ، كةررن أُ ٖؾررع ٔا كىررٛ ادتةررن ٖٔمحقررٕا     

 بةعا ا٧ِال٘. 

كإٌا ٖغعزُٔ بالقمق الغ ٖ  عمٜ الؾرإريٚ، ٔكر  اصحفضرزٔا ورَ بعرا ا٧ِرال٘       

ححٜ أً صرع  الريت الحقِٕرا ؽر دٛ ٔكاٌرخ وغرّٕرٚ        الذَٖ ٖحٕاش ُٔ يف املٍطقٛ عٍّا،

 بأٌّا جعزف املٍطقٛ ٔكّٕدّا ٔحفزِا ٔأحزاشّا، كالخ ني:

 دحاٚ ؽإريٚ؟ فاٟعٛ؟ مل أرِا يف املٍطقٛ أب ًا.  -

 أوز غزٖت، صألٍا أِال٘ القزٝ اجملأرٚ مل ٖزِا أح .  -

ّّّ عمٜ أً صرع  كاٌرخ جفك رز" أميكرَ أُ ٖكٌٕرٕا اطفِٕرا؟       " ذتعرٕا  ظّز الم

ِّّّا، صأنا عزداُ:  جز

 اري ٖا االٛ؟ -

 ٥ ع٘ٞ، ٥ ع٘ٞ. أوط رأٖخ بعا الإزباٞ ٍِا، رمبا أاذِٔا وعّي.  -

 غزباٞ؟ لٗضٕا وَ أِال٘ املٍطقٛ؟ -

٥. لٗضٕا وَ أِال٘ املٍطقٛ، أعكاني ضتٗمٛ، ٔمل أر ٔشرِّٕي، رمبرا أارذٔا     -

 ابٍحكي وعّي. لضخ وحأك  ٚ.

 الإزباٞ يف وٍطقحكي؟ مل ٖححّ س أح  عَ -

َّ دع٦ً.  -  ِي غزباٞ، ٔأعكاني غزٖةٛ، رمبا كإٌا وَ ادت

 واذا جقٕلة؟ شَ؟ -

أعكاني غري وألٕدٛ، ظّزٔا أواو٘ لفمٚ كؾريٚ ذي ااحفٕا ٔكر  رأٖرحّي بعر      -

 ذلك، ٔلكٍّي ااحفٕا. 

 رمبا كإٌا غزباٞ دع٦ً؟ -

 ٖا ٖٔم٘، أاذٔا ّٔاّ؟ -

 رمبا ذِةٕا ٔلَ ٖعّٕٔا؟مل أرِي الًٕٗ،  -

كالٕا لٍرا أٌرك جعرزدة املٍطقرٛ شٗر ًا، ٔجعرزدة أاةارِرا، مل جضرىع٘ أٙ ار  ورَ           

 الٍاظ الذَٖ جعزدٍّٗي عَ ر٣ٖٛ دحاٚ ؽإريٚ؟
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٥ ٔاهلل، أاغٜ أُ ٖكُٕ الإزباٞ ني ع٦كٛ بااحفاّٟا، عمٜ كن حاه جابعٕا  -

 الةحز ك  جعرزُٔ عمّٗا، عَ إذٌكي. 

 ا االٛ ٔعكزًا لك.وع الض٦وٛ ٖ -
 اٌفصزد عفزاٞ بالةكاٞ: 

ٖررا ٖٔمرر٘، إُ أاررذِا الإزبرراٞ ورراذا دعمررخ؟ أٙ ذٌررت ارجكةحررْ وررع جمررك املخمٕكررٛ   -

 الؾإريٚ؟

 كاه عزداُ:

ّٕر أُ أارريت وررَ ذتىرر٘ ّٔورر٘ جفعررن وررا دعمحررْ وررع جمررك الٗحٗىررٛ         - ٔاهلل مل أجؾرر

 الؾإريٚ؟

 كاه صزحاُ:

آٓ ٖا لحمرك املضركٍٗٛ أٖرَ ِر٘ ا٩ُ؟     إُ دق ٌا ّٔاّ حقٗقٛ، صحكُٕ كارذٛ،  -

 ٔوَ ِي أٔل٠ك الإزباٞ اليت عةّحّي جمك املزأٚ أً صع  بادتاُ؟ ِٔن حقًا أاذِا غزباٞ؟

 جٕكفخ عفزاٞ عَ الةكاٞ ذّي كالخ وحّٕجزٚ:

صرأعمف لكىرا، حبررخ عرَ ظرزف دٗرْ بعرا املراه دمري أشر ٓ، ٔرأٖررخ ّٔاًّا            -

وؾر ر الغرٕك٥ٕ، كالرخ لر٘ أُ شرّ ِا      جأكن بعا كطع الغٕك٥ٕ، ٔملا صألحّا عَ 

صزحاُ أعطاِا بعا املاه. ٔاعحقر د أٌّرا رأد العرزف ٔاصرحخ وخ ورا دٗرْ ورَ املراه.         

ٔحة اصحصٕبحّا ٔكٍخ كاصٗٛ وعّا، كالخ ِٔ٘ جةك٘: "ٔاهلل شّ ٔ صرزحاُ أعطراٌ٘   

كمرخ نرا: "أٖرَ ااحفرٜ؟ حبررخ عٍرْ يف        .ٌقًّٕا ٧عمٙ الغٕك٥ٕ ٔمل أر ذلرك املعرزٔف"  

ٔكرر  ٔفررعحْ بٗرر ٙ ِررذا الؾررةاح" بكررخ: "٥       وكرراُ، ٥ٔ أحرر  يف الةٗررخ ا٩ُ؟   كررن

أعزف، مل أرٓ، أكضي لك ٖا االٛ عفزاٞ" فزبحّا بقضٕٚ بالعؾا عمرٜ ظّزِرا ٖٔر ّٖا،    

" صأحةضك يف غزدٛ امل٤ٌٔٛ ححرٜ جعرميف أٖرَ جزكرخ     : ِٔ٘ جزدا اجّاو٘ نا بالضزكٛ

 .صريٚ بأوّا"بكخ ِٔ٘ جحمف غ بكمىاجّا وضح .باك٘ املاه؟"

 اٌفصز صزحاُ:

فرزبحّا ٔأٍِحّررا؟ أٌررا أعطٗحّررا وررا٥ً لحغررمٙ عررٕك٥ٕ، حررزاً وررا كىررِخ بررْ ٖررا   -

 ّٔاّ جضز ، جمك الؾإريٚ ال ٠ٖٛ؟ عفزاٞ.

 كاه عزداُ:

 صاستك اهلل، ٔمل جت ٙ املعزٔف؟ أِذا صّز حٍقك عمّٗا؟ -

 كالخ دصن:
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اكحغررفخ ذلررك بعرر  ِزبّررا، مل   ٌحةررْ، ٔفررعحْ حتررخ غطرراٞ الضررزٖز. أُّٔ أُ  -

 أكفن عمّٗا باث الإزدٛ، لذلك حة مل جضىع ؽٕجًا يف الةٗخ ِزبخ. 

 جّىٛ ظاملٛ لؾإريٚ بز٠ٖٛ.  -

 كاّ صزحاُ ٍٖفصز وَ القّز:

ٔأٖررَ أٔل٠ررك  ٖٔمرر٘ عمٗررك ٖررا ؽررإريج٘، أٖررَ أٌررخ ا٩ُ؟ ِررن دقرر ٌاك إىل ا٧برر ؟  -

َ ّٔاّ؟ آٓ ٖررا رث، كٗررف  الإزبرراٞ، ِٗررا ٌةحررز وررَ ش ٖرر ، لررَ أٍِررأ ححررٜ أعررزف أٖرر       

 جزكحّا بة ٖ ٖك ٖا عفزاٞ؟ 

 ِذا وا شزٝ ٖا عّي صزحاُ. أكاّ أذٔث وَ الٍ ً ٔارتصن. -

أكضىخ أواو٘ أُ جعح ّٖا كابٍحك؟ أِكذا جعاون ا٥بٍرٛ ٖرا عفرزاٞ؟ بضرٕٞ العرَ      

 ٔاهلل لَ أصاستك أب ًا إُ مل جع  ّٔاّ.  ٔالقزث املّ ح؟

 كاه عزداُ:

 زحاُ، أايت كاٌخ ظاملٛ كاصٗٛ عمٜ جمك ال ٠ٖٛ الؾإريٚ. وعك حق ٖا عي ص -

*** 

كراُ ِرراٌ٘ وٍررذ٦ًِ تررا ٖرزٝ وررا يف جمررك املزكةررٛ الإزٖةرٛ الرريت كاٌررخ أشّشجّررا    

ّٕر بٕفٕح كن وعامل الإاباد املٍحغزٚ اليت كاٌخ بٗحْ ٔوضحقّز إكاوحْ يف املٍاااد  جؾ

 اناّٟٛ. 

لمىٍطقرٛ، ّٔٔرا جغرزح نىرا، كٗرف     كاٌخ ّٔاّ الؾإريٚ جحرابع الؾرٕر اجملّضرىٛ    

جعىن ِذٓ ا٧شّشٚ، حة ذتعخ ّٔاّ، أعكاه عفزاٞ ٔعزدراُ ٔشرّ ِا صرزحاُ، ِٔري     

 ٖةحرُٕ يف الإاباد املٍحغزٚ. 

 اٌحفقخ دصأٚ ِٔ٘ وزعٕبٛ ِٔ٘ جةك٘: 

 عفزاٞ جةحز عين، ٥ أرٖ  أُ أعّٕ إلّٗا.  -

 ّك قخ ّٔرا يف الكاوريا:

ِذٓ ِ٘ عفزاٞ الريت فرزبحك؟ ٥ جقمقر٘ ٖرا ؽرإريج٘ أٌرخ وعٍرا، ٔلرَ ٖضرحطٗع           -

 أح  أُ ميّضك بأذٝ. 

 .ّ٘  شّ ٔ صزحاُ وعّا، أٌا أحّةْ كرريًا، ٥بّ  ٔأٌْ كمق عم

 كالخ ّٔرا:
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 ٔالعي عزداُ؟ -

 ِٕ أإ عفزاٞ، ٔلكٍّْ طّٗت ٔ ةين.  كٗف جعزدة اعْ؟ -

 عفزاٞ جةك٘، اٌعزٙ، رمبا ِ٘ ٌاّوٛ عمٜ فزبك.  -

 أٌا ٥ أحةّا.  ٔلكين لَ أعّٕ إلّٗا. -

 ٥ جةك٘ ٖا حةٗةيت لَ ميّضك أح  بضٕٞ.  -

 شّ ٔ صزحاُ ٖةحز عين أٖقًا؟ أٌا أحّةْ كرريًا.  -

 ملاذا مل ختحارٙ شّ ك لمعٗػ وعْ؟ -

٘  -شّ ٔ ٖعٗػ ٔح ٓ، ٔك  اعحق  أُ عفزاٞ - كر  جعطرٗين    -ِٔ٘ ؽ ٖقٛ أور

 اِحىاوًا ٔحٍاًٌا، ٥ ٖضحطٗع ِٕ أُ ٖق وْ، لٗحين عغخ وعك ٖا شّ ٔ. 

 كاٌخ ؽ ٖقٛ أوك، ٔجّىحك بالضزكٛ، ٔفزبحك؟ وعقٕه؟ -

 ٌعي ِذا وا شزٝ. -

*** 

كاٌخ شّ ٚ ِاٌ٘ كمقرٛ عمٗرْ ٔكر  عرعزد أٌرْ جرأّاز عرَ وٕعر  عّٕجرْ، مل جكرَ           

 جعزف وكاُ ٔشّٕٓ، ٔيف أٙ اجتآ. 

أواً الةٗخ وحٕجزٚ كمقٛ حة اكمث وٍّا عاث يف وقحةن العىز، ِٕٔ  أاذد جحىّغٜ

 ميغ٘ بّ ٔٞ:

 أٌخ شّ ٚ الؾم ِاٌ٘؟ -

 ٌعي، أشزٝ لْ ع٘ٞ؟ -

 االٛ اِ أٙ، ِٕ دري ك  ٖحأاز كم٦ًٗ.  ٖا ٥ -

 ك  ٖحأاز؟ ملاذا؟ طى٠ٍّ٘ أرشٕك.  -

 جقمق٘، أعطاٌ٘ ِذا املعزٔف، لحطى٠ٍّ٘ عمْٗ. ٥ -

 وا يف الٕركٛ:كزأد بمّفٛ 

"شّ ج٘ أٌا دري وع أٌاظ كٍخ أحمي بمقاّٟي، ٥ جقمق٘، صأعّٕ عٍ  العّز،  -

 صأنا الغاث:  .أحةك ٖا ش ج٘"

 أجزٖ َٖ ع٠ًٗا؟ -
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 كٗف كابمحْ؟ ٔكٗف أرصن ل٘ ِذٓ الزصالٛ؟ -

ّل ين عمٜ العٍٕاُ، كاٌخ وعْ دحاٚ ؽإريٚ ذري كحرت الزصرالٛ ٔصرمىين إٖاِرا.       -

 ا االٛ؟أجزٖ َٖ ع٠ًٗا ٖ

 ٥ عكزًا لك. 
"اذتى  هلل، ِٕ دري ٔصٗعّٕ عٍ  العّز، اذتى  هلل، صٗغزح ل٘ كن ع٘ٞ  -

 .حة ٖعّٕ"

*** 

كاُ صزحاُ ًمرط عمرٜ ؽرخزٚ يف ال ّٖرٛ الٕاصرعٛ، ٔكزبرْ عزدراُ، ِٔرٕ ٖغرعز          

دٕف ع ٖ  عمٜ حفٗ جْ )ّٔاّ( الؾإريٚ، ٥ٔ أذز نا يف كن ِذٓ ا٧ضتاٞ، ٔكر  جعرت   

 الض٤اه عٍّا يف القزٝ اجملأرٚ، ٔكن املٍاطق احملٗطٛ بّذٓ القزٝ. ٔعزداُ وَ 

مل ٖمكا ححٜ عابز صةٗن إ٥  ٔصأ٥ٓ، ٥ٔ أح  أعطٜ ا ًا أٌْ رآِا. ِٔذا وا ساّ 

 وَ كمق ادتّ . 

أرصن عزداُ أاحْ عفزاٞ إىل القزٖرٛ عاٟر ٚ، بعر وا عرعز أٌّرا ٌاّورٛ ٌر وًا عر ٖ ًا         

  ٠ٖٛ. عمٜ وا دعمحْ وع الؾإريٚ ال

َّ ِٔر٘ متغر٘         ِٔىا يف شمضحّىا غري املز ٛ، اكمبرخ وٍّىرا اورزأٚ وحٕصرطٛ الضر

 بّ ٔٞ حٗحّىا حتٗٛ الؾةاح ذي كالخ:

 أٌخ صزحاُ شّ  ّٔاّ؟ -

 ٌعي؟ أجعزدٍّٗا؟ -

 ٥ جقمق، ِ٘ دري، ٔك  طمةخ وين أُ أكٕه لك أٌّا دري ٥ٔ جقمق عمّٗا.  -

 ٔأَٖ رأٖحتّا؟ -

شاٟعررٛ، ااٟفررٛ، محمٍاِررا إىل وكرراُ ِررا٢ّ وررزٖ ، ٔألةضررٍاِا كاٌررخ وحعةررٛ  -

ذٗابًا ش ٖ ٚ، ٔأطعىٍاِا شٗ ًا، ِٔر٘ ٌاٟىرٛ، حرة صحضرحٗقغ كر  ضتقرزِا إلٗرك بٍراٞ         

عمٜ رغةحّا، ٔلكٍّا جقٕه لك: "شّ ٔ، ٔاهلل مل أصرز ، ٔلرَ أعرّٕ إىل ارتالرٛ عفرزاٞ،      

 .٧ٌّا كاصٗٛ، صأبقٜ وعك ححٜ أك "

 كاه وحأّذزًا:

  لَ أعٗ ك إلّٗا ٖا حةٗةيت، ٔأعمي أٌك لضخ بضاركٛ. ٔاهلل -
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اذِةررا إىل القزٖررٛ صٍحقررزِا إىل بٗحررك ٖررا عرري       صررأذِت ا٩ُ. عررَ اذٌكىررا.   -

 صزحاُ.

 ٔلكَ ٖا صٗ ج٘. -
 مل ٖكىن ك٦وْ إ٥  ٔااحفخ املزأٚ كالٍضىٛ: 

 أمل جزِا ٖا عي صزحاُ، لق  ااحفخ بضزعٛ.  -

 املّي أُ ّٔاّ دري.  -

 كالخ إٌّي صٗحقزٌّٔا إىل بٗحك ميكٍٍا الذِاث إىل القزٖٛ. 

 أععز بؾ   جمك املزأٚ، ٔأٌا ٔاذق وَ ك٦وّا، ِٗا ٌعّٕ ٖا عزداُ.  -

8 

ّٔاّ خيقعاُ لحر رٖةاد عمرٜ اصرحخ اً طاكاجّىرا، ِٔىرا وضرحإزباُ       ٔكاُ ِاٌ٘ 

 وَ جمك الح رٖةاد اليت شعمخ وٍّىا كاٍٟة شتحمفة: 

 أؽةحخ كّٕٖٛ ا٩ُ.  أجزَٖ ٖا ّٔاّ؟ -

 ٌعي ٖا واوا ّٔرا.  -

جضحطٗعة اصحخ اً كٕجك يف الٕكخ املٍاصت، ٔلكَ ٥ جعّزّٖا ٧حر  إ٥  يف   -

 الٕكخ املٍاصت، حة جغعزَٖ بأُ أح ًا ك  ٤ٖذٖك. 

 صأدعن وا جقٕلٍْٗ ٖا واوا ّٔرا. ٔأع ك أُ أٌفذٓ ب كٛ.  -

 ِّٗا ٌٍفذ اذتزكاد ا٧ازٝ، ِن أٌخ جعةٛ؟

  .٥، أٌا يف أٔ  ٌغاط٘ -
  ."ٖا اهلل وا أمجن اذتٗاٚ وعّي، كي ِي طٗةُٕ" دك زد يف ٌفضّا:

 ."ٔأٌخ طٗةٛ شّ ًا ٖا ؽإريج٘" ِىضخ ّٔرا:

أوا ِاٌ٘ دكاُ خيقع لح رٖت آاز، ِٕٔ الؾم يف صَ الٗفاعرٛ، كراُ ج رٖةرْ    

 ربْ. المكٗش عمٜ طاكحْ أٖقًا ٔاصحخ اوّا يف الٕكخ املٍاصت، ٔكاُ ّٔرٙ ٖ 

ععررٗي، جضررحطٗع بعٍٗٗررك حتزٖررك ا٧شضرراً. ٔا٩ُ صررححّزك ِررذٓ ا٧عررٗاٞ عررَ     -

 طزٖق أؽابعك وَ ش ٖ . 

 ع  الطاكٛ اذتٕٖٗٛ، طاكٛ ارت٦ٖا اذتٗٛ؟ -
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ٌعي. ِّٗا ٌفذ وا أكٕلْ لك. حّزك بأؽابعك جمك العؾرا الةعٗر ٚ، ٌعري ورّ  أؽرابعك      

 ٔأب أ باّارٚ كفك ٔا٧ؽابع ت ّٔٚ، ٌعي ِكذا. 

 أحأه حتزٖكّا.  -

 ع  طاكٛ جزكٗشك ٖا بين. ِٗا. ٌعي، ععٗي. 
:ّٛٗ ّٗٛ ٔالذٍِ  كاُ ّٔرٙ رافًٗا وَ صزعٛ جٍفٗذ ِاٌ٘ لح رٖةاجْ العقم

 عمىحين الكرري ٖا عّي ّٔرٙ.  -

ِٔررررذا صررررٗكُٕ رؽررررٗ ك عٍرررر وا جعررررّٕ إىل شررررّ جك، لحعررررٗػ وعّررررا ِٔرررر٘     -

    ّ عمررٜ ٌفضررك ٔجمححررق   صحضرراع ك، ٔصحضرراع ِا ححررٜ جؾررة  كٕٖررًا ميكٍررك ا٥عحىررا

 بادتاوعٛ ٔجعٗػ لٕح ك يف العاؽىٛ. 

 ٔٔال ٙ ٔسٔشحْ صمٕٝ؟ -

ميكٍك الةقاٞ ورع شرّ جك ٔردرا الرذِاث لمحٗراٚ حترخ رمحرٛ صرمٕٝ، لر ٖك           -

 القٕٚ ال٦سوٛ لمدا ٔجححكي بقزاراجك. 

 ٌعي، عمىحين الكرري الكرري ٖا عي ّٔرٙ، ألَ أراكي ذاٌٗٛ؟ -

كرررر  ٌطررررن  عمٗررررك يف أح٦وررررك، ٥ٔ ٌرررر رٙ كرررر  ٌررررزاك يف رحمررررٛ أاررررزٝ إىل      -

 كٕكةكي. ِذا الكٕكت الذٙ ٥  ّةْ أبٍا٣ٓ. 

 صأعحا  لك ٔملاوا)ّٔرا( ٔلمصّ ٚ صريا. ٔلَ أٌضاكي وا حٗٗخ.  -

 ٔضتَ صٍغحا  لك ٔلّٕاّ الؾإريٚ. -
*** 

حة عزدخ ّٔاّ أُ جمك املخمٕكاد الطٗةٛ، صحمكّا ِٔاٌ٘، ب أد جةك٘ ِٔر٘  

 جقي ّٔرا إلّٗا، ٔصريا جةحضي ابحضاوحّا الطٗةٛ: 

حةٗةيت ّٔاّ، عٍ وا جك َٖ، ٔضتَ صٍعن ششًٞا وَ ذاكزجك، ك  جغعزَٖ  -

 بزغةٛ يف ر٣ٖحٍا، دٍأج٘ إلٗك. لَ ٌٍضاك ٖا حةٗةيت. 

 ٥ جمكٗين، ملا جزكحين أو٘.  صأعحا  لك ٖا واوا ّٔرا، -

٥ ميكَ أُ ٌةقٜ ط٦ًٖٕ ٍِا، ضتَ يف وّّىٛ ٖا ؽإريج٘. ٔلكٍٍا سٌّٔاك بقٕٚ  -

 كادٗٛ لحقأو٘ يف حٗاجك كن املؾاعت ٔاملحاعت. أٌخ ااٟفٛ؟

-      ٔ صراع ٓ، ٖٔضراع ٌ٘، ٔأذِرت    أ٥، لضخ ااٟفرٛ، صرأظن ورع شرّ ٔ صرزحاُ، 

 ا ّٔرا؟لمى رصٛ ٔأجفٕ ، عمىحين الكرري ٖا واو
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 ٌعي ٖا ابٍيت، ٔك  عم ىك ّٔرٙ الكرري أٖقًا. -
 كالخ وححّ ذٛ عَ ِاٌ٘: 

أؽة  باوكاُ ِاٌ٘ ا٥عحىاّ عمٜ ٌفضْ، ٔاذتٗاٚ وع شّ جْ الطٗةٛ بعٗ ًا عَ  -

 ٔال ٓ ٔسٔشحْ العاملٛ. 

 ٔاصحخ اً طاكاجْ الكاوٍٛ؟ -

 وا ٌعررري، ٥ جقمقررر٘. أٌحىرررا جعزدررراُ كرررن عررر٘ٞ عرررَ كٕكةٍرررا الةعٗررر ، ٔعٍررر  -

جكر اُ ٔجغررزحاُ الكرررري وررَ الحفاؽررٗن عٍررْ، كرر  ٌضررع  برراجمل٘ٞ إلررٗكي وررّزٚ ذاٌٗررٛ  

 ٔالمقاٞ بك ٖا ِاٌ٘، أٌخ ّٔٔاّ. 

ٔع د ش جك ٖرا ِراٌ٘ أُ جعرّٕ إلّٗرا عٍر  العّرز. ٔأٌرخ ٖرا ّٔاّ صرحعَّٕٖ إىل           -

 صٍٍقمكىا عمٜ طزٖقحٍا.  ادتّ  صزحاُ يف ِذا الٕكخ.

 صٍغحا  لك ٖا شّ ٚ صريا.  -

ٔأٌررا صأعررحا  لكىررا كرررريًا. املّررّي أٌكىررا جعمىحىررا كٗررف صررحقأواُ العمرري    -

ّاان اصزجٗكىا، ٔاارشّا، أٌا وطى٠ٍٛ أٌكىا كاّراُ عمرٜ زتابّرٛ اذتٗراٚ الؾرعةٛ.     

 ِٗا شّشا ٌفضٗكىا صٍٍقمكىا إىل املكاُ املٍاصت لكن وٍكىا. 

*** 

ّٗٛ لحصر  ّٔاّ ٌفضرّا كرزث بٗرخ شرّ ِا صرزحا       ُ، كاٌرخ كر    ِ رد العزبٛ الفقاٟ

ُّ جمك الكاٍٟاد اليت جغةْ بعا أِمّا، متمك ك راد كةريٚ:  اصحٕعةخ أ

 اطزك٘ الةاث ٖا ّٔاّ، ِذا بٗخ شّ ك كىا جعزدة؟  -

 ٔؽمٍا يف ذٕاُ إىل ٍِا، كٗف؟ ِن صأراكي دٗىا بع ؟ -
 بكخ ّٔاّ، فّىحّا صريا ِٔ٘ جطةطت عمٜ ظّزِا:

بمقاٍٟررا أٔ حرر س لررك عرر٘ٞ ٖشعصررك  ٥ جضررأل٘ ٖررا ؽررإريج٘، بررالطةع إُ رغةررخ   -

اطزكرر٘ الةرراث، شررّ ك  صٍحقررز دررٕرًا لٍصرر جك. ٥ جقمقرر٘ ٖررا حةٗررةيت صررحكٌٕة دررري. 

 ٍٖحعزك. 
اجتّخ جقطع ارتطٕاد الةاكٗٛ إىل بٗخ شّ ِا، ذّي طزكخ الةاث ِٔ٘ جٍعز ٔراِٞا 

ّٕحُٕ نا  ّٗٛ جٍإمق أٔجٕواجٗكًٗا، ٔصريا ٔوَ وعّا وَ الطاكي ٖم ّّعة، ٔالعزبٛ الفقاٟ وٕ

 ٔدح  الةاث لٗطّن ادتّ  صزحاُ ٔامفْ عفزاٞ ّٔٔاّ جفك ز حشٍٖٛ:
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 ذِةخ ادتّ ٚ صريا، كىا صأعحا  إلّٗا. -

 اٌ دع صزحاُ  حقَ الؾإريٚ:

 ّٔاّ حةٗةيت الؾإريٚ، اذتى  هلل أٌخ دري.  -

 اكمبخ وٍّا عفزاٞ ِٔ٘ جةك٘:

 آصفٛ ٖا ّٔاّ، لق  ظمىحك.  -

 كالخ ّٔاّ:

لٗك، صأبقٜ ٍِا وع شرّ ٙ صرزحاُ ٔأصراع ٓ ٖٔضراع ٌ٘. اذِرم ٖرا       لَ أعّٕ إ -

 االٛ عفزاٞ، ٥ أرٖ ك ٍِا. 

 ألَ جذِم وع٘؟ أٌا آصفٛ. -

 ٥ ّاع٘ ٧ُ جةك٘، ِذا ِٕ كزارٙ، ٔشّ ٙ صزحاُ وع٘ يف كزارٙ.  -

 ٌعي ٖا حةٗةيت، صحعٗغة وع٘.  -

 ِىضخ ّٔاّ برقٛ:

 عزداُ الطّٗت. أرشٕك اازش٘ وَ ٍِا، ٔصم ى٘ عمٜ العي  -

 كاه صزحاُ بؾٕد اادخ:

 اٌحعزجك طٕاه ِذا الٕكخ لحعحذر وٍك.  -

 كالخ ّٔاّ:

 كةمخ اعحذارِا ٔلكين لَ أذِت وعّا أب ًا.  - 

*** 

ّٗٛ لححٕك ررف أورراً بٗررخ شررّ ٚ ِرراٌ٘، ِةطررخ وٍّررا ّٔرا ِٔرر٘      ِرر رد العزبررٛ الققرراٟ

 حتٗط كحفْ بذراعّا، غىإي حبشُ:

  واوا ّٔرا؟ ألَ أراكي وّزٚ أازٝ ٖا -
ّٙ ٖضحطٗع  - ًٜ كٕ ّٕلخ إىل دح بالطةع ٖا بيّن عٍ وا حتحاشٍا صٍأج٘ إلٗك، ٔك  حت

إظّار طاكحْ الكاوٍٛ ٖٔحإم ت عمٜ املؾاعت. ك  أسٔرك يف أح٦ورك. ِّٗرا اطرز  الةراث     

 شّ جك جٍحعزك.
 عاٌقحْ حبٍاُ ِٔ٘ جّىط:
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وأوَ وع شرّ جك.  واوا ّٔرا صحعّن وعك ٖا حةٗم، اجةع ٔؽاٖاٙ ٔصحكُٕ يف  -

 يف حفغ الم ْ ٖا بيّن.
ٍُ ااحفخ العزبٛ، ِٕٔ ٖغرعز براذتشُ. جرٍف ط بعىرق ذري طرز  براث شّ جرْ،          ا٦ه ذٕا

 كأٌّىا كاٌخ جٍحعزٓ:  دفححخ صزٖعًا

 ِاٌ٘ حةٗم، ع د أاريًا؟ اذتى  هلل.  -

 صأعٗػ وعك ٔلَ أعّٕ إىل بٗخ أب٘.  -

، أجٜ وع صمٕٝ كةن كمٗن ٖضرأ٥ُ  بالطةع صحةقٜ وع٘ ٔلَ جعّٕ إىل بٗخ ٔال ك -

 عٍك، ٔك  ٖعّٕاُ يف أٖٛ ذتعٛ.
 ٔا٦ه ّكاٟق طز  الةاث دع٦ً:

 أعحق  أٌّىا، ِىا، ٥ ختف وٍّىا، ٔال ك طّٗت، ِٔ٘ آدٛ وَ العمي.  -
 دححخ الةاث، كاٌخ صمٕٝ ٔامفّا ٔال ٓ، كالخ بضخزّٖٛ:

 ةٗخ.ِْ، جة ٔ كًٕٖا، جعادٗخ وَ آ٥وك، ِٗا ع  وعٍا إىل ال -
 كاه ا٧ث وحٕص٦ً: 

 ٌعي ٖا بين، ٔصأكُٕ صعٗ ًا بذلك، ٔع جين صمٕٝ أُ جعاومك شٗ ًا.  -
 كاه برقٛ:

أٌا صأبقٜ وع شّ ج٘، ٔلَ أكٗي وعكىا، إُ اححاشخ ارتالٛ )صمٕٝ( رتراًّ،   -

 ب٘، أٌا مل أع  ااّوًا نا.أميكٍّا اصح٠صارٓ بأوٕالك ٖا 

 كاه ا٧ث:

 ٖا بين؟ ِ٘ يف وقاً أّوك؟ واذا جقٕه ٖا ِاٌ٘، عٗت -

لٗضررخ يف وقرراً أورر٘، ٥ٔ ميكررَ أُ جكررُٕ ورمررّا، آصررف ٖررا أبرر٘ لررَ أذِررت     -

 وعكىا. 

 شّ جك ٥ جزٖ ك، ِ٘ وضٍّٛ ٥ٔ جضحطٗع أُ جعحين بك.  -

أٌا صأعحين بّا، ِٔ٘ لٗضخ وضٍّٛ عاششٚ، واسالخ كٕٖٛ، ِٔ٘ يف وقاً أو٘،  -

 ن وعّا. ٧ٌّا أً أّو٘، ٔأٌا أحةّا كرريًا ٔصأظ

 كالخ صمٕٝ بقضٕٚ:

 ٥ جتاّه كرريًا صحذِت وعٍا. -
 رأٝ طٗف واوا ّٔرا ٖعّز لْ:
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 "جضحطٗع أُ جقأً، ل ٖك الق رٚ." -
 ععز برقحْ بٍفضْ ٔطٗف ّٔرا ٖةحضي يف ٔشّْ:

أٌخ حتك ة، ٖأكن شمر ك الغرزٝ، صرٗكُٕ كاصرًٗا إُ عر د جطمرةة ورين         -

 العّٕٚ إىل بٗخ أب٘.
 شم ٙ؟ وا الذٙ أؽابين.أٌخ وزٖا مبزض  -
 أٌا أكٗي ٍِا، ٔلَ أكٗي وعكىا أب ًا. -
آٓ أععز حبكٛ ع ٖ ٚ، املكراُ وٕبرٕٞ، الٕلر  ورزٖا، لٍةحعر  عٍرْ ِٗرا، ٥         -

 أرٖ ٓ، ِٕ وزٖا أ٥ جغعز باذتك ٛ؟
ُّ اذتغزاد الؾإريٚ جإشٔ شم ٙ. -  ٌعي آٓ ٥ أصحطٗع املقأوٛ، كأ
 ٍِا وّزٚ ذاٌٗٛ. ٥ حتأل٘ ٖا االٛ صمٕٝ العّٕٚ إىل -

 كاه ا٧ث ِٕٔ ٖةحع  وع صمٕٝ:

 اٌحةّ٘ وٍْ ٖا عصٕس، ك  ٍٖقن إلٗك الع ٔٝ. -

 وع الض٦وٛ ٖا أب٘. -

كرراُ صررعٗ ًا ِٔررٕ ٖطّةررق وررا جعم ىررْ وررَ اصررحخ اً طاكاجررْ الكاوٍررٛ، أِٔىّىررا           

 دة آ  ك اُ شضىّٗىا ِٕٔ ٖةالغ يف إّٖاوّىا بذلك. حبغزاد جشحف عمٜ ادتم .

 ".ك ٖا ّٔرٙ عمىحين الكرري، بارك اهلل بك. ركقا ِٔىا ااٟفاُ"عكزًا ل -

 كالخ ادتّ ٚ اليت كاٌخ وضحإزبٛ وا  ؾن: 

 وا بّىا، ٖفّزاُ ركقًا.  -

 ٥ جٍغإم٘ ٖا شّ ج٘، املّي أُ صمٕٝ لَ جعّٕ إىل ٍِا.

*** 
أجح ان الكاٍٟاد العاكمٛ لحشٖن العمي عَ الؾإار؟ لٗخ جمك الكاٍٟاد جأج٘ إلٍٗا 

ّاٟىررًا بؾررفاّٟا ٔجطررٕر ٌشعررٛ ارتررري عٍرر ِا، لححرر ّان يف جفاؽررٗن العمرري الررذٙ ٖقررزث    

الكٕكت، ٔرمبا يف الح ان يف حٗاٚ ظ٦ وْ الذَٖ ٥ ٖرأبُّٕ براملٕد  ؾر  امل٦ٖرة،     

خير وُٕ طإٗاٌرًا أعرّ  دحكرًا لقرٕٝ       ِٔي عمرٜ عرزٔؼ طإٗراٌّي، ٖرشّأُّ ظمىرًا ٔشرٕرًا.      

 كٕكت و ّشَ با٧حشاُ. ظ٦وّٗٛ وزعةٛ جححكي باذتٗاٚ عمٜ
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عا  قاالاْ ابصا،ٌل، ل  ات      أثنإ جتٌالُ يف عامل االنرتنَت الزحب الضاحز، حبثاا  

 هذي الصٌرّ ان ،اهُ. .

، ي،ا  أ  أدافِ شهغار. رراي ر َااُ يف      ٍا هلاا قا  راٌرّد حافيت  َواا  اٌٍ        

ه  ص نفلع حاز  عاملَاْ يفٍافّو حٌلات ن ازِ       خري إ  عإ اهللد املك ب حنٌِ: خري..

حنٌي، ً مأن ى: ال ٍا رفٍاُ، ر  قاا هنالاأ أنان انفهغات، إي رأٍات هاذي الصاٌرّ        

 الزاٖعْ. أقضأ الصٌرّ، ثم رقاها علٓ املك ب ًهش رأصى غري ق،ال.

غري عاشّ الفهغْ الر ار ض، وا ق  خالُ قنذ رغزِ الذِ ياال  ص طع أ  أأمل  

لااُ: أهاام عاقاا  ٍث،اات إنضااانَ نا هااٌ يادلَ نااا للفهغااْ، ًرتااا د عاا،ري أش  ياافر نا علاآ        

الفهغْ، ًهٌ أمج  عاعٌر ٌٍاياى املازٕ يف اةَااّ،  عغاى علآ أًصاع قافٔ، ًإٍاا  أ           
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لْ، ًرأٍت عَنَى يف امحز ا   ناسل ع  هذا اةق، ًقأل رفري هٌإ ثم أ لق ر زّ  ٌٍ

هكااذا   ًراش ااا أ   ا ااشا قاا  ًيوااى، ثاام  اا د يراعَااى ًراااش أ  ٍطااري، ًيااال لااُ:          

انفهػ، ً علمت يلأ علٓ ص،َ  املاشا،، ثام راارا عااشّ. لكا  لاَط قا  الضاوٌلْ أ          

ٍف عن ملمارصْ هذي العاشّ. ًهذي املزّ شهم ن هذي الصاٌرّ رلضاعْ حنلاْ،     أيف عَٗا 

الكوزداَْٖ يف شقاغُ ًيعلا ن أ لاق الصا زّ الار أرع،ات رافٍاُ.         أٍا ت الضَالْ

ًغزاداْ، الفراياْ، أا الزيا  الاذِ ٍزراب       ًصألت رفٍاُ:  ازٔ أٍوماا أرثاز صا زا     

 اه ماقُ ًيال لُ رُ ٍنوُ اةفٍث: ابرثز غزادْ أنت.. علَواو حف  يّف قض غزدا 

أحبااث عاا  عاإُ ٌٍراالن إش صااز ار غاااة هااذي الفرايااْ،    ااٌٍ   يضااَت ًي ااا 

ًيافا هاذي الع،اارّ: الفراياْ حالَاا يف امل  اين الاٌ ن يف إٍطالَاا، ً رتعواا           ًأخريا 

السال علٓ يَف اةَاّ.  كزا: ٍا لى ق  قااالد ًأرصالت رصاالْ عان االنرتنات إش إشارّ      

لازش دااشا ابقاز، لكا  صَاصاْ       لب املضاعفّ يف قاادلْ املخرتل. .مل ٍاأ ن ا أامل  ين، 

امل، غآ،  ،عاف أرثاز قا       النّق الر  علم وا ق  أقُ لل صٌل عماا  زٍاف، أًرال ن إش   

لكرتًنَااْ، يااإنُ الاازش ال ااالُ: نزحااب دااأ يف امل  ااين، ًصااٌة ٍضااز   إعغاازٍ  رصااالْ 

 املخرتل اجللٌظ قعأ، ادلغنا ٌٍا يفًقأ إلَنا. 

قثلاى قناذ    أال  زٍز تاال مل ٍااز  ًهكذا ر ،ت أقٌر الض ز، دعفقا ًعفا رَٖط

 صنٌاا عفٍفّ.

*** 
عنفقا رأٍت الزي  عز ت إيادْ الضؤال الذِ  ز  شقاغُ، الزيا  أرثاز غزاداْ قا      

ٍ ااى يف الصااٌرّ، ًرأنااى ث،اات علاآ هااذي  أالفرايااْ.  ،عااف راا  هااذي الضاانٌاا السال رمااا ر

ن  ذرزا عا،ادُ  أعج،ى شهغر ًيال لُ: ه  عز ت مل ًا ات علٓ قاادل أو بن اةالْ.

دأ، أعج،ن إرزار ، ًنضالأ ق  أيا  الٌراٌل إش صاّز،  اٌش قعز  اى، ًال أع ااف أناأ        

يٗاات راُا  اا علم رَااين صكاا  أ  نصاانع قثاا  هااذي الفرايااْ، رااارا ا   رمااا  اازٔ يف  

فِ، ًلكاانن مل أر   امل  ااين، أِ ال يَمااْ هلااا إال هنااا. . ًيا ع ااى ق، ضااما     : اعاازة، ٍااا صاَا

عازة أنان   أش أ  أعزة رَين خطزا لأ هاذي ال كازّو ًدعاف أ     أمج  ق  شراي أ، ًأً

:  ر ااب قاااال  أرا  ُ، ًأًش أ    ع اااف أنااى قا  املناصااب ا   أ  ٍعاازة  أ، اد ضاام، ًيااال لُا

ٗا   خطاز لُا أ  اي ا  سًيار،      . يافصا  ق َافا   صكا  أ  ٍ علماٌا قناى شرصاا      لطَ اا   الناظ عَا

عااف اح ماا  صاالٌروا العاافاُٖ،    أأ  أختلاام قنوااا، مل   رمحوااا اهلل ا  .  كاازا رااثريا   

ن ز وااا نااار، ًر قوااا نااار، ًصاا قوا نااار. رَااين  ٌلاات هااذي املاازأّ إش عاراا ْو أيواا    

ين. ًلكنواا  غاريا،         ا لَْ الر  ،فل صلٌ  اإلنضا . عنافقا  شًي واا رانات رنضامْ رَا

د: أمل متا  الن از    ت عجزّ ال ٌا،  صَ ًحٌلت حَا ُ إش ي َم. رلما رأ ن قض لاَا 
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ػ عالاْ علآ       يف الضمإ، ألَط ق  اب ض  أ   ، ث ع  عم و أال ختج  قا  ن ضاأ،  عَا

ط   .ي لوا، ًار ا، ق  هذي ابصاطٌانْ الٌَقَاْ، ًلكانن رنات ي،اناا      أاقزأّد  كزا أ   لَا

يضآ قعاأ صانو  ٌٍلاْ، ابقاز       أً ختناق إنضاانا    أً قضفصا  ق  الضوٌلْ أ   م  صكَنا 

ال،ضا ْ، ًلكنن حارد وا دطزٍاْ أخزٔ، رازا أرثاز دا شّ. لكنواا داملاادا        لَط دوذي

راا  الكاثري قا  العاا لو عا        لاذلأ يازرا أ  أهاز  قا  ال،َات.      رارا أرثاز عزاصاْ.  

العم  ٍعنً  النوز إش الض ْ ابخزٔ ًهنا  خيَمٌ  قا  الصا،ا، ح آ املضاإ دان  اار قا        

يَفّ، أختلم قا  سًيار، ًأ ضالٓ، ًياف أياف      يلت  كزّ  ٍطلب قنوم قضاعفّ دعم  قا.

قااا. عناافقا رأٍاات اةغااف الااذِ ٍ صااارل للٌرااٌل إش الاااار ،  كاازا أ  أعااٌش إش    عماا  

عجزّ ال ٌا، ًلك  نفإ شاخلُ، ش عن ل نضماا جلمٌل املضا زٍ .  عّلم أال  عصُ نفإ 

 از،  فغافغن،   عنفقا را  الاار  صضُ، رنت أععز تٌياْ   ٍأ َأ ق  الالب. شاخلَا 

ل اُا دكا  يلاأ ال از، الاذِ علآ قاا ٍ،افً راا  ٍن  زنُا علآ            ألك  مل أر  أ ٌيع أ  

راف  أنااى صكا  أ  ٌٍيااف يف العااامل   أالضا ْ ابخاازٔ قناذ ًياات  ٌٍا و هنااا  راٍ وااا. .مل    

.  ازش               اقزأّ قثا  داٖعاْ الصا،ار  لاأ. سح ات إلَواا، يغازا لُا إحافٔ مارهاا ًيافق وا لُا

يضُ ر  ٌٍا أرُ صن ن راحْ دال ً مأنَنْ. ًهكذا رزا  ا َا الن ز إلَوا را  ر

أيا   الناظ رُا ٍانالن الااار  بمت اع دثمازّ را،ار ًن ازّ حانَاْ. لكا  يف اللَا  رنات            

رانت ال كازّ  نماٌ. .اةاب أداٌ       غَٗا  أ كز حب  ملغكلر أختلم ق  الاار ، ًعَٗا 

املاازّ ابًش كاا أ الناااظ،    االخاارتال. ًرمااا  اازٔ رَااين أراا، ت شًالَااب شراياار. يف     

غز . ً عا      ، أنااذنُ اهلل أرثاز قا  قازّ، ًيف نواٍاْ ابقاز ًرالت        ًيالٌا: هذا اجملناٌ  صَا

ط      ل اُ داٖعْ الص،ار ًأعل  هلاا حا . عغات قعواا أٍاقاا      أ، رُ دارزا  ال  نضآ ٍاا دان. لَا

  أحااٌل  راا  النضااإ قثاا  دعضااوا. املواام يف ابقااز، إ  الكااثريٍ   وااا  ٌا ٍطل،ااٌ  قاان أ         

ر اا،  أ شرايا وم إش قا ٍغ،ى شرايار، ًرأٍات ن ضُا يف قصانع راغري، ًمل أعاف أياف ًي اا         

 َى. .ٍا لغزادْ اةَاّ رَين  ٌل عا   عا  العما  إش ثازِ.  غاريا سًيار هُا ابخازٔ،        

عاشا اد ضااق وا، ًر قواا اجلمَا  ًهُا  ازٔ الشداٌ   لاٌ ا خاز ٍ ٌا اف إش ال،َات ٍطلاب            

. رناات دااو اةااو ًا خااز اّ هلااا أصاازارها ٍااا داان، ًهلااا حكم وااا أٍضااا اةَاا قاان شرايااْ.

.  ضااألن سًياار: إش أٍاا  إ  عااإ اهللو أال  اازٔ راا  هااذا العماا     اررااب شراياار ًأقضاُا

وا. أيهااب إش الضاا ْ ابخاازٔ،  راا    املرتاراام علَااأو ال أرش علَوااا،  علماات رَااين أركاَا

   ٍا دن صز شراير.مزّ ر،ار، ًأيضُ صاعْ حَاّ ًأعٌش. ه  عز ت ا 

 اد ضمت: صز مجَ .

 يال لُ ًهٌ ٍغاشر: إي  أ غى للناظ.
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 ..ظاٍبني، كاُا.. يف اهصادشٞ ٗاهتاشعٞ ععرٝ
ٍُ٘ااٞ ًااّ شااتٞ بٚااُ٘ق ترابٚااٞ، ٗيرٙتٔااا، نهرآٌااا  اا ا١  اهِٔاار،     ًااا َٕ انل بااني يرَٙتاا

ٞ ،        باااهِسٗي،  َٝ نًتااا ، عا٢ٌاا ٗاهتبااا ٜ باهصااباذٞ، ن ٙلااّ ٙااا ٜ ببُٔااا شتصاابمٕ بَعااٍا

ُٞ ف٘ق انٚاَٖ، َٗخالهلا.. نشرَع خو ٔا، ٗنًصَم بطرف فصتأُا اُنعاٍحر  اهط٘ٙاى،    كر٘ ٙ

َََصاآا ايباٚا  اه،اٍا، ٗتعاهاكا هارلاتٌٔا يف وهام اها٘ادٜ اهعٌٚاَ..            ََ اهذٜ اهتصا

ا  ظع٘ ٌٓا باُنتعٞ، ظعرا باإلثٍ.. كٚف ذصى ذصى.! ٗبم ٗن ٙا ٙا كٚف ذصى ًا

َ  عااّ       ُٞ خااا  د اهسًاااْ ٗانلاااْ..!أ َبَاابقا  نَشاأا، ٗٓااٛ ت،صااى  بمااَ  اهااا وهاام، بورٍاا

ٍ٘ٝ، ٗتابعكا إزاهٞ آثا    ٕ  بم ٌٍٔا إىل  ا ٖ، هلِٔا َدَفعت فصتأُا اهَبوٚى، ايرتَب ًِٔا، َٗه

ًَّ اي ض، ٗال ٙ ،تَ ر، اإلثٍ اهعٍٍٚ، اهذٜ ال  .. ًّ اهصٌا١ال 
بعا اه،رٗب، ٗ ال إىل ًعا ف يرٙتٔاا. َوباك ًِإ اهعا٘دٝ إىل ًاس عتٍٔ، يباى نْ       

ٙصَى إىل نًاَ دا  نٓؤا. عاَد، خاَفَا اهرنط ، ٗآثا   اهِعَ٘ٝ ًاتساي  تبعث  اهمععرٙرَٝ يف 

َٕ ٗ ٗذٕ. ن ٙعبب ب٘ع٘ َٝ اها ب اهرتابٚٞ اهضٚمٞ، عوٟ ه ٞ اهِٔر ًّ اهعٌاي، ٗال  جصٌ

ْ  نظحا  اهاهب، ٗاجلا٘ز، ٗظ احتاق اِط ، ٗاهع وقٚاَ. ٗ اَى إىل بٚاتٍٔ، بعاا نْ        ببهصا

َٕ نْ ٙعااا كٍٔ اهععااا١، تاارَن ذباااَق   َ  عوااٟ اهلااْ٘. ن ٙصااتحب هطوااَب نًاا ٍَ اهٍااال ٍٚ خاا

اهسٙتْ٘ تصبح  يف زٙتٔا نًأًٍ، يبى نْ تصتمٍر يف بطٍُ٘ٔ ً  يط  خبس اهتِا٘  اهعأٚٞ،   

 .ٗيَط  اهبصى اهٚابض
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ُٝ فااَ٘ق شاارٙرَٖ ا عاا  اهااذٜ  ٌعاإ   ن ٍَ إله ااا١َ  ٙطااى عوٚاإ اه٘يااك ، ذتااٟ اشتصااو

ُٞ ًاااّ        ُٞ ًاااّ ايفاااي اهباهٚاااٞ، ان رٗظااٞ فااا٘ق يطعاا ببخٚاإ اهصااا،ت، فاا٘ق فرظاااٞ  يٚماا

ا عب، تصِآا ًاّ زٗاٙآاا اي با ، بعاا  اةحاا ٝ، ٗظاحتاق ناهابالقْي اهعا٘كٚٞ         

ٕ  هصعاق  اهبع٘ض، نٗ خ٘ ا   اهبمر، ٗث،ا١  ا راَف ٗانااعس، نٗ ُٔٚاَ   انض،َ٘ٞ. ن ت٘يٍ

ٌٍ مجٚى، ن  رؤ عوٟ نْ خيرب بٕ نذاا ، ذتٟ فرا١، اها  كاُاك    اةٌت. نٙمٍٕ ذو

 .ًعٕ يف وهم اةوٍ
ٞ ، ٙا-  َٕ ًاّ ِاَك اهاهباٞ،      ٓى يطعَك اهَِٔر َشباذ فرا١.أ كاْ عوَٚم نْ جتتازٙا

 !.كاُك اهصخ٘  شتٌِ   عَِم اهبَوى
 فرا١.. عادق نًٔا ٗشبهتٔا : ن ت َحبا 

 ًَّ نَٗ َوَم.أ ذاًاأ نَ خوٚى.أ -
ٛ  اهاٗاب -   .نَٗ َوين خوٚى، ٗعاَد ًصتعحال ، كٛ ٙصاعَا نخاٖ  يف شم
 !ٗكَٚف ٓٛ نختمأ - 
 .خبت، هلل اةٌا، هما اشتعاَدقا عافَٚتٔا - 
 .اةٌا هلل، َجٍى ظبُٕ - 

َٞ اهرتابٚاٞ، ِٗتإ ذصااٌت   اشاتومكا فارا١  فا٘ق فراظاأا انبصاَ٘  عواٟ       ن ض  اه،رفاا

ًِصٌ٘د ًّ اهمٍغ. تاٍثرقا باهوراف،  هٍ ذرا ٝ اهطمض، فَخِف ا تعاظ أا يواٚال ، يوب ٔاا    

ٌٍا كثوخ  كاُْ٘. ن تٍِ توم اهوٚوٞ،  ً ِمبٌا، ٗ هبت ٔا باهصٌَك ظاٙاٝ، ت لت ٓا جَت

َٞ اإلهلٍٚٞ.  َٞ اهٍعَوى، فلرُٝ اهعم٘ب نُٓؤا، ميلاّ نْ ف اٛ عأٍِ    كاُك ترعب ٔا إىل د ج

 !!ذاث، هلّ، نّٙ تذٓب  ًّ اهلل..أ ًا
ن تعااعر باةمااَا عوااٟ خوٚااى، بااى خافااكا عوٚاإ مقااا ٙعرتٙٔااا ًااّ ًعاااعر اهااذُب        

ٌٌٍكا نالق تراٖ  بعا توم اةادثٞ، ٗ فضك نكثر ًّ ًرٝ،  اهعٍٍٚ، ٗاهعم٘بٞ اإلهلٚٞ، َٗ 

٣ٌَِااْ عواٟ  اٍرتٔا،    عااَ انطبا٘ ، ٗاال  َوَب نًٔا نْ تسٗ  نخَتٔا، ٗتِمى هلا بعاَا اهط 

َٗز عٌر ٖ اهعَٔر، بعا، ٗنبٖ٘ ها٢ٌب ًِاذ عااَٝ نظأر، ٙعٌاى      َٗهَٚآا اهذٜ ن ٙتحا ٗ رٞ 

 .يف هبِاْ
َّ كااىآل ًٌِٔااا  ااٍى ًاا  اِخاار،      ٍّ وٓاا َ  فاارا١ خبوٚااى، هلاا ًضااكا نظاأر، ن توتاا

 ٓ ٍقٟ ُ صا َٞ، بعع٘  اهذُب اهعٍٍٚ، فتتع  .ٌافتوُط فٕٚ ًعاعر  اهَ،بط
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          ْ كاُك فرا١ ، خالَي وهام اه٘ياَك، كاثتَٝ اهتٍ٘عام، ٗكاٍ ًاٍرٝ فاجبٓاا اه،ثٚاا

عِا َُٔ٘هٔا باكرا  هتذَٓب ً  نٓوأا إىل ذصااد اهمٌاح  ٗاهعاعت..!! ذتاٟ نُٔاا شامطكا        

، بني شِابى  اهمٌح ، ٗانِحى  يف اهٍٔتًٝ،عٚا  عوٚٔا، يف نذا ايٙاَ، َِك هلَٚب مشض  

ٓ اار عَ  ٝ           ايٓااى ٙااَآا.  َٝ اه ٍخااا ، ًٗااٍر حن٘ٓااا، ٗ اذاا٘ا ٙرظااُ٘ٔا بانااا١َ اهبااا َد، ًااّ َجااٍر

ٞ  ٙابصٞ، ٗٙضاعُ٘ٔا ًماباَى نُ ٔاا، َعاٍى  ا٢رَتٔاا اه٘اخاذَٝ تا٘يُ، فارا١،          ٙلصرْٗ بصو

هتصرتَٙح يوٚال  يف َ ىِّ ظحرَٝ اهبوقَ٘ ، يبى نْ تعاَٗد اهعٌَى يف اةصاد. ٗتصتصاوٍ هوِاَ٘،   

ٔ اٗٓٛ جاهصٞ ً  اهعا ً ح َٗهْ٘ اهععا١، بعا كٍى ُٔاٍ    .٢وٞ، ٙتِا
ن ٙ خ قاااف تعاااب  نٙااااَ اةصااااَد، نٗ تلصااات  اةحاااا َٝ، ًااّا إذصااااط  خوٚاااى باهعاااا ،     

َٕ فرا١َ اجلٌٚى، اهاذٜ ال  ، ذتٟا     ٗباهذُب، ٗن ٙصتط ا نْ ٙتخٍَٚى نُٕ ٍِٙر يف ٗج ُ  وِٕٓا ٙباا 

َٕ اهِاعٌٞ، ٗكٚف  ًَالحم    ٍ٘ ّا  رؤ عوٟ تص ٌَٕنُٕ ن ٙل  .هٍٚرقا توم اةادثٞ تماشٚ
ًّ يبى  ظرٗق  اهعٌض ، ذتٟ يٚو٘هٞ ًا بعا اهٍٔتٝ، ن ٙلّ ٙرفا    ٔارٖ ، ٗٓا٘    

ُٞ، ٗٙربطٔا ًّ ٗشطٔا بص٘ق  بعاا    ٍٍ  ٌ   كِى ذسً َٕ اهصمٚى ، ث ٙمط   اهصِابَى مبِحو

ٕ ، ٗٙتاااب  اهعٌااَى، يبااى نْ جتٌاا َ    ََ  اهصااِابى  اهطرٙااٞ، اَنر ُااٞ، ثااٍ ٙ ومٚٔااا خو اا ُٞ ذااَس اهعا٢واا

اهصااِابى ، ٗتِمواأا عوااٟ  ٔاار اةٌااا ٝ اهعحاا٘ز، إىل اهبٚااا  ، هت اااَ َط الذمااا ، ٗت صااتخَرَد  

ذب٘ب ٔا. ٗكوقٌا ٗجَا نُٕ ًاتساي هإٙ َايٌٞ، ٙصعا بعا اه،اا١ حن٘ نعوٟ اجَلَبى، هٚعٌَى 

        ٕ ٌَ ٌَاَى بِاا١َ بٚتإ اهصا،ت، اهاذٜ يَصا هإ ٗاهااٖ     بمط   اةحا َٝ اهربكاُٚٞ اهصا٘دا١، هٚل

 ،َٕ َٕ عّ ٓذٖ اه اُٚٞ، ٗذ٘هٕ يطعٞ ن ٍض تصوح هوس اعٞ، بعا نْ حي رٓا ب بش يبَى  ذٚو

ٌَاَى بٚتاَم     ٗٙمتوَ   خ٘ ٓا، ذتٟ ه٘ بمَٚك عاٝ نع٘اَ تعت،ى ٗتمط  ٗتابين، دْٗ نْ ت ل

 ،َٞ اهص،ت اهِا٢ٛ، هلِٕ ٙطّى عوٟ ًا٠ً ٗاشٍ  ظاش ، خيتوف عّ ًا٠ يرٙتَم ا ضٚو

َٞ اهِٔار  بموٚاى. ٗبعاا اه،ارٗب، ٙعا٘د إىل يرٙتإ اهصا،تٝ،           اه  ال ٙ ر٠ ًِٔا نبعَا ًاّ ها 

ٍَ اهٍا َب اهط٘ٙى، ال َ ، ٗال ع ٘ا١  نبِا١َ آ٠ٗ، يف اه٘ادٜ اهصرَٚ ُازال  شالَه ٕ  اهٍال  .خيٚ 
يف نذا ايٙاَ، َٗ ى يف نٗي اهوٚى ، كعادتٕ، ٗيبى نْ ٙاخَى اهبٚاك، اُنعاَرع عواٟ    

هبخٚوٞ، ف   َ٘ق ناهعٚخ ذاًاي ٙرت  ، ٗفٍٚى نُٕ ٙصبي عِٕ. مَجَا ُصٌاق اهصٚف ا

ٕ  مباا ٙعابٕ       َ  يف عرٗيٕ.. ٓى نخربقا فرا١  نبآا مبا ذَصى.أ! إوا ، نااوا ٙرت ا   ا٘ت اها

َ٘عٚا..أ! هوبَٚك باٌب ٗاذا، فلَٚف تاخى  دْٗ نْ ٙراَن اجلٌٚ ، ٙا خوٚى..أ!  اهتٔاَٙا ٗاه

 !كٚف، نٙٔا اهعاثر..أ
َّ٘عَم ابِتٔا، ٗ اٌتٔا اهط٘ٙاى، هإ ًاا     ٍْ ت ّا هٚخ ٟ عوٟ ننَ محااْ ي ن ٕ ،   ن ٙل َها

ٍٛ..أ! ال....         ٍٍ ٓى ًّ انعم٘ي نْ َباراَد اهصاباُ اهبااكر ، ٓا٘ اهصابب يف إيٚا٢ٔاا اهٚاً٘ ٍٍ.. ث ث

ِّم..أ ال، ٙا  !فرا١.. نٙتٔا اةٌما١، ًاوا ف ني عّ ن
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ٍ  خوٚىٗنًاَ ه،َط اجلٌٚ ، اعرَتفكا مبا َذَص  .ى، ٗنفَصركا عّ اش

ََ٘هاكا، َٗظاَتٌكا، ٗهاربَك ابِتٔاا،      َّ عوٟ  نَشٔا، ذتٟ كادق تإًٚ، ٗه َهَرَبَك اي

ُٞ    ذتٟ كاَد ٙ ،ٌٟ عوٚٔا.. شبيتوَم ٙا ُٞ ناهعٚخ ذاًا ي ت عى  اه اذعاٞ..أ! هعِا فاجرٝ.. ابِ

 !اهلل عوَٚم، ٗعوٟ وهم اه٘ها اجلباْ. كٚف شبخ ٛ اه ضٚرٞ..أ
ًَصكا ٌْ ٗآواْ. ِٗٓااَن نًاٌ٘  ال      تٔا ُٞ هلاا عٚا٘ ميلاّ نْ ت خ اٟ    ُصُ٘ٝ اهمرٙٞ، فاهَبٍرٙا

ٌَى.ي  ..عوٟ نذا.. ناُةٍب، ٗاَةَبى، ٗ ك٘ب اجَل
َ  خوٚاى بااهسٗاد ًاّ فارا١،       ٍٍ، ِٗمٍت، ٗتعِٚف، كاْ إهاسا بعَا نخُذ، َٗ ٍد، َٗظت

َٖ  ٓ٘ اَةّى ايًثى.. ايتاَدٓا نُٓؤا ًّ بٚتٍٔ إىل بٚك خوٚى، اهذٜ ا طَرَب فرا١، بَاٗ  

ٌَى بِا١ٖ بعا ٍٜ، اهذٜ ن ٙ ل َٕ اةَحر َٞ اجلَبى، هٚعٚعا ًا ُكَتَب هلٌا يف بٚت ٌٍ  ..إىل َي
ٙسٗ ٌٓا نذا، ٗال خيرجاْ ًّ اهبٚاك إالق   ٗذَٚاّٙ، بعَٚاّٙ عّ اهمر٠، ٗاهِاط. ال

ٔاا، ٗاشاتطاع   هٚعتين خوٚى بانس ٗعااق اهصاٚ ٚٞ، اها  نعطاك نُكوَ     همضا١ اةاجٞ، نٗ

ًَخااض  اها٘الدٝ. كااْ بطِٔاا      نْ ٙبكَى ٗٙطعٍ زٗجتٕ ًِٔا، هعٍاٝ نظٔر، يبى نْ ٙبتٚٔا 

ُٞ فِٚٞ  .يا كرب بعلٍى نثمَى عوٚٔا كثتا ، كاُك متٚى  يف ًعٚتٔا، كبطق
ٙتصٍرَب  ٘تٌٔا خا َد ذحا ٝ اهبٚك،  ذتٟ نذادٙثٌٔا كاْ نهوب ٔا ٌٓصا ، كٛ ال

َ٘ اها ب اهرتابٚٞ، ا ُٞ هلٌاا، عواٟ ب عاَا      حن ه  متٍر ًّ نًإً، ٗت٘دٜ ًّ، ٗإىل نيارَب يرٙا

 .عاٝ كٚوً٘رتاق
ٍ ، ٗتصاار ، ٗخوٚااى حياااٗي اهتخ ٚااف عِٔااا، ٌَٗبُتٔااا،    هعاااَٝ نٙاااَ، ٗفاارا١  تتاابهق

 .ٗٓٛ تتعٍبث  بٕ، دْٗ جا٠ٗ
ٍّ عِاا اه،ارٗب، اهبعاار            ٍّ، عا٢اااُق إىل بٚا٘تٔ َّ محتٓا كاُاك بعاا  اهِصاَ٘ٝ ٙص ام

َٞ، ٗاهعاعت، ًاّ         َٞ نٙااَ، ِٙمواْ٘ َهٌااَ  اةِطا ً رٓمْ٘ ًّ اهعٌى انت٘اَ ى  َٚوا ٗاهاٗاٍب 

اةما٘ي، إىل اهبٚاا٘ق. تعاااىل  ا٘ق  فاارا١َ، اُنصاات،ٚث، ٗحنٚاب  زٗجٔااا اهبااا٢ض، اهااذٜ    

ف ًاوا عوٕٚ نْ ٙعٌى كٛ ٙصاعآا يف اه٘الدٝ..  ااَذكا إذاا٠   ُنشَمَط يف ٙاٖ، ٗال ٙعر

ٞ  ًاوا حياث يف وهم اهبٚك اِثٍ، فازداَد حنٚاب خوٚاى، ٗتابعاك فارا١       اهِصَ٘ٝ، ًتصا٢و

  راخٔا، ذتاٟ خااَ قا ي٘آاا، ًٗاا ًاّ دهٚاى عواٟ يارب خارٗد  نط  اجلاِني. تٔاَهَلاكا            

ثِّ، اهعَ اّ. ن تارتٍدد بعاا  اهِصا٘ٝ     عوٟ كتَف زٗجٔا، ٌٗٓا جاهصاْ عوٟ فراظٌٔا اهارٍ 

 :ٍّ  باهاخ٘ي، ٗن تَعمٔا ايفاي  اه  ت٘ا ٠ خو ٔا اهسٗجاْ.  اَذك إذاآ

 ٗٙوم ًّ اهلل.! ناوا ن فرب نذاا  أ  ٙا -
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ًَّ نخرب، ٗهّ ِٙحَاُا نذا -  .ال نعرف 
َْ إىل اهبٚك ا هبا٢ض، ن ُموَك اهِصُ٘ٝ ا رب إىل اهمرٙٞ، جتٍرنق عاُٝ ُصا١ُ، ٗ َعا

ٍّ ٜم ًاأِ َٕ،   ت َوااح ن مبصاااعاَٝ اناارنَٝ عوااٟ إخااراد اجلااِني اهعِٚااا، اهااذٜ تعااٍبَث باارذٍ نًاا

ٍْ انارنَٝ تلااد  متا٘ق.      كبُٕ ال ٙرٙا ا رٗد إىل ٓذٖ اةٚاٝ. ٗعاَد ا رب  إىل اهمرٙٞ، باب

ً  ٚا َٞ، ٗال نذا ٙصتطٚ  َفعَى ظ١ُٛ  ُٞ اهمرٙ َٙ  .ال دا
ًّ ميلّ اهوح١٘ إهٕٚ، يف َذٍى ن عَب انعاكى، ن شَى نَذا  ٗجٔا١ اهمرٙٞ، ٗآخر 

َٞ، عارب    َٞ اه٘ذٚاٝ، اه  جا١قا تم٘د  شٍٚا تٔا اهَلر ًا َٞ اهِصا٢ٚ َٞ، ٙصتاعٛ اهطبٚب إىل اناِٙ

اهطرَٙ اه٘عرٝ، هععاراق اهلٚواً٘رتاق، ٗنٗي تٔاا يف آخار اهطرٙاَ، يباى ٗ ا٘هلا إىل        

وقَ اها َب ان٘ذعٞ، ٓٛ اهعرجا١ ، هلِٔاا  ا، تصاعآا اهِصا١  يف تصٔاهمرٙٞ، ُٗسهكا ًِ

َ٘جٕٚ بإذا٠ ٗالداتٔا انتعٍثرٝ َٞ اه  .إُصاُٞ. ٗيا شاعاق شابما ، زٗج
ُٞ ًّ انصات اهعااٍق، ٗ اوك اهطبٚباٞ إىل اهبٚاك انصات،ٚث،        بعا ذ٘اهٛ ُصف شاع

  :ج ٍِكا، ٗ اَذكا ًصتِلرٝ 

 اِْ.أ! انرنُٝ مت٘ق... ناوا تبٍخرمت بطوَب اُنصاعاٝ، ذتٟ  -

َُ خوٚى ٙتٍ٘شى إهٚٔا :   كاْ اجل٘اب ، َ ٌتا .. ثٍ  ا

 دكت٘ ٝ.. شاعاٙٔا، ن جَ٘ن، هٚض هٛ هتٓا يف ٓذٖ اهاُٚا..  ن جَ٘ن ٙا -

٘ شعٛ، ٗاهبايٛ عوٟ اهلل –  ..ٙا نخٛ، شبفعى  ًا ب
َٞ، تالٓاا نخ٘ٓاا، هلاّ...     ١كاْ اَةٌى  ت٘ ُٞ نْ ت خر َد اهط وا ًٚا . اشتطاعك اهطبٚب

ًَاٝ بعا ٌٞ ج ثثا  ٓا  .نْ كاْ اهثالث
ًٍ٘ا٘ا      َُ هبا ٢ٔا، هت آش ٞ. ترَن اجلٌٚا   ج اثٍ  اه٘هٚاَاّٙ، ٗتل نشَوٌكا فرا١  اهرٗ

ً رت  ، ن ٙع ا خياف ًاّ ظا١ٛ، ٗال عواٟ     ٘ ي بصُ٘ق  َٞ نًٌٔا.. خوٚى  ِٙاب ، ٗٙع ذَ٘ي جث

ٕ  بعا توم اةادثٞ  ..ظ١ٛ.. يٗي  ًرُٝ ٙرت     ٘ت 
ٌٍو٘ا اجلثا ًنَي عوٟ  ٔ٘   اهٍاٗاب، ُٗمو٘ٓا إىل توَم انس عٞ، يارب اهِٔار، ذٚاث     َذ

ٜم ًااّ اييااا َب عوااٟ زٙااا َٝ اهماارب ، هصااِ٘اُق        ٗٗ َٙااَك اهثاار٠ يف ذ اارُٝ ٗاذاااٝ. ن  اارؤ ن

 ..َ٘ٙوٞ
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يف قرٍتاننف ّ غ فر ننْ ًبكنناّ  ننت ّ   مل ٍكننا بيتَننذ بينننِ ًيننا ف ً ظنناف  َننى   اننف  

 أرؿوف  ا بيرتبب ًبيقع بملمزًج بى ً نيك سقفوف ًبدتاربن بألربعْ. 
 ف ذ أّ ُ يف تلك بملركلْ ختَط ثَفباف  َفمف بتفق, ً ف ذ ختتفر  ا بيقمفغ 

يتتحمل  فدٍفت بياهر ًبألٍفم. أّ ف بملاف فت بييت  ,بأليٌبن بيشٌدبٕ تظتوف  بفألٍفم بيشٌدبٕ

دخلذ بذتَفّ يف  ركلْ  تأخرّ ّبفن بذتكٌ فت ب طرتب َْ بملتعفقتْ,  كنفن أفلتونف   

 ْ ًبعـنوف  ٍنا بؼنٌر هٌطنُ  َانى ًتظنُ        ,ذب يٌن خف ُ  رسٌم  لَوف بملاجل ًبملطرقن

يزرب َْ, ًيف أفلب مل  رهف يف قرٍتاف ب ,فَففرب, ً لَوف رسٌ فت أخرٔ يٌرًد ًأطجفر

ًبيٌ ٍنفت   بيظا أ وف  ف ذ تأتُ  كر ْ مما   كفجْ هلن  بونف, أً  نا بأل ن  بملتحناّ     

بملتحنناّ بأل رٍكَننْ بيننيت  ف ننذ ترسننل  لننٓ بألخننؽ أ َننفض بذتلَننب ً ٍننذ بيشننمك   

ًسَفربت مجع بيقمف ْ, ًبييت أػتحذ  َمف بعا ترسل ػٌبررنوف ًطفٖربتوف ًمتاع  ّاف 

 ًسَفربت مجع بيقمف ْ, ًأطَفٕ  ج ّ أخرٔ. بذتلَب ً ٍذ بيشمك

حنا بإلخٌّ بيجالثْ بيؼغفر خجال   ا  ٍّاف بملٌكنا  لغمنف  بر نف أكنا,       ّاف خنتت٘

ًهننٌ  نرخ أخنن في  ننا تلنك بيناً  بعَاوننف كتنٓ فناب بيلننٌن        _ إؿنف ْ ّ  بيلنٌن بيٌبكنا   

بني كجلُ قّؼذ أّ ُ  ف  —بيٌبكا منط كَفتاف  لوف,  ال يٌن سٌبي, ً   كر ف ي

يف   ف  فن ٍظور  ف يف بيابخل, ذيك أّ ى ًهمُ  ج ب  يشحفب  كف ف  بيعلٌٍني بملاف ْ

تلك بألٍنفم  نا بينٌهال ب طنرتب ُ مل تكنا بيجَنفب بيابخلَنْ قنا ب تظنفذ يف قرٍتانف           

 ّانف,    ا دًن ب تتفي أطَفؤ ف بيؼغ ّ  ا تلك بيفتحْ بيفربفَْ بعا, ينيك ًجب أن تطل
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 ّانف  ـنحك, ً      ـحك  ج ب  ملرآهف, ً  أدرِ كتٓ ٌٍ اف هننب ملم   ّاف ًّذ  ربهف

سَّمف تلك بييت ختؽ أخُ بيؼغ   مفد,  قا  ف ذ ػغ ّ جاب  يارجْ أّن أ ُ كنني  

, ًّؿف ْ هلنب,  عمنفد  ى, مل ٍكا ذنلٌ هلف تقتَلى ّ غ  ٌقوف متف ف َ ف ذ حتملى ًتافف

جّاننْ  فنناب بيتَننذ ًبشننتتى فتى ًبربٕتننى,سننر سننعفدّ بَتاننف بـننحكتى بملالٖكَننْ ً ظننففت 

    يلفرح ًبحملتْ.
 لَاننف  بطننرتب َْ  ّاتوننف سننٌدبٕ  رقعننْ رقعننف   ف ننذ سننربًٍل بينننهفب ّ  بملارسننْ

هفتَك بياً  كف لْ يٌبٕ بيعابيْ ب جتمف َْ ًبيعؼف بيفكرِ بيربًيَتفرِ, ًقا بر ت 

ٍف  مف  بيعنفمل بحتناًب,   جلَْ ًبؿحْ  َوف, ً  سَّمف  ا خال   تفربت  تتذ  لَوف: 

ُ  ًبملننٌت يرب ربٍفيَننْ. ٍغطغننُ تلننك  أ جننر  بسننتدا ى بيجَننفب ّ  بيننر تتني  ٗننزر خننف 

ّجنلَزٍْ أً  تفربت قلاًهف ًمل ٍار ٌب  حٌبهنف   أكر ف  بيتال َن ستٌرّ يَكتتٌب  لَى

 َمف تلك  اعتو   ا تعل  يغْ بأل ابٕ  تدّرجٌب  ً   عافهف, ألن  ابرض بذتقتْ بيَعربَْ

بيتالسنتَكَْ بينيت كنني     ًّن  شنَذ  لنا أ شنٓ تلنك طبيٌطَنْط      بعا  ا جف عفتو  أ نَني. 

 ٍـحك بالبل بملارسْ  لٓ ّثرهف.  ف ذ تعرق بيقام تؼار أػٌبتف 

   دهظناف حننا تال َنن بيؼنف بيجفينح ب بتنابُٖ, أّن أكنا بيتال َنن بيننِ جنفٕ           

مجَننل ّاننفي ياننف بعننا بذتؼننْ  ذب يننٌن   تننأخرب  ّ  بيؼننف قؼنناب   ننفن ٍرتنناِ سننرًب    

باطف , ًأردخ أّن خفيتنى بينيت تعمنل يف يتانفن أرسنلتى ينى هاٍنْ  لنٓ بيعَنا  نع            بيارسَْ

قمَؽ أخـر. ٍف يلٌسف ْ ٍف ًسَ  قلتونف يف  فشنُ. ً ٍنفدّ يف بيقونر بيافشنُ ًبيعؼنف       

بيفكننرِ مل ٍكننا بيشننَا ًسننَ  هنننب ٍاننزل بيتاطننف  ًبيقمننَؽ  ننا جشنناي ّ غ يف ٍننٌم    

  ًرّبمف  اا ف ٍافم,  لشذ  تأ اب . بيعطلْ,

ًقمَؼنى بيلننبن سنَطرب     باطف  ًسَ  مل ٍعا ٍظغل بفيُ يف تلك بيشا بملتكرّ ّ غ

 لٓ  كرِ ًكٌبسُ,  تذ أحتني بيفرؾ ألختلص بياظر ّيَومف ًّ  ػنفكتومف بيننِ   

ٍنف  باب يُ كشٌ ف  فردب  ً اذ أردد يف كشرّ بلوجيت بيتاًٍْ: ٍف ًِ ٍف ًسَ   ف أ ٍانك  

 رٍذ  ااِ خفيْ  جل خفيتك.

تافهٓ ّ  اع أبُ بيفال ح  ف  اذ أهجص بى  ا خال  أّ ُ بييت اعنت  أ طنق   

بومف يف  ٌ ُ,  أّ ت  بقٌيى: ّّن  ا بملعَب يف قرٍتاف برتابٕ ثَفب  وني تظور تففػنَل  

 بألجشفد. 

يظنربٕ أِ طنُٕ    إلدرب ُ أّن أبُ   ميلك  قٌدب  يف بذتقَقْ متاَذ يٌ أغّ اف أفاَفٕ,

يف تلك بذتقتْ بيتفيغْ بيعابيْ ب جتمف َْ, يكا  ف  بد  نا تعفسنيت أّن أبنُ بنفل بيعانزّ      

ُ    بيٌكَاّ بييت  ّاف   لعب  عوف. بف وف ًهُ يف بملر ٓ  ا دًن أن ٍعل  أكناب . بكنذ أّ ن

ذ كز ف   لٓ  ازتاف بييت  ف ذ أه   ؼفدر قٌتاف بيظربَْٖ ًبيغنبَْٖ أً  , ًألّ وف  ف ن 
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مبازيننْ أكننا أ ننربد أسننرتاف ملننف أمورتننى ياننف  ننا رقننْ ًكشننا  عظننر ًطَننب أػننل ً ننرم   

 كفمتُ  أّ وف ر َقْ  ا ر َقفت تلك بذتقتْ بيتفيغْ بذتشفسَْ. 

  ال نننى ينننُ: أ نننذ بيشنننتب.  أبنننُ ًأ بنننا ّذ رآ نننف كزب نننٓ, ثننن  قنننف   ٌجونننف   أرفنننٓ

كني  ٌدتى مورب  ب تظر في ّ  بملاٍاْ يف سَفرّ بيقرٍْ بيٌكَاّ. ً خرج أبُ  جرب   تٌجوف 

مجَعاف يف سفكْ بيقرٍْ,  قا أخربتاف أ نُ أّن أبنُ ذهنب ّ  بملاٍانْ يَظنرتِ يانف هنابٍف        

 بد خفقفن قليب ًبنات بيشنعفدّ تغمنر ًجٌهانف مجَعنف ,       مجَلْ, ًّذ  كذ سَفرّ بيقرٍْ

 يشعفدتاف, ًألّ ى سَحؼل  لٓ باطف  ًقمَؽ.  فن سعَاب  ً  سَّمف أخُ  مفد بينِ

كـااف أبُ, ًهٌ ذنمل  اّ أ َفض  ز افهف  ا بني ٍاٍى, ًب طلقاف حنٌ بيتَذ  

بفهلابٍف بييت جلتوف, ًٍنف يلشنعفدّ بيغنف رّ  لكنل  ّانف قمَؼنى ًباطفينى.         ياعَع أكال اف

 أخفطب  فشُ: بآلن أستطَع أن أبفهُ ًسَ  بجَفبُ بدتاٍاّ.  قلذ

أ ف ًهظنفم أخنُ  نتفحؽ ثَفبانف      يتشافهف بعا أن  ز ذ أّ ُ بيابفبَص  اوف. ًركاف

ًمنظُ  تتدرتٍا ف   ؼاقني هنب بيفرح بينِ   ٍـفهٓ. مل  اتتى يف فمرّ ب ظنغفياف  

 ف ّن رآ نف   يعمفد, ًب تقا ف أّ ى  شَوف يف بيشَفرّ, يكا بأ فشاف أّن أبُ مل دنلب ثَفبف 

ً اي أبُ بظنربٕ  بجَفباف كتٓ ب فجر بف َف , ًمل جتا حمفً تاف يف ّسكفتى ّ غ بعا أن 

أدر انف أّن بياقنٌد مل     نام طنربٖى بأّ نى مل ٍعنرخ قَفسنى.      ثَفب أمجل  ا ثَفباف  شٌفف 

كـنناى ًبكننٓ. بغننت   مننفد حمننفً    ننزل قمَؼننُ ي تاٍننى, ًهننٌ     تكننا  ف َننْ كننني 

ٍرجتف فـتف  ًكز ف , ًّذ مل ٍتمكا  ا  ز نى  نفد يلتكنفٕ قونرب . قلنذ ينى: ٍنف كتنَيب         

 لٓ قَفسك. قنف : د ن  أقشنومف     فاب  أبُ سَظرتِ يك ثَفبف هٌ  ت   لٓ جشاك, ً

بانف   , ًمل ٍا نى أن ٍلمشنى. قنف  ػنفرخف      حشب.  ورتنى  فجتنى ّ  هظنفم,  اونري أٍـنف      

 بيتاطنف   ًبيا ٌل متأل ًجوى بيؼغ : أجّربومف  قط ًأ َاهمف. ػرخذ بى: ستـَع يف

ًبيقمَؽ, فاب   اا ف أ ٌد  ا بملارسْ سأد ك جتربومف.  نفن  لنُ أن أبكنُ كنني     

ُّ, ًٍشأي  ّن  نفن ممكانف    ُّ,  حـناتى ًأ نات ينى أنّ        ًقف ٍاظر ّي أن ٍتفنرج  لن

أبُ سَظرتِ يى أكلٓ بيجَفب. قف : ّّ ى ٍكنب. قلنذ ينى ّّن بألب   ٍكننب, ًينٌ تنأخر      

 .قلَال , ّ غ أّ ى   طك سَافن ً اي

  فم  مفد كزٍاف   لٓ بيرف   ا أّ   ً اتى أن أ  ي ثَفبُ يف بيٌَم بيتفيُ.

 كنفد أن حنلغنق  ركنف  بجَفبانف. يف بذتؼنْ بيجف َنْ جنفٕ          ـَاف ّ  بملارسنْ ػنتفكف   

بننفيعٌدّ ّ  بيتَننذ. ب تقننات أن  رجننل  ننا بيقرٍننْ ٍطلننب  ننا بآل شننْ أن تننأذن يننُ ًهلظننفم

ل أن دنلنت  يَجنرب ثَنفبُ, ً نف ّن بقرتبانف  نا        مفد بكنٓ أ نفم أبنُ  طلنب  نا بيرجن      

 ا بيافض ٍاخلٌن ّ  بَتاف ًه  ػنف تٌن ّ غ  نا همشنفت فن       بيتَذ كتٓ رأٍاف مجٌ ف 
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 فوٌ ننْ.  فدٍننذ أّ ننُ  ننُ أ ونن   ننفذب دنننرِ, يكننّا أكنناب  مل دنننت  ً لننو  ٍقّتلٌ اننف  

 ني رأٍف ف. فر تاف  ٌجات أبُ ًأ ُ ٍاتحتفن ً بد بكفؤهمف ك ًميـٌن. ر ـذ ّ 

ً ٌقنى طرطنف أبنَج ًجنرح  نٌق جتوتنى بيؼنغ ّ ًأثنر بشنمْ            فن  منفد  فٖمنف    

ففبذ.  فذب بى؟ كر تى  ل  ٍتحرك. هز تى  اّ  ربت يكّاى بقُ  فٖمف . قلذ ينى جٗتنك   

بفيجَفب.  ز توف ًأيقَتوف  ٌق بيظرطف بألبَج يعلنى ٍربهنف  َناوج, يكّانى أػنّر  لنٓ       

  افدي.

ف ًتتعك  ّ  بملارسْ.  انذ يف بيشنَفرّ ألطنرتِ ينى  نف ٍرٍنا       قف  أبُ: يقا فف لا

بعا أن أخنت قَفسى بفرتَط. باطفيى طرب ً ؼف بيظرب ًقمَؼى أقل  ا ذيك. ػرخذ 

بفيشفٖق  ُ ٍتٌقنف كنني مونر  جنأّ.  لن  ٍتٌقنف. ػنا تى. ػنا تى بقنٌّ ًهنٌ ػنغ             

رتِ ينى قمَؼنف    يكنا مل ٍنرد. ً اتنى أن أطن     ,  ل  ذنتمل. محلتنى ً لمتنى  نج ب    جاب 

  ل  ٍؼاق .  عى كق,  ل  ٍكا  عُ  قٌد  ففٍْ. أ طت  أّ ك  ػنَغتوف  ًباطف  ,

  ُ أبَعوف, يكاى ستق  قتل أن أذهنب ّ  بملاٍانْ. أ نف مل أ ناي أن أطنرتِ ينى تفبٌتنف        

طٌيى ثالثْ أطتفر, ً  أن أيفعى بونب بيكفا. أ ف مل أبع  ازتاف بيٌكَاّ  ا أجل أن أربي 

هف هُ ذِ ثَفبك   ٌقى يكاى ٍأبٓ أن دنربوف. رمبف مل ٍعنا هانفك  نا كفجنْ      هكنب.

 هلف. سأ َا بيؼَغْ ّ  أ ك .

 
 



 

 

 

 

 

 

 ضيف العدد  

 

األدوبة، والفنانة العربية مع 

 ة الباطنياألستاذة بزّ

 

 اح إبراهيمجن أ.: أجرى اللقاء           

  



 



 ضيف العدد

   

191 

 

 

 مع األديبت، والفنانت العربيت 

 األستاذة بّزة الباطني

   .نجاح إبراهيمأ 
 من سوروة ة وروائيةقاص                  

 

ميدعةةةيف جم الةةاخمتل ةً فةةةش تةة ف يةةى  ش ت ةةي      

قاصةةة وروائيةةةش ُ ًةةسر   أدةةرأل وال، ااتفةةا ش  اُيةةة   

سيناروو مد دالتش ولراما ُ فزوونيةةش ااثٌةة جم ا ة اث    

 ا شعيبش وتنانة ُش ي يةش وصانعة لمى ا عرائس. 

هذه املراة ا زاخرة ا لِّ هةذه اباةداعات  ية     

؟  ية  يةي ب اعشةرون    ندخلر ِسةفر اااااُ ةا ا ةال  ةد     

مؤ فًاش وعشرون جم تور اخمنًظار؟ و ي  نٌّأن جوائزها 

ا  ةةٌ،ةش واهأ ةةا مدةةاامة ُنظأ ةةا لو  ال ةةس ا ًعةةاوف  

جم ا روةةاع عةةن ق ةةة ت ا ييةة  ا  ةةي،ت وهةةل ندةةً ي   

 موا ية مد،ُ ا جم ا ضوء ؟

 إن ا االوية ا  ووًية ا شام ة ازة ا ياتين.  

 مو يْ بّصٔ الباطين؟ ■

مْاطي٘ عهبٔ٘ خلٔجٔ٘ كْٓتٔ٘.  ■ ■

أو ّجدددوٗ ّأخددد  ّعنددد٘ ّخة.ددد٘ ّْدددوٓ ٘.   

كةتب٘ حمرتف٘، نّأٜ٘، بةحثد٘   ا.درتا    

ا.ُدد، ، فيةىدد٘ تُددؤلٔ٘ ّْددةى،٘  مددٙ     

 أ.،ةب. 

ّ.ددويف   ا.وْٓدد  ميا دد٘ ا ه ددةب    

. تْ  ّا.وٖ بة.ُدٔوْخ٘، ّأىدة   4591عةو 

  ا.،ةو ا.ثةىٕ مً عنهٖ. كةٌ .دٕ أخدْٗ   

ّأخدد  ّاحددوٗ مددً ا و    ّأخددْايف مددً ا ب 

حفعَة اهلل، ّى،ِٔ كليدة   بٔد  ّاحدو    

 بهعةٓ٘ أخٕ ا.وبري نمحُ اهلل. 
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 خل  ا.ٓف ا ّل اإلبتواٜٕ ّأىة   

  ٖ . جدةٛ ل.دب باهٓد     4591ا.ثة.ث٘ مدً عنده

ا.ٓدددوف٘. كيددد  كدددثريٗ ا.بودددةٛ حددد      

ٓغدددددة ن أخدددددْتٕ و  ا.،نددددد  أّ .لنونيددددد٘. 

اْاحبتين أخد  م،َدة مدهٗ ا  ا ونيد٘.     

تٕ علددددٙ ا ددددوٓء ّا.غيددددةٛ ّنّآدددد٘    ددددون

ا وةٓددددددةيف ّأخبددددددةن ا.بٔدددددد  أ ٍُدددددد  

ا ونيةيف، فةيتوع  ىةظهٗ ا وني٘ أمٕ 

أْدهيف علدٙ أٌ تًددجلين كتلنٔدمٗ ن دده    ّ

أٌ ا.،ةو ا.ونايٕ كةٌ  و بوأ ميدم مدوٗ.   

 ا وني٘ ٍٕ ا.،ةمل ا.مٖ أعُ ُ. ْةنيف 

أىَٔدد   نايدد  ا.ثةىْٓدد٘ مددً ا. ًدده     

ب،ثددد٘ ا  بدددٕ   ا.وْٓددد  ّحٓدددل  علدددٙ 

.ونايدد٘ ا.لغدد٘ ا.فهىًددٔ٘   كلٔدد٘ ا  اب   

   Ecole supérieure des lettres ا.،لٔدة 

ّختهجددد  مدددً جةم،ددد٘ جهّىْبددد       بدددريّيف 

. بددوأيف حٔددةتٕ ا.،نلٔدد٘  6754بفهىًددة عددةو 

كنونيددددد٘ .لغددددد٘ ا.فهىًدددددٔ٘   ا هحلددددد٘  

 6761ّحتدددددٙ عدددددةو   6755ا.ثةىْٓددددد٘ عدددددةو  

َددةنك  خا ددة   تددت.ٔف كتدد  مدديَ    

ا.لغ٘ ا.فهىًٔ٘ .لنهحل٘ ا.ثةىْٓ٘ ّا.دمٖ مدة   

  وال ٓونٍ ميم ىَةٓ٘ ا.ًب،ٔئةيف.

حسُت َاهلل مو أِو أبدأ بعدد يدرٍ الحُحدٕ     ■

التعسِفّٕ ، فًل أبدأ مدو ضدسد ، أم مدو بتابتد      

الددثا ، أم مددو   عددو الدددزاما، أم مددو أ ا دد     

 تشكّح  اجلمّل؟

ةٌ تاددْناط طبٔ،ٔددةط  كدد  ل.ددب كدد  ■■

مً  فةته اإلىُةٛ   ا وني٘، و  ا.بحء 

  ا.رتا  ا.ُد،  و  ا.وتةبد٘ اإلبواعٔد٘    

ّا.ًددددددٔيةنْٓ ّا ددددددْان، ّمددددددً ا.هيددددددْو  

ا.افْ.ٔدد٘ و  ا.فددً ا.تُددؤلٕ. أّل  ٓدد٘ 

متوةمل٘ كتبتَة كيد    ا.ٓدف ا ّل   

ا تْيدد . كيدد    ا.،ةَددهٗ مددً ا.،ندده.     

فهٗ   كةٌ مْْٖع وىُةٛ: ) كيد  مًدة  

 ّ.٘ أجيبٔد٘ ّأىد  تًدريًٓ   َدْانعَة ،     

حمل  عله با ك. ْفٕ َ،ْنك(  لد     

ا. ٓدد٘ ب،ددو م ومدد٘ عددً أيددبةب ا.ًددفه،    

أىدين حدد  نأٓدد  علدده ا.وْٓدد  علددٙ أحددو  

ا بةىٕ  نهىٕ حي  .لدْطً ّنحد  أختٔد     

ا.بْٔيف ّا.يدةٍ ّا.بحده ّا.ًدفً ّا  دةىٕ     

أبدددْا   ّتيبَددد  مدددً َدددهّ ٖ علدددٙ ْدددْيف 

تُدددف أىدددٕ ْدددهيف بْيددد    يدددٔةنايف  ك

كيدد  أكددهك ّأىددة أختٔدد  أىددين    ا.ُددةنع.

أمُدددٕ   َدددْانع ا.دددْطً. اَدددتَهيف ٍدددمِ 

ا. ٓ٘   ا وني٘ ّ  ّوانٗ ا.رتبٔ٘. نحُ  

أكتددد  .علاعددد٘ ا ونيدددٔ٘، مًدددهحٔةيف    

ّخدددْاطه أ بٔددد٘ أليدددةٛ ا.ونايددد٘ ا ةم،ٔددد٘  

.ودددً مل أت،جددد    ا.يُددده بدددوأيف بيُددده  

ا.وتدددد  عددددً ا.ددددرتا  ا.ُدددد،    يددددً     

هاحد  ا ّ   ا.ثال  ب،و أٌ اىتَٔ  مً ا 

.توًْٓ أيهٗ، له ا.تت.ٔف ّىُه ا عنةل 

اإلبواعٔ٘   يً ا نب،  ميَة جمنْعتةٌ 

 ٓٓدددٔتةٌ ّنّآددد٘ ختلددد  ل.دددب كتةبدددةيف  

 .ألطفةل. 

أمددة ا.هيدده فهدددة بددوأ  بدد  ا.وتةبدد٘ 

ّأىددة   ا هحلدد٘ اابتوأٜدد٘. كيدد  أنيددده     

ميم طفْ.  كو  ا طفةل، .ودً أّل  

  .ْحددد٘ مَنددد٘ ّكةملددد٘ .دددٕ كةىددد  حددد    

كيدد    ا.ٓددف ا.هابددد اابتددواٜٕ. ى لدد   
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نمسددةط مددً كتددةب ا.ددوًٓ .عمددةو ّا ٓددل  

خلفددُ   مًددجو. عهٖددتَة علددٙ مونيدد٘     

ا.هيددده فلددده تٓدددو  أىدددين مدددً نمسَدددة،      

فالب  مين وعة ٗ نيه ا.لْح٘   ا وني٘ 

بإَدددهافَة فف،لددد ، ّمدددً ل.دددب ا.ٔدددْو وا    

اٍتنةمَة بٕ. َةنك  موني  ا. ة ئ٘ 

يف بلْحددةتٕ   أّل م،دده  ا تْيددا٘ .لبيددة

ّتًدلنية  6743ت ٔنُ ا.ْٔىًوْ .ألطفدةل  

جْاٜى َّدَة ايف ت وٓهٓد٘  دومَة .يدة ّوٓده      

ا.رتبٔدد٘ ذىددماك ا هحددْو ْددةل عبددو ا لددب   

ا.ٓدددةل ّْدددةنيف .ْحدددةتٕ تدددىًٓ حجدددهٗ     

 ا.يةظهٗ ّجوناٌ ا وانٍ ا.   ني  بَة.

نمس  ا.لْحةيف ا.تْٖٔحٔ٘ ّْنن  

أ لف٘ ك  كت  .وً ا.تفهغ ا.تةو .لفً 

. 0222ا.تُددؤلٕ حددو  متددتخهاط   عددةو  

حدددد   ددددة ن ا ّا  .لونايدددد٘   ا ددددةن   

 ددة نيف م،َدده و  بهٓاةىٔددة ٍّيددةك كددةٌ  

ك ُّ ا.ْ   .ٕ ّكةى  ك ُّ اإلموةىٔةيف 

 63 عُد  بَدة    متةح٘ حٔء أٌ ا وٓي٘ ا.د 

موٓيددد٘ فيدددٌْ. أ نددد   عةمدددةط كةىددد  َدددبُ  

ب،يدددددْاٌ )  0223م،هٖدددددةط   .يدددددوٌ عدددددةو 

 عةيف مثٔي٘( ّم،ه  خةٕ   ا.بحهًٓ 

عهٖد  فٔددُ .ْحدةيف عددً ميا د٘ ا ددةايف    

   عها    ا.بحهًٓ.

مثلددد  ا.وْٓددد    ّنَددد٘ مُدددةٍري   

ا.فيةى  ا.،هب   ا.ٓ  ب،يْاٌ ) ا.ٓد   

  عٔددٌْ عهبٔدد٘( كيدد  أّل امددهأٗ عهبٔدد٘  

أٓٗة ا هأٗ ا.ْحٔدوٗ  تُةنك بَمِ ا.ْنَ٘ ّ

بددد  عُدددهٗ فيدددةى  مدددً ا.دددْطً ا.،هبدددٕ.     

  ٖٔةف٘ ّوانٗ ا.ث ةف٘    ةطْٓم 06 ٗٔية 

مجَْنٓددد٘ ا.ٓددد  ا.ُددد،بٔ٘. كدددةٌ مْ دددد   

ا.،نددد    ا.ُدددنةل ا.ُددده ٕ مدددً ا.ٓددد     

ّ ٗددددٔية تلددددب ا ٓددددةو   ا.بددددةٕ ٓتْ ددددف 

ا.بدددةٕ كددد أ عدددوٗ أمٔدددةل ّىيدددىل .يهيددده   

لده   ا.ابٔ،٘ حتٙ ّْلية و  حوّ  نّئة،

عوىة و  موٓي٘ َْٓد  .لهيده   ا هكدى    

ا.ث ددة  ب،ددوٍة أ ددٔه م،دده  ّ  ايددتاو     

.ْحةتيددددة ّايددددتامية .ُددددَة ايف ملؤددددد٘    

 ا.ٓ   مِ ا.لْحةيف.

اشددتلال  بددالثا  الشددع  وفدد ، ضددُا    ■

  حماضددسات ، أَ أ ا دد  ، َضددد حطددسُت لدد    

حماضسٔ   الشازضٕ عدو   اككاِدات الثابمّدٕ     

 كفاظ عحٖ تسا ها ، َما أيمّتٌ؟بّف عحّها ا

ك ُّ جمتند ميهُّ بفرتٗ مً ا.،ْ ٗ  ■■

و  ا ةٖدددٕ يدددببَة ا دددي  ّا.ًددد،ٕ و     

حفددغ ا ْٓدد٘ ّظَددْن نيٓدد٘ حوٓثدد٘ .ل ددوٓه    

ّت ددوٓه جوٓددو . ٔنتددُ ا.يف،ٔدد٘ ّا نة.ٔدد٘    

فًٔدد،ٙ إلحٔةٜددُ ّ.تْظٔفددُ .ٔيددت،ِ ُّٓددد  

مهٗ أخهٚ مً خال ك ِّ أىْاع اإلبواعةيف 

ا ْيدددٔ ٔ٘ ّا.فيدددٌْ ا.تُدددؤلٔ٘  ا  بٔددد٘ ّ

ّحتددددددٙ   الددددددةايف ا.ابٔدددددد٘ ّا.،لنٔدددددد٘ 

ا خهٚ، ممة ًٓةعو علٙ ك ٔد  ا.تدْاوٌ   

 ا.ث ة  .لنجتند.

ٍُ ا.ددرتا  ا.ث ددة   ددري ا ددة ٖ     دده

يدددً ْدددغريٗ ٓٗدددنً تْاْدددلُ و  أجٔدددةل    

اح ددد٘ ّٓ دددوو أيًدددةط لةبتددد٘ تبيدددٙ علَٔدددة     

وبددددواعةيف ا حٓدددده  ددددة   كددددثري مددددً     

الةايف كنة ًٓةعو علٙ تتْدٔ  ل ةفد٘   
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ا.افدد  ّنباددُ بث ةفدد٘ بددا ِ ّ ددهٍ ا. ددٔه 

ا نٔدددوٗ ّأٓٗدددةط .لرتفٔدددُ ّ.تينٔددد٘ خٔدددةل    

اعٔ٘ ّ.ت،هٓفدُ بتدةنٓ    ا.اف  ّ وناتُ اإلبو

بددددا ِ ّجغهافٔتَددددة ّّا ،َددددة ااجتنددددةعٕ 

 ّعة اتَة ّت ة.ٔوٍة.

كةىدددد  ا يددددهٗ ٍددددٕ ا.ية دددد  ا ّل   

.لرتا  ا.ث دة   دري ا دة ٖ وان أٌ ا.دتغريايف     

ااجتنةعٔدددد٘ ّاا تٓددددة ٓ٘  لٓدددد  وٌ مل  

تودددً  دددو  ٗددد  علدددٙ ٍدددما ا.دددوّن ممدددة  

حواىة ا.ْٔو و  ا.تفوري   ت،لدٔه ا.درتا    

   ري ا ة ٖ ٖنً ا يةٍ  ّا ىُا٘ ا.ث ة

ا ونئ٘ ّعرب ّيةٜ  اإلعاو مً ْدحةف٘  

ّتلفددددةو ّولاعدددد٘ ّمًدددده  ّحتددددٙ ّيددددةٜ     

ا.تْاْدد  ااجتنددةعٕ ا.ٔددْو ممددة يددٔنيحُ  

ّخةْد٘   ّامتدوا اط  أكثده  دْٗ ّلبةتدةط    تتلرياط

حدددد  ٓهاعددددٙ ت وميددددُ .لافدددد  ا ،ةْدددده    

 بُددو  عنددد بدد  ا ْددة.٘ ّا ،ةْددهٗ،    

 ْ  ّا ،ةْدهٗ  ٌّ ودةّو  ا ْة.٘  ٌّ مجد 

 ٍّما مة حهْ  علٙ ت وميُ.

بّف َظفِ  اككاِدٕ الشدعبّٕ، يدل مدو      ■

خدد ك بتابتدد  أددا، أم مددو خدد ك ال ّددام بددُز     

 جلمعًا َتدَِهًا؟

تددْظٔفٕ .لحوةٓدد٘ ا.ُدد،بٔ٘ جددةٛ  ■■

ب،ددددو يدددديْايف طْٓلدددد٘ مددددً بوآدددد٘ ا نددددد  

ّا.توًّٓ ّا.يُه ّب،و أٌ َ،هيف بتىين  و 

لٔ٘   ا لٍةٌ كنةط، لب  ا وةٓ٘ ا ْ

أّ ت هٓبدددةط كندددة ّن يف و.ٔيدددة عدددً طهٓددد     

ا.ربام  اإللاعٔ٘ ّا.تلفىْٓىٔ٘ ّاحملةٖهايف 

 ّا ْايف ا ونئ٘. 

ا.يجددة  ا نددةٍريٖ  ددة أْددونتُ مددً   

كتدد  مَددو .ددٕ ا.اهٓدد  .ت ددوٓه وبددواعةتية 

ا.ُ،بٔ٘  نةٍري أّيد عً طهٓ  اإللاعد٘  

ّنّآددد٘ ا وةٓدددةيف بة.لَجددد٘ احمللٔددد٘ مدددً  

ال عوٗ بهام   ند  فَٔدة بدوّن ا.دهاّٖ     خ

ّختللتَة ف هايف  نامٔ٘ َدةنك فَٔدة دمدْو    

ا.تنثٔدد    ا.وْٓددد  اجتدددمب  مًدددتن،   

مددً ا لددٔ  ّحتددٙ ا.ددٔنً ّا غددهب ا.،هبددٕ  

بددو.ٔ  ا.هيددةٜ  ا.دد  كةىدد  تدده  إللاعدد٘    

ا.وْٓدددد  ّا.تجددددةّب ا.وددددبري مددددً  بدددد  

 عندد  ل.ددب دُددةنكةتٕ      ا ددْاطي  .

ّاحملةٖدددهايف ّو ةمددد٘  مَهجةىدددةيف ا.دددرتا   

ّنّ .لتدددددونٓ  علدددددٙ ا ندددددد ا ٔددددددواىٕ    

 ّا.توًّٓ   ا.وْٓ  ّخةنجَة.

عّسفدددِ  الدددُطو العسبدددْ َالعدددا  عحدددٖ     ■

حكاِددات خحّةّددٕ      دد، حح ددٕ، يددل ابتمحدد    

دائدددسٔ التعسِدددف، أم أى الددددائسٔ مدددو ال دددع  أى  

 ِحت ْ طسفايا؟

كتبدددددد  بهىددددددةم  )حوةٓددددددةيف    ■■

حٙ بيدددةٛ خلٔجٔددد٘( اإللاعدددٕ بة.لغددد٘ ا.فٓددد 

علدددددٙ تولٔدددددف مدددددً م يًددددد٘ اإلىتدددددة      



 بّصٔ الباطين األضتاذٔمع األدِبٕ، َالفهانٕ العسبّٕ  

 

 195 

 

ا.رباجمٕ ا ُرتك ّفدةويف ا ل د٘ ا.هاٜدوٗ    

مدددددً ٍدددددما ا.ربىدددددةم  بة دددددةٜىٗ ا ّ    

مَهجدةٌ ا.دربام  اإللاعٔد٘ ّا.تلفىْٓىٔد٘       

. كتةبدددد٘ ا وةٓددددةيف  0226تددددْىٌ عددددةو  

ا.ُ،بٔ٘ ا لٔجٔ٘ بة.لغ٘ ا.فٓحٙ كةىد   

مَن٘ ْ،ب٘ ّكو كبري حٔدء ْدةن علدٕ    

ٙ ا بٔةيف ا.ُ،هٓ٘ أّ ا.واو أٌ أحْل حت

ا ًددددجْع بة.لَجدددد٘ ا لٔجٔدددد٘ و  أبٔددددةيف  

بة.لغدد٘ ا.فٓددحٙ ا تب،ددوٍة عددً أْددة.تَة     

.وددددً أظدددديين كًددددب  ٍددددما ا.تحددددوٖ    

 ّا نو هلل.

مثةل بًٔ :   حوةٓ٘ .،ٔب٘ ا.ٓرب 

) .،ٔب٘ تٓغري .،ب٘( تتحو  ا.ومٔد٘ .لبيد    

ا.دد  تُددتوٕ  ددة مددً يددْٛ حعَددة حٔددء   

حبٔبَددددة ا مددددري تىّجدددد  امددددهأٗ مددددةكهٗ  

 خبوع٘. ت ْل ا.ومٔ٘ بة.لَج٘ ا.ُ،بٔ٘:

) وى  ا.بدٔ ، أو ا دوو ّا.،بٔدوٖ،    

 امسد ٓة  هىف  حجةٓة ا.بٔ (

حجةٓددة  –ا.بددٔ  ٍددٕ ا.ًددٔوٗ ا.ثهٓدد٘  

 هىفدد  ايدده   -ت،ددين كدداو ّحوةٓددةيف  

ا مري ا.مٖ كةٌ خمتبٝةط .ًٔتند ّعهفد   

 ا.ومٔ٘ بْجْ ِ.

 حْ.تَة   ٍما ا.ربىةم  و :

ا.ًددددددٔوٗ أمٔيدددددد٘، ْددددددهيف    كيدددددد 

.لنةكهٗ نٍٔيد٘، امسدد ٓدة  هىفد   ٓدتَة      

 ا ىٓي٘.

أمتيددٙ أٌ تتًددد ا.ددواٜهٗ ّأٌ أكتدد    

 نامٔدددةط ّبة.لغددد٘ ا.فٓدددحٙ حوةٓدددةيف مدددً  

ا.ْطً ا.،هبٕ .ٔت،هف علَٔة ا َتنٌْ ممً 

عٔدددوٌّ ا.،هبٔددد٘   أذمدددةٛ ا.،دددةمل. ّ دددو   

ّْددلين طلدد  .يٓددْٕ ب،دد  حوةٓددةيف     

ٓد  تدونٍ   ٍما ا.ربىةم  مً طة.ب٘ مً ا.

ا.لغدددد٘ ا.،هبٔدددد٘ .توددددٌْ ٖددددنً نيددددة.تَة   

.لنةجًدددددتري ممدددددة ٓدددددول علدددددٙ متدددددةب،تَه  

 إلىتةجية ا.،هبٕ.

عّسف  اجملتمدع اونكحّدصٓ عحدٖ الفحكحدُز      ■

 الكُِيت ، بّف تح ٖ يرا؟

ىُددددهيف وبددددواعةتية ا.ُدددد،بٔ٘ بة.لغدددد٘    

  :اإلدملٔىٓ٘   كتةب

Traditions. The folklore of women 
and children in Kuwait  

فْ.ولدددددددْن ا.يًدددددددةٛ ّا طفدددددددةل   

ا.وْٓدد . ا.اب،دد٘ ا ّ  ّا.ثةىٔدد٘. ا تيدد     

ميُ ّوانٗ ا ةنجٔ٘ ّّوانٗ اإلعداو ّْدةن   

َٓددددددوٚ .دددددددىّان ا.وْٓددددددد  أّ يدددددددفةنايف  

 ا.وْٓ    ا ةن .

ّأٓٗددة كتددةب  إلبددواعةتية ا.ُدد،بٔ٘   

بة.فهىًٔ٘ ّا  ةىٔ٘ أّْلَة و  متل   مً 

 طخاده ببدةل   ل ةفةيف ّجئًةيف خمتلفد٘ مل 

كثريًٓ ميَه أٌ أّطةىية تىخه دث  ل.دب  

اإلبواع ا.ُد،  ا نٔد  ّخةْد٘ ا مَدةيف     
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ا جيبٔدددددةيف ا تىّجدددددةيف مدددددً كدددددْٓتٔ .  

كةىدد  فهْدد٘  ددً .تْلٔدد  ْددل٘ أّا ٍددً   

برتالَه ا.ْطين كندة ْدهحً .دٕ.  دوم      

حمةٖددددددهايف عددددددً ا.ددددددرتا  ا.ُدددددد،      

ا.وْٓددد  بة.لغددد٘ ا.فهىًدددٔ٘   ا.وْٓددد     

 لٔىٓ٘   ا.ًْٓو ىة.  أعجةبدةط ّبة.لغ٘ اإلدم

 .كبرياط

تٗددني  ٍددمِ ا.وتدد  عددوٗ فٓددْل    

لكدددهيف فَٔدددة تدددةنٓ  ا.وْٓددد  ّىُدددتتَة   

ّجغهافٔتَددة، ّأىددْاع ا ددهف ّا َددً ا.دد    

مةنيددددَة ا.وْٓتٔددددٌْ، ّأىددددْاع ا يددددْا    

ّا.ىناع٘ له تيةّ.  حٔدةٗ ا.بحده ّكد  مدة     

ٓت،لدد  دَيدد٘ ا.ًددفه ّ ا.غددْٕ علددٙ ا.ل .دد  

هتددد  علدددٙ ا.ًدددفٔي٘ مدددً أىدددْاع ا.ًدددفً ّا.

ّا  ّايف ّحٔدددةٗ ا.بحدددةنٗ ّّْدددف  وٓيددد٘    

ا.وْٓ  ّأحٔةَٜة ّبْٔتَة ّأو تَة ّا ٔةٗ 

ّا يةيددبةيف ا.وٓئدد٘ ّااجتنةعٔدد٘ ّط ددٍْ 

ا.ىّا  ّا دٔا  ّا.ْفدةٗ ّ ريٍدة ّمدة ٓت،لد       

بَة مً أ ةىٕ ّأمثدةل لده فٓد  عدً ا.بٔد       

ا.وددددْٓ  مددددً طددددهاو ّمتددددةع ّم تئددددةيف   

ةٛ ّكدد  مدددة  ّفٓدد  عدددً فْ.ولددْن ا.يًددد  

ٓت،لددد  ةٔدددةٗ ا دددهأٗ مدددً عدددة ايف ّت ة.ٔدددو   

ّأوٓدددةٛ ّأ ّايف وٓيددد٘ ّأ دددةىٕ ّحوةٓدددةيف   

ّفٓدد  عددً فْ.ولددْن ا طفددةل ّمددة ٓت،لدد  

بَددده مدددً أ.،دددةب ّأٍدددةوٓ  ّت،لدددٔه ّأوٓدددةٛ    

 ّحوةٓةيف ّأ.غةو ا.ُ،بٔ٘ ّأمثةل.

أفدددة يف تهمجددد٘ حوةٓةتيدددة ا.ُددد،بٔ٘  

بتيدددددلْب مبًددددد  و  وٖدددددةفتَة ٖدددددنً   

.ٔت،له ا.اة.د  ا.ودْٓ    ا يةٍ  ا.ت،لٔنٔ٘ 

ا.لغ٘ ا جيبٔ٘ عً طهٓ  وبواعةتُ ا.ُد،بٔ٘  

 احمللٔ٘ و  جةىد   ريٍدة ممدة أبدوع أْداط     

  تلدددب ا.لغدددةيف. كدددثري مدددً ا دددوانٍ      

أّنّبددة ّكيددوا  ددو تبيدد  مددة ىُددهيف مددً       

حوةٓدةيف ّأ ددةٌ َد،بٔ٘ .ت ددوميَة خةْدد٘   

.لالبددددد٘ ا يحدددددونًٓ مدددددً أْدددددْل عهبٔددددد٘ 

 مَهجةىدةيف  ّويامٔ٘ ّ.ايدتفة ٗ ميَدة    

 ا.رتا  ا.ث ة   ري ا ة ٖ. 

مددة أمتددد ا ددتل   ا جةىدد  ٍددْ أىددين     

كتبدد  ا  ددةىٕ ّا مثددةل ّا .غددةو كنددة    

تيادد  بة.لَجدد٘ ا.وْٓتٔدد٘ .وددً ةددهّف    

اتٔئد٘ و  جةىد  ا.رتمجد٘ حٔدء مودديَه     

ل.دددددددب مدددددددً أ اٛ ا بٔدددددددةيف ا.ُددددددد،هٓ٘   

 ا وةٓ٘ أّ ااٍةوٓ  ا.ُ،بٔ٘ بة.،هبٔ٘: 

 اايتً ةٛ   ا.وْٓ  مثةل: أٍىّج٘

 "ٓة أو ا.غٔء  ٔثٔية

 خلٕ ا اه آٔية

 خلٕ عُٔبتية تيب  
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 ٓهعةٍة طلٔٔية

 ٓة نبٕ َٔلُ َٔلُ

 ٓا  ماه ا.لٔل٘

 ّمحين* ًٓ ٕ خٔلُ

 "علٙ  نب ا.ُةمٔ٘* 

  ًمحين تٓغري ايه عبوا.همح 

      ا.ُددةمٔ٘ ميا دد٘ خٓددب٘ كةىدد

خددةن  أيددْان موٓيدد٘ ا.وْٓدد  لدده ميا دد٘    

 يوئ٘

Ya um el ghaith ghitheena 

Khalli el mutar eyeena 

Khalli ea’ashaibatna tanbit 

Yira’aaha etalyeena 

ya rabi shailah shailah 

yitig mutar elailah 

O hammani yasgi khailah 

a’ala darb eshamiyah 

  تهمجدددددددد٘ ا ٍددددددددةوٓ  ّا  ددددددددةىٕ 

ّا َددددد،ةن خةْددددد٘ و  ا.لغددددد٘ ا.فهىًدددددٔ٘   

ّوجة تٕ .لغد٘ أٌ  حهْ   ون اموةىٔةتٕ 

م فددددةٗ ّبددددتّواٌ أّ وٓ ددددةع  توددددٌْ أٓٗددددةط

مْئ ٕ حتٙ أىَة .تبوّ ّكتىَدة ابدوع    

 بة.فهىًٔ٘. أْاط

حدددد، تددددسَِو حكاِددددٕ شددددعبّٕ، نحمدددد      ■

الطّبٕ، َن بض عحٖ زائحٕ الحّالْ ال دميدٕ    

صُت  َاميا ات  ، أند  تت م د، اككاِدٕ، أم    

 يْ   دم  حتكْ حاأا؟

عجةبدب   أيدلْبٕ     وًٓ،وىٕ  ■■

نّآ٘ ا وةٓةيف. ندة ا وةٓد٘    مدٕ   

كوددٕ حة ددة ّندددة أىددة حوةٓدد٘ تددهّٖ      

 حوةٓةيف. 

ىُتيف   بٔٝ٘ مً كبةن ا.ًً ّعلدٙ  

 ددون كددبري مددً ا.ث ةفدد٘ ا.ُدد،بٔ٘. كةىدد    

ا وةٓددةيف ّا مثددةل ّا ٍددةوٓ  ّا .غددةو    

جددىٛ مددً حٔةتيددة. ىَلدد  مدديَه ّبددوأيف ميددم   

 كهآّدددد٘. ا.ًدددديْايف ا ّ  مددددً طفددددْ. 

كيدد  أنّٖ مددة أمس،ددُ مددً حوةٓددةيف     

بٔتيدددة ّحمٔايدددة ا.،دددةٜلٕ .بدددة ٕ ا  دددةنب    

ّا ْددددو ةٛ ّا ونيددددةيف ّكددددربيف  نّٖ  

ا وةٓدددةيف  طفدددة.ٕ، لددده .وددد  أبيدددةٛ     

ا.دددددْطً ّ ّل جملدددددٌ ا.ت،دددددةٌّ ّا.دددددْطً 

ا.،هبددٕ لدده  كتبَددة ّوٌ كةىدد  م .فددةتٕ  

ا  بٔددد٘ أب،دددو مدددة تودددٌْ عدددً َددد،بٔ٘ أّ     

ىًدةٌ ا ،ةْده .ويدُ    خهافٔ٘ فَٕ عدً اإل 

بة.تتكٔو تاْن طبٔ،ٕ. كي  أحفغ عً 

ظَه  ل  مة أ هأ مً يري مث  يريٗ عيرتٗ 

بدددً َدددوا  ّيدددٔف بدددً لٖ ٓدددىٌ ّا.ًدددريٗ    

.أل ددةنب ّخةْدد٘  ا ا.ٔدد٘ ّأ هأٍددة جَددهاط 

كدددددبريايف ا.ًدددددً مدددددً يدددددٔوايف ا.،ةٜلددددد٘  

 ّا رياٌ.

نّآ٘ ا وةٓةيف  دة أْدْل ّ ْاعدو    

يف بوىٔد٘  تتال  أٌ ٓتنتد ا.هاّٖ دْاْدفة 

ّلٍئ٘ ّم،يْٓ٘ عة.ٔ٘ ا ًتْٚ ّأٌ ٓودٌْ  

.دددددددُ  دددددددونٗ ا  اٛ ّا.تنثٔددددددد  ّت ندددددددٔ    

ا.ُوٓدٔةيف ّعلددٙ ا.تْاْد  مددد ا نَددْن   

خةْ٘ ا طفةل فة وةٓ٘ ت،تنو اعتندة اط  

علدددٙ ا.ددهاّٖ ففدددٕ   ٓوددة  ٓودددٌْ كلٔددةط  

مَددةنٗ أ اٛ ا.ددهّاٖ ٓونددً يددحه اإلمتددةع    
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 ّيه ا.،ربٗ ّا ون٘ مً ا وةٓ٘. 

شدددع  الدددرٓ اشدددتلحِ  عحّدددٌ   املدددُزَ  ال ■

ع دددُداض تطدددّمو األمذددداك، بدددرل  الط دددس  الددديت    

تسًَِدددا اجلدددّدات، َاألودددانْ، َامل بدددظ، بّدددف 

 أحط  بكلِّ ذل ؟

ن دده ايددتنتةعٕ دَيدد٘ ا.تددونٌٓ  ■■

وان أىدددين كيددد  أَددد،ه    دددهانٗ ىفًدددٕ     

بدددتىين .ًددد    الدددةل ا.دددمٖ ميودددً أٌ 

أيوه فُٔ ك  علندٕ ّل دةف  ّمدْاٍ .    

أمًددددو  بوفدددد٘ حٔددددةتٕ    6761  عددددةو 

 ّأ نتَددة ذمددْ ّجَدد٘ ا أعددهف عيَددة َددٔٝةط   

 يْٚ أىَة حٔء أح  أٌ أكٌْ.

اىتَىيف فهْ٘ ّٖ،ٕ .افل  ا.هاب،٘ 

بإجدةوٗ أمْمد٘    ّ وم  طلبدةط  6761  مةْٓ 

 ري موفْع٘ ا جده  دوٗ عدةو كةمد  ن ده      

ا.ٓ،ْبةيف ا ة ٓ٘ كةٌ ا. ٓو ٍْ ا.تفدهغ  

مت ةنبدد٘. .رتبٔدد٘ ا ّا  ّكةىدد  أعنددةنٍه 

جةٛيف أمٕ نمحَدة اهلل .ت ٗدٕ م،دٕ فدرتٗ     

ا.يفددةٍ ك،ة تَددة فويددة دملددٌ .ي،دددتين     

ّىغدددين  ددده. ظَدددهيف أ دددةٌ  بة طفدددةل م،دددةط

جوٓوٗ مل أمس،َة مً  ب  مً أمٕ فبوأيف 

بتددوّٓيَة  حفعَددة. كةىدد  تلددب ا.لحعدد٘     

ا ُددد،٘ ا.ددد  أٖدددةٛيف .دددٕ ا.اهٓددد  ا.دددمٖ   

كي  أعله بْجْ ِ ّمل أيدتول علٔدُ ب،دو    

.بوآدد٘ ا وٓددوٗ ّااىاا دد٘ و  فوةىدد  ا

عددةمل ا.بحددء ّا.وتةبدد٘ ّا.تددت.ٔف ّا.فددً    

 ا.تُؤلٕ. 

بددوأيف ب،ندد  مٔددواىٕ موثددف  نددد   

ا  دددددددةىٕ ّا وةٓدددددددةيف ّ ريٍدددددددة مدددددددً 

وبواعةتية ا.ُ،بٔ٘ ّ  ىَةٓ٘ وجةوٗ ا مْم٘ 

ب،و عةو كةٌ بد  ٓدوٖ أّل كتدةب " مدً     

أ ددةىٕ ا َددو   ا.وْٓدد  " عددً ا  ئددةيف   

 063 و .لافدد . مج،دد  فٔددُ  ا.دد  تغئَددة ا

أ ئدد٘. مددة عددويف .لتددونٌٓ ّاىت لدد  .ل،ندد   

  مهكددى ا.فيددٌْ ا.ُدد،بٔ٘ ا.تددةبد .ددْوانٗ    

اإلعددداو   ا.وْٓددد . ايدددتنهيف أعندددة.ٕ  

ا ٔواىٔددد٘ ا وثفددد٘ ا.ددد  تب،َدددة ا.تٓدددئف 

ّا.تحلٔددددددد  ّا.يُددددددده ّوعدددددددوا  ا.هيدددددددْو  

 ا.تْٖٔحٔ٘.

عنلدددددٕ ا ٔدددددواىٕ   مجدددددد ا.دددددرتا   

فلده   فه ٓدةط  ةٌ جَدواط ا.ث ة   ري ا ة ٖ ك

ٓته تولٔفدٕ مدً أٓد٘ جَد٘ نمسٔد٘. ظَدهيف       

  ا ٔددواٌ كبةحثدد٘ ّكوةتبدد٘ ّكيدد      

ا.بةحدددددء ا ٔدددددواىٕ ّا دددددوٌّ ّا.وةتددددد    
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 عند    .ّا.هيةو ّا.ابدةع ّا.يةَده ّا دْوع   

ل.ب ب هاٛايف موثف٘ عدً كد  مدة ّ ،د      

علٔددددُ ٓددددوٖ مددددً كتدددد  خمتٓدددد٘ ب،لدددده     

  .ا.فْ.ولْن

بحدددذ، املذدددل الشدددع  و ِهف دددُل عمدددا ت ■

عهٌ، إنٌ خ صٕ حكإِ، أَ حكإِ خمتصلٕ، يل 

لدد  أى تددُزدٓ بعددض األمذدداك الشددعبّٕ الكُِتّددٕ   

 َض تًا؟

خاْد٘ ودةنب   ا مثةل ا.ُ،بٔ٘  ■■

ّمْا ف وىًدةىٔ٘ تتفدةّيف   طْ دة ّمدوٚ     

ت، ٔوٍة، تية لتَة ا .ًً مً ومةٌ ب،ٔو، 

 ئ٘ مسٔي٘  فغويف ىةحل٘ خمتٓهٗ َواط

 مٗنْىةط  ٌّ أٌ تف و يحهٍة ّجةلبٔتَة.

كددثري مددً ٍددمِ ا مثددةل .ددُ حوةٓدد٘   

 ميَة:

ِٔدددد  ّا ُيددددفلِه َبيِد دددددة.لُ"    -"َعَنددددةِن َب

 بي ة.٘ ٍْ با  ا.بيغةل.

 حوةٓ٘ ٍما ا ث  ٍٕ:

يدددةفه لالددد٘ أخدددْٗ   ودددةنٗ  ددده،    

ّتهكددْا ّناٍٛدده لددا  وّجددةيف ّعٔددةل،      

 دواناط مدً   ّ و أعاٙ ك  ميَه .ىّجتُ م

ا ةل ا ٓىٓو ّا ٓي ٔ عنة أعاٙ ا خدْٗ  

.ىّجددددةتَه إلىفة ددددُ علددددٙ ا.بٔدددد  ّا ّا   

    عْ تَه.

ب،ددو عددوأٗ أَددَه عددة  ا خددْٗ ا.ثالدد٘   

فْجو ا ّل بٔتُ ّأّا ِ   حة.٘ ٓهلدٙ  دة   

مددً ا.ف دده ّا.،ددْو، ّّجددو ا.ثددةىٕ ْددفْف  

ا.واٜي  أمدةو بدةب بٔتدُ، أمدة ا.ثة.دء ف دو       

لا بددُ بفددهّ جوٓددو ّأطفددةل   خدد  بٔتددُ فددإ

كدددتىَه ا  ندددةن بدددتلْاب جوٓدددوٗ، ّّجدددُ 

 ْبٔح ًٓت بلُ بتبَٙ حل٘ ّوٓي٘.

يةّن ىفٌ ا.ُب ا.هج    وّجتُ،  

فنددة أعاددةِ  ددة مددً مددةل ا ٓ دد  ّا ٓىٓددو     

عنددة أعاددةِ أخددْاِ .ىّجتَٔنددة، فنددة بددةل     

حة نة مغةٓه  ةل وّجتدُ. أمًدب خبيدة     

ما وّجتُ ّي  خيجهِ ّيدت ة وٌ كدةٌ ٍد   

ا ددري مددً ميودده. نّيف ا ددهأٗ .ىّجَددة أٌ   

أخُْٓ ومنة أىف تة ا دةل  ٌّ تبٓده    وَّج 

ّا نّٓ٘، أمة ٍدٕ فةَدرتيف بدُ ب دهٗ َّدةٛ      

اهلل أٌ تودددددٌْ ٍدددددمِ ا.ب دددددهٗ حددددددةماط،    

فتدمبددد  عجدددداط ْدددغرياط ّْددددةنيف ا ددددهأٗ   

كلبَة ك َّ ْٓو ّتٓديد مدً حلٔبَدة ا.ىبدو     

ّا ددو ّا.لددو ا.هاٜدد  ّا.لبيدد٘ ّا.ًددنً،     

فتتكدد  ّتا،دده أطفة ددة ّتبٔددد ا.فددةٜ ،   

ّمدددً ا وًددد  تُدددرتٖ مدددة ٓلدددىو .لبٔددد      

ّ.ألطفةل ّعلفدةط .لب دهٗ، ّتدوخه ا.بدة ٕ،     

ّأٌ كدد َّ مددة ٓددهاِ ا.ددىّ  ا.ٔددْو مددً فددهّ    

جوٓددو ّمابددٌ جوٓددوٗ ّأطفددةل أْددحةٛ     

 ومنة ٍْ مً حًً توبريٍة.

 ددددةو و.َٔددددة وّجَددددة ّ بدددد  نأيددددَة      

أٌ ٓبدةنك  ّاعتمن  ة  ة بون ميُ ّ عة اهلل 

فَٔة ّ ة له  ةل ٍما ا.هج  كلن٘ يةنيف 

 مثاط مً ب،وِ:

"عندددةن بٔددد  ّا يدددفه بي ة.دددُ" أٖ أٌ 

طل  ا.هو    ا.ْطً  هب ا ٍ  خري مدً  

 توبو عيةٛ ا.ًفه.
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مو الثا  الشع  مسعت  تحفعد، بحمدٕ    ■

   اللطآَ  ما معهايا؟

 ادددددةّٖ مدددددً  ادددددٙ ّحجددددد      ■■

 ٖ ت،ددين ) أ.غددةو( أّ   ا.ُددٕٛ. كلندد٘  اددةّ

 أحةجٕ.

ا.غاةٓ٘ ٍٕ م،لْمد٘ ت دوأو علدٙ ٍٔٝد٘     

يددد ال، أّ أبٔدددةيف مدددً ا.ُددد،ه، أّ مجددد     

مًجْع٘ ٓ ٓو بَة َٕٛ حمو  ّم،دهّف  

 ٌّ لكدده مددة ُٓدددري و.ٔددُ، أّ ٓددول علٔدددُ     

مبةَددددهٗ أٖ تغأدددد٘ ا ،لْمدددد٘ ّوخفةٍٛددددة    

بددب،  ا.تفةْددٔ  ا ٗددلل٘ حتددٙ ا ٓتْْدد   

   ْ .٘ ا.ًدددةمد ا  اإلجةبددد٘ ا.ٓدددحٔح٘ بًدددَ

فت   ا ت،٘. مجد  اةٓ٘ " ادةّٖ" ّا.ف،د    

 "ٓغةطٕ".

ٓٗددددده كتدددددةب ا.غادددددةّٖ ا.ُددددد،بٔ٘ 

.غدددىاط، اخرتتَدددة مدددً بددد     617 ا.وْٓتٔددد٘

مٝدددةيف .تيةيددد  ا طفدددةل ٍّدددْ ا.وتدددةب     

ا.ثة.ء مً يلًل٘ ا.رتا  ا.ُ،  .ألطفةل 

مددددً  ُْددددوانٍة. يددددب وا.دددد  أ ددددْو علددددٙ 

ا.ًلًددددددل٘ لاتَددددددة كتددددددةب ا وةٓددددددةيف  

ا هافٔ٘ ا.ُد،بٔ٘ ٍّدْ ا.وتدةب ا ّل لده     

ا.وتدددددددةب ا.ثدددددددةىٕ "ا وٓدددددددةٛ ا.ُددددددد،بٔ٘   

ا.وْٓتٔدددد٘" ّكلددددَة مددددىّ ٗ بهيددددْو مددددً  

 أعنة.ٕ.

ا.غادددةّٖ متدددهًٓ جٔدددو .ل، ددد  مثددد      

ا.تنددةنًٓ ا.بوىٔدد٘ .لجًدده ّتفٔددو   ت ْٓدد٘   

ّكًدد  أ اٛ ا. ددونٗ علددٙ ا.ددتفوري ّ     

.فايددد٘ ّ ٗدددةٛ ّ ددد    اختبدددةن ا.دددمكةٛ ّا 

ىًدتفٔو ميَدة    ممتد مد ا ٍد  ّا ْدو ةٛ.  

ا.ٔدددْو   ا.ت،دددهف علدددٙ ب،ددد  ا  تئدددةيف     

ّا فه ايف ا. ومي٘ ا.  كةى  مْجْ ٗ   

ا ةٖدددٕ ّاختفددد  .،دددوو حةجتيدددة و.َٔدددة    

 ا.ْ   ا ةٖه.

 مً ا.غاةّٖ ا.ُ،بٔ٘: 

 بة يددإ.ب ٓددة ِلٓدددددد 

    ِِٔ ُِ اتَّ،ةج ٍٕ ِفدٔ  َعً َ

ِِ ا     تِددودددبده .دى دددددٔدَه

ِِ تددِدُدٔد      ّ ا .ِدْوبدٔده

 مة ٍٕ؟

 ا ْاب: ا.ٓوْن

 ّميَة: 

ٍٕ  دة.ددٕ  ََدد

 َْدِ،  اْ.َنية.ٕ    

 ِتل ةِ   اْ.َبَحِه   

 ِٓدا.ددٕ  .دَْىدُ   

 مة ٍْ؟

 ا ْاب: ا.ل . 

لددددُ نعسنددددا إم مددددا ضّدمتددددٌ   الددددثا   ■

مدددهةر  دددس  ، يدددل  الشدددع  ، دمدددد أنفطدددها أمدددام  

 تطمح، إم َضع معةر خاص بالثا  الكُِيت؟

ا ،ددةجه أّ ا ْيددْعةيف  ددة ىعددةو   ■■

خددةٕ ّكتددة   ددة ٗ َددةمل٘ ت هٓبددة ّفهٓدد   

عندد  .وددً َددةنك    كتةبدد٘ ةددْ      

   ْيْعةيف ميَة:

ةدددددددء عددددددددً ا دددددددهف ا.ُدددددددد،بٔ٘   

مْيْع٘ ا.ث ةف٘  -ّا.ٓيةعةيف ا.ت لٔوٓ٘ 
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 ٌ  -  ا.وْٓددد  ميدددم بدددوآةتَة حتدددٙ ا 

ا.يةَدده  ان يدد،ة   -مًددح علنددٕ َددةم    

ا دددىٛ  03ةدددء ن ددده  -ا.ٓدددبة  .ليُددده

  6775ا.ثةىٕ

جمنْعددددددد٘ ةدددددددْ  عدددددددً ا.فدددددددهٓ   

ا.،ددة ايف -ا.بٔدد  ا.وددْٓ  -ا.وددْٓ 

-ا عٔدددددددة  ّا يةيدددددددبةيف -ّا.ت ة.ٔدددددددو

٘  –ا كددايف ا.ُدد،بٔ٘   -ا وٓددةٛ ا.ُدد،بٔ

،لٔدددة ا مثدددةل .لدددوْٓاٌ ا مدددريٖ )ا.لجيددد٘ ا. 

.تيفٔددددددم مُددددددهّع مْيددددددْع٘ ا.وْٓدددددد     

  6775ا.ُةمل٘( .

ةثدددةٌ عدددً ا.وْٓددد   بددد  ا.ددديف      

ّا.وْٓدد  ب،ددو اكتُددةف ا.دديف  بة.لغدد٘     

اإلدملٔىٓدد٘ حملادد٘ ا.ددوْٓاٌ ا مددريٖ علددٙ     

 6775–َبو٘ اإلىرتى  

ندددة   ٓددْو مددة أٖدده مددة مج،تددُ مددً 

حوةٓددددددةيف   كتددددددةب ّاحددددددو خةْدددددد٘  

ا وةٓددةيف ا ْجَدد٘ .لبددة.غ  مثدد  كتددةب 

هاٜدددف ّحوةٓدددةيف ىًدددةٜٔ٘ مدددً ا.دددرتا  "ط

ا.ُددد،  ا.ودددْٓ " ا دددىٛ ا ّل ّا دددىٛ 

ا.ثددددددةىٕ ّكتددددددةب ا وةٓددددددةيف ا هحدددددد٘  

 ّكتةب حوةٓةيف مً ا.وْٓ . 

به  َما شلِ  ته ب، عو الدثا  الشدع     ■

 ؟اضَتربشِهٌ، يل مّثٕ تسا  شع  ماشاك خمبُ 

بة.تتكٔو. عنلٕ ا ٔدواىٕ كدةٌ    ■■

ّمدددة وال جَدددواط فه ٓدددةط ّاإلحةطددد٘ بوددد ِّ     

اإلبدددواعةيف ا.ُددد،بٔ٘ ٓٓددد،  علدددٙ حتدددٙ     

جمنْعةيف فنة بة.ب بُؤ ّاحو. .وً 

مج،ددد  مدددة  دددون .دددٕ ّا ندددو هلل ا.دددمٖ      

 يوهىٕ  ما ا.،ن    ا.ْ   ا يةي .

  ا.بوآةيف كةى  أمدٕ نمحَدة اهلل   

ه أعلي  ّأخ  حفعَة اهلل أّل ا.هآّةيف ل

حة.دد٘ اايددتيفةن   وطددةن ا.،ةٜلدد٘ لدده بددوأيف 

تيَددددددددةل علددددددددٕ ااتٓددددددددةايف ا ةتفٔدددددددد٘     

ّا. ٓةْددددةيف ّا َددددهط٘ ا.ًددددن،ٔ٘ مددددً   

ب،دد  ا ْددو ةٛ ّا.ٓددوٓ ةيف لدده اتًدد،    

ا.واٜهٗ ب،و اىتُةن خدرب اٍتندةمٕ بدة ند    

ّْهيف أتل ٙ  عْايف مً أيه خةن  ىاة  

ا.،ةٜلددد٘ لددده   ددد  يدددةع٘ ا.،نددد  ا ٔدددواىٕ    

كرب فحنل  جَةو ا.تًدجٔ   ا ْ،  ّا 

ّا مكهٗ ّنح  أ   ا بْاب  ند ا ىٓو 

 ّ.لتح   ممة   مج،ُ.

كدددددددد  ل.ددددددددب كددددددددةٌ   ا.ثنةىٔئددددددددةيف  

ّا.تً،ٔئةيف حتٙ ّفدةٗ ا.ْا.دوٗ نمحَدة      



 2222/ / آب616العدد  

 

222  

 

. ب،دددو ل.دددب بدددوأ عدددو  ا.دددهّاٗ     0222عدددةو 

ّأيدددويَه  ٓتيدددة ٔ نمحَددده اهلل مجٔ،دددةط

فًدددٔح جيةتدددُ ّبف دددوٍه اختفددد  كيدددْو    

أحدددةّل ا ٌ ا.ت،دددةٌّ مدددد    بُدددهٓ٘ .لدددرتا . 

ا ٔ  ا.تة.ٕ مً أبيةَٜه .وً ا.،اةٛ أ   

كندددة أٌ ظدددهّف حٔدددةتٕ   ّخمتلدددف جدددواط

تغرييف ب،و ا جهٗ و  بهٓاةىٔة مدد ا ّا   

 .0262حتٙ عةو

 ندد  ب،ندد  مٔددواىٕ  نددد    0262  

   ً  أ دددةىٕ ا َدددو   ا.بحدددهًٓ بتولٔدددف مددد

جملددد٘ ا.ث ةفددد٘ ا.ُددد،بٔ٘ ا.ددد  تٓدددون عدددً  

 ٕ   ا.بحدهًٓ . ىُده ةدء     ا.وْٓاٌ ا لود

أ ددةىٕ ا َددو دنلودد٘ ا.بحددهًٓ   جملدد٘    

  ٘ ا.ًددي٘ ا.ثة.ثدد٘ ا.،دددو     -ا.ث ةفدد٘ ا.ُدد،بٔ

 .0262نبٔد  –ا.تةيد 

مهحلدد٘ ا نددد  ب،ددو أٌ اىتَدد  ت هٓبددةط

ا ٔواىٕ ا وثدف اوَد  و  ا.بحدء عدً     

أْدددْل ّتدددةنٓ  ب،ددد  ا.،دددة ايف ّا.ت ة.ٔدددو  

ّا ،ت ددددوايف ّا وةٓددددةيف.  ددددة تين ٍددددمِ  

ا.ونايددددددةيف ّا.بحددددددْ  و  اكتُددددددةفةيف 

مبَدددهٗ. ىُدددهيف ىتدددةٜ  ٍدددمِ ا.ونايدددةيف   

جمايف علنٔ٘ حمون٘ تىٓو عً مخًد   

ةثة كْل ب،َٗة و  كت  مثد  كتدةب   

رتاكنٔدد٘" ّ ددو أكددٌْ أّل  " ا وةٓدد٘ ا.

مددً طدده  ٍددما ا ٓددالح  ددما ا.يددْع مددً       

ا وةٓدددةيف ّكتدددةب " .فهًٓدددُ، تدددةنٓ     

ّأيددةطري" ٍّددْ عددً .فهًٓددُ   ا.وْٓدد    

ّا لدددددٔ . فهًٓدددددُ تٓدددددغري فدددددهٍ ٍّدددددْ 

ا ٓةٌ ا ُ . ٍدما أٓٗدةط أّل كتدةب    

أْاط  نامة َ،بٔ٘  ْا.فً ا.مٖ ٍ اعً ٍم

 ّ.ًٔ  ن ٓ٘ كنة ٓ،هف عيَة.

ةدددء )ا.ًدددونٗ، مدددً   - ميَدددة أٓٗدددةط

٘  –توددددٌْ؟(   -جملددددد٘ ا.ث ةفدددد٘ ا.ُددددد،بٔ

ا يعندد٘ ا.وّ.ٔدد٘ .لفددً ا.ُدد،      -ا.بحددهًٓ

IOV - ٘،َدددددددددتةٛ  -ا.ًدددددددددي٘ ا.ًدددددددددةب

  02ا.،و  0262

ةددء ب،يددْاٌ ) حوةٓدد٘ عُددب٘(    -

جملد٘ ا.ث ةفد٘    -عً ا ُنْو أّ ا.هحيدةٌ  

ا يعندد٘ ا.وّ.ٔدد٘   -ا.بحددهًٓ -ا.ُدد،بٔ٘

َددددتةٛ  10ا.،ددددو   – IOV.لفددددً ا.ُدددد،   
0264 

جملددد٘  -ةدددء ) ا.دددومْع ّا.ل .ددد (  

 -0266 – 63ا.،ددو  -ا.ث ةفدد٘ ا.ُدد،بٔ٘ 

ا يعن٘ ا.وّ.ٔد٘ .لفدً ا.ُد،      -ا.بحهًٓ
IOV 

ةدددء ب،يدددْاٌ )  نّب .فهًٓددد٘(   -

 –  ا.وْٓ  ّ  ا.،دةمل   عً فً .فهًُٓ

ا نَْنٓددددد٘  –جملددددد٘ ةدددددْ  يدددددٔنٔةٜٔ٘  

 –جةم،دد٘ أبددْ بودده بل ةٓددو     –ا ىاٜهٓدد٘ 

مةْٓ  -60-66ا.،و  ا ى ّ   –تلنًةٌ 

ٍّدددْ أّل ةدددء   062 -646ٕ  – 0265

عدددً ن ٓددد٘ .فهًٓددد٘   ا.دددْطً ا.،هبدددٕ.     

ا.بحء عً تتبد طهٓ  اىتُةن فدً .فهًٓدُ   

مدددً ا.ُددده  ا  ٓدددٙ و  ا ىدددو.ٌ حتدددٙ  

 مهٓؤت .ا 

أضمدد  مطدددسحاض لحعددسائظ عًس ددداى عدددو   ■

الطفُلدددٕ ، مدددا أيمّدددٕ يددددرا املطدددس  َمدددا يددددْ      

 مجالّاتٌ؟
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بدددوأيف مًددده  ا.،دددهاٌٜ   عدددةو   ■■

كيدددد  حٔيَددددة طة.بدددد٘   ا.ولٔدددد٘.  6753

أليدددةٛ وحدددوٚ ا.،اددد  ْدددي،  ا.،دددهاٌٜ،     

ّكتبددددد  ا ًدددددهحٔةيف ّ نددددد  بتحهٓدددددب 

ا.،هاٌٜ، ّأ اٛ ا ْْايف مد جمنْع٘ مً 

أطفددددةل ا.،ةٜلدددد٘   أّل مَهجددددةٌ .لافدددد    

ا.ددددمٖ أ ةمتددددُ   ل.ددددب ا.ْ دددد  مج،ٔدددد٘     

ا.يَٗدد٘ ا يددهٓ٘ ب ٔددة ٗ ناٜددوٗ ا هكدد٘     

لٗ ا.يًددةٜٔ٘   ا.وْٓددد  ّا لدددٔ  ا يدددتة 

 ىْنٓ٘ ا.ًواىٕ. 

مددة و.دد  أْدديد ا.،ددهاٌٜ ّا.ددومٙ ّا.ل،دد      

ّأجو   ْيةعتَة ّخٔةط٘ لٔةبَة ّتىٓٔيَدة  

مت،ددد٘ ا ت،ة  دددة مت،ددد٘ ّناحددد٘ ىفًدددٔ٘ بددد  

حةايف ا.وتةب٘ ّا.هيه. ظَدهيف جمنْعد٘   

مددددً ا.،ددددهاٌٜ ا.دددد  أْددددي،َة   م ومدددد٘  

بهىدددددددةم  ) بٔددددددد  ا دددددددىاّٖ( أٖ بٔددددددد    

٘ مدد  ا وةٓةيف ا.مٖ أ ٓ  بدُ  ّن ا.هآّد  

جمنْعددد٘ مدددً ا طفددددةل. كندددة عهٖدددد     

جمنْعدد٘ مددً ا.،ددهاٌٜ بة.ثٔددةب ا.وْٓتٔدد٘ 

ا.ت لٔوٓدد٘   م،دده  ) ٓدد٘ ا.وْٓدد (   

.يددددوٌ.  ددددويف ّنَدددد٘ .ٓدددديةع٘ ا.ددددومٙ    

ا.ُددةن ٘، ّتل ٔدد   عددْايف .ددْنّ ممةللدد٘     

كنددة أعددو يف كتةبددةط أمتيددٙ ىُددهِ  هٓبددةط  

عً تدةنٓ  ّْديةع٘ ا.دومٙ ّخٔةطد٘ لٔةبَدة      

فٓداط بة.هيدْو عدً     مد ا.،له أىدين ىُدهيف  

ل.دددددددب   كتدددددددةب " ا وٓدددددددةٛ ا.ُددددددد،بٔ٘  

ا.وْٓتٔددد٘" .ت،لدددٔه خٔةطددد٘ لٔدددةب ا.دددومٙ    

 ا.ُ،بٔ٘ بتيلْب مبً . 

أمتيددٙ كددثرياط أٌ ٓ،ددْ  مًدده  ا.،ددهاٌٜ   

ا.ف،لددٕ ّأٌ أى دد  ٍددما ااٍتنددةو  حفددة ٖ  

ّأبيةٛ ا.دْطً .ودً ا جٔدةل ا وٓدوٗ  دة      

 اٍتنةمةيف أخهٚ. 
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لددد   دددُ    األدب امل دددازى ، بحمّهدددا     ■

 عهًا.

ةدددددْلٕ ا  ةنىددددد٘ أكثهٍدددددة       ■■

جمددةل ا.ددرتا  ا.ُدد،  ىُددهيف ميَددة ةْلددةط 

م ةنىدددد٘ ّمرتمجدددد٘ عددددً ا.لغدددد٘ ا.فهىًددددٔ٘   

ّاإلدملٔىٓددددد٘   جملددددد٘ ا.وْٓددددد  ميَدددددة: 

"تددددةنٓ  -"ا.ددددومٙ   تددددةنٓ  ا.ُدددد،ْب "  

-"ا. ْا ددددددد ّا ْددددددواف" -ا.،ٓددددددة" 

٘ " . مً خال "الٍْهايف ا.،ه ٔ -"يبت"

ٍمِ ا.بحدْ  يدلا  ا.ٗدْٛ علدٙ جْاىد       

مً تهالية ا.ُد،  ّمثٔاتدُ عيدو ا.ُد،ْب     

ا خهٚ .تْٖٔح ى ةط ا.تُةبُ ّااختاف 

 ّا.تاْن ا.مٖ   َة ّأيبةبُ.

أتالددد .اىتَددةٛ مددً ةددْلٕ ا  ةنىدد٘     

عددً ا وةٓددةيف ّا.ددمٖ بوأتددُ بوتددةب )    

ا وةٓدددد٘ ا.رتاكنٔدددد٘( ّكتددددةب فددددً )    

يف بة.بحدددء عدددً تيْٓ،دددةيف .فهًٓدددُ( ّ بدددوأ

ا وةٓدددددةيف ا.ُددددد،بٔ٘ ّميَدددددة حوةٓددددد٘    

يددديونٓا   ا.دددْطً ا.،هبدددٕ ا.ددد  عَددد    

 ا.،ةمل ّجْ ٍة عيوىة. 

ل  مطرئ أدبّٕ حتفس   املشًد الذ ا   ■

العسبْ، ما زبائصيا؟ بّف زعّتًدا لت دل حددَد    

 الشمظ؟

ا.،نددددد  ا ولدددددٔ ا.دددددويّب ٍدددددْ  ■■

نكٔدددىٗ، ّيدددهأ ا.ْْدددْل ن ددده ا.، بدددةيف.   

ٕ ن ددده لهاَٜدددة مدددة كةىددد  يدددَل٘    مًدددريت

.ىّج٘ ّأو  نب،٘ أطفةل   مهاح  عنهٓد٘  

مت ةنب٘ ّمْظف٘. كةى  حٔةتٕ تًري علٙ 

خا  متْاوٓ : خ  ا.بٔ  ّا.،ةٜل٘ ّخ  

ا.،ن  ّجَو مٗين  فغ ا.تْاوٌ. كي  

أيددرت  مددً يددةعةيف ا.يددْو  كتدد  ّأظدد     

  ٌّ ىْو .ْٔم .  أحٔةىةط

ا ىُدددا٘ ااجتنةعٔددد٘ مدددة كدددةٌ  دددة 

ّجدددْ    حٔدددةتٕ ّت تٓددده علدددٙ وٓدددةنايف    

ا ٍدد  ّْددوٓ ةيف ا.ونايدد٘ ّأعددرتف أىددين   

م لددد٘ ّم ٓدددهٗ حتدددٙ   ل.دددب ّا نٔدددد     

 ٓ،ت . 

ىُددددددهيف جمنْعتددددددةٌ  ٓٓددددددٔتةٌ    

النْع٘ ا ّ  ب،يْاٌ ) ا.ًدٔوٗ كةَىدِ (   

 موٍُدةط  . ىة.  ٍمِ النْع٘ ت دباط  6776

ة   عددْاو. كتدد  مددً ا. ددهاٛ َّددغل  ا.ي دد 

عيَددددة ى ددددة  مددددً ا.ددددْطً ا.،هبددددٕ ّا يددددو  

ّأمهٓوة ّىُهيف عيَة  نايدةيف ّم دةايف   

ىُدده ب،ٗددَة   جملدد٘ ا.بٔددةٌ ا.دد  تٓددون   

عدددً ناباددد٘ ا  بدددةٛ   ا.وْٓددد  ّجملددد٘    

ا.وْٓددددد  ّجملددددد٘ ا.،هبدددددٕ ّب،ٗدددددَة     

 نايددةيف خةْدد٘ ىُددهيف   مٓدده ّا غددهب 

ا.،هبددددٕ حٔددددء اعتددددربيف ى ادددد٘ كددددْل   

 وٌ ْح ا.ت،بري.  ا  ب ا.يًةٜٕ

النْع٘ ا. ٓٓٔ٘ ا.ثةىٔد٘ ب،يدْاٌ )   

. كدةٌ حدغ    0266ٍما ( ْدونيف   عدةو   

ٍمِ النْعد٘ أ د  مدً يدةب تَة   ا.ي دو      

.لعددهّف ا.دد    ّا.ونايدد٘ ّااىتُددةن ىعددهاط 

 كةٌ ميه عة ية ا.،هبٕ   ل.ب ا.،ةو. 

ىُهيف نّآ٘ ) ا.ي اد٘ ا ٖد،ف (     

ٛ ّأٓٗددة كددةٌ عددةو وحددف ّبددة   0267عددةو 

ا.وْنّىدددة ّ مل كدددغ ا.هّآددد٘ بةاىتُدددةن  

ا هجددْ ّا.ي ددو ّا.تحلٔدد  ا ددتمْل .ويَددة     

 ىة.  وعجةب ا. هاٛ.
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حددددددّد ّها عددددددو ةسبتدددددد    بتابددددددٕ   ■

 الطّهازُِيات، يل بان  لحكباز أم لح لاز؟

أكتدد   ٓدد٘ ّيددٔيةنْٓ ّحددْاناط،  ■■

ّأحٔةىددةط أ ددةىٕ، كدد  ا عنددةل ا.ونامٔدد٘    

ا.ددددد  أكلدددددف بَدددددة يدددددْاٛ .ُدددددهكةيف     

 يًدددةيف اإلىتدددة ، أّ ا دددوانٍ حًددد    ّم

ا.فٝ٘ ا.،نهٓ٘ ا ْجدُ و.َٔدة ا.،ند . ٍدما مدة      

ٓ،دددهف بة.وتةبددد٘ ااحرتافٔددد٘. أكتددد     

كددد ِّ جمدددةل أكلدددف بدددُ حتدددٙ الدددةايف    

 ا.،لنٔ٘ ّا. ةىْىٔ٘. 

ميَددددة مددددثاط ا ًلًدددد  ا.وهتددددْىٕ ) 

  تولٔفددٕ مددً م يًدد٘ اإلىتددة     وعتددْن(

٘ ا.رباجمددٕ ا ُددرتك .ددوّل ا لددٔ  ا.،هبٔدد  

حل د٘،   63بوتةب٘ مًلًد  كهتدْىٕ مدً    

فدددةبتوهيف َوٓدددٔ٘ وعتدددْن ٍّدددْ محدددةن   

ب، لٔد٘ طفد . اايده ابتوهتدُ مدً م،لْمد٘       

تفٔو بتٌ ا نةن حي  أك  ا.ىعرت ا.دربٖ  

ّكتب   ٓدٔ ّيدٔيةنْٓ ّحدْان ّأ دةىٕ     

 ا ًلً  كلُ.

كنددددددة كتبدددددد  يددددددٔيةنْٓ ّحددددددْان  

 63مًلًدددد  )حوةٓددددةيف كْٓتٔدددد٘( مددددً    

مدً ا.درتا     حل ٘  ك  حل ٘  ٓ٘ ميفه ٗ

ا.ُدد،  ممددة ىُددهتُ   كتددةب ) طهاٜددف  

 ّحوةٓةيف ىًةٜٔ٘( ا ىٛ ا ّل ّا.ثةىٕ. 

أْه  اٜنةط أٌ أكت  ئيةنْٓ ّحْان 

 ٓٓددٕ .ٔعَدده ا.،ندد  متوددةماط حًدد    

نيٓدد  .ددُ خةْدد٘ ا عنددةل ا.ونامٔدد٘ عددً      

ا.رتا  ا.ُ،  حهْدةط علدٙ ا.و د٘. تل ٔد      

طلبةيف .تحْٓ  ب،د   ٓٓدٕ ا  بٔد٘ و     

 نامٔ٘ مً َهكةيف وىتدة  ّمل ٓدته   أعنةل 

ل.ددددددب بًددددددب  ا دددددداف علددددددٙ كتةبدددددد٘ 

ا.ًددددٔيةنْٓ ّا ددددْان ّى،ددددهف مددددة ٓلحدددد      

بة عنةل ا  بٔ٘ مً كهٓف عيو ايدتب،ة   

 ا.وةت .

بّف  ا ت ب مت    مطحطل  افدت  ِدا    ■

 مسطر ؟

تل ٔددد   عدددْٗ مدددً   6766  عدددةو  ■■

م يًدد٘ اإلىتددة  ا.رباجمددٕ ا ُددرتك .ددوّل  

ا لدددددددٔ  ا.،هبٔددددددد٘ ّم هٍدددددددة ا.وْٓددددددد  

.لنُدددةنك٘   كتةبددد٘ حل دددةيف .ربىددددةم     

)افتح ٓة مسًه( ا ىأ ا.ثدةىٕ ٍّدْ مْجدُ    

 طفةل مة  ب  ا وني٘. كةى  ٍمِ بوآ٘ 

ت،ةّىٕ مد ا  يً٘ ا.د  َدةنك  ب،دوٍة    

تْعٔ٘   كتةب٘ م،عه ا.ربام  ا.رتبْٓ٘ ّا.

 ّا.ونامٔ٘ ا.  أىتجتَة ا  يً٘. 

ا.وتةبددد٘ .ربىدددةم  افدددتح ٓدددة مسًددده    

ّخةْددد٘  دددمِ ا هحلددد٘ مدددً ا.،نددده كدددةٌ    

فهْدددد٘ ا.،ندددده ا.دددد  اىتعهتَددددة .لوتةبدددد٘ 

مدددً ا ُدددةٍو   .ألطفدددةل. كتبددد  كدددثرياط  

ّا  ةىٕ ا.رتبْٓ٘. له َدةنك    كتةبد٘   

  مُةٍو ّأ ةىٕ ا ىٛ ا.ثة.ء.

ب،ددوٍة َددةنك    كتةبدد٘ مُددةٍو  

ّأ ددةىٕ .ربىددةم  "افددتح ٓددة ّطددين أبْابددب"    

ا.بوٓ  .ربىةم  افدتح ٓدة مسًده ٍّدْ وىتدة       

عهبدددٕ خلٔجدددٕ مٝددد٘ بة ٝددد٘ ًٓدددل  ا.ٗدددْٛ 

أكثه علدٙ نبد  ا.افد  ا.،هبدٕ بتّطةىدُ.      

ٍددما ا.يددْع مددً ا عنددةل أعنددةل مجةعٔدد٘      

ُٓدددةنك فَٔدددة كتدددةب مدددً كددد  ا.دددْطً     



 2222/ / آب616العدد  

 

226  

 

 ا.،هبددددٕ. كددددةٌ كدددد  كةتدددد  ٓولددددف    

بة.وتةبدد٘ عددً بلددو م،دد  مُددةٍو ّأ ددةىٕ   

ّكددثري مددً ا  ددةىٕ كددةٌ ٓ،َددو بَددة .ددٕ     

 ح  ٓٓ،  علٙ ب،َٗه كتةبتَة. 

ا.وتةبددد٘ افدددتح ٓدددة مسًددده ّم،عددده  

بهام  م يً٘ اإلىتدة  ا.رباجمدٕ ا ُدرتك    

.ددددوّل ا لددددٔ  ا.،هبٔدددد٘ كتةبدددد٘ مْجَدددد٘    

ّا.وتددددددةب علددددددَٔه اا.تددددددىاو بتٍددددددواف  

َّددددددهّط ّأحوددددددةو ْددددددةنم٘ ّٖدددددد،َة   

 مً ا.رتبْٓ  ا كة مئ . جمنْع٘ 

ل  الكذري مو املؤلفات   أدب اوطفاك،  ■

 حد ّها عو ةسبت  يرٍ.

بةإلٖددددددددددددددةف٘ و  كتددددددددددددددةب "   ■■

ا وةٓددددةيف ا هافٔدددد٘ ا.ُدددد،بٔ٘" ا.ددددمٖ    

حوةٓد٘   12كتبتُ بة.لغ٘ ا.فٓحٙ ّٖده  

أ.فدد  كددثرياط مددً  ٓددٔ ا طفددةل ا.دد       

ىُدده ب،ٗدددَة   جمددايف خةْددد٘ بة.افددد    

 ّب،َٗة   كت . 

حٓدددل  علدددٙ ا دددةٜىٗ ا ّ     6775

ّا.ْحٔددوٗ . ٓددٔ ا طفددةل علددٙ مًددتْٚ  

نَة ا وت  ا.،هبٕ عا.ْطً ا.،هبٕ ا.  ى

 ّل جملددددٌ ا.ت،ددددةٌّ ّم ددددهٗ  -.لرتبٔدددد٘ 

عً  ٓ٘ ) ا.بٔ  ا.وبري(. جةٛيف  ا.هٓة 

ا.يتٔج٘ بةإلمجةع ّحجبد  ا دةٜىٗ ا.ثةىٔد٘    

 ّا.ثة.ث٘   ل.ب ا.،ةو.

 ٓٓددددةط أ بٔدددد٘ مددددد   كتبدددد  أٓٗددددةط

ا.هيددْو بتولٔددف مددً جَددةيف م،ٔيدد٘ مثدد      

مج،ٔدد٘ محةٓدد٘ ا.بٔٝدد٘   ا.وْٓدد   ٓدد٘ ) 

 ٓدددٔ بتولٔدددف  2ا ن  ا ٗدددهاٛ( ّ 

مدددً بٔددد  ا.ىكدددةٗ   ا.وْٓددد  .لرتّٓددد     

.وفة.ددددد٘ ا.ٔتدددددٔه ّمتددددد  تهمجددددد٘ ٍدددددمِ    

ا. ٓٔ و  عوٗ .غةيف .وّل ويامٔ٘  ري 

عهبٔددد٘ كندددة   و ناجَدددة بة.لغددد٘ ا.،هبٔددد٘   

 ِ ا.وّل.ٖنً ا يةٍ  ا ونئ٘   ٍم

 ٓددٔ جوٓددوٗ   2ّعيددوٖ جمنْعدد٘  

مٓددددْنٗ مددددً نيددددْمٕ .ألطفددددةل ) بٔدددد     

ا.ٗ ( ) ا.،يىٗ مسحد٘( ) عيدوٖ فلدٌ( ّ    

)ا.ينلددد٘(.  ٓددد٘ ا.ينلددد٘ كتبتَدددة بة.،هبٔددد٘  

ّاإلدملٔىٓ٘ ّا.فهىًدٔ٘ ّا  ةىٔد٘ ٍّدٕ مدً     

 ا وةٓةيف ا.رتاكنٔ٘.

مًددهحٔةيف ّأّبهٓتددةيف   ىُددهيف أٓٗددةط 

حلددد٘ .البددد٘ ا دددوانٍ مدددً ا.هّٖددد٘ و  ا ه

ا.ثةىْٓد٘   كتدةب ) كليددة ا.ٔدْو كربىددة(    

ا.وتةب م ًه و   ًن   ًه كتةبةيف 

  بة.لَج٘ احمللٔ٘ ّ ًه بة.لغ٘ ا.فٓحٙ.

م،ددو .لابددد كتددةب أَدد،ةن ّأىةَددٔو   

.ألطفةل ب،يْاٌ ) ذمْ ا.فه ( مج،د  فٔدُ   

ب،دد  ا ىةَددٔو ّا َدد،ةن ّا  ددةىٕ ا.دد      

كتبتَة .ربىةم  افتح ٓدة مسًده ّمًلًد     

ّا ددددوانٍ   ا.وْٓدددد . عَددددويف   وعتددددْن

ّوانٗ ا.رتبٔدددد٘   ا.وْٓدددد  علددددٙ و ةمدددد٘    

مًددددةب ةيف مْيددددٔ ٔ٘ .لنددددوانٍ  نٔددددد    

مهاحلدددددَة. كةىددددد  كدددددو  ا  اْعدددددةيف    

ا ْئ ٔ٘ ا.،ة ٔ٘ مدً  بد  ا.دْوانٗ ّتتْجدُ     

ا دددددوانٍ .دددددٕ .وتةبددددد٘ كلندددددةيف  دددددمِ  

 ا  اْعةيف. 

ٔ  .ألطفدةل مدً     ُٓيُه .ٕ حة.ٔةط  ٓد

ٕ ا.ٓدددغري يددديْايف   جملددد٘ ا.،هبددد  4-7



 بّصٔ الباطين األضتاذٔمع األدِبٕ، َالفهانٕ العسبّٕ  

 

 227 

 

 60ب،يددددْاٌ ) مغددددةمهايف ا.،يددددىٗ مسحدددد٘(    

مغدددةمهٗ ىُددده ميَدددة تًدددد مغدددةمهايف حتدددٙ  

ا ٌ. ابتوددهيف ٍددمِ ا.ُوٓددٔ٘ ّكتبتَددة  

بتيلْب مبً   بتوٜٕ ا. دهاٛٗ حًد  مدة    

ٌ كدد  مددْا  وا رتحتددُ علددٙ اللدد٘. حٔددء 

اللدد٘ .ألطفددةل ا.ددمًٓ عٔددوٌّ ا. ددهاٛٗ.      

ىُه .ٕ  بلَة  ٓد٘ ب،يدْاٌ ) لدْب أمحدو(     

أٌ جملددد٘ ا.،هبدددٕ ّجملددد٘ ا.،هبدددٕ  ّى،دددهف 

 .ىتُةن ّايد   ا.ْطً ا.،هبٕا.ٓغري  ة ا

ٍدددما بةإلٖدددةف٘ و   ٓدددٔ متيدددةلهٗ 

.ألطفدددددةل ىُدددددهيف   عدددددوٗ جمدددددايف     

ا لددددددٔ . تهمجدددددد  ب،دددددد  ا وةٓددددددةيف 

ا.ُدد،بٔ٘   ا.بحددهًٓ و  اإلدملٔىٓدد٘ بيدددةٛ    

علدٙ تولٔددف مددً و انٗ ا.ددرتا    متحددف  

 . 0260ا.بحهًٓ ا.ْطين عةو 

فسنطددا دزضدد  آدابًددا الشددعبّٕ، يددل        ■

لثا  اجملتمعات اللسبّٕ ن اط ت ق َت ازب مدع  

 مُزَ ها؟ 

ى،دددده بة.تتكٔددددو. ٍيددددةك ى ددددةط    ■■

ت ددددةنب موٍُدددد٘ خةْدددد٘   ا وةٓددددةيف  

مدً   اطا.ُ،بٔ٘ ممة ٓ كو ىعهٓد٘ أٌ كدثري  

ا وةٓدددةيف   ا.،دددةمل ٍدددٕ مثدددةن َدددجهٗ  

ّاحدددوٗ جدددمّنٍة   ا يدددو. ٍيدددةك تُدددةبُ  

ثدددةل فة.تجدددةنب اإلىًدددةىٔ٘ ا   ا م أٓٗددةط 

 . ختتلف كثرياط

بةإلٖدددددةف٘ و  ا وةٓدددددةيف ٍيدددددةك  

أٓٗددة ب،دد  ا.فيددٌْ مثدد  فددً ) .فهًٓددُ (    

ا.مٖ لكهتدُ ٍّدْ فدً ا ٓدةٌ ا ُد       

ٍّددٕ  نامددة َدد،بٔ٘. اكتُددف  أىَددة تدد  ٚ 

  فهىًددة ّبهٓاةىٔددة ّ ّل أّنّبٔدد٘ أخددهٚ  

ّ ة تةنٓ  ّحوةٓةيف. ٍدما ا.فدً ا ْٓجدو    

ا.،هبددددددددٕ وا   ا.وْٓدددددددد     ا.ددددددددْطً 

ّا.بحدهًٓ ّ ادده ّا يا د٘ ا.ُدده ٔ٘ ّجددوٗ   

  ا.ً،ْ ٓ٘ ن ه أىُ اىت د  مدً بغدوا  و     

 ا ىو.ٌ  ومية.

أليدةٛ  نايدد  .لغدد٘ ا.فهىًددٔ٘ ّجددويف  

أٌ  نايدد٘ ذ ابَدده ا.ُدد،بٔ٘ مددً حوةٓددةيف   

ّأ ددةٌ ّأمثددةل وجبةنٓدد٘ ّٖددنً ا دديَ  ّ   

ا.وتددد  ا  دددهنٗ ّعلٔيدددة أٌ ذمفعَدددة عدددً 

خةْد٘   ّمجةعٔدةط  ّى  َٓة فه ٓةطظَه  ٔ  

  ا.ًدددديْايف ا ّ . مددددة و.دددد  ألكهٍددددة   

ّأ ئَددددة  حفددددة ٖ.   مهاحدددد   نايددددٔ٘    

اح ٘ فه  علٔية ا.بحء ا ٔواىٕ فويدة  

ىيددىل و  ا.ُددْانع ّدمددهٖ ةْلددةط مٔواىٔدد٘  

مد مْاطي  فهىًدٔ  مدً مجٔدد ا.فٝدةيف،     

مدددددددً ا دددددددث ف  و  ا.،ندددددددةل ّيدددددددةٜ ٕ    

 ٕ فلوددد  فٝددد٘   ا.ُدددةحيةيف ّحدددهاٍ ا بدددةى

 جددد٘ ّمفددده ايف خمتلفددد٘ متةمدددةط ّأحٔةىدددةط    

ب،ٔوٗ عً ا.لغ٘ ا.همسٔ٘ ا و ا.  ىونيَة. 

له ىولف بتحْٓ  مة مج،يدةِ مٔدواىٔةط مدً    

ا وةٓددةيف بتلددب ا.لددَجةيف ّا فدده ايف و  

 ا.لغ٘ ا.فهىًٔ٘ ا  بٔ٘ ا.ها ٔ٘. 

ٍددما بٓددهاح٘ مددة ىددبَين اح طدددة و      

 مجددددةل وبددددواعةتية ا.ُدددد،بٔ٘ ّ ف،ددددين و    

 مج،َة ّتوّٓيَة ّوحٔةَٜة ّتْظٔفَة.
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أندد  ضاصددٕ َزَائّددٕ،  مُعتدد    يددرا     ■

 حُك ماذا تدَُز أفكاز ض  ًا ال  رئ؟

عيدددددْاٌ النْعددددد٘ )ٍدددددما( ٍدددددْ  ■■

 عيْاٌ ذخه  ٓ٘   ا.وتةب. 

ا. ٓدد٘ عبددةنٗ عددً . ددةٛ ّحددْان بدد       

 نّاٜٕ مًً َّةعهٗ مغرتب٘. 

)بةختٓةن(   ىَةٓد٘ ا وةٓد٘ ٓ دْل    

: أت،لندد ؟ ٍددما مددة كيدد    ا ًددً ا.هّاٜددٕ

 أحله بُ ك  حٔةتٕ.

 يت. : مةلا؟

  ةل: ٍدما.

ّ.ددْ  بمناعٔددُ حْ.ددُ. ىعددهيف حْ ددة     

 ّمل تفَه. 

 ةل: ٍدما ا.ل ةٛ، ٍدما ا ْان ٍّددما  

 ا.ُ،ْن. 

 ة. : نّاٜٕ كبري مثلدب ا بدو ّأىدُ    

 و ى،ده بودثري ّنددة بتفٗد  مدً كد ...       

 ٍدما. 

مبددوعةيف  ددةل: مددً ا.ت ٔدد  بَددً مددً    

ّىًدددةٛ بُدددو  عدددةو كدددً ومدددة حيدددةّ.ً     

َّ، ّومدددة     فددده  أىدددْلتًَ أّ أعندددة ً علددد

ٓتحددوًٓ نجددْ.  أّ كتةبددةتٕ ّومددة ٓلددَ    

  بَنة أّ ك  ل.ب م،ةط.

  ة. : .ويب ّْل .

  ةل: ّْل  ... ٌّ ٍدما ! 

 ٓٔ جمنْع٘ )ٍدما( نيٚ كلٔلٔد٘   

.لددديفٌ اإلىًدددةىٔ٘ ّطددده   لدددْل تيْٓهٓددد٘   

 ٔدددددةٗ ا.ْٔمٔددددد٘ ّاعٔددددد٘  دددددة تْاجَدددددُ   ا

بتيددلْب  ٔدد  عيددُ أىددُ ٓتنتددد خبفدد٘ ا.عدد     

ّنّ  ا.وعةب٘. ا.ُوْٕ ىةٍ عدة ٌْٓ مدً   

متْيددددإ ا.،ندددده ىددددهاٍه كدددد  ٓددددْو       

أمددددةكً ا.،ندددد  ّ  ا.بٔدددد  ّ  ا.ُددددةنع   

ّىلت ٕ بب،َٗه ْوف٘   حما٘ حةفل٘ أّ 

   ما،ه أّ فيو  أّ   ىة  أ بٕ. 

ا دددددهأٗ    ٓٓدددددٕ  ْٓددددد٘ عٓدددددهٓ٘ 

  ا ،ُٔددد٘ ّ  اختدددةل  ت،تندددو علدددٙ لاتَدددة

ا. ددهانايف ا.دد  تهف،َددة ّتددوف،َة .ألفٗدد    

 ٌّ متددده  ّ ٌّ ْدددهاع، حمةفعددد٘ علددددٙ    

ّٜةمَدددة مدددد التندددد ّمدددد ا.هجددد  مَندددة      

ت، ددويف ا مددْن. ا.هجدد    ٍددمِ النْعدد٘  

كتىدددُ أمدددةو ظدددةٍهٗ    نددددة ٓبدددوّ حدددةٜهاط  

 عجٔب٘ كنلُ و  عْامل عَلَة. 

   ٓدددددد٘ ).ت ددددددْل َددددددٔٝةط(، دمددددددو  

أّ ا  ةبلددد٘ بددد  َوٓدددٔ٘ ناّٖ    ا فةٖدددل٘

ا وةٓدددد٘ ا.وةتددددد  ا.ًٔةيددددٕ ّا دددددهأٗ   

احملةمٔدد٘ ا.دد  ت،ددهف و.َٔددة، ّت،دده  .يددة     

مْاجَدد٘ ْددهحي٘ مددد ا.ددمايف فٔ ددْل عيَددة    

)ٍٕ ت،ُد  كد  جوٓدو ّتتنيدٙ كد  ٓدْو       

جوٓددواط .. مىاجددةط جوٓددواط .. أفوددةناط   ّجَددةط

جوٓدددوٗ .. .غددد٘ جوٓدددوٗ( ّبَدددمِ ا  ومددد٘،    

ا تفتحدددد٘  ىت،ددددهف علددددٙ ٍددددمِ ا.ُوٓددددٔ٘

.ٔدددُ وّا تجدددو ٗ ّا.ددد  يدددة تَة ا.ٓدددوف٘    

ىدُ ٓب،دوٍة   أا وعجدةب  ّعلٙ ا.ده ه مدً اإل  

عدددً طهٓ دددُ ّحٔةتددددُ فٔ دددْل: )ايددددت،ويف    

حٔددددةتٕ ّاعتددددوا ٖ بيفًددددٕ كددددْطً لٖ  

م،ىّل ّّحٔو(،  حٗةنٗ عهٓ ٘ .وً.......

طخًدددهٍة بًدددب  ا ندددْ  ا.دددمٖ ًٓدددٔاه   

علٔددددُ بودددد  مددددة أّتددددٕ مددددً  ددددْٗ ا.،يدددد   
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ّا.هّحٕ.  ٓ٘ )حد   ّااىغا  ا.فوهٖ 

حيتددددةن( تبددددوأ مددددً ا.يَةٓدددد٘ )ج،لددددُ خددددرب    

حمةّ.تَددددددة ا.فةَددددددل٘ .اىتحددددددةن ٓتْ ددددددف  

يدهان   عةيف عً ا ٔةٗ( له تيوُف ا 

ا فٔدد٘ ّناٛ ا ددو  ّّناٛ عيددْاٌ ا. ٓدد٘   

)ّحدددددددوٍة تهعبدددددددُ بة نة دددددددةيف ا.ددددددد     

ّحددوٍة تًدد     ا.ُددهك    تهتوبَددة......

ٌ تددت،له ّحدد  حيتددةن ألاتددُ أ.ددف مددهٗ  ٌّ 

طخلٓددَة ُٓددتنَة(،  ٓ٘)ْددغريٗ   كٔددف 

ّتدددْاف ين( باددد  ا. ٓددد٘ ٓ،ُددد  ا.ًدددٔينة   

ا.  ختل  ا.ُوٓدٔةيف ا توةملد٘ ا بَدهٗ    

ّٓٓددددف ىفًددددُ )ت،ددددْ يف علددددٙ جمنْعدددد٘  

ا.يًدددددةٛ ا.ًدددددلبٔةيف ا.اتدددددٕ ُٓدددددةنكيين 

حٔةتٕ ميم ّ.دويف ّامدهأٗ يدلبٔ٘ ٍدٕ ا.د       

جلددٕ( ٍّيددة ٓعَدده  أٓبحددثً عيَددة ا ٌ مددً  

ٍدْ ى اد٘    ّن ا ْان ا.مٖ بوا   ا. ٓد٘  

ا د  حد  ٓيالد      ا.ٓهاع ّا.، وٗ ّأٓٗةط

ا ددْان حمنددا بة فوددةن ا.الٔ،ٔدد٘ علددٙ    

.ًدددةٌ ا دددهأٗ ا.ددد  ت دددوو ّأٍلدددُ  ابتَدددة 

ّيدت ة عدً نأَٓدة بفدٔله جوٓدو .ويَدة مل       

بة.ٓدددن   واٜفدددةط تًدددو  أّ تبدددوٖ  بدددْاط

ّمدددً خددددال ا ددددْان ّٖدددد،  أفوةنٍددددة  

.لنُدةنك٘ ا.ىّجٔد٘ ف ة.د      ّنأَٓة م،ٔةناط

ىة ّجويف   ل.ب ا.دوّن ايدتَىاٛ بدة هأٗ    أ)

ٌ ٓعَهٍّة أ ْٓ٘ ا.،ىمي٘ .. مة كةٌ ع  

مسةل له  أىَة متنه ٗ علٙ ّا د بتلب ا 

  ا فٗ    حدوّ   و ري ميةي  ّتً،ٙ 

موةىةتَددددددة(. ٍّوددددددما دمددددددو ا. ٓدددددد٘  و

علٙ ٍوو ا.ًدلبٔ٘ ّتغدٔري فودهٗ     كهٓٗةط

ا ددهأٗ ا.ومٔدد٘.    ٓدد٘ )لدده ٓيَددٕ ا.ل ددةٛ(    

وٓٔ٘ احملْنٓ٘ َةب٘ ت،ند    ْدفح٘   ا.ُ

وعاىةيف   جهٓدوٗ ْٓمٔد٘ م،هّفد٘ ّ.ودً     

مددددً  بوفددددةٛٗ ٖدددد،ٔف٘ تهتودددد  كددددثرياط

اجتنةع مد مجٔدد ا.،دةمل     ا خاةٛ ّأليةٛ

ٌ ت،دددرب عدددً أطلددد  ميَدددة نٜدددٌٔ ا.تحهٓددده  

نأَٓة    ٗٔ٘ ّطئ٘ كةى  تُغ  ا.يةٍ 

بواٛ نأَٓدة   أٖ  وٍّٕ ا.  مل تت،ْ  علٙ 

ٍلٕ ٓتبة .ٌْ ا ناٛ   أمْن َٕٛ فت ْل )أ

ا م،ٕ أىة(. ّ.وً وكثريٗ حتٙ ا.ْجبةيف 

  وا.وُف ا.مٖ ٓيري ا.اهٓ  ّٓ،درب بَدة   

بدددواٛ ولنّٗ ا.ف،دد  ّا.ْجدددْ  ّا.تح ددد  ٍدددْ  

نأَٓة كنْاطي٘ عة ٓ٘ فٔال  ميَة نٜدٌٔ  

ا.تحهٓددده كتةبتدددُ .ٔيُددده ّٓتودددهن ل.دددب   

 .تتحْل و  ْحةفٔ٘ مهمْ ٘. 

.    ٓٓدددٕ كددد  ع دددوٗ ّ دددة حددد   

 ّك  ع ب٘ ّمُول٘  نٍ جوٓو.

أند  تدتحف، عدو الكدذري مدو املبددعات،        ■

تؤمه، بدعر املدسأٔ بشدكل عدام، تعطد،، تًدب،      

 دَى م ابل، بّف نطة  خُّط يرا العطا ؟  

ا هأٗ يده   مً ئوعه ا هأٗ ولٌ؟ ■■

ا.ْجْ  ّا.بُهٓ٘. خملْ  مجٔد ، لكدٕ،   

 ددددْٖ، ْددددل  حيددددٌْ، عاددددْف م،اددددةٛ    

ْ أٍّندددِْ بة.ٗددد،ف    .ددددُ  افٓددددو ُ ّىٓدددب

 ا.ُهاك فْ د فَٔة. 

   ماحعتددددددب ٍددددددمِ ّن يف أٓٗددددددةط

 نايدددد٘ ى وٓدددد٘ عددددً ا ددددهأٗ   جمنْعدددد٘    

 ٓٓددٕ ااّ  ب،يددْاٌ )ا.ًددٔوٗ كةىدد (   

  كتةب ْون بةإلدملٔىٓد٘ عدً ا ةم،د٘    
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مهٓؤددد٘   مٓددده. ا.وتدددةب ب،يدددْاٌ     ا 

 Arab womenكةتبددددةيف عهبٔددددةيف( )

writers . A critical Reference Guide 

 مً ا.وتةب. 043ٕ  1873-1999

ّن    ا.ونايدد٘ بةختٓددةن َددوٓو أٌ  

 ٓٓددٕ ت،وددٌ ْددْنٗ ا ددهأٗ ا.دد  تيبددد   

َٔةٛ   ا ٔةٗ ّا تيبد مً ي،ة تَة مً ا 

ا.هجددد  ّمدددة ميودددً أٌ ٓ ومدددُ  دددة ّأىَدددة 

ت،ددِٔ يدد،ٔوٗ بددماتَة حتددٙ ّوٌ مل توددً    

 لهٓ٘ أّ فةٜ ٘ ا نةل. 

ّجددويف ميددم ْددغهٖ أٌ ْددْنٗ ا ددهأٗ  

 اب ا.،هبٔددد٘ ّ دددري ا.،هبٔددد٘ بُدددو    ا 

عةو حمبا٘ خةْ٘ نّآةيف مة ب،و ا دهب  

ا.،ة ٔدد٘ ا.ثةىٔدد٘ ا نًددٔئةيف ّا.ًددتٔئةيف    

ا.  ايتنهيف مد ا يف ّكةٌ ا.رتكٔدى  

فَٔددة علددٙ جًددو ا ددهأٗ. مل أمتوددً مددً      

تونل٘  هاٛٗ أٖ ميَة حتٙ تلب ا.  ىة.  

َدددَهٗ ّايددد،٘ أّ كًدددب  جدددْاٜى عة ٔددد٘. 

 كةى  تغٔعين.

مددً ا.ٓدد،  أٌ ىفٓدد  ا.وةتدد  عددً 

كتةبةتُ. ّجَد٘ ىعده ا.وةتد  ّذنايِ ٍدٕ     

لٔةبُ ّنددة جلدوِ ّمًدةمةتُ ّوٌ كًدةٍة     

 .ُوْٕ  ُٓٓ. 

كيددددد  أْدددددغه عٗدددددْٗ   مج،ٔددددد٘ 

ا.يَٗ٘ ا يهٓ٘   ا.وْٓ  ّت،و مج،ٔد٘  

ىًددةٜٔ٘ تغددري امسَددة .ُٔددةنك فَٔددة ا.هجدد    

 . كدددةٌ عندددهٖ أنب،ددد٘ عُددده عةمدددةط   أٓٗدددةط

.ٓددغه يددين    ّكددةٌ عٗددْٓ  ْددْنٓ٘  

ل.ددب ا.ْ دد  .وددً كيدد  عٗددْٗ فةعلدد٘      

تتلنميف علٙ ٓدو ناٜدوٗ ا هكد٘ ا.يًدةٜٔ٘     

  ا.وْٓ  ّا لٔ  ا ،هّف٘ علٙ مًتْٚ 

ا.دددْطً ا.،هبدددٕ ا يدددتةلٗ ىْنٓددد٘ ا.ًدددواىٕ 

ا.دد   عنددتين ميددم طفددْ.  بةإلٖددةف٘ و   

مة ىُتيف علُٔ مد أخٕ ا.وبري نمحُ اهلل 

ّكدددةٌ َددد،ةنِ ) اىال دددٕ( ّحيدددمنىٕ مدددً 

  مددددة ّكدددد  مددددً حيددددةّل أٌ ٓ،ه دددد   كدددد

مًريتٕ   طهٓ  ا.ت دوو ا َدين ّاانت دةٛ    

ا.هّحددٕ. أ نكدد  أٌ ا.اهٓدد  .ددً ٓوددٌْ   

.لنددهأٗ ّأٌ علددٙ ا ددهأٗ أٌ    ّمًٔددهاط يددَاط

تتًددلح بإميةىَددة بددةهلل لدده بددماتَة ّب،لنَددة      

 ّبث ةفتَة .تٓ  و  مة تٓبْ و.ُٔ.
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 الثقافة مرة أخرى

   .فلك حصريةأ 

 

يف كل مسة، وعند كل مفرتق للطسق، ووضط  كطه ئل طل مطا الططلتضم ال  ط ا       

يف أع لقهططل جوبة ططش جلةططلالش، وجلللالططش، وجلةجالططش، وجزبلمنططش لةقطط  جلن ططل  اططةق         

جسبططسو ، وكةططز جلص وططز، وجضلعططلق جلططر  سبططو امطططلر كطط   وئططل ، وقططسوز        

والةجبطد جل ةطس ش،   جلفنل، وم الش  جضدبلئلم، ئة  لخص  ط  بن لطق قمطش جسب طلزة،     

وعنططةجا جل طططةز، وجل فططةق، وجل  ططد  وجضشلئططلزجن  ل  مططلز ا نططق يف عجل  لاططش، وجلططةع   

جل  طليفعجنجنجن و نلطدجع عططا ال طد ه ج مطططلر  للمطل أ نططللل، والطكل  جلططةع   لطل بةج  ططق،       

  طة:  ض ق لاططش مطا لوا وعطط ، وض وعطط  مطا لوا ق لاططش، اططللةع  وجل  لاطش ئ ططل وبهططلا     

خبلصططش جزال لله ططل  ط لنططش جا طططلا جضب  لعلططش والطةزئططل، و ةططلللالق      لن لططش وجةططدة، 

إذ   ططططةز جلطططةع  لطططدم جلفطططسل ا لزضططط ق سبللالطططق  ططططط ومنطططر جوش: ططططط جا دجعلطططش وجلنل لطططش 

جضب  لعلطططش، ولس  طططش الفلعلطططق ومطططا ةةلطططق مطططا جواطططسجل، إقطططلاش إ  م طططدجز منسا طططق،  

علططا جربططلذ جل ططسجز ج نلضطط  يف  وكلفلططش النلملططق مطط  ل لنططش جودططللق، وقدزالططق جسب ل لططش 

جلةقططا جلططالش ، وقطط ا ج لططلا ج ةجكطط  سبللالططق، و ةططلللالق و  طط ق ووعلططق ج ننططة     

ج طل د وجلدجعه لةبةلل ج لل ، جسبط  وجسبلطلال  ج طرقس وج  طكقس، ا  ةعطش جلنةجمطل،      

 وج رقسجم جليت ذبل   ق، و  فلعل منهل، وال فلعل منقجن 

 لة ق عمس جل لنةلةبلطل جلفل  طش جل  طد  وجل ططةز،     وإذج مل كلا عمس ل    لص 

وجلطط    جلطططس  ، وئططة عمططس قططةزة جضالمططلضم جلمططلزو لش وجلسجقلططش ا ططد كططلا جسبططلاص  

ضلَّلا أزجل أ  مل  سل، أو دلق أو مل طط جوكرب، وجوك س ضسعش وةسكش، لدا  جا طلا 

ومطس   طلط  منطق جل  ط      إ  الةضل   ظسالق، وزا  مط ةم جلةع  لد ق، لل طل أا ج طط  ةك 

جلدج ه، وجل ف لش جسب ل  وجزبطلل وجشبطالق عطا كطل مطل ئطة بد طد، وصطةضع إ  الطةا           

ج ططط ةم جلال ططو وج طلططة  لساطط  مططط ةم جلططةع  وجل  لاططش لد ططق، لططلظ يف صبططل:  نلنططق،   

وإمنل يف ججمللضم كلاشجن مطا ئنطل كطلا جض ف طلق جسب ل ط ، وج سكطص جلطس لظ ل ط لطو         

  جلن لو، وع  ق ليف الس  أل   إعالمط ، الططة س  والنلل ط ، منه ط      وذب لو جلةع
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والس ططة    طط  و سضططه أاططو لس ططو مططط   ل ،  ل ططا يف الللملططق والنةعططق، و ةلل ططق       

وغنلل، وذبد  ق ومنلصسالق، وملقلق وةلقسل ومط   لق، والسجقق وج ف لةق علا ق لالم 

ل  طططليف جسب ل ططط  جوزض، ول طططلم جلةطططنة ، ودبطططلز  جه طططس ا، بطططةئس قطططةة جلطططةع  ج 

 وجل نَّلق،  ل الق    جا طلا، وضنللالق، والطةزلجن 

و ل  ل ل اللطةا ج  للضطش جلطةع  جل  طليف قلاللطش، ةلن طل    طق إ  جلنمطس ش، مطا          

 ال: ضن  مدمس  جسب لزة وجل  لاش، وجو الق، وجلرت لش إ  جع  لل الس   ل  عللق 

ال ططل ج فلططسوا مل  ططط ةع ةج  جل ططططلر، وممطططل لم  طط ه الطططة  هل مططا ق ططل جل ططس ،

 طةزالهططل، و لل طططلل  مل  ططط طلنةج الفلللهطططل، ئطططرج مططل أدطططلز إللططق جلططططلد جلطططس لظ     

جلدك ةز  ةلز جوضد  ال: جضط   للق ج ةطلزك  يف جب  طلأل جول طلق وجلل طل  جلنطس        

جلر  ج ن د يف لمةو مركطدجع ضطلللالق إ  أا أ ططس مطل ألطا أا ال نطسض لطق ج نط طش         

للأل جهلة ش، وأا مل حيمل يف ضةز ش ئة للظ ةس لع عللهل  طل ننا جل طلو،   جلنس لش ئة ق

  ل ض  د ما أا  سم ئرل جسبس   ل ننا جوكرب، وئ  جسبس  علا جض   لقجن

ما ق لاش )جل فلئش وجل ططلر جلفلطس ، و ةطس كطل مطل     طط جللة  طط إا مل  نه جلنلمل 

ب  لعلططش وجلرت ة ططش وجلفلس ططش إمنططل   ئططة زل ق، ومنططل ق لل ططله جو القلططش وجلسوةلططش وجض   

 طنا إ  اللس ظ جل فلئش وجلسلجقة وجض  رج: يف منلة  جسبللة والمد سل إ  علمل  لم 

ططط    خ   يف ضبل  ض ق، ملل ، إدللل  حبا، وجل مد منق إةال: جلن لش جلةقلنش 

 جلسل ئش ملطلا جل ل طش جلططلملش، وئطرج جومطس،   طلط   طال دطم ةطةجزجع الس طلع، وئطرج           

أ  لع ددل عللق جلططلد جلطس لظ يف جضط   للق لسبطل: جول  وجلل طل  جلنطس  مطا جقطنيت         

عةسة لولش عس لش، ةل    ة:  عجي  أض  فمل جلفلس عطا جلطللضطش، وعطا ججمل  ط ،     

وجي  أا  فلس مل ئ  جلةخملش جزبلمنش جلطيت  ن طل عللهطل، مطا أبطل  نطلق جا ططلا،        

 والنص ص جض   لق لألزض ولألوللاع
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 العىدة إلى القىيطرة :

حكاية المكان والزمان واإلوسان 
 "أبعد مه وهار"في رواية 

 
   .عماد ودافأ 

 كاتب وإعالمي من سورية

 
أخفٙ الكاتب الػْضٖ أميً اسبػً ىفػُ بني حؿْز مً الؿدصئا  ااىي    

ّٓػيطز   ،ّٓطصيس معاىاتَيا   ،يف صدب حٔاٗ صعب٘، فإشا ٍْ بٔيَا ٓعئـ معَيا   تعٔـ

 ملخنتَا الكربٚ متنرتغًا يف لعب٘ غطزٓ٘ صعب٘ ّممتع٘ معًا. 

ّيف لعبيي٘ الػييطز ،يييسِ، حزيي  مياييعًا قفتييًا ٓتعليي  بااكيياٌ ّالعميياٌ ّاسبييس        

ٌ ّالؿدصٔا ، فااكاٌ ،يسِ ٍْ بطل اسبكآ٘، ّاسبيس  ٍيْ مػياضٍا، ّااىػيا    

ضّحَا، ّلكٕ ىتعطف ،لٙ ٍصِ اأعٗ يف اتابيا  أمييً اسبػيً ،لٔييا أٌ ىيس   يف      

، ّضمبا يف أ،نال أخيطٚ   ىطلي    "أبعس مً ىَاض"، ّ"يف حضطٗ باب ازبابٔ٘"ضّآتُٔ: 

 ،لَٔا. 

ّااكاٌ انا جين  اليزياز، ٓكتػيب أٍنٔي٘ ايب ٗ يف الػيطز، ق حىيُ أحيس        

فٔيُ اححيسا ، ّتتخيطال خ ليُ      ٖسبٔيع اليصٖ دبيط   العياصط الفئ٘ للطّآي٘، أّ حىيُ ا  

الؿدصٔا  فخػب، انا ٓزْل اليا س أمحس ظٓاز حمبك، بل حىُ ٓتخْل فٙ بعض 

اح،نييال ااتنٔييعٗ ضا فضيياٛ لتييْٚ اييل العياصييط الطّأٜيي٘، مبييا فَٔييا مييً حييْاز      

تفعل فُٔ، ّتعرب ،ً ّجَ٘  ّٖؾدصٔا ، ّما بٔيَا مً ،  ا ، ّمييخَا اايار الص

 ىظطٍا.
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ّما فعلُ الكاتب الػْضٖ أميً اسبػً ٍْ ض،ازٗ تكًْٓ ااكاٌ مت محًا مي   

ضّح ؾدصييئاتُ ّمعاىاتَيييا ّم.غييياتَا. ٍّيييصا ٓعيييً أىيييُ غيييعٙ جاٍيييسًا لبيييياٛ ملخنييي٘  

ضّآتيُ "أبعيس ميً    للنكاٌ، ّضٌ ااى  التػألٔ٘ أضط  بَصا ازباىب، ّخاصي٘ يف  

 اليت غيتخس  ،يَا يف ٍصِ السضاغ٘. (لعفتٔ٘ا زفاتطىَاض" أّ )

آخييط، يف اقىتزييال مييً غييطزٓ٘  ّيف دبطبتييُ الطّأٜيي٘ حزيي  أميييً اسبػييً مياييعاً 

( ،يسما ىؿط ضّآتُ )يف حضطٗ باب ازبابٔ٘(، ضا غطزٓ٘ ؾعب ّاغي   البػط٘ طفل)

 ،يف ضّآتييُ العتٔييسٗ اليييت ىتخييس  ،يَييا ، فيييخً أميياو حؿييس اييب  مييً الؿدصيئا  

ح اليص مبؿا،طٍا ّمعاىاتَا ّفطحَا ّحعىَا، ّاحٍه يف ،  تَا الْطٔسٗ تؤغؼ ضّ

 م  ااكاٌ. 

( ضا مطحل٘ صعب٘ ّحامس٘ مً التياضٓذ  زفاتط العفتٔ٘تيزليا ضّآ٘ أبعس مً ىَاض )

الػْضٖ، ميكً ّصفَا ب.ىَا ااطحل٘ الفاصل٘ بني حيطبني ٍنيا: حيطب حعٓيطاٌ ،ياو      

مضيينْىَا تعكيؼ صييْضتني ّاحييسٗ للَعمييي٘  ، ّيف 7611، ّحيطب تؿييطًٓ ،يياو  7691

 ّاا.غاٗ ّالثاىٔ٘ للتخطٓط ّاقىتصاض. 

 تت.لف الطّآ٘ مً ث ث٘ زفاتط: 

 ُأٓاو جْقىٔ٘.: السفرت احّل ،يْاى 

  .٘ٔالسفرت الثاىٕ ،يْاىُ: ْٓمٔا  العفت 

      الييسفرت الثالييو ،يْاىييُ: ميياظال امسَييا

 الزئططٗ. 

ّاغيييتدساو فكيييطٗ اليييسفاتط، محيييل     

ميً ااَنيا ، مَني٘ الػيطز اشبيا       ىْ،ني 

بكييل ؾدصيئ٘، ّمَنيي٘ تػييألٔ٘ لْ يياٜ     

ض، مٔ٘ جط  ّدبيطٖ مػيبْا٘ بع  تَيا    

فيييييييطٚ يف الييييييسفرت احّل  ،بالؿدصيييييئا 

صٔغ٘ مجٔل٘ ححسا  ااكاٌ، فَٕ تيطب   

سبظيييي٘ العييييْزٗ بااعاىيييياٗ، ّا.ىييييُ ٓبييييسأ    

 باشبامت٘ لٔعْز ضلَٔا. 
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ّضشا ااٌ الكاتب ااصاْض، ٓبً دبطبتُ الطّأٜ٘ ،لٙ غعٕ حثٔو للتنٔع يف 

احغلْب ّااْضْ،ا ، ضق أىُ ٓغامط فٔسخل يف ميايعِ الطّاٜيٕ العتٔيس بْابي٘ ايربٚ      

 تفتح ،لٙ تاضٓذ اامل لْطً يف  مطحل٘ ٍام٘ ٍٕ اهلعمي٘ ّاسبطب ّالتخطٓط. 

 تتايُ ضلَٔيا مػياضا  ايث ٗ     ٓبسّ ااكاٌ يف ٍصا ااياع حاضي٘ لألحسا  اليت

يف حٔاٗ الؿدْ  ااكابسٗ م  معاىاٗ اهلعمي٘ ّاسبطب ّالفزط ّاسبب، ٍّْ مزػيْو  

 مسٓييي٘ ( ٍّييْ دبنيي   طٓييب مييًالعفتٔيي٘) ضا أاثييط مييً ّ،يياٛ جغييطايف، فَييْ ٓبييسأ يف 

    ُ يف حعٓييطاٌ ،يياو    زمؿيي  للفزييطاٛ ّالييياظحني مييً ازبييْقٌ بعييس احييت ل ضغييطأٜل ليي

، ّٓييصٍب ضا 7611الزئطييطٗ سبظيي٘ ذبطٓطٍييا يف حعٓييطاٌ ،يياو     ، ّٓيتَييٕ يف 7691

 ضفاف الفطا  ّأمكي٘ أخطٚ تتطلبَا تفاصٔل خاص٘ ببعض الؿدصٔا . 

أتزً الكاتب الػْضٖ أميً اسبػً اغتدساو أزّاتُ الفئ٘ للخيسٓو ،يً حيس     

ّطً اب  ٍْ ذبطٓط الزئططٗ، ّيف ضؤٓتُ هليصا اسبيس ، ّ بيل أٌ ٓيسخل يف ،ني       

( ،لييٙ لػيياٌ الييساتْض حلنييٕ حييا  أٌ ضحليي٘   أّل الغٔييوالطّأٜيي٘ ٓعلييً يف )دبطبتييُ 

احلف مٔل بسأ  : " صخٔح أٌ الططٓ  طْٓل٘ مً الزئططٗ ضا الزسؽ ، لكً ضحلي٘  

، ّيف شلك ت.ؾي  ممييَإ ضا الطغيال٘ الكيربٚ للنؿيطّ       (7)احلف مٔل تبسأ خبطْٗ"

 . الْطً الصٖ ٓتخس  ،يُ ضّأًٜا

فياتط العفتٔي٘ ٓكتؿيف أٌ الكاتيب ٓيصٍب يف لعبي٘ اليعمً بيني         ّمً ٓس   يف ز 

بيس هليا    اااضٕ ّاسباضط، حٌ ااػاض الصٖ ٓطٓس الْصْل ضلُٔ أٖ سبظي٘ التخطٓيط، ق  

،  7691مً أٌ تعٔسىا ضا سبظ٘ اقحت ل ، أّ اشبطّج اا.غياّٖ يف ٍعميي٘ حعٓيطاٌ    

ضياٛ الصاٍبي٘ ضا ااػيتزبل    ٍّْ ٍيا ٓزفيع بطؾيا ٘ بيني احظميي٘ الػيْزاٛ ّاحظميي٘ البٔ      

( لس  ظّجتُ الؿامٔ٘ أحس ؾدصٔا  الطّآ٘) ٘)فلػطني(، بل ضٌ الط ٔب أّل طلع

،ً  طٓتُ ااطل٘ ،لٙ حب ٗ طربٓا  اًٜ : "ّ   ّصلْا ال جٝني  طٓتيا ضحيا مناظحَه 

 . ("2)اىجبتْا ليا الب ، ف زٌّ ّاثزني: ٓامجا،٘ جآٔكه الب  فٔيا ّب 

تفيتح ،ليٙ اا.غياٗ العطبٔي٘ اليَا، ّتؤايس أٌ ااػي.ل٘ لٔػي  معاىياٗ           ٍٕ ،باضٗ

حمصْضٗ مبطحل٘ ّمكاٌ بل ٍٕ مفتْح٘ ،لٙ الْجْز العطبٕ الُ، ّا.ٌ الط ٔب 

طلعيي٘ ٓيظييط ضا البعٔييس يف  ضؤٓيي٘ ازبيييسٖ الياضييإ الييْا،ٕ سبزٔزيي٘ الصييطا  الكييب    

 الصٖ ٓػتَسف اايطز٘ العطبٔ٘ بطمتَا.  

الػْضٖ أميً اسبػً ضؤٓتُ االخنٔ٘ للخيس  اليصٖ ٓطٓيس    ّلكٕ ٓس،ه الكاتب 

، (1)تزسميُ انياع ضّاٜٕ، زبي. يف صيفخا  ايث ٗ ميً الطّآي٘ ضا )التػيألٔ٘(      
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ٍّٕ لعب٘ مفٔسٗ لتنطٓط ضغال٘ ّطئ٘ يف اليص، ّلتْطٔيس فكيطٗ االخنٔي٘ ، لكيَيا     

ّ ٌ حمفييذ فييً يف الػييطز الطّاٜييٕ، جعلتييُ ٓػييتدسو الؿييعاضا  أحٔاىيياً       اضييط ، ّٓييس

ض، مٔي٘ حيي  مطلْبيي٘ أبييسا، ّايياٌ ميكييً أٌ ٓػييتغً ،يَييا بابتكيياضا  أخييطٚ    

 ٓكً لٔعاع ،يَا. 

ٍصِ ااػ.ل٘ ىتلنؼ تفاصٔلَا يف أميااً ايث ٗ ٓزيسو فَٔيا ّ ياٜ  ،يً الطازٓيْ        

ّالصخٔف٘ ّالبٔاٌ ّاشبطاب ّ س اضيططتُ ٍيصِ الطحبي٘ ضا تزيسٓه تفاصئل مباؾيطٗ       

ػْضٓ٘ ّازببَ٘ ااصطٓ٘ خ ل حيطب تؿيطًٓ، بيل  يسو     ،ً أحسا  ّ ع  يف ازببَ٘ ال

للزاضئ ضٓضاحا  معلْماتٔ٘ تتعل  مبؿاضا٘ العطاق ّالػعْزٓ٘ ّااغيطب ّح ٍيا ميً    

 71مييً ٓييْو الػييب   71البلييساٌ العطبٔيي٘ يف اسبييطب: " بييسأ   ْاتيييا ٍاْمَييا الػييا،٘  

مٔ زٓي٘ بزصيف جيْٖ ؾياضا       7611تؿيطًٓ احّل   9ٍاطٓ٘ ااْاف   7161ضمضاٌ 

 (1).."ٍّاّىًا مسفعًا 7712طاٜطٗ ّمتَٔس مسفعٕ ، ؾاضال فُٔ  711فُٔ حْالٕ 

ّٓزتيبؼ ّ ياٜ  ؾيبَٔ٘ ىزيطأ ميَيا:       ،أخطٚ ضا حطب حعٓطاٌ مزاط بل ٓعْز يف 

أليف جييسٖ اْاجَي٘     711ٓزل ،يً   ٜٔل ،لٙ ازببَ٘ ااصطٓ٘ ما قاحؿس  ضغط "،نلًٔا

 (1)احاثط .." ألف جيسٖ مصطٖ ،لٙ 01

اصلك ضصس  الطّآ٘  مػياض حٔيْا  ؾدصئا  ايث ٗ ، اياٌ ٓيطب  بٔيَيا        

    ٕ ٍّيْ ٓيسٌّ    ،أاثط مً خٔ  ، أّل تلك اشبْٔط ٍْ الػياضز  اليطاّٖ، ثيه الصيخف

 ٖ ٍّيْ   ،مؿاٍساتُ، ّاحٍه ٍْ شااطٗ الياؽ ّىبض الضناٜط اسبٔ٘ لإلىػاٌ الػيْض

حٔ٘ ّا عٔ٘  ازضٗ ،ليٙ تؿيكٔل   ٓعٔـ م.غاتُ ّاىتصاضاتُ، لصلك ااى  ؾدصٔاتُ 

الينييياشج الطّأٜييي٘ الييييت ٓيييبً ،لَٔيييا اسبيييس  االخنيييٕ الكيييب ، ّ،ييييسما ىػيييرتج     

ّذبنل م ميح م.غياتَا ّطنْحاتَيا ّصيس َا:      ،الؿدصٔا  جنس أىَا اث ٗ ّحئ٘

الييساتْض ،عمييٕ، أو ،نؿيي٘، اقغييتاش جييابط، أو ،آييس، أبييْ ،آييس، أبييْ معييطّف،      

 طلع٘، الساتْض حلنٕ، ابيتُ..  الؿَٔس أبْ حػني، الط ٔب 

الطّآي٘، حىيُ    ّيف اليزس، ٓيفيٕ البياحثٌْ أٌ ٓكيٌْ ااكياٌ ،يصيطًا ظاٜيسًا يف       

بعييض اححٔيياٌ ٍييْ  "ٓتدييص أؾييكاًق ّٓتضيينً معيياىٕ ،سٓييسٗ، بييل ضىييُ  ييس ٓكييٌْ يف 

 .(9)اهلسف مً ّجْز العنل الُ" انا ٓطٚ اليا س حػً البخطاّٖ

اٌ يف ضّآي٘ ) أبعيس ميً ىَياض( اياٌ اهليسف يف       أٌ ااكي  لصلك تيطاٛٚ لييا أحٔاىياً   

الػعٕ اسبثٔو ،رب ال التفاصٔل لتزسٓه حكآتُ اليت ذبْل  ضا حكآ٘ ضىػاٌ. 

ضق أىييُ ٍيييا ٍييْ مكيياٌ حزٔزييٕ ليئؼ ربٔٔلٔييًا، حىييُ لكييٕ ،ييً الزئطييطٗ ااكيياٌ   
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الطٜٔػييٕ، ّ،ييً العفتٔيي٘ انكيياٌ ضزٓييف ٓػييتكنل جعٜٔييا  اسبكآيي٘ الػييطزٓ٘،   

 كاٌ ٍيا تتيافؼ م  بطْل٘ اسبس  الصٖ ٍْ التخطٓط. لكً بطْل٘ اا

ٍّييصا ٓعييً أٌ ضّآيي٘ أبعييس مييً ىَيياض   تزييسو ليييا مكاىييًا ربٔلٔييًا لييُ مزْماتييُ        

اشباص٘ ّأبعازِ ااتنٔعٗ انا ليسزِ اليساتْض غئعاض أمحيس  اغيه يف اتابيُ ،يً        

خن٘ افياح  ، ّضمنا  سم  مكاىا ّاضح اا مح ّالتاضٓذ للت.غٔؼ ال(1)بياٛ الطّآ٘

ّطً ،اضو ّصعب ّتاضخيٕ يف آٌ ّاحس، ّمً ااعطّف يف فً الطّآ٘ أٌ مث٘ ،  ي٘  

بييني الطّآيي٘ التػييألٔ٘ ّالتدٔٔييل، ّمثيي٘ ضّآييا  غييْضٓ٘ شٍبيي  بؿييكل ّاضييح  ييْ    

التػألٔ٘ ٍّٕ تتخس  ،ً اسبطب احخ ٗ، ٍّييا ىيربض للكاتيب أمييً اسبػيً ٍيصا       

 يف ااباؾطٗ ّالؿعاضا . ًااقدباِ، ّى.خص ،لُٔ اغتغطا ُ أحٔاى

اؾتغل  الطّآ٘ ،لٙ ث ث٘ مػتْٓا  زفعي٘ ّاحيسٗ: احّل غيطزٖ خي ق شٍيب يف      

أغلْبُ بادباِ اقىتزال العمً بني أاثط ميً مكياٌ ّأاثيط ميً ظمياٌ، أاثيط ميً        

، ّبني أاثيط  ّىَط الفطا مكاٌ حٔو ٓتيزل اسبس  ّالػطز بني الزئططٗ ّالعفتٔ٘ 

فيتعطف ،لٙ الْا    بل ّبعس ّأثياٛ ، ثه شضّٗ اسبس  أٖ التخطٓط، ّتبلغ  ،مً ظماٌ

 . (0)ٍصِ الػطزٓ٘ اشب  ٘ يف التصْٓط االخنٕ للعْزٗ ضا مسٓي٘ الزئططٗ بعس ٗشضّ

الثاىٕ تػألٕ مً خ ل م حظا  الصخفٕ يف أاثط مً حمط٘، ّ يس أضيط   

تاضخئيي٘ ّخطابييا     طٔيياجييعٛ مييً ٍييصا ازباىييب يف ،نلٔيي٘ الػييطز ،يييسما أّضز مع     

غٔاغيئ٘ ّ،يييآًّ تصييلح للصييخاف٘ يف غيئاق ،ييطل التفاصيئل اليييت ٓطٓييسٍا شبسميي٘   

الغطل الس،اٜٕ ضحيه أىيُ ّطيً، لكيً اياٌ ميكيً للطّآي٘ أٌ تزسميُ مبعطٔيا           

٘  ،أزبٔي٘ ثييطٗ ، ّيف جيعٛ ميييُ ميكييً ّصيفُ بالييياجح    بييس   ، ييسو ؾدصئا  حزٔزٔيي

ٔس أبيْ ظٍيسٖ، مميً ذبيسّا اقحيت ل      ضّأٜ٘ اؿدصٔ٘ الػٔسٗ ّزاز ىاصئف، الػي  

الزئططٗ ضا أٌ حطض ، ٍّٕ ؾدصٔا  ّا عٔ٘ لكيَا ّضز  يف مسٓي٘ ّصنسّا يف 

 اليص لتبسّ ّا.ىَا ؾدصٔا  ضّأٜ٘. 

الثالييو: اغييتدساو أىييْا  اشبيي  ّلْىييُ ، فَييياال خيي  ،ييازٖ ّخيي  ماٜييل ّخيي    

ق تباغيا  اسبطفٔي٘   ا ْٚ ٓسل ،لٙ أىا ٘ يف احغلْب، ّأضطِ أٓضًاتحام . ٍّصا ااػ

 اليت مت  ااؾاضٗ ضلَٔا. 

الطابي : تزييسٓه معاىيياٗ الييياؽ مييً خيي ل  صييص مسخليي٘ ،لييٙ حٔيياٗ الؿدصيئا   

  (.0)زضٓؼض ص٘ أو مثل يف بعضَا  باٍطًا جنح جناحًا
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 اهلوامش:

أميً اسبػً يي أبعس مً ىَاض يي زفاتط العفتٔي٘ ييي ميؿيْضا  اذبياز الكتياب العيطب        (7)

 .6يي    2177زمؿ  

 .11( ااطج  الػاب    2)

( ْٓضز معلْما  ،ً اتفا ٔ٘ السفا  ااؿرتال: "ّ ع  غيْضٓ٘ مي  ازبنَْضٓي٘ العطبٔي٘     1)

اْاجَييي٘ احتنييياق  العيييسّاٌ    7699 77  1ااتخيييسٗ اتفا ٔييي٘ زفيييا  مؿيييرتال يف    

 .مً الطّآ٘  61. ضخل "   .غطأٜلٕ.اا

   .211( ااطج  الػاب  يي   1)

 . 69( ااطج  الػاب  يي   1)
( حبطاّٚ، حػً، بئ٘ الؿكل الطّاٜٙ، ااطاع الثزافٙ العطبٙ، ب ّ ، الساض 9)

 .11يي   7661البٔضاٛ، 
 . 11يي   7601أمحس، بياٛ الطّآ٘ ، زاض التيْٓط، ب ّ ،  (  اغه، ز. غٔعاض1)

 .مً الطّآ٘ 212( ضاج  السفرت الثالو مً زفاتط العفتٔ٘ :   0)
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 د. عبد اهلل الشاهر 
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  من قصص العرب

  د. عبد اهلل الشاهر 

 
أحد مشاهري العرب أعجبته بنت عمه فخطبها من عمه، ودفع له مائةة  

 ناقة مع راعوها مهرًا هلا، فقال له عمه: 

أنةةت أحةةا بهةةا مةةن  ةةريد ولرةةن أروةةد مهرهةةا  ةةوادد، فتوقةة  عةةن   

اجلواب، ملرانة اخلول يف قلبه، فنظرت إلوه ابنةة عمةه و مةلت لةه بعونهةا      

من أ ل أن ووافا على طلب أبوها، فتنهد ثم أنشد ردًا علوها وعلى مسمع 

 أبوها قائاًل:  

 

 ة المجاً بسأع طسف ملضمض

 أحبُّ إليَّ وَ أُ تتصوجيين 

 وقعكعة المجاً بسأع وّسي 

 أحبُّ إلّي مما تػىصيين 

َُ اجلواُد عميَّ حتى   ووا ِا

 أجوُد بْ وزحمي يف مييين 

 أخاف إذا حممٍا يف وضيل 

 وجدَّ السكُض أُ ال حتىميين 

 جياُد اخليِن إُ أزكبّا تٍجي 

 وإٌّي إُ صحبتك توقعيين 

 دعيين واذِيب يا بٍت عىي 

 أيف غىص اجلفوُ تساوديين 

 فىّىا كٍت يف ٌعي وعصٍّ 

 وتى جاز الصواُ ضتصدزيين 

 وأخػى إُ وسضُت عمى فساٍش 

 وطالت عمَّيت.. ال تسمحيين 
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فمىا مسعت وا قاه اغسوزقت عيٍاِا 

 بالدووع وأٌػدت تكوه: 

 وعاذ اهلل أفعُن وا تكوه 

 ولو ُقِطَعِت مشالي عَ مييين 

 وتى عاغستين وعمىَت طبعي 

 ضتعمي أٌين خرُي املكسبني 

 وحتىد صحبيت وتكوه كاٌت 

 حلضني هلرا البيت كاحلضَ ا

َّ اخلرَي واتسك ضوَء فكٍس   فُظ

 وويِّص ذاك بالعكن السشيَ 

 فحاغا وَ فعاه الٍكط وثمي 

 وحاغاِا اخلياٌة لألوني 

فمىا مسع أبوِا وٍّىا ذلك عممَي أٌّمْ   

 كفُء هلا فكاه لْ: 

احمممممتفل بوبممممممك وحضممممماٌك وبٍمممممت   

 عىك...! 

 فكاه اخلاطب: يا عي خر حضاٌي... 

ضممماٌك قممماه العمممي: ال حاجمممة لمممي    

 وإمنا أزدت أُ أقيظ فيك 

 ودى متطكك مبَ حتب!!
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