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 لوحة الغالف لمفٍاُ

Thomas Cole 

 (8181 -8188) 

  

رشاً إجنميسي أوريكي ُعرف بموحاتهْ البييييهة لالرارةيهةع ييرهس ومشهض ونرشهة ٌّهر ِنشهوُ  لِهي          

أعىالهْ برصهويرِا الرلواٌصهي لمةيها      حركة فٍية أوريكية ازدِرت يف وٍرصه  الكهرُ الراشهش ععهرع تعهرّر      

 السيةع

  لِهها ر وههش عا مرههْ إي الواليههات اعرةههن  يف عههاً  1081الٌكعههاير  عههاً  -للههن يف بولرههوُ لههو وههور

ألِههايوع اٌركههن يف شههَ الواٌيههة لاليعههريَ إي فيالدلفيهها ليصههركر يف عههاً     -  لاشههركر يف شههروبٍفين1010

 ع1080زل رْ لأطفالْ حرى لفاتْ يف عاً ٌيويورك  حيث عاش وش  -يف كاتصكين  1081

إضافة إي براعرْ اليت وكٍّرْ وَ ظّر  اشروٍا ية يف رشي اعٍهارر البييييهة لاارهار الرارةيهة  كهاُ      

 ظاعرًا لورىًا باهلٍنشة اعيىاريةع

رشي ويظي أعىالهْ ااالهن  يف اشهروديو  ها  بهْ يف اعسرعهة اعصهىا  غشهينار لهرلفغ لالهيت كاٌه  وكهّر             

قاورْ وش عا مرْ  لقن مت إعالُ اعسرعة اعيرلفة أيًضا باشي وٍسه غتوواط كهوهغ  ووقًيها تارةًيها لطًٍيها يف     إ

 لِو ااُ وفروح لمجىّور كعاِن عمى وصري  حيا  إبناعية لفٍاُ  النع 1111عاً 

  

 أللالٌياُ وريٌا لترمجة: إعناد
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 وللسخرية

 

  

 آرب  ـــــــــــــم 
  أ.فلك حصرية  

 
 

يكد عٛدتٓا اذتٝا٠ ايٛقٛف ع٢ً َفرتم َتبدٍ ٚيٝس بثابت  وٚ ااَتد وٚ َهت       

حزٕ ٚفت ،  عتداد٠ ٚاتكا٤  صتتا، ٚفتتٌ  تكتدّ ٚتكٗكت   ٚعًمُٓتا قاَٛعتٓا ا دبتٞ           

ايٛاعتتتا  ايتتتتاٌَ  ااُتتتتد  ايّتتتا  ااتفتتت ال  ا عتتتِ وٕ َتتتٔ ايفتتت ٚل ٚايتف عتتتا       

دٜتتتد  ٚايتختتتدٜط ٚايت تتتٜٛ    ٚااتتتتّ ا  ٚااتبتتتدب  َتتتا بضَهاْتتت٘ ا  تتتاف١ ٚايت   

ٚابعتبداٍ ٚايتّٝ   ٖٚٓا ميهٔ وٕ ْت  إىل زتٌُ فٓتٕٛ  ٚعتدا٠ ٚاتٛٙ  ٚتتتابو     

فصٍٛ تتكا ب ٚتتباعد  تتُازج ٚتتف ام  تًني ٚتك٣ٛ... يتُتٝ  ايًثتاّ عُتا ٖتٛ ايٛات٘      

اآلختت   ٚايتتتهٌ ايتتتفاف ٚايٛاقتتا ااتُتتاٖٞ َتتا اٛاْتت  ايتُدتتا  وٜتتا  ٚنٝفُتتا       

د  ٚوُٜٓا ٚاد   ٚحٝثُا اْبدث  يتبك٢ اآلداب َتٔ ولتٌ ايٛاتٛٙ    ناْ   ٚمبا ٚا

اآبدث١ َٔ اٖٛ  ايصتفا٤ ايثكتاو َٚٓبتا وْٗت   افتد٠ يًدًتّٛ ٚايتهٓٛيٛاٝتا ٚايتتا ٜ          

 ...ٚ ...ٚ 

باختصتا ... يتتٛ ختًٝٓتتا اذتٝتتا٠ بتتس اتد  َٚٛعتتٝكا  ٚالٓتتا٤ ٚ عتتِ  بتتس إبتتداعا    

 ٚعصتتا ا  ا دَّتت١ ايبتتت ١ٜ     ٚا٥ٝتت١  ٚنتابتتا  ت جلتتد ادتُتتاٍ ٚتتصتتٝد وزاٖتت      

ٚعبك ٜا  ايهتاب ٚااس حٝني ٚجتتا ب عتتام ايكًتِ  ٚ تٝا٤ا  ويتل ا  ٚا، ٖٚتٞ       

تتتبٚب ح ٚفتتا  َٚدتتاْٞ  يٛحتتا  َٚك ٛعتتا  َٛعتتٝك١ٝ َدٖتتت١  تكُصتتا  حٝتتٛا      

يبت  ٚزتتُدا    حٝا٤ ٚب٦ٝا   يت ا ب خًماق١ تد اف  ٚع اف  َس ا  ارتًٛد و 

ٚايٓتتاج ا دبتٞ  ٚايستُٛ اي ٚحتٞ  ٚقتد وٖتداْا ايد ُتا٤        زٚا ٜ  اذتصتاد ايفهت ٟ   

حٝٛا  إ تاف١ٝ  ٚيّتا  َدتكت١ وعته ْا عبكٗتا  ٚوعت ْا إات ام تتتهًيٗا  ٚب ٜتل          
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اْبداثٗتتا  ٚيدًٓتتا و دْتتا مبتتا نن ْتتاٙ وٕ ٜهتتٕٛ استت  ايٛجلتتٍٛ  ْٚك تت١ ا تتدف ايتت   

ٕٛ ا دب و دْا َٓٗا تت نبيو تت وٕ صتتٓ  بتايفٕٓٛ ا دبٝت١ إىل َتا ٜستاعدْا نتٞ ٜهت       

ايستتاخ   ايٛاتت٘ اآلختت  يتت دب ايتتبٟ ٜستتد٢ إىل إيكتتا٤ ٚتستتًٝ  اي تت٤ٛ عًتت٢ وٚاتت٘      

ايتكصتتت  و بدتتتو ايستتتًٛنٝا  ايبتتتت ١ٜ  ْٚكتتتد ايك تتتاٜا اادٝتتتت١ٝ ٚابقتصتتتاد١ٜ    

ٚاباتُاعٝتت١ ب  ٜكتتت١ وتدتتت١ َٚستت١ًٝ  ا َتتت  ايتتتبٟ  دتتتٌ ٖتتبا ايٓتتتٛل َتتتٔ ايفٓتتتٕٛ    

 ٘ ٚيت٘ فٓتا  نا قاعتد٠ اتدب١ٝ ٚاعتد١ اتدا          َ الٛبا   ٚستتفس  ب٘ َٚ حابا   بٌ  دٌ َٓت

ٚلاٖ ٜت١ ع ٜ تت١  حااتد٠ ٚستتتتتد٠. ٜكتٍٛ اي ٚا٥تتٞ ايهتب  "وَٝتتٌ حبتٝ " ٚقتتد      

ُأ  وٜ٘ بايسخ ١ٜ ٚاي خو ع٢ً يستإ اخصت١ٝ "ااٗت ج" و َست ح١ٝ "يهتا بتٔ         

 يها" ايبٟ عبا  عٔ فًسفت٘ ٚفه ٙ  ْٚ ل بًساْ٘  

 ٝد يًُس ٚايفِ يًكبٌ. فا خهٛا! "ا خهٛا ايدني يًبص  ٚا نٕ يًسُا ٚاي

ٚيٛب خٛو َٔ وٕ ٜٓتبٗٛا إىل ٖبا ايسس، فٝت ِّعٛا قاْْٛا  حي  ٕٚ ب٘ عًتٝهِ  

 ايبخ  ٚاي خو... 

  ال قتهِ باي خو ا خهٛا! 

تدد ايسخ ١ٜ تت نُتا وخٛاتٗتا َتٔ ايفٓتٕٛ ا دبٝت١ ا خت ٣ تتت ل ٜكتا  يًتدتب  عتٔ           

د١ٝ ااختًف١  ب١ًّ ٜ بدٗا اي خو ايٓاتج عٔ ادتٛاْ  ابْتكاد١ٜ  ٚايكصٛ ا  ايتُ

اآلبّ ٚا ٚاتتال  يتتتاتٞ ايًّتت١ ااٛ مفتت١ و ٖتتبا ايٓتتٛل َتتٔ ا دب  يّتت١ خاجلتت١  ْ ُتتا      

ٚاتد ا   يٝتط تت ًت  اعتتخداّ ايتدقا٥ل ايًّٜٛت١  ٚلا٥فت١ َتٔ الستٓا  ايًف ٝت١            

ّ  َتتتا ٚايصتتتٛ  ايبٝاْٝتتت١  نايتتتاز  ٚابعتتتتدا ٠  ٚايهٓاٜتتت١  ٚا ٜٗتتتاّ  ٚا بٗتتتا     

اعتتتخداّ الستتٓا  ايًف ٝتت١ نايت تتاد  ٚايتتبّ ايتتتبٝ٘ بااتتد،  ٚايدهتتس جلتتخٝ   

 فٓ د نيو و قٍٛ اذت ١٦ٝ  

 دل ااها ّ ب ت حٌ يبّٝتٗا=ٚاقدد فضْو وْ  اي اعِ ايهاعٞ 

 َٔ ٜفدٌ ارت  ب ٜددّ اٛازٜ٘=ب ٜبٖ  ايد ف بني ايًم٘ ٚايٓاِس 

إىل ااٛازْتت١ بتتني ايٓكتتا٥و حٝتتط  فا دٜتت  ايستتاخ  ٜ تهتتز و إٜصتتاٍ َتتا ٜ ٜتتد  

 دٌ ا  داد عبٝس  يتبيو فٝتاتٞ بادتُتاٍ وَتاّ ايكتب   ٚالاعتٔ وَتاّ ااستاٚ           

ٚايسُد١ اذتس١ٓ وَتاّ ْكٝ تٗا  ٚااتٛ  وَتاّ اذتٝتا٠... وَتا عتٔ بدتو ايصتفا  ايت            
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ٜٓبّٞ وٕ ٜتصف بٗا ا دٜ  ايساخ  فٝ ًدٓا عًٝٗا ايدنتٛ  "ْدُإ ستُد وَني ل٘" 

َٖٓٛتا  إىل  ت ٚ ٠ وٕ    8791اب٘ "ايسخ ١ٜ و ا دب ايد بٞ" ايصاد  و ايدتاّ  و نت

ٜهتتٕٛ "قتتٟٛ ا عصتتاب  حيُتتٌ و داخًتت٘  ٚ، ايسَبتتاب٠  عًتت٢ قتتد  نتتب  َتتٔ          

ايبنا٤  ٚق٠ٛ ااخ١ًٝ وٚ ارتٝاٍ ا ازٍ ايتبٟ ميهٓت٘ َتٔ اقتٓتا  وٚ ابتتدال ايصتٛ        

 ايٓاد ٠  اي  ٜست ٝا بٗا إالا ١ خصُ٘  ٚإ خاى ْفس٘  ٚايٓاس َٓ٘. 

ايستاخ  و ايتٛلٔ ايد بتٞ  ٚ مبتا ٜدتتٛد     يكتد ت بتا ااصت ٜٕٛ عًت٢ عت ب ا دب      

نيو إىل جتب  لبا ايسخ ١ٜ يد٣ ايتد  ااصت ٟ و تهٜٛٓت٘ َٓتب التاب  ايتزَٔ  إن      

ٜكاٍ  إٕ وٍٚ ْص عتاخ  نتبتٛٙ نتإ قبتٌ آست١ ابف عتاّ  حٝتط عثت  عًٝت٘ و          

 شت ٛلا  ايف اع١ٓ  حُٝٓا عخ  عبد َٔ عادت٘. 

١ًٝ  ٚي ٝف١ خفٝف١ تتدٚ  و واتٛا٤   وَا اادااِ ايد ب١ٝ فتزخ  مباد٠ الزٜ ٠ ٚل

ايفهاٖتت١ ٚاي تتخو  حٝتتتط ْ تت  تتت اا ايدتتت ب و اتتاًٖٝتِٗ مبتتتاٖد اي تتتخو       

َ ز ٜٓتت١       ٚايفهاٖتت١  إن وٚ د ايتتدَ ٟ و نتابتت٘ "حٝتتا٠ اذتٝتتٛإ ايهتت ٣" وٕ قبًٝتت١ 

وع   ثابتا  ٚايد ايصتخابٞ "حستإ بتٔ ثابت  ا ْصتا ٟ"  ٚقتايٛا  ب ْاختب فتدا٤ٙ إب         

َت٘  ٚقتايٛا  ب ْفدتٌ ٖتبار فا عتٌ إيتِٝٗ  وع تِٖٛ َتا لًبتٛا. فًُتا           تٝسا ! فّ   قٛ

َ ز ٜٓت١ ايتتٝس  ٚجلتا      ُاٛا  ااؤٚا بايتٝس  قاٍ  وع ِٖٛ وخاِٖ ٚخبٚا وخانِ  فس 

  ِ يكبا  ٚعٝبا . 

ٚنبيو ب ٜفٛتٓا وٕ ْتبن  "واتد  بتٔ اتب " َتٛىل عبتد ال بتٔ ايتزب  ايتبٟ          

اي خو  حٝط حيهتٞ "ااف تٌ اي ت "    ااتٗ  باي ُا َٚٛاقف٘ ادٜد٠ ايسخ ١ٜ ٚ

و نتاب٘ "ايفاخ  و ا َثاٍ" وٕ واد  ااتُتا بت٘ الًُتإ اادٜٓت١ َٜٛتا  ٜ نْٚت٘ فكتاٍ        

 تتِ  إٕ و دا  بتتا فتتسٕ ع عتتا  فتتاْ ًكٛا إيٝتت٘  فٗتتٛ وْفتتا يهتتِ. فتتاْ ًل ايًُّتتإ      

ٚت نتتٛٙ. فًُتتا َ تتٛا قتتاٍ  يدتتٌ َتتا قًتت   تتِ َتتٔ نيتتو حتتل  فُ تت٢ و إثتت ِٖ ضتتتٛ  

 ايبٟ ٚجلف٘ يًًُّإ  فًِ  د ا٦ٝا   ٚ ف  ب٘ ايًُّإ ٖٓاى فآنٚٙ.  ااٛ ا

وَا ادتاحظ فكتد نتإ إٜت ادٙ اي تخو ٚايفهاٖت١ وَت ا  َكصتٛدا  و َ يفاتت٘         

تٓتتتٝ ا  ٚإبٗااتتا  يًكتتا   "فتت بب ا تتد  ٜبًتتا تتتت بفتت   البتتا٠ٚ جلتتاحب٘ تتتت َتتٔ ايستت ٚ            

 ااداْٞ".  ٚاي خو ٚابعت  اف َا ب ٜبًّ٘ حتد وح  ايٓٛاد   ٚولا
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ٚمت ٞ بٓا  ح١ً ا دب ايساخ  يتسَس  اابت٘ ا فبان نتابٔ ااكفتا "نًًٝت١    

 ٚد١َٓ" ٚبدٜا ايزَإ ا ُباْٞ و َكاَات٘ "اذتُدا١ْٝ تت اا عتا١ْٝ تت اذتًٛا١ْٝ" 

وخ ا ... ٜبك٢ اي خو عٓٛإ اذتٝا٠  ٜٚبك٢ ا دب ايساخ  فٓا  ٖاَا  ٖٚادفا  َٔ 

د٢ إىل حتكٝتل ايبٗ ت١ ٚايست ٚ  بدٝتدا  عتٔ اببتتباٍ ٚايهٝدٜت١        فٕٓٛ ا دب ايبٟ ٜست 

ٚابحتكا  ٚايتسفٝ٘  ٚا عا٠٤ إىل اآلخ ٜٔ  فُا وحٛآا ايّٝٛ إىل َثٌ ٖبا ايٓٛل َٔ 

ا دب  ٚقد خف ٖٚ ٘ و ا عتٛاّ ا خت ٠  فٗتٛ ايكتاد  عًت٢ ايتخفٝتف َتٔ اآلبّ         

 إ تت ٜفٛم ايدكاق  ٚا د١ٜٚ.ٚا حبا  ٚا ُّٛ  حت٢ وٕ تاث ٙ تت و بدو ا حٝ

 

 



 
 

 

 

 ورداسات بحوث
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 فخرر ا بارررر..  ا    

   ط بئفه باشع ية
   حمد بوبسأأ  

 
 

ٌِاضررولدرري لضرر لبىٍ رر  ٍ لارودالزعررً٘لويِررٖلوفخرر البى رر

لبىف ُ ٖ.لأ ُ لفِٕلح٘اتّلفٖلخ ٌةلويِّ،لف   فٖلخارجلسرٔرٗةلجَلو

ٌ بتلع ٗ ةلٌَلك رولسريتاتلبتحر اللبىف ُ رٖ،لىل٘اٌرّلدٍ راع ةل

رلغٔيةلدٌشقلوٌ ًْلبثٔ

ونانلشاع ًبللداىٍاللوبى اح.

ٌ ررر عًالُارررًلبىه ٘ررر لٌرررَل

وٗهف٘ررّلبىلصراد لبىٔيِ٘ررة.ل

أُررّلدرراحملنيٍرراتلبىِشرر٘ ل

بىرررٔيِٖلبىٍشرررٓٔرل درررادل

لوفٔقلنرول.أوياُٖ(لبى  ب

ذىملنانلٌَلظ فاءلدٌشق،ل

ل.بش ٓ لد  ي٘لاتّلبى اخ ةلبىش  ٗةلٌِٓالوبىِ  ٗة

يمممم  ومممملو  يل ا مممم    ورغمممل امممم     

تالل محلمممملى علمممميف عىة مممم     مممم     صمممم  

  ممما امممى   ومممر     ، يفرنصمممس يصممملر   

يلطر م  ويلصمور  ،     يبىرود  جيا  صض 

ب  امى  حص ىنمىي  فت م   دمل دذ ي تؽم ا      

، وحص ىنممىي  ذعمم  عبممىر  ة ل  ممىي شممىهر ي حو 

 مال   المى    ، يطر   عفمل  امى ر    ةأة 

 لمممل بمممدي  حصممما  ةفممملج دو  ح   صمممت للى 

وقمم   ظر ممىد دقعمم  بمم  حاخممر.ل ظر ممىي     

صصممم  صعامممى حنممم  عمممىػ    ممم   قل  ممم       

قخمم   يعممىعر هل مم   بىيعر ممىد   دقعمم ،  

قمممممردو و جند ممممم  سمممممى   ؽمممممى  صصممممم     

 يعممممىعر شمممم  ا  رس وممممر  و  يؽممممضفس و

.ل،  كص  بمدي   حموما  در ر  وغري

يد مممممممد  قممممممم    جند   يصمممممممىهر نفضمممممممىج

 شور ىةلل  جندب   عىق  و يع ر   هىؼ  
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و يصور    يع ر   باحج عاا  ور  

 يبمممىرود  و.مممل  تممميف   قرصلممم   يار شممم    

 ملتلشط  ) إلعا د  (، عااقى اى   ىيبىي 

،  كىنممث (1)   قكتمم  عامم   قعممىغبىي

   إصممماس وشمممىو  قعمممىغبت   .مممدل  يصمممور

ل  ظممم ر   هى ممملى قممم  .مممد    وحول قصمممىر

زق لممم   يطىيممم  ةل  ممم    قممم  اىنمممث  يامممل 

  مما   ،1095  اممى  ذيمم  عممىو    يمما وود 

   قالومممم اممممى   يمممما وود    ممممرح علمممميف ز

 ؽمممممىوا عومممممم   يعممممم ى حمومممممما    يؽممممم 

   مللم   ضم صتيف ُ و ط     ذي   ، يا وود 

 يكمم   و لمم  قامم   يممب   نفلشمملل،   

   ىو  ومر   يبمىرود    لل  ف  ،  ع  ذي 

 :  يصبلر  وات  عل لى ب تىي   للإىل

 ةل    إ   ي ل    حظم ىرال 

  

 و مم  علمم كل  ممى بممد  يمما وود 

   

 ضمممممض   يطمممممال ،  جنقمممممر  يمممممد    

  و   ي ملو  يتمىيس   ةل     يا وود حغض  

 ؽ ا   دعيف  رىد  يطىي   يا وود  وب ال

ويكالى    د   م  نعمل    حنلى ق  نعوم ،

 وقطل لى : عوم ،

 إهصممممأ بلرلمممم  ح لممممى  يبممممىرود  

  

 و صمممممدر حشممممملد ي درعلمممممى د وود 

   

 ي ؽممممم ا   ومممممر   .مممممدل  شمممممتفسج

،  تلعمممما زق لمممم  بممممىرل        يبممممىرود 

ح ومم   وحقضميف  يل م   فكمر، صتميف      ي ا، 

 :ظ طى  ظ رل حب ىةىي قطل لى

 

 إهصممىي بلرلمم    لممى  يمما وود 

  

 و صدر قا    صعل.ى  يبىرود 

   

  ص مممى   ومممر   و ملل  ممم   يطر فممم 

، امممى     فلةلمممى دو   امممخري   يبمممىرود 

ي مما هممى   ة ل مم  نخممر ي اممى  حو ظمم ر ي  و   

ؼمما ىو  قصممىرالج ظمم ر   اممخري  قمم  ح   

   قردو  و  ق اقتلل هل   يع ر د،

ق  ذي  حن   شتضمى  قمر     ر تم     

حالحمممم  قمممم  حؼمممما ىو  و.ممممل  (2)  رربممممىد

محمممما ظممممىار  وح يعممممىعر هل مممم  قممممردو   

 يكرقممممس وزاممممس  اط مممم  و شممممتومرج  

ر  مل  إ ىقتلل      ي ر   ي ما  ح مىو، و  م   

 يبممىرود    لمممى اممم  وشمممىو   ير صممم  قممم   

قأامممم  وقعممممر  ونمممملو قممممر   ووشممممىو     

يكم  .مء د  جنؼما ىد     جنهرس  ير ى.    

حر دو    نلى مممممم    شتضممممممى    شممممممتفس ز   

 ور   يبىرود ،  كت  هل   قردو عا  

  لممى، وعل لممى علمميف   لحب ممىج ظمم ر    لزممل 

حصا رار    ي ر م ، حمل غمىدرو  دو  ود      

قض فلل  وعااقى ده   يبمىرود   ي ر م ،   

مل جيمممما  مممم ل  ، يكامممم  ورمممما  يلر مممم  

 وعل لى  جنب ىج  يتىي  :

 ح   مممممممممى ؼمممممممممىص    رربمممممممممى  

  

 بمممممممممممممممممال       بمممممممممممممممممىر ر ِ 

   

  إّنممممممممى  مممممممما ور ممممممممانى عامممممممما 

  

     يبلممممممممملس علممممممممميف اخممممممممم ِ 

   

 



 البارودي.. وطرائفه الشعريةخري ف

 

 13 

 

  لممممممممممدُ   يبمممممممممم   و ياممممممممممىقلِط

  

 ُ ممممممممممممان اى ِقمممممممممممم    ي طمممممممممممم ِ 

   

 وُقممممممد  هفاممممممى  ِدومممممممىو   مممممما  

  

 رأنمممممممممممى قاممممممممممم   بمممممممممممى ر ِ  

   

 ىغتىظ  ومر   يبمىرود  قمالل، ورّد    

ى  مم  و ي علمم لل بأب ممىج علمميف نفممض  يمملز    

   لى  ىوالي:  لزل.ل

 ح   ممممممممممى عؽممممممممممب    جنظممممممممممر   

  

 ِر  ح.مممممممم   يممممممممسوِر و يكممممممممدِ 

   

 ححدعمممممممملال    وحاممممممممرقكل 

  

 وح.زمممممممممميف دو ممممممممممى شممممممممممب ِ  

   

  لممممممممداومل   زممممممممىُد اومممممممممى  

  

  لمممممممممد   دممممممممم   ذو  رمممممممممر ِ  

   

  وممممممممممى حنمممممممممتل شممممممممملس ن مممممممممل ر

  

 ويصمممممممتل  ِقممممممم   بمممممممد  ي مممممممر ِ 

   

  عمممممممممممم راومل ونخراومممممممممممممل

  

 و.زلاوممممممممممممممل علممممممممممممميف )   (

   

 يعم ر      إ   مللمىةر ج  واومى  باو  

اىنث د ووم  بني  ومر   يبمىرود  وهل م     

دعى   يبىرود  وي وم ي قردو   د ج قر  حومل 

صصمم   ملخمم   يعممىقس   هل مم  قممردو  و  إي لممى

 يعممممىو  )حامممم   دممممر    دممممر د مممم  و     

 بمممرد قمممردو جننممما ل ؼممما  (،  مممىو هل ممم   

بأصصمم  قالممى  وب مما.ى علمم  علمميف     يلي وممم 

وي وم   يبىرود   يم  الفتم  وي ومم  حام      

 قالى بب تني ظ ر ني  ىل   لومى:

   َّ رح س  لو   يلي وم   ى  ومر  

  

 واىنمممممث  إرمممممىب  يممممم   زيممممم     

   

 .مممدل  إلبمممر    يممم   ممما بل اى.مممى 

  

 بمممممممماوقى ُردَّج  إي اممممممممى قصممممممممل    

   

عليف نفمض    رد عل    يبىرود  بأب ىج

  ىوالي:  لزلل   لى  يلز  و ي ى   ،

   ةؽىص  قماس  يسقمى  لم ال   

  

  ىؼممطضى   يبو مم   مملرذ علمم  

   

 وهؽلؼىي إذ  اى   اعل ظ ر ي

  

  ىشمممت  ال  علممميف   زمممىد بمممى ل  

   

  طممممم      مممممى هل ممممم  يصمممممىنىي   

  

  ذعمممممممىي قخممممممم  ةلممممممم   ملصمممممممل   

   

 وإذ  قممممى ظممممب ث ظممممتومىي وشممممبىي  

  

 عى مم     عمم  يصممىن   زلمم   

   

شمممممى ر  1059عمممممىو  و  حصممممما ح مممممىو

ىل بريوج ونمسل    اما    إ ور   يبىرود  

 ، مممأر د ح   امممىوىل( وامممى  ة بمممىي،  ممم)ن لر

يك  ؼمو   مللشم  ى قم   مللمليف   مىور      

يلفاممما  قاممم  ع ا ممم  قممم  ح  ة فمممل    لوممممى     

.مماحج  مللشمم  ى ب مما قاتؽمم   يل مم ، ومل  

 كمما  فممرن بأنمم  شمم  ر    نمملو عوم مم ،    

صتمميف حهممد )ؼرؼمملر( ح  مم   يمماو  رشمم      

غاممىدل وحدىنمم ،  ممإذ  قممى ةممر   يبممىرود       
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شمممر رل، و.ممم   بضمممد عاممم  ي امممت ل قاممم     

وإذ  عممىد  يعممىعر  ىل  يصممر ر،  شممكث، 

 شمممتأن   يؽرؼممملر غامممىدل   مممىب   و      

    يؽبىن ات   ور   جنب ىج  يتىي  :

   مممى ي لممم   يممماضض   بمممريوج صمممىيفد 

  

    لى  يا ىط وار   يمافض قعمءووُ  

   

     يب     ي وم     ي غلذ حزعزمد 

  

    يمم غغ  يفممغ    يممدبى     يبمملوُ 

   

  يكاوممممممى ؼمممممر ؼرؼممممملر  مممممأ ل د   

  

  و ممممىر نمممملقس ورفممممد قامممم  حمممممرووُ   

   

    حول  يل مممم  ؼممممملج  رممممىز حر مممممد  

  

  و ي لمممم     يؽممممار قلوممممملو وق وممممملوُ 

   

  قى اىد  صكث  ر   يطب  و  حشمفس 

  

  صتمممميف ص ممممث ؼممممر ر ي المممم  ظممممءوُ   

   

    غممممر   صمممم  ؼرؼمممملر  ممممأ ل د 

  

  و رصممل قمم  ؼمملة   ملصمموملو قصمموملوُ   

   

   ؽممممر ؼممممر ي    ممممإ  حنلمممم  جني طمممم    

  

  صمممكث، وإ   مممث  صمممتلل   ةمممرن لُ  

   

  وإ  رر مممممث حعمممممىد  ي مممممس  قتؽمممممالي 

  

 اممممممممأ  ةرن وممممممممم   يل مممممممم غ ةا مممممممم ُل

   

   مممممممى ي لممممممم  مل حذ    وممممممممىي ي فلةلمممممممى 

  

  ضممممممم تلى وحنمممممممى بمممممممىي  غ حمومممممممملوُ 

   

 شتضمممممممى ث وز ر   1056  عمممممممىو و 

 مل ممىر   يصمملر   ) ي ب مم ( قممءءر  جندبممىد  

 ي ممممر   يممممد   ن  مممما    امممما  بلمممملد       

واممى  بممني  ملعممىراني  وممر      يكممبري 

و  إصمممممماس   يبممممممىرود  وحمحمممممما ر قممممممس  

حقصممم ىج  ملمممءءر  يممم   مممومث يف فمممىي قممم  

   جند بمممىلمممى سوم  جندبمممىد  ي مممر ، امممى   

و قتمماج  يصمملر  صتمميف    ، يبممىرود  ور قممس 

مل  كم  ق مرر ي    ،  س    جنهمري قم   يل م    

،   ما  ح   ب ث  ور   يبىرود     يفاا 

دقعممم  ، يكممم  امممى   سقممم   ي ممملد  إىل  

ةممأهر  يصمملر  ر لمم  قرغومممىي علمميف  ملب ممث    

يكامم  ورمما نفصمم    ،ومت ةممأقني غر مم  يمم  

  مما ةممدار حنمم  مل  ضممر    ،حقممىو قممىز  

  ع  قأز   ق   ب زىقى يلالو، وحه  ر قس

 بتصمممل حمحممما ر قمممس وةمممر   ومممر     

 يبمممىرود    مممىنس قممم  قأز ممم ، و  ممم  إىل   

غر تممم ، وعمممىد ب ممما دعمممىج  ومممم  ق ممم  

ود ،   ا امى  ق م  ب زىقمى    ب زىقى يلبىر

إ ممممى     و نفررممممث حشممممىر ر  يبممممىرود ،  

و  ممم  إىل غر تممم  ي ولممم  ح ىبممم  و رةممما     

ودهم  ظمى     ، يب زىقى، وإذ بىيبى   طر 

 وممممم  ا صممممىي قمممم   يمممملر    مممم  ب مممم      

 يفىالمممممم ، وشمممممملل  يكمممممم ض يفوممممممر   

 يبممىرود ، و ممىل يمم  إنلممى .ا مم  قمم  حمحمما  

ر قمس  و ممت   يبمىرود   يكمم ض،  مإذ   مم     

قمم  رممىر  يكومخممرس  وةبصممل ق ممار ي    عمماد

 جنمحا ر قس عى فت   ير و   حنلل 

و زمممممأ  صضمممممر  يبمممممىرود  ظممممم طى  

 يع ر،  أقص  بلر   و لل، وباح  كت  

 :    يتىي   جنب ىج  يع ر
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  ممممى ر قممممس  ي لمممم  اومخر اومممممل وؼمممملث  

  

 قممممممم   يرشممممممملل       مممممممأ.الي بمممممممىدب بنِي

   

 ح.ممممالي بممممازل شممممرس اىيعممممل  قصممممرع   

  

 حو  بلممممممممممم  ةتلمممممممممممىدس بمممممممممممني ح مممممممممممر ِ 

   

 حو بصممممموم  قممممم  ظمممممفىل  دممممم  هى فممممم    

  

 حو حملمممممم   يامممممملر قممممممرج عمممممم  رفممممممانيِ    

   

 ظمممممكر ي يفضمممممل   مممممى ر قمممممس  إنممممم    

  

 ق ممممممىرش  يممممممدو  زدج  ي مممممملو   عمممممم د  

   

 حد قمممممممممممم     ي هممممممممممممل   قفوممممممممممممر  

  

 و مممممممممار    يمممممممممس إ فمممممممممىدال د مممممممممد

   

و  ؼبىن  ي لو  يتىيس حرشم   ومر    

يبممممىرود   جنب ممممىج  يعمممم ر   إىل حمحممممما     

ر قممس،  كىنممث صمما د  ي مملو    ملممءءر  

ورمممىد ر قمممس إي ممم   عمممكرل علممميف  جنب مممىج 

إ  ح    روم لمم ،  ومممى اممى  قمم   يبممىرود   

 : بل  ق  رب ا   ىوالي ي 

بل    ورشلي ، ي ض   لى .دل   -

  ح  غر 

 :وحدر  ر قس  ياكت   رد  ىوالي

ي ، إ   بلتممم  ي صمممث   ورشمممل -

  وإ ى ير قس ورشلي 

 -  ب مممىي -وامممى  ر قمممس   ؽممما 

  يعى   يد  حرش  ق   ا ض  يكومخرس 

.ر   ور   يبىرود   1030  عىو و

ب ممممما ح  حؼممممارج  يصممممملطىج  إىل عومممممى   

 يفرنصمممم   حقممممر ي بىعت ىيمممم ، وشممممك      

قاسل جببم  عوممى   عمب  ذ    يب مث  يمد       

 (3)  رممس ر حبممل  دصممني   يعممىعر وؼممف 
 :ب لي 

  ود ر هر   بلى  ا نسيث

  
 ويكمممممم  نسيممممممث إىل  يصممممممىب  

   
  ممال  ممر  قممى بممني حنممس حاممل      

  
 بلممممى حو حاممممل  علمممميف  ي ىرعمممم 

   
  ةصىور.ى .فل ج  ياص ل

  
  تؽممممممم س بمممممممال حذ  شمممممممىق    

   
 وحهعممميف بلمممى ح  ح ممم ل  يؽمممال  

  
  تصممممزا ص طىنلممممى  ير ا مممم   

   
 إذ  قممممممممى  ممممممممرحج إذ  زيسيممممممممث

  
 هعممممم ث بمممممأ  ة مممممرح  يل   ممممم  

   
 يم  وؼم    لمى  ومر      حقى  جنب ىج 

ث  ملتلىيمم   يممد  ح ممىو   يبممىرود  ذ    يب مم

 :   ،  ت لل

 ود ر  اممم  قمممى   لمممى   ممم    

  
 حمطومممممم   يال  مممممد و يكمممممل دِ  

   
 امما ر رضممى عضممىوا.ى و ممل 

  
 بممممال ص طممممى  ح ممممر    يباممممىدِ   

   
 وحراممممى  قض ضمممم   راممممل   

  
 ةل ممممممأ يلصممممممزلد قمممممم   ي  ممممممىِد

   
 ح ممل  شمم ل لى اممىيسقر دوقممىي  

  
 ةؽممممفر عامممما ار مممم    ممممل دِ   

   
  مممإ  رمممىد  يصمممضى  ويمممل بطممم  

  
 ة مممممملل قاىهمممممم  قل ممممممث  ممممممىدِ 

   
 وي    يؽضل قم  حح مى  شم فس   

  
 حر عمممس  يمممازل   ح ممم   ي مممالدِ  

   
عممم   يعممم ر امممى  يفومممر       يوب  ممما

 يبمممممىرود   ر وفممممم   ياخر ممممم   يكمممممخري ،   

ور   يطر فم   يمم   ىتطم  قالمى .مدل  حملم     ن
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ححاممىد   ي ى ممس  يفرنصممس رممرج ب امم  وبممني 

بتلوم  ق ىونم   يخمل ر    1025حمىاومت  عىو 

   غل   دقع  وقا.ل بىملء  و يصالن 

واممممى  قمممم  و ممممىو   حملىاوممممم  ح     

 عس رو ض   شتوبىر ج  يفرنص     شتا

يممم د د بعممملىدة  حقمممىو  ي ى مممس،  شمملر   

 ورىدج ظلىدة  يؽىحل  ومر   يبمىرود ،  

،  جنقمر  يممد  ححممىر  ملماعس  ي ممىو  يفرنصممس  

 :بىي  ىل غى 

وؼ  بم   يما.ىد  مى    ا ح د   د -

صتمميف ي بممث ب  مم  رومم ض     قصمم ل بممىرود  

   شتوبىر ج؟

 : أرىب   يبىرود 

قمم    ممى شمم ا  حنممى ررمم  بصمم     -

ظمم   بصمم  ، وحعتمم  نفصممس رممى.الي      

حمح  ح   ظلىد ،  إذ  ااث حشتط   ح  

ىر ج  رنصممى، حي مم  ب  مم  رومم ض  شممتوب  

 ي مممممىمل  يمممممد   ومممممم  حاممممم      يررممممم 

 إن   كل  ق  ص اى ح   يعلىد ج  ي ل ى، 

،   ح  ُةاممممابل  عل اممممى   اتمممما  علمممم كل  ُن

 ضممممممس  ياممممممىط   يت لوملنممممممى وةلرللنممممممى  

صتمممميف ح  رومممم ض  حملكوممممم  بىيضممممض ، 

 ي بمممىر ، حغمممر      عاممماقى ةرلمممث يممم   

 يضمممض ، وصكمممل ب ممما ذيممم  ب  دةممم ،  

 ظرط إب ىدل إىل يباى  

قل مم  ةاممار وظمم  رد  يبممىرود  .ممد   

  ياىط يف    ل ل  ق   يسق  

و.كمممممد   عمممممك  ظممممم ر  ومممممر     

 يبمىرود  ونخر ىةم   يصمىهر  ؼمفض  قلومم       

 ق   جند   ي ربس  يصىهر 

 هوامش:  

( )قكتمم  عامم (  ملارشمم   إلعا د مم   يلص مما    دقعمم  حو هممر  ي ممر   يتىشمم  ععممر وقطلمم    1)

 بال )قارش (  ي ر   ي عر  ، واى   جنةر    صتواقل  الوم  )قكت ( 

 (  رربىد  ر     غل   دقع  يفور   يبىرود    لى عا  بصىةني 2)

( حبل  دصني  رس ر ظىعر ق  عؽمر  يماول  ملتتىب م  )  حنطمىط(  ظمتلر بعم رل  يصمىهر،        3)

   ق  الن  ميل  داىنىي يب    يلضلو حقى ي ب   رس ر  زىد

 :مراجع

دقعم    –إؼما ر  ملءيم     – ومر   يبمىرود     –)قدار ج  ور   يبىرود (  رمسد  جنول   -1

  1051بريوج 

دقعم    –إؼما ر  ملءيم     – ور   يبمىرود    –)قدار ج  ور   يبىرود (  رسد  يخىنس  -2

1052  

  2991دقع   –قاعلر ج د ر عالد  يا    –عىدل حبل ظا   –)ظل و ظر ىد(  -3

  1074دقع   –ر  الط د  –نلىل بلزث ؼا س  –) ور   يبىرود    ظ رل ونخرل(  -4
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 وتقبل األدب الوجيز
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بااامن ااااو ي تاااس عن صر  ااا    م اااس  

بعاا  ، ي تكاان و ا ي ة ااق ي ة اا    اا يّ 

أن أصااااا  لاااام ي تسرسااااا ا   اااا  ي  ةم ااااق   

، يملعم ااااس يألدباااااق  ي ة  اااااق ي عسباااااق 

 عمباام ناامن صعاامتم ي بت اامل بجاام  ي   اا   

 رااان ا نيلااام  ااانع  ااااو  ااانع ي تني اااا  

  ا  ذ ك ، ي ة  ي بني ي شسق  ي سسب

 ح ااال باااا ين   س ااامن ّااااس ااااو نت ااامب   

ي ناتاق ا   ي ة ق ي ة     ا ّي  ي ة اق  

  ااه بااملي يملتاا مع  يألدب ي عسباي يملعم ااس 

شاااكا ااااو أشاااكم    ، بم تاااس ع ، بااان

ي ملن ميتص عحاةا  بم اعاا    يذتنيع يألدبي

اااو راامعب الي ااامرال يألاس كاااق أ   اا   

بن اااأل يألدب يألاس كاااي  ، يألاس كااااق

، يملعم س نمن  مصَ  بمِب ي ة اق ي ناتاق  

 ت ختا   ،  او خم  رامعب ص م اا   

  م ااااس بااااملي ي اااااو ي ااااملن    ااااَس  ااااا      

ي  يعساانن يملجت اانن بجااملي ي اااو ساان  صااام   

، أ ااارجم نااامصصن ي ة اااق ي ة ااا    ااا يّ    

 اامّق ةني ا أصاانن يملةمعّااق بااني ي شااكرني   

 حااا د ي  ا ااام بااان شاااسنْق  ، ي ة  اااني

، با ج اام نمّاال بعااو ي اااس ق يملن اان اق

ا اااا أن صشااامعة ي ة اااق ي ناتاااق ي ة اااق  

ي ة      ّي ا ي صت مد ي ٓرسنن  ي  جم ق 

، ي  ااامداق  ي تك ااااأل ي ااا   ي ي شااا    

يذ ُصااا د  ،  ختم اجااام ا  ااا د ي كر ااامن  

ا بتاااااا نر ااااامن     ي ة اااااق ي ناتاااااق 

 ااااو  ةاااان  ح، صتجاااام ن ةمّاااااق نر اااامن

ي ااااميف ا صعس ااأل ي ة ااق ي ناتااق  البااي 

(، 1)ال اااو  ساااسدن ص  اااي ح ااام   ااا ّي
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  رااااا  لاااام ي كاااا   ن بااااملي ي  حاااان ا   

ي كاامل  راان ي ة ااق ي ناتااق اااو  جااق      

ي تك األ ي ٓرسنن  صساااق ي    اق  عشامصق    

 ا ذ ااااك صر ااااا  ي  يرت اااام ص ، يألديء

 ي ة ااااق ي ة اااا    اااا ّي  يملشاااابنق بااااني

 ي ة ااق ي ناتااق بن ااج م صشاابنمن ا    

، (2حياامء  يملامعصااق  ي  جم ااق ي  اامداق)   يإل

 اا  أن  بااملي يألاااس ا يذتةاةااق    ت ااا     

ألّ    معق شكري ؛ ننبس ي ة ق ي ناتق

   ،  ما    ميٓكاو ااو يدعية  نبسبام   

حياااان ااااو َااااما بااام ةام يملن ااان اق ي ااا      

نيعق أسمساااق    ج اامة  اا، ص طاانن  راجاام

صت  ااااا ؛  رحظجاااام ناااا   اااااو ي  يعسااااني  

بم ّق اااااااام  ي شاااااااا    لاااااااان ي  اااااااانع     

ي انصن سي اق   جس ي تعص  ي ٓرسنن بامألديء  

 بااااامل  ، ي  اااااا ام ي يإلشااااامعن  ر ااااانع  

يمل ااااش ق شاااا     ي عرةااااق ب ةم ااااق ي ع ااااس   

 صكاااامد صكاااانن بعااااا   بعااااو ، يذتاااام ي

ي شاايء  ااو ا ااش ق ي تام ااا أ  ي مناام    

ا أدب اااااااااو ي ديب     اااااااامذ  تجااااااااسن 

نا  ذ ك د ا بعاو ي  يعساني   ، يملعم س 

ي  ي ظاااو باااشن ي ة اااق ي ناتاااق شاااكا     

)صرسااسيا( أ  بااسق اصم اا   رحاا   ي ااملن     

  تجااي ب جم ااق ،  اا جم   اا  دبشااق   اا اق 

حتااا ي ةامعع  ران ذيصا   ات اانع     ، اصم تاق 

أ  أّجااام شاااكا  ، يملاااسيد   ت  اااا ي ة ااا   

سااا انقاةي  عت اا   راان ي اا  ي  ي سياااق    

أ  ، بساااق يّتاام  اع اان ااام ا ذبااو يملترةااي   

أ  أّ جم ، شملع  مت   ي ةمعع  س ق مجم اق

ص ااق  اان اق يختقي اااق بسيصااق صعت اا   راان  

 تاااق  يإلحيااامء  ي تك ااااأل يإلدبااامر  يملصم

،  باااملي يّ  اااام  تاااع م أااااامل   (3 يملامعصاااق) 

ي  ااااطسيب ي  ةاااا ن  ي تااااا  ي ااااملن صاااامد   

ي  يعسااااني ي  ستم  ااااق ي اااابي  صعس ااااأل    

 كمّا   ، ةاةق ي ة اق ي ناتاق   ما  ح

باامل  يألصااني     بااام زتااسد صجنميااامن      

صت ااا بطصاعتجاام اااو ي  محاااق يملن اان اق      

  ي ا اق.

  ّ ااااااتطاا أن ّةاااااان   ين ي ة ااااااق  

، ي ناتق صتنساا بم  اسد  تشد اق  كسصجام    

ذ اااااك ألن  ي  اااااسد ي ة  اااااي مي  ااااااا ا    

يذتةاةق ّ اجّم  سن اّم ُ ا د  بطس اه سامعد     

أص   أن  ،  د  و  تمء الناكمّيال ست

 ر اااااااسد شاااااااكّم  كت ااااااال خني ااااااا  

يملن ان اق ااو خام  حت  ا  نااو ي  اسد       

 ي ة ااق ي ناتااق صرسااي    ااسن     ، ّا اا  

 ت حن لنّي يشامع ّم ااو   ، الي قاكمنال َ ِ َنّ 

خاااااام  صاااااامنل ي عصاااااامع  اااااااا ي  اااااانع      

 ب اااام صت  ااااا خم اااااتجم   ، ي انصن سي اااااق

ق ي  حاااام    ت  اااا  نبسباااام ي اااملن  سااااا  

 اااااااو ي تح  ااااااا    قخمع اااااااق ا يذتةاةااااااا 

اااو أ ااا ذ ااك    ةاانل لاام   ، الي قاكاامّيال

 جاااي  صااامع  أ   ، ّ اااا غ  سااانن دي  بمليصااا  

مجراااق صطااان   صة اااس ااااو خااام  صة اااامن  

يإل ااام ق أ  ي ن اااأل أ  ي عطاااأل   صعااا    

، شاااا ّم ي  يذي نمّااا  اشاااان ق مبامعصاااق 

  اااو خاااام  يعصصمقجاااام بمملامعصااااق صتحاااا د  

 ااملي ناامن اااو ي  ااعنبق ، بن تجاام ي    اااق

د صا اا   رة ااق ي ناتااق   اا   صاا     يجياام

ي  يذي يعصصطاا  ، ي كااس م ي  ااماس خم ااّق
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،  اجام صن اا   ر امعصاق   ، ب نع  أ   نحاق 

 بملي     طصه  رن ي ة ق ي ناتاق   ا     

 يمنااام  شااا ا ي ة اااق ي ة ااا    ،  ح ااال

  رااااا   م ة ااااق  ، ن اااام ساااا س  ،  اااا ّي

ي ناتااق بااي صاان   ساانن أ  مجرااق ا   ااق   

 ا اااا   ،  جااااملي باااان صنياجاااام ، مبامعصااااق

كّم سااااسد ّم   ااااتةا بطصاعااااق يذتاااام  شاااا

 .د  اّم بمليص 

  يّجااام نااامل ك   ّ اااتطاا أن ّةااان  

ألن  يذت ث ي ة  ي  يصعق ، ص نع ح اّم

نمااااق ر اا  حاامّ   ااس ن حكم ااق لاام   

ن ام أّ ا  جي ا     ، آ امصجم او حاث يألديء

، انصاااّم ا ي  جم ااق ُاام ُ حكاان أ  ُ  ااسد 

،  ي ة اااق ي ناتاااق  ا ااا  باااملين حااا ث   

ّ  م صةنل  رن  كس  او خام  يشاتصمة    ي

صكانن يدت راق   ، د  ي بني مجرتني يا اتني 

يأل   مب ق اااااق ي  اااااصل  ي  مّااااااق مب ق اااااق 

يملامعصاق  راان شااكا ّتاجااق  اا  اتطمبةااق  

 ي  مص  ي  جم ي او خم  صرك ، اا ي  صل

انصأل أ  ي تعاص    يملقي  ق ياصمن  كس  أ 

 . و حم  أ  شعنع

امااااا   تاااام  ي  ذ ااااك   صظجااااس  

،  رشخ اق ي ة  اق ا ي ة ق ي ناتاق 

أ اااا    صن اااا  شخ اااااق أ  شخ ااااامن 

باااا ب م اااك  ساااارق    ،  ي اااحق ا يأل اااا  

يسااا مد ق ي  ااااتكرم   ااانق ي عصااامع  ااااو   

 ا يقامع  ، خم  ياكمّامن ي رساق ّا اجم  

 بااااملي    عطااااي ، ي ااااقاو ي ٓرساااانن ّا اااا 

ي ةمعع أدّن اعس اق  او قصاعاق ي اسي ن أ      

اةاااامل ي شخ ااااااق  ي  اااامعد ي ااااملن  ةااااانل   

 كااا ي ااملن  عااا  ي ةاامعع أن  ، ي ة  اااق

ةق ّظماّم  سن اّم ب ان اّم ُص امق  اا  مجرتامٔن      

  تتا   ، َ ِ َه ي بصال ي   حنن أ  ي صم اي 

يملسق  أ  يملنصأل او خام  مجراق يملامعصاق    

   اا   صاا  ي كااس م  ، أ  يدت رااق ي  تاجااق 

ي  اااماس  ت اااا ي اتااامء ي ااا   ي  رة اااق     

ق ي ناتاااق  اشااا ا ي ة ااا    ااا ّي  ي ة ااا

سااانيء ، ي رنحاااق ي ااا  ُصشااااا بكاااا  ص اااق 

 ذ اك ااو   ، نمّ  ص     ا ّي أل  اتاق  

خم  صنن ا ي   ظس ا ي  احق ي   ُأاصت  

مبع اان ،  اجام ي عصاامع  اشااان ّق ب انع  ااام  

أن ان ااانل ي ة اااق ي ناتاااق  تشاااكا ا 

ذبااااو ي ةاااامعع   ااااا  ا ي  اااااحق ي اااا   

 بااملي أص اان ااام ناامن  ، صشااسرجم ي ناتااق

ي اااا  ا ظاااس  ي ترةاااي ا نماجااام    اااعن

 جاامل  ،  راان ي تام ااا بااني ي اا  ص  ي ةاامعع 

ي تشااااامعناق ا يّتاااااام  يملع اااااان شاااااا      

ي ن ااان  ا ي ة اااق ي ناتاااق   ااا   صااا      

  ي كس م ي  ماس.

يملامعصااق  ااقء أسمسااي اااو ي ع م ااس    

 بااااي ، ي تكن  اااااق ا ي ة ااااق ي ناتااااق  

اامعصق خمقاق  رحظجم ي ةامعع ااو خام     

خيتمعبااام ي كمصااال  شاااكا يدت راااق ي ااا  

يختاااامعّي دصاةاااّم  اخااام  أّ ااا  ااااو ي ااام       

، ي ستس مء  و أن حاس  أ   مااق صاسصام   

،  رن حا ث  خترا  ي ة اق  يّجامع ب م بام     

أ  ا ،  صبناااق يملامعصاااق ا ّجم اااق ي ةااان 

 بااي ، يدت رااق ي  مّاااق ا ي ة ااق ي ناتااق 

ي نسااارق ي اا    سرااه  اجاام ي ةاان   اااث    
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، أ  ي صتطاامل ا جاامحي ااو يإل اام ق ي اجاام  

،   كااو ةااق صس احاامن  ةاا اجم ي ةاامعع    

   ااان صااام  ي كمصااال ناااملي     ةاااب  ناااشن

 باااملي   اااا صشااامعني   ،  كااامن أ تاااا 

 حني  يامع  ي ت م   او صصا ي ة اق   أ تّم

باا   ، ّا جم  ا ص  ي ةمعع عأ    ا م  ةاسأ 

؛ أن  يدتمّل ي تام ري ا بملي يملت مع اجم

ي ة اق  ألن  ي ةمعع جي    ا ا  بماشاّم ا   

 باااملي عب  ااام  كااانن ااااو أساااصمب    ، ذيصجااام

، يست سيع ي تاك   اجم ااو  جاق ي ةامعع   

 م شاااااكا ي ٓرسااااانن يرتااااامقأل يذي  اااااا  

بربي ق  يّطن   رن أا ن اق  تحان  صرةم ااّم    

، ا اااكننّق نماااااّق  سددبااام يملترةاااي  

 ا ،  رتعاص   او حاام ن ُماراق ا حامصاا    

باااامل  يذتاااام  ميكااااو أن صرعاااال ي ة ااااق     

ة اااا   ااااو  جاااق ساااجن ق  ي ناتاااق د ع ي 

 .  حاظجم  صسد  بم ا ا مسصمن  

 القصة القصرية جدًا والقصة الومضة:-

ة ااااق ي ااااطسيب  اااا   ي صاااامح ني ا    

حت  اا  ي ااق او ي ااملن تجااسن  ااا  ي ة ااق      

يذ ، ي ناتااااق ا يألدب ي عسبااااي يملعم ااااس  

صس اااا ي   ااامذ  يملعس  اااق ا جااام ي  ي عةااا    

ي  اااامّي اااااو ي ةااااسن يذتاااامدن  ي عشااااس و    

ي شااكا ي اااا  ي ااملن يساااتةما      اال  

 رااا  ي ة ااق ي ناتااق  اا   ُنتاامب بااملي      

 ا ااااام ّشاااااس  ي ُكتااااامب ، ي  ااااانل يألدباااااي

، يمل اااس ني  ا اةااا اتجم زتااا ن شااار   

ن اااام ، ي ااااملن  عاااا   اااااو أبااااسن ُنتمبجاااام  

    كو شر  نمصصّم  رة اق  ، س عسيف

بااا باان أحاا  يمل ظااس و   ، ي ناتااق  ح اال 

 ي  مشاااااطني ا ص ظاااااام يملرتةاااااامن  ، لااااام

،  يمل اامبةمن  راان ا ااتن  ي اانقو ي عسبااي

د. ح ااني دااند    س اال أن  بمح ااّم ا ااا  ي س

 س ا ب ي من ي ة ق ي ناتق ي ا  تجاسن   

ااااا خسّي ا يألدب ي عسبااااي ي  ص ااااعا امن  

ن اااام ، يذ ص اااام  ن، ي ةااااسن ي عشااااس و

أشااكم  ص  اااق ا ٓراا  يختصاامعّي   ،  ااق م

 ذبصا   ، ذت  د ي  انل ي ة  اي ي ة ا    

مت ر  خملم ي ة ق ا ذ ك امليبل شتن 

أ  يساترج    ، ي ناتق  سق ي شاعس  أد يصا   

 مت ، ع   يألا ن اااق أ  ي رنحاااق ي ة  ااااق   

، ُقااس  ّتاام  ص  ااي    اا   ااسيف ّا اا  

 مّتصااا  ي اااا  ي  ةااامد  بااا أ ي  صح ااانن  اااو    

  ااااو يفاااامن ا ، ص اااا امن ا مسااااصق  اااا  

 يرتااانيف ا بااامل  يألشاااكم   ، صكن  ااا 

  اا  ذ اك  ح ال    ، ي ة  اق يدت  ا   

ي  أن ي ة اااق ي ناتاااق صاااقياو   باااا أشااامع

ا تجنعباام ا يألدب ي عسبااي اااا تجنعباام 

(،  ام ذبل ي اا   اتةاس   4)الي ديب يأل عباق

 ي ظمبس أّ  خرن ا نما  ي  ي   اا، 

بااني تجاانع ي ة ااق ي ة اا    اا ّي  ي ة ااق  

   اال ااام باان ا شاانع  عصاااّم    ، ي ناتااق

 ي كب ّاّم    ال اام يقرعا   راا  ااو      

 ناتق  إن ناو تجنعبم   منمذ  ي ة ق ي

 س ا ي  أن س او ّجم ق ي عةا  يأل   ااو   

  ساااا م اااام ، ي ةاااسن يذتااامدن  ي عشاااس و

ّشاااااس ا جااااام ا ا اااااس  يألعدن  ي عاااااسيق   

 ساااانع ق   ص اااامن  ي ااااا و  يملسااااسب  راااان    

ي شاامبكق يإل كب ّاااق  انيصااا ي تني ااا   

 ي  ت م ي. 
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اااو يملعااس   أن  ي ة ااق ي ناتااق صاا   

سسبااااق حتااا  ا ااا ن   تجاااسن ا ي ديب ي 

(flash fiction  أ  ي ة ااااااق يملام  ااااااق )

(sudden fiction   أ  ي ة ااااق يمل ااااسس )

(micro story  أ  ي ة ااااااق ي رب   اااااااق )

(postcard fiction   أ  ي ة اااق ي ة ااا )

ا  صا    (5)(short short story  ّي  ا ّي) 

سمبه  ظجنعبام ا يألدب ي عسباي يملعم اس    

صااال  يذ يعصصطااا  ّشاااشصجم بم كم ، بكااا  

يألاس كاااي الأعّ ااا  ب  سااانينال يملتااان ن    

ي اااااملن نتااااال ّ ن اااااّم    ، ل1961سااااا ق  

  يّجم شاكر  ب ي اق   ، صااات مباق ي  سس

ي تااااااش األ ي ة  ااااااي ا باااااامب ي ة ااااااق   

يفمبام ال رصاااال    ا جم ص ات  ي ا   ، ي ناتق

   مءن ا س  نر من

  رصاا ...حمليء قاا   ُ رص  صنالال

ااام ، ل1926ّشاسن بامل  ي ة اق  امل     

 نيصا اام   باان الأ   ااتن صصعاا  نمصاال اااو 

ي اااملن ، ل2003انّب سااانال يملتااان ن سااا ق   

نتاال  اا دّي اااو ي    اانة ي نياتااق ا     

 صاا  يّطاانن  (، 6)زت ن تاا  الي    م اانعال 

 يجمل ن ق  رن ص ق  مء  اجم 

   ام يستاةظ     ن ي    م نع ال

 ام ني  ب مال.

 ذنااس أن  بااامل  ي ة اااق يمل  ااااق ااااو  

باي أص اس ص اق ا آديب    ، سصا نر امن 

 أن صا  بم    ّجم ي ا رجم ا ا ، ي عم 

. باا  أن  ص اق ب  سانين    (7)ي كنن ّا ا  

يذ  امءن ا  ، ي ّاق أص س او ص ت  بمل 

  رااا   ااإن  تجاانع ي ة ااق  ، ساا  نر اامن

ي ناتااق ا يألدب ي عسبااي  اامء ا اسحرااق   

 حةاااق  ظجنعبااام  اااا  ا ي ديب ي سسبااااق 

 يمنم ا آديب أاس كم ي مصا اق ،  ح ل

ن ي   اانة ي اا  ّشااسبم انّب ساا   ال 

 .ا اطرا ي ةسن يذتمدن  ي عشس و

 ة  خران ي كا   ااو ي صامح ني باني      

تجاااانع ي ة ااااق ي ة اااا    اااا ّي  ي ة ااااق   

 يذته أن  ي ة اق ي ة ا    ا ّي    ، ي ناتق

يذ  اس   ، يعصصن تجنعبم بامألدب ي اسّ اي  

ي صاااااامح ني أن  ي كمصصااااااق   ي كاااااا   اااااااو 

مصني ّمصاام ي ساامع نال اااو ي  ااص  ي اسّ اااق ال

، ل1932نااامن ذ اااك  ااامل  ، ي  نتمبتجااام

حاااني ّشاااسن زت ن اااق ص  ااااق بع ااانين    

عسباق  ص  صمل ببمجتجم ي  ي ، اليّاعم نال

 تحاااااي  ا ساااااصعا امن ي ةاااااسن ي عشاااااس و

أن أ ااااام  ي    ااااانين  بعااااا  ، ي عشاااااسن

يّاعم نال  صامع  ي ة اق ي ة ا      سمع ن ال

ت اااّم ا ااا  أن  صراااك يإل ااام ق صعااا    ،  ااا ّي

،  أااااام ( tropismes) ي كر ااااق يأل  صاااااق 

، ال ي   يختمعبام ي عشاسن  نر ق اليّاعم ن

 ة  أح ا  خم ّم نص ّي     يملبمجاني  

يذ أ   بعو ي صمح ني يملب م ،  ي  يعسني

ا صس احااا  بااامل  ي ت ااا اق  عااا ل   اااند     

نر ااق  سباااق صعص ااس  ااو ي كر ااق يأل  صاااق 

ا حني ُصسمج  بكر ق اليّتحمءينال ، ب صق

، مد ي تكس ااااي  اااال ااااام يصبحاااا  ّجاااا   

  ك جاااام   صكااااو اةصن ااااق   اااا  أ راااال 

 اااا ذ ااك أ ااا  قصااا ص ااص    ، ي صاامح ني

ساامع ن بطس ااه  نيع  ي  ةم ااق ي  اانع ق ا  
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ص ااااعا امن ي ةااااسن ي عشااااس و حتاااا  بااااملي 

ل صااا ا  سااامااق 1976 ا  ااامل ، يمل اا ن 

أسااع  دعيسااق  ة ااص ساامع ن ّشااسن ا  

 ع حاا  ، زترااق  اام  ي اكااس ي كن تاااق

عيسااتجم بااا ّ  ااااو  ص اا اق اليرمبااامنال ا د 

 أاام  ، صسمجق ي عشاسن  يصابي  ي تكس اي   

 اا ّمن ست ااو  ةاا  يختاامع ص اا اق أخااس    

،  يختامع  جمل ن ق سمع ن  بي الاا عيعنال 

 ناامل ك ، يّت امءينال ع ام قامبس ص ا اق ال   

، يختمع  نع  د ع امن ص ا اق اليلسي امنال  

با  اام يفمباام أسااماق ي ااصح ن الي بي اامنال  

  ا دعيساات  ّ اانة ع يد ي ة ااق ي ة اا 

 ااا ّي ا ي ااانقو ي عسباااي ي ااا  ّشاااسبم ا   

  عااند ، ل2013زترااق ّااق   ي ع مّاااق  اامل   

ي  اااصل ا ذ اااك يرتااام  حااان  ي ت ااا اق  

ي  أن نر ااااق  ،  اااا   ي صاااامح ني ي عااااسب   

(tropisms   صن   لم صسمجاق ا ي ٓرسامن   )

نر ق  صا اق صع  ،  بي او ام، يألخس 

يذتسنق ي  ممجق  و يامع  خمع ااق صن ا    

 ااو  (، 8)يدتجامن ي عتانن بمرام  ي املينال    

ي ني   أن اشكرق ي تج ا  نمّ   عيء 

ذ ااااااك ي خااااااتم  ا صسمجااااااق ي كر ااااااق 

 بااااملي ااااام د اااام   ، ي مصا اااااق ي  ي عسباااااق 

ابمججم ي عشسن ي  ي م ق  صمع  ي ة ق 

 ا تةس بملي يمل طر      ، ي ة      ّي

نااااا   ااااااو يملجااااات ني بجاااااملي ي شاااااكا     

ك اااو  ااس  أن  ب م اا، ي ة  ااي يدت  اا 

ي ة ااااق ي ة اااا    اااا ّي  س اااا  ا آديب   

ي ساااسب   اااا  ي كمصااال أ اااااك   ا اااانن   

 يد مع آ و بن أن صصا لن اماق  ةند صصا 

 . (9)سمع ن

 القصة الومضة والقصيدة الومضة:

ب م ك أشكم غ شعس ق أعيدن ي تعصَ  

 اااو ّا اااجم ا ساااامق اااام بعااا  يذت يااااق      

يذتم ااااق نة اااا   ي ااا ص يملاتااان  ي ااا    

    رن  سِق ي  سد بن اجم صة ااّق صق اا   صعت

 صا   ، يذت  َد ّجم اّم بني ي ش عس ق  ي   س اق 

تجااس ا ظااس  ي اا  ص يملاتاان   اتااعني حاا ّي   

 رح ياق ي عسباق اعر ني ااجنَل ام يفي مبم 

بعااا  يذت يااااق   رااان عأ  بااا  ء خق اااا   

، (10)يملم  ن ا نتمب )ي عةا ي شاعسن( 

  ، ي اااملن صكرااام  رااان ّ ااانة اتحن اااق  

،   جم  و صسيءصجم صعا ُد يذتةام ه  ، جم اقّ

 سس من ام يّتةا ااجانُل اام بعا  يذت يااق     

ي  يذتةاااان  ي اكس ااااق  ي    اااااق  اظجااااَس 

نتااامب صسناااي يذت ااا  )ااااو ب ااام  صااا أ     

ي تسا (  اش   ا  أن ي راربي اَق مت ا ّ اّم  

ااتنحّم ا حني مت ا سام ُس يأل ا   ن امن   

م  ل، ا ي اكس يذت  ث ّ ن ّم اسرةّق

بااملي يمل حاان ّ ااس حمااا  أباان ن اا  ي ااملن       

ذنس أن  يرتطامَب ي ا    اام بان ي  ّاصغ      

 ساانن ااتاان  حيتاام  ي  صااش  من ا اتحااق   

 .(11) رن يألّ مق يملعس اق يألخس 

تجااسن ص اا امنغ ناا     رتعااص   ااو  

ي تحن ن ي شكراق  رة ا   يذت ياااق أ   

ص اااا   اااام بعااا  يذت يااااق ا جااام ص اااا ُ     

  محُل بمل  ، ن يملتجم ع يألشكم   ي ُص 

،  بي ص  اق ي ت  اق بن ن م  أبن د ل

 ااو حاام  ي تج  اا  ي ااملن  أعيد بجاام ي تعااصَ  

برس  ي شاعس يذتا ياي خامعَ  ّظس اق يألّانيل      
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    كاااو اةت عاااّم بم ت ااا امن    ، يألدبااااق

، ي   ي ب جم ي  ةمُد ي س يد ا بملي ي صامب 

اااا أّ اا    ااأل ا ااطرَح  بااملي بم ن ااأل      

مااااا   رااااا  ص ااااا ُ  ي   ااااس ذيِصاااا  ي ااااملن ص

نم تةمبااااااااا يدت اااااااام ي بااااااااني ي ةاااااااا  م  

،  ي تك األ  بع اس  ي رساق   ا      يذت  ث

 .ذ ك

 او يملجم أن ّش  أن يدتاا يملعم س 

ااااو ي شاااعسيء بااان أصاااسُب ي اااانل ي  داااا     

أ ااا  ي ااا ظَم   اااه ، يذت يااااق مبااام بعااا بم

 ا ي نصا  ّا ا    ، آ امن ص ا   ي تاعاراق 

ص اا   ي   اس    تاانن ي اجم بعَو  اامِن  

نإصمااااق شااايء ااااو يملسااام س   ي خاااتم    

أبااسن   ناامن،  زتاام ن  ي  نيباا  ي  ةم اااق 

ُاااااو اتاااااني ا باااااملي ي رااااام  ست ااااا   

ي ملن سنغ   اَع  باملي باشن   ، (12) تا ق

ع يَد ص ا   ي   س ي عسبااق    اعراني شاا ّم    

أن ااااَس اااااو ي اااامد  يّتاااام  ص ااااا   ي   ااااس 

  ااا  ذ ااك  ح اال بااا  جااق ي  ، يأل عباااق

، صطن س رمعبجم ن م  عا يأل عباانن  و 

 ةرااا  ي رااامعَبجم اااام  صااااني  تشارنّجااام ا  

ي قاو ي ا  رام نن  اا  يذت يااُق ي سسبااق      

يّتةااا   ااملي صنصاااني ا ي نصاا  ي ااملن، ذيَصجاام

اااو ،  ااا  يأل عبااانن ي  ااام بعاا  يذت ياااق   

ب م   صكو ي ت ا امُن يملخترااُق  رح يااق    

  صشخمل حظّم ألّجم ، ي عسباق صع  شا ّم   

 ش اااااصح  ي ن حسناااااُق ، ااااااو ي تطااااانع

، ي عسبااااق خااامعَ  ي اااقاو يذتااام ي  يذت يااااق

  . نملي ي ت  امن ي    ربن   جم
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يملرحه  –)يّاعم ن ّمصمن سمع ن( اةم ق ا  حااق يمل    ، جنم  ص  يهللنمتم .5
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file://m.facebook.com


 2222/ تشرين الثاني –تشرين األول / 876-876العدد  

 

22  

 

 هوامش:  

 ي ااميف، ح و )ا عحمب ي ة ق ي ناتق( زترق     ي ا ن  يإل كب ّاق.اا 1

ي ساااص ن،  مساااس )ي ة اااق ي ناتاااق  يشاااكم امن ي تج اااا   اةتتاااامن ي تك ااااأل  ااااا 2

 .22ي  سدن( ة 

ا شاانع   راان ي شاامبكق  ي  ااا ، حااممت  صاا  يلاامدن )زترااق ي ة ااق ي ناتااق( زترااق    اااا 3

 (alik \https \\m.facebook.com…)يإل كب ّاق 

 . ا ن  يإل كب ّاقي ااميف، ح و )ا عحمب ي ة ق ي ناتق( زترق     ياا 4

ي ااااميف(  ااث ا شاانع ا   اام، شصمب)ي ة ااق ي ناتااق  يرتاانيقس ا أ  اام  ح ااو  اااا 5

 .87ة  ،زترق ي  م 

   زت ن امن ص  ااق   ااق  ن ج ن تا  يمل ا م        2003 صنا  مل  1921     مل اا 6

 .كر من ا ي ة ق ي نح   سصا نر منبم    م نع    ق     د ي 

 23ق ّجن أبن  سصنب ة ا كمّن، نمع ن  )ي كمصل  ي خس( صسمجاا 7

سمع ن، ّمصن ي )يّاعم ن( صسمجق  تحي ي عشسن اسي عاق ي راام حكاام ّشاس يلا اق      اا 8

 ل. 1971يمل س ق ي عماق  ركتمب ي ةمبس  

يملرحاه   –نمتم، جنم  صا  يهلل )يّاعام ن ّمصامن سامع ن( اةم اق ا  احااق يملا          اا 9

 ل.28/8/2018ي  ةما 

 ل.2004ع ي ش  ن ي  ةم اق بصس يد ي شعسن( دييملم  ن، خق ا )ي عةا اا 10

 .43،ة 2017أبن ن  ، ّ س حما  )ااجنل ي  ص( اا 11

ست اا   تااا ق شاام س ساانعن   اا  ا صس ااق ع   ااق ي عجااا ي تمبعااق مل   ااق  صرااق  اامل اااا 12

 ل، أصاامل بم امباامن  ناامن شاام سّي  اجت ااّم بم رسااق  ي  ةاا   ي ا اانن، ناامن اتااشاسيّ 1958

   ،  ص    ا أستمذّي ا  ماعق قننان   ع  يألدب ي عسبي.بم شم س ي اسّ ي بند
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جريدة « انكهة»في انشعر انساخر 
 صدقي إسماعيم إنموذجًا

أدب انكشف 
  وانحساسية اننقدية

  أحمد عهي هالل .د  

 وباحث وأديب فلسطييناقد ن

 

 

 واملايية يف املفًوم

علٙ األرجح أٌ األدب الصاخر مازال 

 ُقى ري اجلدل علىٙ مصىىْٚ نيىئوُ ّن ال   ٓث

مىىىىج األجيىىىىاط ااملداعٔىىىى٘ ا  ىلوىىىى٘  ملىىىى    

ّنيْعُ ّانصاعُ  شى ٔا  تنصىاا اشىىقهالُ    

يف ّعىىىٕ الىلقىىىٕ اجلن ىىىٕ  اى   ىىىا  مىىىً   

جدلٔىى٘ األدب ّالصىى رٓ٘  ّملى ىىدد الي ىىاا  

الىىىىدتلٕ لىىىىخدب الصىىىىاخر يف الىىىى ا رٗ    

الثقافٔىىى٘ ّااملداعٔىىى٘ مليىىىرن الي ىىىر عىىىً  

القىىىىْل ملاسلصىىىىار األدب الصىىىىاخر   لىىىى    

الدالىىى٘ مىىىازال ٓىحىىىدد األدب خبيْصىىىٔىُ 

ملعىىىأ  أّ ملىىىوخر نيْٓ ىىىا  علىىىٙ جىىى ّرِ يف 

ا ْرّث اله غىٕ ال رملىٕ لٔى ىدٚ  لى         

الوضىىىاٛال ال ا ٔىىى٘ ملتشىىىلْملٔىُ ّموار انىىىُ 

ّاأل ثر دتل٘ يف ٍ ا الصٔاا  ل  احلض 

اليا ىىد الىى ٖ عنلىىو الويىىٌْ ىٔ َىىا علىىٙ   

نْظٔوىىىىُ لٔأىىىىٌْ لىىىى  أدب الأعىىىىى     

 ٍىى  ّاحلصاشىىٔ٘ اليقدٓىى٘  ّلصىى  مىىا   

 لٔىىىُ الأانىىى  الراذىىى  غصىىىاٌ  يوىىىاىٕ   

شىا جا    نيأٔىىا  الص رٓ٘ لٔصىو  »ملالقْل: 

علٙ م اٍر األظٔاٛ  ّلأيَا نعهُ ىْعىا   

  ّمل ٔىدا  أٓضىا    «خاصا  مً الىرلٔ  ال نٔ 

عنىىىا ن ىىىال  اوَىىىْو األدب الصىىىاخر مىىىً     

نْصٔوال ّن القال ىئ٘  ت أٌ الصى رٓ٘  

الىىت نصىىرملو    ىٔىىج األجيىىاط األدملٔىى٘   

 نأىىىىىً شىىىىىْٚ الهىىىىى رٗ ا عىىىىى ٘ الىىىىىت    مل

اشىقامو هلا أغىرا  ّئنىال لىى دٖ غىري     

ّظٔوىى٘ اىىهأٍىى٘ ملىىا  يٙ الثقىىايف ّا  ىىريف    

 .ّااىصاىٕ ّاتجىناعٕ ّاألخ  ٕ

 فوسفة اإلضحان.. فقٌ املتعة

يف  ا رٗ الع ْب  فإٌ أ ثر مىا   

ٓىى ٍ   لٔىىُ ف ىى  ااوىىرا  ٍىىْ  عىى      

ال ٔىىىىْب ّالقىىىىهح ااىصىىىىاىٕ  ّاشىىىىىه اىا    

اجملىن ٔ٘ القىارٗ  اىا ّشى ُ مىً      لخىصاا
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شىىىيانٔحٔال مل غٔىىى٘ رار العىىى ر  نىىىا    ا

ملقٔىىى٘ الويىىىٌْ لىحلىىىِْ ملْصىىىوُ  رٓقىىى٘ مىىىً 

 ىىىرا الى ىىىىهري  لأيىىىىُ الى ىىىىهري األ ثىىىىر  

ً  اى   ا  مً ذصاشٔ٘ ّنتيريا  يف اآلخرٓ

الىقىىىال اللر ىىى٘ ملىىىْعٕ رلىلىىى  لٔحَىىىىر     

 ٌ الْجىىىْد ٓقىىىْو » ري حىىىارد ملىىىالقْل: 

« علىىٙ موار ىى٘  ْىٔىى٘  ىىرٚ يف جىىٍْرِ   

فضىى   عنىىا  ٍىى   لٔىىُ نعىىٔ ْن ّجىىْرد    

الأثري  ممً ّ وىْا   املرىارد ظْ ّشْاٍن

علٙ فىيى٘ الصى رٓ٘ ّىسّعَىا    اامىىا       

 عىىىىىىىتٌ اخلٔنٔىىىىىىىأٜ  يف اشىريىىىىىىىال 

لىردٖٛ  لأىً العى ر  ىاٌ     اليؤض مىً ا 

األ ثىىىىىىىىر نىىىىىىىىتيريا  ملدتلىىىىىىىىىُ الثقافٔىىىىىىىى٘   

ّاتجىناعٔ٘ ملوٌ  لىيىهح أدملٔى٘ الصى رٓ٘    

علىىىىٙ  يف مأْىانَىىىىا الثقافٔىىىى٘  القىىىىادرٗ  

 ذىىىىداث الوىىىىرا  أٖ اتىسٓىىىىار يف ا ىىىىساد   

ّ درنىُ علىٙ أٌ ٓىلقىٙ مضىنٌْ      اجلن ٕ 

رشال٘ عاملرٗ ألزميىَا ملقدر ما نأىيىس مىً   

اٛنَىىىا ّفىىى    ظىىىارال ّع مىىىال ٓيه ىىىٕ  ر  

مىىيَخ يلٔلىىٕ ّصىىوٕ  لأيىىُ ت ٓى وىى    

مىىً احلاجىى٘    الرٍىىاٌ ملىىتٌ ااىصىىاٌ يف    

 . انُ مأنً ا وار ٘ ّذاملَا

 األدب اهساخر يف اجلريدة

ّ ىىد  اىىىو اجلراٜىىد ال رملٔىى٘ ّعىىر    

نارخيَىىىا ّىعىىىتنَا  ٍىىىٕ األ ىىىرب للعىىى ر    

ملْصىىىىوُ ىْعىىىىا   جياشىىىىٔا  ظىىىىدٓد اليىىىىل٘     

عىأ   ملالْجداٌ ّاحلصاشىٔ٘ ّالىلقىٕ  لٔ  

أ ثىىىر مىىىً ظىىىاٍرٗ شىىىىدر  يف شىىىٔا َا    

الىىىىىارخيٕ ّالىىىىسمه  ّاىىىىا  ٍهىىىىو  لٔىىىىُ   

مي ْمىَىىا الىعىىوريٓ٘ مىىً رصىىد يىىْتل     

الهعىىىىر ّاجملىنىىىىج  ّال  ٜىىىى  اجملىن ٔىىىى٘    

الو ىىىىْط  ا َنىىىىاز  »الصىىىىاٜدٗ مىىىىً مثىىىى   

ّغريٍىىىىىىا ممىىىىىىً « ّا  ر ىىىىىى٘  اليصىىىىىىياط

ظىىىىىىألو يف  ا ىىىىىىرٗ الىلقىىىىىىٕ ال رملىىىىىىٕ  

 .ع مال فار ٘

الىىت  ىىاٌ  « الألىى »ّل ىى  جرٓىىدٗ  

ٓيىىىىىدرٍا األدٓىىىىى  ّا وأىىىىىر ّالرّاٜىىىىىٕ   

الصىىْرٖ الراذىى  صىىد ٕ   اعٔىى   ٍىىٕ    

ّاذىىىىدٗ مىىىىً ال  مىىىىال الدالىىىى٘ يف ٍىىىىى ا     

الصىىىىٔاا     ملىىىىدأل جرٓىىىىدٗ الألىىىى  يف    

اليدّر مي  أّاٜ  اخلنصٔئال يف فيال 

غري ميى ن٘  فَٕ ىصى ٘ ّاذىدٗ ٓأىهَىا    

صىىىىد ٕ   اعٔىىىىى  خبىىىى  ٓىىىىىدِ ّٓرشىىىىىه   

َا ظى را  شىاخرا    فٔ عيْاىَا ّٓي ه    ما
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عنٔقا  ت عا  ٓصى ر  فُٔ    ما خي ر 

علىىىٙ ملالىىىُ مىىىً أذىىىْال ظ يىىىٔ٘ ّ ْمٔىىى٘    

ّشٔاشٔ٘ ّفئ٘     ٓهدأ صد ٕ   اعٔ  

ال ىىدد عيىىدما خي ىىر علىىٙ ملالىىُ أٌ ٓىيىىاّل   

األذىىىىىداث ّاألّوىىىىىا  ال امىىىىى٘ ملصىىىىى رٓىُ 

الورٓىىدٗ ّن لٔقانىىُ ا  رّفىى٘  ذىىىٙ لٔحىىد     

ر يف ا رٛ أ اٛ  ثري مً أصد اٛ العىاع 

ّلصىى  مىىا جىىاٛ « احللنيىٔعىىٔ٘» يىىاٜدِ 

يف اشىىىَ ل  ىىىاب جرٓىىدٗ الألىى  فىىإٌ   

ٕ  » لنىى٘  « ذلنيىٔعىىٔ٘ أّ ظىى ر ذلنيىٔعىى

ُأخ ل مً دلل٘ أشىهْعٔ٘ ميىرٓ٘  اىىو    

نيدر يف األرمل ٔئىال ّاألرجىح أىَىا دللى٘     

 .«اايي »

 كاريلاتري اهلونات

ٓرشه صىد ٕ   اعٔى  ملالألنىال     

ّمىىىىىىً نلىىىىىى  ا ْا ىىىىىى  مىىىىىىً األظىىىىىى ا  

احلىىاتل     ٓهىىدأ مىىً اخلىىا     ال ىىاو    

ّنلىى   ىى٘ ملىىارزٗ يف ظىى رِ  الىى ٖ ٓرصىىد  

ّملتشىىىىىىلْملٔ٘ خاصىىىىىى٘ ىلىىىىىى٘ الىرىىىىىىْتل    

ّالىىىىىىى ريال العىىىىىىدٓدٗ اليىىىىىىل٘ ملالثقافىىىىىى٘ 

ّاتجىنىىا   ملىى  ملااملىىدا  أٓضىىا  ّملصىىنانَا    

الوئىىىى٘ أٖ مىىىىً جسالىىىى٘ الينٔىىىى  ّشىىىىْٔل٘  

اللو ىى٘ ّملالهيىىاٛ الأىىه للقيىىٔدٗ  ٓهىى  

  غري رشال٘  ىلقُٔ شىْاٛ  صدٓقٕ   اعٔ

أ ىىىاٌ فىىىردا  أو دلىن ىىىا   فلنىىىا ا  ٍىىى     

صد ٕ   اعٔ     الص رٓ٘ ّن ضٔدٍا 

يف الثقاف٘ ٍّْ ال ٖ  ى  ا قالى٘ األدملٔى٘   

ّالدراشىىىىىى٘ ّاليقىىىىىىد ّالقيىىىىىى٘ القيىىىىىىريٗ 

ّالرّآ٘ ّا صرذٔ٘  ّشي  ر علٙ شهٔ  

يف  «أشىىىىىى د الىىىىىىْراا »ا ثىىىىىىال ظ يىىىىىىٔ٘  

  فَىٕ  «وقىر اهلل ّال»دلنْعىُ القييىٔ٘  

ظ ئ٘ ملصٔ ٘ ّمر ه٘ لأيَا شىاخرٗ  

ّملدتل٘ الص رٓ٘ الصىْداٛ  لىيىهح ملَنى٘    

ليىىىىىىىيا  الصىىىىىىىٔينا ّالىىىىىىىدراما  ٍّىىىىىىى ِ    

الع ئ٘ مليرن الي ر عىً رصىٔدٍا يف   

الْا ىىج  فَىىٕ ظ يىىٔ٘ ملصىىٔ ٘ ّمر هىى٘   

ملىىىىوٌ شىىىىىنث   ىىىىْٗ الىىىىرّر عيىىىىد صىىىىد ٕ    

  اعٔىىىى  يف أمل ادٍىىىىا األخىىىىرٚ  لريشىىىىه  

  ُ « الألىى » ظ يىٔانُ األخىىرٚ يف جرٓدنى

يف شىىه ٔئال القىىرٌ الواٜىىو  خبىى  ٓىىدِ     

ّملألن٘ لل دد جرٓا  علٙ نقالٔد اليراف٘ 

انَىىا ليقىىرأ مىىا  ىهىىُ عىىً ا قىىال     ملافىىاذٔ

 :فىىاذٕات

 "ت ظىىىىىٕٛ ٓىىىىىسعخ يف اليىىىىىهار  

  

 ٕ  مثىىىىىىىىى  ا قىىىىىىىىىال اتفىىىىىىىىىىىاذ

   

 نىلىىىىىىىىىىِْ ميوىىىىىىىىىىْ  ا ىىىىىىىىىىساد  

  

 ٕ  ّلصىىىىىو أعىىىىىه غىىىىىري صىىىىىاذ

   

 ملىىىىىىىىى  عارفىىىىىىىىىا  أٌ اجلراٜىىىىىىىىىد 

  

 عيىىىىىىىىىىىدىا وىىىىىىىىىىىد ا ىىىىىىىىىىىساد " 

   

« القيىىٔدٗ اتشى راوىىٔ٘ »لأيىىُ يف 

ٍّىىٕ الىىت اظىىي  يف ى نَىىا مىىج العىىاعر  

الراذىى  شىىلٔناٌ ال ٔصىىٙ  يف جلصىى٘ علىىٙ  

ىوىىض أرجٔلىى٘ يف مقَىىٙ الأنىىال اليىىٔوٕ 

 ملدمع  ٓقْل فَٔا:ى

 " ىىىىىىا ليصىىىىىنج ذْليىىىىىا أصىىىىىداٛ

  

 ٛ  ّىىىىرٚ دمعىىى  ملتشىىىرٍا أوىىىْا
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 يف  َىىىىىْٗ ظىىىىى هٔ٘  يىىىىىا م ىىىىىا  

  

 غرٓق  يف شرر احلٔىاٗ مصىاٛ"  

   

لٔيىىىىى  م ىىىىىر  دمعىىىىى  الىىىىىدّلٕ    

ّأجيرىُ  ّٓ ٍ     غىري غىر  ّاصىوا     

محىىىىاٗ ّأعىىىى و يقافىَىىىىا ّذلىىىى  ّمحىىىى   

مصىه يا  اىى املال  ل  السماٌ لض ت   

ظرٓوىى٘  لأىىً مىىا ٓلوىىو الي ىىر     ّنْرٓىىال

مىىً »أ ثىىر رشىىالىُ    شىىلٔناٌ ال ٔصىىٙ   

رٜٔض يرٓر الأل     شلٔناٌ ال ٔصىٙ  

  شىىلٔناٌ ال ٔصىىٙ  ىىاٌ ٓيىىدر «يف ذلىى 

  «املىىىً الألىىى »يف ذلىىى  جرٓىىىدٗ ا َىىىا 

 :- اٌ ظ ارٍا

  ٕ  "خدمىىىىىىىى٘ للقىىىىىىىىار  ال رملىىىىىىىى

  

 صىىىىدر املىىىىً الألىىىى  يف ذلىىىى 

   

 شىىىىىىىىىىىىىىىىىىياِ يف شٔاشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ

  

  تملٔىىىىىىىىىىىىىُ عىىىىىىىىىىىىىالٕ األدب"  

   

رديىىىىُ اراشىىىى نُ م ىىىىُ ّ ٔىىىى   لٔ

 ىىاٌ ٓرشىى  لىىُ الرشىىاٜ   ّال فىىو فَٔىىا  

 لىىى  الْصىىى  الىىىد ٔ  ّنلىىى  الىواصىىىٔ      

ا صأْى٘ ملع رٓ٘ صىد ٕ   اعٔى  علىٙ    

 ىىىىرب    الْٔمٔىىىىال  أالىىىىرغه مىىىىً أىَىىىىا  

ّذر ىىىىىى٘ العىىىىىىار  ّا ىىىىىىارٗ  ّ قىىىىىىْط   

ا قإٍ  ّأخهار ال امل  ّصىرا  الهاعى٘    

ّّصىىىى  الهىىىىا      أٌ نهلىىىى  ا وار ىىىى٘    

ّنَا أٖ الص رٓ٘ احلادٗ ا ه ي٘ اْ    ر

ّميَىىا رشىىالىُ    اليا ىىد الراذىى  د  ذلىىٕ 

 :-الدًٓ صهرٕ

 "نىىىىىتنٕ اخلصىىىىىارٗ مل ىىىىىد رملىىىىىح   

  

 ّاحلىىىىىرب نيعىىىىى  مل ىىىىىد صىىىىىلح

   

 ّالوأىىىىىىىىىر عيىىىىىىىىىد جَاملىىىىىىىىى   

  

 الأّىىىىىىىىىىاب ذلىىىىىىىىىىاد  صىىىىىىىىىح

   

 ت شىىىىىىىىىىىٔنا األدملىىىىىىىىىىىٕ ميىىىىىىىىىىىُ

  

 ٕ  ملىىىىرأط ذلىىىىٕ الىىىىدًٓ صىىىىهر

   

 ملىىىىىىىىىىىىاألمض  ىىىىىىىىىىىىال نتدملىىىىىىىىىىىىا  

  

 مىىىىىىا لىىىىىىٔض ذلىاجىىىىىىا  لعىىىىىىرر  

   

 ْ   ٌ األدٓىىىىىىى  ملق رىىىىىىىىا الصىىىىىىى

  

 رٖ ٓيىىىىىىىىىىىىىىسن دٌّ جىىىىىىىىىىىىىىرر" 

   

ّيف ن لٔقىىُ علىىٙ  يىىٔدٗ ىىىسار  هىىاىٕ 

عهىىد الياصىىر ىقىىىهض مىىً      ىىىال  يف ريىىاٛ 

مل ىىىىىىا األملٔىىىىىىال مىىىىىىا  ىهىىىىىىُ صىىىىىىد ٕ    

 :-  اعٔ 

 "أرٚ  ىى  عىىاو جٔىىد العىى ر ٓيىى ر

  

 ٍّىىىىى ا الىىىىى ٖ يف ظىىىىىتىُ أيىىىىىري 

   

 ٓأاد ميْل الع ر يف ذ  ٓ ىلٕ

  

 مييىىىىىُ مىىىًى ت  ىىىىض ّٓعىىىى ر   

   

 ّصرىا ىىرٚ الىْأّاٛ  ٍّىْ جىْ د    

  

 ل ير اسل ال الع ر  ظ يا  ٓقدر

   

  ُ  ىقىىىْل عىىًى اجلٔىىى  اجلدٓىىىد ملتىىىى

  

 شٔتنٕ ملعٕٛ عيدما شْن ٓأر

   

 فراىىىا« ال نىىىْد» ٌ  صىىىر اآلٌ 

  

 فَٔىىىىىا ٓيحىىىىىر« األّنىىىىىاد»ٍْانٔىىىىُى 
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 ٍ  الع ر دٌّ ا صىْٚ؟ يف  ئدٗ

  

 ىسارٓىىىى٘ أخىىىىرٚ اجلىىىىْاب ٓقىىىىرر"   

   

لىىىىىىى  ّمىىىىىىىً اجللىىىىىىىٕ الْاوىىىىىىىح يف ن

القيىىىٔدٗ  ٓىىى ٍ  صىىىد ٕ   اعٔىىى     

اليقىىد ّمصىىاٛل٘ العىى ر  لىىٔض ّ ْفىىا  عيىىد  

أغراوىىىىُ ملىىىى  فئانىىىىُ أٓضىىىىا   مصىىىىىه يا    

احلىىدٓ  عىىً اجلٔىى  اجلدٓىىد ّمصهىعىىرا     

ملىىُ  ّممَىىدا  للعىى ر احلىىدٓ  ّملرىىا  علىىٙ 

اازلاز ّالىررر مىً القٔىْد  مامىا   نىا     

 يىىىىىاٜدِ يف جرٓىىىىىدٗ الألىىىىى  ا عىىىىىه ٘    

ا ّاخىٔىىىىىار أّزاىَىىىىىا ملتغراوىىىىىَا ّلْازمَىىىىى

الصىىىىىَل٘  ال الرجىىىىىج احلىىىىىاد ّالصىىىىىردٓ٘   

القيئ٘ ا لْى٘ ملدرامٔ٘ الل ٘  ّمىدٚ مىا   

يدث مً نتيري يف الْجداٌ ّا ساد ال او  

ٍّأىىى ا شىىىىهدّ جىىى جل  يىىىاٜد اجلرٓىىىدٗ     

م هْعىى٘ مل يأٜىى٘ العىىاعر يف  ال صىىد ٕ   

  اعٔ   ّىسّعىُ    ال رافى٘ ت لٔح ى     

مل  ٍٕ صىْرٗ  عاملرٗ   ا مً القياٜد ىأان

مْ   شٔقرأ يف شٔا ُ الىىارخيٕ ّدتلىىُ   

الثقافٔىىى٘  ا  هىىىْ  أٓضىىىا  لدٓىىىىُ ٍّسلىىىُ 

يف الضىىىىىىنري « الألىىىىى  »ملىىىىىوٌ  ملرمسٓىىىىىى٘  

اجلن ىىىىىٕ  فحىىىىى جل مىىىىىا نيأهىىىىىُ صىىىىىد ٕ  

  اعٔىىىى  يف مْا وىىىىُ ّشىىىى رٓانُ  ىىىىاٌ  

مضىىارع٘ لوأىىرٗ ال حىىس  ّنْيهىىا    رفىى٘     

ملااملدا  ّفيْىُ   نا ا ْا   الىت ن ىه   

 ٔ ض اهلىىسل ال ىىاملر  لأىىً أدملٔىى٘    اجلىىد ّلىى

شىىىىىىهدٚ ملقىىىىدر مىىىىا   « الألىىىى » يىىىىاٜد 

جتلٍْىىىىا خيىىىىاٜ  أشىىىىلْملٔ٘ ّمأْىىىىىال 

ىئ٘ نصىقر  يقاف٘ مل ٔيَىا  ٍىٕ األ ىرب    

   أٌ نأىىىىىٌْ يقافىىىىى٘ ىقدٓىىىىى٘ ملامىٔىىىىىاز   

فيىىد ٕ   اعٔىى  اليا ىىد الىى ٖ ىىىج يف   

دلىىىىىازِ الأىىىىىهري نيىىىىىْرانُ ٍّْاجصىىىىىُ    

اجملىن ٔىىى٘   ىىىاٌ ظىىىدٓد اا ىىىاٛ ّملىىىار   

ل يف م اجلىىىىىُ  رلىىىىىارا  فضىىىىاٛ   الىْرٓىىىىا

 ىاملىَىىا يف الهٔىىو أّ ا قَىىٙ  ّل لىىُ أراد   

ّملىىى ل  الىعىىىهُٔ « غْ ىىى٘»ملَىىىا أٌ نأىىىٌْ 

الىى ٖ  ىىا ٕ غْ ىى٘ دمعىى   أٖ أرادٍىىا 

َا ٜأٌ نأٌْ مىيْع٘ ملعحرٍا ّمثرٍا ّما

 .ّذلٍْا ّمرٍا  ماما   نحاز احلٔاٗ

 اهديواى اهضاحم

   أٌ ا  ٔل٘ الصاخرٗ الت نوىرد ملَىا   

شىىٔوىح يف  -آىىى ا –ٕ   اعٔىى  صىىد 

اجملال  ا ميأً اتص  ر علٔىُ ادّىى٘   

ٌ »  أشْٗ «الدْٓاٌ الضاذ » « ملضىاذأْ

ذلند  ىرِ علىٕ  لأىً مثى٘ فىرا ٍيىا يف       

الأىاملىىى٘ الأارٓأانْرٓىىى٘ ّيف اشىىىىن ر 

الىىىىياث  ّيف  لىىىىىا احلىىىىالى  شىىىىٔأٌْ 

األدب الصىىىىىىىاخر ٍيىىىىىىىا ع مىىىىىىى٘ فار ىىىىىىى٘   

خبيْصىىٔ٘ العىى ر الىى ٖ  ىهىىُ صىىد ٕ     

اعٔىى   ّخيْصىىٔ٘ شىىٔا انُ ّأىصىىا ُ    

ّملالدتل٘ ال املرٗ ألف ال اامىا  ّالى رٓ  

ال ىىىرب »احلأىىىاٜٕ    فَىىى  آيىىىر صىىىاذ    

ّغريٍىىىا مىىىً ال  مىىىال  « ّجترملىىى٘ ا تشىىىاٗ

الوار ىى٘ يف الثقافىى٘ ال رملٔىى٘ أٌ ٓىى ٍ       

نىىىرّٓح القلىىىْب  لأيىىىُ اجلىىىاد األ ثىىىر     

ٍىىست   ّاهلىىىازل األ ثىىىر جدٓىىى٘  ا  هىىىْ   

لصىىىىاخر ّا رشىىىى   نىىىىا    نىىىىا ظىىىى رِ ا 

 .ْٓمٔانُ الوار ٘؟
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 استطراد عوى اهسياق

ذىىىٙ ّ ىىو  رٓىى   ىىاٌ آخىىر ّرا ىىٕ  

دمعىى  الراذىى  صىى ر صىىلْذ٘  ىىد دخىى      

مضىىىنار األدب الصىىىاخر  لٔأىىىى  خبىىى   

ّ »ٓدِ جرٓدٗ أ اٍىا   ّأصىدر ميَىا   « اجلىر

ملضىىى ٘ أعىىىداد    أٌ نْ وىىىو  ّل لىىىُ  ىىىد  

اشىلَه  ال األدب الصاخر لٔضىنيَا يف  

جرٓدنُ جرٓا  علٙ عادٗ مً شهقُ  ّش ٔا  

لىىٙ نضىىافر    خلىى  فضىىاٛ مى ىىْٖ ٓقىىْو ع

الألنىىى٘ ّالرشىىىه ّمىىىا ملٔيَنىىىا مىىىً أمىىىداٛ 

شاخرٗ ملْصوَا ا ْ   مً احلٔاٗ ّ هٔ ٘ 

 .الهعر

 

 يامش

  ى َا ّذققَا أصد اٛ ا  ل   3891جرٓدٗ الأل  يف  ىاب  ال ه ٘ األّ  

  م املج اادارٗ الصٔاشٔ٘



 بحوث ودراسات
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 األدب الّساخر

  جًاذالّنكتُة أنمو
  أوس أحمد أسعد. أ  

 شاعر وناقد

 

 

يف البدد ك نت ددف اقةت يفددلب يف البدد ك نت ددف  

 السخريل:

َكذا ْلد الكاٌٝ عارًٔا، نٌ رحٍو 

ٰٖ ميوٓر٬ اا٩عواراو ْا٥لزواس، اوا  ًٚ      كٓي

     ٰٗ ّٰ لكككهوٙ، ّووٰو اوده ْعٕوِ الٓ ووٓ  اسبوز

ٰٕوٙ    االتغٍكل رْٔدًا..  رْٔدًا، عو  ربو ٘ تاّ

ّتكٰثوووووع ّ اعوووووًا ّْزوووووت  اا غووووواَداو، 

 ووووووووذْر٬َا التسٰنوووووووول ْالضوووووووو٢ام ْحووووووووٰ    

ا٣كتغاف، ْهغؾواي٬ُا اسبو ٘ ْالدَغوٙ    

ٙٲ الغوووا ٕٙ، ْلكوووٌ   ْال خووون عوووٌ ا٥ ٓاووو

َُٕاو!   كٰل سبظٙ ّ  ٬ مٰثٙ اكتغواف  

ْ َغوووٙ ٌْ وووعٯ عظوووٕو. ْنوووا  ٍ ّ ٰتخووو ٭    

     ٰٖ  عًٕوواّ عكووٚ ْعووٖ ن ارٌووٙ ْ ووٓ ّ الوووذاّ

ٰٖ و ٰٖ ا٤ صًد ّ َوذا  و ْا ٓفٓع َْٓ ا زن

حتووٚ اصتقوواٜو٭ رْحووِ و الكووٍٓ الٰزحوو  ووو

ٰٕووووٙ الكانًووووٙ   اووووسْم ا٩نكايوووواو ازبهال

ْٰم       ٕووِ، هٌؾوود "الٰغوو ز"، ْالوو  هًُّٰووا ه

ٰٕٙ   زٰٔوووٙ  َٓزٰٔوووٙ احتاس٫َوووا نًوووذ  حضاصووو

ْٰم.  اصووووتثهزَا ل  ووووًا ْرٌؾووووًا   ْ ووووٓ ّ ا٥

ٜٮ ْعغووو ًا ْعبتوووًا ْر ووواً    ْفوووخكًا ْغًوووا

ْ يؾووواًّا لًووو ن الكوووٍٓ ا تووودٍ   حٓلوووِ.   

ٰٗ   وٍل        ًٙ كوس ٍٓ ْنت و نارظ كوٰل تلوب اكوُ

ٙٲ هنواى ؽوًدْ      ٬ْ ٱد٫ عكٚ حني غ كو ازٜٗ، 

 ز وووٙ َاٝوووول ا٥ا ووووا  ْالؾووووٓر،  ايوووود    

حبكووووووو ال قووووووٓم ال  ووووووٓلٖ الٰغوووووودٔد  

٣صووت زاحم ضبتٓٔاّووِ، لٕت ا ووس اسٰيووِ َووٓ    

ٰٕووٙ   تاّووِ نووٌ فووهٌ َووذّ التٓٔوواو الٍكايُاٝ

ا ؽوووًدْ  ال ز وووٙ ًَوووا،  ُوووٓ  ال ووود . هٰنووو

الكٍٓ عهٓنًا، ّكب ا زآ٘ الك ٛ، ال  

ّوووووً كط نوووووٌ رب٤يوووووا ؽوووووٓر ا٥عوووووٕاٜ  

ْالكاًٝوواو. ًَْووا اووده هخا٣ّْووِ ا  ُهووٙ   

لتضوٍك   وداٝل ال هوز ا  ٰزعوٙ حٓلوِ، عٍكووِ      

ٔؾوووووووول  م ّوووووووودٗ تا  ا ُووووووووٓم/ ا٥ٰى   

ٰٕٙ الك ٛ. ّْكب عت ٙ كاٍ ٣ اوٰد   الكٓي

ٍٰ ال  ووول ّ نوووٌ ا تٕاسَوووا االٰقوووزْر ٥ ،٘

َذّ ا زحكٙ ٣ ٔ ٰز  اني ْ ٓ ّ ْا٥عٕاٜ، 

 ت جيد  ُٕا انتدا ًا لزْحِ ْ ضدّ.   وٍل  

َٰ ، صوووٓٛ   ٣ ٔوووزٛ ا وووزـ الٰغوووهط ا توووٓ

كووز٘  ا ٞووٙ ّوودعّٓ ٣حتقووايُا. َْووا َووٓ     

حيووووواْم   ووووول تلوووووب، لكًُٰوووووا ّزاْغوووووِ    

ّْتدحزج هزٍح عاانٲ عكٚ صو    َغوتِ،   
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الكاٌٝ/  لٕ ده ه ار ُّا نٌ  دٔد. َذا

ا  جش٘ حبوٰد تاّوِ، ٔكتغوع هٰيوِ نٓ وٓ       

ّ كووٍٓ نكزووش ٔ ووٰ  اووا  جشاو. ْكوو ٛ    

َووذّ ا  جووشاو َووٖ الكووٍٓ تاّووِ، لووذلب   

اووٰد نووٌ اووذم ا شٔوود نووٌ ال ُووو،       كوواٍ ٣

ٰٓعووٙ   لٕزووت  ٌووانٓظ ن ز اّووِ اؾووًٓف نتً

اُووذا الضوو ٖ  نووٌ التووس٤ْٔو ْا٣حتهووا٣و.

اسبثٕن ٣لتُواى ا  ز وٙ ّزاكهو  ربو او     

الكوووووووواٌٝ ا ٕتا ٕشٔ ٰٕووووووووٙ ْال ٕشٔ ٰٕووووووووٙ، 

ْٰم. َْوووا عبوووٌ  نغوووٍككٙ هّدٰٔوووٙ ْعٕوووِ ا٥

كاًٝوواو ال ؾووز اسبوودٔن ي ووٕػ ّ ي ووٕو 

َوووذّ ا كتغووو او ا ضوووتهٰز٘، ْنوووا سلًوووا     

ْٰم!   ي ٕػ نزحكٙ اسب ٘ تاُّا لكاًًٝوا ا٥

ٙ رغوووو كوووٰل ال  وووزاو ْال  وووشاو ال كهٰٕووو  

ْا  ز ٰٕوووٙ اياٝكوووٙ الووو  ذبٍ  ووو ٭ ّ كوووٰل   

ا ووا٣و. ٌْوود ّووٰل َووذا الكوواٌٝ ٔضووٍ ز   

َٓا ضِ ٌْك ِ عكٚ ؽ خٙ تا  ال ٕاحم، 

ضبووووووا٣ًْ ر ى  زاغوووووواو  كووووووزّ، حتووووووٚ 

ه ركتوِ كٰهاعووٙ الووٕ ني، ٌْ قوو ٭ عكٕووِ  

ا ٍكُٕا الٰزَٕ ني. ْالٕ ني نا َٓ  ٍلا  اٝز٘ 

نزك ٙ، ص ع ْا ٟ، عك ٌٙ ؽٰهاٜ لتخجٕو 

 ز ووٙ ّْ كووٕؿ نضوواحٙ الٰضوو٢ام، نُهووا    ا 

اٰ عووٚ هؽووخااِ عكووط تلووب. ْنووا عكًٕووا    

ًَوووا صوووٓٛ ضباْلوووٙ الت وووا   شا وووٙ ّكوووب  

الٍكخظٙ الٓ ٓ ٰٔٙ الغواعزٰٔٙ لو٣ٓ ٘ كواٌٝ    

ٰٗ ا ٕتوا      الٰدَغٙ، اكانول طبهكوُا الضوز 

ْاٌ ٖ. ّ وٓم الزْأوٙ ا ٕثٓلٓ ٰٕوٙ، ْلكوٰل     

رْأووٙ نٕثٓلٓ ٰٕووٙ صووخزَا اشبوواـ الووداٝو  

َٰ  ، حٕون الضوار  لوٕط عًؾوًا، اول      التٓ

 ٰٖ َٓ ا ًٕكٙ ال غزٰٔٙ ّ سبظٙ ّزفٲ حدص

عظٕو ا٣لت ا . َكذا  تٍ: صًز  اكٕط 

ٰٓ نكايتِ عكِٕ،  نٌ هإًا آ ى، ْحا  ٫ ا ك

ٍٰ الًووار   ْر وون هنووز الووزٰس االٰضووجٓ  لووِ. ٥

ٰٓاٜ   هعكووٚ نكايووٙ نووٌ ال ووني. ْصووًزو٭ حوو

نٌ  دي سْ ُا آ ى، الذٗ اعت٬ٰ  ا ِ نٌ 

حووني هرا  الت ٰٕوود  و ٙ ا٥رحم/ الووباس ووو ه نوو

اسبوزّ ات كٕهوواو الووزٰس ا ودى ا٥كوول نووٌ   

الغوووجز٘ الٰزنوووٙ، ن٢ٍكووود٘ لوووِ اسٰيوووِ لوووٓ  

هكوووول نووووٌ مثارَووووا كهووووا   كوووو ٭ َووووٖ،  

 ضوووووتت ٰت  عًٕووووواّ عكوووووٚ ا  ز وووووٙ، الووووو   

ًَْوا هر وٓ هٍ   و ذبتكزَا ا٧يٙ لً ضُا ووو 

ٰٗ الٰتووارخيٖ،      ٔضووه  لًووا الووٓعٖ الووذكٓر

ٝل ا٥يثوٚ، ٥ٰيُوا الٰضو اٌٙ    اسٍ منتدح  قوا 

لكه ز ووووٙ ْا٣كتغوووواف ْكضووووز هٌ ووووام    

ٰٕاو وو ّوو صوًز الوزٰس التوٓراّٖ تاّوِ      و الٕ ًٕ

نوووٌ ال زاووواٍ الشراعوووٖ الوووذٗ ٌٰدنوووِ لوووِ "    

ٌإٔوول " ْاعووبف اال زاوواٍ الٍكخهووٖ الووذٗ     

ٌٰدنووِ لووِ " َاإوول "، ْ ت االًتٕجووٙ  رانٕووٙ   

حٍ ًا، ًّتُٖ ه تل ازبٰد " َاإل " عكٚ ٔد 

. َْكذا عواٜو ا٥صو ٓر٘ هى هاو ٭،    هربِٕ

 ُوووٖ ّ وووٓم لًوووا: اسٰيًوووا هاًووواٜ تا  ازبوووٰد      

ال اّوول، ْٔووا لك ووار! لً وول  تٍ، هٰيُووا صبووٰز  

هنثٓلووووٙ يووووا رنشٰٔتُووووا ْصباسٰٔتُووووا ال الٕووووٙ  

ّْس٤ُّْٔا ا ًتك ٙ، ال  ّغ  هكثز مما 

ّ ووٓم، ّْضووت  ٌ هكثووز ممووا ّضووتذكز، 

ّْووودٰم عوووٌ ا ضوووكٓو عًوووِ، هكثوووز نوووٌ  

اِ، ْ ّْكٓت االٓاف   زارًا نٌ  ٰخ  ا ؾٰزح

غووووانٍن ّضووووتٓرِٔ. مٍمووووا ٔ ضوووو  ا ووووام     

ل٦ٌوو٤ى ا  ٍكووز٘، عكووٚ نووٰز ال ؾووٓر هٍ     

ّزٓـ ّ رب أا اسبكأٙ التارخيٕٙ ّْ ٕد 

اصووتثهارَا ّْسْٔكووُا ّّْٕٓ ُووا اادباَوواو   

 طبتك ٙ. 
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 ٔ ووٓم /عووا م  ووٓ ٘ / ّ كتااووِ:   

لُٕوووٓ  نوووٌ  الُٕٓ ٔوووٙ صوووًزٔٙ  االًكتوووٙ }

ٜ  الضهاٜ نو  ربوزْج  لُٕوٓ   م     { م الًضوا

ٰٕوووِ كهوووا ّوووزْٗ ا٥صووو ٓر٘،     ؽوووخزاٜ الت

كوواٍ الووزس ٔضوو  هنووانُو يُووارًا اؾووٓر٘      

عهٓ  صخاس ْل٤ًٕ اؾٓر٘ عهٓ  يار ْحني 

ْ ووووودْا هي ضوووووُو اوووووني نوووووسسٌني/  ًوووووٓ  

ال زعووٍٓ نووٌ  ُووٙ ْنوواٜ ال خووز نووٌ  ُووٙ      

هربوووزٛ/ هّووو  حًُٕوووا ن جوووش٘ عوووٰ  ال خوووز  

 لوووووووٙ ا٥ وووووووز ْالًٰجوووووووا٘ لتكتهووووووول ن ا 

 ا٥ص ٓر٘.

ل ووود هعوووز ٫ ْ وووِ  }: ّ وووٓم الًكتوووٙ

نٓصووٚ  جووس٘ ْيظووز  م نضتغووار الدعأووٙ  

 :ْا٩ع٤ى ٌا٤ًٝ

ٰٗ  كز٘- ٍٰ لد  . 

 ٌل اضزعٙ ناَٖ؟  -

ا وزحم هٰيو  ر  و ٬ ٔودٗ الٕضووزٛ     -

 ايغٍ  ٭ نٕواّ ال خوز ْ خو ٭ لًوا اوال  ٓر      

رب٤يا ّو ا زحم هٰي  ر  و ٬ ٔودٗ الٕهًوٚ    

ُووا ْهغزٌوو ٭  ًووٓ    ووا و٭ ا ٕوواّ  م صبارٔ

 ال زعٍٓ، نا رهٔب اُذّ ا  جش٘؟

  ٍكز ا ضتغار ٌك٤ًٕ ٌْام: 

ا   ٔا نٓصٚ، ٌو اُذّ ا  جوش٘  -

/ ؽ خاو عكٚ ا٥ٌوٰل  01ْهيا هفهٌ لب /
ٰٕٙ ّ الكتاس ا  دظ وووو  صباي

ّكووب ا  ارٌوواو صوواَه  اظُووٓر نووا     

ٌٰ الضاربز الذٗ ٔتقوٰهٌ   ٰ ٖ اوا٥ س ْال 

الًكتووووٙ، الكٓنٕوووودٔا، الكارٔكوووواّ   

ال شٔوووش،   خل. ًَْوووا صًضوووت زحم ٌْارًٝوووا 

ا ووون ا٧راٜ لغووو زاٜ ْكٰتووواس طبووووتك ني    

حوووٓم ّ زٔوووع ا٥ س الضووواربز، هوووا ٔزووو   

ّٰٓ ووووِ ن التًووووا ْغأتُووووا. ٔ ووووٓم ال وووواـ    

الغوووووُٕد غضووووواٍ  ال كضووووو ٕ  ْٖالزْاٝووووو

ٍٰ الضوووًزٔٙ لٕضووو  ًّكٕتوووًا    كً وووايٖ: " 

صوووات ًا عكوووٚ نظووواَز ا٥عوووٕاٜ، ْلكًُوووا 

     ٍٰ ّغ ِ يٓعًا رباؽوًا نوٌ التخكٕول ال هٕو .  

ال ار  اوني الًكتجوٖ ْالكاّو  الضواربز     

ٔغااِ ال ار  اني اسبً ٓر ْال اٝز٘، ْ تا 

مل ٔكٌ لككاّ  الضاربز يظزٔٙ  كزٔٙ 

  إٰيِ ٔؾ   نُٰز ًا". 

ٓم آربووووز ٔؾووووٰ  ّ ي ووووط  ْمٰثووووٙ ٌوووو

ٍٰ الضووًزٔٙ نٌٓوع نووٌ ال ووامل،   ا ًخوٚ:   "

الت ا  ٥ازس ن ارٌاّوِ، َجواٜ لً اٝقوِ،    

ٔدنٖ الزْح ّ الٍكخظٙ تاُّا ال  ٔقخب 

 ُٕا الكاٌٝ ال غزٗ عكٚ ف  ِ ْرباتلِ 

ْربضاصووووتِ ْااتذالووووِ، ٌ وووول هٍ ٔقووووخب    

اضوو  ُا عكووٚ ا٧ربووزٌٔ".  ووا٥ س الضوواربز     

ؽووووهتُا  حيٰؾووووٌ الووووزْح ا٩يضووووايٕٙ فوووودٰ 

ْربٓ ُوووا ّْزٰ  َوووا ّ الت ووو   ْالٰتؾوووزٔ     

صٞكٙ، حتٚ لكسٰيِ آربز نو٤تاو  ْ ّار٘ ا٩

الكاٌٝ نٌ اغتٕام كًٕٓيتِ، ال، يا ذِّ 

ًٰز   عكووٚ ٌُ ُووٙ ندٔوود٘ نزٰهضووٙ اووا٥مل ّض٬وو

لتُجٓ ال زا٘ ْازب٤ ٌٔ ْكت وٙ الت وارٔز   

 ٌْتكٙ اسبٰ  ْازبهام ْفخكاو ا٥نل".

 هٰنوووووا الكاّووووو  ْالغووووواعز الضوووووٓرٗ

ٍٰ اس َووار ه س   "عووٌٖٓ ازوودا ٗ"  ٕ ووٓم: " 

الضوووًزٔٙ نوووزّ م عكوووٚ نوووا ٔ ووودْ اوووس ٓاٜ  
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ٰٓا ْا٣ربوت٤ف      الكتااٙ ا ً تخوٙ عكوٚ التًو

 ْ ٰيووِ كٍكهووا فوواٌ  َووذّ     ْحزٰٔووٙ ا٩اووداا 

ا ضاحٙ لض   اْ ٧ربوز، صوا و الكتااوٙ    

ٰٓم ه س الضووووًزٔٙ  م نووووا   ازبوووواٰ ٘ هْ ذبوووو

ٰ ًٕوووواّ صووووًزٔٙ صووووٓ اٜ. عبووووٌ حبا ووووٙ    

 هٍ يقخب، كها َٖ حا تًا عدٔد٘  م

 م هٍ ي كوووٖ ْيوووزٌؿ ْيك ووو  ْيكوووا   

ٰٓعوٙ ٣ ّش َوز     ْي اْى، َْذّ ا٥يغو ٙ ا تً

ّ اعت ووووا ٗ ّ صبهٓعُووووا،  ٍلووووا اووووس ٓاٜ 

اسبزٰٔوووواو ال انووووٙ ْالتخووووٰزر نووووٌ التشنوووو  

ْالت ؾ ، َْٓ نا عبتاج  لٕوِ ا٧ٍ، ٌكٕول   

نٌ القخب ّ َذا ا ًوا  ال زاوٖ ال واٝط    

ٔٙ َٖ ؽٰهاى ا٥نواٍ الوذٗ   ا  تو".  الضًز

ميًوو   ًجووز٘ القووزم الوو  ه كووُا  ووٓ      

كت وووووٖ نوووووٌ ا٣ي جوووووار! َوووووٖ ْصوووووٕك    

كإيضاٍ ف ٕع لكتٓاسٍ ّ َوذا ال وامل،   

ٰٓم ن وووا ٍ       ٌٰ ماشبٕهٕوواٜ  الووذٗ حيوو َووٖ  وو

اسبٕوووووا٘ الٕٓنٰٕوووووٙ اشبضٕضوووووٙ  م ن وووووا ٍ  

ٰٓم ا٥مل  م فوٜٓ،    ي ٕضٙ! االضًزٔٙ ٔتخو

تٓر ْال جوووش  م ه كووووار". ْٔ ووووٓم الوووودك 

": "ا٥ س الضووواربز ٔ ًوووٚ   ٖ"يغوووسو ال ًووواي 

ات وودٔو يظووز٘ عووانكٙ لكخٕووا٘، نووٌ ْ ُووٙ      

يظز  كزٰٔوٙ عالٕوٙ لكزأوٙ، عكوٚ هٍ ٔ وٰدى      

َووووذا اؾووووٓر٘ كٓنٕدٔووووٙ ن  ٓلووووٙ لوووودٛ      

ا تهووووو س  كوووووٕط ا٥ س الضووووواربز ه اوووووًا     

ل٪فخا ، هْ لكتًكٕو ، ْ ٰيهوا َوٓ ه س    

ضبوووبى لكزأوووٙ، ميكوووٌ ْؽوووع كاّ وووِ     

ٍٰ ا٥ ٔو     ااسبكٕو، هْ اال  ٕ  . تلوب اوس

الضاربز َوٓ كاّو  نوٌ يوٓا ربواـ، ْنوٌ       

 زاس غ  نسلٓف، يوٓا ٔتهٰٕوش اا ٤حظوٙ،    

ْال كز ْربٍ ٙ الدى ال  ٔؾ   هٍ ّتٓا ز 

 .لدٛ الكث ٌٔ"

هٰنووووا الكاّوووو  الؾووووخ ٖ ا٥ر يووووٖ  

" ٍ   ٕ وٓم ّ َوذا الٰؾود :    "ٔٓصع غٕغوا

ٍٰ الضووًزٔٙ ْالقووخب      "كووٰل نووا هعز ووِ ه

٨ربز اغوكل  عهل مجاعٖ، عهل حيتاج ل

 وَٓزٗ،  يوِ عهول ا تهواعٖ االقوزْر٘،      

ْا٧ربوووووز َوووووٓ ا٥صووووواظ ّ الت وووووا ٖ نووووو   

الضًزٔٙ. ٌد هنٕل ٌك٤ًٕ  م ّؾدٔ  عكهواٜ  

ٍٰ الضًزٔٙ اغوكل   الً ط الذٌٔ ٰٔدعٍٓ اس

ٰٗ ٔضوووتًدنِ ال وووز     عووواى َوووٖ صووو٤ح  وووز 

لكوود اا عووٌ   ُتووِ الداربكٕووٙ فوود اشبووٓاٜ      

ْازبًٍٓ غ  ا   و ، َْوٖ ناي وٙ ؽوٓاع      

ا٣يُٕوووار الً ضوووٖ،  ت ّضووود نًُوووب   فوووٰد

ْا كووووووو ر ٜٗ الؾووووووً  ّضووووووت ٕ   رب وووووواٜ    

َغاعوووتب الداربكٕوووٙ هنووواى ا٧ربوووزٌٔ صوووٓاٜ  

هى ٌوٓٛ صواٝد٘    ،كايٓا ه زا ًا هى مجاعاو

ّووووتخٍكو ّ ن وووودراو ا تهوووو  ٌْزاراّووووِ  

ٍٰ َووودف الضووواربز َوووٓ ّ زٔوووٙ      ا ؾووو ٔٙ".  

ال وو   ْلووٕط انتووداح ازبهووام، َد ووِ ي وود   

ٰشم اكزالٕزُوا، حتوٚ   اسبكٓناو ْلٕط التزو 

كايوو  ّكووب الكزووالٕ  مجٕكووٙ ْندَٓيووٙ      لووٓ

 ٕوووووودًا اا ضوووووواحٕ  الضوووووواٰ ٘ لكهضوووووواناو  

ْالتج داو ْالقهاٝز. ٌد ّكٍٓ الضًزٔٙ 

ٰٓرًا لكوووُجاٜ     ال زإوووٙ انتووودا ًا   ٕ ٕوووًا ْن ووو

ال زاوووٖ الوووذٗ ايت ووول نوووٌ َجوووٓ ال وووز   م  

َجٓ ازبهاعاو، ْكاٍ الزصٓم الكوزٔو  

" عكوٚ َجوٓ   حيٰن عواعزّ "حضواٍ اوٌ ّااو     

ا٥عداٜ ْلٕط عكٚ يظو ا وداٝ  ّ سَود هْ   

 .الؾخااٙ عجاعٙ هْ عه   مياٍ
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"الكاّو  الضواربز    ْٔقٕع غٕغاٍ:

 ضبظوووّٓ  ووودًا، حتوووٚ لوووٓ كووواٍ كاّ ووواً  

 صاربزًا فو ٕ ًا نوث٤ً، ٔك وٚ عود ًا كو  اً     

نٌ ال وزاٜ هكثوز نوٌ الكتواس ازبواٰ ٌٔ،      

حتٚ لٓ كاٍ اا ا ٘ ال  ٔ زحُا ف  ًا، 

ٍٰ ٰٕٙ، اُوا ّوٰز      ْتلب ٥ َذّ الكتااٙ عو  

عكٚ الكزٙ ْال ٓالو  الٍك ظٕوٙ ْهحٕايوًا عكوٚ     

ا  وووووإَو ْال وووووٕو الضووووواٝد٘. ْنووووو  تلوووووب  

 الكٰتوووواس الضووووواربزٍْ ن ووووودْ ٍْ عكوووووٚ  

ا٥ؽوواا ، ْاا هوول الكتوواس الضوواربزٍْ   

اال ووووامل يوووووا رٍْ ْلووووٕط   وووووم اال وووووامل   

ال زاووٖ". اا هوول ٣ اووٰد لككاّوو  الضوواربز 

ـ  اا٥عووٕاٜ ٌْوودر٘ نووٌ انووت٤  حووط  ربووا 

عكٚ التهوٰز  ْالٰتجدٔود ْا٣يودَاؼ الوداٝو     

اٰد لِ هٔقوًا نوٌ انوت٤  حوٰط      ْكذلب ٣

 ي دٗ ّْ ا ٙ ك  ٘ ْنتًٓعٙ ا غارس.

 "ه وود الووشع  "ْالكاّوو  ا٥ر يووٖ  

ٍٰ: "الكتااوووٙ الضووواربز٘ َوووٖ هعوووز    ٔوووزٛ ه

هصكخٙ ال غز ْهل  ُوا  ُوٖ صو٤ح ال  و      

ٰٗ ْصو٤ح       عكٚ الزو  ْالقو ٕع عكوٚ ال وٓ

ا ظكووٓى عكووٚ الظووامل. الووًؿ الضوواربز َووٓ   

اشبك وووووٙ الضوووووزٔٙ اوووووني الكزوووووٙ ْا  وووووز ٘    

ْاسبكأٰٙ الغو  ٕٙ ْاؽو ٕا  ا  ارٌوٙ ّ    

ا غوووُد ْاشبووو  ْاسبدّْوووِ. صوووٓاٜ هكووواٍ  

كتوِ عو ٓٔٙ هْ يٰؾوًا صواربزًا     َذا الوًؿ ي 

"ا٥ س الضوواربز َووٓ ا٥ٌووزس  و نكتٓاووًا".  وو

لكًوواظ ٥ٰيووِ ًٔ وول ا غووُد نووٌ ٌوواا ا دًٔووٙ    

ْنٌ ا  ايا٘ ال ز ٔٙ ل٦عًاـ. ْالكاّ  

الضووواربز ٔ وووٓى ا هووول ا زًوووا ٕط عًووودنا    

ٔكت م ا٥حداث ال ضوٕ ٙ، ْا غواَد غو     

الٓافووووخٙ لك ووووامل الوووو  ًٔ كووووُا حبز ٰٕووووٙ   

  الضواربز ٔت ووا   هٔقووًا  هكو ، ْالكاّوو 

نووو  رٰصووواى الكارٔكووواّ  اً ووول ا غوووُد     

 ٌٰ ا هٓنٰٕتووووووِ ّْ اؽووووووٕكِ الدٌٕ ووووووٙ". ال وووووو

ٌٰ ؽووو  ، ْحيتووواج  م نَٓ وووٙ   الضوواربز  ووو

ْم، ّووووو ًّهُٕووووا ا ُوووواراو،   االدر ووووٙ ا٥

لكًُٰا االدر ٙ ا٥ْم نَٓ وٙ،  ٕجو  هٍ   

ّكووووٍٓ لوووودٔب اووووٓا ر كتااووووٙ صوووواربز٘،   

 االًضووو ٙ لووووٖ هيوووا اوووودهو كه ٍكووود، نًووووذ   

ٌٰ ْهٌٓى  الؾزز كً  هرٛ الك ار ّ الض

ات كٕوودَو، لكووٌ ا٥ س الضوواربز ٔكووٍٓ   

يتٕجٙ   ايا٘، صٓاٜ هكاي  ن ايوا٘   هحٕايًا

عا  ٕٙ هْ ا تهاعٕٙ هْ غ َوا ّ ٰ وز عًُوا    

هيووووووووو  اضوووووووووًزٔتب". ْا٥ س الضووووووووواربز  

ٔقووووخكًا هحٕايووووًا لكًٰووووِ نووووا ٔك وووون هٍ  

حيشيًوووا،  الضوووًزٔٙ اسبشًٔوووٙ َوووٖ هعوووٰد    

هعووٓ  لكت زٔووع،  ووا٥ س  نووزار٘، ْلكًٰووٖ 

الضاربز َٓ هعز  ا٥صكخٙ ْهل  ُا، ٥ٰيُا 

 ّ   عٌ الٓاٌ  ا زٔز االقوخكٙ ْهحٕايواً  

االقوووخكٙ ا وووٰز٘، الًادبوووٙ عوووٌ ا  ايوووا٘    

 ْا٩ح ا ".

 يف اقةت يفل أيضًت وآلّيل ا تتج النكتل:

ص٬وووٞل٫ هرنووو ، َووول ّ وووزف ا توووً ،  م

عواعز عزاوٖ      ام: ن كٓى، إ ز ِ، َوا ا 

إ وووٓم، ماوواآر ميغوووٖ َٕووب َوووٓا    كوو   

ميغووٖ َٕووب   ْكوواٍ ٔ ؾوود ٌووٓم ا تووً  

 الغُ : 

 منا كٰل نا ٔتهًٰٚ ا زٜ ٔدركِ

  

 دبزٗ الٰزٔاح هوا ٣ ّغوتُٖ الٰضو ٌ    
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َكوووذا يوووزٛ مٰثوووٙ نضوووا ٙ نكت ضوووٙ،  

نكٕٞووووٙ اا  ارٌوووواو ّووووتخٍكو ا لٕووووٙ  يتوووواج  

الًكتووووووٙ نووووووٌ حٕوووووون مالكزووووووٙ، ا٥ اٜ،    

الووٓاٌ ٖ ْالث وواّ  َْووذا ْالتكٍ ووٖ، ا ًغووس 

ٰٗ ا زحووٓى /    نووا ٰٔٓفووخِ الكاّوو  الضووٓر

آعكٖ ٔاصني/ ّ كتااِ "إواٍ اسبود اوني    

هحوووود ا ووووث  ني  } ايووووشم ْازبوووود" ٔ ووووٓم:  

ال ٕ ني صوسل  نواتا ّكتو  َوذّ ا٥ٔواى؟      

ٌكوو ٬: ه١ٍلووع كتااووًا عووٌ الًكتووٙ، ؽووه   

ٌكووو٤ًٕ ّْكهووول ّ صبكضوووِ ّوووو ٌوووام: هيووو   

تٙ ْمل ه د هك  نٌ هٍ ّكت  عٌ الًك

ٜٮ ،  ُوووول هيووووا هكوووو  نووووٌ   ّ تلووووب   ووووزا

 ازباحظ؟

لوٓ عوا  ا٥نوز  م عانوٙ نث  ًٕوا ا٧ٍ      

،  ووووا ّكٍكووووو ْ ووووا كتوووو  هحوووود  ٍلووووا ّ     

    ٍٰ الضٕاصٙ الٕٓنٕٙ حؾوزًا  ُوو ٣ ٔودرٍْ ه

كوول الث ا وواو ّؾوو ٬ٰ هربوو ًا ّ الضٕاصووٙ   

 اا  ًٚ الٓاص  لكه ُٓى.

"  ووووٓرج هْرْٔوووولالكاّوووو  الغووووُ  "

لًكتوٙ ك  ول ّْوسّ ، ْاؽو ًا     ًٔظز  م ا

ًٙ َوووووٖ   ٰٔاَوووووا "اوووووالثٓر٘ الؾوووووز ٘" ح ٕ ووووو

كوووووذلب ٥ٰيُوووووا ًّغوووووس ّْتكووووواّز ٌْووووو   

ا٥سنووواو ْ" زْٔووود" عوووامل الوووً ط الغوووُ  

ٰٕٙ ٔكجوس نوٌ رب٤يوا       ٔزٛ  ُٕا حالوٙ ّ ٓٔقو

الغوووًؿ ا ك وووٓو  م الت ووو   عهوووا ّ   

   ٰٕٙ  اربكووووِ،  ُووووٖ ؽووووٕخٙ غقوووو  ًّ ٕضوووو

 ح٬ٓؽزو عكٚ هرحم الٓاٌ .

ٌووٓمٯ ٔٓفوو   ٕووِ "ال ٕهووٙ"  ْلكجوواحظ 

ٰٖ لكًكتوٙ ٔ وٓم:     ازبهالٕٙ ْال  د الٰتً ٕضو

ْاهلل ٣ ّزكووو ٬ الًوووا ر٘ ْلوووٓ ٌتكوووت  ّ  }

ّو ٔتواا    {الديٕا ْه ربكت  الًار ّ ا٧ربز٘

نضتًكزًا رهٗ نٌ ًٔت ؿ نوٌ ٌٕهوٙ َوذا    

ٌٰ الً ٕل:ملٓ كاٍ القوخب ٌ ٕخوًا نوٌ     ال 

القوواحب ٌْ ٕخوووًا نوووٌ ا قوووخب  وووا ٌٕووول  

سبووو ٘ ْاسبكوووٖ ْال ؾوووز ا ووو   لكشَوووز٘ ْا

ْالٓ ِ ازبهٕل كسٰيِ ٔقخب فوخكًا .  

ٌْووووود ع٬وووووزف٫ عوووووٌ الضٕاصوووووٖ ال زيضوووووٖ  

"نووٓيب٣ٍ" ٌٓلووِ الغووُ  الووداعٖ سبجوو      

الث ٙ عوٌ نتجُهوٖ الٓ وِ نٰٓ ُوًا  ٰٔواّ  م      

الًووووارب ني ال زيضووووٕني: "جيوووو  ه٣ ّ  ووووٓا  

 هادًا"  ٍّ تكو  ٌ ٣ ٔ تضهٓ

مٰثوووٙ فوووخب  ٔ وووٓم "اوووٓعكٖ ٔاصوووني"

حٕوواّٖ ْفووخب ّ وواّ، ا٥ْم َووٓ ا  اعووز  

الٕوووٓنٖ هٰنوووا الث ووواّ  ُوووٓ القوووخب نوووٌ     

اسبٕوووا٘ ا  وووا  ّثٕكوووُا، لوووٕط نوووٌ اسبٕوووا٘ 

ا٥ؽوووول اوووول نووووٌ ا ًضووووٓربٙ، ا  ت ضووووٙ،    

ا ًتك ووٙ، ْاسبا ووٙ الً ضووٕٙ لكقووخب هٰيووِ  

ٔتقوووووٰهٌ ن اْنوووووٙ ا٣كتٞووووواس ْاشبهوووووٓم 

الً ضوٖ ْا٩ح وا  ْرهوا ا٣يت واى ا  ًووٓٗ     

 القخب عكٚ ا٥عداٜ". كها ّ حالٙ 

ْعكوووووٚ ا ضوووووتٓٛ ا ته وووووٖ ٔت ٰ ووووول  

صبتهوو  نووا ايووشم هووا ٔتًاصوو  نوو  ن وودار   

ا٢صوووِ ْعووو اِٝ َْوووذا نوووا حيوووٰد ّ "عوووانز    

 ٕووواحم" ا ٓلوووِ: "ْهٍ هعوووٰد الًووواظ ا٢صوووًا     

ْهصٓهَو عٕغًٙ ْهٌٍكُو نا٣ً ْهرب٤َوو ٔودًا   

ٍٰ ال  ٕ وٙ الو       هكثز الًاظ يكتوٙ لكوس

ٜٮ ي ضووووُا اً ضووووُا رهو ال وووو٢  اّْٗوووود ظ  ا

   ازبتِ االًكتٙ  ْاٜ". 
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ْ م  اي  الزنش الث واّ يوزٛ هٔقوًا    

الزنش الودٔ  ٌود اصتضوال الًكتوٙ ْعوٰزا      

القخب نٰٓفخًا  ٓاٝودّ ااعت وارّ ّزْحيوًا    

عوووٌ الوووً ط ْذب ٕوووشًا لك ؾووو ٘ ا ُووود٘، 

ْٰحوووٓا ال كوووٓس    ٔ وووٓم الوووً  ضبهووود   /ر

صوواعٙ ا وود صوواعٙ  ووإٍ ال كووٓس  تا كٍكوو ٭    

 عهٕ ٭/.

"ااٌ ع د راِ" ٌوٓم ٔؾوٰ  ّ َوذا    و ْل

ٍٰ ٔٓحًٰوووا ْن وووٍٓ كايوووا نوووٌ  }ا ًخوووٚ:   

اسبٓارٔني، كاٍ ٔٓحًٰا ٣ جيكوط صبكضوًا   

 ٍلوووا فوووخب ْهفوووخب نوووٌ حٓلوووِ ْكووواٍ    

ن وووووٍٓ ٣ جيكوووووط صبكضوووووًا  ٍلوووووا اكوووووٚ 

ْهاكٚ نٌ حٓلوِ  وسْحٚ اهلل لكهضوٕ   ٍ    

ِّ ص ٘ ٔٓحًٰا  .{هحٰ  الٰض ّني  ل

ٰٕووٙ ٌْوود ْعوو ٭ صبته وواو كووث ٘ هَه 

القووخب الووذٗ ّووث ّ الًكتووٙ ّ ا تكٍ وووٖ     

ْ ْرّ ا٩جيووااٖ ّ ذبضووني هنش ووٙ الًوواظ  

ّْضزٔ  ّْ ٘ ال هل ْ ز  الغ اٜ ْالتزك  

عكووووٚ ا ووووزحم،  ُووووا َووووٖ ا وووون نغوووواّ  

ال٣ٓٔووواو ا تخووود٘ ا٥نزٔكٕوووٙ ربٰؾوووؿ    

ؽوا٣و رباؽووٙ لكقووخب ٔزّا َووا ا زفووٚ  

لتغوو ٚ ؽوودْرَو ْعكووٚ صوو ٕل ال زا ووٙ،   

ٌٰ كت ووو  ا ووون ا هزفوووا و عكوووٚ صوووباُّ

ٍٰ القووووخب ٌوووود  ال ٕقوووواٜ ّ  عووووار٘  م ه

حذار  القخب }ُٔشى ا زحم َذّ ال  ار٘ 

 .{ٌد ٔكٍٓ رب زًا عكٚ نزفب

مل ّووب  الًكتووٙ  اي ووًا نووٌ  ٓايوو    

اسبٕووووا٘  ٣ ٣نضووووتِ ْدبوووواْسو اشب ووووٓ  

اسبهوووزاٜ ْالٰتووواآاو اغوووككُا الزوووٰٕ  هْ    

ا٣ تهوووووووواعٖ هْ الضٕاصووووووووٖ،  زْاُّووووووووا  

ٰٔٙ التجوٓام ّ نضواحاو   ْنًتجَٓا يو حز

عاص ٙ ْيو ٌدر٘ ربك  مجُٓرَو نٌ ْراٜ 

ُّووز الٰزنوواو اوول ْهنوواى هعووني الٰزٌااوواو  

اغووووٰتٚ هعووووكايا ٌْوووود ٔكووووٍٓ َوووو٣٢ٜ     

ٰٕووٙ   صبُووٓلني اسحٕوواٍ كووث ٘. حٕوون     ٍٰ آل

    ٙ ٰٕوٙ سٝ  ٰٕو ٣ ّكووا     و٤  الًكتوٙ َووٖ آل

ّ ووووزف،  هووووا هٍ ًّ كوووو  يكتووووٙ نووووا نووووٌ 

ًتغوز  نؾدر عًؾٖ، هْ اعت وارٗ حتوٚ ّ  

ايتغار الًوار ّ ايغوٕو، ْربؾٓؽوًا ٌْو      

ا٥سنووواو. كٓيُوووا ٤ّنوووط َهوووٓى الًووواظ   

ّْ ٍك وووواُّو ْن ايوووواُّو.  جووووذْرَا  ْنووووًا   

ْاٌ ٕٙ. َْذا نا ٢ٍٔكدّ عٰد٘  ٌ ام الًاظ 

عكوووٚ ّكٍ ُٕوووا  ُوووارًا هْ َهضوووًا. ْلكًكتوووٙ    

الضٕاصٕٙ ارّ ا  ن اعز نٌ حٕن الظُٓر 

ْا٣يتغووووار ٌْوووو  ا٣ربتًاٌوووواو الضٕاصووووٕٙ  

ْا٥سناو ا٣ٌتؾا ٔٙ لوذلب   ود هْككو     

ا٥يظهووٙ الضٕاصووٕٙ ّ ال ووامل نُهووٙ مجوو    

الًك  ْذبكٕكُا  م ه ُش٘ هنًٕٙ طبتٰؾٙ 

ْنثووول َوووذّ ا٥ ُوووش٘ كووواٍ نٓ وووٓ ًا هٔووواى 

الزٕٝط /مجوام ع ود الًاؽوز/ ْالضوا او     

الووذٗ اعووتُز عًووِ اسيووِ كوواٍ ٔ ووده ٔٓنووِ     

ا زاٜ٘ ّ ارٔز ا ًاازاو عٌ الًكو  الو    

ِ ْكووووواٍ ٔضوووووهُٰٕا يكووووواو   ٌٕكووووو  عًووووو 

الؾوو اح، ٔ ووٓم الوودكتٓر "حضووٌ ضبهوود"  

اكتااوووووِ / ن دنوووووٙ ّ عكوووووو الت ووووواْحم    

 ا٣ تهاعٖ ْالضٕاصٖ/:

ٍٰ اهلل ٌوود    ٍٰ الضووا او كوواٍ ٔووزٰ   ه  

هرصل ا٥ي ٕاٜ  م الغ ٓس حٓم نؾز ْمل 
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نووًُو ْلكًٰووِ  ٔزصوول  م عوو   نؾووز. هٰٔوواً 

حووني ٌووٰزر  رصووام هحوودَو   وود ْٰ ُووِ  م   

 م عو  ُا ْحتوٚ ّ َوذّ     حاكو نؾز ٣

ْٰ ّ ات كٕهواو ؽوارنٙ    اسبالٙ الًا ر٘   د س

ْافووخٙ ّ كٕ ٰٕووٙ التًا وو  ا ُووٰذس نوو   

اتَو   }حاكو نؾز ّٰثل ا ٓلوِ  ٓصوٚ:   

 { م  زعووٍٓ ايووِ  زووٚ ٌْوول لووِ ٌوو٣ٓ لًٕووا   

ْنٌ ًَا كواٍ الضوا او ٔضوتززس كٕوع     

ّكوووٍٓ الت كٕهووواو ا٩يٕوووٙ  م نٓصوووٚ ّ   

ٌٓٛ ا٥ي ٕاٜ ّوو   زٔ ٙ التًا   َْٓ نٌ ه

ٔووسّٖ ا ث  ووٍٓ ْٔتخووٰدٍّٓ ن ووِ هْ عًووِ اوو٤  

 ّ جٕل ْاك٤ى غ  نًاص . 

" ٌد حض  ن ار " ٍٰ الزٕٝط ْٔ ام 

ذبووٰدث ّ  حوودٛ رب  ووِ ٌووا٤ٝ: "ك أووٙ     

     ٰٕٙ يكوو " ْكوواٍ لدٔووِ ْحوود٘ اصووتً اراّ

    ٍٰ لزؽووود الًكووو  ٥ٰيوووِ كووواٍ ٔ وووزف اوووس

الًكتووٙ ّ كووط ّ كوو  الغووارا َْهووٓى   

 .ت ٕ ٍٓ ٌٓلِ  ٣ٍ َهضًا٣ ٔض الًاظ ْنا

ٍٰ ا ؾووووزٰٔني َووووو }"ا وووواسيٖ"  ٔ ووووٓم  

سبكووانُو  هكثووز عوو ٓس ا٥رحم اغتٕااوواً 

ْنضوو٢ْلُٰٕٕو ٌوودميًا ْحوودٔثًا ْا٣غتٕوواس ٣  

ٔكووووٍٓ عًوووودنا ّكووووٍٓ حزٰٔووووٙ الكوووو٤ى 

ٍٰ نوٌ ٔ وٓى اوِ     نٓ ٓ ٘ ال ا٣غتٕاس ٔ   ه

لٕط ٌا رًا عكٚ الً   اِ هنواى نوٌ ٰٔٓ ُوِ    

 .{عًؿ نك ٓو لِٕ َْذا ٔ   هيِ 

ٍٰ الًكتٙ الضٕاصٕٙ َٖ نزآ٘ لز   ٥ٍْ

  ل الغارا ال زاٖ ْادر ٙ ّ ٓ  نوا عكٕوِ   

ّ صاٝز ا واا ال وامل كهوا ٔ وٓم "صبودٗ      

كانوووووول" ّ كتااووووووِ "هعووووووُز الًكوووووو   

الضٕاصووٕٙ: "  وود   ووٌ ا٥نزٔكٕووٍٓ يووذّ 

اسب ٕ ٙ نًوذ الٕوٓى ا٥ْم ٣حوت٤م ال وزا      

حٕوون عووٍكل اسبوواكو ا ووديٖ /ازميووز/     

ٌضهًا لكًكتوٙ ٔتوسلع نوٌ صبهٓعوٙ ربو اٜ      

ْطبتٰؾني ْنبمجني ه كو  عكوُٕو ّضوهٕٙ    

/ا ٓفوووٙ ازووودا / كجوووشٜ ٣ ٔتجوووٰشه نوووٌ    

  ار٘ ا٣حووووت٤م ا٥نزٔكٕووووٙ ا ٓ ووووٓ ٘ ّ 

 ا ً  ٙ اشبقزاٜ ّ ال اؽهٙ ازدا .

 ٙ  ْٔزْٛ عٌ هاٖ الًٓاظ َذّ الًكتو

رهٛ ا قُو هاا يٓاظ ٔؾوٍكٖ ّ مجاعوٙ.   }

ا؟   وام: هر و٬ هٍ ٔزّ و      الٓا لِ: نا َوذ 

 .{ م الضهاٜ رب  ّزٔع

َووٓ ّ إووتني نووٌ الغوو ز ٰٔٓفوو    َْووا

 ْر الدعااووٙ ْالظزا ووٙ ّ عووٰد ا ضووته ني   

 لكخدٔن ْالٰدث:

  ٰيووووٖ هيووووا الز وووول اسبكووووٕو ا   ووووِ

  

    ٚ  ْٔشٔد ّ عكهوٖ حكأوٙ نوٌ حكو

   

 هّتٰ وووووو  الٍظز وووووواٜ هكتوووووو ٬ عووووووًُو   

  

 كٕهووا هحووٰدث نووٌ هحووٰ   ٕقووخكا 

   

َْوووووواَٖ يكتووووووٙ ّ قوووووو  حووووووا٣و   

ا٣صوووت زاحم الث ووواّ لووودٛ ا ووون عوووزاٝ   

ا ته  ا ًهكٖ حٕن الث ا ٙ لٕض ٭ صٓٛ 

اووووووٰد نًووووووِ،    ٔكووووووٓر هْ  كضضووووووٓار ٣ 

لتكتهل هياٌٙ الغوًؿ هْ ا كواٍ الوذٗ    

ٔزّا ّ، كًٓا نٌ ا ٓفوٙ ا٣صوت٤ُكٰٕٙ:   

سارو صووووووٕد٘ ّزٔووووووٙ ن ووووووزحم الضووووووٕد " }

إكاصووووٓ" ْكايوووو ٭ كٍكهووووا رهو لٓحووووٙ    

ن دٔووٙ ي ووط الت كٕوو ، هّْْْ نضووب   ّغووُ  

 إكاصٓ!
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ْلكوٌ لٓحووٙ رباؽووٙ عووٰدو ايت اَُووا  

هكثوووووز نث توووووٙ  وووووٓ  ال ووووواس،  ؾووووواح  

ن ُوٓر٘، هّْْْ نضوب إكاصوٓ ٔوا لكٰضوخز      

 ٰي  هكا  ُهحٍك   م ص ع اسبجز٘، ناتا 

ّضوٰهٖ َووذّ الٍكٓحووٙ نضووب إكاصووٓ؟  ٰيُووا  

ًّ ووووووو  هٓصوووووووٕ ٚ غانقوووووووٙ، ه ااُوووووووا 

ُوووووووا:  ُووووووواس "إكاصوووووووٓ" اووووووو ْ ٲ، ه ٰٕ

 الٰتكٕٕع ٔا صٕدّٖ!!!

ٌٰ الكارٔكواّ  اًهات وِ     ْٔت ارٛ  و

ٌٰ الًكتوووٙ اإّوووار٘    ال الٕوووٙ ا ضوووتٓٛ نووو   ووو

 َغتًا ْفخكتًا ال  ّؾول هحٕايوًا  م   

حووٰد ال كوواٜ  ووا ًٔ وووٓٗ عكٕووِ نووٌ ٌووودر٘      

ّسّ ٰٔوووٙ ذبٍ وووش لووودًٔا حوووٰط الضوووًزٔٙ نوووٌ  

الٓاٌ  ال اصود َكوذا ّضوت ٕ  رصوٓناو     

ٔب عجٓيًا ْعوخًُا  ا ن  ًايًٕا نٌ ذبز

ا اٌٙ ا٩ ايٙ  ا ّتككوِ نوٌ حوطٍٰ ي ودٗ     

نزَووع خيٰٓيووا الً ووات  م عهوو  الظوواَز٘    

  الضٕاصٕٙ ا٣ تهاعٕٙ هْ

َووا َووٓ رصووو كارٔكووآّرٗ صوواربز   

ازٔغٙ  ًٰاٍ صٓرٗ ٬ّظُز / ر كوني    ٔوٌ   

ٌٍ وووٖ الثٕووواس هحووودَها ازٌ وووٙ ْاحووود٘      نز

ْا٧ربووز ا ووٰد٘ رٌ وواو، ًَووا ٔ ووٓم ؽوواح    

 دٔد٘ لؾاح  الزٌ ٙ الٓاحود٘  الزٌ او ال

 عاًّا: آر ٓاسٗ /

ْنووٌ همجوول الزصووٓناو هٔقووًا، رصووو  

كارٔكوووووآّرٗ ل  ووووول لووووو ط ّ عٕووووود    

 ْاصوو ٙ  ووٰداً  الٰؾووز  "عٕوود ال  ووز" ّٕااوواً   

عكٕوووِ، ٔ وووٓم لً ضوووِ: " تا حووودا صوووسل ،   

هٌووووٓم لووووِ: يضووووٕ  ْل ضوووو  َوووودْى عٕوووود   

 الك   "عٕد ا٥فخٚ"

ْكذلب كواٍ عوسٍ الكارٔكواّ     

ا  وواْى ا  وودّ الووٓ   كخالووٙ ؽووزاا نوو   

ال ووودْ لووودٛ ال ًووواٍ ال كضووو ٕ  /يوووا ٖ     

ال كٖ/ خبؾٓؽٰٕٙ عواَدّ "حًظكوٙ" الوذٗ    

ٔ كووط ؽووٓر٘ ا٩يضوواٍ ال زاووٖ ا ُٰهووػ     

ْا ُٰغووو ْا زووبس عووٌ تاّووِ ْْ ًووِ ّ ووٓم     

 حوودٛ الزصووٓناو / ٌووام ال ووار٠ حًظكووٙ     

الكتااووووٙ:  لكهث ووووع الووووٓ   ا ًُهووووب ّ

ن الووب الٕووٓى عووٌ الدمي زا ٕووٙ هعجوو       

كث ًا، عٓ عو ّكتو  ل كوزا،  س ااوِ    

 اُدْٜ: عو اكت  ْؽٰٕ /.

ٌٰ الًكتووووٙ   ْكووووث ًا نووووا كووووٰزظ  وووو

كضوو٤ح   ووام ّ حووزس الغوواٝ او ّكجووس   

 لٕووِ ا٥ ووزاف ا تًوواحز٘ كهخاْلووٙ نًُووا    

٣ربووبا  الًضووٕ  ا٣ تهوواعٖ لوودٛ ا٧ربووز    

هٓى ّْشٔووووو  ّاصوووووكِ عووووو  اوووووٰن الضووووو

ال اٝ ٕٙ هْ ال ًؾزٔٙ هْ ا٩ًّٰٕٙ هْ الداعٕٙ 

لكًًوووٓا ْذب وووٕو ا  ًٓٔووواو كهوووا ّ  ووول    

صوو اراو ال٣ٓٔوواو ا تخوود٘ ا٥نزٔكٕووٙ ّ  

ال كداٍ ا زا  ربزٔ ُوا ْ ربقواعُا ْكهوا    

ّ  ل  صزإٝل ن  الودْم ال زإوٙ ْكوذلب    

 ٔ  ل ال زس ن ُا.

ّ ووووٓم يكتووووٙ: /ْاحوووود عووووو ٔضووووسم   

مل حيؾول  ُٕوا   ؽاح ِ، نني الدْلٙ ال  

اووودًا؟ ٔوووزٰ  ؽووواح ِ، هنزٔكوووا،  هاي ووو٤س 

ٔضووسلِ ا٧ربووز، لٕووِ؟  ٕجٕوو  ٥يُووا الدْلووٙ   

الٓحٕووووود٘ الووووو  ٣ ٔٓ ووووود  ُٕوووووا صووووو ار٘  

ٰٕتاٍ   هنزٔكٕٙ/ ٌْد ّت ا م ّ ا تاٍ ًّا ضو

الًكوواو كًووٓا نووٌ  ّ وواو الت ووٓ  حٕوون   



 4244/ تشرين الثت ي –تشرين األول / ;83-:83الع د  

 

62  

 

ٔتًٰدر ال ٔ وايٖ عكوٚ ا٥نزٔكوٖ الضواتج     

اٝ ٙ ْا٥ ايٖ عكٚ حقار٘ ا٥نزٔكٖ الق

 ْال زيضٖ عكٚ ال  اى ال ٔ ايٖ  خل.

َْوووا َوووٓ الكاّووو  ال زيضوووٖ "اوووٓم     

آر ٕٕووِ" ٔضووًز نووٌ ا٥نووزٔكٕني ٌووا٤ًٝ:  

ٰٖ حني جيود نٰتضو ًا نوٌ الٌٓو       /ا٥نزٔك

 إٰيِ ٔ خن عٌ هؽكِ ْهؽل  دْ ّ/   ٰ  

عكٕووِ الكاّوو  ا٥نزٔكووٖ "نووار  ّووٌٓٔ"     

َوووذا ؽوووخٕ  ْلكوووٌ ال زيضوووٖ ٔ قوووٖ  }

َكووذا َووٖ  {هإووِكووٰل ٌْتووِ ااحثووًا عووٌ  

الًكتوٙ هظُزَوا الوو ٜٗ ا ًوا ا ْيٰؾووُا    

ا  تؾود ال واٝو عكوٚ الضوًزٔٙ ْن ارٌتُوا      

ا زّكووش٘ عكووٚ ّ هٕوو  الً وواٝن ال ووا ر٘     

عكوووووٚ عوووووخذ نوووووٓا ٌ ازبهوووووام لووووودًٔا،   

ّقخكًا حًٕوًا ّْوث  عوجٓيًا حًٕوًا عكوٚ      

ٰٕووٙ نووا     ن ووده ا قووخب ا  كووٖ هْ عووٰز ال ك

ا ٔقخب، ّ زل احت ايًوا ّْوتخٌ تكاٜيو   

حضوو  ٌوودر٘ رأُْووا ْنُووار٘ ه اٝووِ ّْ ٰ وول     

ا تكٍ ووٖ ْاصووت دا ّ ل٤لت ووا  ْل ووٰل ْ ُُووا 

ا٧ربز َٓ ا٥نقٚ ااعت ارَا ص٤حًا ه إًا 

ّْ ا ٰٕوووًا ًٔوووودرج فووووهٌ هصووووالٕ  اسبووووزس  

الً ضٕٙ ن  ا٧ربوز ْضباْلوٙ عوخذ هٌؾوٚ     

ال اٌاو لدٛ الوزهٗ ال واى دباَوِ ْلكوٖ     

٣ ّكوووٍٓ  ضوووخٙ الكووو٤ى عوووٌ الًكتوووٙ  

ٌ حقٓرَا ّ ا  الٙ صسْر  ا ن هْص  ن

ُٰا ّووثك    الًكوواو  ٍْ الت كٕوو  عكُٕووا،   عكوو

ا ون   ٌٖٜك ب هُٰٔوا ال وار٠ ال شٔوش، ّْقو    

 ٰ٘ٓ نا ص   ْهعزو٬  لِٕ، ها ّتقٰهًِ نٌ ٌ

ا٩حيووووواٜ ْالد٣لوووووٙ ا ُوووووا ز٘  م  قووووواٜ   

 التسْٔل ْا٣حتهام.

ٰٕووووًا: كوووو نووووز٘ ٔووووزْٗ  وووو   صووووسلٓا عزا

ّووو٤ث ا وووٓا ٌ الًكتوووٙ الٓاحووود٘، ٌوووام:   

ً٘ ٥ؽووووودٌاِٝ ْنوووووٰز٘ عًووووود      نوووووٰزاو، نوووووٰز

 اصتجٓااِ، ْنٰز٘ لز اٌِ ّ الضجٌ.
ٓ وووو  ٰٕوووٙ هظب ووو ٭ ّ ٍٰ عزا نوووًا ٬ٜٔخكوووٚ ه

ه توووِ "اوووٓؼ، اوووٌ ٣ ٍ" ْكووواٍ الٰغووو ِ    

إًُهووا كووو  ًا لدر ووٙ الت ووواا   ضوووسلتُا   

 ارُّوووا، كٕوووع ّ وووٰزٌني إًُهوووا ٌالووو :    

اضووٕ ٙ كووٰل نووا يا ٔوو  "اووٌ ٣ ٍ" إ هكووُا 

 ."آؼ" ّ ّٕااِ
هآ ناسٍ اربتً  هًّاٜ ًّواْم ال  واى   و وو

 سحقووزو لووِ سْ تووِ ا وواٜ ْا وود هٍ عووزس  

ٰٕٙ}ٌال  لِ:     ام يا: هي   ال . {ًَ
حبووووووون ا٩صوووووووزإٝكٍٕٓ الوووووووذٌٔ   وووووووو 

ٔضووت جكٍٓ يُأووٙ حووزس ّووٓس عووٌ َوود ُو  

"يُوز الوٰٓسايٖ" الٓاٌو  عكوٚ اسبودْ        ا٥رب 

الك ًايٕوووٙ ْعًووودنا ْ ووودّْ هْصووو ّٓ فوووزاًا  

 لِ: اعبف هيب "الٍكٕ ايٖ"َْو ٔ ٓلٍٓ 
ٰٖ      و ووو  نذٔ ووٙ ٌ زٰٔووٙ ٌالوو  ّ اوونٰٲ حوو

ْن اعووووز ا٧ٍ صووووًًت ل اكووووو  م صوووواحٙ 

ازبووواازٗ ّ "حكووو " لً ووول ٌْووواٝ  ّ جووو     

ًًٰٙ ا د ٌكٕل،  إم ًَا    .عاحًٙ ن 
صسم ا ض٢ْم هحود ا ودراٜ: كٕوع    و  

حام الغ   ا د نا غٍكًٕا ال وٕػ  جاْاوِ:   

ام لوووِ: ٔوووا صوووٕدٗ ْاهلل إاكووول س ووو    ووو 

  ٰٕ  غٍكٓ الش  .
كاٍ آؼ ْاك  ّ ن٢ّز ؽخ ٖ و وو

 ووسعكٌ اووٓؼ ٌووزارًا ا توول عغووزٌٔ نكٕووٍٓ      

نضكو ْ كتوٓر هصوًاٍ ْاحود ْحوني صوسلِ      
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الؾووخ ٍٕٓ ْلكووٌ  وواتا  كتووٓر هصووًاٍ     

ْاحد ّ ٍك  آؼ  م اكو  َانضوًا ّ هتيوِ:    

ٍٰ هحدًا لٌ ُٔتو ا تل عغزٌٔ  همل هٌل لب ه

 نكٍٕٓ نضكو.
كُزااٜ حيت ول ا ٕود نو٤ٕ ّ     ْسٔزو ووو

اشبهضوووني، ٌووواى ْه  وووس الًوووٓر خبهضوووني    

 عارا ّ ا دًٔٙ. 
هحد ا ض٢ْلني ال ضوكزٰٔني كواٍ   و و

ٔضوووت زحم  ًووووٓ ّ  ٌٓوووع هنوووواى هحوووودَو   

ْصسلِ، نا ا ب؟   ام لِ ع د ازبٰ ار ٔوا  

صوووٕدٗ، ْنوووا الوووذٗ ّضوووب اوووِ ه ااووووِ:      

اًدٌٰٕ  ٔوا صوٕدٗ،  وزٰ  ا ضو٢ْم: لٕضو       

عز ب ْعزفوب ْسْ توب،   اًدٌٰٕتب، ال 

ّووو ايت وول  م ازبًوودٗ ا٧ربووز ْصووسلِ عووٌ     

ا ِ  س اس: كانل ٔوا صوٕدٗ. ْنوا َوذا     

الذٗ إود ؟   وام: سْ وٙ ع ود ازبٰ وار ٔوا       

 صٕدٗ.
صوووسل  ا دٰرصوووٙ ا٥نزٔكٕوووٙ  توووا٘  وووو 

ٰٕوٙ،     ْٰم نٌ هي ؟  وزٰ و: هيوا عزا الؾع ا٥

ا ووٰز ْ ووِ ا دٰرصووٙ ٌْالوو  يووا  وواتا هيوو    

ٍٰ هنووووٖ ْهاووووٖ  عزإووووٙ؟!   الوووو  ال   تووووا٘ ٥

عزإٰاٍ   ال  يوا َوذا لوٕط صو  ًا ْ ُٕوًا      

 كٓ كاي  هنوب اكوُاٜ ْهاوٓ  هاكوًُا  هواتا      

صووووووتكٓيني  س ااوووووو  ال تووووووا٘ اضووووووزعٙ: 

 صسكٍٓ هنزٔكٰٕٙ.
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 في السخرية مفارقة
  تّمام أبي شعر

  .سمرة أبو جمال د  

 للكتاب القنيطرة فرع هيئة رئيس وأديب باحث

 

 

ْ  تررررس   مل ْ  كلمرررر  بٌصرررررفوا املفازقرررر

 األ برُ   الرااخ  كتب يف نقدًٍّا مصطلشًا

ْ  معرراد   يف ًز ت ًإّنمررا   درررز  ذبرر   اللغرر

 معنرررٓ عررر   اللتورررا ربرررسز ال مبرررا )فرررس  

 العرس   لطان يف ًز  فقد ًالبني  االفاا 

   1)باٍنررى" ًفساقررًا  مفازقررْ الػررُٕ "فرراز 

 ظبررد أن العطررر مرر  فرر ّن اصررطاسًا أّمررا

ٌ  هلرا   مانعًا دامعًا تعسٍفًا  برى  ٍقرسّ  أمرس  ًهر

 لَطرررر  املفازقررررْ "أّن ٍررررسٔ الرررررِ مٌٍَرررر 

 مررر  ػبعررر  مّمرررا  2)" البطرررَطْ بالظررراهسّ

 ًذل  بالَطر؛ لَظ أمسًا هلا تعسٍف إػبا 

ٌّز تبعًا ٓ  عراًّ  الرداللُ   مفوٌموا لتط  علر

 "علررٓ تقتصررس ال إّنوررا إذ غررهلاهلا؛أ تعررّد 

 سَررح مرر  إّنوررا برر  غررّتٓ  أغررهلا  اربرراذ

ٌّز سالررررْ يف املفوررررٌ   فقررررد مطررررتمّس  تطرررر

 عػس الطا ع القسن يف )املفازقْ  كان 

 ًال باغَّرررْ  صرررَغْ كٌنورررا عررر  تصٍرررد ال

 مل مفازقررْ الَررٌ  نرردعٌي مررا أّن ذلرر  ٍعرري

 ب  إلَى  االضتذابْ أً تداًلى ػبسِ ٍهل 

 يف امسررًا ٍهلتطررب مل ذلرر  أّن ذلرر  ٍعرري

َّررًا تلّمطررى ميهلرر  أمررس ًهررٌ   3)ًقتررى"  دل

 ًالهلترب  األ بُ النقد كتب أفسشتى فَما

 فَورررررا ًز ت الررررري تساثنرررررا  يف الباغَّرررررْ

 ًمصررررطلشات مطررررّمَات ذبرررر  املفازقررررْ

ٌّعرررْ باغَّرررْ  املفورررٌ  هررررا إىل تؤّغرررس متن

 امسررًا منررى تتخررر ال ًلهلّنوررا منررى ًتقررا 

 ًالداللرْ   الفشٌٔ يف معى اتفق  ًإن هلا 

 ًالتعسٍض  "التٌزٍْ  املصطلشات هري ًم 

 ًاإلملرررا   ًالتػرررهلَ   العررراز   ًدباهررر 

 معررس  يف ًالررر  الررر   معررس  يف ًاملررد 

 الرِ ًاهلص  ًالتوهّل   ًاملغالطْ  املد  

 املصطلشات هري تبني ال إذ ازبّد  بى ٍسا 

 الظرررررراهسّ  الالتوررررررا عرررررر  األًىل للٌهلررررررْ

 للرردالالت  التٌّصرر   ٍررت ّ  ًلهلرر   للمتلّقررُ  

  اخرررررر  األلفررررررا  علررررررٓ االلتفررررررا  بعررررررد

 معانَورا  أكجرس  ٍنصّب ًبورا   4)الطَا "

 الطخسٍْ علٓ ًالباغُ النقدِ الااخ يف

 ًالتوهّل  ًاملغالطْ ًالتعسٍض التٌزٍْ عرب

 ًلَررردّ مصرررطلشات ًهرررُ إخل  ًاهلرررص    

 نجررسًا  األ   بررى ٍصخررس كرران ملررا اسبادررْ 

 ذلر   مر   ًنركس أق   بصٌزّ ًإن ًغعسًا

 كترررا  اسبصرررس ال التمجَررر  ضررربَ  علرررٓ
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 يف ًالطرررررررخسٍْ )الررررررربخإ   ازبررررررراس 

 يف "طسٍقرررررْ تعررررري  الباغرررررُ مفوٌمورررررا

 مرا  عهلظ ع  الػخص بوا ٍعرب الهلا 

 "مرررا  للبخَررر  كقٌلررر  بالفعررر   ٍقصررردي

 ذبّطررس عرر  التعرربر "هررُ ًٍقررا  أكسمرر "

 "مرا  البراٖظ  كقرٌ   نفطى  علٓ الػخص

 ٍعهلررظ الرررِ األمررس ًهررٌ   5)أضررعدنُ"

 فاملفازقررْ صررٌزها؛ مرر  صررٌزّ يف املفازقررْ

 الطاٖد النظا  قٌ  الططح علٓ "تطتخد 

 قرررٌاًل طَّاتورررا يف ذبمررر  أّنورررا بَرررد نفطرررى 

   6)لى" مغاٍسًا

 أنرررررٌا  أزقرررررٓ مررررر  الطرررررخسٍْ تعرررررّد

 ال مررررا  بػررررُٕ اهلرررصٕ " ًهررررُ الفهلاهرررْ  

َّررْ  القناعررْ مرر  ٍنطررذ   ٍطررتقَ  ًال العقل

 أً الفررس  عررس  يف املنتظمررْ املفرراهَ  مرر 

 املرللٌ   عر   انقطرا   كر ّ  ففُ ازبماعْ 

 ًترررررستب   7)الضرررررش " ٍرررررجر مرررررا غرررررُٕ

 كٌنوررا ًثَقررًا ازتباطررًا باملفازقررْ الطررخسٍْ

 الري  الٌاقر   يف املتناقضرات  زصد م  تنب 

 ًالقناعررات ًاألعررسا  ًالقررٌانني تّتطرر  ال

َّْ دبررراي العقررر  ٍػرررهّللوا الررري  مرررا  قضررر

 الرررررسفض مٌقرررررف مررررر  انطاقرررررًا فتتٌّلرررررد

 صررراناعوا معرررى ؼبمررر  الررررِ ًاالضرررتنهلاز

 الضررٌٕ فتلقررُ بررالٌاق   الغمررص مرر  غررًَٗا

 الغمرٌ   م  بػُٕ مغّلفْ الٌاق  هرا علٓ

 غررررر مرررر  ًٍػررررر ٍلمررررح الرررررِ الػررررفَف

ْ  اّتذراي  تّتذرى  بررل   ًهُ مباغسّ   املفازقر

 مرر   هل"غرر )الطرخسٍْ   أّنوررا مرر  انطاقراً 

 ٌنهلرررٍ اشبطرررا   )أً ا هلرررال ا هلأغررر

ٓ  ظهلر ع منرى  املقصرٌ   املعنٓ  امُلعبّ رس  املعنر

 مررا  ًغالبرراً  املطررتخدمْ   لمررات هلبال عنررى

 أً اهلذررررإ ا هلأغرررر املعرررري هرررررا ٍلخررررر

 تعررربراٌت فَرررى تاطرررتخد  اّلررررِ االضرررتوصإ

ًْ تتضررررمّ   ُكرررر ملتبطررررْ ها ٖررررٌى  أً إ انرررر

َّاً  تقلًَا أً ذبقرًا  غرلن  مر   مطرتااً  ضرمن

   8)معرررًا" لَومررراك أً مٌضرررٌ  أً غرررخٍص

 املفازقرررْ تنشرررٌ الررررِ نفطرررى األمرررس ًهرررٌ

 طبّطرر  خطررا  أٍضررًا إّنوررا إذ باّتذاهررى 

 ٍرردّل  مررا الطررخسٍْ مرر  ؼبمرر  ًعررُ  عرر 

 فاملفازقررْ للٌاقرر   الررسافض املٌقررف علررٓ

ِّ قررٌ  "اضررااتَذَْ  يف ًهررُ ضرراخس  نقررد

 ًلهلّنرى  عردًانُ   مٌقرف  ع  تعبر الٌاق 

 م    9)التٌزٍْ" علٓ ٍقٌ  مباغس غر تعبر

 املفازقررْ باّتشررا  ٍتػررهّل  أن ميهلرر  هنررا

 علَررررى ٍاطلرررر  أن ميهلرررر  مررررا ًالطررررخسٍْ

 العبَرررراش الطررررخسٍْ  مفازقررررْ اصررررطاسًا

 أضررلٌ  إىل املفازقررْ مرر  النررٌ  هرررا صرران 

 مآزبررى ذبقَرر  بغَررْ ًاإلضررشا  الررتوهّل 

 للمفازقرررْ برررّد ًال ًاإلصررراسَّْ  النقدٍّرررْ

ٌّنني تٌّفس م  ضخسٍْ مفازقْ لتهلٌن  مهل

َّني؛ ٌّن أضاضرررر  يف ٍتذّلررررٓ انفعررررالُ "مهلرررر

 أً الضررررش  علررررٓ املػررررتم  االضررررتخفا 

 صبررّس  أً االضررتوذان ًعلررٓ فَررى  السغبررْ

ٌّن )ً  باملفازقرررْ اإلسطررراع  لطرررانُ مهلررر

ْ  خرا   م  ٍتذّطد بناُٖ  ْ  املفازقر َّر  الدالل

 غمررررررررٌ  مرررررررر  علَوررررررررا ٍاّتررررررررب ًمررررررررا

   11)ًالتباع"
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 الطرررررخسٍْ مفازقرررررْ معرررررامل ًتتشرررررّد 

 القراٖ   نوذوا عرب ذكسي ضب  ما إىل إضافْ

 مرر  الصرردمْ ًخلرر  املررللٌ   طبالفررْ علررٓ

ُ  أفر   كطس خا  ِ  املتلّقر ْ  ٍقر   الرر  ضرشَّ

 علرررٓ تابنرررٓ فوررُر املفازقرررْ  مررر  النرررٌ  هررررا

 إذ متامرررًا؛ فعلرررى ٍانتظرررس مرررا ٍنررراقض "مٌقرررف

ْ  متامراً  مغاٍسًا الفع  ٍلتُ  ػبردز  الري  للٌدور

   11)بوا" ٍقٌ  أن باإلنطان

 اتصررررااًل برررراأل   الطررررخسٍْ ًتتصرررر 

ٓ  ًثَقًا ٓ  إلَورا  ناظرس  ستر ُ  فر   أنورا  علر  أ بر

 ًقررردزات  12)ًذكرررإ مورررازّ إىل حبادرررْ

 أصررررعب مرررر  ألنوررررا املٌهبررررْ  يف إضررررافَْ

 بدٍورررْ إىل ذبتررراز فورررُ األ بَرررْ  الفنرررٌن

 ًغررذاعْ اشبَررا   يف ًخصررب ساضررسّ 

 أن إىل بالػرررراعس تصرررر  قررررد اضررررتجناَْٖ 

 ًلرَظ  نفطرى   علٓ ضخسٍتى أسَانًا ػبس 

 مرر  اسبطَٗررْ ضررخسٍْ مرر  ذلرر  علررٓ أ ّ 

 مرر  زًٔ فَمررا ازبرراس  ًكرررل  نفطررى 

 إىل بررى تررٌ ِ قررد كمررا ًطساٖفررى  أخبررازي

  فرر  الرررِ برراملتنّبُ فعلرر  كمررا ولهلررْالت

ِّ فاترر  بررلّ  ضررخسٍتى لقررإ سَاتررى  األضررد

 تقرررف ًال ّ ػررروٌزامل قصرررَدتى يف )ضرررّبْ 

 أن لنا ميهل  إذ اسبّد  هرا عند املسًٍّات

 الػرنَعْ   املقّفر   ابر   قتر   قّصْ نطتركس

 بررر  ضرررفَان قتررر  خرررا  مررر  برررى ًالتػرررّفُ

 إلَرررى أًعرررص عنررردما لرررى  ٍصٍرررد بررر  معاًٍرررْ

 توهّلمررى بطرربب برررل   املنصررٌز اشبلَفررْ

  التوهّل  ذل  ضفَان   م  )أِ منى الداٖ 

 ِ ُ  كرران  الررر  ًاضتصرررغازي باستقررازي  ٍػرر

 بى  ًاالضتوصإ لى 

 تنرررراً   املقررررا  هرررررا  يف ٍوّمنررررا ًمررررا

ٌ  مّتا   أبُ غعس يف الطخسٍْ  الػراعس  ًهر

 يف ًدٌالتى صٌالتى لى كان  الرِ ازباّ 

ُّ  الػررعس دبدٍررد  ال غررعسي ًصبمرر  العسبرر

 مرر  بررى أًتررُ مبررا الطررخسٍْ  بطرراب  ٍػررُ

ْ  الصررٌ    يف دررٌ ّ  الاكَررب   يف ًمتانرر

 ًالصررٌز  املعررانُ مرر  للغسٍررب ًاضتقصررإ

َّْ غعسي ًًغُ  ًالغمٌ    إخل  بازبدل

 يف الطررخسٍْ تنرراً  املررسا  كرران ًإذا

 مررر  النابعرررْ الطرررخسٍْ تلررر  فورررُ غرررعسي 

 يف مّتررررا  أبررررٌ زصرررردها الرررري املفازقررررات

ٓ  ًمعاصرسٍى   ممدًسَرى  عررب  صبتمعى  سّتر

 ٌ  ؽبررسز ال كررُ نفطررى  علررٓ برررل  أتررٓ لر

 ًطبا عَى  خصٌمى أما  منوصمًا

 غررعس  يف الطررخسٍْ املفازقررْ ذبضررس 

 ُ ْ  بصررررٌزّ  مّتررررا   أبرررر َّما  ًال الفترررر  يف ضرررر

ٌّقْ اهلذإ    املفازقْ أنٌا  علٓ ذل  يف متف

 أبررُ قررٌ  مررجًا النررٌ  هرررا ًمرر  األخررسٔ 

  اشبصاعُ  املّطلب هذإ يف مّتا 

َّ ا ع ررررررردٍ  ممنرررررررَ  فَمرررررررا َأزٔ  َأ

  
 َأنَّررررَ  ال ت قب رررر ا َقررررٌ   الهَلرررررم   

   
 َفذرررراش ٍت يم ررررد ستاهُل  كمررررربًا 

  
  31باخًا َلَقد َأنص ف   ٍرا ماطللمرب)  

   
َّررْ عاقررْ يف الررنص ٍرردخ     بررني ددل

 بنَتَرررى يف عنرررى ًاملطرررهلٌت برررى املصرررّس 

ُ  ًالنرراتر  ًالعمَقررْ   الطررطشَّْ  يف القَمرر

 ال عرا     فاملمردً   املتعازضرني   ادباهَى

 الصرفات  ًهرري  منصرف     الهلرر    ٍقب 
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َّْ  صفات ذاتوا يف ْ  عر   تنب٘ إػباب  عظمر

 دررإت املقابرر  يف ًلهلّنوررا املمرردً   هرررا

 هرررا يف ًاضررتدعااها البخرر   معررس  يف

 تتذرراذ  ًهنررا بصرراسبوا  تعررسٍض املقررا 

 غرررر صرررسا  يف تدخانرررى نصعتررران املتلّقرررُ

 املمردً   لعرد   ٍنتصس ه  النتاٖر؛ ضبطٌ 

 ٌّ  إكسا  عد  يف ًإنصافى ًصدقى )املوذ

 انتصرازاً  ؼبّق  ثّ  ًم  )املا     الهلاذ 

ٔ  للهلرس    ٍنتصرس  أ  للبخر     هرري  أّن فرر

 إذا ًالعقر   العرس   يف هلا قَمْ ال الصفات

ٌّز مل  مررر  درررصٕ إّنورررا إذ )الهلرررس  ؛ برررى تتررر

 ًهنررا العسبررُ  لإلنطرران القَمررُ التهلررٌٍ 

ٓ  سّقًا املمدً  ه  آخس  ضؤا  ٍنبج   ٍتشّلر

ْ  أّنوا أ  النبَلْ  الصفات بوري  علَرى  طازٖر

 للػرراعس   البررر  مرر  توّسبررًا بوررا التقّنرر  مّت

 بالتطررراا  عنرررى التعررربر ميهلررر  مرررا ًهرررٌ

 اآلتُ 

ٌّ   املمدً  ه    عرا     )املوذ

 مين  فوٌ ًهلرا منصف   الهلر  ٍقب  ال

ٕ  )الػراعس    ٍطرتشّقى  ال عّم  العطإ  ًبنرا

 صرفْ  مر   برى  الػراعس  ألصرقى  مرا  ف ّن علَى

 أّن أّ  باطلرررْ   تومرررْ إال هرررٌ مرررا البخررر  

ٌّ   املمدً   بلّنرى  تررّز   ًلررل   خبَ  )املوذ

ٕ  منرر   كرراذ     ألّنررى الػرراعس  عرر  العطررا

َّررررْ البررررؤزّ تهلمرررر  ًهنررررا  للررررنص  الدالل

ْ  ًتػتغ  ْ  البنَر ٓ  العمَقر  إغرازاتوا  برحّ  علر

 بوررا  ٍصررّس  ًال الػرراعس إلَوررا ٍلمررح الرري

 ًلهلّ  اشبصاعُ  املّطلب ميد  مّتا  فلبٌ

ًّ  أّن بررداعُ العطررإ عنررى مينرر  األخررر  األ

 إضبا  يف كر  أّنى أِ مدسى  يف كر 

 ًكس  غذاعْ م  علَى اسبمَدّ الصفات

 فورررررا ثررررّ  ًمرررر  ًنطررررب   إخل  ًسطررررب

 هلرررري أهرررًا لرررَظ بلّنرررى للممررردً  اعررراا 

 ًلهلررّ  عررا اًل كرران هنررا ًمرر  الصررفات 

 أّن لررٌال صررفاتى مرر  ٍهلرر  مل العررد  هرررا

 ثررررّ  ًمرررر  علَررررى  ضررررَق  مغسمررررًا هنررررا 

َّررْ صررفْ أٍّررْ ؼبمرر  ال فاملمرردً   ًال إػباب

 العرد   صرفات  مر   النص بى صّس  ما سّتٓ

 أخرررسٔ  مفازقرررْ ترررربش ًهنرررا ًاإلنصرررا  

 مبرا  السدر   هررا  مد  أّنى ٍصّس  مّتا  فلبٌ

 ًٍعررا  لررى  أهررًا لررَظ ًمررا فَررى  لررَظ

ْ  ال صرساسْ  برل   )مردستهل   فَورا  مٌازبر

 ملررر  فرررَعا  برنبرررى ٍقرررّس ًهرررٌ كرررربًا  

 ضررٌٕ مرر  منررى نالررى ملررا باإلنصررا   مدسررى

 مّتررا  أبررٌ إذن خبررًا   )فذرراشٍتي العاقبررْ

 للقَمرررْ انتصرررازًا ٍهلرررر   بلّنرررى ٍصرررّس 

 مرر َّ أن بعررد ساسموررا الرري )العطررإ  املا ٍّررْ

ٓ  بورررا  نفطررى  ْ  القرررَ  علرر  )الصرررد  النبَلرر

 مدسرى    يف برى  ٍتشّلٓ أن علَى ػبب الرِ

 فرر ّن هنررا ًمرر    باملرردٍح اهلذررإ فَطررتبد 

 لنفطرى  مّترا   أبُ م  هذإ املعا لْ هري يف

 ٍاػررسٔ ًهررٌ ٍقررٌ   فَمررا صررا   غررر ألّنررى

 ًالعطإ  باملا 

 ٍسخررررُ آخررررس بعرررردًا الررررنّص ًٍطررررس 

ْ  بظالى َّ ٓ  النفطر  تتصراز   إذ املتلّقرُ   علر

 زغبتران   ًتتناشعى الػاعس  نفظ يف القَ 

 هررد  عرررب املمرردً   مرر  الجررلز يف السغبررْ

 مجلررررْ مرررردٍح مرررر  فَررررى قالررررى مررررا كررررّ 
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 مرر  الػرراعس ٍطررل  ال أمررس ًهررٌ ًتفصرَا  

 ملصررداقَّتى  هرردمًا ذلرر  يف إّن إذ عٌاقبررى؛

 مردٍح  مر   بناي ما كّ  علٓ ٍنطشب هدمًا

 ًادرراا  الصررم  أً الررصم   مرر  ز   عرررب

 بعررد الػرراعس بورا  مارري الري  اهلصميررْ مرسازّ 

ُ  ًكان سانني خبّفُ عا  أن ٕ،   ٍسّدر  عطرا

ْ  ٍنتصس مّتا  أبا ًلهلّ   ًال األًىل  للسغبر

 املّطلررررررب فَوذررررررٌ نفطررررررى  يف ٍهلتموررررررا

ٕ، ٍررداي  اقافرر  مررا علررٓ اشبصاعررُ  هذررا

َّْ موازاتى م  فَى ٍطتشضس ْ  العقل  ًاللغٌٍّر

 عندي  كجرًا ًالناقد املتلّقُ ٍطتٌقف ما

 علررررٓ مفتررررٌ  إغررررهلالُ الررررنّص إذن

َّات  مر   العدٍرد   الهلررجر ًؼبتمر   الفسضرر

 املفازقرررررْ أفسشتورررررا الررررري القرررررسإات مررررر 

 املدهػررْ الصررا مْ الطرراخسّ  التصررٌٍسٍّْ

ًٌّا  أصرربح فاملمرردً  معررًا  آن يف  ًمل موذرر

 بصرٌزّ  دإ ًإّنما فّذْ بصٌزّ هذااي ٍلتم

 ًسنهلْ  ذكإ ع  تنب٘

 أّنرى  لرى  ٍتضرح  مّتا  أبُ لػعس ًاملتتب 

 مٌاقرف  يف بالهلر  نفطى باّتوا  ٍتٌّز  ال

 زدرررااي فَورررا ؽبَرررب مماثلرررْ  قلَلرررْ غرررر

 يف ٍلّر أّنى الطاخسّ املفازقْ ًم  بالعطإ 

 أّنررى سّتررٓ نفطررى يف الهلررر  صررفْ تعمَرر 

 الهلرّرا    مطرَلمْ  مر   بوا أددز أّنى ٍسٔ

 كمرا  العطرإ   حببظ ممدًسى جّل كّلما

 إبررساهَ  برر  مٌضررٓ هذاٖررى يف اسبررا  هررُ

       السافقُ 

ً ضٌاضررُ لمع قلررُ خا معرراً   مرراشا   

  

ً َلرَظ  ض رشا ا      س ّتٓ ز درا م َطرسًا 

   

 مررا ُكنررر ا َأ زِ ال   ز ٍرر ا بمَلنَّرررىا  

  

ْم الباَرررٌتم ض رررسا ا   َ ررر  ٍ ذرررسِ بمَلفنم

   

  ُ ٖمش  ع ذ بررًا لمَقررٌٍ  ٍ طررم عٌن  م رردا

  

 َلَ  َل  ٍ قٌلٌا ُقر  َفَلنر   ماصرا ا   

   

ًْ  َفَقررد     ن ب رررًا بمهَلررّرا س ماط ررََلم 

  

ً دازًا ب   َأنرا الهَلرّرا ا    ً هممٌا 

   

ْس ه تَّهلرر ا  ٍرري    َفامضررت ت ستا بمت ٌب رر

  

ٌّا ا      14)َفَلنا  امُلقمرس   بمر نبمرىم  الت ر

   

 مفازقْ ٍػهّل  األمس هرا كان ًإذا

ٌّغى مررر  لرررى ًادرررد أّنرررى إال ضررراخسّ  يف ٍطررر

ٓ  ذب  القدٍ  نقدنا  ٍقرٌ   التنراقض  مطرّم

 يف نفطررررى الػرررراعس مناقضررررْ "إّن قدامررررْ 

 غرررًَٗا ٍصرررف برررلن كلمرررتني أً قصرررَدتني

  سطنًا ذّمًا ذل  بعد ٍرّمى ثّ  سطنًا  ًصفًا

 مررر  معَررب  ًال علَررى   منهلررس  غررر  أٍضرراً 

 ذلررر  بررر  ًالرررر   املرررد  أسطررر  إذا فعلرررى

 ِ ٓ  ٍرردّ  عنرد ٌّّ علر  صررناعتى يف الػراعس  قرر

  15)علَوا" ًاقتدازي

 املفازقرات  هرري  مج  الػاعس ًٍظوس  

 علررٓ الطررخسٍْ مرر  غررُٕ إضررفإ يف أٍضررًا

ٌ  عندما ًالضَّما مػاهدي   خصرمى   ٍوذر

ُ  مرررر  فَررررلتُ ْ  ٍررررجر مررررا املعرررران  الدهػرررر

 أفررر  ًٍهلطرررس املتلّقرررُ  يف ًاالضرررتغسا 

 مّتا   أبٌ ٍقٌ  لدٍى  التٌّق 

َّ  ً الَفن رررررردم الررررررصًِز َقررررررٌ   ت ررررررنظم ا َأفمرررررر

  
ٕ  يف الع ررررد  م      ً َأنرررر   َأنررررص زا ممرررر  ال غ رررُر
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   ٓ  ساررس ٍ  َأغررس د   َقلب ررَ  ممرر  باغضرُر ع لرر

  
 اهَلذرررِس يف ازَبط ررردم َأض رررس  ممررر  ساساقررراتم

 َأعَبفرر   دمطررم َ  س ّتررٓ َلررٌ ه م مرر ا بمررَلن     

  
ِ  َأهلرررٌ بمص رررفعمَ  ٍ ٌمررراً   َلررر  ت ذمررردَ  ٍ رررد

  
ٌ ٍررر    الَفخرررس  ماذت ممعرررًا ال ت نت طمرررب َقرررد س 

  
  ِ  ً الرمكس  ِإذ صمست  م نطرٌبًا ِإىل س ط رد

  
 َأَطلرر   ز ًع ررَ  س ّتررٓ صمررست  لرُر َغس ضرراً   

  
  16)لع را مم  ذاعٍس ع لٓ اأَلض دمَقد ٍاقدم ا ا

 خررا  مرر  هنررا الػرراعس علَنررا ٍطررّ   

 ْ  عمَقررْ بصررٌزّ تهلػرف  ضرراخسّ  مفازقر

َّررررْ عررر   َّْ   الفاعل  بررررسأ املررررؤّطسّ النفطررر

َّررْ  الساٍّررْ ًتعّمرر  ًتػررر تلمررح زامررصّ   الل

 ترررجر ممتعرررْ غرررعسٍّْ صرررٌز مررر  ترررجري مبرررا

 ْ َّرْ   الراٖقر ِ  ازبمال  مرا  عررب  اشبَرا   ًتجرس

 الطررخسٍْ؛ قٌاموررا مبالغررات مرر  بررى تصخررس

 ًّ  زصررد هررٌ مّتررا  أبررٌ بررى ٍطالعنررا مررا فررل

 برررني االترررصان عرررد  علرررٓ القاٖمرررْ املفازقرررْ

َّْ َّْ  الفاعل ٌّ بني ما ًاملفعٌل  هررا  يف املوذ

 ًمرررا الغاٖرررب   الرررنص يف )اهلرررادُ الرررنص

ُ  قرٌ    م  عنى ٍصدز ٌ  سرني  ففر  قرٌ   ٍعلر

ٌّ ْ  ذً ألّنرى  ال بازشًا  بعدًا ًٍلخر املوذ  قَمر

ٌّ ٍلخررر مّتررا   بررلبُ قَرر  ألّنررى ًإّنمررا  املوذرر

ٓ  ٍهلرا   مضرمساً  بعدًا  ال مر   )أنرصز  ٍتاغر

  زدرررْ إىل ٍصررر  سّترررٓ العرررد    يف غرررُٕ

 تررررؤّ ِ ًهنررررا الجالررررح؛ البَرررر  يف اشبفررررإ

ٓ  الػراعس  ٍعمر   الي ازبطدٍّْ العٌَ   علر

  بعدًا املعنٌٍّْ الصفات إبساش بغس  إبساشها

 زً  ًإذكرررإ املفازقرررْ  تعمَررر  يف موّمرررًا

ٌّ الػررعسِ  اشبطررا  يف الطررخسٍْ  فرراملوذ

 أزا  مررا إذا بررى فرر ذا مّتررا  ألبررُ نررّدًا لررَظ

 ال اللررروٌ عررر  ًانادبررر ذلررر  كررران صرررفعى 

َّرررْ ضرررلب فَرررى أمرررس ًهرررٌ الغضرررب   لفاعل

ٌّ  اآلخررس  الطررس   إىل هلررا  ًتطررفَى  )املوذرر

 قَمرررْ كرررّ  ٍطرررلبى مّمرررا العدمَّرررْ   زدرررْ

 مرررر  تهلتمرررر  أٍضررررًا ًمعنٌٍّررررْ دطرررردٍّْ 

 أبُ سطد إىل ناطب ألّنى النطب اكتطابى

ٌ  نطب  يف لى فضَلْ ًال مّتا    أصرغس  فور

 تتررٌٍر ًٍررلتُ ذلرر   خررازز ٍررركس أن مرر 

 ْ  باكتطرررررإ األخررررر   البَررررر  يف املفازقرررر

 مل مّتا  أبُ فوذإ النفطُ؛ بعدها الداللْ

 املػراعس  ًما منى  اشبٌ  نتَذْ إال ٍهل 

ٌّ    أعما  يف املختصنْ ًاألساضَظ  )املوذر

 الرري املوررصًشّ املضررطسبْ الفعالَررْ نرراتر إال

ْ  عر   ٍهلػف مضطس  بفع  دبّل  َّر  عقل

 عنورا  ٍصدز ما إ زا  ع  مغَّبْ مضطسبْ

  أفعا   م 

 النرٌ   هررا  ٍهلرّسع  الػراعس  ٍي ًال 

 اختلفرررر  ًإن غررررعسي  يف املفازقررررات مرررر 

 يف تساًسر   أً بوا  قَل  الي الهلَّفَات

 ازتفررررا  بررررني مررررا املبالغررررْ علررررٓ اتهلاٖوررررا

 مّتا   أبُ قٌ  هرا قبَ  فم  ًاغبفا  
َْ نابِّٗرررررر ا   ُأغرررررراتمم ىا َكررررررُ ٍ عررررررٌِ  عاتب رررررر

  31)الن َقررردا امضت لض رررد   َأّنرررٓ  َأكب رررسا الَلرررىا
 

   ٍامِوُلررري الرررد هس  َأنَّ َأسطمررربا ُكنررر ا مرررا  

  18)َأس رررردا ال ٍ وذررررٌيا َأس رررردًا َأزٔ س ّتررررٓ 
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 ٌّ  غرربَى  الطررابقْ  األبَررات  يف فرراملوذ

 أً ٍاشطرب  أن مر   أصرغس  أّنى كما بالعر 

 غربَى  فوٌ هنا أّما الغُٕ   م  )أنصز ٍاسٔ

 لقبشرررى أٍضرررًا ًبالّنَقرررد )ٍعرررٌِ  بالهللرررب

 علَرى  ٍطتطَ  ال ما نفطى يف ً ّنى ً نإتى

 صررررٌزّ أّ ت ًهنررررا ًاهلّمررررْ  املقرررردزّ مرررر 

 املفازقرررررْ صرررررن  يف موّمرررررًا  ًزًا اسبَرررررٌان

ٌّ مامررررح زضرررر  عرررررب الطرررراخسّ  يف املوذرررر

 مر   علَرى  ٍػرتمان  مرا  ًتٌضَح الصٌزتني

ْ  ًالطرَؼ؛  ًالردنإّ  الغبرإ  صٌز  "ًاألمجٌلر

 ألغررسا  تطررتخد  كالتػرربَى اسبٌَانَررْ

 ًالاًٍررررررررررررررح التٌضررررررررررررررَح: كررررررررررررررجرّ

ٌّ أّن كمرررا   19)ًالتػرررٌٍ "  فاقرررد املوذررر

 ْ ٌٍّ   فهلرررا  أسرررد    )ال للهلَنٌنررر  املوذررر

َّْ )ضرررررلب الستبرررررْ يف متطررررراًٍان  اإلنطررررران

 مررر  فَرررى أمرررس ًهرررٌ ًالعدمَّرررْ  عنومرررا  

 ٍطررس  القررٌ  هرررا إّن إذ فَررى؛ مررا املفازقررْ

ٕ  مطررررللْ ْ  ال مرررر   ادرررراا ٓ  لررررى  قَمرررر  علرررر

ِ  أمس ًهٌ الػاعس  ْ  ٍرصز ُ  بقَمر  مّترا ؛  أبر

 الظررراهس  املعنرررٓ يف منصلترررى مررر  ًؼبرررّ 

 األبَرات  هري مج  يف فاسصْ نظسّ ًلهلّ 

َّ   ًاملٌاقرف   ٍلخررر مّترا   أبرا  أّن للمتلّقررُ تبر

ُّ انصٍررا  إىل )املتلّقررُ  بررى  إىل ٍقررٌ ي  اللرر

 يف فالعَب ًالصم   الدهس علٓ اللٌ  إلقإ

ْ  تاظوس كما مّتا   بلبُ ال الدهس َّر  الفاعل

َّررْ  ال مّتررا  فررلبٌ الػررعسِ؛ الررنص يف الدالل

 ٍقصررد مررا بقرردز نفطررى تعظررَ  إىل ٍقصررد

 برى  ٍعا  ال الرِ خصمى قدز ذبذَ  إىل

 اعرررراا   هنررررا   كرررران  ًإن - خصررررمًا

 مرر  هرررا علررٓ أ ّ  ًلررَظ برررل   ضررمّنُ

 ًمّمرررا - الػرررعسٍّْ األبَرررات هرررري كتابرررْ

 اضتخدا  املقا  هرا يف إلَى اإلغازّ دبدز

 )نّبٗر     للمذورٌ   املربي  لصَغْ مّتا  أبُ

 أّنررررى كمررررا اشبصرررر   قَمررررْ مرررر  للشررررّ 

 باضررررتخدا  قررررا  ذاتوررررا الداللررررْ ًلتعصٍررررص

 نفطى  إىل إغازّ يف أسدًا  )أزٔ التنهلر

 الفخس فَى ؼبضس أن املفا  م  مقا  يف

ٌّ قَمْ م  سّ  مّما ًاالضتعإ   إىل املوذ

 كبرّ   زدْ

 النرٌ   هررا  متتّبر   أّن ٍتبَّ  ٍطب  مّما

ُ  غرعس  يف املفازقْ م   برصا   ؽبرسز  مّترا   أبر

 أنررررٌا  فَوررررا ٍفررررٌ   زدررررْ إىل منررررى ًافررررس

 اسبضرررررٌز   زدرررررْ يف األخرررررسٔ املفازقرررررْ

 مررر  فَورررا تلّمطرررى ميهلررر  مرررا إىل إضرررافْ

 الرررررركُ التاعرررررب إىل الػررررراعس زبرررررٌٕ

 بورا  تنلٔ بعاٖ  زبطوا عرب اللغٌٍّْ بالدً 

 فتبتعرح  بَطس  للمتلّقُ قَا ها تطلَ  ع 

 للغررٌ  تطررتٌقفى ًهررُ نفطررى يف الدهػررْ

ُ  الرررردالالت  يف ْ  ًاملسامرررر  للنطررررر  العمَقرررر

 ًالتلمَشات  باإلغازات الغي اللغٌِ 

 البحث: إليها وصل اليت اليتائج أهّه

-  ٓ  باملفازقرررْ غرررعسي مّتررا   أبرررٌ أغنرر

ٌّعرررررْ بصرررررٌز  ضررررراخسّ  مفازقرررررْ مررررر  متن

ُ  مػرود  يف غعسي نطَر يف فل خلوا  ؼبتفر

 غنرررررراي ًٍعهلررررررظ ًاملقابلررررررْ  بالتضررررررا 

ِّ  ازبدلُ  تفهلري ًطبَعْ الفهلس

 الٌضَلْ الطخسٍْ مفازقْ كان   -

 أن مّترررا  أبرررٌ خاهلرررا مررر  اضرررتطا  الررري

 ضررربَ  يف املٌاقرررف أبطررر  عررر  ٍهلػرررف
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 باإلؼبإ  املافْ ازبمالَْ اللشظْ تطذَ 

 إثررازّ علررٓ القرردزّ إكطررابوا عرر  فضررًا

 التٌّقررر  أفررر  كطرررس عررررب املتلّقرررُ  هػرررْ

 ٍقصررد دٌانررب عبررٌ انتباهررى ًإثررازّ لدٍررى 

 علَوا  الضٌٕ تطلَ  إىل

 مّترررررا  أبرررررُ تٌ َرررررف سطررررر  إّن -

ٓ   لَ  الطخسٍْ ملفازقْ ْ  علر  الػراعس  عناٍر

 ػبعررر  أن الداٖبرررْ ًضباًلترررى بقصرررَدتى 

 مهلتنرصاً  للتلًٍ   قابًا مفتٌسًا نّصًا منوا

 ًدعلرررى غرررعسي خّلرررد أمرررس ًهرررٌ بالدهػرررْ 

 ًالسّ   ًاألخر لاختا  ماجازًا

  

 قائنة املصادر واملراجع:

  القراهسّ   اب  منظٌز  لطان العس   ذبقَر   علرُ الهلربر ًآخرسًن   از املعراز         1

   ماّ ّ فس  9ط

اشبطَب التربٍصِ  غس   ٌٍان أبُ مّترا   قرّد  لرى ًًضر  سٌاغرَى ًفوازضرى  زادرُ          2

    دصآن 1994  2األمسس   از الهلتا  العسبُ  برًت  ط
   1992غس   عبد العصٍص  األ   الفهلاهُ  مهلتبْ لندن    3
الرٌطي للجقافرْ   عبداسبمَد  غاكس  الفهلاهْ ًالضش   عامل املعسفرْ  اللرظ     4

   2113  289ًالفنٌن ًاآل ا   الهلٌٍ    
العررّصا   هاغرر   املفازقررْ يف زضررالْ التٌابرر  ًالصًابرر   صبلررْ دامعررْ أ  القررسٔ لعلررٌ       5

َّْ ًآ ابوا  ز ٌّا  28   16الػسٍعْ ًاللغْ العسب  هر 1424  غ

  ضٌشان  الطخسٍْ يف مطس  أنطٌن غنردًز  املؤضطرْ اسبدٍجرْ للهلترا       عهلازِ  6

   1994طسابلظ  لبنان  
  ضبّمد  الباغرْ ازبدٍردّ برني التخََر  ًالترداً   إفسٍقَرا الػرس   الرداز         العمسِ   7

   2115البَضإ  املغس   

غررصً   فسٍررا  دبررٌزِ  قصررص اسبَررٌان بررني مٌزًثنررا الػررعي ًتساثنررا الفلطررفُ           8

  3العد   41مر  4991اهلَْٗ املصسٍْ العامْ للهلتا   القاهسّ فصٌ   

قاضرر   ضررَصا  املفازقررْ يف القررص العسبررُ املعاصررس  صبلررْ فصررٌ   اهلَٗررْ املصررسٍْ       9

  2  2   صبلد1982العامْ للهلتا   القاهسّ 

مٌٍَرر    ِ  ضررُ  املفازقررْ رررر املفازقررْ ًصررفاتوا  تسمجررْ  عبررد الٌاسررد لؤلررؤّ             11

   1993  1للدزاضات ًالنػس  برًت  طاملؤضطْ العسبَْ 
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 اهلوامش:

اب  منظٌز  لطان العس   ذبقَ   علُ الهلبر ًآخسًن   از املعاز   القاهسّ    1

   ماّ ّ فس  9ط

مٌٍَ    ِ  ضُ  املفازقْ رر املفازقْ ًصفاتوا  تسمجْ  عبد الٌاسد لؤلؤّ    2

  19   4   مر1993  1املؤضطْ العسبَْ للدزاضات ًالنػس  برًت  ط

  21املسد  نفطى     3

العّصا   هاغ   املفازقْ يف زضالْ التٌاب  ًالصًاب   صبلْ دامعْ أ  القسٔ لعلٌ    4

ٌّا   َّْ ًآ ابوا  غ   1119   28   16هر    ز1424الػسٍعْ ًاللغْ العسب

صبدِ ًهبْ  كام  املوندع  معذ  املصطلشات العسبَْ يف اللغْ ًاأل      5

  24   1974لشات األ     صبدِ ًهبْ  معذ  مصط112 

قاض   ضَصا  املفازقْ يف القص العسبُ املعاصس  صبلْ فصٌ   اهلَْٗ املصسٍْ   6

  143    1982  ٢   2العامْ للهلتا   القاهسّ  مر

عهلازِ  ضٌشان  الطخسٍْ يف مطس  أنطٌن غندًز  املؤضطْ اسبدٍجْ للهلتا     7

  24    1994طسابلظ  لبنان  

ْ ًالضش   عامل املعسفْ  اللظ الٌطي للجقافْ عبداسبمَد  غاكس  الفهلاه  8

  44    2113  289ًالفنٌن ًاآل ا   الهلٌٍ    

  143قاض   ضَصا  املفازقْ يف القصص العسبُ املعاصس     9
العمسِ  ضبّمد  الباغْ ازبدٍدّ بني التخََ  ًالتداً   إفسٍقَا الػس   الداز   11

  87    2115البَضإ  املغس   

   18ضامح  فضإات الػعسٍّْ   السًاغدّ    11

  22     1992غس   عبد العصٍص  األ   الفهلاهُ  مهلتبْ لندن    12

اشبطَب التربٍصِ  غس   ٌٍان أبُ مّتا   قّد  لى ًًض  سٌاغَى ًفوازضى  زادُ   13

  322   2   ز1994  2األمسس   از الهلتا  العسبُ  برًت  ط
  218   2اشبطَب التربٍصِ  غس   ٌٍان أبُ مّتا   ز  14
مطلٌ   أمحد  معذ  النقد العسبُ القدٍ    از الػؤًن الجقافَّْ العاّمْ  بغدا     15

  393   1   ز1989

  434   2اشبطَب التربٍصِ  غس   ٌٍان أبُ مّتا   ز  16
 النقد بالتشسٍ   دنظ م  الغن  قصاز األزد   قبا  الٌدٌي  تهلٌن بالبشسٍ     17

   331   2اشبطَب التربٍصِ  غس   ٌٍان أبُ مّتا   ز  18
غررصً   فسٍررا  دبررٌزِ  قصررص اسبَررٌان بررني مٌزًثنررا الػررعي ًتساثنررا الفلطررفُ        49

  144   1   41مر  4991فصٌ   اهلَْٗ املصسٍْ العامْ للهلتا   القاهسّ 
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 السخرية األدبية 

   ووظيفتها

  حامذ العبذ .أ 

  وأديب باحث

 

 

ًّ املعروٗ  هر ٠ ًري اٛ ا أن  ُرٕ     

ًررم ًررّ  أن ًررّ عأان لررع٘ن اهعررم   ه ررم      

ٗعو  فّ اهسخوٙٞ عوٟ ًّو اهعص٘ ، ٗ ْ 

كمْ ب  دمت خمتوفرٞ  ٗ امٙرمت ًتِ٘عرٞ     

فمهسرررخوٙٞ أل ا أن هٚسرررة عم ٢رررٞ عوٚرررٕ  

ًتذرر ٝ فٚرٕ   كٌم ٙظرّ اهرضع ، برى ٓرٛ     

 ُٔررررم ًتذررررر ٝ أل عضررررً ا ُسررررمْ   رررر   

ّٜ  أن   ٗاهرٜ ٓ٘ ًص    

أل اهض اٙررٞ عوِٚرررم  ْ اررمٗي اهتٌٚٚررر    

بر  ًصرر ول اهفلمٓررٞ اهرررٜ ٙ ورر  عررمأٝ  

عورٟ اهلتمبررمت اهلً٘ٚ ٙرٞ اهرر  ٙلررْ٘   

ٓرر فٔم  ثررم ٝ اهمررشم ًررّ  دررى اهتسرروٚٞ      

ّٜ  رّ     ٗاهرتٗٙل عّ اهِفس ه ٠ املتوقرٛ برّ

٘ورر٘و، ٗبرر   وررم  كررمْ ًٌٗٔررم كررمْ امل 

     ٞ اهلتمبمت اه   تضِّرٟ اهسرخوٙٞ ك٘لرٚو

ٞ  هوِٚررى ًررّ بعرر  اهِقررم٢  اهعٚرر٘ن     ُمدعرر

اه  ّٙ٘أ اهلم ب  ٘دٚرٕ لرٔمَ ُقر ٖ  رم،     

ٗاهررر   تعمًرررى ًرررً عقرررى املتوقرررٛ ٗٗعٚرررٕ      

بمه  دررررررررررٞ ا ٗك، ٗ هررررررررررم بعلررررررررررس  

اهلً٘ٚررر ٙم اهسررر شٚٞ اهررر   تعمًرررى ًرررً  

م اُفعمال ٕ احلسرٚٞ بيٚرٞ  ثم  ٔرم، ًٗرً  هر     

فإُِرررم ال إررر   يفمعرررم  أل املعرررمدٍ عورررٟ     

 عوٙررو ٗاسرر  ًٗمررض٘م ملفٔررَ٘ اهسررخوٙٞ   

ا أبٚرررررٞ، ا ًرررررو اهررررررٜ  عرررررى  مٗهرررررٞ  

متٚٚ ٓرم بكررلى كمًررى عررّ اهلً٘ٚرر ٙم  

عٌوٚرررررٞ  ف٘فرررررٞ بمالُ الةرررررمت املِٔذٚرررررٞ  

 املصمسضٞ عمأٝ ه  الٞ املفمٍٓٚ اجملوأٝ 

ه مملررم كررمْ ًٚررى ا ُسررمْ اهف رروٜ    

ًجرم  در ي هر ٠    ا٘ اهمرشم ٗاهفلمٓرٞ   

عوٌرررم١ اهرررِفس ٗاهف لرررفٞ، اص٘ رررم   ْ  

 حبرررمخ عورررٍ اهرررِفس احل ٙجرررٞ  ثضترررة  ْ     

اهمشم أل  بسط  ٘ ٖ اهضٚ٘ه٘دٚرٞ، ٓر٘   

ظمٓوٝ   مبٚٞ ٗبِّم١ٝ هووٗح املعِ٘ٙٞ ًٗجريٝ 

هوتفمؤي  ٗكمْ ا أٙب ٗاملفلو اهفوُسٛ 

اهكرررٔري فررر٘هتري ةررر  عرررّو  اهمرررشم بُّرررٕ 

سرمٙو  ام ٚٞ  صر   عرّ ًر از ًرضٔر ٗال      

عوٟ ا ع ق  سملٚس االستقم  ٗاهيمب  

 ًررم اهفٚوسرر٘  ا ملررمُٛ   مُ٘ٙررى كررمُط    
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فقرر  ةررمي  ْ اهمررشم ٙصرر   عررّ اهتشرر٘ي  

املفررمدم ًررّ  ٘ةررً لرر١ٛ  رر أ كِتٚذررٞ    

عضٚعٚررٞ ملررم لررض ، ثررٍ ُفررمدم بعرر َ ٗةرر٘و    

ٓرررا اهكرر١ٛ عوررٟ ا عرر ق، ٗهرررهم فررإْ     

ا ُسررمْ اهِموررر ٙمررشم ًررّ اٚضررٞ  ًوررٕ   

وسرررر٘  ا ُلوٚرررر ٜ كرررررهم  كرررر  اهفٚ

ٓريبرروت لضِسررو عوررٟ  ُِررم ُمررشم فقررط  

عِرر ًم ُلررْ٘ عوررٟ الررتع اأ هت٘ةررً لرر١ٛ 

وررخٍ ثررٍ ال مرروز ًررّ ٓرررا اهت٘ةررً لرر٠٘  

 خبفٛ سِ  

ًّٗ اه ضٚعٛ د ا   ْ ٙلرْ٘ ِٓمهرم   

اهلجري ًّ ا أبم١ عورٟ أ اٙرٞ دٚر ٝ بٔررا     

املٚررررى اهف رررروٜ هرررر ٠ املتوقررررٛ  ٗ اهقررررم    

كرم   هومشم، ٗ ْ ٙلُ٘٘ا عوٟ اع ٍو 

بمهرر ٗ  اهرررٜ  وعضررٕ اهفلمٓررٞ أل ذبسرر    

ً از ٓرا املتوقٛ، فوذّ ٓيال١ ا أبرم١  ك  

اهسررخوٙٞ كررّأاٝ ٙعرر ْٗ ًررّ ا  ررم عررّ   

ً٘اةفٍٔ اهسما ٞ، ٗٙٔميفْ٘ ب٘الر تٔم  

اهِقرررم٢  ٗاهعٚررر٘ن امل٘دررر٘أٝ عِررر  بعررر    

ا منمم اهكخصٚٞ عوٟ اهصعٚ  اهفوأٜ، 

  ٗ املتيويوٞ أل جمتٌعم ٍٔ ٗامليلسمت اه 

ذبلرررٍ ٓررررٖ اجملتٌعرررمت عورررٟ اهصرررعٚ     

 اهعمَ 

ِٗٓم  لِِم  كضٕٚ ا أٙرب اهسرماو   

بررمه٘اعس لرر٘ا١ كررمْ لٚملررٚم   ٗ أِٙٚررم   ٗ 

 ا ةٚرم ، ٗاهرررٜ ٙٔرر    ك  ةِررمو املتوقررٛ  

ب٘دٔررٞ ُظرروٖ ٗ ّجررٕ عوررٟ اهفمررٚوٞ اهرر       

ٙتضِمٓرررم ٓررر٘ ُفسرررٕ، بٚررر ا  ْ ً٘ةرررو ٓررررا  

ا أٙررب دبررمٖ املتوقررٛ  كجررو أةررٞ ٗ ررع٘بٞ  

ً٘ةرو اهرر٘اعس اهررٜ ٙٔر   بمه  دررٞ    ًرّ  

ا ٗك  ك  ْ ٙتقضى املتوقٛ ا فلرم  اهر    

ٙتضِمٓرررم بّلرررو٘ن ًضملرررو، أل سررر  ٙوذرررّ  

اهلم ررب  ٗ اهفِررمْ اهسررماو  ك  لرررمهٚب    

اري ًضملوٝ ًرّ ً٘ا برٞ ٗ ً ٙرٞ ًٗعم ورٞ     

لرررماوٝ ٗ قوٚررر  ٓ هررررٛ،  عرررى املررررتوق     

ًًعٚضرم         ّّٚ ٗ أاُرٞ ًرم ٙرواٖ  ٙتفقْ٘ ًعرٕ أل  ضر

هسو٘ن ا ُسمُٛ  ًّٗ ِٓم فإْ ا أٙب أل ا

اهسرررماو ال ٙسرررم و أل ا أاُرررٞ، برررى إررر ٖ 

ٙوتو ٗٙواٗغ  ٙصمي ٓرٖ ا أاُٞ، ٗكُّٕ 

  ً ًِررم برر ٗ ٖ  ْ    رر  ًتعررٞ أل  هررم ٗٙت٘ةرر

إ  ُفس ٓرٖ املتعرٞ، ٗ ْ ُعذرب بق   رٕ    

عورررٟ الرررتعٌمي اهسرررخوٙٞ ّٔرررم ٝ ٗاف رررٞ، 

ٗٓررٛ  اضررٞ عررمأٝ ًررم  لررْ٘ ًمررٌوٝ أل       

 ٗعٕٚ 

 ٟ اهرررواٍ ًرررّ  ْ ٓررررا ا أٙررررب     ٗعوررر

ٙسرررتٌتً بق   رررٕ اهسرررماوٝ ًّٗٙرررى ًِرررم  ْ 

ُسررتٌتً اررّ كرررهم بٔررم،  ال  ُررٕ ٙرر ع٘   

 ك امٙررٞ  كجررو د ٙررٞ أل اهعررمأٝ، فٔرر    

اهسررررخوٙٞ ا أبٚررررٞ احلقٚقررررٛ ٓرررر٘  قررررٍ٘ٙ  

اهعٚررررر٘ن ٗا  ررررر ح، ٗهرررررٚس اهرررررتٔلٍ     

اهكخصررٛ  ٗ اهتكررٔري بم صررَ٘  ٗ عوضررم     

  ٞ  هوكرررررٔوٝ، ٗ ال اُقوضرررررة ٓررررررٖ اهسرررررخوٙ

ا مأفٞ  ك ٓذم١ هٕ خممعوٖ ٗٙفق   ّثريٖ 

بسرررٔ٘هٞ ًرررً ًررروٗ  اهررر ًّ، ٗاص٘ رررٚتٕ  

 املفوعٞ   ٙى عِٕ  فٞ اهعًٌ٘ٚٞ  

هقرر  ُررمي ا أن اهسررماو اهلررجري ًررّ 

اهتقررررررر ٙو عورررررررٟ اهصرررررررعٚ ّٙ اهكرررررررع     

ٗاهِخضرررررٜ٘، فصرررررم  ًِٙظرررررو  ك ا أٙرررررب    
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اهسرررماو املرررتٌل ّ ًرررّ  أٗا رررٕ عورررٟ  ُرررٕ   

 لررررروعٛ  اررررر ق ٙررررر افً عرررررّ اهمرررررعفم١

ٗاملقٔرر٘ ّٙ أل ٗدررٕ ا لرروا  ًررّ   ررشمن  

اهِفرر٘  ٗاهسررو ٞ، ٗكررّْ اهسررخوٙٞ بم ررة  

بّٙ ٕٙ لل   ًّ  للمي اهعقرمن دبعرى   

وشٚتٕ ٙتو٠٘ ذبة لٚمم كوٌم ٕ  كٌم 

ِٗٙظرررو  ك اهسرررخوٙٞ ا مأفرررٞ عورررٟ  ُٔرررم    

ًٌجررررى اهعوٚررررم، ٗ فمررررى ا أبررررم١   سم لررررٞ هو

اهسررماوّٙ ٓرر٘ اهرررٜ ٙلررْ٘  لرر  ٗث٘ةررم      

ًٗرررّ ِٓرررم ٙت٘درررب عورررٟ    ٗ  مُرررم  بقٌٚرررٕ   

اهلم ررب اهسررماو  ْ ٙلررْ٘ أا٢ٌررم  بررمه       

اهرر٘عٛ بررمهفوق برر  ٗاةررً ا لررٚم١ ٗبرر  ًررم 

 ررب  ْ  لررْ٘ عوٚررٕ ٓرررٖ ا لررٚم١، فٔرر٘ 

ٙسخو ًّ اهكر١ٛ ٗهلِرٕ ٙسرخو بٔر  ،     

ٗاهلم رررب اهسرررماو اهررررٜ ًٙفررررت  برررٕ  ْ 

ٙلررْ٘ عوررٟ أ دررٞ عمهٚررٞ ًررّ احلسملررٚٞ   

ٙررو٠  ْ أل جمتٌعررٕ ٗأل امليلسررمت اهرر     

لٍ ٓرا اجملتًٌ عٚ٘بم  عوٟ أ درٞ ًرّ   ذب

اهس١٘ حبٚح ٙصرعب عوٚرٕ عر َ اهسرخوٙٞ     

ًِٔم، ٗ هم ًّ ا ي اُتقم١ ً٘ور٘و درمأ   

 ٌٓٚررررررٞ هوسررررررخوٙٞ  ٗ  االستذررررررمز ،   اٗ 

ٗٙ ًس ٌَٓ٘ لو ٞ كضريٝ ًّ اهِمس، 

ٗال  ررررب  ْ ٙيٚررررب عررررّ بمهِررررم  ْ اهرررررٜ   

ًٌٙلّ فعورٕ  ٗ ذبقٚقرٕ بملرتخ اَ لر ح     

٘اوررررًٚ ا ّ ٙررررٞ، اهسررررخوٙٞ ًررررً ٓرررررٖ امل

ٕ  ٗ ٢ر ٙت٘ةو عوٟ اهع ةٞ بر  امليهرو ٗةّوا  

ًتوقرررررررٛ عٌورررررررٕ ا بررررررر اعٛ   ْ كرررررررمْ   

ًسرروسٚم  ، فقرر   ورر٘ هررٕ  ْ ٙررجري امررب   

املرررررتوق  بتشررررر ٜ ًعتقررررر ا ٍٔ اهوالرررررخٞ 

ٗاملتخوفررررررٞ،  ٗ  ْ ٙٔرررررر   ًررررررّ دررررررّ ٙتٍٔ   

املصرر ِعٞ ٗاملضررمه  بٔررم، ٗةرر  ٙواررب فقررط 

ّ أل  أامي بع  املوح  ك دمُب ا ّ ٝ ًر 

أْٗ ذب ٍّ ةٜ٘  م، ٗ سٚمُم  ٙلرْ٘ اهر ٗا١   

 ًررررّ دررررِس اهررررر ا١ ّعِررررٟ  ْ اهلم رررررب   

ٙتظمٓو بتق ٙو ًضمه  بٕ  كجرو ًرّ  قر ٙو    

 بِم١ جمتٌعٕ هضع  ا ً٘  اهسر شٚٞ،  ٗ  

ٙوذرررررّ هورررررتٔلٍ عورررررٟ بعررررر  اهصرررررفمت   

اهلوٙٔٞ اهر  متٚر    رشمن بعر  املٔرّ      

كم كرررررررً ٗاالُتٔمفٙرررررررٞ ٗاهفسرررررررمأ أْٗ  

ًرررررّ  رررررفمت   اه٘ ررررر٘ي  ك سررررر  اهِٚرررررى  

 لخصٚٞ   أٝ 

ٗمل م كرمْ اهوٙرم١ ٗاهِفرمق ٗاالُتٔمفٙرٞ     

ٗاه٘ ررر٘هٚٞ ًرررّ ا  رررِم  ا رررمٓ ٝ عورررٟ 

ًم٢رر ٝ اهسررخوٙٞ أل كررى فًررمْ ًٗلررمْ،  

فق  كمْ  دمي اه ّٙ ٗاهسٚملرٞ، ٗكرى   

ًرررررّ ٙمرررررً ُفسرررررٕ ً٘ورررررً اهق الرررررٞ  ٗ  

اهتضذٚى، ٓ فم  لٔ   بكلى أا٢ٍ هسرٔمَ  

ًرم   أبم١ اهسماوّٙ  ٗال خيفٟ عوٟ  سر  ا 

هوسررررخوٙٞ ا مأفررررٞ ًررررّ أٗ    ررررمبٛ عررررى 

اهصررعٚ  االدتٌررمعٛ ًررّ ف و ٗبررح اهرر٘عٛ  

أل اهعق٘ي، ٗكُّٔم  ق٘ي  ررٖ اهعقر٘ي  ْ   

ا ًرر٘  هٚسررة كٌررم  ضرر ٗ عوٚررٕ   اُظرروٜ    

دٚ ا !! ًّٗ ِٓم  ست ًٚ ٓرٖ اهسخوٙٞ  ْ 

 ع ِٚررم  رر٘ ٝ  ررمأةٞ عررّ اه٘اةررً، فٔررٛ    

 قرَ٘ برر ٗ  املحصررول االدتٌررمعٛ عررّ عوٙرر   

هوقرررٍٚ اهسرررروضٚٞ، ٗبمهترررمهٛ فٔررررٛ    فمرررٔم  

 كعو ا ُسمْ ًٌٔم كمْ عٌوٕ  ٗ ًِصضٕ 

 بموٗ ٝ  قٍ٘ٙ لو٘كٕ ٗ ا ةٕ 
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كٌم   ع٘ اهسخوٙٞ  ك اهتشو  ٗهر٘  

ًيةتررم  ًررّ  م رروٝ اهقرر٠٘ اهسررو ٘ٙٞ  ٗ     

  ررشمن اهِفرر٘ ،  ٗ ًررّ لررٚ وٝ اهقرر٘اُ  

ا ررم٢وٝ ٗاملِشررمفٝ، ٗكرررهم ًررّ ٌِٓٚررٞ     

  لررررلمي اهررررتفلري املتشذررررو، فٚكرررررعو   

املتوقْ٘  ٍُٔ هٚسر٘ا ورعفم١ كٌرم كرمُ٘ا     

ٙظِْ٘، بى ٍٓ عوٟ ة   ًّ اهق٘ٝ، كٌرم  

 ُٔم  لكو احلقرم٢  املرّوٝ اهر  ال  ر٘ف     

اهت رررروق  - ٗ ٙتعررررر  عوٚررررٕ-هإلُسررررمْ 

 هٚٔم بكلى ًضملو ٗدمأ، ٗبمهترمهٛ فٔرٛ   

 ِرر و  ررفٞ امل ورر  عررّ بعرر  املفررمٍٓٚ أل   

سٚمٝ ا ُسمْ ٗ ولر  ُظروٝ أُٚ٘ٙرٞ هوعرم      

وٟ اهكم، ٗ ٘لًٚ  ف  اهوؤٙم،  ٜ  قَ٘ ع

 ُٔررم  عرررّ ف اهررروٗح املعِ٘ٙرررٞ ٗ سرررتعوٛ عورررٟ  

ا ٘  ٗاهقو     ُٔم  ع ٛ لع٘ ا  بمهتف٘ق 

 ٗاهق  ٝ عوٟ االُتصم  

ٗعّ  أبِم اهعوبٛ، ُست ًٚ اهق٘ي  ْ 

اهسررخوٙٞ ا أبٚررٞ هٚسررة ٗافرر ٝ عوررٟ ٓرررا   

ا أن عوررررررٟ ا عرررررر ق، ٗهعررررررى كتررررررمن 

 هم  ٗ ْ  اهضخ ١ هوذمسس اري أهٚى عوٟ

كررمْ ةررر   ِرررمٗي فٚرررٕ ً٘اورررًٚ لخصرررٚٞ  

 كجررو ًِٔررم عمًررٞ ، ٗ لررعم   بررٛ ُرر٘اس      

اهرر   عررّو  ًررّ ا  ررم بمهسررخوٙٞ عوررٟ     

اهق٘اهرررررب اهق  رررررٞ  ْ كمُرررررة فِٚرررررٞ  ٗ    

 ادتٌمعٚٞ كق٘هٕ:

ٍٍ أا اس  ٌاّ ٙاضلٛ عاوٟ  الر  ةحى ِه

  

ْا داَوررس    ٗاِةفررم  ًررم وارروك َهرر٘ كررم

   

ٗالارررروٌٟ    ًا  ُِضررررم ِا ررررًوِن اهوابرررر  دم

  

ًِجرىا اهَقررضاس     ٞ ٚكرر  ٗاِا رَ ِضل َكوِا

   

ٗا ًجوٞ كجريٝ عوٟ اهسخوٙٞ ا أبٚٞ 

أل  واثِرررررم اهعوبرررررٛ، ًِٗٔرررررم ًرررررم  عرررررّ ٠     

اهسرررررررخوٙٞ عورررررررٟ اهق٘اهرررررررب اهفِٚرررررررٞ  ٗ    

االدتٌمعٚٞ، هِٚرمي بعر  اهعقم٢ر  امل٘ ٗثرٞ     

اه    ٙتذو   س  عوٟ املسمس بٔم كٌم 

جملررمي ال فعرى  بر٘ اهعرر ١ املعروٜ ٗارريٖ، ٗا    

 ٙتسً  م ِٓم 

 ًرررم أل اهعصرررو احلررر ٙح فِسرررت ًٚ   

ْ اهضرررر اٙمت احلقٚقٚرررٞ هوسررررخوٙٞ   اهقررر٘ي  

ا أبٚرررٞ ةررر  لرررق ة عوٙقٔرررم أل اهكرررقٚقٞ     

ًصررو، ًٗررّ  ٗا٢ررى ا أبررم١ اهرررّٙ  رريٗا      

 رررررا اهفررررّ كررررمْ املررررمفُٛ اهرررررٜ  ِررررمٗي  

اهلررجري ًررّ ا منررمم اهكخصررٚٞ بسررخوٙٞ 

  ٓ ٍٚ ال عٞ كٌم ٓ٘ احلمي أل  ٗاٙترٕ   بروا

، ٗٙ٘لررو اهسررضمعٛ 1391اهلم ررب  عررمَ 

اهرررررٜ لررررخو ًررررّ ا ارررر ق االدتٌمعٚررررٞ  

ٔم أل  ٗاٙرٞ       ِاهسم٢ ٝ أل اجملتًٌ سٚ

، سٚرررح ٗ رررو فٚٔرررم 1393اهِفرررمق  عرررمَ 

 مدوا  اوٙضم  ًّ ُ٘عٕ ٓ٘  رمدو ا ار ق،   

ٗ ًِ اهلل  بوآٍٚ اهررٜ لرخو ًرّ فسرمأ     

امليلسررررمت احللً٘ٚررررٞ كٌررررم أل  ٗاٙررررٞ 

   ًرررم أل لررر٘ ٙم فررر  1311 اهوذِرررٞ  عرررمَ 

ُست ًٚ احل ٙح عّ ٓرا اهفّ أْٗ املوٗ  

عوٟ اهكمعو اهلضري ُ ا  ةضمُٛ ٗةصم٢ ٖ 

اهسٚملررررٚٞ اه اارررروٝ بمهسررررخوٙٞ اه  عررررٞ  

كقصٚ ٝ  أل سِٚم أٙم ، ٓرٖ اهسخوٙٞ 

ٗ ْ كمُررررة امهضررررم  عووررررٚٞ أل ًسررررري ٕ   

ا أبٚررررررٞ هلِٔررررررم كمُررررررة ًوك رررررر ٝ أل  

ٛ، اهيمهب، ٗاص٘ رم  أل اجملرمي اهسٚملر   

ٗذبٌررررى أل عٚم ٔررررم  فلررررم ا  ٗ سملررررٚس 
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بمهيٞ ا  ٙٞ ٗاحلّ ٙٞ أل ُفس اه٘ةة   ًرم  

أل جممي اهسوأ ٗاملسوح فق  بوف اهسماو 

اهلررضري  ٌرر  املررما٘م، اهرررٜ كمُررة      

اهسررخوٙٞ ٓررٛ اهسررم٢ ٝ أل يفٚررً  عٌمهررٕ    

ًٗسررروسٚم ٕ، سٚرررح  ِرررمٗي فٚٔرررم اهكرررّْ    

اهسٚملرررررررٛ ٗامليلسرررررررم ٛ ٗاالدتٌرررررررمعٛ 

   ضر ٗ أل ظمٓوٓرم   بكلى عمَ، ٗاهر  ةر  

كً٘ٚ ٙرررٞ ًٗسررروٚٞ،  ال  ُٔرررم أل سقٚقرررٞ    

ا ًو كمُة ًظٔوا  ًرّ ًظرمٓو اهتِفرٚس    

 ٞ ًٗلض٘ ررٞ ال  ررو    عررّ اُفعررمالت خمتوفرر

املتوقٛ عورٟ اهضر٘ح بٔرم، اُفعرمالت  لرّ      

 ْ  ِفذو أااى ا ُسمْ ٗ  ًوٖ   ا سرمٗي  

اهتعررضري عِٔررم ب وٙقررٞ دررمأٝ، هٚخرروز ٓرررا   

ٙعوررٍ  ْ كررمْ  املتوقررٛ ًررّ املسرروح ٗٓرر٘ ال 

 ٙسخو ًّ ٗاةعٕ    َ ٙسخو ًّ ُفسٕ 

هقررر  عوفرررة اهضكررروٙٞ اهسرررخوٙٞ    -

ا أبٚررٞ ًِررر عال  اهسررِ  كٌررم ُِ٘ٓررم أل 

اهض اٙٞ، ٗاهتذم ن ا ب اعٚرٞ سر٘ي اهعرم     

 ثضتررة  ْ ٓرررٖ اهسررخوٙٞ ًمفاهررة ذبررمفس   

عوررٟ فأررم، بررى ٗ ت رر٘  هت٘اكررب   رر٘  

عٚررر٘ن اجملتٌعرررمت ا ُسرررمُٚٞ ًرررّ دكرررً     

ٗةٔو ٗ ّي،  هم  ْ اهسخوٙٞ أل ٗالتي ي 

ا أن    ررِّت ًررّ فررواغ، بررى  ٘هرر ت ًررّ    

ه ٠ ا ُسمْ    ُٔم بلرى   اوٙ ٝ االستذمز

 بسمعٞ استذمٌز  م  فِم  
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 األدب الساخر
  عالم المفارقة الضاحك

  د. حسن حميد 

 

 

 

ال أحد ّسجطْع ثحدّد الفجرة الزنيْة الجِ بددأت السديرّة ثعدْع 

فِ األدب والفيَن عانة، ذلك ألن السديرّة أدهىٍا أدهن األدب، بددأت 

اإلىسددان حددْو أراد الج عْددر عددو نددا ّشددادفً نددو نعدد  ت وأحددَا  نددع 

وظروف كاىت أقَى نيً، ونثلها ٌدَ الج عْدر العدفَي كدان اداب ًا 

علُ الج عْر األدبِ الهي َش علُ الَرق، فإن السيرّة كاىت أائ ة 

ونيجعرة بْو الياس فِ أحادّثٍم وآرائٍم قعل أن ثشعح نذٌعًا ّجعياه 

لهزّد نو الجركْز حَ  ظاٌرة نا، أو نع لة ندا، األدب أو ّحجفِ بً ل

 أو حادثة نا.

 

ٔالسخرٖٛ يف األدب لٗست خصٗصةٛ  

وشدٔدٚ إىل أدب بعٍْٗ حمدد جبغرافٗتْ، 

ٔإمنةةةي ِةةة٘ عةةةيِرٚ تياٗةةةٛ ترفتّةةةي  داب     

العةةةةيع ألةةةة ، لتٍّةةةةي  يٌةةةةت أبةةةةدٝ    

ٔأ جر جتمًٗي يف أدب وي أ جر وَ بةدِٔي  

ٔجتمّٗةةةةةي يف أدب  خةةةةةر ٔ لةةةةة  أل ةةةةة يب   

 ةةج ٚ لعةةن يف هيلعّةةي ه ٗعةةٛ ا تىةةة ،     

احلرٖيت ٔوي ٔأٌظىٛ احلتي فْٗ، ٔتيع 

ٖؤثر فْٗ وَ  ٗي يت )األبٕاب ااغمقٛ( أٙ 

القىةةة  ٔال،ةةة م، أٔ وةةةي ٖةةةؤثر فٗةةةْ وةةةَ      

 ٗي ةةةةيت )األبةةةةٕاب اايتٕبةةةةٛ( أٙ   ةةةةٕه  

الٍقد تمٜ ٔجْ وَ ٔجٕٓ صٗغ اا يلغٛ وجن 

 فَ التيرٖتيت . 

أصةةن  مىةةٛ السةةخرٖٛ )ال  لسةة (    

وشتقٛ وَ  مىٛ إٖطيلٗةٛ ِة٘ )بةٕرو( ٔو    

ٔ ةةد ارت طةةت ِةة ٓ  تعةةس  ةةٕٝ السةةخرٖٛ،

التمىةةةةةٛ بةةةةةيليَ التٕوٗةةةةةدٙ السةةةةةيخر   

بشةةةتن تةةةيً. ٔبياسةةةرش ا  لةةة٘ بشةةةتن  

خةةةةييف. ٔيف حمئلةةةةٛ لتعرٖةةةة  السةةةةخرٖٛ   

ٔشةةةرش و،ةةةىٌّٕي ٖشةةةير إىل أُ األ ةةةمٕب   

األدبةةةةة٘ أٔ اإلةةةةةةٕن المةةةةةة َٖ ٖتٍئ ىةةةةةةي  

التيتب ٖ دٔاُ تمٜ شتن و يلغ بْ، أٙ 
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تمةةةةةةٜ شةةةةةةتن ِ لةةةةةة٘ و،ةةةةةة  ، أٔ أُ 

تمٜ درجٛ    ٚ  اإلٕن ااتٍئه ٖتُٕ

وةةةةَ ا دٖةةةةٛ لتةةةةَ تٍئلةةةةْ )األ ةةةةمٕب(    

ٖتةةةةُٕ ِ لٗةةةةًي و،ةةةة تًي. ٔ ةةةةد ٖسةةةةخر 

العىن األدب٘، أٔ اليس، وَ أتىيه أخرٝ 

فٗقةةةةةةدوّي وشةةةةةةِٕٛ  ىةةةةةةي ٖيعةةةةةةن فةةةةةةَ  

التيرٖتةةةيت  يف الر ةةةي، ٔ ىةةةي تيعةةةن 

أتىةةةيه أدبٗةةةٛ بةةة  تسةةةخر وةةةَ و بةةةي      

ال طٕلةةٛ ٔاليرٔ ةةٗٛ الةةت ع تّةةتي لتجةةرٚ 

اآ ةة٘ ٔبةةيوت التةةدو  القتمةةٜ ٔالةةدويٞ ٔا

ٔاخلةةةةراب الةةةةت أبةةةةدثتّي احلةةةةرٔب، ألُ  

تٕجّّةةةةي األ ي ةةةة٘  ةةةةيُ وٍصةةةة ًي تمةةةةٜ  

جتسةةٗد اليرٔ ةةةٗٛ ٔال طٕلةةٛ، ٔاوٌقطةةةين   

تَ رؤٖٛ وةي ٍٖةتع تةَ اليرٔ ةٗٛ ٔال طٕلةٛ      

يف احلةةرٔب وةةَ وٕاجةة  ٔ وً وجةةن بةةرب     

هةةةرٔادٚ ٔوةةةي خميتةةةْ وةةةَ دوةةةيٞ فقةةةد بةةةدا   

ااشةةةةةّد أٔه األوةةةةةر ِ لٗةةةةةًي ٔو،ةةةةة تًي   

لتييبةةةةةةٛ، ٔاختٗةةةةةةير اليتةةةةةةيٚ األلةةةةةةن، )ا

ٔاوٌصةةةيت لمعرافةةةيت، ٔدخةةةٕه ا  ةةةٛ إىل 

وعرتك المع ٛ( ثي  يُ يف اوختتيً دوير، 

 ٔ تن، ٔفٕاج . 

ٔالسخرٖٛ تتجمةٜ أٖ،ةًي تٍةدوي ٖرٖةد     

التيتةةةب، أٔ اليٍةةةيُ، وعي ةةةٛ وٕلةةةٕن     

تيفْ بسخرٖٛ جيدٚ، أٔ اعي ٛ وٕلٕتيت 

جةةةيدٚ ٔ ةةة  ٚ يف  ٕلتّةةةي ٔو،ةةةيوٍّٗي    

أ ةةمٕب و تةة ه ٔ ةةٕ ٘. ٔبةة ل  تتٕلةة     ب

ِٕٖةةةٛ األدب السةةةيخر القيٟىةةةٛ تمةةةٜ تةةةدً  

التتةةيفؤ بةةة  اإلةةةٕن ٔأ ةةةمٕبْ أٙ بةةة   

العىةةةن ٔهرٖقةةةٛ التٍةةةئه، أٙ يف اايير ةةةٛ   

احلةةةةيدٚ، إىل درجةةةةٛ التٍةةةةي  ، وةةةةي بةةةة   

اإلةةةةةةةٕن ٔأداٚ التٍةةةةةةةئه. فيةةةةةةة٘ تةةةةةةةدً  

التتةةةةةيفؤ، ٔاايير ةةةةةٛ.. ت ةةةةةدٔ تٍيصةةةةةر    

لقةةيرل لمةةٍو، أٔ التسةةمٗٛ ٔا ةة ه. ٔوتعةةٛ ا

ااشيِد لمىسربٗٛ ٔالمٕبيت،  يوٍٛ يف 

إدراك  ٗىةةةٛ اإلةةةٕن ٔأِىٗتةةةْ وةةةَ جّةةةٛ  

ٔتقدميْ بطرٖقةٛ  ةيخرٚ و ت لةٛ وةَ جّةٛ      

 أخرٝ. 

ٔاألتىيه األدبٗٛ الت متجن السةخرٖٛ  

يف األدب  ج ٚ ٔوتعددٚ، ٔتتيد ترافة   

 ةةةن ورابةةةن األدب بتةةةٜ لتغةةةدٔ عةةةيِرٚ  

لعياٗةةةٛ. داٟىةةةٛ احل،ةةةٕر يف  ةةةن ا داب ا

فيلسةةةةةةةةةخرٖٛ تتٍةةةةةةةةةئه  ةةةةةةةةةن األوةةةةةةةةةٕر  

ٔااشةةةةةةةةةت ت تظٗىّةةةةةةةةةي ٔٔلةةةةةةةةةٗعّي، 

ٔ   ِةةةةةةي ٔصةةةةةةغ ِي، فّةةةةةة٘ تتٍةةةةةةئه    

وٕلةةٕتٛ العدالةةٛ بيلسةةخرٖٛ ااةةرٚ بةة  و  

تتةةُٕ العدالةةٛ وت ققةةٛ، ٔتتٍةةئه احلرٖةةٛ 

بيلسةةةةخرٖٛ بةةةة  ٖتةةةةُٕ الظمةةةةي هي ٗةةةةًي  

ٔشةةةةةةيوً ، ٔتتٍةةةةةةئه الر ةةةةةةد ٔالسةةةةةةعيدٚ   

بيلسةةةةةخرٖٛ يف أاوٍةةةةةةٛ الق ةةةةةم ٔاليقةةةةةةر   

 ٔاحلرٔب. 

ٔوَ أبرا الٍصٕيف األدبٗٛ الت متجن 

السةةةةةخرٖٛ تىةةةةةن الشةةةةةيتر ا ٌتمٗةةةةة ٙ    

، 0431اإلةةةٕد  ةةةٍٛ   جٗةةةٕفرٙ تشٕٖسةةةر 

( الة ٙ  برايُ الطٕٗر) 0311ٔااتٕفٜ  ةٍٛ  

ٖسةةخر فٗةةْ وةةَ احلٗةةيٚ المايٌٗةةٛ، وةة  أُ     

( جةةةةيد ٔميجةةةةن وصةةةة  الماةةةةيُاإلةةةةٕن )

الشعب ٔ يٖيتْ إو أُ التٍةئه لجقيفةٛ أِةن    

لماةةةيُ، ٔأ ةةةٕا ي ٔتطمعةةةيتّي ٠ِٗٔةةةيتّي   ا

ٖتةةُٕ بسةةخرٖٛ و ةةريٚ بةة  ٖ ةةدٔ أت،ةةيٞ     
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المايُ وجن الطٗةٕر  ةن وةٍّي ٖغةرد تمةٜ      

ِةةٕآ ٔٔفةةة  وصةةيحلْ، أوةةةي الشةةعب فّةةةٕ    

 يٟب! ٔ  ل  تىمْ ا خر الة ٙ سسةد   

اليتيِةةةٛ الةةةت تشةةة ْ ال تةةةيٞ يف تىمةةةْ  

)أ ةةطٕرٚ الٍسةةيٞ الييلةة ت( فٗصةةٕرَِ   

يلةةة ٛ ٔااىير ةةةيت ِٔةةةَ يف ااشةةةيِد الي

الييلةة ٛ أوةةي أبةةيدٖجَّ فّةة٘ األبيدٖةةح     

الةةداٟرٚ بةةٕه الي،ةةٗمٛ ٔالعيةةٛ ٔالتراوةةٛ  

 ا ٌسيٌٗٛ ٔتدً اوبت اه ٔالرخو. 

ٔوةةَ أبةةرا ٌصةةٕيف السةةخرٖٛ أٖ،ةةًي     

٘ تىةةةن  اإلةةةٕد  ةةةٍٛ    ةةةرفيٌتإل ا  ةةة يٌ

( 0505( ٔااتةةةةةةةةةةةةةةةةةٕفٜ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةٍٛ )0436)

دٌٔتٗشٕت ال ٙ أراد السخرٖٛ وَ تيع 

 دا ابت اًو ٔاوتّيًٌي، ٔوَ اليرٔ ٗٛ ال ٙ 

المعب تمٜ اايير ٛ ا يربٛ وةي بة  تةيع    

الٕا   ال ٙ ميجمةْ التةيب  ) يٌشةٕ( ٔتةيع     

اخلٗةةةةةيه، تةةةةةيع احلمةةةةةي، الةةةةة ٙ ميجمةةةةةْ   

 دٌٔتٗشٕت. 

إُ وشةةةّد الٍسةةةةيٞ )بيٟعةةةيت ا ةةةةٕٝ(   

الٕا يةةةةيت أوةةةةي الٍةةةة ه ااتٕالةةةة  سعةةةةن     

دٌٔتٗشٕت بيوةن وعةيٌ٘ العدالةٛ ٔالعيةٛ     

ر إلةةةةَّٗ بٕصةةةةيَّ أوةةةة ات ٔاحلمةةةةي ٍٖظةةةة

خةةةرجَ وةةةَ الٍةةة ه لةةةٗتَ يف ا ةةةتق يلْ، 

ٔب  خيم تيبعةْ  يٌشةٕ بة ل ، ٖ،ة       

 يٌشةةةٕ الةةةٕا ع٘ وةةةَ اايير ةةةٛ فٗقةةةٕه لةةةْ 

  وةةًي و يشةةرًا ٔبقٗقٗةةًي  إٌّةةَ )بيٟعةةيت   

ِةةٕٝ( ٔبةة  ٖقةةٕه دٌٔتٗشةةٕت إُ الٍةة ه 

ااتٕالةة  وقةةر وٍٗةة ، ٖعٗةةدٓ  يٌشةةٕ إىل    

إُ ع  احلقٗقةةٛ فٗقةةٕه إٌةةةْ ٌةة ه وتٕالةةة    

ٖتَ بق ًا! إُ اايير ٛ ِة٘ الةت جتسةد    

 السخرٖٛ. 

ٔ  ل  وَ األتىيه السيخرٚ ااّىٛ 

التسةةةٍدر أتىةةةيه الشةةةيتر ا ٌتمٗةةة ٙ  

(، ٔااتةةٕفٜ  ةةٍٛ 0577 ةةٍٛ )بةةٕب اإلةةٕد 

( ٔوٍّةةةي  صةةةٗدتْ ) ةةةمب القيةةةن(،  0633)

ٔ)وم ىةةٛ األ  ٗةةيٞ( الةةت تتٍةةدر وةةَ تٗةةٕب 

ا تىةةة  ا ٌتمٗةةة ٙ التقمٗةةةدٙ الرا ةةة٘،   

ٔا  ٞ وةَ الٍيةي ، ٔاحل لقةٛ، ٔاودتةيٞ،     

 ٔالتتم . 

السخرٖٛ، و ِب أدب٘، أرٖد بةْ   -

أُ ٖتةةةُٕ ل ٌتقةةةيد  ةةةطٕٚ تمةةةٜ العقةةةن     

ال شةةةةةرٙ لتةةةةة٘ ٖعةةةةةٕد إىل او ةةةةةتقيوٛ، 

ٔالعيٕٖةةةةٛ، ٔإو فةةةة ُ ا ةةةة ٞ   ٔالط ٗعٗةةةةٛ، 

  ٗم   بأفعيلْ ٔتصرفيتْ ٔرؤآ.
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السخرية في أدب 
  جحا الكذية ونوادر

 
   .خلذون سعيذ صبحد 

 باحث وكاتب    

 

 

ن نعمن هوخاريخ فنتحد عن  ظانا س أيصح هتيان سوء حوزيع اهثسوة 

اهروهث األظويث ةهث واهخسف واهسسف اهخي شاعج في أوادس اهتزخ واأل

وفي جوانب اهروهث اهعتاسيث داصث ظ  جهث ولزهك ننقب ع  حناريخ 

اهمجاعات في حوك األزظنث وحموج األسعار وأدتار اهفقس واهشنقاء ظن  

جهث ظقاةوث. وقر وقف األدةاء ظوقف اهسذسيث واهنقر واهضحك ظ  

  .أدب اهمريث واهشحادة

 

ٓقْل األحيف العكربيٖ   صؼربٔه ُ   

الشاسربرباىٔ٘و ّالشاسربرباىٔ٘ ىقؼربربه بَربربا       

 :ّىاصهًا الكهٓ٘ ساخرًا

 ذلربربربربربربربربربربربرب  الربربربربربربربربربربربربيَ  صطعيربربربربربربربربربربربربا 

  

 بربربربربربربربربربربربد سربربربربربربربربربربربٔف ّ   نربربربربربربربربربربربه  

   

 ُ  ّمربربربربربربربربربربربربً خربربربربربربربربربربربربا    ا ٓربربربربربربربربربربربرب

  

 ٖ  بيربربربربربربربربربا   الربربربربربربربربربرّ  ٓشربربربربربربربربرب عه

   

ّهلربرب ا التٔربربن معيربربٙ بربربهٓهو ّ  شربرب ِ     

ٓرٓه  ٌ ذّٖ الثرّٗ ّ ٍل ال ـربل ّارربرّٛٗ   

إذا ّصربربه  حربربهٍه    ٓربربهٖ صطربربا  الطرٓربرب      

ّ حربربا الربرب قاؽ صربربال  ىربربا مكربربه  طربرب ا     

فربربرباىكر  ٔربربربف  ربربرباؾ ّ بربربربر  ٍربربرب ا ارعيربربربٙ 

  الشاخر ّالؼعا 

 السخرية يف قصص جحا ونىادره

 كنربربربً الشربربربقرٓ٘   صؼربربربؽ   ربربربا  

 ّ اجمل نربربربه  اى قربربربا الربربربم  نربربربل ال كاٍربربرب٘ 

ّم ع٘ اخلْاطرو ّساْٚ القاْ   ٍّٕ مربً  

خؼربربربرباٜؽ انىشربربربرباٌ ّلْا مربربربربُ ّػربربربرب ا ُو   

جترٖ مه ال كر احلر ّ يظط مربه الطتربه   

الرطربربربٔ  ٍّربربربٕ ذان  لربربربْاٌ م عربربربه ٗو ميَربربربا 

الزاٍربربربربربربٕ ّالؼربربربربربرباال ّالياػربربربربربربه ّالقربربربربربربا    
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اؿربربربا ّالضربربربامه ّالتَربربربٔ  ّاحلربربربزًٓو    ّالْ

ّذان طعْو خم ا ٘ ميَا احلاربْ ارربر ّميَربا    

الشاخً ّالتاا  ٍّٕ  اٙ  لْاىَا ار عربه ٗ  

ّطعْمَربربربا ارق ا ربربرب٘   ٓكربربربا   اربربربْ ميَربربربا   

 ؼربربربر مربربربً العؼربربربْا ّ      مربربربً ا  ا     

إىَربربربا  ربربربر  احلٔربربرباٗ ّالشربربربن٘ الهالربربرب٘  اربربربٙ      

 طتٔع َا ّطكاَا  

ٕ   ال كاٍ٘ الشاخرٗ  اىا إبأش

ألىيا بَربا ى طاربه  اربٙ ىؼربٔا مربً ال يرباصه       

ّار ااصان  ٓاٌ ّصعن ّ ًٓ ظَرن   طته 

انىشاٌ  ّ   ك ِ  ّ ساْ ُ  ّ  ؼرفُ 

 ّ إاا  ربربربربُ  ّ   دلربربربربرٚ احلربربربربْا   الربربربربم    

ٓ اربربربربربتص بَربربربربربا  اربربربربربٙ  ٔربربربربربا   ال كربربربربربًْٓ   

ّ أمنربربا ٓي ؼربربر ال كربربر احلربربر فَٔربربا  اربربٙ  

 الطتٔع٘ ارقٔهٗ الراسق٘   األ دل  

مثربربال ّاليربربْا ا الظربربعتٔ٘   فج ربربا   األ

العربٔ٘ مً  طر  الظقؼٔان ال كأٍ٘ 

العارٔ٘  اٙ مر األ ماٌ ّالهٍْا  ّٓرب  ر  

الرّاٗ  ٌ امسُ األػإ  بربْ الضؼربً   رب     

بربربربربً  ابربربربربن  ربربربرباغ    ّاخربربربربر القربربربربرٌ األّل 

اهلجربربربرٖ ّ  اليؼربربربف الثربربرباىٕ مربربربً القربربربرٌ    

الثربرباىٕو ّ  اا اخلأ ربرب   العتاسربربٔ   بربربْ   

  ٖ و ّذ ربربربرّا لربربربربُ   ع ربربربر اريؼربربربْا ّارَربربربربه

معَنربربربا بعربربربه اليربربربْا ا الشربربرباخرٗ  بٔربربربه  ٌ    

األختربرباا احلقٔقٔربرب٘  ربربً  بربربٕ الضؼربربً ٍربرب ا      

 صأا٘  

فَربربربربربربربربْ ذ ربربربربربربربربٕ ّ ربربربربربربربرب و   ربربربربربربربرب     

و ربرٓه ّئربربلو  ربربز  ّم ربربزّ و  حكٔهّ

ّلربربُ  ّ ربربان م يْ ربربان   اانربربال ّا تربرب٘  

ّالشربربًو ّ ربرب ل  لربربُ  ّ    ربربهٗ ّ ربربْان 

ٍّاه  را حبشا القؼرب٘ اررّٓرب٘ ّحبشربا    

 اررا  ىقهِ   اااىا ا   نا ٕ

 اا    ا  ٌ ٓتٔربه  ربااِ فرب ٍا إ     

الشْق ّ  طاِ لاه ل لٔتٔعُ فجعل اله ل 

ٓربهّا بربُ ّٓيربا ٖ: ٍربرب ا  رباا سربرٓه الشربرب       

ٓظربربعر اا تربربُ بربربأٖ  عربربا   مربرب   الي ٔربربا  

  ٍرب ِ   فجعل اليرباض ٓ زآربهٌّ  أربُ حترباً    

ارزآربربربربربا الكربربربربربربث ٗ  ّمسربربربربربه   ربربربربربربا ٍربربربربربرب ِ   

األّػربربا  ّا ٚ اليربرباض ٓ زآربربهٌّ فقربربال   

ى شربربُ:  بربربه  ٌ احلنربرباا بربربُ ٍربرب ِ الؼربرب ان   

ّ ىا     اٖ  ّبشر ٘ اىهفه ب  ار زآهًٓ 

ّ عربربل ٓ تربربااٚ معَربربه   افربربه نيربربُ إ   ٌ     

 ْص ْا ّاسا التٔه  أُ ٍْو فأخر  ىقْ ِ 

 مربربً  ٔشربربُ ّ ربربه لاربربه ل الربربثنً ّ مشربرب      

 باحلنربربربرباا ّاىؼربربربربر  إ  التٔربربربربن مشربربربربرّااً  

حبنااِ  ّ  ارشاٛ  اص مه امر  ُ ٓقربؽ  

 أَربربربربا ىتربربربربأ ارزآربربربربهٗو فقالربربربربن لربربربربُ ّ ىربربربربا       

سأحه   بأمر   جا مربً ٍرب او فقربه مربر     

 ماو  ااىا باٜه القظط٘ فيا ٓ ُ ّ عل ٓزٌ 

لٕو فضافا ربُ ّّؿربعن  سرباّاٖ الرب ٍا       

الك ربرب٘ الربربم بَربربا الربربْ ٌ ل  ربربا ارٔربربزاٌ  ربربه 

ْ اٛ ّ ر  َا   الك ٘ ح ٙ    خ ن ال

ٓظعر بربأىٕ  افا ربُ  فقربال هلربا   ربا: بربااا       

اهلل فٔربربربرب ا  ىربربربربا مربربربربً اخلربربربرباا  ّ ىربربربربن مربربربربً    

 الهاخلو ّبَ ا ٓعنر التٔن 

ط   ٌ اخلشربااٗ   ٍرب ِ القؼرب٘     ّ 

 ْلن إ   يه ّذل   ربً طرٓرب  الرؿرباو    

 ّ ميكً  ٌ  هل ٍ ِ القؼ٘  اربٙ اىَٔرباا   
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ل يتربُ لربُ   األحْال    ا  األ ماٌ مربً  ٌّ ا 

 بطرٓق٘ ساخرٗ 

ّٓتهّ   ا   بعه الرّآان ذا   رٗ 

ّ ىاىٔربربرب٘  ربربربت    ٓي َربربربٕ الْ ربربربْ   اربربربربُ     

باى َاٛ ّ ْ ِ فقه صٔل لُ ْٓما: م ٙ  قربْو  

 ْن  ىا مالقٔام٘؟ صال: ح   

ّاركربربربرباٌ الربربربرب ٖ ٍربربربربْ فٔربربربربُ مر ربربربربز   

األاضو ّ انربربربربربربُ مشربربربربربرب يه إ  ارقربربربربربربآٔص  

 الطتٔعٔ٘ الم  ي ٕ ما   طاٜل فُٔ 

ه العانربرباٛ ٓطربربْ    الربربتد   خربربر   حربرب

ٓتاحربربا العانربرباٛ ّٓضاربربتَهو ح ربربٙ ّػربربل إ    

باربربه   ربربا ّسربربأل: ٍربربل مربربً  ربربا    ٍربرب ا      

 التاه؟

 صالْا ىعهو ّ حـرّا لُ   ا اا تًا

 ااِو فشألُ العا :  ًٓ ّسربط األاض؟  

فأ ابُ   ا اركاٌ الرب ٖ  ىربا ّاصربف فٔربُ     

حبنااٖو ّإٌ    ؼهصين فعأرب  بقٔرباض   

 ه سربألُ:  ربه  ربه     األاض ف    الر ل 

اليجْو؟ فأ ابُ   ا  ه  طربعر  ربااٖو   

ّإٌ    ؼهصين فعربه اليجربْوو ّ ربه طربعر     

 ااٖو فشألُ الر ل:  ه  ربه  الظربعر   

  حلربربربربٔم؟ فأ ابربربربربُ   ربربربربا إٌ الظربربربربعر    

حلٔ ربرب  ٓشربرباّٖ ٍربرب ا الظربربعر الربرب ٖ   ذٓربربل  

 ااٖ  فإٌ    ؼهصين فاصاه طربعرٗ مربً   

حلٔ   ّطعرٗ مً ذٓل احلناا ح ٙ ٓي َربٕ  

  يربرباٌ  ربربه  ربربهٍنا  فربربهٍع الر ربربل ّا ربربه  ا

  ىا مًا

إٌ الشقرٓ٘ مً ااَل ّّاصه احلٔرباٗ  

األسربربربْ   عربربربل   ربربربا ٓربربربي  ٍربربرب ِ األطربربربٔاٛ      

 بطرٓق٘ ؿاحك٘ بَٔج٘ ّحزٓي٘ 

مربربربربً   ربربربربا   ااسربربربربان فئربربربرب٘      -

األ   العربربربربربٕ لاربربربربه  ْا  تربربربربه الكربربربربرٓه 

  الٔا  ب ؼر 
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هو ضحك 
  كالبكاء...

  خضر الماغوط. أ 
 أديب وإعالمي    

 

 

ب  لهجنبا:  وللنناض كا   ياننذ أكثر نو ألف عام  اامأ أ ال  ل 

 كملبنمء(.

لهذ   لقلأ هل نججزأ نو  يت شعر نو اصيدة لاض  صصاف هي ام 

 لنمس  لهظللنيو  لهق لرصو  عندنم ص لقلن  لننمت ل ل ر ئف حيمة 

لصض نلن على حملج م  لسيئة  لصساررلن ناو  لق ار لناو  لج امت 

  لج: ثسبب هذ   لق ر  صض نلن لصسررلن وللننض ك   كملبنمء(.

 

ىهذا القيل املخحصر  هري  رف ل  ر      

جع ًفررراد الشرررخ ًِ  رررف االى،رررا  ىا     

 ىاليت هٍ نياُ 

 الكوميديا السوداء.

الكي ٌررر ًا الشررري آ هررٍر الررريت جرررر    

ال رر و ىالشررخ ًِ  ماررّ  ررا هرري  رر         

ىجظ  إىل اجليانت الشاةٌِ بر ى  الفكاهرِ   

املةكٌِ  ى ف  ٌزاجها لنها جصنع الفكاهرِ  

بط ًقررررررِ املةالدررررررِ بعٌرررررر ا  مررررررف اليا عٌررررررِ  

الحقاٌ ًررررِ   ٌصرررر  املظرررره     ررررا    رررر      

 أساىًحه  ىماّ اال ًرت الشرا   لي ًارحق     

 رررررف اليا رررررع املزحارررررٖ باملهرررررا ل    ل كرررررا ا  

ىاملحنا  ررررررراد الررررررريت جظرررررررعةخ    ررررررر   

اجملا د  ىماٌه لً را  لي ًحزٌرز براجل لُ      

 .الط    ىلي ًحزٌز ب ى  الط  ِ ىالفكاهِ

ىهرررررذو الكي ٌررررر ًا الشررررري آ هرررررٍ 

  ٌزُ  را ارا  ًشرزّ براال ث الشرا         

من  ا ارا  الكحراثي ًكحةريي النصري      

ًررررراد النر ًرررررِ ىالقصرررررا ىالظرررررع  ىال ىا

ىبرررذلو ىاملقرررا د  ررريل هرررذا املي ررري      

اسررحطامخ الشررخ ًِ لي كرر   كانررا   ررا   

      اال،ناض اال بٌِ.
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 رراال ث الشررا   هرري سرر    كرر َ   

ذقرررا  مليا،هرررِ اكاررر     ررر  اجملرررا د  

اليت  ا م  ِ باإلنشاي ىاجملحزرع  ى،عر    

اجلهاد اليت جشةت هرذا اكار  لي ل ر     

 ٌز   ميكرف   ف نفشها ل بٌا  ىل   ٌا  

  يا،هحها بقيُ القانيي.

ىاال ث الشرررا   لً رررا  هررري نررري   رررف 

الكحابررررِ اال بٌررررِ  اًحهررررا الة ررررز مررررف     

اال طآ ىالشاةٌاد   اجملحزع  ىاإلطرا ُ  

إلٌهررا بط ًقررِ الحقررزً  لى الح ررخٌ  كارر    

 فا  ررررِ جرررر  َ إىل ال رررر و ماررررّ هررررذو  

اال طررررآ ىالشرررراةٌاد  ىال رررر و ماررررّ    

ي ا رر م  ررف اجلهررِ الرريت جشررةةها  ىًكرري

هذا ال  و هي حماىلِ إا   ىجص ٌح 

ىجطه  اجملحزع مما ًعانٍ  نه  ىالنهري   

باإلنشاي الذَ هري حمري  املعانراُ  رف هرذو      

ا زي  ىاملظرا   ا ،حزامٌرِ ىالشٌاسرٌِ    

ىا  حصرررا ًِ الناكرررِ مرررف جارررو اال طرررآ  

ى،عاره ً ر و ىًشرخ   رف      ىالشراةٌاد  

  عاناجررره  رررف هرررذا اليا رررع الرررذَ ًعٌظررره   

ىاال ث الشا   هي ل ث  طايث ى   ريث  

 رررف  ةررر   ا رررِ  ٕررراد اجملحزرررع العز ًرررِ   

ىالرقا ٌِ  الذًف ه   ٌاليي  نذ طفيلحه  

لح اىل النكحِ ىالط  ِ الريت ً ر كيي   

بهررا ماررّ  عانرراجه   ىهنررا ًررأجٍ  ى  اال ث 

الشا   لٌكيي سر  ا  ل بٌرا     يا،هرِ    

القيْ اليت جشةت املعاناُ لاناض  ىجكريي  

ًحه الشخ ًِ  ف جاو القريْ ى يا،هحهرا    ا

بقيُ الكازِ ى يُ الحعة   ىلٌشرخ  اًحره   

ال  و  ف ل،  ال  و  ق  الرذَ  ر    

ًص  جه جيرا   إي   ًكرف لزر    رٌِ     

جشرررام  اإلنشررراي مارررّ الي ررريم  يًرررا       

 يا،هررِ الورر ىم القاسررٌِ الرريت ًحعرر       

 ررررا  ىإي لهزٌررررِ هررررذا النرررري   ررررف اال ث  

  ّ الياريل إىل  اريث    جكزف      جره مار

النرررراض ىالحعررررة  مررررف  ظررررام ه   ىمررررف 

آ ررررا      يا،هررررِ الفشررررا  ىالعٌرررريث   

الق رررررررررراًا ا ،حزامٌررررررررررِ ىالشٌاسررررررررررٌِ 

 ىا  حصا ًِ.

لً ررا  ميٌرر  النرراض لررخ ث الشرررا       

ىًعظقينه  النهر  جير ىي  ٌره  را ً ًر ىي      

اإل صررررا  منرررره  ىجي ىنرررره  حنفشررررا  ملررررا    

ارررا  النررراض   اًكحزينررره  ى اارررِ بعررر 

ظرررررع ىي بد برررررِ مرررررف ىا عهررررر     ررررر  ً

اجملا د  ى   جعق د به  ظر ىم ايٌراُ   

ىجنا  رررررررخ  ىهنرررررررا ًكررررررريي  ى  اال ث 

الشررا      ييًرر  هررذا ا  رر اث ىهررذو  

املحنا  رراد إىل  فا  رراد  ررر ُ لاشررخ ًِ  

 ىال  و ماّ هذا اليا ع الصعت.

ًحظابه اال ث الشا    ع  رف ال سر    

الكا ًكررررراجي َ   رررررف  ٌرررررز الحقرررررا  

الفكرررر ُ  ىالحعررررة  منهررررا بالكازررررِ لى    

بال س   امحزرا ا  مارّ  ار  املفا  رِ الريت      

جيت لي جكيي   هظِ  ىجر ذ  آنٌرا  مارّ    

املحاقررٍ  ىجكرريي  رريُ هررذو املفا  ررِ بقرر   

 ررا لررحفا بهررا املحاقررٍ   الا  جرره  رر       

 ًنشاها.
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ى ررف الطةٌعررٍ  زررا هرري  يذرر  مرر     

الحررررا ً  لي جررررز ا  ىجرررر ُ اال ث الشررررا    

 ل ر    لى اد بظك 

ىاملظررررررا   الطا ٔررررررِ لى   اال  رررررراد

ال أزرررررِ الررررريت ًحعررررر    رررررا اجملحزرررررع    

 رراي ىث ىالفشررا  اإل ا َ  ىالح مررت   

بررامليا  الدذأٌررِ ىا حكا هررا ى قررر انها     

ى  ز لى جقٌٌ    ًرِ الحعرة   ىاكار       

ايالِ الشٌاسٌِ ىا  حصا ًِ  ى  لى اد 

ىجر ُ  هذو اال  اد ىاملظا   لً ا  جز ا  

جةرررا ل النكررراد ىالط أرررس بررر  النررراض     

 لاشخ ًِ  ف الي ع الذَ ًعٌظينه.

ىلرري نرنررا مررف جررا ً  اال ث الشررا    

 هرررري  رررر ً  ،رررر ا    نررررذ  رررر   الحررررا ً        

الةظ َ  ىجن  ليَّ الحعة  اال برٍ بط ًقرِ   

سرا  ُ مررف املظرا   ىاملعانرراُ  نهرا  هرري    

 ي،رري   ررف اللررو الحررا ً  القرر ً    زنررذ     

ملررٌ    جكارر  الحررا ً    مرر ُ  رر ىي  ةرر  ا  

اال بررٍ مرررف الكي ٌرر ًا الٌينانٌرررِ  ىمرررف   

سخ ًاد سق ا   ف الطةقرِ ايا زرِ    

ى انررررررخ لىل  شرررررر  ٌِ سررررررا  ُ هررررررٍ  

 ش  ٌِ جشرزّ اال رفا  ب باإل را ِ إىل    

مررر ُ لمزرررال ى شررر  ٌاد ل ررر ْ سرررا  ُ 

ال سحي اي  الذَ ًعح  لىل  أر  لازشر     

الشررررا     الٌينرررراي الق ميررررِ   القرررر ي   

  ص  ة  املٌ  .اكا

ى  العصرررر  ايرررر ًز نررررذ    ررررف   

اال بررررآ الشررررا  ًف   الدرررر ث الكاجررررت  

اإلً لنرررر َ الظرررره  ،رررري   ب نررررا   طرررري  

ىال ًطانٍ ،ي   لى ً   ىال  رٍ مزًرز   

 نٌش .

ل ررررررررا   جررررررررا ً  اال ث الع بررررررررٍ    

 الشخ ًِ اال بٌِ هٍ جطي  جرا يٍ ال ث  

ا  رررآ  ى ررر  بررر ل   الظرررع  ىاملقا ررراد    

   نرررذ جرررا ً  طيًررر   ىلبررر    ٌررره  اال بٌرررِ

بعض الظع آ  ر  لبٍ النرياض ىاجلرا ا   

ى ااررِ    حابرره الررةخ ٓ  ىلبررٍ  ٌرراي   

الحي ٌررر َ  ىابرررف  حٌةرررِ  ىابرررف املقفرررع     

ى قا رررراد برررر ًع الز رررراي ا زررررذانٍ  ى   

الظع  الع بٍ الق ً  الشرا   نرذ    رف    

الظرررع آ الرررذًف  انرررخ لررر ًه   صرررأ      

الع ٓ  االعحاهٌِ ىلب اسا  ُ  ايطٌِٕ ىلب

املعرر َ  ىلً رررا  جنرر    الحرررا ً  الع برررٍ   

ايكاًاد الشا  ُ اليت  انخ يكٍ 

مرررررف طخصرررررٌِ ، رررررا  ىمرررررف طخصرررررٌِ 

لطعت  ىبع  اللو برز ف جطري د االمزرال    

اال بٌرررررِ الشرررررا  ُ إىل القصرررررِ ىاملقالرررررِ   

الص فٌِ  ى اها  انخ  اًحها  يا،هرِ  

 اليا ع بش   الكازِ ىالفك .

ع الع بررٍ ايرر ًز   قرر   ى  اجملحزرر

بررر   مررر    رررف الكحررراث الرررذًف اطرررحه ىا  

بالكحابِ الشا  ُ  ىمارّ سرةٌ  املررال      

الح  ً  ميكف لي نذ   بعرض االارآ   

  ىلٌرررن  ِ رررر  حمزررر  املرررا ي    سررري ً

ال  اررٍ ى،رر ل مررا   ىحمزرري  الشررع نٍ    

ىلمحرر   رر ا  جنرر     صرر   ىالظررام اي  

 الع ا ٌررراي لمحررر   طررر  ى وفررر  النرررياث 

ىاال ًت الفاشطٌين إ ٌ   ةٌيب  ى  ه  
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 اي الكرر ىي  رف اال برآ الرذًف مزاريا      

ماّ حما بِ الحخاس ىالحط م ىاجله    

 ل بٌاجه  الشا  ُ.

إيَّ الكحابررررررررررررِ    ررررررررررررال اال ث   

الشا    هٍ  ف لاعت لنريا  الكحابرِ    

النه اال ث الذَ جيعاو جشحطٌع إ ر ا   

اررررررا ت املظرررررركاِ ماررررررّ  ظرررررركاحه   

ملأسرراُ ماررّ  أسرراجه  بط ًقررِ    ىاررا ت ا

،ا  الذاد ى،ا  الرنفص   ةر  لي جكريي    

الشخ ًِ  ي،هرِ إىل اجلهراد الريت جشرةت     

هرررذو املظررركاِ  ىهرررذو املأسررراُ  ى  ررر      

 خا ِ م   الكحاث    ا ِ اال،ناض 

الحقاٌ ًررِ لرر، اث  جنرر  القاٌرر   ررنه   ررف  

ًكحت اال ث الشا    لصرعيبِ الكحابرِ   

ي خ  ر  جنر      هذا اجملال  ى  نفص ال

الشررررررخ ًِ املةطنررررررِ   بعررررررض االمزررررررال 

اال بٌررِ   ارري ل ررذنا  ىاًررِ الة سررآ  ررر       

لفٌكحررري  هي ررري   هرررٍ مزررر  سرررا      

 ك جهرررا ال ٌٔشرررٌِ  الي  ررر  املظررركاِ 

الررريت جررر ى   ي رررا ال ىاًرررِ هرررٍ جررر امٌاد 

 س  ِ   ٌس  ف اكةز.

ى ررررف  ظررررا   الكحابررررِ   اال ث   

الشررررررررا   ليَّ الصرررررررر ا ِ ى ى  النظرررررررر    

جشررررررررحقطت  رررررررر  لنرررررررريا  ىلطرررررررركال  

الكحاباد   را مر ا اال ث الشرا    انهرا     

جفرر  ي ماٌرره طرر ىطا   ررر ُ  ى  جعطررٍ   

الكاجررررت اي ًرررررِ    حابررررِ ى عاجلرررررِ   

اال كا  اليت ً ً ها  الي    الص س 

ى ى  النظررر  هرررٍ يرررخ ىاررراًِ اجلهررراد    

ايكي ٌررِ  ىيررخ   ا ةحهررا  ىبررالطةع    

 رررررررراي لَ  ي رررررررري    اال ث الشررررررررا    

 اًحه هي نق  الفشا  ىالشاةٌاد  سحكيي

  جاو اجلهاد ايكي ٌِ  ىبالحرالٍ هري   

   ي  نشةٌا   ى قٌ  بظر ى   حعر  ُ    

الي جاو اجلهاد جرحه  اال ث الشرا   بأنره    

ني   رف املعا  رِ  ىلنرا لمر م برأيَّ  ر        

ل ر   ٌنرا هري  عرا   لافشرا   ى عرا         

لإل ا اد الفاطاِ اليت   جفك    جنفٌرذ  

ك  ِ ىجطيً  اجملحزع  اليظٌفٌِ ىا،ةاجها

بظرررررك  اررررر ٌح  جارررررو اإل ا اد الررررريت 

اا د ل طاؤها ىساةٌاجها  ر ُ لا  و 

ىالشخ ًِ  مازرا  برأيَّ اياريل ىاملعاجلراد     

سررحكيي بشررٌطِ  ى   حنرراىل الٌرر   لرري    

 رراي لاقررأز  ماررّ جاررو اإل ا اد القاٌرر  

 رررف الفكررر  ىالرررحفك  الصررر ٌح  ىهنرررا 

ٍ الصرر ا   ررع  ظرركاِ اال ث الشررا   هرر 

جاو اإل ا اد بظك   شرحز   حرّ جنحفرٍ    

 الشاةٌاد ىاال طآ املحفا زِ  أزا .

ىبظك  ما  ًشحطٌع اال ث الشا   

نقرررر  الشرررراي ٌاد العا ررررِ   اجملحزررررع    

ىهذو  هزحه ى اًحه     ًكيي     ا  

لخ طررآ املي،رري ُ   هررذو الشرراي ٌاد  

ىمارررّ  ع  رررِ  قٌقٌرررِ بهرررا   حرررّ ى  رررا  

 ررع ايارريل  ىلكررف لخسررس   ًشررحطٌع ى

ًةقّ هذا النقر     را  ل بٌرا  بر  جرأذ        

الي اال ث الشا     ًشحطٌع الصر ا   رع   

القررررريْ الررررريت جشرررررٌط  مارررررّ اجملحزرررررع    

 الشرررررررررراطاد الشٌاسررررررررررٌِ ىال ًنٌررررررررررِ 
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ىا  حصا ًِ ىاإل ا ًِ ىالعرا اد ىالحقالٌر    

ىاالمرررر ام املحيا ذررررِ  ىهنررررا ًكرررريي  ى   

ّ اال ررري  اال ث الشرررا   هررري الحزررر   ماررر  

الشراةٌِ   هرذو القرريْ املشرٌط ُ  إ  لنرره    

 ررر   رر  لنرريا  ا  اث ىالفنرريي لررٌص لرره    

 رررريُ الحدررررٌ  ىاإلارررر    ٌةقررررّ  رررر  و     

 عٌفا    ع الحأ ٌ  ماّ ليَّ املطايث  ف 

  ررر  ل،نررراض ا  اث ىالفنررريي لي يزررر    

ل كررا ا  جهرر  النرراض ىجهررح  بهرر  بظررك       

ما   ىجاو هٍ  اًِ الفك  ىاملفك ًف  

 رررا إالا   ًح رررزف اال ث جارررو اال كرررا  ل

 رر   ٌزررِ لرره  ىًةقررّ    ررا   ا  ررا  برر    

يَّ لَ نري   رف لنريا     إ عنّ ى  لهزٌرِ  ذر    

ا  اث ىالفنرررريي جيررررت لي ًكرررريي  رررر آُ   

لحيذٌ  ىجصيً  اليا رع ى رف  رزنها اال ث    

الشررا   الررذَ هرري اال رر ث  ررذا الحيذٌرر    

النررره ًهرررح  بالحفاارررٌ  اليا عٌرررِ    ٌررراُ   

 نشاي ىاجملحزع.اإل

ى رررررف الطةٌعرررررٍ لي جكررررريي  اًررررررِ    

ىلهرر ام اال ث الشررا   هررٍ الة ررز مررف   

اجليانررررت الشرررراةٌِ  قرررر   الي اجليانررررت  

اإلجيابٌررِ  ررف الطةٌعررٍ لً ررا  لي جكرريي     

ِر لى مررر   م ررر د لى     ي،ررري ُ  ىي  نَّررر

جورراه   ررف ل رر    رراملطايث  ررف املشرر ىل  

القٌررررا  بيا،ةرررره بظررررك  ارررر ٌح  ىهرررري  

إل ا ُ العزرررر    ي،رررري     نصررررةه لارررر   

بظررك  إجيررابٍ  ىي ل طررآ  لررذلو  ررايَّ   

 هزرِ اال ث الشرا   هرٍ  حابعرِ اال طررآ     

  ق  ىنق ها ىاإلطا ُ إلٌها.

 نذ الطفيلِ ًعظ  اإلنشراي النكحرِ   

ا  ى رف املعر ىم   زر ىالط  ِ  ىًحفام   عه

بررأيَّ ل اررت النكرراد ىالط أررس  ًكرريي    

 ٌهررا اإلنشرراي    يا ررس  ررعٌفِ  يررٌ  

ايٌراُ   ٌ ر و  رف  رعفه      به اعيباد

ى ررف  ظررا اه  ماررّ  ةرر ل طرر  الةاٌررِ  ررا  

 ًي  و.

  



 بحوث ودراسات
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النكتةةةةواكب ا ةةةة اا

   التهكم

ا
 ادي اعلياحسن.اأا

 إعالمي وأديب وباحث

فٔ زحًة اهحٖاة وثشابك وقائعّا وثسارع أحداثّا ٍَظر إهٓ طْابٖر 

بًاليز  سسزدٕة  اهَاس اهجٔ ثًال اهشْارع فجرى لن واحد يَّى يًٖزاا  

خزر ن ثشابّت ياليحُ يز  ياليز  بعمزّى اٗإثخصُ وحده دون غٖره و

وهمٌ لْايَُ اهَفسٖة اهداخوٖة ثخجوف دون شك لن االخجالف ثرى ِن 

؟؟؟؟ يزااا ثزراه ٕحًزن فزٔ يسزرورا   م فرحزا  إٔسٖر وِْ يَقبض اهَفس 

 طٖات ٍفسُ؟؟؟؟؟

 

تتااا أحدهماااوِٖدٖٚاااٛد ظاااٞدَك ااا ددد

مااودَر هأاا٘دٜٚ ااوهددهاجلاا ودٚأةاال٠دًٜتكااٞدد

احلوٜثدَٔدِٖدإىلدِٖدٜٚتفلداالثٓ ٕدع٢ًد

الدتٓتٗٞدٚهمب دق ٍددهٕداهلُّٛدن ري٠دٚهْٗ 

ٜٓتٗٞدايرُاردٚنأدْشار٢دددددهموِٖديآلخر:

دٕٚدجاااااو٣ٚدهٚعُااااارٙدَااااا دماااااوادٜاااااٛه  د

أرجدعٔدْفشودامسحدٖذٙدد:ٚخي ط ٘دق ٥اًل

ٚداي رأ١دٚهمب دٜشُرٗ دٜٚضحودهايٓهت١د

ساااااااا هٜرٙدٜٚفاقاااااااا ٕدُٖٚاااااااا دهٚتٓفاااااااارجد

دض مه ٕ.

دَٓاااذددقااا ٥لدنااا ٕدهماااوُٖ دع أ ااا ًدددد

ٕدصااااا هداالثٓااااا ٕدضااااا مهودٚهمبااااا دٚاآل

مااااودهأاااا يتك٢دداْرهااااصدا ٛقاااا د  َاااا ًد

ا شرٚهٜٔدأرأٝالديا٘دأٝرهاردعًٝا٘دصاف ٤دددددد

دٚدأًشف١دَتظ ١ُ٥.هْفش٘دخبربدَ د

ٖااٌدد دهتٓاا داي شاا١ُدإىلدددددأ ختصاا ه:

ددريدهجر١؟؟؟؟

دٌٖدهص حٓ دْفتكردإىلدهٚحدا رح؟؟؟؟

ٖاااٌدج ْ ٓااا دايشااارٚهدٚ ااا  اد ٛيااا دددد

ا ٛاقا داي رٜفاا١دٚصاا هقدَٛاقاا دج َااو٠دد

د؟؟؟َٝت١دالدتٗزْ ؟؟؟؟
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هٜاأديٝ يٝٓاا دا ااالحدهٜاأدهرأ  ْاا دٖااٌدددد

اختصرْ دناٌدطا٤ٞدٚقٛي ٓا ٙدٖاٌد اوْ دددددد

سااااااربٜٔدإاي شاااااا١ُدٚٚضاااااارٓ ٖ د دم اااااا١د

ٚإىلدنااِددمسٝٓ ٖاا دْهتاا١دتًكاا٢دَ قتاا ًددهٚ

دم ١دحيت جدايٛامودَٓ ديٝهٌُدَٜٛ٘؟د

مم دالطودأٝ٘دهٕدَر ٝ قداحلض ه٠د

تغااااريقدٚٚقاااا ٥حداحلٝاااا ٠دا دادقدصاااارٛأ١دددد

رالقاااااا قدَٚر ْاااااا ٠دٚت ااااااوي دطاااااا ه١دايدد

ْشا ٕدْفشا٘دٖٓاوضدا ااوٕدددداالجتُ عٝا١دٚا د

تشاار٢ددأٗٓوساات٘ديهٓاا٘دأكااٞد ًااودْفشاا ًد

ٕدجتاااوديًشاارٚهدٚايفاارحدٚترُااٌدج ٖااو٠د دددد

َٓ أذدأرحدٚسرٚهدقودتهٕٛدآ١ْٝدهٚد ا١ً٥د

دٕدٜفرغدَ د دعكً٘دٚقً ٘د..ٜشر٢د د..

ٚايٓهتاا١دٚامااو٠دَاأدهدٚاقدايتفرٜاا ددد

نُ دهْٗ ديٕٛدَٔدهيٛإدا دبدايش خردقود

اي ااا أحدايفصاااٝاديهٓٗااا ددحيُاااٌددا٥ُاااً دال

ترربدأظهٌدَ  طردهٚدَٛاهبدعُ دجياٝعدد

د دايٓفٛضد..

ٚنُااااا دا دبدايشااااا خردْ قاااااودال  دد

دنذيودٖٞد..

 السخرية ..

َٔدا ررٚفدهٕدايضحودايواخًٞدٖٛد

يٕٛدَٔدهيٛإدايشادر١ٜد..ٚايشادر١ٜدنُا دددد

ٜررأٗااا دع اااودايكااا دهدعٓاااواْٞ:دٖاااٞدإطااا هد

ٖٚاٞد دددط ٝرٞدحيٝطدأهٌدصٛهداحلٝا ٠د

ايفاأدْك اا١داالهتهاا  دايااعدًٜتكااٞدعٓااوٖ دد

دخطداالجت ٙدايفهرٟدا ُتودَٔدٖٓ ى.

ٚسااردًَهاا١دايشاادر١ٜدٖااٛدايشاادطدددد

ا تلصٌد دهعُ مدايٓفصدَٓذدايكاوّدعًا٢ددد

أرضدايكٝٛددٚا ٚض  دأ يشدطدٖٛدا ٓ حد

صااًٞدايااذٟدتٓ  االدَٓاا٘دايشاادر١ٜديتٓاا ٍددددا 

أرط طٗ داياال  دناٌدَا دٜاوخٌد ددا٥ار٠دددددد

دَٔدَظ ٖردا أه ه.ايركٌد

 ادنٓا ددإالدإْٓ دالدْشدردَٔداحلٝا ٠ددإ

ٕدايشاااااااادر١ٜد دساااااااا خ ودعًٝٗاااااااا د.. د

جٖٛرٖ داجت ٙدعكًٞديًحطدَٔدق١ُٝدٖاذادد

ايٛضحدٚايتررضدي٘دأفٕٓٛداهلوّد..ٖٚٛديٕٛد

اي اااٛه٠دايركًٝااا١دنشااادر١ٜدايرااا جزدماااودددد

دٜظهٛدايٓكصدأٝتٓوهدع٢ًدايك دهٜٔ.

ٚنشدر١ٜدايك دهدايذٟدٜر٣دا طٝ ٤د

ري٠دَشرأ١د دايصغردض١ًٝ٦دَغرق١د دصغ

دي١.آايض

 ادَااااا دههدْااااا داي حاااااثد دَرٓااااا٢ددددإٚ

جنااودايتاا يٞدههٕدٜضااحودد..ايشاادر١ٜديغٜٛااً 

دَٓ٘دايٓا ضدٜٚضاحودَآِٗدٚاااذٚادأالْا ًددددد

ٖٚااٛدَشااادر٠دَاأدا شاا خردٚقاااودددددساادرٜ ًد

ملدٚتوٍدع٢ًدضر د د ٌُدايشدر١ٜدا 

ٚايٓهتااا١دأااا يتررٜ ددايركاااٌدٚاياااتفهريد.. 

هضداحل صااااااٌدَاااااأدْهاااااا دا دثاااااارد..ا 

ٚايرال١َداخلف١ٝدٚايفهر٠دايً ٝف١دا ا ثر٠دد

دٜضا ًده دايٓفصدٚا شالي١دايرًُٝا١دايوقٝكا١دددد

ٚدد ْراااااا ّدأهاااااارددإٜتٛصااااااٌدإيٝٗاااااا دأوقاااااا١د

دا  رٕٛدأٝ٘.دٚايتٓهٝ 

ٚقودتواخً دَر ْٞداي رأ١دٚايٓهت١د

دٚاماااوًادٚايشااادر١ٜدٚنااا دقدتصااا اديْٛااا ًدد

..د ٜتٗااا دنًاااٗ دايٓكاااودٚإدخااا ٍدايشااارٚهددددد

 دايٓفشاااااٞديظااااا٤ٞدَه اااااٛقد دٚايتفرٜااااا

دايواخٌد..
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ٖٚااااٞدهَضاااا٢دا سااااًح١دايفهرٜاااا١دددد

ٚقااوه٠دعًاا٢دايٛصااٍٛدأشاارع١دإىلددداْتظاا هًا

د.هأرودَه ٕدَُٗ دن ٕدايشودَٓٝرً 

 ين تصنع النكتة..؟أ

صااا ْحدايٓهتااا١ددلٗاااٍٛد دايهااا ريدد

 دَها ٕددد ادنا ٕدَررٚأا ًددإَٔدا مٝ ٕدٚ

أهااٌددْاا٘ديااٝصدَررٚأاا ًددإَاا دأٓهتاا١دَاا دأدد

 ْحدَٚ ياا دْٚ طاارددَهاا ٕدٚيااٝصدٖااٛدصااددد

قودٜ ًلدهموِٖدْهت١دَ د،دنٌدايٓه 

ٕدن ْا ددإأتٓتظرداْتظ هدايٓ هد داهلظاِٝدد

دتالَصدُّٖٛدايٓ ضدَٚر ْ تِٗ..

ٚنٌدطرحي١داجتُ ع١ٝدهلا دْهتتٗا ددد

أرضٗ دٜتٓ ٍٚده سا ٤دايرُاٌدددد،اخل ص١دأٗ 

هٚددريٖاااِدنااالٕدٜ ًااالدهماااودا غضاااٛبددددد

عًِٝٗدْهت١دع٢ًدَوٜرٙدأتتٓ ٚهلا دا يشأددد

ٛهلا دٚحيٛهٖا دمشا دَا دتٓ سا ددددددٚنٌدحي

ده ٜت٘.

ٚيهاااٌدَٓ كااا١دَُٖٛٗااا دَٚر ْ تٗااا دددد

َٚٔدٖذٙداهلُّٛدتٓظلدايٓهت١دٚتراربدعٓٗا ددد

..ٚايظاارفدايشٝ سااٞدٚاالجتُاا عٞدٜفاارضدد

يااإٛدايٓهتااا١د..ٚعًااا٢دسااا ٌٝدا  ااا ٍدٚاجااا٘دد

ايهاا ريٕٚدَاأدايشااٛهٜودأظاا ٥حداحلااربدددد

ايروٚاْٝاا١دأ يٓهتاا١دَٚاأدٜااوهضدايٓهاا دددد

الأا ددآ١ًدأشٝةودايعدهطًك د دٖذٙدا رم

َٓٗااا دٚنًاااٗ دتراااربدعااأدطاااحٓ قدداخًٝااا١ددد

دجي دهٕدتفرغد..

ْهتاا١داحلااربدَٛجااٛد٠دَٓااذدايكااوّددددد

ٚتتةااوددَااحدنااٌدٚاقراا١دٚ ُااٌدَضاإُٛددد

د..ٜضً ها رم١ًد

ٚئدْٓش٢دايٓهت١دايوٜٓٝا١داياعدتراربدددد

عٔدْكاودال  ديرجا ٍداياؤٜد دناٌددددددٜضً ه

داالْتُ ٤اقد..

 دراسات يف األدب الساخر..

ٕدايٓهت١ديٕٛدَأدهياٛإددده اداتفكٓ دإٚ

ا دبدايشاا خردٖٚااٞدسااالحدْ قااودالدٜاااىددد

الدٜٚتٓ ٚهلااا دمبااا دٜاااراٙدإٚدنااا ري٠دهصاااغري٠د

د..َٓ س ً 

ٚايٓهتاا١دأٗااذادا رٓاا٢دياإٛدَاأدهيااٛإد

دايتٗهِدايذٟدٜص د داحملٝطدْفش٘د..

هٕدْظاريدددَٔدٖٓا دقاودٜهإٛدَٓ سا  ًدددد

تااليٝ دد"َٛاناا دايااتٗهِ"إىلدهٕدنتا بدد

 دٍدايرااٛادَاأدهٖااِدايهتاا ددددايااونتٛهدعااد

اياااااعددهسااااا دا دبدايشااااا خردأليٛاْٗااااا ددد

د..ٚع  ًٝ دا دتًف١دٚهطٗردإعالَ٘دعرأًٝ 

ٚايهتااا بدصاااوهدعااأدداهدايف ضاااٌدددد

داياتٗهِددعٓاوددتٛقا ددٚقودّد5991أوَظلد

ِددَٓذدايررأٞدايفهرد  دايرصارددإىلدايكاوٜ

..إ دتٓاا ٍٚ:داجلاا ملدٚايتٛمٝااوٟدداحلااوٜث

ٚاأاأد ٜااوٕٚدٚ دايرصاارداحلااوٜثد..مفاا د

ْ صاااٝ دْٚ صاااٝ دايٝااا  جٞد..ٚع اااودا دددد

ٚددهأهرٟدٚ أاراِٖٝددإمحودأا هضدايظاوٜ مد

ايٓاااًٜٛحٞدٚع اااودايكااا دهدا ااا  ْٞدٚتٛأٝااالدددد

احلهااِٝدٚع ااودايشااالّدايرةًٝااٞد..ْٚظااريدد

ٖٓ دإىلدهْ٘دهدفٌداحلوٜثدعٔداأٔدايرَٚٞد

ربد دايرصرداير  ساٞددن ردايظررا٤دايره

دٜضا ًدهسدر١ٜدٚقوه٠دع٢ًداهلة ٤دايذٟدٖاٛدد

ديٕٛدَٔدهيٛإدايتٗهِ.د
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َٚٔدايرا ملدتٓا ٍٚدطدصاٝ قدقو ا١ددددد

َااأدايرصاااٛهدايكو ااا١دإىلددددٚموٜ ااا١دأاااو٤اًد

دايرصرداحلوٜث.

ىلدَاا دهمساا ٙدايفااا٠دا ر صاار٠دٚقااودددددإ

َاا هىدتااٜٛٔدددْاا تٍٛدأااراْص..د:دهتٓاا ٍٚدأٝٗاا د

د..أرْ ددطٛد..ٚدريِٖ.

تااا دا ُٗااا١داياااعدتٓ ٚيااا ددددَٚااأدايه

ايفه ١ٖدنتٝ دصاغريديًاونتٛهدطاٛقٞدددد

د"ايفه ٖا١د دَصاردد"دضٝ دمحاٌدعٓاٛإ:دد

ٚقااودصااوهدضاأُدسًشاا١ًدنتاا بداهلااالٍدددد

ٚتٛقااااا دأٝااااا٘دعٓاااااودتررٜااااا ددددددا صااااار١ٜ.د

ايفه ١ٖدٚت هخيٗ د دَصردَٓذدايفراع١ٓد

إىلدايرصرداحلوٜثدٚقوّدمن  جدَٓٗ دَٚٔد

دصٓرٗ .

ن ااردَاأدنتاا بدهٚ دساٛه١ٜدصااوهدد

َٓٗاا ددٍٚدايشاادر١ٜد دايظاارردٚا دب..دٜتٓاا 

محاودايرهٝاوٟدٜتٓا ٍٚددددهنت بديًه ت د

أٝ٘دايشدر١ٜد دطارردهدأا ٤دمحاٜٛودٖٚاٛددددد

دنت بدَِٗدٜ حثد دعُلدٖذادايًٕٛ..

ٚناا ٕدايرامااٌدْصااردايااؤٜداي حاار٠دددد

صوهدَحددل١ًددأٞددًَُٗ دقودهصوهدنت أً 

ددأٓ دايض مود...هداي ك أ١ٝد  دعٓٛإ..

ىلدهٕدن تا دٖاذٙدددإدٜضا ًدهْٚظريدٖٓ د

دّدنت أا ًد6991ا ك ي١دن ٕدقودهصوهدع ّ

محٌدعٓٛإد..ايٓهت١دايررأٝا١دأاودا  ضاٞدددد

ٚاحل ضااار..دٚأٝااا٘دٜاااوهضدهياااٛإدايٓهتااا١ددد

ٚاي رأاا١دٜٚتٛقاا دعٓااودهأاار دصاآ  دا دبدد

دايش خرد..

عُاا د دتراثٓاا دَاأدددئٚالدٜغفااٌدايكاا هد

َصااآف قدتٓ ٚيااا داي را٥ااا دايً ٝفااا١دٚالددد

سُٝ دنت بدا شت رف...ٖٚٛدَٓظٛهدَٓذد

دأا٠دط١ًٜٛدٚأ  ر قدَترود٠.

دد
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  السخريت في األدب

  أم األدب الساخر؟

  رياض طبرة. أ 

إعالمي وأديب وشاعر عضو املكتب التنفيذي الحتاد 

             الكتاب العرب

 

 

لنننى ل ننناً لخننننى  لنننتلولًِ ىلنننة  ودومنننٌ ىل ننن  ْ  ل  لوننننلُ   

ىلوصطمح, إ  هت لٌ صم  لتألدب, خٓث ونىخمت ىل   ْ  هع ىلَجتء كان   

لننّ ىللصنن   هننى لانن ى  ىلاننل  ىلل لننّ لننّ ىلجتٍمٓنن   صننن  ى  نن   , 

 لزعنن لينٌ لدد د  ىت و لَٓٓنت  لك ن   ,ىألهُ  خٓث ىزدٍ  ٍةى ىلفنى ىل لٓنع

عمِ ىٔخ , ل   د ىلَجنتء لققنةم هًنٌ كونت  صن ًت  ت  عن ىيٓت  هى كُيٌ قصف

 ىلًقتئض.

ٖٔكاد بٗخ شرٖر الشّري أُ ٖكوُٕ  

عمووٜ ورووالٚ الكمىووٛ    األكروور ٔحووٕظًا

 الٍٗن وَ اآلخر:

 زعي الفورزد  أُ شوٗرحن ورب واً   

  

 أبشووور ب وووٕه شوووبوٛ ٖوووا وربووو  

   

ففوووو٘ ِوووو ا الةٗووووخ براعووووٛ الشوووواعر   

ٔورالٚ الصوررٖٛ  ٔورون كلوث كورري عموٜ      

ٔالوووووإِل  لووووو لث ألٝ أُ وووووور ال  وووووٕل 

الصووررٖٛ ِوو٘ الفووَ الرفٗوو    األدث ِٔووٕ 

ٍٖاه وَ الفرد أٔ اجلىاعٛ  ووَ ايٗواٚ أٔ   

بوووواث  املووووٕد أٔ أٙ شاٌووووت ٍٖووووالط  ووووخ   

االشوووحّاٌٛ ٔاالشح ووودال بّووواو الٍٗووون أٔ    

 الحرفٗف وَ ذرن األور.

ٔ  جالٖخ أدبٍا ال رب٘ الراٖي ألصوٍٛ  

ظووااد ي ٖصووومي ووووَ شوو ٕجّا أظوووا ظحوووٜ   

ر ٌفصوووْ ابوووَ الرٔوووو٘ عموووٜ شوووةٗن  الشووواع

 املروواه ال اي وور  أبوورزِي عٍوواٙ شرٖوور  

ٔوَ أبرز حعاٖآ الشاعر الٍىريٙ  ظٗز 

ألدآ بةٗووخ ٔاظووا :ووّري : فدوو  ال وورو    

 .إٌث وَ منري فب ك ةًا بمدخ ٔال كببًا

ٔالفووورزد  ٔاألخ ووون جووواظةا شرٖووور  

  ٔاي ٠ٗٛ وَ قةن  ٔبشوال بوَ   ٓٔوٍاقضا

 .برد وَ ب ا ٔابَ الرٔو٘
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ٔوا زلوخ أككور بكورري ووَ الصورٔل      

جموث ايالووٛ الوت اٌحووابح  ٔأٌوا أقوورأ بشووال    

بَ برد عٍاوا ش٠ن عوَ كمىوٛ   ق وٗاٚ    

عمووٜ لصوواُ فووال فروواه : ِوو ا وووَ  رٖووت  

فاشحوواظح  وٕشووٛ حووعث ظحووٜ   ايىووال 

خشٗخ أُ ٖعَ وَ ٖراٌ٘ عمٜ ِ ٓ اياه 

 وَ شٍُٕ. ًاأُ ب٘ وص

أٔ ظني ش٠ن عَ لشن ٔلد ككورٓ    

ٗاٚ فرد شرٖ ُا: وا :أٌث بْ؟ ِون لوث   ق 

 دَٖ ب وحْ ...

فالصررٖٛ   شاٌت ووَ شٕاٌةّوا فوَ    

اإلحعاك  ٔاملرالٚ عموٜ اٌحوساا االبحصواً    

 وَ ال أل.

ِٔووووو٘ الح وووووةري املوووووٕشس ٔاملكروووووف    

ٔاملوووواِ  عووووَ ظصووووي املوووورالٚ   ٌفووووض     

األدٖووت  ٔدروواال وووا  مووث وووَ عىوو       

امل ٍوووٜ ٔجوووا    الح وووةري عوووَ املشووواعر     

جوووحىكَ ووووَ االشوووحىرال   الووو داد عموووٜ 

ألصووٍٛ اجلىّووٕل: كوون ٖدوو  عمووٜ لووٗبٓ...   

ٖشوووري بٕحوووٕأل عوووَ األٌاٌٗوووٛ ٔعووواً    ج وووةري

لحفووووواد إر اآلخووووور  فكٗوووووف ٔلٗموووووٜ   اال

 عٍّي؟ وشدٕلٛ برٗض

ٔلمصووررٖٛ   الشوو ر وكاٌووٛ لفٗ ووٛ   

ظووني جح وون موواس وووا أٔ بشر ووٗٛ كاد    

كِت ايىال  وٕق  كر ٛ الةٗخ الشّري:

 فب عادد ٔال عاد ايىال  بأً عىر

ٔال ّٖىٍا ووَ األوور ووَ الراٟون أٔ ووا      

املٍاشووووةٛ ألُ الصووووررٖٛ جووووالد ووووورًب أٔ   

 كاألوراه شرئلٚ ٔجٕظٗفًا ٔاشحرااوًا.

ٖٔ وووا اجلووواظغ   أمٗ وووٛ أجوووعاث   

ووَ شٕاٌوت عاٖواٚ       ٔاالٍرر ال َٖ شرر

ايٗووواٚ لكوووَ لصووواُ املةووواا جصوووم  عموووٜ  

   الوووةربٞ بأمووون ووووا ٖكوووُٕ الحصوووم      

ٔال ٙ :كّن فٗىا أزعي جفعاد ٌاجو ٛ  

الةٗاض   جوالٖخ األدث ال ربو٘   فالةرون    

دَٖ   جمحى اجٍوووا ٕٔالةرٗووون لٗصوووا  ىووو  

ال ربٗووٛ ٔالشووٗىا ال ووعرأٖٛ وٍّووا ظٗووز    

ٌصوواُ إر أخٗووْ عمووٜ  ووري  جشووحا ظاشووٛ اإل

 ٔشْ وَ اياشٛ:

 ٔأأ ذبس عاجي الة َ ورون

  

 بةٗووووااٞ ي ٖ وووورو  ووووا ل ووووا   

   

ظٗووووز جفووووٗ  الصووووررٖٛ   ق ووووٛ    

اي ٠ٗووٛ ِٔوو٘ شووررٖٛ ووورٚ ب  ووي ال مرووي  

وووَ الٕاقوو  الوو ٙ ٖوواف  امل وورٔ  بٗحووْ وووَ   

شاٟ  ٖمٕك بْ ٔحيحى٘ وَ قرص و اجوْ أُ  

ٖضع٘ بابٍْ ... ٖا لكورً الرشون ٖٔوا  و ا     

 الرع    ال عراٞ.

أخحي ِ ٓ االٌ ةاعاد عوَ الصوررٖٛ   

  الش ر بةٗخ ال أككور اشوي قاٟموْ ٔألٝ    

ْ قىوووٛ الصوووررٖٛ ظٗوووز ٖموووحر  ظووواٚ     فٗووو

املفالقٛ بني الفرأل ٔايسُ ٔالصوررٖٛ ِو٘   

 ِ ٓ الرباعٛ   الحراط وحٍاقضاد الٍفض:

ٖةشرٌ٘ ا به بر ر عىر ٔأفورأل كمىوا   

 ِّن ا به ...

أوا   ال  ر ايواٖز ف ورٌا ٌرورأ    

ٌٔصوووووى  عوووووَ أدث شووووواخر ٔعوووووَ أدبووووواٞ   

ووووَ عووورث ٔ وووري عووورث   ٔقوووا    شووواخرَٖ
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ٔشاٖووواًا إر األدث ظحوووٜ أحوووافٕا موووًٗب 

لووو دث الصووواخر ٔاملوووا ٕط   جوووالٔا لووووساً 

 ٔاظووا وووَ أِىّووي كوو لث زكرٖووا جوواور     

 احملىٕد ٔأعآ   وراوحّي. ٖٕٔشف

أل: ال الراظن الكةري  ٔلٕ أُ وححة ًا

ٌسال قةواٌ٘   ِو ا الدورض لجوا شٕاٌوت      

الصررٖٛ   ق اٟآ لٕشوا لٕظواد ب  وي    

ايٍعوون ٔقووا ٌوو ل الشوواعر قمىووْ لفضوو       

 ٕاق  ال رب٘   ظرةٛ وَ السوَ...ال

 ٖووووابَ الٕلٗووووا أال شووووٗف جوووو شرٓ  

  

 فكن أشٗافٍا قا أجةعخ خشةا

   

ٔأزعوووووي أُ ِساوووووٛ ا ووووواوض ووووووَ    

قوا فصوورد الدضوت ال ووالً    7691ظسٖوراُ  

  الووووٍفض فكوووواُ أُ ظّوووور أدث شوووواخر 

بكووون و ٍوووٜ الكمىوووٛ ٔقوووا شووو  ر ٌوووسال    

ايووورو األٔه   ِووو ا األدث ووووَ خوووبه    

ق ووٗاجْ الشووّريٚ الووت عٍٕاٌّووا ِووٕاو      

عموووٜ دفووو  الٍكصوووٛ   ٔقوووا جوووّت شووواً    

  دٌٗوا    ضةْ عمٜ كن ووا كواُ شواٟااً   

 ال رٔبٛ وَ : الاد.

 ٔشووووال عمووووٜ ٌّصووووْ كووووررئُ فرووووا  

كاٌووخ ٌحوواٟض ايوورث زلووساًل ِووس  الٕشووااُ  

ٔال روون و ووًا ف ووعٌٕا عمووٜ ظروواٟ  و ِمووٛ 

ٔي جنا  ري الصررٖٛ ووَ أٌفصوٍا شوةًٗب    

لحفرٖغ :عٍٛ الدضوت ٔالو ِاث إر األوون    

  عمٜ اشحعٗاٞ ِٔ ا أقن اإلااُ.

ٔالٗوووًٕ ٖكووواد السوٗووون املةووواا ٔفٗووو   

عمووووٜ ووووورالٚ   ُ ٖكووووُٕ :وووواِااً أشوووو ا أ

دث كحووواث األ بوووراأالصوووررٖٛ ِٔوووٕ ووووَ   

  .دبْأالصاخر وّىا جةاٍٖخ املٕقف وَ 

ٍِٔواك رربوٛ ٖ حوا بّوا ووَ املالشوٛ       

املا ٕأٗووٛ ِوو٘ رربووٛ السوٗوون فووٕاز خٗووٕ      

كب الحصربحني جصوحع  الٕقوٕو عٍواِا    ٔ

الووحى َ   دلاشووحّا ِٔوو ٓ وّىووٛ الٍاقووا     ٔ

 اي ٗف.

 
  

 



 بحوث ودراسات

   

97 

 

 

 السخرية 

  نقذية مقاربة
  ريما دياب. د 

 الحتاد الكتاب العربناقدة وكاتبة عضو هيئة فرع القنيطرة 

 

 

هقد بوَ اهمٌن عوٍ تواقضات عدة لاهوِن واهوًار واألبِض واألسٌد 

وجٌده غوف ذهك بفماية  وسةيرُ  هِرةرر  وموذ أن وجد اإلهسان وبمٍ

هفسى من هرظات قاسِ  ، فًا يٌ ذا اإلهسان ُمابر اهٌجٌد بمسر  من 

اهفماي  وحاه  من اهسةيرُ  ، فاةارة ُضةرك وتةارة ُفمةَ ففوةٍ حِاتةى 

 عوٍ تواقضات مزجت بِن اهفرح  واهرزن فَ ألثر األحِان.

 

إن الفن عامة  وةت بريةعن عةن الة ا         

يةةببعمب احةةاحلي ا اةةال ا، وافةة    ا      

خاصةةة   ةةةةاا  يريةةةك تا ةةةا ال ابةةة  عةةةن    

مشاعبه  آالمه  ل ا ةحسامب الضتء عاة   

منةةمب مةةن ا    حلاةةي ماوودةةاني ال ا ةةة  

 شةةها م محةةة  الةةة ني الريصةةةت  إ  عصةةةب ا  

 ا ةةالي  وةةت ا    السةةاخب الةة   ا ةة     

 ةةةا فالفةةةه    حتةةةس مسةةةداا  عةةة ل ا اع 

ا،ضةةةةةةدتن   مةةةةةةن وةةةةةة ه ا  ةةةةةةاء ا      

الف اوةةةةةة  ا  الةةةةةةو  م ا  الضةةةةةة   ا  

الوريةةةةةةةةةبيا ا  ال عامةةةةةةةةة  ا  ا حةةةةةةةةةاء ا  

 االةو فاف.

 نشأته:

وةةةت ا   محوشةةةب   شاةةة  الشةةةريت  

   كةةةآل اب ا    ن اةةةةوقحاء ت ةةة   لةةة    

و ا ا    م  م ايا  الشريب  لريآل ال قن 

 مةةن ا لةةتاق ال  لةة  السةةاخبل ةةةع س    

 جت وةةةا الشةةةريب     ا  ا ةةة  ال  ةةة      

عاةةة   جةةةه الو  اةةةت موةةة  مةةة ا  الحةةةتا     

مأ تاع ةةةةا مةةةة  مةةةةك العشةةةةب  ال ل ةةةةن     

حت ي وا مزمن   لريآل ما كوعةه ااةاحل    

  متضةةةةةةت  ا    السةةةةةةاخب خاصةةةةةة    

كوا  الع الء   ةال  الرتماة   الوة  يب    

 م اما  م ي  الزمةان ا دة ا ي   ال ةبن    

 عس ج    ا    الساخب.البام  ا حب  بق
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  م ةةي وةة ا ا    يشةة آل حلضةةت ا     

  مشةةةاو  ال ةةةباءل ا، وافةةة  لةةةا    التوةةةا 

مةةن ا  ةةتق لةة  الشةةريب     حل ةةال  مسةةوقحاا 

السةةةةةةاخب  ال صةةةةةة  السةةةةةةاخبل  ا، ةةةةةةاق    

 الساخب... 

 تعريف األدب الساخر:

وةةت منةةمب مةةن امنةةا  الودةةب  عاةة        

التال    القت ل الف بية  ضة  العة ي اا     

يةة    لقةةآل صةةت ل بري ةة  التالةة     الو اا 

جبدالةةه  لع ةةه مأةةةات  خةةاه يريةةك تاةةه    

ال ابةةةةةةةة  عةةةةةةةةن ا دةةةةةةةةتني  ا،شةةةةةةةةاكآل 

االجوداعاةةةةةةةةةة   السااةةةةةةةةةةةا  م بي ةةةةةةةةةة    

كتما يةةة   تاريةةةك عةةةن ا حلةةةزان  ابالني    

م ةةةبا خاصةةة    ملةةةتق ا   إ  مسةةةد     

 ا زن إ  إم ا     يصت  ودتني اجملود  

 عا  ش آل اموساما   مفا لا .

 الساخر: ماهية األدب

 ملدآل وة ا ا      ياابةه صةت ا       

ع ل بعريث عا  الوأمآل  م    ما حتدةآل    

ال بحفةةة  عةةةن   عةةة      يااب ةةةا ضةةة  ا  

الع ةةةاء   وةةة ا ا    السةةة آل ا،دوحةةة  ال  

جياةة ه إال لاةة  مةةن ا  مةةاء   وحةةا ال مةة   ان 

 شن إ  ان و ا ا    كهنه من الفحتن 

من  آه ملدآل   ياابه  ةال    ل  اخ أ 

تضةةةةاء لاسةةةة بي   اال و ةةةةاه مةةةةن لادةةةة   

ابخبين كا حاء   جيا   الصةتا  مةن   

يبم ه ما زق  ع ني اا ية   تا ة ف مةن    

وةة ا ا    لفةةس الحاةةب  اوصةةال      ةة   

جا ةة  مةةن جتا ةة  اجملودةة  مهاةة  بسةةاامب      

الضتء عااه مها  بةبمام  إصةال  مةا تسة      

 محه.

 ااة يب مالةة كب ان وة ا الحةةت  مةةن   

مةةة  الحةةةا        يريةةة  موةةة ا ال  ا     

بري  ا فةا ل مةه كةقنل  مة  ان آهةا  وة ا       

ا    مازالةةةةةس حلاةةةةة    ع ةةةةةتق الحةةةةةا     

عاة  مةب الوةا ي        ت ات  عاة  م ا وةه  

 اهعةةةةس حلضةةةةت ه  إال ا حةةةةا ت ةةةة  ا اهةةةةبه     

 ااداآل   عصب ا ا الي.

 أقسام األدب الساخر: 

 ي سم ا    الساخب إ   تع :

 و ا الحت  ي ة ف إ    ا زلي: ا   

 الس بي   الض    ا  ا حاء الالذ .

تاحةة      مةةا    امةةا ال سةةم ابخةةب:

اوصةةةال   الح ةةة  العح ةةةاء   وةةة ا يةةةرت    

  إذ مل ةت ال صة  مة     شةاال   الحف  اهةبا  

 ا،وري  اكقب مما مل هه ا    ا،عاشب.

 واقع األدب الساخر اليوم:

إ حا  فو ب الاتني إ  و ا الاتن كحت  

مسةةو آل مةةن اشةة اق ا     ت اةةس محةةه   

الساحل  ا  ما  الق اتا  إال ما  شاو ه من 

تن ال ا ي ابن السةاخب الة   بريحة  مةه     

الصةة و  الةة   يا    تادةةا يعةةث ضةةدن    

ا عدةةةاق ا،سةةةبحلا    لريةةةآل ضةةةريو وةةة ا     

ا    الاةةةتني يةةةببعمب مو صةةةن     الحشةةةب    

ما    ع ني بشحا  و ا  ا،ؤةسا  اوعال

الاةةتن   عايةة  كوامةةه   الهبيةة    ا مةةب  

إ  وةة ا ا     بحاةب ان ا اة  اجملودريةةا   

 اةةةةةبل    اةةةةة  عاةةةةة  اعوعةةةةةا  ان ا اةةةةةال    
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ا اضبل مفريد  ما،ريضال  ال كى اليت 

يحعهي ان بسوهبا ج   او سةان  ج يوةه    

تاع ةةةث عةةةن تبصةةة  لاضةةة    ا،وريةةة       

ب  جيةةةةة  بريزيةةةةةز م ا ةةةةة  ا    السةةةةةاخ 

 إيالا تضاء ا بي  امةاني ا  ية  ل ةي    

جي  مساحل  بواتن مواتن ما يسةري  لب ةه   

من صت  بري ةي إجياماة  السة بي  كفريةآل     

 مشب  يس م   الوهان حنت ا تضآل.

 الفرق بني األدب اجلاد واألدب الساخر:

ال خيواةةو ا    السةةاخب عةةن ا     

ااةةةةا    ا ةةةة ف  ا، صةةةة  ت الودةةةةا   

رياحة  ا  يةب   ا    يسري  لوتصاآل ت ةبل م 

  لضةةا  مةةا  ا    ةةا ةةةات     ودةة  

ا  بريزيز خاةت حلسةن    ا ة ف مةن ا        

ااةةةا   السةةةاخب حتصةةةاآل ا،وريةةة   ماحدةةةا    

خيواةةو ا    ااةةا  مأ ةةه يو ةة  التضةةت    

 الصبام    ا لفاظ  ال ةب   ال ادةا    

ا،ألتتة   العرية  عةن ا،وحالضةا     حلةة      

ي    يريواةةي ا    السةةاخب م اةة  السةة ب   

مرياا  ا  ث ا  ي ة ني الف ةبل م بي ة     

شائ   ب عت إ  الهبام   بقن الةحف  حنةت   

الوريح   الض      التلس ذابه ال يف   

ا،وا ي ت م الف بل كدا لت يبحلةس عةن   

 يبيت ا    ااا .

إذن الف ةةةبل  احلةةة ل  إمنةةةا خيواةةةو  

اةةةات  ال ةةب   الوتصةةاآل   لريةةآل او سةةان 

عريةةةةه مشةةةة آل عفةةةةت   ت ةةةةب  لاةةةةآل م   

 لالموسام  اكقب من اا ي .

 لرياحةةا الاةةتني  اجةة  إ  مةةا يعريةةث   

 فتةحا الفب   السريا ل  إهب ما  رياشه من 

 ضةةة  مأةةةةا    لةةة ا جيةةة  عااحةةةا بريزيةةةز 

م ا ةة  ا    السةةاخب   إحلاةةاء امنايةةه    

 ا تاعه اا تا ا ا، اق الساخب  اخلايبل 

السةةاخبل  الشةةريب   ب دةةن اوداةة  وةة ا     

لا ابةة  الح ةة   ال ةةب   ا    ا ةةه يفسةة  

مريا ا عن ا،صةا م    وةت مةن مة  اب ا      

الةةةةيت يريشةةةة  ا ااد ةةةةت  ت ةةةةت يريةةةةك عةةةةن 

متالةةو ا اةةال الاتماةة   التالةة  العةةائ     

 وةةت مةةا يريةةك عحةةه م تماةة يا ةةةت اء  ن    

 و ه الض    بهاو م م لابآل. 

مةةةةةةة   ان  شةةةةةةةن إ  ان   ال  اخةةةةةةةنا  

ال اب  السةاخب ي ة ف إ  لضةا  م دة      

ويصا ا م با بعريث عا  الض    يسري 

ا،دةز   مةا    ال يريةك ا ةزق  ت ةت يريةك       

عةةةةةةةةن ا جةةةةةةةةا  ا،ةةةةةةةةتاين االجوداعاةةةةةةةة     

 السااةةةةةا    ي ةةةة م ا مأةةةةةات  ةةةةةاخب   

يضةة  حا  ل حةةه   التلةةس ذابةةه خيفةةي  

 متعةةةةةا  آالمةةةةةا   مةةةةة ل  كةةةةةان ا        

لا  ا ةة   ،ةةتاين ال ةةع   السةةاخب كاشةةفا 

ل ةةةع  ت ةةةت ال لوةةة   اادةةةاق مةةةآل يريةةةب  ا  

 يضةريه   م ا ةه الصة ا   ت ةت ا و ةةا      

مح ةةةاء ي ةةة ف إ  اوصةةةال   الودةةةب  عاةةة     

 التالةة  ا،بيةة  الةة   مةةا  يشةة آل خ ةةبا    

 عا  او سا ا .

  

 



 بحوث ودراسات

   

77 

 

 

 حيَن يكتسي الهجاُء 

 َلُبىَس الفكاهِة: 

  ًانمىذجابُن الروميِّ أ
  سام عمار. د 

             كلية الرتبية جبامعة دمشق

 

 

 مقدمة

اام   اَّ بل ااَم َاادبااد جم َّ اا فت جمد  لَّ جاا ف  اام جم الااي جمن االه جَ ءجمال

ار غ مب َ هذج جم انى هن جمد ئد ع نم579ء )ص    َبكنَ  م جمشِّ     (. َك 

 م شار جمال ف  حتى ج ف جبن جمرَمّم جمذي طنر  م هاذج جمنان   بادج 

 (623  ص 9595 م شاره على ثالثة جقد مت )جمننبام  

 

ٖجا٤ ع٢ً طهٌ سباا  قب ال ٫   

ٍُبببٔ سببباك٘  ٚ    خيتًببف هٝببب٘ لربببٔ لينَٚببٞ ع

ت٬ٙ. ٖٚذل ليٓٛع َٔ لهلجا٤ ٫ ٜعٓٝٓاال ٭ْب٘  

٫ ٜببل ٌ م َٛؿببٛعٓا. الببا ليببذٟ ٜعٓٝٓببا   

ٍٛ  هُٝٗبا   ٖٛ  ليظه٬ٕ لٯ نلٕ ليًذلٕ طب

ِٔ لهلجا٤ يٝج٤ٞ:  لرٔ لينَٚٞ ه
ٍٞ م      ٖجببببا٤ ٜعًببببٛ هٝبببب٘ لرببببٔ لينَٚبببب

  ٔ ليٛػبببببببببببف هٝاًبببببببببببؼ طبببببببببببهٌ لي ببببببببببب

ٖٚجببا٤ ٜشببُٛ هٝبب٘ لرببٔ   ليها ٜهبباتٛ ٟ 

ٍٛ ٍٞ مس ٔ  ليّشبرن١ٜ   ًللينَٚ ٜؼٌ هٝ٘ َذ ٠ٚ ه

 لينهٝع.

ٚقابٌب  ٕ ْتٓبباٍٚ رايل لسبب١ ٚليتخًٝبٌب      

جبببا٤ لحشبببتخل    ٖبببذٜٔ ليظبببهًل َببٔب لهل  

ليذٟ ٜتجاٚز ليٍشاا ال اىل ليتؼٜٛن ليٓ شٞب  

ٍٞ ليذٟ ٜز ع ل٫رتشا١َ  ٚلؾشُاْٞ لي هاٖ

 ًام ْ ص ليكا ٨  ٚ ليشاَعال ٜٚكٛدٖا  حٝاْب 

نثري٠ اىل ليـخوال جيل  رٓا ليتٛقف عٓل 

١ لربٔب لينَٚبٞب ليبب  ٖٝ تب٘ب     تهببٜٛٔ طرؼبٝب

يٝجٓذ مُٖٛباال ٜٚابلع هُٝٗبا. ٚقبل ٜهبٕٛ      

 ٕ ْكببف ٚق بب١ سببنٜع١ عٓببل قابٌب ٖببذل  ًلَ ٝببل

ٍٞ ٚتهبٛ ٙ      ٍٔ م ليعؼبن لؾباًٖ ْظ ٠ ٖذل لي ب

 حت٢ حكا١ لرٔ لينَٚٞ.
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ٍٛ ٙ حتب٢ حكاب١       ٍٔ لهلجبا٤ ٚتهب ْظ ٠ هب

ٍٞ  لرٔ لينَٚ
 . اهلجاء يف العصس اجلاهلّي1.2

سٓشببتعل ٖٓببا تببا نتابب٘ ليٓاقببل      

ّٞ م نتاربب٘: اكاهبب١ ليٓاقببل     يٗف ُّ  ٛ قُببل ليّٓبب

ٍٞ: الهلجبا٤   ل٭درٞال عبٔ ذيبو. ٜكبٍٛ لي    يٗف ُّ  ٛ ّٓب

ال ًاقـبب ًالؾبباًٖٞ نببإ ٖجببا٤ ل تُاعٍٝبب

ال ههإ لين بٌ  ًاٚمل ٜهٔ ٖجا٤ طرؼٍٝ

ُٜٗج ٢ ٫ ٭ٕ ر٘  ؼا٥ؽ  طرؼ١ٝ  د١٦ٜال 

رببٌ ٭ْبب٘ تٓكؼبب٘ هـببا٥ٌ ل تُاعٝبب١ ٜعببٍلٖا  

ليعن  ٚل ا١ ليٛ ٛد م لين بٌ ذٟ لحٓزيب١   

م لجملتُببع ليكاًببٞ. هايظبباعن لؾبباًٖٞ ٫   

اْببب٘ هبببندال ٚالبببا   َبببٔ حٝببب  ًلٜٗجبببٛ هبببند

ٜٗجببٛٙ َببٔ حٝبب  اْبب٘ عـببٛ م فتُببع  ٚ  

َٔ حٝ  اْ٘ َٓتشب  عًب٢ قاًٝب١ َعٝٓب١ م     

ال ؾ 9191ٖببببببذل لجملتُببببببعا  ليٓببببببٜٛٗٞال  

(. َٚببٔ ٖٓبباال م   ٜٓبباال نببإ ٖجببا٤    233

 لي نزدم ؾنٜن ركٛي٘:

ُٓبببببببا ذ  يًَكبببببببن٣   ٚليبببببببٍتػًّت اذل ُت

  

ُ ِثببببٌ   ل٭َثببببا٫     حببببْو لسُّببببت ٘ ٚت 

   

 نٜن ركٛي٘:هنِد عًٝ٘  

 ِ ُّا ذ  ل٭ؿٝاُف نًبا ٗ ٌّ اذل لست   قٛ

  

َ ٗبببِ ربببٛيٞ عًببب٢ ليٓبببا يف   قبببايٛل ٭

   

هبباي نزدم ٖجببا ليببتػًِتال  ٟ لين ببٌ   

لحٓشبببٛ  اىل قاًٝببب١ تػًببب . ٚ نٜبببن قببباٍ:     

ٌّال َشبببتع٬ًُ لسبببِ لؾبببٓص لؾُعبببٞال  قبببٛ

ِ  لي ببببنزدمال ٫ٚ حتبببب٢ قاًٝتبببب٘ال     ٚمل ٜشبببب

 م ٖجا٥٘ال هٗٛ ْهن٠ال ٚقَٛ٘ غري ًااَعاْ

َعبببنٚهلق ٚقبببل عبببِل ليٓكرببباد رٝببب   نٜبببنال  

نُببا تببذنتن نتبب  ليٓكببلال  ٖجبب٢ رٝبب    

 .ٍٞ  ل٭د  ليعنر

 اهلجاء يف العصس اإلسالمي

ٍٞ  ٕ فب٤ٞ لالسب٬ّ ليبذٟ      رٍٝٔ ليٓبٜٛٗ

عُببٌ عًبب٢ تُٓٝبب١ طرؼبب١ٝ لي ببند ٚارنلزٖببا  

َشتك١ًً عٔ ليظرؼ١ٝ لؾُاعٝب١ال  د٣ اىل  

يف  ًاْظ٤ٛ ٖجا٤   بذ ًٜت ب  تبل جيٍٝ    ٖ جُّب  اىل 

ل٭طببراؾ َببٔ حٝبب  اْٗببِ  طببراؾ  ؾ    

ٍٞ  ٕ  نٜن239 اٖٛ  ٍٚ َٔ  ًل(. ٜٚكن  ليٜٓٛٗ

ربببٍلٍ َبببٔ لهلجبببا٤ ليعنربببٞ رببب ٕ  د بببٌ هٝببب٘   

ٍٞا  ؾ   (ال ٜٚبنّد ٖبذل   239ليعٓؼن ليظرؼب

ٍٔ لهلجببا٤ عًبب٢ ٜببل  نٜببن اىل      ليتخببٍٛ م هبب

عاٌَ ل٫ؿهنل . ٜكٍٛ: اٚليهنٜف  ْ٘ البا  

 . هخبل ًلهعٌ ذيو ٭ْ٘ لؿهن ايٝ٘ لؿهنل 

حاٍٚ  ٕ ٜٗجبٛ لي بنزدم تبال يب٘  ٕ لهلجبا٤      

ليكاًٞ ٚحلٙ ئ ٜ ٝلٙ. هاي نزدم راحكاٜٝص 

ٛ  ليظب ٕال     ليكا١ًٝ نإ غا١ٜ م لينهعب١ ٚعًتب

يبببٝص رببب٘ َبببٔ ٖبببذٙ ليٓاحٝببب١ عٝبببٛ  تشبببُذ  

ؾنٜببن تجبباٍ ٚلسببع م ٖجا٥بب٘  هٗببٛ َببٔ     

رُٝ  عظِٝ لجملل ٚلؿش .  ربٛٙ غايب  َبٔ    

 ؾ  َظبباٖري ليعببن  م ليهببنّ ٚليٓجببل٠ا  

(. ٚ بببٍلٙ ػعؼبببع١ نبببإ َبببٔ ٚ بببٛٙ     239

ليؼببببببخار١ لحرـببببببنَلال ٚنببببببإ  ٜبببببباّ  

تهنَبب١ عظُٝبب١ ٖببٞ    ًللؾاًٖٝبب١ َظببٗٛ  

َهنَب١ اْكباذ ليآبان َبٔ ليبٛ دال اذ نبإ       

ٜظرتٟ ليآ  لحعٍنؿ١ يًبٛ د رٓباقتل ٚ بٌ    

 (. 239  ؾ
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ال ًاَعبببَلَ ًل َبببا  نٜبببٌن ههبببإ هكبببري   

ال رًببؼ ربب٘ ليارببٌ  ًاد٦ْٝبب ٚنببإ  رببٛٙ غبب٬ًٝ 

ا٠٤  ْببب٘ انبببإ عبببٍؽ ؿبببنع ليظبببا٠  ٚليبببلْ

ُ عال      ً ببب  حتببب٢ ٫ ُٜشبببب يٝر بببٞ ػبببٛن لؿت

 (. 239هٝهً  ايٝ٘  ريلُْ٘ لين هلا  ؾ 

ٚقل تابل٣ ؾنٜبن رعبل ٖبذٙ لحكا ْب١       

ربببل ٚؿبببع٘ ل٫ تُببباعٞ ٚٚؿبببع لي بببنزدم  

ل٫ تُبباعٞ  ْبب٘ غببري قبباد  عًبب٢  ٕ ٜٗببلّ      

ُّٕ ٖبببببٛ لعتُبببببل لهلجبببببا٤ ليكاًبببببٞ    فبببببل ٙ ا

 َببببٌ هٝبببب٘ال   لحعٗببببٛدال هاؿببببهن اىل  ٕ ٜت  

يٝتٍٛػٌ اىل  ٕ ٖذل لجملبل لحبٛ ٚ  ُٜر بٞ    

ٚلحل٠ أَ  حكن ليظرؼٝانال هُِزم عٓ٘ 

اٝببببا  لؿشبببب ال هبببب ذل ربببباي نزدم ٜتاببببٍل٣ 

 (. 233حعاػنٜ٘ ع٢ً حكٝكت٘ا  ؾ 

ٍٞ ؼًٝبببٌ طرؼببب١ٝ     ٜٚهُبببٌ ليٓبببٜٛٗ

لي ببنزدم ليل٦ْٝببب١ ركٛيبب٘: اٚلؿبببل  ْٓببا يبببٛ    

 ْعُٓا ليٓظن م سريت٘ م ل٭غاْٞ ٚ لْاٙ 

َببٔ  ًلال َكَ ببنًاال د٦ْٝببًا ليببٓ صال  ظببعحكببري

ليظبببببجاع١ لؾشبببببل١ٜال َٚبببببٔ ليظبببببجاع١  

ـتًتل   ًاال هاسكًال٭در١ٝ َع اىل حلٍّ ٫ ٜ٪ذٟ ل

 ًاال  ا٥ٓببببًاٚحببببلٙ رببببٌ ٜبببب٪ذٟ ليببببذٚم  ٜـبببب 

 (.233...ا  ؾ ًاَتكًا

ٚقبببل لقتبببٓؽ  نٜبببن ٖبببذٙ ليؼببب ان   

ليظرؼبب١ٝ ليك٦ُٝبب١ م لي ببنزدم يببريد عًبب٢  

 قؼبببٝل٠ يببب٘ تعبببل َبببٔ  قببب٣ٛ قؼبببا٥لٙ م    

هٝب٘ال ربذٍ هٝٗبا     ًالي رنال ٚ عظُٗبا لاحب  

ٛ قبببا  ٚلؾتببب٬ٍ      ِ  راي  قؼببب٢  ٗبببلٙ يٍٝتشببب

 ٚلحتٗار١ال رٌ رايَعْ ١ال ٖٚٞ لي  َهًعٗا:

ّٔ رببببزٚ ل٤َ لؾزٜبببن٠َ ْبببباق     ؼببب

  

يف    ِٛ  ل٥بب ٍت تاتػببٞ ليابب  حببٓل  ع ُجببٛ

   

هٝكٍٛ   نٜبن( م قؼبٝل٠ يب٘ ٜبٓك      

هٝٗببا هرببن لي ببنزدمال ٚعببزم عٓبب٘ ركشبب٠ٛ    

٬ٍ ٚليٛقا  ٚليع ١ ليذٟ تهً ٘ال اٛ   لؾ

ٜٚٗا ِ طرؼٝت٘ رربلع١ال هريسِ َ ؼاهلا 

ٍٟ ن ْببب٘ ػبببٛ ٠   م َظبببٗل نا ٜهببباتٛ 

 ح١ٝ ْاطك١ال ٖٚٞ لي  َهًعٗا:

يف   يف لحتكبببباَد ٞ   رببببع  لحٓببببز   ٫ حبببب

  

ّّ سببامليف  ٌِ َببذُّ حًْبب ُّ ربب٘    َٚببا حبب

   

ٜكبببببٍٛ  نٜبببببن م ٚػبببببف طرؼببببب١ٝ 

 لي نزدم:

ّّ لي ببنزدميف   ًاهاسببك ٚقببل ٚيببل نُّ  

  

يف    ٚ لزت قؼببرييف ليكببٛل٥ ٛ زُّ  ٚ ببا٤ نُّ ربب

   

   ٌِ ٕ   بباٌ  يً بنزدميف َشببً  َٚبا نبا

  

ٔ  َقببببند يف  ًليٝبببب َ ُ٘ غببببرُي ْببببا٥  يًٝتبببب

   

 ُ٘ ِٔ يًٝتببببب َ٘ اذل   ببببب ٌُ حاًٝببببب  ٜٛػ بببب

  

 يريقبببب٢ اىل  ا لتبببب٘ رايٍشبببب٬مليف 

   

ٍٞ م ٚػف ٖذٙ ليؼٛ ٠:  ٜكٍٛ ليٜٓٛٗ

  ٕ ٛ ٍٝاتٗبببببا يتهببببب الْظبببببن اىل ل تُببببباع  ز٥

اال اٚزٚلزاال ًل ٠ ليهاًَببببب١: اهبببببا ن ليؼبببببٛ

اال ايًٝبب٘اال اٍٜٛػببٌ ًلاقؼببري ليكببٛل٥ِاال اقببند

حاًٝبب٘ا. تهبباد تببن٣ رعٝٓٝببو ٖببذل لين ببٌ     

ليكؼببري ليكاَبب١ال ليكؼببري ليببن ًلال ٜببلٍ   

ع٢ً ل٭ ض غ ١ ٚ ا ال ٜٚرتقرب  فب٤ٞ   
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عٓببب١ً ٜٚشبببن٠ً هعبببٌ  ًلليًٝبببٌال ٜٚتً ببب  حبببَذ 

لي٦ًببباّ ل٭دْٝبببا٤ال ابببِ ٜشبببنع ربببايك ز عًببب٢    

يٝؼببٌ اىل حجببنلن  ا لتبب٘ا  ؾ   لؿابباٍ 

(. ابببببِ ٜعًبببببل عًببببب٢ ٖبببببذل  233-233ؾ 

: اػٛ ٠ عظ١ُٝ ليًٛح١ لؿ١ٝ ليتعاري قا٬ً٥

ل٫سبببتٝ ا٤ال قٜٛببب١ ليتعببباري عبببٔ لؿننببب١    

لحٛػببٛه١ال طببلٜل٠ ليٓكببٌ يًُعبباْٞ لحببنلد٠  

لسببببتثا ُتٗا َببببٔ لستاظبببباع هلببببذل لين ببببٌ     

لي اسبببل ليكبببذ  ليبببل٤ْٞ لـاٝببب . ٫ تبببن٣  

ٌٌ    م قا١ًٝال  ًلهٝٗا عـٛ رٌ ليبذٟ هٝٗبا   ب

 (.233د٤ٌْٞال ٭ٕ ْ ش٘ د١٦ْٝا  ؾ 

ٍٞ  ٕ لستهظاف  نٜبن    ٜٚن٣ ليٜٓٛٗ

ي ببٔ لهلجببا٤ ليظرؼببٞ نببإ  حببل  سببنل  

لاح٘ ليعجٝب  م َٛل ٗب١ لي بنزدم عًب٢     

َل٣ تًبو ليشبٓل ليهبٛلٍ. ا٫ٚ تكربل  ٖبذل      

ليٓجبباح حببل قببل ٙ إ مل تببل ى  ْبب٘ نببإ  

يفلٙ ليعن  ٚ َي ًاكاي  ًاط٦ٝ  بٛٙ  يهٌ َا ع

ٍٟ تكاٜٝشبب٘ ٚتكايٝببلٙا  م فببتُعِٗ لياببلٚ

(. ٚخيًبببببؽ اىل ْتٝجببببب١   لدٖبببببا 233 ؾ 

    ٍٔ رعٝل٠ً عٔ لحاايػ١ م ْؼٝ   نٜبن َبٔ هب

ليببذٟ  ًللهلجببا٤ ليظببرؽال هٝكببن   ٕ  نٜببن

ٍٝ ُِ ٖجا٥٘ قاً امل ٜزد ع٢ً  ٕ  ًاَا زلٍ َعظ

    ُّ ٍٞال ٚيهبببب رببببذ  ْببببٛل٠ لهلجببببا٤ ليظرؼبببب

ٌُ ل يهثري٠ تعٗلتٗا رايشكٞ ٚلاللا٤ ليعٛلَ

ليبببب    ببببذن م ارببببنلز لهلتٜٛبببب١ لي ندٜبببب١ال 

ٚزٜبباد٠ رؼببن ليعببن  رٗبباال ٜٚكظببتِٗ عًبب٢     

     ّٔ َٝزتٗببا لحشببتك١ًال حتبب٢ ٚػببٌ ٖببذل لي بب

ٍٞا    قؼاٙ م ليظعن ليعنرٞ عٓل لرٔ لينَٚب

 (.233 ؾ 

 فن اهلجاء الصخصّي على يد ابن السومّي

 نثبببببن لربببببٔ لينَٚبببببٞ َبببببٔ لهلجبببببا٤ 

 ذيبو   عً٘ َـنيف  لحثبٌال َثًب٘ م   ًلانثا 

     :ٍٟ ٍٞ. قببببباٍ لحعبببببٍن َثبببببٌ َدعابببببٌ لـزلعببببب

 (939ال ؾ 9191 لؿُؼٞال 

 ُ٘  يبببٛ  ْؼبببف  ليبببٍلُٖن ٖجبببا  ًٖتببب

  

  ٌُ ٍٞ  ٚ َدعَاببببببب  ن ْببببببب٘ لينَٚببببببب

   

ٍٞ ٜكبببٍٛ    ٚم تٓبببٛع ٖجبببا٤ لربببٔ لينَٚببب

     ٍٞ ْعببِٝ لؿُؼببٞ: اٚقببل ٖجببا لرببٔ لينَٚبب

ليٓببباض عًببب٢ ل بببت٬ف طاكببباتِٗال هببب تَٚيع    

رٗجبببببا٤ لحػبببببٍٓلال نُبببببا ٖجبببببا ل٭َبببببنل٤   

ظُبببا٤ ليبببذٜٔ ٫ ُٜثٝاْٛببب٘ عًببب٢ لحبببلح.     ٚليع

ٚنبببإ ٜٓكًببب  عًببب٢ يلٚحٝببب٘ال هٝٗجبببٛ   

ُّ نببببببإ علحبببببب٘ رببببببا٭َصال  َ بببببب ليٝببببببّٛ 

هٝتخاطبباٙ ليٓبباض ياببذل٠٤ يشبباْ٘ ... ٚمببٔ     

ْبببن٣  ٕ ٖجبببا٤ٙ َهابببٛع ربببايتٗهرِال ٜبببثري   

      ٛ ليـببخو تببا ٜبب تٞ ربب٘ َببٔ ػببٛ ت يًُٗجبب

ٜهٍان هٝٗا   ها٤ٙال  ٚ ػب ات٘ لؾشبل١ٜ   

ٍشببرن١ٜ ربب٘ال ُٜٚظببَعن     ٚ لحعٜٓٛبب١ال هٝببثري لي 

ـ ع ت٘. ٚيٝص نٌ ٖجا٤ لربٔ لينَٚبٞ َبٔ     ر

ٖذل ليكاٌٝال ه ٕ ي٘ ٖجا٤ً ٫ ٜعلٚ ليٍشاا  

 (.939ال ؾ 9191ٚليٍظتِا  لؿُؼٞال 

ٍٞ َع ليعكراد ع٢ً  ٕ لربٔ   ٜٚت ل ليٜٓٛٗ

عًببب٢ ليٓببباضال   ًللينَٚبببٞ مل ٜهبببٔ حكبببٛد 

ٚيهٓببب٘ خيتًبببف َعببب٘ م َشببب ي١ لؿشبببل  

ٍٞ ليبب  ْ اٖببا ليعكربباد عٓبب٘ال ٚ اا  تٗببا ليٓببٜٛٗ

عًٝ٘. ٜكٍٛ ليٜٓٛٗٞ: انٌ َا ْشت ٝلٙ َبٔ  

ليعكبباد م ٖببذل لحٛؿببٛعال ْٚٛلهكبب٘ عًٝبب٘ال  
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ٍٞ مل ٜاًبؼ ر٘ب     ْٚظهنٙ ي٘ال ٖٛ  ٕ لرٔ لينَٚب

ل رببا٭هنلد اىل    ليتببذَن ٚعببلّ لينؿببا ٚليـبٝب

حل ننٙ لياظنال  ٚ ع٢ً حل قش٠ٛ ليكًب ال  

ٚلْػبب٬م ليعاط بب١ دٕٚ َؼببا٥  ليٓبباض  هٗببٛ   

  نُببا نببإ رظبباٌ  م ػببُُٝ٘ طٝبب  ليكًبب

ُّ إ نبإ    َث٬ً م  ػً٘ طٝ  ليكً . ٚيهب

ٍٍٛ اىل ليكش٠ٛ ع٢ً ليٓباض ٚليهبنٙ    رظا  ؼ

ٍٞ مل  بل       لؿكٝكٞ يًاظن هب ٕ لرٔب لينَٚب

ي٘ ٖذلال ٚاذل نإ  نثبن  َٔب ٖجبا٤ ليٓباض     

ع  اقببذلعت م ٖجببا٥ِٗ َببللهع       ًاربٌب  قببذع   طبٓب

سبنٜع   ًله ْ٘ ظٌ  رل ًاٚراد٥ ًلَٚال٤ٚ ًاَٚٗا 

ـببب  سبببنٜع لينؿبببا. ٖٚبببذل ليػـببب  مل   ليػ

ُّ عٓلٙ اىل حكبل دل٥بِ نُبا لسبتخاٍ      ٜشت َخ

عٓل رظا . ٚاذل ناْ  َؼا٥ا٘ ٚحنَاْ٘ قل 

 عًتب٘ب  شببل ليػببري عًبب٢ ْعُٗببِال ٜٚتُٓبب٢       

ا٘ ٖببٛ هبب ٕ       زٚلٍ ليػٓبب٢ َبٔب  غٓٝببا٥ِٗ يٝؼبٝب

َ٘ آ٫ّ غريٙ َٔب   َُّش ٖذل لؿشل يٮغٓٝا٤ مل ُٜ

ل٭طبببببكٝا٤ ٚمل ٜػًبببببل قًابببب٘ب دٕٚ َؼبببببا٥      

-239ال ؾ 9191ْشببببا١ْٝا  ليٓببببٜٛٗٞال  لال

233.) 

ّٞ عًب٢       ِ  ربلل لهلجبا٤ُ ليظرؼب ُّ َيب ٚيه

ٍٞ ٖببذل ليظبباعن ليعااسبٞب م       ٜببل لربٔب لينَٚبب

؟ لبل   ٚؿذ ػٛ ٙ ٚ نثن ػًٝات٘ب نُبا٫ً  

ٍٞ ليبذٟ    لؾٛل  عٔ ٖذل ليش٪لٍ عٓل ليٓبٜٛٗ

ٜن٣  ٕ ليذٟ لر٢ ٖذٙ لحًتهت١ لهلجا٥ٝب١ هٝ٘ب   

  ٛ   ٚااُْٝٗبا:  سااإال  ٚهلُا: نثن٠ عٝٛر٘ب ٖب

َكل تب٘ب عًبب٢ ليتخًٝبٌب ليٓ شبٞب ٚليتعُببل هٝب٘ب  

٤     (.233 ؾ  تٓاٍٚ ٖبذٜٔ ليشباال رظبٞب ٚسٓب

 َٔ ليتخًٌٝ.

. كثسة عيوو  ابون السوموي اجلسودية     1.3.2

 والنفسية

ٍٞ  تغنّ اىل  ٍٞ  ٕ لرٔ لينَٚ ٜن٣ ليٜٓٛٗ

حبببلٍّ رعٝبببل رٗجبببا٤ ذٟٚ ليعٝبببٛ  لؾشبببل١ٜ 

لحرتً ببببب١  ل٭حبببببل ال ٚنببببباري ل٭ْبببببفال   

ٝببببٓلال ٚؿببببرِ لي هرببببلال    ٚ بببباحع ليع

ٚعببنٜ  ليك بباال.. ان( ٭ْبب٘ نببإ ٜظببعن    

ٖببٛ ْ شبب٘ رببٓكؽ طببلٜل م ٖببذل لؾاْبب .  

ٚقبل ٜاببلٚ ٖببذل ليشببًٛى يببل٣ لرببٔ لينَٚببٞ  

ٖٛ ذلت٘  ًاال ههٝف ي٘  ٕ ٜٗجٛ عٝاًاعجٝا

ٚ يٝص حنٍٜ َبٔ   ًاتٔ ٜشبهٔ رٝتب   ًاٜعاْٝ٘؟  ت

ليز اج  ٫ ٜنَبٞ ليٓباض راؿجبا ٠؟  يبٝص     

ٍٔ يًعكببببٌ  ًاٖببببذل فاهٝبببب ٚيًُٓهببببل؟ ٚيهبببب

ٍٞ ٜكببلّ تعًبب٬ًٝ يٮَببن ربب ٕ اليهاٝعبب١  ليٓببٜٛٗ

لالْشبببا١ْٝ م تعكابببلٖا ليٓ شببباْٞ ليظبببلٜل 

ٍَبباا  ؾ  َببا تُٗببٌ لحٓهببل اُٖببا٫ً   ًاغايابب تا

(. ٜٚظببببنح ليٓببببٜٛٗٞ لؿايبببب١  نثببببنال 233

ٍٔ لؿكٝكبب١ ٖبٞ  ٕ  طببل َببا    هٝكبٍٛ: اٚيهبب

ْٗجٛٙ م ليػري ٖٛ ليعٝٛ  ليب  مبص رٗبا    

طببببببل لينذل٥ببببببٌ ااببببببا ٠ م  ْ شببببببٓاال ٚ ٕ  

يهنلٖٝتٓا ٖٞ لينذل٥ٌ لي  ْن٣ ٚ ٛدٖا 

هٝٓببببباال ٚيعًٓبببببا مببببباٍٚ اػببببب٬حٗا هببببب٬    

ْشببتهٝعال هٓشببر ي عًٝٗبباال ْٚتببرٍبّ رٗبباال     

ٍّ  ْ شببببٓا م   ٚيهٓٓببببا ٫ ْشببببتهٝع  ٕ ْببببُذ

(  ٚيذيو اْتًُص 233 غً  ل٭حٛلٍا  ؾ 

تٛ ببل هٝبب٘ ٖببذٙ لينذًٜبب١ رؼببٛ ٠      ًاطرؼبب

 ُ َّٗا هٝببب٘ال َٓبببتك ًا طبببل ػشبببٝ ُل ال هٓبببذ

رذيو َٔ ليهاٝع١ لي   ٚ بلن هٝٓبا مبٔ    

ٍ  ٖذل ليٓكؽا  ؾ   (. 233َثا
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ٍٞ يتلعِٝ ْظنٜت٘ ٖبذٙ   ٚ ظل ليٜٓٛٗ

 َثًبببب١ نببببثري٠ َٚتٓٛعبببب١ال ٚنبببب ٕ يلٜبببب٘   

ر ٕ ليكنل٤ سٝرتددٕٚ م قاٛهلباال   ًااحشاس

س قتؼببببن َٓٗببببا عًبببب٢ َببببا ٜبببب تٞ. ٜكببببٍٛ     

ٌٍ  طببل ليٓبباض س ببر ه  ٍٞ: اٚيعبب عًبب٢  ًاليٓببٜٛٗ

ٟ ٫ ٜبذٚم لـُبن ربٌ    ليٍشها ٣ يبٝص ليبذ  

 ًاليذٟ ٜظنرٗا راعتللٍال ٚ نثنِٖ ننٖ

يًار٤٬ يٝص لحشنفال رٌ ليذٟ هٝ٘ ْزعب١  

طاٝعٝبببب١ ي٬قتؼبببباد. ٚيعببببٌ  طببببل ليٓبببباض   

عبببببٔ ليهشبببببٝذ ٖبببببٛ ل٭عبببببنجال    ًللرتعببببباد

َببٔ ل٭عُبب٢ ٖببٛ ل٭عببٛ ال    ًلٚ طببلِٖ ْ ببٛ  

يًُجذّٚ ٖٛ ل٭ بن ا   ًاٚ طلِٖ لستظٓاع

 (. 231-233 ؾ ؾ 

ٍٞ ٖببببب   ذٙ ليظببببباٖن٠ ٜٚشبببببُٞ ليٓبببببٜٛٗ

اٜبباٙ م  ًاليٓ شبب١ٝ رامسٗببا ل٭ ببٓت عا ؿبب  

حاطببب١ٝ م  سببب ٌ ليؼببب خ١ال ٫ٚ ٜبببذنن   

تن تٗببا.  َببا مببٔ هشببٓال  رتشبب١ُٝ ٖببذٙ  

ليظبببباٖن٠ ليٓ شبببب١ٝ َرت ببببل اٜاٖببببا اىل    

ليعنرٝبببببب١. اْٗببببببا لالؿبببببب ا٤  ٚ لالسببببببكا    

 projection  ِل ببببع َعجُٓببببا: َعجبببب   )

م قا٥ُب١   3239ليعًّٛ ليرتر١ٜٛ ٚليٓ شب١ٝال  

ٍٞ ٜظبنح لحؼبهًذ    لح نل ع(. ٚيهٔ ليٓبٜٛٗ

ركٛيبب٘: اَٚعٓبباٙ  ٕ لي ببند   ًاػببخٝخ ًاطببنح

ٜعهبببص عًببب٢ غبببريٙ ليعٝبببٛ   ليببب  هٝببب٘ال   

َّٗا هبببببِٝٗا  ؾ   (. ابببببِ ٜ ٍشبببببن   231هٝبببببذ

ٍٞ را٫ستٓاد اىل ظباٖن٠ لالسبكا   ٚ    ليٜٓٛٗ

ٚ يتببع  لرببٔ لينَٚببٞ       لالؿبب ا٤ ليٓ شبب١ٝ ٖببذٙ 

رٗجببببا٤ ذٟٚ ليعٝببببٛ  لؾشببببل١ٜ اىل ٖببببذل  

ّٝل لؿببببلال ٚت ّٝلِٖ تؼبببب   ا٭ْبببب٘ ٖببببٛ  ًلؼبببب

را ت٫٬ت٘ لؾشل١ٜ لؾشُا١ْٝ ليظلٜل٠ال 

ٚرببذيو ل٫ ببت٬ٍ ليعؼببٍت ليببذٟ ٜاببلٚ  ْبب٘ 

رًببببؼ هٝبببب٘ حببببٍلٙ ل٭قؼبببب٢ال  عبببب  تظببببٓ   

لح اػبببٌال هجعبببٌ َظبببٝت٘ غاٜببب١ م ليكببباذ  

ٚليظبببببببٓاع١ال ٚمبببببببٌ عًببببببب٢ َعاػبببببببنٜ٘ 

يهنلٖٝتٗببا ننلٖٝبب١  ايٝبب١ ٚننلٖٝبب١   

ؼببب٘ ُ ًتكٝببب١ م إٓ ٚلحبببلال قبببل  حبببص رٓك  

ٓ   ُص م    ُٜببببب ليظبببببلٜلال هًجببببب  اىل  ٚي٦بببببو 

ٖجا٥ِٗ ٚتؼٜٛنِٖ ٖذٙ ليؼٛ  لي٬ذعب١ال  

 (.231عٔ حٓك٘ ٚطعٛ ٙ رايٓكؽا  ؾ 

ٍٞ يٮطبراؾ        ٚ َبا ٖجبا٤ لربٔ لينَٚب

ٍٞ  ٕ ساا٘  ١ذٟٚ ليً خ٢ ليهًٜٛ هري٣ ليٜٓٛٗ

ٖبببٛ ات ها ببب٘ ليظبببلٜل رَكؼ بببن ؿٝتببب٘ ٖبببٛال  

(. 222ٚحشلٙ اٜاِٖال َْٚكُت٘ عًِٝٗا  ؾ 

اذل تبذنرنْا  ٕ لربٔ    ًالد ل٭َن ٚؿبٛح ٜٚزد

َ٘ ليظبلٜل عًب٢       ٍٞال رتب اري َبٔ س بر هت لينَٚ

م  ٕ  ًاعٝٛربب٘ ٖببٛال مل ٜهببٔ ٜببرتدد  حٝاْبب 

ٛ  ْ ش٘  ع٢ً طنٜك١ لؿه١٦ٝ(:  ٜٗج

ٕ  ٜاهٞ ليظاا   َٔ   ز عت ُّ نا  َ 

  
 هًشبب   رهببٞ عًٝبب٘ َببٔ   ببز عيف   

   
 َ٘  هبببب ٕ  ٚ ٗببببٞ  ركتبببباذيف  ػببببٛ َت

  
ٍ  رببٞ ناحظببٝ َ   ٚليٍؼببًتعيف َببا زل

   
ُّ َببا     طببّ  َببا نٓببُ  قببيا  ٖببن

  
 نٓبببُ  هشببباخإ  بببايل ليَابببل عيف 

   
 اذل   ببببببذُن  لحببببببنآ٠  سببببببًر   

  
 ٞ ٍ  َْهًتعببب  ٚ ٗببٞ َٚبببا َبببٍ  ٖبببٛ

   
يف َٚبببا   ـتِند لَؿشبببا  ُطبببَػ  ُ  ربببا

  
 ٜؼببببببًتُذ ٚ ٗببببببٞ ا٫ يببببببذٟ ٚ  عيف

   
 نبببٞ ٜعُابببل للت م لي ببب٠٬ ٫ٚ  

  
 ُ بببعيفٜظبببٗل   هٝببب٘  َشبببا ل  لؾت  
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ٍٞ انبببإ ٜبببل ى َكبببلل   ٚلربببٔ لينَٚببب

اٜذل٥بب٘ يًٓبباضال ٜٚتبب يرِ َببٔ ٖببذلال ٜٚػـبب  

 ٘ ٭ْبببب٘ م حكٝكتبببب٘ طٝبببب    -عًبببب٢ ْ شبببب

ٜٚٓلّال ٜٚ  ذ ع٢ً ْ ش٘ ليعٗٛدا -ليكً 

ُّ    293 ؾ  ( رببب ٫ ٜعبببٛد اىل ذيبببوال ٚيهببب

ٖٝٗببان يبب٘  ٕ ًٜتببزّ رعٗببلٙال ٖٚببٛ لحتكً بب     

ل٭طبببببٛل ال ليشبببببنٜع ليػـببببب ال ليشبببببنٜع    

ٍٞ:  ؾ  لينؿ٢ق ٜكٍٛ لرٔ  (293لينَٚ

 آيٝببببببببببب  ٫  ٖجبببببببببببٛ طتبببببببببببٛل  

  

  ٞ ُّ ٖجببببببباْ َ ببببببب  ٍ ليبببببببلٖن ا٫ 

   

 ٫ رببببببببببٌ سبببببببببباْطنُح لهلجببببببببببا  

  

ُّ زَبببببببباْٞ َ بببببببب  ٤  ٚإ  َبببببببباْٞ 

   

 ُّ ُٗبببببببببب ٔ  لـ٥٬ببببببببببُل نًا   تَبببببببببب

  

  ٞ  هًٝ   بببببببببذٚل ٍَٓبببببببببٞ  َببببببببباْ

   

  ٔ ِٞ َبببببببب  َحً ُببببببببٞ  عببببببببّز عًبببببببب

  

 غـببببببت اذل غـببببببت ع نلْببببببٞ

   

  ٚيتببببببببببب٢ ظًٗبببببببببببٞ رعبببببببببببلَا 

  

ُّببببُ   َببببٔ حَ  ٞ َْه  ًُببببٞ َعٓبببباْ

   

. مقوودزة ابوون السومووّي علووى الت ليوو     2.3.2

 النفسّي والتعنق فيه

ٍٞ ٖببذل لحكببل ٠ ٫رببٔ       ٜظببنح ليٓببٜٛٗ

ٍٞ ٚليتعُبببل    لينَٚبببٞ عًببب٢ ليتخًٝبببٌ ليٓ شببب

هٝبببب٘ال هببببري٣  ٕ رعبببب  ػببببٛ ٙ لهلجا٥ٝبببب١   

ٞ  اىل قهبعت     تتجاٚز ليّشاا  لحعٗبٛدال يرتتكب

ٍٞ ليبلقٝل عًب٢ ليبنغِ     م ليتخًٌٝ ليظرؼ

ٍٞ ٜكلّ ػٛ ٠ عٔ َٔ اجي ازٖا  هارٔ لينَٚ

ٛ  تاببلٚ هٝٗببا طرؼببُٝت٘ هندٜبب١ رببا ز٠    لحٗجبب

َٚٛ ز٠ال هٗٞ تٓهابل عًب٢ طبرؽ ٚلحبل     

رعٝببب٘ال ٫ٚ عهبببٔ تعُُٝٗبببا عًببب٢ سبببٛلٙ.    

   رٝتٝ٘ م ٚػف غٌٝ:  يٓ  ذ َث٬ً

ٕ  ْهًبُ  حا ب١ً     غتل ْٚا اىل َُٝبٛ

  

يف   ًلٚ ٝبز  ًاه ٚس ع ٓا َٓعب  َ ه ب  رب٬ 

   

ٍ  لعببذ ْٚٞ   ُّ َ َاًْبب١  ٚقببا  إ ُررًبب

  

يف   ٍٕ ٜببلٟ كًٛقبب١  َ ًكبب١ت ليكت بب  ٚا

   

يكببببل قببببلّ لرببببٔ لينَٚببببٞ م ٖببببذٜٔ    

لياٝتل ػٛ ٠  ل٥ع١ يارٌٝ َبٔ ْبٛع َعبلال    

ٟ  غٝبببٌ. اْببب٘ ْشبببُٝ  ٚحبببَلَٙال ٖٚبببٛ ٫    ٫ ٭

ٜظببا٘ غببريٙ. اْبب٘ غٝببٌال غببري   ْبب٘ ظنٜببف      

جيُع اىل ليارٌ ػ ان اظتنف لؿبلٜ ال  

حعظبنال ٜكارًبو   ُٚحشٔ لجملاًَب١ال ٚيتهبف ل  

ال ٜٚنه  س٪ليو ر د    بٍِّ  ًاَنيفح ًاَاتشُ

ٚلعرتلف َ َخِال ه٬ متًو را٫د  ٕ تاتشبِ  

ٚتـببخوال ٫ٚ تشببتهٝع  ٕ تشببر ي عًٝبب٘    

 (.229-229ٚؼتِلا  ؾ ؾ 

 

ٍٞ ا ٕ َٓظبببب  ٖببببذٙ     ٜٚ٪نببببل ليٓببببٜٛٗ

ليكببل ٠ ٖببٛ لْهُاطبب٘ ليظببلٜل م ْ شبب٘ا  

(. ْٚببببنلٙ ٜ ٍؼببببٌ م طببببنح ٖببببذٙ 229 ؾ 

ٍَب  ًاالٚ ٭ٍٚ ١ًٖٚ تٓاقـب لؿاي١ لي  ت ال ًاتا

اذ نٝف عهٔ حٔ ٜبٓهُع م ْ شب٘ال   

ٜٚٓعزٍ عٔ ليٓاضال  ٕ جيٝل ؼًٌٝ ْ ش١ٝ 

ٍٔ حكٝكبببب١  لٯ ببببنٜٔ ٜٚتعُببببل هٝبببب٘؟ ٚيهبببب
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ُّ ٫ تٓباق     ٍٞال   ل٭َنال نُا ٜكٍٛ ليٜٓٛٗ

ٍٕ ليهنٜكبببب١   م ذيببببوال ٚليش ببببنٍُ م ل٭َببببنا 

ليٛلحل٠ لي  ْشتهٝع  ٕ ْ ِٗ ليٓاض رٗاال 

 ل  م ػُِٝ سبنل٥نِٖال  ٕ   ٚمز  َا

يفُ ٖا  ْ ِٗ  ْ شٓا مٔال ٚلٝل تٍتاع َا ٜعت

َببٔ كتًببف ليعٛلطببف ٚلؿببا٫ن. نٝببف    

حبزٜٔ  ٚ غاؿب   ٚ ٜبا٥ص     ًاتعنف  ٕ ه٬ْ

؟ ٚنٝبف تكبن  ليهب٬ّ    ًل ٚ ٜ تهٌ حش ل

هتعببببببنف  ْبببببب٘ ٜببببببلٍ عًبببببب٢  حببببببل ٖببببببذٙ 

(. إ سببببا  ذيببببو  329ل٫ْ عببببا٫ن؟ا  ؾ 

ل ا  ُّ نًبب٘ ٚلحببلال ٖٚببٛ: ا ْببو  ْبب  قببل ح بب 

ٍُ ليٓ شبب١ٝال ه ْبب  تعببنف   يببو ٖببذٙ ل٭حببٛل

حايتببو لؾشببُا١ْٝ ٚليعكًٝبب١ حببل ت عُّببنيفض   

ُٗو تكًرؼب   ًايوال ٚتعنف نٝف ٜتكًؽ ٚ 

ال ٜٚشبببنع   بببٛم قًابببو  ٚ ٜاهببب٧ال   ًاَعٝٓببب

ٚ ببببل  يببببو غببببري ٖببببذل َببببٔ ليع٬َببببان   

لؾشببل١ٜال ٚتعببنف َببا ٜؼببل  عٓببو هٝٗببا    

(. ٚخيًبببؽ 329َبببٔ سبببًٛى ٚ ي ببباظا  ؾ 

ٍٞ اىل  ٕ ل يظبببرؽ ٜعبببنف  حبببٛلٍ   ليٓبببٜٛٗ

لٯ نٜٔ تكا ْتٗا ر حٛليب٘ال ٚ ٕ لؿهبِ   

ُٙ لالْشإ ع٢ً  حٛلٍ لٯ نٜٔ  ليذٟ ُٜؼَُّلُ 

لؾشُا١ْٝ ٚليٓ ش١ٝ الا ٖٛ ع١ًُٝ قٝاض 

 (. 329ق   ؾ 

ٚ َبباّ ٖببذٙ لؿكٝكبب١ يببٔ ْعجبب  اذٕ    

ٍٕ لْهُاغ لرٔ لينَٚٞ ليظلٜل ع٢ً    َٔ

ْ شبب٘ ٖببٛ ليببذٟ  ْببت  قل تبب٘ لي ا٥كبب١ عًبب٢  

  شٝان لٯ نٜٔ ٚليتعُل هٝ٘. ؼًٌٝ ْ

.. شووكال اهلجوواء اللوورا  أبوودا في نووا ابوون   3

 السومي وجّدد

ٍٕ ٖجببا٤ لرببٔ لينَٚببٞ      سببال  ٕ رٍٝٓببا  

ٜٓكشببِ اىل ا٬ابب١  ْببٛلعال  حببلُٖا تكًٝببلٟ 

عبب  ٫ ٜتعببل٣ ليٍشبباا  ٚليٍظببتِال ٚيشببٓا     

َعٓٝل ر٘ال ٚلآإ آ نلٕ  بِلد هُٝٗبا لربٔ    

ٍٞ ٚ رلعال ُٖٚا ػً  َٛؿٛعٓا  .لينَٚ

. هجووواء ابووون السوموووّي الووور  يعلوووو فيوووه 1.3

 الوصف ليبلَغ شكَ  الفنِّ الكازيكاتوز 

( caricatureليها ٜهبببببببببببببببباتري  

َؼببهًذ ٜشببتعٌُ يًتعبباري عببٔ هببٍّٔ سببا ن    

َبببٔ هٓبببٕٛ لينسبببِال ٖٚبببٛ ػبببٛ ٠ تابببايؼ م  

اظٗا  ؼنٜف لح٬َذ ليهاٝع١ٝ  ٚ ؼنٜف 

 ؼبببا٥ؽ  ٚيٝبببزلُن  اػببب١ ظشبببِ َببباال 

ٓكل ل٫ تُاعٞال  ٚ رٗلف ليٍشرن١ٜال  ٚ لي

ٍٞال  ٚ لي ببببببٍ ال  ٚ غببببببري ذيببببببو.   ليشٝاسبببببب

ّٔ ليها ٜهاتري يًنسِ ليذٖ   ٜٚشتعا  ه

ٚليتؼبببببٜٛن ل٭دربببببٞ لي بببببٍ  ليبببببذٟ  دلتببببب٘ 

ليهًُببان م ليظببعن ٚليٓثببنال ٫ لـهببٛ  

١ِٝ  َٚبٔ ٖٓبا نبإ تؼبٜٛن       ٚل٭يٛلٕ لَؿش ب

لرٔ لينَٚٞ حٔ ٜٗجِٖٛ َبٔ  ب٬ٍ ٚػبف    

هلِ رعببببب   عـبببببا٤   شببببباَِٗ  ٚ  ؼبببببا 

    ٚ  ٍٙٛ ٚطابباعِٗ ليٓ شبب١ٝال هٝـببٍرِ  ٚ ٜظبب

 ٚ  ًا ٚ تظببٜٛٗ ًا ببٍنف ذيببو نًبب٘ تـببرُٝ

ًٜػببببببٞ ليتٓاسبببببب  م ليؼبببببببٛ ٠    ًاؼنٜ بببببب 

لؿكٝكٝببب١ ايػبببا٤ ٜاعببب  عًببب٢ ل٫رتشببباّ  ٚ   

 ليـخو. 
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ٚعتاز ٖجا٤ لربٔ لينَٚبٞ غاػبٝتل    

طبببلٜلتٞ ليٛؿبببٛح هٝببب٘ال نُبببا م رببباقٞ  

طبببببعنٙال ُٖٚبببببا: ػبببببلم ليعاط ببببب١ ٚدقببببب١ 

ٔ لينَٚبٞال نُبا ٜبال ْعبِٝ     ليتؼٜٛن. هبار 

( اػببادم ليعاط بب١ م  939لؿُؼببٞ  ؾ 

ُّ  اا  س بر هت٘ال    َ ٖجا٥٘ال هٗٛ ٫ ٜٗجٛ ا٫ 

 ٚ تظببا٩َ٘ال  ٚ ُرػـبب٘ال هٗببٛ ٜٗجببٛ ليًخٝبب١ 

ليهًٜٛببب١ ليكاٝخببب١ال ٫ يعبببلل٠ٚ رٝٓببب٘ ٚربببل     

ُّ ٭ْٗببا تبب٪ذٟ تٓظنٖببا      ػبباحاٗاال ٚيهبب

ذٚق٘ لينقٝبل لحنٖبف ليبذٟ ٜشبنٙ لؾُباٍ      

قل مً٘ س٤ٛ ظٓ٘ رايٓاضال ٜٚ٪ح٘ ليكاذ. ٚ

ٚتربَ٘ رايلٖنال اِ َا  ػار٘ َبٔ َؼبا٥    

ٚ َبببنلض ٚعاٖبببان ْ شببب١ٝال نايتظبببا٩ّ    

اىل ليٓاضال  ًلٚلؿشلال ع٢ً  ٕ ٜٓظن طز 

ٚع٢ً  ٕ ٜاتل ِٖ راهلجبا٤ عٓبل  قبٌ رباد ٠     

ال ؾ 9191تؼبببببل  َبببببِٓٗا  لؿُؼبببببٞال 

939-933.) 

    ٍٞ َبببببٔ لببببباذج ٖجبببببا٤ لربببببٔ لينَٚببببب

ٍٟ قٛيبببب٘ ٜٗجببببٛ َيخ  ٝبببب١ً مل ليها ٜهبببباتٛ 

 تعجا٘ ٫ ٖٞ ٫ٚ ػاحاٗا:

 َببببببببببا٥لٌ   ًُتٗببببببببببا  ٚؿٝبببببببببب١ُ

  

ٌُ  ليٍظبببببنلعل اذل  تطبببببنيفعا   َثببببب

   

 يببٛ غبباؾ  م لياخببن رٗببا غٛػبب١ً

  

ْ ببببب٘    تع بببببا     ػببببباد  رٗبببببا حٝتا

   

ٌ   ليبببببنٜذ   رٗبببببا  َبببببٍن٠ً   ٚ  قارببببب

  

يفٖبببا اػببباع ا    مل تٓاعببب ُّ م  ه

   

 

ُّهتن٠      ِٜبب١ت ؿٝبب١ُ رظببع١ نثٝ بب١ َشببت 

ؿببببر١ُ ٖببببذٙ ليبببب  عهببببٔ لسببببتعُاهلا    

طاه١ً يؼٝل حٝتإ لياخن نً ٗا َٔ دٕٚ 

لسببببتثٓا٤ال  ٚ تًببببو ليبببب  تظببببا٘ طببببنلعل  

ُّٔ م عبببنض لياخبببنال  ٚ    َُظُّبببن ع  حننببب  

عاػب ١   ًاتًو ليب  تشبتهٝع  ٕ تؼبٍل   ب    

ٖٛ ببا٤ال هبب٬ تشببتهٝع ٖببذٙ ل رتلقٗببا َببٔ   

١ت ػببٛ  َشببتخ١ً غببري  طببل٠ نثاهتٗببا؟ق  ِٜبب 

ّٛ  م عامل ليٛلقع ٖذٙ ليب    يه١ٓ ليتؼ

ػبببٓعتٗا كًٝببب١ لربببٔ لينَٚبببٞ لؾاقببب١ال   

 ٚعاكنٜٝ٘ لـ٬ق١؟ق

ٌت غنٜبب   َٚٓٗببا نببذيو ٖجببا٩ٙ يارٝبب

ليارببٌال ٜكٍتببن م نببٌ طبب٤ٞال م ليهعبباّ    

    َ٘ ٚليظببببنل  ٚلؿا ببببانال حتبببب٢ م ْ  تَشبببب

ٚ عـببا٤  شببُ٘ال َببع اد لنبب٘ ليهاَببٌ     

ايببُلال هٗببٛ يببٛ لسببتهاع ر ْبب٘ غببري رببامت ٫ٚ  

ليتكببتري ر ْ بب٘ ٫نت بب٢ تٓرببن ٚلحببل َببٔ   

:َ٘ ُّ ُّر ن  ََ      

 ٘  ٜكتٍّببببببُن عٝشبببببب٢ عًبببببب٢ ْ شبببببب

  

 ٚيببببببببببٝص راببببببببببامت ٫ٚ  ايببببببببببَل

   

َٙ  ٚيببببببببببٛ ٜشببببببببببتهُٝع  يتكببببببببببترييف

  

ُّر ببببببنت ٚلحببببببلَ    ََ  تببببببْٓ ص  َببببببٔ 

   

 ٚقاٍ ٜٗجٛ ػاح   ْف طٌٜٛ:       

ِ   ًامًببب     ْ ببب   ٜبببنلٙ  ليٓببباُض نًاٗببب

  

ٌت َعٝاْبببببَبببببٔ   ض   ٫ تكٝببببباضيف ًاَٝببببب

   

 ًار٘ب ػباده    َهتَشبا    ًايٛ طب٦ُّ   نشبا  

  

 َـ٢ نايشَٝف ٚلي باضيف  ًل ٚ لْتؼا 
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   ُ٘ ّٟ  ْف رايؼ ليهٍٛ ٖذل ليبذٟ متًتب  

ُ٘ لحشهلال ٚليذٟ ٜشتهٝع ليٓاُض  ػاحُا

 ٩ٜتببب٘ ربببايعل لجملبببند٠ عًببب٢ ُرعبببل َٝبببٌال      

َٓبببب٘  ٖٚببببٛ اىل  ًلٚن ْببب٘ اذٕ يببببٝص  بببز٤  

ٕ ٜشبببترلَ٘ ػببباحا٘  دل٠  ذيبببوال قاربببٌ ٭ 

يًتهشببببببب ال  ٚ يتخكٝبببببببل ل٫ْتؼبببببببا  إ 

لسبببتعًُ٘ م لؿبببن ال عٓبببلٖا عهبببٔ  ٕ 

 ع٢ً  قٌ تكلٜنق ًا ٚ ه س ًاجيعً٘ سٝ 

ٚيًُػببٍٓل َببٔ ٖجا٥بب٘ ْؼببٝ  ٚلهببنال    

ٛ يتببع تجببايص ليًببٗٛ        هكببل نببإ طببلٜل لي

ٚليهببببن . ٚيبببب٘ م ٚػببببف َببببٔ ٜشببببتثَكٌ     

 ًاغٓببا٤ِٖ ٖجببا٤ٌ َكببذع. قبباٍ ٜؼببف َػٍٓٝببب     

 غٓا٥٘: ٜتهًف م

 ُ٘ ْ ببببببب  اْبببببببو  يبببببببٛ تشبببببببُُع  ؿا

  

 تًبببببو ليًبببببٛلتٞ يبببببٝص  ٜعبببببلٖٚا

   

  َ٘ ََببببب يف ُحً كٛ  ـًَببببب   َبببببٔ دل ببببب

  

يفسبببببببب ٛ سُّ  خيُٓببببببببُل َعتٖٛببببببببا ًاَُ

   

ٚقاٍ م َػٍّٔ آ بن قابٝذ لحٓظبن حتب٢     

 يه ْ٘ ؿ َلع ٖنيفّ:

ُ٘  ربببل   َبببٔ قببباذيف َٓظبببنيفَٙ   ًلؽايتببب

  

 حجببنل  ًاال  ٚ رايعببًلٚتببن ًاَُجاَذربب

   

ٌّن ْبببب٘ ؿبببب َلٌع م   يتِجبببب١ُ ٖببببنيف

  

ْ ػ ُب   ال  ٚ نبِن   ليٍٓظبن   ًااذل طلل 

   

ٜعً ببببِ ليؼبببباٝإ  ًااايثبببب ًاٖٚجببببا َػٓ ٝبببب

ليػٓبببا٤ال هابببلل يببب٘ نبببٌ طببب٤ٞ م ػبببٓعت٘   

ٞ ٤ َـبببهن  َظبببِت ال ًلْظببباز ُ٘ سببب ال ع زُّهتببب

ٚػببٛت٘ ٜظببا٘ عببٛل٤ ليهًبب .  َببا هْهبباٙ     

هكبل ربلٚلال حبل هبتذ هباٙ يًػٓبا٤ ٚليتبٍٓػِال        

ٕت.  يف طٍخببا ُّ رػبب ِٟ رػببٌال ن هربب اْبب٘ يببٝص  

ٕتال ربببايُؼ ليِظبببن ٙ ٚلسبببُع    ٌُ طٍخبببا ربببٌ ٖبببٛ رػببب

 ليظلقلق

 ُ٘ ٕ  ٫ ُتنؿبب٢ طنٜكُتبب   رببٛ سببًُٝا

  

يف يف ػببباٝا  ٫  م ليػٓبببا٤َ ٫ٚ تعًبببٝ

   

 يبب٘  اذل  بباٚ   ليهٓاببُٛ  َٓببتك٬ً  

  

يف  ؿنٌ  تؼن  ٚػٌٛن م  نلسا

   

ُّل هتبب١ُ  ََ  عببٛل٤ُ نًببُ  عًبب٢  ٚتببا يف 

  

يف م قاذيف قنُد ٚم   لستهاا يف ٖاَبا

   

َ٘ اذل ل تً با     ٚؼشُ  ليعبُل ههرٝب

  

يف يف  طٍخا ُّ  رػ يف  ههر  عٓل  ليتٍٓػ

   

ٚمل تشبببًِ لحػٓٝبببان َبببٔ ٖجا٥ببب٘.      

قاٍ م ٚػبف َػٓٝب١ ربلن يب٘ اكًٝب١ ليكبٍٛ       

حتببب٢ يهببب ٕ َبببا تكٛيببب٘ ٜكبببع م ل٭مسببباع  

 طا٘ رايًّٛ  ٚيذيو هب ٕ ابٛل  َبٔ ٜشبتُع     

ٛل  قٝباّ ليًٝبٌ   اىل غٓا٥ٗا ٜعادٍ ؿبع ٞ اب  

ٚػّٛ  َـإ.  َا ليظاعُن لحشهل هكل 

يف ٚليّشبه نيفال ٫    ًاغنم م ليظنل  طًا يًٓبٛ

   يؼٛتٗا: ًاطنر

َُع١ً َُشُّ لنُ م رع يف َا طاٖلُن   طٖا

  

يف َُٗببببا  َٜٛببببإ م ٜببببٛ  ن ٍُْببببا  ٜٛ

   

ا    ِِ فًُشٗب ُّ ؿب َ ب ٌّ ُتًكٞ ع٢ً   تظ

  

يف    اك٬ًٝ ق٫ًٛ  عًب٢ ل٭مسباعيف نباْيً ٛ
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   ٘  هلبببا  غٓبببا٤ٌ  ٜثٝبببُ   للت   سببباَع 

  

يف   يف ٚليٍؼبٛ  ؿع تٞ اٛلَ  ػ٠٬ ليًٝب

   

يف ٫  طنربب ً ببُ   طببنُ   را٭ طببا  ًاظًَ

  

يف ًاعًٝبب٘ب  رببٌب طًاببب  يًّشبببه نيف ٚليٓبببٛ

   

ٚقببباٍ م   بببن٣ ربببلل يببب٘ ػبببُٛتٗا        

َٔ  ٜاهع رايكًٛ  رل٫ً ًاعٓٝ  ًارظع ًا ظٓ

حتبببب٢ ال ًاقِاابببب ًا هٝكبببب ًا ٕ ٜهببببٕٛ  قٝكبببب

يٝػبببلٚال عٓبببلَا ؼببباٍٚ  اٖبببل٠ تًهٝ تببب٘ال 

   ن ْ٘ ػٛن طعري ُٜجُّن غ:

 ػببببُٛتٗا رببببايكًَٛ  غببببرُي  هٝببببلت   

  
 رببٌ يبب٘ م ليكًببَٛ  عٓببٌف ٚرهببُع

   
ُ٘ راؾٗببببببَل َٓٗببببببا    ٚاذل   قركتبببببب

  
 ُٜج بببّع ًلَ ً ببب   م حًَكٗبببا طبببعري 

   
ٚمل ٜشًِ ليٛ ٘ ليبذٟ  ًكب٘ عًب٢        

َٙ ليظببٓٝع لحت    يف ك ببَذعيف طببان١ً َعٝٓبب٘ َببٔ ٖجُّبب

ٌٛ ٭ ٬م ػباحا٘ ٚطاعب٘    ٖ جُّ ليذٟ ٜنلهك٘ 

ال هُكببببببارُذ ًالالْشببببباْٞال ٫ ٜكبببببٌ اقبببببذلع   

َ٘ رببببب٘ نًاٗبببببا ػتُبببببع م  ليهًببببب  لحظبببببِا

ٍٔ طابع ليهًب ال هبٛم ذيبو       ٛ ال ٚيهب لحٗج

نًببب٘ال   قببب٢ رهبببثري ٚ مسببب٢ َبببٔ طابببع    

ُّن ٢ُِ ع  ٛ  لحش . قاٍ ٜٗجبٛ  ًللحشهل لحٗج

    ػاح  ٚ ٘ طٌٜٛ: 

ُّبببب   ُٗببببو ٜببببا ع   ٚ ٍُ  ُن هٝبببب٘ طببببٛ

  

  ٍُ  ٚم ٚ ببببببَٛٙ ليهبببببب٬َ  طببببببٛ

   

 ًلَ كتببببباَرُذ ليهًبببببَ  هٝبببببوت طتبببببنٍ 

  

ٍُ ٍُ  عٓٗببببببببببا ٫ٚ تببببببببببزٚ  ٜببببببببببزٚ

   

َ٘   طٝا٤ُ  ػاؿاٌن    ٚهٝ

ٍُ  مانتٗببببببببا  للت  ٚلينسببببببببٛ

   
 هايهًبببببُ  ٚلُف ٚهٝبببببوت غبببببل ٌ  

  
 ٍُ َٙ  ُسبببببب ٛ  ه ٝببببببوت عببببببٔ قتببببببلُّ يف

   
  ٞ يف لحٛلطببببب  ٚقبببببل  ببببباَٞ عببببب

  
  ٍُ  ٫ٚ ؼبببببببببببباَٞ ٫ٚ  تؼببببببببببببٛ

   
يف سببببب٤ُٛ    ٚ ْبببب   َبببببٔ رٝببببَ   ٖببببب

  
 ٍُ  قؼبببببببببُتِٗ  قؼببببببببب١   تهبببببببببٛ

   
 ٍ  َشبببببببت عًٔ  هببببببباعًٔ  هعبببببببٛ

  
ٍُ  َشببببببببت عًٔ  هبببببببباعًٔ هعببببببببٛ

   
 َ٘  رٝبببببٌ   نُعٓببببباىت يبببببٝص  هٝببببب

  
   ٍُ ـُببببببٛ ُ٘ هت  َعٓبببببب٢ً َسبببببب٣ٛ  ْبببببب

   
     َ٘  َببببا  رببببٛ ح ببببؽت ههببببإ يُعثَُّْٓٛبببب

 ؿُٝتببببب٘( ْؼبببببٌٝ  ٚلُف َبببببٔ ٖجبببببا٤ لربببببٔ 

ٍٞ. إ ٖبببذل ليعثٓبببٕٛ قبببل تٛلطتببب  َببب  ع لينَٚببب

ػببباحا٘ م ٖجبببا٤ لربببٔ لينَٚبببٞال هػًاببباٙ   

٭ُْٗببا ٜظببهر٬ٕ نتثُّببن٠ًال ٖٚببٛ ٚحٝببل م   

َكا عتُٗبباق هبب ذل نببإ  رببٛ ح ببؽ ٖببذل     

٫رببٔ لينَٚببٞ هًٝاتعببل  ًلٜعتببرب ْ شبب٘ نت بب٪

 عٔ عثْٓٛ٘ق ٌٖٚ ٖذل يهٔ؟ق

  ُ٘ ٍٕ  ربببببببا  ح بببببببؽُ  ٚعثْٓٛ ببببببب  ا

  

ُّ ْاػببببا  ُُٖببببا  ػبببباذ  َيبببب  ًان٬

   

ُّ ٜٗجبببٛلْٞ َعببب     ًاقبببل  تغنٜبببا َرببب

  

ٕ  ل٭نثببُن ليػاياببا   ٚحببلٟ ٚنببا

   

ٕ  ن بب٪  ُّ نببا َ٘  ًلا َُبب ٞ  م زع  َيبب

  

ُ٘   اْاببببببببا  ُّ  ؿٝت بببببببب  هًٝعتببببببببز
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     ٍٟ َٚٔ ٖذل لهلجا٤ ليها ٜهاتٛ 

ٚػ ٘ ٭ُْف طٌٜٛال حػٍّٔ لمس٘ ادرصاال م 

 يٛح١ دقٝك١ ليتعاريال رايػ١ ليل٫ي١:

ٕ    ْ تبببببببو  ٖهبببببببذل ُّ نبببببببا  ا

  

ٌُ عٓبببببببببل ىت  ههبببببببببصُ   هاي ٝببببببببب

   

  ًشُّبببببب   عًبببببب٢ ليهنٜببببببليف ٚاذل 

  

 ٫ٚ  ا ايتببببببببببببببببوت  ػًَببببببببببببببببصُ 

   

ُّ  عًٝهُبببببببا  ٌ    ليشببببببب٬  قٝببببببب

  

 هتجٝبببببببببُ   ْببببببببب   ٚخيبببببببببنضُ   

   

ٍٞ م ػببببٛ ٠       ٚٚػ بببف لرببببٔ لينَٚبببب

ٖ   ًادقٝك ًا حل   ٚػ  ٖجا١ٝ٥   ٬ً ال ًاَن

جيٍشبببل يٛحببب١ً نا ٜهاتٛ ٍٜببب١ ْاطكببب١. إ  

حايببببب١ت ل٭حبببببل  تبببببذننٙ عايتببببب٘ ٖبببببٛ     

ٖ ١ال لؾشببل١ٜ لحـببهنر١ال َٚظببٝت٘    ِٛ لحظبب

   :ًلطلٜل ًاْ شٍٝ ًالي  ت٪ح٘ ا٬َٜ

   ُ٘ ٍ  قتذ ليتببب ُ٘ ٚطبببا  قتُؼبببن نُّ   اَدُعببب

  

ُّ ُٜؼبببببب تع ا  ُ٘ َرتر ببببببٌؽ    هه ٍْبببببب

   

ُٙ  َببببن٠ً   ٚن ٍُْببببا ُػببببَ ع  ُّ  قت ببببا

  

ٍُعببببببا   هبببببب حِص ااْٝبببببب١ً هلببببببا هتج

   

. هجوواء ابوون السومووّي الوور  يسوونو فيووه     2.3

 فيعيبلغ ِذزوة فّن السُِّخِس الس ًامسّو

ٍٞ  ٕ ليعكباد ٚلحبازْٞ  لربٔ     ٜن٣ ليٜٓٛٗ

ٍٞ: حٝاتبب٘ َبببٔ طببعنٙ يببٮٍٚال ٚلربببٔ      لينَٚبب

ٍٞ: حٝات٘ ٚطعنٙ يًثاْٞال لْظن قا١ُ٥  لينَٚ

لحنل بببع(  ربببلعا م لستهظببباف ًَهببب١   

  ٍٞ ليّشرُّنيف عٓل لرٔ لينَٚٞ  ٜشتعٌُ ليٓبٜٛٗ

َبببٔ ليّشبببرُّنيفٜ ١ م   َؼبببهًذ ليّشبببرُّنيف ربببل٫ً 

جا٤ عٓل لرٔ لؿلٜ  عٔ ٖذل ليٓٛع َٔ لهل

ٍٞ. ٚليّشبببببرُُّن ٚليِشبببببرُُّن ٚليِشبببببر ُن     لينَٚببببب

ٜ ١ت نًاٗا َؼادُ  يً عبٌ   ٚليّشرُّنيف١ِٜت ٚليّشرُّنيف

س َرن  ٜشُّر ُن: لْظن: لحعجبِ ليٛسبٝيال ؾ   

(. نُا حًركا م ؼًًُٝٗا ليالٜع هلاال 939

َبببلٜٕٓٛ هلُبببا ربببذيو  ؾ    ًاٚمبببٔ  ٝعببب 

( رٛػبببببب ٘ ironie(.  َببببببا ليّشببببببرُُّن   323

ٍٝببببب ًاَؼبببببهًخ م ليٛػبببببفال  ًاال ٚهٍٓبببببًا در

ٚطنٜكبب١ م ليتعبباري هٗببٛ   هببع رهببثري َببٔ   

ٍٞ عًببببببب٢ لهلجبببببببا٤  َكبببببببل ٠ لربببببببٔ لينَٚببببببب

ٍٟال  ٍٞال ٚليتؼببٜٛن ليها ٜهبباتٛ  ليظرؼبب

ٖٚٛ يٝص رايهثري م ليظ بعن ليعنربٞ عًب٢    

ٍٞ  ؾ   (. 323حل قٍٛ ليٜٓٛٗ

ٚليّشببرُُّن رببايتعنٜف يببٝص ليٓهتبب١  ٚ   

ٍُٝ٘ عًُبببا٤ ل  يابببلٜع لحتبببزلحال ٚيبببٝص َبببا ٜشببب

ٍ  ليذٟ ُٜنلد ر٘ لَؾبّلاال ٫ٚ   ِ  ٚلهلتزُّ ٗ ْه اليِت

(. 222-223ٖبببٛ لي هاٖببب١ ٚحبببلٖا  ؾ

اْ٘ اط٤ٌٞ  مسب٢ َبٔ ذيبو رهبثريال ٚ ْبل       

ال هٗبببٛ  د لالْشبببإ ل٭عظبببِ عًببب٢   ًلٚ بببٛد

َعانشبب١ ليكببل ال ٚظًببِ ليببلٖنال ٚقشبب٠ٛ    

ليهاٝعببببب١ال ٚعٝبببببٛ  لجملتُبببببعال ْٚكبببببا٥ؽ 

. ًاليٓاضال ْٚكا٥ؼ٘ ٖٛ. ٜشرن رٗبذٙ  ٝعب  

٫ ٜشّاٗاال ٫ٚ  تٍل عًٝٗباال ٫ٚ ٜثبٛ  رٗباال    

ًٍَبببٗا رٗبببل٤ٚال ٜٚاؼبببن سبببراهتٗاال     ربببٌ ٜت 

ٜٚاؼببببن تٓاقـببببٗاال رببببٌ ٜاؼببببن ت اٖتٗببببا   

ال ٜٚتخببٍل  ًاٚػبػنٖاال هٝعًبٛ عًٝٗببا  ٝعب   

عٓٗا رارتشبا١َ ٖاد٥ب١ال  ًًٝب١ال َشبتَر ٍت١ال     

 ًلٖازيف٥بب١. ٚحلٜثبب٘ ٜٓاػببٞ  يرببا ٜهببٕٛ قتببلٍ  
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ٞ ٤  ليً ع رذًلاا٥ن ال ٚا٫ ًا٦ٜال ٚ يرا ٜهٕٛ س

ال هايّشبببرُُّن ٖبببٛ لهلبببل٤ٚ  ًلحبببا نبببإ ُسبببرُّن 

ّّ عًببب٢    ّٛ ليتبببا ّّال ٚليعًببب ّّال ٚل٭د  ليتبببا ليتبببا

  (.222َؼا٥  ليلْٝاا  ؾ 

رٗبببذٙ ليهًُبببان لؾًُٝببب١ لؾًًٝببب١ال   

لحٛحٝببب١ لحِتشبببك١ال لحٓشبببج١ُ لحتٓاغُببب١ال    

لحتشا١َٝ لحرته ع١ال ليلقٝك١ م ليتعاري عبٔ  

ٍٔ    ٖٛن لحؼهًذ ٜعبٍنف ليٓبٜٛ   ٍٞ ٖبذل لي ب ٗ

  .ٍٞ لؾلٜلال لحالعال ليٓاد  م ليظعن ليعنرب

َ بببببلٜٕٓٛ اذٕ يًُبببببازْٞ ٚليعكببببباد م    آْبببببا 

لسهتظاف ًَه١ ليّشرُّنيف ٖبذٙ عٓبل لربٔ    

ٍٞ ليٓاقبل لحنٖبف      َ بلٜٕٓٛ يًٓبٜٛٗ ٚ  ٍٞ لينَٚ

لَؿببببببص  م تعنٜببببببف لحؼببببببهًذ رعُببببببلال  

ٍٝبببببب١ال ٚدقبببببب١ال ٚحٜٝٛبببببب١ال     ٚعًُٝبببببب١ال ٚتكٓ

َ ببلٜٕٓٛ ٫ربب   ٍٞ ٚطبب اه١ٝ طببلٜل٠  ٚ ٔ لينَٚبب

ليظبببببباعن لينقٝببببببل لؿاطبببببب١ٝال ليببببببلقٝل   

لالحشبباضال لحاببلعال لينل٥بببعال ليببذٟ  ْبببت     

ِٔ لياببببلٜع ليشبببباَٞ. غببببري   ْٓببببا     ٖببببذل لي بببب

َ لٜٕٓٛال قاٌ ذيو نً٘ال يًكل ال ليظاَيِال 

 ٚ ليكاسببٞال  ٚ ليعٓٝببفال  ٚ لجملَخببفال  ٚ   

ناْب  ليؼب ١ت ليب  عهبٔ      ًالينٖٝ ال  ٍٜب 

ٌِ ليظببن   ٚف  ٕ ْؼبب ٘ رٗبباال ليببذٟ ِٖٝبب ت نبب

لحادٜببببب١ ٚلحعٜٓٛببببب١ال ٚليا٦ٝٝببببب١ ٚليٛ لاٝببببب١ال  

ٚلؾشببببل١ٜ ٚليٓ شبببب١ٝال لح٦ًٝبببب١ راح سببببٞ    

ٚلٯ٫ّال ٚليظكا٤ ٚلـٝاانال لي  نْٛب   

لرببٔ لينَٚببٞ ٚ اببنن هٝبب٘ال ٚم َببا حٛيبب٘ال    

هجعًت٘ ٜت اعٌ َع ر٦ٝتب٘ ٚٚلقعب٘ رايهنٜكب١    

ِٔ لينهٝع لينلقبٞ   لي  ِٖٝ ت٘ الْتاج ٖذل لي 

ّٞ لي  ّشرُّن . ليذٟ  مساٙ ليٜٓٛٗ

إ اْتاج ٖذل ليّشبرن  ؼبٌال نُبا    

ٍٞ ام حبببا٫ن قًببب٬ٝن ٜظبببتل   ٍٝٔ ليٓبببٜٛٗ ٜاببب

ٌ  اىل ْٗاٜتببب٘. هببب ذل     هٝٗبببا ل٭مل حتببب٢ ٜؼببب

ٚػٌ اىل ْٗاٜت٘ قت ٌ لالحشاض ر٘ال ٚمتٌ 

لي ند ع٢ً ل٫ستٗزل٤ ر٘ال ٚليشرن١ٜ َٓب٘ال  

هٝاتشِ ٖٚبٛ م  طبل حبا٫ن ليتب يرِ  َٚبٔ      

ـبَخوتا  ؾ  ٖذل قبايٛل: طبّن لحؼبٝا١ َبا ُٜ    

222 .) 

  ٍٞ يبب٬ٓحع نٝببف ؼببل  لرببٔ لينَٚبب

ٍَبب عببٔ ليببلْٝا ليبب  ػاًٖتبب٘ ػببا٬ًٖ م  ًاتا

يهنٜك١ ليتكشِٝ  ًاَقشُتٗاال هكاٍ َشتشًُ

غرييف ليعادي١ال غري  قتبلٍّال ٫ٚ ابا٥نتال ٚعًب٢    

 ط تٝ٘ لرتشا١َ سا ن٠ َنٜن٠:

ُ ٗا   ٍُ هٝٗببا حببل  قٍشبب  تاببا ىت ليعببل

  

 ُ  ِتَ ببببلغببببري  َ ًارببببل ليربٍٜبببب١َ قشُّبببب

   

ٚرٗبببذٙ ل٫رتشبببا١َ لهلاد٥ببب١ ليشببباَ ن٠    

ٍٞ عًبب٢     ٜ ببُنّد لرببٔ لينَٚبب لحشببتَرْ ١ لحزد ٜبب١ 

طببباعن  َـببب٢ ليًٝبببايٞ ٜبببلٍر  ليٍظببببعن م     

    ٫ ُّ ٍٞ( ٜبببن٣   ٖجا٥ببب٘ال ٖٚبببٛ  لربببٔ لينَٚببب

ال اذ ٜه ببببٞ لرببببٔ ًلحا بببب١ت اىل ذيببببو  رببببل 

ـَزُّٟ  ْ٘ ٜٓتُٞ ٖٛ ٚاٜباٙ اىل   ٍٞ َٔ ل لينَٚ

  ُ  ٚلحل:

ٌ  َؿبب١ًًُْ قبباد ىق ٫  ٞ  ليًٝبب  تشببٗنُّ َيبب

  

 ٫ٚ تتجِظبببِ ِم حبببٛىت ليكؼبببا٥لَ  

   

ُّال تًتكبببٞ   ربببٞ ٚ ربببٛى ليظبببُٝت آد

  

 َٓاسبببُآا م َٓشبببُ  َٓببب٘ ٚلحبببلَ  
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يف  ْب   ـَزُّ  ه٬ تُٗج  حشت َٔ ل

  

ُِتُّ  ٫ٚد٠ت ٚلحببببببلَ  ٍٜبببببباىت ؿبببببب  ٚا

   

َٚببٔ ٖببذل ليكاٝببٌ ٖجببا٩ٙ يارٝببٌ         

اببٌ قًٝببٌ لمسبب٘ َُٝببٕٛ. ٚقببل نٓببا عًكٓببا ق

  ٍٞ عًببب٢ لياٝبببتل ليًبببذٜٔ ٖجببباٙ لربببٔ لينَٚببب

هُٝٗببا عٓببلَا تٓاٚيٓاُٖببا م اطببا  لهلجببا٤   

(. ٚ َبببباّ ٖببببذل 3.2.3ليظرؼببببٞ  لي كببببن٠ 

ليتؼبببٜٛن لحبببلٖع ٫ لًبببو ا٫  ٕ ْاتشبببِ 

رٗببببل٤ٚ طببببلٜلال ْٚـببببخوال ٚيهٓٓببببا ٫    

 ْشتهٝع  ٕ ْشر يت عًٝ٘ال ٚ ٕ متِل:

ٕ  ْهًببُ  حا بب١ً    غتببل ْٚا اىل َُٝببٛ

  

يف  ًلَٚ ٝببز ًآا َٓعببه ٚس ببع  َ ه بب  ربب٬ 

   

ُّ َ َاًْببب١   ٍ  لعبببذ ْٚٞ إ ُررًببب  ٚقبببا

  

يف  ٍٕ ٜبببلٟ كًٛقببب١  َ ًكببب١ت ليكت ببب  ٚا

   

ٚقبببببباٍ ٜشبببببببرن رٗببببببل٤ٚ ربببببببايؼال       

ٚاحشاض ٚلؿبذ راـٝاب١ َبٔ عبلّ قل تب٘      

عًبب٢ لػببهٝاد ليشببُوال رشببا  َببٔ  ٛهبب٘ 

ٍٞ َببببٔ لحببببا٤ال ٚ ًٗبببب٘ رايشببببااح١ال   لحنؿبببب

ٍٔال ا  ٕ نببإ ٚرببذيو ٜٓجببٛ ليشببُو ٜٚهُبب٦

 ٖٛ َٔ سٝؼهاد:

 لؿُببُل َل ليببذٟ لربب٢ ليٍشببُو  

  

 َٔ ليّظؼٛؾيف لؾا٬٥َن ٚليظاو 

   

َ٘  عًرُببببب٘ ٜبببببُْٛص  َبببببٔ  تشببببباَٝخ

  

  َ٘ ُٙ  اىل تشبببنَ  ٕ    ٍدل  َبببا  نبببا

   

  ُّ ٍٝاَد م  َبببببا ٔ  ليؼببببب ََببببب  هٗبببببٛ 

  

ُّ َ٘ ٚم  ؿ ببببُا ُّببببُ    رػٝبببب  َببببا ُد

   

ُّ ُِ ليا ن نتبببب َ٘  يعظببببٝ  اْببببٞ  عًٝبببب

  

ٝ لُّ  ً ُّهت ُ٘ لؿتن ن  ُع  يٞ َا ػاحاتُّ

   

ٚسرنٜت٘ لحظاع١ راحنل ٠ ٚلؿبزٕ      

ليعُٝل ٚلـٝا١ َٔ غٌ يلٚح٘ ليظبلٜل  

ت ٍشببن لح ا قبب١ ليبب  ليعجٝابب١ ليبب  لطببتٌُ 

عًٝٗببا رٝتبباٙال رببل  ٕ ٜهببٕٛ طًبب  ليثببٛ    

ِٞ ليببذٟ َببا زليبب  ليببنٚح     يٝشببُتن  رلْبب٘ لؿبب

ُ٘ نت تٓ ٙ ؾشل ًاتشهٓ٘ال ٚ ٕ ٜهٕٛ طتًتا 

  رعل لحٛن:

  ُّ  ُ عًببببببببُ  هببببببببللىت مل  سبببببببب 

  
يف   ى ذلى ليثببببببببببببٛ   يًه بببببببببببب

   
ُ٘ ُ٘ ٭يَاش ببببببببببببببببببب  سببببببببببببببببببب يُتهت

  
يف   ٚ ٚحبببببببببٞ رعبببببببببُل م ليا بببببببببل 

   
  ٍٝ َببٔ عٝٛربب٘   ًاٚرعببل ليببذٟ عاْبباٙ ْ شبب

لؾش١ُٝال لستشًِ رٛقا  ٚسه١ٓٝ حا ٖبٛ  

هٝ٘ال ٚمل ٜرتدد م ليشرن١ٜ لياا٥شب١ لحبن٠   

ل َٔ ْ ش٘ال هٛ ٗب٘ ليكابٝذ ٫ ٜؼبًتذ يعظب    

لؿشببٓاٚلنال عًبب٢ ليببنغِ َببٔ  ْبب٘ال يشبب٤ٛ  

ٍٔ  ٚمل ُٜرًبببل     حظببب٘ال قبببل ُطبببَػف ظُببباهل

ُ بع َبع ليٓباضال     ٚ ٗ٘ ؿـٛ  ػًٛلن لؾت

 ًلرببٌ ُ ًَببل يعابباد٠ ليببنمٔ م لي بب٠٬ ٚلحببل 

 عٔ ليٓاض: ًلرعٝل ًلٚحٝل

يف   ـتِند لَؿشبببببببا  ُطبببببببَػ  ُ  ربببببببا

  
ٞ  ا٫ يبذٟ ٚ  عُّ     َٚا  ٜؼبًتُذ ٚ ٗب

   
 ي ببب٠َ٬ ٫ٚ نبببٞ ٜعُابببل  للت م ل 

  
ُ ببببعُّ    ٜظببببٗل  هٝبببب٘ َشببببا ل  لؾت
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 َببببا حهاٜتبببب٘ َببببع لحببببا٤ هخهاٜبببب١  

ٍٝ ًاال اْبب٘ خياهبب٘  ٛهبب ًاطنٜ بب١ حكربب  ال ًاَ ن َؿبب

هٗببببٛ ٜظببببعن ربببباهلًع َٓبببب٘ حتبببب٢ إ  آٙ م   

ليهٛزال ٖٚٛ عا ف  ْب٘ يبٔ ٜٓبزٍ هٝب٘  إ     

فند  ٩ٜت٘ال رٌ فند لالحشباض رب٘ ٜبثري    

لينعبب  م ْ شبب٘. ٚيببٛ لسببتهاع  ٕ ٜتجٓبب   

    ٘ ٭ لح ْ ش٘ َٓ٘ اىل ل٭رل:طنر

 ه ٜشببببُن اطبببب اقٞ  َببببٔ  لحببببا٤َ  ْبببب  

  
َْبببب َ    َ٘ م ليهببببٛزيف َببببِن لحتجا   َببببّن ربببب

   
ٌ  طبا  ُ   ُ٘ ع٢ً نب  ٚ  ظ٢ ليند٣ َٓ

  
ٌ    لنب َ    َ٘ عًب٢  نب  ههٝف   ر َٓٝ

   
َ٘  ٚػبببرن٠ً     ُّ ٫ ٚيبببٛ  تي َكٝبببُ   هٝببب  ٚ َيببب

  
ٍِ  لسببببب َ    يٛلهٝببببُ   َٓببببب٘  ليكعببببن   ٚ

   
ُّ  قتببببيا َببببٔ ذٟ  َسببببااح١ُ   ٚمل    تعًبببب

  
َُػايب َ     س٣ٛ ليػٛؾيف ٚلحـبعُٛف غبرُي 

   
ٚت٬زَ٘ لـٝا١ ٚلحبنل ٠ م حبا٫ن      

ُّ َبلحِٗ طُعب      َ ب م  ًاغري قًًٝب١: إ رعب  

حلحب٘   اٛلرِٗ ٚعها٤لتِٗ مل ٜهْٛٛل  ٬ًٖ

ليببببذٟ رببببايؼ هٝبببب٘ م اعبببب٤٬ َهبببباْتِٗال    

ٚتؼٜٛن  فادِٖ َٚ ؼاهلِ لؿُٝل٠. غري 

ِٗ  ذيٛٙ  ُِٜا ُ بذ٫ٕال ٚػباًٖٛل حْكب٘ق     ْ

ٚقبببل لنتظبببفال رعبببل هبببٛلن ل٭ٚلٕال  ْببب٘  

نببإ عًبب٢  هبب ال ٚ ٕ ن ببا ٠ قؼببٝلت٘    

رات ببببب ُّ َشبببببت خ ْك١  هعِابببببن  عبببببٔ ػبببببلَت٘     

َُببب  ال طبببانٝ  ٌ   ًاليظبببلٜل٠ال ٚ حببب٘ لحت ُررُّببب

   ّ َ٘ال ٚدْا٤ت ببب٘ال ٚ ٬هتت ببب٘ال ٚلْعبببلل يلَٚحببب

 حٝا٥٘ال رارتشا١َ راٖت١ َن٠:

يف حكربٞ غبري  َعتبَذ ت    إ نٓ   َٔ    ٗب

  

  ٚ نٓبب   َببٔ  د  َببلحٞ غببري َِت٦َبب َ   

   

ٔ  ليه بنضيف ليبذٟ نتَتا ب ُّ      ه عَهَٓٞ مثب

  

 هٝبب٘ ليكؼببٝل٠ت   ٚ ن رببا ٠ت ليهببذ َ   

   

ٌتال      َبببببا قؼبببببٝلُت٘ م  ربببببٞ ح ؼبببببب

 َٚهًعٗا:

ٌت   ٍٕ  ربببببببببببببا ح ؼببببببببببببب  ٚقا٥بببببببببببببٌ: ا

  

  مبببببببببببُل قتببببببببببباٌج اىل ؿبببببببببببنُّ َ  

   

هًبف  ه١٦ًُٝ رايشرن١ٜ لي٬ذع١. يكل ت

ال  لربٔب لينَٚبٞب هٝٗببا ليببلهاع عبٔب  ربٞب ح ؼبٌب

ِ . ٚيهٓ٘ ح ش ل  ٖبذل   رٗل٤ٚ طلٜلال ٚ د   

ت تببنل ٠ طببلٜل٠ال ٭ٕ لَن تب٘ب  ًٝبب١.     ليظبٝب

ال ٫   ذ ليٛ ب٘ب ٍٞال نُببا   ٜٓببا قابٝب ٚلربٔب لينَٚبب

ـتِنَد لَؿش إ  .جيُن٩ُ ع٢ً َعاطن٠ ل

 خامتة 

 سٓشببٛم م ٖببذٙ لـامتبب١ ؼًبب٬ًٝ     

ٍٞ َببٔ   يٓ شبب١ٝ لرببٔ لينَٚببٞ ٜكل   َبب٘ ليٓببٜٛٗ

  ٬ٍ ؼًٌٝ قؼٝلت٘ لي  َهًعٗا:

 يبب٦ٔ نٓببُ  م ح ظببٞ حببا  ْببا َببٛد عٌ    

  

ُُّ  ع٢ً َعنؿٞ  َٔ لـرييف ٚليِظن  لْتخ 

   

ٚتعًٝكبببب٘ عًٝٗببببا. يكببببل قببببلَٗا َبببباد٠  

ٜربٖٔ هٝٗبا عًب٢ ل٫سبتل٫ٍ ليعهشبٞ م     

     ٍٞ ٍٞ. ٜٚكؼببل ليٓببٜٛٗ هٗببِ َطببعن لرببٔ لينَٚبب

 رٗببببببذل لحؼببببببهًذ  ٕ ليظبببببباعن م ٖببببببذٙ  

ليكؼٝل٠ لِدع٢  ٚ ْش  اىل ْ شب٘ ػب اُن   
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ٚ ؼببا٥ؽ  نببثري٠ يٝشبب  هٝبب٘ال رببٌ إ َببا 

ـُبببٗا متاَببب . ٚلدعبببا٤ ليظببباعن   ٚ ًاهٝببب٘ ْكٝ

نبإ( يؼب ان  ٚ  ؼبا٥ؽ     ًاليظرؽ  ٍٜ

يٝشبببب  هٝبببب٘ ٖببببٛ َببببا ٜشببببُٝ٘ ليهاتبببب      

ِٞ. إ لرببٔ لينَٚببٞ م    ٍ  ليعهشبب ل٫سببتل٫

ْظببن ليهاتبب  َببا نببإ اٜشببتهٝع لؿكببل  

... ٫ٚ عٓلٙ لحكبل ٠ عًب٢   لؿكٝكٞ لحت ػ ٌ

متٝٝز   ٬م لين اٍ. ٫ٚ ٖٛ قاهع ع٢ً 

ننلَت٘ ذٚ اربا٤. َٚبا ؽًْبل  رؼب ١ لَؿً بِال      

. ٫ٚ ناْ  ر٘ ًارٌ نإ  سنع ليٓاض غـا

ليظ ل٠ لي  ٜبٍلعٝٗاال ربٌ نبإ َبٔ  ؿبعف      

٭ٕ لجملبل   ليٓاض ٚ ِٖٚٓٗ. َٚا نإ ٖز٬ًٜ

 ٖزي٘ال ٫ٚ نإ ٜشتهٝع ل٭ْا٠ال رٌ نبإ  

ثري ليتظبببهرٞ ٫ ٜهٝبببل ل٫ْتظبببا . ٚيبببٛ   نببب

لسببتهاع  ٕ ًَُٜجبب٧  عهاهتبب٘ اىل  شببل ربب ٍّ  

م نبببٌ يًٝببب١ َبببٔ يٝبببايٞ حٝاتببب٘ َٓبببذ سبببٔ  

ليثاْٝبب١ عظببن٠ ي عببٌ. ٫ٚ نببإ ٜنعببٟٛ عببٔ  

ُّهتٓ بب ُّ يبب٘. َٚببا نببإ   عببنلض ليٓبباض إ  

 ٚ غري  َظْ نت م حن   ٚ سًِال  ًلَظْ ن ًايٝث

١. رٌ  ٬ َبٔ نبٌ طبجاع١ حنرٝب١  ٚ عادٜب     

ٍٕ  ببار  سببنل ٙ ٫ ُٜ تببّ  هُببٔ حشببٔ     َببا  

ال ٚا٫ ؿنَٓبا  ًاحظٓا  ٕ ٖذل يبٝص ػبخٝخ  

َبٔ  عظبِ َٝزلتب٘ ليٍظبعن١ٜال ٖٚبٞ اط ٬ُعب٘       

اٜاْبا عًب٢   بٍؽ  سبنل  ْ شب٘. ٚ َبا قٛيبب٘:       

إ لببببِ   ٜبببب٘ م لـهببببٛ  يببببٝص ر هببببٌال 

ٚلٍدعببا٩ٙ ليببلٖا٤ هُببا نببإ َببٔ ٖببذل عًبب٢    

حببع نببثري  ٚ قًٝببٌال رببٌ نببإ َببٔ  عظببِ  

اض سبببببذل ١ال ٚ قًبببببِٗ   احببببب١   ٟال ليٓببببب

ٚ ْكؼِٗ م لؿه١ُ ليعًُٝب١ ...ا  ؾ ؾ  

399-293.) 

هبببب ذل سببببًُْٓا رٗببببذٙ ليؼبببب ان ليبببب    

ٍٞال      ٍٞ ٚ ٛدٖبا م لربٔ لينَٚبب ٜ٪نبل ليٓبٜٛٗ

ٚ ؿبب ٓا ايٝٗببا َببا ُعببنيفف  عٓبب٘ َببٔ ْكببا٥ؽ    

  ببن٣ نايتظببا٩ّ لحاببايؼ هٝبب٘ال ٚليتهّٝببنال  

ٚلـبببببٛف لحنؿبببببٞ َبببببٔ لحبببببا٤ال ٚعٝٛرببببب٘ 

ـِبب١ يب٘ال نُظببٝت٘ لحظبب١ٖٛ  لؾشبل١ٜ لحت  َُ

ليٓا بببب١ حايبببب١ ل٫عببببت٬ٍ ليعؼببببت ليبببب  

ت٬زَ٘ال ٚٚ ٗ٘ ليك٤ُٞ ليذٟ مل ٜتٍٛ ع ٖٛ 

ٓ ٓببا  ٕ ْشببتٓت   ٕ   ذلُتبب٘ عببٔ ٖجا٥بب٘ال  َهت

ايٝٗببا  ًاٖببذٙ لـؼببا٥ؽ تجًُببٗاال َـبباه 

ُ٘ َبٔ  ذ٣ال      ٝ ب ٌّ َا عاْباٙ م حٝاتب٘ال ٚيتَك ن

 ًلٚ خببٛدال ٚ ٝاببانال َٚؼببا٥  ِٖلتبب٘ ٖببلٍ  

ُ٘  هتكتببل  عًبب٢    ه ذًٖتبب ْ بب ُ٘ تٛلُز ُ٘ ٚلهكتل تُّبب  ُّ يتِابب

حٝاتبببب٘  َبببب٘ال ٚزٚ تبببب٘ال  ٫ٚدٙ ليث٬ابببب١ال    

ٚ  اٙ(   ع ًت ُّ ٖبذل ليظباعن رايبذلنال ٖٚبٛ     

ٍٞال لحالعال ليٛلسع ليثكاه١ال ليلقٝل  ليذن

لح٬حظب١ال لحشتكؼبٞ اىل  رعبل لؿبلٚدال     

ليؼادم ليعاط ١ال لينٖٝف ليبذٚمال ٜاتبلع   

  ٘ ٔ  لهلجببا٤ال ٜٚنهببع  هكبب َببٔ َشببتٛلٙ   م هبب

ليٛؿبببببٝع لحعبببببنٚف لحتجشبببببل رايّشبببببااَ     

يف ليذٟ نإ يب٘ ٖبٛ هٝب٘ رباع  ٜـب        ًاٚليِظتُّ

اىل ليتؼببٜٛن لينلقبببٞ ليبببذٟ ٜاًبببؼ َشبببت٣ٛ  

ٟ   ابببِ اىل َشبببت٣ٛ     ِٔ ليها ٜهببباتٛ  لي ببب

  ق٢ َٓ٘ ٖٛ ليّشرُُّن ليذٟ تاًؼ هٝ٘ ليٓ ص 

لالْشببببا١ْٝ حببببِل ليتشبببباَٞ عًبببب٢ لؾببببنلح   

انال هتتعاَبببببٌ ٚلٯ٫ّ ٚلحؼبببببا٥  ٚلـٝاببببب

َعٗبببا رتشبببًِٝ ٖببباد٨ حبببزٜٔال ٚلرتشببببا١َ     

     سا ن٠  ا١ًَ ن٦ٝا١.
ٍٝببب١ َبببا ُٜـبببَخوتاقًاحكرببب  ال إ اطبببِن لياً

  

ٌِ ذٟ عاٖببببببببب١  ٍابببببببببا اق   ٚإ انببببببببب
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 السُّخرية في 

  شعر ابن الرومّي
  سراج َجراد. أ 

 كاتب وباحث

 

 

 مقدمة

ايطُّخس١ٜ أحد األضايٝب املتُّٝص٠ يف أيٛاْٗا املتعدِّد٠، ٚأحد أِٖ ايؿٕٓٛ ايكادز٠ ع٢ً 

ايتأثري ٚاالضتجاب١، َٔ خالٍ بثِّ َػاعس غاقب١ ٚزاؾك١، ٚقد ؾاز َؿطًحًا َأيٛؾاًا  

 عض ايهّتاب ٚايػعسا٤.ٚغا٥عًا متتاش ب٘ أعُاٍ ب

ٖٚٞ نُا ٜساٖا ابٔ زغٝل هلا تأثري غدٜد، إذ ٜسدد إٔ ايتعسٜض أٖجا٢ َٔا ايتؿاسٜ     

، ٚايبحاث عٔا َعسؾت٘ا ٚ ًاب         ؿظ ب٘ا ٜٚعًٌ ذيو "باتطاع ايظٔ يف ايتعسٜض، ٚغد٠ تعًّال ايٓا

ؿظ عًُاًا، ٚقبًت٘ا ٜكٝٓاًا يف أٍٚ ًٖٚا١،           حكٝكت٘ ))ؾإذا نإ اهلجاا٤ تؿاسًًا أحا اه ب٘ا ايٓا

إ أٚ ًٌَا     ؾ ، ٚقاد زاصا ايّطااخس بالف ايؿهاٖا١ ٚايٓكاد       (1)هإ نٌ ّٜٛ يف ْكؿاإ يٓطٝا

 يٝطّسٟ عٔ ايكازئ، ؾٝطتطٝع اقتحاّ ْؿطٝت٘ بطٗٛي١ يٝحكل َبتػاٙ.

 نشأتها: 

ظٗااسا ايطااخس١ٜ اياا  تعُااد إ  ايتكاااو ايعٝااٛب، ٚتؿااٜٛسٖا ْٚككااٗا بطسٜكاا١         

ٛ    يف ايعؿس ايعباضٞ َكحه١ د بعاض األبٝااا ايّطااخس٠ قباٌ     ، ٚال ٜعا  ذياو عادّ ٚ ا

ّٞ، ؾكد ُعسف ٖرا ايًٕٛ عٓد اسبط٦ٝا١ ٚ سٜاس ٚغريُٖاا يهأ يف حادٚد       ايعؿس ايعباض

ّٕ ظااٖس٠ ايّطاخس١ٜ ٚاْتػاازٖا يف أدبٓاا ايعسباٞ   تبادأ بٛقاٛ  إال          قّٝك١، َٚع ذيو ؾاإ

ببدا١ٜ املسح١ً ايعباض١َّٝ، ٖٚٞ ظااٖس٠ بادأا عٓاد نّتااب ذياو ايعؿاس، إذ ظٗاسا عٓاد         

اح  يف زضا٥ً٘، ٚيف نتاب٘ "ايبخال٤" ثِ عٓد ايػعسا٤ ابتدا٤  َٔ بػاز بٔ بسد حت٢ ازب

ّٞ ٚغريُٖا  .(2)أبٞ ايعال٤ يف ايكسٕ اشباَظ، َسٚزًا بأبٞ ْٛاع ٚابٔ ايسَٚ

                                                 
 .251، 252، ف2اضٔ ايػعس ٚدداب٘ ْٚكدٙ، اابٔ زغٝل: ايعُد٠ يف ضب (1)
 .222دزاض١ ذب١ًًٝٝ يف املكُٕٛ ٚايػهٌ، ف -أزٔ ضبُد شنٞ ايعػُاٟٚ: مخسٜاا أبٞ ْٛاع (2)
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 الّسخرية اصطالحًا:

ٜعٛد أؾٌ ٖرٙ ايه١ًُ إ  ايؿعاٌ )ضفاَخسف  بهطاس ايعال، ٖٚاٛ ؾعاٌ الشّ ٜتعاد٣         

، ٖٚٞ يؿظ١ تدٍ ع٢ً أضًٛب يف (1)با٤ أٚ َٔ، ؾٝكاٍ ضفَخسف َٓ٘ ٚب٘إ  َؿعٛي٘ حبسف اي
ايتعابري ٜا ري ايكاحو ٚاالضاتٗصا٤ كأ ٜهاإٛ َٛقاع ايطاخس١ٜ، ؾٝكااٍ: "ؾاالٕ ُضااخ س٠           

     ِ ، ٚضاخسا َٓا٘ ٚاضتطاخسا، ٚاربارٚٙ     (2)ُٚضخفس٠  ٜكاحو َٓا٘ ايٓااع، ٜٚكاحو َآٗ

خسف٠  ُٜطاااخُس َٓااا٘، ضااخسّٜا. ٚايطاااخس٠: ايكاااحه١ ٚز اااٌ ُضاااخفسف٠ ٜطاااخس بايٓااااع، ُٚضااا 

ّٟ، ُٚضخ س١ّٜ   ،قاٍ تعا : "يٝتخر بعكِٗ بعكًا ضخسًّٜا".(3)ٚنريو ُضخ س

 ابن الرومّي ساخرًا

 إبن الروميــ السرية الذاتية ل

ّ، ٚاملعاسٚف   698 -638أبٛ اسبطٔ عًٞ بٔ ايعباع بٔ  سٜج ٚقٝاٌ  اٛز ٝظ،   
ّٞ، ٜعاٛد يكبا٘     بابٔ ايسَٚٞ، غاعس َٔ غاعسا٤ ايكاسٕ اي اياث اهلجاسٟ يف ايع     ؿاس ايعباضا

ّٞ.إ ّٞ َٔ  ١ٗ األب، أَا ٚايدت٘ ؾُٔ أؾٌ ؾازض    أَّْ٘ ذٚ أؾٌ زَٚ

ّٞ ٚاتؿـ ب ْ٘ نإ َٛيعًا بايعًِ، أٜعدُّ ابٔ ايسَٚٞ َٔ أغٗس غعسا٤ ايعؿس ايعباض

ؾكد اْؿسف ملتابع١ تعًُٝ٘ يف صبايظ ايعًُا٤، ٚايؿكٗا٤، ٚاألدبا٤، ٚايسٚا٠ َٓر ؾػسٙ، 

ِّ باتعًِ ايؿًطاؿ١، باةقااؾ١ إ  أْا٘ ادبا٘         ٚقد تتًُر ع٢ً ٜد ايعدٜد َٔ املعًُال، ٚاٖات

 يتعًِ اي كاؾ١ املعاؾس٠، ٚايػعس، ٚزٚا١ٜ ايكدِٜ ٚاسبدٜث. 

عاؽ ابٔ ايسَٚاٞ أٜكاايف يف ازباٛ اي ارٟ اخاتً  ؾٝا٘ االقاطساب ايطٝاضاٞ ٚايسؾااٙ          

      ٛ اي كاؾا١ ايٛاضاع١    یاال تُاعٞ، يف ايعًِ ٚاي كاؾا١ ٚاي اٛزاا، ٚياٝظ يف ٜدٜا٘ ضاال  ضا

َّ أخاٙ قد أضسف يف ايبرٍ عٌ َايا٘، ٚاربار    ٌَّنا  ؾاأْؿل  املًّاراا،  یٚغعسٙ، إذ ٜبدٚ أ

٘  خالٍ تعسض ٚقد ايعٝؼ، یابٔ ايسَٚٞ ايػعس ٚض١ًٝ إٍ ٔ  يًها ري  حٝاتا  ايهاٛاز   َا

 ، ؾجا٤ا أغعازٙ اْعهاضًا ملا َسَّ ب٘.عًٝ٘ تٛايه اي  ٚايٓهباا

 احلياة الشخصية

بف جبُٝااع أؾااساد أضااست٘، هااٞ َعظااِ أٜاَاا٘ يف عصياا١ ٚاْااصٚا٤، ُْٚعاااؽ اباأ ايسَٚاا

بأبٝ٘ ٚأَ٘ ٚ أخٝ٘ ٚخايت٘، ثِ بكٞ ال َعل ي٘ يف ايدٖس ٜعكدٙ ٚال َالذ ي٘ يف ايػادا٥د  

ّٚا قد إنٚ ْؿط٘ ع٢ًٜدخٌ ايعصا٤  ٓاًا بعاد ايكًال ٚأْطاًا     ٚأَ ايعٓاا٤  بعاد  زاحا١  يٝجاد  تص

 .١ٜدؾع ايٛحػ

                                                 
 ايؿريٚش أبادٟ: ايكاَٛع احملٝ ، َاد٠ )ضخس . (1)
 األضاع، ايًطإ، تاا ايعسٚع: َاد٠ ضخس. (2)
 ايًطإ: َاد٠ ضخس. (3)
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أْ٘ نإ ض٤٢ٝ اسب  يف حٝات٘، ٚ  ٜهأ ضببباًا    قاٍ عٓ٘  ٘ حطل "عبٔ ْعًِ

َُحطدًا أٜكًا، ٚ  ٜهٔ أَاسٙ َكؿاٛزًا    إ  ايٓاع، ٚإمنا نإ َبػكًا إيِٝٗ، ٚنإ 

ع٢ً ض٤ٛ حظ٘، بٌ زمبا نإ ض٤ٛ  بٝعت٘، ؾكد ناإ حااد املاصاا، َكاطسب٘، َعتاٌ      

ٍ ابأ  ايطبع، قعٝـ األعؿاب، حاد اسبظ  دًا، ٜهاد ٜبًؼ َٔ ذيو اةضاساف  . قاا  

خًهإ يف ٚؾؿ٘: )ايػاعس املػٗٛز ؾااحب ايآظِ ايعجٝاب ٚايتٛيٝاد ايػسٜاب، ٜػاٛف       

ع٢ً املعاْٞ ايٓادز٠ ؾٝطتخس ٗا َٔ َهاْٗا ٜٚربشٖاا يف أحطأ ؾاٛز٠ ٚال ٜاملى املعٓا٢      

خااسٙ ٚال ٜبكااٞ ؾٝاا٘ بكٝاا١  ، قاااٍ عٓاا٘ املسشباااْٞ: ))ال أعًااِ أْاا٘ َااد   دحتاا٢ ٜطااتٛؾٝ٘ إ  

إال ٚعاااد إيٝاا٘ ؾٗجاااٙ ٚيااريو قً ااه ؾا٥دتاا٘ َاأ قااٍٛ ايػااعس   أحاادًا َاأ ز٥ااٝظ أٚ َااس ٚع 

 ٚذباَاٙ ايس ضا٤  .

ّٞ ضبه١ُ ٚأيؿاظ٘ ن ري٠ ٚيهٔ أضًٛب٘ (1)ٜٚكٍٛ زٜؿٕٛ  طه : ))ٚيػ١ ابٔ ايسَٚ

عاَاا١ ضااٌٗ، ٚعسبٝتاا٘ ناا ري٠ ايػااب٘ بايعسبٝاا١ األدبٝاا١ يف ٖاارٙ األٜاااّ، ٚيااريو ٜطااتطٝع    

قادز نابري َأ غاعسٙ دٕٚ َػاك١ نُاا ٜتكا         امل كؿٕٛ َٔ ايٓا كل بايعسب١ٝ اآلٕ ؾٗاِ  

َاأ املكتطؿاااا ايهاا ري٠ اياا  ْػااسٖا ناَااٌ ايهٝالْااٞ ٚايعكاااد ٚايًاارإ قًُّااا غااعسا      

 حبا تُٗا إ  إقاؾ١ ن١ًُ يػسحٗا يًكازئ  .

 السُّخرية عند ابن الّرومّي:

قاا ع  سٜال بؿطستا٘، ٚإٔ ٖجاٛٙ   ٜهأ إال      (2)ٚابٔ ايسَٚٞ نُا ٜرنس ايعكاد

ع ايطسٜل ع٢ً ايٓاع، اغتٗا٤ يف أن اس األحٝاإ يًار٠ ايؿاٝد، ٚايكآـ،      قسبًا َٔ قط

ّٞ ؾهاإ          ْٚص٠ٚ املطازد٠ ٚايتخٜٛـ، ال  ُعاًا يف املااٍ، أٚ  ًباًا يًاملا ، أَاا ابأ ايسَٚا

ؾٓاًْا بازعًا مبا أٚتٞ َٔ ًَه١ ايتؿٜٛس ٚيطـ ايتخٝاٌ ٚايتٛيٝاد ٚبساعا١ ايًعبا١ باملعااْٞ      

ياٝظ َأ ايكاسٚزٟ إٔ ٜهإٛ ناٌ ٖجاا٤ خاز اًا عًا٢         ٚاألغهاٍ، ٖٚرا ٜؤنِّاد أَّْا٘   

ّٞ   ٜهٔ نريو ٚيهٓ٘ نإ ْاقادًا غادٜد    ِّ َا ؾٝ٘ ؾابٔ ايسَٚ اجملتُع َبػكًا يه

 .(3)اسبطاض١ٝ ٜ ٛز ع٢ً َا ال ٜعجب٘

الحل ابٔ ايسَٚٞ يف ضخسٜت٘ حّهاّ با   ايطُّخس١ٜ َٔ ايٛال٠ ٚاسبّهاّ ٚايٛشزا٤: 

ّٛ ٠، ٚبػري اسبل، ٚال ؾكٌ هلِ ع٢ً أحد، ْٚعتِٗ بطؿ١ً ايعباع، ٚزأ٣ أِْٗ ًَهٛا بايك

       ٍّٚ ايّٓاااع، ٖٚااِ يف ؾكااًِٗ ٚقُٝااتِٗ باال غريٖااِ َ ااٌ ؾااػس٣ األؾااابع عٓاادَا ت ٓاا٢ أ

 :(4)ايعدد، ٜكٍٛ

                                                 
 .65حطل ْؿاز فابٔ ايسَٚٞ تسمج١  (1)
 .223ايعكاد: ابٔ ايسَٚٞ حٝات٘ َٔ غعسٙ ف (2)
 .222عبد اسبُٝد ضبُد  ٝدٙ: اهلجا٤ عٓد ابٔ ايسَٚٞ ف (3)
 .102، ف2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (4)
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ُِ ٜااا باا  ايعّباااع عاأ قيفاادفز    ًَهاات

 ٚال ؾيفك اااٌ عًااا٢ أحاااَد –بػاااري حااالِّ   

   

 ِ ّف ايٓااااااع نًّٗااااا ٕف أَاااااا  ُتكااااادََّٛ

   ُِ     نايَّكيفَد -باعٜا ب  ايع –ٚأْت

 غّبٗتهِ إٕ بػ٢ باؽ  يهِ َا اًل: 

ٍف ايعاااددَ    ّٚ  ُؾااػ س٣ األؾاااابع ُت  ٓااا٢ أ

   

ّٕ اشبالؾا١ يأ تعطاٞ ؾااحبٗا َاا ضاًب٘ ان َٓا٘ َأ           ِّٗ املعتص بايٓكـ، ٜٚاس٣ أ ٜٚت

 : (1)ْكـ ٚقعـ، ٜكٍٛ

َُع تااصُّ َأ ن ااب        دع اشبالؾا١يف ٜاا 
  

 ؾًٝظف ٜهطٛىيف َٓٗا اُن َاا ضاًبا  

   

 : (2)ٚأظٗس يف ضخسٜت٘ َٔ ب  ايعباع تعا ؿًا غدٜدًا َع ايعًٜٛل، َٚٔ ذيو قٛي٘

   ُِ ٕ  ُُٜطاٛا مخاؾاًا ٚأْات  أيف اسبلِّ أ

ِ  بطٓفااااااا٘ ٜتااااااابعَّجُ      ٜهااااااااُد أخاااااااُٛن

   

  ِ ٕف طبتاااايلف يف ُحجاااساَتُه  ٚمتػاااٛ

ِ  تمل  ااااساُ    ٍف اشُبطاااا٢ أنؿاااااُيُه  ثكاااا

   

   ِ ِ  باااادٟ ايط ااا٣ٛ ٚٚيٝااادُن ُٖ  ٚيٝاااُد

ّ  خفااااادفّيُجَااااا   ُٕ ايَعظاااااا  ٔ ايسِّٜاااااـ زّٜاااااا

   

ؾٗٛ ٜكازٕ َكاز١ًْ ضاخس٠ ضاخط١، ؾايعباضٕٝٛ تبّعجه بطِْٛٗ َٔ ن س٠ األناٌ  

          َّٕ َفّطااِٗ ازبااٛع ٚايكاآو، نااريو ؾااإ َّااا ايعًٜٛاإٛ ؾكااد  يااريو ؾٗااِ ثكاااٍ اشُبطاا٢، أ

ايعباضٝل أقسب إ  ايعج١ُ بطابب اخاتالو أْطاابِٗ، ٚال ٜعادٚ اغاملانِٗ يف ايٓطاب       

 ع ايعًٜٛل إٔ ٜهٕٛ َٔ قبٌٝ اَتصاا ايهدز بايؿؿٛ. َ

ّٞ غخؿ١ٝ أبٞ ؾكس ُٔ ايسَٚ ايرٟ نإ ٚشٜسًا  َٚٔ ايػخؿٝاا اي  ضخس َٓٗا اب

يف عٗد املٛؾل، ؾأع٢ً َٔ غأْ٘، ؾاحتٌ َٓؿبًا ال ٜطتحّك٘، ٚاْتحٌ ْطابًا غاري ْطاب٘،    

 : (3)ٜكٍٛ

 عفَجب ايّٓااُع َأ أباٞ ايّؿاكإس  إذ    

ٞف بعاااااد اة ااااا     اش٠َ ايااااادٜٛاْاّٚيااااا

   

   ٕ ٔ  أ  ٚيعُسٟ، َا ذاى أعجفاُب َا

 نااإ َعًإجااًا ؾؿاااز َاأ غااٝباْا   

   

ّٕ يًحااااااّ  نُٝٝااااااا٤ف، إذا َااااااا   إ

 َاااااظَّ نًباااااًا أؾاااااازٙ إْطااااااْا   

   

ؾايػاااعس ٜطااتػٌ اضااِ املٗجااٛ يٝتالعااب ؾٝاا٘ تالعبااًا ضاااخسًا ٜٓتٗااٞ إ  قًااب املعٓاا٢  

ٌُ دالي١ ؾٝ ٗا مشاٛ  ٚإباا٤ ال ٜطاتحّكٗا، ٚاألٚ     ٚتػٝريٙ، ؾٗٛ ٜس٣ إٔ اضِ أبٞ ؾكس ًُ

 إٔ ٜهٕٛ امس٘ ؾس ، ؾٗٛ أيٝل ب٘. 

                                                 
 .172، ف2املؿدز ْؿط٘: ا (1)
 .26،27، ف2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ، ا (2)
 .275، ف4دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (3)
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ؾٗااٛ ٜكااازٕ بٝٓاا٘ ٚباال َاأ ٚؾااًٛا إ  أزؾااع املٓاؾااب، ٜٚتطااا٤ٍ: ٖااٌ قؿااّسا باا٘       

 : (1)َٛاٖب٘ ٚقدزات٘ عٔ ايٛؾٍٛ إ  َا ٚؾٌ إيٝ٘ أؾحاب ايػس ١ ٚايهّتاب ؾٝكٍٛ

َُػفااااااآلف بايّطاااااااٝٛف ٚال األم  ٝ اااااااسف   غ

 غيفٓاااااااااااا٤ف ذباااااااااااابالّ يف َاااااااااااٛ ٔ   

   

    ِ َُاااااداَؾع  عااااأ حاااااسٜ  ياااااٝظ ؾاااااِٝٗ 

ِ  بؿاااااااااادز  نتاااااااااااَب    ال ٚال قااااااااااا٥

   

ُّلف باألَاْااااااااااااااااااا١ ُشٚزاً   َُتََّطااااااااااااااااااا

 ٚاملٓااااااااااااتُل أخ اااااااااااسفُب اشُباااااااااااسَّابَ   

   

ٌّ ُ٘ ايااااااا ُُااااااا ٜفع ً  نااااااااذبٞ املاااااااادحلف 

َّاااااااااااابَ      ُٙ ُعاااااااااااُدٍٚ اهُلجاااااااااااا٠َ ٚايُع

   

ٛ َقاااعف ايُهٓااا٢ ال باااٌ األع  َف  غفاااػفيفه  

   ُٗ  ٓ ََاااااااا  ِ  قبااااااااا٥َُ  األيكااااااااابَ َااااااااا٤ُ 

   

   ِ ٝ ااااااسف ؾااااااٝٗ  خااااارُي َااااااا ؾاااااِٝٗ ٚال خف

ِ  غااااااااارُي د اااااااااٞ امُلػ تفاااااااااابَ      ُٗااااااااا َّ  إ

   

ٌّ تًاو ايؿاؿاا         ـُ َا ٜتُّتُع ب٘ أٚي٦و َٔ أ اٜب اسبٝاا٠ عًا٢ اياسغِ َأ ُنا ِّ ٜفَؿ ُث

ُٚؾااؿٛا بٗااا، ؾٗااِ ٜٓػُطاإٛ يف أٚقاااتِٗ باحملّسَاااا، ؾتجاادِٖ ٜتكًُّباإٛ يف     اآلْؿاا١ اياا  

طاا٤، ٚازباٛازٟ ازبُاٝالا، ثاِ يف صباايظ ايػٓاا٤ ايا  تادٜسٖا املطسبااا،          أحكإ ايٓ

ِ  ال            َٓعف ٌّ ٖاارٙ اياا ٔف بااأنٛاب ايّػااساب، َٚااع ُناا ٚتٓتػااس ؾٝٗااا ايطاااقٝاا ايًااٛاتٞ ٜطؿيفاا

ٜػهسٕٚ ان عص ٚ ٌ، ٜٚتطا٤ٍ ايػاعس، أيٝظ َٔ ايعدٍ إٔ تصٍٚ ٖرٙ ايآعِ ايا  ال   

 : (2)؟ ٜكٍٜٛدزى أؾحابٗا قُٝتٗا، ٚال ٜػهسٕٚ ؾاحبٗا

ِ  ٚايًّاااااااااارا   ٕف يف املٓاااااااااااع  ٜٚفظيفًّااااااااااٛ

 َا بااااااااال ايهٛاعاااااااااَب األت اااااااااسابَ    

   

َُعفاُا َااااا ٜطإااااس ُب ايطااااا     ُِ امُلط اااا  هلاااا

 ََاااااااااعف ٚايّطا٥ؿااااااااااُا باااااااااااألنٛابَ    

   

ُِ ايًااااااااااا َْعفااااااااااا  ُِ ُٗ  اَْعفاااااااااااِ أيإبفطفااااااااااات
ٍف ايُػُؿااااإٛ َٓٗاااااا ايسِّ ااااااَب    ٙ ظاااااال

   

َُٝااااا   ٓ  احااااالف ال ٜفػ اااااُهُسْٚفٗا ٖٚاااااٞ تف
 ٜفهإُؿُسْٚفٗااااااااااااااا بازت كاااااااااااااااَبال ٚال   

   

 ٞ ٕف عٓاااادٟ يُتك ااااح ًإااااويف ايُػؿااااٛ َّ َت  إ 

َفتفاااااااَب؟      ٔ ََاااااا ٌ  هلااااااا  ٗفاااااا  ظاملاااااااا  ؾيف

   

ُفااااااااسفا  ال َتٓااااااااا٤     َااااااااا أبااااااااايٞ أأث 

ٜ بفطااااه  الحتطاااااَب؟       بفع اااادف ٖاااارا أّ أ

   

ّٞ يف ٚ اٛٙ املستػال َأ      يكد ناْه ٖرٙ األبٝاا ٚغريٖا ؾسخ١ ٚ ٗٗا ابٔ ايّسَٚا

س ١ ٚايُهّتااااب ٚناْاااه تسمجاْاااًا عااأ ايعؿاااس ٚاجملتُاااع املكاااطسب     اسُبهاااّاّ ٚايػااا 

املتؿاٚا، ؾايتُّس ُى َٓؿاسؾٕٛ إ  ايػٓاا٥ِ ٚاألضاالب، ياريو أؾكاسٚا خصاْا١ ايدٚيا١، ٚ         

                                                 
 .126،127، ف2ٞ: ادٜٛإ ابٔ ايسَٚ (1)
 .127، ف2دٜٛإ ابٔ ايّسَٚٞ، ا (2)
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ٜهٔ ٜسٚم هلِ إاّل أ اٜب األغٝا٤، نريو ضاًّطٛا ضاٝٛؾِٗ عًا٢ زقااب اشبًؿاا٤ ايارٜٔ       

شبًٝؿا١ ٜؿاادز كتًهااا ايّٓااع     ناْٛا غاسنا٤ هلاِ يف ايّتاسف ٚاالضاتٗتاز، ٚأؾاب  ا     

يٝطّد عجص اشبصا١ْ، ٚيريو ٚؾًه ايّسغ٠ٛ ٚايّطسق١ َد٣   تعسؾ٘ َٔ قبٌ، ٚأؾبحه 

اةقطاعاا تتأز   ؾعٛدًا ٖٚبٛ ًا حطب زق٢ اسبهاّ أٚ ضخطِٗ، ناْاه ْٗاٜتٗاا   

 . (1)ايتُّصم إ  دٜٚالا

ايػاااجاع١ ٜٚػااري ابااأ ايسَٚاااٞ إ  قااعـ اشبًؿاااا٤ أَااااّ أعاادا٥ِٗ ٚإٕ تظااااٖسٚا ب   

 :(2)ٜكٍٛ

 زأٜاااااتهِ تطاااااتعدُّٕٚ ايطِّاااااال ف، ٚال

ٚ ع َٔ أعدا٥هِ ضفايفبا    ٕف يف ايسَّ  ذبُٛ

   

 َ٘  نايّٓخااٌ ُٜػ ااس ُع غااٛنًا ال ٜاارُٚد باا

ُِ ايسُّ بااااا   ُٗ  أٜاااادٟ ازُبٓااااا٠َ ٚال ًُااااٝ

   

 السُّخرية من البخل والبخالء:

ّٞ إٔ  اد ا        ٌِّ شَاإ َٚهاإ، َٚأ ايّطبٝعا بأ ايّسَٚاٞ يف   ٚيًبخال٤ حهاٜاا يف نا

شَاْ٘ َاد٠ً خؿب١ً هلؤال٤، ؾريؾد ذبسُّناتِٗ ٚ باعِٗ َٚهْٓٛاا ْؿٛضِٗ، ٖٚارا َاا   

 : (3)قاي٘ ضاخسًا َٔ أحدِٖ قا٥اًل

   ٘ ٌُ املااااادّيُظ ْؿطااااا  ٜاااااا أّٜٗاااااا ايس ااااا

 يف مجًاااااااا١ ايهسَااااااااا٤ ٚاألدبااااااااا٤َ    

   

   ٘ َُٜٓػااااااُد ُزبعاااااا٘ أٚ ْؿااااااؿ  بايبٝااااااه 

ُٜااااااااسشفُأ عٓااااااادٙ، ٚاملااااااااا٤      ٚاشبباااااااص  

   

َّاااااا١ تديٝطاااااا٘   عٓاااااادف ايهٛاعااااااَب َي

 طبكاااااااااٛب١ً بااااااااااشَبطس  ٚاسبّٓاااااااااا٤َ    

   

  (4)َٚ ٌ ذيو يف قٛي٘ يف خبًٝ٘ ابٔ  ساغ١

  ٌ  إٕ نؿٝاااااااااااااااااااااااااويف يُكؿإااااااااااااااااااااااااا

      ٘ ِ  ٜاااااااااا ابااااااااأ  ساغااااااااا  َُحهااااااااا

   
 ؾعُااااااااااااااااُٛد ايُكؿااااااااااااااااٌ زٓااااااااااااااااا

   ٘  ىيف ٜٚطاااااااااااااااااااااساى ايؿساغااااااااااااااااااااا

   
ـ    ياااااٝظ ٜٓجاااااٛ ايؿًاااااظ َااااأ نااااا

    ٘  ؾيفٝااااااااااااااااااااااو إال باسُبػاغاااااااااااااااااااااا

   
 ٌ ِّل ايؿااااااااااااااادز خبٝااااااااااااااا  قااااااااااااااا

٘ قاااااااااااااااااااااااااٝل ان     َعاغااااااااااااااااااااااااا

   
 ٚنطاااااااااااااٙ اشبااااااااااااٛفف ٚاياااااااااااارٍ

    ٘  يااااااااااااااااا١يف، ٚابتااااااااااااااااااص زٜاغاااااااااااااااااا

   

                                                 
 .  32عًٞ غًل: ابٔ ايسَٚٞ يف ايؿٛز٠ ٚايٛ ٛد، ف (1)
 .252، ف2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (2)
 .32، 30، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا  (3)
 .116، 115، ف 1دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا  (4)
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ّٝل    ؾٗٛ  ُع إ  خبً٘ املاّدٟ خباًل يف ايتعاٌَ َع ايٓاع ٚاالضتُاع إيِٝٗ، ؾٗاٛ قا

 ايؿدز ال ًتٌُ غريٙ، ٚهلرا ٜدعٛ عًٝ٘ ايػاعس إٔ ٜكّٝل ان أزشاق٘.

     َّ ّٞ يكااٝـ ايبخٝااٌ ٖااٞ أ أ ااس ايؿااٝاّ غااري  َٚاأ ايبػااس٣ اياا  ٜصؾنٗااا اباأ ايسَٚاا

 :(1)َهتٛب، ٚيف ٖرا ٜكٍٛ

ُ٘: أب َػاااااس  ؾإَّاااااو غاااااا       ٜاااااا قاااااٝؿيف

 أ  اااااسف ايّؿاااااٝاّ ٚياااااٝظ بااااااملهتٛبَ   

   

 ٚياااٛ اضاااتطاع سبيفااابَ  أ اااس ى حًٝااا١ً   

 الحتااااااااٍ يف ذاىيف احتٝااااااااٍ أزٜااااااابَ    

   

 ُ٘ ُُااااااااا  ٚأزاٙ ضاااااااااّخاُٙ بؿاااااااااَٛو عً

ُّ ايُهاااس ٙ باحملطاااٛبَ      ٕ  ياااٝظ ؾفاااٛ  أ

   

ّف  ٕ  ال ؾاااااااااٝا ُ٘ أ َ٘أٚ ظُّااااااااا ٝ ؿ  يكفااااااااا

َ٘ يف َعس قاااااا٘ املطاااااابٛبَ      َااااااع زتَعاااااا

   

ُ٘ ُتؿط اااااااُس ؾاااااااا٥ًُا؟  ُّ َغٝبتفااااااا  أٜظااااااا

 قبحاااااااًا يااااااا٘ ٚيظِّااااااا٘ املهااااااارٚبَ     

   

   َ٘  ال ذبطاااالَّ عًاااا٢ اَااااسئ يف غااااتُ

 ُحٛبااااًا، ؾُااااا يف غااااتُ٘ َاااأ حااااٛبَ   

   

  ٘  ٖٚاااٌ احملاااا س ٚازبؿااإٛ، تاااس٣ يااا

 ٚ ٗااااااًا ٜؤنااااااد ُقب حاااااا٘ بكطااااااٛبَ     

   

 أباااااااادًا تااااااااساٙ زانعااااااااًا يف ثااااااااسد٠  

َ٘ املؿاااااااااااًٛب      َأدَٚااااااااااا١  بإٖايااااااااااا

   

 السُّخرية من اجُلْبن

١َّٝ اسبطال ابأ إمساعٝاٌ            ّٞ، غخؿا ّٝاا ايا  ضاخس َٓٗاا ابأ ايسَٚا َٚٔ ايػخؿا

ّٟ، ْٚعت٘ بازُبل قا٥اًل  :(2)ايطاٖس

 ٚؾااااااازع َااااااا غاااااا٦ه َاااااأ ؾااااااازع 

      ٌ ُ ااااااااا ُّ ؾاااااااااّؿل  َااااااااأ ايكيف  ٜٗاااااااااص

   

 السُّخرية من األنساب

َُترباربًا يف  َٚٔ ايػخؿّٝاا اي  اضتٗصأ  بٗا َٔ أبٞ ْؿري بٔ ضعٝد، ايرٟ  عً٘ 

 :(3)ْطب٘ قا٥اًل

ٌّ ٜااااااااااااّٛ ألبااااااااااااٞ ضااااااااااااع  ناااااااااااا

  
 ٜااااااااااد  عًاااااااااا٢ األْطاااااااااااب غااااااااااازٙ 

   

 ِ  ؾٗااااااااااااااااٛ َٜٛااااااااااااااااًا يف متااااااااااااااااٝ

 ٖٚااااااااااااااااٛ َٜٛااااااااااااااااا يف ؾااااااااااااااااصازٙ  

   

                                                 
 .  112، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ، ا (1)
 .  201، ف 3ايسَٚٞ ا دٜٛإ ابٔ (2)
 .252املؿدز ْؿط٘، ف  (3)
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 : (1)ْٚعه يف املع٢ٓ ْؿط٘ أبا بهس اسبسٜ ٞ قا٥اًل

 يًُحسٜ ااااااااٞ أبااااااااٞ بهااااااااس غيفبفااااااااب   

  
ٕ  أٜكاااااااااًا ٚذْااااااااااب      ٚيااااااااا٘ قسْاااااااااا

   

ِ  ؾااااااااإذا َاااااااا ّْااااااااا عجاااااااا  ا قاااااااااٍ: إ

 قاااااٍ قسْاااااُٙ مجٝعااااًا: قااااد ناااارب       

   

َّااااااااااا عااااااااااسب    ٚإذا َااااااااااا قاااااااااااٍ: إ

 دؾعاااااااه  ذاى ٚ  تاااااااسضف ايعاااااااسب     

   

 ٚإذا َاااااااااا قااااااااااٍ: إْاااااااااٞ غااااااااااَعس  

َّ غااااكٞ  بااااايّطسب         قٝااااٌ: ُخاااار ُناااا

   

 ؾػا١ٜ ابٔ ايسَٚٞ َٔ َٗجٛٙ ايتحكري ٚاةٖا١ْ.

 السخرية من الغباء والثقل والسناجة:

ّٛٙ، َٚأ ٖاؤال٤ أباٛ ايكاضاِ         ّٞ َٔ األٚؾاف اي  أضابػٗا عًا٢ َٗجا ُٔ ايسَٚ عدَّد اب

 :(2)قا٥اًل

   ٟ ٜفااادز  ٜاااا أباااا ايكاضاااِ ايااارٟ ياااٝظ 

ُ٘ أّ حدٜاااااااااُد؟   ُْااااااااا  أزؾااااااااااف  َنٝا

   

  ٞ  أْااهف عٓاادٟ نُااا٤ ب٦ااس ى يف ايؿاا

 ف ثكٝاااااااٌ ٜعًاااااااٛى بفاااااااسد  غااااااادٜدُ     

   

 :السخرية من إخالف الوعد

ايتُ ٌ باسبٝٛإ، حٝث ٜؿكاد املاس٤ غاسؾ٘ ٚنساَتا٘،     ٚزب  ابٔ ايسَٚٞ بل عا١ٖ 

 :(3)ٚايػدز ٚاةخالف بايٛعد ٚذيو ٚاق  يف ضخسٜت٘ َٔ ابٔ ايطاٖس، إذ ٜكٍٛ

 زأٜتاااااااااااااو تٓااااااااااااابح  ضاااااااااااااادزاً  

 نؿعًااااااااااااو بااااااااااااايكُس  ايباااااااااااااٖس   

   

 َٚااااااااااا شاٍ ذيااااااااااو دأُب ايهااااااااااال

 ب َٚاااااااااا ذاىيف يًبااااااااادز  بايّكاااااااااا٥س     

   

 :(4)، ٜكٍٛٚقد  عٌ ابٔ ايسَٚٞ ابٔ ايطاٖس نًبًا

 َكاااااااااب  ايهًااااااااب ؾٝااااااااو  ااااااااساً  

    ٍُ ٍُ عٓٗااااااااااااااا ٚال تااااااااااااااصٚ  ٜااااااااااااااصٚ

   

 ٚايهًااااااااااُب ٚاف  ٚؾٝااااااااااو غاااااااااادز  

    ٍُ  ؾؿٝاااااااااو عااااااااأ قااااااااادزٙ ُضاااااااااؿٛ

   

   ٞ  ٚقااااااااد ًاااااااااَٞ عاااااااأ املٛاغاااااااا

  ٍُ  َٚاااااااااااااا ُتحااااااااااااااَٞ ٚال تفؿاااااااااااااٛ

   

                                                 
 .  107، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (1)
 .  203، 202، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ، ا (2)
 .  63ٕ ف  1دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (3)
 .  265، 3دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ، ا (4)
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 السخرية من املغّنني واملغنيات 

ّٞ، ؾجعٌ ايػعسا٤ َٔ ذٚاتِٗ ّْكادًا هلؤال ٤، َٚأ  ن س ٖرا ايٓٛع يف ايعؿس ايعباض

ّٞ عًاا٢ املػٓٝاا١ إٔ تهاإٛ مجًٝاا١ اشبيفًاال ٚايؿااٛا،       ايػااسٚو اياا  اغاامل ٗا اباأ ايسَٚاا

َُػ١ٝٓ َٚٔ ذيو ضخسَّت٘ باملػ١ٝٓ غٓطـ قا٥اًل  :(1)ؾٗرإ األَسإ قسٚزّٜإ يهٌ 

ـُ ٜا ُعٛذ٠يف ايطُاٚاَا ٚإٕ نإ  ُغٓط

 أزض ٚمشااااااااظف ايّٓٗاااااااااز ٚايكُااااااااس    

   

 ابًااااااااااااااااُٝظ خايكااااااااااااااااا بػااااااااااااااااسًا

 ٔ ذياااااو ايبػاااااسؾأْاااااه عٓااااادٟ َااااا  

   

 ٍ  ٚ  تعااااااااايف َاااااااأ ايُبػااااااااا٤، ٚال ا

 بااااااسَد، ُٚخبااااااَث ايٓطااااااِٝ ٚاياااااادَّؾس   

   

   ٍ  بااااٌ أْااااَه ؾااااٛم امُلٓاااا٢ إذ ُذنااااس ا

 قاااااابُ  ٚؾحااااااُؼ ايعٝااااااٛب ٚايكيفاااااارز    

   

 ٚايطاااااااارُي عٓااااااااد ايػٓااااااااا٤ طبااااااااتًج 

 تكاااااااحو أغاااااااداق٘ إ  ايهُاااااااس   

   

 : (2)ّٟ ٜكٍٛٚنإ يًُػّٓل يف عؿسٙ ْؿٝب  َٔ ضخسٜت٘، ٚيف أبٞ ضًُٝإ ايطٓبٛز

 ُ٘ ُٕ ال ُتسقاااااٞ  سٜكيفُتااااا  أباااااٛ ضاااااًُٝا

     ٕ  ال يف غٓاااااااا٤، ٚال تعًاااااااِٝ ؾااااااابٝا

   

 يااااا٘ إذا  ااااااٚبف ايطٓباااااٛزف ضباااااتؿال 

    ٕ  ؾاااٛا  مبؿاااس ٚقاااسب  يف خساضاااا

   

ََٓدؾاااا١      عااااٛا٤ نًااااب  عًاااا٢ أٚتاااااز 

   ٕ  يف قاااب   قاااسد  ٚيف اضاااتهباز ٖاَاااا

   

 ٚذبطاااُب ايعاااُل ؾّهٝااا٘ إذا اختًؿاااا  

ٌ   ّحااااإعٓااااد ايّتاااآػِ، ؾّهاااا    ٞ بػاااا

   

َُػِّٓٝنت، دزٜس٠ ْٚص١ٖ قٛي٘ يف  ّٞ بل  َٚٔ املكازْاا ايّطاخس٠ اي  ُٜجسٜٗا يل ايّسَٚ

 : (3)َد  األٚ  ٚاالضتٗصا٤ َٔ ايّ ا١ْٝ

 دزٜااااااااااااااس٠ُ دبًااااااااااااااُب ايط سبااااااااااااااا  

  
 ْٚصٖااااااااااااا١ُ دبًاااااااااااااُب ايُهسفباااااااااااااا  

   

 ٌ  تػَّاااااااااااااااااٞ ٖااااااااااااااااارٙ ؾٝظااااااااااااااااا

ُٕ قاااااااااد عفصفباااااااااا     ٍ عٓاااااااااو اسباااااااااص

   

 اٚتعااااااااااااااااٟٛ ٖاااااااااااااااارٙ ؾتطٝاااااااااااااااا 
ٕف ٚايٛؾاااااااااااابا ٍ َ    ٓااااااااااااو اسبااااااااااااص

   

 أقااااااااااااااااٍٛ زباااااااااااااااااَع هلُااااااااااااااااا:

 يكااااااااااااااد أحكااااااااااااااستفٓا عجبااااااااااااااا    

   

 اأدبُاااااااااااااااع بااااااااااااااال طبتًؿٝااااااااااااااا 
 ٔ ذا ؾاااااااااااااعدا ٚذا ؾاااااااااااااببااااااااااااااا  

   

                                                 
 .66، ف1دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (1)
 .  266، ف4دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (2)
 .254، ف2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ، ا (3)
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 السخرية من الشعراء والكتاب والنحاة واملتكّلنني:

ُّٟ، ألَّْاا٘ َااأ             ّٞ ايّػاااعس اياابحمل َاأ أٖااِ ايػااعسا٤ اياارٜٔ ضااخس َاآِٗ اباأ ايسَٚاا

 : (1)ال٠ ٚاألَسا٤ َٚٔ قٛي٘ ؾٝ٘املٓاؾطل ي٘ يف اسبٝا٠ عٓد ايٛ

 ٘  قااد قًااُه إذ عبًااُٛٙ ايػااّعس: حاااؽ ياا

ّٕ ايبُّاااااُسٚى بااااا٘ أٚ  َااااأ اشببااااابَ      إ

   

 ُ٘ ُْااااااُٛب ايٛ اااااا٘ ْعسُؾاااااا ُّ ذف  اياااااابحمل

َ٘ ذا أدبَ     ُْاااااٛبف ايٛ ااااا  َٚاااااا زأٜٓاااااا ذف

   

ٗفاااااا  ٍ  أثكبف ٍُ َااااأ األقاااااٛا  أَّااااا٢ ٜكاااااٛ

ٌُ ٚ ٗاااا ضاااابؼف ايااارَّْفب     َااأ زا  ًُااا

   

ُ٘  أٚ  مباأ عظ  ُااه يف ايّٓاااع سبُٝتاا

ٕ  ُٜدع٢ أبا ايعجب    َٔ َْح١ً ايػعس، أ

   

٘ف   َّا نًحٝتا  َا نٓه أحطُب َهطا

ُٜااد ع٢ بااال يكاابَ      ُٜعؿاا٢ َاأ ايكيفؿإااد أٚ 

   

 ٘  هلؿااٞ عًااا٢ أياااـ َٛضااا٢ يف  ًٜٛتااا

ّْاااا٘ َاااأ ضاااااد٠ ايعااااسبَ       إذا اّدعاااا٢ أ

   

 ِ ٗ اااا ّٓاااااع  نًّ ّْااااٞ قسٜااااُع اي  أٚ قاااااٍ إ

ُِ اي    ػّعس ٚايٓطَبيف ايػعس، ٖٚٛ ضكٝ

   

 اسباااا  أعُاااا٢ ٚيااااٛال ذاى   ْااااسُٙ   

ٌ ، ٚال حطاااابَ     ّٟ، بااااال عكاااا  يًاااابحمل

   

      ِ ّٓااااع نًّٗااا  ٚغاااد  ٜعااااُف َااادٜ ف اي

ِف َاآِٗ،  اٖاادف ايّطًااَب    ٜٚطًااُب ايػَّاات

   

 ُ٘  دا٤ َااأ ايًاااؤّ ٜطتػاااؿٞ اهلجاااا٤ف يااا

 ناريو اسبااون ٜطتػااؿٝ٘ ذٚ ازبااسبَ   

   

 :(2)إذ ٜكٍٛ ؾٝ٘ٚضفَخس نريو َٔ ايّػاعس أبٞ املطتٌٗ 

 ٚغااااااااااعس أ  اااااااااٛعف َااااااااأ ذٜااااااااابَ   

 َعػِّاااااااااااااااؼ  بااااااااااااااال أعازٜاااااااااااااااَب  

   

 ضاااااااااً ُت٘ أقؿاااااااااُس َااااااااأ ضبطاااااااااب   

 ؾٝٗاااااااااااااا َ اااااااااااااساش  يًعٓانٝااااااااااااابَ   

   

ٙ ؛ ألّْاا٘ أخار عًٝاا٘  323َٚأ ايارٜٔ تٓاااٚهلِ بطاخسٜت٘ إبااساِٖٝ بأ ضبُااد ْؿطٜٛا٘ )     
 : (3)بعض املآخر ايًػ١ٜٛ، ؾكاٍ ؾٝ٘

  ٘ ِ  ْؿطٜٛااااا  عااااادِّ عااااأ ذناااااسٙ َٚضااااا

 ٔ اهلجااااااااا٤ ؾااااااااٛاؽ بكااااااااٛاف  َاااااااا  

   

 ضااااا٥ساا يف األزض، غااااسقا ٚغسبااااا

 ؾاغااااُد يآثااااِ دَٓااااا، غااااري خاااااؽ        

   

   ٌ  ّ، ٜٚكاااااااحٞ أ اااااااٝؼ ايطّٝااااااااؽ   ٜااااّدعٞ ايعكااااٌ ٚايصناْاااا١، ٚايعااااا

                                                 
 .102، 102، ف2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (1)
 .140، ف2دٜٛإ ابٔ ايّسَٚٞ: ا (2)
 .124، ف1املؿدز ْؿط٘: ا (3)
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َّ  ااااادا قؿاااااٙ   نااااِ زأٜٓااااا األناااا

 بااااااااسذاذ  َاااااااأ ٚقعٗااااااااا ٚزغاااااااااؽ   

   

 : (1)َٞٚاَتدا ضخس١ٜ ايػعسا٤ إ   ١ًٗ ايٓاع ٚعاَتِٗ، َٚٔ ذيو قٍٛ ابٔ ايسٚ

 َ٘ ٌ  أعسقاااااااُه عااااااأ  ًٗااااااا  ٚ اٖااااااا

 حّتاا٢ غااها نّؿااٞ عاأ ايػااه٣ٛ      

   

   ٘  قاااااد ٖااااااّ ٚ ااااادا باااااانملاثٞ يااااا

ٞف َاااااااا ٜٗااااااا٣ٛ    ٚقاااااااد أباااااااه ْؿطااااااا

   

ٔف ايطاااااااااااا٣ًٛ شبًٝٛياااااااااااا١ً  ََاااااااااااا  ّٕ  إ

َُٖ  ايبًااااااااا٣ٛ بااااااااا٘ بًااااااااا٣ٛ     ُتاااااااااٛ

   

  ُ٘  أحكاااااسُا ظبااااا٣ٛ ايااااآؿظ مت اييفااااا

 َطااااااتحًٝٝا َاااااأ غاااااااٖد ايٓجاااااا٣ٛ   

   

 ٞ  ٚقًاااااااااااه يًػاااااااااااعس: أال أَعاااااااااااد ْ

ِّ َطاااااااات٣ٛٗعًاااااااا٢      ٜٛااااااااٌ ايػفاااااااا

   

 ؾكااااااٍ: َاااااأ خاؾااااااُهف َطااااااتٗيفو  

 يٝطااااااااه عًاااااااا٢ أَ اياااااااا٘ عااااااااد٣ٚ   

   

َ٘ َٛقاااااع       ياااااٛ ناااااإ ياااااٞ يف َ ًااااا

ُ٘ أحدٚثااااااااااااا١ ُتاااااااااااااس ٣ٚ      غادزُتااااااااااااا

   

ٌّ بٝااااااااااه  ضااااااااااا٥س  عااااااااااا٥س   بهاااااااااا

ُٜااااااااص٣ٚ      ُ٘ ياااااااا٘  ُفُع، ٚايٛ اااااااا  ُٜطاااااااا

   

    ُ٘ ُف َّ َاااااأ ُتٗاااااادٟ ياااااا٘ غاااااات  يهاااااا

َّ ٚايطاااااااا٣ًٛ       تٗاااااااادٟ إيٝاااااااا٘ امليفاااااااا

   

ّٛد اةٖا١ْ، حت٢ أؾبحه غ٦ًٝا أضاضًّٝا يف حٝات٘، ٜؿتكادٖا  ؾٗرا ازباٌٖ بًٝد ، تع

ّٔ ٚايط٣ًٛ.   إذا غابه عٓ٘، ٜٚس٣ ؾٝٗا ّٖد١ٜ أ ٝب َٔ امل

 السخرية من أعضاء اجلسه، وهيئته العامة:  

ٖٚارا َاأ املكاحو املبهااٞ عٓااد ابأ ايّسَٚااٞ إذ ًٜجااأ إ  ايّطاخس١ٜ َاأ ْؿطاا٘،      

 :(2)بطبب قب  ؾٛزت٘ ٚؾًعت٘ ؾٝكٍٛؾٝبدٚ غري َتحطِّس ع٢ً قٝاع غباب٘ 

ٕف ٜبهاٞ ايّػابابف َأ  فاصفع       ٔ  ناا  َف

 ؾًطاااااُه أبهاااااٞ عًٝااااا٘ َااااأ  فاااااصفع     

   

  ٘ ّٕ ٚ ٗاااااااااااٞ بكاااااااااااب   ؾاااااااااااٛزت  أل

 َاااااا شاٍ ياااااٞ ناملػاااااَٝب ٚايّؿااااايفع      

   

َفااااااا أخاااااارُا املااااااسد٠يف أضااااااًؿ     إذفا 

     ٞ ٍف َّطيفعااااا َُاااااهُّ ٖاااااٛ ٗفاااااٞ َٚاااااا   ٚف  

   

َفااااااا   ٚ  ٕ  ُغااااااَػؿإُه باااااااشُبسََّد اسبطااااااا

ٚفزع      ٜؿااااااااااًُ  ٚ ٗااااااااااٞ إاّل ياااااااااارٟ 

   

ٜفع ُبااااااادف ان يف ايؿاااااااال٠َ ٚاليف    ناااااااٞ 

ُفاااااااع       ُٜػاااااااٗدف ؾٝٗاااااااا َػااااااااٖد ازُب

   

                                                 
 .  12، 11، ف2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (1)
 222، 222، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا  (2)
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 :(1)َٚٔ بساع١ ضخسٜت٘ قٛي٘ يف أحدب

ُ٘ ٍف قيفراُياااااا  قُؿااااااسفا  أخاَدُعاااااا٘ ٚ ااااااا

ٕ  ُٜؿاااااااااؿعا    ـ  أ  ؾهأّْااااااااا٘ َملّبااااااااا

   

َفاااااااّس٠ً‘ٚنأُّّْاااااااا   ؾاااااااؿعه  قؿااااااااٙ 

ُّعااااااااا       ٚأحااااااااّظ ثاْٝاااااااا١ً هلااااااااا ؾتج

   

 : (2)ٔ ٚقؿاا ابٔ ايسَٚٞ َٔ األْـ قٛي٘ يف عُسٚ ايٓؿساَْٞٚ

ُّاع     =ٜااااا عُااااسٚ ؾخااااسًا ؾكااااد أعطٝااااه َٓصياااا١ً       يٝطااااه يكااااظ  ٚال ناْااااه يػفاااا

ُ٘ ُّ ايّٓااااااااع  َايُهااااااا ٌُ إَاااااااا ّٓااااااااع ؾٝااااااا ٌُ ان ال ايٓااااااااع  =يً  ٚأْاااااااهف ٜاااااااا عُاااااااسٚ ؾٝااااااا

   ٘ ُ٘ ديااااااااا١  يًجاااااااااَٛد ٚايبااااااااااع     =عًٝاااااااااو خس اااااااااّٛ ؾااااااااادم  ال ُؾَجع اااااااااهف بااااااااا ّْااااااااا  ؾإ

 أٚ اْتؿااااازًا َكاااا٢ نايطااااٝـ ٚايؿاااااع   =باااا٘ ؾااااادؾه َهتطاااابًا يااااٛ غاااا٦ه نطاااابًا

 ٘  إذا قاااااااسبهف بااااااا٘ َقس ْاااااااًا عًااااااا٢ اياااااااّساع ؟  =َااااااأ ذا ٜكاااااااّٛ شبس اااااااّٛ ُحبٝاااااااهف بااااااا

ُِ ُٗ ُفًإهف أْؿا ٜساٙ ايٓاُع نًن ٌ  عٝاًْا ال مبكٝاع  =حف  َٔ زأع  َٝ

 :(3)ٚكا قاي٘ يف أبٞ حؿـ ايّٛزام

   ٌ  أؾااااابحهف َقاااااسدًا ٜاااااا أباااااا حؿؿااااا

 ٔ َالَااا  ايكاااسٚد  ٚيطاااهف أٜكاااًا َااا    

   

 تًاااااااااويف قاااااااااسٚد غاااااااااري كطاااااااااٛخ١ 

 ٚأْاااااهف قاااااسد  َااااأ َطاااااٛ  ايٝٗاااااٛد     

   

 : (4)ٜكٍٛ يف أبٞ عًٞ بٔ أبٞ قّس٠

ٛفز  ٚفعفااااااااااااااااااااااااااااااا  أقَؿاااااااااااااااااااااااااااااااس  

 ٚؾاااااااااااااااااااااااااًع  يف ٚاحاااااااااااااااااااااااااَد؟    

   

 غفاااااااااااااااااااااااااااٛاُٖد َكبٛيااااااااااااااااااااااااااا١  

ََااااااااااااااأ غاااااااااااااااٛاٖدَ      ْاٖٝاااااااااااااااويف 

   

َّ َٓاااااااااااااااا٘ بؿااااااااااااااااساً   ؾهاااااااااااااااا

 َ اااااااااااااااٌ ايطِّاااااااااااااااساا  ايٛاقاااااااااااااااد   

   

 : (5)ٍٛؾُُا قاي٘ ابٔ ايّسَٚٞ يف أن

ٌّ ؾاااااؿح١  ّٟ يف ُنااااا ٜفاااااُد ايبؿاااااس َّاااااا   ٚأ

ٌ  ٚأغااااسُف َاااأ زؾااااؼ        ؾااااأقًُع َاااأ ضفااااٝ

   

   ٘  ٜبااااااااادُز يف قًااااااااع  ايّطعاااااااااّ، نأّْاااااااا

ْفاااااَبؼ     ِ ، أٚ َسٜاااااب  عًااااا٢  ٌُ ٜتاااااٝ  ٚنٝااااا

   

 أأَٚعااااااااُدٙ بايػااااااااعس، ٖٚااااااااٛ َطااااااااًّ    

 عًاا٢ اةْااظ، ٚازبّٓااإ ٚايطااري  ٚايااٛحؼ ؟  

   

 أ  أزٙ ياااااااااااٛ غاااااااااااا٤ بًاااااااااااع َتٗاَااااااااااا١ 

 ،  احاااااه ٖٓااااااى باااااال أزؽ ؟ٚأ باييفٗاااااا  

   

                                                 
 .22ف ،2ا دٜٛإ ابٔ ايّسَٚٞ، (1)
 101، 102، ف1دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا (2)
 .232، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا  (3)
 .  252، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا  (4)
 111، ف 1دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ ا (5)
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ِّ ؾااااااحب       عًااااا٢ أْااااا٘ ٜٓعااااا٢ إ  نااااا

 قسٚضااًا ياا٘، تااأتٞ عًاا٢ اي ااٛز ٚايهاابؼ    

   

ّٕ ؾٝٗاااااااااااا ت ًُّاااااااااااًا  خيّباااااااااااس عٓٗاااااااااااا أ

ُِ أدٖاااااا٢، ٚأٚنااااااُد يًجااااااسؽ       ٚذيهاااااا

   

 السخرية من الّلحية:  -2

ٔ  ٜكاس ٙ، ؾهاإ       َفا  ٌِّ ّٞ ظاٖس٠ َتجادد٠ يها االضتٗصا٤ بايًح١ٝ يف دٜٛإ ابٔ ايسَٚ

ٌّ اٖتُاَااا٘ بايًحٝااا١ َّٚٝصاتٗاااا ٚ ٛهلاااا ٚن اؾتٗاااا إقااااؾ١ إ  ٚضاااِ ؾااااحبٗا بػاااّت٢    ااا

١ّٝ ٚيف ذيو ٜكٍٛ  : (1)ايؿؿاا ايطًب

ٍ  ضفاااااَب يف األخاااااالم  ٚاَضاااااعفٗا    ٚ  أش

 ٚإٕ غااادُٚا اَاااسًأ يف سباااٝ  ن اااُث  

   

ّٟ صباااًل يًطاخس١ٜ با٘ ْٚعتا٘ بعادّ قدزتا٘ عًا٢ قاٍٛ             ٚ د يف سبٝا١ ايّػااعس ايابحمل

 : (2)بب سبٝت٘ايػعس بط

  ُ٘ ّٟ ذْااااااُٛب ايٛ اااااا٘ ْعسؾاااااا  اياااااابحمل

 َٚاااااا زأٜٓاااااا ذْاااااٛبف ايٛ ااااا٘ ذا أدبَ   

   

 : (3)ّٚكا قاي٘ يف ايًّح١ٝ

ٕ  تطااااااٌ سبٝاااااا١  عًٝااااااو ٚتعااااااسض   إ

 ؾاملخاااااااااااايٞ َعسٚؾااااااااااا١  يًحُاااااااااااري   

   

 عًّااااااااال ان يف عااااااااارازٜو طباااااااااال

 ٠ً ٚيهّٓٗااااااااااااااا بػااااااااااااااري  غااااااااااااااعري   

   

َّ يطاااااازا   ياااااٛ غااااادا حهُٗاااااا إيااااا

ٌّ َطاااااااري  يف َٗاااااااّب ايسٜاااااااا        نااااااا

   

ٓ ااااااااويف ٜااااااااا  ًٜٛاااااااا١ُ أٚ   أيكٗااااااااا ع

 ؾاحتطاااااااابٗا غااااااااساز٠ً يف ايطااااااااعري    

   

 أزع ؾٝٗااااااا املٛضاااااا٢ ؾإْااااااو َٓٗااااااا   

 غاااااااااااٗد ان يف أثااااااااااااّ نااااااااااابري     

   

 أُّٜاااااااا نٛضاااااااج ٜساٖاااااااا ؾًٝكااااااا٢  

 زّبااااااا٘ بعااااااادٖا ؾاااااااحٝ ف ايكاااااااُري    

   

    ٟ  ٖاااااٛ أح اااااس٣ باااااإٔ ٜػاااااّو ُٜٚػ اااااس

 باّتٗاااااااااّ اسبهااااااااِٝ يف ايتكاااااااادٜس     

   

 ذا ازباااااااااالٍ ٚغّٝاااااااااس  ؾااااااااااّتل  انيف

 َٓهااااااسًا ؾٝااااااو كهاااااأ ايتػااااااٝري   

   

 أٚ ؾكّؿاااااس  َٓٗاااااا ؾحطاااااُبويف َٓٗاااااا   

ـُ َغااااااب س  عالَاااااا١يف ايتاااااارنري       ْؿاااااا

   

 ياااااااٛ زأ٣ َ ًاااااااٗا ايّٓباااااااٞ أل اااااااس٣  

١ّٓيف ايتكؿااااااري    ّٓاااااااع ُضاااااا  يف سباااااا٢ اي

   

    ٌ ّٔ ٚاسبيفاااا  ٚاضااااتحّب اةحؿااااا٤ف ؾااااٝٗ

 مف َهاااااااااإ اةعؿاااااااااا٤ ٚايتاااااااااٛؾري     

   

                                                 
 252، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا  (1)
 102، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا  (2)
 11، 12، ف 1املؿدز ْؿط٘: ا  (3)
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ّٞ بل ؾاحب ايًح١ٝ ٚايتٝظ، ؾٝػابِّٗ٘ با٘ إال   َٚٔ املكازْاا اي    ّٔ ايسَٚ سٜٗا اب

  :(1)أْ٘ ال زًو قسًْا نكسٕ ايتٝظ ؾٝكٍٛ

 أْاااااااااااااهف تاااااااااااااٝظ  ٚايتاااااااااااااُٝظ أؽ

ُ٘ غااااااااااااااااا٤ٞ  خبًكَتاااااااااااااااااوإ     بااااااااااااااااا

   
 َ٘ َْاااااااااااااااااااااااااا  أْااااااااااااااااااااااااااهف أٚ  بكس 

 ٖٚااااااااااااااااااااااااٛ أٚ  بًحٝتااااااااااااااااااااااااوإ   

   
ّٞ يف ٚؾـ ايًح١ٝ قٛي٘  : (2)َٚٔ َبايػاا ابٔ ايسَٚ

 ٚسبٝاااااااااااااا١  ًًُااااااااااااااٗا َااااااااااااااا٥ل   

  ااااااااااٌ ايّػااااااااااساعل إذا أغااااااااااسعا َ  

   
 تكااااااااٛدٙ ايااااااااّسُٜ  بٗااااااااا ؾاااااااااغساً   

ُٜت َعاااااااُب األخ ااااااادعا      ٛ دًا عٓٝؿاااااااًا   قيفااااااا

   
   ٘ ٕ  غااااااادا ٚاياااااااسٜ  يف ٚ ٗااااااا  ؾاااااااإ

َ٘ إؾاااااااااابعا        ٜٓبعاااااااااث  يف ٚ ٗااااااااا

   
ٛ ؾفاااا١ً      يااااٛ غااااافف يف ايبحااااس باااا٘ غيف

ُ٘ أمجعاااااااااا     ْفااااااااا  ؾاااااااااادف بٗاااااااااا حٝتا

   
ّٞ نإ ؾٓ َّ ابٔ ايسَٚ أٚتٞ َأ ًَها١ ايتؿاٜٛس ٚيطاـ     ًْا بازعًا مبا اٚختاًَا ْس٣ أ

ّٟ أ    ٕايتخٝٝااٌ، ٚايتٛيٝااد، ٚبساعاا١ ايًعااب باملعاااْٞ، ٖٚاارا ٜؤنِّااد أَّْاا٘ يااٝظ َاأ ايكااسٚز

ّٞ ناإ ْاقادًا    ٌِّ َا ؾٝ٘، ؾابٔ ايسَٚ َُبػكًا يه ٌّ ٖجا٤ خاز ًا ع٢ً اجملتُع  ٜهٕٛ ن

َّعه َٛقٛعاا ضاخسَّت٘، ؾكاد    ٖاا ِ  غدٜد اسبطاض١ّٝ ٜ ٛز ع٢ً َا ال ُٜعجب٘، ٚقد تٓ

 ؾٝٗا ايٛال٠ ٚاسبّهاّ ٚايٛشزا٤ ٚالحكِٗ يف ضخسَّت٘ ٜؿك  عٝٛبِٗ َٚؿاضدِٖ.

١٦ِّٝ نايبخااٌ ٚاياااُجب ٔ ٚايػبااا٤ ٚاي كااٌ           ّٞ َاأ  باااع ايّٓاااع ايطاا ٚضااَخسف اباأ ايسَٚاا

ّٜٛاا٘ حّتاا٢      َُبايػااًا يف ضااخسَّت٘ َاأ َٗج ِّزًا َٚكازْااًا، ٚ َُؿاا ٚايطَّااُا ١ ٚإخااالف ايٛعااد، 

 املأيٛف.خيسا بِٗ ٚبؿٛزِٖ ع٢ً 

ُُػّٓل  ّٞ  ٛاْب ضًب١َّ عّد٠ يف  بكاا ٚؾ٦اا ا تُاع١َّ َع١َّٓٝ نايا ٚٚ د ابٔ ايسَٚ

ٚاملػّٓٝاا ٚايػاعسا٤ ٚايهّتااب ٚايٓحاا٠ ٚاملاتهًُِّل ٚزؾاد عٝاٛبِٗ َٚ اايبِٗ، ؾهااْٛا         

 َاد٠َّ خؿب١ً يتّٗهُ٘ ٚاضتٗصا٥٘.

َُكاحه١ بعاد إٔ ز       ّٞ يف غاعسٙ ايّطااخس َػااٖد  َفأ    ٚزضِ ابٔ ايسَٚا اقاب ٦ٖٝااا 

حٛييف٘، َٚا غرَّ َٔ أغاهاٍ أعكاا٤ أ طااَِٗ، ؾهاإ اسبيفادفب ٚايّؿاًع ٚنارب األْاـ         

ِّزٖا يف غاعسٙ    ّٞ، ؾسا  ُٜؿا َُخ١ًِّ ابٔ ايسَٚ ٚعسض ايًح١ٝ ٚ ٛهلا ُعٝٛبًا  طد١ًَّ أثازا 

َُداعبًا حًٝٓا دخس. َُتٗهًُِّا حًٝٓا، َٚاشحًا   ضاخسًا 

                                                 
 .232، ف 2دٜٛإ ابٔ ايسَٚٞ: ا  (1)
 .272، ف 2بٔ ايسَٚٞ: ا دٜٛإ ا (2)
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  األدب الساخر

  سالم مراد 

 

 

األدب امصاخر عٌِان عرٓض وآفاا  ااشا ال ح وا ود مُاا  ألن ام ٔااة 

ت ىل وجًَِا وأمِاًًا وت  دة ةت  د أمِان امطٔا  وت ا د أماِان  اِ  

 األمِان.

وااثً  َااْ ةقافااال ااار ٔال ةاوتٔااا  تقااِ  عنااّ فامثقافااال امناأٌٔال 

امثٌائٔات  وثل امصامب وامىِجب وامذكر واألًثّ واألةٔض واألشِد وامنٔل 

وامٌُار وامشىس وامقىر  َْ ام ٔاة َكذا؛ تراجٔا ٓا وكِؤا ٓا  ٓ ٌاْ 

امفرح وام زن  ألن ام زن ح ٓصاتىر وكاذما امفارح أٓ،اًا  وانًصاان ةٌُٔىاا 

فىي كان ِٓوٍ كأوصٍ فُِ فْ ًقنان ووي  ٓص ّ وٓت نه كل ِٓ  

كان ِٓوٍ أ ل وي أوصٍ فُِ فْ تراجع فىطنِب وي انًصان امص ْ 

 وامت نه  مكْ ٓكِن ِٓوٍ أف،ل وي أوصٍ.

 

ُعسىىىىىٗ ُومىىىىى  ِّ ىىىىىٍ   ىىىىى   مىىىىىٍ  

اإلجيابْىىىٖ ُاد ّىىىل  ىىىى اومرىىىا  ُاو  ىىىت    

 ُاوملم.

كتىىىأل ااءبىىىا  عىىىى او ىىىت  ُا ىىى ي   

ُاوتثىىا  ُادىىلّل ُاوصىىِ  ُكتىىأل اوصىىمتا   

عىىى االىىوق ُُ  ىىِا علىىٗ قثىىت اا ىىل ا    

ُااحبا ، ُعول ا ّ تأل اووا ىل ُااءّىأل   

عى   ٖ  ا ُعى  ْ ٕ  ا، فٌِ باوضىتُةٕ  

حمىىْب باوصىىٓ  اوىىبٔ ّ تىىأل عوىىٍ،  ىى و   

ابى اوتُ ٓ كتأل عى اوبخ  ُاوبخ    ٖ 

بتىىٍ فٌْىىا ةىىختّٖ     ب ِ ىىٖ ف اهىىا كتا 

ًُٓ باوضىتُةٕ  ىل  ول ىتن اهٌىا   ى       

اوبخىىىىى  ب ىىىىى اه ةىىىىىلبْٖ، ًُىىىىىٓ او ىىىىى ٕ 

ُا سل ُاجلصع اويت        ٖ اوبخ  

 يف اإلهساي.

 كْ  اوسبْ  إىل او وٗ

 ُاوبخ  يف اوواس ِفروٍ

 قّى هباًٖ اوسمْل.

 ّقِق ابى اوتُ ٓ عى اوبخْ :
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 ٍ  ُّقّتىىىىىىت عْسىىىىىىٗ علىىىىىىٗ ه سىىىىىى
  

 ُوىىىىىىىىىىْ  ببىىىىىىىىىىا   ُ   اوىىىىىىىىىىِل

   

 فلىىىىىىىىىىِ ّسىىىىىىىىىىترْع وتقىىىىىىىىىىت َ  

 

 َ ىىىىىىو م   ىىىىىىى  وخىىىىىىت  ُاحىىىىىىلِ   

   

  ٍ  عىىىىىىىىىىبةهاَ قّىىىىىىىىىىان إعلا ىىىىىىىىىى
  

 ف ىىىىىا عىىىىىبُة ؤ َبَخىىىىى   ُاِ ىىىىىلِ   

   

 َةِضىىىىىىىىىُْا وت تّىىىىىىىىى  ق ِاوىىىىىىىىىٍ
  

 َّىىىىىىَلٔ ُاة ب وىىىىىىْ  با ا ىىىىىىلِ  

   

ُ   ابى اوتُ ٓ فٍْ هقىل ُةىختّٖ   

ولبخْ  ًُِ ّبني إوا بتةها وىٍ قّىان او قىت،    

   ٍ قّىىان اوسىىمٓ   فإهوىىا   هسىىترْع اوتلّىىت وىى

 ُاو وٗ.

ُ اق اوبخْ  اوبٔ جي مىٍ ًىِ ح ىٖ    

اوِةثىىىىٖ ُااًىىىى  بمىىىىل ُفا ىىىىٍ، فٌىىىىٓ  ىىىىى    

ةىىىختّاه ا ْىىىإ  تمىىىأل ُ صىىىقٗ ُ  ىىىع   

 و  ك.

اووقىىىىىل ّتكىىىىى  علىىىىىٗ او ىىىىى اه يف   

حماُوىىىٖ  بْىىىاي اإلجيىىىابٓن و ىىىٓ ّ ىىىِي   

بىىلّو  عىىى اوسىىلل ُاوسىىلبْاه، ُ ىىى ًىىبَ 

اابِاب فاوسىختّٖ اوىيت  وتقىل، وىْ   ىى      

 اوصىىىٓ  بىىى   ىىىى ق ىىى  إّضىىىا    ق ىىى   ىىىبي

اوبلّ ، اد افئ اد اّت ولسلل اوبٔ ًىِ  

 إجيابٓ.

اشت   يف ًىبا اجلاهىأل  ى و  اوقىا      

ُاوتُائىىٓ ُااءّىىأل اواكىىٓ اومىىادٓ ع ّىى   

هْسىىى، حْىىن كىىاي ّسىىخت  ىىى اومىىاءاه    

ُاوتقاوْىىىىىىل اوسىىىىىىلبْٖ، ُّىىىىىىبني اجلِاهىىىىىىأل  

او ا ضىىىٖ ُادخ ْىىىٖ يف ا ْىىىإ ُّىىىتقى فىىىى 

ٔ وألفتاء ُاجملت ماه اوسختّٖ يف هقل  ِ

ُادؤةسىىىىاه ُاوىىىىلُق ُاومقلْىىىىاه اوىىىىيت    

  سترْع او  اك  ى اوظِاًت اوسلبْٖ.

حتىىٗ قءىىا  اوق ىىي ادت ْىى ٕ عوىىل    

كّتىىىىىاب اوسىىىختّٖ   ىىىِي  فتىىىٖ ولوظىىىت    

ُاوت   ن   و    ي ع ّ  هْسىني لوىى   

ه بل بصىتا ، هَ  وىا  ىى  مصىت ا  ى ن      

 بىىىىىني اوتاكىىىىىأل ُاداشىىىىىٓ.. . اوموىىىىىِاي يف 

اوق ىىىي اوسىىىا تٕ،  ىىىل   قُق ُ ْىىى   

ولِوىىىىىِت إىل   ا ىىىىىْ  ُعىىىىىِا  اوق ىىىىىٖن   

اوموىىىِاي ًىىىِ اوبىىىاب ُاوبىىىاب ًىىىِ اوبلاّىىىٖ      

 ُاومتبٖ يف اوق ٖ ُ  ا ْلٌا اجل ْلٖ.

يف ةىىِةّٖ ّت ْىى  باو تابىىٖ اوسىىا تٕ 

اوقىىا  ُااءّىىأل حسىىْأل كْىىاوٓ ُةىىمْل   

حِةاهْىىىٖ.. ُاوقائ ىىىٖ  رىىىِق ُ تِةىىىع لىىىِ   

اوق ىىىىٖ قّثىىىىت  ُعتضىىىىا ، ًُىىىىبا اوت ْىىىى  يف

ُكىىىاي عىىىا و   ِّىىىا  ُ ىىىْو  يف اوت  ْىىى   

ُاوىىىىلةا ا اوسىىىىِةّٖ اوىىىىيت اةىىىىت اءه  ىىىىى  

او تابىىىىىىىٖ اوق  ىىىىىىىْٖ يف اوسىىىىىىىْواةِّ،   

 ف اها  تاّا ُبقمٖ ضِ  ُغ ًا..

 رىىىِق اوقائ ىىىٖ ُاو تىىىاب ادبىىىلعِي 

ًم اوبّى ّتُي اووِة ُ ِوِي اوظىون إىل  

هىىىىىِة ُِّوىىىىىلُي او ِ ْىىىىىلّا  ىىىىىى ءا ىىىىى  

 ٕ ادتمبٖ. تا ْلّا ا ْا

او ىىىىت    ٌّىىىىتبن إوا كىىىىاي ًوىىىىاك   

 ىىىىىْاءُي ّ ىىىىىراءُي اجلىىىىىِاًت ُاوىىىىىلةة 

 اجل ْلٖ،  ى قع ا  اوبحاة 
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 قها اوبحت يف قحصائٍ اولة كا ٌى»

 «فٌ  ةأوِا او ِا  عى  لفا ٓ

 سلْب اوضِ  علىٗ اجل ىاق ُاوضىِ     

اوىىبٔ ّىى ّى حْا وىىا، وىىْ  ةىىٌو  ُ  ّىىتقى  

فىىى او ىىِ ، إ  او ِا ىىِي ُ  ّىىتقى فىىى    

اوق ىىىىىىىىٖ، إ  اوقا ىىىىىىىىِي اووىىىىىىىىا حِي،   

 ُكبوك كّتىىاب اولةا ا ُاوسْواةِّ.. 

او ا ىىىىأل ادبىىىىلي ًىىىىِ اوىىىىبٔ ّ ىىىىوع 

او ت ، ُجيّ   ُّلِي اوماءٔ ُاوباًا. إهىٍ  

 ّوتٌىىٓ، حْىىن  اإلبىىلاي ا قْقىىٓ اوىىبٔ    

ّ ىىوع اإلهسىىاي اجل ىىاق بىىاإلةاءٕ ُاإلبىىلاين 

ًوا اإلبلاي اوبٔ ّو ِ ُّس   ِ اا ى   

ُااةُي ب ضىى  اومقىىِق ُااف ىىاة ادبلعىىٖ 

 اويت    ق  عول حل.

ًُواك حتلب ُاةتجابٖ، وْ    ادبلي 

اومىىىىىىاءٔ ُادىىىىىىأوِ  ُِّوىىىىىىل اا ىىىىىى   ىىىىىىى  

او  تٕ، ًبَ او  تٕ اويت  ترِة ُ و ىِ  

 ادبلعني ُااءبا  ادت ْ ّى. يف حْإ
  



 ودراساتبحوث 
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 األدب الساخر 

  هفهىم وهدارس
  ن بركاتيد. سل 

 باحث ومفكر سوري

 

 

ّعرف نفٍَم األدب الساخر علُ أىً ىوَ  نوو الاخاةوث الخوِ حعتور 

عها فِ دواخل التضر نو ٌهَم اجخهاعْث ةحْد وٌم فِ قهث حزىٍم 

ّقدنَن الفااٌث والسخرّث عها ّدور فِ نحوْهٍم  نعخهودّو ةوذل  

دور الفااٌث كسوح،  حهوج اوْا خً ةهرّقوث كَنْدّوث حعتور عهوا فوِ 

  وٌذا ّعيِ أن لال كاحب فِ األدب داخل اإلىسان نو نضاكل وٌهَم

الساخر طرّقخً الخااث فِ الخعتْور عوو ٌهَنوً علوُ صوال اةخسوانث  

 كَىً ال ّسخهْع العْش حزّيًا طَال الَقج. 

 

الكاتببا الخببارا تببااِ ٍّببْ    نبب٘   

حزىببببُ ٓكاببببا لالبيبببب٘ ال بببب  ٔ٘ حٔيببببا       

ّلالفصبببحٙ حٔيبببا  اربببا اًببباٌ ا ٓ بببا  او     

ًبببببباٌ ،ببببببحفٔا   ٓخببببببا  و الخبببببب آ٘ 

ًطآق٘ لفظٔ٘ لبا  ري مقبْلب٘ اع يبٙ      

عكس مبا ٓقصب ِ اعباكبه حقٔقب٘ ٍّبٕ      

اليق  البذع  لصبْ ٗ الكبحا ّاهزباَزاٛ     

   حبب   لْازببط٘ الا ببُْٓ الببصٖ ه ٓصبب     

اإلٓبببببذو اّ تكببببب ري ال ٔبببببْ  ا رذ ٔببببب٘  

ّالخبببببًْٔ٘ اّ ال كببببْٓ٘ ّاسبأًبببب٘ اّ 

ال قبٔ٘ اّ ما فُٔ مً عْٔ  ّىبْا   حب    

زبًُْ   اجملانع  ًّب  علبا لطآقب٘    

را،بب٘ ّ ببري م اتبباٗ تخببنٙ تَكنببا   ه     

ل ببٕٛ  ه  ٌ ا،بب  اعببا ٗ   اع رببه تبب ّ  

حْل الب   ٍّٕ تْحٕ اٖ ًبن٘ مخب ا  

 ّع و اإللاى٘ لطآق٘ م اتاٗ   لاشبفاٛ

تايبببْ  اازبببالٔا الخببب آ٘  ّتا ببب     

( لكبببببً 1،بببببْ ٍا   تبببببا ٓ) ال  بببببآ٘ا 

اًثاٍببببببببا اىا ببببببببا ا  ٍببببببببٕ الخبببببببب آ٘  

الاحملاًبببببببببباٗ   الكببببببببببذو ّاع ببببببببببٕ  

ّاسباًببباجل ازبخبببنٔ٘  ّاىبببْا  الخببببْ  

اع ابف٘  ّميَا الخ آ٘ لالصْجل ّتبْٓيُ 

ّ ف بببُ ّرفكبببُ ّ عطببباٛ ىببب اجل را،ببب٘     

خببامع  ال ببا   ّٓ بباه ،ببفاتَا   ٓفَنَببا ال
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ّميَببببا م ازببببب٘ ال ببببٕٛ اسبقببببري ً ىببببُ    

عظببببٔه  اّ مببببا ٓخببببنٙ   ا    ال الببببٕ 

االبببصو يبببا ٓ ببب ُ اعببب اا  ّميَبببا م ازبببب٘  

ال بببٕٛ ال ظبببٔه ً ىبببُ حقبببري مبببً ربببذل  

طبباا اهزبباَزاٛ ي يببٙ ادباٍبب  ال ببا ها   

ّميَبببا الا بببآ   ٍّبببْ مبببً اتبببَا اىبببْا   

ْ ٍا الخب آ٘   ا    ال الببٕ  ّمببً ،بب 

آكببببا  الاذعببببا البفظببببٕ ّمكببببنْىُ اٌ    

ٓكخبببا ا لفببباي م ببباىٕ  بببري م اىَٔبببا     

ًّبببببببببصلا الاصبببببببببْٓا اع بببببببببال  فٔبببببببببُ   

 الكبببا تْ ٖ( البببصٖ ٓكبببع ال ببب        

،ببببْ ٗ مكببببحك٘ ًّببببصلا اعخبببباحٔ٘    

 ّالخٔينا    

خياصا ااعاييبا ا    الخارا الصٖ 

عافاببُ ا مببه لبب ٛا  مببً م افاَببا لاع اىبباٗ      

ٍبببْ لبببْا ال ببب ْ   لقْلبببُ اا    الخبببارا

اعيكْل٘  عبً م اىاتَبا ّاًثاٍبا م اىباٗ     

اًثاٍبببا زببب آ٘   ضباّلببب٘  اٜنببب٘ مبببً   

 (  2اإلىخاٌ لاراٍ  ّا  ُ اعآا 

 جذور األدب الساخز: 

تكببببببببا  بببببببببصّ  ا    الخببببببببارا 

اعنا َببببا   الكْمٔبببب ٓا الْٔىاىٔبببب٘  ّ   

زبب آاجل زببقاايف  ّ  مبببَاٗ ا زبباْفاٌ   

امل  ّّ،بْه    الكفا  ( ماّ ا  ل  لباٛ ال ب  

   ا    ال البببٕ  ًّاالبببباجل ازببببباح   

ل تببببَاٍا  البببب  ذٛ( ّ  ًاالبببباجل الببببٕ 

حٔبببببباٌ الاْحٔبببببب ٖ  ّالببببببً ا أ بببببب٘ا ّ  

مقامببباجل الببب ٓع الزمببباٌ ا"نبببصاىٕا ّاالبببً   

اعقفبببعا مببباّ ا  لقصببباٜ  اسبطٔٝببب٘  ّالبببٕ  

ال اأٍببب٘ ّالبببٕ ال بببذٛ اع ببباٖ  ّتببب ااٛ    

ا"رببببباٛ ّاليقببببباٜ  عببببببٙ اماببببب ا  ا    

 لٕ  ال ا

   ٓاصْ  ال    اٌ ا    الخبارا  

إلضبببحا  ال  بببا لكيبببُ لبببٔس ًبببصلا     

فحخا ا ىُ ْٓيب  الكبحا ليقب  الْا بع     

مبببً ابببب  ت  ٔصبببُ ّال حببب  عبببً عبببذ   

ىبببابع لبببُ ما بببصا  مبببً اسبآببباجل مخببباحا    

مماب ا  لبُ ّمببَنا  عا تبُ البس ه تخا صببٕ      

عببببٙ ا  لببباٛ البببصًٓ لبببالّا   ٍبببصا الببببٌْ 

ل ا  ٓببا الاّزببٕ ( مثببا3ا  لببٕ الاا ببٕا 

(  الببصٖ 1911بببب  1861 اىطببٌْ ت ببٔ ْه 

اربص مً القص  القصريٗ ّاعخاحٔاجل  

مببببا ٗ  هبببب٘ لببببُ تيبببباّل فَٔببببا ا ّضببببا      

اهباناعٔببببب٘ لاليقببببب  ّالخببببب آ٘ طبببببْال   

تخبببب ٔياجل القبببباٌ الثببببامً ع ببببا  ّٓبببب تٕ 

ببب   1842ا  ٓا ا مآكٕ اام ّل لبري"ا  

  القاٌ الاازع ع ا ًْاحب  مبً    1911

اتببَا ا  لبباٛ الخببارآً عبب  مقاهتببُ      

الصببببح   ًّاالاتبببببُ لب ببببب ا ّالقصببببب٘  

القصريٗ  ّٓ   الكاتا اإلٓالي ٖ  ببْ    

( تبٔ) الخبارآً   1951ببب   1856لاىا   تْ

ل  لبببُ البببصٖ اىا بببا   ال بببامل مارببباّلا       

البي٘  ّالصٖ ال  ع ااجل اعخاحٔاجل مً 

لخْ اٛ  الس تخب ا مبً   ىْ  الكْمٔ ٓا ا

ًبببب  تببببٕٛ  ّتابببب  الكاتببببا ا عبببباىٕ  

الْ ٓببْا ماًببزا  مَنببا    اليقبب  الخببارا     

لبنرانع ا عاىٕ لصفاتُ الس ٓيبا عبَٔبا  

طببببببالع ازب ٓبببببب٘ ّازبنببببببْ   ّه ٓيخببببببٙ   

الكاتا ا مآكٕ ال بَري امبا   تبًْٓا    
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الببصٖ ّ،ببفُ البب    ل ىببُ     1911بببب  1835

اٌ اعظبببه الخبببارآً ا مبببآكٔ  ل ببب     

اربببص مببً اشبٔببال ال بنببٕ مببا ٗ  زٓبباٗ لببُ  

ّ ع ًاٌ مً الصب ا ذب ٓب  تبا ٓ) م ب      

لظَبببْ  الخببب آ٘ ّتْئفَبببا  ارببب  ا    

اسب ٓ  ّاع ا،با  فب ٌ ممبا ه تبا فٔبُ      

ٍببْ اٌ ال  آبب٘  بب  لبب اجل ّل ببك  رببا   

مبببع الفٔبخبببْه الكببب ري  اٜببب  الْبْ ٓببب٘    

 1855ببببب  1813ازبببْ ٓ  ًبببري ًربببا  ا   

بْ  ٓقْو   بٍْاِ عبٙ الصٖ اعبً اٌ الْ

مفا  ٘ ًْىٔ٘ ً ٚ اتقْو عببٙ تْئب    

 (  4اعفا  ٘ ّالب ا عبٙ اعايا كاجلا 

ّ  ال صبببببببببا اسبببببببببب ٓ  عبببببببببا جل   

الكاالبببباجل الخبببباراٗ لبظَببببْ  ّلقببببْٗ    

البببْطً ال البببٕ  ّلبببالجل اهببباٛ زبببطاجل   

حاّفَببببا عبببببٙ   صبببباجل اع اىبببباٗ ّعبببببٙ     

تبببكاجل ازبنببباٍري البببس تببب ٓا يَاٍبببا     

ّمببً ٍببعهٛ عبببٙ زبب ٔ   لْا  َببا الا ببٔس  

اعثبببال ه اسبصبببا  طبببُ حخببب   ّا ببب   

امببب  ّضبنببب  اعبببا ْيف  ّببببذل عببباما   

ّضبنْ  الخ  ىٕ  ّا   مطا  ّا ب   

فبعا  ظبببه  ّامٔبب  ح ببٔيب ّا بب   بببا   

ّب فبببا ع بببا" ممبببً ٓببباّا اٌ الخببب آ٘     

زبذا َٓبز عبباظ الظباع   ّعببً ه ى ببال      

 عا  بيبببا  ٌ مبببع المببب٘ ّلببباٛ ًْ ّىبببا  ببب     

جل ًببببْامً الخبببب آ٘   الببببْطً   تفرببببا

ال الببببٕ  ّلكببببً لببببٔس عبببببٙ ٍٔٝبببب٘ ا   

فصببٔك ًنببا ٍببْ اإل مل ال بباعٕ ّال الببٕ     

الا،بب   ّ  ببا عبب  ّزبباٜا الخْتببٔال     

مٔ ٓا ّاليكت ّالطااٜب  ّاسبكآباجل    

ّل ببببب  ٍبببببصا ٍبببببْ الاحبببببْل اعاْ بببببع      

الخبب آ٘   يبب  عصببا ّزبباٜ  الاْا،بب     

اهبانببباعٕ  البببصٖ ارببببص مبببً ا لمببباجل     

ا مل اهباناعٔبب٘ مببا ٗ  هبب٘ "ببا    ّالكببْ

ّ  ًببب  ا حبببْال ٓظببب  ا    الخبببارا    

  ميا  ّح ٓثا  ت  ريا  عً مكيٌْ الكبنري  

اإلىخاىٕ حابٙ لبْ اتبٙ لْببُ ب ٓب    ىبُ       

 لاراصا  ضحا ًال كاٛ  

 األدب الساخز وهذا العصز: 

ل   ما ازَه ل بك  ًب ري    ّا    
ا    الخببارا الٔببْو اىيببا ى ببٔ    عصببا 
طباببب  عببً ال صببْ  الببس زبب قاُ حٔبب       
الفا ٓ٘ ذبب  مكباٌ ازبناعٔب٘  ّلالابالٕ     
تخْ  الْح ٗ ّتص ك اسبٔاٗ مبٔٝ٘ لاعآزٕ 
ّاعصبباٜا ًنببا تصبب ك اإلىخبباىٔ٘ مي لبب٘   
عببببً عّاتَببببا  ّصبان اتَببببا ا مببببا الببببصٖ  

ا مببً اٌ ٓب ببا  ّ ا   ميكببً ا    الخببار 
ًببببب ريا     ،ببببب  ّا بببببع  آبببببا حافببببب  
لاعايا كبباجل ّاعفا  بباجل  ّمببً اعفا  بباجل    
الكبب ريٗ   عببامل الكاالبب٘ الخبباراٗ اٌ    
م ظه الكاا    ٍصا اجملبال  ب  عاتبْا    
  لٔٝببباجل  ازبببٔ٘ ّمععببب٘  ّ"بببه دببببا       
،ب  ٘ مببع اسبببزٌ  ّعببٙ الببا ه مببً علببا   
 فقببب  زببببعّا    ٍبببصا اليبببْ  مبببً ا       

ًّبب ىَه   ال بب ٛ  بب   ببا ّا اٌ ٓياصبباّا 
عببببٙ اسببببزٌ ّا مل البببصٖ ل ارببببَه ا بببه    
ذبْٓبُ    ما ٗ لبكبحا ّالخب آ٘ حابٙ    
متكببٕ اسبٔبباٗ  ّ يببا ٓاْافبب  علببا مببع مببا 
عٍبا  لٔببُ عبنبباٛ الببيفس  الببصًٓ ٓبباٌّ    
الخ آ٘ زبذحا  ٓخبا  مُ الفبا  ل مبٔه     

( 5 ّاربُ مبً ازبيبٌْ ّاهىَٔبا  اليفخبٕا     
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ه ظباىا اسبقٔق٘  عا  بيا اٌ م زاٗ  ّعبً
ا    الخببببببارا الٔببببببْو ٍببببببٕ ااٌ  الببببببت 
الخبببب آ٘  ّحكببببا ا    ل بببب  اٌ ربببب  

(   به حابب٘   6ٍّرُ   ا عبْاو ا ربريٗا   
اإلىخبببببباٌ    الكببببببحا لا فٔبببببب  ا هو 
ّاإلح ايف ّا"نْو  لٔص ك   ت  ريِ ا ْٚ 

 مً ال قا ري ّا  ّٓ٘  

ٔبب ٗ الكاالب٘ حٔباٗ ّالْ  ب٘ ٍبٕ الْح    

الببس تخببنع مبببً ٓكاببا ل ىصبباجل ّتيقببب      

اع بباعا ل ماىبب٘  ّتاببٔك ت بب ٓ  الصبببٔا ٘     

ّاسبصه ّاإلضاف٘  ل كس البخاٌ الصٖ 

ه ٓأك علا ا ما البصٖ ٓخباْبا الانٔٔبز    

(  ٌ الكاالبببب٘ 7لبببب  االكاالبببب٘ ّا   ا 

لٔخت لالكاّ ٗ اٌ تكٌْ ا لا   علا  ٌ 

ا      البي٘ ٍْ ما ٓا    لُ ا  ٓا مبً  

اليببا" ّهببٕ ا لببا   ىببُ ٓببع   اليببا"      

احملامٔببب  ّٓيَببباٍه عبببً اعقبببالك  ّا،ببب     

اا    ال عاٛ  ّميُ م عاٗ ّم  لبُ  ّ عا  

ًاىببت ًبنبب٘ م  لبب٘ ما ٓبب٘  ٍّببٕ ًبب     

ط او ،يع لب عْٗ  فب ٌ مبا ٓياربُ ا  لباٛ      

( 8مببببً  لبببب اعاتَه ٍببببْ م  لبببب٘ فكآبببب٘ا 

ّعبُٔ ميكً اٌ ىخنٕ ا  ٓبا  اعٔبا       

ا ًببباٌ ا    حخبببً الايببباّل  م  لببب٘  ّعببب

ّالظبباه  ًّبباٌ الظبباه ي يبباِ البيببْٖ  

حخببً ال  ببا ٗ ّ ٔبب  اسبببزٌ ّاعَببا ٗ  فبب ٌ 

الظآبب  ٍببْ ال بٔبب  بٔبب  الكببذو  الببصٖ  

ميبببا القبب  ٗ عبببٙ الا بب ري ّالفصبباح٘      

القبببْل ٍّبببْ ٓببب افع عبببً  كبببآاِ ّ كبببآا 

ّطيبببُ مخبببا  ما  ازببببْلُ اشببببا    مبببا    

ٌ الكاالب٘  با ا  اّ زاراا   ٍكصا ظبب  ا 

الخاراٗ مث  الكاال٘ ازبا ٗ ت ين الانا  

عبببببببٙ الْا ببببببع  ّ ببببببْ ٗ فكآبببببب٘ ضبببببب   

ال بب َٓٔاجل الاقبٔ ٓبب٘ زببْاٛ اًاىببت ٍببصِ    

الكاالببببببب٘ زٔازبببببببٔ٘  او اباناعٔببببببب٘ او   

ا اصببا ٓ٘  مثبببَا مثبب  الكاالبب٘ ال ا ٓبب٘    

 ىَا ال كال البصٖ ٓاكبٞ عبٔبُ الكاتبا     

اسبببا لٔقببْو اعْبابببا    اعنبباا ىفخببُ اّ 

ِ اّ   صبان ببببببببُ  فالكاالبببببببب٘     ببببببببري

الخاراٗ لاراصا  ت كبس ،بْ ٗ الْا بع    

جبنالببُ ّ  حببُ ّلكببً ل زبببْ  تَكنببٕ  

طبابببب  عبببً الكاالببب٘ ال ا ٓببب٘  ّي يبببٙ   

اّضببك الكاالبب٘ الخبباراٗ ماى بب٘ ،ببْاع    

ضبب  اهىَٔببا  اليفخببٕ الببصٖ خيفببٕ ربفببُ   

 اىَا ا  مً ال مْ  ّا مل  

ّعبً ه ظباىبا اسبقٔقب٘  عا  بيبا  ٌ    

الخببارا تببٕٛ  ّا   ا"ربباٛ تببٕٛ  ا    

ارببببا  ًّببببصلا ا   الفكاٍبببب٘ آكببببا     

افا"ربببباٛ تَكببببه تنبببب  م يببببٙ ال بببب اٛ    

ال  صببببٕ ّاهىاقبببباو البفظببببٕ  تصببببفٔ٘    

حخالاجل ت صٔ٘( ّا   الفكاٍ٘ مَناُ 

الْحٔبب ٗ اإلضببحا   امببا ا    الخببارا    

فَْ الصٖ جي ببا تكبحا ضبحكا  اتب ُ     

لال كببباٛ ي يبببٙ ل ببب  اٌ تكبببحا تا مببب   

ٍّبببصا ٓ بببين اٌ ىفبببس الكاتبببا   فااببب مل 

الخارا مثقب٘ لا"نْو ّاعآزٕ ّا حزاٌ  

 ه اىببُ تببْل ا مل    امبب   ّاسبببزٌ     

( 9ل اتببب٘ ّببببُ  ّالك بببت    اىطبببذا  

ًّ  علا ٓ بين اٌ لكب  ًاتبا ميَربُ     

ّطآقاُ الس متٔزِ عً  ريِ مً الكاا  

 ا رآً  
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 األدب الساخز تارخييًا:  

زابَا ّ  ّ  لك  ميطق٘ بياافٔ٘ م
اف ا"ببببا ّازبببببْلَا اعببببع ا  فنببببا جيبببببا     
اهلاخببام٘   مكبباٌ  بب  ٓف بب    زببْاِ   
ّبياافٔببببب٘ البببببْطً ال البببببٕ مبببببً ٍبببببصِ     
ازبياافٔببببا الكْىٔبببب٘ ٓيط بببب  عبَٔببببا مببببا   
ٓيط ببب  عببببٙ  ريٍبببا  ّه زبببٔنا    طبببا   
اشبصْ،ببببٔ٘ الببببس ذباببببا     الكاتببببا  
اسباعا البصٖ ٓباقً فيبٌْ الاْ ٓب٘ ّالامبْل      

هزا ا اجل الس تطبا مَبا ٗ  ّالكئاجل ّا
ّرفبب٘ يبب  ّزبباع٘ ل َٓبب٘ ّم افبب٘ ّ  آبب٘   
لببببببال بْو ّا  ا    ًبببببب  عصببببببا مببببببً  

(  ّلببْ تا  يببا علببا   الاببا ٓ)   11ال صببْ  
ال البببٕ لْبببب ىا اٌ ال صبببا ازبببباٍبٕ  ببب  
اىاصبببا عببببٙ الخببب آ٘   ا"رببباٛ  بببه لا  
عبٔببُ   ال صببْ  الذحقبب٘ ا   الطااٜبب    

طافببب٘   البببصٖ جينبببع لببب  الفكاٍببب٘ ّال
م حببببب  ّاحببببب  عببببببٙ  ببببباا  االببببب  ذٛ     
لبراح ا ّلق  ي  ٍصا اليَج ما  با  حابٙ   
القبببباٌ ال اتببببا اعببببٔذ ٖ حٔبببب  يَببببْ      
مقاماجل ال ٓع الزماٌ ا"نصاىٕا الس ت ا  
مبببً البببال فيبببٌْ الخببب آ٘ عبببا  بابببُ مبببً 
م بباىٕ البباَكه ّالفكاٍبب٘ ال ببا لٗ الببس    
ت  بببببب  اعبببببباا ّاهلاخبببببباو  ّ  ال صببببببا   

طت حاًب٘ اليثبا ل تبكا"ا    ال  ازٕ ى 
اع ابفببب٘  ّه زبببٔنا القببب  الفكبببإٍ   
الصٖ عع ظبنُ عبٙ ٓ  الفٔبخْه ال باعا  

 الْ ال ذٛ اع اٖ  

اما   ا    ال الٕ اسبب ٓ   فقب    

لببالجل الخبب آ٘ لاعا ا ٍبببا مْ فببا  ىقببب ٓا     

م ا ضببا  ضبب  الفٝبباجل ّالط قبباجل اعَٔنيبب٘   

ّمْ فببا  دببببٙ   ًاالبباجل ا بب  مطببا     

اعا ْيف  ّلًآا تاما  ّحخٔا  ّضبن 

ًٔببالٕ ّ ببا ٗ ع بب  ال ببال ّ ريٍببه ممببً    

دببت الخب آ٘   ًاالباتَه اً زببْ     

لبا  ري  ّلٔخت ٍ فا  لأل ٓا حب  عاتَا  

ّ  بببا زببب ٔ  إلٓصبببال  زبببالاُ الفكآببب٘   

ّالفئ٘  البس متابال لبازبااٗ عببٙ الاقبايف      

اعْ بببب  اعفببببا ا الببببصٖ ٓببببثري اهزبببباَزاٛ    

ْ  اعببباا  تخببببٔا  ّالك ببب  عبببً اعْضببب 

الك ببببببببباه حْلبببببببببُ إللببببببببباال عْٔلبببببببببُ  

(   الْ ت البصٖ جيبا اٌ ه   11ّمخاُّٜا 

تعرببص اسبٔبباٗ فٔببُ عبببٙ ضبنبب  مببً ازببب     

لخببببببببب ا اإل  ا  اٌ ال بببببببببامل مل ٓ ببببببببب   

لاإلمكاٌ تئريِ عبْ ا فكب   اّ  ٓقباه   

بآاىُ ال اٜس    ا مباو  ّمل ٓ ب  زبْٚ    

مقاّمببب٘ ّحٔببب ٗ ممكيببب٘ ه تعربببص عببببٙ     

  ٍّٕ اعقاّم٘   فااغ اع يٙ ضبن  ازب 

 ّع   اسبٔاٗ  

 حضور األدب الساخز: 

خيطٞ مً ٓقْل لٔس لأل   الخارا 

حكْ ِ   م اٍ  القااٛٗ اع ابف٘  ّاىبُ  

مخايخٙ مً اٖ حق  مً اسبقْل فاسبٔاٗ 

اهباناعٔ٘ مخاحُ  ّالخٔازب٘ يْا فَبا   

اعا آيبب٘ لا ِ ّالبحظبباجل اشبا،بب٘ ىصببٔ ُ    

ّازا ىاٛ ما ٓ  ّ ل ٔب ا    لاقآا اعافا اجل

  ،ببْ  ًاًاْ ٓبب٘ ت  بب  عبببٙ الا مبب   

لكيببببُ فببببً ه جئبببب ِ  ه القبٔبببببٌْ  ّه    

تخً ا اِٛ  ه اعانازٌْ  فب ٌ تبٝت اٌ   

تاٚ ًٔ  ٓكٌْ لأل   الخبارا مْ  بُ   

الصٖ جيا اٌ ٓكٌْ فا اا لب با ع  فٔبُ   

ممبببً ٓ افبببٌْ الْا بببع لئببب٘ الْ،بببْل       
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 ّ  ٌ ًبباٌ ٍبب ه لفببت اليظببا ّاإل،ببذا  

ٍببببصا اليببببْ  مببببً ا     بببب  لبببب ا ٓ ببببَ     

اعبخبببا ا  ّمل ت ببب  اسبفببباّٗ لبببُ ًببب ريٗ   

فببألٌ اع ببا ً  فٔببُ ٓ ببريٌّ     ببب٘   

مبببً ا زببب ا  ا جل هعبخبببا  ٍبببصا الفبببً      

لكيَه ٓافقبٌْ عببٙ اضباّ ٗ حكبْ ِ       

اع بَ  ماًبزًٓ ىب اٍٛه لألى ٓب٘ ا  لٔب٘      

ذب ٓ ا  لا صبٔ  مكباٌ "بصا ا         

( عيبب  علببا زببير    12اا را طبب٘ لااصبَبب 

"بببصا اإللببب ا  ا ببباا    تيبببٔري الكبببثري مبببً  

الخب ٔاجل الس ٓ َ ٍا ٍصا ال صا اعببٕٛ  

لاعايا كاجل ّال راٜا اعصٍب٘  ّه زبٔنا  

 عا مبببا تبببْفا "بببصا ا    فكببباٛ اسبآببب٘  

الصٖ جيب  فٔبُ ا  ٓبا الخبارا مبا ٓخب ٙ       

    هببببُ مببببً ،ببببْ  متاطببببٕ  جيالٔاببببُ   

خببَه   الايببٔري الخب آ٘ ًف بب  ل باٖ ٓ  

عبببْ ا مثبب  ّا فكبب  الببصٖ ٓكبب يا امبباو    

به ٍاٜ  مً ا ف ال الثقافٔ٘ اشبا بب٘    

عصبباىا اسباضببا مببً تقبٔ ٓبب٘ اسببباه    

ح ا بب٘ الصببْ  اعي  ثبب٘ مببً ٍببصا الصببْجل      

اإلىخاىٕ ازببا    زب ُٔ  ًٔب  ه ٍّبْ     

ٓيطب  مً ّ   اإلىخاٌ ال اح  عبً ّا بع   

 ُ حبببب   ٓاضببببٙ لببببُ  ّه ٓقصببببُٔ اّ ٓخببببب 

  ىخاىٔاُ  

مببً ٍببصا اعيطببب  ه لبب  مببً الافآبب     

ل  ا    الخارا  ّالكاالب٘ الخباراٗ    

فبببا    الخبببارا عقببب  ه ٓخببباي     آببب٘  

زبببط٘   عنبببُ   ىببُ ٓببعمً البب ٌ الخبببط٘ 

( ه لخببب ا  ه 13 ىابببا   ّلٔخبببت فْ ٔببب٘ا 

لخببببب ا ّاحببببب  ٍّبببببْ اٌ ا    الخبببببارا   

خياب  متاما  عً اعخب اٗ  رصْ،با  اىبُ    

َٓب ه    اإلٓقببا  لببال قْل ازب ٓبب٘ لكببٕ  

ٓيبز  عيَبا ّ ا ٍبا ّ،بااماَا ّتازبب َا      

ممبببا جي ببب  ال ًٔبببز عببببٙ زببببط٘ الف ببب  

الخبببارا  مفاّضببب٘ عببببٙ عقببب  الخببببط٘    

 عي َا مً الابصع خبٔا اتَا القْٓ٘  

لقبببٕ اٌ ىقبببْلل  ٌ الخببب آ٘ لٔخبببت   

ٍببب فا  لقببب   مبببا ٍبببٕ الا ببب ري عبببً ا هو      

ّا مببال ّحببزٌ اليببا" ّا حبب امل  ّامببْ    

اسبٔاٗ الْٔمٔ٘  ّلكبً لطآقابُ را،ب٘     

ّه زٔنا   ٍبصا ال صبا اعاخبا    البصٖ     

ٓ حببب  فٔبببُ لازببباناا  عبببً تبببٕٛ ٓيخبببٕ   

اإلىخبباٌ ٍنْمبببُ  ّٓصبببريٍا الطببب  ّا ا  

ًببباٌ ا     ممبببا ٍبببٕ   اسبقٔقببب٘ ّعبببا   

الخببببارا تيطببببْٖ ذباببببُ اىببببْا  ٓبببب تٕ      

طبٔ اَا ال  ا ّالقص٘ ّاشبباطاٗ ّاعقالب٘   

ّالكا ٓكاتري  ف ٌ ًب  مبا ٓ ب   لبُ     

الكاببا    ٍببصا اجملببال ٍببْ حببا ا     

ّال بب ا ّى ببص القَبببا ّالظبببه  ّلاجملنببب     

ظبببببب  الكابببببا  الخبببببارآً ىبببببا  ًٓ     

ال ببامل  ّلببٔس فقببا   الببْطً ال الببٕ     

ه لخبب ا  ه لخبب ا بببب  بب٘ زببْ ٓ٘ ّ  الطبٔ

ّاحبببب  ٍّببببْ اٌ الكاالبببب٘ الخبببباراٗ ٍببببٕ 

ًاالببب٘ ىا ببب ٗ متثببب  زبببذا الفقبببري عببببٙ   

اليببببين ّزببببذا الكبببب ٔ  عبببببٙ القببببْٖ    

ّزبببذا اعظببببْو عببببٙ الظبببامل  الكاالببب٘  

الخاراٗ مً اعاا ا زبح٘ ّالطفَا  ىَبا  

ت بب  عببً الْا ببع اعآببا لالكببحك٘ اعبباٗ     

ىبباٗ  ّعبببً ه  اليادببب٘ عببً اإلح ببايف ّاع ا 

ظباىا اسبقٔق٘  عا  بيا  ٌ لكب  ىبْ  مبً    
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ا    ّالفيببٌْ مْطيببا  ضب  ببا   ّ ٌ مببْطً 

اإللببببب اعاجل الخببببباراٗ احمل بببببا ٍبببببْ  ّل 

ال بببببببببب ْ  الببببببببببس ت بببببببببباىٕ الا ببببببببببب   

ّاهضطاالاجل الخٔازٔ٘ ّعب و اهزباقاا    

ٍّببصا ٓ ببين اٌ البب ّل اعز ٍبباٗ ا اصببا ٓا    

ّزٔازبببٔا  ّٓخبببْ  فَٔبببا احببب او اسبآببباجل  

 امبب٘ ّالفا ٓبب٘ ٍببٕ البب ّل ا  بب  صببباه     ال

لأل   الخارا اعباَكه  ًنبا ه ظباىبا    

اسبقٔقبب٘ آكببا   عا  بيببا  ٌ ا    الخببارا  

تن  ط ٔ ب٘  اٍريٓب٘ تيبْ    اعنباا     

الْببببب اٌ ازبن ببببٕ ٍّببببٕ تطبببباا ا مببببال  

لطآق٘ زاراٗ تص  لخباع٘ عببْ ذبقٔب     

 اٍ افَا  

 هوامش:  

  ابع آكا   wlklpedia.orgبب  1

 عذٛ ى ن٘ل ال بْو اسبقٔقٔ٘ مْ ع ّاٖ لا  

   https://www.aljazirah.comبب مئ  الكْٖل 2

   https://www.alkhaleej.aeبب عاتُ 3

 بب عات4ُ

 بب عذٛ ال ًٓ ضبنْ   ا    الخارا  ااٛٗ اليك ٘  5

   https:www.aleht.comبب عاتُ 6

   https://pulpit.alwatanvoice.comبب صب ٖ ال بيب 7

 بب عاتُ  8

 بب عاتُ  9

 بب  ع   ٓال ا    الخارا   مْابَ٘ ا"ٔني٘ ّاهزا  ا 11
 https://diffah.alaraby.com.uk. 

بب عاتُ   ابع ظبٔا لٔاتٕل ا    الخارا   الصحاف٘ اعصآ٘  ا    با  ْعبا   صبب٘ 11

  https://www.sid.ir 2115آبْل  19  فكاٛاجل ىق ٓ٘ ال  

   2111  537 ابع آكا  اجملب٘ ال الٔ٘  مصا ل يْاٌ ا    الخارا  ال    

   https://www.almadina.comبب  12

 https://www.emaratalyoum.comبب لٓا  ال ياىٕ  ا    الخارا بب 13

https://www.aljazirah.com/
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https://diffah.alaraby.com.uk/
https://www.sid.ir/
https://www.almadina.com/
https://www.emaratalyoum.com/


 بحوث ودراسات

   

111 

 

 

الدون كيخوته رواية 

  السخرية الخالدة
   .طالب هّماشأ 

 شاعر وباحث وأديب             

 

اب األراضْ امىُجِرة ةقاوتٍ امىٌحِتث وي حزنن  ِّ امدون كٔخِتٍ ج

ًتٔل، ٓنقْ ةظنٍ امكئٔب كفناغث ًحٔنث غنّ امطرٓز  امىِحةزث، ةاحًزا  

وع ًقٔضٍ وورافقٍ ساًةِ غزي امتىًزل األًتزل منىةزاغر انًةزأًث غتزر 

ّّ ةقةزِة غنزّ امضزػٔم امىكزاةر، وترفزد ًُزر جراحزٍ  امتجرةث امتْ تحز

وامحب امىٌةِد ةامخٔزا  امخزّق. ف فزارض ٓضزرب فزْ ةزرار   ةىرارة امفقر

األرض وتةردا  جِغانفف غاكةا  ةصِرتٍ امُنٓنث صزِرة انًةزان امتزْ تٌزا  

ْ خفآاَا خةٔث انفتضاح وانقصاء أوا  غامه  فْ امىرآا امحنٌٓث متخف

 امقِة امىادٓث امىُٔىي فْ امخارج ف

فاافهر بطول٘هااٞطالهِاافر١طيطفبٗ ااٚ ٍٔطط

ٗيطعاف طالهخايبٙٞططططالملضاكلٞطالملفلٚاٞط طط

الهعظٌٚااافْطهٚ رااافطالجلااابٙهطٙٔاااٍٚطالمل اااب  الْط

ّ  طالشا طهلا٘الّ طططططٗجًٔف ه٘جٕطأًفَطاله ا٘

كعٌااااافهٚجلطيطالجلااااابٗ ططالشااااا٘ال١طالمل يٚواااااٞ

ٗاله راااف   طّٚاااا ط طةعاااااط  فااااٞطال ُخاااافْطط

وفه كوٚجلطوأجِكاٞطاله واوطٗالهابٗريط امطّواٍطططططط

ٚ جلططط ًضااكمطهِاا٘اللقطاله اا٘ٝطالملف ٙ ااٞطالهاا طةضاا

الخلِفقطعوٟط  ففتطاله ووطالأله٘فطأٗطكٌفط

الألجِكٞطأجِكٞطٙ ٘يطإهٚ٘تط:ط طةعاطٓذٖط

واااااىطًااااابالٗريطهضاااااب طالشااااا٘ال١ط طيطعاااااف ططط

طال  رتال طٗالهضكفهٞط 

ٗألْطالهااااااْٗطكٚي٘ةااااإط وااااامطًااااافططط

ٙضكلِفطٗٙفلِٚفطكى طحلظاٞط اِ عبفططط

عوااٟطأُرخااِفطّاا ط فاإطأٗطُضااكمطًِاإط طط

ُٗاااق طكاااأقطناااالو ِفطوصااا٘ةٕطالهصاااف قططط

 فاااااِكّطمف ااااا٘طًاااااّطأ اااااكلُ٘فطًٗاااااّططط

طٙضااااااكلُِ٘فبطُٗ اااااابؤٍطًااااااّطأُرخااااااِفط

عواااٟطاله واااوط طًٗااافطوااا ططهٚصااافك٘الطأعااا ال١ط

الهخاااايبٙٞطٗالهفاااااققطُ و ااااىطواااااٍٚطالهع اااااىططط

الالج ٌااافعٛط الأااا طأٙ ُ٘اااٞطالهِففهاااٞطعواااٟطط

طوٌفشطالهخيبٙٞط 

ّ ااىطططط إْطالهربٗ ااٚٞطالجل٘الهااٞطًِٔااٞطالملرت

الهففّاا طعااّطاله ااٍٚطالهِفٚوااٞبطًِٔااٞطاله بٙااوطط
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ّ طةضاٚ طًرًاهط ّٗإطيط بواٞطالملااْبطططططط

ٗةل خااااٛطولف ااااٞطكفحلااااٞطًااااّط فااااف ططططط

ِاٞطالملخاففبطاله بٙاوططططالهِ ٗالتط طالهربٗ ٚٞطًٔ

عاااّطالهرضاااف٢ىططعوااٟطيبٙاااجلطالهضاااٚفقط  ااافًط

الملر اا٘ ٝط  طًِٔااٞطٓ  ااف١طاله ااٍٚطالالج ٌفعٚااٞططط

طاله طةر  بطإىلطالهِففهٞطٗالهخٌ٘ط 

عوااااٟطالهلبٙااااجلطالمل  ٗعااااٞططٓاااا٘ط ال٢ٌااااًف

وفخلااااااقطٗالألّفوٚاااااىبطٙااااارتال٠١طوأأفهااااإططط

الهف٣ٚخٞطجف  الطخورٕط ِ٘التطاله  ب طٗاله عوط

لًااّطواافه ًّطالهخااعٚابططٗاله اال٠٘طّٗفملااًف

٘ الهاااٞطٗاله ااا فعٞطٗالألنااافهٞططط الهربٗ اااٚٞطالجل

طالأل ففُٚٞطالملر  اٝط ط

ٕطط طه اااطواااَطهِاافطسبواافُ ضطعاا طُ ٚضااٚ

الألمناا٘ اطال ُخاافُٛطط–الهرااف قطٗاله اافو طط-

عااا طًااابال ٝطالهخااايبٙٞطٗالهضاااكمطٗ اااٌّططط

ٚ  طأنااكفوٕطير٘هااٞطالحلٚاافٝطالهِ ٚااٞط ٗالواا ط اا

ٗوبال١ةٔفبطٗأنفك٘الطعبالٝطيطًٔاوطالهابٙهط ططط

ضطٗاله لاا٘الفططٗ طٙلااّطالهضااب طيطالأل ط

ًاااافطواااا طاله ااااب٠ط اااا٠٘طةلواااا طأعٌااااٟطإىلطط

الهبّٚاااااىطؤاااااافطخواااااجلطإُخااااافُٚٞطوفوواااااٞططططط

هو صاااٙجلطيطأع ااٟط اابٗفطالجلِااْ٘ط ط هاامط

أْطٓاااذالطالجلِاااْ٘طواااف  طعواااٟطوااابال١ٝطأٗ القططط

طأ ٗالِّفطالخلرٚٞطٗالهعصٚٞطعوٟطالهرٍٔطأّٚفًُف

 طفراااٛطُراااضطكاااىطٗالّااااطًِ ااافط ااا١ٛطًاااّططط

الهاْٗطكٚي٘ةٕطٗ فُ ا٘بط ا١ٛطًاّطٓاذٖططططط

واٙاااااااٞطه صاااااااف َطالهع٘اليااااااا طاله ِف٢ٚااااااٞطالألط

عوااااااٟططال ُخاااااافُٚٞطٗةرئٌاااااافطالمل لااااااب ط

الهفعٚاطهولً٘ٚاٙفطالهخا٘ ال١طٗٓاٛطططط٤اله في

ة ّواااوط يصاااٚفةٔفطعواااٟط الّااا طالهضاااعٞطططططط

طٗالهعظٌٞ 

ًٗاااافطث ٗه ِٚاااافةطالمل٘ناااا٘فٞط ٌفشاااافططط

الحلااااا ّٙبطٗالملااااابأٝطالمل ااااافيبطٗالهااااا طةااااابْطط

أجبال أفطيطووا٘ طاله ابال١بطإالطاله يصااٚٞطططط

 ااف بطواا ططالهبٗال٢ٚااٞطالهاا طملاانطالمللاافْطالهطط

أّاارَطالهرااف قطٗة٘واإطالهفعٚاااطإىلطالألُ٘سااٞططططط

الألواٙٞ طفٔٛطاله طةخ  لبطً فعبطالهاف١ط

ًّطوووطالهاْٗطكٚي٘ةٕطالخلاففجلبطٗة اذٜططط

طّفاإطالحلااف طإىلطالهبفعااٞطٗالهخااٌ٘طخص٘ناافًط

طّ طٙٔبقطإهٚٔفطهٌٚاطشفطٙاطالهعْ٘طً  فٗلاًل

ٕططططالملآلقطالهصعفٞ ٓ ٌا طاله طة ا طيطيبٙاجلطة٘

خف ًٕطالألً ط  فٞطاله٘عبطٗاله ف ٛ طٙافعٕط

ًِٕطيطالالو عف طعّطعف طالهضكفهٞطٗالهبٙاف١طط

ٗٓ٘ال١طاله٘الو طالجلفف طٗكىطٓذٖطاله صا طط

المل  ٗعٞطوفهخيبٙٞطٗاله بالوٞطٗالجلِْ٘طة اَط

٘ ال طهآلففقطالهفعٚاٝب طالهاْٗطكٚي٘ةٕطك 

هوع٘الي طال ُخفُٚٞطيطعف طاله ٍٚطالملرتالًٛط

الأليبالفبطّٚ طالهخي طٗالهظوٍطٗالهرخف ط

هٚ مطيطط ٗالتطٗالال  ر ط الألخروٛطٗالهِ

قطهورِاااْ٘طّرً فواااىط هااامطإىلطالهفااااٙىطالخلاااطط

ٗعااااف ططٗالمل٘ ااااٚ فطٗاله ااااعبطٗالهبًٗفُخااااٚٞ

الهااا ال١ٝطالهضاااف٢ طًاااّطخاااريطالّ لفكااإطططط

وااأّرَطاله واا٘ طالهر اامٝطيطياابقطو اا فهٞطططط

طاله ا ٞ 

إْطمجواااٞطًاااّطالمل  اااب ّٙطِٙ ظااابْٗطططط

الهٚااَ٘طعوااٟطوف عااٞطكااى طيبٙااجلطًااّطثٙلعااٍط

فْةطواارطً فوااىبططالجل٘عاافْطٗٙاابٜٗطالهعل ااطط

ٗٙراا هطوااف طٗجاا٘ ٍٓطالهصااعوطعوااٟطالحلٚاافٝط

عاااا طالهضااااكلفتطٗالهخاااايبٙٞطالحل ِٙااااٞ ططط

ٗهٚضطًّطوفٚىطاله ِفوضطأْطُٙ ااَطالهراف قططط
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الملب ااَ٘طو وااٍطالهخاايبٙٞطككفًااىطألخاارقطط

ًٗ ااااااىتط طةخاااااا ل طالهصاااااارعفتطالهظفملااااااٞطط

ٗالهضاااابوفتطالهاااا طةو فٓاااافطأْطة ٔ اااابطًااااّطط

ع   اإطيطُ اااالْطالهعاالهااٞطٗؤاابط ااٚلفْططط

طةٔااوطّٚفةاامطهآلخاابّٙطوفُعاافًططططفااأْاله ااب  ط

وفهر ااافتطٗاله وٚاااىطٙعااا طأْطةعلاااضطوااا٘ٝطططط

الملفااااأطالهاااذٜطةاااقًّطوااإبطٗإْطكااافْطعواااٟططط

خورٚااٞطًااّطالجلِااْ٘طٗالملااض  طٗهااٚضطملولااٞططططط

خٚفهاإطإالطأْطلاا٘يطالجلٌااف التطإىلطأعاااال١ططط

ٍ طهع وٕطاله وجلط ً ٌ٘ٓ طخلاًٞطالشافطالألٓ

ٗووفاااإطالهِ ااااٛطعاااا طالمل٘الواااا طالملضااااكلٞطط

طُرخٕطفٕٚ ٗالش٘الْطالهذٜطٙ٘و ط

إْطالهضاااابوفتطالهاااا طٙ و فٓاااافطالهاااااْٗطط

ٖطمب عاٞططؤٗ ّطُ بطكٚي٘ةٕطُ و فٓفطأٙضًف

ٗفبريطٗةأسبطُٗضكمطًاّطأعٌافقطووفِاف طإالطططط

أْط ااااكلِفطًِاااإطهااااٚضط اااا٠٘طولااااف١ططططط

 كمطةع ٌىطفٕٚطالملبال ٝطٗاله اع٘ طططً و٘ !

ّااا طُ يٚوااإطعواااٟطططوف  ااارفق!طخص٘نااافًط

ّصاافُٕطالش ٙااىطأوااب طإىلطالمل خاا٘يطالهعاافوبططط

ك بٙااوطف اااطًاا٘يّطالهاا ال١ٝبططواا طاله ااب٠

ف٘ة َبطًفاأٖطكفه ٘قط نافوٞطٓاافطوعٚااطططط

يطُٔفٙاااااٞطعصااااابطأفوااااا طوٌٚااااإطالهِفٚواااااٞبطط

٘ ٝطًظوٌااااٞطالططط ٗال ااااا تطًصااااف٢بٖطإىلطٓاااا

ة بقطعوٚٔفطمشضطالهخٌ٘ط طففشافطالهاذٜطط

طةبال٠١طهعِٕٚٚطٗعٚ طةفوعٕطالهضافّمطًابال الًطط

ًااّطجِااْ٘ط ااٚاٖطالطٙ ااأةٟطًااّططططططٗةلاابال اًل

ًا٘ طواىطًاّطنااقطططططة وٚوطالهع ىطهف٘اليّطالأل

اله واااو طّٗااا طٙ صاااف َطاله واااوطٗالهع اااىطيط

الهبجااىطاله اابٙ ط ِٚ صاابطاله وااوطٗال  ال ٝططط

طالخلٚ بٝطعوٟطثالهع ىطالجلر ة 

ففهاااااْٗطكٚي٘ةاااإطٗ فُ اااا٘طووفاااافْط

يٚففْطةبكفطيفوٞطالهع ىطٗالُلو افطٙفك افْططط

عااااّطالملظاااافهٍٚطيطاله ااااب٠طٗاله رااااف طالهاااا ططططط

أجاؤفطالهع ٍطال ُخفُٛطُٗ و طوا ةٔفطعوٟط

طٗاله خفًه طٝطٗاله ضكٚٞالملفف  

ًٗاافطةعوااجلطالهاااْٗطكٚي٘ةاإطواٗهخااِٚفط

كٌ ااااافيطهولٔاااااف ٝططط–الملااااابأٝطالمل يٚواااااٞططط–

ٗالهِ ف١ط ٠٘طةعوجلطوفه ا ٝطالألواٙاٞطه  خااططط

الحلوطٗالجلٌافيطيطكاف٢ّطٙ ٌ ا طوفهولففاٞططططط

ٗالهِٚفعٞطٗالالخضبال  طٗ  ٍطإ  الكإطوأُٔافططط

خلر افْطووفإطططط مطً٘ج٘ ٝطإالطإُٔط ىطٗفًٚف

ج٘ ٓااافطيطًلااافْطًااافطو٘طالهعٌٚاااجلبطًقًِاااًف

ًِااإطإىلططّ اااٟطالهوكظاااٞطالألخااامٝطإخرنااافًط

ًااّطأجااىطٓااافط اابٙ بططططًفاااأطاله ضااكٚٞط

طُٗفٚىطّٗ ٚ ٛ 

ٓلذالط ٚظىطالهاْٗطكٚي٘ةٕط ال٢ٌفط

عوااٟطالهلبٙااجلط ط ااٚظىطٙخااففبطهٚ٘ اا طًااّططط

وفهبّٚااااىط  ااااٍطططأفااااجلط ّٗاااإبطًخاااا ٌ عفًطط

لاا ططالملصاف٢وطالهاا طةِٔاافيطعوٚاإبطًِلو اافًط

ٞطمشاااااضطالألفااااا٘يطإىلطالهبّاااااف طال ُخااااافُٚط

جابٙه   طإىلطِٓافنططططالهرً ِفٓٚٞطل ط ١٘

ّٚ طةخ٘ طوٍٚطاله خفًهطٗالحملفٞطٗالهعاالهاٞطط

 طٙ ااي طوِف بٙاإطالحلاافمل ط طًٗاافطةرّااجلطط

الهولٌاااااافتطالهاااااا طةو فٓاااااافطيطً فًبالةاااااإططط

المل لب ٝط ا٠٘طج ٢ٚافتطعوِٚافطأْطُ بأٓافططططط

 ااااااذقطال اااااا لٌفيطناااااا٘ ٝطالهرااااااف قطططط

الحل ّٙبطنفّوطاله  بوٞطاله ف ٚٞطوعااطأْطط

ٗط عااااف طهٚخ خااااوٍطهوٌاااا٘تطططووااااقطالألوفنااااٛط

طكبجىط بٙوطالألي٘ال طيطعف ط بٙو ط
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فٔاااا٘طوخااااذالج ٕطٗوخاااافي ٕطٗ ااااعرٕططط

ٗٓ الهٕطٌٕٗٗٓطٗإ فُٕطالهعٌٚاجلطوِفاىطٓافإطططط

هوِاافقطالألخٚااف  طٗيط وٌااٞططط  ااىطأمن٘ جاافًط

ٞط  ااٚظىطووفاإطالألوااٚضططططالأل خاافقطال ُخاافُٚ

ك ٌاابط ااف٢ طيطالهوٚااىطالحلفهاامطططططٙ ااأ جه

عوٟطخورٚٞطًّطنبالخطي٘الّ طالش٘ال١طالها طط

ةاااااااااااااارتال٠١طكعٌاااااااااااااافهٚجل طفاااااااااااااافه و٘ طط

الملو٣ٚٞطمباف١طالهلٚفاٞط ا ظىطططططالهاُٗلٚي٘ةٚٞ

طة  طالأل ِٚاٞطالربّٗاٞطهُ فلاٛطُٗةضاكمطططط

الهاا طةع ٌااىطفٚٔاافطًاابال ٝطططالهِراا٘قطاله ااعفٚٞ

الال اااارتال طاله ٌٚٚ ااااٞطيطعااااف طًااااّطاله اااا٘ٝططط

طالهعِٚاٝطهوع ىطالملف ٜ ط

إُِاافطعٌاا ط ًاا٘قطٓااذالطاله وااوطالهلٚااوطط

يطوو٘وِفطٗعُِٚ٘ف طُٗ ٘قطإىلطالهبٗريطالها طالطط

ةلااف طةخاا  بطّ ااٟطٙأخااذٓفطالحلااِ طإىلطططط

عاااّطالحللااافَطططالهبّٚاااىطًاااّطجاٙااااطوعٚااااالًطط

ٗإٙ فقطكآو ٕطالملٌى  طفيو طجاال ططالهف بٜ

المل ااافًبٝطٙااارتال٠١طالهبال٢ااا طٗفاااب ٗقطاله اااٍٚططططط

ال ُخااافُٚٞطالهِفٚواااٞط طٗعواااٟطالهااااٗالَط اااٚ  ط

كٚي٘ةااااإطعواااااٟط  ٗ طالجلِاااااْ٘طططالهااااااْٗط

المل راابٝبطٗٙ ااي طوعِٚٚاإطناا٘ طالهفعٚاااططططط

وأفلف ط فًٚٞ طٗ ٚف ٟطالهصاٙجلططًأخ٘ اًل

الهاا٘ ٗ طهوٌظاافهٍٚطيطالألٙاافَطالهصااعفٞ طف اااطططط

مبٌٔ اإطٗ طٙرتالجاا طعااّطططًقًِااًفطو ااٛطُ ٚااًف

ٓافٕطأسِف١طنبخفتطاله ٘ج طالمل أملاٞ!طٗوا ططط

ي٘اليطالهوٚىطككف قطحلٌفٙاٞطالهلبٙاجلطإىلططط

طاله وا٘ طوصا٘ةٕطالألواهططططالهرضف٢ىبطًخا ٌٚرًط

ًِاإطوأُاإطٙبٓاوطأأاافقطالألعاااال١ط طإُاإططط ِ افًط

 ٜ ِٙظبطإىلططكفه ف قطيط ٚف٘وٞطّوٍط كب

الحلٚاافٝطعوااٟطأُٔاافطالطةخاا كجلطأْطةعاافشطإالطططط

الملخ كٚىط طّٗ ططّ طُٙلووطًِٔفطأْطة اَ

حياااىطاله عاااوطالملٌٚااا طوعااااطكاااىطً ااافًبٝطططططط

 رتفبفطأوا٘القطوا ريطٗ  ٙاٞطأًافَطُف بٙإطططططط

ًط بٝطجاٙااٝطّٚا طالهخأ٘يططططٗةافعٕطإىلطً اف

الملضاااٚففٞطًٗراااف قطاله اااب٠طعواااٟطً اااف فطططط

ُٚيِجلطلا طططط اله بٗ  طإْطأٜطً فَط ِاف٢ٛط ا

ّطط !طهلااّط ٗريط فُ اا٘طططّ ااٞطناا٘ةٕطالحلاا ٙ

ًخ عاٝطألْطجت٘ طالهعف طخوا طُ اف١طٓاذالطططط

الهصااا٘تطالمل راااب ط  اااٍطٙ ِٚااإطوفُ راااف١طأٜططططط

وااطٙعواىطُرخإطوفحلصا٘يطعوٚٔافطيطططططططفف٢اٝ

طُٔفٙٞطالمللفف ط

هلِٔفططيط يبٙٞكىط ١ٛط يبٙٞط

طًّطًرًهطالحل ٚ ٞط يبٙٞطةل  ط ٣ًٚف

الملافُ٘اااٞطيطةبالجٚااااٙفطالهف ااابٙٞط طٗهلاااٛطط

ٙاااقًّطالملاااب١طثطوفحل ٚ اااٞطعوٚااإطأْطٙصاااف ططط

وفجلِْ٘طة طالهاْٗطكٚي٘ةاٞطنافّوطُراضطططط

ً أملاااٞطًٗااافطٙافعااإطإىلطالهبّٚاااىطٓااا٘طالأل ططط

الشف٢ىطيط ّٕٗطالملعذ وٞبطّٗفج إطه ضاٌٚاططط

بطالهاااً٘قطجاابالريطالملعااذو طأً فهاإطلاا طًلاا

ٗالهضااكلفتطالهاا طجتاابريطوبال١ةِااف طٗ ااّطططط

 فااإطألُااإطٙضاااكلِفطوعذالوااإطٗ ااا ف٢ٕ ططططط

ثففأل طٓا٘طأٗيط اذال١طهوكاوةطكٌافطٙ ا٘يطططططط

ًٚرتهِاامبطٗكااىطّااوط طٙ  ااذ طو اا١ٛطًااّط

الأل طالهِ اااٛط ااا٘ت طهن ااا ط اااوطعواااٟطططط

الحلاوطأْطٙفلااٛ!ط ااوطأْطٙ ااافجلطالحلاا ْطط

ًّطاله بالٙ طالخلرٚٞطهواً٘قطهلٛطٙ كا٘يطط

وفكٛط!طه اطالُلرأتطيطالحلوطإىلط كمط

ُٔفٙااااٞطالهبٗالٙااااٞطًااااافأٝطالهر اااامبطٗط ّااااىططططط

كٚي٘ةاإطوعاااطأْطواافَطال٘ةااٞطالألخاامٝبطططط

ٗالُلبريطعواٟط ابٙهطالهلً٘ٚااٙفطالهخا٘ ال١ططططط

  رَطالهضكلفتطالملٌ عٞ 
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األدب الساخر في 

 التحليل السوسيولوجي 
  د. عدنان عوّيد 

 مفكر وأديب             

 

ص  َ –للددأصبحددالسصرلصددي ُخصلددَصايت ددبصاعددإلنتصريّددأر صريهصددإله

انصايت بصرلعًإلتصتلظٍصّإليتمإلمصاتزرُأصص–ورألدب,صبحأصل وعىصرلاإلرزةص

دخووصويدٌصاؤ دد ص  ِ دخصوريعةا  ِ دخصورلفلإلل  ِ ورلمؤشصدإلت,صنصشدِمإلصرألنإلدُم

صلدَص صّدإلرزرز صرلممِدز,صّدإلتصُ دًأصرزديدإلررز  َ ورضحصإلٍصبنصيذرصرل ٌنصريّدأرع

صرلعإلمو  َ صورلفلإلل  َ صرلم ًأصريّأرع

ورللقصبهىصلِسصيوإلكصبخط صانصريّأر صرلصإلخ ,صاف مإلصلِسصيودإلكصصصصصص

صهتإلّخصعنصرلصي ُخوبعص صانصرل

لِصسصت مصرلفهإليدخصرلتدَصنصتزُدأصعدنصص-رلتَصهلصأصص-ورلصي ُخصصصصصص

صل فددلمصللصددك,صبوصت ددمصرلط رلددخصرلتددَصنصتتعددإلوزصحددأودص نٌهًددإلصااعفددإلز

صبوصرلفددنص  َ رل لظددخصرل ريوددخوصإهمددإلصهلصددأصّإللصددي ُخصالددمصرل ددٌنصرنّددأرع

ص خصص–رلتعاِ ي   ِ خصبوصرلعمإلع  ُ صرلذيصتوتعىصص-ّصِغتىصرلف د رل عٌبصع ٍصَا ِّ

صبوصشددٌريمإل,صلددَصكإللددكص  َ صبوصرنأتمددإلع  َ غِددخصرلولددأصرلصِإلشدد ّي رلعصددٌر,ص

صضإلحموص  َ صبوصإُمإلئ  َ صبوصح ن  َ صبوصلفظ  َ صص(.2)نتإلّ

ص

عمومًا يصعت على الةاظز أن حيّدد 

جارخيًا دقيقًا لظهور مصطلح السخريي     

جخخخخخاريم ااحمخخخخخ, امعسخخخخخاعّ    مخخخخخ,  لخخخخخ  

ميكننخخا القخخو  لن السخخريّي  موشخخود  منخخ  

أن بدأ امعسان يخدر   اجخك ردخيد محمّيخ      

عخخخخخ ا وخخخخيل  ميكخخخخخ القخخخخو  أيطخخخخًا  لن   

مصخطلح السخريي  بخخدأ يظهخي مخ, ج خخك      

 ظهور عالقاد القهخي   ادتماعاد الة يّيك

االشحماعّ  )الطةقخ    السيايخّ  اتسخحةد    

  ل 2 اتحسلط   ظياة الديد  ااحم,ل )

يقو  اتحنيب عخخ اددث السخاوي بهعخك    

)ضخخخع  رالةكخخخاذ   تكخخخ ا خيحصخخخي   

اتحخخخخخنيب  دخخخخخا اددث السخخخخخاوي  الخخخخخ    

عيفحخخخك ادمخخخً قخخخدميًا بخخخدذًا مخخخخ معيفحهخخخا   



 األدب الساخر يف التحليل السوسيولوجي

 

 211 

 

اوي تخخو باتعاعخخاة امعسخخاعّي   فخخاددث السخخ   

بخخخخخخوو ال خخخخخخعوث اتنكوبخخخخخخ ل  لن أررخخخخخخي  

ال خخخعوث معاعخخخاة أرريتخخخا يخخخريي  علخخخى    

اعحةار السريي  ستا لً  دائمً  مخ امعسان 

 لحصات   اقعك اتيييل 

تخخ ا  جطخخيث شخخ  ر اددث السخخاوي   

أعماقها   الكوميديا اليوعاعّي    واد  

  يخخخخخخخخخريياد يخخخخخخخخخقيا      ملخخخخخخخخخهاة  

أريخخخخخخخخخحوفان اتسخخخخخخخخخيظّي  الكوميدّيخخخخخخخخخ   

الطخخخخخخدادل    القخخخخخخين ارتخخخخخخام  قةخخخخخخ  )

اتخخخخيالد  مخخخخي رًا بهدبخخخخاذ العخخخخا  قا ةخخخخ    

  دخخخخخخواًل ل  اددث العيبخخخخخخّ   رحابخخخخخخاد 

ادتخخخخخاظو  وصودخخخخخًا رحابخخخخخك اد خخخخخهي   

)الخخةرالذ    مخخخ أجخخى بعخخد  رخخهب  ظيخخان   

الحوظيخخخدّ   ابخخخخ قحيةخخخ    أيطخخخًا مقامخخخاد 

بدي, ال مخان اممخ اعّ  السخاوية   القخين     

ابخخخ اتقدخخ,   مخخي رًا  اليابخخ, امصخخيّ   أدث

بقصخخخائد اذتطيوخخخ   أبخخخ  العحاتيخخخ   أبخخخ     

العخخالذ اتعخخي    خخعياذ امصخخاذ  النقخخائ     

  ل 3على امحداد اددث العيبّ ل)

يخخي  بعخخ  مخخخ أدبخخاذ السخخريي  أعهخخا   

أيخخلوث لحعخخوي  مخخا يدحقخخد  امعسخخان مخخخ    

ادتمخخخخا  الظخخخخاتيّ   الخخخخداولّ  ذتياجخخخخك    

دث  بالحخخال  جخخهج  السخخريي   ييقخخً    اد  

جخخخنً عخخخخ أ  دفخخخعن   ج خخخا عخخخخ رخخخيث   

ودخخ ن يخخياد منهخخا جنةيخخك الظخخاتع  اد خخيار   

 اتحعصخخيفع عمخخا يهروعخخك مخخخ أذخخين يخخي ن 

  عدوس  ظياة أفخياد ااحمخ, الخ يخ يقخ,     

عليهً ظلمهخً  قهخيتً  د ن أن خيخا ي ا    

بهعدسهً مةا يةل  صتد الكخال  الّسخاوي   

ينخخخخخخخاف  أ  يةخخخخخخخ  الكحخخخخخخخاث  امعخخخخخخخالن  

  جةيخان   مجيعخاً  ا يحدّوق عليهخ   ارتطاث 

يخخخيواد ااحمخخخ, االقحصخخخادّي   السيايخخخّي   

 ب ك  واصل

 ميكننخخخخا القخخخخو    تخخخخ ا اال خخخخا    

أيطخخخخًا  قخخخخد يكخخخخون اديخخخخلوث الّسخخخخاوي   

اعحقامخخخا تخخخا يحلقخخخا  ال خخخاعي أ  ادديخخخت أ     

الدنخخخان مخخخخ امتاعخخخاد  اتخخخّ الد مخخخخ قةخخخ    

السخخريي    أعخخداذ امبخخدال   تخخو يلصخخه ل   

أتخخخخخك بالطخخخخخد  ي خخخخخد  ريبخخخخخك  ليخخخخخدا   

بخخخالنقي    مخخخخ تنخخخا رخخخان اد  الخخخ      

ي خخعي بخخك ادديخخت أ  ال خخاعي  عخخد  قدرجخخك 

علخخ  للءخخاذ أيخخةاث تخخ ا اد  تخخو الخخداف,    

الكامخ  راذ ت   السريي ل م, جهريدعا 

أّن الةواعز اليت جخدف, للخ  تخ ا اديخلوث     

ختحلخخا مخخخ عصخخي للخخ  عصخخي   مخخخ ظالخخ  

ل  آوخي    ل  ظال    جحدخا د مخخ راجخت   

 قخخخخد جكخخخخون الخخخخد اف, مخخخخا اقحصخخخخادّي  أ  

أ  ييايّي  أ  ذقافّي  أ   ديني اشحماعّي  أ  

 أوالقّي   غري  ل ل

ت ا  جعحرب )النكحخ   أيطخًا لوًعخًا مخخ     

ألخوان السخخريي   رمخا جحطخخمخ السخخريي    

امصخخخخخخاذ  أ  ااخخخخخخون  أ  الخخخخخخحهكً  أ    

 الدكات  أ  ام     لكخ بدارقل

 يعخخخض الطخخخع  لن اددث السخخخاوي ال

  مخ أش  الطخع   فهخ ا يسخم  جهي خاً    

بينمخخخخخخا اددث السخخخخخخاوي تخخخخخخو روميخخخخخخديا 

يخوداذ  جعكخ  رمخا بينخا أعخال  أ شخال       
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 االشحماعّيخخخخخخخخخخ    اتخخخخخخخخخخوا خ السيايخخخخخخخخخخيّ 

  ادوالقّي ل

لن اتحلق  ددث السريي  يةك  مخخ  

في  الطع      الوقخ عدسخك يطخع    

مخ في  اد ل  تنا  الكرري مخ اددبخاذ  

ممخ رحت به ا النول مخخ اددث   تنخا    

مخخخ ختصخخ. بخخكل  لقخخد عخخي  السخخلا مخخخ  

مخخخ الكحابخخاد   ةرحابنخخا أ خخكااًل عديخخد  

  الي ايخخخخخخخخاد السخخخخخخخخاوية  رالقصخخخخخخخخ. 

فدخخخخ  مور ذنخخخخا اددبخخخخ  صتخخخخد      ال خخخخعي

     أدث  رحاث الةرالذ   رليل   دمن

ةخخخخار اذتمقخخخخى  اتحعخخخخامقع والكدّيخخخخ   أ

  اتحءخخخخخخخخافلع   رخخخخخخخخ ل    اتقامخخخخخخخخاد 

  النوادر   أوةار الظيفاذ   غريتال

لن فنون  آداث السريي  القخ ر اشًا 

 اجسخعخ عطاقخخًا  جعخددد ألواعخخًا   العصخخي   

اذتخديز بسخخةت ظهخور الصخخعاف   اتسخخيو   

 السينما  ام اع   الحلد ة  يائي  يخائط  

 أ كا  امعال   االجصا ل  شياذ جخاريم  

القهخخخخي  الحنكيخخخخ   اتصخخخخادرة  الحءييخخخخت   

ذ  االيخخخخخحةداد  الدقخخخخخي  ادتخخخخخول  الح خخخخخ 

 تخخخخو جخخخخاريم عييخخخخ  ادمخخخخد  - اذتيمخخخخان

 عمي  ادذخي   ظيخاة ال خعوث عامخ  علخى      

فخخخان السخخخريي  دخخخارد    -مخخخّي العصخخخور  

حتح  ميجة  محقدم  شدًا بع رخ  الدنخون   

 ا داث  ألخخوان الكحابخخ   القخخو   الييخخً   

بداعيخخخخخخ   لخخخخخخد  العامخخخخخخ     اذتيرخخخخخخ  ام

 - خخابك  ارتادخخ  علخخى السخخواذل  مخخ ا يح 

الكخخخخخرري مخخخخخخ   -بخخخخخ  أظياعخخخخخًا يحطخخخخخاب   

النصوص  النما ط اتحصل  بالسريي  لد  

العديخخد مخخخ ال خخعوثل  حيخخدس رخخرريًا أن    

يسخخخحعري  خخخعت مقولخخخ  يخخخاوية أ  عصخخخًا أ   

رمسًا أ  ظحى عكحخ  مخخ  خعت آوخي دعهخا      

 شدد تو  لديك أ  أ قعخ أذيًا   الوع  

  الوشدان ادتمعّ  م ا ال عت أ   ا ل

 توّيخخخخخ  ستخخخخخددة للسخخخخخريي  أ   ل ن ال

شنسخخخخّي    تخخخخ  ال حتحخخخخاط ل  جه خخخخرية أ   

 شواز يديل 

 فنون السخرية عند العرب:

 للسخخخريي    ا داث  الدنخخخون عنخخخد   

العخخخخخخيث اليخخخخخخو  رّ اد  مةخخخخخخدعون  ع ق خخخخخخاد    

 داريخخون أررخخي عخخددًا  أ فخخي ع خخد ة ممخخا      

رخخان مخخً قةخخ  بطخخع  عقخخود مطخخخل  قخخد   

اللخون   دارد مساظ  اعح ار  ازدتار تخ ا 

االبخخداعّ  أررخخي اجسخخاعًا   جخخهذري  أررخخي  

عمقخخخًا    عخخخ    شخخخدان ادتمخخخاتريل  قخخخد 

صتح   لجقاعك عديد مخخ اتةخدعع بعخد أن    

 ملكوا مداجيعك السعيّي  ل

بداعّيخخ   جخخ دان السخخاظ  الرقافّيخخ   ام

اليو  ب اد ضرً  محنول مخ امعحاط اددبّ  

 الدّض الساوي   ال خعي  السخيد  الخن.    

تسخخخخخخيظّ   اتخخخخخخادة الصخخخخخخعدّي   الييخخخخخخً ا

الكاريكخخخاجريّ      الحمريخخخ   ادغنيخخخ ل 

   لمكخخخخخان اتخخخخخيذ الحصخخخخخوا  اليخخخخخو       

ال خخخةك  اتعلوماجّيخخخ  الد لّيخخخ  ليكح خخخا  

الخخ اد الخخرمع مخخخ منحوشخخاد الدخخخ  اددث     

السخخخخخاوي لخخخخخد  ااحمعخخخخخاد العيبّيخخخخخ   ل  

جكحو بها عديخد مخخ الصخدعاد  اتواقخ,     

  ل 4املكه عي ل)
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منااااان  لاااان الشااااعر الساااااخر يف الع اااار   

 العباسي ابن الرولي أمنونجًا:

بخخخخخيز ال خخخخخعي السخخخخخاوي   العصخخخخخي    

العةايخخخّ   فكخخخان تخخخ ا اللخخخون بخخخارز ا       

أبخخخخخواث اددث   وادخخخخخ     خخخخخعي ابخخخخخخ    

 الي م ل

 لليكً ت   اللقطاد ال رّي  الخيت  

رخخان يةخخخدعها ابخخخخ الي مخخخ     الوقخخخو   

عنخخخخخخخد العيخخخخخخخوث ادتسخخخخخخخمّي  راددخخخخخخخل, 

 ادظخخدث  الطويخخ  شخخد ا أ  القصخخري شخخد ا    

مما فيك جصويي  لبدال  رغً أعنا قد صتخد  

 فيك مس ا   أعيافنا اليو ل

لنقخخخخخخخخخيأ بعخخخخخخخخخ  تخخخخخخخخخ   الصخخخخخخخخخور   

 الكاريكاجريّي  الدنّي  

 يصا ابخ الي م  رشاًل أظدث 

 قصخخخخيد أوادع خخخخك  غخخخخار ق ال خخخخك  

  

 فكهعخخخخخخك مهبيخخخخخخ. أن ي صخخخخخخدعا  

   

  رهمنخخخخخا د خخخخخدعخ قدخخخخخا  مخخخخخية   

  

  أظخخخخخخ  ذاعيخخخخخخ  مخخخخخخا فحصمعخخخخخخا   

   

تنخخا صتخخد الصخخورة ظسخخّيً  ظيرّيخخً     

ظيخخخز  مخخخ, العيقخخخان   رقةحخخخك  اوحدخخخى  

مؤوي اليأس  فكهعك خي ى علخى عدسخك   

مخ دخدع  قوّيخ  ميجقةخ ل  رقخا قخا  بخ ل        

محاي  تؤوية رأيك  ل  ختي  ال اعي أعخك  

د د, مية ددع  قوّي    آتك  ل  الصد,  

دع  ادتديخدة    تا تو يحصمخ, و خي  الصخ   

   ظيرحك ت   ييظ   رهعخك مصخدوًل   

لعهخخخا دخخخورة ادظخخخدث رمخخخا   أبخخخد الخخخدتيل

يحريلخخخخخخخها ال خخخخخخخاعي   يحهملخخخخخخخها ظسخخخخخخخي ا  

  ظيري ا مع ال

رمخخخخخا  دخخخخخا أ عافي خخخخخا )لخخخخخك أعخخخخخا   

  وي    فقا  

 محلَخ أعًدا ييا  الناس رلهخخخخخخً 

 مخ ألا مي  ِعيخخخاع ا ال ققياِس

لخخخخخو  خخخخخوَخ رسخخخخخة ا بخخخخخك دخخخخخادفَخ  

 حَسة امك

أ  اعحصخخخخخخار ا مطخخخخخخى رالسخخخخخخيا    

  الدهس

 علي  وي و  ددق ال ف صعخ بك

 فاعك آل  للصود  الةاس

يخخ ريعا  لخخ  قخخا  دخخا بخخك  خخاعي   

 أ عافخي ا آوي 

 ل  أعا يا ابخ ظيث

 أعدخ منك ادعو 

 أعخ   القدس جصل 

  تو   الةيخ يطو 

  البخ الي م    رش  أدل, 

 فوشهك يهو  مخ رأيك

 الصيا مخ ليلكأو  عهار 

 لك   )عمي   تصائي  يهر  فيخك    

علخخخى  شهخخخك الخخخ   ي خخخةك  شخخخك الكلخخخت   

 ميطخخخ    القصخخخيدة مقارع خخخا بينخخخك  بخخخع   

 الكلت   يريي  ال ع  
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  و  يكف عمي  يا شه  

 الث  و ك    شو  ال

  ي ا في لت كمقابح ال

 ج      ال عنها ي    

 لنقيأ دورًة  دديً  أوخي  ليشخ       

 امسك عيسى ع ي  عنك الةر  

 يقّحي عيسى على عدسك

  لي  بةاق  ال والد

  لو يسحطي, لحقحري 

 جند  مخ منري  اظد

فصخخورة الحخخند  مخخخ منرخخي  اظخخد       

دخخورة شديخخدة  غييةخخ  شخخاذد لحخخد  علخخى     

عيسخخى الخخ   يطخخّي  علخخى عدسخخك   تخخو    

جقحري  ال ي ص   عدع ا  فهو لخ خيلد بسخةت  

 ظيدك العصيتل

أما يريي  ابخ الي م  مخ اتءخّنع     

فهخخ  رخخررية  فيهخخا تصخخاذ مخخؤ   فلخخك     

 معلً دةيان مءخًّ 

 حكأبو يليمان ال جيضى  ييق

 ال   غناذ  ال جعليً دةيان

 عواذ رلت على أ جار مندف 

   قةح قيد    ايحكةار تامان

  حتست العع فكيك ل ا اوحلدا

 عند الحنءً فكَّْ  بء   عان

فخخاعظي ل  الح خخةيك )بءخخ   عخخان        

فديك جصويي لةء  يحعةك الطعان   عملك  

 قد يكخون شائع خا  فخه  دخود ييصخدر      

 مخ بع فكيك؟

  لك   مءني  رأ  ياوي    

 دوجها بالقلوث غري رفي 

 ب  لك بالقلوث عنا  بطش

 فا ا رققحك بادتهد منها

 ولخ   ظلقها  عري ا ي صش

دخخخخورة  خخخخخخ ال خخخخعري الخخخخ   ي صخخخخش     

مندخخخخية  تخخخخ ا ل ا بخخخخ لخ شهخخخخد ا  رققخخخخخ   

دخخخخوجها  فخخخخابخ الي مخخخخ  ال حيحمخخخخ  تخخخخ ا 

 العنا أ  الةطش الصوج ل

   لنصخخخخخاظت ال خخخخخاعي مخخخخخ, بعخخخخخ   

أدخخعاث اللعخخى  فهخخ ا لخخك ذتيخخ   ويلخخ      

 فحري   ددك 

 لو غاص   اتاذ بها غود 

 داد بها ظيحاعك أمجعا

 أ  قاب  الييح بها مية

   ينةعز   وطو  أدةعا

  اقيأ ت ا ارتطاث دظدتً 

 لن َجط   ذتي  علي   جعيْض

 فاترال  معي ف  للعمرِي

علَّ  اهلل   ِع اري  ِمْرالة  لكنهخا  

  عرِيبءري 

فال خخاعي مصخخّي علخخى أن دخخاظةها      

محار  اللعيخ  شتخالة   لكنهخا مخخ  خعي      

  ل 5ال مخ  عريل)
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 اهلوالش:

الكاجخخت ظسخخخ عةخخد الخخوارسل مالظخخ  ارتلخخيضل ملعخخ  ارتلخخيض     -)موقخخ, ارتلخخيض  -1

  ل33 12 2112أبيي   3الرقا ل السريي  ضمري ال عوثل

    ل  2112يوعيو   11)زتل  الدكي   -2

 اددث الساوي ضع  رالةكاذل الكاجت منيا الطو  ل  –)موق, ادت يية عخ  -3

الكاجخخت ظسخخخ عةخخد الخخوارسل مالظخخ  ارتلخخيضل ملعخخ  ارتلخخيض       -)موقخخ, ارتلخخيض  -4

  ل  33 12ل2112أبيي   3الرقاّ ل السريي  ضمري ال عوثل

خ اد   ج خيي  9موق, ديوان العيثل االذخنع   –ق مواي  فار  –)مخ ال عي الساوي  -5

  ل7102)أرحوبي  
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الوزير الكاتب الذكتور 
 محمذ عامر مارديني :

 السخرية واإلضحاك 

 في النص السردي 
  أ. عماد نذاف 

 إعالمي وكاتب              

 

 

ُعِدك الكاتب الدكتٌر محمد عامر ماردُوَ إلٍ أسماء كتِرة فَ 

الكتاةث الساخرة وخاصث الوماذج التارزة فَ التالد العرةِث كإبةرايِ  عتإد 

(، ويٌ صاعر وهاقد وصحفَ وكاتب روائَ 9191 - 9881القادر المازهَ )

مصري من صعراء العصر الحدُث، عرف كٌاحد من كتار الكتاب فَ عصره 

تب كما عرف ةأسلٌةى الساخر سٌاء فَ الكتاةث األدةِث أو الضعر ، وقد ك  

عوى : تمِز أسلٌب المازهَ ةالسخرُث والفكايث، فأخذت كتاةاتى الطإاة  

الساخر وعرض من خالل أعمالى الٌاق  الذي كان ُعِش فِى من أصخاص 

أو تجارب صخصِث أو من خالل حِاة المجتم  المصري فَ الفترة، التإَ 

 ةرز فًِا ..

 عسف األدب الطاخس عددًا ويف ضىزيُ

من الكتاب الطاخسين كحطًب كًاالٌ  

وولًاااد مرياااازٍ ويىضاااب اإياااىد   ااا      

عبد الغين الرطسٍ  يكتاب عان كػاكً     

عؿااابُ لخطااااخسين يف دمػاااإ   ً اااى        

ضرًد اجلصآسٍ شازه يف مكتبه  يف دلخُ 

  وعاااااسه عخًاااااه    ?;@8"الااااادعًا" عاااااا  

يػااكخىا يرًااُ  و ياعااُ كردااِ  اااألدب     

محاضااُ لااادّ  الطاااخسو و   الرااسه   اااِ   

عادد ماان الكتاااب والؿااحا ًي الطااىزيي  

الػاابا  الااارين كااا رىا األماااس وغااكخىا ماااا    

عاااسف يف التاااازيي األد اااٌ الطاااىزٍ  اضااا     

 "عؿبُ الطاخسين"و
وكااااااا  الاااااادكتىز عبااااااد الطاااااا   

الرجًخاااٌ والرطااااسٍ واطااااًب كًااااالٌ يف  

   ٌ  عدادها   و د كتب عان اطاًب كًاال

  عه ضخس اتِ من مىكه و 

الاادكتىز ذليااد عااامس وكاايكٌ بس ااُ 

الاارٍ كااىم يف مساخااُ ماان اًاكااه     مااازديين
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مدؿاااااب وشياااااس الترخاااااً  الراااااالٌ لت كاااااد 

 هيًتها  اعتبازه  امُ عخيًُ ضىزيُ يفرته 

   كدػاااغ  مهامهاااا عااان هياااى  الكتا اااُ     

 اد   ومػاكخها لكده  زلص ث ثاُ كتاب    

مااان التراااسيا عخًهاااا يف ضاااًا  اااادي دا عااان 

  مرظا   األدب الطىزٍ اجلديد  وخاؾاُ   

عؿىؾها زمست  ضخى ًا ضااخسًا  وؾا  يف   

  رض احلًا   م اد املسازَو 

 ؾاااادز الاااادكتىز مااااازديين كتا ااااه  

األو  املخٌْ  الدؿىف الطااخسَ الاي يابي    

عطااعًُ   فاٌ    ًها  عها جصْ مان بس تاه ا   

الىضااا ال  ااايف اإخاااٌ    كخ ااب  @918عااا   

(  و ًاه يرتياد هارا    محىقُ مردَ) كتا ه

م ااااا ك  اااااكٌ الاااادـ  األضااااخىب عاااار

ال ؿؿااااٌ  وكيعااااه ياااااو     ي ضااااظ   

 لدفطه مكاعُ عخِ هرا الؿرًدو 

و د اكطيت بس ته األوم هاره  رادَ   

 عهاااا كاعااات  كاااٌ عااان    وهلاااا :مسااااك

باز اااااه الػخؿاااااًُ  اتاااااِ محااااادداك    

مباغسَ كتجاوش  ضخىب الساوٍ الي عادَ ما 

 يتبداه الكتابو 

   هاااره التجس اااُ   كااارهب    وثاعًهاااا

رخن عن و دَ كاكب  ؿُ  و زواياُ   ادز   لت

ما  غاهسك  ضاخى ًا ضااخسًا  تااو عؿىؾاه      

  م دزاضُو 

ضااارًه لختىاجاااد يف   : هاااى ثال هاااا ماااا 

عػاطُ ال  ا ًااُ    ا  وجلىٓااه   املدتادياك واأل 

 م   امُ  مطًاك ي س   ًهاا ااا يكتباه     

ويدؿااااات  م م اظااااااك ا خاااااسين  ًهاااااا 

  اارتا  وبسد ود بو 

اهتيامااااًا مخحى ااااًا     اااات عؿىؾااااه 

ضاااعدك عخًااه غخؿااًته الدم ااُ و خ  ااه   

ومسرته الطًبُ كيط و  يداص   م الدااع   

 وياكٌ مػاكخه  و 

ـ ويف الطااااااايُ األوم عاااااااساه يف عااااااا  

( ٌ (  و اااد اكاااِ ال ؿاااُ  كااادزيب جاااامر

 تفاؾااااًخها ماااان خاااا   مى رااااه كريًااااد    

لكخًُ الؿًدلُ   وكيحاقس يف الكخًُ 

غااغخت  =911اااا ا ;911عفطااها: " ااي عااامٌ  

مدؿب عيًاد كخًاُ الؿاًدلُ )ووو( كاعات     

 ذلاقسكٌ متتد من الطااعُ ال اعًاُ عؿاساً   

اتااااِ الطاااااعُ اخلامطااااُ مطاااااْ )ووو( ويف   

 ااااادّ اإاقاااااساك اقااااطسزك لااااادخى    

وو" احليا  املخؿـ ملكتب الريًد اؿاساً 

 من كتا ه األو و  @9ف

وعساه وهى يؿب امليش  الرٍ و ع  ًاه  

حليامااااك عدااادما دخااا  ث ثاااُ  ااا ب  م ا

ماااده      اااادًا مااان املطااا ولي لاااًظ    داااًا

  و التااالٌ ضًطااتيترى   دظا تهااا    مىجااىدًا

الااي كفاارت  عاان محاماااك الطاا ب  لكاان 

ال اادز  و ااع  اااده  وجااىد  اااد شمًخًااه يف  

 اد الكبآن وؾاز يطس  الباب ومياشااه  

 خغااااُ ضااااى ًُ  م     ااااتة عيًااااد الكخًااااُ 

  الباب   يغيٌ عخِ الطالب من املفاجايَ  

واقااااااطس عيًااااااد الكخًااااااُ  م ع خااااااه  م 

 مكتبه و
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كاااا  الااادـ زغااا  احلاااد  الطااااز   

الاارٍ  دّ  م االااُ  غياااْ الطالااب ضاااخسًا 

 كاا  مردااِ الكخيااُ  فكسكااه وكفاؾااًخه    

ومفاجآكه اتِ  عدا عترا ب مره وهى داخ  

الكااابي يرااااعٌ مااان د اااع الطالاااب لخبااااب    

ىكه  ًيا الريًد ياو  ازكداْ ثًا اه    ك  

ضادحت لاٌ الفسؾاُ  خا ًا     )داخ  احلّياا :  

 رااد جهااد وعداااْ غااديدين     ملخاا  عفطااٌ     

 خااًً   ثاا  ضااسعا  مااا متكداات ماان  ااتة      

عهاْ ذلا  املى اب الػاديد ا ااساو     الباب  

   إذا وجهٌ ييكٌ مباغسَ يف وجه الطالاب  

  من املؿدز الطا إو 9:ف  (األزعن 
ُ   متدره من ا عت اد  اًا   الطخسي

زلد ع دًا  ذعًا يف  ًاك الططىز لخيجتياع  

واهلًٔااااك واألغاااخاف دو     يتخخاااِ عااان    

 ضخى ه  و د  وزد عؿًا عن الفطااد يف مهداُ   

الؿًدلُ عددما  غاز  م    كخًُ الؿًدلُ 

هااٌا  و  مدػااايَ لخترخااًا  الراااالٌ يف ضاااىزيُ    

ويكاٌا كًااب ع خ ااإ   :1@8كيضطاات عااا   

عخااِ  اااد جاادزاعها  عاا  م ي ااى : مطخااىب      

دلُ مااااان دو  دوا  لخاااااساغبي    غاااااهادَ ؾااااًا

   ٍ  عاااه ;:8ا كؿاااا  عخاااِ الاااس   وو" ف   

 يدبه  م كيج  غهاداك الؿًدلُ!

ولى د  داا يف   ًاُ عؿاىف اعيىعاُ     

األوم لىجدعا اجا  الاتهك  الارٍ هسياه     

 يضااخى ه الطاااخس لخيىقااى  الاارٍ يكتااب    

( و يضااخى ه ضاان الًاايع    فااٌ عااـ ) عدااه

البطااااًا والػااااًإ عااااساه مااااع  ؾااااد آه يف 

الى د الرخيٌ الرٍ يصوز دولاُ عس ًاُ  وها     

يااىدو  متا رااُ اخ ااُ ماان مطخطاا  يىمًاااك      

مااااديس عااااا    ًطاااارى   م كىلًااااب جهاااااش  

التخفصياااى  يف الفداااد  عخاااِ ال دااااَ اإخًاااُ  

و رااد عااراب  ىياا  يظهااس  سعاااما اااىازٍ     

 عن ضن الًيع!  كٌ  ًه املريرُ 

(   ذلخااا  دوك كاااى   ماااا يف عاااـ ) 

 اااااتيكن مااااان كرسياااااُ غخؿاااااًُ اإخااااا    

الطًاضاااااٌ الااااارٍ يظهاااااس عخاااااِ غاغااااااك  

التخفصيااااى  ماااان خاااا   عسقااااه لتطااااىزاك  

 ااادا  جااسك مرااه عخااِ  ااآسَ كرطخاات يف  

 اجلى كا   ًها  اد اإخخي الطًاضًيو 

وزغااااا  اطاضاااااًُ احلاااااد  وكاااااىكسه    

اْ واخلىف الرٍ كاا  يطاىد السكااب  ثدا    

ذلاولاااُ الكاااا    ؾااا ل عطااا  دوالًاااب   

الطآسَ  ثداْ اهلبىط        الدـ متكان  

من  سه جى ضاخس و كاهٌ  ا  اإخ  

الطًاضٌ والتفاؾً  األخسّ الي كا رداهاا  

مااع ماان يسكبااى  الطااآسَ  ظااسوف اخلطااس 

 اإد و 

والغسيب  عه يف عهايُ الدـ يطخس من 

ُ اإخ  الطًاضٌ الارٍ يظهاس عخاِ الػاغا    

ويكاااٌ لخيػااااهدين عااان دوزه يف  ع ااااذ  

الطاااآسَ خااا   كفطااا ه لخحااااد  الطااااز    

الاارٍ كرسقااىا لااه   ثاا  يطااخس الاادكتىز      

مازديين / الساوٍ من عفطه عددما يكٌ 

لصوجتااه عاان  سي تااه يف  ع اااذ الداااع عخااِ   

 ماا  الطااآسَ : " مااا  عااا و اعتبااازٍ  ضااتاذاً  

ااذ ًا  زات   ـ عخاِ شوجاي    ؾًد عًًا

ضااتطرت  ع اااذ  ااا   الطااآسَ ماان  كًااب ا

  <<8اا ك ا غياْ الي  ؾا ته " ف

*** 
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 راااااد عاااااامي مااااان ؾااااادوز عؿىؾاااااه  

زلاااد  9198(   ٍ يف الراااا  محىقاااُ مرااادَ)

يف عؿااىف الاادكتىز ذليااد   جدياادًا  ااىً 

عامس مازديين مان خا   دلياىعتي ؾادزكا     

 ؿااـا غااابه  د رااُا وااااادَ األوم  رداااىا  )  

م ؿاااااااك (  وال اعًاااااُا  ردااااااىا  ) مدحس ااااااه

(  هااااارا التحاااااى  هاااااى يف ككدًااااا  عاعياااااُ

الكتا ااُا    اااد اضاااتيس يف  ضاااخى ه ال ااادي     

الرٍ يطسد  ًه  ؿؿًا اؿخت مره  لكداه  

 م عيخًُ ال ـ  والطارٌ لبدااْ    ابه كخ آًًا

متكام  لدؿاه   وعخياظ  ًهاا دوزًا واقاحًا     

لخخًااااا  وكريً ااااًا لخطااااخسيُ اهلاد اااُا واملااااسَ   

  وكيعااه يسيااد ك اادي  هىياُا  د ًاُا يف    اًاعااًا

 عا  ال ؿُ ال ؿ َ الطىزيُو

   الدؿااااىف الااااي وزدك يف هاااااكي  

هيا احلادي  عان    ًاعيىعتي  الي كا ع 

باز ااه عاار ك يؿااه غخؿااًُ الااساوٍ       

ختتخب ك  ًا عن الدؿىف األوم  وعاساه  

ع ى ااك الرا    يف واادَ مدها يكٌ عن )

ا إ مان اًا    ( الاي  التاه كاىشيس ضا    ضا 

اعتراز البد  عان  اتة اطااب لاه   ويدهاٌ      

ال ؿااُ  طااخسيُ ماان الر ى اااك األمسيكًااُ 

لاا َ  11>عدادما يطالااب املؿااسف لااه  ااد ع  

  لغاْ اطابو  غسامُضىزيُ 

ويف الديااااذو التالًاااُ كتكاااة ذلاولتاااه  

كيكًد هىيتاه ككاكاب  ؿؿاٌ ضااخسو     

( يدباااه  م    هاااىب وو هاااىب  فاااٌ  ؿاااُ ) 

هدااام ماان ياضااب ضاااز  ال ااسوؽ وياارتم   

ضاااز  امل يااي  والفكااسَ  طااًطُ لكدهااا 

  تاااُ   ًراااىد  م الطااابرًداك مااان ال اااس    

املاقٌ  يا   اؾاك اهلىب هاىب  وكاعات   

التااركسَ م لفااُ ماان ثاا   دزجاااك الفاااز  

 ًدهااا عؿااب  سعاا   وأل   ااا ع التااراكس   

ي ااع يف  ااساثن  اااد السكاااب يااته   طااس ُ   

 سغااااي وعؿااااب وهااااسٍ التح ًااااإ مرااااهو 

 ويد   عن املدعٌ الرا   ىله: 

ؾاادي ٌ الرصيااص سلاان سل ااإ هدااا    "يااا

  ااا يف ال ااسوؽ  مااا  ٔااُ الخاا اك  يرفًااُ  

مااااان دليىعاااااُ   >88مااااان التح ًاااااإ " ف  

  ؿـ غبه مدحس ُو 

( كبد  ال ؿاُ  ديكى ًدامويف  ؿُ )

 ااااىك َ متطااااازعُ    يااااُ مسيكااااُ كاااادخ   

كدُ  طاااابب الؿااااًدلًُ كطخااااب   ااااسَ مطاااا 

املغاااـ الكخاااىٍ الااارٍ  ؾاااا ها  لكااان     

ا  ااسَ كتطاابب يف مىكهااا   ًفااس الؿااًدلٌ     

 رد    يطخب هلا ا ضراف  ث  يطخ  عفطاه  

اؿا    ًطخاإ ال اقاٌ     لخ كاْ لػاسل ماا  

لكن شوو املاس َ ي ا اه    ضسااه  كفالُ 

 لً تخه ويدت  و 

كتا ع األادا   طسي ُ غً ُ  ث  ي اع  

رٍ هااادده الؿاااًدلٌ  اااي يااادٍ شوجهاااا الااا  

 ال ت  وجرخه خيتفٌ عان األعظااز  وعفاجاي    

خبامتُ من عى  جديد وغ  متى اع  عدادما   

 الصوو الؿًدلٌ   ىله:  خير

 9@ زيد عفاظ احل داُ حليااكٌ!" ف   اا ا

 من اعيىعُ ا عفُ الركسو 

يف دليىعاااااااُ )م ؿااااااااك عاعياااااااُ(    

كطااتى فدا  ؿااُ ) اادٍ الغازديدًااا(  وهااٌ 

 سثسا  يف  كٌ عن ش ى  عدد احل    ي
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 غااااًاْ رلتخفااااُ كيااااا هااااٌ الرااااادَ عدااااد   

احل  ااايو  م    اضااات س احلااادي  ااااى     

األشهااااز   ًخااار الص اااى  ا  اااه    لدياااه   

شهااسَ غازديدًااا يًخااُ الػااك  والسآحااُ  

وكاارل  يكااٌ احلاا   عاان غااجسَ ماان  

الدااى  عفطااه  كااِ  هااا لخص ااآن   ًطااتغسب      

الص ى   عه   يػاهدها  ثداْ دخىله دكا  

 ُ   ًى ب احل   عيخه ويدصلاه عان   احل 

الكسضٌ ويتجها  خازو الؿالى  والص اى   

 مبخاا  الػاارس والسغااىَ البًكاااْ عخااِ ذ دااه     

 لًجدا الػجسَ و د ضس ت!

و طبًرااااُ احلااااا  لًطاااات هااااره هااااٌ    

 اخلامتُ   لد س  خامتُ ال ؿُ: 

"ضاااي  ذلياااد ) احلااا  ( جاااازه  اااآع 

 : الطين والصيت مخهى ًا

ه  ز يت من  خر غاجسَ الغازديدًاا   اا ا

 خاؾي؟ 

 ا  وهى يػسب الػاٍ ال  ً  و كا   

 ااسود: عراا   ل ااد كى فاات غاااادُ ؾااغ َ      

املدكبي   حيخاها   وعص  مدها زج  عسيض

ووقااارها داخااا  املسكباااُ ثااا  ضاااخ  عخاااٌ      

 98و خب     هادي  الطا  !" ف    مبتطيًا

 من دليىعُ م ؿاك عاعيُو 

ُ و ااااات عداااااىا  ) يخخاااااٌ  ًاااااه مطاااااخ

 تدغصو(  ع س  زدود  ر  عخِ  ؿاُ عػاسها   

عخااااِ ؾاااافحته يف مى ااااع الفااااًظ  ااااىم      

وااتجاجاااااااك عاااااادد ماااااان ال ااااااساْ عخااااااِ 

ا ضااا ا اك الاااي  ًهاااا  ثااا  يدػاااسها يف     

 اعيىعُ  ت عدىا  )   ى اديد (و 

و ؿاااُ )  اااى ادياااد (  ؿاااُ  ىيخاااُ    

عترااااسف ماااان خ هلااااا عخااااِ غخؿااااًُ ماااان 

اد الػخؿًاك الدا رَ  يف  غازَ  م الفطا 

وما ي دمه من مناذو دلتيرًُ   ي ى اديد 

يدت اااا  ماااان مدصلااااه لًطااااكن يف الريااااازَ    

اعاااوزَ لخااساوٍ  ومااا    يطاات س االااه يف    

البًت اتِ يسض   اد مسا  ًه ويطخب مان  

احلكااىز  م )املرخااا (  واملرخاا    اااى ادياااد   

ومتاااصوو مااان اثداااتي ويطاااكن مراااه جاااًؼ  

جاساز ماان األو د لكدااه ثاسٍ وعا اار وياادوز   

 خكاااااه عااااادد مااااان املداااااتفري الااااارين    يف 

يسا  ىعااه  وميكااى  الى اات مرااه  وياا  و   

 الكجًا واجلخبُ يف البداْ واحلٌ كخهو 

املهاا     الصوجااُ كطخااب مدااه الاارهاب    

 م  ًااات   اااٌ ادياااد والطخاااب مداااه  ي ااااف 

الكااجًا اجلااازٍ يف  ًتااه   ااإذا  ؿاادا ُ    

كدػااي  ااي الطااس ي عتًجااُ التػااازم  خرااب   

لتفاؾاً  الاي كاسد عخاِ     الىز   وهدا ع س  ا

غخؿااًُ   ااٌ اديااد الاارٍ يسيااد    هراا    

يف احلكىماُ : ضايلين    من الساوٍ مطا و ً 

مطتفطااسًا عاان ماا ه كٌو  خاارك   ااـ لااه  

ض كٌ الراكًُ  ولكن كا  عخًه التيخي  

مان ك ااسَ غاساٌ     ااا رين عخاِ الفااىز    

 هياات    ااآً : ماغااٌ  ماغااٌ  يرااين مااا   

 و  خت له:  عت مر   كالىزيا وال  ما مر

مرخ و  ا  لٌ: ماا  كفاٌ  ادم ختخاإ       برًا

لاااااٌ غاااااٌ غاااااهادَ جامرًاااااُ   و غاااااهادَ     

ماجطااات    و دكتاااىزاه  ًكاااى   اطااان    

 كاات و  خاات لااه يرااين مااايكفٌ غااهادك    

 ًب كسكظ! عٌ لّر
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  ألكسندر فامبيلوف

  
   عياد عيدأ. ترجمة 

 إعالمي وكاتب              

 

 

ولددددددددر ألليددددددددور   دددددددد ل و  وٌ     

 ددد لو  ٌي  ددد  و دددر  لٌاٌل ددد   ل  و ددد  

, 9191آب  91 ددددد   لموطقددددد  تسكلٌايددددد 

, قول سٌم 9111آب لن ع م  91واٌ      

لن تام لى  لخ لي  و لثالث ن لن عمكه    

ح دثدد  لاودد وس  ح ومدد   ددكر  دد  و  دددك  

 لو سل ل و ر أن  هق ب زو قى     لم ء. أول 

ود ك »قص  ل وً  ألليور    لو  ٌي ي  

ج ل دد  » دد  يدد      9191ه يدد ن لددن عدد م  4وهشددكف  دد   « ألحددر  

, ثم ي  ف يذه  لقص  أسضً  عوٌ هً  ألول ل  ب هشكه ألليور  «سكلٌاي ت

, وضددم قصصددً  ولشدد ير ودد  ك . ل ددب ألليددور  9199 دد لو  ٌي عدد م 

 قص  ولشًرً  و  طك  ولق اًل.  17  لو  ٌي    لي كاى  ألدو   قك و  

طك   ن »ل  ب  1797ير  لى عن  لً ئ   ل  ل   ليٌ س  ل ل  ب ع م 

عشددكون »و «قصد   لم  ك هودد  »لددذض ضدم اكجمدد  لميددكح   ى   « س   د ن

 .«دق ق  لع  لمالك

 سري األحداث

أحَانااااتش لغااااد ة ؾاااا  ْ ًةٞ اااز   

ةلبضاَ  ًصاا ةٞحا ةك أ ااز ةلتخ اا       

 رة الَاَْ يف حَاّ ةإلنضان. إن عٗتم أن 

لعز اااٌة أِ  شحاااْ م َهاااْ  شحواااا صاااا     

 الَنااااا »ةٞحااا ةك  ااام أحاااز  غاااامز  

 ها متاَام إٜ أن لضاتوتٌة   «ش إٍغٌلاَنا

ةؿا تْ  ن  ز ش ة  ٍنْ ًلغا رًها منا   

عطفاااٌة ماااٌ ةلشقاااا  ة ٌقااال ةلاالااا ش ًلن

ةهلا ٙ ةلذِ ٜ متاز  َاى ةؿاا ٝ . خيَاد     
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لُ أنام صتغاه ًن متآ ةؾواْ ةلَهنآ    

ٝت لبَاام ةلبقاااٖم ة ؾاانعْ ًقاا  ةلااا     قاا

متَى بٌ ةمْ  نشل ؽغا لى نا ذلانش ًقا   

ةلاا  «  الَناااا»لتخ ااٌن يف إحاا ةهها  

بالت أ اارها ة زٍزّ ٜ لنفك لتاوَوا مان   

عوا ماااٌ ةلنا اااذّ  أعاااغاهلا ة عتاااا ّ ًلااا    

لتول من ها يف ًفم حضنإ رقَوْ حشٍنْ 

 اان أينَااْ عااعبَْ ق جااْ. صاات  ًن بعاا       

ٝت ؿٝقاْ ةلغاعزش ة هتاٌي      ذلك بوتَد قا

ًؼ ثٌة إىل ةؿاٝ  ةلاذِ يف  وا ًر م    

أن لعته ًة  ةٖهات متٓ بغاعاتىش ًصاَوؿ   

متاااااَامش إن   لاااااان هاااااذي ةلوؾاااااْش 

 الَنااا  » وؾْ  ا أهازٔ  غاابوْ هلاا.    

هااااُ ع ؾااااَْ ذة    وااااز  « ٍغٌلاَناااااإ

هااااارعُ صااااعَ ش ًذة  عاااابا   اااان ذة   

ةلنٌع ةلذِ لزيب  عى يف أن لاٌن أؽغز 

 اااان «  الَناااااا»صاااانات بوتَااااد. ةنتوتاااات   

ةلاتهاا  ة تَٗااْ بااا عنٓ ةلغااامزِ لااان  

أٍاان صااس ةلضااابعْ   »ةلاا  ٜ  اٖاا ّ  نواااش   

إىل ةلعهد ةلذِ صازمان  اا بزمات    « مغزّ

    ً قتوااا. مااا      َااىش ًةلااذِ  ااٟ رًحوااا ً

ذلااك ةلؾاابا   اان قااد ةلعطااٌر  اان حَاا  

ةقتنت أ ضا ةلغابا  ةلفؾاتُ.  ااز     

يف ةلطزٍااام  ااام هاااُ ياااا  «  الَنااااا»

ق ٌظاااْش ًرةحااات ؼتااام بالضاااعا ّ.      

ؼتاام يف أحٝ وااا هااذي أمتاآ  اان ةلغااوْ    

ةٞنَضااْ يف ةلبنااإ ربااامُ ةلطبوااا  ةلااذِ    

 ااااانٌة ٍبنٌنااااىش ًةلااااذِ  ااااز  ظانبااااى.   

ًةج ناعح. لو  لشًعات   انت ؼتاج إىل س

 ااازلف ً غاااتتش ً ااازّ حاًلااات أن لعهاااد   

لانوا  غتت أٍقات. ةؽط  ت    ّ من  

 نشهلااااش حَنهاااا ؽاااار  أ اارهاااا مااان     

ةلٌح ّ  َٗبْ  آبْ ٜ لطا ش بزعد با ة  

لاااى هاااذة ةٜؽاااط ةع ياااا  تٌقااام. ل ًهااات 

ب ٜلش ًلعاز ش ًقفش  من «  الَناا»

ةلزؽَلش لان ةلزعد صن ها باذً   ان   

اش ًةمتاااااذر ًةبتضااااام ً قااااآ يف   ز ووااااا

أن لتوُ ماٌ  «  الَناا»طزٍوى. لضنٓ لا

مَنَى ن زّ ؽزحيْ طٌٍتْ. ةلتفتات حَنهاا   

 هتت  نإ  نشهلاش ًةلتفت ةلزعاد أٍقااتش   

لاناااى لؾااانم ةلٝ بااااّٜ  ت ااااهزةت ب ناااى    

ٍن ز إىل عُٕ  ا  ن هاٝل نٌة اذ ة.اد.    

 اااان ًصااااَهات ًصاااا ْ عاااا ٍ ّش ًطٌٍااااد   

بالضااااَ٘.  هتاااات  ةلوا ااااْش ًلباصااااى لااااَط

ة ناااشل ًعتضااات  قاااطزبْ   «  الَنااااا»

قااز  ةلنا ااذّ. ةنوقاآ رباام ةلضااامْ ًهااُ    

لاتفخؿ بك َاش ًبن ازّ حا اْ ة اارّ  ان       

ةلزعاااال هاااَعومش أرة   أن لبتعااا  ماااٌ   

 نقاااا ّ مهتااااوا حَاااا   ااااان ٍنت زهااااا   

ةإل ضاااا ةلاااذِ ةقتنتاااى  ااان ع ٍااا ش ذً    

ًرً  متااااآ »ةٜصااااام ةلٌةمااااا  باااااالااا    

ت   ااا ّ ة تضااابب  لانواااا .ااا « ةـااا ً 

باهتَاعوااا. ؼااز   تنشهااات غطاآ رعااَوْ 

متٓ ةؾوْ ةٞهازٔ  ان ةلطزٍامش ً  ٍتام     

إٜ ن ااازّ  نشلواااْ متااآ  ناااشل   « ة ااااار »

 ابتااااات إٍاهااااا متاااآ ًةعوااااْ  «  الَناااااا»

ة.ااد. أبطاا  ةـطاآ حَنهااا ؽااار بضااٌٍْ    

ةلفطَنااْ «  الَناااا»ة.اادش    ر اات  

أن ذلاااك  ماااٌّ هلاااا لت ااازًج إىل ةلغاااارع.     

لان ةلتَاقْ ًةلعشّ ةٞناٌٍاْ ةلتاتف ظوزلاا    

لااا ٍوا متااآ  اااا ٍبااا ً بتااا ثا  ااان أ ًة       

ةلت هَاااد ةةااا  ّ لتغااابا   نعتاهاااا  ااان    



 ألكسهدر فامبيلوف

 

 357 

 

 اتاااى لااان »ةـااازًجش ًقااازر  أناااى صاااَعٌ . 

 ااز    -« ٍتضام مباات ؼات ةلنٌة اذ  

باااذلك ًة تفااات  تابعاااْ ةهتفاااإ قا تاااى    

ةؾٌهَْ  ن فاال ةلزٍٚاْ بن ازّ ماعاوْ.     

ًقااات ةصاااكةحْ ةلغااا ةٕ    ؽطااا٘ش ًحاااد

«  الَناااا»ًظوااز  اان ع ٍاا .  اااز     

صااار هااذي «. هااا قاا  عااإ رة قااات»بتغاال 

ة زّ  ن ةؾوْ ة عا ضْش ًلٌقل قبد أن 

ٍؾااد إىل نا ااذلوا بوتَاادش ًألواآ  ااذلك  

ن اازّ  نخز ااْ باػاهوااا ً هااد عااذر إىل 

هاااااذي «  » الَنااااااا»ة.اااااد.  ااااااز   

ثااام بااا أ  لتخاااز  يف  ةهتاااوا    «. صاااذةعْ

نضاااانَْ  عوااا ّ ٍؾاااارع بعقاااوا    غاااامز إ

بعقاتش ًبع  ؽزةع يا  تااا ٘ ًقؾاا   

لغتباااات ةلعوٝنَااااْ ةٞناٌٍااااْ متاااآ قضااااٌّ     

ةٞنااااآش ًقاااازر  ةـاااازًج. عتضاااات ًرةٕ   

 نق لوا  ن ياا أن لقاَم ًقتااتش ًبا أ      

مهتَااااْ  غاااااٌقْ.  ااااان ةلغزٍاااااب أ اااااز   

ةلبغاازّش  واازر  أن لؾااا عااوزةٕ. لااان  

 حف طار   ز ز ْ  ان ة ناشل بعا  نؾال    

صااااااامْ   ٍااااااان ةلغزٍااااااب ةٞ ااااااز يف  

ةلغااارعش ً ااان ة.ااد ةلااذِ  هتااى  غتوااات 

 اااااان أعااااااد ةصااااااكةحْ ةلغاااااا ةٕ. مااااااا      

ٍاٖضاااْش ًعاااغتت  ٌفاااعوا   «  الَنااااا»

ةًٞلااُ مناا  ةلنا ااذّ. ةنتواآ نوااار ةؿاازةظ 

ةلتَتَف ة  تؾف ة تُٕ باؿَاّ ًةلضااطم  

ًة غهط متٓ مٌ يا  تخاٌظش ًماعات   

ٞطفاااال ةلؾاااغار  ةلغاااٌةرع ةلااا  يزبتااات ة 

ً بااااار ةلضاااان ةؿَاااااّ ة ضاااااَْٖ ة زحااااْ  

صاانْ. ماناات  03ً 71لتهااٌةطنف بااف صااس  

ةلااااا هااٝل هااذة ةلٌقاات.  «  الَناااا»

ًمتٓ ماط ما لوا ققت نواارةت   لاذ    

 َى طعام ةلناٌع. ما ة ذلاك ققات ةلنؾال       

ةلاانُ  نى  ان ياا أن لبتعا  مان ةلنا اذّ.      

أ هغاااااوا ؽااااات ةلوَؾااااازّ لا اااااارة متااااآ 

ٌظش ًهااُ ةلاا  قاا ر هلااا أن لوقااُ    ةؾتاا

قاااز  نا اااذّ قتعتواااا ةلوضااام ةٞ قاااد  ااان  

ذة  طبااام «  الَنااااا»حَالواااا.  انااات  

كتتل متا ااتش ً اان ٍتش واا أن لتخاز      

متااااآ ةٞقاااااد  ااااان ةلنا اااااذّ ماااااٌ ة اااااز ّ  

ًبالعاط. با ة ةلٌقات  تا هزةت متآ ماٌ      

ٍبعاا  متاآ ةلَاا ظ حااف ً قاات   اا ّ يف  

لؾغاّ ة«  الَناا»ةلضهإ لهْ صعا ّ 

ًلااٟٞ  يااا شّ هلااا عهَهَااْ. ةنوضاام ظااد  

ةلاغااااااك ةلٌةقاااااام قبالااااااْ ةلنا ااااااذّ إىل   

قضهفش ًرة  أح هم ٍعت ةلغارع غطآ  

يزٍبواش  هٟ «  الَناا»هفَفْ. مز ت 

ةلضاازًر رًحواااش ًرةحاات لزلاا ِ  ٝبضااوا 

 ضااازمْ ًهاااُ لفااااز ب نواااا قااا  لعاااذبت   

 ااااااةتش ً فاهااااا أ اااااتش ًأنوااااا صااااتوزع  

متاااُ متااآ منواااى ًلتااا ىل هارعاااْ ة٠ن ًلز

متَااى.  تخاات بابوااا بعاا  ثااٝك  قاااٖم ًقاا   

أفنتوا ةلزقاْ ً  اٌع ةلضاعا ّ يف مَنَوااش     

لانوااااا   لااااز ةلغزٍاااابش بااااد  عاااات يف 

ةلفنااإ ةةاااًر فاا َ ات ًؽااَا  ةؿاازةظ   

ةلاااذِ ر  متَاااى «ش لااان لفتااات »ةؿهاصاااُ  

ؽااافا ةلغااازطْ ةلغااابَى بتغزٍااا  ةلبٝباااد.  

ًر    ٌمْ ةلفنإ ةةا«  الَناا» هتت 

بوتبوا ة.ب ة قطز ش ًحياوا ةلفقٌل. 

 ان قا  ةحتغا  يف مهواى منا   ضاتٌ ع      



 4244/ تشريو الثاني –/ تشريو األول ;83-:83العدد  

 

358  

 

قااد ةلبقاااٖم ة ؾاانعْ هاام يااا  اابا    

 ٛلل  ن بقاعْ رعاال عازطْ ً قاٌلَف     

أً ثٝثااااااْ. ًرأ  ًصاااااا  هااااااذي ةلاااااا ةٖزّ   

ة ؾااطفاّ يزٍبوااا قتقاانات  اان ةؿااارظ    

«. صااااااتَبان هزٍضااااااتٌ ٌرً َتػ»ةلتَتااااااُ 

بزقاْ  وتاعاْ ً تاناْش     «صتَبان»ةحتقنى 

أنوااا ماااعشّ أ اااع «  الَناااا»ًأ ر اات 

 .هذة ةلوَ  ةلؾا   ًة تف

 غرام يف عيادة طب األسهاى

إن  نتم صع ةٕ بٝ ح ً ش ب ٕةت  ن 

ٕ  باا ن    أنااام ق ٌظااٌن يف ةؿااب ًةنتوااا

أحذٍتام لَضات فاَوْ متآ أرعتاامش     

ثاااام قااااال لااااام أحاااا هم إن ة٠ٜع لااااشٍ ن   

 لضااتهعٌة إلَااى ًٜ ةإلنضااان ًلضااهٌ بااى  ااٝ

لؾااااا قٌي. لنشهاااااٌة  ااااام  ااااان ؼباااااٌن يف  

ةلطزقا  ة غهاٌرّ بقإٌ ةلوهازش ًةعاكًة     

أحذٍاااْ ذة  قَااااظ أ ااات. ًٜ متزفاااٌةش 

ٞن أصاااانانام جااااان أن لااااٛ ام. أ   

ةٞصااااانان هاااااٌ ةٞقضااااآ  ااااان باااااف ة٠ٜع   

ةإلنضااانَْ. لاان لاازًة عواانمش لااان  ااْ يف   

طبَااب » ااد  ضتغاافٓ بااا  متَااى ٜ تااْ     

«  ٌلَاا  انَتغااف  »ً اا قاا    «. نةٞصنا

«  ٌلَااا»إىل هنااا  هااٌ قضااٌّ ةلقاازًرّ.   

عا   اا لٝهتهااع  ان ةلناٌةحُ  تاواش     

ٝت ِٞ  غااا زّ   ًيف  واا ًري أن ٍاااٌن بطاا

يزة َااْ عااا ّ. ةصااتَوم يف ٍااٌع  اان أٍاااع      

ةٞح  ة نؾز ْ ًق   ز  ٜصتَواظى ذلك. 

 ان ممتتٗات ظهَم لٌة وا  ة شةج ةلعاالُ  

قَوا مهازيش ًبا ة أن أِ عإُ ٜ    ةل  ٍوت

 اااان نفضاااى  وتنعاااات    جاااان أن ٍوتواااى. 

بااذلكش ًحااف عااعز باا ن صاانات  اان أصاانانى    

ٝت   ٍؾ   ً  ٍعزي أِ ةهتهاع.  ٍٛ ى قتَ

 ٌلَا »  متض صامْ حتٓ أمتن ةلضن لا

من نواٍاْ لٌ َواى ةؾضا ِ.    «  انَتغاف

  جزض ةلغاا   ان قباد قا . حتآ إناى       

طفٌلتااااىش  باااا ة     ٍؾااااب باؿؾاااابْ يف 

 اااذمٌرةت  ااان إحضاصاااى ةؾ ٍااا .   ٍااانم    

عَ ةت ً  ٍنم  ااةتش ً ان  ًري ةلااانُ  

يف ةلغااا  لتااا هٌل إىل طبَاااب ةٞصااانان يف   

ٝت     ة ضتٌؽااال ةلوزٍاااب. ةًٞل  اااان رعااا

طامنات يف ةلضانش ؽاار لاى ماٝج أِ عإُ      

ْتش ً  ٍت هز ق  مان  ٌما  ةؾتضاْ.      ون

َاا ي  هااد ة ضاان ةلعَااا ّش ًةصااتوز  ػام 

طبواٍ   ن م ع ةلفوم ًم ع ةلاوْ. عتضت 

ٜت  ااان ةلطبَاااب   هتااال ة نقااا ّ ؽااابَْ بااا 

ةلاود ةلذِ ٍعز ى عَ ةت. ةلؾباٍا  تون 

ة٠ن يف ن زي هفَفا  ةلعود لشة اات. لاان   

هاا تأ   اان رًمااى  عا تتوااا «  اًلغاااا»

ةلتطَفْش ً رةصتوا ة طٌلْ ٞمقإ ةلعض 

. ل ٍااىش حتاآ إنوااا  زفاات متَااى ةٜحااكةع   

باا ة  ضاازًرةت  اان ةؾتضااْش ًيااا ر ةلعَااا ّ  

 وتنعات بالٌةعب ة ن اش. لاٌٜ أن أ  ةلضان    

مان  «  ٌلَاا  انَتغااف  »  ٍعم بؾااّ  

 باااااااااها ةؿَاااااااااّ ة قااااااااَْٗ لاااااااازأٔ أن   

 اناات  تَااْ ًهَتااْش ًأن  «  اًلغاااا»

هلااااا مَاااانف   هغااااتفش ًعاااافتف ًذقاااان  

 زصٌ ْ بزقْش ياا أناى ن از إلَواا  هان      

متَوااااا أن لنوااااُ مذةبااااىش   ٍن ااااز إىل أ ةّ 

ًعتاط يف ةلازصاُ باصاتع الش  نت ازةت     

بفاااارل ةلؾااات أن لبااا أ هاااذي ةٞ ةّ لفعاااد    

 عتاااااااااوا. لاااااااااان يف ة واباااااااااد ن اااااااااز  
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ٜت ًمتاآ «  ٌلَااا»إىل «  اًلغاااا»  طااٌ

مٌ كتتل متا ات. لو  ب ة هلا  تَات ً ااةت 

لٝهتهاااعش ً اناات هااُ أٍقااات  تَااْ ً      

 لااااان قاااا  أحباااات أحاااا ةت بعاااا . حاااا ك     

بالت  َاا   ااا جااان أن حياا ك يف  اااد     

 تى متآ  «  ٌلَا»هذي ةؿالش  و  حد 

«  اًلغاااا بَضااَ  َنا»ةلفااٌر يف قتااب 

ٕ   اان عااعزي يااا ة هغاا       ةـااالُش ةبتاا ة

ٕ  عذةٖااى يااا ة تهاام      هااذة ةلؾاابا  ًةنتوااا

«  اًلغااااااا»هاااااذة ةلؾااااابا . ة اااااز   

ًؽار  لتؾاز    نواا هاُ ةلا  عاإ       

لنت ااز عَاااإ أن  إلَااى يف ةلعَااا ّ ًرةحاات    

 تاام ٍتخاام «  ٌلَااا»ٍعاهااا ةنتباهااى. أ ااا 

هذي ةلفتاّ متاطد لضابب  »عَٗات  ا م ة أن 

 : وال بؾت نا  «ش  ن ةٞصبا 

 .هَاش ةن زِ  هذة هٌ ةلضن -

ًن از  إىل  «ش  اًلغاا»ةنتفقت 

ةلضااان ة ااازٍض حابضاااْ أنفاصاااوا.  اااان      

ٍنبغااُ ةقتٝمااىش لانااى يف  اااان بااارسش  

 زةيااااات  ااااباةت يف  ًةقتٝمااااى صَغاااااد 

«  اًلغاااا»عااعز  «.  ٌلَااا»ةبتضااا ْ 

ة قااااااطزبْ أصاصاااااااات باااااااالوتمش ًبااااااا أ   

ةقااتٝع ةلضاان »ةٞ اااار لاا ًر يف رأصااوا   

أصود ةٞ ٌرش  اذة إن ماؾتى ًأبوَتى لىش 

ه تت «. إن ةقتتعتى... صَذهب ً... لن ٍعٌ 

ٝت  زمبات  ان  ازلواا ةٞهااّ هاذيش      ه 

صااا ما  .»ًرألواااا  واااشسّش لاااان ةلضااان..

ًرةحت «ش ةلضن متٓ ةلزيم  ن  د عُٕ

لعاؾااى.  عاؾاااْ ةٞصاانان لعاااس ةإلٍاااٝعش   

ًحَنهاااا ةنتوااات  تبااات بَااا ها ة زػفاااْ   

ْتش ًطتبااات  ناااى بؾاااٌ  فاااعَل أن   ًؽاااف

لان ةٞ  «ش  ٌلَا»ٍ لُ يف ةلغ . يا ر 

  ٍفارقىش ًب   ة ضاحَم ةلا  ًؽافتوا   

لى ًصَتْ نفضاَْ أ ااز  نواا طبَاْش  عاا       

 .وا بع  بقم صاما إلَ

 أمتن متٓ مٌ قاطم  

 !ةقتتعَى -

  زمٌبْ  «  اًلغاا»ص لتى 

 اذة أقتتعى؟ جيب  عاؾتاى. يا ةت    -

 .نضتطَم أن نتابم

 بتغاٚع  «  ٌلَا»قال 

إذة  اناات ةٍٞاااع  تااوا صتغاابى  -

 .هذة ةلٌَع   نا أ قد أٜ لاٌن  ااّ

ًة ااام متااآ أن ٍؾااات حتااآ     لاناااى

ةلغاا ش ًيااا ر  اان يااا أن ٌٍ موااا. ققاآ    

ة ضاااااإ  تاااااى ًهاااااٌ ٍاااااذهب ًجيااااإُ يف  

ٝت  ااازة  ٍاااازر بؾاااٌ     ةلغز اااْش أ اااا لاااَ

ها اات نبااا   تااب ةؾاااةن ةلااذِ  اناات 

أصااانانى لٛ اااى متااآ  اااا ٍبااا ً باااٝ أ اااد يف  

 .ةلعٝجش ٞنى  ان ٍنبح  د لَتْ

مٌفات مان أن  «  اًلغاا» از  

 يف صاا لح –ج إىل ثٝثااْ أٍاااع حيتااا»لناااع  

 .«ل  َ  باد مٝعى

ؽاااااااااااباحاتش ؽااااااااااانعت لضااااااااااازحيْ 

 تضاازحيا  ةلعَاا  ًهااُ  زلباااْش ً    

لشم وا ةةا تْ ةـفَفْش ةل  يهغم بوا 

بوذة ةلغ ن ة ازٍض ة ضان ةؾاا .  اان     

« ُ ةلاااااانُ  اااازّ أهاااازٔ. ًبااااا أ     «  ااااٌل

ًهااااُ  توَبااااْ متاااآ مااااٌ  «  اًلغاااااا»
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ةٜنواذٍااْش   زمااب لضااتاهد ةإلعاازةٕة    

ً اناات أؽااٌة  ة اوااب ةلتعذٍبَااْ لااك      

 .أ ات حا ةت يف قتبَوها  عات

ب صااال ًحاااشن  «  اًلغااااا»قالااات 

 ًمتٓ مٌ   لتٌقعى هُ نفضوا  

 .ي ةت صننتوُ متٓ ةٞيتب -

ن اازّ  نخز ااْ  «  ٌلَااا»ن ااز إلَوااا  

 يافبْ  

 ؟ «متٓ ةٞيتب» -

  .هزج  ن يا أن ٌٍ موا أٍقات

بضاازمْ أقااز  إىل ؼااز  يف ةلغااارع 

ةلااز ضش   نااى ٍزيااب يف ةهلاازً   اان    

 .أ  صنى

 ؽا  ى أح  أؽخابى  ض لى  

 إىل أٍن لضا هاذة؟ -

 عٌٍَْ  «  ٌلَا»أعابى 

  !إىل أع ةلغَطان -

بااااا أ ةٜصاااااتوبال يف مَاااااا ّ طبَاااااب  

ةٞصنان ؽبا  ةلٌَع ةلتالُ يف ًقت أباز 

ٝتش إذ ؽطٓ  منا   «  ٌلَا» ن ة عتا  قتَ

ٌؽاااااال ة ضاااااانت ةلاااااا قَم يف   بااااااا  ة ضت

 ٌةمَ يش ً هد ةلعَا ّ  ن يا  مٌّ ً ن 

 .يا أن ٍوزع ةلبا 

 غفز  «  اًلغاا»نطوت 

 .ؽبا  ةـا -

 بف اظْ   «  ٌلَا»أعابوا 

  زحبات.  -

ثاام صاا هلا بعاا  أن حااز  ن اازي مااٌ    

سهااٌر ةلتَتااك ة ٌفااٌمْ متاآ ة نقاا ّ يف    

  شهزٍْ  تناصوْ  

 سهٌر؟ -

بارلبااااااا  « اا اًلغاااااا»ةبتضااااااهت 

 اعاافْ ماان أصاانانوا ةؾهَتااْ ًةلضااتَهْ    

ْت  تخ ٍْ  .صٝ 

  نشم ات  «  ٌلَا»لاتم 

  ِلَم لقخافش ألَط ل ٍك قتب؟ -

ًةصااات ةر  «  اًلغااااا»ةنتفقااات 

مٌ ةلنا ذّ ًرةحت لتهتم متٓ ماٌ  ابوم   

ماان أن لاا ٍوا قتبااات ًأنااى ٍٛ وااا أ اااز  اان   

ةثااانف ًثٝثاااف صااانات  زٍقااااتش ًأن ماااٝج    

ةلضن أ ز لا ى إذ جان ةقتٝماى ًٍنتواُ   

 ...ةٞ زش أ ا

بوهااط  زمااب ًهااٌ  «  ٌلَااا»صاا هلا 

 ٍن ز بإؿا  إىل قذةهلا  

  اذة؟  -

ثااام  ااازر بؾاااٌ  قضاااٌ   اااُ      

ٝت    خيَل لّؾف ةلتوَا لَ

  اذة؟ -

بع  أن ةلتفتات  «  اًلغاا»ههضت 

 مٌي ًمَناها ةلزطبتان لتهعان  

 أٍعود أنك   لتخم؟ -

 ش  ...  ش   -

ؽاٌلات ٍز اش إىل نٌباْ    «  ٌلَاا »أطتم 

 ااان نٌباااا  أ  ةٞصااانانش ًإىل أناااى مااااز    

   ّ متٓ صابب مذةبالاى. لوا  ةنعاضات     
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ثٝثْ أٍاع  ن ة٠ٜع ةلؾاا تْ متآ أصاتٌبى    

يف ةلااااٝعش  ااازة  ٍؾااازل بؾاااٌ  ماااال   

 : تُٕ باإلحضاظ

هااد عنناات  أناات متااشحف   َاال  -

 ةصتطعت ذلك  

 ثاااااام رة  ٍؾاااااازل باا ااااااد ؽااااااٌلى  

ممضاااااااااات عا ااااااااْ ة نقاااااااا ّ بَاااااااا ٍن  

  تغن تف  

  !عٝ ّ  يٌلْ -

ةلغااااحبْ ًةلتعضاااْ  « ةلغٌلاااْ»هطااات 

هطااٌلف ًصااوطت متاآ ةٞرٍاااْ  اقاا ّ     

بغااهالْ ًقفااش «  ٌلَااا»ةإلحضاااظ. قووااى 

هارعاااات إىل ةلغااااارع  ؾاااخٌبات بؾاااافواٍ    

ٍْ  ااااان ناااااٌةبض ةلباااااا ش ًةنااااا  م     عَااااا

رة قاااات باػااااي ياااا قااا  . ةصاااتفاقت    

 اااااان إيهاٖواااااااش ًةقتتاااااام   « اًلغاااااااا»

صنى ب صالَب ٍ ًٍْش أ ا ةٞ اٌر  «  ٌلَا»

ةٞهاازٔ  ااناات  اان ةهتؾاااـ ةٞطبااإ   

 .ةلنفضَف ًأطبإ ةٞمؾا 

 ذاكرة األنثى

ةلغاااااا  « ألااااات   رٍناااااٌ »ؼاٍاااااد 

ة هتتاا٘ باؿٌٍَااْ ًةلااذِ ٍتاابط ثَابااات متاآ   

« نا ٍناااااا نا َاااا  َنا»ة ٌفااااْ متاااآ 

ٓ  ااُ ٍزة ووااا إىل ة نااشلش بعاا  أن ققاا   

نؾل ة ضإ حاٖهات حٌهلاش ًبع  أن رقؿ 

« نا ٍنااا » عوا رقؾتف صازٍعتف. ظتات   

«  رٍنااااٌ »ؽااااا تْ حَنهااااا رقؾاااات  اااام   

ًحَنهاااا لناًلااات  ااان ٍ ٍاااى  عطفوااااش ً   

ٍباا ر  نوااا صاأٌ بقاام ةبتضااا ا   بوهااْ     

إناك لع ابسش   » ضزها متٓ ةلنخٌ ةلتالُ  

رة  «. لاااانس ٜ أمز اااك متااآ ةإلطاااٝ    

طاااٌةل ةلطزٍااام مااان   « انا ٍناااا»ٍعب اااز لاااا 

مٝ ا  ةلعغم  ن أًل ن زّش ًصاعٓ إىل  

أن ٍن ز إىل مَنَواش ً زتن رٖتَى بتنوا ة   

 :مهَوْ ًلاتم بٝ لٌقل

مهٌ اتش لَط لا ِ أِ ةماكةض    ... -

ً ااا أن ةؿاا ٍ  قاا  ذهااب  متاآ ةلاازقؿ.

يف هااذة ة نخاآ  ااإن رً َااٌ ًعٌلََاات قاا     

لعز  أح هها إىل ة٠هز يف أثنإ ةلزقؿ. 

هاذة ػزِ ةٞ ٌر... هاد لا رٍنش خيَاد    

لاااُ أناااس رأٍتاااك يف  ااااان  اااا. ألاتااام   

ظ ٍااْ. إنااكش متاآ ةٞرعااحش ل رصااف يف    

 اان  اش ألَط  ذلك؟ يف  عو  ماٍل؟ 

لن ااز إىل   تاااّ  اااد   وااز  لضااتطَم أن 

ةؿَاّ بابتضاا ْ هفَفاْ. يف  وا ًرِش أناا     

ع ؾااَاتش أن أ عااد  ااد عاإُ لااك...       

لبتغااُ بعاا  ةلعغاازٍن ما ااات طبعااات. جااان   

ةلوٌل إنى صن ةؿب... ٜ لضزمُ هااذة.  

 لواااا .  ااااااةت لع بَاااانس إنااااكة عااااُش 

 رأٍااات أناااس لاااُ خيَاااد. مَناااا  ؽااازمتس

 عاااعٌر إناااىش لاا رٍن  هاااد... ةلعَااانف هااالف 

 ةلوغااااعزٍزّ إن حتاااآش صاااااٍع... ًش ممتاااام

 – حضااظ  إنضاان  إناس . عض ِ يف لضزِ

ألااشًج.   لنتاابس  اان قبااد أِ   أن أصااتطَم

 غااااامز  ٜ  غااااامز ةؿااااب ًٜ  غااااامز   

ٕ  أعاعز  إناس  حتٓ –ةلضعا ّ    ان  باٜصاتَا

ُ   فُ ة٠ن أ ا. ذلك  مؾاز  ٍغابى   اا  رًحا

 نعاام. ةلنااٌر... إإإ... ٍوااال  َاالش ةلنوقااْ
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 ل اااس ٜ. نفضاااُ أماااز  ٜ أ اااا   ةلناااٌر

 أ اااز إنااس.  ااٝع قااض ألاتاام أنااس

نم   وازِ متآ   ٍ ق . لك خيَد مما ع ٍْ

ةلطااَػ لااانس يف حوَوااْ أ اازِ أ تتااك    

رًحااااات  قااااطزبْ. أعااااعز باااا نس أصااااتطَم    

ٕش لاااانش لاااٌ     ةإلقااا ةع متااآ  عاااد أِ عااُا

ل رٍنش  ا ٍنوؾس هاٌ ةؿاا شش إإإ... ة اا ّ    

ٝت  ا... باهتؾاارش   أناا صاعَ    ةل  لتوهس  ع

عااا ةت ٞناااس ةلتوَااات باااك. أنااات  ااان  اااان     

ٍنوؾس. ر ا هلاذة لازةٕ  لُا مَناا . حتآ      

 متوااد  اااذة –إنااس أعااعز ة٠ن باٜصااتغزة    

 ماان هااا... لواٖنااا يف ةلنخااٌ هااذة متاآ ةلواا ر

 أنااس لاُا ًخيَاادش  اازّ أًل  عااات نضااا أًٜٕ

  ...ة ك. ماع  ْٗ  نذ  عك أصا

ٍعااز  أنااى ٜ «  رٍنااٌ »لااذ ز هنااا 

 .ةصم  تالى

 هتل عامزةت بالذنب  

ٍا لتوٌل  ٜ أسةل ٜ أمز  ة ك  -

حتاااااآ ة٠ن  لااااااان هااااااذة بضاااااابب  اااااان  

 ةٜفطزة . أرعٌ ة غفزّ...  ا ة ك؟

ظتاات ةلفتاااّ لبتضاام متاآ مااٌ  اابوم    

طااااٌةل ذلااااك ة ٌنٌلااااٌجش لااااان ةبتضااااا ْ 

ص زٍْ قالتْ بانات ة٠ن متآ ًعوواا ًهاُ     

 :لوٌل

 .با٠هز إننا متٓ  عز ْ أح نا -

 «   رٍنٌ »ذهد 

  َل ذلك؟ -

هاذة. لو  رة واتس بعا  ةلازقؿ     -

 نااذ عااوزٍن. لواا  حا  اات متاآ نفضااك      

عَااا ةت هاااٝل هاااذي ة ااا ّ إن   ن هاااذ يف    

ةؿضااابان أن ةلاااذة زّ ؽٌناااك. ةلاااٌ ةعش 

 لوااا  . ةلناااٌر  ًلاااَط ش ةلتناااٌٍز  – ًلاااذ ز 

 .ةلضابوْ ة زّ لك ؽخخت

قالااات ذلاااك باااتً  ًةنعطفااات   ااا ّ   

 .ةلبٌةبْ ةؿ زٍْ ةلاباّمابزّت 

 الطالب احلقيقي

لَاااااااال »ن ااااااااز ة اااااااا رظ ةٞقاااااااا ع  

بعااف ةلزٍبااْ  « بٌرٍضااٌ َتػ  َنَاضااٌ  

إىل قامااْ ةلؾاال ةلاا   ااان ٍتوااُ  َوااا      

صتضااااتْ قافاااازةلى ماااان ةلتغااااْ ةلو جااااْ 

ة اتغفْ ح ٍاات. هَد لى أن أيتب ةلطتبْ 

ؽااااغار يف ةلضاااان ًأنواااام يااااا عاااا ٍف يف 

ْ أ ااز  ان أِ    رةصْ هذي ة ا ّ ةلقزًرٍ

نفضااى «  َنَاضااٌ » ااا ّ أهاازٔ.  ااان  

ٝت يف ةلااااااٝثف  ااااان مهااااازيش مَاااااد  رعااااا

ةلوا ْش ًع ٍّاتش ًماسباتش ً ازصات نفضاى  

لتعتااامش أ اااا ةلواماااْ يف أثناااإ قافااازةلى   

 ااناات  ازصااْ نفضااوا لااذةلوا. ةنتواآ    

 نااذ ة.افاازّ ةًٞىل  اان «  َنَاضااٌ »

بف ةلضخنا  ةلا  هَاد لاى أنواا ٜ  بالَاْ      

ًهالَْ  ان ةٜهتهااع ًعواات ًحَا ةت ؽاار ات      

ً فازةتش ًرة  بعا  ذلاك ٍوازأ ة.افازّ     

ناظزةت إىل هذة ةلٌعى ًكاطبات إٍااي  وا .   

با ًري حيَا    « باٌلَ ف »  ٍان ةلطالاب  

ببؾاازي يف  ااد قافاازّ ماان ة ااا رظش     

ماااااان « بااااااٌلَ ف»ًإذة حاااااا ك أن يااااااا  

ةؿؾاااااااااؿ ةل رةصاااااااااَْ  اااااااااإن ن ااااااااازّ 

لاباااْ  انااات  ةلوتواااْ ًة ز«  َنَاضاااٌ »

لنشلاام متاآ ةلؾاافٌ ش ًٍواازأ ة.افااازّ     
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 توا  تتعاهات ً تٌلزةت ًهاٌ خياطاب ة هاز    

 ااااان « بااااٌلَ ف»بااااف ة واماااا . لااااان  

حيقااااااز قافاااااازةلى يالباااااااتش ً ااااااان    

ٍااازًِ مناااى ةلاااااا  ااان  «  َنَاضاااٌ »

ةٞعااَإ ةؾَاا ّ حَاا  لااٌسع ة اانح ًلنقااا  

 ةـٝ ا .

 وهاا قتاتم  طاٝ  ةلضانْ ةًٞىل      -

 غٌعٌن.  اشة ش ًقتاْ ةنتبااي...     بزأٍُ قٌع

باااادش لااااٌ لاااا رًنش قتااااْ ةحااااكةع لتهااااا ّ      

ًة اااا رظش أ ااااا أنااااا لااااٌ لاااا رًن  ضااااٌ   

أماااقبوم متاآ ذلااك... ؽَتااٌة أنااس ٜ أرٔ    

هناااا  صااأٌ ًعاااى ًحَااا   نتباااى. ًةفاااح    

 باعاازّ أنااى ر َاام عاا ِ. حتاآ إن ةلن ااز    

إلَاااى  ااازٍحش ًأعاااعز بفقاااٌلى ةؿوَواااُ     

ا ااات. إنااى ًباحكة ااى... ةٜحااكةع فاازًرِ مت

طالااااااب حوَوااااااُ. إنااااااس ألاتاااااام متاااااآ  

 «. بٌلَ ف»

 ااان ةلٌقاات ٜ ٍااشةل بااا زةت حتاآ      

ةٜ تخانااااااااااا ش ً ااااااااااان يف  وااااااااااا ًر   

أن ٍ اااد متااآ رأٍاااى  ااا ّ  «  َنَاضاااٌ »

طٌٍتْ لاٌٜ ةلعَاب ة ٛصال ةلاذِ ةلضام باى       

« بااااٌلَ ف» ااااان ةلطالااااب  «. بااااٌلَ ف»

 غااتت ةلااذهنش ًٍتؾاال  واا رّ  زٍاا ّ     

 ااا ًهااٌ ٍفاااز   متاآ أن ٍعهااد متاآ أ ااز    

باااا  ز  هاااازش  خَنهااااا ٍغااااكِ ةلضاااا اٖز  

ٍفاااز باا ن متَااى أن ٍوتاام ماان ةلتاا هفش    

ًحَنهاااا جيَااااب ماااان أصاااٗتْ ةهتبااااار  اااان   

ةٜهتبارة  ٍفاز يف ةلٌَع ًةلضاامْ ةلا    

صاااَعَ   َوهاااا لواااا ٍم ةٜهتباااار نفضااااىش    

ًبضاابب  اان لغااتت ذهنااى  واا  صااار طااٌةل  

ٝتش يف  عطفااااى ةـزٍفااااُش    ةلغااااتإش  ااااا

أحَاناااات أن ٍتنااااًل طعااااع « ٍنضااآ»ً اااان 

«  َنَاضاٌ  »ةلغ ةٕ.  زّ بعا  قافازّ   

ةل  رة   َوا ة  رظ ًةلطالاب ٍضاتهتعان   

« بٌلَ ف»بالن ز أح هها إىل ة٠هز ععز 

باااا ن ةلغااااوَْ مناااا ي لتفااااٌ  متاااآ لغااااتت 

ةلذهنش  ذهب إىل ة طعم ةلطٝبُ حَا   

رة  ةلغااابان ةـاااا  ٌن لاااذًةلوم ٍاااك  ًن  

يف أٍاا ٍوم.  اازؼ  عَٗااْ ًذهابااات ًةلؾااٌةنُ

ة نقاا ّ باٞطبااا   اام  َااد ٜ    « بااٌلَ ف»

ًةع إىل ةلنبالَااااْ ًهااااٌ ٍفاااااز باااا ن هااااذة  

ةلغااا ةٕ صاااٌ  جياااز ًرةٕي ةلعغاااإ حتهاااات.    

ةنت ز قزةبْ ةل قَوتف ؽاخن ةـباش منا     

ةلنا اذّ ةلؾااغاّش ثاام حؾاد متَااى ًعتااط   

صاااااههات... إىل  نقاااا ّ أهاااازٔ.  ااااان يف 

ة ضان    و ًر حتٓ ةلعف ة  رباْ لتههاتخن  

ةلذِ أعزٔ ةٜ تخانا  يف أًقا  كتتفاْ  

ًيف ظاااد إناااارة  كتتفاااْ أن خيطااا٘ باااف   

ة نق لفش  وها  تهاثتتان ًبعا    تضااً   

 اااان ةلؾااااخٌن ًمتَوهااااا طعاااااع لغاااا ؿ 

ًحَاا ش ً زلبتااان متاآ ةلنخااٌ ذةلااىش ً      

ؽتتفااا إٜ  ااا ٍنبغااُ أن ٍٛ ااد. ألَخاات     

متاااآ هاااااذة ةلنخاااااٌ  « باااااٌلَ ف»لتطالااااب  

تعاااز  إىل ذً  ة ااا رظ   ةلفزؽاااْ  اااُ ٍ  

ًهذة  اا عازع ٍفعتاى باٝ     «ش  َنَاضٌ »

هتااال ظواااز  «  َناااَاط»إبطاااإ. لٌقااال  

 ن هغاااتش ًقاا   ااا  ٍضااو     « بااٌلَ ف»

« بٌلَ ف»ؽخن ةـبش  ن ٍ ي. ةنقم إىل 

يف لتااك ةٞثنااإ طالااب ٍعز ااى  اان ةلوضاام      
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ة٠هاااازش ً ااااان طٌٍااااد ةلوا ااااْ ً ت نوااااات  

ًطٌٍااد ةلغااعز  اان أًلٗااك ةلااذٍن ٍتضااتتٌن   

ىل ةلبضااتان  اان هااٝل ةلضااَاج لَختضااٌة    إ

أن «  َنَاضٌ »ةؾعْ.  ان يف  و ًر 

ٍبتعاااا  لاااااٌٜ ةؿاااا ٍ  ةلاااااذِ باااا أ باااااف    

ةلؾااااحبفش ًةلاااذِ ؽاااعوى إىل حااا  أناااى   

هب   لَات يف أقز   زصاُ.  ةر ةؿا ٍ    

مناااااىش ً  ٍاااااان  اااااْ قاااااٌّ يف ةلااااا نَا  

لضتطَم  نعى  ان ةٜصاتهاع إلَاىش ًلااُ     

 ضااااااك ٜ ٍباااااا ً ذلااااااك لنؾااااااتات  واااااا  أ   

 تعوااْ ًباا أ ٍتناااًل حضااإ «  َنَاضااٌ »

 ة تفٌ .

 « بٌلَ ف»قال 

هاااد لفوااامش لوااا  صااا   ناظزٍاااى    -

مٌِ  ن ة.افزّ ةًٞىلش ًبوُ  ذلك 

طااٌةل ةلٌقاات. أ ااا أنااا  اهااا لعتاام لاا ِ      

 ما ّ ةلن ز إىل نوطْ ًحَ ّ...

ٝت    ةمك  ؽ ٍوى قاٖ

 ل ِ ةلعا ّ نفضوا أٍقات. -

إناسش  ًهاذة رحت أن ز إلَاى.   -

طبعاااااتش ٜ أصااااتهمش بااااد  هااااا ٍوااااال أذر 

ةلز ا  يف ةلعَاٌن...  وهاا قتناا   ناا أحتااج      

 إىل لٌقَعى يف بطاق  ةٜ تخانَْ... 

ٍغز ش  خضإ «  َنَاضٌ » ا  

ة تفٌ  ةلذِ طتبى ةلطالب   ٍاز  لاى.     

ٕ  با تفٌ  بد عبَوات بى.  ٍان حضا

 ن ياا أن ٍتخام أن   « بٌلَ ف»لابم 

 خم  وتَْ سٍا ّ من ةلتشًع   زة  ةلت

ٍا لتض ا ْ ةلا  ٍوزٚهاا متَنااش     -

«ش رلضُ لغانٌأً اٍاش لٌَبػ لُ  َاا؟ »

ٍا لتض زٍْ   ن حيتاج إىل هذة؟ ٍوٌع هذة 

ةلعتااااااااااام  تاااااااااااى متااااااااااآ ةلتعتَواااااااااااا    

ًةٜصاااات رة ا . ًهااااذةش  هااااا ٍوااااٌلش 

َّاتش ًجان أن ٍاٌن متٓ ماٌ   لَط نواٖ

ن  غاٍزش ًق  أٚللش  ها ٍواٌلش فتا ٍ  

 هزٍن من ذلك. مان أِ عإُ؟ لفاهاْ  ان     

 ةلتفاها ش ص ا ْ .. 

لاناااى ظاااد   «  َنَاضاااٌ  »ة ااازت 

ٍتااااابم ةلعهااااد متاااآ ة عازًنااااْ ة وتَااااْش  

أ اااز ٜ ٍعواااد  ٍااا لاااى  ااان ًقاااح   »ً اااز   

ٍتناًل ي ةُٖ ًٍتخ ك من أعاَإ  واذي.   

 «ةنت ز...

 «  بٌلَ ف»لنو  

لاااان ٍنبغاااُ لوااا ٍم ةٜ تخاااان.   -

   ان ةلفتَااا  ًقاازأ   ةصاتعز  ة.افاازة 

 اانات ًحَ ةت أربعف  زّ  ن يا أن أ وم 

 عَٗات. إنى هٌ نفضى ٜ ٍفوم عَٗات. 

ةصااااااااااااٌ   ةلاااااااااااا نَا يف مااااااااااااَس   

ًةعاااكع  ااا ظ ةلغااااِ «ش  َنَاضاااٌ »

  عااْ ًةحاا ّش ًنوااض  اان ًرةٕ ة نقاا ّ...  

ٝت مَنَاى باػااي    قزأ ة.افزّ ةلتالَْ  ضب

َّات لتعتم.   ت ؾالىش  ازصات نفضى  ت
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 األدب الساخر ..

قهقهُة المقهىرين، 

 وفصاحُة الىجع، والفنُّ الصعة
   .غادة اليىسفأ 

   سورية وأديبة وباحثةاقدة ن                 

 

 

 امسذسيُة جسٌح وفجوٌح بهيئة ابجساوة..

، الك   ،َ أو، رّبىا ضحكٌة وجنجنٌة ثأثنُق وعها دوعجان، ثسقياِن وجٌجيك

 ثزب ن..

.. وا دوت، ثجأّمُه الأًت، أدضس..  وادوت، ًاالسًا الأًت حيٌّ

 وادوت، ثسذُس السوف ثجُر آلهاثَ وأوى..

ْورِ اليشىُخ هازئًا بامعاصفة..  وُثسِىُع ضحكَ منح،

َْ وأًت، ثنهو سادسًا بأوجاد امّطغاة..   اضح

.. َْ َْ .. الاضح َ، غبار امىساالِة  واضح  واغسْل بروع

َ، امغباشة.. َ، امطسيُق.. الججنو عي عيٌي  وثٌبسُط أواو

 ثّه.. اعبْس ..

 

 ٖقٕه أزضطٕ:

جيُب دّك زؾاٌٛ اخلؿي بالكشك، 

 ٔدْعن الكشك وٍافطًا لمذد.

ٗةوٛ،    ٕةٚ جيجياب فباالضتعداد لمكشك قو

ميكوَ أُ ككووُٕ قوا قٗىووٛ وعسفٗةوٛ، ل ىووا    

فط ٍوٛ، ٔاضوتعازات  و      فّٗا وَ أسذٗاٍت

وتّٕقعووٛ، ّاووا جيعمٍووا ٌٍمووس جيت و ازقووات   

احلٗوووواٚ حنمووووٜ  ووووٕ أسطووووَ، ٌٔؿوووون جيت   

احلقٗقٛ بٗطوس، ووَ لوته كؿوٕٖس البػوس      

ٕةدْكٍووا حنمّٗووا    ٔالعوواب بكٗ ٗةووٛ  وو  الوون حن

   ٚ املتسوووووُي ٔالبطوووووٕالت ٔاملُضووووو٘، ٔسٗوووووا

القدةٖطوووووث. سٗوووووح ٖسك ووووو  الكوووووشك جيت 
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ًا وطووووتٕٝ ال ووووَ، ٔقوووود ٖؿووووب  وٕقووووٕحن   

ٕةه جيت فكووس. فٗ وودٔ     فمطوو ًٗا، سووث ٖتشوو

طاقٛ حتسةز وَ اخلوٕ.. ٔسوث ٌتشوسةز ووَ     

اخلووٕ.، كٍعموو  أف٠وودٚ الّط وواٚ الٕقووٕزَٖ،  

لٕفووًا، وووَ اٌوودالا الػووسازٚ الػووٗطاٌٗٛ،     

الوون ميكٍّووا أُ ككووسً مل العوواب أ وو    

 سسٖقًا ددٖدًا. 

 وووو ٌعووي.. جيٌووْ الكووشك الوورٙ ازكووب      

بوواقصه،  مل ثقافتٍووا ٔضوومٕ ٍا وووو ٔلألضوو 

ُة اإلٌطاُ ُؾوٍف     ٔاالضتّتاز، بالسة ي وَ أ

متٗٗصًا لْ حنَ بواق٘ املعمٕقوات، بٌّةوْ ِوٕ      وو

احلٗوووٕاُ الٕسٗووود الكووواسك،  ٌةوووْ أحنىووو  

 املعمٕقات أملًا.

ـة  جئقد قٗن  ُة الكةشك فكٗمٛ الوت

بّووووا البػووووس، لُتع ووووصةّٖي حنىةووووا لوووودّٖي وووووَ   

ٗةووٛ. بوون، ٔاةووٛ احنتقوواد     ذ وواٞ، ٔقوودزٍٚ حنقم

ُة اإللوْ، قوشك    لدٝ قد واٞ املؿسٖث، بوّ

ٔال خي ووٜ وووا لمووسقي  –قووشكتْ الطووابعٛ 

ضووووبعٛ وووووَ داللووووٛ  ٗبٗووووٛ، ٔوووووا ُٖشىةوووون       

   ٛ  -أضطٕزًٖا وَ قبون احلكوازات القدميو

فبعد أُ قشك اإللْ قوشكتْ الطوابعٛ،   

 ا تىمْت و  كمك الكشكٛ زُٔح الٕدٕد .

فمىوووواذا ٌكووووشكض ٔوتووووٜ ٌكووووشكض  

ٔ ٗ  ٌكوشكض ِٔون الكوشك فطوسٚ أً     

ًْ ا تطووو ٜ، ٔاقتٍووواا، أ ابض ِٔووون ِوووٕ زقووو

 اٌتقاد ٔزفضض

ًْ وووووَ   ِوووون ٌكووووشك وووووَ الطووووسٔز أ

ا بض ِٔوون ٌكووشك  ٌٍووا لط وواٞ ٔأبسٖوواٞض  

أً  ٌٍووووا لبجوووواٞ ٔلاووووواٞض ٔملوووواذا ٖكووووشك  

الووووووبعض  ووووووج ًا، ٔالووووووبعض ا لووووووس ال   

ٖكوووشكض ٔوتوووٜ، ٔ ٗووو  ٖكوووُٕ ا ووووُس  

ُوكشكًاض ِٔون ٍِواك قاحنودٚ، أٔ ٔؾو ٛ     

 لؿٍ  وا ِٕ وكشكضضض

 وا ِو٘ اضوتجىازات الكوشكض...   ُثية، 

ٔوووا ِوو٘ سوواه الكووشك مل اإلٌتوواز ا دبوو٘   

 ٔال ٍة٘ض

لإلدابوووٛ حنموووٜ أضووو٠مٛ بّووورا البعووود،   

ًٛ مل  وووووووح فمطووووووو ٘،   أزاٌووووووو٘ وتٕزةطووووووو

ٔضوواٖكٕلٕد٘ قوود ٖطووت س  وووإِ أٔضوو     

حنوووَ ا دب  ٔأحنىوو  ووووَ  تابووٛ ُوعت ؿ وووسٚ  

الطووووالس، الوووورٙ جيعوووون الكووووشك فٍةووووًا،  

ٔفكووسًا، قووادزًا حنمووٜ أُ ٖتشووسةٝ البوواطَ، 

٘ ، ٔزاٞ  وونة ،وواِس، ٔأُ ٖكتووب     املعت وو

 ا بض 

َة ال ٖتوووّكةٜ جياّل    ُة ا دب الطوووالس فووو جي

جيت قّمٛ وَ املِٕٕبث، القادزَٖ حنمٜ جيٖقاا 

املتمّقووو٘ مل  وووّٚ امل ازقوووٛ، بوووث الٕاقووو      

حنٍدٟوووووووٍر ا غوووووووٗاٞ ٔامل ت ّٕقووووووو ، فُتعوووووووس. 

با قووداد، ِٔووٕ، لعىووسٙ، أوووس  مل  اٖووٛ     

ووووَ الؿوووعٕبٛ ل ىوووَ أزاد أُ ٖوووتقشةي ِووورا     

اجملاه، بت جيض ا.، ٔال كّوسٖر أٔ ابتوراه   

.. ٔلٍووووووا مل اووووووواسم، ٔبوووووودٖ  الصووووووواُ  

اقىراٌ٘، ٔوا حتدةز ووَ ضو ٚ ٌؿوس املوّت     

ٌؿوووس الووودَٖ ،ُدشووواا، ٔوىةووود املوووا ٕ     

 غوووووووعسًا ٔوطوووووووسسًا ٌٔؿٕؾوووووووًا  تم وووووووٛ

ٔدوووووٕزز  ا دٍووووواع، ٔاووووودٔح  وووووادٚ ..

 ..، ٔحنصٖوووص ٌٗطوووث بسٌوووازد غوووٕ، ٔووووٕلٗ   

ٔ  ِوووي ووووَ أدبووواٞ زاسموووث ٔوعاؾووووسَٖ     

  ًٛ أضوووٕٚف. فّووواالٞ، ضوووع سٔا بوووّدبّي ضوووعسٖ
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ِادفووٛ، دووادةٚ، بقؿوود كٕقووٗ  الؿووٕزٚ،   

 ٔدتٞ احلقٗقٛ.

ّةي، ٔالتػووووٍةر،     ٔبعٗوووودًا حنووووَ الووووتذ

ٔالتَّعوووووال ي، ميكووووو٘ بٍوووووا ا دب الطوووووالس   

الكوووٕٞ حنموووٜ اقىوووًٕ احلٗاكٗوووٛ :    ُوطوووّمطًا 

الطٗاضووووووووٗٛ، ٔالجقافٗووووووووٛ، ٔال بٕٖووووووووٛ،   

ٔاالقتؿوووادٖٛ، االدتىاحنٗوووٛ، ٔ  ِوووا ووووَ 

القكوووووواٖا الوووووون كػوووووو مٍا بوووووون ٔكقووووووضة     

وكادعٍا، مل قساٞٚ، قاسكٛ، ٔواكعٛ، 

 لٕاق  وّشًٔ! فكي ِ٘ امل ازقٛض

ٛف، قووا دوودل ّا      ٔلألدٖووب الطووالس ل وو

ووا  الراك٘، ٔفّٗا ووَ العرٔبوٛ، ٔالداللوٛ،    

جيعموووووووّا كوووووووادةٙ ٔ،ٗ تّوووووووا التٕاؾووووووومٗٛ  

ٔاوىالٗٛ حنمٜ أ ىون ٔدوْ، حنْبوس حنتقوٛ     

ْٙ حنتقووووووٛ الم ووووووٛ    –العوووووواً باخلوووووواف، أ

بوووووواجملتى  اإلٌطوووووواٌ٘. ٔذلووووووك،  -ا دب

بّضوومٕب ضووالس، ُٖشٗوون املتمّقوو٘ جيت لاٌووٛ    

امل شوووسَّف، فتمتىووو  مل حنٍٗٗوووْ الدةوعوووٛ، مل  

المشمووٛ الوون كت ّمووت وٍووْ ابتطوواوٛ، ٔزبةىووا  

ن جيت القّقّوووٛ املٕدٕحنوووٛ  قوووشكٛ، كؿووو 

أسٗاًٌا!! ٔذلك لر اٞ التقا  امل ازقوات،  

 حنمٜ وطاسٛ وَ ٔاق  وّشًٔ.

جيٌةْ الكوشك االٌتقوادٙ، أٔ الٍاقود،    

٘ة وٍوْ، ِٔوٕ       الرٙ ُٖػ وّكن الٕدوْ اإلجيواب

ٔضوووووٗمٛ ادتىاحنٗوووووٛ، فٍةٗوووووٛ، كّووووود. جيت    

 ػوو  امل ازقووات، ٔ،وتسمووٛا الٕاقوو ،  

ٔجي،ّووووازٓ ، ازٖكاك ٖووووًاا، ثووووية ٔقووووعْ   

ًٛا، ٔذلووووك،    وٕقوووو  اإلقووووشاك ،ضووووعسٖ

خببٍح، ٔضوعسٖٛ، ٔأب،،   بع ٕٖٛ، ٔبساٞٚ..

ٔكمىٗشات ذ ٗةٛ، ٔوْكس، مّلواح .. فُٗودل مٍا   

بوووووطاٞٚ ط ووووون، ُوػوووووا ظ،، جيت ِىٕوٍوووووا  

ٍة ٛ مل لاٌووووٛ  الؿوووو  ٚ ٔالكووووب ٚ، امل ؿ وووو

اقىًٕ الن كّدةد ٔدٕدٌا وَ ق ب ن الط ٗواُ  

 ٔبتعدةد وؿادزٓ. بكنة أغكالْ ..

ٕز وٕقووٕحنات الطووعسٖٛ سووٕه  كتىشوو

احلسةٖووووات، بكوووونة وطووووىةٗاكّا، ٔلدحنووووٛ   

الدميقساطٗات العاملٗٛ ٔاحملّمٗوٛ، ٔال طواد   

الووٕ،ٗ ٘، ٔاإلدازٙ، ٔالتعّموو ، ٔضووع   

الكووج  وووَ العووادات ٔالتقالٗوود البالٗووٛ ..     

بالتؿاز:  ونة ووا ٖعٗوح مل زٔح االٌطواُ     

حنىٕووووووووووًا، ٔمل دطووووووووود الوووووووووٕطَ، ٔزٔح 

 حل  ٔاالضتشقا .ا املٕاطٍٛ، وَ شأٖت ٘:

َة ُوعاكن،، مل ؾٕزٚ  ا دب الطالس ف

حنابجوووٛ، ّٖووود. لتٍقٗوووٛ احلٗووواٚ ووووَ حنبوووح   

العابجث، سٗوح ٖتوّّل  ٍِوا ا دب الطوالس     

أدبووووًا ومتصوووووًا بقكوووواٖا اإلٌطوووواُ  اّفووووٛ، 

َ، لتطوووٕٖس احلٗووواٚ مل بمووودٌا،   وووٍّر وكووو

 ٔفك   نة وا ّٖدةدٌا، دالمًٗا، ٔلازدًٗا.

ٖ وودٔ  مبجوون ِوورا الٍووٕا وووَ الكتابووٛ

الكووووشك فؿوووواسٛي املقّووووٕزَٖ، مل أشوٍووووٛ 

ٔأوكٍٛ القّس، بن ِٕ استذاز حنمٜ ٔاقو   

ُومت بظ،    وو ً،   وّشًٔ ٔزفكْ. ٔاق 

 جيب ك ٗ ٓ. 

مبجووووون ِووووورا الٍوووووٕا ووووووَ الكتابوووووٛ  

الطووووالسٚ ٖسك وووو  الكةووووشك، ٖٔسقووووٜ جيت   

وكاٌووٛ ضووتح ذ وو٘، جيذ ٖطووتعٗض حنووَ     

لطابووٛ اإلقٍوواا خبطابووٛ الطووعسٖٛ، ٔحنووَ     

تٌّةٗووٛ، املٍتبذووٛ، باحلذةووٛ الوون    احلذةووٛ امل

ٔةه  كقمووووب التووووابٕات. حنٍدٟوووور، ضووووٗكُٕ أ
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املّووووصٔوث ِووووي الط وووواٚ، ٔاالٌتّووووواشٖث،    

ٔا  بٗوواٞ، ٔاملٍووافقث، وووَ لووته كؿووٕٖس 

العٗب، ٔالٍقـ، ٔالكع ،  ٗح ٖمّس 

بامل ازقووووات،  ٗوووو  أُ ا  بٗوووواٞ  -لٍووووا

حيسضوووُٕ ال كوووس، ٔال طةوووا  ٖقٗىوووُٕ مل 

 ُٕ ٖ سقُٕ القإٌُ. دٔز العبادٚ، ٔاجملسو

فتٍب  الطعسٖٛ وَ ا ب، بعد كّوةون  

ٔجيغوووووو ا  ٖػووووووتعن مل ؾوووووودز الكاكووووووب   

ٗةوووًا، ٔلوووٕ حنموووٜ  الطوووالس، لٗقوووٕه احلووو َّ دم

 ٌ طْ.

 ساخر: منوذٌج لنص أدبي )خْربة(..

جيُ  وواُ ووووَ الؿووعب جي ووواش حنىووون   

،دزاووووو٘ ا وتكاووووون ٌٔوووواد ، ف ٌةووووْ ملووووَ  

ا ؾوووووعب أُ ٍٖذوووووص حنىووووون ، ٕوٗووووودٙا  

ٍذوواح ..حنمووٜ أُ ٌ ووسة  بووث ٖطووتشٕذ حنمووٜ ال

اإلقووووشاك لإلقووووشاك، ٔبووووث الكووووشك  

 أٔ حنمٜ..ا .. ،وَ..

فممكووووشك مل ا دب ٔال ووووَ  اٖووووٛ،  

مبعٍٜ أٌٍا ،ٌكشك ،لك٘ا....ٔال ٌكشك 

ُة ا دب ٔال وَ    لمكشك فشطبا. ٔذلوك  

سوووث ٍٖشوووٕ  وووٕ الطوووعسٖٛ ف ٌوووْ ٖكوووىس    

ٔجيزادٚ  الكوووج  وووووَ التشووودةٙ ٔالووووسفض،  

الكٕٞ حنموٜ السا ود   حنط كطمٗ   الت ٗ ،

 ٔالبووووال٘ ٔالقوووواو  ٔالقبووووٗ  ٔاملت طةوووو ،..   

فٗ ؿووُن جيت وػوواحنس املتمّقوو٘، ٖٔووٍ  ٔحنٗووْ      

لاؾوووٛ جيذا  ووواُ ِووورا  بّضووومٕب وبةوووب،

ك ؾةووودٓ  املتمقووو٘ ٖعوووٗؼ مل قمووو  ٔكوووٕكةس،   

ا لطوووواز. فّووووٕ ٖطووووعٜ جيت فطووووشٛ وووووَ    

ّٖٔوسب جيت   االض لاٞ لٗبودةد ِورا التوٕكةس،   

شُ، الكوووشك لٗووواوَ ووووا ٖعوووٕشٓ ووووَ كوووٕا     

بووالس ي وووَ ؾووعٕبٛ حتّقوو  ذلووك مل ِوورٓ      

ُة املتمّقوووو٘ بموووو  وووووَ  المووووسٔ.، لاؾةووووٛ ٔأ

الووٕحن٘ سوودةًا ب ٖعوود ٖقٍعووْ التّووسٖر، بوون      

ٕةز   ؾوواز أ جووس كطّمبووًا،    اٌطووذاوًا ووو  كطوو

 الٕاق .

ٕةه    ٔا دب،  ىوووووا ال وووووَ، جيذ حيوووووو

الطوووعسٖٛ ٔالكوووشك جيت ٔضوووٗمٛ اٌتقادٖوووٛ   

ذات وكوووووىُٕ ادتىووووواحن٘ أٔ ضٗاضووووو٘ أٔ  

 ْ ٌةوووووو  ٖكػوووووو  امل ازقووووووات،  جيٌطوووووواٌ٘ ف 

ُٖٔمّسِوووووووا بػوووووووكن  ازٖكووووووواك ٙ،   

ٖٔكوووووووعّا وٕقووووووو  الطوووووووعسٖٛ  وووووووّداٚ  

جيؾتسٗٛ،  ٗوح ٖػو  جيت وٕاقو  اخلمون     

 ٔالتقؿوو  ٔال طوواد ٔالتعّموو ،   ٔاخلطووّ،

وٕدةّوووووًا ضوووووّاوْ جيت الووووورات ال سدٖوووووٛ أٔ  

اوىعٗووووٛ، ووووووَ لوووووته قوووووشك قووووواع،،  

ٙة كووٌّفٗط، بطسٖقووٛ كسفوو  ،أٔ حتوو    اٌتقوواد

ٗةٛ.وَ قٗىٛ العىن ا  ل ٍ

ِوون ٌقودز حنمووٜ   ٔ ٌٍوا واشلٍووا بػوسًا،  

الكشك بطّٕلٛضض!! ٔمل  نة ٖوًٕ غوّداٞ   

ٔقووووشاٖا ٔألووووٕٚ ٖتٍوووواسسُٔ، وووووٍّي وووووَ  

ٍٖتشس ٍٖٔشس ملؿمشٛ ا لسَٖ، ٔوٍّي وَ 

  ،ً ٖبره السٔح ملؿمشٛ الٕطَ!! ٔمل  ن ٖوٕ

َ،  اُ ل و ٚ قسٖبوٛ    كّدٖد، ٔقم  حنمٜ ٔط

ّ وودةد    أزدٕسووٛ لمشبووٕز ٔا وووَ ٔالطووتً، ُو

ٕةٚ  بالتػسذً ٔالت تٗت، فٍشَ  ادٛ جيت ق

دفووووو  ِاٟموووووٛ لٍوووووتىّكَ ووووووَ أُ  موووووٜ   

بكوووشكٛ متوووٍ  أحنؿوووابٍا املتع بوووٛ بعوووض   

االضووو لاٞ، ٔ موووٕ بعوووض الٕغوووٗؼ حنوووَ  
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حنقٕلٍوووا! فّٖةوووٛ دووودازٚ حنالٗوووٛ لكٕوٗووودٖا    

،لسبٛا سث متّكٍت ووَ وٍشٍوا ذلوك! ملوا     

متٗةووص بووْ ِوورا العىوون وووَ قوودزٚ ِاٟمووٛ حنمووٜ 

ٗةٛ حنالٗٛ، ٔلقدزكْ حنموٜ  وتوطٛ ٔدعٍا ب ٍ

اورب، ِٔرا واغةس ددازٍٚ ٍٖطشب حنمٜ 

 نة ٌـ، ضٕاٞ  واُ ضوسدًا قؿؿوًٗا أٔ    

 بؿسًٖا أٔ مسعًٗا.

لقد أ صت الطعسٖٛ ٍِا كّّلقّا وَ 

لوووووته ال كوووووسٚ الر ٗوووووٛ، ٔاإللوووووساز    

ٔ ّمت فْٗ قدزٚ  ٔبساحنٛ ا داٞ ..، اوٗةد،

ٔبساحنووٛ املعووسز  الكاكووب اوودٔح  ووادٚ،

ٔجيبداا املىوجمث مل اإلوطواك    ،المٗح سذٕ

خبٗوووٕ  الٕاقووو ، ٔكٕدٗووووْ المعبوووٛ ال ٍٗووووٛ    

 اطبوووًا  المشموووٛ الساٍِوووٛ، باكةذوووآ ٌوووبض

حنمووٜ الووتت. ضووٕٖةاكْ ال كسٖووٛ،   املتمّقوو٘

ٔجيُ  ووووواُ وٍشووووواشًا خلطووووواب الػوووووسحيٛ  

املجّق ووٛ ِٔىٕوّووا،  ٗووح دلوون وعٍووا جيت     

بووون  ال احملّمٗوووٛ فشطوووب، قوووساً المشموووٛ،

ووَ   احنتكّوا العاملٗوٛ،  ٔالمشمٛ العسبٗوٛ ٔك  

ٔجيزِاؾوات   سٗح ألٕاُ املعاٌواٚ، ٔاخلمون،  

ٔحنمووٜ أ جووس وووَ وطووتٕٝ. فىووَ     الت ووٗ ،

زكبوووا  أ ٍٗوووٛ الػوووازٚ امل عىوووٛ بعاط وووٛ اال 

الٕطَ ،لسبٛا املػمٕسٛ  العػق٘ بالدٖسٚ،

كدهة حنمّٗا لٕسٛ  حنمٜ دزٔب سذسٖٛ ٔحنسٚ،

،سسةٖووٛا وقمٕبوووٛ حنموووٜ ،ّسِووا كٍتموووس ووووَ   

ٛ  زٖووووو  و اد٠وووووٛ جيّمطوووووّا، فتقمبّوووووا ِبةووووو

ُٔكعٗوووووود  ٔضووووووسٖعٛ، كعؿوووووو  بالٍقووووووا ، 

  ،ُ وٕقووع تّا حنمووٜ احلووسٔ. بوواٌقتٍب ٔدٔزا

ُوبا ت، لٗبدأ احلدخ بالتؿاحند وَ سالٛ 

اضتطووتً قطٗعوو٘ لتووابٕات فٍوو  أٌ وواع     

التذدٖوووود جيت متمىوووون، ال ٔاا،، ٔؾووووٕاًل جيت  

متووسةد الػووباب ٔالٍطوواٞ، سووث ب ككتوو     

بعض كمووك الصحناوووات بت سٖوو  ٔاضووتعداٞ الوو 

حنمٜ ا لس، لتّبٗود شحناواكّوا، بون ٔؾومت     

بّا   ْمىوٛ الطومطٛ جيت االك وا  حنموٜ متصٖو       

اخلسبٛ جيت لوسبتث، ووا دفو  أِون اخلسبوٛ      

لمتٕسةووود حنموووٜ ِووود. حيىووو٘ ٔدوووٕدِي مل   

لسبوووٛ ٔاسووودٚ ،فقووو  ال  ووو ا ٔؾوووٕاًل جيت 

زفض وا أوطٜ حناٟقوًا أوواً البقواٞ املتىجةون     

 باحلوووبة الووورٙ ٖعموووَ ٔالدٚ لسبوووٛ ددٖووودٚ    

و   قووووٛ، ُٖشؿةووووٍّا كووووصأز ا سبةووووٛ وووووَ  

الطسفث املتٍاسس َٖ، الر َٖ ٔق ت مل ٔدْ 

ٛ  ٔوؿوووووا  الصحناووووووات    أستوّوووووي أٌاٌٗووووو

املتؿازحنٛ حنمٜ الطمطٛ، ٔالن ال كتة   جياّل 

سث كطتػعس لطس الٕحن٘، ٔالتٕافو  بوث   

أِووووون اخلسبوووووٛ، الووووورَٖ لطاملوووووا فوووووسةقتّي  

ٕ لٗكٌٕٕا أشالوًا قا، ٔسطبًا حلساٟ  كطّ

٘ة، جيت أُ   حنمٗووووووْ طبوووووو   الطووووووْمطٛ الػووووووّ

٘، زافووووض،،   ٛ  ٔحنوووو أدز ووووت اوىٗوووو   سالوووو

أفكووْت جيت التقوواٞ قووٕٝ الت ووٗ  مل حنووسع    

٘ة، بعوود وعاٌوواٚ، سسةقووْت ٔحنووّٗي،      وواحن

ٔ ػوووو ْت قووووي سقٗقووووٛ كمووووك الصحناوووووات  

ٔأٌاٌٗتّووووا، ٔلووووٕ حنمووووٜ سطوووواب دووووواّٟي،   

ًٛ، بووالس ي وووَ   ٔأستوّووي، فاٌتّووْت وعصٔلوو

 دْبكٛ  العسع !!! وأالكّا املػاز ٛ مل

 ٔلكَ بعد فٕات ا ٔاُ. 

جيٌةّا  ٕوٗدٖا ا ب املتّّلقٛ، لت ٕاف س 

حنٍاؾس الٍذاح  ٗعّا: ووَ ٌوـ وو .    

وووودزٔع جيت لّ وووٛ دً املىوووجمث ٔطاقووواكّي   

العالٗووووٛ وووووَ املِٕووووٕبث املووووجق ث ٔالوووورَٖ 
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ف وو  أزٔاسّووي حنمووٜ وطوواسٛ ٔاضووعٛ وووَ    

لورَٖ  ا بعاد اإلٌطاٌٗٛ املتٍاقكوٛ، ِواالٞ ا  

ٖطوووتشّقُٕ  ووونة التقووودٖس ٔالعسفووواُ، ووووَ 

ق ب ن ٔاق ، حيتاز الكوج  ووَ أحنىواه أدبٗوٛ     

ضالسٚ حنمٜ ِورٓ الطوٕٖةٛ السفٗعوٛ، لكو٘     

ٗةات     ُة غعؿوووو ٖعتووووده  ٖٔ عووووُده. لاؾووووٛ ٔأ

ٗةات لطٗووٛ، بووون     الووٍـ ب ككووَ غعؿووو

ٕةا ٔال ٍوووٜ،  ىوووا احلٗووواٚ،   متٗةوووصت بوووالتٍ

ٔ اٌوووت ووووَ الطسافوووٛ  ٗوووح متٕقوووعْت  

٘ة  مل ٔاحنٗووٛ الٍوواع،  ٍىوواذز بووصوَ قٗاضوو

متاوووًا  ىووا مل الووٍـ    قووا لؿٕؾووٗتّا.. 

الكٕوٗدٙ الطالس لٍ ظ ا دٖب اودٔح  

ٔأقؿووود ،قوووٗعٛ قووواٖعٛا ..ِوووراُ    وووادٚ

لؿٕؾٗٛ ٔقدزٚ فاٟقوٛ حنموٜ    الٍؿةاُ قىا

ضووووووتىتاا  ٗووووووح ميكووووووَ اال اووووووورب،

حنمٜ  ِٔرا أِي واغةس مبػاِدكّىا داٟىًا،

ا فكوواز الٍذوواح سٗووح املٕقووٕا ٔأِىةٗووٛ   

ٔاحملاٖجووووووٛ لٍووووووبض المشمووووووٛ  الطاشدووووووٛ،

 احلسةٖووووات، قووووإٌُ ا سووووصاب،   الساٍِووووٛ:

الصةحناووووات الووون  أشِوووا الوووصوَ متجوووًٗت   

ٗ ي، ٔؾوعٕد     ٔاازضًٛ، الػباب، اٌّٗواز ق و

 قووٗي، ألووسٝ، ككّمووظ ا سووصاب الٗطووازٖٛ،

ٔاٌتّاشٖتّووا، ٌٔص قّووا ،الجووٕزٙا، ٔحنذصِووا   

ا اؾطداوّ ٔقشالتّا الجقافٗٛ، البٍٕٗٙ،

 قٗقوووٛ ِووورا العذوووص حنوووَ جيجيووواد بوووداٟن     

ددٖوووووووووووووودٚ  تم ووووووووووووووٛ، ٔأغووووووووووووووكاه  

 الت ٗ ...جيخل..جيخل.

ُة الٍـ الطالس الٍاد  ِٕ الٍاطُ   جي

بووووسٔح الب٠ٗووووٛ، بع ٕٖووووٛ ٔؾوووود  ٔسووووسازٚ    

ِٔوووورا حيٗمٍووووا جيت   ٔاقتووووداز دُٔ افتعوووواه. 

امل ىطوووسسٛ الباذلوووٛ   الٍؿوووٕف الطوووالسٚ 

لمساسوووووووون الكووووووووب  الػوووووووواحنس وىوووووووود  

 خل..جيٛ كػسَٖا ..املا ٕ ..، سبٛا ،قٗع

..ًٛ ًٛ، وطسسٗة ُة ا دب الطالس: قؿة  جي

ًٛ  قؿووووووٗدٚ.. وطمطووووووًت كم صٌٖٕٗووووووًا.. زٔاٖوووووو

ٛف ؾوعبٛف، دقٗقوٛ، ال     ًٛ..جيخل ..ِٕ  تابو وقال

 فكن الكتّاب املبودحنث الورَٖ    كتّكةٜ جياّل

ميتمكووُٕ العووث الجاقبووٛ، ٔاحلووظة العووال٘  

..ٔالووووور اٞ الٍوووووادز مل التقوووووا  المشموووووٛ 

املتىٗةووص الوورٙ  كووُٕ الووٍـٔو ازقاكّوا، لٗ 

ُٖعبةووس حنووَ وتووو  ٔل ووٛ ِٔووٕادظ المشمووٛ    

املعاغووٛ، أ جووس وةىووا ك عوون بووساور احلووٕاز  

جيٌةّا الكتابٛ الطالسٚ،  ٔالتشمٗن ٔاوده.

الرٙ ٖطّم  الكوٕٞ   العىن الػا  اودةٙ،

حنمووٜ احلٗوواٚ مبووا فّٗووا وووَ قطووٕٚ ٔؾووعٕبٛ  

.. اه. ٔ ُ احلٗاٚ كؿوب  أ جوس قطوٕٚ    ٔ

ٔ ٌةّوا  وج ًا ووا     ٍِاِا،ٔؾعٕبٛ جيذا  س

فمٍبادقووا  ٔككووشك حنمٍٗووا،  ككووشك وٍةووا، 

بُّ ٌسو٘ بٕدّّا وا قدةوتْ ووَ   الكشك،

 ٌٔكووووشك، ٌٔ كوووو ، لٍُػ ووووسةح ، قطووووأٚ..

 ٌٔطعس وَ  نة وا جيعن ،سٔفٍوا زد٠ٖوٛ،  

ٔضوووٕاٞ  لووو  ووووَ أُ ٌؿوووب  و كوووش كٛ،   

 شٍووا أً فػوومٍا، فمٍووا غووس. ووودة المطوواُ 

 ٔداِن ٔ،اب.  لكنة وا ِٕ زدٙٞ،

 قؿٗدٚ ضالسٚ 

  ادٚ الٕٗض  

 أٌا ٔالكٕزٌٔا

 لقوووود ككٕزٌووووُت ال غووووي  ٖبووووا ت   
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ٍٛ ووووَ حنطوووُٕز ا ووووُظ ُك وووسٖ    ب تٍووو

   

   ٛ ًُ فاكٍووو  ال زٖووو   غوووٕٙا لووودٝ المشةوووا

  

 ٔال ٌطووووٗي  وووووَ املوووواشٔت ُٖػووووذٗ 

   

ْ   ٕفٗووُد مل أثووسٙ َْ بعوود  ُدسحنتوو  ووو

  

ُْ أٌةوووو  واحنوووواد  ٖعٍووووٗ    قوووود  ا،وووو

   

ُٔق وعتْ    ٛف   ال وا اكةقُٗت، فوت  ىةاوو

  

 ٔال مسٗووووكي لبوووواع، مل الكووووٕاٌثُ  

   

ً  وووَ بعوود غووّس، وووَ ُو وواشلن      فقووا

  

ُِوووووُن ٌموووووساٍت لٗ وووووٕٖ   َْ ك ذا  ٔوووووو

   

ُْ  بسووووو٘ ضووووّي، حنطووووٜ أٌةوووو٘ أيُز   لوووو

  

 مّلوووووا زالٌووووو٘ بوووووت ضوووووقٍ  ُٖووووودّفٗ  

   

  ٍٛ  بٍمووووووسٍٚ، ال زحنووووووآُ ا   فاككوووووو

  

 بالػوووووساُٖثٔدْت  ٗمووووو٘ ٔحناثوووووْت 

   

 لكووٍة  بٍووُت أؾوون، قوود زبٗووُت حنمووٜ

  

َْ داٟىووًا، ،مىووًا ٖعووادٖ   جيٌؿووا.  ووو

   

    دز ُٓ ووووووووَ  ٕفٗوووووووْد حنوووووووسةفي 

  

َْ قويَّ قموط ٔووَ بوالسُٔح ٖ ودٖ        و

   

 

   ًٛ  كٍوووواِبت  ٌٗووووُٕب احلووووسب  داوٗوووو

  

 وَ  نة ؾٍٕب ٔسُٕؽ ال دُز كّكٗ 

   

ًُ املووووٕت  واقووووًٗٛ   كٍاِػووووْت  ضووووّا

  

 مل ألوو   دووسح، حنىٗوو ، بووات  ٖوودوٗ   

   

ُ  وٍشٍٗوواً   أ قوواس ك  الٍؿوون  ستووٜ ال

  

 ُوج ّمىوووًا، ؾوووا سًا ووووَ  ىوووصٚ  العوووُث

   

 ٔبا فاحن٘  ي اضتّصأُت سث  ضوس تْ 

  

ٍٛ ُضووووىةًا لُتووووسدٖ     وووووَ  وووونف ٌافجوووو

   

ٛف    ٛف وّذوووون ٔالووووٍ ُظ حنالٗوووو  ضووووٕزٖة

  

 وٍةووو٘ دٔاٟووو٘ ٔلووو٘ طبةووو٘ ُٖووودأٖ     

   

 ّاا لْطُت ِٔرٙ ا زُف حتكٍ 

  

 مل ُكسبّا اشدِسْت زٔس٘ ٔككوٕٖ  

   

 ُْ  ٖووا غوواوتًا حن  ٍووْت مل الك ووْسٓ    ُكوو

  

ُْ أُ ضّ ٌعٜ،  ٘ ُكوٕازٖ ض   أستُو

   

َة ل٘ ضبعٛف  والق   فواٌتمسٔا    لك

  

 وسٖس  قّس، لكوْي.. ستىوًا ض قوٗ    
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حدد أن ٔنرتفتُددّرنٍددابٟنمصّ دد٠نّدد بنننن

ٝبنردددّ اونٍدددٓنصٙٔن ٔن فصددد ن ن-فصصددد

ٞب ننننن ٚب دد٠نىدد  مَددّنٕددٝنحددٌّنرتىنصّ دد٠نرتلصْ

ُيسرن  صّرنرتلٚضدٚ نٙرتاّىد٠نٙرتىلدنً نننن

 ًنٕٝنرتىيتنتفدا نٍصْٖدّنٙٙاٖدّ ن ْسد ٠ننننن

ٙ عدد ن ٔنرتّصٖٜددرنٍْددٗونٙ دد  نننن-مدد  ٟ

إىٜددٗنٍددابٟنٍٙددابرت  نمَددّنعدد أن نرتىعددّصٟنن

ٙملن   نإىلنذىدهننن- ٛضًّون ىقٜصٗنجّّ ًّ!

ىقدد نرددنىرنّفسددٝنردد رتاًلونملنننننن-الحقددًّ

ٝب نن ًبنّدد بن ص دد   صدد ن يدد١نردد رتىٗون عدد نمدد

ٞبنحددد بونردددٜصنتبانرتلصيقشدددٝن ّىلدددنًننننن إىلن 

ٙرتىيددددٚٔنٙرتىسددددخذونٙرددددٜ   ن ّىسدددد ا٠ٛنن

لددارت  نٍْلددعًنن ددٓنٙرتىضدكهونٙر بَددّنرتالّن

رتاٌّنرتىّْف ٟنٙرتلٚجع٠نٙرتىعَٜقد٠نٙرتلصبصدي٠ننن

ٜبدّ ننندددننر بَدّنندددننٍعّّّتّٖونرتىديتنمّّدرنن  نتْ

ًبونمّّرنٍٓنصٙرت ٝن رتىْ ب ن ٙون ي١نرتألف

مصّ صددٗ !نر بَددّنمددّٔنٍ ددًنٕدد رتنرتىسدد رتٌننننن

ٍلددددددداٙ ًّنٙٙرترصرًتن نحدددددددّال نرتىنصّ ددددددد٠ن

ٙرتإل ددد رت نرتأل دددا٢ نحدددٌٚنتدددنت نٍدددّنٛٚىشددد ٘نن

ٙإتددددّرٟونٍٙلددددٖ ٛب٠ونرتىددددْ بنٍددددٓنحدددد ٔون

ٙرددٚرتّٕن يدد١ن َددكنرتلدد ىٌٚن ٙنرتلدد ىٚال ون

ٙرتتبسددددددّ نرتلدددددد ّٛ حلحلنىنْبددددددٗن نرتاددددددٌّنننن

ٜب٠نننن رتىسدددّ اٟونفددد نٛ دددد ٙن م دددانإ ددددنّى

تلدددددددذبنن-ر بَدددددددّن-ٙ خدددددددٚرٟ نٙ ددددددد رتن

رتىْصددٚ ونرتىدديتنتْصَددٝنإىلنٕدد رتنرتىْدددٚ وننننن

ًبنٍْصجّٕٚ ن يد١نرتىدا ُنٍدٓنرترصسدٌّٖننننن ٙٛق

ٙ  نرتىنصبّبن نُْدٚٔننن- عضنرتىنصبّب

ذىدددددهنرتىْدددددٚ نٍدددددٓنرتىنصّ ددددد٠ونن-  دددددا٢

ٙرتردددددصعنٌنحدددددٌّن ٖصدددددّٔنحضدددددٚرنرتألصبننن

نرتىسّ ا نىٜظٖاٙرتونْٙٛصلاٙرت!

ٔبن نجمابصنرتىضكهنُٚرت٤د  نننصكٜذ  

ٜبد٠ن ضدن نرتىٚجدٗونٙالنننن ت   ن صكاٛهن ّى 

ٜبدد٠ونرتىدديتنننن تْصٖددٝن ّاٜٚٛبدد٠نٙرتلصعدد٠نٙرتإل،ّ 

جتعًنصدّح نرتىدْ بنرتىسدّ اونرتىد ٞن صب٢ننننن

إىلنرتىضددددكهونرددددعٜ رًتن ٙنررتضددددًّٜونٙفدددد نن

ٚبلنىددٗنٕدد رتنرتل صعدد١نرت صَددّص ٘نرتىسدد ا٠ٛنننن ٛسدد

رددددّٜفًّنٍٙصْددددًّنٙمسدددد٣ّحلحلنىنددددٓ ن ىددددٜ ننن

نصفدددد١ن ّرددددصٖنونرتىخّفدددد٠نٍْعبصددددًّن ٔنّٛ

جيشّٖنٍٓن جًنحمّٙى٠نرتإلضدكّونُكسد  ننن
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ٜبصٖددّ نَُٜددّنرتألٍددانن َب  ٍددانرتاٜددّٟنن- يدد١ن ٕ

ٌن ٜبصددددٗنٙجددددٕٚا٘ننن-ٙرتىٚجددددٚصنٙرتلدددد   نجي

ٍْٙصٖددددّ٘ونٛ عددددسن يدددد١نرتألردددد١نٙرتىقْددددٚ ن

ٙرتخلٜ ددد٠ نىدددٜ نرت صددد رت٣ن ّلعّّدددّٟن ن تْددد٣ّنننن

رتىدددٚالصٟ نُق يدددّٖنٍعّّدددّٟن ٛضدددًّ نٙالنرتّصٖددد٣ّنن

ًبنٍْبددّونٙإٔن ددّلٚ نرتلت بدد ن ن رتّصظددّرنمدد

ٜبًّن دددٌّنٍدددٓننننن  عددد نحدددس!نٙ حددد بن  صددد

رتىن  ٠ن عد نٙج د٠نضدكهونفد نتصدّص  نننننن

ُٖددددًنٕددددٚن ددددٚ نٍددددٚرٙأنٍٙصنصبددددًنٍددددٓنن

ًبنرتى رتماٟنرتجلَعٜبد٠ونت ٛبد ننن رتىضكه !نٙىع

ٕدد رتنرتلْكدد١نٙذرتونرتلعْدد١ونحددسنٛ ّصرّددّوننن

ٙعّصاّّونٍٓنصٙٔن ٔنّقص ونحصب١ن ّْْٜن

ٜبًّنٙال ٜبًّونٙ سن ّفسّْونفٌٚنىٜ نجمشّّ ن يش 

ٚبل نجرتىيددددُٖنرتجعددددًنٕدددد رتنن ٙالنٍددددٓنصٙٔنٍسدددد

رتىضكهن ي١ن  !جحلنٙف نفا ّّونٙاعْدّونن

ٔبنم  ٛٓنٍدٓنرتىد ٛٓنٖٛدٚٙٔنرتإلضدكّووننننن  

ٓبونٛعددّّٚٔنٍددٓن  ٙنميصّْٖٚددٗن نرتاٜددّٟنٙرتىفدد

رتضخارت ّ نّفسٜب٠ون ٙنُٕنىٜسدٚرتنردع رت٣ ننن

مَدددّنٛ ددد ٙٔ نٙٛع بدددان دددٓنٕددد ٞنرتادددٌّ ننن

ٚبرتٌن دددددع بننن ٙىدددددٜ نٍدددددٓنصٙٔن صدددددًونٍددددد

ٞبونحسنٛ ٚ ن إٛقّ ن دّو: نج ضدكهنننٍص ا

ٓبنرتى نّن ّى ن ي١نحّىٝج! نٍٓنرتىعي نىن

ٙ ددددد رتونٍٙدددددتنٕددددد رتونفددددد نتن ددددداننن

حمددددددددّٙال نرتإلضددددددددكّونٙرتىضددددددددكهن ننن

رتىظداٙ نرتىصدع ٠ونٙتْصلدانرتىفْدٚٔنرتلع بدداٟننننن

َبّ ن م دا!نٕٙد رتنرتىفدا ون ٙنننن  ْٗن نرتلي

ٓبونعصدددددّتنإىلنصررتردددددّ نٙ  دددددّأنننن رتىظددددد

ننٙنتع ٛيٗحلٍٙصّ عّ نجّصبٟ نىيرب٠ْٕن يٜٗون 

ٓبنرتإلضدددكّونردددًٖنرتلْدددٌّ نن ٙىدددٜ نُددد

ٓب نٍّن صب٢نإىلنتعُٚٛن مَّنف نٛ  ٙون ٙنٛظ

ٙتلدددٚٛٗنٙتسدددفٜٗ نر بَدددّ ن دددًنإّبدددٗنرتىصدددع ن

رتلَصْددددددتونرتىدددددد ٞنعصددددددّتنإىلنٍينددددددّ نننن

ٍٖٙددّررت نٙفدد ررت نةٜبدد ٟ نٙىددٜ نٕٜبْددًّن ٔنن

تفلدًونحدسنتا دد ن ن ٔنجتعدًن، دداٛٓونننن

ٛضددددكنٚٔنٍددددٓنفيدددد  نٙىددددٜ نجمٍّيدددد٠نننن

ررتٟ نٙفدد نرددعٜر نإىلنذىددهوننٙجمددّررتٟنٍٙدد رت

ٜبددددّ  نٍددددّننن ٙ دددد ىرنجٖدددد رًتنٙٙفصددددًّنٙإٍنّّ

ٍ ضددكن٠ نإّبددٗنىصددع نننددددنر بَددّنددددن،عيدده

ٙفدّ،ون ٙنٍدد  ّٟنىيلددفق٠ونٕٙدد رتن صددع نن

نٙ فس١!

ٔبنٍددٓنرتلَنددٓن ٔنتص ددّٛٓننن ٍٙعدداٙ ن 

رصٙصنرتألُعددددٌّنإىلنصرجدددد٠نمدددد  ٟونىقدددد٣ّننن

رتىخاُددد٠نّفسدددّٖونحدددسنسددداتنٍدددٓن ىسددد٠ْن

ٖن ٠ونٍّْٙرد ّ ننٍصع بصٟونٙ ن حٚرتٌنٍصلدّ 

ننٍصقّر ٠!

ٔبنرددددقٚ نرتىددددْ بونرتىدددد ٞنٛصددددْب ننن إ

ٍْصَٜدددًّنإىلنرتألصبنرتىسدددّ اون نرتإلردددفّ ن

ٚبىٗنرتىضددكهون ٙنن ٙرتىصٖدداٛونٙرتى اتدداٟونٙتسدد

رتردددصج رت٤ٗن قدددٌٚون ٙنىفددد ن ٙنحامددد٠ن ٙن

ٞبنٍْٖدّننننندددننإع٣ّ ندددننٙفد نّٛعَد نإىلنتندارترن 

نددددنٛقصدٜٗنصُعدد٠نٙرتحدد ٟن دٓن ٔنٛنددٚٔنُْبددًّنن

ٙن ّقشددّص٘ن ندد نننحصبدد١نإٔنرتصب دد١نصددّح ٗن 

ذىددددده ن ٙنحصبددددد١نإٔنمدددددّٔنمّت دددددٗنٍدددددٓنن

ٙٛ عدد ٘ن ددٓنن-رتلعدداُٙسن نٕدد رتنرتالتبجددّ٘ن

رتىصيقشدددٝنرتلسصسدددّلنرتلخيدددٚبون ٙنرتلَندددٓننن

رتردددصعّصتٗونٙٛصددد ذنٍدددّصبٟنةجٚجددد٠ن ددد ننن

ُبنن فّ يدددد٠نىيٖضددددُنٙالنرتالرددددصخعِّ!نٍٙددددٓنتدددد

ٛضددع نتددنت ٘ونٙتٖدد هنفَٜصددٗونٙٛيقدد١ن نن

ريش٠نرتىْسّٜٔنٍٓنذرتماٟنرتىّْ،ونٙحُّظد٠نن

نصبحلرتأل
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َبدد٠نةشددّنن ْٕٙددّونٍددّنٛلددنشًنّسدد ٠نٍٖ

ٛضددددكهنىددددٗن ٙنٍْددددٗن ٙن يٜددددٗونٛدددد  ٚن نن

ٙ عدد نرتّخفدد٣ّنرتاددٌّنرتىصددّ  ٠ ننن-رتىٚرتفددت

ن-ر بَدددّونرتىددديتنٛسدددص  ّٜٖون ٙنٛسدددص  ّٕ

ًبنإىلنٍدّن،د نننن إىلنٍّنٛ نٝ ن ٙن ي١نرتألفد

ٜبددددًّن ن ردددد ّ ٗونٍٙعخّٜتددددٗون رتىددددصفن نٍي

ٙتّّْٛ٘ونٍٙسص يصّتٗ نٙٛ  ًنٕ رتن نٍدّنن

نىنٍٜٚ ّٛنرتىسٚصرت٣حلٛعا ن ّ

ٔبنرتألصبنرتىسدّ انٛقصصدانننن ٙالن  صقد ن 

ٓبونّٙٛعَددًننن  يدد١نرتإلضددكّو نمَددّنفدد نّٛظدد

ٍٓن جيٗ نمصّ ٠نّٙق رًتونٙىٜ نٍ  ّٟنىٗون

 ٙنتي ٠ٜ ن ًنف نتع بانرتىس ا٠ٛن ٓنر  ٠ن ن

رتىفضدددذونٙرتىصعاٛددد٠ونٙرتإلضددد٣ّٟونٙتٚجٜدددٗننن

رتالٕصَدددددِّنٙرتالّص دددددّ٘ونٙر بَدددددّنرتالّصقدددددِّونننن

ّىددد٠ونرتىددديتنفددد ننٙرتىددد  ٟٚنإىلنٍٚرتجٖددد٠نرتان

مي بيدددددّٖنمددددد٤ّٓن ٙنَّ ددددد٠ون ٙن  دددددا  ننن

ٙجددددددٚصرًتون ٙنةّرردددددد٠ون ٙنتسددددددٚٛقًّون ٙننن

رتٍصّْ ًّن ٓنُعًنٍخيٚبون ٙنتلًّٖٚٛنلٚفدتنن

ُبن ىشدّنٛظٖدانننننن  ٙنُناٟن ٙنفدّّٚٔحلحلحلنٍٙدٓنرتلٖد

ٓبوننن ٕددد رتنٍ ّ ددداٟن نرتىدددْ ب نُّٜفصق ددد نرتىفددد

ٙٛددددد ٌٙنرتىدددددْ بنإىلنإ دددددنٔن ٙنص ددددددٟٚن ٙنننن

مَدّنميندٓنننّصٜك٠ن ٙنٍقّىد٠ون ٙن ٜدّٔ ننن

 ٔنتندددٚٔنٍدددٓنصٙرتُدددتنرتىسددد ا٠ٛنرتىصٚرٛددد٠نننن

ٙرتىصَٚٛٗنٙإٛصٌّنرتىفناٟنإىلن ٙرتنٍ ٢ ن

 ًُّٚنٍٓن٠َْٜٕن صكّبنرتىلدنٔنٙرتىْفدٚذوننن

 ٙنجتْب ددددًّنىسددددخٚتُٖنٙىفَٖٖددددُنٙاددددٚرت،نن

تدددّ عُٜٖ نحصبددد١نٍدددٓنرتألص ددد٣ّ نٙرببنضدددّربٟننننن

ٓبن م دا نننننن ُّّع٠ نُق نٛقداب ُٖنٕد رتنٍدٓنرتىفد

ٔبنرتىدددْ بن ونٙرددد كن ٔنمص دددّرنٍْددد ناٍدددٓ نإ

رتى ٞنٛض خٗنرتىافٜ نضعٜ !نٙف نٛنٚٔن

ٙررت٣نرتىدْ بنرتىسدّ انرتىعجد ن دٓنرتلٚرتجٖدد٠وننننن

ٙرتىٜددن،نٍددٓنرتىقدد رٟن يٜٖددّونٙ يدد١نرتىقٜددِّنننن

 ّىصضك٠ٜنٍٓن جدًنرتىصعدٜ  نُصصد ذنرتلدّصبٟننننن

حيشدددًّن يدددد١نرتىدددٚرلن ٙن ن رمددددّٔنرتلسددددا ننن

ُكس ونٙىٜ ن ن حّٜانرتاّٜٟون ٙن  ًٛنن

ًبنرتلاجتدد١ون ٙنٍيددّٖٟنىيْددّ،ن ددٓنننن  ددٓنرتادد

رتىقٜددِّن ددّلخيٚب نىصعددٜ نرتاددٌّونٙإ ددعّاًلننن

 ددددُن ّىضددددكهنٙرتىصفسدددد نٙرتىصلدددد ٜ ونن

ٙمفدد١نرتلددصيقشسن دد ٣نرتىددصفن نرتجلددّصبوننننن

ٚبنن ٝبنرتلاجد ٝبونٙرتىعًَنرتىٚرتفع ٙرتىصنًٙٛنرتلْخق

ٙرتلْصظددا نٕٙدد رتنٍددّنمينددٓن ٔنٛلددّرنإىٜددٗننن

 دّىصْفٜ ونرتىد ٞنفد نالنٛعصدّ نٍْدٗنرتللدّرننننننن

ٍنن ْددٗونإىدُٜٖن نرتىعَددًون ٙنرتلقصدٚصٙٔن ددٗنٙ

ٍٓن صكّبنرتألف رترنرتألرضٜب٠ونٙٛسنصٚٔن

 ْٗ ن ًنإّبُٖنف نٛ  َّٚدٗونٙٛد ُعٚٔنإىٜدٗنننن

ٙبرتص٘! نٍٙٓن جيٗونٙٛنابٍٚٔنر

ٔبنىددبصبنرتىسددّ انحضددٚررًتنحٜٚٛبددًّوننن إ

ٙٙفعدددًّن تددد رًتونٙمعَدددًّنٍسدددصع  ًّونٙتدددنت رًتنن

ٍِيكٜبدددًّنٙردددنشاٛبًّونٙإٔنمدددّٔنالذ دددًّون ٙننن

ونجّٛعهشن ي١نرتىقي ج نٙٛلنًنىًّّٚنخمصيفدًّن

ٙحٜبددددد رًتنٍعدددددّٛارًتونالن ددددد بنٍدددددٓنٙجدددددٚص٘وننننن

ٙرتىصكفٜددد ن يددد١نرتىقدددٌٚنُٜدددٗنٙرتىْلدددّ ن ننن

جْ ّتددٗونٙتلددجٜتنرتىقدد٤ّيسن ددٗونرتىقددّصرٛٓننن

ُبن ٔنٛظٖدددان نرتللدددٖ نن ٔبنٍدددٓنرتلٖددد  يٜددٗ نأل

رتىعدددِّنىدددبصب نٍدددٓن جيْدددّون دددٓنرتألص ددد٣ّنننن

رتجلددددّصبٛٓنرتىعّ سددددسونٍٙددددٓن جددددًنرتىْددددّ،نن

رتىدٚرتَسنرتىسدَّٕسنرتىعدُّيسونٍٙدٓن جدًنننننن

ونرتىددديتنتددد صرتصنرتمص٥ّ دددًّنٙفْٚمدددًّونننرتاٜدددّٟ

ُٜٖٙدددّ ناددد٣ّنٙ رضدددًّونٍدددّنٛنفدددٝنٍدددٓنننننن

ٖبُنٙرتألر١نٙرت ٚرتٔحل نرتىصج
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السُّْخريت من طببع الّنبس 
 الّسّيئت وأخالقهم الفبسذة 

في الّشعر األنذلسّي في عصر سيبدة 
 (ـه244-831قرطبت )

  د. قبسم القحطبنّي 

 أستاذ جامعي وعضو احتاد الكّتاب العرب        

 

 

 

تطتٗدف ايّطخس١ٜ يف جٖٛسٖا ْكد احلٝا٠، أٚ تػيٝ  عضيا ايوايٛاٖس ؾٝٗيا، ٜٚ يدأ      

٫ّٚي عتػيييخٝـ احلييياٍ، َٚضا،ييي١ اتًيييٌ ؾٝٗيييا، ٫ٚ تهتؿيييٞ  ٖيييرا ايّت ػيييٝ و أٚ ايّتريييٜٛس أ

ٌع ىًي٢ هيٛاٖس      ايّطخس١ٜ عايّٓوس إزي ا٭غٝا٤ َٔ ايّطرح، ٫ٚ تكتؿس يف تػخٝؿيٗا اتًي

ّٝس ايضياف، ؾتؿي ح      ّّ ايايرٟ ٜطي ا٭َٛز، ٚإُّْا قد تػوا يف اإلْطإ ذات٘، ٚيف ايّٓواّ ايضا

(. ٚتضتُد يف ذيو ى٢ً أضايٝبع عازى١ٓ، تدخٌ إزي ايّٓاع 1ا١ًَ)َؿَٗٛاي ىُٝكاي، ْٚوس٠ غ

َٔ َداخٌ غّت٢، ؾتطتٓٗا ىكٛهلِ أحٝاْاي، ٚتدغدؽ غضٛزِٖ أحٝاْاي أخس٣، ٚقد تًٗٛ 

٠ّٛ   2عهٝٓيييْٛتِٗ، ؾتؿييي ح ضييي٬حاي َتضيييّد  ا٭ يييساف)   (، ٜٚصٜيييد ٖيييرا َييئ تّة ٖيييا ٚقييي

 ضرٛتٗا، ّٜٚٛضع  ا٥س٠ ْػا ٗا.

ّٞ يف ىؿس ضٝا ٠ قس  ١، يف صياذج غيضس١ّٜ   ٚقد جتًات ايّطخس١ّٜ يف ايّػضس ا٭ْديط

ّٝري يف ٖييرا ايضؿييس    َتضييّد ٠، ٚيييد٣ ىييد  َيئ ايّػييضسا٤، ٜٚػيي  ٖييرا إزي إ زاى ا٭ْديطيي

يًوااٖس٠ ايك ٝخ١ ٚاملكخه١ يف اجملتُع، ٚايّتض   ىٓٗا يف ايّػضس، ؾؿيٞ َكاعيٌ املوٗيس    

ْديطّٝري يف ىؿس ضٝا ٠ قس  ي١،  ايضاعظ اي انٞ ايارٟ عسش َٔ خ٬ٍ تؿٜٛس َآضٞ ا٭

   ١ّٝ ٖٓاى ْاح١ٝ ؾه١ٗ قاحه١ ٚيهّٓٗا أقضـ هٗٛزاي ٚشيّٝصاي، ٚتػ  ايّٓيٛا ز ا٭ْديطي

إزي احلّد٠ ٚغ٤ٞ َٔ اي را٠٤ ايًاؿو١ّٝ، ٜٚضتُد نثٌ  َٓٗا ى٢ً أضاٍع ىًُيٞ  حسنيٞ  ٫   

٤ ىييدٌ  َيئ يؿوييٞ ، ٖٚييٞ ت ًييؼ يف حييّدتٗا َٓركيي١س اهلوييا٤ ْؿطيي٘، ٚنييإ ضيصجٗييا عاهلوييا  

 (. 3غضسا٤ ايضؿس)
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ّٕٝٛ يف ىؿيييس ضيييٝا ٠ قس  ييي١ ىيييد اي َييئ املٛقيييٛىا  يف    تٓييياٍٚ ايّػيييضسا٤ ا٭ْديطييي

ّٞ ْاقد ضاخس مماا ّٜتؿٌ عر اع ايّٓاع ايّط١٦ّٝ ٚأخ٬قٗيِ ايّرَُٝي١،    غضسِٖ، عّضًٛب ؾّٓ

ناي خٌ ٚايهرب ٚايػؿ١ً ٚايّسٜا٤. ٖٚيرٙ ايّٓكيا٥ـ ا٭خ٬قّٝي١ ٚغ ٖيا َئ املٛقيٛىا        

ّٞ َيئ ىييد  َيئ ا٫ذمساؾييا    امل ٓاضي ١ يًّطييخس١ٜ ٚاإلقييخاى، ؾًييِ خيييٌ اجملتُيع ا٭ْديطيي

١َّ ٚاتاّؾ١ ٚؾطد اجملتُيع، يف ىيد  َئ     ا٭خ٬ق١ّٝ ٚايؿهس١ّٜ، ؾكد ضا٤  أخ٬م ايضا

 املساحٌ ٚايضٗٛ . 

 ٚمماا ضخس َٓ٘ ايّػضسا٤ يف ىؿس ضٝا ٠ قس  ١ يف ا٭ْديظ:

 البخل:  -1

ّٕ ايّطييخس١ٜ َيئ اي خييٌ  ّٞ، ٫ٚ عييّد أُّْٗييا  إ ٖٚوييا٤ اييي خ٤٬ قييدضيإ يف ايّػييضس ايضسعيي

١ّٝ ذا      ٚان يا امليدب عييايهسّ ٚايؿخيس عي٘،      ؾكييد نيإ ايهيسّ ىٓييد ايضيسب قُٝي١ إْطيياْ

 ،ّٟ يييريو ناْييت عضييا نتييب ايّٓكييد ايكدضييي١، جتضًيي٘ َييع املييدٜح يف عيياب    َضٓيي٢ ٚجييٛ 

ٖيييي( يف 231، نُيييا ؾضيييٌ أعيييٛ شياييياّ )  «عييياب امليييدٜح ٚا٭قيييٝاف »ٚاحيييد، ايييت اضيييِ  
 (. 4ظياضت٘)

ّٞ َئ ؾيؿ١ اي خيٌ ايّرَُٝي١، ؾٛقيـ ايّػيضسا٤ ٭ؾيخاعٗا           ٚف ٜٓجو اجملتُيع ا٭ْديطي

َِّٖٛ ٚضيخسٚا َيِٓٗ،    نُيا ؾضيٌ إخيٛاِْٗ املػيازق١ نيّعٞ ْيٛاع ٚاعئ        عاملسؾا ، إذ ذ

ّٞ ع خ٤٬ ىؿسِٖ.   ايّسَٚ
ّٞ يف ىؿس ايّدٚي١ ا٭١َٜٛ صياذجو ٚؾ ٠ٌ يضدٓ  َٔ ايّػضسا٤، جتًيٛ   ٚيف ايّػضس ا٭ْديط

ٍو       عٛقيييٛب َيييٛاقؿِٗ َييئ اي خيييٌ ٚايييي خ٤٬ يف ىؿيييسِٖ، َٚييئ أ ٚزي ٖيييرٙ ايُّٓييياذج قيييٛ

  (:5ايػصاٍ)

ٛع خاْيييييٓد ُعييييدبحٞ جاٖييييداي ْعخبيييي  قسؿعييييدب و ْع

 

 

 

   ٞ َوٓيييييييا٥ ٛبمع  ٙو ؾسييييييي ٔب جعيييييييدبٚا َْييييييي ٌو  ِّييييييي  أ ٩ع

 
ٍِ ٖعييييي ٝبيييييسع ْ زب ْ٘ غس ٔب َاْيييييي َْييييي ٜوضبْريييييِ  ِب   ؾسًسييييي

 

ْبْكرييييييييياع    ٘و ععضبيييييييييدع ا  زعجيييييييييا٥ٞتعهسَّؿسييييييييي

 
ّو ْقسبضيياي ؾعيييخٝخع١ي     نسُييا اَقتعًسييعع احلسٔويييا

 

ٔب ْغيييييئد٠ٓ ْع وهييييييا٤ْ    َْيييييي  إ ذا اضبييييييتوخبس جعتب 

 
ضض٢ ايػصاٍ ذمٛ خايٓد ضيدح٘ نُا ٜوُدب ايّطا ٠  ايّػسؾا٤و، ايارٜٔ جييٛ ٕٚ إذا َيا   

ّٕ خايييداي ٖييرا ف ٜهيئ ممايئ ٜطييتخكإٛ املييدب أٚ ممايئ       ٖييّصتِٗ َييدا٥ح ايّػييضسا٤، غيي  أ

ُعٔ ٜطتودِٜٗ، ؾُاي ٘ أغ٢ً َٔ َدا٥ح ايّػضسا٤ َٚضاْٝٗا، ٚإٕ ضخت ْؿطي٘  ٜطتو ٝ ٕٛ ْي

ٚجا  سياٍ ؾ٬ ٜضدٚ جٛ ٙ َكدازاي ق٬ًٝي، ٜضرٝ٘ عضيد جٗيد ٚىٓيا٤ َٚػيكا١، ٫ ٜػيضس عٗيا       

ّٕ أمل٘ غدٜد، ٚخطازتع٘ ن  ٠.  ٫اإ ٔب اقتًع ي٘ احلّواّ قسضاي ض١ًُٝ، ؾ٬ زٜب أ  َع
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ّٛز ؾٝٗييا هًيي٘ أٚ يضًايي٘ اييّدل ؾٝٗييا ىًيي٢ يطييإ هٝييٌ،      ٚيًػييصاٍ أعٝيياٌ  أخييس٣ ؾيي  

ُّـ غخّؿٝت٘ ٚزّ   أقٛاي٘، ؾكاٍ ايػصاٍ ىٔ ْؿط٘ ٚقد ّٖصٙ زجٌ إزي ايضرا٤)  (: 6ؾتك
ًَييييييييتو إ ذب نسيييييييئسزع املسكايسيييييييي١س: ٜعَهؿييييييييٞ  ق 

 

 

 

ّب ْىٝييييييييييايٞ    ٖعُٞ أس ٚبزي ْعييييييييييْدزب  أسْييييييييييتع أس

 
َْثبييييييي   ٘و  ٕو ٜعخبدعىويييييي ٔب ٜعه ييييييٛ ُٔيييييي َْ  يسطبييييييتو 

 

ٍ  يييييييييييً وس  ْٙ ا٭سَقييييييييييٛا ٗعييييييييييْر ِب ْع  ، ؾسيييييييييياىبًس

 
ٜوضبيييييييي َيييييييا أ ٩ع ِّٟ ائصنيييييييا٠س إ ٫    نسُيييييييا 

 

    ٍ ٌٌ ْعاحْل ييييييييييييييا َوضعٔطيييييييييييييي  يييييييييييييييؿعسو ش محل 

 
ٌع عايضكٌ ٚاملٓرل عضد إٔ أحّل ىًٝ٘ يف ايراًيب، ٚناْيت ٚجٗي١     حاجج ايّػاىسو ايّطا٥

       ٘ ّٝٔ ييي ّٕ أ٫ٚ ٙ أسٚزي عٗييرا امليياٍ َيئ ايّطييا٥ٌ املًييّح يف ايراًييب، ٚعيي أّْيي٘ ييئ ٜوخييدع    ْوييسٙ أ

ُوطتودٜٔ ٚاّ ىييا٤اتِٗ ايهاذعيي١، ؾٗييٛ خيي   عٗييِ ٚعييّقٛاهلِ ٚأضييايٝ ِٗ يف       عّضييايٝب ايييي

ّٕ ا٭َس  ايراًب ٚا٫ضتودا٤، عٌ أناد ايّػاىس إٔ ايراايب ئ ٜؿٛش عايضرا٤ َُٗا ؾضٌ، ٭

ّٝي١ نايّصنيا٠، ؾي٬ ٜطيخٛ عي٘ إ           عػيّد٠   ٫اإذا تضًال عاملياٍ حّتي٢ ييٛ نيإ ٭ ا٤ ؾسٜكي١  ٜٓ

ُوطتود     ٚىٓا٤، ؾهٝـ ضتوٛ  ْؿط٘ سياٍ يي

ّٞ يف ٖييرا ايضٗييد، يٓوييد إزي       ٚتتهييّسز ؾييٛز٠  املُييدٚب اي خٝييٌ يف ايّػييضس ا٭ْديطيي

جاْب أعٝا  ايػصاٍ يف تؿٜٛس اي خٌ أعٝاتاي ملضاؾسٙ َ٪َٔ عٔ ضيضٝد، ايايرٟ ف ٜيٓجو َٓي٘     

 (: 7أحدو اي خ٤٬، ؾكد قاٍ ؾٝ٘ عّضًٛب  سٜـ)
ْب ٔب أس َعيييييي َْييييييدبحع   أس٫ زؤب   ْ٘ ٘و ؾٝيييييي  ػعييييييدبتو

 

 

 

ٚب ععيييدا       ًَيييتو: قسيييدب َيييا ع أس  ٚعأسَ يييسعمع حعٔتييي٢ ق 

 
٘و    ٝبتو ْٔٞ ضعيييييكس ّس َعيييييدبحٞ نسييييي ٔب  ّع ىعييييي ٚع  تعٓيييييا

 

َوسبْقييييدا     ٘و املسييييدببع،  ْبػعييييدبتو ٞع، إ ذب أس ُعييييدبْح  ْع

 
َْدحتيي٘ عيري ٜييدٟ ٚاحيد َئ ٖيي٪٤٫ ايايرٜٔ ٫ ٜكييّدزٕٚ قُٝي١ املييدب، ٫ٚ         أْػيد َي٪َٔ 

رييا٤، ؾًييِ ٜؿييسب ٖييرا املُييدٚب سي دحيي١ َيي٪َٔ، ٚف ٜرييسب يهًُاتيي٘،  جتييٛ  ْؿٛضييِٗ عض

نُا ٖٛ َضسٚف ىئ املُيدٚحري، ٚنُيا تٛقايع ايّػياىس حيري َدحي٘، ؾكيد أ يسم ٖيرا           

 املُدٚب حّت٢ هّٓ٘ أّْ٘ قد َا ، أٚ ٖهرا عدا. 

ٌٌ غسٜييٌب خيتًييـ ىيئ ضييا٥س املييدا٥ح،     َْدحتيي٘، ؾًييٗا ؾضيي ٚىييا  َيي٪َٔ ؾٓوييس يف أَييس 

دٖا أَاّ ؾاح ٘ اي خٝيٌ، حّتي٢ عيد  ىًٝي٘ ى٬َيا  ايّٓيّٛ، أٚ ٖهيرا        ؾ ُوّس  أّْ٘ أْػ

ٌّ ضكاٙ ايّػاىسو إّٜاٙ.  ّٛ ّٕ ٖرٙ املدح١س َٓ  تواٖس، ٚنّ

ّٕ اهلوييا٤ عاي خييٌ ٚايٕطييخس١ٜ َيئ اييي خ٤٬ يف غييضس ٖييرا ايضؿييس، قييد   َٚييا ٜو٬حييى أ

ِّ ايّػضسا٤و ه٤٬عِٖ حسؾاي ىًٝٗ ِ َئ ايؿكيٝخ١   اّتطُا عراعع اإلغاز٠ ٚايّتًُٝح، ؾًِ ٜط

٘و ى٢ً ايضٝيٛب ا٫جتُاىّٝي١ َئ أجيٌ اإلؾي٬ب، ٚييٝظ        ٚا٫ْتػاز، ؾٗدفو ايّطخس١ٜ ايّتٓ ٝ

 ٖدؾ ٗا ايّتػٗ ع عّمسا٤ اي خ٤٬ ٚؾكخِٗ ى٢ً ز٩ٚع ا٭غٗا . 
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نُييا    ضييت ايّطييخس١ٜ َيئ اييي خ٤٬ يف ٖييرا ايضؿييس عريياعع امل ايػيي١، ٖٚييٛ أضييًٛب   

ّٕ ايّػيياىس ٜٗييدف إزي   ّٛٙ جتسٜييداي نييا٬َي َيئ ؾكيي١ًٝ    قييدِٜ يف اهلوييا٤، ٭  جتسٜييد َٗويي

ايهسّ يٝػٝو٘، َٚٔ أقسب ٖرٙ امل ايػا  قٍٛ ضضٝد عئ ايؿيسج املضيسٚف عايّسّغياؽ يف     

 (: 8اي خٌٝ)
ٚع٫  ٌع،  ْٔييييييييييييوس ٫ تعضبييييييييييييس فو ا،سُٝيييييييييييي  إ 

 

 

 

  ٔ ٚعاحلسطعييييييييي ٔع ايكس يييييييييٝح ،  ٝب  توؿسيييييييييسِّمو ععييييييييي

 
ْعييييييييداىس يسهساَيييييييييي ٜعسبتعوييييييييٞ  ٕٔ ايَّييييييييرٟ   إ 

 

ٔ  ييييييييخاْيْب تع  ٛع٠ْ ايَّييييييي ع ٗب ٔب غعييييييي َْييييييي  ٝبطييييييياي 

 
ّٕ إ زانٗيِ ا٭غيٝا٤ ٜكؿيس     ّٕ ْ  اع اي خ٤٬ ٚاحد٠ ٚأخ٬قِٗ َتُاة١ً، عٌ إ ٜٚ دٚ أ

ٕٛ ايّسّغاؽ َيا ىيا  ٜضيسف ايّتُٝٝيص ٫ٚ ايّتؿسٜيل عيري ايك يٝح         ٔب ضٛاِٖ، ؾُٗو َع ىٔ إ زاى 

 ٚاحلطٔ، ٫ٚ ٜدزى ؾُٝا ٜ دٚ، ق١ُٝ ا٭غٝا٤ ٚحكا٥كٗا. 

ٔب ٜطييّي٘ ىرييا٤     ٚهلييرا ؾكييد عًييؼ َعيي ايّسّغيياؽ عاي خٝييٌ أىًيي٢  زجييا  اي خييٌ، ؾخييى  

ٔب تدؾضي٘ غيّد٠ نًؿي٘ عيايًادي إزي حًيب ايّتيٝظ، ٖٚيرٙ ايّؿيٛز٠ اياي  جّطيِ عٗيا             َع نخىِّ 

ايّػاىس غّح ؾياح ٘ تٓريٟٛ ىًي٢ نيث  َئ ايّطيخس١ٜ ٚاييّتٗهاِ، ؾكيد جضيٌ هًٝي٘ يف           

ٞع ْٛاي٘ يف َٛ  قع حايب ايّتٝظ. َٛقع ايّتٝظ إشزا٤  ع٘، ٚجضٌ زاج

ِّ ى٢ً ترّبَِٗ ٚتػيٞ عتًًُُيِٗ َئ ا٭ٜيدٟ      ٚيً خ٤٬ حسناٌ  ٫حوٗا ايّػضسا٤، تٓ

ايايي  تتوييّسأ ىًيي٢ أَييٛاهلِ ٚأ ضُييتِٗ، قيياٍ إمساىٝييٌ عيئ عييدز ضيياخساي َيئ أحييد هيي٤٬      

 (: 9ىؿسٙ)

ٙو     ّو خو بييييييصع ٛب ُٔييييييا ٫حعييييييىس ايكسيييييي ٓعؿَّظع يس  تعيييييي

 

 

 

٘و ا٭سؾيييييييياعْ      َعطعييييييييتب ُٔييييييييا ٫  عوٚعقسرَّييييييييبع يس

 
ْٔيييييا ْغييييي اٌع، ؾسوويييييدب يسٓيييييا      ٘و: إ  ًَٓيييييا يسييييي  ؾسك 

 

ٝبيييييسعىس جيييييا٥ْعو    ّ  غس ٛب  ْعضوييييٛٓ ، ؾسُيييييا يف ايكسيييي

 
ّٗيد تضي  اي ىئ غٝوي٘،         َعي٘، حّتي٢ شؾيس أٚ تٓ َا إٕ ٫حى قٝٛفو اي خٌٝ خ صعٙ ٚ ضا

ؾإذا َّدٚا أٜدٜعِٗ ٫َٚطت أؾاعضوِٗ ات صع، هٗس  ى٬َا  ايػٝى ٚاقخ١ي ى٢ً ج ٝٓ٘، 

اىس َييا اىييض٣ َكييٝؿ٘ اي خٝييٌ َيئ تػّٝييسا ، ؾييّزا  إٔ خيؿاييـ ىيئ ٖييرا         ٫ٚحييى ايّػيي 

 املطهري املػًٛب ى٢ً أَسٙ، ؾّخربٙ أِّْٗ ْغ اع، ٚئ ّٜنًٛا َٔ خ صٙ ي تاب عاي٘.

َٚٔ غضسا٤ ىؿس ضٝا ٠ قس  ١ املضسٚؾري عايّطخس١ٜ َئ ايي خ٤٬ ٚا٫ضيتٗصا٤ عٗيِ:     

ٔو ى د زّع٘، ؾً٘ ىدٌ  َٔ املكرٛىا  يف ايّط خس١ٜ ٚا٫ضتٗصا٤، ٚيٝطت يف اهلوا٤ نُا اع

ّٕ َيا  11ذٖب عضا ايّدازضري، ؾوضً٘ غاىسع ٖوا٤ٓ َػتٗساي عٗرا ايًايٕٛ َئ ايّػيضس)    (، ٭
ٔع ى يد زّعي٘ َئ ايّػيضسا٤ اهلّويا٥ري،        عري أٜدٜٓا َٔ ٖرٙ املكرٛىا  ٫ ٜسق٢ إٔ ٜؿّٓـ اعي
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ٌّ ٚاحد٠ َٓٗا ؾٗرٙ املكرٛىا  ايا  يف ايّدٜٛإ ٫ تتضّد٣ ة٬ل ىػس٠ َكرٛ ى١ تضاٚب ن

َّييا حا ةتيي٘ َييع    َييا عييري ضييّت١ إزي عٝييتري. ٚف دمييد يف  ٜٛاْيي٘ قؿييٝد٠ ٚاحييد٠ يف اهلوييا٤، أ

ّٕ اعيئ ى ييد زّعيي٘ ف ٜٗويي٘ عػيي  عٝييت غييضس   ايكسًؿيياا ايّػيياىس املضييسٚف عٗوا٥يي٘ املكييرع، ؾييإ

 ىًي٢  ٚاحد، نإ قد زّ  ع٘ ىًٝ٘ عضد أعٝا  قاهلا ايكسًؿاا يف ٖوا٥٘، ٖٚرا ييٝظ  يي٬ٝي  

ّٕ اعٔ ى د زّع٘ ٜضّد َٔ ايّػضسا٤ اهلّوا٥ري.   أ

ٔب        َعي ّٕ اعٔ ى د زّع٘ ف ٜهٔ غاىساي ّٖويا٤ ، أّْي٘ أَطيو ىئ ذنيس  ٚمماا ٜدٍ ى٢ً أ

ٔب يطتو ي٘ ذانساي»ٜٗوِٖٛ يف َذي غضسٙ، ٚانتؿ٢ عايكٍٛ يف أحدِٖ:  (، ٚقٛيي٘  11«)َع
ُِّٞ»يف آخيييس:  ٔب ٫ أ ضعييي َعييي ِـّ  ّٜٛييي٘ يف ذنيييس ٙ َٓاضييي ١س (، ٫ٚ ْضيييسف أمسيييا12«)عهييي ٤ َٗو

ّٚهلُييا يف زّ ٙ ىًيي٢ ايكسًؿيياا ٚقييد ضيي كت اإلغيياز٠ إيٝيي٘،        ٫ا(، إ13ايكييٍٛ) يف َٛقييضري أ

ُّي٘ ايّػياىس     ٚايّثاْٞ اضِ اعٔ أخٝ٘ ضضٝد ايارٟ جا٤ يف خربٙ أّْ٘ ؾسؿد َٜٛاي، ؾ ضي  إزي ى

ُّ٘  ىٛت٘، ؾهتب ضضٝد إيٝ٘)  (:14ا٭ ٜب أظيد عٔ ى د زّع٘، ؾًِ ًٜبِّ ى
ٚعجعًٝطعيييييييييا َو٪عاْْطييييييييياي  َبتو  ُٔيييييييييا ىعيييييييييْد  يس

 

 

 

ٚع)جاْيٝٓوٛضعيييييييييا(    َبيييييييييتو )عوَكسا ييييييييياي(   ْا ع

 
  ٟ ٗوُيييييييا ْغيييييييؿا٤ع تعؿسيييييييٕس  ًَيييييييتو ن تب ع  ٚعجعضع

 

 

ِّ جعيييييسبٍب ٜوٛضعييييي٢    ٖوُيييييا ايػِّيييييؿا٤و ْيه ييييي  ٚع

 
َووايطت٘، ؾٛجد ايهتابع خ  جًٝظ ٭ّْ٘  ُّ٘ ىٔ شٜازت٘ ٚ أغاز ضضٝد إزي ختًاـ ى

ٌّ َييا َيَّٕٛ ا،اْييب، ؾيي٬   أذ٣ ؾٝيي٘ ٫ٚ غييّس، ٜٚطييتؿٝد اإلْطييإ َيئ آ اعيي٘ ٚىًَٛيي٘ ٚنيي

ُّ٘ َكداز ةكاؾت٘، َٚ ًؼ ىًُ٘ ٚضض١ ا ا٬ى٘، ؾّغياز إزي أّْي٘    حيتٜٛ٘، ٚأزا  إٔ ٜووٗس يض

 جضٌ نتب ؾ٬ضؿ١ ايْٝٛإ ٚأ ّ ا٥ِٗ ْدَا٤ ي٘، ىٓدَا ىعْدّ ا،ًٝظ امل٪اْظ. 

ِّ اعٔ ى د زّع٘ ايارٟ ٜضسف   اع ا ّٕ ايض عٔ أخٝي٘ اي خٝيٌ، أجاعي٘ ىٓيدَا ٚؾيٌ      غ  أ

 (: 15إيٝ٘ ٖرإ اي ٝتإ عكٛي٘)
ٚع)جايٝٓوٛضيييييييييا(   ٝبيييييييييتع )عوَكسا ييييييييياي(   أسَيؿس

 

 

 

ٕ  جعًٝطيييييييييييا   ٜعيييييييييييسبشعآ ٚع  ، ٕ َّن ٬ ٜعييييييييييي  ٫ 

 
ٓٔيييييييييييي١ي ٕع ا٭سقيييييييييييياز ْب جو ِب  وٚ ٗو ًَييييييييييييتع  ؾسوعضع

 

ٚعأسْٝطيييييييا   ِب ؾييييييياْح اي،  ٗو ٓب َْييييييي  ٚعزعقييييييٝتع 

 
ٜويييييس٣ يسيييييوس تاز نييييي     ٕٔ عوخبًسيييييوس ٫   ايٚعأسه ييييي

 

ِب إ عبًٝطييييييييييا    ٖو ّع ععضبييييييييييدع  حعٔتيييييييييي٢ توٓيييييييييياْ 

 
ّٝٓييياي حكٝكييي١ أَيييسٙ،   ىُيييد اعييئ ى يييد زّعييي٘ إزي اييييّتٗهاِ ٚا٫ضيييتٗصا٤ عييياعٔ أخٝييي٘، َ 

ّٕ جمايط١ )عكساا( ٚ)جايٝٓٛع( ٫ توسش ٥٘ عرضاّ ٫ٚ غساب، ٚيريو ؾّكيًُٗا   َٚ٪ناداي أ

ٔ أخٝي٘ َئ جمايطي١    ى٢ً غ ُٖا َٔ ا،ًطا٤، ٚف ٜس اعٔ ى د زّع٘ عضد ٖرا َا ضيٓع اعي 

 إعًٝظ ْؿط٘ َٚٓا َت٘، ؾ خً٘ ئ ٜؿازق٘. 



 4244/ تصرين الثاني –/ تصرين األول ;83-:83العدد  

 

37:  

 

نإ اعٔ ى د زّع٘ َٛؾاكاي يف تٗهاُ٘، ٫ٚذىاي يف زّ ٙ، ٫ٚ ضُّٝا يف اي ٝيت ا٭خي ،   

ٚاضتراع إٔ حيّٛز َا ذنسٙ اعٔ ا٭خ َؿتخيساي، ؾٝوضًي٘ َياّ ٠ يًّتٓيّدز ٚا٫ضيتٗصا٤، ٖٚيرا       

ٔب ٜٗوِٖٛ ٬اايّتضسٜا اي َع جضًت َٓ٘ غاىساي جيٝيد ا٫ضيتٗصا٤ ٚايّطيخس١ٜ،    ذع يف تؿٜٛس 

ٔب ٜطُضٗا.  َع  ملا ؾُٝٗا َٔ ايّدىاع١ ٚايؿها١ٖ ايا  ٜطتوسؾٗا 

ٜٚ دٚ َٔ غضس اعٔ ى د زّع٘ ٚتؿّدٜ٘ يً خ٤٬ أّْ٘ نإ ضيكت ٖيرا ايرا يع اييّرَِٝ،    

ٔب ٜكع عري ٜدٜ٘، َٚئ ٖي٪٤٫ ايايرٜٔ ضياقِٗ هً      َع ٗيِ  ٜٚهسٙ أؾخاع٘، ؾًِ ٜٛؾاس ق٫ٛي يف 

ذىييي١ َيييا ٬اٚحو ٗيييِ ايضييياةس يًٛقيييٛع عيييري ٜيييدٟ اعييئ ى يييد زّعييي٘ يٝٓيييايٛا َييئ ضيييٗاّ ْكيييدٙ اي

َعرًس٘ عٗا، ؾكاٍ ؾٝ٘) ٌٌ نتب إيٝ٘ عْضدع٠ٓ يف ؾخٝؿ١ ٚ  (:16ٜطتخكاْٛ٘، زج

ّو    ؾعييييييييييييييييخٝؿس١ٌ  اْعضوٗييييييييييييييييا ايً ييييييييييييييييٛ

 

 

 

ّو   َعخبتويييييييييييييييٛ   ٌ ْوٗيييييييييييييييا ْعاي وخبييييييييييييييي ٓبٛا  ىو

 
ِّٗييييييييييا ـو يف  س ًَيييييييييي ٚعات  ٖبييييييييييدانسٗا،   أس

 

ّو  ٚعاملس  ٚعايًايييييييييييٛ ـو،  ٚعائتطبيييييييييييٜٛ ٌو،   َرييييييييييي

 
 ْ٘ ٔب ق سبْعييييييي َْييييييي ٚع ْ٘ ْعخبيييييييٌظ،  ٗ ييييييي ٚعجب ٔب   َْييييييي

 

ّو  ْ٘ غويييييييييي٪ب ْْيييييييييي ٔب ىسؾا َْيييييييييي ٚع  ز جبييييييييييٌظ، 

 
ّّ ٖييرٙ ايّؿييخٝؿ١ ) اعضٗييا ايًايي٪ّ، ٚىٓٛاْٗييا عاي خييٌ        عًييؼ اعيئ ى ييد زّعيي٘ ايػاٜيي١س يف ذ

 خمتييّٛ، ...( ٚايييّتٗهاِ عؿيياح ٗا )ايييّٓخظ، ٚايييّسجظ، ٚايّػيي٪ّ(، ؾكييد نّثييـ يف ٖييرٙ 

ا٭عٝا  ايّؿؿا  املر١ََٛ ايا  ىسؾٗا يف ؾاحب ٖرٙ ايّؿخٝؿ١، أٚ أّْ٘ زنب َسنب 

 امل ايػ١ يٝػٝى ٖرا املطهري، ايارٟ ٚىد ايّػاىسع ٚأخًـ ٚىدٙ. 

ّّ ايّؿخٝؿ١ ٚايّتٗهاِ عؿاح ٗا إزي ٚؾـ  ضاَي٘، ؾكياٍ    ٚاْتكٌ اعٔ ى د زع٘ َٔ ذ

 (: 17ؾٝ٘ ضاخساي َٓ٘ ضخس١ٜ عايػ١)

ٕب ِب إ  ٘و ٫ تٗتكيييييييي ٝبؿاي يسيييييييي ٓبييييييييتع قعيييييييي  ن 

 

ّو    ٛبْف ٖاقوييييييييييييٛ  ؾسخو بييييييييييييصوٙو يف ا،سيييييييييييي

 
ٔب ز قَّيييييييييي١ٓ    َْيييييييييي ٘و ا٭سَيخيييييييييياه   ُويييييييييي  تعَهًْ

 

ّو   َعَهً ييييييييييٛ   ٔ ٝب ٛو ْعًسخبييييييييييْى ايضعيييييييييي  ؾسٗيييييييييي

 
 ْ٘ ٝب٦اي ىعًيييييييييي٢ أسَنًْيييييييييي ّب غعيييييييييي َّتعييييييييييْد  ٫ تع

 

ّو    َّ وٚ َعيييييييييييييييييي ٘و ْعييييييييييييييييييا، ٛع   ْٔيييييييييييييييييي  ؾسإ 

 
ٍٚ َا ٜطاىدٙ ى٢ً ٫ حاج١ يكٝـ ٖرا اي خٌٝ، نُا اّ ى٢ اعٔ ى د زّع٘، إٔ ٜتٓا

ٔب ّٜنً٘.  َع  اهلكِ، ؾخ صوٙ إذا ؾاز يف َضد٠ ايّكٝـ ٖكِ َا ؾٝٗا، عد٫ي َٔ إٔ ٜوػ ع 

ٚىُد اعٔ ى د زّعي٘ إزي ايّٓٝيٌ أنثيس َئ ٖيرا اي خٝيٌ، َئ خي٬ٍ تؿيٜٛسٙ  ضاَي٘           

 ايارٟ جا   ع٘ ْؿط٘ يكٝؿ٘، ؾوا٤ عؿٛز٠ طي١ًٝ تضّ س ىٔ قًا١ ٖرا ايرضاّ ٚزقات٘. 
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ّٕ اي خٌٝ يف غضس اعٔ ى د زّع٘ ٖٛ ايارٟ ضيٓع ْا٥ً٘، ٚتػّح ْؿط٘ ٚتٓك ا ٜدٙ ىئ   إ

ٔب    َعي  ُّٞ ٌّ َضسٚف، ٚى٢ً ايّسغِ َٔ ْؿٛز ايّػاىس َٔ اي خٌٝ ٚاش زا٥٘ ي٘، ؾإّْ٘ ٫ ٜطي ن

 (: 18ٜطخس َٓ٘)

ِّ ىعييييييييييييييدوٚ  ٌع ا   ز شبمع ن يييييييييييييي  جعضعيييييييييييييي

 

 

 

 ِّٞ ٔب ٫ أ ضعيييييي َعيييييي  يييييييٞ ْعهسييييييـ  ْييييييي عضبا  

 
ٜع  ٔب ٫  َعيييييي ـّ  ٛبَيييييياي  نسيييييي ٜع  ْ٘ ٝبيييييي  ٗييييييٕص ْىَرؿس

 

 ِّ ٜو ييييييييييييييييايٞ ْعييييييييييييييييرع ٚع٫  ُعييييييييييييييييدٍٜح،   ْي

 
 ٓ٘ ٛعجبييييييييييي ٘و ْع ٓبييييييييييي َْ  ٜعتعًسكَّييييييييييي٢ ائسجيييييييييييا٤ع 

 

 ِّ ٚعا،سييييييييي ري  ْعطوييييييييي  زاْغيييييييييح  اتسيييييييييدِّ، 

 
ٍع ٜعػبييييييييه ٛ ٘و شا٥ْييييييييساي، ؾسُييييييييا شا  ْج٦بتويييييييي

 

    ٞ ِّ ٝودع ٘و ضعيييييييييي ٞع حعٔتيييييييييي٢ حعْطيييييييييي بتو  ْييييييييييي

 
ِّ  سييييسبفٓ      ٔب ن يييي َْيييي  ْ٘ ّع، ؾٝيييي ـع ايً يييي٪ب  أسْييييي

 

َِّوضبس   ٚعىعيييييييي  ،ٍٍ ٔع خييييييييا ٝب ْ٘ ععيييييييي  قيييييييياي ؾٝيييييييي

 
َْييييييسازاي     ٘و  ٓبيييييي ْعٗيييييياْٞ ايٓٔؿييييييٝحو ىع  قسييييييدب 

 

   ٞ ِّييييييي ٚعأ  ٔب ْعؿيييييييٍٝح،  َْييييييي ْبيييييييتع  ّسعٞ أس  ْعييييييي

 
ٚقيد تهيٕٛ غاٜي١  اعئ ى يد زّعي٘ َئ ايّطيخس١ٜ عٗي٪٤٫ ايايرٜٔ ف ٜيرنس أمسييا٤ِٖ،            

ضس١ٜ إؾ٬حعِٗ ٚإؾ٬بع اجملتُع، ٚيٝطت ايػا١ٜ ؾكح اي خٌٝ، َٚٔ أعٝات٘ ايا  جا٤  يت

ٖيرٙ ايّسذًٜيي١ ٚاتؿيي١ً ايّرَُٝيي١، ٚف تهيئ يًّٓٝييٌ َيئ غييخـ اي خٝييٌ ْؿطيي٘، قٛييي٘ يف  

 (: 19 ضاّ أحد اي خ٤٬)

٘و ذاْنييييييييسعا  ٔب يسطبييييييييتو يسيييييييي َعيييييييي ّو    سضييييييييا

 

 

 

ٜوييييييييييييربنسسعا  ٕب  ّس   عٔم، نسُييييييييييييا  عٔم ْعيييييييييييي

 
  ْ٘ ٔب أسَنًْييييييييي َْييييييييي ِو   ٫ ٜعؿريييييييييسو ائؿيييييييييا٥ْ

 

ٔب أسَؾرسيييييييييييسعا   ُعييييييييييي ٌّ ْي ٛب ٘و ؾعييييييييييي  يسْهٓٔييييييييييي

 
ٗ يييييييييي ٚعجب ْٖدٌ يف  ْ٘ غييييييييييا َْيييييييييي ٔب ي ٪ب َْيييييييييي  ْ٘ 

 

ٕب ٜوخبْ ييييييييسعا   ْٖدو أس ْ٘ ائػييييييييا  ٜعَهؿييييييييٞ ْعيييييييي

 
٘و   ِب تعضبييييييييييس ْف املسضبييييييييييسوٚفع أسَؾضاي يييييييييي  يسيييييييييي

 

ٓبهسيييييسعا      ٓبْهيييييس  امل  ٜو ِب  َ ، نسُيييييا يسييييي  قسييييي

 
ّٛزٙ إمساىٝييٌ عيئ عييدز، يف ؾييٛز٠ ضيياعك١، تييساٙ      إذا نييإ  ضيياّ اي خٝييٌ نُييا ؾيي

ّٕ  ضاّ اي خٌٝ ىٓد اعٔ ى د زّع٘ قًٌٝ، َٚٔ قًات٘ ٜهيا  ٫   ايضٕٝٛ ٚت٬َط٘ ا٭ؾاعع، ؾإ

ّٕ ايّؿيا٥ِ إذا تٓاٚيي٘ ٫ ٜؿريس يكًاتي٘، ٖٚيرا  يٝيٌ ىًي٢ هيٌ ؾياح ٘ ايايرٟ             ٜورنس، عيٌ إ

ٌّ َيا ٜ يدٚ َئ اش زا٤ اعئ ى يد         ٔب ٜساٙ، َٚيع ني َع عد  ى٢ً ٚجٗ٘ ٬ََح ي٪َ٘، ؾٝضسؾ٘ 

ّٗس ع٘.   زّع٘ هلرا اي خٌٝ، ؾإّْ٘ ف ٜرنس امس٘، ٚف ٜػ
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اّتخييرٙ ي ٝييإ ؾييٛز٠  ٫ااعيئ ى ييد زّعيي٘ أضييًٛعاي ٜضٝٓيي٘ ىًيي٢ جيي٤٬ َضاْٝيي٘، إ ٚف ٜييّدخس

اي خ٤٬، ٚايّتضسٜا عِٗ، ؾكيد ،يّ إزي ؾيٛز ايكيسإٓ ايهيسِٜ يضضيٝي َضاْٝي٘ يف ذٖئ         

 (:21ايكاز٨، نُا يف قٛي٘ ٜٛؾـ عويخ٤٬ ىؿسٙ)
ٚعزؤعُييييييا    ٌٍ َييييييا تعووييييييٛ و،   ْحوييييييازع٠  عوخبيييييي

 

 

 

ِّ احْلويييييييازع   ٔب ؾوييييييي َْييييييي  ٠ْ َيييييييا٤وتعؿسٔويييييييسع 

 
َوٛضيييي٢ جييييا٤ع ٜعكبييييسبو ْعايضعؿييييا   ٕٔ ٛب أس  ٚعيسيييي

 

ْ٘ ايييييي وخع٤٬و   ٔب قعيييييسبْع َْييييي ْب عوعطعيييييتب   يسُيييييا ا

 
ه٤٬ اعٔ ى د زّع٘ ٖٓا ناحلواز٠ ٫ تعٓد٣، ٫ٚ ّٜتٞ َٓٗيا خي ، ىًي٢ ايئسغِ َئ      

ّٕ َيئ احلويياز٠ َييا ٜتؿّوييس َٓٗييا املييا٤، ٚقييد اضييتٛح٢ ايّػيياىس ٖييرا املضٓيي٢ َيئ ايكييسإٓ      أ

 (. 21ِ)ايهسٜ
َٚييّد ايّػيياىس يف ىُييس املضٓيي٢، ؾ ضييد إٔ غييّ ٘ اييي خ٤٬ع عاحلويياز٠، ٚاضييتٛح٢ َيئ      

ايكييسإٓ ايهييسِٜ ؾييٛز٠ طيًٝيي١ َضّ ييس٠، أناييد ايّػيياىس ىًيي٢ هييٌ ٖيي٪٤٫ ايكييّٛ، ؾٗييِ         

ناحلواز٠ قط٠ٛي أَاّ ا٫ضتودا٤، ٚيهٔ إذا نإ َٔ احلواز٠ َيا ٜتؿّويس َٓي٘ امليا٤،     

ّٕ ٖ٪٤٫ اي خ٤٬ غ  تًو احل واز٠ املطتثٓا٠ يف اٯ١ٜ ايهسضيي١، ٚأنايد ىًي٢ ذييو يف     ؾإ

اي ٝت ايّثاْٞ، إذ إِّْٗ ضٝؿُدٕٚ ى٢ً هًِٗ ٚقطٛتِٗ حّت٢ يٛ جا٤ َٛض٢ ىًٝ٘ ايّط٬ّ 

 (. 22يٝكسعِٗ عضؿاٙ)
ّّ اعٔ ى د زّع٘ ٖ٪٤٫ ٚضخس َِٓٗ َٚٔ هًِٗ، خًـ إزي ْتٝو١ أخسجٗيا   ٚعضد إٔ ذ

 ّٕ ، ؾكياٍ ؾيِٝٗ، ٚيف   «٦اّ َٛ ، َٚٛ  ايهساّ عكا٤عكا٤ ايًا»خمسج احله١ُ، َؿا ٖا أ

 (: 23ْؿط٘ إحطاٌع ىٌُٝل عاملساز٠، ٚنسٌٙ ن ٌ  ير ضِٗ  ىاٙ إزي ايّدىا٤ ىًِٝٗ)

ِو  ٝبٗ ٛبٌ  ىعًسييييييي َعييييييي ٓٔييييييياع   ّ  اي  ععكيييييييا٤و ْي٦يييييييا

 

ٛب ع ا٭سَنيييييييسعَريع ععكيييييييا٤و   َعييييييي  ٕٔ  نسُيييييييا أس

 
  ِ ٗوييييييي ٕب تعوويييييييٛ ع أسن ؿ  ِب أس ٝبٗ  ىعصٜيييييييٌص ىعًسييييييي

 

َْييييييييي  ِب  ٝبٗ  ٔع اْ  ايضعصٜيييييييييص  ىعؿيييييييييا٤وىعًسييييييييي

 
ّٕ اعٔ ى يد زّعي٘ قيد ىيا٢ْ نيث اي َئ هي٤٬ ىؿيسٙ، ٚضي٤ٛ   ياىِٗ، ؾًيِ             ٜٚ دٚ أ

ّٕ غيّح ْؿٛضيِٗ قيد أّةيس ؾيِٝٗ، ؾُيا           ٜتٗإٚ يف ايّتؿّدٟ هلِ ٚايٌّٓٝ َيِٓٗ، عضيد إٔ ٚجيد أ

 (: 24ىا ٚا ٜؿكٕٗٛ َا ٜؿكٗ٘ اٯخسٕٚ ٫ٚ ٜطتخطٕٓٛ َا ٜطتخطٓ٘ غ ِٖ، ؾكاٍ ؾِٝٗ)
َْكسييييي١ٓ     ٘ٓ جعسا ًَييييي ٝبضع١س ايػِّيييييضبس يف عو  ٜيييييا قعييييي

 

ّ  أسخبييييييي٬مو    ِو يف ايً ييييييي٪ب ٗو ٓب َْييييييي ٗعتب   تعػييييييياعع

 
َوكسؿَّضعيييييييييي١ٌ ٜبييييييييييٓد  ِب أس  ٗ ّسىبٓيييييييييياْق  غ َّييييييييييتب ْع

 

ٜبييييييييٓد ٚأسىبٓييييييييامو   ِو أس ٗو ٓب َْيييييييي  ٫ عوٛز نسييييييييتب 

 
ِب  ٗ ٓبييييييييع  ضييييييييا٥ًْْ َع ِب يف  ٗو ٓع ٝبيييييييي ُْٔييييييييا عع ّس  نس

 

َْٝثيييييييييامو    ٚع ٗبيييييييييٌد  ِب ىع  ٗ  ٚعحعييييييييي بظ  ْيييييييييا٥ًْْ
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ِو    ٗو ٚعق يييييدبتو ّسَيييييا حيٞ،  ِب ْع ٗو ِب ضويييييَكتو  نسييييي

 

ْبطيياق ٛا    ٚع٫ ا ْبكييا وٚا  ٛع املسضييايٞ، ؾسُييا ا  ْعخبيي

 
ٌٔ ٚع سيييييييي ِب   ٗ ٞع يف ضيييييييياحاْت ْع ييييييييا عيييييييي ٕب   ٚعإ 

 

ٓٔيييييياعو أسَؾييييييسامو    ٚعاي ِو ٚاْضييييييضع١ٌ،   ؾسييييييا٭سزب

 
تٓرييٟٛ ٖييرٙ ا٭عٝييا  ىًيي٢ إحطيياع نيي   عيياملساز٠ ٚا٭ضيي٢، يكييٝاع ايّػييضس ىٓييد     

ٜكّدزٕٚ ق١ُٝ ا٭ ب، ؾٛؾؿِٗ ايّػاىس عايضوو١ُ يضدّ اّسنِٗ يًّػيضس،   ٖ٪٤٫ ايارٜٔ ٫

٫ٚ اْ ضاةِٗ إزي ا،ٛ ، ؾكد قّٝد غٕح ْؿٛضِٗ أٜدٜعِٗ إزي أىٓاقِٗ ؾُٓضِٗ ىٔ ايضريا٤،  

 (. 25ٚاضتؿا  اعٔ ى د زّع٘ ٖرا املض٢ٓ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ)
ٌّ ضييا٥ٌ،     حّتيي٢ نييِّّْٗ قييد  تّّؾييٌ اي خييٌ يف ْؿييٛع ٖيي٪٤٫ ؾخيياٍ عٝييِٓٗ ٚعييري نيي

ّٕ ايّػيياىس قييد أنثييس ؾييِٝٗ املييدا٥ح   ٔب جييا٤ِٖ ٜرًييب ْييٛاهلِ، َٚييع أ َعيي تضاٖييدٚا ىًيي٢ َٓييع 

َا عِٗ ٚىاقِٗ ىٔ عًٛؽ أ١ّٜ َست ١.  ّٕ هًِٗ اذم  ي تكٞ عِٗ إزي املضايٞ، غ  أ

ٔب ىا٢ْ َٔ اي خ٤٬، ؾًِ تهٔ َضاْيا٠ اعئ غيخٝـ     َع ٔو ى د زّع٘ آخسع  ٚف ٜهٔ اع

ٍو اعٔ غخٝـ نخياٍ غيضسا٤   َٔ ه٤٬ ىؿسٙ ع ٌّ َٔ َضاْا٠ اعٔ ى د زّع٘ َِٓٗ، ؾخا ّق

ٔب ٫ ٜطييتخكاْٛ٘ ٫ٚ ٜؿُْٗٛيي٘ ٫ٚ ٜكّدزْٚيي٘ حيئل قييدزٙ، َٚيئ         َعيي آخييسٜٔ َييدحٛا عػييضسِٖ 

ٍو َٔ   سٜـ ايّؿٛز ايّطاخس٠ ايا  ًْكاٖا يف غضس ا٭ْديطّٝري يف ىؿس ايّدٚي١ ا٭١َٜٛ تٓا

ٍو اعٔ غخٝـ)  (:26ٖ٪٤٫ قٛ

ِب ْقطبييييييتو ْع ٖويييييي َعضبػعييييييساي ؾسييييييإ ذا   ايػِّييييييضبس  

 

 

 

ْبييييييييظ  يف ْ  يييييييياع  احلسُيييييييي     ٛعزو اإل   ؾويييييييي

 
  ٟ ْبْػييييييييدع ْغيييييييييضبس ِب ٭  ٗو  ن َُّييييييييا ْج٦بيييييييييتو

 

ٝعطيييييييييي      ِب ْعاي  ٗ ْعييييييييييٛاْي ٔب  َْيييييييييي ُعضيييييييييياي    س

 
ٚعقعييييييييضبتو ؾسًَهسيييييييي١س عوييييييييٛمٍ    ّسِّٞ   ؾسهسيييييييي

 

ْب ويييييٛبع نييييي      ٚب قعيييييػعَرتو أ   يف ؾسُيييييٞ، أس

 
ّٕ ؾٝٗيا  ساؾي١ ٚتؿيٜٛساي طيي٬ٝي      َٚع َا يف ٖرٙ ا٭عٝا  َٔ قط٠ٛ ى ٢ً اي خ٤٬، ؾيإ

ضاخساي ٜ ض  ى٢ً ايّكخو َٔ ٖ٪٤٫ ايارٜٔ هٗسٚا يف   اع احلُ ، َٚٔ ايّػاىس ايارٟ 

 ختٌّٝ ْؿط٘ ْاؾخاي يف عٛم أٚ قاغراي أْ ٛبع نٍ ، َٚع ٖرا ؾٗ٪٤٫ ٫ ٜطُضٕٛ. 

َعضػييساي  ُضيياي عٓييٛاهلِ، ؾُييا     ؾُٗييٛا ٫ٚ ٚإذا نييإ اعيئ غييخٝـ قييد قؿييد عػييضسٙ 

ٟٔ، قد ىسِ يف غضسٙ صيٛذجاي َئ املُيدٚحري، إٕ ضوي٦ًٛا ىريا٤  ف      ّٕ ايّسَا  ُّٛا، ؾإ اٖت

 (: 27ٜتخّسجٛا َٔ َّد أٜدِٜٗ  ً اي يًضرا٤، ٖٚرا يف ض ٌٝ  ؾع ايرااي ري ىِٓٗ)

ٗوِ ىعريييييييا٤     ًَ ٕب تعطعييييييي ٔب إ  ُعييييييي ٝبظع نس  ؾسًسييييييي

 

 

 

ًَضعرييييييييييييييييا٤ْٜع  ِو ْي ٗويييييييييييييييي  ُوييييييييييييييييٕدٚا أسن ؿَّ

 
ٗو ٚباإ ذا ْج٦بييييييييييييييتع ٚع ْبييييييييييييييصع  ِب ْعاملسييييييييييييييدٜح  ا

 

ِو ْعاهْلويييييييييييييييا٤ْ    ٗو َّتٝ ْٔيييييييييييييييوس تعييييييييييييييي ّس  نس
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يكييد ىييا٢ْ غييضسا٤ ا٭ْييديظ يف ىؿييس ضييٝا ٠ قس  يي١، نُييا ٫حوٓييا، َيئ هيي٤٬    

َِّٖٛ ٫َٚيِٖٛ َئ غي  إقيراع أٚ          ىؿسِٖ، ايارٜٔ َا ىيا ٚا ٜيدزنٕٛ قُٝي١ ا٭ ب، ؾير

ّٞ، ٚأةسٖيا يف      َّي١،   تػٗ ، ٚىسقٛا َػه١ًي نإ هليا ٚجٛ ٖيا اييٛاقض ٚيضًآيا  حٝيا٠ ايضا

ّٟ يٮْديطّٝري عِّّْٗ  أٌٖ احتٝاا ٚتدع  يف املضاؽ، ٚحؿى ْيُا يف »دمد يف ٚؾـ املكاس

    ٌ ٓبطعيي ٕٛ يً خيي ِّ ايٕطيي٪اٍ، ؾًييريو قييد ٜو َؿييدامع َييا ذٖييب إيٝيي٘   (، 28«)أٜييدِٜٗ خييٛفع ذ
ـ      َّي١، ٚؾيدز ٖيرا املٛقي ١ّٝ ىا  ايّػضسا٤ يف غضسِٖ، ايرٟ جا٤ تض  اي ىٔ َٛقـ َٔ قكي

 .ّٞ  ىٔ ى٬ق١ ايّػضسا٤ عاحملَٝ ا٫جتُاى

 الغفلة واجلهل: -2

ٌٌ عؿٛاب ايّتضي   ٚاحلهيِ    ايػؿ١ً  ٌْٛع َٔ ايػ ا٤، ْٚكـ يف ايؿِٗ ٚايّرنا٤، ٚجٗ

ٌو نُا جا٤ يف  ٔب ٫ ؾر١ٓس ي٘)«يطإ ايضسب»ى٢ً ا٭غٝا٤، ٚاملػؿا َع  ،29 .) 
     ٚ ّٛز ايػيياؾًري  ّٞ صييياذجو ٚؾيي ٠ٌ تؿيي ٚدمييد يف غييضس  املتػيياؾًري، ٚيف ايّػييضس ا٭ْديطيي

ا٭ْديطّٝري يف ىؿس ضٝا ٠ قس  ١ صياذجو َئ ايّطيخس١ٜ ممائ ْوطيب إزي ايػؿًي١ ٚا،ٗيٌ،       

ّٞ، ٖٚٛ َٔ أضس٠ تٛيات ايككا٤، ٚ ٙ ا٭َ  ى د ٫اَِٚٓٗ ايكاقٞ خياَس عٔ ىثُإ ا،ّٝاْ

ٓيّدز  ٖيي( قكيا٤ع ا،ُاىي١ يف قس  ي١، ٚناْيت غؿًتي٘ َثيازع ت       238ايّسظئ عٔ احلسهسِ ) 

ا٭ عا٤ يف ذييو ايضؿيس، نُيا أّْي٘ ىاَيٌ ايّٓياع هًيٍل ؾيضٓب، َٚيرٖٓب ٚىيٍس، ٚؾي٬ع١ٓ            

ٔو، ٚنثييس  ؾٝيي٘      َّيي١ ييي٘ ذيييو، ؾتطييًارت ىًٝيي٘ ا٭يطيي جيياٚش  املكييداز، ؾًييِ اتُييٌ ايضا

ٌٌ َٔ غضسا٤ قس  ١ يف ذييو ايّصَيإ، ٖٚيٛ ايػيصاٍ، ؾهيإ ٜٗويٛٙ        املكاي١ ، ٚاْرب٣ ي٘ زج

ٔ غيييضس ايػيييصاٍ َػييي اي إيٝييي٘ ٚضييياخساي َٓييي٘ َٚطيييتٗص٥اي عييي٘  ٜٚؿيييؿ٘ عاي ًييي٘ ٚا،ٗيييٌ، َٚييي

 (: 31قٛي٘)

٠ٔٛي     ٚعق يييي ٔب أسىبريييياىس ععَرػيييياي  َعيييي ٕع   ؾسطويييي بخا

 

 

 

َْسعا    ٔب أسىبرييي٢ ايكسكيييا٤ع ٜوخيييا َعييي ٕع   ٚعضوييي بخا

 
َّ٘ ٚٚؾؿ٘ عا،ٗيٌ   يكد اّتخر ايػصاٍ َٔ ايكاقٞ خياَس ٖدؾاي يطٗاّ ضخسٜت٘، ؾر

 ٚ َيئ أحهاَيي٘، ؾكييد أ ًييل ايّػيياىس تٝاييي٘ ايضٓييإ يف   ٚاي ًيي٘، َييع ايّطييخس١ٜ املييّس٠ َٓيي٘ 

ٌع ايكاقيٞ خيياَس، ٚعيايؼ يف زضيِ ؾيٛز٠ْ            َػٗٓد، حه٢ ؾٝ٘ حيدةاي َّثيٌ َئ خ٬يي٘ جٗي

ِّ يف عٓيييا٤ عضيييا   ّٕ امل ايػييي١ يف زضيييِ احليييدل ىٓؿيييس َٗييي ذييييو ا،ٗيييٌ، َٚييئ املضيييسٚف أ

، ٚييريو دميد   املػاٖد، ٫ٚ ضُّٝا َا نإ َٓٗيا قا٥ُياي ىًي٢ ىٓؿيس ايّتٓيّدز أٚ ايّطيخس١ٜ      

ايّػاىس ٜسضِ ؾٛز٠ي ،ٌٗ ايكاقٞ عّنثس آٟ ايكسإٓ ذٜٛىاي حّت٢ ىًي٢ يطيإ ا٭حيدال    

 (: 31َٔ ايؿتٝإ)

ُْضبتو ىعوٝ يييييييييييييييييياي    يسكسييييييييييييييييييدب ضعيييييييييييييييييي

 

 

 

َْسب    ٔب آْعيييييييييييييييييييداْ  ٜوخيييييييييييييييييييا  َْييييييييييييييييييي

 



 السُّخرية من طباع الّناس السيئة وأخالقهم الفاسدة

 

 385 

 

  ٌّ ْ٘ غ يييييييييييييييييييييي٬ ٝبييييييييييييييييييييي  قسيييييييييييييييييييييسا ىعًس

 

٘ع»   «غييييييييييييييييياْؾسب»ٚعضويييييييييييييييييٛزع٠س «  سييييييييييييييييي

 
ٖعيييييييييييييرا    ٍع  ٔب قيييييييييييييا َعييييييييييييي ٍع:   ؾسكيييييييييييييا

 

ٟع، غيييييييييييييييياىْ    ُبييييييييييييييييس   سبٖعييييييييييييييييرا، يسضع

 
ٙو  أسزع ب و ؾعييييييييييييييييييييييييييييييَؿعع قسؿييييييييييييييييييييييييييييييا

 

ٛبيس١س جييييييييييييييييييا٥ْسب    ؾسْخَؿييييييييييييييييييتو ؾعيييييييييييييييييي

 
ٝبظٍ   ٛبَيييييييييييييييييييياي ْعتعيييييييييييييييييييي ٜع ٝبييييييييييييييييييييتو   أستع

 

َوتعضاْضييييييييييييييييييييييييييييييسب   َوطبييييييييييييييييييييييييييييييتعضبْ ٍس 

 
َويييييييييييييييييٛا اذبععخويييييييييييييييييٛٙو ًَيييييييييييييييييتو: ق ٛ  ؾسك 

 

َْسب    ِّيييييييييييييييييييٞ ٜوخيييييييييييييييييييا ٍع: إ   ؾسكيييييييييييييييييييا

 
ت ييدٚ ٖييرٙ ا٭عٝييا  يف ٖوييا٤ خييياَس ٚايّطييخس١ٜ َٓيي٘ أنثييسع أعٝييا  ايػيياىس حييساز٠ي    

يكاقٞ َٚا ؾٝ٘ َٔ غؿ١ً، ؾكد زضِ ايّػاىس ؾٛز٠ي يػ٬َ٘ يف حكيس٠  ٚىٓؿاي يف تؿٜٛس ا

ّٕ ذيييو َيئ         ايكاقييٞ خييياَس، ٜكييسأ عضييا ضييٛز ايكييسإٓ ايهييسِٜ، ؾًييِ ٜضًييِ ايكاقييٞ أ

ّٕ ٖيرا ا٫ّ ىيا٤           ايكسإٓ، ٚف ضيّٝص عيري ضيٛز ايكيسإٓ ايهيسِٜ ٚغيضس ايّػيضسا٤، ٫ٚ زٜيب أ

ّٕ ىٓؿيس امل ايػي١ يف   ٫اى٢ً ايكاقٞ َ ايؼ ؾٝي٘، إ  عٓيا٤ احليدل  ؾيع ايّػياىس إزي تؿيٛز       أ

 ٖرا املػٗد ى٢ً ٖرا ايّٓخٛ. 

ٚاْتكيييٌ ايػيييصاٍ إزي زضيييِ ؾيييٛز٠ أخيييس٣ ييييريو ايكاقيييٞ ا،اٖيييٌ، ؾ يييدا ايّػييياىس  

ُّا أ زى ايّتٝظ أّْ٘ َرعٛب اّ ى٢ أّْ٘ خياَس، ؾّحطئ ايّػياىس    َؿرخ اي تٝطاي يًّرعح، ؾً

راقاي  سٜؿاي يٝهيٕٛ ىْٛياي يي٘ يف    يف اضتخكاز احلٝٛإ يف ٖرا املػٗد، ٚاضتٓرك٘ اضتٓ

أ ا٤ ايؿهيس٠، ؾّقيخهٓا َٓيي٘ نُيا أقيخهٓا حييري حهيِ ىًي٢ قيياز٨ ايكيسإٓ عّّْيي٘        

 غاىس.

َعييث٬ي    ّٟ آخييس دمييد ايػييصاٍ قييد اّتخيير َيئ خييياَس َٚيئ أحهاَيي٘،  ٚيف َػييٗد حييٛاز

 (: 32ٜوكسب يًوٌٗ، قاٍ ؾٝ٘)

ٓبضع    ٝبيييييسع ؾعييييي ٘و: نسََّؿيييييتعِ غس ًَيييييتو يسييييي  ؾسك 

 

 

 

َْسعانسُييييا قسَّييييدو  ٌع ايكسكييييا٤ْ ٜوخييييا  ٚا ؾسكبيييي

 
ْ٘   ييييسومو اهلسيييي٣ٛ  ّسؾبيييي عحع قسييييدب حييييازع ب ْعيييي  ؾس

 

ٔع اي عخبييييييس  شاْخييييييسعا   َْيييييي ّٝيييييياي   ٜوهاْعييييييدو ي وِّ

ٍع يييٞ:       ٓبٗييا، ؾسكييا َْ ٝبتو  ٛ  اضبييتعضبؿس ًَييتو: يسيي  ؾسك 

 

َوػييياْٜسعا      ٓبيييوس  َْ ٕع  ّسَؾكعيييحو َيييا قسيييدب نيييا  ضع

 
٘و: زعَأعو ايؿ كويييييييٛب  إ قاَييييييي١ٌ   ًَيييييييتو يسييييييي  ؾسك 

 

َوهييياْعسا     ىع   ٍِ ًَييي ٝبيييس  ْى ٔب غس َْييي ٝبٓيييا نسيييرا   ًس

 
ُ ييييي٢  ْ٘ ىعًييييي٢ ىع ٔ  اإل يسييييي  ٚعخع بر يييييوس يف  ٜييييي

 

ِع ضييييييياْ زا   ٍٕ تعهسَّييييييي  ْخ ا سييييييي١س ضعيييييييَهسا

 
ٜوييييصبجريع ائطييييؿريع املسييييٛاْخسا         ـع  ٔب تعييييس٣ ائطيييي٬ْح ٚعيسيييي ٌع ائؿييييخبسع ايييييٕرعابو  ُْيييي ٔب تعخب  ؾسًسيييي
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ٌّ ايػصاٍ قٛي٘ عاىتيرازٙ يػيخـ نًاؿي٘ ىُي٬ي     ٫ ٜوخطئ أ ا٤ٙ، ىًي٢ ذميٛ َيا      اضتٗ

ن ًِّييـ ايكاقييٞ خييياَس عايككييا٤، ٖٚييٛ ٫ حيطييٓ٘. ٚجييا٤  ايّؿييٛز٠ )ٜهاعييد ،ّٝيياي َيئ    

اي خييس شاخييساي( يف ٖييرٙ ا٭عٝييا  يتيي٪ّ ٟ يف ضييٝام احلييٛاز ٚهٝؿيي١س ايّطييخس١ٜ َيئ خييياَس         

ـّ مسيي١س احلسنيي١، ؾٗييرا ايكاقييٞ غسٜييلو      ّٓ ايكاقييٞ ايػاؾييٌ ا،اٖييٌ، ٚتكييؿٞ ىًيي٢ اييي

ِّ ي ّو١ٓ. قكا٥٘ ٜه  اعد ؾٝ٘ هًُا  ن

ٔب نًاؿي٘ ٖيرا ايضُيٌ إٔ ٜوضؿي٢ َئ ايكٝياّ عي٘، ؾتّٛىيد ايّػياىسع           َع ٚ ًب ايّػاىس إزي 

عايؿكٝخ١ ٚا،ٓا١ٜ ىًٝ٘، ؾّىيا  ايّػياىس ىًٝي٘ حّوتي٘ يٝوضيٌ زأع ايؿكيا٥ح ٚأىوُٗيا        

عكا٤ ايكاقٞ يف َكاَ٘ ٚى٢ً َهاْت٘، ؾٗرا ايكاقٞ حيهِ يف ايّٓاع ج٬ٗي، ٚخيي َ  

َس ىػٛا٤ َٔ غ  ىًِ ٫ٚ ٖد٣، ٚتّتٞ ايّؿٛز٠ ايّػضس١ّٜ ىٓؿساي ز٥ٝطاي يف  يف قكا٥٘ خ 

ّٞ هليييرا املػيييٗد، ٖٚيييٛ ٜتخيييّ َ يف ا٭حهييياّ ختيييّ َ ايّطيييهسإ يف َػيييٝ٘     اي ٓيييا٤ ايؿّٓييي

ٚن٬َ٘، ٫ٚ ٜؿًح يًككا٤ نُا ٫ ٜؿًح ايّرعاب حلٌُ ايّؿخس، أٚ ايّطي٬حـ ييدؾع   

 ايّطؿري يف اي خس. 

يٝخاَس ٖرا ى دو ا  عٔ ايّػُس ؾكد أيك٢ َٜٛياي عيري ْضيخا٤ات٘، اياي       ٚممأ تؿّد٣

ٜٓا ٟ عٗا ى٢ً اتؿّٛ يًّتكّدّ إيٝ٘، ْضخا٠٤ي َهتٛعاي ىًٝٗا: ْٜٛظ عئ َّتي٢ ٚاملطيٝح عئ     

َسِٜ ىًٝ٘ ايّط٬ّ، ٚخسجت ايطِّخا٠٤ إزي ٜدٙ، ؾيَّس إٔ ٜويدى٢ يي٘ عٗيا، ؾٗتيـ اهلياتـ:       

ِ. ٚاّتؿٌ اهلاتـ هازج اجملًيظ ٫ٚ جمٝيب، إزي إٔ ؾياب    ْٜٛظ عٔ َّت٢ ٚاملطٝح عٔ َسٜ

ِّ تٓاٍٚ ْضخا٠٤ي ؾهتب ؾٝٗا) ّٕ ْصٚيسُٗا َٔ أغساا ايّطاى١. ة  (:33اعٔ ايّػُس: إ

َّتٞ ْعْؿكبييييييخع١ٓ   ٓبؿسييييييو  تعيييييي َْسو َييييييا تع  ٜوخييييييا

 

 

 

ٜعُيييا   َعسب ٔع  ٚعاملسطيييٝحع عييي َعٔتييي٢،  ٔع  ٛب ع اعبييي   عىعييي

 
ِٔ ْييييا اىس ؾييييا٥ْ   ًَييييتع حٝٓيييياي، ةعيييي  ٌح:ْعُييييا ق 

 

ِ ، ؾاىبًسُيييييا   ٝبطيييييا ىعًييييي٢ ا٭سزب ٗوُيييييا يس ْٔ ّس  ْع

 
 ٌِ َوَوًْييييي ٗويييييوس  ٚعجب ٚع  قسؿييييياىس قسؿيييييا ْحسبعيييييا، 

 

ٖعُيييا       ٔع اي عضبيييس  ْ زب َْييي  ٚعىعَكً يييوس َيييا ٜعطبييي٣ٛ 

 
ٚع٫ ىػييتع ضييياْيُاي    ٛب وٚ اي،  َعييي  ؾسيي٬ ْىػبييتع 

 

َوطبييييييًُْا   َويييييئت  ٚع٫  َعَؿك ييييييٛ اي،  َويييييئت   ٚع٫ 

اىس ايضاعي ، حييري ٚقيع عيري أٚزاقي٘ ٚزقي١ي ن تيب        ٚقع ايكاقٞ ايػاؾيٌ يف ؾيّي ايّػي    

ّٕ غؿًي١         ؾٝٗا امسا ٜيْٛظ عٔ َّت٢ ٚاملطٝح عٔ َيسِٜ ىًٝي٘ ايّطي٬ّ، ٚنّّْي٘ ٜيدزى ضيًؿاي أ

َعًه١ ايّتُٝٝص ٚايّتضكاٌ ىٓدٙ، ٖٚرا َا نإ ؾض٬ي، ؾكد أَس  ٖرا ايكاقٞ ضتتػًاب ى٢ً 

ّٝتُٗا، ؾ ّٔ اعيئ ايكاقييٞ خييياَس إٔ ٜوٓييا ٣ ىًُٝٗييا يٝٓوييس يف قكيي ٝؿييدز احلهييِ، ٚيهيي

ِّ خًايد ٖيرٙ            ّٛ ٜيّٛ ايكٝاَي١، ةي ّٕ هٗٛزُٖيا ى٬َي١ٌ َئ ى٬َيا   ْي ايّػُس ؾاب َ٪ناداي أ

ٞع، ضاخساي مماا ٜتخّ َ ؾٝ٘ َٔ غؿ١ً ٚجٌٗ.   احلا ة١ غضساي ٖاجٝاي ٖرا ايكاق
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ٚتتوّطييد ىٓاؾييس ايؿهاٖيي١ يف تؿييّسف ايكاقييٞ عدىٛتيي٘ يًُٓييا ا٠ ىًيي٢ اعيئ َّتيي٢     

ّٕ ْصٚهلُيا      ٚايّطّٝد املطٝح  ىًٝ٘ ايّط٬ّ، ٚتتكاىـ أض ابو ايّكيخو عكيٍٛ اعئ ايّػيُس: إ

ّٕ يف أعٝاتيي٘، ىًيي٢ ايييّسغِ مماييا ؾٝٗييا َيئ ٖوييا٤ ٚتٗهاييِ         َيئ أغييساا ايّطيياى١، نُييا أ

 غدٜدٜٔ، زٚحاي ؾه١ٗي. 

ّٕ ٖييرا ايّػييضس ايّطيياخس ايّٓاقييد قييد يكييٞ ؾييداٙ يف آذإ ايؿكٗييا٤ يف ذيييو           ٜٚ ييدٚ أ

ٌّ زؾضٛا ؾٝي٘ ا٭َيسع    ١َّ ع٘، ؾتّياب ىًٝ٘ قٛ َّ٘ ٚقدح٘، ٚةاز  ايضا ايضؿس، ؾّ  كٛا ى٢ً ذ

ُّا نثس ذيو ى٢ً ا٭َ  أَسع ايٛشزا٤ع عايّػٗا ٠  إزي ا٭َ  ى د ايّسظئ ٜػهْٛ٘ إيٝ٘، ؾً

ٔ  املضاًَي١،   ٚايّٓوس يف أَسٙ، ُودازا٠، ٚتعسبْى حوط َعدازوٖا ى٢ً قًا١ْ ايي ؾرونس  ىٓ٘ أغٝا٤ 

(. ٚيف ٖرا اترب  ٫ي١ٌ ٚاقخ١ٌ ىًي٢ َيا   34إٔ ىصي٘ ىٔ ايككا٤) ٫اؾُا نإ َٔ ا٭َ  إ

يًّػضس ايّطاخس َٔ أةس ؾاىيٌ يف نػيـ ايضٝيٛب ا٫جتُاىّٝي١، ٚقيدز٠ٓ ىًي٢ ايٛؾيٍٛ إزي        

 ٍْٛع آخسع. غاٜا  قد ٫ ٜؿًٗا غضٌس َٔ 

ّو ايّطخس١ٜ ٚايّتضسٜا يػؿ١ًٓ ؾِٝٗ ٚض٤ٛ تدع  ايكاقٞ َضاٌذ، ٖٚٛ  ٚممأ ْايتِٗ ضٗا

قس  ي١   ٖيي، ٚنيإ  ّٝ ياي ٚياي٢ أح ياعع     232أخٛ خياَس، ؾكد ٚييٞ َضياذ ايككيا٤ يف ضي١ٓ     

ٍع يف ذيو، ؾكاٍ ايػصاٍ) ّٔ ؾٝ٘ خ اي ؾخاب هّٓ٘، ؾاضتػاز َضاٌذ ايػصا  (: 35زج٬ي ه
ٞع  ٍو ْيييييي ٚ زاي   ٜعك يييييٛ َوػيييييا َوضييييياٌذ   ايكاقيييييٞ 

 

 

 

 : ٍ ٔب ذعٟٚ ايضعدب َْ َبس٤اي، ؾُٝا ٜعس٣،  ٚعي٢َّ ا  ٚع

 
ٜبتووس َيييياذا تعخبطعييييبو املسييييسب٤ع ؾيييياْْضاي      ؾسييييدع

 

    ٌ ٓععو اييييٕدٕب يف ايٓٔخبييي ٚعَييياذا ٜعؿبييي ًَيييتو:   ؾسك 

 
ٗبدعٖا    ٌو غعيييييي َّن يييييي ٜع ٚع  ٜعييييييدوٕم خع٬ٜاٖييييييا، 

 
ٔب ؾسكبيييي   َْيييي ٕع  ٕ  َييييا نييييا ٜعتبييييسوى  ْيًييييّرٔعا  ٌ ٚع

 
ّٝي١ي يًكاقيٞ َضياذ، ايايرٟ خاْي٘ ايّتيدع و حيري           زضِ ايػصاٍ يف ٖرٙ ا٭عٝيا  ؾيٛز٠ي جً

ِّ زأ٣ إٔ ٜطتػ  ايّػاىسع يف ذيو،  ٔب ٫ حيطٔ ا٭َس َٔ أىٛاْ٘، ة ُع ٚيا٢ أٚقافع قس  ١ ْي

إٔ أجاعي٘ عؿيٛز٠    ٫اعضد إٔ انتػـ خرّٙ، َٚيا آٍ إيٝي٘ زأٜي٘، ؾُيا نيإ َئ ايػيصاٍ إ       

ٝيي  جييا٤ ييي٘ عؿييٛز٠ ايييّدّب اياييرٟ حيويي٢ ه٬ٜييا ايّٓخييٌ، ٖٚييٛ َػييسّ         غيي  َ اغييس٠، ح 

ّٕ ٖرا ايّدّب ئ ٜٗدأ حّت٢ حيراِ ٖرٙ ات٬ٜا، ٜٚطتخسج َا ؾٝٗا َٔ  عايضطٌ، ٚعّٝٔ ي٘ أ

ٞع َٚا ٫ ق١ُٝ ي٘ يًّرعاب.  ىطٌ يًٝتُٗ٘، ٜٚضى اي اق

حهاٜيي١  جّطييد ٖييرا املػييٗد ايّطيياخس ؾهييس٠ي أزا  ايّػيياىس إٔ ٜضّ ييس ىٓٗييا، ٚاختيياز  

ّٟ َئ خي٬ٍ احليٛاز، ٚقيد ظيًيت ايّؿيٛز٠ تًيو اإلحييا٤ا            ـّ ايّػيضس احلدل يف عٓا٤ ايّٓ

ـّ ه٫٬ي  سٜؿ١، ٫ٚ عّد َٔ ايّرنس إٔ ايكاز٨ جيد يف نتب  ايّطاخس٠ يتكؿٞ ى٢ً ايّٓ

تازٜي ايككا٠ يف ا٭ْديظ غ٦ٝاي َٔ ؾد٣ َػيه١ً ايككيا٤ اياي  ىسقيٗا ايػيصاٍ، ٚقيد       
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ِّ حل َٔ ات ػع ّٞ يف  «قكيا٠ قس  ي١  » يف ذنس ن ، َيا  «تيّزٜي قكيا٠ ا٭ْيديظ   »، ٚايٕٓ ياٖ

ّٕ       36ٜػيي  إزي ذيييو)  (، ٚؾٝيي٘ َؿييدامو َييا ذٖييب إيٝيي٘ ايػييصاٍ يف غييضسٙ، مماييا ٜ٪ناييد أ

ـٓ خاف  َٔ ق كا٠ ىؿسٙ، إُّْا ىسِ َػه١ً نإ هلا  ايّػاىس ٫ ٜ ِ زأٜ٘ ى٢ً َٛق

َّيي١، ٚجّطييد    ّٞ، ٚأةسوٖييا يف حٝييا٠ ايضا ٜعيي٘ يف عضييا أٚي٦ييو    ٚجٛ ٖييا ايييٛاقض َيئ خ٬هلييا زأ

ّٞ ايارٟ ؾّٛزٙ ايػصاٍ تض ٌ  ىٔ َٛقؿ٘ َٔ قك١ّٝ  ّٕ املػٗد احلها٥ ايككا٠، ٖٚرا ٜضِ أ

 .ّٞ ١َّ، ٚقد ؾدز ٖرا املٛقـ ىٔ ى٬ق١ ايّػاىس سيخٝر٘ ا٫جتُاى  ىا

١ّٝ ايكاقيٞ، زمسٗيا غيضسا٤        ٖرٙ ٖٞ ؾٛز٠ ايػاؾٌ ا،اٌٖ نُيا جتًايت يف غخؿي

ضيٝا ٠ قس  ي١، يف ىيد  َئ ايُّٓياذج، أعيسشٚا ؾٝٗيا عطيخس١ٜ ٚاقيخ١          ا٭ْديظ يف ىؿيس  

ٌّ َا ٜؿدز  ض٤ٛ تؿّسؾات٘، َضّ سٜٔ ىٔ نسِٖٗ هلرا ايُّٓٛذج َٔ ايّٓاع، ٚزاؾكري يه

 ىٓ٘. 

 الكذب وامَلْطل والتَّسويف:  -3

ّٕٝٛ ايهيربو، َٚيا ّٜتؿيٌ عي٘ َئ             َٔ اٯؾيا  ا٫جتُاىّٝي١ اياي  ىيا٢ْ َٓٗيا ا٭ْديطي

ُعَرٌ ّّ أؾخاعٗا ٜٚٗوِٖٛ ٜٚطخس َِٓٗ. ٚ ايي  ايّتطٜٛـ، ٖٚٞ آؾا  ٜسؾكٗا اجملتُع ٜٚر

ّٕٝٛ يف ىؿيس ضيٝا ٠ قس  ي١ َيع أؾيخاب ٖيرا ات ً يل           ٚف ٜتٗإٚ ايّػيضسا٤ ا٭ْديطي

ّو ى٬َيي١ي َيئ ى٬َييا  ايّٓؿييام، عييٌ اْييربٚا يف تتّ ييع أؾييخاع٘       ٧ِّ، اياييرٟ ىييّدٙ اإلضيي٬ ائطيي

ٗ »ٚنػييـ َييٛاقؿِٗ. ٚيف   ، عيياٌب ىعكييدعٙ  «ا  َيئ أغييضاز أٖييٌ ا٭ْييديظ   نتيياب ايّتػيي ٝ

 (. 37ؾاح و٘ يػضس ا٭ْديطّٝري يف ايّثك٤٬ ٚايهسرعع١)
َٚٔ أ ٚزي ايُّٓاذج ايّػضس١ّٜ ايا  تؿّد٣ أؾخاعٗا يًهسرعع١ يف ىؿس ضٝا ٠ قس  ١، 

ٔب ٚىدٙ ٚىداي، ؾكاٍ ي٘) َع  (: 38عٝتإ يًػصاٍ خا بع ؾُٝٗا 

ْبْوييصب   ٜبتووس   –أس ٚعىعييدب   –ؾسييدع ٞ َييا  ٕٔ يييي   ع ؾسييإ 

 

 

 

ٛب٫ي حاْقيييييسعا     ْبوييييياش  قسييييي ٚعاإل   ، ٌ  يف املسَرييييي

 
َعيييييي١ْ ْيًؿستيييييي٢    ٔع احلسصا َْيييييي  ٕٔ ّس ِب ْعيييييي  ٚعاىبًسيييييي

 

ٝبييييييييييس  ْووبييييييييييٍح غيييييييييياْىسعا   ٫اأس   ٜعييييييييييسؤ  ْعػع

 
ّٕ ايّػياىس يي٘ عاملسؾيا ،          ّٝٔ أ ّٚج٘ ايػصاٍ ايهي٬ّ َ اغيس٠ي إزي ؾياحب ايٛىيد، ٚعي

٘ ٚةٓا٥٘ َا ٜسؾض٘، ٚإٕ أخًيـ ٚىيدٙ، حويٞ    ؾإٕ أدمص َا ٚىدٙ ع٘، ْاٍ َٔ ؾكٌ َدحي

ّّ ٚايًاّٛ سيا ٜكض٘، ؾُٔ احلصّ إذٕ أ  ٜوسعٔ  ايّػاىسو خا٥ اي.  ٫أَ ايّر

ٚممأ ضخس َٔ ايهسرعع١ ٚتٗهاِ عِٗ اعٔ ى د زّع٘، ايارٟ ناْيت يي٘ اي ياع ايرايٛزي     

ٛز٠ عري غضسا٤ ىؿسٙ يف ايّطخس١ٜ َٔ ايي خ٤٬، يٓويدٙ ٖٓيا ٚقيد تهيّسز  يف غيضسٙ ؾي       

َعرًس٘ عٗا) ٌٍ نتب إيٝ٘ عْضدع٠ٓ يف ؾخٝؿ١، ٚ  (:39ايٛاىد املخًـ، ؾكد قاٍ يف زج
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ٚع)ىعطييي٢(  ٝبيييٌت( ْعٗيييا   ؾعيييخٝؿس١ٌ ن ْت عيييتب )يس

 

 

 

ٜع٦ْطعيييييييا  ْوٗيييييييا زاحعييييييي١  ائساجيييييييٞ إ ذا  ٓبٛا  ىو

 
َعيييتب  ًَيييْب قسيييدب ععس  ٘و ٖييياْجٌظ يف ايكس  ٚعىبيييٌد يسييي

 

ٖعوعطعييا   ٍ  َييا  ٔب   ييٛ َْيي  ْ٘  أسحبػييا٤و ؾعييدبزٟ ْعيي

ٚعَييييييٝاو ضعييييييٓاي    ٓبٗييييييا  َْ  ٜعساىعيييييي١ٌ غسٔسْييييييٞ 

 

َوَكتعْ طعييييا    ـٔ  ٝبٗييييا ايهسيييي َعييييدع ب و إ يس  حعٔتيييي٢ 

 
٘و   ٓبييييتع تعكبييييس عو ٛب ن   ؾسؿييييا عؾستب حعوعييييساي يسيييي

 

ْب عوعطعيييا     َوٛضييي٢ يسُيييا ا ْ٘ ْعضعؿيييا  َْييي ٔب ي ٪ب  َْييي

 
ٔب نسيييْربٓ      َْيي ٚع  ،ٌٍ ٔب عوخبيي َْيي ُْٔييا ْؾييٝؼع  ّس  نس

 

ٚعذا ْعؿسطعييييييي  ٘و زوٚحييييييياي  ٕع ذاىس يسييييييي  اؾسهيييييييا

 
ٙو   ٜعٗيييييييٕس إ ذا َيييييييا جيييييييا٤ع شا٥ْيييييييسو ًَيييييييٌب   نس

 

ْع عطعيييييا     ٗبيييييدٟ توخبؿسييييي١ٓ  َو  حعٔتييييي٢ إ ذا جيييييا٤ع 

 
ف جيييد اعيئ ى ييد زّعيي٘ يف ؾييخٝؿ١ ٖييرا ايٛاىييد َييا حيًُيي٘ ىًيي٢ تؿييدٜك٘، ؾُيئ         

َؿس اتٗا )يٝت( ٖٚٞ يًّتُّٓٞ ٚ)ىط٢( ٖٚٞ يًّتسّجٞ، ٚىٓٛاْوٗا )زاحي١ ايّساجيٞ إذا ٜي٦ظ(    

ٌٌ ى٢ً حمتٛاٖا،  ّٔ ايّػاىس هلرا ايٛىد، ايارٟ  املا غوا يف ٖٚٛ  يٝ ٚهلرا نًا٘ ف ٜر٦ُ

ّٕ أحػييا٤ٙ قييد عسَييت َيئ  ييٍٛ َييا تييسّ   ٖييرا ايّػييوا يف         ؾييدق٘ ٚؾييدم ؾيياح ٘، عييٌ إ

 ْؿط٘. 

٘ع ْييٍٛز ٚعؿييٝـ أَييٌ يف ايٛؾييا٤          َٚييع ٖييرا ؾكييد غييّسٙ َيئ ٖييرا ايٛاىييد َييا زآٙ غيي ٝ

، حّتي٢ ىيا   نؿ ي٘ خا٥ ي١ي ٭ّْٗيا      عايٛىد، ؾُا إٕ َّد ايّػاىس ٜدٙ يٝك ظ َئ ٖيرا ايّٓيٛز   

 (. 41ؾا ؾت حوساي قاضٝاي، يٛ قوسب عضؿا َٛض٢ ىًٝ٘ ايّط٬ّ، ملا تدؾال َٓ٘ املا٤)
ٌع ٚايهيربع قيد اجتُضيا يف         ّٝٔ اي خي ٚشا  اعٔ ى د زّع٘ يف ايٌّٓٝ َٔ ٖيرا ايّسجيٌ إذ عي

ب ،طدٙ، تهٜٛٔ ٖرا اإلْطإ، ؾٗٛ غ  قا ز ى٢ً ايضٝؼ َٔ غ ُٖا، ؾ خً ٘ ٖٛ ايّسٚ

 ٚنرعو٘ ٖٛ ايٓٔؿسظ ايارٟ ٜتٓؿاط٘. 

ٚضخس١ٜ  اعٔ ى د زّع٘ َٔ ايهسرعع١ َٛقٌٛع ٜوكاف إزي َٛقٛع ضيخسٜت٘ َئ اي خيٌ    

ّٕ اعيئ ى ييد زّعيي٘ ف ٜٗييجو    ّٕ ايييّسأٟ ايكا٥ييٌ إ ٌّ َكرٛىاتيي٘»ٚاييي خ٤٬، يٓوييد أ عػيي  « يف نيي

ٌٟ قد جاْب ايّؿٛاب. ؾ اإلقاؾ١ إزي ٖرٙ ايكرض١ ا41اي خٌ) يّطاعك١ دمد ٫عٔ ى د (، زأ

زّع٘ قؿٝد٠ي نا١ًَ خا ب ؾٝٗيا املػيتػًري عايؿًيو يف ىؿيسٙ، َضتكيداي أّْٗيِ ٜهيرعٕٛ،        

ّٕ ايؿًو يف ا٭ؾٌ ىًِ ناذب، ٚمماا قاي٘ ؾٝٗا)  (:42ٚأ
  ْ٘ ُْييييييييييي ًَ ٜعَهيييييييييييربو يف ْى ِب   ؾسه ً ه ييييييييييي

 

 

 

 

ْ٘ نيييييييييييياْذبو  ِب يف أسؾبييييييييييييًْ ُوه يييييييييييي  ٚعْىًَ

 
ِب ُوه يييييييييي ٚع٫ ْىًَ ٞب٤ٌ  ِو غعيييييييييي ْبييييييييييتو  َييييييييييا أس

 

ٚعايرااْيييييييييبو    ـع املسَرً ييييييييٛبو   قسييييييييدب قعييييييييضو

 
 ْ٘ ُْييييييييييييييييييييي ٕع ا س يف حوَه  توػييييييييييييييييييييياْي وٛ

 

٘و غاْيييييييييييييييييييييييييييبو   ٜعػبًْ ويييييييييييييييييييييييييي  ٚعا   ٫ 
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ّٚج٘ اعٔ ى د زّعي٘ أعٝاتي٘ ٖيرٙ إزي ؾًهّٝيٞ ىؿيسٙ أٚ إزي ؾ٦ي١ َيِٓٗ، َطيتخؿااي عٗيِ          

، ٚا ع٘٪ٚعضًُِٗ، عضد إٔ أخؿكت ْ ٤ٛاتِٗ عتّخ  ْصٍٚ ايػٝ ، ؾكد ْصٍ ى٢ً غ  َا تّٓ 

 ؾهّرعِٗ ا  تضازي عؿكً٘. 

ُّٓاي  ْٚس٣ اعٔ ى د زّع٘ َٔ خ٬ٍ ٖرا ايّسّ  قد اضتضإ سيضاْٞ ايكسإٓ ايهسِٜ، َك

 (. 43أعٝاتع٘ جص٤اي َٓٗا، َكت طاي َا زآٙ َٓاض اي َٓٗا يف ايّسّ  ى٢ً ايؿًهّٝري)
ّٕ غييضسا٤ ا٭ْييديظ يف ىؿييس ضييٝا ٠ قس  يي١ قييد نسٖييٛا ايهييربع،     َيئ ايٛاقييح أ

َّٛا أ ٔب ْكـ ىٓيدٙ  ٚذ َع ٔب ىوس ف َِٓٗ عٗا، ٚآْخسو  َع ؾخابع ٖرٙ ايّؿؿ١ ايّر١َُٝ، ٚٚاجٗٛا 

َيئ غييضسا٤ ٖييرا ايضؿييس ىو ييا ٠ عيئ َييا٤ ايّطييُا٤، اياييرٟ غييٗد ىٗييد ايؿتٓيي١ املكييرسب           

ا٭حييدال، ٚييي٘ عٝتييإ ضييخسع ؾُٝٗييا ممايئ ىوييسف ىٓيي٘ ايهييربو يف احلييدٜ ، إذ قيياٍ ؾٝيي٘  

 (: 44خيا  ٘)

ٓبؿسييييييييييييو   ٓبييييييييييييتع ٫ تع  توخبييييييييييييي َويييييييييييرب ن 

 

 

 

ٔب  ِب ٜعه ييييييييي ٔب حعيييييييييدٜٓ  يسييييييييي  ييييييييييْ سو ىعييييييييي

 
ُْٔيييييييييييييييييا غ يييييييييييييييييرِّٜتع ْ َؿيييييييييييييييييي  ّس  ؾسهس

 

ٔب     َعيييييييييييعع ايَّييييييييييي ع  يييييييييييي٬ي ْعايْهيييييييييييراْب 

 
ٌٌ ؾٝي٘، ؾٗيٛ ٜتخيّدل          َوتّّؾي ّٕ ايهرب ىٓد ٖرا ايّسجيٌ، نُيا زأ٣ ىو يا ٠،   يٌع  إ

َا، ؾ ا  َضسٚؾاي عٗيرا، حّتي٢ نّّْي٘ يهثيس٠ نرعي٘ قيد        عاضتُساز ىٔ أَس ف حيدل ق

ٟ ع٘ َع ايًادي ايارٟ زقض٘ يف  ؿٛيت٘. ٚإذا ناْت ٖيرٙ ايّؿيٛز٠  سٜؿي١ي ٚعاىثي١ي ىًي٢      غ ّر

ايّكخو ؾإّْٗا َٔ ج١ٗ أخس٣ تػٞ عاضتػسا٤ ٖرا اتًيل اييّرَِٝ عيري أؾيسا  اجملتُيع يف      

  ىؿس ايّػاىس.

ٖهييرا زضييِ ايّػييضسا٤ ا٭ْديطييٕٝٛ يف ىؿييس ايدٚييي١ ا٭َٜٛيي١ ؾييٛز٠ ايهييّراب، يف  

ٚا ؾٝٗيا عطيخس١ٜ ٚاقيخ١ ضي٤ٛ تؿيّسؾات٘ ٚقي ح أؾضايي٘، َضّ يسٜٔ ىئ          صياذج غضس١ّٜ، أعسش

 ْؿٛزِٖ َٔ ٖرا ايُّٓٛذج َٔ ايّٓاع، ٚزاؾكري َا ٜؿدز ىٓ٘ َٔ أقٛاٍ ٚأؾضاٍ. 

 الرِّيــاء: -4

ٌِ    45ايّسٜا٤و ٖٛ إهٗاز اإلْطإ ْؿطع٘ خ٬فع َا ٖٛ ىًٝ٘) (، ٖٚٛ   يٌع َٓ يٌٛذ َسؾيٛ
ّٝاي، ؾكد أْهسٙ اإل ّٝاي ٚ ٜٓ ُوسا٥ري عايضكاب)اجتُاىي  (. 46ض٬ّ ٚحّرز َٓ٘ ٚتّٛىد ايي

ّٞ َيئ ٖييرٙ ايّؿييؿ١ املكٝتيي١ املرََٛيي١، ٚف ٜهيئ ايّػييضسا٤     ٌو اجملتُييع ايضسعيي ٚف خييي

َِّٖٛ ٚىّسقيٛا عٗيِ ٚضيخسٚا َيِٓٗ        ايضسب غاؾًري ىٔ تؿّسؾا  املسا٥ري املخيا ىري، ؾير

 عػ١ٝس إؾ٬ْحِٗ، ٚارٜس  ايّٓاع َٔ ايٛقٛع يف غسانِٗ. 
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ّٞ يف ىؿس ضٝا ٠ قس  ١ َٔ ٖيرٙ ايّؿيؿ١ ايّرَُٝي١، اياي      ٚف  ٜٓجو اجملتُع ا٭ْديط

ٍ  إزي      ٔع ٚا٭خ٬مع ضيتازاي تيداع اٯخيسٜٔ، ٚايٛؾيٛ اّتؿـ عٗا عضا ايّٓاع َّتخرٜٔ ايّدٜ

ّٔ أؾيييخاعوٗا          غاٜييياتِٗ، ٚاكٝيييل  َؿييياحلِٗ. ٚيف غيييضس ٖيييرا ايضؿيييس صيييياذجو غيييضس١ٌّٜ ذ

ُوسا٥ري، ٚضخسٚا َِٓٗ َضّ س ٍو يف       ايي د أحي  ٜٔ ىئ زؾكيِٗ َٚكيتِٗ هليِ، ٚقيد زؾيد ايػيصا

 ّٛ ّٝيي١ َػييه١ًس ايّسٜييا٤، ؾيي ٔب ًٜيي ظ َػيياٖدٙ ايػِّييضس١ّٜ احلها٥ َعيي ي يياع ايّسٜييا٤ أَيياّ ز ؾٝيي٘ 

اتسًَييل زغ يي١ي يف ايٛؾييٍٛ إزي ةكييتِٗ ٚخييداىِٗ، ٚحهيي٢ ذيييو َيئ خيي٬ٍ ٖييرا املػييٗد      

ّٟ، ؾكاٍ)  (: 47ايّػضس

ٓٔيييييييييييييييييييييا   َويييييييييييييييييييييسا٤ٓ أسخعيييييييييييييييييييييرع اي  ٚع

 

ُبٓت   ٚعق ر يييييييييييييييييييييييييييْٛب عع ْعطعييييييييييييييييييييييييييي

 
٘و ايٕطَكيييييييييييييييييي    ٚعخوػويييييييييييييييييٍٛع ٜوػبيييييييييييييييييْ 

 

ـٓ يف اييييييييييييييييئدعٝبْ    ٚعقعييييييييييييييييضب ِع   ييييييييييييييييي

 
ٝب٦اي    ِو غعييييييييييييييييييي َّيس ًَيييييييييييييييييييتو: أستعييييييييييييييييييي  ق 

 

ٍع ايييييييييييييييييييٕرْوٛبْ   ٍع: أسةبكييييييييييييييييييا  قييييييييييييييييييا

ٞب٤ٓ    ٔع ْعػعيييييييييييييييييي ًَييييييييييييييييييتو: ٫ توضبيييييييييييييييييي  ق 

 

ْبيييييييييييييييييييتع يف قايسيييييييييييييييييييْب ذٜيييييييييييييييييييْب   أس

 
ٛعةبييييييييييييييي   ٔ  اي ُْٔييييييييييييييا تييييييييييييييٓ  ىعيييييييييييييي  إ 

 

ٛوةوييييييييييييييييييٛبْ   ٍ  اي  ي عييييييييييييييييييي١ْ يف حييييييييييييييييييا

 
ٔب ٜعخبؿييييييييييييي٢  َعييييييييييييي ٝبظع  ْ٘يسييييييييييييي ٝبييييييييييييي  ىعًس

 

ٖعيييييييييييييييييييييرا ْعًس ٝيييييييييييييييييييييْب  ٓبيييييييييييييييييييييوس  َْ 

 
ِ احليٛاز يف عٓيا٤     ّٞ، ٚأضٗي ـع هاٖس  املسا٥ٞ يف ٖرا املػٗد احلها٥ نػـ ائػاىس شٜ

د، ؾ يدا ٖيرا املسا٥ٞي نياملسٜا َٔي غيّد٠ خػيٛى٘ ٚقيضـ  عٝ ٘ي            ؾٛز٠ نا١ًَ هلرا املػٗي

ّٛؽ ذييو عتكيٛاٙ يٝكيّسب ايّٓياع         ، ضي ّٕ    ى٢ً ا٭زِ، ؾإذا ضو٦ٌ ىٔ ىًا١ْ َيا عيدا َٓ٘ي ، غي  أ إيٝ٘ي

، ؾهػيـ شٜيـ  ىيٛاٙ ي ضيِ ي٘ي ؾيٛز٠ اضتخكيسٖا َٔي             ايّػاىس أع٢ ىًي٢ ْؿط٘ي َدآٖت٘ي

د            يا٥ع احلٝيٛإ، ؾػييّ ٗ٘ عاييّر٥ب ايايرٟ ٜضقاييب ؾسؾي١ يًٛةيٛب ىًيي٢ ايّكيخ١ّٝ، ٖٚيرا املػيٗي

 تض ٌ  ىٔ َٛقـ ايّػاىس َٔ ةًا١ َٔ ايّٓاع ممأ ٜسا٩ٕٚ يف ايّدٜٔ خما ىري. 

ُوسا٥ري ٚتٗهاُٛا عِٗ، َا جيا٤ يف  َٚٔ ايُّٓاذج ايّػ ضس١ٜ ايا  ضخس أؾخاعوٗا َٔ ايي

ّٟ، ٖٚٛ شٖس طيٌٝ ٜؿٛب غراٙ ي٬ٝي ٚيف ايّؿ اب ٫ ٜ ك٢ ي٘ غرا، ٚيػضسا٤  تؿٜٛس اْت 

ّٟ ٚتؿيٜٛس   ٝضتي٘، ؾُيِٓٗ      ا٭ْديظ ؾٌٛز عدٜض١ٌ ٚتػ ٝٗاٌ   سٜؿ١ٌ يف ٚؾـ ٖرا اتي 

ٔب غّ ٗ َع ـّ، َِٚٓٗ  ٔب غّ ٗ٘ عايًا ّٟ،    َع ٘ عايؿكٝ٘ املسا٥ٞ، َٚٔ ٖرا عٝتيإ ْوطي ا إزي ايّسَيا 

 (:48ُٖٚا قٛي٘)

ِٔ ْعايييييٕدج٢    ْعيييي ّٟ إ ذب  ٔع اتيييي  َْيييي  ىعْو بييييتو 

 

 

 

ٖعبو     ٜعييييرب َعييييعع ايٕؿيييي بح   ٙو   ٚعقسييييدب ؾييييازع زٜٔييييا

 
٘و   ْٔييييي ّس ْ٘، ؾسهس ٔب  س بْضييييي َْييييي  ؾسْخًَيييييتو ايسِّٜيييييا 

 

ٌ  ٜعػبيييييسعبو    ٝبييييي ٛع ْعايَّ ٚعٖييييي ٌ٘ ٜوسا٥يييييٞ،   ؾسكٝييييي
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ايّػاىس َٔ أَس ٖرا ايّصٖيس ا،ُٝيٌ، َٚئ   ٝضتي٘ اياي  ختتًيـ ىئ   ٝضي١         ىوب 

يف  ٫اضا٥س ا٭شٖاز ٚايّٓٛاٜٚس، ؾدىاٙ ىو ٘ ٖيرا إزي تػخٝؿي٘ َٚٓخي٘ ؾيؿ١ي ٫ تهيٕٛ إ     

ّٕٛ غ و اإلْطإ، َّٚد ايّػاىس يف ىُس املض٢ٓ ؾػيّ ٘   اإلْطإ، ؾػ و قا ز ى٢ً ايّسٜا٤ ٚايّتً

ٓ٘ ٍ  ؾكٝ ّٟ حبا َسا٤ٓ، يف ايّٓٗاز ٜضيى ايّٓياع ٜٚؿتيِٝٗ يف غي٪ٕٚ  ٜيِٓٗ ٚ ْٝياِٖ        حاٍ ات 

ّٔ يًٝ٘ ضٗس ٜػسب اتُس ٜٚطهس.   َّٜٚسِٖ عاملضسٚف ٜٚٓٗاِٖ ىٔ املٓهس، ؾإذا ج

ّٟ ٖييرا َيئ ايؿكٗييا٤ ٜستييّد إزي حا ةيي١ تّيٝييب ايؿكٗييا٤          ّٕ َٛقييـ ايّسَييا  ّٔ أ ٚقييد ْويي

ِع املطتٓؿسع ٚاسٜك٘ ى٢ً إؾداز  أٍَس عتخسِٜ ات ّٕ َا دميدٙ يف  49ُٛز)احله (. غ  أ
ّٜٛ٘، ؾؿٝٗا غ٤ٞ َٔ ؾد٣  ّٔ ٫ٚ ٜك َ٪ياؿا  ا٭ْديطّٝري يف ٖرا ايضؿس ٫ ٜسّجح ٖرا ايوا

ّٟ ٚغيي ٙ َئ ايّػييضسا٤، ؾكيد ذنيس اعيئ حيصّ ىًيي٢          َػيه١ً ايّسٜيا٤ ايايي  ىسقيٗا ايّسَيا 

ٌع قس  ي١:     ؿطيهِ، ٫ٚ  ؾي٬ تػيايرٛا أْ  »ض ٌٝ املثاٍ، َا ٜػ  إزي ذيو، ؾكاٍ َّٓ ٗياي أٖي

عطييٕٛ جًييٛ ع ايّكييّٕ ىًيي٢ قًييٛب ايّطيي اع،  ٬اٜػيئسْٔهِ ايؿ ّطييام ٚاملٓتطيي ٕٛ إزي ايؿكيي٘، اي 

   ِ (. ٚيف ٖيرا ايكيٍٛ َؿيدام    51«)املصّٜٕٓٛ ٭ٌٖ ايّػّس غّسِٖ، ايّٓاؾسٕٚ هليِ ىًي٢ ؾطيكٗ
ّٕ ايّػاىس ف ٜدي زأٜ٘ ى٢ً َٛقـ خاّف َئ ؾكٗيا٤    ّٟ، مماا ٜ٪ناد أ َا ذٖب إيٝ٘ ايّسَا 

َّيي١،      ىؿييس ّٞ، ٚأةسٖييا يف حٝييا٠ ايضا ٙ، إُّْييا ىييسِ َػييه١ً نييإ هلييا ٚجٛ ٖييا ايييٛاقض

 ٚجّطد َٔ خ٬هلا زأٜ٘ يف عضا أٚي٦و ايؿكٗا٤. 

ٚيييٝظ ٖييرا املٛقييـ َيئ ايؿكٗييا٤ جدٜييداي ؾؿييٞ ىٗييد اإلَيياز٠ نييإ ايػييصاٍ نييث ع         

ايّتضسٜا عايؿكٗا٤، حّت٢ ضخرٛا ىًٝي٘ ٚزَيٛٙ عايّصْدقي١ يؿيساحت٘ ٚحيّس تؿهي ٙ، ٖٚيٛ        

 (: 51يكا٥ٌ ؾِٝٗ)ا

٘ع إ   ًَكييييييييي٢ ايؿسكٝييييييييي ّٝاي ٫ايسطبيييييييييتع تع ْٓيييييييييي  غس

 

 

 

ٓوْٛعا    ٔع ٜعطبييييييتعػب ٜبيييييي ٔب أس َْيييييي ٝبييييييتع ْغييييييضبسٟ   يس

 
ٖوٓييييييييا قاْىييييييييدوْٚعا        ّو ٖييييييييا  ٛب ٚعايكسيييييييي ٚعايْ خييييييييازع ْ يييييييي٬بع ايييييييييسِّشبم ،   تعَكرسييييييييعو اي عيييييييئس 

 
ٓٔيييييييييا    َعكبيييييييييسعاي غيييييييييابع ىع   ّ ٛب ًَكسييييييييي ٕٔ ْي  إ 

 

ْ٘ ائسا     ٗ يييي ٚعجب ٜوْؿييييبب قسؿبييييدع  ِب   ْن وْٛعييييايسيييي

 
ّٝاي، إُّْيا نيإ َٛقؿياي َئ          ف ٜهٔ َٛقـ ايّسَا ٟ َئ ايؿكٗيا٤ إذٕ َٛقؿياي غخؿي

ّٞ، ٚدميد َثيٌ          ١َّ، ٚؾدز ٖرا املٛقيـ ىئ ى٬قي١ ايّػياىس عياحملَٝ ا٫جتُياى قك١ّٝ ىا

ّسخس٠ٓ َٔ ٖرا ايضؿس، ؾكد ىُد إزي تهساز  ٖرا املٛقـ يف غضس ىو ا ٠ عٔ َا٤ ايّطُا٤ ع

ّٟ ٚيه  (:52ٔ عّضًٛع٘، ؾكاٍ)ؾٛز٠ ايّسَا 

ٝبييييييي   ْ٘ ايرِّ ُْيييييي ٟٔ يف نستب ٕٔ اتيييييي  ّس  ٚعنسيييييي

 

 

 

ٍ  ز ٜييييييييا٤ْ   َوػبييييييييس ٣ ْعر ييييييييٛ  ٌ٘  يييييييييبع ؾسكٝيييييييي

 
   ٞ ُبطييييييي ٜو ٚع ٖبيييييييدع ْعايٓٔٗييييييياز ،  ٗ يييييييسو ايٕص  ٜوَو

 

َعيييييييييييعع ايو سعؾيييييييييييا٤ْ  ٘و  ٝبًسييييييييييي  ؾاْتهييييييييييياي يس
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٘ٓ َيسا٤ٓ          ٟٔ ٖٚيٛ ٜوٗيس ايراٝيب يف ايًاٝيٌ ٚضيطيه٘ يف ايّٓٗياز، عؿكٝي  غّ ٘ ى ا ٠ اتي 

ٜوٗس يًّٓاع ايّصٖدع يف ايّٓٗاز، ٚضيكٞ يًٝ٘ َتخًا٬ي َٚتخّسزاي َٔ ايكٝٛ  ايا  أهٗسٖيا يف  

 ايّٓٗاز. 

ّٕٛ املتكًايب يف ذييو ايضؿيس، ٚدميد َثيٌ ٖيرا             إّْٗا ايّطيخس١ٜ َئ ٚقيع ايؿكٗيا٤ املتًي

ُّيي١    ّٟ ٚىو ييا ٠ عيئ َييا٤ ايّطييُا٤ يف ٖوا٥ُٗييا يًؿكٗييا٤، ٭ّْٗييِ ؾ٦يي١ َٗ يف ايّٓكييد ىٓييد ايّسَييا 

ّٛييٕٛ ىًيِٝٗ نيث اي يف تٛجٝي٘ ٠٫ٚ      احلٝا٠ ايّطٝاض١ّٝ يف جمتُع قس  ١، ٚنإ ايّٓاع ٜض

ُّيي١     ٔب ٫ ٜكييّدز قُٝيي١ املٗ َعيي ّٟ ايكييِٜٛ، ٚنييإ َييِٓٗ  ا٭َييس، ٚإزغييا ِٖ إزي ايراسٜييل ايّطييٛ

اتر ٠ املٛن١ً إيٝ٘، ٖٚرا َا جضً٘ َٛقع ا٫ْتكا  َٔ ق ٌ ايّػضسا٤ ايايرٜٔ ف ٜسقيٛا   

ّٕ ايؿكٗيا٤ع،   «نتياب اييّرخ ٠  »ٚقد أغاز إزي ٖرٙ احلكٝك١ ؾياحب  (. 53ىًٝ٘) ّٝٔ أ ، إذ عي
ُّيي١  ا٭َييسا٤،  قييد أؾيي خٛا عييري آنييٌ َيئ حًييٛا٥ِٗ، خييا٥ا يف أٖييٛا٥ِٗ، ٚعييري  »ٖٚييِ أ٥

َطتػضس خماؾتِٗ، آخر عايّتك١ّٝ يف ؾدقِٗ، ٚأٚي٦و ِٖ ا٭قًايٕٛ ؾيِٝٗ، ؾُيا ايكيٍٛ يف     

 (. 54«)أغرٜتٗا أزِ ؾطد ًَخٗا ايارٟ ٖٛ املؿًح ،ُٝع 
ّٕٝٛ يف ىؿييس ضييٝا ٠ قس  ييي١         ٫حوٓييا مماييا ضيي ل نٝيييـ اْتكييد ايّػييضسا٤ ا٭ْديطييي

ِّ، عػ١ٝس خداع ايّٓاع ٚأنٌ  ّٞ أٚ املوٗس ايّدٜ ٞع، ايارٟ ٜتؿٓٔع يف ايٕطًٛى ا٫جتُاى املسا٥

حكييٛقِٗ عؿييٛز٠ ا٫يتييصاّ ٫ حبكٝكتيي٘، ٚنييث ٕٚ ٖييِ اياييرٜٔ ٜػييّسٕٚ ايّٓيياع عػييهًِٗ        

 ٢ إذا َا عد  هلِ ايؿسؾ١، ٚة ٛا ٚةٛب ايّر٥اب ى٢ً حكٛم اٯخسٜٔ. ٚعطُتِٗ، حّت

ٗعِ ٚايّػسٙ: -5  ايٓٔ
ِو      ّٗٓ َٔ ايّؿؿا  ايّر١َُٝ ايا  أْهسٖا غضسا٤ ا٭ْديظ يف ىؿيس ضيٝا ٠ قس  ي١ ايي

ّٕ حاجيي١ اإلْطييإ إزي ايػييرا٤ حاجيي١        يف ايراضيياّ، اياييرٟ ىوييسف ىٓييد عضكييِٗ، ٫ٚ زٜييب أ

ّٞ إذا نإ اإلْطإ  ٫اٛ ٙ إ  ٝض١ّٝ، ٫ٚ ٜطتُّس ٚج عٗا، غ  أّْٗا ختسج ىٔ حّدٖا ايرا ٝض

َٛيضاي عايراضياّ غعيسٖاي ٫ ٜػي ع، ّٜتخيرٖا ٚضي١ًٝ إلزقيا٤ زغ ي١ ٫ تٓرؿي٧ ْازٖيا، ىٓيدٖا           

تػدٚ ٖرٙ احلاج١ ايّكسٚز١ٜ ْعُٗاي ٜطتخّل َض٘ ؾاح ٗا إٔ ٜطخس َٓ٘ ايّػضسا٤، ٚيًضيسب  

 ّرَِٝ، ٚضخس  َٔ أؾخاع٘. أقٛاٍ ٚأغضاز ْٗت ىٔ ٖرا اتًل اي

ّّ ؾٝٗا ايّػضسا٤ أؾخابع ٖرا اتًل ايّرَِٝ،  ّٞ َٔ أعٝا  ذ ٌو ايّػضس ا٭ْديط ٚف خي

ّٝري يف ا٭سنسًيي١     « نتيياب ايّتػيي ٝٗا  »ٚيف  عيياٌب ىعكييدعٙ ؾيياح و٘ ٭قييٛاٍ ايّػييضسا٤ ا٭ْديطيي

 (: 56(، َٚٓٗا عٝتإ ٫عٔ أعٞ ىٝط٢ يف أنٍٛ، ُٖٚا)55ٚايراؿًّٝٝري)

ٕٔ ّ   ٜعْخيييييييييييييي ِّ يييييييييييييياْ  ايرَّضييييييييييييييا  إ زي  س

 

ٙب   حعيييييييييييييٓريع ائسقيييييييييييييٝع  إ زي ايٛاْييييييييييييييدع

 
ْ٘ ْضييييييييييييييييئت١ٌ   ُعْتييييييييييييييييي ٕو ي َك  ٚعأسزبنيييييييييييييييييا

 

ٙب   ٘و إ ؾبيييييييييييي عضاي شا٥ْييييييييييييدع ٕٔ يسيييييييييييي ّس  نسيييييييييييي
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ّٔ إيٝٗا حٓريع ايّسقٝع ايايرٟ ف   ٍٍ حيّب  ّٝ ا  ايراضاّ، ٚحي ضخس ايّػاىس َٔ أنٛ

ىٓيي٘ عػيي ٙ، ٚيػييّد٠ حّ يي٘  ٜوؿرييِ َيئ ؾييدز أَيي٘، ؾٗييٛ ٫ ٜؿييرب ىًيي٢ تسنيي٘ ٫ٚ ٜطييتػِ   

ّٕ يي٘ إؾي ضاي ضا ضي١ شا٥يد٠ يف نؿاي٘، يتضٝٓي٘ ىًي٢         ٔب ٜساٙ ّٜنٌ، أ ُع يًرضاّ، ؾٗٛ ٜ دٚ ْي

تٓيياٍٚ قييدز أنييرب َيئ ايراضيياّ. ٫ٚ ختًييٛ ٖييرٙ ايّؿييٛز٠ َيئ َ ايػيي١ ٚ ساؾيي١ ت ضثييإ ىًيي٢     

 ايّكخو َٔ ٖرا ا٭نٍٛ ائػس ٙ. 

ُعي٘ يف    ٚإزي جاْب ٖرٜٔ اي ٝتري ذمو٢ عّعٝا   سٜؿ١ ٫ع ّٛز ؾٝٗيا ْٗ ٔ غخٝـ، ؾي

ٍٍ ٜضسؾي٘، ؾيسّ              ايراضاّ ٚزغ تي٘ يف ا٫يتٗياّ عّضيًٛب ضياخس، أٚ أّْي٘ تٗهايِ ؾٝٗيا عيّنٛ

ُّـ غخّؿٝتع٘، ٚؾٝٗا قاٍ اعٔ غخٝـ)  (: 57أقٛاي٘ عضد إٔ تك

  ٞ ٚعزعَأٜيييييييي  ،ٌّ َوطبييييييييتعٗا   ٌ  أسْييييييييا ْعا٭سَنيييييييي

 

    ٕ ٟو املسوويييييييييييٛع  يف اييييييييييييِّ ا ْ٘ زعَأ  ؾٝييييييييييي

 
ْبكسكيييييييي٢  ِب أ  بٚعإ ذا َييييييييا ا ٚعيسيييييييي  ؾعييييييييٌٓٝع 

 

    ٕ ُبًسيييييييييييييي١ْ اْ،يييييييييييييي ا ْ٘ يف جو ٝبيييييييييييييي  عع إ يس

 
ٛب أسؾييييياععتب     ٚ ٌع يسييييي ٚعضيييييا  ىعسعقعيييييتب ييييييٞ 

 

     ٕ ٝبيييييييسٟ يسػوييييييئد يف ا٭سَنؿيييييييا ًَيييييييبع غس  قس

 
ٓبيييييييدٟ ٕع ْى ٘و نيييييييا ٗ دبتو ِّيييييييٞ غعييييييي ٛب أس  ٚعيسييييييي

 

   ٕ ٝبضعيييييييييييي١ْ ايسِّقبييييييييييييٛا ٗوٛ ٟ ْي ع  نسػويييييييييييي

 
ّٕ ايّػاىس، نُا اّ ى٢ ى٢ً ْؿط٘، َطتٗاّ عا٭نٌ، َػ ٕع  إ ّٕ ي٘ َهيا سّ ع٘، عٌ إ

ايكداض١ ىٓدٙ، نكداض١ ايّٓ إ ىٓد اجمليٛع، ٜٚ يدٚ أّْي٘ يػيّد٠ ٚيضي٘ عايراضياّ ٜضقايب        

ٔب  وىيٞ        َعي ٚبيسِ أحيد أقسعا٥ي٘ أٚ ج اْي٘، ٚف ٜويدبعع يف   ا٥ُاي أخ از اي٥٫ِٛ َٔ حٛي٘، ؾإذا أس

يككيت ىًٝي٘.    يًخكٛز، يض ت عكً ٘ ٚىكً٘ ايٛضاٚع ٚايّػهٛى، ايا  يٛ أؾاعت غي عٙ 

ٗ ِ َئ ٚضياٚع قيد تيٛ ٟ عي٘       ٚيف ٖرا املض٢ٓ يؿت١ ْؿط١ّٝ يرٝؿ١ إزي َا قد ٜساٚ  ْؿظ ايٓٔ

 حصْاي ى٢ً َا ؾات٘ ٚؾاش ع٘ غ ٙ. 

َّا إٕ  وىٞ ايّػاىس ٚنإ َئ عيري احلكيٛز، ْٚياٍ َئ  ّٝ يا  ايراضياّ َيا ييّر يي٘            أ

ّٕ ٖرا ىٓدٙ ٜضدٍ حكٛزٙ عٝض١ ايّسقٛإ. يكيد ىّ يس    ايّػياىس ىئ حّ ي٘ يًراضياّ     ٚ اب، ؾإ

ّٝتٗا  ُّ ٚتضًاك٘ ع٘، ٖٚرا َا  ىاٙ إزي اضتخكاز ٖرٙ ايّؿٛز٠ ايّتازخي١ّٝ، َطتدىٝاي َضٗا أٖ

ٚقداضتٗا، ؾكد ناْت عٝض١ ايّسقيٛإ يف ذٟ ايكضيد٠ يف ايّطي١ٓ ايّطا ضي١ يًيٗوس٠، عياٜع       

ٌّ ايت غيوس٠، ٚقي     ٍع ؾًا٢ ا  ىًٝ٘ ٚضًاِ، ٖٚٛ ٜطيتو د ذنسٖيا  ؾٝٗا املطًُٕٛ ايّسضٛ

 (. 58تضازي يف حمهِ تٓيصًٜ٘)
ٗ ِ املٛيييع عايراضيياّ نُييا زمسٗييا غييضسا٤ ا٭ْييديظ يف      ٔٓ ٖييرٙ ٖييٞ ؾييٛز٠ ا٭نييٍٛ اييي

ىؿس ضٝا ٠ قس  ١، َٔ خ٬ٍ صييٛذجري غيضسّٜري، أعيسشا عطيخس١ٜ ٚاقيخ١ قي ح أؾضايي٘        

ٌّ َييا    ٚضيي٤ٛ تؿييّسؾات٘، َضّ ييسٜٔ ىيئ نييسِٖٗ هلييرا ايُّٓييٛذج َيئ ايّٓيياع، ٚزاؾكييري يهيي

 ز ىٓ٘. ٜؿد
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يكد ؾّٛز غضسا٤ ا٭ْيديظ يف ىؿيس ضيٝا ٠ قس  ي١ يف أغيضازِٖ، نُيا زأٜٓيا، َيا         

غّر َٔ   اع ايّٓاع َٚا ؾطد َٔ أخ٬قِٗ، ناي خٌ ٚايػؿ١ً ٚايهرب ٚايّسٜا٤ ٚايِّٓٗ، 

عّضييًٛب ضيياخس َكييخو، ٚىّ ييسٚا َيئ خيي٬ٍ ٖييرٙ ا٭غييضاز ىيئ زؾكييِٗ هلييرٙ ايرا يياع       

 خًاكري عٗا. ٚا٭خ٬م، ْٚؿٛزِٖ َٔ أؾخاعٗا املت

ّٕ ايّػضسا٤ ا٭ْديطّٝري يف ىؿس ضٝا ٠ قس  ي١،   ٖٚهرا ٚمماا ض ل ىسق٘، دمد أ

ٌّ َيا ٖيٛ غياّذ َٚٓخيسف ىئ          قد اّتخرٚا ايّطخس١ٜ ض٬حاي ؾّضا٫ي يف َٛاجٗي١ ايكي ح، ٚني

  ٝضيي١ اإلْطييإ ايّطيي١ّٜٛ، يف ايّػييهٌ ٚايؿضييٌ ٚات ًييل، ٚىّ ييسٚا َيئ خيي٬ٍ غييضسِٖ ىيئ   

 زؾكِٗ يريو نًا٘. 

ّٓيا َئ خ٬يي٘ َٛاقيـ         ن ّٝ ّٞ ايّطياخس َئ املٛقيٛىا  اي يازش٠، ت  إ ايّػضس ا٭ْديط

ىّ يسٚا ؾٝٗيا ىئ زؾكيِٗ     ىد  َٔ ايّػضسا٤ َٔ اجملتُع َٚٔ تؿّسؾا  ىد  َٔ ا٭ؾيسا ،  

ايض٬قا  ا٫جتُاى١ّٝ ايؿاضد٠، ٚضخسٚا َٔ حا٫  ؾس ١ّٜ ضخس١ٜ اْصيكت َٓيصيل اهلوا٤ 

ٖ٪٤٫ايّػضسا٤ نايػصاٍ َٚ٪َٔ عٔ ضضٝد ٚايكًؿاا ٚاعئ   ، ٚعسش  أمسا٤ ىد  َٔأحٝاْاي

ذع ٚغيضسِٖ ايّطياخس اهلياجٞ، ٚف تهئ َيٛاقؿِٗ      ٬اى د زّع٘، ايارٜٔ ىسؾٛا عٓكدِٖ ايي 

ّٔ، َٛاقـ غخؿ١ٝ اّتخرٖا أؾخاعٗا حلا٫  ؾس ١ّٜ، إُّْا جيا٤  ْتٝوي١ي    ٖرٙ، ؾُٝا ْو

ايّػيضسا٤ ايّؿيٛ  ا،يس٤ٟ    ملػاٖدا  ١َّٜٝٛ ٚحا٫  ىاغٖٛا ٚىاٜػٖٛا، ؾهيإ ٖي٪٤٫   

ّٝيي١ ذا  ايرا ٝضيي١ ا٫جتُاىّٝيي١ ٚاتًكّٝيي١، َيئ     ايضييايٞ املييداؾع ىيئ ايكييِٝ ا،ُايٝيي١ اإلجياع

 .١ّٝ  خ٬ٍ ايّتؿّدٟ يًكِٝ ايّطً 

ّٞ يف ىؿييس ضييٝا ٠ قس  يي١ عّضييًٛب ضيياخس ْاقييد ىييد اي َيئ      ىيياا ايّػييضس ا٭ْديطيي

١٦ّٝ ٚأخ٬قٗيي  ِ ايّرَُٝيي١، ؾًييِ خيييٌ اجملتُييع املٛقييٛىا ، مماييا ّٜتؿييٌ عر يياع ايّٓيياع ايّطيي

َّيي١   ّٞ َيئ ىييد  َيئ ا٫ذمساؾييا  ا٭خ٬قّٝيي١ ٚايؿهسّٜيي١، ؾكييد ضييا٤  أخيي٬م ايضا ا٭ْديطي

ٚاتاّؾيي١ ٚؾطييد اجملتُييع، يف ىييد  َيئ املساحييٌ ٚايضٗييٛ . ؾهييإ يًّطييخس١ٜ َيئ   يياع      

ّٛز اي خييٌ، ٚا،ٗييٌ ٚايػؿًيي١،       ١٦ّٝ حّٝييص يف ٖييرا ايّػييضس، ؾكييد ؾيي اإلْطييإ ٚأخ٬قيي٘ ايّطيي

 هرب ٚاملرٌ، ٚايِّٓٗ ٚايّػسٙ، ٚايّسٜا٤. ٚاي

ّٕٝٛ يف ىؿيييس ضيييٝا ٠ قس  ييي١ ىًييي٢ ٖيييرٙ ايّؿيييؿا        ٚقيييد ٚقيييـ ايّػيييضسا٤ ا٭ْديطييي

ٚأْهسٖٚا، ٚضخسٚا َٔ أؾخاعٗا يف ؾٛز خمتًؿي١، تستيّد عاإلْطيإ إزي ٚاقيع احلٝيا٠،      

           ٚ ٔب ٜضاغيس أَثياٍ ٖي٪٤٫، ممائ ٫ ضيتًهيٕٛ اييّر َعي م يٝتُّثٌ غيضٛز اييّسؾا ايايرٟ ٜضٝػي٘ 

  ايّطًِٝ يف ايّتضاٌَ َع ايّٓاع.
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 اهلوامض واحلواشي:

ُّيد:    -1 ّٔ ايهَٛٝيدٜا  اْوس: ىٓاْٞ، اييّدنتٛز حم َّي١ يًهتياب،     ؾي ، اهل٦ٝي١ ايييُؿس١ّٜ ايضا

 . 51ّ، ف1998ايكاٖس٠، 
ّٞاْوس: ايٝايّف، ايّدنتٛز ى د ايهسِٜ:  -2 ١ّٝ يف ا٭ ب ايضسع ، َهت ي١ ي ٓيإ    زاضا  ؾّٓ

 . 325ّ ف1996ٖي/1416ٚزي، ْاغسٕٚ، ع ٚ ، ايرا ض١ ا٭
ّٞ )ىؿيس ضيٝا ٠ قس  ي١(، ف     -3 ، ٚقيٝـ: تيازٜي   118اْوس: ىّ اع: تازٜي ا٭ ب ا٭ْديطي

ّٞ )ىؿس ايّدٍٚ ٚاإلَازا : ا٭ْديظ(، ف  . 223-22ا٭ ب ايضسع
4-     ( ّٞ ، عسٚاٜيي١ أعييٞ   ٜييٛإ احلُاضيي١ ٖييي(: 231اْوييس: أعييٛ شيايياّ، ح ٝييب عيئ أٚع ايراييا٥

ّٞ، غييسح٘ ٚىًايي   ل ىًٝيي٘ أظيييد حطيئ ععطعييج، َٓػييٛزا   از ايهتييب     َٓؿييٛز ا،ييٛايٝك

 . 319ّ، ف1998ٖي/1418ايض١ًُّٝ، ع ٚ ، اير ض١ ا٭ٚزي، 
ٍ   ٖييي(:  251ايػييصاٍ، حيٝيي٢ عييئ احلهييِ )     -5 ، اكٝيييل  ٜيييٛإ حيٝيي٢ عيئ حهيييِ ايػييصا

ُّد زقٛإ ايّدا١ٜ،  از ايؿهس املضاؾس، ع ٚ ، ٚ از ايؿهيس،  َػيل،    ايّدنتٛز حم

 . 27ّ، ف1993ٖي/1413ايرا ض١ ا٭ٚزي، 
 . 72ايّطاعل، ف -6
ُّد )  -7 ّٞ ايرا ٝب، حم ، نتاب ايّتػ ٝٗا  َٔ أغضاز أٌٖ ا٭ْديظٖي(: 421اعٔ ايهّتاْ

اكٝييييييل ايييييييّدنتٛز إحطييييييإ ىّ يييييياع،  از ايّثكاؾيييييي١، عيييييي ٚ ، ايرا ضيييييي١ ايّثايثيييييي١،    

 . 253ّ، ف1986ٖي/1416
 . 253ايّطاعل، ف -8
 . 257ايّطاعل، ف -9

 . 171ّ، ف1933،  از اٯؾام، ع ٚ ، ٘ ٚىكدٙاعٔ ى د زّعاْوس: جّ ٛز، جربا٥ٌٝ:  -11
ُّد )  -11 ٘    ٖيي(:  328اْوس: اعٔ ى د زّع٘، أظيد عٔ حم ، طييع ٚاكٝيل    ٜيٛإ اعئ ى يد زّعي

ُّييييد زقييييٛإ ايّداٜيييي١، َ٪ّضطيييي١ ايّسضيييياي١، عيييي ٚ ، ايرا ضيييي١ ا٭ٚزي،         ايييييّدنتٛز حم

 . 86ّ، ف1979ٖي/1399
 . 163اْوس: ايّطاعل، ف -12
 . 92، 25اْوس: ايّطاعل، ف -13
 .92يّطاعل، فا -14
 . 79ايّطاعل، ف -15
 . 159ايّطاعل، ف -16
 . 161ايّطاعل، ف -17
 . 163ايّطاعل، ف -18
 . 86ايّطاعل، ف -19
 . 15ايّطاعل، ف -21
 . 74اي كس٠:  -21
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 . 161ا٭ىساف:  -22
 . 16اعٔ ى د زّع٘:  ٜٛاْ٘، ف -23
 . 116ايّطاعل، ف -24
 . 29اإلضسا٤:  -25
ُّد عٔ َرسف )  ق ٌ -26 ّٞ    ٖيي(:  411اعٔ غخٝـ، حم ع ، طيي غيضس اعئ غيخٝـ ا٭ْديطي

ٚتكدِٜ أظيد ى د ايكا ز ؾ٬ح١ٝ،  از اعٔ ايكِّٝ ٚ از غساع،  َػل، ايرا ض١ ا٭ٚزي، 

 . 55ّ، ف1992
ّٟ، ٜٛضـ عٔ ٖازٕٚ )  -27 ّٟ ٜٛضـ عٔ ٖازٕٖٚي(: 413ايّسَا  ، طيع ٚاكٝل غضس ايّسَا 

ّٝييي١ يًّدزاضيييا  ٚايّٓػيييس، عييي ٚ ، ايرا ضييي١ ا٭ٚزي،    َييياٖس شٖييي  جيييّساز، امل٪ّضطييي١ ايضسع

 . 51ّ، ف1981ٖي/1411
ُّد )  -28 ّٟ، أظيد عٔ حم ْؿح ايراٝب َٔ غؿٔ ا٭ْديظ ايّس ٝب ٚذنس ٖي(: 1141املكاس

، اكٝييل ايييّدنتٛز إحطييإ ىّ يياع،  از ؾييا ز،    ٚشٜسٖييا يطييإ ايييّدٜٔ عيئ اترٝييب   

 . 1/223ّ، مثا١ْٝ أجصا٤، 1988ٖي/1418ع ٚ ، 
ُّيد عئ َهيسّ )     -29 ، عي ٚ ،  ،  از ؾيا ز يطيإ ايضيسب  ٖيي(:  711اْوس: اعٔ َٓوٛز، حم
 ّ، مثا١ْٝ ىػس جمًاداي، َاّ ٠ )ؽ ف ٍ(.2114ايرا ض١ ايثايث١، 

 . 49ايػصاٍ:  ٜٛاْ٘، ف -31
 . 52-51ايّطاعل، ف -31
 . 51ايّطاعل، ف -32
ُّد عٔ حيازل )   -33 ّٞ، حم ْٓ ّٟ،  از       361ات ػع ٖيي(: قكيا٠ قس  ي١، اكٝيل إعيساِٖٝ ا٭عٝياز

ّٞ، عيييي ٚ ،   ّٟ، ايكيييياٖس٠، ٚ از ايهتيييياب ايًا ٓيييياْ ايرا ضيييي١ ايّثاْٝيييي١، ايهتيييياب املؿييييس

 . 122ّ، ف1989ٖي/1411
 . 123-122اْوس: ايّطاعل، ف -34
 . 68-67ايػصاٍ:  ٜٛاْ٘، ف -35
ِّ: قكييا٠ قس  يي١، ف -36 ّٞ، أعييٛ احلطيئ عيئ ى ييد ا  126-125اْوييس: ات ػيي ، ٚايٕٓ يياٖ

 :ّٞ ٔب ٜطيتخّل ايككيا٤ ٚايؿ تٝيا(        اييُايك ُع ، تّزٜي قكيا٠ ا٭ْيديظ )أٚ ايييُسق ١ ايضًٝيا ؾيٝ

ّٞ يف  از اٯؾييام ا،دٜييد٠، َٓػييٛزا   از اٯؾييام        اكٝييل ،ٓيي١    اكٝييل ايّتييسال ايضسعيي

 .55ّ، ف1983ٖي/1413ا،دٜد٠، ع ٚ ، ايرا ض١ اتاَط١، 
ّٞ: نتاب ايّتػ ٝٗا  َٔ أغضاز أٌٖ ا٭ْديظ، ف -37  .258اْوس: اعٔ ايهّتاْ
 . 51ايػصاٍ:  ٜٛاْ٘، ف -38
 . 92اعٔ ى د زّع٘:  ٜٛاْ٘، ف -39
 . 161ا٭ىساف:  -41
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ّٝب: اْوس: ايضّ  -41 ّٞ اع، ىُس ايّطّٝد ايرا ١ّٝ )غضس أظيد عٔ ى د زّع٘ ا٭ْديط  زاض١ اًًٝ

ّّ ايكييس٣، َهايي١ املهّسَيي١،   ْكدّٜيي١ ّ، 1988ٖييي/1419(، أ سٚحيي١  نتييٛزاٙ، جاَضيي١ أ
 . 322ف

 . 31اعٔ ى د زّع٘:  ٜٛاْ٘، ف -42
 .21. ٜٛضـ: 73احلّج:  -43
ّٞ: نتاب ايّتػ ٝٗا  َٔ أغضاز أٌٖ ا٭ْديظ، ف -44  . 259اعٔ ايهّتاْ
 اعٔ َٓوٛز: يطإ ايضسب، َاّ ٠ )ز أ ٟ(. -45
 . 6، اييُاىٕٛ: 47، ا٭ْؿاٍ: 142ايّٓطا٤:  -46
 . 35ايػصاٍ:  ٜٛاْ٘، ف -47
ّٞ عيئ َٛضيي٢ )     -48 ٔ  ٖييي(: 685اعيئ ضييضٝد، ىًيي ، اكٝييل زاٜييا  املييرّبشٜٔ ٚغاٜييا  املُّٝييصٜ

ُّييييد زقييييٛإ ايّداٜيييي١،  از  يييي٬ع،  َػييييل، ايرا ضيييي١ ا٭ٚزي،  ّ، 1987ايييييّدنتٛز حم
  ٝتإ يٝطا يف غضسٙ اييُوُٛع. . ٚاي236ف

ُّد عٔ ؾتٛب )  -49 ّٟ، حم ، جير٠ٚ املكتي ظ يف ذنيس ٠٫ٚ ا٭ْيديظ    ٖي(: 488اْوس: احلُٝد

ّٞ، تيْٛظ،       ّٛا ،  از ايػيسب اإلضي٬َ ُّد عّػياز ىي ّٛا  َضسٚف ٚحم اكٝل ٚتضًٝل عّػاز ى

 . 34ّ، ف1429/2118ايرا ض١ ا٭ٚزي، 
ّٞ عئ أظييد )     -51 ّٞ  زضيا٥ٌ اعي  ٖيي(:  456اعٔ حصّ، ىًي ، اكٝيل اييّدنتٛز   ٔ حيصّ ا٭ْديطي

١ّٝ يًّدزاضا  ٚايّٓػس، عي ٚ ، ايرا ضي١ ايّثاْٝي١،     ّ، 1987إحطإ ىّ اع، امل٪ّضط١ ايضسع
 . 3/173أزعض١ أجصا٤، 

 . 77ايػصاٍ:  ٜٛاْ٘، ف -51
ّٞ، إمساىٝيٌ عئ ىياَس )  تكسٜ ياي      -52 ّٟ اإلغ ًٝ ، اي يدٜع يف ؾؿيٌ ايّسعٝيع   ٖيي(:  441احلُ 

ّٞ إ   ّٟ،  از ضييييضد،  َػييييل، ايرا ضيييي١ ا٭ٚزي،     اكٝييييل ايييييّدنتٛز ىًيييي عييييساِٖٝ نييييس 

 . 116ّ، ف1997ٖي/1418
ُّد ضضٝد:  -53 ُّد، ايّدنتٛز حم ايّػضس يف قس  ١ َٔ َٓتؿـ ايكسٕ ايّساعع إزي اْوس: حم

 . 362ّ، ف2113، اجملُع ايّثكايّف، أعٛ ه ، َٓتؿـ ايكسٕ اتاَظ
54-   ( ّٞ ِّ، ىًيي ، اكٝييل اضيئ أٖييٌ ا،صٜييس٠ ايييّرخ ٠ يف حمٖييي(: 542اعيئ عّطيياّ ايّػييٓضٜ

، 3ّ، أزعضي١ أقطياّ، م  1997ٖيي/ 1417ايّدنتٛز إحطإ ىّ اع،  از ايّثكاؾي١، عي ٚ ،   
 . 181-181، ف1ّ

ّٞ: نتاب ايّتػ ٝٗا  َٔ أغضاز أٌٖ ا٭ْديظ، ف -55  . 254اعٔ ايهّتاْ
 . 256-255ايّطاعل، ف -56
 . 88اعٔ غخٝـ: غضسٙ، ف -57
 .18ايؿتح:  -58
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  األدب الساخر

 
  أ. محمد حسن العلي 

 سوريكاتب وشاعر         

 

 

 

ًدمج   األدب الصاخر تعرًف فضفاض لألنماط النثرًث والشعرًث التي

فٌها اللفغ العاجي ةاٍخر الفصٌح. الخط الذي جشى علٌد  العمًدم جد  

الشددعراو والاتدداب لحفصددام عدد  آجددالهف وآشجهددفن فزأدشدد ا ل نددا   دةٌددا 

 ج شى ةاناصاأاتهف وتعلعاتهف. 

 همدا والرخمث الصخرًث إن»: «فرانس  نات ل»ًق ل األدًب الفرنصي 

 اشةتصداجث، ة اشدعث جدت ةث خٌاتنا تجعل إخماهما جٌمتان، جصتشاأتان

 . «اإلةااو ظرًق ع  جقمشث خٌاتنا تجعل والثانٌث

 

حاٗهِا تقؼيٛ ٓي ا اهويْ٘ اي  يٛ      ٗه٘

اهشييييا ت ا تتااِييييا اهحت ييييٛ   ٚ ـييييتُٛ   

ٗٓييييي٘ ٙٔ ييييي٘  ًظييييئا هوظيييييا ت ا  ٣ٚيييييٞ

 اهز تقاْ  ؼ٘رٝ سا تٝ:

  ع امللارَ ال تتحى هبػٚتٔا

 ٗاقحا  إُم أُت اه ا ٍ اهلاسٛ

 ٚشتظٚط اخلوٚفٞ  ٌت  ّ اخل اب 

ٗٙأًت  شي ِٕ ٗٙحتي ر    ًّ اهقؼٚاٝ غـبًا

 ٙ وي   ا  ٣ٚيٞ  تقياٍٙ قؼيٚاٝ أقيى حياٝ     

 ًّ اهفارٗق اهحف٘  ِٕ  ٚق٘ي:

 ًيييياقا تقيييي٘ي ي ييييتا   يييي ٜ ًييييت  

  
 زغيي  ا ٘اػييى ال ًييا١ ٗال طيي ت

   
 أسييلِت  ا٢ويئٍ ا قحييت ً وٌييٞ

  
  ارحٍ ٓاان ًوٚم اهِاض ٙا  ٌت

   
رؿيٛ  ييي  ًّٗ  ؼت  ٌت  ّ اخل اب 

ٗاهفييتز ق اييٍ رسيياهٞ إىل جتٙييت يييي  اهلل  ِييٕ

اهرت ٚييو ٗاهتيياٗٙت اهيي  تفييِّ ا يياح  ا    

ػٚاغتٔا اهشا تٝ ٗكي ا را٢حتيٕ اهيب  ١    

ُٗييييي٘ا ر ا ييييياح  اهييييي  ٙشييييي ت  ٚٔيييييا     

إىل  ٗػيي٘اًل ٗسٚاسييًٚا ٗ لتٙييًا اجتٌا ٚييًا

اهحؼت اهحباسٛ  ٚربع ا ّ اهتًٗٛ ا رايا١  
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ٕ   قاتٕ سيا تاً  ُٔاٙيٞ  فيّ املقاًيٞ     ،ًيّ حاهي

ا و٘اُٚيييٞ، اهٌِييي٘قر اهِذيييتٜ اهييي ٜ تفيييِّ   

ًؤهفٕ ٗرإٗٙ ا اقتِاؾ اهبٔ ٞ ًّ   ي 

رػييييييا ا اُيييييي  ا ٚيييييياتٛ ٗا تٌحييييييٛ   

ٗاهفلييتٜ ا اي٘ٙييٞ اهحت ٚييٞ ُٗييتاٖ  ار ييًا   

ا طيييحتٖ اهشيييا ت حٚيييه ٙقييي٘ي ا ٓ يييا١ 

 أحآٍ:

  ٕ  ٙقيييييييرت  ٚشيييييييٟ  ويييييييٟ ُفشييييييي

  
 ٗهيييييييييييٚص  بييييييييييياق  ٗال  اهيييييييييييا   

   
 ٙشييييييييييييت ٚو هتقييييييييييييت ٖ  ٗهيييييييييييي٘

  
 تيييييييِفصخ ًييييييييّ ًِ ييييييييت  ٗاحييييييييا  

   
  :ٗهٕ أٙـًا

 اهلويييييي أ ًييييييّ طييييييإُٔ اهتحييييييا ٜ

  
 ٗاهلوييييي أ ًيييييّ طيييييإُٔ اهػوييييي٘يأ   

   
 ًقييييييا ب اهلويييييي   ٚييييييم  ييييييت اً  

  
 ٙييييييييييييزٗيأ  ِٔييييييييييييا ٗال تييييييييييييزٗيأ 

   
 ٗاهلوييييييي  ٗا غ ٗ ٚيييييييم غيييييييار  

  
  فٚيييييييم  يييييييّ قيييييييا رٖ سأيييييييف٘يأ   

   
   ٛ  ٗقييييييا نيييييياًٛ  ييييييّ امل٘اطيييييي

  
 ًٗييييييييييا ويييييييييياًٛ ٗال تؼيييييييييي٘يأ  

   
 ٗٙق٘ي يحآٍ: 

 هيييييييم أُييييييي   ٙيييييييا  يييييييّ حيييييييتبغ   

  
ُ فييييييييييييييت ًِييييييييييييييٕ ايُيييييييييييييي٘    أ

   
  ٛ  أُييييييييييت ا اهق يييييييييياض  تؼييييييييييو

  
 ٗٓييييييييييي٘ ا اهبٚيييييييييييت ٙ ييييييييييي٘  

   
ٗا اهبا ٙييٞ كيياْ طيييحت اي ييا١ ٓييي٘    

 سييييي ب اي ب اهشيييييا ت، ٗكييييياْ  ِٚفيييييًا

ًييّ قشيي٘ٝ ا ٚيياٝ ا اهؼيي تا١،   ًشييتٌاًا

اييٍ ت يي٘ر ٗأػييبب ِٓييان ُذييت سييا ت، ًذييى  

كتيياب لاهييب  ١ل هو يياح ، اهيي ٜ سييت     

، ٗأٙـيًا  طتٟ  ّ اهب ى ٗاهب  ١ قؼؼًا

ا  كييياْ  ييياٙو اهزًييياْ ايٌييي اُٛ را٢يييااً   

تقاٍٙ اهشت  اهشا ت ًّ   ي  ٚشٟ  ّ 

 ٓظاَ حماإ ايا  

 املعاصر األدب الساخر يف التاريخ

 وٌِيييا أْ اهـييي م، ٓييي٘ اهقيييا ر  هييي٘ 

 ويييٟ ففٚييي  اإلالَ ٗاوحبيييا  ٗايٌيييَ٘،  

ٗٓ٘ ا تأا ٖ أق٠٘ ًّ اهحقاق  ٗاي ٗٙٞ، 

ًٗييييّ  يييي ي تتبحِييييا هيييي  ب اهشييييا ت ا   

ِيا ُيت٠ أُييٕ قيا تت ييو املؼيتْٙ٘  وييٟ     خيتار

 ييتغ اي ب اهشييا ت ا اهحيياب اهحت ييٛ،   

ٗ وييى  حـيئٍ قهييم  ت يي ر  بييو اهشيي تٙٞ 

ا تلِ٘ٙيييٕ ًِييي   هيييا٠ اهظيييح  املؼيييتٜ   

قاٍٙ اهزًاْ، إق ٙقياي إْ أٗي ُيؽ سيا ت    

كت  كاْ قبيى سشيٞ فال   ياَ،  ذيت     

 وٚييييٕ ا خم ٘ ييييان اهفتا ِييييٞ، حٌِٚييييا 

اهحبٚييا ًييّ سييا تٕ، ٗتشييتٌا     سيي ت أحييا 

كوٌيييٞ اهشييي تٙٞ جييي رٓا ًيييّ اهتييي هٚى،    

ٗاهشييييا ت ا ا قٚقييييٞ نيييياٗي إ ـيييياع    

 ؼٌٕ هٕ، ٗا ٓ ا تظ   ٌٚق، ٗإراحٞ 

ٙظبٕ اهشا ت  اي حٟ ئُا هِفشٕ املتحبٞ ٗ

 ُا ٌيييييييييٞ املوٌيييييييييص طييييييييياٙاٝ اهح ييييييييي  

ا كتيياب لاهشييي تٙٞ ا اي ب اهحت يييٛل،  

هوييياكت٘ر ُحٌييياْ   8791اهؼيييا ر ا  ييياَ  

حمٌيييا أًيييي  يييٕ، ٙؤكيييا أْ اهشييي تٙٞ   

 تٙقييٞ ًييّ  ييتق اهتحييب ، ٙشييتحٌى  ٚٔييا     

تقوي  املحِيٟ إىل  ليص     اهظ ؽ أهفاظًا

ًيا ٙقؼياٖ املييتلوٍ حقٚقيٞ، ٗ تٙقيٞ ًييّ     
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لٍ املتٙيييت، ٗاهتِيييار أٗ اي يييا١ اهييي ٜ  اهيييتٔ

ٙ ٔت  ٕٚ املحِٟ  حلص ًا ٙ ِٕي اوُشياْ،   

 ٗرمبيييا كاُيييت أ  يييٍ ػييي٘ر اهب غيييٞ  ِفييياً 

  ٗإ ا يييييييييييييييييييييييييييييييييييٞ ٗ تلييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

ٗٙ وحِا  ٕ  وٟ  حض اهؼفان اه  ٙتؼ  

 ٔييا اي ٙيي  اهشييا ت، ًذييى أْ ٙلييْ٘ قييٜ٘    

اي ؼييييياب، نٌيييييى ا  ٚاتييييٕي رٗب اهييييي     

    ٗ قيي٘ٝ ًبياالٝ،  ويٟ قييار كيب  ًيّي اهي كا١ 

امل ٚوٞ أٗ اخلٚاي ايازي، اهي ٜ كلِٕي ًّي    

اقتِيييياؾ أٗ ا تييييااع اهؼيييي٘ر اهِييييا رٝ اهيييي     

ٙشيييت ٚو  ٔيييا إغاظيييٞ  ؼيييٌٕ، ٗإؿييي ان     

 ُفشيييييييييييييييييييييٕي ٗاهِيييييييييييييييييييييياض ًِيييييييييييييييييييييٕي  

ٗا ًؼت كاُت ًٗا زاهت كت  ٗجمي ن  

اي ب اهشييييا ت يييييا رٗار كييييب ، ٙق٘ ٓييييا  

كتييياب فؼؼييي٘ا ا اهلتا يييٞ اه تٙفيييٞ،  

   ٗ ص  ًذى حمٌ٘  اهشيحاُٛ ٗأديا رجي   أُٚي

ًِؼيي٘ر ٗأدييا  ييؤا  دمييٍ، ٗاطييتٔتٗا  ييأْ   

ا ٓي ا اهِيي٘ع ًيّي اي ب،   غزٙييتًا ييٍ إُتاجيياً 

 ِيييٟ  وٚييٕي ٗٗاػيييى املشييي ٝ جمٌ٘ يييٞ ًييّي     

ٗامللتبان املؼتٙٞ ً ٠   اهلتاب ٗاي  ا١

 حِاّٗٙ سا تٝ ت٘حٛ  اهـ م امل٘ ي٘   يي   

قٞ ويييه        ييي  اهلتييياب، ٗ ِييياّٗٙ رطييٚي

ٔ٘رٙيٞ  اهقارئ  وٟ اقتِا١ اهلتاب ًذيى: ل  

اهـ م ايٗىل، كِ  سبتٕٚ كشلٔا ٙيا  

 ٘زٙييييييٞ،  ٚٔييييييا حاجييييييٞ حتطييييييٞ، اوُييييييص 

 811ٗا بص،  فتٙت ًّ املحا ٜ، رحوٞ اهيي 

ط، ٗ تؿييٕي ٓيييأ،٘ز تييياُٛل، ٗكتييي      بييٚي

اهشا ت   ي  ـيى ًذيى: لؿي م جميتٗب،     

حبييييه، سيييت ا اجييييٞ ًؼييييت،  ٔ٘رٙييييٞ اه 

 ل ٗاهتػتٙبٞ اهب هٚٞ

ٗال كلييييّ أْ لييييت  وييييٟ اهت ت ييييٞ  

تٙٞ  ْٗ أْ ُيييي كت اهتاحييييى جيييي ي املؼيييي

 يياًت، أًيي  اهشييا تّٙ، املتيي٘ ٟ ا  يياَ   

، ٗكتيييي  ا حٚاتييييٕ لًؼييييت  وييييٟ   2182

ك   فتٙيتل ٗلقؼيت اهلي َل، ٣ًٗيان     

املقاالن ا اهؼ ا ٞ،  حت   ِٕ كتا يٞ  

ا ٌوٞ اهشا تٝ  شيٚ ٞ اهظيلى كذٚفيٞ    

املحِييٟ، ًِٗييٕ ُقتييبص لكيياْ ُفشييٛ أ وييو  

  ٘ ا حموييى اسييرتاتٚ ٛ، هلييّ أٓوييٛ ؿييػ 

 وٚا يكٌى تحوٌٚٛل، لكيى ٗاحيا ٙشيأي    

اإلْ: ًؼت رانٞ  ويٟ  ييم ًيع تشيأه٘ا     

قبييى ًييا تتكبيي٘امل، لاهبوييا  ٜ  ٚٔييا ُيياض  

 اٙظييييٞ كيييي٘ٙص ُٗيييياض كيييي٘ٙص إُٔيييييا     

وييييٟ اه اٙظييييٞل، لاحِييييا اهظييييح  اه٘حٚييييا   

 ٚشييت اَ لاملييىل  ييٟ اهشِاٗتظييانل ٗفال  

 ا ٌييى املحييربٝ  ييّ حيياي امليي٘ا ّ املؼييتٜ 

 ٕ ظييى ٙييت   لًظييلوٞ   ٗقبييى أٙيياَ ًييّ ٗ اتيي

املؼيييييتٙي اهليييييرب٠ أُٔيييييٍ ٙحٚظيييييْ٘ ا   

 ًليياْ ٗاحييا، هلييّ ا أزًِييٞ خمتوفييٞل   

ٗ ييييييّ اهيييييياراًا  ِيييييياًا ٙتـييييييٌّ اي ب  

اهشييا ت، سيي٘ا١ كاُييت اهِقييا ٗاي ييا١،     

اهتوٌييييٚب، اهييييتٔلٍ ٗاها ا ييييٞ، ٗاهػٌييييز    

ٗايٌييز ٗاهوٌييز، ٓيي٘ سيي ب   يي ، ٙت ييٛ    

 وييييٟ ًولييييٞ اهِقييييا، ٗٙيييي٘ق  ا اإل ييييت 

 اه٘ ٛ  أ  ا٢ٕ 

ٗا اهذقا ييييييٞ اهػت ٚييييييٞ كيييييياْ اي ب 

، ٗظٔت ا كتا ان اهشا ت أكذت از ٓارًا

ُ٘ ٚيييٞ، ًذييييى كتيييياب  تٙييييارٙم طييييوٚ ى  

اهِاقيييا ايملييياُٛ، اهييي ٜ ا تليييت ًؼييي وب    

لاهيييتٔلٍ اهتًٗاُشيييٛل، اهييي ٜ كيييزر  يييي  
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اي  ي اهتًٗاُشيٛ ٗاهشيا ت، ٗ ياٖ أ  يا١     

كيذ ٝ ا ٓي ا      رٝ غتٙبٞ ب تذٌت أ ٌااًل

ت  اهيياكت٘ر ُبٚييى راغيي   ا قييى، ٗقييا أ يي 

لاقر تارخيٚٞ ا اي ب اهشيا ت، تـئٌِا   

سٍ ُفشٕ، ال ٙتشيو املقياَ   كتاب نٌى اال

 ه كتٓا 

أًا املظٔا اي  ٛ اهَٚ٘،    أ وؼ ًيّ  

ٗػ  حمٌيا جيتا ان اهلاتي  اير ُيٛ،     

اهيييي ٜ ٙفييييم طييييفتٝ اهشيييي تٙٞ ا كتا ييييٕ  

لاهلتا ٞ اهشا تٝ ا اهؼي ا ٞل، ٗٙأسي    

تٝ  ييييان ا املظيييئا   أْ اهلتا ييييٞ اهشييييا   

اهشا٢ا اهَٚ٘  حٚاٝ  ّ ج٘ٓتٓا، ٗكأُٔيا  

ا توفت ٗ وحت ا٘ ٔا ا قٚقٛ، هرتتاٜ ًا 

ٓيي٘ غيي  ال٢ييق  ٔييا ا كييذ  ًييّ ايحٚيياْ،    

 أػييب ت ًو٣ٚييٞ  امليياٙب ٗاهتربٙييت ٗاهييا اع    

 ّ ا لً٘ان ٗاهشٚاسان، ٗال فو٘ ًّ 

تِاقـييان  ييي ًقاهييٞ ٗأ ييت٠،  ٌييتٝ ،ييا    

ٙربر، ًٗتٝ ،ياٖ  اهلات  اهشا ت ٙاا و ٗ

، ٗ اهتاهٛ ٙشيتفا   ٙٔ ٍ  ْٗ أْ كص أحاًا

ًِٕ ٗٙ٘ظ  مبا خيياَ اهشيو ٞ أكذيت  يا     

قا ٙحتٙٔا، أٗ ٙفـيب سٚاسياتٔا اخلا ٣يٞ،    

كٌيييا أْ أغوبٚيييٞ اهؼييي    ٚيييى إىل ًيييّ    

 لت  ٗ ق رؤٙتٔا ٗرغبتٔا ٗسق٘ ٔا ٙ

ٗهتشييتقٍٚ ا اهييٞ اهشييا تٝ  تًتٔييا،  

 و٘ب، املٗهتؼ٘ٙبٔا ٗت٘جٚٔٔا إىل اه تٙق 

ٗهلييييييٛي تحييييييي٘  إىل حاهتٔيييييييا ا ٘ٓتٙيييييييٞ   

ا قٚقٚٞ، أكا أٌٓٚٞ ٗؿتٗرٝ ٗج٘  ُقيا   

هولتا يييٞ اهشيييا تٝ ٗاهلتييياب اهشيييا تّٙ، 

     ، ٙبتحيياْٗ  يّي امليياٙب أكييرب قييار  ليّي

أًٍ إىل اهلاتيي    ٗقييا رّٙ  وييٟ ت٘جٚيٕي سئي

إً   اهشا ت، اه ٜ ٙفرتض  ٕٚ أْ ٙ٘جٕ سٔي

  ٗٓ ًٕ٘ إىل ا ٌٚو

ٗت تق جتا ان إىل اهؼيح٘ ان اهي    

تحرتٜ ٗػ  اهلاتي  اهشيا ت،  ٔيى ٓي٘     

اهلات  اه ٜ ٙلت   اهؤ ٞ احملوٚيٞم أَ  

ٓ٘ اه ٜ ِٙٔى ًّ ًفت ان قؼيؽ اهيرتا    

ٗا لاٙان اهظحبٚٞم أَ ٓ٘ اه ٜ ٙلت  

هٚـييييي م اإل يييييتّٙم أٗػيييييا  ًتحيييييا ٝ   

 ٗاهفلتٝ ٗاحاٝ 

كٌا ٙق٘ي اي ٙي  اهفوشي ٚغ غشياْ    

رٗا  اهلتا يٞ اهشيا تٝ ًّي     أحيا يي كِفاُٛ 

ا  اهي  كياْ       ي ًا قإً ا جموٞ اهؼٚي

ا إحييييا٠  يييييي ٙؼييييار  ِٔييييا ًو ييييق ايُيييي٘ار

إْ اهشييييي تٙٞ هٚشيييييت تِلٚتيييييًا  » :ًقاالتييييٕي

ساقجًا  وٟ ً آت ايطٚا١، ٗهلِٔا تظبٕ 

ُ٘ ييا  اػييًا ًيّي اهت وٚييى اهحٌٚييق، ٗإقا ب     

ٙلّ هولات  اهشا ت ُ تٙٞ  لتٙٞ  إُٕي  

 « ٙـ ٛ ًٔتجًا

هحييى كِفيياُٛ  إجا تييٕ امليي٘جزٝ قييا    ٗ

أػاب  ؼف٘رّٙ حب ت ٗاحا؛   تر ًيّ  

تحتٙيييييي  اي ب اهشييييييا ت؛ هٚفييييييتق  ييييييي   

اهفلآيييٞ ٗاهلتا يييٞ اهشيييا تٝ، ٗاؿيييحًا   

 ٚ ًا غ  ًت٢ٛ أمساٖ اهِ تٙيٞ اهفلتٙيٞ   

اهيي  ه٘الٓييا هت يي٘ي اهلاتيي  اهشييا ت إىل 

  ال أكذت ًٔتر
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الصحافة الهزلية 

  الساخرة في دمشق
   عيذ الخربوطليأ. محمذ 

 سوري وكاتبحث اب        

 

 

 مقدمة في والدة الصحافة:

تعتبر الصحافة صناعة حديثة، لكنها في حقيقة األمر تعتبر صناعة 

 ، إذا كةةاا المقصةةاد حالصةةحافة طو المنهةةاس منهةةا ت ةة ي  قديمةةة اةةدا 

الحاادث والاقائع، ونق  األخبار ل مهار القراء والم ةتمعي،، حةدلي  طا 

البةةاحهيي، كةةاا لهةةح قبةة  حةةاالي خم ةةة وال  كةةنة م رخةةاا مكه ةةاا 

 حتدوي، الحاادث وتحرير األخبار.

 

 – 101ٚقددو ٚ أ  ٕ ٜٛيٝددٛص قٝ دد    

قبددٌ  ن دد  َددٔ  ي ددٞ  دد١ٓ    م.ّ( ابتددو 44

      ٕ ٚ ٜ ددو فهدد ٠ داددوا  ْعدد ٠ ومَدد١ َٜٛٝدد١ 

وًٝٗدم َٛف ددٕٛ شتت ددٕٛ َدم ظتدد ٟ نددٌ   

ّٜٛ بني جدو إ زتًدا ايعدٝٛوم َٚدم ٜكد       

يًععب َٔ  ذواثم ثدِ ظتد ٟ لعًٝكٗدم      

ايسدددمذمل ايعمَددد١م ٚااَدددمنٔ ا  ٖٛيددد١م 

 فٝع ف َٓٗم ايٓمص  خبم  ايوٚي١.

ٚقو  نو ا ؤ و اي  ْسٞ  ف اْسدٛا  

فٛيتري(  ْ٘ نمٕ يو٣ اي ٝٓٝني   ايدمَٔ  

ايسرٝل ارف ٚزتاللم ٚ نو ط ازٟ 

  َٛ ددٛوت٘ لددم ٜص اي ددرمف١ ايع بٝدد١  ٕ   

 ٍٚ ج ٜدو٠  ْعد٦يف   ايعدمي)ِ  ندني بددمٕ(     

م.ّم ٖٚددٞ اي ددرٝ ١ اي  ٝدد١    911 دد١ٓ 

ذتهَٛدد١ اي ددنيم ٚنمْدديف لٓعدد  ثددالث    

َددد ال َٜٛٝدددمحم ادددبمذمح بدددميًٕٛ اااددد  م   

بدددٝوم َٚسدددم٤ بدددميًٕٛ   ٚفٗددد اح بدددميًٕٛ اا 

اامحددد م بُٝٓدددم انددد ل أا٥ددد ٠ ا عدددم ف    

اي  ْس١ٝم  ٕ  قوّ ج ٜو٠ ا١ٝٓٝ او ل 

   بهني خالٍ ايك ٕ اي مَٔ ا ٝالأٟ...!

ٚمل ل ددددددددو  اي ددددددددرمف١ ايَٝٛٝدددددددد١ 

مب َٗٛٗددددم اذتددددوٜه دة   ْٗمٜدددد١ ايكدددد ٕ  

اي ددددمَٔ وعددددد م َدددد  ايعًدددددِ  ٕ ادددددرٝ ١   

 بٛ جٛاأٟ بم ٜا( فٗ ل   ف ْسدم ودمّ   
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ٚنمْدددديف ٦ًَٝدددد١ ب خبددددم  اي ٝبدددد١   ّم1409

ٚاي ضددم٥ا ااخالقٝدد١م  َددم ب ٜفمْٝددم فكددو  

و فيف  ٍٚ ج ٜو٠   ٝد١ ادو ل   ودمّ    

ّم بم ددِ  أٜهًددٞ ْٝددٛز(م ٚو فدديف   1622

 ٍٚ ج ٜدددددو٠    َ ٜهدددددم ٚبميتروٜدددددو   

م َٚددد  اْتٗدددم٤ 1690َوٜٓددد١ بٛ دددفٔ ودددمّ  

ايكدد ٕ ايسددمب  وعدد  ٚبواٜدد١ ايكدد ٕ اي ددمَٔ  

الل وعددد  لدددٛا  ادددوٚ  اي دددرف ٚا ددد 

ايسٝم ١ٝ ٚااأب١ٝم ١َٜٝٛ ٚ  بٛو١ٝم ٚقو 

بًغ ووأٖم    ٚ بدم ٦َد١ ٚ  بعدني ج ٜدو٠م     

ٖٚذا ممم  زوخ اذتهمّ دزومجمح نبرياحم 

فمضدددف ٚا ة ددددتعُمٍ ٚ ددددم٥ٌ ايعٓددددف    

  بٌٝ لٛق ٗم.

 ميالد الصخافة عيد العرب:

بمغددديف ادددا اي دددرمف١ ايع بٝددد١   

ختدددمّ ايكددد ٕ اي دددمَٔ وعددد    ايكدددمٖ ٠م    

ٚندددمٕ ايدددو وًددد٢ ٜدددو اذتًُددد١ اي  ْسددد١ٝ  

بكٝدددمأ٠ ادتٓددد اٍ بْٛدددمب ل فكدددو  ذضددد ل 

ايبع ددد١ ايعًُٝددد١ ا  افكددد١ يدددد٘ َفبعددد١ َدددٔ     

بدددم ٜا ٜدددوٜ ٖم  جدددالٕ ف ْسدددٝمٕم ٚ ٍٚ   

وٌُ بمش ل٘ ٖذٙ ايبع ١  ْٗم ْعد ل ثدالث   

ٚا ٗم  اذتٛاأث ج ا٥و دذواٖم بميع ب١ٝ 

ايَٝٛٝددددد١( عت  ٖدددددم ا عٝدددددٌ ارتعدددددم م 

ٚاةثٓتدددددددمٕ ايبمقٝتدددددددمٕ ادددددددو لم بميً ددددددد١   

اي  ْسدد١ٝم يددذيو لعددو اذتددٛاأث ايَٝٛٝدد١     

جددو٠ اي ددرف ايع بٝدد١م يهددٔ ااَدد  مل     

 1801ٜفددٌ فُدد  خدد ٚد اذتًُدد١ َددٔ َ دد   

لٛق دددديف اي ددددرٝ ١م يددددذيو بكٝدددديف ااَدددد١ 

ايع ب١ٝ ست ١َٚ َٔ اي رمف١ ذتد٢ قدٝو   

ومَددمح ستُددو وًددٞ بمشددم     27 اهلل هلددم بعددو 

ايهبري ف ْعد  ج ٜدو٠  ايٛقدم٥  ا  د ١ٜ(     

ّم ثدددِ  ْعددد ل ذهَٛددد١ ف ْسدددم   1828

ّم ٚ ٍٚ 1847ادتما٥ددد  ج ٜدددو٠  ا بعددد (   

 جٌ و بدٞ ااادٌ  ادو  ادرٝ ١ و بٝد١      

بم ددد٘  زم اهلل ذسددددٕٛ اذتًددد م ايددددذٟ   

   1855  دددا ج ٜدددو٠  َددد (٠ ااذدددٛاٍ(  

و  ادددو   محددد  1860اآل دددتم١ْم ٚ  ودددمّ  

فددددددم ص ايعددددددوٜمم ج ٜددددددو٠  ادتٛا٥دددددددب    

 اا بٛو١ٝ(.

 الصخافة يف شورية:

ل خ ل  ٛ ١ٜ   دادوا  اي درفم   

َددد   ْٗدددم نمْددديف  ٍٚ بًدددو و بدددٞ وددد ف      

ّم 1702ا فبع١ ٚنمٕ ايو   ذًب ودمّ  

َٚ  ايو مل لع ف  ٛ ١ٜ اي رمف١ دة   

م ذٝده ادو ل ج ٜدو٠  دٛ ١ٜ     1865 ١ٓ 

بعٓمٜد١  اشدو بمشدم ٚايدٞ  دٛ ١ٜم ٚنمْديف       

  ٝدددد١ جددددواحم فٗددددٞ ة لٓعدددد  دة  ٚاَدددد   

اذتهَٛددددد١ ٚ ْ ُتٗدددددم ٚدوالْملٗدددددمم د   

جمْدددب  خبدددم  ايٛةٜددد١ َٚدددم ٜكددد  فٝٗدددم َدددٔ  

ذٛاأث   ١ٝ نميعمٍ ٚايٓكدٌ ٚايففٝد م   

ٚنمْدديف ل ددو  بدد  ب  ادد رملم ْ دد ٗم   

بميً ددد١ ايفنٝددد١ ٚايٓ دددف اآلخددد  بميً ددد١    

ايع بٝدد١م نُددم  اددو   محددو وددمل بمشددم  

 1887 ٝم ١ٝ ومّ ايعمبو ج ٜو٠   بٛو١ٝ 

ٚنمْيف بميً ١ ايع ب١ٝ ٚايفنٝد١م ٚندمٕ   

 ا ٗم  أَعل(.

 الصخافة الصاخرة يف دمشق:

و فددديف ايدددوٍٚ ايع بٝددد١ ايهددد ري َدددٔ 

اي رف ايسمخ ٠م خما١ (خ   ٜمّ ايعٗو 

ايع ُددمْٞ ٚ ٜددمّ اةذددتالٍ ااجددٓ م ٚقددو     



 الصخافة اهلسلية الصاخرة يف دمشق

 

 183 

 

و ف َٔ  قفم  اي رمف١ اهلمي١ٝ ٜعكدٛ   

ٓعٛ  ا  دد ٟ ا ًكددب بدد بٞ ْ ددم ٠م ٖٚددٛ   َادد

ايددددذٟ  ْعدددد  ج ٜدددددو٠ ٖميٝدددد١ بم ددددد٘      

بدددم ٜام ٚندددذيو وددد ف أ دددفٟ ْكدددٛة   

ايددذٟ  ْعدد  زتًدد١ اي همٖدد١   ايكددمٖ ٠م  

فُ ددد  و فددديف ٦َدددمل اي دددرف اهلميٝددد١     

م 1897ايسدددمخ ٠ َ دددٌ ادددرٝ ١ ايع  ٜددديف 

م 1887م ٚايبب ددددددددددم٤ 1901ٚايٓسددددددددددٓمص 

م 1910ٚو فيف   ايع ام ادرٝ ١  خدٛل   

م ٚنٓدددددددمص ايعدددددددٛا    1923بدددددددمٍ ٚاي  

م ٚ  يبٓدددمٕ فٗددد ل ادددرف ٖميٝددد١ 1925

م ٚ ًسددددد١ً 1870نددددد ري٠ َٓٗدددددم ا ُٗدددددمز 

م ٚا ٓددددمغن ا ٓددددٕٛ  1870اي همٖددددمل 

م ٚايع  ٜدددددديف اي هددددددمٖٞ ايسددددددٝم  1927

م  َدددم  دددٛ ١ٜ فكدددو شدددٗول َع دددِ   1929

ستمف ملٗم داوا  ادرف  دمخ ٠ ٖميٝد١    

ْمقدددو٠م  َدددم أَعدددل ايعماددد١ُ فٗدددٞ ايددد   

ن ددد  اي دددرف ايسدددمخ ٠  شدددٗول ٚةأ٠  

 ٚاهلمي١ٝ َٚٔ ٖذٙ اي رف:

 الراوي: -1

ج ٜو٠ جوٜو٠ ٖمي١ٝم ٖهذا نتب 

د  جمْدب وٓٛاْٗدمم ادو ل   أَعدل       

ّم امذبٗم ٚ ٥ٝا حت ٜ ٖم 4/12/1909

لٛفٝددل اذتًدد م نمْدديف هلحتٗددم شددوٜو٠م   

جددددم٤   وددددوأٖم ااٍٚ:  ايدددد اٟٚ... ٜدددد ٚأ  

ا تُعدددمل ٜٚسددددُ  َدددم ٜددددوٚ  فٝٗدددم َددددٔ    

م ٜٚدددددوخٌ أٚا٥ددددد  اذتهَٛددددد١  ااذدددددواث

فري ٌ ايٓ   اي مقبم ٜٚ  م بني اي دم   

ٚاي م وم ٖٚٛ ٜفٌٝ يسمْ٘ و٢ً َٔ ٜفٌٝ 

ٜوٙم ٚبمإلمجمٍ فٗدٛ ْكدمأ ستعدّٛم ٜ فد      

قدددددو  ا إً دددددني د  ايٓحدددددّٛم ٜٚكدددددبو  

ا  سدددؤٜ وًددد٢ ايميعدددّٛم فدددال ٜ دددٌ د    

  ذعم٥ِٗ دة اي سًني ٚايمقّٛ...(

   44ٚنتبدددديف ايدددد اٟٚ   وددددوأٖم 

ؤ فًِ اةحتمأٜني ٚ ٛقِٗ  2/10/1910

يً ددددرمفٝني د  ا،ددددمنِم ٚذهُٗددددِ   

وًدددِٝٗ بماذهدددمّ ايععدددٛا١ٝ٥ َدددٔ  دددحٔ  

ٚغ اَددمل ٚلعًٝددل وًدد٢ ا عددمْلم نتبدديف     

يتضُٔ ذكٗدِ اقفاذدمح   لد يٝف شد ن١     

يضددُمٕ اي ددرمفٝني   ا،منُدد١م َ ددٌ   

شددددد ن١ لددددد َني اذتٝدددددم٠م ذٝددددده ٜدددددوف  

اي دددددرم    َفًددددد  ندددددٌ شدددددٗ  هلدددددذٙ 

 ن١ َبً محم فإاا فمج ل٘ ا  ٝب١ َٜٛمح ايع

نمٕ وًد٢ ايعد ن١  ٕ لدواف  وٓد٘م غدري      

 ٕ ٖددذا اةقددفاي مل ًٜددل  اْددمح اددمغ١ٝ َددٔ   

  ذو..

ٚوددٔ ايهتمبدد١ بميعمَٝدد١   اي ددرف  

اهلميٝددددد١ اةْتكمأٜددددد١ نتبددددديف ايددددد اٟٚ     

بعددددددوَم  21/10/1909وددددددوأٖم ااٍٚ   

جعًدددديف َددددٔ ْ سددددٗم ذًكدددد١ ال ددددمٍ بددددني    

ارتددٛاو ٚايعددٛاّ   غًددب ج ا٥ددوْم يسدد٤ٛ     

اذتدددس ٜسدددري نتمبٗدددم وًددد٢ خفددد١ بدددوٜ     

ايمَدددددمٕم ٚة ٜبدددددميٕٛ فُٗتٗدددددم ايعمَددددد١  ّ 

ا ت ًكيف و٢ً اااٖمٕم فٗدٛ ٜتالفد٢ ايدو    

ايددٓكو ٜٚ دد ص َبمْٝدد٘ بددميبال  ٚايددبرو 

فددددال ٜدددد ْف َٓدددد٘ ايعًُددددم٤ ٚة ٜسددددته ٙ   

 اي ك ا٤...(

ايدد اٟٚ   وددوأٖم ايعمشدد     ٚنتبدديف

حتدددديف وٓددددٛإ شدددد ن١   30/11/1909  

ايددفاّ ٚااٖددميٞ  ن مْددم ٜددم  ددٝوْم ْعددوأ    



 2222/ تشريً الثاىي –/ تشريً األول 619-618العدد  

 

184  

 

ذسٓمل ش ن١ ايفاّ َٚمهلدم َدٔ ااٜدمأٟ    

ايبٝضدددم٤ ٚوب ٗدددم ألكدددٛم ااًٖدددنيم  َددددم     

وًُٓدددم  ٕ جًدددوٖم َدددٔ خدددمّ اي دددمذتني ة 

لؤث  فٝ٘ نتمب١ ادت ا٥و ٚة.. ٚة.. ضتٔ ة 

ٚدمنددم ْعحددب  ْعحددب َددٔ  وُددمٍ ايعدد ن١

َددٔ ل اخددٞ ااًٖددني بدد ٕ نٝددف ٜ ضددٕٛ     

بم دددددددتبواأٖمم ٚة عتتحدددددددٕٛ وًٝٗدددددددم  ٚ  

 تٓعٕٛ ؤ اي نب بعحاللٗم ذت٢ ل ًا 

 فسمأ  وُمهلم(.

 ظهر بالك: -2

 . 1909ْٝسمٕ 2او ل   أَعل   

 أعطه مجله: -3

ادددرٝ ١  دددمخ ٠ ٖميٝددد١ ضدددمذه١    

 16/4/1909َسدد١ًٝم اددو ل بوَعددل   

شتمفددددددد١  ٚمل ٜدددددددذن  ا دددددددِ ادددددددمذبٗم

ن ريٖددددمم ٚنمْدددديف َ  قدددد١ بميوومٜدددد١م   

ٚجدم٤ل     بد  اد رملم و فديف ْ سددٗم     

  ْٗم ج ٜو٠ ٖمي١ٝ ضره١ٝ يعب١ٝ ل دو   

َددد ٠   اا دددبٛ ( ٚنتدددب حتددديف ا ٗدددم    

 ل ددو    ايعُدد  ندد ٠ ٚ  نددٌ   ددبٛ    

َ ٠م ٚ ٕ اي  م٥ٌ اي  ل  ٌ هلم ظتب  ٕ 

لهتب بمرتط ايهٛ ...( َٚم شمب٘ ايدو  

 ١ ٚايسإ ١ٜ.َٔ   ميٝب ايوومب

 اليفاخة: -4

ادددددددددددو ل   أَعدددددددددددل بتدددددددددددم ٜص   

نُدددم انددد  طددد ازٟم  َدددم   28/1/1910

ٖمشِ و ُمٕ فٝدذن  لدم ٜص ادوٚ ٖم      

م ٚنمْددددديف ج ٜدددددو٠ ٖميٝددددد١  28/2/1909

شدددٝفم١ْٝم ادددمذبٗم ٜٛ دددف ودددم ايدددؤٜ     

ااٖ اَددٞم ٚنمْدديف   ددبٛو١ٝم ٚنتبدديف    

 وٓددو اذتمجدد١ ل ددو  َٜٛٝددمح( ٚجددم٤ فٝٗددم      

ٟ ذدمف  دً مح    ... ٕ ق١ُٝ اةشفاى زتٝدو 

َ   جد ٠ ْكًدٗم بدميفٓ ..( ٚنمْديف ل دو       

    بددد  اددد رمل َدددٔ ايكفددد  اي ددد ريم    

يهٓٗدددم مل لعُددد  طدددٜٛالحم ٚبعدددو دٜكمفٗدددم   

بم ددِ  10/8/1911 اددو ٖم اددمذبٗم    

ايٓ مخدد١ ا  ددٛ ٠( ٚاددم ل ج ٜددو٠ ٖميٝدد١   

  بٛو١ٝ َ ٛ ٠م ُٚنتب    والٖدم  داا  

َ د ٚا( ٚادم ل     مل ٜسُعٛا فمْ إٛا هلدِ ٚز

ميٝدد١ َددٔ ايٓ ددٛو ٚا كددمةل ٚااخبددم م خ

فُم ٖٞ دة   دّٛ ٖميٝد١ ٚنم ٜهملٛ ٜد١    

َدد  نًُددمل قًًٝدد١ ٚلعًٝكددمل ةاودد١م ممددم  

 جعٌ وُ ٖم ٜٓك ف بمن اح.

 امسع وشطح: -5

ج ٜددددو٠ ٖميٝدددد١   ددددبٛو١ٝم اددددو ل 

بدددد  ب  ادددد رمل  6/4/1910بوَعددددل   

ا ري٠م ٚمل حتُدٌ ا دِ ادمذبٗمم نُدم     

بٝدددددد١ مل لعدددددد  َ ددددددمأ  اي ددددددرمف١ ايع   

ٚايسدٛ ١ٜ د  ا دِ ادمذبٗم  ٚ ست  ٜٗددمم    

ٚمل ٜ دددو  َٓٗدددم دة  ودددواأ قًًٝددد١ ذٝددده    

 ددددفرتٗم ايسددددًفمل ٚ غًكتٗددددمم ٚيعًددددٗم   

خٛزقتٗددددم.. إ ايسددددًف١ اي م ددددو٠ أا٥ُددددمح   

ختع٢ اي رمف١ اذت ٠ ايٓم١ٜٗم فكدو ٚ أ  

ؤ  ٥ٝا ذه١َٛ فٓمٜٚال  نسفٚ(  ْ٘ 

قددمٍ: "... ة  خددمف بٛابدد١ جٗددِٓ داا فتردديف   

. ٚيهددأ   لعددن َددٔ ادد ٜ  قًددِ   بددٛجٗٞ.

 ست   ادت ٜو٠".
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 الصعداٌ -6

ج ٜو٠ ٖمي١ٝ  أب١ٝ اْتكمأ١ٜ َ ٛ ٠م 

م ٚنمْددديف 1911ادددو ل   أَعدددل ودددمّ 

   بٛو١ٝ.

 املهاجر: -7

ادددددددددددو ل   أَعدددددددددددل بتدددددددددددم ٜص   

م يهٓٗددددددم مل لعُدددددد  دة د  11/1/1912

ّ ذٝدده لعفًددديفم ٚبعددو َٓعٗدددم   1914وددمّ  

 ومأل ف و ل ثم١ْٝ   ْ ا ايعمّ.

 بردى: -8

 اددددو ٖم   أَعددددل ستُددددو فُٗددددٞ  

اي دددمٟ بميً ددد١ ايع بٝددد١ اي  دددر٢ ٚايًٗحددد١   

م نتدددددب   1911اًٜدددددٍٛ  10ايعمَٝددددد١   

 والٖم  قدٌ اذتدل ٚيدٛ وًد٢ ْ سدو( بكٝديف       

م 1946ل دددو  بددد أ٣   وٗدددو  ندددمل ٚ(     

يهٓٗدددددم لٛق ددددديف ودددددو٠ َددددد ال َٓٗدددددم      

ٚ دددددددو٠ شدددددددٗ  ٚاذدددددددوم ٚ   31/7/1946

  بٛ  او  ق ا  بٛق ٗم  و٠  16/7/1947

 دو٠   10/8/1948ٚاذوم ثدِ لٛق ديف بكد ا     

  بٛ  ٚاذو  ٜضمحم نذيو   ْ ا ايعدمّ  

ذٝددددده لٛق ددددديف يعدددددٗ     23/11/1948  

 .2490ٚاذو بك ا   قِ 

بتدددددم ٜص  196جدددددم٤   ايعدددددوأ  قدددددِ  

ذددددٍٛ ا ٛقددددف اي ددددمَو َددددٔ  5/2/1947

يسدٛ ١ٜ  ...   ا فميب١ بإ جم  اإل هٓو ١ْٚ

لٓع  اي رف نٌ ّٜٛ  ْبدم٤ ٜٓكًدٗم ديٝٗدم    

شت ٖٚددددم وددددٔ اجتُددددم  زتًددددا ايددددٛز ا٤  

ٚأل ددد٘ شدددؤْٚم ٖمَددد١ َسدددتعح١ًم ٚلٛقددد      

ادددددوٚ  بٝدددددمٕ   دددددٞ وٓٗدددددم َدددددٔ قبدددددٌ   

اذتهَٛدددد١م ثددددِ لٓكضددددٞ ااٜددددمّم ٚ دددد  

ايًٝددميٞ ٚزتًدددا ايددٛز ا٤ ظتتُددد  ٜٚدددٓ و   

إٔٚ  ٕ ٜ و  ٖذا ايبٝمٕم ٚإٔٚ  ٕ ٜع ف 

ذهَٛتد٘   قضد١ٝ يدٛا٤    ايععب َم فعًيف 

د دددهٓو ١ْٚ ايع بدددٞ َٚفميبتٗدددم ل نٝددد١ 

بإ جموددددد٘ ٚد جدددددم  اا اضدددددٞ ايعدددددُمي١ٝ  

 ااخ ٣ ا  ت ب١ َٔ  ٛ ١ٜ. 

َٚٔ  خبم  ج ٜو٠ بد أ٣  ْد٘   وٗدو    

ْكال  ااٍٚ ايذٟ قمأٙ ذسأ ايموِٝم اة

خ جيف َ ا ِٝ اإلي دم٤ يً درف   ندٌ    

ا،مف مل ايسٛ ١ٜم َٚٓٗم ارٝ ١ بد أ٣  

 .2/4/1949   2ب قِ 

ٚبعدددددو اْتٗدددددم٤ وٗدددددو ايدددددموِٝ جدددددم٤  

ْكددال  اي ددمْٞم ٚايددذٟ قددمّ بدد٘  ددمَٞ      اة

اذتٓمٟٚم ف او  َ  َٛمح عتوأ بد٘ ودوأ   

ٚ  ددددم٤ اي ددددرف ايَٝٛٝدددد١ ٚا فبٛوددددمل  

ايوٚ ٜدددد١ ٚا،دددد  ٜٔ َٚ ا ددددًٞ اي ددددرف 

 2   8ٚٚنمةل ااْبدم٤ ااجٓبٝد١... بد قِ    
م ٚندددددمٕ فٝددددد٘ ايسدددددُمي  1950ذمٜددددد إ 

بددميعٛأ٠ د  اإلاددوا  َددٔ  ي ددرٝ ١ بدد أ٣  

جوٜدددددوم يهٓٗدددددم نمْددددديف قدددددو اْتكًددددديف  

 ًَهٝتٗم د  َٓري اي ٜا.

ٚوٓدددددوَم قدددددمّ  أٜدددددب ايعٝعدددددهًٞ 

ّ مل 29/11/1951ْكال  اي ميدددده   بددددمة

ٜٓ   د  اي درمف١ بم لٝدميم ذٝده ندمٕ     

نُددم قددمٍ ْددمبًٕٝٛ بْٛددمب ل "دْددأ  ٚجددا  

خٛفمح َٔ ثالث ج ا٥و  ن د  ممدم  ٚج دا    

 "َٔ ١٦َ  يف جٓوٟ...
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ف ادددددددو  قدددددددٛاْني جدددددددم٥ ٠ ألدددددددل   

د  أَدخ   1952اي رمف١م ثِ وُو   (  

اي ددرف بعضددٗم بددبعوم ْٚددمٍ بدد أ٣ َددم    

ْددمٍ غريٖددمم ذٝدده أزتدديف بدد أ٣ ٚا ٓددم        

 ف م لم بم ِ ايًٛا٤.

غ بًدددددديف  1958ٚ  وٗددددددو ايٛذددددددو٠ 

اي رف غ ب١ً قم ١ٝم ذٝه او  قمْٕٛ 

ايتٓددمزٍ وددٔ اَتٝددمزال اي ددرف ٚا ددالل 

 غريٖم.ْمٍ  ْٚمٍ ب أ٣ َم

ٜٚدددذن  ٖمشدددِ و ُدددمٕ   لم غتددد٘    

يً ددرمف١.. ٚبعددوَم قددمأ أفدد١ ايبًددو ذددم      

ايبعددده ايع بدددٞ اةشدددفانٞم ٚ  ايٝدددّٛ    

ااٍٚ ة ددددتالّ اذتددددم  َكميٝددددو ااَددددٛ     

 او  ا ًا ايٛطأ يكٝمأ٠ اي ٛ ٠ بالغدمح  

ْددددو وًدددد٢ َددددم ًٜددددٞ  بددددو٤اح َددددٔ   4بدددد قِ 

ٚذتدددد٢ دشددددعم  (خدددد  بٛقددددف     8/3/1963

 ضتددم٤ ايددبالأم  دادوا  اي ددرف   مجٝدد  

َدددددم ودددددوا اي دددددرف ايتميٝددددد١م  ايٛذدددددو٠   

ايع بٝدد١م بدد أ٣م ايبعدده(م ٚبعددو  قددٌ َددٔ   

اددددددو    13/3/1963  ددددددبٛ    لددددددم ٜص   

ايددددذٟ  ي دددد٢  4ا   ددددّٛ ايتعدددد ٜعٞ  قددددِ 

اَتٝدددمز اي ددددرف ٚا فبٛوددددمل ايوٚ ٜدددد١م  

ٚخددتِ ٚ غًددل  َددمنٔ طبعٗددمم َٚٓدد   ٜدد١      

أوددددد٣ٛ بدددددميتعٜٛو ودددددٔ ٖدددددذا اإلي دددددم٤م  

 ّ لٛق دددديف مجٝدددد   ٚمبٛجددددب ٖددددذا ا   ددددٛ

 اي رف ايسٛ ١ٜ.

 ُجخى: -9

اددرٝ ١ ٖميٝدد١ جو ٜدد١م  اددو ٖم     

أَعدددددل ستدددددٞ ايدددددؤٜ ادددددؤٜ بتدددددم ٜص    

بدد  ب  ادد رملم ٚبعددو وددمّ    11/2/1911

شم ن٘   حت ٜ ٖم خري ايؤٜ ايم نًٞ 

 ذٝدده لمآَدديف َدد  اددرٝ ت٘ اااددُعٞ(     

ٚام ل لٓع  اي هم١ٖ ٚاةْتكمأ ٚادتوم 

ٚاددددددم ل ل ددددددو  ب ُددددددمْٞ ادددددد رملم    

تُ ل   داوا ٖم ادتوٜو ذت٢ بوا١ٜ ٚا 

اذتدد   ايعم ٝدد١ ااٚ م فتٛق دديف ا ددبم    

 لك١ٝٓ ٚ ٝم ١ٝ.

 اليديه: -11

ج ٜددددو٠ ٖميٝدددد١ جوٜدددد٘  اددددو ٖم    

م 14/8/1911أَعددددددل وًددددددٞ اي دددددد ٠    

م نيٚنمْدديف ل ددو    نددٌ   ددبٛ  َدد ل    

نتبيف شعم ٖم  قٌ ارتري ٚدة فم هيف( 

ودوأاح   312ٚجم٤ل ب  رتنيم او  َٓٗدم  

ثِ لٛق يف   بوا١ٜ اذتد   ايعم ٝد١    فكطم

ااٚ م ٚبعددددددو وعدددددد ٜٔ ومَددددددمح  اددددددو    

امذبٗم ج ٜو٠ ١َٜٝٛ  ٝم ١ٝ ٚط١ٝٓ ذ ٠ 

م 15/11/1931بعٓددددددددددٛإ  ا سددددددددددم٤(   

ٚبعوٖم بعمّ ٚاذو  او  ج ٜو٠  اي بمي( 

  1/6/1932 . 

 الطبل: -11

اددددددو ل   أَعددددددل  ٜددددددمّ ايعٗددددددو   

اي ٝ ًٞ ايدذٟ لسدمٌٖ ند رياح   دادوا      

اي رف ٚا اللم او  ايعوأ ااٍٚ َٔ 

م ٚنمْيف ج ٜو٠ 10/11/1919ايفبٌ   

ٖميٝدددددد١  ٝم دددددد١ٝ اجتُموٝدددددد١ اْتكمأٜدددددد١    

َ ددٛ ٠م  َددم اددمذبٗم ٚ ٥ددٝا حت ٜ ٖددم    

ٜ دد اأ    فٗددٛ   . ّ. ى( ٖٚددٞ  ذدد ف ة ددِ ة 

اإلف ددددددددمي وٓدددددددد٘م شتمفدددددددد١ ا الذكدددددددد١  
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اةوتكددددددمٍم فكددددددو ٚ أ وددددددٔ ايسددددددًفمٕ  ٚ

ايع ُمْٞ وبو اذتُٝو اي مْٞ بعو خًع٘ ؤ 

و ش ايسدًف١ٓ ايع ُمْٝد١ قٛيد٘: "يدٛ ودول      

د  ًٜوز يٛضعيف  ست  ٟ ادت ا٥دو نًدِٗ   

    لٕٛ ايه ٜيف".

ٚندددمٕ َدددوٜ ٖم ا سدددؤٍٚ ا،دددمَٞ    

ستُددددٛأ يف ددددٞ اذتُ ددددٞم  َددددم َددددوٜ     

شدددددؤْٚٗم فٗدددددٛ ستدددددٞ ايدددددؤٜ ايبدددددوٜٟٛم 

 ب  ادد رمل َتٛ ددف١ ٚنمْدديف ل ددو  بدد 

اذتحِم يهٔ َ  أخٍٛ ايكٛال اي  ْس١ٝ 

 . 25/7/1920أَعل لٛق يفم ٚايو   

 احلنارة: -12

او ل ج ٜو٠ اذتُم ٠   أَعل   

ٖٚددٞ يٓحٝددب جمْددمم ٚنددمٕ    16/2/1919

 ٖدددم  بددٛ  َٚٝددد١  َددم َدددوٜ ٖم   ٜ ٥ددٝا حت  

اإلأا ٟ فكم ِ اهلُٝمْٞم ٚنمْيف ج ٜدو٠  

تكمأٜددد١ ٖميٝدد١  ٝم دد١ٝ  أبٝدد١ فهمٖٝدد١ اْ    

   نيَ ددددددٛ ٠م ٚنمْدددددديف ل ددددددو  َدددددد ل

اا دددددددبٛ م ٚجدددددددم٤ل بددددددد  ب  اددددددد رمل 

َتٛ ف١م ٖٚٞ َدٔ  ًسد١ً ج ا٥دو لٛفٝدل     

جمْدددم ٚ خٝددد٘ صتٝدددب جمْدددم اهلميٝددد١م ايددد   

نمْددديف لسدددتُ    ندددٌ اي ددد ٚف َ دددٌ     

ج ٜددددو٠ ايهدددد أٟ اهلميٝدددد١ ٚنددددمٕ قددددو     

م 1/2/1915 اددو ٖم   محدددو بتدددم ٜص  

ٚيد٘ وو٠ ج ا٥و ٖمي١ٝ َ ٌ ايب ًد١ ٚمحدم ٠   

بًدددوْمم ٚنًدددٗم نمْددديف لتعفدددٌ َدددٔ قبدددٌ  

ايسدددددًفملم ٚندددددمٕ ٜ ددددد  وًددددد٢   دددددِ  

اذتُددم ٠ وٓددو ايعٓددٛإ   مجٝدد  ادت ا٥ددو    

ايدد   اددو ٖمم مبددم فٝٗددم ج ٜددو٠ جدد ا      

ايهدد أٟم ٚقددو  ادددو  ج ٜددو٠ اذتُدددم ٠    

بم دددِ  خٝددد٘ صتٝدددب جمْدددم اْددد٘ َٓددد  َدددٔ     

دادددددوا  اي دددددرف ايددددد  حتُدددددٌ ا دددددِ     

 اذتُدددم ٠( ٚندددمٕ ٖدددٛ  ٥دددٝا ايتر ٜددد م  

 دد ي وددٔ ايددو فهتددب ا ددِ   يهٓدد٘ مل ٜ

  بٛ  ١َٝٚ( ٖٚٞ غري ج ٜو٠ اذتُم ٠ اي  

 . 1910او ل   بريٚل 

 العفريت: -13

َددٔ اي ددرف ايوَعددك١ٝ اا ددبٛو١ٝ    

   ٚاخدد  ايعٗددو  1920ايدد  اددو ل  دد١ٓ 

اي ٝ ًٞم ايذٟ لسمٌٖ ن رياح   داوا  

اي دددرف ٚا دددالل ايٓمقدددو٠م ممدددم  دددا 

عٗدو  اوواأ نبري٠ َٓٗم بمي ٗٛ م ف دٞ اي 

 38( ادددددو ل  1920 – 1918اي ٝ دددددًٞ  

زت١ًم َٛزو١ َم بدني أَعدل    16ارٝ ١ ٚ

ٚذًب ٚمحو ٚمحم٠ ٚأٜ  ايمٚ م ٚاند   

ط ازٟ   َٛ ٛوت٘   ٕ امذب ايع  ٜيف 

ستُددددو نمَددددٌ...!(م ٚاندددد  ًَددددٛذٞ   

َعحُددد٘ يًح ا٥دددو ايسدددٛ ١ٜ   ْٗدددم نمْددديف  

ج ٜددو٠ فهمٖٝدد١  أبٝدد١  خالقٝدد١م جددم٤   

نًُددد١ َدددٔ   ٚثٝكتٗدددم... فهًُددد١ خٛ ٝددد١  

لعدددبري ودددمَٞ .. ااخدددٛل  ٚ ارتٛلدددمٕ( ٚ   

لع ٜف امذبٗم.. اذتدم ص ايكضدم٥ٞ وًد٢    

ايع  ٜيف ستُو نمٌَم َٚدٔ ا ُهدٔ  ٕ   

ٜهددٕٛ ا ددمح َسددتعم احم ٚاندد ل  ْٗددم ة   

لعتُو ٚاٛةل اةشفاى دة بتٛقٝد  شدٝص   

 ايس بسددددت١ٝ( ٚ  بسدددديف ا ددددِ ندددد أٟ   

َعدددددد ٚف ٜٚعددددددأ اذتدددددد م ٚاندددددد ل  ٕ  

  ددددم٥ٌ ايدددد  ل ددددٌ ايع  ٜدددديف  ددددُٝمم اي

مبح أ ا تالَٗم بٝوٙم ٚ ٕ مثدٔ ايع  ٜديف   
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ايٛاذدددوم  ٟ مثدددٔ ايٓسدددإ١ ايٛاذدددو٠ َدددٔ   

ايعدددددددوأ... ٚندددددددذيو ايعٓدددددددٛإ ٚايددددددد قِ  

اي ٜددوٟ... فٗددٞ َ ميٝدد١   اهلددمٍ ٚا ددمايم  

 ٚجم٤ل   مثمْٞ ا رمل ا ري٠.

 أبو اليواس العصري: -14

 ٜدددمّ  1922ادددو ل   أَعدددل  ددد١ٓ 

ادبمي ندٌ    غٛ ٚم ٚنمْيف ختد د يًكد ا٤  

ٜدّٛ  ذدوم ٚبعددو دغالقٗدم  ادو  اددمذبٗم     

ارٝ ١  ابٛ ف اص(   ايالاقٝد١م ٚندمٕ   

 َوٜ ٖم ا سؤٍٚ ستُٛأ َٓا ٖم ٕٚ.

ان  ط ازٟ   َٛ دٛو١ اي درمف١   

ايع ب١ٝ   ٕ  َني  عٝو  او ٖم   أَعل 

(  َدددددم ٖمشدددددِ و ُدددددمٕ  1921 دددددٛز  3  

 فددذن    نتمبدد٘ اي ددرمف١   ايالاقٝدد١ 

بم ددِ  محخمادد محاقددٝني ٚيعددايالدددد  ٜبددوٚ  ٕ ي

 بدددٞ ْدددٛاصم فكدددو   ٜٓدددم  ْددد٘   َ ذًددد١      

اذتهددِ ايع ُددمْٞم اددو ل   ايالاقٝدد١    

وو٠ ارف بم ِ  بدٛ ْدٛاصم وهدمز  بدٛ     

ٖدددٞ   ْدددٛاصم  بدددٛ ْدددٛاص ادتوٜدددوم ٖٚدددم    

ج ٜو٠  خ ٣ ٜ دو ٖم ةاقدمْٞ   أَعدل    

ايعمادد١ُ ٖٚددٛ  َددني  ددعٝوم ٚحتُددٌ ا ددِ  

  بدددددٛ ْدددددٛاص ايع ددددد ٟ( ٖٚدددددٞ ج ٜدددددو٠    

و  ٜدّٛ ايسدبيف ٚاي الثدم٤ َدٔ     فهم١ٖٝ ل 

نددٌ   ددبٛ م ٚقددو  اددو   ٍٚ وددوأ َٓٗددم  

 (.1921ذمٜ إ  25  ّٜٛ ايسبيف 

ٚقددددو جددددم٤   وددددوأٖم ااٍٚ حتدددديف    

وٓددددٛإ  َفميٝددددب ايعددددمّ(:   بددددٛ ْددددٛاص    

غتمطدددب فإمَددد١ ادتٓددد اٍ غدددٛ ٚ ٚبًسدددمٕ  

 أَعل:

 ٖدددددذٟ َفميٝدددددب ديٝدددددو  فعتٗدددددم  

  

  ّ  فددددمْعِ بٗددددم ٜددددم اددددمذب اإلْعددددم

   

ِ   ٚ ن ّ بٗدم ذتد٢    لهدٕٛ ب ضدًه

  

 لدددددذنم  دذسدددددمٕ اٖدددددٌ ايعدددددمّ

   

ٚنتددب اددمذبٗم  َددني  ددعٝو  ٖددذٙ   

ادت ٜو٠ قو ا تإ ْم اهلل   دادوا  ٖدذٙ   

اي دددرٝ ١ ااٚ  َدددٔ ْٛوٗدددم    دددٛ ١ٜم   

ْدددمٖحني فٝٗدددم َدددٓٗخ ادت ا٥دددو ااٚ بٝددد١م   

ٚج ٜو٠ ق ٙ نٛز ايفنٝد١م   ايت دٜٛ    

اهلميدددٞ  ايهم ٜهدددملري( ٚ دددبو ا عدددمْٞ   

ميدددددب فهدددددمٖٞ اْتكدددددمأٟم  ادتوٜددددد١   ق

َد اوني   ايددو  اٚام ارتماد١م َٚعددم    

ايعمَدددد١م ٚاوددددؤٜ ايكدددد ا٤  ٕ ْٓددددمٙ وددددٔ     

ايعإ ددددددٝمل   نددددددٌ َددددددم ْهتددددددبم    

ةوتكمأْددددم  ٕ ادت ٜددددو٠ ًَددددو ق ا٥ٗددددمم ة 

ااددرمبٗمم ٚ ٕ ْمٜددوِٖ َضددم٤ ٚحتسددٝٓمح  

 نًُم زاأٚا دقبمةح ٚلعحٝعمح(

ٚقو  او   َدني  دعٝو زتًد١ اا إٔ    

م ٚاي ابفدد١ 1927أْدد٢ م ٚايعدد م اا1919

م ٖٚددددٛ  1939م ٚايه ددددمي 1938ااأبٝدددد١ 

ممدددٔ َدددم ص اي دددرمف١ بميٛ اثددد١ َتددد ث اح     

ب بٝ٘م فكو نمٕ  بٛٙ ايعٝص ستُو  عٝو 

ذسددٔ  ددعٝو  ٍٚ َددٔ  اددو  اددرٝ ١       

 ايالاق١ٝ ٚايسمذٌ ايسٛ ٟ نً٘.

ٖددددذا ٚقددددو  اددددو  َٗددددوٟ ايًددددٛجٞ   

ٚ محدددو ايعٝتدددمْٞ ج ٜدددو٠   بدددٛ ايٓدددٛاص(     

 . 1928(   13بوَعل   
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 حط باخلرج: -15

ج ٜدددو٠  ٝم ددد١ٝ فهمٖٝددد١ َ دددٛ ٠   

  دددددبٛو١ٝم  ْعددددد ٖم ٖمشدددددِ خمْهدددددمٕ    

بوَعدددددددددلم اددددددددددو  وددددددددددوأٖم ااٍٚ    

م ٚنددددددمٕ َددددددوٜ   ٝم ددددددتٗم  2/1/1924

لٛفٝددل ذسددٔم ٚجددم٤ل بدد  ب  ادد رملم     

نتبدددديف   وددددوأٖم ااٍٚ   ْٗددددم اَتددددواأ   

ادت ٜددددو٠ ذددددط بددددمرت د ايدددد   اددددو ٖم   

إٔٚ  ٕ  1909فإدد ٟ ايبددم ٚأٟ   أَعددل  

ٜض  ا ٘ وًٝٗمم ٚنمٕ ٜض  وًٝٗم ا ِ 

ستُدددو ودددم ف اهلبدددٌم ٚندددمٕ اهلبدددٌ قدددو  

 اددددددو  د  جمْبٗددددددم ج ٜددددددو٠ ايسدددددده١   

ثدددِ  ٚق ٗدددم يعدددو٠  شدددٗ    1909اذتحمزٜددد١ 

 يٝت  غ دت ٜو٠ ذط بمرت د(

نمْديف ذددط بدمرت د حتُددٌ شددعم ٖم   

فددٛم وٓٛاْٗددم  قددٌ ارتددري ٚدة فم ددهيف(     

 ٚبعو لٛق ٗم  او  خمْهمٕ ج ٜو٠ يسمٕ

م ٚمحًددديف  قددددِ  11/7/1927ااذددد ا     

لسًسددددٌ ج ٜددددو٠ ذددددط بددددمرت دم ٚاددددم    

َددٔ  ددٓتٗم  59َددوٜ ٖم ا سددؤٍٚ   ايعددوأ 

 زنٞ ايكو ٞ. 1925اي م١ْٝ 

جم٤    ذدو  ودواأٖم  اي درمف١      

ٖذٙ ايبالأ بني ْم ٜٔم ْم  اذته١َٛ ْٚدم   

ايععبم دٕ لهًدِ ٜدم ٜٚدالٙم ٚدٕ  دهيف     

  ٟ دٕ  ٜم ٜٚالٙم ٖٚهذا ذط بدمرت د  فٓدو

ذهٝٓم ايوغ ٟ ٜٓكِ وًٝٓم  ٚيٝم٤ ااَٛ م 

ٚدٕ  ددهتٓم  غضددبٓم ايدد  ٟ ايعددمّم ٚاهلل   

شدددد٤ٞ بددددٝرريم ا دددد َٛ ٕٚ ة ٜ ٜددددوٕٚ  ٕ    

ٜسدددُعٛا اذتكٝكددد١م ٚايعدددعب ة ٜ ٜدددو  ٕ    

لسهيف ادت ا٥و اي  ٖٞ يسمٕ ذمي٘ ؤ 

  وُمٍ اي م ني(

ٚجددددم٤    ذددددو  وددددواأٖم   ٣ٚ  بددددٛ  

ٖدٞ ندم    ذتمل١ ؤ ابٔ ْبملد١  ٕ ايعدٗمأ٠   

 بال   مٍ(

 َدددم ج ٜدددو٠ ذدددط بدددمرت د اااددد١ًٝ   

فهدمٕ وٓٛاْٗددم   1909ٚايد  ادو ل وددمّ   

ذط بمرت د ج ٜو٠   بٛو١ٝ جو١ٜ ٖميٝد١  

ومَٝدد١ اْتكمأٜدد١م ٚقددو اَتددمزل وددٔ غريٖددم  

بمبتهم ٖم اإلو ا  اهلميٞ ايسمخ م َ ٌ 

 : 1911(اا   13   53َم جم٤   ايعوأ 

 بم ل  م لهِ ٜم قّٛ فميتُسدٛا 

  

  دددم ٠ ايًدددٗٛ بدددني ايٓدددمٟ ٚايعدددٛأ  

   

فع بددددديف  بدددددم ل( وًددددد٢ بدددددم  أا ل  

ٚفددددددم ل ٚخددددددم لم لكددددددٍٛ أا ل أا٥دددددد ٠   

ايهسمأ وًد٢  م ْدم ٚادٓموٓم ٚنبم ْدم     

ٚا م ْمم ٚفدم ل ااَدٛاٍ بدني ٜدوٟ  دم       

اإلف ْخ ٚادٓموِٗ ٚنبدم ِٖ ٚاد م ِٖم    

ٚهلدددذا خدددم ل وما٥ُٓدددم ٚضدددع يف ُُٖٓدددمم 

 ٚام  ٜكٍٛ ايعمو :

٘   َسديف  دم لهِ     َ إدمح ٜ دمأ بدد

  

 فريآْدددم ٚجددد اأٜٔ يكدددو ن ددد ٚا    

   

 اددٓعتُٛ َددٓكالح فددمزأأ ٛ وحبددمح  

  

 بدد٘ ٚقًددتِ يكددو فمْددم ٖٚددِ خسدد ٚا

   

 ٚلتمب  ذط بمرت د اإلو ا  فتكٍٛ:

  ددددم لهِ( وًدددد٢ ٚزٕ محددددم لهِ 

ٚخسددم لهِم ٜعددأ  ٕ ايتحددم ٠  اددبريف   
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 ّ ارتسم ٠م إ اافٓوٟ وٓوْم ة ٜتٓدمزٍ  

ايٛطٓٝددد١م اْددد٘  فٓدددوٟ  د  يدددبا اايبسددد١

ٜسترٞ  ٚش ذٝم( ٜدذٖب  ذدوْم يٝعدفٟ    

بوي١ ًٜبسٗم فٝوف  مثدٔ اإلف صتٝد١  دا    

يريال ٚة ٜعفٟ ايٛط١ٝٓ بًري٠ فُدم  و دِ   

 يًٛطٔ. ذسٓمح

 فميتُسدددددددددٛا( ان ٖدددددددددم ايعدددددددددٝص 

  نتمبدد٘ ايددذٟ  ددمٙ  ذسددٔ   نٓددو ٜن

اةيتُمص   طًب َم ب ٜوٟ ايٓمص( فكمٍ: 

 ٣ٚ  بدٛ ذتملدد١ وددٔ ابددٔ ْبملدد١  ٕ ايعددرمأ٠  

يتُددمص َعٓدد٢ ٖددٞ نددم  بددال   ددمٍم ٚيال

ٍٕ ايهددد ا٤  ٚ  َ ميددد٘: ااٖدددب د   ذدددو  ثدددم

ايع ُم٤  ٚ ايٛجٗدم٤ ٖٚدؤة٤  ذدط أ جد١م     

ٚاطًدب َٓدد٘  ٕ ٜسدع٢ يددو بٛفٝ د١ بعدد      

كسددّٛم لٓددمٍ مجٝدد  َددم    ٕ لددوف  ايدد زم ا  

لفًددبم ايددتُا بعضددِٗ َددٔ نددبري  لبدد١      

فكمٍ يد٘: بوْم ذًٛلٗمم قمٍ: َٚم ذًٛلٗم ٜم 

 دٝوٟ..  ف جمبدد٘: وعدد٢  ٚ ففددٛ  محددو  

 ٖٚذا  َ  ة خالف ب٘.

 وددٛأ( دو ابٗددم وًدد٢ ٚزٕ جددٛأ ٖٚددذا 

  اب  ا سترٝالل   ايعمّم نُم قًٓم:

   بعدد١ يددٝا هلددم   شددمَٓم ٚجددٛأ    

  

 اي ٍٛ ٚايعٓكم٤ ٚارتٌ ايدٛ  ٚادتدٛأ  

   

فمل نٛا اي كري ٜسف ايدفا  ٜعدٝن   

ٚدة فعُ ٙ ة ٜعٝن.... أوٛا اي دٓموٞ بدال   

 ٚاوددٞ ٜ نددٌ ٖددٛا٤ ايسددُم٤ ٜٚعدد   َددٔ    

 ٛاقٞ ا م٤م  ٚ نُم قمٍ ا   تمْٞ  ٚقٌ 

 هلِ  ٕ ٜعروٚا فذاى نم  اي ك ا٤(

ٚممم نمْيف لٓع ٙ ذط بمرت د غري 

 ٞ ذهُٝدمل ارتد دم ٖٚدٞ     اإلو ا  اهلميد

َعم ضمل شع ١ٜ َٔ ْ ِ   بٛ ايعُكُل( 

(اا   13اي دمأ      53فكو جم٤   ايعدوأ  

 جم٤ َٔ ة١َٝ ذط بمرت د: 1911

 طٓدددمج  ايددد ز فٝٗدددم َٓتٗددد٢  ًَدددٞ

  

 ٚق ع١ ايًرِ لٓٗمْٞ ؤ ايهسٌ

   

  نًددٞ  خددرياح ٚ نًددٞ  ٚةح ق دد  

  

 ٌ    أٖٓٗم  كسل ارتبمال ٚاشدت 

   

 اي ٍٛ قميٛا: خذ

 قًيف: ا مٍ  أٖٔ يٞ

 قميٛا: ٌٖٚ ش يف َمةح

 قًيف: ب طًًٞ

 فِٝ ايكٝم١َ قمَيف

 ٚايضحٝخ وًٞ

 ٚااَ   ٌٗ بسٝط

 ذني لوف  يٞ

ٚيًددددددذٟ  ٚ أْددددددمٙ ٜكددددددٍٛ ايبددددددمذ ٕٛ 

ٜؤخذ و٢ً اي درف   ٚا ؤ خٕٛ يً رمف١:

اهلميٝددد١ ٖبٛطٗدددم د  َسدددت٣ٛ ايعمَٝددد١      

 ٌ وددذ ِٖ   ايددو  بعددو َددم لهتددبم ٚيعدد

وٓددو َع ددِ  فدد اأ ايعددعبم  ل عددٞ ااَٝدد١

ٚدمنددم  ثبدديف ٖددذا   أ ا دد  ٖددذٙ اجعددٌ   

ايكم ئ َفًعمح و٢ً بعو َم نمْيف لٓع ٙ 

 ارف ايو ايمَمٕ.

 املصارع: -16

ادددو ل   وٗدددو ا  دددٛ  ايسدددمَٞ    

اي  ْسٞ   اٟم ٚنمْيف ٖمي١ٝ َ  طد١م  
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ٚنمْدديف ل ددٌ   ندد ري َددٔ ااذٝددمٕ د   

اإل  مف   ْكوٖمم ٚان  ٖمشِ و ُمٕ 

  لددم ٜص اي ددرمف١ ايسددٛ ١ٜ  وددني  دد اٟ  

  وٗددددو  2/1/1925َ ٛضددددمح  ددددمَٝمح    

 ٥ددٝا ايوٚيدد١ اددبرٞ ب نددمل ارتميددوٟ    

   69ايددددددددذٟ  اددددددددو  ايكدددددددد ا   قددددددددِ    

م ٚايددددددذٟ ٜددددددٓو وًددددددد٢  ٕ   15/4/1925

يددد ٥ٝا أٚيددد١  دددٛ ١ٜ  ٕ ٜددد َ  بٓدددم٤ وًددد٢   

قدددفاي ٚزٜددد  ايواخًٝددد١ بتعفٝدددٌ  ٚ ودددوّ     ا

دأخمٍ نٌ ج ٜو٠  ٚ ْع ٠ لٓع  َكمةح  ٚ 

 خبددم اح َددٔ شدد ْٗم لٗٝددٝخ ايدد  ٟ ايعددمّم  ٚ  

دٖمْددددد١  ٥دددددٝا أٚيددددد١  دددددٛ ١ٜ  ٚ  وضدددددم٤ 

اذته١َٛم ٚندذيو ا دٛف ني ا ًهدٝني    

ٚايعسه ٜني   نٌ أٚا٥  ايوٚي١م ٖدذا  

ايكددد ا  فددد    دددفٛل٘ وًددد٢ اي دددرمف١م   

َهٛث٘    ٛ ١ٜم  ٚيهٔ   اٟ مل ٜفٌ

ذٝدده ٖدد   د  بددريٚل بعددو ا عددم ى ايدد   

اْويعيف ضدو ا سدتعُ  اي  ْسدٞم ٚاْتٗد٢     

 (.1/11/1925وًُ٘    ٛ ١ٜ بتم ٜص 

 اخلازوق: -17

 اددددو ٖم   أَعددددل ستُددددو بسددددِٝ  

م ٚ  بعددو ا  ددمأ   2/8/1928َدد اأ   

م ٚنمْدددديف ٖميٝدددد١ اْتكمأٜدددد١  أبٝدددد١  1926

ني َ ٛ ٠م ٚجم٤ل ب  ب  ا رملم ٚقو ب

امذبٗم   ووأٖم ااٍٚ  ٕ ة ش ٕ يد٘   

ااذدما  ٚة شدد ٕ هلدم بدد٘ ٚ ٕ ايدٛطٔ فددٛم    

ادتُٝددددد م ٚقدددددو وُددددد ل طدددددٜٛالح ذٝددددده  

ٜدّٛ   1941ا تُ ل   اي وٚ  ذتد٢ ودمّ   

 خٛزقتٗم ايسًفمل اي  ْس١ٝ.

يهٔ امذبٗم  لبعٗم ب رٝ ١ جوٜدو٠  

١  2474بم ددددِ ااخبددددم  ٚبدددد قِ  م 21ٚايسدددٓد

تٗم   ذٝه  لبٗم و٢ً لسًسٌد   ارتدمزٚم    ٓد

ٚودددوأٖمم ثدددِ  ادددو  ادددرٝ ١ ثمي ددد١ بم دددِ  

ا واوب ٚنمْيف ٖمي١ٝم ٚقو جعًٗم اَتواأاح 

مم ٚيعدٌد ا ددتُ ا ١ٜ ارتددمزٚم طددٜٛالح    ددم قبًدٗد

اْٗددددم نمْدددديف   وٗددددو ا  ددددٛ  ايسددددمَٞ  

اي  ْسددٞد    دددٛ ١ٜ  بْٛسدددٛ( ذٝددده ٜعتددد   

وٗددددوٙ ايعٗددددو ايددددذٖ  يً ددددرمف١م ف ٝددد٘د    

م   ازأٖددد ل اي دددرمف١ ازأٖدددم اح ة  َ ٝددٌد يددد٘د

ادددددرٝ ١م  26زتًددددد١ ٚ 34ذٝددددده و فددددديف  

ٚنددمٕ بْٛسددٛ ا ددتًِ َهددمٕ أجٛفٓٝدٌد       

م ٖٚددددٛ ايددددذٟ وددددني قمضدددٞد  13/10/1926

أَعددل لددمد ايددؤٜ اذتسددأ  ٥ٝسددمح  ًددا      

ايٛز ا٤ بوةح َٔ ايواَمأ  محو ْدمَٞم نُدم   

 نً ٘ بتعهٌٝ ذه١َٛ َؤقت١.

 احلوت: -18

ادددددرٝ ١ ٖميٝددددد١ اْتكمأٜددددد١  خالقٝددددد١  

ف ٜدو  دالّ وًد٢ شدهٌ     َ ٛ ٠م  او ٖم 

م 1926اددد ر١ ودددمّ   16زتًددد١ اددد ري٠    

ٚنتدددب فدددٛم وٓٛاْٗدددم  ايدددٛطٔ فدددٛم نددٌد   

ٛال     ٤( ٚا ددتُ    اددوٚ ٖم وعدد   دٓد شدٞد

ذٝددده  ادددو  ادددمذبٗم بعدددوٖم  1936ي مٜددد١ 

م٤ ٚنمْدددديف ألحددددِ  ندددد م     زتًدددد١ ايضدددٝد

 ٚو فٗم ب ْٗم ج ٜو٠ و ب١ٝ جمَع١ َ ٛ ٠.

 الصهاو: -19

م ج ٜو٠   بٛو١ٝ  أب١ٝ  مخ ٠ ْمقو٠

 اددو ٖم   أَعددل ستددٞ ايددؤٜ ايبددوٜٟٛ  

   يف ا رملم او  ايعوأ ااٍٚ َٓٗدم  

  10/10/1927 . 
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 املضخك املبكي: -21

َدددددددٔ  ٖدددددددِ ا دددددددالل ايسددددددددمخ ٠    

ايوَعددددك١ٝم اددددو ل   وٗددددو ا ٓددددوٚ     

ايسدمَٞ اي  ْسدٞ بْٛسدٛم   سدٗم ذبٝددب     

م ٚا ددتُ ل  1929نرميدد١ بوَعددل  دد١ٓ   

ذٝددددده لٛق ددددديف ْٗم٥ٝدددددمحم  1966د   ددددد١ٓ 

نمْدددددديف هلحتٗددددددم ومَٝدددددد١   لعًٝكملٗددددددم   

ايسٝم ١ٝ اذتمأ٠م ٚقو لع ضديف ن ريٖدم   

يًتٛقف ٚا سم٤ي١ وو٠ َ ال َٔ ايسًفمل 

اي  ْسددددددد١ٝ ٚذهَٛدددددددمل ايبًدددددددو بعدددددددو    

 اة تكالٍ.

ا ددتعًُيف ا ضددرو ا بهددٞ اي  ددِ   

ايهم ٜهملريٟ يًتعبري اهلميدٞ  دم عتدوث    

  جٗددددمز ايوٚيدددد١ َددددٔ خفدددد  ٚاضتدددد افم 

نتبيف َ ٠ ختمطب ا سٝٛ بريا  اذتمنِ 

اي  ْسٞ وًد٢  دٛ ١ٜ  ... ذتد٢ ل ٗدِ وًد٢      

  ٟ خمزٚم بوْم ْ  ٞ..(

َٚددددٔ ا عدددد ٚف  ٕ وددددوأٖم ااٍٚ مل  

 عتٌُ لم غتمح... 

ٚقو و فيف ا ضرو ا بهٞ َٔ بني 

خدددري٠ اي دددرف ٚا دددالل ايددد  و فتٗدددم    

 ٛ ١ٜ   لًو ا  ذ١ًم فٗٞ ة لكٌ  ُٖٝد١  

ٚج ٜو٠ ايكبا ٚج ٜو٠ ؤ زت١ً اذتوٜه 

ااٜددمّم ٚقددو قددمٍ ٖمشددِ و ُددمٕ   لددم ٜص   

اي رمف١ ايسٛ ١ٜ  ٖذٙ ا ١ً لعتد  ألدل   

 ا٥و٠ ا الل ايسدمخ ٠ ايهم ٜهملٛ ٜد١   

ايدددددد  و فتٗددددددم اي ددددددرمف١ ايع بٝدددددد١      

 لم غتٗم(.

 

ٚقددو جددم٤   وددوأٖم ااٍٚ  ... ٚبعددو   

فٗذا شهٌ جوٜو َٔ اي رف قو  بكٓم 

ع ب١ٝم فٗٛ  ٌٗ َ ٝو ديٝ٘  ن   ايبالأ اي

ل لمي ديٝ٘ ايٓ ام ٚلًذ ب٘ ا فميعد١م فكدو   

 دددد٦ِ ايكدددد ا٤ ادتددددوٜملم فضددددالح وددددٔ  ٕ 

ايفبٝعددددد١ ايبعددددد ١ٜ  ٝدددددٌ د  اهلميٝدددددمل   

ٚا ضددرهملم ٚقددو شددع  ا ددوإٔٚ  ْدد٘    

نُددم عتتددمد ايفعددمّ د  ل ً ددٌ ٚلع دد      

َٚكددددبالل يتكدددد٣ٛ ايعدددد٠ٛٗ ديٝدددد٘ ٜٚسددددٌٗ   

ٖضدددُ٘م ة  دددُٝم وٓدددو  ادددرم  ا عدددو٠    

يضدددعٝ ١م ٖهدددذا اي دددرفم ة  ددددُٝم    ا

ايسٝم دد١ٝ َٓٗددمم فإْٗددم حتتددمد د  ل ً ددٌ     

ٚلع دد   ظتعددٌ ق ا٤لٗددم يذٜددذ٠م فًٝتُٗٗددم  

ايكدددم ئ بعددد١ٝٗ قٜٛددد١ جدددواحم ة  دددُٝم داا   

نمٕ َٔ اٟٚ ا عو ايضعٝ ١  ٜضدمحم ٖدذا   

فضدددالح ودددٔ  ٕ قددد ا٠٤ اهلدددمٍ ٜمٜدددٌ اهلدددِ      

ٜٚع ي اي و ... فبٓم٤ وًٝد٘   ٜٓدم  ٕ ْسدو    

  اي دددددرمف١ ايسددددددٛ ١ٜم   ٖدددددذا اي دددددد اغ 

ف ادددو ْم ٖدددذٙ ادت ٜدددو٠ بٗدددذا ايعدددهٌ   

يٓكدددو   ٕ ْ دددٌ   لٓ ُٝٗدددم د  َسدددت٣ٛ  

اي ددرف اي اقٝدد١م ة  ددُٝم ٚ ٕ اي ددرف  

َ (٠ امف١ٝ لعها وًٝٗدم أ جد١ َسدت٣ٛ    

ااَِ ٚا تعواأٖم ايفبٝعٞم ٚيهٞ ْكدّٛ  

بٗذٙ ا ١ُٗ  ذسٔ قٝمّ قو ال كٓم َ  خري٠ 

١م نُم  ْٓم اي  مَني ا عٗٛ ٜٔ   ا وٜٓ

ال كٓددم  ٜضددمح َدد   شددٗ  ايهتددم  اهلددميٝني 

يٝهتب نٌ مبدم غتدتو بد٘..  َدم خفتٓدم      

فإْٓم ْعمٖو ايك ا٤ و٢ً  ٕ لهٕٛ ا عت١ 

اددمأق١ ٚيددٛ  غضددبيف ايددبعوم ٚة صتعددٌ    

َٛق ٓم َٛقف ااذٓف ايدذٟ ندمٕ ٜسدُ     
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َددددوي ايعددددع ا٤ بٝمٜددددو بددددٔ َعمٜٚدددد١ ٖٚددددٛ  

 ددددمنيفم فًُددددم  دددد ي٘ َعمٜٚدددد١.. َميددددو    

م ألدد ..  قددمٍ: دْددأ  خددمف    ددمنيف ٜددم  بدد 

اهلل لعددددم  داا نددددذبيفم ٚ خددددمفهِ داا   

 اوقيف..! 

فدددٓرٔ ْسدددع٢ د   ٕ طتدددمف اهلل     

اددد اذتٓم ٚ َدددم وبٝدددو اهلل فدددإاا غضدددبٛا    

 ٚضتٔ ْكٍٛ اذتكٝك١ فًٝع بٛا ايبر ..(

ٚي دد اذتٗم ادتوٜدد١ ايما٥ددو٠ طميتٗددم   

ٜددو ايتعفٝددٌ وددو٠ َدد الم ثددِ لٛق دديف َددو٠  

وٚ    (خد   ط١ًٜٛم ومأل َٔ بعوٖم يً د 

 م يهٓٗم مل لعن طٜٛالح.1962شٗ  (  

 أوقات تعطيلها:

لعفًددددددددديف ا ضدددددددددرو ا بهددددددددٞد    

 دددو٠ شددٗد  ٚاذدددو وكٛبددد١ هلدددم     27/3/1945

اْٗم  مأل    إ ٜتٗمم نُدم لعفًديف     

م ندددددددددددذيو لعفًددددددددددديف     12/11/1945

 دددو٠ شددٗد  ٚاذدددو فكدددطم ٚقدددو    7/9/1946

م   أَعدددل وًددد٢ شددددهٌ       وٝدددو ل خٝ ددٗد

م 23/8/1962ادددددرٝ ١  أبٝددددد١ ٖميٝددددد١     

ٚبم ِ جٛ د نرميد١م   2498ٚمب  ّٛ  قِ 

 .  1966يهٓٗم لٛق يف ْٗم٥ٝمح  ١ٓ 

 الياقد: -21

م 1930 ٜدددم    6ادددو ل بوَعدددل     

ٖٚدددٞ ْمقدددو٠  أبٝددد١ وًددد٢ شدددهٌ زتًددد١م    

ل و  َ ٠   اا بٛ م ٚنمْيف  ٝم تٗم 

ايٓكددو ايٓمٜدد٘ يسددم٥  اذتددٛاأث ٚايٛقددم٥ م    

ٚايتعًٝل وًٝٗدم بً د١  اد١ٓٝم حت دس ايً د١      

ايع بٝددد١ َدددٔ ايتبدددذٍ ايدددذٟ اضتفددديف ديٝددد٘   

 ن ريال َٔ اي رف.

 عصا اجلية: -22

ج ٜدددو٠  ٝم ددد١ٝ  دددمخ ٠  ادددو ٖم    

يدددريٚ  بٗدددم   م1947ْعددد ٠ ايدددت ً  ودددمّ   

اذتهَٛمل ٚظتعًٗم َستك١ُٝم فٝكٍٛ   

ووأٖم ااٍٚ: و دم ادتٓد١... ايد   ٚضديف     

بٗددم اذتهَٛددمل ٚ ددٝف ل وًٝٗددم ٚوًدد٢     

َكدددددو الٗم َٚ دددددم٥ ٖمم ٚهلدددددذا ايسدددددبب  

بميذال اخفْم ا ِ و م ادت١ٓ.. ٚ  أْمٖدم  

 ددمخ ٠م ة يًففٝدد٘ ٚايتسدد١ًٝم ٚدمندددم إ    

اإلاددددالي ايسددددمخ  خددددري َددددٔ اإلاددددالي    

ِٗم فكددو قٝددٌ:  دٕ ايعددعب ايددذٟ ة   ا ددتح

 ٜضرو ٖٚٛ ٜعٌُ.. ٖٛ شعب ة ٜعٝن(

م ٚ ي دٞ  7/10/1948ٚقو لٛق يف   

م ثددِ  ي ٝدديف   وٗددو   1949ايتٛقٝددف وددمّ  

 2ذسددأ ايددموِٝ مب  ددّٛ لعدد ٜعٞ  قددِ     
ٚوٛضددديف ٚقتٗدددم  2/4/1949ٚاي دددمأ    

 يري٠. 5000مببًغ ٚقو ٙ 

 وددمأ داددوا ٖم   1950ذمٜدد إ  2  

ٚنددمٕ ست  ٖددم طًعدديف   و ُددمٕ شددر ٚ م 

ادددم  ادددمذبٗم   29/7/1951ل ًددد م ٚ  

 1958(   21ٚجٝدددد٘ ايبددددم ٠م يهٓٗددددم    

 غ بًيف ن ريٖم ٚخٛزقيف.

 دمشق: -23

ْكددددال  اي ددددمْٞ اددددو ل   وٗددددو اة

ايذٟ قمّ ب٘ ستُو  مَٞ ذًُدٞ اذتٓدمٟٚ   

ذٝه طمي بعٗو ذسدأ   1949/( /14  
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 شددٗ   4ايددموِٝ ايددذٟ مل ٜبددل  ن دد  َددٔ  

عٗدوٙ ادو  قدمْٕٛ اي درمف١     َٜٛمحم ٚب 14ٚ

َ  لعوٜاللد٘م ٚادو  ايكد ا   قدِ      53 قِ 

ا تضدددددُٔ قم٥ُددددد١  1951ذمٜددددد إ  2   8

ب  ددددم٤ اي ددددرف ايَٝٛٝدددد١ ٚا فبٛوددددمل   

ايوٚ ١ٜم ٚقو او ل   ٖدذا ايعٗدو ودو٠    

 ارف ٚزتالل َٓٗم ايهًب.

 الكلب: -24

ج ٜو٠ ْكَّمأ٠ ٖمي١ٝ  مخ ٠م ومدتديف  

ا ٛاضدددٝ  بكميدددب شدددع ٟ  دددمخ م ٜسددد٢ُ  

ايعدددددع  اذتًُٓتٝعدددددٞ وٓدددددو ا  ددددد ٜنيم  

  سددٗم اددوقٞ د موٝددٌ ا ٛيددٛأ   يددٛا٤   

م 1972ٚا تددددددٛف٢  1924اإل ددددددهٓو ١ْٚ 

فعٓدددوَم ندددمٕ ادددوقٞ د موٝدددٌ ٜدددو ص  

اي ًسدد ١   جمَعدد١ أَعددلم نددمٕ عتدد      

خبدددط ٜدددوٙ ادددرٝ ١  دددمخ ٠ ْك دددمأ٠  طًدددل 

ًٝٗدددم َؤقتدددمح ادتسددد  ٚفدددم٤  َٓددد٘ ذتدددم ٠      و

ادتسدددد  اابددددٝو بوَعددددل ٚايدددد  نددددمٕ  

ٜسددهٔ فٝٗددمم ثددِ ا ددتك  بعددو ايددو وًدد٢   

دطدددالم ا دددِ  ايهًدددب( وًٝٗدددمم اَتدددواأاح  

يًُو  ددد١ اي ًسددد ١ٝ اإلغ ٜكٝددد١ ايكو ددد١م 

َو  ١  ِْتستمِْا ٚأٜٛجمْٝام نُم  ْد٘  

 قبٌٝ ا مز. َٔ  طًل وًٝٗم ٖذا اة ِ

ٝددو٠ بكًددِ  نمْدديف ل ددو  بٓسددإ١ ٚذ  

 ٥ٝا ايتر ٜ  ادوقٞ د موٝدٌم ٚبعدو    

 وددواأٖم نمْدديف ٜ ددٛ  وًدد٢ (يدد١ ايسددرب 

ٜٚددددددٛز م ٚيهددددددٔ ق ا٤ٖددددددم مل ٜهْٛددددددٛا 

ٔم ٚدٕ ندددمٕ قسدددِ َٓٗدددم ٚادددٌ    ٜنددد ري

يًحما٥دد  دة   ٕ  ن دد  ا دد ك ني ايسددٛ ٜني   

مل ٜهْٛٛا و٢ً وًِ بٗدمم َٚد  ايدو فكدو     

فددٔ ايدددبعو  ْٗددم ادددرٝ ١ ن ريٖددم َدددٔ    

هتبدملم ٚندمٕ   اي رف اي  لبدم    ا  

ْم٥دددب  ٥دددٝا ايتر ٜددد  ادددوٜك٘ ايعدددمو       

ايهدددبري  دددًُٝمٕ ايعٝسددد٢م ٜسدددمووٙ       

نتمبتٗددددم ٚاددددٓ  َمألٗددددمم نُددددم نددددمٕ 

ايعددمو   محددو دبدد اِٖٝ وبددو اهلل َددو ص   

ايتدددددم ٜص   ثمْٜٛدددددمل ايالاقٝددددد١ َ ا دددددالح 

يًح ٜو٠م ٚندمٕ شدمو اح  دمخ اح ْكدمأاح اا     

شإ دد١ٝ جذابدد١م يهددٔ غميددب شددع ٙ مل    

ْع  ٖدذا ايٓدٛ  َدٔ ايٓكدو      ٜٓع  ة ترمي١

 ايسمخ .

لبًدددٛ ل ادددٝ ١ ج ٜدددو٠ ايهًدددب      

 ٚا ط ارتُسٝٓمل َدٔ ايكد ٕ ايععد ٜٔم    

ٚايعددوأ ااٍٚ لم غتددمح ٖح ٜددمح فكددطم ٖٚددٛ   

يًددٗح ٠ أَٚددم  ٟ شددٗ م ٚيعددٌ    1370وددمّ 

 َٝالأٟ ٜٛافل ٖذا ايتم ٜص. 1950لم ٜص 

م  108اددددددو  َٓٗددددددم   وددددددواأ ٚنًدددددٗد

ايفكام شتفٛط١   اةفتتمذ١ٝ ذت٢ ذمي١ 

م فعٓدوَم ومَديف        يهٓٗدم ضدمويف بعدو ٚفمل٘د

ادتٗددمل اي  ٝدد١ وًدد٢ مجدد  لدد اث اددوقٞ   

وددوأاح َدٔد  15د موٝدٌد مل حت دٌد دة  وًدد٢  

م     ادت ٜدددو٠ نمْددديف ست ٛفددد١ وٓدددو زٚجتدد٘د

١ وددددمّ       1983ففبعتٗددددم اإلأا ٠ ايسٝم دددٝد

 (.نتم  بعٓٛإ  ج ٜو٠ ايهًب

ٚنمْدديف  وددواأٖم ل ددو     ٚقددمل   

 1972َٓٗددم  َتبموددو٠م ٚ(خدد  وددوأ اددو     

وٓددددو ٚفددددم٠ اددددمذبٗمم ٚممددددم نتددددب      

 ٖد.1370ووأٖم ااٍٚ 
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 ج ٜدددددددددو٠ ْهتبٗدددددددددم بميعدددددددددع  

  

 ل دددو    اا دددبٛ   ٚ   ايعدددٗ 

   

 لعددددددددددددما ااَددددددددددددٛ  بددددددددددددملمإ

  

  ٕ  ٚختدددددددددوّ ادتُٝددددددددد  بم دددددددددم

   

 طتفٗددددم   ايبٝدددديف  ٚ   ا كٗدددد٢ 

  

   ْسدددددددإ١ ٚذٝدددددددو٠ فمق  ٖدددددددم  

   

 ٚاذدد و وًدد٢  وددواأٖم ا كدد ٠٤ٚ  

  

 ة لسددد٣ٛ بدددوٕٚ اي ٛطددد١فميعدددمّ 

   

ايدددد  مجعدددديف     15دددددد ٚااوددددواأ اي

 -12 -1نتم   ج ٜو٠ ايهًب( ٖٞ  

15- 18- 44- 45- 63- 69- 

93- 94- 103- 104- 106 - 

 ٚووأإ مل عتُال  ٟ  قِ(

(   63ٚجددددددددددددددددم٤   وددددددددددددددددوأٖم   

30/6/1965: 

 ج ٜددددددددو٠ شددددددددع ١ٜ ااغدددددددد ا   

  
  ٞ  ٚيددددٝا فٝٗددددم  ٟ  ددددف  فمضدددد

   
 ايكددددددددددٛا شددددددددددعم ٖم َتمْدددددددددد١  

  
 ٚذ  هددِ َددٔ ٚادد١ُ اإل دد مف 

   
   ايعددددع  ٚاي ددددٔ ٚ  ايسٝم دددد١ 

  
 َددٔ أْٚٗددم  ددٛف لضددٝ  ايفم دد١   

   
 (   شدٗ  شدبم   69ٚجم٤   ايعدوأ   

 ١ٓ 1967: 

 ج ٜددددددددددو٠ ل ددددددددددًا يً ددددددددددوٚ  

  

 بميعددددددع    شتتًددددددف ايع ددددددٛ  

   

 شدددعم ٖم ايسدددمَٞ ٚفدددم٤ ايهًدددب 

  

 ة يًع ددددددددمّم دمنددددددددم يً ددددددددرب 

   

 ايع ٜكدددددددد١ يًعددددددددع .. بميكمفٝدددددددد١

  

  غددددِ اْكدددد ا  ٖددددذٙ ايف ٜكدددد١    

   

 شدددددددددددددددع  ة ٚزٕ ٚة قدددددددددددددددٛا  

  

 نُدددددٔ ٜسدددددري وم ٜدددددمح  ٚ ذدددددم  

   

ٚقدددو نٓدددم  شددد ْم د   ٕ ادددمذبٗم    

نددمٕ قددو  اددو ٖم بم ددِ  ادتسدد ( ٚفددم٤   

َٓدد٘ ذتددم ٠ ادتسدد  اابددٝو بوَعددل ايدد    

نمٕ ٜسهٔ فٝٗمم فكو جم٤   افتتمذ١ٝ 

 قٛي٘: 29/10/1956ايعوأ   

 ٚفدددددددم٤ ذتم لٓدددددددم قدددددددو أوْٛدددددددم  

  

 ج ٜددددددددولٓم بم ٗددددددددم فددددددددموًُٛا

   

 ٚنمٕ ا ٗم ايهًب َٔ قبٌ ايدو 

  

 ٚيهدددددددددددٔ َ دددددددددددماٙ ة ٜ ٗدددددددددددِ

   

  يدددددٝا اي دددددرمف١  َدددددم ايٓبدددددمي

  

 ّ  ٚدٕ ايهددددددددددال  بدددددددددد٘  قددددددددددو

   

 لعدددٝن وًددد٢ ايع دددِ َدددٔ جٛوٗدددم 

  

 ٚيهٓٗددددددددددم يددددددددددٝا لسددددددددددفِٖ

   

 ٘  ٚيًهًددددددددددددب َددددددددددددد ث ٠ دْددددددددددددد

  

  ِ  بسددددددددددٝط ٚبم ددددددددددمٍ ة ًٜحدددددددددد

   

( اي ددمأ  63نتددب   ايعددوأ   ٚقددو 

ودددٔ بدددم   30/6/1965  أَعدددل بتدددم ٜص 

 ذٛاأث ا و١ٜٓ:
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 شرقة:

 ي ددددددددمٕ َددددددددٔ  ٖددددددددٌ ايسددددددددٛم 

  

 ٖممجدددددددددم ايبٓدددددددددو اي دددددددددٓموٞ

   

 محدددددال ارتماْددددد١ ٖٚدددددٞ فم غددددد١  

  

 ٞ  ٚيدددددددددددددٝا يدددددددددددددذاى أاوددددددددددددد

   

 حادث شيارة:

 ٚ دددددددددٝم ٠ طرعددددددددديف شتمْدددددددددمح 

  

 ٜبٝددددددددد  ايهٓدددددددددمأ  يًسدددددددددٝوال

   

 َٚددددم نددددمٕ  ددددم٥كٗم غددددري بٓدددديف  

  

 َٗذبددددددد١ َدددددددٔ بٓدددددددمل ايدددددددذٚال 

   

  ّ  ٚقو  ٦ًيف نٝف ندمٕ اي دوا

  

 فكميددددددديف: ٖدددددددٛاٜ  ايٛاجٗدددددددمل 

   

 اعتداء:

 شدددددٝص َدددددٔ اي ٜدددددف يددددد٘ ٦ٖٝددددد١    

  

 لددددددددوٍ و ٜٛددددددددمح وًدددددددد٢ اي كدددددددد 

   

  ٘   َدددددمّ ق ددددد  ايعدددددوٍ شدددددمٖول

  

  ٟ  َع شدددرمح نميعدددوأ ايهسددد 

   

 ٖدددددددمجِ شددددددد طٝمح وًددددددد٢ غددددددد ٠ 

  

 فمقتٝدددددو يًسدددددحٔ وًددددد٢ اي دددددٛ    

   

 ٍ ٕ  ٚا ددددتحٛبٛٙ قددددم  ق ددددوٟ بدددد 

  

 ٟ    ٟٚ وًدددد٢ ايضددددٝع١ َددددم ظتدددد 

   

  ِ   ذهدددٞ هلدددِ  ْدددٞ وًددد٢  غُٗددد

  

 أخًددددددددديف   ٜدددددددددّٛ د  ق ددددددددد  

   

ٚطتددتِ ذددوٜ ٓم وددٔ ج ٜددو٠ ايهًددب    

بُٓدددددٛاد ٜعدددددو   دددددًٛبمح خمادددددمح ب دددددوقٞ 

د موٝدددٌم ايدددذٟ ٜسدددإ  فٝددد٘ َدددٔ ندددٌ    

  ٔ ا بدمأئ نُددم عتدذ ْم فٝد٘ َددٔ     شد٤ٞ.. َد

ايددددت هري َٚددددٔ قددددٍٛ اذتكٝكدددد١م نُددددم    

ٜدددووْٛم فٝددد٘ د  ا بمي ددد١ ٚديكدددم٤ ايهدددالّ 

م نُددم ٜدد ٣ فٝدد٘  ٕ ايعٓددمأ   ٘وًدد٢ وٛآٖدد 

 ٚايع  ٟ يإلْسمٕ  فضٌ..

فكو نتدب   ج ٜولد٘   ودوأ (اا     

 بٝملمح َٔ ايعع  اذتًُٓتٝعدٞ..   1957يعمّ 

 َٚٓٗم قٛي٘:

  ٚاددددددددددددددددددددٝو) ة لتسدددددددددددددددددددد   

  
 ٌ  شددددددددددددد٤ٞ فدددددددددددددمقٓ  ٚبهدددددددددددد

   
 ٚاذدددددددددددذ  َدددددددددددٔ ايددددددددددددت هري  

  
 فددددددددددميت هري يددددددددددٝا بدددددددددد صت 

   
 ٚقدددددددٌ ايهدددددددالّ وًددددددد٢ ودددددددٛا   

  
 ٖٓددددددددددددددددددددددد٘ ٚبدددددددددددددددددددددددميغ ٚاأ   

   
 ٚبددددددددددددميغ َددددددددددددٔ اندددددددددددد  ا  

  
 قٝكدددددددددد١ فمدتُمودددددددددد١ ة لعددددددددددٞ

   
 ٜٚتمب  قم٥الح:

 ادترددددددددددن شددددددددددُٝت٘ ايِعٓددددددددددمأ 

  
  ة لددددددددددددد ٣ ٖدددددددددددددذا َعدددددددددددددٞ  

   
 ٚ  ٣ ايِعٓددددددددددددددددددمَأ فضدددددددددددددددددد١ًٝح 

  
   و دددددددددددددددددددد ْم ا تُٝدددددددددددددددددددد 

   
ٟ  يإلْسددددددددددددددددمٕ  ف   فددددددددددددددددميع   

  
ٌ  َددددددددٔ ِطددددددددال٤ ايب  ُقدددددددد     ضدددددددد
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 برغسون 

  والظروف المضحكة
  محمد ياسر شرف. د 

   وباحث ومفكِّرديب أ      

 

 

 

مريس، بوفو   ٩٥٨١عوم   «ًٍري برغسون »ولد 

بودار الوعموو.ى   ٩٥٨٥والتحق بعد الدراسة الثمينية 

عمى  ٩٥٥٩وهمرس التدريس ف  الحمقة الثمينية هى 

هحمولة »هدى تسع سًنات، يشر ف  آخرٍم كتمبٌ 

  «ف  هعط.مت النجدا  الوبمشرة

أعوودأ أورو ووة تيو.م.ووة بملمتووة النت.ً.ووة عووى 

الومدة والذاكرة، »كتمبٌ  ٩٥١٨، ويشر عم  «أرسطن»

  «هحمولة ف  ب.م  عنقة الجسن بوملًسس االورو  

ع.ووة والوثمل.ووة وٍوو  هحمولووة لمجوووع بوو.ى الًطوورات التطنريووة والذرا 

والصنف.ة، دو  هعمداة العمو.ة والتجريب.ة واإلدراك الوبمشر واالسوتوم  

 لوم ٍن يسس  وو داخم  
 

ْس الذوووووو   اهوووووو ٜ  رأ٠ برغسووووووْ٘ أ

ميلووّ أْ ومووَ٘  وٚووٕ ٓوو ٖ ا  سوووٞ ًووّ    

، اهوووو  ٓووووٛ  «اهدميً٘ووووٞ»املعطٚوووو   ٓوووو٘  

«  ٞ وِوووون   ووووّ  « صوووو ٗرٝ نُسوووو ُٚٞ   ه وووو

َُوووس   وووو يف الصووى وووو ٓوو٘ « اُوودع ح وٚووٜ٘»

 اهع مل.

ٓ ٖ ك ُت ق٘ر « اهدميً٘ٞ»ُٗظرٝ 

ق ضرا  برغسْ٘ يف دار املعوٌني اهعوٚو   

، ٗك ا ك ُوت بعود ذوِنني يف    ?@?8  َ 

اهل٘هٚ  دٜ عراُ  وٌِٚ  شغى كرذٛ 

اهطحم، دراذٞ »اهسوسسٞ، ُٗشر كن بٕ 

 «.يف دالهٞ املطحم

ْس  اهعمى ٗظٚسٞ »ٗقد أظٔر برغسْ٘ أ

٘سٙٞ انُسو ْ اه و ُ    ع  ٌوٚٞ ؼّمق ٗودٝ ٓوو

ْس « ٗانُسوووو ْ اهع قووووى ًعوووو ه. ٗٓوووو ا ٙعوووو  أ

يف « اهوووٌ دٝ اهم صوورٝ ااوٚوو ه »اهعمووى ٙعوور   
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يف وووووو  صوووو٘رٓ  ٗأشوووول ت ، ٗال ٙنّ٘قوووو    

٘سي نق  موووى  » وووّ ووووو اه٘قوووت ُسسوووٕ   اهنحووو

ًسوٛ ْس ُ٘اٙو  الععو ي انُسو ُٚٞ    « وأ ب  نب ر أ

ًووّ  وو ي « ق بوووٞ هونسسوو »أشووبٕ بأذوورار 

ْس ا    ٘سر أك وور  ٌموو ه هوحٚوو ٝ، ٗأ ؿٚوو ٝ  و وو

اُدع ح ٙسعٟ هونع هٛ  ّ امل دٝ، اهو  ٓوٛ   

ْس اهعموووى      و هوووٞ دُٚووو  أٗ كنوطوووٞ. كٌووو  ن

اُب  ق جيعوى االُنمو ي بوني املعرعوٞ ٗاملو دٝ      »

ٗٓووو ٖ املعرعوووٞ ُووو٘ح ًوووّ    «. أًوووراه الِووو ه 

« ٞ و ووووق نق ًوووٞ « ًعرعوووٞ صووو٘عٚٞ   ه ووو

 (.8املع ر  ال ر٠  وٟ ٓدٜ ًِٔ )

جووووو ٢ ٝ  ?9@8ًووووِق برغسوووووْ٘  ووووو َ  

ووو  بعد ٓو ا بوأربع ذوِ٘ا     وو صدر ٗأ« ُ٘بى»

ّ »كن بووٕ  ؛ علوو ْ «ًِبعوو  ال وو ق ٗاهوودٙ

 .8;@8  متٞ نُن جٕ، ونٟ ً     َ

« اهطوحم »ٗقد آب يف كن بوٕ  وّ   

ْس اجملنٌوووع اهووو ٜ ُعوووٚ، عٚوووٕ ٗبوووٕ،       نق أ

كو ٢ّ ووٛ. ٗهو ا    »جيعوِ  ُع ًوٕ  ووٟ أُوٕ   

ٙطووووحلِ  أْ ُوووور٠ صوووو٘رٝ ووووو٘وٛ نهِٚوووو  

بسلووووورٝ فنٌوووووع ٙنِّلووووور، أٗ بسلووووورٝ 

٘سْ و ِلر اجنٌ  ٛ ناا صقس اهنعب . ٗونل

ٓوووو ٖ اه وووو٘رٝ ًنووووٟ رأِٙوووو   وووووٟ صووووسحٞ 

اجملنٌووع اؿووٛ شوو٣ٚ ه ج ًووداه أٗ جوو ٓ اه أٗ    

ْس ٓوو ا ٙلووْ٘ ًووّ اهن ووّوب،    ً ووِ٘  ه. ل

ٗال ٙنسق ًوع ًو  هوحٚو ٝ ًوّ ًرُٗوٞ دا وٚوٞ.       

ٗتوو ا كوو ْ ج ُووب املراذووٍٚ ًووّ اؿٚوو ٝ      

االجنٌ  ٚٞ ال بدس أْ ِٙطٜ٘  ووٟ ًطوحم   

 (.9«)اهسرصٞ كٌٚ  ٙظٔرٙرتبص 

ٗقدسَ أً ووٞ  ووٟ اهوم، ًِٔو  ضوحم      

املنووو بعني ًووو  ٙسطوووٛ بوووٕ أوووود اـطبووو ١      

ٌسسوووووني وٌِٚووووو  ٙعطووووو  يف ؿظوووووٞ     املنح

ُطووحم ًووّ كووىس   »ًس ج٣ووٞ. ٗاكوور أُِوو    

شخص ٙ٘وٛ نهِٚ  بإُٔ ش١ٛ. نُِ  ُطحم 

ًّ ذ ُش٘ ب ُس  اهو ٜ قلووب  ووٟ غطو ١،     

ٗقوو   يف اتوو٘ا١ كأُووٕ كوورٝ. ُٗطووحم    

ًّ اهبو رْٗ ًُ٘شؤ ٗ،ْ، نا أصوبق ق ٙسوٞ     

 (.:«)ًدعع وِطوق يف اهسط ١

ْس  ّس اهمصس»ٗقد أع د برغسْ٘ أ أٗ « ع

كن بٞ املؤ ٝ ال ٙم   ِد وأهٚ  اهعب را  

ٌَى اهوغ٘ٙوٞ عمو ، ٗولٌوّ اه وع٘بٞ      ٗاؾل

أٜ جعوؤ   « ق٘ٝ نحي ٢ٔ »يف ؼٌٚى اهعب رٝ 

ولْ٘ ًمب٘هٞ نال ناا بد  أُٔ  ًمب٘هٞ. ٗال 

ٞ  ًوو »و وودر  ووّ  أٗ ونسووق ًووع « و هووٞ ُسسووٚ

 مجوٞ ًّ اهظرٗ .

ْس  مثووووٞ ق ُُ٘وووو ه ال ًووووردس هووووٕ،    »ٗرأ٠ أ

ٙمطٛ  وٟ كوىس قودرٝ وٚسوٞ أْ متنودس، يف     

ٗ ٓوووب تووو  ًوووّ اه ًووو ْ، نق  اهموٚوووى اهووو ٜ 

  ٕ يف امللووو ْ. ًٗووو    أٗذوووع ًووود٠ وسووونطٚع

اـٚووو ي ات هوووٛ نال قووودرٝ وٚسوووٞ، نُوووٕ ُبنوووٞ  

  صووٞ ُبنووت ق٘ٙووٞ  وووٟ الجوو ا١ اؿ وو ٝ  

ًّ الرض االجنٌ  ٚٞ، وِنظر أْ ونٚق ت  

اه م عوووووٞ أْ وطووووو ٓٛ أرٓووووو  ًبووووود       

ّس  (.;«)اهس

 مضحك الظروف ومضحك الكلنات:

أٗ وووووو اهسوووو  ر  عوووورسق برغسووووْ٘ بووووني

يف اهظوووورٗ  ٗاهلوٌوووو  ،   وووووو  املطووووحم  

ْس هوووو ٝ اهوعووووب هوووود٠ اهطسووووى ال ًوووو  كراه أ

ْس ؼرٙوووم    وِمطوووع  ِٔووو  هووود٠ اهرجوووى، ٗأ
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الطسوووو ي لهعوووو بٍٔ ب وووو٘ر وبعوووو  عٚٔوووو       

اؿٚوو ٝ، ٗػعووؤ  بشووراه، رغووٍ أُٔوو  هلَعووب، 

وم بوووؤ  شخ وووٚ   املوووؤ ٝ اهووو  ٙطوووعٔ      

ونوودا ى « آهٚووٞ ًس ج٣ووٞ»الدبوو ١ يف ظوورٗ  

 مب٘اق  اؿٚ ٝ اؾ رٙٞ. 

اٜ  اهعسرٙوووت»ٗ ووورض شووو ٓداه هعبوووٞ 

املِنشرٝ بني الطسو ي، عٔو٘ ووني    « اهِ بض

لوسووٕ بعوود ن راجووٕ ًووّ اهعوبووٞ، ِٙوونسض   

ًِن ب ه، ًٌٗٔ  ضوغطِ ٖ هسذوسى ذوٚمس     

نق عووو٘ق، بأشووول ي كنوسوووٞ، ونوووٟ هووو٘   

غّطِٚووو ٖ، نا ٙووودعع اهغطووو ١ ٗٙبع ووور كوووىس    

شووو١ٛ ع٘قوووٕ. ٗٓووو ا اهِووو٘ح املطوووحم ًوووّ     

من٘اجووو ه »اهنسووووٚٞ اةهٚوووٞ ا طوووٞ ٙمووودس َ   

أووودٌٓ  « اهعِوو د» ُوو٘ ني ًووّ بووني« هوِوو اح

آهووٛ قووض ِٙنٔووٛ ب ـطوو٘ح هو وو ُٛ اهوو ٜ 

 ٙوعب بٕ.

هِنخٚسوووووى ُ بطووووو ه  »ٙمووووو٘ي برغسوووووْ٘  

رٗوٚوو ه، ال ً دٙوو ه، علوورٝه و موو ي عوون لظٍ   

ٞه ًووووّ اهلوووو َ وِس وووور   ثووووٍ وعوووو٘د، ً٘جوووو

عن٘ق  ثوٍ وسونأُ . نُِو  اةْ أًو َ صو٘رٝ      

ْس ٓووو ٖ    وعِووود، ٗ ِووو د آ ووور ٙم ًٗٔووو . نال ن

ٙسنٔو ، عوسوِ  يف ًسور     اه ٘رٝ عمود  ً د 

 (.>«)اهعرا٢ ، بى أً َ ًؤ ٝ ومٚمٚٞ

ْس كوووو  اه ًووووّ املشوووو ٓد     ٗٙوووو كر أ

نق ٓ ا اهٌِ٘اج وو يف اه٘اقع وو ات هٚٞ ٙرود 

اهبسووووٚ ؛ ٗكوٌوووو  ،اد  الووووودا  ووووو ،  

« ٙلوورسر»صوو٘رٝ اهعسرٙووت ٗونطووخسٍ ٗٓوو٘    

ًع ُوووودٝ املِووووع ًووووّ اؿركووووٞ، كٌوووو  يف  

ٗغى و ال  اه ٗاج اهمٔرٜ ًٗرض اهٍ٘ٓ 

 انُس ق.

الراجوو٘، »ٗٙوو٘رد ً وو اله آ وور بنسووٌٚٞ  

ونّ٘هوود عٚووٕ املشوو ٓد ات هٚووٞ   « اٜ اـٚوو٘ 

ٙعنموود أُووٕ ٙموو٘ي ًوو     »ًووّ ٗجوو٘د شووخص   

ٙم٘ي، ٗٙسعى ً  ٙسعى، مبى١ ورٙنوٕ، عٔو٘   

ب هنووو هٛ حيووونسه بووو ؾ٘ٓرٜ ًوووّ اؿٚووو ٝ؛  

بٌِٚووو  ناا ُظووورَ  نهٚوووٕ ًوووّ بعوووض اه٘جوووٖ٘ 

  رأٙنووٕ أهع٘بووٞ بووني ٙوودٜ كوو ٢ّ آ وور ٙعبوو 

 (. =«)بٕ

ْس   جودس اؿٚو ٝ ٙوأوٛ    »ٗٙر٠ برغسوْ٘ أ

 ٞ عووو هع٘اط  اهووو  ُطووو ت   «. ًوووّ اؿرٙووو

ِس ٓ ، ٗالععو ي      هدِٙ ، ٗالٓو٘ا١ اهو  وطو

اه  عّلرُ  عٚٔ  ُٗ قشِ ٓ  ثٍ ُّسو ُ ٓ ،  

هُ٘ٔوو  »ٗغوو  ٓوو ا ًووّ ًوو  ٙلسووب اؿٚوو ٝ  

ميلووّ « اهوودراًٛ أوٚ ُوو ه، ٗاؾوودسٜ   ًووٞ

أٗ أْ وِموب مجٚع ه نق ً٘اق  ًطوحلٞ  

ْس ٗرا١ اؿرٙووٞ هعبووٞ      ٘سرُ  أ ذوو  رٝ ناا و وو

هَعووب »اا  أذوو ن، ٗأُِوو  يف ٓوو ٖ اؿٚوو ٝ 

 «.ًن٘اضعٞ، متسم اهطرٗرٝ بأذ كٔ 

ٌسٚوٞ اهنسرٙوق بوني     ٗٙوست اهِظر نق أٓ

ٓووو ٖ املطوووحل   أٗ امل٘اقووو  اهسووو  رٝ   

ًٗم ب ؤ  اه  قود وسمود ًمو دٙر ًنس ٗووٞ     

ى اهس  وٞ ب هرتمجوٞ أٗ اهنح٘ٙو  « قٌٚنٔ »ًّ 

اهوغووووٜ٘، لُٔوووو  ون ووووى ببِٚووووٞ اؾٌوووووٞ أٗ  

اصووطس ١ اهلوٌوو   ٗوركٚووب اهعبوو را ،  

وٚووو  ولوووْ٘ اهوغوووٞ ُسسووؤ  ًطوووحلٞ.     

هوعبو را   « ق ٢وى »ٗرغٍ إُٔ ال بدس ًّ ٗج٘د 

ٗاؾٌووى، ٗقوود ُطووحم ًِووٕ هوود٠ ق٘توو ،    

ْس      ّس ٓووو ا هوووٚ  شووورط ه ضووورٗرٙ ه، ل هلووو

اهم٘ٝ ات هٚٞ هو ٌووٞ ٗاهلوٌوٞ ميلوّ أْ    

 «.ًسنموٞ»ولْ٘ 
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 ا ًوووو  ٙسووووند ٛ اهنسرٙووووق بووووني   ٗٓوووو

« ٞ «. اهلوٌوٞ املطووحلٞ ٗاهلوٌووٞ اهِلنوو

عووو لٗق ٓوووٛ اهووو  ُطوووحم ًوووّ ق ٢وووؤ ،   

ٗاه  ُٚٞ ػعوِ  ُطوحم ًوّ شوخص ث هو      

أٗ ًووّ أُسسووِ ؛ ٗال ميِووع ٓوو ا ًووّ ٗجوو٘د      

وووو ال  قووود ال ٙنحّموووق عٚٔووو  ٓووو ا اهسووور،     

 اه٘اضق.

أُ  يف اه٘اقع »ٗصرس  برغسْ٘ ق ٢ ه: 

بوووووووني كوٌووووووووٞ   ال أر٠ عرقووووووو ه ج٘ٓرٙووووووو ه  

ًطحلٞ، ٗكوٌٞ ُلنٞ. ٓ ا ًّ جٔٞ، 

ًٗووّ جٔووٞ أ وور٠ عووةْ اهلوٌووٞ اهِلنووٞ،    

ٗه٘ أُٔ  ًروبطوٞ ب و٘رٝ هغ٘ٙوٞ وو   صو٘رٝ      

ًشٔد ًطحم غ ًطٞ أٗ ٗاضحٞ. ًٗعِٟ 

ْس ًطوووحم اهوغوووٞ جيوووب أْ ٙم بوووى،   ٓووو ا أ

ُمطٞ ُمطوٞ، ًطوحم الععو ي ٗامل٘اقو ،     

ٗأُووٕ هووٚ  نال اُعلوو   ٓوو ا ال وو   وووٟ 

 (.<«) ، نْ صقس اهنعب صسحٞ اهلوٌ 

ٗه ا د   نق اهع٘دٝ ملطحم الععو ي  

ٗامل٘اق ، ٗاهِظر يف الذو هٚب الذ ذوٚٞ   

اهوو  وووإدٜ نهٚووٕ، ٗوطبٚووق ٓوو ٖ الذوو هٚب  

 وٟ اصطس ١ اهلوٌ  ، ٗبِ ١ اهعب را ، 

هلوووووٛ ُ وووووى نق الشووووول ي املنعووووودسدٝ    

ملطوووحم اهلوٌووو  ، ٗالُووو٘اح املٌلِوووٞ    

 هونِلٚت.

ْس وووووو لً وووووٞ ًووووّ  وووو ي اوووووو ٗأعوووو د  أ

ذ ذووى اؿوو٘اد  اهوو  غوود  ًطووحلٞ   

« اهنلووورار أٗ اهمووووب أٗ اهنووودا ى »ب وبووو ح 

ذووونغدٗ ًطوووحلٞ هووود٠ وطبٚمٔووو   وووووٟ     

ْ  وعٌوووووود نق »ذ ذووووووى اهلوٌوووووو  .  عووووووة

ذ ذووووى اؿوووو٘اد  عنلررٓوووو  يف ت ووووٞ  

جدٙدٝ، أٗ يف ٗذ  جدٙد، أٗ وموبٔو  ًوع   

توووو  مبعِووووٟ ًوووو ، أٗ ؽوطٔوووو    اونس ظووووم

اـ صوووٞ عٌٚووو    عٚووو  ونووودا ى دالالؤووو   

بِٚٔوو ، عٔوو ا، كٌوو  قوِوو ، ٙ طووحم لُووٕ     

ٙظٔر اؿٚ ٝ كأُٔ  آهٞ. ٗهلّ اهسلور،  

ٓ٘ اة ر، ش١ٛ حيٚو ، ِٗٙبغوٛ هوغوٞ اهو      

وس وووووق  وووووّ اهسلووووور أْ ولوووووْ٘ وٚسوووووٞ  

 (.?«)ً وٕ

ْس اؾٌووٞ     ٗٓ ا ٙع  هود٠ برغسوْ٘ أ

اه  وغدٗ ًطحلٞ ٓوٛ اهو  ناا قلوبوت،    

ٟا ًوو ؛ أٗ اهو  وعبسور       ًووّ ووو  بمٚوت ووإدٜ ًعِو

 وووّ قنووو٠٘ فٌووو٘ نني    ووووو  غووو  وسرٙوووق   

وووو ث ه وو ه وووو ًسوونمّونني ًووّ العلوو ر؛ أٗ ٓووٛ 

اه  م ى  وٚٔ  بِمى اهسلرٝ نق ت وٞ  

هٚسووووت ت نٔوووو . ٗٓوووو ا ًوووو   وووودسٖ مب  بووووٞ   

اه  ثووووٞ اهر٢ٚسووووٞ ملوووو   سوووو ٖ    « نياهموووو٘اُ»

ًووع نشوو روٕ  « انو هووٞ املطووحلٞ هو  ٌووى  »

ْس ٓووووو ٖ اهمووووو٘اُني هٚسوووووت ًنسووووو ٗٙٞ  نق أ

أقّؤ  « اهموب»اهمٌٚٞ يف ُظرٙٞ اهطحم. عو

ذوسوونني  « ودا ى»شأُ ه، ٗوطبٚمٕ ذٔى. ٗ

ًووّ العلوو ر يف مجوووٞ ٗاووودٝ ِٙبوو٘ح ثووورس      

هآلثووو ر ات هٚوووٞ، ٗٗذووو ٢وٕ كووو  ٝ. ٗووووأث  

أ ٌوووق، ٗٓووو٘ يف اهوغوووٞ اهدارجوووٞ    «اهِموووى»

 مبِ هٞ اهنلرار ًّ املؤ ٝ.

ْس ًطووووحم  ٗخيوووووص برغسووووْ٘ نق أ

اهلوٌوووو   ٙنبووووع ًطووووحم امل٘اقوووو   ووووّ  

ك وب، ِٗٙ ووبس ًووع ٓوو ا اه وو ُٛ ًطووحم  

اه ٜ ذِنحد   ِٕ. ع هوغٞ وإدٜ « اهطب ح»
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نق آث ر ًطوحلٞ لُٔو  أثور بشورٜ ص وِع      

ٗعم ه ه ٘ر اهسلر اهبشرٜ، ًإّكداه أُوٕ  

بني اهوغ   هغٞ ونٌنع مبمدار كو     هٚ  »

ًّ املرُٗٞ ٗاؿٚ ٝ ٗاؿط٘ر يف كىس ج ١ 

ًووّ أج ا٢ٔوو  عٚوو  متحوو٘ واؾوو ٓ و ٗوِوودس  

 ّ اهموب ٗاهِمى ًٗ  نق اهم ًّ  ٌوٚ   

ٙ وووووراد نجرالٓووووو   وٚٔووووو  كأُٔووووو  فووووورسد  

 (.@«)ش١ٛ

 مضحك الطباع:

ْس دراذووووووٞ اهطبوووووو ح   رأ٠ برغسووووووْ٘ أ

 املطوووحلٞ ال ومووو   ِووود وووودٗد ظووو ٓرٝ  

وو أٙط ه وو اهطحم أٗ اهسخرٙٞ، بى وس ٍٓ 

ّس اؿمٚمٚووٞ، ٗاه وووٞ      يف بٚوو ْ طبٚعووٞ اهسوو

ّس ٗاؿٚووو ٝ. ع هطوووحم اٗ   اهع ًوووٞ بوووني اهسووو

دالهٞ اجنٌ  ٚٞ ٗأثر اجنٌ  ٛ، ٗاملطحم 

 ّ و هٞ ًوّ  ودَ   وو قبى كىس ش١ٛ وو ٙعبسر 

ووووو لَ اهشووووخص ًووووع اجملنٌووووع، ٗوووووأثرٖ    

عوو ال  ُسسووٚٞ ًنس ٗوووٞ ميلووّ أْ متنوودس    

يف وووو ّ ُس وو  شووخص نق آ وور، ٗون ووى  ًوو

 ظ٘ٓر اؿٚ ٝ.وو اه٘قت ااوٕ 

ْس  أٗ « املٔ هوووٞ»ٗقووود أعووو د برغسوووْ٘ أ

اهسخرٙٞ ال وبدأ نال وني ُل س  ّ اهنأثر 

اهن وووّوب ضووود  »بووو ة رّٙ، أٗ ًووو   سووو ٖ   

ْس «. اؿٚ ٝ االجنٌ  ٚٞ ًَوّ َٙسرور    »ٗولٍ أ

يف طرٙمووٕ ذوو اه آهٚوو ه، ًووّ غوو  أْ ٙعِٚووٕ      

 رّٙ، ٙللّ ًطحل ه. ًٗو   االو  ي ب ة

ٗظٚسوووووٞ اهطوووووحم نال أْ ٙع قوووووب آ٘هوووووٕ 

 (.81«)ِٗٙنشوٕ ًّ ووٌٕ

ٗأش ر نق أً ووٞ ًوّ ًو  ٙع ُٚوٕ بعوض      

العوووراد ًوووّ ذوووخرٙٞ هووود٠ اُطوووٌ ًٕ نق   

فنٌووع جدٙوود، ذوو٘ا١ يف ًدرذووٞ أٗ  ٌووى  

وووووووٚني »أٗ ًسووووولّ ٗغ ٓووووو ، بغووووورض   

ٗجعوووٕ ٙبوودسي ًوو  خيوو ه   وو دا     « طب  ووٕ

 ٢دٝ، ٗورن ً  ا ن دٖ اجملنٌع اؾدٙد اهس

ْ  مل ٙٔوووودسد اهسوووورد  »  رجووووٕ. عوووو جملنٌع   ن

٘س  هووٕ ب ملٔ ُووٞ،     ب هعموو ت ؤدٙووداه، عةُووٕ ٙووو

ٗٓٛ  وٟ ُٓ٘ٔ  ًرٓ٘بٞ، ٗووم ٓٛ ٗال بد 

ٗظٚسٞ اهطحم. ع هطحم خي ٜ ضوحٚنٕ  

قوووووٚ ه، ٗٓوووو٘ توووو ا ضوووورت ًووووّ اهو وووو َ    

 (.88«)االجنٌ  ٛ

ْس اهم ٓ٘ ً در  ٗقد رأ٠ برغسْ٘ أ

ّس اهنبووو   يف امل طوووحم؛ عووو  ٓووو٘ ًوووّ اهسووو

كّوٕ، ٗال ٓ٘ ًّ اؿٚ ٝ كّوٕ؛ ٗأشخ ص 

اؿٚووووو ٝ اه٘اقعٚوووووٞ ال ٙطوووووحلُِ٘  نال ناا 

اذنطعِ  أْ ُِظور نق أععو تٍ ُظروِو  نق    

ًشوووووووو ٓد مت ٚوٚووووووووٞ، ٗٓووووووووٍ ال ٙبوووووووودْٗ  

ٞه ًووو .  ًطوووحلني نال لُٔوووٍ مي ووووْ٘ ًٔ هووو

ٗطب ح اهشخص املطح٘ن ًِٕ قد ولوْ٘  

٘اعمووٞ ً٘اعمووٞ هس وو ق، هلِٔوو  هٚسووت ً

ٍس أْ ٙلْ٘ اهطبوع   هوٌ نٌع. ٗهٚ  ًّ املٔ

هلووووٛ ٙ طووووحرم، بووووى  « طٚبوووو ه أٗ  بٚ وووو ه »

ميلوووووووّ أْ ٙطوووووووحم ناا كووووووو ْ غووووووو  

 اجنٌ  ٛ.

ٍس أْ  »أُووووٕ  ٗأضوووو   هووووٚ  ًووووّ املٔوووو

ٙلْ٘ امل٘ق   طو اه أٗ ٙسو اه، عةُوٕ ناا    

  رض هِ   رض ه ٙ سولت عِٚو  االُسعو ي،    

اذووونط ح أْ ٙ طوووحلِ   طووو اه كووو ْ أَ  

ٓٚسِوو ه. ٗناْ وع ه اجنٌ  ٚووٞو يف اهشووخص    

ٗواه اُسع هٚوووٞو ًوووّ ج ُوووب املنسووورسج، ٌٓووو  

اهشوورط ْ الذ ذووٚ ْ. ٗمثووٞ شوور  ث هوو      
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 ٗ ٌسِ ُٕ ٓو٘ ال وً٘ وٚلٚوٞ .. عو  شو١ٛ    ٙنط

ًطووحم يف جوو٘ٓرٖ نال ًوو  حيمقووق ؼمٚموو ه  

 (.89«)أٗوً٘ وٚلٚ ه

ٍس الععو ي   ع ه ٓ٘ي املِّظٍ ٗاود ًّ أٓ

نضووح ك ه، وٚوو  ٙعٚووب شووخص ذووو٘ك ه     

قدداه، ثٍ ٙع٘د هومٚ َ بٕ. ٗأشودس اهلوٌو     

نضح ك ه ٓٛ اهسو اجٞ اهو  وسطوق  ٚبو ه،     

كووأْ ٙسخوور بةوموو ْ اهموورا١ٝ شووخص  ٙعوو ُٛ    

اهنأوووووأٝ. ٗٙظٔوووور اهنوووودقٚق يف اهووووم أْ   ًوووّو

خيوووونو  مبوووو   سوووو ٖ برغسووووْ٘  « اه اُنبوووو ٖ»

ْس اهن ووووووّوب  « اه اجنٌ  ٚووووووٞ» اهوووووو ٜ رأ٠ أ

ٗاةهٚووووٞ ٗاهوووو ٓ٘ي ٗاه اجنٌ  ٚووووٞ ونوووودا ى  

 ًع ه، ًِٗٔ  ٙنأّه  ًطحم اهطب ح.

ٗقووووود ًووووو ي نق  ووووودس كوووووىس ًووووو  يف    

اهشوووووخص انُسووووو ُٛ ميلوووووّ أْ ٙغووووودٗ   

 ووودا الًووو٘ر اهووو  وعووو    ًطوووحل ه، ًووو 

  طسنِوو  ٗميلووّ أْ ُنووأثر توو ، ٗٙلووْ٘  

نضووووح كٕ ًنِ ذووووب ه طردٙوووو ه ًووووع ًموووودار 

اهن ووّوب اهوو ٜ ٙبوودٗ عٚووٕ. ٗبوو ا ٙنطووق أْ    

ٙطحم، ناا قل د ب هطبع ًو   « طبع»كىس 

يف اهشخ ووٚٞ انُسوو ُٚٞ، أٜ « جوو ٓ »ٓوو٘ 

ً  ٙشبٕ اةهٞ اهو  و ووٌس عنعٌوى ًوّ وومو ١      

ملطوووحلٞ ُسسووؤ . ٗولوووْ٘ اهشخ وووٚٞ ا 

ٗ لوو  ٓوو ا أٙطوو ه،  « منوو٘اج»شخ ووٚٞ 

ْس اهشبٕ بٌِ٘اٍج ً  ًطحم أٙط ه.  أٜ ن

ٗآب برغسْ٘ نق انقرار اهن رٙيب 

ال ُوور٠ الشووٚ ١ ااؤوو ، بووى    »اهم ٢ووى بأُِوو   

ُلنسووووٛ يف ًعظووووٍ الوٚوووو ْ بووووأْ ُموووورأ   

ٗٓووو ا املٚوووى،  «.  ِ ِٗٙٔووو  املو ووومٞ  وٚٔووو   

اهو ٜ ٓوو٘ ٗهٚوود اؿ جووٞ، قوود اشووندس بنووأث   

ع هلوٌ   )ً  دا أ و ١ ال و َ(    اهوغٞ.

وش  نق أجِ  . ٗاهلوٌٞ اه  ال و كر 

ًووّ اهشوو١ٛ ذوو٠٘ ٗظٚسنووٕ اهع ًووٞ ٗج ُبووٕ    

املب ٗي، ود ى بِِٚ  ٗبِٕٚ، ٗهعّؤ  ك ُوت  

ْس   ٗووودٓ  ؼ ووب  ووّ أ ِِٚوو  صوو٘روٕ هوو٘ أ

ٓووووو ٖ اه ووووو٘رٝ مل ؽنووووو ر ًمووووودً ه ٗرا١    

 اؿ ج   اه   ومت اهلوٌٞ ُسسٔ .

ٙ وووودق نال  وووووٟ ٗقوووود  وووودس اهووووم ال 

أو٘اهِوو  »عموو ، أًوو  « الشووٚ ١ اـ رجٚووٞ»

 ٞ عٚنووو٘ار٠  وووّ رلٙنِووو    « اهِسسوووٚٞ اـ صووو

ٞ  وٚو ٝ. ٗأعو د     أ ٌق ً  عٚٔ  ٗأ  ٕ أصو ه

نُِوووو  يف اهغ هووووب ال ُوووودرن ًووووّ و هنِوووو       »

اهِسسوووٚٞ ذووو٠٘ اُنشووو رٓ  اـووو رجٛ، ٗال  

ُووووودرن ًوووووّ  ٘اطسِووووو  نال ج ُبٔووووو  غووووو   

اهشخ ٛ، اؾ ُب اه ٜ اذنط  ت اهوغٞ 

ْ ؼووودسدٖ ؼدٙوووداه ُٔ ٢ٚووو ه، لُوووٕ ٙلووو د    أ

ٙلْ٘ ٓو٘ ٓو٘ يف ُسو  اهظورٗ  ب هِسوبٞ      

هل عوووٞ اهِووو  . ٓلووو ا وس٘وِووو  اهسردٙوووٞ   

 (.:8«)ونٟ يف عردُ  اـ ص

ّس، يف اهن وووو٘ٙر     ْس اهسوووو ٗولووووٍ بووووأ

ٗاهِحوووت ٗاهشوووعر ٗامل٘ذوووٚم  ٗغ ٓووو ، ال    

غوورض هووٕ ذوو٠٘ اذوونبع د اهرًوو٘، املسٚوودٝ     

  ٌوٚوووووو ه ٗاهعًٌ٘ٚوووووو   املنعوووووو ر   وٚٔوووووو   

اجنٌ  ٚوووو ه، أٜ كووووىس ًووووو  حي ووووب  ِسووووو     

اه٘اقووع، هلووٛ ٙطووعِ  أًوو َ اه٘اقووع ُسسووٕ  

ْس   بووني « اهعووران»ٗجٔوو ه ه٘جووٕ. ٗأشوو ر نق أ

ّس قد ُشأ ًّ ذو١٘   اه٘اقعٚٞ ٗامل  هٚٞ يف اهس

 اهنس ٍٓ و٘ي ٓ ٖ املسأهٞ.
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وووو يف ومٚمووٞ الًوور  ِوودٖ وووو عٌوو  اهسووّ 

ّس      ذو٠٘ رلٙوٞ هو٘اقووع أك ور ًب شورٝ، هلوو

ٌسّ ٓ وووراه ٓووو ٖ اهِمووو ٗٝ يف»  اندران ونطووو

هون٘اطإ املسٚد ٗومنطٛ أْ ٙلوْ٘ اؿو س   

أٗ اهشوووووع٘ر يف ً٘اضوووووع ًعٚسِوووووٞ فووووورداه    

ب هسطرٝ  ّ املِسعٞ، أٜ نُٔو  وِطوٜ٘  ووٟ    

شوو١ٛ ًووّ اه ً دٙووٞ يف اؿٚوو ٝ، ٗٓووٛ ًوو     

أ ٖ٘ ب مل  هٚٞ، عٚ  ُسنطٚع أْ ُمو٘ي،  

ًووّ غوو  أْ ُبوودسي أٜ شوو١ٛ يف ًعِووٟ ٓوو ٖ   

ْس اه٘اق عٚوٞ ونو٘عر يف الثور ووني     الهس ظ، ن

ونوو٘اعر امل  هٚووٞ يف اهووِس ، ٗنُِوو  ال منووم  

 (.;8«)ب ه٘اقع نال ًّ طرٙق امل  هٚٞ

ْس الدٙووب اهسوو  ر  ٗأّكوود برغسووْ٘ أ

ًٌٔو  كو ْ   وو  وٟ ذبٚى امل  ي وو أٗ ات هٛ 

قووووٜ٘ اهرغبووووٞ يف اذوووون  ١ ًطووووحل   

اهطبٚعووووٞ انُسوووو ُٚٞ، عةُووووٕ ال ٙن٘جسووووٕ نق  

، بى وووم اهو    اهبح   ّ ًطحل وٕ ٓ٘

ون وووو  بوووو هعٌَ٘، لُٔوووو  ًسوووونمرسٝ  وووووٟ   

اهسووطق، ٗ ِوود اهغوو   اهسووطحٛ اهوو ٜ    

ٙووووون ً  عٚوووووٕ الشوووووخ ص ٗميلوووووّ أْ  

 ٙنش بٔ٘ا.

 

 اهلوامش واإلحاالت:

ًٗووو   :?9( اُظوور وس وووٚ    ووّ ِٓووورٜ برغسووْ٘ يف كنووو بٛ: طرٙووق اهسوسوووسٞ، ص    8)

 .8?@8بعدٓ ، ًرك  اهلن ت اهعربٛ، ب ٗ  

. وعرٙب: ذ ًٛ اهودرٗبٛ ٗ بود   :;( برغسْ٘: اهطحم، ع  يف دالهٞ املطحم، ص9)

 .:?@8اهووٕ  بد اهداٍٙ، دار اهعوٍ هوٌ ٙني، ب ٗ  

 .9>( امل در ُسسٕ، ص:)

 .<>( امل در ُسسٕ، ص;)

 .8=( امل در ُسسٕ، ص>)

 .==( امل در ُسسٕ، ص=)

 .1@امل در ُسسٕ، ص( <)

 .>@( امل در ُسسٕ، ص?)

 .;81( امل در ُسسٕ، ص@)

 .=81( امل در ُسسٕ، ص81)

 .<81( امل در ُسسٕ، ص88)

 .;88( امل در ُسسٕ، ص89)

 .@88( امل در ُسسٕ، ص:8)

 ٗو هٚنٔ . 424( امل در ُسسٕ، ص41)
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، وّشيِ كرةً ةاليقْض، نو ٌيا كان  ّرّد اللجَء إلًْ لْداوي ألهً ةالضدِّ

ٌذا األلم الذي ّشعر ةً األدّب، الشاعر والقاص، والدارس، وعدم قدرحفً 

علففُ إلءففاء أ ففتاب ٌففذا األلففم ٌففَ الففدافخ وراء ٌففذه السففخرّث الخففِ 

نو عصر إلُ  ّصطيعٍا، غْر أنَّ التَاعد للجَء إلُ ٌذا األ لَب ّخخلُّ

عصر، حْد كاىج غاّث السخرّث فِ عصرٍ فردّث، وفِ عصرٍ آخر جهاعْث، 

وٌدف كاحب نفو كخاةفث اليصفَص  ْا فْث وآخفر اجخهاعْفث، أو رةهفا لفً 

 أ تاب أخرى.

َّ اهطدسٙٞ هْ٘ ًّ أه٘اْ  هلرا ُق٘ي: إ

اهلجاااااا ١جمل أٗ اوااااااْ٘جمل أٗ اهاااااا ٔلٍجمل أٗ   

اهفل ٓاااٞجمل أٗ اهِل اااٞجمل أٗ اهأاااس  جمل أٗ   

 اهلصيجمل هلّ بف زق.

اذتط٣ٚاااااٞ بٔج ٢ااااإجمل ٗأباااااٛ ُااااا٘اع    

بفوطف ٕ املاسَّٝجمل  ب ٔلٌٕ ٗظسفٕجمل ٗاملعسٜ 

 ًٗعسٗ  اهسؾ يف بٚأضٕ ٗتػ ؤًٕ:

َ    ت لوٌااااااااااااا٘ا  ٙااااااااااااا  اااااااااااااا٘

  

 َ ً  ااااااااااااااااااااسَّ   َ َّ اهلاااااااااااااااااااا   إ

   

 ُاااااااااااااااااا ً٘ا ٗ  تطاااااااااااااااااا ٚقأ٘ا

  

   َ َّ  ًااااااااااااااا  فااااااااااااااا ش إ  اهِااااااااااااااا
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ٗبػااا ز باااّ ب اااسو يف عكااا ٕ ٗؾاااسا     

 اهعقى اه ػسٜ ًع اهدّٙ:

   َ  إبواااٚظ أفكاااى  ًاااّ أباااٚلٍ  و

  
 ف  ِٚاااااا٘ا ٙاااااا  ًعػااااااس ا غااااااساز  

   
ٌٞاهِااااااااا ز    عِؿاااااااااسٖ  ٗ وَ  ِٚااااااااا

  
ِ ااااا ز   َّ اه  ٗاهطاااااي    ٙطاااااٌ٘  ااااا

   
 ٗا خطى بٔج ٢ٕ:

 ٍ  ٔ ٌَ إذا اض ِ ح  ا قٚ    كو    ا٘

  
ِ اااا ز  ٍ  باااا٘هٛ عوااااٟ اه ٔ اااا ًُ  ااااا ه٘ا  

   

ٗاهطاادسٙٞ ًااّ أؾااعو اهفِااْ٘  ُٔاا     

ت  عااااو يقاااا ٙٚظ ا غااااٚ ١ تؿاااا  ا  أٗ    

تقصميااا   قاااٌّ ًعٚ زَّٙاااٞ فِٚاااٞ ٓاااٛ تقااادٍٙ  

اهااااا ذ  يف  ااااا٘ ًاااااّ اهفل ٓاااااٞ   اهِقاااااد 

 ٗاهطدسٙٞ ٗاإلً      ًّ أ ى اه ٔسٙج.

غااااااا و  ظااااااا ٓسٝ ا و  ٗت ز ٔااااااا  

اهف ضاافٞ ا ااى اٚااع اهدازضاايجمل ملاا  بااي   

ا و  ٗحتواٚ   عواٍ اهاِفظ ًاّ ع اااٞجمل     

هلاااااّ ك ُااااا  ًعأاااااٍ ا زا١ ً ق زباااااٞجمل 

ْ  اإلُط ْ ب لِٕ٘ٙ اهفٚصٙ٘ه٘ ٛ  ٗتق٘ي بأ

ح٘هإ   ٗاهِفطٛ ٓ٘ ٓ٘جمل ٗع ا ٕ ب هلْ٘

ٗكاااى  ص٢ٚااا   اذتٚااا ٝ ذ تااا   جمل هااارهم 

ك ُ  أغل ي اه ع   عّ اُفع  تإ ًِار   

باااد١ ٓااارٖ اهع ااااٞ أٜ ع ا ااإ ب ذتٚااا ٝجمل    

هلِٔاا  ذ تؿااوِ  ًِاار اهو أاا   ا ٗ جمل   

ٗتط٘ز  ًع اهصًّ ًاّ غاف ٓٚٞ إ  ً وٙاٞ    

أٗؾاو ٔ  ا ااا ز اهات اك ػاافٔ  اإلُطاا ْجمل   

ٗض عد  يف تادّٗٙ تا زٙذ حٚ تإجمل ٗبلاى     

 ست ط بٔ ....ً  ٙ

ٗا وا جمل ٗاهفِاااااااْ٘ امل عوقاااااااٞ بٔااااااا    

بػاالى عاا َ خكااع  إ  ُفااظ اهأااسٗ    

هاارهم ك ُاا    ٗزياا  أك ااس ًااّ ع ٓاا جمل  

عوااااٟ ًااااد٠ فاااالٝ شًِٚااااٞ  ٘ٙوااااٞ ًِق٘هااااٞ   

ٗ ُاا جمل ٗا ُقواأ  بأغاال ي     غااف ٓٞجمل اااٍ و

 تع  ٙٞ ً عدوٝ.....

َّ فِاااْ٘ إًاااّ ِٓااا  ٙقااا٘ي اهدازضاااْ٘   

اهطاادسٙٞ ٗأو  اهطاادسٙٞ خكااع  إ  ًاا   

ع  إهٕٚ ا وا  ٗاهفِْ٘ بػلى ع َجمل خك

ف عااااادو  ا زا١ حااااا٘ي أٗي ظٔااااا٘ز هلااااا جمل   

ٗاخ  ُواااو حااا٘ي تااا زٙذ ُػااا٢٘ٔ  كلٚااا ْ   

ٗاقااح ًل ٌااى ....ٗكاا ْ ًااّ بااي ا زا١    

ُإ ااد بادأ    إزأٜ ٙق٘ي ح٘ي أو  اهطادسٙٞ  

بلٚااا ْ ٗاقاااح هااإ غااالوٕ ٗأضطااإ ًاااع   

اهفٚوطاا٘  اهاادا سكٛ اهلاا  جمل ٗزا٢ااد   

جمل 1813َاه٘ ٘وٙااٞ ضاا٘زّٙ كاا  كٚجاا و  

َّ اه٘ ٘و ٙقَ٘ يف  ٘ٓسٖ عوٟ  اهرٜ أعوّ أ

ًف زااااااٞ كُ٘ٚاااااٞ كااااا ٠جمل ٗزيااااا  ٓاااااٛ 

اهؿاااسخٞ أٗ امل٘ااااو اهااارٜ أعواااّ اه  ااا   

عٌاا  ٗزا١ املف زاااٞ يف كااى غاا١ٛجمل هاارهم    

فاا ْ ا و  اهطاا خس اذتقٚقااٛجمل ٙقااَ٘ عوااٟ 

ت٘ظٚاااااااااو املف زااااااااااٞجمل ٗاهوعاااااااااو عواااااااااٟ 

ٗكوٌ  ع ُٟ اإلُط ْ أك س  امل ِ اك  جمل

 ب هلصي....ٙ ٘هد هدٕٙ اهػع٘ز 

هقاااد كااا ْ ا و  بلاااى أغااال هٕ    

عوااٟ ًااد٠ اه اا زٙذ اه ػااسٜ غاال   ًااّ      

أغاااال ي اه عاااا   عااااّ تف عااااى ٗاُفعاااا ي    

اإلُط ْ يف اذتٚا ٝجمل ٗٓارا اهػالى كا ْ     

ٙ جواااٟ بأضااا هٚو شت وفاااٞ تِكاااٜ٘ حتااا    

ٚ ي ًّ ًطٌٚ   ا و  :  ٌ  ً ط
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ا و  ادتااااااا وجمل ٗا و  اهطاااااااا خسجمل  

ٗحت  ع  ١ٝ ٓرّٙ ا  ي اُك٘  اٚع 

  ِ ع ا وبٚٞ املعسٗفٞ عوٟ ًاد٠ تا زٙذ   ا

ا و  ..ٗاااااااااد زأ٠ اهف ضاااااااافٞ يف ا و   

اهطاا خس حت٘ٙااى ذتأاا   اُفعاا ي اإلُطاا ْ    

امل٘ٓاا٘  ًااع اذتٚاا ٝ إ  ُااـ ضااسوٜجمل أٗ     

اؿاااٞ اؿاااا ٝجمل أٗ اؿاااٚدٝ أٗ زٗاٙااااٞجمل أٗ   

ًطاااااااسحٚٞجمل أٗ ش وٚاااااااٞجمل أٗ ُل اااااااٞجمل أٗ  

ٙ ف عاااااااى ًعٔااااااا   ك زٙلااااااا ت  أٗ...أٗ....

ْٗ فٚٔاااا  وعدعااااٞ امل وقااااْ٘جمل اهاااارّٙ  ااااد

ملػاااااا عسٍٓ ٗأح ضٚطاااااأٍجمل ٗتطوعاااااا تٍٔ   

امل ج ٗباااٞ ًاااع إا ١اتٔااا  ًٗق٘ تٔااا  اهااات   

 حت كٛ أٗ  عٍٔ ًٌٍٗٓ٘ٔ.

 األدب الساخر

 طَّاااد ا و  اهطااا خس اهااارٜ اٌاااى   

ٞ  قااااادَّ    زٗح اهطااااادسٙٞ ٗاهااااا ٔلٍ ذتأااااا

ادتدَّاٞجمل اضاا ط   فٚٔا  اهل تااو أْ ٙقاا٘ي   

  ٙط طٚع ا٘هٕ ا و  ادت وجمل ً ٌسوا جمل  ً 

ست جاااا   عوااااٟ اه٘ااااااعجمل ًٗعسٙاااا   اه  ِااااٟ     ٗ

اهطٚ ضاااااااااٚٞ ٗا   ٌ عٚاااااااااٞ ٗاه ق فٚاااااااااٞ  

ٗا ا ؿ وٙٞ اهت ٙسفكٔ  عقوإجمل ٗح قا     

ًّ خا ي ٓارٖ اهطادسٙٞ عواٟ ت ادٙى ٓارا       

٘ ي اهو أاٞ اذتصِٙاٞ      اه٘ااعجمل ٗٓ٘ بٔارا اا

ٗامل٘ااااااو اه ااااا كٛ إ  إبداعٚاااااٞ ًسٙاااااسٝ 

ضاا خسٝ يف ُفااظ ً وقٚاإ عااّ  سٙاا  ٓاارٖ     

املكا لٞ اهاات ا اا    امل٘اااو اهطاا خسٝ  

إ  ً٘ٓ ااااااٞ ً جاااااارزٝ ٗفلااااااس ٗبدٙٔااااااٞ  

عٌااٚقيجمل ٗااادزٝ عوااٟ اهؿااٚ عٞ اهداٚقااٞ    

 ًاااّ خااا ي ًقدزتااإ اهو ٘ٙاااٞ املؿاااق٘هٞ....   

ْ  ا خ ااصاي يف كاا   ًااّ       ٗأااا٘ي اهو ااٞ  

ُؿاا٘ف ا و  اهطاا خس ٓااٛ ًااّ   تاإجمل   

حٚ  ع ه    ًا  تاست ط اهفلاسٝ ب هطٚ ضاٞ     

ٙوجاأ  ٗاملأ ذ او ٌعٚٞ ًا   عاى ا وٙاو    

إ  اه ٘زٙااااٞ اهوفأٚااااٞ ٗأضااااو٘  اه وٌااااٚحجمل  

هاارهم كوٌاا  اشواو اهقٌااع كوٌاا  اخ  ااص ي      

اهااااِـ أٗ اه عاااا  جمل ٗكاااا  ا  ًاااا  ٙٔااااس     

امل دعْ٘ يف ٓارٖ اذت هاٞ إ  أغال ي ًاّ     

اه عااااا   ك هل زٙلااااا ت جمل ٗاهاااااساـجمل 

عااّ أ ِاا ع   ٗا عاا ُٛجمل ٗاهِل ااٞجمل بعٚاادا  

ا و  املعسٗفااااااااٞجمل هاااااااارهم كاااااااا ْ أو    

ٗ ااصز عوااٟ ًااد٠ تاا زٙذ  اهطاادسٙٞ بااي ًاادٍّ

ا و جمل ٗٙأخاااار غاااالوٕ ٗفاااا  ٓاااارا املااااد  

ٗادتاااصز املاااست طجمل كٌاااا  اوِااا جمل باااا هقٌع    

 ا   ٌ عٛ ٗاهطٚ ضٛ.

ٗهعااااااااااااااىَّ غااااااااااااااٚ٘  اهِل ااااااااااااااٞجمل   

 ٗ... ٗ... لااااا ت جمل ٗا عِٚاااااٞجمل ٗ...ٙٗاهل ز

ٗاهوعااو عوااٟ اه ٘زٙااٞ اهوفأٚااٞ يف اهأااسٗ   

اهطٚ ضاااٚٞ ٓااا٘ أكااا  وهٚاااى عواااٟ ح  اااٞ    

اهكاا ط اهاارٜ  اإلُطاا ْ إ  اه ِفااٚظ عااّ  

ٙعٚػٕ عا  ًق٘هاٞ اح ج  ٚاٞجمل تٔلٌٚاٞجمل     

ض خسٝجمل فٚٔ  اهل   ًّ اهرك ١جمل ٗخفَّٞ 

اهسٗح )كٌ  ٙ ق ي(جمل ٗاهل   ًّ اه وٌاٚح  

 ٞ هواأسٗ  ًااّ او بٔااٞ   عاا  ضااسعٞ اه دٙٔاا

 امل  غسٝ ع  اهِؿ٘ف.

هقااد اضاا دعٟ ٓاارا ا و جمل أٗ اهفااّ    

اهطاااا خس اهف ضاااافٞ ٗعوٌاااا ١ اهااااِفظ إ    

ع ا ااااإ ب ذتٚااااا ٝ اه  ااااا  اهااااادا٢ٍ عاااااّ  

ٗاإلُطاا ْجمل ٗؾااع٘بٞ ٓاارٖ اذتٚاا ٝ املست طااٞ  
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وا٢ٌاااا   ب ه٘قااااع اهطٚ ضااااٛ ٗا   ٌاااا عٛ   

ٗا ا ؿ وٜجمل ف ػ بٔ٘ا يق٘ تٍٔ ح٘هإجمل  

َّ ا و  اهطاا خس ٙقااَ٘ عوااٟ   ٗتأكٚاادٍٓ أ

٘ ي اهو أٞ اذتصِٙاٞ أٗ   اهػ١ٛ ٗقدٖجمل فٚ 

امل٘ااااااو اه ااااا كٛ إ  إبداعٚاااااٞ ًسٙاااااسٝ    

 ٗضاااا خسٝ يف ُفااااظ اه٘ااااا جمل حٚاااا  اااااسز 

اهل تااو أٗ اهفِاا ْ اهطاا خس يف أعٌ ااإجمل    

ٗبطاااا و اطاااا ٗٝ اذتٚاااا ٝ اهاااات ٙعٚػاااأ جمل   

ًٗسازتٔاا جمل أْ ِٙ ؿااس عوااٟ اذتااصْ بطاا ح 

اهطاادسٙٞ اهاارٜ اضاا ددًٕ هلًااٍٚ واخواإ    

ًااّ ا ُٔٚاا ز اهِفطااٛ ٗادتِااْ٘ عاا   ااِظ  

ً ػاااااسك   ً وقٚااااإ   ًاااااّ أ ِااااا ع ا و جمل 

بااااا رتسٗ  ًاااااّ ًنضااااإٚ ٗأحصاُااااإ أٙكااااا    

 ٝ.ب هك م املس  ًّ اذتٚ 

ٗٓرا ً  وع  عوٌ ١ اهِفظ إ  اهق٘ي 

َّ اهِؿ٘ف اهؿ وزٝ عّ اهط خسّٙ كىٌّ  أ

بأضو٘بٕ ٓاٛ يف حقٚق ٔا  تع  اس عاّ  سباٞ      

ً سَّٝ ًسَّ بٔ  بٔ  اهل توجمل هلِٔ  يف ُفاظ  

ً    هوػعو.  اه٘ا  ت دٗ ٗكأُٔ  زأٙ   ع 

ٗاااد ًَّٚااص اهدازضااْ٘ بااي أو  ضاا خس 

 ًوااا١ٛ باااسٗح اهدع باااٞ ٗاهااا ٔلٍ ٗاملاااسحجمل   

ٌ ااح ٗ   ااسحجمل ٙ ٌااص ٗ  ٙطعااّجمل     اهاارٜ ٙو

ٗبي اهطدسٙٞ املٌصٗ ٞ ب ملسازٝ اهِ بعٞ ًّ 

اإلزٓاااا  جمل ًااااا  ٙاااادع٘ إ  ت وٚاااااو ٓااااارٖ   

اهطااادسٙٞ بأزوٙاااٞ اه ٘زٙاااٞ اهوفأٚاااٞ اهااات     

 ت ٚ ٔ  اهو ٞ.

ٗهعاااى  أٗي ًاااّ أعطاااٟ  ااا٘اش ًاااسٗز     

هإلُط ْ ب فط اتٍٔ ٗتعواٚ تٍٔ هٚقا٘ي ًا     

ٚا ٝ ٓاٍ   ٙ ف عى يف واخوٕ ُ ٚجٞ قا ط اذت 

اهف ضاافٞ اإلعسٙاا جمل  ضااٌٚ  عوااٟ خػاا ٞ    

املطااسحجمل فلاا ْ اهوعااو عوااٟ املِطاا  ٓاا٘     

أواتٍٔ يف اه ٔلٍجمل ضا٘ا١ يف اهلً٘ٚادٙ    

أٗ اهلا ٚدٙ جمل ٓرا اه ٔلٍ اهارٜ ذ ٙوا     

آ ٌ ًاااا   أك وميٚاااا   عِااااد اهعااااس  زعااااٍ   

ٗ ٘وٖجمل ً   عاى اه اس  ضا َّ ا   يف حتدٙاد     

ًفًٔ٘اااااإ ٗٓ٘ٙ اااااإ كااااااأواٝ ًااااااّ أوٗا    

 ٞ.اهطدسٙ

 تاريخ األدب الساخر

-125ٙ ع    ااس ه٘اٚاا ْ اهطٌٚطاا  ٛ ) 

(جمل ٗاهااارٜ ٙوقناااو ُفطااإ بو٘اٚااا ُ٘ع  َ 185

اهطااا٘زٜجمل أحاااد أٗا٢اااى املٌٔاااي ب هِطاااا ٞ     

هألو  اهط خسجمل ٗأٗي ًاّ ك او ب رتٚا ي    

اهعوٌااٛ يف ك  باإ )ًطاا ًسا  ا ًاا٘ا (.    

ٓرا اهل ا   اهارٜ اٌاى عِ٘اُإ  سافاٞ      

اهطاااااادسٙٞجمل ٗٓاااااا٘ بٔاااااارا ضاااااا   واُاااااات  

اهلً٘ٚاااااادٙ  اإلهلٚااااااٞ(جمل ٗاملعااااااسٜ يف  يف)

 )زض هٞ اه فساْ( 

ٗإذ ُ أًاااى يف اهل اااو اه  ااااٞ اهااات 

ُكُ و كٌى ًِٔ  يف عؿس صتد أُٔ  تطسح 

فلاااسٝ ًااا  ٗزا١ املااا٘  بأضاااو٘  فوطااافٛ    

ِٙااا اؼ اكاااٚٞ )ا خاااسٝ( ٗاذتٚااا ٝ ٗاملااا٘   

ًِ اػاااٞ  سٙفاااٞ ضااا خسٝ يف  اااص١ كااا     

ًِٔ جمل ً   عاى ٓارٖ ا عٌا ي زًاصا  هاألو       

س يف عٌقٕ ٗٗظٚف إجمل ًكا ف   إهٚٔا     اهط خ

ك اا   هو٘اٚاا ْ اهطٌٚطاا  ٛ ع اا زٝ عااّ     

ستااااااا ٗزا  ٓج ٢ٚاااااااٞ اؿااااااا ٝجمل فٚٔااااااا     

امل ِ اكاا   ًااّ ادتااد ٗاهطاادسٙٞ اهِ بعااٞ    

 . ًّ فلسٖ اهفوطفٛ ٗأخ اٚ تٕ
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أٙكااا   غااالو  أغاااع ز ٓاااً٘ ٗعجمل  

ًٗطااااسحٚ   أزٙطاااا ٘ف ُظ اهلً٘ٚدٙااااٞ   

ُقطااااااٞ ٓ ًااااااٞ يف أو  اهطاااااادسٙٞجمل أًاااااا   

جمل املاٚ و  ا اى  103امُل ا٘فٟ عا َ    ه٘ضاٚوٚ ع 

ٗٓاااااااا٘ أٗي ك تااااااااو زًٗاااااااا ُٛ ك ااااااااو  

ب اه تِٚٚااٞجمل فقااد ضااعٟ هو٘ؾاا٘ي إ  زبااط 

عواااٍ اهاااِفظ بااا  و  اهطااا خس ستااا ٗ   أْ  

ٙؿااى إ  أعاا٘از اهااِفظ اه ػااسٙٞ يػااس   

اهطاادسٙٞ كااٛ ٙط أؾااى كااى ًاا  ٙعاا٘ق     

اهعقااااى اه ػااااسٜ اإلُطاااا ُٛ عااااّ اهِأااااسٝ   

إ  ا ًااا٘زجمل هااارهم اااا ي بعااا      ٞاهؿااا ٢ 

ُاإ أٗي ًااّ أزضااٟ وعاا ٢ٍ فااّ     إدازضااي اه

 .. اهطدسٙٞ بأحد أغل هٕ

جمل َ.ق 8اٍ ك ْ ٓ٘زاع امُل  ٘فٟ ع َ 

جمل اٍ املٚ و بعد 62ٗب ضٚ٘ع امل ٘فٟ ع َ 

 . َ 140  فٚ  ي امل ٘فٟ ع َ 

ٗيف تأًوِ  هو ا زٙذ ا وباٛ صتاد زبطا       

ا٘ٙاا   باااي اهف ضااافٞ ٗ زا٢ٔاااٍ ٗك  بااا تٍٔ  

 . هألو  اهط خس ٗعِٕ

 بع صتد يف ٓرا اه ا زٙذ أ ا ١   ٗإذ ُ 

ض خسٝجمل ض٘ا١ يف  ٞ  ت  ؿٟ  عٌ ي ع ملٚ

اهعؿااا٘ز اه٘ضاااطٟجمل حٚااا  ُأعاااس َ اهِااا ع    

ب هقؿاا ٢د اهطاا خسٝ زعاااٍ ضااٚطسٝ اهاااسٗح    

اهدِٙٚاااااااااااااٞ امل صً اااااااااااااٞجمل أٗ يف فااااااااااااالٝ   

اهل ضااٚلٚٞ ادتدٙاادٝ حٚاا  اُ ػااس      

اهقؿاااٚدٝ اهسٗا٢ٚاااٞ اهااات لاااص  اه ط٘هاااٞ     

ٙٞجمل باا ه ٔلٍ بٔااد  ُقااد اهِفطااٚٞ اه ػااس   

اهت ميلاّ أْ  ٌاع أزٗ   ٙا   اه ط٘هاٞ     

ٗأحااااط أُاااا٘ا  اهسذٙوااااٞ يف اه٘ااااا  ُفطاااإ  

كقؿااٚدٝ )ًعسكااٞ اهكااف و  ٗاهف٣ااساْ(  

هوػاااااا عس اإلُلوٚااااااصٜ ؾاااااا٢ٌ٘ٚى ب وااااااس   

(جمل ٗاؿاااا ٢د ت ضااااُ٘ٛجمل َ 1680 -1613)

ٗب٘اهااااا٘جمل ٗوٙااااا ٗ يف فسُطااااا  ٗإٙط هٚااااا جمل   

ٗاؿاااٚدٝ اهلطاااِدز بااا٘ جمل اهااارٜ ًاااص      

ع ؿاا   اه ط٘هااٞ باا ه ٔلٍ يف اؿااٚدتٕ )ا

 (.خؿوٞ اهػعس

كرهم شخس املطسح ا ٗزٗباٛ ادتا و   

احمللَ يطسحٚ   بّ  ُ٘طْ٘ ًٗا٘هٚ جمل  

ٗبسُااا زو غااا٘جمل ٗٙااا٘ ي أُٗٚاااىجمل امل كاااٌِٞ 

هفقاااااسا  ًػااااا ُ٘ٞ ب هطااااادسٙٞ اه ذعاااااٞ 

 . ٗاملسٙسٝ املل ٘بٞ ُ سا 

كٌ  ظٔس  يف اهقسُي اه  ُٛ عػس 

 ٗاه  هااا  عػاااس ف٣اااٞ املٔاااس ي ادتااا٘اهي    

 ٢ٚاااٞ ٗاهص وٚااإ اهطااا خسٝجمل بأغاااع زٍٓ اه ِ

اهت اُ ػس  ٗغ ع  عوٟ أهطاِٞ اهِا عجمل   

ٗك ُاا  اٌ ٔاا  أعٌاا ي ا وٙااو اهفسُطااٛ     

 . زابوٕٚٚ

يف ا عٌ ي اهسٗا٢ٚاٞ  وا  اهطادسٙٞ    

اه ذعاااااااااٞجمل أٗ اهسحٌٚاااااااااٞ يف ً٘اااااااااااو   

ٗغدؿاااااٚ    طَّاااااد  ا اااااسا  اهكاااااعو 

اإلُطااا ُٛ يف ذتأااا   ارتطَّاااٞ ٗاه اااسٗزجمل    

ّ ٗاإلعااسا١ ٗاهااٍ٘ٓ ٗخاادا  اهااِفظجمل هلاا    

بااااادْٗ تل ٚاااااو كٌااااا  عِاااااد فٚوااااادُججمل 

 ٗوٙلِصجمل ٗا كسٜ.

( هفاا٘ه   فقااد  ك ُاادِٙصأًاا  اؿااٞ ) 

زضَّااااد  ُأ ًاااا   فوطاااافٚ   ه عسٙااااٞ اهسذٙوااااٞ 

ا   ٌ عٚاااااٞ ك هِفااااا قجمل ٗكٌطاااااسحٚٞ   

  س ٘  مل٘هٚ  .
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ااد   بٌِٚ  صتد أْ تػٚد٘  ٗع٘عا٘ي 

كاا ْ هلٌاا  بؿااٌ ٌٔ  ارت ؾااٞ ًااّ خاا ي   

أعٌ هلٌاااا  اهطاااا خسٝجمل ًاااا   عااااى اهِقاااا و     

ٙػاا ْٔ٘ ًاا٘هٚ  ب ػااٚد٘ جمل اهاارٜ أ اا و     

٘ب  املطاااا ق ى ًااااّ   ت٘ظٚااااو ا و جمل ٗتػاااا

 خ ي تعسٙ ٕ هو  ِٟ ا   ٌ عٚٞ ٗاه ق فٚٞ.
 األدب الساخر عند العرب

حاااي صتااا٘ي يف زحااا   ضااا حٞ ا و  

   ٞ َّ اهطاااااادسٙ  اهعسبااااااٛ اهطاااااا خس صتااااااد أ

كأضاااو٘  ك ُااا  ًاااّ امل ًاااح املٌٚاااصٝ     

هألو  بؿفٞ ع ًٞ ٗاهػعس بؿفٞ خ ؾاٞجمل  

بداٙااٞ ًااّ اهعؿااس ادتاا ٓوٛ ح ااٟ اهعؿااس    

اذتدٙ جمل هلاّ ٓارا ا و  ذ ِٙاى حأإ     

ًّ ا ٓ ٌا َ اهدزاضاٛ إ  ًِار أك اس ًاّ      

 .ُؿو اسْ بقوٚى تقسٙ   

غااااا٘اٛ قاااااٚو كااااا ْ ًاااااّ أٗا٢اااااى 

اهفل ٓٞ يف اهدازضي ًّ خ ي ك  بٕ )

 (.ًؿس

محااد شكاٛا ضاا ٍٓ يف ٓاارا اواا ي    ٗأ

بل  بإا )ادتاا حب(جمل بٌِٚاا  كاا ْ ك اا       

ُعٌااا  فاااداو )أو  املااا شُٛ(جمل ٗفٚاإا صتاااد أْ 

ُعٌ  فاداو اع ا   أْ أو  اهطادسٙٞ أزااٟ     

أُااا٘ا  اهفل ٓاااٞجمل  ُاإا ا ااا   إ  املقااادزٝ   

ح هااإا اضاااا دداَ اه ٘زٙااااٞ   اهو ٘ٙااااٞ اهاااات ت اااٚا

اهوفأٚااااااٞ ٗاهفلسٙااااااٞجمل ب دٙٔااااااٞ ضااااااسٙعٞجمل 

 ٙلاْ٘ امل٘قا٘  ٙٔاصأ    ٗذك ١جمل  ضٌٚ  حي

ب هعق ٢د اهدِٙٚٞ ٗاهط ضٞجمل ٗٙٔد  اهل تو 

ًاّا خ هإا إ  تسبٚااٞ ًولااٞ اهِقااد ٗاهاا٘عٛ    

 خطاا ١ ٓااد ١جمل ٗمح ااا تٍٔ عِااد او ٌااعجمل  

ٗاهكاا م ًِٔاا جمل ٗاشوزا١ٓاا جمل أٗ اإلعجاا  جمل  

 .أٗ اهلصيجمل أٗ ا ُ ؿ ز أٗ اهعطو

ًّ ِٓ  تلْ٘ اهطدسٙٞ يف  ص١ ًاّ  

 ٗ تأوٙ اا   ِٙاا قٍ أٓاادافٔ  عق باا   ٗاؿ ؾاا  جمل 

بٔاا  اهطاا خسْٗ تااّ ٙ طاا ٗي عوااٟ ًِطاا    

 او ٌع ًٗعق٘هٕ.

ًّ خ ي اض عساقاِ  هوػاعس اهعسباٛ    

يف ادتصٙسٝ اهعسبٚاٞ صتاد أُإ كا ْ افاى      

ب هػاااااعس اهطااااا خس ًاااااّ خااااا ي اهلجااااا ١     

هودؿااٍجمل ٗاااد كاا ْ ٓاارا اهلجاا ١ ا ضااٚ      

ًسٙسا جمل ت ِ ضو ه  إ ًفاسوا  ًٗعا ُٛ ًاع     

اذتٚااا ٝ حٚااا ٝ اهؿااا سا١جمل ًٗاااع ااااٍٚ ٓااارٖ  

اهق ضٚٞ اهت   تعس  اهسمحٞ هوادف   عاّ   

اهق ٚواٞ يف ٗ اإ ارتؿااَ٘ ا اا    عطاالسٙ    

ًٗعِ٘ٙ  جمل هلّ يف ُفاظ اه٘اا  ذ تلاّ    

اهِؿ٘ف كا  ٝ اه ِا٘  كٌا  ك ُا  يف     

 املساحى اه حقٕجمل عوٟ ض ٚى امل  ي:

ٓج ١  سفٞ بّ اهع د هعٌس بّ ِٓادجمل  

ٗٓج ١ ا عػٟ ٗحط ْ باّ ا با جمل حطا ْ    

ٞ  ًاااسَّٝ ا ضاااٚٞ   اهااارٜ اً وااا  م اٚااا و ضااادسٙ

ٙطااا طٚع ًاااّ خ هلااا  أْ  عاااى خؿااإٌ      

أق ٘كٞ شً ُٕ بطا و اهؿاف   املدصٙاٞ    

اهاات ٙؿاافٕ بٔاا جمل هاارهم تسبااع عوااٟ عااسؽ   

اهلجاا ١ اهاادٙ  حااي ؾاا ز غاا عس اهاادع٘ٝ    

اإلضاااا ًٚٞجمل ٗهااااٚظ ٓجاااا ؤٖ ذتاااا ز  بااااّ 

 كعو إ  ً     عوٟ ً  ُق٘ي:

    ٍ َ  تص اسُك ّ  كعاو  أ  ا حا   ح ز  ب

  

ّ  ادتاُ٘  ادتٌا خ      ٍ  ًا  ع  ٗأُ 
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َ  ًّ  ٍ٘ي ًّٗ ُاؿ ٍس   بأع  ب هق٘

  

َ  اهعؿاا ف      ٍ  اه  اا ي  ٗأحاا    طاا

   

هلاااّ ااااٍٚ اإلضااا َ اضااا ط ع  أْ   

حتااا٘ي ٓااارا اهِااا٘  ًاااّ اهػاااعس إ  ضااا ح  

ًػٔس يف ٗ ٕ خؿَ٘ اهدع٘ٝ اإلضا ًٚٞجمل  

ً   عى ًطا حٞ اهلجا ١ يف ًسحواٞ اهادع٘ٝ     

ت كاا ١يجمل ٗتق ؿااس عوااٟ بعاا  اهٌِاا ذ جمل     

هلِٔا  ًاا  ه  ا  أْ عاا و  ه   اى ًل ُاا      

ٓ ًاااا   ٗتقاااا٠٘ يف اهعؿاااا٘ز اه  هٚااااٞ اهاااات    

ُكج  فٚٔا  عٌوٚاٞ اه  ا او ًاع اهػاع٘       

اهاات وخواا  يف اإلضاا َجمل ٗؾاا ز  قااٌّ   

ًٚٞجمل ٗهِػأد ت وا٘زا    كٚ ْ اهدٗهاٞ اإلضا   

 ٗاق     و  اهطدسٙٞ ً عدو ا  ِ ع.

ٗهعى ادت حب ك ْ زا٢د ٓرا ا و  

يف اهعؿاااس اهع  ضاااٛجمل إذ كااا ْ ًاااّ أٓاااٍ  

ا وبااا ١ فٌٚااا  ادًااإ ًاااّ ؾااا٘ز اهطااادسٙٞ  

باااأك س ًاااّ أضاااو٘  ٗغااالىجمل كٌااا  يف  

ك  باإ )اهاا د ١( ٗٓاارا كاا ْ يف اهقااسْ    

اه اااا ُٛ اهلجااااسٜجمل اه اااا ًّ ًااااٚ وٜجمل ٗيف  

خاااس٠ اهااات ٗغااا ٓ  ب هطااادسٙٞ   ك  ااإ ا 

 اه ذعٞ أحٚ ُ  .

اهطاادسٙٞ يف تواام املسحوااٞ ذ تلااّ    

هإلق  ن فقط أٗ ا شوزا١جمل إ ا  ك ُا    

أواتااإ اهل ًاااٞ هو ااا٘ف يف أعٌااا ق ا غاااٚ ١  

ٗإهق ١ اهكا١٘ عواٟ ً  هاو اهفاسوجمل ٗعٚا٘       

 او ٌع.

ٗإذ ُطاااااااااا عسد تاااااااااا زٙذ ا و  يف  

اهعؿاااااسّٙ ا ًاااااٜ٘ ٗاهع  ضاااااٛ صتاااااد أْ  

١ ك ُ  حتفى ب هطا خسّٙ  زت هظ ارتوف 

ًّ ا وب ١جمل بِؿ٘ؾٍٔ ا وبٚٞ املِ ٌٚٞ إ  

عاادٝ أ ِاا ع أوبٚااٞ كااأبٛ ُاا٘اعجمل ٗابااّ     

اهسًٗااااٛجمل ٗأبااااٛ اهع  ٓٚااااٞجمل ٗادتاااا حبجمل   

ًٗق ًااا   بااادٙع اهصًااا ْ اهلٌاااراُٛجمل ٗأبااا٘   

اهع ١ املعاسٜجمل اهارٜ   ا ز أاطاٟ ؾا٘زٝ      

حااي ٙقاا٘ي بطاادسٙٞ ًسٙااسٝ ً  اادا   عاااّ      

 حقٚقٞ امل٘ :

 اااد ؾاا ز ذتاادا  ًاااسازا    ز  َّ ذتااد   

  

 قااا حل   ًاااّ تاااصاحٍ ا قاااداوُ 

   

ٗابااّ اهسًٗااٛ اهاارٜ ٙقاا٘ي  ً ٔلٌاا       

 ض خسا  ٗٓ٘ ٙؿو أحد ا غد ف:

ُٕ  فاااااااااااا  ُو ًِاااااااااااام  ُهُعأٌاااااااااااا

  

 أبااااااااادا  كسأضااااااااام ٙعلاااااااااظ  

   

 إْ كااااااااا ْ أُُفااااااااام  ٓلاااااااااارا  

  

 ف هفٚااااااااااى  عِاااااااااادن  أفطااااااااااظ   

   

 ٗإذا  وطاااااااا   عوااااااااٟ اهطسٙاااااااا  

  

 ٗ  أز٠ هااااااااااااااااااام   واااااااااااااااااااظ  

   

َ  عوٚلٌااااااااااا اٚاااااااااااى    اهطااااااااااا 

  

 فااااااااااااالوب أُااااااااااااا  ٗ اااااااااااااسع   

   

أً واااٞ ٗأ ااا ١ أٗزوتٔااا  عواااٟ ضااا ٚى    

امل ا ي   اذتؿااس ت٘قااح هِا  بعاا   ٘اُااو   

ٓرا ا و  ٗت ز ٕ ٗزً٘شٖ يف شًّ ًعيجمل 

عوٌ   بأْ ِٓ ن أ  ١ ك  ٝ  دا  أبدع  

ب اااا ١ا  أوبٔااا  عواااٟ اهؿاااعٚد اهعسباااٛجمل   

ٗبعكااأ  اح اااى ًل ُاااٞ ع ملٚاااٞ كسضااا هٞ 

 هوٌعسٜ.اه فساْ 
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هلّ ً ذا ب هِطا ٞ هوعؿاس اذتادٙ     

 ٗٓرا ا و ؟...

ا ااااااى اه ااااااد١ ب ذتاااااادٙ  عااااااّ أو   

بااادَّ ًاااّ  اهطااادسٙٞ يف اهعؿاااس اذتااادٙ   

 اإلغ زٝ إ  أًسّٙ ٓ ًي:

ا ٗي: ٗ ٘و غدؿٚ   عسبٚاٞ أهففا    

ح٘هلاااا  اهلاااا   ًااااّ اهقؿااااـ ٗاهِاااا٘اوز  

اهط خسٝ ٗٓٛ غدؿاٚٞ   ا جمل ٗغدؿاٚٞ    

أغاااااعوجمل ٌٗٓااااا  غدؿاااااٚ  ْ ت ؿاااااسف ْ   

بطسافااااٞ ٗذكاااا ١جمل ٗبطسٙقااااٞ كً٘ٚدٙااااٞ  

ضاااا خسٝجمل ٗٙ قاااا ي أُٔاااا  عاااا  ً٘ اااا٘وٝ يف   

 اذتقٚقٞ ....

ا ًااس اه اا ُٛ اهلاا َ ٓاا٘ عاادَ ازت اا     

بأ اا ١  ا و  اهطاا خس عوااٟ ًااد٠ ت ز اإ

ُطااا ٢ٚٞجمل ضااا بق   ٗ حقااا  جمل ٗهلااارا أضااا  بٕ   

اهلاا  ٝ اهاات ظااى اه  اا  ح٘هلاا  ُاا وزا جمل   

بٌِٚاااا  ك   ااااس   اهل ااااو اهاااات ُأهففاااا  يف   

ارتٌطااااي ع ًاااا   امل قااااٚٞ تاااادزع ٓاااارٖ    

اهأاا ٓسٝ ا وبٚاااٞ ع ملٚاا   ٗعسبٚااا  جمل ٗحتفاااى   

ب ملق زُ   قٌّ ٓرٖ اهط حٞ اهع ملٚٞ هلارا  

ؿ ااااااسٝ ا و جمل ٗيف ٓاااااارٖ اهدزاضااااااٞ امُلد   

 زت ي هو ٘او عِدٓ جمل ٗعِاد خؿ٘ؾاٚٞ   

كااٍى ًِٔاا جمل هلِِاا  ٗضتااّ ُلٌااى ًطاا ٝ 

أو  اهطدسٙٞ ُؿى إ  اهعؿس اذتادٙ جمل  

حٚ  حفى أو  ٓرا اهعؿس بٔرا ا ضو٘  

ا وبااااٛ ٗأوب ٢اااإ بعااااد ًسحوااااٞ ا حاااا  ي    

اهع ٌ ُٛجمل اهرٜ ٙػلى ًسحوٞ اٌع ك ْ 

هلاااا  تأا ٓاااا  عوااااٟ كااااى حٚاااا ٝ اهعااااس جمل  

 ت ع    اس أك اس  ٘اُاو    ٗخ ؾٞ اه ق فٞ اهات 

اذتٚاااا ٝ تااااأاسا  ب  ٗقاااا   اهطٚ ضااااٚٞ  ٜ   

زت ٌاااعجمل ٓااارا اه اااأاس اهااارٜ اضااا ٌس ًاااع     

ًساحااى ا حاا     ًٗاا  بِٚٔاا  ح ااٟ ا ْجمل 

حٚاااا  ذ  ااااس  اهعسبااااٛ ًااااّ تأا اتٔاااا     

ٗاً ااداواتٔ جمل  ضااٌٚ  ًااع حااسٗ  )اهسبٚااع    

اهعسباااٛ( اهااات ك ُااا  ٗفااا  ضاااِٚ زٙ٘ ذ    

ص٢ٚ تاإ . ٙػاأد اه اا زٙذ ً ااٚ   هاإ بلااى    

ٗاهااارٜ  وااا  فٚااإ اهطااادسٙٞ بأغااال ي     

كااا  ٝ كااا ْ هو طااا٘ز اهااا ق  فٚٔااا  وٌٗز    

ًاااارٌٓىجمل ا اااا   يف وزاضاااا ٕ إ  اه ااااأُٛ    

ٗاه قؿٛ ٗض  أعا٘از ا غال ي اه ق فٚاٞ    

ًع ٓرا اه ط٘ز ً   عو    أت٘او عِادٖ  

 عااااا٘و إ  باااااداٙ   اهعؿاااااس اذتااااادٙ جمل  

ًسكفااصٝ عوااٟ اهطااِ٘ا  ارتٌطااي ٗزياا     

ٓرا ا و  فٚٔ جمل وْٗ ُطاٚ ْ  أك س ٗح ي 

ح هٞ اه   او اهل  ٝ ًاع ا و  اهػاساٛ   

اهقااااا وَ عااااا  اهلاااااا   ًاااااّ ا حتااااا و    

اهط٘فٚ تٛجمل ًِٗأً٘ٞ اهادٗي ا غالاكٚٞ   

اهااات بااادأ  بعاااد اذتاااس  اهع ملٚاااٞ اه  ُٚاااٞ  

بقاا٘ٝجمل ٗكاا ْ هلاا  تأا ٓاا  اهلاا   عوااٟ      

اه ق فٞ اهعسبٚٞجمل ٗب هرا  املػسق اهعسباٛجمل  

 ق فٞ اه سبٚٞ عوٟ اق ف ِ  بعد أْ ٌِٓٚ  اه

اهعسبٚااااااٞ هطااااااِ٘ا   ٘ٙوااااااٞ ًااااااع ٗبعااااااد    

 ا ح    .

ًّ ِٓ  صتد إباداع   ً جادوٝ ٗ زا١   

 دٙااادٝ حااا٘ي ا و  اهطااا خسجمل ًااا   عاااى    

اذتطااااااي اٚطاااااا ًٛجمل ا وٙااااااو امل سبااااااٛ  

اهطاا خسجمل ز٢ااٚظ املِ ااد٠ اهعسبااٛ اهطاا خس   

ٙع اااا ٖ  ِطاااا   أوبٚاااا   هاااإ خؿ٘ؾااااٚ ٕ      

 أضو٘ب  ..
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ٗاهفِاااا ُْ٘ عااااّ   هقااااد ع َّااااس ا وباااا ١  

ع  تٍٔ ٗع  كاٍ كا   ًاّ أغال ي     فاُ

اهفِْ٘ اهط خسٝ اهِ بعٞ ًّ ًاسازٝ  ٗاطا ٗٝ    

خس اااااا  ه عاااااا  عااااااّ ؾااااااِ٘  املع ُاااااا ٝ  

 ٗاإلح      اهل  ٝ .

جمل ًٞٗسٝ أخس٠ ك ْ اهػعس يف املقدً

ٗكاااا ْ اهػااااعسا١ أٓااااٍ ٗأك ااااس املعاااا ّٙ 

بطدسٙ ٍٔ عّ املع ُ ٝ ...ًٍِٗٔ أٙكا   عواٟ   

اذتؿااااس أمحااااد ًطااااسجمل  ضاااا ٚى امل اااا ي   

٘ا جمل ٗاه ٚاا تٛجمل ٗأًااى وُقااىجمل   ِااًٗأفااس اه

ٗاهطااٚ   يف اهعااساقجمل ُٗااصاز ا اا ُٛ ُٗاادٍٙ  

ستٌد ٗستٌد اذتسٙسٜجمل ٗٗ ٕٚ اه  زٗوٜ 

جمل ٗستٌااد بااّ  ٞٗأمحااد ادتِاادٜ يف ضاا٘زٙ  

بسآٍٚ يف امل س جمل ٗا ؤٍ بطِ٘ا  ح فب 

إبسآٍٚ ٗأمحد غ٘اٛجمل ٗت٘فٚ  اذتلاٍٚ  

  س زي  ٗع د اهق وز امل شُٛ يف ًؿسجمل ُٗك

كاا ْ أبااسشٍٓ اهػاا عس أمحااد ًطااس اهاارٜ  

عاا  كٌاا  ذ ٙعاا  غاا عس بق٘هاإ اهطاا خس   

 املسٙس:

 ْ  اسأ   يف اهقس 

 ت َّ  ٙدا أبٛ هلو 

 ْ  فأعوِ   ٗض ٢ى  اإلذع 

َّ اهطل٘   ًّ ذٓو   أ

 أح     فقسٜ ..ذ أشي 

 أتو٘ : ٗتو 

ٕ  ً هٕجمل ًٗ  كطو  ً   أعِٟ عِ

 فؿُ٘وز   حِجستٛ

 ُٞ َ  اوَّ  ا و  جبس

 ْ  ٗؾُ٘وز  اهقس 

  َّٕ حسَّق  عوٟ اهػَّ و 

ًااااّ امل ااااس  ُقااااسأ أٙكاااا   هو طااااي   

اهقٚطاااا ًٛجمل ٗحملٌااااد شفااااصا جمل ٗأمحااااد    

ب٘شفاااا٘زجمل ٗإوزٙااااظ ارتاااا٘زٜ يف اهقؿااااٞجمل 

ٗهوطٚو اهؿدٙقٛ يف املطسحجمل ٗيف اهعساق 

ُقااااااسأ أوباااااا   ضاااااا خسا  يف اهقؿااااااٞ هعوااااااٛ 

اهط٘واُٛجمل أً  يف ا زوْ فِجد ًّ ا وب ١ 

ّٙ ٙ٘ضاااااو عٚػااااا ْجمل ٗستٌاااااد   اهطااااا خس

 ٌوٚاااإجمل بٌِٚاااا  ُقااااسأ ًااااّ تااااُ٘ظ هعوااااٛ    

اهاادٗع  ٛ يف اهقؿااٞ اه ُ٘طااٚٞجمل ٗهو ػاا   

خس ٙاااااو يف اهسٗاٙاااااٞجمل ٗحملٌاااااد اهااااادافٛجمل   

 ٗؾ حل ارتٌٚطٛ يف اهػعس.

فلاااااا ْ ٙ٘ضااااااو   ٞأًاااااا  يف ضاااااا٘زٙ 

احملٌاااا٘وجمل ٗستٌااااد املاااا ع٘ جمل ٗؾااااداٛ   

ا  عٚاى اهػا عس أٙكا   ٗحطاٚو كٚا هٛ      

كٌاا  اواا  يف ٗشكسٙاا  تاا ًس ٗ خااسْٗ ....ٗ

ٓرٖ اهدزاضٞ املد  ؿسٝ   ٙطع  اإلح  ٞ 

جبٌٚع ا   ١ ٗك  ب تٔ جمل هارهم ٙفاسد   

ا خ ؿ ز ضاوط ٕ باركس ا  ا ١ ٗبعا      

 اهٌِ ذ .

أًااا  يف ه ِااا ْ فلااا ْ ًااا زْٗ ع ااا٘و   

زا٢ااد اهِٔكااٞ اذتدٙ ااٞ يف ه ِاا ْ ؾاا فٚ       

ٗك ت اااا  جمل ك ااااو عاااادٝ أ ِاااا ع أوبٚااااٞجمل  

اهات    ضٌٚ  اهسٗاٙٞجمل ٗاهػعسجمل ٗاملق   جمل

محوااا  اهلااا   ًاااّ اهطااادسٙٞ يف  ٚااا    

 ضط٘زٓ ....

كٌااااااااا  ُقاااااااااسأ إلًٚاااااااااى ح اااااااااٚ   

 اهفوططٚ ...
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كااى ٓاارٖ ا  ِاا ع ك ُاا  تؿااوِ      

عاا  ٗضاا ٢ى ُػااس شت وفااٞجمل ًِٔاا  اهل اا   

ٗاوواااٞ ٗاهؿااا ٚفٞجمل ٗاوااا هظ ارت ؾاااٞ  

حااي تلااْ٘ ح هااٞ اهقٌااع غاادٙدٝجمل هلااّ  

أٓاااٍ ٓااارٖ اه٘ضااا ٢ىجمل ٗأضاااسعٔ  ك ُااا      

ُقوااااا  عااااا   اهؿااااا و ٗاوااااا   اهااااات

ؾااااااف  تٔ  اٚااااااع أغاااااال ي اهفِااااااْ٘جمل  

 ٞٗاهل زٙلااااااا ت  ٗاملق هااااااا ٞك هِل ااااااا

 ٗاملق ًٞ ٗا عِٚٞ ... ٞٗاهقؿٚدٝ ٗاهقؿ

اُ ػس  اهؿ و ًع اهِٔا٘د اهقاً٘ٛ   

ِٚ   ٗبعااااادٓ  ًااااّا اهقاااااسْ   ا اااااى ارتٌطااااٚا

املِؿاسَجمل كؿاا ٚفٞ املكا م امل لاٛا يف   

جمل اهاات أضطأا  ح ٚااو ك  هااٞ عاا َ    ٞضاا٘زٙ

ٗك ُااا  ؾااا٘ت     جمل ع ًااا    37جمل ٗظوااا   1929

ًاااااداسا  يف ًٔ ااااااٞ ا ُ ااااادا  اهفسُطااااٛا    

ٗضٚ ضاااا ٕ. ٗاااااد كاااا ْ ك  هااااٞ ًدضااااظ  

 اهؿ  فٞ اهلصهٚٞ يف اهػسق ا ٗضط.

ًٗ وااأ  ك ُااا   سٙااادٝ اهلواااو يف   

   عٚى.إجمل هؿ ح ٔ  ؾداٛ ٞض٘زٙ

أضاااااظ ا وٙاااااو اهطااااا خس ؾاااااداٛ   

  عٚااااااااى  سٙاااااااادٝ اهلوااااااااو أٗا٢ااااااااى  إ

مخطِٚٚ   اهقاسْ املِؿاسَجمل إبا ْ اُقا       

عٍٚجمل اهااارٜ اٌاااع اهؿااا  فٞ    حطااا  اهاااص  

ٗا و جمل  ضٌٚ  اهط خسجمل ًِر اهَٚ٘ ا ٗي 

 ُق باااااإجمل ً جاااااا ٓ   اٚااااااع اهقاااااا٘اُي 

ٗا ُأٌااٞ ٗاهلاخااٚـجمل ًعواا   ٓاارا بق٘هاإ  

 اهط خس:

َّ اهلواااو ٓااا٘ اهلااا ٢ّ اه٘حٚاااد  ) إ

اهاارٜ ااا  هاإ اهِ اا ح وْٗ أْ ٙوصًاإ أحااد 

 (.بػ١ٛ

ٗكاا ْ ٓاارا يف فاالٝ اٌااع ًعسٗفااٞجمل    

سٙاادٝ ااا٘زٝ يف عاا ذ ٗاااد أحاادا  ٓاارٖ ادت

اهؿااا  فٞ حِٚٔااا جمل ملااا  كااا ْ ٙ ٌ اااع بااإ       

ك َّ بٔ  ًّ اق فاٞ ع هٚاٞجمل ًٗ٘ٓ اٞ أوبٚاٞجمل     

ٗ اااااسأٝجمل ٗتٔلاااااٍ فسٙاااااد ّٙجمل ٗتعوٚقااااا   

عٌٚقاااااإ يف شٗاٙاااااا  ً ِ٘عااااااٞجمل ٗبأضااااااو٘  

اه عاااسٙ  ارتفٚاااوجمل ٗتؿااا٘ٙو ا خطااا ١   

وٗ اااااا   ااااااسٙحجمل أٗ تؿااااااسٙح خاااااا وؽجمل  

كطدسٙ ٕ ًاّ ًِؿا٘ز اهسح ا ُٛجمل حٚا      

َّ ًِؿ٘ ز ك ْ ًساضا   هوجسٙادٝ   ٙركس أ

يف باااااا ٗ جمل ف ااااااأخس يف إزضاااااا ي املاااااا٘او  

اهؿ  فٚٞجمل ت زك   إ  عٚاى عواٟ ؾافٚح    

ًو ٔوجمل هٚ أخس يف إؾاداز اهعادوجمل فع ت إ    

َّ٘  املعِااٟ يقاادزٝ كاا  ٝ   ت شحاا   ٗاااد  اا

 يف فّ اهطدسٙٞ:

إ  ًساضااوِ  يف أزد ه ِاا ْجمل ٗعكاا٘ 

 أضستِ  ًِؿ٘ز اهسح  ُٛ:

ٌٞ  سٙدُٝ اهلوُو يف اهفٚ  ١ُ  ع ت 

 ْ ٍ  اد ًسَّ ًٙ٘   عوٟ تق عُطُل

ٍٍ ٍ  حسٌّ فلى ف  ٗؾ٘ت لٍ عِدك

ٙعااااااٜ٘ كٌاااااا  غاااااا ١  )زٗضااااااٛ أٗ    

ًُس ك ُٛ(  أ

٘ ز ؾ ٚف م  اه سَّا١ جمل ٗاحُم هِ  ُ 

َّاُٛ ٗبسَّاُٛ ّ  اهطٚ ضٞ    ع

 ٗإْ ًس ز    بف ٗش   اؿٚد ت ِ 

 ف ُ ح  عوٚٔ  ض َ اهلوُو زٗح ُٛ

أًاااا  ا ااااى ٓاااا تي ادتسٙاااادتي فقااااد   

ؾااااادز  يف ًؿاااااس  سٙااااادٝ )اه ِلٚااااا   

ٗاه  لٚااااااا (جمل ٗ)ا ضااااااا  ذ( هع اااااااد ا    
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اهِااادٍٙجمل أحاااد شعٌااا ١ اااا٘زٝ عساباااٛ عااا َ    

جمل ٗحفواااااا  ب مل٘اقااااااٚع اهطٚ ضااااااٚٞ  1881

خ اٚاااٞ ا   ٌ عٚاااٞ اهطااا خسٝجمل كٌااا  ا 

ظٔس  زتواٞ خٚا ي اهأاى  محاد حا فبجمل      

اهاااااارٜ كاااااا ْ زا٢ااااااد اهل زٙلاااااا ت جمل    

جمل ٗزتواااااااااٞ 1921َ عااااااااا  ٞٗاه عل٘كااااااااا

جمل ٗمحااااا زٝ 1934 ح اااااٟ 1926 ٞاهفل ٓااااا

جمل 1900ًِااااااٚ جمل ٗاهطااااااٚو ٗاملطاااااا ً جمل  

جمل ٗيف ُفااااظ خاااا ٜ ه اااادٙع ؾااااِو 1000ٗ

 . 1921اهفلٝ اهلػل٘ي 

كٌ  ك ُ  زت هظ ح فب إبسآٍٚ 

ٗبااا َ اه ُ٘طاااٛ ح فواااٞ ب هطااادسٙٞ كٌااا    

غعسٌٓ جمل ت  وفع  سٙادٝ ادتٌٔ٘زٙاٞ إ    

ختؿااااٚـ ٙااااَ٘ هاااا  َ اه ُ٘طااااٛ ه اااادبٚج  

ف ٞ ب هل  با   اهطا خسٝ ًاّ ا ش ا ي     ؾ

 ٗاملق    ٗاملق ً   .....

ٗإذ أت٘اااااو عِااااد ًاااا  ذكااااس  وْٗ   

اه طسق إ  اهعػسّٙ ضِٞ امل قٚٞ ٗأك اس  

ْ  ت ز ِاا  اهعسبااٛ ٗتاا زٙذ اهعاا ذ    فاارهم  

يف ٓاااارٖ اهطااااِ٘ا  ٗا واااأ  تااااأاس بع٘اًااااى  

ضٚ ضاااٚٞ كااا  ٝ ٗاضتطااا   اقااا يف عااا َجمل 

ز ٛ أو٠ إ  ًِعطاااو تااا    ٗهاااٚظ ًعسفٚااا

خطا  فااسد غااسٗ ٕ عواٟ كااى  ص٢ٚاا     

ٙاادعُ٘   اذتٚاا ٝ  ضااٌٚ  اه ق فااٞ ..ٗٓاارا ًاا 

إ  اه اااأُٛ ٗاه أًاااى  ُااإ تااا زٙذ ف٘قااااٟ     

بل فاااااٞ املعااااا ٙ جمل ٗاهل  بااااا   ادتااااا وٝ 

....ٗكٌا  بادأ  باسأٜ     ًٞ تصاي اوٚو ٞامل٘اق

ٓاا َ حاا٘ي أو  اهطاادسٙٞ أُٔااٛ بااسأٜ  خااس 

  و   ًس ٜجمل ٙق٘ي:اا ٓ َ ه

ْ  بعكاا     أاااع عوٌاا ١   اهااِفظ عوااٟ أ

ًّ عِفِ  اهِفطٛجمل ٗٓ٘ ً  ك ْ اهقادً ١  

ٙطاااإٌُ٘ فٚكاااا   ًااااّ اهِػاااا   اذتٚاااا٘اُٛ 

ميلّ اه دوـ ًِٕ ب هكا مجمل اهكا م   

اهرٜ تلٌّ ف ٢دتٕ يف اه ِفٚظ اهعا  فٛ  

اهاااارٜ ميلااااّ أْ ُطواااا  عوٚاااإ اهاااا طٔ    

اهعاا  فٛجمل كٌاا  اؿااى يف اهلا ٚاادٙ جمل   

َّ اهِلااا   بط ٚع ٔااا   هااارهم زأ٠ فسٗٙاااد أ

ٔ ٙٞجمل  ُٔ  حتسز اإلُط ْ ًّ غا ِ    تط

اُفع هٚااااااٞ ً ِ٘عاااااإ ٗ  تاااااا  ٖ بػاااااا ِ    

 دٙاادٝجمل هاارهم كاا ْ امل صً ااْ٘ امل٘هعااْ٘    

بػاا ّ اهِاا ع ب ُفعاا    ًِ اا شٝ قااد أٗ    

إ  أفلاااا ز ًٗ٘ااااااو ًعِٚااااٞ   ا ااااْ٘     

اهِل ااااٞ ٗاهفل ٓااااٞ اهاااات تطااااس ٜ عااااّ    

اهِفااا٘عجمل ٗ عوااأ  تطااالخٛ بعٚااادا  عاااّ    

يجمل هاارهم ُكاا م اهػااد  ٗادتاار  امل ااص ً  

هوِل اااٞجمل هلاااّ تفطااا ٓ    ٙكااا لِ   

َّْ ست ٘آااا  اهفلاااسٜ هاااٚظ  ٘ٓسٓااا جمل    

ادتاا٘ٓس ٓاا٘ اه ٔجااٞ ٗا زتٚاا ح ٗاهاا فل    

بٔد١ٗجمل ٗكوٌ  اب عد اإلُط ْ عّ  ف٘ه إ  

اه ٣ٙااااٞ كوٌاااا  اح اااا   ٓاااارا اهِاااا٘  ًااااّ    

اه ِفااٚظجمل ٗأحااد أغاال ي ٓاارا اهِاا٘  ًااّ  

 اه ِفٚظ اهطدسٙٞ ....

اه ع  عواٟ أْ  ب هط عجمل اد   ٙ٘اف  

اهطااادسٙٞ ٓاااٛ هو ِفاااٚظ ٗاهااا طٔ  فقاااط   

ًؿسّٙ أُٔ  حتٌى يف  ٚ تٔ  ح فصا  هفعاى  

غااا١ٛ ًاااّ أ اااى وفاااع املأااا ذ ٗاهأاااسٗ    

 اهؿع ٞ.
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الجيأٜات اسبٔاتٔ٘ مً ضحك ّبكاٛ 

ّحٔاٗ ّمْت سلسل٘ ٓطْل سردٍا ّبدّىَا 

الُتكنل اسبٔاٗ دّرتَاا نىهَاا لُاُل ُارا      

ُّل ااد    انضااداد ّميُااُل الاادٓالٔكذٔك الااَٖ 

ٍرياقلاأطو ّترعاار  ش لحطاااٌ علااٙ ٓااد 

لفالطٌْ ّتُلْر ش فلسف٘ ٍٔغل. الكذابا٘  

عااااً الطااااحك بااااري الكذاباااا٘ مااااً ل اااال  

الطحك ّالآًَ ٓ طاحكٌْ رياجريال قل ناا     

ٓصابٌْ مبرض القلب نٌ اإلىساٌ عيادما  

ٓطااحك ٓفاارم ٍرمْىااات تساارٖ ماال الاادو    

ٌه     ْ ميفُ  ش ازبسااااه ّتيكهااااط ُ . رينااااا ل ُّتاااا

ماال الصااح٘  الطااحك عاماالم ٍاااوو مااً عْا   

ف السااأكْلْ ٔ٘ ع ي ااإ باااُ بربساااٌْ ّلل ااا

فرّٓااد ريذابااال ًاُااال ش اليكذاا٘. ٍّيااا  

لًااْاٌ لمرٓكٔاااٌ لسهسااا تاارري٘ لذ ااارٗ 

اليهكااا  . ٓقاااْل باااابرّفْ ْ ماااً ٓطاااحك   

ْ ااااًل طااآْاللي لماااا الاااَٖ ُٓقاااٙ        ٓ رياااجريال 

عُْسااال ّ هااُ اليااا  ّّااله ُااحُذُ . ّ  ا  

لراد الْاااارح ماااادا لحاااادإ قااااالْا عيااااُ  ىااااُ  

ْها بْاائ لبياااَٜه ب   ضااح اااا  ْ  السااً فساان

الطحها  ّالُسهااو ّال بارّ ش  لاك للأو     

اإلىساٌ حٔاْاٌ ضااحك. ّاز ا اا از طاحك     

لاأو ُمطلقااال مااً القٔااْد ّ ال  اسااذحال      

   را إ للنكاعر قال الكاعر

   ْ  لاااااااإ ُاااااااادٓ  لاااااااأو  لاااااااا

  

 ٕ  لسااااااااااااااىُ ماااااااااااااً  راحااااااااااااا

   

 ٕ  جيااااااااااااده ّ ٓاااااااااااا  ع رضاااااااااااا

  

 علااااااااااااااٙ طرٓاااااااااااااا  از اااااااااااااا اا 

   

ٍيااا  فااار  بااض لٌ ٓطااحك اليااا     

َُه    علٙ لحد مذٙ تاؤّا ّباض لٌ ٓطاحُك

ٍْ مذٙ تاٛ. ّلقاد بياٙ برىاردتاْ تاَرتُ     

الْاسااْ٘ علااٙ الطااحك ّالسااذرٓ٘ ا  ً  ز ااا 

 ُ ريذابااال لٔسااذْريِ  طلااب ر االم مااً مكذُذ اا

ال  ٍَا . لترٚ ٍَِ  ل ابُ : الال ريل تٕٛ 

ازكذُ٘ ا ريل َا اساذْارٗ ماً عياد باريٖ.     
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لرسل  لُ لحُد الكذاح ازُذدٜض قصا٘   ّز ا

فَٔا تُاطأ برىاردتْ  لٔقرلٍا ّْٓطُٔ رلٓ ُ

قصاا٘ لًاارٚ   ئش الاارهد فأرساال لااُ ازُذااد   

ٖه القصذض لفطل ل اباُ برىاردتاْ    لريٚ ل

قصاااذك الجاىٔااا٘ حذناااال لفطااال ماااً انّ     

لكيهاك   تقرلٍاا ل اباُ     ئفقال لُ ازُذد

ميكاااً لٌ ٓكاااٌْ ٍياااا   ل ااال لكاااً ال

 ً قصذك انّ .لسْل م

  ٓكً الْرح ٍه الْحٔدًٓ الآًَ  

٘ث ميجااال   ٘ث ٍامااا لااادَٓه تذصااأاتم فكأٍااا

ُ٘ ٍرمَااا  حااا فلكااله لمهاا٘  حاٍااا .       قنهااا

َ ِ  فر  مً فرّ   ّاندح الطاحك بري از ق 

اندح الَٖ ٓيُغٕ ليا لٌ ىقف عيدِ طْٓالل 

لطرافذُ ّ ظرافذاُ ٓقاْل تااعرم ش ُّاف     

                    :ر ل طْٓل انىف

 لااااااااااااك لىااااااااااااف ..  ّ لىااااااااااااْ إ 

  

 لىفاااااااااااااا  ميااااااااااااااُ انىااااااااااااااْ  

   

  ٕ  لىاااااااااا  ش القااااااااااد  تصاااااااااال 

  

 ٍّاااااااااااْ ش الُٔااااااااااا  ٓطاااااااااااْ  

   

٘  ّاندح  الطااحك    ّمً ًالل اليكذ

ُ٘ از لقإ ّاز ذ لق إ . از لقإ      ىسذكفيف تذصأ

ماااً ًاااالل ساااردِ الُفك اااُ  ّاز ذ ُلق ااإ ماااً 

  ٘ ٔه ٛ  الكذصاااا ًااااالل ردهٗ فْلااااُ نٌ ضااااْفا

ٓذْقْااااٌْ لٌ الطااااحك علاااأَه فٔكااااْرٌّ  

ْهاىٔاا٘    اصبارتكاا ّىكااْص ّعااْدٗ     

ٔه٘    الاااَات. رينااااا ىساااذطٔل رسااااه تذصاااا

ًالل ضاحكَه فالآًَ   الطاحكض مً 

ٓكذفٌْ بالذُسهاه ٓكاٌْ تار َْٔه بْٔادال     

حساااب تصااائف ْٓىاااي ّالااآًَ ٓقَقَااااٌْ     

ْ َه قرُٓاال .ٓقاْل     بصْت عاٍل ٓكٌْ تار ٔ

مارساأل باااىْٔل ْقاال لاإ مااهه تطااحك لقاال  

لك مً لى يىأٍك عً لٌ اليكذ٘ ّاندح 

الطاحُك دلأالٌ علاٙ حاحا٘ از قاتاق ض     

ُُ   بَنا. ّقد ٓكنل ازقاتاُ  با  ليكذا٘ ىفس ا

فٔ ص ااف عْٔب ااُ قُاال لٌ ٓذْااريفض لااُ   لحٔاىااال

اآلًرٌّ.    ز ا طلب ُدٓ م مً ُادٍٓ  لاُ   

ُُ ُاْرت ُ لٍاداِ  ٓاٍاا     قُِٔح ازيظر لٌ َٓدٓ 

  :ّريذب علَٔا

 لٍاادٖ لكااه رسااانٕ ّلطلااب ماايكه

 ربااااااااااااافْا ّ َااااااااااااُ لّ تف عااااااااااااْا لٌ ال

عياد     فاسذْنلِْ ن ال ًاْ  ُاغارريه    

 ُْلالُكاٛ .. فإٌ ٍَا الُ

ُُ للطهحك  الجْاليب ّتصئف 

ُيهف ْ الجْاليب ي ش ريذابُ ْ فقُ  

 : اللغ٘ ي الطحك ريالذالٕ

 لّل مراتب الطحك الذُسه -1

  لٖ  ًفاٛ الطحك  اإلٍال  -2

اإلفااقار ّاإلىكااالل ٍّنااا الطااحك   -3

  اسبسً

 لتااده ميَا  الذ ك ذك٘ -4

 القَقَ٘ ّالقرقرٗ -5

   الكرريرٗ -6

  اإلسذغراح -7

   ٍّٕ لٌ تقْل طٔخ طٔخ  الطذطذ٘ -8

ٍّاإ لٌ ٓااٍَب  اإلٍاا ا  لّ ال هٍ قاا٘ -9

يٖف مٍَب  .الطحك بصاحُُ ل
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اسبطٔٝ٘ تاعر لّلل باهل ااٛ. الاذنو   

 ات ْٓو  ىساىال لَٔ ِْ فله جيد ّز ا لمْاً  

                اليظر ش بٝر ماٛ ّرلٚ ّ َُ قال:

ْهِ ا  ًلُقااااااااُلرٚ   ّ َااااااااال تاااااااا

  

  ُ ُمح حاملااا ُإ .. ّق ااا ُمح ماااً ّ ااا  فق ااا

   

 ُّّف  رٓر قْمال خباالٛ قااٜالل:  

   

 قااْو   ا لريلااْا لًفااْا ريالمَااه 

  

 ّاسذْثقْا مً رتاا  الُااح ّالادار   

   

ُ َه   قااْو   ا اسااذيُح الطاارهاُ  ريلاا

  

 قااااالْا نمَااااه بااااْلٕ علااااٙ اليااااار

   

   ُ  فذنياال الُااْل تااحال.. ال دبااْد باا

  

 ّال تُااااااااْل هلااااااااه .  ال  مبقاااااااادار

   

د. علاااإ تاااال  ش ريذابااااُ ابااااً   عااااده

ّهل      ّل اللحٔا٘ ان ً  الرّمإ عاد الرّمٕ لٌ ابا

ش الْربٔاااااا٘ ّحااااااد ٍا   باااااال ش اندح    ال

اإلىساىٕ قاطُ٘ . قال ٓصف ُاحب سبٔ٘ 

 طال :

  ٌ تطاااال سبٔاااا٘ علٔااااك ّت ْااااُرض  

  

 فازذاااااااالٕ.. مْرّفااااااا٘ للحناااااااري

   

ٕه     لطاااارتلاااْ بااادا حكنَاااا  لااا

  

 ش مَاااابه الرٓاااااا.. ريااااله م طااااري   

   

ْ ا  بُكًرو ّرلٚ بُ  ّعيدما مره لبْ ُى

اللاَه   :لليظر د ع ا ا  قااٜالل  الفذالحصرمال 

ْهد ّ َُ ّاقطل حلقُ ّاساق  دماُ ّز اا     س

ريسر لحُدٍه  رهٗ لمامُ ّاىادل  رُرٍاا   

         :علٙ انرض قال ميكدال ُّمط نميال

 ّسقٙ انرض ترابا ريساار ازبرهٗ عندال

 ريي  تُاراباي ْلٔذ  ُح  ّاإلسالو دٓ  

ُُ اشبلفااٛ      ُم لحُها لبْ دالم٘ تااعر ُفك ا

نٌ ىْادر ِ رياى  تدّر حْل ىفسُ ّلسارتُ  

. ّمرهٗ ًر  مل ازَدٖ ش رحل٘ ُٔد فرمٙ 

ازَدٖ سَنال فأُاح ظُٔال. ّرماٙ علإ باً    

 ساااالٔناٌ سااااَنال فأًطااااأ ّلُاااااح ريلُااااال  

     ّلىكد ابْ دالم٘فطحك ازَدٖ 

ٖل ظُٔااااااااال     قااااااااد رمااااااااٙ ازَااااااااد

  
 تاااااااااااااك  بالساااااااااااااَه فااااااااااااا ادِ

   
  ٌ ٕل باااااااااااااً سااااااااااااالٔنا  ّ علااااااااااااا

  
 رماااااااااااااٙ ريلُاااااااااااااأ فصاااااااااااااادِ

   
 فَئٝاااااااااااااال هلناااااااااااااا .. ري اااااااااااااله 

  
ٛإ ٓأريااااااااااااااااااال مادِ   امااااااااااااااااااارٚ

   
ّ ات ٓااْو رياااٌ الكاااعراٌ ال ٍاااّٖ 

ّالرُاااش ٓااأريالٌ ثرٓاادال فْقااُ د ا اا٘     

  ْ الرُاااش   ُمح نهاارٗ فنالاا  الد ا اا٘  اا

 عر  اشبٔاُر لٍُلُ فذقادهو فقال:

ُ     ل ابُ الرُااش:    ريجار اليهاُال ذبذا

 فذَادهو 

 يف النكتة

قٔااال  ٌ لُااال ريلنااا٘ اليكذااا٘ ٍااإ   

اليقطاااا٘ . ّاليكذاااا٘ ىذااااا  الْقاااال الااااَٖ     

اًقعَا ّقاد بطا  مْضاْعاتَا مساارح      

ٛ  باليكذا٘ اال    ذناعٔا٘  اسبٔاٗ ريل َا ابذادا

فالسٔاساأ٘ ُّااْالل    اليكذاا٘ ازبيساأ٘   
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ْه الاااد رده  ًُ ًلااادٌّ اىذكاااارٍا    ازبااا ابااا

اسباره بٔينا رده فرّٓاد اليكا  ب ُرميفذَاا       

الكُااااااااااا  ازبيسااااااااااإ ّرلٚ دامٔااااااااااااٌ  

ىارىٔاريْ  ش ريذابُ الفكاٍ٘ الُلغارٓ٘ 

٘  الْطاااأٗ رياااالُريٗ   ُ٘ انزااااٌ ثقٔلااا لٌ دعابااا

٘ث   الد ٓكربْىَا ّلٌ دعاب٘ اإلىكلٔ  ٍادٜا

ريالْٓسااكٕ الااَٖ ٓفطهاالْىُ ّلٌ دعاباا٘   

٘ل ريالكاااناىٔا  الفرىسااأ ٘ث ّمذأىهقااا ض ًفٔفااا

الفرىساأ٘ . ّقااد تْلااد اليكذاا٘ ش اللحظاا٘ 

ُ ره ا٘ ش ساْ        ّ اريف امارلٗ ُمذ  ىفسَا رياأٌ 

دباااااارٖ سبظذَاااااا ىْااااار  ماااااً تْلٔقاااااات 

الُاااْٜض ازَياا٘ الااد ٓ اّهلااا رياالو ماايَه :    

تفاااا.  ٓقااْل الفاريَاااىٕ ًااد  سااك ر ٓااا 

حرٓار.   ىااعه ًٔطاك ٓاا    ٓقْل باٜل القناش

ٓقْل لحدٍه عً امرلٗ ْ حٔي٘  دال لّ لٌ 

ٍااا ي لّ عااً ْ  ٔلاا٘  اادال لُااابل   ٘رفْٔاا

ُهْ ٓا حااف    ًٔااري ُّٓارّٚ عاً الكااعر     الُ

لىااُ رياااٌ ٓذنذاال بدعاباا٘ ّساارع٘   اباارأٍه

رياااٌ ُٓلقاإ تااْرال فيَاا    بدَٓاا٘ ّ ات ماارهٗ

اسبنار ُّن  حاف  ّطال ىَٔ  اسبناار  

ّطااال لٓطاااال ُااان  حاااف  فصااااا لحاااد   

 ٓهاِ علٙ ازذابْ٘ :  ارٚ  ٓاُ    ازبنَْر حاثهال

تقاْل بقااا  رده علٔااُ حاااف    حاااف ا مااا ٓاا 

لًاإ ز ااا ٓسااك  لًْىااا اسبنااار  ا ٓاا قاااٜالل

 ُٓقٙ لتكل ه لىا.  اللٕ برهِ

ّمرٗ ريياا للاو حاْل ماٜادٗ طْااو      

ُُ ازرحْو لمحد ازبيادٖ   مل اندٓب الُفك 

ّرياااٌ ازبااْ باااردال فحاماا  حااْل ازاٜاادٗ     

 الْناااااٙ ماااااا/  بابااااا٘ فصااااارًُ  باضاااااُال 

 لدبقااااكن/ مااااً لٓااااً  ٝاااا  ّالاااادىٔا ثلاااا    

 ّمىطااارٖا ل اااح ازرحااْو بكااله ٍاادّٛ ال 

. ٗربااا  علَٔااا  ىَااا قادماا٘ ّالبسااُ ريياا    

ّريااااٌ مْياااا ُااادٓ  ت اااِرِم احاااُ لقنااااٌ   

ٓأرياااال الربٔااااف بااااأربل لق نااااات فَنااااو  

ازرحْو ش ل ىٕ مسذيكرال ماً لٓاً  ٝا     

بََا اسبْتا حطرتُ لحاُ لقنااٌ ْلأو    

نذاُي ّزاا ُساٝل عاً بر اُ      حبكنذُ بال بلق 

ل اح لىا لٕ لريجر مً بر . عيدما لريٌْ 

ش فرىسا بر ٕ بر   ٓفل ّعيادما لرياٌْ   

ش لمرٓكااااا بر اااإ بر ااااْامٖ ّعياااادما    

 لّ ُبااار  النا يااا لرياااٌْ ش لُيااااٌ بر ااإ

 .بر  مح ْد

 )أشـعب(

ٔهااٌْ عاعاا٘ ساال ص ا  علاأَه   الطفٔل

بطااااْىَه ٍّنهَااااهه ماااالٛ ريرّتااااَه علااااٙ   

 قرّتَه ب حساح بريٍه ال

   :قال لحدٍه

  ااااااً قااااااْو   ا ُدعٔيااااااا ل ُيااااااا

  

ٓ اااااًدُعيا الذهطفٔااااال    ّمذاااااٙ ُىاااااًيو  

   

ًُياااااااا     ّى ق ااااااًل : عل يااااااا ُدعٔيااااااا فغ 

  

 ّلتاىااااااا فلااااااه جياااااادىا الرسااااااْل 

   

ّلتاااْب لحاااد الط فٔلااأض . ّلكااادهٗ     

طنْاااُ ل ق اااب  بأتاااْب الطناااا    ميكاااً     

ُ ً   لٔااُ    رحاُ مااً ًااالل الياْادر الااد ُىس اا

ًًٔ رٜٔساااذض ٍناااا   ُ اااُفذ  الاااد تْضاااح فٔاااُ 

. مجاااال ٓااادل علاااٙ خبلاااُ.   الُذااال ّالطنااال

طلُ  ميُ  ارٓ٘ ش ازدٓي٘ رياٌ ُٓدٖ هلا 

 اهل ٔاو لٌ ُٓسلفَا ىصف دٓيار فاىقطل عيَا
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ْهل    حذ ٙ   ا لقَٔا مصادف٘ ش تار  ذب

باااريِ . فصااايْ  لاااُ ىكاااْقال ّمحلذاااُ  لٔاااُ  

ُُ لااك   فسااأهلا مااا ٍااَاا قالاا  ىكااْ  عنلُذاا

لٔكفٔك مً الف   الَٖ ل ه بك . فقال هلا 

ُْااك     ْ ااك فلااْ اىقطاال طن  اتااربُٔ لىاا  لطن 

   الىقطل ف عٕ ّلىكد

ٕ ما ُاااده اًلف  تاٝ  ّعدٖ ّاميحٔ  ريليف 

 ىقدٖ لٌ ال لعكااا   مً ْٓكاااُ   ى  آلٔ 

ُ  بلساااٌ حالااُ ْ مااا      ْ اا  ّقااال عااً طن

ٕه   ّماا    رلٓ  عرّسال  ال  ّتْق ْذَا ُت   ه  لا

رلٓاا   يااامٗ  ال  ّتْق ْاا  لٌ ُاااحَُا قااد    

ٕه بكٕٛي  .لُّٙ  ل

 جحـــــــا

٘  باااااارُي ّاضااااااح٘ ازْااااااا    تذصاااااأ

الفيااىٌْ الذكاكٔلٌْٔ رحَاا     ّالٓسذطٔل

نٌ الساااريٗ الكااأُْ٘ قاااد لضااااف  الَٔاااا     

٘ل .    ٘ل مذياقطاا ٔه الكااجري سااا  ْلااَا تذصاا

ًّر ًدت   ّسأّرد مجالض ٓ ري داٌ ما ل

 ُ ماااره  حاااا بقاااْو   مجاااال علاااٙ بالٍذااا

فْ دِّ ٓلُو ُفًردت ٕ حَاٛ ّاحادٗ محاراٛ   

ّلًرٚ ساْداٛ قاالْا ماا ٍاَا ٓا حااا ُعاًد       

ك فقااال: حذااٙ ّلااْ     الُٔاا  ّبٔهاار لُاساا 

عدت    الُٔ  سأ د ٍيا  لٓطال فردت ٕ 

 حَاٛ ّاحدٗ محراٛ ّلًرٚ سْداٛ.

مجااااال ٓاااادل علااااٙ  رياٜااااُ ّساااارع٘   

 اتف  عاع٘ لٌ ٓأًَِّ    اسبناو بدَٓذُ

فأًااَ ريااله ّاحااد مْااُ   لٔطااحكْا علٔااُ

بٔط٘ ّز ا دًلْا اسبنهاو قال لحدٍه تْالْا 

 ٓادفل ل ارٗ اسبنااو    ى ُ ئ فالَٖ ُٓأئ ال 

ٓسااذطٔل لٌ ُٓاأئ فْلٔااُ لٌ   لمااا الااَٖ ال 

ًْق ٌْٝٓدفل ان رٗ عً ازبنٔل ّبدلّا ْ ي ُُٓق

  ْ ًُْقاأُ ريالاد ا  ّريل ناا  ي لحادٍه لًار    ُق

ًٔاُ بٔطاا٘ . ّز اا  ااٛ دّر  حااا       ماً باض ر ُل

ّبدل ٓلح  بَه ٍّْ  لدر  ازكٔدٗ ازدهبرٗ

ٓصٔح مجل الدٓك فَرح ازبنٔل ّسألْىُ: 

ال ذبذااا  ٍااَِ  بااك ٓا حاااا قااال هلااه: ل   مااا

الاااااد ا ات الُٔهاضاااااات    دٓاااااك فحااااال 

 مجلٕان 

لّردت ىارٚ لٌ اليكذا٘    مً ًالل ماا 

حااااااادٓح بسااااااأص عاااااااادٖ ّمفا  تَاااااااا     

تاااااأتٕ ش لّاًرٍاااااا. ّماااااً    ّاىف اراتَاااااا

الطذطذ٘ ُْٓل سامَْا   ْ اليكات ما

ي  ال  لٌ اندح الطاحك ُْٓل لّ ال ٍ ق٘

ّش  سامُْٔ    مرحل٘ الذُساه ّاإلٍاال   

حٔاٌ    القَقَ٘   ُُّٓقديفو بقالاب  بْئ ان

   ْ لىطْىٔااْ لدباإ ّ ال  زااا ُساانمٕ لدبااال. ٓقااْل 

اريذكفذُ  ي الُسن٘ لعل مابْٓرّ بآٔذْ

ٌه ضًحك٘ ّاحدٗ  الُكرٓ٘ فال تفقدٍّا ن

 ي.. سنًًٓريم مً للف حُه٘ ْ
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 مقدمة:

ى ُحتاج إلىٍ شاىا ة األشى ٌب يااُ،ىا    األدب الصاخر فن صعب ألهَّ

ييىىَ مصىىتمدة مىىن الً،ىىات  الىىذ  نسىىٌش إلىىٍ  ىىوس ال ٌمِىىدُا  

ي اتت القصة الصاخرة  ي د طٌشيىا ززُىز هِصىِنل يلىر ُتىر   فىة 

 ا تمازِة إال يشخر موًال

َال بأأأأأ ا شأأأأأو أن أأأأأ  ٔ     ى    أأأأأو  

ْف   ِ  أأْ   ألسأأيةِٕ يأأيفِا د أالع أل ةبأأ

 ى نأأأأهجة يذأأأأ ٘ أؿرّٚأأأإٔ َ أأأأيةِ ٌ     

ألأأأأأ يل٘  ل ذأأأأأ س   َجأأأأأهلب ج أأأأأ ع   

(  َجأأأأهلب أ أأأأ ًة ب  ذأأأأ ٘ 087-807)

ْ  أبأأو ألةَشأأْ      َألسأأيةِٕ ألعأأ لة أل    أأ

 م(:  838-896)

  ٌ  ِقأأأأأأأع لّسأأأأأأأأٖ ل أأأأأأأٖ ن سأأأأأأأأ

  

 َلأأأأأأأأأأأأّل ب أأأأأأأأأأأأ   َال   لأأأأأأأأأأأأيف

   

   أأأأأأأأأأأأُ ِسأأأأأأأأأأأأ رّ  ل قأأأأأأأأأأأأ  ٍ  

  

 تأأأأأأأأه ل شأأأأأأأأو شهيأأأأأأأأة  َأسأأأأأأأأيف  

   

َأالع ألسأأأأأأأأ  ة يأأأأأأأأيفِا د أ لأع  

أل  ملِّّأأإٔ شجأأأة ش أأأً ٔ  ألمأأأ  ل   ل  سأأأةسْ  

 ِّْ ْف    ِسأأ ُ  ى  َد أالع ألةَ أأ أنغةِقأأ

( َد  9881 -9871نّ أأأُالٓ غُغأأأُ  )

ْف  جُشّأأيفِ   9668 أل يّأأة   أالع أل ةنسأأ

( َد أالع 9603 -9611ملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأُلّ  )

( 1950-9886أنِةلهيفٓ دُ ز بةن  ل  ُ )

ِّ شأأأأأأأأأ    تأأأأأأأأأُِو  َد أالع أاشةِ أأأأأأأأأ

ْف  9197 -9838) ( َد أالع أال أأأأأأأأأأأأأ  ن

( د 9696 –9850ن ل )شّي ّٙأأأأأأة  أأأأأأة  

 .9698 َأِ ٌ  أليفَى جّعُت  

 اللوميديا عهد أريستوفاى -1

( د 322-385لة  ًأأأأأأأأ     أأأأأأأأرُ ) 

ُ   ألهأ ا      ج  بٌ   و ألع ة  ل أٖ  نًأ  تّأ

  أأأأُ  مأأأأ  يأأأأا ل ّأأأأٌ د ألُأيأأأأ   َتأأأأج   

ألسأأيةِٕ َألمأأشب شأأو  دأأة تأأه   ألهأأ ا  

 شو ص  ت ش ّهٕ شجة أل ية  َ أل ربِ ٘..
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ل لٔ شو ل شٕ ألع ب َلغ ً  َ بر    

بسأأّرٕ د سأأَّ  ىط  برأأ   ألعأدّأأيفِ  شأأو    

ط قأأإٔ ألهأأأ ل٘ َأمل أأأُ  َأاشأأأةأ٘  َلغ ًأأأ      

دزلٕ  َتج  د أ  ةِو   ُ ًأ ب ـُف  َ 

ألةمحأأإٔ َت أأأُ ٖ ؼقّأأأق يأأأيفف   ليأأأْ. 

َِأأأةٗ    أأأرُ  ى   أمل  أأأ ٔ َأمل أأأً ٔ تقُشأأأ ى  

 ل ٖ    ا أحمل ج ٔ.

 ٘ د ترأأأُ ت أل ُشّأأأيفِ  شأأأو أ ذأأأ  

سَّ نع ت ألعأدّيفِ  شو أمليفِح  َترُ ت 

ِّّأأإٔ.   أل ُشّأأأيفِ   ِمأأأً  شأأأو ألرقأأأُا أليفِه

ِّ  شُ أأأا    َيأأأْ شةت رأأإٔ ب ملُ أأأا ألز ألأأأ

لّأأأأأأأأة أل هأأأأأأأأب َصأأأأأأأأه لٕ أـ أأأأأأأأةٔ     

ـ   أأأأأأةٔ   َأ أأأأأأٌ  َأالس  أأأأأأ الت ب لأأأأأأٌ أ

 أليت تةأ قًأأأأ . ل أأأأة   ِسأأأأ ُ  ى  بأأأأ  ُا

ٓ  لأأأ   587-385) ل شأأأً  شأأأو   68(  .م  

أل ُشّيفِ . ج ى َألأيفٍ    يا ألهِو ج  ُأ

مي ب يةِٕ صغ ٔ َِ أّ  شأو غ إٔ   .أً .     

 َشو  ل  لٌ:

 .م(  513جُشّأأأأأيفِ   ألغّأأأأأأُم  ) - 

ِسية  ًّ  شو  أقةأ،  َتقأيفم ل  سأ بقٕ    

بًأأأأهٍ أل ُشّأأأأيفِ  َسّأأأأة ل أأأأٖ أملةت أأأإٔ   

ُ   أل ُشّيفِ  صةأ  أادّ     ألج لجٕ  تّ

َتّأأأُ  سّأأأ ٔ أبأأأو  أأألن ش أأأه  َ خ لأأأو     

َِ أه  نقأُلٍ  َِهأ م     َأليفتأٌ صأ ٕ أل  أهِة    

ش ظا ألُيت  َِع   أ ةٍ طأًُِل. ِة أ ٌ    

َأليفٍ لّ   ا  و أنيهأ   لأيفٗ  أقةأ،  اى      

أليفُِى تةأج ت ل ٖ أالبو   ِيف ألأ      

شأأو ألقمأأ ٘. َِسأأ رّ  أالبأأو أل   أأة طأأةل 

أليفأٙهَّ َألأ ي   شأهًا  ش سأ شً  قهرأق     

 قةأ، ألهٓ جي ة أؿق ب طًل  َأل  طأة  

ْ أل ُشّأأيفِ  بأأ ىط يأأهأ أالبأأو  سقأأً   َته ًأأ

     ٓ أ  ر    ْى ِرب  ب مأة   سأ ٕ  أقةأ،  

تّةف يه   شجة .ةع أالبو ابّأٌ .أةبً    

شربسً   َِمةع  ب ٍ َِج ت  ىط ش  ِ   ٌ يأُ  

لَّ أؿق. َلهلب ِقُم أاع عة  شيف  ٕ 

 أأقةأ، اىط ألسأأشة أنق أأب ل أأٖ ألسأأ سة.   

َِر ب  قةأ، د يهٍ أمل ً ٔ شو شس   ٌّ 

 لٔ ألغّأأُم انطًأأ  شّأأيف  أملرأأة بأأيفاًل شأأو  ل أأ

 ل  لٔ زُِا ج   أ  ٕ.

َِه قيف  ق.م( 405كوميديا الضفادع )-2

 ًّأأأأأأأ  أملسأأأأأأأةسَّّ أل أأأأأأأ  ِو َي أأأأأأأ     

  يّ ُا  َُِ ِ ّيفا  ًِذُ جةٌّ شهً   

أ  أأة  شأأ م أؾ ًأأُ  َِه ّأأة   أأيّ ُا     

ل أأٖ شه  سأأٌ. ِ مأأح شأأو  أأل  أؿأأُأ   ىط  

 شّزأت   يّ ُا:

 أا    .َ.ُن -9

 أا  ُع أؾ ّة.-1

 ق َلٕ ز   أا ل  أله ّ ٕ.-3

َِةٗ  ّ ٌ  ّأٌ لُّبأً  جأج ٔ شهًأ      

أؿعأأأأُ َأل  أأأأةأ  َِأأأأةٗ   أأأأيّ ُا  ىط  

ُِ ِ ّأأيفا سأأ َ    سأأ ل ألعأأ ّ ٕ. َبأأهلب     

 أأأأ ىط يأأأأهٍ أل ُشّأأأأيفِ  يأأأأْ  َ  ج أأأأ ع  

ٓ   د ٘ ل ٖ   ة شسةن.  نقيف

( 9696-9865َلأأّا   سأأ   ) -1

د بةِر نّأأ  َأل أأ      شأأو  يأأا أملسأأةسَّّ   

 بأأأيف  د ج  بأأإٔ أملك أأأْ َل هأأأٌ ج أأأب     

  ِمً  أملليْ َشو   ًةي :
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 ( م0511كوميديا "تاجر البهدقية" )- 

 شخصيات اللوميديا

 ت دة أل هيفيّٕ  نرُنُّ: -9

 صيفِق  نرُنُّ ب   نُّ: -1

 شةأبْ ًُِلٓ   ِ ُ : -3

 أبهٕ أملةأبْ ألًُّلٓ دسّ  : -5

 س ّب دسّ   لُ نزَ: -8

    ٔ ِر ب ِيفي  ب   نُّ بة ّ :  -6

 صيفِقٕ بة ّ . نة ّ :  -0

حيأأأأبس ب  أأأأ نُّ بة أأأأّ  َِر أأأأب شأأأأو  

صأأأيفِقٌ  نرُنّأأأُ نقأأأُلًأ شأأأو  دأأأة أل قأأأيفم  

لر أأب ِأأيف بة أأّ   َل أأو نقأأُل  نرُنّأأأُ      

ج ًَّأأ  ؼأأت  محأإٔ أل شأأة  ف    أأة  أأ هٌ   

ل  ذأأأ  ٔ  ر أأأب  نرُنّأأأُ شأأأو ب  أأأ نُّ  ى    

  ٌ.ِقعض د أل هيفيّٕ ش اًل َيُ  ّ  

ِر أأب ب  أأ نُّ شأأو ألًّأأُلٓ  أأ ِ ُ    

ثلثأإٔ فالف ليأأْ ملأأيفٔ ثلثأإٔ   أأًة  َط أأب   

ألًُّلٓ تُيّ  ألّب شو ي أة  نرُنّأُ َد   

سأأ   لأأيفم ألُ أأ ٘   نطأأٌ  أأّق ر   طأأًل شأأو  

ِّ ش أأأأأ ى شأأأأأو دسأأأأأيفٍ  اىط   ؿ أأأأأٌ د  

 نرُنُّ ج ى ييف أس قأة ألًّأُلٓ  أ ِ ُ     

   بقً .

َلأأيفٗ ألًّأأُلٓ أبهأإٔ أ ًأأ  دسأأّ     

بس   أأٖ أ أأٌ لأأُ نزَ َشسأأ  يفٔ ل أأًةع   ؼأأ

ش أأأأٌ َش ًأأأأ  نقأأأأُل  بًّأأأأ   َيةبأأأأت أبهأأأإٔ    

ألًُّلٓ شأ  س ّ ًأ  ب أيف  ى  أةيت  ب يأ        

  قأأيف  أأةيت  مل  أأ َّ َ  أأه  بُيأأ  ِّأأّح  

.ْ  َِ 

َلقيف تة  َأليف بة ّ  ثلثٕ صه لِق  

     ٌّ ألّأأأهيفَ  أاَ  فيأأأآلٌّ  َأ  أأأة  مأأأ

ْ    ُِدأأأأأأأيف د  سأأأأأأأيف  َألج لأأأأأأأح  ص صأأأأأأأ

 ًأأ   َشأأو ِ جأأة ل أأٖ   ًأأ   ألّأأه لِق  

ِ زَدًأأأ   َتأأأةٗ صأأأيفِقٕ بة أأأّ  َأ ًأأأ    

نة ّ   ىط أل قة شجة ألغهأٖ جلي أ  ِ  أب    

أننسأأ ى  َ أأ ح  شأأ  شأأةأج  ألّأأهيفَ     

ألأأهيآل  ُدأأيف  ّأأٌ يّ أأة شّأأت  ََ يأإٔ    

 ج ب ل ًّ  ب ض  بّ ت ألع ة.

َأاشأأ  أ  أأة ألأأهٓ   أل  ى حيّأأة    

 سيف ل ٖ بة ّ  يُ  ش    أغُى ألهٓ ِ  ح 

ألّأأأه لِق  َجيأأأيف  ّأأأٌ   ا  ب أأأٌ َ بّأأأ ت  

   ة.

َألعأأأأأأةَ، ألجلثأأأأأإٔ د  أأأأأأ ح  سأأأأأأيف 

 ألّه لِق:

ال خيأأأرب  سأأأيفًأ ب لّأأأهيفَ  ألأأأهٓ ِقأأأ   -9

 ل ٌّ أال  ّ  .

 فأ   جييف   ً  مي ه  ب يف فلب لأو  -1

 ألزَأز بغ ي .

ال ِ أأعض ل أأٖ يأأيف ٍ  َِ أأُل  ل أدأأٌ  -3

 ش   ةٔ.

َِغأأأة  شةجأأأب  نرُنّأأأُ د لأأأةض   

أل شأأأأأأأة  َِ أأأأأأأ ح ب  أأأأأأأ نُّ ألّأأأأأأأهيفَ     

ْط  ّذيف   ا بة ّ  َ بّ ت  أ ة.   ألةص ص

َد ِأأُم لة أأٌ تّأأ ٌ   أأ لٕ شأأو  نرُنّأأُ    

َخيربٍ  ًّ   ىط ألًُّلٓ ِر ب سّ تٌ َتقيفم 

 لٌ بة ّ  أملس ليفٔ أمل لّٕ.

ال ُِأ أأأق ألأأأيفَ  ل أأأٖ يأأأهأ ألقمأأأ ٘    

َتأأأأأأيف ة نة أأأأأأّ  َبة أأأأأأّ  د زٓ لأأأأأأ     

سقأأأُيْ  َشأأأو ي أأأة أل لشأأإٔ د أؿقأأأُ     
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َِأة ض  أ ِ ُ  ثلثأإٔ  .أ  ف أمل  أ  انطأأٌ     

ج أأأ  ِقأأأُ   لٗ ألقسأأأا. َ  أل  ى ِق رأأأ    

 طًل شو ؿا  نرُنُّ شو  يةع نقرإٔ شأو   

ي  أأٌ  َل أأو ألق .أأْ سأأه ٍ  ى ل ّأأٌ  ى    

ِق رأأ   طأأًل ب ل شيفِأأيف ال  ججأأة َال  يأأة  

لَى  ى تسأأأأأّة نقرأأأأأإٔ لم َأسأأأأأأيفٔ  انطأأأأأأٌ  

ألّأأب جيأأب أي رأأ    طأأة  َد    قُدأأب 

سأأأ   ك ل أأإٔ نأأأ  ألّأأأب  أأأ ىط أملةأبأأأْ      

 أأّق ة َ  ّأأ ل   شُألأأٌ  َُِأ أأق أملةأبأأْ  

فنأأهأ  ل أأٖ أؿّأأُ  ل أأٖ ثلثأإٔ  .أأ  ف   

أمل  أأأأأ  ألأأأأأهٓ  ية.أأأأأٌ   ال  ىط ألق .أأأأأْ    

ِأأأة ض  َُِأ أأأق  أأأ ِ ُ  ل أأأٖ أ أأأعد    

أمل  أأ  لَى زِأأ لٔ   ال  ىط ألق .أأْ   ُِأ أأق 

ْ أت أأأ  َ أأأ ٙة شهشة أأإٔ    ِمأأأً  اىط أملةأبأأأ

َِأأةٗ ألق .أأْ  ى    شأأُأ  أملةأبأأْ جيأأب  ى    

 ت ُل ل يفَلٕ.

َِ رأأْ  أأ ِ ُ   شُألأأٌ ج ًَّأأ  البه أأٌ  

َزَدًأأأ   َتر أأأب بة أأأّ  ألأأأيت  جأأأة لَ     

ألق .أأْ  شأأو ب  أأ نُّ    أأً    أأة ض د  

أل يفإِٔ اى   زَد ٌ  ييفتأٌ  ِأ ٍ  ََأ أق ل أٖ     

فلأأب لهأأيفش  ط أأب شهأأٌ  نرُنّأأُ  َلهأأيفش      

  أل ّأأت ج نأأت بة أأّ  ألأأيت شج أأت    لأأ ل  

لَ  ألق .أأأْ يأأأيف  أأأ ق ٌ  لّأأأٌ  َط ل  أأأٌ     

 ب ـ مت   ق       نٌ  ييفأٍ ل ق .ْ.

 َتقُ  بة ّ  ل    نُّ لو أـ مت:

 بة أأّ : َ نأأت لأأُ ل  أأت يّ أإٔ فلأأب      

أـأأ مت... َلأأُ  ل جأأت  ىط  أأة ب شأأةت      

ب ال ت ي ٖ لهٌ... َ ن  أ ى ل أٖ ثقإٔ شأو  ىط    

( َجيّ ًأ   9يفٓ    أشة ٔ... )أـ مت  من   ي

ب  أأأ نُّ:  ب  أأأ نُّ: ال ِأأأ   أأأّيفتْ   يسأأأا  

بعأأأةد  َعّأأأ تْ  ىط ألأأأهٓ   أأأه أـأأأ مت  

(. َج أ    1لّل أشة ٔ  بة لأ   سقأُ .. )  

ن  أأا بأأ ىط لأأ   أؿقأأُ  يأأهأ   ِ أأو  ال  

بة أأّ  ن سأأً   ألأأيت  لأأ لت  لّأأٌ أـأأ مت      

 َط  ت شهٌ أحمل  ظٕ ل ٌّ.

أل هيفيّأأأإٔ  تأأأأيفلُ جُشّأأأأيفِ   تأأأأ دة   

( ألهأأأأأ ا    ألّأأأأأيف  َأن أأأأأل  9677)

َأا ل  ألة ّ إٔ  َأحمل إٔ ألأيت جيسأيفي      

 نرُنّأأُ َب  أأ نُّ َبة أأّ   َج أأ  تأأيفلُ    

أل ُشّأأيفِ  أ  أأةِو أالب  أأ ل لأأو أؾعأأ    

َألر أأأ   َألةبأأأ  َأؿقأأأيف ألأأأيت جيسأأأيفي   

. ُ ِ   

( 9696-9865َل أأأأو   سأأأأ   ) 

ْ  أل  قةٓ    ِّأُ  لهأ   يّإّٔ     أملسةس

 ُ  تّأُِةًأ بسأّرً    عأ ِ ُ  سقأُل       ِ

اىط  نرُنُّ ج ى ييف أس قةٍ  َألعيّّٕ 

ألةّٙسّٕ يه  يْ  يّّٕ  نرُنّأُ  ألأهٓ   

َأ ق ل ٖ تُيّ  صب ِقمْ ب ي ر    طأة  

شأأأو ؿ أأأٌ شأأأو  دأأأة ت  ّأأإٔ ط أأأب صأأأيفِقٌ  

 ب   نُّ   ًُ ِ   نٖ د صيفأي ٌ.

شأأو  يأأا أملسأأةسَّّ أل ةنسأأَّّ   -3

شأأأأو أالع  ألأأأأهِو ج  أأأأُأ أملليأأأأْ َيأأأأْ

 ألس  ة:

 0562-0511 موليري 

شُلّ  أ ا شسأ      َش هأ ٍ أؿذأ      

 َ ألأأأهٓ ِ  أأأة بأأأ ي ل  أؿذأأأ  ٔ  َلأأأّل  

أ أأأأٌ أؿقّقأأأأْ  أ أأأأٌ أؿقّقأأأأْ دأأأأ ى 

بأأأُجلى  َجأأأ ى َألأأأيفٍ ش  ًأأأيفًأ لأأأ  ض   

ِّ  سّأأأأة ل أأأأٖ  س دأأأأ ت ألقّأأأأة أمل  أأأأ

 أأأأً لٔ د ش ِّّأأأإٔ ب   ّأأأأ   أؿقأأأأُ     
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أل ذأأأأ  ٔ   ِةغأأأأب أل  أأأأة د أحمل شأأأأ ٔ َال  

َ شمأأٖ  أأعٔ شأأو سّ تأأٌ د  يفشأإٔ ألقّأأة  

ْف    ال  نطأأأأٌ  سأأأأب  أالع  َج أأأأب   أمل  أأأأ

أملليأأأْ  َجأأأ ى شأأأُلّ  ج ت أأأً  َ ٙأأأّل   

 ةيأأأإٔ َمأأأأجًل  َج أأأأب سأأأأُألْ ثلثأأأأَّ  

-9619شسأأأةسّٕ َيأأأُ صأأأيفِق ال أأأُن َّ )  
(  ألأأأهٓ ج أأأ  يأأأُ ش أأأةَف أ أأأ ًة 1695

ب   بأأإٔ أاشجأأأ    َيأأأُ صأأأيفِق أملسأأأةسْ 

( ألأأهٓ ج أأب 9611-9631دأأ ى  أ أأَّ )

(  َشسأأةسّٕ 9660) شسأأةسّٕ   نأأيف َش   

(  َل صأأة شأأُلّ  أل  تأأب 9600  ّأأيف   )

أملسأأأأةسْ أل ل أأأأّ ْ بأأأأّ  جأأأأُ نْ 

( َِه  أأْ يأأاال٘ أملسأأةسُّى 9685_9678)

   أمليف  أإٔ أل ل أأّ ّٕ ألأأيت أن عأأةت 

د ألقةى ألس ب  لعة. دأةع شأُلّ  سظأٌ    

  د أل  ة د أملسةن د ب  ِل  َل هأٌ  

  أأأ   نّأأأّ ٌ   ِ أأأق أني أأأ    َجأأأ ى أن  

  .أأأأرة شأأأأ   أأأأةج ٌٙ ملغأأأأ ل ٔ بأأأأ  ِل    

َأل ذأأأُأ  د  ةنسأأأ   َأ أأأ  ة د ػُألأأأٌ 

أثين لعة ل شً   ت  أا  ل أ   صأُ  أل أو     

ِّّأأإٔ   صأأأ ح     ِّ  شأأأو أله سّأأإٔ أل    أملسأأأةس

ِ  ب ل .ْ أملع ييف ال ل .أْ ألهقاأ ل    

َلأأأأ ل    بأأأأ  ِل لهأأأأيفش  ب أأأأ  ألس ل أأأإٔ   

 شأأو ل أةٍ   هأأ    لذأ ع أمل أأب    َألأجلثَّ 

َتأأة ا  ةيأإٔ شسأأةسّٕ  َج نأأت للي أأٌ   

ب مل أأأأب دّأأأأيفٔ   قأأأأيفم لأأأأٌ أمل أأأأب ألةل ِأأأإٔ 

أل  ش ٕ. ش تت َأليفتٌ َيُ د أل   ةٔ شأو  

  .ل ةٍ

َيأأأأأُ د  9661تأأأأأزَز شأأأأأُلّ  لأأأأأ م  

أا ب أأأَّ شأأأو ل أأأةٍ   أأأ ٔ د أل عأأأةِو  ٓ   

 صغة شهٌ ب عأةِو ل شأً   أ ًأ    ش نأيف      

 هطأأٌ   شُ قأأً  د سّ تأأٌ   َ لأأب شهًأأ  َل 

أا ةِٕ  َججةت أن أ ل ت لأو   أةتٌ     

َشهً   ىط   ش نيف أبهٕ لعّق ٌ. ََصف  سأيف  

ألع ةأ٘ ألزَدٕ بغّو   مة ت  ق بعذةٍٔ 

.ٍٕ   ل لي

شأأأو بأأأَّ أملسأأأةسّ ت ألأأأيت   ةدًأأأ    

(  9669شُلّ  شسةسّٕ  شيف  إٔ أازَأز  ) 

(  9661َشسأأأأأةسّٕ  شيف  أأأأإٔ ألزَدأأأأأ ت )

( 9668 لَى دأُأى   ) (  9665ََ تةتُف  )

( َ ألهسأأأأأأأأأأ ٘  9666َ لأأأأأأأأأأيفَ أل عأأأأأأأأأأة  ) 

 (. 9601أل  مل ت )

غمب ل ٌّ ب ض  د   أليفِو بسأ ب  

شسأأأأةسّٕ   تةتأأأأُف  ل أأأأٖ ألأأأأةغا شأأأأو  ىط  

أملسأأةسّٕ شُدًأإٔ .أأيف أله أأ   بُدأأٌ لأأ م.    

 ََيف أمل ب لُِل ألةب  لعة    د ن ٌ.

 9668ش ً ٔ  أل يّة    ةدً  شُلّ  ل م 

ي  أأً  ش أأً ٔ  لَى    َجأأ ى يأأيف ج أأب  

ال بأأ ا شأأو أن أأ  ٔ     9668دأأُأى  لأأ م 

 ى  شُ.أأأأأُ  ألأأأأأ يل٘ شُ.أأأأأُ  يأأأأأيفِا د  

( 868-087أالع    قيف ج ب أؾأ س  ) 

ج  بأأً  ب هأأُأى  ألأأ يل٘ . َِسأأية ألعأأ لة   

.( شأأأأو م896-838أل    أأأأْ أبأأأأو ألةَشأأأأْ)

 غّة:

  ٌ  ُِقأأأأأأأُع لّسأأأأأأأأٖ ل أأأأأأأٖ ن سأأأأأأأأ

  

 َلأأأأأأأأأأأأّل ب أأأأأأأأأأأأ    َال   لأأأأأأأأأأأأيف 

   

 ِسأأأأأأأأأأأأ رُّ  ل قأأأأأأأأأأأأ  ٍ   أأأأأأأأأأأأُ 

  

 تأأأأأأأأه ال  شأأأأأأأأو شهيأأأأأأأأة  َأسأأأأأأأأيف  
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ج أأأ   ىط أالِأأأب أل ظأأأّا نّ أأأُالٓ 

 ّأأأ   ّأأأًل   (9881-9871) غُغأأأُ 

( لأو  سأيف   9851شو  َإِٔ  أله ُا أملّ إٔ  ) 

أنيرأأأ لَّّ ألأأأ يل٘ ألأأأهٓ ِقأأأُم بسأأأةيٕ   

 َط  ٌ. غ ٌ لسٌّ أل قةأ٘ بس ب 

َػةٓ  سيفأخ ش ً ٔ )أل يّة( ملأُلّ   

  ب غُى غّة   شأة  ليفِأٌ أبأو    د ب  ِل  

أ أأٌ ج ّ نأأت َأبهأإٔ أ ًأأ   لّأأز  ِةغأأب   

  بأأ غُى د ألأأزَأز شأأو   أأ ٔ  أأ بٕ أ ًأأ       

ش  ِأأأ ى  ل  أأأً  بأأأ ىط أبهأأأٌ ج ّ نأأأت ِةغأأأب  

بأأأ لزَأز شهًأأأ   َ أأأّ رْ   بأأأ غُى أبه أأأٌ     

انس ا  َل وط أبه ٌ ال ؼأبس  نسأ ا َ نط أ     

ؼأأب  أأأ ل   َتأأأة ض أالبهأأإٔ  لّأأأز لأأأةض  

د ألأأأأزَأز شأأأأأو  نسأأأأ ا َخيأأأأأ ف   َألأأأأيفي   

  بأ غُى ل أأٖ  شُألأأٌ شأو ألسأأةيٕ  َِ أأ     

ألّآل  )ال  ّ ( ألأهٓ جأ ى ِ  أة   لشأً      

د بّ أأٌ  ت  ّعأأً  ليّقأأً   َجأأ ى   بأأ غُى    

خي ٛ ج ّ ت ج  ٔ شو أل مإٔ َألأهيب   

د سيفِقٕ شهزلٌ  د ش  ى ال خيرة ل أٖ  

بأأأ    سأأأيف  ن  أأأٌ ُِدأأأيف  ّأأأٌ  مأأإٔ َفيأأأأب       

ف يأأأهأ ألغأأأين َب  ّأأأ ت جأأأ  ٔ  َُِ اأأأ

َأل يّأأة َأا شأأة  شُألأأٌ د ألةبأأ  أل أأ س   

َِةتيفٓ شلبل  ثٕ  َِ ُم أبهٌ انطٌ ِةتأيفٓ  

شلبأأل غ لّأإٔ ألأأج و   أأ ٗ  ىط  أأو يأأهٍ     

أمللبأأل جيأأب  ى ُِ أأف د ألةبأأ   َِقأأعن 

ل ٖ أبهأٌ  ى ِ أزَز   ش إٔ غهّإٔ  َِ  اأ  أبهأٌ       

َأبه ٌ ب نطأٌ يأة  ألأزَأز شأو ش  ِأ ى َِةغأب       

أبه أأٌ  لّأأز انسأأ ا لَى شًأأة )ب ٙهأإٔ(     بأأزَأز

تيف  أٌ لأٌ  َيأُ  يأأا  أْ٘ ب لهسأ ٕ لأأٌ   ف      

 ن  أأأأٌ لأأأأو ِأأأأيف   شًأأأأةًأ )ب ٙهأأأإٔ(  ج أأأأ لٔ      

أل ةنسأأأّ َّ   ف  ىط أل هأأأت يأأأْ ألأأأيت تأأأيف   

أملًأأة )أل  ٙهأإٔ(. َِر أأب   بأأ غُى  ى ِ أأُى 

  ل  س  ً  بّهٌ َبأَّ أبه أٌ لَى  ى ِأيف ٓ    

ية  أأ ل   ى    أأ ل  يأأُ س ّأأب أبه أأٌ   ّ ظأأ  

ب لُيُف    د ن ٌ  اىط يهأ ألزَأز  ةصٕ 

ٓ  بيفَى شًة.    ةِيفٔ   ف شو لَى ب ٙهٕ  

ل أأأْ ِ أأأزَز      َحي أأأ ز ج ّ نأأأت 

نقأأأُل  َحيأأأ َ  أؿّأأأُ  ل ًّأأأ  ب ل  ٙأأأيفٔ  

ََأ أأق ل أأٖ أؿّأأُ  ل أأٖ يأأةض ب ُأٙأأيف    

جأأ  ٔ َ أأةَ، صأأ  ٕ  َِر أأب شأأو أ      

أملأأأأُت لُألأأأأيفٍ  ألأأأأهٓ مي أأأأب ألهقأأأأُل َال     

ِسأأأ ليفٍ  ال بأأأة ِه  سأأأٌ ل أأأٖ لةَ أأأٌ      

َِ ةف  ّ   ب يف  ىط ألأهٓ ِةِأيف  ى ِقة.أٌ    

  بٍُ. يهأ أمل    بًهٍ ألعةَ، أل  ذّزِٕ يُ 

َِق هأأأأ    بأأأأ غُى  ىط ش  ِأأأأ ى ؼ ُ أأأأٌ   

َتقه ٌ  سيفٗ ألهس ٘  ىط ش  ِ ى  ق ٔ َيأهأ  

  مة لأٌ  انطًأ   أ  ُى أي ّأ لِ ٕ َغأ       

ش ه ٔ د أل ّت  َ نطً  ال ؼبُ  ألعأ  ع بأة   

ؼبس أمل قيفشَّ د ألسو  َ نً    مأت د  

أمل .أأأْ  رّ أأأً   قأأأ  ان  أأأٌ ال ِمأأأ  ل أأأٖ   

 َ د  سأأيفٗ أملأأةأت حي أأ     لّهّأأٌ نظأأ  تَّ. 

  بأأأ غُى ل أأأٖ أبهأأأٌ َِ   أأأ ٌ َِ ظأأأ ية    

ب يفَلٌ لو ألزَأز شو أل   ٔ ش  ِأ ى ب أيف  ى   

  ة دّيفًأ د  ّيُ  ٌ  َِقعن ل ٌّ  ى 

ِ زَدً  يُ  َػأُز أؿّ إٔ ل أٖ ج ّ نأت     

َِ أأأُن لُألأأأيفٍ  ن  أأأٌ ِةغأأأب بزَأدًأأأ . َيهأأأ     

ِ عف   ب غُى لو سقّق ٌ  َِر ب شأو  

 ة لو أل   ٔ ش  ِ ى. أبهٌ  ى ِّةف ألهظ

َِظأأأأو   بأأأأ غُى  ىط أاشأأأأُ  دأأأأ يزٔ    

لزَأدأأٌ  َِ  اأأ  ألرأأ يْ َأـأأيفم ب شمأأ    
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جة   ْ٘ شو  دأة س  إٔ أل أةا  َِر أب     

شأأو ألرأأ يْ لأأيفم أل  أأهِة   ال  ى   ال  أأّ   

ِقُم بسةيٕ صهيفَ  أجملُيةأت شو سيفِقٕ 

شهأأأز    بأأأ غُى  َلأأأهلب ِهسأأأٖ   بأأأ غُى    

صأهيفَيٌ   أل ةا َأل ةَا  َِقُ  ك ط ً 

أملسةَ  َج نطٌ يُ أل أةَا:  لقأيف سةشأت    

ط  أأأب ِأأأ  صأأأ نف  غأأأيفَت  نأأأت ألسأأأ ّب      

َغيفَُت بل  هيٍف يةٍِب   قيفت لأزٓ  ّأب   

َلزأٙأأْ بأأب  جأأةس  أأْ٘ .أأ   شأأين  َ    

ِ يف لْ د أليفنّ  شو سر م ِعغ ين لهأب...  

  أأٚل أل أأّ  بأأيفَنب  ...  ى طأأ   شأأ لْ       

 (3 هقت س لْ )

  لهأأأأأيفش  َِ  اأأأأأ    بأأأأأ غُى ألعأأأأأةطٕ

ِسأأأ لُنٌ  شأأأو تأأأ ًا جيّأأأب:  تًأأأا أمليفِهأأإٔ  

ج ًَّأأأ   َخيأأأربٍ ألرأأأ يْ  ى   ألسأأأ    يأأأُ   

 أأ ل   َِسأأ يفلْ  أأ ل   ألأأهٓ ِظأأو  نطأأٌ      

شأأأ ًا غرأأأف  لّأأأز َال ِ ًأأأا  ىط أؿأأأيفِح  

 ِيفَ  لو ألّهيفَ  أملسةَ . 

َِ أأةف  نسأأ ا د  ثهأأ ٘ أل شقّأأق شأأ     

 أأ ل   نطأأأٌ أبهأأأٌ   قأأأيفٍ د س لثأأإٔ غأأأة  د  

نأأأ بُلْ  شهأأأه  أأأ ٕ لعأأأة ل شأأأً        شيفِهأأإٔ

َجأأأ ى ل أأأة  أأأ ل   ثهأأأ ٘ أؿأأأ لخ  أأأ  ٕ    

  لُأم. 

َِ مأح  ى   ش  ِأأ ى لأت شأأ   شًِّأ  شأأو    

ألغة  َ ىط  نس ا لأّل أ أً  سقّقّأً   لقأيف     

غّ ة أ ٌ انطٌ تع ٘م شهٌ  انطٌ غة  بأهلب  

أال ا  َِقأعن ج ّ نأت ل أٖ َألأيفٍ  لأ لٔ      

بأأأأأأة ألهقأأأأأأُل َأجملأأأأأأُيةأت أملسأأأأأأةَيٕ شق 

شُأ ق أٌ ل أٖ زَأز أبهأأٌ شأو ش  ِأ ى َت أأزَز     

 لّأأأأز  أأأأ ل   َت أأأأ ل ألهقأأأأُل    أل يّأأأأة     

  بأأ غُى َِ ش أأة  نسأأ ا ن قأأ ت أل ة أأَّ  

 ةن   ب غُى ب     لٔ ألّهيفَ   ججة شو 

  ةسٌ  ّ   لُ سّة ل ٖ لةَا. 

( 868-087ن أأأأأأأأُل    أؾأأأأأأأأ س  )

َِةَٓ سسّب أؿ ُٓ   ىط   ةٔ أؾ س  

  أ ٌ بأ ؿق َ لّأق ب ؿّأ ٔ...     لو أل يّأة  

َغأأل ٍ ال جيأأ يةَى عةصأأًا  ال لهأأيفش   

ِأأ ََى    ب مأأًا   َ لهأأيفش  ِغ  أأُى ل أأٖ  

( 5 شأأأةيا َت  أأأةض شّأأأ ؿًا ل مأأأّ    )

ُ   ألأأأأ يل٘    َشأأأأو ثأأأأا  أأأأ ىط أؾأأأأ س  صأأأأ

تّأأأُِةًأ َأي ّأأأً  د سأأأَّ بأأأ ل  شأأأُلّ  د     

تُِّة أل يّة  ذ  ٌ ِ ي ٖ لو أبهٌ َأبه ٌ 

 ُ ل  ججأة شأو  ةسأٌ بأ ل ةَا      َِ ةن ل هقأ

َخي طأأب ألهقأأُل َج نطًأأ  ألّأأيفِق ألأأُد  

َلهأأيفش  ِسأأة  ِأأ ًا أمليفِهأإٔ ب  ش أأً  َال     

ِّأأ ل   سأأيفًأ  َ جيأأ ية ب ي أأٌ     نأأت   

صأأأأأُ تٌ جُشّيفِأأأأإٔ ب أأأأأةِّ شأأأأأ  د يأأأأأهٍ 

أل   ٕ شو ش هٖ. َجأ ى شأ لٔ ل سأيةِٕ     

َألهقأأأيف ألأأألف  َال  أأأّ   شأأأو ي أأأة  يأأأةع   

ٓ  شو ي ة أ  بهٌ َأبه ٌ.  أله ا  لٌّ   

َلقأأأأأيف ج أأأأأب شأأأأأُلّ  أل ُشّأأأأأيفِ   

أملأأأهجُ ٔ نجأأأةًأ  َِ أأأيفَ  ىط شأأأُلّ  أ  أأأ    

ألهجأأأأة ال ألعأأأأ ة ان  أأأأٌ  يأأأأةع    ط ّ أأأإٔ     

أل ُشّيفِ   أليت ل لٔ تقيف م أل   ٕ ألأيت  

ِ    ً  أله ا  َلّست ج  إٔ ألعأ لة    

  ل ُشّأأأيفِ   لّأأأق عّ تهأأأ  ألُّشّأأإٔ شأأأو  

 ألعأدّيفِ . 

    ىط شأأأ  َى َال بأأأ ا شأأأو أن أأأ  ٔ  

( ج أأأأب َ  أأأأةز  9888-9890ألهقأأأأ   )

ب هأأأأأُأى )أل يّأأأأأة(  9858شسأأأأأةسّٕ لأأأأأ م 
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شس  ّيفًأ شو شسةسّٕ شُلّ . َج نت يهٍ 

ْف    ف ِ أأأيفُ    أملسأأأةسّٕ بيفأِأأإٔ أملسأأأةن أل ةبأأأ

ش  َى ألهق    أٙأيف أملسأةن أل ةبأْ َجأ ى     

أمل ج أأأُى ج أأأًا شأأأو ألةدأأأ   د شسأأأةسّٕ 

شأأأأو  أل يّأأأأة  ملأأأأ  َى ألهقأأأأ    َأل يأأأأة   

ألّ  ت ألأيت تأج  ألسأيةِٕ  َلأهلب  ًأْ      

ش لٔ ل  ُشّيفِ    ل جيُز  ى ن س  ِيفن  

ٓ  ال جيُز أل  هِة  َال جيُز  جةط أل س   

  ى ن ُى غل٘. 

( 9668َأن ًأأأت جُشّأأأيفِ   أل يّأأأة  )

نً ِأإٔ  أأ ّيفٔ  اىط  أأةَ، أل ُشّأأيفِ   ى   

ته ًأأْ نً ِأإٔ ش ةسأإٔ. َ ى تّأأُ  ألّأأ  ت     

 أةَى شهًأ   َِأ تْ    ألق ّشٕ ل ْ ِه أة أ  

أل يأأة د شقيفشأإٔ ألّأأ  ت ألسأإّٔٚ  َلأأ لٔ 

ِ ُى  بر   أل ُشّيفِ  شو ل شٕ ألع ب 

َلأأأّل شأأأو أمل أأأُ  َأاشأأأةأ٘ َألسأأألطَّ   

 َت  ب ب غٕ ش سرٕ. 

شُ.أُ    9603-9611ِس  يف شُلّ  

شليٌّ شو أؿّ ٔ فأتً   َِةٗ  محيف  شَّ 

(  ىط شأأأأأُلّ  خي  أأأأأف لأأأأأو 9880-9185)

( ألهٓ سأ َ   ى  9696-9865  س   )

ِّأأأُ  ألعيّأأإّٔ شأأأو دُأن ًأأأ  ج  أأإٔ د 

سأأأأَّ ِّأأأأُ  شأأأأُلّ  د ن أأأأً  َأسأأأأيفًأ شأأأأو    

ألعيّّ ٕ     أُلّ  خي أ   شأو  يّأّ ٌ     

شسأأأ سٕ .أأأّقٕ ِّأأأب ل ًّأأأ  .أأأُ٘  هأأأٌ    

َل هٌ ِ  ق بب د يهٍ أملس سٕ ألمّقٕ  

ثأأا ِ  أأق َِ  أأق س أأٖ ِّأأة بأأب     ب أأيف    

أاغأأُأ   َيأأُ خي أأ   مأأو ِةِأأيف تّأأُِةٍ     

له صأأةٍ أؾُيةِ أإٔ ثأأا شأأ  ِأأزأ  بًأأ  س أأٖ     

 (8خيةدً  د .ُ٘ ألهً   ألس ط  )

 (1852-1001أدب نيلووووغو ووووووول)  -4

  لع    ة َال  ّ   شسةسّ ٌ  

 : 9836شسةسّٕ  أمل      

أملسأأأأةن شهأأأأه شر أأأأ     سأأأأب  غُغأأأأُ 

 أأأ  بٌ  ان أأأٌ  أأأو هأأأ ي ٓ  َلأأأٌ  ي ّأأإٔ  

جأأربٗ د فأأ   ألعبّأإٔ أالد   لّأإٔ   ن  أأٌ   

ّ أأإٔ ِ قأأأٖ شهًأأأ  جمل ُلأأإٔ جأأأ  ٔ شأأأو     شه

 أملسأأةن  بأأيفًأ لأأّل    ألهأأ ا. ِقأأُ  غُغأأُ :  

يأأأيف ًأ ل ُيأأأت  َلأأأّل ل أأأًل    غأأأً    فأ     

  أهن  ب أَّ أالل  أ     ن أٌ ِ سأ  ؾ ًأُ         

الف   َ   ٕ فالف ِزِيف ليفلٍ ل ٖ مخسٕ ف

ش  ةز  َيهأ أؾ ًُ  غ  ش ذ نل  َشأ   

يهأ ييف ًِ ز ب  ش ٌ   َ ييف ِ  أْ جأةس   

َأسأأأأيف  ّأأأأٌ   َ ِقًقأأأأٌ أؾ ّأأأأ  بّأأأأُت    

َأسأيف   نًأأ  شهّإٔ  مي أأو شهًأ   ى ِقأأ      

 (. 6ل     أل ج   شو أل    ت ألرّ ٕ )

  ِّ ج نأأت ت أأةض ل أأٖ أملسأأةن ألةَ أأ

 ش أ   شسةسّ ت   لّٕ شو جأة  يّ إٔ  هّإٔ     

أملسأأةسّ ت أؾّأأيفٔ  ق  أأ  ج نأأت ت أأةض   

شأأأجًل جُشّأأأيفِ   فَ أل قأأأة ِعأأأقْ  ألأأأيت     

 ( شأأأ 9818- 9018ج  ًأأأ  غةِ ّأأأ لَف )

  ت أأأةض  ال  9815- 9813بأأأَّ لأأأ شْ  

.ِّ  ي ًّل  ل  ً  ب ن ً  شو  َأٙ  أملسةن أل  مل

 91لة.أأأأت أملسأأأأةسّٕ اَ  شأأأأةٔ د 

ل أأأأأٖ  سأأأأأيف شسأأأأأ  ن  9836نّسأأأأأ ى لأأأأأ م 

ُ ز  َن لت ل سً  ب يةًأ  أل  ص ٕ برة  

 سأأأأب ب ل ُشّأأأأيفِ  ألعأأأأ لة أل سأأأأهيف   

  َأله يأأأأأأأأأيف 9830 - 9011بُ أأأأأأأأأ َّ 

َألةَأٙأأأأأأأْ  9858 - 9899بّ ّهسأأأأأأأ ْ 

( َل أو    9883- 9898 ِ  ى تُ غّهّأف ) 
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ب أأض ألهقاأأ ل   َأ  ىط  سأأيفأخ أل ُشّأأيفِ     

غأأأ  ش قُلأأإٔ  َل أأأو   ألعأأأ لة بُ أأأ َّ 

 جأأيف  ىط شجأأة  سأأيفأخ أل ُشّأأيفِ  َي أأت    

ل  ة د  َ ّ    ف  ى    سيف أحمل  لَّ ييف م ب 

ن سأأٌ ل أأٖ  ن  أأٌ ش أأ   َيأأ ض   أأُٔ شأأو       

أملأأأأأأأأُ  َّ د شيفِهأأأأأأأإٔ نأأأأأأأأُ غةأل  َ  ٗ   

بّ ّهس ْ  ى   أـُف  ل ٖ بّ ٔ  ٙأّل  

 (. 0أل  يفٔ  ان  ٌ غ    د أل س ل َألة ُٔ)

تةشأأز أمليفِهأإٔ ألةِ ّأإٔ أله ّٙأإٔ  سّأأح     

ػأأأةٓ  سأأأيفأخ أل ُشّأأأيفِ       َ أأأّ     

ّأأةِ ٕ ب  ش أأً   سّأأح ِسأأُل ألظ أأا     ألقّ

َِغّأأأب ألقأأأ نُى  َخي أأأ   غُغأأأُ  مل ً تأأأٌ    

تّأأيفِةًأ  ال لأأُم ل أأٖ أملأأةفٔ شأأ  لأم ألُدأأٌ     

ٓ  ال لُم ل ٖ أالع ألأهٓ جيسأيف    شعُيً    

ألُأيأأأ    فأ جأأأ ى ألُأيأأأ  ن سأأأٌ    أأأيفًأ  

ٓ  بل  محٕ  اىط   نً  ته قيف ألهظ م ألقّّة

ٓ  ن سٌ ال ِ ةف ألة  محٕ.ألهظ م ألقّّة

 ٙأأّل أل  أأيفٔ  نسأأ ى    أأيف  َصأأ  ٌ     

   لٕ شو صيفِق لٌ  حيه ٍ شأو  ىط ش  عأً    

شو أل  ص ٕ ِ ُدٌ    أل  أيفٔ  َجأ ى يأيف    

  ٗ  ٙأأأأأّل أل  أأأأأيفٔ د شه شأأأأأٌ  دأأأأأةفِو     

 أأأُلأَِو لذّأأأ َّ   ًأأأُ خيأأأ ف َصأأأُ      

ٓ  خيأأأأ ف َيأأأأُ  أملّأأأأّ ٕ ان أأأأٌ      أمل أأأأ    

ِ ق .أأأأٖ ألة أأأأُٔ. َ ب غأأأأٌ  يّأأأأ ى لأأأأو 

  هيف  أل  يفٔ بُّ ٔ َصُ  ش     ِقّا د

 أأأةِّٕ  َال ِأأأيف    دأأأةٔ ألر أأأ م َأني شأأإٔ.  

 ظو  ّٙل أل  يفٔ  ىط يهأ ألعأي  َأ أٌ   

  ّسأأأأ  جُف  ال ِأأأأيف    دأأأأةٔ ألر أأأأ م    

َأني شٕ انطأٌ ش أ    د سأَّ  هنطأٌ ال ِأيف        

انطٌ  سة نقُلٍ ب  ب ألق     َال ِسأ رّ   

 شغ ل ٔ أل هيف  ل يفم َدُل نقُل ليفٌِ. 

 ٙأأأّل أل  أأأيفٔ  َيأأأيف م لأأأٌ  فيأأأب  لّأأأٌ

  ب  ٚأإٔ  َبأأة   أأُٔ  َِةتأأ ن  ٙأأّل أل  أأيفٔ  

اىط   ّسأأأأ  جُف ي أأأأة ألة أأأأُٔ. جأأأأ ى    

ْ  بّ ّهسأأأأ ْ )    - 9899أله يأأأأيف ألةَ أأأأ

( ِأأأأةٗ  ى    ٙأأأأّل أل  أأأأيفٔ يأأأأُ برأأأأة   9858

أل ُشّأأأأأأأأأأأأيفِ  َب أأأأأأأأأأأأيف فلأأأأأأأأأأأأب   ٗ  ىط  

 (. 8  ّس  جُف يُ برة أل ُشّيفِ  )

ليفٗ  ّٙل أل  يفٔ زَدٕ َأبهإٔ  زَد أٌ   

ٙعٕ َجهلب أبه ٌ  جيسيف  ّٙل أل  يفٔ ط 

 يّأإّٔ ألقّّأأة ن سأأٌ نّ أأُالٓ أاَ    

ألأأهٓ  أأ ييف أل ُشّأأيفِ  َيًقأأٌ  ََ.أأ      

ِيفِأأٌ ل أأٖ   صأأةتٌّ  َيأأُ ِ أأ ل ِه ذأأة   

شو  يفٔ ألمشب  َيُ ال ِيف ٓ  نطٌ ِسية 

شأأأو ن سأأأٌ.  ىط أل ّأأأأُع أمله عأأأةٔ د يأأأأهٍ    

 أل  يفٔ يْ لُّع  َ ّ  ب  ش ً . 

 خليستاكوف:  

َش أأأه  َ أأأ  ه  ل أأأةٍ ثلثأأإٔ     أأأ فز 

َلعأأأأأأأةَى ل شأأأأأأأً   بأأأأأأأيفل  شأأأأأأأُأ   بّأأأأأأأٌ 

أنير لْ  يش ٌ ال ت ةف أؿأيفَل ثةثأ      

ِ عأأق ألهسأأ ٘ ألّأأ  ِ  َأمل زَدأأ ت   أأةِ  

أل ق ب  ليفٌِ  غ إٔ جأ  ٔ د ألّأ ُل       

ْ . ال ميّز بَّ أؿةأم   ل ٖ ألس ا أالد   ل

َأؿل   بأَّ أـأ  َألعأة  ِ أهع شأو      

ّل شأو  دأة ألُصأُ         دة أل س ّٕ  َلأ 

يأأأأأيفف ش أأأأأَّ  ِسأأأأأ ق ة ألهأأأأأ ا سسأأأأأب 

 ش  نّ تًا أمل لّ ٕ َأالد   لّ ٕ َألُ ّ ّ ٕ. 

للأأ ٍ  ٙأأّل أل  أأيفٔ ل هأأيفٍ    بّ أأٌ   ق أأة     

ألأأأيفلُٔ َ  أأأه ِغأأأ ز  زَدأأإٔ  ٙأأأّل أل  أأأيفٔ 
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 َ   بأأعلل د َٗأبه ًأأ   َ  أأه ِ ق أأة ألة أأ 

أل يفأِأإٔ  َب أأيف فلأأب   أأه ِر  ًأأ   َجأأ ى   

هّأإٔ َألهقأأُل  َِسأأ      ِق أأة ألة أأ َٓ أل ّ 

أملُ  َّ ل أٖ ب مأًا  َ سّ نأً      ٗلع  َ

ِ  أأأأأه ألة أأأأأُٔ َال ِسأأأأأ    ل  أأأأأُ  َّ    

َل أأأو    لشأأأٌ  َ أأأّب نّأأأشٌ بمأأأةَ ٔ    

أ أأةع ي أأة أل مأأّشٕ   ًأأةع َل أأو ب أأيف 

 ى ج أأأأب   أأأأ لٕ     سأأأأيف  صأأأأيفي ٌٙ د  

أل  صأأ ٕ خيأأربٍ بًأأ  قأأ  دأأةٗ لأأٌ   ّقأأة     

 يفٔ  شيفِة ألربِيف ألة  لٕ َِ  غً  لةّٙل أل 

ألهٓ ال ِّيف  ش  سأيفخ لأٌ  َألأهٓ جأ ى     

ِ ق ة أل ً نْ ان ٌ  ّّ ح شساَاًل جأ  ًأ  

 د أل  ص ٕ  ج   َليفٍ   ّس  جُف. 

ِةشأأز غُغأأأُ  بعيّأإّٔ أمل أأأ        

ألمأأ    ألأأهٓ يأأيف ِسأأ ّق  لهأأيف ألهأأ ا     

أل   أقَّ َأل   أيفِو َل أو ل أعٔ َدّأزٔ      

لّأأأأأ َّ  أأأأأا لّأأأأأُبًا  َِّأأأأأف غُغأأأأأُ    

ِه قأأأأأة    بّأأأأأت    ّسأأأأأ  جُف ي أأأأأة  ى

أؿأأ جا   نطأأٌ جأأ ى ِةِأأيف  ى ِ ّأأ  ثّ بأأٌ      

ل أأأْ ِ جأأأأة َيأأأُ خيأأأأ ف  ى ِ قأأأْ بأأأأٌ    

صأأأ سب أل هأأأيف  د ألسأأأذو  َد ألُيأأأت   

فأتأأٌ جأأ ى أؿأأ جا خيأأ ف ألسأأذو انطأأٌ     

جأأ ى ِظأأو   ّسأأ  جُف ش  عأأً .  أأّقعن 

ل ّأأٌ أؿأأ جا بسأأ و ف أأة غأأ  أل هأأيف     

 ّي ف   ّس  جُف  ى ِ أُى ألسأ و   

  َأؿأأ جا خيعأأٖ  ى  أ  أأة يأأُ ألسأأذو 

ِ أأُى أل ذأأ   يأأيف نق أأُأ لأأٌ    أأ   أل  أأيفٔ     

َش   يفي .  ّقُ    ّس  جُف لو  فيب 

   شسأأأأأ و ف أأأأأة  َخيأأأأأ ف أؿأأأأأ جا  

َِقأأُ :  ألةمحأإٔ ال تً  ُنأأ   لأأْ زَدأإٔ    

 (. 1َ ط    صغ  ... ال ػ  ُنْ ت ّسً  . )

َِر أأأأب   ّسأأأأ  جُف شأأأأٚيت  َبأأأأة 

 ّ رّأأأأأٌ   ب  ٚأأأأإٔ  َيأأأأأأُ شسأأأأأ  ة شأأأأأأو    

   َالِأأأأإٔ  أأأأأ  أتُف  َيأأأأأُ  برة أأأأأ ُ ز

شُ أأأف د أل  صأأأ ٕ  َليفِأأأٌ َألأأأيف لذأأأُز 

َِأأيفلْ ب نطأأٌ  لِأأب َلأأٌ  َأِأأ ت  َتسأأ ِةٍ     

زَدٕ أؿ جا َتقُ  ب ن  ً  يأة ت  َأِ تأٌ    

َ ى    صأأيفي ٍ٘  َزِأأة أـ  دّأإٔ  َأمل  أأُخ    

   ٓ ْ   َأمل  ُخ أنن  ّز َأمل  أُخ  أل ةنس

ْ .. َأاشةأ٘ .  (. 97)أامل ن

ُف ألة أأ َٗ شأأو َِقأأ ض   ّسأأ  ج

أملأأأأُ  َّ ألأأأأهِو ِةتأأأأ سُى لق ُلأأأأٌ  ِ يأأأأ   

َِر أأأأأأب شأأأأأأهًا ألهقأأأأأأُل ل أأأأأأٖ   أأأأأأ ا     

أاليعأض  َ نطٌ  ّ ّيفي   أا. جأ ى جأة    

َأسيف شهًا ِ      ّس  جُف لأو نقأ ٙ    

زشلٙأأأأأٌ  َجأأأأأهلب أل ذأأأأأ   ِعأأأأأ  ُى    

ـ ّسأأأأأ  جُف ل أأأأأٖ سأأأأأ جا أل  أأأأأيفٔ    

َِقأأيف شُى لأأٌ أ أأيفأِ     مأأً  د أل يفأِأإٔ   

ٌ ِةِيف  ق  ثل ٕٚ  َبة ل أٖ  َِقُ   ا  ن 

 أأأأ ّة أاليأأأأعأض   ّقأأأأيف شُنً  لأأأأٌ ل أأأأٖ   

صّهّٕ شو أل مٕ  َِر  ُى شهٌ ؽ ّّأًا  

 .شو س جا أل  يفٔ  ّ يفيا بهلب

َِغ ز  أبهٕ أؿأ جا َِقأُ   أ :  نأت     

جيأأب  ى تعب أأْ ل أأٖ لأأة  ألأأ لل. َِظأأو  

سأأأ جا أل  أأأيفٔ  ى  أبه أأأٌ  أأأ  زَز شسأأأاَاًل  

 أأأأّه ق ُى     جأأأأ  ًأ د ألأأأأ لل  َ ن ًأأأأا

أل  ص ٕ  َيه    ّّ ح دهأةأال   َته ًأْ   

 أل ُشّيفِ  بُصُ  أمل    أؿقّقْ.

شأأأأو بأأأأَّ شأأأأُ  ْ أل  أأأأيفٔ ألق .أأأأْ    

لّ ب َّ تّ ب َّ  يأة  مخسإٔ ج أب  َ    
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  ٕ ج ب  َلهلب  ًُ ِ يف ن سٌ ش  ةًأ 

جأأأ  ًأ سأأأةًأ  َِ أأأيف ألة أأأُٔ  أأأ ًل شأأأو 

       أ يفأِ .

  َ ى َزش ّ نّ أأ   ًأأُ ألقأأ ٙا ل أأٖ  أأا

أملأأأربأت  ال ِقأأأيف م أالَِأأإٔ ل  ة.أأأٖ  اى     

أملةِض بة ٌِ  ش ٖ أن ًٖ ل ةٍ  سّ ُت  

َلهلب ال س دٕ ل يفَأ٘  ِقيفم ل أٖ أله ّ إٔ   

َجأأأهلب سأأأ   شأأأيفِةٓ ألأأأيفَأٙة أا أأأةٗ    

 ةّٙل شةجز ألربِيف ِقة  ألة  ٙة ألُأ لٔ 

 َألّ ل ٔ. 

َال ب ا شو أن   ٔ     ىط جُشّيفِ  

ملسةن ألقأُشْ  أمل    لة.ت ل ٖ  ع ٕ أ

بيفشعأأق  َشأأ  زألأأت ت أأةض ل أأٖ  عأأ  ت    

شس  ن جج ٔ د أل     َتةهت  ججأة  

شأأو شأأةٔ    أل غأإٔ أل ةبّأإٔ  يأأ م بعه ًأأ     

صلن ليين  َجهلب تةهًأ  ألأيفج ُ    

 ةِف   جة  َصيف ت لو َزأ ٔ ألجق  ٕ 

 بيفشعق.

جُشّأأأأأيفِ   ألأأأأأزَأز  صأأأأأيف ت لأأأأأ م  

  صأأأيف ت د 9833  َج  أأأت لأأأ م  9851

ٌ ألهٓ صيف ت  ٌّ  َأِإٔ  أله أُا   أل  م فأت

أملّ أأأأأإٔ   ِسأأأأأأية غُغأأأأأأُ  د أملسأأأأأأةسّٕ 

أملأأأهجُ ٔ شأأأو أاَ أأأ ، أل ذ  ِأأإٔ  َشأأأو  

 أأأ  ى أمليفِهأأإٔ  تةشأأأز  يّأأإّٔ  غ  ّأأأ    

تّيُن هأأأ     أل أأأةَا ألأأأيت ت شأأأح لأأأأو     

لأأأأةِل َيأأأأْ أبهأأأإٔ تأأأأ دة ل ةيأأأأ   أأأأ  ٕ  

َلعأأةَى ل شأأً   َتةشأأز  يّأإّٔ أل أأةِل   

يفأخ بُجُلسأَّ    أل أأةِل أملأعلل  َ سأأ  

أملسةسّٕ غ  ش قُلٕ  ج أ  ِقأُ  أملالأف    

ن سأأأٌ    قأأأيف يأأأةع أل أأأةِل ي ّأأأة لقأأأيف   

ألقةأى بيفي ٙق شو أله  هٔ  ل ٖ ألةغا شأو  

َدأأُل أملأأأيفلُِو َلأأ ل    أل ّأأأت  لَى  ى   

ِ قأيف يةأنأٌ  َلقأيف جأ ى يأيف ت أةف ل ًّأ         

لو طةِأق أـر بإٔ  أّ ل  َلقأيف َصأ ٌ      

 سأأأأأأأأيف   أأأأأأأأي   أملسأأأأأأأأةسّٕ َأ أأأأأأأأٌ   

هأ فأأأةل جهأأأيف ٔ  جُتعأأأ جُ ُِف:  يأأأ 

نس ّٕٙ ب لّٕ  ال  نس ى  بة  .شُجٕ شأو  

 (. 99أننس ى  يذ ٘ لإلنس ى .)

َلقيف تةهً  لو ألةَ ّٕ ق يف    

ألأأأأُألٓ  َصأأأأيف ت بيفشعأأأأق  لأأأأو َزأ ٔ    

  َب يف فلأب صأيف ت لأو    9108ألجق  ٕ ل م 

  بعهإٔ  9180لأ   ألَغ  قُ أ ُ لأ م   

غ ٙأأب ط  أإٔ  ةشأأ ى َل أأوط أملعدأأا غّطأأة     

   ذأأ ٘ت ب هأأُأى   رُبأإٔ . َج أأب   لهُأنًأأ

ًٕ  أأأ  ةًٔ ب هأأأُأى    نّ أأأُالٓ غُغأأأُ   َأِأأأ

 (9851 أله ُا أملّ ٕ )

  ِّ تة  غُغُ   ثةًأ د أملسةن ألةَ 

أأأأ  9868  قأأيف  ثأأة د شسأأةسّ ت غأأُ جْ 

َجأأأأأأهلب د شسأأأأأأةسّ ت  نرأأأأأأُى  9136

(. َتُلسأأأأأ ُٓ 9175أأأأأأأ  9867تعأأأأأّيُف )

 (.9197أأ  9818)

 .0813وو  0751أنطوى تشيخوف  -5

 مكدمة:

َلأأأيف د أل   أأأ  َأل عأأأةِو شأأأو  - 9

د شيفِهأأأأأإٔ  9867جأأأأأأ نُى ألجأأأأأأ نْ لأأأأأأ م  

ت غأأ نةَه  َتةدأأ   أأللٕ   أأةٔ تعأأّيُف   

   ط قأإٔ أل لسأأَّ   قأأيف جأأ ى دأأيفٍ يهأأً  

َأ  ر   تُ   ش    شو أمل    َسّة ل ٖ 
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سةِ ٌ َسةِٕ   ةأل   ةتٌ شق بة يهأ أمل    

  شو أمل  . َج   ِقُ   نرُى تعّيُف: 

ت أأأو د ط ُل أأأٌ ط ُلأأإٔ    أأأ ى َألأأأيفٍ  

ش أأأأيفِهً   َجيأأأأرب  بهأأأأ ٍ٘ ل أأأأٖ ألعتّأأأأة د    

أل هّسأإٔ  ج أأ  جيأأربيا ل أأٖ أل  أأة د  

ِّ  َل ا أل  تب د شيف  ٕ  ق ٌ أل ذ  

ت غ نةَه  َأ.أرة َألأيفٍ ل ّأ  بّ أٌ َق أٌ      

ِّ بسأأ ب   ل أأٌ  أل شأأق قيف  أإٔ    أل ذأأ  

ٓ  لأأ م    9861ب يفتأأٌ د أل   أأ ٕ شأأو ل أأةٍ  

نًأأأأٖ تعأأأأّيُف أملةس أأأإٔ ألج نُِأأأإٔ لأأأأ م     

  َأل شأأأأق ب  ّأأأإٔ ألرأأأأب ظ ش أأأإٔ    9801

شُ  ُ  َفلأب ب مأة شهشإٔ شأو ف أل      

ب يفتأأٌ  َؽأأةز  نرأأُى تعأأّيُف د ج ّأإٔ 

 .9885ألرب ل م 

َج ب تعّيُف ألقّٕ َأملسةسّٕ  

َسأأأ َ  ترأأأُِة أمليف  أأإٔ ألُأي ّ أأإٔ ألهقيفِأأإٔ  

ّ ٕ     أه ِه قأيف َِسأية شأو ألهأ ا        ألةَ أ

ُى تّأأة  ت غأأ  ط ّ ّأإٔ     ألأأهِو ِ ّأأة  

شأأجًل  ى ِةتأأيفٓ أشأأة  ش ر أأً  د ألعأأ  ٘      

يأهأ  شأأة لأأ لٓ   ش أأ   ى ِةتأأيفٓ ش ر أأً  د  

ألّأأّف أؿأأ     ًأأهأ يأأيف ِأأج  ألسأأيةِٕ      

َألمأأأشب  ِأأأج  ألمأأأشب لهأأأيفش  ِهسأأأٖ    

أننس ى  نس نّ ٌ َِ أهجة شهّأ ٌ    نأت    

ٌّ  َ  ٙأأأأّل يسأأأأا     تعأأأأ ة  ى  يأأأأهأ  أأأأةط

 أأةَى  ىط ل عأأةطٕ  َِهسأأٖ يأأُ َِهسأأٖ أ  

يأأهأ يأأُ  نسأأ ى ي أأة  ى ِ أأُى  أأةطًّ   َ  

.أأأ برً   َتأأأ ثة تعأأأّيُف بًأأأهٍ ألهقرأأإٔ     

(  ألهٓ جأ ى ِأج    9881أأ  9871بغُغُ  )

 ألسيةِٕ َل و شو  ل  أليفشُ .

 (:3881يّٕ  َ  ٔ شُ ف  ) - 2

بأأأأيف  تعأأأأّيُف ب   بأأأإٔ ألقّأأأأ      

أ زلّأإٔ  َشأأأو بأأأَّ يّّأأأٌ يّأأإٔ ب هأأأُأى  

( ت شأيفخ لأو شُ أف    9883 َ  ٔ شُ ف  )

أ أأٌ تعأأة ّ جُف  ألأأهٓ جأأ ى جي أأل  

د ص لٕ أملسةن د ألّأف ألجأ نْ  َ ذأ ٔ    

لرأأأل  َ  ٗ  ىط ألعأأأي  ألأأأهٓ جي أأأل   

 ش شٌ   ه ميسح ص   ٌ  َلةف  نطٌ بةت ٕ 

دهأأأأأةأ  َأل أأأأأه  شهأأأأأٌ  َي أأأأأة أؾهأأأأأةأ    

أالل هأ     أة  أملُ أف:  نطأين    جأو     

ٌ  يّيف   ر ب شهٌ أؾهةأ  ألس ُت انط

ِّأأغْ ل  سأأةسّٕ  َد أال أأعأسٕ أل أأه   

أملُ أأف ل  أأةٔ ألج لجأإٔ  قأأ   أؾهأأةأ : لقأأيف   

نسأأّت أاشأأة  َ نأأت شأأ  زلأأت ت شأأيفخ لأأو    

 أاشة ن سٌ.

لهأأيفش  لأأ ل أملُ أأف    أل ّأأت يأأ     

ل ٖ زَد أٌ أؿ لثإٔ َ  ٗ .أةَ ٔ ألأهي ع     

   أؾهأأةأ  َأالل أأهأ  شهأأٌ    أأ ل بيفلأإٔ     

ٌ ديفِيفٔ َس ق  أ ةٍ َط أب شهأٌ د ش   أ    

أمل أأه ٔ  َ أأ ة  ىط صأأرب أؾهأأةأ  جأأ ل  ى 

ِه أأأيف  َ أأأ ة أؾهأأأةأ   ىط يأأأهأ أملُ أأأف     

ج ن أأٌ ِسأأية  َلأأهلب لأأ ل أملُ أأف شأأةٔ     

ث نّأأأأإٔ ل هأأأأأيفٍ د ألّأأأأأُم أل أأأأأ لْ  رأأأأأةلٍ      

أؾهةأ   َ ةز أملُ أف ََصأة    أل ّأت    

 َشةض َش ت.

َألقّأأأأإٔ ج أأأأأ  نلسأأأأأ   تّأأأأأُ     

 يّأإّٔ يزِ أإٔ  .أأ ف شُ أأف صأأغ       

ؾهأأةأ  يأأيف ِغمأأب س أأٖ   أأ   ى  أأ ة  ى  أ

شأأأأ ت   ن  أأأأٌ حيأأأأ َ    .أأأأ ٘  أأأأ لتٌ ب ِ أأأإٔ   

طةِقإٔ     أأ   أأ ة  ى  أؾهأةأ  لأأو ِة.أأٖ   
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شأأأأ ت   ى   تعأأأأّيُف ِ أأأأ ب  يهأأأأ  شُ.أأأأُ  

أننس ى أملس م ف ألهٓ بيف ٍ جأ  أشزِو  

 - 9011َبُ أأأأأأأأأ َّ ) (9066-9816)

( د يّأأإٔ 9881أأأأأ 9871( َغُغأأأُ  )9830

 ( َلَ  ُِ س ْ 9859 أمل رف  )

( د  َأِأأأإٔ  أل قأأأأةأ٘   9819-9889)

( َل أأأأوط تعأأأأأّيُف ِ أأأأأ   يأأأأأهأ  9856)

أملُ.ُ  برةِقٕ   ةٗ يْ  ى جي أة ب أض   

أؿق ل ٖ أل ق  ن سٌ    ى ب  أ ر ل ٌ  

 ى ِ  أأأأه  شأأأأةٔ َأسأأأأيفٔ َِ   أأأأْ بأأأأهلب   

َل و س ل ٌ أله سّٕ  د   ٌ ِ  ه   ججة 

شأأأو شأأأةٔ َميأأأُت د ألهً ِأأإٔ  ل  أأأً  بأأأ ىط      

ِّ  ش  ة .يف يهأ أملُ ف.أؾهةأ    ِقا ب 

 (:0772قصة "البديو والهحيف" )وو  3

ت شأأيفخ ألقّأإٔ لأأو  يّأأَّ أل قّأأ    

د قرٕ ألقر    لة   ب مأً    شّ ل ٕ 

 ف ج نأأأ  زشأأأّ َّ د أمليف  أأإٔ  َألهشّأأأف    

شُ أأأف بسأأأّ  د  سأأأيفٗ لَأٙأأأة أليفَلأأإٔ    

َأل أأيفِو شُ أأف جأأ   د أليفَلأإٔ    أأ   ى 

لةف أملُ ف أل سّ   ىط زشّ ٌ ألس بق ييف 

 صأأ ح  سأأيف  يّأأّ ت أليفَلأإٔ س أأٖ   أأه    

خي ط ٌ بّّغٕ أؾ   َج ى َدًأٌ ِر أح   

ب ل  ذّأأأأة َأل  أأأأ   أمل سأأأأُ  َأـهأأأأُ     

ل دأأإٔ  ثأأأ  ت ألغجّأأأ ى د ن أأأل أملس عأأأ      

ِّ  َيُ يه  أل يفِو.  ألسة

 ىط أل  تأأأأأأب يهأأأأأأ  ِأأأأأأيفِو شُيأأأأأأف    

ألهشّف  اىط ليفٌِ أ   يفألًأ  رةًِ  ل يهُ  

   ًأُ ًِأيف    َأـمُ   َشو ثأا  ًأُ شأيفأى   

جةأش ٌ به سٌ َال  سيف ًِيف ي  لٌ  جأ ى  

شأأو أمل  أأو  ال ِأأه   شأأ م زشّ أأٌ ألسأأ بق      

 ب مليف  ٕ.

-0804 الكاص الرتكّي عزيز نيسو  -6
0884 

شقيفشٕ: أ ٌ أؿقّقْ ق يف نّةت 

  ل ا أملةس أأإٔ 9198نّسأأأَّ   َلأأأيف لأأأ م   

أالب يفأّٙأأإٔ د أب يفأّٙأأإٔ ألسأأأ ر ى  أأأ ّ  ى    

لج نُِٕ  َأن سأب  ألق نُنْ  َل ا أملةس ٕ أ

ِّّأأإٔ  َؽأأأةز  ًّأأأ  ب أأأيف       أل  ّأأإٔ أؿةب

  َل ا د  9131ل شَّ بةت ٕ . ب  ل م 

 ج ّٕ أل هُى أؾ ّ ٕ شيفٔ ل شَّ. 

بأأيف  سّ تأأٌ أنبيفألّأإٔ بأأهظا ألعأأ ة      

َجأأ ى ِهعأأة يّأأ ٙيفٍ ب  أأا شسأأ      يأأُ 

 َلِ أأإٔ نّسأأأَّ  د ف أأإٔ  أاِأأأ م ألسأأأ  ٕ     

يف فلأب    َ  ه ب  9131َفلب بيفً٘أ شو ل م 

 أاش أأأإٔ    ِهعأأأأة يّّأأأأٌ أاَ  د ف أأأإٔ

َ ّ أأأأ  ب أأأأيف بأأأأيف  ِهعأأأأة يّّأأأأٌ ب  أأأأٌ   

أملسأأ     أمل أأةَف لزِأأز نّسأأَّ َيأأُ أ أأا    

 بّأأأأٌ َج أأأأب ب  أأأأ ٘ شسأأأأ    ٔ   أأأأةٗ      

جج ٔ  َفلب انطٌ ج ى خييفم د أؾأّ   

َا أأ  ع   أأةٗ   ف  أأيفم د أؾأأّ  شأأيفٔ  

   لأأأأ م  9131مخأأأأل  أأأأهُأت شأأأأو لأأأأ م 

أل سأأأ ةِٕ َيأأأُ    َتأأأة  أـيفشأأإٔ  9155

 بةت ٕ شلزم  َ .

يأأ م ب ل أأ   ك   أإٔ لّ سأأب  زيأأٌ   

شهً  أل  ة د شّأيفأى أنلألم َألّأش  ٕ     

َشهًأأأأأ   نطأأأأأٌ أ  أأأأأ ح ش   أأأأإٔ َ  أأأأأ ُلُِ     

ل  ّأأُِة  ت أأةض ل ذةبأإٔ ألسأأذو  ججأأة    

شأأأو شأأأةٔ بسأأأ ب ج  ب تأأأٌ  َب أأأ  ف أأأُ    
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 عأت  ذهٌ مخل  هُأت َنّف  َنعة 

ب أأأَّ   َيأأأُ د أا 9188 َ  ج  أأأٌ لأأأ م 

     ِّ شأأو ل أأةٍ  َ  أأل شأأ  ألةَأٙأأْ ألعجأأ

 9186ألعً  ج    ط ية لأ ًأ ل هعة ل م 

 ِّ َج    ط ية يُ صيفِق ألع لة ألعج

(  9163-9171ألعأأً  نأأ  ا س  أأت ) 

َأسعيأأت لأ  ألهعأأة َ ًّأأ   ججأأة شأأو شٚأإٔ  

  لف ج  ع. 

نأأأأأ   لزِأأأأأز نّسأأأأأَّ أؾأأأأأ ٙزٔ أاَ  

 9186ل    بٕ ألسأ  ةٔ شأةتَّ  شأةٔ لأ م     

د  ِر لّ   َن   دأُأٙز   9180ألج نّٕ ل م َ

 9166َب غ  ِأ    9161د جةٍّ شو شُ  ُ 

شأأو ي أأة أؼأأ ل  9108 َدأأ ٙزٔ لأأُتل لأأ م 

ج  ع ف ّ  َ  ةِقّ   تةهأت ج  أٌ      

 ججأأة شأأو أثهأأ َّ َلعأأةِو لغأإٔ  َجأأ ى       

  ّٙسً  الؼ ل ج  ع تةجّ . 

َل أأة  جأأرب  لأأ ز ل زِأأز نّسأأَّ يأأُ   

 ٌ    زأٙأةٍ أا أ    ألهٓ لرب لهأٌ د   أ ل  

ٓ     أملأأُت:  تسأأ لين شأأ فأ    أأت   لّأأب     

دُأبْ:  ّ ّ ُّٙ أل ُّ  ألُ رٖ لذأزَأ  

لأأأأو ي أأأأب أؿذأأأأة    فيأأأأب   شطأأأأ   نأأأأ      

 سأأأأّ ّ ْٙ لشأأأأت د ي أأأأب لشأأأأُلْ     

.ش  ت  ييفش ً  ل    .  ِسً  أملُت ت    

( تأأزَز ثأألخ  91بأأ سعأم.  نأأ  ب ن ظأأ     )  

ثأأإٔ  بهأأأ ٘ َأبهأأإٔ.  نسأأأ ٘  َط قهأأأٌ  تأأأة  ثل 

َِعأأ  لزِأأز نّسأأَّ د سأأُأ   دةتأأٌ ش أأٌ     

    نأٌ   9185ف ٕ أل ةبأْ أل ُِ ّإٔ لأ م    

أ أأ   ل شأأو ػةبأإٔ أالبأأ ٘ أل أأ ملَّّ  شجأأ      

ِّ تعأأأأأأّيُف )   -9867ألقأأأأأأ   ألةَ أأأأأأ

(  َجأأأأأأأهلب أ أأأأأأأ   ل شأأأأأأأو أالع 9175

ِّ  َ نأأأٌ أ أأأ قٖ شُ.أأأُل تٌ  شأأأو    ألعجأأأ

( 93أؿّأأأأأأ ٔ ألأأأأأأيت لعأأأأأأ ً  َ لّعأأأأأأً   ) 

 أأ   ل لزِأأز نّسأأَّ شأأو ج أأ ع  ج ّ أإٔ َأ

َلشهأأأإٔ   ألأأأأهٓ تةهأأأأٌ أبأأأأو أملق أأأأ  لأأأأو  

    ْ ِّٕ د زشأأأأأأو أـ ّ أأأأأإٔ أل    أأأأأأ أل    أأأأأأ

أملهّأأأُ    ف ِأأأةَٓ  ب أأأض يّّأأأٌ ل أأأٖ   

( َل زِأأأأز نّسأأأأَّ  95 لسأأأأهٕ أؿُّأنأأأأ ت  ) 

 ججأأأأأة شأأأأأو أثهأأأأأ َّ َثلثأأأأأَّ ف ُلأأأأإٔ    

يّّأأأإّٔ  َ ججأأأأة شأأأأو لعأأأأة  َأِأأأأ ت   

 ( 98َ ججة شو   ى شسةسّ ت. )

 ت مأأأأأأة    صأأأأأألٔ  ّأأأأأإٔ أاَ ألق

 أملّت :

ِقُ   سيف أل  أ  : شأو  غأةع شةأ أا     

أؾهأأ زٔ ألأأيت   ِ ًأأ   ت أأب ألأأيت سأأيفثت د  

شّه ه   شّه    جة بّأب  جهأ  ن  أة    

ِّ تهشة      ى د ٘ ل شة  د أملّه  لَى  

أ أأٌ نأأُ ٓ     أأه حيأأةض أل  أأ   ل أأٖ    

أملر ل أإٔ بزِأأ لٔ أادأأُ   َبُد أإٔ غأأهأ٘ د    

عأأةَ، صأأشّٕ   مأأة  َجأأ ى أملّأأه   َب

ِأأةل ل ّأأٌ ل شأأة ف أأة أ أأٌ  يأأةٓ  بأأ ى      

ل ّهأأأأ  ألسأأأأ ُت  َ ال طةلنأأأأ  صأأأأ سب    

أملّأأه   َيهأأ   أملٚأأ ت شأأو أل  أأ   ألأأهِو    

ِ شجُى لو ل أة َال جييفَنأٌ  َِ  هأُى  ْى    

ِ   أأأأأأأُأ د أملّأأأأأأأه   َجأأأأأأأ ى أل  أأأأأأأ    

ِسأ غةبُى ملأ فأ ال ِرأةلٍ صأ سب أملّأه        

 ألهٓ تّةف بّرب ج  . 

 شة نُ ٓ شأ يةًأ د ل  أٌ    َج ى أل 

ِّ  ْ٘  َب يف فلب سيفخ  ِس رّ   صلن  

أن ذ   د أمل أ ى ألأهٓ ِ  أة  ّأٌ نأُ ٓ       

َأ   أأأٖ نأأأُ ٓ  َعأأأح لهأأأٌ أل  أأأ     أأأا 
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جيأأيفٍَ     جأأيفَأ  نطأأٌ شأأ ت د أالن ذأأ    

ِّ لمأأُ شأأو  لمأأ ٘ دسأأ ٌ     َعجأأُأ لأأو  

ل أأأْ ِأأأيف هٍُ شجأأأة  ّأأأ ٕ شأأأو  أأأ ةٍ  َ   

لهً ِٕ َديفَأ  سيف     ةٍ ل ٖ أاية  َد أ

 لمأأأأأ ٘ دسأأأأأ ٌ   ُ.أأأأأ ٍُ د تأأأأأ بُت   

َب أأٖ أملأأيفِة َل أأو ب أأيف أن ًأأ ٘ شةأ أأا     

أؾهأ زٔ يأ   أملأيفِة: َي أت  سأ ٙة ش لِأإٔ       

َل هطهأأ  أ ؼهأأ  شأأو أل  شأأة نأأُ ٓ. َأملأأيفِة   

ِقُ  لو ن سٌ  نطٌ  دة لظّا َل هطٌ َلأيف  

 د ب يف ش ي ف ال ِقيف   به ٍ٘.

ُ ألأهٓ  نقيف ألقّٕ:  ىط أمليفِة ن سٌ يأ 

يأأ م بأأ ل  ذ  ل أأْ ِأأ ي   شأأو أل  شأأة       

نأأأأأُ ٓ  َألأأأأأ  ذ   سأأأأأيفٗ ألرأأأأأة  ألأأأأأيت 

ِسأأأأأأ ييفشً   صأأأأأأش ع أملّأأأأأأ ن  َ  َا   

أاشأأأُأ   ل أأأ ي   شأأأو ألأأأهِو ِعأأأ  ُى   

 رأةًأ ل أٖ شّأأ ؿًا    قأيف ِ ذأأاَى       

 ألق ة َأندةأم. 

ألقّأأإٔ ألج نّأأإٔ  ال ُِدأأأيف  دأأأة بأأأل     

: َّ   

ِسأأية لزِأأز نّسأأَّ د يأأهٍ ألقّأإٔ    

 لّب أل شقّأق د تةجّأ   قأيف ِ ذأ      شو   

أحملققُى    أل  هِب  س ٖ لهأيفش  ته  أْ   

 أؿ دٕ  لٌّ.

ِ شأأيفخ لزِأأز نّسأأَّ د يأأهٍ ألقّأإٔ 

لأأأأأأو ت أأأأأأهِب  ٙأأأأأأّل ك أأأأأأة ألعأأأأأأةطٕ   

لأل أأأي   ألأأأهِو حيقأأأق ش ًأأأا  َل أأأٖ     

ألةغا شو  نطٌ مهأُ  أ أ ييفأم أل هأف   ال    

 نطأأأٌ ِسأأأ ييفشٌ  َدأأأ ٍ٘ د  سأأأيفٗ أملأأأةأت   

 ٔ شأأو أال  رأأ ف  َدأأ ٘  أي   نقأأه أشأأة 

بأأأ ملي رف    أأأا جيأأأيف  ٙأأأّل أملي أأأة شأأأ   

أملي رأأف  أألسٌ  َلهبأأٌ     ى ألأأعف   

ل  ً  ب ىط أملة ٔ ج نأت دةحيإٔ  ََدأيف شأ      

أملي رأأأأأأف غ أأأأأأيف ألسأأأأأأ َّ َ  جيأأأأأأيف   

ألسأأأ َّ ن سأأأٌ  َ.أأأةع  ٙأأأّل أملي أأأة  

أملي رأأأف  َ ّ أأأ  ب أأأيف ألأأأعف أملي رأأأف 

ب نطأأأأٌ  شأأأأٖ ألسأأأأ َّ ي أأأأة  ى ِّأأأأة      

 . أملي ة

َِسأية لزِأأز نّسأأَّ د يأأهٍ ألقّأإٔ  

شأأو طةِقأإٔ أل  أأهِب   ر ملأأ  يهأأ   أشأأة ٔ   

دةحيٕ َغ أيف  أ َّ َ أ ييف َأملي رأف     

شُدأأُل   أأل .أأةَ ٔ اللعأ أأٌ اىط َدأأُل    

ألغ يف ِ ين بأ ىط ألسأ َّ جأ ى شُدأُلًأ      

َد ف أأأة ألقّأأأإٔ ِ أأأأعف أجملأأأأةم ب نطأأأأٌ ال  

 ُِديف د أل     ي  بل   َّ.

ألقّأأإٔ ألج لجأأإٔ:  ت  ّ أأأ ت لأأأو   أأأ      

 أا ي   ل ٖ أاج  ف  

ِسأأية د يأأهٍ ألقّأإٔ شأأو ت  ّ أأ ت     

 صيف ي   سيف أاسزأع الم ٌٙ سُ    أ   

ألهُأع ل أٖ أاج أ ف د  ثهأ ٘ أملظأ يةأت     

 شه ً  ل  ُ.ٖ  ج ى ِيفا  سأيف أالمأ ٘   

أمل ش سَّ    ٌ بع ة ش  دٛ بَّ  د ْ 

 (96 سيف ألهُأع لّم ٌ ل ٖ ج  ٌ )

ِأأةٗ أؿأأزع َ.أأ  بةنأأ شر َت  ّ أأ ت  

سُ  فلأب  َال جيأيف أؿأزع .أةَ ٔ لة أ       

ألهسأأأأ ٘ ل أأأأٖ أاج أأأأ ف   شأأأأ   فأ   ألت   

ألهسأأأ ٘ فلأأأب  أأأل بأأأيفط شأأأو   أأأه أل أأأيفأب      

 أللزشٕ.
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 ثمهٌد..

منذ نشأة اإلنسان األولى، سعى إلى خلق صٌغة ثواصل  ملا اٍخلر، 

فكانت األصوات واإلشارات، وصواًل إلى الرسوم الجي أخذت أشكااًل رمزًة، 

 وظهرت بعد ذلك الكجابة باسجخدام األحرف األبجدًة بلغات مخجلفة.

 

كااااْدب أحد أااالد عااالايدبه  ااا  د

بإلُضاااُٛد ااّدأاااسادبإلُضاااْدًٗغااا زٖدددد

دٗ فلارٖدٗخ٘بطزٖدٗٓ٘بجضٕ.

تط٘ردب أحدب لدذهامدب٘بصاطٞد ر اٟدددد

ب صاهٚبدبهل ابٚٞدبمل ِ٘ اٞدفلااْدبهِ ازدددد

بملاا٘سْٗدبإلٙعااا ٛددٗبهِ اازدبملِمااَ٘دٗبهغاا زدد

دًزت طًادًعدب٣ٚ ٕ.

ت٘صااا ند اااّدطزٙااابدب أحدب بااا٘بحدددد

هوعلرٝدبه    ٙٞدبطزٙعٞدسدميلاّدبه  ا  ددد

د ِٔادإٍسدبطزٙعٞدب أح.

هغ٘ٙاااًادت ااا٘أدكوٌاااٞدب أحدإ دبملااااأٝدد

بهوغ٘ٙٞد)َ َأَح(دٗبملعؾ٘أدبٔادؽاِا ٞدًدأباٞددد

ٗبهااال ٘ٝدإهٚٔاااا.دٗكوٌاااٞد) ألَح(د ٜد ٍوٌااإدد

فِاااااْ٘دب أحدًِٗٔاااااادًلاااااارَدب وواااااب دٗ

 وااااااااٟدبإلصااااااااا١ٝ دٗبه بٚااااااااٞدددٝبجملاااااااااسب

دٗبه ٗٙض دٗت ذٙبدبهِفط.

ْلدكىلدًادِٙ جٕدبه عىدبإلُضاُٛدًّد إ

د علايدبمل زفٞدٙل ٟد أبًا.

ٗبغلىد اَدُضٌٛدب  زبفدبملعزرٝد

دبهيتدٙع ؤادبهِاظد)بآلأبح(.

سدباااللدًاااّدبإلعاااارٝدإ د ً واااٞد واااٟددددد

اادبه زبٚاٞددب  ٌايدب أبٚٞدبهعلميٞد)بمل ٍوعاد

بهعلمياااٞ(دٗد)بمل أاااٍدبإل(زٙعٚاااٞ(دٗأاهٚاااًادد

ٙمٔااااااااااازدب أحدبغااااااااااالىدرٗبٙااااااااااااا ددد

ٚلزدبهذبتٚاٞ دددد ًٗضزأٚاا دٗرأا ا دٗبهضا

دٗبهل ابٞدبهلشهٚٞ.

د وٌاااًاددد دبلُ٘اإا ٙ ؾاااألدب أحدبه زبااٛا

 ااالٍٙدبه٘جااا٘أ دٙااازت ادبارٚااااٝدبه غااازٙٞ ددد
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دًلااْدآلخاز دددد ٗمي اسدباه ط٘ردٗبسُ عايدًّا

ًااعداأبحدب ًااٍددٗٙزبفاابدبرتعا١ٓااا دٗٙ االبخى

ب خااز٠.دبِااا١ىد وااٟدذهاامدُ أاا دتضااٌٚاادددددد

دٗفاابدأاهاٞدتارخيٚاٞد ٗدبغاازٙٞددددد هادأحدبه زبٛا

(دًاا ً دب االدأخاا٘يدبهفاازظدددد )ب أحدبهفارصاٛا

بإلصااا َ دٗب  ٌااااأٍٓدبهوغاااٞدبه زبٚاااٞ.دٗ ااالددد

دأؾىدًّدجزب١دذهمدتلبخىدبنيدبهوغ ني.

(دب أحدبهُٚ٘ااااااااااااااُٛٗكاااااااااااااذهمد)

ؾ٘ؽااًادبناُاابدبهفوضاافٛ دُٗغاا دإ ددخٗ

(دٗبهوغاااٞدبهضااازٙاُٚٞدًاااّدب أحدبهضااازٙاُٛ)

بهوغاااااادبهغااااعٚعٞدبه زبٚااااٞ دٗ ااااادصاااا لبد

به زبقدٗبهغاَدبُ غاردبه عافٞدبهُٚ٘اُٚٞديفد)

( دبفضىدبهضزٙاْدٗ ٚأًٍدٗبسصلِلرٙٞ

باهِعااىدٗبه .ااٞ.دٗسرت ااا دب أحد ٚاااٝدددد

بإلُضاااااْ دًٗغااااا زٖدبهِفضااااٚٞدٗر( اتاااإددد

تِ٘ اااااند عااااالايدب أح دٗ خاااااذادًاااااادد

ٌدد ٚ ٕدجتاااٗسًبد طاطااًادٗ ٘بهاابددددميلااّدتضاا

بهِ اااز دٗبهغااا زدبؽاااطولد واااٟدتضاااٌٚ ٔاد)

بمل٘سْٗ دٗبهغ زدبملِ ٘ر دٗبهعؾٞدٗبهزٗبٙٞد

(دضاااٌّدٓاااذٖدب عااالايد ٔااازددددٗبملضاااز 

ب أحدبنااااأ د ٗدبملو اااشَ د ٗدبهلااااأف د ٗد

به٘ب  ٛ دٗ أحدب ٚااي دٗ الدٙا ٍدبه  ا  ددددد

عاااا زًبد ٗد ؾااااًا دٗرٗبٙااااٞد ااااّدبملغااااا زددددد

اخز دٗٓ٘دًادبؽطولدبإلُضاُٚٞدبغلىدص

د وٟدتضٌٚ ٕدب أحدبهضاخز.

ب أحدبهضاخزدكٌؾاطولدٗت زٙاأل ددد

بهضااااامزٙٞدًاااااّدًااااااأٝد)ظد در( دٗ ؽاااااىدد

به ضااااام دبه اااااذهٚى دٗجاااااا١ديفدبهوضااااااْ ددد

صمزتٕد ٜد ٔزتٕدٗذهو ٕ دٗبملضمزدبملعٔ٘رد

دبهذٜدسدميومدًادخيوؾٕدًّدبهعٔز

 ًااااادب أحدبهضاااااخزدفٚ اااازلفدبدُاااإدددد

طزٙعٞدهو    د ّدبملغا زدبإلُضاُٚٞ دًٗاادد

٘ل ُٚ ِااااااااااادٗؽااااااااااٚا( ٔادبغاااااااااالىدددبيفدج

كً٘ٚاااالٜ دتفزٙغااااًادهواااأٌَ٘دٗبملغاااااكىدد

بسج ٌا ٚٞ دٗبهضٚاصٚٞ دفٌّد ٌٞدبرشْد

ُااز٠دبهلاتاابدٙؾاا٘ردًغااا زٖدبفلآااٞددددد

ٗصاااامزٙٞدٗٓااااذبدأهٚااااىد وااااٟد ْدبإلُضاااااْد

ار٢ٞدإ دٙض ٟدهومزٗجدًّدأاهٞدبرشْدبهط

فضااااااا١باد ك اااااازدرأابااااااٞدًااااااّدخاااااا يد

بهفلآااٞ دٗ االدتاالخىدبهوغااٞدبهغاا  ٚٞدإ د

جاُاابدبهفؾااذٟدٗذهاامدإلٙؾااايدب فلاااردد

إ د كااالدبهغااازب٢لدبسج ٌا ٚاااٞدرببطااانيدد

بااااااانيدبراااااااشْدٗب  دٗ  اااااااٞدبهغااااااا بدد

دٗب ٗطاْ.

خيوااابدبهلاتااابدبطزٙع ااإدبهضااااخزٝدد

عمؾااٚاادت االد ااّد ااذبباتٔاديفدبهااذرٗٝدددد

ًٞددبِغاازدبهضااذمدٗبملااز  باانيدبهِاااظد ارضاا

ده٘ب عدبرٚاٝدبسج ٌا ٚٞدٗبهضٚاصٚٞ.د

ٗهوضااااامزٙٞد ُااااا٘بهدكااااا  ٝ دًِٔااااااادددد

بملضذمدًِٗٔادبحملشْدٗبملمٚألدٗب فٚاألدد

ًِٗٔادًادٙ ؾزدبهعوبد ملاًادًِٗٔااد عالايدددد

ًزف٘ضاااٞدوضاااٌُ٘ٔادٗبغااالؤادٗهلاااّددد

دميٚىدبإلُضاْدهضٌا ٔا.

ِٗٓادٙطز دصاابيد ٓاىدًاّدفازقدبانيدددددد

دبهضاأم؟ب أحدبهضاخزدٗب أحد

بااااااه ٘أٝدإ دًاااااادُغااااازدًاااااّدب أحدددد

بهضااااخزدٗبهضااااأمدُاااز٠دبهفااازقدكااا  ًبددد

دجلًبدٗخؾ٘ؽًاديفدبهِلاادبهغف٘ٙٞ.

د
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ٛدُٙ ااازفدبهزبأاااىد)د (د(ضااااْدكِفااااُ

بهل اباااٞدبهضااااخزٝدبع٘هااإ ردإْدبهضااامزٙٞددد

صاااااذجًاد وااااٟدًمااااآزددددهٚضااااندتِلٚ اااااًد

ب عااٚا١ دٗهلِٔااادتغاا ٕدُ٘ ااًادخاؽااًادًااّدد

د.به ذوٚىدبه ٌٚبر

 ُٕدسباللدهولاتابدبهضااخزددددٓذبدٙ يند

ًّدُمزٙٞدفلزٙٞدً٘ض٘ ٚٞدتٔاٍدبجمل ٌاعددد

ٗب رضدٗبهاا٘طّدباالْٗدذهاامدٙؾاا لدب ًاازدد

دتٔزجيًا.

ٗأضبدًادُز٠دفإْدب أحدبهضاخزدسد

مي ل دبنٌاي دبىدُٙ زٜدبهع لدٗٙغا دإ دد

ٍٞ دٗب    داخزدٙمٔزدبرعٚعٞد ًلإُدبل 

د ارٙٞدربٛدكٌادخوع يندأْٗدرت٘ؼ.

بااااالدده  زٙاااااألدسبِاااااا١د واااااٟدٓاااااذبدبد

هولاتاابدبهضاااخزدًااّدوعافااٞدٗإملاااَدباادً٘رددد

 لٙاالٝدٗأاااُطدًزٓااألدبا عاااٚا١دبحملٚطاااٞددد

باإ دكااىلدذهاامد ْدب أحدبهضاااخزدًااشٙ دددد

باااانيدبه ٌاااازأد وااااٟدب ًاااا٘ردبهطار٢ااااٞد(اااا د

بملز(٘باااااٞ دٗبإلعاااااارٝدهلاااااىدبرااااا٘بأ دددد

دٗبملغاكىديفدكافٞدبجملاسا.

كٌاااادُغااا د ٙضاااًادإ دبهفااازقدبااانيددددد

هاااٞدبهضااااخزٝدأٚااا دددب أحدبهضااااخزدٗبملعا

ميااااااارظدب ااااااضدبهؾااااااذفٚنيدبهل ابااااااٞدد

بهضااااااخزٝديفدإعاااااارٝدًااااأٍِدإ دج٘بُااااابدد

ب طاااااادديفد ارصاااااااادبهضااااااوطٞ د ًااااااادد

بهلاتااابدبهضااااخزدفعااالدٙوجاااددإ دبهزًاااشدد

ٓزبااًادًااّدصااٚألدبهز ابااٞددددددئهٚفٌٔاإدبهعاااردد

دٗتعزبًادًّد ؽذاحدبمل اُاٝدبرعٚعٚٞ.

د

ْلدبملعاهااااااااٞدد ٗكااااااااذهمدٙغاااااااااردإ د 

ني دأْٗد ْدبهضاااااخزٝدتٔاااا ٍدو٘ ااااألدً اااادد

ُ أ دٗج٘أدملضٍٞدإبلب ٚٞ دً  ٌالًبد واٟددد

 صو٘حدبه ٔلٍد ّدطزٙبدبهضازأدبهضاوطددد

ٗبمل٘ضااا٘ ٚٞ دٗبه٘ؽاااألدبهااال ٚب دبهاااذٜدددد

إ ددئميلاااّد ْدٙ ذااا٘يدبااانيدٙااالٜدبهعاااارد

دأاهٞدجمضلٝ.

ٗأنيدأرَظد/  اظد ٌا٘أدبه عااأ/ددد

ًولٞدبهضمزٙٞد ِلدبمل زٜدب ٘جٕٚدصابيد

دهٕ 

ُْ؟ دَ دٙضمُزدبسُضا

٢ً  دردإُاإدِٙمازدإ دًاا٘بطّدد جااحد اادد

ٍُدِٗٙمازددد٠بهلذحدًّدأ اٗ بهِاظدفٚ  ض

إ دناااجٍٔديفدبهطٌااعدٗإ اااُ ٍٔد ُفضاأٍدد

يفد(اا دطا٢ااىدفٚ  ضااٍ دٗٓااذبدٓاا٘دبه  اا ددد

دٗذبندٓ٘دبهغزٗر.

فاهلاتاابدبهضاااخزدهلٙاإدًااّدبهغاازٗردد

ًاااادٙلفاااٛدهٚلاااْ٘دجز٣ٙاااًادبضااا  دٓااا٘ددددد

باللدددبهعوٍ دًّٗدخوفٕد فلارٖدًٗ اأ٢إدٗسد

ٝدإ د ْدِٓاااندو وااٞد ُاا٘بهدًااّدًااّدبإلعااار

بهضااامزٙٞدبهااايتدٓاااٛد أبٝد أبٚاااٞدتضااا ملَددد

بهلوٌاااااادبملم ااااارٝد ٌاااالًبده عااااارٝدإ دد

ً ِٟداخزد( دبمل ِٟدبرزيفدٗ لدت البخىدد

بهضاامزٙٞدبهوفمٚااٞدًااعدبهاا ٔلٍ دٗبااذهمددددد

ٞودٓٛدإٓاُٞدً  ٌلٝدٗٙ تبد تلْ٘دبهضمزٙ

 وٚٔااااادتاااالب ٚاادصااااو ٚٞدر(ااااٍد ْد ااااآزدد

دبهل َدإجيابٛ.

ًٞدً لبٗهاااااٞدأااااا٘يد ُااااا٘بهدددد ٗر أد ً وااااا

دبهضمزٙٞ 
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دصمزٙٞدهفمٚٞ دصمزٙٞدك ًٚٞ-

دبملفار ٞدبهمزفٚٞ-

دبملفار ٞدبهلربًٚٞ.-

كٌادتدخذد ُ٘بهدبهضامزٙٞدتضاٌٚااددد

د خز٠دٓٛدٗفبدر ٜدربهعؾٚيبر.

بهضااااامزٙٞدًاااااّدبهاااااذبا دٗٓاااااٛددد-

دصمزٙٞدبمل ٘بضع

بهضااااامزٙٞدًاااااّدب  ٘ٙاااااا١دٗٓاااااٛددد-

دصمزٙٞدبهغج اْ

ٗد- ٓاااااٛدبهضاااامزٙٞدًاااااّدبهضااااا فا١د

دصمزٙٞدب ُذبي.

إْدبهضامزٙٞدتِاايفدددٗ لدر ٠داخزْٗد)

ٍ د  ااٚل دًااّددددددد ًااادٙ٘ج اإدبرااب دٗٓااٛد واا

بإلُضاااْد خٚاإدبإلُضاااْ دٗ االٗبْد وااٟدددد

كزبً ااإ دٗبٙاااذب١دهِفضااإدٗ و ااإ دًٗاااّدد

اوارٓاااد ُٔااادتعطااعدبهاازٗببادبسج ٌا ٚااٞدددد

بهعا٢ٌااٞد وااٟدب خاا٘ٝدٗبه اا٘بأدٗبه بأااٍ دددد

دٗت اااذردباااذٗردبه ااالبٗٝدٗبه غضاااا١ دٗت٘هااال

بهز( ٞدباسُ عاَ دوٍد  ٌايدبسُ عااَ دًااددد

ددد(.بص طاهدبملموَ٘دإ دذهمدص ًٚ 

ِٗٓااااادُ ااااذكزدبهلٌااااشدٗبهوٌااااشدٗٓاااا٘د

ًلزٖٗدُٔاٟدب د اشدٗجاىد ِإ دٗأضابدددددد

در ٜد/بمللأ/ 

ُْدبع٘يد)إْد بهلٌَشدٓ٘د ْدٌَٙٔشدبإلُضا

  ُٚلدسدٙضٌع د ٗدحي ٕدٗٙ٘صلٖد وٟد ًزد

دًاااّد  اااُٚلد ٜدٙغزٙااإدبااإ دٗبهوٌاااُشد جٔااازُد

(دٗ االدذكاازاديفدبه ِشٙااىدرٌٓااشباددبهلٌااش

بهغااااااٚاطنيرديفدصاااااا٘رٝد/بملاًِااااااْ٘/د ْددد

.ًٞ دبهغٚطاْدميارصٔادخفٚ

كٌاد ْدِٓااندفزٗ اًادبانيدبهضامزٙٞددددد

ٗبسصاااا ٔشب١ دٗبراااااه نيدت كاااااْد واااازًبدددد

دصو ًٚا.

ٗباااه ٘أٝدإ دب أحدُغاا دإ دبهفااارقدد

بااااااانيدب أحدبهضااااااااخزدٗ أحدبهفلآاااااااٞدد

دٗبهِل ٞ.

 ساخز يف الرتاث:جذور األدب ال-

ِٓاااند ً وااٞد االٝد وااٟدٗجاا٘أدب أحدددد

بهضاخزديفدتزبوِادبه زبٛدٗبمل ايدب بزسدٓ٘د

دٓجا١ُدبرط٣ٚٞدهوشبز اْ 

ٗب  االدددأهدبمللاارَدسدتزأااىده غٚ ٔاادد

دفإُمد ُندبهطا ٍدبهلاصٛ.

 ااااااد (ضااااابدبهفاااااارٗقد ٌااااازدباااااّدد

ب عاباإ د ااادٙاالفعددددب طاااحدبهااذٜدٙاادًزدد

ٗدد هلاااّدبرط٣ٚاااٞده صااا ٌزبردباهضااامزٙٞد

دبمل دأبٞدربجًٚادبه ف٘دٙع٘ي 

دًاااااذبدتعااااُ٘يد فاااازبُ دبااااذٜدًااااز ُد

د 

دس(اابدبر٘بؽااَىدسدًااا١ دٗسدعااجُز

د  

ٍٞ د صاالَِند ا٢واأٍديفد  اازدًموٌاا

د 

دفارأٍدٓلبَندًوٚمودبهِاَظدٙاد ٌُز

د  

بااااالدًاااااّدذكااااازدجزٙااااازدددددكٌاااااادس

ٗبهفااااازسأق دٗرصااااااهٞدبه بٚاااااعدٗبه ااااالٗٙزددد

هوجااااأ دٗؽاااٚا( ٔادبهضااااخزٝدٗك ابااإدددد

دبه م ١دُٗ٘بأرٖ.

ٗٙاااالهد/بباااااّدبهزًٗااااٛ/ديفدبه ؾااااازددد

به  اصااااٛ.دًٗعاًااااااد/بهلٌااااذبُٛ/دبهااااذٜدد

يفددٙ  االدرب٢االًبديفدجمااايدبهضاازأدبهضاااخزددد
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ًعاًاتٕدٗ واٟدهضااْد لوإد/ ٚضاٟدبباّدددددد

دٓغاَ/.

ًّٗدب أبا١دبه زحدبهاذّٙدٓاٍدبً البأ دددد

هوعاااااالًا١دُااااااذكزدبهلاتاااااابد/(ضاااااااْددددد

كِفاااااُٛ/دٗ/ جاااالدرجااااب/دٗ/ ٌاااالدددد

لاتااابدبملضااازأٛد/ هفزٙااالددبملاااا(٘ /دٗبه

دفزج/ دٗبهلاتبد/ ٌ٘أدبهض لُٛ/.

ٗ ااااااالدبُ عاااااااىدب أُحدبهضااااااااخزدإ ددد

ب جٚااايدبهغاااابٞد جٚااايدبرلبواااٞدٗبه ٘ملاااٞددد

ٗب ُ ُندٗٙ أ د ْدهط ٚ ٞدبجمل ٌعد وزًبد

ك  ًبديفدبُ غاردٓذبدبهٌِادًّدبهل ابٞد

يفدبجمل ٌعدبملؾزٜدبهذٜدمي اسدخبفٞدبهالَدد

بهضااااخزدبل ااازٝدُٗ أااا دبُ غااااردب أحد

ددبنيدك ابٕ.

باااالدًااااّدبه  اااازٙ د وااااٟدب أبااااا١ددددٗس

بهضاااا٘رٙنيدبهااااذّٙدًارصاااا٘بدبهضاااامزٙٞديفددد

ك اباااااتٍٔدٗبص  زضاااا٘بدر ٙٔااااٍديفدب أحد

دبهضاخز 

 ذكاازد ًٗس دبهزٗب٢ااٛدبهلاا  د/أِاااددد

ًِٚاااااااٞ/ديفدًعاه ااااااإد) ِااااااالًادرفضااااااايندد

بر  ْ٘د ج ًب(دصاارأًبدجاُ اًادًاّدصا تٕددددد

زٗفدبهذبتٚاااااٞد ِااااالًادضاااااا ندبااااإدبهمااااادد

ٗب أ٘بيديفدصا٘رٙٞدفاد(وبد اىدبر  اٞددددد

يفدبه ذ ٚاااٞدٗذٓااابدإ ده ِااااْدباأ اااًاد اااّد

 ٌااُىدهاال٠د أاالدبر  اانيدًعابااىدر(ٚااألددددد

خ اااشدفعاااا دإَسد ُٔاااٍدرفضاااٖ٘دأْٗدإبااالب١دد

ب صاا احدٗأْٗدإجاازب١دبخ  اااردفضااا ندباإدد

ْلدبهعااالرد ااااأٖد هٚلاااْ٘دًاااّدددبهااالُٚا دإسد 

ك اردبهل ااحدٗبملفلازّٙد واٟدًضا ٠٘ددددد

د زبٛ.به٘طّدبه

ًٗاااااأٍِدبهلاتاااااابد/ ااااااٍدبهاااااالّٙددد

بهضااٌاْ/دبهااذٜدٙااز٠درإْدبهضاامزٙٞدً٘ ااأل دد

ًّدبه ا  دبه عاٌ د بزسدًفار اتٕ دٓجا١ د

هِعا٢ضاإ دٙاالًٛدبهاازٗ ديفدبهوذمااٞدذبتٔاااددد

ٜلد واٟدددددد بهيتدٙضاذمدفٚٔاادبهلاا٢ّدبه غاز

ض فٕ دٗختاذهٕدٗخضاص ٕدٗبب ذبهٕ د  ىد

خااازّٙ.دٗٓااا٘د ْدٙضاااذمدبضااا  ٔاد واااٟدبآلد

ب أحدبهضاااااااخزدٗبهِل ااااااٞددٙفاااااازُقدباااااانيد

بهغف٘ٙٞ دٗبهغا زد/ع٘ ٛدبغلبأٜ/دٙاز٠دد

ر ْدبسأٓاارد أحدبهضامزٙٞدٙازت اد واٟدًاااددددد

ٙ لٗدبدج٘ب١دبهل ابٞدبملِف ذٞد واٟدبه ِا٘هددد

ٗبسخاا  ف دٗأزٙااٞدبإلباالبهدٗ ُاإدكوٌااادددد

ضا ندٓذٖدبملضاأٞودهض ٍبد ٗداخزدصااأادد

٘ليد أحدبهضااامزٙٞدإ دًااااد بهل اباااٞد ٗدلااا

د١.مسِٚاٖدصمزٙٞدص٘أب

حنّد اجاٞدعالٙلٝدإ د ْدُضاذمددددد

كٌادٓٛدأاج ِاادإ د ْدُ لاٛدُٗاز ؿدددد

ُٗو ااابدُٗلاااافلدُٗعااااَٗدٗٓاااذٖدب ُغاااطٞد

بمل ِ٘ اااااااااٞدسدتشأٓااااااااازديفدب  عااااااااااأٜديفد

جمٌ٘ ٔاااادإٍسديفد جااا٘ب١دبرزٙااااادبه اًاااٞدد

ٗبه ذاازردًااّدبه شًااندٗبه  ؾاابدٗٓاا٘دًااادددددد

حن ااااجدإهٚااإدبآلْ د وٚاااىدًاااّدبهضاااذمديفدد

ددطدبمل  ٍر.ٓذبدبملِا دبه زبٛدبه ا٢

بلَّدًّدبه ذك دباهغا زد/ ٌلددٗس

بملااا(٘ /دٗكااٍدبهضاامزٙٞدبهلاا  ٝدبهاايتدد

 طوعٔاديفدك اباتٕدًٗضزأٚاتٕ.دٗكاذهمدد

/دسكزٙااادتاااًز/دٗ/عاازٙألدبهاازبظ/دًٗااّدد

ٙ٘صااألديفددَ.دبهل اااحدبهضاااخزّٙدأضااّ.دد

بهلاااا  دًااااّد  ٌاهاااإدب أبٚااااٞدٗك اب اااإدد

دبهؾذفٚٞ.
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كٌادُذكزدب أٙبدبهزبأىد/ٙ٘صألد

بحملٌ٘أ/دٗك اباتإدبهؾاذفٚٞدبهضااخزٝ دددد

دٗيفد ؾؾٕدٗرٗبٙاتٕ 

كٌاااااادُغااااا دإ دبهزبأاااااىدب أٙااااابدد

بهضاااخزدٗهٚاالدً ٌااارٜ دًٗااّدبمل اؽاازّٙدددد

بهلاتااابد واااٛدأٙ اااٞدبضااامزٙ ٕدبه ذ اااٞددددد

دبملض ٌزٝ.

بلدًّدبإلعارٝدإ دك ابااد/تااجدددٗس

دبهلّٙدً٘صٟ/دبهعؾؾٚٞ.د

ٗ خااا ًبدسباااللدًاااّدبه ِ٘ٙااإدإ د ْد  د

ً اُاااااتٍٔدًاااااأٝد(اااا دًضاااا ذ ٞددددبهِاااااظدٗ

هول ابااٞدٗهلااّديفدجمااايدب أحدبهضاااخزد

ِٓاااندًضاا٘(اادهولاتااب دفزوااادٙٔاالفدد

إ دبه  ؾ دوادجيازٜداًاً دبااه غٚ دحنا٘ددددد

َُدبمل اُاااااٝدٗبآلسَد ب فضااااى دف ِاااالًادُُعاااال

ٗب أااشبْدٗ ًااُ٘ردبهضااا٢عٞدبمل اعااٚٞد واااٟددددد

ٍٞدميلاّد ْدتو ابددددد ٍٞدخفٚفا ٍٞدًٗفار ا بب ضاً

مفٚاااألدًاااّدبمل اُااااٝدٗبسب  ااااأددددأٗرًبديفدبه 

 وااًٚ د ااّدبهلٌااَ٘دٗسدميلااّده ُضاااْد ْدد

ٙ اااٚػدأاهاااٞدبراااشْدأب٢ٌاااًا دٗميلاااِينددددد

دبهع٘ي د

ْدب أحدبهضااااخزدٙعااالَدهِاااادبرٚااااٝددإ

ٗ ً٘رٓاد وٟدعلىدأَ ٞدأٗب١ٍدًازلٝدبهط اٍددد

ٗهلِٔااادتغوااألدباهُضااٍلزدهلااٛدُضاا طٚعددد

بب   ٔا دٗباه اهٛدبسص ٌزبرديفدًلابلٝد

اٝدًٗ٘بجٔ ٔااا دٗٙاا ٍدذهاامدددؽاا ٘باادبرٚااد

بطاااازقدة وفااااٞ دٗسبااااللدًااااّد ْدٙ ضااااولدددد

بهلاتااابدبهضااااخزد اااُطد اااٜ٘دهدعاااٚا١دددد

ٗ االرٝد وااٟدبه ٌاازأدٗبه جلٙاالدٗبُاالٓاؼددددد

ٍٞدك  ٍٝدًٗ ِ٘ ٞ د أب٢ٍدٗأطدُعلٜدٗوعاف

ٗكااذهمدبس اا بحدًااّدهغااٞدبهِاااظ دفعاالددد

ُْدب أحدبهضاااااخزدصاااا َ دبهفعاااازب١دددد ٙلاااا٘

ا دٗبهض فا١دٗؽزخٞديفدٗجٕدبه اا دبهمادد

ٗعااااامألدبه اااااٚػدٗرواااااادتو ااااابدبمل اُااااااٝدد

به اطفٚاااٞد ٗدبسج ٌا ٚاااٞدأٗرًبديفدخاااا٘ضددد

دجتزبٞدبهل ابٞدبهضاخزٝ.

ميلِيندبهع٘يد خ ًبدإْدبإلملااَدب واٍددد

بهاااااِفطدبه غااااازٜدٗبه  ذااااازديفدُمزٙاتااااإدد

بهضاااو٘كٚٞدٓاااٛدأاجاااٞد صاصاااٚٞدٗصااا  ددد

ف لااايدبٚاالدبهلاتاابدبهضاااخز دٙضااا لٖديفد

ٗهعزب٢إ.ددإٙؾايدًاادٙزٙالدإٙؾااهٕدجمل ٌ إددددد

ٗٙضااأٍدبا  ببااإدًاااّدبهِااااظدب ذعٚااابدأٗرد

ب أحديفدخلًااااٞدبإلُضاااااْدٗإ اااا ١دعاااادُٕد

ٗلعٚاابدصاا اأتٕ دٗتز.ااٞد أ ًاإدأ ااٟددد

باهل ابااااٞدأٚاااالًبدٗلفٚااااشًبدهوِضااااايديفدد

صااا ٚىدجتضاااٚلٓادٗب  اااًا دٗأٚااااٝدرفآٚاااٞدد

دًِغ٘أٝ.
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 شيء عن السخرية
في األدب والثقافة 

 والسياسة  الشعبية
  ت: منير الرفاعي 

 إعالمي ومرتجم وكاتب سوري        

 

 

شاعت امسخرية  ثيرخيًا  خل اميةا خ  امةخ ور ت  مالخت وعمد خ  عٌخ  

ٍ إمرها د وًا.  لستر م  سرن  طيةف  منتهكه و ظىٌات حتى مد مه  ًتٌوَّ

وي امسنطات أ  امةدى امىتٌفذة امةائى .  ل خل امسرية   ل أي عىل 

ثةا ل أ   ٌل أ  لي رهل.   ل م ض األحرانت ةته امنجدء إمرها مه ف 

 إح اث لغرري اجتىاعل أ  لحةرق غيض وا.
 

ّالؽخخرعٓ٘وىخخْاوكوالة واخخ٘وّال  خخ   ووو

د٘وةشأخخخخ٘وةٓىخخخخوأ ولدْلخخخخْدوكوة نخخخخو ووو ّّؼخخخٔخ

٘و ال فخعٓ٘ وّكوادش، ووواإلىؽوٌوّىقصوالط ٔ خ

والة  ىلخخخخخو،و ووالاةوٍخخخخخ٘وّا اوظ خخخخخ٘و ٓدحخخخخُخ

  الؽوذعٗوّا  ولغ٘وإلذصاثوادثعوا طدْ،
مخخعىلاوالؽخخرعٓ٘وا خخوظٓزووْٓخخ  وّمخخوووووو

غالخخختوت ن خخخمواودٍنٔخخخ٘وىاؽخخخَووميخخخطوظّمخخخووو

والقصمي٘وّذ ٙوْٓوواليوؿوٍطا 

 فنا يي السخرية وأصلًا؟

ـخخق تومدنخخ٘ويؼخخرعٓ٘يواإلىةدٔػٓخخ٘ووو

satireوعٓقَخخخوو ووالدغخخخ٘واإلىةدٔػٓخخخ٘وكوووو
القعٌوالؽوشؿو فع وّت ْشوكوةلخدَوو ووو

ي وةٖويَذَؽخخخخخًوsaturالةدنخخخخخ٘والةتٔئخخخخخ٘وي

 lanxال غطٓ٘ي واليتواؼ رصمتوكو  وظٗوي
saturaي وّت ينويَوَ ْقومدْٕٛواُىْااومخري ٗوو

مخخًوالاومَخخ٘ي وّ دخخٙوالخخع هومخخًوةٌوٍخخطِوووو

الةدنخخخواوت خخخصّوا ٔخخخصٗومخخخ وال  خخخصو خخخًووو

الؽرعٓ٘وّاهلحوٛ وفقصواؼ رصمَووت عٓفو

اليق وشوّالة ىلو،والعّموٌوالقصموٛولإلـوظٗو

 وومخخخووى عفخخخُوالٔخخخْوواولؽخخخرعٓ٘ وّميَخخخوووووو

ال نخخخ والخخخطٖوـخخخواواُىخخخُوادلخخخ وادشاخخخٕوووووو

لدؽخخخخخخخخخخرعٓ٘وّاهلحخخخخخخخخخخوٛ و الةْمٔخخخخخخخخخخصٓووو

(ودظٓؽ ْفوىٔؾوOld Comedy(و1القصمي٘ 
Aristophanesو  
  خخخخ وا خخخخٔةش وم خخخخ ووو411كو خخخخووو
لْٔىخخخوىٕوالقخخخصٓهوةظٓؽخخخ ْفوىٔؾوووالفخخخو عوا
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 ندخخخخخُوالةْمٔخخخخخصٖوالؽخخخخخوذعوا  خخخخخعّ وووو

(واليتوحيوّلوفَٔخوووLysistrata لٔؽٔؽرتاتوو
اط والعّآ٘ولٔؽؽرتاتوومحخ واليؽخوٛو دخٙوووو

ًٓوكوووو الق ْلوحبعموٌوالعجخولومخًوم وـخعتَ

ًٓوا ىَخخخخخخخخوٛوا خخخخخخخخع،و حموّلخخخخخخخخ٘وإل يخخخخخخخخو َ

 وكوPeloponnesian War(و2ال ٔدْاْىٔػٓ٘ 
َ ٗ والخخيتومخخووتخخػالوٍخخطِوالةْمٔخخصٓووالفخخ

ُتقخخخخخخعةوُّتخخخخخخصظىلؿوكوا خخخخخخصاظؿ وٓؽخخخخخخرعوووو

ةظٓؽخخخ ْفوىٔؾومخخخًوا خخخع،وال ٔدْاْىٔػٓخخخ٘ووو

َّٓخخخػةوةٓىخخخوأواوتذ ةفخخخواواخخخ والعجخخخولووووو

ّاليؽخخخخوٛ ولقخخخخصوُظّٓخخخختوٍخخخخطِوالةْمٔخخخخصٓووو

اُـخخخخخةولومخخخخخري ٗوّف ؽ خخخخخعاوتاؽخخخخخ ااوو

 صٓصٗوّة ٔصوتُّٓدَوومعااوتوحتمٙو دٙو

و2115مخخعوالؽخخي  ومخخوٌويفذعٍخخووكو خخوووو
مخخخًو ذخخخعادوووChi-Raqفخخخٔدهوتفخخخٕوظا ووك
 وّتخخصّظوSpike Lee ّ ى خخود(ولخخٕوؼخخ وٓ وو
ةذصاثخخخخُوكومصٓيخخخخ٘وـخخخخٔةو ْوا  ولخخخخعٗوو

ّٓعمخػو دخخٙو يخخفوال مخخواواوا ي فخخعوكوو

وادذٔوٛواجليْأ٘ولدنصٓي٘ 

 السخرية يف األدب

الؽخخخخخرعٓ٘وكوادش،وٍخخخخخٕوىخخخخخْاومخخخخخًو

 social(و3ال  دٔقخخخخخخواواتج نو ٔخخخخخخ٘ و
commentsوتخخخخ و وذٔخخخختوٓؽخخخخ رصووالةو

فَٔخخخخخووا  ولغخخخخخ٘وّالؽخخخخخرعٓ٘وّ  ٍخخخخخوومخخخخخًو

ادشّااوهلحوٛو وٜصوم  وةّو وشٗوةّوتقدٔصو

اج نخخخخخو ٕوةّوةٖوـرمخخخخخٔ٘وةّو وظؼخخخخخ٘وووو

اج نو ٔخخخخخ٘وةذخخخخخعٚومي فخخخخخعٗوٓع  خخخخخٌْوكوو

وال  دٔقو دَٔووّ اعاغٍووّال فةٔ وفَٔو 

اؼخخخخخخخ رصووالة خخخخخخخو،وا  ولخخخخخخخعٌّووو

والؽرعٓ٘ولد  دٔقو دٙوم وـٕٛ 

اخخخخصٛاأواخخخخول َةهواولعةثولٔخخخخ٘ ومريخخخخ وو

 Brett Eastonظّآخ٘واعٓختو ٓؽخ ٌْو لخٔؾووووو
Ellisا  يْىخخخخخخ٘واخخخخخخخيادمعٓةٕوالياؽخخخخخخٕيوووو

American Psychoوذٔخخخختوٓؽخخخخ رصووو 

ا  ولغخخخخخخخخخ٘والفخخخخخخخخخصٓصٗوليقخخخخخخخخخصواليػ خخخخخخخخخ٘وووو

اتؼخخخ َةمٔ٘وكوالرينوىٔئخخخواوّاتٍ نخخخوووو

او ظخخوٍعواتج نو ٔخخ٘ وّالغىخخ وّال يخخفووو

والطمْظٓ  و

 وومؽخخخخخخخخُل٘وّمخخخخخخخخطل وال طخخخخخخخخع وو

وThe Sellout الٔ خخخِع ( وكوظّآخخخ٘وال ٔخخخمووو
 Paulلدةوتخخخ وادم مخخخٕواخخخْلواخخخٔيتووو

Beattyو دٙوؼ ٔ وا ريول وّتصّظوةذصاثَوو 

كولْؿوةدمدْؿ وّتيخو قوال ة خواواخ وووو

اد خخعا وكوالْتٓخخواوا  رخخصٗوادم مٔخخ٘وووو

افخخة وؼخخوذعوذٔخختوٓي َخخٕوادمخخعوا طخخ ووو

العّآخخخ٘والفخخخو،وادؼخخخْشوةمخخخوووا ةنخخخ٘ووو

ول دٔووا َن٘وحموّل٘و ذٔوٛوال  ْشٓ٘ ا

للسخخخخخخخخرية واوخخخخخخخة أنخخخخخخخ ا   ي  ا خخخخخخخي  

 .وج فيهالي وميهيبياى

ٓ قخخخخٙواهلحخخخخوٛوةشاٗوف ولخخخخ٘وكوالريقوفخخخخ٘ووو

وو ينووّال داػٓخخٌْ و دخخٙوّجخُخ ا  ولخخعٗ وفولؽخٔخ

د وو و ومَنخخخخخ  اخلمخخخخخْه وموى خخخخخووّؼخخخخٔخ

٘ ووو لدؽرعٓ٘و دٙومصٚوال قْشوال صٓخصٗوا وؤخ

الؽرعٓ٘ ومخ ووٍيو وثةث٘وةىْااوظٜٔؽ٘ومًو

وميَووخيصوو عووأوخم داوأ 

 وٍخخخخخْوHoratianاهلحخخخخخوٛواهلْظاؼخخخخخٕوو
ٍحخخخخخوٛومخخخخخعدووعٓخخخخخف وٓقخخخخخصووت دٔقخخخخخواووو

اج نو ٔ٘وذأا٘ وٓعاشوميُوٍحوٛوـخرنوو

وةّومْ فواطعٓق٘ومؽدٔ٘ 
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َٕوٍخخطاواليخخْاومخخًواهلحخخوٛو دخخٙوووووو ُّؼخخٓن

واؼخخهوالةوتخخ والؽخخوذعوالعّمخخوىٕوٍخخْظاؿ

Horaceوا ٔةش(والطٖواى قخصووو8-65 و   
ٍػلخخٕوا خخروالعضاٜخخ واتج نو ٔخخ٘ووافخخة 

ّؼروفواوال فعوّمحو وتَهواعّدوالص وا٘و

٘و فة خخخخخ وو.الدطٔاخخخخخ٘وّاخلأاخخخخخ٘وّاهلوشٜخخخخخ
 مْٓي ْؿوٍْظاثٔخْؿوفةمخْؿ(والخطٖوووو

ؼخخخخخرعوفٔخخخخخُوادطخخخخخفوّضمخخخخخوٛومخخخخخًوا ظاٛو

الؽخخخخوٜصٗوّيا   قخخخخصااوالادؽخخخخأ٘ولعّمخخخخووووو

وو.القصمي٘وّالْٔىوٌ
 Gulliver’sت خخخصوظذخخخةاو خخخْلٔاعوو

Travels َووجْىوثوٌوؼْٓاتوكو واليتوم 
القخخعٌوالريخخومًو فخخع ومريخخوتأو دخخٙواهلحخخوٛوووووو

اهلْظاؼخخخخخٕوكوادش، وفول نخخخخخ وحمومخخخخخوٗو

ؼخخوذعٗوليخخْاومخخًوظّآخخواوالخخعذةاوالخخيتووووو

موىخختوـخخوٜ ٘وكوضلخخ والْ خخت وّاا ةخخعوووووو

ٍّ و ْلٔاع وّاؼ َص ومخًوو فَٔووؼْٓاتوظا

ذةلخخخخخُوم ىلخخخخخو،والخخخخخعذةاوّا ةْمخخخخخ٘و

ّ صوواإلىةدٔػٓ٘وّالط ٔ ٘وال فعٓ٘وىاؽَو 

اؼخخخ  وظوفَٔخخخووةٓىخخخوأومخخخري اأومخخخًوتقئخخخواووو

واهلحوٛواجلْفٔيولٕ 

 Theٓقخخصوواعىخخومخوتقعٓخخعومخخْل  وو
Colbert Reportال داػٓخْىٕوالخطٖوُٓ خع ووووو
كوّ خختوم خخُذعومخخًوالدٔخخ  وّٓؽخخرعوفٔخخُوووووو

ؼخخخ ٔاًومخخخْل  ومخخخخًواخخخعامخوا وشثخخخخواوووو

الؽٔوؼٔ٘وا وفظ٘ وّٓمْظوفٔخُوا ددخ ووو

وأوالؽٔوؼخخخخخخخٔ وتمخخخخخخخْٓعاأوموظٓةوتْظٓخخخخخخخو

مىخخرةوأ وّمخخموةىخخُوٍحخخوٛووعٓخخفومؽخخ   و

فَخخخْوٓخخخري وؼخخخرعٓ٘و نٔقخخخ٘ومخخخًوادذخخخصاثووو

واجلوظٓ٘وّمًوالؽٔوؼ٘وادمعٓةٔ٘ 

 Theت  نخخصوـخخ ة٘وةذ خخوظوال مخخ وو
Onionاهلحخخوٛواهلْظاؼخخٕومخخري اأوّت  نخخصوووووو

 دخخخخٙوظّدوالص واخخخخ٘وكوىقخخخخصٍووادذخخخخصاثووو

الْٔمٔ٘وال وشٓ٘وّةذ وظٍووّم دْموتَو وّ صو

وواخخيشّظاٌوادظ وو يْىتومعٗوةذصوةذ وظٍخو

ٓغع و وظٗوةمعٓةووالفنولٔ٘واُمندخَووكوو

الظةوي وّ صوت ختوظّاجخوأوّـخ  ٔ٘و وظمخ٘ووووو

و 1988ميطوتُؼؽتوكو ووو
 وٍخخخْوJuvenalianٍحخخخوٛوجْفٔيولٔخخخوٌو
ٍحخخوٛ وٓ ؽخخهواولمخخعام٘وّالخخ حَه وّىخخوشظاأوو

جصاأومووٓدحُو ووا عدوّالطعاف٘ودٌو وٓ ُو

و ٓمخخخولوا قٔقخخخ٘ومنخخخووٍخخخٕوم وـخخخعٗو وو

الؽخخخدط٘ وٍّخخخْوالفخخخة وادمريخخخعو ؽخخخْٗووووو

ّمخخخعاظٗومخخخًوةـخخخةولواهلحخخخوٛوّالؽخخخرعٓ٘ووو

ذٔتوٓم وذصواتذ قوظوّاإلشاىخ٘وّ وخة ووو

ادذةخخوووا خخوشٗوّٓطولخخ واجلنَخخْظواخخعشوووو

 ؼوذطو دٙوادذصاثواليتوٓ يوّهلو 
ُّؼخخن ٕومخخطل وىؽخخ ٘و ووم واخخخواوووو

وJuvenal جوفينااا  الؽخخخوذعوالعّمخخخوىٕوو
ةّاٜخخخخ والقخخخخخعٌووو- ةّاذخخخخعوالقخخخخخعٌوادّلوو

الريخخخوىٕوا خخخٔةشٖ( واذ دخخخفوجْفٔيخخخولومخخخمووووو

الفرمٔواوّا ؤؼؽواوال وم٘ولدحنَْظٓ٘و

ٍّخخخو َهوافعاؼخخخ٘وكومؤلاوتخخخُ وّمخخخوٌو

ٓ خخخٓصويفظاٍٛخخخهولٔؽخخختوذووٝخخخ٘وفرؽخخخ واخخخ ووو

ّـخخعٓعٗوةٓىخخوأ وّ ول خخوأومخخووٓمخخيفواهلحخخوٛووو

 .دَح٘واُىُوجْفٔيولٕالؽٔوؼٕوـصٓصوال
 Animalت صوظّآ٘ويمػظ ٘وا ْٔاىواو

Farmو1945يوالفخَ ٗوجلخْظدوةّظّٓخ و خووووووو
مريوتأواوظغاأو دٙوٍحوٛوجْفٔيولٔخوٌ واهلخص ووو

https://en.wikipedia.org/wiki/Juvenal
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ا قمْشومًوالعّآ٘وٍْوالفْٔ ٔ٘وّاتحتوشو

الؽخخخخخْفٔوتٕوكو َخخخخخصوؼخخخخخ ول  ومػظ خخخخخ٘وووو

ا ْٔاىواوٍٕوةٓىوأوٍحوٛوجموغٖوظمػٖ و

ىَوو م٘واؽٔط٘و ًوميةًو عاٛتَوو دٙوة

ذْٔاىخخخواوا ػظ خخخ٘ ولةيَخخخووتيطخخخْٖو دخخخٙو

ٌٍو نٔق٘  وشتتاوؼٔوؼٔ٘وّم و

مًوادمريد٘وا  ولخعٗو دخٙوٍخطاواليخْاووووو

مخخخًواهلحخخخوٛوالاىخخخومخوال داػٓخخخْىٕوؼخخخوّثوووو

 والخخخطٖو نخخخمواخخخ ووSouth Parkاخخخوظ و
الؽخخخخخرعٓ٘والةض خخخخخ٘وّالاةوٍخخخخخ٘ ومخخخخخوٌو

ال خخع وٓ يخخوّلو ٔخخموةىخخْااوا ْوخخْ واووووو

فٔخ٘وا خري ٗومريخ واإلجَخو وووووالؽوذي٘وّاخلة

وّال واووٍّْلّْٔشوّال صال٘واجليؤٜ٘ 

 والخخخطٖو Menippeaٍحخخخوٛومٔئخخخ  
ٓي قخخخخصوادؼخخخخوو وا ْظّثخخخخ٘ومخخخخًوالريقوفخخخخ٘وووو

ال قدٔصٓ٘ وّٓىخإوذةنخوأوةذة ٔخوأو دخٙووووو

م  قخخخخصوم خخخخ  ومريخخخخ ومعأٍخخخخ٘والفخخخخطّضوو

ٔ خخ٘يوةّووو اجليؽخخٕوةّومخخووٓؽخخنٙواخخخيُظٍو،وا ريد

لٔخخخخوأوال يمخخخخعٓ٘ وّميةخخخخًوةٌوٓةخخخخٌْوٍػوو

ّذأاخخوأ ومريخخ واهلحخخوٛواهلْظاؼخخٕ ولةيخخُوووو

ميةًوةٓىوأوةٌوٓةخٌْوتض خوأومريخ وٍحخوٛووووو

وجْفٔيولٔوٌ 

ت صومغومعااوةلٔؾوكواةشوال حوٜ و

Alice’s Adventures in Wonderlandو

وLewis Carrollلمخخوذ َوولخخْٓؾومخخوظّلوو
ّاذخخخصٗومخخخًوةفىخخخ وادمريدخخخ٘و دخخخٙوٍحخخخوٛوووووو

مٔئ خخخخوٌوكوادش، وتؽخخخخخرعوالعّآخخخخ٘ومخخخخخًووو

الير ٘وّالط قواوال دٔو واوّلةيَووومريقإ

تا  وضل واعّدوالص وا٘وا نٔخػٗ والؽخرعٓ٘ووو

ومْجْشٗ ولةيَوومعذ٘وّذأا٘والظ  

ا ريخخولوا  ولخخعو دخخٙوٍخخطاواليخخْاومخخًووووو

اهلحوٛوٍْواعىومخولٔد٘وْٓووالؽخ توا  وـخعووو

 Saturday Nightؼخخوتعشاٖوىوٓخختوتٓخخفو
Liveوالطٖوذخوف و دخٙوتقدٔخصو عٓخقومخًوووووو 

 ؽخخخؤّل وا ي رخخخ  وميخخخطووالؽخخخرعٓ٘ومخخخًواو

الخخخخطٖواى رخخخخ وفٔخخخخُوا نريخخخخ وووووو1975ال خخخخووو
الةْمٔخخخصٖوادم مخخخٕوتفخخخٔإوتفخخخٔؾووو

Chevy Chaseـرمخخخخخخٔ٘والخخخخخخعٜٔؾووو
 ادم مٕوج الصوفْظش 

 أمثلة على اهلجاء يف السيا ة 

موىخخخختوالعؼخخخخْووالةوظٓةوتْظٓخخخخ٘وو

الؽٔوؼخخخٔ٘وّؼخخخٔد٘وظٜٔؽخخخ٘ولدؽخخخرعٓ٘وميخخخطووو

فع وىفُتَووكو ىةدرتاوكوالقعٌوالريومًو 

الْٔو ومووتػالوالؽرعٓ٘والؽٔوؼٔ٘وُتنوظؿو

واُـةولوخم دا٘ 

العؼخْووالةوظٓةوتْظٓخ٘والؽٔوؼخٔ٘ وووو

ميةخخًوةٌوتظَخخعوكومخخ ومخخًوا ط ْ خخواو

ّا ْا خخخخخمواإللةرتّىٔخخخخخ٘و دخخخخخٙواإلىرتىخخخخخت وو

ادؼخخخخخخخخخخخخخخخوؿوا فخخخخخخخخخخخخخخخرت ولدعؼخخخخخخخخخخخخخخخْوووو

الةوظٓةوتْظٓ٘والؽٔوؼٔ٘وٍْوظؼهوٓ خول وو

كوا ةمخخاوا وشٓخخ٘و ؽخخؤّلومي رخخ  وةّوةٖو

ٔ٘وضااوةٍنٔخخخخ٘و ذ وظٓخخخخ٘وّٓمخخخخْظوووـرمخخخخ

مْ اأخخووٓقخخصووت دٔقخخوأوتض خخوأوذخخْلوالة خخ  ووو

والؽٔوؼٔ وكوفرتٗوم ٔي٘ 

اد نولوا ري ٗوالؽٔوؼخٔ٘ ولقخصوضٍخ وووو

ا روالةْمٔصٓ و ووةا صومخًواليةخواووو

الؽخخوذعٗو دخخٙوـوـخخواوال داػٓخخٌْوفقخخومْاوو

اُشاٛوذعمواومري ٗوةمريخعو تقوىخوأوّ يوٓخ٘وووو

ثوؼخخخخرعٓ٘واول اولخخخخٔ والمخخخخغ ٗوإلذخخخخصاوو
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ؼٔوؼٔ٘ومُف ولوٍحوٛوؼٔوؼٕ وفإو ووو

تية خخخعوا نريخخخ والةْمٔخخخصٖوؼوـخخخووووو2118
كووSacha Baron Cohenاخوظٌّومخٍْ ووو
و?Who Is Americaاعىوجمخخُوال داػٓخخْىٕو
كوةثيخخخوٛو جخخخعاٛومقخخخواةاومخخخمومخخخري ومخخخًو

الفرمٔواوالؽٔوؼٔ٘ودذخطٍوو دخٙوذخ وووو

 عٗوّاإلٓقخواواَخووٍّخٕوم د ؽخ٘وكومْا خفوووووو

وؼرٔا٘ومًوالياو وّاخلصاا 

 نصائح ال تخدام اهلجاء

 يخخخخخخصواذ ٔخخخخخخوظومْوخخخخخخْاوهلحوٜخخخخخخُووووو

ّالؽرعٓ٘وميخُ وااخصةواخوليظعوكوادذخصاثووووو

الؽٔوؼخخٔ٘وادذخخ ٗ وّفةخخعوكوالقمخخنوووو

الخخخخيتوذظٔخخخختواخخخخولةري ومخخخخًوووواإلذ وظٓخخخخ٘و

اتٍ نخخوووّاليقخخوك وذخخصشومْ اخخ  وتُمخخصوو

مًوةٌولصٓ وظةٓخوأوّاوخروأوّجخصٓعاأواخولقْلووووو

ذْلوالقىٔ٘واليتوتعٓصوال َةهواَو و  و

ةٌوتيطدخخخقوالة واخخخ٘والؽخخخوذعٗومخخخًوّجَخخخ٘وو

ىظعوّاور٘وجّصاوذ ٙوت نةًومًوتقصٓهو

 ىٔ٘وجلنَخْظ  و يخصمووتةخٌْومؽخ  ّصاووووو

ادؼولٔ وولدة وا٘ وذوّلواؼ رصاووا ر

ا تٔخخخ٘وإلىفخخخوٛوىخخخنوجٔخخخصومخخخًوالة واخخخ٘وووووو

والؽوذعٗ 

 وٍّخخخٕوةشاٗوIronyا اوظ خخخ٘والؽخخخوذعٗوو
مَن٘وكوالؽرعٓ٘ودىَووتؽدطوالىْٛو دٙو

ا ؽخخخوف٘واخخخ والطعٓقخخخ٘والخخخيتوٓ رخخخصثواَخخخووو

اليوؿو ًومْ فومووّذقٔق٘وا ْ ف وف دٙو

ؼخخخ ٔ وا ريخخخول واؼخخخ رصووماخخخعشااوتقخخخخْلووووو

  ةؾومووت ئُ و
 وّاو ريخخخخ  وفخخخخ ٌووhyperboleا  ولغخخخخ٘و

ا  ولغ٘وكوتىرٔهومٔػٗوةّوث٘ومًوثواو

اهلخخخص وا خخخعاشوالؽخخخرعٓ٘وميخخخُوميةخخخًوةٌووو

وٓداتواى  وِوالقعاٛو وومووتعٓصو ْلُ 

 واذخخخخخرتوunderstatementاتؼخخخخخ َوى٘و
ةذخخصوجْاىخخ وا ْوخخْاوالخخطٖوتعٓخخصوال قدٔخخ وو

 ذصٚوالا ولٔواواتج نو ٔ٘وةّو–مًوـُىُو

ال خخخُث وإلذخخخصاثوو-مْ خخخفوؼٔوؼخخخٕومخخخووو

 الؽوذع 
 وallegoryاجملخخوغوةّوالقمخخ٘والعمػٓخخ٘ووو
ٍّخخخٕو مخخخ٘وميةخخخًو عاٛتَخخخوواطخخخعٓق   ووو

ا  يخخخٙوا خخخعكوةّوالؽخخخطرٕوالظخخخوٍعٖ ووو

ّا  يٙواخلإوال نٔقولد  دٔقو دخٙومْ خفووو

وؼٔوؼٕوةّواج نو ٕ 

 ي امش  

 والةْمٔخخصٓووالقصميخخ٘وٍخخٕوالاخخرتٗوادّوومخخخًوووووالةْمٔخخصٓووالقصميخخ٘ودظٓؽخخ ْفوىٔؾوووخخخخوو1

الةْمٔخخخخخصٓووالْٔىوىٔخخخخخ٘والقصميخخخخخ٘ وّفقأخخخخخوولد قؽخخخخخٔهوالةيؽخخخخخٕومخخخخخًو  خخخخخ واليرخخخخخوٗو

  خخخ وا خخخٔةش(وةٍخخخهوو386و-  خخخ وا خخخٔةشوو446الؽخخةيصظٓ  وّٓ خخخٓصوةظٓؽخخخ ْفوىٔؾو و
ا  دٔقوتَخخخوواجلعٓٝخخخ٘والؽخخخوذعٗ وو-موتخخخ ومؽخخخعذٕوٍػلخخخٕو خخخصٓه وّت خخخصوة نولخخخُووو

ومريوتأو دٙوٍطاواليْاومًوالة وا٘ و-اليتوت حوّغوا عمواوّّمْوْ وتُ
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  و (وو413و-  و و431  وال ٔدْاْىٔؽٔ٘وةّوا ع،وال ٔدْاْىٔػٓ٘ وا ع،وال ٔدْاْىٔػٓ٘خخو2
ٕو وُّٓ خصوةمخاومعجخموٓ  نخصو دٔخُوهلخطِوا خع، ووووووووثْؼخٔصٓصٓؾوولدنؤظسواإل عٓقٕ وٍّخ

ًووو ٘ووا خخخع،والخخخيتوىفخخخ تواخخخ ومخخخ ومخخخ ّالعااطخخخ٘ووةثٔيخخخوو و ريدخخخ٘وكالْٔىخخخوٌوالقصميخخخ

اؽخ  وخمخوّ وةؼخاو٘وووووّذداوَٜنخو واخصةاوا خع،ووووةؼخاو٘وو و ريدخ٘وكوال ٔدْاْىٔػٓ٘

مخخًوت خخووهو خخْٗوةثٔيخخووّ مااوْظٓ َخخووال رعٓخخ٘وّال ْؼخخ واواتؼخخ  نوظٓ٘وّال حوظٓخخ٘وهلخخوو

ذدٔاخخ٘وةؼخخاو٘ وفوىخخصل توا خخع، وّاى َخختوا خخع،واوى مخخوظوومْظىخختو دخخٙوذؽخخو،

ال رعٓخ٘وا وثخ٘ وّٓقخْلوووووم عم٘و ٓغْؼخ ْتومْؿووؤ وّاذ ةهلهوةثٔيووا صادؼ وظ

كوتخوظٓزواإل عٓخقوّموىختوال صآخ٘ووووووٍومخوأووا ع،وـخةدتومي طاخوأوووٌوٍطِ ا ؤظذٌْو

و  ا ىوظٗوالْٔىوىٔ٘ولؽقْط
مريخخوتٌو دخخٙوال  دٔقخخواواتج نو ٔخخ٘والقْٓخخ٘وّا عٓخخعٗوٍنخخووم واخخواوجْىوثخخوٌوؼخخْٓاتووووخخخخو3

ّموظتًولْثع ومففوؼْٓاتوّـح والاقعوا عّاوكوةٓعليصاوكوضلخ والْ خت والخطٖوووو

شوموٌوُٓيظعو لُٔو دٙوةىُوذطُوا ةْم٘والآطوىٔ٘ ومنووـح وموظتًولْثعوالاؽو

مًوضل ومووميةًوتؽنٔ ُوالْٔوواوت  خصاٛواجليؽخٕوووّكوالةئؽ٘والةوثْلٔةٔ٘ و

 دٙوادواول ومًوادمريد٘و دٙوا  دق واتج نو ٔ ومخًوالط قخواواتج نو ٔخ٘والخصىٔوووووو

 تفوظلػوشٓةيػوّّٓ وظّجعغ 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 مرحلة مفصلية 
مننننننه انننننن          

  لس خر في سو  ة
 سم عيل أوموذجً  إ لن"كلب" لصدقي 

  ميرو  أوغالوي ن        
 

 

 

جريدد ت دردد ط الدد، نسخدد ا دةددلت هن دد ت ي    دد   دد    

جرلددت ز ة ددت  سددع لخو هي نددي  زدد  دددايخ  ليضند دد ا د دد إ

نس دديرخر  دد  نساددار نسةدد قر نساعخددذ نسددق إ نسدد   د ددر  إسدد  

نأل ددضنا نسالرددخت هنس ض خددت نسةخ سددخت هنسنيخددتا اعةددع   

 س ه  إس     ك خر ز  ند ا طه ... جري ت "نس لب".

 

بدأت يذٍ اجلزِدٔ االصتثهإّٙ بالضدَر مهذ مخضّهّات القزى املاعْ، مل ِكو 

مسا ّددي ِتددداَلُى الهضدد ٕ   ددٖ إصدددَريا مهتاًدداك، َأدداى أصدددعا٘ الغددا ز صدددعْ  

م إىل ب داى أخزٗ يف بعض األحّاى حّث ال ًامتداد اجلغزافّٕ الضُرِٕ، َِضّفزَنًا مع

طٕ اليت مل جتد حتٖ فزصتًا يف أى ُتزعو ِعزف أحد أِو صتضتقز يذٍ األ داد امل طُ

 بُاصطٕ اآللٕ الكاتبٕ، فًقّز اجلزِدٔ أاى سَاِا املقايْ الغعبّٕ يف دمغق...

مل ِكو مُ د صدَر اجمل ٕ يف أ  دٖ صدّ م أَلُِدات صددعْ امسا ّدي، بدي أداى        

ِغددزيف يف إ ددداد الهضدد ٕ الفزِدددٔ متددٖ أراد تهدداَو األحددداا الُّمّددٕ َالُاعدد  الضّاصددْ    

عاش، لّضّب فًّا جام ص زِٕ فزِدٔ تتكدٛ إىل ققافدٕ مُصدُ ّٕ َأصد ُا فكدايْ      امُل

َ تدددزخّط أآصدددز لضددداحب اجلزِددددٔ َرٙدددّط ملزِزيدددا الدددذٓ مل  ضدددي   دددٖ امتّددداس  

باعددٕ مددو  ددب  إلصددداريا، َمل ِبددادر إىل طبا تًددا، َأدداى يّك ددًا الت زِددزٓ ِغددم 

 ص ًّاى العّضٖ.األدا َاإل الم أًهضُر الزحبانْ َ بد الضالم العجّ ْ َ



 9299/ تشرين الثاني –/ تشرين األول 612-616العدد  

 

952  

 

مجعت بني "الك ب" َعزاًٙا  العٕ فزِدٔ َطزِفٕ َاصدتثهإّٙ، فقدد َردت أمسدا٘    

جيدد يف عزاٙدٌ َأصددعاٌٙ     مسا ّدي إحّدث أداى صددعْ     معام عزاًٙا  د  صدف اتًا،  

 مضدر إهلام لقضاٙدٍ الضاخزٔ مو خالو األحداا اليت أانُا ِعاِغُنًا.

تهُ ت عضاٙد "الك ب" بني الضاخزٔ َالغشلّٕ َالتًكًّٕ، َأانت تتضم برتمّش 

لطّف َبضاطٕ تالٙم خمت ف الغزاٙح االجتًا ّٕ َالثقافّٕ مو القزا٘، مما مكهًا مو 

 إِضاو رصالتًا البعّدٔ  و الغًُض إىل أي إنضاى يف صُرِٕ. 

"أصدددرُت  مسا ّددي وضددُظ إصدددارٍ هلددذٍ اجلزِدددٔ بقُلددٌ   إَعددد صددزق صدددعْ  

َو دأتاتُرِددٕ ُتقددام   ددٖ ر َصددها، لقددد عددعزت بدداال ٚشاس مددو     أاجلزِدددٔ حددني رأِددت  

التضزفات اجملهُنٕ َاملشِج العجّب مو القضدُٔ املتهايّدٕ، َأداى ال بدد مدو  ًدي عدْ٘        

 لكغف يذٍ املتهاعغات َرد الغباا إىل حقّقتًم...".

ُّا صدعْ  ز أالصدّكّٕ  مسا ّدي عضداٙد "الك دب" الضداخزٔ الديت مل تكضد      إب

األَساى التق ّدِدددٕ القدضدددٕ عدددًو  املقددداو االفتتددداحْ، املانغدددّت، املقددداو الزّٙضدددْ،       

الطقدددط، أ ًدددٕ العددددد، مقددداو يف الضّاصدددٕ الدَلّدددٕ، مقددداو يف الضّاصدددٕ الداخ ّدددٕ،  

 ُِمّات رّٙط الت زِز، صُرٔ العدد، اإل النات، َغرييا...

ر صدددالحاك َاحدددداك يدددُ  مسا ّدددي أى ِهتقدددد َأى  دددتج، لكهدددٌ اختدددا  إأراد صددددعْ 

صف ات جزِدتٌ، لقها تٌ التامٕ بأى األص ُا الضاخز أأثز عددرٔ   دٖ نقدي الفكدزٔ     

َإِضدداهلا بطددزس ص ضددٕ بعّدددٔ  ددو الددُ و املهّفددز، فًددُ املددزآٔ األأثددز صدددعاك لُاعدد            

 اجملتًعات َمعاناتًا.

لفضددي صّاصددْ  اعددتٌ صددُرِٕ يف حقبددٕ سمهّددٕ     تغددكي جزِدددٔ "الك ددب"  هُاندداك  

مسا ّددي الغددايد الددذٓ آقددز الددُال٘    إباألحددداا، حّددث أدداى خالهلددا صدددعْ     اصددفٕ 

يت أّرخت َاع  ععب أامي، فكانت أًا َصفًا للك ًتٌ احلزٔ َألبّاتٌ الضاخزٔ ا

 صاحبًا 

 جزِدددددددددددددددٔ تاًددددددددددددددز يف دمغددددددددددددددق  

 

 عدددددددددددعاريا رفددددددددددد  لدددددددددددُا٘ احلدددددددددددق   

 
 نضددددددددددريا مدددددددددو  هددددددددددنا تبا دددددددددا   

 

   ٖ  َحزمدددددددددٕ الغدددددددددعز فًّدددددددددا ُتزا ددددددددد

 
 مالحمًا أَ أًا نام يف رصم 

 جزِددددددددددددددٔ عدددددددددددددعزِٕ األغدددددددددددددزاض

 

 َلدددددددددّط فًّدددددددددا أٓ صدددددددددطز فددددددددداض    
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 عدددددددددددددددعاريا متاندددددددددددددددٕ القدددددددددددددددُايف

 

 َحفاكددددددم مددددددو َصددددددًٕ اإلصددددددفاف   

 
  ٌ  يف الغددددددددعز َالفددددددددو َيف الضّاصدددددددد

 

     ٌ  مدددددو دَنًدددددا صدددددُف تغدددددّ  الطاصددددد

 
 َأًا أعا٘   ٖ تفاصّي إدماس العدد 

 جزِدددددددددددددددٔ نكتبًددددددددددددددا بالغددددددددددددددعز  

 

 تضدددددددددر يف األصددددددددبُيف أَ يف الغددددددددًز    

 
 األمدددددددددددددددددُر بددددددددددددددددداّتشاىتعدددددددددددددددددا  

 

 َختددددددددددددددددم اجلًّددددددددددددددد  باجمّلددددددددددددددداى   

 
 ٖ   ّطًدددددددددا يف البّدددددددددت أَ يف املقًددددددددد

 

 يف نضددددددددددددد ٕ َحّددددددددددددددٔ فاعزأيدددددددددددددا  

 
   ٕ  َاحددددزظ   ددددٖ أ ددددداديا امل طُطدددد

 

  ٕ  فالغدددددددام ال تضدددددددُٗ بددددددددَى الغُطددددددد

 
مسا ّي أى ُِّظف الغعز الضاخز يف إطدار ف ضدفٕ  ًّقدٕ ب ّغدٕ،     إاصتطايف صدعْ 

 أهقدٍ ألمزِكا    صف ات "الك ب" 

 أدددددددم حريتددددددد  أمزِكدددددددا.. فًدددددددو   

 

 صددددددددددددّ طًا فددددددددددددُس ر َظ العبدددددددددددداد    

 
 جمًُ دددددددددٕ مدددددددددو عدددددددددزأات هلدددددددددا

 

 تغ غ ددددددددددددت يف أددددددددددددي صددددددددددددًي ََاد    

 
   ٛ  مدددددددو عدددددددزس فزمدددددددُسا إىل عددددددداط

 

 َمدددددددددددددا بّهًًدددددددددددددا مدددددددددددددو بدددددددددددددالد     

 
 َمزفدددددددددأ الاًدددددددددزاى أمضدددددددددٖ هلدددددددددا

 

 عا ددددددددددددددٔ دّرِدددددددددددددٕ لدددددددددددددو ُتعددددددددددددداد     

 
                   ٌ  عدددددددددبًتٌ ُِمددددددددداك دُأ   بددددددددد

 

ّْ دددددد مثددددي اجلددددزاد        الغددددعب األمزِكدددد

 
 َأدددددددددداى ظّهددددددددددْ أنًددددددددددم دَنهددددددددددا   

 

 َأنًدددددددددددددم  ّهدددددددددددددا بعددددددددددددداد  بعددددددددددددداد     

 
 ٓ  فددددددد دا بًدددددددم أددددددداألخطبُ  الدددددددذ

 

 أرج دددددددددددددددٌ  تدددددددددددددددّد أٓ امتدددددددددددددددداد    

 
 رأِددددددددددددتًم يف الضددددددددددددّهًا أّ ًددددددددددددم

 

 أيدددددددددي  ضدددددددددابات لهًدددددددددب اجلّددددددددداد  

 
 ُعدددددددزبًم الُِضددددددددكْ َتفكرييددددددددم 

 

 د امتدددددددددددداٍ  احلددددددددددددب َاالعتضدددددددددددداد   

 
 تهدددددددددداعض  أ جددددددددددُب مددددددددددو صددددددددددّزٍ  

 

 َفًًدددددددددددٌ يف نادددددددددددزٓ أاجلًددددددددددداد    
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ٌ   ف دددددددّط  مدددددددو عدددددددعب   دددددددا سر ددددددد

 

 إال تُّلددددددددددددت أمزِكددددددددددددا احلضدددددددددددداد  

 
مسا ّددي   ددٖ صددف ات "الك ددب" صددُرٔ بانُرامّددٕ لُاعدد    إأانددت أبّددات صدددعْ 

ُمعاش، بكامي تفاصّ ٌ، فًْ تهّم  و مُيبٕ اصتثهإّٙ َخ ٔ بالغٕ العًق، َالضد زِٕ  

 افٕ الهاعدددٔ الدديت احرتمددت أَساى الغددعز جع ددت مددو يددذٍ اجلزِدددٔ قددُرٔ يف  ددامل الضدد    

مسا ّدي إىل الهقدد األدبدْ صداخزاك     إَحزِٕ التعبري َتعزِٕ األحداا، َعد تطدزس صددعْ   

مددو بعددض عددعزا٘ ت ددا احلقبددٕ الددذِو امتًهددُا التددهاري   ددٖ حضدداا اإلبدددايف مددو خددالو      

 عضّدتٌ 

 صددددب اى مددددو بددددذر املُايددددب يف الددددز َظ مددددو الددددُالدٍ 

 
 َمددددددو الهبايددددددٕ َالغبددددددا٘ ا ددددددض مل  ددددددزم  بددددددادٍ  

 
 َأتددددددٖ إىل الغددددددعزا٘   دددددد   ددددددهًم صددددددفٕ الددددددبالدٍ    

 
 فددددددددزآيم جددددددددّالك فجددددددددّالك جيه ددددددددُى إىل الزِددددددددادٍ     

 
 مثددددددي اجلددددددزاد تكدددددداقزاك فكأ ددددددا تشنددددددْ اجلددددددزادٍ

 
 حضددددددب "الددددددددِالكتّا" أأثددددددزيم أع دددددددًم إجدددددددادٍ  

 
 أدأدددايم ددددد يف غدددري أضدددز ا دددُ ددددد مل  ددددم بدددالدٍ   

 
 أَ يف البددددذا٘ٔ لفاًدددددا عددددد صدددددار يف التجدِددددد  دددددادٍ   

 
 َاملفدددددزدات لدِدددددٌ مدددددو رحدددددم الغدددددّايف إىل الُصدددددادٍ    

 
 ىل  ّددددددددددادٍإل فددددددددددو حمددددددددددزاا َلكددددددددددو حُلددددددددددٍُ  

 
أانت اجلزِدٔ صّباعٕ َخمت فٕ  و ص افٕ  ضزيا، فًْ الُحّدٔ الديت ال تغدم   

إال الغعز، َيْ   ٖ ع دٕ  ددد صدف اتًا مدا تزأدت مُعدُ اك إال تهاَلتدٌ، فبدات حتدٖ          

 اإل الى فًّا مقّفٖ َطزِفاك 

 اعددددددرتَا عددددددفزٔ احلالعددددددٕ ناصددددددّت   

 

 فقدددددددددد طالدددددددددت ال  دددددددددٖ يف الدددددددددبالد   
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 أ  هدددددددُا  هددددددددنا ف  ك دددددددب صدددددددُت  

 

 ِت ددددددددددددددددددددددددٗ َسارٔ االعتضددددددددددددددددددددددداد 

 
مو املؤأد أى جزِدٔ "الك ب" جتزبدٕ فزِددٔ يف  دامل الضد افٕ الضداخزٔ، بدد٘اك       

مو امسًا الذٓ ِغري إىل أى الك ب يُ الكاٙو الُحّد القادر   ٖ إطدالس نباحدٌ دَى   

ِالحقٌ أحد أَ ِعزّعٌ ل ًضا٘لٕ يف سمو أانت فٌّ الك ًٕ عدادرٔ   دٖ أى تكّ دف    أى 

 صاحبًا حّاتٌ.

أبضزت اجلزِدٔ الهُر يف املقايْ الغعبّٕ فهطقدت ب ضداى حداو البضدطا٘ َرفغدت      

الا م َمقط الزعّب. أِهعت خالو رب  عزى َُفقد  ددد ال بدأظ بدٌ مدو أ دداديا إىل أى      

ظًُد سَجٕ صدعْ امسا ّي اإل المّٕ  ُاطف احلفار َرفّق  مت مج  األ داد املتُفزٔ

يف جم دد عد م ِعتد      3891دربٌ الغدا ز صد ًّاى العّضدٖ، فضددرت يف دمغدق  دام       

 عايداك تار ّاك   ٖ يذٍ اجلزِدٔ اليت ع ًا أتت الض افٕ   ٖ دأزيا.
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تمثُل األدِب الّساخر 

 في الشعِر والنثِر
 محمد الماغوط أنموذجًا  

   .نجاح إبراهيمأ 
 سورية باحثة وأديبة وشاعرة وروائية             

 

 

 

 

 توطئة:

ال ؽبلوووي  جٗم صبٍ وووجمت عووو  صبٍ  ووو ٔ     

البػووس، م عوو  لػووترسي  لسضوور  ل زؽبوو      

الثقووو ا  اي بوووف بصدوووسس اي   الطووو دس 

بني لف ؾرس ق ع  االجٍ و عف  الطر ضوفم   

ٓيُل ف جملٍ     ال  رقو  قق فرو ه  وف عو  ذبو     

م  االجٍ  عرو   لساجرد،  ع  ن له  الطر ضر 

الرالر   امليقيعر م إىل ف ٍّ ضو دست ،للوُ    

بوووني املةضووو ٔل  امللوووه ٔل ا ق لوووٕ  لهت وووفٍّ     

ض دسم ،نفُر إىل كن  اليجدان بةغت لت 

ض دسٕل عطٍ ٓدل ع  الياقجم امل  ؽم دب وُس  

املسَء ،  ،ُؼ ح الٔ   اقوجمت عوسٍّ بػوسامن عو      

الطوووةس،  املكوووملت   املبترووو م لياقوووجمت   

زد : غنى ف حؼ ح فست ب ملٍن قك ٔ  الؿ 

 فقوووس عووودقجمم اضوووٍبدا  عطٍػوووست  فطووو     

عتنيم ربل  قق ا حٖد متجرد اشبسافو   

  ضوووولسل ل حوووول   احعوووو ل  ايحوووودا     

 الل يحووو  م  لبةووورظ لل لووو ي  ا بووودا يم 

 لقوود،ظ ل   وو    ل لوور  للووٓسج  ب ل روو   

 الٍلٓروووسم متوووصا اقٍؿووو  جم حوووٖد ل  رووو      

فوويازا قبقروو  بووني فتوو   اجملٍ ووجمم  فػووس  

ز،ووجم ا لووةعني عيجبوو   ايعوو  الٍ لر ووف     ذ

 الؿوووملف  اسبقووويقف  ال ووورامفم لطووولن   

بوو سبس   ال طووتس،   اي،د،يليجروو  حوود  

متص،ووووو  النطووووور  االجٍ ووووو عف  الثقووووو ا    

 اليجووووودانفم فهووووورل امل وووووسا  الٓسع  ،ووووو   

 الطووي اء ا عطوو ز اجملٍ  وو   ج لوو  عوو  

فتوو ٔ   غبووو  اجملٍ ووجمي الياعرووؤ  بؿوووساعه    

بوووولعي  القهووووس  ن  لؿوووود،ه  يغووووت لي ال

لطوووو ي بة بهوووو  الٓطوووو دس فنروووو ه  إبووووداعر ه     

كوةزقى  غوت ل الٍ ووبأي لةقرثو ه   وو الهم    

عووووو  حجووووو ي املوووووسازل  اي م  لووووو  ، ووووود  

الوووٍهت   الكوووملا عووو   اقوووجمي اسبووو ل إال   

لةكرداه على    ِّ حلق ٔ  الفوسا ل  الٍ ٓروص   
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املبد  ل  ٔ  الٓط دس الرجم ُ، ٍرُب ع   عقٔد 

لسكرب ه ع  حرو  الٍػوتسي   الفنيني   غد 

 الؿوور غٔ   الف ووسي  الٍووةقأي اي بووف الساقووف 

البوود،جم ا إ،ؿوو ل املٍلقووف إىل عٍ وؤ  الٍووةقسي  

مب ووووووصك الكووووووملٔا  البتوووووو ٔء  مب ووووووصك   

الطووووووةس،   الووووووٍهت م  قدزلوووووو  علووووووى   

اضٍتػوو ٔس الياقووجمي بنلووسٕل إػب برووٕ  لووس ُ    

البملوووووَ   الٍؿووووودجم ملطوووووبب ٔ  ا حبووووو ٔ   

 السكووين ل   وو     اشبنووي ي  االضٍطوول   

  جلٔد الرأ   الٍةضٔ  على ع  ف  ..

إٖن اي َ  الٓط دس هلوي الويعف ب لورأ     

علووووى ذبقروووو ي القوووودزٔل ب لٍجوووو  شم دبوووو  ش 

امل كووووووووولٔ   اشبطووووووووو زا   امل ضوووووووووفم 

 لؿوورأ     بوو ه ضوو دساه ب لنقوؤد  ازبووس يم    

ب لٍػووووس،اي  الٍقووووي، يم ا إحووووللي الفووووس ي    

 زا،م  ا  قووووووو زٔل االنٍبووووووو ل  إمتووووووو   ا   

دبطرٔد فج مرٔ  البت ٔء الؿ  اي امل ٓبسي ع  

الػووو يزي بدعووو  ٔل النهووويكي نقووور  بتووو ء    

االضٍطوول   نوودٔ  اسبوواث ال وو قس. عوو   وورا 

املنللوو  نٍطوو ءُل بؿوويٕ  عسلفووجمت جهوويزت: إذا 

ك ن  اجملٍ   ُ  البػس،ُ  ا بق  ي ال و  ي  

 عوورَب الٍوو ز،دي قوود  لوود عوو  ز هوو    ُبهوو        

ة ب ء كٍبيا مبدإ  ع  االفٍٍو ني  الٓط دس؛ ب

 ال   ي ع  نف الٓكويء  الٓنويز ا ايعو ك     

امل ٍ ووووو م  ال ُل ٍووووورُب اجملٍ  ووووو ُ  ال سبروووووُ  

 كثووَس إقوو ءل بة بهووو  الطوو دسم بة ب مهووو     

 كٍ به  ايعل  ا  را اجمل ل دؿيؾو ه  

  نهووو   كثوووس الػووو ي  ا دووونث املياجهووؤ   

للي املب غسل عجم ؾنيس االضٍ   ز  االضٍ 

 الللوو ي  ال نووى الفوو حؼ  لبد،وود الثووس ا    

 اقٍؿ   الس،جم  اللل  املٍصا،د االجٍ  عف 

 الطر ضف؟...إذا ك ن اي ،ُ  الفلطولر   

"إعروووس حبووورد" قووود  ٓ ن ؾوووسدٍ  اي برووو : 

"الطوووةس،ُ  ضووولْ  ،هوووٗص عوووسَؽ اللووو ملني".     

فتر  بةعل ي اي ٔ  الٓط دس ع  اي بو ء  

سؤ،ووو م زؤ،ووو  ال ووس   قووود جٓطووود ا  وورل ال  

إعروس حبوورد حويَل   زي الطووةس،ٔ  ا اي ٔ    

الٓطووووو دسم بووووو لقل   اسبوووووربي  القسقووووو عي   

 بوو مليقٔ   الٍؿوودجم  امل  ن وؤ م ك ي ،وو  

الطووويزجم الػووو عس  املطوووسحف  الؿوووملفف   

 الس امووووووف  الن قوووووود ضب وووووود املوووووو غي م  

 التٍ   املؿس،ني عثس ضب ي  الطو دنف  

   د زج     د بهج   جلل ع عسم 

ت لوووووو  الطووووووي انف ج فووووووس عبوووووو ع    ال

 التٍووو   الفلطووولرنرني كدعروووس حبووورد 

  غط ن كنف نف  غأ   ؟

إذا كوووو َن اي ُ  الطوووو دُس  ووووي   ُ    

املف زقووو   الؿووو ب  ا ؾووور غ  ايحووودا    

 لبتأ ووووو م  اعٍ ووووو  ل الطوووووةس،   ضووووورل ه 

لٍ س،ووؤ  الياقوووجم  الووورا   ال ، ٍووورُب اي ،وووُ    

ََ اي  ٔ 1الطيزجم ضب د املو غي     (  منوي 

الٓطوو دس ا ال وو   ال سبووف؟    غتطووبأ  

اي   الٓط دس ا ال    ال سبوف؟ عل و ه  ٖن   

غةؿر  غتطبأ  امل غي  لٍط  ، ن ا 

اقٍط عه   آال  الفقس  الكور  ي  االغوبأ    

  الٍؿدجم  املق  ع ؟ 

بٍطلرلن  الكيء على ضب د امل غي  

كسامووٕد عوو  ز أ  اي ٔ  الٓطوو دسي عسبروو هم    
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 ََ التٍوو ٔ  ال ووسٔ  ايكثووس لني، وو ه    منووي 

 قووووووساّء ا كٍ ب لوووووو  اي بروووووو  الٓطوووووو دسل 

 الن قوودل غوو ساه  عطووسح ه  ز ا،وو ه  عقوو الٕ   

ؾوووووملفر . ف ووووو   وووووي الٖصعووووو ن الطر ضوووووف  

 الفتسجم الرجم ُ جَد فر  ضب ود املو غي    

 بتسِّ إزق  الثق ا  االجٍ  عف؟

ع  قبر   املت ن الورجم ؾوٓرس ضب ود    

ا نقدل  ضوةس،ٍ    امل غي  ك من ه طبٍلف ه

   ب  امللبي ي مبنطيٕ  عو لت عو  الطوةس،ٔ     

ذا  ا بدا  املٍفس ؟  ي الرجم ال ،ٍيانى ا 

لفترووؤا بنرووؤ  ضبترووو ٔ  الللووو   القهوووس  

 الٍه وووورؼي  ا قؿوووو ٔء  لفتروووؤا ضووووبملٔ  

اليز ي الػتلنف اسب جو  لسؤ،ؤ  الؿوداي    

  اسب ِّ لل  ليبني  املقهيز، ؟

املووو غي  عوو  الطووٗس ا كووين ضب وود     

ب قروو ه علووى الووٓد ا  نؿووأاه للملوو ِّ  اسبقرقوؤ  

 بة ب  الرجم ال ُ،ك  ى؟!.

لل توو ني  الٓصعوو ني   ز  وو  ا ربلروو ي 

ا نطوو نيم  ؾووقل  بقوور ي برتٍوو  مبوو  هلوو   عوو   

علرهوو م حروو  ا نطوو ن املبوود  لوو  القوودزل      

اشب زقووو  ا إنٍووو َ قر ووؤ  مبووو  ،طووو ُا لووو       

، ي عوجم  ب لٍ  ،ؼي  دبطرٔد ف ِّ ال رؼي التس

ضبرلووو م  مبووو  ػب لوووُ  ،كوووبُن علق لووو     

االجٍ  عرووووووو   االقٍؿووووووو  ،   الثق فروووووووو    

بػوووووووبتٕ  عووووووو  ايفتووووووو زي  الٍق لرووووووود    

 الطووووليك    ال وووو  ا م إٓعوووو  ا ادبوووو ٔل  

الوودف   عوو  عنليعوؤ  قوور ت عٍياشنووٕ  لؿوو  ي  

الفسٔ   ازب  عو م  إٓعو  ا ادبو ٕل دلةلٍهو      

بنووياش ي الللوو   الٍطوولن  الووٍفقأ  ل  روو ي    

الفوووويازا بووووني فتوووو ٔ  اجملٍ ووووجمي الياحوووودم    

 اي ،ُ   احْد عو   ورل ازب  عو   جوصْء ال     

،ٍجص  عنه م  عه   عٓبوس بو لقل ي  امل  زضؤ     

 امليقوو م فهووي لوو  ، ٓبووس إال  عوو  ضبرلووو       

االجٍ  عف  الثق ا  الطر ضف الرجم نػوة  

فر   ربّلَ  ع  لسبٍٔ   ع مٔ    يام م بتوس  

 ل  زق ٕ   مت ٕل  ع  ، ٗ  بٔ  ع  عٍن قك ٕ 

 متووثلٕ  عوو  قوور ت  رلووٕ   ؾوورل م   دووسك 

ضوولبر  عػٓيغوو   فرنوو   ق زموو م عوو    ووي ت  

 قكوووو ،   عػوووو كَس  ع رقوووو ٕ . اي ،وووووُ     

ايؾووووورُس ،لوووووٗس الب حوووووَ  املطٍتػوووووَ     

لٍف ؾوووورس الفياجووووجمي  امليانووووجمم لرؿووووٓرس    

 اق ووو ه قووو بله للٍجووو  شيم دبووو  ش ا حبووو ٔ     

 البوودامس  الٍػوولف  االضٍطوول م  لوويقنيي 

اسبقرقر  بة بٔ  الٓطو دسي الن قؤد   وي ،وس ُ      

نطوووَ  اليحووودٔل  الٍ ووودٔ م نطوووَ  اسبسكووؤ    

 الؿأ زلم ،سلقُ  املطٍقبَس الٓصا َس... را 

 املنملى اي بف  الطر ضف  ي عنملى

الػوو عس  اي ،وو  الطوويزجم الطوو دسم  

الرجم   ،ٍياَن  لي سبل  ا زؾٔد ذبيالٔ  

ف بنقووووٕد    ٕ  صبٍ  وووؤ  الٓطوووويزجم  ال سبوووو 

ضوووو دستم  ا انٍقوووو ٔ   كػوووؤ   علوووو ٔ     

الياقووووجمي  لووووداعر ٔ  االضووووٍبدأ   الٍطوووولٔن  

 الٍةلٔ   الفقسي  ازبهسي  الٓد نر م  ل س،ٔ  

عط  مٔ   عريبٔ  حبجو ي عوسازٔل   لؤ   ن ضؤ      

املقهوويز، م عوو  دووللي كٍ ب لوؤ  املطووسحر  

 الؿوووملفر   النقد،ووو م  عووو  عٓبوووس  عنووو      

   ا ،نووو  الػووو س،  عووو     قؿووو مُدل النثس،ووو ُ 

إع  نت ا الٓرا  ا علقٍه  برأ  اجملٍ وجمي  

مب   ف ف عْس فر   عنف س ب .  رل الٍجسب  

الفس،ووودل  املٍ روووصل لساموووٕد عووو  ز أ  اي ٔ    
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الٓطووو دس ا ال ووو   ال سبوووف ل ٍووورُب ذبوووياله   

لليز،ووو ه  نيعرووو ه علوووى عطوووٍيك التٍ بوووو      

اي بروووو  ا اضووووٍنل قه  للياقووووجمي امل وووو ؽم  

 اضووٍملداقه  لػووةيفت عوو  ؾوو ر ي الياقووجمي  

بل وووٕ  ضووو دسٕل ل ووونيت ن قووودلم  اشبرووو ُل  وووي  

 غتُس الٍيضٔن بني اسبقرقٔ   ا بدا ي.

لليقوووئس علوووى  ووورل الٍجسبووو  الفوووٓرل    

 ل  ،وؤ  الطوويزجم الٓطوو دس ضب وود املوو غي 

عوو  دووللي   بوؤ   إبداعوؤ  الٓطوو دس الن قوؤدم 

البوووٖد عووو  اضٍملكووو ز ب ووو ت عووو  غوووس،ٔن     

حر لوووووو  ال وووووو عسل ب ملف جوووووو    ايحووووووصان 

 دربووو   ايعوووسم  دبلرووو ٔ  ز  ي ا ؾوووسازي   

 الٍملٓدجم  الٍ ٓس   ال ؿر ن للت لٔ  قَد 

كووووووسِّ  غووووووت لي الووووووٍتلظي  الٍملجووووووسي   

 الٍةلوؤ   الللوو ي  قوود ققوويعي ال بي ،وؤ     

 أ   اسبنث ع  التساع . اليالء

 لَد ضب د املو غي  ا الطول ر  ضون     

ا  ضوووٕن  كثوووَس فقوووست. كووو ن  بووويل  1934

ميٍهُ  الفلح  ب يجسل. ح لُ  الفقسي ج ل  

اليلد ضب د امل غي  ػبُد ؾ يب ه ب ل  ه ا 

للقف الٍ لر ي ازبرٔد ب ملدازع اسبتيعر م 

حرووو  اقٍؿوووَس ل لرُ وووُ  علوووى ل ّلووو  حفووؤا    

التووس،   ل ّلوو  القووساءل  التٍ بوو   القووسآن 

ا "التٍٓووووو  " عوووووجم  قسانووووو  عووووو   بنووووو ء     

الفلحني الفقوساء. ب ود   الٍملوَ  ب لث ني،و      

"الصزاعر " بدعػ  إذ مسملو  لو  اللوس ُس    

بةن ،قس   غو  َز زاعبوي  ،للوجَم علوى الٓػو س      

اسبووود، م  ذلوووا ب حٍت كووو  ب لػووو عس  

 الت لوو  "ضوولر  ن عوويا " لتوو  غوو ء       

،وب،  الٓدزاضو  لرجوٓد       س ف  اشب ؾ   ن

حر ل اللياس ا  شقٔ   عػ  ق  ال ي ل إىل 

(  بفلسل   ذك م   ٖس عٍػوب ه  2"ضل ر  " 

ب ملل ل وؤ   القووساءٔلم  ضب  لوؤ  فهوو ي الياقووجمي  

 قس بٔ م  الرجم ؾودعُ   كثوس عو  عوٓسلم     

لرتٍػَ  ع َ  الفتوسي  الطر ضؤ  حرو     

الٍملوووووَ  بووووو سبصٔ  القووووويعف االجٍ وووووو عف    

 الطيزجم.

بوووووود  ضب وووووود املوووووو غي  ،طٍػوووووو ُس   

التٍ ب  ازبردل امل ٓبوسل ب لنقود  الطوةس،     

عووووو  لف ؾووووورَس حرووووو ٕل علرتوووووٕ  بووووو لنتساني  

 ازبملووووئ م بوووو للل ي  اعٍهوووو ني التساعوووؤ    

 ا قؿووو ٔء  الٍه ووورؼيم فٍنووو  َل التٍ بووو     

الػوو س، . كٍوو  قؿووردل  "غوو  ل ، فوو " ا   

صبل  "اح ا  اللبن نرو " قو  قؿوردل "الجتو      

ع ل" ا   ز،  "ازبندجم" اي بر  ب د بني الٓس

ذلووا  جم ب وود دس جوو  عوو  الطووج  ادبوووَ       

ؾوووويَ  بووووأ   لرٍ ووووسَس علووووى    نووووورظ     

 ،يضوو  اشبوو ل  ،نكووٖ  إىل صب يعووٕ  عوو     

( 3الػووو ساء  التٍووو ٔ  ا صبلووو  "غووو س"    

لرنػووس صب يعوو  عوو  قؿوو مدل  نؿيؾوو م  

ع     ه  "حصن ا قيء الق وس" ك نويان   

عوو   1959ن  لد،يانو  اي ل الوورجم ؾودز ضوو  

 از صبلوو  "غوو س" قوو   ،يانوو  الثوو نف "غسفوو    

 مبل،ني ازبدزان"

 1971قوو  "الفووس  لوورظ عهوون " ضوون     

 " غوووووسا 2111 "ضووووور س الص ووووويز" ضووووون  

 "البووود جم  2115عووودنم غوووس  ا " ضووون   

م  ، ٍرُب كٍ بو  النقودجم   2116اي س" ا 
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 ور، ْن ا الٓسعو     الط دس "ضةدين  ق 

لووووو  ايكثوووووس  اسبس،ووووو " عووووو    ووووو ِّ عللف 

لػةرؿو ه لياقووجمي امل  نوو ل  املةضوو ٔل  القهووسيم  

 الللوو   عطووسي اسبوو لي لانطوو ن ال سبووفم     

حرووو  ،وووربُش املووو غي  غوووه  ل  اسبرووو  عووو   

حجووووو ي املٍن قكووووو   اسبر لرووووو  لانطووووو ن  

ال سبووف   ووي ، وورُؼ ح لٍهوو  ،يعروو هم ح لوو      

الروووةع  ايعوووسم ح لووو  الفوووس   اسبوووصنم     

 م ال كوووو   اهلوووود ءم الٍفوووو ؤل  الٍػوووو ؤ  

ا حبوووو    الٓسجوووو ءم قوووو   اقووووجم املووووثقفني   

 الطر ضوووووووورني  ا علعوووووووورني املسلبووووووووا    

 املٍنووو ق  عوووجم املبووو  ا  القووور  ا نطووو نر  

الووو  جووو ؤ ا عووو   جوووسي نؿوووسله   الووودف     

عنهووووو م برن ووووو  ك نووووو    ا ،ُنووووو  ح فلووووو ه  

ب لؿووووسد   ا نطوووو نر   ب لتػوووؤ  عوووو  

ال قووسي املقلووئ  للنةوؤ  الطر ضوورٔ  ال سبروؤ     

طوووووولنٔ   الفطوووووو  م  لػووووووي،   حجوووووو ي الٍ

اسبقووو م م حرووو    زَ  ا زام ٍووؤ  "ضووور س  

الص وووويز": "قبووووَس ذبس،ووووسي فلطوووولني ػبووووُ   

ذبس،ووَس ال قووس ال سبووف."  ا نلووسٔل ذبس،ووس     

ال قووس  ؾوو     غوود عوو  ذبس،ووس ايزك.     

 ا صب يعووو  حيازالووو  "اغٍؿووو ُ  كووو ن   

  ديالهووووو " ،طوووووٍ سُك ضب ووووود املووووو غي   

مل وٓر م  عػ  َد عٍ ٓد ل لانطو ن ال سبوف ا  

  اق وو  املسلبووا  املووب جمم  عوو  قوو   عوو   

جٓطووودل عووو  اسبووو ال   املػووو  د لانطووو ن 

ال سبفم بطةس،ٍ  اللذع   نقدل املٍهت  

على  اقجم اسب لم ح لو  اشبويس املطوٍ سم    

 الػوووفء اليحرووود الووورجم ميلوووا احٍر قووو      

اليافس  ي اشبيسم ،قيل ضب ود املو غي :   

"اشبيس  ي الػوفء اليحرود الورجم ميلتو      

احملووووورن إىل اشبلووووور  .."  ،تػووووو   عووووو 

املووو غي  بطوووةس،   ن لد،ووو  احٍر قووو ه عووو   

اشبيس  كثس ع  احٍر   نفن الطو ي ،   

  فنص ،لم  ،ٍط ءل:

 "ع    زق   را اهللجم  

  را الٓد  املرعيز ك لفهد ازببلف 

 ع  إن  زك  زق ه زمسر ه على عٍب 

    قب  ه ع  فسج  ب ٕ 

حٍووووى لؿوووولا علوووو عف   عوووويعف  

 بب كه !

  ،فٗس  عف عرعيزاه ا كٓس ادب ل 

كووووةٖن عفووووسشل  بد،وووو  عوووو  غووووسق   

 الطلال 

 لل ز ل ع  غس، نت إىل غس، ن."

 تووورا فةع ووو ل إنٍ جووو   املووو غي   

اي بروووووو  الفنروووووو   االبداعروووووو  الفتس،وووووو  

 الطر ضر  لنػُد اسبس، م  علرهو  ،ٍةضوُظ   

عػوووووس ع  الفتوووووسجم  الثقووووو ا الياعووووود   

الهو "  الن   م ففف "اغٍؿ   ك ن   دي

كروو  ،ووسك املوو غي  اسبس،وو ؟  كجوويا   

علووى  وورا الٍطوو ؤل ،يقووُا الت لووُ  ز ،وو    

حوووويل ع نووووى اسبس،وووو  ك فهووووي ت   اللوووو     

إضٍلرقر    اق ر م حرو  ،قويل: "فلتوف    

لتٍوووَ   لقوووس   لطووو جَمم لهٍووو   لٍلووو  َس 

 للووويَ  بقبكوووٍا ك ووو  لس،ووودم ػبوووُ   ن     

لتين حساهم  لتف لتيَن حٓساه ػبُ   ن 

لتين قي، ه ػبُ   ن لتين قي، هم  لتف 

لتووويَن عنٍجووو هم  لتوووف لتووويَن عنٍجووو ه    
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ػبووُ   ن لتوويَن عطووٍقساهم  ال ميتوو   ن  

 لتين عطٍقٓساه ا عنلق  غأ عطٍقٓسل."

لقد ك ن ضب د امل غي  عٍنيعو ه ا  

إبداع لوو م ليلروو ه ا فتووسلم  قرقوو ه ا    

ادٍر زالووو  اي برووو  الفنرووو  الٓطووو دسلم بوووس    

ٔ  الطر ضوووووف ُ، ٍووووورُب حبووووو ٍّ عووووو  ز ا  اي  

الٓط دسم حر    َ  ايقَس الطر ضف بل ؤ   

اي   ازب رسي الن قٔد الورجم ُ،لوهُ  اليجوداَن    

 ،قووويُ  عقوووَس املٍلقوووف  القووو زا للوووٍفتأي     

 الٍطوووو ؤلي عوووو  الوووورا  ا نطوووو نر ؛ عوووو     

لن قكووووو   الياقوووووجمم  حلعووووو       عووووو    

 ش ٍوو  عوو  آالعوو   آع لوو م  ل ووٖس  ع  لوو    

ع   را الثساء  املطسحر  ك ن  دَأ ل بأت

اي بف الط دس الن قد لتوسِّ   جؤ  اسبرو ل    

ال سبر  ا صبٍ   له  اسب فل  ب لنتط   

 االضووووٍبدا م بوووو شبأأ   عفي،وووؤ   قربوووؤ  

الن عي البطل ء ا القوسك  املودنيم  ذبويل    

املد،ن  ال سبر  إىل غيلت ضر ضفٍّ لللُ  بوني  

الللوو  الطر ضووف  القهووس االقٍؿوو  جم بووني    

النهوووووويكي االجٍ وووووو عف  ققووووووس   ضب  لوووووؤ  

لووووداعر ٔ   إزٔ  االضووووٍ   زم بووووني ضووووملسي  

البن ،وو ٔ  الػوو  قٔ  لل لضطووو    ا  ازا    

ال  يعروووو   الػووووب  ال  يعروووو   الفوووورل م 

 كينه  عولذاه للوهجسل القس ،و   لطويز،ه      

جبمل فوووَس عووو  اهلوووياعؼي للفتووو   الفقوووأل     

 احملٍ ج م حر  ضلل   ع  ل  املطسحر  

رل الٍن قك   الؿ زد  الكيَء ع  كسِّ  

قوووور   $بوووودءاه عوووو  عطووووسحر  "املهووووس" إىل  

قوووو  "غووووق م  الن  وووو ن"  "غسبوووو " # لػووووس، 

 "كةضووووا ،وووو   قوووو "  "دوووو زَ الطووووس "   

  "ال ؿفيز ايحد "...إخل.

 وووورل ايع وووو ل املطووووسحر  الٓصادووووسل   

ل  ،  الطيزجم ضب ود املو غي  كػوف     

حب ٍّ ع  إق فٍه  النيعر  ا ب ٔ   للي،سي 

ر ضووووف ا الوووويق  ال سبووووفم    املطووووس  الط

 غوووووّتل  الووووودزاع  الطووووويز،   املطوووووس     

الطيزجم  ال سبوف زافوداه عو  ز افود الوٓصد       

املوووو غيقف الٓطوووو دس إىل ج نوووو  قلووووٕ  عوووو    

التٍٓووووووو   اي بووووووو ء الوووووووٓس ا  الطووووووويز،ني 

  ال س ...

لتووِ  ،لووٓس اي ،ووُ  الطوويزجم ضب وود    

املووووو غي  اضوووووٍثن مر ه ا دبسبٍووووو  اي برووووو  

بف وووووس عووووو   الطووووو دسلم  ك ووووو   ضووووولفن   

اضٍةلؿوووو  املوووو غي  عوووو  عووووسازل ال وووورؼي 

 لقلب ٔ  اسبر ٔل الق ضرٔ  ال  ل سَك هل  ا 

 غلوؤ   قوويازي حر لوو م  بقوودزي حجوو ي املووسازٔل 

الوو  غووسَ  غببهوو م بقوودزي حجوو ي الٍملوودجم    

الوو  اضووٍقبَس بهوو   وورل ايعلوو    ازبووسا  

بووووس  ت ؾوووولدلم ضوووو دسلم ن قوووودلم بتووووسِّ 

ا ،نووووو  قر هووووو  ال في،ووووو   الؿوووووسؼب م     

 عطووسحر ل   عق اللوو  الؿووملفر   لق ءالوو    

اي بروووو  ك نوووو  دووووَأ ع ووووربت عوووو  قبر وووو   

ادٍر زٔل  ليجهٔ  اي بف  الفتسجم اشب ف 

بوووو م  الوووورجم ،ووووسفُ   جٖم لن وووورٕن للملروووو ل   

 الياقجمم بوس ،وسفُ  كوٖس عطوبب ٔ  الللو ي      

 القهسي  القردم حر  ك َن ؼبٗ  اسبس، م 

مدل عوووداف  ه عنهووو م غسضووو هم  ل وووٖس قؿووو     

النثس،ووو  ك نووو  ل وووٗ  ب لتٍ بووؤ  الػووو س،ٔ    
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املةٍلفووو  الٓطووو دسل ا عبن  ووو   ع ن  ووو م    

،ؿوووووووو   ع هوووووووو  صب زالوووووووو     لقلروووووووودل  

 ضب ك لووو  ا التٍ بووو  الػووو س، م  عووو     

إبداع  املطسحف املٍ ٓرص فت ن مثسل  جهٔد 

الٓسجووووس  عػووووقٔ  لوووو    الٓطوووو دسم بووووس     

 للطووووووةس،ٔ  ا حر لوووووؤ  الريعروووووو  للياقووووووجم 

 لنبك ٔ  ا نط ني الت م ي اسبفِّ  اجملٍ جم 

الووورجم ، ػوووُ  كوووٖس جد،وووٕدم عتنووو  عووو      

الٍ وسس إىل   بو ء عووس  عو  ال رو ز الثقرووس     

كبدز غ كس الطر       نورظ  ،يضو    

 اشب ل   نطف اسب َم  غأ   ...

  ؾووووووبا بوووووورلا جطووووووساه للٍف عووووووس    

 الٍياؾوووس بوووني طبٍلووو  ايمنووو   اي برووو     

 اسبد،ثووو   ازبد،ووودلم الووو  لنٍؿوووُس سبووو ِّ   

الوويق يم  ل وؤ  الوويق م   وورا الوويق  لوورظ    

املقؿي  ب  للا السق   ازب سافر  احملد لم 

 إمن  اليق  ال سبوف الورجم ،نٍؿوس لانطو ن     

الوووياعف اسب قوووس لقووود،ساه لطووو ي إنطووو نرٍ  

 احباعوو  لوو  م ،قوويل ضب وود املوو غي : "قوو    

إنوووف  حوووٗ   ووورا الووويق  عووو  ضبرلووو  إىل     

  ا دلرج م فة،ن   كنُ  ع  إن  قوس   مسو  

جس،دلم     مس و  ا إذاعو م حٍوى  دب ود     

كنهووووس ضووووربأجمم ك س،وووو  ا حكووووسٔل    

 جنسالم إن   حب ....."

بٍةعلنووو  لػةؿووور  ضب ووود املووو غي     

ـُ الوورجم ك نوو  لوو     نتٍػووُ   نوو  الػووة

القووودزل اشب زقووو  علووووى لفطوووأي الياقووووجمي ال    

لرب،سلم  ذبلرس  حداق  ال لكولرله م  نقؤد   

اعٍداحو       لػس،اي ع لر لو  ال  ؾوف       

لطووفره م عوو  ش ا،وو  عٍ ووٓد ل فنروو  إبداعروو   

 ضر ضوووور  اجٍ  عروووو   قق فروووو  حب يلٍهوووو  

امل رػر  االقٍؿ  ، م حر  عسازل الٍجسب  

َت   بووفٍّ ، ووٗ      ققلوه  ؾوون   عنوو  دوصاَن إنٍوو 

ب لطةس،ٔ   النقودم ؾوقلٍ  إنطو ن ه غو عساه     

عبووووودع ه طبٍلفووووو ه ا كٍ بٍووووو  الػووووو س،     

سم ب لطوووووةس،  الل فملووووو  بووووو ي   ايعووووو  

 النقوووووووودم بلووووووووس ي النقوووووووو م ي  ل س،وووووووو  

عدليالله م حر  لٍط  ك إنٍ ج ل  اي برو   

بٍ ٓدٔ   جن ضه  ع  غ ست  عطوس ت  عقو الٕ    

ضر ضوووووووور   آزاء فتس،وووووووو   قق فروووووووو  ا  

الطوووووةس،  الت غوووووف   النقووووود الؿوووووس،ا  

 املطٍتػ .

،نوووووٍفُ  ضب ووووود املووووو غي  بووووو لقل     

 اسبووووربم ب لؿووووي   امليقوووو م ب لقن عوووو    

،  اليقنرو   ا نطو نر  ا كٍ بو  "    الفتس

ضووةدين  قوو  " ُ، ووسجم ادووٍلالٔ  الياقووجمي     

 ا نطوو ن ال سبووفم  وورا الوورجم لػووّلى ا    

كساعٍووو    جوووي ل ا كر نووو   آع لووو  ا    

 قن    ي،ٍ  ا ل ٍو   عؿوألم ف ملو غي     

،تػوووُ  بووول جم ا حب قووو    املووولاعسا   

علووى اي قوو ن ال سبروو  عوو  قبووس االضووٍ   ز  

عووٓدلم بوودءاه عوو  املنل وو    ذبووَ  عطوو ر  

ايممر  إىل املنل    ا نطو نر  اسبقيقرو    

 الثق فروووو   الطر ضوووور م  ربووووي،نه  ب روووو    

النرووسي عوو  عؿووداقرٍه  اليقنروو  ا الوودف   

ع  املػوس   الويق  الودميقساقفم فجو ء     

كٍوووو ُ  املوووو غي  ؼب ووووُس زضوووو ل ه  قنروووو ه   

 عسبر ه   ممر ه إىل كسِّ ع  ل  ق ْأ حوف   

عووو  الب ووود ا نطووو نف ا الٍملوووسزي     للووودف  

 اسبس،وووووووو   الدميقساقروووووووو   التساعوووووووو  
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 ال دال  ا نط نر م عطٍله  ه دبسب  نك ل 

الػووووووو ٔ  الفلطووووووولر  قووووووود الترووووووو ن 

الؿوووهرينفم  نكووو ل ايعووو  ال سبرووو  قووود  

االضوووٍ   ز  الفطووو  م  االضوووٍبدا م  عووو     

ع نٍوو  الػوو ي  ال سبروو  عوو   عوو زت  لقٍرووست    

م بس  عو  إغو  ل    دبي،جمت  إقؿ ٕء  له رؼت

لفٍرووووووسي ٔالنصاعوووووو ٔ  املر بروووووو   الد،نروووووو      

 الل مفروووو   الل ي،وووو   ال سقروووو  بةضوووو لر   

ض دسل عبملسل ا النقٔد  الٍهت ي م ،قويل  

املووو غي  ا كٍ بووو  "ضوووةدين  قووو " ا   

فؿس "قفا جلدجم" حٍوى ا ز و   ال سبوف    

الووورجم غلوووى املنلقووو   د زجهووو  ب لوووٓدع ء    

م  ازب وووووو ج   املةلوووووويفني  املفقووووووي ،   

 بتسِّ ع  ق   بو  عو  اغٍرو الٕ   لؿوفر ٕ      

جطوووود،   عقوووو بس   عروووو م  ووووي إز وووو   

إػب بف  جصء  ض ضوف عو  اشبلو  ال سبرو      

املٍت علوو  عنوور اشب طوورن   حٍووى احن ا 

ؾوووساعن  عوووجم ال ووود  الؿوووهرينف..." إىل  ن   

،قوويل: "فقوود ؾوو   ا ز وو   ال سبووف علووى   

عٍ ب   لؿفر ل  ازبطد،  حٍى ال ،بقى ع  

 مخطووني علرووين عسبووف ضوويك قلقوو      املتوو  

عل،ني فقونم  جم ب ود  ضوت ن إضوسامرس     

 مت ع ه.."

 ا فؿس "علت  النملوس" ،قويل.. فرو     

 ،هوووو  املطوووولملين ايكوووو ز م  ،وووو ه ك نوووو   

انٍ ووووو ءالت   قووووويامفت     ووووودافت   

  نووويا   ضووولملٍت  لووو ب يا  ع ووو لت   ال 

لبقوويا علووى غووفٕء ا لبنوو نم غٓرووس ا  جهوو    

ا امل  عووووووَس  حوووووود  ل  دس،لٍوووووو م  عووووووس  

 املؿووووو نجَم  املقووووو  ف    َز الطووووورن      َز 

اللوووهي    َز الطوووت م  اقؿوووفيا حنجوووسل   

فوووأ ش    ،وووجم الؿووو ا  شكوووف ن ؾووور      

  سبوووو َن السح بنوووو   ليفروووو  ب غوووو    لروووود  

غل روووو م ليحوووو   زفروووو  غووووسس  مت قرووووس   

 لفس،وود بؿووبيف.. قؿوو مد ضوو رد عقووسم     

  نطف اسبو َ  قولل حرودز  ضب ود علوف      

للفوو   ضوو رد لقووف الوود،  لووظ الوود، .. ع

 جوووربان  الػوووسنيبف  عبووودا  ال ل،لوووف..  

عطووووسحر   غيغووووي  نبروووو   بووووي اسبطوووو    

 نكوو ل ايغووقس  زقوو  كرب،وو م احسقوويا  

اجملووووولٔ   الؿوووووملَ م   عوووووس ا امللووووو بجم  

 اسبد،ث   القدمي ....إخل.

 ،ص،ُد املو غي  ضوةس، ه كّل و  ليغوَس     

ا كػوؤ  عتنينوو     اقووجم اجملٍ  وو      

فؿووس " جبوو  الرووي   كووس   ال سبروو م ففووف  

،ووووي " ،قوووويل املوووو غي : "كوووو ن احمل قووووُس   

ال سبووووٗف  املٍجوووويل ا ج ع وووو     ز بوووو م   

 الوورجم نووصَ  عوو   قنوو  عنوور ضوونيا  قي،لوو  

 سبوو ه عوو  ازبووي   ا ز وو  م ،ٍجوويُل ذاَ     

عطووو ٕء ا غوووياز  إحووودك املووودن اي ز برووو   

 كوووٓس ع حيلووو  عووو   ميقساقروووٕ   عدالوووٕ      

عثووووس غووووجسل    نلوووو  ت عٍ لتوووو ه  عٍن ضووووق ه 

 املرل ...".

( ا عق لوووو  4،قوووويل "غطوووو ن إعوووو  "   

ب نيان "عي  الػسقف الػ عس" ا كٍو    

"ال  غوو  املٍ ووس " عسفووُ  ضب وود املوو غي    

عنوور  كثووس عوو  مخطووني ضوون م فقوود حووٖس    

ضبوووٖس احملووو عف ظبووو ل قؿووو   ا ذبس،وووس     
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الصا ،  الط دسل ا ؾملرف  "الوس جم ال و  "   

الدعػوووووووقر  الووووووو  كنووووووو  ضوووووووتسلأاه 

ملس،س وو م     ػوون  الطوو حس اجملهوويلم    لٍ

فقد  ك س عطأل عؿلفى  عني ك لو   

عؿووس الٓطوو دس اي ل آنوورا،م  كل  وو     

كٍ  الطوةس،  ب لفؿوملى ا شعو ي اللو ِّ     

الٓػوووو مجم  ٖن ال  عروووو   ووووف ل وووو  الطووووةس،    

 اليحردل."

لقووود غٓروووس املووو غي  ع ووو َ  التٍ بووو  

الؿملفر م  اي برو  ع يعو ه الػو س،  عنهو      

القؿؿوور   املطووسحر م بٍقنروو     النثس،وو  

التٍ ب  اسبداقر  ال    لتِ  عٍتلفو   

 عيغلوووو  ا االجهوووو  م بووووس ك نوووو  كووووٗس 

كٍ ب لووو  ل وووبأاه ؾووو زد ه  لس ووو  بد، ووو   

سبرووو ل عدججووو  بووو ي   امل  نووو ل  الٍووورعس  

 اشبويس م،سافقهو  ا حطو ع ب الضوٍ ساز     

املسِّ  الؿربي اللش   ال ن   الفلسجمم حر  

لو  عٍنفطو ه إنطو نر ه حمل ود     غتل  كٍ ب 

املووو غي  الووورجم عٓبوووَس بقلبووو  قبوووس لطووو ن م   

 عٓبَس بيجدانو   عقلو   إحط ضو  الورجم       

ؽبلووووون ا لنبلالووووو . ك نووووو  نؿيؾووووو     

غووسامن عوو  عػوو  د علملوو  بل وؤ  ازب وو ل      

اي بفم ال ،طوٍلرجُم ع هو  القو زا  ن ميٓروص     

بني اشبر لي  الياقجمي ا كٍ ب   املو غي م  

لد،وووو  لرطوووو  ليلرفوووو    فػوووو ُ  التٍ بوووؤ   

فتس،وووو      اجبوووو ه عهنرووووو هم  إمنوووو   وووووف    

اي كطجني الرجم ،ٍنفط   شا ل الريعفم 

 عل ملووو   بؿوووسلم بوووس التٍ بووو  ا نلوووسل 

  جي جمم ليلْس  ديْس  حرو ل    قلْ  فتسجم 

علرتووو  ب ملف جوووو  م حرووو  عٓبووووس بػووووتست   

 اقووووات عوووو   وووورا ا ؾووووساز قوووو مله: "إذا    

كٍبُ   عيُ  ع  اشبئسم  إذا    كٍِ  

  عيُ  ع  ازبي ." 

 بطوووةس،ٍ  االضوووٍثن مر  اللذعووو  ا   

ل س،وؤ  ش،وؤ  الياقووجم ال سبووف  متوو  ف فتوو    

 غساما اجٍ  عر  ضياء ع  عيقجم الطولل   

 الطر ضووور م    عووو  عيقوووجم ازبووو ل  النفووويذ  

علرهووووو  بهووووورا الٍص،رووووو    القووووور  املفوووووبك

 االضووٍبدا   الفطوو   قوو مله: "الفقوويا علووى   

ليحرووووود ا   لقطووووور  اي قووووو ن"  كوووووس   

إنٍ ج لووو  اي برووو   الطر ضووور   الفتس،ووو    

اضوووووٍهدف  الياقوووووجم ال سبوووووف  دؿيؾووووو ه  

املػسقف الرجم عو ؽ فرو م  دورَب لف ؾورل      

حبلوويل  عووٓسلم كوو ن ، وورُؼ سبلوو ه بلمللوو   

اليق   ذبيال  اليق   الػ  .. ؼبر  ح 

 الػووووووو  م  متثوووووووس اسبس،ووووووو   ال دالووووووو  

االجٍ  عروو م لر وورؼ لوورل اسبوو ِّ  ال ػوو ي    

عػووو  املوووس ل  ازب ووو ل  اسبرووو ل الؿووو فر   

( عوووو  5الؿوووو  ق م لقوووويل ضوووونر  ؾوووو    

ش جهوووووو  املػوووووو كظ الٓطوووووو دس امله ووووووي   

اسبووص، : "عةضوو ل ضب وود املوو غي   نوو   لووَد 

ا غسفٕ  عطودلٕ  امسهو  الػوسا اي ضونم     

ي ىل "حووووصن ا قوووويء  عنوووور صب يعٍوووو  ا

الق س"   ي ؼبو  ُل إػبو   ب و  التويكم     

   ليضوورجم عوو  بووني القكووب ن لووأك ال وو        

 ،ٍنط  اسبس، م  ذز ل  رل املةض ل  ف ا 

إؾووسازل علووى ل وورأ الياقووجمم ال ميلووا عوو     

 ضلمل   ورا الٍ ورأ إال  الػو سم فبقودز عو       

لتووووين التل وووو  ا اسبلوووو  قس،قوووو ه إىل    

اقووووجم قس،قوووو ه إىل اسبس،وووو م ظبوووود   ا الي
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الطج م  ينه  ك نو   ام و ه إحودك  بوسش     

قمل ،  االقلساب   الطر ضور  ا الويق    

ال سبووفم فقوود كوو ن  وورا الػوو عس ،سل وود   

  ل  ه إقس كس انقلٕ  عٖس على اليق ."

 ووورا عووو  جطووودل املووو غي  ا غووو سٔل   

لر ٓبس بو  بةضوليب  ازبوسجمء الت غو  عو       

عتوو ع ي الووداءم  ووف ؾووسد  عد ،وو  عوو       

 اليق   اليق  ال سبف:  جسي

 " آل...

 َ  ،ٍٗ  لب  ُل اي ق ن

 ك لٓساقؿ   ا املل ف؟!

 فةن  قل  ه

كنوُ  عسبيقو ه إىل ز وف حببوسي      ع 

 ضٓسل

 بس حببسي عػنق .."

،ٍفنُ  امل غي  ا لػةرؿ  الٓط دس  

 هلرا الياقجمي عكرف ه بةضليب  البد،جم امل رص:

 "فلرر   الق  ل إىل اسبس  

 إىل ال  ب  ال ػ ُا 

  ال ل  ُء إىل املةٍربا 

  ع   ن 

فطوووةحبُ  عووو  عطوووبملٕ   كسضوووف   

 عٍر  

 يعي  ك   كنُ 

 ح جب ه قدمي ه على ب ٔ  اسبصن.."

 إىل  ن ،قيل:

 "ا سبف  ،ٍه  ال ري 

 فةزؾف  اليق  

   ل د جد،سل حٍى ب ليحس.."

  توورا نلووَس املوو غي  إىل اينوو  عوو   

 شا ،  اهلصمئ  ق مله:

 امل زل ع  غ ز ت إىل غ ز " سبُ  

  ن  بلْس  ،  غ د؟

  ن  د م   ،  عػنق ؟

  ن  حدا   ،  قس،قف؟

 فهس  ن  عػس ُ  بلست 

    عػس   د م ؟"

 ظبووودُ  قوووسَ  الطووولال الثقووو ا   وووي 

،ػووف ا لسكربوو  ضب  لوو  ذبد،وود املق زبوو  

الطيضوووريليجر  لفتوووس ضب ووود املووو غي    

 الثقووو ا  الطر ضوووف  الفلطوووفف  ال ُ، ٍوووربُ   

ضب ووود املووو غي  علعووو  ف زقووو  ا اي      

الٓطووووو دس  زامووووود   ال سبوووووف املٍ ووووود  ا    

فتووسل؟    ل ٓبووس دبسبوو  ضب وود املوو غي    

  عوو  ذبوويالٕ  فتس،ووٕ   قق فرووٕ  ا ضوويز،    

 وووووس كووووو ن ضب ووووود   الووووويق  ال سبوووووف ؟

املووو غي  ع ووورباه حقرقرووو ه عووو  دووولل   بووو   

الٓطوووو دس الن قوووود عوووو  للل وووو ٔ  الػوووو ئ  

نٍ ج لوو  صبووٓس  ل ووبأت  إال سبروو ؟    ك نوو  

ذالووووف عوووو  عثقوووووٕ  عػوووو كظت ضوووووملقٍ     

اللوووس ُس    ،نؿوووف  الوووٓصعُ  إال ا آدوووس   

 حر ل ؟

للجوويا  ع وو  قووس   عووللم ن ٍوورُب  ٖن  

ضب ووود املووو غي  قووود ؾووو ي بووولزله قق فرووو ه     

   بروو ه ع وو ،سل مت عوو ه ملوو  اعٍ  لوو  التٍ بوو   
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الػ س،   النثس،   القؿؿر   الطر ضور م  

كٍ بو   ،وودنه  الطووةس،   النقوودم بووة  ا   

لفترتر  صبٓس ل ال ،طوٍلرجُم  جٗم ك لوٕ    

 له   ذبٓ له م عبكوجم     ا  الطوةس،    

 النقووود اضوووٍ ٓد   املووو غي  عووو  عدزضووؤ      

اسبرووو ل اسبقرقرووو م عووو  عيقنووو  ايؾووولف    

ب لطل ر   احملرن الطيزجم ال سبوف ال و  م   

ق ل  بةقسان   علقٍ  بةعو    برو م   ع  عل

حر  اعٍرَب  ع  للا املوس ل ازب رلو  القي،و     

الن قوووودلم الطوووو دسل  اللذعوووو  بنربالهوووو م  

عنهووووو  الٍ وووووٓسَ   الطوووووةس،   حرووووو  زقوووووجم

 الؿوودا  ؾووف ء الطووس،سلم  اعٍوورب  الوودل  

ذلا الفل  الفقأ املط   اللر  القلو م  

 الرجم اكٍط  عن  قرب  القل .

الٍ ووووٓسٔ   االعٍووووصاش  لٍجلووووى حوووو الُ   

 الطوووةس،  بل ووو  البوووي  الػووو سجم       القلووو 

 الطوووووس جم ا كوووووسِّ نؿيؾووووو  الػووووو س،  

 النثس،وو   املطووسحر  ا عق اللوو  الطر ضوور   

 االجٍ  عر . ،قيل ا  ،يان  " الفس  لورظ  

عهووووون ": " تووووورا دلقووووو  ا .. غ بووووو      

شظبروووووو ه مبةٍلوووووؤ  ايلوووووويان     حل بوووووو ه م

ؿوووووُ  ك لػووووف ي كووووو لٓسبرجمي.. ا  عوووووف زق 

الفةعم  ا عل عف عي،ُس كوسبلءم  عو    

 ع  قٓيل ا ال   ...لسغ   علوى ضببو  عو    

ال  حووٗ  م  كسا روو  عوو ال  كووسلم عوو  ا   

  ن ، لبْغ  قق ْ   غياز .."

ذبٍووووٗد النووووربا  الػوووو س،  بوووودالالله   

الطر ر مر  اللفلرو   امل ج رو م حب يلٍهو     

الطوو دسل لٍٍػووتَس ؾوويزاه دبووبُ  الياقووجَم    

   ى ع و م ال لؿو  عياقوجم اللول       ال لٍ

فرووو م بوووس لتػوووُ  عٍ  لووو  بُل وووجمي النقووود    

  روووس ليقووورٔ  ؾووويزٔل الياقوووجم املٍةرلووو     

 الت منوو م  توورا ، لووي ؾووي  املوو غي    

عٍملووود، ه ضف ضووو  الل ووو  الووو  ،بػوووُس بهووو    

الوووووب   جوووووو عله عووووو   اق وووووو  حسكوووووو    

عطووٍترن  عطووبؼب  ا بسجهوو  ال وو جفم  

 و كظ  حر  ،طأ امل غي  ا عػيازٔل امل

بنؿيؾوو  النوو فسل الوو  مس  وو  "نؿوويف     

ال وو ز" ا  ،يانوو  الػوو سجم النثووسجم "ضوور س   

الص ووووويز" حرووووو  ،قووووويل: "عبوووووُ  ع ضوووووملي 

الٓسعووووو س  الطووووويامس اينفرووووو  ب زبووووودزاني  

 جووود   ايغوووج زم املطوووٍمل ين عوووسال       

بثرووو   اشبوووس َ عوووجم اشبرووويل  البهووو م  ا    

املطووٍنق     عروو ل الػووس ... حف   حلووني  

ق  ضوووووور   ذجم قوووووو ز  ذا    الأعووووووي،  ال

الؿيازجم  ذا  الٓسم م بصفأ اسب ى نػ س 

لف مفنوووو م  علووووى ضوووو  لن  املٍقلووووجم ذبوووود  

 ض ع  الؿفس."

 ،نٍقُس املو غي  بطوةس،ٍ   نقودل عو      

عيقوووجم اسب لووو  الػووو س،  إىل عيقوووجم اسب لووو   

الطووس ، ؛ ،فتووا فرهوو   قوو ر  االنفؿوو   

( الو  ، رػوه  ال وس     6 الطترص فس،نر  

ٍلني  املطوووٍ لني شبوووأا  ا عياجهووو  احملووو

غووو يبه م ففوووف  ،ووويان "ضووور س الص ووويز"    

"قل ز الػووووسا وعنوووويَن ضووووس ل ازبوووو ز  بوووو   

الطوووس،جم" حرووو  ،قووويل بنوووربا  عٍهت ووو      

ضوو دسل: "عوو  ،طووٍ سك عوو  عووٖس علووى  وورل  

ايعوووو  عوووو   شعوووو ٕ   ذبوووود، ٕ   سبلوووو     

ح مسووو   عن لفووو   ل زؽبرووو م    كرووو   
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مّتوو  إ ازلهوو   اضووٍ لهل  ملؿوو   غوو يبه   

ةكد مب  ال ،قبس الػوا عو   ن إضوسامرس    ل

لوي عطوت  الووبا  لٍملويل بوني ،وود،ه  إىل     

ذ ووو م   ن ال وووس  لوووي عطوووتيا الووور    

لٍملووٓيل بووني  ،وود،ه  إىل لووسا   غووأ ق بووس     

( ،تٍوووووُ  املووووو غي   7للصزاعووووو   ،كووووو ه."  

مسفينروو  اسبوووصن  اي   ازبووسا  ال ووو مسل   

بل ٍ  الط دسل حٍى اي  ماملٍهت   حٍى 

سضوووو  عف زقوووو   الووووبلؼ   ايضووووى   ووووي ، 

للجريؽ ال سبر   النصاع   اسبد  ،  فر   

برنهوو    ووف ا ح لوو  اضووٍنف ز  ام وو ه فر وو     

برنهووووو م  ح لووووو  الووووودع ز النفطوووووف الووووو    

للملقه م عسك الٍطولن الورجم ،نٍو ُ   ورل     

ازبروويؽ  لووةقأ  وورا اليقووجم الػوو ذ علووى    

الػ ي  ال سبر  ،قيُل بطوةس،   عوسازل: "..   

م بووس عسقووى  عبوو  لطوون  عسقووى عوو  ،ني   

عٍفيقوووين. عووو  ػبوووسؤ علوووى عن قػوووٍن         

ليجووو ؟    ،فسقنووو  عنووودع    علجنووو   جهووو ه 

ظبٍ ووووووجُمم    ػب  نوووووو  عنوووووودع  نفووووووبا؟    

،تٍػووووو  ال ووووو     اءنووووو  لب ووووو ه ملوووووسكت  

دلأ...فنتٍػووُ  لوو   لووَ  عووسك  كثووس  

دلوويزل ال عوولَ لوو   ال غووف ء عنوو ...إىل  ن 

،قوويل: فووول الػوو س  ال ازبووونظ  ال اهلوووياء   

  النطووور  ال لروووس ، نرنووو  بقلروووس     النقوووف  

كثأ.. فةع عن   دْس  احْد  صبْد بةقل  

الٓسؾوووو ف.. علووووى كووووس بق وووو  عوووو  بقوووو   

ايزك...علوووى ب كووون      حووودن   ن ،نجوووي   

بة،   ضرل  عو   ،و  عػو جسل    عوسا،م        

ل ووو   زقوووفم    انفجووو ز قووو مسل.. عووو   جم   

 ب ء..    قيف ن..    شلصال..    بسك ن ..   

ظ..    لدغوو   ف ووى..    عكوو     قووسب  لوو 

كلو .. إننوو  قلقووين جووداه.. عبوو  ا عووةشا..  

 ف لكب   ،بقى..  عب  نٍلغى.."

إذا كووو ن اي ،ووو  الطووويزجم الٓطووو دس 

املةٍل  ضب د امل غي م قد كػو  عو    

نلسلوو  الفتس،وو   الطر ضوور  بل ووٕ  غوو س،ٕ    

إبداعرووووو    برووووو  حداقرووووو  ع لرووووو  املقووووو      

جطوووورد  ازب وووو لم  ب ل وووو  ا قبر وووو  الٍ  

 الٍػةرـ مبطٍيك ب  س ػب وجُم بوني  قو     

الٍةررووس  كػوؤ  ش،وؤ  الياقووجم  عوو  ميثلوو   

ع  قوس ٔ  الللو   الفطو    دنو ي اسبس،و       

 احوووووووٍلل بلووووووودان الػووووووو ي  امل ليبووووووو م 

 لتوووووس،ظ علووووو  س ازب وووووي   الٍةلووووو  

 الٍقيقووجمم فوودن ضب وود املوو غي    ،ػوور     

ع  الق عدل ا زض  ع    اليقجم ال سبوف  

ٍيك ضسٔ ل الس اموفم بل وٕ     قٍ عٍ  على عط

ض حسل  ك غوف م ضو دسل ف ذبو  اللوينم     

عنفٍمل  على طبٍل  االحٍ و ال  املسلبلو    

ب لرا  الٍياق  للملس، م  ب لياقجم املتفهس 

املٍنووووو ق م ،قووووويل املووووو غي  ا ز ا،ٍووووو     

اليحردل: "مل ذا ،  زبرب  ايزؾوف  ،و  زفرقو     

الس،  ؟ اذ د ب رداه حر  الٓسؾ ؾ  قس  

جمل  زم ضةبٍ   لا للا القرث زلم ازبن   ا

 لت  ل   ؾ ف إىل الوٓسنني املبو    ذلوا    

البتووو ء الساموووجم املنفوووفم ضةقوووجم ضوووب ب  

علوووى ؾووودغف   ؾووو ف إىل دلووويل اهلوووسل    

ازب م  م   وف للوي  ب ن نهو    ن ضوي         

ؾووووملساء..." إىل  ن ،قوووويل: "ؾووووف   قوووويء  
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الػووووووٍ ء بقوووووويل ج لوووووو    دابوووووو  لووووووسٗس    

للأان. اندفجم ك يجنمل  امليغت  على ا

ك لطه  ا الػياز  ب دب ل ال غفء.. غٖ  

قس،ق  بؿو يب  دولل ازب و  أ املباؾو      

ك لف كهوو   ادووس الؿوون  ،    ووف لهٍووُ  

عٍث مب   علٍ ع  ذبو  علوس  ،و ز اسبوص، م     

ك ن مث   ن ع ،سدين بقلي  صبس ح  ا 

 ضبرس اسبس، ."

ع  نووو ل  ضب ووود املووو غي   لقووود حووويل 

ا نطوووو ن ال سبووووفم  الػوووو   ال سبووووف إىل  

 زع فلطوووووووووووفف ، وووووووووووٗ  ب لٍطووووووووووو ؤال    

 االضٍلسا ا    ض لر  الٍيكرد  النفوف  

 ا قسازم د قوجم للٍونلأ  النقود مبق زبو      

 فتس، 

ذبسز،وو  لووس ُ  بنروو  الووٍفجأي  الوونق ي   

عوو   جووس البنوو ء  إعوو  ل اهلرتلوو   ل بروؤد      

قس،وووووو ي اسبس،وووووو   ال دالوووووو  االجٍ  عروووووو  

نؿوووووو سم   وووووورا عوووووو  ج ووووووس قوووووو بجم    ا

عطسحر ل    ف متثوس علوى دػوب  املطوس      

لن  ُس الياقجم ا دبلر ل  الطر ضر  امليبيءل 

اسب فلوووووو  بوووووو لق جمي  الللوووووو ي  الٍه وووووورؼ    

 ا قؿوو ء  الٍنوو حس  اسبووس   علووى  لفوو      

ايضوووووب  م  متجرووووود الووووورا  الطوووووللي،   

"قور   لػوس، .. ك ضوا ،و       املس،ك  عثس:

   .."  غأ و  بوةزقى    ق  ..الٍقس،س ..اسبد

  غت ل الطةس،   النقد.

 ،لوووووٗس ضب ووووود املووووو غي  عه يعووووو ه    

عٍةضر ه ب لقك ،  القيعر  ال ،سٗس لو  جفوْ    

م  ا عقدعٍه  قكور  فلطولني  القكو ،     

 ال سبر  كقكر  حؿ ز ال ساا  لقطر  ..

،لٗس امل غي  اضٍثن مر ه الٍقن  حداق ه 

  وي ت  العط    ادلن  ع رباه عٓ   فره  عو   

 غوووياغس   جوووجمت بلس،قووو  ضووو دسل لسضوووُ      

الكملت  على  جي ن  برن   نيازُ   ع و   

لنوووصُل بوووبنٕء لربقوووى عبووودع ه ال ،نلفووون ا   

 ذاكسلن . 

 

 املراجع:

 .كٍ   ضر س الص يز للت ل  ضب د امل غي -

زل  عق اللو  الؿوملفف الطويزجم     -للت ل  ضب د امل غي   كٍ   ك ن   دياله -

  .دلرس ؾي،لا

 –كٍوو   عوو  ضب وود املوو غي     -عوودا  علووف القوور  إعوو   كٍوو   ال  غوو  املٍ ووس   -

 .2116ؾدز ع    -عنػيزا   شازل الثق ف  الطيز، 

كٍوو   ضووةدين  قوو    وور، ن السعوو   اسبس،وو ( حمل وود املوو غي    ووي عبوو زل عوو       -

 از املودك للنػوس    -1987ؾودز عو      -ا فبا  عٍب عدل عق ال  كٍبه  امل غي 

   عػ . - الٍيش،جم
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 هوامش:  

 لوود ا  – املطووس   الس ا،وو   غوو عس ضوويزجم كٍوو  قؿووردل النثووس قوو  املق لوو  الطوو دسل وووو 1

قو  انٍقوس اىل    انهى  زاضوٍ  ا التٍٓو     – 1934ع    عد،ن  الطل ر  مبمل فل    ل

 ووسك إىل االعٍقووو ل ب ووود اغٍرووو ل عووودن ن  ا مخطووورنر   القوووسن الف مووو  ل – عػوو   

 ع  عطسحر ل  الط دسل : قر   –ىل لبن ن لرلٍقف خبأل الػ ساء إامل لتف ق  ض فس 

املهووسَ ...اخل فوو ش جبوويامص   لروو  كجوو مصل   - قوو   ،وو ك ضووا -غسبوو  -لػووس، 

 ال ي،ظ.

  2116بس،س ع   إ 3ليا ا 

 ضل ر : بلدل الػ عس  لقجم ا ز،  ضب فل    ل.وو 2
ني  ؾول  إىل  حو  -1957 ضطه  الػ عس ،يض  اشب ل ا بأ   عو     –صبل  غ س وو 3

نػس فره  كبو ز غو ساء الويق      – 1971ليقف  ع  الؿد ز  ذلا دس،   44ال د  

 ال سبف .

 ليا ب د ع  ن ل عجم عسك الطسق ن. –غط ن ا ع   ؾملفف  ك ل  ضيزجم وو 4

إقوس   1985 زحلو  عو      1935د  ع   غ عسل  ل –ضب د امل غي   ضنر  ؾ   ش ج وو 5

 الن قدل د لدل ض رد ش ج     نرظ.   ف غقرق  -عسك عك ل

عسك عؿد  ي الفؿ    ،ط ى الػرص فس،نر  حرو  ،ٍبودك اقولساب ه نفطور ه ،ٍطو       وو 6

 بطلي، غأ قبر ف  فػس ا متررص الياقجم.
 .28فؿس قل ز الػسا الطس،جم ف -كٍ   ضر س الص يزوو 7
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الكاتبببلرتال اببب٘رتاللبببا ٘رتال ا بببنرترترت

(رتوببببَرت ِببببيرترت9111_9191)رتعزٖببببزرتٌٗشبببب رت

الكتابرتالشاخ َٖرتيفرتاللامل،رتلْرتبؼبىتْرترت

اخلاػببٛرتيفرتاب برتالشبباخ ،رتِٔببٕرتااتببلرترت

وببَرترتاببا ا رتػبب عرتعبب  ا رت غزٖبب رتاتٌتببا ،رترت

اجملىٕعبببببببببا رتالرؼؼبببببببببٗٛرتٔال ٔاٖبببببببببا رت

ٔا شببب  ٗا عرتتلبببررتالشبببع ٖٛرتعٍببب رتعزٖبببزرت

ٌٗش رتعبَرت  بْرتالكبا ،رتٌٔرب ٓرتلمى تىب رترترترترترت

ٔوشببببأْٟ،رتٔوااع،اتببببْ،رتٌٔربببب ٓرتلاربببب اُرترترت

الل الببٛرتاتمتىاعٗببٛ،رتٔال مببي،رتٔالاشببا ،رترترت

يفرت،الببلرترتتذعببا رتِٔببٕرتٍٖتربب رتاجملتىبب رتٌربب ا رت

وببببَرتالاكاِببببٛ،رتٖربببب ًرتلٍببببارتالكٕوٗبببب ٖارت

اِ ِاعرتٔالشبع ٖٛرتل ٖبْرترترتالشٕ اٞرتبكنرتو 

ِبب اّارتالػببجملترتاجملتىبب رتٔت ببٕٖ ٓ،رتٔلببٗصرترترت

دل  رتالـحكرتعمٜرتعٕٗبْ،رتٔلباارتٌـبحكرترترت

 بببب رتٌربببب  رت عىالببببْرتٔيفرت،مٕبٍببببارتغؼببببٛ،رترترت

ٔحنصرتولْرتبابملعرتٔسٕفرت سمطرتابؿبٕاٞرترت

عمببببببٜرتال بببببب ٝرتدلىٕعاتببببببْرتالرؼؼببببببٗٛعرترترت

اجملىٕعببببٛرتبلٍببببٕاُرت)نٓرتوٍببببارتحنببببَرتولظبببب رترترت

سببتاذرتاحلىبب (،رتت اّببارتعببَرتال اٗببٛرتابرت

رت عوببع،رتػببب ع رتاالتّببارتال ال بببٛرترترتابباهرت 

عببَرت اعرتال مٗلببٛرتاة ٖبب ٚرتيفرترتًرت7991عبباًرت

سببا رت وظبب ،رتعبب  رتػبباحا رتاجملىٕعببٛرت)رترترت

(رتوبببَرتالر ببب رتا تٕسبببط،رتٔمثبببإٌُرتػببباحٛ

،ؼببببٛ،رترتٚعبببب  رتالرؼببببؽرت ببببصرتعظبببب رترترت

عىبباارتالٕا،بب ،رترت مبٕؿببٕعا رتوتٍٕعببٛرتوببَرترترت

سببببمٕبرتسبببباخ رتتذم،رتت ّبببب رتوااع،ببببا رترت ٔ

احلٗببباٚرتٔغ اٟاّبببارتيفرتِبببآرتالرؼبببؽرتوبببَرترترترت

ٔابسببببمٕب،رتٔاحلببببٕاعرترترتخببببجملهرتالاكبببب ٚ،رت

الظٗ ،رتٔالت اعٗا ،رتٔاحلبٕاعرتوب رتالباا عرترترترت

يفرت،ؼببببٛرت)نٓرتوٍببببارتحنببببَرتولظبببب رتاحلىبببب (رت

حي ثٍارتمحاعرتعَرتسبالرتوبٕهرتاحلىب رتوبَرترترترترت

احل ٖثرتبمغتّيرتاخلاػبٛرتبّبيرتالارتالٍّٗب ،رترترترت

ٌٔكتظبببنرت ُرتالشبببالرتِبببٕرتععبببلرتمببب ِيرترت

احلىاعرتالكّنرتوَرتالباٟلرتالباٙرتٖ باع ٓ،رترترترت

رتٖٔرٍبب رتاحلىبباعرتٌاشببْرت ُرتوببَرتٖ بباع ٓرتلببٗصرت

،رتٔ ب رتٖبٍرعرتعمٗبْرتالباٟلرتٖٔا سبْرترترترترترتذٟاا 

ٍٖشببٜرتلغتببْ،رتٖٔرببٕهرت)نٓرتِببٕععرتِبباارتِبباا(ععرترترت
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،ؼٛرتعوزٖٛرتاٗمٛرتميكٍٍارتالسرااّارتعمبٜرترت

الاظبب ،رتٖربب ًرتالكاتببلرتالرؼببٛرتب سببمٕبرترترترترت

وظبببٕارتنبببابٍارتلٍلببب فرتالٍّاٖبببٛعرتيفرت،ؼبببٛرترت

)وب َٖرتلبكرتبشبلا ت٘(رت ٔ رتٖظب  رتػب ٖرْرترترترترترت

عمببٜرتتٕاٗبب رتول اتببْرتبزٔمتببْرتالبب رتٖ ٖبب رترترترترترت

ٌّببارت ٔالؼبب ٖ رتترتٖلبب فرترتاتٌاؼبباهرتعٍّببا،

 ٔمتببْ،رتٖٔ لببْرتعمببٜرتابب ارتالتربب برتوٍّببا،رترترت

ٔال،ٍاعّارتبالزٔا ،رتٔ  رتتٍاؼنرتا   ٚرتعَرت

 ٔمّببببببا،رتٔتتببببببزٔ رتػبببببب ٖرْ،رتٖظببببببك ٓرترت

الؼب ٖ رت شباع تْ،رتاٗربٕهرتلبْرت) ٌبارتوب َٖرترترترترترترت

لكرتبشلا ت٘(،رتٔتكُٕرتِآرتاةىمٛرتٌّاٖبٛرترت

اٗمببٛرتٔواام٠ببٛرتلمرؼببٛعرتيفرت،ؼببٛرت)الر ببٛرترت

لماٍببُٕرترتالشببلٗ ٚ(رتيفرت اببنرتااتتبباترتولبب  رت

اخلزاٗببٛرتتتحببب نرتاٍاٌبببٛرتعبببَرت مبببيرتغ ٖبببلرترت

ع تْ،رت ٌّارتااٌترتمتظ٘رتب رتدلىٕعٛرتوبَرترت

ابطعاؾرتإٗ،اّيرتعمنرتٖٔ ملرتوَرتابنرترت

وبببٍّيرت ُرتٖربببنرتوكاٌبببْ،رتٖٔ سبببيرت اٟببب ٚرترترترترترت

 ٕلببْ،رتٔالذارتملرتٖكببَرتل ٖببْرت،مببيرتميكٍببْرترترترترت

عسبببيرتالببب اٟ ٚرتبٗببب ٓرتبظبببكنرتِٔىببب٘،رتثبببيرترت

امببلرتوببَرتاةىٗبب رتعبب ًرتوغببا عٚرتالبب اٟ ٚ،رترترترت

ثبببيرتتّببب  رت، بببٛرتٔتشبببى ٔارتيفرت ٔاٟببب ِي،رت

تؼببببٕهرتٔبببببٕهرتببببب رتالبببب ٔاٟ رتبشببببلا ٚ،رترترترت

ٔ شببب ِٔارتعمبببٜرت  ٖتّبببا،رتٔاببباُرتابببنرترترترت

ٔا بب رتوببٍّيرتٍٖت بب رت ُرتدبب  رت  بب ِيرتوببَرترترت

 اٟ تْرتا٘رتدب  رتبلب ٓرتوااطب ٚ،رتٔت مبلرترترترترت

ػبببب ،اّٟارتتاشبببب رت مىّببببارترترت الاٍاٌببببٛرتوببببَرترت

اٗل ببزُٔ،رت،ؼببٛرتعىٗرببٛرتت وببزرتالارتع ببزرترترترت

شببباُرتعبببَرتاخلببب ٔ رتوبببَرت اٟببب ٚرت،بببب عٓرترترترترترتٌات

لاحببببثرتعببببَرتالـببببٗرٛ،رتٔعغببببيرتذلألتببببْرتارت

احل ٖببٛرتاّببٕرتورٗبب رت اخببنرت اٟبب ٚرتوغمرببٛرتترترترترترت

رترترت )وببَرترتٖت بب  رتعمببٜرتاخلبب ٔ رتوٍّبباعرتيفرت،ؼبب

ٖ انرتاحلؼ ًرتٔوَرتٖـ ض(رتعمنرتٖاحثرت

 رتمعَرتعىنرتٔترتٖٕا ،رتِٖٕٔيرت ٔمتْرت ٌْرتٔ

ٔت رت،رتٖٔ مببلرتوٍّببارت ُرتتبباِلرتوبب رتابعىبجمل رت

ٖببباًرتعٖ ىبببارتٖرببباعرترت الارتبٗبببترت ِمبببّارتعببب ٚرترت

عاتاببْ،رتٖٔشببتغنرتالا ػببٛرتلشبب ،ٛرتوامبب رتوببَرترت

هرتوَرتبٗترتم اٌْرتالغاٟا ،رتٔ  رتٖلبٕ رترتا ا

الارتبٗتبببْرتنببب رتاٗبببْرتلؼببب رتٖشببب ،اُرتوٍبببْرترترت

ا بببباه،رتٔيفرتػببببااترتالٗببببًٕرتالتببببال٘رتٖاامبببب رترترت

ب مم٘رتط اٛرتو رتالمؼب ،رتالمباَٖرتاع ابارترترترت

ٌّىبببارتسببب ،ارتا ببباهرتوٍبببْ،رتلكبببَرتالٍربببٕ رترترترترترت 

ااٌبببببترتوببببببزٔعٚ،رتٔاخببببببأٓرتالارتا عابببببب رترت

لمتحرٗ رتولْ،رتِكاارتس  رتابنرتال ب ارترترت

ٖؼبا رتلؼباعرتيفرترترتُرت بٕمّْ،رت تٜرت  رت، عرت

،ؼببٛرت) ابب ٓرتالتىمبب (رتوراعٌببٛرتا ٖاببٛرتببب رترت

التىم رتالظ ،٘رتٔالغ بب٘،رتالتىمب رتالظب ،٘رترترترت

ٖلتىبب رتعمببٜرتالذتهرتالظببعؽرتلٍاشببْرت وبباًرترترترترت

وببب ٖ رتاللىبببنرتاببب٘رتٖ ؿبببٜرتعٍبببْ،رتبٍٗىبببارترترترت

التىمبب رتالغ ببب٘رتٖلتىبب رتعمببٜرت عاسببٛرتٌرببا رترترترت

ؿبببلنرتوببب ٖ رتاللىبببن،رتٔول ابببٛرتال  ٖربببٛرترترترت

ا ٍاسببببباٛرتلمشبببببٗ  ٚرتعمٗبببببْرتلمٕػبببببٕهرتالارترترت

للمٗا،رتٔاحلؼٕهرتعمٜرتعاتلرت عمٜعرتا  اتلرتا

،ؼبببٛرتتتىٗبببزرتبابسبببمٕبرتالشبببمصرتٔا لبببر،رترت

ٔاحلٕاعرتال  ٖنرتالظٗ عرتيفرت،ؼٛرت)ا اتات(رت

ٖشع رتالكاتلرتوَرتمحا،ٛرتالظباابرتالباَٖرترترت

خت عّيرتاتاٚرتتلىنرتاتا ٛرتيفرت اٌٛرتب  ٖرٛرت
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،رتواتكبب ٚ،رتٔتل بب٘رتاببجملرتوببٍّيرتواتا ببا رترترترت

ٔعٍبببببٕاُرتبٗتّبببببارتالبببببِٕى٘،رتاببببب٘رتٖببببب تٕارترترت

 ٍ ربٛرت شبٛرتعظب رترترترتللٍ ِا،رتٔنتى رتيفرتا

طابارتٖاتظُٕرتعَرتبٗتّبارتا زعبًٕ،رتٍٖٔب بُٕرترترترت

رت  ّببي،رتاربب رت البببٕارتواببال رتاببا ٚرتمثٍبببا رترترترت

لمىظ ٔبا رتال رت غ تّيرتب ماّا،رتٔأِىترت

ٌبببْرت اٗاّببباعرتيفرت،ؼبببٛرت ابببنرتٔا ببب رتوبببٍّيرت

)اللؼبببابٛ(رتٖشببب ارتالمبببؽرت رٗابببٛرتسبببٗ ٚ،رترت

ٔترببببباعرتعمٗبببببْرتالظببببب اٛ،رتٔوبببببَرتخبببببجملهرت

التحرٗرببببا رتعببببَرتوؼبببب عرتوبببب٠ رت ٔتعرتيفرترت

ٌكتظبببنرت،بببٕا ٚرتوظبببّٕعٚرتتببب ٖ رترتاحلرٗابببٛ

ٖربًٕرتب عىباهرتبٍباٞرترترترترتلم عاعٚ،رتٔعمجمل رتٔا ا 

رلالاٛ،رتٖٔش ارتا ٕا رتوَرتور رتعىمْرتعٍب رترت

رتلمرىبباع،رتٔوّ بببا رتال ٔلببٛرتٖٔاٗلّببا،رتٔٔابب ا 

لمىجملبببببصرتالٍشبببباٟٗٛ،رترتلمببببّ َٖٔ،رتٔوّ بببببا 

ٔ ببب رتٖـبببحكرتالمبببؽرتوبببَرتااتظبببااا رترترترترت

الظبببب اٛ،رتٖرببببٕهرتلببببْرتؿببببابطرتالظبببب اٛ رترترترت

ي(،رتطببب فرتوبببٍّ  ٌبببترترت)ااببباحرتؿبببحكا 

ٖش َرتالمؽرتمثاٌٗٛرت طّ ،رتٖٔتٕبرتٖٔؼا رت

،رتطببب ٖاا رت،رتٖٔلىبببنرتعىبببجمل ػببباحلا رتوٕااٍبببا 

س ،ٛرتبشٗ ٛرتتكظبنرتلٍبارتاشبا رتاجملتىب رترترترترت

)الاٗبببببببترترتبكبببببببنرت طبببببببكالْعرتيفرت،ؼبببببببرت

احل ٔ ٙ(رتٍٖتر رتالكاتلرتال ٔت ،رتٔعب ًرترت

ٔمببٕ رتتٍ ببٗيرتلمشببكَ،رتاشببااَرتالاٗببترترترترت

احلبب ٔ ٙرتترتٖشببت ٗ رتالظببكٕٝرتلمظبب اٛرترترت

 بب رتٖرببتحيرتلببؽرتبٗتببْ،رتاالظبب اٛرتوٗمببْرترترت

اللبببب٘رتاةٍ عوببببٛ،رتٔاةٍ عوببببٛرتوٗمببببْرتالارترت

ُرتالاٗببترتاببنرت،شببيرتوٍببْرترترترت الاببٕلٗص،رتمبببارترت

تٍتّ٘رتالرؼٛرترتتاب رتالارتمّٛرترلتماٛ،رت خ ا 

 ٗبببثرتٖاربببٜرتالمبببؽرتيفرترتبظبببكنرتا ٖبببن،رت

الاٗببببترتٖظبببباعاّيرتالبببباوّيرتٔطبببب ابّي،رترترت

ٍٖٔـببيرتاللببّٗيرتلؼببٕؾرتنخبب ُٔ،رتٖٔتٕ،ببنرترترترت

عببَرتالظببكٕٝرتعمببّٗي،رتاربب رتػبباعرتبٗببٍّيرترترترترت

ُرت خابببزرتٔومبببب عرتيفرت،ؼبببٛرت)اٗببببنرتنببببلرترترت

ٖكببُٕرتعٟببٗصرتالام ٖببٛ(رتتببتيرتا ٍااشببٛرتعمببٜرترت

عٟاسٛرتالام ٖٛرتب رتا ب ع٘رتاللباً،رتٔا عتباعرترترترت

،رتاببنرتٔا بب رترتابوبب٘،رتٔالبباٙرتٖلىببنرتبرببات رترترت

،رتٔوبَرتخبجملهرتخ اباتّىبارترترترت نرت زبا وٍّىارتمي

ٖكظنرتانرتوٍّىارتعٕٗبرتاآلخ رتب  ٖربٛرترت

سبببباخ ٚرتٔخاٗ ببببٛ،رتٔال عاٖببببٛرتاتٌتعابٗببببٛرترترترت

وّزلٛ،رتٔالااٟزرتٍٖىب٘رتث ٔتبْرتاخلاػبٛ،رتٔترترترترت

ٖربب ًرت ٙرتخبب وا رت رٗرٗببٛرتلمامبب ،رتٖٕؿبب رترترترت

الكاتبببلرتذلبببكرتب سبببمٕبرتسببباخ رتتذمعرتيفرترترترت

،ؼٛرت)ال ٍ  ٚرتذا رتا زوباع(رتٖاتبت رتولىبنرترترترت

 زوبباع،رتٌٔكتظببنرتتٌتببا رتال ٍببام رتذا رتا

 ُرتانرتا ٕا رتابٔلٗٛرتٔالر  رتوشتٕع ٚرتوَرت

 و ٖكببا،رتٖببتيرتبىٗلّببارتٖٔكتاببُٕرتعمّٗببارترت

)ػببٍاعٛرتٔاٍٗببٛ(،رتٔبشببالرتػببلٕبٛرتتبب و رترترت

ا بببٕا ،رتػببباعٔارتٍٖت بببُٕرتا بببزاو رتاربببط،رترترت

ٔ  رتٍٖـجرتال لاًرتيفرتال ٍ ب ٚرتاللا ٖبٛ،رترترت

ٖشتع وُٕرتا زوباع،رتٔال  ٖبنرتيفرتالرؼبٛرترترترت

ٍاعٛرتخاباعرتعبَرتالؼبرترترت ُرتالؼحنرتٌظب  رتابرت

الٍاِـببببٛ،رتٔ ُرتال ٍببببام رتال اٗببببٛرتذا رترترت

اـنرتوَرتو ٗمتّارتابٔعٔبٗٛ،رتٔ ٌّيرت ا زواعرت

ٔعظببب َٖرتومٗبببُٕرتاٍ ببب ٚرترتٍٖت بببُٕرت شبببا 

عرتيفرتِآرتالرؼٛرتٖشع رتالكاتلرتوَرتسٍٕٖا 

ا عببببباٞا رتالت بببببٕعرتيفرتالؼبببببٍاعٛ،رتٔوبببببَرترترت

ااذٖببببلرتالؼببببحااٛرتا  تز،ببببٛعرتيفرت،ؼببببٛرترت 



 الساخر الكبري عزيز نيسني

 

 871 

 

 (رتٔتلينرتالظ اٛرترت-ا-ً- -)غ

 بببب رتالتا ٖمٗببببٛ،رترترتال اٗببببٛرتا شبببباِىٛرتلمررت

ٌتلبببب فرتعمببببٜرتاٍببببُٕرتم ٖبببب ٚرتيفرتالٍؼببببلرترت

ٔات تٗاه،رت ٗثرتٖاٗلبُٕرتالر ب رتالتا ٖمٗبٛرترترترت

سلاعرتباِ ٛرتحب ٛرتار اٌّارتوَرتالشبٕا،رترت ب

سبببالٗلرتٔػبببلٕبٛرتت وٍّٗبببا،رتٌٔكتظبببنرتاب

رترت )ترابببنرتا (رترتاخلاٗ بببٛرتيفرتالاٗببب ععرتيفرت،ؼببب

الشبببٗ رتمحبببزٚرتعمبببنرتغبببينرتٔ ٗبببنرتٔمظببب رترت

ٖبب ع٘رتالتبب َٖ،رتٔ ثٍبباٞرتػببجملتْرتخت بب رتلببْرترترترترت

عرتمٍّىٗبببٛرتيفرتاسبببتغجملهرتاآلخببب َٖ،رترت اكبببا

ٔت اٗعرتوشت م ٙرتبٕٗتْرتالك  ٚ،رتا٘رت

ٖؤم ِارتبشبل رت عمبٜعرتيفرت،ؼبٛرت)اٗبنرت رترترترترت

الربباعرتعمببٜرتمحبب ٙرتالشببى (رتٍٖتربب رت  اٞرترت

،رتٔعبببب ًرت،بببب عتّيرتعمببببٜرت١الظبببب اٛرتالشببببٗ

الربباعرتعمببٜرتاجملبب ًرتاوبباعب،رتٖٔراـبببُٕرترترترترت

عمٜرتعب  رتابا رتوبَرتابطبعاؾرتاآلخب َٖرترترترترترت

حبٗببببثرتترتٖارببببٜرتوكبببباُرتلبببب ٝرتالظبببب اٛرترترت

تٗلابّيعرتِكبباارتٖت ببٕهرتبٍببارتالكاتببلرترتتسبب

يفرتعببٕاملرتوتٍٕعببٛرتٔغ ٖاببٛ،رتٖٔل اٍببارتعمببٜرترترت

طعؼبببٗا رتا ٖابببٛرتٔوتٍا،ـبببٛ،رتٔنبببابٍارت

ب سببببمٕبْرتالشببببمص،رتٔ ٕاعاتببببْرتالظببببٗرٛ،رترترترت

رتٌٍارتو رتااتلرتع ٗيع ٔحنصرتب

رت
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السخرية والفكاهة في 

  الشعر السوري الحذيث
  د. نزار بريك هنيذي 

 أديب وباحث سوري      

 

 

 

كحٌرًا ما هجد الوقاد والتاخحٌن ًخلطون ةٌن مفهومي )األدب الساخر( 

فّوًا واخدًا، سواء في الدراسات التي تتواول و)أدب الفكاهث( وًعّدوههما 

تراجوا العرةي، أو التي تتدث في األدب الددًث أو المعاصر. ومن الواضح 

أن ستب هذا الخلط ًعود إلى أههما كلٌهما ًعمالن على اهتزاع التسمث 

مننن الجمهننور المسننتمل أو المتلقنني، ةننالرا  مننن أههمننا ًختلفننان فنني 

والغننر ، كمننا سننوداول أن هسننتقر   لنن   الطتٌعننث والتوٌننث واألسننلوب

 ةاستعرا  هما ج من الشعر السوري الددًث.

ٚيٓٓطًقققلحبىحبا ٓققق حبنٚاألحبَقققٔحب   قققٌحبحبحب

 يًػققٟٛفحبؾققحبث حبا ٓقق حبةققٔحبَقق  ٠حب ؾهقق٘ حبىحبحبحب

َعجققِحب  طققٝيحبىحب يًػقق١ حبٚيققلْ ٙحبٜكققٍٛ حبحبحبحبحب

ّ حبحبحبحب   يؿ نٗقق١ حبنققٌحب ي ُقق هتحبؾهقٗقق حب يكققٛ

َاً قلكحب يهقق ّفحبحبحبحبحب ّ حب تؿهٝٗق ألفحبٚؾ نٗق احب يكقٛ

٘احبحبحب  حبٚ اشِ حب يؿهٝٗق١حبٚ يؿه ٖق١فحبٚ يكؿهقق

ِ حب ٌّ حب ؾًٍقققق  يكعّجققققماتحبَققققٔحبقٛيقققق٘حبةققققس حبٚيقققق

تؿهٕٗٛ فحبٚقٛيق٘ حب ؾق نٗ  حبنٟحبْق ةُ فحبحبحبحب

٘  حب“ حبؾهٗ “ٚ ؾرح حبنظرٜٔفحبٚهيٌحبؾ ِه

٘  حبٜكعجقققمفحب َعج قققمحبَققق حبٖقققٛحبؾٝققق٘تحبٚؾ نققق

ٚخنًقققق١حبؾ نٗقققق١ حبَعج قققق١تحبَٚٓقققق٘حب ٝ قققق حبحب

 يؿ نٗققققققققق١فحبٚي ٤ْققققققققق حب  ؾهٖٛققققققققق١ حبنٟحبحب

  ةجٛ قق١ فحبٜٚكطقق  لحبٖققال حب يهقق ّحبَقق حبَقق حبحب

تحب يالٟحبٜكقٍٛحبمقُٔحبحبحبي ٤حبىحب يص ٕحب يعرب 

َقق حبٜكٛيقق٘حباقق حبَقق  ٠حب ؾهقق٘  حب ؾهقٗٗققِحبحبحبحب

َاً لحب يه ّ حبنطرؾِٗتحبٚ اشقِحب يؿهٗق١حبحبحب

ٚ يُؿه ١ٖتحب  يضِفحب جلٖٛرٟ حب يؿ ه ٖق١حبحب

٘ حب يريقٌتحبؾٗقٛحبؾهق٘حبحبحبحب   يؿكلتحبَصلهحبؾ ِه

٘ا حبحبحب إث حبن ٕحبطّٝمحب يٓؿضحبَّس حق ألتحبٚ يؿ نق

 هّس حفحبٚىحبحلٜثحبنْض حبن ٕحب يٓيبحب ق٢ًحبحب

 يٓقق طحبَقق حبحبحب هللحبةًٝقق٘حبٚشققًِتحبَققٔحبنؾهقق٘حبحبحبحب

  يبفحب يؿ ن٘ حب ه زحفحبٚىحبحلٜثحبزٜقلحب قٔحبحبحب

ث    حبنْ٘حبن ٕحبَٔحبنؾه٘حب يٓ طحبإث حبخق حبحب

َ حبنًٖ٘فففحبٚ يؿهق٘ حب يطٝقمحب يقٓؿضتحبٚققلحبحبحبحبحب

٘ حبؾ ه ٗ ألفحبن ٛحبزٜل حبهيٌحبؾه٘حبٚؾ ن٘حب ؾِه

ٚؾٝهٗقققققققق ٕتحبٖٚققققققققٛحب يطٝققققققققمحب يققققققققٓؿضحب
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 هّس حفففٚ يؿهققق٘حب يقققالٟحبذنقققّل حبن ققق   ٘حبحبحبحب

حبٜٚض هِٗففف حب

ًققٝلحبؾ يؿه ٖقق١حبإثٕحبٖققٞحب يهقق ّحب هحبحب

٘احب ق٘حب يكقّٛحبىحبحبحبحب  يٓ ةِحب هعجمحب يالٟحبٜكؿ ن ق

يًصقق تِٗحبَٚصقق َر تِٗتحبنُقق حبٜكضققلحبَققٔحب

ّٝٓق٘حبَعق يِحب يًػق١حبىحبحبحبحب    ٌحب يًػٟٛحب يالٟحبت 

تر ثٓ حب يعر ٞفحبٖٚال حب هع٢ٓحباحبٜ كعلحبن ري ألحب

ةققققٔحب هصققققطًلحب    ققققٞحب يققققالٟحب شققققككر حبىحبحب

نكقققققمحب   بحب  ققققققلٜثتحبؾكقققققلحبةققققققر ف حبحبحب

  هعجقققققِحب هؿّصقققققٌحبىحب   ب حب يؿه ٖققققق١حبحبحب

ٔاحبحه ٜق١حبنٚحبحبحبحب ُّ   ْٗ  حب ْ  ه٠ٌحبنٚحبطرؾق١حبتكضق

خققققي ألحبٜ عققققثحبةًقققق٢حب يضقققق وتحبٚتهققققٕٛحبحبحبحب

َهكٛ ققققق١حبنٚحب هٝققققق١فحبٖٚقققققٞحبىحب يٓ قققققرحبحبحب

غ ي قق ألتحبٚيهٓٗقق حبتققر احبىحب يعققعرفحبٚقققلحب ققرزحبحبحب

ةل حبَقٔحبظدصقٝ احب يؿه ٖق١حبىحب يكقلِٜحبحبحبحبحب

ٚ  ققققلٜثتحبٚنق ققققٌحب يٓقققق طحبةًقققق٢حبلقققق حبحبحبحبحب

ّٓؿٛ حبؾه ٖقققق تِٗتحب نخ قققق هِٖتحبنُقققق حب قققق

حب ٓٗققق حبؾهققق ٕحبَٓٗققق حب يٓكقققلحب ايكُققق ةٞتحبٚ

 يصٝ شقققققٞتحبَٚٓٗققققق حب    قققققٞفحبٚققققققلحبٜ ًقققققؼحبحب

ٞححبحققل حب يي ةقق١حب قق ٕحبٜضقق وحبَققٔحبحبحبحب  يؿهقق ٖ

َآشققٞحب  ٝقق ٠حبٚااّحب يعققعٛبفففٚ يؿه ١ٖحبحب

تؤ ٟحبإىلحبيقٛ حبَقٔحب يٍقرفحبٚ يلة  ق١حبشقٛ ٤حبحبحبحبحبحب

  يهًُقق١حبنٚحب كصققٜٛرحب صصقق ٥يحب يػرٜ قق١حبحبحب

ٌححبؾه ٖققق١حبتًكققق٢حب ٚ يعققق ث٠فحبيهقققٔحبَققق حبنققق

 يٓجقق حتحبؾقق   ٤حب يؿه ٖقق١حبٜكطًققمحب ر ةقق١حبحبحبحبحب

حب 1 س٠ف نشًٛ ١ٝحبَكُٝ

ٚققققلحبيقققق ٤حبىحب َعجقققِحب هصققققطً  احبحبحب

    ٝقق١  حب حققضحب يؿه ٖقق١حب هققؤ ٟحبإىلحبيققٛحب

َققققٔحب يٍققققرفحبٚ يلة  قققق١فحبٚحُٝٓقققق حبتكعًققققلحبحبحبحب

 يه١ًُحب  هس ححبؾحبْٗق حبتٓط قلحبةًق٢حبققله احبحبحبحبحب

 يرؤٜقق١حبٚ يؿٗققِحبنٚحب يكعقق ريحبةُقق حبٖققٛحبؾهقق٘حبحبحبحبحب

َصٌحبَق ريحبيًضق وفحبٚتريق حب يؿه ٖق١حبىحبحبحبحبحب

 طققٌحب  ٍٚحبإىلحب يكعققرفحبةًقق٢حب صصقق ٥يحبحب

 ث٠حبٚ ص هي١حبة٢ًحب ه يٛفحبىحب يػرٜ ١حبٚ يع

َٛقققققـحبنٚحبؾعققققٌحبٚ يكعقققق ريحبةٓٗقققق فحبٚيٝصقققق حب

 يؿه ٖقققق١حب  ٥ُقققق ألحبخؿٝؿقققق١حبٚ  ة قققق١حبةًقققق٢حبحبحبحب

 ا كٗقققق غتحبهغققققِحبَكققققلهتٗ حب يل ٥ُقققق١حبةًقققق٢حب

ٌّحبنٚحبَق ريحبيًضق وفحبٚققلحبحبحبحبحب إ ه ىحبَ حبٖٛحبَصق

نك قق حبيققٛهغحب يٝققٛاتحبٖٚققٞحبَققٔحبهٚ ٥ٝققٞحبحبحبحبحب

 يكرٕحب يك ش حبةعقرحبٚاحبٜعقرفحبةٓٗق حبٚيعٗق حبحبحبحبحب

يققكؿهريحب  يؿه ٖقق١تحبإٕحب يؿه ٖقق١حبٖققٞحب حبحب

 ه زححبٚ يعقعٛهحب جلق  تحبٖٚٓق ىحبؾقرٚمحب ق حبحبحبحبحبحب

حبحب 2  يؿه ١ٖحبٚشرة١حب ي ل١ٜٗ 

نَقققق حبةققققٔحب   ققققٌحب يًػققققٟٛحبهصققققطًلحبحب

  يصدر١ٜ تحبؾحبٕحبَعجِحب  طٝيحبىحب يًػ١ حب

ٜكٍٛحبا حبَ  ٠حب شدر حبَ حبًٜٞ حب شدرحب ق٘حبحب

َٚٓ٘فحبٚ يصدر١ٜحبَصلهحبىحب هعٓٝ تحبٖٚقٞحبحب

 يصقققدرٟحبنٜضققق ألفحبٚهيقققٌحبشقققدر٠ حبٜصقققدرحبحبحبحبحب

درحبَٓ٘فففٚ يصققدر٠ حب  يٓقق طتحبٚشققدر٠ حبٜصقق

َ حبتصدراحبَٔحب   ق١حبنٚحبخق  ّحب ق حبنيقرحبٚاحبحبحبحبحب

مثققٔتحبٖققِحبشققدر٠حبيققوحبٚشققدرٟفحبٚشققدراحبحبحب

 يصقققققؿٔ حبنط ةققققق تحبٚشقققققدرت٘حبٚشقققققدرت٘حب

حب نًؿك٘حبَ حباحبٜرٜل فحب

ٜٚكقققٍٛحب يصققق ٕحب يعقققرب  حب  يصقققدر٠ حبحبحبحب

 يض ه١فحبٚهيٌحبشدر٠ حبٜصدرحب  يٓق طتحبحب

ٚىحب يكٗالٜم حبٜصقدرحبَقٔحب يٓق طفحبٚشقدر٠ حبحبحبحبحب

٘احبحبحب َعٓقققق٢حبحبٜصققققدرحبَٓقققق٘فففحبٜٚكقققق ٍ حبش ققققد رتا

٘احبنٟحبقٗرت٘حبٚثيًك٘فففحبٚقٝقٌحب يصاقدرٟحبحبحب ش د رتا
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  يضققققققِتحبَققققققٔحب يكصققققققدريتحبٚ يِصققققققدرٟحبحبحبحب

  يهصقققرتحبَقققٔحب  قققس٤فففحبٜٚكققق ٍحبشقققدرت٘حبحبحبحبحب

حبَع٢ٓحبشّدرت٘حبنٚحبقٗرت٘ففف حب

ٚإث حبا ٓقققققققققق حبةققققققققققٔحب  يصققققققققققدر١ٜ حبحب

نُصقققققطًلحبن  قققققٞتحبمقققققلحبىحب  هعجقققققِحبحبحبحب

 هؿصققٌحبىحب   ب حباقق حبَقق  ٠حب يصققدر١ٜتحبحب

 يقالٟحباحبحبَ حبًٜٞ حب ْٛعحبَٔحب  شقًٛبحب  ق ز حبحبحب

ٜصققكدلّحبؾٝقق٘حب  شققًٛبحب جلققّلٟحبنٚحب هعٓقق٢حبحبحبحب

 يقققققٛ قعٞتحب عضققققق٘حبنٚحبنًققققق٘فحب ققققق ٕحبٜك ققققق حبحب

 هقققققكهًِحبطرٜكققققق١حبىحبةقققققر حب  قققققلٜثحبحبحبحب

 عهضحبَق حبكهقٔحبنٕحبٜكق ٍفحبٖٚقٛحبنشقًٛبحبحبحبحبحبحب

ظقق ٥ حب قق حب يع َقق١حبٚ    قق ٤حبةًقق٢حب يصققٛ ٤تحبحبحبحبحب

ٚقّلَٛٙحب عهٌحبش خرففحبٖٚٛحبنشًٛبحبٜك ع٘حب

 يؿ شققققؿ١حب قغرٜققققلحبةًقققق٢حبطرٜكقققق١حبطققققرححبحبحب

حب رحب  جلٗقٌتحبٚققٍٛحبظق٤ٞحبحبحبحب  ش١ً٦حبَ حب يكٍق 

ىحبَعر حبثنقرحبظق٤ٞحباخقرفحبَ قٌحبشقدر١ٜحبحبحبحبحبحب

شكر ًحبىحب  ٚه احبنؾ طٕٛحب ييتحبتكُٝقسحبحب

  يكٍ ٖرحب  جلٌٗحبٚ يكٍق ٖرحب  يػ ق ٤تحب ػٝق١حبحبحبحب

ٚ ققققٛي٘حبإىلحب ييٖقققق ٕحبةًقققق٢حبهنٜقققق٘فحبَٚ ققققٌحبحبحبحب

ّ  يعقققققق ةرحب٠٤٦-٠٦شققققققدر١ٜ يٛؾٝٓ ٍ

 يرَٚققق ْٞحب يصققق خرفحبٚ شقققكدلّحب  شقققًٛبحبحبحبحب

 يصق خرحبىحب يعصقرحب  قلٜثتحبٚغقل حبتٝقق ه ألحبحبحبحبحب

ٌققق ٖر ألحبق ي ققق٘حب يٓكقققلحب يققق ثعتحبَ ٌ نْققق تٍٛحب

نَقققق  حبيْٛ ثقققق ٕحبحب“فحب رْ ه ظققققٛ“ٚ“حبؾققققر ْض

شقققٜٛؿ  حبؾكقققلحب ظقققكٗرحب  ْكك   تققق٘حب هٛيققق١حبحبحب

حبحب 3  ي ثة١حب    ٠ 

ٚىحبتعرٜققـحب  يصققدر١ٜ تحبشققٓجلحبَققٔحب

محب يكعققق ريتحبٜكقققٍٛ حبإْٗققق حب طرٜكققق١حبَقققٔحبطقققرحبحب

ٜصكعٌُحبؾٝٗ حب يعديحبنيؿ ٌ ألحبتكًمحب هع٢ٓحب

ِاحبحكٝكقق١ألفحبحبحب إىلحبةهققضحبَقق حبٜكصققلٙحب هققكهًق

ٖٚققٞحب ققٛه٠حبَققٔحب ققٛهحب يؿه ٖقق١حبتعققر حبحبحبحبحب

 يصققًٛىحب هعققٛغحبنٚحب  خطقق ٤حب يققيتحبإٕحبؾطققٔحبحب

إيٝٗ حبٚةرؾٗ حبؾٓق ٕحبَٖٛقٛبحبمق ّحب هعرؾق١تحبحبحبحبحب

ٚنحصققٔحبةرمققٗ تحبتهققٕٛحبح٦ٓٝققالحبىحبٜققلٙحبحبحبحب

فحبٚشققققٓجلحبَققققٔحبٜكققققٍٛحب 4 شقققق ح ألحبوٝكقققق أل 

 حب ٖقققٞحبطرٜكققق١حبىحب يقققكٗهِحب هرٜقققرحبحبحبحبنٜضققق أل

ٚ يكٓققّلهحبنٚحب  جقق ٤حب يققالٟحبٍٜٗققرحبؾٝقق٘حب هعٓقق٢حب

 عهضحبَ حبٍٜٓق٘حب قْصق ٕتحبٚهَق حبن ْق حبحبحبحبحب

ٛهحب ي  غققققق١حبةٓؿققققق ألحبٚإخ ؾققققق١حبحبحبنةٍقققققِحب قققققحب

حب 5 ٚؾكه أل 

ٚ   بحب يص خرحب ٜؿضلحب يك لحبٜٚعّرٟحب

 يكٛ طققؤفحبٚ يصققدر١ٜحب ققاليوحبٚشقق١ًٝحبهٛ يٗقق١حب

   ااحب يله َٝق١حب يقيتحبققلحبت قلٚحبَٗٛيق١حباحبحبحبحبحبحب

ّٚحبىحب  ٝقق ٠تحبَٚققٔحبٖٓقق حبت ققلٚحبح يقق١حبحبحبحبحبتكقق 

   بحبإىلحبٖققالٙحب يككٓٝقق١حبةققيحب يعصققٛهفحبؾًققِحبحبحب

حبحب 6 رنٌحبةصرحبَٔحبتٌٛٝؿٗ ف 

ٖٚهال حبملحبنٕحب يؿرمحب   شقِحب ق حبحبحب

 يؿه ٖقق١حبٚ يصققدر١ٜتحبٜهُققٔحبنش شقق ألحبىحب

نٕحب يصققدر١ٜحبيٝصقق حبكققر حبنقق ّحبلٝققٌحبحبحبحب

طرٜققـحبنٚحبهٚ ٜقق١حبحققل حبنٚحب ؾكعقق ٍحبَعقققٗلحبحبحبحبحب

ٜقققق ريحب يضقققق وحب يققققي٤ٟحبٜٚٓعققققرحب يصققققع  ٠حبحبحب

  ققٛهتحبٜكؿهقق٘حب قق٘حب يٓقق طحبٜٚكصقق َرٕٚحبحبحبحبٚ 

ؾٝققق٘حبىحبيكققق ٤ تِٗحبٚشقققٗر تِٗتحبنُققق حبٖقققٞحبحب

حقق ٍحب يؿه ٖقق١تحبٚإققق حبتكققّٛحب يصققدر١ٜحبىحب

  شقق طحبةًقق٢حب شققكٗل فحبغققرِٜحبَقق تحبشققٛ ٤حب

نققققق ٕحبظدصققققق ألحبحكٝكّٝققققق ألتحبنٚحبظدصققققق١ٝحبحب

 ةك  هٜقق١تحبنٚحبظقق٦ٝ ألحبٜكعًققلحب ققاليوحب يػققرِٜحبنٚحبحب

ٍححبةًٝق٘تحبٚثيقوحبيك كٝققلحبحبحبحبحبحب ٜٓكصقمحبإيٝق٘حبنٚحبٜقل



 السخرية والفكاهة يف الشعر السوري احلديث

 

 275 

 

  ٘حبىحب اجتقق ٙتحبٚإٕحبغ ٜقق احب ققل ٠تحبتكعققحبحب

ن ْقق حبقققلحبتكؿقق ٚاحبىحب يعققل٠تحبن يٓٝققٌحبحبحبحبحب

َٓققققق٘حبٚإمققققق  ىحب يٓققققق طحبةًٝققققق٘حبٚنصقققققرحب

ظقققٛنك٘حبٚإثايققق٘حبٚاطقققِٝحبٖٝ كققق٘فحبٚققققلحبحبحبحبحب

تكٓققق ٍٚحب يصقققدر١ٜحبنٜضققق ألحبؾهقققر٠حبَققق تحبنٚحبحبحبحبحبحب

١ّٝألتحبحبحب ةكٝققل٠تحبنٚحبهَققس ألتحبنٚحبَصقق ي١تحبنٚحبقضقق

 ػٝقق١حب يككًٝققٌحبَققٔحبنُٖٝكٗقق تحبٚتققٓؿريحب يٓقق طحبحبحب

حبَٓٗ تحبنٚحبظ ِٓٗحبملٖ حبٚت يٝ ِٗحبةًٝٗ فحب

ٚىحب  كٝكقق١تحبؾققحبٕحب يصققدر١ٜحبيٝصقق حبحبحبحب

ٌققق ٖر٠حبحلٜ ققق١حب يعٗقققلحبىحب يعقققعرحب يعر قققٞتحب

ؾُٓالحب يعصرحب جل ًٖٞحبٜٓلهحبنٕحبملحبظق ةر ألحبحب

ملحبًٜج حبإىلحبظهٌحبَقٔحبنظقه ٍحب يصقدر١ٜحبحبحبحب

ٖٚققٛحبٜعقق رحبنغر مقق٘حب هكعققل ٠تحب ققٌحبإٕحبَققٔحبحبحبحبحب

 ي ققق ح  حبَقققٔحبةقققل حب يصقققدر١ٜحب غرمققق ألحبَقققٔحبحب

نخطققققققرحب غققققققر  حب   بحب يعر ققققققٞحبظققققققعرٙحبحب

لّحب يعقق ةرحب يكققلِٜحبحبفحبٚقققلحب شققكدحب 7 ْٚ ققرٙ 

 يصققققدر١ٜحبشقققق ح ألحبٜٗجققققٛحب قققق٘حبخصققققَٛ٘حبنٚحب

نةل ٤حبق ًٝك٘تحبَ ًُ حب شكدلَٗ حبيًكع ريحبةقٔحبحب

َٛقؿ٘حب يٛيٛ ٟحبَٔحب يع ملحبٚةلّحبهم ٙحبةٔحب

 يٍقققققرٚفحب هعٝعققققق١ٝحبٚ ايكُ ةٝققققق١حب يقققققيتحبحبحبحب

ا  رٙتحبٚةلّحبهمقٛخ٘حبهق حبٜكق حبةًٝق٘حبَقٔحبحبحبحبحبحب

ًٌِتحبٚةلّحب ْصقج َ٘حبَق حبَق حبٜعقعرحب ق٘حبَقٔحبحبحبحبحبحبحب

 آلؾققق متحبحب يكٗقققرحبٚ ْعقققل ّحب يعقققلٍحبٚ ْصقققل  حبحبحب

َ ًُققق حب شقققكدلّحب يؿه ٖققق١حبنٜضققق ألحبيكطعقققِٝحبحب

َر ه٠حب يٛ ق حب ع٤ٍٞحبَٔحب يطر ؾ١حب ييتحبتصع٢حب

إىلحبهشِحب  كص ١َحبختؿٞحبٚه ٤ٖق تحبىحبنق ريحبحبحب

حبفَٔحب  حٝ ٕتحبَ َلحب  سٕحبنٚحب  ش٢

ٚىحب يعصرحب  لٜثتحبٚيقلْ حبنق ري ألحبحبحب

َققققٔحب يعققققعر ٤حب يققققالٜٔحبٜكصققققؿٕٛحب  يرز ْقققق١حبحبحب

ٚ جلّلٜققققققققق١تحبٚ يقققققققققالٜٔحبملحبرنريقققققققققٛ حبىحبحب

 يعقققعر١ٜحبةقققٔحب  ُقققّٛحب يع َققق١حبحبحبحبنغر مقققِٗحب

ٚ يكضقققق ٜ حب يهققققي٣حبٚ هعقققق ْٞحب يصقققق ١َٝتحبحب

ٜصققققكدلَٕٛحب يصقققققدر١ٜحبنحٝ ْققققق ألحبيًككرٜققققق حبحب

خبصققَِٛٗحبٚ  ققس٤حب ٗققِحبٚإمقق  ىحب يٓقق طحبحبحبحبحب

ٍاحبٖال حب  شقًٛبحب هقرححبحبحب ّٛ ةًِٝٗتحبٚ اليوحبٜك 

حبإىلحبش ححبيلٟحبىحبَعرن١حبيّل١ٜفحب

ؾٗال حبهَسحب   ق ي١حبٚ جلس يق١حبىحب يعقعرحبحبحبحب

حب يصقققٛهٟحب  قققلٜثتحب يعققق ةرحب قققلٟٚحب  جل ققٌق

ًٜج حبإىلحب يصدر١ٜحبيٝٓ ٍحبَٔحبظدص١ّٝحب يقٛزٜرحبحب

حبىحبَٓسيقققق١حبنصققققر٣حب ٚحبحب حبْؿصققق٘ق  يققققالٟحبٍٜقققٔق

حبحب  يكٝصقرتحبَٚقق حبةًقق٢حب يٓقق طحبإاحبنٕحبٜكققلَٛ حبيق٘ق

ؾرٚ حب يط ةق١حبٚ يقٛا٤حبٚنٕحبذنُقلٚ حب هللحبإث حبحبحبحب

ٔ حبةًِٝٗحب رؤ١ٜحبطًعك٘حب ي ١ّٝٗ  حبَ

ٌححب عققققققلحبٚزٜققققققرحب حبٜقققققق حبٚزٜققققققر ألحبٜطقققققق

حب 
ٕاحب حبٚ يعاققققققق حبىحبهن  ققققققق٘حبٚ يسَققققققق 

حب  
حبتضققققققٝ حبَٓقققققق حبإث حبزهحبهب حبْعُقققققق٢حب

حب 
ٕاحب حباتحبٚاحبمققققققققققققّج١حبٚاحبَٝققققققققققققس 

حب  
حبٚإث حبُؾقققققققق  حبنةقققققققق حب يٓقققققققق طحب األحب

حب 
ٕاحبحب ٓ وحب يرمقققق  حبؾًُققققٔحب قققق ؽحبحصقققق

حب  
حبٚهققققٔحبتا ع ققققلاحب جلُققققٛع حبؾٗققققٌحبز حب

حب 
ٕا  حبهحبٚاٜققققققق احبًَهققققققق٘حب ص قققققققق 

حب  
ِاحباحبيكٝصقققققرلحبنٚحبيهصقققققر٣ حبيهققققق

حب 
ٕا حبهاّ ققققق  حب يكققققق غحبٚ ز ٖققققق٢حب قٜقققققٛ 

حب  
حبٚنؿقققققق٢حبٖققققققالٙحب يرةّٝقققققق١حبةققققققّس ألحبحبحب

حب 
ٕاحبنْٗققققققق حبىحب حبهحقققققققق  هِحب ققققققققٓؿ 

حب  
ٚإث حبنق ٕحب ققلٟٚحب جل قٌحبىحبقصققٝلت٘حبحبحب

ٖققالٙحبٜصققدرحبَققٔحب يققٛزٜرتحبؾققحبٕحبْققس هحبق قق ْٞحبحب
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ٜصدرحبَٔحب  ١َحب ه ًَٗ حب ْٗ حب شكه ْ حب

إىلحب شقققك ل  حب يصققققًط ٕتحبٚ قققق هاحبنظقققق ٘حبحب

حب  ه ظ١ٝحب ييتحبتعًـحبىحبزهٜ ك٘ 

حبح حبتصريحبْص١ُحب  ٛ ٤ْ

ْٕ ّلحبَٔحب يصًط  حبت تٞحبَرشٛ

حبٚحّ ١ُحب يكُلحب ييتحبْ نًٗ 

حبت تٞحبَرشّٛحبَٔحب يصًط ٕ

حبٚقطر٠حب ه ٤حب ييتحبْعر ٗ 

ْٕ حبت تٞحبَرشّٛحبَٔحب يصًط 

١ٌَّحب  شرٖ  حبح حبتصرياحبن

ـاحبىحبزهٜ ١حب يصًط ٕ حبَ ظ١ٝألحبتاعً 

حبرنكٓلحب  طؿ ٍحبىحبنهح َِٗ

حبٚجتٗضحب يٓص ٤ففحب

حبٚتصكيحب يعُضحبة٢ًحبش ح تٓ 

حبَ ْعٓ ك ١ألحبشٛ  ٤فحب

نَققققق حبظقققققٗرٜ ه احب يقققققٓؿيتحبٚمققققق  عحبحب

هحبق قق ْٞحب  قصقق٢حب يصقق ر ٤تحبؾٝدّصققِٗحبْققس 

حبَ حبىحبيع ك٘حبَٔحب ٛهحبش خر٠حباثة١ 

ِْ حب حبَك٢حبتؿٗ

ِْففحب حبنٜ حبل ألحبَٔحب يص ر ٤حبملحبٜاًج 

٘ حبحبحب ٟححبَٓقوحب يٛيق ْٔحبٜ نٌحب جُلقل ه  َ حبٜٚ حب

حبٚ هعصِففحب

حب  ْٞحبئحبننٕٛحبٖٓ ففحب

حبهَ   ألحبىحبشج ه تْو

ٚهنشقققق ألففحب قققق حباافحب يققققرؤٚطحبةًقققق٢حب

حبخمل تو

حبٚم  األحبتسٜلحبةًٝ٘حبىحبمق٢حبَس   توففحب

ٌ حبحبْٚٗقق ٌاحبظققه ل ألحبؾققٛمحبَرَققرٙففحبتصققّج

حب صُ توففحب

حبحبَك٢حبتؿِٗ 

نُ حبٜصدرحبْس هحبق  ْٞحبَٔحب يعقعر ٤حبحب

ٚ يهك بحب يالٜٔحبيّٓلٚ حبنْؿصِٗحبَٚٛ ٖ ِٗحب

صلَقققق١حب يصققققًط احب يعر ٝقققق١تحبٚ همققققٛ حبىحب

نحضقق ٕحب يصقق  ؾ١حب يٓؿطٝقق١تحبٚاّٛيققٛ حبإىلحب

ّٛي حباحبتُِٗٗحبإاحب  َقٛ ٍحبٚ  ةطٝق احبحبحب َكص

ٝكقق١تحب يقيتحبختققرطحبنيصققٓكِٗحبةقٔحبقققٍٛحب  كحبحب

ٚمققٓعِٗحبَققٔحبن  ٤حب ٚهٖققِحب هٓكٍققرحبَققِٓٗحبىحب

 ٓققق ٤حبٚةقققٞحب جلُققق ٖريحبٚت صقققريِٖحب ققق يًٍِحبحب

ٚ يكٗقققققرحب يٛ قققققق حبةًقققققِٝٗتحبٚإثنققققق ٤حبهٚححبحبحب

 هك َٚققق١حبةٓقققلِٖتحبؾٝكقققّلّحبٖقققالٙحب يٓصققق ٥لحبحب

حبيًهك بحبٚ يععر ٤ 

حبيٛحبظ ٤احب  قل هحبنٕحبتهٕٛحبن ت  أل

حبدنًضحبا حبياّ ١حب يص  ؾ١حب يٓؿط١ٝ

حبؾٗالٙحبْص ٥ ٞحبإيٝوحب 

ِاحب  ١َّٝحبن خٌحبإىلحبَلهش١ -１ حبتعًق

ننكقققمحب ققق حبن ققق   تحبٚنقققٔحب ققق حبحبحبحبحب -２

حبقضّٝ٘

３- ١ّٝ  إَصلحبحال ٤حب يلٚي١حب يعً

 إظطمحبَٔحب يك َٛطحبن١ًُحب  ر١ّٜ -４

احبتك ل حبةٔحبظؤٕٚحب يؿكقرحبٚ ي قٛه٠حبحبحب -５

 ىحب يعٛ هعحب صًؿ١ٝ

احبتٓككقققلحبنيٗقققس٠حب يكُققق تحبٚاحبتضققق حبحب -６

 نْؿوحبىحب هص ٥ٌحب يك١َٝٛ

نٔحبغ َض ألففحبىحبنٌحبَق حبتهكقماففحبحبحب -７

 ٚ يسّحبَ لنحب يكك١ّٝفحب

حب
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ٚشٛفحبٜصدرحبولٚححبةلٚ ٕحبنٜضق ألتحبحب

 طرٜككقق٘حب ص  قق١تحبَققٔحبظققعر ٤حب يصققًط احبحب

ٖققؤا٤تحبحقق حبرن طققمحب هػققعحب يققالٟحبنةُقق٢حبحب

ةٝٓٝ٘حبةٔحبؾض ٥لحبن   بحب يصقًط١تحبٚه ححبحب

حبًٜؿقلاحب ِحب  ك  حب يس ٥ؿ١تحبؾٝكٍٛحبي٘ 

حبيع   ففحبؾ نٌُحبَٛتو 

حبهٚحوحبٖٚٞحبتّٛ عا

حبتعجسحبةٔحبؾضلحبَ حبملحبٜالع

حبشكًك٢حبصعد ظ١

حبٜؿٝلاحبملحبٜعلحبؾٝوحبظ٤ٞ 

حبٚيصُوحباحبٜصًلحب آلٕحبيأل ل٠

حبِٖٚحبت غحبكلحب ي   

حبٚةسحب يع   

حبم ٠حب يلٜ ه

حبثٚٚحب  ه ل٠ف

نَقققق حب شققققًُٝ ٕحب يعٝصقققق٢ تحب يعقققق ةرحبحب

 هعقققققرٚفحباُ شققققق٘حبيًكضققققق ٜ حب يكَٛٝققققق١تحبحب

ؾٝصققدرحبَققٔحبنَرٜهقق حبٚ ققٓٝعكٗ حبإشققر ٥ٌٝحب

َٚٔحب يص حبٚهٚشٝ حبٚني  ْٝ حب ؾع١حبٚ حقل٠تحبحب

نُ حبٜصدرحبَٔحب يؿهرحب يصٝ شٞحب جملقر حبحب

ٟحبتٓعكلحبي٘حبْلٚ احبتكٓ قغحبؾٝٗ حبجل ٕتحب يال

 ٕٚحبيقققققققل٣ٚحبنٚحب ْعهققققققق طحبةًققققققق٢حبنه حب

 يٛ ققق تحبٚثيقققوحبنًققق٘حبىحبقصققٝل٠حبيققق٘حبةقققٔحبحبحب

َٗريققق ٕحب يصقققًِحب يعققق هٞحب يقققالٟحب ْعكقققلحبىحبحبحب

حبؾًٓٓل٠تحبٚحضرٙحب يع ةر 

حبإٕحبؾًٓٓققققققققققققل حب قققققققققققق  حبحًقققققققققققق٠ٛ

حب 

حبحب حبٚنقققققق ري احب ؿًٓٓققققققل حب  صقققققق 

حب  

حبن قققلق ٤حب يصقققًِحبققققلحبحًققققٛ حبٖٓققق حبحبحب

حب 

حبحب حبَٔحبنق  ٞحب يص حبحكق٢حبَٝعقػ 

حب  

حبنَرٜهقققق حب ٓقققق حبنًققققمحبٖهققققال حبحب

حب 

حبحب حبنلققق حب يقققرنٟتحبٚٚ ؾكٓققق حبنُققق 

حب  

حبظقققققققققققّر تٓ حبٚنق َققققققققققق حب ٚيققققققققققق١حب

حب 

حبحب حبىحبنه مققققٝٓ حبنققققرنطحب  ؾعققققٛ 

حب  

حبٚخٓققققق محب يصققققق حبٜ قققققلٚحبح َٝققققق ألحبحبحب

حب 

حب حبَقق حبَٛشققهٛحبنققٌحبٜققّٛحبطٛظققك 

حب  

حبٚقؿقققققققققققق حبني  ْٝقققققققققققق حب ُٝٓٗقققققققققققق 

حب 

حب حبتك قققققققّل٣تحبؾرَكٗققققققق حبيهستققققققق 

حب  

حبىحبكقق ٍحب يؿهققرحبن ْقق حبجلققٓيت

حب 

حب يًصقققققق ٕٖ ٖٓقققققق حبٜ ًققققققؼحبَ ٜققققققٔحبحب

حب  

ٚإث حبن ٕحب يععر ٤حب يالٜٔحبثنرْق ِٖحبحب

ؾُٝقق حبشقق لتحبنقق ْٛ حبٜصققكدلَٕٛحبنشققًٛبحبحبحبحبحب

ّْٚ تِٗتحبحبحب  يصققققدر١ٜحب عققققهٌحبْقققق  هحبىحبَققققل

ٜٚكصققققرْٚ٘حبةًقققق٢حب عققققضحب هٛ قققققـحب يققققيتحبحبحبحبحب

ٜعققعرٕٚحبؾٝٗقق حب ضققرٚهت٘حبجلقق ٤حب يؿهققر٠حبحبحبحب

 يقققيتحبٜرٜقققلٕٚحب يكعققق ريحبةٓٗققق تحبنٚحبنُٖٝكققق٘حبحبحبحبحب

نص ححبىحب يٌٓٝحبَٔحب صصِحب يالٟحبٜ ػقٕٛحبحب

س٤حب قققق٘حبَٓ زيكقققق٘حبٚ يككًٝققققٌحبَققققٔحبظقققق ْ٘حبٚ  قققق

ٚ  ؾع يقق٘تحبؾقققحبٕحبةقققل  ألحباخققرحبَقققٔحب يعقققعر ٤حبحبحب

شققٛفحبٜصققكُرؤٕٚحب شققكدل َ٘تحبٜٚؿرحققٕٛحبحبحب

َل٣حبَ حبذنكك٘حب ِحبَٔحب ْكع هحبىحبنٚش ًحب

 يكققققر ٤حبٚ هققققكًك تحبؾٝكؿٓٓققققٕٛحبىحب ٓ ٥قققق٘تحبحبحبحب

ٜٚعكُلْٚقق٘حبنشققًٛ  ألحب ققِحبحكقق٢حبٜصققٝطرحبةًقق٢حبحب
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غ ي ٝققق١حبقصققق ٥لِٖتحبؾٝعرؾقققٕٛحب ققق٘تحبحكققق٢حبحب

ْصُِٝٗحبظعر ٤حب   بحب يص خرفحبٚقلحبةرؾٓ حب

َقققٔحبٖقققؤا٤حبىحبظقققعرْ حب  قققلٜثحبىحبحبحبةقققل  أل

شقققٛه١ٜتحبٚىحبَكققققلَكِٗحب   ٜققققمحب يعقققق ةرحبحب

 ققققققلقٞحبإ  ةٝققققققٌتحب قققققق حمحبيرٜققققققل٠حبحب

  يهًقققم تحب يقققيتحبتعقققّلحبٌققق ٖر٠حبؾرٜقققل٠حبىحبحب

حب يععرحب يص خرف

ىحب٠٢٩٤ٚيلحب لقٞحب   ةٝقٌحبةق ّحبحبحب

َلٜٓقققققققق١حبنْط نٝقققققققق١تحبَرنققققققققسحبيققققققققٛ ٤حبحبحبحب

 اشقققهٓلهٕٚتحبٚةققق ٢ْحبَققق حبن ٓققق ٤حبيًٝققق٘حبحبحبحبحب

حبجتر ١حب يكٗجريحب يكصقرٟحب عقلحبَقؤ َر٠حبشقًذحبحبحبحب

يققققققٛ ٤حب شققققققهٓلهٕٚحبةققققققٔحب يققققققٛطٔحب  ّتحبحب

ٚ خنققققققرًحب ٓعقققققق ًحبىحبَعقققققق ىحب يعُققققققٌحبحبحبحب

 يصٝ شققققٞتحب يققققالٟحبملحبذنققققٌحب ٝٓقققق٘حبٚ قققق حبحبحبحبحب

و هشقققك٘حبيًهك  ققق١حب    ٝققق١حبٚ يؿهرٜققق١تحبحبحب

 ٕٚحبنٕحبذنصقققرحب ٖكُ َققق٘حبىحبؾقققٔحبٚ حقققلتحبحبحبحب

يققققققاليوحبنكققققققمحب يكصققققققيحب يكصققققققري٠حبىحبحب

كُٛةقق١حب  هللحبٚ يؿكققر تحبٚنكققمحب يرٚ ٜقق١حبحبحبحب

  يعصقق ٠ تحبنُقق حبنكققمحب يله شقق١حب    ٝقق١حبحب

 قق٘حب ه َ ققٛحبقصقق١حبظقق ةرحبَكُققر  تحبحبحبحبىحبنك 

ٚ ي  ققثحب يكقق هرنٞحب  ُققلحبةًققٞحب يك  صققٞحب

َؤشقققضحب يٓك  ققق احب يكْٛصققق١ٝ تحبٚ يله شققق١حبحب

 يؿهرٜققق١حب  يعقققربحبٚجتر ققق١حب ه شققق ٠ فحبٚملحب

ٜعرفحبنعق ةرحبإاحبىحبيرٜلتق٘حب  يهًقم حبحبحبحب

 يقققيتحبنْعققق ٖ حبىحب ل ٜققق١حب صُصقققٝٓ احبَقققٔحبحب

 يكققققرٕحب يصقققق  لتحبٚ شققققكُراحبنن ققققرحبَققققٔحب

ةكققققلٜٔتحبٚنقققق ٕحبٜهك ٗقققق حبخبققققيقحبٜققققلٙحبحبحبحبحب

ٜٚٛزةٗقققققق حبٜققققققلّٜٚ ألحب ٕٚحبَٛةققققققلحب ققققققّل تحبحبحب

 ٚن ْقق حبث احبَٝققس احبخ  قق١حبيققل ألتحبؾٗققٞحبحب

ظعرحبنًٗ حبحك٢حبىحبإة ْ تٗ تحبؾٗٞحب ٜٛ ٕحب

٘احبإ  ةٌٝحب ن ريحبَٔحب يععرحب يص خرحبّٜٛيٗ

إىلحبظقققققققك٢حبنَقققققققٛهحب  ٝققققققق ٠تحب قققققققػريٖ حبحبحبحب

فحبٚملحبتككصرحب جلرٜقل٠حبةًق٢حبحبحبحب 8 ٚن ريٖ  

َ حبن ٕحبٜهك ٘حب لقٞحبإ  ةٌٝتحب ٌحبإْ٘حب

نقق ٕحبٜٓعققرحبؾٝٗقق حبَقق حبٜققر ٙحبَققٔحبن ققلق ٥٘حبحبحبحب

 يققالٜٔحبٍُٜٓققٕٛحبْصٛ ققِٗحب قق يرٚححبْؿصققٗ فحبحب

َِٚٓٗ حبشًُٝ ٕحب يعٝص٢حبٚ يقلنكٛهحبٖٚٝقمحبحبحب

 يػ منحبٚنملحبإ ر ِٖٝحبة لحب هللحبٚغ زٟحبن ٛحب

ةكققٌحبٚذنٝقق٢حب يعققٗ  ٞحبٚحصققٝمحب يهٝقق يٞحبحب

حبحبٚم ٠حبقص بحبحصٔتحبٚغريِٖف

تحب٠٢٩٩تٛىحب لقٞحبإ  ةٝقٌحبةق ّحبحبحب

ققق ّحبن ققلق ؤٙحبمُقق حبَقق حبحبحبحب٠٢٩١ٚىحبةقق ّحب

  حبنٜلِٜٗحبَٔحبنةل  حب جلرٜقل٠حب يقيتحبمق حبحبحبحب

َققٔحب يضققٝ عتحبىحبنكقق بحبقققّلّحبيقق٘حب يعقق ةرحبحبحب

شققًُٝ ٕحب يعٝصقق٢تحب يققالٟحبققق ٍحبىحبَكلَكقق٘ حبحب

 ٖققال حب يعققعرحب يصقق خرحب يققالٟحب خكّصقق حب قق٘حبحبحبحبحب

يرٜققل٠حب  يهًققم حبملحبٜهققٔحبىحب يٛ ققق حبإاحبحبحبحب

 ًُٓكٝع١ٝ حب ييتحبنٓ حب َكل   ألحبيًكص ٥لحب  

ىحبحبْهك ٗقققق حب ػققققس ه٠حبَٓققققالحبنٓقققق حبط  قققق ألحبحبحبحب

 ي  ْٜٛققق١تحبْٚكدقققالٖ حبنشقققًٛ  ألحبَقققٔحبنشققق يٝمحبحب

 يكعقق ريحبةققٔحب يكُققّر حبٚ ي ققٛه٠حبةًقق٢حب يكجس٥قق١حبحبحب

ٚ يكدًققققـحبٚ يؿصقققق  تحبٚ ةقققق٠ٛحبإىلحبهؾققققضحبحبحبحب

 يٛ ق حبٚتػقٝريٙحبةًق٢حب َكقل  حبٚطٓٓق حب يعر قٞحبحبحبحبحبحب

حبحب 9  يه ريف 

ـ حب ققققققلقٞحب ٚ   قققققق َٚٓققققققالحب ي ل ٜقققققق١تحب

حب٘ إ  ةٌٝحبيرٜلت٘حب كٛي

حبيرٜل٠حبظعر١ّٜحب  غر  ك

ٟححبشطرلحبؾ  ك حبٚيٝضحبؾٝٗ حبن

حبظع هٖ حبَك ١ْحب يكٛ ى
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حبٚحؿٍهِحبَٔحبٚ ١ُحب قشؿ ِف

ِّحبٚىحب يصٝ ش٘ حبىحب يععرحبٚ يؿ

حبَٔحب ْٚٗ حبشٛفحبتضٝ حب يط ش٘

ٚىحبٖقققال حب يصقققل تحبيقققٔحبتؿٛتققق٘حبط عققق ألحبحب

ؾر قق١حب يصققدر١ٜحبَققٔحب يصقق  ؾ١حب هعرٚؾقق١حبحبحبحبحب

حباْال ىتحبؾك ٍ 

حبنيٝضحب يص  ؾ١ُحبهَس حب يٓ  ح

ّاٚنٕحب  حبيه بحب ٘حبنقل

حبتعٝغحبة٢ًحب يعٍِحبَٔحبيٛةٗ 

ِا حبٚيهٓٗ حبيٝضحبتص ح

حبٚيًهًمففحبَ ثر٠ٌففحبإْ٘

ِاحب صٝيحب فحبٚ  ه ٍ حباحبٜاًج 

ٚقققلحبْٗجقق حب جلرٜققل٠حبْٗقق حب يصقق ـحبحبحبحب

 هعرٚؾققق١حبىحب قخقققر غحبٚ يك ٜٛقققمحبٚ يسٚ ٜقققق حبحبحبحب

ٚ هكقققققق ااتحبَقققققق حبؾٝٗقققققق حب رٜققققققلحب يكققققققر ٤حبحبحب

ٚ قة ْققق اتحبٚلٝعٗققق حبَهكقققٛبحبظقققعر ألحبحبحبحب

ٜٓضققلحب  يطر ؾقق١حب يققيتحبتصقق محب ا كصقق ١َحبحبحبحبحب

ش   ألحبَٔحبظؿيتحب يك ه تحبَ حبَ حباًُ٘حبَٔحب

ْكلحبخؿٝـحبنحٝ ْق ألتحبنٚحبيقالعحبظقلٜلحبنحٝ ْق ألحبحبحبحبحب

حبنخر٣فحب

اُقققٌحبةققق  ٠حب هٛمقققٛعحبحبحبحبحبؾ اؾكك حٝققق١

 ير٥ٝضحب يالٟحبٜرٜلحب يع ةرحبتٛيٝق٘حب اْك ق ٙحبحبحب

إيٝ٘فحبؾٗٛحبٜكٍٛحبَ  ألحبىحبإحل٣حب اؾكك حٝ احب

َعّرم ألحب ري ٍحب  هِحب يالٜٔحبّٜلةٕٛحبنِْٗحب

 شققكًُٛ حبَك يٝققلحب  َققٛهحب ػٝقق١حب يعُققٌحبةًقق٢حبحبحبحب

 ق  حتحبٚش خر ألحبَقٔحب يقالٜٔحبٜٓق َٕٛحب ٕٚحبحبحبحب

 يكٝ ّحب  هٗ ّحب ييتحبٜٓكٍرحب يٓ طحباكٝكٗق تحبحب

 يققققالٜٔحبٜكعقققق ًَٕٛحب  يرظقققق٠ٛحبٚ هقققق ٍحبحبحبحبَٚققققٔحب

 يصٝ شققٞتحبٚنققاليوحبَققٔحب يققالٜٔحبرنقق يؿٕٛحبحب

إه  ٠حب يٓقققققق طتحبٜٚصقققققق٦ٕٝٛحب يكعقققققق ريحبةققققققٔحبحب

َط ي ِٗفحبٚرنككِحب اؾكك حٝق١حب صقٛه٠حب  يػق١حبحبحبحب

 يصققدر١ٜتحبتٍٗقققرحب يققٛزٜرحب هصققق٤ٞحبَػققق  ه ألحبحبحب

ّ تحباحبرنكًقـحبةقٔحبحبحب َٓص ٘حبٚ  حبظلقٝ٘حبجل 

حبجل ّحب  ُري 

حبٚقلحبةسَٛ حبة٢ًحبإ  ححبةٍٗل

ّا ٘حبن رحب يكّٓس حبعاحبٚ صص 

حبٚحنٔحبٚه ٤ِٖحبقعٞحبٚيهٔ

حبْر ق ِٗحبإث حبتع ٛ حبْٚ َٛ 

حبؾحبٕحبظدي حبتع ٌَحب  هص هٟ

ّا حبشٝ شّٝ ألحبْكٍٛحبي٘حبحر 

حبٚاخرحبإٕحبتعّ رحبىحبخط ٍب

ّا حبٚنٚه حبَ حبرن يؿ٘حب  ْ 

حبْكٍٛحبي٘ حبيكلحبةؿقص  حبؾ ثنْر

ّا حب  ٕحب يعس حبيٝضحبي٘حب ٚ 

حبٚنِحبَٔحبق ٥ٌحبٜ تٞحبٚزٜر أل

ّافحب حبٜٚالٖمحب  حبظلقٝ٘حبِيج 

إط يققق١حب جلرٜقققل٠حبةًققق٢حب يٛمققق حبحبحبحبحبٚى

ّٞحبحبحب  يعر ٞحب يع ّتحبؾحبٕحبظ ةرْ تحبٖٚقٛحب يعرٚ ق

ّٞحب   ققٌٝتحباحبٜػؿققٌحب يصققدر١ٜحبَقققٔحبحبحبحبحب  يكققَٛ

 هٍققق ٖرحب يصقققً ١ٝحب يقققيتحبتٛ يققق٘حب يعققققعٛبحبحبحبحبحب

 يعر ٝقققق١حبىحبنقط هٖققققق حب هدكًؿقققق١تحبٚتعٝقققققلحبحبحب

ْضقققققق   حبىحبشقققققق ٌٝحب يك رٜققققققرحبٚ يٛحققققققل٠حبحب

حبٚ هصكك ٌحب  ؾضٌ 

حبحبحبحب حبٚىحبَصقرحبنْكق   حبَقٔحب يعقعمحبترمقق

حب 

ّاحبةًقققققق٢حبقققققققحب حبلّحب هصققققققكعُرٜٔحبٚختققققققل
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حب  

ِ حبحبحب حبٚي ٓقققققق ٕحبة ققققققل حبيألي ْققققققمحبحقققققق ن

حب 

ّا حبةًققققق٢حبنه حبي ٓققققق ٕحبٚظقققققعم حبَعقققققرث

حب  

حبٚىحبيٓ ققققققق احب ير ؾقققققققلٜٔحبنقققققققٛ ه حب

حب 

ِاحب حبٜققققلّ رٖ حبٚحققققغحبَققققٔحب يػققققربحبنةجقققق

حب  

ٚةٓلَ حبتٓ قً حب يص ـحبنْ  ٤حب يككق ٍحبحب

ىحب هػقققربحب يعر قققٞتحب ققق حبيقققٝغحب يك رٜقققرحبحب

ٚ طكقققٌحب يؿرْصقققٞتحبنكقققمحبشققق خر ألحبَقققٔحبحبحبحب

حبيٝغحب احك ٍ 

حب ٔ حبيقققققٝغاحب يك رٜقققققرحبىحب يرٜققققق حبظققققق

حب 

حب حب   َضحبٖجَٛ ألحبة٢ًحبمٛ حٞحب ير ق 

حب  

حب حبٚه٣ٚحب هصقققققلهحب يؿرْصقققققٞحب حبٖقققققال

حب 

حبؾقققاليه احبَقققٔحبيٝعقققٓ حب احكٝققق طٞ

حب  

َٚقققققٔحب يط ٝعقققققٞحبنٕحبٜكقققققّٛحب يعققققق ةرحبحب

 هُٗقققّٛحب كضققق ٜ حبنَكققق٘حب يكَٛٝققق١تحبٚ صققق ريحب

  يلٚهحب قَيٜ يٞحب يعقلٚ ْٞحب يقالٟحبم هشق٘حبحبحبحب

نَرٜهقققققق حبمققققققلحبظققققققعٛبحب يعقققققق ملتحبٚىحبحبحبحب

َكققلَكٗ حبظققع ٓ حب يعر ققٞتحبَققٔحب يط ٝعققٞحبنٕحب

ٜعُققٌحبةًقق٢حبت صققريحبقققر ٤حبيرٜلتقق٘حباكٝكقق١حبحبحبحب

 يققلٚهحب يققالٟحبتًع قق٘حبنَرٜهقق حبىحب يصٝ شقق١حبحبحبحبحب

خرحب ي ًٝقققققققؼفحب يلٚيٝققققققق١تحب  شقققققققًٛ ٘حب يصققققققق 

ؾ َرٜهقققق حبيٝصقققق حبشقققق٣ٛحبكُٛةقققق١حبَققققٔحبحبحب

 يعرن احب ييتحبا ٍٚحبنٕحبتكػًػٌحب ٓؿٛثٖق حبحب

ىحبنققققٌحب يكقققق ه اتحبٚتكققققِٝحبقٛ ةققققلحب قققق حبحبحبحبحب

تصقققققققققكدلَٗ حبىحب يعقققققققققلٚ ٕفحبٚ يعقققققققققعمحبحبحب

  َرٜهٞحبيٝضحبشٟٛحبير  حبٜعٝقثحبؾصق   ألحبحبحب

ىحبنٌحبَه ٕتحبنٚحبنخط قًٛحبكقّلحبنهيًق٘حبحبحبحب

إىلحبخمكًقققققـحبن قققققك عحب يعققققق ملتحبٖٚقققققٛحبىحبحبحب

صققق   اتحبحكٝككققق٘حبكُٛةققق١حبَقققٔحبنٖقققٌحب يعحب

 يققققققققيتحبْققققققققر ِٖحبىحب يصققققققققُٝٓ حبٜعققققققققر ٕٛحب

 يٜٛصهٞحبٚذن ؾٕٛحب يصرق١حبٚ يٓٗمتحبٚاحب

ِّحب ِحبشٟٛحبَص  ِٗحب ه  ١ّٜ  حبٖ

حبنِحبحريتع حبنَرٜه ففحبؾُٔ

حبشًمطٗ حبؾٛمحبهؤٚطحب يع  ْ  حب

حبكُٛة١حبَٔحبظرن احب  

ٌلحبٚٚ ْ  ٌّحبشٗ ٌ حبىحبن حبتػًػ

َ ْرؾ ُ حب يٍٗر ٕحبنَص٢حب   حبٚ

حبق ةل٠حبثه١ّٜحبئحبتع  

٘احب حبٚنةعحب ٘حب-َٜٛ ألظّ ٗكا

حبَ ٌحب جلر ْ حب- يععمحب  َرينٞ

حبٚن ٕحبٌّٓٞحبنِْٗحب ْٚٓ 

حبٚنِْٗحبةّٓ حب ع   حب ع ْ 

حبؾحبثحب ِٗحبن  خط ًٛحب يالٟ

ٟ حب َكل ْ  حبنهيً٘حبمكلححبن

حبهنٜكِٗحبىحب يصُٝٓ حبنًِٗ

حبنٌٖحبةص   احبيٓٗمحب جلٝ ْ 

حبظر ِٗحب يٜٛصهٞحبٚتؿهريِٖ

حب ة َك ٙ حب  محبٚ اقكص ْ 

ِٙ حبتٓ قض حبن ةج ماحبَٔحبشّر

حبٚؾُٗ٘حبىحبٍْرٟحبن جلٗ ْ 

٘ا حبؾًٝضحبَٔحبظعٍمحبق حبزهةا

حبإاحبتٛيق حبنَرين حب  ص ْ فحب

ٚتكطققرمحب جلرٜققل٠تحبَ ققٌحبنٜقق١حبيرٜققل٠حبحبحبحب



 السخرية والفكاهة يف الشعر السوري احلديث

 

 281 

 

نخقققر٣تحبإىلحب يعقققؤٕٚحب يلٚيٝققق١حبٚ  حقققل  حبحبحب

 يقيتحبجتققرٟحبىحب يعقق ملتحبٚيهققٔحب   شققًٛبحبحب

 يعققعرٟحب يصقق خرحبْؿصقق٘تحبؾعٓققلَ حبْعقق  حبحبحبحب

نزَقق١حب يهْٛػققٛحبىحب  َققِحب هك ققل٠تحبنكققمحبحب

حب لقٞحب   ةٌٝ 

حبحب  حبٜٛثٓ  حبنةًٔحبىحب يهْٛػقٛحبشٝ شقك

حب 

حبنٕحب هعقققق نٌحبت تٝٗقققق حبَققققٔحب ي ققققٝضكحبحبحب

حب  

حبحك٢حب تعَٛيب حبةٌُٝحب يػربحب  هحبي٘

حب 

ِْتحبٚيهٔحب ٕٚحباُٝضك حبٚي٘حبنُ حبٖ

حب  

ٜٚصققققدرحبَققققٔحبٖ هٚيققققلحبَهُققققٝ ٕتحب

ه٥ققققققٝضحبٚزه ٤حب رٜط ْٝقققققق حبٚحس قققققق٘حبحققققققسبحب

 طققق ؾٍ تحبؾٝقققل  حبةًققق٢حبيصققق ْ٘حبخط  ققق ألحبحبحب

حبٜكٍٛحبؾٝ٘حب 

حبٚن ٓ ٥ٞن لق ٥ٞحب ط ؾٍ تحب

ٍا حبؾحبْٞحبظٝذتحبٚنْكِحبنٗٛ

حبحنٔحبحسبحب يعكٌحب يصًِٝحب يالٟحبٜـ

ٍا حبةٌحبظ٦ٝ ألحبٚةهص٘حبَ حبٜكٛ

حبط ْ عآ حب ههراففحبٚ يصٝ ش١حبَهر 

ٍا ٌ حبٚاحبَككٛ حبَ حب ٗ حبق ت

حبٚإث حبن ٕحبَٔحبم  ٜ ففحبيلٜٓ 

ٌاحب-حنُلحب هلل- ّلحبةُٝ حبنٌحبٜٛ

ٚىحب يصٝ شقققققق١حب يل خًٝقققققق١تحبٜصققققققدرحبحب

 يع ةرحبَٔحب  ه١َٛحب يقيتحبتػقلمحب يٛةقٛ حبحبحبحب

ةًقققق٢حب يٓقققق طتحبٚتهققققالبحبةًققققِٝٗحب عقققق ٕحبحبحبحب

 قمقق ز احب يققيتحبتققلةٞحبقٝ َٗقق حب ٗقق تحبَققٔحبحبحبحبحبحب

نيققققٌحب يٓٗققققٛ حب    يقققق١حب يع َقققق١حبٚتُٓٝقققق١حبحبحبحب

 يسه ةققق١حبٚ يصقققٓ ة١تحبىحبحققق حبنٕحب  َقققٛهحبحبحبحب

حبتصريحبَٔحبش٤ٞحبإىلحبنشٛن 

حب  َ  يهِحبشٛفحبكضٞحب جلؿ فا

حب علحب ْصل ْ ٚجترٟحب يٝٓ  ٝ حب

حبٜٚ تٞحبة٢ًحب يؿٛهحبةٗلحب يرخ ٤

حبٚتٓ صرحب يصٓٛ احب يعل ْ 

حبٚتُٓٛحب يصٓ ة١حبحك٢حبتًٛحا

حبَل خٓٗ حبىحب ٛ  ٟحب  ُ ْ 

حبٜٚكض٢حبة٢ًحب يلٚ حب  حب يسهٚع

حبٜٚصٓ حب  يهُٝٝ ٤حب يصُ ْ ف

ٚملحبٜككصقققرحب ٖكُققق ّحب جلرٜقققل٠حبةًققق٢حبحبحب

 يكض ٜ حب يصٝ ش١ٝحبؾكيتحب ٌحبن ْ حبتٓعرحب

  خ  هحبٚ هص ٥ٌحب اقكص  ١ٜحبٚ ايكُ ةٝق١حبحب

ٚ    ١ٝحبٚ يؿ١ٝٓتحب علحبنٕحبٜصٛغٗ حبظق ةرْ حبحب

  شقققًٛ ٘حب يصققق خرحب هقققٛحٞفحبؾعٓقققلَ حبشقققرمحب

يّصقق ٕحب ي ٓققوحب يصققٓ ةٞحبنكققمحبَعققري ألحبإىلحب

 يًصقققققٛيحب  كٝكقققققٝ حب يقققققالٜٔحبنؾرغقققققٛ حبحبحبحب

حبٜصٌحبإيٝٗ حب يًص ٕ حب صس١ٜٓحبق ٌحبنٕ

حبيّصققققققق ٕحبَقققققققٔحبنٖقققققققٌحب يصقققققققٛ  لحب

حب 

حبٖ لققققققققق حب ي ٓقققققققققوحب يصقققققققققٓ ةٞ

حب  

حبمققققق حب صسٜٓققققق١حبٖٚقققققٞحبؾ هغققققق١حبحب

حب 

حب حبٚيقققققققققققققٝضحبيقققققققققققققال ىحب  ةققققققققققققق

حب  

ٜٚصققدرحبَققٔحب هققّلة حب يققالٜٔحبذنقق ٚيٕٛحب

تصقققًقلحبشقققًقِحب يؿقققٔحب ٕٚحبَٖٛ ققق١حبحكٝكٝققق١حبنٚحبحب

حبخي٠حبن ؾ١ٝ 

ٌّحبَٔحب ّمحبطٓ ٛه ألحبغل حبةًُ أل حبَ حبن

ّٛ ححب ؿٓ ٕ ٌّحبْ حبؾٝ٘تحبٚاحبن
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ّ يًهًمحب ٟ تحبٚهنٟحب يهًمحب   حبهن

حبىحب يعصرحبشّٝلحب هٜغحبٚهح  ْٞ

حبنَ حب ي ك١ٝحبؾ يرمٔحبٜهًؤِٖ

ٕك حبقلحب ٗليْٛ حبزه ؾ احبنٛحل 

ٜٚصقدرحبَققٔحب يؿكٝق احب يًققٛ تٞحبٜككصققرحبحبحب

 ٖكُق َٗٔحبةًق٢حب يسٜٓق١حبٚ ي ٗريق١تحبًُٜٚٗقٔحبحبحبحبحبحب

حب يعٓ ١ٜحب  يكعًِٝحبٚ ي ك ؾ١ 

حبٚؾكقققققققققق ٠حبم قققققققققق حبىحبثٛ ٗقققققققققق حبحب

حب 
ْٕ حبح شققققر ألحبتٍٗققققرحبَٓقققق٘حب يرن كقققق 

حب  
حبثِحب  هاحبزٚي١حبٚ َك ٓ حب

حبؾٗقققٛاتحبملحبجتقققلحبؾٝٗققق حب يقققلٚهت ٕ

حب  
حبٚؾكققققققققق ٠حبت ٗقققققققققرحب يعققققققققق حب ٗققققققققق حب

حب 
حبحبحب حبقصققق١حب يعقققعرحبٚختضقققٝمحب ي ٓققق 

حب  
حبٚإث حبح  ثكٗققققققققققققققققق حبنيؿٝكٗققققققققققققققققق 

حب 
حبةكًٗ حبىحبْصـحبحجِحب يهعك  ٕ

حب  

ٖٚهال حبملحبنٕحب صصٝص١حب ير٥ٝص١حب

يًعققعرحب يصقق خرتحبتهُققٔحبىحبٚيققٛ حبغققرِٜحبحبحب

ٜققققققكِحب شقققققققكٗل ؾ٘حب   شقققققق يٝمحب هكعقققققققل ٠حبحبحب

يًصدر١ٜتحب ييتحبت  ٚححبَٔحب  ج ٤حب ه  ظرتحب

إىلحبتضدِٝحبةٝٛ ٘حبٚ  يقحبَقٔحبظق ْ٘تحبإىلحبحبحب

 شققكدل ّحبنشققًٛبحب يققالّحبَقق حبٜعقق ٘حب هققلحتحبحبحب

إىلحبقًقققققمحب  يؿققققق ٌحبٚ يكٛهٜققققق١حب يًؿٍٝققققق١حبنٚحب

كعققققققق ٝ٘حب  يعدصقققققققٝ احبحب هعٜٓٛققققققق١تحبإىلحب ي

 هرثٚيقققققققققق١حبٚ  ظققققققققققٝ ٤حب هُكٛتقققققققققق١تحبإىلحبحبحب

 يكضقققققُٝٓ احبٚ قحققققق ااحبٚ هط  كققققق١حبَققققق حبحب

 هٛ ققققـحب هدسٜققق١حب طؿٌٛققق١حبىحب يقققال نر٠حبحب

حب جلُع١ٝفحب

ٚ  يك نٝقققققققلتحبؾقققققققحبٕحب يصقققققققدر١ٜحباحبحبحب

تكجصققققلحب ٚاحبٜهكُققققٌحبَؿَٗٛٗقققق حبإاحبَققققٔحبحبحب

خققق ٍحب يكؿ ةقققٌحب يكقققل ٚيٞحب ققق حبَكصقققل١ٜحبحبحبحب

وحبفحبَٚٔحبنيٌحبثي 11  هؤيـحبٚت ٌٜٚحب هكًكٞ 

ؾققققحبٕحب يعقققق ةرحب يصقققق خرحبٜصققققكدلّحب يًػقققق١حبحبحبحب

   صقققيحبنظقققه   تحبنقققٞحبٜصقققكطٝ حب ٗققق حبحبحبحب

 يٛيققققققققٛغحبإىلحبإ ه ىحبن صققققققققيحب هققققققققكًك تحبحب

ٚمهٝققققققِٓٗحبَققققققٔحبحؿٍٗقققققق حبٚهٚ ٜكٗقققققق تحبحبحبحب

َصك عل ألحب  يؿ ٌحب ي ك١ًٝحبنٚحب ع ١حب يٓطقلتحبحب

 ققٌحبَٚصققكدلَ ألحب عققضحب يهًُقق احب يع َٝقق١حبحبحبحبحب

نٜضققق ألحبهققق حباًُققق٘حبَقققٔحب اااحبَضققق ه١فحبحب

ًُلحبنٕحبتهٕٛحبَع ْٝ ٘حبٚ مق ١حبحبنُ حبنْ٘حبٜكع

ٚ قققٛهٙحب صقققٝط١حبَ يٛؾققق١حبٚتعققق  ٝٗ٘حبقرٜ ققق١حب

 يكٓ ٍٚفحبٚن ري ألحبَ حبٜق عحب يعق ةرحب يصق خرحبحبحبحب

قصٝلت٘حب ٓق ٤ًحبقصصقٝ ألحبنٚحب ه َّٝق ألحب صقٝط ألتحبحبحبحبحب

هقق حبىحبثيققوحبَققٔحبتقق ثريحبَ  ظققرحبةًقق٢حب هكًكققٞحبحب

 يعققق  ٟفحبٚ  قمققق ؾ١حبإىلحبثيقققوحبنًققق٘حبؾحبْققق٘حبحب

ٜعكُققققققلحب  ٚز ٕحب صؿٝؿقققققق١تحبٚ قٜك ةقققققق احب

نققٞحبدنعققٌحبحب يصققرٜع١تحبٚ يكققٛ ىحب يرّْ ْقق١تحبحب

ن ٝ تققق٘حبشققق١ًٗحب  ؿقققَحبٚق  ًققق١حب ٕحبٜرٜٚٗققق حبحبحبحب

 هكًكٞحبيآلخرٜٔتحبو حبٜسٜقلحبَقٔحب ْكعق هٖ حبحبحبحب

ٚت ثريٖققق فحبنُققق حبهنٜٓققق حبىحب يُٓققق ثغحب يقققيتحبحبحبحبحب

حبنٚه ْ ٖ حبؾُٝ حبش لفحبفحب

نَققق حبظقققعرحب يؿه ٖققق١تحبؾققق حبٜؿققق  حبحب

ٚيقققٛ حبَصقققكٗلفحبٜهقققٕٛحبغرمققق ألحب قققل  ألحبحب

يًع ةرتحبٚإق حبٖٛحبةٌُحبؾعحبٜ ٓٝ٘حب يع ةرحب

حب َقققٔحبإثققق ه٠حبحب ٓققق ٤ًحب هُققق ألحبنقققٞحبٜقققكُه

 يضق وحبٚإظق ة١حبيقٛحب هققرحفحبٖٚقٛحبَق حبمققلحبحبحبحبحبحب

ؾٝققق٘حبةقققل حبَقققٔحب يعقققعر ٤حب يصقققٛهٜ حبحكققق٢حبحبحبحب

ةارؾٛ حبؾٝ٘تحبٚن ق  ٛ حبَقٔحبنة َق٘فحبٚهَق حبحبحبحبحب
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ن ٕحبَٔحبنظٗرِٖحب يع ةرحب يه ريحب ُلحب

  رٜرٟتحب يالٟحب عحبكلٙحبة٢ًحبٖال حب يًٕٛحب

َٔحب يععرتحبؾ   لحبمُ ألحبَٔحبمّٛحبَلٜٓق١حبحب

 َعلحبَٓالحبنصٝٓ احب يكرٕحب ه مٞحبحكق٢حبحب

حب٠٢٩٦ت٘حبة ّحبٚؾ 

ٚقققلحبٚيققلحب ُققلحب  رٜققرٟحبىحبَلٜٓقق١حبحب

تحبٜٚعٛ حبن ٌحبنشرت٘حبإىلحب٠٢٩٩م ٠حبش١ٓحب

قرٜق١حب صقرحب  رٜقرحبىحبحقٛه ٕفحبٚققلحبختقرغحبحبحبحبحبحبحب

ىحبن١ًٝحب آل  بتحبقصِحب يًػق١حب يعر ٝق١حبشق١ٓحبحبحبحب

ٚةُقققققٌحبَعًُققققق ألحبيًػققققق١حب يعر ٝققققق١حبىحبحبحب٠٢٩٠

 هققل هطحب ي  ْٜٛقق١حبىحب َعققلتحبنُقق حبةُققٌحبحبحب

 قققّره ألحبىحبكًققق١حب  هعًقققِحب يعر قققٞ حبٚنحٝققق حبحبحب

يه ريحبَٔحب  َصٝ احب يعقعر١ٜحب يقيتحبمٝقسحبحبحبحب 

ؾٝٗقق حب  شققًٛ ٘حب هققرححبٚإيك ٥قق٘حب ي قق هعحب يققالٟحبحبحبحبحب

ظقققلحبإيٝققق٘حبنٍْققق هحب هقققكًك حبٚ شقققك ٛثحبةًققق٢حب

حبإةج  ِٗفحب

ٚقلحبنتٝ  حبيٞحبؾر ١حبَع ٖلت٘حبٖٚٛحب

ًٜكققق٢حبٚ حقققل٠حبَقققٔحبنلقققٌحبقصققق ٥لٙتحب يقققيتحبحب

ـححبةقققٔحبَط ي كققق٘حبحبحب نققق ٕحب جلُٗقققٛهحباحبٜهققق

 حبيك ٥ٗقققق حبىحبنقققق ريحبَققققٔحبنَصققققٝ ت٘فحبٖٚققققٞحبحب

قصقققٝل٠حب  هًٍققق١ فحب يقققيتحبنققق ٕحبٜكؿقققٓٔحبىحبحبحبحب

إيك ٥ٗقق حبإيكقق ٤ًحبشقق حر ألحبؾعقق ألتحبرنًققمحبني قق بحبحب

   مقققققققرٜٔتحبؾككؿّجقققققققرحبمققققققق ه تِٗتحب

َققٔحبٚتكُ ٜققٌحبنةطقق ؾِٗتحبَقق حبنققٌحبحرنقق١حب

حرن تقق٘تحبٚنققٌحبنًُققق١حبَققٔحبنًُ تققق٘تحبحبحبحب

 يققيتحبتكضقق ؾرحبيكدًققلحبٖققال حب هعققٗلحب يٓقق  هحبحبحبحبحب

 يالٟحبٜؿٝضحب  هرححبٚ   قٛهفحبٚوق حباحبظقومحبحبحبحب

ؾٝ٘حبنٕحبٖال حب يك زّحب اشك ٓ ٥ٞحب  حب ق ل عحب

 يعققققعرٟتحبٚ قيكقققق ٤حب ي قققق هعتحبٚ  ضققققٛهحبحبحبحب

 يصققق حرتحبنققق ٕحبَقققٔحبنٖقققِحبةٛ َقققٌحبمققق ححبحب

حبٚظٗر٠حب ُلحب  رٜرٟف

 يقققالٟحبحبٜ قققلنحب يعققق ةرحب ك٦ٝٗققق١حب هعقققٗلحب

شكجرٟحبؾٝ٘حبنحل  حبقصٝلت٘تحبؾريشِحبيٓق حبحب

 ققق ٤حبوطقققر٠تحبٚؾكققق ٠حبتلٖعقققٗ حبَ  غكققق١حبحبحبحبحب

 هطرحبؾكعرعحب ؿكلحبًٍَكٗ فحبيهٓ٘حبشقرة ٕحبحب

َققق حبٜلٖعقققٓ حبحنقققٔحبنٜضققق ألحب ٗقققالٙحب يصقققٛه٠حبحبحبحبحبحب

 ه كهقققر٠حبٚ هلٖعققق١حبحققق حبٜصقققكيحب ٝقققمحبحبحب

َعقق ةرٙحبةًقق٢حب يؿكقق ٠تحبؾري ٖقق حبظققع١ًحبَققٔحبحبحبحبحبحبحب

 ٝققمتحبٚغصققٓ ألحبَققٔحبْقق هفحبٜٚعكققلحبيٓقق حبتًققوحبحبحبحبحبحبحبحب

١حب ققق حب يٓققق هحب يقققيتحباكُقققٞحب هؿ هقققق١حب هالًٖققق

حب  ه١ًٍتحبٚ ه ٤حب يالٟحبٜصكيحبؾٛقٗ  

ْ٘ حبحقققققققققققق حبنظققققققققققققر ْةِ حب هًٍققققققققققققق

حب 
حْ٘ب حبيًصققققققققققققققققققققققُ ٤حب هصققققققققققققققققققققققكًٗق

حب  
حبققققققققققققققلحبختّٛؾقققققققققققققِ تحبٚحقققققققققققققل حبحب

حب 
ْ٘ حبنٕحبختقققققققققققق ف حب هقققققققققققق ٤حبظققققققققققققعً

حب  
ُّعققققققققققققققققققققققققِ حب ٝ قققققققققققققققققققققققق ألحب حبؾكج

حب 
حباقققققققققققققق حبنؾٝقققققققققققققق ٤حب هًٍقققققققققققققق٘

حب  
ٔ حبْققققققققق هلحبققققققققققلحباقققققققققّل٣حب حبغصققققققققق

حب 
حْ٘بحب حبظ ققققققققققققق  ل حب يػٝقققققققققققققثحب هٛيققققققققققققققق

حب  

 عققلحبثيققوتحبٜٓككققٌحبيريشققِحبيٓقق حب ققٛه٠حبحبحبحبحب

 يقققرٜلحبٚققققلحبٖقققسحبٖ ٛ ققق٘حبنهنققق ٕحب هًٍققق٘تحبحبحب

ٚلحبخًققـحبحبحبحبحب ؾًٛ ٖقق حبيألَقق ّفحبٚإث حب يعقق ةرحبَٓققس

 يققرٜلحبٜصقق محب يٍٓققرحبإىلحب يؿكقق ٠حب  صققٓ ٤تحب

ؾري٣حبظعرٖ تحبٜٚععرحبنٕحبٚق حب يػ١ُٝٓحبققلحبحب

ٌّحبٚةًٝققق٘حبنٕحبٜصققكػً٘تحباشقققُٝ حبنٕحبَققق ه حبحبحب حقق

 يرٜلحبقلحبخطـحبًٍَكٗق تحبؾكػعق ٖ حب هطقرحبحبحبحب

حب  تحبَٚققققسٜ ألحب يصقققق  ؽحبةققققٔحبحبحبَقققق ً ألحبيصققققل
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ثػرٖققق تحبٚ يه قققٌحبةقققٔحبةٝٓٝٗققق فحبٚيقققوحبنٕحبحبحب

تكدّٝققٌحبحرنقق احب يعقق ةرحبٚإك ٤ تقق٘حبٖٚققٛحبحبحبحب

ٜصقققققر حبيٓققققق حبَققققق حبؾعًققققق٘حب هطقققققرحبٚ يصققققق ٛحبحب

   صٓ ٤تحبٚنٝقـحب يكؿق حبظقٗك ت٘حبحٛ ق حبحبحبحبحب

حبيكٓص حب  حب١ًٍَحبيلٜل٠ 

ْ٘ حبٚتٗ ٣ٚحبَ ه حب يرٜلحبة٢ًحب يسْلحبؾ ًق

خ طؿ ألحبمشص١ّٝحب  صقٓ ٤حبىحبكٗقٍٛحبحبحب

حبهحً٘

حب طرّٚحبنٕحبٜؿعٌحبؾعً٘حبش   ألحبيًُطر

حبؾكػّع ٖ حبإىلحبنٕحب ًقٗ حبنَك حب ًق٘

ملحبٜققلعحبىحب ي ػققرحب قق ػ ألتحبملحبٜققالهحبىحب

ْ٘ حب يع حبن ً

ٍ حبحكقق٢حبةقق ٚ حب يصقق ٛحبحبحبحبحب َعققٗل حبقققلحبث

حبَطً٘

حبؾ حن٢ٓحبكصلحبةٓٗ حبٜٚٛ شٝٗ حب ك ً٘

ٖ َص أل حباحبتع  ٟحب  يػٝثتحبإٕحب يػٝثحب

ْ٘ حبن ً

حبٚتع يٞتحبةع حبيًص ٛحبتص َٝ٘حبْٚ ً٘

حبىحبإثرحبْكً٘ؾ ي  ك٘تحبٚغ   حبْك١ًحب

حبٚةًٝٗ حبظٗك تٞحبْصج حبَٓٗ حبًٍَ٘

َٚققٔحب يٛ مققلحبنٕحب يؿه ٖقق١حبىحبٖققالٙحبحبحبحب

 يكصٝل٠حبٖٞحب ص١ًحب يصٛهحب هؿ ي١٦حب ييتحب

احبٜكٛقعٗقق حب يصقق َ حبنٚحب يكقق ه تحبَقق حبحققر ه٠حب

ظقق لحبَٚعقق ةرحب يع ظققلحب يققيتحبتكُقق ٢ٖحبَقق حبحبحبحب

ح يقققققق١حب هطققققققرحبٚ يققققققرٜلحبٚ يصقققققق ٛتحبَقققققق حبحب

  رنققق احب قك ٥ٝققق١حب هققق ري٠حب يقققيتحبدنٝقققلحبحب

 حبمصققلٙحبٚ صققٛت٘حبيكعقق ٔحب يعقق ةرحبم ًٝققٗ

حب هكًك حبمٛحبَٔحب قث ه٠حبٚ هكع١حبٚ هرحف

ٚىحبةققققل حبَققققٔحب يكصقققق ٥لحب  خققققر٣تحبحب

ٜعُقققلحب يعققق ةرحبإىلحبتققق يٝـحبقصققق١حب صقققٝط١حبحبحب

تصققًلحب ٕحبٜصققكدًيحبَققٔحب قق حبتضقق ةٝؿٗ حبحبحبحب

 هؿ هقققققق احبنٚحب هٛ قققققققـحب يطرٜؿقققققق١حب يققققققيتحبحب

تصقققكلةٞحب يضققق وحبٚ هقققرحفحبؾققق  ٙحبرنققق عحبحبحب

َ  ألحبقص١حبحقمحب ق حبمقرٜرحبٚمقرٜر٠فحبٚيقوحبحبحبحبحبحب

تكدٝققٌحبَقق حبشققٝٓجِحبةققٔحبٖققال حب  ققمحبَققٔحبحبنٕحب

َؿ هققققق اتحبَقققق حبنُْٗقققق حباحبرنكًؿقققق ٕحبةققققٔحبحبحبحب

غريُٖققققق حبَقققققٔحب ي عقققققرحبىحبح يكُٗققققق حبإىلحبحبحبحب

  ققمتحبَٚقق حبٜصققكًسَ٘حبَققٔحبظققٛمحبٚ ظققكٗ ٤حبحبحبحب

ٚيٛةقق١تحب ققٌحبَٚققٔحبمكُقق احب يرق قق ٤حبٚحصققلحبحبحب

 يعاّل ٍحبنٜض ألتحب  يرغِحبَقٔحبنٕحبح يكُٗق حبققلحبحبحبحب

ّٛٙحبةًق٢حب آلخققرٜٔحبحكٝكق١حبَقق حبٜ قلٜ ٕحبَققٔحبحبحبحبحب مق

زؾقر حبَقٔحبيٛةق١حبحبحبحبحبَع ةرحبنٚحبحرنق افحبؾقحبث حبحب

  قققمتحبيقققٔحبٜؿطقققٔحب هر ققققمحبنٕحبزؾر تُٗققق حبحب

 صققققق محب يًٛةققققق١تحبٚشقققققٍٝٔحبنُْٗققققق حبإقققققق حبحبحب

ٜعققهٛ ٕحبٚمققعُٗ حبإىلحب هللفحبٚإث حبق  ُٖقق حبحب

 يعقققٛمحبإىلحب شققق  محبهصققق١حبَقققٔحب   ٝقققمتحبحبحبحب

شكؿصقققرحب  ْٗققق حبطرٜككُٗققق حبيًجقققضحبٚتققق  حبحبحبحبحب

حب  ظٝ ٤حبَ ٌحبنٌحب ههؿٛؾ  

ُ ْ حبه ٜققققق١ُحب هعقققققك٢ٗحبحُٝٓققققق حبحبحب حبش ققققق

حب 
حبمقققققرْٜرنحقققققم حب يضقققققرٜر٠حبَٜٛققققق ألحبحب

حب  
حبؾقققققققال ق حبَال قققققققق١حبنٖقققققققٌحب  ققققققق٣ٛ

حب 
حبؾَٝٛققققق ألحبظقققققك ٤ تحبَٜٚٛققققق ألحبشقققققرٚهحْبحب

حب  
حب عٝققققل ٕحبةققققٔحبمكُقققق احب يرقٝققققمحبحبحب

حب 
حبَٚقققققق حبٜلةٝقققققق٘حب يعققققققالٍٚحب يػٝققققققْٛه

حب  
حبإث حبزؾقققققققققققققر حبيٛةققققققققققققق١حبإقققققققققققققق 

حب 
ٔ حبٖقققققققال حب يقققققققسؾريحْبحب ٌُققققققق حبير ُٗققققققق حب

حب  
حبنٚحب شققققققققققق ق حبهصققققققققققق١حبحًققققققققققق٠ٛحبحب

حب 
ٌُٓققق حبٚنعقققـحب  َقققٛهحْب حبؾًًجقققّضحب

حب  
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 هكًك حبنٚحبٚ ػ١ٝحبت يٝ حب   ي١تحبٚظّلحب

 يصقق َع حبإىلحب يكصققٝل٠حبنن ققرتحبشققٝجعٌحبحبحب

 يعقققق ةرحب طًٝقققق٘حب يضققققرٜرٜٔحبٜصققققكعج ٕحبحبحبحب

 يًكقق ٤حبىحبغرؾقق١حبْ ٥ٝقق١حبةققٔحب يٓقق ٌرٜٔتحب عققلحب

نٕحب شقققققك ّلحب ُٗققققق حب يعقققققٛمفحبٚشقققققٝجعًُٗ حبحبحبحب

ٜكصققرؾ ٕحبَ ققٌحبنٟحبة ظققك حبىحبخًٛتُٗقق تحبحبحب

ؾُٝٗققل ٕحبيػ ٜكُٗقق حب  ح  ٜققثحب  ققمتحب ٕحبحبحبحب

 هظققققـحب  ققققلٜثحبنرظققققـحب صُققققٛه تحبحبحبحب

حب يًٝققققققق٢تحبٚهَٚٝقققققققٛحبحبؾٝقققققققالنر ٕحبقٝصققققققق ألحب

ٚيٛيٝٝقققق تحبٜٚػٓٝقققق ٕحبنغقققق ْٞحب  ققققمحبَقققق حبحبحب

ؾققريٚزتحبإىلحبنٕحبٜصققٌحب ٓقق حب يعقق ةرحبإىلحبثه٠ٚحب

قصك٘حبح حبٜٗكق غحب يضقرٜرحبؾُٝقلحبٜلٜق٘حبإىلحبحبحبحبحب

حبٚي٘حبح ٝ ك٘حب 

حبحب حبٖٚقققققق غحب يضققققققرٜرحبؾ ققققققث حبٜلٜقققققق

حب 
حبؾصقققق  فحبَققققٔحبٚيٗٗقققق حبَقققق حبٜقققق ريحب

حب  
حب ققققققرٚز تحبَٚٓقققققق٘حب يكؿقققققق فحب حبةًقققققق٢

حب 
حب ْصقققققققٝ بحبتحبٚ  ٥قققققققر٠حباحبتقققققققلٚهحْبحب

حب  
ٝ ْ حب ققققققلؾ١ألَ َققققققلحبقققققققلحب ُّ حبشاقققققق

حب 
ٞ حبظقققققّك٢حبؾٝققققق حبَقققققٔحبٜقققققٓريحْبحب حبنشققققق َ

حب  
حبؾققق ٜٔحب يعٝقققٕٛ حبٚنٜقققٔحب  ٛ يقققم حب

حب 
حبنٜققققققٔحب صققققققلٚ  حبٚنٜققققققٔحب ي ػققققققٛهحْب

حب  

ّٔحب يضققرٜرحبحبحب ٜٚكؿقق قِحب هعققٗلحبحقق حبدنقق

ِّحبَقق حبرن يقق٘حبثػرٖقق تحبحب إىلحبق ًقق١ٍفحبٚةٓققلَ حبٜٗقق

تصٝلحب ٘حب حبيكلحبنخطق اتحبؾٗقالٙحبنثْقٞحبنٜٗق حبحبحبحبحب

  ة٢ُتحبيكلحبنخط احبٖلؾوتحبٚيهٔحبَق حبحب

ثيقوحبكهققٔحبيقوحبنٕحبتعٝققلحب ط ٚيق١تحب ْققوحبحبحبحب

نُققق حبٜ قققلٚحبتؿقققٛمحب ه صقققرٜٔحبىحب يعٓققق مفحبحبحبحب

ؾٝطرمحب يع ظلحبظ ةر ألحب  صجقٌحبٚ صقسٟتحبحبحب

ِححب  يرحٝ إٕحبي ُقوحبحبحبٌتحبٚةص ٙحبتكٍٛحبيق٘ حبٜٚٗ

َ ققققٌحبي ُققققٞحبيًقققق  بحبىحب يطرققققق اتحبؾقققق حبحبحبحب

اققققسٕتحبيكققققلحبنكققققمحبةًٝٓقققق حبنٕحبْرمقققق٢حبحبحبحبحب

١ّٝحبٚ يِٖٛحبٚ يضُريف!!حب حب ك  احب يٓ

ٔ حب يضققققققققققرٜراحبإىلحبق ًقققققققققق١حب حبٚياقققققققققق

حب 
ِ حب هصقققققكلٜرحْبحبحب ُّققققق  حبَٓٗققققق حب يؿققققق حبؾج

حب  
ِ حب هصققققققكؿٝض حب ِ حبَٓقققققق٘حب يؿقققققق حبٚهًقققققق

حب 
حبٜاصقققققًقُيحبَٓققققق٘حب ظقققققكٗ ٤ حب يٓصقققققٛهحْبحبحب

حب  
ٍ حبةًقققققق٢حبثػرٖقققققق حبحبحب حبؾ ْ ٓقققققق َٚقققققق 

حب 
ِااحبٖققققال حبؾُققققٞحبٜقققق حبمققققرٜرحْبحبحبحب ُْققققِك حبتاك 

حب  
حبٖ قققققل ْؾ  حبؾ ْخط ققققق ا حبٖٝققققق حبنةقققققلحْبحبحب

حب 
حبؾُ ًُققققو حبىحب يًقققق ِحبؾقققق محب ي صققققريحْبحب

حب  
حبؾققققققق طرم حبخجققققققق ٕحبَصقققققققكدالٜ ألحب

حب 
ٙافحبٜرٜققققققلحب هصققققققرْي حبٚحققققققث حبةصقققققق 

حب  
حبٚققققق ٍحبي ُقققق تحبؾك يقققق حبةصقققق ٙحباحبحبحب

حب 
حبنً ُققققٞحبخققققل حب يقققق  بحب يٓضققققريحبحْب

حب  
حبؾقققققق حباققققققسْٔحب قققققق حيبحبإققققققق حبحب

حب 
ٌاحب حبنَ  يٓققققققققق حبحب  يضقققققققققُرْيفحبٜاكّ ققققققققق

حب  

ٚ  يرغِحبَٔحب هصق ١حب قْصق ١ْٝحب يعُٝكق١حبحبحبحب

حب يٛ مققلحبنٕحبحب ل٠تحبؾُقٔق  يققيتحبتاضققُراٖ حب يكصقٝق

ل٠حبحبحبحب  يعقققققق ةرحبنه  ٖقققققق حبىحب  شقققققق طحبقصقققققٝق

حبٖققال حب هٛمققٛعحبحبحبحبحب حب خكًققلحبَ قٌق ؾه ٖٝقق١تحبٚنْق٘ق

حبحبحبحب حبَقق حبٜصققكك ع٘حبَقٔق حبنيقٌق  عققهٌحبَكصققٛ حبَقٔق

َٛ قققـحبتقق ريحبمقق وحب هققكًك فحبؾٗققٛحباحبٜرٜققلحبحبحبحبحبحب

حبٖققال حب  ققلفتحب يققالٟحبٜصققكٓؿرحبىحبحبحبحب نن ققرحبَقٔق

ٙحبٚتًٜٛٓققق احب قققٛت٘حبحبشققق ًٝ٘حبحرنققق احبيصقققلحب

حبَٚٛ ٖ ٘حبىحب قيك ٤حبلٝعٗ فحبحب



 2222/ تشرين الثاني –/ تشرين األول 619-618العدد  

 

286  

 

ٚىحب  كٝكقق١تحبؾققحبٕحب يققل هطحبيققلٜٛ ٕحبحبحب

  رٜرٟتحباحب لحبَقٔحبنٕحبكقألٙحب يعجقمحبَقٔحبحبحبحبحب

ثنقققققق ٤حب يعقققققق ةرحبىحب خكٝقققققق هحب هٛ مققققققٝ حب

ٚ هعققققق ٖلحب هققققق ري٠حبيًضققققق وتحبٚ يقققققيتحباحبحبحبحب

ُ ققٔحبث حب كهققٔحبنٕحبختطققرحبةًقق٢حب قق ٍحبغققريٙفحبؾ

غريٙحبكهٔحبنٕحبٜكدّٝقٌحبغ ْٝق١ألحبَ يٓق١ألحبتكقّٛحبحبحبحبحب

 ٚهحب هؤَٓققق١حب يٛهةققق١حبٖٚقققٞحبتقققؤ ٟحبحبحبحب كُ ٝقققٌحب

 يصققق ٠تحبىحبقصقققٝل٠حب  هصققق١ًٝحب ه يٓققق١ تحب

حب ييتحبٜصكًٗٗ حب ٛ ـحبَٓلًٜٗ حب   ٝض 

ٍا حبَٓلًٜٗ حب   ٝضحبَصلٚ

ٍا حبٜصع٢حبيهع ٝٗ حب ٘حب يطٛ

حبَٔحب علَ حب  هحبة٢ًحبٚيٗٗ 

ٌا حبٜرشِحبَ حب ٚح ٙحبييٜ

ـاحب يععر حبؾ حبرنكؿٞ حبٜهكٓ

ٍا حبظ عر حب  ح َٞحبكلٚ

حبٜٚيزحب يٛي٘حبؾٝ ٝٞحب يصٓ 

ٍا حبٚي٘حبة٢ًحب  مٛ ٤حب ُٛ

ٌاحب ي ػرحب ٘حبا١ٜأل حبٜرّت

ٌا حبؾريقياحب يعؿك حبترتٝ

حبٜ حبظؿ١ألحبثٚ ٞحبة٢ًحبا١ٜ

ٌا حبقُٓٗ حبىحب ي ػرحبتٓسٜ

حبٚ َكسي حبيكجُع حبؾًكيت

ٌا حبقًمحبؾ حبٜػع ٙحبتليٝ

ٖٚهققال حبٍٜٗققرحب يعقق ةرحبةًققٞحبَصققرححب

 يكصٝل٠تحبَر ق  ألحب هص١ًٝحب ه ي١ٓتحب ٕٚحبنٕحب

ٜٓطًٞحبةًٝ٘حبتليًٝٗ تحبٖٚهال حبٜرٚححبككق حبحب

ْؿصقق٘حبَراٖقق حبٚارن تٗقق حب يققيتحباحبمققّ حبحبحبحبحب

إىلحبحكٝكققق١حب يصققق ٠حبٚ يقققٛهعحب  ٜققق١حب ققق١ًتحبحبحبحبحب

ٜٚرٚححبٜصـحبيًُكًك حبَ حبتؤ ٜ٘حبَقٔحبٚققٛفحبحبحب

ٚهنقققققٛعحبٚشقققققجٛ تحبقٌٗققققق هحب هؿ هقققققق احبحب

 هضقق ه١حب يققيتحب خقق عحب هعققٗلحبنًقق٘حبَققٔحبحب

حبنيًٗ  

حبحٝٝ حبٜ حبَٓلٌٜحبملحبتٓصلٍ

ٌا حبإاحبة٢ًحبَ حب ةك  حبَٓلٜ

حبش   ْ   حبؾٛمحب يٓٗلحبىحبهق١

ٍاؾ ْ حبَٔحب حبهّٜ ٙحبَ ًٛ

ٙا ـححبةٓكٛ ا حبإٕحبٚقؿ حبرن

حبنٚحبهنع حبؾ ي كٌحبَك ٍٛ

حبنٚحبشجلاتحبؾ يٓٗلحبنشهٛ ١

ٍا حبىحب  ه حباحبةر  حبٚاحبطٛ

حبٚ ْكص  حبتعٝلحبهنع تٗ 

ٌا حبؾ ْكص  حبى حب    طٝ

حبشج  ٠حب يص ٠حبتٗالٟحبَ 

ٌا حبن ٣حبةًٝٗ حب يلٚه حبم ٝ

حبؾ ْلهي حبخج٢ًحبة٢ًحبَعٗل

ٌافحب حبرنجٌحبو حبيؿمل حب جلٝ

َٚ قققٌحبثيقققوتحبٖقققال حب هعقققٗلحب يًطٝقققـحبحبحب

 يالٟحبٜر ق٘حبيٓؿصق٘حبىحبإحقل٣حب يصق ااتحبحبحبحبحب

ٚقققلحبيًصقق حبنَ َقق٘حبؾكقق ٠حبحصققٓ ٤تحبن قق لحبحبحبحبحب

ُٖققق٘حبنًققق٘حبنٕحبٜك َقققٌحبل  ققق تحبٜٚر ققققمحبحبحبحب

حرن تٗ حبٚشهٓ تٗ فحبيهٔحبهي ألحبٜرتلٟحب

ة ققققق ٠٤حبؾضؿ مققققق١حبيًقققققضحب ُٝٓٗققققق تحبٚه ححبحب

حبذنج ٗ حبةٓ٘حب حب

حبنتر ٙحبٜكسحسْح

حبثٚحب يع  ٠٤

حبحجم حب  صٓ ٤حبةعحبٚترّيْل
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حبَلححب يعٓل حبنهيٛحبنٕحبنه ٖ ٚن

حبةٔحبك تحبؾ خْٝم

حبٜٚص هلتحبؾ خْٝم

 ِ حبة ج   ألحبنٝـحبت ظ حبٖٚٞحبم

حبقلحب  ٖ حبثٚحب يع  ٠٤فحب

ْ٘ حبٚإث حبه ق  احبؾر 

٘ا ٓ ك حبؾ   

ْ٘ حبشع١ًٌحبَٓ٘حبٚغّص

٘ا حبنّٛهت

حبؾ ه٣حبَٓٗ حب جلل ٥ٌحب  هخ ْا

حب قط حب يػ١ُٝحبٚ  خٌحبىحب  ٝ ٠ْ

حبٚإث حباح حب  حبش م حبل١ًْٝ

ْ٘ حبنهشٌحب يص  ١ حبحّ  احبثكًٝ

 ُّْ ُ    حب  طق١ حبش ملحبتكج حبؾ 

حبؾٛمحبقًيبحبظٗٛ احبثِحبتسهعفحب

حبنتر ٙحبٜكسحسححبثٚحب يع  ٠٤ 

حبحجمحب  صٓ ٤حبةعحبٚت ر ّيْل

ٚوقق حباحبظققومحبؾٝقق٘حبنٕحب ٖققالٙحب هٖٛ ققق١حبحبحبحبحب

 ص  قققق١حبىحب يككقققق ًحب  رنقققق١حب هعّ ققققر٠تحب

ٚ  ققققل حب يكصصققققٞتحبٚ يصققققدرحب يعُٝققققلحبحب

ٖقٞحبن ًقؼحبحبحب يض حوحبن ل ألتحبيعٌحبٖالٙحب هٖٛ ق١حبحب

 يصُ احب هعّ ر٠حبةٔحبظديحب  رٜرٟحبٚةٔحب

تحبنُققق حبقققق ٍحب قققلٜك٘حب  ثقققريحبحب 11 ظقققعرٙ 

ظٛقٞحب ػقل  ٟتحب يقالٟحبقق ّحب حبةقل  حب ٜٛ ْق٘حبحبحبحبحبحب

 عققلحبٚؾ تقق٘تحبؾصققلهحبةققٔحب اقق  حب يهكقق بحبحبحبحبحب

حبف٠٢٩٩ يعربحبة ّحب

َٚقٔحبت َققٌحب يكصق ٥لحب يققيتحبنٚه ْ ٖقق تحبحبحب

ٜكضقققلحبيٓققق حبنٕحبظققق ةرحب يؿه ٖققق١حبٜصقققكٓؿرحبحبحب

َٛ ٖ قققق٘حبًَٚه تقققق٘حبنًققققٗ تحبىحب شققققككر ٤حب

نٚم عحب جملكُق تحبَٚر ق ق١حبنحقٛ ٍحب يٓق طتحبحبحبحبحب

ٚ خكٝقققق هحب هعقققق ٖلحبٚ هٛ مققققٝ تحبٚتقققق يٝـحبحبحب

 يكصيحبٚ ٝ غ١حب  ٛ هتحبٚ ْكك ٤حب  يؿ ٌحب

ٚ ٓقق ٤حب جلُققٌتحبٚهشققِحب  رنقق احبٚ يكؿققٓٔحبحب

٢تحبىحبشقق ٌٝحبٖققلفحبحب  قٜك ةقق احبٚ هٛشققٝكحب

ه٥قققققٝضتحبٖقققققٛحبزهعحب ي صققققق١ُحبةًققققق٢حبظقققققؿ ٙحبحب

 هكًك تحبٚإظ ة١حبيٛحب هرححبٚ ي ٗج١حب ِٝٓٗتحب

ٚإخر يِٗتحبٚيٛحبييٖق١تحبَقٔحبقصق٠ٛحب يٛ قق حبحبحبحبحب

 يقققالٟحبٜعٝعقققْٛ٘فحبٖٚقققالٙحبغ ٜققق١حبْ ًٝققق١حباقققلحبحبحبحب

ث تٗ تحبملحبرنٌحبَٓٗ حبن بحبَقٔحبا  بحبظقعٛبحبحبحب

 يع ملحبَٓالحبنقلّحب يعصٛهتحب ٌحبهَ حبن ْ حب

ر٥ٝصقق١حبم ققٌحبٚ حققل٠حبَققٔحبنٖققِحب يٌٛقق ٥ـحب يحبحبحب

حبيأل بحبٚ يؿٔحب قْص ْٞفحب

 اهلوامش

 ريٚافحبحب جلس٤حب  ٍٚفحب  هحب يهكمحب يع١ًُٝفحب هعجِحب هؿصٌحبىحب   بفحب ُلفحب يكٛمٞف  1 

 ٠٢٦فحب يصؿ ١حب٠٢٢٢ي ٓ ٕفحب يط ع١حب ي  ١ْٝفحب

حبيًٓ ظقرٜٔحب هك ققلٜٔفحب هؤشصق١حب يعر ٝق١حبحبحبحبَعجقِحب هصقطً  احب    ٝقق١فحبحبحب  قر ِٖٝفحبحبؾك قٞفحب  2 

 ٩٠١ ؿ ١حبف٠٢٩٠ جلُٗٛه١ٜحب يكْٛص١ٝففحب ؿ قيف

 ريٚافحبحب جلس٤حب  ٍٚفحب  هحب يهكمحب يع١ًُٝفحب هعجِحب هؿصٌحبىحب   بفحب ُلفحب يكٛمٞف  3 

 ٩٩٩فحب يصؿ ١حب٠٢٢٢ي ٓ ٕفحب يط ع١حب ي  ١ْٝفحب
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  هحب يكٛؾٝك١ٝحبيًط  ةق١حبحبحب يك ٖر٠فحبْعُ ٕحب ُلحبنَ فحب يصدر١ٜحبىحب   بحب يعر ٞففحبط٘ف  4 

حب٠١فحب ؿ ٠٢٩٩١   زٖرفحب

 ٠٤ ؿ ١- هري حب يص  ل  5 

 ًُققيٚىفحبؾكٝ قق١فحب يصققدر١ٜحبىحب يهك  قق١حب يعققعر١ٜحب هع  ققر٠فحبَك يقق١حبىحبكًقق١حب اؾقق محبحبحبحب  6 

 ١٩ف يصؿ ٩٦٠٩١ة١ًُٝ فحب يعل حب يع ظرفحبيٛ ٕفحب

  هحب يكٛؾٝك١ٝحبيًط  ةق١حبحبحب يك ٖر٠فحبْعُ ٕحب ُلحبنَ فحب يصدر١ٜحبىحب   بحب يعر ٞففحبط٘ف  7 

 ١ف ؿ ٠٢٩٩١   زٖرفحب

َقققٔحبا ققق٘حب هٓعقققٛهحبىحبنكققق بحب ٚقققق ٥ حب يٓقققل٠ٚحب ي ك ؾٝققق١تحب قققلقٞحبحبحبحب يصقققؿلٟحب ٝققق ٕف  8 

إ  ةٌٝتحب يؿهرحبٚ  ه ١ٜ فحبإةل  حبٚتٛثٝلحبإ  ةٌٝحبَر٠ٚحبْٚسٜ٘حب صقٛهٟفحب  ٦ٝق١حبحبحب

 ٤٠فحب ؿ ٩٦٠٩١ يع ١َحب يصٛه١ٜحبيًهك بتحب َعلفحب

إ  ةٌٝفحب لقٞفحبيرٜل٠حب يهًمفحبلعٗق حبٚحككٗق حبن قلق ٤حب هؤيقـفحبَطق   حب ق  ه٠حبحبحبحبحبحب  9 

 ٠٦فحب ؿ ٠٢٩١١ش١ٝفحب يط ع١حب  ٚىلفحب َعلفحب يصٝ 

 ١٩ ؿ ١ ش لحبثنرٙف  يصدر١ٜحبىحب يهك  ١حب يععر١ٜحب هع  ر٠ف ؾكٝ ١ف  ًُيٚىفحب  11 

إةل  حبٚتكقلِٜحبظقٛقٞحب ػقل  ٟفحب اق  حب يهكق بحبحبحبحبحبحب . ُلفحب ٜٛ ٕحب  رٜرٟ   رٜرٟفحب  11 

 ٠٠ ؿ ١حب ف٠٢٩٩ َعلف  يعربف
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إن اهسخرٕة ٍشأت يػظًّا يٌ غدم اهرضا غٌ سوْك غٖر أخالقٔ أو 

را إ ا لران  ًا سوبٔ ال ٕراغٔ اهقٖى اهجٔ ثدمى اهًججًع، بصرف اهَظرر غ

ة اهفػن ِٔ إٍجاج  اهًرفْض دًَٕٖا أو سٖاسًٖا أو اججًاغًٖا، هذهك ثمْن ردا

أدب ٕسػٓ هإلضداك، واهّدف ِْ ٍقد هوظْاِر اهسوبٖة وغٖر اهًقبْهة 

ٍدْ غٖر يباشر، وغٖرر يَسرْب هشرخو أو جًاغرة يػَٖرة، وبرذهك  غوٓ

ٕضًٌ اهشاغر إٕصال ِدفُ يٌ غٖر يْاجّة يباشرة وغدائٖة، فاهسخرٕة 

ز اهًجوقٔ وثدٖر اٍجباُِ وال ثجػوُ َٕظر إهٓ اهْاقع ٍظرة يأساوٕة  ثدفا

اسجسرراليٖة، وفررٔ اهْقررت  اثررُ ثًرردو ٍْغررًا يررٌ رفرر  اهْاقررع اهفاسررد 

ًٌ غردم اهًْاجّرة اهًباشررة يرع أ رداب اهسروطة، بطرٕقة سوًٖة ثض

وٍجد فٔ شػر اهقرن اهجاسع غشر ٍْغٌٖ يرٌ اهسرخرٕة ولالًِرا ٕبػرح 

 .غوٓ اهفماِة أو اهضدك فٔ أخَاء ثقبٖح فػٍن أو خادخٍة يػَٖة

 السخرية السياسية: -أّواًل

استتملنالاعظتتلأاٛلبستتسْرلاعشتترأٓ٘لادتتلفسلعياتتيلاع شتتلتلاعشٔلستتٕلّا ستتم ياتللللللل

اعلثنلىٕلاعذٖلعلىتلميُلاجملمنللتلاعلأبٔ٘ليفلاعاأٌلاعملسعلعظأ،لخؼْػًلليفلاعلأاقل

فايلعّ ألاعظلأاٛلعًلآفاَٜهلبكالجأبٗ،لإذلجنيٍهلسرأّالمًلبلضلاحلكلولّاعتْ ٗلل

ثنتتلىٕلبػٔتت٘لإ َتتلفلعٔتتْبَهلّفشتتلتٍهلعتتًلللاعتتذًٓلمكنتتٍْهليفلب يتتلٛلفتتاٗلاحلكتتهلاعلل

طأٓتتتلبا تتٔعلبفلتتلله،لّعسظتتلعألمٔتتيفلاحلس تتٕلاعلأاوتتٕلببٔتتلتلٓظتتكْلفَٔتتللمتتًلستتْٛللللللل
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ٌّلمل تهلاعظتلألاعتذٖلؤتاليفللللللل األّؿلعليفلإميٚلوؼلٜيِليفلمأا ٕلآللاع ٔتت،لّملستْولب

ىْعتتتًللمتتتًلل-إىللجلىتتتكلمكلىمتتتُلاعيٓئتتت٘ل–مأا تتتٕلآللاع ٔتتتتليفلذعتتتالاعلؼتتتأل تتتلٌلل

لغريلامل لطأٗلّا سميَلضلؿيلاع شلت،لٓاْل:لاعظكْٚ

لبَػتتتتتتذًالٍّتتتتتتذضٖلب ٔتتتتتتْض لاعـتتتتتت ل لل

ل

َٗلادتتتتتتتتتت ذضف ل لَوتتتتتتتتتتيلبمضَيتتتتتتتتتتت لَطتتتتتتتتتت َأ

ل
لبَػتتتتتتتتذًالّسضتتتتتتتتأر لاعلضتتتتتتتتيالفابضتتتتتتتتع للل

ل

لَٓتتتتتتتتتتتأّس لَّٓػتتتتتتتتتتتيّلبضتتتتتتتتتتت لذاعضتتتتتتتتتتتأ لل

ل
ٙلل َ تتتتتتتتهلم يمـتتتتتتتت ّ عض لَىتتتتتتتتَأٚلستتتتتتتتَٔضلب

ل

َٔتتتتتتتتتتتيضلا خضتتتتتتتتتتتأ ل لعستتتتتتتتتتتٙلٍلمضيتتتتتتتتتتتللبض

ل
ٌل لَفَيظتتتتتتتتتكْلإعتتتتتتتتتَٔهلّ لٓل ض تتتتتتتتتْ

ل

ٗضلعضسلتتتتتتتلوضأ لَ ظتتتتتتتكْٚلل ل(1)اعَلاتتتتتتتري 

ل
ٌّلمل تتتهلاعظتتتلأاٛلإذالبفاتّالاحلتتتيٓةلعتتتًلمكتتتلولبّلّ ٗلّبفلتتتللهلللل متتتللٓسأتتتملب

ٍّْهلمتتًلللللل ّٔيتتْالّمظتتٔمَهلّعتتي َهليفلاعمللمتتا،لّخستت اعا ٔأتت٘لٓظتت َْىَهلبلحلْٔاىتتلت،لعٔ 

اإلىشتتلىٔ٘لّييٓتتيًالٓـتتلٌْلاعمٔتتْضلبّلاع اتتألبّلاعتتثرياٌ،لبٖ:ل لٓ َنتتٌْلبضشتتْٚلاعليتتضللل

ٌّلاعظكْٚلإىللٍؤ ٛلبػتيّلبت لفلٜتيٗ،لّ لجتيّٚلميَتللعتذعالٓظت ََللللللللللّاعاما، ّٓ يّلب

بظكْٚلاعياب٘لاعيتلسمذبعلملًلسٔذحبَل،لّبم تّيٚلاعشترأٓ٘لادلفمت٘لعيتيمللٓشتملنالللللل

لبميلاحلْٔاىلتلعسي ع٘لعسٙلفلالإىشلىٕلغريلسْٖ.

لّمًلوؼٔيٗلبليْاٌلاعيلتب٘لّاعليللٓاْللمجٔالػيوٕلاعزٍلّٖ:ل

ٌ لبي  تتتتتتتَألإىلَٓلضتتتتتتتز لع ٕ لب لستتتتتتتٙلعَٔيتتتتتتت

للل

لبضتتت َتلَبشتتتَْضلاعي تتتلَضلفضَٔتتتللو أ ّت ٍتتتللللللل

ل

ل
ٚل َ هلاعتتتتتأ َت لَبلٔتتتتتة لبضاٍسَٔتتتتتللَفمشتتتتتاضٔ

ل

ل(2)َّبػؼضتتتتك لمضتتتتًلبمْاعضَتتتتللَّب ٔتتتتي ٍلللل

ل
ٌّلاع ٔتتمالٓظتت َلٌلبظتت ُٔلاألختتأضلعسأكتتلو،لّاعشتترأٓ٘لّاؿتتأ٘لمتتًلللل متتللٓسأتتملب

فللله،لإذلٓظكْلاعزٍتلّٖلفَٔنتللمتًللللخ للبظ ُٔلاحلكلولبلعاأّتلعسي ع٘لعسٙلو علب

لسْٛلاألّؿلعلّفشلتلاحلكهلّسأو٘لبمْاللاع  ت،لّ لخيمسضليفلطكْاِلعًلاع أ٘.

ّ تتذعالطتتكللع تتيلاعػ تتلفلاألختتأضلاعلأاوتتٕلمتتًلستتْٛلاألّؿتتلعليفلاعلتتأاقليفللللللل

وؼتتٔيٗل م َتتللإىللامل تتيتلع تتيلاعػتتملمجٔتتا،لعيتتيمللستتأقلبٔمتتُلحبشتتكل  متتُليفللللللل

لاع  ألٓاْل:وؼٔيبُلػ ٔأ٘لعٔيل

ُضلَبَاتتتتتتتتتتأ ل لَبَستتتتتتتتتي ل ض تتتتتتتتتتلف لم سْ ضتتتتتتتتتت

ل

ٕ لّاألمتتتتتتتتتتتتأ لل ّ  َٗلاعي َتتتتتتتتتتتت لػتتتتتتتتتتتلفّال

ل
َ٘لل ٌَلَمتتتتتتتتتيَٓةلَمكأ َمتتتتتتتتت َٓ َاَتتتتتتتتتْ ل ل

ل

ٖلل ٍ هلَى نتتتتتتتتتتتتٕلّ لَىثتتتتتتتتتتتتأ  َ تتتتتتتتتتتتز  َٔ لف

ل
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َ تتتتتتأ ٍهلل لبػتتتتتت أت لبطتتتتتتَاٙلبتتتتتتَالَب 

ل

لفكتتتتتتتتتاى ملبػتتتتتتتتت أت ليفلبستتتتتتتتتأ ٖل

ل
ٕ لإىللَمتتتتتتتتتتتأابض ضَهل لَٓأَوتتتتتتتتتتتٙلاعتتتتتتتتتتتي ى

ل

لاعؼ تتتتتتتيف َمم تتتتتتتٙلٓ أٓتتتتتتتَالاعي لتتتتتتتَاليفللل

ل
َ٘ل لّإذالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعم َهلبضنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَع

ل

٘ضلاع ّض تتتتتتتأ لل ل(3)َبرضستتتتتتتْالَّعتتتتتتتْلبضا  َمتتتتتتت

ل
تللتعٔتاللللل يٗلإىللجلىتكلبىَّ بمـعلجأبٗلاألخأضلاعك ريٗلّسرأٓمُلادلفم٘ليفلٍذِلاعاؼٔت

ريلاألّؿتتلعلّاإلػتت س،للل للبتتيٌّلبػتٔت ،لّفشتتلتلاحلكتتلولبّلاعتْت ٗلاعتذٖلريتْت لفاتتياٌلاألمتًت عسٙت

لوتت عل لفستتلتلل احلك تتلولّعتتي َهلّطنلَتته،لّعتتيولباتتيٓهلاملشتتلعياتليفل تتّالللّٓمأتتّيعلعتًت

هليفلاع ٔتتلاألختريلعيتيمللللللللللللل لاسَت لخ تأٗ،لّوتيلسترألمًت بيٍْفلاألّؿلعلاعتذٖلّػتالإىللملع٘ت

للللل لاع تلفّوٕ،لّوتتيلطتتّ ُلاحلكتلولبتتلع األعٔي تٕت لاع  تتأ،لّ لخيمستضلبظتتكْاِلعتًت ذ تألو  مت٘ت

س تضلاألّؿتلعليفلبستيِلّٓأجتعلٍتذاللللللعيَهلإىشلىٔمَهلبٓـًللّعي َهلّٓاس المًلطاىَه،لّٓؼتضل ل

ٛلامل لعتتكلبلإلػتتت ملتللللللل لاع لستتتيًٓ،لّٓتتابٕلٍتتذاليفلؿتتْت اعمرستتضلإىللاستتم ولاحلكتتتهلمتًت

لفلع شلتلاعشٔلسٕلٓؤتٖلإىللاعمرسضلٓؤ أليفلمشريٗلاعماّيولعسنجمنع.

 السخرية االجتناعية: -ثانيًا

يل لٍأٗلاىمظأتلاعشرأٓ٘ليفلاعاأٌلاعملسعلعظأليفلاعظلألخؼْػًللمًلخ للىا

اجمنلعٔ٘لسٔٝ٘لبّللللب تألستسيفليفلاألخت ق،لبٖ:لاعشترأٓ٘لمتًلاعأذاٜتالفاتيلبػت أتللللللللل

ّبمٔلىًللعستٙلحنتْلٍزعتٕلّوتيلبطستتلعسٔتُلاعاتيملٛل)التزللاعتذٖلللللللللللب يايلعسٙلحنْلم لطأ،

،لّمًلاعاـلٓللاعظلٜل٘ل لىتلاعشرأٓ٘لمًلاع رٔالّفجالاعيًٓلاع لسي،لٓ أاتلبُلادضّي(

فمجس ٕلاعْاوعلا جمنلعٕليفلاعظتلألجلتالاعظتلعألب ثتألافب لطتًللهجمنلتُ،لّحبأ ت٘لللللللل

ّبكتتٌْلبَٔٝتت٘لعس تتأّللاملثلعٔتت٘لّبػسػتتً ليفلجتتٍْألاعْاوتتع،لللللللاعم تتْفليفلذعتتالاعْوتتت،للل

لّلمثريلاعشرأٓ٘.مـأالبلعمظكٔالاعاـلٓللا جمنلعٔ٘ليفلولعكلفم

لّيفلػْفٗلاعكْمٔيٖلٓاْللفأىشٔصلمّأاغلاحلسيفليفلأا:

ِضللل لفبٚلاعؼَّتتَٔضلمكمْبتتًللعستتٙلبتتلَرلتاف 

لل

ُ لَؿتتتتتتتتٔ ًللفاتتتتتتتتلَولإىللاعش تتتتتتتتٔضضللللل لف ي تتتتتتتت

ل
ً لباى يتتتتتتتتللللل ُ لَختتتتتتتريًالَفَ تتتتتتت لفا سيتتتتتتتللَعتتتتتتت

ل

ُ لخ  تتتتزًالفنتتتتلَتلمضتتتتًلا تتتتْلضلل ل(4)ىاتتتتْل لَعتتتت

ل
ّْفلاملّأاغلطّيٗلاالبميٍهلب أٓا٘لستلخأٗلّمـتأك٘،لّٓم عتكلبلألع تل للللل ّٓؼ

ٌّلاع رٔالبطأغلّبعنٙلّعٔصلاتًٔ لفأشتك،لبّلبػت علللل عًلطأٓتلاديلض،لٍّيلل ا

ل ذعالمًلاسُ،لفلع رالجلمعلعلْٔرل ثريٗ.ل
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لٓاْللبمالادييٖلاحلنؼٕليفلّػضلبلٍٜعلأٍالمللٓ لطضلإبأٗلع ارٍيلطس َل:

 ٌ لَتاَفَكلَبم تتتتتتتَأت لَعَأػتتتتتتتلب َلللَعتتتتتتتْلب

ُ لللل لَّبَبتتتتلَكلٓ ْستتتتض لمضتتتتالو تتتتي لَونٔؼ تتتت

ل

لإبتتتتتتأًالَٓـتتتتتتٔت لَعَتتتتتتللَفشتتتتتتٔع لامَليتتتتتتز ل للل

ل(5)م شَمظتتتتتتت ضَلًلليفلإبتتتتتتتأَٗلمللَباتتتتتتتتَ ا لل

ل
ب يّلاعشرأٓ٘ليفلاع ٔمالّاؿأ٘لّمأؾلاعظلعألعستٙلّػتضلوت علستسْكلاع رٔتالللللل

ّعأؿتتتُلعستتتٙلحنتتتْلفٔتتتُلطأافتتت٘لَٓتتتيضه لعتتتًلمشلستتتٔمُلعضي تتتذِلّإمتتت للاع ـتتتلٜال س تتتُ،ل

٘العساتت علاع تتلطًلاملمنثتتالبلع رتتالّمتتض لعستتٙلاإلمشتتلٌ،لإىلللل ّإؿتتألك،لف تتٕلذعتتالبلأٓتت

جلىتكلويفبتتُلعستتٙلاإلبٔتلٌلبظرؼتتٔ٘لمثتتالاعتييفلْٓستتضلعسٔتتُلاعشت ولّملت تت٘لونٔؼتتُ،للللل

عٔتتيّللعستتٙلمتتيٚلاتتالاع تتلٜع،لّوتتيلاس تتت لبأاعتت٘لاعظتتلعأليفلاعميلستتكلاعتتذٖلبولمتتُلبتتاللل

لٗلاملم لعيٗلّابمكلفلػْفٗلجيٓيٗعيلػألاعؼْف

ٌٍلو ٔعلاعؼْتلٓاْل: لّمًلػْفلاعشرأٓ٘لعيٚلبمالادييٖلاحلنؼٕلّػ ُلملؤذ

لإذالمتتتتتتتتتتللَوتتتتتتتتتتلَولَبستتتتتتتتتتلي لبضلمل يتتتتتتتتتتلتٖ

ٌٍللل ٘الػتتتتتتتتتلَفت لبضتتتتتتتتتا ذ لَفَكتتتتتتتتتهلَستتتتتتتتت  لب
ل

َُلَػتتتتتتتتْتلاحلنتتتتتتتتلف لللل لبضؼتتتتتتتتَْتلم ظتتتتتتتت ض

٘الػلَمتتتتتتت لبتضتتتتتتتتياف للل ل(6)ّ تَتتتتتتتهلَستتتتت  لَب
ل

ػتْتلبمتيلاملتؤذىالمظت ًَللػتْبُلبؼتْتلاحلنتلف،لّيفللللللللٓشرألاعظلعألمًلو لم٘ل

بظ َُٔلىْعلمًلاعكْمٔيٓللّادأبٗليفلّػ ُ،لّويلعنالعسٙلاسمثلفٗلى صلاعالفئلعًل

طأٓتتلبا تٔعلػتتْتلاملتؤّذٌ،لّاإلبٔتتلٌلبينتْذنلبعستتٙلمتًلمٔتتةلوت علاعؼتتْتلٍّتْلػتتْتلللللللل

ٌّلاعاـٔ٘للاحلنلف،لٍّيللافب علمشمْٚلاعشرأٓ٘لإىللاعػـكلعذعالجلٛلالجلٛلطيٓيًا ؛أل

ذابَللمتمسالببللتًالتٓئ٘،لّ ّؽلفلً لبسلسًٔلليفلاإلس ولٍّْلاألذاٌ،لعتذعالوتيلب تيّلللل

ًّلبمتالاديتيٖلللللل سرأٓمُلمًلػْتلاملؤذٌلعس لضلغريل ٜا٘لّب َألعتيولاماامتُ،لعكت

وؼيلمؤذىًللملٔيًللٍّْلبسليلبٖلمللٓلنهلمكنُلعسٙلفلالاألذاٌلّمجٔعلاملؤذىا،لإّىنلل

ليِلعسٙلطرؽلّاميلخمؼْؾ.وؼألىا

٘المتتًلاعاتتأآٌل)إٌلبىكتتألاألػتتْاتلعؼتتْتلل ٌّلاعؼتتْفٗلو ٔأتت٘لإ لبّىَتتللمام شتت ّمتتعلب

َٛلوْٓت٘لبَتذالاعي تْفلاع ؼتأٖلّاعشتنلٕلملتًل،لللللللللل احلنري(لفَٕلػْفٗليمْٖلعستٙلوتْٗلإريتل

فلعظلعألبفاتلى ٕلاعا علعًلبمٍألطيٓيلاألٍنٔ٘لٍّْلاألذاٌلخؼْػًللبّىُلفلتا لعتُلؤنمتُلللل

ب ّيلمًلبٌلٓمساٙلامل شسهلاألذاٌلمجلعًٔل،لٍّتذال لْٓافتتلاعػتأضلاعتأٜٔصلمتًلللللللئ٘،لّ اعيٓ

األذاٌ،لّاسملنلعُلعسجيتلضلمتللبتالستّ لب٘لاعتيتلبلتملاإلػت ع،لّستّ لب٘لاعتيتلبلتملاعتيتلللللللللللل

َبشضك لبع ٙلعسؼْفٗلاعشتلخأٗلبستالاع أافت٘لاعتيتلبتؤتٖلإىللاعكْمٔتيٓللبّلاإلؿتألك،لللللللل

ٌّل لاعظلعألمأٓؽلعسٙلادنللليفلم لٍألمٔلبُل لف٘.  للٓيّللعسٙلب
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ٕ لَمتتتتتتتتعلمتتتتتتتتلعضكٍّٕ لَبَظتتتتتتتتلَجَألَطتتتتتتتتلفضل

ٕ لاعَكستتتتتتك لجنضتتتتتتص للل لَفاتتتتتتلَللاعظ تتتتتتلفلض
ل

ٍضأ لل لّ  تتتتتتتتتتا لمضيَنتتتتتتتتتتللبضتتتتتتتتتتلعلسه لمتتتتتتتتتتل

ٕ لاعَكستتتتتك لطتتتتتلٍأ لل ل(7)ّوتتتتتلَللامَلتتتتتلعك
ل

لٓاْللامالادييٖلاحلنؼٕلمّْفًٓلليفلاسهلطلٍأ:

ميلوظتلتلبتالعسنتلٛلاملتذاٍكلعستٙلحنتْلللللللٍّيللٓلأضلاعظلعألملل لٌلريتيعلمتًللل

مـأالّسلخأ،لٍّذِلاعاؼ٘لاملرمؼأٗلفهللبكٌْلىْعًللمتًلااتلّفاتلاعتيتليؼتاللللل

يفلإميٚلاملشلٜالاعيٓئ٘،لّعكتًل لٓي ػتٕلبٌلٓ ي تألإىللمتللٓ اتللليفلاعظتلألمتًلمي تْفللللللللل

ّٔتًل،لّييٓتيًالاعظتلألاعكْمٔتلللللللل يٖلاعشتلخأ،للاحل للّاحلأاو؛لألّىيتلل لىمساتلِلتٓئتًللبتالفي

َ٘لّإٌلبيت لم  ي٘،لٍّٕلجياللاملذاٍكلٍّْلجياللمْجْتلعسٙل َ٘لمَّن ّعلس ُلٓلأضلعاـّٔ

مّألاعزمً،لعذعال لىت لطأٓامُليْٖلىْعًللمتًلاعماأٓتعلّادتأبٗل؛ألّىتُلٓأٓتيلى تٕلٍتذالللللللل

لاعشْٛلاملمنّثالباـٔ٘لخ للاملذاٍك.

لٓاْللعنألاألىشٕلاع ريّبٕليفلفجالٓيعٙلػلحلًل:

لشتتتتتتن ٙلػتتتتتتلعضأًللَبتتتتتتَالامَلتتتتتت ٓتتتتتتلَمًلَب

ل

ٌ لاع ضلتتتتتتَالَعتتتتتتَٔصلبضؼتتتتتتلح ل لَغَسَ تتتتتتًللعضتتتتتتا

ل
َْيفولّػتتتلمضكضلاعتتتتللللل لمتتتللبىتتتَتلبضل ضتتتاولاعتتت

ل

ٕولّ لاعؼ تتتتتتتيٓتلاعؼ تتتتتتتلح للل لّ تولاعؼ تتتتتتت 

ل
ٚللل ًَلَػتْبضَالفلغَمتَي َٛلَط ل َالم شت لَويلسل

ل

٘ضلػتتلعضع للللل ل(8)عضيتتَيلاعش تتنلع لَ ؼتتْتضلىلوتت

ل
ب يّلاعؼْفٗلسلخأٗلّيْٖلطأاف٘ليفلاملليٙلمًلاعظرؽلامليعْل)ػتلح(لّ تلٌللل

ػْبُلو ٔأًل،لّذ ألاألىشٕلىلوت٘لػتلحلاعتيتلٍتٕلمتًلاملتْفّعلاعتيٓملاعاأآىتٕ،لّوتيلللللللللل

اسم لعلبْ ٔ َلليفلسٔلقلخممسضلمتلمًللعًلاألػتا،لّمتعلذعتالجتلٛتلاعؼتْفٗلميلست ٘للللللل

لعساؼيلاعشلخأ.ل

لٓاْللعنألاألىشٕلاع ريّبٕ:لّيفلوأٓ٘لبشّنٙل)امل ػريٓ٘(

٘ضلاع مضتتتتتتتتتتٕ ٔ يتتتتتتتتتتللعضسن ػريٓ تتتتتتتتتت لَّعن تتتتتتتتتتللَبب

ل

َ ه لبستتتتتتتالو لللللل لَفَمم يتتتتتتتللَوتتتتتتتذآلٍللبضاستتتتتتت

ل
ٌ لمم تتتٙلَبَ تتتلَتَفت للل َٕلاعش تتتكل لبَأم تتتَكلبضتتت

ل

ٕللل ل(9)َبَأاغضٔث َتتتتتللبٓـتتتتتًللب ا وتتتتتا لبوتتتتتَيامض

ل
ّّللبّمتتتلللل اعؼتتْفٗلٍّيتتللٓؼتتضلاألىشتتٕل ٓلفبتتُلعاأٓتت٘ل س َتتللبذٚ،لّيفلاعظتت ألاأل

ٌّلبأاغٔثَتتلللللللل ٌّلاعاأٓتت٘ل مسٝتت٘لبلألستتالو،لّبلتتلىٕلوس تت٘لاعي لفتت٘لمّمتتٙلإ بلعشتتس ٔ٘،لّٓ تتيّلب

ٍجنتتتلعستتٙلبويامتتُ،لّوتتيلجتتلٛلاملليتتٙلاعشتتلخألمتتًلمجستت٘)باّ البوتتيامٕ(لاعتتيتلبستتْفتلللل

لامل لفو٘لعسٙلحنْلمـأا.
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لٓاْللع يلاع لوٕلاع لفّوٕلاعلأاوٕلملًلٓم لٍٙلباس فُ:

ليفلَ تتتاولّوتتتَتبوتتتْل لعضَنتتتًلَغتتتَيال

ل

لٓ  لٍٔيتتتتتتتتللبضاستتتتتتتت َللعض تتتتتتتتلو للللل

ل
ٖلل لَبَبايتتتتع لبضلعلض تتتتتلو لّبىتتتتَتلَبتتتتتيف 

ل

َٓايتتتع لبضلعلض تتتلو ل ٌ لاعَكستتتَكل ل(12)بضتتتا

ل
ٍيللٓشرألاع لفّوٕلمتًلٓ تلٍٕلباست فُلٍّتٕلعتلتٗلميمظتأٗل تثريًاليفلاجملمنتع،للللللللل

ّْللمتتًلمليتتٙلإ تتلبٕللل َٔتتألت عتت٘لاعكسنت٘،لّبمأتت إىللمليتتٙلّٓشتملنالاعظتتلعألاديتتلضلعٔػ

ـّتتس٘،لٍّتتْلبتتذعالريتتط لمتتًلطتتاٌلمتتًلٓم تتلٍٙللللللللللل ستتسيف،لفلعل تتلولب ستت٘لاعكتت رلامل 

لباس فُلب أٓا٘لسلخأٗلّ ْمٔيٓ٘.

لّيفلبٔمالبليْاٌل)اعظٔخلامل أاٜٕ(لٓاْللملأّللاعأػليف:

َّجَتتتتتتلًلل ْ َتلاك لمضيتتتتتتَالٓتتتتتتللطتتتتتتٔخ ل لَستتتتتت

ل
ٛضلللل ٘ضلاعش تتتتتتْتا لَغتتتتتتع لممَّتتتتتتٙلبضلعسدأَٔتتتتتت

ل
لَطتتتتتتتلأ ٍللَّغزعنيتتتتتتتلَعتتتتتتْلَىَم نيتتتتتتتللمضتتتتتتًللل

ل
ٛضل ل(11)َعيَشتتتتتج يللَخنشتتتتتَال تتتتتَْرلَفٓتتتتتل

ل
ٓشرألاعأػليفلمًلبميلاعظْٔخلعٔؼضلى لوُلعكًلب أٓا٘لمَٔي٘لَّٓتزبلبسأٔمتُ،للل

ّفَٔللب لّللّجأبٗلّباسٔالمًلٍٔ مُلعما ٔعلبفللعُ،لٍّْلىْعلمتًلاعتأفضلّاعمنتّأتلعستٙللللل

ّّاؿتتعلبّىتتُلٓلمنتتيلعستتٙللامل تتلٍألاعشتت أٔ٘لاع لعٔتت٘لاعتتيتلبملستتتلهكلىتت٘لفجتتالاعتتيًٓ،لللل

لاعشرأٓ٘لّاإلؿألك.

لّع أىشٔصلمأاغلاحلسيفلبٔملٌلٓاْللفَٔنل:

 ُ َٓتتتتتتتتتتتذَبع لبغيلَمتتتتتتتتتتت لَجز اف ىتتتتتتتتتتتلل

ل

ُ لإذلذاَكلمضتتتتتتًلذابضتتتتتتع للل لَفَتتتتتتا لَعتتتتتت

ل
ُ ل  َّفًالبَبتتتتتتتتتللػتتتتتتتتتلعضعٍل لَٓيع َْىتتتتتتتتت

ل

ً لَىتتتيع ِْ لببتتتللستتتلعضخ لللل ل(12)ّحنتتت

ل
ًلللللل ّْفلاملْوتتضلعستتٙلحنتتْلمـتتأالّطأٓتتض،لٍّتتْلٓمأتتّيعلعتت جتتزافلاحلتتٕلللٍيتتللٓؼتت

لّٓم عكلبلألع ل لعمػيّلميلس ٘لعسأيعلاملـأا،لّاعشرأٓ٘لٍيللعسمشسٔ٘لفأشك.

لّٓؼضلعنألاألىشٕلاع ريّبٕلاملؼلبٔعلفٔاْل:

ُ لَطتتتتتأل لل لب لٍّلَفنتتتتتلل  تتتتتا لمضؼتتتتت لٍسلَعتتتتت

ل

ُضلاستتتتتتَمأت لعضاجتتتتتتا لاعي تتتتتتْف لَبلسٔاتتتتتتللللللل لبضتتتتتت

ل
لَبلتتتتض لاملؼتتتتلبٔع لَبزٍتتتتْليفلمشتتتتلجضيضىللل

ل

ـ تتَللبتتلَتليفللل ل(12)املضأمتتلض لَمظتتيْوللَّبل

لل
ل
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ٍيللجتلٛتلاعشترأٓ٘لولستٔ٘لّجلفمت٘،لّ ّيتٙلاألىشتٕلعتًلفجتلللبلملؼتلبٔع،لّمللللللللللل

ّّافِلبّلبلضلفجلللاعيًٓ،لّمًلاملنكًلبٌلٓكٌْلذعالماؼتيِلل ٓؤ يلإٌل لىْالمًل 

بّلبّىُلٓؼضلاملؼلبٔع،لفلملؼلبٔعلبْمٕلبيْفلاعلسه،لّويلجلٛتلاعؼتْفٗلو ٔأت٘لّمي  تأٗلللل

خؼْػًللبسالاملالفىت٘لبتالمكتلٌلريتْٖلوياست٘لّجت ً ،لّمكتلٌلّؿتٔعلللللللللّغريل ٜا٘،ل

ّْفلاملؼ لسلمظيْوًل. لّمللٓكمضلبلحن لطُ،لبالػ

لّ  للولعُلمٔيفلاحلسدٕلاعلأاوٕلعًلاعا علعكًلب أٓا٘لسلخأٗ:

لَّمتتع لمضتتًلاأل ىتتص لَمتتًلٓلَستتت لبضؼ تتأ مضَهل

ل

ُضل لَٓك تتتتتًلَ ن شتتتتتَم يضٍللس تتتتتانًللبضؼضتتتتتأمض

ل
ُضللَ تتتتتاّىمل َ هلمضشتتتتتاالَبمتتتتتلَ لبضتتتتت لَبٔتتتتتَي

ل

ُضلللل ٌ لفتتتَاخ ٙلف ٓتتتَعلطضَٔ مضتتت ل(14)ف ٓتتتع لاع   تتتْ

ل
ّْفلسْٛلاعؼأ ٘لبؼتْٓأًالستلخأًالعستٙلحنتْلمي  تأ،لّعتذعاللللللل ٌّلاعظلعألػ مللٓسأملب

ًّْٓ،لّيفلٍتتتذالىتتتْعلمتتتًلامل لعػتتت٘ليفللللللل اخمتتتلفلاعتتتْمعلّمللٓظتتتّ ُلاملظتتتلفلإعتتتَٔهلبّلاملَجتتت

فتذذال تلٌلاعتذٖلسٔؼتلم َهلستٔػيّلّمظتًللللللللاعشرأٓ٘،لعٔيّللعسٙلو لم٘لػأ ٘لٍتؤ ٛلل

فكٔضلٓكٌْلٍتؤ ٛ،لّمتللط ٔلت٘لاعشتْٛلاألخ وتٕلاعتذٖلٓمؼت ٌْلبتُألّاعتذٖلبّػتسُللللللللللل

لتتذالاحلتتيلمتتًلبا تتٔعلفلتتلله،لإىللجلىتتكلمتتلل َتتأليفلاع ٔتتتلاعمتتلعٕلمتتًلػتتْفٗلستتلخأٗلللل

فافاَتللبستسْرلاعم تلتلعم َتألذاتلاعظتلعألمالبتالاعي تْفلمتًلٍتؤ ٛ،لٍّتْلى تْفلمشتتٕلللللللللللل

عمكمنالػْفٗلاعا علفَٔه،لّمللٓسأتملبّىتُلمللٓتأضلبٌلٓاتْللعتًلى شتُلّمظتًل،لللللللللمشدٕ

فستتهلٓتتأتلىشتتكلاعشتتْٛلعذابتتُلعتتذعالوتتلللّمتتعلمتتًلٓؼتتلم َهلّمللٓاتتالبىتتللّمتتعلألّىتتمللل

لػلم مَه.

ٌّلاعظتتلألاعتتذٖليتتّي ْالفٔتتُلعتتًلاعشتترأٓ٘لببٔلبتتُلم تتأتٗالبّلللللللللل ّىسأتتمل  تتللباتتيولب

ًّللللل يّتٗ،لّعٔصلطأطًللبٌلبكٌْل س َللمأػ ْتٗلمًلاعْاوتعليفلاعسأ ت٘لى شتَل،لعكت

بأاع٘لاعظلأاٛليفلاعمال لاملْاوتضلمتًلاعْاوتع،لبٖ:لمتًلمٔتلبَهلا جمنلعٔت٘لبستَنت ليفلللللللل

غيٙلبطللفٍهلّبيْعَل،لّويلاسملنالاعظلأاٛلبسسْرلاع يٓعلملللعُلويفٗليفلبآْ٘لعيؼأل

ّعأفتْال ٔتضللللامل لفو٘ليفلاعؼْفٗلاعشلخأٗلعتًلطأٓتتلاديتلضلبّلاعمْفٓت٘لبّلاع  تلق،للللل

ّْىلتلاعؼْفٗلعيَٓه،لّمتللٓ سأتمليفلٍتذِلللل ٓشمػسٌْلاملْاوضلّاعظرؼٔلتليفلعػمَهلّمك

ٌّلاعشتترأٓ٘لبتتابٕلعسن لع تت٘لبي تتٕلاملتتؤذٖلمتتًلاعْاوتتعلّإمتت للادنتتلللّاعاتتٔهللللللل األبٔتتلتلب

األخ ؤ٘ل ستُ؛لألّىتُلٓملتلفضلطتكً لّمـتنْىًل،ل  تللستلعيٍهليفلاعي تلذلإىللجتٍْألللللللللل

فلىلكشتليفلطلأٍهلبمياعلّاولَهلوتًْ لّفلتً ،لٍّتذال لٓلتمللللللاعْاوعليفلعؼأٍه،

بّىَهلعكشْالاعْاوعل نللٍْلمتلمًل،لبالويمْالعيللإعلتٗلػٔلغ٘لّبي ٔهللذالاعْاوعلمعل

 ل نمُلطلأًٓللبٖ:لخساْالبتيًٓ لٓلتلدٌْلفٔتُلبطتكلللاع شتلتلمتًلخت للاعشترأٓ٘للللللللل
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لٓل،لٍّذِلاحلأٓ٘لمللبمأاتللهلإ ليفلاعيتلمااتللهلىْعًللمًلاحلأٓ٘ليفلمللد٘لاعاـ

لاعظلأ.

ّ نللفبٓيللبّىُلعٔصلمًلاعـأّفٗلبٌلبكٌْلاعشرأٓ٘لجلفم٘لبّلمؤذٓت٘لبتالبمٔلىتًللللل

مثريٗلعسـأالمًلبلرلاعمشسٔ٘،لفلعشرأٓ٘ل لىتلّمل اعتليفلاألترلىْعًللمًلاإلػ سل

لا جمنلعٕلعكظضلاعلْٔرلّاعأذاٜالّبآْهلاع شلتليفلاجملمنع.

لفلّاملأاجع:املؼلت

،لمجلتتُلّفّب تتُلع تتيلاعتتأ،ًلاألىشتتٕ،للللل1األىشتتٕ)عنأ(:لتٓتتْاٌلاملتتْفتلاعلتتذر،ل للل -

 بريّت،لت.ت.ل

،ليأتتتلا  تتل لّعٔتتيلاألع نتتٕ،لل2األختتأضل)ع تتيلاعػ تتلف(:لتٓتتْاٌلاألختتأض،ل ل -

 و.2008اعكْٓت،ل

:لتْٓاٌلبمالاديتيٖليأتتل نتيل نتلللبكتياغ،لبتريّت،لتافلللللللادييٖل)بما( -

لٍت.1321املللفل،

ّٔيلمٔتيفلاحلستٕ،لنلللللاحلس ٕل)مٔيف(: - يأتتلمـتألستسٔنلٌلللل،ل1،ل 2-1تٓتْاٌلاعشت

 و.2011احلس ٕ،لميظْفاتلطأ ٘لاألعسنٕ،لبريّت،

 ِ.1327،لامل  ل٘لاألٍسٔ٘،لبريّت،تْٓاٌلاعكسهلاملي ْواعأ ػليفل)ملأّل(:ل -

 و.1924اعز ٍلّٖلػيوٕل)مجٔا(:لتْٓاٌلاعزٍلّٖ،لامل  ل٘لاعلأبٔ٘،لمؼأ، -

،لتافلاعيلنتتتتتتلٌلعس  لعتتتتتت٘ل2 ل)ع تتتتتتيلاع تتتتتتلوٕ(:لاعآتتتتتتلقلاع تتتتتتلفّوٕ،لاع تتتتتتلفّوٕل -

 و.1964ّاعيظأ،

مؤسشتتتتتت٘لٍيتتتتتتياّٖلعسملستتتتتتٔهلّاعثالفتتتتتت٘،للللمتتتتتتّأاغل)فأىشتتتتتتٔص(:لغلبتتتتتت٘لاحلتتتتتتت،لل -

 .و2012اعالٍأٗ،

 و.1873مأآٗلاحلشيلٛ،لم  ل٘لاملللفل،لبريّت، -

ببْلاعل ،ل)عؼلولاعيًٓ(:لى أٓ٘لبفس ْلطلعٔصليفلاعكْمٔيٓل،لمكم ٘لمتيبْعٕ،لل -

لو.1993اعالٍأٗ،

ستتلىمٔلىلل)جتتْفن(:لاإلمشتتلضلبلدنتتلل،لبأمجتت٘لمؼتت  ٙلبتتيّٖ،لمجلٔتت٘لاعأعلٓتت٘لللللل -

 و.2001املمكلمس٘،لمؼأ،ل
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 هوامش:  

ّٔيلمٔتتيفلاحلستتٕ،لنللتتتل1 ،ل1،ل 2-1احلس تتٕ،لمٔتتيف:لتٓتتْاٌلمٔتتيفلاحلس تتٕ،لتٓتتْاٌلاعشتت

و،ل2011يأتتتتلمـتتتألستتتسٔنلٌلاحلس تتتٕ،لميظتتتْفاتلطتتتأ ٘لاألعسنتتتٕ،لبتتتريّت،للللل

ل.106ؾ

لِ،1327،لامل  لت٘لاألٍسٔت٘،لبتريّت،للللّٖ،لمجٔالػيوٕ:لتْٓاٌلاعكستهلاملي تْوللاعزٍتل2

ل.35ؾ

األخأض،لع يلاعػ لف:لتْٓاٌلاألخأض،ليأتلا  ل لّعٔيلاألع نتٕ،لاعكْٓتت،لللتل3

ل.71و،لؾ2008

و،ل2012مّأاغ،لفأىشٔص:لغلب٘لاحلت،لمؤسش٘لٍيياّٖلعسملسٔهلّاعثالف٘،لاعالٍأٗ،تل4

 .98ؾ

:لتْٓاٌلبمالادييٖ،ليأتتل نتيل نتلللبكتياغ،لبتريّت،لتافللللللادييٖ،لبماتل5

ل.127ٍت،لؾ1321املللفل،

ل.126:لتْٓاٌلبمالادييٖ،لؾادييٖ،لبماتل6

 .140:لتْٓاٌلبمالادييٖ،لؾادييٖ،لبماتل7

،لمجلتتُلّفّب تتُلع تتيلاعتتأ،ًلاألىشتتٕ،لللل1األىشتتٕ،لعنتتأ:لتٓتتْاٌلاملتتْفتلاعلتتذر،ل لللتتتل8

ل.70بريّت،لت.ت،لؾ

 .259شٕ،لعنأ:لتْٓاٌلاملْفتلاعلذر،لؾاألىتل9

،لتافلاعيلنتتتلٌلعس  لعتتت٘ل2 ل،اع تتتلفّوٕ،لع تتتيلاع تتتلوٕ:لتٓتتتْاٌلاعآتتتلقلاع تتتلفّوٕتتتتل10

 .400ؾلو،1964ّاعيظأ،

مؤسشتتتت٘لٍيتتتتياّٖلعسملستتتتتٔهلللل،اعأػتتتتليف،لملتتتتأّل:لتٓتتتتْاٌلملتتتتأّللاعأػتتتتليفلللللتتتتتلل11

ل.ل845و،لؾ2012ّاعثالف٘،

 .67ؾو،ل1873م  ل٘لاملللفل،لبريّت،مّأاغ،لفأىشٔص:لتْٓاٌلمأآٗلاحلشيلٛ،لتل12

ل.205األىشٕ،لعنأ:لتْٓاٌلاملْفتلاعلذر،لؾتل13

ل.ل329احلس ٕ،لمٔيف:لتْٓاٌلمٔيفلاحلس ٕ،لؾتل14

ل

 

ل
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السخريت 
والمضحك 

 المبكي
 ( للشاعر 8591قراءة في قصيذة )احتضار 

 مه )شرق عذن غرب اهلل( محمذ الماغوط
  د. وضحى أحمذ يووس 

 أديبة وباحثة سورية

 

 

عِزد  اإلةداع٘ث اىٍخٍ٘زةة دزدا  إُّ ىٍَ اىصعب عيٕ اىِلد ٌجاراة اىحاىث 

اىهاحب اىسٔري اىهت٘ر ٌحٍد اىٍاغٔط فلد أدٍع دارسٔه عيٕ أن حعيٍّ٘ 

زا ةزاىتّري ت الهخ فزّ  ه اإلةزداعٖ اىز ي ُوف  فّسران حفردَّ ُٗ ةزو  -وثلافخّ ال 

ٗهاد ٗهٔن ْ ا االهخ ف ْٔ اىٍعادل اىٍٔضٔعٖ ىعدم ححص٘يّ اىعيٍزٖ 

ىيٍدرسث وة ىم ٗهٔن أدةزّ أد  ي٘زاة اىعاىٖ فلد حستب اىفلر فٖ حرنّ 

ؤٌكا؛ ؤْ أدٌ  ةس٘ط هاٍل ٌَ اىخعل٘دات اىفِ٘ث، وكد وفو إىزٕ أنتزر 

ع ححص٘يًٓ اىعيٍٖ واىثلافٖ وْ ا ٌا أشارت  ّٔ شرٗحث ٌَ اىلراء عيٕ حِ

إى٘ززّ فاةٍززث اىِ ززاٌٖ فززٖ حلززدٍٗٓا ىهخاةززّ  شززرح عززدن غززر  ا   يززَ٘ 

ييزً راٌتزٔ  دود اىِلزد  ٌحللزا   اىعفٔي اى ي ٗفٔح يزز وففج إةداعّ ة

ن أ" وكد حخردً ْ ا اىحيزً ةز1. "ؤْ ييً ةعاىً ِٗطق فّ٘ نو اىِاس شعرا  

 ٗخ وكّ اىجٍ٘ع وٗفٍُّٓٔ. أةدع اىٍاغٔط شعرا  

ُيعنننننملاغوط نننننّاد وألننننن و   ط وط   ووو

طلسننّ خو ّظننسوطلس ّنننإو ملننألو  وط نن   و

ك بألوألّن قّ وطلفسّ وطلعخألنإوانّوه نألو ن ووووو

وتفّ  وطبقإوأل وهقخطءوالومي لكدنوش ئًّ

 أامل ننّءومي لكنندنوطلفقننخطءو نعنن ب  و نن ووو

ط نننّاو طذت نننّاوكقنننّوطن قننن و قننن وطذتخينننسوو

 طدت ننناو طل  لنننغو نننّوأنلمنننألول كننندنو ننن و

أكثنننننخوطلك نننننّ وطلعنننننخ و سنننننّنقسو ووو
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تكننننندي و أ وننننننّإونننننن وطخيننننن و يقنننننّ وو

  ثننّ اوطلنندنإوطلقنند إووطدتقننّنرلوطلعخأل ننس 

طلعخألنننإوطل قننن  إوهقننن ولعبننن و سنننخ  ّتألوو

 وطلس ّننننن سو ثنننناو كّنننننن ويننننّو طننننن  ووو

و  ؼنننن عسوتصننننخي  و  شننننقّ  وطلملعقننننّن  وو

 ارلنننننّو نننن وهنننن لق و نننن وت ل فننننألونقننننّووووو

 طذتننننن    و  طل قخينننننخ و   ًطوكنننننبرلًطو وووو

تطديخوط سخحوطلس ّنإو وطلدط وطلعخألنإوو

هّننن   وننن وةنن ط او نننّ ًّو نن وطل  ةننسوووو

ط ق نننّماو نننن و  نننن اوطدتق د يننننسوطلعخأل ننننسوو

طلسد يسوطل ك د وألصّ وط نن ونلنعوننّ اوووو

وط ب ن و  وأألملّ  ّ.وند يسو وتكخي 

  ننن وُننننئغاوط نننّاد و وأكثنننخو ننن وووو

 ملّنننننبسوننننن وأ ألننننألوطلس ّنننننإوطلسننننّ خ و

  د فننننألو نننن وطلس ّنننننسوهكننننّنوظت نننن ووووو

وأل نلدألألوطلسّ خوط ع ّ وأل نألول اون ّنن ًّو

كثنننخوينننّويف ننن ووأ الويف ننن و وطلس ّننننسو

طلقخ و  ونظخيسو ط  ي وطلن ونندوستد ننّوووو

 ةننندنخو ملّ صننن  ّو ت كنننخ وطلفكنننخاو و

وألّتأل:ك ّ

  نننّون  ننن وألّلس ّننننسوطل ط ل نننسوووو

و طرتّ ة سو

و ّون   وألّل ق و طلدنطو طل سّ و

 طذتخسوطلقد إو طدتق د  و  خسو

وه نو ه نو

ألنننننننننّلفاو طذتنننننننننخ  وطلطّ ف نننننننننسوو

و"2 ل ق س "و طإل
ألذل وطذتق قنسوط ؤننفسوألن ن ووووو ؤك ًط

ط  يننننن ونلنننننعو طننننند او    والويعننننن  وأنو

ألوشن نوأ وو أنألوش نو نّ يًّويكدنو دططملًّ

 نسّنونندو نّ اوطلس ّننسوطةل نسو طلعّ  نسوووووو

طّ ننّوأنننألونننّة وننن ووووو  دؼنندن ّوط ؤألنن .و

وطل غنن رلوهقننّوطلفّ نن او نن وأنويكنندنو ننّ  طًوو

نلنعووو لن او نّ  طًووونلعوك ّألسوكناوشنإءوو

وتغ رلوأ وشإء:

 نلعونن  وطلصنعخوطلن والوتفؽنإووووو

و ىلوشإء

وكّن وأن ط وطلق ميسونع ون ين 

أ نننذُ وأل يلغنننإونلنننعو ألّألملنننسوطإلألننن ط ووو

وأ ط خ و

ألهننننخب لوأليذتننننّ إو وأ  وزتننننّا وأ ووو

و طداو

وث  وتفّةئينوطلمل ّيّ و

هننننن  خكو ننننن وكننننناوشنننننإءوظنننننفخوو

و"3" طل  ي 
تملصننن وطلسننن خيسو ننن و د نننغونقلنننإووووو

  نإ ولألوه دلمووي  ذ وطلسّ خو  وأ خو ّ 

تملنننّ حلوطذتقنننّ  وه نننّونننندوط نننّاد ويننندل وو

ون خي أل:و

 نملننن  ّوأهصننناو و  ملنننّ وأ ننن و نننّوووو

وألدة سونظخ و

وألّل جّ  وط لقدنسو

و ط  ثّاوطلصعب سو

و طذتجسوألّذتجسو

و ألّلصعخو ط سخحو
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و طلع ّهسو طلصعّ ط و طلغملّء

و"4أدت و ىلوطلس خيس و"
 ألملّءونلنعوننذطوتكندنوطلسن خيسونملن وووووو

ط ّاد ونإوآ خوطلن  طء وننإوطلكنإ  و ننإووووو

طلؽننن  وطلننندطنإولنننذل ونك صنننغو ط ننناوووو

اد و ننن  طًونننن  ننن وط  ووكنننبرلًطو خيسوط ننّن

ون وطلذكّءو طلعل و طللغس.وهؽً و ط  او عًّ

تقنننداوهّطقنننسوطلملظنننّ إو وتقننن مي ّوو

لك ّألنننألو شنننخغونننن نوانننخ وط  :و ةنننّءوو

نلعوكناووونلعوم ّنألو نّ قًّوشعخ وشّن ًط

 ّوعت طوألألو ن و غبنّ وطرت بنّ و   نّ  ووووو

 جبملدننننأل وألننن   إوووطالضتطنننّ وأل ذيّنّتنننألو

يقظ ننألو تملبؤطتننألوطلنن وكصننف وننن وأن ننّوووووو

و"5كّن وطلدلغوطلذ ويملذ وألّ طخ و"
ش  وط ّاد و قمّونلنعوم ّننألو نعثنخوووو

نلنننعوننننذ وطلصننن ّ اوُ فع نننلسو و ؤلفّتنننألوووو

طلصعخيسو ط سخ  سونلعو  وندطءو  ونعثخو

 وجتخأل ألوطلك ّأل سونلعونند و ن وطلد ن اوووو

وطلفمل ننننسوتكننننّ وتكنننندنو ملقطعننننسوطلننننملظرلو

وهّ نلد وطلسّ خونندو طتنألو وطلقعن  ا ووو

 ط قّلننسو تفسننرلو لنن وألسنن طوو ط سننخ  س 

ندوأن ون خي ألوط  أل سوتع ق ونلعوطب ع نألوو

طلص ع سوهّلس خيسوطإلأل طن سوننإوطبعنألووو

وطلفطخ و  لك ألوط دندألس.

 تقنننذلنوطلسننن خيسو وأ ألنننألوألنننّذت نوووو

نلننننعوو طرتنننندلو طل صننننّدإو تع قنننن وهمل ننننًّو

وط فّ  ّ و طل ملّ ؽّ و

 أننننننلدألألونننننندوط ننننننلد وطلسنننننّ خووو

ننننننن خيسو ننننننخ ا وننننننن خيسوالوت نننننن لو ىلووو

ألنننناووزتّن ننننًّو ؼنننن ّقوطلقننننّ  وؼنننن كًّ

و ؼنننن كًّو نننن هد وطلننننثق و ن ننننًّ و أ ننننًّوو

و  قّ  ننس و نننألوننند و ب كننخو نن وطلؽنن   و

أظنن اوو  عب ننخووننن ونق ؽننألوأ وننن وألكّ ننألوو

ىلوطلقّ  ول   ثون  ىو طلص عإو نقلألو

نندو نّووو وط  وطلدطنإو طلسنّ خو وآنو عنًّوو

يسننقدنألو ط لؽنن غ وط لبكغننإ وأ وطلنن  كم وووو

 ننننندونننننخ وط هكننننّ و ط صننننّنخوألعنننن ووووو

حتديلننن ّو ىلو د نننغويملقلنننألوطلكّتنننن و ىلوووو

طلقننننّ  وننننن وطخينننن و صننننّ ك ألوأنننننبّ و

طلؽننننن  و طلبكنننننّءو ننننننإو ننننن و ملظننننند و

وط د  ثو  ومنطوطهل اويخط وألألوطدت .

ننن خوط ننّاد و نن وكنناوشننإءو نن وووووو

 ننننن وطلدط ننننن و طذتلننننن  ووطذت نننننّاو ط ننننند  

 طنعننخلو وؼنن كألو ألكّ ننألو ىلو  طنننسوو

وطلملفننّغوطالة قننّنإو طالنسننّنإوطلبننّل و نن ًط

و  غو ط ملط  و ط وي جّ موطلدط   

نلننعو سنن دىوطلنندط وطلعخألننإو طلعننّ و

و  ننننننننعوظننننننننّ وطلعق ننننننننا و طرتننننننننّ   ووو

 ط ل ننخ  و ط نن     ووو طللننغ و طدتّننندس 

 زلّنننخاوو طلعننّنخا و طللنندطإ  و طلقنند ط  

و ط  لفّ وطلك قّ يس وط اذيسوطلفّن ا 

 جتننّ وط نؽننّءوطلبصننخيسوالوي  نن ثدنو لمننّوووو

ن وطلدط  و ن ونقدإوط ندطط  وط قّ  نسووو

و طال نننننن  او هنننننن و قدالتننننننألوطلصنننننن رلا ووو

ىلوطل سنّداوو  نّو هن وط نّاد ووووو طال   ا 

نقّوألقإول  ألنّءو ن و دؼندنّ ول  لقندطووووو

وأل ّو يك بدطونمل ّ:

و
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و  و ألع وكاونذ وطلدط ع سو وط 

ننننننننس و طذتننننننن و طلننننننن  طك و طلس ّ

و طلملفّغ و طإلصتّ و

ك نننننغوميكننننن وأنوأ لننننن و ألننننن   ووو

و"6شإء "
   وند  نّوستق وط ّاد ونلعوأنوالو

يعننق و الويس سننل ولل ننّال وطالة قّن ننسوو

و ألننألوألخ  ننألو   ًطأطلنن ويسنن خو مل ننّوهكننّنوو

نلننعونننذطوطلدط نن وطإلنسننّنإوط   ّلنن و  و و

ُيعخُ وأ وطن قّإو ا و نداون قمل نألوألّنن ثملّءوووو

 طل قل نناو نن وشنن نأل وووطالن قننّإوألّ  قننّ   و

ه نننندومي لنننن وطلسنننن حوط ةنننن ىو و خألننننألو

طل هّن سون وكخط سوطلدط و ط دطط و ندو

طلكلقسوطذتخاوطلعّ  سوطهلّ هسو ننذطونندووو

وستقنننن وط ننننّاد و  نوميننننّ اوأ ونقعننننّن و

نسّنوطلذ والوينملقغوط  وطلكنبرلو ن ووووطإل

كق سوط  اوط    نو ونقلألو  لبأل و نندوو

ط ؤ  وط ع ق وألقداو ال و نداو هنحلوطل ن سوووو

 طالن سنن إو نننذطو ننّو ننن وأ ألننألوطلسننّ خوو

ألّلقداو طل  ثرلو لذقوكّنوأ ألنألو  نّوين طاوووو

ط  قّموطلثقّ وطلقّ  ونلنعوحتخين وأة نّاوووو

هخظسو نلن ووطلقخطءو طختذو  ونذ وط قّلسو

أ ملننننن  وألننننن نوت ننننن ي وط ملنننننّن وطل عل ق نننننسو

ألملعننندػو ننن وت ل فنننأل و نعننندػوأ نننخىوووو

 دلألوتعنخلوألنألوككّتن ونند   وكقنّوووووو

ُتعننخ لوأل نق ننسوأ ألننأل ولعنناو  لنن ويسنن  و لنندو

ألصنننكاوألسننن طو وتعلننن  و   سوطلدطمل نننسو

ط ؤنسنننننننسونلنننننننعوط   و ط  ننننننن غو  ووو

 ق    ّو  وطلدط و  وأةاو ظتنّ  وألقنداووو

 وكقنّونندونلنعوط   وووو وطلعقداو طلقلد

 وطدتغخطه نننننسو طل نننننّ ي ويقنننننداوستقننننن وووو

و  وا ّ وطلدط وط ف دإ:ووط ّاد ونّ خًط

و ك غوأ  مل وألدط و

ا د نننألو أشنننجّ  و صتد نننألو ةبّلنننألووو

و   يّنألو ن دلألو هعدلألوارلو قملعس؟و

طلنندط ولنن اوزتننخ و خيطننسو نصنن  وو

و ظد اولعسكخ وأ و  نإو

و ألؽعسوأ  ّ و  وطذت   و

يخهننننخلوهد  ننننّونلنننن و نننن و قننننّطووو

و"و7 وطلدنّ   و"أطلس ّ خو
يقننداو لنن وأل نننلدألألوطلسننّ خوط ع ننّ وووو

 ىلو ف ننندإوطلننندط وط غلننند  و  ىلوو صنننرلًط

طلع  ننسوط غلدطننسوألنن وطلنندط و ط نندطط و  ووو

ُيكخ سوط ّاد وأ ألألوألّلكّ ناول عن   ووو

نذطوطلدط و ُيعلم و خ طء وننوط  طّءوط  علقسوأل

 او وطذتسنننبّنوأنوطلننندط وشنننإءوآ نننخولننن

نألو ف ندإوكنبرلو  طنن ويكنّ والوووووأط ع د و

عت طنننألوطلعلننن و لكننن وميكننن وأنويقّ ألنننألو

هننننّلدط وننننندوطذتنننن و طلدهننننّءو طل نننن  إووووو

نسننّنو ننندو نن سو طلغرليننسو طلقننخ و نن وطإل

  وأ الويب  وطلدط وكذل و ووط   طس 

و  وط ّاد .وأآ خوألق  و ّويب  و و

 ( 8591قساءة يف قصيدة )احتضاز 

 ونإو ع  او8551 ع  او ط  ؽّ و
 دةند اووونثخو كدنسو  ون سونصخو قطعًّ

 وك ّألننألو شننخغوننن نواننخ وط  و نننإوووو

طلقعنن  اوطلنن ونّلنن وةننّ  اوةخينن اوطلمل ننّ و
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 طلقعننن  او ننن وط   وو8551لنننملفاوطلعنننّإو
نلننعوأمنننّ ووطلسننّ خو ن ننّوتع قنن وأنّنننًّو

  وطذت اوط نلدأل سو طلع  نّ وطللغدينسو ووو

 لنننغونننن وط قّ ننننّ ووويّ ننننسونعننن سوختو

طلك ّأل سوط ع د اوطل وُيلقعوه  ّوطلك إو

وهفنإوننذ وطلقعن  اوحت ين طًووووو لقّءو بّشخًط

ألملنند و نن وط خط اننسو ط ووينن تإوط عملننعو غلمفننًّ

طدتقّل نّ وطلفمل نسوطلن وحت نّكو ىلوطل   يناوووووو

 ننن وطل لقنننإوطلنننندطنإو نوووو ننن و ننن  و طهننننخوو

ط قعننننننن يسونملعنننننننخوأنّننننننننإو وط   وو

وطلسّ خ.و

قعنننن  او وطلفلنننن وطلعخألننننإووتنننن   وطل

  و ويسن ط وط نّاد ويد نًّووووو طلسد  و عًّ

  سننن و اننن ونصنننقألووووأنويكننندنس ونننند ي ًّو

ط    و ند يس وهق وكّن وطلعخ ألسو    و

طلنذ و ويسن ط وطهلننخ  و ملنألوهنخا وكنناووووو

نجّ ألوط قذ وللعنخ وأ ن  وطلندط وطلعخألنإووووو

ك بألووكبرلًطو  وست طألو ىلو ل جألو ب ًّ

ألوط  نن ط طوذتبننألوولسنند يسوألنناوكننّنو بننألولننووو

لسد يسو  اوعتلن و ن وذتظنسو لنألوطلقلن وووووو

و ط نننن ًطو ىلوذتظننننسوتخكننننألوادتننننألو لقننننًّو

 ننندطنويخجتنناوطلنندط وكقعنن  اوه ب نننألو

وأي قّو أل ط :

و ُ لقإوطلق ي و

و ط وست اٌّوأ خ   و

وأ وؼّ  وأنثخونل ألو

 ننننن    وتقعنننننخوأ وتطنننننداو سننننن وووو

 سننّ  ألو ننن  ونننكّنألو أن ننّ  و نصننّ ووو

ونعّهرل و

و ط غذلأل و  وأألملّ ألو

و طينو  عويصخ وط ّ  الو

و يصفعوط خؼعو

و ت نخوط شجّ وطلعّ يسو

و"8  عو باو ظداوطلخأل  و ل  ّو "
 8591ملاذا احتضاز وملاذا عام 

نملننن  ّوطا  ننناونننن نّنوط نننّلكإو وووو

طت  وطذت  وطلقند إوطلسند  وووو8555أألخياو
ألّا  ّلننألو ننندوطذتنن  وطلننذ وط  ننّ وستقنن و

وقّءو ل ألوآنذطقول اوتفؽن  ًوط ّاد وطالن 

الجتّ ون ّنإو لك و نألوطذت  وط  خ و

ينننّإوأطىلوأل  نننألو ه نننألو ننن ه اويقعننن نّو ووو

طلنندل و هنن وطنذلطهّتننألو اوطن قننّاوط ننّاد و

 ننن وكنننثرلي و ُمك وأل ننن و وطلسنننج و  نننعووو

نندلو أ  ننن ا وو طل قنعوألعلنإ وأ ن وننع  ووووو

 ّو د اوجتخألنسوطلسنج وط ؤ نسوطىلوشتنّ ووووو

  نن ووّاد وشننّنخًطوكننبرلًطننن دل و ملننألوط نن

ننننألو ننن اوطلد ننن اوألننن ونننند يسووأط عنننخ لو

ًّ  و  صننن وللسنننب وو  عنننخوكنننّنو طلدألننن

 طتنننننننألوه نننننننخ و ىلوألنننننننرل  و وأ ط ننننننننخوووو

ىلوزتلننننسو"شنننننعخ"وو طرتقسنننن ملّ و طنؽننننن وو

 تعننخ لونلننعويدنننغوطرتننّاو نصنن  وأل ملننألوووو

 أل وأل  وشّكخوطلسن ّ وظن ط سو تعنخ لوووو

 ننإوأ ن وووونلعونمل سوظّحلوم ة ألوال قًّ

 كنناونننذ وو ّلنن اونننع  وم ةننسوأ  ننن ا و

تفس ننننخونملنننندطنووو_ه قننننّوأ ىوو_ط  نننن طثو

وطلقعنن  او ط  ؽننّ  ولكمل ننّوتقلبننألو أنننًّووو

وألناوشتّؼنًّووونلعونق وه ويعند وط  ؽنّ طًوو

نسرلًط و  ال اوة ي اونع  ا و ن ؤك و
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تلندووو قّط وطلقع  اوننذطوطل فسنرلو قطعنًّووو

و قط .

 إو  وط قطعنن وط  او طلثننّنإويسنن وو

طلؽنننقّ خو طت نننّو ؼنننقّ خو(ننن وطلغّ ننن  وووو

مأ  طوو- يؽننع ّو وظنن  وط ّؼننإو  ن نن و

 ولكننن و(ّننننسوطلغنننّ ب و ووو_ لننندطوو_

ط قطنن وط  اوننن واننرلو(ّنننسوطلغننّ ب و و

ط قطنننن وطلثننننّنإوهفننننإوط  اوُتسننننملس و لنننن   و

ظفّ  و أهعّاو ظتّأل نسو أدلئن وط ل  بندنوووو

 و ننن ط  وطلننند   و  لننندطوطل نننّ ي ونلنننعووو

 وكقنّوُت قسنُاوظنملّ ي وطلفّك نسوووووألك ّه 

ننندلوطلد ننا و أنننّوأنننخه  وأنننخلوطلسننؤ  وو

 طلكخط س وهق ويل   و و  ط  وطلد  والو

ش موأن ألونّشن و  ن وعتقناوطل نّ ي ونندوالوووووو

شنننن وألطنننناوهقدؼنننند وط قطنننن وط  اوننننندوو

طلخةننّاوط ألطننّاوطلننذي ويعننملعدنوطل ننّ ي ووووو

 انن و طلد ننا وطلننذ وظننخاحوألننذكخ و نننذطوو

ظنننخ لوطلننن و نننخ وأل نننّونننندوطبننن وط ينننّإو طل

نؤالءوط ألطّاو نخىو ملذوطلعد وطل صب   سو

ط  ىلوأن وط ننننننّاد وُي ق لم ننننننّوألّلنننننن الال وو

ط عجق نننننننننس و طلذنمل نننننننننس و طلملفسننننننننن س وو

 طلخ  يننننس و طلب ا ننننس و نننننذطوننننندوشنننن نو

طلعننند اوطلفمل نننسو وأ ألنننألوألعّ نننسو  ويقنننبحلوو

طلننملغوط ننّادطإونلننعوشننعخي غألوألقننداوننن وووووو

خيننسوطخينن وطلعنند اوطلنن وتكصننغوننن ونظو

 ّظننننسوألّلصننننّنخو وطرت ننننّا و طإلألنننن ط ووو

و ت  ن اونلعوطلعّطفسو ونفاوطلد  .

وأ  ّو(ّنسوطلغّ ب وه  و:

  واننننخلوالوندطهننننذوهلننننّوكغننننخلوو

وطلعصّغو ط  خأل  و

كّندطوعتعدنو   ن ونلنعوطالال وو

وطذتّنبسو

 كّنننننن وط زلنننننّءوطلطديلنننننسوتنننننثرلوو

وط  عّؼ  و

و ظد وطلؽ ّيّوطل ويغطم  ّوطلذألّ و

لغخلوط ملقخؼنسو...و  نعوطلعنخغوووو وط

ويمل لو

 طلصننننندط  وطلذطأللنننننسوحتمل  نننننّو يننننن و

وطلع خطء 

تختفنننن وننننندلاوطلسنننن خيسوط لننننخ او  ةننننًسوو

 ؼننننّه سو وط قطنننن وطلثننننّنإوننننن وط قطنننن وو

ط  ا و نننننذطوألنننن ي إو نننننألوعت ّة ننننّو وووو

طذت يعون وطلظّ وأكثنخويمنّوعت ّة نّوووو

 وطذت يعون وط ظلدإول ؤ  و   ف  ّو و

هعننناوطلظلننن وكقنننّو وظننند اووووطل ملب نننألو ىل

  عنننّءوطلق لنننعو  ثنننّ اوطال  عنننّ و ننننإووووو

كقننّونل ننروظنند و نمل ننسو نفسنن سو نننإوووووو

 وطرت ّاوطل عديخ ونمل ووط كثخوطن صّ ًط

ستقنن وط ننّاد  و ن  ننرو ملننذوط قطعنن وو

ط  او طلثننننّنإوشننننغغوط ننننّاد وأل نننننلد وو

طلعطننغ و ي بعننألوشننغغوة ينن وننندو تبننّ وووووو

اوطلعد وطدتق لسوألعند و ب  نسوأ وطلعكنووو

وكقّو و دلأل:و

و ط  ط سوطلقذ او ط بّاإوطدتملدأل س 

هّ ننن ط سو ننن وتكننندنو نننذ اوكقكنننّنوووو

لكمل نننننّونظ فنننننسوكقف ننننندإ و كقنننننّو و

ط بنننّ  وطلسنننّ لسونلنننعوطلسنننؤ  ووونطفنننألو 

أنننننخلوطلسننننؤ  و و و دلننننألو  طلكخط ننننس

 وثنن ونطننغوو طلكخط ننسو ط بننّ  وطلسننّ لسو
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 و و دلننننننألوطلعص ننننننّغ ونلننننننعو ط  ننننننخ أل  

 و  ثلألوطلعطغو خ أل كغخلوطلعص ّغو ط  

أمنّ وطرتدخ و و   اّموطذتدلوطلبّ     و 

 و لننن و تعنننخ غوط  ةنننا و ظننند وطلؽننن ّيّ

ي د ننغوطلعطننغونملنن ونننذي وط قطعنن وألنناوووو

ن س قخوا يخًطو وكا و قّط وطلقع  ا و

 ّ ناوو وهفإوط قط وطلثّلنعويعطنغو نّ ً :ووو

  وطلعق نننن ا و ط صننننط و أ  طغوطل كننننّإ

طلملج  وط  خ و   وطإل نّ  و طلق لدلس  

  و  وط قطننن وطلخطألننن و ظنننخيخوطلطنننّ ال 

طلقننننننن  و ط   ننننننننس و ا ننننننندإويعطننننننغو و

طلخظننننننّػ و ط ن ننننننّ و  و  طلمنننننن  ةدطن

ننند وطلققننخوط  ؽننخ و   ثووو و  ط  ننّةخا

طلد نننا و طلس نننعّا و  و  طلخ ينننغوطدتنننّل

ط سنننّء و ط  نننّ  وو و   طلعظنننّإوطلبنننّ ماو

  و  وط قطننن وطرتنننّ او طلث ننّ وط  ل لنننسو

  وطلقننض و طذتعننع و ط سننّ رلوغو يعطنن

 وطلص دغ و طلعملّ  و طلكلقنّ وطلطمل ّننسوو  

 ىلوآ ننخوطلننملغوطل ط ننخوأل نننّل  وطلعطننغوو

ط    قننسو  نوننندط اويمننّوينن ه ولل سننّداووو

ننننن ونننننب وشننننغفألوألننننّلعطغوألنننن و عملننننّ ووو

طلمل نند وطلننذ ويف نن واّلبننّوط صننّ كسوألنن وو

ط عطنننندلو ط عطنننندلونل ننننألو وطذتكنننن ووو

  نّ طويعطنغوووو يس  طإلنخط و  الل ألوطلقعنو

ط ّاد وطلسل ونلنعوطإلظتنّ  و طإلظتنّ وووو

نلعوطلسل ؟و  والوميك وأنويكندنوننذطووو

ألنناوننندو قعنند وووووطلصننغغوطلعننّطغونفدي ننًّوو

لعننخ و ق قنننسو ةنند وط شننن ّءوط  ملّ ؽنننسووو

  جّ  اوجتّ  ًطوهطخي ّو وطلطب عس و  اّو

يخيننن وط نننّاد ومللقنننألوط ثنننّلإوكصنننّنخوووو

 و  ن اوووطل د   وأل وط ؼن ط  و  زت نّوو

الوطنفعّإوه  ّوكنإويغلن وأ ن نّوطال نخووووو

ه ملجندو  ننّو دهلننّو نن وك ملدنننسو   ننّاو نن وو

طل ملننّ حلو طلعننخط و نكننذطوهننين وأنننلد ووو

طلعطغوشن نألوشن نوأ وأننلد وآ نخونملن  وووووو

ول اوألخيئّو  وطلقع يس.و

 ذزى الهص 

  ىوطلملغونإوط قنّط وط كثنخو نداوووو

 وطلقعننننن  او ؽنننننقدنّو شنننننك و  ننننن ووو

سونننإوطرتننّ اووتخكنن  و و قننّط وث ثننوو

 طلسننّأل و طلثننّنإونصننخوأل ملقننّو ؽنن وألق ننسووو

ط قننّط وأننن أونبؽننّودُ ق  نن ًاول لنن وط قننّط و

وطذتّزلسو ونرل  اوطلقع  او

 الرزوة األوىل يف املقطع اخلامس: 

و  أيُ و دلسوأألإوي س  وكّ غسلسو

و أ إو مل دكسوطلقدىو

وتقل وطلذلط وأل  ي ّوك ن  ّو وشت دل

ولذلىوناويس   ونذطوطلذلط و

وط لإءوألّلقض و طذتعع و ط سّ رل

كنننننناونننننننذطوطلصنننننندغ و طلعملننننننّ  وو

و طلكلقّ وطلطمل ّنسو

ناويس   ونذطوطلذلط وط  ملقاونلنعوو

وط  ذيسو طذتدطهخو

كاونذطوطلفقخو طلغ رو ط س نّ و

وط  هدنسوأل وط ه ّ ؟ و

 نوتخط وطلدط وطلغّلإوطلنذ ويسن   ووو

ق ؽن وطلطنخلووو  وطل قلن و ن وطنخه ونووو

ط  اوننننن وأنلننننألوط ظننننل  دنوط ؽنننن د نو و
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نننننب لأل و طلطننننخلوطلثننننّنإوننننن وأننننن طد ووووو

طلطنننّ عدنو  دن نننألوطلكنننّهخ نو طلعننند اوو

طلبنننّ ماو وننننذطوط قطننن وننننإوظننند اوط إوووو

طلعّشقسوهلذطوطلذلط وطلغّلإوط  قسنكسوألنألووو

 ندوطلذ والويخ غو لمّو وذتظنسوطرت ّننسووو

و أل  وطلؽقرل.و

ا ّطبننسو نندىلوويبنن أوط قطنن وطلثّلننعو

زت داوتدطل وأ ظنّهألوظنخعتس و ُ لق  نًسوووو

نلنعوووأل ن ألوطّا سو نّ وكنخ سونفسنألو هلنًّوووو

طلبصنننننخ و نننننندوةلمنننننّ  و ننننننفمّقو  نننننّء و

  س غا و ةبنّنوي ملّنناو وكناو كنّنووووو

  وو م ّن.  سننننداوطلق ّظننننخاو ون مل ننننأل و

 ت كننخ و ملّ طتننألو وومننن  و  ينن وط     

طاوط قطعنن وطلسننّ س و طلثننّنإونصننخو ملننّ و

ظننننننخعتسو  و قننننننّط وأ ننننننخىو ملنننننننّ طاوووو

 ؽننننقخا وثنننن  وُيمل نننند وطلصننننّنخو ون ط ننننألوووووو

ه سننق  ألوطلطّا ننسو وط قطنن وطلخطألنن ونصننخوو

ل سنن ب لألو وط قطنن وطرتننّ اونصننخو ننندووو

 و  ننّو بنناوط  ننرلووط قطنن وط  ننرلو ملطق ننًّو

 و دالتننألوط  ىلو ط  نننرلاوونننند يّ ننننووهمل  ننًّوألو

وط س  قسون ّ ت ّونلعوطل ّ ي .و

يعو  وط دىلوطلطّا نسوألن نووويب أوطذت 

غت  نننخسُ وألننن وأنويغفنننخو إ وطلصنننّنخوتصنننب ث ّوو

ألننذلط و طمل ننّو ألنن وأنويق لنن ّو و ّلننسو نن وو

و.  ّ وطلصّنخ و ؼعفأل و طن س  أل

ث  ويكخ  وطلصنّنخوطلن وطلق ناو ي بن ووووو

إوألطلننن و  ننناوكننناوشنننإء وووطلننن و  ننناوط و

طدتننننننن  طن و طلسننننننن ّ ط  و  كّشنننننننطوو

ّءوطلن ووطلد ا و يد  وط نّاد وننذ وط شن ووو

نق ننسو نن وارلنننّو نن و فننخ ط ووأتبنن  وأ نناو

طلننندط و نملّظنننخوتكديملنننألولكنننإوغتننندلووووو

طدت  وأن وكا وشدل و  و طملألو كنا وةن ءووو

نننندووننن و الوميكننن وطل فنننخيطوألنننألو يننن  ووو

 وأ وطلننن هّ ونملنننألوك ننننألوطلننندط وكنننّ  ًوو

وك نألوأالعوة ءوه ألو.

 الرزوة الثانية يف املقطع السابع:

وي ننن لغوط قطننن وطلسنننّأل و ننن وةننن أي :و

هّ  اوندوطالن س إوللقدىلوطلظّ و ّتناوو

 طلننندط   و طلثنننّنإونننندوطل  ننند او ننن ووإ ط 

طالن سننن إو ىلوط دطة نننسوط بّشنننخاو  نننعووو

يقننداوطلصننّنخوللطّا ننسو  نننينوأ هنن وينن  وو

نكننننذطو و ة نننن  و عب ننننخًطوننننن و اب ننننألووو

ألّلق ننّإوألنن  وهعنناو قننّ إو  ننعولنندوكننّنووووووو

طلك إوهقط و طل عبرلون وطلنخأ وُ  بغنخًطووو

طلطّا سونق ّون   ثو  وطن فنّ وطلملنّسووو

و:ننوطلذي وكمل عونمل  وأل

ط ندل" و "طلع ندن"وطلن ونعنط إوووو "

طلغل ّنوطهلّ ناو/وو و  أل ّوحت ون ّ وطلخن 

 و ألنننذل ويسقسغنننُ وو ننن وطذتملكنننسو طل نننذ خوو

ط قطُ وطلسّألُ وطلقع  اوس عملدي ًّو ىلو سق و

   س :ونقّو س وطلؽعغوطلسّأل و  سن وو

ن سنن إويل ننألوطل ننذ خوووهّالوطلقننداوطل  نن  و

 طلننخهحلو ُيعنندلوط ننّاد وننن و لنن وألنن نلعووو

نقغوللغ ألونلعونّ تألوطل والوي  لعونمل ّو

 ونعدظنألوطلبّ  نسوكقنّو وننذطوطلنملغوووووو

طلننذ ويفنند و يغلننإوأل لفننّ وط  و ط عّننننّاووووو

و طلعملفدطنو طل هّ ون وطلدةد .و

و
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   نن وط قطننُ وطلسننّأل وللققطنن وطلثننّ  ووو

خهحلوطلقنّط ووطلنونننووطلذ وأل أوأكثنخوةنخأاوألوو

و ال و:

 ال ولنن وأ ننغو لننغوطلطّ لننسوألث ثننسوو

وأ  طإوأ وث ثسو خ نو

و ل وأش  وألملظخ ونمل و

و ّ  وكّلعمل وأأ غو

و   دنإو س ق قسوكّ م ط  

  نملّون  روأن وط سنّهسوطل  مل نسوألن وووو

ث ثننسوأ نن طإو ث ثننسو ننخ نو سننّهسوشّنننعسوو

ىلوتننّ ي و ةن  طولقن وأ ط وط ننّاد وطإلشنّ اوووو

نسننّنوهقنن وكّنننّووننن عبّ وطإلطلطغ ننّن و ط

 و  ننّومطالولكنن وطلصننّنخو دةنند ي و ط قننًّ

نسننّنوألعّ ننسويقننغو و ةننألوووو  نن و لفننسوطإلو

طلظلننن وكنننّلع وتقنننّ إوط  نننخم و تنننخهحلو

طرتملنند  و طرتنندل و طلننذا و ت  ننذو ننخط ووو

ط دطة ننسو ط قّ  ننسو ينن تإوط قطنن وطل ّننن ووووو

للققّط وطلسّألقسو نوطلصّنخويعلن وووت دظتًّ

 نإو نداوووه ألون وند وطلقداوطل وميلك ّ 

طلكلقننسو  نوأنويننذكخو لنن وظننخط سوألنناوو

ويد ئو يصرل:و

وآ ولدوتعل وأي ّوطإللألوطلذنيبو

أنوأة ننننّاًلو أة ننننّاًلوننننن   ّونلننننعوووو

وهؽ  ونذ وط ظّأل و

ًّوأيننًّ ننن ع ضونلننعو كننخىوووو أينن

ونذ وط ي  وط دشد سوك ي  وطلب  

 نننننذطوطلننننملغوطلسننننّأل وننننندوط قطنننن ووو

   وأ ط  وطلصّنخوو س قً وطل ّن وكّ ً 

 وث ثنننسوأننننطخوألسنننب وووونكنننذطو ننندة طًو

أنق سوط دؼد وطلذ وي ؽقملأل و ندوهكخاو

ط قّ  سوألّلفكخ و تد يث نّول ة نّاو  ن وووو

ظ غ وأل نلد وهذ  و   فخ ٍ ونندوط ننلد ووو

ط ننّادطإوطلننذ والوُيجننّ ىوُ عبغ ننخاوننن ون نناوو

ألّالننن عّنسوألعقل ننسوطلبنن  و ونننّ اوط طّلنن و

ط  ذوألّلث  و  عوالويلغإو نخ  وطلسنملدط ووو

ونل   وهكخاوطلث   و طالن قّإ.

يلننإو لنن وط قطنن وطلعّشننخو ينندل وه ننألوووو

طلصننّنخوأنننبّ وطللثنن   وألننّلفقخ و ط عّنننّاووووو

ندلون  و  وطدتقاوطلسّ خاوط  جّ  او  و

وطدتقاوط ص دنسوألّ  :و

وّ غوطلطخغو ط ص  ط وط ق  سونلعو ف

و طل بد اوحت وطلصقاوطل نبسو

 طلنن  اوطل   ننّءوطلنن وطّ ننّون مُت ننّوو

وألق  إ

وتلق وك نملّنوطلبغا

وك نملّن و    ٍاوألّك س

وندلوتّ ي وطدياو  وطلمل  و طل اّ ي و

و ط تطّإوطلك داو وط بّ ا و

 نكنننذطوت ملنننّ  و قنننّط وطلسننن خيسووو

ط لخ او  و قنّط وط  وطلعظن  وط ن   وهفنإووووو

طذتننّ  ونصننخويذلطةنن وط ؽنن   ووووط قطنن 

 ي قننن  إوط بكنننإوُ  ن نننخًطوألّلكدلينننّءو ننننألووو

ط قط وطلذ وي   ثون و خيسوظنغرلاوننإووو

 و ننإوطلصننّنخوو ننإونند يسوأيؽنًّووووننلق س و

وطلنننذ وي  نننن ثونننن و شنننن قألوطلل لكننننإ وو

  نخ ألوط   لمإوكّلس غو  و  ط ألويمنّوو



 السخسية واملضحك املبكي

 

 023 

 

ل وت يلألوأن ّ وو  وط خطمبّ وأ و ن وطرتندطءووو

مل  ننا و وتخ  نن ولل فننّ ونلننعووط لعننفمعو ط ل

وطهلدي سو قخ نسوألّلبسّطسو طلع غ:و

و أي ّوطل إوطلقّنإول وتعخلوةخ إوأأل ط

وأي ّوطدتد وطلملّ إول وتعخلوهقإوأأل ط 

 الرزوة الثالثة يف املقطع الثاني عشس: 

 وط قطنننننن وطلثننننننّنإونصننننننخويعنننننناوووو

ط ؽن  و ط بكننإو ىلوأ عننّنقّول  ملّ ألننّوو

  ويقنندإوطلصننّنخوألطلنن وطلسننقّحو نن وووووو عننًّ

طلطّا ننسو نننّستينويننّو نندال  وثنن و  بننّ  وو

أل نألو أ وطلصنّنخ و"أ ندا"و الوينخىوط  ند ووووو

 الو"كئ بننننسو" "نننننّ طسو"ه ق نننن واؽنننن وووو

طلصنننّنخو يعننند وألّلنننذطكخاوطلسنننّ خاو ىلووو

طل ننننّ ي و طذتؽننننّ اوطللننننذي وتد فننننّونملنننن وو

 نننن وطنقنننن  ووو"تنننن  خ"و "ننننند خ"و   لمقننننًّوو

نقن و نننذطوننندوتدليننخووونلننعوطلسن لسو أنننًّو

ون خي ألوطل وتصقاوطلسل و طإلظتنّ و عنًّوو

 وننننننذ وط خ لنننننسو ننننن وطل طننننند وط عملننننند وو

و دؼدنّ وطلقع  ا:و

و يّونل اوت  خو ند خ

و ألق سوطل  ّ اوط لصع سوكّل ّ د و

طنظخو ىلونذ وطل  د وط طخ  نسو ووو

وط غلمفّ 

ونذطوطلذ ونقّن ألو ن ألول اوطن ظّ ًط

ولق إ و ن ألوظق و وأنفاوط

ُيصننكماونننذطوط قطنن وطلننذ  اوطلثّلثننسوووو

 ننن و  ىوطلقعننن  اوهف نننألوأ عنننعو  ةنننّ و

ونمل ّوأل  سعوطلعد وط  وُ عدلًط

   ّ وط ألطّاويسقطو و ملفؽ  ويّو

وةبّنو

  إوط طفنننننّاويملقلننننن و وةدهننننن وووو

وك  دطكوظ   نو

ولق و خ  ينولقق ويّو دال وو

لقق وطلعغرلاوطجملقدنسو ن وكناوووو

و قداوطلعّ و

ًّو نلننننعوطننننخلوو ط    خةننننسونقسنننن

وطلسد و ط ق او

و طلبد سوتملع ول ونمل عخوأأل ًطو

ول ونمل عخو طلس غوُ ج  أ وو

ه صننكاوألننذل وطلعبننّ اوط  ننرلاو لنن و

نمل عخو طلس غوزت  أ وأن و فنّت  وطلنملغووو

طلنننذ ويفننن  وأألننندط وطهلقننندإوطلعخأل نننسونلنننعووو

 عخطن  ّو  و ق    ّوطل ج  س.و يس ق و

مت  نن  وللققطنن ووونننذطوط قطنن وأنق  ننألو نن وو

طلثّلعونصنخو  نعوتمل قناونن  ىوطلطغ نّنوووووو

 طدتدل  و ىلوطلؽ  سو/وطلصنّنخو لكملنألووو

طغ ننّنوؼنن وطلطّا ننسوطلننذ وطن  نن و خ ننسووو

"طلصنننفّ  و" و"ط ثننن طء"و نننّوةعلنننألوهخيسنننسووووو

لل ننندلونلنننعوطفل نننألوهفكمنننخوأل  خيب نننّ وووو

 طهلخ  و ع ّو  عو لدو ىلو دل و   وطتس و

  ننناوننننذطوط قطننن وألّهلنننذيّن و طلخابنننسو وو

طلطّا ننس و ختلنن غوطلؽنن ّيّو  نن وتننخط حوو

ألننننن وطلقنننننداو طلؽنننننعغ و ألننننن وطل صنننننّدإوو

 طل فّدا و  ن وطنن طّاو ن وط قطن وطلخطألن وووووو

نصخوه  اوطلصنّنخو و ن يعوطديناو ن ووووو

 نن يعو نن وطننخلو ط نن وغتنندل وووطلطّا ننس 

وأن وط ش ّءون و ق ق أل:و
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و أظ و لإ ويّوطّا سو

و وأ ونخأل  ًّو   ول اوه ملق  ًّو

 وطلعنخط وألن وطلظنّ وووو ت كخ وظندوو

 ط ظلننندإ و ظننند وطنقسنننّإوطلنننب   و  ننن ووو

  ط  ننّوطنقسننّإوطلعننّ و ىلو ّتنناو  ق نندا ووو

  ننند  و ؼنننع غ وه كثنننخوألفنننّ وط عّننننّاو

 وط ننخط ا و  طإلن ننّء و  طلفقنن  و  طدتنند  

 ونظّإون ملس و   بد  و  طلظ إ و  طلفقخ  

 وه ننّوللنن داو نن و نند ووونظننّإوطذتؽننّ او  

و.عًّطذتؽّ او طإلنسّنو 

طلذ  اوطلخطألعسو وط قطعن وطرتنّ اووو

ونصخو طلسّ سونصخ

 ينّللقعج اووو  لك ويّوللقج وأيؽنًّوو

 ننننند يسوووهسنننند يسو ومتنننن  و ال و لنننن  وو

 وطذتب بنننس سننن وتدظننن غوطلصنننّنخوننننإ وو

 و  ألدط خوطلصخلوطل والو خطهنئووط ف  طا  

وهلّ و ند يسوأأل  سو نص ّ  ّوالوغتدندنّ:و

و ل وطتدن ويّو ب بسو

ننننننننننننململغخسونلنننننننننننعو ننننننننننن   قوو

وألّ  كّلك م

 يننّوللفننروطلكلمّألننّ وطلننذ وط  ننّ  ووووو

طلصنننّنخولل عنننبرلونننن وطل قسننن وألسننند يس وووو

  ّي  ّوهّلكلمّألّ ونإوطلكبرلا و ننإوو

كّ ملنننّ و ملقخؼنننسونّشننن و ننن و  يننن ووووو

ط ندطإوأل   غسوتصبألوأ  غسوطلعملّك و   و

ون ل   وطلعقّ  وه  و فعنل ّ وط  ةنا وو

نننذ وطلكلقننسون ينن ت ّو  نن وتد فنن ونملنن وو

ل قننننن ينوأل نق   نننننّوه نننننإ"و ّننننننكّ و" و

" طّهننّ وأل نننملّنوكننبرلاوتملغننخمو حتفننخووووو

 متس وألقداو"و نكذطونندوط نّاد ويخين وووو

أنويملغننخسو نن وأ ثّلنننألونلننعو نن   و طملنننألووووو

أنوو ّيننسولننأل و  هّنننًّونملننأل و لنن اونبثننًّووو

ينن تإوطننن   طإوطللفظننسو ون ّيننسوطلقعنن  او

 وطلسنننطخوط  نننرلو ننن وط قطننن و نننّو بننناووووو

ألعن وأنو نّاوط نّاد وكنا و نّوأ ط وووووووط  نرلو

 دلننألول نن تإوط قطنن وطلسننّ سونصننخو ننندوووووو

ط  رلو ونطد وأ ألعسوهقنطوُ ندةغ ًطولن اوووو

للقعننن  ا و  سننن وألننناوذت نننّاوطلصنننّنخ ووو

ونسّنوطلسد  وطلذ ويص ّغو  أل    ّاوطإل

 طلعجننندم  وطلق مينننسو ننن إوطل نننّ ي  ووو

وه دوظتد ورتب ننّو  ملّن نّوشتندلطًووووند يس 

ينننخىوأطنننخطلوأ صنننّ ألووو يّننننّوأننننألويكنننّ و

ه نننّوللجننند ووو ّ ةنننسو ننن وننننخىو ق عنننأل ووو

 ملقطنن وطلننملظرلو ىلوألنن   وطرت  ننخاوط عطننّءاوو

طلغمل نننس و ألنننذل ويكننندنوننننذطنوط قطعنننّنوو

ط  رلطنونقنّوطلنذ  اوط نلنعو وطلقعن  اووووو

و   اوط   ّ وطلدط و وطذت ّاو ط د .و

 نسيج وحده: 

يننننخىوطلنننن ك د و ل نننناوط دنننننعوأنوووو

طنطبقن ونلنعوطلصنعخووووشعخي سوطالن يّحوطلن وو

طذتننن يعوالوتملطبنننن ونلننننعو عنننن  اوطلملثننننخوو

ط ّادط سو ن ّونس  و   نّو نإو ع  او

طل مند كوألسب وم  وطل جخألنسوطلن وننّطوووو

 لنننذل والوينننؤ  و ف ننندإوووه  نننّوطط نننّاد  و

طالن يّحوطلغنخ وط طلند و ملنألو وتدظن غووووو

شننعخيسوط ننّاد و الوألنن و نن و ف نندإوأ ننخ ووو

 خكننسوننندو ف نندإوطالن  ننّقو الوشنن وأنووو

طالن  ننننّقونّ(ننننسوننننن و خكننننسوطلغل ننننّنوووو
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 طلعملنننغو وطجمل قننن وطلعخألنننإولنننذل و نننخكوو

نوأظنننب وأط نننّاد ونننن و  ملنننسوطلفنننخحو ىلووو

للنندط ونلننعو سنن وولل ننند و  ّ ملننًّوننن  ّهًّ

و"و5تعبرلوطل ك د وط دنعو"و
  و ننناوننننذ وطلقسنننداوط دؼننندن سووووو

ثد يننسوت نن إول ننبينوووومننن وشننعخيسوط ننّاد وو

هقننّإوطلصننّنخوأل  خينن و دنب ننألو نن ونننج ووو

طلننذلطث و  ننّإوألّن  ننّقوطلب اننسوطل قل  يننسووو

 ننن و ةننند وطلسنننلطسووطلنن و أىوه  نننّو ة نننًّو

ه نننخكونل نننألووو ق  ننننًّوطة قّن  نننًّو  ّندننننًّ

كقننّوطن  نن و  ننّ وطللغننسووووو(لننسو تفعنن  ًو

طلعخأل نننننسو نننننن اوأل نننننّو ىلو ؽننننن حلوط  وو

ادطة نننسوو ط عّننننّاو  ةننن وطلقنننّ  ونفسنننألوو

 طلسننعّاو طلسنناو طلبننداو طلفئننخطنو طلنن   وووو

و طلققاو ط  ّهخو ط د ..و 

 كناوتفّظن اوطلدط ن وطلقبن  وطلننذ وووووو

ي عّىلونل ألوطلصعخو ا و نسّن  ألوهق و نمل وو

للقفخ ط وط ملبد او  وطالن   طإوطلصنعخ وو

 ق ّو وطذتؽند و   ن وطنن طّ وط نّاد ووووو

وألصّنخي ألوط  دنجسوٍأنوظتعناو مل نّوألفّ نًّووو

 وألمل نسوطلقعنن  اولل عنبرلونن وط ملننّخوووووتن   و

"و  ونفننناوطلد ننن وط تقننن و81طلصنننعخ  و"و
لغ ننألو وشننقم ّوطإلظنن  إوطل ملننديخ وهعننّ وو

طلقّ  و دطة سوننّ ونقن حلو لنؤ وط  نا ووووو

 طذتننن  و طل نننند  و طذتخينننس و طذت نننّا وو

و...خل  طذتملّن و طلدال او

طن  نن وستقنن وط ننّاد و خ ننسوأننندط ووو

 ق    ّوطل صب ألو  ةألووطلعد اوطلفمل سو  

هل ويع وطدتقّاوندو ملّنبسووطلصبألوحت ي ًط

ط س عّ و ملألوللقس عّ ولألوألناوطلبعن وأل مل قنّوووو

   وطل ملنّ حلو طل ؽنّ و طلغخطألنسو طلطخطهنسووووو

هقثلقنننننّو ننننن ثوطالن  نننننّقونلنننننعوظنننننع  وو

 وأ و  و ويعنن وطلغننخ و نن عتًّوووط ؽننقدن 

خلو.أظننننب و  وأ و ثننننّءونجننننّء وأ و ظننننفًّ

نندوطلسن خيسولنذل وووووًطةن ووة ي ًطو دؼدنًّ

نننندوعت نننّكو ىلوةنننملاوأ ألنننإوة يننن و لغنننسووو

وة ي ا:و

و  للُ وطالل  طإوألقدطن وطللغسو

لقنننننن و للننننننُ وطلعنننننندط و طشنننننن ق و

و"و88"لل ط  
 نذ و   ىو بّلغّتألوطلصعخيسوط عب خاو

 ىلوون و صخ نألوطلك ّألإو ن   ّكوأيؽًّ

ظنن ّاسوة ينن اواكدنننّ وة ينن اوهننخطحوووو

ُينننذكمخوويقنننخنوألننن وط نننّ  و ط عملننند وينننّوو

ألب اسونبن وطلقنّنخوطدتخةنّنإو طةن ث ووووو

أ هنن وينن  وكننّ ذلوو وطلععننخوطلعبّنننإ:و 

 وهفننننإونننننذ وطلعنننند اوأ ط وأنووط كسنننند 

يسنن خو نن ونجنن  وأ ننّإوطدتلمننّ وهصننب ألوينن  وو

ط ننذلو  ينن  و ن وووألننّ ذلوط كسنند و اّلبننًّو

ط ننننذلوطلققّشننننإوالويقننننغوه نننناويملكسننننخووو

طذت يننن ؟و ن ننننّوظننند او خكبننننسو  عقنننن اووو

ط عملنننعوتعكننناوطلدؼننن وطلملفسنننإوط  ننن مإووو

للصننّنخ و  ونفنناوطلد نن وتسنن مل حلو ننداووو

طلصننّنخ و تسننّن  ونلننعوط   ك ننّوأ ننّووووو

 وهّ غسلسو دلوأألإوي س وكّ غسلسظد او 

ت سنن ووتسنن   إولل ملظ ننغولكمل ننّوأ  ّنننًّووو

طإلنقّاو نذطو ّو  ثول نغو ن ووألسب و

أ ننإوتقلنن وطلننذلط ووو نندلوط  وأ ننّوظنند او وو
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 وه نننننإوظننننند اوط إووك ن نننننّو وشت ننننندلو

ط  صنبثسوألنذلط وأ ؼن ّو ان وؼنعف ّوه نذطووووووو

طلؽننعغوطلقنند وطلننذ و  نن  نّو نن وأ ؼنن ّووو

ةعننناوظننند ت ّوتل نننباو ننن وظننند اوطلعنننّلغ ووو

ط ملكمننن ونلنننعوجتخألنننسونلق نننسو وط   ننندل وو

بكنننإونملننن و نملنننّوط ؽننن  و نننندو طتنننألوط 

  نننندنإو سنننن ق قسوأ ننننّوظنننند او وت  لننننأل.

 وهّلننن  د وننننإون  جنننسوطلصننن اووكنننّ م ط 

ش وأن ّوطن قّ  ونملّوألسب ووطلملفس سو ال

ا ط ت نننننّولكننننن وط فّ  نننننسوننننننإوتصنننننب ألووو

طن قّ   ّوألّن قّ سوط م ط وطل والوحت قاو

أ و  ةننسو نن  نو ن ننّوننن ؤثخونلننعو ؼنن وووو

 نكننذطووطلثنند وألّلكّ نناونلننعوطدتسنن .ووو

 وو- نإوكثرلاوو-لعد وجتخ وألق سوط

زتننننننخىوطل  ننننننسوطل عننننننديخيسوط ملسننننننجقسوو

 نن وطل  ننسوويكننّ ويكنندنو طلقننًّوطنسنجّ ًّو

طلملفس سوللكّت و نإوتملطل و ن و مل ن  ووو

  عّكسنننن و نننن وطلسننننليبو ىلوطإلظتننننّألإووو

 وطلعدخدغوط   لمإوكّلس غكقّو وظد او 

هنننّلعسخسغو ملسنننك وونلنننعوطلصنننّنخون  جنننسوووو

خغوطدت ننن وا ينننخًطوال عنننًّوكّلسننن غوهنننّلعو

نننننليبوألسننننب وط صننننقسو طلسنننن غو ظتننننّألإو

 و  وطإلظتّألإو ىلوطلسنليبووأألسب و   ف ألو

طلننن  اوطل   نننّءوتلقننن وووكقنننّو وظننند او و

 وهننّل  اوطل   ننّءو(ننّاووك نننملّنوطلبغننا

طب عنننإوظنننملعألوطنعكنننّسوطلؽننندءو طللننندنوو

 ندوط صبألوأ ّوط صب ألوألألوه دوأنملّنوطلبغناوو

لكنن وو واننرلو نن لدلو(ّل  ننًّووأ ننندو بنن  وو

صنّأل سوأن جن ولنألو(ّل نسو ّظنسوووووون  سوط 

ألفعننناوطالن  نننّقوطلصنننعخ و ت كنننخ وآل نننسووووو

تصننننك اوطلعنننند اوطلفمل ننننسونلننننعوط  نننن ط ووو

  ّ وط ألطنّاووطلقع  او نذ ومنّ كو مل ّو 

طلنن  ّ او و يسننقطو و ملفؽنن  ويننّوةبننّن

 إوط طفّاويملقل و و و  صع سوكّل ّ د 

طلل نننننناو و ةدهنننننن وكنننننن  دطكوظنننننن   نو

 ّوكّل نبقنننس و طلملدطهنننذوتلعننن و ننن وألعؽننن

و.خلو خلو...و وكّرتخطل 

 يملطبنن وط  ننخو طتننألونلننعوطلكملّيننّ ووو

 طالننن عّ ط و وةعبننسوطلسنن خيسوطلقّننن سووو

وطلصنننننّ لسوللفنننننر و ط عملنننننع و طلعننننند ا ووو

طلسننن خيسوطلننن والوت د نننغونملننن و ننن  وألننناووووو

أنننننّوت ملننننّ  وألنننن وط ؽنننن  و لنننن ً و ثنننناو 

نسّنوطذتؽّ  و  وطلغخ اوطلكس ملّ  س/وطإل

 و أ  طغوطل كننّإ ّ نناوطلعق نن او ط صننطو

شإءوارلوطلملج  و ط لبكإوكثرلًطو ثاو الو

ط  خو/و ظخيخوطلطّ ال وطةقلمنسونلنعووو

نننذطوطلننذ وووطلظ نند  و  نننألولنن اوطن ظننّ طًووو

نقّنننن ألو/و ننننألوظنننق و وأننننفاوطلقننن إ ووو

 أ ننّطبك و طل بنن ويسنن اونلننعوةدطننن ووووو

وهقإ/ولق و ؽعون  وطإل نّ و طلق لدلس 

كننناو لننن وينننّو ظنننفألوطلننن ك د و ل ننناوو

طن  ننّقوطدتقّل ننّ وطل قل  يننسو ننننودنننعوألط 

 طل  نننن اودتقّل نننسوطلقنننب و وطلصنننعخيسوو

 و"وهّلس خيسونمل وستقن وط نّاد وووطلعخأل س

حتنننند اوطلقننننب وطىلو(ننننّاو  ننننعويعطننننإووووو

لكنننن وو ؤ ننننًّوتدظنننن غوطلدط نننن وطنطبّنننننًّو

طلعننن ّاسوط  أل نننسوتبقنننإونلنننعولنننذاوطلنننملغوو

هّلس خيسو وأ  وط ّاد وأتّ  وو   ع أل 

وطلقب وأل وطلدط  و طلصعخ.ألخ مو(ّل ّ و
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  ننن وظننن   وطالن  ّكنننّ وطلسنننّألقسو

ن وطن  نّقو  ن او ظنفألوطلن ك د و ل ناوووووو

ط دننننننعوألّن  نننننّقوطذتننننن   وط ةملّنننننن سوووو

 طل  نننن اولننندال اوةنننملاوشنننعخ و يمل  ننن و

طلصننّنخوط ننّاد ولغننسوطلملثننخول عننمل و مل ننّوووووو

ألّلقداولغسوشعخيسو   وظ   وأنقّلنألونن ووو

 ط وطلعنننند اوحتنننن ونملنننندطنو ينننندطنوستقنننن وو

ط ّاد و أ  اوطىلو نخإوطلصنعخيسوطلعخأل نسوووو

 عنننن  اوشت لفننننسونننننإو عنننن  اوطلملثننننخوط ووو

"وكقننّوحتنن  ثو81ك ّألننسوطلصننعخوألننّلملثخ و"و
تنن ط اوط سنن دىووطلنن ك د وط دنننعوننن و وو

طلصننننعخ وألّ سنننن دىوطلسننننخ  و ط سنننن دىو

"ونسنن   اونلننعو لنن وألب طيننسووو81 و"طلدظننفإ
"و نننننإوأل طيننننسووو8551 عنننن  او"وط  ؽننننّ و
الوأدلئن وط ل  بندنووونخ يسو  ن  ول سدطو ةّ

 و نن ط  وطلنند   وثنن وطن قننّاوطلصننّنخو نن وووو

طلسنننخ وننننن وطلغننننّ ب و وط قطعنننن وط  اوو

 طلثّنإو ىلوطن   طإوؼنقرلوط ن كل و أننّوووو

و ضت  وألّل ملّ  .

 ننن وط نننّاد ونسنننبسحلسوطلصنننعخوألّذت نننّاووو

ظتّ نناوطلطبقننسووطلكّ لننسوألعنن وأنوكننّنو وو

ط  ننن قخطط سوطلنن وتب ننعوننن وطل  ننذي وو

وأ  وغت إو عنّذت ّوةنّءووو طلطق ن ملسو 

ل قننننن  و خألنننننّونلنننننعوطلثقّهنننننسوووط نننننّاد 

"وط  ننننننخوطلننننننذ وأكنننننن   ووو81 "وطلسننننننّ  ا
وظنند طلنن ك د وستقنن وظننّألخونب نن و و و

 و ننندوأنوط ننّاد و ننّإوووطلصننّنخوطذتنن يعو

و و ؤكنن طًوشننعخنسوطلدط نن و طللغننسوووألعقل ننسو و

طالن  ّقوط دظدلولكن وطلن ك د ونب ن وووو

 ؤك طوو كم ونلعوطالن  ّك سوط ةملّن س

ظد وط ّاد وطلصعخ وط   لغ و  ّالتألو

و  دنجننًّوطلصننعخيسوطلنن ويملنن لوه  ننّوشننعخطًو

 نذ ونإوطلصعخيسوطلب يلسوشنعخيسوطلب ط  نسووو

 طلد صنننن سوطلنننن وت نننن  ونننننخلوطل لقننننإ وووو

 ختل  نننننناو ملطقننننننألوطلسننننننّ  و وطلقننننننخطءاو

" نننّويننن هعملّو ىلوت ك ننن و85 طالنننن قبّا "و
ؼخ  او نّ او خطءاون نّكوطلصنّنخوطلسند  وووو

لكننبرلوستقنن وط ننّاد و وؼنندءوهكننخ ووط

طل ملننديخ وط ؤننناوللق ننّإوألنن   ون ؽنند  و ووو

نذ وط خ لسو ن وتنّ ي وطلندط وطلعخألنإويعن  وووووو

نظرل و  ل و وؼدءوطل ملبؤط وطل وطنطد و

نل  ننّو ؤلفّتننأل و  نن وحتققنن و و عظق ننّووو

وم  ًطونخأل ننًّو أ ننخ و ثننّاو ننّوزلننإو أل عننًّوووو

وو. أل  ّنًّ

ننن  وو نن  وألننّلقداو نننألو انن وكثننخاوأ 

شنعخطءوطلملثننخوطل ننّألع و ط قلمنن ي ولننألولكملننألوو

 ّومطاو ّ اولدطءو ع  اوطلملثخوأل و ملّهاو

آ ننننخونلننننعوضتنننندو ننننّوتملبنننن و و عنننن  تألو و

ك  وط ثخ :و أنّوآ خوألس ّنوللصنعخو وو

ووو"81 و"ونذطوطلعّ و/و الون ّكولإ
وو

و

و

و

و

و

و
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 اإلحاالت :

طلطبعنسوط  ىلووو– ط وط ن ىووو– هّطقنسوطلملظنّ إو ق  نسو شنخغونن نوانخ وط وووووووو1ػننو8و

1115 
  شخغون نواخ وط و و-111ػوننو1
 1111 ط وط  ىوطلطبعسوطال ىلوو– خ و وطلب   وط 111ػوننو1
  وطلب   وط  خ 115ػوننوننو1
و وشخغون نواخ وط  و1وهّطقسوطلملظّ إوػننو5
 خ وط  و شخغون نواو818ػننو1
  طلب   وط  خ وو851ػننو7
 طلب   وط  خو11ػو-1
و خطءط ونع سو وطلصعخوطلعخألإوط عّظخو وند يسوو811ػننو5و

وو1181طل ك د و ل اوط دنعوطهل ئسوطلسد يسوطلعّ سوللك ّ و  ص و
و .و ل اوط دنعوو– خطءط ونع سوو811ػوو-81

و1118ن ّلوطل ند و ط وط  ىو  ص وطلطبعسوط  ىلوو85ػوو-88
و خطءط ونع سوو851ػوو-81
و خطءط ونع سوو811ػو-81
و خطءط ونع سوو811ػو-81
طلن ك د وستقن وظنّألخونب ن وطحتنّ وطلك نّ وطلعنخ ووووووووو_ظد وطلصّنخوطذت يعوو-85

و1117  ص و-
وون  ّلوطل ند 85ػو–و81
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 بالون 

  أو ربما أكثر
  أ. أميمة إبراهيم 

 شاعرة وكاتبة سورية 

 

 

 

كاى ِكُف مهتفَخ األَداِج متعّرقًا اليثًا، ألى محلهٌ اهاث يكهًّ ، َمهاياح ِ خه       

 َيباٙهٌ. عو محُلٕ إضافّٕ كْ ِت ايٖ بًا أمام معاثفٌ

 نظرت إلٌّ ملًّا َيف عّيّن أسٖ علٖ حالٌ.

"له    ح ست كلماتْ يف حلكْ، لكو يف الهًإِ غل تين اهراح،، فكلهت لهٌ    

 خََُّ"

ترددت قلًّ  َتابعت  لّس مًمًا أى حتمه   

عشر بطّخات بني ِدِ  متفاخرًا مبها تسهتطّ    

عهازاًا عهو    تكدميٌ إلع ٘ جمهد  الشخيهْ،  

 محُلت  يذٍ. التكدم إال مو خ ح

بكْ اامتًا فُزدت الفرإ ساحنٕ ألعرب 

عو قًرٓ مههٌ   اهدقين مكانته  تيه  إلًّها      

َحتككًهها مههو خهه ح حسههو تعالّهه  مهه  الههها    

َعملهههه  َزًههههد  َحراهههه  علههههٖ األخهههه       

 َاليد  يف التعام .

ق هههه  أى ِههههرد سهههه كتٌ ابتسههههامتٌ ا ُاثبههههٕ   

ا خاتلههٕ الهه، ال ميكهههو أى نههتكًّو ب بعاديههها    

 "شَََُف" ِا ابو الها  َمرامًّا 
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حكْ الط ّعهْ أى أكهُى يف كه  الافه  َاألمهاكو َالاَاِها َالتكاِها.... يف        

ا سازد َالكهاٙس َا كامات، َعلهٖ لهُاٙا السهفر َاإلفهادات اياثزّهٕ َالداخلّهٕ       

َمنّمهٕ لكه  سهال إلًّها،      مادام باستطاع، أى أقدم بطّخهٕ لكه  اهاحر قهراث،    

 ّا ال، أدِر بًا ثؤَسًا أبغْ هلا أى تداث.َمادمت أقدم كؤَ  الشم ان

 قلت جماملٕ  َاهلل َبكسر اهلا٘ حك  ِا معلم.

تركتٌ حّ  ِكف َحياَح زايدًا أى ِتُايى َُِايى محُلتٌ. َسرت يف لرِكهْ  

 أتعجر مو يذا الامو.

كههاى ال طههّخ قههد  فجهه ٔ تعههت أاههُات م اغتههٕ. تُقفههت ألثٗ ميههدث اليههُت.

سكُلٌ مو بني ِدٌِ بعد أى أثع ٌ اُت انفجاث قرِر نتج عو تهاير علٖ األثض إير 

بالُى لف  فرق  يف اهلُا٘ ت عٌ فرقعٕ بالُنات أخرٗ َكاى مثٕ ألفاح ِتضاحكُى 

 َاخ ًم مأل ا كاى بّهما كاى َزًٌ ِاداد اافراثًا .
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 اجتماع نسائي 

  طارئ
    .إيمان الدرعأ 

 قاصة وروائية من سورية

 

 

 

 تشأطت االجتناع.. يف ملتبَا الفده
 ىظشاتَا الضاسمة، وىربة صوتَا توذي بالثبات وبثقةٍ  مطلقة

 . وعشضَا. على العضوات ابتذأت بقشاءة جذول األعنال،
 وبعذ ىقاشٍ  طشيعّ  معًَّ  ، وموافقتًَّ  على كل البيود

 :باإلمجاع.. اختتنت اجللظة بالثياء عليًَ

 ذفيذات خولة، واخليظاء، عليلًُ تعقذ اآلمال، أىنتّ  يا _
 .وبلً يلرب الوطً 

ًَا   ، واششأبْت األعياق إىلوفدشًا تذفق الذو يف عشوقًًَ  تي
 األعلى.. األعلى، وقبل أٌ تلنل، الح هلا ريل فأس يَتض على 

 .الظتاسة
 كابشت، قفضتْ  عيياٍا مً حمحشيَنا، تلعثنت، ذاولت الثبات، 
 مل تظتطع إطلات خفقات قلبَا، حتّشكت بظشعة مولية الذبش 

 حنو الباب
 تضويب بضشٍا حنو الظتاسة، وٍشولتَا املفضعة،

 .ل ما وساء األكنةجعلت األخشيات يتابعً بفضو 
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 حملً القادو املشعب، تعالت األصوات، ولولت اجلذساٌ 
 .معًَّ  ، ضخ امللاٌ بالضشاخ 

 استعذ الفأس، ذاول االختباء بأذذ الشقوق، خاىُ األمش، ذوصش

 ..برتاكضًَ، فشاح خيشبش األسض، خيبط ميية ويظشة 
 سذً يتذافعً، يقزفً بأجظادًٍّ  إىل الشدٍة الشئيظة يف

 يتقاطش العشق املنضود بيى، فترً أبواب الرش  ااجماوسة،امل
 .بالعطوس الباسيظية مً شعوسًٍّ  املضّففة بعياية فائقة 
 :يتراوسٌ خلظةّ  ، واللَاث يقطع أصواتًَ 
 ٍل رٍب؟ أيً اجتُ..؟؟ _ 

 بيينا الفأس كاٌ يتبدرت ذشًّا طليًقا بعذ شعوس باألماٌ، وصوت
 :اجلذساٌسئيظة اجللظة ما صال سٍني 

 .....ذفيذات.. خولة واخليظاء.. يا.. يا أىنت يا _ 
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ليلة القبض على 

  نزار قباني
   .شرباتيإيمان أ 

 قاصة وروائية

 

 

مل ثبق خارطة٘ ببدةم مةً ادةملٌ لبوةامل ّمةا ّرلٛ لبوةامل ها ّردجَةا ب ةمٓ             

أٌ "اْفٔةُ" ممرتةجيا مل ٓجبةق    ّمل أدع مسأب٘ رٓاضٔاخ صوب٘ ها ّحددجَةا اةا  انةا    

فٔةةُ ريةةجبٗ  بيةة٘ أّ  وةةرت ها ّلريةةرتٓجَا اةةا اةةك صةةبا   ّاةة ب  اةةً اوةة            

 صمٓ اثٕ ٓفودً موَا  ريرط أٌ ثفٕ اْومٍا بيا!

ٍّٕ ثجةمبلك  ثجَةادٚ أماميةا اند ة٘  نةمبديا اف ةر وةً ىةيلر قبةاىٕ لب رٓةة           

 بْلبمثَا.

ً أترلرِ ّخفآاِ ّىسةاُٜ   ثج ده ويُ اإتَات ّثيادُٓ ونْ ىيلر  ثَنس بيا و

ّحنً مسحْرلخ ا المَا ّلبػبٗ ثأاك قدْايا  ّا ىبمٖ اا رئًٝا ألىَا ّوةمثيا أٌ  

ثةةةموْىا هي أجَةةةا ّثر ةةةْ أمَةةةا أٌ ثجدبةةةُ   لاةةةاث  

 بيجحمث موُ. 

 ّ اٛ لبْٔو لحملمد اوم طْل لىجظار..

ببسح أمجك أدْلإ  ّّضوح لب ةذب مةً   

 ْ إ  لبج ٔةح  وجر أمٕ ودٙ اامك  سمٖ ّدة

ا ةةةةمٓ اثٕ لبةةةةذالث ّلريةةةةرتٓيا ااقةةةة٘ ّرد دةةةةه  

 لىجد يا هي أجَا ّقدْايا ثسب يا.

رحبةةةةح ّلبةةةةمٗ صةةةةمٓ جيا فٔيةةةةا  دةةةةه    

 دسةةةح ّأدلرخ قةةةرف لاةةةاث  ّث دنةةةح 

 موُ مبْدٗ  أخربثُ وً هوجاايا اُ ّطدبح ميُ أٌ ٓ دنيا.
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  اٛىٕ صْثُ ٍادًٜا دلفًٝا اجبال مً حياٌ ٍّْ ٓسأبين:

 ٔب ؟ما لد  حب _

 حبٔبجُ!؟

هذٌ أىا مً تٔحندين   دفاثر أريوارِ    دخاٌ تةجاٜرِ    تةاو٘ ٓةمِ  اة      

 أّرلقُ  ّ  لاْلٛ لبشاغر اوجرٖ..!

 ت جح لبسناو٘ مً ٓمٖ  ىسٔح لدٕ  ّذاح   صنح لجلْلت.
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 الكتابة 
  الخبز ورغيف

   .أيمن الحسنأ 
 قاص من سورية                   

 

 

 

ن ميللليف هلسللليَلى م َّة, للليف ايتصللليف َخْن      خللل ن ً لللي   للليف    تسللل احل اميا للُل

اخلطٌبللْ ايتاللهِ ته ٍ,للى يتسللطَ  ملُل ٍط للك ٍلل   للطَ ّن ميلليف م ا  لل   ًا س سلل    

ٍطيفيتبلليفهلب بضٍطلليف   لليف  ًراحلليف بطلل    خلل   اهلللج  ً لل ا ايت,ولليفهلُ ًايت,تٍ لليف ن يتللهيت   

 ح ث بيفيتطب ن  ق ت:

ٌخ ّ   - ايت للل ل » لللٌ  رًاٍلللْ  « ز للليفل ايتسلللطَ  ٍ  »ايتاللل    ٌهل,وللليف  ًضلللطت ا سللل

 ن  ,طيفًل  يت ٍيًف طيف َخْ اإل فيفءن ً طحل  ط ,ى ايت  ياء.«ايتظيٍف

م ايتللَي  ايتسللطَ ن «   للُ بيفبلليف»ً  َللى ا لل,  َتش ايتصلليفطي حسلل   لل  ميف , ٍلليف 

 ٌ   بضه ائوييف  يف  ايتس طيفن    ٌس ايتاهِ  ق     ًطيفيتب,ى بضحطيفر  يف  ب ٍحل 

ن ثلللاخ ا للل,  ٓ   للل ا ا  يللليف  شللليفطر طيطلللٌسًهلللٌ ٍسلللبر بللليفيتقي   للل    صللبطىن 

إلحطيفر هها اخلليف     تمسيفمى ايتهمَْايتبحيٍخْن ا   ٌ شيفطنين طيفيتبيًف   ى ا , فيفر 

 ايتثيني.

  للٓ  تمسيفمللى ايتهمَللْ يحللت  للطَ ّ بلليفخلتن ًيت لل خ  للطَ ًا تبللٓ تن ٍ ,ظللي 

ٌخ يًف ر طلى ب     أهلخلى اليفئ ن ًائليفئ   ل      ايتصيفطرن حسبييف  طاطت يتلى م   خل ن  سل

ًخً،ن بطلل  تيتلل  تط للك   للى تن ٍطيللحل  ن    ئلله يتٌٍللت تراد  للي ين  ت   لليف تيٍلل  بط للى  ت

  أيت,شىش:

ًهللحل هلسللَت مللا  يفهلَللت  لل  صللطيف    ٍلل ّ ح,خللٓ ا , لل  بلل  ًايتلل   للطَ ّ    -

 ًاآلن ت سٓ حبخويف ايتط,َ ن ًمأنخ شَئيًف مل حي ثن ٍيف  طَ  
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  ي خ بطفٌٍخْ:

 ٍططا  بجًان ٍيف حطيّ ايتقيفّص.امكُّ ،  -

ابلليف  ايتسلليٍطْ  لل  تاللحل تن « ايتطفَللف»  للي    طقلْل ٍطيللحل م  ططللا ًه للها رالل   يتٌ 

سي ى ايت  ُّ ايتظيٍف.  ٍصرتِ  يف يًف ا ٍ ًان ،ٍ 

ً ي يفن  يف  ,حت   رت م,يفب  ا  طين  صطي  بيفئٌدن تهليف اآل ين ًش ختب رائحْ 

 تً فب: اخلبج    ايتفين ايتقيٍكن ًيت  خ اخلبخيفز
ًخً،ن ٍيف حبَك. -  هيفِ  مث ى ت

بطلب هلليفايًا    ايتسلييفء: ثت لثب ٍليف ر       يتهيت  هيف تهليف تا تحليفًل تو ئلْ   ليف      

 . بحل تن تهليف    خ  ايتا    ٌهل,ويف ز يفل ايتسطَ  ٍ  تهلوُ   تاحل تن  ا هليف ث
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 المسرح الساخر

 كوميديا

  الظل والسروال
   .حمدي موصلليأ 

 أديب ومسرحي                   

 

 

 الشخصيات 

 األمري  

 الظل 

 الشرطي 

ملرحةا  املشةاإ يلية     ا دةا   املكان: القاعة امللكيةة ااطةة ددةمن مةغ المةرق مملقةة األدة ا  عةما        

  wدسهم وإمز 

 مالحةةظة  

 عزسّا .. ْٓؼش فكط املؼٗذ األٍٚ َٔ املظشح١ٝ يطٛهلا 

   ِ َٕ ٚتفتُؼ٘ , َٚٔ ُثم ُٔ املها ٍَ األَرٔي إىل ايكاع١ تعاٜ ))ثالث١ نالب تظبُل دخٛ

سبعمات ٚتعمٛد َمش٠ ثاْٝم١      تذُٚس حٍٛ ايهشطٞ عذ٠َ دٚساٍت ثمِ ربمشم َمٔ ايكاعم١ ..    

.. بعذ دخٍٛ ٚخشٚم ايهالب يًُش٠ ايجايجم١ .. ٜمذخٌ األَمري ايكاعم١ عم  بماب        ٚثايج١

  .. ُ٘ ٍٔ ٚايلممٝل بادٜمم١ْ عًٝمم٘ ,ٚخًَفمم٘ تابُعمم ٌٕ, ٚعالَمماتل اوْفعمما )املشحمما ع عًمم٢ عذمم

ٕٔ َا  )ايعٌع أٚ ايكشٜٔ ايزٟ ٜؼبٗ٘ ٜٚبذٚ َشتبهّا حيٌُ ابشٜل َا٤, ٜٚكف يف سن

 َري َفتٛح١ بٛكٛ  ..ععٜشاقب٘ حبزٕس .. ْالحغ فتح١ طشٚاٍ األ
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ٌُ.. قِف يف َهاِْو!.  بعذ فرت٠ ص١َٝٓ.. إىل تابع٘ بٓفٛس) األَري:  ع ٚحيَو ٜا سد

 .نف  عٔ َالحكيت َجٌ ظًٞ

 طٝذٟ األَري!.. أْا تابعو ٚظًٓو ٚاقٌف َُٓز بش١ٍٖ ..أمحٌ اإلبشٜل ٚاْتعش  ايعمٌ:

 ع .. ٜظهتا َٔ .. )ُإٔ أؿب  املا٤ ع٢ً ٜذٜو يتػظًٗ

 أنٌُ نالَو .. يتػظًٗا َٔ َارا أٜٗا ايعٌ؟!  األَري:

َٕ بايهالّ ٜا طٝذٟ ! .. ايعٌ:  أْتعُش اإلر

 إرٕ تهًِ !. األَري:

ُِ ٜا طٝذٟ؟خبٛف ٚتشدد) ايعمٌ: ِٕ أتهً  ع عٔ َارا تشُٜذ أ

 ع عٔ َارا؟. ٚأْت َٔ طًَب اإلرٕ بايهالّ !بذٖؼ١) األَري:

 نالَٞ نإ عٔ غظٌ ايٝذٜٔع أ . ؿحٝح !. باستباى) ايعمٌ:

 ع بعذ ايٛك٤ٛ أّ بعذ اشبشٚم َٚتابعّا )َكاطعّا األَري:

.. َا١َٝل يألَريايظشٚاٍ األ ٜٓعُش ْاح١َٝ فتح١ل نبرئٜايعٌ حبشٕم ٚحٝا٤ ) 

 عٜتـُٓع ايٓظٝإ

 .. ف ع٢ً سأغ يظاْٞ.. نُٓت طأقُٛيٗاآِخ .. ْظُٝت ازب١ًَُ اييت ناِْت تك ايعمٌ:

 طاسِت فذأ٠ّ ٚنأْٗا

 ع طاست! .. نٝف طاسِت ٜا سدٌ؟باطتػشاب) األَري:

 ع ْعِ طاست َجٌ نٌ ايطٝٛس .. ٚمل ذبٖط بعُذ ٜا طٝذَٟتابعّا) ايعمٌ:

 ع إرا !.. مجًتو تٓتُٞ إىل طا٥ف١ ايطٝٛس!..طاخشّا) األَري:

 امسع أٜٗا ايعمٌ: إىل إٔ ذبٖط مجًُتَو ع٢ً سأغ يظاْلو.. 

ٌِ مج١ً أخش٣ ٚو    تلٝع ٚقيت .. ايٛقت َٔ رٖب!ق

ٍُ ٜا طٝذٟ األَري!ٖٚٛ ٜٗض سأط٘ ع٢ً َلض) ايعمٌ:   ع طٛف أحاٚ

 بؼشط إٔ تهٕٛ مجًتو .. األَري:

 ع بؼشط !. َٚا ٖٛ ٖزا ايؼشط ٜا طٝذٟ؟َكاطعّا) ايعمٌ:
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 مجًتو اييت طتًكٝٗا ع٢ً مسعٓا .. جيب إٔ تهٕٛ َٔ ايٓٛع ايزٟ ٜبذد    األَري:

 ٜٚعذٍ َٔ َضادٞ ايزٟ عٓهشت٘ ٜا َػفٌ!.اْفعايٞ  

 ّٖٝا .. ٖٝا قًٗا ٚبظشع١ قبٌ إٔ أفكذ تٛاصْٞ! 

ع ٖٞ نزيو.. طٛف أدٗذ يف إٔ تهٕٛ مج١ًّ خـمب١َ  حياٍٚ ايتُاطو) ايعمٌ:

 املفشدات!. حظ١ٓٝ املب٢ٓ! سا٥ع١ّ املع٢ٓ ٜا طٝذٟ! 

 ظبول .. ع .. حاٍٚ إٔ تهٕٛ مجًتو سؿ١ّٓٝ ضبه١َُ اييف تٗذٜذ) األَري:

 َف١ََٛٗ املػض٣.. بعٝذ٠ّ عٔ اهلُع ٚايًُع  ط١ًٗ ايٓطل ..

 ٚقشٜب١ّ َٔ ايٓفع , َٚفٝذ٠ّ ٚطاسد٠ّ يًٓحع ..

 ٖٞ نزيو ٜا طٝذٟ .. ٖٞ نزيو! ايعمٌ:

 ٚايتذيٝع,  ع ادٗذ يف إٔ تهٕٛ مجًتو بعٝذ٠ْ عٔ ايتظٝٝع,َتابعّا) األَري:

 ٚايتٓفٝع ..َفّٗٛ أٜٗا ايعمٌ؟  ٚايرتفٝع, ٚاحزس ايتعفٝع, ٚايتًٜٛف,

 ع َفّٗٛ! .. ٖٞ نزيو ٜا طٝذَٟؤنذّا) ايعمٌ:

 ٚاحزس إٔ تهٕٛ مجًتو فٝٗا ػ٦ّٝا َٔ ايًُض ٚايػُض ٚ ايشَض األَري:

 طبعّا.. طبعّا.. مج١ً طًظ١ املكاٍ.. َشَٛق١ املكاّ .. َٛطٝك١ٝ    ايعمٌ:

 ازبشغ.. قشٜب١ َٔ ايٓفع  

أٟ إٔ تهممٕٛ مجًمم١   ع ٚصد عًٝٗمما َبممذأ اوطممتفاد٠ .. َٚممزنشّا َكاطعممّا) األَري:

 َفٝذ٠ .. تٓعؽ األيباب ٚتكّشب األحباب

 )رباب١ ذبط ع٢ً ٚدٗ٘ حياٍٚ نّؼٗا .. ٜكفض باهلٛا٤ َشاتع

 ٚتطشد  ٚتكّشب األحباب, ع ... تٓعؽ األيباب,ٜشدد ٖٚٛ ًٜٗح ٜٚهشس) األَري:

 ايزباب َٔ ايباب ..فُٗت؟. أسٜذٖا مج١ً َفٝذ٠     

 عنُٔ ٜرتادعع مج١ً َفٝذ٠ْ ٜا طٝذٟ؟! )باستباى ٚخٛف) ايعمٌ:

 و أعشف بايلبط إٔ ناْت أٚ طتهٕٛ مج١ً َفٝذ٠ أّ و!

 ع قًت ٚو أنشس .. أسٜذٖا َفٝذ٠ .. َفّٗٛ!َهشسّا) األَري:
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 ايتحًٌٝ ٚايتحُٝف ٜا طٝذٟٖزا ٜتٛقف ع٢ً قذس٠ املتًكٞ ع٢ً  ايعمٌ:

 مل أفِٗ قـذى؟  األَري:

 أقـذ ٜا َٛوٟ ..ٖٓاى بعض األَٛس ٜـعب أحٝاّْا عًٝٓا املـاسح١ بٗا  ايعمٌ:

 ع ابٔ اسبشاّ دٚختين!.. دعًت َٓٗا قـ١ أبٞ صٜذ اهلاليٞ.. بذٖؼ١) األَري:

 اْطل بٗا ٚإو ٚكعتو ع٢ً اشباصٚم!.

 ع فتح١ ايظشٚاٍخبٛف ٖٚٛ ٜؼري ْاح١ٝ ) ايعمٌ:

 فتح١ طشٚايهِ .. طشٚايهِ ٜا طٝذٟ !. 

 ع َارا؟!. َا بٗا؟ٜتـٓع اوطتػشاب) األَري:

 و تبذٚ ٚ نأْٗا طبٝع١ٝ!. ايعمٌ:

 ع َٚا ٜلري ريو؟ فتح١ َجٌ نٌ فتحاتٜظتُش باطتػشاب٘ املكـٛد) األَري:

 ايظشاٌٜٚ يف ايعامل!. أيٝع يذٜو فتح١ َجًٗا؟

 ب٢ً!. ب٢ً ٜا طٝذٟ!ع بذٖؼ١) ايعمٌ:

 ع إرٕ!. أٖزٙ ٖٞ مجًتو اييت بعذت بٗا طب١ً أرْٞ؟َٛخبّا) األَري:

فتحم١   فكط ٖٞ مج١ً صبتُع١ بهًُتني!. نًُتمإ طمًٗتإ يف ايٓطمل ..    ايعمٌ:

 ايظشٚاٍ .. طشٚايهِ فتحت٘ َفتٛح١ ٜا طٝذٟ!  

 ٚضببٛن١ ٚهلا دشغ  ع ... ابٔ اسبشاّ!. مجًت٘ َظبٛن١,ٜٗض سأط٘) األَري:

 ع .. ع٢ً عًُٞ املتٛاكع و ٜعٛد يًحذٜح عٔ ايفتح١َٛطٝكٞ .. )

 ٜٛدذ يف ايعامل رنش أٚ أْج٢ بال فتح١ ..

 ع مل أفِٗ!باستباى) ايعمٌ:

 أيذٜو َؼه١ً و مسح اهلل .. َع فتح١ َا َٔ ايفتحات؟ األَري:

 ع و . و ٜا طٝذٟٜٗض سأط٘ بايٓفٞ) ايعمٌ:

 ريو جيب إٔ تعًِ إٔ ازبُٝع هلِ فتحات .. أقـذ فتحات طشاٌٜٚ َٚع األَري:

 بايتأنٝذ!  بايتأنٝذ ٜا طٝذٟ!.. ايعمٌ:
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 أيٝع يو فتح١؟ األَري:

 ع ب٢ً ٜا طٝذٟ .. ب٢ً!.  حبٝا٤ ٜٗض سأط٘) ايعٌ:

 إرٕ .. أٜٔ املؼه١ً؟ األَري:

 ع ..َش٠ ثا١ْٝ ٜؼري ْاح١ٝ فتح١ ايظشٚاٍ) ايعمٌ:

 ع أٜٔ املؼه١ً؟بٓفٛس) األَري:

 أقـذ أصساس ايظشٚاٍ ٜا طٝذٟ ! ايعمٌ:

 ع نٔ دقٝل املالحع١, ٚحذد أٜٔ تهُٔ املؼه١ً ؟ ..بٓفٛس) األَري:

 ع ٜظأٍ بتفخِٝ) 

 ٌٖ ٖٞ يف فتح١ طشٚايٓا أّ يف األصساس اييت تػًل فتح١ بابٓا ؟ 

 ع ابٔ اسبشاّ !. ٖزٙ مج١ً طًظ١ َٚفٝذ٠ ؟!ٜهًِ ْفظ٘)

 ع أعتكذ!. ٚاهلل أعًِ إٔ املؼه١ً تهُٔ يف األصساس ٜا طٝذٟ!باستباى) ايعمٌ:

 ع ب٢ً ٚاهلل!. ٚمَل و؟. األصساس!. ْعِ .. ٚمَل و تهٕٛ بإعذاب َؤنذّا) األَري:

 األصساس فعاّل ٖٞ طبب نٌ املؼانٌ؟! 

 ع ؿحٝح ! األصساس ٖٞ املؼه١ً!ٖٛ اآلخش َؤنذّا) ايعمٌ:

 ع أعتكذ ٚاهلل أعًِ ..إٕ اسبُاس ايزٟ اخرتع ٖزٙ   قـري٠بعذ فرت٠ تأٌَ ) األَري:

ٞ  إٔ اسبش١ٜ تؤخز ٚو تعط٢ .. َا سأٜو؟ األصساس نإ َهبٛتّا  ْٚظ

 ؿحٝح ٜا طٝذٟ! ٚأْتِ املًٛى ٚاألَشا٤ أدس٣ بزيو!  ايعمٌ:

ع مٖلا نٓ ا حنٔ املًٛى ٚاألَشا٤ ْؤَٔ بإٔ اسبشٜم١ تعطم٢..   بافتخاسعفاسّ ) األَري:

٘ و تعط٢ .. )أٚ  ع حنمٔ ايظماد٠ ايععُما٤.. حنمٔ َمٔ      ميذ َٔ حشٚف ؿمٛت

ٜظممًبٗا, ٚحنممٔ َممٔ ٜٗبٗمما, ٚيف ايٛقممت ايممزٟ ْممشاٙ حنممٔ َٓاطممبّا أٚ غممري    

ًَّ٘ جبحٛظٚإىل َٔ ْؼا٤ ْعطٝٗا أٚ و ْعطٝٗا..) َٓاطب,  ع.. ٜتأ

ٞ  املشافل؟  َا سأٜو أٜا ظمً

 ..أْتِ أٚيٞ األَش ٚعًٝٓا ايطاع١أْتِ أدس٣ ملٔ متٓحٖٛا أٚ و متٓحٖٛا  ايعمٌ:
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 ع ..  ٜٓعش حنٛ األطفٌ بادباٙ فتح١ طشٚاي٘غـبّا عٔ سقب١ أبٝو .. ) األَري:

ْظممتطٝع إغممالم فتحممات ايظممشاٌٜٚ َتمم٢ ػمم٦ٓا سغممِ أْممٛف      ٚحنممٔ أٜلمماّ 

 األصساس .. ٌٖ فُٗت قـذْا أٜٗا ايعمٌ؟  

 ع مل أفِٗ ٜا طٝذٟ؟..بػبا٤ َكـٛد) ايعمٌ:

.. ع ٖمزا ألْمو محماس .. أْمت ٖهمزا دا٥ُماّ      باْفعاٍ ٜػري صبمش٣ اسبمذٜح  ) األَري:

 عٝٓاى ع٢ً املٓاطل اسبظاط١ ..

 ع أْا ٜا طٝذٟ؟!يف حري٠) ايعمٌ:

 ع ْعِ ..أْت َٚٔ غريى؟حبكذ ٚحضّ) األَري:

 طٝذٟ! َظتحٌٝ!  ايعمٌ:

ى َجمٌ طمِٗ   اإرّا .. فظِّش يٞ تًو ايٓعش٠ اسباد٠ ٚاملؤمل١ ايميت تشطمًٗا عٝٓم    األَري:

 حنٛ فتح١ طشٚايٓا ٖزٙ؟! 

 ع ٜؼري ْاح١ٝ األصساس ثِ ٜكّٛ بضس ايظشٚاٍ)

 ع و ٜا طٝذٟ األَري!. األَش يٝع نزيو ..يف استباى صا٥ذ) ايعمٌ:

 صبشد ٖٓاى ػهٛى أحاٍٚ تبذٜذٖاَ!..فكط أحاٍٚ تبذٜذٖا 

 ع صبشد ػهٛى!. تؼو مبارا؟َكاطعّا بذٖؼ١) األَري:

بـمممشاح١ ٜممما َمممٛوٟ!. يٝظمممت ٖمممٞ املمممش٠ األٚىل ايممميت أْبممم٘     ع َـممماسحّا) ايعمٌ:

 حلشتهِ إىل إٔ طشٚايو فتحت٘ َٓح١ًٓ ..

ِٔ ٜا ٚيذ!..باْفعاٍ َكاطعّا) األَري: ََ ِٔ ٚأْا األَري؟! ع تّٓب٘  ََ  تّٓب٘ 

 ع قًت: صبشد ػهٛى أحاٍٚ تبذٜذٖا ٜا طٝذٟ!  خبٛف) ايعمٌ:

 ع َٚا ٖٞ ٖزٙ ايؼهٛى؟َكاطعّا) األَري٠:

 ع أصساس ايظشٚاٍ َٓح١ًٓ دا٥ُا.. دا٥ُّا! ٜؼري حنٛ أصساس ايظشٚاٍ) عمٌ:اي

 ٚو أدسٟ ّطش احنالهلا ٜا َٛوٟ!؟..

ع ٚاهلل ..ٚو حتم٢ أْما و أدسٟ !؟. دخٝمٌ عٝٓمو ..فظمش يمٞ       حبٝما٤  َكاطعّا) األَري:

 ٖزا ايطايع 
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..  ع ٜمما طممٝذٟ و حيممذخ ريممو إو ٚقممت خشٚدممو َممٔ ٚإىل بشاحمم١ َتابعممّا) ايعمٌ:

َٚٔ ثِ ٜتابع اإلػاس٠  ٜظهت .. ٜؼري بأؿبع ٜذٙ حنٛ باب غشف١ ايّٓٛ)

ُّاّ ايم  ع  wحنٛ اسب

 ع باْفعاٍ َـحٛب بايذٖؼ١ َكاطعّا) األَري:

أتشاقب خشٚدٞ !. خشٚدٞ ٜا بٔ اسبشاّ ..! نٝف ٚأْما و أفعمٌ ريمو إو    

 عٓذ ايفذش ٚقبٌ ايـال٠؟! 

 املؤَٓني! ع.. أفعٌ ريو َجٌ نٌ بعذ طهت١ قـري٠) 

ٜمما طممٝذٟ و أقـممذ خشٚدممو بمماملع٢ٓ اشبمماق, ٚإكمما أقـممذ خشٚدممو      ايعمٌ:

 باملع٢ٓ ايعاّ  

 ع مل أفِٗ ط٣ٛ أْين أخشم يًتّٓذٞ ٚايتٛكؤيٓفظ٘ ٚبذٖؼ١) األَري:

أَما املعٓم٢ ايعماّ ٜما طمٝذٟ فٗمٛ ٜهُمٔ يف طمش          ٖزا ٖٛ املع٢ٓ اشباق!. ايعمٌ:

 َٔ َٗذع َْٛهِ إىل قاع١ ايعشؾ ٜا طٝذٟ! خشٚدو َٓفعاّل

 ابٔ ايضا١ْٝ.. تشاقبين.! ايع٢ُ بعْٝٛو ٚوٙ !. حت٢ غشف١ َْٛٞ؟! األَري:

أْمما تابعممو.. َٚممٔ حكممٞ إٔ   ع اطممتػفش اهلل ٜمما طممٝذٟ .. يف حممري٠ ػممذٜذ٠) ايعمٌ:

ع٢ً طًتو ٚحافعّا هلٝبتمو.. ألْمو أَمري ايمبالد      , ٚحشٜـّاأنٕٛ َشاقبّا

 ٚعًٝٓا ايطاع١ ٚايٛو٤ ٚآَش ايعباد 

ُّ اٖتُاَو طٛف  ع ممهٔ! َٔ اآلٕ فـاعذّاٚنأْ٘ اقتٓع) األَري:  د

 ٜٓـب ٖٓا .. ٖٓا! 

ع ٚخاؿ١ عٓذ َػادستٞ َٗذع ايّٓٛ ..أْـحو ٜؼري حنٛ فتح١ ايظشٚاٍ)

و تكمممشب األَمممانٔ اسبظاطممم١ ٚخاؿممم١ األَمممانٔ     ٚايٓـمممٝح١ بمممبعري.. 

 .أطٝادى أٚيٞ األَش ايـعب١ اييت ربف

 فكط األَانٔ اسبظاط١ ٚايـعب١..   ع أَش طٝذٟ َطاع ..بػبا٤) ايعمٌ:

 أعذى بزيو ٜا طٝذٟ 

 ع يف اسباٍ.. اطًب يٞ نبري ايٛصسا٤بعذ فرت٠ طهٕٛ قـري٠) األَري:
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 عٜظهت َطشم ايشأغ حضّٜٓاطٝذٟ..) ايعمٌ:

خممش.. أعتكممذ و عالقمم١ يمم٘ بفتحمم١ ايظممشٚاٍ .. أيممٝع آعًمم٢ يظمماْو نممالّ  األَري:

 نزيو؟

 عٜتٛقف عٔ ايهالّبهٌ تأنٝذ !. ٚيهٔ نبري ايٛصسا٤..) ايعمٌ:

 َا ب٘؟ ٌٖ ٖٛ َشٜض و مسح اهلل؟ األَري:

 ٜا سٜت ٜا طبذٟ ٜا سٜت! ايعمٌ:

 َارا ؟!.. األَري:

 بت أخاف عًٝو َٓ٘, ٚع٢ً ٖزا ايهشطٞ ٜا طٝذٟ ايعمٌ:

ع َعكٍٛ!. ايٛصٜش بٗذ٤ٚ حزسحيو سبٝت٘ ع ٚصٜشْا األٍٚ..)يف حري٠ يٓفظ٘) األَري:

 ع .. يًعٌ يف سٜب١.. و اعتكذ! )

 ٦ّٝاأقـذ ٌٖ ٚصٜشْا مٖلح يو بزيو.. ٌٖ قماٍ يمو ػم    نٝف عشفت ريو؟..

 َا أٚ أطّش يو خبـٛق ايهشطٞ؟!

 ع و ٜا طٝذٟ..َكاطعّا) ايعمٌ:

 ٌٖ بذست َٓ٘ إػاس٠ َا, أٚ مٖلح١ خبـٛق ريو! األَري:

 حمل١ !..ٖزا َا مل أفُٗ٘؟ٖٞ إػاس٠ أّ  ايعمٌ:

 املِٗ ديين ع٢ً ٚاحذ٠ .. إػاس٠ أّ حمل١؟ األَري:

 رنش أَاَٞ َش٠ .. يٛ َات املًو و مسح اهلل ٚقّذس ايعمٌ:

 ْ٘ قاٍ: و مسح اهلل ٚقّذس؟!أع أَتأنذ َكاطعّا) األَري:

 ْعِ .. بهٌ تأنٝذ ٜا طٝذٟ ايعمٌ:

 ربتضٍ َٓ٘ .. تابع ٜا ظًٓٞ .. تابع نالَو ٚو األَري:

قماٍ: يمٛ َممات املًمو و مسممح اهلل ٚقمّذس.. َمٔ ايممزٟ طمٝخًف٘ بمماسبهِ ؟!        ايعمٌ:

 األَري َكطٛع َٔ ػذش٠ !. 

 و ٚيذ ي٘ ٚو أخ .. و أخت و عِ ..و .و. 

 عاألَري ػاسد ٚقذ متالٙ اسبضٕ .. و ٜشد .. ٜهًِ ْفظ٘)



 الظل والسروال

 

 331 

 

 أْا َكطٛع َٔ ػذش٠!. دْٝا بٓت حشاّ!.     األَري:

 ٌٖ أخشم ألدعٛ ايٛصٜش.. طٝذٟ ٌٖ أخشم؟.. ايعمٌ:

 ع األَري ػاسد ٚقذ متالٙ اسبضٕ .. ٜهًِ ْفظ٘) األَري:

 ٚص , ٚص . ٚصٜشْا ابٔ حالٍ .. اسبل َع٘ !.

 ع األَري ٜفهش .. ٜذخٌ سدٌ ػشطٞ ع٢ً عذٌ)

 ع طٝذٟ .. طٝذٟ !ٜٓحين) ايؼشطٞ:

 ع ٖع..ٜؼري بظبابت٘ يًؼشطٞ) ايعمٌ:

 ع طٝذٟ ..طٝذٟ!بػبط١) ايؼشطٞ:

 ع ٖع.. طٝذٟ ٜفهش..بـٛت َٓخفض) ايعمٌ:

 ع طٝذٟ ..طٝذٟ! ايبؼاس٠ .. ايبؼاس٠!.بػبط١ صا٥ذ٠) ايؼشطٞ:

 ع ٖؽ.. ٖؽ ٜا محاس.. أمل تظُع ايعمٌ َارا قاٍ:باْفعاٍ) األَري:

 نٓت أفهش!.  طٝذى ٜفهش.. فعاّل

 عيًعٌ قبٌ إٔ خيشم ٜظتٛقف٘)

 اْتعش أٜٗا ايعمٌ .. مل ْٓ٘ اسبٛاس بعذ .. 

 عًٜتفت حنٛ ايؼشطٞ ٜظأي٘ اشب )

 َا ٚسا٤ى أٜٗا ايؼشطٞ؟

 ع و أحذ طٛاٟ ٜا طٝذٟ!يف غبا٤ ٚحري٠ ًٜتفت حنٛ اشبًف) ايؼشطٞ:

 غيب!. و أقـذ خًفو! األَري:

 ع ٚو حت٢ أَاَٞ! أٜٔ ِٖ؟بػبا٤ صا٥ذ ٜتابع ايٓعش حٛي٘) ايؼشطٞ:

 َٔ ِٖ؟ األَري:

 ايزٜٔ ٚسا٥ٞ ايؼشطٞ:

 ى!.٤ع ٚساباطتػشاب) األَري:

 عٜكًذ ؿٛت األَريطٝذٟ أْت قًت يٞ َٓز سبع١ ) ايؼشطٞ:
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 َا ٚسا٤ى أٜٗا ايؼشطٞ.. أمل تكٌ ريو ٜا طٝذٟ؟.

 ع ب٢ً!َظاٜشّا ٜٗض سأط٘) األَري:

 اْعش و ٜٛدذ أحذ ٚسا٥ٞ أٚ حت٢ أَاَٞ ايؼشطٞ:

 أْتِ ايعظهش ٖهزا ..ٖا .. مَل أتٝت ايكاع١ إرّا؟ ع غيب!..يف حذ٠) األَري:

 ع َٔ أدٌ ايبؼاس٠ ٜا طٝذٟ ..ايبؼاس٠ بابتظا١َ بش١٦ٜ) ايؼشطٞ:

 يتهٔ ايبؼاس٠ ..ٖٞ يو ٚيهٔ؟.. يٝع قبٌ إٔ أعشف ايظبب؟ األَري:

 ايبؼاس٠ أَٚو  ايؼشطٞ:

 امسع: ٌٖ د٦ت ذبٌُ خ  اْتـاسْا ع٢ً اإلغشٜل  ع ػشطٞ!..بػلب) األَري:

 ٚخشاب أثٝٓا؟

 ع و!.خبٛف) ايؼشطٞ:

 ع إرّا دٝؼٓا اطتطاع فو اسبـاس عٔ َذٕ ٜشفع َٔ ٚتري٠ ؿٛت٘) األَري:

 ٚأسخيٛ, ٚتٛتٍٛ ,ٚعني مشع يف ايؼاّ َٚـش؟  أٚسػًِٝ,

 ع و ٜا طٝذٟ!بفضع صا٥ذايؼشطٞ: )

 بايتأنٝذ أططٛيٓا ايزٟ جيٛب أعايٞ ايبحاس.. اطتٛىل ع٢ً دضس أسٚاد  األَري:

 ٚق ق ٚدضٜش٠ "نشٜت" املًع١ْٛ.

 و ٜا طٝذٟ ع أٜلّاميذ َٔ حشٚف ؿٛت٘) ايؼشطٞ:

 ع بػلب ٚحّذ٠ٍ يف ايـٛت ٚبايعا١َٝ) األَري:

 ؟ايع٢ُ بعْٝٛو ٚوٙ .. مل ايبؼاس٠ إرّا

 غض٠ ايؼشطٞ:

 ع غض٠ َش٠ أخش٣!. َش٠ أخش٣ ذباؿش َٔ أٌٖ ايظيب؟! يف حذ٠) األَري:

 ع أٚاٙ غض٠ نِ ٖٞ ايـاَذ٠ .. عٝين عًٝو ٜا غض٠ ..حبظش٠)

ع أٌٖ ايظيب و ٜرتنٕٛ غض٠ ٚو ػعب غض٠ .. و يف ايًٌٝ ٚو يف َتذخاّل) ايعٌ:

 ايٓٗاس .. ٜػتايٕٛ ٚحيشقٕٛ ٜٚظشقٕٛ ..  
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 غافًٕٛ !.ع طبعّا .. طبعّا ٚحنٔ َتابعّا) األَري:

 ٌٖ أطًب ايٛصٜش ايعٌ:

 ٌٖ ٜفو اسبـاس عٓٗا؟. ملارا؟ َٚارا طٝفعٌ؟. األَري:

 عٔ َٔ تتهًُٕٛ ٜا َٛوٟ؟ ايؼشطٞ:

 ابٔ اسبشاّ!. ٌٖٚ ْػين بايطاحٕٛ؟. طبعّا نالَٓا عٔ غض٠ احملاؿش٠! األَري:

 ٜا َٛوٟ أتٝت يو خب  طاس .. ٚيٝع خب  عٔ حـاس ..  ايؼشطٞ:

كام ؿذسٟ بو ٜا محاس .. قٌ َما يمذٜو َمٔ أخبماس .. عّذمٌ .. فمذ ًًَمت         األَري:

 اوْتعاس

 ٖٛ خ  ٚاحذ .. خ  طاس  ايؼشطٞ:

 َٚا ٖٛ؟  األَري:

 ايؼشطٞ غض٠ 

 ع َش٠ أخش٣ غض٠!. َا بٗا؟َكاطعّا بػلب) األَري:

 طٝذتٞ األَري٠ غض٠ .. عُتهِ املـ١ْٛ!   ع أقـذ!..بػبط١) ايؼشطٞ:

 ابٔ اسبشاّ!. مل ايًف ٚايذٚسإ؟.  ع آٙ ..عُيت غض٠!.ٜظتذسى) األَري:

 َا بٗا ٖٞ األخش٣؟ ٌٖ ٖٞ ضباؿش٠ َٔ أحذ!  

 ع ٖٗٗ٘ . و ٜا طٝذٟ ..بلحه١ بش١٦ٜ) ايؼشطٞ:

 دخٌ بٗا ع.. أٚ يعٌ أحذّاَتابعّا) األَري:

ع و !..و أعتكممذّ .! َٚممٔ جيممشذ عًمم٢ ريممو؟. ازبٓممذ َممٔ   بذٖؼمم١ ٚاستبمماى) ايؼشطٞ:

خًفٗمما ٚايعٝممٕٛ تشاقممب َممٔ حٛهلمما َمما ػمما٤ اهلل !.َمما هلمما ٚاهلل إو ايـمم     

 ع .. ايـ  ٜا َٛوٟ!  َؤنذّا)

 َظتحٌٝ هلا ايكذس٠ ع٢ً ايـ !  محاتٞ ٚأعشفٗا .. األَري:

 أتعشف ٜا طٝذٟ َارا قايت "أّ نًجّٛ" ايؼشطٞ:

 ايؼشطِٞ!؟ إكا يًـ  حذٚد ..حذٚد أٜٗا ْعع إداب١ طشٜع١) األَري:

 ظمممالّإ

 اْت٢ٗ املؼٗذ األٍٚ
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 من نهرْب تنا َهُلمَّ
  !...المؤتمر

  د. راتة سكر 
 وكاتب سوريأديب                    
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 والفهددددر  الدددد ي   واإلميدددد   الكددددى ٌ  للنضدددد    العربًددددُ املنظمددددُ عكدددد  

ٍ  امل ضدٌ   الفطدر  عًد   ععدًُ  ع جاًل  اجتم عً  والعلىم  والثك فُ االظرتانٌ   الدي

 .6102 ع م متىز   ن الص دط األربع ْ يىم ص دف

 ضددطى  حتدد  أ ددر،    ددن عجلددُ علددِ االجتمدد   حضددروا الدديين املندد وبى  بدد ا

  د   العًد   لًصتكبل البعً   صعً ه أع لٌ إىل  نه  نّل  شتكّل اليت الصفر   ىاعً 

ٌ  ي شدني  طرحهد   الديت  الفهدرَ    نحد    وق  األقربني  وععريته ذويه  ُ   الفرجد ي  ُبِطًد

 .آشرًا ومج اًل أخ ذًا  بريكً  العجال 

ُ  شدرّ  أ دني  املند وبني  مجًد   يفدّى   بدن   الفهدرَ    تلدو  تلّدصد ِ   يدد ،  املنظمد

ٌ  املدمتمتر  لعكد   الالٓدل  املن شب ب إلع اد ش  ًً   ظ  اًل تفىيضً  ال ،ر  ص ٓ   العربد

 .والعلىم للنهضُ الع م

ُ  ويف قراْتهد    اعتد د  الديت  الصدح   يف االجتمد    ،ديا  أخبد ر  عبد ال  ت ب   أقنًد

ِ  تد ّر   اليت الع بهُ  الفرجد يٌ   ي شدني  ب شد   ففدىج    دمتخرًا    عهد   التف عدل  علد

 شددنُ الف يًددُ ديً يدد  عددن ورحددل واأل   واألشددت ذ الصدد يل  ىقدد  يف  ندده ندد   الدديٍ

  عد رن ته  عن الهثري اذت يًُ  الطىيلُ  ص  راتهم  بىش طُ عرف أ  بع   6112

 واقرتاحده  و صدر   شىريُ بني احت د لكً م  0591 ع م  طل  جر  اليت املب حث   يف

 .البل ين بني ع جلُ فىريُ اي   جًُ وح َ بكً م املف ج  اذتم شٌ

ْ  تعد به  األ در  يف أ  انتعَ     َشرع    األوىل  شدريته  إىل فعد د  فكد،   أمسد 

 ،ددى أعم لدده  يف واإلشدده م العتًدد   املددمتمتر ذلددو حضددىر لدده تًّصددر طريكددُ يف يفهددر
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 ال راشد     ت بعتده  أيد م  املدمتمترا    ،ديه   ثل أ،مًُ حى  علمٌ حبث غري قّ م اليٍ

 .طىيلُ شنىا  قبل د عل  ج  عُ يف اآلدا   نلًُ  ن االجتم   عل  قص  يف العلً 

-2- 

 عربًدددُ ج  عدددُ يف أدمدددس قددد  الددد ،ر  صددد ٓ  يددد ،  الصددد  ٌ املفدددى  نددد  

 بهد   ح ز  "واإلشالم ادت ،لًُ بني الطس  تطىر: "بعنىا  رش لُ شنىا   قبل  ر ىقُ 

ِ  يهًمن الرش لُ  ىضى  وراح ال نتىراه  ظه دَ ِ  يدىم   بعد   يى د ً  تفهدريه  علد  حتد

 أ  الراجح و ن. اإلشال ًني أو ادت ،لًني الطسلًني أح  بنظ رَ إال الع مل يرّ ال ب  

 أمسدد ْ اختًدد ر ترتًددب يف ايهم ندده عددس يف عًنًدده تفدد رم مل الطددراز ،دديا  ددن يظدد رَ

 .املنعىد املمتمتر يف املع رنني األعض ْ

-3- 

 املضددًفُ  العربًددُ لل ولددُ اذتم شددٌ الددىط  ب لنعددً  املددمتمتر أعمدد   افتتحدد 

ُ   ك ع  وجىد  ن  ن وبًه  ن قلًل غري ع د تي ر وش،  يف الطدس   لعدعراْ  خمصصد

ٌ  بدن  وعمدر  الكدًض   ا در  :  كد  ته   ويف واإلشدالم   ادت ،لًُ  بدن  وقدًض  ربًعدُ   أبد

ًّدر  بثًندُ   ومجًل امللىح  ِ  جيلدض  وغري،د    عفدراْ   عد   ابدن  وعدروَ  عدسَ   ونث  علد

 .ظعره ب راشُ خيتص العلً   ال راش   طلبُ  ن ط لب  نه   نل  كع 

  ددن اذتدد  حم ولددُ الددىةريَ  الط ولددُ ارتعددبًُ مبطرقتدده املددمتمتر رٓددًض ضددر 

 بفعددل ظددعىره تندد  ٌ  دد   نخددي  نددّل الطضددب  ندده أخددي ومّلدد  املتحدد ورين  صددرا 

  حتِ  ربحً   ضربً  الط ولُ به وضر  الربم  بصرعُ حياْه خل  التنةري  يف  طرقته

 قهكهددُ الر  ديددُ غاللتدده ظددّكِ   دد  شددرع   املددمتمتر  ق عددُ علددِ ظدد ي  صددم  را 

 الددسعً  عددن قددرأه  دد  تدديّنره عددن عّبددرِ  فًهدد   جيلددض قصددًُ زاويددُ  ددن عبدد ال

 املتحدد َ األ دد  يف الهلمدد   إلكدد ْ ط ولددُ وضددربه خروتعددىف  يًهًتدد  الصددىفً تٌ

 . الععرين الكر   ن الصتًنً    طل  يف حبيآه 

-4- 

ُ  ارتطبدد ْ  نلمدد    تت لدد  ْ  اختًدد ر إىل النكدد   شدده م  ىّجهدد  املددمتمتر   أعضدد 

ْ   دن   عظمه   ٌ  األد  يف الطدس   ظدعرا  الصده م  تلدو  وبلطد   وح يثده   ق ميده : العربد

 إشدرآًل   ظدنل  تريد و   ،دل : " تص ٓاًل احملتجني  أح  صر  عن     "أخًل نعب"

 ".قب يٌ؟ يسار به  تطس  اليت املرأَ ظعر تسّين اليت الي،بًُ ب ل ب بًض
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 الهرشٌ  علِ فىق  الك عُ  وش، يف جيلض له  ز ًاًل الهالم ،يا وظّج 

 بكبضددته   لّىحددً  اذتجدد   نددبري حبيآدده أ   دده  املمتدد َ الصددطريَ الط ولددُ علددِ ةددّ 

ْ  أصدح     دن  ندثريين  صال   فّن ًا  تىع ًا   ه دًا ُ  يف تدردد   الديت  األمسد   أروقد

: يصًح و،ى   ا،   أعلِ إىل صراخه طبك   رافعً  وجنىيه  وفنىيه ب ذتب املمتمتر 

 الديت  املدرأَ  اش  أ  م رجل اش  نل !..نّله  األشرار تفضح جًيب  يف الكىآ  ،يه"

ٌ  السبد   يعدبه     يه د بًنم ) ن ملعتىه  صراخه وت ب ...  حيبه  ِ  يرغد (: ظدفتًه  علد

 ".الكىآ  ،يه يف أمس  ن "

-5- 

ُ  األيًكُ الفت َ خ ف   مس عهد   عند    د اه   خىفهد   وبلد   عبد ال   قدر   ادت لصد

ُ  ف رتعد     فًهد     كً َ واألمس ْ الكىآ  وجىد املفّىه املمتمتر خطًب تننً    عدّتت

ًّته  إخب ر،  عن تنخر  اليين ليويه   احملتملُ ب ملىاق  تفّهر الر ّ   االرتب   بن

 .الك دم األضحِ عً  عطلُ إطاللُ    بعب ال

 املدمتمتر    دن  يهدر ِ  بند   َ،ل  َّ: " تمتمُ ال،ثُ له وق ل   هفهرَ   رجتفُ وقف 

 ".الكىآ  يف  هتىبً  امسٌ يهى  أ  أخعِ... فىري   ن الك عُ  ط درَ علًن 

ِ  ع لًدُ   ضدحهُ  عبد ال  ضحو   دن   هدّ ٓ ً  ارتطدىَ   واةدل   ه يده  يف و عد

ُ  لدًض ... ختد يف  ال: "قد ٓالً  ادتل يُ  النص ًُٓ حكًبته  علِ  ربتً  قلًاًل  روعه    د   مثد

 و د  ... الكدىآ   يعد و   و،د  ...  ذمدب  ذمدن ... العمدر  أ ضدًن  ... والكلل ارتىف إىل ي عى

 !".ن ذبُ قىآ  إال ،ٌ

 مبطرقتددده  صدددتعًنً  املدددمتمتر  رٓدددًض أعلدددن املتحددد ورين  صدددرا  اشدددتمر ومّلددد  

 .ش عُ يص    َ ادتلصُ تنجًل املصهًنُ 

-6-  

 وظدجى   فندى    دن  رآه   د   وطدنَ  حتد    تثد قاًل    تعبد ً  يى ده   ن عب ال يه 

 بطريكتدده ر يدد ه  أصددح به بعدد  علددِ وقددّص نددىابًض  إىل  ن   تدده حتددّى  ندد د 

 الىقدد  ويف ب لضددحه    والدد  ى  والصدددريُ  بدد لس  ادتدد  ختلدد، الدديت املعهددىدَ

 ورقددُ شدد  عًه  ددن نددلٌّ أخددر  ور اه  وغصصدده قصصدده زوايدد  يكلِّددب فًدده راح الدديٍ

ًُ قددىآَ  يرتِّددب وراح برقبتدده   عّلكددُ حمفظددُ  ددن وقلمددً   علددِ حيصددب  ن شددبُ  ن ذبدد

 بعدد  يعكدد  والعلددىم للنهضددُ عدد م عربددٌ  ددمتمتر رد،دد   إىل الصددعىد شددالمَل درج تهدد 

 ...حني
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  معلقة الكرسي

  أ. رضوان الحزواني 
 وكاتب سوريأديب                    

 

 

مننًكريآننصحكح ننرٔقكاّتحاكحم رصىننصحكحلظننَصةٗكحلةصىْٓنن٘كلدونن٘كحل ا ٔنن٘كةّتٗكككككككك

كحملدتسنيجاٚكسجصلكط اٖكطآفك نيكحلزمالٛك0991

كحبداكقّ ٘كحلكاسٕك أٌكاخذكحألس صركمصزٌكاحدكحلكاحسٕكمًكجلي يصك-

كا.كتضْحٌكححلزّحىٕ:كتٜٔصكجلي٘كحل  بري:

ٌ كٓ  نننننننننٕ كاحصىنننننننننصكمنننننننننصز

كك

ْ ة كّحألىننننننص ككك ُدكحلنننننن كحنننننندٓ

ك
ُ ك كّحظنننننننننننننننود يصكى ْم  ننننننننننننننن

ك

ٕكك كفٔشنن ْلٕكىدننٙكحلكاسنن

ك
كمسصىٔنننننننلكمنننننننًكىظنننننننل كّمنننننننًكخددنننننننص ككإفأى ننننننن يصكا نننننننصكح

ك
ك)ا ْكإمسصىٔل(كتٜٔصكحجملنْى٘:كا.كحمندكةىدٖ

ٕككك ٌ كٓننننصك ننننصل كاخننننٕكتضننننْح

ك

كّقننننننصمنكحسكمننننننًك ننننننص كك

ك
كٍننننننننننٕكحألٓننننننننننصو كقنننننننننندكحأحٔنننننننننن نك ننننننننننصلي  نٙكّ ننننننننننصلب ض ككك

ك
ٕ ك كّلننننننٔصكٓنننننندّو كياسنننننن

ك

ٕكك ّٕكّ كإىشنننننننننننننن كجلّينننننننننننننن

ك
كا.كتضْحٌ:

كحشنننننننصّم قكىدنننننننٙكح  نننننننٕ

ك

كّاىنننننادكحننننناحِ كيصلّظننننننص ك

ك
ٓ نننننآق ك  نننننْح ك كّئنننننفدك

ك

كجدْسنننٕكفٔنننُكينننصل  نص كك

ك
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ٕك كمبخدننننننننْ  كّمننننننننصكى  نننننننن

ك

ُ كتدمشنننٕكك ككك كاتٚكمنننًكه  ننن

ك
كحمندكةىدٖ:

ٌ كم نننننننذتًٗ كاخنننننننٕكتضنننننننْح

ك

ٕكك كرٍْدننننا كحلٔننننْودكىننننًكى شنننن

ك
كف ننننننننٕكحلّ  ننننننننرٔق كاّتحا ك

ك

ٕكككك كح  ننننريكحل  ننننلدكمننننًكتاسنننن

ك
ٕكككك كّلنننننننْكىصٓينننننننادكمنننننننصكال نننننننصِ كمنننننننصكفك نننننننا حدك صلكاسننننننن

ك
كا.كحمنْةكحديبكا ْكفاحض:كم رق:

كجدْس ننننن كفنننننْاكياسنننننٍّٕ

ك

كّضنننننننٔ  كلنننننننٔصدكرحك نننننننأض ككك

ك
كحلّينننصضكقننندك دننن ّحفكنننل ك

ك

ٛ ك ننننننصألمص ككك كىدننننننٙكحل ننننننّاح

ك
كا.كتضْحٌ:

ْ حدكا نننننننصكفننننننناحض ك  ك ك دننننننن

ك

كح نننيف كلكحلنننااٖكّححلننند ض كك

ك
َّننننننند كجنننننننب ص  كككككك ٌ ك نننننننري كم د ٗنكحلننننننندّ ً كٓاضنننننننٙكحٔنننننننص كفنننننننن

ك
ّّحت  كسنننننننننننننننْحىصكفنننننننننننننننْادكة

ك

ٕكك كّثننننننننري كىننننننننصىه كمدكشنننننننن

ك
٘ كك ُ كاىشنننننننننصوكماّحننننننننن كلننننننننن

ك

كّرّب كحلننننننّةدل كلكحلكننننننأض ك

ك
ٌ كٍنننننننننذحكك ُ كسننننننننند ص كحل  نننننننننا كّحألمنننننننننص ّحيشنننننننننيفكاّىننننننننن

كك
ُ كطننننننام كك ّٔ كىدننننننٙكياسنننننن

ك

كل ننننٔد كحلكنننناس كّحل دننننص ك

ك
كّيننننهكازتٚك ننننذٖكطننننا  ك

ك

كٍّنننننننيّفكإيكتضنننننننصكحنننننننٔص ككك

ك
ً كلنننننننبص  ككككك كفَنننننننلكلكطدنننننننباكلدرننننننن؟ كٓنننننننصكا نننننننرصب كمننننننن

ك
كا:كح  شصوكٍيدحّٖ:

ٌ ك كحبخننننننل كك كاخنننننٕكتضنننننْح

ك

كىدنننننٙكحأل نننننرصبك نننننصألىص ك

ك
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ٌ كىننننننننّزحكم صلب يننننننننصكك كفنننننننن 

ك

كف نننننننننّاا كّحثننننننننن؟دكحلنننننننننّي ص كك

ك
كاىٔ نننننننننن نكيد   َننننننننننصّإٌك

ك

كاجزىنننننننصكحلننننننناّزك صل ننننننند ض ككك

ك
كا.كتضْحٌ:

كى نننننننننر   ك كَْضنننننننننٕكححلنننننننننابدك صخلدخنننننننننصل كّحلد نننننننننبص 

ك
ً كلكى نننننننناض كك ُ ك كلشننننننننيصك نننننننن كّمننننننننصكٓنننننننندتٓ كمننننننننصكى ئنننننننن

ك
٘ كك كّمننننننننننصكىشنننننننننن ٙكملأة نننننننننن

ك

كّ كاقننننننننننننن  كّ كحدنننننننننننننٔص كك

ك
كل ننننننندكىنننننننّزحكم ص ننننننند ىصكك

ك

كىدنننٙكاٍنننل كحلنننْ ٙكحلظ ننننص ككك

ك
٘ كك كفكٔنننننننفدكح نننننننْو كمد  ننننننن

ك

كحلشَّنننننننٔف كّحل  ننننننناض م نننننننصودكك

ك
كةىٔينننننننننننصكّحق  نننننننننننٕكحألٓنننننننننننصودكلكطنننننننننننب  كّلكيننننننننننننيص ككك

ك
ك  شصو:حا.ك

ٌ ك كح جنننننل كك كاخنننننٕكتضنننننْح

ك

ٔ ص ككك كّخننننننل كحلد ننننننْوكلكيننننننن

ك
ٙك كزمننننننصٌكحلنننننناا كقنننننندكّل نننننن

ك

كفننننننالكحاجنننننن  كإيكحألمننننننص ككك

ك
ٕ كّحلكننننننننيص ككك كي   ينننننننصكاسننننننناٗ كححلصسنننننننْب كامنننننننادكحجلدننننننن

ك
كّجٝ ينننننننصكى  ننننننناب كحلننننننند ىٔصكك

ك

ّ كىنننننننصىه كحجلننننننناض ككك ك ظننننننند

ك

ك
كّلْ ىنننننننننصك ننننننننندحكحل  نننننننننرٔق ك نننننننننن ًصكمّٔنننننننننادكححلنننننننننص كك

ك
ٍيننصكحنندخلكحألسنن صركحملظننا كىبنندكحل ننصةتك نندكحم جننًصكىدننٙكح ىظننوصلكىننًككككككككككك

كحل  رٔقك

كا.كتضْحٌ:

كتّٓننننننننندمنكٓنننننننننصكا نننننننننصكىبدححلنٔننننننننندكحل ّٔنننننننننيفكحلنننننننننّي ص كككك

ك
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كاجٝينننننننننصكىي ننننننننن؟ كحلشنننننننننصىصح ك ننننننننننيكح  نننننننننص كّحلنننننننننبدص  ككككك

ك
ّّحينننننننننننصك أى نننننننننننصضكحل  نننننننننننٔد كحل نننننننننننذب كّحألىنننننننننننص كك كفا

ك
كا دكس دٖ:ا.ك

ّٔ٘كحلكاسننننٕ ٌّكق نننن كيننننأ

ك

٘نكحل ننننننننند ض كك ّٔ كحبنننننننننّزكق ننننننننن

كك
ٍدنننذدت  كف نننْىْحكحلظ ننن اكمنننًك

ك

كّيْىنننننْحكّقننننندٗنكحلّظننننننص كك

ك
كا.كتضْحٌ:

ّٖك كح  ننننننيف ك كاخننننننٕكسنننننن د

ك

كم ننننننص   نكلننننننٔصك صمليشننننننٕك

ك
ٕ كإ  كتمنننننننننز كمنننننننننصكطننننننننندىصِ ك نننننننننصألمص كك كفننننننننننصكحلكاسننننننننن

ك
ُ كحألجنننننننننندحة كقنننننننننندكتف ننننننننننِْ كلدّظنننننننننننص كك كّٓننننننننننْوكاقصمدنننننننننن

ك
ُ ك ٌ كمنننننننننًكتّو كّمنننننننننًكف نننننننننا ضكككىيدنننننننننا كجلالل ننننننننن كحل ٔجنننننننننص

ك
كّ كىشنننننننكا كىدنننننننٙكحًجننننننناحو كحننننننننيدكتدم نننننننِْ ك نننننننصلاجص ك

ك
كّإّىنننننننننصكٓظنننننننننَد كحل نننننننننصتٓ  ك كىو نننننننننٕكىدنننننننننٙكّينننننننننص كك

ك
ُ ك نننننننننننننصلّي ص ك كف نننننننننننننٙكح ننننننننننننننيدك صٓ ينننننننننننننصِ كاٌكى دٓننننننننننننن

ك

ك
كةمصىنننننننننننننصك كحنننننننننننننزلكمينننننننننننننذّتًٗكمل نننننننننننننصتا كحل  ننننننننننننندض ككك

ك
ٙككك كّيامنٙكحملشنجد كحألق ن

ك

كىبٔننننننن  كحلنننننننّاّ ك ننننننننصلّبخ ص ككك

ك
ٙكّلنننًكحاضنننٙكك كحلظ بنننصكحّ ننن

ك

ٕككك ٘نكحلكاسننننن كى ٔنننننددكىاّ ننننن

ك
ك

ك
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  رأى..بكى ..
  ومات

   .سليمان السلمانأ 
 سوري شاعر وباحث                   

 

 

 قالٌا:

  ارتدٍنا الفلفل املسلٌِم

 ًأنلنا الُكّبعِْ  

 يف نل نف بٌِم لنا: قالٌا

ْْ  ًقصْ بال حزًف مكنع

 ًاسدردًا البطَذ باملكلٌِب

 فاّطزحٌا الكلَب، 

 ًجاسٌا منبعِى 

 ..فملعكِىملعكِى ًاغرتفٌي ..

 ًأّرخٌا الهالم يف الندًِب 

ٌّمٌا بني الجكٌب املغلكِْ    فو

 ...ًأعلنٌا ردإ صبح املٌِت

 *نالدٍ قمز

ِٕ  ًالهلمْ الطَبْ احننا

 لف طبدٍْ من حجز ًطنِي أً 

ِٕ  تصري قربًا  لطحني املا

 ٍا جٌف هذا احلزف ٍا مسهنِي 

 اطلع علٓ ًجى طٌاي الدإ 

 بُ..أأخرب 

 ٍا منهزِ..! 

                                                 
*

 رقاٖل من املشمش اجملفف 

 آمنِي 

 ِٕ  ما سلت يف مكربّ اخلٌا

 ..ًحدِ أسٌحُ 

 ِٕ  شاهدِ فمٌ  علٓ اهلٌا

  ٍا مٌتٓ بال قبٌر! ٍصَح:

 تهجزًا الصالِّ   ال

 ال قدر عندِ ًال قدًِر 

 ِٕ  لتبعدًا املٌتٓ عن األحَا

 مسإ من ٍبهُ بال عٌَِن 

 ٍغزقى يف مٌجى السباتِ  

  .. قالٌا ًٍنهزًن

 لى أصٌاتِ   حلنًا

 ال ٍعجنٌن ثم ٍأنلٌِن 

 ًٍهجز الُفتاِت 

 يف فموم حلٌِن 

 موجٌرّ اللغاتِ  

 نما ٍضَع املإ 

 يف الطاحٌِن 

 .حزف الغٌاِّ أتضَع 

ّْ لشعَز ..))ا أبُ:أًصٓ   ((ًاحلَا

 ًماتِ  .... بهٓ  ..رأٔ 
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  حاضر يا جار

   .غسان حورانيةأ 
 أديب سوري

 

 

 
اً الفسصٛ لٗدعٕ أِمْ ٔأِن ٍُأِدٙ إىل فاٖص قطعٛ كبريٚ وَ المحي، فكسز اغت

الطوعاةٚ، ٔ   ٌاً السجن ٖٕوّا ِٔوٕ   غاٖوٛ   ٔشٔجتْ إىل غداٞ فاخس وَ السش ٔالمحي 

الصووباأ أخسجووج شٔجتووْ قطعووٛ المحووي وووَ الجفجووٛ فٕجوودالّا فاضوودٚ جووساٞ ا ٌكطووا   

ٔالطاٞلج وو  شٔجّوا    املتكسز ٔاملدٖد لمكّسباٞ، ُأضكط   ٖدِا ٔحازت   أوسِا،

واذا ٖكّدواُ لمىدعَٕٖ الرَٖ اقرتب وٕعد قدٔوّي، عمىًا أُ ووا لودٝ فواٖص ووَ املواه      

 ص وَ الفطاٟس باجلنب.مل ٖكَ ٖكف٘ مثَ عدٚ أقسا

حألوج شٔ  فواٖص ا ضوتعاٌٛ بػوكٗكتّا، فمووي  ودِا   البٗوج، االصومج ب حوودٝ        

صدٖكاالّا ٔطمبج وٍّوا أُ الكسهوّا وبمًوًا ٖطواعدِا   غوساٞ طعواً الطورت فٗوْ عوٕزٚ          

 صفسالّا فاعترزت لعدً الٕفس املاه.

لكووَ وٍعّووا وووَ ذلوو  قوودًٔ    فّكووست   إلًوواٞ الوودعٕٚ وترزعووٛ   أٖووٛ ح ووٛ،  

 االّا إىل بٗتّا   ٔقج وبّكس وَ ذل  الًٕٗ املػؤً.مح

ٔغعست أُ ع مٛ الٕقوج روس    اضتكبمج هٕٗفّا بٕجْ بازة   زٔأ فْٗ ٔ  حٗاٚ،

 بطسعٛ ع ٗبٛ، لتضعّا   بساثَ اإلحسا  ٔاخل ن ٔاخلر ُ.

التّي مشن الضٕٗف حوٕه املاٟودٚ، ٔبٍٗىوا كاٌوج الصٔجوٛ الضو  عموٜ اخُلوٕاُ ووا          

البٗوج، ِٔو٘ يفو٘ عوَ هوٕٗفّا وفووا ٔجّّوا املكفّوس، طوّس            الٗطس وَ حٕاهس

 صيب باب املٍصه ٔقدً هلي ثفثٛ أكٗاع كبريٚ وَ الصفٗحٛ.

الووسةة فوواٖص   الٍأهلووا، ِٔووي بطووواه الصوويب عووَ وصوودزِا، فطووبكتْ شٔجووْ،         

ٔضوحبج اككٗوواع ووَ ٖوود الصويب بمّفووٛ، ٔأغمكوج البوواب، ٔأضوس    ٔهووعّا عمووٜ      
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ّي الطاخسٚ املطتّ ٍٛ ٟٓ الضٕٗف الرَٖ بدأت ابتطاوات ٌطاالطألٛ، لُتطِكج أفٕا

التط ، ٔخاصٛ َِٔ ٖػاِدُ الطألٛ رتم١ حبٕاهس البٗج حٗح غسعج وَ فٕزِوا  

رأل أطباقّي بأقساص الصفٗحٛ ِٔ٘ التٍّفظ الصعداٞ، لتعمىّي بٍربٚ ٔاثكوٛ وٍتػوٗٛ   

 أٌّا ٔهعج احلٕاهس كتػكٗمٛ و  الطعاً.

الٍأه الطعاً طس  الباب وسٚ ثاٌٗٛ، فتحْ فاٖص، فٕجود  قبن اٌتّاٞ الضٕٗف وَ 

جازِي ٔإىل جاٌبْ ابٍْ املفكي، ضألْ عَ الصوفٗحٛ، فأعمىوْ أُ هوٕٗفْ أكمِٕوا     

كمّا، ٔأٌْ   ميم  أُ ٖدف  لْ مثٍّا، ٔغو٠ًٗا فػو٠ًٗا ازالفعوج بٍّٗىوا ٔالوريٚ اجلوده،       

فصوحا عموٜ إثسِوا    فدٌا وٍْ املفكي ّٔٔجْ إىل ٔجّْ لكىات عّدٚ أضكطتْ أزهًا، 

 وَ ٌٕوْ، لٗ د أُ كن وا جسٝ لْ كاُ   احلمي.

الأّووون غسفووٛ الٍووًٕ وووَ حٕلووْ، ٔف ووأٚ اٌكطعووج الكّسبوواٞ، فّووس  وطووسعًا  ووٕ   

املطبخ، ٔفتا باب الجفجٛ ٔأخس  قطعٛ المحي ٔغس  ٖػّىّا، فمي جيد فّٗوا ووا ٖوده    

وسالفعوٛ أُ اٌكطوا    عمٜ أٌّوا فاضودٚ، أٖكوو شٔجوْ بطسٖكوٛ وسعبوٛ، ٔذّكسِوا بٍوربٚ         

الكّسباٞ عَ الجفجٛ ضٗفطود قطعوٛ المحوي كىوا أفطود وؤٌوٛ اخلضواز ووَ قبون،          

 ٔزجاِا أُ العّ ن   طبخّا.

قط  حدٖجْ زٌني جسع البٗج. أضس  ٔفتا الباب، فٕجد ٌفطوْ ٔجّوًا لٕجوْ وو      

ميواُ أٌوْ مل ٖأخور غو٠ًٗا ووَ      ذل  املفكي. الساجو  إىل اخلموو ِٔوٕ ٖكطوي بوأغمو اإل     

عوَ اإلشعوا ،    ٛ، ٔأُ كن وا جوسٝ كواُ حمىوًا، فكاطعوْ املفكوي وعتورزاً      الصفٗح

ٔطمب وٍوْ أُ ٖعوريٓ وفتواأ جوسٚ الًواش. اضوتداز بفوسأ  وٕ الوداخن ِٔوٕ ٖوسةة بفوسأ               

 حاهس. أوسك ٖا جاز. ةقٗكٛ وَ فضم  فكط.
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  ما شاء اهلل

   .فايز سلهبأ 
 أديب سوري             

 

 

غوٚظ اهقوب، أخر  فظعِرتٝ شًإُ، غاب يف اهجالثني ًّ عٌسٖ، قٜ٘ اهبِٚٞ، 

ق٘ائٍ اهبعري ط٘ي ًٕ، ًّٗ اهرئب ًلسٖ، ًّٗ اخلِصٙس طبعٕ، ًّٗ ؤًّ اهضبع ه

ٙدٖ، أُاُٛ ٙتٌَّٟ أْ ال تطوع اهػٌظ إال عوٕٚ، ال ميوم ق٘ت ًٕٙ٘، ٗقعت احلسب 

ٗاُقطعت صوتٕ  ًااه٘طّ، غاب ٓرا اهػاب أغٔس ٞاهلُ٘ٚٞ اهصُٔٚ٘ٚٞ عوٟ ض٘زٙ

ٗأخبازٖ يف قسٙتٕ، بعضٍٔ قاي: قتى يف ًلاْ ًا، ٗآخسْٗ قاه٘ا: ُاختطف ًّ قبى 

 .آخس إُٔ ٓادس بطسٙقٞ غري غسعٚٞ هدٗهٞ غسبٚٞدلٌ٘عٞ إزٓابٚٞ، ٗت٘قع 
أحد اهعقالء يف اهقسٙٞ ٙطٌع ًا ٙدٗز ًّ أحادٙح يف ٓرٖ اجلوطٞ، ٗبعد ضؤاهٕ 

مبعِٟ ــ ًّ قبى أحد امل٘د٘دّٙ قاي: ٙا مجاعٞ تركسٗا املجى )عٌس اهػقٛ بقٛ( 

ٌَّاًل باملاي ٗاهػِائٍ، ٗضرتْٗ ذلى ٓرٖ اهداز اخلــ ط٘ٙى  داز ــ سبٞ ضٚع٘د فالْ ذل

أمجى اهقص٘ز، ال تطتعذو٘ا فاحلسب ط٘ٙوٞ ٗقائٌٞ. ًٗضت األغٔس تطٜ٘ ــ أٓوٕ 

بعضٔا بعضًا، ٗيف عصس َٙ٘ اهطبت ت٘قفت ضٚازٝ تلطٛ فازٓٞ، ٗخوفٔا ضٚازٝ 

ٌّوٞ بأضاع ًِصهٛ ٗأب٘اب ُٗ٘افر خػبٚٞ ًتٌٚصٝ ٗغاهٚٞ ددًا أًاَ ًِصي  غاحِٞ ذل

إُ طوٚق اهرقّ، حوٚق اهسأع، تػطٛ عِٕٚٚ ُظازٝ أٓوٕ )اخلسابٞ(، تسدََّى عِرتٝ شً

، ٗأُت ٗهم فالْ ()ٙا اهلل ٙا حٚ٘اُات ُّصه٘ا ٓاهبضاعٞ: مشطٚٞ ض٘داء، ٗصاح قائاًل

زحوت اهطٚازٝ اهػاحِٞ ًّٗ كاْ ــ  سمطُ٘اٙت(نيدبوٛ ٓاهػاٙعات )حقٚبتني دودٙت

 ......فٚٔا ًّ ث٘از
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ّٗج ٓرا  يف ُٔاٙٞ صٚف ذهم اهعاَ أقاَ عِرتٝ )فٚال( كبريٝ ٗمجٚوٞ ددًا، ٗتص

األًٛ فتاٝ داًعٚٞ ًٗتف٘قٞ ًطتػاًل فقس أٓؤا املدقع، كاْ ضابقًا ٙتخدخ عّ 

اهبٚضٞ املطو٘قٞ ٗاجلخػٞ املعق٘زٝ، ٗمثّ ضِدٗٙػٞ اهفالفى، ٗضعس باكٚٞ 

ٚازٝ اهلٌس، ٗأُ٘اع اه٘ٙطلٛ، احلٌساء، ٗاآلْ ٙتخّدخ عّ اه٘دبات اهطسٙعٞ، ٗاهط

  .ٗاهطٚذاز اهل٘بٛ )ك٘ٓٚبا( ٗاألزصدٝ يف اهبِ٘ن
ُٕ صاز ًّ أصخاب احلى ٗاهسبط باملِطقٞ إ حدثين عِٕ كجريًا ٗقاي أحدٍٓ:

  .غاء اهلل ًّٗ اه٘دٔاء ًا
بعد أقى ًّ غٔسّٙ ٗصوت ًركسٝ قبض حبقٕ صادزٝ عّ قاضٛ اهتخقٚق 

 .وٟ اهطسقات اهعاًٞ ٗيف بعض األحٚاءهتصعٌٕ عصابٞ قتى ٗضوب باهعِف ع
حضست ٗاهدتٕ مللتيب ٗضوٌتين ص٘زٝ عّ ًوفٕ اهقضائٛ ٗعدٝ ص٘ز ــ 

  .غدصٚٞ هٕ طاهبٞ اهدفاع عّ ٗهدٓا عِرتٝ ٗإُٔ بسٜء
دسائٍ ضوب ُٗٔب ٗقتى عدٝ ازتلبٔا عِرتٝ شًإُ باالغرتان ًع قّطاعٛ ــ 

 .اهطسق ًجوٕ
 :ثالثٞ أً٘زًا أثازُٛ يف ًوف عِرتٝ املصعَ٘ 

أٗاًل: كاْ جيدز مبّ ٙق٘ي عِٕ: ًا غاء اهلل أْ ٙق٘ي: ًا غاء اهػٚطاْ، ألْ 

 (.عٌى اهػس )ًػٚئٞ غٚطاُٚٞ
: أْ ٙصبح ٓرا األمحق اجلباز اهوص ًّ ٗدٔاء اهقسٙٞ، ًّٗ أصخاب ٗثاًُٚا

اهقساز باهبودٝ، فٔرا أًس خطري ددًا ًطتقباًل، ختٚو٘ا ه٘ أْ ٓرٖ اهظآسٝ عٌت 

ُا ٗكبازُا أصبخ٘ا أًجاي عِرتٝ شًإُ، ًاذا كاْ ضٚخى ءٗأْ ٗدٔا اه٘طّ،

 باهػسفاء ٗاملفلسّٙ ٗاهعقالء يف ٗطين؟ 
ٗأضف عوٟ ٓرا احللٌٞ هتصبح )احرزٗا حدٙجٛ اهِعٌٞ، فإْ ًول٘ا 

 (.أٓول٘ا األًٞ
أعدت املوف ه٘اهدتٕ، ٗقوت هلا: إْ ابِم حبادٞ إىل ذلاًٛ ًجى عِرتٝ )ًـا غـاء   

 ...(.اهلل
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   أبو أحمد

   .فيصل خرتشأ 
 سوري قاص وباحث

 

 

 
ال أدزٟ ملاذا ٜٓدٙ ييٞ ٖيرا ايس يٌ "يي و أ"يٛ أتيد و أليٝي  ابٜياّ ش "رئ ايػيٗٛز           

"االضيِ ذاألي٘، ريّزدل هًٝي٘ اي خٝي١ ٚأشٜيد        ٚايطٓني ٚنًُّا زآْٞ ٖرا ايػخص، حٝاْٞ

قًٝاًل ... زمبلا ٖٛ ٜع كد أْين أغب٘ و قبضياٟ و ااياز٠ ، ٚيهئ ٖيرا ايهيالّ َضي٢       

ْٟ  طيد ريازم َئ اييداشٌ  ػيٞ       ٚ"ًٞ ، رّْا اآلٕ  طٌد يٛ ألٛنّت هًٝ٘ الْٗدّ ، أ

ٞ ألط رٝع إٔ ألكٍٛ إْين دَام ٚقً  ٚقػس٠ ٜكٛييٕٛ هٓٗيا  طيد أَػي     ٜٚرً  ايطرت٠ .

 "ٗا ، ح ٢ إْين ال أز٣ ٚال أمسع ٚال أألهًِ إال قًٝاًل .

شييالٍ ثالثييني ضيي١ٓ، ٚأشٚد قًييٝاًل، ٜساْييٞ ٖييرا الْطييإ ش ايًٝييٌ أٚ ش ايٓٗيياز،     

ِْ جنًيظ َيع "عيو أٚ ْي هًِ      ٜطًِ هًٞ "ٗرا االضِ، أٚ ايًك ، رّزدل هًٝ٘ اي خ١ٝ، ّي

ٖيرا، ٚإٔ امسيٞ ااكٝكيٞ    َعًا، يٛ أْٓا  ًطٓا يهٓت أرُٗ ٘ "ّْين يطت أ"ا ايصريت  

 ٜده٢ أ"ا زانإ، ٚيهإ اْ ٢ٗ املٛضٛع ٖٓا، ٚأقفًٓا هًٝ٘، ٜٚا داز َا دشًو غسل.

ٚيهيئ أيييٝظ أ"ييٛ أتييد أيييٌ َيئ أ"ييٞ زانييإ ، َيياذا ألعييين أ"ييٛ زانييإ  ال    

أهسف. إذا قًبت ايه١ًُ حبجيًا هئ  يرزٖا، رًئ أ يدٙ، "ُٝٓيا ألةيٌ نًُي١ وأتيدو          

ٖٚيٞ اضيِ ٚرعيٌ، أشيٞ إْٗيا أرضيٌ، ٚيهيٓين أرضيٌ         ألعين تدًا هلل، أٟ غهسٙ، 

يكيي ، إْيي٘ امسييٞ ااكٝكييٞ، ال إْيي٘ اضييِ ا"ييين ايهييب ، ألييس٣ َيياذا ٜفعييٌ اآلٕ  يكييد    

أزضً ٘ إىل اخلازج يٝدزع ٖٓاى، ٖٛ أمتَّ دزاض١ اير ، ٚختصص ش  ساح١ ايعني، 

َل٘ ألػي   ام إيٝي٘  ٚألصٚج َٔ اَسأ٠ "ًجٝه١ٝ، ٚأجن  َٓٗا ر ا٠، ال أدزٟ َاذا مسلاٖا، أ

َليي٘،    نييج ًا، بٝيي  أْييا ال أغيي ام إيٝيي٘، يكييد حييسم قًيي  َٚضيي٢، ال،   أشزٙ، ٚال أ
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ذٖيي  إيٝيي٘ هييدٜك٘ ٚهيياد يٝبػييسْا "ّْيي٘ ٜعييٝؼ هٝػيي١ ًَييٛى،   ٜييسٙ إال قًييٝاًل، يكييد   

اض ضاف ا"ين ش ايفٓدم، ٜرٖ  ايٛيد زانإ هباحًا إىل املط ػف٢ ٚال ٜعيٛد َٓٗيا   

َٓٗييٛى امطييِ، ٖٚيياألن َيئ ٖٓييا، ٖٚيياألن َيئ    إال هٓييد املطييا٤، َهييدٚد ايكيي٣ٛ،   

 ٖٓاى، إِْٗ ٜرًبْٛو ش الضعاف، أٖرٙ هٝػ١ ًَٛى 

هٓييدَا شريي ، ال أدزٟ، ٖييٛ قيياٍ ذيييو، أزضييٌ يٓييا هييٛزألٗا، اَييسأ٠ هييفسا٤         

ممرٛب١، قاٍ إْ٘ ٜسٜد إٔ ٜ صٚج ٖرٙ املسأ٠، أْا هُتُّ، "ُٝٓيا قاييت أَي٘، ايهخيٌ     

ٜ صٚج ٜٚٓطرت، ٖٚرا أرضيٌ يي٘، ريطيًٓا    أحطٔ َٔ ايع٢ُ، ٚأيعت ايعا١ً٥ ه٢ً إٔ 

 ٜدْا َٔ ايٛيد، ٚقًٓا حطبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ.

ايٛيد ايجاْٞ "عهظ ابٍٚ، إْ٘ شسٜج حبٛع، املسل٠ ابش ٠ نطيس ٜيد َطياهد    

غييٛازل يًييرٟ ٜطيي٣ٛ ٚايييرٟ ال ٜطيياٟٚ   ش امٓا٥ٝيي١، رٓيياّ هًٝيي٘ ضييٓ ني، َييع ألبييٜٛظ 

غيي٦ًٝا، ٖييرا امسيي٘ وقييٝظو ٚقييد مسٝ يي٘ "ييريو بْيي٘  ييا٤ ٜييّٛ اخلُييٝظ، رػييٌ ش         

ايدزاض١ ، ٚاض ًِ ايػيٛازع ٜكياَس "ٗيا، دا٥ُيًا أزنيو ٚزا٤ٙ َئ دا٥يس٠ ايػيسب١ إىل         

ايكصس ايعديٞ، إىل نٌ َهإ ٜضعٕٛ رٝ٘ اجملسَني، ٖٚيرٙ املخًٛقي١، ألبهيٞ ش    

ا أضاهت زانإ، ٖٚيرا ٖيٛ ايجياْٞ.. ألكصيد قٝطيًا..، ٜهياد إٔ       ٚ ٗٞ، ٚألكٍٛ إْٗ

أزاٙ، ٚأرِٗ َػيهً ٘، ٚأضيع ش    ،ٜضٝع ، رّزألدٟ ثٝا"ٞ َطسهًا إىل أحد ايطجٕٛ

ٜدٙ ن١ُٝ َٔ ايٓكيٛد، ٚأهيٛد، بقيٍٛ ييإّ، إْي٘ ٜطيًِ هًٝٗيا ٜٚرًي  َٓٗيا اييدها٤،           

 شصَٛ٘.ر دهٛ ي٘ إٔ ٜفو اهلل ضجٓ٘، ٜٚضع أٚالد ااساّ َهاْ٘، ألكصد 

َل٘، ٖٞ ايي  أرطيدأل٘،    قٝظ ٖرا ٜا حب١ هٝين، أهيس ابٚالد، ٖٚٛ ضخ١ٝ أ

"ُٝٓييا ايٛيييد ايهييب  زانييإ، أْييا ايييرٟ دزضيي ٘ ٚهًُ يي٘، ٚألطيي رٝع إٔ ألكييٍٛ إْييين       

أزضييً ٘ إىل اخلييازج يٝيي عًِ، ركييد بًيي  نييٌ َييا ًٜصَيي٘ َييين، ش ايبداٜيي١  فةييت         

ٍٚ امل عًُيي١، يهييٓين ٚهصلييبت، ٚقًييت "ييّْين ضييٛف أشطييس ايٛيييد إٕ أزضييً ٘ إىل ايييد 

زضخت، ٚٚاركت، ٚقًت ال حٍٛ ٚال قي٠ٛ إال "ياهلل، ٚأريٛم أَيسٟ إىل اهلل، ٚضيارس      

ايٛيد ٚ  ٜبل "ٝٓٓا ضي٣ٛ ايسضيا٥ٌ، ألبيٛع ٜيدل ٖيرا ٚذاى نيٞ ٜسضيٌ يي٘ زضياي١، أٚ          

ح ٢ ألّألٞ ابشت وحفص١و، مسٝ ٗا ٖهرا، ه٢ً اضِ إحد٣ "ٓات ايٓ ، هي٢ً اهلل  

صٚ يت ش املدٜٓي١، يهئ "عيد غيٗسٜٔ، اْ كًيت إىل ايسٜين        هًٝ٘ ٚضًِّ، ٖيرٙ ايبٓيت أل  

اييس"ييٞ حبجيي١ إٔ ٖييٛا٤ٙ أْكيي٢ ٚبعاَيي٘ أبٝيي ، ٚأقطييِ يييو "ّْٗييا حييني ألييّألٞ ٜييَٛٞ      

اخلُٝظ ٚامُع١، ٚاآلٕ أضارت إيُٝٗا ايطبت، بْ٘ هاز ّٜٛ هر١ً، ألػيرتٟ نيٌ   

غ٤ٞ، َٔ اِ ٚ"ٝو ٚمسٔ ٚد اج، نٌ غ٤ٞ ألػرتٜ٘ َٔ ٖٓيا، ٖيرٙ ايف يا٠ حةٗيا     
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ُل٢ شٚ ٗا، ٚايرٟ ال أهسف َٔ أٜٔ ألعيسف  شر ت، بْٗا أشرت ٖرا املٓخٛع ايرٟ ٜط

ه٢ً أحدِٖ، ركاٍ ي٘ ٖرا ابحد، أْا أد"س يو غي١ً َٛ ٘ ألس"ٟٛ.. يهٔ يٝظ ٖٓا، 

ٚأٜٔ ألسٜد ٚضع٘ ٖٓاى ش ايسٜن، ٚألسٜدْٞ أال أحصٕ هٓدَا ٜكٍٛ يٞ ٖرا ايرٟ ًٜكٞ 

٘ اي خ١ٝ، ٚأألياض٢ هٔ نج  َئ رعا٥ًي٘،   اي خ١ٝ، َسحبًا أشٞ أ"ٛ أتد، رّزدل هًٝ

ضّقٍٛ يي٘ َسل٠: ٚيو أْا يطت أ"ا أتد، رُٗت إال ال، ضّن ِ أْفاضو، إٕ ْادٜ ين 

"ٗرا االضِ، أْا أ"ٛ زانإ، ي طُع ايدْٝا "ّنًُٗا، زانإ ايرٟ ذٖ  إىل ايعًِ، 

َلييا اآلٕ رييال    ،ٚايييرٟ ال أقاٜضيي٘ "هييٌ دٍٚ أٚزٚ"ييا   "ييّع ضييّرُٗ٘ ش َييسل٠ قادَيي١، أ

ضيّ"ًع امليٛع هًيي٢ اايدٜٔ، ضّضيهت، ٚأْٗييو ٚأّ ي٘ ةيااًل ْاحٝيي١ اييداز يعييٌ أّ        

 ابٚالد ايرٜٔ   ٜبل َِٓٗ أحد ، حبا ١ يػ٤ٞ... زمبلا.
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  الزوجة والمسمار
   .محمد الحفريأ 

 أديب سوري             

 

 

 
 آٙ ٜا دلسٟ. أَْت مل تعِس دلسًٜا َُٓص تًَو اي١ًًٔٝ.

َّ ايتايٞ ٚأٚقإت أخط٣ تًِت شيَو  ٘ٔ يف قباَح ايٝٛ ٍَ َتخػطًا يٓفػ ٖهصا قا

 ايكباَح. 

ٍَ دا٥عًا َٚٓٗهًا َٔ ؾس٠ٔ  ٌَ إىل املٓع ٍَ ايًٝ َٕ نَٝف عاَز َتأخطًا َع أٚ ٜصنُط اآل

٘ٔ ٖس٣ اييت اضتسِت َٓاَتٗا ايكفطا٤َ ٚضبطِت ؾعطٖا  َّ ظٚدت ايتعٔب حُٝح ٚقَف أَا

٘ٔ احلاز٠ٔ غ٣ٛ بٓظطإت َطٜب١ٕ  حنٛ اخلًٔف ٚقس بسِت مج١ًًٝ ٖٚاز١ً٥ مل تطٖز ع٢ً نًُات

 مل ٜطتِح هلا.

٘ٔ أضَض املطبَذ َتٛتطًا  ٖٞ، بٌ ضاَح ٜضطُب بهعٔب حصا٥ ُ٘ ايطمس َُ مل خيًِع طك

ٜطزُز بعكب١ٕٝ بايػ١ٕ: ٌٖ تٛدُس اَطأ٠ٌ يف ايعامَل مل دبَٗع ايعؿا٤َ يعٚٔدٗا حت٢ ٖصٙٔ 

 َٔ أَجائو؟  ايًخظ١ٔ غ٣ٛ ايٓاقكأت

َٕ َاظيٓا ْػُُع ايهجرَي عٔ ايٓػا٤ٔ  ظفَط حبس٠ٕ ٚأضاَف: املكٝب١ُ أْٓا ٚإىل اآل

َٔ ْػا٤ّ حبلٍّ ٚحكُٝل.  ٖٔ ٜكبخ ٖٔ، ٚيٝتٗ  ايًٛاتٞ ٜطايدَي حبكٛقٗ

 ٍَ ٌُ َٔ ٚقٛ ُ٘ يٛال اخلذ ٌٓ املكسغأت بأْ َِ به َّ قسضٙٔ ٚأقػ ٘ٔ أَا قايَب شضاعٝ

َٕ يف شاَى  ٘ٔ إىل اجلريا ٌَ ايهجرَي َٔ األؾٝا٤ٔ اييت مل ذبسِخ َٔ قبٌ.قٛت ٌَ يعُ  ايًٝ

  ُ٘ َّ ٚمل تٓبِؼ ٚيٛ حبطٕف ٚاحٕس، ٖٚصا َا ضاٜك بكِٝت َؿػٛي١ً بإعسأز ايطعا

أنجَط ٖٚٛ ٜكُف يف َٛادٗتٗا قا٥اًل: ال تػتطٝعني ايطٖز أعطُف شيَو. أْٔت ال تتكٓني 

ٚقسٜكاتٔو، ٚعٓسَا تهْٛني يف  غرَي طًٔب ؾطا٤ٔ املالبَؼ ٚاألحص١ٜٔ ٚظٜاض٠ٔ أًٖٔو

ٍَ ٚيَٝؼ يسٜٔو َؿاضُٜع َٔ ٖصا ايَٓٛع تسعني أْٔو َطٜض١ٌ.   املٓع
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ُ٘ ٚأضزَف: " ضطٜب١ متكع ضقبتو أْت ٚايٓػٛإ ايًٞ َجًو" ْػٞ  ضفَع قَٛت

٘ٔ، ٚيصيَو غهَت  ُِ غرَيٖا حت٢ َع أًٖ ُ٘ َسضْؽ يًػ١ٔ ايعطب١ٔٝ ٚال ٜتهً يًخظإت أْ

ٚأخطَج خػ١ً نبري٠ً َٔ ايهَٝؼ املٛضَٛع ع٢ً ايطفِّ طايبًا َٓٗا إٔ  قًٝاًل، ثِ َٖس َٜسُٙ

ٌْ ٜطُٜس إٔ ٜ َّ، فٗٛ َتعذ َّ أٚ "ٜٓسفؼ" نُا تػػًَٗا ضٜجُا جيُٗع طاٚي١َ ايطعا ٌَ ٜٚٓا أن

 َٕ َٕ، َٚٔ ٖٓاَى مسَع قَٛت نػَط أحٔس ايكخٛ ٌَ إٔ خيطَج إىل ايكايٛ ضزَزٖا قب

٘ٔ ملا حسَخ شيَو. إٜأى إٔ تظين أْٔو  ٘ٔ : يٛ أْٔو بصئت دٗسًا يف زفَع مثٓ فكطَر بعًٛ قٛٔت

ُّ ٚال عالق١َ هلا باخرت ٘ٔ َٔ بٝٔت أًٖٔو. ٖٝا اغطعٞ. ٖٞ يك١ُُ طعا  .اَع ايكٛاضَٜذدًبت

ُ٘ ع٢ً املا٥س٠ٔ َكطب١ً حادبٝٗا ٚبسا عًٝٗا ايعبُٛؽ، فطًَب َٓٗا إٔ  دًػِت قبايَت

َّ نٕس ٚتعٕب، ثِ  ٖٔ بعَس ٜٛ َٔ أظٚادٗ ٌٓ ايعٚدأت ايًٛاتٞ ٜػتكبً ٌَ ن َٗٗا َج تفطَز ٚد

ُ٘ ناِْت نبري َُ ٠ً أؾاَض هلا بٝسٙٔ نٞ تفتَح ؾاؾ١َ ايتًفاَظ ألٕ ايًك١َُ اييت غٖس بٗا ف

َِ َٔ دٝٔب َٓأَتٗا فتَح  َّ، ٚعٓسَا أخطدِت دٗاَظ ايتخه ُ٘ َٔ ايهال ٚمل متهٓ

ُ٘ َٔ ايتعًَٝل  َِ املتالحك١َ مل متهٓ عٝٓٝ٘ اْسٖاؾًا ٚاغتػطابًا يتكطٔفٗا، ٚألٕ ايًك

٘ٔ قا٥اًل: ْػا٤ُ آخَط ظَٔ.  َُٖؼ يف ْفػ

٘ٔ ٖٚٛ ٜتخسُخ ُ٘ ايؿاؾ١ُ قس ظاَز َٔ اْععاد َٕ اخلرُب ايصٟ تبج َّ ظٚد١ٕ  نا عٔ قٝا

ٌَ ايًك١ُُ إىل  ٌَ ظٚٔدٗا، ٚحلظَتٗا اضطَط يؿطٔب نأُؽ نا١ًَٕ َٔ املا٤ٔ نٞ تسخ بكت

ٔٓ احملط١َ ايتاي١َٝ  ٘ٔ ٚعٓسٖا أؾاَض هلا نٞ تتكطَف غطٜعًا ٚتػرَي تًَو احملط١ٔ، يه دٛف

ُ٘ حُٝح أدطِت يكا٤ّ َع ايطبٝٔب ايؿطعٞ ايصٟ أنَس إٔ دػَس  ناِْت تبُح اخلرَب شاَت

ٍَ مثا١ْٝ ًَٝٞ َرت ا يعَٚج املػسَٚض نإ غًًُٝا، يهِٓٗ انتؿفٛا ٚدَٛز َػُاُض بطٛ

.ٔ٘   يف ضأغ

 ،ٔ٘ ٌَ ايكٓا٠ٔ ايتًفع١ْٜٔٝٛ، فٛدَسٖا تبُح املٛضَٛع شات َٔ دسٜٕس طًَب َٓٗا تبسٜ

ٌَ حس٠ٕ َٔ شٟ قبٌ :  ٍَ بكٕٛت أق ُِ يألََط ايٛاقَع حُٝح قا ُ٘ ٜػتػً ٚحلظَتٗا بسا نأْ

ُ٘ بْح َب  اؾْط ع٢ً ايكٓٛأت نًٍٗا.نأْ

ٍُ املطأ٠َ ايكات١ًَ عٔ األغبأب اييت  َّ حنَي مسَع املصٜع١َ ٖٚٞ تػأ تٛقَف عٔ ايطعا

َٕ  فكايِت َػرتغ١ًً ٚعالَاُت االْتكاَض باز١ٌٜ ع٢ً ذلٝاٖا: زفعِتٗا يصيَو، " ٚاهلل نا

إشا نػطت قخٔ بٝعًُٞ  ،إشا تأخطت بايعؿا ٜعًُٞ َؿه١ً ،َعٖكين عٝؿيت

بسٟ ظٚض أَٞ ٜا ًٜٚٓا،  ،طًبٓا فػتإ ٜاًٜٚٓا ، إشا طًبٓا نٓسض٠ ٜاًٜٚٓا ٚإشاَؿه١ً

بسٟ ؾٛف ضفٝكيت ٜا ًٜٚٓا، ٚإشا ضاغٓا ٚدعٓا بتكّٛ ايكٝا١َ، ٚقاٍ ؾٛ بسٚ ميكع 

 .ضقبيت، َٚؿإ ٖٝو خًٝتٛ حت٢ ٜٓاّ ٚزقٝتًٛ َػُاض مثا١ْٝ ًَٝٞ بطاغٛ"
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ُ٘ هل ُ٘ ٜٛد ٍَ نأْ ٘ٔ ٚقا َػُاْض  اًل َفاد٦ًا : َا ٖصا؟اا غ ايتفَت دلسٟ حنٛ ظٚدت

ٍَ مثا١ْٝ ًَٝٞ َرت.  ٘ٔ ٚبطٛ  يف ضأغ

٘ٔ قا١ًً٥:"يف عؿط٠ ًَٝٞ ٚيف طٓعـ ًَٝٞ نُإ"  حسقِت يف ٚدٗ

٘ٔ بتخسٍّ ثِ قايِت: "أْا ضاحي١ ْاّ "  بكِٝت يًخظإت تٓظُط إيٝ

٘ٔ ذبَت غطٛ ٌُ َفاد٧، ٚبدسِت األؾدٝا٤ُ َدٔ     ٠ٔدبَُس يف َهاْ ُ٘ بؿه َُ ضعٕب زاٖ

٘ٔ تعدَب ايٓٗداَض    ُ٘ تساضَى شيَو فُٝا بعُس حنَي ْفَض عٔ ْفػ ٘ٔ غا١ًُ٥ َٚؿٛؾ١ً، يهٓ حٛي

ُ٘ ٚاضتس٣ "َطٍٜٛ" ٍَ ثٝاَب َٕ إىل املطبَذ، ٚحبطنإت غطٜع١ٕ بس ٌَ ايكخٛ اجلًٞ ٚبعَس  ْٚك

    َّ َٕ َؿد٢ حنددٛ غطفدد١ٔ ايٓدٛ ُ٘   إٔ اْتٗد٢ َددٔ تٓظٝدٔف ايكددخٛ خبفدد١ٕ ٚضؾداق١ٕ، فبددسا نأْدد

ُّ عُُٝل ٚيف تًدَو   ُ٘ اييت ناِْت تػطُّ يف ْٛ ُ٘ ظَٚد ٜػبُح يف اهلٛا٤ٔ نٞ ال تٛقَظ خطٛات

ُ٘ أنجَط َٔ غطا٤ٕ َٚع شيَو مل ٜػدتطِع   ُ٘ ع٢ً املدس٠ٔ يٖف فَٛق ٌَ إٔ ٜضَع ضأَغ اي١ًًٔٝ ٚقب

َّ ٚبكٞ حت٢ طًَٛع ايؿَُؼ َفتَٛح ايعٝٓني تفعع ٘ٔ ٚتكًباُتٗدا   إٔ خيًَس يًٓٛ ُ٘ أْفاُؽ ظٚدد

املتهطض٠ُ فَٛم ايفطاَف. َُٓص تًدَو ايًًٝد١ٔ تػدرَي قدُٛت دلدسٟ. قداَض َٓدفضدَا ال ٜهداُز         

َّ أٚ    ُ٘ ايطعددا ٘ٔ، مل ٜعددِس ٜطًددُب َٓٗددا إٔ تعددٖس يدد ُِ َددع ظٚددد ٜػددُُع، ٚخاقدد١ً حددنَي ٜددتهً

ٌٓ ؾ٤ٞ، ثِ تدطَى هلد   ٘ٔ يف ن ٘ٔ ٚقس اعتَُس ع٢ً ْفػ ا احلطٜد١َ  ايؿطاَب أٚ دبَٗٝع َالبػ

     ٍُ َٕ ٜكدٛ ُ٘ غاع١َ تطُٜس، ٚندجريًا َدا ندا ٍَ ٚاخلطَٚج َٓ ٍَ املٓع يف َػأي١ٔ ايعٜاضأت ٚزخٛ

َّ حكٔكِٗ املسضغ١ٔٝ: احطقٛا ع٢ً حٝا٠ٔ آبدا٥هِ َدٔ املػداَرَي، أْٗدا      ٘ٔ يف ختا يطالب

 غالْح خطري.
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ِٕ قؿسِٓ املٍٗف، امُلطنِّ عمٜ الفرسات، ٔؾرََ  طَاًرَ      ذاَت ًٖٕ ٔقَف األورُي يف بّ

 ٔشَٖسُٓ:

َٕ أينرررُ  ورر  يف ل ًررٛ     أّٖررَ الررٕشٖس: ِررن يف وػررَزِ     رررر ر األزض ٔوغَزِبّررَ َوررَ ِرر

 الػطسٌج؟

:ُْ  ضَزَع الٕشُٖس ُٖطى٠ٍ

 قط َ  َٖ وٕالٙ، وع ِرا ضٍتأكّرد. رر ر

 ٔكَٗف ذلك؟رر ر

ضرررًٍعي عٌٍَٕٗرررَ َٕٔاضَٗطرررٍَ يف كرررن وررررَُ، ارررَٕ  األزض ٔ َتّرررَ، ٔلرررٕ    ررررر ر

 اضطسزٌَ إىل ًٌؼ القًٕز، ٔالتحقِٗق وع الدٖداُ ٔاملٕتٜ. 

ِْ  أثٍررٜ األ ُْ أضررًٕعَ  لٗطررترىَن  قٗقَترر ورررُي عمررٜ اطٍررٛ ٔشٖررسِٓ املفطررّرن، ٔأوّمرر

 ٖٔساع تقَزٖسُٓ. 

ُٔالٚ  األقرَلٗي، ٔامرَب إلرّٗي بٌَٗرَ  إينؿرََٟٗ  ب ردض السَٖضرٗ  يف          ٔكَتَب الرٕشُٖس 

أل ررَا السوَٖررٛ ٔالؿررٗد الررّقٙ ٔضررًَقَِت الٗررن ٔزورر٘ الؿررٕدَُ ٔالػررطسٌج، اقررد  

ِْ الرٙ ضٗجسي عمْٗ امًٍَت َدٖدٚ. اينتَط  العتاله وصاج األ  وري ٔتقمّرً

ُٖرردعٜ    ُٖرردعٜ وكَضررًَزٔ  ، ٔ  ررس  ُّ غعؿررَ   ُٓ أ ٔتمقررّرٜ ب ررَد أضررًٕع زّضا  وفررََض

  ُِ َٞ األزض ٔغطسجنَّٗٗ بَحِلٗن ٔاألاعَِخ الفرٚ. ٔأٌّىَ ٖ ٗػرَ ّٔ َ ُأوسا وكَزبٕ   ض
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ِٛ األٌ    ُم وررَ وررَ أزض الررسٔع. ٔقررد اررسن وكررَزبٕ   وررَ قًطرر َ٘ يف ورررَ بررٕه، ُٔألقرر

ِْ إىل ااورَزٚ  رَر ينساضرٛ أوٍٗرٛ        َٕ يف اسٖقر القًض عمٜ املػًٕٓ وكَضًَزٔ  ، ِٔر

 وػدضٚ. 

َّٕز ورردٝ ااينررساج الرررٙ   تمقررّرٜ األوررري الررق مررصٖجم وررَ السضررَ ٔاالٌصعررَج، ٔتؿرر

َن الرٕشٖس اينترَط  ل ورِس أٖطررَ ،               ِْ اٗىرَ لرٕ برُرمَب عمرٜ ٖرد  ؿريم كّررا. لرر ضرٗقع بر

 ينَمسَ  حيفظ وَٞ الَْٕ.  ٔابتدَع ينال 

ُٔأض ررَن وكَضررًَزٔ   إىل القؿررس وغمررٕال ، ٔضررع  ينػررٍٕض غرر ًٗٛ عَزوررٛ ورر ت  

 الطَينَت بَهلتَاَت اهلَضزٚ :

ّٔ اهلل. رر عََؽ األوري.. عََؽ األوري، املٕت لرر ر  وكَضًَزٔ   عد

ِْ الػ ب احملرّب إىل وكَضرًَزٔ      بأوٌَرٛ  ٔتٕلّرٜ أينُد امل مج  ٌقَن وَ ّٖتف ب

ِٛ تّىرٛ   ٔإ الص لمٕاَ ٔلمٕاَب، اُدَِؼ السَن، ٔتطََٞه لِرَي ٖ َوَرن كأضري؟، ٔبأٖ

َْ بَلؿردِّ ٔبرَلٍفٕز ورَ أؾرغس اًرّرَخ إىل أعمرٜ ُوطتػرَز، ٔ  ٖررَ          ُْ؟ اجِٕب متن إٖقَُا

ِْ وساعرَٚ قٕاعرد        ِرا السَُن ضرٕٝ الرٕشٖس املفطنرن    ُّ عمٗر الررٙ أاّرَي وكَضرًَزٔ   أ

ِْ الساٗ رٛ الٍَعىرٛ كأعٍرَ         الم ًٛ يف ِرِٓ َُ الطرٗف يف اٌتارَز عٍقر الًالض، ٔإال كَ

 الٍطَٞ. 

َُ ٔ ضاَا ادمرٕع إىل   ُْ  رُي وَ ٖتقَ قٌَٕ ٔأٔضَح وكَضًَزٔ   بدٔزِٓ لمٕشِٖس أٌ

السق ٛ املقطّر ٛ بَألبٗض ٔاألضٕض. ٍَِٔ اضطسن الٕشٖس إىل اال تالٞ بَلطٗف، ٔتقدِٖي 

ُْ، تٍقُر ينٗ ُْ بَ  ٌؿٗحٛ أ ٕٖٛ ل ُْ وَ وٕت حمتّري، عالٔٚ  عمٜ ََٟصٚ ومرّٗرٛ جت م َت

َُصز "َِٔاٙ".  ًم ٔلٗمٛ وَلرَ  لٕايندٚ وَ  ٕٖ 

        ُْ ٔيف الؿررًَ ، ُارررّرر األؾررفَض وررَ ٖررَدٙ وكَضررًَزٔ   ِٔزَم ٗررْ، ُٔضررىَح لرر

ًِ الٍاس  َُ وسااقٛ، ثّي ُألًِرَظ ٍِداوَ  ٖمٗق مٍَشلٛ املمٕك ٔبإٌ َ بَلد ٕه إىل احلّىًَ ضٔ

ّ٘، ٔامّرتّي املمٗحٛ.   يف حمّٗرَِي الًّ

ٛ  األورري، َٔمرَظ بٍّٗىرَ املطتػرَزُٔ          بدأ  الطِّرجَه، اجمرَظ وكَضرًَزٔ   قًَلر

ٔالررٕشزاٞ ٔضًررّرَط ال طرررس ٔٔالٚ األقررَلٗي، ٔينرررّرًَ وررَ اهلٍررد ٔوأذزبٗجررَُ  إىل        

 ضفَ  واألوَشُٔ  ٔواألٌدٖص . 

بساَّررٛ َفررَ، ٔال بإؾررداز     ب ررَد ضررَعٍَت وررَ الرررّس ٔالفررّس،   ُٖطررىح  الهلررَ       

َُ الٍؿُس الطَينق ل وري الرٙ أثًرَر لم رَ  ورَ  راله      حنٍحٛ، ُأعمٍر الٍتٗجٛ، ٔكَ
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َ٘ إال ؾٕزٌٚ وؿغّرسٚ عَ ُزقع أكق، ضينَس  ُّ زق ٛ الػطسٌج وَ ِ ّ٘، أ بّع تمفصٌٖٕ٘ ين

ّٕٚ ال قن ٔالطٗف ٔااميَُ بَحلّق.  ُْ ٔؤٍَْٟٗ بق  اَّٗ  ؿٕو

ًَ ضً ٛ أٖرًَ، ُأامقرر  الهلرَ    ٔاينتُرفَن بَحلَدث ا دمن اينتفَال  زمسَٗ  ٔغ ًَٗ ، ضا

َ٘، ٔضعَ ل ورِي بطٕه األَن.   الػّب الٍَزٖٛ ٔاملفسق َت، ُٔأا ِرَي الػ ب ُٔكط

ٔي اهلل ٔاألوري إىل بالضِٓ  ًَٟرَ  َ ررَُٖ، ٔ  َٖ مري أينرد       ٔعََض وكَضًَزٔ  ، عد

ُْ قًَض مثَ إيندٝ َصاٟس "َِٔاٙ"، ٔأ َطَس  ُْ ضّسا .أٌ   ٌفط

ُْ يف املطررَز، اقٕبررَن بَضررتٍرَز مجررَِريٙ ٔإعالورر٘ كررًريَٖ،    ٔينطررّرر اَٟسترر

ُْ مغَضزٚ الٕاَ.  ِْ امُلٍّٗٛ، ٔتطَلً  ٔبالاتٍَت تٍّدُض خبطَزت

ٔاضطسنوكَضرررًَزٔ   إىل امرررب المجرررٕٞ الطَٗضررر٘ ورررَ بمرررٍد  رررَٔز، ٔعرررََؽ   

 وًٍٕذا ، ٔينٗدا ، كُجسذ بَ  األٌقَض. 

ُْ، ا ٍٛ غطسجنّٗٛ.ٔأاَن جنَى ِٛ وٍَشل  مي ُٖدَع  دضا  إىل أٖن

 

 

 



 نتاجات أدبية

   

333 

 

 
 

  أرواح

  د. ناديا خوست 
 روائية وقاصة وناقدة وباحثة سورية            

 

 

 
قمت لصدٖقيت سأوٕت وَ القرف.  دتت  ِر ا فرف.و  رٕت الٍر ا ورَ ادترٕ          

ُ  للر   ر!رفو ترهلٕت عر    ر         الٗرًٕ تُٔ وار تو ٔأ القر        ٔدمب  وَ القّفو غر

ٖتآكن وَ ضعف الفقرفاٞ  ٔ رفةرٛ انغٍٗر ٞ  فهلر ك اذتهلٕور ت  مرٜ ترعٕرّ          

ٔفٍرر ً الوررعٕك  مررٜ ِدِرردٚ الٕ ررٕت  الورر  كتاررت الو ورر٘  مررٜ ٔدقررٛ ٔالوفقتّرر         

ر لهلربٖت  صرفت تُٔ الورن  ةٕ رل الفوٗرن  ور دفق  سرٗق ه  ا ٌرٛو الك ردت عر            

الحنرر ٞ اندو ٖٔفففررد  ٍررد وررَ ٖع تٖررْو وممررت وررَ الطررم وررَ القررف.  ٍٖررره الرردٔأد   

وس ك ارتٗ د ٔالاقدٌٔ  رْو الٌ دفق  أ فمٕو٘ غُ ٌفس و وٕف  ِفك وَ الصفا  

اإلقمٗى٘ ٔالردٔل٘و لر ل  لرَ الومرف وأتر و ففكتّر  ٔاٌصرفةت  ةقر رمق الصر ل          

ّ٘ ٔمس ٓ وّف  ُ الففح  ادففد صٕت ال!ان ٔاملرو د  ٔرفقت امل  رر   ال ٙ ٌظ ىْ اذت

ال ِاٗٛ  ٔ  الصدد محمت ةتٗ ت داٖٛ ففةرف.  مّٗر  كمىر ت  اٌتّرٜ اورَ اذتررُ        

  ٔردال اوَ السع تٚو فٍ سٗت  ٍدٟ  حت ٖف صدٖقيت  ِٔف ت إىل املٕت 

كٍت داٟقٛ  دًا قاٗن املٕت  ك ُ ٌسٗي الصا ح ٌ  ىً   ٔضٕٞ الٔه الٍّر د  رف   

ٖفررٕح  ٔ  الكررَ ومروررٛ  وررَ قرر ه سررت دٚ قمررفاٞ  مررٜ الٍ ةرر ٚ  ٔ اررم الٗرر مس       

ر ل!اخ   لل  الًٕٗ  ةف٘ الربات ة صٕلٗ ٞ ٔدا  ٔصحَ ر! طر  ر لرٖرت ٔالهلرررفٚ    

ٔالجًٕ  ٔصحَ ر لجن ُ وقم٘  فس ٞلت وفٚ القفٝ كأٌ٘ الوت ج و  ٖجّات قفادٙ  مل لا 

إلُ املٕت؟ ةت كفت الٌ٘ التقٗت رف ن ودوق وتٜ الِٔي الٌر٘ تدٚ الهلرُٕ  ورد الٌرْ     

ٔدٚو قمت لٍفس٘  ٔ ل املٕت وَ القف. ورَ الٍفر    ٔاحن!ر      ِى  لرو ٟ٘  وغف

انقررر    ٔةٕضرررٜ ال!فقررر ت  ٔادت ةرررٛ ٔالغ قرررٛ  ٔضرررعف الفقرررفاٞ  ٔٔق ورررٛ     
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انغٍٗرر ٞ  ٔقٗررن إلرر٘ الُ الٍفرر   و سسررٛ حتهلرري اذتٗرر ٚ  ٔاتت رررأُ الك رردت لٍفسرر٘   

ةسررد اإلٌسرر ُ  ٔلرر ل  ٖصررعل اإلصرر ح  ٖأكررن الٍرر ا رعمررّي رعمررً   ٖٔرِرررُٕ          

ظ قٛ ٔالٕق وٛ  أ املدٍٖٛ وفحيٛ  ٔأ ال!فق ت  أ  ُاُ ٌأٌ  إلّٗي ٔأ ودٖقٛ ر لف

فٍرردٌ و ٔقٗرن إلرر٘ الٌر٘ الدٝ رردًأ وررَ الٍر ا قٕاقرد فصرر!دً رقٕاقرد  ٔورَ الظمرري الُ         

حتسل ِ ٓ اذتٗ ٚ  مر٘  ةجارّت قرفادٙ  اعررفٚ ورَ العر   الراٟرن الر ٙ حتسرل ةٗرْ           

الرر ٙ أ الط لررل ةٗررْ وقررٕ   ٔأ ال تٙ ةٗررْ       مٍٗرر  انٖرر ً  إىل  رر   اندٔاح اذتررف   

  ٔا ا ت 

ٔصررف ررر دتدي  نٌرر٘ ففكررت اعررّي  مررٜ وررَ رقرر٘و   الدفررل وتررٜ سررفٖفٙ   ةأل

ٔففكت  سى٘   الٕضد ال ٙ ك ُ ةْٗ وستىتعً  رربت الفرف  السرف ت ِ دررٛ ورَ    

     الدٌٗ   ٔ  فم  المحظٛ غىفٌ٘ الففح ٔساحت   الفم ٞ  

التفّت رإتف   إىل ال َٖ اٌوغمٕا ردةق  ٔك ت حيرٌق رهل  ِي  م٘  لهلرق  

قمت عي  ٔلٕ   ٖسىعٌٕ٘  حتفدت وٍهلي ٔحتفدمت ورقو أررد ورَ الفرفا   ةمىر لا      

الضٗف الٖ وً  ت قٛ  مٜ الٖ ً التّم وٍّ ؟و ٔف رعت ورَ الفمرٕه ور  ّٖىر  ررْ نٌفسرّي       

 ِى  لٍفسْ  الداوت ٔاسرتاوت  الص تقُٕ ٔالهل لرُٕ  وَ التفم وٍّي  م٘  ٔوَ 

طررفت   الفمرر ٞ  وررفٚ وررَ اذترررُ ٔالفررفح  وررَ الغمررل ٔانسررٜ ٔالورررَ      

وستمقٗٛ  مٜ ٌعٕوٛ أ خيفم ةّٗ  القمل  أ قٕ. ةّٗ  ٔأ عفرٛ  وترٜ ااتوري ورٕل٘     

وَ ٖستقامُٕ الق توٛ ادتدٖردٚ إىل ةمر ٞ اندٔاح  ٔفعر ىل قفرم ان ٍحرٛ  ٔاصر!دً       

الفرر كف العٕاطررف امل ضررٗٛ  ٔالقرررن وررَ تةررم الرتوٗررل      ادتٍرر ح ر دتٍرر ح  ةهلرردت 

لهلق أوظت ٌفٕد رعض اندٔاح وَ رعمّ  اآلقف  كأٌّ  فت كف و  كر ُ رٍّٗر    

وَ ارتص ً  ٔكأٌ٘   دفّ و ةهلٗف ٖمتق٘ السرر ُ ر لسرر   ٔالق فرن رر ملقتٕه؟و     

ٔختممت لل  ضرٛ  ِرىت ةت ٚ صغُٚ  مٜ ت ك كىَ فتىٍٜ لٕ ك ٌت عر  القفر د   

ٌٗ ك  ضفرتْ رأ ٍحتّر  ٔ مرتْ مبر  كر ُ السرٍ ٌّ   ٔةّسرفت لر٘ اندٔاح املتفف رٛ         ٔال

السررال  ِرر ا وغتصررل فمرر  الفترر ٚ ٔق فمررّ   ف وقررْ ٔحترر ٔه الُ فقررتّ  وٍررْ  لهلررق  

أوظت الُ اندٔاح اليت دٔت لل   استىفت كى  ك ٌت   اندو  وتفف رٛ  مرٜ   

  ٔ ورً  فّىر  نقرفٝ  ةّ ر د ٖهلسرف      الظمي تُٔ الُ ففتٓ رٗدّٖ  الٔ لس ٌّ   ررن مسعرت  د

رعمْو ٔدٔوً  فقرٕه  أ  ر  دالت ٔأ اللُ مسعرتو اٌردةعت نسر  د الفتر ٚ الصرغُٚ         

ةفتٌررر٘ الوررر ك ال ةرررٛ  أ فتررردقم٘و   فسرررت!د اذتٗررر ٚ انٔىل الُ فعررر قاق  ةّرررن    

 تمهل  الٌت الفٔح اليت أ قٕٚ ع  الُ حت ساٗق   اذتٗ ٚ الج ٌٗٛ؟ 
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لهلررق فاٍّٗررت الُ الررفٔح  رر  رٚ  ررَ للرر   ٔكرر ت      تٍٗررت الُ الغمررل ٔالصررف   

ٖفر ق الٌ٘ تف ةٛ فرفٝ ٔأ فورعف  فتفرفج ٔأ تمر  القرٕٚ  ٔفاٍّٗرت ةظ  رٛ الُ الةقرد         

الوعٕد ر لففح ٔالغمل  ر لفاورٛ ٔالتعرل  ٔقارن الُ الٌسرحل وّرٔورٛ  مسعرت قفرم        

ال ٍحٛ  ٔحملت وَ كٍت المسرّٗي الترفادًا ٔوٍر ةق  ٔكسرٕل  ٌّٔصر ر   ٖ!رُُٔ       

و    الفمرر ٞ الٕاسرد  ٔررردا لرر٘ الُ انتر  س الرر َٖ سررّاإا ِفرر٘ وررَ اذتٗرر ٚ    سر  

الدٌٗ   ساقٌٕ٘ إىل العمٗ   ٔدالٖتّي ٍٖدةعُٕ إىل ٌّف العسرن  حيتمرُٕ ضرفتْ كمرّ       

ٖٔغفةُٕ وٍْ رأكٕاك وَ الفمٛ ٔال ِل  ثي دالٖتّي ٖت  طفُٕ الفٕاكْ اليت فوراْ  

 وفاسّي كأٌّ  وراد  ق صٛ  الدد ٔالفُٔا ٔالروفت  ٖٔقٗىُٕ  مّٗ  

قمت لٍفسر٘  دمبر  الضرٍ ٌ٘ ال!رُاُ  ٔسأسرتظن روررفٚ ورَ الترر د ادتٍر ُ           

الرريت أ ترراْٗ عرر    الرردٌٗ  الف ٌٗررٛ  ٔ رردت الظرر ه وتٍٕ ررٛ  رعمررّ  ٖتىررٕج كأٌررْ     

وفٔوررٛ  ٔرعمررّ  ٖرتاقرر  رمٌٕٗررٛ  لهلٍّرر  لٗعّرر  ووررغٕلٛ مبررَ ٖسرررتٖ  إلّٗرر   الٔ    

   مّٗ   ة ستمقٗت   ةٗ  ص فٚ  وفاا حيفظٌّٕ  ملَ استٕىل

  المٗرررن صرررحٕت  مرررٜ الصرررٕات دقررر  ٔغٍررر ٞ  ٔدالٖرررت اذتٕدٖررر ت   و رررر     

  ّ٘ الهلفٌف ه الرباقٛ ٔاملمٌٕٛ  ٖفقصَ ٖٔغٍ   ةت كفت الُ وَ السا ك ِفر٘ الُ اذتر

الرر ٙ  وررت ةٗررْ قررفد الُ ٖ كررد سررع تفْ ررر ل  املّف رر ُ الصرر قل الرر ٙ فقدوتررْ       

 ال!إه ٔاملراوُ  ٔدقصت ةْٗ الصا ٖ  وتٜ الفرف  

فتف٘ ٔالوح  َ وهل ُ ِ تو  ثري فر كفت الُ أ غ!ر ٞ لر٘     كدت المحن ت

سررٕٝ  ٍرر و٘ ٔاغرر،  طررفت  ِٔرر لق الُ الفمرر ٞ ورررتوي كوررٕاد  السررٗ دات     

المٗرن الكجرف ورَ الٍّر د  ٔغٗر ك املسر دات ٖارٗ  اصر!داً دٔح ررأقفٝ ٔ ٍر ح الٍرر ح            

 ك ُ ردٖن ادتٍ ح املهلسٕد ٍٖات رسّٕلٛ  ل ل  استىفت الرمحٛ ر لفغي وَ ف! ٖف

 الفٖش ٔفٍ ثف الرغل 

ررردا الٌرر٘ التررعف مٗاررٛ الوررن  ٔةّىررت الٌّرر  وررَ و ورر  الفغاررٛ ررر لعٕتٚ إىل الرردٌٗ    

الكدت ل٘ الفٔح اليت ط دت قفر٘   فم  المحظٛ  ٔقفالت و  تعفت  رْ  ارتٗاٛ ِ٘ 

الوعٕد الٕوٗد املا ح   ِ ا الفم ٞ الوف .و كردت الصرف  لاِمرٛ  ال  فهلرَ ِر٘      

  الف ٌ٘؟ ٔك ٌت فربد ٍِ ك رأُ الع  رصُٚ ٔالٗد قصرُٚ؟  الوعٕد الس ٟد   الع 

ٔف كفت الٌ٘   الدٌٗ  آوٍت ورفٚ ررأُ ارت!رأ ِرٕ الور ل  ٔالصرحٗ  ِرٕ الق  ردٚ          

ٔ  ٖد اإلٌس ُ الع قن ال ك٘ املس!فٚ الريت ٖقرٗ  رّر   ةٗسرت!ٗد الُ ٖور ك ٖٔقم ري       

  ٔ فسرر ٞلت  الٖررَ فمرر  كىرر  فقم رري انتررر د ٔالعررفاٟش  لتصررا  اذتٗرر ٚ وف ررً  ورِررفًا  
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املسرر!فٚ السررحفٖٛ  ِررن اٌهلسررفت وررد الٌّرر  ق لرردٚ  فتارردت انٖرردٙ الرريت فقررٗ  رّرر   

ٔفاقٜ ِر٘ سرمٗىٛ ر ٌتظر د الٖرد القرفٝ؟ الً ففاِر  ضر  ت الٔ تةٍرت   الاوٍرٛ سرعٗدٚ؟           

 ٔقمت لٍفس٘  جيل الُ ال ٕت نٌق ل  ٍّ و 

 دا ِا!ت وَ ةم ٞ اندٔاح  ٔٔقفت الو ً رر ك الردٌٗ  ٔطفقترْ  ٌظرف إلر٘ اذتر      

وَ ثقل   الا ك املغمم ٔق ه ل٘  ال ف. و  ففٖدَٖو الفٜ قام  ٌ توُٕ آقفُٔ  لهلَ 

ِ ا الا ك أ ٖفت  الردًا  ٖٕصدٓ الِرن الردٌٗ  تُٔ كرن ورَ ٖفٖرد الُ ٖسرت دً وسر!فٚ        

الصٕاك ٔارت!أ ارت لدٚو قمت لْ كىَ ٖ!مل دمحتْ    الص ت. فمر  املسر!فٚ     

فاحجرر٘  ٍّر و ِرر ٓ المحظرٛ وررَ فر دٖخ الهلررُٕ    الفمر ٞ الورف .و دت ووررفقً   مر٘  أ    

حمهلٕوٛ ر لفٕضٜو ممٍٕ  قٗ ا ارتُ ٔالوف  ٔالظمي ٔالعده  ٔالٍفر   ٔالصرد و   

ٌررره غمررل اى  مررٜ اكررّفات كمررّ و سررألتْ  الٖررَ اللِررل  إلُ؟ دت  ررر  العرر ل ى       

سررفتاك امسررْ سررفتاك الظىررأ  الظىررأ انررردٙ إىل ورر  كٍررتي فسررىٌْٕ  رردًأ ٔصرردقً     

 ٌقٗٛو اساح٘ ةْٗ إىل انردو ٔضى ٟف
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المسرح العالمي 

 الساخر.. جرح

  عميق وألم دفين
   .وانيس باندكد 

 وريسوباحث ديب أ           

 

 

 يقديث: 

األدب اهساخر وسٖوث يٌ وسائن اهتعتٖر، ٕستعًن فّٖا األدٕب أهفاظًا 

إهٓ عمس يا ٕقصده حقٖقًث. وِْ اهَقد أواًل واإلضحاك  تقوب اهًعَٓ

جاٍٖااًا، وِااْ تصاإْر وضااي أو  جصااٖث أو  ّااث أو تاارر أو تٖااار تصاإْرًا 

اهذي ال ٕصن  -يضحمًا، إيا ةْضعُ فٔ صْرة يضحمث ةْساتث اهتشُْٕ 

أو تمتٖر اهعْٖب األخالقٖث واهساوْلٖث أو اهعضإْث أو  -إهٓ حّد اإلٕالم 

وٖاث أو ياا فٖاُ ياٌ عٖاْب وٍاْاقء أجَاا  ساوْلُ ياي اهحرلٖث أو اهعق

اهًجتًي ولن ذهك ةطرٕقث غٖر يتا رة. وعَديا تْظا  ةَٖاث عدواٍٖاث 

إهٓ حّد استعًال اهّسب واهشتى واهًّس ةجوقث اهشجء يٌ حٖث اهوْن أو 

 اهعرق تسًٓ تّّمًًا.

اهضحم ًّن   ال ٙعينإْ األدب اهضاخز 

ٓن٘   إمنا، ٙضٌٟ تٔزجيًا اهضحم فٔذاأجى 

كً٘ٚنناٙا صنن٘دا١ تعلننط أٗجننا  ا نن٘ا ّ     

َ اهضٚاصٚٞ ٗاالجتٌاعٚٞ ٗ بقاهن  صناخز    تقنام

 …جٖ٘ٙزصٍ اهبضٌٞ عوٟ اه٘

 684 -444)رصننننن" اُط" أ" اُّٗٙعننننن

ا ؤهن  ا ضنز ٛ اهلً٘ٚناٜ     تقزٙبًا(ق.َ 

ًنننننّ رٗاد ا ضنننننز  اهضننننناخز   اهُٚ٘ننننناْ   

مل ٙتبق ًنّ أعٌاهنٕ صن٠٘ إ نا٠      اهقاميٞ.

ز ًننّ كننى ٗفٚٔننا ٙضنن  ًضننز ٚٞ،عغننزٝ 

أُننننن٘ا  اهبغنننننز شنننننا فنننننٍٚٔ اهغ  نننننٚا   

ٖ ا عزٗفنٞ أًانناي صنقزاذ اهننذٜ كناْ ٙعننام   

 كاُننننر ًضننننز ٚاتٕ ت نننن م  هننننٕ  صنننناٙقًا

باهِلننننا  ٗا باه ننننا  ٗاهِقننننا اهضٚاصننننٛ 
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هباصنننٔا شٔنننارٝ إعذ  عونننٟ اهنننز ٍ ًنننّ الاهننن

ُننٕ أٗٙعتقننا  اهلشهٚننٞ.فا٢قننٞ بنن٘ب اهعبننارا   

  حن٘ مخضني ًضز ٚٞ ت "نٛ ج٘اُن    أّه

 ًضنز ٚاتٕ  ًٗنّ   سًِٕ،ٞ   بِٚٚماذتٚاٝ األ

 ْ  -اهشُنننناب   -اهضننننح   - )اه زصنننا

ٗ  ًضنننننننز ٚٞ"  اه"ٚننننننن٘ر(. -اهضنننننننالَ 

تناٗر أ ناا     َ(  ق. 444)هٚضرتاُٛ" عناَ  

ا ضز ٚٞ  ٘ي ُضا١ إ ا٠ ا اْ اهُٚ٘اُٚنٞ  

ّ اهو٘اتٛ ٙزفضّ اهضٌا   بناهع٘دٝ   ألسٗاجٔن

مل ٙقزرٗا اهت وٛ عّ ًِٔنٞ   ًا ا ِشي،إىل 

 إُٔا ًٚا.ُٔا٢ادتِاٙٞ 

كً٘ٚنننناٙا صنننناخزٝ ٗ تعننننٞ ٗٓننننٛ   

درظ   اهتعننننب  ٗا ٘ننننن  ًننننّ اذتننننزٗب  

  اهعباٚٞ.

 ا عاصنز، إىل ا ضز   اًا اُتقوِٗإعذا  

نا ت٘ و٘ا عٌٚقًا  ًاابًا كبارفإُِا جنا كتم

ُٚقنننن٘الٜ  اُّ" ٗٙعنننن اهضنننناخز.  فننننّ األدب 

 (4881 - 4889فاصننننٚو ٚتػ  ٘ نننن٘ي ")

 ٚنن   اهنن٘انعٛ،أ ننا أٓننٍ عٌاهقننٞ األدب  

اد ب نا   " ا ارصنٞ اه"بٚعٚنٞ     ٕ اهِّقصِم

 ن  نونٚوني      " اهيت نناًر هوعنامل رًن٘ساً   

ربعِٚٚننننا  اهقننننزْ اهتاصنننن  عغننننز ًاننننى / أ

ٗكاُنننر  ت٘ر ِٚننن /،ٙ ننناْ إ -  تنننط 

ٓذٖ ا ارصٞ تاع٘ عرب ًباد٢ٔا اها٘رٙٞ إىل 

ٗت ن٘ٙز   اهِاظ،ضزٗرٝ ت٘اصى األدب ً  

و نٞ  ًّ خالي ا ضنٌْ٘ ٗاه  اهبض"ا١، ٚاٝ 

  ٗاألصو٘ب.

ر  ٘ ننن٘ي أْ ننننزم (4868ف نننٛ عننناَ ) 

ٙتبنننن  ُ ننننا٢ني " ب٘عننننلني " ٗأْ ٙضنننن ٛ   

عذ  الًشٙنناًا ًننّ اهبال ننٞ عوننٟ اهتحوٚننى اهنن     

اهنننذٜ خننن  بنننٕ أدبنننٕ اهزٗا٢نننٛ بِقونننٕ إىل   

مل ٙلنننّ بعنننا ننننا أ  اهضنننابعٞ    ا ضنننز .

ٗهلننّ ٗعٚننٕ بننا    عٌننزٖ،ٗاهعغننزّٙ ًننّ 

ٗاضننننحًا هضننننزٗرٝ ًضننننز  ٗ ننننين ٙ٘اجننننٕ 

ٗباهتاهٛ صنآٍ   تعٌٚنق    ٞ.اهقً٘ٚا ضا٢ى 

  اهِقاٙٞ.ٗانعٚٞ ب٘علني 

كذهم تتبنا٠ بزاعنٞ أع نٍ كتناب     

ا ضنننننز  اهزٗصنننننٛ " أُ"نننننْ٘ بنننننافو٘فٚػ    

  ت نن٘ٙز  (4984 - 4848)تغننٚ ٘" " 

اذتٚنناٝ اه٘انعٚننٞ اهننيت ال تضنن    اال نناٖ    

فٔننن٘ ٙتِننناٗي ب٘ضننن٘   زكنننٞ     اه نننحٚني.

اذتننادٝ ًننّ   ًِع" اتٔننااهتننارٙيف   إ ننا٠  

 اهًٚ٘ٚنننٞ،ٞ باُٚنننٞ اذتٚننناٝ  جٔنننٞ ًٗنننّ جٔننن  

ٗباهتناهٛ فقننا عننرب  أعٌاهنٕ عوننٟ ًضننت٠٘   

اهق ٞ اهق  ٝ ٗا ضز  عّ منط آخز ًّ 

هقنننننا ًنننننِني  اإلُضننننناْ.تنننننألب  األدب عونننننٟ 

تغنننٚ ٘" ا ِنننام االجتٌننناعٛ اذتضنننارٜ    

ٗاهزٗ ٛ أٌٓٚٞ خاصٞ ًّ خنالي ت ن٘ٙزٖ   

ّ   ننا٢ز  ِٓننا كنناْ ٙتقننا      اهِنناظ، ًٗنن

ا  ننن  اه نننزدٜ ٗاه٘انننن  ا ونننٛ ُٗغننناذ  

األب"نننناي هننننا٠ تغننننٚ ٘" باصننننتٌزار ًنننن  

  اجملتٌ .اه٘ض  ٗاهِ اَ اهعاَ ذتٚاٝ 

ف ٛ ن ٞ "ً٘  ً٘ظ  " ٙض ز ًنّ  

عامل اهتارج اه٘ظٚ ٛ اهذٜ جيعى ا ٘ظ  

ٗكألُننٕ عبننا ألصننحاب ا ِاصنن  اهزفٚعننٞ   

ٗ   ًنننٍِٔ.ٗإْ  ٚاتننٕ رٓننّ إعنننارٝ عبننارٝ    

" اهعضنننننلزٜ بزٙغنننننبٚ  " ٙقنننننَ٘ ن نننننٞ 

تغننننننٚ ٘" بتعزٙننننننٞ اهِ نننننناَ اهب٘هٚضننننننٛ   

  اهقٚ زٜ.
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 4846"ٓنننناك٘ب بارُٗٚنننناْ " ) امٗٙعنننن

ً  ننننننزٝ هنننننن دب ا ضننننننز ٛ    (4894 -

ٗٙعنننا  األٗي،األرًنننين اهضننناخز ٗرا٢نننآا   

ًننننننننننّ أبننننننننننزس ٗجننننننننننٖ٘ األدب   ٗا نننننننننناًا

اهلالصننننننننننننننننٚلٛ   اهضننننننننننننننننبعِٚٚا  

 عغنننز.ٗاهاٌاُِٚٚنننا  ًنننّ اهقنننزْ اهتاصننن     

رُٗٚننناْ   اهبااٙنننٞ ًنننّ ٗظٔنننز  ً٘ٓبنننٞ با

ٗاهيت  اهضاخزٝ،خالي كتاباتٕ اه ح ٚٞ 

شاابننننننٞ صننننننا٠ هوحٚنننننناٝ   امكاُننننننر تعنننننن 

ٙ ضني ًّ خالهلا  ٗاهضٚاصٚٞ،االجتٌاعٚٞ 

بعٔننا أصننحاب األصنناهٚ  االُتٔاسٙننٞ اهننيت ٙتم

اهِ ننن٘عذ ٗاهضنننو"ٞ، ُٗننناي ًنننّ خنننالي ٓنننذٖ  

اهلتابنننا   تنننٟ ًنننّ اه"بقنننٞ اه٘صنننن"ٟ     

ٟ ش بارُٗٚنننناْ عونننن رّكنننن ٗاه قنننن ٝ أٙضننننًا. 

ادت٘اُننننننن  اهضنننننننوبٚٞ   اجملتٌننننننن  عنننننننرب  

ًضز ٚاتٕ ٗكتاباتنٕ اهِازٙنٞ اهنيت  عنر     

ٗميلِِننا اهقنن٘ي  ٗا ضننز ٚٞ،بننني اهق ننٞ 

ٓنننذّٙ  ًنننا بننننيُنننٕ ًنننّ اه نننع  اه  نننى  إ

دبنننننٚني هاٙنننننٕ، هنننننذهم ًنننننّ ادتِضنننننني األ

ْ تتح٘ي كى كتابا  بارُٗٚاْ أا ٌلّ 

إىل ًضننننز ٚا  صنننناخزٝ ٗشضننننت٠٘ فننننين  

 ناا  ا ننا ٝ  رفٚن . فلتاباتنٕ زٚننش  باأل  

ٌم  .ا ٞ ٗاهذكٚٞ ٗاهزعٚقٞٗاذت٘ارا  اهو

" ٗهعننى اهلاتنن  اهرتكننٛ اهتقنناًٛ    

ًننننننّ  (4998 - 4948")ضننننننني ُٚ عشٙننننننش

ِٙ"بننق اهننذّٙ أكاننز اهلتنناب   اهعننامل   

صنن٘ا١    اهضنناخز( )اهلاتنن هقنن   ٍعوننٚٔ

امسننننٕ اذتقٚقننننٛ   ا ضننننز .اهق ننننٞ أٗ   

"حمٌننا ُ ننز  ُٚضننني " ٗاصننت اَ اصننٍ     

كاصٍ ًضنتعار هوحٌاٙنٞ ًنّ     عشٙش ُٚضني

 تزكٚنا، ً"اردا  األًّ اهضٚاصنٛ هنٕ     

ٗر ٍ عذهم دخنى اهضننْ٘ اهرتكٚنٞ ًنزا      

ًنننّ   ٗا ننناًانيعشٙنننش ُٚضننن امٗٙعننن  عاٙننناٝ.

أفضنننى كتننناب اهلً٘ٚننناٙا اهضننن٘دا١      

اهز ٍ ًّ عٔزتٕ اه٘اصعٞ   عوٟ ٗ اهعامل.

كى أحنا١ اهعامل كٌبا  فنذ إال أْ بوناٖ   

 عذهننم،ى أكانز ًننّ  . بننعنن٣ًٚا.األَ مل تع"نٕ  

فننإْ اهضننو"ا  اهرتكٚننٞ ا تعانبننٞ اعتقوتننٕ 

ٗصننننِتٕ بضنننب  أفلنننارٖ ٗصننن زٙتٕ ًنننّ  

 تزكٚنا، اهِ اَ اهضٚاصٛ ٗاالجتٌاعٛ   

ز عِٔننا   ن  ننٕ ًٗضننز ٚاتٕ  ٗاهننيت عبمنن

  اهضاخزٝ.

مل تلننّ كتابننا  ُٚضننني ًننّ أجننى   

بى ًّ أجنى اهضن زٙٞ    فحض ،ضحان اإل

 ٗا ِحزفننننٞ،ًننننّ اهضننننو٘كٚا  اه اصنننناٝ 

ٟ باإلضافٞ هقارتٕ  اهناخ٘ي إىل عن٘امل    عون

 اهبغزٙٞ. اهِ ط

ٗنا كت  اهِانا " ُذٙز جع ز " عّ 

عنننزس ًضنننز ٚٞ " ٓنننى تنننألتْ٘ نونننٚاًل "    

 717 )اهعناد صحٚ ٞ ًوحق اهان٘رٝ اهاقنا    

" إْ رصنننناهٞ عشٙننننش   (1844/  1/ 8تننننارٙيف 

ُٚضننني ًننّ خننالي ٓننذٖ ا ضننز ٚٞ ً٘جٔننٞ    

ىل كى ا باعني اهنذّٙ ٙعٚغنْ٘ اه نزا     إ

اهننذٜ عاعننٕ ب"ننى ا ضننز ٚٞ " ًاتننٕ" بننني      

ٗٓٛ تؤكنا   اه٘ان .ع افٚٞ اذتوٍ ٗنض٘ٝ 

ٗعوننٟ  هوٌنن٘ ،عوننٟ ُبننى اه ننّ ًٗقاًٗتننٕ    

بننننااعٚا إ ضننننزٗرٝ أْ ٙننننرتن اه ِنننناْ أبننننزاً 

ٚم ٗحيٚنا فٚنٕ ًنّ      ٘هنٕ، ٙنؤبز فنٌّٚ    ًا اه

ٗال  بإبااعننننٕ،ٗأْ ٙتغننننب   ً٘تننننٕ،بعننننا 
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اَٗ عوٕٚ حتر ٗ ألٝ اذتاجنٞ  ٙضع  أٗ ٙض

٘م اال ٙ قنن ننزا١ا  ا نناي،  تننٟ إٗ  ا  ًضنن

 . "ٗج٘دٖ ٗٙ بني   عااد األً٘ا 

"  ٛٙنا رٗ ن  أًا ًضز ٚٞ " ٓٚا انتوين 

فقننا كتنن  عِٔننا اهغنناعز " حمٌننا بغنن     

د ننناٗ  "    ونننٞ " اهغنننٔبا١ اهاقافٚنننٞ "    

" نننا٢ال  (.1818هعنناَ  18 - 17 )اهعنناداْ

ص٘رٝ اهض زٙٞ تباٗ ًّ خالي ت٘ظٚ  إْ 

اهقاتى اهذٜ ٙاخى بٚ٘  اهِضا١ اه٘ ٚاا  

بننننٍ  " فٚ ت ننننبّٔب نننن ٞ "ً٘ظنننن  اه نننناس  

ّم.  ٙقتؤ

األعٌننناي ا ضنننز ٚٞ اهضننناخزٝ   امٗتعننن

هولاتنن  اإلٙزهِنناٜ اإلُلوٚننشٜ " جننن٘رج    

ًنننننننّ  (4988 - 4884)بزُنننننننارد عننننننن٘ " 

اهننننيت فزضننننر ُ ضنننننٔا   األعٌنننناي ا ٌٔننننٞ   

شا تزكتٕ  ا ٛ،اهعٗ ض٘رٓا   ا ضز  

 اإلُضاُٚٞ.ًّ تألب ا  كب ٝ عوٟ اهاقافٞ 

ٗتألتٛ  زبتٕ اإلبااعٚٞ اهيت ناَ بت٘ظٚ ٔا 

ّ عننننننرب  شُٗننننننٕ   خننننننالي  اهاقننننننا  ًٗنننننن

خ ٘صننٚتٕ ًٗننا اصننت٘ اٖ ًننّ ً٘ضنن٘عا  

 ٞ ْ أٗنننا اصننت"ا    ٗعا ٚننٞ، حموٚننٞ ٗتزابٚنن

ٙ٘ظنن  أدٗاتنننٕ إلجينناد  قننن٘ظ ٗعالننننا    

  ٗت٘عٚننننٞ ٚضننننٌّ حمٚ"ننننٕ بٔننننا" اهت نننن  

إلُضنننناْ ٗحتضننننني صننننو٘كٕ ٗت ننننزفاتٕ   ا

كتنن  بزُننارد عنن٘ ًننا ٙشٙننا عننّ     اهًٚ٘ٚننٞ.

ًننّ بِٚٔننا ًضننز ٚتٕ  عٌننال ًضننز ًٚا (48)

اهغنننٔ ٝ " بٚنٌننناهْٚ٘ " اهنننيت حت٘هنننر إىل  

كٌنا أْ كتاباتنٕ    ًنزتني، فٚوٍ صنٌِٚا٢ٛ  

 افوٞ با ٘ان  ا با٢ٚٞ، اهيت مل ٙرتدد ًّ 

ٗاختاعذ ننزارٖ   ٙزاٖ،خالهلا   اهتعب  عٌا 

ًّٗ   اًوٞ.ٜ ٙعتقا بٕ دْٗ ً٘اربٞ أٗ اهذ

 (،4918)عذهم ً٘ن ٕ ًّ جا٢شٝ ُ٘بنى عناَ   

أًنن٘اي فقننا نبننى اهتلننزٍٙ هلِننٕ رفنن     

  ادتا٢شٝ

  املراجع:

 -ًلتبننٞ اهِٔضننٞ ا  ننزٙٞ  -تننارٙيف األدب اهُٚ٘نناُٛ  -حمٌننا صننقز  خ اجننٞ، -

 .4984عاَ 

ه٘نٚاُ٘ظ اهضٌٚضا ٛ ا  لز اهض٘رٜ اهضاخز   اهقزْ اهااُٛ ا ٚالدٜ " " أعٌاي  -

اه"بعٞ األٗىل عاَ  دًغق، -دار ا عزفٞ  -عزُ٘ق  ًٗ ٚاتز ٞ صعا صا٢   -

(4987.)  

  (.4987عاَ ) -ً٘صل٘  -دار رادٗ ا هوِغز  -ُٚق٘الٜ   ٘ ٘ي، -

دار  - (4 ،1)ْ ااجملوننا  -أبنن٘ بلننز ٙ٘صنن     د.تز ننٞ  -أُ"ننْ٘  تغننٚ ٘"، -

  (.4988 - 4987عاَ ) -ً٘صل٘  -هوِغز رادٗ ا 

  .4978عاَ  -أرًِٚٚا / ٙزٙ اْ  -دار ًاعت٘ظ هوِغز  -ٓاك٘ب بارُٗٚاْ  -

 -تز نننٞ فنننارٗق ً ننن" ٟ  -األعٌننناي ا ضنننز ٚٞ اهلاًونننٞ  -عشٙنننش ُٚضنننني  -

 (.1884عاَ ) -دًغق  -ًِغ٘را  احتاد اهلتاب اهعزب 

 (.4944)عاَ  -ا ٌولٞ ا تحاٝ اهربٙ"اُٚٞ  -بِٚ ّ٘ٙ هوِغز دار  -بزُارد ع٘  -
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  األدب الساخر

   .عبد اهلل الشاهرد 
 

 

 

استطاعت السدسٖٛ أُ تتسسب إىل مجٗع األجٍاس األدبٗٛ، وجن الشعس ٔالقصٛ 

ٔاملقالةةٛ، بةةن ٔأسةةّىت م  يفةةٛ وةةا م سةةٍاعٛ أجٍةةاس أدبٗةةٛ سةةىىت م وعيفىّةةا      

الستقباه املفازقٛ ٔالمحيفٛ الساخسٚ وجن القصٛ القصريٚ جدًا، ٔالقصٗدٚ الٕوضةٛ،  

ت الشرزٖٛ ٔاليت ٖسٖدُٔ وٍّةا  ٔالرٙ استدعٜ ذلك لمشٕٗع الكبري ٔالٕاسع لمكتابا

أُ تعرب عَ حالٛ وسٌٛ تمعَ ٌيفاً األجٍاس األدبٗٛ ٔتٍفتح ألجن قٕه الش٘ء ٌٔقٗضْ، 

ٖضةا  إلّٗةةا ذلةةك الٍةةٕع وةةَ األدب جاألدب الةةٕجٗم  الةةرٙ ّٖةةتي بةةالتكجٗ  ٔال وٗةةم  

 فن باملفازقٛ ٔالسدسٖٛ.ٔحي

ّسجيةًا، بٍٗىةا   ٖعين الضحك وَ أجن الضةحك هّةرا ٖسةىٜ ت    ال ٔاألدب الساخس

ٍٖطةةةٕٙ األدب السةةةاخس عمةةةٜ وٕوٗةةةدٖا سةةةٕداء تعكةةةا أٔجةةةاع الٍةةةاس السٗاسةةةٗٛ   

ٔاالجتىاعٗٛ ٔاالقتصادٖٛ، ٖقةدوّا األدب السةاخس بقالةر ٖسسةي البسةىٛ عمةٜ الٕجةْ        

ٖٔػسس خٍجسًا م القمر، ٔلرلك هإُ األدب الساخس ِٕ خمةٗ  وةَ التىةسد ٔاالٌتقةاد     

ٖسةةتددً هّٗةةا   التعةةبريٛ طسٖقةةٛ وةةَ طةةسس  ِٔةةٕ ٌشةةاد إبةةداع٘ حةةاذس، ألُ السةةدسٖ  

الكاتر ألفاظًا تقمر املعٍٜ إىل عكا وا ٖقصدٓ املتكمي، ٔالػسض وَ ِرا ومْ 

 ِٕ الٍقد أٔاًل ٔاإلضحاك ثاًٌٗا.

ٔوةةَ املفازقةةات الكةةبريٚ م عةةاة الكتابةةٛ السةةاخسٚ أُ وعيفةةي وتةةاب األدب    

وةةع ا ةةمُ، ٔعمةةٜ  السةةاخس قةةد عايفةةٕا م بٗسةةات قاسةةٗٛ ٔورملةةٛ ٔ ةةي  ةةازب سةةعبٛ 

ٔا إىل ِرا الٍٕع وَ األدب، ٔوأٌّي م وتاباتّي ِةرٓ قةد   رالسغي وَ ذلك هقد جل

قةةةسزٔا أُ ٍٖتصةةةسٔا عمةةةٜ ِةةةرا ا ةةةمُ ٔاألة الةةةرٙ بداخمةةةّي ثةةةي  ٕٖمةةةْ إىل وةةةادٚ   

لمسدسٖٛ.. ٔزمبا ٖتٕاهق ذلك وع وا ذِر إلْٗ عمىاء الٍفا الةرَٖ ٖةسُٔ م السةدسٖٛ    
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 ل وٗي دٔاخمْ ٔجٕاٌٗاتْ وَ اجلٍُٕ ٔاالٌّٗاز الٍفس٘..ًا ٖستددوْ الفسد حسال

زمبا واُ ذلك األدب والذًا وةَ ضةػٕطات ا ٗةاٚ هّةسب وةَ قسةٕٚ الٕاقةع إىل        

 سدسٖٛ الذعٛ وفددٛ بعىق القسٕٚ..

ٔم التصةةٍٗ  العةةةاً ِةةةٕ أُ وةةةن وةةةا ٖضةةةحك هّةةةٕ ِةةةمه ٔلكٍةةةْ ٍٖقسةةةي إىل  

 قسىني: 

وةا ٖطمةق عمٗةْ الفكاِةٛ أوةا      ضةحاك ِٔةٕ   اإلأحدِىا لٗا لْ غسض أٔ ِةد   

اآلخةةس همةةْ غةةسض ٔاضةةح ِةةٕ السةةدسٖٛ، ٔالسةةاخس ِةةٕ وةةَ حيةةٕه األة إىل بسةةىٛ،     

 ٖٔطسح وٕضٕعاتْ بسدسٖٛ..
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