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نجريٕٚ َجًو ٜا أٜٗا ايعاعر.. َٔ مل ٜعٛدٚا يف ايتٛابٝت  ىل  أًٖتِٗع عتادٚا    

َٗع١ُ عِْٝٛٗ برصاص ايػٛط١ ٚحٛرإ ٚايرق١ ٚايدٜر ٚحًب ايصبٌٝ.. عتادٚا بعتد   

إٔ نتتترص رصتتتاص ايكٓاصتتت١ أبثتتتارِٖع َٚجًتتتو نتتتاْٛا بعتتتٛم ير ٜتتت١ أحبتتتتِٗ      

ٝع قتتراِٖ اذعةبتت١.. ٚجرياْٗتتِ ٚجبتتاشِ ٚظتتٛاط٦ِٗع ٚأٖتتٌ حتتاراءِٗ اياكتترا٤ع ٜٚٓتتاب 

 ٚيهٔ.. ٖٝٗات!! ٖٝٗات! ٜا أٜٗا ايعاعر ايةٟ قط٢ يف بػدادع َٚا رأ٣ بػداد. 

*** 
 "شٛف أقطع األعٓام

 شٛف أقتٌ ٚأبٝد نٌ نا٥ٔ حٞع  

 ئ أعاٛ عٔ أحد حت٢ ال ٜتحدد ايٓصٌ 

 شٛف أظعٌ أجٓخ١ ايرٜح.. 

 شٛف أزٌٜ شطٛع ايعُض 

 .*ٚيف ايًٌٝ شٛف أححب ٚج٘ ايكُر"

ا ايتتةٟ أبكٝتت  يتابعٝتتو َٚرٜتتدٜو ٜتتا ىليتت٘ ايكتتتٌ األٍٚ يف ايتتتارٜ  ! ٖتت ال٤    َٚتت

ايةٜٔ ءهاثرٚا ناجلراد يف زَآْا ايعربٞ ٚاألَرٜهتٞ.. نتِ أْت  شتعٝد ٜتا ىليت٘       

ايكتتتٌ األٍٚ  مُٝتتا أبتتٛٙ بربٝتتع ايعتترال.. قتتدّ ٖتت ال٤ ايطتتباع َتتٔ نتتٌ أصتتكاع         

 األرض..  

 ٕٛ.. جا ٚا "يٝٓسيٛا ايٓاط ىل  جخُِٝٗ" ايةٟ ٜتخًٝ

أٜٗا اإلي٘ ايكاءٌ "ىلرا" نأْو حاضر اآلٕ بِٝٓٗع ءٛجِٗٗع ءدمع بِٗ ىل  معٌ 

ايكتٌ َٔ حدٚد بالد ايرامدٜٔ ىل  جباٍ ايُٝٔ.. ىل  ظٛاط٧ األظدٜت١.. ٚىل  رَتاٍ   

 يٝبٝا ٚنجبإ شٝٓا٤.. 

                                                 
*
يف أشاطري ايععٛال ٚآدابٗا.. أشطٛر٠ ىلي٘ ايكتٌ ٚايدَارع ايةٟ ٜعترف تت  اشتِ "ىلر ا" ٖٚتٞ ىلحتد٣ أشتاطري بتالد          

 ايرامدٜٔ.. ىلٕ "ىلر ا" ٖةا ٖٛ ىلي٘ ايكتٌ األٍٚ يف ايتارٜ ع ٚايةٟ ءٛعد ايبعر١ٜ مبا أشًآاٙ.  
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ِٖ أدٚاءو ايرمج١ٝ ٚعبدءو ايكةرٕٚع حيرقٕٛ ٜٚكتًٕٛع ٜٚتدَرٕٚ.. ٚنُتا   

 " شتدحرِٖ. ُدحرت ٜا "ىلر ا

*** 
بعد ثالث شتٓٛات َتٔ ابترال عًت٢ شتٛر١ٜع قتاٍ ْا٥تب ٚزٜتر وارجٝت١ رٚشتٝا           

"َٝخا٥ٌٝ بٛغداْٛف" يٝكاٌ أردٚغإ حدٚدٙع ٚمُ٘ع نٞ ٜٓتٗٞ حاتٌ اجلٓتٕٛ يف   

 شٛر١ٜ. 

عاتتٛاس شتتٝد "بٛغتتداْٛف" يٝكاتتٌ أردٚغتتإ حتتدٚدٙع ٚمُتت٘ع نتتٞ ٜٓتٗتتٞ حاتتٌ   

 اجلٕٓٛ يف شٛر١ٜ. 

" ٌٖ ءظٔ بإٔ أحااد ايطػتا٠ ٚاالشتتبدادٜٔ شتٝتخٛيٕٛ    عاٛاس شٝد "بٛغداْٛف

 َٔ والٍ قٛيو ٖةاع ىل  غسالٕ ءرقص مٛم األععاال يف َرج َٔ ايسٖٛر  

أربعُا١٥ ش١ٓ ٜا صدٜكٞ مل ءهاِٗ ذا شتاخٛٙ َتٔ دَتا٤ أجتدادْا ايطٝتب ع      

محتا ٚا ايٝتتّٛ يٝعتتبعٛا غرٜتس٠ أجتتدادِٖ  يٝكتًتتٛا ٚحيرقتتٛاع ٜٚتدَرٚ نتتٌ َتتا ٖتتٛ    

 أرض ايعُض "شٛر١ٜ" مجٌٝ ع٢ً 

 تت أٜٔ شٝةٖبٕٛ مبا أرشًٛٙ شِ َٔ قطعإ ظرش١ع ٚمبا دربٛٙ ٦ٖٝٚٛٙ يكتًٓا  

أربعُا٥تت١ شتت١ٓ مل ٜهتاتتٛا مبتتا شتتاخٛٙ َتتٔ دَتتا٤ع َٚتتا اق متتت٘ "جٓتتدرَتِٗ"   

 ٚٚالءِٗ ٚشالطِٝٓٗ ع٢ً ٖةٙ األرض. 

 أرجتتٛى شتتٝد "بٛغتتداْٛف" أاله ءتتدعٛٙ إلقاتتاٍ مُتت٘ع ألْتت٘ ال جتتد٣ٚ َتتٔ  يتتو..

 شٝد "بٛغداْٛف" ال ءٓتظر َٔ ايجعبإ إٔ ٜتخٍٛ ىل  به١ زا١ٖٝ األيٛإ.. 

 *** 
 "األغٓٝا٤ ميًهٕٛ نٌ ظ٤ٞع ٚاياكرا٤ ٜع ٕٚ نٌ ظ٤ٞع َا عدا اذٛت" 

ايةٟ ٜكدّ شِ بصخا٤ع ٚجماْاسع نإ ٜكٍٛ حهِٝ قرٜتٓا أبٛ عًٞ ظخاد٠ع 

 ٚايةٟ ٚصٌ يف حرال مجاٍ ايصااح ىل  ءرع١ َثرع ٜكٍٛ: 
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 األغٓٝا٤ ٜٗربٕٛ يف ابرٚال.. األغٓٝا٤ أٚطاِْٗ جٝٛبِٗ.. 

 اياكرا٤ ميٛءٕٛ يف ابرٚال ٚاجملاعات 

 األغٓٝا٤ ال جيٛعٕٛ.. 

اياكتترا٤ ٜٓتتإَٛ يف ايتتعارٟ ٚعًتت٢ األرصتتا١ ٚتتت  اجلصتتٛر ٚمتتٛم ضتتااف        

 األْٗار ٚايرَاٍ.. 

يطا٥راتع األغٓٝا٤ شِ ايهراشٞ اذةٖب١ع ٚاإلَار٠ع ٚايعربات ٚاشراٚات.. ٚا

ٚايكُتتح ٚايتتةٖبع ٚاألرصتتد٠ع ٚايعتترقاتع ٚايطتتٛاٜٚض.. ٦ٖٝٓٚتتاس يهتتِ َتتٛءهِ     

 ايطٝب ٚايروٝص أٜٗا ايصاد٠ اياكرا٤! 

 *** 
 

"ٚيهٔع عٓدَا ءٓخين ىلراد٠ ايبعر ذثدر األ ٣ع شرعإ َا ءتٛمر 

 األدٚات اذٓاشب١ يًعر" 

 ايعاعر اإلْهًٝسٟ "أيهصاْدر بٛال"

 8711تت  8688

 َا ب  حرال ٚحرال ٜسداد احنٓا٤ اإلراد٠ ذثدر األ ٣.. 

َا ب  عكد ٚآورع ٜهجر األ ٣ع ٚءتبدٍ طبا٥ع ايبعرع ٜكٛيتٕٛ: يف ايعثتٛر   

ايكدميتت١ع ناْتت  بعتتد اإلرادات ءظتتٌ َٓتثتتب١ ٚال ءتتٓخين ٚبعطتتٗا نتتإ ٜتتسداد    

 احنٓا٤اس متٌُٝ ىل  األ ٣ ٚايعر بصبب اجلٌٗع ٚايتخًرع ٚايعثبٝات.. 

: يف عثرْا ءكدّ ايعًِ ٚءطتٛر ايعكتٌع ٚنجترت أدٚات ايرمتاٙ.. ىل ٕ!     ٜٚكٛيٕٛ

ذتتا ا ٜتصتتارع احنٓتتا٤ اإلرادات بتت  األمتتراد ٚايعتتعٛال  ذتتا ا ءآٓتت  ٖتتةٙ اإلرادات      

 بتطٜٛر ٚءٜٓٛع صٓاع١ أدٚات ايكتٌ ٚايتدَري ٚاأل ٣ ٚاخلراال  

ٜتد َتٔ   َا ايةٟ جٓٝٓاٙ عٔ طرٜل ٖةٙ األدٚاتع شت٣ٛ اذسٜتد َتٔ ايتدَار  اذس    

 ايكتٌ  اذسٜد َٔ اخلراالع ٚاذسٜد َٔ ايكبٛرع ٚاذكابر .. 
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شتٝد "بتتٛال" ال أأتٔ إٔ أحتتداس َتا َتتٔ أبٓتا٤ جًتتدءو شٝثتػٞ ىليٝتتوع يتٛ ج٦تت        

 اآلٕع راجالسع أٚ ع٢ً حثإ أبٝد.. 

اإلرادات ءٓخين ذثدر األ ٣.. ٚأدٚات ايعر َتٛمر٠ ٚجتاٖس٠ عًت٢ اَتتداد َتا     

 ت  ايصُا٤. 

 *** 
 

ٌٔ  آيٝ  أاله أبٝع٘=ٚإٔ ال أر٣ غريٟ ي٘ ايدٖر َايها"  "ٚيٞ ٚط

 ايعاعر ابٔ ايرَٚٞ

 896ّّ تت 836

 

َا أنجر ايةٜٔ خياياٛى يف بٝع أٚطاِْٗ ٚق  ءداُٖٗا ابرٚال.. يكد غث  

 بِٗ عٛاصِ ايعتامل َٚدْت٘ َتٔ اشتتٓبٍٛ ىل  ايكتاٖر٠ع ٚبتارٜضع ٚيٓتدٕ.. يكتد آيتٛا         

عًتت٢ أْاصتتِٗ إٔ ٜبٝعتتٛا أٚطتتاِْٗ يصتتالط  ابتترٚالع أٚي٦تتو ايتتةٜٔ ٖتتِ مبٓسيتت١       

ايًثٛصع ع٢ً حد قٍٛ "ىلبراِٖٝ بٔ أدِٖ" اذدمٕٛ يف ءراال جبًت١: "نتٌ شتًطإ    

ال ٜهٕٛ عادالس مٗٛ ٚايًص مبٓسي١ ٚاحد٠" َٚا أنجر ايصالط  ٚايًثٛص ايتةٜٔ  

بٌ شٓٝٓاس ءتثاح ٚجٛٙ ايتةٜٔ  ِٖ مبٓسي١ ٚاحد٠.. أأٓو شتكطٞ أٜاَاس ٚظٗٛراسع ال 

 باعٛا أٚطاِْٗ عا١ٓ َٔ ايدٚالراتع دٕٚ ايكبٍٛ بايدٜٓار أٚ ايًري٠.. 

عاٛاس شٝد "ىلبراِٖٝ بٔ أدِٖ" أعًِ أْ٘ مل ٜهتٔ يف زَٓتو َتا ٜصت٢ُ ايتدٚالر      

األَرٜهتتٞ.. ٚنتتٞ ال ءصتتتػرال ٜتتا شتتٝدٟع مٗتتٛ عًُتت١ أَرٜهتتا اذتٛحعتت١ع ايتت    

 الٍ شالطٝٓٗا ٚيثٛصٗا ايةٜٔ ِٖ مبٓسي١ ٚاحد٠. تاٍٚ إٔ ءػسٚ ايعامل مٝ٘ َٔ و

 

 **** 
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 "نًُّٓا يف ايطاحٕٛ بالبٌ"

 َٝخا٥ٌٝ ْع١ُٝ

 8988تت  8889

طارت ايبالبٌع ٚءرن  يٓا ايطٛاح  اخلا١ٜٚ.. طٛاح  اذا٤ ٚاشٛا٤.. ايهٌ 

 ٜعتكد إٔ صٛء٘ أمجٌ األصٛات: 

 أْا ايعاعر األٍٚع ٚأْا ايآإ اذتأيل 

 أْا أَٗر ايصاش١ع ٚأْا ايعكٌ ٚايٛجا١ٖ 

 أْا َٔ ٜثًح يًُعايٞع ٚأْا اخلطٝب اذاٛٙ 

 أْا اياارط ايةٟ ال ٜعل ي٘ غبارع ٚأْا ايةٟ ال ءٓخين يػريٙ ايرٜح.. 

 ٚأْا اذػ١ٝٓ اي  ءبهٞ ابحر ٚءطخو ايطريع ٚأْا شٝد٠ ايرقص اجلٌُٝ.. 

ٔص َٔ صٛءٞ   أْا ايعٓديٝبع ٚال صٛت أح

 ثدر يٞع ٚدْٚٞ ايعاذ .. أْا قبطإ ايبخار.. أْا حارط اذٛج.. أْا اي

 أْا  ٖب األرضع ٚأْتِ َصامرٚ ايعربات األوري٠ يف قطار 

 ئ ٜثٌ.. أْا ٚأْاع ٚأْاع ٚ"نًّٓا يف ايطاحٕٛ بالبٌ". 

 *** 
 

 يف عدرا ايعُاي١ٝ: 

 تت عًك  غثٓ٘ ع٢ً غثٔ ظحر٠.. 

ٌٖ نٓ  ءظٓ٘ نتر٠ ءرٜتد ىلبعادٖتا عتٔ أٜتدٟ أطاايتو نتٞ ال ًٜعبتٛا بٗتاع          

ٜٚكًكٛا راحتو ٚق  قًٝٛيتتوع بعتدَا أتتست ايهتجري َتٔ قطتع ايتر ٚطع ٚرَتٞ         

 ايثدٚر بايرصاص ! 

تت أحرق  ٚجٖٛاس نجري٠ ٚقّطع  أطراماس ٚأصابع نجري٠ع ٚدمع  بعطاس َٓٗا 

 ىل  ححر٠ ايٓار يف مرٕ عدرا ايعُاي١ٝ. 
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ٕ  ٚجتتِٖٛٗ جتتةٚع أظتتحار ٜابصتت١ع ٚأصتتابعِٗ أغثتتإ ءًتتو     تتتت ٖتتٌ اعتكتتدت أ

ايعحر٠ ايٝابص١  أّ ختًٝ  أِْٗ أرغا١ َٔ عح  متدمع  بٗتِ ىل  ححتر٠ اياترٕع     

 يٝٓخرِٖ وبساس ْاضحاسع يو ٚألوٛءو اجملاٖدٜٔ َجًو يف قتٌ عباد اهلل ! 

 مة.. تت شخً  أجصاداس يف ظٛارع اذد١ٜٓع نٓ  رَٝتِٗ َٔ آور ايٓٛا

 تت ٌٖ ءٗٝأ يو أِْٗ ثعاب  ٚال بد َٔ شخًٗا ٚايكطا٤ عًٝٗا  

نٓتت  ءتترَِٝٗ ٚنتتأِْٗ نتتتٌ ثًحٝتت١ ءرانُتت  عًتت٢ "ايتتبالن " مصتتدت      

 األبٛاالع ٚأردت ايتخًص َٓٗاع ٚىل ابتٗا ت  مشض "عدرا ايعُاي١ٝ  

 

 *** 
 

٠ عتاّ م.ّ ءبتادٍ اإليت٘ بعتٌ ٚاإلشت١ عٓتا       0011َٔ ايٛطٔ األّ "أٚغارٜت " قبتٌ   

 رشايت : 

ٟص رشاي١ أقٛشا يَو:   تت يد

 رشاي١ ايعحرع ُٖٚض اجلرار 

 ُٖصات ايكُر ىل  ايهٛانب 

 ٚأغٓٝات ايبخر َع ايٓحّٛ 

 تت يدٟ رشاي١ أقٛشا يِو: 

 ءعايٞ ْسرع يف األرض حمب١ 

 حمب١ يف ابكٍٛ.. 

 مرحاس ع٢ً ايبٝادر 

 ٚعطراس ع٢ً اجلباٍ. 

 ءبك٢ َٔ رشا٥ٌ..  ءعاالع بعد إٔ ءارغا َٔ نتاب١ َا
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 ءعاالع ٚشاعدآْا ع٢ً دمٔ َٛءاْا.. حنٔ أبٓا٤ ايٛطٔ األّ.. 

 ءعاالع يٓٛدع ظٗدا٤ْا َعاس.. 

 ءعاالع ٚىل ا َا ٚجدمتا أحداس َا ٜرَٞ ايكُر بابحار٠.. 

 أحداس َا ٜرظل األغاْٞ بصِٗ 

 أحداس َا ال ءطرب٘ أغٓٝات ايبخر يًٓحّٛ 

 ٥ٚاَاس ٚال شالَاس أحداس َا ٜسرع ابكدع ٚال ٜرد 

 أحداس َا حيرم ابكٍٛ 

 ءعاال ٚال ءأبٗا.. 

 ءعاالع يٓػينع ًْٚعب َع األطااٍع ت  ض٤ٛ ايكُر 

 ءعاالع ٚيٓهتب َعاس رشا٥ٌ عٔ ابب ٚايصالّع ٚايٛطٔ األّ.



 دراسات

 ا 8162خريف  671اآلداب العالمية ـ العدد  ا
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يتحربر١ ااَورٛ ٚدكه ر٘  ر ا      أظٔ إٔ انتعاف ايرٚا٥ٞ املتُرر  ٖٓررٟ ًًَٝرر   

ايعاعر ايعوكرٟ يف نتاب٘ )ااَوٛ ٚزَٔ ايكت١ً( ظهال َغاَر٠ َهٖعر١ نعر     

يٓرررا أشرررراا عررراو ٜتاًرررأس ٚ برررهاعاد أشرررِٗ يف شًرررل ا هٜرررهس ٚنعررر    ظررررام   

ايهًُرراو ٚادصررار ايروٜررا ٚبٗررا٤ اي ررٔص ٚايهتررا  ؼررها َرركشراد عررٔ  اا ايتهررٜٛٔ 

 اعر ٚاملرتجِ ايعراقٞ شعهٟ ٜٛشفصبهَعلس ٚدرمج٘ عٔ اإلْهًٝس١ٜ ايع
( يف ْٜٝٛٛاى ألبٜٛٔ َٔ أؼٌ أملاْٞس ٚزاٍٚ 1:91 -19:1ٚيه ٖٓرٟ ًًَٝر )

أعُاالد َتٓٛع١س  ذ عٌُ َٛزر ؼررف َٚٛظرف َهتور١ َٚٝهاْٝهٝراد َٚؽررراد      

يف ؼرٝ ١س ثِ غها اٚا٥ٝاد ْٚاقهاد َٚؽٛاادس ٚؼا ف  ٚال د٘ يف ايصر١ٓ ايرر اذرٌ    

(س ٚقررره انتعرررف لربررر١ ايعررراعر اي رْصرررٞ 19:1 -1958فٝٗرررا وادرررٛا ااَورررٛ )

ايعا  َتأشرادس بعه إٔ ٖحرد٘ زٚجت٘ جٕٝٛ مسٝر  ٖٚربر  َرأ اجرٌ امسر٘ جرإ       

نرٚدصررهٞ  ب بررااٜضس ثررِ َررٍٛ ٖرر ا ايرجررٌ اذًرر١ ًًَٝررر  ب بررااٜض ٚعٛاؼررِ  

 أٚاٚب١ٝ عهٜه٠س َهٓت٘ َٔ َتابع١ ا هٜه يف اآل ا  األٚاٚب١ٝص

ق  اٖتُاّ ايٓكرا  َٓر  ؼرهٚاٖاس ٚيهرٔ ايصرً او      أعُاٍ ًًَٝر ايرٚا١ٝ٥ ال 

األَرين١ٝ غفو  َٔ ؼاذوٗا ٚشااع  ملٓأ أعُاي٘س ثِ  فع  ظٗرد٘ ايصرً او  

ُايرر٘ ايهاًَرر١ يف ايٓؽررف اينرراْٞ َررٔ شررتٝٓٝاو  عيًرتاجررأ عررٔ قرااٖرراس ٚ وعرر  أ 

ايكرٕ املاـٞس َٚٔ عٓاٜٚٓٗا: أجٓر١ َكؽٛؼ١س َهاا ايصر إس َهاا ا رهٟس  

 يف ثالث١ أجسا٤س ااَوٛ ٚزَٔ ايكت١ًص ايؽًب ايٛا ٟ

أَررا ْعررريٙ املوررهر املتُررر  ٚايعرراعر اايعرراٖر٠ا ايرر ٟ شًاررٌ ايوٓٝرر١ ايعررعر١ٜ      

ٚاينكاف١ٝ اي رْص١ٝ ٚاألٚاٚب١ٝ يف اينً  األشري َٔ ايكرٕ ايععرٜٔ فٗٛ وادٛا ااَوٛ 

( املٛيررٛ  يف ظرراااْ ٌٝ اي رْصرر١ٝس ٚايرر ٟ بررهأ نتابرر١ ايعررعر َٓرر    1958-19:1)

شرر١ ععررر٠س ٚأنُررٌ )اوٜترر٘ ايعررعر١ٜ( يف ايناْٝرر١ ٚايععرررٜٔ ٚناْرر  ٖرر ٙ     ايصا 

ايرو١ٜ غٛؼاد  ب األعُل ٚاذٝالد ذمرٛ األبعره يف اي رٔ ٚاةٝرا٠س  ذ دعرر  ايعرا        

ايعوكرٟ شٝٛط اينكاف١ اي رْصر١ٝ ٚاألٚاٚبٝر١ بصررع١ ٚأعرا  ؼرٛغٗا نرٞ دهرٕٛ        

   ُ ٝرر١ ٚالايكرر١ يف وٕ أننررر  ظررراقادس ٚيررٝض غرٜورراد إٔ درتافررل اوٜرر١ ااَوررٛ ايتر ٝ

يًعررعر ا هٜرره َررأ ذرنرر١ الًررل ا هٜرره٠ االجتُاعٝرر١ ايررر أدمسدٗررا نَْٛٛرر١     
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س ٚذاٚي  بٓا٤ جمتُأ أننر  ْصرا١ْٝس ٚقرهَ   اٚشراد ةٝٓر١ يف     1981بااٜض عاّ 

 فِٗ ايو١ٝٓ االجتُاع١ٝ ٚأ ٚاا ايوعرص

ؼررا م ااَوررٛ ايعرراعر اي رْصررٞ فررريوس ٚيورر٢  عٛدرر٘ بررا ٤ٞ  ب بررااٜضس     

ٖرر ٙ ايؽررهاق١ و دررهّ  ررٜٛالد  ذ أ ًررل فررريو عًرر٢ ااَوررٛ اؼاؼررتو عرراّ     يهررٔ

 و دكتالٙس ٚشحٔ بصوب ذيوص 1981

ْٚعر ااَورٛ أعُراالد قًًٝر١س يهرٔ دأثريٖرا يف اةرنر١ ايعرعر١ٜ ظرٌ َٛـرأ          

س 1981س اإلظرراقاو عراّ   1981اٖتُاّ ايٓكا   ب َٜٛٓاس ٖٚٞ: ايكاا  اينٌُ عاّ 

ٚاذررتف ايرتذراٍ  ب    1985اعترسٍ ايهتابر١ عراّ    س 1981ٚفؽٌ يف ا ررِٝ عراّ   

 فرٜكٝا ٚ ب ايؽررا٤ ايعرب١ٝس ثِ اعتٌ جصهٙ ٚبررتو شراق٘س ٚعرا   ب َرشرًٝٝا     

 ص19:1ٚدٛيف عاّ 

أ اى ًًَٝر َٓ  ايوها١ٜ ؼعٛب١ دكهِٜ ظاعر َنٌ ااَوٛس ٚانتعف إٔ حمٓر١  

 ٘ ايعررعر١ٜ ٚلربترر٘ ال  تًررف نررنرياد عررٔ لربترر٘ الاؼرر١س        ااَوررٛ ٚارم افادرر

 فاقترِ ٖ ٙ ايتحرب١ اير عهٖا افؽً٘ يف ا رِٝاص

نررنري٠: ايتُررر  املوهررر يف   ملررض ًًَٝررر ايعررران١ بٝٓرر٘ ٚبررو ااَوررٛ يف َٓررا    

اةٝا٠ ٚاي ٔس ٚنراٖٝر١ األبرٜٛٔس ٚالٝور١ يف اةربس ٚنرإ ااَورٛ أذرب ؼرو١ٝ         

ففرت٘س ثرِ أذرب اَررأ٠ يف  ثٝٛبٝراس ٚأذرب ؼروٝاد امسر٘         بٓ صح١ٝ ايعٝٓو يهٓٗا ا

 اجاَٞا يف َه١ٜٓ ٖراس ٚدرى ي٘ ٚؼ١ٝص

ٚنإ دكرهِٜ ااَورٛ ٚاوٜتر٘ ايعرعر١ٜ ٚاشرايت٘ اةٝادٝر١ صرهٜاد ؼرعواد ملًًٝررس          

ٚقاٍ يف ذيو: عًٝٓا يف ايًغ١ اإلْهًٝس١ٜ إٔ ْٓتخ ظاعراد قا ااد ع٢ً إٔ ٜكهّ يراَوٛ 

ٔ برٛس أٚ َرا قهَر٘ ْرفراٍ ي اٚشر س أٚ َرا قهَر٘ َٛاٜرٌ         َا قهَ٘ بٛ يري إل جاا أير 

 ٚالابٛ يٝٛيٝصٝضص

َٔ ظراعر٠ ؼرهٜك١ يسٚجتر٘ َٚترأثر٠      1:18لرب١ ااَوٛ عاّ   بدعرف ًًَٝر 

براَوٛ يف ايصًٛى ٚيف أشًٛ  ؼٝاغ١ ايععرس ٚنإ اشِ ااَوٛ ٜرت   ننرياد بو 

الراؿ بر٘س ٚذراٍٚ    املرأدوس ٚنإ ًًَٝر  ر يف َرذ١ً مساٖا افؽٌ ا ررِٝا  
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 بعررا  اشررِ ااَوررٛ عررٔ شررا رٙس يهٓرر٘ انتعررف بعرره ذررو إٔ ذاى ايعرراعر ٖررٛ       

ايعوكرٟ اايعرٜرا املصوب ملتاعو٘س ٚقه صهث عٔ د اؼٌٝ دًو املرذ١ً يف نتاب٘ 

ذٟ األجسا٤ اينالث١ ٚعٓٛاْر٘ اايؽرًب ايرٛا ٟاس ٚقره درأشر اٖتُاَر٘ بتحربر١ ااَورٛ         

 ٜو١ املعرٚف١ أْراٜٝض ْرٔ ايرر اادرول ًًَٝرر      شٓٛاو عه٠ س ٚنإ ذيو يف َٓسٍ األ

 َعٗا بؽهاق١ ٚثٝك١ص

ٚبعه شٓٛاو َٔ ايتعرف األٚيرٞ عًر٢ َهاْر١ ااَورٛ ٚقررا٠٤ أعُراٍ َهتٛبر١        

س ٚقررأ أعُاير٘ بتعُرلس ٚانتعرف املعررتى      1:81عٓ٘س عا  ًًَٝر  ب ااَورٛ عراّ   

ا ٕٓٛ: ااَوٛ بو ايعاعر ٚبٝٓ٘س  ذ َر االثٓإ بأز١َ  فع  نالد َُٓٗا  ب ذاف١ 

 ذو نإ يف اينا١َٓ ععر٠س ًًَٚٝر ذو نإ يف ايصا ش١ ٚاينالثوص

ٚاأ٣ إٔ ااَوٛ أعا  اةٝا٠  ب األ   ًَٚرو دكر٣ٛ شاؼر١ٝ االعررتافس ٚدًر ذ      

بايًغ١ ٚاملٛشرٝكا أننرر َرٔ األ   ٚاَتًرو  وٝعر١ بها٥ٝر١ دعرس عرٔ ْ صرٗا ب رٜكر١           

    ٘ نًٛ ٜررٌس ٖٚرر ٙ ايصررُاو    غرٜورر١س ٚأْرر٘ ؼررٛيف يف ذايرر١ َتٛذعرر١ نُررا ٚؼرر 

َٛجٛ ٠ يه٣ ًًَٝرر ٚدصرترل ايتأَرٌ ايعُٝرلس ٚاأ٣ أٜفراد إٔ ررٛذد ااَورٛ شرٝرٌ         

حمٌ اٖاًَ  ٚفاٚش ا ٚإٔ اإلْصإ ا هٜره ايوٗرٞ ايرٔ زمره ْ صر٘  ال بعره ذصرِ        

 ص:1املعرن١ بو ا ُاع١ٝ ٚاي ر اؿ

هرررس َٚرٔ بررو ايتٓراظراو ايررر ذنرٖرا ًًَٝررر بٝٓر٘ ٚبررو ااَورٛ: ايتُررر  املو     

ٚنرا١ٖٝ األبٜٛٔ ٚدصًل األّ شاؼ١س ٚالٝو١ يف اةب ٚاذتكاا ا ٛا٥س ٚا هاٜا 

ِْٚٗ ايكرا٠٤س ٚؼعٛب١ املراطس ٚايكص٠ٛ عًر٢ األؼرهقا٤ ٚاملعراافس ٚاي ٝور١ ايرر      

 لت   عه اد َٔ احملوو ٚاملعحووص

ص ٚدورهٚ ؼررٛا٠ اشررتكالٍ ااَوررٛ ٚمررر ٙ فُٝررا قايرر٘ فررريو عٓرر٘س ٖٚررٛ ؼررهٜك٘  

: ا ٕ ااَوٛ و ٜعل ْ ص٘ ايوت١ إلي٘ أٚ إلْصإاس ٚيهٔ ًًَٝر اأ٣ إٔ ااَورٛ  املكر 

أع رر٢ ْ صرر٘ بصرراا٤ يًعرراوس يهررٔ  ذصاشرر٘ بالهٜعرر١  فررأ برر٘  ب االْه ررا٤س   

ٚشؽٛؼاد بعه  ش ام ايهَْٛٛر١س يهرٔ أعُاقر٘ ظًر  شر١ًُٝس غرري َصتصر١ًُس        

ٛعر٘  ب املعرفر١   ٜٚؽعب بًٛغٗا ع٢ً ذه دعوري  صٖرصيٛاْض ٚ اقت٘ ال ذه  راس ٚج 

با نًٗا ٚعس  ب وشرٝا ٚ فرٜكٝرا يٝعررف ٜٚتعُرلس ٚقراٍ      ٚال ٜعوأس فكه  اف أٚا



 قراءة في كتاب )رامبو وزمن القتلة(

 

 39 

 

ُ ٗا    يف ذيررو: ا ر ايعرراعر ٜٓ حررر بتررٛدر ءذمررٛ أظررٝا٤ و ٜصررُأ بٗررا أذررهء ٚو ٜصرر

 ص13أذهاصؿ

َٚنًُررا اظررت٢ٗ ااَوررٛ ايعررٛ ٠  ب ايررٛ ٔ بعرره د ررٛاف  ٜٛررٌ ظررام ٚشٝورراو        

ٚٚق رراو عٓرره أشرروا  نررٛااث امل كرررٜٔس ٚش اٜررا اةرررٚ  املعًٓرر١ص اظررت٢ٗ ًًَٝررر    

ايعرررٛ ٠  ب ْٜٝٛرررٛاى بعررره إٔ  ررراف أٚابرررا نًرررٗاس ٚانتعرررف وثررراا ايصٝاشررراو     

ُٝٓٝر١:  َرٔ َهٜٓر١ عرهٕ اي    1999األَرٜه١ٝ ا عع١ عًر٢ ايعراوس قراٍ ااَورٛ عراّ      

انٌ اةهَٛاو جا٤و يتوتًأ املالٜو ع٢ً نٌ ٖ ٙ ايصٛاذٌ ايًعٝٓر١ اةسٜٓر١س   

ذٝرر  ٜعررٌ أٖررٌ ايرروال  ظررٗٛااد بررال غرر ا٤ أٚ َررا٤س صرر  أقصرر٢ َٓررا  يف األا س    

ٚنٌ ٖ ٙ املالٜو املًكا٠ يف أذعا٤ ايوهٚس و صتٌُ  ال اةرٚ  ٚايهٛااث َرٔ  

ٙ ةهَٛتٓررا ايعسٜررس٠ أٚاشررل  نررٌ ْررٛراس ٜٚفررٝف ًًَٝررر: اأٟ ؼررٛا٠ أَٝٓرر١ ٖرر     

 ص13اوا ؿٝٓٝالُص

اأ٣ ااَوٛ نٌ ظ٤ٞس ٚأذرض بر٘ ٚانتعر ٘ ٚاشرتٓ  ٙس ٚمرر  عًر٢ اقرإْٛ        

املٛافكرر١ا ايصررا٥ه ٚٚجرره يف اشررتالف ذٖٓرر٘ ٚاـرر راب٘ ٚيف اٚذرر٘ الااقرر١ املٗٛيرر١    

 ظ٦ٝاد َكهَادص

         ٞ  -أدمس ااَورٛ جمُٛعر١ أعُراٍ ظرغً  ايٓكرا  ٖرٞ: قؽرا٥ه ايؽرٝه ايرٚذر

عٝه َٝال  ع٢ً األا س ٚقاٍ فٝٗرا نرٌ َرا ٜرٜره قٛير٘س ثرِ        - رِٝفؽٌ يف ا

ؼُ   ال َٔ اشا٥ٌ نإ ٜوعنٗا  ب أَ٘ ٚبعض أؼهقا٥٘س ٚاأ٣ إٔ عًُر٘ افؽرٌ   

يف ا رِٝا ًٜاؾ قهاٙ املأشاٟٚس ٚاادرها ٙس ٚانتعرف ًًَٝرر إٔ االادرها  عًر٢      

ر يف اةفرراا٠ املٓرًرر١ شررٝهٕٛ َؽررري ايهررنرئٜس ٚقرراٍ: اعٓررهَا ٜهررٕٛ ايعرراع 

 ص81اةفٝضس ٜغهٚ قًب ايعاو اأشاد ع٢ً عكٌ ٚاجوادا ؿ

نُررا انتعررف ًًَٝررر َنررٌ ااَوررٛ إٔ ايعررعر فكرره أيكرر٘ ٚدررأثريٙ أَرراّ شرررر      

نًُاو ايسعِٝ ايه اغٛج١ٝ أٚ أَاّ ٖهٜر ايكٓو١ً اي ا١ٜس ٚقاٍ: اايعراعر عٓرهٟ   

ريفرأ ؼرٛد٘   ٖٛ ايكا ا ع٢ً دغٝري ايعاو دغٝرياد عُٝكادس يٝعًٔ عٔ ْ صر٘  ٕ ٚجره ٚي  

 ٕ اشت ار إٔ ٜعًٛ عًر٢ ٖرهٜر ايكٓوًر١س ألٕ عًٝر٘ إٔ ٜصرتعٌُ يغر١ در ٜب ايكًرٛ س         

 ص88ٚلعٌ ايهّ ٜغًٞ يف ايعرٚما ؿ
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ٚ عا ااَوٛ  ب   الم اةهاثر١ يف ايعرعرس ٚص رِٝ اينرثرر٠ ٚايهٚغُا٥ٝر١ يف      

 ذفاادٓا املتوحر١ املتٛذع١ص

صٝوس ٚغرٜواد بو أبٓرا٤  نإ ااَوٛ َتُر ادس ٚفرْصٝاد أننر َٔ مجٝأ اي رْ

جٓص٘س جا٤  ب ايعاو جمٗساد َنٌ عربٞ َكادٌس ٚي٘ قٛاعه شًٛى خمتً ١ ْٚعر٠ 

 ص31خمتً ١  ب ايعاوص ؿ

عاؼرر ااَوررٛ ععُررا٤ َنررٌ ْٝتعرر٘ ٚشرررتْهبري ٚ شتٜٛ صررهٞ ٚفررإ غررٛ  يف  

ايٓؽف ايناْٞ َٔ ايكررٕ ايتاشرأ ععررص يف فررت٠ ذًر  عًٝٗرا يعٓر١ ايترااٜ س يهرٔ          

 ب ذٝررا٠ ااَوررٛ نررإ فررإ غررٛ  َررٔ ذٝرر  ايتعررر  ٚاإلذوا رراوس ٚغٝررّٛ   األقررر 

 ص33ا ٌٗ اير أذا   بُٗا ؿ

نررإ االثٓررإ َرركَٓو بعررهّ اإل ررإل ُُٖٚٗررا ايٛذٝرره ْ ررأ ايعرراو ٚ ااشررت٘    

بعُررلس ٚايررهاط ايٛذٝرره ايرر ٟ دعًُرر٘ نررٌ َُٓٗررا: ٖررٛ إٔ ْعرراْٞ  ٕٚ إٔ ْعررهٛ    

 ص81ؿ

ا اْرب املعًرِ ٚايسبررٟ ٚايسا٥رف ٚغرري       ٚقه ظٗر بعه َٛو ااَوٛ ٚفإ غرٛ  

 اةهٜ  َٔ ايعؽر اةهٜ  اي ٟ ْاـال ـهٙل

نإ ااَوٛ ٖٚرٛ يف اةفرٝض نُرٔ ٜرر   يف افؽرٌ يف ا ررِٝا نًُراو        

نرٜعرٓاا بٓ صررٞ ٖرر ٙ أوشررض ايهررٕٛ بأمجعرر٘ ٚأظررٌ َٓ ؽررالدس ٚقرره نتررب يف  

ٓرا شٓؽرٌ   َك أ بعٓٛإ ااملصترٌٝا: ا  ٕ ظًر  اٚذرٞ َٓر  ٖر ٙ ايًرعر١ ٜكعر١ ف ْ      

شرٜعاد  ب اةكٝك١ اير دهٕٛ حمٝ ١ بٓا مبال٥هتٗرا املٓتاور١س يرٛ أْٗرا ناْر       

َصررتٝكع١ ذترر٢ اآلٕ ملررا اشتصررًُ  يًغرا٥ررس املٓر رر١ َٓرر  عٗرره َٓصررٞس يررٛ أْٗررا       

 ص91ناْ  َصتٝكع١ ألحبرو بهاٌَ اةه١ُا ؿ

اد سمتاد ٚيف ْها٥٘  ب ايععرا٤ اآلدو ٜكٍٛ: ا ٕ ادوار املوهأ ٜصتًسّ ع اباد أيُٝ

ايعاعر فٝ٘  ب نٌ قٛد٘ الااق١س نٞ ٜهٕٛ ايعاجس ايععِٝ أٚ ايًعو ايععِٝ 

ٚايعااف األع٢ًس يهٔ َراذا سمرهث ذرو ٜوًره ا ٗرٍٛ   ْر٘ ٜٓتٗرٞ ب كرهإ نرٌ          

فٗرِ يررواٙس  عرر٘ ٜٓ حرر بٛجٝور٘س باألظررٝا٤ ايرر و ٜصرُأ بٗررا أذرهس ٚو ٜصررُٗا        

ٕٛ َٔ بعهٙس ٚشرٝوهوٕٚ عٓره اآلفرام    أذهس ٚاير قه اوٖاس ثِ يٝأو وشرٕٚ خمٝ 

 ص:9اير ٜتالظ٢ فٝٗاص ااشاي١ ايرا٥ٞا ؿ
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ٚيف َٛـأ وشر  عا ااَوٛ  ب صرٜر ايعكٌ ٚذب اةٝا٠س ٜكٍٛ: اأٜٗا األاقا٤ 

 عْٛررا ال ًْعررٔ اةٝررا٠ صصص يررتُض األؼررٓاّ ايسا٥ رر١ ٚعؽررٞ ايعًررِس ذررراٚا ايعكررٌ         

غ زدمرٞس يهرٔ  هرٓ     ٚايكًب ٚا صه ٚايٓ ض نٞ سمٌ األَرإ صصص  ْرٞ ٚذر   

إٔ أْاٍ الالؿس ٚأْرتِ ايسْرٛد املسٜ رٕٛس أٜٗرا ايترافٕٗٛ املصرعٛإٚ الونرا٤س أْرا         

 ص1:ايسدمٞ اةكٝكٞس يٝهٔ يٓا عٝه َٝال  ع٢ً األا ا ؿ

شع٢ ااَوٛ  ب دٛذٝه اي رٔ ٚاةٝرا٠ ٚقراٍ: اَرا ْ رأ ايعراعر  ٕ و ٜؽرٌ  ب        

ًررض َرداذرراد يف اة رراّس   اوٜررا جهٜرره٠ يًرٝررا٠  ٚؼررر : أَصررو باملهررب ٚال ل     

يتعهٌ أذح١ٝ َٔ لُٝأ ايًك٢ص ٚنإ ااَوٛ ٚبًٝو ٚجرانٛ  برِٖٛ ٜصرهٕٓٛ    

ص ٚؼر  يف َك أ ايًٝر١ يف ا ررِٝا عًر٢  رٜكر١:     111املا١ًٝس أذالَِٗ ٚقا٥أ ؿ

ٟ س يكه  برما دعاشر ٚدعاشتهُاص ؿ  ص111ٜا ٚايه

: بًٝرو ْٚرفراٍ   ملأ دمِ ااَوٛ يف ايكرٕ ايتاشأ ععر َأ ظاؽٝاو اظٝ ا١ْٝا

ٚنررري نحرراا  ٚيٛدرٜررإَٛ ٚشرررتْهبري ْٚٝتعرر٘ ٚ ٚشتٜٛ صررهٞس ظاؽررٝاو       

َأشا١ٜٚ مبع٢ٓ جهٜه: َعر عو حماابو أْوٝا٤س ٚؼا ف أْٗرِ أؼرورٛا ظرعرا٤س    

ٚذكٝك١ َرٛاٖوِٗ الااقر١ ٚعرهّ ْفرٛد عؽررِٖ  ٝر٦ِٗ َعراد ناْر  ايصروب يف          

 ص111شًل جٛ اإلش ام ٚاإلذواطص ؿ

 ص:11ا٤ أٚشأ ٚذر١ٜ أننر ؿنإ ااَوٛ ٜرٜه فف

نترب ٚاالط فررٛيٞ عررٔ ااَوررٛ يف َكي رر٘ اَٗرجررإ َٚال٥هرر١ا ٚعررٔ ا اْررب  

املت رٛم َررٔ ظاؽرٝت٘ ٚا اْررب املُٝررس فٝر٘ ٜكررٍٛ: اايعوكرررٟ شرٝه ايؽررُ  ٚعوررهٙ     

َعررادس  ٕ ايعرراعر َٛجررٛ  يررٝض يف ايهًُرراو ايررر ٜٛقعٗررا بامسرر٘ فرصرربس بررٌ يف 

ؼهق٘ شالَت٘س ٚقه عراػ ااَورٛ شرًُٝاد    َصاذاو ايوٝا  اير دعٌ ع٢ً ايٛاق١: 

 بؽٛا٠ جمٝه٠اص

قاٍ يف اةوع١ َٓاجٝاد ْ ص٘ بًصإ زااف١ ٜكٍٛ: َرا عصر٢ إٔ ٜهرٕٛ عرهَٞ     

ب زا٤ االْعهاٙ اي ٟ ٜٓتعرنِلس ٚقاٍ ًًَٝرر:  ٕ َرا جعًر٘ َت ٛقراد ٖرٛ نْٛر٘ برال        

ظرٌ ةراْٞ ععرر٠     –نُرا دعرٛ  إٔ ٜٛق رأ     –قًبس َٚٔ املهٖغ إٔ اجالد برال قًرب   

١ٓ ٜك ررأ َررٔ قًورر٘ ٜٚأنررٌ بُٝٓررا انت رر٢ بررٛ يري بايهعررف عررٔ قًورر٘ عااٜرراد        شرر

 ص:11ؿ
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اشٓكرررٛا أٚ ظرررٖٛٛا أذرررالّ ايعررروا  ص ُرررٛا املورررهرس ؼرررر  ًًَٝررررس َٚنرررٌ     

 نٛيَٛوض أحبر ااَوٛ باذناد عٔ  رٜل جهٜه  ب أا  ايعوا  املٛعٛ ٠ص

الهٜع١ اير ذً  ب٘ ناْ  األفعرأس ٚقره  ًرب أننرر ررا جررو عًٝر٘ أٟ        

 ْصإ ْٚاٍ أقٌ را ٜصترلص 

ااَوٛ املتُر  اةاو بعٝه َٝال  ع٢ً األا  ٚالايل املوهر ٚاملٓتررر اةرٞس   

ٜصهٔ املا١ًٝس ٜٚ ٗرر بٓراا نًُادر٘ اايورٝض اي اشرها ٚفصرا  عؽرر شرا٥ر ذمرٛ          

 ايتأَرى ٚاةٝٛا١ْٝس ٚناْ  حم١ٓ ًًَٝر أْ٘ ظٗه ٖ ا اي صا  املعُِص

ٜتر٘س ٚشرار َرٔ يغر١ ايصاشر١ ايعوٝرهس       ااَوٛ عاػ نايوازير س ٚافرض عوٛ   

ٚفرررر  ذفرررٛااد عًررر٢ األ برررا٤ ايهوررراا اغرررِ اشرررتالف أَرررسجتِٗ أَنررراٍ فرررايريٟ    

ٚنًٛ ٌٜ ٚبرٜتٕٛس ٚصه٣ ايهٛااث ٚشوح يف ايعُلس ٚدٓرازٍ عرٔ نٓرسٙ نُرا     

 يٛ أْ٘ عب٤ عًٝ٘ص

جا٤ َٔ جٓض بعٝره جايوراد ٚعٝراد جهٜرهادس ٚشراعٝاد  ب اْعترام ذًُٓرا بر٘س ٚو         

عاشرر١ ٚايتٗعررِٝس ٚنتررا  ًًَٝررر ) ااَوررٛ ٚزَررٔ ايكتًرر١( ْررؾ َتُررر  َنررٌ   ٜأبرر٘ بايت

ؼراذو٘ ٜؽررعب دؽرٓٝ ٘س فٗررٛ يررٝض شرري٠ أٚ درمجرر١ أٚ ْكرهأدس ٚيهٓرر٘ غررٛؿ يف     

أعُام ذٝادو َتٓاشًتو ملوهعو ظغال ايٓكا س ٚاذتحراد َرٜرر عًر٢ اأمسايٝر١ يف     

 أٚد ٖٝاجٗا ٚٚذعٝتٗاص

َٚوهعإ انتعر ا ْراا برَٚٝنٝرٛط     ااَوٛ ًًَٚٝر ذاملإ َٚعر إ َٚتُر إ 

املعرف١ٝ فرً  عًُٝٗا ايؽٛاعل َٔ نٌ الراٙس ٖٚر ٙ ذراٍ املورهعو اةكٝكرٝو      

 يف زَٔ ايعوٛ ١ٜ املعاؼر٠ص
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فعنذما فؼلخ يف بذاية دساطاجها يف الظوسبون، وبذأد أمها جعنّفها، وجلومهاا  

األطاش  واربازد    لومًا ػذيذًا علا  ذازا الحريـاري ااري اغظاورك، جشااخ فشا ظاواص       

لنفظااها منا ااًا ًاؿااًا يف عاؿاا ة النااوس باااسيع، ويف الو ااخ  فظاا  ارباازد يف       

 فظها  شاسًا من منطلق  شاءاجها النرري ، وذريافحها اليت دباوصد طان  ع شذاا،   

وحبرها ازباد عن اينو ة اسبرييرية، مل جظحظال  لليا غ ا اا عاػاخ مال النل اة       

زا ازبياااو، وطاااطشد يف فااا   وشياااض  والفناااش  والش ياااة ازباعباااة ا  ػاااةاث ذااا

( Bonjour Tristesse  )ؿااةاا اشبااري أيهااا اسبااضنػااعنحها الظااشدية األو ،  

الاايت فاشاا د بهااا اغؼااهذ الشواساايف الفش ظاايف يف منحـاا  اشب ظااينياد ماان الريااشن    

اغاكيف وطط ع الرية ذازا الفان يف فش ظاا وأوسوباا الاها، والايت أًازد عنوا هاا         

نةري باو  ايلاواس أظاذ ميطظايف اسبشااة الظارييالية       من  ـيذ  لؼاعش فش ظا ال

 يف الؼعش الفش ظيف اغعاؿش اليت يريو  فيها: 

 وداعا أيها اسبضن

 مشظةا أيها اسبضن

 أ خ مظطوس يف ؿفعة الظ اء

 أ خ مظطوس يف ؿفعة  لت من أظت

 ا ك ال ذب و الةيغ يف شنةاجك

 ا ا ذيف الؼفحان اسبضينحان جفـعان عنك بابحظامة

 يها اسبضنف شظةا أ

واا ااخ ذاازر الشوايااة ذاايف الةااذاياد والةااوااري األو  اشباؿااة بفشا ظااواص     

طاااشان الاايت  لةااخ بهااا مااواصين النحابااة الشواسيااة يف اغؼااهذ الؼااةابيف الفش ظاايف      

والعاغيف آ ئاز، والازت جاضامن رهوسذاا مال رهاوس طاين ا اسبات الةاسيظاية علا  ياذ            

لفلظافة الفش ظاية الوشودياة الايت     بشػبيخ باسدو واغخشط سوشيا  فاادي ، واا اخ ا   

ا حع خ العامل مبفاذي ها ومعاغها اغرري  للصذ . وطاط ذازر الةا وساماا الفش ظاية     

الناةري  رهاشد فشا ظااواص طااشان الاايت  الاخ عان اظظاطااها ومؼااعشذا الؼااابة       

الفياكة وذيف جنحت سوايحها واليت مل جحو ل هلا ذزا النصاا اغذورت يف ذزا الاضمن  

ان ذازا احظظااغ اوهاو .. ظياز اغلاو والعزوباة يظاحةذان بايف علا           الـعت:  ا

 عبو اري طوت، أجشدد يف وكل االط ، االط  ازب يو، الشؿ ، اسبضن .
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وبـذوس ذزر الشواية يف ذزا الحو يخ بذأد اسبيا  جحغري متاما عنذ فشا ظواص 

ؼااهذ اااوسيري وذااو ااهااا اسبرييرياايف، وبااذأ ظب هااا الؼاااث الواعااذ يحظاالو ا  اغ    

الشواساايف الفش ظاايف والعاااغيف عااي ذاازر األيريو ااة الشواسيااة ازبذيااذ . وبااذأد ػااهشجها    

ماان   مل جحصاااوص الحاطااعة عؼااش  جفااشن  فظااها وبالحاااليف ظب هااا يظااطل وذاايف بعااذ   

ػغلخ فشا ظواص معظ  النرياد الةاسصين فنحت عنها العذيذ منه  يف  و ذ ،ع شذا

  أًاش،، ظحا  أن أظاذ النريااد  اا       أذ  اوالد األدبية مريشر  جاس  و اا    جااس  

ف   اشب ظينياد مان  اا ا )ان أططوس  أدبية فش ظية  ذ ولذد( ويف جلك الف  عنها 

 طليعيااًا ن ؼبااحالن مو عاااً ااااان األدث والفنااش الفش ظااي ظاا  اااا يف االريااشن اغاكاا 

بوشود أدباء ومفنشين اةااس أمراا  ألاةري     يفوالعاغ يفعل  الـعيذ األوسوب محريذمًا

 الايت  الاخ يف   ،بوفاواس  توطاي ون د  ،وشاان باو  طااسجش    ،ولويع أساااون  ،اامو

شاااسض  ازبو نااوس األدبيااة الؼااهري  عاان   أيهااا اسبااضن ؿااةاا اشبااري طاانة اؿااذاس  

مااان الاااشواسي   غبةاااة، ا اااا ااااان موشاااود يف رلاااك الو اااخ اغرريفاااون(سوايحهاااا )

ياذ، وأ ذسيا    األدث الفش ظايف أمراا  أ ذسيا  ش   الةااسصين يف  والشواسياد اغخلشم  

بوفااااواس، وماسششيااااخ يوسطاااايناس،   تطااااي ون دومااااالشو، وفشا ظااااواص موسيااااا ،  

أدباء فش ظا النةاس من ؿفو  وغبةة اريذ  وماسششيخ دوساغ، و اجا  طاسود و

 لفشا ظواص طاشان.اغعاؿشين 

ولعو  ـة ؿذوس  ؿةاا اشبري أيها اسبضن ، أو  مشظةا أيها اسبضن  اا اخ   

مريذمة لحوذض ذزا النف عل  اغظحو، العاغيف، ففيف ؿةاا اليوم اا ايف راجها اا جةذو ا

دًلخ فحا  يف الرامنة عؼش  من ع شذا أػهش  4591الظادغ من ػهش ماسغ عام 

وأبشص داس  ؼش يف بالدذا ذيف داس  شولياس  وذيف ذب و طبطوطة احةخ خبط اليذ 

ؿاةاا اشباري   ؿافعة ذباخ عناوان الفاخ ومارري ذاو         411عل  دف ذا اغذسطيف يف 

واا خ داس  شولياس  يف رلك الو خ يف   ة اصدذاسذا واغنافظة بينها  أيها اسبضن .

وباا   اػااشين ػااهريين ذ ااا  ااطااحون شالي اااس ، و بش اااس ششاطااي   علاا  أػااذذا، 

فريذ ا حضعخ ذزر الذاس من منافظايها شااسض  ازبو ناوس يف ذاالس طانواد مححالياة       

عشكاخ   4591اشبامع عؼش مان ػاهش مااسغ     من ًال  اؿذاساجها الشواسية. ويف

 Bonjourاغاذن الفش ظاية سواياة      يفواشهاد اغنحةاد يف او من باسيع وباا  
Tristesse.  للغاية فرياذ ؿاذسد ؿاعيفة     اان النصاا طشيعًايف الو خ  فظ  و
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يف رلاك الو اخ ويف ؿاذس     أاي الـع  الفش ظية وأارشذا ا حؼااساً  الفيصاسو  

الفش ظااايف الناااةري فشا ظاااواص موسياااا  ؿااااظت    يفللشواسااا  ؿااافعحها األو  مرياااا

واريذاا مان األع اا       هاش الاذم     و عيفعرياذ  األفاا  و  ؿاعشاء اسبات ،  و   جرييض ،

 يفظذد في  والد  ذزا الوظؽ األدب ،الؼهش  العاغية ادالشواسية النالطينية، ر

بنةااس   ؿاةاا اشباري أيهاا اسباضن     الظاظش ازب يو عل  ظذ  ول ، مؼةها ميلفة  

اا خ في  بااسيع وعواؿا     تاغةذع  الشواسي  يف فش ظا والعامل. يف الو خ الز

آًش طاٍك عل   واظيف الرريافة العامة يف فش ظا والعامل بضمن  يفالعامل الرريافية ذبحف

 تالفلظفة الوشودية، واان شان بو  طاسجش ا  شا ت طي ون دوذو صمن مزذت 

ذا  ظاو    ءيع مبفنشيها وفالطفحها يطشظاون آسا بوفواس ومن ظوهل ا يف داسش  باس

ذزر الفلظفة ازبذيذ  اليت بذأد ربا   ظصات ػاةاث العاامل يف الؼاش  والغاشث.       

وشاءد ذزر الـاةية الؼاابة الفحياة لاحخ   ذازا العاامل الـاعت بظاهولة احابحهاا          

احات لا  أن يناون ذاو طايذ اغو ا  يف        يفو ظشجها ازبذيذ  للوا ل، وبانف سواسا  

وذبولخ فشا ظواص طاشان ب  ليلة وكاعاذا ا  ظب اة أدبياة جناافع      ،رلك الو خ

أبشص ظب اد الظين ا يف رلك الو خ وجـذسد ؿاوسذا أالفاة اواالد وازبشاساذ،     

وبذأد معها طلظلة من اسبواساد، ظح  أن بعض الظياطي  النةاس  ذ افحخاشوا  

شاااسد ش واغخااشط بـااذا حها أمرااا  شااوسط بومةيااذو وفشا ظااوا مااي ان واغ رلااة آفاااس 

سوشيا  فاادي  الاازت ااان محضوشاًا ماان فيناوغ الظاين ا الفش ظااية اغ رلاة الؼااهري         

 بريشيخ باسدو.

ظااو  الفحااا   أظااذاس الشوايااة يف ازبنااوث الفش ظاايف علاا  طاااظو الةعااش  جااذوس 

يـاطعت معا     تالؼابة طيظيو اليت جشافق أباذا األسماو يف اشاصجا  الظانوية والاز    

كاصش أو   تومل يضعض ذزا األماش طيظايو، ومل يظاةت هلاا أ     . الضا  عؼيريح  الؼابة

شاااص ، ا  أن جظهااش فصاا   عؼاايرية طااابرية لااالث الاازت اااان ال     احجاا صم يف محعااة  

 تاغغاش  يفيحوا   أن يغيرش عؼايرياج  ااو طاحة أػاهش بظاةت وطاامح  ومشااضر اغاال        

عل  ػاطئ الةعش جحعاش  االبناة طيظايو علا  اظاذ، الطاالث       للؼاباد مبشافريح . 

لؼةاث ويذع  طرييو يف الةذاية مل جنن لذيها أتر معشفة بعامل الششاا  فهايف مل   ا

دبشث اسبت. اا خ جنظش ا  الششا   ظش  ػك مما جشار يف وكل أبيها، واان 

جعشفها عل  طرييو عنذما طاعذج  يف مجل محاعا  عناذما ا ريلات صوس ا  الؼاشاعيف      
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يف اشاصجاا  علاا   الـااغري مبعااارا  الؼاااطئ وذااو طالاات ظريااو  ػاااث اااان يريلاا      

الؼاطئ  فظ ، جريو  طيظيو: اان طرييو ػذيذ الظ ش ، فاسع الطو  را وطامة 

راااذش ، وينفااشد بنظااشاد جااوظيف بالرريااة، ف، ظااخ ؿااعةح ، مااا يااوظيف باالط ئنااان  

 والشاظة ف ظةةح . 

ويذعو األث مـ  ة األصياء ؿذيرية صوشح  اغطلرياة )أ اا السطان( وذايف اماشأ        

ه  الـيفية، وجنحؼ  طيظيو أن والذذا بهزر الاذعو   مرري  غـاظةحه  يف سظلح

الفصاسيااة يفنااش بااالضواط ماان )أ ااا السطاان( فحـاا   علاا  الو ااو  يف وشاا  ذاازا        

الضواط، وظصحها يف رلك أن ذزا األمش طيؼنو ًطشًا عل  أبيهاا، ومان ذا  علا      

ظياجهااا بـاافة ًاؿااة، لوشااود عريااذ  الااين ا لااذيها شااشاء ظةهااا الؼااذيذ ألبيهااا.   

 الحفنري يف طشيرية للخالق من )أ ا السطن(، وذبولخ طيظيو ا  فحاا   وجةذأ يف

منهاااس  شااشاء ذاازر األصمااة، جظاا ل األاااا يف اسبضينااة، وجااذًن وجؼااشث بؼااشاذة،      

وفص   جوؿلخ ا  ًطة للخالق من ذزا اغ ص ، طو  جظحخذم اظذ، ؿذيرياد 

عشن عليهاا  أبيها الريذام  وذيف امشأ  لعوث جذع  )النش( فحظحذعيها عل  عصو وج

اشبطااة الاايت ساحهااا هلاازا الغااشن، جعااشن عليهااا اح امااة يف بيااخ الؼاااث طاارييو  

و يااام االذنااان بااذوس العؼااا  حذاااس  اااري  األث. واا ااخ طيظاايو مريحنعااة بنصاااا         

ًطحها، فغاشوس أبيهاا لان يظا ر الماشأ  ماا أن ج اا ، ظحا  ولاو اا اخ عؼايرية            

نف  مش  أًش،، وجنصر اشبطاة  طابرية ل ، وطيع و بنو الوطاسو حعادجها ا  ا

)ألناشا( وؼباذد هلاا موعاذًا، لنان      ااا  فاألث بذأد جنهؼ  الغاري  وؼبااو  االجـاا  ب   

يي ةهاا كا ريذا، لرياذ ػاعشد ب  هاا  اماخ بؼايفء لايع مان ظاق أظاذ أن             طييظيو

يريوم ب  وذو الحالعت ب  ذاس الناغ. وبذأد ج اشل يف طبططها لنن ااو ػايفء   

اان يظري يف االدبار اآلًش، األث والنشا محعا ريان عنذما جفاشئه اا )آ اا السطان(    

بظاشعة شنو ياة    اليت جنحظش ػاشظًا لل و ا ، ويف اسباا  ساةاخ طاياسجها و ادجهاا      

أدد بهاا ا  أن جنعااش  عاان الطشيااق ازبةلاايف الاازت اا ااخ جظااري فياا  وجظااريط يف  

اهلاوية، وجعلق طيظيو علا  اسباادس اغيطا  بريوهلاا: لرياذ أرهاشد لناا )آ اا( ماذ،          

بهزر النهاية اغ طوية رهشد  ذس  فشا ظواص األاياذ  علا  الحعلياو     جعلريها مبوجها.

 ظااواص طاااشان بذ ااة ا فعاااالد ومؼاااعش   النفظاايف للؼخـااياد، و ااذ وؿاافخ فشا  

طيظيو ومهذد هلا طةيو الحؼاعت، فاارا الةطلاة جعاا يف أظاطايع ومؼااعش أ روياة        
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محنا لة. وظبعخ فشا ظواص بهزر الشواية أن جذًو عامل الشواية من أوطل أبوابا ،  

وارا اا خ  ؿةاا اشبري أيها اسباضن   اذ منعاخ ؿاوس  اسبياا  متض اا ًاؿاا بهاا         

جعصاض   أبحظاامة ماا   لظااسذ يف ذازا الانف، فاان الشواياة الحالياة هلاا         شاشاء اسباضن ا  

 دومينيااك  بطلااة الشوايااة وذاايف طالةااة يف معهااذ لاااداث فريااذد أًاذااا يف ظااادس       

ميط ، مما شعو أبويها يعيؼيان ظيا  سجيةة، اصاء رلك مل جظحطل ذيف أن جحع رو 

 اشاس   فظاها بطا اة    الظ م واسبضن الزت جريطشر اسبيا  اليومية، ار أ هاا جؼاعش يف   

ظيا  مشظاة ومان ذا  فهايف ذبااو  أن جواشا  الوا ال علا  ااري اغا لو  فحةعاز عان             

طبذساد جغيةرها عن وا عها، وجنريزذا من سجابة اسبياا  وجظاّل   فظاها ا  ؿاذيريها     

بشجااشان دون أتر اذاااس  أو جفنااري. ويحااواجش ؿااذوس سواياااد فشا ظااواص طاااشان بعااذ      

،  4591ػهش يف طانة     يفظبذ ، 4591 ابحظامة ما  ، 4591أيها اسبضن    مشظةًا

،   ليو 4511،  ظاسغ الريلت  4514،  الغيوم الشاسعة  4595 ذو ذبة  بشامضا؟  

 ،  ؿاااوس  4511،  كااشباد صس اااء يف الريلاات    4515ماان الؼاا ع يف اغاااء الةاااسد     

،  بيا و يف العؼات ،  الفاشاؾ الؼااظت ،  النلات النااس        4511شا ةية صبهولة  

،  ظااااشث كااااصش   4519،  عاؿاااافة طاااااانة  4514،  اغااااشآ  اغخلااااةة  4511

، 4551،  اغااشآ  اغؼااشوًة   4551،  اهلاااسبون اغضيفااون   4515،  ال لاايع  4511

وؿوسد فشا ظواص الناغ الزين ؿادفحه  يف سواياجها طاواء  . 4551 وساء النح   

أوطاط النؼش واغظاشا  عل  الؼاطئ الالصوسدت أو يف ازبامعة أو يف الؼاسع أو يف 

ومنحاااذياد األدبااااء، ومااان ذااا  وكاااعخ أؿاااةعها علااا  ازباااشا الااازت مل يناااذمو يف   

و ااذ متيااضد فشا ظااواص طاااشان يف  عـااشذا، وذااو مااا طاااعذ علاا   يااام ػااهشجها.   

و ااذسجها علاا  الحعااةري عاان أد  اغؼاااعش      األطاالوث، بةظاااطة احاباجهااا الشواسيااة  

واكر ولعو رلاك ثراو طاش رياوع     وبظيط أ يق  يفاح ظا ية، يف أطلوث االطين

حبنا  عناؿاشر   ااا  ا يفػهشجها اناجةاة سواسياة يف عـاش ػبانر فيا  اح حااط األدبا       

ا  النارري مان الغ اون والحصشيات، وحبنا  أن      ااا  االرريافية والفنشية اغحنوعاة  

 اسئ ذزر الف   اان يلص  ا  الةظاطة والوكوا يف رو مشظلة اجظ خ باالحطوس  

بااسيع بهازا اغنصاض    يف  اذح اخ األوطااط الرريافياة   و اذ  ، يفوالحننولاوش  يفالـناع

الواعاذ  فشا ظاواص طااشان ا  دسشاة أن النارري      الؼابة ازبذيذ للناجةة  يفالشواس

من النرياد سأوا يف احابحها ػيئا من أػعاس )بودلري( أو )بو  أيلواس( ودبذس احػاس  

 النةريين. ذنا ا  أ ها  ذ اطحوظخ عناوين أع اهلا من ذزين الؼاعشين 
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ماان ًااال  منصضذااا الشواساايف وظياجهااا الةوذي يااة   ذبولااخ فشا ظااواص طاااشان   

حبياجهاا   يف العةاز  ا  سمض لؼةاث ياسع ال مظحريةو ل ، لريذ رذةخ بعيذًااشباؿة 

، لننهااا اا ااخ جنحاات ب طاالوث ساساال، وبش يااة جحصاازس يف أظاطاايع       اشباؿااة

ة صمنياة مه اة يف ظياا     مشظلا الناغ، لريذ عيرد افحا  مشاذرية عن أظاطيظها يف 

اليها. اا خ  يفمواسبة أو رال  يف وش  العاسلة اليشواصية اليت جنح  تدون أفش ظا 

مح ذش  ب طلوث احراث وأدباء  فظ  اا خ ساسعة، لننها يف الو خ  جنؼش  ــًا

أمرااا  طااحا ذا  وفريشينيااا وولاا  وساطاا  واولييااخ واريذاا  ماان النحاااث. ا هااا  

بنااو شظااذذا  ماان أع اهلااا  ذاسلااة واحةااخ الناارري   ابذاعيااة   دًلااخ يف فوكاا 

 وسوظها.

مان احات الظاري الغريياة ذاو طاري  طااس          ًالفشا ظاواص أيلاا احابا   ا ا أن  

س  وذبااخ ذاازا العنااوان طاااسد فشا ظااواص     بش اااس  طاااس  بش اااس كااعنة ال جحنااشر    

طاشان يف طياظة ًاؿاة محخيلاة يف ظياا  الفنا اة الفش ظاية الؼاهري طااس  بش ااس،         

أن فشا ظاواص  ها الزاجية اليت شاءد عل  ػنو ماساة سطاالة ربيلاخ فيهاا     عي طريج

ذنا  سطاسو محةادلة بينها وب  طاس  بش اس بين ا األمش ال  ال يعذو اال أن ينون 

 يف ًيا ، و ذ بذأجها طاشان بهزر الشطالة: ًيااًل
اااو الظااري واغاازاشاد     ااشأد جريشيةاااً  يفطاااس  بش اااس.. أعحريااذ أ اا    يفعضيضجاا 

والـوس واألؿذاء اليت احةخ عناك، أو ؿاذسد بريل اك بعاذ سظيلاك مناز أاراش        

بذأ بها وال ظح  بفنش  منك، أمل  ، ذيف ارري  ومحنوعة، ولنينمن طح  عامًا

، ومجيعهااا ضبشااااد جحص اال ظااو  وشااود .   تفحلااك الفنااش  اا ااخ ماان عنااذ  

الايت   و فظاها باة با  فشا ظاواص    وجظري الظري  عل  ذازا الان ط مان األطائلة واألشو    

جحري ف ػخـية الفنا ة الؼهري  وجشد ذيف بنفظها عل   فظاها يف ًطاباجهاا اغاساة    

 اغنو ة هلزر الظري .

محريلةااة منااز طفولحهااا الاايت عاؿااشد فيهااا اسبااشث    اشباؿااة اا ااخ ظياجهااا  

عاػااخ لفاا   يف مذينااة ليااون  ةااو أن جنحريااو ا  باااسيع لحلحعااق      ، العاغيااة الرا يااة 

الظااوسبون، ولناان معاؿااشيها يريولااون ا هااا اا ااخ منةهااش  حبيااا  باااسيع الليليااة  ب

أارش من الذساطة يف ازبامعة اليت مل جنصر فيها أباذا. ا اا اػاحهشد فشا ظاواص     
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جحعلق بالؼةاث واسبشية والعضلاة والريطيعاة مان شا ات      وعادطاشان بحعشكها غوك

مرريفااا  414ة، واا ااخ كاا ن بعااض النرياااد واغاارريف  والعال اااد العاطفيااة اغحريلةاا

و عوا عل  عشيلة لذع  ظق ازبضاسشي  يف جريشيش مـاريذ  عاام    فش ظيًا وااجةًا

، ا ا طاذ خ عل  طشيريحها يف مظااذشاد الطلةاة الايت ظاذذخ يف بااسيع      4514

 .4511يف مايو 

محلحاا  فشا ظااواص بااذاًل ماان أطاا  أبيهااا اسبرييرياايف وذااو  الاازت   طاااشان لرياات و 

اظااذ،  طاااشان أًزجاا  فشا ظااواص ماان ػخـااية     عاس، اطاا  مظااح اااواسيض، ذااو  

  للشواسيف الفش ظايف ماسطايو بشوطاخ،    اللاسل الةعز عن الضمنػخـياد سواية  

ذاااو فشا ظاااواص ااااواسيض، وذااايف طاااليلة عاسلاااة بششواصياااة،  هلاااا  يفطااا  اسبرييرياااالوا

والعؼاشين   تباسيظية، ااذولينية، ولذد يف  شية ااشاس  الفش ظية يف اسباد

وذو  فع اليوم الزت ولاذ فيا  شاان باو  طااسجش ولنان  ةاو        . 4599من يو يو عام 

شاا . مل ربحلا     يذع طوصان وأخ  جذع ولفشا ظواص أًخ والدجها برالذ  عاما، 

. يف رلاك الو اخ   ظذاذة فشا ظواص عان ظذاذاة طااسش الفحيااد بنااد العااسالد الرشياة       

ث والحا صم يف ؿا ي    و ذ لعةخ اسبشث العاغية الرا ياة دوسًا مه اا يف صسع االكاطشا   

، فوالااذذا اااواسيض  لاا  عؼااش  ػااهوس يف ظـاان ماااشينو أذناااء اسبااشث    عاسلحهااا

العاغية الرا ية ذ  عاد ا  بيح  وجو  اداس  أظذ اغـا ل يف مذينة طان مشطاالن يف  

  مرياطعة الذوفينة.

ا  عاغا  فةاذأد جنحات لا ،     فشا ظواص طاشان شزث اغظشا  4511عام يف  

مظااشظياد متيااضد حبواسذااا اغااحرين ذاا  أؿااذسد صب وعااة ماان   ظيااز  ااذمخ بلاال

، 4511) شوا الشوا( عام اا النحت من  ةيو الظري  الزاجية أو اغزاشاد بذأجها ب

و)ماال أس  الاازاشياد(، ظيااز جحعااذس طاااشان فيهااا عاان مشظلااة الحعاطااة الاايت        

علاا  عاػااحها يف الر ا ينياااد ذبااخ وطاا   الن،بااة اغضمنااة الاايت دفعحهااا ا  الاا دد  

 حه  بهاا اغطاا    امحعة أو طعاد . و تدون أن جؼعش ب من واسبا اد الليلية  تالنواد

 ها لرييخ بعض العضاء يف اظياجها يف اغظحؼفياد واغـعاد. وجريو   يفا  أن جريل

ؿذا حها مل الشسيع الفش ظايف ماي ان الازت اسجةطاخ معا  بعال اة اشيةاة وؿافحها         

بحعاااةري ااااامض ذاااو )احًاااالق يف عاااذم احًاااالق( وذااازا اؿاااطالا يةاااذو فيااا    

يف الظانواد   باذأد جظاوء  الحنا ض والغ ون. واا خ ؿعة فشا ظواص طاشان  ذ 
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لظاااد ضباا حهااا بحه ااة الحهااشث      دسشااة أ هااا مل جظااحطل ظلااوس ش   ااألًااري  

، وظن  عليها بالظصن مل ايريا  الحنفيز وجوفيخ يف الشابال  1111عام  اللشييب

، و ذ سذاذا الشسيع شا  ػريا  بريولا  ) مباود   1111والعؼشين من طةح ي عام 

من أغال احابهاا وأاراشذ  س اة، وأظاذ       فشا ظواص طاشان ًظشد فش ظا ػخـًا

 ػوامخ ظياجنا األدبية(.

فرياذ أعطاخ طااشان لةاو  طااسجش أذ ياة        ،ظو  ؿذا حها زبان بو  طااسجش و 

. اا اخ رباشط معا  ااو عؼاش       ًاؿة يف أواًش أيام  بعذما أؿةر أع ا  متامااً  

 أيام ا  اغريه  ومتظك بيذر ظح  يـاو ا  طاولاة ازبلاوغ. وااان ازب يال يارين      

عليهاااا ذااازا الحـاااش ، واا اااخ جؼاااعش مبحعاااة عصيةاااة وذااايف شالظاااة يف ظلاااش    

لناجاات األعظاا  يف فش ظااا الاازت مااال ظياجهااا وػااةابها األو  ب ع الاا  احبذاعيااة   ا

اغاااومع ًاؿاااة يف صباااا  الشواياااة وذاااو ؿااااظت  الغرياااان ، و دسوث اسبشياااة ، و  

 ، واريذا من األع ا  احبذاعية الشواسية واغظشظية. واان أيام أن بذأد الفاكلة

سيع الها ويغطا  علا  ااو    فشا ظواص طاشان ابذاعها اان اط  طاسجش ثال با

 ما عذار من النحراث.
ظو  اسبواساد اليت أششيخ معها جريو  فشا ظواص ظو  ذازا اسباواس الطشيا      

، اناخ ال  عايف األو  الزت أشش، م يفاللرياء الـعف أراش شيذًابعيذا عن اسبضن، 

يف ظذيراا   يفيعااا  ًاػاااب يف، ا ااا  ريااو  عاااد ، اااان الـااعف يفصلااخ يف منااض  أذلاا

أو ساةاة يف الح جا   ال صالاخ دفيناة.      اظظاطااً  تفا يري  سمباا عناذ    مؼنلة الح ج  ،

بااذأ ا اسبااذيز يف الـااالون الـااغري واااان باااث الـااالون ال صا   ـاا  مفحااوا       

: بفلاولية ااةري  وماا    وذيف دبشث الريةعاد عل  سأطها. فظ لين يفوانخ أس، أم

، ال، ، ال، العلاا  الفااوس: ظريااًا يفالاازت شعلااك جااحصه  ا  األدث؟ واا ااخ اشاباااج

ااس ة يف اللاعك، مان وساء بااث     يفأعش ، أعش  الظةت؟ وظ  سظو وشذد أم

مل أمتنن من جاش  اغناان، أسدد    طفة أسدد الزذاث، لنينآالـالون: آر أ ا 

ليااك اياا  اا ااخ دبيااة  عاان أطاائلح  باانفع طشيريحاا  يف الح جاا   .       اأن أطااح ل 

؟  مل أاان  يفك معا ذازا الششاو، أال دباذين رلا     ف ؿةخ بالذذؼة:  آر ااان ساسعااً  

 يفبعذ ظا  كاعنخ معا    ، لنينيف ذ أؿةخ بالح ج   مرل  يف اشاباج أعش  أ ين

 ظو  أموس أًش، . يفوالذج
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 وظو  ازبنع ألري  معها ذزا اسبواس أيلًا.

ظواس مل فشا ظواص طاشان ظو  ازبنع يف األدث، ط هلا أظذ احملااوسي    يف

 بريول :

       العال اااد باا  ازبنظاا  اال أن   ماال أن االةيااة سواياجااك اشاميااة وجحناااو

مرياطل شنظاية مةاػاش  اال في اا  اذس. ذاو ذازر الشصا اة         اغالظ  أ ها ًالية من أتِّ

 األدبية عاسذ  لنو ك ااجةة مشمو ة أم أل ك امشأ ؟

ماان ذاازر   يفشبلااو احاباااج  ًاواظااذ ًاو ااذ أشابااخ طاااشان: باا ن ذنااا  جفظااري     

 .اناجةة واا ظا ة يفأظ م  فظ الحفاذاد وذو أ ين
 أ خ ارن ااجةة ضبافظة؟ 

واال لنااان  يفأبااذا الااحعف  أو الح ااشد ال يرياطااان مبريياااغ الؼاانو النحاااب  

، مجيال احرااث ازبانع احرااث مح اشدون وذازا لايع ؿاعيعا أباذاً           عذَّ علينا أن

من  ا شأ ػيئًا بعض الشواياد ازبنظية، ومن باث النريذ أشذ أ ين أ شأ أظيا ًا أ ين

 يز الؼنو ومن ظيز اغل ون.من ظ يفعـش االعبطاط األدب
   سوايحاك بعاذ ايااث أو     بطاالً  يفولنن مارا جفعل  يف سواياجك عناذما يلحريا

 بعذ ًـام طويو يف منان منعض ؟

أفعااو مااا اااان يفعلاا  فلااوبري وااارير ماان اةاااس األدباااء النالطاايني  يف     

مال عؼايريها يف جلاك اشبلاو       ت. فعنذما مجل فلوبري بطلح  اثا بوفااس يفالريشن اغاك

 ،وساا يـااا  ازباااذاو  وأوسا  الؼاااصش والغياااوم ، طااال اغؼاااهذ ،الشيفياااة الناسياااة

يف وؿ  مؼهذ العاػري  أاراش بنارري مان احرااث ازبانع       واان بزلك باسعًا

ويـاافون باا  أد  الحفاؿاايو.   ،اغهووطاا  بهاازا النااوع ماان النحابااة داًااو اغخااذع   

وذاايف أن ال أظااذ حباشااة غعشفااة مااارا    وبظاايطة شااذاً  فهنااا   اعااذ  أطاطااية شااذاً 

)ازباانع يف األدث الفش ظاايف ازباااد، ط سشااو ماال امااشأ .  تأ يفؼباذس عنااذما ؽبحلاا 

 .(2229ينايش  92العشث العاغية، 
العذيااذ ماان النحاااث العااشث ماان األ اااس    انظااواص طاااش  طاااس علاا   هااض فشا  

مبريذساد  والزاوس، واا خ أع اهلا احبذاعية و هصها ازبذيذ يف الح شد والعةز

ا عنظااخ ظيااز  ،اسبيااا  سايااض  للعذيااذ ماان الناجةاااد يف الظااري علاا   هصهااا   

ًاال  فا   اشب ظاينياد وباذأ رهاوس       يفأع ا  فشا ظواص طاشان عل  الظشد العشبا 
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 يفأع اااا  الح اااشد مااان شا ااات اغاااشأ  يف أع اااا  الناجةاااة اللةنا ياااة ليلااا  بعلةنااا     

 لناجةاة اغـاشية ؿاويف   وااد  الظا ان، وا  توالناجةح  الظوسيح  اوليخ ًوس

وكاعن احابااد اغااشأ  يف واشهاة اغؼااهذ     يف، وذ اا اللااواج ، وأليفاة سفعااخ عةاذ ال 

يف بحؼاةههن بفشا ظااواص طاااشان، ظحاا  أن النرياااد أطلريااوا أاهااا علاا  ليلاا  بعلةناا 

مح  احابة الفاشاؾ ا اا    د، وطشعان ما بذأبوؿفها فشا ظواص طاشان الؼش 

بعاض النحااث مان صباايليف ذازر الفا          ا  اان يطلق عليها العرياد جظهش يف أع

  واريذا النظاس  الظوداءو   أ ا ظش  واا خ اظظان عةذ الريذوغ يف مـش أمرا  

من األع ا  اليت شعلخ اظظان عةاذ الرياذوغ ذاو مفصاش ذازا اللاون مان النحاباة         

الـاااسًة يف رلااك الو ااخ الاازت اا ااخ فياا  النحابااة الظااشدية جااشصا ذبااخ وطاا     

او من عةذ اسبلي  عةذ ال واارير مان النحرااث اغعاؿاشين يف     الشوما ظية عنذ 

 .رلك الو خ

ومرااو مااا ظااذس ماال اةاااس اغؼاااذري ماان األدباااء ودًااو  ػخـااياجه  عااامل     

الظين ا فريذ  ذمخ اغخششة ديان ااوسيع فيل اا يحنااو  ظياا  فشا ظاواص طااشان       

هااا ازبذيااذ بعاذ أن  ااذمخ فيل هااا عان اغغنيااة الفش ظااية اديااز بياا ، واااان فيل    

)طاشان( اليت لعةخ بطولح  اغ رلة الةاسعة والناجةة طيلفيف جظحود والازت يشؿاذ   

ظيا  الناجةة الفش ظية اغعشوفاة واغارري  للصاذ  فشا ظاواص طااشان، و اذ أػااسد        

طبششة الفايل  ا  أن الفايل  ذاو اذاذاء ا  سوا ذازر األديةاة الايت أملاخ ظياجهاا          

و  )ؿةاا اشبري أيها اسبضن( ظ  فصشد طاشان سفيرية لالظضان، منز احابها األ

 نةلة ظرييريية يف عامل النحابة واألدث و ذ أبذد منز الةذاياة اطحظاالمها للعاضن    

الزت اًحاسج  ؿذيريًا هلا ال عذوًا. وا  ها جنة د منز اا خ مشاذرياة با ن سظلحهاا    

ياس بناو  مل اسبيا  لن جغ شذا األظالم الوسدية بو طحنون احباسًا ملنيًا كذ الح

ما ذب ل  ذزر اغغامش  من ؿاعاث وجعريياذاد. احةاخ طااشان احابهاا، وساا  أن       

اظباصر مل ؼبحض منهاا طاو، نا ياة أطاابيل اال أ ا  أعطاذاا الؼاهش  والنصااا ماذ،          

الع ش، منز اؿذاس أو  ميلفاجها جغريد ظيا  فشا ظواص الـغري  بالنامو لحـاةر  

ة يف او أ طاس العامل، ظح   يو أ هاا  ااجةة اةري  ذبحفيف بها األوطاط الرريافي

اطااحريةلخ أطااحريةا  اغلااو  يف أو  صياااس  هلااا للوالياااد اغحعااذ  األمشينيااة ولناان   

النهايااة الاايت ػااهذجها ظيااا  طاااشان اااان  هايااة م طااوية للغايااة، ار أ هااا عا ااخ         
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ومشكخ وطصنخ ومن ذ  جوفيخ يف رو أوكاع  فظية ومعيؼية ؿاعةة للغاياة بعاذ    

ا وؿعحها يف الؼشث واغيظش واري رلك من بريياة اغوبريااد وا  هاا    أن أ فريخ ماهل

اا ااخ جؼااعش بعريااذ  الااز ت دبااار ذاازا اسبااضن الاايت ػاانلخ مناا  ذاازر اللااصة        

الني، يف العامل. وازبذيش بالزاش أن او من ػاذذ ذازا الفايل  بالناماو أو    

ماان ًااال  لريطاااد معينااة أذناا  علاا  بشاعااة جظااحود يف جري ااف ػخـااية فشا ظااواص   

ان ماان  اظيااة الؼااة  النااةري أو  ااي  الـااود وطشيريااة النطااق أو ظحاا  جعااابري طاااش

الوش  وظشااد ازبظذ وأطلوبها يف محو الظيصاس  اليت مل جنان جفااس  ياذذا.    

وذنا  من جو ل فوص طيلفيف جظحود جبااسض  أوطاناس عان ذازا الاذوس متاماًا ا اا        

رلاة عان دوسذاا    ظذس مل صميلحها ماسيون اوجاياس اليت فاصد ب وطناس أظظان مم 

 يف فيل  الـةية الـغري  ظ  شظذد ػخـية اغغنية الفش ظية اديز بيا .

و ذ ؿذس عن فشا ظواص طاشان العذيذ من النحت جناولاخ أع اهلاا وظياجهاا    

اغؼااهوس   أبشصذااا احاااث الـااعفية الفش ظااية اغعشوفااة ماااست دومينيااك لااولييفش      

بالنحاباااة عااان الظياطاااي  والفناااا   واألدبااااء يف ششياااذ  ليةرياطااايون الفش ظاااية  

جناولااخ فياا  الناجةااة أع ااا  طاااشان وظياجهااا العاطفيااة والعامااة و ض هااا وششأجهااا   

واغوشة ازبذيذ  لاالدث والظاين ا يف فش ظاا اباان رهاوس طااشان. وبعاذ ااو ذازا          

لق والنصاااا جنحهاايف طاااشان بريوهلااا: ا اايف    اغؼااواس الطويااو يف عااامل النحابااة والحاا    

مح اااذ  ماان أ اايف  ااذ جغااريد، ولناان لاايع لااذت ا طةاااع باا  يف  لااصخ وفه ااخ     

الؼاايفء الناارري، وا اايف ألجظاااء  ان مل أااان يف الرامنااة عؼااش  أاااضس معشفااة مااين  

اليااوم، علاا  اااو ظااا ، انااخ ظينهااا أارااش ذريااة بنفظاايف وب ظناااميف، وأع ااق   

ان وطاعين  ااا  ولنان مريحانع . يف ػاةابيف ا    جـ ي ًا، يف العؼشين  نون م ددين،

اا ااخ األمااوس واكااعة واااان ذنااا  لطفاااء وأػااشاس، ويظاااسيون       اااا  ااو  رلااك ا 

وثنياااون. أػاااياء بظااايطة شاااذا، ولنااان يف االياااة الوكاااوا، را  أماااش ياااذعو         

لإلط ئناان. عـااش اليااوم يلفا  الغ ااون  لااياًل. ااو ػاائ مؼرااوؾ مال ذاازر العةاااد      

ةر  ـاا  الناااغ ماان الحااابع  والنـاا  اآلًااش   لل ااا  الاايت أكااعخ ال جطااا . أؿاا  

محعـةًا، مل جنن األماوس ذنازا يف اغاكايف. بياذ أن الظاعاد  ماا جاضا  جا جيف مان          

النحابة، الظعاد  وليع اسبضن الزت باذأد با  ظيااجيف األدبياة، اآلن جؼاعش حبياا        

 شذيذ  وبذفق ظيوت شذيذ مل ابذاع او ططش واو ؿفعة واو احاث.



 دراسات
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 مدخل إلى الجحلٌل التنٌوي للمحكٌات
 

 :1مدخل إلى الجحلٌل التنٌوي للمحكٌات

ال ميكو حصز احملكّات يف العامل. فًهاك أَاًل تهُع كبري يف األجهاس، َاليت تتُسع، يْ 
نفسًا، عمى مايّات خمتمفة كما لُ أى كن مادة كانت مهاسبة لإلنساى لكْ متهحٌ 
حمكّاتٌ: ميكو أى ِقُم احملكْ عمى المغة الُاضحة، سُاء كانت مكتُبة أم شفًّة، َعمى 

تحزكة، َعمى احلزكة، أَ عمى خمّط مهظم مو يذٍ املُاد كمًا،الصُرة الثابتة أَ امل

د ثرجمة:  ٌّ  د. غسان الس

 

 روالن ةارت
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ٚاحملهييييٞرذيف ييييورةرا٭اييييةٛا٠ررٚاذتهيفٜيييي١رارتواؾٝيييي١ررٚاذتهيفٜيييي١رررررر

ٚايكص١ررٚاملًر١ُررٚايتيفاٜخررٚايرتاجٝييٜيفررٚايييااَيفررٚايهَٛٝييٜيفررٚاملييوذ١ٝررررر

اإلمييف٥ٝييييي١ررٚايًٛذييييي١راملواييييي١َٛر ٚضتييييئرْؿهيييييور ًٛذييييي١رايكيٜيييييي١ر ٚااييييي٫ٛرررررر

قيف٥عرررٚاي2ٛيهيفا يفتشٝٛ(ررٚايواِرع٢ًرايزجيفدراملًٕٛررٚاييُٝٓيفرٚزتيفيسرايشعب

املختًؿ١ررٚاحمليفدث١.ر يفإل يفؾ١رإىلرذيوررٚحتي رٖي ٙرا٭ايهيفٍراييحر٫رذصيور ييفررررررر

تكوٜبيًفررؾإٕراحملهٞرذيف ورةرنٌرزَيفٕرَٚهيفٕررٚةراجملتُعييف رنًيٗيفلريكييرررر

 ي راحملهٞرَعرتيفاٜخراإلْييف١ْٝرْؿي٘رر٫رٜٛجيررٚملرٜهٔرٜٛجيرقطرايعبرَئررر

ُيفعيييييف رايبشييييو١ٜررردٕٚرذهيفٜيييي١لرؾًهييييٌرايةبكيييييف را٫جتُيفعٝيييي١ررٚيهييييٌرادترررر

ستهٝيفتٗيفرارتيفص١ر ٗيفررٜٚتِرغيفيبيًفرايتي ٚمراملشيرتىر ي ٙراذتهيفٜييف رَئر ي٬ٍررررررر

(:ر٫رٜأ ي٘راحملهيٞريييٮد ررر1 ْييف رٜٓتُيٕٛرإىلرثكيفؾييف رشتتًؿي١ررٚذتي٢رَتٓيفق ي١ رررررر

ادتٝير ٚرا٭د رايي٧ٝ:راحملهيٞرَٛجيٛدرنٛجيٛدراذتٝييف٠رر٭ْي٘رعييفملٞررٜٚتحييفٚزرررررررر

٪دٟرعيفمل١ٝراحملهٞرإىلرؾكياْ٘ريي٫يتي٘ رٖٚيٌرررايتيفاٜخررٚايثكيفؾيف .رؾٌٗرٜٓبػٞر ٕرت

ٖٛرعيفّرإىلرداج١ر ْ٘ر٫رٜيعٓيفرإ ييفؾ١ر ٟراي٤ٞرعٓي٘رايًيِٗرإ٫ترايتٛصيٝـراملتٛا يعررررررر

يبعضر ْٛاع٘ررَثًُيفرٜؿعٌر ذٝيفْيًفرايتيفاٜخرا٭د ٞ رٚيهئرنٝيـرميهئرايٛقيٛفررررر

ع٢ًرٖ ٙرا٭ْٛاعرْؿيٗيفررٚنٝـرْ٪اسرقيفْْٛٓيفريتُٝٝزٖيفررٚايتعوفرإيٝٗيف رنٝـر

 يييعرايوٚاٜييي١رَكيف يييٌرايكصييي١ررٚاذتهيفٜييي١رَكيف يييٌرا٭ايييةٛا٠ررٚايييييااَيفرَكيف يييٌررررْ

ايرتاجٝيٜيفر ٚذيثرذييور ييـرَيو٠(رَئردٕٚرايعيٛد٠رإىلرعيٛذدرعييفّ رٖي ارايُٓيٛذدرررررررررر

صتيييٙرةرنييٌرَيييفرٜكيييفٍرعيئر نثييورا٭اييهيفٍراييييود١ٜر صٛصيي١ٝررٚتيفاغتٝيي١.رررررررر

ايةٛ(رريهئرررٚ يفيتيفيٞرعتلريٓيفرا٫اتُواارةراٖتُيفَٓيفر يفيشهٌراييودٟر َٓ ر ا

ٖ ار٫رٜعينرايتخًٞرعئر ٟرمُيٛلريٓييفرةراذتييٜ رعئراحملهيٞر  اٜعي١ر ْٓييفرإزا٤ررررررررر

ٚاقع١رمشٛي١ٝررَٚٔرايةبٝعٞر ٕرت عرايب١ٜٛٝٓرايٓيفاي١٦ررةرصيياراٖتُيفَيفتٗييفرٖي اررررر

ايشهٌ:ر ٫رٜعينرٖ ار ٕرٖ ارايشهٌراييودٟر٫رٜزاٍرٜيع٢رإىلراإلذيفم١ر هٌر

ًييفٕ"راي ٟرتٓبثيلرعٓي٘رتًيورا٭ْيٛاعرٚاييحرررررر ْٛاعرايه٬ّرعربرمتهٓ٘رَٔرٚصـر"اي

رميهٔرتٛيٝيٖيفراْة٬قيًفرَٓ٘ 

                                                 
2
رزتيفيسرايشعبرايوَٚيفْٞرايكيِٜر٫ْتخيف رنبيفاراملٛظؿنيرةراإلداا٠رٚايك يف٤ ّ(.رر 
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 َيييفّرايعيييدراي٬َتٓيييفٖٞريًُرهٝيييف ررٚتعيييدرٚجٗيييف رايٓعييورايييحرميهٓٓيييفررررر

اذتيييٜ رعٓٗيييفرةرٖيي ٙراحملهٝيييف ر ٚجٗيي١رْعييورتيفاغتٝيي١ررْٚؿييي١ٝررٚاجتُيفعٝيي١ررر

ٛايٛارايي ٟرررٚعوق١ٝررٚمجيفي١ٝررإخل....(ررظتيراحملًيٌرْؿيي٘ررتكوٜبييًفررةرَٛقيعرارررر

ٚجيييرْؿييي٘ر َيييفّرَيييفرةرايًػيي١رَيئراييٛاذرؾيييع٢رإىلرااييتخ٬ رَبييي ريًتصييٓٝـررررر

ٚموٜك١ريًٛصـر ُٔرٖ ٙرايؿٛ ٢رايعيفٖو٠ريًوايف٥ٌ.رٚيهٞرْبكي٢رعٓييراملوذًي١رررر

اذتيفي١ٝررةرٖ اراجمليفٍرريكيرعًُٓيفرايشه٬ْٕٝٛرايوٚ ررٚ وٚ ررٚنًٛدريٝؿيٞرر

يفرزتييودرنيي٬ّرؾيييفاؽرعيئراييرتاٚ ررنٝؿٝيي١رذصييوراملع يي١ًرايتيفيٝيي١:راحملهييٞرإَيير

 ذياثر٫رميهٓٓيفررةر ٟرذيفي١رراذتيٜ رعٓٗيفرإ٫رإذارعيْيفرإىلرايؿٔررٚاملٖٛب١ر ٚر

(رر ٚر ْييي٘ر2عبكوٜييي١راييييييفادر امل٪ييييـ(رٚنيييٌرا٭ايييهيفٍرا٭ايييةٛا١ٜريًُصييييفدؾ١ ر

ٜشييرتىر صييٛا٠رعيفَيي١ررَييعرستهٝيييف ر  ييو٣رر بٓٝيي١رقيف ًيي١ريًترًٝييٌررٚحتتيييفدرإىلرررر

ٛر ٠ر يينيرَيييفرٖييٛرصيييؾٟٛرَعكيييررٚتييونٝ ررر عييضرايصييربريهشييؿٗيفلر٭ٕرٖٓيييفىرٖيي

 عكيرر٫ٚرٜيتةٝعر ذيرتونٝبر ٚر إْتييفد(رذهيفٜي١رَئردٕٚرايعيٛد٠رإىلرَٓعَٛي١رررررر

 ؿ١ٝرَٔرايٛذيا رٚايكٛاعي.ر ٜٔرْبر ررإذٕررعٔر ١ٝٓراذتهيفٜي١ رادتيٛا رٖيٛررررر

دٕٚراييوررةراحملهٝيييف .رٚيهيئرٖييٌرصتيييرٖيي ٙرايبٓٝيي١رةراحملهٝيييف رنًييٗيف ررررررر

تؿكٕٛرع٢ًرؾهو٠رايب١ٝٓراييود١ٜرر٫رٜيتةٝعٕٛررَعرنثريرَٔرايشيفاذنيراي ٜٔرٜ

ذيوررايتييًِٝر إ عييفدرايترًٝيٌرا٭د يٞرعئر ْيٛاعرايعًيّٛرايتحوٜبٝي١:رإْٗيِرٜتحيو٩ٕٚررررررررررر

ع٢ًراملةيفيب١ر تةبٝلراملٓٗخرا٫اتكوا٥ٞرارتيفيصرع٢ًراييودررٚايبي٤ر يااا١رنٌر

ٝ ٔرر ٚرإىلرعصيورَعينيرر ٚرإىلرزتررررر تُيعرَييفرررراحملهٝيف رايحرتٓتُيٞرإىلرجيٓسرَعي

ي٬ْتكيفٍر عيٖيفررإىلرااِرعٛذدرعيفّر يًترًٌٝ(.ريهٔرٖ ٙرايٓعيو٠راييي١ًُٝرتبكي٢رررر

َثيفي١ٝ.رؾيفيًييفْٝيف رْؿيٗيفرايحرجتُعر نثورَٔرث٬ثي١رال٫فريػي١رملرتصيٌرإىلرٖي اررررر

ايُٓٛذدرايعيفّلرٚ  ارؾكيرنيفْ رذه١ُٝرٚتٛجٗ رإىلرا٫اتٓتيفد.رَٚ اىرتهْٛ ر

تهٓيفٙرٚقييييييف٥عرملرتهييييئر عييييييرٚتكييييييَ ر ةيييييٛا رع٬ُقييييي١رٚاايييييتةيفع رااييييي

(.رَيييفراييي ٟرٜكيييفٍررإذٕررعيئرايترًٝييٌراييييودٟرراييي ٟرٜٛاجيي٘ر٬َٜيينير3َهتشيؿ١ ر

احملهٝيف  رإْي٘رَ يةورإىلرا٫ايتعيف١ْر يفيةوٜكي١را٫ايتٓتيفج١ٝلرٖٚيٛرزتيربرر ٫ًٚررررررررر

ع٢ًرتصٛارعٛذدرٚصـراؾرتا ٞر ٜيُٝ٘رايًػٜٛيٕٛرا٭َوٜهٝيٕٛرْعوٜي١(ررٚعًي٢ررررر

عًيي٢رٖيي ارايُٓييٛذدررضتييٛرا٭ْييٛاعرايييحرتيييِٗرؾٝيي٘رررررا٫ْتكيييفٍر عيييٖيفررٚ يف٫عتُيييفدرر
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ٚتبتعيرعٓ٘رةرايٛق رْؿي٘:رٖٚيٛرةرَييت٣ٛرٖي ٙراملةيف كييف رٚا٫ْزٜيفذييف رؾكيطرررررررر

(ررٖٚييٛر4اييٝحيرتعيدٜيي١راحملهٝيييف رٚتٓٛعٗيييفرايتيييفاغتٞررٚادتػييواةررٚايثكيييفة رررر

رميتًورٚا١ًٝرٚذٝي٠ريًٛصـ.

بػييٞراَييت٬ىرَيئر جييٌرذصييورايتٓييٛعراي٬َتٓيييفٖٞريًُرهٝيييف رٚتصييٓٝؿٗيفررٜٓرر

ْعو١ٜر  يفملع٢ٓرايرباغُيفتٞراي ٟرحتيثٓيفرعٓ٘رَٓ رقًٌٝ(ررٚايعُيٌر ٫ًٚرعًي٢رايبري رررر

عٓٗيفررٚٚ عر ةٛمٗيفرايعوٜ ي١.رميهئر ٕرٜهيٕٛرتأايٝسرٖي ٙرايٓعوٜي١راي٬ًٗرررررررر

جيييًارإذارتبعٓيييفرَٓيي رايبياٜيي١ررعٛذجيييًفرٜكيييّر يييفرَصييةًريفتٗيفرَٚؿَٗٛيفتٗيييفرا٭ٚىل.رررررر

َرر ٓةكٝييًفرر ٕرتكييّرايًيييفْٝيف رْؿييٗيفر ٛصيؿٗيفرررررر ُٔرايٛاقعراذتيفيٞريًبري ررٜبييٚر

رعٛذجيًفرَ٪اييًفريًترًٌٝرايبٟٓٝٛريًُرهٞ.

 ـ لغة احملكي: 1

 ـ ما وراء اجلنلة: 1ـ  1

إْٓيفرْعوفر ٕرايًييفْٝيف رتٛقؿ رعٓيرادت١ًُ:رإْٗيفرايٛذي٠را٭ ري٠راييحرتعتكييررر

ٚر يٝييي رايًييييفْٝيف ر أذكٝيي١را٫ٖتُيييفّر ٗيييف.رةرايٛاقييعررإذارنيفْيي رادتًُيي١رَٓعَٛيي١ر

اًي١ًرر٫ٚرميهٔرا تزا ييفرإىلرزتُٛعي١رَئرايهًُييف راييحرت٪يؿٗييفررٚتشيهٌرررررررر

  يوررٚذي٠ر ص١ًٝررؾإٕراملًؿٛظرر يفيعهسررييٝسراي٦ٝيًفرال يورغيريرتتييف عريًحُيٌررررررر

ايييحرت٪يؿيي٘:رَيئرٚجٗيي١رْعييورايًييييفْٝيف رر٫رميتًييورارتةيييف رايي٦ٝيًفر يييفادرادتًُيي١:ررر

(.رملر6يف ر صيٛا٠رنيفًَي١ رر"ٜكٍٛرَيفاتٝٓٝي٘:رادتًُي١رٖيٞر صيػورٚذيي٠رلثًي١ريًخةيررررررر

تٗييتِرايًييييفْٝيف رعٛ ييٛعر عًيي٢رَيئرادتًُيي١رر٭ْيي٘ر٫رٜٛجييير عيييرادتًُيي١رإ٫رمجييٌررر

  و٣:رإٕرعيفملرايٓبيف راي ٟرٜصيـرايزٖيو٠رر٫رٜييتةٝعرا٫ٖتُييفّر ٛصيـرايبيفقي١.ررررررر

َٚعرذيوررَٔرايٛا حر ٕرارتةييف رْؿيي٘ر  ٛصيؿ٘رزتُٛعي١رَئرادتُيٌ(رَيٓعِررررررررر

ايييفي١رَيئريػييي١ر  ييو٣رَتؿٛقييي١رعًيي٢ريػييي١رررررٜٚبيييٚررَيئر ييي٬ٍرٖيي ارايتٓعيييِٝررنوررر

(:ريًخةيف رٚذيات٘ررٚقٛاعيٙررٚضتٛٙ:رٚؾُٝيفرٚاا٤رادتًُي١ررؾيإٕرعًي٢رررر7ايًييفْٝني 

ارتةيف ر ٕرٜهٕٛررع٢ًرايوغِرَئرتونٝبي٘رَئرمجيٌرؾكيطررَٛ يٛعرييييفْٝيف رررررررر

ثيف١ْٝر صٛا٠رمبٝع١ٝ.رٚنيفٕريًييفْٝيف رارتةيف رٖي ٙررٚ ي٬ٍرذكبي١رمًٜٛي١رعٓيٛإرررررر

هٔررٚنٓتٝح١ريًعب١رتيفاغت١ٝرراْتكً رايب٬غ١رإىلرجيفْبرَعوٚفرٖٛ:رايب٬غ١لرٚي

اٯدا رادت١ًُٝررٚاْؿصً راٯدا رادت١ًُٝرعٔردااا١رايًػي١ررٚٚجيبرذييٜثيًفرإعييفد٠ررررر
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مولراملشه١ًرَٔرجيٜي:رملرتتةيٛارييييفْٝيف رارتةييف رادتيٜيي٠ر عييررٚيهٓٗييفرررررررر

:رعًي٢رر(.رٖي ارا٭َيورذٚرد٫يي١ررر8ع٢ًرا٭قيٌررَييًِر ٗييفرَئرقبيٌرايًيييفْٝنير ْؿييِٗ ررررررر

اييييوغِرَييئر ٕرارتةييييف رٜشيييهٌرَٛ يييٛعيًفرَييييتك٬ًررإ٫ر ْييي٘رظتيييبر ٕرٜييييا رررررر

٘ ررررررر ٌ رَُٗتيي  يف٫عتُيييفدرعًيي٢رايًييييفْٝيف لرإذارنيييفٕرظتييبرتكيييِٜرؾو يي١ٝرعُييٌريترًٝيي

نبري٠رجيًاررَٚٛادٙر٫رَتٓيف١ٖٝررؾإْي٘رَئراملٓةكيٞر ٕرْبري رعئرع٬قي١رَتُيفثًي١رررررررر

تٓعِٝرايشهًٞرْؿي٘رٖٛر نيرادت١ًُرٚ نيرارتةيف ررإىلراذتيراي ٟرٜهٕٛرؾٝ٘راي

اييي ٟرٜييترهِر هييٌراملٓعَٛيييف راييييُٝٝيف١ٝ٥ررَُٗيييفرتهيئرَيفٖٝيفتٗيييفررٚ  عيفدٖيييف:رررر

ارتةيف رٖٛرمج١ًرنبري٠ر يٝسر يفي يوٚا٠ر ٕرتهيٕٛرٚذيياتٗيفرمجي٬ً(ررَثًُييفر ٕرررررر

ادت١ًُرتشهٌر ةيف يًفرصػريًا.رتٓيحِرٖ ٙرايؿو ١ٝررجٝيًاررَيعر عيضرَكرتذييف رررر

ٚنًييٛدريٝؿييٞراييرتاٚ ر ٕراإلْييييف١ْٝرررعًييِراإلْيفايي١راذتيييفيٞ:ر٫ذييغرجيفنبيييٕٛررر

تييييتةٝعر ٕرتعيييو فرعييئرْؿييييٗيفرَييئر ييي٬ٍرايكييييا٠رعًييي٢ر ًيييلرَٓعَٛييييف رثيفْٜٛييي١رر

"نيفحب١"ر  دٚا رتؿٝيرةرصٓعر دٚا ر  و٣رريؿغرَزدٚدريًييفٕررَٛ ٛعراحملوّر

اي ٟرٜيُحر تؿوٜعرايعيف٬٥ (ررٜؿرتضرايًييفْٞراييٛؾٝٝحرإٜؿيفْٛفر ْ٘ر٫رميهئرر

يفع١ٝرإ٫ر عييرايًػييف رايةبٝعٝي١:رتهُئرا٭ُٖٝي١ر يفيٓييب١رررررررانتييف رايًػيف را٫صةٓ

إىلرايٓيييف رةرايكيييا٠رعًيي٢رااييتخياّر ْييييفمرعيٜييي٠ريًُعٓيي٢رٚعًيي٢رَييييفعي٠رايًػيي١ررر

ايةبٝع١ٝرةرتشهٌٝريػيف راصةٓيفع١ٝ.رَٔراملشيوٚعررإذٕررايتييًِٝر ٛجيٛدرع٬قي١ررررر

رتاّر"ثيف١ْٜٛ"ر نيرادتًُي١رٚارتةييف ررٚاتيي٢ُرٖي ٙرايع٬قي١رمتيفثًٝي١ررَئر جيٌراذيررررررررر

ايصييؿ١رايشييه١ًٝرارتيفيصيي١ريًتةيف كيييف .رَيئرايٛا ييحر ٕرايًػيي١رايعيفَيي١ريًُرهييٞرررررر

(ررٚخت عرر9يٝي رإ٫رإذي٣را٫صة٬ذيف رايًييف١ْٝراملكي١َريًييفْٝيف رارتةيف  

 يفيٓتٝحيي١رإىلرايؿو يي١ٝرايتُيفثًٝيي١:راحملهييٞرر ٜٓٝٛيييًفرراييوٜورادتًُيي١رر٫ٚرميهيئررر

٠ررَثًُيييفر ٕرنييٌرمجًيي١را تزاييي٘رإىلرزتُٛعيي١رَيئرادتُييٌ:راحملهييٞرمجًيي١رنييبري

ستككيي١رٖييٞرر ةوٜكيي١رَعٝٓيي١رر ياٜيي١رذهيفٜيي١رقصييري٠.رعًيي٢رايييوغِرَيئر ٕرا٭ْييٛاعررر

ايو٥ٝييي١ريًؿعييٌرمتتًييورةراحملهييٞردٚا٫ر صيي١ًٝر ٚغيفيبيييًفرَعكييي٠رنييثريًا(رؾإْٓيييفررررررررر

صتييييٖيفرؾٝييي٘ررةرايٛاقيييعررٖٚيييٞرَت يييخ١ُرَٚترٛيييي١:رَثيييٌرا٭زَٓييي١ررٚايصيييٝؼررررررر

ييييوررتعييييفاضر"املٛ يييٛعيف "رْؿييييٗيفرررررٚايُٓييييفذدررٚايشخصيييٝيف لر يفإل ييييفؾ١رإىلرذرر

احمل٫ُٛ رايؿع١ًٝرر٫ٚرترتىرْؿييٗيفريًخ يٛعريًُٓيٛذدرادتًُي١ر َئرادتًُي١(:ريكييرررررررر
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(رٚظيييف٥ـر ايفايي١ٝريًترًٝييٌرر11ٚجيييرايتصييٓٝـرايؿيييفعًٞراييي ٟراقرتذيي٘رغومييييف  ررر

ايكٛاعيييٟرعييربرنثييو٠راخصييٝيف راذتهيفٜيي١.رإٕرايتُيفثييٌراييي ٟرْشييريرإيٝيي٘رٖٓيييفر٫رررر

إْي٘رٜؿيرتضرٚذيي٠را ٜٛي١ر ينيرايًػي١رٚا٭د ر عًي٢رررررررررعتٌُرؾكطرق١ُٝرااتهشييفؾ١ٝ:ر

ايوغِرَٔر ْ٘رْٛعرَٔرايٓيفقٌراملؿ ٌريًُرهٞ(:رملرٜعيرلهٓيًفرتصيٛارا٭د رؾٓييًفررر

٫رٜٗييتِر ييأٟرع٬قيي١رَييعرايًػيي١ررَٓيي ر ٕرٜيييتخيَٗيفرنييأدا٠ريًتعييبريرعيئرايؿهييورررررر

ٚايعيفمؿيي١رر ٚرادتُيييفٍ:ر٫رتتٛقييـرايًػيي١رعيئرَواؾكيي١رارتةيييف رعييربرتػةٝتيي٘رعييوال٠رررر

ر( 11 ٓٝتٗيفرارتيفص١:ر ٫رٜصٓعرا٭د رر يفص١رايّٝٛرريػ١ًرر يفيشوٚطرْؿيٗيفريًػ١ 

 ـ مستويات املعهى: 2ـ  1

تكييييّرايًيييييفْٝيف رإىلرايترًٝيييٌرايبٓٝيييٟٛريًُرهيييٞررَٓييي رايبياٜييي١ررتصيييٛاًاررررر

ذيفمسيًفرر٭ْٗيفرتٗتِرَبيفاو٠ر هٌرَيفرٖٛر ايفايٞرةر ٟرْعييفّريًُعٓي٢رر ٟرموٜكي١ررررر

رر يفيتعبريرعٔرنٝؿ١ٝر ٕراحملهٞريٝسرزتُٛعي١ررتٓعُٝ٘ررٚتيُحررةرٚق رٚاذي

 يييٝة١رَيئرايعبيييفاا رٚ تصييٓٝـرايهُٝيي١رايهييبري٠رَيئرايعٓيفصييورايييحرتييي ٌرةررررر

(.رإْٓيييفرْعييوفر ٕر12تونٝيبراحملهييٞ.رٖي ارايتصييٛارٖييٛرتصيٛارَيييت٣ٛرايٛصيـ رررر

ادتًُيي١رميهيئر ٕرتٛصييـرعًيي٢رَيييتٜٛيف رعيٜييي٠ر صييٛت١ٝررَيئرذٝيي رايعٓيفٜيي١ررررررررر

حت٬ًًٝررٚايكٝيفّر يفيتحيفا رعًٝٗيفردٕٚرْعيور ييف رإىلررر يف٭صٛا راإلْييف١ْٝراوذيًفرٚ

َيفرتٓتُٞرإيٝ٘رَٔريػيف ررٚإىلر ثورتًيورا٭صيٛا رةرايًػي١رَئرايٓيفذٝي١رايعًُٝي١رر ٚررررررر

َٔرذٝ رايبري رةرا٭صيٛا رذا رايٛظٝؿي١رايي٫يٝي١رةرإذيي٣رايًػييف رنيفيبري رررررررر

يف رةرايييينيرٚايصيييفدرةرَثييٌراييربرٚصييربررٚضتٜٛيي١رٚاييٝيفق١ٝ(ررتكييعرٖيي ٙرامليييتٜٛررر

 ُٔرع٬ق١رتواتب١ٝرر٭ْ٘رإذارنيفٕريهٌرَيت٣ٛرٚذيات٘رٚع٬قيفت٘رارتيفصي١ر ي٘رررر

ليفرظتربرنٌرَيت٣ٛرَئرٖي ٙراملييتٜٛيف رعًي٢رٚصيـرَييتكٌررؾيإٕر ٜييًفرَٓٗييفر٫رررررررررر

ٜيتةٝعريٛذيٙر ٕرٜٓتخرَع٢ٓ:رنٌرٚذي٠رتٓتُٞرإىلرَيت٣ٛرَعنير٫رمتتًيورَعٓي٢ررر

رذاتٗييفرر٫رتييٍرعًي٢راي٤ٞرررررإ٫رإذارااتةيفع را٫ْييَيفدرعييت٣ٛر عًي٢:رايعييفٖو٠رةرررر

عًيي٢رايييوغِرَيئر ْٗيييفرقيف ًيي١ريًٛصييـر صييٛا٠رنيفًَيي١لرٖٚييٞر٫رتشيييفاىرةراملعٓيي٢رررررررر

ر(.13املٓيَخرةرن١ًُررٚع٢ًرايه١ًُرْؿيٗيفر ٕرتٓيَخرةرادت١ًُ 

تكيّرْعو١ٜرامليتٜٛيف ر َثًُييفرعيربرعٓٗييفر ٝٓؿٓيي (رعيٛذجنيرَئرايع٬قييف :رررررررر

ٛ ع١رع٢ًرَيت٣ٛرٚاذي(ررٚايع٬قيف رايع٬قيف رايتٛزٜع١ٝر إذارنيفْ رايع٬قيف رَت
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ا٫ْيَيفج١ٝر إذارنيفْ رَٓكٛي١رَئرَييت٣ٛرإىلرَييت٣ٛرال يو(.رٜٓيتخرعئرذييورر ٕرررررررر

ايع٬قيف رايتٛزٜع١ٝر٫رتهؿٞرإلدااىراملع٢ٓ.رَٔر جٌرايكٝييفّر ترًٝيٌر ٓٝيٟٛررظتيبررررر

 ٫ًٚررمتٝٝزر ذهيفّرعيٜي٠ريًٛصـررٚٚ عرٖ ٙرا٭ذهييفّر ئُرَٓعيٛارتيوات ررررر

(.رَٔرايةبٝعٞررإذٕرر ٕرحتيفٍٚرايًييفْٝيف ر14تٜٛيف رٖٞرعًُٝيف   اْيَيفجٞ(.راملي

اإلنثيفارَٓٗيفرر ٬ٍرع١ًُٝرتةٛاٖيف.رَيفرزاٍرحتًٌٝرارتةيف رغريرقييفدارعًي٢رايعُيٌرررر

إ٫رع٢ًرَيتٜٛيف ر ٚي١ٝرنيفْي رايب٬غي١رقييرذييد ريًخةييف رر ةوٜكتٗييفرر ةيحرررررررر

ر(.15ٚصـ:رُٖيفرايتٓعِٝرٚايبٝيفٕ 

يب١ٝٓرا٭اةٛا٠رر ٕرايٛذيا رامله١ْٛررٜو٣رنًٛدريٝؿٞرارتاٚ ررةرحتًًٝ٘

يًخةيييف را٭اييةٛاٟر٫رحتُييٌرد٫ييي١رإ٫ر٭ْٗيييفرتٓ ييٟٛر يئُرزتُٛعيييف ررٖٚيي ٙرررررر

(ررٜٚكييرتلرتييٛدٚاٚفررٖٚييٛرٜعٝييير  يي رررر16اجملُٛعيييف رْؿيييٗيفرتتريييرؾُٝيييفر ٝٓٗيييف ررر

ؾهو٠رايشه٬ْٝنيرايوٚ ررايعٌُرعًي٢رَييتٜٛنيرنيبرئٜررٜٓكييُيفٕر ييٚاُٖيفرررررر

ربٖيييفٕ(راملت يي١ُٓرملٓةييلرا٭ؾعيييفٍررٚ"عًييِرتونٝييبرررإىلر قييييفّرصييػو٣:رايكصيي١ر اير

نيييي٬ّ"رايشخصييييٝيف ررٚارتةيييييف راملشييييتٌُرعًيييي٢ر زَٓيييي١راذتهييييٞررٚصييييٝػ٘رررر

ر(.17ٚعيفذج٘ 

َُٗيفرٜهٔرعييدرَييتٜٛيف راحملهيٞراملكرتذي١ررٚايتعوٜيـرايي ٟرْعةٝي٘ريي٘رررررررررر

ؾإْ٘ر٫رميهٔرايشور إٔراحملهٞرٖٛرتوتٝبريٮذهيفّ.رإٕرؾٗيِرذهيفٜي١رَعٝٓي١ررررر

 ع١رؾور ٝطرايكص١ررٚيهٓ٘رٜعينر ٜ يًفرايتعوفرع٢ًر"ايةبكيف "ر٫رٜعينرؾكطرَتيف

ؾٝٗيفررٚإاكيفطرايع٬قيف را٭ؾك١ٝر"يًخٝط"راييودٟرع٢ًرستٛارعيفَٛدٟر ُينلرإٕر

قييوا٠٤رذهيفٜيي١ر  ٚرا٫اييتُيفعرإيٝٗيييف(ر٫رتعييينرؾكييطرا٫ْتكيييفٍرَيئرنًُيي١رإىلرنًُيي١رر

ر  و٣ررٚيهٓٗيفرتعينر ٜ يًفرا٫ْتكيفٍرَٔرَيت٣ٛرإىلرَيت٣ٛرال و.

اييأمسحريٓؿيييٞرٖٓيييفر يفختيييفذرَٛقييـراييييؾيفع:رةر"ايوايييفي١رامليييوٚق١"رعتًييٌرررررررر

ايشيييفعورا٭َوٜهييٞر" ييٛ"ر يقيي١رؾشييٌرَيييٜورايشييوم١رايعيييفجزرعيئرإظتيييفدرايوايييفي١:رررر

نيفْ رمح٬ت٘رايتؿتٝش١ٝردقٝك١رٚنيف١ًَررَثًُيفرٜكٍٛرر" ُٔردا٥و٠را تصيفصي٘":رر

ؿتيٝ""رررملرٌُٜٗر يف طرايشوم١ر ٟرَهييفٕررٚ" ايبعر صيٛا٠رنيفًَي١رَييت٣ٛرايتررررر

ٚيهٔرَٔر جٌرايعثٛارع٢ًرايوايفي١رايحرعتُٝٗيفر ٝكعت٘لرنيفٕرظتبرا٫ْتكييفٍرإىلرر
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َييييت٣ٛرال يييوررٚاايييتبياٍرذصييييفؾ١راجيييٌرايبيييٛيٝسرحبصييييفؾ١رشتؿيييٞرايواييييفي١.رررررررر

ٚ يفيةوٜكيي١رْؿيييٗيفررإٕر"ايتؿتييٝ""راييي ٟرورعًيي٢رزتُٛعيي١ر ؾكٝيي١رَيئرايع٬قيييف ررررررررر

ٜ ييًفرر"عُٛدٜييًف":ر٫ررراييود١ٜررملرٜهتٌُررٚيهٞرٜهٕٛرؾعيف٫ًررظتبر ٕرٜتٛج٘ر 

ٜتُٛ عراملع٢ٓرةر"ْٗيف١ٜراذتهيف١ٜ"ررإْ٘رٜتحيفٚزٖيفلرٖٚيٛرٚا يحر ٜ ييًفرنيفيواييفي١ررررر

امليوٚق١رر٫ٚرميهٔر ٕرٜ ٝعرإ٫ترإذاراخت رايبر راجتيفٖيًفرٚاذيًا.ر٫ٚرتزاٍر عيضرر

راييااايف ر وٚا١ٜرَٔر جٌرايتأنيرَٔرَيتٜٛيف راحملهٞ.

تٗيييفرتعًُٝٝيي١رذصييوًا:رإْٗيييفرررَٚيييفراييٓكرتذ٘رٖٓيييفرٜشييهٌرصييٝػ١رَ٪قتيي١ًررٚ ُٖٝررر

تيُحر تريٜيراملشه٬ رٚذصوٖيفررَٔردٕٚر ٕرطتتًـررنُيفرْعتكيررَعر عضر

ايتر٬ًٝ رايييف ك١.رإْٓيفرْكيرتلرايتُٝٝيزر ينيرث٬ثي١رَييتٜٛيف ريًٛصيـر ئُرايعُيٌررررررررر

اييودٟ:رَيت٣ٛرايٛظييف٥ـر  ييفملع٢ٓرايي ٟرحتًُي٘رٖي ٙرايهًُي١رعٓيير يوٚ رٚعٓييرررررررررر

ع٢ٓراييي ٟرحتًُيي٘رٖيي ٙرايهًُيي١رعٓيييرغومييييف رررر وميييٕٛ(ررَٚيييت٣ٛرا٭ؾعيييفٍر  يييفملرر

عٓيَيفرٜترييثرعئرايشخصيٝيف رنشخصيٝيف رؾيفعًي١(ررَٚييت٣ٛر"ايييود"ر  يي ٟررررررررر

ٖٛرر ٛ ٛلررَيت٣ٛرارتةيف رعٓيرتٛدٚاٚف(.رْوٜير ٕرْ نتور ٕرٖ ٙرامليتٜٛيف ر

ايث٬ث١رتوتبطرؾُٝيفر ٝٓٗيفرٚؾلرعٛذدرا٫ْيَيفدرايتياظتٞ:ر٫رَع٢ٓريًٛظٝؿ١رةرذاتٗيفر

  رَٛقعٗيفر ُٔرايعٌُرايعيفّريؿيفعٌرَعنيرٖٚ ارايعٌُرْؿي٘رٜأ  رَعٓيفٙرإ٫رإذار  

را٭ ريرَٔرذكٝك١ر ْ٘رَيوٚدررَٚعٗٛدر ٘رإىلر ةيف ري٘رقيفْْٛ٘رارتيف ر ٘.

 ـ الوظائف: 2

 ـ حتديد الوحدات: 1ـ  2

تتييأيـرنييٌرَٓعَٛيي١رَيئرٚذيييا رمبكيفتٗيييفرَعوٚؾيي١ررٚييي يورظتييبرر ٫ًٚرررررررر

ةييف رايييودٟراييحرميهٓٓييفرتٛزٜعٗييفرعًي٢رررررررتكةٝعراذتهيف١ٜررٚحتيٜيير قيييفّرارترر

عيدرصػريرَٔرايةبكيف لرٚ ه١ًُرٚاذي٠ررظتبرتعيٝنير صيػورايٛذييا رايييود١ٜ.ررررر

ٚٚؾلراملٓعٛارا٫ْيَيفجٞراي ٟرعوؾٓيفٙرٖٓيفرر٫رميهٔريًترًٌٝر ٕرٜهتؿٞر تعوٜـر

تٛزٜعٞر يفيصريًٛذيا :رظتبر ٕرٜهٕٛراملع٢ٓررَٓ رايبيا١ٜررٖٛرَعٝيفارايٛذيي٠:رر

ٛظٝؿ١ٝريبعضر جزا٤رايكصي١رٖيٞراييحرتصيٓعرايٛذييا رؾٝٗييف:رَئرٖٓييفرررررررررإٕرايي١ُراي

ٜيييأتٞراايييِرايٛظييييف٥ـرايييي ٟر عةيييٞرَبيفايييو٠ر ييي ٙرايٛذييييا را٭ٚىل.رَٓييي رعٗييييرررررر
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(رٜييتِرتشييهٌٝرٚذييي٠رَيئرنييٌرقيييِرَيئرايكصيي١رٜعٗييورر18ايشييه٬ْٝنيرايييوٚ  

ٚنأْ٘رْٗيف١ٜرع٬ق١رَع١ٓٝ.رإٕراٚلرنٌرٚظٝؿ١ررٖٞر  اتٗيفررإذارجيفزرايتعبريررليفر

يُحر يفر زاعرعٓصيورةراذتهيفٜي١رٜٓ يخر٫ذكييًفررعًي٢راملييت٣ٛرْؿيي٘رر ٚرعًي٢رررررررررٜ

َيييت٣ٛرال ييو:رإذارنيييفٕرؾًييٛ ريرقييير  ربْيييفرةرعًُيي٘ر قًييبر يييٝط(ررٚةرذتعيي١ررررررر

نئرمييتًهٔررررpont Levequeَع١ٓٝرر ٕر ٓيف رَعيفٕٚرقيف٥يرايشيوم١رةرَيٜٓي١ررر

ةرذٝيييف٠ر بػيييف٤ررؾيي يور٭ٕرٖيي ارايببػيييف٤راييٝهٕٛرييي٘ر ُٖٝيي١رنييبري٠رر عيييرذيييوررررر

ؾًٝٝيٝح:رإٕرايتعبريرعٔرٖ ارايتؿصٌٝر َُٗيفرٜهٔرايشهٌرايًييفْٞ(ررٜشهٌرر

إذٕررٚظٝؿ١رر ٚرٚذي٠راود١ٜ.رٖيٌريهيٌراي٤ٞرةراذتهيفٜي١رٚظٝؿي١ رٖٚيٌريهيٌرررررررر

تؿصٌٝرَُٗيفرصيػورَعٓي٢ رٖيٌرميهئر ٕرتكييِراذتهيفٜي١رإىلرٚذييا رٚظٝؿٝي١رررررررررر

ٓيفىرعيفذدرعيٜي٠ر صٛا٠رنيف١ًَ رآو٣رٖ ار٫ذكيًفررٚيهٔرليفر٫راورؾٝ٘ر ٕرٖ

َٔرايٛظيف٥ـ:ر٭ْ٘رٜٛجيرعيفذدرعيٜي٠رَٔرايع٬قيف .ر٫ٚرصتيفةراذتكٝك١رإذارقًٓيفرإٕر

 ٓيف٤راذتهيف١ٜرٜكّٛردا٥ُيًفرعًي٢رٚظييف٥ـ:رٚنيٌراي٤ٞرؾٝٗييفرعتُيٌرد٫يي١رر يياجيف ررررررررر

شتتًؿيي١.رٖٚيي ٙريٝييي رَيييأي١رؾيئر َيئرقبييٌرايييييفاد(رٚيهٓٗيييفرَيييأي١ر ٓٝيي١:رإٕرَيييفررر

رلرايي نوررةرا٭صيٌ:رعٓييَيفرٜبييٚرتؿصيٌٝررررررٜٓيادرر ُٔرْعيفّرارتةيف ررٜييتر

َعنيردٕٚرَع٢ٓررَٚتُودًارع٢ًر ٟرٚظٝؿ١ررؾإْ٘رعتٌُررع٢ًرا٭قٌررَعٓي٢رايعبي ررر

 ٚراي٬ؾيف٥ييي٠:رإذارملرٜهيئريًشيي٤ٞرَعٓيي٢راْتؿيي٢رٚجييٛدٙ.رميهٓٓيييفرايكييٍٛر ةوٜكيي١رررررر

(:رإْيي٘رْعيييفّرر19  ييو٣رإٕرايؿيئر٫رٜعييوفراي ييحٝخر  يييفملع٢ٓراإل بيييفاٟريًهًُيي١( رررر

(ررٚاٛا٤رنيفٕرارتٝطرم٬ًٜٛر ّرٚآٖييًفررر21جٛدريًٛذيا راي يف٥ع١  يفيصرر٫ٚرٚ

(.رإٕرايٛظٝؿي١ررر21 ّرَتُيفاهيًفررؾإْ٘رٖٛرايي ٟرٜو ةٗييفر أذييرَييتٜٛيف رايكصي١ ررررر

َٔرٚج١ٗرْعيورييييف١ْٝررٖيٞرٚذيي٠رَئرامل يُٕٛ:رٖي ارٜعيينر ٕراملًؿيٛظرٖيٛرايي ٟرررررررررررر

 ٗييفرعئررر(ررٚييٝسرايةوٜكي١راييحرع ب يوررررر22ٜشهٌرامل ُٕٛر ُٔرٚذيا رٚظٝؿٝي١ ر

ٖ ارامل ُٕٛ.رٖ اراملييٍٛرايتأاٝيٞرميهٔر ٕرميتًورعيدًارَٔراييٚاٍراملختًؿ١رر

َواٚغييي١رغيفيبيييييًف:رإذارقٝيييٌريييييٞرةر غٛييييييؾٝٓحو(رإٕرجيييُٝسر ْٛيييييرا ٣راجيييي٬ًرةرررر

ارتُييينيرَيئرعُييوٙررؾييإٕرٖيي ٙراملعًَٛيي١رتٓةييٟٛرعًيي٢رٚظٝؿييتنيررةرٚقيي رٚاذيييرر

ررَيئرجٗيي١رر يئُرْييٛعرَيئررررٚتأثريُٖيييفرغييريرَتييٛازٕ:رإٕرعُييورايشخصيي١ٝرٜٓيييَخرررر
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ايصٛا٠رايشخص١ٝر ٚؾيف٥ي٠رذيوريٝي رَعيَٚي١رةراذتهيفٜي١ررٚيهٓٗييفرَٓتشيو٠رررررر

َٚ٪ج١ً(ررَٚٔرج١ٗر  و٣ررإٕراملييٍٛراٯْٞريًًُؿٛظرٖٛر ٕر ْٛير٫رٜعوفرستيفٚاٙر

امليتكبًٞ:رتتةًبرايٛذي٠ررإذٕررع٬قي١رقٜٛي١رجييًارر اْؿتييفلر ةيورَعينيررٚإييزاّرررررررر

ايٛذيييا راييييود١ٜرا٭ٚىلررَيئراي ييوٚاٟررإذٕرر ٫رررر يييفيتركل(.رَيئر جييٌرتعييٝنيرررر

ٝ،عرر  يييًاررَيئر َيفَٓيييفرايييي١ُرايٛظٝؿٝيي١ريٮجييزا٤رايييحرْؿرصييٗيفررٚ ٕرْكبييٌرررررر ْ يي

َيبكيًفرر ٕرٖ ٙرا٭قييفّر٫رتتةيف لرر صٛا٠رقياٜي١ررَيعرا٭ايهيفٍراييحرْعوؾٗييفررررررر

تكًٝيييٜيًفررةرشتتًييـرا٭قييييفّرَيئرارتةيييف راييييودٟر  ؾعيييفٍررَشيييفٖيررَكيييفمعررر

اا ررذيييٛااا ردا ًٝييي١رإخل..(ررٚ صيييٛا٠ر قيييٌررَيييعرمبكييييف ر ْؿيييي١ٝ(ر َثيييٌررررذيييٛا

رايتصوؾيف ررٚاملشيفعوررٚا٭ٖيافررٚاييٚاؾعررٚعك١ْٝ٬رايشخصٝيف (.

ٚ يفيةوٜك١رْؿيٗيفررعٓيَيفر٫رتهٕٛريػ١راييودرٖٞريػ١رايه٬ّراملًؿيٛظرعًي٢ررر

١رعٔرايوغِرَٔر ْٗيفرتيعُٗيفرغيفيبيًفررؾإٕرايٛذيا راييود١ٜراتصبحرجٖٛوٜيًفرَيتكً

ايٛذيا رايًييف١ْٝ:رَٔرامل٪نير ٕرٖ ٙرايٛذيا رميهٔر ٕرتتةيف لررٚيهٔريٝسر

 يفاتُوااررٚات كيّرايٛظيف٥ـررتيفا٠ررعربرٚذيا ر ع٢ًرَٔرادت١ًُر زتُٛعيف رَٔر

ادتٌُرعكيفٜٝسرشتتًؿ١ررٚذت٢رإىلرايعٌُرةرنًٝت٘(ررٚتييفا٠ًر  يو٣رعيربرٚذييا ررررر

١ُررٚذت٢ر ُٔرايه١ًُر عيضرر د٢ْرَٔرادت١ًُر َثٌرايرتنٝبرايتعبريٟررٚايهً

ر(.23ايعٓيفصورا٭د ١ٝرؾكط( 

عٓيَيفرٜكيفٍريٓيفرإٕر ْٛيرٜٓيفٚ رةرَهتب٘ررٜٚعٌُرةرقيِراوٟررٚؾحأ٠رٜوٕر

ا يييفتـر ٜوؾييعر ْٛيييرإذييي٣راييييُيفعيف را٭ا ييع(ررؾييإٕرايييوقِر ا عيي١رٜشييهٌرٚذيييٙرررر

ٚذييي٠رٚظٝؿٝيي١رر٭ْيي٘رعتٝييٌرإىلرتصييٛار ييوٚاٟرجملُٛعيي١رايكصيي١ر ٖٚييٛرايتكٓٝيي١رررررررررر

وامٝيي١رايعيفيٝيي١(لرةرايٛاقييعررإٕرايٛذييي٠راييييود١ٜرٖٓيييفريٝييي رٖييٞرايٛذييي٠رررررررايبريٚق

ايًػ١ٜٛر ايهًُي١(رٚيهئرؾكيطرقُٝتٗييفرايي٫يٝي١ر يػٜٛييًفرر٫رتٗييفرايهًُي١ر ا عي١رررررررررر

  يييًارايتعييبريرعيئر ا٭ا عيي١(لرٖيي ارٜؿيييور ٕر عييضرايٛذيييا رايٛظٝؿٝيي١رميهيئر ٕرررررر

تحييفٚزررعٓي٥ي  ررييٝسررررٜهٕٛر د٢ْرَٔرادت١ًُررَيعر كيف٥ٗييفرتيف عي١ريًخةييف ررإْٗييفرتررررر

ادت١ًُرايحرتبك٢رَيفدٜيًفر د٢ْرَٓٗيفررٚيهٓٗيفرتتحيفٚزرَيت٣ٛرايي٫ي١راي ٟرٜٓتيبرر

رَثٌرادت١ًُرإىلرايًييفْٝيف ر يفملع٢ٓراييقٝلريًه١ًُ.
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 ـ طبقات الوحدات: 2ـ  2

ظتبرتكيِٝرٖ ٙرايٛذيا رايٛظٝؿ١ٝرإىلرعييدرقًٝيٌرَئرايةبكييف رايشيه١ًٝ.رررررر

دٕٚرايعييٛد٠رإىلرجييٖٛورامل ييُٕٛر َثييٌرادتييٖٛوررررررإذار ادْيييفرحتيٜيييرٖيي ٙرايةبكيييف ررر

ايٓؿيييٞ(ررؾإْيي٘رظتييبررَيئرجيٜيييررايٓعييورإىلرشتتًييـرَيييتٜٛيف راملعٓيي٢:رتييوتبطررر

 عيضرايٛذييا ر ٛذيييا ر  يو٣رةرامليييت٣ٛرْؿيي٘ررٚيهيٞرٜييتِرإايبيفعرايٛذيييا ررررررر

ا٭ و٣ررظتبرع٢ًرايعهسرَٔرٖ اررا٫ْتكييفٍرإىلرَييت٣ٛرال يو.رَئرٖٓييفرتيأتٞرررررررر

ٕرنبريتييييفٕرَييئرايٛظييييف٥ـررايٛظييييف٥ـرا٭ٚىلرٖيييٞرٚظييييف٥ـررَٓييي رايبياٜييي١ررمبكتييييف

تٛزٜعٝيي١ررٚايٛظيييف٥ـرا٭ ييو٣رٖييٞرٚظيييف٥ـراْيَيفجٝيي١.رتتةيييف لرا٭ٚىلرَييعرٚظيييف٥ـرررررر

 وٚ ررٚايحر عيفدر وميٕٛر   ٖيفرر يفص١ررٜٚةًيلرعًي٢رٖي ٙرايٛظييف٥ـرايتٛزٜعٝي١رررررر

ااِر"ٚظيف٥ـ"ر ع٢ًرايوغِرَٔر ٕرايٛذيا را٭ و٣رٖٞر ٜ يًفرٚظٝؿ١ٝ(لرٚعٛذجٗييفرر

اٝهٞرَٓ رحتًٌٝرتَٛيفاؿيهٞ:رإٕراوا٤رَيي رذو يٞرٜيوتبطر يفيًرعي١ررررن٬

اييييحرآييييتخيَ٘رؾٝٗييييفرر ٚإذارملرْييييتخيَ٘ررؾيييإٕرذييييورٜشيييريرإىلر يييعـرةرررررر

اإلااد٠(ررٚإٕراؾعرمسيفع١را يفتـرَوتبطر يفيًرع١رايحرْعٝييٖيفرؾٝٗييفرإىلرَهيفْٗييفلرررر

شيييلرٚإد ييييفٍرايببػييييف٤رإىلر ٝييي رؾًٝٝييييٝحرَيييوتبطرحبيفدثييي١راذتشيييٛر ييييفيك"ررٚايعررر

ا ٝييييفَٞ...رإخل.رتت ييئُرايةبكييي١رايهيييبري٠رايثيفْٝييي١رَييئرايٛذييييا ررذا رايةبٝعييي١رررر

(ررٚ ٗي ار٫رحتٝيٌررر24ا٫ْيَيفج١ٝررنٌراإلايفاا ر  يفملع٢ٓرايشيفٌَرجيًاريًهًُي١( ر

ايٛذي٠رإىلرؾعٌرتهًُٝٞرٜهيٕٛرؾٝٗييفرْتٝحي١ررٚيهٓٗييفرحتٝيٌرإىلرتصيٛارَٛايعررررررررر

ةبٝعٝيييي١راملتعًكييييي١ررإىلرذيييييرَيييييفررٚ ييييوٚاٟرملعٓيييي٢رايكصييييي١:رَثييييٌراإلايييييفاا رايرررررر

 يفيشخصٝيف ررٚاملعًَٛيف رايٓيب١ٝرعٔرٖيٜٛتِٗررٚ  بييفارايةكيس...رإخللرإٕرع٬قي١ررررر

ايٛذيي٠ر ٬زَتٗييفرملرتعييرع٬قي١رتٛزٜعٝيي١ر حتٝيٌرإاييفاا رعيٜيي٠رغيفيبييًفرإىلرَييييٍٛررررررررر

ٚاذيررٚملرٜعيرْعيفّرظٗٛاٖيفرةرارتةيف رَتعًكيًفر يفملٛ ٛعرر يفي يوٚا٠(رٚيهٓٗييفررر

ؾيف٥يي٠رايع٬َي١راإلاييفا١ٜرظتيبرا٫ْتكييفٍرإىلرَييت٣ٛررررررررع٬ق١راْيَيفج١ٝلرٚيهٞرْؿِٗ

 ع٢ًر  ؾعيفٍرايشخصٝيف ر ٚراييود(رر٭ْ٘رٖٓيفىرؾكطرٜ ؿوراَزراإلايفا٠لرإٕرايكي٠ٛرر

امل٪اييفت١ٝرايياع١ُريبْٛيررٚايٛا ر١رَٔر ٬ٍرعيدر جٗز٠را يفتـررييٝسر ييفر ٟررر

٫ٚرتأ ي رراْعهيف رع٢ًرتٛايٞرا٭ؾعيفٍرايحرٜٓخوطرؾٝٗيفر ْٛيرعربرقبٍٛرا٫تصييفٍلرر
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َع٢ٓرإ٫رع٢ًرَيت٣ٛرتصٓٝـرعيفّريًؿيفعًنير  ْٛيرَٔرجٗي١رايٓعييفّ(لرإٕراإلاييفاا رررر

ٖٞرٚذيا رد٫ي١ٝرذكٝك١ٝررَٔر ٬ٍرايةبٝع١رايعيفَٛد١ٜررإىلرذيرَيفرريع٬قيفتٗييفررر

٭ٕرٖيي ٙراإلايييفاا ررٚ عهييسر ايٛظيييف٥ـ(ر يييفملع٢ٓراييييقٝلريًهًُيي١ررحتٝييٌرإىلررررررر

يفاا ر  عًيي٢(ررٚقيييرتهييٕٛر ذٝيفْيييًفررررَييييٍٛررٚيييٝسرإىلر عًُٝيي١(لرإٕرصيير١راإلاييررر

اؾرتا يي١ٝرر يييفادرايرتنٝييبرايتعييبريٟرايٛا ييحر ميهيئر ٫رٜييي٢ُرمبييعراخصيي١ٝرر

َع١ٓٝر  ييًاررٚيهٓي٘رَيعرذييوررٜشييفارإيٝي٘ر يفايتُواا(ررٖٚي ٙرصير١رعٛذجٝي١لرةررررررررررر

َكيف ييٌرذيييوررإٕرصيير١ر ايٛظيييف٥ـ(ر عٝييي٠ردا٥ُيييًفررؾٗييٞرصيير١رتونٝبٝيي١رد٫يٝيي١.رررررررر

ٕرمتٝٝييزًارن٬اييٝهٝيًفرال ييو:رتتةًييبرايٛظيييف٥ـرررتت يئُرايٛظيييف٥ـرٚاإلايييفاا ررإذر

ع٬قيييف رنٓيف٥ٝيي١ررٚتؿييوضراإلايييفاا رايع٬قيي١را٫اييتعيفا١ٜلرتتةيييف لرإذييياٖيفرَييعررررررر

ر(.26ٚظٝؿ١ٝرايعٌُررٚتتةيف لرا٭ و٣رَعرٚظٝؿ١ٝرايٛجٛد 

ٜٓبػٞر ٕرتييفعيرٖيفتيفٕرايةبكتيفٕرايهبريتيفٕراملتعًكتيفٕر يفيٛظييف٥ـرٚاإلاييفاا ررر

رهٝيف .ع٢ًرتكيِٜرْٛعرَٔرايتصٓٝـريًُر

 عضراحملهٝيف رٚظٝؿ١ٝر ك٠ٛر َثٌراذتهيفٜيف رايشعب١ٝ(ررٚةرَكيف يٌرذييورررر

 كي٠ٛر َثيٌرايوٚاٜييف رايٓؿيي١ٝ(لرٚ ينيرٖي ٜٔراحمليٛأٜررررررررررٖٓيفىرستهٝيف رإاييفاات١ٝر

ٖٓيييفىراًييي١ًرَيئرا٭اييهيفٍرايٛاييٝة١ررٚاملتعًكيي١ر يفيكصيي١ررٚاجملتُييعررٚادتييٓس.رر

ٚيهٔرٖ اريٝسرنٌرا٤ٞ:ردا ٌرنٌرمبك١رَٔرٖيفتنيرايةبكتنيررَٔراملُهئررر

رَبيفاو٠ًررحتيٜيرمبكتنيرؾوعٝتنيرَٔرايٛذيا راييود١ٜ.

ٝسريٛذياتُٗيفرا٭١ُٖٝرْؿيٗيفلرؾبع ٗيفرٜشيهٌررإذار   ْيفرمبك١رايٛظيف٥ـرري

َؿيفصييٌرذكٝكٝيي١ريًُرهييٞر  ٚراملكةييعرَيئراحملهييٞ(لرٚ ع ييٗيفراٯ ييور ميييٮ(ررررررررر

ايؿ يف٤راييودٟراي ٟرٜؿصٌرايٛظيف٥ـراملؿصي١ًٝ:رتيي٢ُرا٭ٚىلرايٛظييف٥ـرايو٥ٝيي١ررررر

  ٚراملونزٜيييي١(ررٚتييييي٢ُرايثيفْٝيييي١ررٚظيييييف٥ـرحت ييييري١ٜرر يييييفيٓعورإىلرمبٝعتٗيييييفررررررر

ٕر ٚظٝؿيي١رَعٝٓيي١رٚظٝؿيي١را٥ٝييي١ررٜهؿييٞر ٕرٜؿييتحرايؿعييٌررررايتهًُٝٝيي١.ريهييٞرتهييٛ

اي ٟرتيتٓيرإيٝ٘ر  ٚرعتيفؾغر ٚرٜػًل(رْٗيف١ٜرَتهوا٠ر يفيٓيب١رإىلرتت١ُرايكصي١رر ٟرر

 ٕرٜؿتتحرايشور ٚرٜٓٗٝي٘لرإذارنييفٕرا ييفتـرٜيوٕرةرجيز٤رَئراذتهيفٜي١ررؾإْي٘رَئرررررررررر

املُهيئر ٜ يييًفر ٕرصتٝييبرعًٝيي٘ر ٚر٫رصتٝييبررليييفرٜك ييٞر تٛجٝيي٘رايكصيي١ر يئُررررررر
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ٜكتنيرشتتًؿتني.رةراملكيف ٌررَٔراملُهٔردا٥ُيًفراَت٬ىرإايفاا رحت ري١ٜرر ينيررمو

ٚظٝؿييتنيرا٥ٝيييتنيررتتحُييعرذييٍٛرقةييبر ٚرال ييوردٕٚرتعيييٌٜرمبٝعتٗيييفرايتٓيفٚ ٝيي١:رإٕرر

ايؿ يييف٤راييي ٟرٜؿصييٌر ا يييفتـرإ(رٚ  ْٛيييراؾييعراييييُيفع١(رميهيئرميييٮر هُٝيي١ررررر

٠ر  ْٛييرٜتٛجي٘رضتييٛرررنيبري٠رَئراذتيٛادثرايعو يي١ٝرايصيػري٠ررٚا٭ٚصييففرايصييػريررررر

املهتيييبررٜتٓييييفٍٚرايييييُيفع١ررٜٚ يييعرايييٝهيفات٘(...رإخل.رتبكييي٢رٖييي ٙراحملؿيييزا رررررر

ٚظٝؿ١ٝرر ُٔراذتيراي ٟرتي ٌرؾٝ٘ر يفاتبيفطرَعرَونزرَعينيررٚيهئرٚظٝؿتٗييفرررر

شتؿؿ١ررٚ ذيفد١ٜرادتيفْبررٖٚيفَش١ٝ:رٜتعًلرا٭َيورٖٓييفر ٛظٝؿٝي١رتيفاغتٝي١ر يفيصي١ررررررر

ايتييفاٜخ(ررةرذينير ْي٘رةراملهييفٕرررررر إْٓيفرْصـرَيفرٜؿصٌر نيرذتعتنيرَئرذتعييف رر

اي ٟرظتُعرٚظٝؿتنيرا٥ٝيتنيررتتح٢ًرٚظٝؿ١ٝرَزدٚج١ررؾٗيٞرتيفاغتٝي١رَٚٓةكٝي١ررررر

ةرٚقيي رٚاذييي:رإٕرايٛظيييف٥ـرايتر ييري١ٜريٝييي رإ٫رٚذيييا رتعيفقبٝيي١ررٚايٛظيييف٥ـررررر

ايو٥ٝي١رٖٞرٚذيا رتعيفقب١ٝرَٚٓةك١ٝرةرايٛق رْؿي٘.رةرايٛاقعرنٌرا٤ٞرٜبعي رر

ع رايٓشيفطراييودٟرٖٛرتيا ٌرايتعيفقبرٚايٓتٝح١ررإٕرَيفرٜيأتٞررع٢ًرا٫عتكيفدر ٕر يف

يير عيرييرٜكو رةراحملهٞرع٢ًر ْ٘رذيثرعرب...لرٜصبحراحملهيٞررةرٖي ٙراذتيفيي١ررررر

تةبٝكيًفرْعيفَٝيًفريًخةأراملٓةكٞرراملؿوٚضرَٔرايؿًيؿ١راملياا١ٝرحتي رصيٝػ١ر  عييرررر

يي ٟرٜهيٕٛرررٖ ارر يببرقو ٘رَٔرٖ ا(رٚايي ٟرميهئر ٕرٜهيٕٛرايعيفارايكييارٚاررررر

ؾٝ٘راحملهٞرر صٛا٠رعيف١َررٖٛر ايًػ١(رٖٚ ار اييرل(ريًُٓةلرٚيًزَٔرٖٛردعيف١َر

ايٛظيييف٥ـرايو٥ٝييي١رايييحرتهًُييٗيفررَيئرايٓعييو٠را٭ٚىلررميهيئر ٕرتهييٕٛرٖيي ٙررررررر

ايٛظيف٥ـرغريرد٫ي١ٝر ك٠ٛلرَٚيفرٜشهًٗيفرريٝسراملشٗير ا٭١ُٖٝررٚاجملًيررٚايٓيا٠ر

كٍٛررارتةو:رإٕرايٛظيف٥ـرايو٥ٝي١رٖٞرٚق٠ٛرايؿعٌراملًؿٛظ(رٚيهٔررإذار َهٔراي

ذتعيييف رارتةييورةراذتهيفٜيي١لر يينيرٖيييفتنيرايٓكةييتنيرَيئرايتعيفقييبررٚ يينيرٖيي ٜٔررررررر

املونزٜٔريًتٛزٜعررمتتًوراحملؿزا رايؿوع١ٝرَٓيفملر َيفٕررٚاارتاذ١رٚاؾيف١ٖٝلرَعر

ذيورر  ٙر ايهُيفيٝيف (رؾيف٥ي٠:رَٔرٚج١ٗرْعورايكص١ررقييرميتًيوراحملؿيزرٚظٝؿي١ررررر

٫رتٓعيّرقط:رٖيٌرٖيٛرزا٥يير  يفملكيفاْي١رَيعرَونيزٙ(ررٜٚشييفاىرةرررررررر عٝؿ١رٚيهٓٗيفر

اقتصيفدرايوايفي١لرٚيهٔريٝي رٖ ٙرٖٞراذتيفي١:رإٕراإلاييفا٠رايزا٥يي٠رةرايعييفٖو٠ررررر

حتُييٌردا٥ُيييًفرٚظٝؿيي١رااييتي٫ي١ٝ:رؾٗييٞرتيييوعرارتةيييف رر ٚرتيي٪ وٙرر ٚرتعُييٌرعًيي٢رررر
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٘ررر27دؾع٘ررٖٚٞرتًخصررٚتيتبلررٚ ذٝيفْيًفرت يٝع ر دا٥ُييًفراي٦ٝيًفرررر(:رٜبييٚراملبش يورإيٝي

ٜيترلراي نوررٚاحملؿتزرٜٛقغر يفاتُواارايتٛتورايي٫يٞريًخةييف راملكيٍٛ:رٚنييفٕرررر

 يي ارامل٪ا ييورإيٝيي٘ررٚاييٝهٕٛرييي٘ردا٥ُيييًفرَعٓيي٢رةرارتةيييف لرإٕرايٛظٝؿيي١راييا٥ُيي١رررررر

يًُرؿتيييزررإذٕررٚةرنيييٌراذتييييف٫ ررٖيييٞرٚظٝؿييي١رتٓبٝٗٝييي١ر إذاراايييتخيَٓيفرتعيييبريررر

نيرايييييفادرٚامليييوٚدرييي٘.ريٓكييٌرإْيي٘ر٫ررجيفنبيييٕٛ(لرؾٗييٞرحتيييفؾغرعًيي٢رايتٛاصييٌر يير

ميهٔرإيػيف٤رَونزرَعنيردٕٚرتشٜٛ٘رايكص١رر٫ٚرميهٔر ٜ ييًفرإيػييف٤رستؿتيزردٕٚرررر

تشٜٛ٘رارتةيف .ر َييفرؾُٝييفرٜتعًيلر يفيةبكي١رايهيبري٠رايثيفْٝي١رَئرايٛذييا رايييود١ٜرررررررررر

 اإلايفاا (ررايةبك١را٫ْيَيفج١ٝررؾإٕرايٛذيا رايحرتٛجيرؾٝٗيفرتشرتىرةر ْٗيفر٫ر

عر ٕرتييوَِرْؿيييٗيفر  ٚر ٕرتهتُييٌ(رإ٫رعًيي٢رَيييت٣ٛرايشخصييٝيف ر ٚرعًيي٢ررررتيييتةٝ

(ررٜييتُورتعبريٖييفرايثييفْٞرررر28َيت٣ٛراييودلرإْٗيفرتشهٌرجز٤ًارَٔرع٬ق١رَع١ًُٝ 

ارتؿٞررٚايتٛاعٞرةرذيثرر ٚراخص١ٝرر ٚرةرايعُيٌرنًي٘لرَيعرذييوررميهئرررررر

مبييعرر ٚرر ٕرعٝييزرةرٖيي ٙرايٛذيييا رإايييفاا ر يييفملع٢ٓراييييقٝلريًهًُيي١ررحتٝييٌرإىل

إذييف رر ٚرجٛرَعينير َثيٌرايشيو(ر ٚرؾًييؿ١رر ٚرَعًَٛييف ررٚايي ٜٔرٜؿٝييٕٚرةرررررررر

ايتُٛ ييعر يئُرايييزَٔرٚايؿ يييف٤.رإٕرايكييٍٛر ييإٔر ْٛيييرَٓيييفٚ رةرَهتييبرَؿتييٛلرررررر

ايٓيفؾ ٠رٜؿيحراجمليفٍريو١ٜ٩رايكُور ينيرغٝيّٛرنثٝؿي١رتتريوىررٚةرٖي ارإاييفا٠رإىلررررررر

اييفا٠رَٓيف ٝي١رحتٝيٌرإىلراملٓييف ررررري١ًٝرصٝـرعيفصؿ١ررٜٚشهٌرٖ ارا٫اتٓتيفدرْؿي٘رإ

ايثكٌٝررٚاملكًلريؿعٌرملرْعوؾ٘ر عي.رحتٌُراإلايفاا ردا٥ُيًفررإذٕررَييي٫ٛ ر ؿٝي١لررر

ٚةراملكيف ييٌررؾييإٕراملخييربٜٔر٫رعتًُييٕٛرٖيي ٙرامليييي٫ٛ ررعًيي٢رَيييت٣ٛرايكصيي١رعًيي٢ر

ا٭قييٌ:رٖٚيي ٙرَعةٝيييف ر يفيصيي١ررٚداييي١رَبيفاييو٠.رتتةًييبراإلايييفاا رْشيييفميًفريؿييورررررررر

٭َيور يفيٓييب١ريًكييفا٨رر يييفيتعوفرعًي٢رمبيعرَٚٓييف :رٜكييّراملخييربٕٚررررررررايوَيٛز:رٜتعًيلرارر

َعوؾ١رجيفٖز٠لرإٕرٚظٝؿتِٗررَثٌرٚظٝؿ١راحملؿزا رر عٝؿ١ررإذٕررٚيهٓٗيفريٝي ر

عيمييي١رايؿيف٥ييي٠:رإٕرارتييربررَُٗيييفرنيفْيي ر"َي،تيي٘"ر يفيٓيييب١رإىلر كٝيي١رايكصيي١رر َثييٌر

١راملوجيعررٚةررايعُورايييقٝلريشخصي١ٝرَعٝٓي١(ررٜؿٝييرةرإعةييف٤رَصيياق١ٝريٛاقعٝيررررررر

جتيي ٜورايتخٝٝيييٌرةرايٛاقيييع:رإْيي٘رعيفَيييٌرٚاقعيييٞررٚ ٗيي ٙرايصيييؿ١ررميتًيييورٚظٝؿٝييي١رررر

ر(.29 ايفا١ٝرريٝسرع٢ًرَيت٣ٛرايكص١ررٚيهٔرع٢ًرَيت٣ٛرارتةيف  

ر
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ٜبيٚر ٕرايٓٛ ييف راملونزٜي١ررٚاحملؿايزا ررٚإلاييفاا ررٚاملخيربٜٔررٜشيهًٕٛررررررر

٣رايٛظٝؿٞ.رظتبرإذتيفمرايةبكيف را٭ٚىلرايحرميهٔر ٕرْٛزعرعًٝٗيفرٚذيا رامليتٛ

ٖييي ارايتصيييٓٝـرع٬ذعيييتني.ر ٫ًٚررإٕر ٟرٚذيييي٠رميهييئر ٕرتٓتُيييٞررةرايٛقييي ررررر

ْؿي٘ررإىلرمبكتنيرشتتًؿيتني:رإٕرايو رايٜٛييهٞر ةرايٛمرةرَةييفا(رٖيٛرؾعيٌرررررررر

ميهٔر ٕرٜؿٝيرنُرؿازريإلايفاا ر"ايو٥ٝي١"ري٬ْتعييفاررٖٚيٛر ٜ ييًفررٚةرايٛقي ررررر

يفْٞر َيْٝي١رراايرت يف٤ررذنوٜييف ...رإخل(:ررررْؿي٘ررإايفا٠رإىلرْٛعرَٔرايٛاطراملهير

ٜكٍٛرال وررميهٔر ٕرتهٕٛر عضرايٛذيا رشتتًة١.رإْٗيفريعب١رايشهٌراملُهٔر

ةراقتصيفدراذتهيف١ٜلرةراٚا١ٜر"غٛييؾٝٓحو"ررٜتًك٢ر ْٛيررقبٌرايتؿتٝ"رةرغوؾي١رر

عيٚٙررَٛاؾك١رع٢ًرايتؿتٝ"رَٔرا٥ٝي٘:راإلايفا٠رٖٞرٚظٝؿ١ر"ا٥ٝي١"ر يفيصي١لريكييررر

ايتؿصٌٝررةرايؿًِٝ:رغتتةـر ْٛيرصو٠رارتيفد١َرٖٚٛرٜيياعبٗيفرردٕٚر ٕرررتػٝ ورٖ ا

تعرتضلرملرتعيراايفا٠رٚظٝؿٝي١رؾكيطررٚيهٓٗييفرع٬َيفتٝي١ر ٜ ييًفررذٝي رحتٝيٌرإىلرررررررر

رمبعر ْٛير َثٌرجو ت٘رٚصتيفذ٘رَعرايٓييف٤(.ر

ٚةراملهيفٕرايثييفْٞررظتيبر٬َذعي١ر ٕرايةبكييف را٭ يو٣راييحرحتييثٓيفرعٓٗييفررررررررر

ال ورر نثيوراْييحيفَيًفرَيعرايُٓيٛذدرايًيييفْٞ.رةرايٛاقيعرررررررررميهٔر ٕرخت عريتٛزٜع

تًوراحملؿزا ررٚاإلايفاا ررٚاملخيربٕٚرمسي١رَشيرتن١:رؾٗيِرٜشيهًٕٛراَتييادا ررررررر

 يفيٓيب١ررإىلرايٜٓٛيف راملونز١ٜ:رتشهٌرايٜٓٛيف ر َثًُيفرآو٣(رزتُٛعييف رَٓحيز٠ررر

َيئرايتعييبريا رايكًًٝيي١رإىلرذيييرَيييفررٜٚييترهِرؾٝٗيييفرَٓةييلرَعيينيررٖييٞر ييوٚا٠رررررررررر

ؾ١ٝررةرايٛق رْؿي٘لرتأتٞرايٛذييا را٭ يو٣رملي٤ٌرٖي ٙرايبٓٝي١راملعةييف٠ررٚؾيلررررررررٚنيف

عٛذدرايتزاٜيراملةًلررَٔرذٝ راملبي لرإْٓييفرْعيوفر ٕرٖي ارٖيٛرَييفرعتييثر يفيٓييب١رررررررر

يًحًُييي١راملهْٛييي١رَييئرمجيييٌر ييييٝة١رراملونبييي١ر يفايييتُواارَييئرإ ييييفؾيف ررَٚييي٤ٌرر

ريًترؿٝزر يفاتُواا.ؾواغيف ررٚتػًٝؿيف ررإخل...:رٚاحملهٞررَثٌرادت١ًُررقيف ٌر

عًلرَيف٫اَٝ٘رَثٌرٖ ٙرا٭١ُٖٝرع٢ًرٖ ارايُٓٛذدرَئرايبٓٝي١رايي ٟر ييـرٚؾكي٘رررررر

(ررٚاييحرميهئر ٕرْعتربٖييفرر عكييٖيفررررررjamais un coup de desقصيٝي٠ر ر

ٚدٚا ًييٗيفررٚنًُيفتٗيييفرايعكيٜيي١ررٚنًُيفتٗيييفراملخو،َيي١ررنوَييزريهييٌرستهييٞررررررر

رٚنٌريييفٕ.



 ترجمة د. غسان السيد

33  

 

 ـ الهحو الوظيفي: 3ـ  2

ٟرقٛاعيرتوتبطرٖ ٙرايٛذيا راملختًؿ١رر ع يٗيفر يبعضرعًي٢ررررنٝـررٚٚؾلر 

رمٍٛرايرتنٝبرايتعبريٟراييودٟ رَيفرٖٞرقٛاعيرايتأيٝـرايٛظٝؿٞ .

ميهيئريًُخييربٜٔرٚاإلايييفاا ر ٕرٜتريييٚارؾُٝيييفر ٝييِٓٗرحبوٜيي١:رَثييٌرايصييٛا٠ررررررر

ايشخصييي١ٝراييييحرتكيييو رردٕٚر يييٛفررَعةٝييييف راذتيفيييي١رايعيف٥ًٝييي١ررَييئرايييييُيف رررر

اىر يييٝة١رجتُييعر يينيراحملؿييزا رٚاملوانييز:رٜتةًييبررررررايشخصيي١ٝ.رإٕرع٬قيي١رإاييورر

احملؿازرر يفي وٚا٠ررٚجٛدرٚظٝؿ١را٥ٝي١رٜوتبطر ٗيفررٚيهٔريٝسر صٛا٠رَتزآَي١.رر

 َيييفر يفيٓيييب١ريًٛظيييف٥ـرايو٥ٝييي١ررؾييإٕرع٬قيي١رايت يييفَٔرٖييٞرايييحرتٛذيييٖيف:رتكييٛدررررر

ٚظٝؿ١رَٔرٖ ارايٓيٛعرإىلرٚظٝؿي١ر  يو٣رَئرايٓيٛعرْؿيي٘ررٚ صيٛا٠رَتزآَي١.رظتيبرررررررررر

قيييـرقًييي٬ًٝرعٓييييرٖييي ٙرايع٬قييي١را٭ يييري٠:ر٭ْٗييييفرحتييييدر ٫ًٚرايييهٌراحملهيييٞررررايتٛ

 ا٫َتيادا رقيف ١ًريإليػيف٤ررٚاملوانزريٝي رن يو(ررَٚٔرثِر٭ْٗيفرتِٗرر ايفايًفرر

 ٚي٦ييوراييي ٜٔرٜبرثييٕٛرعيئرإعةيييف٤راحملهييٞر ٓٝيي١رَعٝٓيي١.ريكييير اييوْيفرايييف كيًفرإىلر ٕرر

ٓتٝح١ررٚ نيرايزَٔرٚاملٓةل.راحملهٞرغتًطررَٔر ٬ٍر ٓٝت٘رْؿيٗيفر نيرايتتيف عرٚاي

ٖٚ ارايػُيٛضرٖيٛرايي ٟرٜشيهٌراملشيه١ًراملونزٜي١ريًٓريٛرايييودٟ.رٖيٌرٖٓييفىررررررررررر

ٚاا٤راحملهٞرَٓةلر٫رزَيفْٞ رَيفرزاي رٖ ٙرايٓكة١رْكة١ر ٬فر نيرايبيفذثنيرإىلر

ايٛق راذتيفيٞ.رٜتُيور وٚ راي ٟرؾتحرحتًًٝ٘ررَثًُيفرْعيوفررايةوٜيلريًياااييف رررر

 تيزاٍرْعييفّرايتيًييٌراييزَين:راييزَٔرر يفيٓييب١رإيٝي٘ررٖيٛررررررررراذتيفي١ٝرر عيّرقيف ًٝي١رار

ايٛاقعررٚ  اراييببررٜبيٚري٘رَئراي يوٚاٟرجتي ٜوراذتهيفٜي١ر ئُراييزَٔ.رَيعرررررررر

ذيوررإٕر ااةٛرْؿي٘رٖٚيٛرٜعييفاضرايرتاجٝييٜيفر املعوٚؾي١ر ٛذيي٠رايؿعيٌ(ر يفيتييفاٜخرررررررر

٢رذييييف ر املعييوٚفر تعيدٜيي١را٭ؾعيييفٍرٚٚذييي٠رايييزَٔ(رٜعييزٚرا٭ٚيٜٛيي١رإىلراملٓةييلرعًيير

(رٖ ارٖٛرَيفرٜؿعً٘رنٌرايبيفذثنيراذتيفيٝنيرَثٌر نًيٛدريٝؿيٞررر31ايتيًيٌرايزَين 

ارتاٚ ررٚغومييف ررٚ وميٕٛررٚتٛدٚاٚف(ررٚاي ٜٔر  يٚارمجٝعيًفرَٛاؾكتِٗرع٢ًر

اقرتالريٝؿٞرارتاٚ ر ٚإٕرنييفْٛارغتتًؿيٕٛرذيٍٛرْكييفطر  يو٣(:ر"إٕرْعييفّرايتتييف عرررررررر

(رةرايٛاقييعررعتيييفٍٚرايترًٝييٌررر31" ايييزَينرٜت٬ايي٢ر يئُر ٓٝيي١رَيييح١ًر٫رزَٓٝيي١رررر

اذتييييفيٞرايكٝييييفّر" ييييفيتكةٝعراييييزَين"ريًُ يييُٕٛرايييييودٟررٚإ  ييييفع٘رملييييفرٜييييُٝ٘ررر

(ر32َيف٫اَٝ٘رر صٛ رايًػ١رايؿوْيي١ٝرر"ارتزاْييف رايهيبري٠را٭ٚيٜٛي١ريًُٓةيل" ررررر
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 ٚر صييٛا٠ر دمررإٕراملُٗيي١ررٖٚيي ٙراغبتٓيييفرعًيي٢را٭قييٌررٖييٞرايٛصييٍٛرإىلرإعةيييف٤رررررررر

اغتٞررٚع٢ًراملٓةلراييودٟر ٕرٜأ  ر عنيرا٫عتبيفارايزَٔرٚصـر ٟٓٝٛريًِٖٛرايتيف

اييييودٟ.رميهيئرايكييٍٛرر ةوٜكيي١ر  ييو٣ررإٕرايزَٓٝيي١ريٝييي رايي٣ٛرمبكيي١ر ٜٓٝٛيي١رررر

يًُرهيييٞر"يًخةييييف "ررَثًُييييفر ٕراييييزَٔررةرايًػييي١رر٫رٜٛجييييرإ٫رعًييي٢رايييهٌررررر

َٓع١َٛلرَٔرٚج١ٗرْعوراحملهٞرر٫رٚجٛدرمليفرْيُٝ٘رزَٓيًفرر ٚرع٢ًرا٭قٌر٫رٜٛجير

٫رٚظٝؿٝيًفررنعٓصورَئرْعييفّرايُٝٝيف٥ٞ:ر٫رٜٓتُيٞراييزَٔرإىلرارتةييف رر ييفملع٢ٓررررررررإ

اييقٝلريًه١ًُررٚيهٓ٘رٜٓتُٞرإىلراملوجعٝي١لراحملهيٞرٚايًػي١ر٫رٜعوؾييفٕرإ٫رزَٓييًفرررررر

اييُٝٝيف٥ٝيًفلرإٕرايييزَٔراذتكٝكييٞرٖييٛرٖٚييِرَوجعييٞرر"ٚاقعييٞ"ررَثًُيييفرٜعٗييوٙرتؿيييريررر

ر(.33ٟٛردااات٘  وٚ ررٚحت رٖ ارايعٓٛإرظتبرع٢ًرايٛصـرايبٓٝ

َيفرٖٛررإذٕررٖ اراملٓةلراي ٟرغت عرايٛظيف٥ـرايو٥ٝيي١ريًرهيفٜي١ رٖي ارَييفررررر

ْيييع٢رإىلرإٜ يييفذ٘ر يقيي١ررٖٚيي ارَيييفرنيييفٕرذتيي٢راٯٕرقيييرْييٛق"ر صييٛا٠رٚااييع١.رررر

آو٣ررإذٕررإاٗيفَيف ر .د.غومييف ررٚ وميٕٛررٚتٛدٚاٚفررةرايعيدرايثييفَٔرَئررر

ايٛظيييف٥ـرنًييٗيف.رظٗييو رررررٚاييي ٜٔردااييٛارَٓةييلر1966زتًيي١ر اتصيييف٫ (ررعيييفّرر

ث٬ث١راجتيفٖيف را٥ٝي١رَٔرايبر ررعو ٗيفرتٛدٚاٚف.رايةوٜلرا٭ٍٚر  وميٕٛ(ررٖٛر

ا٭نثييورَٓةكٝيي١ر يييفملع٢ٓراييييقٝل:رٜتعًييلرا٭َييور إعيييفد٠رتييأيٝـرقٛاعيييرايتصييوؾيف ررررر

اإلْييف١ْٝرايحرتيتخيَٗيفراذتهيف١ٜررٚ يربرَييفار"ارتٝيفاا "رايحرخت عري٘رَثيٌرر

(ررةرنٌرْكة١رَٔراذتهيفٜي١ررٚ يفايتخياّرَييفرررر34 ٖ ٙرايشخص١ٝر صٛا٠رقيا١ٜ

(رر٭ْيي٘رمييييور يفيشخصييٝيف رةرررر35ميهيئرتيييُٝت٘ر يييفملٓةلرارتيييف ر يفيةيفقيي١ رررر

رايًرع١رايحرغتتيفإٚرؾٝٗيفرايكٝيفّر يفيؿعٌ.

ايُٓييٛذدرايثيييفْٞريييييفْٞر يٝؿييٞراييرتاٚ ررغومييييف (:رإٕرا٫ٖتُيييفّرا٭ايفاييٞرررر

يف٥ـررٚاْييحيفَيًفرَيعرَبيي رررر  ارايبر رٖٛرايعثٛارع٢ًرتعيفا يف رعٛذج١ٝرةرايٛظير

جيفنبيييٕٛرةر ايشييعو١ٜ(ررمتتيييرٖيي ٙرايتعيفا يييف رعًيي٢رَييييفاراييييودرنًيي٘ر َييعرر

ذييييوررايييٓو٣رايتةيييٛاا رادتيٜيييي٠راييييحرصيييرحرَييئر ٬ ييييفرغوميييييف رعٛذجٝييي١ر

رايٛظيف٥ـر ٚر نًُٗيف(.
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ايةوٜلرايثيفي راي ٟرؾتر٘رتٛدٚاٚفرشتتًـرقًي٬ًٝرر٭ْي٘رٜ يعرايترًٝيٌرعًي٢رررررر

يشخصٝيف (رعربرستيفٚي١رتأايٝسرقٛاعييرٜيٓعاِرَئر ٬ ييفررررررَيت٣ٛر"ا٭ؾعيفٍ"ر  ٟرا

احملهٞرعيدًارَٔراحمل٫ُٛ را٭ايفا١ٝرٜٚبي يفررٚعتٛ يف.ريٝسراملكصيٛدرا٫ تٝييفاررر

 نيرؾو ٝيف رايعٌُرٖ ٙلرؾٗٞريٝي رَتعيفا ١رٚيهٓٗيفرَتٓيفؾيي١ررٖٚيٞرذيفيٝييًفرةرررر

ٗيفرإىلرَوذ١ًرايتشهٌرايهيفٌَ.رإٕراإل يفؾ١رايٛذٝي٠رايحرْييُحر٭ْؿييٓيفر إ ييفؾتررر

ٖ ٙرايؿو ٝيف رتتعًلر أ عيفدرايترًٌٝ.رذت٢رإذارضتٝٓيفرجيفْبيًفراإلايفاا ررٚاملخيربٜٔررر

ٚاحملؿيزا ررٜبكي٢ر ٜ ييًفرةراحملهيٞر  يفصيي١رعٓييَيفرٜتعًيلرا٭َيور وٚاٜي١ررٚيييٝسررررررررر

حبهيف١ٜ(رعيدرنبريرَٔرايٛظيف٥ـرايو٥ٝي١لر٫ٚرميهٔراييٝةو٠رع٢ًرعيدرنبرير

يفٖيفرايف كيًفررٚايحرااتػً رذت٢راٯٕرع٢ًرَٓٗيفرإ٫رَٔر ٬ٍرايتر٬ًٝ رايحرذنوْ

َؿيفصٌراذتهيفٜي١رايهيرب٣.رَيعرذييوررظتيبرتٛقيعرٚصيـردقٝيلر شيي٠ررَئر جيٌرررررررررررر

ايٓعورةرٚذيا راذتهيفٜي١رنًيٗيفررٚ صيػورا٭جيزا٤رؾٝٗييفلرْي نور يإٔرايٛظييف٥ـررررررررر

ايهرب٣ر٫رميهٔرحتيٜيٖيفرَٔر ي٬ٍر ُٖٝتٗييفررٚيهئرؾكيطرَئر ي٬ٍرمبٝعي١رررررررر

"ررٚإٕر ييارغيريرذٟر ُٖٝي١ررٜشيتٌُررَئرجٗي١ررعًي٢ررررررررع٬قيفتٗيف:رإٕر"اتصيف٫ًرٖيفتؿٝيًف

 عيييضرايٛظييييف٥ـرايو٥ٝيييي١ر صيييٛ رادتيييو رراؾيييعرايييييُيفع١رراذتييييٜ ررٚ يييعرررررر

اييُيفع١(رٚظتبرَٔرجٗي١ر  يو٣رٚجيٛدرقييا٠رعًي٢رتعًٝكي٘ررةرزتًُي٘رر يفملؿيفصيٌررررررررر

ايهرب٣رَٔراذتهيف١ٜرر يفيتياٜخررع٢ًرا٭قٌ.رتتةًبرايتػة١ٝرايٛظٝؿ١ٝريًرهيفٜي١رر

ايحر٫رتيتةٝعرٚذي٠ر ايفاٗيفرإ٫ر ٕرتهيٕٛرزتُٛعي١رصيػري٠رَئرررررتٓعُٝيًفريًبيا٥ٌر

ايٛظيييف٥ـررايييحراتييي٢ُرٖٓيييفرَتٛايٝيي١ر حبيييبر وميييٕٛ(.رإٕراملتٛايٝيي١رٖييٞرتتُيي١رررررررر

(رٚتٓؿييتحر36َٓةكٝيي١ريًٜٓٛيييف راملونزٜيي١راملترييي٠رؾُٝيييفر ٝٓٗيييفرعييربرع٬قيي١رت يييفَٔ ررر

َرررررر يفر٫رٜبكي٢رراملتٛاي١ٝرعٓيَيفر٫رٜهٕٛر٭ذييرتعبرياتٗييفراييف لرَت ييفَٔررٚتٓػًيلرعٓيي

٭ذيرتعبرياتٗيفرْتٝح١.رإذار   ْيفررقصيًاررَثيف٫ًررغريرذٟرَع٢ٓررؾإْٓيفرْةًبراًع١ر

َيفرؾٓتًكيفٖيفررْٚيتًٗهٗيفرْٚيؾعرمثٓٗيفرؾإٕرٖ ٙرايٛظيف٥ـراملختًؿ١رتشهٌرَتٛاي١ٝر

َػًك١رر٭ْ٘رَٔرغيريراملُهئرتكييِٜرايةًيبرررر ٚرإذتييفمرايييؾعردٕٚرارتيوٚدرَئررررررررر

إٕراملتٛايٝي١ررةرايٛاقيعررقيف ًي١ردا٥ُييًفريًتيي١ُٝ.رإٕررررررنٌرَتحيفْسرٖيٛر"ا٫ايت٬ٗى".ررر

 يوٚ ررثييِر وميييٕٛررُٖٚيييفرعتيييدإرايٛظيييف٥ـرايهييرب٣ريًرهيفٜيي١رر جييربارَيييبكيًفرر

ع٢ًرتيُٝتٗيفر  ياعرر ٝيف١ْررْ يفٍررعكيررإغيوا٤ررإخل..(لرإٕرعًُٝي١رايتيي١ُٝر٫رررر

ميهيئرجتٓبٗيييفرر ٜ يييًفر يفيٓيييب١ريًُتٛايٝيييف رعيمييي١رايؿيف٥ييي٠ررٖٚيي ارَيييفرميهيئررررررررر
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ُٝت٘ر"املتٛايٝيف رايصػري٠رجيًا"ررٖٚيٞرتشيهٌرغيفيبييًفرايعكيي٠را٭نثيورصيػوًارةرررررررتي

ايٓيييٝخراييييودٟ.رٖييٌرٖيي ٙرايتيييُٝيف رٖييٞرؾكييطرَيئرا تصيييف راحملًييٌ ر عبيييفا٠ر ررر

 يو٣ررٖيٌرٖيٞريػي١رٚاصيؿ١ر صيٛا٠ر يفيصيي١ رلييفر٫رايورؾٝي٘ر ْٗييفرني يور٭ْٗيييفرررررررررررر

يػي١رْكيٜي١رررتعيفجلرقيفْٕٛراحملهٞررٚيهئرميهٓٓييفرختٝيٌر ْٗييفرتشيهٌرجيز٤ًارَئرررررررر

دا ١ًٝرعٓيرايكيفا٨ر  ٚرايٓيفاو(رْؿي٘رراي ٟرٜكبضررَبيفاو٠ررع٢ًرَٓةلرا٭ؾعيفٍر

نهٌرامسٞ:رإٕرايكوا٠٤رٖٞرتي١ُٝلرٚا٫ايتُيفعرييٝسرؾكيطرإدااىريػي١ررٚيهٓي٘رررررر

ٜعييينر ٜ يييًفر ٓيف٤ٖيييف.رعيئرعٓٛاْيييف راملتٛايٝيي١رتشيييف ٘ررإىلرذيييرَيييفررٖيي ٙرايهًُيييف رررررر

وٜك١رَكبٛيي١ررتٓٛعييًفرنيبريًارَئراملعييفْٞررررررا٫ؾتتيفذ١ٝرٯ٫ رايرتمج١ررايحرتػةٞر ة

ٚايتبيفٜٓيف .رتت ُٔريػ١راذتهيف١ٜراملٛجٛد٠رؾٝٓيفرَيبكيًفررٖ ٙرايعٓٛاْييف را٭ايفاي١ٝ:ررر

ٜوتبطراملٓةلراملػًيلررايي ٟرٜشيهٌرَتٛايٝي١رر يفمسي٘:رتؿيوضرنيٌرٚظٝؿي١رتؿتيتحرررررررررر

إغييوا٤ررَٓيي رظٗٛاٖيييفرةرا٫اييِراييي ٟرتبعثيي٘ررايك يي١ٝرايهيفًَيي١ريإلغييوا٤ررَثًُيييفرررر

ٖ اراإلغيوا٤رَئرنيٌراذتهيفٜييف راييحرايهً رؾٝٓييفريػي١راذتهيٞ.رٚعًي٢رررررررررررؾُٗٓيفر

ايييوغِرَيئر ُٖٝيي١راملتٛايٝيي١رايكًًٝيي١رر٭ْٗيييفرتتشييهٌرَيئرعيييدرقًٝييٌرَيئرايٜٓٛيييف ررررررررر

املونزٜيي١ررؾإْٗيييفرتشييتٌُردا٥ُيييًفرعًيي٢رذتعيييف ر ةييوررٖٚيي ارَيييفرٜيييٛؽرحتًًٝييٗيف:ررررررر

٭ؾعييفٍرررميهٔر ٕرٜبييٚرَئرغيريراملٓةكيٞرايتشيهٌٝرةرَتٛايٝييف ريًتتُي١راملٓةكٝي١رررررررر

صػري٠رتشهٌرؾعٌرتكيِٜراييٝهيفا٠ر تكيِٜررقبٍٛررإاعيفٍررتيي ني(لرٚيهئرررر

ةرنييٌرْكةيي١رَيئرٖيي ٙرايٓكيييفطررميهيئريًُعٓيي٢ر ٕرٜتبيييٍ:رٜكيييّرا٥ييٝسرجييُٝسرر

 ْٛيرردٚ ٕٛرري٘رايٓيفارَٔر٫ٚعت٘رريهٔر ْٛييرٜيوؾضلرإٕرَعٓي٢رٖي ارايتريٍٛرٖيٛررررررر

ر(.37 ٕر ْٛيرغتش٢ر ٕرتهٕٛرٖٓيفىريعب١رَؿخخ١ 

١ررإذٕررٖيٞرٚذيي٠رَٓةكٝي١ر ةيو٠:رٖٚي ارَييفرٜييٛغٗيفر يفذتييرا٭دْي٢:رررررررررراملتٛايٝ

ٖٚييٞرقيف٥ُيي١رر ٜ يييًفرر يفذتيييرا٭قصيي٢:رؾٗييٞرَٓػًكيي١رعًيي٢رٚظيف٥ؿٗيييفررٚتيي ٚ رحتيي رر

امسٗيفررٖٚٞرتشهٌررٖٞرْؿيٗيفررٚذي٠رجيٜي٠ررجييفٖز٠ريًعُيٌرنتعيبرير ييٝطررررر

عٔرَتٛاي١ٝر  يو٣ر نثيورايع١.رإييٝهِرَتٛايٝي١رصيػري٠:رَييرايٝييررَٚصييفؾرتٗيفررررررررررر

ونٗيييفلرٜصييبحرٖيي ارايييي٬ّرٚظٝؿيي١ر يييٝة١:رؾٗييٛرَيئرجٗيي١رٜأ يي ردٚارإايييفا٠ررررررررررٚت

 ااييرت يف٤ردٚ ييٕٛررْٚؿييٛار ْٛييي(ررٜٚشييهٌرَيئرجٗيي١ر  ييو٣ررتعييبريًارعيئرَتٛايٝيي١رررر

 نثوراع١ررتي٢ُرايًكيف٤ررٚتعبرياتٗيفرا٭ و٣ر اقرتا ررٚتٛقـررْٚيا٤ررٚا٬ّرر
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هيفًَي١رَئرررٚإقيف١َ(رٚميهٔر ٕرتهٕٛرٖٞرْؿيٗيفرَتٛايٝيف رصػري٠.رإٕرابه١رَت

ايبيييا٥ٌرٖييٞرايييحرتشييهٌراذتهيفٜيي١رر ييي٤ًارَيئر صييػورايكٛايييبرٚاْتٗيييف٤ر ييأنربرررررر

ايٛظيييف٥ـ.رٜتعًييلرا٭َييورٖٓيييفر ةبكيي١رتبكيي٢ردا ًٝيي١رعًيي٢رامليييت٣ٛرايييٛظٝؿٞ:رٚعٓيييَيفرر

تيتةٝعراذتهيف١ٜر ٕرتتٓيف٢َر يفيتياٜخررَٔراٝهيفاردٚ ٕٛرإىلرَعون١ر ْٛير ييرر

ٞرر :رٚعٓي٥ي رمييسرٖيوّرايٛظييف٥ـرررررغٛييؾٝٓحوررعٓيٖيفرؾكطرٜٓتٗٞرايترًٝيٌراييٛظٝؿ

امليت٣ٛرايتيفيٞر ٖٚٛرَيت٣ٛرا٭ؾعيفٍ(.رٜٛجيررإذٕررضتٛردا ًٞرةراملتٛايٝيف ررٚةر

ايٛق رْؿي٘ررٜٛجيرضتٛرااتبيايٞريًُتٛايٝيف رؾُٝيفر ٝٓٗيف.رتأ  رايٛاقع١را٭ٚىلرَئرر

رغٛييؾٝٓحوراه٬ًرٖوَٝيًف.

 33التنثيل املرسوم ص 

َييئرايٛا يييحر ٕرٖييي ارايتُثٝيييٌرحتًًٝيييٞ.رٜيييياىرايكييييفا٨رْؿيييي٘ررتتُييي١ر ؾكٝييي١رر

يًتعبريا .رٚيهٔرَيفرجتبراإلايفا٠رإيٝ٘ررٖٛر ٕرتعيبريا رَتٛايٝييف رعيٜيي٠رميهئررررر

 ٕرتتيا ٌرؾُٝيفر ٝٓٗيفر ك٠ٛ:ر٫رتٓتٗٞراملتٛاي١ٝرإ٫ر عيير ٕرتعٗيورايهًُي١را٭ٚىلرَئررررر

لرتتبيييٍر ٓٝيي١راحملهييٞرٚظٝؿٝيييًف:رر(38َتٛايٝيي١رجيٜييي٠:رتتبيييفدٍراملتٛايٝيييف را٭َهٓيي١ ر

ٚ ٗيي ارايةوٜييلر"ٜتُيفاييو"راحملهييٞرٚ"ميييتص"رةرايٛقيي رْؿييي٘.رةراذتكٝكيي١رر٫ررررررر

تتٛقـرع١ًُٝرتيا ٌراملتٛايٝيف ردا يٌرايعُيٌرايٛاذييررَئر ي٬ٍرظييفٖو٠را٫ْكةييفعرررررررر

ادتيي اٟررإ٫رإذارمجعيي ر عييضرايكٛايييبرايهتُٝيي١رايييحرتشييهٌرٖيي ارايتيييا ٌرةرر

خصيٝيف (.رٜتيأيـرعُيٌرغٛيييؾٝٓحورَئرث٬ثي١ر ذيياثررررررررَيت٣ٛر ع٢ًريٮؾعييفٍر يًشر

َيييتك١ًرٚظٝؿٝيييًفر٭ٕرقٛايبٗيييفرايٛظٝؿٝيي١رتتٛقييـرَييوتنيرعيئرايتٛاصييٌ:ر٫رٜٛجييير ٟررررر

ريرنٓييٛنسلرٚيهٓٓيييفرْييو٣رةرررررررر ع٬قيي١رتتيف عٝيي١ر يينيرذيفدثيي١رامليييبحرٚذيفدثيي١رؾييٛا 

املكيف ٌررااتُواارع٬ق١رؾيفع١ًٝرر٭ٕرايشخصٝيف ر ٚ يفيٓتٝحي١ر ٓٝي١رع٬قييفتِٗ(رٖيٞررررر

ٗيف.رإْٓيفرْعوفرٖٓيفراملًر١ُر زتُٛعراذتهيفٜيف رارتواؾ١ٝراملتٓٛع١(:راملًر١ُرٖٞرْؿي

ذهيف١ٜرَٓهيو٠رع٢ًرامليت٣ٛراييٛظٝؿٞرٚيهٓٗييفرَٛذيي٠رعًي٢راملييت٣ٛرايعييفًَٞررررررر

 ميهٔر ٕرٜتأنييرٖي ارةرا٭ٚدٜيييفر ٚرةرَييولر وغتي (.رظتيبررإذٕررإذيفمي١رررررررر

تعيبريٟرايييودٟ(لرررَيت٣ٛرايٛظيف٥ـر ايي ٟرٜكييّرايكييِرا٭نيربرَئرايرتنٝيبرايرررررر

عيت٣ٛر ع٢ًرتيتُيرَٓ٘رٚذيا رامليت٣ٛرا٭ٍٚرر يفيتياٜخررَعٓيفٖيفررٖٚٛرَيت٣ٛر

را٭ؾعيفٍ.
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 ـ األفعال: 3

 ـ حنو وضع بهيوي للشخصيات 1ـ  3

إٕرَؿّٗٛرايشخص١ٝررةرايشعو١ٜرا٭ااة١ٝررثيفْٟٛررٚغت عر صٛا٠رنيف١ًَر

"ررٖي ارَييفرٜكٛيي٘ررررملؿّٗٛرايؿعٌ:رميهٔر ٕرٜٛجيرذهيف١ٜر واؾٝي١رَئردٕٚر"صيؿيف ررر

 ااةٛررٚيهٓ٘ر٫رٜٛجييرصيؿيف رَئردٕٚرذهيفٜي١ر واؾٝي١.ر  ي ر عيضراملٓعيؤٜررررررررر

ايه٬اييٝهٝنيرَثييٌر"ؾٛاييٝٛ "رٚجٗيي١رايٓعييورٖيي ٙ.ر عيييرذيييور  يي  رايشخصيي١ٝر

(رريكير صبر ر39مس١رْؿي١ٝرثيف ت١رر عير ٕرنيفْ رزتودرااِررٚلث١ًريًريث 

ررذتي٢رٚإٕرملرٜؿعيٌرررؾودًاررٚاخصييًفرريكيير صيبر رر يف تصييفاررنيف٥ٓييًفرنييف٬ًَرررررر

(ررملرتعيرايشخص١ٝرتيف ع١ريًريثررٚ ي  رجتيييررر41ا٦ٝيًفرر ٚرقبٌر ٕرٜتصوف 

َيييبكيًفررجييٖٛوًارْؿيييٝيًفلرميهيئر ٕرخت ييعرٖيي ٙرامليفٖٝيييف ريإلذصيييف٤راييي ٟرنيييفٕرر

اييهً٘را٭نثييورٚ ييٛذيًفرايكيف٥ُيي١رايييحرٜيييتخيَٗيفرامليييولرايربجييٛازٟر املػٓيييفدررررررر

ٓٝيييٟٛرٜٓؿيييوررَٓييي رظٗيييٛاٙررَييئرداااييي١ررررٚا٭ رايٓبٝيييٌررإخل(.رنييييفٕرايترًٝيييٌرايبر

ايشخصيييٝيف ر ٛصيييؿٗيفرَيفٖٝييي١ررٚنييييفٕرذييييورَييئر جيييٌرتصيييٓٝؿٗيفلرَٚثًُييييفرذنيييورر

ٟ ر ُٖٝيي١راييود١ٜريًشخصيي١ٝرررر تييٛدٚاٚفررذٖييبرتَٛيفاٝؿيييهٞرإىلرذيييرإْهيييفار 

ٚقيرورايتخؿٝـرَٔرٚجٗي١رايٓعيورٖي ٙرر عييرذييو.رملرٜصيٌر يوٚ رإىلرذييرإ عييفدرررررررررر

ىلرتصييٓٝـر يييٝطرقيييف٥ِرريييٝسرعًيي٢ررايشخصييٝيف رعيئرايترًٝييٌرٚيهٓيي٘را تز يييفرإر

ايي ١ًٝرايٓؿي١ٝررٚيهٔرعًي٢رٚذيي٠رايؿعيٌراييحرميٓرٗييفر ييفراحملهيٞر ؾٗيٞرإَييفرررررررررر

رَيفضت١رمليفد٠رغوا٥ب١ٝرر ٚر ْٗيفرتكيّراملييفعي٠رر ٚر ْٗيفر بٝث١ررإخل...(.

ملرتتٛقـرايشخص١ٝررَٓ ر وٚ ررعٔرؾوضراملشيه١ًرْؿييٗيفرعًي٢رايترًٝيٌررررر

يشخصيٝيف ر َُٗييفرنييفٕرامسٗييفرردااَٝي١رررررررايبٟٓٝٛريًُرهٞ:رؾُٔرج١ٗرتشهٌرا

اخصيي١ٝررؾيفعًيي١(ر ةيي١رٚصييـر ييوٚا١ٜرر٫رميهيئر يفاجٗيييفرؾٗييِر"ا٭ذييياث"ررررررررر

ايصػري٠راملو١ٜٚررإىلرذير ْ٘رميهٔرايكٍٛرإْ٘ر٫رتٛجييرذهيفٜي١رٚاذيي٠رةرايعييفملررررر

(رر ٚرعًييي٢را٭قيييٌرَييئردٕٚر"ليييثًني"لرٚيهييئرٖييي٪٤٫ررررر41َييئردٕٚر"اخصيييٝيف " ر

 يو٣رر٫رميهئرٚصيؿِٗر ٚرتصيٓٝؿِٗر تعيبريا رررررر"املُثًني"رايهيثرئٜررَئرجٗي١ر ررر

"ا٭اييخيف "رراييٛا٤راعتربْيييفر"ايشييخص"راييه٬ًرقصصييٝيًفر يفيصيييًفررستصييٛاًارةررررر



 ترجمة د. غسان السيد

33  

 

 عضرا٭جٓيف ر ايحرْعوؾٗيفرجٝيًا(ررٚ يفيتيفيٞرؾإْ٘رظتبرا٫ذتؿيفظر يفذتيفي١رايٛااع١ر

جيًارريهٌراحملهٝيف ر ذهيفٜيف رايعب١ٝررْصيٛ رَعيفصيو٠(راييحرتشيتٌُرعًي٢ررررررر

سرعًي٢ر ايخيف لر ّر عًٓييفر ٕرايشيخصرييٝسرإ٫رعكًٓي١رْكيٜي١ررررررررلثًنيررٚيهٔريٝ

ٜؿو ييٗيفرعصييوْيفرعًيي٢رزتييودرلييثًنيرذهيييف٥ٝني.ريكيييرجٗيييرايترًٝييٌرايبٓٝييٟٛررررررررررر

اذتييوٜصرجيييًارعًيي٢رعيييّرتعوٜييـرايشخصيي١ٝر تعييبريا رامليفٖٝيييف رايٓؿييي١ٝرريهييٞرر

ٜعوفرايشخص١ٝررعربرؾو ٝيف رشتتًؿ١رريٝسر ٛصؿٗيفر"نيف٥ٓييًف"رٚيهئر ٛصيؿٗيفرررر

نيًف".رنييٌراخصيي١ٝرر يفيٓيييب١ريربميييٕٛررميهيئر ٕرتهييٕٛراملُثًيي١رر"ؾيييفع٬ًرَشيييفا

ملتٛايٝيف را٭ؾعيفٍرارتيفص١ر ٗيفر  ياعررإغوا٤(لرعٓيَيفرتٓةٟٛراملتٛاي١ٝرايٛاذي٠رع٢ًر

اخصٝتنير ٖٚ ٙرٖٞراذتيفي١رايةبٝع١ٝ(ررؾإٕرٖ ٙراملتٛاي١ٝرحتٌُرَٓعٛأٜرر ٚرإذار

اٯ يورحتييف٬ًٜ(لر صيٛا٠ررررؾ ًٓيفررحتٌُرامسينير َييفرٜعتيربٙر ذييِٖر يياعيًفررٜعتيربٙررررررر

عيفَيي١ررتعيييرنييٌراخصيي١ٝررذتيي٢رٚإٕرنيفْيي رثيفْٜٛيي١رر ةًيي١رَتٛايٝتٗيييف.رٜٓةًييلرررررررررر

ريرررررررر تٛدٚاٚفررٖٚٛرعتًٌراٚا١ٜرْؿيي١ٝر ايع٬قييف رارتةيري٠(ررييٝسرَئرايشخصيٝيف 

ا٭اخيف ررٚيهٔرَئرثي٬ثرع٬قييف رنيبري٠رميهئر ٕرٜٓخوميٛارؾٝٗييفررٚاييحررررررررر

ٌررٚاملييييفعي٠(لرخت ييعرٖيي ٙرٜيييُٝٗيفرستُيي٫ٛ را٭ايييف ر ٖٚييٞراذتييبررٚايتٛاصيير

ايع٬قيييف رةرايترًٝييٌريٓييٛعنيرَيئرايكييٛاْني:رقيييفْٕٛرا٫ضتييوافرعٓيييَيفرٜتعًييلرا٭َييورر

 يف٫ٖتُيفّر ع٬قيف ر  يو٣ررٚقييفْٕٛرايؿعيٌرعٓييَيفرٜتعًيلرا٭َيور ٛصيـرحتيٍٛرٖي ٙرررررررررر

ايع٬قيف رعربرَييفارايكص١:رٖٓيفىرنثريرَٔرايشخصٝيف رةر"ايع٬قييف رارتةيري٠"ررر

(.راقرتلرغومييف رر  يريًاررر42ست٫ُٛتٗيف(رٜكبٌرايتصٓٝـ ٚيهٔر"َيفرٜكيفٍرعٓٗيف"ر 

ٚصـراخصٝيف راذتهيف١ٜرٚتصٓٝؿٗيفررييٝسرٚؾيلرَييفرٖيِرعًٝي٘ررٚيهئرٚؾيلرَييفررررررررر

ٜؿعًٕٛر َئرٖٓييفرٜيأتٞراايِرايؿييفعًني(ررٚ ي ارايييببرؾٗيٞرتشيرتىر ث٬ثي١رستييفٚارررررررررررر

د٫يٝيي١رنييبري٠ررصتيييٖيفرةرادتًُيي١ر ايؿيفعييٌرراملؿعييٍٛررامل يييففرإيٝيي٘ررٚاملؿعييٍٛررررررر

(رَٚثًُييفر ٕرٖي اررر43ة(رٚايحرٖٞرا٫تصيفٍررٚايوغب١ر ٚرايبر ررٚا٫ تبييفال رايعو

ا٫ارتاىرٜٓيتعِرعيربرثٓيف٥ٝييف ررؾيإٕرايعييفملراي٬َتٓييفٖٞريًشخصيٝيف رغت يعررٖيٛرررررررررر

 ٜ يًفرريبٓٝي١رعٛذجٝي١ر ؾيفعيٌريرَؿعيٍٛر ي٘ريرَوايٌريرَييتكبٌررَيييفعيريرَعييفاض(رررررررررررررر

ررؾإْي٘رميهئرٚجيٛدررررتوتيِرع٢ًرميٍٛراذتهيفٜي١لرَٚثًُييفر ٕرايؿيفعيٌرعتييدرمبكي١رررررر

رؾيفعًنيرشتتًؿنيرنثوررٜيتخيَٕٛرٚؾلرقٛاْنيرايتعيدررٚاإل ياٍررٚايٓكص.
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تشرتىرٖي ٙراملؿَٗٛييف رايث٬ثي١رةرْكييفطرعيٜيي٠.رظتيبر ٕرْهيوار ٕرايٓكةي١ررررررررر

ايو٥ٝييي١رٖييٞرتعوٜييـرايشخصيي١ٝرَيئر يي٬ٍرَشيييفانتٗيفرةردا٥ييو٠را٭ؾعيييفٍررٖٚيي ٙررر

ٚر  ي ارْييُٞرَييت٣ٛرايٛصيـرٖٓييفررررررراييٚا٥وررق١ًًٝررٚعٛذج١ٝررٚقيف ١ًريًتصيٓٝـلر

ٚإٕرنيييفٕرَيييت٣ٛرايشخصييٝيف ررَيييت٣ٛرا٭ؾعيييفٍ:رظتييبر ٫ترت ؿٗييِرٖيي ٙرايهًُيي١رررر

ٖٓيييفررإذٕررععٓيي٢را٭ؾعيييفٍرايصييػري٠رايييحرتشييهٌرْيييٝخرامليييت٣ٛرا٭ٍٚررٚيهيئررر

رعع٢ٓراملؿيفصٌرايهبري٠ريًتةبٝلرايعًُٞر ايوغب١ررايتٛاصٌرراملهيفؾر١(.

 ـ مشكلة الفاعل: 2ـ  3

 رايييحر ثيفاٖيييفرتصييٓٝـراخصييٝيف راذتهيفٜيي١رملرجتيييرإىلراٯٕررإٕراملشييه٬

ذ٬ًر يف.رَٔرامل٪نير ٕرٖٓيفىراتؿيفقيًفرذٍٛرإَهيف١ْٝر  يٛعراخصيٝيف راذتهيفٜي١رررر

ايعيٜييي٠ريكيييٛاْنيرا٫اييتبياٍررَثًُييييفر ٕراَييزًارَعٝٓييييًفرردا ييٌرعُيييٌررٜييييتةٝعر ٕررررر

(رَيئرجٗيي١ر  ييو٣رٜبيييٚر ٕرايُٓييٛذدرايؿعًييٞرر44ٜيييترٛذرعًيي٢راخصييٝيف رعيٜييي٠ل ر

 ٟراقرتذ٘رغومييف ر ٚ عيفدرتٛدٚاٚفر   ٙرَٔرَٓعٛارال يو(رقييرقييفّٚرجٝييًارةررررراي

ا تبيفارعيدرنبريرَئراذتهيفٜييف :رٚنُييفرةرنيٌرعيٛذدر ٓٝيٟٛررإٕرقُٝتي٘رَئررررررررر

 ٬ٍراهً٘رايكيفْْٛٞر ايكيفيبر يت١رؾٛاعٌ(ر قيٌرَئرقُٝتي٘رَئر ي٬ٍرايتري٫ٛ ررررررر

ٗيييفررتيفانيييًفراملٛزْٚيي١ر ْكييصررغُييٛضررازدٚاجٝيي١ررااييتبياٍ(ررايييحرٜتهٝييـرَعررر

(رَعرذيوررعٓيَيفرٜهيٕٛريًكيفييبررر45  يورا٭ٌَرةرتصٓٝـرؾعًٞريًُرهٝيف رر 

قيا٠رتصٓٝؿ١ٝرجٝي٠رر ٖ ٙرٖٞرذيفي١رايؿٛاعٌرعٓيرغومييف (ررؾإْ٘ر٫رٜٓعورجٝييًارر

إىلرتعيييدراملشيييفاننيررَٓيي ر ٕرٜييتِرحتًًٝييِٗر تعييبريا راملٓعييٛاا لرٚعٓيييَيفرضتييرتّر

ْعيييفّرايشخصييٝيف رَكيييُيًفلر تحٓييبررررٖيي ٙراملٓعييٛاا ر ةرٚصييـر وميييٕٛ(ررٜبكيي٢رر

ا٫ تصيفاراي ٟرٜكيَ٘رتٛدٚاٚفرٖ ٜٔرايعيف٥كنيررٚيهٓ٘ر٫رمييسررإىلرايٝيّٛررإ٫ررر

ستهٝيًفرٚاذيًا.رٜبيٚر ٕرٖ ارنًي٘رميهئر ٕرٜ ٓي،يل.رإٕرايصيعٛ ١راذتكٝكٝي١راييحررررررر

ٜةوذٗيييفرتصييٓٝـرايشخصييٝيف رٖييٞرَهيفْيي١رايؿيفعييٌر ٚٚجييٛدٙ(ر يئُرنييٌرقيفيييبررر

و.رَئرٖيٛرايؿيفعيٌر ايبةيٌ(رةراذتهيفٜي١ ر ٫رٜٛجييرررررررؾعًٞررَُٗيفرنيفْ رصٝػ١رذي

مبك١رَؿ ي١ًريًؿييفعًني ريكييرعٛدتٓييفراٚاٜتٓييفرعًي٢رايرتنٝيزرر ةوٜكي١ر ٚر يأ و٣ررررررررررر

ع٢ًراخص١ٝرَٔر نيراخصٝيف ر  و٣.رٚيهٔرايتؿ ٌٝر٫رٜشيٌُرا٭د رايييودٟررر

نً٘.رٖٓيفىرنثريرَٔراذتهيفٜيف رايحرتعٌُرع٢ًرإقيف١َرع٬ق١ر نيرعيٜٚٔررذيٍٛرر
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ٕٛر عُيف ُيفرَتييف١ٜٚلرعٓي٥ رٜهيٕٛرايؿيفعيٌرَزدٚجييًفررذكٝكي١رردٕٚررررراٖيفٕررٚته

 ٕرْيتةٝعرا تزاي٘رعربرااتبياي٘لرٚاعيفررةرٖ ارايشهٌرايكيِٜرايييف٥يررنُييفرر

يييٛر ٕراحملهييٞررعًيي٢رايييفن١ًر عييضرايًػيييف ررنيييفٕرقيييرعييوفرٖييٛر ٜ يييًفرثٓيف٥ٝيي١ررر

١رَٔر ١ٝٓرايشخصٝيف .رَعرذيورتبيٚرٖ ٙرايثٓيف١ٝ٥ر نثورؾيف٥ي٠ر٭ْٗيفرتكو راذتهيفٜ

 عييضرايوٖيفْيييف ر اذتيٜثيي١رجيييًا(رٚايييحرٜوغييبر ييُٓٗيفرعيييٚإرَتييييفٜٚيفٕرنيييبررر

َٛ ييٛعرٜعو يي٘رذهييِريًتييياٍٚلرٜيي نتورٖيي اراملخةييطر يفيكيفيييبرايعيييفًَٞراييي ٟرررررررر

اقرتذ٘رغوميييف ررٖٚي ار٫رميهئر ٕرٜييٖ"رإذار ادْييفر ٕرْكٓيعر ْؿييٓيفرجٝييًار ٕررررررررر

َزٜي١رْؿييٗيفراييحرصتييٖيفرةرررررايًعب١رر ٛصؿٗيفريػ١ررتكّٛررٖٞر ٜ يًفرع٢ًرايبٓٝي١رايور

ر(.46ايًػ١رٚةراحملهٞ:رايًعب١رٖٞر ٜ يًفرمج١ً 

إذاراذتؿعٓييييفررإذٕرر ةبكييي١رَؿ ييي١ًريًؿٛاعيييٌر َٛ يييٛعرايبرييي ررٚايوغبييي١رر

ٚايؿعٌ(ررؾإْ٘ررَٔراي يوٚاٟررعًي٢را٭قيٌررتًةٝؿٗييفررعيربرإ  ييفعرٖي ارايؿيفعيٌررررررررر

  يو٣رر٭صٓيففرايشخصرْؿييٗيفررييٝسرايٓؿيي١ٝررٚيهئرايكٛاعيٜي١:رٚظتيبرَيو٠رررررررر

َكيفا ١رايًييفْٝيف رَٔر جٌرايكيا٠رع٢ًرٚصـرايك ١ٝرايشخص١ٝريًؿعيٌرٚتصيٓٝؿٗيفررر

(رراٛا٤رنيفْ رَؿيود٠رر ّرثٓيف٥ٝي١ررررil(ر ٚرغريرايشخص١ٝر ٖٛررje-tu  ْيفريير ْ رر

 ّرمجعٝيي١.رٚاعيييفرتهييٕٛرٖيي ٙرا٭صييٓيففرايكٛاعيٜيي١ريًشييخصر املُهيئرايٛصييٍٛرررر

ييت٣ٛرايؿعًيٞ.رٚيهئرعييفر ٕرررررإيٝٗيفر  ُيف٥وْيفرايشخص١ٝ(رٖٞرايحرتعةٞرَؿتيفلرامل

ٖيي ٙرا٭صييٓيففر٫رميهيئر ٕرتتريييدرإ٫ر يفملكيفاْيي١رَييعرق يي١ٝرارتةيييف ررٚيييٝسرَييعررر

(ررنيي يور٫رجتيييرايشخصييٝيف رر ٛصييؿٗيفرٚذيييا رامليييت٣ٛرررررر47ذهييِرايٛاقييع ر

ايؿعًييٞررَعٓيفٖيييفرإ٫رإذاردزتٓيفٖيييفر يفمليييت٣ٛرايثيفييي ريًٛصييـررٚاييي ٟرْيييُٝ٘رٖٓيييفررررر

ريفٍ(.َيت٣ٛراييودر َعيفا ١ريًٛظيف٥ـرٚا٭ؾع

 ـ السرد: 4

 ـ التواصل السردي: 1ـ  4

َثًُيييفرٜٛجيييرردا ييٌراذتهيفٜيي١ررٚظٝؿيي١رنييبري٠ريًتبيييفدٍر املكيييِر يينيرَيييفْحرررررر

َٚيييتؿٝي(ررنيي يورٜهييٕٛراحملهييٞرر ٛصييؿ٘رَٛ ييٛعيًفرراٖيييفٕرتٛاصييٌرَعييني:ررر

(رةر je et tuؾٗٓيييفىرَواييٌريًُرييوررَٚيييتكبٌرييي٘.رإْٓيييفرْعييوفر ٕر  ْيييفرٚ ْيي رر

ايتٛاصٌرايًػٟٛررٜؿرتضر ذيُٖيفراٯ يورذهُييًفررٚ يفيةوٜكي١رْؿييٗيفرر٫رميهئرررررر
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 ٕرٜٛجيرذهيف١ٜرَٔردٕٚرايفادررَٚٔردٕٚرَيتُعر  ٚرقييفا٨(.رٚاعييفرٜهيٕٛرٖي اررررر

٫رَع٢ٓري٘ررَٚعرذيوررؾٗٛرغريرَيتػٌر صٛا٠رنيفؾ١ٝ.رَٔرامل٪نير ٕراملواٌرقير

ذارنيييفٕرٖييٛرايييواٟٚ(ررردا ر إاييٗيف ر ْيييا رَ٪يييـرايوٚاٜيي١رَيئردٕٚرايتييييف٩ٍرإررر

ٚيهٔرعٓيَيفرْٓتكٌرإىلرايكيفا٨ررؾإٕرايٓعو١ٜرا٭د ١ٝرَكصيو٠رجييًا.رةرايٛاقيعرر٫رررر

تهُٔراملشيه١ًرةراايتبةيفٕردٚاؾيعراييييفادرر٫ٚرةراٯثييفاراييحرٜرتنٗييفرايييودررررررررر

عًيي٢رايكيييفا٨لرٚيهٓٗيييفرتهُيئرةرٚصيييـرايكيييفْٕٛراييي ٟرٜهييٕٛرٚؾكيي٘راييييييفادررررررررر

.رتبييٚرع٬َييف راييييفادررَئرايٓعيو٠را٭ٚىلرررررررٚايكيفا٨رَييٛينيرةراذتهيف١ٜرنًٗيف

 نثورٚ ٛذيًفررٚ نثورعيدًارَئرع٬َييف رايكييفا٨ر ٜييتخيّراحملهيٞرتعيبرير ْييفرررررررر

 نثورليفرٜيتخيّرتعبرير ْ (لرةراذتكٝك١ررإٕرايع٬َيف رايثيف١ْٝرر نثورَواٚغ١ر

َيئرا٭ٚىللرٖٚهيي اررةرنييٌرَييو٠رٜتٛقييـرؾٝٗيييفرايييييفادرعيئرايتكيييِٜررٜٚعييوضررررر

ٗييفرجٝييًارٚظتًٗيٗيفرايكييفا٨ررؾإْي٘رٜٓيتخريٓؿيي٘ررَئر ي٬ٍرْكيصرداٍرررررررررررر ذياثيًفرٜعوؾ

ع١َ٬رقوا٠٤رر٭ٕرإعةيف٤رايييفادريٓؿي٘رَعًَٛي١ر٫رَعٓي٢ريي٘:رنييفٕريٝيٛرايٝيرٖي ارررررررر

(ررٖيي ارَيييفرتكٛييي٘ريٓيييفراٚاٜيي١رتكييّٛرعًيي٢ر ييُريراملييتهًِ:رٖيي ٙرع٬َيي١رررر48املهيييفٕ 

َييعرذيييوررريًكيييفا٨ررقوٜبيي١رليييفرٜيييُٝٗيفرجيفنبيييٕٛرايٛظٝؿيي١راييييبيفت١ٝريًتٛاصييٌ.ررررر

ايييٓرتىرذيفيٝييييًفرجيفْبييييًفرع٬َييييف را٫ايييتكبيفٍررعًييي٢ر ُٖٝتٗييييفرر ييييببرْكيييصرةررررررررر

ر(.49اإلذصيف٤ا ررَٔر جٌر ٕرْكٍٛرن١ًُرعٔرع٬َيف راييود 

َيئرٖييٛراييي ٟرٜعةييٞراحملهييٞ رٜبيييٚر ٕرٖٓيييفىرث٬ثيي١رتصييٛاا رَكيَيي١رذتيي٢رر

اٯٕ.رٜو٣رايتصٛارا٭ٍٚر ٕراحملهٞرٜصيارعٔراخصر  يفملع٢ٓرايٓؿييٞرايهيفَيٌررر

ري(لرٚ يي ارايشييخصرااييِررإْيي٘رامل٪يييـرراييي ٟرتييتػريرةردا ًيي٘رايشخصيي١ٝررررررررريًتعييب

 يفاتُوااررَثًُيفرٜتػريرؾٔرؾودرستيدر صٛا٠رنيف١ًَررٜأ  ر نيرٚق رٚال يورايكًيِررر

يٝهتييبرقصيي١:راحملهييٞر  يفصيي١رةرايوٚاٜيي١(ريييٝسررإذٕررإ٫رتعييبريًارعيئر" ْيييف"ررررررررر

ر يفاج١ٝرعٓ٘.

ايهيفٌَررغريرايشخصيٞررظتعٌرايتصٛارايثيفْٞرَٔرايييفادراه٬ًرَٔرايٛعٞر

(ر51ظيفٖوًاررٜعربرعٔرايكص١رَٔرٚج١ٗرْعور ع٢ًررٖٞرٚج١ٗرْعوراي ا راإل ١ٝ:ر 

ايييييفادردا ًييٞر يفيٓيييب١رإىلراخصييٝيفت٘ر ٭ْيي٘رٜعييوفرنييٌرَيييفرٜيييٚارةردٚا ًييِٗ(رر

رٖٚٛرةرايٛق رْؿي٘رر يفاجٞر ٭ْ٘ر٫رٜتةيف لر  يًارَعراخص١ٝر نثورَٔرغريٖيف(.
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ذياث١ر ٖٓوٟرجُٝسرراييفاتو(رٜيٓصرعًي٢ر ْي٘ررررررايتصٛارايثيفي ررٖٚٛرا٭نثو

َييئرٚاجيييبراييييييفادر ٕرعتصيييورذهيفٜتييي٘ر ييئُراذتييييٚدراييييحرتييييتةٝعرؾٝٗييييفررررررررر

ايشخصٝيف رَتيف ع١راذتهيف١ٜرٚايتعوفرعًٝٗيف:رنٌرا٤ٞرظتوٟرنُييفرييٛر ٕرنيٌرررر

اخصيي١ٝرنيفْيي رٖييٞرايييحرتعييربرعيئراذتهيفٜيي١.رٖيي ٙرايتصييٛاا رايث٬ثيي١رَزعحيي١رررر

ايييييفادرٚايشخصييٝيف رر اخيفصيييًفرذكٝكييٝنيرر ٜ يييًفررإذرٜبيييٚر ْٗيييفرتييو٣رنًييٗيفررةرر

" ذٝيف٤"ر ٚضتٔرْعوفرايك٠ٛراييا١ُ٥ر  ٙرا٭اةٛا٠را٭د ١ٝ"ررنُيفرييٛر ٕراحملهيٞررر

ٜتريدرةرا٭صٌررعيتٛاٙراملوجعٞر ٜتعًلرا٭َور ٜ ييًفر تصيٛاا رٚاقعٝي١(.رٚعًٝي٘ررررر

ؾإٕرايييفادرٚايشخصيٝيف ررَئرٚجٗي١رْعوْييفرعًي٢را٭قيٌررٖيِر ايفاييًفرر"نيف٥ٓييف رررررررررر

م"لر٫رٜيييييتةٝعرامل٪يييييـر"امليييييفدٟ"ريًيييييودر ٕرٜيييي ٚ رةرايييييفادرٖيييي ٙرررررعًيييي٢رايييييٛار

(رإٕرع٬َيف رايييفادرثيف ت١رةراذتهيف١ٜررْٚتٝح١ري يوررؾٗيٞرقيف ًي١ررر51اذتهيف١ٜل 

متيفَيًفريترًٌٝراُٝٝيف٥ٞلرٚيهٔرَٔر جٌراإلقواار إٔرامل٪يـرْؿي٘ر اي ٟرٜعٗورعٔر

ذٞر ٗيفرعًُ٘ررؾإْي٘ررْؿي٘ررٚغتتب٧رر ٚرٜتٛاا٣(رٖٛراي ٟرٜٓعِر"ايع٬َيف "رايحرٜٛ

ظتبراؾرتاضرع٬ق١رع٬َيفت١ٝر نيرايشخصرٚ ينيريػتي٘ررجتعيٌرَئرامل٪ييـرنيف٥ٓييًفررررررر

نيييف٬ًَررَٚيئراذتهيفٜيي١رايتعييبريراييي اا٥عٞر يي ارايهُيييفٍ:رٖٚيي ارَيييفر٫رٜيييتةٝعرررررر

ايترًٌٝرايبٟٓٝٛرايب رؾٝي٘:رإٕرايي ٟرٜترييثرةراذتهيفٜي١رييٝسرٖيٛرايي ٟرٜهتيبررررررررر

ر(.52 "ةراذتٝيف٠"ررٚاي ٟرٜهتبريٝسرٖٛ...

ةرايٛاقعررإٕراييودر يفملع٢ٓراييقٝلريًه١ًُر  ٚرقيفْٕٛرايييفاد(رَثٌرايًػ١رر٫ر

ٜعوفرإ٫رْعيفَنيرَٔرايع٬َيف :رُٖٚيفرايٓعيفّرايشخصٞررٚايٓعيفّراي٬اخصٞلر٫ر

ٜيتؿٝيرٖ إرايٓعيفَيفٕرر يفي وٚا٠ررَٔراييُيف رايًػ١ٜٛراملتعًك١ر يفيشخصر" ْييف"ررر

ررستهٝيف رر ٚرعًي٢را٭قيٌرر ذيياثرررررٚاي٬اخصر"ٖٛ":رميهٔر ٕرٜٛجيررَث٬ً

نتبٗيييفراييخصرثيفييي ررٚتهييٕٛرق ييٝتٗيفراذتكٝكٝيي١ررَييعرذيييوررايشييخصرا٭ٍٚ.ررررر

نٝـرْكوارذيو رٜهؿيٞرقًيبراحملهيٞر  ٚراملكةيع(رَئرٖيٛرإىلر ْييف:ر يفعتبييفار ٕررررررررر

ٖ ٙرايع١ًُٝر٫رتييببر ٟرتشيٜٛ٘ريًخةييف رغيريرتػيٝريراي يُيف٥ورايٓرٜٛي١ررؾإْي٘رَئرررررررررر

ايشخص:رإٕر يا١ٜرغٛييؾٝٓحورنًٗيفرستهٝي١رعيربررررامل٪نير ْٓيفرْبك٢ر ُٔرْعيفّ

جُٝسر ْٛيررٚإٕرنيفْ رَهتٛ ١ر  يُريرايػيف٥يبلرٚيهيٞرتيتػريرايك ي١ٝررظتيبررررررر

 ٕرتصيبحرإعييفد٠رايهتيف يي١رَييتر١ًٝلرٖٚهيي ارؾيفدتًُي١ر"٫ذييغراجييًفرةرارتُييينيرررررر
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عُوٙررَيفرزاٍراهً٘راهٌرايف ررإخل..."رٖيٞرمجًي١راخصي١ٝر صيٛا٠رنيفًَي١ررررررر

ُريرٖييٛر" ْيييفرجييُٝسر ْٛيييرر٫ذعيي ررإخل"ررٚيهيئررررعًيي٢رايييوغِرَيئرٚجييٛدراي ييرر

املًؿٛظراييودٟر"ٜبيٚر ٕرصٛ رادتًٝيرع٢ًرايزجيفدر عة٢رإعتيف٤ًرَؿيفج٦يًفريبْٛي"ر٫ر

ميهٓ٘ر ٕرٜهٕٛراخصٝيًفرر يببرايؿعٌر"ٜبيٚ"رراي ٟر صبحرع٬َي١ر٫راخصي١ٝررر

ر ٚيٝسراي ُريرٖٛ(.

ايًػي١رررَٔرامل٪نير ٕراي٬اخصٞرٖٛرايُٓٛذدرايتكًٝيٟريًُرهٞررٚاهً 

(ررٜٚٗييفرر53ْعيفَيًفرزَٓٝيًفرنيف٬ًَر يفصيًفر يفذتهيف١ٜر ٜتُرٛارذيٍٛرَييفضرَيبِٗ( ررر

إىلرإ عيفدرذيف ورايشخصراي ٟرٜيتهًِ:ر"ٜكيٍٛر ٝٓؿٓيي :رةراحملهيٞر٫رٜيتهًِرررررر

 ذيييرر"َييعرذيييوررؾييإٕرايك يي١ٝرايشخصيي١ٝر  أاييهيفٍرَكٓ عيي١رإىلرذيييرَيييف(رغييز ررررر

ٚررر َهيفْٝتيي٘ر ٖٚيي ارٖييٛرراذتهيفٜيي١ر يفيتييياٜخررٚمحًيي راييييودرعًيي٢رزَيفْٝيي١رايتعييبرير

تعوٜييـرايٓعيييفّرايشخصييٞ(لرٖٚهيي ارؾإْٓيييفرْييو٣رايٝييّٛرذهيفٜيييف ررختًييطرغيفيبيييًفررر

ٚ إٜكيفعراوٜعرجيًاررٚ ُٔرذيٚدرادت١ًُرايٛاذي٠رر نيرايشخصيٞرٚاي٬اخصيٞلررر

رَثٌرٖ ٙرادت١ًُرةرغٛييؾٝٓحو:

عٝٓيفٙرا٤ٞراخصٞرراَيفد١ٜرييرزاقيف٤ررا٤ٞر٫راخصٞ.رنيفْتيفرَثبتيتنيرعًي٢ررر

رٟر٫رٜعوفرايٛ ع١ٝرايحرٜأ  ٖيفررا٤ٞراخصٞ.عٝينردٚ ٕٛراي 

٭ٕرٖيي ارايٓعييورايثيف يي رعتُييٌر ًٝةيييًفرَيئرايييربا٠٤ررٚاييييخو١ٜررٚا٫ْتكيييف رررررر

راي اتٞررا٤ٞر٫راخصٞ.

َٔرايٛا حر ْ٘رٜٓعورإىلر ًطرا٭ْع١ُرع٢ًر ْ٘ررْٛعرَٔراييٗٛي١.رميهٔر ٕر

١ٝر اييييفع١ررتصٌرٖ ٙراييٗٛي١رإىلرذيرايتشٜٛ٘:رإٕراٚا١ٜر غيفثييفرنوٜييحرايبٛيٝييررر

ارتيفَييي١رٚاييقٝكيي١رارتيفَييي١رٚايعشييوٕٚ(ر٫رحتيييفؾغرعًيي٢ريػزٖيييفرإ٫رَيئر يي٬ٍررررررررر

ارتياعرذٍٛراخص١ٝرايييفاد:ريكيرورٚصـرايشخص١ٝرَٔراييا ٌررةرذنير ْٗييفرر

(:رنٌرا٤ٞرظتوٟرنُيفرييٛر ٕرٖٓييفىردا يٌرايشخصي١ٝرايٛاذيي٠ررررررر54ٖٞرايكيفت١ً 

ُوجييع:رٜيييُحرايتٓيييفٚ ررٚعييٞرايييفٖيرر٬َزَيييًفريًخةيييف ررٚٚعييٞرقيفتييٌرر٬َزَيييًفريًررر

ايتعيييؿٞريًٓعيييفَنيرٚذيييٙر يفإليػيييفز.رإْٓيييفرْؿٗييِررإذٕرر ْيي٘رةرايكةييبراٯ ييورَيئرررررررر

ا٭د ررصتعيييٌرَييئرصيييوا١َرايٓعييييفّراملختييييفارايشيييوطراي يييوٚاٟريًعُيييٌررَييئردٕٚر
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ايكيا٠رردا٥ُيًفررع٢ًراملؿيف و٠ر ٘رإىلرايٓٗيف١ٜ.رٖ ٙرايصوا١َرراييحرٜصيةٓعٗيفر عيضرررر

ٚا٠رصيٝػ١رمجيفيٝي١لرإٕرَييفرْييُٝ٘راٚاٜي١رْؿيي١ٝرررررررايهتيف راملعيفصؤٜرريٝي ر يفي و

تتُٝيييزرةرا٭صيييٌر يييييَخرايٓعييييفَنيررعييييربرايتٛظٝيييـراملتتيييييف عريع٬َييييف رايٓعيييييفّرررررر

اي٬اخصييٞررٚع٬َيييف رايٓعيييفّرايشخصييٞلرةرايٛاقييعرر٫رٜيييتةٝعرعًييِرايييٓؿسررر

 صٛا٠رَتٓيفق ي١ررايتهٝيـرَيعرْعييفّر ييفيصريًشيخصرر٭ٕرةرإذتييفمراحملهيٞررررررررر

خةيييف رر ٚر ؿعييٌرايتعييبريررَيئراييأْ٘رإذتيييفمرارتةييورررررررنًيي٘ر يفيك يي١ٝرايٛاذييي٠ريًرر

ع ُٕٛرايشخصرْؿي٘:رإٕرايشخص١ٝرايٓؿي١ٝر ذا رايةبٝع١راملوجع١ٝ(ر٫رتوتبطر

  يًارَعرايشخص١ٝرايًػ١ٜٛراييحر٫رحتييدرَئر ي٬ٍرا٫ايتعيادا ررٚا٭ٖييافرر ٚررررررر

راييُيف ررٚيهٔرَٔر ٬ٍرَهيفْتٗيفر ايوَز١ٜ(رةرارتةيف .

ٔرٖي ٙرايشخصي١ٝرايشيه١ًٝررٜتعًيلرا٭َيور تييَريرررررررٚضتيفٍٚرايٝيّٛراذتييٜ رعيررر

ٖيفّر يي٣رادتُٗٛارا٫ْةبيفعر أْٓيفرملرْعيرْهتبراٚاٜيف رايّٝٛ(ر٭ٕرٖي ارايتييَريرررر

ٜٗيفرإىلرْكٌراذتهيف١ٜرَيعرايشيهٌرامليتعنيرارتييفيصر ايي ٟرٜييٝةورذتي٢راٯٕ(رررررررر

(ر555إىلراهٌرقٝيفاٞررٜهٕٛرؾٝ٘رَع٢ٓرايه٬ّرٖٛرايؿعيٌرْؿيي٘رايي ٟرًٜؿعي٘ رررر

تيف يي١رايٝييّٛريٝييي رٖييٞرؾعييٌراذتهييٞرر ٟر ْٓيييفرضتهييٞررْٚٓكييٌراملوجعٝيي١ررررإٕرايه

نًٗيفر َيفرْكٛي٘(رإىلرؾعٌرايتعبريرٖ اررٚ  ارؾإٕرقيُيفرَٔرا٭د راملعيفصورملرٜعير

ٚصؿٝيًفررٚيهٓ٘رَتعيررعتيفٍٚر ٕرٜهٌُرةرايه٬ّرذيف يوًار يفيصييًفرإىلرذيير ٕرررر

درايهيفَيٌرنًي٘رررارتةيف رنً٘رٜتةيف لرَعرايؿعٌراي ٟرعتواٙررذٝ رعتٌُرايٛجٛ

ر(.56إىلرذهِر يفيك٠ٛ 

 ـ وضع احملكي: 2ـ  4

إٕرامليت٣ٛراييودٟرَشػٍٛررإذٕرر ع٬َيف راييود١ٜررٖٚٞرزتُيٛعرايعٛاَيٌررر

ايييحرتعٝيييردَييخرايٛظيييف٥ـرٚا٭ؾعيييفٍرةرا٫تصيييفٍراييييودٟراملوتهييزرعًيي٢رَيفضتيي٘ررررررر

َٚتًكٝ٘.ريكيرداا ر عضرايع٬َيف رايف كيًف:رإْٓيفرْتعوفررةراٯدا رايشؿ١ٜٛررع٢ًر

عييييرا٫صييية٬ذ١ٝرر عيييضرقيييٛاْنيراإليكييييف٤ر َثيييٌرايصيييٝيفغيف ررايعوٚ ييي١ٝررٚايكٛارررر

يًتكيِٜ(ررْٚعوفر ٜ يًفر ٕر امل٪يـ(ريٝسرٖٛراي ٟرٜبيعر مجيٌرايكصيصررٚيهئرررر

اي ٟرٜبييعرذييورٖيٛرَئرٜيتكٔر صيٛا٠ر ؾ يٌرايوَيزرايي ٟرٜتكيفايِراايتخياَ٘رَيعررررررررررررر

امليتُعني:رإٕرامليت٣ٛراييودٟررةرٖ ٙراٯدا رردقٝلررٚقٛاعيٙرًَز١َررإىلرذير
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ع٬َييف رَكٓٓي١ريًييود١ٜر نييفٕرةرَيو٠رررررر ْ٘رَٔرايصعٛ ١رتصٛارذهيف١ٜر يفي١ٝرَئرر

َييئرامليييوا ررإخل..(رورايهشيييـرَبهيييوًاررةرالدا ٓييييفراملهتٛ ييي١رعييئر ايييهيفٍررررررر

ارتةيييف ر ٚايييحرٖييٞررةرايٛاقييعررع٬َيييف راييود١ٜ(:رَثييٌرتصييٓٝـرمييومرتييي ٌرررررر

(رٚتكٓنير ياٜيف راييودر57امل٪يـرراي ٟر ي ر ٘ر ؾ٬مٕٛررٚ عيفدر   ٙردَٜٛٝيرر  

 ايييفيٝبرايتكيييِٜر ارتةيف يي١راملبيفاييو٠ررٚارتةيف يي١رغييريررْٚٗيفٜيفتيي٘ررٚحتيٜيييرشتتًييـر

(ررٚدااايي١رٚجٗيييف رايٓعييوررإخل..ر58املبيفاييو٠رَييعرَشيييفغًٗيفررٚارتةيف يي١راملًتبييي١( 

تشهٌرٖ ٙرايعٓيفصورنًٗيفرجز٤ًارَٔرامليت٣ٛراييودٟ.رظتبر ٕرْ يٝـرإىلرذييوررر

رايهتيف ١رةرنًٝتٗيفرر٭ٕردٚاٖيفريٝسر"ْكٌ"راذتهيف١ٜررٚيهٔرإظٗيفاٖيف.

رر ُٔرٖي اراإلظٗييفاريًرهيفٜي١رتٓييَخرٚذييا راملييتٜٛيف را٭دْي٢:ررررررررةرايٛاقع

ٜتحيييفٚزرايشييهٌرا٭ ييريريًرهيفٜيي١رر ٛصييؿٗيفرذهيفٜيي١ررَ ييُْٛيفتٗيفررٚ اييهيف يفرر

اييود١ٜرارتيفيص١ر ايٛظيف٥ـرٚا٭ؾعيفٍ(.رٖ ارٜؿيور ٕرايتكٓنيراييودٟرٖٛرامليت٣ٛر

اذتهيفٜي١رررا٭ ريراي ٟرٜيتةٝعرحتًًٝٓيفرايٛصٍٛرإيٝ٘ررإ٫رإذار وجٓيفرعٔرَٛ ٛعر

 ٟرإذارجتيفٚزْيفرايكيفعي٠رايهيف١َٓرايحرٜكّٛرعًٝٗيف.رةراذتكٝكي١رر٫رميهئريًييودرررر

 ٕرٜأ يي رَعٓيييفٙرإ٫رعٓيييرايعيييفملراييي ٟرٜيييتخيَ٘:رٜبييي رايعيييفملرليييفرٚاا٤رامليييت٣ٛرررررر

اييودٟرر ٟرٖٓيفىر ْع١ُر  يو٣ر اجتُيفعٝي١ررٚاقتصييفد١ٜررٚ ٜيٜٛيٛجٝي١(رملرتعييرررررر

ٔرعٓيفصورمليف١ٖٝر  و٣ر  ذيياثرتيفاغتٝي١ررررايتعبريا رعٓٗيفرؾكطراحملهٝيف ررٚيه

حتيٜيا ررتصوؾيف ررإخل..(رَٚثًُيفر ٕرايًييفْٝيف رتتٛقـرعٓيرادت١ًُررؾإٕرحتًٌٝر

احملهييٞرٜتٛقييـرعٓيييرارتةيييف :رظتييبر عيييرذيييوررا٫ْتكيييفٍرإىلراييُٝٝيف١ٝ٥ر  ييو٣.ررر

عوؾ رايًييفْٝيف رٖ ارايٓٛعرَٔراذتيٚدراييحرايتُييتٗيفراييف كيًفرر ٚرايريتٗيفررحتي رررررر

.رذيدرٖيفيٝيٟر"املٛقـ"ر  يفيٓيب١رإىلرادت١ًُ(رنُحُٛع١رَٔرا٭ؾعيفٍرعٓٛإرَٛقـ

(ررٚذييدٙر وٜتيٛر"نُحُٛعي١رَئرا٭ؾعييفٍراييحرٜعوؾٗييفرررررررر59ايًػ١ٜٛرغريراملشرتن١ 

ر(.61املتًكٞرةرذتع١رايؿعٌراإليكيف٥ٞر ٚر صٛا٠رَٓؿص١ًرعٓ٘" 

ميهٔرايكٍٛرر يفيةوٜك١رْؿيٗيفررإٕرنٌرستهٞرَتعًلر" ٛ عراحملهيٞ"ررر

ٛعيي١رَيئرايكييٛاْنيرايييحرٜيييتخيّرَيئر ٬ يييفراحملهييٞ.رةراجملتُعيييف ررررررٖٚييٛرزتُ

(رٚا٭د رايةًٝعيٞرةر ٜيفَٓييفررٚذييٙررررر61ايكيمي١ررٚ عراحملهٞرايٜيرايتكٓنيل 

ٖييٛراييي ٟرَيييفرزاٍرعتًييِر كييٛاْنيريًكييوا٠٤ررَييثري٠رعٓيييرَيف٫اَٝيي٘راييي ٟر اادر ٕرٜكييو رر
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اي ٟرعتيفٍٚرإاؾيفمررايهتيف ر َيفّرادتُٗٛارٚؾلرتوتٝبرستيدررٚمبيفع١ٝرعٓير ٛتٛا

ايهتيييف ر ع٬َيفتيي٘رارتيفصيي١.رٚيهيئرايشيييف٥عر ٕرزتتُعٓيييفرٜتحٓييبرقييياراإلَهيييفٕررررر

تكٓنيرٚ عراييود:رملرْعيرضتصٞرمومراييودرايحرحتيفٍٚرتةبٝعراحملهيٞرايي ٟررر

ايييٝأتٞر٫ذكييييًفررعيييربرايتعييييفٖور إعةيف٥ييي٘رؾوصييي١رمبٝعٝييي١رريييييببرٚجٝييي٘رر ٚرإذاررر

٘ر ":رَثييييٌرايوٚاٜيييييف رايرتايييي١ًٝررااييييتةعٓيفرايكييييٍٛررعييييربرايتعيييييفٖور" عيييييّراؾتتيفذيييي

ٚاملخةٛميف رايحرٜعثورعًٝٗيفررٚامل٪يـراي ٟرايتك٢رايييفادررٚا٭ؾ٬ّراييحرتؿصيحررر

عيئرذهيفٜتٗيييفرقبييٌراملكيَيي١.رإٕرا٫مش٦ييزازراييي ٟرٜعييربرعيئرْؿييي٘ررٜةبييعراجملتُييعرررر

ايربجييٛازٟرٚثكيفؾيي١رادتُيييفٖريرايييحرتٓبثييلرَٓيي٘:رٚظتييبررةراجملتُييعرايربجييٛازٟرررررررر

ٚجٛدرع٬َيف ريٝسرؾٝٗيفراهٌرايع٬َييف .رَٚيعرذييورر٫رميثيٌرررررٚثكيفؾ١رادتُيفٖريرر

ٖ ارإ٫رظيفٖو٠ر ١ٜٛٝٓرثيف١ْٜٛ:رع٢ًرايوغِرَٔر ٕرؾتحراٚا١ٜرر ٚرصيرٝؿ١رر ٚرستةي١ررر

تًؿزٜييٕٛرر صييبحرايٝييّٛرعُيي٬ًرمحُٝٝيييًفررٚايي٬ًٗررؾييإٕرايي٦ٝيًفر٫رٜيييتةٝعرَٓييعرٖيي ارررر

اييٓرتيفدررايؿعييٌرايبيييٝطرَيئر جييٌر ٕرٜييي ٌرؾٝٓيييفررؾحييأ٠ررايكيييفْٕٛراييييودٟراييي ٟ

إيٝ٘.ريًُيت٣ٛراييودٟردٚارغيفَضرؾٗٛر٬َزّريٛ عراحملهٞررٜٚؿتحرع٢ًرايعيفملر

اي ٟرٜترًٌرؾٝ٘راحملهٞر ٜيتٓؿي(لرٚيهٓي٘ررةرايٛقي رْؿيي٘ررٜػًيلراحملهيٞررررررر

ٜٚشييهً٘رر صييٛا٠رْٗيف٥ٝيي١رنهيي٬ّرعيئريػيي١رحتُييٌريػتٗيييفرايٓكيٜيي١رارتيفصيي١ر ٗيييفررر

رٚذيورَٔر ٬ٍراإلذيفم١ر يفمليتٜٛيف رايييف ك١.

 ظام احملكي:ـ ن 5

ميهيئر ٕرتتريييدرايًػيي١رر يييفملع٢ٓراييييقٝلر يييفررعييربرايتٓيييفؾسر يينيرق ييٝتنيررررررر

ا٥ٝيٝتني:رُٖيفرايتُؿصيٌر ٚرايتكةٝيعرايي ٟرٜٓيتخرٚذييا ر ٖٚي ارٖيٛرايشيهٌرَئرررررررررر

ٚجٗي١رْعييور ٝٓؿٝٓييي (ررٚاييييَخر ٚرايتٛذٝيييرايي ٟرٜيييتكبٌرٖيي ٙرايٛذيييا ر يئُررر

١راملزدٚجيي١رتٛجيييرةريػيي١رٚذيييا رةرَوتبيي١ر عًيي٢ر ٖٚيي ارٖييٛراملعٓيي٢(.رٖيي ٙرايك ييٝر

راذتهيف١ٜررٚتعوفرٖ ٙرايًػ١ر ٜ يًفرايتُؿصٌرٚا٫ْيَيفدررٚايشهٌرٚاملع٢ٓ.

 ـ االحنراف والتوسع: 1ـ  5

ٜتُٝزراهٌراحملهٞر صٛا٠ر ايفا١ٝر كٛتني:رق٠ٛرْشورع٬َيفت٘رع٢ًراَتيادر

ايكص١ررٚق٠ٛرإد يفٍراَتيادا رغيريرَتٛقعي١ر ئُرٖي ٙرا٫ضتواؾييف .رتتُٝيزرٖيفتييفٕرررررررر

ٕر يفذتوٜييي١لرٚيهييئر صٛصييي١ٝراحملهيييٞرٖيييٞرحتيٜييييًاررةر يييِرٖييي ٙررررررررايكٛتييييف
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(.رإٕراضتوافرايع٬َيف رَٛجٛدرةرايًػ١رذٝ رداايٗيفرر62"ا٫ضتواؾيف "ر ُٔريػت٘ 

(ررٚعتييثرتٛقيـرَئرايًرعي١راييحرررررر63 يفيٞر صٛ رايًػتنيرايؿوْي١ٝرٚا٭مليف١ْٝ 

يفرا٭ؾكٝي١ررملرتعيرؾٝٗيفرع٬َيف ر اايفي١(رَتكيفا ١رر ٚرَٔرايًرع١رايحرت ةو رؾٝٗير

املٓةك١ٝر عٓيَيفرٜيبلرارتربرايؿيفعٌرَيث٬ً(.رٖٓييفىرايهٌر ييفازرَئرايتٛقيـرصتييٙرررررررر

عٓيَيفرتؿصٌر جزا٤رع١َ٬رٚاذي٠ر ع٬َيف ر  و٣رع٢ًرَي٣راًي١ًرايوايفي١ر َثيٌرر

ايٓؿٞر صٝػ١ريٝسرقطررٚايؿعٌرايفَحرةرملرٜييفستٓيفرقط(:رٚ٭ٕرايع١َ٬رجز٥ رر

يفعير ع ٗيفرعئر عيضررٚإذار  ي ر ٟرَٓي٘رررررؾإٕرَييٛ يفرقيِرإىلردا٫ رعيٜي٠ررٜتب

يٛذييييٙرؾإْييي٘ر٫رميهييئر ٕرٜؿٗيييِ.ريكييييرا ٜٓييييفرذييييوراييييف كيًفرر صيييٛ راملييييت٣ٛرررر

ايٛظٝؿٞررٖٚ ارٖٛر يق١رَيفرعتيثرةراذتهيف١ٜ:رإٕرٚذيا رَتٛاي١ٝررٚإٕرنيفْ ر

تشييهٌرٚذييي٠رنًٝيي١رعًيي٢رَيييت٣ٛراملتٛايٝيي١رْؿيييٗيفررميهيئرؾصييٌر ع ييٗيفرعيئرررررر

١رَٔرَتٛايٝيف ر  و٣:ريكيرقًٓيفرايف كيًفرإٕر ١ٝٓر عضررَٔر ٬ٍرإد يفٍرٚذيا رقيفدَ

(.رٚحبيبرَصةًحر يفيٞراي ٟرٜكيف ٌر ينيرايًػييف ررر64امليت٣ٛرايٛظٝؿٞر ١ٝٓرَتبيي١ 

ايرتنٝب١ٝرايحرٜيٝةورؾٝٗييفرايٛقيـر َثيٌرايًػي١را٭مليفْٝي١(ررٚ ينيرايًػييف رايترًًٝٝي١ررررررررر

ررؾيييإٕراييييحرحتيييرتّر نثيييورا٭ؾكٝييي١راملٓةكٝييي١ررٚ ذيفدٜييي١راملعٓييي٢ر َثيييٌرايؿوْيييي١ٝ(رر

احملهييٞرٖييٛريػيي١رتونٝبٝيي١ر شييي٠ررتكييّٛر صييٛا٠ر ايفايي١ٝرعًيي٢رقٛاعيييرايتشيييف ورررر

ٚايت ُني:رنٌرْكة١رَئراذتهيفٜي١رتشيعرةراجتيفٖييف رعيٜيي٠ررٚةرٚقي رٚاذيي:رررررررر

عٓيَيفرٜةًبرجُٝسر ْٛير ٜٚييهٞ(رٖٚيٛرٜٓتعيورايةييف٥و٠ررؾيإٕرٖي ارايٜٛييهٞرررررررر

٠رايوَز١ٜراييحررعتٌُرر ٛصؿ٘رإايفا٠ررق١ُٝرَتعيد٠راملعيفْٞررٖٚ اراهٌرَٔرايٓٛا

جتُيييعرَييييي٫ٛ رعيٜيييي٠ر َثيييٌراذتياثييي١ررٚايػٓييي٢ررٚايبةيفيييي١(ررٚيهييئرمًييييبررررررررر

ايٜٛييييهٞررنٛذيييي٠رٚظٝؿٝييي١ررظتيييبر ٕرٜتحييييفٚزرر يفيتيييياٜخررَواذيييٌرعيٜيييي٠رررر

 اات٬ٗىررٚا٫ْتعيفاررٚاملػيفدا٠ررإخل..(ريهٞرظتيرَعٓيفٙرايٓٗيف٥ٞ:ررت٪  رايٛذيي٠رر

َٔر ٬ٍراضتيوافراحملهيٞررررةراذتهيف١ٜرنًٗيفرر٫ٚرتتُيفاوراذتهيف١ٜر ٜ يًفرإ٫

ُ يِرإىلريػي١راذتهيفٜي١رمستي٘رارتيفصي١:رؾٗيٛرظييفٖو٠ررررررررر ٚإاعيفع٘.رٜعةٞرا٫ضتيوافراملع

َٓةك١ٝر يفيص١رر٭ْي٘رٜوتهيزرعًي٢رع٬قي١ر عٝيي٠ررغيفيبييًفررٚمييٓحرْٛعييًفرَئرايثكي١ررررررررررر

 يفييي انو٠رايعكًٝيي١ررٜٚ ييعرردا٥ُيييًفرراملعٓيي٢رَهيييفٕرايٓيييخرارتيييفيصرٚايبييييٝطررررررررر

٠ررَيئرايٓيييفدار يئُريكيييف٤ر ٫ترٜييأتٞرؾعييٌرادتًييٛ ررريٮذييياثراملوٜٚيي١لرٚٚؾييلراذتٝيييفر
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َبيفاو٠رر عيراييع٠ٛرإىلرادتًٛ لرٚةراحملهٞررميهٔر  ٙرايٛذييا راملتكيفا ي١ررر

َٔرٚجٗي١رايٓعيوراحمليفنيفتٝي١رر ٕرت ؿصيٌرَئر ي٬ٍراًيي١ًرمًٜٛي١رَئراإلد ييف٫ ررررررررررر

ايحرتٓتُٞرإىلرزتيف٫ رٚظٝؿ١ٝرشتتًؿ١ررمتيفَيًف:رٖٚه ارٜتشيهٌرْيٛعرَئراييزَٔررررر

ٓةكٞرراي ٟرقًُيفرٜهيٕٛريي٘رع٬قي١رَيعراييزَٔراذتكٝكيٞررٚ ي ارؾيإٕرايترةيِٝررررررررررامل

ايعيفٖوريًٛذيا رٜبك٢ردا٥ُيًفرحت راملٓةلراي ٟرٜٛذيرْٜٛيف راملتٛايٝي١.رَئرايٛا يحرررر

 ٕرايتشٜٛلريٝسرإ٫راه٬ًرَؿ ي٬ًرر ٚرإذارؾ يًٓيفررَيثريًارري٬ضتيواف:رؾٗيٛرَئررررررر

خ١ُٝٝريًتأ ريرٚا٫ْة٬م(ررلييفررج١ٗررعتيفؾغرع٢ًرَتٛاي١ٝرَؿتٛذ١ر عربر ؾعيفٍرتؿ

ٜكييٟٛرا٫تصيييفٍرَييعرايكيييفا٨ر امليييتُع(ررٜٚكييّٛر ٛظٝؿيي١رتٓبٝٗٝيي١رظيفٖوٜيييًفررٖٚييٛرَيئرر

ادتٗيي١را٭ ييو٣ررٜكيييّرييي٘رتٗيٜيييرَتٛايٝيي١ر  ييو٣رغييريرنيفًَيي١ررٚعٛذجيييًفرَؿتٛذيييًفرررر

 نُيفريٛر ٕرنٌرَتٛاي١ٝرحتٌُرقةبنيررٖٚي ارَييفرْعتكييٙ(رر ٟرتٗيٜييرا يةوا رررررر

 رٖييٛراييي ٟرٜ يييتٓؿير كًييلرَٚتعيي١ر َييعر ْيي٘رٜصييًحرةررررررررَٓةكييٞررٖٚيي ارا٫ ييةوارر

ايٓٗيفٜيي١(لر"ايتشييٜٛل"ررإذٕررٖييٛريعبيي١رَييعرايبٓٝيي١ررٜٗيييفررإذار َهيئرايكييٍٛررإىلررررر

تٗيٜيييٖيفرٚتععُٝٗيييف:رإْيي٘رٜشييهٌر"اعبيييًف"رذكٝكٝيييًفرمليييفرٜييياىر يفيعكييٌ:رٖٚييٛرٜهُييٌرررر

ؾهو٠رايًػ١رْؿيٗيفررعربرتكيِٜرايٓعييفّر ٚييٝسراييًيي١ً(رَئر ي٬ٍرٖشيفايت٘:رإٕررررررر

ٜبيٚرا٭نثورإثيفا٠رٖٛرا٭نثيورؾهوٜييًفر ٜ ييًف:رٜي٪ثورايتشيٜٛلرَئر ي٬ٍراييوٚلررررررررررَيف

ر(.65ٚيٝسرَٔر ٬ٍر"ا٭َعيف٤" 

إٕرَيفرميهٔرتكيُٝ٘ررميهٔر ٜ يًفرًَ٪ٙ.رٚمتثٌرايٜٓٛيف رايٛظٝؿ١ٝراملٛايع١ررر

ؾ يف٤ا رإ يفؾ١ٝرميهٔر ٕرت ُيٮر يفايتُواارتكوٜبييًفررعًي٢رنيٌرذييفٍررميهئر ٕرررررررر

ٕرذو١ٜراحملؿازرميهٔر بةٗيفرٚؾلرايٛظيف٥ـر  عضرٜتي ٌرٖٓيفرتصٓٝـرجيٜيرر٭

(رر66ايٛظيف٥ـرٖيٞر ؾ يٌرعو ييًفرَئرٚظييف٥ـر  يو٣رةراحملؿيز:رَثيٌرا٫ْتعييفا( ررررررررر

ٚٚؾييلرجييٖٛوراذتهيفٜيي١ر متتًييورايهتيف يي١رايكيييا٠رعًيي٢رايتؿوٜييلرٚايترؿٝييزررٖٚيي ٙررر

ايكيييا٠ر نييربرَيئرقيييا٠رايؿييًِٝ:رميهيئرقييصرذونيي١رتًٝيي رر صييٛا٠ر اييٌٗرَيئررررر

(.رترتاؾيييلرايكييييا٠رايترؿٝزٜييي١ريًرهيفٜييي١ر كيييياتٗيفرر٥67ٝييي  اذتونييي١رْؿييييٗيفرإذارا

اإل ُيفا١ٜ.رؾُٔرج١ٗررتيتةٝعرٚظٝؿ١رادت١ًُر ٜأ ي رٚجبي١رَػ ٜي١(راقتصييفدرنيٌرررررر

(ررَٚئرجٗي١ر  يو٣ررررر68احملؿزا را٫ؾرتا ١ٝرايحرتٓةٟٛرعًٝٗيفر تؿصٌٝرٚجبي١( ر

إىلررميهٔرا تزاٍرَتٛاي١ٝرَع١ٓٝرإىلرْٜٛيفتٗيفررٚميهٔرا تزاٍرمبك١رَٔراملتٛايٝيف 
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تعبرياتٗيييفرا٭عًيي٢رردٕٚرإؾييييفدرَعٓيي٢رايكصيي١:رميهيئرحتيٜيييراذتهيفٜيي١رذتيي٢رإذاررر

ا تزيٓيفرتونٝبٗيفرايتعبريٟرايشيفٌَرإىلرعٛاًَ٘رايؿيفع١ًررٚٚظيف٥ؿ٘رايهبري٠ررَثًُييفرر

ر(.69تٓتخرَٔرا٫ٖتُيفّرايتياظتٞررعٔرايٛذيا رايٛظٝؿ١ٝ 

قييمييًفررر عبيفا٠ر  و٣ررتكيّراذتهيف١ٜرْؿيٗيفريًتخًٝصر ٖٚ ارَيفرنيفٕرٜي٢ُ

ايييييٌٝ(.رٖٚييٛررَيئرايٓعييو٠را٭ٚىلررقيف ييٌرييي يورةرنييٌر ةيييف لرٚيهيئريهييٌرررررر

 ةيييف رعٛذجيي٘رَيئرايتًخييٝصلرؾيفيكصييٝي٠رايػٓيف٥ٝيي١ررَييث٬ًرريٝييي رإ٫رااييتعيفا٠رررررررر

(ررٚتًخٝصيٗيفرٜعيينراَيت٬ىرٖي ارامليييٍٛررٖٚي ٙرايعًُٝي١رررررررر71نبري٠رملييٍٛرٚاذيي ر

٥يرايػٓيف٥ٝيي١رإىلرَييييٛيٞررؾعيفييي١رإىلرذييير ْٗيييفرتبيييدرٖٜٛيي١رايكصييٝي٠ر ختتييزٍرايكصيييفررر

اذتبرٚاملٛ (:رَٔرٖٓيفرٜأتٞرا٫عتكيفدر أْ٘رميهٔرتًخٝصرقصٝي٠.رٚ يفيعهسرَٔر

ذيوررإٕرتًخٝصراذتهيف١ٜر إذارورٚؾلرَعيفٜرير ١ٜٛٝٓ(رعتيفؾغرع٢ًرتؿودرايواييفي١.رر

ٚ كٍٛرال ورراذتهيف١ٜرقيف ١ًريًرتمجي١رردٕٚر يوارنيبري:رإٕرَييفرٜتعي ارتومجتي٘ر٫ررررررر

اييودٟرا٭ ري:رؾيٚاٍراييود١ٜررَث٬ًرر٫رتييتةٝعر ييٗٛي١رررٜتريدرإ٫رةرامليت٣ٛر

ا٫ْتكييييفٍرَييئرايوٚاٜييي١رإىلرايؿيييًِٝررايييي ٟر٫رٜعيييوفراملعيفدتييي١رايشخصييي١ٝرإ٫رْييييفداًاررر

(رر٫ٚرتيييتةٝعرايةبكيي١را٭ ييري٠رَيئرامليييت٣ٛراييييودٟررٖٚييٞرايهتيف يي١ررر71جيييًا 

إَهيفْٝيي١را٫ْتكيييفٍرَيئريػيي١رإىلريػيي١ر  ييو٣ر  ٚر ْٗيييفرتٓتكييٌر شييهٌرَشييٛٙ(.رتٓييتخرررررر

تومج١راذتهيف١ٜرعٔرايب١ٝٓرٚيػتٗيفلرٚ ةوٜيلرَعييفنسررايٝهٕٛرلهٓييًفررإذٕرررررر

ايعثييٛارعًيي٢رٖييي ٙرايبٓٝيي١رعييربرمتٝٝيييزرايعٓيفصييورايكيف ًيي١رٚغيييريرايكيف ًيي١ريًرتمجييي١رةرررررررر

ٗ ٌرايٛجيٛدراذتييفيٞريعًيّٛرايع٬َييف راملختًؿي١رٚاملتٓيفؾيي١ررررررر اذتهيف١ٜررٚتصٓٝؿٗيف:رٜي

يف١ٖٝررٚايب راإلذاعٞ(ررٖ ٙرايةوٜكي١رر َثٌرا٭د ررٚاييُٝٓيفررٚامليوذٝيف رايؿه

رَٔرايترًٌٝرنثريًا.

 ـ احملاكاة واملعهى: 2ـ  5

إٕرايؿعييٌرايثيييفْٞرا يييفّررةريػيي١راذتهيفٜيي١ررٖييٛرا٫ْيييَيفد:رإٕرَيييفرٜٓؿصييٌرةرررررر

َيت٣ٛرَعنير َثٌراملتٛاي١ٝ(رٜٓيَخرغيفيبيًفرةرَيت٣ٛر ع٢ًر َتٛايٝي١ر ياجي١رتواتبٝي١رررر

يفاا ررٚؾعييٌرمبكيي١رَيئرايشخصييٝيف (لرررررعيفيٝيي١ررٚاملييييٍٛرايهيفَييٌر٫ضتييوافرإاييرررر

 *(رايكييفدارعًي٢ردَيخررررorganigrammeميهٔرَكيفا١ْرتعكٝيراذتهيفٜي١ر تعكٝييررر

ارتةييٛا رإىلرايييٛاا٤ر يييفيكؿزا رإىلرا٭َيييفّلر ٚر صييٛا٠ر دمررإٕرا٫ْيييَيفدررحتيي ررررررر
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 اهيفٍرَتعييد٠ررٖيٛرايي ٟرٜييُحر ييفيتعٜٛضرعئرتعكٝييرٚذييا رَييت٣ٛرَعيني:ررررررررررر

يفصييورَتٛقؿيي١ررَٚتكيفا يي١ررَٚتحيفْييي١رَثييٌرررررٖٚييٛراييي ٟرٜيييُح*ر تٛجٝيي٘رؾٗييِرعٓرررر

ايعٓيفصورايحرٜكييَٗيفرايرتنٝيبرايتعيبريٟررايي ٟر٫رٜعيوفرإ٫ر عييًارٚاذييًا*:رٖيٛررررررررر

ايتتيف علرإذارمسٝٓيفرَعرغومييف رٚذي٠رايي٫ي١ررعتشييف ١ٗرارتيٛا رر ٖٚيٞرايٛذيي٠ررررر

ايحرتةبعررَث٬ًررع١َ٬رٚاٝيفقٗيف(رؾإْٓيفرْكٍٛرإٕرا٫ْيَيفدرٖٛرعيفَيٌرتشييف ٘:رنيٌرررر

ت٣ٛراْيييَيفجٞرٜعةييٞر ٛاصيي٘رإىلرٚذيييا رامليييت٣ٛرا٭دْيي٢ررٚميٓييعراملعٓيي٢رَيئرَييي

ايت    ررٖٚ ارَيفرعتيثرإذارملرْياىرايؿييفامر ينيراملييتٜٛيف .رَيعرذييورر٫رٜكييّررررررر

ا٫ْيييَيفدراييييودٟر ةوٜكيي١رْعيفَٝيي١رٖيفد٥يي١ررَثييٌرا ٓيايي١راملعُيفاٜيي١رادتًُٝيي١رايييحرررر

رَتٓيفٖٝيي١رإىلر عييضرتيي٪دٟرعييربرلييوا رَتعوجيي١رَتشيييف ١ٗررَيئرعٓيفصييور يييٝة١ر٫رر

ايهتييبراملعكييي٠لرميهيئر ٕرمتتًييورايٛذييي٠رْؿيييٗيفررغيفيبيييًفررااتبيييفمنيررا٭ٍٚرَييعر

َيت٣ٛر ٚظٝؿ١راملتٛاي١ٝ(ررٚايثيفْٞرَعر إايفا٠ر  و٣رحتٌٝرإىلرؾيفعٌ(لر ي يورتكييّررر

اذتهيف١ٜرنتت١ُريعٓيفصورَبيفاو٠ررٚغريرَبيفايو٠ررَتيا ًي١ر كي٠ٛلرايٛقيٛفرٜٛجي٘رررررر

ًٜصيلر ٗييفرقيوا٠٤رعُٛدٜي١:رٖٓييفىرْيٛعرَئر ايتعيود(ررررررررررقوا٠٤ر ؾك١ٝررٚيهٔرا٫ْييَيفدر

ايبٟٓٝٛررنًعب١رَيتُو٠رَٔرايك٣ٛرايهيف١َٓررتعةٞراكةيفت٘راملختًؿي١ريًرهيفٜي١ررر

ذٜٝٛتٗيييفر ٚرميفقتٗيييف:رتييياىرنييٌرٚذييي٠رَيئر يي٬ٍرازدٖيفاٖيييفررٚعُكٗيييفررٚ ٗيي اررررررررر

ايشييهٌرتيييريراذتهيفٜيي١:رعييربرايتٓيييفؾسر يينيرٖيي ٜٔرايةييوٜكنيررتتؿييوعرايبٓٝيي١ررررررررررر

شـرذاتٗيفررٚتتُيفاو:ر٫رٜتٛقـرامليت٣ٛراييودٟرعٔر ٕرٜهٕٛرٚتتهيفثوررٚتهت

ْعيفَٝيًف.رَٔرامل٪نيير ٕرٖٓييفىرذوٜي١ريًُرهيٞر نُييفرٖٓييفىرذوٜي١ريهيٌرَعب يوررررررررررر

 َيفّريػت٘(ررٚيهٔرٖي ٙراذتوٜي١رستييٚد٠:رٖٓييفىرؾحي٠ٛر ينيرايكييفْٕٛرايكيٟٛريًػي١ررررررررررر

ٓيفرٚايكيفْٕٛرايكٟٛريًُرهٞ:رٖٞرادت١ًُ.رإذارذيفٚيٓيفرا تٝيفارستهٞرَهتٛ ررؾإْ

ْو٣ر ْ٘رٜٓةًلرَٔراملٓةًلرا٭نثيورتكٓٝٓييًفر املييت٣ٛرايصيٛتٞ(ررٚغتؿيـر يفيتيياٜخررررررر

إىلرادت١ًُررٖٚٞرْكة١رْٗيف١ٝ٥ريًرو١ٜرايرتنٝب١ٝررثِرٜبي ر يفيتُيدررعربرا٫ْة٬مر

َيئرزتُٛعيييف رصييػري٠رَيئرادتُييٌر َتٛايٝيييف رصييػري٠(رراذتييو٠رجيييًار ٜ يييًفررذتيي٢رر

ٛرررر ْيييًفرنييبريًارٚستيييٚدًا:رإٕرإ ياعٝيي١ررررتصييٌرإىلرا٭ؾعيييفٍرايهييبري٠رايييحرتشييهٌرقيفْ

اذتهيفٜي١ر عًيي٢را٭قييٌرحتيي رظيييفٖو٠را٭اييةٛاٟرةراذتٝيييف٠(رتهُيئر يينيرقيييفْْٛني:رر

قيفْٕٛرايًييفْٝيف ررٚايكيفْٕٛرؾٛمرايًيييفْٞ.ر ي ارميهٓٓييفرايكيٍٛر صيٛا٠رَتٓيفق ي١رررررررر

إٕرايؿٔر  يفملع٢ٓرايوَٚيفْيٞريًهًُي١(رٖيٛرعُيٌرًَؿٛظييف ر يفيتؿصيٌٝررةرذينير ٕررررررر
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ع٢ًرايكيفْٕٛ:ر"ٜكٍٛر ٛررآو٣ررإمجيف٫ًرر ٕراإلْييفٕرايبيفاعرٖٛررارتٝيفٍرٖٛراٝةو٠

(ر72دا٥ُيًفرر٤ًَٞر يفرتٝيفٍررٚاإلْييفٕرارتٝيفيٞرذكٝك١رٖٛرستًٌررقبٌرنيٌراي٤ٞ.. رر

"ظتييبرإذٕررايتكًٝييٌرَيئرٚاقعٝيي١راييييود.رٜكييٍٛريٓيييفرامل٪يييـررإٕر ْٛيييراييي ٟرٜتًكيي٢رررررر

-صيييف٫ رَييعرْٖٛييؼرراتصيييف٫ًرٖيفتؿٝيييًفرةرَهتبيي٘راييي ٟرٜٓيييفٚ رؾٝيي٘ر"ٜتأَييٌ":ر"ا٫تررررر

نْٛؼرردا٥ُيًفرا١٦ٝررٚيٝسرَٔراييٌٗراذتصٍٛرعًٝٗيف.ر"ٚعًٝ٘ررؾإٕر"تأَيٌ"ر ْٛييرررر

ٚا٫تصيفٍرا يفتؿٞرايي٤ٞريٝييفرُٖييفراملعًَٛي١راذتكٝكٝي١لراعييفرتهيٕٛرٖي ٙراذتيفدثي١رررررررر

"ذٝ ١"رٚيهٔراملع١ًَٛراذتكٝك١ٝرايحرتتأنير عيرذيوررٖٞرحتيٜيرَٛقيعرا٫تصييفٍررر

نْٛؼ.رٚع٢ًرٖ ارؾإٕراحمليفنيف٠رتبك٢ررةرنيٌرر-ْٛؼا يفتؿٞررٖٚ اراملٛقعرٖٛرٖ

(لرإٕرٚظٝؿييي١راذتهيفٜييي١ريٝيييي رايعيييوضرر يييٌرررر73ذهيفٜييي١ررلهٓييي١راذتييييٚث رر

تشهٌٝرَتٛاي١ٝرتبك٢رر يفيٓيب١رإيٝٓيفررغيفَ ي١ررٚيهئرٖي ٙراملتٛايٝي١ريٝيي رذا رررررر

مبٝع١ٝرستيفنيفت١ٝلر٫رتهُٔر"ٚاقع١ٝ"رَتٛاي١ٝرَع١ٓٝرةرايتتيف عر"ايةبٝعٞ"ريٮؾعييفٍرر

ًٗيفررٚيهٔرةراملٓةيلرايي ٟرٜعيوضرؾٝٗييفررثيِرايي ٟرٜتعيوضريًخةيوررررررررررايحرتشه

ٜٚشييبعرؾٝٗيييفلرميهيئرايكييٍٛرر ةوٜكيي١ر  ييو٣ررإٕر صييٌرَتٛايٝيي١ريييٝسر٬َذعيي١رررررررر

ايٛاقيعررٚيهئر يوٚا٠رتٜٓٛيعرايشييهٌرا٭ٍٚررٚجتييفٚزٙررٚايي ٟرٜكيي ّريإلْييييفٕررررررررر

ٖٚٛرايتهواا:راملتٛاي١ٝرٖٞرر صيٛا٠ر ايفاي١ٝررنيٌر٫رٜتهيوارؾٝي٘راي٤ٞلرعتُيٌرررررررر

ملٓةييلرٖٓيييفرقُٝيي١رحتوٜوٜيي١ررٚنييٌراحملهييٞرَعيي٘لرميهيئر ٕرت ييعرايٓيييف رةررررررررررا

اذتهيف١ٜرَيفرعوؾٛٙررٚعيفٜشٛٙ.راذتهيف١ٜرجتعًٓيفرْو٣ر٭ْٗيفر٫رحتهٞلرإٕرايعيفمؿ١ر

ايحرتشتعٌرؾٝٓيفرعٓيرقوا٠٤راٚا١ٜريٝي رٖٞرعيفمؿ١ر"ا١ٜ٩"ر ةرايٛاقيعرضتئر٫رْيو٣رررر

ايع٬قي١راييحرمتتًيورٖيٞرررررا٦ٝيًف(ررٚيهٓٗيفرعيفمؿ١رَع٢ٓرر ٟرذا رمبٝع١ر عًي٢رَئررر

 ٜ يييًفراْؿعيف٫تٗيييفررٚالَيف يييفررٚشتيفموٖيييفررٚاْتصيييفااتٗيف:رَيئرٚجٗيي١رْعييورَوجعٝيي١ررررررر

(رر"إٕرَيفرٜصٌ"رٖٛرايًػ١ر74 ٚاقع١ٝ(رر٫رعتصٌرةراذتهيف١ٜرا٤ٞر صٛا٠ردقٝك١ 

ٚذييٖيفررَػيييفَو٠رايًػيي١راحملتؿي٢ر ٗيييفر يفاييتُواا.رعًي٢رايييوغِرَيئر ْٓييفر٫رْعييوفرعيئررررر

وؾي٘رعئر صيٌرايًػي١ررميهئرايكيٍٛررَٓةكٝييًفررإٕرررررررر صٌراذتهيفٜي١ر نثيورلييفرْعررر

احملهٞرَعيفصوريًُٓيفجيف٠راييا ١ًٝررٖٚٛرؾُٝيفرٜبيٚررإ ياعر٫ذلريًرٛاالرةرنٌر

اذتيف٫ ررٚدٕٚرإااد٠رؾوضرايٓعو١ٜرايتةٛا١ٜرايٓٛع١ٝررميهٔر ٕرٜهٕٛرذارد٫يي١رر

 ٕرايةؿييٌرايصييػريرغتييرتعرادتًُيي١ررٚاذتهيفٜيي١ررٚ ٚدٜييبررةرايييزَٔرْؿييي٘ر ةرررررررر

ريث١رَٔرايعُو(.ايثيف
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 اهلوامـش

(ريرظتبر ٕرْ نور ٕرٖ اريٝسرٖٛرذيفٍرايشعور ٚرايبر رؾٗ ٙر َٛارخت عريًُييت٣ٛررر1 

رايثكيفةريًُيتًٗهني.

ريرٖٓيفىر"ؾٔ"ريًييفاد:رٖٛرايكيا٠رعًي٢رتٛيٝييرذهيفٜييف ر ااييف٥ٌ(ر يف٫عتُييفدرعًي٢ر ٓٝي١ررررررررر2  )

ؿٗيّٛرر ايوَز(رٖٚ ارايؿئرٜتةييف لرَيعرَؿٗيّٛرايهُييفٍرعٓييراَٛييهٞلرٖٚي اراملرررررررر

ر عٝيرعٔرعبكو١ٜررتص ٛارراَٚيفْيٝيًفررع٢ًر ْٗيفراورؾودٟرصعبرايتؿيري.

ريراْعييوراذتييوفراذتثييٞر راييي ٟراؾرت يي٘راٛاييٛاررٚنشييـرعٓيي٘رةرايٛاقييعرر عيييررررررررررر3  )

رر1966مخييينيرايي١ٓرةر َشييه٬ رايًييييفْٝيف رايعيفَيي١رر ٝٓؿٓييي ررغيفيُٝيييفارررر

ر(.35 ر

يبٓٝي١رايًػٜٛي١ررْييب١ٝردا٥ُييًفررييٝسرررررر(ريٓ نتور يفيشوٚطراذتيفي١ٝريًٛصيـرايًيييفْٞلر"...رارر4 

ؾكييطرر يفيٓيييب١رإىلرَعةٝيييف رامليييفد٠رايعًُٝيي١رٚيهيئر ٜ يييًفر يفيٓيييب١رإىلرايٓعوٜيي١رررررررر

ايٓرٜٛييي١راييييحرحتييييدرٖييي ٙراملعةٝييييف "ر  ييييف ررَيييي ٌررإىلرايكٛاعييييرايترًٜٛٝييي١ررررررر

(.رٖٚيي ار ٜ يييًفرعٓييير ٝٓؿٓييي ر املصيييارايييييف لرر رررر29رر ر1964ْٜٝٛييٛاىرر

٘رعًي٢رايًػي١ر ٕرتهيٕٛرستييد٠رنبٓٝي١رايه١ًٝررٚيهئرررررررر(:ر"..ريكيرعو ؾٓيفر 119ْ

ٖيي ارايتريٜيييرٜؿييوضررَيييبكيًفرراإلجييوا٤ا رٚاملعيييفٜريراملٓيفاييب١ررٚةرايٓٗيفٜيي١رر٫ررررررر

رميهٔرؾصٌرٚاقع١ٝراملٛ ٛعرعٔراملٓٗخرارتيف ريتريٜيٙ".

ريرٚيهييئرييييٝسرذتُٝييييًفرر اْعيييورى. ومييييٕٛرريييييرَٓةيييلراإلَهيفْٝييييف رايييييود١ٜريييييرررررررر5  )

ر(.1966رر8اتصيف٫ ررعر

رير"تأ٬َ رةرادت١ًُ"ررةرايًػ١رٚاجملتُعرر ٬َْٝخرجيفْئرررنٛ ٓٗييفغٔرررر6  رر1961(

ر.113 ر

ريرَيئرايةبٝعييٞررَثًُيييفر٫ذييغرجيفنبيييٕٛرر ٕرٖٓيييفىر يينيرادتًُيي١رَٚيييفرٚاا٤رادتًُيي١رررررر7  )

رَواذٌرٚاٝة١:رميهٔريًرتتٝبر ٕرٜ٪ثور  عيرَٔرادت١ًُررَث٬ً.

ررَصيارايف لررايؿصيٌرايعيفايوررز. .ٖييفاٜسرر"حتًي٬ٝ ررررر(ريراْعور يفص١رر ٝٓؿٓي ر8 

ررٕٚ.اٚؾٝ٘رريػي١ررَٛايٝك٢ررايعوررررر31يررر11رر ر1952رر28ارتةيف "رريػ١رر

ر.175يرر151رر ر1972اٟٛرر

يرٖيي ٙرٖييٞرحتيٜيييًارإذييي٣رَُٗيييف ريييييفْٝيف رارتةيييف رر ييي٫ًرَيئرتشييهٌٝرتصييٓٝـرررررررررر9

ةيف يييف :راجمليييفزريًخةيف يييف ررميهٓٓيييفررَ٪قتيييًفررايتعييوفرعًيي٢رث٬ثيي١رعيييفذدرَيئرارت

املواييييٌر اذتهيفٜيييي١(ررٚايُٓييييٛذدررا٫اييييتعيفاٟر اييييييعورايػٓيييييف٥ٞررٚارتةيييييف ررررررر

راذتهُٞ(ررٚايُٓٛذدرايكٝيفاٞراإل ُيفاٟر ا٫اتي٫ٍرايعكًٞ(.
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 CF.infra-3;1يرر11

يرظتبرٖٓييفرايتي نرير يإٔرٖي اراذتيي رعٓييرَيف٫اَٝي٘رتشيهٌرةرايًرعي١راييحر يي رررررررررررررر11

١رييي٘ر دا٠رايتخٝٝييٌ:ريكيييراتبييعرَييٓٗخرايًػيي١رررررؾٝٗيييفرعُيي٬ًرةرايًييييفْٝيف :ر"تبيييٚرايًػييرر

ٚذيييدٙ.رايًػيي١رٚايي١ًٝرْتأَييٌر ٛايييفمتٗيف.رٜٚبيييٚرايتخٝٝييٌرييي٘رر  ييريًاررعُييٌرايييوٚلررررر

اإلْييف١ْٝررٚايتخٌٝٝرٖٛرايي ٟرٜييتعٌُرنيٌرَيٓٗخررٚاإلْيييفٕرغتتيزٍرإىلراإلااد٠ررررررر

(.رإْٓييييفرْييي نور ْييي٘ر يفيٓييييب١رإىلرر851ؾكيييط"رر ا٭عُييييفٍرايهيفًَييي١رر ًٝييييفدرر رر

ر.335"ايتخٌٝٝر ٚرايشعو"رراملصيارايييف لرر ررَيف٫اَٝ٘:

ير"ا٭ٚصيففرايًيييف١ْٝريٝيي ر  ييًار ذيفدٜي١رايتهييفؾ٪.رايٛصيـرييٝسردقٝكييًفر ٚر يفم٦ييًفررررررررررررر12

إْييي٘ر ؾ يييٌر ٚر ايييٛ رر ٚرعًييي٢را٭قيييٌرَؿٝيييي".ر ّ. .ى.ٖيفيٝييييٟررييييييفْٝيف رعيفَييي١ررررر

ر(.12رر ر1962رر1ٚيييفْٝيف رتةبٝك١ٝرردااايف رةرايًييفْٝيف رايتةبٝك١ٝرر

قيييَ رَياايي١ر ييواؽرَيييتٜٛيف را٫ْيييَيفدر ف.د.ؾيفاييٝوررقييوا٠٤رَياايي١ر ييواؽرةرررررررريررررر13

(ررٚ عيييفدر عييضرايًػييٜٛنيرر468رر ر1964ايًييييفْٝيف ررَةيييف عرجيفَعيي١ر ْيييٜيفْيفرررر

   ٖيفرَٓ رَي٠.رٚةرا ٜٓيفررإٕر ٝٓؿٓيي رٖيٛرايي ٟر عةي٢رايترًٝيٌرا٭ٚ يحر ي ٙرررررررر

رامليتٜٛيف ر َصيارايف لررايؿصٌرايعيفاو(.

١رإىلرذييرَييفررميهئرايٓعيورإىلرَييت٣ٛرَعينير ٛصيؿ٘رْعيفَييًفرَئررررررررررير تعبريا رغيفَ رر14

ايوَٛزرٚايكٛاعي..رإخلررٚايحرظتبر ٕرْيتخيَٗيفريهٞرْعيوضرايتعيبريا ر  ييف ررررر

ر(.58يرر57َصيارايف لرر ر

يرايكيِرايثيفي رَٔرايب٬غ١ررٖٛراإل ياعرر٫رٜتعًلر يفيًػ١:ر٭ْي٘رعتُيٌرعًي٢را٭ايٝيف٤ر٫ررررررر15

رع٢ًرايه٬ّ.

ر.233يٛجٝيفر ١ٜٛٝٓرر ريرإْرتٚ ٛر16

ر.1966رر8ير صٓيففراحملهٝيف را٭د ١ٝررزت١ًراتصيف٫ ررعير17

ررةرْعوٜي١را٭د ررايٟٛرررر1925يراْعور يفصي١رر .تَٛيفاؿييهٞررَٛ يٛعيفت١ٝررررررر18

رر عيرذيور كًٝيٌررعيو فر يوٚ رايٛظٝؿي١ر ٛصيؿٗيفر"ؾعيٌراخصي١ٝررَعو ؾييًفررررررررر1965

اذتهيفٜي١رراييٟٛررررَئرٚجٗي١رْعيورد٫يتي٘ر ئُرَيييفاراذتبهي١"رر َٛاؾٛيٛجٝييفرررررررر

(.رٚآو٣ر ٜ يًفررتعوٜـرتٛدٚاٚفر إٕرَع٢ٓرعٓصورعُيٌرَييفرر ٚررر31رر ر1971

ٚظٝؿتيي٘ررٜهُٓيييفٕرةرقيييا٠رٖيي ارايعٓصييورعًيي٢رايييي ٍٛرةرع٬قيي١رَييعرعٓيفصييوررررررر

  و٣رَٔرٖ ارايعٌُررَٚعرايعٌُرنً٘ررَصيارايف ل(ررامل٬ذعييف راييحرقييَٗيفرررر

تٗييفرايُٓٛذجٝي١ررٚني يوررررغومييف راي ٟرعو فرايٛذي٠رةرايعٌُررَٔر ٬ٍرع٬ق

رَٔر ٬ٍرَهيفْتٗيفردا ٌرايٛذي٠رايرتنٝب١ٝرايتعبري١ٜرايحرتشهٌرجز٤ًارَٓٗيف.
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يرٟٚرٖ اررٖٛريٝسر"اذتٝيف٠"ررايحر٫رتعوفرإ٫راتصيف٫ رٜشٛ ٗيفراي بيف ١ٝررٚميهئرررر19

يً ييبيف ١ٝر ايييحر٫رميهيئر ٕرْييو٣رٚاا٤ٖيييف(رر ٕرتٛجيييرةرايؿيئررٚيهيئرعًيي٢ررررررررر

َ ييزر ٚاتييٛررر ررَيث٬ً(لرٖٚيي ٙراي ييبيف ١ٝرزتٗٛييي١ر ٜ يييًفررWatteauايهٌرعٓصييورَو

رَٔرايوَزراملهتٛ :رايهتيف ١رٚا ر١رذتُيًف.

يرعًييي٢را٭قيييٌرةرا٭د ررذٝييي رذوٜييي١رايتييييٜٚٔر  ييييببرايصيييؿ١رايتحوٜيٜييي١ريًػييي١ررررررررررررر21

ايٛا يير١(ررتيي٪دٟرإىلرَييي٪ٚي١ٝر قيي٣ٛرَيئراملييي٪ٚي١ٝرةرايؿٓييٕٛر املشيييف ١ٗ(ررَثييٌرر

راييُٝٓيف.

ود١ٜرَبيفاو٠ررإىلرذييرَييفرر ظييفٖو٠ررإذٕ(ررحبييبراملييت٣ٛرررررريرإٕرٚظٝؿ١رايٛذي٠راييرر21

ايي ٟرتًعيبرؾٝي٘:رعٓييَيفرتٛ يعرايٛذييا رعًي٢راملييت٣ٛرْؿيي٘ر ةرذيفيي١رايتشييٜٛلررررررررررر

َييث٬ً(ررتهييٕٛرايٛظٝؿيي١رذييفايي١رجيييًا:رٜٚبيييٚرا٭َييور قييٌر هييثريرعٓيييَيفرتشييبعرررررر

ايٛظٝؿيي١رعًيي٢رامليييت٣ٛراييييودٟ:رإٕرْصيييًفرذيييٜثيًفر ييعٝـرايي٫ييي١رعًيي٢رَيييت٣ٛررررررررر

را٠رر٫رظتيرَع٢ٓرنبريًارإ٫رع٢ًرَيت٣ٛرايهتيف ١.ايٓيفد

ريرٖييٞرٚذيييا رَ ييُٕٛ"ررررررررررررررررررر22 ريرؾُٝيييفرٚاا٤رادتًُيي١ ير"ةرايٛاقييعررإٕرايٛذيييا رايٓرٜٛيي١

(.رميثيييٌرايييربراملييييت٣ٛرر5رر6رردر1966 غوميييييف ررايي٫يييي١رايبٜٓٝٛييي١رر٫اٚ ررر

رايٛظٝؿٞرجز٤ًارَٔرعًِرايي٫ي١رايعيفّ.

ٓصور٫رٜٓؿصٌرعئرايؿئرا٭د يٞررَٚعيفدتتٗييفرررررير"ظتبرعيّرا٫ْة٬مرَٔرايه١ًُرنعرر23

نكيفيييبرْييبينرعًيي٢ر ايفايي٘رايبٓيييف٤.رإْٗيييفرقيف ًيي١ريًتؿهٝييورإىلرعٓيفصييوريؿعٝيي١ر قييٌرر

رر1966رر1صييػوًار هييثري"ر د.تٝٓٝيييفْٛفررَكبييٛ رَيئرتييٛدٚاٚفررةرايًػيييف رردر

ر(.18 ر

ريرميهٔر ٕرتهٕٛرٖ ٙراإلايفاا ررَٚيفرًٜٝٗيفررَ٪قت١.ر24

ايرتنٝ رايتعبريٟريًٛظيف٥ـررةرايٓٗيف١ٜررميهٔر ٕرٜػةيٞررريرٖ ار٫رميٓعر ٕرايتٛزٜعرر25

ايع٬قيييف رايُٓٛذجٝيي١ر يينيرايٛظيييف٥ـراملٓؿصيي١ًررٚ صييبحرَكبيي٫ًٛرَٓيي راييرتاٚ ررررررررر

رٚغومييف .

ير٫رميهيئرا تييزاٍرايٛظيييف٥ـرإىلر ؾعيييفٍر  ؾعيييفٍرضتٜٛيي١(ررٚاإلايييفاا رإىلرصييؿيف رررررررررررر26

عًي٢رمبيعر ٚر ٦ٝي١رررررر صؿيف رضت١ٜٛ(رر٭ٕرٖٓيفىر ؾعيف٫ًرإاييفاات١ٝرر٭ْٗييفر"ع٬َييف "ررر

رإخل..

يرحتيييثرؾيييفيريٟرعيئر"ع٬َيييف رتأ ريٜيي١".رتيييتخيّرايوٚاٜيي١رايبٛيٝييي١ٝرنييثريًارٖيي ٙررررررررر27

رايٛذيا رامل ١ًً.

يرٕ.اٚؾٝ٘رٜييُٞرايعٓصيورايكٝيفايٞرعٓصيوًارثيف تييًفرعًي٢راَتييادرقةعي١رَٛايٝك١ٝرَعٝٓي١ررررررررررررر28

ر َٔرذيورَث٬ًرزَٔراملولريبيف ررٚايي١ُرارتيفص١ريًعزفراملٓؿود(.
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ميٝييزرجييرياارجٝٓٝيي رْييٛعنيرَيئرا٭ٚصيييفف:رايٛصييـرايتييزٜٝينررٚايٛصييـرايييي٫يٞررررريرررر29

(.رَيئرايٛا ييحر ْيي٘رعًيي٢ررر1969رراييٟٛرر2 اْعييوررذيييٚدراييييودررةر اييهيفٍررر

ايٛصيـرايييي٫يٞر ٕرٜييوتبطرعيييت٣ٛرايكصي١ررٚعًيي٢رايٛصييـرايتييزٜٝينر ٕرٜييوتبطررر

غٝي١ررعيت٣ٛرارتةيف ررٖٚ ارَيفرٜؿيور ْ٘راهٌرر ٬ٍرذكب١رم١ًٜٛر"قةعي١"ر ٬ر

رررمتؤٜرجٝيريًب٬غ١رادتيٜي٠.la description ou ekphrasisَك١ٓٓر يق١ر

ر .ر1459يرؾٔرايشعوررر31

ر.1964رر4يراقتبيٗيفر وميٕٛر"ايوايفي١راييود١ٜ"رراتصيف٫ ررعير31

ر(.386يرعٓيَيفرٜتعًلرا٭َور هتيف ر ا٭عُيفٍرايهيف١ًَرر ًٝيفدرر رر32

دٟ:ر"إٕرا٫عتكييفدر ييفيزَٔرنخيٝطرَٛج ي٘ررررريرعب ورؾييفيريٟرجٝييًارعئرٚ يعراييزَٔرايييورررررررر33

رر348رر ر2ٜوتهزرع٢ًرالي١ٝراي انو٠ررٚالي١ٝرارتةيف راملٓعِ"ر تٌٝرنٌٝررجي

رضتٔراي ٜٔرْشري(:رةرايٛاقعررٜٓتخرايِٖٛرعٔرارتةيف رْؿي٘.

رر ٝييفارعكًيٞريٮؾعييفٍرامليوادرررررla proairesisيرٜ نتورٖي ارايتصيٛار ٓعيو٠ر اايةٛ:ررررررر34

ايتةبٝييلرايعًُييٞررايعًييِرايتةبٝكييٞراييي ٟر٫رٜٓييتخر ٟرعُييٌرررررايكٝيييفّر ٗيييفررٜٚ٪اييسرر

َتُٝييزريًعيفَييٌرر عهييسرايشييعو.ر يئُرٖيي ٙرايتعييبريا ررْكييٍٛرإٕراحملًييٌرعتيييفٍٚررر

رإعيفد٠رتشهٌٝرايتةبٝلرايعًُٞراييا ًٞرةراييود.

يرٜيتةٝعرٖ اراملٓةلرايكيف٥ِرع٢ًرثٓيف١ٝ٥ر اؾعٌرٖ ار ٚرذاى(رر ٕرٜأ ي ر عينيرا٫عتبييفارررررر35

ر٤ٞرَأايفٜٚيًفررٚايحرٜهٕٛراييودررةرا٭صٌررٖٛرإميفاٖيف.ق ١ٝرجعٌرايش

يرتعييينرايع٬قيي١رايت يي١ُٝٓٝرامل يييفعؿ١رعٓيييرًُٖٝيييًٝـ:رٚجييٛدرنًُييتنيرتيييتيعٞرررررررررررر36

رايٛاذي٠رَُٓٗيفرا٭ و٣.

يرَٔراملُهٔر ٕرصتيررع٢ًرٖ ارامليت٣ٛرايصػريرجيًاررتعيفا يًفريًُٓيٛذدراملثييفيٞررإذاررررر37

ريرٜكيييّررررررررررملرٜهيئرتعييبرئٜررؾعًيي٢را٭قييٌر يينيررررر قةييبنيريًُتٛايٝيي١:رتكيييّراملتٛايٝيي١

اٝهيفا٠ررعيٛذدرارتةٛا٠/ا٭َييفٕر ايي ٟر ٚ ير٘راتشيٝػًٛفرةرحتًًٝي٘رذتًكي١رررررررر

رارييٛىرٖٛملز(ررٚايشو/اذتُيف١ٜررٚايعيٚا١ْٝ/ايٛد١ٜ.

يرتهٗيئر ٗيي ارايتةيييف لرايشييه٬ْٕٝٛرايييوٚ راييي ٜٔر ايييٛارتصييٓٝؿ٘لرٖٚييٛرٜيي نتورررررر38

ر(.5.1رCf.infra يفيب٢ٓرا٭ايفا١ٝريًح١ًُر 

يرظتييبر ٫ترْٓييي٢ر ٕراملأايييف٠رايه٬اييٝه١ٝرملرتهيئرتعييوفرإ٫راملُييثًنيررٚيييٝسرررررررررررر39

رايشخصٝيف .

ريرايشييخص"رةرايوٚاٜيي١رايربجٛازٜيي١:رةراذتييو رٚايييي٬ّررنيييفٕررررررررر41 يرايييفد٠ر"ايشخصيي١ٝ

ْٝهيي٫ٛ راٚاييتٛفرٚييييًارجٝيييًاررةرايبياٜيي١ررٚشتًصيييًفررٚاييحيفعيًفررْٚشييٝةيًفلررررررر
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َٚتريوارَئرا٭ٖٚييفّررإخل..رإٕرَييفرعتصيٌرَعُٗييفرررررررا٭َيرير ْياٜي٘ررعوٜيلرايٓييبرررررر

رٜهشؿُٗيفررٚيهٓ٘ر٫رٜصٓعُٗيف.

يرإذارنيفٕرقيِرَٔرا٭د راملعيفصيورقييرٖييفجِر"ايشخصي١ٝ"ررييٝسرَئر جيٌرتٗييُٜٗيفررررررررررر41

 ٖٚ ار َورَيترٌٝ(ررٚيهٔرَٔر جٌرعيّراخصيٓتٗيفررٖٚي اراي٤ٞرشتتًيـ.رإٕررررر

ودرر صيٛا٠رنيفًَي١ررراٚا١ٜردٕٚراخص١ٝررظيفٖوٜيًفررَثٌرَأايف٠ريؿًٝٝبراٛيريررتةير

ايشييخصريصيييفلرايًػيي١ررٚيهٓٗيييفر٫رحتييتؿغرَٓيي٘ر ًعبيي١ر ايفايي١ٝريًؿيييفعًنيررةرررررررر

َٛاج١ٗرؾعٌرايًػ١رْؿي٘.رٜعوفرٖ ارا٭د ردا٥ُيًفر ؾيفع٬ً(رٚيهٔرٖ ارايؿيفعٌر عييرر

رايّٝٛررٖٛرايًػ١.

ر.1967ير د رٚد٫ي١رر٫اٚ ررر42

ر.129رر ر1966يرايي٫ي١رايب١ٜٛٝٓرر٫اٚ ررر43

ٚ درايترًٝيٌرايٓؿييٞرنيثريًارٖي ٙرايعًُٝييف رَئرايتهثٝيـ.رقييفٍرَيف٫اَٝي٘راييف كيًفررررررررررررررر44 يرا

 صييٛ رٖيفًَيي :ر"ظتييبرٚجييٛدرلييثًنيرثيييفْٜٛنيرصيييفَتنيرر٭ٕرنييٌرايي٤ٞرةررررررررر

ايواِراملثيفيٞريًُيولررٜتروىرٚؾلرتزا١َٝٓراَز١ٜريًُٓيفذدرؾُٝيفر ٝٓٗيفرر ٚر صيٛا٠رر

ر(.3رر1رْيب١ٝرريوَزرٚاذير"ايواِرةرامليولرر ًٝيفدرر 

يرَث٬ً:راذتهيفٜيف رايحرٜتةيف لرؾٝٗيفراملؿعٍٛر ٘رٚايؿيفعيٌر ئُراخصي١ٝرٚاذيي٠رٖيٞرررررررر45

ذهيفٜييييف رايبرييي رعييئرايييي ا ررٚعييئرا ٜٛييي١رايشخصييي١ٝر اذتُييييفارايييي ٖ (رررررررر

رٚاذتهيفٜيف رايحرٜتيف عرؾٝٗيفرايؿيفعٌرَٛ ٛعيف رَتتيف ع١ر َياّر ٛؾيفاٟ(ررإخل..

ررإىلر8إٜهٛررةرزتًي١راتصييف٫ ررعييرررريرٜعٛدرحتًٌٝرذًك١رجُٝسر ْٛيرراي ٟرقيفّر ٘رر46

رايًعبر نثورليفرٜعٛدرإىلرايًػ١.

ريراْعورحت٬ًٝ رايشخص١ٝرايحرقيَٗيفر ٝٓؿٓي رةر َشه٬ رايًييفْٝيف رايعيف١َ(.ر47

ير ييو ١رَ يييفعؿ١رةر يييفْهٛى.رختيييّرادتًُيي١رنٓعييو٠رإىلرايكيييفا٨ررنُيييفريييٛر ْٓيييفررررررر48

ٛرررر َٓي رقًٝيٌ"ررٖيٞرع٬َي١ررررررًْتؿ رضتٛٙ.رةرَكيف ٌرذيوررإٕرمجًي١ر"ٖهي ار يودريٝي

ريًواٟٚرر٭ٕرٖ ارٜشهٌرجز٤ًارَٔرايربٖيفٕراي ٟرٜكّٛر ٘راخص.

ريرتٛدٚاٚفررَصيارايف لررٜيا رصٛا٠رايواٟٚررٚصٛا٠رايكيفا٨.ر49

يرَت٢رْهتبرَئرٚجٗي١رْعيور يعٛ ي١رعًٝييفرر ٟرَثًُييفرٜيواِٖراإليي٘رايةٝيبرَئر عًي٢ رررررررررررررر51

ر(.91رر ر1965 ؾًٛ ريررمتٗٝيرذتٝيف٠رنيفتبرراٟٛرر

يرٖٓييفىر٬َذعي١رٖيفَي١ررٚعًي٢راملييت٣ٛراييي ٟرُٜٗٓييفرٖٓييفررٖٚيٞرنُٝي١رنيبري٠رَيئرررررررررررررر51

اذتهيفٜيف ريٝسر يفرَ٪يـر ذهيفٜيف راؿ١ٝٗررذهيفٜيف راعب١ٝرر٬َذِرَييٓي٠رر

ريوٚا٠رذؿع١(.

ر
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يرجيييفىر٫نيييفٕ:ر"إٕرايؿيفعييٌراييي ٟر تهًييِرعٓيي٘رعٓيييَيفر تهًييِرٖييٌرٖييٛرْؿييي٘راييي ٟرررررر52

رٜتهًِ "

رير ٝٓؿٓي ررَصيارايف ل.ر53

ذدراخصٞ:ر ياريبٛاْيف ٞر ْ٘ر٫را٤ٞرتػريررإخل..رٚايؿعٌر  يخِرةر قتيٌراٚجيورررريرعٛرر54

ر نوٜٚيرر٭ٕرايكيفتٌرٜعربرصواذ١ر ي  ْيف(.

يراْعورتٛدٚاٚفررَصيارايف ل.رإٕراملثيفٍرايه٬اٝهٞريًهُييفٍرٖيٛراملًؿيٛظ:رإْيينررررررر55

 عًيئراذتييو رراييي ٟر٫رٜثبيي رايي٦ٝيًفرر٫ٚرٜصييؿ٘ررٚيهٓيي٘رٜؿييوؽرَعٓيييفٙرةريؿعيي١رررررر

ر ٚ عهسراملًؿٛظ:راملًور عًٔراذتو رراي ٟرٖٛرإثبيفتٞرٚٚصؿٞ(.ارتيف ر

(راْعورجيريااررlexis(رٚ اذتهِر يفيك٠ٛررlogosيرذٍٛرايتعيفاضر نيرر ايعكٌرا٭ٍٚرررر56

رجٝٓٝ ررَصيارايف ل.

يرادتييٓسرايؿعيييفٍريًُريفنيييف٠ر ٫رٜٛجيييرتييي ٌريًييواٟٚرةرارتةيييف :رَثييٌرامليييول(رررررررررر57

:رَثييٌرا٭ذهيييفّررٚايشييعورايتعًُٝييٞ(ررٚادتييٓسراييييودٟر ٚذيييٙرايشيييفعورٜييتهًِ

رٚادتٓسراملشرتىر  ًٝطرَٔرادتٓيني:رَثٌراملًر١ُ(.

ر.151يرٖي.اٛاْسررا٭جٓيف راملختًة١رر رر58

ر.6يرّ. .ى.ٖيفيٝيٟررَصيارايف لرر رر59

ر.36رر ر1964يرٍ.د. وٜتٛررَبيفد٨راييودررَٛتٕٛررر61

إىلر ٕراذتهيف١ٜرميهٔر ٕرتكيفٍرةرنٌرذتع١ررٚةرنيٌرَهييفٕررررريرٜشريرٍ.اٝبيفؽرر61

رٚيٝسراييودرا٭اةٛاٟ.

يرؾيفيريٟلر"تكرت رايوٚا١ٜراهًٝيًفرَٔراذتًِلرميهئرتعوٜؿُٗييفرَعييًفرَئر ي٬ٍراعتبييفاررررررررر62

رٖ ٙرارتصٛص١ٝرايؿ ٛي١ٝ:رنٌراْزٜيفذيفتُٗيفرتعٛدرإيُٝٗيف".

ر.1965رر4ريٕرر رير يفيٞررايًييفْٝيف رايعيف١َرٚايًييفْٝيف رايؿوْي١ٝرر ر63

(:ر"ميهئر ٕرتبييٚرايع٬قييف رررر234يراْعوريٝؿيٞرايرتاٚ ر  ْرتٚ ٛيٛجٝييفر ٜٓٝٛي١رر ررررررر64

ايحرتييثرةرذزَي١رٚاذيي٠رعًي٢رَيييفؾيف رَتبيفعيي٠رعٓييَيفرْٓعيورإيٝٗييفرَئرٚجٗي١رررررررررررر

رْعورتعيفقب١ٝ"رر .د.غومييف ر نيرع٢ًرتبيفعيرايٛظيف٥ـر ايي٫ي١ٝرايب١ٜٛٝٓ(.

هًٛؾييييهٞ:ر"ملرٜهشيييـرايتخٝٝيييٌر  ٚرريرBaphometيرد. .ؾييييفٟرر صيييٛ ررررررر65

اذتهيف١ٜ(ر ٗ ارايشهٌرقطررَيفرٖٛردا٥ُيًفررٚ ك٠ٛررا تبيفاريًؿهورذٍٛراذتٝيف٠".ر

ر(.88رر ر22 تٌٝرنٌٝررعي

يرا٫ْتعيييفاريييٝسرييي٘رَٓةكٝيييًفرإ٫رَونييزإ:را٫ْتعيييفارا٭ٍٚرا يييفد٨ررٚا٫ْتعيييفارايثيييفْٞررررر66

ؿيييزًار شيييي٠رراملشيييبعر ٚراملخٝيييبررٚيهييئراملونيييزرا٭ٍٚرميهييئر ٕرٜهيييٕٛرسترر
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ٚ ذٝيفْيييًفر صييٛا٠رغييريرستيييد٠ر  يفْتعيييفارغييٛدٚ(:رٖٚيي ٙريعبيي١رقصيي٣ٛرٖيي ٙراملييو٠رَييعرررر

رايب١ٝٓ.

يرٜكيييٍٛرؾييييفيريٟر"إٕر وٚاييي رٜكييييِررٜٚعةٝٓييييفراإلذيييييف ر يفيكييييا٠رعًييي٢رايتكييييِٝررررررررر67

راي٬ْٗيف٥ٞريرَيفراعتيفدرايهتيف راٯ وٕٚرع٢ًرجتيفٚزٙ".

د رقيييا٠رنيفَٓيي١ر٫رريرٖٓيييفر ٜ يييًفررٜٛجييير صٛصييٝيف رحبيييبرادتييٖٛو:رميتًييورا٭ررررررررر68

رٜٛازٜٗيفرا٤ٞررٖٚ ارَيفر٫رمتتًه٘راييُٝٓيف.

يرٖ ارا٫ تزاٍر٫رٜتةيف لرر يفي وٚا٠ررَعرتكيِٝرايهتيف رإىلرؾصيٍٛلرٚ ييفيعهسرررررر69

ٜبيييٚرر يفيتييياٜخرر ٕردٚارايؿصييٍٛرٖييٛرإذييياثراْكةيفعيييف ر ٟرتشييٜٛكيف ر تكٓٝيي١ررررررر

ريًُيًيٌ(.

١رييًييي١ًرَيئرايتريي٫ٛ ريرٕ.اٚؾٝيي٘ررَصيييارايييف ل.ر"ميهيئرؾٗييِرايكصييٝي٠رنٓتٝحييررررر71

ايتةبٝك١ٝرع٢ًرادت١ًُر" ْيفر ذبو"ررٜشريراٚؾٝ٘رٖٓييفرإىلرحتًٝيٌرا ي ٜيفٕرارت٥٬ٝيٞررررر

راي ٟرقيَ٘رؾوٜٚير صٛ رايو٥ٝسراوٜبرير مخي١رحت٬ًٝ (.

يرَٚو٠ر  و٣ر ٜ يًفرر٫رتٛجيرع٬قي١ر ينيرايشيخصرايٓريٟٛريًيواٟٚررٚايشخصي١ٝر  ٚررررررررر71

يتكييِٜرقصيت٘:رإٕرايهييفَريار ْييفرٖيٞرذييثرررررررراي ات١ٝ(رايحرٜصؿٗيفراملخودر ةوٜكت٘

رااتثٓيف٥ٞرةرتيفاٜخراييُٝٓيف.

ريرا٫غتٝيفٍراملزدٚدرةرايفاعرَٛاؽررتومج١ر ٛديري.ر72

يرَيعرجٝٓٝي راذتيلرعٓييَيفرا تيزٍراحمليفنييف٠رإىلرَكةٛعييف رَئراذتيٛااا راييا ًٝيي١ررررررررررررر73

راملتهوا٠لرختؿٞراملٓيفجيف٠راي ات١ٝردا٥ُيًفرٚظٝؿ١رٚا ر١رٚيٝي رستيفنيفت١ٝ.

(:رٜعٗييورايعُييٌراييييااَيفتٝهٞرتتيييف عر296يرَيف٫اَٝيي٘ر ايواييِرةرامليييولرر ًٝيييفد.ر ررررر74

املعيفٖورارتيفاج١ٝريًُتٛاي١ٝررَٔردٕٚر ٕرحتتؿغر ٟرذتع١رةرايٛاقعررٚةرايٓٗيفٜي١رر

ر٫رعتيثرا٤ٞ.

ر
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 الشاعرة األرجنتينية

 

 ةديع صّقور

 ـ عضو اتحاد الكتاب العرب سورية  شاعر ومترجم من

 يلفونسينا ستورنأ



 بديع صقور ترجمة:
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 ــ ضوء 1

 

 مشيُت في الحياة 
 تسألني ماذا فعلت؟ 

 متُّ من السأم، من السأم متُّ 
 ضحك الرجال من هذياني: 

 األرض كبيرة.. 
 ضحكوا.. ضحكت.. 

 سمعُت كلمات.. كلماٍت كثيرة 
 بعضها فرح، وبعضها حزين كالمقابر. 
 لم أستطع فهمها، طلبت من النجوم 

 لغة أكثر وضوحاً.. 
 كلمات أكثر جماالً.. 

 النجوم الحلوة منحتني الحياة 
 وفي عينيك لقيُت الحقيقة المفقودة 

 آه! عيناك مليئتان بحقائق كافية 
 عيناك معتمتان حيث مدار الخوف... 

 مضمونةٌ كل رماياتي إلى نباتاتك: 
 سكون، ونسيان 
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 ــ تعال... 2

 

 تعال الليلة حبيبي، روحي معبأة بالخوف 
 إنني أحمل العالم فوق قلبي.. 

 الحياة تنفجر.. 
 تعال الليلة، حبيبي، الخوف داخل روحي 

 آه! ال أستطيع البكاء 
 أعطني يدك 

 وسترى كيف تنزلق الروح 
 بهدوء، كيف تسقط الروح 

 بدمعة واحدة 
 

 ــ خوف 3

 

 هنا، فوق صدرك أخاف كلَّ شيء.. 
 أوثقني بين ذراعيك مثل سنونو 

 وامنحني الكلمة.. 
 الكلمة اإللهية 

 التي تُسقط في سمعي حالوة عذبة. 
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 ..  كلمني عن الحبِّ
 هدهدني.. 

 أمنحني أجمل األلقاب.. 
 قبّل يديَّ الفقيرتين 

 داعبني بنعومة.. 
 اذبح شعري، وسأنسى أنني فقيرة.. 

 آه! أنا سماء أزلية 
 أنا قليل من الحمأ 
 مثل رداءة الحياة 

 نمشي، ونطلق سراح التوحش 
 آه! أبداً ال نمتلك جمال الربيع 

 الذي يمتلكنه النساء، عندما كلّهن 
 يرفضن االعتراف بين ذراعيك 

 د أن أحلم بيديك البيضاويتين حبيبي، أري
 وهما تالمسان شعري.. 

 عندما شفتاي تُقبالن 
 عندما عيناي تدْمعان..
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 اإليرانيةلشاعرة قصائد ل

 

 حيان الحسن :ترجمة

 ـ عضو اتحاد الكتاب العرب سورية  شاعر ومترجم من

 فروغ فرخزاد



 ترجمة: حيان الحسن
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بساييم إإىل أوزوبا وتعسفت باألديب واملهتر اإليساني  8591ضافست عام 

ثم أصدزت دواويو عّدة مجل )اجلداز( و) الجوزة( ثم ضافست بعد ذلك إىل  گلستان

لتصويس فيلمًا ) التني األضود( وقد حصل فيلمًا فيما  8591حمافظة تربيص عام 

 . بعد على دوائص كجرية
مو أيم دواويهًا والري كاى لٌ الصدى الكبري يف األوضاط الجقافية 

مليالد اجلديد( فقد كاى يرا الديواى العالمة ا) والشعسية ديواى ) ميالد آخس( أو

 .خ الشعس احلديحيالفازقة يف تاز
توفيت الشاعسة فسوغ فسخصاد إثس حادخ ضري ومل تتذاوش الجانية وثالثني مو 

كتبت أمجل وأقوى القصائد و عمسيا، كانت مو أيم بل أفضل شعساء احلداثة

 .يف تازيخ الشعس الفازضي احلديح

 

 اهلروب واألمل

 

 ذهبُت، فاعذرني
 وال تقل إنها بال وفاء

 ألنه لم يبَق لي طريق
 سوى الهروب

َّاريّ   فهذا العشق الن
 المليء باأللم

 هو بال أمل
 وشّدني إلى وادي اإلثم
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 والجنون
 َ  ذهبُت حتى أغسَل حرارة

 قبلتكَ 
 المليئة بالحسرة

 بدمعي المنهمر على شفتي
 ذهبُت، حتى أبقى

 كنشيدةٍ غير مكتملةٍ 
 حتى ال يقال ذهبُت،

 أرقُت ماءَ وجهي
 ذهبُت، فال تقل، ال تقل

 لماذا ذهبتْ 
 لقد كاَن عاراً عشقي

 وتوسلكَ 
 ِ  واحتراقنا من وراءِ ستائر

 الظلمِة والسكون
 فسرُّنا شاَع دفعةً واحدة

 مثلما يبزُغ نورُ الصبح
 ذهبُت، حتى أختفي

 كقطرةِ دمٍع حارّة
 بيَن طيّاِت الحياةِ 

 وحضنها
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َّصذهبُت، حتّى   أتخل
 من عتمِة قبر
 ال شاهدة له

 من صراِع الحياةِ وحروبها
 .. …هربتُ 

 من. عينيِن متألألتين
 باكيتين

 هربتُ 
 من ضحكاٍت عبثيٍة متوحشةٍ 

 كعاصفة
 من مخدِع الوصال

 إلى أحضانِ 
 إلى قمِّة الهجران

 .. …هربتُ 
 من تأنيِب الضمير

ُّها الصدر احترق  يا أي
 بلهيِب اشتعالك

 بعَد ذلكوال تركض 
 وراءَ شعلِة نارِ الزمن

 ً  كنُت أريُد أن أصيرَ شعلة
 . …وأتمرَّد
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 ٍ  فصرُت مثل طائر
 في زاويِة قفٍص مغلق

 ً  صرُت أسيرة
 روحي مشوَّشة

 ألنَّ الليل ال يعلم
 بحالي

 وبكيُت بحرقٍة ومرارة
 في أحضان السكينة

 باكيةً من األفعال
 نادمةً على األقوال

 رأيُت أنّي غير الئقة بك
 . وبعشقك

 

 موتي 

 

 .. …سيدنو موتي
 في ربيٍع مضيء

 بأمواِج القدر
َّدٍ وبعيد  في شتاءٍ ملب

 ٍ  أو خريٍف مقفر
 ال صخَب فيه
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 .. …سيدنو موتي
 في يومٍ من هذه األيام

 المرّة
 والحلوة

 ِ  في يومٍ فارٍغ كسائر
 هذه األيام

ً لهذه األيام  ظالَّ
 أو األيام الماضية

 ستغدو عيناي
 مظلمةٍ كممرّاٍت 

 ِ  ووجنتاي كلوِح المرمر
 البارد

 ً  سيخطفني النوم فجأة
 وأتخلص من الصياحِ 

 واأللم
 وتتلمَّس بهدوءٍ على دفتري

 يداَي الخاليتانِ 
 من سحرِ الشعر

 التراب يدعوني إليه
 كلّ لحظة

 هم يأتون كي يلحدوني
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 في ترابي
 آه

 ربما يضُع عشاقي الورد
 على قبري الحزين
 في منصف الليل

 يرحلون فجأة وبعدها
 وتُسدلُ ستائر دنياي

 المظلمة
 وتتأمل عيوني الغرباء
 على أوراقي ودفاتري

 ويلُج الغريب من بعدي
 بقدميه غرفتي الصغيرة

 وبقيْت مرآتي في مكانها
 وبقيت شعرة من شعري

 ورسمي ومشطي
 كلّ ما تبقى سيصبح

 ً  خرابا
 وستصبح روحي كشراع

 القارب
 تبتعد وتختفي وراء األفق

 األيام مسرعة وتمضي
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 ومن دون صبر
 تمضي األيام واألسابيع والشهور

 وعينَك تترّصد الطرق
 في انتظار رسالٍة ما

 لكنّه هو اآلخر
 جسدي البارد

 يضغط عليه التراب
 ألنه بعيد عنكَ 

 ومن دون خفقات قلبك
 سيهترئ قلبي هناك

 تحت التراب
 .. ……وبعدها

 ستمحو الريح والمطر اسمي
 ً  رويداً روبدا

 وق تلك الحجارةمن ف
 ويبقى قبري في الطريق

 ً  ضائعا
 بال اسم وبال عنوان

 فارغاً من أساطير االسم
 . والعار
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 مسافر

 
  ..…كل الليالي

 كان أحدٌ يناجي قلبي
  ……ويقول

 أنِت مرتبكة من لقائه
 في الصباح الباكر

 مع النجوم البيض
 سيذهب ..امنعيه

 رائحتَك  تنسيني الحياة
 القادمةواحتيال االيام 

 رموشَك الرقيقة
 كانت تسقط كغبار الذهب

 فوق عيوني
  جسدي محترقٌ 
 من لمسة يدكَ 

 وخصالت شعري تحررت
 على وقع أنفاسكَ 

 كنُت أزهر من العشق
  .…وأقول

 من يحب ال يؤذي حبيبه



 ترجمة: حيان الحسن

::  

 

  .…ليذهب
 فعيني ستتبعه

  ..…ليذهب
 فعشقي سيحرسه

 اآلن أنت ذهبت…. آه
 وحده الغروب

  يفرش ظله على صدر
 الطريق

 وإله الحزن والهم
 يدخل بهدوء معبد عيني

 ويكتب على كل جدار
 . آيات كلّها سوادٌ بسواد



 شعر
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 مختارات من

 

 عبدو زغبور

 سورية مترجم من

 الشعر الفنسويلي المعاصر

Simon Bolivar 
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Gustavo Pereira 

Declaracion de amor con tormentas 

Y Poesia selecta 
 

. ظاعر، كاتب ّأشتتا   0491يف جسٓرٗ مرغرٓتا عاو  ُّلد غْشتافْ بريآرا

مرٓكتتاٌ متتً جام.تت٘ بتتايفٓض. م شتتض  أ -شتتناىْإجتتام.ٕ. تكتتتْيفاِ يف تيفاشتتا  

 ّيفٓيت".أقصه اإلىصاىٔا  ّال.مْو االجتناعٔ٘ ّمركس األحباث يف جام.٘ "

ّأتايف اجملم٘ الْطئ٘ لمثقاف٘  0499أشض جمم٘ "ترّبٔكْ أّىْ" الثقافٔ٘ عاو 

 شيْا . كتب مقدم٘ الدشتْيف احلالٕ لمنالت. حاز جْائس عدٗ ميَا:ملدٗ أيفبع 

ّاجلتائسٗ الْطئت٘ لتبتاا عتاو      0491جائسٗ بمدٓت٘ كراكتاط لمعت.ر عتاو     

. ىعتر جمنْعت٘   0100ّاجلائسٗ ال.املٔ٘ لمع.ر "فٔكتْيف فالريا مْيفا" عتاو   0111

 كنريٗ يف الع.ر ّالديفاشا  ّغريٍا.  

 

 حول املتوحشني

 

ٕ    ٍيْت "غراٌ  جٔتتاكّْ"، ّٓ.ت     -شاباىا" ٓطمقتٌْ عمتٙ اليتدٚ "تعتريٓك

 بايفّبُْٓ"، ّٓ.  عصتري ال.ٔتٌْ، ّعمتٙ القمتب     -ل.اا اليحْو؛ عمٙ الدمْع "إٓيْ

ٌ    -جٔتتتْاٌ  إٓيتتتابْٖ: بتتتبيفٗ التتتنطً. ٍيتتتْت "التتتْايفاّ" يف "تلتتتتا أّيفٓيْكتتتْ" ٓقْلتتتْ

 -"مٔحْكْجٕ )مشض الصديف( لتصنٔ٘ الرّح. كٕ ٓقْلْا صدٓق، ٓقْلتٌْ "متا  

 خْكايفٓصا": قميب اآلخر. ّلكٕ ٓقْلْا اليصٔاٌ ٓقْلٌْ "إميْىٔكٔتاىٕ"،
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 ما يعني الصفح.
هؤؤؤؤاألغ ااءُ ؤؤؤؤاغُ أل يف  ؤؤؤؤ ن مؤؤؤؤا 

 ي  ل ن
 لكي ي  ل ا اارض ي  ل ن اامّ 

 لكي ي  ل ا ااّم ي  ل ن رقة
 لكي ي  ل ا رقة ي  ل ن إخالص

 
لؤؤؤمي ل  ؤؤؤ ا هؤؤؤكا األر ُؤؤؤا   ؤؤؤي 

 الَنشاعر
 لكا مع   ِّ الحق

 نُسنّ  ل نحن الناَس الط ُ ن 
 مت حش ن.

 

شرٌح ُمطّول من قصيدة 

 للنعتند

 

حؤؤؤؤؤؤؤؤ ن امؤؤؤؤؤؤؤؤت   نا مُتعؤؤؤؤؤؤؤؤان َ نْ 
 وظنآنَ ْن

 منِك ماغً وقمَّمِْت لي طلُتُ 
 عص رَ لُعابك

 ورضاَب جنسك.

 فطور

 

 ممَّدَْت ءطاغَ الطاولة ااحنر
وضعَت صحن ن و أم ن وإبريَق 

 عص ر
 ومزهريةً  ارءة

َؤؤؤت  أمؤؤؤ ن مؤؤؤن النؤؤؤاغ اجؤؤؤ   ءل
 الشاي

 حَنَّصت الخُز
 وجلَست إلى الطاولة أمامي
 ً  لل  َن رْ إلّي ولل  َ ُ ْ ش ئا

َّؤؤا شخصؤؤ ِن  حؤؤزينَ ِْن زه ؤؤَميِْن  ن
 وءريَُ ْن.

 

 سوماري حول املاضي

 

 الناضي 
      ً   ان دائناً بميعا

 ولعزائنا
 ؤؤؤ نَّ حاضؤؤؤرَنا مؤؤؤ ك ُن الناضؤؤؤي 

 للغَم.
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 سوماري

 أمرعْ أمرع الخُطا
  نا من ي م وأل من ءمٍ 

 إأل ح ن ننضي ون ع
 السعادةُ  ي الن  ض.

 

 سحالي

 ح ن أجلُس على الحجارة
 لتناوُِل الطعام

 أرى السحالي أمامي دون حرا 
  َن رُ إلّي دون ح اغ.

 

سوماري حول جزء من 

 الثانية

 شيغ؟    ل ن إنَّ لح ةً هي أل
  ي جزغ من ثان ة

  تحرَُّ  العَربةُ ثالثة منت نترات
 لكنَّ ص  َ ا يَجتازُ ثالثةً وثالث ن
 واارض  ي ممارها  سعةَ آألف

 ؤؤ ا شؤؤيغٍ يُنكؤؤُن أن يَحؤؤمَث  ؤؤي 
 الثان ة جزغٍ من

  فاني رؤيتك.

 سوماري

 إىل كونزالو رامرييز

 ً  م ك ُن دائنا
 ثَنَّةَ شخٌص 
 يترُ  الُابَ 

 ً  مفت حا
ُاح  عنم رُؤيِة الصَّ

  ي الفِناغ.
 

 سوماري حول اجَلشد احلاضر

 

َّنا  ي أحَمِ اايام  رُب
 ح ن  َنريَن من جانُي

 أ ك ّرُ نس انَك.
 

عنم الفجر  ان ما زال أثرُ رأمؤ ا 
 الرائع

 ؤؤؤؤ م النِصؤؤؤؤطُِة ح ؤؤؤؤُ   اجأهؤؤؤؤا 
 الصُاح.

 

ّؤؤؤَن أن يكؤؤؤ َن معرو ؤؤؤاً  حؤؤؤ ن  نك
 من الجن ع

  حاوَل األختُاغ.
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Chevige Guayke 

Solingrimo y KREPUSCOLIA 

 
ُّلد تعٔفَٕٔ غتْآكٕ يف ختْاٌ غرٓٔػتْ يف جسٓترٗ مرغرٓتتا يف التاشتع متً        

. تمقتتٙ ت.مٔنتُ يف ابتدائٔتت٘ اجملنْعت٘ املديفشتتٔ٘ أىطْىٔتتْ   5491كتاىٌْ الثتتاىٕ عتاو   

مرغرٓتتتا  –تّٓتتاز يف بمدتتتُ ّالنكالْيفٓتتا يف الأشتتْىثٌْٔ عاصتتن٘ ىْٓفتتا إشتتنايفط٘      

 ٚ يف مصتتابق٘  5499. حتتاز اجلتتائسٗ الْطئتت٘ لمقصتت٘ عتتاو  -ّجمنْعتت٘ جتتسيف أختتر

أجرتَا صحٔف٘ اليصْٔىال عً قصتُ "بتآكٕ". متً بتد عتدت كتنري متً الكتتب        

 اليت صديف  لُ ىبكر:

بتتتآكٕ ّقصتتت، أختتترٚ، أمتتتْا  يف املتتتراٗ، فتتتال ٓكريا، شتتتالٔكْلٔا،    

شتتْلٔػريْٓ، شتتٔا تراىصتتٔت غمْيفٓتتا مْىتتدٖ ّ"مٔتتع القصتت، متتا عتتدا الكتتثري"     

 ّأصديف كبلا جمنْع٘ مً األىطْلْجٔا  يف القص٘ ّالع.ر.  
 

 أنا م تا  را 
 ااُخرىأناه 

 أنا انُعاثُه
 )يفتحُ بابَهُ  يَّ 

 ويَسكنُني(.

 واآلن للُحر
 رائحةٌ  َُعُ   ّي الحُزن

 ح ن أصُحَت ح ا ي
 مُجَرَّدَ ا كاغٍ على الك ريات.

َؤؤؤؤت مؤؤؤؤن   ؤؤؤؤ ا نؤؤؤؤ رٍس  لنؤؤؤؤةٌ رحل
 السناغ

   َّ م جٍة  لنةٌ ءائُةٌ من الُحر

 وما من وردة مأل  ة:
 ال حمةُ أُخُت السراب.

 الن اه  جري 
 أمام جكوات 

 آثاري ااخ رة.

 ناديت ا  ي إحمى الل الي
 ب ننا الكالُب  نُح 
 على أطراف الّسُخة

 وريتا لل  جُنِي:
  ي  لك اللح ة وُلَمت وحم ي.

 أر ُض عارياً 
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  ي هكا الشارع ال ادم
 إلى أن أِصَ  مماخَ  الن ت.

 ً فَُق أيضا  الشَّ
 –   هكا الشفق  -

 ماعَم على حُزني.

 الك رياُت هي ِجلمي ال ح م 
 دمي ال ح م 

 الجكرُ ال ح ُم للنن ر الكي أراه.

  ي ومط مُنتَصِف الن ار
 ريتا وأنا ن رنا

  ي وجه الُاس.

 الح اةُ التي  ُرا  ني
 ملطخةٌ بالُراز.

 يا إل ي!
 ما الكي  علَتْهُ بي الح اة؟

   ا محاولٍة لل رب
 هي بُساطة حُلني
  طائر  ي قَفص.

 أناط رٌ 
  ي مناغ  َسكُنُني.

  ي الصحراغ ذا  ا
 أُ ابُع َمفَري

 خلف ذا ي ال اربة.

 من عن ي
 –مث  ربطة عنق  -

َّتي .   تملّى جُث

 أصح  دائناً مُحتَضراً.

 أنا مصن عٌ من ِجلْم
ِّة.  مُنت ي الصالح 

 دون جموى أبح ُ 
 عن م اه النُعجزة:
 أبعَم من أي حناية

 هنا  السراُب  حسب.

 قنُلتيأع ُش مع 
 الناقتِة الحن نة.

 قض ُت وقتاً ط يالً مع نفسي
 حتى أني َمئِنت ا.

 أماَم النش م
َّم أنا.  ء رِ النا 
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 هجرُت نفسي
  ر ُت نفسي وحمها.

 ذلك الكلُب اام د
 رحَ  أيضاً:

 أخا َهُ ظِ ا الُ ِت ال ح م.

 ٌ   ي داخلي ثَنَّةَ نسخة
 لكلك الُ ت دون أحَم.

 هكا الُاُب النُغلَق
  أنه الكلنةُ ااخ رةُ للن ت.

 

Freddy Ñañez 

 ٖ . ظتاعر، ىاظتر،   5491حمافظت٘ مرياىتدا عتاو     ُّلد فرٓدٖ ىٔاىٔس يف بٔتتايف

مصرح ال.رائض ّمػ  يفّك. أشض مع عدت متً أصتدقائُ تايف ىعتر "ال أحتد ٓيعتر      

 Sujetoليتتا" مْاجَتتال بتتبلا القتتائند عمتتٙ صتتياع٘ الكتتتاا، ّأصتتديف جممتت٘ " 
almado" 

ٍّْ عضْ يف العنك٘ الْطئ٘ لمكتاا الفيسّٓمٔد. أصديف مثاىٔ٘ كتتب يف  

عمتتٙ جتتائسٗ العتت.ر يف  9004٘ إىل كتابتتا  أختترٚ. حتتاز يف عتتاو العتت.ر باإلفتتاف

 النٔيال األتبٕ "خْشٔ٘ أىطْىْٔ يفامْط شْكرٖ". اشتمه ّزايفٗ الثقاف٘ ملدٗ عاو. 

 

 دَوائرُ ذاُت مر ز واحم
 َ  م م  ا الُُحَ رة

 ن طةُ الك ن.

 أمشي مع ال نر
َّف  أ  ق

 اثنان أم واحم؟ه  نحن 

 دائناً اامرُ ذا ُه
 يَجيغ النطر

 يكهُب ااُ ُق.

  جرٌ مُنم ِع
 لناذا   ا 

 هكه السرعة؟

 قَُ  مُغازلِة الشنس
 ظِلّي

 شجرة حنراغ.

 خُّأُت الحُزنَ 
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  ي الحمي ة،
رّ.  النح ُ يَحتفظُ بالسِّ

 ٌ  ذ رياٌت برّاقة
 الك ُن  ُ ّ مَرَّةٍ 

 أ ثرُ ِصغَراً.

 مَطَرٌ 
 يَ  دُ 

 إلى التنازُل.

 الغابةُ    ل 
ََّك ذهَُت مع الط  ر،  إن

 يا قنرَ آذار.

فصاف الُا ي   حَت الصَّ
 ين ُت االلُ من العَطش،

 ي مٌ ماطر.

  ي ااعالي ال نرُ،
  ل ه  بع م،

  ي اامف  اارُض،
  ل هي بع مة.

   ا شيغٍ يَس طُ   قي
 مثَ  قطرةٍ 
َّمى.  من الن

ا ا ال نر  أي
َّرْ أنَّ   الحُبَّ  ك 

 عابِر.
  َل ه  نح  ٌ 

 جسمي أي ا ااُ ُق،
  ل ه  نح  !

ا ا ال نر: َّر أي   ك 
 هكه اارُض التي  ض ئُ ا

 هي مناؤ .

َُّف الل    يت ق
  ي يَروي ظنأه

 من الُُحَ رة.

   ا هكا ال نر
َِّسُع له  ني  يَت
 و كلك الل  .

 يا للحناقة!
  َسكُت الزيزان
اج م.   تُغنّي الن

 ةُ هكه الل ل
 هي ل لتي ااخ رة
 من ال نر ااَبَمي.



 قصـــة

 ا 8162خريف  671اآلداب العالمية ـ العدد  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جودت إةراهيمد.   ثرجمة:

 ـ عضو اتحاد الكتاب العرب سورية مترجم وكاتب وأستاذ جامعي من 



 د. جودت إبراهيمترجمة: 

79  

 

 

 رسالة أم 

 

بدأت نتاب١ ايكصص َٓذ  مَذٔ بدٝذدوا ٚايهت ذاع ًٝدذاق ٜتًكذٕٛ   ذا٥ٌ         -

 َٔ ايكرا٤ا ٚأْا أٜضاق تًكٝت   ا٥ٌ عدٜد٠ا ٚعٔ ٚاحد٠ َٔ ٖ ٙ اير ا٥ٌ أ ٜد إٔ

 أحدثهِ.

َٓ  عصر  ٓٛات َضت نتبت قص١ قصري٠ عٔ صدٜكٞ ايذ ٟ ا تصذٗد     

ّا ٚبدد فرت٠ ٚدٝز٠ ا تًُت   اي١ نتبتٗا أْطٛاْٝت بٛتصا ْٝهٛف 1991عاّ 

 قايت فٝٗا:

  صذذفٝ ١  ٚ ذذٝا اييذذٛفٝٝت١ٝ قذذرأت قصذذتو عذذٔ صذذدٜلا ثذذِ  أٜذذت ا ذذِ  ذذذذذ 

ّا 1991ا ٚيد   عذاّ  عا٥ًتو. فا بٛتصا ْٝهٛف. أييت فايٛدٜا؟! ٚيدٟ فايٛدٜ

ّ عٓذدَا اْذديدت ابذرع  ٖذ  جلب ا؟بٗذذ١؟       1991تدًذِ   ادد  ذ١ا ٚ  عذاّ    

ايبذذد٤ نٓذذت أ ذذتًِ   ذذا٥ً٘ ايذذ  كايبذذاق و تهذذٔ تصذذًها ٚيهذذه فُٗذذت: جلْٗذذا    

 ابرع.

ثذِ اْكطدذت   ذذا٥ٌ فايٛدٜذاا فُذذا عذادت اير ذذا٥ٌ تصذٌ. ٚا ٕ   أعذذرف       -

أٜذذٔ ا تصذذٗد؟ َتذذ٢؟ اْتلرتذذ٘ نذذٌ ٖذذ ٙ       شذذ٦ٝاق عذذٔ ٚيذذدٟ: ا تصذذٗد ٖذذٛ أّ  ؟    

اييٓنيا فهرت أْ ٘  ٝدٛدا ٚا ٕ أْتلرا ٚ أظٌ أْتلر؟ ٚا ٕ أْت تدرف دذا ا  

 أْا أ ايو: أييت فايٛدٜا؟ 

نٓت قًكاق دذداق عٓذدَا نتبذت دٛابذاق جلب َدٜٓذ١ جبٝذٌ دذٛ دا حٝذح ناْذت          

ٚ  تدٝض أْطٛاْٝت بٛتصا ْٝهٛفا جلْٞ أعًذِ نٝذه ٖذٞ تٓتلذر ٖذ ٙ اير ذاي١.       

 ْٞ جلْيإ آخرا ٚييت ابٓٗا .جل  اي  نتبت 

حدثتٗا عذٔ حٝذاتٞ ٚعذٔ عًُذٞا ٚدذا نٓذت أنتذ ا نٓذت أفهذر نٝذه           

  ذذتكرأ   ذذاي  حزٜٓذذذ١ا فٗذذٞ تٓتلذذر اير ذذذاي١ ايذذ   ذذ  إٔ ٜهذذذٕٛ ابٓٗذذا قذذذد        

 نتبٗا.
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نتبت: عزٜزتٞ أْطٛاْٝت بٛتصا ْٝهٛفا ٚبدد إٔ فهرت نتبت أٜضاق:  

 أَٞ ايغاي١ٝ.

َ ذإ: أَذٞ ٚأْطٛاْٝذت بٛتصذا ْٝهٛف ايذ  تهتذ  يذٞ          ٚا ٕ أصبذح عٓذدٟ أم

 .ج*اٚحتدثه عٔ حٝاتٗاا ٚأْا أ د ع٢ً   ا٥ًٗا

*** 
 

 طلقات السالم

 

نذذإ عٝذذد. نذذإ انع ٚابٓذذ٘ ٜٓتلذذرإ مًكذذات اييذذلّ. ا بذذٔ ٜكذذه عًذذ٢          

 ايهر ٞا ٚانع نإ جبٛا ٙ.

 َٔ ايٓاف ٠.قرٜباق؟ نإ ٜيأٍ ايصغري با تُرا  ٜٚٓلر ذذ 

 قرٜباقا قرٜباقا أداع انع ْٚلر جلب ايياع١: ذذ 

 باباا افتح ايٓاف ٠.ذذ 

 يٝس  مَاقا برد ذذذ 

 ٚجل ا و ْيُع؟ذذ 

   تكًلا  ٓيُع ٚ ٓر٣.ذذ 

 فذأ٠  أٍ ايصغري: 

 ٚددٟ نإ عذٛماق دداق؟ ذذ 

  . نإ شاباق ا مٜٛلق ٚقٜٛاق ذذ 
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 اندداد   ٜهْٕٛٛ شباباق؟ ذذ 

 ٜهْٕٛٛ ...ذذ 

 ٚنإ عٓدٙ بٓدق١ٝ؟ ذذ 

   أعرف. ع٢ً َا ٜبدٚ  .ذذ 

 نإ عٓدٙ  لح. قاٍ ايصغري.ذذ 

 ْلر انع جلب ابٓ٘ ٚ أي٘: 

 أَا أْتا فُٔ أٜٔ تدرفا أْ٘ نإ عٓدٙ  لح؟ذذ 

 أعرف. َٚٔ أٜضاق نإ عٓدٙ أ ًف١ ؟ذذ 

   أ نر دٝداق نٓت صغرياق َجًو أْت ا ٕ.ذذ 

 ٚأٜٔ ددٟ؟ذذ 

 نإ   ابرعا ٚو ٜدد.ذذ 

 دا ا و ٜدد؟ انت  ي٘   اي١ا ٚعٓد٥   ٝدٛد.ذذ 

 انع و ٜرد بص٤ٞ.

 أْت   تدرف عٓٛاْ٘ا أيٝس ن يو؟ ثا١ْٝ بدأ ٜيأٍ ا بٔ.ذذ 

 ْدِ.ذذ 

 جل ٕ َت٢ ْيافر جلب ٖٓاىا حٝح ددٟ؟! انحد! ذذ 

 جلب ٖٓاى   ت ٖ  ايكطا ات.ذذ 

 ر٣ ابرعاْ ٖ  بايباصا ثِ ْيريا يٓذذ 

 ابرع اْتٗت َٓ  مَٔ بدٝد.ذذ 

 َٚت٢  ٝدٛد ددٟ؟ذذ 

 أبداق.ذذ 

 ٌٖ ٖ ا ٚقت مٌٜٛ؟ –أبداق ذذ 

 مٌٜٛ.ذذ 
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  ٓٓتلر حكاق؟ذذ 

 افِٗ ... ددى ئ ٜدٛد اددى ا تصٗد.ذذ 

 نٝه ا تصٗد؟ذذ 

   ابرع.ذذ 

 َٓ  مَٔ بدٝد؟ذذ 

 ْدِا بدٝد دداق .ذذ 

 َدٓاٙا قرٜباق ٜدٛد؟ ذذ 

 يكد َات. . ذذ 

انع ي رت٠ و ٜهٔ ٜرٜد إٔ ٜكٍٛ ٖ ٙ ايهًُذ١. ٚيهذٔ ايصذغري و ٜ ُٗذ٘ا     

 فأخ  ٜٛاصٌ ايهلّ: 

 ا؟ُٝع عادٚاا ٚددٟ  ٝدٛد ... ْٓتلرا حكاق؟ذذ 

 أْت و ت ِٗ ش٦ٝاق.ذذ 

ِ. ناْت عٓدٙ أ ًف١ دٝد٠ا ٚ ٖ  جلب ابرع.ذذ   أفِٗا أفٗ

 ا ٕا  ٝهٕٛ اإلملما اْلر! ذذ 

قد أصبفت ايتا د١. بدأ اإلملم. نإ ٖ ا اإلملم ًٝلق  ناْت ايياع١

 دداق.

ايصذذذغري نذذذإ ٜٓلذذذر باٖتُذذذاّ َذذذٔ ايٓافذذذ ٠. ٚ  ايصذذذا   نذذذإ نذذذجري َذذذٔ  

 ادٛامٓني.

 َٔ ٜرَٞ؟ َٔ ٜطًل ايٓا ؟  أٍ ايصغري.ذذ 

 ا؟ٓٛد.ذذ 

 اي ٜٔ عادٚا.ذذ 

 مبداق.ذذ 



 د. جودت إبراهيمترجمة: 

011  

 

ٍٍ؟ ذذ   ٚدا ا ٜطًكٕٛ ايٓا  ٖه ا بصٛت عا

 ٙ َدافع.نٕ ٖ ذذ 

 ٚأٜٔ ِٖ؟   ابرع؟ذذ 

  ا ٚ ا٤ ادد١ٜٓ.ذذ 

أَا أْاا فأعتكد إٔ ٖ ٙ أصٛات اددافع اي    ابرع. باباا أنٓذت أْذت   ذذ 

   ابرع؟

 أْا نٓت صغرياق أٜضاقا نُا أْت ا ٕ. –أداع ايٛايد  –  ذذ 

 هل ا أْت   تدرف نٝه تطًل اددافع   ابرع.ذذ 

 ممهٔ.ذذ 

 ايصغري و ٜيُع َا ا أداع ٚايدٙ.ٚيهٔ 

أْا أعرفا دا ا ددٟ و ٜدد. نْ٘ جٜرَذٞ َذٔ ادذدافعا ٖٚذٞ تطًذل مًكذات       ذذ 

 اييلّ. أيٝس حكاق ٖ ا ؟

انع و ٜذذرد بذذأٟ شذذ٤ٞا ْٚلذذرا يذذٝس جلب مًكذذات اييذذلّا ٚجل ذذا جلب ٚيذذدٙ.  

ٔ  إٔ ٚيدٙ ٜر٣ َا و ٜرٙ ٖٛ ْ ي٘ جلملقاق: ٜر٣ ابرعا ا؟ٓدٟا ا؟ د ايذ ٟ  ٚظ

 .ا9جج*او ٜددا ٚا ٕ ٜرَٞ َٔ اددافع عٓدَا تطًل مًكات اييلّ

 

*** 
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 العيد املفضل

 

آ ا ا جٜذذّٛ ادذذرأ٠ ايدذذادٞا.   8عٓذذدَا ِ ذذ٦يٌ جلًٜذذٞا أٟ انعٝذذاد :ذذ ا أدذذاع:   

؟ جلْذو  دذٌ! ٚيهذٔ جلًٜذٞ و ٜيذتطع إٔ ٜكذٍٛ ابكٝكذ١. جلْذ٘         ادٖض أبٛٙ ٚقاٍ: دذا  

 جأٚيغاا تأتٞ يزٜا تِٗ   ٖ ا ايّٝٛ.:  ٖ ا ايدٝدا نٕ ددت٘ 

أحبذذت ا؟ذذد٠ جلًٜذذٞ نذذجرياقا ٚيهٓٗذذا ناْذذت صذذا ١َ   تربٝتذذ٘. فكذذد نذذإ  

آ ا   7 عٓذذدٙ ْلذذاّ ٜذذَٛٞ شذذدٜدا فكذذا   آ ا  نذذإ عٓذذد جلًٜذذٞ ثلثذذ١ أٜذذاّ فذذرا :

آ ا  تتفذذدخ  9آ ا  تذذ ٖ  يًزٜذذا ٠ا  8ناْذت ددتذذ٘  ذذرص جلب صذذايٕٛ ابلقذ١ا   

بٗا   ٖ ٙ انٜاّ. و ٜهٔ جلًٜٞ ٜدًِ جلب أٜٔ  ٖبت ددتذ٘ا  عٔ ادتد١ اي  شدرت 

نذذٌ َذذا ٜدرفذذ٘ أْٗذذا ناْذذت تكذذٍٛ يذذ٘ جلْٗذذا   ٖذذ ا ايٝذذّٛ قابًذذت نذذٌ صذذدٜكاتٗا     

 ايكدميات .

ثلثذ١ أٜذاّ فذرا  عٓذد جلًٜذٞا تٓذزٙا يدذ  َذع جٜذٛ ا ا ٚجنذٛيٞا بهذر٠ ايكذذدّ            

       ٚ ناْذت جفذرياا   ٚأيداع أخر٣ا بٓذٛا  ذ ١ٓٝ   فٓذا٤ ايبٝذتا نذإ جلًٜذٞ قبطاْٗذا. 

تٓلر جليذِٝٗ دا٥ُذاق نٝذه ٖذِ ًٜدبذٕٛا ٚيهذٔ ايصذغا  و ٜرٜذدٚا إٔ ٜصذادقٖٛاا          

 قايٛا جلٕ اي تا٠   تيتطٝع إٔ تهٕٛ حبا اق.

آ ا ا فذأ٠  7ٚاْتلر جلًٜٞ ايدٝد ٖ ا ايداّ ب ا   ايصربا ٚيهٔ ا؟د٠ا ّٜٛ 

 قايت:

ى ججلًٜٞ ٖا أْت قد أصبفت تًُٝ اق ا ٚتد س بصهٌ حيذٔا يذ يو  ذ خ     

 َدٞ كداق يًزٜا ٠ ا صدٜكاتٞ  ٝدذبْٛو!ا.

جلًٜٞ بايتأنٝد و ٜركذ  بايذ ٖاع َذع ددتذ٘   تًذو ايزٜذا ٠ ا ٚيهذٔ َذا ا         

 ٜدٌُ؟! نإ    عًٝ٘ إٔ ٜ ٖ ! 

 ٚ  ايّٝٛ ايتايٞ  ٖ  جلًٜٞ َع ددت٘ يًزٜا ٠.
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 ددتٞ. جلب أٜٔ حنٔ  اٖبٕٛ ؟ذذ 

 أْت تدرف أٜٔ اديرح ايهبري ؟ذذ 

 ْدِ.ذذ 

 قرع اديرح ايهبري ا حنٔ ًْتكٞ دا٥ُاق. ٖٓاىذذ 

ٚعٓذذدَا ٚصذذًٛا جلب اديذذرح ايهذذبري  أت ا؟ذذد٠ اَذذرأ٠ مًٜٛذذ١ا قايذذت هلذذا:         

جَرحباقا أٜتٗا ايرفٝك١ ادلمّا. ادرأ٠ قب ًتٗا ٚأٜضاق قايت: جَرحباقا نٝه ايصف١ 

 أٜتٗا ايرفٝك١ ايٓكٝ ا .

ٔ    ظٔ جلًٜٞ أْ ٗٔ ميزحٔا ٚدا٤ت صدٜكات ددتذ٘ا ٚأٜضذاق  ذ    رح َذزحٔ  نذ

ُ نَي ايٛاحد٠م انخر٣ جَلمّا جْكٝ ا.  َِٜي

ٚبدد٥  دا٤ باص صذغريا ا؟ُٝذع  نذا ٚاْطًكذٔ حنذٛ بٝذتا ناْذت تكذِٝ         

فٝذذ٘ اَذذرأ٠ صذذغري٠ َرحذذ١. عًذذ٢ ايطاٚيذذ١ ناْذذت أمبذذام شذذ١ٝٗا ٚيهذذٔ و تبذذدإٔ    

ٔ  ٜٓتلرٕ جفايٛدٜاا ٚنإ ٖ ا يٛا٤ً دٜٛاق  نٓاق.  باننٌ نْ ٗٔ ن

  ٚ  اق دذذداقا ايًذذٛا٤ أخذذ  جدٝتذذا اقا ٚبذذدأ ٜدذذزف عًٝذذ٘ا ٚ اح       نذذإ جلًٜذذٞ َيذذر

ا؟ُٝذذع ٜغٓذذٕٛا جلًٜذذٞ نذذإ ٜغذذه أٜضذذاق. ٚا ذذتُع جلًٜذذٞ فُٝذذا بدذذد بهذذٌ  ذذرٚ           

ٚا تٝذذذذاحا جلب ددتذذذذ٘ ٚصذذذذدٜكاتٗا نٝذذذذه أخذذذذ ٕ تذذذذ ن ر ايٛاحذذذذد٠م انخرٜذذذذات     

بطا٥راتٗٔا فِٗ جلًٜٞ إٔ ددتذ٘   أٜذاّ ابذرعا ناْذت مٝ ذا ٠ا ٚنذ يو ًٝذع        

ٔ  أٜضاق مٝا ات ٚإٔ قا٥دِٖ نإ ايًٛا٤ جفايٛدٜاا.ٖؤ ٤ ايٓيا  ٤ ن

ٚ  أحد انٜاّا عٓدَا اْصرف جلًٜٞ َٔذ ادد  ذ١ شذاٖد جفذرياا ناْذت تبهٞذ       

فا هلذذذا إٔ تًدذذ  َدُٗذذذاا ناْذذذا ٜكذذٛذ ٕ: جلٕ اي تذذذا٠      يٞا و ٜيذذُذ نٕ جٜذٛذ اا ٚجنذذٛذ

 تيتطٝع إٔ تهٕٛ حبا اق.

   ٚ فذذريا تيذذتطٝع إٔ تهذذٕٛ  عٓذذدٖا قذذاٍ هلُذذا جلًٜذذٞ: جدذذدتٞ ناْذذت مٝ ذذا ٠ ا 

 حبا ٠ا.



 قصـــة
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ٛ  ٭ْين أتٝت َباؾط٠ َٔ املطاض, نًًت ططٜكٞ ق٬ًًٝ ؼ ٜنٓت يف ايكسٜؼ يو

 عبس٫ َٔ ْٝٛ ٖٝفني ٭غذٌ يف ايػ١ٓ ايجاْٝو١ يف نًٝو١ اسبكوٛم يف ٜٝوٌ. قبلًوت يوٜٛ      

نعت سكٝبيت حبطن١ ٚاسس٠ خاطف١ َٚٔ خسٖا, ٚمل أبعس ْفػٞ َٔ عٓاقٗا , ٚ

ٜوسٖا عًو٢ شضاعوٞ     عايبوا.. ٚنوعت يوٜٛ    جيواٚض بوني ايوسضز ٚاسبوا٥ل ايوصٟ      خ٠ًٛيف 

ُل    أقيٞ باٖتُاّ ملا تتشسخ ب٘. قايت يٞ ٚأْا َاينيتٛقفين ٚتتأنس أْ طًا ظيوت َػو

اسوعض َؤ   "ع يف املطوبذ   يف َهواْٞ أْروط َؤ  وٛم ضأغوٗا شد اسبؿوس ايوصٟ دبُو        

  "أٚضؾٌٝ!", ٚزٕٚ إٔ تٓترط دٛابًا, بازضت قا١ًً٥  "ٖٓا؟

مسع بصنط اغِ ؾكٝكٞ أٚضؾٌٝ َٓص غٓٛات, ذبسٜسًا قبٌ إٔ أغازض َٔ أمل 

اْطبوواد زا٥ُووًا, عًوو٢ َووط ايػووٓني, إٔ   اْتووابينأدووٌ املٓشوو١ ايتعًُٝٝوو١ يف شنعٜطتووط. 

َّ بهٌ بػاط١  ططٜكو١ ايتٛاقوٌ َوع ؾوكٝكٓا      يفمل ٜػًها املػًو ايكوشٝض  ٚايس

مل ٜهؤ يوسٟ   يف ايٛاقوع  ظبًوٛؽ, ٚأْوا   أايتا٥٘ سني نوإ ٜتٓكوٌ يف َٓطكو١ يوٛؽ     

َّٟ ٚأؾوكا٥ٞ            هط٠ ٚانش١. نٝو  دوطت ٖوصٙ ايػًػو١ً َؤ ا٫تكوا٫ت بوني ٚايوس

ايػبع١ اآلخطٜٔ سني تٛيف ٚايسٟ. َؤ املوطدض إٔ تهوٕٛ أَوٞ قوس زعوت ايػوٝس  ٍ        

ض إٔ ٜهٕٛ ايػٝس  ٍ قس شٖب يٝدرب يٝٓا َٔ املطدليٝهع تطتٝبات دٓاظ٠ ٚايسٟ, ٚ

زعووو٠ٛ بكٝووو١ شخوووٛتٞ   يف ا٭خبووواض اةعْووو١, قبوووٌ إٔ ٜتٛغوووٌ يف طًوووب َػووواعستٗا     

ٟل. نٓوت َتأنوسًا دوسًا      وو ٚأخٛاتٞ, ٚأقطبا٥ٓا خاضز ايبًس٠  ٚأعها٤ نٓٝػو١ ٚايوس

بٞ ؾكٝكيت ي٢ًٝ يتدربْوٞ بوإٔ ٚايوسٟ     ضقِ أٚضؾٌٝ. ٚقس اتكًْت ميتًوأْ٘ ٫ أسس 

 ْٛب١ قًب١ٝ أثٓا٤ ظٜاضت٘ هلا يف يٛؽ أظبًٛؽ. دطلا٤قس َات 

 تعكب ْعذتٓا ايػٛزا٤ ايهاي١.....ت ناْت يطمبا 

سكٝكو١  يف ايطزٖو١ , تتُوت بؿو٤ٞ َوا عؤ       عقٛيف َػُطًا ٖٓاى َع يٜٛٚيس٣ 

. عؤ ايبٝوت   (  كس غاأٖتِ بَ٘ؿاٖست٘ أٚ ) أتٛقعؾدل   خط إٔ ٜهٕٛ أٚضؾٌٝ

َٓص إٔ نٓت يف غٔ ايطابع١, ٚمل أ هوط بو٘ نوج,ًا, شٕ مل ٜهؤ شيوو بواملطًل       

َتًٗفو١ ٚغوعٝس٠ يتدربْوٞ     عخ٬ٍ تًو ايعكٛز اييت  كًت بٝٓٓوا. يهؤ ناْوت يوٜٛ    

قك١ أٚضؾٌٝ ايصٟ ٖوط. َؤ ايكوسٜؼ يوٜٛؼ َٓوص ظَؤ طٜٛوٌ, ٚظبشوت ايٝوّٛ يف          

ْاْٝوو١ ٚأنجووط َوؤ أٟ ضغبوو١   دٓوواظ٠ ٚايووسْا, ٚبووسا ع ايفهووٛي١ٝ ا٭   ٝشهووطعٛزتوو٘ ي
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يًتكطف ا٭خٟٛ يف تًوو املٓاغوب١ ايه٦ٝبو١, ترواٖطت بوأْين نٓوت أقويٞ شيٝٗوا         

 .شقيا٤ نا٬ًَ

يسٜو٘ أغوايٝب٘    ناْت َعذوع٠! ال "ابتػا١َ عطٜه١.  ع ٖٚٞ ترٗطتعذبت يٜٛ

مبسٜٓو١ نٓػواؽ يتدورب ايعوِ دوُٝؼ       ٖاتفًٝا"  ٍ" ًت! اتكايياَه١ اييت ٜعٌُ بٗا

ٖووب أٚضؾووٌٝ شد َٓووعٍ ايعووِ دووُٝؼ يف تًووو ايًشروو١ بايووصات!       ٚش ,عوؤ ازبٓوواظ٠ 

 "أتػتطٝع إٔ تكسم شيو؟

َواشا  “ُوا ميهؤ إٔ أقوسق٘     عٚغو٪اهلا   ,َتذوا٬ًٖ شؾواضتٗا شد ال   ٗاغأيُت

 ”نإ ٜعٌُ أٚضؾٌٝ يف َس١ٜٓ نٓػاؽ؟

دووُٝؼ عًوو٢  عُٓوواسػووًٓا, خووص ٖووصٙ املعًَٛوو١. نووإ أٚضؾووٌٝ ٚدْٛٝووٛض ابوؤ  "

عٓووسَا ناْووا ٜعٝؿووإ يف أضناْػوواؽ. ٜووا  نكووسٜكنيُوو٬ تٛاقووٌ. ٚاعتووازا إٔ ٜع

       ٌ ٚدْٛٝوٛض ٜعًوِ َهوإ     ,شهلٞ, نٌ ٖوصٙ ايػوٓٛات نٓوا ْتػوا٤ٍ أٜؤ ٖوٛ أٚضؾوٝ

 "ٚدٛزٙ!

    ٚ داٖووسًا أ٫ أْؿووويٌ   ضبوووا٫ًٚقاطعتٗووا صبووسزًا, ضبوووا٫ًٚ نؿوو  اسبكووا٥ل, 

 سبهووٛض دْٛٝووٛض أٜهوواً  دووا٤ٖووٌ "ٚٚقووٍٛ أٚضؾووٌٝ غوو, املتٛقووع    سووٍٛبابتٗادٗووا 

يف ٖووطٚ. أٚضؾووٌٝ نابووست  نوورب َووين بووج٬خ غووٓٛات,  طمبووا أ ٭ْٗوواٚ "زبٓوواظ٠؟ا

 ايعوابط٠ ايًشروات اةٝلوط٠   يف سوني ٫ أتوصنط غو٣ٛ    أنجط عُكًا يفكسٙ, شسػاغًا 

املفوواد٧, يهوؤ عٛاطفٗووا ازبٝلاؾوو١ ٖٓوواى يف ايطزٖوو١ دعًووتين      ٥وو٘٭غووبا. اختفا

ٞل     إٔ أٖووسأٖا, ٚناْووت عًوو٢ ٚؾووو ايكووطار      أؾووعط أْووين َهؿووٛف. نووإ عًوو

 يف ايهٓٝػ١ سني نٓا قياضًا! ايكطاريٓػ٠ٛ اي٥٬ٞ اعتسٕ نا

. دْٛٝوٛض ٫  "نو٬ "أدابت بٗس٤ٚ ؾسٜس, ٜؿٛ. قوٛتٗا ؾو٤ٞ َؤ ااسبوا ,     

دْٛٝوٛض أعواض أٚضؾوٌٝ بصيو١ غوٛزا٤      "يهٔ, . عاز شيٝٗا محاغٗا قا١ًً٥  اجمل٤ٞ ٜطٜس

ٗوا  ٚقُٝكًا أغٛز ٚضبط١ عٓول غوٛزا٤! هلوصا قواّ أٚضؾوٌٝ كٛيو١ نتًوو ايويت قواّ ب         

سني غازض شد نايٝفٛضْٝا ٚظٗط ٖٓا َع ايعِ دوُٝؼ ٚايعُو١ ب,ثوا. اسبُوس يوو ٜوا       

 "ض.!

 ٚأيكٝت بٓرطٟ َط٠ ثا١ْٝ ع٢ً اسبؿس ايصٟ يف املطبذ. خاططُت 
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  "٫ ٜا ٫ضٟ. ٜس ال يف سٝا٠ ٖصٙ ايعا١ً٥."

دبٓب أٟ تػا٫٩ت ممهٓو١   تكٍٛ ٖصٙ ايه١ًُ ا٭خ,٠, ٚأضزُت عيٜٛ تطنُت

عٔ سهوٛض ايهٓٝػو١ املٓوترِ َٓوص إٔ ربطدوت يف داَعو١ شنعٜطتوط.        سٍٛ غٝابٞ 

ٞل إٔ أزخٌ  عيٜٛ أخربُت ٚقوًت ايبٝوت قبوٌ إٔ     قوس  ٜعوطف ازبُٝوع أْوين   ستو٢  إٔ عً

. سكٝووبيتاملهووإ ايووصٟ غووأْاّ  ٝوو٘ ٚاملهووإ ايووصٟ غأنووع  ٝوو٘     حيوواٚيٛا َعط وو١  

َووا  تطنتٗووا ٚاقفوو١ً قووط. ايبووا. ا٭َوواَٞ نأْٗووا املػووتكب١ً ايطمسٝوو١ يف ادتُوواد       

 يتذسٜس املعُسا١ْٝ , تٓترط يف املُط يرتسب بهٌ امل٪َٓني اسبكٝكٝني.

يتذٓب اييٛغا٤ ايكاخب١ يف ْٗا١ٜ َسخٌ املطبذ َٔ د١ٗ املوسخٌ, زخًوت َؤ    

ع َوؤ ٝغط و١ ازبًوٛؽ شد املطووبذ َؤ بووا. غط و١ ايعؿوا٤, أحبووح عؤ بكعوو١ أغوتط       

     ٚ َؤ خ٬هلوا   طٝع أغوت خ٬هلا ض١ٜ٩ سؿس أقطبوا٥ٞ ايوصٜٔ ٫ أعوطف ايهوج, َوِٓٗ, 

ايتٓكت ع٢ً سسٜح نبواض ايػؤ, اسبوسٜح ايوصٟ تعوٛزت إٔ أقويٞ شيٝو٘ عٓوسَا         

ع٢ً ايعسٜس َٔ ا٭قاض. ايصٜٔ ٜكفٕٛ بس٤ًا َؤ   سؿطت ْفػٞ نيطًانٓت طف٬ً. 

ايبووا. ٚقوو٫ًٛ شد ايؿووط ١ اشبًفٝوو١ ٚطاٚيوو١ املطووبذ, ثووِ ْوواٚضت حبووطنيت خًوو        

ُلعًا ْفػٞ أَاّ ايج٬د١ يٝٓ تٗوٞ بوٞ املطواف عٓوس غوًِ ايٓا وص٠       أؾدام  خطٜٔ صب

بِٝٓٗ ٚبني َيػ١ً املطبذ. ٖوصا َوا ٚنوعين َباؾوط٠ عٓوس َوسخٌ ايطزٖو١ املعزمحو١         

ايصٟ دبٓبت يًتٛ املوطٚض َٓو٘, ٚبٗوصا أقوبشت عًو٢ َوطأ٣ َؤ ؾوكٝكيت يًٝو٢ ايويت           

 ناْت تك  أَاّ املٛقس ٚنٌ ا٭ْراض تتٛد٘ شيٝٗا.

شْعوواف ٚايووسٖا بعووس شقووابت٘  ناْووت تكوو  ٭قطبا٥ٗووا اجملووتُعني دٗٛزٖووا يف  

بايٓٛب١ ايكًب١ٝ يف بٝتٗا يف يٛؽ أظبًٛؽ. قٛضت املؿٗس يٞ بأغوًٛ. ٖواز٨ ْػوبًٝا    

عٓسَا اتكًت بٞ ٖاتفًٝا يتدربْٞ عؤ ضسٝوٌ ٚايوسٟ. يهؤ ضٚاٜتٗوا املوج,٠ يًككو١        

ٖٓا, ٚا٭غًٛ. ايصٟ ٚقفت ب٘ ٚايسْا ٖٚٛ َػذ٢ عًو٢ ا٭ض,, ٚنٝو  اضتوت    

, ٚ تشت  اٙ يٝػتٓؿل أْفاؽ بها٥ٗا, أثواض قوُتًا   ع٢ً قسضٙ ٚأَػهت بٛدٗ٘

ٚانشًا ٚنإٔ قوٛتٗا ٖوٛ ايوصٟ دوا٤ بٓوا عًو٢ ايفوٛض بعوس إٔ يفون ٚايوسٟ أْفاغو٘            

 ا٭خ,٠ .

تٛقفت ي٢ًٝ يتُػض زَٛعٗا, ٫ تعٞ بإٔ أٚضؾٌٝ قس زخٌ املطبذ املعزسِ َٔ 

ٔ ايطز١ٖ خًفٗا, ٚاْكط ت ا٫ْرواض يٝعٗوا    ٛ    ٗوا زَٛع عو ح يف شد قوٛضت٘ ايويت تًو
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ايعسٜووس َوؤ ايع ووطات املػووُٛع١. ٫سرووت َوؤ    دووساض ايكووُت  اخرتقووت ٚ ,ايطزٖوو١

َؤ   ًاٜػتٓؿول َعٜوس   ,َفتٛس١ بٝسٙ ايُٝٓو٢ ٖٚٛ حيٌُ ظداد١ ب,٠  َكعسٟ أٚضؾٌٝ

 ا٭ٚنػذني َع نٌ خط٠ٛ ُتدط٢ يف اييط ١ املعزمح١.

ناْت زٖؿيت نب,٠ بسخٍٛ أٚضؾٌٝ ايػاسط,  كس  تشت  ُوٞ عًو٢ عبوٛ    

ٟل.  تٓروط شيٝو٘    ناْوت  نإ أيٌ ضدٌ ؾاٖست٘ قل! نٌ اَطأ٠ يف املطوبذ ٫ شضاز

نأُْٗوا دبُوسإ    إعٝٓاٙ ايجاقبتو  بستْرط٠ خاطف١ ذبٌُ َعٗا ابتػا١َ محكا٤, 

طٛ ووإ  ووٛم تًووو  ٜ٘ املطتفعوو١ ٚأْفوو٘ ايػوواسط أٟ ؾوودل ٜكووع عًُٝٗووا. عروواّ خسٜلوو 

بوو٘. نووإ  شعذابٓوواٜتذووٍٛ بتوو٪ز٠ يف قكوو١ يًٝوو٢ اةعْوو١, جيُووع  , ايؿووفاٙ اسباْٝوو١

ٕ    اٙ ايعطٜهاقسضٙ َٚٓهب  ٚانوشاً  ٕ ٜطتؿفٕٛ يٝعِٗ ازبعو١ َؤ ايعدادو١. نوا

ع٢ً ايفٛض بايػٗٛي١ اييت أقبض  ٝٗا ع٢ً أعني  أْ٘ ٜ٪زٟ عًُ٘ بٓذاح. ٚقس قعكُت

 اشباَػ١ ٚايج٬ثني. غٔ  أعًِ أْ٘ يفيننأْ٘ َٔ عُطٟ يهٓ بساايٓاؽ يٝعًا. 

َّ "ٙ غهوبًا ٚقوطر,   ا ذوأ٠ً, اْفذوطت عٝٓووا أٚضؾوٌٝ َٚٓدووط    بووصا٠٤  ٜووا ْواؽ, أ

ٞل َوؤ  أسووس أبٓووا٤ عَُٛتوو٘يف ٖوواضيف, نووإ  "؟تبشجووٕٛ عٓٗووا يف ْرووطتهِ ٖووصٙ شيوو

نإ ٚاقفًا نُٔ خل ايط١ٜ٩ ٭ٚضؾٌٝ, يف ظا١ٜٚ عُٛز١ٜ ع٢ً  سسخ إٔؾٝهاغٛ 

م املطتبوو بط٩ٜو١ أٚضؾوٌٝ.    با. ايطز١ٖ. ناْت ايسَسَات تتٓاقٌ بني اسبؿس اةوسل 

ٕ ٖاضيف ابٔ عِ أٚضؾٌٝ قس اخت, بؿهٌ عؿٛا٥ٞ أيف املطبذ بٚقس عًِ نٌ َٔ 

ٚقفٓوا  ( تبكو٢ َٓوا   َٔٚو )ايبص٤ٟ. ٖواضيف   غ٪اي٘ ايؿدل ايصٟ غٝٛد٘ شيٝ٘ أٚضؾٌٝ

تكووٝبٓا اسبوو,٠ َوؤ ايكووُت ايووصٟ عوواز يٝ٪نووس ْفػوو٘ يف أعكووا. ثووٛض٠ أٚضؾووٌٝ.      

 أَػهت بايعُٛز ايصٟ كاْيب َتػا٬ً٥.......

 َع ابٔ عُ٘ ٖاضيف شيو ايعذٛظ ايبا٥ؼ؟ قتاي٘ َٔ ايصٟ غٝٛقف٘ عٔ 

 ٖووٞ ظدادوو١ تًووو"  اهلوواز٨ َوؤ َهووإ َووا يف اييط وو١"  ٍ" قووٛت أخووٞ اضتفووع

َتُٗوًا أسٝاْوًا َٚفػوطًا أسواٜني أخوط٣      . "ؿطبٗا أٚضؾٌٝ ايّٜٝٛازبع١ ايػازغ١ اييت 

سني ٖصا ايكٛت ٚقس أقبض اابساد,  ع١ًُٝ يفأٚضؾٌٝ ا٫نططا. ايصٟ ٚقع  ٝ٘ 

ذبووطى أخووٞ ًٜٚووٞ َوؤ خًوو  يًٝوو٢  "ًٜٚووٞ, أبعووس أٚضؾووٌٝ َوؤ ٖٓووا!"ٜووا اسبووٌ  قووسلّ 

شد بووا. ايطزٖوو١,  ايعووٛز٠ بوو٘عًوو٢ َووا ٜبووسٚ  , ٚنووإ ٜٓووٟٛٚأَػووو بووصضاد أٚضؾووٌٝ
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ت عٓل ظداد١ دعت٘ ايب١ٝٓ, قاّٚ ٚض ض ايتشطى. داي َاغهًا أٚضؾٌٝ ظٌ يهٔ

ٜوا  " َوين, ٚطًوب  ةوين بٓروط٠ خاطفو١    . تبشجوإ عُؤ ٜػواْسُٖا   ًٜٚٞ اييط ١  عٝٓا

  "غاعسٜين آلخص أٚضؾٌٝ شد َٓعيٞ! ,٫ضٟ

أسػػووت بعٝووٕٛ اسبؿوووس تتووبعين ٚأْوووا أؾوول ططٜكووٞ يف خووول  َػووتكِٝ َووؤ       

أٚضؾوٌٝ َؤ    ًٜٚوٞ َاغوهاً   شد املهإ ايصٟ ٜك   َٝ٘هاْٞ املدفٞ يف ايعا١ٜٚ 

 عًو٢ ا٭قوٌ أطوٍٛ َؤ     ينٚقٛيف أَاَُٗا أزضنت ٭ٍٚ َط٠, أْيس٣ ا٭مئ.  َط ك٘

ٚسوني  . بػبب طوٍٛ قواَيت   ي٘ ًاَػاعس غٝدتاضًْٜٞٚٞ  ظٓٓت إٜٔٔ. أخٟٛ ايهب,

ٚاغرتاح ٚدٗ٘ ٜسٟ اي٢ُٓٝ بًطا ١ ذبت شضاد أٚضؾٌٝ ا٭ٜػط, ابتػِ يٞ,  زغػت

ثكوب   ًاْرط٠ ضبسق١ سع١ٜٓ. ت٬ؾ٢ ايتٛتط يف اييط ١ نُا يٛ إٔ ؾدك َٛدًٗا شيٞ

ٔ بسبٛؽ. اغتسضْا يٓيازض املطبذ ْٚؿول ططٜكٓوا    ًآَطاز ٔ  عا٥وسٜ ٕ  ايطزٖو١,  َو  نوا

ّ  ايبساٜو١, أٚضؾٌٝ ٚأْوا عًو٢ ازباْوب اآلخوط. يف     َٔ داْب  ع٢ًًٜٚٞ  أٚضؾوٌٝ   زَوس

ايجُووٌ ايووصٟ ٜؿووعط بايػووعاز٠ سووني ٜكووٛزٙ اثٓووإ َوؤ  هلووا, نُووا   َعٓوو٢بهًُووات ٫

   ٍ بؿووهٌ  بووسأت تتُتوو٘ تووٓرِ ْفػووٗا    يهوؤ ,ؾووطط١ اسبووٞ ايووٛزٚزٜٔ شد املٓووع

  "...٫ضٟ.....٫ضٟ.٫ضٟ.". َطات عسٜس٠ يٝتًفن بامسٞ تسضجيٞ

 ؾوواضاتااغووتذاب١  عًٝوو٘ نٓووا يف ايؿووط ١ ا٭َاَٝوو١, أضخٝووت قبهوويت    سووني

 ٞ,َؤ غوٝاض٠ ًٜٚو    َٔ دػوس أٚضؾوٌٝ. اغورتاح عًو٢ املكعوس ازبواْيب      ًكٝتٗا ت تعا١ْٝٚ

يف عا١ً٥ بامل,, نٓوت   غًٓا ا٭قيط ٚمبا أْينث٬ث١ أؾكا٤ يف ايٓع١ٖ.  أْٓانُا يٛ 

 املكعس اشبًفٞ. دًؼ يفَٔ املتٛقع إٔ أ ٘أعطف أْ

ع٢ً ضس١ً ايعؿط زقا٥ل شد َٓعٍ ًٜٚٞ ناْت  طق١ نب,٠ ايكا٤ ضبانط٠ 

ٛق  خطا. طباطط تٓاٍٚ ايهج, َٔ ايهشٍٛ. غ, إٔ ًٜٚٞ نإ ٜ عٔأٚضؾٌٝ 

ٍٛ َٚؿووسٚٙ ؿووكٝل أنوورب َووصٖ٘ ن, ٜٚعووٛز شد َعادوو١ ايعاَوو١سضغوواملا٭غووتاش يف 

  "!ٌٖ أْت خب,....قي,ٟٜا ", ٜػتعذبيٝشسم يف أٚضؾٌٝ ٚ

٫نٛغت  ايبٛيٛ يف قُٝل ٓتفد١بإٔ عه٬ت أٚضؾٌٝ املأغتعذب  أضزت إٔ

. عؤ ٖوصا   سفوط٠, يهوٓين اَتٓعوت    ا٫ تبسٚ أْٗا عه٬ت ؾودل ٜعوٝـ عًو٢ ؾوف    

ٌ  َٔ املٓصٌٖ نإ ًٜٚٞ ٍ  نوصٖٛيٞ ضمبوا   سهٛض أٚضؾوٝ  اسبوٛادع إٔ ٜهوع   حيواٚ

, غوأٍ أٚضؾوٌٝ عًو٢    ً  ظٗطٙخ اييت خًكتٗا املػا ات ايبعٝس٠ َٚطٚض ايٛقت بٝٓٗا

  "ؾعطى؟ قل يؤَ ايصٟ "نإ ٜػأيين   يٛ أْ٘ عبٛ عطنٞ نُا
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غابكًا يف  نإ ٜهطضٖا مل جيب أٚضؾٌٝ, ٚبس٫ً َٔ شيو نطض ازب١ًُ اييت

ٞ   يٝشوسل  . نوإ ميٝوٌ كػوسٙ   "٫ضٟ, ٫ضٟ....٫ضٟ"املطبذ    ,م بوٞ يف املكعوس اشبًفو

ٔ   يطٝفو١  ١ًابتػاَ اأٟ ساي١ َٔ اييهب يف عٝٓٝ٘, بٌ عهػت ترٗطمل ٚ  عٛنوًا عو

٫ أظٗوط  نٓت َٓسٖؿًا يط٩ٜت٘. ساٚيوت أ  بايكسض ايصٟ َٓسٖؿا يط٩ٜيت نإ. شيو

نإ ٖٓاى ؾ٤ٞ َا سٍٛ تًو ايؿفاٙ ايبػٝط١ ايويت   يهٔٚدٗٞ,  أٟ تعاب, ع٢ً

ًٜٚٞ, رب٢ً يٓا ص٠. . ايتفت أٚضؾٌٝ شد اشبً  ْٚرط َٔ اأضز ي٘ ا٫بتػا١َ دعًتين

 َٔ ايطس١ً.  يكاحل َا تبك٢عٔ ضبانطت٘  زا٥ًُااملعًِ اسبهِٝ 

ٌ  ٚعبٔأٚضؾٌٝ  قاٍ ٛل  أْٝول" َٓوعٍ  "غط و١ دًوٛؽ ًٜٚوٞ     ْوسخ ح ًٜٚوٞ بصضاعو٘   يو

سوٍٛ   تعامحو١ ايهطاغوٞ امل  طًب َٓا إٔ ٜأخص نٌ َٓا َكعسٙ ع٢ًسٍٛ اييط ١, ٜ

َ ضٜهوو١ ايٛاغووع١. اْترووطت س طاٚيوو١ ايكٗوو٠ٛ, أٚ عًوو٢ ا٭   هاْوو٘توو٢ أخووص أٚضؾووٌٝ 

ٞ   ٚدًؼ  ٚغل ايكٛ ا ٘   ًٜٚوٞ عًو٢ ايهطغو أْوا عًو٢ نطغوٞ     ٖبطوت ٚ املكابًو١ يو

ظٚدو١  ناْوت شٜطَوا    ٖٓواى.  طَوا شٜ خط ٜػاض ًٜٚوٞ عُٛزٜوًا عًو٢ ا٫ثوٓني. مل تهؤ      

عورب تًوو ايطاٚيو١     ًام ببعهوٓا بعهو  ٖوٞ َعًُو١ أٜهوًا. دًػوٓا عبوسل     ٚ ًٜٚٞ يف املٓعٍ

 َٔ ايصٟ غٝهػط ايكُت ايطٖٝب هلصا املٓعٍ ايفاضغ.  ْتػا٤ٍايكي,٠, 

 "غهتًٓسٟ؟اا ؾ٤ٞ َٔأيسٜو "  أخ,ًا غأٍ أٚضؾٌٝ 

يوسٜو َوا   " دسٜس ابتٗاٍشٜصإ ببس٤  أْ٘, نبٓرطات٘ شيٞ ٖٚٛ ًٜكٞ ًٜٚٞقاح 

 "ٜهفٞ َٔ ايؿطا.,

 "٫ضٟ, نٝ  ٖٞ املسضغ١؟"تػا٤ٍ ٖٚٛ قاطٌب سادبٝ٘  

ٚلٕ املهوؤ أسووس ا٭قووسقا٤ غووٝ  غووسًا, ي ايووسٚاّ ٜبووسأيًٝوو١. " َوؤ ٬سرووات س

 "أدًٞ.

أتعوطف إٔ  "بططٜكو١ ا٭غواقف١,    َتهًُواً ايتفت يٝٓرط َباؾوط٠ شد أٚضؾوٌٝ,   

 "يف ن١ًٝ اسبكٛم يف ٌٜٝ؟ ٜسضؽ ٫ضٟ

 ٌ ِ   ٜووا" .ْٚرووط شيووٞ ؾووعضاً   ,دبوواًٖين أٚضؾووٝ ٚغلووع " يًووٍٗٛ, شاى ضدووٌ عرووٝ

ٌ أٚضؾٌٝ ذبكٝك٘ يٝ ا٭غو١ً٦ ٚا٭دٛبو١   َوا بعوس نًٝو١ اسبكوٛم. غًػو١ً       يتخطو  ؿوُ

يف َهتوب اةوا ن يف َسٜٓو١    ًا َكُٝ ًا عًُت طبٝبينأٚضؾٌٝ أْ٭ٕ ٜػُع  مسشت
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 يووس٣ ٭ٕ أحبووح عوؤ عُووٌ يف ايكووٝ  خطوول أ ٚأْووينْٜٝٛووٛضى ايكووٝ  املانووٞ,  

قًووت يوو٘   قبووٌ إٔ ٜػووأيين ًٜٚووٞ,   ْٚٗاٜوو١ ايػوو١ٓ ايجاْٝوو١.     يف كاْْٛٝوو١ ؿووطنات اياي

كاب٬ت َع ؾوطنات ايكوسٜؼ يوٜٛؼ    شد َبأْين غأقّٛ بايتػذٌٝ يًتكسّ  طٛاع١ٝ

 مبا  ٝٗاؾطنات َٔ َسٕ َتٓٛع١ شد سبطّ ازباَعٞ, باانا ١ ا دا٤ت شد يتاي

 ْٜٝٛٛضى.

ٚ  ١ َٔ شداباتٞ نإ أٚضؾوٌٝ ٜكًبوب  بعس نٌ شداب ٗوعل ضأغو٘ َؤ دٗو١     ٜعٝٓٝو٘ 

. يف بووواز٨ ا٭َوووط ظٓٓوووت إٔ أٚضؾوووٌٝ  "٫ضٟ, ٫ضٟ.....٫ضٟ"أخوووط٣, َهوووطضًا, شد 

سني  غ١ٜٛ ٜػدط َٔ طكٛؽ ايهٓٝػ١ ايباب١ٜٛ اييت نٓا عبهطٖاٖصا تهطاضٙ ب

ٔ  نٓت ؾابًا ٜا عواً   بعوس إٔ ضبول   اتهوض يوٞ,  . يهؤ  " َوني,  َني... َوني  ", َوطززٜ

 إٔ مثو١ أٚضؾٌٝ املكاطع املدتكط٠ ٫مسٞ َع بعهٗا بٗصٙ ايططٜك١ َوطات عسٜوس٠,   

٘  يف اييواَض  ٛزَٔ ايو  ًاْٛع .  يوٞ عٓوسٙ   س٠ايػوعٝ  ايوصنطٜات أٚ ضمبوا بعوض   , قوٛت

 نإاسبٛاض ايصٟ زاض بٝين ٚبني ًٜٚٞ إٔ  ِٗ   كس ايج١ًُبايطغِ َٔ ساي١ أٚضؾٌٝ 

, ٚتأْٝبو٘  "قُٝٓوا ايعا٥ًٝو١   تبؿو,ٙ "مبٓاقوب  ؾوكٝك٘ ا٭نورب يف    تبعٗاصبطز ططٜك١ ٜ

 عٔ غٝاب٘ ايطٌٜٛ عٔ تًو ايعا١ً٥.

ِ أٚضؾوٌٝ   باغوتعساز يٛ  هط ًٜٚوٞ   ٘  ٙ اعتوصاض  يتكوسٜ قوا٬ً٥  "عوصضًا ٜوا     يوٞ أٚ يو

تاًَا يف تأث, عرت٘.  ًٜٚٞ يهإ قس أخطأ عا١ً٥ ٫ضٟ  كس نربت زٕٚ إٔ أضاى"

ٚبوس٫ً  ايػوابك١,   ٠عؿوط  ُاْٝو١ ايػوٓٛات ايج  خ٬ٍمل ٜكسّ أٚضؾٌٝ أٟ ؾطح ملا  عً٘ 

٘ اعتووصاض َوؤ بهووٌ  دباٖووٌ ٙ عوؤ عووسّ شعوو٬ّ ايعا٥ًوو١ عوؤ املهووإ ايووصٟ ٜٛدووس  ٝوو

 ضناْػؼ.أغ١ٜٛ يف  اييت قهٝاٖا ايفت٠ٛصنط أٜاّ تًٜٚٞ ٚبسأ ٜ بػاط١ ١َ٬َ

اسبسٜح ايوصٟ زاض بُٝٓٗوا    َيع٣  ِٗغتطع أمل ؾعطت بتيٝلط ايًٗذ١ يهٓين 

بفوورت٠  سووسخ قبووٌ إٔ أٚيووسهبوواض يف تًووو ايٓكطوو١ شخووٛتٞ اينووٌ ؾوو٤ٞ ْاقؿوو٘  ٕ٭

ٌ ط١ًٜٛ ّ   . بسأت قك١ أٚضؾوٝ ٘     كوس , بتٛدٝو٘ ا٫تٗوا يف َطسًو١   ازعو٢ إٔ ًٜٚوٞ ظًُو

 ًٜٚووٞ طايبووًاَ ناْووت عًوو٢ ٚؾووو ايٓٗاٜوو١ ؾووعط إٔ قكوو١ أٚضؾووٌٝأ بووسأتٚ, غووابكًا

 . ايؿ٤ٞ ايصٟ ناْا خيتًفإ عًٝ٘  ِٗأأْين مل  َٔ ا٫عتصاض, ع٢ً ايطغِب

ٌ ازعووا٤ ًٜٚووٞ بووإ أٚضؾووٌٝ, َٓووص   ٦ًٝا يوو٘ ع٬قوو١ ب نووإ ؾوو  , أغووا٤ ظَوؤ طٜٛوو

. ًاقووياض ادبٗٝووعات املعضعوو١. بووايعٛز٠ شد ايووٛضا٤ سووني ناْوو    قطعوو١ َوؤ   اغووتدساّ
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 بوامل,  َعضع١ تطنٗا هلُوا دوس   ميتًهإٚبايعٛز٠ شد ايٛضا٤ سني نإ أبٞ ٚ أَٞ 

ٍ   إٔ ميهوٞ أ٫ٚز بوامل,   َؤ املتٛقوع   , ٚسني نإ ا٭نرب  ايهبواض يف ايػؤ  كوٛ

اغتأدط ٚايوسٟ   ايكٝ  ٜػاعسٕٚ املعاضعني املػتأدطٜٔ أٚ املعاضعني اةاقكني

ٔ  ٚضؾٌٝ نإ ٜعتكس إٔ ًٜٚوٞ  .  ش٣ٛ املؿه١ً بست إٔ أاملعضع١ يًعٌُ  ٝٗا  ٖوٛ َو

ٖٚووصا َووا غووبب ايعكٛبوو١ ايوويت أْعهلووا   عوؤ ا٭زا٠ املهػووٛض٠,  ٚٚايووستٞ أبًووو ٚايووسٟ

ٖوٛ  نُوا  ٚ. ٚايسٟ عًو٢ أٚضؾوٌٝ سوني اْٗواٍ ٜهوطب٘ بواسبعاّ ازبًوسٟ عًو٢ ظٗوطٙ         

٘   أْهوط ًٜٚوٞ أٟ عُوٌ خواط٧    ٚاييهب املتبازٍ بُٝٓٗا ,   كس اْفذط َعتاز . قواّ بو

 .أْت اسبهِ يف شيو"ٜا ٫ضٟ, "م بٞ, ٚقاٍ  ضؾٌٝ, سسليف ايٓٗا١ٜ تٛق  أٚ

ٟل  شد  ًانا ٝوو ا. شَووا ٭ْوٞ مل أيكووٞ اْتباٖو  ٙ هوط٠ ملووا ٜككوس   أٟ مل ٜهؤ يووس

أٚضؾٌٝ إٔ  طًب َٔغتطع  هٗا. مل أأمل  َؿفط٠بًي١  اذبسث ا, أٚ أُْٗاسٛاضُٖ

عًو٢ زضدو١    سغٝػ١ زيٌٝ  خوط تٛضٜطٞ يف ٖصٙ اي يٞ. ٚقس ْػبت ضبا٫ٚت ٖاٜفػط

 . ايجُاي١ عٓسٙ

ٕ  عًو٢ ًٜٚوٞ, ٖوصٙ املوط٠     ٙتطنٝوع  أٚضؾٌٝ عاز أدوٌ ايٓكوٛز.   َؤ  هوطب٘  ٜ نوا

. عَُٛواً  بأشْٞ, شمنا نٓوت أضقبٗوا بعوٝينل    بُٝٓٗا اةازث١ صبط٣ نٓت أغتُع شد

, ٚقس عٔ ا٭خطا٤ املان١ٝ طًب أٚضؾٌٝ إٔ ٜهٕٛ ايس ع ي٘ ْكسًا يٝهٕٛ تعٜٛهًا

ًٜٚوٞ  ٭ٕ  ,املطًوٛ. أٜوا نوإ املبًوو    بػوٗٛي١  ميهٔ إٔ ٜس ع  ٕ ًٜٚٞأأٚضؾٌٝ  ظٔ

نُْٛٗوا َعًُوني. أقوبض ًٜٚوٞ بعوض      ٜسض عًُٝٗا زخ٬ً دٝوسًا  ٚظٚدت٘ يسُٜٗا عٌُ 

ٔ  س اد ٚأْهط طثا١ْٝص أْ٘ مل ٜايايؿ٤ٞ يف َٛقع  . ايتفوت  أٟ ْكوٛز أٚضؾوٌٝ   ػوتً  َو

 . اسبهِ يف شيو" ٜا ٫ضٟ, أْت", يٝكٍٛ يٞ َهطضًاأٚضؾٌٝ طَط٠ ثا١ْٝص  ٞشي

ِ  "ا ٜطٜس أٚضؾٌٝ إٔ أقّٛ ب٘  مباملط٠ يسٟ َعط ١ أ هٌ  ٖصٙ  إٔ أؾو, ٚأسهو

٘ مبؿوطٚع١ٝ   ٞ    ازعا٥و .  كوس نٓوت َعتوازًا إٔ أيعوب زٚض ايكانوٞ      "ازبسٜوس نوس ًٜٚو

 ٞ "ٜووا غوٝس بووامل, قووس    نًٝوو١ اسبكوٛم  يفا٭ٚد  يػوو١ٓا َٓووص إٔ نٓوت يف  ا٫ رتانو

يهؤ ٖوصٙ    "ػوأي١؟ يف ٖوصٙ امل  ًاايربٚ ٝػٛض  نٝ  تكطض, يٛ نٓوت قانوٝ   ٜػأيو

ٞ َؤ أ  توطتبل بواثٓني  ٚ -ٖٞ سٝاتٞ –سكٝك١ٝ  ت١ٝسٝا ٖٞ قه١ٝ كه١ٝاي ٛ . خوٛت  يو

خٝواض غو٣ٛ إٔ    ٚضؾوٌٝ أٚ ًٜٚوٞ  ًؤ ٜهوٕٛ ٖٓواى     ٭ مبوا سوسخ  نإ ا٭َوط ٜتعًول   

 .أْاقط اشبطٚف ا٭غٛز يعا٥ًتٓا
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أعتكوس إٔ  ٚ ,ٜيهب أٚضؾٌٝٛف ف شد داْب ًٜٚٞ غَٛٔ ْاس١ٝ أخط٣, ايٛق

خطوط  ٚقوس  يف َابٝوٌ أ ٝٓوٛ.    َوط٠ أخوط٣   ٓاظيو١ ابؤ عُو٘ ٖواضيف    مل نإ َتًوٗفاً  ًٜٚٞ

عٔ أٚضؾوٌٝ أقوبشت يف اسبكٝكو١    ػٛزا٤ ع٢ً بايٞ يف تًو ايًشر١ إٔ شنطٜاتٞ اي

ِ  شد ْرطت أ٫ٚ  كس . ٚباعرتاف ازبُٝع تطتبل بهٌ قٛض ايعٓ   شد أٚضؾوٌٝ, ثو

 ."٫ضٟ , ٜايواسبهِ يف شأْت ", قٛي٘ املعٗٛز أٚضؾٌٝ ثِ نطضًٜٚٞ. 

ٔ   ملينعرتف أْو أ٫ أضٜس إٔ  , هلوصا عوست َوط٠    سٜجُٗااْتبواٙ سبو   أٟ أعو,  أنو

, ع٢ً غطٜطٙ ْا٥ًُا أٚضؾٌٝ ٚبعس ْك  غاع١ َٔ اهلًٛغ١ غكلأخط٣ شد قُيت. 

ٖٓاى. أخورب ًٜٚوٞ ظٚدتو٘ بأْو٘      ًاَػتًكٝ ٫ ٜعاٍ يبٝت نإشد اطَا شٜعازت  ٚسني

ٜٚٛقووًين بايػووٝاض٠ شد َٓعيووٞ يف َابٝووٌ ا ٝٓووٛ. ضنبٓووا ايػووٝاض٠   سووا٫ً غووٛف ٜعووٛز

ٞ يف  أْ٘ نوإ َٗتُواً   مل ٜبُسٚ. قاَتني  هواضٟ ايكواَت١,   أَؤ توساعٝات    خطٚدو

ٍ  توووأ٬َتايايوويت غطقووت يف    انوووططا. أٚضؾووٌٝ. تٓٗووست ٚأْوووا أقووعس ايوووسضز     سووٛ

ٌ  ًا ٭ٕ شبكوا٤ ٚغوعٝس  ,عاطفٝواً  ًاَطٖكو  ٚنٓت ا٭َاَٞ, دوٌ  يٝوّٛ غوس َؤ أ    أٚضؾوٝ

 عًُٞ. َٔ عٌُ ًٜٚٞ ٚيٝؼ َٔ غٝهٕٛازبٓاظ٠ 

يف املطوبذ.   " ٍ"ٚنإ ٜتؿادط ٖوٛ  أٚضؾٌٝ,  ؾاٖست  ٝٗا ا٭خ,٠ اييت ط٠امل

 شد إٔ ٜتكاش وإ ايًهُوات   َٔ َهواْٞ ا٫عتٝوازٟ داْوب ايٓا وص٠    ٚنٓت أؾاٖس 

عًوو٢ َعووس٠  "  ٍ"دووجِ  , ٚسوونيأضنووًا أَوواّ ايج٬دوو١   أيكوواٙبأٚضؾووٌٝ ٚ " ٍ"أَػووو 

ستوو٢ اغووتطعت  َوؤ املٛقووس   اقرتبووت أنجووط طب٘ عًوو٢ ٚدٗوو٘ ٚقووسضٙ   أٚضؾووٌٝ ٚنوو 

 ؾوواٖستَوؤ خوو٬ٍ قُٝكوو٘ ايووساخًٞ ا٭بووٝض,   ”  ٍ“عهوو٬ت نتفووٞ  َؿوواٖس٠

ٌ نإ " ٍ" ٜكطر ب. هطبٗاتٓبذؼ َع نٌ نطب١ ٜ يف عٓك٘ ؿطاٜنياي َوع   أٚضؾوٝ

 "أ٫ًٚ! طًب َين شيؤَ ٬َبػٞ زٕٚ إٔ ت ًاأٜ أبسًا تطتسنٌ يه١ُ "أمل 

٘   أٚضؾووٌٝ ٘  ,بهوو٢نووإ ٜ. ايًهُووات مل ٜووتهًِ أٚ ٜووطز عًٝوو يف  ثووِ تطنوو

خًووع أٚضؾوٌٝ قُٝكوو٘ ايوساخًٞ ا٭بووٝض ايووصٟ   ٖٚهوصا  ايٓٗاٜو١ ٜكوو  عًو٢ قسَٝوو٘.   

 , ٚ ذوأ٠ ٝٓوع ا٭ظضم ازبنإ ٜطتسٜ٘ ٚأعطاٙ آلٍ, ثِ ٚقو  ٖٓواى يسقٝكو١ َطتوسًٜا     

عًوول قُٝكو٘ امل إٔ ٜهوٕٛ   ايوصٟ ٜفوورت,  اَػوو أٚضؾوٌٝ قُوٝل ايفووا٬ْٝ املٓكوٛف    

ٚخوطز   " ٍ"زٕٚ إٔ ٜعضٙ. اغتساض  , غشب٘ ٚيبػ٢ً٘ خً  شسس٣ نطاغٞ املطبذع

 ه١ًُ َع أٟ َٓا. بَٔ املطبذ زٕٚ إٔ ٜتفٛٙ 
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ٞل ؾووعضًا عوؤ ا٭ْروواض,  ووتض أٚضؾووٌٝ ايبووا. اشبًفووٞ, "  ٍ" غووا.ساملووا  ْرووط شيوو

 ٕ يف  ٜٓوعٍ زضدوتني   زضز ايؿوط ١  ْوعٍ قوا عاً  بايوسَٛد,   ٚعٝٓاٙ اسبُطاٚإ َيطٚضقتوا

ايطقووٝ  اامسووٓيت,   عًوو٢ ٭ضاٙ ٜعووسٚ َػووطعاً  اْطًكووت عبووٛ ايبووا.   .ٚقووت ٚاسووس 

عٓوس  ٜػواضٙ  َػطعًا ع٢ً  اْعط دٝٓعٙ. بٓطاٍ ططف قُٝك٘ املٓكٛف  ٛم  ٜتطاٜط

ٛ يكطَٝوسٟ  ااملُوط   زخٌشد ميٝٓ٘ ٚ اْعط  ق٬ًًٝظا١ٜٚ نطادٓا, ثِ  ٔ  سفوط٠  عبو  َو

, قفوع  ازٕٚ إٔ ٜهػط َؿٝت٘ َتباعس٠ اشبطٚضقع١ سسٜكتٓا. ثِ شد  ايطَاز َيطا٠

 يطا٠ باشبؿب ثِ ْعٍ شد ممط خًفٞ تً٪ٙ اسبك٢.املفط٠ اسب

.  إٔ ٜٗوط.  أٚضؾٌٝ قبٌين أقبشت خا٥فًا ع٢ً ٓرط شد اشبً  أْايأزضنت ب

ٔ يف ايطزٖو١. طًبوت    ًا ٚناْتؾدك ٗات يف أسس ا٭ٜاّ ت كس مسعت أَٞ  "  ٍ" َو

ٞ  ناْوت ٫ ٜبسٚ أْٗا ْعٍٚ ايسضز ٚ َوسخٌ   عٓوس ٚاقفوًا ٖٓواى    سوني نٓوت   تؿواٖسْ

 ن٬ُٖووا إٔ خيطدووا إٔ ٜٓووازٟ يٝٓووا, ٚأنووا ت أْٗووا تطٜووس "  ٍ"املطووبذ. طًبووت َوؤ 

أضٜووس إٔ   أنوؤسووسخ, يهوؤ مل ايووصٟ َووا  ٚقتٗووا أٚضؾووٌٝ َوؤ ايػووذٔ. تػووا٤يت  

ٕ َٓععذو١,   نْٛٗوا أَٞ َؿٛؾ١ أنجوط َؤ    تغأٍ. بسأأتهًِ أٚ   َؿوه١ً  نوأ

 ينبػاط١ دع٤ًا َٔ أمنٛشز َأيٛف. ربًٝت يٛ أْو َع ايؿطط١ ناْت بهٌ  أٚضؾٌٝ

ٍ عٓس٥ص  اْترطت, غورتم ايػوُع مبوا غوٝك٫ْٛ٘     أٚغوٛف   ,غٝعٛز  ٍ ٚيٝٓا يف اسبوا

 . َعط تَ٘ا أضٜس  ايُٓٛشز املتبع ٫نتؿاف َٖٛٞ. شيو ٭

املفهوووو١ً يػووووُاد َووووا ٜتشووووازخ بوووو٘   ١بكعووووٚشد اياملطووووبذ  شد ضادعووووًاعووووسُت 

ذبووت ايووصٟ    ايػووًِ(ايوويت مل تعتووس عًٝٗووا أشْووٞا٭سازٜووح خكٛقووًا تًووو )ايهبواض 

 ايبوا.,  دوطؽ  ُقوطد اْتروط   أْوا ٚ ,ايػاس١ اشبًف١ٝ أْرط شد ينايٓا ص٠. تراٖطت أْ

ٌ  بط كو١ عٓسَا قوطد ازبوطؽ, اغوتسضت ٚؾواٖست  ٍ ٚيٝٓوا      ٚ ٜوسخٌ املطوبذ    أٚضؾوٝ

َعطفًا َططًٜا ط٬ًٜٛ ٚقبع١ ضَازٜو١ ٖاَبٛضغٝو١ تؿوب٘ قبعو١      ٜطتسٟ ايكاَت ٚنإ

ُلط عوؤٜ ٖٚووٛ أٚضؾووٌٝ نٓووت أضاقووبٟ. ٚايووس أَووٞ  ,ٟضدًوو٘ ايُٝٓوو٢ املكوواب١ يوو  ؿوو

ٜؿطح طٛاٍ ايٛقت ٭َٞ نإ ايبكع١ اسبُطا٤ ايسان١ٓ زبطس٘,  ً هُاز. مل ٜاي

غوواق٘ زٕٚ إٔ  اخرتقووت ٍ ٚيٝٓووا بووإٔ ضقاقوو١ قووي,٠ َوؤ بٓسقٝوو١ ايؿووططٞ قووس    ٚ

 هػط ايعرِ. ت

 ؾططٞ أقا. أٚضؾٌٝ!
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 تووعأض أَووٞ سووني ناْووتعوؤ  ٍ ٚيٝٓووا  يوو٘قاتووٛتطت يهوؤ مل أمسووع أٟ ؾوو٤ٞ  

أٜؤ ٚقووع  ا٭٫ٚز؟ َؤ  عكواب١  اي تًووو بأغو١ً٦ عًُٝٗوا. َواشا نووإ ٜفعوٌ أٚضؾوٌٝ َوع      

ايؿطط١؟ ملاشا مل ٜتٛق  شيو ايٛيس ا٭محل عٓسَا أخوربٙ   اسبازخ حبػب َا قايت٘

 ٜطادووع ضبهُوو١ بووأٟ ؾوو٤ٞ؟ ٖووٌ عًٝوو٘ إٔ   تُٗووًاَ نووإ؟ ٖووٌ بووايتٛق ايؿووططٞ 

 ا٭سساخ؟ 

ٌ مل أ"أٚضؾٌٝ   اييت قسَٗا ايك١ٜٛ تفِٗ اسبذ١اغتطعت   أٟ ؾو٤ٞ خواط٧    عو

أَٞ ٚيٝٓا دباًٖت  يهٔ "ػاقٞ!بايؿططٞ ايػا ٌ  ٜكٛبين شيو ست٢مبا ٜهفٞ 

جيووب إٔ ٜكووّٛ بٗووا ايوويت  ٬سكوو١اشبطووٛات اي اْاقؿووٛٚا٭مل يف قووٛت أٚضؾووٌٝ  ٚ ٍ

ٌ أٚ ملواشا   شطو٬م ايٓواض عًو٢    َع ٖصٙ اسبايو١. مل أنتؿو  قول     يًتعاٌَ ٫ ٚ. ضؾوٝ

٘   سٖؿو١ ايب َكواباً ايٝوّٛ,   ظيت ستو٢  عًو٢  ايهبواض يف شيوو املطوبذ     نٝو  مل ٜٓتبو

 شٕ ناْووت ٖووصٙ ااقوواب١ قووس دعًووت    أٚضؾووٌٝ. تػووا٤يت   قووطخات استذوواز بووطا٠٤  

 ٜػتشل ٖصٙ ايطقاق١؟  بأْ٘ أٚضؾٌٝ ٜؿعط

ٟل  َابٝوٌ  يبًوس٠  َيوازض٠ أٚضؾوٌٝ املفاد٦و١     ( عًو٢ ٚ ٍ)  ضز٠ ايفعٌ املباؾط٠ يٛايوس

٘  ٦ًاًووِ ٜأخووص ؾووٝ   ,ناْووت بايتأنٝووس أْوو٘ غووٝعٛز سووا٫ً    ٝٓووٛ أ ستوو٢  ,َوؤ غط توو

٘  ايباضز طٜ ازبانت ايصٟ حيُٝ٘ َٔ ٖٛا٤ اشب بوإٔ   نٓوت أؾوو  ٚ .مل ٜأخصٙ َعو

 -أٚضؾٌٝ اٜرتزز عًٝٗ ييتا َانٔمب١ُٗ ايتشكٝل يف ا٭ نً  قس“   ٍ “ ٜهٕٛ

ط٣ شٕ نووإ يٓوو – ايووصٜٔ ٜكوواسبِٗ ا٭قووسقا٤َٚسضغووت٘ ايجاْٜٛوو١, ٚيف عًُو٘ ,  يف 

٘ ايػذٔ يٝتأنوسٚا أْو   بتفتٝـ  ٍ ٚيٝٓاٚضمبا قاّ قس ؾاٖس أٚ مسع عٓ٘. َٔ أسس 

 أسسًا. زٕٚ إٔ خيرب أزضنت إٔ أٚضؾٌٝ قس اختف٢ تاًَاٚشد ٖٓاى.  مل ٜطدع

ٖووٛ ايووصٟ ٚايووسٟ  نووإ ٚضمبووا َِٖهووت أغووابٝع عسٜووس٠ قبووٌ إٔ أمسووع أسووس 

ٚقًتٓا أخبواض   (غ١ٓحبسٚز ا ضمب). بعس َهٞ أؾٗط "اهلطٚ."ؾاض٠ شأٚضؾٌٝ  أعط٢

 ايعؿوا٤ إٔ غوا٥ل   َا٥س٠ ع٢ً ٚنٓا ايًٝايٞ ٣سسشأَٞ يف  قايت. ٚدٛزٙ عٔ َهإ

ٌ   تٛقوو  كاْووب ايبٝووت  يًُػووا ات ايبعٝووس٠  ؾوواس١ٓ , ٚقووس بٓووا٤ع عًوو٢ طًووب أٚضؾووٝ

ٖوووصا ايطدوووٌ ا٭بوووٝض أْووو٘ أخوووص أٚضؾوووٌٝ كٛيووو١ َووؤ أٚن٬َٖٛوووا شد       أخربٖوووا

 نايٝفٛضْٝا َٓص أؾٗط َهت. 
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 َتكطعو١ أثٓا٤ َطسًت٘ ايسضاغ١ٝ, اْتابين شسػاؽ بوإٔ أٚضؾوٌٝ أضغوٌ ضغوا٥ٌ     

أسٝاْوًا  اقوٌ ظَوين ميتوس يػوٓٛات بوني ايطغواي١ ٚا٭خوط٣. مل          نإ ٖٓواى  َٞ,٭

  خوط, عًو٢ طاٚيو١ ايعؿوا٤,    شد تسعين أَٞ أقطأ ٖصٙ املطاغ٬ت, يهٔ َؤ سوني   

ايوصٟ دبوطٟ    تٛاٖوا ضبعؤ   مبًدل تعٚزْاأْٗا تًكت ضغاي١ دسٜس٠ ٚ ناْت تبًيٓا

نعٜطتط بإٔ أ. تكٍٛ شسس٣ ايطغا٥ٌ اييت ٚقًتين قبٌ إٔ أشٖب شد عًٝ٘ تعس٬ٜت

 يف أ ٬ّ ٖٛيٝٛٚز. "نُباضغًا"أٚضؾٌٝ ٜعٝـ يف ؾاط٧ ايبٓسق١ٝ ٜٚعٌُ 

عوواف يف  كووس نعٜطتووط, أمسعووت سهاٜووات عوؤ أٚضؾووٌٝ أثٓووا٤ عطًوويت يف    

ٔ أدعا٤ طبتًف١ َٚتعوسز٠   ٔ   ظبًوٛؽ, َفهو٬ صبتُع  أيوٛؽ   َو  اتٗوا ايؿواط١ٝ٦. يهو

أختٓا ي٢ًٝ اييت عاؾت يف  مبٔ يف شيوؾدل يف عا٥ًتٓا, نُا أعًِ ٫ ٜٛدس أٟ 

, سفوط٠ ايطَواز    ٝ٘ ايّٝٛ ايصٟ قفع شيو أٚضؾٌٝ َٓص أْٗا ؾاٖستظبًٛؽ, أيٛؽ 

اسبامسوو١ ايوويت ناْووت   ايًشروو١ تًووو قبووٌ ٝٓووٛ أشد َطبدٓووا يف َابٝووٌ  ٜطدووعٚمل 

 . ١ْاةع ذبهٞ  ٝٗا ي٢ًٝ سهاٜتٗا

ًٝا,  كووس أٚضؾووٌٝ قوواس نووإ دٓوواظ٠ ٚايووسْا, ايووصٟ غتؿووٝع  ٝوو٘ كووباحيف اي

ٞ   اضتووس٣  ايكٝوواّعًوو٢  ٚأقووبض قووازضاً عا٥ًتٓووا,  أ ووطاز ثووٛ. اسبووساز ا٭غووٛز نبوواق

أَووٞ. أبكٝووت َػووا ١  ايًٝاقوو١ يوس٣  محووٌ ايووٓعـ زٕٚ إٔ ٜوععر َؿوواعط يف ٛادباتو٘  ب

َٚععر  غاَضٖٓاى ؾ٤ٞ  . نإ ٝٓٛأاملانٞ يف َابٌٝ  تتصنط سنيبٝين ٚبٝٓ٘ 

 .اسبهِ يف شيو"٫ضٟ, أْت " أَؼ, ّٜٛ ظٗ,٠ ايعباض٠ اييت ٜهطضٖا َٓصسٍٛ 

تبازيوت اجملوا٬َت َوع ازبو,إ, َٚوع ا٭قطبوا٤ ا٭باعوس, ٚأعهوا٤ ايهٓٝػوو١         

 نووإ يهوؤ ,طت بهووٌ أز. عوؤ تعوواطفِٗ َعووٞ. عبلووايطعوواّ ايووصٜٔ دٗووعٚا ٚدبوو١

ٗ عكًٞ يف ْٝٛ ٖٝفٔ, يف اسبكل اييت  غوأذبسخ   ضسًو١ ايعوٛز٠ ايويت   يف , ٚاأنوعت

" ايويت  تاضخي١ٝايشر١ "ايً , ٫سن أسسِٖايبٛ ٝ٘ بس٤قبٌ ٚػا٤. امل يو٫سكًا ش عٓٗا

 ادتُعٛا غو١ٜٛ َكرتسوًا إٔ ًٜتكطوٛا    ايباييني ٭بٞ ٚأَٞ ايصٜٔ ز ايعؿط٠ا٭٫ٚ دبُع

 ١ يًعا١ً٥.قٛض٠ ياعٝ

 ايعا٥ًو١.  أ طاز نٌ  طز َٔتطتٝب دًٛؽ ٚٚقٛف ع٢ً عاتك٘ ١َُٗ  ًٜٚٞأخص 

أقل ايُٝني َٔ ق   يفًٜٚٞ ٚقس ٚنعين عُٞ اضؾٞ.  ابٔ ٚقاّ بايتكا  ايكٛض٠
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" نؿودل ٜػووتأدط  عًُوو٘"اْوب أٚضؾووٌٝ, ايوصٟ نووإ مياظسٓوا سوٍٛ     ك ؾوكا٤ ا٭

ٞ  أْا ٚيوٜٛؼ  ز عينٖصا َا ٚ, يًتُجٌٝ يف ا٭ ٬ّ  ًْتفوت شيٝو٘ ْٚهوشو بؿوس٠     يهو

 ابؤ عُوٞ اضؾوٞ ايكوٛض٠.     يٓوا  ايوتكل يواَض  َعاد٘ اي ٚيف ايًشر١ اييت زخًٓا  ٝٗا

يهوؤ ٖووصٙ  أيكوو٢ ْهتوو١,   ايتكووا  ايكووٛض٠,  قُٝوو١ اعتووست إٔ از ووع بايٓػووب١ يووٞ  

ٍ   أتػا٤ٍ  ٌٖ  تيندعًايٓهت١  ايطًكوات ايكاتًو١ ايويت     يٝكوب بٗوصٙ   سكوٌ عًو٢ املوا

 ؟ٖطٚب٘ٚدستٗا يف غط ت٘ قبٌ 

٢ً قٝس نإ ع ٕأٚضؾٌٝ ش أتٛد٘ ب٘ شدايػ٪اٍ ايصٟ أضزت إٔ  شاى مل ٜهٔ

سني نٓت يف غٔ  ٚنع عا٥ًتٓا يف شيو ايٛقت ٖٛ أنجط َعط ت٘اسبٝا٠. َا أضزت 

ٕ   ايكُوٝل  ٬َبػ٘, ٚذبسٜسًا ٝدًعي ز ع٘ , ايٛنع ايصٟايطابع١ تكطٜبًا  ايوصٟ نوا

ٕ  . ثِ إٔ ا٭خ٠ٛ ايؿذاض َع  ٍ شاى ٜهٔ,  ًِ ظٗطٙ ع٢ً سواٍ   ٜتكاتًٕٛ. ٖوٌ نوا

 جُو١  اضناْػؼ غوابكًا, قبوٌ إٔ أٚيوس؟     با٭سساخ اييت ٚقعت يف ايعا١ً٥ ي٘ ع٬ق١

عًوٞ إٔ   يت ٫ ٜوعاٍ ٜتٛدوب  اسبُض ايٓوٟٛٚ ايعواطفٞ يعا٥ًتٓوا ايو     تأقًت يفغطٜع٠ 

ٌ  اأربًٝووٗ يكووسٜؼ ٖووصٙ اييطٜووع٠ ٖووٞ ايوويت أسٝووت ضسًتٓووا شد ا   نووا٬ًَ, يهوؤ ٖوو

 فٝووو١ايكووو٠ٛ اشبتًوووو بططٜكووو١ أٚ بوووأخط٣ إٔ  شسػووواؽ زاخًوووٞيوووٜٛؼ؟ نوووإ يوووسٟ 

 ٖووصاٌٚ ايٓػوود١ ازبسٜووس٠ يعا٥ًتٓووا يف ٖووصا املهووإ ازبسٜووس,  ٝتؿووهيف اغووتُطت 

 .ؾدل غ, َطغٛ.  َٝ٘ا دعًين أؾعط بايٛسس٠ ٚعسّ ا٫ضتٝاح ٚ غايبًا

بعس غٓٛات عوس٠   ايػبب ايصٟ دعًين أدٛب١ أٚضؾٌٝ ضمبا غاعستين ع٢ً  ِٗ

يف غؤ ايتاغوع١ أٚ ايعاؾوط٠,    أساٍٚ إٔ أٖوط. أٜهوًا ٚنٓوت سٝٓٗوا     َٔ اختفا٥٘, 

 ًاساخًٞ شات ّٜٛ سني نٓوت دايػو  ب ؾ٤ٞ سسخ شمنانط َا ايصٟ أقعسْٞ, ش٫ٚ أ

 ملوس٠  شٖوب بعٝوسًا . دبٛيوت   أؾ٤ٞ دعًين أضغب باهلطٚ.. مل  ,ايؿط ١ ا٭َا١َٝ ع٢ً

ْفػوٞ يعكٛبو١ نوب,٠     سهوط يبٝوت, أ شد اغاع١ تكطٜبوًا سوٍٛ اسبوٞ قبوٌ إٔ أعوٛز      

بووا. ا٭َوواَٞ  اي زخًووت سوونيأقووبت بايكووس١َ   .عوؤ ايبٝووت  ؿووطٚداملييٝووابٞ غوو,  

ضباٚي١  عٔ ٚاسس٠ أسس ن١ًُ ػُعينٚأزضنت بإٔ ٫ أسس قس ٫سن شٖابٞ. مل ٜ

 شَووا ينأْوو أبووٞ ٚأَووٞ ستوو٢ ٜعووطف تػووا٤يت, نووِ غٝػووتيطم َوؤ ايٛقووتٚ ,ٖطٚبووٞ

 . ايصٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ طفٌ املاض٠ املتٗٛضٜٔ ين أسسٖطبت أٚ غطق
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إٔ أقوٌ تكوسٜط,   أٚ عًو٢  َجٌ ٖصٙ ايتذاِض. دعًتين أؾعط بتذاٌٖ ٚايسٟ يٞ, 

أبٞ ٚأَٞ  ٣ٌٗ يس إٔ ٜٛنٌ ١َُٗ ضعاٜيت ٭خٛتٞ ا٭نرب َين غًٓا.  ٜط٣ بٛدٛ.

 ٚايهج, َٔ ا٭دػواز  تٗا,ايهج, َٔ ا٭ ٛاٙ اطعاَٗا ٚايهج, َٔ ايكًٛ. يرتبٝ

 ٖصا أز٣ ٌٖٚعٓٗا  ٫ف املطات؟  غٝذٝبٕٛ , ٚايهج, َٔ ا٭غ١ً٦ اييت٫ستهاْٗا

ٜٓفذوط   قسغتٝا٤ ايصٟ ا٫ ٝٓٛ, أأدٛا٤ َابٌٝ  يف زا٥ًُا ٜطٛف َهبٛتغهب  شد

ٖووٌ اشبووٛف ايووصٟ ٚتًكاٖووا أٚضؾووٌٝ َوؤ  ٍ؟  نتًووو ايوويتنووطب١  شديف أٟ سبروو١ 

 دعٌ أٚضؾٌٝ خياف ٖاضبًا؟  ٖٛ ايصٟشيو ايٓٛد َٔ ايعٓ   ربؿ٢جيعًو 

زٕٚ إٔ ٜوط٣ أٟ  تكطٜبوًا   غٝابو٘ عؿوطٜٔ عاَواً   أٚضؾوٌٝ يف   ظبوض أعًِ نٝو    ٫

ٕ ستو٢ أزضنوت    ٜا عواً  َٚا شٕ أقوبشت . ؾدل َٔ عا٥ًتٓا اسبوب ايوصٟ أنٓو٘     بوأ

 ِ ِ    يهٌ أؾكا٥ٞ ٜبعسْٞ عٔ ايتفه, باهلطٚ. ٚأتوطنٗ  خًفوٞ. ٚأغوتطٝع إٔ أ ٗو

نوٌ ؾودل    دبواٙ تطنتو٘ مبؿواعط طبتًفو١ دوسًا     ٚأٚضؾٌٝ دباض.  نٝ  تٓاَت

 ا تكسٙ أٚضؾٌٝ ٚاؾتام يط٩ٜت٘؟ ٚاسس  ٝٓا. يهٔ أ٫ ٜٛدس ؾدل

ٌ  مل أض ٍ امل ايويت دوا٤ بٗوا شد   ثاْٝو١ بعوس تًوو ايطسًو١      أٚضؾوٝ يتؿوٝٝع دٓواظ٠    ٓوع

ٔ غوٓٛات   عوس بوامل,, إٔ ب  َكسض غوطٟ خوام يعا٥ًو١    . َع شيو مسعت, َٔٚايسٙ  َو

٭ؾووٗط قًًٝوو١.   ٚايووستٞيكووسٜؼ يووٜٛؼ ٚبكووٞ َووع   شد اأٚضؾووٌٝ  ضدووعٚ ووا٠ ٚايووسٟ,  

أسس َٔ  مل ٜطٙيف ايٓٗا١ٜ إٔ ٜيازض َابٌٝ أ ٝٓٛ ٚاَتجٌ يطًبٗا, ٚ ٗا طًبت َٓ٘يهٓ

 .أ طاز ايعا١ً٥ بعس شيو 

اعوواز٠  ووٌ ايعا٥ًوو١, أخووصتين   يووٜٛؼ ايكووسٜؼ ت ايعووٛز٠ شديف شسووس٣ ضسوو٬

 أٚضؾٌٝ قس َات.  قايت يٞ أْٗا ضأت يف املٓاّ إٔيٜٛع داْبًا ٚ

ٔ  أخٞ نٝ  يو إٔ تٛت ٖٓواى,   زٕٚ ٚدوٛز أٟ ؾودل َؤ عا٥ًو١ بوامل,      َو

شع٬ٕ عٔ ٚ وا٠   أٟ ؟ مل ٜهٔ ٖٓاىضَاز دػسى ْجط أٚ جط٣دػسى ايسني ٚاض٣ 

. مل أقوسقٗا يػوٓٛات,   ًاأخٞ, غ٣ٛ ٖادؼ يٜٛع بإٔ أٚضؾٌٝ جيب إٔ ٜهٕٛ َٝت

 تؿووٝٝع  عووٌ يف نُوواشد سٝاتٓووا ثاْٝوو١ً قووس ٜطدووع إٔ أٚضؾووٌٝ َتُػووهًا بفهووط٠ 

 . دٓاظ٠ ٚايسٟ
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يف نايٝفٛضْٝوا   ٝوات حبجوت يف غوذٌ ايٛ    سوني  بعنيتكطٜبًا نٓت يف غٔ ايػ

تووٛيف عوواّ إٔ أٚضؾووٌٝ  ًا(شٖبووت شد ٖٓوواى نووْٛٞ ضباَٝوو)ست بعووض ااثبووات ٚٚدوو

عٔ عُط ٜٓاٖع ايجايج١ ٚايػتني. ٚمل ٜوطظم بوأ٫ٚز حبوسٚز َعوط يت. اقتٓعوت       4991

سكٝكو١ عوسّ ٚدوٛز أٟ َٓوا عٓوس      يهؤ   .ٓوا أخ,ًا بأْ٘ ئ ٜعوٛز َوط٠ أخوط٣ شد سٝات   

ايرطٚف  و . بٝٓٓاْ٘ َاظاٍ أ صا ايػبب أ هط أسٝاْاهل, ٚ ات٘ ٫ تعاٍ يع١ٓ تطاضزْٞ

 ٘ ايعؿووٛا١ٝ٥  إٔ ايعٝلٓوو١ صنطْٞ زا٥ُووا نٝوو  ٜوو,, اةووًيووع اي ٚشاى اجملٗٛيوو١ ملٛتوو

 أٜهواً ٚتفؿٌ أسٝاًْا يف شخباضْا عؤ سٝاتٓوا. ٖٚوصا غوبب      ربربْا, يسَا٥ٓا ٚدٝٓاتٓا

 َاظاٍ َعٓا. أٚضؾٌٝ إٔ أسٝاًْا جيعًين أ هط

ٖٓوواى أنووٕٛ قووس  أْووين بؿوو٤ٞ َوؤ ايػوو٣ًٛ سووني عط ووت ٖووصٙ ا٭ٜوواّ, أؾووعط 

يهؤ استُايٝو١ إٔ   ٖاضٚيس, ٚيوٜٛع.  ٚي٢ًٝ, ٚ ٍ, ٚٚز ٔ يٝٓا,  ٚ ا٠ شنط٣ ٭سٝٞ

ٚ   ٜهْٛووٛا يٝعوواً  تبكوو٢  ششا نوواْٛا عًوو٢ قٝووس اسبٝووا٠    ستوو٢ عًوو٢ قٝووس اسبٝووا٠, أ

ن٦ٌٝ. َٚع شيوو أؾوو   يٞ, استُاٍ  سهٛض دٓاظتٞ أٚ شقا١َ سفٌ تأبٝين استُاي١ٝ

 بعض دسا٥ٌ اسبُوض ايٓوٟٛٚ تكوٍٛ يوٞ بوأِْٗ      إٔ ٜهٕٛ أ٫ٚزٟ ٚأسفازٟ ٖٓاى. 

 سني أَٛت غٝهٕٛ يٞ أقسقا٤ ينأْبٌَ, ا٭أعٝـ ع٢ً   أٜهًاينضسًٛا. نُا أْ

غووٝٓعٕٛ ٚ وواتٞ ٜٚتووصنطٕٚ ايبكووُات ايوويت تطنتٗووا عًوو٢ ٖووصٙ  , بعووس مل أقابًووِٗ

 ا٭ض,.

أْوو٘ سووني تووٛ ٢ أٚضؾووٌٝ اهلوواض. ا٭ٍٚ َوؤ عا٥ًتٓووا اةبٛبوو١   نُووا  َووٌ أٜهووًا

ٟ   عٓوسٙ  قسٜل ٚاسس ع٢ً ا٭قٌٖٓاى  نإ, ٚايفٛن١ٜٛ ضمبوا   . شيوو ايكوسٜل ايوص

. يبٝتٓوا  قك١ شيو ايّٝٛ ايصٟ قفع  ٝ٘ سفط٠ ايطَاز يف ايػاس١ اشبًفٝو١  تكاغِ َع٘

 ايكووسٜل ايووصٟ . ٭ْوو٘اسبامسوو١ايؿوودل ايووصٟ شضف ايووسَٛد عًٝوو٘ يف تًووو ايًشروو١ 

 ضسٌ. سل املعط ١ إٔ أٚضؾٌٝ قس ايكسٜل ايصٟ عطف  كس أٚضؾٌٝ. ٭ْ٘
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ٗٓتت٘جتجترهِافتتزٝجترملظتتا١جتًتتّجتًظتتِذٝجتسهطتتٔاجتاوتتٟجترهظتتا٢ش جت ت ًتتىجتجتكاُت جتلوتتعجت

جتٙشًٛجتبعالهٕجترهقامتٞجتف٘قجترهؼاسع جتٗسر٢حٞجترهغبتاسجترهاتاهبجتبقٌتاؾجترهلشٙتتْ٘جتمتت جتجتجتجتجت

هُفٔا.جتكاْجتِٓانجتسجىجتٙظريجتبالاٖجتًِضهٕجترهلتا٢ّجت جتخرتشجترهؼتاسعجت.جت ات جتٗ ت جتجتجتجتجتجت

رط٘ر ٕجتف٘قجترهشؿٚفجترإل ِيت.جتميشجتبطشٙبجت تباثشجتفٕٚجتبقاٙاجتًاادْجت ذميٞجتٗه شبتٞجتجت

 بىجتهْجتٙـىجتإىلجترهبٚ٘تجترحلٌشر١جترهيتجتكاُ جتًِزجتصًّجتًوابتاجتٙت٘جتٕجتإهٚتٕجترالفتايجتجتجتجتجت

ٗرػتت ٠جترملواتت جتنتتٍجتبِتتٟجتاوٚتتٕجتٓتتزٖجتجتجتهٚوابتت٘رجتًاتتاع جتباتتذجترهتتمجت تتذَجتسجتتىجتًتتّجتبٚوفتتاتجت

رهوْ٘ جتإمناجتٓتٛجتبٚت٘تجت ضِٙٔتاجتهرحتاسجتجتجتجتجتبِّٚٞجتٓٛجتهٚظ جتكاملِاصيجترهـغريٝجتجت-رملِاصي

هططحٞجتبٔٚٞجترملِعش.جتراتتادجتراٗددجتهْجتٙوابت٘رجتِٓتان.جتدٙفتٚري جتٗٗ تشص جتجتجتجتجتجتٗجتًّجترهقشًٚذ

إر٘ ٔا جتهلّجتإٙشُظ جتملجتٙلّجتٙوات جتهبتذرجتجتجتٗجتكٚ٘جترهـغريجترملفوع جتٓٛجتٗهر٘ر ٔا

جتُاضحاعجت.جتفقذجتكاْ

كتتاْجتٗرهتتذٓاجتٙطتتشدجتراٗددجتًو٘رتتاجتباـتتاٖجترهظتت٘در١ جتٗكتتاْجتكٚتت٘جترهـتتغريجتجتجتجتجت

كوٌتاجتسه٠جتٗرهتذٓاجتًتحٔتاجتمتٍ٘ٓ.جتكتاُ٘رجتطتاذر١جت.جتملجتٙلتّجتجتجتجتجتجتجتجتجتٙـٚحجتبـت٘تجتاتايجتجت

ٗرهتتذٓاجتطتت٣ٚاع جتٗكاُتت جتٗرهتتذ ٔاجتًتتا ضريجتاوتتٟجت ٚتتذجترحلٚتتاٝجت.جتً تتٟجتصًتتّجتاوتتٟجتٓتتزٖجتجت

جت ٘فٚت جتٗرهتذ ٔاجت جتجترارذرث.جتكاُ جتٓٛجتً جتإر٘ ٔاجتٗهر٘ر ٔاجتٗكؤٍجت تذجتكتاٗرجت.جتجتجت

 ٘ جت ٚتضٜجتدْٗجتهٙ تاع.جتهًتاجتٗٗ تشصجتفقتذجتاتادجتإىلجتإُلوت ر.جت غتريجتكتىجتػت١ٛجتٗكتاْجتجتجتجتجتجتجتجتجتجتجتجت

رهغشفتتٞجتًت ًوتتٞجتكتتىجتجت جتاوٚتتٕجتهْجتٙشرتتىجتًتتّجتٗلِتتٕجتكبقٚتتٞجترهِتتاغ.جتهجاهتت جتُعشٓتتاجتجت

 ِعفٔتاجتًتّجترهغبتاسجتًتشٝجت جتراطتب٘عجتٗٓتٛجتجتجتجتجتجتجتجتهػٚا٢ٔاجترمل ه٘فٞجترهيتجتظو جتطتِ جتاذٙتذجتجت

جتٓزرجترهغباس؟جت تظا١يجتباطتغشربجت:جتًّجتهّٙجتجا١جتكى

سمباجتهّجتٙتظِٟجتهلتاجتهْجت تش٠جتكتىجت وتمجتراػتٚا١جترهتيتجتههفت جتٗج٘دٓتاجتٗرهتيتجتملجتجتجتجتجتجتجتجتجتجتجت

حتوٍجتًٙ٘اجتباُفـاهلاجتأِاجت.جتٗملجت ظتط جتراليجت ومجترهظِ جتهْجت لتؼفجترطتٍجترهتمجتجتجت

رهلتتآّجترهتتزٜجتاوقتت جتؿتت٘س ٕجترملـتتفشٝجتاوتتٟجترغتتذرسجتفتت٘قجتراس تتّجترمللظتت٘سجتإىلجتجتجتجت

جتجتجتكتبت جتاجتىجتبوظتذجتجتجتجتجاُ جتره٘ا٘دجترملطب٘اٞجتباحلاجترملوتْ٘ جتٗرهتيتجتجت جتًاسجشٙت جتًتاس

هدك٘نجت.جتهقذجتكاْجتؿذٙقاعجته٘رهذٓاجتًِزجتهٙاَجترهذسرطٞ.جتكاْجتٗرهذٓاجتٙوقتٛجتابتاسٝجتجتجت

جتدًباهٚٞجتكوٌاجتاشضجترهـ٘سٝجتاوٟجتهرذجتصر٢شٕٙ:

جت"ٓزرجتٓ٘جتًٚوب٘سْجترحلاهٛ".
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كاُتتت جت تتتذجتٗرفقتتت جتاوتتتٟجترهلتتتشٗب جتٗ تتتشنجتٗلِٔتتتا.جتٓتتتىجتكتتتاْجترهتتتمجت تتتشرسرعجتجتجتجت

 جتٗلِٔتاجترملت ٠ٗجتٗرهطاتاَجتجتجتجتجتالجترغتاُب جت.جتراًتشجتًتّجتكتجتجتجتجترلٌٚاع؟.جتراٗه جتهْجت ذسغ

ِّ راي جتٗهٗه٣مجترهزٜجتاشفتٍٔجتلت٘ريجترٚا ٔتاجت.جتبتاهطب جتكتاْجتاوٚٔتاجتهْجت اٌتىجتجتجتجتجتجتجتجتاوٟجته

جبذجتط٘ر١جت جترملِضيجتهٗجت جترهاٌى.جتًاررجتطٚق٘يجتأِتاجترهِتاغجت جتًلتاْجتاٌوتٔاجترت جتجتجتجتجتجت

ٙلتؼفْ٘جتٓشٗبٔاجتًت جتاؼتٚقٔا.جتٙتاجتهلتاجتًتّجت!ا تٞجت جتسمبتا.جتٗطت٘حجتٙؼتغىجتهرتذجتًتاجتجتجتجتجتجتجتجتجتجتجتجت

رهؼا شجتاّجتلشٙتبجترإلاتالْ.جتٙتاجتهظتشٗسجتر ُظتٞجت افتاْجترهتيتجتكاُت جتدر٢ٌتاجتجتجتجتجتجتجتجتجتجتًلأُاجت

جت تف٘قجتاوٚٔاجت .جتراؿٞجت جتر ٘سجترهِاغ.

جتر ُظٞجتٓٚىجت جتهدجت شْٗجتٓؤد١جترهظٚذرتجتِٙتعشْٗ؟

جترغٌايجتٓٚى.جتًّجتف ومجت.جت بذٗجترٚ٘ٙٞجت.جت جت اٙٞ

جتسحجتدً٘ااجتمجٞ. زجتملجت

 جت وتتمجترهتتبالدجترهباٚتتذٝجترهتتيتجتبا تت جتٗلِٔتتاجترغذٙتتذجتهتتّجت اتتٚؽجترٚا ٔتتاجتكٌتتاجتجتجتجتجتجتجتجت

ااػتٔاجت جترهظاببجت.جتِٓانجتطتلْ٘جتطٚذٝجتًتضٗجتٞ.جتطتتلْ٘جتإٙفوت جترهتيتجتٙااًوتٔاجتجتجتجتجتجت

رهِاغجتبار رَ.جتهٚعجتكٌاجتكاُ جتهًٔاجت ااًوتٔا.جتٗس تٍجتهُٔتاجتلتاٗصتجتطتّجترهتاطتاٞجتجتجتجتجتجتجت

فقتاْجت وبٔتا.جترت جتجتجتجتاؼشٝجتكاُ جت ؼاشجتهرٚاُاجتباخل٘حجتًّجت اِٚفجتٗرهذٓاجتفٚتضدردجترجت

كاُ٘رجتٙ اشاْ٘ جتملجتٙلّجتٗرهذٓاجتٙضٗسٍٓجتكٌاجتكاْجتٙفاىجتً جتإسُظ جتٗٓاسٜ جت

ُتٕجتهتّجتٙفاتىجتػت٣ٚاجتاجوتٔاجتبتىجتجتجتجتجتجتجتذجتبذهجتبتٔذٙذٓاجتًؤرشرع.جت تايجتهلتاجتإجتجتجملشدجتهُٔاجتبِ  جتٗ 

اجىجترالشجتٗرهذ ٔا.جتملجتٙاذجتِٓانجتهرذجتٙٔتتٍجتحلٌاٙتٔتاجت جتاْجتإسُٚظت جت تذجت ت٘ جت جتجتجتجتجتجت

هلِٚظٞجتهِؼاطجتلاسٜ.جتكاْجتٓتاسٜجتمي تٛجتٗ تتٕجتجتجتجتٗٓاسٜجترهزٜجتٙاٌىجت جتحت ريجتر

 جتهًاكّجتًتفش ٞجتًّجترهبوذٝ.جتباإلضافٞجتإىلجترهمجتفقذجتبذهجترهـشرعجترملظتتٌٚ جتاجتىجتجتجت

ٔاجتػوِات جتٗكاْجتٓاسٜجتٙشطىجتإهٚجتٞرملايجتهٙاَجترهظب .جتهقذجتدفا جتكىجتًاجتمتومجتطبا

ًتاجتجاتىجتجتجتجتًاجتٙقذسجتاوٕٚ.جتهًاجتٗرهذٓاجتفلاْجتٙتٌٔٔاجتبٔذسجترملايجتدْٗجت فلريجت جترهتم جت

ٔتتاجتهٜجتػتت١ٛجتٗ وتتمجتكاُتت جتًؼتتلوتٔا جتفٔتت٘جتٚهإًتتشجتًؼتتلوٞجتاُتتٕجتملجتٙشطتتىجتًتتّجترا

ٙبزيجتجٔذرجتكبريرعجتهوحـ٘يجتاوٟجترملايجتٗهّجتٙ ٚ جتمثشٝجته اابٕجتاجىجتػ١ٛجتدجتجتذ٠ٗجتجت

ٙتتَ٘جتطتتب  جتهلِتتٕجتهاطآتتاجترملتتايجت جتُٔاٙتتٞجتراًتتش جتجتجتجتجتهتتٕ.جتٗ تتذجتهطتتا١جترهتـتتشحجتررتجتجت

رتذ.جتكتاْجتاوٚٔتاجتهْجتجتجتجتٗط هلاجتإْجتكاُ جت شٙذجتهْجت ؼ ٜجتلااًتاعجتاجتىجتاؼتا١جتٙتَ٘جتراجتجتجتجت
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 ٔتتتشعجتإىلجترهظتتت٘قجتراًوتتتٞجتسفعتٔتتتاجترهظتتت٘در١جتٗٓتتتٛجت ؼتتتبجتلشٙقٔتتتاجتاتتتاجترهؼتتت٘رسعجتجتجت

رمللتعتتٞجتباهِتتاغ جتنتتٍجت اتت٘دجتإىلجترملِتتضيجتسٌوتتٞجتباملؼتت ٙات.جتكاُتت جت بتتزيجت ـتتاس٠جتجت

جٔذٓاجتهتحافغجتاوٟجتمتاطمجترهاا٢وٞجتٗه اٟجتره٘هذّٙجترهوزّٙجتٗ ات جت ِؼت٣تٌٔاجتاوتٟجتجتجتجت

بؼلىجتًِتتعٍجتًٗأٌتاجتٗجبا ٌٔتاجترهغزر٢ٚتٞ.جتجتجتجتجتٗهٚزٓباجتإىلجترملذسطٞجتجتاا قٔا جتهٚلار

رشٗجٔتاجتًتّجتٓتزٖجترحلاهتٞجتملجتٙت نجتهلتاجتإدجتجتجتجتجتجتجتجتكاْجتاٌالجتػا اجتٗرٚاٝجتؿابٞ جت ريجتهْ

كتاْجتجتػمجتهْجت لتؼفجترٚاٝجتهرش٠جتً جتفشرُم.جترهش بٞجتباها٘دٝجتإهٚٔا.جتكاُ جتاوٟجتٗ

سبجتٕجتاوتٟجتًتقجت تاجتجتجتٗسبٞ.جتكتاْجتاوٚٔتاجتهْجت شرفقتجتجتجتجتلٚباعجتهوغاٙٞجتٗكاْجتِٙ حجتسج٘هٞ 

ًِضهلتتا.جت تتزكشتجتجتجتصٗجتتٞجت اتتٚؽجتًاتتٕجت جتبٚتتُ٘عجتخٙتتشغجترٚتت جتٙقتت جتجتجتجتجتجتهٚوتتٛجتهتلتتْ٘جتجت

هقا١ٌٓاجتراٗي.جتكاْجتٙقطّجتًِضدعجتاوٟجترهطشٙتبجترهش٢ٚظتٛ جتٗكاُت جت تضٗسٖجتِٓتانجت.جتجتجتجتجتجت

رتتذثجترهتتمجت بتتىجتهطتتابٚ .جتكتتاْجتٙقتتفجتاِتتذجترهب٘ربتتٞجتًاتٌتتشرعجت باتتٞجتمتٚتتىجتإىلجترخلوتتفجتجتجت

 اسكتتٞجتػتتتاشٖجتقحتتت جتًقذًتتتٞجتسهطتتتٕجتِٗٙظتتذيجتفتتت٘قجتٗجٔتتتٕجترهاُٗتتتضٜ.جتهقتتتذجتجتتتا١جتجتجت

جتهٚتااسفا.جتراتادجتهْجتٙقابؤاجتراسججترملتاجشجتكىجتًظا١جتٗٙتش٠جتًِضهلتا.جتهرتزٓاجتجتجتكالٌٓاجت

جتجت ٗػتاشتجتبتاحلب٘سجتأُتاجتجوظت جت جترغتض١جت تريجترملت ه٘حجتًتّجتجتجتجتجتجتجتجتجتجتهشؤٙٞجترهفتتاٝجترهبٌ٘ٓٚٚت

رملظشحجت.جتكاْجتً٘هااعجتجتذرعجتبامل٘طتٚقٟ.جتٗ ِتٟجت وتٚالع.جتهدسنجترهِتاغجتبت ٍُٔجتٙتغتاصهْ٘ جتجتجتجتجتجتجتجت

بتاحلشججت.جتراتتادجتهْجتِٙادٙٔتاجتبت٘بِٚضجتجتجتجتجتٗر جت ِٟجتاّجترهفتاٝجترهتيتجتحتت جترهبحرتاسجتػتاشتجتجتجتجتجت

هٚ رتتزجتراًتتشجتلاباتتاعجتجتتذٙاجت جتبتتاد جتراًتتش.جتإْجتحتتت٘يجترهاال تتٞجتًتتّجتؿتتذر ٞجتإىلجترتت جتجت

ػ٣ٚاعجتًّجترإلناسٝجت جتجِبا ٔا.جت!ىجت جتجابتتٕجترلاٙتاتجتاتّجترهبوتذرْجترهباٚتذٝ.جتجتجتجتجتجتجتحتٌى

 جتبذرٙتتٞجترٚا تتٕجترٚتت جتاٌتتىجتاوتتٟجتًتتقجترهظتتفِٚٞجتًقابتتىجتجِٚتتٕجتٗررتتذجت جتجتجتكتتاْجترهتتم

ِتتذرجتاوتتٟجترتت.جتخدْجت.جترتتذنٔاجتاتتّجته تتا١جترهظتتفّجترهتتيتجتاٌتتىجتاوتتٟجتجتجتجترهؼتتٔشجترتتاسججتك

هرآاجتٗجتًتِٔا جتٗه ا١جترخلذًاتجترملختوفٞجت.جتكاْجت ذجتهحبشجتاِذجتً ٚبجتًاجالْجت 

جتاّجترهبِتا ُ٘ٚ جترهشٓٚب جت.جت ايجتإُتٕجتطتق.جتاوتٟجتسكبتٚتٕجت جتبتُ٘عجتخٙتشغجتجتجتجتجتجتجتاع ــ

اجتًتّجتكتىجتجتجتهق ا١جتإجاصٝ.جتباهطب جتكاْجتٗرهذٓاجت ذجترشًٔتجتجتٗهُٕجته ٟجتإىلجترهبوذجترهقذٍٙ

جتػ١ٛجتميلّجتهفتاٝجتهْجتحتتاجٕ.

رهـتتبٚٞجت.جتكتتاْجت تتذجت ؼتتاجشجتًتت جتفشرُتتمجتررتجتٙتتَ٘جتجت تتاي:جتهاتتشحجتٓتتزرجترهِتت٘عجتًتتّ

هِٚتٔٛجتراًشجتبٔاجتإىلجتًقابوٞجتربٚبٔاجتطشرعجت.جت تشقجترهؼتاسعجت جتظتالَجتدرًتعجتحبٚت جتملجتجتجتجتجتجت

رابٚ ت جترملتتذهٚ جت جتر تِٔاجت جتهرتذٌٓاجته٘رهتذٓاجتجتجتجتجتجتجت اذجت ش٠جتػت٣ٚاعجتطت٠٘جترحلتشف جتجتجت
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كاُتت جت ف تتىجتإسُظتت  جتهلِٔتتاجتكاُتت جتحتتت جتٓتتاسٜجتهٙ تتا.جتهقتتذجتجتجتٗر رتتشجتهلتتاسٜجت.جت

 جترهف ٝجترارريٝ جتٗدرع جتهُٕجتباتجتقتاجٔتا جتهتزرجتجتجتجتهؿبحجتٗرهذٓاجتلااِاجت جترهظّ

كاْجتهطٚفاعجتًأاجتاوٟجترالحجترملاضٛجت.جتًِزجتصًّجتل٘ٙىجت فجتاوٚٔاجترلاٙتٞجترهؼتبحجتجتجت

 ٔاجت.جت بتىجتٗفتاٝجتٗرهتذجتجتجتجتٗهلأٌاجترهؼ٘ر١.جتًاصره جت زكشجت ومجترهِضٓٞجترهتيتجتضتٌتٍٔجتًاتاعجتجتجت

 تتزكشتجتكٚتتفجتراتٌتتشجتٗرهتتذٓاجت باتتٞجتٗرهتتذ ٔاجتهٚ تتحمجترالفتتاي.جتكتتاْجتره٘ تت جتجتجتجتجتجتجتجت

مي تتٛجتبظتتشاٞجتهلِٔتتاجتظوتت جت تتشبجترهِافتتزٝجت ظتِؼتتبجتسر٢حتتٞجترهلشٙتتتْ٘جترملغتتا جتجتجتجتجتجتجتجت

ٗ ـغٛجتإىلجتًاضٗفٞجتهس تّجتًِباثتٞجتًتّجتُٔاٙتٞجترهؼتاسع.جتػتاشتجتبِفحتاتجت شٙبتٞجتهلت٘ر١جتجتجتجتجتجتجتجتجتجت

ٓاجتهوحفتاظجتاوتٟجتجتجت ومجترهوٚوٞجتفقزجتركش ٔاجتب٘اذٓاجته٘رهذ ٔاجتب ْجت بتزيجت ـتاس٠جتجٔتذجتجتجت

متاطمجتراطشٝجت.جت زكشتجترهوٚوٞجترارريٝجتملشضجتٗرهذ ٔا.جتكاُ جت قٍٚجت شٙبٞجتًِٔاجت جت

رهغشفٞجترملعوٌٞجت جترغاُ جتر رشجتًّجترهـاهٞ.جتٗ جترخلاسججتهؿتغ جتإىلجتٓت٘ر١جتإٙطاهٚتاجتجتجتجت

جتبِٚظات.جتٞٙذٖجتطتجترهل٣ٚ جتباذجتهْجتلو جتًّجتااصحجتراس ّجترهزٓابجتٗ 

.ٗبٌِٚاجتكاُ جت تتزكشجترٚتاٝجتهًٔتاجت.جتهاِت جتجتجتجتجترإلٙطاهْٚ٘جترهظفوٞجت ادًْ٘جتإىلجتِٓاجت

ٗٓٛجت شددجتجت ومجترهف ٝجترملو٣ٚٞجتباهت حٚاتجترحلٌقا١جترهقشٙبٞجتًّجتًّجترغِْ٘جتٗرس اؼ 

هٗ فتٔاجتً٘جٞجتسا جتًفاج٣ٞجتجاوتتٕجت قت٘يجتهِفظتٔا:جتاوٚتمجتجتجتجتجتجت()دٙشفْ٘جتطريْٗجتدٙشفْ٘

باهلشٗبجت.جتطِٚقزجتفشرُمجترٚا ٔا.جتطٌِٚحٔاجترحلٚتاٝجت جتٗسمبتاجترحلت جتهٙ تاع.جتهسردتجتهْجتجتجتجتجت

اٚؽجتهٙ ا.جتملاررجتحتشَجتًّجترهظاادٝجت.جتًّجترقٔاجتهْجتحتٚاجتطاٚذٝجت.جتطِٚقزٓاجتفشرُمجت.جت 

جتطٚ ٌٔاجتب جترسرإٚ.جتطٚح ِٔا.

ٗ فتت جت جترةطتتٞجتاِتتذجترغتتذرسجترهؼتتٌاهٛجتبتت جتمجتت٘عجترهِتتاغجترهتتيتجت ؼتتبٕجترملتت٘ج.جتجت

هًظمجتبٚذٓاجت جتٗهدسك جتهُٕجتكاْجتٙتحذثجتإهٚٔا.جتٙقت٘يجتػت٣ٚاعجتاتّجترهابت٘سجتًلتشسرعجتجتجتجتجتجت

رغِتت٘دجتميوتتؤْٗجترةطتتٞجتٗقٌوتتْ٘جتهكٚاطتتاعجتببِٚتتٞجترهوتتْ٘جت جتجتجترحلتتذٙ جتًتتشرسرعجت.جتكتتاْ

ٗميشْٗجتًّجتب٘رباتجترحلعا٢شجتره٘رطاٞ.جتةت جترهلتوتٞجترهظت٘در١جتهوقتاسبجت تذدٝجتاِتذجتجتجتجتجتجتجت

جذرسجترهشؿٚفجتً ا١ٝجتباضجترهؼ١ٛ.جتملجت ِبعجتببِ جتػفٞجتفقذجتػاشتجتباهادجتٙتظوىجت

جتجتجتجتجتجت إجيتادجتجتجتإىلجتجظذٓا.جتهرزتجت ت شعجتإىلجترهللجتهٚفتتحجتهلتاجتهبت٘ربجتس!تتٕجتٗهٚاِٚٔتاجتاوت

جتخمشججتحلاهتٔاجترهاـٚبٞجت.
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هلوبجترهقاسبجتؿتافشٝجترضِٙتٞجتل٘ٙوتٞجت جتره تبابجت.طتتزٓ جت تذرع.جتطتتلْ٘جتًت جتجتجتجتجتجتجتجتجت

فشرُمجت جتاشضجترهبحشجتًتحٔٞجتمت٘جتبٚتُ٘عجتخٙتشغجت.جتًتاجت تضريجتًت ددٝجتباتذجتكتىجتًتاجتجتجتجتجتجتجتجتجتجت

فاوٕجتاجؤاجت.جترا  ٔاجتُ٘بٞجت ثٚاْ جتٗسرر جت تٌٍجتؿالٝجتؿاًتٞجتٗ وبٔاجتخيفبجتبؼتذٝجت.جتجت

ٗرٚتىجتإهٚٔتاجتهْجتمجٚت جتحبتاسجترهاتاملجتحتتٚ.جتبقوبٔتا.جتكتاْجتجتجتجتجتجتجتجتجتػاشتجتبٚذجتحتتٜ٘جتٙتذٓا.جتجت

جتجيشٓاجتإهٚٔا جتٗٙغش ٔاجت.جت ب  جتبلوتاجتٙذٙٔاجتاوٟجتدسربضّٙجترذٙذٜجت.

دجتدجتدجت.جتًظتحٚىجتهْجتمتظمجتٙذٓاجتبقب ٞجتًّجترذٙذجت.جتؿشخجتجبِتْ٘جت جتاتشضجتجتجت

جترهبحشجت:جت

جتإٙفو جت

جتإٙفٛجت

.جتكتاْجتجتٓشعجتروفجترحلاجضجتُٗادرٓاجتب ْجت وحبجتبٕجت.جتهدرستجتٗجٔٔاجترهؼار جتإهٚتٕجتجت

جتطوبٚاعجتكحٚ٘رْجتًٚ .جتملجتٙلّجتهذٙٔاجتهٜجتدهٚىجتاّجترحل جتهٗجتره٘درعجتهٗجتردا رح.

جت

 رُتٔ 

جت
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َقددداءتدددح٘اءية ّحّٙدددٕءاليهءيددددٖءيرجًاِددداياءيخلحاتّدددٕءي ج  ددددٕء  دددُٔءي  دددج  ءءءءءء

َي سجّ ٘ءَي سجحُيذءموءأتلءإحلحقء عضءيربدايىءيرصدريةٔءأَءيربدبةٔءيرد ء ءءءء

متجدد ءقدُٔءفحةّدٕءردداةح ءيدوء داَليحءَأايادًّحء حرداَ ءندح بٕءيرهةدُذءَير دُٔءءءءءءءءءءءء

ِخءَمددوءأ هايددحء أددّاءير  حةددٕءءءَيهلّ هددٕوءَيثم دددٕءفدد ةٔء أددادًحءأ دداي ءيرجددحاءءء

يثسبحنّٕءيفء  لءأمهِبحءيجلهُ ّٕء أدب ءير دُٔءيثسدبحنّٕءي سدجع حإِءَير  دح٘ءءءءءء

يدددٖءا حةددحاءير ددعُاءيردد ءي جدجًددحءأَء هحّجًددحوءَإ دد  ءير  حةددٕءيثسددبحنّٕءيفءءءءءءءء

مبحنًحوءَفذر ءيحلح ء نيءسّطهاءيرّح حىءيدٖءيرصنيءَفُاِدحوءَمدحء دا ءءءء

هِ ّحوءيربُنريُ(ءيفءأاهح٘ءي  ج  ءيرريه ْءرد حأءيثةهِ ّٕوءيفءأةهِ ّحء)تهُاءأة

ءَمحء ا ءيفءيهلهاءيفءأاهح٘ءي  ج  ءيرربِطحنْ..ءإخل.

 أسباب الظاهرة 

قحمتءير  حةحاءيفءيذٍءيربدايىءير ء عهاتءردظدمءَيحملُءَيةقصدح٘ء دهلياءءءء

لءإ ّددح٘ءةعدلءا حةّدٕءمهحي دٕءرجُتًدحاءي  دج  وءَمهحةّدٕء هطد،ءير دُٔوءمدوءأتدءءءءءءءءءء

يردريٕءيثنّدٕءردب لءي هبُ ٕء ح  ج  ءَيخلحاعٕءر ُٔءيهلّ هٕءيخلحاتّٕوءَ عد ءء

يرددثي وءَيرعددحلياوءَيرج حرّدداءيردد ء صددد ءقددُٔءير ،صددّٕءيرُةهّددٕوءَ عدد اءقددُٔءءءءءء

ير عُاءير ُمْوءَ ذر ءةإىءمةًُمءية ّحّٕٙءيفءيثلاءِج حةعءمعءمةًدُمءيره دح ءءء

مدوءأتدلء عد ءيردهَوءيرُةهّدٕءَير ُمّدٕءفدْء ءءءءءءءءءيرُةينءي هحيضءر ُياءي  دج  ء

ءِصةءةعلءيحملُءَيةذي ٕءَيقعحه.

َملء بوءية ّحّٕٙءيفءيثلاءيةِهرهآءسُٗءيةةدحاءيرعدحمءير حيدأءرده دح ءءءءء

ير عيبءيفءمُيتًٕءحمُءيردريٕءيةِهرهإِوءَإمح ٕءيردثي ءيةِهرهدآءي ج  دلء دحثلاءءءءء

َيرج حرّددداوءَيثيدددهيتوءَيرجصدددُاياءءءءير دددعيبوءَيرةهدددُىءيةِهرهاِدددٕوءَيرعدددحلياءءء

ءيخلحنٕء حر ،صّٕءيةِهرهإِوءَموءامءيخلحنٕء حجملج عءيةِهرهآ.

 املضمون 

ظًهاءيحلهفٕءية ّحّٙدٕءيةِهرهاِدٕءيفءير  حةدٕءيةِهرهاِدٕءيفءأَيلدهءير دهىءءءءءءء

يرجحسعءي هءَ ايِٕءير هىءيرع هِووءَياةتءم لءغةيحوءإىلءإ ّح٘ءيرةوءير دعيبءء

رثي ءير عيبءيةِهرهآءير اِموءمبحءيفءذر ءيثم ح وءَيحلبحِحاوءَيثسحةةءَي
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َير صدد وءمددوءأتددلء ةظًددحءَن ددهيحءيددربءقُيردد ءَنددّ ءأل ّددٕءتاِددأءمددوءأتددلءءء

يحلةددحظءيدددٖءيُِددٕءيجملج ددعءيةِهرهددآءَلصُنددّٕءير ،صددّٕءيةِهرهاِددٕوءَقدداءءءءءء

ٓوء صدداااءيددذٍءيحلهفددٕءية ّحّٙددٕءيةِهرهاِددٕءَيتًددٕءيره ددح ءيرددُةينءيةِهرهدداء

َمهٌءيره ح ءيرأّحسْوءردحةحظءيدٖءَ أءيرثياءَيهلُِٕءَيجملج عءيةِهرهآءيوء

ةهِدد،ءيحلةددحظء حردريددٕءيةِهرهاِددٕوءَي يجدد ياء ًددحوءَقدداءةحربددتءية ّحّٙددٕءيثل ّددٕءءءء

رد  حةٕءيةِهرهإِءحببمءَةينءقحلاءيدٖء ع ءيرثي ءيةِهرهآوءَمححِدٕءيردريدٕوءءء

حرّددداوءأٓءأىءيحلهفدددٕءية ّحّٙدددٕءيةِهرهاِدددٕءءءَيرةهدددُىءير دددعبّٕوءَيرعدددحلياءَيرج ء

ءةحربتءيربءأل حًٙحءَمةبهًِحء حسج   ءإِهرهاي.

مدوءأ دهاءمدحءليددتءإرّدٌء هفدٕءية ّحّٙددٕءيةِهرهاِدٕءيفءيثلاءَير  حةدٕءلددد،ءءءءءءءء

ير ،صّٕءيرُةهّٕءيرد ء عدربءيدوءير ُمّدٕءيةِهرهاِدٕءير حٙ دٕءيددٖءيهحندهءيردريدٕوءءءءءءءءءء

رج حرّدداوءَقدداءأسددً تءيددذٍءية ّحّٙددٕءيفء عدد ءءءءَيرجددحاِخوءَيرددثي وءَيرعددحلياءَيء

َلددد،ءص،صددّٕءإِهرهاِددٕءهلددحءقددُٔءيثسددطُأءي  ددبدٕءمددوء  ددحةهءيهحنددهءيرُيقددعء

َيخلّددح ءيفء،ىوءَقدداءأَتددااءيددذٍءيحلهفددٕءأل ددحهءإِهرهدداِحهءتاِددايهء  ّدداٍءيرددهَوءءءءء

يةِهرهاِددٕءيحل ّ ّددٕوءأٓءيربعّددأءيددوء ددااةياءير  حةددحاءيثلددهٗوءَيفءم ددامجًحءءءء

ٕءيةنبدّ ِدٕءَمدحء ًدداتءإرّدٌءمدوءيّ هدٕءَسددّطهٔءيددٖءيجملج دعءيةِهرهددآءءءءءءءءير  حةدء

ءَ حر ُٔءيرعأبهِٕوءَيرأّطهٔءيرريحمشٕ.

َقاءجنحتءيحلهفٕءية ّحّٕٙءيةِهرهإِءيفءن هءمعظدمءيثي دح ءيةِهرهاِدٕءءءء

ي ً ٕءير ءيهةًحءيرعدحملءأعدعوءمدوءاَيلءيدذٍءيحلهفدٕءيرببدحاءيردذِوءأسدً ُيءءءءءءءءء

ُء قٕوء جطددُِهءيثلاءيةِهرهددآءَإ ددهياٍءإىلء ّدد ءيرُتددُلءيدددٖءءءءَ ةعحرّددٕءغددةءمأددب

يردددهغمءمدددوءيحملدددحَ اءيةنبدّ ِدددٕءي جبدددهأءَيرايٙ دددٕءرط ددد ءمعدددحملءير  حةدددٕءءءء

ءيةِهرهإِءَةْءيهلُِٕءير ُمّٕءرد ع ءيةِهرهآ.

 رواد الظاهرة 

مددوءأ ددهاءاَيلءيحلهفددٕءية ّحّٙددٕءيةِهرهاِددٕءتددُىءمّدهاددُىءسددّه ءيربح دد ءء

(ءَِعدداءايددّمءيحلهفددٕءية ّحّٙددٕءءءء1191ء-1781ِهرهددآءير ددًةء)ءي أدده ْءية

يةِهرهإِءَ حي ءيثلاءيةِهرهآءيحلاِ ءيفءمُيتًٕءير  حةدٕءيةنبدّ ِدٕوءَقداءءءء
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متّ ءمأه ٌء حر اأءيدٖءم جءيرُيقعْء حرهَمحنأْوءَموءأيدمءمأده ّح ٌء دااةيهءءءء

ه دْ(ءَقداءيدااءءءءَصًهٔء)ايفبُءيربحده(وءَ)لِدهلٓءذياءيث د يى(وءَ)يردعدُاءيرريءءءء

يددذٍءي أدده ّحاءمددوءف سددّبّحاءي أددهوءيثَاَ ددْءي عحنددهء أددب ءتُل ًددحءءءءءءء

َأي ّجًحوءَِعُلءيرة لءإىلءير حيهء ّج ءي هحنهءردحهفٕءية ّحّٙدٕءيةِهرهاِدٕءءء

ءيفءيفج حتءأي ّٕءسه ء عاءرع ءلَاءي هَجء أه ّح ٌءيفء حاِ .

ٕءء أِ دددحهءيربح ددد ءي أددده ْءءءَمدددوءاَيلءيدددذٍءيحلهفدددٕءية ّحّٙدددٕءيةِهرهاِددد

(ءيردذٓءيدححء ّدحٔءذ ءَة دهءءءءءء1191-ء1779يةِهرهآءير ًةءسدنيءأَفّأدْء)ءء

َمطددحالٔءَ  ددهِاوءة دداءي ددلءيفءيحلةهِددحاءيفءماِهددٕءل دددووءَيددححءيفءيث ّددح٘ءءءء

يةِهرهإِءيرة ةٔوءردذر ءتدح٘ءمأده ٌءرّعدربءيدوءيدن ٘ءيرهدحاءيرة دهي٘ءصدعُايمءءءءءءءءءء

 ّح ًمءي هذَ وءموءأيمءأي حردٌءي أده ّٕء)ظدلءءءء حرُةهّٕوءَ ُقًمءإىلء ريّةءَيقعء

قح ددددلءحمددددثت(ءَ)تُنددددُءَيرطحيّددددٕءي ّحَمددددٕ(وءَ)يحملددددهي ءَيرهاددددُم(وءَمتجددددحاءءء

مأه ّح ٌء حةنطبحيّٕءَيرهمُاءَيخلّح وءأ طح ءمأه ّح ٌء أطح٘ءَأقُِدح٘ءيفء،ىءء

ثنًدددمءفدددحنُيء ءِةهةدددُىء ًدددُِجًمءيرُةهّدددٕوءَفدددهيمجًمءير ،صدددّٕوءمتأددد ءءءءءء

ي حافأْءَليةعءيهٌءةدُي ء ّح دٌوءَيدذيءمدحءتعددٌءقهِبدحهءمدوءءءءءءءءءأَفّأْء ةبهٔ

ءيحملءيرة هي٘ءنحيّ ءيوءأنٌءَي اءمهًمءَمي دًم.

-ء1791أِ دددحهءمدددوءاَيلءيحلهفدددٕءية ّحّٙدددٕءيةِهرهاِدددٕءير دددحيهءِجدددّ ء)ءء

(ءَيرددذٓءِعدداءمددوءأيظددمءصددعهي٘ءيرعددحملوءَرددّ ءمددوءأيظددمءصددعهي٘ءإِهرهددايءءءءء1191

اىءةددثٔءمددوءيردد مووءيددحلءإىلءل دددوءرّنسدد ءَ ددايحوءَردداءيفءل دددووءَيددححءيفءرهدد

وءَغدددايءقحٙدددايهءردحهفدددٕءية ّحّٙدددٕءرددد لاءءءءء1711)مأدددهوء، دددْ(ءير دددًةءسدددهٕءءءء

يةِهرهآوءن هءأف هءموءمحٕٙءفجدحاءمهًدحءسدجٕءلَيَِدوءصدعهِٕوءَمأده ّحاوءءءءءءء

َلايسددحاوءَم ددح اوءَ ددهي ءصددعيبوءفددحىءنددح  ء ددااةءفددبةءيدددٖءيددالءمددوءء

ءمجًمءير حيهءيثمهِبْءي ايء حَنا.صعهي٘ءَمأه ّْءأَاَ حوءَيفءم ا

ر دداءأسددً تءيحلهفددٕءية ّحّٙددٕءيةِهرهاِددٕءيفءيثلاءَير  حةددٕءيفء ُفّدداءءءءءء

ير ،صّٕءيةِهرهإِوءَيهلُِٕءير ُمّٕءرد ع ءيةِهرهآوءف حءأاهاءيفءير  حةحاء

ءيرعح ّٕءيثلهٗءموءأتلء ع ءمةًُمءية ّحّٕٙءيفءير  حةٕءَيثلاءَيرةهُىءيحمٕ.
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 ٔمتٗس الكاتب ئرٔاٖاتْ اليت تثطدثر ندَ وثٍٖثدْ طاشدلٍإها ٌٔاشدّا ودسٖ        

الدكررٖاح اررتالدٛ ئااودارَ ٔااظدٗاٞ،      غاار الٍصٗاُ نَ تارخيّا، ٔوصثعٗثا 

ٔرأٌددْ ر رٔاٖاتددْ صبثىعددٛ ٖددرٔٙ ضكاٖثددْ الدديت تثادداآلخ وددخ ضكاٖدداح ا  ددرَٖ  

، ر شرد ٍٖصسْ حبصب وسازْ اشباؿ ٔؤُ  رص، ندَ اااداا الثامٗثٖدٛ    أضٗاٌا 

نددرع ئددْ ٔمتٗددس وددَ   لددْ  رىددا متٗددس   ارثعددارع نمّٗددا، ٔئددكلأ ظددكن أشددمٕئا  

ازبر٠ٖددٛ ر الددثعا  نددَ ضاددٕ  امٌصدداُ ناوددٛ، ٔؤداٌثددْ زددراٟي مبٕاقفدْ الصٗاشددٗٛ  

امئادٚ اليت قاً ئّا ازبٗغ العدىاٌ٘ ؤئاُ اسبرة العارٗٛ اأىل، ٔتمدأ انٌثاداداح   

أواً احملكىٛ الرترٗٛ ئثّىٛ  اليت ؼىج نٍّا رثاة تررٗا زعمثْ ٖاف ٔضٗثا 

امندد ً نمٗددْ ردداُ  ؤِاٌددٛ ااوددٛ  ٔلكددَ ٌٗمددْ لمسدداٟسٚ العارٗددٛ ٔتصددمٗ  أـددٕاٞ      

ئإضراص الصملاح ر طأٌارٚا ٔؤٖااع نإئاح الصسَ اليت راٌج ترتئدؾ   رفٗ  

 دُٔ وٍاعض وَ ئْ، عاث ؼار ظبي اادة الرتر٘ ارعاؼر 

 

ٔر وعرض ضثٖدٍا ندَ أٔه راتدب تررد٘ ٍٖداه طٌٕئدنا ٌعدن ؤىل أُ ظدانر        

ارعددددرٔع ئددددثٔرٓ اادئدددد٘  2091دددددد  2091تررٗددددا الكددددان طٌا(ىددددج ضكىددددجا 

 2001ددد   2021ٔالصٗاش٘ مل حيظ ئّا، ركلأ الكاتب الرتر٘ طنسٖس ٌٗصنيا 

ؼددداضب امٌثددداص ال سٖدددر ر صبدددانح الرٔاٖدددٛ ٔالاؽدددٛ ٔارصدددرضٗٛ ٔارىٗدددس ئأدئدددْ   

امٌصاٌ٘ الصا ر مل ٍٖمّا أٖفدا ، رغدي أُ اادٖداني ٖصدثطااٌّا ندَ زدثارٚ  ٔرمبدا        

َ مل تصددانثِىا ر ٌٗددن ازبدداٟسٚ الدديت تثٍدداق  وددخ ارٕاقددف الصٗاشددٗٛ لمىددكرٕرٖ

تٕزّاح طٌٕئنا آٌكاك، ئعكض وٕقف طئاوٕ ا الكٙ شانثٓ اٌثادادٓ لمىصدكٕح   

 نٍْ ر دني ترظٗطْ لمساٟسٚ اردنٚ لمسثه 
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(1)13)الكتاب كشف لُ معنٓ ًجٌدِ( ص 
  

 

أضصددَ ر ضدداه دددد  ٖفددرتض الٍادداد أُ العثاددٛ الصددردٖٛ ِدد٘ ارفثددا  اأه لمددٍؾ

لعٍٕاُ الرٔاٖٛ اليت شٍثٍأهلا ئالثراشٛ أردر وَ ؤظارٚ قؽث وٍّا  ارؤلف ا ثٗارٓ

طئدداوٕ ا عددثب ئدداة الثنلددٛ نمددٜ وعدداُ نددثٚ تفددىٍّا شددردٓ، عاددث أضصددَ ا ثٗددار      

 العٍٕاُ وَ ِكٓ السأٖٛ 

طاسبٗدداٚ ازبثٖددثٚا نٍددٕاُ الرٔاٖددٛ، ِٔددٕ أٖفددا  نٍددٕاُ الكثدداة الددكٙ ٔـددعْ  

ِٔكا الكثاة ِٕ ضبٕر الرٔاٖٛ  عالرٔاٖدٛ ودَ ِدكا ارٍ دٕر      طرعا٘ا أضث أئلاهلا،

رثاة نَ رثاة  ِٔكا الكثاة و مق ئلاٗعثْ ال اوفٛ دا دن الرٔاٖدٛ ارفثٕضدٛ    

 نمٜ دننح نثٚ اضثٕاِا الصرد الكٙ مل ٖفؽب نٍّا ئٗصر 

اقثداض وٍدْ طرعاد٘ا لكثائدْ،       (2)طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا نٍدٕاُ رثداة لددطداٌيتا   

كٓ انقثااشداح ر رٔاٖدٛ طئداوٕ ا ؤ ا  صدٛ ؼدفطاح وثعدائّٛ ئدني        ٔأدرزِج ئع  ِد 

ُّ ٍِاك ٔزِٕا   لمعاْ ئني ارؤلفني أٖفا ؟  الكثاة ٔالرٔاٖٛ، رىا أ

طاسبٗاٚ ازبثٖدثٚا ِد٘ اسبٗدٕاح الديت ناظدثّا الع،ؽدٗاح، أٔ الديت ضألدج         

 ئمٕغّا ٔالٕؼٕه ؤلّٗا ئعث قراٞٚ الكثاة 

ٝ الكراوٗن الكٙ ظد ف ئدْ ئلدن الرٔاٖدٛ     طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا اشي ٌٕ  وَ ضمٕ

ر آلفٕلثْ ضٗذ راُ ٖصثىثخ ئثدكٔقّا رىدا الكمىداح العدّٗٛ الديت نددر نمّٗدا        

ر رثاة طرعا٘ا عدىٛ رئ   ف٘ ئني آلعي اسبمٕٝ المكٖك ٔآلعي الكمىاح  نضاا 

العددّٗٛ الدديت الثّىّددا ئعدد ف ئلددن الرٔاٖددٛ  ٔلعددن طئدداوٕ ا ٖاطددذ نددَ ودٗددن هلددكٓ     

٘  ددد   ٖثْ ٔالاراٞ، ٔلكَ ِدكا الع قٛ ئني رٔا لدَ ٖثطادق اشدااة    ددد   ئرأٖد٘ الع،ؽد

 ! شٍاٍّٗا نضاا 

* * * 

                                                 
(1)

 طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا نثا ارعار ؤلّٗا ر ِاوغ  اؿ انقثااشاح وَ رٔاٖٛ  
(2)

  2112-2191ٖلالٗا الكان ؤظانر داٌيت:  
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ٌددرزب أُ طئدداوٕ ا أآلمددق نمددٜ ئلددن رٔاٖثددْ اشددي طندىدداُا لٗعددن ؤىل ازبٗددن     

ازبثٖددث الددكٙ أخاددن راِمددْ امرر الداٗددن لمصددملٍٛ العدىاٌٗددٛ الاث ددٛ الدديت أراد     

زثٖددث لمثٔلددٛ اسبثٖدددٛ، هلددكا ردداُ طأتدداتٕركا الددث،مؾ وددَ ٔآلأتددْ ٔئثاٖددٛ تددارٖ  

ودَ  ٖمثا  ئعٍْٗٗ متاخٗمْ ٔؼٕرٓ ر ظٕار  تررٗا ٔشداضاتّا  دد  ر الرٔاٖٛدد  الالن

دُٔ أُ ٖاثٙ ؤنسائْ أٔ اشثٗاٞٓ، ِٔكٓ ؤظارٚ ن جيب ؤغفاهلدا نٍدث قدراٞٚ ارٕقدف     

 الصٗاش٘ ر ِكٓ الرٔاٖٛ اليت مل تاثعث نَ ظؤٌّٔا ؤىل ضث وا! 

رٗا ارعاؼرٚ غن ٔاـطٛ ر نٗين طندىاُا الكٙ ن ٖاف ٖٔاثٔ أُ ؼٕرٚ تر

ندَ ضٗاتدْ الاؽدنٚ  أودا      ، عفد   نمٜ أرض ؼماٛ، رىدا ٖادثٔ وصدثاامْ ـداائٗا     

 ئلن الكثاة ع  ٌعرع نٍْ غن امسْ 

ٔقث تٍأه طئاوٕ ا وٕـٕ  اهلٕٖٛ ٔانٌثىاٞ ئعثٚ أشالٗب ر أرددر ودَ رٔاٖدٛ    

تدْ حبدب   ارثدب عّٗدا ٔنٍّدا وع دي رٔاٖ     الديت   ِٕٔ ٖثطثر ندَ ندامل طاشدلٍإها   

ٔظ ف، تمأ ارثٍٖدٛ الديت راٌدج ناؼدىٛ طالاٗدسٌلٗنيا خدي ناؼدىٛ طالعدىداٌٗنيا         

ِٔدد٘ ا ُ ارثٍٖددٛ العرٖاددٛ ٔاسبثٖدددٛ مبٕقعّددا نمددٜ ضددثٔد نددارني ٖثسددثد الؽددرا      

 ئٍّٗىا ئأٔزْ وثااٍٖٛ ٖلاعّا رن نؽر ئلائعْ 

 

 .05ص)إن الكتاب حيكُ قصْ حَاتُ( 

 

طقرأح رثائا ر ًٖٕ عث نح ضٗات٘ رمّا  وٍك الؽدفطٛ اأىل تدأخرح ئادٕٚ    

الكثاة؛ عععرح جبصثٙ ٍٖأٝ ئٍفصْ ٖٔاثعث نَ الكرش٘؛ ضٗذ زمصدج أقدرأ   

الرغي وَ ظدعٕرٙ ئداٌعساه زصدثٙ    نمٜ الكثاة الكٙ راُ أواو٘ عٕ  اراٟثٚ  ٔ

اة مل عددٕ  ِددكٓ ارٍفددثٚ ضثددٜ أُ تددأخن الكثدد  عددإُ رددن ؤضصاشدد٘ (ددن وثٕضددثا  

 ٖكَ نمٜ رٔض٘ ٔضثِا، ئدن رداُ أٖفدا  نمدٜ ٌدٕاض٘ ظ،ؽدٗيت، رداُ تدأخنا         

لثرزددٛ أُ الفددٕٞ اٌاعددذ وددَ الؽددفطاح ٔأٌددار ٔزّدد٘ ٔغعددٜ تألاددْ نامدد٘       قٕٖددا 

ٔتفكنٙ ٔلكٍْ وٍطْ أٖفا  ؼدفاٞ الفكدر، رداُ الفدٕٞ ودَ الٍدٕ  الدكٙ ودَ         
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ث   لددْ  كددٍين ؤنددادٚ تعددكٗن ٌفصدد٘، ٔ كددَ أُ أـددن عٗددْ آلرٖادد٘، عمادد    

ظعرح عْٗ ئالفعن ئ  ه ٔزٕد وا جيب أُ انرع ٔأٔوَ ئْ، زمصج ؤىل ارٍفدثٚ  

أقمددب الؽددفطاح ٔنامدد٘ ٔا  ئالكدداد ئددأٌين أقددرأ ٔضٗددات٘ رمددّا تددث ن ٔأٌددا أقددرأ  

لكددن  متاوددا  الكمىدداح ازبثٖددثٚ ر رددن ؼددفطٛ، ٔظددعرح أٌددين لصددج وصددثعثا   

  11ظ٘ٞ راُ حيثر ل٘ا 

ُ ئلمدّا نٍدث اسبدثٖذ ندَ الكثداة      ِككا ٖفثثب طئداوٕ ا رٔاٖثدْ نمدٜ لصدا    

الكٙ راُ ضبٕر الرٔاٖٛ اائرز، ٔرغي  لأ ن وعمٕواح ٔاعٗٛ نٍْ، ئن ندَ تدأخنٓ   

ر ٌفض قارْٟ، ٔاٌعكاط ِكا الثدأخن نمدٜ ئثٌدْ أٖفدا   ٔلعمٍدا ٌصدثلٗخ تكدَٕٖ        

عكرٚ قرٖادٛ وٍدْ ئرؼدث ودا قٗدن نٍدْ، ٔغالادا ئمصداُ طندىداُا ٔودَ ٔزّدٛ ٌ درٓ             

المٗمٛ قرأح الكثاة ودرٚ أ درٝ، أشثصدمي لدْ، ٔأتٕشدن لكد٘       اشباؼٛ: طر ِكٓ 

أذبلددي  قرأتددْ ئإنسدداة، جمكدداح زثٖددثٚ، طبمٕقدداح زثٖددثٚ، ٔؼددٕر زثٖددثٚ    

(ّرح أواو٘، ٔتراٞح ل٘ شطب وَ ٌار، ضبٗلاح وَ ( ً، أظسار ئٍفصسٗٛ، 

أوددٕاص قروسٖددٛ  خددي رىددا حيددثر ر الؽدداا  ر الرئٗددخ نٍددثوا تعددر  العددىض ر    

ئعددث شددإا ااولددار عسددأٚ رأٖددج ر واائددن اقرتائدد٘ الٕاخددق      ٕرا ئعدد  ااضٗدداُ عدد 

ارثفاٟن انٌصطاة وَ ارااٌ٘ الصكٍٗٛ الكرّٖٛ، جراح ومعٌٕٛ، ٌٕاعدك  رئدٛ،   

  93الؽٕر الفٕـٕٖٛ ر نٗين ٔنام٘ اتفطجا ؿ

لاددث أ ِددن الكثدداة طندىدداُا مبددا قثوددْ لددْ دععددٛ ٔاضددثٚ نددَ أضددٕاه اسبٗدداٚ   

٘ أُ ٖصد٘ٞ الفّدي ٔالثفصدن، أٔ تكدُٕ قراٞتدْ دُٔ      ازبثٖثٚ ارٍعٕدٚ، ضثٜ  عد 

العىق الكدار، أٔ ٖادخ ر قاقداح ودَ اازدثر دبٍاّدا، ٔأُ ٖافد٘ ضٗاتدْ ٔراٞ         

الاطذ نَ ل س ن  كَ عأ شرٓ، ضثٜ ظعر ئرنب غرٖب  ٔرغي  لأ مل خيلر 

لْ الث،مؾ وٍْ  ئن رمىا قمب ؼفطاتْ زاد الثؽاقا ئْ ٔتعماا مبطثٕآ، ِٔكا ودا  

ٖعدعر ردي ِدٕ ٔضٗدث ر ِدكا العدامل الكدان، ٔأٌدْ ر نسلدٛ ٔدُٔ ودأٔٝ،            زعمْ

رغي أٌْ ن ٖساه ٖاٗي ر وٍسلْ ٔش  وثٍٖثْ  ٔلكٍْ ئثأ ٖرٝ العامل وَ ضٕلْ ودَ  

نٍدْ، ٔرأٌدْ    زأٖٛ طبثمفٛ، ضثٜ ؤُ العدار  الدكٙ قفدٜ عٗدْ آلفٕلثدْ رآٓ غرٖادا       

ة العسٗب عاثح ارتااآلّا ٖرآ لمىرٚ اأىل  ٔلعن  اررتْ اليت نؽف ئّا الكثا
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ئاركاُ الكٙ ناػ عٗدْ ضٗاتدْ رمدّا  ٔر دٔاودٛ ضالدٛ الث رٖدب ِدكٓ ت ّدر أٔىل         

طندىاُا رع،ؽٗٛ تعٗغ (رٔعّا، ٔرع،ؽٗٛ ر نىدن  دالثٍاقفاح الثا مٗٛ ل

 أدئ٘ أٖفا ! 

* * * 
ندداد طندىدداُا ئكاررتددْ ؤىل الددكَٖ وددرٔا ئثسددارة وعددائّٛ لثسرئثددْ: طنرعددج 

ٛ  ددد   الدكَٖ شدّرٔا نمدٜ قدراٞٚ رثدب     أٖفا  نَ ِدؤنٞ   وددن طامشد ً   ددد   لمٗمدٛ راومد

ٔالاٗي ازبثٖثٚا أٔ ط ٗاٌٛ ال رةا ٔئعث  لأ تررٕا اسباٌٛ ٔ ِادٕا ؤىل ارصدسث،   

جيمصُٕ نمٜ اائصلٛ اررظٕظٛ مباٞ الدٕرد، ٔئدثأٔا ر الثطفدن لمطٗداٚ اا درٝ      

أ رٝ  ضثٜ ؤٌين الثاٗج ئع،ؾ وا تأخر ئكثب  اليت ٖثٕقعٌّٕا ئعث مخصني ناوا 

ذبىددن نٍددأَٖ ودددن طاسبددب حيددرركا أٔ طأنددرع ٌفصددأا، ٔئددالرغي وددَ أُ ِددؤنٞ   

الٍدداط وددَ الٍددٕ  الددكٙ ٖددؤوَ ئددالٍسًٕ ٔاائددراص، عددإٌّي أٖفددا  ئإوكدداٌّي الاددٕه       

  ؤ ا  ضاه ئلدن الرٔاٖدٛ   11ئؽث : طِكا الكثاة قث غن ضٗات٘ ئني لٗمٛ ٔـطاِاا

ٍاٟ٘، ِٔكا وا ٖربر انٌا ة الكان ٔالفساٟ٘ الكٙ ضثر لْ ئعث قراٞٚ غن اشثد

رثدداة ٔاضددث  رىددا ٌمطددظ وددَ أمسدداٞ الكثددب ار،ثددارٚ أٌّددا تثفددىَ ؤظدداراح       

ـىَ شٗا  الرٔاٖٛ ارسدقٛ ئااضثار  ؼرحيٛ اعكار ور نمّٗا طئاوٕ ا شرٖعا 

  ٙ ٞ  رىددا ٔالع،ؽددٗاح، ٔنازبّددا ئلرٖاددٛ ومثاصددٛ أ(ّددرح غٗدداة ارٕقددف ازبددر

ٌمطددددظ ئددددرٔز اننددددرتاض الفددددىين نمددددٜ ار دددداِر امشدددد وٗٛ، أٔ مبعٍددددٜ أد      

امش وٗني الكَٖ ٖرٖثُٔ عرض أٌفصّي ئادٕٚ ر ظدٕار  طاشدلٍإها ٔودَ آلرٖادٛ      

تعاون الصملاح الرمسٗٛ وخ ِكٓ ال اِرٚ، عدىٛ وَ ٖعمق ر ٔـدب الٍّدار نعثداح    

ٔصدٛ ودَ ٖسٖمدّا ر اشبفداٞ      ُ،آتثنٕ ؤىل ؤد اه ااآلفاه ؤىل وثارط ذبفٗظ الادر 

وَ قٕاح الإلٗض  ٔن أرزب متمؾ طئاوٕ ا وَ الؽثاً ارااظر ودخ الثٗدار الدثٖين    

أٔ الصٗاشدد٘، عاددث متٗددس ئعددسانٛ وٕاقفددْ الصٗاشددٗٛ الدديت قادتددْ ؤىل احملكىددٛ      

ٔلكَ ٖاثٔ أٌْ نىن ر ِكٓ الرٔاٖٛ نمٜ أُ ٖث ن ٖٔث مٍا وعْ ر شدرداة وعدثي   

 ! ن ٍٖثّ٘ ئٍٕر زم٘
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ٔزث طندىداُا أُ ِدكا الكثداة خيثمدف ندَ شداٟر الكثدب، ٖٔصدثٍّ  ودَ          

عّٗا وٍك شٍٕاح، ٔرأٌْ ٖكثعف ئني شدلٕرٓ   أنىا   اررتْ وا راُ وثعٌٕا 

 اتْ الفاٟعٛ ئلرٖاٛ مل دبر ر ئالْ وَ قان، ٔرأٌْ ٔـخ ودَ أزمدْ دُٔ الاعدر    

أٌْ ندرع وؤلفدْ   دد  ئعث ٔقٕ  شمصمٛ وَ ااضثار غن ارثٕقعٛدد  مجٗعا  خي ٖثكرر

 ْ ٜ دددد  العددي طرعادد٘ا ر آلفٕلثدد ر اررضمددٛ الدديت ردداُ  دددد  ردداُ ؼددثٖق ٔالددثٓ ارثددٕع

ٖثعكن عّٗدا ٔنٗدْ، ٔأٌدْ آٌدكاك رداُ ٖادرأ لمعدي الاؽدؾ ارؽدٕرٚ الديت رداُ            

ٖكثاّددا لفآلفدداه، ٔأُ الرزددن اللٗددب ردداُ ٖعلٗددْ ضمددٕٝ الكراوٗددن المكٖددكٚ،   

ك٘ عْٗ قؽدثْ، ٔشدٕع  دٍب ئلمدْ     حي ٔأٌْ قاه لْ  اح ًٖٕ ؤٌْ شٗكثب رثائا 

ن ٖٕزث ر ضٗاتْ أٙ ضكاٖاح  ؼ نا  امسْ، رغي أُ طندىاُا ضٍّٗا راُ آلف  

ٖكثب نٍّا  ٔرمبا راٌج ِكٓ ؤضثٝ وسضاح طرعا٘ا الديت اٌثّدج مبأشداٚ، عّدٕ     

 راتب ش٘ٞ اسبظ 

* * * 
رثب طرعا٘ا الكدن وَ قؽؾ ااآلفاه اليت رازدج ر زوٍّدا ٔقدث أضاّدا     

وَ    ٔ لر لْ ضٍّٗا أُ ٖٕزّّي ئلرٖاٛ غن وااظرٚ، عكثب هلي قؽؽا الؽ ار

ئ٠ٗددثّي، ردداُ ٖرٖددث أُ ٖكفددٕا نددَ وثائعددٛ قؽددؾ رندداٚ الااددر وددَ ارصددٗطٗني       

وَ نارّي نَ اائلاه ارصدمىني ودَ ااتدراك      قرٖاا  ااورٖكاُ، ٖٔارؤٔا قؽؽا 

 ٖرٖدث ودَ أِمدّا    ٔتاثٔ ال اٖٛ وعرٔنٛ لكاتدب ٍٖثىد٘ ؤىل وثٍٖدٛ طاشدلٍإها الديت     

 انٌثىاٞ ؤىل تارخيّا العرق٘ ٔانئثعاد نَ ال رة 

خي اٌثان ؤىل الثألٗف لمكاار، ٌٔعر رثائْ الٕضٗث ئاشي وصثعار، رغي أٌدْ  

ر ضسة ضب ٕر، ٔن ٖثنٕ ؤىل الثلرع ٔالعٍؽرٖٛ رىا ٌصدثٍثش،   لٗض شٗاشٗا 

عاث راُ ٖكثب ئٍٗٛ آلٗادٛ لمثصدمٗٛ ٔارثعدٛ، ِٔدكا ٖعدين أُ ن ودربر لمثدٕارٙ ندَ         

ُٖؽدادر   ااٌ ار  ٔلكَ ٖاثٔ أُ ضدثط طرعاد٘ا ر ضبمدْ، عاعدث اخدين نعدر ناودا        

ودداح ؤىل رىددا ٔزّددج انتّادددد  رثائددْ وددَ زّددٛ رمسٗددٛ، ٖٔصددثثنٜ ؤىل الثطاٗددق 

  ْ ٔٔنددث طرعادد٘ا احملاددق أن ٖعٗددث آلاانددٛ رثائددْ، أٔ     دددد  طئدداوٕ ا ئصدداب رثائاتدد

ٖكثددب أظددٗاٞ نمددٜ ارٍددٕاه  اتددْ  ٔال رٖددب أُ ارؤلددف ارعددإٓ تٍددازه نددَ رثائددْ      
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دُٔ ؤؼددثار قددإٌُ ومددسً حب ددر اللاانددٛ ر ضدداه وددَ ئصددّٕلٛ ٌثٗسددٛ ٔنددث ظددفّ٘ 

ّٕغراُ احملاق ٖصثٍث ؤىل ضسٛ قإٌٌٗٛ  كا امـراة الدكٙ أضثخدْ ِدكا    رن ِ ُتص

 الكثاة اررٖب؟! 

وخ العمي أُ الٍص  ارثثألٛ ندثدِا ٖدرتأ  ئدني ار٠دٛ ٔار٠دٛ ٔاشبىصدني  أٙ لدٕ        

ٔزنددج ئددأنع أٔ و ٖدددني الٍصدد  لثعدددكمج وٕزددٛ ن ٗىددٛ غدددنح ٔزددْ تررٗدددا       

ارعاؼر نمٜ أٔرا  الرٔاٖٛ ن غن، ٔلعن ِكا ارٕـٕ  ٖؽمب زبسٞ خاُ وَ الرٔاٖدٛ  

 ّا! ٌفص

 

 .131)لقد قزأت كتابا ًلقد فقدت عاملُ كلى( ص 

 

وؽادعٛ ٖرٝ طندىاُا الاالغ وَ العىر الداٌٗٛ ٔالععرَٖ الكثاة ر ٖدث عثداٚ   

أخارح اِثىاوْ، ٔتثكرر ارؽدادعٛ ودرٚ أ درٝ نٍدثوا ٖدرٝ ٌصد،ٛ وٍدْ لدثٝ ئداٟخ          

دددد  ر ارددرتني أُ ااوددر ردداُ وددثئرا    ٌكثعددف نضاددا  دددد  الكثددب نمددٜ الرؼددٗف  

حبسٛ الكثداة  دد  تثنٜ زٍاُدد  عٗعرتْٖ ٔقث نسً نمٜ الثارة وَ الفثاٚ اسبصٍاٞ

الكٙ ٖاثٔ ر العكن ر نٓ وَ الكثب، خي ٖكثعف العداة اردثطىض لمطدب    

 ٔاسبٗدداٚ أُ عٗددْ قددٕٚ الثددأخن ر الٍفددٕط رىددا الععددق  اتددْ: طردداُ اسبددب وددثورا   

٘ رٗدف ضدادح ضٗدات٘    لد  رالفٕٞ ارٍاعذ وَ الكثاة نمٜ ٔزّ٘، وداثا  متاوا 

  ٌٔمطددظ ٍِددا أُ الاددٕٚ الكاوٍددٛ ر الكثدداة ٔاسبددب   10رمٗددٛ نددَ اللرٖددقا ؿ 

تكىَ عّٗىا آلاقٛ نثٔاٌٗٛ، هلكا لَ ٖكمن الععق اردأوٕه ئارصدرٚ، ٍٖٔثّد٘ دٔر    

 الكثاة ئكارخٛ 

أوا عبَ الاراٞ عٍثِغ ئثٔرٌا نٍدثوا ٌكثعدف أُ الكثداة ال داو  لدٗض      

ئن أرـ٘ أردر جا دد  رىا قث ٌ َ لمِٕمٛ اأىلدد  ٔالثٍٖٗٛر اجملانح الرٔضٗٛ 

ٕر ئدإِٔاٞ الاعدر ٔأآلىدانّي: طمل أشدثلخ عّدي رٗدف أٌدين أؼداطج         ٍٖا ٘، ٔوّم

هلددكٓ ارعددانر، ٔلكددَ رمبددا أرددُٕ قددث عّىثّددا عادد  رٗددف أعاددثِا،     وٍصدداقا 
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ٕ      ضبأن  دٚ أُ أرٝ آلرٖا٘   ه زراٟي الاثدن، اسبدٕادر، اردٕح ٔالع وداح ارفاد

  هلكا قدث ٌثصداٞه ئعسدب ودا ضاٗادٛ ِدكا الكثداة        19اليت اوثف ئّا الكثاةا ؿ

اررٖب ضثٜ أ ِن طندىاُا ئّكٓ الصرنٛ ٔغن وصار ضٗاتْ ئاصداآلٛ وددنٚ لمعسدب     

رمبددا العددعٕر ئعددثً انٌثىدداٞ ٔانعثادداد ؤىل اسبددب زعددن ئلددن الرٔاٖددٛ ّٖددٕٙ ئّددكٓ       

وٍٗاح غدن ارثطاادٛ، عادثا آلدٕ      العفٕٖٛ ر أٔه رثاة نوض أض ً اللفٕلٛ ٔاا

 ظباٚ لعاة ٖعاٌ٘ الٕضعٛ ٔالفٗا  

ٔلعددن ِددكا ن خيددؾ ئلددن الرٔاٖددٛ مبفددردٓ، عاددث ازثددا  الكثدداة أٔشدداا          

، ضثٜ (ّرح صبىٕندٛ ودَ قدراٞ    ئال ا  العااة ٔأضثر ر نإهلي ٌٔفٕشّي تأخنا 

 ٗاشددٗا أٔ ش دٍٖٗددا  الكثدداة أظدداْ ئاجملىٕندداح الصددرٖٛ  رغددي أٌددْ ن  دددن عكددرا     

 حبصب ارعمٕواح العطٗطٛ ارثٕعرٚ نَ رثاة ئّكٓ ااِىٗٛ ر رٔاٖٛ آلٕٖمٛ 

* * * 
تثىطٕر ضٗاٚ طندىاُا ضٕه الكثاة الصاضر الكٙ ٖعاع ردن ظد٘ٞ ازمدْ،    

عمي ٖعث لثْٖ وا ٖفعمْ غن قراٞتْ، ٔضفظ رمىاتْ، ٔالكثائٛ وٍْ، ٔرأٌْ عادث  

كدددرر أواودددْ ؤىل ودددا ن ٌّاٖدددٛ: أرادتدددْ ارصدددثامٛ ٔأؼددداب (ددد  لمؽدددفطاح الددديت تث

طأ رزج قمى٘ اسبرب ٔئثأح أرثب رن وا أـاعْ الكثاة لد٘، مجمدٛ   مجمدٛ،    

ر الكراشددٛ  ئعددث رثائددٛ رددن مجمددٛ وددَ الكثدداة، رٍددج أ ِددب ؤىل ازبىمددٛ     

الثالٗددٛ خددي الدديت تمّٗددا  ٔنٍددثوا ٖاددثأ الكثدداة عاددرٚ زثٖددثٚ، أئددثأ أٌددا أٖفددا  عاددرٚ  

الفاددرٚ رىددا ِدد٘ ر  ّاثاددج ئالفددا  ٌفصددزثٖددثٚ، ٔأدررددج ئعددث عددرتٚ أٌددين ر

  ِٔكٓ العىمٗٛ تعٗثٌا ؤىل طضبىثا اللالب ر ازباوعٛ ٌفصدّا، ٔقدث   91الكثاة ا 

ربمٜ نَ اشي طٌاِٗجا ٔأراد وَ ازبىٗخ وعاومثْ حبصب ظ،ؽٗثْ ازبثٖدثٚ اٌدْ   

 أراد ترك ضٗاتْ الصائاٛ ٔراٞ (ّرٓ، ٔقث نرع الكثاة اردن لمعكٕك  

ٖددثه نمددٜ انثٍددا  امشدد ً ئالفددرٔرٚ، عّددكٓ الع،ؽددٗٛ      ٔاشددي طضبىددثا ن  

اررتددٚ ارثٍاقفدٛ غدن وعٍٗدٛ ئاادٖداُ  ٔلعدن انشدي ؤظدارٚ ؤىل الصدملاُ العدىداٌ٘          

لث دٗن امسّدا    الدكٙ د دن طالاصدلٍلٍٗٗٛا جبٕٗظدْ جّدثا       ارماب طضبىث الفداتبا 

اُا ٔوددَ ؤىل طاشددلٍإها ٔوددا ٖددرزب ِددكا أٌددْ غددن امسددْ لمىددرٚ الدالدددٛ ؤىل طندىدد     
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أخٍدداٞ رضمثّىددا  دددد  ازبددثٖر ئالددكرر أُ طندىدداُا ٔطزٍدداُا ٍٖددثط ُ امسددني أٖفددا     

 عمعاٛ اامساٞ هلا دٔرِا ٔدننتّا ر ِكٓ الرٔاٖٛ دد  ارعرترٛ

* * * 
رٍددا ٌافدد٘ أشددائٗخ ر عاددرٚ     وددَ ظ،ؽددٗاح الرٔاٖددٛ وددَ ٖاددٕه: طأضٗاٌددا      

  291ردازبرط عدٕر قراٞتدْا     أ درٝ ٖكدُٕ ردن ظد٘ٞ ٔاـدطا       ٔاضثٚ، ٔأضٗاٌا 

الثددأخن الكددان الددكٙ حيثخددْ الكثدداة نمددٜ ٌفددٕط    صددٕٖغِٔددكٓ اراال دداح أتددج لث

طضبىثا الدكٙ حبدذ نٍدْ ضثدٜ     دقراْٟ لصاب صبّدٕه  أودا وؤلفدْ ٌفصدْ عٗؤردث لد      

 ربٓ أُ رثائدْ ن حيثدٕٙ نمدٜ أٙ    أٔزدثٓ، ٔآلالادْ ئكعدف أشدرار الكثداة، عد      

رعادد٘ا نددَ قددرة ٔزددث أُ ظ،ؽددٗثْ ن   أشددرار!  ضثددٜ ؤُ طندىدداُا الددكٙ ٖعددرع ط  

ِكا الثٍاق  اسباؼن: طالفاٟثٚ الديت   لثصٕٖغتٍصسي وخ وفىُٕ الكثاة، عااه 

ترزدددٜ ودددَ الكثددداة مل تكدددَ وثفادددٛ ودددخ أِدددثاع الكاتدددب، رددداُ الكاتدددب   

،  ا ظ،ؽددٗٛ ـددعٗفٛ مل ٖكددَ ضثددٜ  مددأ ظددسانٛ    عاددنا  وثاانددثا  ئنٔقراآلٗددا 

  211وعثاثاتْا ؿ

ن ضفٕر الكثاة اللاغ٘ ئأُ الاراٞ رإٌا ٖاطدُٕ ٔرمبا وَ ارىكَ تفص

نَ أٌفصّي ئني أٔراقْ، هلكا  ثنٕا أٌفصّي، ٔناظدٕا أِٔداوّي  ٔلكدَ رد ِدكا     

الثفصددن وٗصددر، عمىددا ا ِددكا الكثدداة دُٔ شددٕآ وددا جيعددن الاددراٞ ٖ ٕؼددُٕ ر       

 ـ نتّي؟! 

* * * 
    ْ ٍٖصدد   طضبىددثا الددكٙ أِٔددي الٍدداط مبٕتددْ ٔتددٕارٝ نددَ ااٌ ددار، ٖددثن٘ أٌدد

الكثاة الٍادر ئأزر وَ أزن اراه، ٖٔعىن رن ًٖٕ لصاناح آلٕٖمٛ مظباز ٌص،ٛ 

رن ئفعٛ أٖاً  ٔلكَ ر اسبٕار  اتْ ٖإه: طأٌث ر ئؽدرب امهلداً أُ ٖدأت٘ اٌدين     

  ِٔدكا الثٍداق    101ن أرغب ر رثائٛ رمىٛ ٔاضثٚ ن أظعر ئإتّا دا مد٘ا ؿ 

، ٔالثفانددن وعّددا ئالٍثٗسددٛ  عّددكا  ر عّىّددا ر وٕاقددف الع،ؽددٗٛ ردداُ ورئكددا  

انـلراة مل ٖكَ نمٜ الؽعٗث الٍفصد٘ الدثا م٘، ئدن نمدٜ ؼدعٗث الثؽدرعاح       

غن اراٍعٛ رع،ؽٗٛ رٔاٟٗٛ، ِٔكا وا ٖاثٔ ر وٕاقف ندثٚ لمع،ؽدٗٛ ٌفصدّا،    

 ٔلع،ؽٗاح أ رٝ أٖفا  
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ٔراُ طندىاُا قث ازثىخ ئّكا السوٗن ر ازباوعٛ ئٍاٞ نمٜ ٌؽدٗطٛ طزٍداُا   

قالج نٍْ: طلاث  ِب ئالفعن ؤىل العامل الكٙ ر الكثاة ٔظبب ر أُ ٖعدٕدا  اليت 

  ٔلكددَ ِددكٓ الثسرئددٛ ارمثاصددٛ زعمثددْ ٖفاددث ؤ اٌددْ ئددكلأ العددامل  ٔلكددَ      39ؿ

لدْ   طندىاُا ٖرع  ت ٗن رأْٖ ئصّٕلٛ ورٚ أ رٝ ٔقث ئاح الكثاة العسٗب وعٍٗدا  

 ر عّي اسبٗاٚ وَ ضٕلْ رىا ٖسني 

* * * 
طضبىددثا الددثرثٕر طعدداَٖا أُ صددٛ وددؤاورٚ ذبدداك ـددث تررٗددا     ٖعثاددث ٔالددث

لمث،مؾ وَ  اررتّا ازبىعٗٛ ٌٔصٗاُ واـّٗا  ِكا أٖفدا  وٕقدف ؼداضب وعىدن     

ضمٕٖدداح طاسبٗدداٚ ازبثٖددثٚا ِٔددكا الرزددن العسددٕز أندداد ترازددخ ضفددٕر اسبمٕٖدداح      

الرترٗدددٛ ؤىل ارٍثسددداح ارصدددثٕردٚ الاادودددٛ ودددَ ال دددرة الدددكٙ حيلدددي ئادددٕٚ ارددداه   

 ن ً رن وا ٖعرتض آلرٖاْ، ٔأُ ِكا أظاْ وا ٖكُٕ حبرة ؼدمٗاٗٛ زثٖدثٚ  ٔام

ُ     دد  ٔظبدث تلدائق   ددد   ِٔكا ٖعٗثٌا رٕقف طرعا٘ا ودَ قؽدؾ رنداٚ الاادر ااورٖكدا

ِّغاتْوٕقف العسٕزَٖ الٕاـب ٔاسباد، ٔأُ راُ لكن وٍّىا  ، عكن وٍّىا ُوص

ي أُ ِدكٓ ارفداِٗي   ٖرٝ أُ ودا ٖدأت٘ ودَ  دارص الدا د ٖدثور أؼدالثْ ٔنراقثدْ، رغد         

تاددثٔ غددن ٔاـددطٛ ارعددامل لددثٝ أئلدداه الرٔاٖددٛ ناوددٛ  نشددٗىا لددثٝ زٗددن العددااة     

ارٍفثب نمٜ و اِر اسبٗاٚ اسبثٖدٛ الاادوٛ وَ ال درة، هلدكا رداُ نرـدٛ لمثدأخر      

 ئالكثاة الكٙ ٖعٗث  مق قارْٟ ئلرٖاٛ غاوفٛ! 

ٖعدث لثٖدْ   ٔؤ ا راُ ؼداضب وعىدن اسبمٕٖداح ئمدغ الثصدعني ٔعادث ئؽدرٓ ٔمل        

الاثرٚ نمٜ الثؽثٙ لمىٕزاح الاادوٛ وَ الاعٗث عإُ طعاَٖا لثْٖ قٕٚ اراه لٗفعدن  

وا ٖفكر عْٗ، لادث أراد ِدكا ارمٗدٌٕن انٌثاداً نئٍدْ الدكٙ ت دنح ظ،ؽدٗثْ ئعدث          

قددراٞٚ الكثدداة، عاٌصددطب وددَ اسبٗدداٚ ٔاٌكفددأ نمددٜ ٌفصددْ، خددي اشثصددمي لمىددٕح  

 حبادر شٗارٚ 

فدداٞ نمددٜ ارددؤاورٚ الدديت ذبدداك ـددث ئمددثٓ ر      ردداُ طعدداَٖا قددث  لدد  لما   

اشبفاٞ، أٔ لٗطث وَ اٌثعارِا ٔتأخنِا نمٜ زٗدن العدااة، ععدكن ظداكٛ ودَ      

رطن أ ن ن ئثٖن   لمكثاة ٔتؽفٗثّي زصثٖا نيار،ربَٖ لثعاب الاراٞ ارثطىص
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نٍْ، ٔقثمج العاكٛ مخصٛ ودٍّي  ٔودَ وّداً ِدكٓ العداكٛ أٖفدا  وراقادٛ انئدَ         

ْ، ٔلكددَ ٌثٗسددٛ  لددأ وددا أآلمددق أضددث أعرادِددا الٍددار نمددٜ انئددَ،  الفدداه ٔقاٖثدد

 ٔلكٍْ ظبا ٔأؼٗب جبر  شلط٘، ِٔكٓ ؤضثٝ وؽادعاح الرٔاٖٛ الكدنٚ! 

ٜ  ِددب، هلددكا ٔـددخ ئلاقثددْ جباٌددب زدددٛ     ٔأضددض طضبىددثا ئأٌددْ وراقددب أٌّدد   

  ٔ ِدكٓ اسبٗمدٛ قداً ئّدا     ددد    دك ئلاقدٛ ارٗدج   أضبرتقٛ ٌٔامّا ؤىل واعدثٓ ر اسباعمدٛ، 

ٖٔددثعَ طعدداَٖا ازبدددٛ ارسٖفددٛ ر    دددد  أٖفددا  ندىدداُ ٔزٍدداُ ر رضمثّىددا ارعددرترٛ    

وسرنثْ اليت ٖصثاان عّٗا طندىاُا الااضذ نَ اسبٗاٚ ازبىٗمٛ، ٔطزٍداُا الااضددٛ   

نَ الرزن الكٙ أضاثْ، عمدي تادخ ر ِدٕٝ طندىداُا الدكٙ ؼدارضّا حبادْ  ّٖٔدثٙ         

ؤىل طندىداُا الدكٙ ٖدث      ٛ وصثشدا  الثرثٕر طعاَٖا ارٕلخ ئاقثٍاٞ الثطدف ٔااشدمط  

نَ طضبىدثا ضثدٜ جيدثٓ، ٖٔثطدثر ؤلٗدْ       طزٍاُا اررٖفٛ ر الاؽر ٍٖٔلمق ئاضدا 

شرارٓ رمّا، ٔنَ طزٍداُا الديت عدر وٍّدا     أنَ الكثاة الكٙ مل تكعف  آلٕٖ  

لٗطىّٗا وَ ارٕح الكٙ ٖرتئؾ ئْ، ٔلكَ اردٕح أتدآ ئٗدث ضبثخدْ طضبىدثا الدكٙ       

ارصددثط الددكٙ أ ددكٓ ِثٖددٛ وددَ ٔالددثٓ لٗسحيددْ وددَ آلرٖددق      قثمددْ ئأنؽدداة ئدداردٚ ئ 

طزٍاُا خي ٖعٕد الااتن ؤىل وسرندٛ طعداَٖا دُٔ العدعٕر ئثأٌٗدب الفدىن دبدآ ااة       

الكٙ أضاْ اٌْ ٖعاْ ٔلثٓ  ٔلكَ طزٍاُا راٌدج قدث رضمدج ؤىل وكداُ صبّدٕه       

   ٔ ازّدا  ٔئعث شٍٕاح تؽن لدطندىاُا أ اار طزٍاُا اليت تاٗي ر دٔلدٛ أزٍاٗدٛ ئعدث ز

وَ آلاٗب الثاٜ ئْ ودَ قادن ٔضثخدْ ندَ الكثداة، ٔلكدَ اللاٗدب مل ٖثدأخر ئدْ،          

ٔمل ٖٕلدْ أٙ اِثىدداً، ِٔددكا ردداُ وددَ الامددٛ الديت ظبددج وددَ تددأخن الكثدداة الددكٙ   

 وا ٖفمج الاراٞ ئٗصر وَ ئني ؼفطاتْ  ٌادرا 

ئددالعٕدٚ ؤىل رضدد ح طندىدداُا ٔطزٍدداُا ر اسبدداع ح الدديت اشددث رقج لعددّٕر  

ٌََسدٕا وٍّدا داٟىدا    ظبث ضثٔر و ، ٔشدرقا  ؽادعاح غرٖاٛ، عاث ٔقعج ضٕادر شن 

وَ ااوٕاح اراه مرىاه الرضمٛ  ٔر ؤضثٝ تمأ اسبٕادر ٖمثاٗاُ ئفثاٚ أ ربتّىا 

أُ ضاٗاّا الكٙ واح وٍك قمٗن دا ن اسباعمٛ قدرأ الكثداة أٖفدا ، ٔلكٍدْ رداُ      

اددث ٔزددث أٌددْ ـددمن  ر رعفددْ، ع وٍّددا، ٔعٗىددا ئعددث أردددر تلرعددا   أردددر اٌاّددارا 

الكددددنَٖ ئعدددرٔرٓ، ئٍٗىدددا الفثددداٚ راٌدددج ااقدددرة ؤىل ارٕـدددٕنٗٛ: طارّدددي ِدددٕ     

اشثٗعائأ أٌدج، ردا تادرؤٓ دا دن الكثداة، لكدين مل أشدثلخ أُ أزعمدْ ٍٖؽدجا          
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  ٔتثعاآلف طزٍاُا وخ تمأ الفثاٚ ال رٖادٛ الديت اٌاّدرح عّٗدا، عادث ٔزدثح       211ؿ

 أخر ٌسع ضاد ٌثٗسٛ ضادر الصن  ئدطزٍاُا ار ك ارٍاك، خي واتج الفثاٚ

* * * 
 غرٖاددا  ئعددث شددٍٕاح ٖعددٕد الثددٕازُ ؤىل ضٗدداٚ طندىدداُا ٔرأٌددْ مل ٖاددرأ رثائددا 

قمب ضٗاتْ رأشا نمٜ ناب، ٔمل ٖرتكب زر ٛ قثن، ٔمل تّرة وٍدْ اردرأٚ الديت    

 أضب  عاث تسٔص وَ اورأٚ مجٗمٛ، ٔأظبب آلفمٛ للٗفٛ  

ٖٔسٔر طندىداُا أرومدٛ طرعاد٘ا وؤلدف الكثداة، ٖٔعداِث وكثاثدْ ٖٔصدثعن         

ىل نٕامل ِكا ارؤلف الكٙ ناػ ٔواح ر ال ن، ٖٔكثعدف ودا مل   ؤوٍّا لٗثعرع 

، ٔمل ٖكدَ لثٖدْ الكددن    ٖثٕقعْ، أوا عبَ عٍكثعف أٌدْ مل ٖكدَ قارٟدا زٗدثا     

ٜ أعكددار نمدد وددَ ااعكددار لٗإهلددا، ٔراٌددج خااعثددْ وثٕاـددعٛ، عانثىددث ردددنا  

ارؤلفدداح الدديت أ ددك نٍّددا، دُٔ امظددارٚ ؤىل ارؽددادر  ٔنمددٜ الددرغي وددَ  لددأ ئددرز    

الكثدداة مبفددىٌْٕ ارمثدداض نمددٜ ازبىٗددخ: طئعدد  ارعدداِث ر طاسبٗدداٚ ازبثٖددثٚا   

ئع  الثعاناح، ٔئع  اشبٗانح راٌج وأ ٕ ٚ ؤوا ودَ أظدٗاٞ ر تمدأ الكثدب     

٘ ئّكٓ الكثب ئٍٗىا رداُ ٖكثدب   أٔ مت اقثااشّا ئالكاون، لاث اٌثفخ العي رعا

ٔالرٔتني الكٙ راُ الٕـخ نمْٗ نٍثوا اقثاض ٌفصّا الصّٕلٛ ئطاسبٗاٚ ازبثٖثٚا 

  أٙ أُ ِكا الكثداة الدكٙ أخدار ردن     113ٔرمىاح وَ الاؽؾ ارؽٕرٚا  ؼٕرا 

ِكا الم  ، ٔأٔقخ رن تمأ الفٕـٜ، ٔتصاب ر زراٟي نثٚ ، ٖفثادث ؤىل عكدر   

ضاٗاد٘، عىؤلفدْ ر ردن ودا رثادْ لمؽد ار ٔالكادار         أؼٗن، ٖٔفثادر ؤىل ؤئدثا   

 ٖعثىث ٖٔصثٍث نمٜ وا رثاْ ا  رُٔ 

ٖاددثٔ أُ ااآلفدداه الددكَٖ قددرؤٔا قؽددؾ طرعادد٘ا ر آلفددٕلثّي ٔقعددٕا ئصددطر      

، رمبدا اٌّدي ٔزدثٔا ااشدمٕة  اتدْ الدكٙ رداُ جيعمدّي         رثائْ ٔقث ؼارٔا ظااٌا 

واٍددخ ئالثأرٗددث، ٖؽددثقُٕ رددن وددا ردداُ ٖاددؾ هلددي  ٔلكددَ ِددكا الثفصددن غددن 

نددَ أُ  عالكاددار ٖصددثلٗعُٕ وعرعددٛ الفددر  ئددني الٕاقددخ ٔاشبٗدداه ئٗصددر، عفدد         

 ال رٔع اسبٗاتٗٛ ت ن وَ آلاٗعٛ امٌصاُ ٔرؤٖثْ لمطٗاٚ! 
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ٖٔعٗغ طندىاُا ضٗاٚ ولى٠ٍٛ ٖٔامغ اشباوصٛ ٔالدد خني ودَ العىدر  ٔ اح ٖدًٕ     

ر اندبدآ ارعدارض    ٖررب ر اراعث اأه ر ضاعمٛ وا، ٔنٍثوا ٖرٝ ظاضٍثني

شدٗاخ: طنرعددج أٌّدا شدثكُٕ ٌّاٖددٛ ضٗدات٘   ٔلكددَ أردح      ٖدثرك عسدأٚ أُ ضادخددا   

عا  أُ أنٕد ؤىل الاٗج، مل تكَ لثٙ أٙ رغادٛ ر اردٕح نمدٜ امآلد  ، ٔن ر     

  عّدن راٌدج اسبٗداٚ ازبثٖدثٚ تعدين انٌعثدا        111العإر ؤىل طاسبٗاٚ ازبثٖدثٚا ؿ 

، ركن ااعكدار الديت   آ ر؟ ِكا ن ٖاثٔ وؤرثا ٔالرضٗن نَ اارض ؤىل نامل 

نمددٜ عّددي قارٟددْ، ٔقددراٞ الرٔاٖددٛ    دارح ر  ِددَ قددراٞ الكثدداة الددكٙ (ددن نؽددٗا   

 أٖفا ! 

ٔتٍثّدد٘ ِددكٓ الرٔاٖددٛ اللٕٖمددٛ الدديت قددث تدددن ر  ِددَ الاددراٞ أشدد٠مٛ ن دبٗددب     

ااشدد٠مٛ الدديت ٖلرضّددا ر    َّددا، ئدداللاخ لددٗض وددَ وّىددٛ الرٔاٟدد٘ امزائددٛ ندد       ٍن

لددْ، ٔلكددَ ااشدد٠مٛ الدديت ٌعٍّٗددا ضددٕه الرٔاٖددٛ  اتّددا الدديت مل تكددَ واٍعددٛ       أنىا

طئاوٕ ا الدكٙ ضادق تمدأ العدّرٚ اادئٗدٛ ر العدامل، عطثدٜ        درعىن رٔاٟ٘ جٗدس لد  

ٔوٍّددا دددد  ارثعدٛ ر الاددراٞٚ مل تثطادق ٌثٗسددٛ ؤخادداه الرٔاٖدٛ ئددالكدن وددَ الثفاؼدٗن    

ُِٖدِر الصرد، عف  كالدد  اركرر لصرد  اتْ مل ٖكَ وعٍٗا جبىالٗاح نَ أُ ا ٙ مل 

  الصرد، عازداد نامل الرٔاٖٛ ئؤشا 

* * * 
ؤىل دددد  قددث خيلددر لٍددا راددراٞ الصددؤاه نددَ شدداب قٗدداً طرعادد٘ا ئددثٔر ِاوعدد٘

ر الرٔاٖدٛ رغدي أٌدْ    ددد   زاٌب ئلن الرٔاٖٛ الكٙ مل ٖكَ أردر الع،ؽٗاح متٗسا 

ردا ا ِدكا ارؤلدف مل ٖثىثدخ     وؤلف الكثاة اركِن الكٙ راُ ضبٕر الرٔاٖدٛ؟! ئدن   

؟! ئن لعمْ الكثاة الكٙ مل ٖٕزث نادٖا  ئالعاارٖٛ رغي أُ رثائْ مل ٖكَ رثائا 

 مجخ! أودٗن لْ ر العامل 

ر ئٍاٞ الع،ؽٗاح  رمبا صبرد آلر  ودن ِكٓ الثصاؤنح ٖؤرث أُ صٛ  م  

 ٔتٕزٖخ أدٔارِا!!! 
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 .101)الكتاب اجلَد هٌ شُٕ ٍذكزنا بالعامل بأسزي( ص 

 

وددَ الددرٔاٟٗني ار دداورَٖ طأٔرِدداُ ئدداوٕ ا الددكٙ مل ٖصثصددمي لمصددرد الرٔاٟدد٘    

الثامٗثٙ، ٔضأه الثسرٖب ـىَ تٗاراح الصرد ارٍلٕٖٛ ذبج راٖٛ اسبثاخدٛ، لعمدْ   

، عصددردٓ غددن ٖاطددذ نددَ أشددمٕة  دداؿ ُٖىٗددسٓ ُٖٔعددرع ئددْ، ٔظبددب ر  لددأ ٌصدداٗا 

لاارئ ٔلكٍّا قدث ن تثندْ   ارٍفا  ئؽراوٛ ٖصعٜ ؤىل عٕـٜ شردٖٛ قث ترِق ا

 ، ئن تعررْ ر ونٞ الفراغاح اررتٔرٛ نَ نىث  شماٗا  وثماٗا 

طئاوٕ ا آلرٖاثددْ ر رثائددٛ الرٔاٖددٛ الدديت ت ّددر ئٕـددٕ  ر صبىددٕ  دٔلكددَ لدد

ٔ دد  أنىالْ، لعن أِىّا طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا اليت اظث ن نمّٗا جبّث  اؿ  رىا ٖادث

ئلرٖاددٛ ربثمددف ؤىل ضددث وددا نددَ رٔاٖاتددْ   ٔعّٗددا ٖعٗددث آلددر  ِٕازصددْ ٔأعكددارٓ  دددد 

اا رٝ، ضٗذ ضأه ئّكٓ الرٔاٖٛ ؤد اه ظ٘ٞ وَ ال راٟاٗٛ دُٔ ظل  نمٜ نىن 

 ا وااظرٚ، أٔ ٖرترّا دُٔ ؤزائٛ ٍّٖلر  ااش٠مٛ ٔن جيٗب ن

ٔرغدي أُ طئدداوٕ ا وددَ الكثدداة ارعٍدٗني ئالثسثٖددث ر الرٔاٖددٛ ارعاؼددرٚ الدديت   

ٍٖالددخ نددَ نارددْ العددرق٘ الددكٙ ٍٖثىدد٘ ؤلٗددْ، ٔمل   عإٌددْ مل ئٗددا ٔأٔر راٌددج ٌثازددا 

ٍٖاّددر ٖٔث ددرة نددَ زددكٔرٓ، ٖٔاددثٔ ِددكا انٌثىدداٞ ئلرٖاددٛ زمٗددٛ ر ظدد فْ مبثٍٖثددْ  

طاشددلٍإها الدديت رثددب نٍّددا حبددب ئكددن وددا متدمددْ ر الثددارٖ ، ٔمبددا تعددين لددْ       

ئددأُ اشددلٍإه الدديت ٔلددثح ٔأوفددٗج  ئعدكن  دداؿ، ٔقدداه عّٗددا طاقثٍعددج أضٗاٌدا   

عّددٕ مل ٍٖاّددر ئاسبفددارٚ   (1) ِدد٘ قددثرٙ الددكٙ ن  كددَ أُ ٍٖدداقغاضٗددات٘ عّٗددا 

ال رئٗٛ ئن عّىّا ئعىق، ٔمل ٖثعؽب لعرقٗثْ ئدن اعبداز ؤلّٗدا مبٕـدٕنٗٛ، ٔنمدٜ      

، ٔقائمٛ لماطدذ ٔارعازبدٛ   الرغي وَ  لأ (مج أش٠مٛ اهلٕٖٛ لثْٖ غن وٍسسٚ متاوا 

 ئلر  طبثمفٛ، ِٔكا وا ٖثسمٜ ر ِكٓ الرٔاٖٛ ئٕـٕ  

دُٔ أقٍعدٛ، ٔ لدأ   ودَ  ث أراد ِكا الرٔاٟ٘ امظكال٘ الكثائدٛ ندَ ٌفصدْ    لا

 ئعفٕٖٛ اللاخ الاصٗ  الاعٗث نَ تعاٗث الؽٍعٛ الفٍٗٛ اررتعٛ 

* * * 

                                                 
(1)

  21اشلٍإه الكررٖاح ٔارثٍٖٛا ترمجٛ: ناث الاادر ناث الم٘  ؿط 
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ن ظأ ر أُ طئداوٕ ا أضدث أظدّر الدرٔاٟٗني نارٗدا هلدكا ٖادثٔ اٌثادادٓ ئاصدٕٚ          

غن واإه ر العرع الصاٟث اُ العاٟخ أُ وَ حياق ِكٓ العّرٚ العرٖفدٛ   نى  

ُ ردداُ لثٖددْ ٍِدداح عّدد٘ ئصددٗلٛ ٔوددَ غددن ال ٟددق ٔؤلددٗض لثٖددْ أ لدداٞ رددانٚ، 

 ! الٕقٕع نٍثِا آلٕٖ  

ٔلكَ الٍاث ارٕـٕن٘ ن ٖعرتع ئالعّرٚ اٌّا وثكئكئٛ ٔن تماذ نمٜ ضداه   

ٍا ؤُ راٌدج أنىداه ِدكا الكاتدب الرترد٘      هلكا حيق لٍا الصؤاه ر وعرض ضثٖد

 شثعٗغ اردر وَ قرُ؟ رىا ِ٘ أِي أنىاه اادئاٞ الكاار ر العامل!؟!؟ 

- 1 - 

 .31)أرٔ نفسُ كشخص خلق من الضٌٕ املنبعث من الكتاب( ص

 

ئلن رٔاٖٛ طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا ِٕ العاة طندىاُا اللالب ر رمٗٛ اهلٍثشدٛ،  

ر اهلٍثشدٛ، ِٔدكا الثعدائْ لدٗض الٕضٗدث ئدني ئلدن        ٔطأٔرِاُ ئاوٕ ا حيىن ؤزازٚ 

الرٔاٖٛ ٔراتاّا، عالالن ِٕ الرأٙ/ ؼاضب اسبكاٖٛ، ِٔكا ودا قدرة ارصداعٛ    

ئني الع،ؽدٗٛ ٔارؤلدف، ٔندسز ِدكا اسبفدٕر ـدىن اردثكمي، ِٔدكٓ الؽدٗ ٛ ر          

ّٕغجئٍدداٞ الع،ؽددٗٛ الرٔاٟٗددٛ    ٌصدداٗا لالددن الرٔاٖددٛ طباآلاددٛ الاددارئ ئلرٖاددٛ      شدد

آ در: طلدٕ نض دج أّٖدا الادارئ، عأٌدا ٖادظ الفدىن رفاٖدٛ          ؤىل ضدني   وااظرٚ وَ

   112لك٘ ن أدن٘ أُ ِكا ضثر ٌثٗسٛ الكثاةا ؿ

ِكٓ المعاٛ الصردٖٛ اشث،ثوّا طئاوٕ ا أٖفدا  ر رٔاٖثدْ طامسد٘ أقدرا الديت      

تثعثد عّٗا الع،ؽٗاح اليت تفؽب نَ ٌفصّا ئاللرٖاٛ  اتّا، رغي أٌْ لٗض عّٗا 

، عالرٔاٖدٛ راومدٛ ٖرّٖٔدا ودَ ٖادًٕ ئدثٔر ِاوعد٘ ؤىل زاٌدب ئعد           ئلٕلٛ وٍفدردٚ 

الع،ؽٗاح ارؤخرٚ، ٔقن ِكا الرأٙ انشي اأه لمرٔاٟ٘ طأٔرِاُا ٔقدث رداُ   

لْ عفن مجخ ااضثار ٔرٔاٖثّا ئلرٖاثْ  أوا ر طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا عالرأٙ رداُ  

 وَ مجمٛ الع،ؽٗاح اليت تإً ئأععاه وؤخرٚ ر شٗا  اسبثر 
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ٔتثطدددرك الع،ؽدددٗاح ر الدددرٔاٖثني ر طاشدددلٍإها وثٍٖدددٛ طئددداوٕ ا الددديت      

اربددكِا وكاٌددا اغمددب رٔاٖاتددْ  ٔلكددَ اازوٍددٛ ا ثمفددج ر الددرٔاٖثني، عدددطامس٘   

أقرا تعٕد ؤىل الارُ الصادط نعر، أوا طاسبٗاٚ ازبثٖدثٚا عدإل٘ الادرُ اراـد٘     

الرٔاٖدٛ اا ددرٝ   الدكٙ تفؽدمٍا نٍدْ شدٍٕاح قمٗمدٛ، ٔلدٗض و٠داح الصدٍني رىدا ر          

هلددكا راٌددج صددٛ ضكاٖدداح ردددنٚ ر رٔاٖددٛ طامسدد٘ اقددرا الدديت أ ددكح قالددب       

اسبكاٖددٛ  أوددا ر رٔاٖددٛ طاسبٗدداٚ ازبثٖددثٚا عددالرأٙ ئفددىن ارددثكمي ٍٖاددن ؤلٍٗددا     

 صبرٖاح ااضثار، ٔن ٖرٔٙ لٍا أٙ ضكاٖٛ 

 

 .31)لقد تغريت حَاتُ كلوا بعد قزإّ هذا الكتاب( ص 

 

قدرا صدٛ ؼدرا  ٔزدٕد     أر رمثدا الدرٔاٖثني، عفد٘ طامسد٘      ارٕـٕ  وثعائْ

ئددني عٍددُٕ الددٍاغ امشدد وٗٛ ٔالرشددي الددكٙ ن ذبروددْ الكٍدداٟض ارصددٗطٗٛ  ٔر       

طاسبٗدداٚ ازبثٖددثٚا ؼددرا   فدد٘ ئددني الدااعددٛ الثامٗثٖددٛ العددرقٗٛ ٔوٕزددٛ اسبثاخددٛ      

العمىاٌٗددٛ الاادوددٛ وددَ ال ددرة  ِٔددكٓ الؽددراناح ئكددن أظددكاهلا متّددث ررضمددٛ        

ثاالٗددٛ، أٔ ررضمددٛ ذبددٕه  ٔلعمددْ تعددان نددَ طبدداض أٔ حبددذ هلٕٖددٛ غددن ضبددثدٚ      اٌ

ار وب ر ارثٍٖٛ العرٖاٛ طاشلٍإها اليت تفؽن ئني قارتني مل تكٌٕا نمٜ ٔعدا   

ر ضاب تارخيٗٛ نثٖثٚ، ِٔكا وا  مق قماا ئني ظ،ؽٗاح الرٔاٖثني، ٔضنٚ أواً 

ليت وازالج ر ورضمٛ الاطدذ ندَ   العامل الكٙ ٖث ن ئاصٕٚ وَ ضٕه الع،ؽٗاح ا

انٌثىدداٞ  ٔقددث تٍددأه طئدداوٕ ا ِددكا ارٕـددٕ  ئعسالددٛ ر ِددكٓ الرٔاٖددٛ، أٔ مل ٖفصددب 

اجملدداه رعازبثددْ ئالاددثر الكددار لل ٗدداُ انِثىدداً ئثفاؼددٗن أ ددرٝ ر الرٔاٖددٛ،     

عارثفٜ ئإظاراح غاوفٛ ومثاصٛ  ٔ لأ خب ع رٔاٖثْ طامس٘ اقرا اليت ناجل 

ٌفصدددْ ئلرٖادددٛ واثكدددرٚ ودددَ زٕاٌدددب ندددثٚ، ئأئعادِدددا الفكرٖدددٛ عّٗدددا ارٕـدددٕ  

وددا  ددرص نددَ ئددؤرٚ اسبددثر ارررسٖددٛ ٔأد ددن     ٔانزثىانٗددٛ ٔالثارخيٗددٛ، ٔردددنا  

قؽؽا ؤـاعٗٛ أشّىج ر ؤخراٞ ارٕـٕ  ٔؤغٍاْٟ  ئٍٗىا ر طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا ئا٘ 

 دُٔ و وب  كَ ارثعاعّا ئٗصدر، ضثدٜ ٖؽدن العدأ ؤىل الادارئ     وَ ارٕـٕ  
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الااضددذ نددَ ارعٍددٜ ر الرٔاٖددٛ ؤّن أُ الكاتددب مل ٖرغددب ر ضصددي ااوددر، ٔتددرك   

 الاارئ ر زبٛ ااعكار لٗاطذ ئٍفصْ ٔحبصب دبرئثْ اشباؼٛ نَ  اتْ؟! 

   ْ وٍّددا ضادداح دددد  ٖٔ ّددر ِددكٓ الؽددرا  ر طاسبٗدداٚ ازبثٖددثٚا ئددأردر وددَ ٔزدد

ْ رمدّا، أٔ  ٔمجٗعّا مل ذب  ئارٕـٕ  ودَ زٕاٌاد  دد  الكراوٗن ٔقؽؾ ااآلفاه

 قدرا عارٕـدٕ  ٖدربز أرددر ٔـدٕضا      أتاثوْ ئلرٖاٛ غن ومثاصٛ  أودا ر طامسد٘   

ر ٔزْ ٔاضث، ِٔكا اٌعكض نمٜ ئٍاٞ الع،ؽدٗاح الديت راٌدج أرددر      ٌٔفسا 

   خب ع الرٔاٖٛ اا رٝ ؤقٍانا، ٔااشمٕة الكٙ راُ وثألاا 

 

 .01ص)كانت هذي هُ احلَاّ.. احلَاّ اليت صادفوا يف الكتاب( 

 

نظأ ر أُ وٕـٕ  الرٔاٖثني غن تامٗثٙ، ٔلْ زا ئٗثْ اشباؼٛ نمٜ الاراٞ 

ٔنعا  الكثب، ئ   الٍ ر نَ الصٕٖٛ الفكرٖٛ ٔاادئٗٛ ٔالفٍٗٛ ر رن رٔاٖدٛ  

 نمٜ ضثٚ 

ر رن رٔاٖٛ ٖٕزث رثاة لٗض ر نٓ وَ الكثب، ٌٔثٗسٛ لدكلأ تثىطدٕر   

ىٗثدْ ودَ ٌ درٚ الع،ؽدٗاح     أضثار رن رٔاٖٛ ضٕه رثائّا، ٖٔأ ك الكثاة أِ

ُ مل ٖكددَ الكثدداة ٖصددثطق ِددكٓ ااِىٗددٛ حبددث  ؤلمكثدداة ٔأعكددارِي ضٕلددْ، ٔ

  اتْ 

قرا ٌعرع نٍْ ردن ظد٘ٞ رادراٞ، ٔلكٍدْ ئالٍصداٛ      أالكثاة ر طامس٘ 

 لمع،ؽٗاح ضباا ئالصرٖٛ اُ الكثاة ُٖعدث ن نمٗدْ ئلمدب ودَ الصدملاُ ئعٗدثا       

ئكاتددْ اٌددْ  دددن ضبألددٛ لم،ددرٔص وددَ تاالٗددث   طبثمفددا  نددَ العاوددٛ، ٔردداُ رثائددا 

الٍإػ الاث ٛ ٔؤتاا  أؼٕه الرشي ازبثٖث الٕاعث  ِٕٔ وعد ٕه ئالٗدث ٔن ٖٕزدث    

ئكاتددْ،  وٍددْ غددن ٌصدد،ٛ ٔاضددثٚ، ِٔددكا شدداب ؤـددار لٗكددُٕ الكثدداة عرٖددثا         

ٔارعٍُٕٗ ئْ الثاٟرٚ الؽ نٚ وَ الٍااظدني ار،ثؽدني ئدالٍاغ ٔأؼدٕلْ  ِٔدٕ ئّدكٓ       

فاح   ع الكثاة ر طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا الكٙ اظث مْ وؤلدف ٔاضدث ئدثاعخ    ارٕاؼ
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 ات٘ ِٔدٕ العدي طرعاد٘ا الرزدن الاصدٗ  ارفدثغ ر الصدكٛ اسبثٖثٖدٛ، ٔؼداضب          

 الع،ؽٗٛ الٕادنٛ، ٔرثاْ لٗصم٘ ٌفصْ ٔالاراٞ 

خي ُٖاثن الكاتب ار ىدٕر طرعاد٘ا ئالرؼداؿ، ٔمل ٖعددر نمدٜ قاتمدْ ركدن        

لرٔاٖددٛ!  ٔصددٛ زددراٟي تاددخ ر طامسدد٘ أقددرا ٖٔكثعددف أوددر    ر ا اراثددٕلني غددثرا 

 الااتن الكٙ ٖعاقاْ أؼثقاؤٓ ئلرٖاثّي العٍٗعٛ 

* * * 
قددرا وددَ زاٌددب  أوٍددك الاددراٞٚ اأىل لمددرٔاٖثني ٖ ّددر جبدد ٞ تفددٕ  طامسدد٘   

الؽٍعٛ الرٔاٟٗٛ، عاسباكدٛ وثاٍدٛ مبّدارٚ، ٔااضدثار وثعاقادٛ ئصدااٗٛ وٍلاٗدٛ،        

اح وخ أقٕاهلا ٔأععاهلدا، أودا ر طاسبٗداٚ ازبثٖدثٚا عادث      ٔتثٍاشب (رٔع الع،ؽٗ

ثج أضددددثاخّا ٔتاعدددددرح، ٔاـددددلرئج ثغائددددج ظددددرٔا الؽددددٍعٛ الؽدددداروٛ، ٔتعدددد 

ظ،ؽٗاتّا وَ ٌاضٗٛ الثااط أععاهلا وخ (رٔعّدا ارٕـدٕنٗٛ، ؤـداعٛ ؤىل تكدرار     

تفاؼٗن ن وٕزدب لدْ، عادث (مدج الكددن ودَ ااظدٗاٞ غدن ٔاـدطٛ، ؤـداعٛ ؤىل           

 آلاٟن وٍْ، عمي تدر الرٔاٖٛ ردرٚ الثفاؼٗن، ئن زادح وَ ؤئّاوّا  ضعٕ شردٙ ن

ِٔكا الثع ٘ الصردٙ قث ٖفٗخ الادارئ، أٔ ٖدثعخ ارمدن ؤىل ٌفصدْ، رغدي ضبألدٛ       

طئاوٕ ا رئ  مجٗخ تمأ اركٌٕاح خبٗ  ِٔى٘ وخ الثاثً ر الصرد، ٔرغي ِدكٓ  

الٗب الكثائدٛ  أودا   احملألٛ غاة ناودن ارثعدٛ الدكٙ  ٗدس اادة ندَ شدٕآ ودَ أشد        

لثٝ انٌثّاٞ وَ طامس٘ اقدرا عٗسدث الادارئ رغادٛ ر ؤندادٚ قراٞتّدا ودرٚ أ درٝ         

 لماراٞ ٔودنٚ ل ِثىاً  ظاٟاٛرفانفٛ ارثعٛ، عّ٘ رٔاٖٛ 

* * * 

ر طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا شٍفرتض أُ الاعر نادٚ ن  ٗمُٕ ؤىل ااظٗاٞ ازبثٖدثٚ  

ثداة غدن ع٠دٛ العدااة، ٔرغدي  لدأ ظبدث        ٖٔثٕزصُٕ وٍّا، هلكا مل ٖرضب ر الك

خارِدا الكثداة ودَ ضٕلدْ     أرن ِكٓ ارٕزدٛ الديت    لثصٕٖغِكا الثفصن غن راع 

 آلٕاه ؼفطاح الرٔاٖٛ  
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قدرا عثلرقددج أٖفدا  ؤىل وٕـددٕ  د دٕه ااظددٗاٞ ازبثٖددثٚ ؤىل    أأودا طامسدد٘  

الٍى  اسبٗات٘ الٕٗو٘ عأضثخج ؼدثوٛ غدن وثٕقعدٛ، ٔلكدَ ـدىَ شدٗا  ضدثر        

َّغ    د ع طاسبٗداٚ ازبثٖدثٚا الديت     ، ٔئالثال٘ راُ ٔقٕ  زدراٟي الاثدن وثٕقعدا    ُوص

 ئاٗج تعاٌ٘ وَ امئّاً ار مق، ٔلٗض ال ىٕض ارفثٕ  نمٜ الثأٖٔن ارىكَ 

* * * 
ودَ الثارشدني ارثطىصدني     ئٗث أُ ااشمٕة ر طاسبٗاٚ ازبثٖثٚا نقٜ ؤنسائدا  

ئال دٛ الثعاٗدث، أٔ ؼدعاٛ الفّدي، ِٔدكا      لدطئاوٕ ا ٔرغي  لأ ٔؼدفٕا الرٔاٖدٛ ئأٌّدا    

         ٛ ن أوٗددن ؤىل ِددكٓ   دددد   ئددرأّٖي وددا  دددن أضددث تٗدداراح اسبثاخددٛ أٔ وددا ئعددث اسبثاخدد

ٔلعددن طئدداوٕ ا ٔزددث ودددن ِددكٓ الثٗدداراح العارـددٛ وٍاشدداٛ لرؤٖثددْ       دددد  الثؽددٍٗفاح

اادئٗٛ، أٔ لعمْ تعىث انٌثىاٞ ِكا الثٗار الكٙ رٔص أنىالْ، أٔ اٌدْ اشثصدّن ِدكا    

الٍى  ر الكثائٛ، أٔ رغب ر الثىرد نمٜ ارٍسس الصردٙ الك شٗك٘  ٖٔعسز 

ِكا انشثٍثاص قٕه طئداوٕ ا ر وعدرض ضثٖددْ ندَ ِدكٓ الرٔاٖدٛ: طودخ أعدٕه رٔاٖدٛ          

الارُ الثاشخ نعر، عاث العامل ٔضثتدْ ٔوعٍدآ  ٔنٍدثوا ٌعدر  ر رثائدٛ الرٔاٖدٛ       

 هلدكا أُ ٖكدُٕ وؽدثرا    الًٕٗ، ردن ودا لدثٍٖا ودَ قؽاؼداح ٔظدكراح  ٔ كدَ        

لمثفدداؤه: ئث،مددٗؾ أٌفصددٍا وددَ الرتاتاٗدداح،  كددَ أُ ٌثااددن العددامل رمددْ ٔرددن   

لم،دددٕع ٔانـدددلراة  الدااعددٛ ٔاسبٗددداٚ  ٔلكٍدددْ  كدددَ أٖفددا  أُ ٖكدددُٕ شدددااا   

قؽؽدٍا ودَ اررردس ؤىل     ٔالفٕـٜ، جا جيعمٍا ٌامن ودَ الصدرد، ٌدثعخ وراردس    

  (1)اهلٕاوغا

ٔاٖٛ ئدالكدن ودَ الع،ؽدٗاح ٔااضدثار الديت      ٔرمبا تعىث طئاوٕ ا ضعث الر

تثفانددن عٗىددا ئٍّٗددا لثعددكن دننح قائمددٛ لمثأٖٔددن ٔلمثفصددن لؽددا  ارؤلددف الددكٙ 

ضاق ظدّرٚ نارٗدٛ، عد  جيدرؤ أٙ ٌاقدث نمدٜ اتّداً الرٔاٖدٛ ئفٍٗثّدا، ئدن شدٗطأه            

 زّثٓ الثأٖٔن لؽا  الرٔاٖٛ ٔؤُ ألؽق ئّا تفصناح ن ٔزٕد هلا ر الرٔاٖٛ!!! 

                                                 
(1)

  190ؿ -طألٕاُ أ رٝا ارؤلف ٌفصْ 
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ئٍٗىددا طامسدد٘ أقددرا مل تاددخ ر امئّدداً رغددي وٕـددٕنّا ارررددب، ٔأتددج         

ؼعٕئثّا وَ ازبرنٛ الفكرٖٛ اليت ن ٖعدعر الادراٞ ئٕآلأتّدا اُ اسباكدٛ ارثاٍدٛ      

 وع ٕلٛ مبّارٚ، ؤـاعٛ ؤىل الصرد اركدف ارؽاغ حبرعٗٛ نالٗٛ 

 

 .210)هل ٍستطَع كتاب تغَري حَاّ شخص( ص 

 

رٔاٖدداح ئٕلٗصددٗٛ نمددٜ ادد   اٟاٛا مل تكددَ رٔاٖددٛ ظددرٔاٖددٛ طاسبٗدداٚ ازبثٖددثٚ

الرٔاٟٗٛ الاارنٛ طأزاخا ررٖصيتا ٔمل تكَ رٔاٖٛ ٌفصدٗٛ وعادثٚ حبصدب أشدمٕة     

ا أوا ااظٗاٞ العسٗاٛ عمي تكَ وعازبدٛ ئلرٖادٛ واثكدرٚ    دٔشثٕٖفصك٘طعٗثٔر 

رىدددا لدددثٝ طغائرٖٗدددن غارخٗدددا وددداررٗسا ٌٔدددأح ئٍفصدددّا ندددَ شدددرٖالٗٛ ط دددٕر ٘  

٘ ضبألدٛ لمسىدخ ئدني تمدأ ااشدالٗب خدي اشبدرٔص ئأشدمٕة  داؿ          ئٕر ضا رمبا ِد 

طئاوٕ ا الكٙ قثً رٔاٖدٛ غدن واٍعدٛ    د  ٔلكَ ِكا مل ٖثٗصر لأردر وثعٛ ٔؤدِاظا 

مبدا ٖكفد٘ لكاتددب  ثمدأ رددن ِدكٓ العددّرٚ  ٔتمدأ ام فاقدداح ر ِدكٓ الرٔاٖددٛ       

أنىداه  قرا اليت راٌج رٔاٖٛ جٗدسٚ ـدىَ   أدبأزِا طئاوٕ ا مبّارٚ ر طامس٘ 

ىل ٔزٕد رٔاٟ٘ وثىكَ وَ ؼٍعثْ، ِٔدكا ٖؤردث أُ ودَ  ثمدأ     ؤارؤلف، ٔتعن 

ودن ِكا ااشمٕة الاار  لثْٖ الادثرٚ نمدٜ رثائدٛ رٔاٖداح مجٗمدٛ ؤ ا اظدث ن جبدث        

نمٜ وعرٔنْ اادئ٘ ٔمل ٖكثف ئانشثٍاد ؤىل العّرٚ اليت ٔعرِا هلا اسبظ! أودا  

ٓ ضثدٜ لدثٝ رادار رثداة الرٔاٖدٛ ر      تفأح ارصثٕٝ اادئ٘ لثٝ أٙ رٔاٟد٘ عٍسدث  

العددامل، عأنىدداهلي الرٔاٟٗددٛ ن تصددن خبدد  تؽددانثٙ داٟىددا، ِٔددكا وددَ اللاٗعددٛ       

 الاعرٖٛ نمٜ رن ضاه  

ئدني أنىداه    ٔلصج الٕضٗث الكٙ جيث أُ رٔاٖدٛ طامسد٘ أقدرا اارددر متٗدسا      

 ارؤلف، عّكٓ الرٔاٖٛ ِ٘ اليت ٌالج وع ي ازبٕاٟس اليت ض ٘ ئّا طئاوٕ ا 

* * * 
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ئاددد٘ أُ ٌادددٕه ندددَ دبرئدددٛ طأٔرِددداُ ئددداوٕ ا ؤُ رٔاٖثدددْ اشباوصدددٛ طاسبٗددداٚ      

قددرا عؽددثرح ندداً أأوددا رٔاٖثددْ الصادشددٛ طامسدد٘  2001ازبثٖددثٚا ؼددثرح ندداً 

رداُ هلدا تدأخن ٔاـدب ر تلدٕر      ددد   خد ر شدٍٕاح  ددد   ٔرغي ِكٓ ارثٚ الاؽنٚ 2001

 الٍااد ٔالثارشني  الثسرئٛ الرٔاٟٗٛ هلكا اادٖب الكٙ (مج أنىالْ ضبٕر زثه

زثٖددثٚ  صددٛ شددؤاه ٖلددر  ٌفصددْ ر ٌّاٖددٛ ِددكٓ الثراشددٛ: لددٕ تٍألٍددا أنىددان       

 لمكاتب ٔقارٌاِا وخ ِاتني الرٔاٖثني عكٗف شثكُٕ الٍثٗسٛ ٖا ترٝ؟!؟! 

 

 

 :صادرامل

٘ دددد  رٔاٖددٛدددد  امسدد٘ أقددر ا2 دوعددق دددد  دار ارددثٝدددد  ترمجددٛ ناددث الاددادر ناددث المدد

  1/1993ا

دار العدددرٔ  الاددداِرٚ ددددد  ترمجدددٛ: شدددطر تٕعٗدددق ددددد  وادددانحددددد  ألدددٕاُ أ دددرٝ ا1

  2/1990ا

٘   دد  شنٚ  اتٗٛدد  اشلٍإه الكررٖاح ٔارثٍٖٛ ا1 ددد   ترمجٛ: ناث الادادر نادث المد

   1999دوعق دد  13دد  شمصمٛ آعا  خااعٗٛدد  ٔزارٚ الدااعٛ

دد  تٕواورازعٛ: د  أواٌ٘ دد  ترمجٛ: شّا شاوب ضصَدد  رٔاٖٛدد  اسبٗاٚ ازبثٖثٚ ا3

اهل٠ٗددٛ دددد  دار انٌثعددار العرئدد٘ ئددنٔح دددد  تاددثٖي: ناددث اراؽددٕد ناددث الكددرٖي 

  2/1929ادد  ارؽرٖٛ العاوٛ لمكثاة الااِرٚ
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ٌقٕه ذلك  دايٖكٛ ٔ كَ ٌكلٝ يلٗكًٕ ٌٔاكّا مضطكضا ومكيلدضا وم٠ٗكضا دضل كليمض            

ٔيالٌقسككضوض  ٔيلاٍضامككض ل ٔوم٠ٗككضا دككضلرمي ٔي ككٕى يلككىٙ ألفككاٝ وسككإٝ ي  ككلي      

ٔي ىضمككض  دككن يككضى ٖاككىن داىفككض  ٔ ٔالا دد ىمككّض ٖككلي  تككض  ُ أل ككض   ٔ ألكك ٔه   

 دكن وكٌٕضألّض وَ  ٕق ِىٓ ي ىض. 

ممٍٗض يلقٕه إٌْ  كضُ ٔوكضليه لاد كٗٛ اٗاكضىي يلفضطٗكٛ      وَ جّٛ  خلٝ جيب 

يلادثري يلك ري ممٜ ي مىضه ي  دٗٛ سٕيٞ  ضٌت وسلحضا  ً ىٔيٖكٛ  ً عكفليا ٔممكٜ    

يلإٍُ  ض ٛل  ىٍضيلٚ يحلق ٔ ىٞ يلرمي ِ٘  ِايف لٗسكت دضلقمٗمكٛل ٔوكَ ِكىي     

أللمجّكض   اب " ٕلكل دلئُ" وسلحٗٛ اٗاضىي  ٔ " ٔلٛ يلاكى"" ٔيلك    يطٍرضى 

ٔلككاٍٖض وسكلحٗاضُ ملدٗاككضُ ممككٜ ي اككن  ككاى   لمفلدٗكٛ يلككا إى مككض ه العككٕل٘. 

يإلعضىٚ إلّٗىض ِٔىض "لٗمكٛ و كلغ اٗاكضىي" طٗدضٟٗكن ىٔوكضُ ٔ"ودسكضٚ اٗاكضىي" طفك          

دسٗسٕ ٔي ٔىل  ىض ألكى ل يط كض ى ألل ك  ممكٜ يلاكايٞ ٔيليّكل لكٍّكض  مك          

دكك  اٗاككضىي ٔعد ككٗٛ يلسككٗا   دكك  يلرككٕىٚ ٔيلإاككٜ ٔيالسااككّض ل  ىككض  مكك     

يطسٗحل  وض يلرضٌٗٛ  قا  ىي  دّض دسٗسٕ  ُ ٖ ٕى يلرٕىٚ يلامسيٍٗٗٛ ٔاا مىن وَ 

خالتككض ممككٜ يطإيلٖككض   قٕلككْ وككرالاه " ككضُ ممٗككْ  ُ ٖ ككا  ثٕىألككْ وككَ مضيككىٛ         

 خككلٝل لككٗ" وككَ ي  ككن  ٔ يلنضدككٛل  ككضُ ممٗككْ  ُ ٖ ككا  وككَ و ككٍ .." ٔ  دككضه    

يلخٛ يلاضمل  محا  ؤي  جني  ٔ ا ٗاألْ يل  حتىن ِىي يلادثري ٔيلادثل ٌى ل 

يلفٍٕيُ ٔيلك  اٍضِكض يلاكٗذ إوكضً حٗكل ٖقكٕه   وقيك  وٍّكضه "يكلخٛ جٗاكضىي ٖكض            

م ٗال ددٙ وٕطَ  ٔ لوضُل وكض  كٗم وكض  كٗمل ٖكض  ّك ٔي جٗكٕ  ي كال ل ٖكض          

ألقٕلٕي مضلفضمل خال ". ِٔىٓ ي ورمٛ يل  ذ لٌض ألؤ كا  ُ  سكيٕىٚ اٗاكضىي اكا     

منت دفا وٕألكْل ٔمل ألاوكٕه إىل ىوكض  ٔ يك ح ياكْ ىيٖكٛ ى فّكض يليم كٛ   عكٕيىغ          

 دضىٖ" ٔعٗكضإ ٔدلل  ٔلٍاُ ٔدٌٕ"  ٖلس ٔاريِض   يلسٍٛ يل  ألمت وقامْ.

ٔوؤلف يطسلحٗٛ يل  د   ٖاٍٖض مض  دفا يحللب يلفضطٗٛ   مجّٕىٖٛ  طضٌٗض 

مت ألدسٗسكّضل ٔلفكن وكض جيىك       يلاميقليطٗٛ حٗل  ضُ   يلفضعلٚ وَ مىلٓ ح 

 ٕلكل دلئيُ دضلكرريَٖ وَ يلكاضب يلك ضى ِٕ  ُ  ن مىن ٖكا ْ اضل ضا وض 

ٖاككق يككإف يلٍقككض  ٔيلقككليٞ دكك  وؤٖككا ٔىي ككمل ٔممككٜ يلككلاي وككَ ذلكك  ي ككاه     

 ض ىٗ  ٖفرتف ددِىٗاْ  ٕيحا وَ  دٍضٞ جٗمكْ. ٔاكا اٗكن إٌكْ يالواكاي  يلي ٗفك٘       

حٗٛ ٖكا ّض ألفاكرب كككضا لقكاىٚ يطدكلمل ٔيطىركن      لربألٕلا دلعتل ٔاٗن  ن وسل

ٔحتاٖضا ونلٖضا   آُل ٔاٗن إُ  ضُ يطسلح يلسضٟا ٖ فب ممْٗ ألقاٖي وسلحٗضألْ 
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 الدككا إذيا وككَ أليككٕٖل ِككىي يلسككضٟا. ٔيالواككاي  يلككربا  ٖرّككل   ِككىي يلككٍ  وككَ   

خككاله "دٗككاىٝ"  حككا عد ككٗض  يطسككلحٗٛ حٗككل ٖككل   وقٕلككٛ دلاككت يلاككّريٚه        

لحٗٛ ي ٗاٚ حتاضمل إىل وقضط  دسٗيٛ ٔ خلٝ اضومٛل ٔ ىٗٛ وَ يحل كٜ  "يطس

 ٔيلكرري يلكرري وَ يلف لل ٍٖٔ ن٘  ُ ألكُٕ حبٕٖٗٛ يحلٗضٚ".

ٔأل ككأ يلٍرككلٚ يلامسككاٗٛ ٔياككوٛ   وسككضى ِككىي يلككٍ  حٗككل يلاسككض ال  مككَ     

جِٕل يإلٌسضُ ٔجِٕل يلانٗري   يطسضىَٖ يلاضىا٘ ٔيالجاىضم٘ ٔمالااّىض دسمٕك 

لال ل وَ  ُٔ يلانض ن مَ يل ٍٗكٛ يلاىيوٗكٛ يلك  يماىكا  ّٗكض يلٍّضٖكٛ يطاإحكٛ ٔوركن         ي

 ِىٓ يلٍّضٖض   ّٗض إوكضٌٗٛ     يطاضِا  ُ ٖف٘ يحلاث   دفآ يلاضىا٘.

أل كا  ِككىٓ يطسككلحٗٛ وكَ ٌّضٖاّككض ٌٔفككا وككٕ  ديمكّض ألاكك٘ اٗاككضىي "يلاككايُٟٕٗ    

ٖاكك ْ  اوككٛ حاككلٚل ألسككق  جرككٛ  ٔي ٍككٕ    وٕياكك  يطككٕ . مككرب ثقككب   يلسككقف  

اٗاضىي يلايوٗكٛ يطنيكضٚ داثكضى يحلكلٔق" ثكي أل كا  دفكلض واكضِاِض يلك  ألسكافلض           

حٗككضٚ ِككىي يل يككن ٔيلاد ككٗض  يلكك  مضعككت وفككْ الٔ ككضا يككف ٛ ٔخضيككٛ  ثٍككضٞ         

كضيلألّي   يلنضدض ل ٔألٍاّ٘ دضلاليق يلىٙ حاث دٍْٗ ٔد  ياٖقْ يلىٙ ىي قْ 

ا ٖفا دىل  يل اٖق يللٟٗ"  ٗكاه  ضسكرتٔل ٔاكا    لسٍٕي  طٕٖمٛل ِٕٔ اضل ضا ا

عكككن  لياّىككض وا ككالا وّىككضا   حٗككضٚ  مّٗىككض ٔلفككن يطؤلككف اككا ا ككا   ِككىي  

يلاليق ٌّضٖٛ  خلٝ لفىمْ اري ألم  يلك  دكا  دّكضل لكٍّكض الٖ كٛ وكَ ألمك  يلٍّضٖكٛل         

 ضلاليق وؤمل ٔجضىح   رل وَ يطٕ  ذيألْل ٔيطٕاف يلرتيجٗاٙ ال ٖ  ح   وكٕ   

ل يككن وككض يً يحلككاث ٖاىل كك  حككٕه يلككأي   يلكك  حل ككت اٗاككضىيل ديككن ِككىٓ    ي

يطسلحٗٛ ٔألم  يلرلٔف يطٕاكٕمٗٛ يلك  حتضيكل ِكىٓ يلكأي  ل ٔدضلاكضل٘  كضٔه        

دلئُ  ُ ٖكاف مرىكٛ ثكٕىٚ  حكل ل ٔ اكف يطفٗقكض  يلك  ألٕيجّّكضل ثكي  ُ         

يضدككْ يطكككضُ لككٗ" ِككٕ يلنضدككٛ  قكك   ىككض ميكككَ  ُ ٌا ككٕىل دككن ِككٕ يلفككضمل ددا 

يلرالثٛ يل   ضٌت سضٟاٚ   ألم  يلارتٚل ٌٔق كا يالعكرتي ٘ ٔيلل اكضل٘ ٔ ٔه    

يلفضمل يلرضلل  ىض ٖيمق ممّٗضل ٔاا اي  يحلاث ي سضس٘ مباكضِا  ىي  تكض  ُ   

ألكُٕ وٕيلٖٛ لمواث ٔسضخلٚ   آُ. لٗى لٌض مبسلح يلف ل ٔورضه ممٜ ذل  وض 

 ٕوّٕلا". يى د  يلاٗمسٕف "د اىٙ" ٔمضمل يآلثضى "د

ال ٖفاىا  ٕلكل دلئُ   ألقسٗىضألْ يلايخمٗٛ ممٜ يطاكضِا  ىكض ِك٘ مكض ٚ     

دفم يلكاضب يلىَٖ ٖمفُٕ يطاضِا اىَ   كٕه وااضلٗكٛل ٔلكٍكْ ٖفاىكا ممكٜ      
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يلكىكك   ٔ كككك ألضٌٗككض يلاايٟٗككٛ كككك ي ىضِريكككك يلنضدككٛ كككك يلفٌٍٕككٛ يلايخمٗككٛ "وٍّككٛ يطككٕ   

ق" ٔ  ِكىٓ يلفٍكضَٖٔ يلايخمٗكٛ  الال  ٖانٗكض     يالٌيكال ككك  يلقٗكض ٙ  ككك  يإلٌسكضُ ي اٖكا   

وٍّض يلكضألب  ِاي ضا ٖلٖا  ُ ٖ ن إلّٗض  ىٍّٛ يطٕ  ممكٜ سك ٗن يطركضه ِك٘ وٍّكٛ      

وككَ  ىمككُٕ يلسككالح يلككىَٖ ٖقامككُٕ ٖٔلقامككُٕل ٔيلنضدككٛ ِكك٘ يطكككضُ ي خككري يلككىٙ       

ٔيككمٕي إلٗككْل  وككض ي ىككضِري يلكك  ألكمىككٕي دضاّككض  مككي ألكككَ وفّككي  ٔ وكك  وككَ        

مُٕ يلسالح دن  ضٌت و  يتأٞ ٔيالسكاقليى. ِٔكىٓ يلفٍكضَٖٔ يلايخمٗكٛ  مكت       ى

 ٖمككضا   كإيِككض ٌرككلٚ يطؤلككف إىل يحلككاث يلاككضىا٘ وامىسككٛ مىقككْ يلامسككا٘      

 ٔ ٔي فْ يلكضوٍٛ   يلٍإس.

ً  مٜ اٗاضىي يلي ٗب ي ىجٍاٗا 5691ٔ ىض ِٕ وفمًٕ ألضىاٗضا  ٌْ   مضً 

يلىٙ عضىك  ضسكرتٔ   حتلٖكل  ٕدكض مكَ وٍ ك ْ يلكٕليىٙ يلكىٙ  سكٍا إلٗكْ            

 ٕدض يلااٗٛ آٌىيك ٔذِب إىل دٕلٗاٗض لٗاضىك   يلقاضه ٍِضكل ٖٔ كأ  ٌكْ ٖكاىك    

اٗضوْ مبنضولٚ ٌّضٖاّض لٗست وؤ اٚ  ٔ وفلٔ ٛ. ٖامح ذل  وَ ىسضلٛ  ا ّض إىل 

ّٗضه " ررئُ ٖقٕلُٕ إٌ٘ ونضولل ِٔىي يكوٗح لككٍا ونكضول وكَ     ٔيلاْٖ ٖقٕه  

ٌككٕغ خككض ل  دٌككض وككَ يلٍككضس يلككىَٖ ٖمككوُٕ حبٗككضألّي  كك٘ ٖربٍِككٕي ممككٜ  ٌّككي         

كقُٕل ٔىمبض  ضٌت ِىٓ ِ٘ ٌّضٖ  ىاي  ٌكا ال  حبكل مكَ ٌّضٖكٛ  ّكىٓل إال      

 ٌّض إوكضٌٗٛ ألق    حٗ  يالحاىكضه يطٍيقك٘ل  كحُ حكاث ِكىي  مكٌٕ٘  مكضٌقكي        

ً " كضُ ِكىي يلاكّل    5691خل ولٚ..." ٌٔال اٗاضىي ممٜ يلٕٗوٗض  يل ٕلٗاٗٛ مكضً  آل

 اسٜ عّل ماٍضٓ وٍى دايٖٛ يطفل ٛ" ٔدفاِض  اكب ممكٜ يلٕٗوٗكض  ذيألّكض "لكٗ"      

مثٛ  ون   يسافض ٚ يالأل ضال    ٔات الٖب" ٔ  ا  ُ يلاالح  ال ٍٖمىُٕ إىل 

 يإف يلرٕيى. 

اضىاٗككٛ آٌاككٛ يلككى ل جنككا  ٌاسككٍض  وككضً  سكك٠مٛ   ٔيسككاٍض يا إىل ِككىٓ يلٕثٗقككٛ يل

طلحّض يلٍ  وَ  ِىّض ِن  ضُ اٗاضىي ونضوليا؟ ِكن  كضُ طٕدضٖٔكضا؟ ِكن  كضُ      

 سككيٕىٚ ال اككري؟ ِككن ٌؤتككْ  ً ٌمفٍككْ؟ ٔي ِككي طككضذي  اككن ِككٕ دضلككىي ؟ لٍككاىك  ُ      

يطؤلف اا دٍٜ ممٜ وٕاف يض ق ٔممٍٗض  ال ٌسككت مكَ عك٘ٞل ممٍٗكض  ُ ٌفكرتف      

 ٌاىك  ٌْ  ىل   ىض ٖقكٕه ديكن ِكىٓ يطسكلحٗٛل لكٍكْ ممكٜ       دكن خيد ح 

يللاي وَ ذل  ٖ أ وااضٟىضا إىل حا وض. ٌسااف ذل  وَ إه اٗاضىيه "ال  ىٝ إال 

مضطككضا ٌضل ككضا دضلككاًل دل ضٌككضا ٖاواكك  لالٌاحككضىل مل  مككا  سككايٗ  يلقاككضه لكككٍا     

دٍض  حٗضٌكضا    سايٗ  يطٕ . ٔممٜ  ن  ام  خٗضىي  اضسٗٛ ٔلٗست وساو ٛل أل ن
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َّ ي ري ِٕ يالسارٍضٞ ٔيلال ِٕ يلقضماٚ. ٔىمبض ِىي  إىل يلٍرلٖٛ يلربااٗٛ يلقضٟمٛ إ

وككض ٖفٗككاٌض لٍسككده ِككن  ىي  اٗاككضىي  ُ ٖكككُٕ  ٌٔكٗاككٕ  لوضٌككْ ٔلكككَ د ككٗنٛ  

خماماككٛ  ككضٔه دّككض ى كك  يلرمككي  ٍٖىككض ٔجككا؟ ٔوككض ٖؤ ككا لٍككض  ٖمككضا ِككىٓ يلٍرككلٚ        

ثٍض مٍّكض ِكٕ حكٕيىٓ وك  يلااكضٚ "ألضٌٗكض"ه حٗضألك  يآلُ        يلسٕ ئٖٛ يلااكض وٗٛ يلك  حتكا   

ولأل يٛ حبٗضأل٘ ٔممٜ اري وض  ٍت حتمى ل سٕف ألفٗاك  وفك٘ يحلٗكضٚ ي ىٗمكٛ     

 يل  ألفلف يطٕ . 

وَ جّٛ ثضٌٗٛ مثٛ  ضىق   ري د  يحلمي ٔيلاي ٗق ٔد  يلاكلٚ ٔيلٕيا  ٔاكا  

ضلْ إىل اٗاككضىي ٖككُٕ ِككىي وككض  ىي  "وٕحكٛ"  حككا عد ككٗض  ِكىٓ يطسككلحٗٛ إٖ كك   

ح  اضهه ٖض لمسلمٛ يل  حتىن  ّٗكض  حالوك  إىل يلقكربل  ُ خ ك  يلاكفب يلكىٙ       

 ىيٓ  وضو٘ لٗ" محٍٗٛ جضِ ٚ لمد  ل ِىي يحلمي ِٕ ِٔي طإل٘ ٖكض اٗاكضىي. ٔاكا    

جنوت يلرٕىٚ    ٕدض ٔلكَ لٗ" علطضا  ُ ألكٍحح   وككضُ آخكل ٔاكا يمكرتف      

ٍٖمككىُٕ إلٗكْ  ٔ إىل ثٕىألككْ ِٔككىي وككض   ككا   اٗاكضىي ممككٜ  ىض يلٕياكك   ُ يلٍككضس ال 

 ممْٗ دلئُ   ِىي يلٍ .

 اٗاضىيه  ّٖض ي خٕٚ ممٜ  ٙ ع٘ٞ ألقإُ؟

 " يلاالحُٕ  اإُ  ْٗ" 

ٖاضد  اٗاضىيه ممٜ  ىاكي يل  سٕف  لىِض  كَ ددٖكاٖكيل  ٌكاي  ٖمكضا     

 لٍض. ضألم  ي ٖاٙ يل  ساىٍوٌّٕ

 " يلاالحُٕ ٖٕييمُٕ يىاّي"

يطفميه ال ٖلٖأُ ذل ل  ٌّي ٖسانلدُٕ تحكاكي ٖكض سكٗاٙل  لسكاي  جضٌكب؟      

 يل ٗم ٖكىدُٕل ِكىي ٖاكل يلاالح ٍِضل ٔيلنلدضٞ ٖسلإُ. 

لٍقٕه دفا ِىي يطقي   ُ ِؤالٞ يلٍضس يل ضوا  ِي ممٜ ي امب اري ىيا  

ٕىٙ  ٔ  ٔ وقاٍف  مبض ٖافمْ ِٕ ٔوَ وفْل ٔدضلاضل٘ ٖ  ح وَ حقٍض  ُ ٌسده  ٙ ثك 

اضٟا  ٔ  ٙ  حكا ٖكاكمي دضسكي ي ىكضِري ِكن يسااكضىِي ا كن  ُ ٍٖيكق دمسكضٌّي؟          

سؤيه ٌالمْ  يٟىضا دنم يلٍرل مَ خيكضب يل يكن يطركضل٘ ٔ مىضألكْ يطٍىقكٛ يلك        

ٖقٕه  ّٗضه لٗ" ممٜ يلاالح  ُ ٖ  ح ثكٕىيا  كلث ي ىض دفرضوكْ .  ٔ إلكْه  ّٖكض      

 ي خٕٚ يلفضمل ميكَ ألنٗريٓ.
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ىاٛ د  وض ٌلٖآ ٔد  وض ٍٖيق يآلخل مٍكض ِك٘ إحكاٝ يإلعككضلٗض      ِىٓ يطاض

يل  ألقًٕ ممّٗض ٌركلٚ دكلئُ لٗفكلٙ وكٕاا  وفضيكلَٖ وكَ يلركٕىٚ ٌموك  ذلك             

 حا يطاضِا حٗل وّلمل  ىن وٍرضىيا ٖٔقف ممٜ عحلٚ ٖلاب اأً اٗاضىي ٔوَ 

ض  ُ ألكُٕ ا ضٟن وفْل دٍٗىض ٍٖقب يطّلمل يلرضٌ٘ مَ آثضى  ٔلٛ يلاى" يل  ٖارت

"يإلٌكض" يطٍقلاٛ اا  سساّض ٖٕوضا   يلقكضىٚ ي ولٖكٗكٛ حٗكل ٖقكٕه مٍّكض ذلك        

 يللجن ٔ دٌْ  مي دّضه "  ٔلٛ يلاى"ل ال م ٗال ال  ُٖٕل ال  لٔق". 

ألككاه يلكككرري وككَ ي اككٕيه   ِككىي يلككٍ  ممككٜ مىككق يلٍرككلٚ يلامسككاٗٛ ِٔكك٘     

ٛ ٌٔككالن ممككٜ ذلكك  دّككىٓ ي ورمككٛه ألفاىككا مجضلٗككٛ  ضٟقككٛ  ّٗككض يحلكىككٛ ٔدفككا يلل ٖكك

 "ساكٌٕ  وٕجٕ ٚ حاٜ ٔدفا ونض ىأل  يلٕجٕ ل يطٕ  سٕٗيم  إىل يحلٗضٚ".

 "لَ ٖكُٕ ٍِضك حب اري يحلب يلىٙ سٗمىٍض دفا ذِضدٍض"

 "  يحلكضٖض يل  سرئٌّض مٍض سٍىِب وفضا"

ٔ  ِككىٓ يطسككلحٗٛ يعككانضه ممككٜ حككضال  خماماككٛ ٔوسككإٖض  ماٖككاٚ  ّٗككض         

ٔيلاككضىا٘ ٔيلاٍاككضلٙ يلككىٙ ٖقككرتُ دككضلٕيا  ٔي ٗككضه ٔلككٕ ألضدفٍككض  ككالً      يحلقٗقكك٘

"وٕحٛ" سكٍحآ ٖفكلٙ اٗاكضىي وكَ يل يٕلكٛ دقٕلكْ "لكٗ"  وكن ي ىكضِري ِكٕ يلكىٙ            

 ىم ل دن ٖدس  وَ  ن وض ِٕ ح٘ل  كال لكَ  حكلك وكَ  جكن يٌاوكضىك ِكىي        

        ُ  سكض ٍضا". لككَ يلكضألكب مل ٖناكن    وككض َ  خكلٝ مكَ ٔاك  ديمكْ   وكككض

يل يٕلٛ يحلقٗق٘ل ِٕٔ   ويكضىح  كرريٚ ذلك  يلاكايٟ٘ يطسكافا  يٟىكضا لمامكوٗٛ        

ٔال ٖرت   ح  ٖم سْ ثٕب ي سيٕىٚ لٗاىضعٜ   ذلك  وك  سكريألْ يلك  اكا  ممكٜ       

ككك   ن لسضُ. ٔيطؤلف  ىض  اب   ألقاٖي ِىي يلٍ  يل ض ى مكَ ٔليىٚ يلرقض كٛ   

ٔ   1991 واق  وضٌاٗكٗكٛ ٔلككَ وكَ  ُٔ  ُ    ً  ىي   ُ ٍٖ غ مكَ اٗاكضىي يل كاٛ يلل

جيل ٓ وَ يل اٛ يلرٕىٖٛ ِٕٔ   ِىي  دمنكض ٖكاخن   حكٕيى وك  ي كضِ   ضٌكض       

ٖقاضُ   اي   ٌقٗمك . ٔوكض جيكاى ذ كلٓ ٍِكض  ُ يلكضألكب  كٕلكل دكلئُ اكا          

مىن   وي فٛ ٔوٍحي ٔو ٍ  ا كن  ُ ٖكاىس يلامسكاٛ   جضوفكٛ الٖ ك د ٔدفكا  ُ       

وٗككضا   وسككلح "يلللٍٗليٌسككضو ن" يلككىٙ  سسككْ      ٌّككٜ  ىيسككاْ مىككن وسااككضىيا  ىي   

دلٖاكتل ِٔكٕ ٖكاكب ي ٌكٕيغ ي  دٗكٛ  ض كٛل ٔخضيكٛ يلق كٗاٚ ٔيطسكلحٗٛ ٔوكَ           

اككا يلفككضمل  كككك  ككَ ٔلككٗ" ِككي   كككك دىٕمضألككْ يلاككفلٖٛ ٌككى ل" يسككاا يل لككىيأل٘     

كككك يلاككاىب ممككٜ يلسككري دقضوككٛ وٍا كك ٛ" ٔوككَ وسككلحٗضألْ " يحلاككضىُٔ      كككك يتٍاسكك٘ 

 وٕ  لٍٗ ".كك  ميرتٙ كك سالً مرٗي كك ألٍٗكض ك كٍِٗاسٛ ٔ ٌٕاسٛ 
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يف روسيي ك نييكو  اييكر  اد ييم  عيي  دْ ييش درييو عيي      ييكدم  و ع  يي         

 سبق قيي ر ر ييك  ديي و ر ييخ ا ييم ب ض ك  ييكب لعيي     يي ي  و  يي      ييعم ي   ييمو       

 تسكيل: هل  سيتي      يكدم   ونكو مثش       تكقعكو د ك اجرهم   دكر نك ك  

نك ك   مْوو ا        صعب دريو  ادي       ق  دك كب؟ 04 سبق ق    ع ش انثم    

  سبق ق  ذبمل قسكة  سب كة و عك كة   د م حك   سنك ر طك رشر
دريو    يعم ي سبسيب  لييل  ربيغ ر يخ دني  نثتيك    نثييم         و ٓ يم ّ  قتصيم  

  تيكيف ن   يكّغ غكغيكلل   ععي م دي   أينع وارلعيع دك يكب  ون سيب           ا ضكبر سق

 رمخس وارلعع ا ضكب  ونسكس ر  شكن عل د  مخس وارلععلكللل د  

درييو  هك ييكر  ٓدلييكي   ييمو    هك ييكر   و يي    صييعب اّ  يريي  وعيي   ا سييكة 

  تنفهييك   ومييكح  وحتييو    ييك  ّ تيية ل تييثد حييدة   نقاييكد و  دييكحثع و اهييتمع     

 ي  ارلعيش  ي  قيكدة أيكرة           نكقكب6281لكٓد    موس ر  كر نكر ر ر  ل يف دك  

ّب  واعي ب    يكدم لكشي ع  عيكلش       ل    سمرب عن   و كر نغم دك ي و(ل  قتيك

 يي    دييكروو نجييكري د  تيي سلر وهييك  اصييد  فسيي    يي غ اعييك     ييكدم  درييو قكتريش 

 درو    ن   كّغ  كرت نك(لر ن  خكً ل  د ك تك(ل     غ قثتل يف  دكرزة

وهنكك ش كك نددة او ن د نتك(ل ونلكش عل قثيتْ لي  م  ي    ق صيم     

 ىل    موس   ا يك نغم دك ي و(ل سقي  تسيدب   ق صيم لقتري   ح نميك تعم ي    فيكد          

ح نهييكر نمييك  ثتهييم  ٓد ييب ن ر ت ييكد   ل لييكزبنكو ر   ييك     ة  ييم و غييد  اسييتقم

 رنرهك  إل رب طكر ش   موس ش اعبكيادمك        ن م يف  ْرحعمو

وس مك  ر   سنعمح ش ٌكب     ْلسكر وسكة د د    ندكر  ٓدلكي   مو   

عيفهك لك نهك يكر   و حقيكب و يمح اهم   مو  كر   يت عكحدت وسيكتهم  وهيل ن ي     

   وك ضش؟

 ( )نيكواليفيتش راديشيف(9?<A-9@8: )م 

  سيين ر ن   ييكّ ف تش ر د  يي  ل اد دييكب  ديي دكب و يي  سعكب  اُ عيي ا    كتييب 

عر  ب د     و ش   موس ش  و ي  اهيم ادمك ي  نتيك  ح  محريش  ي  ليمسيدكري  ىل        

 ي  يي   كسيي كح    يييت سضيي  س هييك تيي  ا  اضْق ييكر  ٓأم ييكي  وحم ييك هم  رفقييم    
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درييو  قك  يي   ٓ ييكر    ْاك    دييكر تسيي يم حقييكقهم نكسييش  ونك ييت طدقييش  اثيي   

 ىل  وُ في  دني     ُدفي   سُب م در   لكإلد     مسك       ق صم  أم سمدكو  يك  

   حتيو اعي ر   ق صيم    6971س دد ك  ح ث دكش نر د  ي  ل هنيكك حتيو ديك      

قم ش قم دش  ي   يف  زب    نلكسل  ٓولل قم ر ب لك عفك دن  متك كب  و      لك ع ش 

 وُدي ن    ىل ليمسيدكري   ُدد    6246ننك كجكل  ح ى ضك ح   كس ك  ويف دك  

دضك ب يف زبنيش عي كغش   قيك  عر و دي و او نر د  ي  ل م  فهيم  اويةى  ي  قيم ر          

درو ذبق   حم ش   صبكسش  و اسكو ة لع   نك   وظل  صمُّ  ق صم لكستضكست   

ا ك    قك كو  ونك يت   نت ةيش او حك  يت ضي    يِ  مة  وُتيكيف سةي ة يف ا ريكل         

  ر6248

نييكو نر د  يي  ل ح نهييك يف   ثك ثييش و شبمسييع  يي    عمييم  ونك ييت وسكتيي     

 ي   كضي    سيم يف ني     ند   للقتر   شكًعكرضبل شخ ور دش    ضبد    وسكرر 

    غ  حتسك ر

 أ ( 9لكسهدر غريبويدوف?A=-9@:Aم) 

ّب ضيْل  قك تي    6287  سن ر غم دك  و(ل يف شدكط اُتكيف  ٓد ب ن    قتك

ر ييخ ذب  يي    يف    نييش ترب يية  ح ييث   قنصيير ش   موسيي شر نييكو   ر حيي   يف   ييم و

ودلرك كس اكب  سكسم ٓد ي و جد  يف   م ور ويف اأنكي  نغم دك  و(ل اد دكب و كس قكر ب

 قك ت  لك قنصر ش     عت أكرة يف  ا  نش  واثش   ل و    لرك كس ع   مو  سخمو  

د مة آّ( شخص حيكل   قنصير ش    عبكستةم         تقك    و  عكد ر  إلسْ  ش

 رواضم ك    نكر س هك

 كأ قيش دي    يم قيش   ييت ُتيكيف لهيك          ك   ّ تكجي   عرك يكر تفصي ر ش     وحتو

هيي     مو  ييكر  ا يي  ضييمي  ىل  زبمييك  لسيي ف          حيي ىنغم دك يي و(ل  و  يي   

واع ب حبةم نيدد يف راسي   سسيقا سكقي  ب وْد ي ر ويف رو  يش اضيمى ا ي  اغري           

درييو  فسيي    تديي   واطريي    نييكر درييو  سب ييكد يف  شبييكري  وم  سييتي  هييِّي   

ووعيرك     ي  وقتريك  أيم قي عيك         سيق    سبياميك      ىل   تد       ديك     ك كي

 شخص  لصعكلش لك وشر  ىل جس    ىل اشْي  حتو ق ل     مت   تعم(
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 غوغول (8@9A -9@=:م) 

شييدكط   62يف  سقيي  تييكيف عييكحب رو  ييش ح اعييي ح    ييهدة       ا ييك غكغييكل 

كجتم   ٓطديكي  رت يكور  وض ي ش سقي  و     سي رس  تنكول   يعك   ر و قكل      6288

 ٓد ب   عع م  رب و  قم ر ب لإرغك   درو تنيكول   يعيك ر و ي  ليع  ٓسيك  ب   ييت       

 كر  وهي  سصي ل  ي    يف ر يكر ت يد      ي  و        قَِّر تدعكهك يف ر خ  ستخ      ع 

ونييكو غكغييكل   ييمٌة  يي  رُ تهييكق  يي   سقيي  قييكو  قيي ر  ّسييتيكدش  و يي  شييمو   

 شدكط  اض   ه غ  وسق  وْد    أم ُتكيف لع  لض  سكدكرر 86مشس 

تقكل  ح ى   مو  كر:  و غكغكل  ق  قمر دبك    فس  سع كب إلأديكر   تصيكر   

درو  زبس ر س مك  ِن  درمكي   نفس  قك ش  و غكغكل نكو  عك   طيك ل     موح

 ح كت  ضوكطكب  فس ش  ونكو جيب د    ّنتفكي لعْي ا م ضي   زبسيمك  ش ليل   

 و  نفس ش ا ضكبر

ا ييك  ّداييكو  ر كتييب   ععيي م  سييدْوو  او حييكّر   ن ييكة     ن ييش  وتقمييص    

شخصيي ش   نكسييخ    يييت دكشييهك    كتييب يف سيينك ت   ٓضييدة هيي  ظييكهمة عييب ش  

متك كب  و ِني  هيِّي او  ايمح   ي غ ديك و  ني  غكغيكل م   ي  ضبي د ب لعي ر           

دي    يعيك   ثْأيش ا يك ر وعيمح       وا        صيعب او نيكر   سيكو لسيدب   تنكدي      

  يد ييب  شبييكو لوكغييكل نا  سيي  تكر سيي ن ك(ل    يي غ عييكحد  يف سييكدكت     

 ٓضدة  او   ه كر قكى غكغكل وه  ك   وقعت يف   سيكدكر  ٓضيدة قثد يل وسكتي       

و د و ا   نكو هنكك سدب دضكغ   س    دْقيش ليكزبك  او لك تصيك(   ي         

ّب حتو  ك نك ه  روهك  ك ادى  ىل   كسكةر  ّ   او ه     سدب لق  صبهك

 ( 9-8<@9أنطون تشيخوفA8< :)م 

و عتق     ثدوو او ا ييكو ت ي خك( ُتيكيف  ي س لسيدب   سي تش   قرد يش         

  كغ ييش لسييدب تكق يي  وعييكل  ٓونسييةع  ىل   سيي تش لك نمييك هييك شييكً   لييل 

 ّحتفييكل لك سُّييلر ويف اأنييكي   ايي ر ونمييك هييك  عييمو( او ت يي خك( نييكو  م ضييكب 

درو اثوىل نتكلكت   نكو  امح ق  مت ا   ن  متك كب  ح ث ل    دك كب 88 مور 

ت  خك( ضع فكب ّ  فكرق    سُّعكل  واعد  هي     سيعكل  ِايكب  ر كتيب حتيو  و      

ْب   فرتة قصدةر اطدكي   صبك  لك سفم  ىل  نتة  لكدو س ررم  ح ث تعكسو قر 
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  طريييب  رميييمة  ٓوىل  ييي  زوجتييي  او   6740ويف  شبيييك س د يييم  ييي  متيييكز 

تست د    يد ب سكر ب  سقك  حبقن  لعقيكر  يك  ولعي  لضي  دقيكً  اضي  ت ي خك(        

نْ يييكب دييي     كليييك  ع و  دب يييكرةر وار در زوجتييي    فنك يييش ناوزبيييك    و قيييكل هييي غ 

ْب: حّ ُ كض    ثرج نن ددل او تض  درو  درو ع ر  ن س أرج  ّ ا   اوقفهك قكً

درو جك دي   ٓ سيم       فكرغح  وطرب  نهك ن سكب      ند  ر أم  لتسم ورق   قرب 

و ستقدل  كت ر وقكل لكٓاك  ش: ح    ا كر  ٕوحر غد او  ٓطدكي رنمو  او   سدب 

   مً س  ركسكة هك س تش قرد ش و  ست د كغ شر

 قك  لي  درميكي لم ييك  كو ظببيك        غ  عتم  درو حبث  ا ك  ّدتقكد  زب   

يف ذبر ييل  سيي ج دييك   درييو قميي ص    كتييب نييكو  مت  يي  اأنييكي وسكتيي ر ونك ييت  

  نت ةييش عييكد ش  رةم يي   وضكعييش   دييكحثع يف تييكر   ح ييكة    كتييب و ل  دكتيي ر     

اظهيييم   تبر يييل     م يييكً    ييي ق   دييي    ٓ سيييةش حييي و    سييي  د يف  ٓود يييش  

  تسيدب يف وسكتي         ك ش  اكعرش  رم   وهك  ك ادى  ىل  عكلت  لنة ي  د يكغ   

 واو سدب   كسكة م      كلش قرد ش لل س تش د كغ ش حكدةر

 ( 9-م??@9إيفان كونيفسكويA88م) 

   وم  عييش 6299ا اييك    ييكدم ن  فييكو نك  فسيي كغل   يي غ و يي  يف دييك     

سقيا  س عتقي    م ة يكو   يمو   ا ي   يك قثي ار  ي    عي ش د يم              دك يكب  82 ىسك

 ل  فيييكونٓشييهم يف روسيي كر و نييي  ل   كتيي     ييول     دك ييكب اضييمى ٓعييد     يييكدم     

 ىل  لك دبث د    عكم  اثيك    ودي  اعيل  سب ميش  و يمى ا ي  نيكو يف حكجيش        

 ر دة قك يش  ّ تهتيية  تبق ي  هيي    ٓهي  (ر و عييل ر يخ نييكو   سيدب يف   سييكت ر      

 ْسيييييتةمك  يف  نيقيييييش   لنك  فسييييي  ن  تكج ييييي  6746سفييييي  عييييي   ديييييك    

  ح يييث تكقييي  يف قم يييش  صيييل  ىل هييي    ا يييكو الييي  ب رجيسييي كغ   ّ ا ييي  م  

س ةك   ر أم تكج ي  يف رحريش   دتعي  ب دي   ا  نيش  وضيل  طم قي  يف   وكليش  وظيل          

ح ث حر ت ل   ا سكة وح   بر حتو وعل  ىل شكطٍ  هم عود  د  طم ق   دبث 

 و عل   سدب  ٓنثم  نيق ش ا   غم  يف   نهمر
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 ( 9-م@<@9مكسيم غوركيA;>م) 

 ىل  كس ك  ل  س م غكرن ن  دكد 6721ويف   سكل  و  ع م      ا كر 

قكد كب    جة مة   قم   ونكو   عم لكإلرهك   ودم ي ضْل دكدت  درو احفكد   

 ىل  قييربة  لنيي   ح ييث    إل فرييك ة ر ويف    ييك    تييك   تكج يي   ىوهنييكك اثعيي ب لعيي و 

   ثيك    ي  حة يم و اعيد       امح  وسكير حك ت    صب ش ت رجي اكب  ويف ل   شت 

و ضيييبكب ا ييي   ييي    يييفو  ييي   مضييي   واثعييي ب    كتيييب لكضييييم   يف   تييينفس  

و ع ّر   ند   و زرقات اطم سي   وديكش ا ك يكب دي اة سقيا لعي هك  ز ر  ضْديك        

 يت نجكز   ستك علر   مً س   سكس 

   حة م و  ُتكيف غكرن   وأدت ّحقكب او رًيت    كتب نك تك يف 62ويف 

حتو  و  ٓطدكي تعةدك  ن   نيكو قيكدر ب دريو   تينفس  غيد       ك ش س ٌش متك كب ح

  يت سمر ح نهك او نستك عل او نتموتس  ل ق  ا م ل  ا   سم        كًعكراو 

يف   يعك   وق  عم ح ل  خ اح  قكدة   رةنيش    يعد ش  ر يِوو     ضر يش  ْذبيكد      

صيييييي   ر كتييييييب نليييييي رت  يت نغنييييييم    ييييييكجكد ل  و  سيييييي متد    خ   سييييييكس 

دميك  لك معكو  دقكليكب   نم كت ك(ل  ح ث ح مت  ّ مش لإد   همك ر  كب

 درو ه     تصمحيكرر

 ( 9فالدميري ماياكوفسكي@A;-9A;8م) 

نك يييت وسيييكة    يييكدم   موسييي     يييدد سْدنيييد  ك كنكسسييي   ا ضيييكب  

 نتبييم ب وسيي     6724 ردييكحثعر ُتييكيف    ييكدم يف   سييكو    ضب اييم ب  ويية ب وغك ضييش  

غيد او هنيكك   ع  ي   ي    نقيكط   ييت       ر حتيو  ك نيك هي       سكً ة   مو  ش   م  ش 

نتكت ك يك    ىل   تعيم (  ك كنكسسي   يف ليكر س   6782ذبتكي  ىل تفسدر سف  دك  

 كنكسر فيييكل واظبديييك طفريييش  ونيييكو    يييكدم  مغيييب يف   مح يييل دييي   ّذبيييكد        

يت يف   خر نييكو  ّذبييكد   سييكس   يت غييد او   سييريكر م تسييم   يي  ليي       سييكس

 ىل لقكي  ك كنكسس   لكعف  شكدم   ثكرة  و انرب    غ  تب   لك هك  حكجش

يف   عييكم نريي ر وقيي  ذبيي   اعيي قكي  ك كنكسسيي   ديي  هيي    شبييْ(   يي غ    

  ب لع    كدم و  سريكر  وهك  ك  عض     سمض ش تعمض   رقتل يف دمر كر 

    ثْأ ن كرر  تيهد   يت شنتهك   سريكر يف
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نك ييت   فنك ييش نسدو   ييك لك ك سيي  كل آضييم  يي  راى    ييكدم قدييل  كتيي     

ضموجهك  ي  شيقت   عيت عيكر  طيْ  رعكعيش سعيكدر سيكر ب  ووجي ر           وضْل

دريو ورقيش عيودة  نتدهيك قديل وسكتي   دكشيمة             كدم ق  ُتكيفر وُدثم يف  نة  

كًعكر  سكا ت ّ حيب ر يخر  اعي رة   تتهمك  اح  ب لقتر  وّ تثدو  ش وقكل س هك: حّ

 ك ا   و ك اضيت و ك اع قكً ر   س   غ ض كر آضمحر وق  اني  اعي قكي    يكدم    

و يينهم نسييدغ    ة ن ييتك  ل  او   روييش   يييت نثتدييت لهييك هيي     كرقييش   سييت  وييش    

 درو  إلطْ ر  ك كنكسس  

د    موسي   واضد ب: ستعلا  هك كر هِّي  اد دع  ص ر حدة لع ضبيب  ٓ

 يف   عكم نمك نك ت ادمكدم ضبا   دةك  و دك ر

 

  فينتشي دا ليوناردو وفاة على عام 055 مرور بمناسبة
  فلورنسا في تعرض ليستر مخطوطة

  قيييش س نت يي  د   ر ك ييكردو   سييرت طبيكطييش حييكل  تمبييكر  عييمح شيي  ل

  كسييكة  شبمسييمٌش لك يي نمى  حتفييكّ تقييك    يييت  رفعك  ييكر سركر سييك يف  ّ يييْ 

 .  عدقمغ  إل يك     فنكو

س نت ي     د  لهيك  قيك     ييت   ٓحبيك    ي   جيةي ب     هدة  اخيكطش ه   وتضما

  ار كرد م عكحدهك     عمضهك  رو دروح اوس تس  د   غك د كح  تب  حصل وق 

 .غ تسل نل ل  ٓ دن 

 خبييا   ا تييك  عييفبش  98 يف   ك قيي    سييةلا هيي   يف س نت يي  د  و عييمح

 ودرييم  ا ييك  يف احبكأيي   يي  لعضييكب ت ييدد  دوو  يي  قم يتيي  ن يي  ّ جيي  ب عييود

 .ر كب تكض ب كب ل214لين  مسقش   فرخ

 سركر سييك  يف 6842و 6841 لييع   اخيكطييش  هيي   عييكغ  قيي   سن يي   د  ونييكو

 ّ   ييت  و  كح ي ة  س نت ي   د  تمنهيك    ييت   اخيكطيكر  انيرب     وتع ا و  ْ ك 

 .ضكعش زبهش  ر كب تة ل
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 يف  شيرت هك    ي غ   لنيكك  تك يك  ن   سيرت   نك يت   سم  اخيكطش وذبمل

   عيك   يفل غ يتس  ل يل ح ن ك  موسيكسكر ح  ِسس  قتنكهك وق ر د م   ثك     قمو

 . ة د يف دوّر  ر كو 24 لسعم 6770

 ولكتيت ر 6778 سينش    دن ق يش  يف  ٓضيدة   رممة دمضت ونك ت  اخيكطش ق 

 جيي  ب  تيييكار  عييك   تيي   ح ييث  اتبيي  يف  ك  كل   ك ييك قكدييش يف  عموضييش    ييك 

 .نث   زجكي ور ي  ّم ش  اخيكطش    ورقش 21 درو  ّطْ    كسكًا  تع د

 طبيكطييشح  وح اوس تسيي  د يي  غك د ييكح  تبيي   يي  م مش يي ر آ  يي  وقييكل

 ." فس    كقت يف وسنك كب دكاكب نكو    غر س نت   د  س م ربتةل   سرت

 صبيييكل ضيييكح   ييي غ   نهضيييش دصيييم يف    يييدد  اف  يييم هييي   و سيييتعمح

  ا تكلييش  اخيكطيش  يف  عكرسي   و   تكليش   و اكسي قو  و  نبيت  و  مسيم   دن سيش 

 .  نعم ش و ادكدَ   عرم ش  اْحعكر س هك تن  ج   يت لكإل يك  ش

  نكسييدش وسم سييك   يك  ييك  يي  نييلا يف ديي  ة سعك  ييكر تنعيي م  امتقييب و يي 

  ر6867 ا كر      ثك   يف سم سك يف س نت   د    ك كردو  كسكة  شبمسمٌش    نمى

 

 د.هـ. لورنس..
 حوكمت بتهمة الفحش يالت "عشيق الليدي تشاترلي"بيع نسخة و

 

 نيكو ح ت كتم     ر  غ د   ح نتك     ُ سخش  ِضم ب در   ة د يف ل عت

 ودر هييك و إللكح ييش    فبييش لتهمييش   مو  ييش حييكنم   يي غ   قكضيي   سييتخ  هك قيي 

 .جنس ش   كه  وع  تتضم    يت  رمقكط    قكض  زوجش ت شد ر

   ييينص   يييمهك دريييو لنويييك   د ر اقكضيييكة 6714 ديييك  يف  ّكنميييش وجيييمر

  ايدكدكر  قك كو  ضتدكر ب  ّكنمش ونك تلر  كر سر اتشر دغن  مو  ش    ك ل

  ر  سكح يكب    يكو    عميل  او دريو  تينص    ييت  لدنكد   6787 دك    صكدر   فكح ش

 . ٓضْق  وسسكدهم اشخكو  عبم (  ىل  ِدغ ت أد  صبمل يف نكو
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  يي  ل يينهم نييكو  و  ّرفييع ه ٌييش ادضييكي  م سعتيي  يف   عييك   ايي د  وسيي ل

 قم يتيي  جي يية او ل تيي   يف  ضييع  او نهيي    نتييك  لقييم ية  لنتيي  او ّلنيي   سييم 

  ىل  م كقيش  ادل يش  شخصي ش  28 لي دكة     سك  ضبك   وردر ضكد   او  ةوجت  حتو

 . نهك و قكع     مو  ش يف  زبنس اكضك   كر س  عكزبش آر ًهك  ل  ي

   سييد   قكضيي   ّ مييش ه ٌييش رًيي س زوجييش  للييدو دوروأيي ن   يي غ قييمار

 لروييش تتبيي     يييت و  صييفبكر  اقييكط  واش ييمر  ةوجهييك   مو  ييش  للييدو  ييكر سن

     سي   قميكش   ي    اصينك      ي س  اغرقت   هك ا ضكب وُ قكلر    كسش جنس ش

 د ر وادرنييتر لإح ييك  ستبتيي  خب كطييش قماتهييك   يييت   نسييخش س يي  ُحفعييت   يي غ

  ية د  يف     سي   وني س    قكض  زوجش و ْحعكر    تك  لكدت   يت سكرل 

 . ِضم ب اثق م

   نسييخش هيي   او سييكرل  د ر لكسييم  تبيي   ديي    وكرد ييكو عييب فش و قرييت

 يف نكأ قيش  و  نهيك   زبنس ش لكا كه  ضكو لكهتمك  قثمار   يت   كح  ة   ست

 اشييهم ل  هييك  ّكنمييش و عييفش    ييك  حتييو لكق ييش ز  ييت  ييك  سييخش اهييم   قضيي ش

 .  رب يك    ٓدل    تكر   يف ضبكنمش

  سييرت  ن كب جن هييكب 0294 لسييعم 6772  و ضييم يف ل عييت   نسييخش هيي   ونك ييت

 ونييكور  يية د يف ُ دييك  ورقيي  غييْ( رغ   تييك  ق كسيي كب سييعم ب وقتيي  ك نييكو

   م حييل عيي  ق   ىل   هيي  هك   نسييخش  شييرتى   يي غ نييكو نم سييتكسم  ا ييرتغ

 .س وم ستك ر 

 ضبكنمييش يف  ّرفييع ه ٌييش اعيي رر   تيي  ول  يي  سقييا سييكدكر أييْ  لعيي 

 سيكرل   د ر وقك يت ر   فبيش  تهميش   ي     مو  ش لرب ية قم ر ب ت كتم     ر  غ نتك 

 دي   ن ي   و  ني    نصيفش  نك يت   ّكنميش  ضتيك   يف لدو   قكض  نرمش  و

 دي    رن يم  لنوك   د ر وهك  اتهم تعك   رس  حع   مو  ش ض     خص   كقف 

 لكهعييش سييكتكرة تيي س  او در هييك وتعييع لم يتهييك إلأدييكر ذبمرتهييك   يييت   ت ييك   

 . رمبك ع

 و حي    يك   يف   مو  يش   ي    سخش     844 لنوك   لكدت  ّكنمش   تهكي لع 

 .دك ع ضْل  سخش  ر ك     مو  ش  د عكر ولروت
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 يف   رب ييك  ع   ٓدليكي  اهم اح ل 6724-6228ن  كر  س هملمر د ف    ع ا

   قصيييص  ىل   يك ريييش   مو  يييكر  ييي   ل  دييي  صبيييكّر تعييي درر   ع يييم     قيييمو

 ادمك ي   اشيهم   ي  ر   نق  يش  و   تكليكر     يعم ش  و  قصيكً   و اسمح كر   قصدة

 ت كتم  حر   ر  ى د   »

 د ي   ح  مو  يش  عي رر لك عمل يش   وطبترفيش   تعي دة  تممجيكر  اوا  ي نم  نميك 

 ىل تعي د   نسي   ايدكديش  ي    مو  يش و ضتْسهيك         عكد و  سدب  حت كتم     ر  ى

   يف6781 دييك   ضتْسييكب نييدد ب يف نييثد  يي   ٓح ييكو  سقيي  ليي ا  ييكر س  يف       

 عيي رر 6782 دييك  وسييو  حت ييكتم     ر يي غ د يي  ح  مو  ييش  ٓوىل   نسيي  نتكلييش

  كشيم  دريو   عثم م  كر  س ٓو   يك  ك  يف سم نش  يدعش يف  رمو  ش  ٓوىل   يدعش

 طدعيكر  عي رر   ر تيك    س م يش   ر  ش حقك  هنكك ت   م وٓ   لم يك  

 ربضييي  ت ييي  م   ييييت  ٓ يييكن  وضكعيييش   يييكو  نيييل يف  قمعييينش د  ييي ة

  يدي   وم  6728    ريرت   يف  نقبيش  وطدعش  6787 لكر س  يدعش  نهك  رمقكلش 

  ربيكر    لعي  6714  ني و  وسيو    ك يكرك   يف  6787 يف  ّ  رمو  يش     ك يل    نص

 ر   هدة  ّكنمش ترخ يف ل   هك   قك ك  ش   قم ر ر

 

 الفرنسية األدبية الجوائز موسم انطالق

 جبكًةة   فكًة    دْو      فم س ش   ٓدل ش  زبك ًة  كسم لكر س يف   ير 

ّبح س م نييكح  جكًةتييك لعيي     يي غ و   ييك    تييك       ييك  يفح     سيي سح أييم و يي  او

 غك  كرحرحوح رو كدوح

  ٓدل ييييش  ٓوسييييكط يف  ٓدييييم  وهيييي   حغك  ييييكرح جييييكًةة درييييو و تنييييكسس

 اضكةح ند   سم مح رو  ت  د ل دك كب 88ن د ك  د ف   هم  ِ فع 0   فم  كسك  ش 

ل ودد يي  اسيي كدح ن سيي ْ(   يي   يي رتح ديي ل دك ييكب 29ن جم ف ييكك ولييكل  للييك موح

 وتك ييكل لعيي هم  يي  اوّدهييمح ناو الييمغ ز  فييكو  ييكرل حدك ييكب 04ن  ييكت ك و   ييكّ

  ّست كيلر شتكيح ن   ك تك ت مكو دو   فدح د ل دك كب 00ن ر فددغ
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  اعنييي ع  ييي  عيييبكس كب 69 آر ي  اتخصصيييشح   دييي و   فيييمح صبريييش و سيييتيرعت

   فكًة  س خر  ح ث  رفكز   ٓرلعش  امشبع لع  ٓسضل ّضت كر  ٓد  ل ِوو

 . اكض    عك   زبكًةة  كل    غ سك كر  ر خ

 نل يف  امش  د ك  د ف   سإو   صبكس ع هِّي تكقعكر ع قت حكل ويف

ر   عم قييش لكزبييكًةة سيي فكزل ورو ييكدو و    سيي س س م نييكن تقم دييكب  ٓضييمى  زبييك ًة

   عكا يش   سبم   نهك ش  اٌك ش    نمى ويفر سكز  69  ي   صبكس ع    7 رج  وق 

 .و زبدهكر  شبنكد  جب م  ىل   قكرَح د   سم مح نتك   ع    ٓوىل

 قنييكو  سييكو درييو دك  ييش وحسكسيي ش ل قييش  ا تكلييش   مو  ييش قصييش وتييموى

  سيخش  ا ي   044 تديك   ا ي   و ي نم ر رسكقي   احي   وسيكة  لعي    صك  لكزبنكو سنوك  

 ا ي   884    وانثمح غك  كرح جكًةة درو  سبكعل    تك     وسي   ع ل

 ا فيكب  08و  ي  س م نيك    سيخش  ا ي   14وح رو يكدو ح جيكًةة  درو حكًةة    رو  ش  سخش

 رلهك  رفكًة   ندد ب   ت كر ب  زبك ًة ه   ذبق  ح ثر        س س

 

 "مكتبة المستقبل" 
 عام 055أعمال أدبية لن يقرأها الناس إال بعد 
 ..تضم آتوود وميتشيل وشافاق

 

  ضمت    كتدش    كر ش  زبنكل ش نهكو نك جل اضد ب  ىل   مو  ح  تدش 

 استقدلح  وهيك   يمو  ديكا  تمديك    نيمو ج سي تم     ي  دي  تفكعي ر  ديك            

مل  ٓعر   شبيكو    و ا تدش ه  دمل س  وادل  دك   ه (  ىل مج    ع8660

  ح ييث سيي تم 8660وحتييو دييك   8460ل كتييب نييدد رغ شييعد ش ل   ييش  يي  دييك    

وقتهك سقا       د  ترخ  ٓدمكل و  كرنتهك      عيكم  و ي س هي   سقيا     

ديك  ل ي ل    644هك  اثد حكل  ا مو     ى  سيعو  تكأ ي   ٓد    عيكا  ضيْل     

ح ييث مت زر دييش ا يي  شييةمة  طبتريي   لييل هنييكك ا ضييكب   تةه يية ر  شبكعييش ليي     

   هدة ل وسرك يف   نيمو ج وسي تم طدي     «  كرد كرنك»ضص صكب  رم مو  يف غكلش 

 .نتك  ضم  طدعكر ضب ودة لكستخ      كر   اصينك   ي  تريخ  ٓشيةكر     6444
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قك ت نك ج   فكًةة جبكًةة  اكو لكنم د  رو  تهك ح  ندكت شح   هيك تيمى يف   تديش    

 استقدل   مودكب حكل   كقيت   ضي فش: ّ اسيتي     دقيكي دريو ق ي   سب يكة لعي          

  ديي (س هييك جعرييت  اس ييم يف   شييخادييك   يي   ٕو  هيي    سبق قييش   يييت ّ     644

 .دن  ك انتب؟  ٓسك     ح كت ر اكر  انتب؟       اذب  
ر 8460و ا مو  عم مْتُ  سنك ش   دصم كر حنكتو لكتمسكوح ضْل ع   ديك   

وتيي  م  ه ٌييش   تدييش  اسييتقدل ليي دم  يي     نييش اوسييرك  وسييتعمح  اخيكطييكر   

 شبكعيش لكٓدميكل  ٓعير ش  ر ثتيك   ورفيش يف غمسيش  صيممش  ي  خ ضص صييكب يف         

 .8467  يت سك( تفتت  يف «   تدش د ت مكو  زب   ة ح  تدش اوسرك   عك شح
  كقيت  سبيك     يف و شبيش ه  ا ي  ّ  كجي  اغ شيخص ليك ي  عي ش يف دكانيك       

سييي عم(  يييك هيييك د ضيييل تريييخ  اخيكطيييكر  خبيييْ( نكتدهيييك  ٓعييير   ووسقيييك     

 رمنعمع  ستصم  ترخ  اخيكطكر ا يك  و يْر   ية   وت يكو  تكحيش  رقيم ية       

 .8660     نكح ش   ت نك كج ش يف دك  
ك  زبنييش ا نييكي   تدييش  اسييتقدل لكضت ييكر نكتييب ج  يي  نييل دييك  درييو   وتقيي

اسك   عك د  اسكهمكر   دكرزة يف  ٓد  او    عم  وق رة ادمكدم دريو   تقيكط   

 .ض كل ه    زب ل و ٓج كل  اقدرش
ووسقييك اكقيي  ح  تدييش  اسييتقدلح  سييإو  ديي (   فيي   رم ييمو  هييك شييقكو:        

سينش وضيمكو  سبفيكظ در هيك  و  تبي غ       644ح ش ا ة   تب غ   د ٌ  إللقكي   وكلش 

 إلليي  د  إل تييكي  ٓدمييكل  ٓدل ييش   يييت سييك( دبيي  ليم قييش او ليي ضمى مجهييكر ب يف 

 . استقدل
مت ل   انثم    ا   شهكدة متن  عكحدهك ح    كعكل  ىل صبمكدش نك رش 

ة  يي   اختييكر ر   يييت س تضييمنهك  ا ييمو   يي  قدييل  عييكرح سن ييش شييهدة لييإد رب         

جن    سيرت      744و  ك كرك و ن و  وعل سعم    هكدة  ير    عك   سبك    ىل 

 . ر هكدة   ك ح ة
ونك ييت    كتدييش    ن  ييش   دييكرزة ن كرغم ييت آتييكودل اول  يي  مت  ضت كرهييك  

 ي   يتم    «Scribbler Moon» لمو  ش ذبميل  سيم   8460 ْ ضمك   رم مو  دك  

 تم  إلدْو دنهك ر  كب ضم    مو         د  ضبتك هك او  كت ور دن  حتو
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دك    وال ر آتكود  دةكلهك لكا مو  يف تصم   سكل  دك قك ت  644 ا تدش لع  

ه    ا مو رر      ثل  زبمكل   نكًمر   نصكو سك(  يفهنكك ش ي سبمغ حس  : 

سنش  أم ستست قغ  وتعكد  رب كة  يمة اضيمىر   هيك قصيص ض ك  يش       644  ة  تنك 

سيينشر هييل سيي  كو هنييكك اغ   سييكو  نتعييم هنييكك       644 ر  ك ييت ايي ة   يي    يية  

 .حلع  ص  ولع   قكرَ غد  اكجكد حتو  ٕو - ترق هك؟رر ا ك ارسم ه     رقكي 
وتتكل  آتكود  عيربة دي    تبي غ   ي ى  ك جي     ثتيك   ا يكرنع لكا يمو          

ك م   رويش  ي    ّ  عيم(  ي  سي قمُهكر عبي   تعك يل ا ضيك  ي  ذبي         عب  حقيكب حقكًرش: 

 مور   كقتر اغ    رمكر   يت  ستخ  هك    ك  سك( ت كو طبترفش  او ق نيش  

ودفك در هك   ة    ستقدْ؟  ك ه     رمكر  زب   ة   يت ست ضل   روش؟ وعبي   

ّ  عم(  ك ه   سبك ش    يت سنبتكي    هيكر هيل  ي  هم اجهيةة    مد يكتم؟ هيل       

 دك ت     ن يش؟ هيل هي       عمتهم  ىلن   ست كو   سم آضم؟  كس ير  در ه

 ؟ ىل ر خ  سبع   رمش ستعل  كجكدة 
« د ف ي    ت ي ل  »يف   عك    تك   ضيم  ا يمو     كتيب و  مو ًي    رب ييك        

  ووع  «From Me Flows What You Call Time» لمو  ش ذبمل  سم

   كرأ ش    ت  ل  ا مو  ل ك  : تصك تكب درو   ثقش ل    درو   مغم      عْل

  يييت  عيي ش س هييك  سييإو  اسييتقدل ّ  يية ل   ك ييكب   ييمقكب  سييتع  ب وقييكدر ب درييو        

 ست مكل  سعو س  ل ا  شعب   ت  ني  سيرتة طك ريش رر لك ت ن ي   اسيكهمش يف      

 .ا م ج    موحخ  ه    ا مو  ه
أييم   ضييم    ييكدم و  مو ًيي   ٓ سييرن غ حسيي ةكر كو لدجييد س ةكرسييكوح      

س ةكو   ىل  ا مو   ةمكدش قصكً  حصم ش  وسو   عك   اكضي      هد لكسم 

  ضمت    كتدش   رتن ش ح     شكسك ح  و عفش  ا مو  ل ك   غد ديكدغ واو  

 ا كرنع س   وضعك     ثد    تف دهم و نك هم لي ر و يتم  ضت يكر    ثتيك      

 قك ك  لتسر م   ا كرنع لكا مو  تقم دكب يف   نص    ثك      نل دك  درو او

طبيكطش دمرهم يف   نص   ٓول      عك    تك   ضْل  م سم  حتفك  يش يف غكليش   

 . كرد كرنك
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 )آنا برنز( تفوز بجائزة "مان بوكر"

 سينك كب  متين     يت   عم قش  ٓدل شح لكنم  كوح جبكًةة لم ة آ ك    كتدش سكزر

 وحر  ر مكح د  رو  تهك  إل  ر ة ش لك روش رو  ش اسضل  ىل

  جتمكد يش  وضيوكط   ي  شيكًعكر   ستيكة   اصكدب   يت تك جههك   مو  ش وتتنكول

 .صبتمعهك يف دن فش طكًف ش   قسك كر ضضم يف وس كس ش

 يف  قك تهييك ضييْل دبملتهييك  يي ح   ر مييكوح يف  سييتكحت لم يية او شييخ وّ

 ." ٓح   ح لفرتة  سمو  ك ضْل   رب يك  ش  رس كدة   تكلعش    مك  ش   م ن  

 درو    مك  ش   م ن   شه تهك   يت   يكًف ش   عن  ادمكل يف   مو  ش وتوكو

 .شكلش   ماة لرسكو دقكد  أْأش   ى

   م نيي    يي  نكتدييش اول لم يية آ ييك اعييدبت  نيي و  يف اق مييت  حتفك  ييش ويف

 وني  خ  لم يك  يك   يف  ٓلمز  ٓدل ش  زبكًةة وه   ا كس ة  له   تفكز    مك  ش

 دوّرلر 17044ن  سرت    جن   88844يي ل تق ر   يت  اك  ش ق متهك

 يف نيكتكو     ك كر لع  سنك ر مخس  ن  لكزبكًةة تفكز   ماة اول ه  ولم ة

 .و  ع م     ثك نش س  يف سكًةة اعوم اعدبت   يت 8462   عك 

 نكتديش  اعيوم  وه ل دك كب 89ن جك سكو د ةغ    كلش   مو ً ش درو لم ة توردت وق 

 ."ا  ر  سم ث نيح رو  تهك د  لكنم زبكًةة   قصدة   قكًمش ضم   ضت كرهك  تم

 ."اوسدستكرغ رغح رو  ش د  لكورز ر ت كرد    ا ضك تتنكسس ونك ت

    ريرت   جنيك   يف  ٕو و اق ميش  6718   عيك   لرفكست يف  اك كدة  رب ة وسد 

 ."ننسرت ن نة   تلح وح لك ة  كح همك رو  تع اع رر او

 دول  يي   ييمو ً ع  تكحييش ونك ييت 6717   عييك ح لييكنم  ييكوح جييكًةة واطرقييت

   ي      إل  ر ة يش  لك رويش   ايِ فع    يل  الك لهيك  ستبيت  او  ىل سقا    ك نك ث

 .8460   عك  يف و  م ن   لم يك  ك يف نتدهم تن م

 سيك  رز قي  سيكزر    جيكري   ٔ دني   ليكردو  رغ  و   ن يك   ح ونك ت رو  ش

  اكض ر   عك  لكزبكًةة
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يف جلةةةض أَةةة ع  اةةةل رربةةة ا ال  جةةة٘ ال  ىٔةةة٘ أيف العربةةة٘ الةةة   يةةة   

س لليْو يف َََّجاىتعر الر  ب يف مق ر  مْزر٘ رلٙ اجل ىبنيع ُتالقط  اا اهلي ّٓ٘ 

طْٚ خالل اليَ   لةٔجلض رلَٔة  املصة ارٌّ  تةٙ  طة ا متق  بة٘   يف       ُّتاملص ٛع 

اجلَ٘ املق بل٘ لٕ جلض ظ بع ّزّجتُ ّمعَن  طفل صغري  ة ٌ ٓباةٕ  ة ريا ع    

مً آالو ٓع ىَٔ ع إذ مً الْاضح أىُ مص ب مبرض يف مع تُع   ٌ الع ب حنٔال  

جتُ اا ى  حنٔل٘ طْٓال ع ظ ٓ  الصنرٗ بع  ب خفٔف ّرٔيني متعبتني ع أم  زّ

البئةة٘ أًٓةة  ع تلتةةف بلبةة ط الصةة  ٖ ّاةة  ّضةةع  بط ىٔةة٘ رلةةٙ  تفَٔةة  ّ  ىةة      

حت ّل أٌ حتنٕ طفلَ  مً الربد املتصلل مً الي اذٗ غري املغلق٘ جٔ ا      ٌ السّج 

ٓص ر  زّجتُ يف  ل ظةٕٛع ٓقة و هلة  املةْالع العة ٖ الةذٖ ٓعةآُ مةً الب رة٘          

َٓسِ لٔاف رً البا ٛع ٓص ر ٍ  يف إ ضة رُع  املتجْلني ّحينل الطفل ريَ ع 

بسج جةة٘  لٔةةري صةةغريٗ للةة   تلٝةة٘ رٌ الطفةةلع  اةة، املٔةةري الصةةيعٕع  نةة  

 ا، ث ٖ أمُ اجلة ،ع ّلةل ٓصةرأع أذاب ارب يف ملعقة٘ مة ٛ  بة٘ دّاٛ صةغريٗ        

 ّّضعَ  يف اه الطفل الذٖ تقّٔأٍ ع ّلل ٓصرأ متأمل    

ارظةا لع أ بعة٘ أمعة ر برّبٔة٘      دخل أ   الب ر٘ ٓعرض أمعة طُ متعة دٗ   

دٌّ مص ّم٘ع ّت بع طرٓقُ إىل رربة٘ أخةرٚ    دخةل     َه مًّا  ٗ اظاٚ ميُ بعً

بةة ٜع آخةةرع أىٔةةس املالبةةضع حينةةل  قٔبةة٘ دبلْم شةةٔ٘ ارتق تةةُ يف الب آةة٘ مْلفةة       

 بريا ع ٓقص   ط٘ ارٓب٘ع ّلايُ بة أ ٓعلةً رةً بًة رتُع  ة ٌ أ ة  صةي          

ّبة أ ٓطيةري معة دا      الصةغريٗ      رلةٙ الر ة ب بسج ج تَة   اردّٓ٘ الععبٔ٘ ررضةَ   

اْاٜ ٍ ع " تصاً ارملع تعفٕ اجلصه مً ارّجة  "ع شةأل الر ة ب مةً مةيَه      

ٓعاْ أمل   لٔجرب ال ّاٛ رلُٔ؟ تقة و  جةل اة    الطةْل رةرٓ، املياةبني طْٓةل        

اللحٔ٘ع تلف  أشُ رن مة٘ ملْىة٘ ه ٍةْ مةً الصةٔال ّاة ل للبة ٜع بةأٌ ضرشةُ ٓ ملةُ           

ْضع ىقطتني مً ال ّاٛ رلٙ أصةبع الرجةلع لًٔةعَ  رلةٙ ضرشةُع ّهصةح بَة         ا

الل ٘ ّاىتعر الر  ب  ْلُ ٓتأملْىُ بفًْل ٍّْ ٓعرض زج ج ا ال ّاٛ الصغريٗ 

ربة  اا يف اهلي ٓة٘       املتط ّل٘ املعبأٗع بصة ٜل أرةر ّاملغلقة٘ بية ٓلٌْ  تةري رلَٔة      



 مالمح من المدينة البائسة وجامعتها العريقة
 

 371 

 

عة  رربة٘ طْٓلة٘ ّجَة  اشةتنر      ٍّْ ٓع د اْاٜ  ال ّاٛ الذٖ تْصل إىل تر ٔبةُ ب 

ّأرطةٙ   ثه ّز  أّ اا   رلٙ الر  ب تعةر  اْاٜة  ّاشةتعن الا الة ّاٛ        شيْاا   

ريْاٌ  لُ يف م ٓي٘ هغ زٖ أبة دل القرٓبة٘ مةً دهلةٕع  نة  رةرض  زمة٘  ةبريٗ         

مً الرش ٜل هاملتصخ٘ل ال  تلق ٍ  مً املرضةٙ  ةً تحة  ّصةفتُ الصةحرٓ٘ يف      

 ظف َٜه 

ٓرمةس البة ٜع عصةرٗع مةاددا   تة  ا        –ّال  الطفل املرٓ،  –  ٌ الرجل  

ٍةةل ٓعةةاٖ دّاٛ لطفلةةُ مةةً ٍةةذا البةة ٜع ّاةة  ىةة و طفلةةُ لةة ا ٜسع ّ مبةة  تعةةري مةةً    

البا ٛ  ّا   صه الرجل املْاةف أخةريا     بعة  أٌ تبة دل اهلنةض مةع زّجتةُع الةه         

لر ة ب  ٓعا ال ّاٛ  ب   هص  ري الْصةف٘ الصةحرٓ٘ل بعة، زج جة ا مةً دّاٜةُ ل      

الصةرد ا جةٕع الةذٖ     –همخض  ّبٔ ا مق بل  ل زج ج٘ل ّمل ٓعا  جل الصٔا 

ّبعة  الٔةل غة د  البة ٜع      جّرب الة ّاٛع مةً البة ٜعع ّلايةُ  ة ٌ ٓبتصةه  اضةٔ            

ّْٚ  بط٘ ريقُ   العرب٘ بع م  اافل  قٔبتُ ال بلْم شٔ٘ ّا  ش

ُ     ر د الصيب الصةغري للباة ٛ       ٌّ جة ّٚ  د   ّلة  ارو مةً ج ٓة  إشةا ت

بع  أٌ أر ىَ  زّجَ  الٔال  يف احمل ّل٘ع ثه صري مةلٛ ملعقة٘ مة ٛع أذاب أَة   بة٘      

دّاٛع ّألقنَ  للطفل الةذٖ تقٔأٍة  مةً ج ٓة ع ّصةلي  صةْا ىصة ٜٕ ٓغة ع ّاة           

 اول ع ٍّٕ حتنل  امرأٗ رجْزا  تغ  هلعريا صْا دخل  ص  بتُ رربتي       ٌ

مةةً الرامٔ ىةة  بأشةةلْب خ ظةةع  أةةس      ىةة    يف ٓةة ٍ  ا ةة ال  لةةراوع ّتغةة  أبٔ تةة  

ا ر ٗ التن  ل الصغري املصةيْ  مةً اجلةبض مة ّ ٗ ،ْاة٘ع تصةتقبل اطةع اليقةْد         

خةرج الرجةل مةً جٔبةُ رعةر بٔصة ا ه امل ٜة٘        أالصغريٗ الة  وةْد بَة  الر ة بع     

بٔصةة٘ تصةة ّٖ  ّبٔةة٘ ّا ةة ٗل ّأرط ٍةة  لسّجةةُ لتًةةعَ  أمةة و التن ةة ل     أا املةةرأٗ   

ب  ٕ ّا  ا متُ هل  السّجة٘ العة ب٘ اغّية  اةرب أذىةُ بَة ّٛع ّّضةع         الصيب ال

ثةه مصةح     –صب غ   أرةر رلةٙ جبَتةُع مةً ىةْ  ارصةبغ٘ الة  تقة و يف املع بة           

ّجَُ بأص بعَ  اتْاةف رةً الباة ٛ ّىة وع ّلةل ى ٜنة    تةٙ غة د ا القطة   بعة            

اليق ٓةة٘  حنةةْ شةة ر٘ ّىصةةف    ت بعةة  املةةرأٗ شةةريٍ  ٍّةةٕ تغةة  ّتتلقةةف القطةةع          



 د.  طالب عمران

371  

 

ارد الع ب ما ى   لسّجتُ ال  أشي ا  أشَ  مصتصلن٘ ليْو رنٔةس  أالصغريٗ    ّ

ّجلض رلٙ  قٔب٘ مع ىٔ٘ ارب  جلٕ  عد الصيب رلٙ املقع ع ٍّْ ى ٜه ِّيف  ني ُم

 زّجتُ 

ب أ القط   ال خْل يف  ط٘ هغ زٖ أب دل  ث تتْز  ار صف٘ الطْٓل٘ رلةٙ   

اجل ىبني ّاىتعرا اط  اا متْاف٘ خ لٔ٘ع ت بع٘ للنحط٘    بي ٛ ضخه مرتري ات  

جصْ ِ مً اجل ىبني ع ٓيفل  بع، الر ة ب ٓغة د ٌّع ٓتة ااع آخةرٌّ للة خْل         

ل د اٍه الٔل٘ع ٓ خل ّامن لٌْ ٓعقٌْ صفْ، الر  ب ٓعرضٌْ خ م تَه مق ب

ب ر٘ جْالٌْ مً احملط٘: رنٔ ٌع معٌٍْْع أطفة لع رجة ٜسع  جة ل ٓبة ّ التعةري      

ٌ يف العة مل مخصة٘ رعةر    إمعّرظ   يف ّجٍَْه ّالقذا ٗ  ْ   ةل ظةٕٛع ٓقة ل    

ملْٔىةة  ع مةةً العنٔةة ٌع مةةً بٔةةيَه رعةةرٗ مالٓةةني يف اهليةة  ّثالثةة٘ أ بةة   ،ةةذّمٕ     

لملْٔىةة   أًٓةة   ٓعٔعةةٌْ يف اهليةة ع 21ارخةةريٗ هالعةة مل البةة لغني  صةةري ات صةة ٛاا 

دٌّ رةالجع أّ  مةً  ٓيتعرٌّ ّاملرض ٓعةّر  اةَٔه ٓعةٍَْهع ٓفعةل بَةه امل شةٕ ع       

اٍتن و مً أ      ّطبق ا متخن٘ بلٔ ٗ تغةر  ب لراة ِ بطةر  غةري ظةررٔ٘ع تصةر        

ٗ اللقن٘ مً أاْاِ الفقراٛ ّتسٓ ٍه اقرا  ّمرض  ع ّاملتصْلٌْ ٓط  دٌّ لقنتَه ررا

معةةٍْني    ّإٌ أتةةتَه اطعةة٘ ىقةة  صةةغريٗ ٓعةةاٌّ بَةة  طع مةة    خٔصةة      - فةة ٗ –

 ٓعبع مع اتَه اخل ّٓ٘   

تتنْج اخلطْر ام ٓ ٓ٘ع أم مك ّأى  حتة   متعبة   ذاٍةال  يف ٍةذا اجلنةع       

الغرٓري  ْلكع الذٖ تيبع ميُ البص ط٘ ّالفقر الع ٓ ًٓ    ّالقط   ٓتلْٚ مي اع   

رب م ى   صغريٗ ّارٚ   بٔة٘ رلةٙ أ صةف٘ القَةر ّالفقةرع      يف خط ظبُ مصتقٔه ٓع

تصةةتْافك معةة ٍ  العنةة ل ّالفال ةةني يف غةة ٍّه ّ ّا َةةه ّرنلةةَه ّرنعةة تَه      

أ ٔ ىةة  ع  ةةْل ضةةحٔ٘ مةةً ضةةح ٓ  الفقةةر ّاملةةرض شةةقط  يف ماةة ٌ بعٔةة  رةةً        

 ميسهل   

تيتعةةر اليصةةْٗ يف العربةة٘ع ّلاةةً رالاةةتًَ ب ملصةة ارًٓ مةةً الرجةة ل تبقةةٙ      

دٌّ إزرة جع أغلةري   مةً   غه أٌ املرأٗ ٍية  اة  تصة ار لعة ٗ أٓة و ّ ة ٍ           ّدٗع
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املص اراا ٓرتة ًٓ الصة  ٖ الةذٖ ٓاعةف جةسٛا  مةً الةبطً ّالتَةر ّٓلتةف  ةْل           

اجلصه بطْل ٓبلغ حنْ شت٘ أمت  ع ّالعرّاىٕ أًٓ   ىْ  مً اللب ط اهلي ٖ ترت ُٓ 

لع أمة  البيجة بٕ   اليص ٛ ٍّْ اصت ٌ مفتةْ  مةً طرأةُع حتتةُ شةرّال ّاشةع طْٓة       

اال خيتلةف رةً العةرّاىٕ شةْٚ أٌ الصةرّال الطْٓةل ٓاةٌْ ضةٔق   ٓتَةر مفة تً           

 املرأٗع ّالسٖ البيج بٕ ترت ُٓ ىص ٛ الصٔا رلٙ ارخص 

بع  تْاف اصري يف  ط٘ هخْ جُل ت بع القط   مصريتُ يف ميطق٘ خًراٛ  

  م ٓيةة٘ ظةةبُ خ لٔةة٘ مةةً البعةةرع ّبعةة  ىصةةف شةة ر٘ تقرٓبةة   مةةً هخْ جةةُل دخليةة      

هألٔغ  ل أّ هرلٔارٗل ٍّٕ م ٓي٘ ضةخن٘ ٓسٓة  رة د شةا ىَ  رةً امللٔةٌْ ىصةن٘        

ّتًةةه ج معةة٘ معةةَْ ٗ ٍةةٕ ج معةة٘ هرلٔغةة   اتشةةالمٔ٘ل الةة  أشصةةَ  هشةةري شةةٔ    

مةً   ّ ول ّتعة 2881أر  خ ٌل يف أّاخر القرٌ الت شع رعةر ه ّب لتح ٓة  يف رة و    

 مةةة٘ ظ معةةة٘ٛصةةةاْ ّتربطَةةة  تْاجل معةةة ا اهلي ٓةةة٘ املعةةةَْ ٗ الةةة  تةةةرتبط ب لْٔى

ّٔ٘ ل   هأ صفْ د الربٓط ى

*** 
 اتةة   طةة٘ هرلٔغةة  ل بأ صةةفتَ  ار بعةة٘ الرٜٔصةة٘ع ّشةةط امل ٓيةة٘ تقرٓبةة        

ّٓتاٌْ بي ٛ احملط٘ مً اصنني ٓتْز  أَنة  مْلفةْ ما تةري القطةعع ّالعةرط٘      

ٍّيةة ج جصةةراٌ للنعةة ٗ ٓصةةالٌ بةةني      ّاملطعةةهع ّاملصةةتْد  ّماتةةري ارم ىةة ا      

لٔغ  ع رلٙ طر، اصنَ  التج  ٖ    أأ صف٘ احملط٘ع ّأطْهلن  ٓصل الري م ٓي٘   

ّرلةةةٙ الرصةةةٔف الرٜٔصةةةٕ تيتعةةةر أ عةةة ج ب رةةة٘ العةةة ٖع ّالطعةةة و ّالاتةةةريع 

ّمق ر  مسدّج٘ خمصص٘ جللْط املص ارًٓ الذًٓ ٓيتترٌّ اط  اا اة  التصةل   

٘ أىفصةةَه يف مْارٔةة ٍ ع ّ ةة ريا  مةة  رةة  ٍةةذِ املق رةة  معةةغْل٘ بصةةا ٌ احملطةة 

هّأغلري  ط ا الصاك ام ٓ ٓة٘ يف اهلية  ٓصةايَ  الفقةراٛ ّاملتصةْلٌْل ّيف      

احملط٘ تيتعةر الينة ذج الغرٓبة٘ مةً البعةرع مةً امليبةْذًٓ العةراٗع الةذًٓ ٓطة  دٌّ           

املةةة  ٗ ٓصةةةتعطٌْ بْجةةةٍَْه املتعبةةة٘ الذابلةةة٘ع الةةة   فةةةر الفقةةةر أَةةة  ارخ دٓةةة        

متفحصةة   ،نْرةة٘ مةةً  ٍةةبط القطةة  ّالتج رٔةة  ّالتعةةٍْ اع لفةة  ىتةةرٖ ّأىةة  أ
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اليصةةْٗ أىصةة ، رةةراٗع ٓةةتجنعً يف  لقةة٘ داٜرٓةة٘ع ّ ةةل ّا ةة ٗ مةةيًَ تفلةةٕ  أط 

زمٔلتَةةة  مةةةً امعةةةراا الصةةةغريٗ    ّاةةة  لَةةةرا أثةةة ا،ًٍ املتَّ لةةة٘ ّىتةةةراتًَع   

 الساٜغة٘    ّاةةربًَ اىتعةةر بعةة، ارطفة ل الصةةغ   العةةراٗع ٓتةة ااعٌْع ٓتعةة   ٌْ    

 هَْىٍه   تربَٔه أمَة تَه اللةْاتٕ ٓتصةْلً مةً أجلةَه ّٓعلنة      ّأغلبَه ال ٓعراٌْ آب ٛ

 طر  التصْل 

ىةةُ ٓتجنةةع اةةْ   ةةل ظةةٕٛع اةةْ   أّالةةذب ب يف احملطةة٘  ةة ري جةة ا  ل  جةة٘   

ّرلةٙ   الق ذّ اا ّالفًالا ّارطعنة٘ع ّالْجةِْ    بةل ّ تةٙ الاتةري ّا ةالا        

الرغه مً التيتٔف الْٔمٕ للنحط٘ اإٌ ٍذِ اليت ا٘ تبقٙ ل ا ٜس الٔل٘ اقط ابل 

أٌ تاا ه أَ  ارّش أ مً ج ٓ    ال ٓب لٕ ٍ الٛ الذًٓ اشةتْطيْا احملطة٘ بَة ع    

اَه ٓعٔعٌْ  ٔ تَه اْ  ار صةف٘ ال ٓبة لٌْ بة مّر ّالةربدع ٓية مٌْع ّٓصةتٔقتٌْ       

  ارطعن٘ ّ   وْد رلَٔه املص ارٌّ    ّٓيتعةر   ٔين  ٓع ،ٌّ ع ٓقت تٌْ مً بق ٓ

ا ذّمٌْ بٔيَه بصةحيَه املعةٍْ٘ع ال ٓعةر، الفجةر طرٓقة   إىل الةْبَه املتلنة٘ع        

ٍّةةه  اضةةٌْ عٔةة تَه ال ْٓجةة  مةةً َٓةةته بتةةْرٔتَه إىل ّااعَةةه ّتغةةٔريِع ّإزالةة٘        

لةةُ الفاةةرٗ ال  بتةة٘ يف  ،ّشةةَه ميةةذ أزميةة٘ شةةحٔق٘ ٍّةةٕ أٌ تغةةٔري  ٔةة تَه ال تقب    

اآلهلة٘ع لةذا رلةَٔه أٌ ٓيتتةرّا حتصةً  ٔة تَه يف جٔةل آخةرع رةرب   لة٘ الةتقنص            

  املنت ٗ ررب ارجٔ لع  ن  ٓ مً اهلي ّشٕ 

٘ يف صة خرجي  مةً احملطة٘ ا شةتقبلتي  أاةْاج الرٓاعة ا ّشةٔل٘ اليقةل الرٜٔ        

َ  اقراٛع م اعٌْ يف الفقةرع مالبصةَه مَاٜة٘ع ّجةٍَْه     ٔهرلٔغ  ل ّالع ملٌْ رل

حنٔل٘ع ّ لَه ال ٓعٕ أمر لرّاُ املتعبة٘ع اة  ٓيفةس مة  ٓاصةبُ يف ْٓمةُ        صفراٛ

رلٙ مع ٍ ٗ أله لبطلُ احملبْب هامٔت ب بتع ٌل ذٖ القبً٘ الفْالذٓ٘ ّالقفساا 

اخل  اةةة٘ع ّالبطْلةةة٘ الةةة  ال تقَةةةر ّ مبةةة  ٓعةةة ٍ  ٍةةةذا الفةةةٔله للنةةةرٗ الع ظةةةرٗ       

ّأالا ا  ٍ٘ع ا  ال  لالشتنت   ببطْالا ّأغ ٌ ّاصص  ْادثَ  ت ّ  يف اصْ 

 ٓرٚ م لَ  يف امله  
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تقةةع ج معةة٘ هرلٔغةة  ل اتشةةالمٔ٘ يف ميطقةة٘ ،ٔلةة٘ ىتٔفةة٘ع أبئتَةة  مرتبةة٘ع     

أشةةْااَ  ٓتةةْار أَةة   ةةل ظةةٕٛ بأشةةع    خٔصةة٘   ّتتةةْز   لٔةة ا اجل معةة٘ رلةةٙ  

  بية ٛ  21مص   ا ظ شع٘ ّأَ  مب ٌ ج معٔ٘ لصاً الطلب٘ ٓسٓة  رة دٍ  رةً     

إىل ّ  اا تصنٙ غ لب   ب شه أشت ذ ج معٕ  ا ل أّ ب شه مترب   مقصه يف داخلُ

 رٓه ا و للج مع٘ مبلغ    بريا  مً امل ل ل ره مٔساىٔتَ  هّأغلري ٍ الٛ املتربرني 

مً دّل اخللٔج العربٕل ّٓ اع الط لري لق ٛ شايُ اجل معٕع مبلغة    مسٓة   اة  ال    

  ألف ط لري ّأَ  21رً   ٓسٓ  رً مخض  ّبٔ ا يف العَرع ّٓسٓ  ر د طالبَ 

 ،ٔع ارّ  املعرا٘ مً ىترٓ٘ ّرلنٔ٘   

ّللط لبةةة ا  لٔةةة ا خ صةةة٘ بَةةةًع ّال خيةةةتلطً بةةة لطالب إال بعةةة  اىتَةةة ٛ       

 د اشتًَ اجل معٔ٘ ارّىل هالبا لْ ْٓطل أٖ يف مر ل٘ امل جصتري ّال  تْ اِ 

مةً   ّ، ل اجل مع٘ ّأبئتَ  ّ ة اٜقَ  الْاشةع٘ع تقةف رلةٙ اليقةٔ، ا مة         

رلٙ بع   ٔلْ مااا الٔل٘  ّتسٓ  ىصب٘ املصلنني يف اجل مع٘ رةً   امل ٓي٘ ال  تقع

ب مل ٜ٘  ٍّٕ اجل مع٘ الْ ٔ ٗ يف اهلي  ال  ٓت ااع املصلنٌْ للتصجٔل أَة ع   88 

رىَةةه ٓصةة داٌْ صةةعْب٘  ةةبريٗ إٌ  غبةةْا ب لتصةةجٔل يف اجل معةة ا ارخةةرٚ ٍّةةٕ  

 فَٔ   ج مع ا ٍي ّشّٔ٘ بإدا اتَ  ّمْل

ال ٔة بع أىية  ضةْٔ، رلةٙ ج معة٘       رتقة  شة ٜقَ    َّ  اأالتي   ٓاعة ع  مبة     

 رلٔاةة    ملتَرىةة  الغرٓةةري  ارةةُ  أشةة   يف ظةة    طْٓةةل هتةة  مةةً احملطةة٘ إىل       

اجل مع٘ حتف بُ ارظج   ّأ ع ج الب ر٘ع ّالْجِْ املتعب٘ الا مة٘ مةً أاةْاج    

 الرٓاع ا ّ ا يب ال  اج ا مً طلب٘ اجل مع٘ 

ل التةة بع  Guest House ٓتْاةةف شةة ٜس الرٓاعةة   تةةٙ هبٔةة  الًةةٔف مل 

للج مع٘ع  ٔث تب دلي    ٓ    مع م ٓرِ الع ب الذٖ ىتةر إلٔية  بعنةس ّشةألي  رةً      

 أ   اخل و بأٌ ٓيقل أمتعتي  هأى  ّص  يبل إىل إ  ٚ الغر،  إىل بالدى  ثه أظ   

رٗ ،ٔةس ضةخن٘       ى  غرا٘  بريٗ بصرٓرًٓ مع ملحق تَ ع تتلل شقفَ  ظةج 

دٓصةنرب  ٔةث    –ّمل ٓاً اجلْ بة  دا  ّالعةنض يف لَةريٗ ميتصةف  ة ىٌْ أّل      

ًّ ٓتلنصٌْ ال ،ٛ بع  برد اللٔل     ٓيتعر املتق مٌْ يف الص
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ٓتاٌْ بٔ  الًٔف امة ٓث يف ج معة٘ رلٔاة  ع مةً  ة ىٕ غةر، تتةْز          

الب شةق٘  بعال متق بةل ّ  ٓقتةُ  ةبريٗ ،ٔلة٘ع تتةْز  أَة  السٍةْ  ّارظةج           

 ذاا ارظا ل اجلنٔل٘ ّاهلي ش٘ الب ٓع٘ 

  ى  اجل مع٘ مغلق٘ بصبري االضطراب ا ال ٓئ٘ بني اهلية ّط ّاملصةلننيع    

يف امل ٓيةة٘ القرٓبةة٘ لًةةع لقةة ىٌْ هيةةع أَةة  التجةةْالع ّأمةة  ارشةةب ب ا رٓةة ٖ        

ل اهلي ّشةٔ٘ املتعصةب٘    R.S.Sهةةة  اخل  جٔ٘ احملر ٘ للفنت ال  ظجع  ، ر٘ ال

رةةرب رلةةٙ إٓقةة د الفتيةة٘ ّتأجٔجَةة    –الةة  اتلةة  غ ىةة ٖ   ىفصةةَ  ٍّةةٕ اجلن رةة٘ –

ّ  ىةة  يف تلةةك ارٓةة و م رْمةة٘ مةةً رنةةع أ ةةساب اجل ى تةة   ري صةةرٍ  املتطراةة٘  

ع 2188 تٙ أّاٜل رة و   2111الٔنٔئ٘ ال  اشتنرا يف اماه مً ميتصف ر و 

ت  ة     شةح   يف   امل ار اهلي ٖ الةذٖ ترأشةُ الصةٔ ٗ غ ىة ٖ       ٔث تح  سب

 االىتخ ب ا 
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