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√ساهى يف انتصحُح انهغىٌ  √

ٍإخراج داخه 

  انغالف تصًُى

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

√ √√√

 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


                                                  4  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ويضاث 

 

                       
 

 

6



19



25



38

47

155

 اثـىَـاحملت
 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


                                                  5  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ويضاث 

 



77

97

 

 

 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


                                                  6  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ويضاث 

 

       
 

يمٚمٛم٦م يقٟم٤مٟمٞم٦م اصٓمٙمٝم٤م اًمٗمٞمٚمسقف  (Utopia) شمٕمد

)أومالـمقن(، ىمّمد هب٤م اعمديٜم٦م اعمث٤مًمٞم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اًمتل ختٚمق 

قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ ذًمؽ،  ُمـ أي )فمٚمؿ، اؾمتبداد، إًمخ(.

يمدالًم٦م قمغم ( Dystopiaفمٝمر الطمً٘م٤م ُمّمٓمٚمح )

اعمجتٛمٕم٤مت اًمٗم٤مؾمدة/ اعمخٞمٗم٦م/ همػم اعمرهمقب ومٞمٝم٤م 

 سم٤معمرة.

ؾمٗم٦م، األدسم٤مء، وهٙمذا شمقامم قمدد يمبػم ُمـ )اًمٗمال

ن سم٤مألومم، أو حيذرون ُمـ اًمٗمٜم٤مٟملم( اًمذيـ حيٚمٛمق

إًمٞمٙمؿ قمدد ُمـ أسمرز اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م  ،اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمتل شمٓمرىم٧م إمم )اًمدؾمتقسمٞم٤م(.

 

  دستىبُاث عاملُت 
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رة أقمامل اًمّمحٗمل واألدي٥م اًمؼميٓم٤مين دُ شمٕمتؼم 

)أًمدوس هٙمسكم(، وهذا ًمٞمس سمٖمري٥م قمغم طمٗمٞمد 

ف  يدي)شمقُم٤مس هٙمسكم(، ذاك اجلد اًمذي شمتٚمٛمذ قمغم

 .)هرسمرت ضمقرج ويٚمز(

 ر ـػم قمـ ُمست٘مبؾ ختغم ومٞمف اًمبِمـكم( اًمّمٖمـشمٙمٚمؿ )هٙمس
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قمـ ظمِمٞم٦م اعمقت، سمنم يتؿ شمقاًمدهؿ اصٓمٜم٤مقمًٞم٤م ذم 

أٟم٤مسمٞم٥م االظمتب٤مر، ويِمبقن قمغم اؾمتٜمٙم٤مر ومٙمرة 

)األهة(، ومّم٤مرت يمٚمٛم٦م )أب( أو )أم( شمدقمق إمم 

اخلجؾ، وهٙمذا همدا اجلٛمٞمع يـ.. طمسٜم٤ًم.. ًمٞمس اجلٛمٞمع 

ط، إذ فمٝمر إٟمس٤من )ُمتقطمش( حيتٗمظ سمٛمٗم٤مهٞمؿ سم٤مًمْمب

اًمٕمٍم اًم٘مديؿ، ومٙم٤من ُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن يقدقمقه أطمد 

اعمت٤مطمػ، وإن فمؾ يّذيمرهؿ سم٤مًمٓم٤مسمع احل٘مٞم٘مل ًمٚمحٞم٤مة 

 اًمذي يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اًمبنمي٦م يقًُم٤م.

ؾمب٘م٧م اًمرواي٦م قمٍمه٤م سمٜمبقءة فمٝمقر )أـمٗم٤مل 

م، 2343األٟم٤مسمٞم٥م(، الطمٔمقا أٟمٜم٤م ٟمتحدث قمـ اًمٕم٤مم 

ىمرن ُمـ ُمٞمالد )ًمقيس سمراون(  أي ىمبؾ ٟمحق ٟمّمػ

 أول ـمٗمٚم٦م أٟم٤مسمٞم٥م ذم اًمٕم٤ممل. 
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شم٠مًمٞمػ )إريؽ آرصمر سمٚمػم(، اًمذي ٟمٕمرومف مجٞمًٕم٤م سم٤مالؾمؿ 

 اعمستٕم٤مر اًمذي اظمت٤مره ًمٜمٗمسف )ضمقرج أوريؾ(.

ًمرواي٦م، ومٚمؿ يٕم٤مس ؽ( سمٕمـد ـمرح ٟمنم اشمقذم )إيري

 ، وال شمّمٜمٞمٗمٝم٤م قمدد ُمـ اًمدول داظمؾُمست٘مبـاًل ه٤م طمٔمر
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ُم٤م يُمت٥م ذم اًم٘مرن  اًمبٕمض وٛمـ أومْمؾ ؾُمـ ىِمب

 . اًمٕمنميـ

ور األطمداث داظمؾ إـم٤مر )ديستقسمٞم٤م( أظمرى، ص٤مر شمد

 ومٞمٝم٤م اًمبنم جمرد أرىم٤مم سم٤مًمٜمسب٦م حلٙمقُم٦م )األخ األيمؼم(.

أي بػمات وضمٝمؽ، طمذار أن يبدو قمٚمٞمؽ اطمؽمس ًمتٕم

ُمِم٤مقمر؛ ومدوري٤مت ذـم٦م األومٙم٤مر ال متزح أو  شمٗمٙمػم أو

ال شمٖمٗمؾ حلٔم٦م،  شمتس٤مُمح، يمام أن أضمٝمزة اًمتّمٜم٧م

سم٤مظمتّم٤مر.. مجٞمع ُم٤م طمقًمؽ ُمـ صح٤موم٦م، إقمالٟم٤مت 

شمٚمٗم٤مز، الومت٤مت ومقق ٟم٤مـمح٤مت اًمسح٤مب، يمٚمٝم٤م شمذيمرك 

 ش.األخ األيمؼم يراىمبؽ»سم٠من:  -ـمقال اًمقىم٧م-

 قم٤مم يمت٥م )ضمقرج أورويؾ( ُمٚمحٛمتف اخل٤مًمدة ذم

م سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف زُمٜم٤ًم سمٕمٞمًدا 2395 زُمـم، أي يم٤من 2353

٘ملم إمم أن اًمسٜم٦م شمٚمؽ ُمرت ًمٚمٖم٤مي٦م، ارشم٤مح اًم٘مراء اًمالطم
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قمغم ظمػم، ومٚمؿ شمتح٘مؼ رؤى )أورويؾ( اًمسقداوي٦م 

ألٟمٜم٤م يمٕمرب ٟمرى  "األهمٚمبٞم٦م"سم٤مًمٜمسب٦م ًمألهمٚمبٞم٦م، أىمقل 

-أخ أيمؼم ذم يمؾ ُمٙم٤من طمقًمٜم٤م، سمؾ يٙم٤مد اًمقوع يٜمٓمبؼ 

 قمغم دوًم٦م ُمثؾ )يمقري٤م( اًمِمامًمٞم٦م ُمثاًل.    -سم٤معمٞمٚمكم

د ذاشمٜم٤م يمٕم٤ممل صم٤مًم٨م، وأذيمريمؿ ًمـ ٟمستٖمرق ذم ضمٚم

األيمؼم ذم اًمقالي٤مت اعمتحدة ذاهت٤م، يٙمٗمل األخ قضمقد سم

 ٦Prism Internetم )ــػم سمٗمْمٞمحــاًمتذيم

Surveillance )3124.م 

)سمريِزم( قمب٤مرة قمـ سمرٟم٤مُم٩م ؿم٤مُمؾ ُمـ صٜمٞمٕم٦م ضمٝم٤مز 

-األُمـ اًم٘مقُمل األُمريٙمل،  دمسسقا سمقاؾمٓمتف 

 قمغم سمٞم٤مٟم٤مت ٟمحق مخس٦م ُماليلم ُمقاـمـ. -داظمٚمًٞم٤م

ىًم٤م قمغم قمدد ُمـ روائع ( أصمًرا وم٤مر2395ؿمٙمٚم٧َّم )

 األدب اًمتل شمٚمتٝم٤م، ُمثؾ:
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اًمقرق، وذم ده٤م هل درضم٦م احلرارة اًمتل حيؽمق قمٜم

اعم١مًمػ األُمريٙمل )راد  ٦مٟمٗمس اًمقىم٧م قمٜمقان رائٕم

قري(، اًمذي شمٜمب٠م سمٛمست٘مبؾ ُمٔمٚمؿ.. ُمست٘مبؾ يتؿ سمرادسم

+  ٤مومفـالم اًمتـػم سم٤مإلقمـقل اجلامهـؾ قم٘مـومٞمف همس
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 ُم٘متٜمل٦م إداٟم زي ُمعسم٤مًمتقاتٚمٞمٗمزيقن اًمقاىمع، سمقس اهل

 ، وطمرىمٝم٤م ومقًرا.اًمٙمت٥م

قمقد صم٘م٤مب وٛمـ شمّمٛمٞمؿ  ٞمػإُمٕم٤مًٟم٤م ذم اًمتحدي، أو

أطمد ـمبٕم٤مت اًمرواي٦م، وـمٚم٥م ُمـ اًم٘م٤مرئ طمرق 

 أوراىمٝم٤م إذا مل شمرق ًمف.

أن يدومـ ذم » شمْمٛمٜم٧م وصٞم٦م )سمرادسمقري( سمٕمد ووم٤مشمف

ُم٘مؼمة احلدي٘م٦م اًمتذيم٤مري٦م ذم )ويستقود ومٞمٚمٞم٩م(، وأن 

 562م ومقىمف )ُم١مًمػ ُيٙمَت٥م قمغم ًمقطم٦م اًمرظم٤م

 ش.ومٝمرهن٤مي٧م(
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ت أدب اًمرقم٥م، إال يّمٜمػ )ؾمتٞمٗمـ يمٞمٜم٩م( يم٠مطمد ىم٤مُم٤م

 ف يتخذ ظمٓمقات ُمٖم٤ميرة أطمٞم٤مًٟم٤م، قمغم همرار ُم٤م ومٕمٚمفأٟم

، وم٘مدم صمٞمٛم٦م اًمدؾمتقسمٞم٤م قمٜمدُم٤م اىمتحؿ ،م2392قم٤مم 

-ٟمٛمقذضًم٤م آظمر عمست٘مبؾ ىم٤مشمؿ، طمٞم٨م يٜم٘مسؿ ومٞمف اًمٕم٤ممل 

 ٤م ـحيٞمإمم ٟمّمػ  -ز(ـ٦م )هرسمرت ضمقرج ويٚمـقمغم ـمري٘م
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ذم وم٘مر ظمر سمٞمٜمام يٕمٞمش اآل ،لمذم روم٤مهٞم٦م وصمراء سم٤مًمٖم

 ُمدىمع.

 ..اًمٗمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م جلٚم٥م اعم٤ملأُم٤مم  ةاًمقطمٞمد اًمقؾمٞمٚم٦م

، طمٞم٨م قم٤ممل شمرومٞمٝمل يم٤مُمؾ شمب٨م يمؾ (ُمديٜم٦م األًمٕم٤مب)

قمغم األهمٜمٞم٤مء  حيّمؾهٙمذا  وم٤مقمٚمٞم٤مشمف قمغم اهلقاء ُمب٤مذة.

 ت. اًمتسٚمٞم٦م، سمٞمٜمام يِم٤مهدوٟمؽ وأٟم٧م شمٚمٕم٥م، طمتك اعمق

ضمدير سم٤مًمذيمر أن د. )أمحد ظم٤مًمد شمقومٞمؼ( ىم٤مم سمت٘مديؿ 

شمرمج٦م ُمقضمزة هلذه اًمرواي٦م، يٛمٙمٜمٙمؿ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م 

 -ت قم٤معمٞم٦م ًمٚمجٞم٥م(سمسٝمقًم٦م وٛمـ ؾمٚمسٚم٦م )رواي٤م

 (.33اًمٕمدد رىمؿ )
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ال ٟمٜمسك قمالُم٤مت يمالؾمٞمٙمٞم٦م أظمرى طمٗمرت سمّمٛمتٝم٤م 

ذم اًمٗمْم٤مءات االومؽماوٞم٦م واًمدؾمتقسمٞم٤م، ُمـ أمهٝمؿ، 

، إذ (We)اًمس٤مسم٘م٦م ًمٕمٍمه٤م ذم هذا اعمج٤مل  اًمرواي٦م

 قم٤مم  )يٗمجٞمٜمـل زُم٤ميتٞمــ(ٟمنمه٤م اًمٙم٤مشم٥م اًمرود

 ؾ( شم٠مصمر هب٤م يمثػًما ذم ـقرج أوريم، وُي٘م٤مل أن )ضم2335
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 روايتف. 

ىمرأت قمب٤مرة مجٞمٚم٦م ذم )اعمرضمع ًمرواي٤مت اخلٞم٤مل 

اًمٕمٚمٛمل( شمٚمخص اًمٗم٤مرق سملم األي٘مقٟم٤مت اًمثالث 

 اًمرائدة:

ـ األرضار اًمٜم٤ممج٦م قمـ ؾمقء رواي٦م )ٟمحـ( حتذر ُم» -

شمٓمبٞمؼ اًمٜمٔم٤مم ذم االحت٤مد اًمسقومٞمتل سمٕمد ىمٞم٤مم صمقرشمف، 

وشمٜمٔمر رواي٦م )قم٤ممل ضمديد ؿمج٤مع( ذم ادم٤مه آظمر، ُمتقىمٕم٦م 

( 2395اٟمتِم٤مر يم٤مسمقس اًمرأؾمامًمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، أُم٤م رواي٦م )

ؿمؽمايمل(، ومتِمٙمؽ ذم يمال اًمٜمٔم٤مُملم )اًمرأؾمامزم واال

ذم قم٤ممل  ويمام هق احل٤مل- ُمتٜمبئ٦م سم٠من يماًل ُمٜمٝمام

ؾمٞمجٜمح  -األرسمٕمٞمٜمٞم٤مت اًمذي قم٤مسه )أورويؾ(

ُمست٘مباًل صقب ٟمٔم٤مم ؿمٛمقزم ىمٛمٕمل، ُمٙمرس ىمبؾ يمؾ 

ذم اًم٘مّمص  حلامي٦م يمٞم٤مٟمف هق. واخلط اًمروائل رء
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اًمثالث، يتٛمحقر طمقل إظمٗم٤مق حم٤موالت أسمٓم٤مهل٤م 

يم٠مومراد ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم ىمٛمع سمالدهؿ ذات اًمٓمبٞمٕم٦م 

 ش.اًمدؾمتقسمٞم٦م

٦م سم٤مُمتٞم٤مز فمٝمقره٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م، ؾمتٔمؾ )ٟمحـ( حمتٗمٔم

م، ىمبؾ ٟمٔمػمشمٞمٝم٤م، وشم٠مصمػمه٤م قمغم 2353اًمب٤ميمر ضمًدا قم٤مم 

 األقمامل اعمِم٤مهب٦م اًمتل شمٚمتٝم٤م.

 سعيد. ياسني أ
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د ـت٘مٞمـاًميمؾ إٟمس٤من مم٤مرؾم٦م اجلٜمس، دون ُمـ طمؼ » -

 ش.سم٤مًمزواج

ؾ صـًمتل يم٤مٟمـ٧م شمقا، اٞمٛم٦م اإلقمالٟمٞم٦مثيم٤مٟم٧م هذه هل اًم

عمٕمروض قمغم ؿم٤مؿم٦م ُمسٚمسؾ اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل اُم٘م٤مـمٕم٦م 

 .اًمتٚمٗم٤مز اعمجسٛم٦م

 ، وم٠مظمذ حييص قًم٦م شمٗمٙمػم ؿم٤مدي سمِمدةـداقمب٧م هذه اعم٘م

 

 نُهت خضراء سعُدة
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ن اهلٜمدؾمــ٦م ، وهــق يٗمٙمــر أدشمف ُمـــ ٟم٘مــقدصــُمــ٤م ذم أر

 .إال وزضم٧م سم٠مٟمٗمٝم٤م ومٞمف اًمقراصمٞم٦م مل شمؽمك جم٤ماًل 

ًمذي ىم٤مم قمغم دُمـ٩م يم٤من يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م هذا اعمنموع وا

ًمٜمب٤مشم٤مت، خلٚمؼ خمٚمـقق ضمديـد سمخالي٤م ا خلالي٤م اًمبنمي٦ما

ألٟمف ظمالل ؿمٝمر  ؛، اعمنموع يم٤من وم٤مؿماًل جيٛمع اًمّمٗمتلم

 .، ويٛمقتيهنٞم٤مر ظمٚمق٤م٤مب اعمخٚمقق سميّم

يمتِمـ٤مف ًمٞمٛمـر ـ اًمٕم٘مقل اًمبنمي٦م مل شمؽمك هـذا االوًمٙم

روع ٟمت٤مئ٩م ظمراومٞم٦م، ـسم٤مًمٗمٕمؾ طم٘مؼ اعمِم، وؾمتٗم٤مدةادون 

، ـجٛمخٚمقق ُمٝمـ يٛمٚمؽ اًمٜم٘مقد أن حئمك سمومب٢مُمٙم٤من ُم

 ،لـ، ويم٤من اًمؽميمٞمز قمغم اجل٤مٟم٥م اجلٜمسيِم٤مء يٗمٕمؾ سمف ُم٤م

اعمخٚمقىمـ٤مت سمـ٠مي  ُمع ووع ىمقاٟملم ًمٕمدم اإلؾم٤مءة هلذه

، ن سمـ٤مألُمروُمـ اًمٓمرق اًمس٤مدي٦م، وإن مل يٚمتـزم اًمٙمثـػم

 غم اإلجيب٧م شمٞمقب دًمٞمؾ طمل وُم٘م٤مـمع اًمٗمٞمديق اًمس٤مدي٦م قم
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 .قمغم ذًمؽ

 رة ُمرظمّمـ٦م ذم هـذا اًمتقىمٞمـ٧م، وًمٙمٜمٝمـ٤مدقم٤ماًمـيم٤مٟم٧م 

 .ُمٙمٚمٗم٦م

ُمرأة يٙمٗمٞمف ًمِمٝمر يم٤مُمؾ، ىمبؾ اخمٚمقق ُمٝمجـ قمغم ؿمٙمؾ 

 ، ًمٞمجٛمـع ُمبٚمـغ خمٚمـقق ضمديـد.صم٦م أؿمٝمرصمالأن يٜمتٔمر 

ُمــر وطمــقل اعمبٚمــغ إمم طمســ٤مب وقمــغم اًمٗمــقر أشمــؿ األ

، ًمت٘مٚمع قمغم اًمٗمقر ـم٤مئرة صـٖمػمة سمـدون ـمٞمـ٤مر اًمنميم٦م

 ـمٚمبف ظمـالل ٟمّمـػ ؾمـ٤مقم٦م ُمـع اعمسـحقق،ًمٞمّمؾ ًمف 

 .وُمٙمٕم٥م اًمتٕمٚمٞمامت

غم ذًمـؽ اًمـزر وـٖمط قمـٚمٛمف، ومٕمٚمٞمف اآلن وىمد حت٘مؼ طم

، وُمـ اعمٙمٕمـ٥م فمٝمـر ًمـف وضمـف اعمقضمقد أقمغم اعمٙمٕم٥م

وشم٤مسمع هق شمٜمٗمٞمذ  ،حلسٜم٤مء اعمقضمقدة سم٤مإلقمالن اعمثػمشمٚمؽ ا

 .اًمتٕمٚمٞمامت
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وسم٘مٚم٥م احلدي٘م٦م اخل٤مرضمٞم٦م، أظمرج اًمبذرة اًمٗمسـٗمقري٦م، 

داوم قمـغم  .صمؿ دومٜمٝم٤م سم٘مٚم٥م اًمؽمسم٦م، وظمالل مخس٦م أيـ٤مم

ر اًمذي ـاعمسحقق األظمْم رهي٤م سم٤معم٤مء اعمخٚمقط ُمع ذًمؽ

شمٜمٛمق يمٗمت٤مة زرقمٞمـ٦م  ص٤مطم٥م اًمبذور، صمؿ ؿم٤مهده٤م وهل

يمؾ يـقم يم٤مًمسـحر وؾمـط  ٞمٚم٦م احلجؿ، يم٤مٟم٧م شمٜمٛمقئو

 .أؿمج٤مر احلدي٘م٦م

وى اًمّمقت ُمـ داظمؾ ُمٙمٕمـ٥م د ،وذم اًمٞمقم اخل٤مُمس

 :اًمتٕمٚمٞمامت

 .طم٤من اًمقىم٧م ًمتتسٚمؿ ـمٚمبؽ -

طمتـك أٟمـف أهمٚمـؼ سمـ٤مب  ،داقمبتف يمؾ أطمالُمـف اجلٜمسـٞم٦م

وىمـرر أن شمٙمـقن ُمرشمـف  ،االًمٙمـؽموين احلدي٘م٦م سم٤مًم٘مٗمـؾ

وسمٙمـؾ محـ٤مس  .قمـغم احلِمـ٤مئش.. األومم ُمٕمٝم٤م هٜمـ٤مك

 ٤مرهت٤م، ويٜمٝمل ـض قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٗمض سمٙمـٟم٘ما ،ورهمب٦م وؿمبؼ
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 .قمذريتف

ُمـرت حلٔمـ٤مت ، ؾمتج٤مسم٧م ًمفا٤مٟمع اًمٗمت٤مة اًمزرقمٞم٦م ومل مت

 ،ومج٠مة ؿمٕمر سم٠من ضمسده حيؽمقو .وهق هم٤مرق ذم اًمٜمِمقة

ــؾ ضمســده ــ٤مت شمٖمٛمــر يم٤مُم ــ٤مك ممس ــ٠من هٜم ــ ،وسم  سأطم

٤م ومـقر ومـ٤مٟمٓمٚمؼ يٕمـدوا قم٤مرًيـ ،سم٤محلنمات شمٚمسع ضمٚمـده
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وذم  رات اًمالؾمـٕم٦م.ـاحلامم ًمٞمتخٚمص ُمــ هـذه احلِمـ

 :ٗمٞم٦م دوى اًمّمقت ُمـ ُمٙمٕم٥م اًمتٕمٚمٞمامتاخلٚم

 ،همٛمـر اًمٗمتـ٤مة ذم حمٚمـقل ُمٜمٔمـػ ،سمٕمد اًمقالدة جي٥م -

إن ُمـ قم٤مٟمقا ُمـ ًمـدهم٤مت  ،إًمٞمف سم٤مىمل اعمسحقق ٤مُمْم٤مومً 

ت٤مة ُم٤مزاًمقا اًمتل شمٜمٛمقا قمغم ضمسد اًمٗم ،احلنمات اًمس٤مُم٦م

ريم٦م ختكم ـواًمِم ،دون ٟمتٞمج٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ،الجـقن اًمٕمـيتٚم٘م

 .ًمٞمٚم٦م ظمرضاء ؾمٕمٞمدة ،ُمسئقًمٞمتٝم٤م
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 ٌعبادة انشُطا  

 

 انقايىس األسىد  
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ظُمٚمؼ ُمـ  شمدل يمٚمٛم٦م ؿمٞمٓم٤من قمغم خمٚمقق حمدد ُمٕمروف،

 مترد قمغم أُمر رسمف، ،ويم٤من سملم اعمالئٙم٦م وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ٟم٤مر،

وم٤مؾمــتحؼ اًمٚمٕمٜمــ٦م  ف اًمســالم،ٞمــأسمــك اًمســجقد آلدم قمٚم

واًمِمٞمٓم٤من يمام ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم قمــ  .ُمـ رمح٦م اهلل واًمٓمرد

صـؾ أصـؾ اجلــ يمـام أدم أ"هـق:  يرـاحلسـ اًمبّمـ

 ."اًمبنم

هٞمـ٤م سمٜمـ٤م  ُم٤مهٞم٦م اًمِمٞمٓم٤من، أن قمٚمٛمٜم٤مسمٕمد  لن أقمزائواآل

 .اعمٕمٜمك اخل٤مص ًمٕمب٤مدة اًمِمٞمٓم٤منًمٜمتٕمرف قمـ ىمرب 

ًمٙمٜمٝمــ٤م  هلـذه اًمٔمـ٤مهرة، اًمبـ٤مطمثلمشمٗمسـػمات دت شمٕمـد

ــ٧م ذم ــ٦م  اًمت٘م ــقالء واًمٓم٤مقم ــقر اًم ــس ص ــ٤م شمٕمٙم يمقهن

 :اًمتٕمريٗم٤مت ُم٤م يكم هوُمـ أهؿ هذ ن،ًمٚمِمٞمٓم٤م

 بدة اًمِمٞمٓم٤من هؿ مج٤مقم٦م ًمـدهيؿ ـم٘مـقس ظم٤مصـ٦م،قم -

 ف ـف قمغم أٟمـرون إًمٞمـويٜمٔم ٤من،ـ٤م إمم اًمِمٞمٓمـقن هبـرسمـيت٘م
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 .اًمتٛمرد واًمٕمّمٞم٤من واًمٕمٞمش ًمٚمجسد ىمدوهتؿ ذم

٠من قمبـ٤مدة سمـ (اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞمـ٦م) ام ضم٤مء ذميم -

اًمٕمٗم٤مريـ٧م أو األرواح مم٤مرؾمـ٦م شم٠مًمٞمـف "ل اًمِمٞمٓم٤من هـ

 ".قمّمقر اخلراوم٤مت واجلٝمؾ اٟمتنمت ذم لاًمنميرة اًمت

أن قمب٤مدة اًمِمـٞمٓم٤من ٟمحٚمـ٦م  (قمب٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد)يرى 

ألهن٤م ظمٚمـٞمط ُمــ  ويمذًمؽ سم٠مصقهل٤م، ؿم٤مذة سمٛمقوققمٝم٤م

ــ٦م، ــ٤من وصمٜمٞم ــ٤مذة أل أدي ــ٤م ؿم ــ٦م ذموُم٘مقُمتٝم ــ٤م ُمتٜم٤مىمْم  هن

ووؾم٤مئٚمٝم٤م ؿم٤مذة ألن هٜمـ٤مك سمقاقمـ٨م خمتٚمٗمـ٦م  ؿمٕم٤مئره٤م،

 ؿمذوذ. ؿمذوذ ذم لومٝم شمٕمٛمؾ قمغم ٟمنمه٤م،

، أن قمبـ٤مدة اًمِمـٞمٓم٤من ويتْمح ًمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ اًمتٕمريٗمـ٤مت

 سمٛمٕمٜم٤مه٤م اخل٤مص شمٕمٜمل اًمتحٚمؾ ُمـ يمؾ اًم٘مٞمؿ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م،

ُمـ ظمالل  ومٓمر قمٚمٞمٝم٤م اًمبنم، لسمؾ وُمٜم٤مىمْم٦م اًمٗمٓمرة اًمت

وإشمٞمـ٤من ُمـ٤م  ،يٕمبـد٤م ٤مذ إسمٚمٞمس إهلًـواخت إٟمٙم٤مر وضمقد اهلل
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طمرُم٧م األدي٤من ُمـ أقمامل سمقصٗمٝم٤م ـم٘مقؾًم٤م وقمبـ٤مدات 

 شم٘مرهبؿ ُمـ ُمٕمبقدهؿ.

 قمب٤مدة اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمس٧م سمدقم٦م طمديث٦م يمام ئمـ اًمٙمثػمون،

طمٞمـ٨م  قمٛمـؼ اًمتـ٤مريخ، ذمسمجذوره٤م و٤مرسم٦م  لوإٟمام ه

أُمر رسمف، واختذ  وقمَم ،ؾمتبد إسمٚمٞمس سمرأيفسمدأت طملم ا

  ٚمتٛمرد واًمٕمّمٞم٤من.وم٠مصبح رُمز ًم إهلف هقاه،

اًمٕمديد  رت ذمـواٟمتِم فمٝمرت قمب٤مدة اًمِمٞمٓم٤من سمقوقح،

ُمـ ظمالل اًمٕمديد  ُمـ احلْم٤مرات واًمدي٤مٟم٤مت اًم٘مديٛم٦م،

 .رـمتثؾ اًمِمٞمٓم٤من أو اًمِم لهل٦م اًمتُمـ اآل

 

  ٌيف يصر انقدميتعبادة انشُطا: 
وم٘مد  ٦م،ـاحلْم٤مرة اًمٗمرقمقٟمٞم ويمثرهت٤م ذم ٟمٔمرا ًمتٕمدد اآلهل٦م

 (أسمٞمـ٥م)ومٜمجـد ُمـثال أن  ر قمٜمـدهؿ،ـشمٕمددت آهل٦م اًمِم
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ًمٙمــ ، ٞمـ٦م ُمٚمتقيـ٦مصـقرة طم يمـ٤من يرؾمـٛمقٟمف ذم ياًمذ

طمْمــ٤مرة  ٤من ذمـر أو اًمِمٞمٓمـــاًمِمــ ضمّســدر ُمـــ ـأؿمٝمــ

اعمحبـقب ؿم٘مٞم٘مف  اًمذي ىمتؾ( ؾم٧م)اًمٗمراقمٜم٦م هق اإلًمف 

 .(وزوريسأ)

 
 

ومـ٤مت ورهمؿ أن اًمٗمراقمٜم٦م ٟمسبقا إمم ؾمـ٧م وزر يمـؾ اآل

إال أهنـؿ  ك اهلزائؿ وٟم٘مـص اًمثـروة،واألزُم٤مت أو طمت

 ف ـ٤مًم٥م ظمقوًم٤م ُمٜمـاًمٖم ٤مدة ذمـويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٕمب ،وهدـقمب
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 وًمٞمس حمب٦م ومٞمف. ،شم٘م٤مء ًمنمهاو

 

  ٌيف اهلند انقدميتعبادة انشُطا: 
ُمرت قمغم  لؿ ُمـ يمثرة اًمٕم٘م٤مئد واًمدي٤مٟم٤مت اًمتقمغم اًمرهم

إال أن اإليـامن سمثٜمقيـ٦م اًمٙمـقن  اهلٜمد أو اؾمت٘مرت ومٞمٝم٤م،

يٙمـ٤مد يٙمـقن  -هل٦ميٕمٜمك قمدم صمٜمقي٦م اآل ياًمذ -واخلٚمؼ

ــاًم ىم٤م ــؽميمً ؾم ــد  ُمِم ــؾ واًمٕم٘م٤مئ ــؽ اعمٚم ــؿ شمٚم ــلم ُمٕمٔم ٤م سم

مل يسب٘مٝمؿ ؿمٕم٥م ىمـط )وأن اهلٜمقد  ظم٤مص٦م واًمدي٤مٟم٤مت،

ر يتـقازن ُمـع ـ٤م سمـ٠من اًمِمـ٤م واوحً اقمؽماومٝمؿ اقمؽماومً  ذم

 .(اخلػم

 :هل٦مي٤مٟم٦م اًمؼممهٞم٦م شم١مُمـ سمث٤مًمقث ُمـ اآليم٤مٟم٧م اًمد ،ًمذا

( ؿمٞمٗم٤م) ،إًمف اخلػم واًمٗمْمٞمٚم٦م (قـومِمٜم) ،اخل٤مًمؼ( سمرامه٤م)

 دُمر.إًمف اًمنم اعم
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ُمـــ أىمــدم وأقمٛمــؼ وأسمِمــع  (ؿمــٞمٗم٤م)٧م قمبــ٤مدة ٟمــويم٤م

 ُمٜمٝم٤م شمت٠مًمػ اًمدي٤مٟم٦م اهلٜمدي٦م. ل٤مس اًمتاًمٕمٜم

 
 

 ومتٕمـد ،زوضمـ٦م يأ ل(ؿمـ٤ميمت)هلـ٦م يم٤من ًمٙمؾ إًمف ُمـ اآل

ورهمؿ أن صـقرهت٤م قمٜمـد قم٤مُمـ٦م  ،(ؿمٞمٗم٤م)زوضم٦م  (يم٤مزم)
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 ،لومـ٤مقمأل٤مزدان سمُمـًمس٤من ُمتـدل ، ؿمبح أؾمقد) اًمٜم٤مس

قم٘مـده٤م  أىمراـمٝم٤م رضم٤مل ُمـقشمك، شمرىمص قمغم ضمث٦م ُمٞمت٦م،

ــ ـــ اجلامضم ــ٦م ُم ــدي٤مه٤م  ؿ،ؾمٚمس ــ٤م وصم ــ٤مُمٚموضمٝمٝم  نٓمخ

إال أهن٤م ُمقوع قمب٤مدة وشم٘مديس ًمدى ىمٓم٤مقم٤مت  ،(اًمدُم٤مء

 ُمـ اهلٜمقد.

 

  ٌيف احلضارة انسىيرَتعبادة انشُطا: 
ــرت  ــ٤مرة فمٝم ــالد احلْم ــقُمري٦م ذم سم ــديـ اًمس –اًمراوم

اًمـذي  (أؾمـ٤مج)يم٤من ُمـ سملم آهلتٝمـ٤م  -اًمٕمراق( طم٤مًمًٞم٤م)

ق يٛمثؾ قمٗمري٧م األوسمئ٦م ومٝم، يم٤من يٛمثؾ اًمنم أو اًمِمٞمٓم٤من

ق ُمــ اًمٕمـ٤ممل اًمسـٗمكم واؾمـٛمف يٕمٜمـل ، وهـواألُمراض

شم٘مـ٤مء اوقمبـده اًمسـقُمريقن  ،(رب اًمذراعـاًمذي يْم)

ر إهلًـ٤م آظمـ يمـذًمؽ ام يم٤من ذم اًمدي٤مٟم٦م اًمسقُمري٦ميم ًمنمه.

، (هـدد)أو  (طمـدد)يٛمثؾ صقرة اًمِمٞمٓم٤من اًمنمير هق 
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ذي وهق إًمف اجلق اًمـ، ٤م ًممؿمقريلم٤م إهلً اًمذي يم٤من أيًْم 

ًٙم٤م ذم يـده ، ممسـرقمـد يمـ٤مًمثقرهـق يٕم٤مصٗم٦م ويريم٥م اًم

، ويم٤من ُمقوـع شمـقىمػم وشمبجٞمـؾ سمِمقيم٦م اًمؼمق اًمثالصمٞم٦م

 .قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمف يم٤من جيٚم٥م اخلراب واًمدُم٤مر

 

 انكاثارَت املنشقت عٍ املسُحُت: 
، (األـمٝمـ٤مر)ؼ ُمـ يمٚمٛم٦م يقٟم٤مٟمٞمـ٦م سمٛمٕمٜمـك ـؾمؿ ُمِمتاال

قم٘مٞمدهتؿ قمغم اًم٘مقل سم٠من اًمِمٞمٓم٤من ُمّمدر اًمِمـر  شمرشمٙمز

ـمبً٘م٤م – اًمذي ٟمًدا ًمإلًمفاًمٕم٤ممل اعم٤مدي، ومٞمجٕمٚمقٟمف وظم٤مًمؼ 

وم٘مـط، ًمـذًمؽ.. واخلـػم  اًمـروحظمٚمؼ  -عمٞمثقًمقضمٞمتٝمؿ

، ُمــ ُمٜمٓمٚمـؼ أٟمـف قم٤معمٜم٤م سم٠ميمٛمٚمف ًذا ظم٤مًمًّمـ٤م ٕمتؼموني

ـمبً٘مـ٤م –يتٕملم قمغم ًمٚمٙم٤مصم٤مري  وهٙمذا صٜمٞمٕم٦م اًمِمٞمٓم٤من.

 سمسٚمســٚم٦م ـمقيٚمــ٦م ُمـــ اًمِمــٕم٤مئر ورراعمــ  -٤مًمٞمٛمٝمؿًمتٕمــ

 ٤مدي ـقد اعمـُمـ اًمقضم فـروطمرر ـ،  طمتك حي٤مداتـواًمٕمب
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 داظمٚمف. اعمحتجزة

 ،ذم اًمٙمثػم ُمـ سمالد أوروسمـ٤م ذه اًمٓم٤مئٗم٦مىمقي٧م ؿمقيم٦م ه

ــ٤مألظمص ــقز( سم سم ــ٦م )شمقًم ــ٤مُمديٜم ــسإمم أن  ،ٗمرٟمس  ضمٚم

  .قمغم يمرد اًمب٤مسمقي٦م (أٟمقؾمٜم٧م اًمث٤مًم٨م)

طم٤مول إهن٤مء شمٚمـؽ اًمـدقم٤موي سمـ٤مًمٓمرق اًمسـٚمٛمٞم٦م، قمــ 

ـمريؼ إرؾم٤مل اعمبنميـ أو ُم٤م ؿم٤مسمف، ًمٙمـ اًمقوع شمٖمـػم 

هٜمـ٤مك، وم٠مقمٚمٜمٝمـ٤م  فضم٦م قمٜمدُم٤م ىمتؾ أطمد ُمبٕمقصمٞمـدر 291

اٟمتٝمـ٧م سم٤مًم٘مْمـ٤مء طمرسًم٤م صـٚمٞمبٞم٦م قمـغم شمٚمـؽ اًمٓم٤مئٗمـ٦م، 

ؿ، ومٚمؿ ًمــ )اًمٙم٤مصمريـ٦م( وضمـقد يـذيمر ُمٜمـذ ذًمـؽ قمٚمٞمٝم

 احللم.

 

 انُزَدَت املنشقت عٍ اإلسالو: 
 دة ـفمٝمرت سمٕمض اًمٗمرق واجلامقم٤مت اًمتل شمٚمت٘مل ُمع قمب
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ـــ  ــ٧م قم ــقس إذ أقمٚمٜم ــداف واًمٓم٘م ــٞمٓم٤من ذم األه اًمِم

اًمٕمٜم٤من  وإـمالق ،اًمنمائع واًمتٙم٤مًمٞمػًمٕمدد ُمـ إؾم٘م٤مط 

 ،وأؿمٝمر شمٚمؽ اًمٗمرق اخلرُمٞمـ٦م واًم٘مراُمٓمـ٦م ،ًمٚمِمٝمقات

إذ مل شمٙمــ  ،وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٕمٚمـ قمب٤مدهت٤م ًمٚمِمٞمٓم٤من ساطمـ٦م

قمب٤مدة اًمِمٞمٓم٤من واوح٦م ذم سمالد اإلؾمالم ؾمقى ذم ومرىم٦م 

 :دةواطم

 .(يزيدي٦ماإل) -

ويم٤مٟم٧م  ،إصمر اهنٞم٤مر اًمدوًم٦م األُمقي٦م ٟمِم٠مت شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م

شم٘مـديس  ًمدرضمـ٦مصمـؿ اٟمحرومـ٧م  ،"ؾمٞم٤مؾمٞم٦م"سمدايتٝم٤م ذم 

 (.يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من)

قمدي )إمم اًمِمٞمخ  (يزيدي٦ماإل))اًمٞمزيدي٦م( أو ٟمِم٠مة شمٕمقد 

 ،ٟمسبف إمم ُمـروان سمــ احلٙمـؿ رضمعاًمذي ي (سمـ ُمس٤مومر

 صمؿ اؾمت٘مر سمف اعم٘م٤مم ذم  ،وىمد ومر ُمـ اًمسٚمٓم٤مت اًمٕمب٤مؾمٞم٦م
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شمٕمد ًمذا ، ٤مكـطمٞم٨م ُم٤مت ودومـ هٜم ،اًمٕمراق سمـ (الًمش)

 شمٚمؽ اًمب٘مٕم٦م ُم٘مدؾم٦م سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝمؿ.

ُمالئٙم٦م،  ٦مأن اإلًمف ظمٚمؼ ُمـ ٟمقره ؾمبٕم اًمٞمزيديقن يٕمت٘مد

أويمؾ إًمٞمٝمـؿ ُمٝمٛمـ٦م ظمٚمـؼ اًمٙمـقن، أطمدهؿ )ـم٤مووس 

صمؿ أظمد  -االؾمؿ اًمذي يٓمٚم٘مقٟمف قمغم )إسمٚمٞمس(–ُمٚمؽ( 

ُمٜمٝمؿ اًمٕمٝمد سم٠مال يسجدوا ًمٖمػمه، ومٚمام أُمرهؿ ومـٞمام سمٕمـد 

–ٙمذا اقمتؼمه اإلًمـف سم٤مًمسجقد آلدم، رومض إسمٚمٞمس، ومٝم

ــديلم( ــدة )اإليزي ــ٤م ًمٕم٘مٞم ــد ذم  -ـمبً٘م ــ٤مضمح اًمقطمٞم اًمٜم

يم٤مومٞمــ٦م ًمت٘مــديس  ذم ٟمٔمــرهؿ ٜم٘مٓمــ٦مهــذه اًم االظمتبــ٤مر.

ــٞمس( ــؾ  ،)إسمٚم ــزل إمم األرض ألضم ــف ٟم ــ٤موم٦م ًمٙمقٟم إو

 :(ُمّمحػ رش)يمام ضم٤مء ذم  ،اًمٞمزيديلم وم٘مط

صمؿ ٟمزل ُمٚمؽ ـمـ٤مووس إمم األرض ألضمـؾ ـم٤مئٗمتٜمـ٤م  -

   .٤ماعمخٚمقىم٦م وأىم٤مم ًمٜم٤م ُمٚمقيمً 
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، أهمٚمبٝمؿ قمـقدة إمم اًمٞمـ٦م اًمٞمزيدي٦م ُمقضمئٗم٧م اًمٓم٤مًمزاال 

 .هٜم٤مك وهلؿ متثٞمؾ ذم اًمؼمعم٤من ،اًمٕمراق داظمؾ

 

 
 

 املراجع 

 .ؾمٕمدون اًمس٤مُمقك ..دي٤من واعمٕمت٘مداتقؾمققم٦م األُم -

 ..ضمٗمري سم٤مرٟمدر ..عمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م ًمدى اًمِمٕمقبا -

 إُم٤مم قمبد اًمٗمت٤مح إُم٤مم. :شمرمج٦م

 قمبد اًمقه٤مب اعمسػمي. ..قد واًمٞمٝمقدي٦مقؾمققم٦م اًمٞمٝمُم -
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 ..خُانُىٌ جدد(، وعالقتهى بـ( 
 

 
 

 ■انناشر  ■
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ويٙم٤مد يّمؾ إمم  اًمٜمنم ُمٜمذ صمامين ؾمٜمقات يم٤من  صٕمًب٤م،

أرؾمٚم٧م جمٛمققم٦م جم٤مزة ًمٚمٝمٞمئ٦م  درضم٦م اعمستحٞمالت.

ًمٚمٜمنم فمٚم٧م ذم اعمٓم٤مسمع صمالث ؾمٜمقات، صمؿ أو٤مقمٝم٤م 

أن شمٜمتٔمر إصدار  ؽ أن شمتخٞمؾ٤م ًمقمامل اعمٓم٤مسمع، وـمبٕمً 

 :ًمؽ سمبس٤مـم٦م ٤مل٘مؽ صمالث ؾمٜمقات، صمؿ يُ ًم يمت٤مب

 و٤مع ذم اعمٓمبٕم٦م. -

يم٤من قمدد دور اًمٜمنم ىمٚمٞمؾ ضمدا ُم٘م٤مرٟم٦ًم سم٤مآلن، ويم٤مٟم٧م 

ومٙمرة أن شمٜمنم ًمدهيؿ يمت٤مسم٤م ُمستحٞمؾ طمٞم٨م أىمؾ شمٙمٚمٗم٦م 

 -ورسمام أيمثر- آالف ضمٜمٞمٝم٤م 21شمٕمرض وىمتٝم٤م شمٕمرض 

  ر.ًمتتٕم٤مُمؾ اًمدور ُمع اًمٙمت٤مب اًمٕمرب ألٟمف يدومٕمقن أيمث

اآلن هٜم٤مك قمدد وخؿ ُمـ دور اًمٜمنم اًمِمب٤مسمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م 

ظم٤مض دمرسم٦م اًمٜمنم سمٜمص اًمتٙم٤مًمٞمػ، وسمٕمْمٝم٤م 

سم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ يم٤مُمٚم٦م، وهٜم٤مك دور ُمتحٛمس٦م ًمٚمِمب٤مب شمٜمنم 
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قمنم ؾمٜمقات يم٤من  ذهذا ُمٜم ،دون أن يدومع اًمٙم٤مشم٥م

 !٤م ُمـ اخلٞم٤ملرضسمً 

اًمٜمنم اخل٤مص ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري أومْمؾ ُمئ٤مت اعمرات، 

٥م شمٜمنم اإلقمامل ًمتٔمؾ ألن اعم١مؾمس٤مت ذم اًمٖم٤مًم

ًمق طمدث  ُمقضمقدة ذم  اعمخ٤مزن ًمسٜمقات ـمقيٚم٦م، وٟم٤مدًرا

االهتامم سمٕمٛمؾ ُم٤م إال ًمق ص٤مطمب٦م ًمف ٟمٗمقذ قمٚمٞمٝمؿ.. 

ىمّمقر اًمث٘م٤موم٦م واعم١مؾمس٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م حيٙمٛمٝم٤م اًمِمٚمٚمٞم٦م 

٤م هٜم٤مك ذًمؽ اعمقفمػ اًمذي هيدم يمؾ واعمّم٤مًمح، ودوُمً 

 ُم٤م شمّمٜمٕمف  ويٕمرىمٚمف.

عمرطمٚم٦م أومْمؾ اًمٜمنم اخل٤مص سم٤مًمٜمسب٦م زم ذم هذه ا

سمٛمراطمؾ.. واحلٛمد هلل  ي٠ميت زم اًمٕمديد ُمـ قمروض 

 اًمٜمنم سمرهمؿ أٟمٜمل يم٤مشم٥م ُمـ ظم٤مرج اًمٕم٤مصٛم٦م.

 حمًد إبراهُى حمروس
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يمثػمون وحٙمقا قمٜمدُم٤م يمٜم٧م أىمدم هلؿ )خمٓمقـم٦م سمـ 

إؾمح٤مق( يمرواي٦م ُمـ أدب اًمرقم٥م، ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ذم 

 صم٘م٦م:

ٍم ُم٤م يسٛمك سم٤مؾمؿ ال يقضمد ذم أدب اًمرقم٥م ذم ُم -

 . رواي٦م

مل أؾمتسٚمؿ وطم٤موًم٧م ُمقاضمٝم٦م ُمقضم٦م اًمسخري٦م اًمٕم٤مشمٞم٦م 

واًمتل يم٤مٟم٧م شمتخٚمؾ ذم  اًمتل ىم٤مسمٚمتٜمل ُمـ دور اًمٜمنم،

سمٕمض األطمٞم٤من سمٓمٚم٥م ُمـ اًمبٕمض سم٠من أشمرك ومٙمرة 

اًمرواي٤مت وأيمت٥م ؾمالؾمؾ شم٘مٚمٞمًدا ًمسٚمسٚم٦م ُم٤م وراء 

وًمٙمـ سمٕمد يمؾ شمٚمؽ اًمسٜمقات ووم٘مٜمل اهلل ذم  اًمٓمبٞمٕم٦م،

 .ل األومم وسمدأت سم٘مٞم٦م اًمرواي٤مت ذم اًمٔمٝمقرٟمنم روايت

 ٌحسٍ اجلند
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هٜم٤مك دار ٟمنم شمٕم٤مىمدت ُمٕمٝم٤م، ويم٤من اعمٗمؽمض أن 

 م،3113شمّمدر اًمرواي٦م ذم ُمٕمرض اًمٙمت٤مب 

وأصدرت سم٤مًمٗمٕمؾ يمت٥م اًمزُمالء ومل شمّمدر يمت٤ميب، 

سم٤مًمرهمؿ ُمـ أهن٤م طمّمٚم٧م قمغم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مدي، صمؿ أىمٗمٚم٧م 

قمٚمٛم٧م سمٕمده٤م ُمـ اًمزُمالء واًمّمحػ أهن٤م واظمتٗم٧م و

  .ٟمّم٤مسم٦م وهٜم٤مك دقم٤موى ُمرومققم٦م قمغم ص٤مطمبٝم٤م

ىمدُم٧م ذم ُمس٤مسم٘م٦م ًمدار ٟمنم حمؽمُم٦م وطمّمٚم٧م قمغم 

اعمريمز األول، ويم٤من اعمٗمؽمض أن شمّمدر زم ؾمٚمسٚم٦م 

رقم٥م، وًمٙمـ شم٠مظمر اإلصدار ًمّم٤مًمح يمت٥م اًمزُمالء 

عمدة ؾمٜم٦م وٟمّمػ شم٘مريًب٤م، صمؿ ؿمٕمرت اًمدار أن اعمنموع 

تقىمٗم٧م قمـ ٟمنم اًمسالؾمؾ، ويمٜم٧م أطم٤مول همػم جمٍد وم

اًمتقاصؾ ُمع اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م ُمـ دون 

 ل، ـ٤مص قمغم ٟمٗم٘متـر اخلـ٠مت إمم اًمٜمِمــٚمجـدوى، ومـضم
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  .وٓمررت إمم سمٞمع ذهبل ُمـ أضمؾ هذاوا

ًمٙمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م  ،سمدأت ذم اًمٜمنم واًمتقزيع سم٤مًمٗمٕمؾ

جمٝمدة ضمًدا سم٤مًمٜمسب٦م ًمِمخص واطمد أن ي٘مقم هب٤م، 

الت اًمتقاصؾ ُمع اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٕمدت عمح٤مو

 هلل ووم٘م٧م ذم االشمٗم٤مق ُمٕمٝم٤م. احلديث٦م، واحلٛمد

 سايل عادل

 
 

ؾم٠مًم٧م اًمٙم٤مشمب٦م اًمِم٤مسم٦م ص٤مطم٥م اًمدار اًمٙمؼمى اًمتل 

 :ٟمنمت هل٤م جمٛمققمتٝم٤م اًم٘مّمّمٞم٦م

 عم٤مذا ال أضمد جمٛمققمتل ذم أي ُمـ اعمٙمتب٤مت اًمٙمؼمى؟ -

 .٤مهنهؿ مل يٓمٚمبق -
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 ٤م؟هنمل يٓمٚمبقوعم٤مذا  -

هؿ ُمـ خيت٤مرون اًمٕمٜم٤مويـ  ٟمحـ ال ٟمجؼم اعمٙمتب٤مت.. -

 .اًمتل يٕمروقهن٤م

ؾم٤مس؟ هؾ طمدصمتٝمؿ قمـ جمٛمققمتل أي أقمغم  -

قمـ األومٙم٤مر اًمتل  ظمؼمهتؿ سمام حتتقيف؟أورومْمقا؟ هؾ 

 شمٜم٤مىمِمٝم٤م؟ أو طمتك قمـ أؾمٚمقيب األديب وـمري٘م٦م هدي؟

صمؿ قمؿ أظمؼمهؿ .. ال أضمد  ؟ٟمٕمؿ؟ ُمـ شمٔمٜملم ٟمٗمسؽ -

-طمتك قمٜمقاهن٤م  ،ذم جمٛمققمتؽ يستحؼ احلدي٨م قمٜمف٤م ؿمٞمئً 

 .٤مال أفمٜمف ضم٤مذسمً  -اًمذي ال أقمرف ُم٤م يٕمٜمٞمف

يمٔمٛم٧م اًمٙم٤مشمب٦م همٞمٔمٝم٤م وطم٤موًم٧م أن حت٤مومظ قمغم هدوءه٤م 

 وهل شم٘مقل:

 إن مل دمد ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م يستحؼ. أو  ٤مٟمنممتقهإذن .. عم٤مذا  -
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 ا؟أٟمؽ مل شم٘مرأه٤م أسمدً 

يقُمٝم٤م  .٤م سمؾ طمدث أُم٤مُمل سم٤مًمٗمٕمؾ.هذا احلقار ًمٞمس ختٞمٚمٞمً 

ُمـ يمؾ اًم٘م٤مئٛملم قمغم اًمٜمنم..  اإلطمب٤مطأص٤مسمٜمل 

وشمٕمجب٧م يمٞمػ شمٙمقن هٜم٤مك دار ٟمنم ال شمستٓمٞمع 

  .اًمتحدث قمـ ُمٜمت٩م ىم٤مُم٧م سمتقزيٕمف

راءة ـع اًم٘مـ٤مت اًمذي رسمام ال يستٓمٞمـدوب اعمبٞمٕمـإن ُمٜم

واًمٙمت٤مسم٦م هلق يٕمٚمؿ يمؾ شمٗمّمٞمٚم٦م قمـ اًمبْم٤مقم٦م اًمتل 

  .يسقىمٝم٤م

 ٍَيصطفً سُف اند
 

 

اًمقؾمط اخلٚمٞمجل ُمتِم٤مسمف شم٘مريًب٤م.. ُمـ طمديثل ُمع 

 ذم اًمتج٤مرب قمغم طمس٥م  ٤ماًمٙمت٤مب رأي٧م أن هٜم٤مك شمٗم٤موشمً 
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 دار اًمٜمنم اًمتل يتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م..

وهٜم٤مك  ،هٜم٤مك يمت٤مب طمّمٚمقا قمغم قم٘مقد سمسٝمقًم٦م يمبػمة

يمت٤مب شمٕمروقا ًمٚمرومض اعمستٛمر طمتك اؾمتٓم٤مقمقا 

٤م اًمٜمنم.. ًمٙمـ طم٤مًمٞم٤ًم وسم٤مًمسٜمقات األظمػمة ظمّمقًص 

أرى أن دور اًمٜمنم شمست٘مبؾ ُمٕمٔمؿ األقمامل. وهٜم٤مك 

اًمٜمنم، وهذا ٟمنم شمتٙمٗمؾ سمٙم٤موم٦م ُمّم٤مريػ اًمٓمبع و دور

رء ممت٤مز ًمٙمـ قمغم اًمٙم٤مشم٥م أن ي٘مدم أومْمؾ ُم٤م ًمديف 

 .ويٙمقن ومخقًرا سمام ي٘مدُمف، هذه أهؿ ظمٓمقة

 ضحً احلداد
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 ياسني أمحد سعيد 

 ره إمم األقمـغم،ـسمّمـ رومع اإلٟمسـ٤منُمٜمذ ومجر اًمت٤مريخ، 

يِمـ٤مريمٝم٤م  ر اطمتٙمـ٤مر اًمٓمٞمـقر ًمٚمسـامء،ـومحٚمؿ أن يٙمس

 ب٘مك اًمس١مال األصٕم٥م:شمًمٙمـ . اًمتحٚمٞمؼ

 يمٞمػ؟! -

أُمر اىمؽمطم٧م األؾم٤مـمػم اإلهمري٘مٞم٦م إضم٤مسم٦م ُمبٙمرة، قمٜمدُم٤م 

)ديـداًمقس(  ٝمٜمـدس اًمٕمب٘مـرياعمُمٚمؽ يمري٧م سمسجـ 

 األب ومّمٜمع ،اعمٞمٜمتـقر داظمؾ ُمت٤مه٦مواسمٜمف )إيٙم٤مروس( 

اؾمـتخدم سمٞمـٜمام زوضملم ُمـ األضمٜمح٦م سمقاؾمٓم٦م اًمريش، 

 ٓمـػمانُمـ اًم ٟمجٚمف )ديداًمقس(طمذر  .اًمِمٛمع يمالصؼ

إذاسمـ٦م  اًمِمـٛمس ذم يمـل ال شمتسـب٥م ،أقمغم ُمـ اًمـالزم
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 ،ٜمّمـٞمح٦ماًماالسمـ  ٧ماًمٓمػمان أٟمسإال أن ٟمِمقة ، اًمِمٛمع

اًمِمٛمع،  ذاب وىمع اعمحذور،ومتامدى ذم اًمتحٚمٞمؼ، طمتك 

 أسمٞمف. لقمٞمٜم أُم٤مم اًمٗمتك هم٤مرىًم٤مس٘مط ًمٞم

 
 

 ظمالل أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمِمـر،  اًمٕمٚمؿ٘مّمقر ًم ٟمٔمًرا

)مل يٙمــ األظمـقان رايـ٧م ىمـد م 1865 سم٤مًمتحديد قم٤مم

 (ػمنضمـقل ومـ) لـىمرر اًمٗمرٟمسـ ،اظمؽمقم٤م اًمٓم٤مئرة سمٕمد(
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ُمــ األرض إمم ) وايتـفقمؼم ر االيمتٗم٤مء سمسٞمٜم٤مريق ختٞمكم

ذم اًمسـٗمر إمم  أرسمٕم٦م رضم٤مل ٟمجحـقاقمـ  حتٙمك (،اًم٘مٛمر

 اًمٗمْم٤مء داظمؾ ىمذيٗم٦م ُمدومع.

 
 

سمـدًمٞمؾ ، مل ختُؾ أطمداث اًمرواي٦م ُمـ اًمقضم٤مهـ٦م اعمٜمٓم٘مٞمـ٦م

م، 1969شمِم٤مسمف سمٕمْمٝم٤م ُمـع ُمـ٤م طمـدث سم٤مًمٗمٕمـؾ قمـ٤مم 

 .قمغم ؾمٓمح اًم٘مٛمر (ٟمٞمؾ أرُمسؽموٟم٩م)ظمٓم٤م قمٜمدُم٤م 
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، ومٚمؿ شمت٘مٞمد روايتف (هرسمرت ضمقرج ويٚمز)أُم٤م اًمؼميٓم٤مين 

ٞمـ٦م قمٚمٛمٞمـ٦م سمـ٠مدٟمك ُمٜمٝمج)أوائؾ اًمرضم٤مل قمـغم اًم٘مٛمـر( 

ايمتٗمك سم٤مومؽماض وضمقد ُم٤مدة ُمْمـ٤مدة ًمٚمج٤مذسمٞمـ٦م مم٤مصمٚم٦م، 

اًمذي  يم٤مومقر ُمٙمتِمٗمٝم٤م، ٟمسب٦م إمم يم٤مومقري٧م()شمدقمك اًمـ 

ومٙمـ٤من هـذا  ُمريمب٦م يمرويـ٦م،٠مًمقاح شمٖمٓمل يماؾمتخدُمٝم٤م 

 .، وصقاًل إمم اًم٘مٛمريم٤مومًٞم٤م الٟمدوم٤مع اعمريمب٦م إمم األقمغم

إمم  ٤مأول ُمــ ذهبـ (ويٚمـز)و (ومـػمن)مل يٙمـ  ًمألُم٤مٟم٦م،

ؾمب٘مٝم٤م اًمٙمثػمون ُمــ وم٘مد اجل٤مذسمٞم٦م،  طم٤مضمز رـيمسومٙمرة 

٦م )رطمٚمـ٦م إمم ـىمّمـُمــ ظمـالل  (ضمقرج شمـ٤ميمر) أُمث٤مل

 م.2931قم٤مم ر(ـاًم٘مٛم

رم قمٛمـؾ سمـٜمٗمس  (ؾمـػماٟمق دي سمـرضمػماك) وُمـ ىمبٚمـف

 أقم٘مـد)دى سمـرضمػماك( يم٤مٟمـ٧م ًمقال أن طمبٙم٦م  االؾمؿ،

اًم٘مٛمر سمٓمـرق إمم ىمّمتف سمٓمٚمف  وصؾوم٘مد  ،ءسمٕمض اًمٌم
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ُمـ داظمؾ اعمريمب٦م إمم ًم٘م٤مء ُمٖمٜم٤مـمٞمس إٚمتٗم٦م قمغم همرار )ُمُ 

ومٞمٚمــت٘مط اًمبٓمــؾ اعمٖمٜمــ٤مـمٞمس ُمــرة  ًمٞمجــذهبؿ، األقمــغم،

 .ة(ويٕمٞمد اًمٙمرّ  ظمرى،أ

ــك  ــقيٗم٧م)شمبٜم ــرة (ؾم ــ٦م ومٙم ــٝمػم ذم ُم٘م٤مرسم ــف اًمِم  قمٛمٚم

 )رطمالت ضمٚمٞمٗمر(. 

   
 

امذا قمــ ومـ ،ا هق اًمٜمتـ٤مج اًمبـ٤ميمر خلٞمـ٤مالت األدسمـ٤مءهذ

 أصح٤مب اًمٓمٛمقح اًمٕمٚمٛمل؟ 

يمت٤مسًمـ٤م صـٞمٜمًٞم٤م  ، ؾمٜمجدىمبؾ اعمٞمالد ٤مقم٤مُمً  511إذا رضمٕمٜم٤م 

 شم٘مقل أطمد وم٘مراشمف: (،سم٤مو ومق شم٤موىمدياًم سمٕمٜمقان )

ــٕمقد » ــٞم٤مت اًمّم ـــ أؾم٤مؾم ــؿ قم ــ٠مل اعمٕمّٚم ــبٕمض يس اًم

 ٓمػمة واًمسٗمر قمؼم اًمٗمراغ اًمِم٤مؾمع. ًمالرشمٗم٤مقم٤مت اخل
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رد اعمٕمّٚمؿ: جي٥م قمغم اًمبٕمض صٜمع قمرسم٤مت ـم٤مئرة ُمـ 

اخلِم٥م اًمداظمكم ُمـ ؿمجر اًمسدر، سم٤مؾمـتخدام ضمٚمـد 

 ش.ٜمد حتريؽ اآلًم٦مثبٞم٧م ًمٚمريش قماًمثقر يم٠مذـم٦م شم

)قمبـ٤مس اسمـــ ذم طمْمـ٤مرشمٜم٤م اًمٕمرسمٞمـ٦م، يٕمـرف ُمٕمٔمٛمٜمـ٤م 

 -قمـغم ـمري٘مـ٦م )ديـداًمقس(–ضمـّرب اًمـذي ومرٟم٤مس( 

)أشمقًمٜمٜمتـ٤مل(  ألعمـ٤ميناٟمـتٝم٩م ا. ومـٞمام سمٕمـد، أضمٜمح٦م ريش

ُمـ٤مذا يم٤مٟمـ٧م  لوُمـ ومْمـٚمؽ ال شمسـ٠مًمٜم، ٟمٗمس اًمٓمري٘م٦م

 اًمٜمتٞمج٦م.

اطمتقى قمٍم اًمٜمٝمْم٦م األورسمٞم٦م قمغم ُمٜمٕمٓمػ ضمديد ُمـ 

ــ ــقار، طمٞم ــذه اعمِم ــدع )ه ــِػ اعمب ــ٤مردو ٨م مل يٙمت ًمٞمقٟم

يمـذًمؽ ره ـقمّمـسمٚمقطم٤مشمف اًمٗمٜمٞم٦م، وإٟمام ؾمبؼ  ـل(داومٜمِم

٦م ُمروطمٞم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م أطمده٤م آلًم سمتّمٛمٞمامت أهبرت اًمٕم٤ممل،

 .اًمٓمػمان قمٛمقدًي٤م
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ُمٜمحٜم٤م  درك أن داومٜمٌمـوؾمت ًدا،ـقرة ضمٞمـاًمّم دىمؼ ذم 

اظمـؽماع  )أٟمتـقن ومٚمتٜمـر( هلـ٤م  ىمبـؾ ،ٚمٞمٙمقسمؽمهل شمّمٛمٞماًم 

 سمٕم٘مقد.

 اسمتٙمـ٤مر ذم اًمٕمٍم احلـدي٨م، فمٝمـر ُمــ ضمديـد طمٚمـؿ 

ًمـٞمس داظمـؾ صـٗمح٤مت أدب  ،(ج٤مذسمٞمـ٦مًمٚمات ُمْم٤مد)

يمـ٤مطمتامل وارد احلـدوث ُمــ  اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمـل، وإٟمـام 

  طمتك ؿ٤مداهتـزال حمؾ اضمتٝميال وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٗمٞمزي٤مئٞملم، 
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 اآلن.
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 ، صمؿ اًمٕمٙمس.دٟم٘مٚم٦م إمم يمقم أُمبقُمـ 

ال يذيمر همالب يمؿ ُمرة متزق ذم ذاك اًمسٗمر اًمٓمقيؾ، ُم٤م 

سملم ذه٤مٍب وقمقدة. واألؾمب٤مب اًمتل دمره ًمذًمؽ يمثػمة 

وُمتب٤ميٜم٦م، وٟمستٓمٞمع طمٍمه٤م ذم: اًمٗم٘مر، صمؿ اًمٗم٘مر، أُم٤م 

 اًمسب٥م اًمث٤مًم٨م ومٝمق أيمثرهؿ ىمسقة؛ إذ أٟمف اًمٗم٘مر أيًْم٤م! 

اًمقادي يٚمٗمظ أسمٜم٤مءه يمام ي٘مقًمقن. اًمرىمٕم٦م اًمزراقمٞم٦م إذ 

اجلديدة ذهب٧م إمم يمروش اعمستّمٚمح٦م  يضاوٞم٘م٦م، واألر

اًمٙمب٤مر أو األهمراب، إذن ال سمديؾ قمـ اًمسٗمر؛ إٟمف احلؾ 

اعمرير اعمٛمتع، واًمذي يٙمٗمؾ ًمف اهلروب يمذًمؽ، وُم٤م أدراك 

 همالب!إمم ُم٤م )اهلروب( سم٤مًمٜمسب٦م 

س١مال اعمحػم: إمم أيـ ذم ٟمٗمؼ اًم ذم اًمبداي٦م، شم٤مه همالب

 يس٤مومر سم٤مًمْمبط؟

  -دائاًم -رـقن ؿماماًل، طمٞم٨م اًمٗمرص أوومـ٦م يرحتٚمـاألهمٚمبٞم
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ُمثٚمٝمؿ اًمِمٕمبل: )ؾم٤مومر  -سمقوقح-هٜم٤مك، أو يمام يٗمّمح 

 سمحري ُمس٤موم٦م يقم، أومْمؾ ُمـ شمس٤مومر ىمبكم ُم٘مدار ؾمٜم٦م(.

ُمٚمًٞم٤م، وقمزم اًمسػم قمٙمس اًمتٞم٤مر، ؿمجٕمف قمغم  ومٙمر همالب

مم ىمري٦م جم٤مورة ؾمٞمتجف إمم ذًمؽ )ـمف(، رومٞم٘مف اًمذي يٜمتٛمل إ

 ىمبكم، إمم اًمسقدان ٟمٗمسٝم٤م.

ُمـ ىمريتف )اًمسب٤مئؽ( اًمت٤مسمٕم٦م عمريمز )يمقم  ي٘مٚمع همالب

أُمبق(، وُمٜمٝم٤م إمم ُمريمز )دراو( اعمج٤مور، ُمٕم٘مؾ ىمبٞمٚم٦م 

، واعمحٓم٦م األؿمٝمر ًمتج٤مرة اجِلامل، وُمـ هٜم٤مك )اًمٕمب٤مسمدة(

شمبدأ االٟمٓمالىم٦م اًمٓمقيٚم٦م قمؼم ـمريؼ درب األرسمٕملم، ومتِمؼ 

ء ألضمؾ ضمٚم٥م رؾم٤مئؾ اًمبْم٤مقم٦م ُمـ اعمديٜم٦م اًمّمحرا

األومؼ  اًم٘م٤مومٚم٦م سدشم وذم ـمري٘م٦م اًمٕمقدة، اًمسقداٟمٞم٦م )دٟم٘مٚم٦م(.

، اًمٞمٛملم قمغمراطمٚمتف سم اًمسػمهمالب  اقمت٤مداعمٝمٞم٥م،  سمزطمٗمٝمام

يٜمتنم روم٤مىمٝمؿ سمٞمٜمام ذم طملم ي٘مقدهؿ ـمف ُمـ األُم٤مم، 

-يٗمروقن ؾمٞمٓمرهتؿ ف، اًمٕمب٤مسمدة قمغم سم٘مٞم٦م األـمرا
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يردون سمحزم ُم٤م ينمد قمٜمف ُمـ قمغم اًم٘مٓمٞمع، و -سم٤مىمتدار

رطم٤مل، إمم أن ـمرأ احلدث اًمٗم٤مرق، وذد )همالب( ذاشمف 

 قمـ اًم٘م٤مومٚم٦م.

 

 :شمس٤مءل ـمف

ؽ؟ وإىمٜم٤مقمٝمؿ ـ هؾ ًمديؽ اًم٘مدرة قمغم ُمقاضمٝم٦م أهٚم

 سم٤مًمزواج ُمٜمٝم٤م؟

 :شمٜمٝمد همالب

ـ ًم٘مد وٖمٓم٧َم قمغم ُمقوع اًمقضمع ي٤م ـمف، إهن٤م اعمقاضمٝم٦م، 

 وآآه ُمـ قم٥مء اعمقاضمٝم٦م!

إمم )اًمسب٤مئؽ(، أًم٘مك ُمت٤مقمف، واًمت٘مط قمٜمدُم٤م وصؾ همالب 

ث أهشمف قمـ   .شمٚمؽ اًمٜمداه٦م اًمتل اًمت٘م٤مه٤مأٟمٗم٤مؾمف، صمؿ طمدَّ

  ىمٚم٥م شمٕمٚمؼ٦م، ـشمٜمتٛمل ألطمد اًم٘مب٤مئؾ احلدودي ،اؾمٛمٝم٤م ؾمٝمر
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 .٤م٘مؽمن ؾمقى هبأٟمف ًمـ ي ىمررهب٤م،  همالب

 ٚمفـ٘م٦م أهالب ُمقاومـذب، اٟمتزع همـد وضمـقل ؿمـسمٕمد ـم

 اٟمتزاقًم٤م.

ُمع يمب٤مر قمِمػمهت٤م،  ذم اًم٘م٤مومٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م، ضمٚمس همالب

وسمٞمٜمام حيتز  وـم٤موم٧م سمٙم٤مرج اًم٘مٝمقة اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمجٚمس.

اًمٕم٤مؿمؼ ومٜمج٤مٟمف، ـمٚم٥م يد ؾمٝمر، ًمٚمحؼ.. شمقىمع مم٤مٟمٕم٦م ُم٤م، 

ظمّمقًص٤م أٟمف ؾمٞم٠مظمذه٤م ُمٕمف إمم )اًمسب٤مئؽ(، شمٚمؽ ٟم٘مٓم٦م ال 

ضمدال ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف، ًمٙمـ ًمٚمٛمٗم٤مضم٠مة، ًم٘مل طمؼمًوا 

مم ىمبٞمٚم٦م سم٤مٟمتامئف إٔمٞماًم ُمٜمٝمؿ، سم٤مًمذات ومقر قمٚمٛمٝمؿ قم

 سمٜمسبٝم٤م اعمٛمتد إمم األذاف.  ،)اجلٕم٤مومرة(

سٝمر ُمٜمزًم٦م ظم٤مص٦م؛ إذ أن ًم قمغم اجل٤مٟم٥م اآلظمر، اشمْمح

 اُمتٜمٕمقا قمـ إسمداء اًمرأي اًمٜمٝم٤مئل، وأوىمٗمقه قمغم رأهي٤م هل.

 دظمٚم٧م ؾمٝمر اعمجٚمس قمغم اؾمتحٞم٤مء، ومذاب ىمٚم٥م همالب 
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وضمًدا قمغم إي٘م٤مع دىم٤مت ظمٓم٤مه٤م، مل يّمدق أذٟمٞمف قمٜمدُم٤م 

 ٝمدضم٦م:ؾمٛمع يمٚمٛمتٝم٤م اعمت

 ـ ُمـ وا ومـ ىمـ ـ٦م.

قم٤مد همالب إمم ىم٤مومٚمتف سمّمحب٦م هم٤مدشمف اًمسٛمراء، وىم٤مل 

 سمٙمٚمامت متٓمر ؾمٕم٤مدة:

 ـ هٞم٤م ي٤م رضم٤مل، اآلن يٛمٙمٜمٜم٤م ؿمد اًمرطم٤مل.

 أؿم٤مر ـمف ُمٕمؽمًو٤م: 

 ـ يمال، ًمٞمس سمٕمد. 

 ٟمٔمر إًمٞمف همالب سمتٕمج٥م، وم٠مومّمح ـمف:

 ـ أسمٞم٧م إال أن أصبح قمديٚمؽ، ي٤م اسمـ اًمٕمؿ. 

  سمدوره، وشمٕمٚمؼ سمٜمٕمٛم٦م، أظم٧مسم٦م احل٥م ًم٘مد ُمرض ـمف سمّمب٤م
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 ؾمٝمر.

قم٤مد اًمرومٞم٘م٤من وىمد ص٤مروا أرسمٕم٦م، وذم ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ، 

 ومققاًمزوضمت٤من اًمٕمِم٤مء  ٕمدسمٞمٜمام شمشمقىمٗم٧م اًم٘م٤مومٚم٦م ًمٚمراطم٦م، 

  طمٓم٥م ُمت٘مد.

 اًمث٤مينتٙم٠م ، ىمبؾ أن يُمر همالب وـمفقمغم سمٕمد أُمت٤مر، شمس٤م

 :ؿم٤مرًدا ىم٤ملقمغم ُمروم٘مف األيٛمـ، و

إمم األسمد؛ وم٘مد  ـ أوشمٕمرف ي٤م همالب؟ إين ُمديـ ًمِمج٤مقمتؽ

صٛمدت أُم٤مم أهشمؽ يم٤مًمقشمد، وأسرت قمغم اًمزواج 

 سمسٝمر، مم٤م أهلٛمٜمل أن أطمذو طمذوك سمدوري.

 ٤م، دون أن يٕمٚمؼ.ىمٝم٘مف همالب قم٤مًمٞمً  

 ـ ُم٤م اًمذي يْمحٙمؽ ي٤م رضمؾ؟

 .٤مقمتلـقمـ ؿمج -هٝمٝمف-ؽ ــ هٝمٝمٝمف، يْمحٙمٜمل يمالُم
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قم٤مش همالب ذم شمب٤مت وٟمب٤مت، ومٚمؿ يٜمٖمص طمٞم٤مشمف ؾمقى 

 آلظمر، شمٚمخص أهمٚمبٝم٤م ذم ُمرض ـ طملمـمقارئ سمسٞمٓم٦م ُم

قمغم ومؽمات؛ طمٞم٨م شمرشمٗمع طمرارهت٤م إمم طمد ُمٝمقل،  ؾمٝمر

 .رء ذم ومٛمٝم٤م يتحقل إمم ـمٕمؿ اعمر وشمِمتٙمل أن يمؾ

 اًمٖمري٥م.. أن اعمرأة ال متؾ ُمـ ـمٛم٠مٟم٦م زوضمٝم٤م:

ـ ال شم٘مٚمؼ قمكّم ي٤م همالب؛ إهن٤م جمرد ؾمخقٟم٦م قم٤مسمرة. أُم٤م اعمر، 

 وم٘مد وًمدٟم٤م ًمٜمجده يسٙمـ طمٚمقىمٜم٤م.

شم٘مقًملم!؟ يمٞمػ شمتٕم٤مُمٚملم ُمع يمؾ ذًمؽ قمغم أٟمف أُمر  ـ ُم٤مذا

 ـمبٞمٕمل!؟

 ومتحتقيف ؾمٝمر سم٤مسمتس٤مُمتٝم٤م وذراقمٞمٝم٤م ُمًٕم٤م:

 ـ  ألهن٤م يمذًمؽ ومٕمال؛ ومٝمل شمراوم٘مٜمل ُمٜمذ وًمدت.
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 :شمس٤مءل همالب سمٖمػم اىمتٜم٤مع

ـ وُم٤مذا قمـ اًمتِمٜم٩م اخلٗمٞمػ اًمذي يّم٤مطمبٝم٤م؟ وشمٖمػم ًمقن 

 وضمٝمؽ؟

 )زول(. ـ  إهن٤م أيًْم٤م قمقارض شمذه٥م حل٤مهل٤م، ومال شمراع ي٤م

شمٕمٜمل  اظمؽمىم٧م اسمتس٤مُم٦م وضمف همالب اعمتٞمبس؛ ومـ )ي٤م زول(

  .)ي٤م رضمؾ( سم٤مًمٚمٝمج٦م احلدودي٦م

  .سمٕمد س قم٤مُمٞمتٝم٤م األصٚمٞم٦ممل شمٜم اعمرأة يبدو أن

 مل يستسٚمؿ همالب، وضم٤مهد ًمٗمرض رأيف:

ـ مِل ال شمٓم٤موقمٞمٜمٜمل ي٤م ؾمٝمر؟ إن اًمِمٞمخ ص٤مًمح قمغم سمٕمد 

٘مد  ظمٓمقشملم. أٟم٤م واصمؼ أٟمؽ حمسقدة، أو أن هٜم٤مك ُمـ قم

ًمؽ )قمٛماًل(. ُم٤مذا يْمػمٟم٤م ُمـ اًمذه٤مب وُمـ صمّؿ 

 االـمٛمئٜم٤من؟!
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ت أهن٤م سمخػم، أو قمغم مل شمٓم٤موع ؾمٝمر همالب يقًُم٤م، وأس

 .شوًمٞمف أروح ًمِمٞمخ؟! أٟم٤م )هٚمق( وقم٤مل»طمد شمٕمبػمه٤م 

هٜم٤م يٜمٝم٤مر قمٜم٤مد همالب، ويستسٚمؿ ًمٚمذوسم٤من سملم أص٤مسمٕمٝم٤م، 

 ومٞمٙمرر ُم٘مٚمًدا:  

 "قمٜمدك طمؼ، أٟم٧م ومٕماًل )هٚمق وقم٤مل("

حلبٞمب٤من ذم هنر اًمٕمٜم٤مق، وشمسٚمٞم٤م ُمًٕم٤م سم٤مًمس٘مقط إمم هم٤مص ا

األقمغم؛ وسمٞمٜمام وصال إمم قمٜم٤من اًمسامء، يٗم٤مضم٠م همالب 

سمٕم٤مدهت٤م اًمٖمريب٦م؛ إذ مترر أؾمٜم٤مهن٤م قمغم وضمٜمتف، صمؿ قمٜم٘مف، 

وشمٜمِمبٝم٤م ومٞمف، مم٤م جيٕمؾ همالب يِمتٛمٝم٤م سمٜمزق، ال سمٖمْم٥م؛ 

وم٠مصمٜم٤مء همٞمبقسم٦م احل٥م، ال أطمد يبح٨م قمـ ُمٜمٓم٘مٞم٦م عمامرؾم٤مشمف، 

٤م حت٤مول أن شمتذوق ذم طمبٞمبٝم٤م ُم٤م شمٙمن سمف ـمٕمؿ اعمر. صمؿ قمٚمٝم

 آه، ي٤م ؾمٝمر، يمؿ أقمِم٘مؽ!!

 ٦م، شمٚمؽ األقمراض ـر أقمراض خمتٚمٗمـؽمة، أعم٧م سمسٝمـسمٕمد وم
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 اًمتل شمبنم سم٘مدوم وزم قمٝمد.

مل يّمدق همالب ٟمٗمسف، إن قمّم٤م اًمسٕم٤مدة اًمسحري٦م ُمستف، 

ومٛمٜمحتف اًمدٟمٞم٤م ُمـ يم٤مُمؾ أـمراومٝم٤م، ُم٤مذا يٛمٙمـ أن يتٛمٜمك 

 أيمثر؟!

ُمٚمٞمٙمتف ؾمٝمر، ووزم اًمٕمٝمد طمسلم.. أس قمغم شمسٛمٞمتف ًمديف 

 هبذا االؾمؿ اعمب٤مرك.

طُمسـ الب ذًمؽ ُمـ ـلم طُمسـ أُمف، وم٤مقمتؼم همـورث طمس

قمٜمدُم٤م يمؼم اًمٓمٗمؾ، أدرك همالب أهن٤م ًمٞمس٧م ُمزي٦م  .اًمٓم٤مًمع

ظم٤مًمّم٦م؛ وم٘مد أصم٤مر ذًمؽ طمسد أىمران اًمّمبل، وأؿمبٕمقه 

اؾمتٝمزاًء سمسببٝم٤م؛ ومٗمل قمرف األـمٗم٤مل: اًمقؾم٤مُم٦م ٟم٘مٞمض 

 قًم٦م.ًمٚمرضم

يمؾ يقم يرضمع طمسلم إمم أسمٞمف ُم٘مٝمقًرا، ويِمتٙمل ًمف أوالد 

(. شمراىم٥م األم اعمقىمػ قمـ ُمبٕمدة، رِد ضم٤مرهؿ )سمَ 
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وشمِم٤مهد األب يٓمٞم٥ِّم ظم٤مـمر طمسلم، ويٛمٜمحف سمٕمض 

 احلٚمقى.

ـ  يمٗمٙمػ دُمققمؽ ي٤م وًمدي، إهنؿ يٖم٤مرون ُمٜمؽ، 

 دم٤مهٚمٝمؿ مت٤مًُم٤م وال شم٠مسمف هبؿ.

رد ومٕمؾ أيمثر رُمؼ االسمـ واًمده سم٠مقملم ظم٤موي٦م؛ وم٘مد شمقىمع 

 محٞم٦م.

، وذه٥م إمم أُمف احلٚمقى ًمٞمؽميمٝم٤م شمس٘مط ذم يد أسمٞمف رومض

سٙمـ ذم طمْمٜمٝم٤م، وم٤مطمتقشمف ؾمٝمر ص٤مُمت٦م، سمٞمٜمام ًمٞم قمغم اًمديم٦م

 شمتح٤مؿمك اًمٜمٔمر إمم همالب.

ىًم٤م ـمقال اًمٚمٞمؾ، ؾمٝمر شمت٘مٚم٥م سمجقاره ذم  فمؾ همالب ُمت٠مرِّ

اًمٗمراش، أواه! إن قمٞمٜمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٚمٞم٤مزم شمٗمتح وشمٖمٚمؼ أصمٜم٤مء 

 خمٞمٗم٦م! ٟمقُمٝم٤م، ومتبدو

 ػًما سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف هق ٟمٔمرة ـالب؛ وم٤مأليمثر شم٠مصمـقل قمٜمٝم٤م همـحت
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طمسلم، يمؿ هل ىم٤مؾمٞم٦م حلٔم٤مت اًمْمٕمػ! شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت 

 اًمتل شمٙمره ومٞمٝم٤م ٟمٗمسؽ!

سمرد ُمـ يقُملم، وًمٙمل ٟمّمػ  إمم  -ومٕماًل -ًم٘مد ذه٥م 

سم٤مًمْمبط، ومٝمق ذم طمجؿ سم٤مب اًمدار، وًمف ُمـ  ُمـ هق سمرد

٤مًُم٤م، وال يتخػمون اإلظمقة وأسمٜم٤مء اًمٕمؿ َُمـ يٓم٤مسم٘مقٟمف مت

 ، وم٤مًمؼمدقمٜمف، ًمذًمؽ يستح٘مقن قمـ ضمدارة ًم٘م٥م سمرد

 ذم ًمٖمتٝمؿ األؾمقاٟمٞم٦م اًمدارضم٦م، شمٕمٜمك )اًمتقأم(.

 ؿمٙم٤م همالب ًمف أسمٜم٤مءه، ومٝم٤مج اًمثقر ذم وضمٝمف:  

ـ سمؾ إن اسمٜمؽ هق اعمذٟم٥م وال يٙمػ قمـ ؿمج٤مرهؿ. 

ؾمتحسـ صٜمًٕم٤م ًمق طمبستف ذم اعمٜمزل، ومال ي١مذي أوالد 

 اًمٜم٤مس.

ىمٚم٥م همالب سمٛمٜمزًم٦م اإلىمٜم٤مع، ومحجؿ  غمٟمزل احلدي٨م قم

 يٙمز أي رء ي٘مقًمف سمثقب اإلىمٜم٤مع. سمرد
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سمٕمد قمدة أي٤مم، قم٤مد طمسلم ُمـ اخل٤مرج ُمنوًرا، ؾم٠مًمف 

 األب:

 ـ هٞمف ي٤م طمسلم، ُم٤م سم٤مزم أراك ُمنوًرا اًمٞمقم؟

أضم٤مب اًمٗمتك سم٤مًمٗمٕمؾ ال اًم٘مقل؛ ومٗمتح يمٗمف سمٜمٔمرة يت٘م٤مومز 

ٜمٔمر داظمؾ ومٞمٝم٤م يمؿ ال يّمدق ُمـ اعمرح، مم٤م ضمٕمؾ األب ي

 اًمٞمد، وارشمٕمد!

ن يم٤مُمالن اىمتٚمٕم٤م ان، فمٗمران صٖمػماوم٘مد اؾمت٘مر هب٤م فمٗمر

 اىمتالقًم٤م، واظمتٚمٓم٤م سمدُم٤مئٝمام.

 ـ ُمـ ومٕمؾ سمؽ ذًمؽ ي٤م طمسٞمٞملم؟؟!

 

اٟمتبف همالب إمم أن صمٛم٦م ظمٓم٠م؛ وم٤مًمّمبل ال ئمٝمر قمٚمٞمف أدٟمك 

 أمل. شمٗمحص األب يدي طمسلم هبٚمع، إهن٤م ؾمٚمٞمٛم٦م!

 سمـ أسمق سمرد. ـ وُمـ ىم٤مل إهنام زم، سمؾ هل ُمـ حمٛمد
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 ـ أفم٤مومر ُمـ؟!

 أو٤مء وضمف اًمٗمتك سم٤مالٟمتّم٤مر، وأيمٛمؾ:

ـ ًم٘مد دمٛمٕمقا طمقزم وأرادوا رضيب، وم٤مٟمتزقم٧م سم٠مؾمٜم٤مين 

فمٗمريـ ُمـ أىمرهبؿ إزّم، ُمـ ؾمقء طمٔمف أٟمف يم٤من حمٛمد. 

ًمٞمتؽ رأيتٝمؿ ي٤م أسم٧ِم! ًم٘مد ضمروا أُم٤مُمل يم٤مجلبٜم٤مء، وأظم٤مهؿ 

 سمٚمٚمقا ضمالسمٞمبٝمؿ أيًْم٤م.

 ٙمل؟ مل يٕمرف همالب هؾ يْمحؽ أم يب

ـ ٟمزقم٧َم فمٗمريـ؟! ُم٤مذا ده٤مك ي٤م وًمد؟! هؾ قمٛمٚم٧م ذم 

 أُمـ اًمدوًم٦م ؾم٤مسمً٘م٤م؟!

قمغم ذيمر أُمـ اًمدوًم٦م، ظمٞمؾ ًمٖمالب أهنؿ  ىمدُمقا ومقر ورود 

يراع اؾمٛمٝمؿ؛ وم٘مد ؿمٕمر سم٤مًمب٤مب يرضب سمٕمٜمػ، ومل 

اطمت٤مج همالب ًمثقان طمتك  طمرُم٦م اًمبٞم٧م. ٘متحؿاعم

اًمقضمف ؛ ومذاك إـمالىًم٤مأُمـ اًمدوًم٦م  مل يٙمـإٟمف  يستققم٥م
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هق وضمف سمرد.. وه٤مشم٤من اجلٛمرشم٤من؟ مه٤م  اًم٘م٤مدم ٖم٤مو٥ماًم

 ٟم٤مر اًمث٠مر ذم قمٞمٜمل سمرد.

ؾم٤موى اجل٤مر يمراُم٦م همالب األرض، وأذاىمف قمٚم٘م٦م ؾم٤مظمٜم٦م 

أُم٤مم زوضمتف ووًمده اًمقطمٞمد، ومٚمؿ يٜم٘مذه ؾمقى شمدظمؾ 

 أوالد احلالل.

 
 

أي٤مم ـمقيٚم٦م ُمرت قمغم همالب يم٤مًمدهر، ال يٕمرف أهيام أؿمد 

 ٟمٔمرات اًمٜم٤مس؟!  وضمًٕم٤م؛ ٟمٔمرات قم٤مئٚمتف، أم

ذاق ُم٤م شمِمتٙمل ُمٜمف ؾمٝمر، وقمرف ؿمٙمؾ  -وم٘مط-اآلن 

اًمدٟمٞم٤م قمٜمدُم٤م يٙمتز يمؾ رء ومٞمٝم٤م سمٓمٕمؿ اعمر؛ ومّم٤مر يبدأ 

يقُمف سم٤مالؾمتٞم٘م٤مظ قمغم ريؼ يم٤محلٜمٔمؾ، صمؿ يٙمٛمؾ سم٘مٞمتف 

ُمبتٝماًل سم٠مُمٜمٞم٦م واطمدة: أن شمٜمِمؼ األرض وشمبتٚمٕمف قمغم همػم 

  رضمٕم٦م.
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د وىمر داظمٚمف حت٤مؿمك اًمٜمٔمر إمم واًمده، وىم ،طمتك اسمٜمف طمسلم

 اإلطمس٤مس سم٤مًمذٟم٥م.

 .شيمال ي٤م طمسلم، ال يٛمٙمـ أن أًمقُمؽ»

 -أن يٓمٚمؼ ؾمٝمر، صمؿ اؾمتبٕمد  همالب ضم٤مل ذم ظم٤مـمر

شمٚمؽ اًمٗمٙمرة اعمدُمرة. ال يقضمد ؾمقى اعمٝمرب  -ًمٗمقره

اعمٕمت٤مد إذن. ادمف همالب إمم زوضمتف سمٞمٜمام يٞمٛمؿ وضمٝمف 

 صقب اًمالُمٙم٤من:

 ـ  ؾمٝمر، ؾم٠مؾم٤مومر ذم ىم٤مومٚم٦م همًدا.

 تٛمؾ سم٠مقمامىمف:ىمرأت ؾمٝمر ُم٤م يٕم

 ـ  همالب! ىمٚم٧م ُمسبً٘م٤م أن اًم٘م٤مومٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م سمٕمد أؾمبققملم!

 ـ  شمؿ شم٘مديؿ اعمققمد.

  .فـٝم٤م، وحتسس٧م وضمٝمـح رضمٚمـر ُمالُمـٚم٧م ؾمٝمـشم٠مُم
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ذم اعم٘م٤مسمؾ، اٟم٘مبْم٧م ُمالُمح همالب، إذ ؿم٤ميمتف أٟم٤مُمٚمٝم٤م؛ 

 أسمٕمد ُم٤م حيت٤مضمف اآلن هق اًمِمٗم٘م٦م.

 واضمٝم٧م ؾمٝمر زوضمٝم٤م:

 ؾمب٥م ًمتبتٕمد ُمـ ـ  ال شمبتٕمد ي٤م همالب، ال يقضمد أصاًل 

 أضمٚمف.

 ـ  ُم٤مذا شم٘مقًملم؟!

شمٕمٚم٘م٧م اعمرأة سمذراقمف، وأضمٚمستف إمم ضمقاره٤م، وووح٧م 

 ًمف سمٞمٜمام شمٕمتدل: 

ـ زوضمل احلبٞم٥م، أردت دم٤مهؾ اعمقوقع مت٤مًُم٤م طمتك ال 

أضمرطمؽ، ًمٙمٜمٜمل أالطمظ طمزٟمؽ اعمب٤مًمغ، ًمذًمؽ ؾم٠ميمٚمٛمؽ 

سمقاىمٕمٞم٦م. سمرد ؾمٞمحدث ًمف ُم٤م يستح٘مف يقًُم٤م، اشمرك ذًمؽ 

سمخّمقص ُم٤م طمدث ومسٞمٜمس٤مه اًمٜم٤مس ُمع  ًمٚم٘مدر، أُم٤م

اًمقىم٧م، ويٜمت٘مٚمقن ًمٚمٜمٛمٞمٛم٦م طمقل همػمه. ال شمٔمـ ي٤م طمبٞمبل 
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أٟمؽ حمقر اًمٙمقن، وأن اجلٛمٞمع ؾمٞمتذيمرون اًمقاىمٕم٦م ألًمػ 

 ُمٖمرور.  -طمً٘م٤م–قم٤مم، ًمق فمٜمٜم٧م ذًمؽ  وم٢مٟمؽ 

ىمبؾ أن ؾمٙمب٧م زوضمتف سمٕمض اعمرح قمغم مجٚمتٝم٤م األظمػمة، 

 حت٤مول شمٖمٞمػم اعمقوقع سمرُمتف:

 ٕم٧م سم٤مًمزوسمٕم٦م؟أؾمٛمصحٞمح.. ـ  

اًمزوسمٕم٦م هل اًمري٤مح احلٚمزوٟمٞم٦م اعمحدودة، واًمتل شمتدصمر 

سمثقب ُمـ األشمرسم٦م اًمٙمثٞمٗم٦م، شمٕمتؼم ذم قمرومٝمؿ ٟمذير ؿم١مم؛ إذ 

 قمـ... اًمِمٞمٓم٤من.  -ذم ُمقروصمٝمؿ اًمِمٕمبل -شمٕمؼم 

الذ همالب سمبٕمض حلٔم٤مت اًمتدسمر، صمؿ رد سم٠من األىم٤مويؾ 

ًمٜمٞمؾ متأل اًمبٚمدة طمقهل٤م، يِم٤مع أهن٤م شم٘مدم يمؾ ُمرة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ا

همرسًم٤م، وحتقي داظمٚمٝم٤م قمدًدا ُمـ اجل٤من، اًمٚمٝمؿ اطمٗمٔمٜم٤م ي٤م 

رب، وهؿ يرشمدون صمٞم٤مسًم٤م ـمقيٚم٦م يم٤مًمدراويش، ودمقل 

رهؿ  فمالهلؿ اعمبٝمٛم٦م داظمؾ اًمزوسمٕم٦م، ُمرد اعمٕمتقه صقَّ
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سم٤مجلقال، وجيري سملم اًمٜم٤مس ًمٞمؾ هن٤مر يرهيؿ اًمّمقر، هٜم٤مك 

قمقا اظمؽماىمٝمؿ ًمٚمزوسمٕم٦م، وأىمسٛمقا قمغم رؤيتٝمؿ  آظمرون ادَّ

 ب٤مذة، وهٜم٤مك ُمـ أٟمٙمر وىم٤مل إهن٤م هتٞم١مات.ُم

 أو٤مف همالب سمخٗمقت: 

ـ أفمٜمٜمل أُمٞمؾ إمم اًمٗمئ٦م األومم؛ وم٘مد.... وم٘مد رأيتٝم٤م ىمرب 

 اًمبٞم٧م أيمثر ُمـ ُمرة.

اؾمتٕم٤مذت ؾمٝمر سمّمقت ُمسٛمقع، صمؿ هنْم٧م شمرشمدي 

 قمب٤مءهت٤م، وحتدصم٧م سمٛمرح ُمرشمبؽ:

 ـ  ال ختٞمٗمٜمل؛ وم٠مٟم٤م أزُمع اخلروج اآلن.

 ـ  إمم أيـ؟

اًمٓمرطم٦م اعمٓمرزة، وأدارهت٤م طمقل رأؾمٝم٤م اًمت٘مٓم٧م ؾمٝمر 

 سمنقم٦م ؾم٤مطمرة.
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 ـ  ذاهب٦م إمم ٟمٕمٛم٦م، ُمْم٧م ُمدة ُمٜمذ رأيتٝم٤م آظمر ُمرة.

ـ إن اًمٕمٍم ىمد أّذن ُمـ ُمدة، واعمس٤موم٦م سمٕمٞمدة إمم ىمريتٝمؿ، 

طمتاًم ؾمٞمجـ اًمٚمٞمؾ ىمبؾ قمقدشمؽ. قمجٞم٥م أُمرك ي٤م ؾمٝمر؛ 

شمتٙمٚمٛملم دوًُم٤م قمـ ظمقومؽ ُمـ اًمٚمٞمؾ، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م، 

 إال أصمٜم٤مءه! ال شمزوريـ أظمتؽ

ـ  ألهن٤م شمٜمِمٖمؾ سمٛمس٤مقمدة زوضمٝم٤م ـمقال اًمٞمقم، وم٠موٛمـ أن 

شمٙمقن ؿم٤مهمرة، وٟمثرصمر ؾمقًي٤م، وسم٤مًمٓمبع ًمـ أشم٠مظمر عم٤م سمٕمد 

 اعمٖمرب سمٙمثػم.

 ـ  هؾ أصحبؽ؟

 حت٤مؿم٧م ؾمٝمر اًمٜمٔمر ًمزوضمٝم٤م:

 ـ  ال داقمل ًمذًمؽ؛ ؾم٠مذه٥م وأقمقد هيًٕم٤م يمام أظمؼمشمؽ.

 ُمراده٤م، ًم٘مد أرادت اًم٘مقل أن: ومٝمؿ همالب
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سـ أال شمٗمٕمؾ؛ وم٘مد حيتؽ سمؽ سمرد ذم اًمِم٤مرع، ـ يستح

 واعمقىمػ مل يؼمد سمٕمد.        
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 ■ انناغٍحمًد  ■
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يٜمتٛمل إمم حم٤مومٔم٦م ُم١مًمػ وؾمٞمٜم٤مريس٧م ُمٍمي، 

سملم األدب ُم٤م  تٜمقع٤مًمسم فيمت٤مسم٤مشم تمتٞمزؾمٕمٞمد(، رق)سم

ًمذًمؽ ، االضمتامقمل واًمرقم٥م واخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل و.. و..

اًمتٜمقع إمم ؾمجؾ ذاك ًمٞمس ُمـ اًمٖمري٥م أن يٛمتد 

قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ال احلٍم: اًمٗمقز  ضمقائزه أيًْم٤م.

 -قمبد اًم٘مدوس( إطمس٤من) ٤معمريمز األول ذم ُمس٤مسم٘م٦مسم

)هن٤مد  ذم ُمس٤مسم٘م٦م ًمراسمعاعمريمز ا ًم٘مّم٦م اًم٘مّمػمة،ومرع ا

اعمريمز ومرع اًمرواي٦م،  -لذيػ( ألدب اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛم

ألقمغم ًمٚمث٘م٤موم٦م )دورة حمٛمد ُمس٤مسم٘م٦م اعمجٚمس ا اًمراسمع ذم

 ومرع اًمرواي٦م. -(لاًمبس٤مـم

 

 

ُمتٕمتف اًم٘مراءة، ُم٣م سمف ـمريؼ اًمتٕمٚمٞمؿ إمم  ئرىم٤م

 سمٙم٤مًمريقس دم٤مرة ىمسؿ إدارة أقمامل، يٙمتس٥م ىمقشمف ُمـ 
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٧م ـومٞمام أومْم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمتج٤مرة وإُمس٤مك احلس٤مسم٤مت،

 هقايتف ذم اًم٘مراءة إمم ؾمٚمقك ـمريؼ اًمٙمت٤مسم٦م.

 
 

سمدأت اًم٘مراءة اًمٜمٝمٛم٦م ذم ؾمـ قمنم ؾمٜمقات، وذم ؾمـ 

راءة وال أومٙمر ذم همػمه٤م، وًمٙمـ يمٜم٧م ىم٤مٟمًٕم٤م سم٤مًم٘م 22

ؿم٘مٞم٘مل األيمؼم فمـ أن ُمع ىمراءايت اًمٖمزيرة ومال سمد أن 

أيمت٥م سم٤مًمرضورة، ويم٤من ًمديف ُمقوقع شمٕمبػم ذم 

اعمدرؾم٦م ي١مرىمف )ومٙمرة رواي٦م(، ومٓمٚم٥م ُمٜمل يمت٤مسمتٝم٤م ًمف، 

 هق يٙمؼمين سم٠مرسمع ؾمٜمقات. 

سم٤مًمٓمبع ومقضمئ٧م سم٤مًمٓمٚم٥م، واؾمتبٕمدت ىمدريت قمغم شمٚمبٞم٦م 

ومٙمتب٧م ، ي٘ملم يم٤مُمؾ سمٜمج٤مطمل ًمٙمٜمف ؿمجٕمٜمل ذم ُمٓمٚمبف،

 ًمف، وأظمؼمين سمٕمده٤م سم٠من اعمقوقع الىمك اؾمتحس٤مًٟم٤م،

 ف ـًدا الزًم٧م أؾمتٓمٞمبـوُمـ وىمتٝم٤م اؾمتِمٕمرت ُمذاىًم٤م ضمدي
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 ُمـ هٜم٤م ىمررت اعمقاصٚم٦م. إمم اًمٚمحٔم٦م،

ُمٙم٤مسمدة )ىمّم٦م يمتبتٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمّم٦م ىمّمػمة شمدقمك أول 

 .(اًمب٘م٤مء

 

 : ٦مًم٘مراءة خلٛمسا

ٟمٞمس أمحد ظم٤مًمد شمقومٞمؼ، أ. أد. د. ٟمبٞمؾ وم٤مروق، 

 أمحد رضم٥م.وُمٜمّمقر، أ. حمٛمد طمسٜملم هٞمٙمؾ، 

  

سمٓمبٞمٕم٦م احل٤مل مل ئمٝمر زم أدب يم٤مف سمٕمد، وًمٙمـ ُم٤م 

، ئمٝمر (اًمّمحٗمل)، أو رواي٦م (دم األظمقيـ)شم٘مدم ُمثؾ 
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والزًم٧م ًمدي  ُمٙم٤مين ٟمسبل  ًمبقرؾمٕمٞمد، ومٞمٝمام شمقاضمد

 مت٤مُمٝم٤م. إ٤م أمتٜمك أن يقوم٘مٜمل اهلل ذم ختّمًّم  ُمِم٤مريع أيمثر

 

 

وأريم٤من شمسٝمٞمؾ ـمري٘مف ُمثؾ  اعم٘مقًم٦م ص٤مئب٦م ـمبًٕم٤م،

اًمتقاضمد ذم اعمٜمتدي٤مت واًمّم٤مًمقٟم٤مت األدسمٞم٦م، واًمتٕمرف 

 قمغم اًمٜم٘م٤مد واًمّمحٗمٞملم اعمٝمتٛملم سم٤مألدب.. إًمخ.

 ! ؿـققم٦م أُم٤مم أدي٥م األىم٤مًمٞمـيمؾ شمٚمؽ اًمسبؾ ُم٘مٓم

اًمّمٕمقسم٤مت أُم٤مُمف قم٤مدة ُم٤م شمٙمقن أوٕم٤موًم٤م  ..ذاـًم

 سم٤مًم٘مٞم٤مس ًمٖمػمه.
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٤مي٤م( سمِمٙمؾ ـقن ُمع اآلصم٤مم )اخلٓمـقًُم٤م يتٕم٤مُمٚمـاًمبنم قمٛم

وهق يتقىمع أن شمٜمزل سمف ص٤مقم٘م٦م  خيٓمئومريد، وم٤معمرء 

 ئشمٕم٤مىمبف ذم احل٤مل، وألن ذًمؽ ال حيدث قم٤مدة، وم٤معمخٓم

يستبد سمف اًمٖمرور وئمـ أن األُمر مل يٙمـ ظمٓم٠م إذن، 

 ومٞمٜمس٤مه؛ وي٘مؽمف همػمه.. وهٙمذا.

ُمثؾ ذًمؽ،  شمتٜم٤مول (فمالل اإلصمؿ)اعمجٛمققم٦م اًم٘مّمّمٞم٦م 

وًمٙمـ ُمـ ظمالل صمٞمٛم٦م أن قم٤مىمب٦م اإلصمؿ يم٤مًمٔمؾ، ال شمٜمٗمؽ 

 شمتبٕمؽ؛ طمتك شم٘مع قمٚمٞمؽ! 

 

2113

يمٜم٧م أواضمف ُمِم٤ميمؾ مج٦م -ًمٚمح٘مٞم٘م٦م  -ذم هذا اًمقىم٧م

سم٤مل  يطم٘مٞم٘مٞم٦م ذم قمٛمكم، ًمدرضم٦م مل أؿمٕمر ُمٕمٝم٤م سمٌمء ذ
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وًمٙمـ سمٕمد ومؽمة سمدأت ضمذوة  قمٜمد اؾمت٘مب٤مزم اخلؼم،

اًمسٕم٤مدة دمد األضمقاء اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ًمٚمٜمٛمق واالزدي٤مد، وُم٤م 

أؾمٕمدين طم٘مٞم٘م٦م أن شمٚمؽ اًم٘مّم٦م اًمتل شمٜمتٛمل ألدب 

ؿ ومٞمٝم٤م شمتقي٩م ـاًمرقم٥م ٟمققًم٤م، ًمٕمٚمٝم٤م اعمرة األومم اًمتل يت

 ُمثؾ هذا األدب سمٛمثؾ هذه ضم٤مئزة.
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 يمؾ ٟمج٤مح هق سمٗمْمؾ اهلل. 

شمتحدث اًمرواي٦م قمـ شمٓمبٞمؼ ًمٕمدد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت 

ٓمبٞم٘مٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اعمثػمة ًمٚمجدل، وشمٜم٤مىمش شمقاسمع شم

ُمـ ظمالل طمبٙم٦م دراُمٞم٦م،  ذم اًمقاىمع قمؼم ُمٜمٔمقر قمٚمٛمل

 .ئاًم٘م٤مر أمتٜمك أن شمٜم٤مل رو٤م

طمتك اًمٚمحٔم٦م مل أشمٗمؼ ُمع دور ٟمنم ًمٜمنمه٤م، أمتٜمك أن 

 ؽ ذم اًم٘مري٥م سم٢مذن اهلل.يتؿ ذًم
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ووم٘مٜمل م 3119ًمٕمٚمٝم٤م ًمٞمس٧م األومم ُمـ اًمدوًم٦م، ومٗمل 

 (اًمبئر)قز سمج٤مئزة وزارة اًمِمب٤مب قمـ ىمّم٦م اهلل سم٤مًمٗم

 اًمّم٤مدرة وٛمـ اعمجٛمققم٦م اًم٘مّمّمٞم٦م )فمالل اإلصمؿ(.

٤مئزة ُمذاىمٝم٤م اخل٤مص، وًمٙمـ همٜمل قمـ اًم٘مقل أن ًمٙمؾ ضم

ضم٤مئزة إطمس٤من قمبد اًم٘مدوس هل األىمرب  -سمِمٙمؾ ُم٤م-

 .٤م يم٤مٟم٧م األيمثر شمٜمٔمٞماًم واٟمْمب٤مـًم٤مًم٘مٚمبل، رسمام ألهن

٤مئزة اًمتل اجل٤مئزة اًمتل أشمٓمٚمع إًمٞمٝم٤م ومٕماًل، هل اجل

 ، سم٠من حي٥م ُم٤م أيمت٥م؛ ويؽمىمبف.ئيٛمٜمحٝم٤م إي٤مي اًم٘م٤مر

 شمٚمؽ ضم٤مئزة ال يقضمد ُم٤م ُيٕم٤مدهل٤م.
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ا، سم٤مألؾم٤مس ذم يمت٤مسم٦م أدب اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل ُمره٘م٦م ضمدً 

صمب٤مت ضمدي٦م وُمّمداىمٞم٦م إ٦م ا ألمهٞمرً ٔمُمرطمٚم٦م اإلقمداد، ٟم

أؿمٝمر، ومتحْمػم  4تٖمرق ؾ. ومٛمثال ًمق اًمرواي٦م شمساًمٕمٛم

 ـ!يستٝمٚمؽ ُمٜمٝمؿ ؿمٝمراعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ي

  

األدب اًمرائ٩م واعم٘مدر ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف هق األدب 

ٟمس٤مين، وآظمر صٞمح٦م اآلن اًمٙمت٤مسم٦م االضمتامقمل أو اإل

٤م ُمـ طمٙمٛم٦م اًمّمقومٞم٦م، أُم٤م اًمت٠مُمٚمٞم٦م أو اًمتل حتقي ؿمٞمئً 

أو اًمرقم٥م أو طمتك أدب اًمتِمقيؼ يم٤مخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل 

 اًمبقًمٞمز، ومٚمألؾمػ يٜمٔمر ًمف اًمٜم٘م٤مد وحمٙمٛمل اعمس٤مسم٘م٤مت

 سمال يمبػم ايمؽماث.
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هل ضمٞمدة ذم اًمٕم٤مم، وًمٙمـ سمِمٙمؾ ظم٤مص ًمٙمؾ يم٤مشم٥م؛ 

 ٛمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ٟمٔمر.وم
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ضمديًدا، وهق  ٤ميمؾ ًمقن ُمـ أًمقان األدب أضمد ومٞمف حتديً 

 زم ؿمخّمًٞم٤م.ذُم٤م حُيٗمزين وُيثػم ضم

ٜمٝم٤مي٦م أمتٜمك أن ُيالىمل ُم٤م أيمت٥م اؾمتحس٤من وذم اًم

 أطم٥م اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمٝمـ أمجٕملم، سمال ؾم٤مسمؼ . ومٕماًل ئاًم٘م٤مر

 شمٗمْمٞمؾ ألطمدهؿ قمغم اآلظمر.

 

 

اًمٙمت٤مسم٦م ذم طم٘م٥م شم٤مرخيٞم٦م همػم ُمٕم٤مسة هل٤م سمري٘مٝم٤م 

اخل٤مص، ٟمٔمًرا ألن ذم طم٤مل ومٕمٚمٝم٤م سمٛمٝمٜمٞم٦م ومستٙمقن 

٘م٦م وُمره٘م٦م ذم ُمرطمٚم٦م اًمتحْمػم، وًمٙمٜمف ضمد ضمٝمد ؿم٤مئ

 ممتع.
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ًمدي سم٤مًمٗمٕمؾ ُمِم٤مريع عمثؾ ذًمؽ، أمتٜمك أن حيلم أواهن٤م 

 ىمريًب٤م.

   

ختٞمؾ ُمثال ًمق ىمرأت ًمٙم٤مشم٥م سم٤مرع ضمزائري أو ُمٖمريب، 

 ؟ٙمـ سمٕم٤مُمٞم٦م سمٚمده، هؾ ؾمتٗم٘مف ؿمٞمًئ٤ميٙمت٥م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وًم

احلدود أُم٤مم  ٞمؼعمثؾ ذًمؽ أرى أن اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م شُمْم

ىمب٤مل، ألن وال أظمِمك ُمـ ىمٚم٦م اإل، آوم٤مق اٟمتِم٤مر اًمٙم٤مشم٥م

 حي٥م اًمٗمّمحك. -٤مىمٓمٕمً - وبءاًمد رئاًم٘م٤م

ٟمجٞم٥م حمٗمقظ هق ُمثكم األقمغم ذم شمبسٞمط اًمٕم٤مُمٞم٦م، 

 ًمذًمؽ هق ُمثؾ حُيتذى سمف.
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هذا ؾم١مال ال شمستٓمٞمع ومّمؾ ؿمٓمريف قمـ سمٕمْمٝمام، إن 

أظمرضمٜم٤م األدسم٤مء اًمِمب٤مب ُمـ اعمٕم٤مدًم٦م ًم٘مٚم٧م ًمؽ أن 

أدب اًمقاىمٕمٞم٦م ذو اؾمت٘مب٤مل وشمقىمػم أومْمؾ ًمدى اًمٜم٘م٤مد 

وحمٙمٛمل اعمس٤مسم٘م٤مت، ومٞمام أدب اخلٞم٤مل يثػم ؿمٖمػ 

يمذًمؽ ال  ٙمٜمؽاًم٘مراء أيمثر، ظم٤مص٦م اًمِمب٤مب ُمٜمٝمؿ، وًم

شمستٓمٞمع دمٜمٞم٥م أصمر أراء اًمٜم٘م٤مد وأصمره٤م ذم اًمؽموي٩م 

 ًمٚمٕمٛمؾ األديب، وهٙمذا؛ وم٤مًمٕمالىم٦م ضمد ُمتِم٤مسمٙم٦م.

أُم٤م األدسم٤مء اًمِمب٤مب، وم٠مًي٤م يم٤من ُم٤م يٙمتبقٟمف، ومٛمِم٤ميمٚمٝمؿ 

 واًمتقزيع، دقمؽ ُمـ دم٤مهؾ اإلقمالم.مج٦م، يم٤مًمتسقيؼ 

وألن اًمؽموي٩م عم١مًمػ ذم ُم٘متبؾ ـمري٘مف األديب ؿمبف 

شم٘مػ ضم٤مٟمبف دار ٟمنم ىمقي٦م، أو يتٜم٤مول مل  ُمستحٞمؾ ُم٤م
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أقمامًمف ٟم٤مىمد ذو صم٘مؾ، سمام يثػم ومْمقل اًم٘مراء، ومٞمبت٤مقمقن 

-يمال األُمريـ  يمت٤مسمف، ومتدور اًمٕمجٚم٦م، وهٙمذا.

ال جم٤مل ًمتح٘مٞم٘مٝمام سمدون قمالىم٤مت ؿمخّمٞم٦م،  -ًمألؾمػ

وهذا همػم ُمت٤مح ًمٚمسقاد األقمٔمؿ ُمـ األدسم٤مء اًمِمب٤من 

 ـمبًٕم٤م.

 
 

  

 

 الت شمقىمٞمع ذم أرسمع حم٤مومٔم٤مت، همٜمل ـطمٗم أضمري٧م مخس
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قمـ اًم٘مقل أن ذم طمٗمالت اًمتقىمٞمع ال يٙمقن اًم٘مراء ُمـ 

اًمٙمت٤مب سمٕمد، ًمذا شمٕمٚمٞم٘م٤مهتؿ ال  ـم٤مًمٕمقااحل٤مرضيـ ىمد 

شمٙمقن أراء ذم اًمٙمت٤مب سم٘مدر ُم٤م شمٙمقن اٟمتٔم٤مًرا ًمالؾمتامع 

سم٠مؾمٚمقب  إمم اعم١مًمػ، ُمتقىمٕملم أن ُي٘مدم هلؿ يمت٤مسمف

 سمسٞمط ُمِمقق سمام حيٗمزهؿ قمغم ذاؤه.

سمٗمْمؾ اهلل شمٙمرر  وهق –ئ أمجؾ شمٕمٚمٞمؼ ؾمٛمٕمتف ُمـ ىم٤مر

وهق أٟمف سمرهمؿ اٟمخداقمف سمسٞم٤مق  -ُمـ أيمثر ُمـ ؿمخص

اًم٘مّم٦م وُمب٤مهمتتف سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م اًمتل مل يٙمـ يتقىمٕمٝم٤م، إال أٟمف 

 أطم٥م هذا االٟمخداع.

أـمرف اعمقاىمػ وأطمرضمٝم٤م ـمبًٕم٤م ًمٙم٤موم٦م اًمٙمت٤مب اًمِمب٤من، 

طمٗمؾ شمقىمٞمع، وشمٙمقن أهمٚم٥م اعم٘م٤مقمد ظم٤مًمٞم٦م، أن حترض 

اعمٜمّمقرة، وًمٙمـ ُم٤م أن طمدث هذا زم ذم طمٗمؾ شمقىمٞمع 

 رون، ـد احل٤موـ٤مش، طمتك شمقاومـاًمٜم٘م ءسمدذت ىمرار ـأظم
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 واظمتٚمػ اعمِمٝمد قمـ سمدايتف.

    

  :ُمٜمٝم٤م ،طمبب٧م يمت٤مسم٦م اًمسٞمٜم٤مريق ًمٕمدة أؾمب٤مبأ

ُمثػم  أن أومالُمٜم٤م وُمسٚمسالشمٜم٤م سم٤مشمقا ٟمٛمٓمٞملم سمِمٙمؾ

ًمٚمس٠مم، وُم٤م ؿمجٕمٜمل أيمثر ىمقل أطمد يمت٤مب اًمسٞمٜم٤مريق 

اًمالُمٕملم أن اًمسٞمٜم٤مريق قمٚمؿ أيمثر ُمٜمف ُمقهب٦م، ومٛمـ يمتبف 

أومْمؾ  إٟمت٤مضمف٤م ؾمٞمٙمقن وهق ًمديف أصال ُمقهب٦م، وم٘مٓمٕمً 

 ذا اؿمؽميم٧م ذم دورة ُمتخّمّم٦م ًمٙمت٤مسم٦مًم ٟمٙمٝم٦م ومتٞمًزا،

 اًمسٞمٜم٤مريق اًمسٞمٜمامئل واًمتٚمٗمزيقين، وخترضم٧م سمٛمنموع.

الم اًم٘مّمػمة، يمتب٧م ؾمٞمٜم٤مريق ىمّمتل وذم جم٤مل األوم

ًمٞمحقز هذا اًمٗمٞمٚمؿ اًم٘مّمػم سمٗمْمؾ اهلل اجل٤مئزة  (ُمٙم٤معم٦م)

س٦م اًمتٗمٙمػم اإلجي٤ميب األومم اًمراسمٕم٦م سمٛمس٤مسم٘م٦م ُم١مؾم

 يمام يمتب٧م ؾمٞمٜم٤مريق ومٞمٚمؿ ىمّمػم ًم٘مّمتل يمذًمؽ  م،3124
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 ، وًمٙمٜمف مل ُيٕمرض سمٕمد.(ـمريؼ ؾمٗمر)

ل األول زم، ومٝمق ؾمٞمٜم٤مريق أُم٤م قمـ اًمسٞمٜم٤مريق اًمسٞمٜمامئ

٦م قمغم واًمذي ىمد طم٤مز قمغم ُمقاوم٘م٦م اًمرىم٤مسم (اًمّمحٗمل)

ومم، ، وُمـ اعمح٤موًم٦م األاعمّمٜمٗم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م سمٗمْمؾ اهلل

قمج٤مب زوضمتل، ومتٍم إويِم٤مء اهلل أن شمالىمل ومٙمرشمف 

رواي٦م، وىمد يمٜم٧م ذم اًمقاىمع ُمٙمتٗمًٞم٤م سمف إمم قمغم حتقيٚمٝم٤م 

 يمسٞمٜم٤مريق ؾمٞمٜمامئل، وًمٙمٜمل اؾمتجب٧م هل٤م ومحقًمتف ومٕماًل 

ؽ سمج٤مئزة اعمجٚمس األقمغم ًمٚمث٘م٤موم٦م ًمرواي٦م، ًمتٗمقز سمٕمد ذًم

 دورة حمٛمد اًمبس٤مـمل.

 

أول ُمـ ـمرح ذم ذهٜمل ومٙمرة اًمٙمت٤مسم٦م هق ؿم٘مٞم٘مل األيمؼم 

أمحد، وسمٕمد ذًمؽ يمٜم٧م أيمت٥م سمِمٙمؾ ُمقؾمٛمل يمٜمقع 

 ر ـ٦م، أُم٤م سمٕمد زواضمل ومّم٤مرت زوضمتل أيمثـُمـ اًمروم٤مهٞم
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 .٤مُمٞمً ٤م يقُمـ ُيِمجٕمٜمل قمغم أن أضمٕمؾ ذًمؽ ومرًو 

 

ُمـ اًمّمٕم٥م أن ال يرد أؾمٛمل د. ٟمبٞمؾ وم٤مروق ود. أمحد 

ظم٤مًمد شمقومٞمؼ، وُمع ٟمْمقج اًمتجرسم٦م، شم٠مصمرت يمذًمؽ 

 سم٠مٟمٞمس ُمٜمّمقر، وٟمجٞم٥م حمٗمقظ، وأمحد رضم٥م.

  

 أقمٙمػ اآلن قمغم رواي٦م اضمتامقمٞم٦م روُم٤مٟمسٞم٦م.

 

 

قمغم اعمستقى اًمِمخيص أمتٜمك أن يروج، ويروق؛ ُم٤م 

  أيمت٥م ًمٚم٘مراء، ويّمٜمع ُمٕمٝمؿ وم٤مرىًم٤م.

 ٤مد ًمألدسم٤مء ـ٦م، آُمؾ أن يٚمتٗم٧م اًمٜم٘مـقم٤مُم األديبط ـوًمٚمقؾم
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٤م اًمِمب٤من، وأن هتتؿ دور اًمٜمنم اًمٙمؼمى سم٤مًمٜمنم هلؿ، شمبٕمً 

 جلقدة قمٛمٚمٝمؿ، وًمٞمس عمدى ىمقة قمالىم٤مهتؿ اًمِمخّمٞم٦م.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 ا رعب قصرية ج ويضاث
ً
 د

 

ىرـاو ينصـصع 
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قمغم   اًمٕمدد ٤مدر هذاسم١مرة يم سمؽميمٞمزٜمسٛمح ألٟمٗمسٜم٤م ؾم

ُمـ حمرر اعمب٤مدرة  ًءاسمدسمٕمض اًمٌمء،  داظمٚمٞم٦م ٤متُمٜم٤مؾمب

ُمـ ُمقىمٕمف –)ي٤مؾملم أمحد ؾمٕمٞمد( اًمذي ؿم٤مرك 

قم٦م )اًمؼمٟم٤مُم٩م إذا قمغم أصمػم ُمداظمٚم٦م صقشمٞم٦م ذم -سم٠مؾمقان

)ُمّمٓمٗمك مجٞمؾ(  اؾمتْم٤موم٦م سم٤مًمتقازي ُمعاًمث٘م٤مذم(. 

  .داظمؾ أطمد ؾمتقديقه٤مت )ُم٤مؾمبػمو( سم٤مًم٘م٤مهرة

 ،)ألسمٕمد ُمدى( وأٟمِمٓمتف اعمتٜمققم٦مقمـ يمؾ ُمٜمٝمام حتدث 

  )بؤرة كادر )ألبعد يدي 
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اعمجٚم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمقرىمٞم٦م،  اعمٓمبققم٦مُم٤م سملم: 

اًمٚم٘مٓم٦م  أن إال رواي٦م )األُمسٞم٦م اعمٔمٚمٛم٦م(.)وُمْم٤مت(، 

 ذم -سمال ضمدال– شمتٛمثؾًمس٤مسم٘م٦م، اًمٗمؽمة اظمالل  األسمرز

 :هذه اًمّمقرة

 
 

 

األُمسٞم٦م زُمٞمٚم٦م  زوم٤مفأي طمدث ىمد يٙمقن أؾمٕمد ُمـ 

 -يمام ٟمرى–اًمذي و٦م )داًمٞم٤م ُمّمٓمٗمك صالح(، ـاعمٔمٚمٛم

  )ُمّمٓمٗمك مجٞمؾ( ممثاًل قمـ اًمٗمريؼ. هطمرض
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