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بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة :
مح مو

هذ المحاضراذومعل اذ علق ذذمل جذذللمحاذذطلبلمحامذذوولح

ذ لمحاوض ذ ل

لجيلك ي لمآلدمبلذلجرا ذ ل دذدمدول جذيلك يذرعل مذوجلاذالجرا ذرعل

قومقي ل مذوج.ل محدريذ لاطلذرلفذ جيولكفذربلا ذرقدلح

ذ لياذأل قذدمال ل

ق مل ويللمحا وج ول يطم لرلم ةل حمول اللي اوه لقطدلهذ المحم ذ ةل
مأل حمول للي جهل طظروه لمحملآجرللمح ويللمح م

ول اجره ذهلمح ايمذ ل

ش هلمحاففوق ..ل م مل جدف لذل ذرف فيل مائيذيلمحفدوي ذييال قمميذيل

مح

ذ لذلجذذيله ذ المحم ذ ةلقأذذر مونولجذذووج ل الفطلا ذلمل أوفلذذرل وجكذذروك ل

ف جيلرفك لمح ديدةولجل مل طفألحلرلاذالضذالمح ذونلقطلذرولألالقأذوةل

محم ذذ ةلمأل حذذملم يذذوةولجمذذدلالليذذطلال ذذدهرلاذذاليك ذذ ل لذذرول قذذدلالل
ي مصللمحا يول ليايألجيلمح ويل…ل

وجذ ل الطف ذذر الجاي ذرنلق ذذملف ذذديدلمحم ذذمول حكذ لجاذذي ك لشذذكو ل

اض في…ل

د .ف للقر

2

ل
لطرصول

المحاضرة األولى

النقد األدبي
 تعريف النقد األدبي
 وظيفة النقد االدبي
 الناقد وثقافته
 النقد األدبي الغربي  :نظرة تأريخية
 النقد األدبي العربي  :نظرة تأريخية

3

النقد األدبي  :تعريفه
ياكالف وينلمحطمدلمألد يل وطهل(ضذدي لقذالمألدب)ل هذ لجذيلا طذرالمح م ذأل
ه ذ مليفاذذاالمح صذذنل محفض يذذلل محفف ذذيول فم ذ ي لمألقاذذرللمألد ي ذ لجا ذئنلقذذال
اطرقش لا ردئل طظوي ل جارحيرعلمألدب.ل
إالمحضذذذذدي لقذذذذالمألدبليفاذذذذاالجكذذذذوةلف ذذذذددل جلذذذذرعلمحطظذذذذول فضر وهذذذذرل
فجردحلرولجرحطمدلضذ مول لاطرقشذ ل لجذدمل.ل اذال ي ذ لمح ا يذ لمحجدحيذ ل ال
فك الهطركلآومءلامف ف ليف لمحجدمللض حلرل ضوموةل يمر ذلل اذلرل اذلرن.لحذ حكل
االمألهاي ل رحط لمحمل حيكلمح يالي لا الجيلمح ا ي لمحجدحي لمحفيلفشكلل
ذر لمحطشذر لمحطمذذد ل اليك طذ ملاذذآاطيال ذلوميل لمحفذيليذذدمج القطلذرلإيارطذرنل
مو مرنلكوطل ليصدو القالضمريللا م .ل األه ملجاالمحضكا ل رحط لمحذمل
حيذذذكلمحافمرصذذذايال الي وجذذذ مل ياذذذرنلجذذذيلقذذذوموةل طف ذذذل ل ذذذوالمحضميمذذذ لمحفذذذيل
يدمج القطلرل كلله المحضوموةلهيلضميمذ ل مفيذ ل اآقفذ لجذيل جاذللضرالفلذرول
حكلألالمحا مرعلجيله ملمحاجرللاالمحطشر لمح شو لهيلم فضرح لاط مي .ل
يضذد لمحضذ مول(محطمذد )لق ذملا ذذف ييالهاذرولمحا ذف جلمآلطذيلمحذ ليكذ ال
ذذيالمحاف رصذذوياول محا ذذف جلمحفذذرويميلمحذذ ليكذذ ال ذذيالاذذوض فيالماطيفذذيال
امف ففيا.ل يفافألمحا ف جلمألميذول رألهايذ ولج ذدجلمحف راذللاذألقاذلليطفاذيل
محذذملضم ذ لاراذذي لجذذلالكذذللجيذذللالليفصذذدجلح اذذللمحا طذذيلجمذ ول مطاذذرلح أذذول
مح لم ففهلمالجارقذرعلمحطمديذ لح ضمذبلمحاراذي ل قذدلف ذ وعلق ذملشذكللو ل
رح اللمحا طيول ه لو لي دلطفرجلمحفصذرد لمحجذدحيل ذيالود دلمحف ذللمحامف فذ ل
ق ذذولمحماذذرالإممءلمألقاذذرلل معلمألهاي ذ لمح رقي ذ .لجكذذللقاذذلل ذذر للإطاذذرليصذذلل
محيطرل قدل ضر عل هلجا لاذالود دلمحف ذللمحطمديذ لمحفذيلم ذف رفلم ذففمممهرل ل
ضا لرلق ملمحافر ل محف ي .ل
المحطمدلي جولمالاكرطرعلمحئما لح ضدي لقالمألدبولجائنلقذالفذ جيولف ذكل
محف ددي لاالمآلومءل جلرعلمحطظولمحفيلفآحذنلمحضذدي ل مفذه.لكاذرلإطذهلي ذرقدل
ق ذذملفذذدويبل دموشذذردل م ذذفأروةلمالجذذومدلمحا ذذدقيالمحذذ ياليمذذدولحلذذ ل اليمذذدا مل
إارجرعلجديدةلفك ال ر رنلال فاومولمحضذدي لمحطمذد ول لمحضذ مول ذيالاو ذلل
محو رح ل اف ميلر.لل
إالمحفطذذرالمح ذ لي اذذللاذذال جذذللمش ذ رفلوض فذذهلمحمرص ذ لجم ذ له ذ لمومج ذ ول
جرحفطرالمحذ ليذدقيل وطذهلي ذدفلاذال جذللمممطفذهلهذ لاجذودلجطذرالمجذ للضيذول
مأذذلل طف ذذهلمحذذملضذذدلقذذد لمحا ذذرالةل ا ي ذ لمالفصذذرللمحفذذيل طذذفبلاذذال ج لذذرول
جا ظ لمحفطرطياليف ش الحود دلمحف لولله القظياذ لمألهايذ ل رحط ذ لمحذيل ول
جيل لضمللاالضم للمحطشر لمحفطيول محطمدلي ولقذالود دلمحف ذللهذ اولإطذهل
يفيحلح فطرالجوص لمحف ذونلق ذملاذدجلمحطجذرذلمحذ لضممذهلجذيلإيصذرللمطفرجذهل
محملمآلمويا.ل ه ملمحطفرجلهذ لو ذرح لقذدلاللفكذال معلقياذ لك يذوةلق ذملمحاذدجل
مح يذذدل ق ذذملا ذذف جلمألجيذذرللمحئضم ذ ولضيذذولمالمحفطذذراليظذذللا طي ذرنلحذذدجل ذ ل
و ذذرحفهل اذذدجلمحطجذذرذلمح ذ ليضممذذهل مح ذ ليص ذ حلقطص ذ مونلالا ذرنلجذذيلجل ذ دال
محئضم ذ ول لي ذذونلاذذالمئحذذهلا ذ م الجش ذ هلجذذيلمحفذذوأيوول جذذيل لط ذ فلاذذال
مح شذذولجشذذللجذذيلمضذذدم ل حذذكلمحفذذوأيو.ل قذذدليذذفل ل حيذذكلمح ذ يالح ذ لي ذذفجي مل
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حو ذذرحفهل رحد ذذرءل لمحئا ذذرالةل يوكذذملجلذذدالق ذذمل(محم ذ لمح ذ يدة)ل فطذذهولجلذ ل
م اليص حلمكأولم ئقرنلكارلفص حلف جلرفهل كأولضكا (.)1ل
محملجرطبله ملمحف وينلمح ر لح طمذدلمحذ لممفوطذراولطجذدلاذالف ذروينلمحطمذدل
مألمذذوجلمحفذذيلط ذ دلإيومدهذذرلك ذ حكلألطلذذرلفآكذذدلمهفاذذر لمحطمذذدلجذذيلمحفوكيذذملق ذذمل
مح ويم لمحف ي لوي لح دبلاأل طلرلفطا لفضذعلمحف ويذنلمأل للمح ذر ل طذهل(جذال
فاييملمأل رحيبولق مل الفآم لحفظ لمأل بل ا طرهرلمح م ألمحذ لشذرفلجذيل
محأمرج ذ لمح رحاي ذ ولاط ذ ل ال اذذحلمحافكذذولمحفوط ذذيل يف ذ الجذذيلمحمذذوالمحأذذراال
قشذذولمحاذذذيئد لكيذذذنل ال ذذذ بلمحوجذذذللهذذ لمحوجذذذللطف ذذذهولج ذذذ لي ذذذدلا طذذذمل
مأل لبلقرص مونلق مل بلمحف يولمح د ول لليشالل يارنل بلمحوجللجيل
محضيرةل ا قفهلاطلرل االكللارلجيلذرل اذرلجذيل حذكلمحمذي لمحجارحيذ ول ا طذمل ال
بلمحكرفبليطصونل يارنلمحملاممجهلمحمرصلاالضي ل طهلافكول ذرمول ل
قر فيلمطف رحيول لاففريلل لافشري ولاوهذنلمحضر ذ لمحجارحيذ ل لاأ الذرول
ق ذذذملهذذذ ملمأل ذذذر لي ف ذذذولفاييذذذملمأل ذذذرحيبلفضديذذذدمنلح مصذذذريصلمحطف ذذذي ل
مالجفارقي ل محجارحيذ لحكذللكرفذبلجاذئنلقذال ذ بلف يذوالمح دذ ().)2ل هذ مل
محف ويذذنليآكذذدلمحصذ لمح أيمذ لمحفذذيل ذذيالمحطمذذدل (مال ذ ي )ولإ ليذذف ل اذذلارل
ارنل ي ففيدل اذلارلاذال ذاولجرال ذ ي لق ذ لد مو ذ لمال ذرحيبول محطمذدل
مألد يلد مو ل فاييذملح ذرحيبول طم ذ لمط ئقلاذرلمح دذ ول هاذرليف ذرائالاذأل
ي لكوحللشمصيلحئ دمفلمألد يلمح لي ك هلفوفيبلحد لمحطصل
محظرهوةلمال
فومكي لذذرول مح ذ له ذ لاجف ذذمل ويم ذ لمألديذذبلمحكرفذذبلجذذيلمحف يذذولقذذالطف ذذهل
افودمعلمح د ل رحي لر(.)3ل
صددلفوكيدلف راللمحطمدل مال ي لاذألمحذطصل صذفهلف يذ مونلقذال ويمذ ل
محكرفبل لشمصيفهولطوجلاالمحاطر بل الطشيولهطرلمحملمحاذطلبلمح طيذ لجذيل
محفض يذذللمحطمذذد ولجل ذ ليذذدو لمحذذطصلاط ذمالنلقذذالضيذذوالاذذالمحظ ذ مهول اذذرلجيلذذرل
اآحنلمحطصلفروكرنلح اطرهبلمألموجلفطر للمح رح لمحمروجيلمح ليكفطذنلمحذطصول
يوكذذذملق ذذذملمحفض يذذذللمحذذذدمم يلحذذذهول يذذذوجل طذذذهلطظذذذر لاللي ذذذونل ذذذ جلق مقذذذدال
محمرص ل هل محفيلففاأذلل رح ئقذرعلمحمرياذ ل ذيالقطرصذوالمحافضذدةلجذيلاجاذ فل
اطذذفظ لياأذذللمحذذطص.ل صذذنلهذ المح ئقذذرعل مكفشذذرنلقا يذذرعلمحف مصذذلل ذذيال
قطرصذذذوهرل محطظذذذر لمحذذذ لففمذذذ الجذذذيلهذذذ ملمحاجاذذذ فل لمحطظذذذر لمحذذذ لياأ ذذذهل
محطص(.)4ل
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وظيفة النقد :
رحوض لاال المحف روينلمح ر م لفشاللااطرلقا ي لمحطمدلك لذرل ظريفلذرل
ذذذذلماللمالاذذذالمحطمذذذردلاذذذاليفاذذذ الف ويذذذنلمحطمذذذدل ظريفذذذهلف ويفذذذرنليضذذذددلف ذذذكل
مح ظرينل يفصلل الرلقال اولوض لفذدمم لرلمحضفاذي:لجيم حذ الإالمحطمذدل
فف يول فم ي ل ف جيهلح دب.ل ففر علمالهفار ل لضذدجلهذ المح ظذرينلمحذأئ ل
يفايذذملاذذرلط ذذايهلمحي ذ لمحد مو ذ لمألد ي ذ ل لمحفذذووييلح ذ دبلقاذذرلط ذذايهلمحطمذذدل
مألد يل ا طرالمحفطيلمحايلولجرحد مو لمألد ي ل محفووييلحذ دبليوكذممالمالهفاذر ل
ق ذذملمحطرضي ذ لمحفف ذذيوي ول يطاذذرلمحطمذذدليوكذذملق ذذملمحفم ذ ي ل محف جيذذهل لي يلاذذرل
هايذذذ لا ذذذر ي لح فف ذذذيوول جذذذيلمحدرحذذذبل هايذذذ ل ك ذذذوول دمالكرطذذذعلمالفجرهذذذرعل
محا رصوةلاللف يلارله المألهاي .ل
محفف يوليك ال اللح اللمحاطم دل مفهلال فجئءل دميارذلاصردوال هدمجذهل
مصريصهلمحفطي .ل ح طرلطجدل اأ ل ماض لألهاي له ملمحفف ذيولجذيلمألقاذرلل
مألد يذذذ لمحفذذذيلاللف ذذذ لااذذذا طلرلمح ايذذذلل ذذذل ح لح مذذذروئلمح ذذذرد ولكاذذذرل ال
صط فلرلمحفطي لقدلفك الاضكا لمحملضدلمحمفرءول ضي لي دلمياذرذلمحطرقذدلحكذلل
هذ المحج مطذذبلقاذذئلم ر ذيرنلجذذيلالافذذه.ل كذ حكلمألاذذولجذذيلكأيذولاذذالمألقاذذرلل
مألد ي ل مرص لمحوامي لاطلرلضيذ لي ذدلفف ذيولمحطرقذدلحلذرلالاذ ل ر ذي لكاذرل
ق طرولضفملي يالمحمروئلمح رد لق ذملإدومكلمفريرهذرل اومايلذرلمحموي ذ ل مح يذدةول
ذذللإالفف ذذيومعلمحطمذذردلمحامف فذ لح قاذذرللمألد يذ لمحك يذذوةلمحواميذ لاطلذذرل ضيذذول
محواميذ لف ذذدلاشذذروك لق يذ لجذذيلم ذذللف ذذكلمألقاذذرلل لإأوميلذذرل افذذرهي ل ا ذذرال
جديذذدةولضفذذملحيم ذ لل ضذذدلك ذذرول ذذرف ةلمألدب:ل(إالشذذييرنلح ذ ليذذآأولجذذيلمآلدمبل
محمدياذ لاأ اذذرل أذذوعلجيلذذرلمحأمرجذذرعلمحضديأ ذ )ل ه ذ لي طذذيل ذ حكل المحطمذذردل ل
محأمرجذ لمحضديأذ لمح م ذ لي ذذف ي الجذذيلاذ ءلأمذذرجفل لمحجديذذدةل اليذذو ملجذذيل
مألقارللمألد يذ لمحمدياذ لا ذرطيل فف ذيومعلو اذرلحذ لفم ذولحاآحفيلذرلمألصذ ييال
ق ذذذمل ذذذذرلولد ال اليف ذذذذف ملجذذذذيلمحفلذذذ ل محفف ذذذذيو.لجاذذذذالمحاآكذذذذدلاذذذذأئنلمال
محشمصيرعلمألد ي لمحك يوةلمحفيلم ملرلمح ر م الاال اأذرللهرا ذعل ق يذلل ل
د الجذ مال جر ذذعلكاذذرلهذذيلمحيذ لجذذيلميذذرللموط ذذرالمحا رصذذول دمض ر ذذهول
حي علهيلمحفيلم ملرلشك يول ا حييول اذروح ول ذللهذيلف ذكلمحصذ ولمحك يذوةل
محاف ددةلمحج مطبلمحفيل ره لجيلو الرلمحطمردل رف ةلمألدبلمحاف رق الق ول
مح ص و.ل
محفف ذذذيول ذذذدل حذذذكلالليمذذذنلقطذذذدلمحفف ذذذيولمحا اذذذ يلح قاذذذرللمألد يذذذ ل
محامف ف ل لليافدل يارنلذل مرص لجيارلي امل رحد مو ذ لمألد يذ ل فذروييلمألدبلذل
إحذذملفف ذذيولمحظ ذ مهول مالفجرهذذرعل محمصذذريصلمحفذذيليفايذذمل لذذرل دبلحد ذ لقذذال
دبلحد ل موجول دبل ديبلقال دبل ديبلآمولجيلمح د لمح مضدة.ل جذيلاجذرلل
ه ملمحفف يولمحفرويميلمح ر لظلوعلاطرهبل مفجرهرعلقدة.ل
مح ظيف لمحأرطي لح طمدلهيلفم ي لمألقارللمألد ي ول ه المح ظيف لفأيذولجذدالنل
شديدمنلجيل لرل ويم لفضميملرولجيوجل المحطمردل الفم ي لمح اذللمألد ذيل
إطارليك الاالدممللمح اللمألد يل مفهول حي لح طرقدل الي فطدلجيلفم ياهلحذهل
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ق ملامريي ل لا ردئل لطظويرعليوفيل لذرلاذالمحمذروج.ل اذالطرضيذ ل ذ ل
محفم ي ليمف نلمحطمردلجيلمألهاي لمحفيليجبل الي حيلرلمحطرقدلحكذللاذالقطرصذول
مح اللمألد ي.ل طضال ملمففمطرلق ملاو وةلفمذ لي لمح اذللمألد ذيل كذللقطرصذوال
م ف طرل الطضددلط فلمحامريي لمحفيلي ف يألمحطرقدل الي فادلق يلذرلجذيلهذ مل
محفم ي .لجرحطرقدليطظولجيلط فلمحفجو ذ لمحفذيلممفروهذرلمحكرفذبول قذدليفراذلل ذيال
ط فل آمولأ ليطظذولجذيل ويمذ لقئجذهلحلذ المحفجو ذ ول محااذا المحذ لصذ هل
جيلذذر.ل محطرقذذدلي ذذفم ل ذذدل حذذكلمحفذذوأيومعلمح ر فيذذ ل محجارحيذذ ل محمذذ م ولمحفذذيل
ي لذرلمح اذللمألد ذيلق ذملصذفض لو ضذذهل ليأيوهذرلجذيلمذر والأذ لي ضذ لجذذيل
ا ءلأمرجفهلمحفطي ل م وفهلمحف يمي لقالمألص لل محا ذردئلمحفذيلي ذف يأل ال
يف ذول ي ذوول لذرلطجذرذلمألديذبل لجشذ هلجذيلمحفذوأيو.ل قذدليذ ممال يطلذرل ذذيال
صذذذ لل ا ذذذردئليذذذوجل طلذذذرلو اذذذرلكرطذذذعلمكأذذذولجذذذد جل جرق يذذذ لحذذذ لم ذذذفمدالرل
محاآحنول حكل جمرنلح فالمألد يلمح لممفرولص وفهلمحفطي لقرح رلحا ا قه.لل
االمح ديليلإالحكذللجذال د ذيل صذ حهلمحمرصذ ل دمالفكذالف ذكلمألصذ للحذ ل
ففجادلق لق ولمح ص ول للف ذ وعل ضيرطذرنلفديذوعلفديذ مونلك يذ مونل فديذولمح صذ لول
مألهذذدمنل محااذذذرايا.ل اذذذأل حذذكلجلطذذذركل صذذذ للأر فذذ لحذذذ لففديذذذول اللطظطلذذذرل
ففديول ماللجمدلمحفالمألد يل ر هلمحاايمولاأللاذو وةلمحا ذيممل محفصذ يول
مح يرطيلح ش وولج ديولا يممليفض للمحش ولمحملطأول ديذولمحفصذ يولمح يذرطيل
يفض ذ للمحش ذ ولمحذذملمأل ذ بلمحفمويذذو لمحاف ذذروالاذذأل ي ذ لمحش ذ ول هدمجذذهل
مح ر في ل محجارحي .ل األلاو وةلمحضوكذ لمحدومايذ لجذيلمحا ذوضي ل دماللفض حذعل
محملجدلل لاطرقش لومكدة.ل األل هايذ لقطرصذولمح ذودل مح صذنل محضذ مولجذيل
محفالمحمصصيل مح ر ألمحاايملحكللااله المح طرصولجيله ملمحفا.ل
ق ذذذمل يذذذ لضذذذرللجرحطرقذذذدليجذذذدلجذذذيلضديأذذذهلقذذذالكذذذللجذذذالاذذذالجطذذذ المألدبل
ام ارفهلمأل ر ي لارلي ذف يأل الي فاذدالامذريي لح فمذ ي ولاذألقذد لإضفذرلل
هاي ذ لمحطرضيذذ لمحفوأويذذ لجذذيلكذذللطمذذدول اذذو وةلمحجاذذأل ذذيالمحدو ذذ لمح ي ذذ ل
محصردق ل محأمرج لمحفطي ل موط رطي لمح را ول وقف ذرول المحأمرجذ لمحفطيذ لمحطظويذ ل
ضدهرلاللفكفذيولكاذرل المحاارو ذ لضيذولمحا ذفطدةلمحذملضصذي لأمرجيذ لطظويذ ل
م لاللياكال الفآفيلأاروهرلكرا (.)5ل
إال ظيف لمحفم ي لفطكوهرلمحفيرومعلمحضديأ لجيلمحطمدلمحفيلفجدلجيلرلط قرنلاال
لمح مفي لح طرقدلق ذملمحذطصلمألد ذيلمحذ لفذومالطظراذرنلحد يذرنلا ذفمئنلقذال
مح
محفذوأيومعلمحمروجيذ .ل اذذالهطذرل ذذومعلدقذ معلمحذذملف صذيولمحطمذذدلمح و ذيل فذذوأيول
هذ المحافذذرهي لمحجديذذدةل ممدمدلفوكيذذدلاذذو وةلهذ ملماذذر لاذذرليجذذدلجذذيلمحدذذوبلاذذال
اطرهبلف فادلق مطيطلرلاالمح رطيرعل ضيوهرلاالمح لمالط رطي .ل
ياكططرلمحم للإالمحطرقدلمح و يلجيل ممولمح فيطيرعلقرشلجيلاوض ل قيل
او وةلم ف دمللمالد معلمحطمدي لمحمديا ل مال ف ردلقالمالطشريي لمح مفي لحج ذلل
محطمدلا ا قيرنل قوبلمحمل(مح اي ).ل حمدل جدلجيلفففحلمح ذرطيرعلق ذملمحطمذدل
ارحفهلمحاطش دةلمرص ل اله ملمحفففحلمق ملأاروالجيلمحدوبلذلكارليوجلذلاأل
محشكئطييالمحو لأ لمح طي ييا.ل قدلمطفمللمحطا جلمح رطيلمحملمحطمدلمح و ذيل
ر لأئأ ل وللهي:ل
()6
1ذلقوالمحكفبل محامرالعلأ لمحطظويرع.ل2ذلمحفوجا 3.ذلمحفطظيو .ل
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ارلمح ظيف لمحأرحأ لجليلف جيهلمألدبل مألد رءول هيل رحاو وةلفأيذولشذييرنل
اذذالمحمذذئنولجاذذالمألد ذذرءلاذذاليظطذ الجذذيلاضر حذ لف جيذذهلمحطمذذدل محطمذذردلحلذ ل
جل لإط رطي ل لجطي لاضددةلإقفدمءلق ملضويفل ل ف يمرنلالط ئلل رقرفل .ل
حكالاألمحف ي ل وهاي لمحضوي ل اذو وفلرلحفففذللمحذ هال مط ذئللمحا مهذبول
جلالمحضوي لذلكارلفذوجل ذالمحذدق معلذلاللياكذال الفصذللمحذملضذدلمالاذ ومبل
محف اذذمل لمال ذذفلفرول مح ذ ولجا ذئنلقذذال المحضوي ذ ل افل الذذرلمحا ذذللالل
ياكذذال الف جذذدلقا يذرنل رحط ذ لمحذذملمط ذذرالي ذذيشلجذذيلاجفاذذأول ال ذذدلحذذهلاذذال
فمييذذدلضويفذذهل ضويذذرعلمآلمذذوياول ذذللإالحكذذللاجفاذذأل ذذريللضيرفذذهل ج ذذففلرل
محمرص ل ضرجرعل جومدله ملمحاجفاألاد رنل طدمءلال دلمالي ذفجيبلحذهلمألديذبل
محصردللمودومكل محض ل ويللش و ل اللشذ و لا ذر.ل كذللاذرليف ذهلمحطمذدل
محطمردلقطدي له لفط يهلمألد رءلمح يالالليدوك الضمريلل مق لذ ل اللي ذفجي ال
حلرلح محفل ل لإطضومجل ل لقد ل قيل لمحكرجيل ارلي هلاذطل لاجذفا ل لاذال
قذذذي لإط ذذذرطي ل جارحيذذذ لقذذذدلفكذذذ الصذذذدجلحلذذذ ملمحاجفاذذذأ.لأذذذ لإالمحذذذ ظيففيال
مح ذذر مفيالح طمذذدل محا ذ ل لاذذرلاذذالمحجايذذأل هاذذرلمحفف ذيول محفمذ ي ليفاذذاطرال
رحاذذو وةلف جيلذذرلاذذالمحطمذذدل محطمذذردلح ذ دبل مألد ذذرءول مرص ذ ل ظيف ذ لمحفم ذ ي ل
محفذيلفاذذألكذللقاذذلل د ذيلجذذيلاكرطذذهلاذال ذ لمحمذي ول ف جلذذهلاذال ذذدلطضذ ل
محوجيأل فصوجهلقالمحا نلمحلر .ل
طضذذذالإ ملطظوطذذذرلجذذذيلفذذذروييلمآلدمبلمح رحايذذذ ل اذذذ مهبلمألدبل محفذذذالمحفذذذيل
ظلذذوعلق ذذولمحفذذروييولطذذوجل المحطمذذردل مألد ذذرءلقذذدلقذذرا ملدميا ذرنل رحف جيذذهلطض ذ ل
محاذ مهبلمحجديذذدةولق ذذملطضذ لاذذرل جذذهل محذ لمحطرقذذدلطضذ لمحكئ ذذيكي ل جيكفذ ول
هيج لمحشرقولطض لمحو ارطفيكي ول ح ك طعلد لحيذللطضذ لمح روطر ذي ول في جيذلل
ج فييذذذهلطضذذذ لمحفذذذالح فذذذال دمايذذذللم اللطضذذذ لمح ي يذذذ ول مطدويذذذهل ويفذذذ الطضذذذ ل
مح ويرحي ول روفولطض لمح ج دي ول اك ي لج وكيل ش ح م نلطض لمح مق يذ ل
مح طذذذرءةل لمالشذذذفومكي .ل قذذذدلج ذذذللكذذذللهذذذآالءل حذذذكلد ال اليذذذفلال لمألد ذذذرءل
محا رصو ال وقفدميل لق ملضويفل ل لاضر ح لإائءلا هبلاضذددلق ذيل لاذرل
دم لهآالءلمألد رءلقدلمضففظ مل ضويفل لمحكرا لجذيل الي ذفجي ملحلذ ملمحف جيذهل
لاللي ذفجي م.ل ق ذملهذ ملاللطذوجلضوجذرنلق ذملمحطمذدل محطمذردل اللمقفذدمءلاذطل ل
ق ذذملضوي ذ لمألدبل مألد ذذرءلقطذذدارلي جل ذ الجذذيلقصذذوطرلمحضراذذولاذذأئنلطض ذ ل
مألدبلمحا فذذم ل مألدبلمحلذذردنل مألدبلمحمريذذدل يضذذرو الاذذأئنلا ذ مهبلمحلذذو بل
مالطضذذئل.ل م ملكذذرالهطذذركلم ذذولاذذالإ ذذئللمحضويذ لح طرقذذدلجذذيلف جيذذهلمألدبل
مألد رءولجلطارليوفيله ملمحم ولاال الي جهلمحطمردلمألدبل محفذال جلذ لفمذوجل
لارلقال ي فلارل صفلارلجطيالجاي يالمرحديالالليفطيرال فطرءلمحائ رعل
الليفض الالإحمل أريللفرويمي لصفومءل وطمارءل قفلاذرول حذكلقطذدارليفضذ لل
مألدبلاأئلإحملصضرج ل لدقري ل ير ذي ل لمجفارقيذ لا رشذوةلضيذولا ذفطدةل
محملقي لإط رطي ل جارحي لمرحدة(.)7ل
هطركلفضديدلآمولح ظيف لمحطمدليوكذملق ذملمحاوج يذ لمحأمرجيذ لمح راذ لحلذ ال
مح ظيفذ ولجلذذيلمحف ذ ل ذذيالمألدبل محأمرجذ ل لهذذيلفض يذذللمح اذذللمالد ذذيلمحذذمل
ضصي لأمرجي لقرا .لمالا قذألمألدبلجذيلمحأمرجذ لإطاذرليفمذوول ذر لمحطمذدول
جرحفف يولمحطمد لي فض ل رح اللمألد ذيل يكفشذنل طيفذهلمح راذ ل لي ذرقدالق ذمل
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مالطذدارجل ذرح طملمحأمرجيذ لمح راذ لمألمذذوج.لمال ظيفذ لمحطمذدل(كاذرل صذفلرلحيفذذيل
شف مو )لهيلمالط ئللاالاجا ق لاذالمح طذملمحأمرجيذ ول لاذال طيذ لأمرجيذ ل
طض لمكفشذرنل طيذ لمح اذللمألد ذيول هذ المح طيذ لاللياكذالمجفوماذلرلا ذ مرنول ذلل
ياكالمكفشرجلرلالضمرنلجم ول رحفجو ولأ لفضميللمالطدارجل يالمح طيفيا.ل
مالمح اذذللمألد ذذيلاللي جذذدل ا ذذمللقذذالاكرطذذهلاذذاالإ ذذرولط ذذيبلأمذذرجيل
اضدد.ل حي علهطركل ي لطلري لح ئقرعل يالمألدبل محأمرج .ل اللي ف يألمحطمدل
مالي الل د المح طملم لمحطظ لمحأمرجي لمألموجلك لمحذطف ل محف ذف ل محفذروييل
ضيذذول حذذك.لجمذذدلحجذذولدميا ذرنلمحذذملمال ذذففردةلاذذالمحذذطظ لمألمذذوجلضفذذملجذذيلف ذذكل
محضرالعلمحفيليك الجيلرلاضد دمنلجدلمن.ل قدليودلمحاوءلق مل حكل م حذهلمالمحطمذدل
الليف بلمحوج فلمحملمحطظ لمألموجوللمال لاكرطهل اليم لق ملمحف وةلمح يا ل
د الضرج لمحملمحوج فلمحملجكولم لج ف لم لشذ ولم لق ذ لح ذطف .لضيذولمال
محكأيذذولااذذرليظذذال وطذذهلج ذذوةل ذ يا له ذ لجذذيلمح مقذذألف يذذولقذذالطظذذر لأمذذرجيل
ا و لكرالقريارنلجيلمحاراي.لكارلإالمحجم ل وطفصرللمحطمدلقالمحفكولمح ريدل
إطارليآد لمحملمحم لل رطفصذرللمألدبلقذالمحأمرجذ لمحا رصذوةول هذ لجصذللضيذول
قا يلإالح ليكالا فضيئنولضي لح ليكال حكلقريارنلجيل ل قعلاالمأل قذرع.ل
طفيج لح حكولقدليك الاالمألجاللمالطمطأل رحف رآللجم لقاذرلإ ملكذرالمحطمذدل
يمذذذد لهذذذ المحذذذطظ لمحا وجيذذذ لمحفذذذيلياذذذفحلاطلذذذرلق ذذذملطضذذذ ل ذذذ ي لم لال ل اذذذال
محا لآ نلضمرنلماله ملمحف رآللحاليضظمل لجر لشرجي (.)8ل

الناقد وثقافته :
مالا..لار ملقالمحطرقدل أمرجفه ل
مالق ارءلمح ذوبللقذدلقوجذ ملحذئدبلأذئ لا كذرع:لا كذ لاطفجذ لففج ذملجذيل
محش ومءل محكفربل محم رءول ا ك لطرقدةلف ف يألمالفف يالا ماألمحجارللجذيل
مالقاذذذرللمالد يذذذ .ل ا كذذذ لاف قذذذ لفذذذدوكل طف ذذذلرل ل ذذذر لمحطرقذذذدلاذذذرلجذذذيل
محطص صلمالد ي لاالض ال جارلول ف ف ل ارلفدوكذهلاذالاظذرهولهذ ملمحض ذال
محجارل.ل
ك ذ حكلقوج ذ ملمالمحطرقذذدلال ذذدلماليك ذ ال مل ذذألا ه ذ بولضفذذملي ذذف يألمال
ي يالح طر لارلمدوكهله لاالم ربلمحجارللجيلمالدب.ل محملجرطبل حذكلمكذد مل
مالمحطرقدلجيلضرج لإحملقدولاالمح كرءلق و ملقطهل ضدةلمحمويض .ل ح ليمفصذول
ق اذذذرءلمح ذذذوبلق ذذذملمالقفذذذدمدل ذذذرح أل محذذذ كرءل ضذذذدهارلجذذذيلمحطرقذذذدول ذذذللو مل
او ويرلحذهلمالياذينلإحذمل حذكلأمرجذ ل م ذ لاللفمذنلقطذدلشذيءل يطذهول ذلل
فف بلمالحار ل جا لاالمحأمرجرع.ل كرالمحجرضظليوجلمالو مةلمحكفذربل ضذ ملل
محش وله لمقدولاالضيوه لق ملف للمحش ول طمدالحفط فلأمرجفل .ل محملجرطبل
حكليضفرجلمحطرقدلإحملا ريش لمالدبل كأوةلادمو فهلألال حكلي يطهلق ذملمح ذ ل
رالدبل فمديولمحش و.ليم للم ال ئ :ل(مالكأوةلمحادمو لف ذيالق ذملمح ذ ).ل
هكذ ملكذرالق اذذرءلمح ذوبليذذو المالمحطمذدلا كذ ل ل ذأل لم ذذف دمدلال ذدلاطذذهل
ح طرقذذدولكاذذرلال ذذدلحذذهلاذذالضذذدةلقويض ذ ل ل كذذرءلي ذذف يأل ذذهلماليض ذذللمح اذذلل
مالد يول اذالأمرجذ لفاذدلهذ ملمحذ كرءل و ذ ربلمحضكذ ول اذالا ريشذ لح طصذ صل
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مالد يذذذ لي ذذذف يأل ذذذدهرلمالياذذذألكذذذللطذذذصلجذذذيلاكرطذذذهلاذذذالاومفذذذبلمحجذذذ دةل
مال دمف.ل حي لاذالجذوللجذيل حذكل ذيالمحمذدمامل محاضذدأيالاذالمحطمذردلماللمال
محاضدأيالو ارلكرط ملجيلمحدق ةلإحملف يألأمرج لمحطرقدل فط قلرلمكأذولمحضرضذر.ل
محضللمالمحطرقدلمحضلليجبلماليك ال هطهليمظرلاوطرول ماليك الضردلمحطظذوةول
ويألمال فجر لحكللمحفذوأيومعولقذ لمحفلذ لحئ ر ذيرع.ل جذ لل حذكليجذبلمال
يك القردوملق ملماليوجلمحشيءلكارله لجيلمحضميم ول ماليك الافجودملفاراذرل
قالكللايذللاذال لطذ ف:لايذللمال مللمحفوديذ ول ايذللمحأمرجذ ول ايذللمح ميذدةل
مح ريفيذ ل محضذذمبل مح مذ ل مالاذ .ل اذذالمحذذئم لماليكذ الحطرقذذدلمالدبلفأميذذنل
مرصول يمصدل ذرحفأمينلفضصذيللمحا وجذ ل فلذ يبلمح مذللا ذر.لجرحطرقذدليضفذرجل
إحملمحا وج لحف يذهل ذ لمحطظذوةل حفكذ الم ر ذرلصذرحضرلحضكاذه.ل هذ ليضفذرجل
إحذذذملفلذذذ يبلمح مذذذللحيج ذذذللهذذذ المحا وجذذذ لقر ذذذ لألاليطففذذذأل لذذذرول مالامذذذدمول
صئضيفهلاف مونل ضركارنليفطر بلاألا وجفهل فل ي ه.لجذر ملجمذدلمحطرقذدلمحا وجذ ل
محفل يبلجلالآومءالالارلفكالام ح ل ا ضي لجلطلرلفك الق ي لمحميا .ل
ه الهيلمه لصفرعلمحطرقدلمحضلول حكذالمحطمذردلمحذ يالففذ مجولجذيل لكذللهذ ال
محصذذفرعول لمحذ يالفذ مجوعلجذذيل ل محفماذ مل لذذرلجذذيلطمذذده لحي ذ ملكأيذذوياول قذذدل
ق ذذولقذذاله ذ المحضميم ذ ل( حذذي لهرمحذذع)لمضذذدلطمذذردلمالطج يذذملجذذيلمحمذذوالمحفر ذذأل
قشول ه ليفضد لقال القي بلمحطمردلجذيلقصذواوليمذ للهرمحذع:ل( محطرقذدل
جيلقصوطرلالليف للشييرلم ملح ليامللمكأذولمحف ذر يول اذ ضرلإحذملمحذنلا طذم.ل
ضواهلحي لجيلمحضميمذ لاومقذرةلمح ذدللاذألمحاطمذ دلمحذ لاللي را ذهل ذرضف مو ول
مطاذذرلمحدذذوالمال للقطذذدالماليأطذذيلق ذذملطف ذذهل مالي ذذيالامذذدمولا وجفذذهل كذذلل
مص ذ للمحطمذذدل ا ا ذ قرفه.ل م ملقذذردلجذذيلمحطلري ذ لإحذذملا ا ذ فلمحطمذذدولجلطذذهلالل
يف ذلل حذكلمالل ذدلماليكذ القذدلم ذفطفدل ميوفذهلاذالمحا وجذ لجذيلمحضذدي لقذال
طف هلم الل ق للمالي وال رحطمدلحااليويدلماليفك لقطهل مح ليوفيلقطدالجيل
محدوج لمحأرطي ل دلطف ه!.ل كأيولاالمحطمردلالليو الجيلمالقارللمالد يذ لمحفذيل
يطفمد طلرلماللكللجارلل كارلول كأيولضيوه لالليو الجيارليطمد الماللكللقذ حل
طمص!..ل اطل لاالي فم ل(حفظ )لجيلجا ل ل(جا )لجذيلكفذربلأذ ليم ذوكل
والمحاطم دلقدلمم ولم ف ارحلر)(.)9ل
ل

النقد األدبي الغربي  :نظرة تاريخية..

ظلوعلك ا لطمدلذلcriticismذلجيلمح د لمالطك يمي لجيل ميللمحموالمح ر أل
قشذذو.ل ي ذذد ل اله ذ ملمحاص ذ حلمح ذ لصذذي لق ذذملض ذومولمحاص ذ ضرعلمحفذذيل
ظلذذوعلجذذيلمذذئللمحمذذوالمح ذذرد لقشذذوولكرالجئ طي ذ لذل platonismلذل
محو مقيذ لذلstaicismذذل محفشذككي لذلscepticismلذلقذدلم فكذول لذدنلفضرشذيل
محفارأللمح فظيلمح لظلذول ف ذللقذد لمحمذدوةلق ذملمحفاييذملجذيلماللطك يميذ ل ذيال
ك ا لطرقدلذلcriticلذل ك ا لطفذرجلطمذد لذلcritiqueلذلجفذيلمح ذر ل1677لقذرلل
دوميذدالجذيلامداذ ل(ضرحذ ل ذومءة)ل ذوالا طذملطمذد لذل criticismلذلق ذملمحطضذ ل
مح ل هل و ولف طيلامير رنلح ضك لمحجيد.ل
قدلم فمولهذ ملمحاصذ حلطلرييذرنلاذألصذد ولامرحذ ل ذ بل(امرحذ لقذالمحطمذد)ل
جيلمح ر ل.1711لاأل حكولجمدل ميلمحم ل ذيالمحاصذ ضرعلقرياذرنلجذيلمذئلل
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محمذذذذذذوالمحأذذذذذذراالقشذذذذذذوولضيذذذذذذ لجذذذذذذوجلم ذذذذذذفمدم ل""criticل ل""critickل ل
""critiqueل ا طملطمدلذلcriticismلذ.ل
قدلمشفلله ملمحاص حلجيلمأل ر لاذالمحك اذ لمحي طرطيذ ل""krinoلمحفذيل
ف طذذذيل"يصذذذدولضكاذذذلرن"ول اذذذالك اذذذ ل""kritesلمحفذذذيلف طذذذيل"قراذذذي"ل ل"وجذذذلل
قارء".لمارلك ا ل""kritikosلجمذدل ودعلجذيلمحي طرطيذ لاطذ لمحمذوالمح مو ذألق ذلل
محاذذيئدل ا طذذمل"مح ذ ليصذذدولضكا ذرنلق ذذملمألدب".لجراليضذذرءمعلمحاف رق ذ لق ذذمل
محافذذودةلمالضويمي ذ لففصذذلل طشذذر ل(محفصذذل)ل (محضك ذ لق ذذملمحشذذيء)ل (مفمذذر ل
محمومو)لجمدلم فمداعلجيلمقرا ل(مح دمح )ل م فمدالرل و لحيضيللمحملمحمذومول
محمارييلمح لي علجيل اولمص ا لار.ل
مالارلط للق يهلمحي لم لمحطمدلمألد يولكرالجيلمحمدي ليارو هل ئضي ال
جئ ف ()11لاأللمجئ المح ل د ل هلمحطمدلمألد يل مو ذ لمحذ لااذملجيذهل
هول ياكال الط دهارلوميدملمحطمدلمألد يلضي ل مرلمحمل شيرءلكأيوة.ل قدل
فك لمجئ ذ الجذيل(محجال ويذ )لق ذملمحشذ ول محفذو المحطف ذي ل مالجفارقيذ ل
محمريا ذ لجذذيل ص ذ هل الافذذهول م ذذف دعلطفريجذذهلمحش ذ ولج ذذفيرنلألطذذهلاجرطذذبل
ح ضميمذ ل ألطذذهلاذذالطرضيذ لطف ذذي ل مجفارقيذ لاذذرول ذذرحاجفاألمح ذ ي ولج ذ ليذذول
اكرطرنلح ش ولجيلجال ويفه.ل كرالذلاالمئللطظويفذهلقذالمح ذرح لمحاأذرحيل مال
مح رح لمحدطي لحي لماللفم يدمنلحهلذليوجلمالمحشرقولضذياليم ذدلهذ ملمح ذرح لي ف ذدل
قالمحضميم لأئ لم مع.لل
قذدلجذودل و ذ لمفلراذرعلمجئ ذ الاذذالادممهذرل فضذ لل لذذرل جلذ لجديذذدةل
جذوقول المحاضركذذرةل ي يذ لجذذيلمالط ذذرال اللياكذال الف صذذنل وطلذذرلودييذ لجذذيل
مفلرلألطلرلفمف نل ط لارليضذركمل ويمذ لمحضكريذ .ل مالهذ المحاضركذرةلقذدل
فطذذفبلشذ مونلفومجيذذديرنل لك ايذذديرنل لا ضايذرنول ايذذملكذذللهذ المألطذ مف.لأذ ل مجذذهل
محفلاذ ل ذذوالمحش ذ وليط ذذهلمح م ذذنولجمذذرللإطذذهليصذذونلمح م ذذنول ليجذذدلحلذذرل
افطف ذرنل اموج ذرنل ه ذ مله ذ لمحف ليذذول وأذذروةلقذذر ففيلمحشذذفم ل محم ذ نلجفلي ذ ل
ا ذذو رنلحئا ذ ومبلمح ذذر فيل فضمذذللمحواذذرلمحجاذذرحيلجذذيلمحذذطف ل ف ذ لق ذذمل
محومض ل محلد ءل ح لله مله لمحامص دل رحف ليو(.)11ل
ماذذرلجذذيلمح ص ذ ولمح ذ مولجي ذذد لماله ذ ملمحاص ذ حلح ذ ليذذودلإاللاص ذ ضرل
يذرول ا طذملم يذو لذل critical illnessلذل قذدلفذ لإضيذرءلمحا طذملمحمذدي لجذيل
قصولمحطلا .ل جدعلدق معلحف يألافل له ملمحاص ح.لضيولمالفد دذلل
محاص ذ حلجذذيلمح لجذذرعلمحاض ي ذ لظذذلل يي ذرنلجذذدلمن.لجرحكفذذبلمحضديأ ذ لمحا ط ط ذ ل
(محطمدلمألد يلجيلقصولمحطلا )لإطارلففجرهللضميمذ لمالاأذللهذ المألاذ ولحذ ل
فكذذالفطذذرقشلجذذيلمذذئللمحمذذوالمح ذذرد لقشذذولماللاذذاالإ ذذرولمح ئض ذ ل جذذال
مألدب.لل
حمدل رولف ولمحافذودةلجذيلمحاذدةل ذيالمح صذولمحكئ ذيكيل قصذولمحطلاذ ل
يالاجرحيالامف فيال اطفص يالط يرنولإ لمضذففظلمحاجذرللمح ذيلضفذملمحمذوال
مح ر ألقشول ارلياكالمالطفوجاهلمحملمح و ي ل ذ( ما ).لمارلارلياكالماليطملل
محملمح و ي ل ذ(محفاييملمحطض )لجر فاولق ملضرللافل لمحافذودةلجذيلمح صذ ول
محكئ يكي ل ميليضيللمحملطشر لمحطضرة.ل حلذ ملظ ذعلك اذ ل(طرقذد)لجذيلقصذول
محطلا لف طيلمحطض لم ل دق ل ك ول(دمو لمحطص صلمألد ي لمحمديا )ل يكذ ال
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محطمذذدلف ذرنلح ذ حكللد مو ذ لاأذذلله ذ المألقاذذرل.ل ظذذلله ذ ملمحطمذذدلا طي ذرنل فضميذذلل
محطص صلل مقردةل طرءل فصضيحلارلف نلاطلر.ل االهطرلم فمد لمالط ذرطي ال
مالصذذذئضي اله ممحطمذذذدلح صذذذنلمحضكذذذ لمحامطذذذألمحامذذذفصل د مو ذذذ لمحطصذذذ صل
محمدياذذ ل ذذ مءلكرطذذعلمحكئ ذذيكي لم لمالطجيذذل.ل اللشذذكلمالاأذذللهذذ ملمحف ذذ ول
ح افذذودةلقذذدلمجذذردلوجذذرللمحذذديالجذذيلامرصذذارفل ولحكذذال ذذردلهذ ملمحطشذذر لفضذ لل
اده .لجل ملكرط ملقدلمقفمد مل والمحضميمذ لأر فذ لضيذولافديذوةل الليضذ للد طلذرل
ذ جلمحا وجذ لمحطمديذ لمحدقيمذ ولجذذلالاأذذللهذ ملمحف جذذهلقذذدلمق ذذملح طمذذدلاجذذرالنل
مرصرنل هول ل ملالليص حلمحطمدلقرائنلجيلمأ ذرعلضميمذ لاضذددةلض ذبول مطاذرل
مج ذومءلحذذهلق مطيطذذهلمحمرص ذ ل ذذهليكفشذذنلمحضميم ذ لد المح ذ دةل لمالضرح ذ لمحذذمل
قذذذريألاذذذرل ومييذذذ لفك ذذذ هلاشذذذو قي لمحضكذذذ .ل حمذذذدل صذذذ حلمحطمذذذدلهذذذ لطف ذذذهل
محاشذذو قي لمحفذذيلففاذذيلمحذذملمحضميم ذ .ل اذذالهطذذرلوجلوجذذرللمحذذديالجيذذهلقذذد منل
جديذذدمنولااذذرل ك ذذبلمحافذذودةلظذئنل ذذجرحيلرن.ل ذذللمالاذذآوميلمالجكذذروليمذذو ال ذذوال
(مح مذذلل محطمذذد)ل ذذافرالافئمافذذرالجذذيلمألقذذللاط ذ لمالطشذذول( ريذذل)لجذذيلمح ذذر ل
1697ل(ا ج ذ لفذذروييلمحطمذذد)ولضي ذ لمص ذ حلمحطمذذدلي طذذيلمحفرصذذللمحاذذرطأل ذذيال
مح ملل محاكرشف لمحاف رحي .ل قذدلمصذ حلهذ ملمحافلذ لجذمءمنل ر ذيرنلجذيل هطيذ ل
ضم لمحفط يولاارلج للمحطمدليفجذر ملمالقفصذرولق ذملد مو ذ لمحطصذ صلمالد يذ ل
محمديا ول م ذف رفلماليفضذوولاذالمحماذ فلح طضذ ل مح ئضذ ولجر ذف قبل(محفذال
مألد ذذي)لم لضذذللاض ذذهلجمييذلرن.ل قذذدلموف ذذعلف ذذكلمحضوكذ ل طا ذ ل مطفشذذرولمحذذو ذل
محطمدي ل شكللقر ول حكل ا طملفمميدلمحفشككل قد لمحأمذ ل رح ذ ل محمذ مطياول
اذذرلف ذذأل حذذكلاذذالف ذذرظ لجذذيلمالهفاذذر ل رح ذ لل مألضر ذذي ل محاشذذرقو.ل جذذيل
مذذئللمحمذذوالمحأذذراالقشذذوولف ذ لفذذدويجيرنلف ذذيألافل ذ لمحطمذذدل ضي ذ ل ص ذ حل
يفااالاشك لمحفل ل محضك ول لل طظوي لمحا وجذ ل محف ذونل و ذوهرلجفذيلمح ذر ل
1762ول مل(ح ودلكيا )ول ه لقرال ك ف طد ولمحملاطحلمحطمدلجيلكفر هل
(قطرصولمحطمد)ولاجرالنل م رنلح اذلل ذرحف مو لاذألق ذ لمحذطف ول مدقذمل ذرقفمممل
مطهلإطارليم ل فو ي لق لجديد.ل
ضيولمالمحارطيرلهيلمحفيلكرطعلالدلمحفضذ العلمحج ويذ لمحفذيل صذر علمحطمذد.ل
كذذرال(هيذذودو)ل للطرقذذدلفاذذودلفارا ذرنلق ذذملاأذذرللمحفم يذذدلمالو ذ لمأل ر ذذيل
محومايلمحملطظوي لقمئطي لح دبل محملامريي لأر ف لح ضكر ولجمذدلوجلهيذودول
محطمدللقا ي لفماصلقر فيولقا ي لفارأذلل مفذيول ذللقا يذ لف مرييذ ل فضذعلذل
قمئطي ذ ولجذذوجال ر ذذفاومولك ذئنلاذذالمحطظويذذرعل محذذطظ ل قا يذذرعلمح ض ذ لقذذال
مألم رء.ل
ك حكلماف كل(ض فيه)ولف اي لهيودوولطظذوةلقذد لمحفماذعل مفلذرولجرحطمذدليجذبل
يذوةل
اليمفصولق ملطمدلمحجارل.ل ي فونل رالطمدالإطارليشكلل صذفرنل دوجذ لك ل
ح كفذذبلمحفذذيلفوكذذعلمأ ذ مونلجيذذهولق ذذملمحذذوض لاذذالمالك ذئنلاذذالهيذذودول ض فيذذهولح ذ ل
يم رلكللو م لارل رحفمرحيدلمحكئ يكي .لضيولمالطظويرفلاذرلاذرلح أذعل ال دعل
األدمذ للمحمذوالمحفر ذألقشذوولمحذملمطفشذرولمحط ذ ي لمحطمديذ ل لمحطمذدلمحذ مفيل
محذ لفج ذدلجذيلف ويذنل(مطذرف للجذومط )لمحشذليولح طمذدل رطذهل(ادذراومعلمحذو ذل
يالمألقارللمح ظيا ).ل
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جذذيلمآلال مفذذهولكذذرال(ميارط يذذللكرطذذع)لقذذدلقذذد لجذذيل(طمذذدلمحضك ذ )لجذذيلمح ذذر ل
1791ولضئنلحاشك لمحطمدلمحاوكمي لمقفونلجيذهل مفيذ لمحضكذ لمحجاذرحيولضيذول
مطهلفوكلاجرالنلك حكلح رحاي له ملمحضك .لجمدلوجالكرطعل لفص ولح طمدل جمذرنل
حا ذذردئلا ذ م ول جم ذرنلحم ذ مطيال لق مقذذد.لاذذأل حذذكولح ذ لي ذذالكأي ذ مونل رألقاذذرلل
محفطي لمحا ج دة.لضيولمالضوك لمحفواللمحفيلقر ل فدشيطلرلقذدل دعلمحذملممدهذرول
محجارحيذذرعلجذذيلج ذذفرعلشذذي يطبل هيجذذلول محذذملمط أذذرللمحطظويذذرعلمألد ي ذ لقطذذدل
شذذي ول آمذذويالقديذذديا.ل قذذدلقاذذدلمألمذ مال(شذ يجل)ل كرطذذرلق ذذملصذ ل أيمذ ل
فيمفهل شي يطبولمحملصيرض لمكأولمحطظويذرعلمحطمديذ لف ميذدمنل فكذرائنلجذيل حذكل
محضيا.ل كرالمألخلمألصذدوول(جويذدويكلشذ يجل)ل(1772ذذل)1829لهذ لمالكأذول
صذذرح ولضيذذولمالمألخلمألك ذذوول( ض ذذعل ي ل ذ )ل(1767ذذذل)1845لهذ لمحذ ل
جذدل كأذولمحصذي لفذوأي مونل رحط ذ لح امروطذ ل ذيالمحكئ ذيكي ل محو ارطفيكيذ .ل الل
ي طذذيلمحطمذذدل رحط ذ لمحذذملجويذذدويكلشذ يجللمح اذذللمحفطذذيلمحفذذود ل مفذذهول ذذللكذذلل
محفذذروييلمحفطذذي.لجكذذللجطذذرالإطاذذرليشذذكللإش ذومق لحكذذللجطذذرالآمذذوول ه ذ لجاي ذذرنل
يشذذك الطظراذذرنلك يذذلرن.لحذذ حكليجذذبلق ذذملمحطرقذذدل الي يذذدل طذذرءاول يذذفا الجيذذهل
يج دلمحمص صذيرعلمحدقيمذ لح كذلولمالهذ مل(محفج ذيد)لهذ لقاذللمحطمذد.لضيذول
مالجويذذذدويكلشذذذ يجلليايذذذمل ظيفذذذ ل مذذذوجلح طمذذذد:لمطلذذذرلمحاطذذذرظوةول محفضذذذويال
محف قأ.لجل لطمدلالليمفصولق ملمحشذوذل الليكذ الاجذودلطمذدلاضذرجظول ذللهذ ل
طمدلاطفبلياأللضرج ممنلحئط أرللمألد يل ر لمالوشردل محفضويا.ل
مارل ض عل ي ل ولجمدلمففللاأل ميهل شكللقر ولضيولمطهل مذ ليآكذدلجذيل
اضراومفهلمح وحيطي لق ملد ولمحفرويي:ل وض لمالمح اللمألد يلال دلحهلماليك ال
قائنلقرياذرنل مفذهولج يطذرلمالط ذدالجذمءمنلجذيل ذ ولجرحطمذدل رحط ذ لح طظويذ ل
محفروييوله لض م لمح صللمح ي ول محطرقدل مفيولضيولمطهلقردولق ملمح ذ يل
االمجللمحا ا قي ل رحف ونلق ملمحفروييل رحوج فلمحملطظوي .ل
أ ل ول( دم لا حو)ل(1779ذل)1829لافل له المح ظيف لمح ي لح طمدل
ضيذ لف صذللمحذمل جلذ لطظذول معلطمقذ لفرويميذ لفراذ .لجفذيلاضراذومفهلمحفذذيل
محمرهذذرلجذذيلمح ذذر ل1816ولفص ذ ولا ذ حولمألدبلقا ي ذ لف وي ذ لق ذذملض ذومول ل
كيذذرالقا ذ .لجرطفمذذدلجويذذدويكلش ذ يجللألطذذهلح ذ ليئضذذظلمال ذذفاوموي لمحكرا ذ ل
ح فمرحيدلمألد ي ل ألطذهلمضذدللمحأطذرءلق ذملطذ فل مضذدلاذالمطذ مفلمحفذاولهذ لمحفذال
محو ارطفيكي.لماله ملمحطمدلمحف جيميلمح ي يلالليمذ للاذأل حذكل ذرحفم يلمحفذر ل
قالإصدمولمألضكر ولجكللقاللجطيلال دلاذالمحضكذ لق يذهل جمذلرنلحا ق ذهل مطذهل
رحط ذ لحذ دبلكذئ.ل كذللقاذللإطاذرلي ذذل لجذيلمحكذلل يذآد ل ذ حكلمحذملف ذذديلل
محكلول محلدنله لمحف جيلل يالمحضك ل محفرويي.ل
كرالمالهفار ل طظوي لمحطمدلجيلمطك فومل جوط رلاييئنلإ ملارلق وال رالهفاذر ل
مفهلجيلمحارطيرلجيل حكلمحضياولج ملمحوض لاالمال(صذا ييللفي ذولك حيويذدج)ل
كرالمالطك يم لمح ضيدلمح ل ح لإحارارنل م ذ رنل ذرحفكولمحطمذد لمألحاذرطيولجلذ لحذ ل
ي لبلجذيلمحضذدي لقذالافل اذهلح طمذد.لحمذدلصذركلك حيويذدجل وطراجذرنل ا ضذرنل
لدنلمحضص للق مل( قومنلأر ف لح طمدلامووةل ر مرنول ا فم ص لاال ي ل
مالط ذذرا)ول طظويذ لمحطمذذدلمحفذذيليذ ضيل لذذرلهذذيلطظويذ ل ذذيك ح جي لففاأذذللجذذيل
األمحا ك لمح م ي ل محمدوةلمحفمي ي لذلimaginationلذلجيلاوف ذ ل ق ذملاذال
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محفليآمعلذلfancyلذل مح مللجذيلاوف ذ ل ق ذملاذالمحضذ م .لضيذول الك حيويذدجل
ح لي ول حكلمحملطظوي لطمدي .ل
مارل(ف ار لكرواليل)ولجمدلف طملجيلامرالفهلمحا كوةلجكوةلمحطمدلمحاف ر نلم ل
محاشروكولافوأ مونلجيل حكل ليذودول مالمذ يالشذ يجلولجلذدنلمحطرقذدولكاذرليمذ لول
(ه لفماصلوآجلمحاآحن)ول يفضف لق يهلماليشلل ويمهلطضذ ل( ويمذ لففكيذول
محشرقوولحكيليوجلقرحاهل يطيهل يض لكارليض ول يضك لق ملمألشذيرءلق ذمل
محطض لمح ليضك ل هلمحشرقول مفهلق يلر).لجمئللقا ي لمال فافرفل اللجطيل
ارول(ففض للق ملطض لارول محملضياولمحملو ر لمح اللمحفطيلم لشرقوا).لضيول
مالمحطظوةلمحمديا لح طمدلف دلأرطي لق مليدل(ارك حي)لمحذ ل صذنلمحطرقذدل وطذهل
(ا ذذكلاذذدجبل رح ذذئذولا ذ حل مذ مطيالمحأ م ذذعلمألد يذ وليفضذذف لق يذذهلماليمذ دل
محاآحذذنلمحذذملمحا قذذألمحصذذضيحلمحجذذديول ذذه).لجمذذدلشذذدنلاذذرك حيل ذذرحضك لق ذذمل
محاآحفيال فصطيفل لاوف يلرن.ل
ففوددله المآلومءلجيلمحطمدلجيلمح اليرعلمحافضدة.لجمدلاجدل(مدضذرولمالال ذ )ل
ظيف لمحطمدول فوددلجيلمقف ذرولمحطمذدلق اذرنل لجطذلرن.لجرحطمذدليف ذبلمحفذال ا طذمل
مالكللامرح لطمدي ليجبلمالفشكللق لجطي ولضيولمطهلق ذ ل ياذرنلألطذهليمذ ل
ق ملمص لل ا ردئ.ل
مارلجيلجوط رولجمدلم ذفاولمحطمذدل(مالصذئضيلم لمحفمذ ياي)لاذدةل ذ للاذال
لاكرالآمولي ملحمدا لمح للمحجيذدل مألمذئللمح ذ يا ل مأل ذ لمأل محيذ ل
ح طظر لمالجفارقي.ل قدلقادل(جومط ملويطيهلد لشرف ويرا)لجذيلامرحذ لشذليوةل
ض للديا ل()1819لمحمل(محفم يلقالمطفمردلمألم رءلمحفرجهل مح للول مالفجرال
محملمحطمدلمحص بلمح ظي لح جارل).لضيذولمطذهلاذأل(جيكفذ ولهيجذ )ل مرصذ لاذأل
ظلذذذذ ولكفر ذذذذهلقذذذذالشك ذذذذ يولفكذذذذو لمالفجذذذذرالطضذذذذ لإدمطذذذذ لمحطمذذذذدلمحفمذذذذ يايل
مالصذذئضي.ل مص ذ حلمحذذوجالمحمذذر ألحاأذذلله ذ ملمحطمذذدلام ذ النلق ط ذرنولجرح موي ذ ل
كيط ط لاأللكيط ط لمح ي ذ ول يفضذف لمحم ذ لل لذرلق ذملمحطضذ لمحذ لهذيلق يذهل
كارلطم للمح ي .ل
ارل( رطعل ن)لجمدلفديولا قفهلق ذولقا ذهلمح يذللاذالمحفصذ ولمحا كذول
مألكأذذول مفي ذ ول مح ذ لكذذرالي ذذدلمحطمذذدلجيذذهلف ي ذ مونل مفي ذرنولمحذذملمحفص ذ ولمألكأذذول
ا اذ قي ل محفوكيذذدلمحافمميذذدلألهايذ لمالط ذئلللاذذالمحأ م ذذعلمح ذذر م .ل قذذدل دعل
ق دفذذهلمحذذملمحذ للمحكئ ذذيكيلمحذذملإقذذردةلمالقف ذذرولح ظيفذ لمحفم يايذ لح طمذذدول
ح ط ذذوةلمح ذ ي ول ذذللح فأ ذذعلمح مريذذد ول(جرحطرقذذدلمحضميمذذيلي ذ للمحجال ذ وول
ي جلهل يوشدا)ول محطرقدل(يص المحفمرحيدل يضفظلمح ل).ل
جيل ممولمحموالمحفر ذألقشذوولف رظاذعلمحلذ ةل ذيالافذرهي لمحطمذدلمحمري ذ ل
رحا ا ذ قي لمح اي ذ ل محافذذرهي لمحفذذيلف ذذدلمحطمذذدلقا ي ذ لف ذ للشمصذذي.ل قذذدل
م علمحافرهي لمحفيلف دلمحطمذدلقا يذ لفم يايذ ل ضرجظذرنلح فمرحيذدل ذرحفومجأل ذوض ل
مطلرل جدعلجيلمطك فوملطر مرنلاآأ مونلجيلشمصل(ارأي لآوط حد).ل
كرال(هي حيعلفيا)لجيلطظويفهل(مح طصوولمح يي ولمحذماا)لم ذوملاذال ذ مل
محملصيرض لطمدل جللطا جلمح لمحا م .ل ح لف دلمالقارللمحفطي لكرج ل معل
قيا ذ لاف ذذر ي .لجل ذ لي ذذوللجياذذرلم ملكذذرالمح اذذللياأذذللطا ذرنلدموج ذرنلقذذر مونول ل
حضظ لفرويميذ ول لو ذل اذ ولم لمالط ذرطي لقراذ ولأذ ليضذر للفوفيذبلمألقاذرلل
14

جمرنلحل ملمحا يرو .يوجلمال لقاللجطيله لدميارنلقئاذ ل لواذملحئط ذرطي ول
لح ا ذ ول لح صذذو.ل اذذالمحم ذذولمقف ذذرولفذذيالقرحا ذرنلمجفارقي ذرنليف راذذللاذذأل
مألقاذذذرللمحفطيذذذ ل صذذذفلرل أذذذريللمجفارقيذذذ .لجلذذذيولاذذذاالاطظ اذذذ ل جكذذذرواول
مئص ل ج هولمحفروييول ه لمفجرالهيج يلجيلمحطلري .ل اال ذيالمف ذرفلفذياول
ضر لل(إايذللهيطيكذرا)ل()1888ل اذأل ذر لق اذيلامف ذنولجرطفمذدلأئأيذ ل
فيال(مح طصوولمح يي ولمحماا)لافائنلق يلرل يك ح جي لمحاآحنل محجال و.ل
مارل(جيوديطرطدل و طيفييو)لمح لف ألفيالجيلدق فهلح اأذرللمح اذيل(محف ذ ول
مح ي ح جيل رحط لح و طيفييو)ولجمدلفطر للطظوي لمحطمدلق ملطض ل كأذولفوكيذ ممنول
إ لوجلمالمحطمدليجبلماليوكملق ملمح اذللمألد ذيل مفذهول ماليايذمل ذيالد مو ذ ل
ي ح جيرل لاالمحفو فلمألموج.لكارلدمجأل
مألدبل مح يوةل مح يك ح جيرل مح
قالمحلدنلمحطلرييلح طمدلمح ليوجل طهلمحفمذ ي ل محفصذطين.ل ايذمل ذيالقا يذ ل
محفمذذذذ ي ل لاذذذذالقا يذذذذرعلمحففاذذذذيللمحشمصذذذذيلمحصذذذذونول لمالط ذذذذرفول ل
مال ذذذفافرف.ل قذذذرلل اذذذ ذلمالمح اذذذللمألد ذذذيل مفذذذهول حذذذي لو ذلمحاآحذذذنل ل
محم في لمالجفارقي وله لا ا فلمحطمد.ل
هطذذركلكرفذذبلمطك يذذم لقطذذيلق ذذملطض ذ لاارأذذلل رحاأذذرللمح اذذيوله ذ ل(ج ذ ال
مديطدف ذ ال ذذيا طدوم)ولضفذذملوجولشذذوال و طفييذذوولمالمحم ذ لمحف لوي ذ ل اذذرل
ففاذذاطهلاذذالمجف ذومال ل ي ذ لضفاي ذ لض ذ للمحص ذ دل مالطليذذروولإطاذذرلفأيذذول
اشذذك لمحطمذذدلجذذيل ضذذدلص ذ وهرولجرحطرقذذدلاللي ذذف يألماليمفصذذولق ذذملمحفذذروييول
يجذذذبلق يذذذهلمالي ف ذذذدلقاذذذرلهذذذ لقذذذر ول قفذذذيول لمحفوكيذذذملق ذذذملمح ئقذذذرعل
محامياذذذ …ل يذذذوجلمالهطذذذركلأئأذذذ ل طاذذذر لاذذذالمحطمذذذرد:لمحمراذذذيول مح ذذذرواول
محاآوخلمح ي يلح فال مألدب.ل
مارل رحط لحج للحيايفوولجرحطمدل رحط لمحملمحطرقدولحي لإالل(جطرنلاال جلل
محفافأل رحكفبل مأومءل فطمي لمط رقهلقطلر).ل محطرقدلحي لقراذيرنل دمطاذرلاضذال
قروئولل ه ليضفرجلمحمل(محفص ولمحاشروك).ل
فمذذد لمحضوكذ لمحجارحيذ لمالطك يميذ لم و ضذذرعلاشذذر ل ولجمذذدلكذذرال(م ذذكرول
مي ذذد)لم ذذدلص ذ فرنلاذذال لكرفذذبلإطك يذذم لآمذذولجذذيلمحذذدق ةلمحذذملمح مفي ذ .لجفذذيل
امرحفذذهل(محطرقذذدلجطرطذذر)ل()1893لقذذدلمحطمذذدلجط ذرنلإ ذذدمقيرنولجرحطمذذدله ذ لشذذكللاذذال
مح يوةلمح مفي ول مح اللمحفطذيلهذ لاجذودلطم ذ لمط ذئللح ا يذ لإ ذدمفلجديذدةلالل
فشفو ل ج دلقئق ل ماض ل ارليف لطمدا.لمارلمحا ا قي لجليلاأرلل مين.ل
حكطذذهليذذوجلك ذ حكلجدحي ذ لمح مفي ذ ل محا ا ذ قي :ل(مالمحطرقذذدلاللي ذذف يألفف ذذيول
شمصذذي ل قاذذللمآلمذذويالإالل فكأيذذنلضذذدةلشمصذذيفه).لهكذ مليفذذوددل مي ذذدل ذذيال
محذذذدق ةلحطمذذذدلقذذذري لق ذذذملمحذذذففضصل محفصذذذ ولمحفذذذرويميول محذذذدق ةلمحاطرقاذذذ ل
ح فص ولمحفرويميولجافل اهلح طمدلإطارلياأللمح ونلمآلمولمألقصذملحاذرل صذلل
محيهلمحفكولجيلمحموالمحفر ألقشو.ل
قدل دمللمحموالمح شو الفص يدمنلجديدمنلح صومقرعل ذيالمحافذرهي لمحويي ذ ل
ح طمدلذلمحفم يايل مح اذيل محفذوويميل مالط ذرقيلجاذئلقذال(مال ذدمقي)لذذلكاذرل
اذذرنل ذذالمح مق ذ ل مألجكذذرولمحجديذذدة.لجمذذدل ذذروعلجذذيلإطك ف ذومل جل ذ لطظذذول
فجوي ي لاطرها لح فطظيولضفمل يالطمردلاأللع.ل .لمحي ع.لجمدلشككلإحي عل
رحجارحيرعل قدلمحطمدلجيلضرح يفهلشذ يلرنل رحشذرقول(محذ ليضذر للدمياذرنلمحذدجرفل
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قالط فلمحش ولمح ليكف ه).ل دم لايذمل ذيالأئأذ ل طاذر لاذالمحطمذدلذلاذرلي ذامل
رحطمذذذدلمحمذذذئلل محذذذ لهذذذ لجذذذيلضميمفذذذهلام ذذذ للا ذذذ بلمح رجيذذذ ول محطمذذذدل
(محفرويمي)ل مألمئقيلمحذ لياأ ذهل ذرطع لذل ذ نول محطمذدل(محصذضيح)ل ل(محطمذدل
محذ ليم ذ ل ذذهلمحشذذرقو)لذذذلجذذلالإحيذ عليفجرهذذللمحطظويذ لم ليط ذذرهرلفارا ذلرن.لإال
مال فأطرءلمح ضيدلمح لي احل هلإحي عله ل و ولمح لي د لفوأيوالطرقدملجيل
م لإحي عل ا مونلضيولقر للح فف يو.ل قدل صنلإحي عل ظيف لمحطمذدلجذيل ذال
مألضيرال وطلرل(ف ايحلمألقارللمحفطي ل فصذضيحلمحذ ل)ول ذلل ضيرطذرنل(مح ذ يل
مح ذر لاذذالمجذللمحفمذ ي لمحصذذضيح)ولضيذول طذذهلوجذذالمحطمذدلمحفف ذذيو ل محفمذ يايل
ق مل ي لضرل.ل(جرحفف يولذلinterpretationلذلإطارلي ذد لحذهلاجذودلشذولال ذدل
اطهوليطفبلممفئجرع.ل محطمدلمحفم يايلاضظ ولم ئقرنلق ملمحطرقد:ل(يفضف لق مل
محطرقذذذدل الاللياذذذرو لمالكذذذومال مالالليصذذذدولمألضكذذذر لمحفذذذيلفمذذذ لل رأل ذذذ ل ل
مألجاذل).لج ظيفذ لمحطرقذذدلهذذيل(اجذودلمحف اذذيح)لذذذلelucidationذذذل(محف اذذيحل
طشذر ليمف ذنلممفئجذرنلقذدلاللياكذالفضديذدالقذالمحفف ذيو)ول(جرحمذروئلهذ لمحذ ل
نليك المحضك لمحصضيحلحطف ه).ل
يطفاذذذيلاطذذذرج لإحيذذذ عول( . .لويفشذذذرودم)لمحذذذملمحاذذذدمج يالقذذذالمحاأذذذرلل
مح اي.لح حكليجذدول اليصذ حلمحطمذدلق اذرنلجديذدمنولماذرلمح ذ لمحذ لي ذفطدلمحيذهل
ويفشرودملجل لق لمحطف .ل قدلم فمد لجيلكفر هل(محطمدلمح اذي)لمحصذردولجذيل
مح ر ل1928ولمحفجويبلمح اي.ل األلقا هله ملاضر ح لحفض يللاصذردول ذ ءل
محمومءةلمحفيليوفك لرلمح ئبلحدجلفطر حل لحطص صلش وي لاجل حذ لمحاذآحفيا.ل
كرالف طيلويفشرودملحطظوي لمح د لماليضريي لقدلقذف لق ذمل ذ هلمحطذرجحلجذيل
محطظولمحملمحطص صل فم يالرل دق لاوهف .ل
ح ذ لي ذذف ألمحطمذذدلمالطك يذذم لماليم ذذصلطف ذذهلاذذاله ذ المحفطرقاذذرعولوض ذ ل
إاكذذرالمح أ ذ ولق ذذملصذذي لاف ذذددةلك ذذدميل.لجفذذووييلمحطمذذدولي ذذد ل كوطذذهل( ذذجلل
ج امليفايمل أ ومعلافرجي .لجرحطمردلمحك رولاللي لا اولمطل لي وق ا).ل
جيلمح اليرعلمحافضدةول األ دمي لمحموالمح شوياولمص حلا ظ لمحطمذدلطمذدلمنل
مجفارقيرنول شا حيرنلق ملطض لياأللطمدمنلح اجفاألمألاويكي.لاأل حكولجمدلدقرل
(هذذذذ.ل.لايطكذذذيا)لمحذذذملصذذذيد لامففذذذ لاذذذالمحكو فشذذذي ل(ط ذذذ لمحذذذمل يطيذذذديف ل
كو فشه).لمالارلج بلايطكيالمحملمحجارحي له لوجالمحطظوةلمح قظي لمحمديا ل
ح طمدلمحافاأ لجيلمقف رولمحطرقدل(شو يلرن)ل ل(جئدلمن).لك حكلح ليجدلايطكيالجيل
طمذذدلمالط ذذرطييالمحجذذددلضيذذولصذذيد لممذذوجلح ط ذ فلمحمذذدي .لك ذ حكلدمجذذأل(ط واذذرال
ج و فو)لقالمحطظذوةلمحمري ذ ل ذرالمحفمذ ي لمحجاذرحيلهذ لطمذدل مئقذيلق ذملطضذ ل
اارألول حكلجيلامرحفهل(ضري لمحطرقد)لجيلمح ر ل.1941ل
جذذوعلاذذألظل ذ ول(محطمذذدلمحجديذذد)لقذذدةلاضذذر العلاذذال جذذللإيجذذردلف ويفذذرعل
دقيم ذ لح ي ذ لمحطمذذد.ل قذذدلقك ذذعله ذ المحاضذذر العل مقذذألمالطم ذذرارعلمح ايم ذ ل
ضفملجيلصف نلمحضوك لمحفيل ايعل ر ل(محطمدلمحجديد)ول هذ لم ذ لممذ لاذال
كفربل(ج الكو ومط ذ )لمحصذردولجذيلمح ذر ل1941ل محذ لفاذاالطمذدمنلال قذرنل
حكللاالع. .لإحي عل . .لويفشرودمل ميد ول يطفوم.لجمدلد بلومط لق مل
محمذذذ لل اذذذو وةلمط ذذذئللمحطمذذذدلاذذذالطظويذذذ ل جارحيذذذرعول وكذذذملق ذذذملمحدذذذوال
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محاوكذذذم لح طمذذذدولمحذذذ لهذذذ لمح اذذذللمألد ذذذيلطف ذذذه.ل(طمذذذدلمحمصذذذريصلمح طي يذذذ ل
ح ش و).ل ي د لفضرحفهلاألكو فشهل يوض ال ماضلرن.ل
يمف نلمف رفل فئا ةلومط لممفئجرنلك يذ مونلا ذه.لجمذدلف ذرءلل(محذيالفيذع)ل
افشذككرنلجياذرلإ ملكذذرالمحطمذدلمألد ذيلماذ مونل مج ذرنول صذللمحذذملطفيجذ لاآدمهذذرلمال
محطمدل(آيللح م ملل قر للح ودلجيلكللآا)ولجل لطا لاف فللق ملمال دمف.ل قدل
مضرللفيعلمحطمدلمحف فيل مأل يلمحملجو فلمحا وج لمألموج.لل
جيلمح ر ل1957لصدولكفربل ذو ك ل يا ذرعلمحاشذفوكل(محطمذدلمألد ذي:ل
فروييلامفصو)لمح ليف حلمحاجرلل ار لميذفئنلاجا قذ لاذالمحاطذرهبول هذ ل
مفجرالف دد ليفطرقال مالفلر لمحشريألح طمردل(محجدد)ل رحد ضارفي ل محشك ي .ل
قذذدلقاذذدلإأطذذرالاذذالطمذذردلمحمذذوالمح شذذوياولهاذذرلو.ب.ل ئكا ذ ول كيطي ذ ل
يوكولمحملف يألاجرللمحطمدلمروجلط رللمألدبلجوصذ حل يذوكلجي ذ جرنليف ذأل
محملطظر ليجاألمحطمدلمألد يل رحفض يللمحطف يل محاروك ي ل ق لدالالعلمألحفذرظل
(ه ذ لج ذ لمون).ل ف طذذملطمذذردل ايوكي ذ الآمذذو ال(جذذدد)لافذذرهي لطمدي ذ لمجفارقي ذ ل
شذذذكللقذذذر ل لفضذذذدأ ملقذذذالا ذذذآ حيرعلمحطرقذذذدلمالجفارقيذذذ ول قطذذذ مل رحماذذذريرل
مألمئقي ل مح ير ي لجيلمألدبلمحضدي .ل
ضيذذذولمال(طذذذ وأو بلجذذذ مو )لجذذذيل(فشذذذويحلمحطمذذذد)ل()1956ل جذذذيلامدافذذذهل
(محلج اي )وليجودلمحطمدلاال ي لقيا لضكاي ول يضر للماليص كلم ذ لشذرا ل
ي جذذدلمألدبلجيلذذرل( ضي ذ لاللي ذ دلاجذذودلف يذذللق ذذملمحضيذذرةلم لمح مقذذأول دمطاذذرل
يضف لمحضيرةل مح مقألااالطظر لاالمح ئقرعلمح فظيذ ).لجرحطمذدول جمذرنلحفذ مو ول
إطاذذرلي اذذحله ذ ملمحطظذذر ول يجذذبل اليذذطجحلجذذيلإقذذردةلصذذيرض لمحصذذئعل ذذيال
وةل محافل .لهك مليفضذ للمحطمذدل
محم لل محا وج ول يالمحفال مح ول يالمأل
ق مليذدلجذ مو لمحذمل كأذولاذالطظويذ لحذ دبولمحذملشذكللاذال شذكرللمحذدياولمحذمل
طظر لشرالولمحملجواي لقرحاي .ل قدل ض الو. .ب.لح ي لصيرض ل حكلضيال
قرللمال(محطمدلاللي دليشكلل مضدمنلاالمحفط المحفكوي لمح ديدةول ذلليصذ حلهذ ل
محف للمحفكو ل وافه).لكارل ص حلمحطرقدل(ط يذرنلي شذولمحكفذرول ف مصذللمح شذولاذأل
مءلجديرنولجل لي يالمالهذ ملمحافلذ لقذدل
محضميم لمحا م ).ل قدلفاااله ملإ و ن
ج ذذعلطلرييذرنلاذذالمالطشذذدرللمحفم يذذد ل ذذرألدبولحذ لي ذذدلطمذذدمنل د يذرنول دمطاذذرل صذ حل
صيد لج في .ل
جوعلقدةلاضر العلجيلمئللمح ط معلمألميوةلح مارءلطلرييرنلق ملمحافل ل
محفم يد لح طمدل صفهلفشميصرل فف يومل فم يار.ل قدل فعله المحاضر العلاال
اصدويالامف فياولفذدج لارلد مجذألاف ريطذ ولضيذولمطلذرلفصذللجذيلمحطلريذ لمحذمل
طفريبلافشر ل ل لافارأ .لجلطذركل النل حيذكلمحطمذردلضيذولمحامفط ذيال فكذوةلمال
محطمدليمذد لمألدبولجيضذر ح الوجذألمحطمذدلمحذملاوف ذ لمحا ذدفلضيذولمحا ذم ل ذطصل
ا ذذياول لاويفذذهل فضديرفذذهول حذ حكلجلذ ليجيذذم الفلشذذي لمحذذطصلق ذذمل لطضذ ل
يآد لمحملإظلرولشمصي لمحطرقد.لحمدلضذر لل(هرو حذدل ذ )لمالي ذيالجذيلقذدةل
كفبلمطهل(حي لهطركلارلياكالف ايفهلفف ي مونولهطركلجم ل ءلفف ذيوول حذ حكل
جذذلالمحطمذذدل اجا ذذهله ذ لطأذذولش ذ و )ول دقذذعل ذ ممال ذ طفرجلمحذذمل(محشذذل ةل
محفطي )ل وجاعلمحفف يو.ل
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مارلمحاضر ح لمحأرطي لوحدرءلمحطمذدولجمذدلمط ذلل لذرلمحاطظذو المحذ يالف اذ مل
اذذالمح ذذرطييال ق اذذرءلدالالعلمألحفذذرظل ذذوالمالط ذذرالإطاذذرلي ذذيشلجذذيل ذذجال
مح د ول مطهلاللف جدلمي لقئق ل يالادح للمح ئا ل شك لرول يالمح د ل مح مقأول
يالمحك ا ل محشيء.لح حكل دق مل وططرلطددللمحا طملق ملطذصلحذي لحذهلا طذمل
ضذدل مفذذهولحذ حكلجذذلالمحضويذ لمحا مذ لجذيلمحفف ذذيول اذذولا ذذوولفاراذلرن.ل قذذدلفذ ل
ضيرطرنلوجالمحفف يول ك طهلا فضيئنل حي لاوض ذلرن.ل قذدلمقفذونل ذالااذال
ق ملفضعلفوأيولجركلديويدمل ضفاي لطفريبله ملمالفجرال محافاأ لجذيلمحفشذككل
محط ذ ي ل محطل ذذفي ول مطفلذذرءلمحطمذذدل محا وج ذ .ل ح ذ لي ذ هبل ذذالمف ذذرفله ذ مل
محو لمحمله المحدوج لاال(محلد )ول لل ملمحملم فكرولجال ئض لجديذديالالل
يفاذذاطرال يذ لإشذذروةلمحذذملمح مقذذألمحمذذروجيولمحذذملم فكذذرولشذذك ي لجديذذدةلاف وجذ ل
فذذوجالمحفف ذذيول محفم ذ ي ل ضج ذ لمطلاذذرلحي ذذرلقا يذذيا.ل فطذذرد ل م ذ لقرا ذ ل
ح دبلفكذ الجذمءمنلالليفجذملاذالطظويذ لمح ئاذرع.ليصذللهذ مالمالفجرهذرالمحذمل
محطفيج لطف لرلق ملص يدلمحاارو ذ ول هذيلإ ذئللمح طذرالح مي ذ لجذيلمحطمذدول
حكلطظ مونلوطكرول ج دل لضوالقصد لجيلمح اللمحفطي.ل
األ حكولجذلالمألجكذرولمح ذر م لق ذملهذ المألجكذروولحذ لف ذد ل جذ دلاذدمج يال
قطلرلجمدلدمجأل(جيومحدلضومن)لجيل(مألدبلاذدلطف ذه)ل()1979لقذالمح ظيفذ ل
محاوج يذ لح ذ دبولقذذالضمريمذذهلمالجفوماذذي ول اذذاطيرنولقذذالمح مق ي ذ .لكاذذرلوكذذمل
ل
(ا و لكويدذو)لجذيلمح ديذدلاذالكفر رفذهول مرصذ لجذيل(طظويذ لمحطمذد)ل()1176ل
ق ذذذملمحمذذذ ةلمحفاأي يذذذ لحذذذ دبل مح ظيفذذذ لمحفم يايذذذ لح طمذذذدلاذذذألفمدياذذذهل ذذذال
محفطرمالعلحآلومءلمحجديدة.ل قذدلاأذلل .د.هيذوشلجذيل(محاصذدمقي لجذيلمحفف ذيو)ل
()1967ل جيل(مهدمنلمحفف يو)ل()1976لمق جلادمجألقالمحطمدلمحا اذ قيل
محمري لق ملمالقفومنل مصدلمحاآحن.لجرح دةلمحذملافلذ لمحطمذدلمحمذدي لقذدلجذرعل
مطلرولضيولمطهلال دلاالمحف لاالمحاشككيالكيفيذ لففضذصلمجفوماذرفهل شذكلل
دقيللإ ملارل ويدلمالي ردل طرءل فهل طف ا.ل
جذذذذيلجوط ذذذذرلمحمذذذذوالمح شذذذذوياول ق ذذذذملمحذذذذوض لاذذذذالمحف ذذذذريالمح ظذذذذي لجذذذذيل
مآليذذدي ح جيرعل مأل مللمحا ا ذ لح طمذذردولجمذذدل وضذذعلمحفشذذكي لطف ذذلرلاذذال
محافذذرهي لمحطمديذ .لجلطذذركلمحفمرحيذذدلمح مئطيذ لح كئ ذذيكييالمحجذذددلمحذ يالمقفطمذ مل
اأذذرالنل ق ذذملح طمذذدلمحفم ذ يايول محفذذيلق ذذولقطلذذرل(فشذذروللا ذ مو )ل رق ذ .ل اذذرل
(وما ذ الجيوطرطذذديم)لمح ذ لياذذعل ص ذ لحذذذ(ع.ل .لإحي ذ ع)ولجمذذدلصذذركلصذذيد ل
قوي ذ لاذذالمحطمذدلمحف ذذفيلمحفذيليفاأذذللهذدجلرلجذذيل(ق ذ لمح جذ دلمحفمي ذذي)ول ل
ف وينلاشك لمح ج د.لجمدلآاالجيوطرطديمل ج دل( طي لفضفي لج ذفي )لح اذلل
محفطيول ج دلكف لاذالمألجكذرولمحفذيليفضذف لق ذملمحطرقذدل اليمذي لمحصذ ل يطلذرل
يالمحف ف لمح را .لضيولمالجيوطرطذديملكذرالق ذملق ذ لفذر ل ذوالمحذ قيلحذي ل
االالارعلمحاآحنول لله لالا لمرص ل رحطرقد.ل
قدلج علمحضوبلمح رحاي لمحأرطي لودةلج للادلكذللمحطظويذرعلمحمري ذ ل ذرحفال
محاجودل محطمدلمحاجذود.لجشذ رولجذرال ذ لل ذروفوول(مألدبلمحا فذم )لمحذ ل وضذهل
جيلكفر هل(ارله لمألدب )لمحصردولجيلمح ر ل1947ولقد لافل ارنلح طمدلمحا فم ل
رحماذذريرلمالجفارقيذ ل مح ير ذذي .لجمذذدلهذذرج ل ذذروفولمحطمذذردلمألكذذردياييالألطلذ ل
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(ممفذذرو مل اليمياذ ملمحصذذئعلاذذألمألشذذيرءلمحايفذ لجمذ )ول محفذذالمحاجذذودلاذومدنل
ح فالمحفروك.لل
اذذذالمحد مو ذذذ ل اكذذذرالمال دللمحطمذذذردلجذذذيلمذذذئللمحطصذذذنلمأل للاذذذالمحمذذذوال
مح شذذويال مقامل ذ لجك ذ مونول ه ذ ل( ذ للجذذرحيو )ولقذذدلآاذذال طظوي ذ لطمدي ذ لففذذيحل
محاجرللح فصللمحفر ل يالمح اللمحفطيل جل لمحمروئل لمحطرقد.لجمدلمقفمدلجذرحيو ل
مال لقاذذللجطذذيله ذ لقاذذللا دذذملمحذذملدوج ذ لمطذذهلالليضف ذ لق ذذمل لا طذذمل
اضددول ح حكلجل ليفيحلمحاجرللحارل ارال( ءلمحفل لمحمئل):ل(حي لهطذركل
ا طملصضيحلأل لطصول الليا كلمحاآحذنل يذ ل ذ لآاذوة).لحذ حكلجذلالمحطرقذدل
يا كلا للمحضوي لجيلقومءةلمحطصلق ذملمحطضذ لمحذ ليذومالقم ذهول حذ حكلجذلال
محضللمحااكاله ل(محطمدلمحمئل).لل
ك حكلجوجلمح قظلجيلجوط رل ضوي لمحفف يولاال(محطمردلمحجدد)لمحذ يالكرطذعل
مهفارارفل لامف ف لجدمنولجلذيلففذ مو ذل ذيالمحفض يذللمحطف ذيل د مو ذ لمأل ذر يول
مح طي ي .ل جيلكرج لمحضرالعولجمدلجردللمحطمردلمحفوط ي المحجددلجذيلمالمح اذلل
محفطذذيلحذذي لقاذئنلا جذ دمنل ضذذدل مفذذهل الليفاذذاالا طذذملاضذذددمنلضفذذمليكفشذذفهل
محطرقذذدل ليص ذ ضهول ذذلله ذ ل طذذرءلقم ذذيلاللياكذذالمحف ذذونلق يذذهلماللاذذالمذذئلل
محطرقذذدلم لمحمذذروئ.ل قذذدلفج ذذملص ذومفلمحافذذرهي لمحطمدي ذ لجذذيل اذذحلص ذ والجذذيل
محض مولمألميولمح لدمول يالويا طدل يكرول و الطدل روع.ل
ماذذرلمحطمذذردلمحجذذددلمآلمذذو اولجومذ ملا قفذرنلا رواذرنلجمذذدلدقذذرلجذ وجل حيذذعل
اأئنلمحملمحاشروك ل ل(محفارأل)لاألمحاآحنولمحمل(مالطفمرللمحا ق يلمحفر لح رح ل
هطيلارلمحملدممللقرح ل هطيلآمو).ل هيلجكوةلقديا لقوجلرلمألم مالشذ يجلل
كو فشهولضيولمطلذرل وضذعل صذفلرلم فكذروملقظياذرولجذيلضذيالمالمحمذ لل ذوال
(م ر ل ج هولمحطمدل و واله لمقفطرصل قذيلاذالق ذلل قذيلآمذو)لقذدلمق ذمل
ه المحفكوةلمط رج لجديدةولهيل(محفارأل)لاأل( قي)لمحكرفبل حي لاألمحطصول
ه لحذي لفاذرأئنلاذأل ذيوفهلمح مفيذ ول ذللهذ ل طيذ لياكذالمح صذ للمحيلذرلق ذول
اجاللكفر رفه.ل
قدلمط للمحوجالمألكأولج وي لح طمدلمحفم يد لجيلمذئللمح ذط معلمألميذوةل
االجركلديويدملمح ليشذرولمحيذهل وطذهلمحجذدلمأل للحئفجذرالمحجديذدلجذيلمحفطظذي ل
مألايوكي.لمالديويدملجيلمأل ر لجي نلحد ل(طضذ )ل طكذول اليكذ الح ذطصل
ي ذ له ي ذ لا ذذفموةول ل لاصذذدول لضري ذ .ل قذذدلمحفمذذعلحديذذهل مق ذ لطيفشذذهل
جو يذذدل هريذذدضولاذذأل ذذالائاذذحلمحدمدمييذ لجفطذذفبلفشذذككي لفراذ ول ذذلل دمقذ مو مونل
مفيرنل رحطل في ولج لي دلح طمدلجيلافل اهلمحفم يد ل ج د.ل
جيلإي رحيرولكرال( طديف لكو فشه)لقدل صللمحملطفريبل دعلاشذر ل لحذ حكول
حكلق للاذدةل ي ذ .لجفذيل ضذدل ميذللكف ذهلطفذمل ذر ل الفكذ المح ا يذرعل
محامف ف لمحفيلف امل(طمدمنل د يلرن)لفشكللا ا قرنلا ضدمنل حهل لا طم.ل
ذذدلا ذ علكو فشذذهولف رح ذعل ص ذ معلافل ذ ايالامف فذذيالح طمذذدولفاأ لاذذرل
ي ا.ل قدلدقرل ضدل ف رفلكو فشهول ه لاروي لجر يطيولمحذمل
محاروك ي ل مأل
ف يألمحطمدلحكيليشاللمأل بل مألط مفلمألد ي .ل قردعلاجا قذ لك يذوةلاذال
محاأمفذذيالمالي ذذرحييالمحذذملف طذذيلافلذ لمحطمذذدل صذذففهلد مو ذ لح ذ حلمحجاذذرحيول
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ح د ذ ل مأل ذ ب.ل جذذيلمح ذذط معلمألميذذوةولفوكذذعلكذذللاذذالمح ج دي ذ ل مح طي يذذ ل
محفوط يفيالآأروهارلمح ماض لجيلإي رحير.ل
جذذيل حارطيذذرلجذذيل ميذذللمحمذذوالمح شذذويالح ذ لفجذذولا رحجذذرعل م ذ لحافذذرهي ل
محطمذذذدولوضذذذ لمالمحفيذذذرومعلمح ذذذريدةلجذذذيلمحدذذذوبلقذذذدلمط ك ذذذعلجذذذيلمحاطرقشذذذرعل
مألحارطيذ .ل جذذيلمذذئللمح ذذط معلمألميذوةولم ذذفم عل(جارحيذذرعل فذذروييلمحف مذذي)ل
محفيلقرلل لرل(هرطملو وعلير )ل ( حفدرط لإيذمو)لمهفاراذرنل م ذ لرن.لجمذدلوكذمل
مالأطذذرالق ذذملالا ذ لمحمذذروئل ق ذذملمحمذذروئلمحاففذذوالجذذيلمألقاذذرلل مفلذذرول ل
محجال ذ ولمحاففذذوالمح ذ لياكذذالمقذذردةلفك يطذذه.لكاذذرلقاذذدملمحذذملف اذذي لفذذروييل
محذ لل محطمذذدولضيذذولمطلاذذرلحذ ليضفو ذذرلمممءلمح قذ فلجذذيلمحط ذ ي لمحاف وجذ ول ل
محو لمحمريلل وال لا قنله لجيدلكرآلموول مالحدجلمحمروئلارلالليضصملاال
ود دلمحف للمحاف ر ي لجيلمهايفلر.ل
مارلو يرلجلطلرلفأيولمهفارارنلك ي مونول حكلألالمحافرهي لمحاف روا لف رواذرنل
ج ذ ويرنلقذذدلصذذيدعلجيلذذرلق ذذملطض ذ لشذذديدلمح ا ذ ذ.لجفذذيلمح ذذر ل1825لف ذ اول
ئن:ل(اللطا ذكلطمذذدلمن..لحذذي لحذديطرلف يذذلل مضذذدل لضفذملكفذذربلطمذذد ل
شذكيالقذذري ل
مضد).لضيولمال حكلمح األارلح ذ لمالفديذولاذألظلذ ولجي ذروي ال ي يط ذكيل
(1811ذ)1848لمح لمضفللمح رض لمحطمدي لمحو ذي لق ذملاذدجلمحمذوالك ذه.ل
شذذذوذل ي يط ذذذكيلافل اذذذهلح طمذذذدلجذذذيل(م ذذذربلضذذذ للمحطمذذذد)ل()1842لجذذذوجال
مح يرطرعلمالقف ر ي لض للمح لل لمحفمذ ي ل جمذرنلحم مقذد.ل قذونلقا يذ لمحطمذدل
وطلرل ش هل رح ض ل مكفشرنلمحم مطيالمح را لحئدومكلجيلمحمص صيرعولجرحطمذدل
ا وجذ لج ذذفي ل يطاذذرلمحفذذالا وجذ لا رشذذوة.لق ذذملصذ يدلمحاارو ذ ولكذذرالمحطمذذدل
محو يلجيلمئلللمحموالمحفر ألقشولطمدمنلآيذدي ح جيرنل مجفارقيذلرن.ل حذ لفظلذول
محافرهي لمالط رقي ل محجارحي لجيلو ذيرلإاللجذيلطلريذ لمحمذوالمحفر ذألقشذو.ل
جفذذيلامرح ذ لض ذ للمحطمذذدلجذذيلمح ذذر ل1917لف ذ اولمحشذذرقولمحواذذم ل(محيك ذذرطدول
ذ ك)لاذذالمالجفمذذرولمحذذملمحف ذذف ولاذذالقذذد ل ج ذ دل(فو ذ لفضذذعلمألقذذدم ).لماذذرل
محشك ي المحو لجمدلوجا ملمحطمدل شكللقر ول دق ملمحملق لفمطيلح دب.لل
اذذرلمحطمذذدلمح ذ جيفيولجمذذدلشذذكللق ذ دةلمحذذملاف ذذرعلمحمذذوالمحفر ذذألقشذذول
محافاأ ذ لجذذيلمح ا ذ ذلمآليذذدي ح جيولجذذيل ح ي ذ لاذذرله ذ لمجفاذذرقيل رحط ذذ ل
ح ديذذبل محطرقذذد.ل قذذدلظذذللمحطمذذدلمحاروك ذذيلهذ لمح ذذريدلجذذيلمالفضذذردلمح ذ جيفي.ل
ه ذ لطمذذدل قظذذيلجذذيلصذذيدفهلمحو ذذاي .لج ظيف ذ لمحطمذذدله ذ لضذذو لمحاروك ذذي ل
يضكذ لق ذذملمألد ذذرءل جمذرنلحاذرليم اذ ال ذذهلجذذيلهذ ملمالفجذذرا.ل فذذوف لمح قظيذ ل
رالجفارقي ول لد مو لمحاجفاألاالاط ذللمقف ذرولمالمحكرفذبلاضكذ لفاراذرنل
وص ذ حهلمالجفارقي ذ ول مطذذهلي ك ذ ول يجذذبل الي ك ذ لمحاجفاذذألمح ذ ليصذذن.ل
جذذيلصذذي لاروك ذذي ل مذذوجلمكأذذولصذذمئنول مرصذ لجذذيلكفر ذذرعلمحطرقذذدلمحلطدذذرو ل
جيذ وجيلح كذذرفشل ف اي ذ المحفوط ذذيلح ذذيرالض حذذداراولوجاذذعلف ذذكلمحصذذيد ل
محا ذ ولجالا ذ لمحطرقذذدلهذذيلفض يذذلل طي ذ لاجفا ذذهل طي ذ لمح ص ذ ولمح ذذر م ول
فف يولمقارللمحاآحفيال فم يالرل جمرنلحا ق هلمحفر لويمي.ل
مالمحطمدلمحاروك يلياأللق دةلمحملمحطمدلمالصئضيولمحذملجذوالقذي ل آومءول
لمحك يوةلح د ح ل محضمبل محاطظارعلمألد ي .لل
لل رحيبلففوالاالمح
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اذذالمالفجرهذذرعلمحطمدي ذ لمحفذذيلارو ذذعلفذذوأي مونل م ذ رنلجذذيلمح ذذرض لمحطمدي ذ ل
محدو ي لمحفيلمكفشففهلافذوموةلط ذ يرنول(محطمذدلمحضذ مو )لمحذ ليمذ لق ذملطظويذ ل
محطرقذذدلمح ذ جييفيل(ايمرييذذلل ذذرمفيا)ل(1895ذ ذ)1975ل مالج ذومءمعلمحاطلجي ذ ل
له ملمحط فلاذال
محفيلدقرلمحيلرلجيلد مو لمحو مي .ل كرال رمفيالقدل األ
محطمدلجيلمح م دلمحأئأ لمأل حملااله ملمحموالضيول المطفشروالاالمذئللمح دذ ل
مالطج يميذذذ لحذذذ ليضذذذد لماللجذذذيلمحأارطيطيذذذرع.ل يذذذوجل ذذذرمفيالمالمح اذذذللمألد ذذذيل
محو ميذذذيلمرصذذذ لإ ذذذرولفففرقذذذللجيذذذهلاجا قذذذ لاذذذالمألصذذذ معل لمحم ر ذذذرعل
محاف ددةولإ لففضذر ولافذوأوةل امف ذنلمحمذ جلمالجفارقيذ لاذال مذرعل اصذرححل
جي يذ ل ضيوهذذر.لكاذذرلمالكذذللفديذذولطضذ لم لدالحذذيلجياذذرلي ذذولقطذذهول ذ مءلجذذيل
محضيرةلمحي اي ل لجيلمألدبولي دلمحملمح ئق ل ذيالمحافضذد ل ا ذفا يهولمحذمل
ارليف ق هلمحافضد لاالود دلج لول ارلفوأول هلاالامذ العل ذر م .ل جذيلهذ مل
ممفئنل ماحلقارلفآكدالف جلرعلطمدي ل موجلكرحفم يالاأئنلمح ليآكدلمال
محدالحذ ل محفشذذكيللمح دذ لقا اذرنلطرفجذذرالقذذالق ماذذلل(حد يذ ل ضيوهذذر)لاللقذذدوةل
حئط رالق يلر.لج طدل رمفيالففم لمالومدةلمحفودي لجيلإ ذرولمحضيذرةلمالجفارقيذ ل
حلرلد مونللضر ذارنلجذيلمطفذرجلمحم ذربلمألد ذيل ضيذولمألد ذيلق ذملمح ذ مء.ل حمذدل
م ذذذفادل ذذذ لطظويفذذذهلاذذذالد مو ذذذرفهلجذذذيلمحو ميذذذ لمرصذذذ لاذذذرل طفجذذذهلمحكرف ذذذرال
محو يرال(ف ح ف )ل (د ف يف كي).ل
ل
*ل
*للل
*للل
يم ذ دله ذ ملمال ذذف ومالحافذذرهي لمحطمذذدلمحامف ف ذ لق ذذولمحفذذروييولمحذذملطفيج ذ ل
اف ق ول هيلمال(محطمد)له ل رحاذو وةلافلذ لافطذرمفلق يذهول مطذهلقذدلظلذوعل
جيلمئللمحموطيالمألميويالصيرضرعلقدةلح ف ويفذرعلمحااكطذ لاذاالااذرايال
اف ريط ل معل ضومالامف ف ل جيل دمالامف ف .لضيذولمالمحا ذريللمحا و ضذ ل
قر ذذ لح ضصذذولجذذيلقذذددلاضذذد دلجذذدلمن.لجرحصذذومفل ذذيالمحامذذريي لمحا اذذ قي ل
محامذذريي لمح مفي ذ له ذ لمحص ذومفلمأل ر ذذي.ل جذذيلمح قذذعلمح ذ لظذذللجيذذهلمحطمذذدل
محفمذ يايلمحضكاذذيل ذذريدمنلد الاطذذرمفلضفذذملمحطصذذنلمحأذذرطيلاذذالمحمذذوالمحأذذراال
قشذذوولجذذلالف ذ ولمحطمذذدلاط ذ لمح ذذر ل1761لاللياكذذال لي صذذنل وطذذهلاجذذودل
ف رقذذذبلجذذذيلمحافذذذرهي لمحفذذذيلياكذذذالو لذذذرل اذذذ ذل رحااذذذرايالمالجفارقيذذذ ل
مح ير ذي ل لضفذملمألد يذ .لجلطذركولكاذذرلي ذد ولضذوبلشذ مءل ذيالمالفجرهذذرعل
محويي ذ لذلمحفم يايذ لمحضكايذ ولمحشمصذي ولمح ايذ ولمحفرويميذ لذل هذ لفذوم لحذ ل
يكالقدلهد لجيل ممول يطيرعله ملمحموا(.)12ل

ل
النقد األدبي العربي  :نظرة تاريخية..

ح لفوم لك ا لطمدلا طرهرلمالصئضيلماللاط لمح صولمح ر يول اذرلق ذلل حذكل
جكرطذذعلف ذذف الل ا طذذملمح ذ ل مال ذذفلجراول م ذذفمدالرلمحصذذيروج لجذذيلفاييذذمل
محصضيحلاالمحممينلجيلمحدومه ل محدطرطيوول اطل لم ف روهرلمح رضأ الحيدح مل لرل
ق ملمحا ك لمحفيلي ف ي ال لرلا وج لمحجيدل محود ءلاالمحطص صولجرح اذلل
مألد ذذيلم اله ذ لا ا ذ فلمحطمذذدلمألد ذذي(.)13ل قذذدلكذذرالمحش ذ ولا ا ذ فلمح اذذلل
محطمد لاطذ لقوجذعلحذهلاظذرهولجذيلمح صذولمحجذره يلجرحطمذدلمالد ذيلقطذدلمح ذوبل
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م فد ل طمدلمحش ولقطدارلكرطعلمحم لمحضاومءلفاوبلح طر د لمح يرطيلجذيل ذ لل
قكرظلحيضك لجيلرل يالمحش ومءول كرالمحش ولقطدي له لمحص وةلمح ضيدةلحئدبل
فموي رنول لل كرالش مونلاالط فل مضدلهذ لمحذ لي ذايهلمحدو يذ المالال( رحشذ ول
محدطريي)ل لش ولمحمصذريدل محام قذرعل حذكلالالمحشذ ولمح و ذيلمحفصذيحلحذ ل
ي ذذونلمحائض ذ لكاذذرلمطذذهلح ذ لي ذذونلمحشذ ولمحفاأي ذذي.ل حاذذرلكذذرالمحش ذ ولمح و ذذيل
محمذذذدي لفمذذذ ل ضدفذذذهلق ذذذملمح يذذذعلمكأذذذولااذذذرلفمذذذ لق ذذذملمحمصذذذيدةلمحا ضذذذدةل
محافجرط ذ ولجمذذدلكذذرالاذذالمح ي ذذيلماليطشذذولمحطمذذدلجميي ذرنلقريا ذرنلق ذذملمح يذذعل
مح مضد.ل مارلمحطأولج ليظلولمالهفاذر ل طمذدالمالل ذدلطذم للمحمذوآالمحكذوي لمحذ ل
ي دلمو فل ام ل أولمد يلطأو لجيلمح د لمح و ي (.)14لل
حمذدلجذدعلجياذرل ذذدلق ماذللضوكذعل مقذألمحطمذذدلمح و ذيلالل ذيارلجذيلمحمذذوال
محأرحذ لمحلجذذو ول قذذدل ذذل لجيذذهلطذذر لامف فذ لمحاشذذروبل مالفجرهذذرع:لج رحجذذهل
جميهلاضد ل(م القفي لذل)276ل جي نل(محفر مو يلذل)339ل كرفذبلافف ذنل
(قدماذ لذل)321ل حدذ ل مو يذ ل(أ ذب لذل)291ل شذرقومال(م ذالمحا فذم لذل296ل
م ذال ر ذذر لذل.)322ل ممذذفئنلهذ المالفجرهذرعل محاشذذروبليضذددلحطذذرلمهايذ ل
محجل دلمحفيلف جوعل محاطر ألمحفيلمادعلمحطمدلمح و يلمحاطظ ل ارلجيهلاالاذ مدل
مجكرو.ل
مح ذ ل ذذرقدلق ذذملف ذ ولضوك ذ لمحطمذذدلجذذيله ذ ملمحمذذواله ذ ل ي ذ لمحف ذ ول
محش ذ و لمح ذ لضذذد لجذذيلمحمذذوالمح ذذر لل قص ذ ولمحاضذذر العلمحطمدي ذ لمحمديا ذ ل
ضا الم لرل ف نلمالضكر ل ممفممحلرلكارلفاأ علجذيل مذرعلم ذال ذئ ول
جذذيلفم ذذنلمحاصذ حلمحطمذذد لقذذالا ذذريوةلمحفيذذرومعلمحفذذيلجذذدعلاذذال ذذد.لمال
كئ لقدما لجيلامدا ل(طمدلمحش و)لحي ضيل شيءلاالف كلمحذد مجألضذياليمذ لل
مالمحطر لق ذهلقطذ مل ذواولمح ذو ال محذ مال اذولمحمذ مجيل محامذر أل محدويذبل
محطض ذ ل محا ذذرطيلمحذذدمللق يلذذرلمحش ذ و:ل( ح ذ لمجذذدلمضذذدمنل اذذألجذذيلطمذذدلمحش ذ ول
فم ذذيصلجيذذدالاذذالودييذذهلكفر ذرنول كذذرالمحكذذئ لقطذذد لجذذيله ذ ملمحم ذ ل حذذمل
رحش ولاال ريولمالق ر لمحا د دة).ل قدليك القدما لافوأومل رحأمرج لمحي طرطيذ ل
قدليك الجيلمالص للمحفيل ا لرل م ذرءل يطذ ل حكذالهذ ملالليطفذيلمض ر ذهل
وطهلكرالياأل(ق الرن)لجديدمنلذلمالصحلمحف يولذل االكرالياألق ارنلجئ دلحهل
اذذذالماليماذذذألمالشذذذيرءلحمذذذ مطيال حذذذكلمح ذذذ ل ماليكذذذ الأذذذري مونلق ذذذملمالضكذذذر ل
محف قي لمحمرحص ل مالضكر لمحف اياي لمحا وج .ل
ي ذد لمالمحجذرضظلهذ لمحذ لالذدلذلجذيلد ولا كذولذلحلذ ملمحشذ ول مصذ ول
ضوك لمحطمدلمح ر م ل كراله لم للكرفبلجو ءلجذيلمحلجذ لق ذملاذالي مم حذ ال
طمدلمحش ول ه لافم ف الجيل ي ل ري ل ول يفااالو لمحجذرضظلمالمحاذوءل
قذذدليكذذذ ال مو يذذ لم لقرحاذذذرنلحد يذذرنلم لطض يذذذرنلماللمالهذذ ملمالفجذذذرالم ل مكليضذذذددل
طظوفهلمحملمحش ول ي جذمالقذالماليكذ الطرقذدمنل مقذ .ليمذ للمحجذرضظ:ل( حذ لمول
ضري لمحطض ييالماللكللش ولجيهلمقومبول ح لمولضري لو مةلمالش رولماللكللش ول
جيهلضويبلم لا طملص بليضفذرجلمحذملمال ذفمومجول حذ لمولضريذ لو مةلمالم ذرول
ماللكللش ولجيهلمحشرهدل محاألول ويعلقرافل لذلجمدل رحعلاشذرهدفيلحلذ لذلالل
يمف الق ملمالحفرظلمحافميوةل محا رطيلمحاطفم ل ق ملمالحفرظلمح ل محامروجل
مح ل ل محدي رج لمحكويا ل ق ملمح ألمحافاكال ق ملمح ذ كلمحجيذدل ق ذملكذلل
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كذذئ لحذذهلاذذرءل و طذذلل ق ذذملمحا ذذرطيلمحفذذيلمالصذذروعلجذذيلمحصذذد ولقاوفلذذر).ل
(مح يذرال محف يذيا).ل قذدلكذردلو لمحجذذرضظلهذ ملماليصذ حل( أيمذ )لمحطمذدلمحجديذذدل
ألطه:ل
1ذلمظلولقي بلمحطمردلمحمدارءل محطمدلمح لي مم ح طه.ل
2ذلقددلمحاجرالعلمحفيليجبلماليوفردهرلمحطمدلمحجديد.ل
3ذلمق ملومي لمحطمدلح كفربل محش ومء.ل
هك ملكراولم لمص حلمحطمدلجيلمحموالمحأرحذ لاذالطصذيبلمحكفذربل محشذ ومءول
كرالطصيبل(محكفرب)لجيهلمظلوول ه الضميم ليجبللمالطمنلقطدهرلافوا ياول
جذذلالج ذذو علمحفيذذرولمحكفذذر يلمحذ لم مذذهلمحجذذرضظول قيذذر لمحكفذذربل اذذألضذذد دل
ح طمدلمك بلمحطظوي لمحش وي لم ر ذرنلطأويذرنول لج ذللمحا طذملمحشذ و لامصذ مونل
ق ملم ر لاالمحا طملمحطأو ولج لففايملمص للمال ذدمفلمحفطذيلجذيلمحشذ ولمالل
اظرهول ضي .ل مافدله ملمحو لمحملشرقولاأللم ال ر رلجل مل ذهليففذوال
مالمحمصذذيدةلجذذيل هذذالمحشذذرقولص ذ وةلطأوي ذ ليا ذ لرل ذذدلمالفكفاذذللطأ ذ مونلجذذيل
ط ذذرللمحذذ مال محمرجيذذ .ليمذذ للم ذذال ر ذذر:ل(جذذو ملمومدلمحشذذرقول طذذرءلقصذذيدةل
امالمحا طملمح ليويذدل طذرءلمحشذ ولق يذهلجذيلجكذوالطأذ مونل مقذدلحذهلاذرلي ذهل
ميذذرالاذذالمالحفذذرظلمحفذذيلف ر مذذهل محمذ مجيلمحفذذيلف مجمذذهل محذ مالمحذ لي ذ لحذذهل
محم للق يه…)ل(قيرولمحش و).ل يم للميالرن:ل( ي كلاطلرجلمصضربلمحو ريلل
جذذيل ئضذذرفل ل فصذذوجل لجذذيلاكرف ذذرفل لجذذلالح ش ذ ولجص ذ النلكفص ذ للمحو ذذريل)ل
(قيذرولمحشذ و).ل هذ ملي طذذيلمالمحمصذيدةلحي ذعلماللو ذرح لذلم لو اذرلم ذ لذل
اص ض لجيلقرحبلادريو.ل قدلح عله المحطظوي لد مونلم ي مونلجيلفكيينل ي ل
محش ول ومعل و ممنل ماضرنلحدجلم ذالمحو اذيل ظ ذعلفف ذللج لذرلجذيلمحافلذ ل
مح ئضيلمح ذر لكاذرلهذيلمحضذرللحذدجلم ذيلهذئللمح ذكو ول حكطلذرلحذ لفاذولد ال
ف ذذرآلول كذذرالمال قذذنلقطذذدهرل ذذالمحطمذذردلجذذيلمحمذذوالمح مو ذذألا ضذذيالق ذذمل
اذذو وةلمحففوقذذ ل ذذيالمحذذطظ ل محطأذذولجمذذرللم ذذ ل ذذ يارالمحاط مذذيلجذذيلمحففوقذذ ل
يطلار:ل(محطظ لمدللق ملمح ي لالالمحطظ لاالضيملمحفوكيبول محطأولمدللق ذمل
مح مذذللالالمحطأذذولاذذالضيذذملمح ذذر .ل مطاذذرلفم طذذرلمحاطظ ذ ل ذذوكأولااذذرلفم طذذرل
محاطأ ذ ولالطذذرلح ي ذ لمكأذذولاطذذرلح مذذلول مح ذ مالا ش ذ للح ي ذ ل محض ذ …ل
مح مللي بلمحا طملج حكلالضظلح فظلقطدال مالكرالافش قرنلا شذ قلرن…ل اذأل
هذذذ ملجفذذذيلمحطأذذذولظذذذللاذذذالمحذذذطظ ل جذذذيلمحذذذطظ لظذذذللاذذذالمحطأذذذو)ل(محامر ذذذرع)ل
ااا الق للمحاط ميلمالمحطظ لفوكي يلجذيلشذك هلمح ذر ل مالمحطأذول لشذكلل
ذذي ول مالمحذذطظ لف ذذفدقيهلمح ي ذ ل يطاذذرلمحطأذذولم ذذفجر لقم يذ ول م ملجلاطذذرل
االحفظ ل(مح ي )لذلجيله ملمحامر لذلاجا ق لمح م نل مالضر ي لف ذيالحطذرل
محمل لادجلطجحلم ل يارالمحاط ميلجيلك ولط ذرللمحطظويذ لمحطأويذ لمحفذيل
م ف حعلق ملم هرالمهللمحموالمحأرحذ .ل حذ ليكفذنلم ذ ل ذ يارال ذرحفاييمل ذيال
محش ول محطأول للكراليوجلمطهلال دلاالمحفاييمل يالاو بلمحطأولطف ذهلجلطذركل
ئض ذ لمحم ر ذ ل ئض ذ لمحطأذذول ئض ذ لمحاأذذلل ئض ذ لمح مذذلل ئض ذ لمح ديل ذ ل
ئض لمحفو يلل(مالافرفل محاآمط ).ل
حمدلقوالم لضيذرالمحف ضيذد لف ايذ لم ذيل ذ يارالآلومءل ذالمحطذرظويال
جيلمحطأول محش ولاالوجرللمحموالمح مو أول قدلضراعلآومآه لض للما ولمروجذ ل
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قال ي له يالمحفطيال ف مذعل وشذيرءلقواذي ل م ذفدقعلجذيلمحجذدللوكذريمل
ممئقي ل حكاله المح قف لطف لرلفدللق ملمالمحاشك لشد علي اي لكأيذ مونلاذال
مال هرا.ل(مالافرفل محاآمط ).ل
قذذدلطجذذدلاذذالم ذ ربل حذذكلمح ذ قيلمحجدي ذدل وهاي ذ لمحطمذذدلقذذرائنلآمذذوله ذ ل
محأمرجرعلمالجط ي ل مرص لمحأمرج لمحي طرطي ول االمحفمصيولمحامللمالطمنلقطدل
جرطذبل مضذدلاذذالمأذولف ذذكلمحأمرجذ لجطمذ للمالهذ ملمحطرقذذدلم ل مكلافذوأول رحأمرجذ ل
محي طرطي ولكارلطف للح لدو طرلطمدلمحفر مو يلم لقدما ول ايمطرلحذدجلمال للاطلاذرل
مأذذذوملحكفذذذربلمحشذذذ ول( ي يمذذذر)ل ايمطذذذرلحذذذدجلمحأذذذرطيلم ذذذف رط لقراذذذ ل رالصذذذ لل
محاط ميذذذ ل طظويفذذذيلمجئ ذذذ ال مو ذذذ لجذذذيلمحفاذذذي ل ذذذالمحفشذذذر هلجذذذيل
محاصذ حلمح ئضذذي.لضيذذولمالهذ ملحذذي لهذ لكذذللاذذرلهطرحذذكولجذذلالف ذ ولصذ وةل
محطمدلق مليدلم القفي ل م ال ر رل م المحا فمل أ بلمطارلضد لفضعلفوأيول
ط ذ فلاذذال(محامر ا ذ )لح اذذآأومعلمالجط ي ذ ل مالكففذذرءل ف جيذذهلمح صذذولمحطرج ذ لمحذذمل
محش ولمح و يولألال حكلمحش ولجيلطظولمصضر هلكرالوجي رنل كرالاففودمنول اال
أذ لجلطذذهلكذذراليضفذذرجلمحذذملق مقذذدلطمديذ لا ذذفم .لجوصذ حلحمماذرنلق ذذملمحطمذذردلمال
ي جد ملف كلمحم مقذدل مالي م هذرلق ذملمحشذ و.ل كذرالحداذ المآلومءلمحاطم حذ ل
قذذالمحأمرجذذرعلمالجط ي ذ لمأذذوالمحم ذ لجذذيله ذ المحطرضي ذ ولجاذذرلطظذذالمالمضذذدمنلاذذال
م حيكلمحطمردلكذراليفلذ لاذرلي طيذهلمحفذر مو يل م حذه:ل( ي ذوالحطذرلقطذدلم ذفارقطرل
مالقر يللمحش وي لقالمحفميللمح ليمألجيلمطف طرلش يهل ارلي والقطدلطظوطرل
محملمحشيءلمح ليش هلارلط رنولجلططرلاال رقفطرليميذللحطذرلجذيل حذكلمحشذيءل
مطهلاارلي رنولجفطفولمطف طرلاطهلجفجفط هول مالفيمطرلمطهلحي لجيلمحضميم لكارل
ميللحطر)ل(مضصرءلمح ).ل طض بله ملمحم للفضذ ي مونلحمذ للمو ذ :ل( محطذر ل
يجد الح ةلجيلمحاضركرةل فآيذدلمحفجو ذ لصذدللهذ المحا ذوح ولجمذدلفمذألمقيططذرل
ق ملمشيرءليآحاطرلمالطومهرلكجأ لمحا فمل مشكرللمض لمحضي مطرعل مشدهرلمأروةل
ح فمممل األ حكلجطضالط ولضيالطومهرلاضكي لضكري لصردق لجيلمحفذا)ل(كفذربل
محش ذ و).ل اذذرلكذذرالح طذذر لي اي ذ لماليفص ذ و ملضميم ذ لاذذرليم حذذهلمحفذذر مو يلألال
اضا الفذذهلضيذذول ماذذض لجذذيلمطف ذذل ول حكذذاله ذ ملمحدا ذ الدج ل ذ لدج ذلرنلمحذذمل
فطشذي لقذ ةلمحضذد لحي صذو مل وطف ذل لاذرلجذرفل لم صذروالقذال ويذللمحاذآأومعل
محدوي ذ .ل قذذدلفئقذذيلمالأذذولماليجذذر يلح أمرجذذرعلمالجط ي ذ لجذذيلطفريجذذهلاذذألق ذ ةل
محضد لمحفود لمحا فملولجرحأمرج لمحاط مي لهيلمحفيلهذدعلقدماذ لمحذملمالضذدل
محش ذ ول ذذرحكئ لمحا ذ م المحامفذذملضذذدلطذذرقصلج ذممدلجيذذهل(مح ذدمللق ذذملمحا طذذم).ل
مح صذذيوةلمحطمدي ذ لمحا ذذفم لهذذيلمحفذذيلج ذذعليضيذذمل ذذالق ذذيلمحاذذطج ليم ذ ل:ل
(حي لكللاالقمدل مطرل مرجي لجمدلقرللش مونولمحش ولم دلاال حكلاوماذرل مقذمل
مطفظراذذر)ل(محا شذذح).ل ه ذ المح صذذيوةلطف ذذلرلهذذيلمحفذذيلج ذذعليضيذذمل ذذالق ذذيل
محاطج لطف هليوجلمالمحا ممط ل يالمح ر ل مح فر يل ر ذ لم لهذيلا ممطذ ل ذيال
اف رقديالحف ريطلارلجيلمحا هبلمحش و ل(محا شح).لل
قذذذدلقذذذوالمحاأمفذذذ ال رحأمرجذذذرعلمالضويميذذذ لمحذذذملمالالاذذذ لمحشذذذ ولهذذذيل
(مال ففممملح ف ل)ل االمجلل حكلصروعلمالقر يللمحش وي لفجالل فميال ففم .ل
(مضصرءلمح ).ل ي د لمالقدما لمدموله المحفكوةلجيل هطهل و ذ ل يطلذرل ذيال
جكوةل(محد )لجيلمحش ولجمرل:ل(مالمحد ذ لقطذد لمجذ دلمحاذ ه يال هذ لاذرل هذبل
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محيهلمهللمحفل ل رحش ول محش ومءلقديارنل قدل دطيلقال ال لمطذهلقذرللمض ذال
محشذ ولمك ذذهول كذ مليذذوجلجئ ذذف لمحي طذذرطييالجذذيلمحشذ ولق ذذملاذ هبلحدذذفل ).ل
(طمذذدلمحشذ و)ل قذذال ويذذللمحضذذد ل صذذللم ذذال ر ذذرلمحذذملجكذذوةلشذ يل ل فكذذوةل
(مال ففممملح ف ل)لضيالقرل:ل( حي علفم لمالش رولاالماليمفصلجيلرلمشذيرءل
هيلقرياذ لجذيلمحطفذ ل مح مذ لولجيض ذالمح ذروةلقطلذرل مظلذرولاذرليكاذالجذيل
محااريولاطلرلجي فلبلمح راألحارليودلق يهلاارلقدلقوجذهل ذهل ق ذهلجلاذه)ل
(قيرولمحش و)ل لمالم ال ر ذرلحذ ليكفذنل فكذوةلمال ذففممملح ف ذلل مطاذرلفط ذهل
محمل(محاشروك )ل يالمحشرقول محاف مي.ل
ه ذ مل ذذالاذذالمح ماذذللمحفذذيلمأذذوعلجذذيل حذذكلمحطمذذدول حل ذ ملطذذوجلمالمقذذردةل
محطظولجيلفروييلمحطمدل فاكططرلاالوآي لمالشيرءلجذيلقيالذرلمحصذضيض ل ذرحطظول
حف ولمحماال فديذولمحأمرجذرعول ذفجط طرلمالم ذرءلمحفذيل قذألجيلذرلاذالفصذد مل
ح افل ارعلمحطمدي ل ويم ل ضي .ل
حطومذ لذلاذأئن لذلف ذكلمحأذ وةلمحفذيل مجلطذرل لذرلجذيلا ذألهذ ملمحمذوالف ويذنل
مالقدايالح ش وولحمدلضاللق يهلمحأريو الضا لش مءلد الماليف ط ملمحملمال
مالقذذذدايالمطف ذذذذل لكذذذذرط ملي وجذذذذ القصذذذذ ول حذذذذكلمحف ويذذذذنل مطلذذذذ لحذذذذ ليك طذذذذ مل
يفص و طهلجرا رنلح ي لمحش و.ل قدلدحعلق ح لم المحاطج لذلجيارلفمد لذلق ذمل
ه ذ ملطف ذذه.ل اذذألمح ما ذ الجذذيلا ذذأله ذ ملمحمذذوالف ويفذذرعلكأيذذوةلح ش ذ ول
الرليطظولمحملضريفهل الرلمحذملقذ ةلفذوأيوال حكذالاللطض ذبلهذ المحضذد دل
جاي رنلفطج لاالطمدلي جهلمحمل ي فلرول كللضذدلقذدليكذ القرصذ مونلاأيذ مونلح طمذدل
م ملممف فعلم ميرلمحطظو.ل
حطوم لجكوةلمموجلهيلجكوةل(مح ضذدة)لمحفذيليذوجلمحاضذدأ المالمحطمذدلمحمذدي ل
قدل ملل لر.ل حكطرلح لما طرلمحطظولح جدطرلمال ضدةلمحا طملماولهر لقطدلمحطمذردل
محمدارء..لط لمطل لكرط مليو المحمصيدةلاجرالنلحا اذ قرعلقذدةل حكذطل لكذرط مل
ي فطكو المالمئلل ضدةلمحا طمل فئض لمجمميهولجمذدلقذربلمضذده لشذ ولآمذول
ألطهلليم للمح يعل م ذالقاذهل(قيذ المألم ذرو)ل لمالمحصذ ل ذيال يرفذهلضيذول
أيم .ل قرللم ال ر ذرلجذيل صذنل طذرءلمحشذ و:ل( يط دذيلح شذرقولماليفواذلل
فوحينلش وال فط يللم يرفهل يمنلق ذملض ذالفجر وهذرلم لق ضذهلجذيئي ل يطلذرل
حفطفظ لحهلا رطيلرل يفصللكئاهلجيلرل الليج لل ذيالاذرلقذدلم فذدمل صذفهل ذيال
فاراهلجصئلاالضش لحي لاالجط لارله لجيه…ل مض المحش ولاذرليطذفظ ل
محم للجيهلمطفظرارنليط لل هلم حذهلاذألممذوالق ذملاذرليط ذمهلقري ذه…ليجذبلمال
فك ذ المحمصذذيدةلك لذذرلكك ا ذ ل مضذذدةلجذذيلمشذذف رالم حلذذرل لموهذذرلط ذذجرنل ض ذذطرنل
جصرض ل جممح لمحفذرظل دقذ لا ذرال صذ مبلفذوحين)ل(قيذرولمحشذ و).ل كذللهذ مل
محضرذلق ملمحفضر لمالجممءل فطر لرل حكله لارلجلاذهلمحطمذردلي ايذ لاذالماذول
مح ضذذدةول ح ذذطرلط ذذبلاذذالم حيذذكلمحطمذذردلماليفضذذدأ ملقذذالمح ضذذدةلمحشذ وي لم ل
مح ا ذ ي ل ه ذ لا جل ذ ال ذذرح ونلمح ذذريدلمحذذملمالمحمصذذيدةلفضف ذ لقذذددمنلاذذال
محا ا قرعليف لمالطفمرللاالمضدهرلمحملمآلمولجيلفم صلجايل.ل
كذ حكل هذذبلمحاضذذدأ المحذملم ذذفطكرولقاذ دلمحشذ وول قاذ دلمحشذ ولاضر حذ ل
اليجذردلطظويذ لك ذذوجلجذذيلمحشذ ولمح و ذذي.ل اضذذالهذ المحاضر حذ لااذذرلي ذذفضلل
محفمديوولضيولمالمف رفلهذ المحطظويذ لاللي ذ لاذالمحم ذوول هذ لماذوليجذبلمال
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ط ل ه.لماللمالطظوي لف ف يألمالفك ال(ام ح )ل مضدةليطذدوجلفضفلذرلمحشذ ول
مح د ل محضاو ل يطا لجيلظ لرلمحش ولمح و ل شذ ولم ذيلفاذر ل مح ضفذو ل
محافط يل م المحو ايل محا ذو ل ضيذوه لذلمالاأذللف ذكلمحطظويذ لاللي ذف يألمال
يضجذذولمح ويذذللمح م ذذألماذذر لمحشذذ ولمح و ذذيل ذذللمحضذذللمالط ذذدلف ذذكلمحطظويذذ ل
(ضكالرن)لجافرالمحج مطبليومدل هلمحشا لل الليومدل هلمحفمييدلمحصرو ل محفضديد.ل
جل ملجلاطرلفروييلمحطمدلاذالهذ المح مم يذ ل طظوطذرلمحذملجذرط يلمحطظويذ ل محف يذلل
جيل حكلمحطمذدلمك وطذرلذل ذدالنلاذالمالطفذطمصلذلف ذكلمحاشذكئعلمحفذيلمأروهذرلمحطمذدل
ويم ذ لا رحجفذذهلحلذذرل و اذذرلكذذرالاذذالمحافيذذدلمالطشذذيولمحذذمل اذذلرلجذذيله ذ مل
محامر :ل
1ذلمالحضرذلجيلكللطمدلق ملاو وةلمحأمرج ل مال ئفلح شرقو.ل
2ذلاضر ح لمح ق نلقطدلاشك لمح أل محصط لجيلمال دمفلمحش و .ل
3ذلاضر حذ لفضديذدلمح ئقذ ل ذيالمحشذكللمحااذا الجذيلصذ وةلاشذك لمح فذظل
محا طم.ل
4ذلمحفصللجيلمحفمديولمحطمد ل يالمالفجرالمحفطيل مالفجرالمالمئقي.ل
اذذالالاذ لفذذروييلمحضوكذ لمحطمديذ لق ذذملاذذولمحذذماالمالي ضذذظلمحاذذآوخلهذ ال
مالمد مجيذ لجذذيلفيذذرولمحطمذذدلجذذئليك ذذولاطلذذرلجرط ذرنلق ذذملض ذذربلمحجرطذذبلمالمذذوول
هذ المالمد مجيذ لفذدللق ذذملضي يذ لمحصذومفل ذذيالمالجلذذمةلمحامف فذ لمحفذذيلكرطذذعل
ف جهل حكلمحطمد.لجذر ملوجلمحذدمو لطمذدمنليفصذلل ذيالمالدبل مالمذئللج يذهلمال
ي كولدمياذرنلمالهطذركلفيذر مونلااذردمنلكذراليذو ل يطلاذرلو ذرنل أيمذلرن.ل م ملوجلجذيل
محفيذرولمحطمذد لمح ذر لاذيئنلمحذملجرطذبلمحشذكل لذل لمح فذظ لذلجئ ذدلاذالماليفف ذأل
مفجرهرنلآمولكراليايللمحملجرطبلمحا طمل يآأوا.ل
االالا لفروييلمحطمدلميارنلمالي ضظلمالضكر لمحجميي لمحفيلمصذدوهرلمحطمذردل
ق ملشرقولشرقو.لجلطهل ل ملميارنلقردولق ملماليطصنلمح صيوةلمحطمدي لحدجل
مالقذذدايا:لجذذو ملقذذولق ذ لل اذذل لجذذيلم ذذالمحو اذذي لذلاأئنذذذل:ل(صذذرضبلمحذذطظ ل
مح جيبل محف حيدلمحدويبوليد صلق ملمحا رطيلمحطردوةلجي فموجلرلاالاكراطلرل
ي ومهرلجيلمض الص وة.ل الليفوكلمحا طملضفذملي ذف جيهلمحذملآمذوال اللي مذيل
جيهل مي …ل حذهلجذيلمحلجذرءلكذللشذيءلظويذن)ل( جيذرعلمألقيذرا)لم ملقذولهذ مل
مارنلمحيهلمضكرارنلمموجلمصدوهرلمحطمردلمحمدارءلق مله ملمحشرقولف يالحهلمال
محاضدأيالح ليلفدلملمحملشيءلجديدلجيلد مو ذفل لال ذالمحو اذيل مطاذرلمطصذوج مل
لر.ل
محملفض يلله المالضكر ل
حي لا طمله ملك ذهلماليدفذللاذآوخلمحطمذدل(محا قذرع)لمحك ذوجلمحفذيلكرطذعل
فضذدلاذالمف ذرفلآجذرللمحطمذدل فم ذذللاذالصذف لمالطصذرنلجيذهلكرح صذ ي لح مذذدي ل
مالهذذذ مءلمحفوديذذذ ل مالهفاذذذر ل ذذذرح ي بلمحجمييذذذ للم فمصذذذرءلاشذذذك لمح ذذذوقرعل
ممارفلمحش ولحم مطيالمح يرق لمالجفارقيذ لجذيلمحم ذربل ضيذول حذكلاذالماذ ول
كأيوةل ددعلكأي مونلاالمحجلدل دجول للق يذهلماليذدوكل حذكلك ذهل ذ قيلمحاذآوخل
محطرقدلمح صيو.ل الليفضمللقا هلجيله ملمالفجرالماللم ملكذرالأئأذيلمحطظذوةلمحذمل
هذ ملمح اذذللمحاذذم لمحذ ليطفظذوال ضيذ ليذذآوخلمحطظذومعلمحطمديذ ل ف ذ ولمحذ لل
ق ذذملاذذولمحذذماال محفيذذرومعلمحأمرجي ذ لمحفذذيلف ذذبلاذذاله ذ يالمحومجذذدياول قطدي ذ لالل
يك الفروييلمحطمدلمح و يلدو رنلح المحكفذبلمحفذيلظلذوعلجذيلمحطمذدل ذلليكذ ال
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فرويمرنلقرياذرنلق ذملمحف ذ ول ق ذملم ذومملمحجلذ دلمحفذيل ا ذعلألطلذرل ودعلجذيل
كفبلح لفمصصلح طمدول يك ال حكلمحفذروييل اذ رنلجديذدمنلا ذ مونلالجكذرولقجذمل
مصضر لرلقالماليو هرلافكرا (.)15ل
دلهذ المحطظذوةلمح رج ذ لجذيلفذووييلمحطمذدلمح و ذيلمحمذدي ولطضذر لل الط مذيل
طظوةل موجلقرج ذ لق ذملفوويمذهلجذيلمح صذولمحضذدي لافجذر ميالقلذ دلمحظذئ ل
محفيلف قنلجيلرلمحفكذول م ذرلمال ذدمفلمألد ذيل اذ فعلضوكذ لمحفذوحينول مقفصذول
محطمدلجيلرلق ملكفر رعلمحفمويظل محاديحلمحا ف وةلمحفيلفضر للفم ي لمحاضر العل
مالد ي لاارلاللي دلحهلشوال اللقيا ول ح ملطفجر مهذرلمحذملمح صذولمحضذدي لمحذ ل
كرالمحطمدلجيل دميرفهلم فا مو مونلح ط فلمحذ ل كوطذرالقذالكفر ذرعلمحففذوةلمحاظ اذ .ل
ح طرلط ف يأل الطجم ل المحطمدلكرالافم فرنلمحملضدلك يولجذيلاوض ذ لاذرلق ذلل
محضوبلمح رحاي لمأل حملحي لحديهلارليفضد ل هلقذالشذ قيل ادو ذفهلاذأئنلمالل
واليصفهل وطهل( ايولمحش ومء).ل حمدلكرطعلادو لش قيلجيلاصوولمحادو ل
محكئ يكي لمحضديأ لمحام دةولهيلمحفيل ردعلجيلجفذوةلاذرلق ذللمحضذوبلمح رحايذ ل
مال حذذم.ل حكذذالمحف ذ ومعلمالجفارقي ذ ل ق ذذملمالمذذصلص ذ دلمح م ذ لمح ذ مل
مطليذذرولمحمئجذ لمح أارطيذ ل محصذذئعلمحأمرجيذ لمحاف رظاذ لاذذألمحدذذوبولكذذلل حذذكل
م فدقمل ج دلقي لمد ي لجديدةلكرطذعلمكأذولمط ذجرارنلاذألمحاوض ذ لمالجفارقيذ ل
محجديدةول مكأولف ي مونلقالمحف لولمالجفارقيلمحجديد.ل
محدمو لحاوض لارل يالمحضو يالي ف يألمالي ضظل وق لمالمح طيالمحفيل
ف علمحضوبلمح رحايذ لمال حذملقذدلشذلدعلف ذ مونلا ض ظذرنلجذيلمحطمذدلمح و ذيول اذرل
(محدو رل)لحايمرييللط يا ل (محذدي ما)لح مذردل محاذرمطيلماللدحيذللشذ هلكئ ذيكيل
ق ذذمل حذذك.ل حمذذدلق ذذولايمرييذذللط ياذذ لجذذيل(محدو ذذرل)لمحذذ لظلذذولجذذيلمح ذذر ل
1923ولقال حكلمالطمئبلمح ل ذولق ذملمحضيذرةلمحأمرجيذ ول حذكلقطذدلضديأذهل
قال(دي ما)لمح مردل محارمطي(.)16لكارلق ولمح مردلقطهلجيلكفر هل(شذ ومءلاصذول
ييرفل لجيلمحجيللمحاراي)لجمرل:ل" مارلمحو ذلجرحجيللمحطرش ل دلش قيلكرال
حيدلادو لاللش هل يطلرل يالاذال ذ ملرلجذيلفذروييلمألدبلمح و ذيلمحضذدي ول
جليلادو ل ض علجيلمحمومءةلموطج يمي ل ح لفمصولقومءفلرلق ملم ذومنلاذال
مألدبلمحفوط يلكارلكراليد ذبلق ذمل د ذرءلمحشذوللمحطرشذييالجذيل ممذولمحمذوال
محدر وول هيلق ملإيدرحلرلجيلقومءةلمألد رءل محش ومءلموطج يملح لفذط لمألحاذرال
مح يرال محو ل مأل ذ رال محي طذرال محئفذيالمألقذداياول ح لذرلم ذففردعلاذال
محطمدلموطج يم لج للجريدفلرلاالمحش ول جط المحكفر لمألموج".ل
حي لمحفووييلح دميرعلمحففرقللمح و يلاألمحطمدلمحدو يل جلفووييلح دميرعل
محففرقللمح و يلاألمحأمرج لمحدو ي لقا ارنول ذلل ح ضوكذ لموضيرييذ لمح و يذ لاطذ ل
م م لمحموالمحفر ألقشولفموي لرن.لجرحطمدلجمءلاالمحأمرج لمح و ي لمحفذيلمطفجفذهل
محفذذيليص ذ بلفص ذ ولاوض فلذذرلموضيريي ذ ل ذذد المحاذذآأومعلمحدو ي ذ .ل كذذرالاذذال
مح ي يلماليف مملدمو لمألدبولاأ ارلف مملمألد رءل مح ارءل محاشذفد الجذيل
ضمذذذ للمحطشذذذر لمحضاذذذرو لكرجذذذ ولفذذذوأيومعلضو يذذذ لكأيذذذوةل دعلمحذذذملمالط ذذذرنل
رحفطذذر للمحطمذذذد ولجكذذذ مونل فذذذ قرنل فض ذذذيئنولجذذيلا ذذذرومعلجديذذذدة.لق ذذذملمالف ذذذكل
محفوأيومعلظ عل ي لمحضرللوهذالمح راذللمآلمذولمحك يذول مأل ر ذيلجذيلمط ذر ل
محأمرج لمح و ي لمحا رصذوةول لقراذللمحفذ مو لمح و ذيلمو ذئاي.ل قذدلظذللهذ مال
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مح رائالاط لطلري لمحموالمحفر ألقشولقرا يلشذدل جذ بلح ذرا يالجذيلضمذلل
محطمذذدلمألد ذذي.لجاذذالمالشذذفدرلل رح ئضذ لجذذيل للمألاذذول صذذفلرلمألدمةلمحويي ذ ل
حد مو ذ لمألدبل مالافذدمدلمح ي ذذيلح اذ و لمح و ذيلجياذذرليفصذلل ف ذكلمحد مو ذ ول
إحملمالطففرذلمحفدويجيل محافمميذدولق ذولمح مذ دلمحاف رق ذ ولق ذملمحأمرجذ لمحدو يذ ل
ف طيلفيرومفلرل ادمو لرل افرهيالرلمحطمدي ولفافدلقصذ لمحطمذدلمح و ذيلمحضذدي ل
جيلف فولافصلليشد هلمحضطيالإحملمحا و ول ارليفااطهلاذالاضرجظذ لق ذمل
محل ي ولضيطرنول فدويهلمحضدمأ لمحدو ي ول ارلي ذلجيلرلاالفدييول ا مك ولضيطرنل
آمو.ل دم ملكرطعلف ذكلمحمصذ لقذدلمشذفا علق ذملمحكأيذولاذالموطجذرممعلجلطلذرلحذ ل
ف لميارنلاالكأوةلمحاشكئعلمحفيلفشذكللاذألموطجذرممعلاجاذ فل ذارعل حذكل
محطمدولمح ارعلمحفيلفاأللك حكل الائاحلمحأمرج لمح و ي لمحا رصوةلك لر.ل
جيلطلري لمحموالمحفر ألقشولمافدلمالهفار لموضيرييلإحملمحد مو رعلمألد يذ ل
جظلوعلكفبلي ذف يدل اذلرلمح ئضذ لمح و يذ ول يآ ذ لمحذ المآلمذولآلجذرلل
جديدةلجيلمحطمدل محف يولمألد ي.ل االف ك:لمح ي لمألد ي لمحملمح لمح و يذ ل
حض ذذيالمحاوصذذفيول ج ذذف لمح ئض ذ لحج ذذولشذذا ول فذذروييلق ذ لمألدبلقطذذدل
موجذذذوطبل مح ذذذوبل جكفذذذ ولهيجذذذ لحو ضذذذيلمحمرحذذذد ول اطلذذذللمحذذذولمدلحم ذذذ ركيل
محضاصذي.ل قذدلكرطذعلمحكفذبلمحأئأذ لمأل حذملفاأذل لذلجاذئنلقذالفجديذدلمح ئقذ ل
رحف مو لاالمئللموضيرءلذل و ملمألطذرلمحذ مفيل مالجفاذرقيل محمذ ايل محذ طيول
مالهفاذذر ل رح جذذدما.ل جذذيلمح ذذا لمألميذذوةلإشذذروةلمحذذملمحفيذذرولمح جذذدمطيلمح ذ ل
وقرالارلف ولجيلمحش ولمح و يل ارل موجمهلاالطمذد.ل كرطذعلادو ذ لمحذدي مال
مو رولمح ذروملم لمحا ذالحذ حكلمحف ذ ولمحذ لشذاللمحفيذرولمحو اذرطفيكيلقا اذرنل
مءلقطذدلادو ذ لم ح ذ لم لضيوهذرول محذ لجذرءلطفيجذ لف طذيل حذكلمحجيذللاذال
محاأمفيالمح وبلح الائاحلمألدبلمحو ارطفيكيلمحدو يولمحاطفبل شكللويذي ل
جيلمحارطيرل مطج لفومل جوط ر.ل
جذذيله ذ ملمح ذذيرللموضيذذرييلفالذذدلمح ويذذللحف ذ ولآمذذولجذذيلضري ذ لمألهاي ذ ل
ااالمحففرقللمحطمد ل يالمح وبل محأمرج لمحدو ي .لج دلمجفلذردلمحاأمفذيالضيذول
محامفصيالجذرءلد ولمحفمصذصل ذدم للمألكذردياييالايذدمالمحد مو ذرعلمحطمديذ ل
طفيج ل ي ي لحمير لمحاآ رعلمحأمرجي لمحف ياي لمح يرلااأ ذ لجذيلمحجرا ذرعول
ظلذ ولد ولمحطشذول محصذذضرج لمحأمرجيذ لمحافمصصذ .ل كذرال حذذكلمحطمذدل اطمحذ ل
إقذذئالقذذالمطفمذذرللمحطمذذدلإحذذملاوض ذ لمكأذذولاطلجيذ ل ضدمأذ ولاوض ذ لياكذذالمال
ط دهرلاوض لمحفو ذي لمحضميمذيلاذالضيذ ل ذ كلمحطمذدلجيلذرلاوض ذ لقرحيذ لجذيل
محطابولكارلط ا لاال الائاحلف كلمحاوض .ل
ج دلض محيلاري لقر لاالإو رللاصولحوجرق لمح ل ر ل وجرقهول ه ل لل
ا أيلرلحف ميلأمرج ل و ي لقرا ول لم لل رحبليفمصذصلجذيلمحد مو ذرعل
مألد ي لجيلمح ر ل1912ول كرال حكلمح رحبله لمضادلاينلمح لقردلحذ"يفذفحل
ربلمحطمدلمحاطلجيلأل للاوةلجيلمد طرلمحضدي "ول حيآحنلكف رنلفدق لإحملإقذردةل
محطظولجيلمحد مو رعلمالد ي لمح و ي ل موجردةلاالمحفكذولمحطمذد لمأل و ذيلااذأئنل
رحادو ذ لمحئط ذ طي لمحفوط ذذي .لجكذذرالاذذالمحاذذو و لماليطفذذفحلمح ذذوبلق ذذمل
رحيبلمحطمذدلمحضذدي ول لمال و ذيولحيديذو ملمطاذر لففكيذوه ل مد مفلذ .ل كذرال
اذذينل ل ذ ملاذذال ميذذللمحاآ ذذيالحفكذذوةلمحفمر ذذلل ذذيالمحف ذ مو لمح و ذذيل"محمذذدي "ل
28

محأمرج ذ لمأل و ي ذ ل"محضديأ ذ ".لجاذذالمذذئللكفر ذذرعلاذذينل ماأرحذذهلاذذالمحطمذذردل
مألكذذذردياييالفو ذذذمعلجكذذذوةلمالوف ذذذر ول ذذذللمحفاذذذرهيول ذذذيالافلذذذ ل"محضذذذدي "ل
"مال و ي"ل ل"محدو ي"لجيلمحأمرج لمح و ي لمحا رصذوةولحيدذد ل"محطمذدلمحضذدي "ول
اأذذلل"محفكذذولمحضذذدي "ل "مح ذ لمحضذذدي "ولالليضيذذللق ذذملشذذيءل ذ جلاذذرليطفجذذهل
محدوبلاالجكول اطرهبل افرهي .ل
كذرالاذينلي شذول ذذرحاطلبلمحفذرويميلمحذ لف مذذرالقذالمحفوط ذيلج ذذفرنل
الط اول مح لكرالقددلاالمحا فشذوقياليذدق الحذهلجذيلمحجرا ذ لمحاصذوي ل
طف لرولق ملمحطض لمحذ لمأذولجذيلجيذللاذالمأللكذردياييالومجذللاذينلم لفذومول
قطهل م يلول ق ملو ذل ل ذهلض ذيا.ل قذدلاأ ذعلجلذ دل ذهلض ذيال اجري يذهل
اذذالمأل ذذرفدةلمحجذذرا ييالمحاصذذويياولاأذذللمضاذذدلماذذيال ماذذيالمحم ذ حيل مضاذذدل
محشريبل ضيذوه ولطم ذ لط قيذ لجذيلفذروييلمحطمذدلمح و ذيلمحضذدي ل مذدولاذرلاأ ذعل
جا لاالمحاشكئعلمحفيلمف ل لذرلمحم ذربلمحطمذد لمح و ذيلجذيلف ذكلمحاوض ذ ل
محافاأ لجيلقئقفلرلمحاف فوةل رحا و لمحطمد ل محأمذرجيلقا اذرنل حو اذرلكذرال
هلض ياله لمألكأولجرق ي لجيلفكوي له المح ا لاال مي لم طرءلجي ه.ل
حمدل طمل هلض ذيالاشذو قهلمحطمذد لق ذملمحاأرقفذ لاذأل و ذرول اذألمطذهل
مكدلموف ر هلميارنل رحف مو لمح و يلمو ئايولجلالهاهلمحويي لمطصبلق ملو ل
محأمرج ذ لمحاصذذوي ل رحأمرج ذ لمأل و ي ذ ول كرطذذعلمحاطذذرهبلمحطمدي ذ ل رحط ذ لمحيذذهل
فف للاألمحف جلرعلمح ير ي ل مالقفصردي لحاصولجيلقئقفلرل و و ر.ل
ضيولماله ملمالهفار ل ا ذفم لل و ذيلح طمذدل ح أمرجذ لمح و يذ ل(محاصذوي )ل
ح ليضللد الم ذفاومول ذهلض ذيالجذيلكفر ذ لطمذدلفذ قيلمط ذرقيلي فاذدلق ذمل
مأل رحيبلمح ئضي لمح و ي .ل كأي مونلارلكرالمالهفاراراليجفا رالجيلاكرال مضدول
كد مو ذفهلح افط ذي.ل قذدلمدجل حذكلإحذملمالفجفاذألمحفيذرومعلمحطمديذ لمحويي ذ لجذيل
طفرجهلمحطمد :لمح مق يل ص وفهلمحفوويمي ول محفيرولمح جدمطيل(م لمحو اذرطفيكي)ل
محافاألل رالهفاذر ل ذ معلمألديذبولم ل رحذ معلقا اذرنل ذ مءلحذدجلمحطرقذدلم لحذدجل
محاف مذذيلق ذذولمأل ذ بلمالط ذذرقيول محشذذكئطيل رهفاراذذهل ذذرحطصل ضذذدالد ال
مح معل محفروييلم لمح رح .ل
ق ملصذ يدلآمذولفجفاذألجذيلطمذدل ذهلض ذيال جكذواولكاذرليذوجل ذالاذال
محدمو ذذذيا.لوآيفذذذرالج ذذذفيفرالاف رواذذذفراولهاذذذرلف ذذذكلمحصذذذردوةلقذذذالمحف ذذذف ل
محفط يويذذذ ل اذذذرلجيلذذذرلاذذذالقمئطيذذذ ول محف ذذذف لمح اذذذ ي ل معلمحف جذذذهلمحض ذذذيل
محفجوي ي.له ملجائنلقالمحوآي لمحف في ل محاطلجي لمحادذريوةول ذللمحاف رواذ ل
األمألمويياول محافاأ ل رحف ذف لمحديكروفيذ لمحكراطذ لفضذعلاطلجذهلمحشذك كي.ل
ضيولمطهل وقرالارليفاحل الارلطجدالحدجل ذهلض ذيالحذي ل ذ جل ذا لاذال
ذارعلمحاوض ذ لمحفرويميذ لح أمرجذ لمح و يذ .لجرحا مو ضذ لم لمالمد مجيذ لذلم لو اذرل
محفطرقا لذلجيلمقارحهلح لفكاولضك مونلق مل هلض يا.لجمدلح ضظلارليشذ هل حذكل
قطدلمح مردلجيلاشو قهلمحطمد ولكارلح ضظلقطدلضيوالجيارل ذد.ل مح مذردلااأذلل
رافيرملح فيرولمح جدمطيلجيلمحطمدلمح و يلمحضدي .ل
كرالمالفجرالمحو ارطفيكيلجوقرنلويي رنلاالجو فلمحففرقذللمح و ذيلاذألمحدذوبل
ق ذذملمحا ذذف ييالمألد ذذيل محطمذذد ول قذذدلقا ذذعلمكأذذولاذذالاجا قذ لمد يذ لق ذذمل
فو ي ل حكلمحفوفلاالجذو فلمحففرقذلول اذالف ذكلاجا قذ لمحكفذربلمحالجذ لوييال
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مح طرطييال مح ويياول ادو فرلمحدي مال م ح لجيلاصوولجائنلقالطشذر رعل
جودي لاففوقذ لجذيلمطضذرءلممذوجلاذالمحذ المح و ذيولكذو يلمحمر ذ لمحشذر يلجذيل
ف ط ل اضادلض الق مدل دم ومهي لمح ويالجيلمحجميوةلمح و ي .ل
فذذذوفيلمحاجا قذذذ لمحفذذذيلقوجذذذعل ادو ذذذ لمحذذذدي مالجذذذيل ي ذذذ لمحاجا قذذذرعل
محاشرولمحيلرول قدلااعلجيلاوض لاالاومض لرلق ر لاضا دلمح مردل دم ومهي ل
محارمطيل ق دمحوضاالشكو .ل محدي ماله لقط مالكفذربلمصذدوالمح مذردل محاذرمطيل
جذذيلجذذميالجذذيلمح ذذرايا.1921 1921ل قذذدلجذذرءل حذذكلمحذذدي مالحياأذذللم ذرنل
جديدمنلجيلمحففرقللاألمحدوبله لمحم لمألطج ك طيولمح لفلممجلجيلاصول
اذذألمحمذ لمحفوط ذذيلجذذيل و ضذذرعل ذذهلض ذذيال ف جيذذللمحضكذذي ل اضاذذدلض ذذيال
هيكلل ضيوه .لكاذرلمالهذ المحادو ذ لاأ ذعلمالفجذرالمحو اذرطفيكيلم لمح جذدمطيل
جيلمألدبل محطمدلا لرن.لل
محذذملجرطذذبلادو ذ لمحذذدي ماولكرطذذعلادو ذ لممذذوجلفشذذروكلجذذيل ذ لمحفكذذول
محو ارطفيكيل ف مهلإ دمقيرنولهيلجارق ل ح ذ لمحفذيلم ذلرلمضاذدلمكذيلم ذ ل
شذذرد .لجمذذدل ذ علهذ المحجارقذ لمحذذملف أيذذللمالفصذذرلل ذذرألدبلمحدو ذذيلال ذذيارل
اأ ذذهلمحو ارطفيكي ذ ولق ذذملمحطض ذ لمح ذ ليفاذذحلاذذالمال ذ لمح ذ لمطف ذ علإحيذذهل
محاجا ق ل ه لم ح ولإحهلمحش ولقطدلموضويلول مح لفكأذولموشذروةلمحيذهلجذيل
محش ولمحو ارطفيكيلمحدو ي.لل
ح ليكالمحفيرولمحو ارطفيكيولم لضيوالاذالمحفيذرومعلمحاشذرولإحيلذرولاضصذ مونل
جذذيلاصذذوول دمطاذذرلفوماذذعلمصذذدمآالجذذيلمطضذذرءلاففوق ذ لاذذالمح ذذرح لمح و ذذيولجفذذيل
ف ط لكرالم لمحمر لمحشر يلي شول ف ف لو ارطفيكي لم ل جدمطي لحذي لجذيل
شذذذ وال ضذذذداول مطاذذذرلجذذذيلوآجلطمديذذذ لاذذذاطلرلاضراذذذوةل حمرهذذذرلضذذذ لل"محميذذذرلل
محش و لقطدلمح وب"()1927لا جلرنلجيلرلمطفمردمنلضردمنلإحملارلقذدالادذرالةلجذيل
مح صنلمحض يل جيلمالهفار ل رحاض طرعلمح دي ي لجيلمحش ولمح و يول اآكذدمنل
هاي ذ ل"يمظ ذ لموض ذذر "لمحذذدمم يل "محميذذرللمحفطذذي"لاذذالاطظ ذ ولفافذذمجلجيذذهل
محو ارطفيكي لمحفوديذ ل رحاذايولمحذ طيلمح ذر .لكاذرلكذرالهطذركلمحكرفذبلمح طذرطيل
محالجو لايمرييللط يا ولمح لي دلكفر ذهلمحدو ذرلل()1923لقاذئنلطمذديرنلهراذرنل
اذذرليضا ذذهلاذذالأذ وةل جدمطيذ لفجديديذ لفذ مم ولماطذرنل هايذ ولاذذرلضا ذذهلكفذذربل
محذذدي ماول ح ذ ليكذذالاذذالمحصذذدج لماليكفذذبلمح مذذردلامدا ذ لكفذذربلط يا ذ .ل جذذيل
محاوض ذ لطف ذذلرلفموي ذرنول رحفضديذذدل ذذدلقذذر ل مضذذدلاذذالصذذد ولكفذذربلط يا ذ ول
مصدولاضادلض الق مدلجيلمحضجرملكفر هلم م ولاصوض ()1924لاط لرنلاال
ذذذاره ل"محافشذذذرقويا"ولم لمحافا ذذذكيال ئضيذذذرعلمحففذذذوةلمحاراذذذي ولإحذذذملمال
"محشذذذ ولو ذل ذذذر ليلذذذ لاذذذالمح ذذذارء.ل ياكذذذالف اذذذ لمحمذذذ لمحو اذذذرطفيكي/ل
مح جدمطيلطف هلقطدلآمويالجيلاطر للقو يذ لامف فذ ولاأذللإ ذومهي لمح ذويال
جيلمح ضويا.ل
قدلشلدعلاوض لمألو يطيرعل محما يطيرعلف مونل رح لمألهاي ولفاأذللجذيل
اجذذيءلمحطرقذذدلمحافمصذذصول فذذوحينلمحكفذذربلمحطمذذد لمألكأذذول قيذذرنل لشذذكرحيرعل
محطمد.ل كرالاجاللم حيكلمحافمصصيالاالمألكرديايياولحكالاطل لاالح ليكال
أيذذللمالفصذذرلل رحضيذذرةلمحجرا ي ذ ل محفذذدوي .ل ياأذذلله ذ يالمالأطذذيال لمحطمذذدل
مألكرديايلمحافمصصول محطمدلضيولمألكرديايلطرقدمالهار:لاضادلاطد ول ذيدل
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ق ذذب.ل ق ذذملاذذرل ذذيالمالأطذذيالاذذالففذذر علجذذيلمحشذذلوةلمحطمدي ذ ولجذذلالحك يلاذذرل
إاذذرجرعلالا ذ لجذذيلإ ذذرولمحففرقذذللاذذألمحطمذذدلمحدو ذذيلاللياك ذالإضفرحلذذرول ح ذذلل
مح ا لمأله لحلارلمطلارلياأئالم يالامف فيالجيل حكلمحففرقل.ل
كذذذرال ذذذيدلق ذذذبلاذذذالمكأذذذولمح رقذذذرعلمحطمديذذذ لطشذذذر رنلجذذذيلاوض ذذذ لاذذذرلق ذذذلل
محما ذذيطيرعول قذذدلفذذوكلجذذيلاجذذرللطشذذر هلمحطمذذد لكفذذر يالهذذراياولهاذذر:لكفذذبل
شمصذذيرع()1946ول محطمذذدلمألد ذذي:لمصذ حهل اطرهجذذه(.)1948ل كذذرالياأذذلل
م رنلطمديرنل ملحج هلادري مونللكأي مونلحارلكرال ريدلمن.ل حكله لمحم لمحذ لياكذال
مالطدق ال ذ"محفوصي ي"ول ا طملمطهلم لي ذيول رفجذرالاذرلكذرالي ذدالمص صذي ل
قو ي لإ ئاي لجيلمحاارو ل محفطظيولمحطمديياولا رواذرنلمالطك ذربلق ذملمحطمذدل
محدو يل ف يمرفهلق ملمألدبلمح و ي.لل
ج ذيلف ذذكلمحاوض ذ لطف ذذلرلكذذرال حذذكلمحفيذذرولمحفدوي ذذيليافذذدلق ذذمليذذدلاضاذذدل
اطد ولمح لف مملق اهلجيلجوط رل قردلحيآحنلكف رنلف اذللمحضاذ ولمحدو ذيول
محفوط ذذيلمرص ذ ولجذذيلمحأمرج ذ لمح و ي ذ .ل قذذدلم ذذفاولمحم ذذراليفجر ذذرالمحطمذذدل
مألد يولفارارنلكارلفجر رلمحأمرجذ لمح و يذ لقا اذرنلاطذ ل ذدءلاذرلقذونل رحطلاذ ل
محضديأ .لجفيلمحجل لمحامر لحا رقيل يدلق ذبولكذرالاضاذدلاطذد ولياذرو ل
ضا ذ مونل فذذوأي مونلمك ذذول كأيذذولق ذذملمح ذذرض لمحطمدي ذ لمحفذذيلجذذرءلحي ذذفم لرل ذذدل
محفومجذذألمحط ذ يلح جيذذللمأل للاذذالمألكذذرديايياولال ذذيارلم ذذفر يهل ذذهلض ذذيال
محفذيلقوجلذرلمحمذومءلمح ذوبل طذ مال
ل
مضادلمايا.لجفيلو ذرحفهلح ذدكف ومال1943ل
محطمدلمحاطلجيلقطدلمح وب1944ولطجدلفوأولاطد ول رحطمدلمأل و ذيل مهفاراذهل
فض يلل حكلمحفوأولمحملفوأيولشريألما مونل ماضلرن.لحكالاطد ولكذرالضويصذرنلق ذمل
محفط يهلمحملمضف مو لاو و وله ل الليذآد ل حذكلمحذملإ ذمر لطظويذرعلم و يذ ل
ا رصوةلق ملطمردلقصول أمرج لادريوة.لجيط ديل" اللطجلللم لطفجرهذللمحفذو لل
مأل ر ذذذي لمحا جذذذ دةل ذذذيالمألدبلمح و ذذذيل ضيذذذوالاذذذالمآلدمبلمأل و يذذذ "ل اذذذال
مح ماذذحل الدق فذذهلإحذذملففذذرد لمو ذذمر لفاذ هلجذذيلا قذذألقويذذبلاذذالمحا ذ مل
محفوصي يلح يدلق بول للح للمألقوبل طلرلفا هلجيلمالفجرالمحامف ذنلاط مذرنل
دمالمقفوبلهدجلرن.لج يدلق بليدق لمحملمحفوصيللحكطهليضاللمحأمرج لمأل و ي ول
يطاذذرليذذدق لاطذذد ولإحذذملمالطففذذرذلق ذذمل و ذذرول هذ ليضاذذلله ذ لمحفوصذذيلولم ل
ي ملمحملففرد لاشكئفه.ل
يكذذردلدمو ذ لاطذذد وليففم ذ الق ذذملفم ذذي لف ذ والمحطمذذد لإحذذملاذذوض فيا:ل
اوض لمحطمذدلمحجاذرحيلمحفذوأو ول اوض ذ لمحطمذدلمأليذدي ح جي .ضذيالفديذولاطذد ول
محذذملمحاذذطلبلمأليذذدي ح جيولكذذرالفديذذواليذذف لاذذوةلممذذوجلفضذذعلمحاظ ذذ لمحدو يذذ ل
طف لر.ل
قذذدلشذذلدلمحطمذذدلمألد ذذيلمح و ذذيلاطذ لمح ذذفيطيرعلفموي ذرنلقفذممعلافئضمذ لجذذيل
موطفذذرجلاذذالطرضي ذ ول جذذيل ا ذ ذلمالفجرهذذرعلمحطمدي ذ لاذذالطرضي ذ لممذذوج.لجمذذدل
فكشذذذنلمحفذذذوحينلجذذذيلمحطمذذذدول ممدمدعلمحفوجاذذذ ول فمميذذذدعلمقذذذدمدلمحامفصذذذيال
محاآه يالجرا يذرنل محذ يال ذد ملف وجذرنلق ذملمحأمرجذ لمحدو يذ لفايذمل فمميذدلمحكأرجذ ل
محفطظي ل محدق .ل كرالقمذدلمح ذفيطيرعل اطذ ل دميفذهلفضديذدمنلطم ذ لضر ذا لجذيل
فروييلمحف ونلق ملمحطمدلمحدو ي.ل ي فعلمحطظولمالمحكفبلمحافوجا لضيطي ولكارل
31

ه يلمحكفبلمحفذيلفوجاذعلجذيلاومضذللالضمذ ولفايذللمحذملمحف ويذنل رحطمذدلمحدو ذيل
ف ليئنلحإلجردةلاطه.ل
ارلي فعلمحطظولجذيلف ذ ومعلهذ المحاوض ذ ول ق ذملطضذ ليذ ضيل فذوأيولهذ ال
محفوجارعوله لفمميدلمالهفار ل رحفا هبلمحطمذد ل رحاطلجيذ لإحذملضذدلحذ لي وجذهل
محطمدلمح و يلاالق ل.ل ذللإطذهلياكططذرلهطذرلمالطجذرمنل ذرحم لل ال حذكلمالهفاذر ل
لجيلاوض لمحف يطيرعلقد مونلاللطكردلطجدالجيلكأيولاالمحطمدلمحدو ذيلطف ذه.ل
جاذذالي ذذرحألمحطمذذدلمح و ذذيلمحا رصذذول يش ذ ول ذذوالمهفاذذر ل ذذالطمذذردال فضديذذدل
اطذذرهجل لجذذيل ذذدءلد مو ذذرفل ول ضوصذذل لق ذذملمحذذدم للجذذيلطمذذرشلطظذذو لحف ذذكل
محاطرهبوليكردليفذ للاذرلف رح طذرل ذهلكأيذولاذالكفذبلمحطمذدلمحدو ذي.ل حذي ل حذكل
ي لمحضرللاوف رنل رحاو وةل روففرفلا ف جلمحطمذدلم لمطمفراذهول دمطاذرلهذ ل
ضذذذوصلي فذذذعلمالطف ذذذراول يضاذذذللجذذذيلمح قذذذعلطف ذذذهلاآشذذذومعلجذذذديوةل رحفواذذذلل
محفض يل.ل
إحملجرطبل حيكلمحطمردلمحضويصيالق ملمحفا هبلم لمحفاذطلبل محذدم لل ذدل
حكلجيلإشكرحيرعلمحفطظيذول محاطلجيذ ولطجذدل ذرح ألق رقذرنلقوياذرنلاذالمحطمذردل
محذذذ ياليطفجذذذ الطمذذذدمنلضيذذذولقذذذر ل ذذذرحاطلبل اذذذرليفصذذذلل ذذذهلاذذذالفضديذذذدمعل
دمشكرحيرعول ه المحفي لمألميوةلياكالفم يالرلق ذملق ذايا:لق ذ ليطفاذيلمحذمل
يرقرعلاطلجي لكراط ل ياكالفضديدهرول ق ليمي لطشر هلمحطمد لق ملاميبل
االمحاطرهبل محفيرومعل محاص ضرعلضيولمحاضذددةل محفذيليصذ بلجومهذر.ل حكذال
االمحطمردلجيله يالمحم ايالااليضالل ارعلفجا هلإحذملمحفيذ لمأل حذمولجيذ ل
محاطلجي ذ لمحاضذذددةولم لمحفذذيلف ذ ملمحذذملمحفضديذذدلمحاطلجذذيلمحصذذرو ول ذذارعل
فشكللجيلاجا قلذرلجرط ذرنلالاذرنلاذالمحصذ وةلمحك يذ لح اأرقفذ لمحطمديذ لمح و يذ ل
ح طمدلمحدو يلمحا رصو.ل
ق مله ملمال ر لياكططرلمالط جملمحائضظرعلض للمحطمذدلمحا رصذول ذرحم لل
مالمح ئق ل يالمحطمردلمح وبل يالمحطمدلمحدو يلهيلإارلقئق ل مقيذ ولم لضيذول
مقي ولحكطلرلا ج دةل جرق لجيلمحضرحفيا.لج ذي لأاذ لاارو ذ لطمديذ لقو يذ ل
جردةلف ف يألمالفدقيل ق قلذرلمذروجل ذيرللمحفذوأيولمحدو ذيلم لمحففرقذللا ذهل
ق ملطض لاالمالطضرء.ل دمطارلمحفولل يالطرقدل آموول يالفيرول فيرووله لجذيل
محا قنلمحافم لم لكيفي لمحففرقل.ليفاحل حكلجيلمحفيرومعلمحطمدي لمحأئأ لمحفيل
فاض ولض حلذرلمحطمذدلمح و ذيل هذي:لمح مق يذ ول محشذكئطي ل محطف ذي لمحفذيلفضكذ ل
محملمآلالا مقنلمحفكولمحطمد لمح و يل فضددهر(.)17ل
ل

ل
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1ـ األدب :

مالدبلجذذالجايذذلول م ملجمذذدلمحجاذذرللجذذرملمالط ذذايهل لشذذيءلآمذذولضيذذول
مالدبولجلذذذ لقذذذدليكذذذ الصذذذضرج ول قذذذدليكذذذ الج ذذذف ول قذذذدليكذذذ ال ير ذذذ لم ل
مجفارقرنل حكطهلاللياكالماليك المد رنول ماللممف علمح ل.لاالمح ديليرعلم ال
مالي ذذدلمالدبلجط ذرنلجاذذيئنل حكططذذرلاللطكذذردلطفجذذر ملهذ المح ديلي ذ لمحذذملففرصذذي لرل
ريللف يملرلضفملفأ ولمحص رعلمحفيلط ذف يألمالط اضلذرلجذيلق ذروفي:ل
(جا)ل (جايل).لجرحفال ذي لمصذي لاذال ذريللمحف يذول رحو ذ لم لمح ذ الم ل
محطضعلم لمحطد لم لمح فظ.ل قديارنلكرالمح فظله ل ضدال ي لمحف يولجيلمالدبل
قطذذدلمح ذذوبول حكذذالجط ذ المالدبلمحضديأ ذ لمحفذذيل ذذوعلق ذذملقرحاطذذرلمح و ذذيلقذذدل
مم ذ علفشذذوكلاذذألمح فذذظل ذذريللممذذوجلح ف يذذولكرحضوك ذ لجذذيلمحا ذذوذل ويم ذ ل
مح طرءل محف لل محفش يلل مح ضدةلجيلمحمص ل ضيول حكولجائلقالمالمح فذظل
جيلجالمالدبلالليمصدلاطذهلمحذملاجذودلمحفمويذول طمذللمحا ذرطيول ذلليمصذدلاطذهل
محملمحفص يولمح يرطيلمح لي يلمحا طملجدفهول كوطهله لمحا طملطف ه.ل
محجاذذرللجذذيلجذذالمالدبله ذ لمالمذذولشذذيءلضيذذولا ضذذدلمحاذذدح لولجل ذ لجذذيل
محمصذذيدةلمحشذ وي لقذذدليكذ الجذذيلمحمذذدوةلق ذذملمحفصذ يولكاذذرلقذذدليكذ الجذذيلقذ ةل
مالطف ذذرللم لجذذيلقاذذللمحصذذدللم ل ذذرحف يولمحا فكذذولم ل رحص ذ وةلمحفويذذدةلضيذذول
محا ف ح ولم ل رحا طملمح ايللمح لقدلطض ل هلجيلضا ال حكططرلاللط ذف يأل
مالطوم ل طرصيفهلحط دقهلمح فظلمحا و.ل
اذالكذللهذ المالشذذرومعلمح ذر وةلففاذحلاشذذرللمالدبل صذفهلجطذرلجاذذيئلم ل
م ذذدمقرول حمذذدلق ذذولك ذذرولمحفطذذرطيال مالد ذذرءلجذذيلقصذ ولمحفذذروييلمحامف فذ لقذذال
اشم لصطرق لمالدبل محفاول ح للاالميولارلي ذولقذال حذكلاذرلكف ذهلمحكرفذبل
محفوط ذذيلمحك يذذولج ذ وجلديلراذذللجذذيلكفر ذذهل(دجذذرفلقذذالمالدب)لجذذيلق حذذه:ل(مال
ممكلقدل دلايرعلمحصفضرعلق للمالي أولق مل ممكول مالمحطضرعلو دمالقذدل
مص فعلقدارال طيال ي لجيلمحوده لق للماليدمللمحملااأ ه).ل ا طمله ال
مح ذذرومعلمحاذ جمةلهذ لمال ذممكلحذ لي حذذدلكرف ذرنلك يذ مونل مطاذذرلمكف ذذبلهذ المحصذذف ل
رحجلذذدل ف ذ يدلايذذرعلمحصذذفضرعلق ذذللماليمذذوولطشذذولقص ذ ليواذذرهرولكاذذرلمال
و دمالقدلفدوبلق ملجطهل طيال ي لق للمالي د لجيلطضعلفارأي هلمحومي .ل
مالدبلم الجذذالجايذذلول اذذالمحااكذذالماليففذذللمحافكذذو الق ذذملاذذرلي ذذدلجطذرنل
جاذذيئنل اذذرلاللي ذذدلك ذ حك.ل م مل ذ اطرل لذ ملمالصذذلل جذذبلمالط رحذذبلكذذللمديذذبل
شذذرق مونلكذذرالم لطذذرأ مونلماليضفذذو له ذ ملمالصذذلولكاذذرلط رحذذبلكذذللطرقذذدل ذذواليفم ذ ال
لضكاهلق ملكللمطفرجلمد ذي.ل هذ ملمالصذللاللياكذالمال
م ر رنلمصيئلاالم
يدطيلقطهلشيءلاالااذا الم لضيذولااذا اولجذو لمطفذرجليم ذ لاذالصذف ل
محفالمحجايللاللي دلمد ذرنول قذدلاللياذيوال حذكلألطذهلم ملمذوجلاذالمالدبلقذدلي ذدل
جك مونلم ل ير لم لج ف لم لمجفارقذرنول حكطذهلاللي ذدلمد ذرنلذلكاذرلق طذرلذل يم ذ ل
االي ه لصرض هلمطهلمدبل مطهل يصيبلمحم دلمح ليصي هلمالدب.ل
ه مول ا رطيلمحفال محجارلل مص حلارلحاليمفوقلرلمضدل حاليضر للمائءهرل
ق ذذملمديذذبلم لجطذذراول مطاذذرلهذذيلجذذيلمحدرحذذبللا ذذرال مصذذ للم ذذفمرهرلمحطمذذردل
محافكو الاذالقيذ المالدبل محفذالمحمرحذدةول مالكذرالهذ ملمحذو لالليم ذ لاذال
مقفومارعلق ي ول حكلالطهلقدلفظلولق مويذ لجديذدةلف فكذولصذ مونلجطيذ ل قياذرنل
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جارحيذ لح ذ لي ذ للمحذذملاأ لذذرلمضذذدولم لقذذدليذذوجلمديذذبلم لجطذذرالمالا ذممجلق اذذهل
ف ذومأل لمحو ضذذيليمف فذذرالممفئج ذرنلك ي ذرنلقذذالا ذممجل ف ذ مو لف ذذكلمحش ذ بلمحفذذيل
مطفجعلو ميألمالدبل محفذالمحفذيلم ذفميعلاطلذرلمحا ذردئل مالصذ لولجيذوجل جذرءل
حم اذذهل مضفوماذرنلحفذومأل لماليمذذوجلق ذذملف ذذكلمحا ذذردئل مالصذ للمحا ذذفموةلحذذدجل
ضيذذوه ول مالي فكذذولاذذالمحصذ ول محا ذذرطيلاذذرليئيذ لق اذذهل فذومأل ولكذذواليمذ لل
جطذذرالقو ذذيلاذذأئلمطذذهلاللق ذذوةل اذذرلضذذد لقطذذدلمال و يذذيالاذذالجصذذللمالدبل
محفاأي يلقالمحا يممول قد لمحم ل يالمحا وضي ل مال ومول يوم ل طرءلق مل
حكلجيلكفر لم ومعلش وي لي دهرلمد رنلاللا يممل يفا كلحلذرل لذ المحصذف ل
ق ملطض لارلج للمحدكف ولمضادلمكيلم لشرد لقطدارلمحذنلجذيلمح ذر ل1927ل
م ويعل(مض را)ل (محم رء)ل (مودشيو)ل (مآلحل ).ل
جذذذيلاأذذذللهذذذ المحضذذذرالعلي ذذذدلمحطمذذذدل ذذذرح لمحاشذذذم ل محم ذذذوول الليجذذذ ملمال
يفصذدجلحذذهلماللطرقذذدل م ذألمحأمرجذ لاصذذم للمحذ للاطذمالمحضكذ ل ذذرح لمحاو طذ ول
قردولق ملمالي يول لدجلاالطف هلجيلمحاجرهللمح كذولالطذهلحذاليجذدلقطديذ ل
مصذ الل ا ذذردئلم ذذفمولق يلذذرلمحطمذذردلمح ذذرحاي اول ذذلل ذذيجدلاضذذر العلم فكروي ذ ل
يضك لق يلذرلضكاذرلجديذدمنلضيذولا ذ لل ياذألحضكاذهلم ذرنل ا ذوومعلفج ذهل
ام ذ النلحذذدجلضيذذوالم لجذذيلمالقذذللقذذر ئنلح اطرقش ذ لمحجدي ذ لمحا ا ذ قي لمحفذذيلقذذدل
ف فولقالمحضلل فطيولمحيهلمح ويل(.)1ل

ل

2ـ الفن :

محفاله لمحف يولقالمحجاذرلل طمذللمالض ذر ل ذهلمحذملمآلمذويال حذ حكلجذلال
ك ا لمحفالفومدنلجيلمحفل لمح ر لك ا ل(محجارل)ولمالل طلارلففااطرالافل ايال
امف فياولجرحفالحذهلادذمجلاضذددل ح جاذرللا طذمل شذال.لمحفذالي ذللق ذملكذلل
إ دمفلفضممهليدلمالط راول لمالجذ هوالإومدةل قذدوةلق ذملمحفشذكيلل محصذيرض .ل
ارليطفليلإحيهلمحفالي دلشييرنلجايئنلارلدم ليضمذللإ ذدمقرنول حذ حكليذدمللمحفذال
فضعلإ رولمحجارللاذالضيذ لك طذهل ضذدلمألد معلمحفذيليظلذول لذرلهذ ملمحجاذرل.ل
حكذالك اذ لمحجاذرلل مفلذذرولف طذيلشذذييرنل شذاللاذذالمحفذاولف طذذيلمحضذ ل مح لجذ ل
محا وةولمحفيليدوكلرلموط رالجيلمالشيرءلمحجاي لمحفيليومهرلجيلكللوكالاال
وكراله ملمحك اولجرحجارلليوج:لجيلمألواول جيلمح ذارءول جذيلمح ضذرووليذوجل
جيلمألشكرللمحافط ق لح شوول محضي مطذرعول مألمهذروول شذفملمحأاذروول يذوجلجذيل
ارلفصط هليدلمالط رالاالمشيرءلجاي .ل
يمر للك ا لمحجارلل(محم ح)ل ه لي طيلكللشذيءليأيذولمحطفذ ول مالشذايمممول
مح دال محكومهي ولجوياليمألمحفالاالمحم ح …ل
قدليكذ المحمذ حل مفذهل ضذدلاأيذومعلمحفطذرالح ف يذوول هذ لضيطيذ ليضيذللمحمذ حل
إحذذملإ ذذدمفول قطدي ذ لفك ذ الحذذهل ذذا لمحجاذذرل.ل يظلذذولاذذاله ذ مل المحفذذال جذذدل
ادممللاف لحوآي لمحجارلول دمالح لفدوكلحلرلجيلمح ي له المحصف .ل ف د ل
محا وح لهطرلط ي ولجل ملفصذ وطرلمحكذ ال ذد الطظذوةلموط ذراولج ذفمففيلجيذهل
محافطرقاذذرع.لجذذرحميول محشذذولم لمحجاذذرلل محمذ حل ومءهاذذرلجكذذوةل شذذوي لاوف ذ ل
روط راول ه ل مفهليوجلارليوايلقطذهلميذ مونولجلذ لإ منلجايذلول اذرلالليواذمل
قطهلش مونولجل لإ منلق يح.ل
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ل محفالقدليجدلاردةلمص لهطرل لهطركول يضي لرلإحملجارلولجرحجاذرللجذيل
محفالاللي طيلإحدرءلمحشول محددول محميرط ول دمطارلفص يوهرل رأل بلمح لي ومل
اذذدجلدطرءفلذذرولجاذذالمذذئللمألدمءلمحجيذذدلمحجايذذلولقذذدلي ذذف يألمحفذذال اليكذذوال
محطر لجيلمحشول يض ل لجيلمحميوولح حكلجذلالمحفذال ويذلل ذ ي لإحذملمحجاذرلل
ضيالفف ضدلمحطظوةول ف في لمحافطرقاذرعول طصذللإحذملاذرلياكذالف ذايفهل جاذرلل
ل محا رييولمحفيلاالمئحلرلف ونلام ارعلمحجارلول
محضل.ل محفالي يلمأل
حكذذالهذ المحام اذذرعلف ذذللجذذيلمحضيذذرةل شذذفملصذ وهر.ل دم ملكذذرالمحجاذذرلل ذذا ل
ي يذ لي ضذ لقطلذذرلموط ذذراولجذذلالمحمذ الجيلذذرليفذذدوجلجذذيلا ذذف يرعولف ذذد ل
ذذرحف وةل مح ذ مج ول فف مذذدل ف مذذدلمحفكذذول ااذذرايطهول ذ لمحطمذذدل ادمو ذذهول
ضفمليص حلكطهلمحجارلل مصريصهل ا مصفرفهولاضفرجرنلمحملطظويذرعلحفف ذيوال
محكشنلقالضمريمهول يص حلمحجاذرلل افل اذهلمح ذي ولاضفرجذرنلفذدويجرنلمحذمل
افمصصيالحي اض مل ديليرفه.ل
مدولإافرءلمحجارللق ملكللشيءلففضذ للمحذدطيرلإحذملط ذي .ل قذديارنلكفذبل
المحكفربلقالمحجارلل وطذهلا ذوول جذ داول لمطذهلالليمصذدلحديذول مفذهول ل
حذذي لحذذهلا ذذوولمذذروجي.ل محفذذال امف ذذنل د مفذذهل طش ذ فهل جو قذذهلاذذا:لجذذال
فشذذكي يول ش ذ وول ا ذذيممول دبول قاذذروة…لإحذذيولاذذرلهذذيلإالل ذذريللطض ذ ل
كشذذذنلمحجاذذذرللاذذذالامف ذذذنلمحاذذذدمملولحيفلذذذ بلموط ذذذرال يوقذذذم.لج رحفوشذذذ ول
مألمايلول محك ا ول محذطد ول مح ذ اول محضوكذ ول محاذ ءولفطذفظ لمويمرقذرعلمحفذيل
فالدل رحجارللح ردةلمالط رالجيلكللوكالاالموكرالضيرفه.ل
الليمدهولمحفال ديولطمدل مفلا فاوول محطمدلاللي طذيلمو ذومنلجذيلمحكشذنل
قالطمر لمحا نول فاميالرول لمجف رللقي لضيولاف مجوةلجيلمألقاذرللمحفطيذ ل
دم وممهذذرلاجرا ذ لألصذذضر لرول دمطاذذرلمحطمذذدلجذذيلضميمفذذهلفض يذذللا ا ذ قيلدقيذذلل
ح اللمحفطيلح يرالج مطبلق فهل ا فهولجيفيدلصرض هلاارل طجذمول يفجطذبلاذرل
جشللجيهول مطهلضيطارلي ونلقطرصولمحطجرذوليمدمدلطجرضرنل فوكيذدهرول افر فلذرل
لارجرعلصرقدةول يفجطبلمألم رءل يض جلر.ل محطمدليضاللف يمرنل كيرنلحمرط ال
مح دمح ذ ول ه ذ لقذذرط الي يذذهلمحطرقذذدول يفلاذذهلجيذذدمنول حذذكلمحمذذرط الا ذذفادلاذذال
افل اهلقالمحفكراذلولضيطاذرلففذ مو ل جذممءلمح اذللمحفطذيل اذلرل ذ اول فذط ل
ق ملا رالفطفمللاالمح اللمحفطيلإحملمحومييل فآأولجيه.لل
الليصحلجيلمألقارللمحفطي لمجفومالطمدلا لول ف يمهل ويمذ لآحيذ ولإ ل
ال حكليفطرجملاألفص ولمحا يرولمح ي لحمير لمح اللمحفطيول محا يرولمح ذ ي ل
ي ف ضملجيلمحضميم ولاالمئللفواللمح اللمحفطيل مفذهولمحذ لهذ لكذللا مذدول
يشاللشمصي لمحفطذراول ذوممالمحاايذمول ي ذ لقئجذهلح ا اذ فول محادو ذ ل
محفيليطفايلإحيلرول محفمطيذ لمحفذيليف لذرلجذيلإمومجذهول محا ذرطيلمحافاذاط لجذيل
مح اذلول محفذيليويذدلف يدلذرول هذ الك لذرل جذممءلق ي ذ لاذالكأيذووليصذ بلجكلذذرول
قمحلرل الرلقذال ذاول محفضذد لقذالكذللاطلذرل ويمذ لافذودةولألالكيذرال
كللاطلرليفموولدممللإ رولمحكلول محكللضصي لحل المحافودمعلاجفا ول ريول
ففرصي لرلمحاايمة.ل
يضفرجلمحطرقدلمحمل الي يشلشمصي لمحفطرال كللا رطيلرولكيلي ذف يأل ال
يفكل ئ الرول يفص ول ردهرول ي يلارلمفيلاطلرول حيفجر بلاألمحفطرالالل
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حيفوالف ص رفهلق يهول دمطارلحيكشنل مفي لمحفطراول مدولارليضاللمحطرقذدلاذال
فجو ذ ول م ذذوةل ي ذ ول اذ مو ول جلذ لح فذ مو لمح يذذلول مذدولاذذرليكذ الفف ذذيوال
وضبول آومآال ص بولضي ل طهل يفاكالاالفف ذيولمح اذللمحفطذيلمحذ ل اراذهل
ق مل واي لاف ولاالارايلمح شوي لمحفطيولمح لفكرأوعلجيذهلمحاضذر العول
فط قذذعول مأ فذذعلمحفجذذروبلمحطرجض ذ لجذذد مهرول يطاذذرلمذذروعلمحفجذذروبلمحفرش ذ ول
ف موع.ل
ق ملمحوض لااله المحم وةلمح ي لمحضفاي ولإالل طلرلاللفكفيل ضذدهرولجاذرل
ممللمح اللمحفطيلمحجديدلحهلق مقدالمحجديدةول ح مليجبل اليط ملمحطرقدلكذللهذ مل
محاراذذذيول ليفطر ذذذرال اذذذر لفجو ذذذ لمحضراذذذوول يطظذذذولإحذذذملمحضراذذذول م يذذذ ل
افففض ولاللحي للق مقدلا فادةلاالمحمذدي ول دمطاذرلحيكشذنلمحم مقذدلمحجديذدةول
محفيل طملق يلرلمح اللمحفطيولحي ف يألقومءفه.ل
مألقارللمحفطي لا ف يرعول محطمردلدوجرعول فظلولقاي لف كآلمحطمذدلضيطاذرل
الليفكرجذذولا ذذف جلمح اذذللمحفطذذيلاذذألامذذدوةلمحطرقذذدل دماكرطرفذذهولجرحطرقذذدلاللي ذذيل
ضكرارنل يا لق مل قارللجطي ل كأولقامرنل فجو ذ لاذالافرهياذهلمحفذيلك طلذر.ل
ضكراهلاللفصدللارلدم لكرالا ف مالمحفكو لالليوقملمحملف كلمألقارل.ل ق مل
حكليضفرجلكللقاللجطيلإحملقم ي لاضا ل مدولا ردللاالمحفجو لمحفطي لجيل
مألقللواكرالمحفف يول محفض يلل دمصدمولمألضكر .ل صدللمحطمدلاذرلموفذلالمحفطذرال
مفهلجيلقا هولضيطارليك الطميلرنول ا ا قيرنل ضيولقرطأل ارلضصلولجيله ال
محضرح لي ونلمحفطرالجيدمنلارلطجحلجيهل ارلجشل.ل
إالمحطمذذدلجذذيلمحفذذالال ذذدل الي ذذذف ضملاذذالمح اذذللمحفطذذيل مواكرطذذرعلمحفذذذيل
يض يلرول هيل ا ولفضفرجلمحملأمرجذ لمحاراذيل محضراذوول فضفذرجلإحذملاو طذ ل
قد لف صبلآلومءلا م ولفضفذرجلمحذملجلذ لشمصذي لمحفطذرال م يذ لافففضذ ول
محطرقدليكفشنلجيلمح اللمحفطذيلاذرلمفذيلقذالمحشذمصلمح ذرد ول ي ذد لآومءال
صذذذيوةلطفذذذر ةولف ذذذفادل ضيلذذذرلاذذذالإدومكذذذهلح ي ذذذ لمو ذذذدمفل دالالفذذذهلقطذذذدل
محا دقيا.ل محطمدلمحفطيلا آ حيفهلك يوةولألطهلي ل فطرطيلمألا لم ذ معلإحذمل
مألار ولجئليجبلفوكهلحديولمح روجياوليفف الجيهل ديولق ول اللهدج(.)2ل

ل
3ـ الجمال :

قوجطرلمال دمفلمحفطيل وطهلمحمدوةلمحفريم لق ملمحف يولقالمحجارلل ق ذملطمذلل
مالض ر ل هلمحملمالمويا.ل مءلمكراله ملمحف يول رحك ا لم ل رحطد لم ل رح ال
م ل ذذرحم لم ل رالشذذكرل.ل ق طذذرلجذذيلف ويذذنلمحفذذالك ذ حكل الهطذذركلداج ذرنل ذذيال
افلذ لمحفذال افلذ لمحجاذرللم لوآيذ لا ضذذدةلحلاذرول هذ ملطجذدالحذدجلاطظذذو ل
محجاذذرللاأذذلل(كو فشذذه)لقطذذدارليضذذر للماليذذدابلق ذ لمحجاذذرللاذذألجذذالمحك ا ذ ل
محجاي لاآكدلمن:ل(مالق لمحجارلل ق لمح درعلحي رلق ايالاف ريطيالافطذرجوياول
مالج ذذف لمحف يذذولمحكئاذذيول ج ذذف لمحفذذالهاذذرلشذذيءل مضذذد).ل حكذذالاذذرله ذ ل
محجارللجيلجط المحف يولمحكئاي ل جط المحف يذولمالمذوج ل اذرلهذيلمحاوفكذممعل
محفيلف احلحطرل ذرحم للمالهذ المحمصذيدةلم لهذ المحا ذوضي لم لهذ المحا م جذ ل
جاي ذ ول ماله ذ ملمحفاأذذرلل ه ذ ملمحذذطد لاذذالمحفذذال ضي ذ لي ذذف ي رالمالياطضرطذذرل
مطف رالعلجارحي لالل يللمحملودهر ل
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ه المحماذي ولقاذي لفضديذدلمحجاذرللكف ويذنلمحفذاولقاذي لشذد علمالط ذرال
اط ذ لججذذولمحادطي ذ .ل حمذذدلمض ذذعلمحش ذ بلضفذذملجذذيلضذذرالعلضيرفلذذرلمحف وي ذ ل
رح ر ألمحف لمح لففصنل هلقا يذ لمحم ذللمحفطذيلقطذدلمحفطذرطياول حاذرلقجذمعل
قالمق رءلفف يول ماحلحل المحظرهوةلمالط رطي لمافعلق يلذرلفف ذي لمونلضي يذلرن.ل
جف ذذوعلمحمذذذدوةلق ذذملم ذذذدمفلمحشذذذ ول محا ذذيمملاذذذأئل رفصذذرللمحا لاذذذيالاذذذال
محفطذرطيال محشذ ومءل مذ جل مو مذلميذذوةلف مذطل لمحف ذذللمح ذضو .ل هكذ ملجمذدلكذذرال
حئضويذذللمحمذذدارءلمحذذهليذذدقمل(م ح ذ ا)له ذ لمحذذهلمحا ذذيممل محذذوقصل محش ذ ول
مالحلر لي ملح مفهل جئحذهلشذرقوه ل ط ذيل لق ذملمح ذ مء.ل كذ حكلمح ذوبولجمذدل
كرط ملي فمد المالحكذللشذرقول ذللحكذللا طذملشذي رطرنلم لفر ذرنلاذالمحجذالي مذيل
محش ولق ذملح ذرطه.ل قذدل كذو ملم ذارءلمحكأيذويالاذالمحف م ذأل محشذير يا.ل قذدل
كرط ملي فمد المالهآالءلمحف م أل ضيوه لاالم طرءلمحجذاليجفا ذ الجذيلا اذأل
م اهل(ق مو)ولجمرح ملقالمحشرقولمطهلق مو لط لمحمل حكلمحا اذأ.ل قويذبل
اال حكل و دلحفظ لgenieل رح درعلمحدو ي ل ا طملمح موي .ل هيلجذيلمصذ لرل
محئفيطيلف طيلمحشي رالمحافالولكارلقطدلمح وب.ل
قدلمشفوكلقدارءلمح وبل قدارءلمالضويلل محو ارالجيلمحمذ لل ذوالمحشذرقول
محا ل ليطف لمحملارل ومءلمح رح لمحارد لمحظرهوولمحملقرح لمحديبول كرالمحشرقول
ي امل رحئفيطي لvatesل ا طرالمحط ذي.ل حمذدلقكذ لمح ذوبلمحماذي لم ل صذف مل
محط ذذيلاضاذذدمنل وطذذهلشذذرقولجذذوطكولمحذ ضيلمطذذهلشذذرقو:ل( اذذرلق اطذذرالمحشذ ول اذذرل
يط دذذيلحذذهولماله ذ لمالل كذذول ق ذوآالا ذذيا).ل حمذذدل ذذا ملمحشذذرقولمحا ل ذ لط يذذرنل
مقفمردملاطل ل رطهلحي ل ش مونلاأ ل ول لله ل شذول ميذردة..ل هذ المحميذردةلمطاذرل
فوفيذذهلاذذالمحشذذي رالمح و ذذيلمح ذ لي مذذيلمحش ذ ولق ذذملح ذذرطهولم لاذذال(محا ذ م)ل
محي طرطي لمحفيلف ضيل هلم لاالمالحهلمح ليطمحذهلق يذه.ل هذ المحميذردةلهذيلمطذهل
يوجلارلالليوجل ي األارلاللي األكارليم للم لم ضللمحافك .ل
حكذذالهذ المحفف ذذيومعلمحدي يذ لحذ لفاطذذألاذذالقيذذر لاضذذر العلحفف ذذيولمح ا يذ ل
محجارحي ذ لجذذيلضذذد دلمحذذطف لمالط ذذرطي  .مقذذد لاذذرلط وجذذهلاذذالهذذ المحفف ذذيومعل
محافلذ لمحاأذذرحيلمحذ لم مذذهلمجئ ذ القذالمحجاذذرلولجرحجاذذرللجذذيلطظذذوالفذ كول
ألشذذيرءلامد ذ لكرطذذعلمحذذطف لمالط ذذرطي لمحافدمم ذ لاذذألمح ذ مح لمح ذذار ي لقذذدل
فوا فلذذرلجذذيل أطذذرءل جذ دل ذذر للحلذذرلا ذذآالمحد ذ ل مالطفشذذرءول جاذذرللمحكريطذذرعل
مالشيرءلي دلحك طلذرلمط كر ذرنلحئطاذر لمح يذرل لمحاأذللمحفذيلفمذ لجذيلمح ذ مح ل
مح ي .ل ل ملج فالهدنلجيلطظولمجئ اله لإقذردةلم ذللمحجاذرللمأل ذامل
مح لقوجفهلمحطف لمالط رطي لجيارلاام.لل
مارلمو لجيضر للماليطمفلقذالافلذ لمحجاذرلل ر ذهلمحاأذرحيلمحاف ذونول
ماليذذوجلجيذذهل ر ذذرنلمكأذذولمحفصذذرقرنل رالط ذذراولضذذيالي ذذ ملالقذذردةلمالقف ذذرول
ح ش ذ ومءلمح ذ يال ذذاره لمذذرحمياول كذذرالمجئ ذ القذذدلففذذره لقذذالجال ويفذذه.ل
مصصلحد مو لمحش ولكفر رنلكرائنل( ي يمر).ل ه لي ونلمحش ول وطذهلاضركذرةل
ح ي ول اللي دلمحاضركرةلشوملجيل مفلرلالطلرلفدمللجيل ي لمالط ذرا.ل هذ ل
ي فمدلمالمحش وليصونلمح م نل ليجدلافطف رنلحلرل اموجرنول ه ملاذرل ذارال
محف ليذذو.لجذذلحملجرطذذبلقراذذللمحفكذذولمحاجذذودولي فاذذدلمو ذ لم الق ذذملقطصذذول
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محاضفذ جلمح ذذر فيلجذذيلفضديذذدلمحجاذذرلل كذ حكلق ذذملمح طصذذولمحشذك يلم لمح طذذرءل
مح فظيلمح ليمصصلحدو لق مقدال مص حهلمحفص للمح مل.ل
رحي ي لح ش ول مرصذ لجياذرليف ذلل
قدلفوأولمحطمردلمح وبل رحطظوةلمالو
رالهاي لمحفيلي ملذرلق ذملمح طصذولمحشذك ي.ل جذيلكفذربل(طمذدلمحشذ و)لحمدماذ ل
الج فولماأ لكأيوةلق ذملمحفمذرءلمحادو ذ لمح ئضيذ لمح و يذ لاذأل ذالمجكذرول
محا لمحي طرطي.لل
قدل ضد لمحافل لمالجئ طيلح جاذرللمأذروملقايمذ لجذيلمحادو ذ لمحف ذفي ل
مالحارطيذ لمحفذيلممدهذوعلجذذيلم ممذولمحمذوالمحأذراالقشذذول دميذ لمحفر ذألقشذذو.ل
جذذيلمحافل ذ لمحجاذذرحيلقطذذدل(كرطذذع)ليشذذكللمحجاذذرللحل ذذرليطصذذلولجيذذهلمح ذذر ل
لمحادوكل محا ا ف.ل
محمرصولمحدري ل مح م
جرءل(ش يطب)لمحذملافلذ لمالطاذر لمحاأ ذمل مالجكذرولمح يذرلمحفذيلطومهذرلقطذدل
مجئ ذ اول اذذاله ذ المالجكذذرولمحاأ ذذملمحجاذذرلول ه ذ لمحف يذذولمحمذذروجيلح كاذذرلل
محا ل.لمحجاذرللمحذ لهذ لمحضميمذ لمحك طيذ لضيذولمحاضذد دةولمال ديذ لمحافصذ ل
ذذذره.لمحجاذذذرللهذذذ لمح دميذذذ ل محجذذذ هولحكذذذللمالشذذذيرء.ل محذذذ لي ذذذاحلحئط ذذذرال
محافطذذرهيل ضيذذولمحكراذذللماليوففذذألمحذذملوآي ذ لجكذذوةلمحجاذذرلوله ذ لمالفضذذردل ذذيال
محضد ل محفكوول ذيالمحاذدوكل محضذد ول لمفضذردلمحئافطذرهيل رحافطذرهي.ل جذيل
طظذذذولشذذذي طبلمالمحفذذذال محف ذذذف ليج ذذذدمالمحذذذطا لمالق ذذذملم لمحفكذذذوةولجفج ذذذدل
محف ف لجكوةلمحضميم ل محفاليج دلجكوةلمحجارل.ل
مارلهيجللجيفضد لجذيلكفر ذهل(ق ذ لمحجاذرل)لقذالمحجاذرللمحفطذيلمحذ لي ذدال
محشذكللمح ضيذدلح جاذرل:ل(محجاذذرللمحفطذيلي حذدل يط ذ لاذالمحفكذو).ل الافذذهلمال
ي ولقذالمالحلذيلم لضمذريللمحفكذول ماليج لذرلقر ذ لح فلذ ل مالدومك.ل يشذفوكل
جيلهذ المحالاذ لاذألمحف ذف ل محذديال حكطذهليفايذملقذالهذ يالمحطشذر يال وطذهل
ل يمو هلاالمحض م ل مالضر ي .ل
ي ولقال(محج هو )ل ص وةلاض
يطفبلمحفكولمالأرولمحجاي ذ لمحفذيلفمذ لك ذري لم حذمل كذود معلف جيذلل ذيال
محمذذذذروجلمحاض ذذذذ ل محفكذذذذوول ذذذذيالمح ي ذذذذ ولم لمح مقذذذذألمحافطذذذذرهيل محضويذذذذ ل
محئافطرهيذ لجذذيلمحفكذذو.لجرحجاذرللجذذيلمحفذذالم ال ذ لم لج ذذول ذذيالمالض ذذر ل
محفكو.له لفوحينل يالمحاضف جل محشكل.ل ه ليجاذأل ذيالافطرقاذيا:لمحف اذي ل
محدي يل محففودلمح مق ي.لجرالأولمحفطيليمذألجذيلاطفصذنلمح ويذلول(جذيلمح ذ )ل
لمحا رشول محفكولمحاأرحي.ل ي مصلهيجذللافل اذهلهذ مل رح ذروةل
يالمحاض
لمحفكو).ل
مالفي :ل(محفاليفكولمحاض ل ل يض
محمئصذ ولمالكذذللمحايفذذرجيميمييالمحذ يالقذذرحج ملقاذذي لمحجاذذرللقذذدلصذذرو مل
مولكودمةلف جيذلولك ا يذ لفطر ذل.لجرحذ ل
محملمقف رولاجرللمحجارللكدميوةل
شدلل هالهآالءلمحافكويال االجرءل ده لااالضر ح ملجل لمحكذ ال مالط ذرال
هذ ول ج ذ دلمحافاذذردمعل محافطرقاذذرعلمحفذذيلففص ذرد لجذذيلدمم لاذذر:لفاذذردل ذذيال
محفكذذول مح ي ذ ولفاذذردول ذذيالمحاذذو وةل محضوي ذ ولفاذذردلقطذذدله ذآالءلمالضيذذرءل
محافكذذويال ذذيالمالدومكلمحض ذذيل مالدومكلمح ذ هطيول ذذيالمحوض ذ لمح ايذذرءل مح مذذلل
مح مقي.ل
محفاردمعلجيلافرهي لهآالءلمحفئ ف لاو وي ولجفيلرلفمفاولمحضيرةلمحفذيل
هيلجيلج هوهرلطاذرلولاذالمجذللمحف جيذلل يطلذر.ل قذدلممفذرولمحافكذو المحذ يال
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كوطره لمحد ولمحط يللجيلفضميذللهذ المحطمقذ لمحف جيميذ لمحذملمحجاذرل.لجوقفمذد مل
مالاذذذالمحاذذذو و لمالفكذذذ الهطذذذركلدميذذذوةلفضذذذللجذذذيلدمم لذذذرلهذذذ المحفطرقاذذذرعل
محك طي ذ ل محطف ذذي وله ذ المحذذدميوةلهذذيلدميذذوةلمحجاذذرل.ل محطشذذر لمح ذ لي جذذلل ذذيال
مح ي ل محفكول يالمحئ قيل مح قيول يالمم لمالطذدجرفل محففكيذولمحاف مذللهذ ل
م دمفلمحفطرالمح مو .ل
ه الهيلمئص لمجكرولهآالءلمحفئ ف ل هذيلفذوف ل طظذوةلمجئ ذ ال مجكذرول
يط ممل مج ذ يالمحفذيلف فمذيل ذد وهرلاذألمجكذرولمحفئ ذف لمحا ذ ايال مرصذ ل
م ال يطر.ل
حكذذاله ذ المالجكذذرولمحف ذذفي لفكففذذيل رح ض ذ ل ص ذ وةلضي ي ذ لفجويدي ذ لقذذال
اكذذرالمحجاذذرللاذذال هذذالمحفطذذرال اذذالمح ي ذ .ل هذذيلاللف يططذذرلكأي ذ مونلجذذيلجل ذ ل
م ومولمحجارللمحكراالجيلمالأولمحفطيولجيلط ذرللمحضيذرةلمح مق يذ ول جذيلقئقذ ل
محفطذذذرالمحافشذذذر ك لاذذذألمحفيذذذرعلمالجفارقيذذذ لمحاف ذذذددة.ل قذذذدلقطذذذيلكأيذذذولاذذذال
مح ذذذرضأيالمحئضمذذذيال ف اذذذيحلا ذذذرطيلمحجاذذذرللجذذذيلامف ذذذنلمحفطذذذ المال دمقيذذذ ل
اط مذذذيالاذذذالم ميذذذرلامف فذذذ لجمراذذذعلاذذذدمو لطمديذذذ لقديذذذدةلحف اذذذحل حفذذذدق ل
محافذذرهي لمحفذذيلكرطذذعلفضا لذذرلمحاذذدمو لمالد ي ذ ل محفطي ذ لمحاف رق ذ .ل ذذطكففيول
اض لقالآومءل المحافكويالاالقصوطرولقوا ملاالم ميرلامف ف لحماي ل
ملحفف يولقا يرعلمحم للمحفطذيل م ذ ربلج رحيذ لمالأذول
محجارللجيلاجا لرل
محفطي.ل
ط ذذد ل طظذذوةلهطذذو ل وض ذ المحذذملمحفذذالمحفذذيلف ذ دلجذذيل ذذالج مط لذذرلمحذذمل
محطظذذوةلمح دمييذ لح شذ ول مالحلذذر لضيأاذذرلكرطذذعلمحشذ بولجذذيلججذذولاذذدطيفلرلف ذذدل
رنل يالمح شول ق جلضي ي ولآحل لم لشير يالف ميلق ذمل
محشرقولم لمحفطرال
ح ذذذرطهلمحشذذذ ولم لمحا ذذذيمملم لمحدطذذذرء.ل حكذذذال وض ذذذ الم ذذذف دللمالحلذذذ لم ل
محشير يالم لمحا مل رح ي لمحفيلج لرلفص فيلمحفطرالكوط ذرالجويذدلامفذرول
حفذذم دال م ذ جلمروق ذ لجذذيلوآي ذ لمالشذذيرءل جذذيلطمذذللمحوآي ذ لح طذذر .ل وض ذ ال
يافيلق ملمح ي لط قرنلاالمحم ةلمح مقيذ .ل طظوفذهلهذ الفطضذدولاذالمفجرهذهل
محف ذذفيلمح ذذر لمحاوفكذذملق ذذملمحدريي ذ لمحفذذيلفضذذر للفف ذذيولضوك ذ لمحف ذ ولجذذيل
مح ي ذ ل محضيذذرةل جذ دلقذ ةلاطظاذ لادوكذ لفط أذذللاذذالمح ي ذ ل فشذذونلق ذذمل
دجألمحكريطرعلجيل يوهرلمح يللطض لمشكرللمكأولكاذرالنل ف ميذدمنل قيذرنل جوديذ ل
مو جذذذرنلاذذذالمحارديذذذ ل مح ذذذك ال محفارأذذذل.لهذذذ المحضوكذذذ لهذذذيلمحفذذذيلي ذذذايلرل
محفي نلمحفوط يل(محمم لمحضي)ل مح لي ذدالمحاضذوكلمال للح ف ذ ولمحمذئل.ل
وض لارلفممول ذهلهذ المحطظويذ لاذال ومقذ ل ديطرايذ لاشذ ق ولجذلالهطذركلاذال
ي فمدلمطلرلاللفصادلماذر لمحفضذصلمح اذيلمحذ ليطكذولق يلذرلضرييفلذرلمحشذديدةل
اضر حفلرلحضصولمحا ه لمحمئق لقطدلمحفطرالجيارلفوجدال ذهلمح ي ذ ل محدويذمةل
(فضعلم لمحمم لمحضي)لصروج لمحطظولقالمأولمح ماللمالجفارقيذ لجذيلفكذ يال
محض لمحجارحيل محا ه لمال دمقيذ .ل حكذالهذ ملمحذفضفظلاللياطذألاذالمالقفذومنل
رحاك بلمحجديدلمح لجرءعل هلمحطظوةلمح وض طي لجيلفوكيمهذرلمالهفاذر لق ذمل
ذذر ألمحففذذودل محا ذذرطيلمح كذذولمحفذذيلف يلذذرلمح دذ لمحفطيذ لحئشذذيرءل كذ لمح دذ ل
محاوح ج لمحفيلاللف ذيلجطلذرلماللصذ مونلجمييذ لا فذ وةلا ف حذ ولماللواذ ممنلقراذ ل
اشفوك ل يالمحطر .ل
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قويذذبلاذذاله ذ المحطظذذوةل ذذلل ففضذذدولاطلذذرلمجكذذرولمالديذذبلمحفوط ذذيل(فيذذو ل
ا حيطيذذذه)لقطذذذدارليفذذذولل ذذذيالمح دذذذ لمحشذذذ وي ل مح دذذذ لمح رديذذذ .ل ي فمذذذيلفييذذذو ل
ا حطييذذذهلاذذذأل(جذذذرحيو )لقطذذذدارليمذذذ ل:ل(محشذذذ ولهذذذ لكذذذئ لجذذذيلضرحذذذ لمحف حذذذد).ل
جرحشرقولجيلطظوهاذرلي ذايلمالشذيرءل محام قذرعل جذئلل ي ذد ولحلاذرولمطذهلالل
يكففذذيل ف ذذايفلرل مطاذذرلميا ذرنليم ملذذرلقطذذدارلي ذذايلر.لجكوطذذهليم ذ للحئشذذيرءل
قطذدارليذ كولمح ضذذولم لمحاذوةلم لمحشذذجوة:لكذذال ضذ لمون!لم لكذ طيلماذذوة!لم لكذ طيل
شجوة!)ل هك ملي ف يدلمحكئ ل ظيففذهلشذ هلمالحليذ لك اذللحف ايذدلمالشذيرء.لمال
محشذذرقولي ذذد لكوطذذهليذذدق لمح ذذرح لمالي حذذدلاذذالجديذذد.له ذ المحطظذذوةلف يذذدلمحذذمل
مال هرالمحك ارعلمحا فل لمحفيلكراليصنل لرلمحشرقول(شي ي)لمح رح لمح ذضو ل
مح لفكشفهلمح ا ي لمحش وي لاصدقرنلق ملق للفر :ل(حي لاالي فضللم ل
محمرحلولضيولمهل محشرقو).ل
يذذذذوجل ذذذذالمح ذذذذرضأيالمالهذذذذآالءلمحافكذذذذويالمحذذذذ يالياأ ذذذذ المحادو ذذذذ ل
محو ارطفيكيذذذ ل(شذذذي ي)لم لمالافذذذدمدلح ادو ذذذ لمحواميذذذ ل(جذذذرحيو ل ا حطييذذذه)لالل
ي د الكأيومولقالمالحفمرءولجيل المح جذ اولاذألمحادو ذ لمح مق يذ لمحفذيلحذ ل
فكالففوددلقذالمحفصذويحلق ذملح ذرالوميذدهرلكذروللاذروك :ل(محفذالهذ ل ا طذمل
االمحا رطيولم املدوج لاذالدوجذرعلمحفذوذلياكذالماليل ذهلمالط ذرالحطف ذه.ل
محفالي ولجيلدوجفهلمح راي لقالم للمالط رال مفذهل مفذه).ل اللي ذد ولمضذدل
محام ذيالمحطظذذوييالحلذ المحادو ذ ولو ذلآومءلا حطييذذهل جذرحيو لقطذذدارليمذ لل
اط مرنلاالجكوةلاروك :ل(محفالجوذلذلي طذيلمكأذولاذالاف ذ ل مكأذولاذالمهفاذر ل
هطذذي لذلمطذذهلمذذئص.ل اذذرلي ذمملليم ذذصلمحكريطذذرعلمح شذذوي لاذذالضذذد دهر.لحمذذدل
قوال ارليممللي والم املص ولمالط را:لمحطار جولمحمد مع).ل
كذ حكليمفذذوبلمحاروك ذذيل يمذذرط نلاذذالكذذللمحافكذذويالمالحاذذرال محفوط ذذييال
مح ذ يالقذذرحج ملقاذذي لمحفذذال محجاذذرللضذذياليم ذ ل:ل(ق ذذملمحفطذذرالمالياذذألجذذيل
ص وةلجودي لمحشيءلمح ر لمح ليشكللمال ر لالأذوا).ل اأ ذهلمياذرنولاذالهذ ال
محطرضي ولهطو لح جيفولقطدارلي ونلمحفطذرال م حذه:ل(محفطذراولمحمذرحللجذيلمحفذاول
ه لكريالمط رطيليض ل ر ف دمدل ضرج لم ر ي لا ض لحطشذولاذرلمط ذ جلاذال
ولجيلا ا فول محفطراليمف نلجيل
مفهل فضميلله المح معلجيلشيءلاض
ه ملمالاولقالمح رح ل محفي نل قالوجللمحطارلل مح ال).ل مالاولهطرليف لل
رحفطرالالل ذرحفالم ئقذلرن.ل هذ ملمحف ويذنليشذيول شذيءلاذالمالحضذرذلمحذملجرطذبل
اذذالجلمطذذبلمحفطذذرا:لمحذذملمحدقرا ذ لمحفذذيلحفوديفذذهلمحشمصذذي لجذذيلمحطا ذ لمح ذذر ل
ح اجفاأل محضاروة.ل
هك مليففللجايألمح يالقرحج ملمحا ا فلمحجارحيلجيلمحفاولق ذملامف ذنل
اي حل ل مفجرهرفل لق ملمقف رولمحطمقذ لح ذألمالشذيرءل رح ذر ألمحفذود لقطصذومل
م ر يرلاالقطرصولمال دمفلمحفطي.لجودي لمح اللمحفطيولهيلجذيلصذ بلمح ا يذ ل
محفطي ول هيلمحاوفكملح ففودل حئصرح ل مح ر ألمحفويد.لهذ ملاذألاذو وةلمالشذروةل
محملمالمطصرولادو لمح مق يذ لمالجفارقيذ ل ق ذملو ذل لمحاروك ذي اولقطذدارل
ي يط المهايذ لمح طصذولمحفذود لجذيلمحم ذللمحفطذيلجذلطل ليطفلذ الاذال حذكلمحذمل
او وةلمح طري ل دو لمحظو نلمالجفارقي ل محفرويمي لمحاك ط لحشمصلمحفطذرال
ح اذذردةلمحفطي ذ لمحفذذيلي رحجلذذرول مرص ذ لمأذذولمح ئقذذرعلمالطفرجي ذ لمح ذذريدةلجذذيل
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اجفاذألاذرول جذيلقصذولاذرولجذيلفكذ يالمالطفذرجلمحفطذيول ضفايذ لف يذولمالأذذرول
محفطيذذذذ ل ضيوهذذذذرلاذذذذالمال طيذذذذ لمحف قيذذذذ لقذذذذالمأل طيذذذذ لمحفضفيذذذذ ل هذذذذيلمحظذذذذو نل
مالجفارقي ل مالقفصردي (.)3ل
االه ملمح والمح ويألح جكرولمحطظوي لقال(محجاذرل)لطم ذصلمحذملف ويذنل
(طظوي لمحجارل)ل ل(ق لمحجارل)ل وطه:لطظوي لفوايلمحذملفضديذدلضذ لمحجاذرلل
جكوفهل ق مقداول محف وينل ارهي لمحفال ارليط ديلماليك الذلم لفو هل ذال
مالجكرول دريرعلكفرضي لذل ف ذ ملمحذملفف ذيولف ذ لولمحفطذ ال مآلدمبلاذالمذئلل
مالجكرولمحف في لمحفيلف رحبله المحا وح (.)4ل

ل

4ـ نظرية األدب :

ف للق روةل(طظوي لمألدب)لق مللد مو ل ذ لمألدبول ق ذراهول ا مميطذهل
اذذرل ش ذ هول هذذيلفشذذالل(طظوي ذ لمحطمذذدلمالد ذذي)ل (طظوي ذ لفذذووييلمالدب)لجلاذذرل
المافرالحلذر.ل لاذرلطصذنلد مو ذ لمالقاذرللمألد يذ لمحاضذددة.ل ف ذفمد لق ذروةل
(محطمدلمألد ي)لكأي مونلل ا طمليشاللمحطظوي لمألد يذ ول حكذالاأذللهذ ملمو ذفمدم ل
يدفذذللفاييذ ممنلافيذذدلمن.لجمذذدلكذذرالمو ذ لصذذرضبلطظويذ ول يطاذذرلكذذرال ذذرطعل ذ نل
م ر رنولطرقدلمن.لل
ه المحفاييذممعل ماذض ل ام حذ لق ذملط ذرلل م ذأ.ل حكذالحذ ليذدوكلمحطذر ل
رحدوج لطف لرل المحطظ لمحفيل ق يعله المحا ايرعلاللياكالم ذفمدمالرلجذيل
قمح لقال الرولجليلافدمم لفارارنلإضدمهرلجذيلمألمذوجولحدوجذ لاللط ذف يأل
ا لرل الطفص ولمحطظوي لمألد ي لد المحطمدل لمحفذروييلمألد ذيول ل الطفصذ ول
محطمدلد المحفطظيول محفروييول ك حكلاللي جدلمحفروييلد المحفطظيذول لمحطمذدولإ ل
اذذالمح ماذذحل المحطظوي ذ لمألد ي ذ لف ذذفضيللإاللإ ملكذذرالحلذذرل ذذر لاذذالد مو ذ ل
مألقارللمألد ي ول ك حكلمحا ممياول محفصطيفرعل محم لاللياكالمحف صذللإحيلذرل
اذالجذومك.ل ق ذذملمح كذ لاذذال حذذكولالليفضمذذللمحطمذذدل لمحفذذروييلد القذذددلاذذال
محف ذذرآالعولم لط ذذللاذذالمحافذذرهي ول ل ذ ليوجذذألإحيلذذرول ل ذذالمحم مقذذدل
مح را .ل هطرلفظلول رنلاشك لحي عل رحا ف صذي ولجذطضالطمذول جذيل هرططذرل
جكذذرولا ذ م ولأ ذ لط ذذدلله ذ المألجكذذرولق ذذمل جذذللم وفطذذرلمحافجذذددةل رألقاذذرلل
مألد يذذذذ ولجرح ا يذذذذ لهطذذذذرلفف ذذذذ ل رحجدحيذذذذ :ل رحفذذذذدممللمحاف ذذذذردلل ذذذذيالمحطظويذذذذ ل
محف يل.ل
كرطعلهطركلاضر العلحفصللفذروييلمألدبلقذالمحد مو ذ لمحطظويذ ل محطمذدولجمذدل
قيلل الفروييلمألدبلي احل ال( )لاشفللاال(ب)ول يطارلمحطمدليضكذ ل ذوال( )ل
ض الاال(ب).لمحطا لمأل لل مرنلحل ملمحو ليفطر للمحضمريللمحمر لحإلأ رعول
يفطر للمحطا لمحأرطيلا ريللفف لل رآلومءل محا فمدمع.ل حكاله ملمحفاييمل ذيال
فروييلمألدبل محطمدلالليم للإ ئقذرنولإ لاللياذ لفذروييلمألدبل ذر لاذ مدلف ذدل
(ضمريل)لكرا لمحا ا قي ولجلالممفيرولمحاذ مدل مفذهليضاذللجذيل يرفذهل ضكراذرنل
فم ياي ولجيلمحفاييملمأل حيل يالمحكفبل يالمألدبول جيلاجودلإجومدلضيملاذال
محاكذذذرالحلذذذ ملمحكرفذذذبل ل مك.ل ذذذللإالاجذذذودلفضميذذذللفذذذروييل لإأ ذذذرعلقطذذذ مال
يفااالط قرنلاالمحضك لمح ليذآد لالمفيذرولهذ ملمحكفذربل لهذ ملمحضذرد لد ال
ضيوالاالائييالمحكفبل لمألضدم .لضفملحذ ل ذ اطرل ذوالهطذركلضمذريللاجذودةل
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ط يرنولضمريللفف لل رحف موييل مح طر يال مح يوولجلاله ملمحف ي ليطصبلجم ل
ق ملإاكرالجاألض حيرعلمألدب.ل حكالمحا ريللمحفيلهيل كأولقامذرنولكا ذوح ل
طمدلطصلاالمحطص صول ل ض لمحاصذردول محاذآأومعولجفمفاذيلدمياذرنلإصذدمول
مألضكذذر .لجذذرحم للاذذأئنل ذذوال ذ بلكذذرالافذذوأ مونل دوميذذدالالليشذذيولجمذ لإحذذمل ذذر لل
فاييمطرلحلارلقذالا رصذويلارلاذالمحشذ ومءول ذللإطذهليف ذبلا وجذ ل مصذريصل
دوميدال بولأ لم فاومولمحا ممط ل محامروط ل مومفيرولمحفيلهيلقا يرعلطمدي ل
جيل ر لر.لحكالقردةلارلف طملجكوةلجصللفروييلمألدبلقالمحطمدلمألد يلق ذمل
ذ لممذذوج.لإ لالليطكذذول الإصذذدمولمألضكذذر ل اذذولاذذو و ول حكذذاليضذذفبل ذذوال
محفروييلمألد يلحهلا ف يرفهل امريي هلمحمرص ل لف كلمحفيلف حدلجيلمح ص ول
مألموج.ل يوجلهآالءل الق يطرلمحطفر لإحملقم ي لمألضمربلمحاراذي ل مفجرهرفلذرول
الطفم ذذللا ذذذف يرفلرول اليذذف ل حذذذكلقذذذالقاذذدلاذذذألم ذذف ردل لفذذذدمللاذذذال
افرهياطذذرلمح ذذر م .ل قذذدلحمذذيله ذ ملمحا ذ هب لذلمحا ذذامل( رحفوويمي ذ )لذذذلف ذ رنل
ا ودمنلجيلمئللمحموالمحفر ألقشوول اذأل حذكلجمذدل جذدلهطذركلاذالطمذدالاذال
محاوا قيالاال صضربلمحطظولجيلمحفرويي.ل جذيلمح مقذألحذ ليكفذبلفذروييلحذ دبل
د المو ذذذفطردلأل ذذذ لمألمفيذذذروول اضر حذذذ لمحفمذذذديول محفمذذذ ي ولجاآومذذذ لمألدبل
مح ياليطكو ال هاي لمحطمدله ل طف ل لطمردلاالضيول قيلاطل ل حك.ل
رحامر ذذذللجذذذلالفذذذروييلمألدبل ياذذذرنل ل هايذذذ لك ذذذوجلح طمذذذدلمألد ذذذيول حذذذكل
اجودل اليوففألمحطمدلقذالمألضكذر لمح مفيذ لمحا طيذ لق ذملمحلذ ج.لجرحطرقذدلمحذ ل
يداالقيطهلقالمح ئقرعلمحفرويمي ول فك ال ضكراهلدمياذرنلااذ .لجلذ لحذال
يذذدوكلمح اذذللمألصذذيلولاذذالضيذذوا.ل يطذذفبلقذذالجل ذذهل ذذرالض مللمحفرويمي ذ ول ال
يم ذ لدميا ذرنلج ذيلجل ذ ل قاذذرللجطي ذ ل يطلذذر.ل محطرقذذدلمح ذ لي ذذونلمحم يذذللاذذال
محفروييل لمألقلول يايللدميارنلمحملمحفموصلمألمولل لإحملكفر لموط رقرعل
محشمصذذذي لجذذذيلصذذذ وةل(ادذذذراومعل ذذذيالمحو ميذذذألمح رحايذذذ )ل ذذذيفجطبلقا اذذذرنل
محم الجيلمحارايلمح يدولفروكرنل حكلح رض لجيلمحمذدي ل لح ذرح لجمذهلمح دذ .ل
مالمحفصر لمح ريدل يالمحطمدلمألد يل محفروييلمألد يلكرالا قرنلحكللاطلار(.)5ل

ل

5ـ التجربة الشعرية :

طمصدل رحفجو لمحص وةلمحكرا ذ لمحطف ذي ل لمحك طيذ لمحفذيليصذ وهرلمحشذرقول
ضياليفكولجيل اولاالمألا ولففكي مونليط لقالقايذللشذ وال دمض ر ذه.ل جيلذرل
يوجذذألمحشذذرقولإحذذملمقفطذذرفل مفذذيول دممذذئصلجطذذيولاللإحذذملاجذذودلالروفذذهلجذذيل
صيرض لمحم للحي ل رحضمريلل ليجروجلش ولمآلمويالحيطرللواره .ل
محشذذرقولمحضذذلله ذ لمح ذ لففاذذحلجذذيلطف ذذهلفجو فذذهول يمذذنلق ذذمل جمميلذذرل
فكذذوال يوف لذذرلفوفي ذرنولق ذذللماليفكذذولجذذيلمحكفر ذ .ل محفجو ذ لمحش ذ وي لي ذذفدولل
جيلرلمحشرقولحيطم لرلإحيطرلجذيل دللاذرليضذي ل لذرلاذالمضذدم لمح ذرح لمحمذروجيول
جففاأللجيلرلمحضيرةل حذ مالمحصذومفلمحفذيلفضفذد لجذيلطفذ لمحفذودولإممءلمألضذدم ل
محفيلفضي ل هول للإالمحفجو ذ لحفطذ ال ضيذرةلففذفحلقي ططذرلق ذملضمذريللقذدلالل
ف يالقطلرلضمريللمحضيرةل لضرالعلمحطف لكارلف د لألكأولمحطذر ول قذدلفمصذول
ك ارعلمح د ل ق ماي لرلقالمحكشنلقطلرولإ ل المحص وةلمحش وي ل ارلفااطهل
اال يضرءلمق جلف ي مونل أ لمون.ل
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محشرقولي ولجذيلفجو فذهلقاذرلجذيلطف ذهلاذالصذومفلدمم ذيول ذ مءلكرطذعل
ف ي مونلقالضرح لاالضرالعلطف هله ولم لقالا قنلإط رطيلقر لفاأ ه.لل
الارلفكالمحفجو لقر في لش وي ولجلطلذرلاللف ذمنلقذ لقذالمحفكذولمحذ ل
يصض لرول يطظالرول ي ذرقدلق ذملفواذللمحشذرقولجيلذرولإ ل المحف يذولمحشذ و ل
اطرنلح ف يولمحا رشوول الليطجحلمحشرقولجيلمحف يولقالفجو فذهلضفذملفصذيول
مجكروالمح مفي لا ا قي ول ل واليج لرلا ا فلفوا ه.ل
محشذرقولق ذذملصذ ل رحضمذذريللمحطف ذذي ل محك طيذ لمحفذذيلف لاذذهلجذذيلفجو فذذه.ل
حكذذللفجو ذ لش ذ وي لقطرصذذولامف ف ذ لاذذالجكوي ذ ل ميرحي ذ ل قر في ذ ل قطرصذذول
مروجي لف األجيلق محبلمرص ولا فاذدةلق ذملفكذومولمحذ مال محطداذ ل محمرجيذ ل
محضوك لمحا يمي .ل
مالمحفجو ذ لمحشذ وي لإجاذذرءل ذ معلمحذذطف ول رحضميمذ لكاذذرلهذذيلجذذيلمذ م ول
محشذرقول ففكيذواولجذيلإمذذئصليشذ هلإمذئصلمحصذ جيلح ميدفذه.ل يف ذبلهذ مل
فوكيملق مال مطف رههلجيلفجو فهولجئلي دلاالمحفجروبلمحصردق لجيلشيءلشذ ول
محاطر رعولألطهلاللي فادلق ملصذدللمحشذرقوول ألطذهليج ذللاذالمحشذ ولالطذ ل
لدقري ولقاردهرلم ذللاشذرقولحاجذرومةلشذ ولمآلمذوياولإالاضذ ولمحفجو ذ ل
محش وي لمحصدلول حي لاذو ويرنل اليكذ المحشذرقولقذدلقذرطملمحفجو ذ ل طف ذهل
ضفمليصذفلرول ذلليكفذيل اليكذ القذدلالضظلذرول قذونل فكذوالقطرصذوهرول آاذال
لمحميرلل
لرول د علجيلطف ه.ل ال دل الف يطهلدق لمحائضظ ل ق ةلمح مكوةل
قاذذللمحففكيذذوولضفذذمليم ذذلله ذ المحفجو ذ لمحش ذ وي لمحفذذيلفصذ وهرلقذذالقذذوبول
ق ملضيالح ليمالضاروهرل طف ه.ل
يجبلمحففويلل يالشذ و لشمصذي لمحشذرقو:لمحشذ و ول مح ا ذي.لجرحشذ ول
مأل للاأذذرحيوليضكذذيلجيذذهل معلطف ذذهلكاذذرلهذذيول يصذذنلاأ ذذهل هدمجذذهل آارحذذهل
آالاهول محأرطيلقا يليفميدلجيهل مي دلمحضيرةلكارلهيلاالض حه.ل حي لا طذمل
اأرحي لمحجرطبلمأل لل طهل يدلاالمحصدلول ذللهذ ل صذدلل ذامل قذوبلإحذمل
محدالح لق ملو ذلمحشرقولاالمحجرطبلمح ا ي.ل
اللفمفصذذذذولمحفجو ذذذذ لق ذذذذملمحا اذذذذ قرعل معلمحدالحذذذذ لق ذذذذملمحاشذذذذكئعل
محا ريللمالجفارقي ولج شرقول الي فجيبلح ا ا قرعلمحجارحي لمحفيليومهرول
طف ي لكرطعلم ل ي ي ل لإط رطي .ل الل يلولمحذملضصذولا اذ قرعلمحفجو ذ ل
محش وي ولق مل المحفصلل يالمحفجروبلمح مفي ل ا رطيلرلموط ذرطي لمالجفارقيذ ل
اولاف وولجدرح رنلاذرلفكذ المحا اذ قرعلمح مفيذ ل لمحك طيذ لاطرجذ لي ذللاطلذرل
محشرقولق ملاجرالعلإط رطي ل مجفارقي ل رحد لمحادج.لأ لإالاالمحا ذ ل ذهول
الكللمحفجذروبلمألد يذ ل معلدالالعلمجفارقيذ لاذالطذ فلاذرول حكططذرلاللطذوجل ال
طفذوالمفجرهذرنلمجفارقيذرنلمرصذرنلق ذذملمحشذذرقولجذيلفجرو ذذهولألالحذذهل اليفطذذر لل
اطلذذرلاذذرليشذذرءلحيصذذ ولفصذذ ي مونلإيضرييذذرنلجطي ذرنلاذذرليفطر حذذهلاذذالفجذذروبولألطذذهل
ي فجيبل النلمحملإض ر هل جدمطهول ه مل ي ذ لقا ذ لمحفطذيولق ذملمحطمذيال
االاآحفيلمحمصصل محا وضيرعولألطل ل ي لقا ل ليطدا الجذيلا ذريلل
محاجفاأل اشكئفه(.)6ل

ل
ل
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6ـ الوحدة العضوية :

ف ونل رمفصرول وطلرلفئضذ ل جذممءلمح اذللمألد ذي.ل قذدلفضذد لمو ذ لقذال
مح ضذذذدةلمح اذذذ ي ل كذذذرالالليمصذذذدل ذذذ جلمح ضذذذدةلمح اذذذ ي لجذذذيلمحا ذذذوضيرعل
محائضذ ولضيذ لفمذ لهذ المح ضذذدةلق ذذملفوفيذذبل جذممءل(محمومجذ )ل ل(محضكريذ )ل
فوفي رنلمضفارحيرنل لاو ويلرن.ل
ماذرلمح ضذدةلمح اذ ي لح مصذيدةلجلذيلافذوأوة لذلإحذملاذدجل يذد لذلجذيلإدومكلذرلل
ف يملذذذرل طظذذذوةل و ذذذ لإحذذذمل ضذذذدةلمحا ضاذذذ ل محا ذذذوضي .ل طمصذذذدل رح ضذذذدةل
مح اذذذذ ي لجذذذذيلمحمصذذذذيدةل ضذذذذدةلمحا اذذذذ فول ضذذذذدةلمحاشذذذذرقولمحفذذذذيليأيوهذذذذرل
محا ا فول ارلي ف لم ل حكلجيلفوفيبلمحص ول مألجكرولفوفي رنل هلففمد لمحمصيدةل
شييرنلجشييرنلضفملفطفليلإحملمرفا لي ف مالرلفوفيبلمألجكرول محص و.لق ذمل ال
فك ال جذممءلمحمصذيدةلكرح طيذ لمحضيذ ولحكذللجذمءل ظيففذهلجيلذرول يذآد ل اذلرل
إحمل القال ويللمحف للجيلمحففكيول محاشرقو.ل
ف ذذف م له ذ المح ضذذدةل اليفكذذولمحشذذرقولففكي ذ مونل ذ يئنلجذذيلاذذطلبلقصذذيدفهول
جذذيلمألأذذولمحذ ليويذذدل اليضدأذذهلجذذيل ذذرا يهول جذذيلمألجذممءلمحفذذيلفطذذدوجلجذذيل
ضدم له ملمألأوول ضي لففاشملاأل طي لمحمصيدةل صفلرل ضدةلضي ولأ لجذيل
مألجكرول محص ولمحفذيليشذفاللق يلذرلكذللجذمءول ضيذ لففضذوكل ذهلمحمصذيدةلإحذمل
مألاذذر لوضذدم لمألأذذولمحامصذ دلاطلذذرولقذذال ويذذللمحففذذر ألمحاط مذذيول ف ذذلل
مألضدم ل لمألجكروول ضدةلمح ذر أ.ل مح قذ نلق ذملمحاذطلبلق ذملهذ ملمحطضذ لذل
ق للمح دءلجيلمحطظ لذلي رقدلق ملم فكرولمألجكرولمحجميي ل محص ولمحفيلف ذرقدل
ق ملف كيدلمألأولمحاومد.ل
ال ذذدل الفكذذ المحصذذ ل ذذذيال جذذممءلمحمصذذيدةلاضكاذذذ ولصذذردوةلقذذال ضذذذدةل
محا ا فل ضدةلمحفكوةلجيهول ضدةلمحاشرقولمحفذيلفط ذ لاطذهول ضذدةلمألأذول
محطذذذرفبلقطذذذه…لج ي ذذذعلح مصذذذيدةلمحجره يذذذ ل ضذذذدةلقاذذذ ي لجذذذيلو ل ذذذال
مح رضأياولألطهلاللص لجكوي ل يال جمميلرولجرح ضدةلجيلرلمروجي ل اللو ر لجيلرل
ماللاالطرضي لميرللمحجره يل ضرحفهلمحطف ي لجيل صفهلمحوض لحادذلمحااد ذول
كذذرالحلذ ملمحو ذذر لمحذ مهيلا ذذوولاذذالمحا ذذوومعلجذذيلمح صذذولمحجذذره يلأذ لصذذرول
فم يدملق ملاولمح ص و.ل
إالاالك رولمحطمردلاالياأل ضذدةل حيذ لح مصذيدةولفمر ذللمح ضذدةلمحماطيذ ل
جذذيلمحا ذذوضي .ل هذذ ملي ذذفدقيل اليكذذ الح مصذذيدةل ذذ للا ذذ ليذذفئي لاذذأل
محفجو ذ لمحش ذ وي .لجذذل ملكرطذذعلمحمصذذيدةل رحد ذ لمحمصذذولج ذذالي ذذف رفل لذذرلطمذذلل
محفجو ذ لمحش ذ وي لإحذذملمحمذذروئول دمأذذروةلجكذذوال ش ذ وا.ل دم ملكرطذذعل رحد ذ لمح ذ لل
مطفصاعل ضدفلرول صذروعلذلإ ملكرطذعلاذالجيذدلمحشذ ولذلكوطلذرلقصذريدلاف محيذ ل
اطفص ولافايمةلجيلاشرقوهرل ا ا قلر.ل
ه مول قدلكرطعلمح ضدةلمح ا ي لاال ميللا رح لمحفجديدلجيلمحشذ ولمح و ذيل
محضدي ول اال مكيولاظرهولفوأوطرلمحاضا دل ش ولمحدذوب.ل كذرالم يذللا ذومال
للاذذالط ذذهلإحذذمل طذذهلحذ ليجذذدلجذذيلمحشذ ولمح و ذذيل(إوف ر ذرنل ذذيالمحا ذذرطيلمحفذذيل
ففاذذاطلرلمحمصذذيدةلمح مضذذدةول اللفئضاذذرل ذذيال جمميلذذرول اللامرصذذدلقرا ذ لفمذذر ل
ق يلرل طيفلرول ف دل وكرطلر.ل و اذرلمجفاذألجذيلمحمصذيدةلمح مضذدةلاذالمحشذ ول
ارليجفاألجيل ضدلمحافرضنلاالمحطفري ول حكال ئلص ل اللف ل).ل
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مح مذذردل اذذحلاطلج ذرنل كأذذولقام ذرنلجذذيلدق فذذهلإحذذملمح ضذذدةلمح ا ذ ي لجذذيل
محمصذيدةولإ ليذ كول المحمصذيدةل(يط دذذيل الفكذ القاذئنلجطيذرنلفراذرنوليكاذللجيلذذرل
فص ذ يولمذذر ول لم ذ م ولافجرط ذ ولكاذذرليكاذذللمحفاأذذرلل وقاذذريهول محص ذ وةل
وجمميلذذرول مح ضذذالمحا ذذيميل وطداراذذهول ضي ذ لإ ملممف ذذنلمح اذذأل لفديذذوعل
محط ل ملل حكل ضدةلمحصذط ل ج ذدهر.لجرحمصذيدةلمحشذ وي لكرحج ذ لمحضذيول
يم لكللق لاطلرلامر لجلرملاالمجلمفه).ل كرالحل المحدق ةل أولأ و ل يدل
محادجلجيلإدومكلمحشذ ول جذيلإدومكلمحمصذيدةل صذفلرل ضذدةلضيذ لكرا ذ ول جذيل
مح ا ل ا ا قلرل ضريفلرول جيلصدللص وهرل فلموهرلجاي ذرنلق ذملمح صذ لل
إحملهدجلر.ل
قدل كدله المحطفريبلمحميا لح ضدةلمح ا ي لق دمحوضاالشذكو لجذيلامداذ ل
محجمءلمحمرا لاالدي مطهل ط ما:ل(جيلمحش ول ا مه ه)ول جيلرليموول القيا ل
مح يذذعلجذذيلمحص ذ لمحفذذيل ذذيالا طذذرال ذذيالا ا ذ فلمحمصذذيدةولألالمح يذذعلجذذمءل
اكالول الليصذحل اليكذ المح يذعلشذر منلمروجذرنلقذالاكرطذهلاذالمحمصذيدةول طذهل
يط ديل الططظولإحملمحمصيدةلاالضي لهذيلجذودلكراذللاللاذالضيذ لهذيل يذرعل
ا فم .ل
ق مل ططرلاللطدفللهطرلموشروةلإحملمحفولل يالمح ضدةلمح ا ي لجيلمحمصذيدةل
مح ضذذذدةلمح اذذذ ي لجذذذيلمحشذذذ ولمحا ذذذوضيل شذذذ ولمحائضذذذ ولجرحأرطيذذذ ل و ذذذيول
امريي لرل احولألطلرلفوجألإحملفوفيبل جممءلمحضكريذ ل لمحمومجذ ل أذول حذكل
جذذيلطف ذذي لمألشذذمرصل فذ محيلمألضذذدم ولجذذل ملممف ذذعلمح ضذذدةل ذذوالطم طذذرلاطظذ مونل
ا وضيرنلإحملضيولاكرطهل لجمءمنلاالمحا ضا لإحملضيذولا اذ هولإطلذرولمح اذلل
محفطيلاال ر ه.ل ارل ضدةلمحمصيدةلجامير لرولكارلق طرولفوفيبل جذممءلمحفكذوةل
طا لمحص وول دالح له ملمحطا لق ملمحضوك لمحش وي .ل
قذذدليك ذ الح مصذذيدةلقطصذذولقصصذذيلفذذرويميلم لضيذذولفذذرويميول ضيط ذ مكل
فك ال ضدفلرلش يل ل ضدةلمحا وضي .ل ارلإ ملح لفكذال معلقطصذولقصصذيول
جمدلف د ل الا رح لمح ضدةلمح ا ي لجيلرلضيولأر ف ول حكطلرلاأل حذكلا طيذ ل
ق ذذذملمقف ذذذرومعلجطيذذذ ليجذذذبلمالف ضذذذظلجذذذيلمح طيذذذ لمح راذذذ .ل قذذذدلفمف ذذذنلهذذذ ال
محا ض ظذذرعلمحاف مذ ل رح طيذ لمح راذ لاذذال جل ذ لطظذذولإحذذمل جلذ لطظذذول مذذوجول
فظذذللجذذيلكذذللضرالفلذذرلدقرافلذذرلمالقفذذدمدل رح ضذذدةلمح را ذ لح مصذذيدة.ل ه ذ لاذذرل
يجبلمحفط هلإحيهلذلجيلممفيرولمحفجو لطف ذلرلذلماللففطذرجولمألجذممءول الفف ذر ال
جاي لرلجذيلإضذدم لمحاذومدول الففمذد لمحمصذيدةلجذيلمحفصذ يولشذييرنلجشذييرنلجذيل
ضوك لطراي لا ضي ول الليشوذلمحشرقولجكوةلأ لي دلمحيلرل لإحملارله ل ألل
و ر رنل لرلقطدلمطفمرحهلاطلذرلإحذملضيوهذر.ل يف ذبلكذلل حذكلمحففكيذولمح ايذللجذيل
طي لمحمصيدةل صفلرل ضدةل معل جذممءلاف مو ذ لق ذللمح ذدءلجذيلطظالذر.ل ذدل
حذذكلقذذدلفف ذذر جلمألجذممءلمح مضذذدةلجذذيلا اذ لرلاذذالمحمصذذيدةل لففمذذروبلق ذذمل
ض بلمح جل لمحطف ي لح طرءلمح ر لجيلذرول ضيذ لحذ ل اذ عل ذالمألجذممءل ل
مأل يرعلاكرالمألموجلح لفمفلل ضدةلمحمصيدةول ه ملاذرلي ذ ل ذهلدقذرةلمح ضذدةل
طف ل (.)7ل
ل

ل
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7ـ الخيال :

كرالمحافل لمحمدي لح ميرللذللكارلكذرالقطذدل و ذ ل مح ذوبل محكئ ذيكييالذل
قم لجيل يللجلذ لمحصذ وةول جذيل ذ يللاذيئدلمحشذ ولمحدطذرييلمحضذدي ولألال
محميرلل مح ه لشيءل مضدلقطدلم حيكلجاي رنول يجبلمحض ولاطهلجيلمألدبولجذيل
مألضردي لمح را لحدجل صضربلمحطظوةلمح م ي لهآالء.ل
قذذدلفضمذذللفضذذ للك يذذولجذذيلافلذذ لمحميذذرلول فاذذللمحفي ذذ نلمألحاذذرطيل
(كرطع)لإ ليوجل المحميرلل جللق جلموط راول طهلاللضطملألي لقذ ةل مذوجلاذال
ق ذ جلموط ذذرالقذذالمحميذذرلول( ق اذذرل قذذملمحطذذر لقذذدولمحميذذرلل م ذذوا).ل ذذدل
(كرطع)ل فذملمحو اذرطفيكي الأذ ل صذضربلمحاذ مهبلمحضديأذ لضفذملمحيذ ولجف ذ ال
جيلفمديولم ولمحميذرلول جلاذهلجلاذرنلضذديأرنولق ذمل طذهلمحففكيذول رحصذ ولق ذمل
ض بل وللجطي لفمف نلاالا هبلجطيلحا هبلجطيلآمو.لل
جفيلمح لو ارطفيكي ليفولل( ودم و )ل يالمح ه ل محميرلول يموول ا لمحأرطيل
م ذذولمأل ل.لجذذرح ه ل ذ يليدفذذول ظذذرهولمحص ذ وول ي ذذموهرلحاشذذرقولجودي ذ ل
قواذذي ول اذذرلمحميذذرللجلذذ لمح د ذذ لمح ه يذذ لمحفذذيلاذذالمئحلذذرليذذوجلمحشذذرقول
ا ا ذ قرعلاذذرل ضظ ذ ل صذذي لجذذيلشذذك لرل ح طلذذر.ل قذذدلكذذرال( ودم و )لاذذال
دقرةلمحميرللمحادق ل رح ر ف .ل هذ لاذال ذوملاذال ضذ لجذيلمحميذرلل أذوالجذيل
ممفومفلمحص ولجيلقلدلمحو ارطفيكييالمحملجرطبل(ك حيودج).ل ح لي ال رح ضذ ل
جذذيلمحميذذرللاذذالضي ذ له ذ ل مذذدولاذذرلقطذذيل ذذوأوالجذذيلمحص ذ وةلمحفطي ذ لمحش ذ وي .ل
قطدال ال(محميرلله لف كلمحمذدوةلمحكياير يذ لمحفذيل لذرلفافذمجلذلا ذرنلذلمح طرصذول
محاف رقذذدةلجذذيل ص ذ لرل محامف ف ذ لكذذللمالمذذفئنولكذذيلفصذذيولاجا ق ذرنلافلحف ذرنل
اط جالرن).ل
قدلفوأول(ك حيودج)ل ف ف ل(كرطع)لجيلففوقفهل يالمحضكذ لمحجاذرحيل محضكذ ل
مح م يولكارل جردلك حكلاطهل االصديمهل( ودم و )لجيلد مو لمحميرلول يم ل
(ك حيودج)لمحميرللإحملط قيا:لمحميرللمأل حيول محميرللمحأرط .ل محميرللمأل حيل
ه لمحم ةلمحضي ي ل مح راذللمأل للجذيلكذللإدومكلإط ذرطي.ل هذ ليمر ذللاذرليذدق ال
(كرطع)لمحميرللموطفذرجي.لجكذللإدومكلال ذدلجيذهلاذالهذ ملمحطذ فلاذالمحميذرل.ل اذرل
محميرللمحأذرط لجلذ لصذدجلح ميذرللمح ذر لول هذ ليففذللاذألمحميذرللمأل للجذيل
ط فلقا هول حكطهليمف نلقطهلجيلدوجفهل ويمذ لقا ذهولألطذهليض ذللمألشذيرءول
ليآحنل يطلرول لي ضدهرول ليف رامل لرولحيموجلاالكلل حكل م ذللجديذدول
اجرحذذهلمحفذذا.ل ه ذ ملمحط ذ فلاذذالمحميذذرلليذذدق ال(كرطذذع)لمحميذذرللمحجاذذرحي.ل جذذيل
محميرللمحأرط لففج ملذلجيلو لك حيودجلذلمحم ةلمح يرلق ذملفاأيذللمألشذيرءولإ ل
طهليفم لاردةلقا هلاارليصدولقالمحميرللمأل حيلاالاذدوكرعولجيض حلذرلإحذمل
ف ر يول اطمح لفج ي لح جكرولمحفجويدي ل محم م ولمحطف ي لمحفيلهيلجيل ص لرل
اذدوكرعلقم يذ لاضاذ .لجرح ي ذ لذلكاذرليومهذرلمحشذرقولذلواذ ملح ضيذرةلمحفكويذ ل
محفيليارو لرلمحاوءل ليشروكلجيلر.ل يذوجل(كذ حيودج)لاذرليذومالشذ طبلمألحاذرطيل
اذذال المحميذذرللي ذذف يأل الي أذذولق ذذملكذذللص ذ ولمألجكذذرولجذذيلمح ي ذ ولجل ذ ل
يضركيلرلجيلقا هول حكطهليطظ لهذ المحصذ ولجذيل ضذدةلافكرا ذ لففذ للاذرلهذ ل
اففوللجيلمح ي .ل محفاليمفذ لاردفذهلاذالمح ي ذ لحيصذ ولمألجكذرو:ل(جلذ ل
مح د لمحفص يوي لح فكوول دمطاذرليافذرملمحفذالقذالمح ي ذ ل ف ضيذدلجايذألمألجذممءل
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ض للص وةل هطي ل لجكوي ).ل ه ليدوكل صرح لمحشرقولجذيلميرحذهلق ذملطضذ ل
ارل دوكل(ش طب)لضيالشوذلمح ئق ل يالمحفال مح ي .ل
يفاذذحلاذذالطص ذ صلمحو اذذرطفيكييا لذلمالمحشذذرقولي ذذف يالق ذذملجذذئءل
محص ولجيلمحشذ ول رح ي ذ ل اطرظوهذرولق ذمل اليومقذيلصذط نلمحفشذر هلمحفذيل
فذذو لاذذرل ذذيالص ذ ولمح ي ذ ل ج ذ هولمألجكذذرول محاشذذرقوول ضي ذ لالليمذذنله ذ مل
محفشر هلقطدلضد دلمحاظرهولمحض ي .ل جيله ملوج فلإحذملاضركذرةلمح ي ذ لجذيل
إمومجلمألجكرولمح مفي لص مونل ي يذ ول حكذالق ذمل اليضذففظلمحفطذرال لمحشذرقول
وصرحفهلجيلمح ضذ لقذالمحصذ ولمح ي يذ لمحفذيلفاأذلل جكذرواول فذو لاذرل يطلذرل
قا يرنلض للا ا فل مضد.ل ه المحص ولذلقطدلمحو اذرطفيكييالذلفاأذللاشذرقول
جكر مونل مفي ولإ ليم لمحو اذرطفيكي الاشذرقوه ل رحصذ ولمحشذ وي ولجيطذرظو ال
ذذيالمح ي ذ ل ضذذرالفل لمحطف ذذي ول يذذو الجذذيلمألشذذيرءل شمرصذرنلففكذذول فو ذذمل
فشذذذروكل لقذذذ م فل ول يطفذذذو الاذذذالمحاطذذذرظولمح ي يذذذ لمحفذذذيلف ذذذد لكوطلذذذرلالل
فشروكل لش وه .ل جيل ش روه لف د ل مفل لاض ولفص يوه .ل
لمارلمح وطر ي ل هيلمحفيلفطرظولجيلمحش ولمحا هبلمح مق يل لمح ي يلجيل
محمصذ ل محا ذذوضي لذلجلطلذرلف طذذمل رحصذ ولمحشذ وي ل صذذيرضفلرول حكطلذذرلفضذذف ل
محا ا قي لجيله المحص وول حكل طلذرلقراذعلق ذمل طمذرالمحو ارطفيكيذ لمحفذيل
كرطعلفضفللكأي مونل رحفودل ا م المحا نل مح ذآ لجذيلمقفومجرفذهلمح مفيذ .لحلذ مل
دقعلمح وطر ي لمحملمح صنلمحا اذ قيولجلذيلفمفذرولا اذ قرفلرلاذالمذروجل
ط رللمح معولكاطرظولمح ي ل لالأولمحضارومعلمح ر م لاال ضذدم ل فارأيذلل
و ذ ولحف ذذوالص ذ وهرلقوا ذرنلالليمذذف ل م ذذنلمحشذذرقوولكذذيلف ذذوله ذ ال
محصذ ولف يذ مونلا اذ قيرنلقذذالآومءلمحشذذرقول ق م فذذهل مجكذذرواولضفذذملي فشذذفلرل
محمروئلاالمئلل حكلمح صذنلمحا اذ قي.ل حكذالهذ ملمحفصذ يولمحفج ذيايلالل
يمنلجيذهلمح وطر ذي القطذدلضذد دلمحفشذر هلمحض ذيل ذيالمألشذيرءول ذللإال موءال
قطده لهدجرنلإحملجئءلو قذ لجطيذ ول ل جكذرولج ذفي ول لاأذللإط ذرطي ولق ذمل
محمروئل الي فشفلرلاال ومءله المحص ولمحا ا قي .ل
ل قذدلوعلمحواميذ لذل هذذيلمحاذ هبلمويضذريي لذل المح وطر ذيياليمفذ القطذذدل
ضذد دلمحصذ ولمحاوييذ ول طلذ لذلق ذملمحذوض لاذالح ضذرفل لمحومي ذ لجذيلمحشذ و لذل
يمفصو الق ذملمحض ذيرعول محفج ذيارعولجفظذللصذ وه لجراذدةلاللضوكذ لجيلذرل
اللقاذذلل اللاو ط ذ .ل يذذوجلمحوامي ذ ال المحص ذ وليجذذبل الف ذذد لاذذالمألشذذيرءل
محاردي ولق مل اليفجر مهرلمحشرقوولحي ذولقذال أوهذرلمح ايذللجذيلمحذطف ولجذيل
مح يدلاالمحاطر للمحئش وي ول هيلمحاطر للمحدريا لمحدذريوةلجذيلمحذطف ول الل
فوقملمح د لإحملمحف يولقطلرلإاللقال ويلللمويضذرءل ذرحواملمحاطذ ل رحضذد .ل
جيله المحاطر للاللط فدل رح رح للمحمروجيلإالل امدمولارلطفاأ هل طفم الاطرج ل
ح م جرعلمحطف ي لمحدقيم لمحا ف صي لق ملمحف يو.لجرحصذ ولمحواميذ ل مفيذ لالل
ا ا قي لكارلهيلقطدلمح روطر يياول هيلفجويدي لفطفمللاالمحاض ذ لإحذمل
قذذرح لمح مذذلل مح ذ قيلمح ذذر طيولأ ذ لهذذيلاأرحي ذ لط ذ ي لألطلذذرلفف ذذلل م ذذنل
م م ولدقيم لقايم لفمصولمح د لقالجئيلر.ل
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مارلا هبلمح ويرحي لذلم لا هبلارلج للمحضميم لذلجي طمل رحص ولمحشذ وي ل
معلمحدالح ذ لمحطف ذذي .ل ه ذ لذلاذذالمجذذلل حذذك لذليش ذ هل ذذالمحش ذ هلا ذ هبل
محواميياول قدل قجبلكأيولاالمح ويرحييال ص ولحش ومءلوامييا.ل
فوجلمح ويرحي لجيلمحص وةلمح طصذولمحجذ هو لح شذ و.ل محصذ ولاذالطفذرجل
محميرل.ل جيله ملمحميرللق ملمحشرقول اليألل روحلر ل ي ف لحه(.)8ل
ل

8ـ الحداثة :

اص ذ حلمحضدمأ ذ ل مضذذدلاذذال كأذذولمحاص ذ ضرعلمحطمدي ذ لمحا رصذذوةلمشذذكرحي ل
أذذذروةلح ذذذ ل محداذذذ ا.ل حذذذ لشذذذيطرلمالضفكذذذر لمحذذذملدالحذذذ لمحاصذذذ حلمح د يذذذ ل
محفرويمي ذ ل مال ذذف ارحي لح ذممدلمألاذذولف ميذذدمنل فش ش ذلرن.ل يفاذذحلحطذذرلاذذالجضذذصل
محذذدالالعلمحا جايذذ لح اصذذ حل جذذ والمح دذذ لمالقفذذومال ذذيالدالحذذ لمحاصذذ حل
مح د ي ل جكوةلمحادريوةل محجدةل طمذالمحمذد .ل حذ لشذيطرلفجذر ملمحدالحذ لمح د يذ ل
ح اصذذذ حل مكففيطذذذرل اضر حذذذ لفضديذذذدلدالحفذذذهلجذذذيلمحطمذذذدلمحضذذذدي ل جذذذيلفذذذروييل
محاارو ذ لمحشذ وي لح جذذدطرل طف ذذطرل اذذر ل اذذألدقيذذلولجرحاصذ حليشذذف كلاذذأل
اجا قذذذذ لك يذذذذوةلاذذذذالمحاصذذذذ ضرعلمحطمديذذذذ لمحامرو ذذذذ ل لمحافرماذذذذ ل اطلذذذذرل
اص ضرعلمحفجديدل محا رصوةل محفضدي ل محاضد ل محضدي ل مح ي ي .ل
ذذذوض ل المحطمذذذدلمح و ذذذيلمحمذذذدي لقذذذدل ذذذ لل الم ذذذفمد لاصذذذ حل(محشذذذ ول
محاضد )ل (محشرقولمحاضد )لجيلمئللمحا وك لمحطمدي لمحفيلدموعلض للشذ ول
يلفار ل مي لمحش ومءلمحاضذدأياوليظذللاصذ حلمحضدمأذ لجذيلدالحفذهلمحطمديذ ل
محومهط لاص ضرنلطمديرنلم ف وطرالجيلجا لارلم ف وطرلاالاص ضرعل افذرهي ل
طمدي لضديأ لاالمحدوب.ل ياكالمحم للماله ملمحاص حلجيلمحطمذدلمحدو ذيلهذ ل
مآلمولاص حلضدي لح لففضددلدالحفهلمالص ئضي لماللجيلمحطصنلمحأذرطيلاذال
محموالمحفر ألقشول ق مليدل دحيو.لجمذدلكفذبل ذ دحيولجذيلمح ذر ل1859لقذال
اص حلمحضدمأ لحفضديدلارهي له المالفجرهرعلجمرل:ل(اذرل قطيذهل رحضدمأذ لهذ ل
مح ر ول محلروبل مح وايل طصنلمحفالمح ليكذ الطصذفهلمآلمذول محيذرنل أر فذلرن)ول
ح ملال ذدلحطذرلاذالمحف قذنلماذر لمالشذكرالعلمحفذيليأيوهذرلمحاصذ حلمحدو ذيل مفذه.ل
طضذذالطجذذدلجذذيلمحا ذذرج لمحدو ي ذ لاص ذ ضرعل مذذوجلفمذذف ل اص ذ حلمحضدمأ ذ ل
كرح ي يذذ ل محجارحيذذذ ل محا رصذذذوةل محفجديذذذدل ضيوهذذر.ل ياكذذذال الط فشذذذنلاذذذال
جضصذذطرلحلذ المحاصذ ضرعل الاصذ حلضذذدي لهذ ل رألصذذللاصذ حلفذذرويميل
ماطيلاوم لاالفصطينلمحاومضللمحفرويمي لمحامف فذ :لمح صذولمحمذدي ولمح صذول
مح ي ول مح صولمحضدي .ل محضد دلمحماطي لحكذللاذالهذ المحاومضذللفمف ذنلاذال
ضاذذروةلمحذذمل مذذوجولجلطذذركلاذذاليذذوجل المح صذذولمحضذذدي ليشذذيول ص ذئنل ذ بل
ماطيفهل ص هلمحفرويميلجيلايدمالفروييلمالدبلمحذملمالقاذرللمألد يذ لمحاكف ذ ل
جيلمح صولمحضذدي .لماللمالهذ ملمحاصذ حلقذدلمذوجلفذدويجرنلاذالم ذروالمحماطذيل
محاضريدل ومذليكف بلظئالنلدالحي ل قياي لاارج ل مرص ل دلمالومضعلضوكذ ل
محضدمأ لجيلمألدبل محفالاط لاطفصنلمحموالمحفر ذألقشذولففمذ لشذكئنلاففجذ مونل
رضيرنل مقفوالجيارل دل ذرحافل لمحذدالحيلحاصذ حلمحضدمأذ لمحذ ليشذيولمحذمل
طذذم فلج ذ و لحفجديذذدل طي ذ لمحذذطصلمحفطذذيل مألد ذذيلفجديذذدمنلشذذرائنلق ذذملا ذذف جل
محوآي ل محفمطي (.)9ل
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جرحضدمأذذذ لافلذذذ لمففمذذذعلجيذذذهلمحطرضيذذذ لمحدالحيذذذ ل مالصذذذ ئضي لحيشذذذيولمحذذذمل
اجا قذ لاذالمحفجذروبلمحفطيذ لذلمحفشذكي ي ل محشذ وي لمحفذيلفكشذنلقذالا قذنل
ج ذذفيلل ا وجذذيلمممءلمح مقذذأل محفذذا.ل هذذ لا قذذنليف ذذ لجذذيلمحدرحذذبل ذذوجال
محاصرحض لاأله ملمح مقأل محفاودلق ملقياهل اآ رفهل مح يلحمذوللكذللاذرل
ه لاوح نل ريدلجيلمالقومنل محفمرحيدلمحفطي ل مالد ي لمحافدم ح (.)7ل
حمدلجرءعلمحضدمأ ل اشذو قلرلحفم ذيصلموط ذرالاذالم هراذهل فضويذوالاذال
قيذذذ دال فف ذذذيولمحكذذذ الفف ذذذي مونلقمئطيذذذرنل مقيذذذلرن.ل وعلمحضدمأذذذ ل الاأذذذللهذذذ مل
محاشو فلالليف لارلح ليم ذألموط ذرالصذ فهل رحاراذيل يلذف ل رح ضظذ لمحومهطذ ل
مح ذذر وة:ل ل رحفجو ذ لموط ذذرطي لكاذذرلهذذيلجذذيلحضظفلذذرلمالطي ذ .ل هك ذ ملمضففذذعل
محضدمأ ل رحصيو وةلمحا ذفاوةلمحافشذك ل ذدمنل ضيذولمحا ذفموةلق ذملضذرل.لحكطلذرل
يارنلكرطعلف ذ ملجذيلمحامر ذللمحذملإو ذرءلمحأ م ذعلمحمذروةلمحفذيلفضكذ لمالط ذرال
فضكذ لفجو فذذهلكاذذرلفضكذ لمحصذذيو وةلمحأمرجيذ لجفف ذذولمحافديذومعلمح ذذر وةل فاذذطحل
اشو قي لف ويوي لقمئطي لحضرح لمحف املمحفيلفف ل لرلمحفجو لمآلطيذ .لاذال
هطذذرلجذذرءلمحفمر ذذللمحاذذد ل ذذيالمحأر ذذعل محافض ذ للكلاكرطيذذ لفف ذذيولمحفطذذرقال
مح ماحل يالمح ضظ لمح ر وةل محمذرط المحأر ذعلمحذ ليذفضك ل لذرل ياطضلذرلطظراذرنل
ا فم مونل ديلرن.ل كرالق ملمحضدمأ لمالفك الاشو قرنل ا يرنليذآاال(اطذ لقصذول
محفط يو)ل فكوةلمحف ول محفمد لمح لي طيلق ملمحارايل يطفصللقطذهلجذيلآاول
جليلفوجلمالمح ضظ لمحا رش ل محفجو لمحضرحي لهيلمحضميم لمحفيليجبلمحف رالل
ا لرلااالكراللمحفرويي.ل اذالمذئللق اطذ لمحا وجذ ل فف ذيول طيذ لمحاجفاذأل
فف ي مونلق ايرنلضر حعلمحضدمأ لمالفميللمأل هر ل مح ئ لمحفم يدي لمحفيلموف ذعل
رحا وج ل رحاجفاأل أمرجفه.ل وعلمالاألله ملمحفف يول مح ايذ لمحفذيلفف لذرل
االشوطلرلفضويولموط رال ف جيلهلطض لقي لجديدة.ل ح حكل ردعلجيلاشو فل
محضدمأ ذ لافذذرهي ل قذذي لمو ذذدمفل مالكفشذذرنلمح اذذيل محفايذذملمحفذذود لق ذذملمطلذذرل
ضري لمحفمد ل طلري لا رنلمحف و.ل االه ملمحاط للطذردعلمحضدمأذ ل شذ رومعل
مئ لاأللمحضوي ل محا ر مةل موياذرال مذدوةلموط ذرالمح م يذ ل قرحايذ لمحجلذرمل
مودومكذذيولجكذذرالاذذالمه ذ لطفذذريبله ذ ملمحف جذذهلاضر ح ذ لمحلياط ذ ل مح ذذي وةلق ذذمل
محمذذذ جلمح ي يذذذ ل ق ذذذملمح ي ذذذ لقا اذذذلرن.لكاذذذرلآاطذذذعلإيارطذذذرنلقر ذذذرنل رحمذذذدوةل
موط ذذرطي لق ذذملجلذ لمح ذذرح ل محضيذذرةل محذ معل محفمذذد لمألمئقذذيل دمدومكذذهول آاطذذعل
لاكذذرالض ذ للمح ذذدلل فضمذذلل ذ ردةلمالط ذذرا.ل هك ذ ملكذذرالاذذالمح ي ذذيل ال
ففاض ولشذ رومفلرل أ م فلذرلضذ للاأرحيذرعلادويذ لق ذملمحا ذف يرعلكرجذ :لجكذوةل
محف ول محفمد ل محوجرالموط رطيول مويارال ا فم لل جالول محفضصيللمحا وجيل
محفصطيأل محصطرق ل محفضاول محفمد لمحفمطيل ف ولمحد حذ لمحم ويذ لمح طيذ ول
مق علاالشذوالمحالطذ لمحافمصصذ ل محاطصذبل محا ذآ حي لمحفوديذ ل شذض عل
آحيذذذذرعلمح يو ق مو يذذذذ ل دقذذذذعلح ديام مو يذذذذ لمح ي ومحيذذذذ ل حطشذذذذولو ذلمحف ذذذذراحل
محا ه ي لموط رطي ل محا ر مةلمح وقي ل مالجفارقي ل مالقفصذردي .لكاذرل شذرقعل
هايذذذ لمحفجذذذروبلمحافجذذذودةل موياذذذرال رحا ذذذرييولمحفم يايذذذ ل موجذذذومءمعلضيذذذول
محافضيذذذمةل ف طذذذعلمهايذذذ لمحم مقذذذدلمحامططذذذ لمحفذذذيلاللفماذذذألح ايذذذ لل محطمقذذذرعل
محشمصي .لكلله المح ارعلكرطعلفديالح مئطي لمحا م (.)11ل
ل
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9ـ ما بعد الحداثة :

ي دلاص حلارل دلمحضدمأ لاال ه لمحاص ضرعلمحفيلشرقعل ردعلاط ل
محما يطيرعول ح ليلفدل ضدل دلإحملفضديذدلاصذدوال يمف ذنلجذيلهذ ملمحفضديذد.ل
ح للمألص بلاالفضديدل ص للمحاص حله لفضديدالافل اذرنلطمذديرنل لجكويذرنل
ك حكلفضديدلا رض لطشر هولإ لإالضوك لارل دلمحضدمأذ لمحيذ لطشذ لجرق ذ ل
جذذذيلكرجذذذ لمحفاذذذرءمعلمحأمرجيذذذ لمحدو يذذذ :لمح ير ذذذي ل مالقفصذذذردي ل محف يايذذذ ل
مالجفارقي ل محف في ل مألمئقيذ ل محطف ذي ل محا وجيذ ل مألطأو حجيذ ل ضيوهذرل
اذذذالاشذذذروبلمحضيذذذرةلمح يذذذرل محذذذدطيرلق ذذذملمح ذذذ مء.لجلذذذيلافل اذذذرنلف ذذذ لمطذذذ مفل
محد مو رعلمحضديأ لكرج لمحفيلففطذر للامف ذنلمحطشذر رعل محف رحيذرعلمالجفارقيذ ل
محأمرجي لمحي اي .ل
ح لل جاللمح للمحملجل لارل دلمحضدمأ لهذ لمحطظذولمحيلذرل وطلذرلا رواذ ل
ودةلج للادلمحضدمأ ل ا يرفلرلمحفيلطردعل م ألمحص ل رحاراذيل مالهفاذر ل
ارله لومهال قر و.لج ملمحذوض لاذال ويذلل اأرحيذ لمحافذرهي ل محشذ رومعلمحفذيل
مفلذذرلمحضدمأذ ولماللمالمحضدمأذ لمصذ داعل رحضيذذرةلمح مق يذ :ل رح ضظذ لمح ذذر وةل
محا رش ولمص داعل فجو لمحموالمح شويالمحاويوةولإ لكرطعلضصي فلرلح ردةل
موط ذذرالضو ذرنل اشذذرضطرعل رضطذ ول م ذذف ار مونل دموهر ذرنل هياطذ ل قا ذرنلحآلمذذوول
ففر فرنل ميلرنل مقفصرديرنول قا رنلق كويرنل قطر لل وي ل م مونلط يرنولإارج لمحمل
محظ لمالجفارقيل مطليذرولمحأمذ ل فكذوةلمحا ذر مةل مح دمحذ لح جايذأ.لهذ ملمحجرطذبل
محاظ ذ لاذذالمحضدمأ ذ له ذ لمحأر ذذعلمح ذ ليذذدج لرلمحذذملإ ذذئللمحش ذ رومعلمحاأرحي ذ ل
(محافض حذ )ول هذ لمح ذ لشذذللدقرفلذذرلمحذذملق ذذايا:لجاذذطل لاذذاليذذوجل طذذهلجذذرءل
طفيجذ ل ذ ءلم ذفمدم لمح مئطيذ لم ذفمدمارنل مقيذرنول هطذذركلاذاليذوجلمالمحضدمأذ ل
طف لرلفط لق ملجرطبلفدايو له لط مفلرلمحفيلال دلمالفآ للإحيلرلكللطظوةل
ضرييذذذ ولمرصذذذ لمالمحدريذذذ لف ذذذوولمح ذذذي ل(ال ذذذدلاذذذالمحضذذذوبلمحفذذذيلفطلذذذيلكذذذلل
محضو ب:لش رولف ويولمحضوبلمح رحاي ).ل
االهطرلجرءعلارل ذدلمحضددمأذ لحفم ذبلامذ العلمحضدمأذ ل جواذيرفلرلفاراذلرن:ل
حذذي لهطرحذذكلأا ذ لأر ذذعليضك ذ لمحافض ذ لل حذذي لأا ذ لقمذذلليف ذذولفف ذذي مونلضيذذول
افضيمل جهلمحطشر لمحأمرجيلمح شو ولكارلالل ج دلحأمرج لقرحي لطم ي ل مموجل
د طي ذ لجارهيوي ذ .ل ذذللكذذللاذذرلهطرحذذكله ذ لفشذذكيللا ذذفاولاللياكذذالف ويذلذوالم ل
فف يوال روضرح لق ملمطا جلاف رلول دمطارليم ذللمحفف ذيولجمذ لاذالدمم ذهلااذرل
يج ذللمحفف ذذيولطف ذذهلاضك اذرنل وشذذكرللاردفذذهلمحمرصذ ل حذذي لطفيجذ لأ م ذذعلالل
ففض ذ للم لفف ذذدل:لجرحأر ذذعلطف ذذهلشذذكللاذذالمشذذكرللمحافض ذ لل اذذرل المحا وج ذ ل
ف فادلك يرنلق ذملاردفلذرل ق ذمل شذكرحلرلمحاطلجيذ .ل محاذردةلمحفذيليف راذللا لذرل
محفف يول محفو يللهيلمحافض لل اللشيءل ما.ل حيالدقعلمحضدمأ لمحملمحفصلل
يالمحأر علكمرقدةلفف يوي ل محافض للكاردةلح فف يوولجلالارل دلمحضدمأذ لقذدل
ص علمحفصلل ج علاالمحاضرللفاييمل لممفئنلمأل للقالمحأذرطي.ل ذللإال
اذذرل ذذدلمحضدمأذذ لاللفذذآاال رحفلمصذذلل محفذذ موللمحأمرجيذذ لمحا وجيذذ لألالمشذذكرلل
محا وج لهيلطف ذلرلفف ذألمشذكرللمحاذردةلمحادو ذ لطف ذلرل ففذرأول لذرل حي ذعل
كاذذذرلفففذذذوالمحضدمأذذذ ول لمالمشذذذكرللمحا وجذذذ لفف ذذذ ل رح ايذذذ ل محفجذذذودلضيذذذول
محافضيم.ل حل مل حدعلارل دلمحضدمأ لكللمحف مصللمحفيلف ذ لمحأطرييذرعلمحاذدي ل
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جذذلالمضففذذعلمحضدمأذ ل ذذرح الل محا طذذمولجذذلالاذذرل ذذدلمحضدمأذ لطذذردعل ذذد لأ ذذرعل
محا طمل قد لج هويفهولجئلشيءلفضعلمح حل جلمح حول اللشذيءلفضذعل
محفجو ل جلمحفجو .ل حل ملف طعلارل دلمحضدمأ لمويارال رح حل مح ضي ل
محا ف للمحي ايل ضرو علأمرجذ لمحطم ذ ل محطم يذ .ل فذآاالاذرل ذدلمحضدمأذ لمال
ه المحأطرييرعلمحفذيلفذديال لذرلمحضدمأذ لهذيلمحذ ممفل محذدمجأل ومءلمحماذأل محم ذول
مووهذذذربل(هذذذيلمحجذذذ مهولمحفذذذيلضوصذذذعلمحضدمأذذذ لق ذذذملصذذذيرطفلرل محاضرجظذذذ ل
ق يلذذر).ل ح ذ حكلضر حذذعلاذذرل ذذدلمحضدمأ ذ لإحدذذرءلمحفضي ذممعلمحلواي ذ لقذذال ويذذلل
م ف ردلا وومعل ج دهر:لج دالنلاالمحم لل رحف مولل محف مصللمحلواي ل(محالذ /ل
ضيذذولمحالذذ ولمألصذذل/لمحفذذوف)ول ذذ علاذذذرل ذذدلمحضدمأذذ ل ف ذذ ملمحذذملفمذذذ يال
مح ذذذذذئح لمحلوايذذذذذ ل مالضففذذذذذرءل رح واذذذذذي ل محفئقذذذذذبل محافروقذذذذذ ل مح ذذذذذموي ل
مالطفصذذذراي ل حدذذذ لمح ذذذ لل محفجذذذروة.لكاذذذرلضرو ذذذعل فضذذذروبلمح ذذذونل محفم يذذذدل
محأمرجيل كللمشذكرحهول مهفاذعل وشذكرللمحف دديذ لمهفاراذرنلشذديدمنلكذوق جل ذريلل
مالط فذذرللاذذالمحمي ذ دلمحار وميي ذ ل مه ذ لا ذذوومعلمقذذردةلف ويذذنلمحم ذذربلمحأمذذرجيل
د مو فه.ل
حذذذ حكلمضفف ذذذعلار ذذذدلمحضدمأذذذ ل ذذذوطا جلمحفشذذذظيل محفشذذذفيعل محئفمويويذذذ ل
كامر ذذذذللحشذذذذا حيرعلمحضدمأذذذذ ل أ م فلذذذذرول مقمقذذذذعلمحأمذذذذ ل ذذذذرألطا جلمحكذذذذ طيل
رحم ي لمحفمداي ل ئق لمحطفيج ل و ر لرل ضرو ذعلمح مذلل مح مئطيذ ل دقذعل
إحملم لل ر يولجديدةلففطر بلاألافرهيالرلمحفيلفذوجالمحطاذر جلمحاف رحيذ ل
فاذذألاض لذذرلمحاذذو ومعلمحو ضي ذ ل اذذو وةلق ذ للمحفديذذولمحا ذذفاول ف جيذذلل
مح ضظ لمحضراوةلمحا رش .لكارلوجاعلمحفصلل يالمحضيرةل محفاولضفذمل دبلاذرل
دلمحضدمأ ل طظويرفلرلفو ملمحفو يلل فضروبلمحا رطيلمحأر ف .ل
ه ملمح دمءل يالافرهي لمحضدمأ ل اص ضرفلرل يالافرهي لاذرل ذدلمحضدمأذ ل
اص ذ ضرفلرليج ذذللمحأرطي ذ لودةلج ذذللقطيف ذ لق ذذملمأل حذذم.لق ذذمل ططذذرلال ذذدلمال
طذذدوكلمالهطذذركلاذذاليمذذ للإالمحأرطيذذ لارممحذذعلمافذذدمدمنل ي يذذرنلح حذذمل حذذذي ل
مو ج ذلرنلق يلذذرول ح ذذللا رحج ذ ل ذذوي لحافذذرهي لاذذرل ذذدلمحضدمأ ذ ل اص ذ ضرفلرل
فآكدلف طيلرلح و ضرعلمح طي ي ل ارل دهرل(مرص لجيل شكرحلرلمحفوط ي )ولكارل
مالد مو رفلرلمحف يمي لفضيذلل ر ذفاومولإحذملجذركلدويذدمول جذركلالكذراول و الال
روعول ايشيللج ك ول ضيوه لااالم لا ملجيلفو ي لأمرج لارل دلمحضدمأ .ل
مقفاذذذذردمنلق ذذذذملف جلذذذذرعلاذذذذرل ذذذذدلمحضدمأذذذذ ل م ذذذذفومفيجيرفلرل اطلجيفلذذذذرل
و ضرفلذذرلمحفكويذ ل محف ذذفي ولياكططذذرلفم ذذيالرلق ذذمل و ذ لطاذذر جل ماذذض .ل
جلطركلمحاطظ ولمحفرويميلمح ليومهرلضوك لم ف ردلقالمحضدمأ لم لوجارنلحذ ال
ج مط لر.ل هطذركلمحاطظذ ولمحف ذفيلمحذ ليومهذرلفمذ لق ذملمحفذومكلمحذ لم جذدال
ضيذذذربل فمذذذ يالمحضدمأذذذ ول حذذذكلمحفمذذذ يالمحذذذ لم ذذذفمد لمحافذذذرهي لاذذذرل ذذذدل
مح طي يذ ولإ لإالهذ المحافذذرهي ل حدذذعلاضد ديذ لمحا طذذمل دماكرطيذ لفمويذذوال مكذذدعل
ق مل ال"محضميم لمحأر ف "لارلهيلإاللصطرق لحد ي .لمارلمحاطظذ ولمأليذدي ح جيل
مح ير يل(اطظ ولمحفضيم)لجل ليوجل هاي لار ذدلمحضدمأذ لاذالمذئللطفريجلذرول
إ لهيلقردوةلق ملم للموشذكرحيرعلاذاالمحا ذ ارعلضفذمليف ذطملحلذرلم م ذ ل
محأم ل ارلح ليكال ر مرنليم للمحشكول حكلفآد لارل دلمحضدمأ لد مونلهرارنلجيل
إقذذردةلف ويذذنلمحضمذذريللمحافديذذوةل جذذيلمقمق ذ لمحأمذ ل رحأ م ذذعلااذذرليفاذذيلمحذذمل
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ف وي لصيو وةلمحضمريلل فضيممفلر.لجليلهطرلف ملمحملإ ومملصطرقي ل فصطيأل
"محضميم "لمحدطي ي ل دم رللام ح ل" ي يفلر"لمحاف رحي .لجفوجلارل دلمحضدمأ لمال
فضميذذللإدومكله ذ المحصذذطرقي ل أمرجيفلذذرل(ق ذذملقك ذ ل ي يفلذذر)له ذ لو ذذرحفلرل
موط ذذذرطي ل ودهذذذرلمحا رشذذذولق ذذذملمحضدمأذذذ ل ق ذذذملشذذذ رومفلرلمح ومقذذذ .ل اذذذرلاذذذال
محاطظ ذ ولمال ذذفومفيجيلمحطص صذذيلجف ذ ملار ذذدلمحضدمأ ذ لإحذذملفوصذذيللمحذذطصل
مطففرضذذهل دمطكذذروالح ضذذدل محضذذد دولااذذرليج ذذهليم ذذللمحفو يذذللمحا ذذفاول محفذذو يول
محافض للم دلمن.ل يطج لقاله المحطص صي لالطلريي لمحطصل اللاضد دي لمحا طمل
ف ددلمحضمريلل مح مح ل ف ددلمحمومءمع.ل
الليطكولمضدلج رحي لمحطظوي لمحطمدي لمحفيلف طفلرلار دلمحضدمأ ولكارلالليشذكل
ضدل اشذو قي لدق فلذرلمحفضويويذ ل اضرو فلذرلح افذرهي لمحما يذ لمحم ذوي ول الل
يمف ذذنلمأطذذرالق ذذملمهايذ لفدييذذولمأل ذ لمحا وجيذ ل دمار ذ لمحمطذذرفلقذذالمفريذذرل
طي لمحم جل د مج لرلمحافضيذمة.لحكذالار ذدلمحضدمأذ لفصذللجذيلمحطلريذ لمحذملاذرل
صذذذللإحيذذذهلمحفمذذذ ياولفصذذذللإحذذذمل ويذذذللا ذذذد د.لجلذذذيل دمالضرو ذذذعل شذذذكرلل
محلياطذ ل محظ ذ لفظذذللقذذرجمةلقذذالفمذذدي لمح ذذديللمحذ مق يلمحأمذذرجيلج ميذذعلا مذ ل
ضيولج رح لق ملا ف جلمحأمرج لمح را ل محمرص .لجلالهيلضرو علمحفضيمل ر ل
محضيذذردولجذذلالمحضيذذردلمحا ذذلل( ذذرقفومنل و ضرفلذذرلهذذيلطف ذذلر)ل ذذيطم بلإحذذمل
فضيمول مالهيلضرو ذعلمحاوكذمل محاوكميذ ل ر ذ لمحلذراشولجذلالمحلذراشلطف ذهل
يصذذ حلاوكذذ ممنلآمذذوليف ذذ ل صذذفرعلمحاوكذذمل محاوكميذذ لطف ذذلر.ل حلذذ مل ميذذعل
محد مو ذذرعلار ذذدلمحضدمأيذ لا مذ ل ذذيالمحاوكذذمل محلذذراشلضيذذولقذذردوةلق ذذملف طذذيل
ف جذهلاضريذذدلم لافضيذذم.ل ذ حكلم ذفل كعلار ذذدلمحضدمأذ لقذذدوفلرلمال ذذفومفيجي ل
محف رحذذ لجذذيلإ ذذومملمحفضيذذممعلمحاجضفذذ لد ال اليكذذ الحلذذرلا قذذنل مئقذذيل ل
ير ذذيل لمجفاذذرقي.ل ي جذذبلمحاذذوءلاذذالمحافروق ذ ل ذذيالق فلذذرلمح دميي ذ لاذذدل
محفضيممعل محطلري لمحاضريدةلمحفيلفذطج لقذالاأذللهذ المحضذوبلمحاذو .ل ح ذلل
األله المحطلري لهيلمحفيلدقعلمحكأيولإحملف جيهل صر ألمالفلذر :لجلطذركلاذال
يم للإاله المح ا ل مفلرلهيلمحفيلفج للار دلمحضدمأ لاف م ي لاألمألشذكرلل
محشذذذا حي لمحما يذذذ لمحفذذذيلف ذذذ ملإحذذذملمحلياطذذذ ل مح ذذذي وةل محظ ذذذ لمالجفاذذذرقيل
مالقفصذذذرد .ل اللضذذذو ل محضرحذذذ لهذذذ المالفذذذدمللار ذذذدلمحضدمأذذذ لاجذذذرللمح ذذذ ل
مالجفارقيذذ لضذذديأرنلجذذدمنو ضفملهذذ ملمحذذدم للحذذ ليف ذذ ل رحف رحيذذ لطف ذذلرلمحفذذيل
قوجفلذذرلجذذذيلمحفذذال مألدبل محا ذذذيممل مال ف وماذذرعلمحا ذذذوضي ل ضيوهذذرلاذذذال
اشروبلمحضيرةلمحي اي لمحفيلالليفوفبلق يلذرلمفمذر لقذ موومعلضر ذا لفاذ لضيذرةل
موط ذذذرالا رشذذذوة.ل ح ذذذللمحافروقذذذ لمحمذذذروةلمحفذذذيلفج لذذذرلقذذذرجمةلهذذذيلا ردمفلذذذرل
ح أطريي لمحادي ولإ لإالمحفاردل ر لمحا وج ل ر لمحفضيمول د المحفاذردل
اللياكالا وج لارلإ ملكرالف جهلاذرل جاذللاذالضيذوا.ل حذ حكلجذلالدجذرفلار ذدل
محضدمأذذذ لقذذذالمحلذذذراشلج لذذذرلفذذذفماصلمصريصذذذهولإ لمطم ذذذبلق ذذذملمهايفلذذذرل
جوصذ ضعلهراشذذي لاللفديذذولاذذالمح مقذذألشذذييلرن.ل ككذذللهراشذذيل صذ ضعلاذذرل ذذدل
محضدمأ لففاطملماليفضمللمح ير لججوةلجف دلمح دمح ل فمففذيلمح ميذ لمحلوايذ ل
يمذذف لمحاوكذذمل رحلذذراشل ف دذذيلمحفذ موللاذذالضيذذولفضيذذملم لضريذ .لهذ الهذذيل
مح ر ي لمحفيلفض ل لرلكللمحاأرحيرع:لضدمأي لكرطعلم لار دلضدمأي (.)12ل
ل
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11ـ الريادة :

جيلمحضدي لقالافل لمحويردةلهطركلااليمنل هلقطذدلضذد دل مق ذ لمح ذ لل
محماطيلذلجيلضد دلمحي لم لمحشذلولم لمح ذط لذلجذيلمالاذ ئفل الاذ لمحمذو جل
ق ذذملمح مقذذألمح ذذر لحذذئدبلم لمح ويم ذ لمحفطي ذ لمحفذذيليفشذذكلل لذذرلمحذذطصلمالد ذذي.ل
جويذذردةلمحش ذ ولمحضذذولجذذيلمح ذومللاذذأئلهذذيلمح ذ للمحماطذذيلحاضر ح ذ لفض ذذي ل ل
ففكيذذذكلهيك يذذذ لمح طذذذرءلمحذذذ لكرطذذذعلق يذذذهلمحمصذذذيدةلمح و يذذذ لمحفم يديذذذ ل مقذذذردةل
لجديدةلفدردولجيلرلا يمي لمحش ول ميمرقرفهلمأل ولمحضردةل
فشكي لرلق مل
محمديا لح قرويال محاو بلمحاد مذ لمحذملجاذرءلمحفف ي ذ لمحا مذ ول ففجذر مل
ضرح لضونل مضذدلجذيلمحذو ليطذفظ لمحمصذيدةلاذال حلذرلضفذملآموهذرلمحذملف ذددل
فطذ فلالليصذذيمرالماللمحذذملماليمذذرفلمحذذدمم يلح طيذ لمحجا ذ لمحشذ وي لجذذيلفمفي ذ ل
ولمحمصيدةل امر لر.لل
مالمح ليط ديلحطرلك حكلجيلمحضدي لقالافل لمحويردةلهذ لل الططظذولمحذمل
جا لارلآحعلمحيهله المحضوك لاالاطجملجارحيل رحيبلف يوي لجيلص يد ل
محوآي لمح هطي لذلمحو ضي ول محوآي لمحفشكي ي :لمح صوي لذلمح ا ي ول كذ حكلمحذمل
اذذرلكو ذذفهلهذ المحضوكذ لاذذالمطاذذر ل طرييذ لحذ لف فذذدهرلمح ميمذ لمحشذ وي لمح و يذ ل
صيوفلرلمحطمدي ..ل ل ملطموجلاالم رولمحذدميوةلمحاد مذ لمحفذيلضشذوطرل طف ذطرل
جيلرلجذيلا ذوح :لاذال ذ للاذا..لهذلل ذ معلطذرمكل ذد مونول ل ذ لل ذدولطذرمك ل
االأ لطصيولمحملجومل فوشيولق رءمعلو مدله المحضوك ل أولكلل مضدلاطل ل
جذذيلفشذذكيلله ذ المحضوك ذ ..لويذذردةلفجو ذ ول فكذذوي لا يذذرعل فوصذذيللا ذذيوة.ل
جا يذذرولمح ذ للمحماطذذيل الالليصذ حل ضذذدال ر ذرنلجذذيلفوشذذيولمحويذذردةل فمذ ي ل
د ولمصضر لرول حكلمالففكيكل مقذردةلفشذكيللهيك يذ لمح طيذ لمحشذك ي لح مصذيدةل
مح و ي لالليص ضرالذلمح ف لذلماليآ وملم ردلويردةلضوك لمحش ولمح و يلمحضدي .ل
مالمحفضميذذلل محاط ذذللمح اذذيل مالارطذ لفمفاذذيطرل الطمذذوولضميمذ ل الحذذي لكذذلل
ا ه ذ لشذذك عل فشذذكللق ذ ل أذذر لجذذرموةلجذذيلضوك ذ لمحش ذ ولمح و ذذيلمحضذذدي ل
ف فوهلل الفط مل رحويردةل ف ل رحفمذد لضفذملحذ لصذحلق ذمل جذهلمحفضميذللالل
محظالفمدالرلجيلمحمارالق ملضيوهرلجذيلمجفذومذلمحصذيد لمحشذك ي لمحجديذدةلجذيل
طذذرءلمحمصذذيدةول حذذكلمالا مهذذبلك يذذوةلاأذذللا ه مح ذذيربل مح يذذرفيل لمد طذذي ل
اأئنلهيلمحفيلشوقعلحلذ المحضوكذ ل ردهذرل ذوعل ارممحذعلفذآ ول ضي يذ لاذرل
صذذروعلمحيذذهلاذذالاطجذذملجاذذرحي لذلض ذذي لذل هطذذيلجذذيل ميمذ لمالط ذذرالمح و ذذيل
محا رصول قيهلمحو ضيل محجارحيل محش و (.)13ل

ل

11ـ األسلوب واألسلوبية :

ياكذذالف ويذذنلمال ذ بلاذذالمذذئللأذذئ ل جلذذرعلطظذذولهذذي:لمال ذ بلاذذال
جل لطظولمحامر ِ بل مال بلاال جل لطظولمحامر َبل مال بلاال جل ل
طظولمحم رب.لجام ح لمال ذ بلمط ئقذلرنلاذالمحامر ِ ذبلف ذوملجذيلك طذهليكشذنل
قذالطاذ لففكيذذولصذذرض هل ذذللهذ ليف ذذدجل حذذكلحيصذ حلهذ لمألط ذذرالطف ذذهلكاذذرل
ظلذول حذكلج يذرنلقطذذدل يفذ ال ج ذ يو.ل يذ هبلجذذرال فرو ط ذكيلجذيلمالفجذذرال
طف ذذهولجي ذذدلمال ذ بلمقرا ذ لف ذ ممال ذذيال مفي ذ لفجو ذ لمحامر ِ ذذبل امفاذذيرعل
محف مصذذل.لماذذرلم ملمط مطذذرلحف ويذذنلمال ذ بلاذذالمحامر َذذبلجل ذ لاللي ذذد لمال
55

يك ال"اد رنلحد يرنلا ذ رنلق ذملمحافم ذللمقف ذر مونلحاميذر لمالمفيذرول مالطميذرذ"ل
ه لارليج طرلط ونلمال بلمط ئقرنلاالمحم ربلطف ذهولج طذدهرليكذ ال حيذدل
محطصل مفهل يشكللشذ ك لفمذر ألمحذد مللاذألاذدمحي لر.ل اللي ذألمحاض ذللماللمال
يآحنل ياله المحا يرعلمحف ويفي لك لرلحيفضصللق ملمدللف ويذنلحئ ذ ب.ل
جل ذ لمحط ذذيبلمحطصذذيلمح ذ لي ذ ئلمحم ذذربلاطمحفذذهلمألد ي ذ ولجفك ذ المال ذ ي ل
قا يذرنل"ق اذرنلي طذذمل د مو ذ لمحمصذذريصلمح د يذ لمحفذذيلفطفمذذلل ذذرحكئ لاذذالاجذذودل
ي لم ئكلقرد لمحمل دمةلفوأيولجطي".ل
حمذذدل مص ذ عله ذ المحطظويذذرعلمحطمذذدلمح و ذذيولجضذذر لل ذذالمحدمو ذذيالمقذذردةل
محطظولجيلمح ئض لجيلا ءلمحا يرعلمال ذ ي لمحجديذدة.لج ضذ لق ذدلمح ذئ ل
محا ذذد لجذذيل"محامذذريي لمال ذ ي لقطذذدلمحجذذرضظلمط ئقذرنلاذذالمح يذذرال محف يذذيا"ل
صفهلاردةلمراذرلي ذفموجلاطلذرلمحافذرهي لمال حيذ لاذاالمحاطظذ ولمح ئضذيلذل
مال ذ ي.ل مهال ذرلمح ئض ذ ل مال ذذئكول محفصذذرض ل مالجصذذرذ.ل م ذذفطدلجذذيلجذذودل
ه المحاردةلمحملمالضصرءول هيلظرهوةلمجومهرلفمر ألمال ذ ي لاذألمحويراذيرعل
كرال أوهرل ماضرنلجيلقم ط لمحد مو رعلمحطمدي .لل
فف ألاضادلمحلرد لمح مو ذيل"اظذرهولمحففكيذولجذيلمال ذ بلقطذدلمح ذوب"ل
ي لمحضديأ لجذيل
جودهرلمحملمو ألاومضللأ ل ق ملاضص لألأولمحطظويرعلمال
مقردةلقومءةلمحف مو لمح ئضي.ل
ي لمحضديأ لح طمذدلمح و ذيلمحضذدي ل مالمفاذحلجذيلط ذرلل
إالإمصربلمال
مقذذردةلقذومءةلمحف ذ مو لمح ئضذذيولجلذ ليفاذذحلمياذرنلجذذيلوجذذالكذذللاذذرلياذذعلمحذذمل
محف ي ل مح ذي وةل صذ ولج مذدل يطذرلمالمال ذ بلهذ لمحم ذربل مطذهلمحفكذول مطذهل
مالط ذذراولجذذل مل"فميذذد"لمال ذذ بل مي ذ دلجطيذذ لقدياذذ لجذذلال حذذكلي ذذولقذذالقيذذدل
مالط رالطف هلق ملمحا ف جلمالجفارقيل مح ير ذي.ل ذي وةلصذيد لم ذ ي ل
ا م لق ذملحدذ لمحأمرجذ لمح و يذ لمحا رصذوةلهذ لاذرليا ذيهلم ذد المحشذا ل ذذل
"لمحفيلفضدلاالضوي لمحكرفبل فك ه.ل" قطدارلف دلمال ذ لق ذملحدذ ل
"مال
محف ي ل محصضرج ل محطمدلمالد ذيل ر ذ لمح ذ لماليدي ح جيذ ول ق ذملحدذ لمالدبل
لماليدي ح جي لافارجوفياولجذلالمال ذ لفذط ك ل
لمحفومأي ل مح
ر لمح
ضيطي لق ملمحكرفبلمح و يلمحا رصولم فئ رنلام مرنلقذدلفافذدلقذد مالمحذملمحمذروئ.ل
جيكنلقالجل لكللارلح ليم لمحا مالمحفومأيلم لمح ير يل ف ميطه.لمال ذ لهطذرل
فص حلمحا ردللمحا ا قيلحئ فئب".ل
ك ذ مونلحميذذدلمالمذ لد المح ذذرءوليضذذر للمحطمذذدلمح و ذذيلمحضذذدي لجذذيلمحط ذذرلل
ئن"لح ذرطيرنل
ي لوآي لجديدةلفآه لذرلمالفكذ ال ضذلل" ذدي ل
يلمك ربلمال
مال
جيلطمدلمالدب.ل ه لارليآكدالق دمح ئ لمحا د لضياليم لل"هذ المحاكف ذ رعل
محا ديي لفكردلفط يطرل والفضذ النلجذ ويرنل ذيدم لمالدبل فيرومفذهلمحطمديذ ل ذيك ال
اطهلف حدلآطذيلجديذدلقذدلالليف ذ ولا ذهلمالففجذر ملمال ذ ي لطف ذلرل طف ذلر".ل
ه لفجر ملي فطدلمحملمحففويلل ذيالمحضذد لمال ئضذيل ارهيذ لمال ذدمفلمالد ذي.ل
ي لفجر معلمحا ف جلمح لقدعلجيهلاجذودلا مصذف لح ذرطي ولإ لدكذعل
جرال
وكذذرالمح ئضذ ل م ذذففردعلاذذالمح ذذرطيرعل مح طي يذ ل محويراذذيرعل ق ذ لمحدالحذ .ل
هذذذ المحشذذذا حي لف يلذذذرلألالفكذذذ ال ذذذديئنلح طمذذذد.لماللمالق دمح ذذذئ لمحا ذذذد ل
يصذذضحلهذ المحطظذذوةلإ لهذ ليطفذذيلقذذالمال ذ ي ل"مالفذذآ للمحذذملطظويذ لطمديذ ل
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شرا لحكللم ردلمحظرهوةلمالد ي لجائنلقذالمالف اذحلمحذملطمذالمحطمذدلمالد ذيل
مص لالن.ل ق ل حكلمطلذرلفا ذكلقذالمحضكذ لجذيلشذوالمالدبلاذالضيذ لو ذرحفه".ل
جرال ذ ي لاذذاله ذ ملمحاطظ ذ ولا يذذرولا ا ذ قيلحطمذذدلمالدب.ل ح لذذرلفدذذط لكذذلل
محدذط لم ملم ذذف لاعلا يذرعلق ذ لمحدالحذ لمحذ ليومذ ل ذيالمالقف ذذرولااذذا ال
محو ذذرح ل ط ذذيجلرلمح د ذ .ل يآكذذدلق دمح ذذئ لمحا ذذد ل ج ذ بلمقذذردةلف ويذذنل
محضذذد لمالد ذذيلافجذذذر ميالجذذيلهذذذ ملمحف ويذذنلمالقفاذذردلق ذذذملم ذذومنلمحجلذذذرمل
مال ئضذذذيل اذذذومقيالاك طذذذرعلهذذذ ملمحضذذذد لمالد ذذذيلمحذذذ لهذذذ لجاذذذرفلحضاذذذ ول
ي لآطذ مكلمحذملق ذ لمحذطف لمح دذ ل محذمل
مالط رال محكئ ل محفا.لجفضفك لمال
ق لمحدالالعل فصذ حل"ق اذرنلمط ذرطيرنلي طذمل د مو ذ لف راذللمحظذ مهولمحذأئ لجذيل
ص بل فم لمحضد لمالد يل فك القطدي لق ارنليج لم جملفج ي لا د لمافممجل
مالمفصرصرع".ل
هك ملط فطفبلمالمح رطيرعلجيلف را لرلاألمحطمدلقدلمجذومعلمال ذ ي لمحفذيل
مقفطمل لذرلمحطمذردلمح ذوبلمحا رصذو اولج واذ ملطظويذرعلمصذضر لرلجذيلمحدذوب.ل
مفمذ هرلامذريي لجديذذدةلالقذردةلقذومءةلمحفذ مو لمح ئضذيلمح و ذذيل مذ مل ذذال
امريي ذذذلرلق ذذذملمحطصذذذ صلمح و يذذذ .لأذذذ لضذذذر ح ملفصذذذضيحلا ذذذروهرلمالصذذذ حيل
ف جيللرل جل لشا حي لف فطيل رحطصلدمالل ادح النلمكأولاالقطريفلرل رحط ذيبل
مح د ل ضدا(.)14ل
ل

12ـ اإلزاحة أو االنزياح :

(مح دذذ )لطظذذر لواذذم لاذذالمح ئاذذرعلمحدمحذذ ولإالل طلذذرلاللفضذذددلجمذذ ل رح طيذذ ل
محامد جذ لمحفذذيلح ئا ذ لمح د ي ذ ول لمحذذدملل محاذذدح لول دمطاذذرلهذذيلفآحذذنلميا ذرنل
اجا ق لظ مهول الرلجود ول الرلافو الاالمحجارق ..ل
إالمح د ذ لطفذذرجلفم ذ لا ذذرييوال ذذيالمح َ ذ َطالمح د ذ ول ذذيالمحكذذئ لموجوميذذيول
جففاألل رحطظر لمح د ول ميارنل ر ف ارالعلمحطذر لحذهلمحفذيلقذدلفمذوجل لفطذممذل
قذذاله ذ ملمحطظذذر .ل مالفجذذرالمحذذملد مو ذ لمحظ ذ مهولمح د ي ذ لق ذذولمطميرضلذذرلقذذال
ي لحد مو له ملمالطميرذلمح ل
محا يروولم لمحمرقدةلم ةلاطلجي لف طفلرلمال
ياأذذذللم ذذذدمقلرن.ل اذذذالهطذذذرلقوجذذذ ملمال ممضذذذ ل لمالطميذذذرذل وطلاذذذرلاذذذالمحافذذذرهي ل
ي لمحفيلفف ولحطرلفض للمح فظ لاالمحدالح لق ملا طملمحملمحدالح لق مل
مال
ا طذذملآمذذوول فف ذذولمحمص صذذي لجذذيلحد ذ لمالدبلمحفذذيلفاأذذللمذذو جلمال ذذرحيبل
ق ملمحطض لمحاوح ن.ل يفج ملا د لمالطميرذلحذي ل رحط ذ لمحذملمشذكرللمحف يذول
لليفجر ملمحملمحافودمعل محطظ ل مألص معلاارليج للمحفدييولي ذد ل ماذضرنلكذلل
مح ا ذ ذول حل ذ ملجذذلالمحا طيذذيال د مو ذ لمال ذذرحيبليمف ذ القطذذدلمحاوض ذ لك لذذرل
يضكا الاذالمئحلذرلق ذملمحذطصلمألد ذيل وافذه.ل هطذركلف ويذنلآمذوليمذ ل:ل
(محامص دل رال ممض ل مالطميرذله لمحطفيج لمحافوف لق ملفصونلا ذف اللمح دذ ل
جيلهيركذللدالالفلذرلم لمشذكرللفومكي لذرل اذرليمذوجلقذالمحاذوح نلجيطفمذللكئاذهل
اذذالمح ذذا لمالم رويذ لمحذذملمح ذذا لمالطشذذريي ول هذ لاذذرلقطذذرالمح ئضيذ المح ذذوبل
ك ا ل(مح د ل)لح دالح لق ملمحف حيدلمحا ط ).ل
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قذذدل صذذفعلظذذرهوةل(مالطميذذرذ)ل ذذدةلف ذذر يولمصذذ ئضي ولاأذذللمالطميذذرذول
مالطض ذومنلقذذالمح ذ ي ولمحج ذذروةلمح د ي ذ ولمحد مو ذ ولمحش ذ لمح د ذ ولمال فكذذروول
محم لولمحفضميل…ل
إالااذذراياله ذ المحاص ذ ضرعلمحفذذيلفآحذذنلاذذرلياكذذالف ذذايفهل ذذذل(قري ذ ل
مالطميرذ)ولالليمف نل الرلقذال ذالاذالضيذ لا اذ قلرولإاللاذالمح مم يذ ل
محفيليطظولاطلرلمحملمحف يمرعلق يلرول فض يئفلر…ل
مالمالطميرذلظرهوةل ئضي ول هيلظرهوةلامد ج ولجرالطميذرذلاذمد جولإ لهذ ل
يمر لاالجل ول رحط لمحملمالطضيرمي لمحفودي لجيلمحف يو..لكارليمذر ولاذال
جلذ لأرطيذ ول رحط ذ لمحذملمحضيرديذ لمحجارقيذ لمحفذيلح ف يذوول هذ لالليظلذذولإالل
جيلمحجمءلمح لي صنل رالطضيرم.ل اذالهطذرلياكذالف ويذنل(محصذ ولمح ئضيذ )ل
وطلر:لمشكرلل ارعول ائاحول وللافاريمةلجيل و مهرول افاريمةلميارنلجيل
مألأذذذذولمحذذذذ لفضدأذذذذهولي ف ذذذذدل ذذذذر فلرلمحم ذذذذربلجذذذذيلف يذذذذوالقذذذذالمألجكذذذذروول
محاشرقوول محا رطيلقارله لمحف يولمح ر ل محاشفوكلجيلر.ل
(محص ولمح ئضي )لإ اولهيلاأللمح د لمحش وي ولضراذوةلدمياذرنلجذيلمح دذ ..ل
فطايلمحم ل..ل ميارنلفمصصه..م لفض ولجيه..ل حكلجذيلف يوهذرلقاذرليمذصل
ه المح د لاالاااومعلضيولا ف ا ول ياكالم ف ارحلر..ل
طئضذذظل ال(مالطميذذرذ)لاذذاله ذ ملمحاطظ ذ ولمح ئضذذيولقذذدلضذذددل رحط ذ لمحذذمل
ا يذذرولأر ذذعولالليا ذ ولم النليج ذ ملمحا ذذر ل ذذه.ل حكذذالياكذذالماليطظذذولمحذذمل
(مالطميذرذ)لمياذرنلكا ذذرج ولم لق ذذألجذذيلمحماذراولإممءلا يذذرولي ذذد لمطذذهلفكذ يطيل
ق ذذملطض ذ لاذذرلفمفذذوذلجارق ذ ل ذومكل محشذذكئطي المحذذو لاذذالافذذرهي ولاأذذل:ل
محد مو ول محفضميذلول مالظلذرولمح ذدهيول مال فكذرو ..أاذ ل( ويمذ لأرحأذ )لحفضديذدل
مالطميرذل هيلفضديدال رحط ذ لمحذملمح ذيرللمحا رشذولمحافصذلل ذهولمألاذولمحذ ل
ي يطذذذرلافذذذرهي :لمحج ذذذروةلمح د يذذذ ول محشذذذ لمحذذذدالحيول مألأذذذولمأل ذذذ يلجذذذيل
فو ي هلمطم رقرنلجيلط يبلمحم رب..ل
هطركلإ اولأئأ ل شكرللحئطميرذ:ل
1ذذذل(مالطميذذرذلمح ذذك طي)ولمح ذ لحص ذ ولمح ئض ذ ول ي ذذد ل ذذدمنلقذذالمحف يذذول
محاشفوك..ل
2ذذذذل(مالطميذذذرذلمحضوكذذذي)ول محذذذ لي ذذذد لمطم رقذذذرنلجذذذيلمحماذذذرالم لقفذذذمةلمحذذذمل
محا رده ...ل
3ذذذل(مالطميذذرذلمح ذذيرقي)ولمح ذ لح ذ يرعول ي ذذد لشذ منلدالحي ذرنولم ذذفطردمنل
محذذملفصذذرد لمح ذذيرقرع..لطرهيذذكل ال(مأل ذ ب)ل صذذفهلجذومدةل د يذ لهذ لطف ذذهل
يآ ذ لق ذرنلجذذيلمحط ذذيبلمح دذ لحذ دب ..مكأذذولمالطميرضذذرعلفذ ج مونلجذذيلمحشذ ول
ط قرا:ل
1ذلمحاجرممعل وط مقلرلمحامف ف ول هيلمطميرضرعل ئضي ..ل
2ذذذلمشذذكرللمحم ذذبلاذذالفمذذدي ل فذذوميوول هذذيلاذذرلي ذذاملقذذردةل ذذذل(محج ذ مممعل
محش وي )ول كرطعلمح ئض لفدو لرلجيلضيالف دللمحي لمطميرضرعلش وي .)15(..ل

ل
ل
ل
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13ـ الشعرية :

إالاص حلمحش وي لكارل ودلق يطرولقال ويللمحفمرحيدلمألد ي وليشيولإحذمل
مح ديدلاالمحا رطي:ل
1ذلجل :لكللطظوي لدمم ي لح دب.ل
2ذذلم :لهذ لاجاذ فلمالاكرطذرعلمألد يذ ل(محأيارفيكيذ لذلمحفوكي يذ لذلمأل ذ ي ل
محي).لمحفيليف طرهرلكرفبلار.ل
3ذلم :له لإضرح لق ملكللمحفوايممعلمحا يروي لمالج روي لحادو لار.ل
جرحش وي ولض ذبلمحف ويذنلمأل لولهذيلمقفذومذلح طذرءلمحامذ العلمحفذيلف ذاحل
ذذرحم الق ذذملمح ضذذدةل محفط ذ فولاذذوةل مضذذدةولحكذذللمآلأذذرولمألد ي ذ ول قذذردوةلق ذذمل
فضديذذدلحمذذرءمعلااكط ذ ل ذذيالمحام ذ الع.ل ل ذ ملمحا طذذمولجذذلالا ا ذ فلمحش ذ وي ل
يك الاآ ذرنولقذ ئنولقذال ويذللمألقاذرللمحاففواذ ل مألقاذرللمح مق يذ ولق ذمل
مح مءل"جليلاللفف مملمحفو يللمحصذضيحلحآلأذرولمألد يذ لك ذ لحذ دبولاذألمطلذرل
فا كل ا ضرنلق ايرنلجيلمحفطر لولج ي لا اذ فلق ذ لاذرلهذ لمح مق ذ لمحمرصذ ول
حكذذذذالمحمذذذذ مطيالمحفذذذذيلفايذذذذما"ل(فذذذذ د و نو1972وص.)116ل ق يذذذذهولجذذذذلال
محش ذ وي لففم ذ لا ا ذ قلرلجذذيل ذ وةلمح ذذريللمحفمطي ذ لمحكفي ذ ل فض يذذللمآلأذذرول
مألد ي ل صفلرلم ر رنل د يرنلفظلولجيهلا ردئلفطر للاللطلريي لاالمحطصذ ص.ل
ض بلف د و نولج ملمحش وي لمالفجيذبلق ذمل ذي لج هويذ لقذدةولياكذال
فوفي لرلكارليوفي:ل
1ذلارله لمألدبول حكل رحطظولإحملمألدبل صفهل ضدةلدمم ي ل طظوي .ل ل
فضديدلمحفمر ألمحضرصلل يالمحم ربلمألد يل مألجطر لمألموج.ل
2ذذذلاذذرلهذذيلمح ذذريللمح صذذفي لمحكفي ذ ل فاييذذملا ذذف يرعلمحا طذذمول فضديذذدل
اك طرعلمحطصلمألد ي.ل
ليجرملجلالمحش وي لفف مملفرويمرنلح دبلاالم مي ل وميمهلمحف يوي ولكارل
يم للممط ر .ل
ح ش وي لفووييلا ضللجيلمحمد لياكال الطمد لميجر ممنلح ضمبلمح رومةلجيه:ل
1ذلش وي ل و :ل
ياكال الط دلكفربل و ل(محش وي )لمح لي دلمحملطض ل حذنل ما ذاري ل
محذنل ذذط ل للكفذذربلجذذيلطظويذ لمألدب.لجلذ لم ذذفأطرءل افروقذ ل ذ يدةوليمذ لل
ف ذ د و نلاشمص ذرنله ذ المحافروق ذ :ل"جلذذيلفش ذ هلإط ذذرطرنلمذذوجلاذذال ذذال اذذهل
ش موبليفم لرلمحاشيبل(حكالمحامروط لمردق ول ي لمحضرل)".ل محكفربولكارل
ه ذ لا ذذو نولا ا ذ قهلمحاضركذذرةل ذذر لمحكذذئ ول ح ذ حكلجذذلاله ذ المحش ذ وي ل
فوفكذذملق ذذملا ذذد لمحاضركذذرة.لجرحاضركذذرةولكاذذرلف ذذوملاذذال(محش ذ وي )لفاذذولاذذال
اضركرةلجطي ول صف لقرا ولإحملمحاضركرةل ر لمحص عولإحملمحاضركذرةلق ذول
محكئ …لجلللكرالمو لي ونلارلط ايهولطضاول رألدب ..ليم للمو لجيل
ف وينلمحاو رةلمحفذيلفشذكللاذألمحا ضاذ لمألجطذر لمحااأ ذ :ل"إالمحاو ذرةلهذيل
فم يذذدلح اذذللوصذذيالفذذر لق ذذملشذذيءلاذذالمالافذذدمدول م ذذربلاطاذذلولالليك ذ ال
فم يمهلجاي هلجيلكللق لاالمق راهول يك الفضعلشذكللاو ذر لاللو ميذيل
ا ف ائنلمحوقبل محشفم لحف ليولمأله مءلمحفذيلاذالهذ ملمحطذ ف"ولجذوأولمحاضركذرةل
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ه لمح ةول محف ليولميارنولج مل"محشرقو"لكاذرليمذ لل و ذ ل"ماليضصذللق ذمل
ارلف يهلمح ةل محم نلمحاأرومال ا رقدةلمحاضركرة".ل
جرحطمدلمألو يله لش وي ول لطظوي لجيلمح صنول األ حكلالليط ديلمال
طط ذذملمالطصذذهلضرجذذلل اذذرليط دذذيلج ذذهول اذذرليجذذبلفجط ذذه.لجلذذلله ذ ملمحجرطذذبل
محف ياذذيله ذ لمح ذ لضذذرللد الف ذ يول و ضرفذذهلجذذيلمح ص ذ ولمحاففرحي ذ ل قذذردل
محم نلجيارل دلمحملطمق لفضكياي .ل ق ملمحوض لاذال ططذرلاللط ذف يألمالضر ذ ل
رحكيفي ذ لمحفذذيلفذذدم لل لذذرلمح ذذوبله ذ ملمحكفذذربل(م ذذالوشذذدولمحمو ذذرجطي)ل ك ذ حكل
م)لجذلالشذلوةلمحكفذربلقذدلضرحذعلد الامرحففذهل
مال و ي ال(جيلمحمو المح
م لفجر ما.ل ق يطرلمالططفظولمحشكئطييالمحذو لمحذ يال ذد ملاذالضيذ لمطفلذمل
مو .ل
2ذلارل دل و :ل
إالمحف ذ ومعلمحفذيلشذلدهرلمحطمذدلمألد ذيلم فذدمءلاذالقصذولمحطلاذ ولياكذذال
فضديدهرل رأل جهلمآلفي :ل
1ذل لكفربلمحش وي .ل
2ذذذلكأذذوةلمحفذذوائعلض ذ للمألجطذذر لمألد ي ذ ل(محفذذيلضذذددل و ذ لمصريصذذلرل
محط قي ل(محفومجيديرولمحا ضا ).ل
3ذل و ملجكوةل ضدةلمحفط الق ولق لمحجارل.ل
4ذلايئدلطظوي لمألدبلاألمحو ارطفيكييالمالحارال(شذ يدللذلض فذه…)لفطظذول
إحملمألدبل صفهلافل ارنلحهلم فمئحهلمحط قي.ل
ا ذ لمالمحطظوي ذ لمحطمدي ذ لمح صذذفي لح ذ لفاذذعلاذذألمحمذذوطيالمحفر ذذألقشذذول
مح شذويال ذذللفشذ أعل ضملذذرلجذذيلمح جذ دلماذذر لطمذذدلافشذ ل ذذرحفم ي ول فو يذذلل
مآلأرولمألد يذ .ل جذرءعلمحشذ وي ول ذدلامذرالق ذيوولحكذيلفج ذللا اذ قلرل
محم مطيالمحدمم ي ول محمصريصلمحاجودةل مح ر طي لح دب.ل
3ذلش وي ل للجرحيو :ل
ح لفكالضرج لمحكفر لهيلارليآولل"جذرحيو "لكاذرليمذ لل"جيطيذع"ول ذللمحذ ل
كذذراليضذذد لمح ذذو ولجذذيلطف ذذهله ذ لف ض ذذهلجذذيلمحذذطف لمح شذذوي ولاذذالمذذئلل
شفرجي ل قاللمحكئ ولجارليايملمح اللمألد يلجيلطظول"جرحيو "له لك طهلفج يرنل
ح كئ ل مفهل حي لموف ر هل رألشيرءوللق يهلجلالمح اللمحطمذد ل ذيك الإاذرءةل
ئن.ل مح ةلمحش وي لح ةلحي علحلرلضري لإالل مفلرل"ج ذي ل
ح ولمحم للمحش و لاأ ل
هطركلاالضري ول مكأولمحفط الصفرءلهيلمحفيلفطفصذللقذالكذللم ذفداللل قذال
كللقاللدالح ".ل
جيله ملمحمذ لولي فطذلل"جذرحيو "ل اذ ذلاذ هبل"ائوايذه"ل يذوجلاأ ذهلمال
محشذ ولح ذ ول مذ ولديذذاولحذذي لحذذهلاذذالهذذدنلاضذذددولجلذ لمحمذذرط المحمذذرصل
ح مفذذهول ه ذ لضريفذذهلمحمرص ذ .ل ه ذ المالشذذروةلإحذذملمحمصذذريصلمحط قي ذ لح ذ دبول
صفلرلشكئنلا مرنولقذدلفمذوبلجذرحيو لاذالمحشذكئطييالمحذو .لإ اولاذرلهذ ل
مح ذ لمحذ ل ذذيفر ألهذ ملمحصذذفرءلمحشذ و لهذذللهذ لق ذ لمحذذطف لالولألال"كذذلل
قاذذذلل د ذذذيلهذذذ لقاذذذللمشذذذيرءلممذذذوجلاذذذالضيذذذولمحاآحذذذن".لإالهذذذ ملمح ذذذ لهذذذ ل
محش وي .لجكينلجل لجرحيو لمحش وي ل ق مل لم ر ..ل
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فجاذذألكأيذذولاذذالمحاصذذردولمحفذذيلف واذذعلحفذذروييلمحطظويذذرعلمحش ذ وي ل ذذوال
جرحيو لقدلاول اوض فيالجيلجلاهلمحاص ح:ل
1ذلمحاوض لمال حم:لجل ل"جرحيو "لمحش وي ل وطلذرلاوف ذ ل رال ذف ارللمح ذر ول
جئليف للمألاوولهطرول اجا ق لق مقدل الل فالمحش و.ل
2ذذذلمحاوض ذ لمحأرطي ذ :ل ذذرح دةلمحذذملمحا طذذملمالشذذفمرقيلح ش ذ وي ولمكفشذذنل
جذذرحيو لمالمحشذ وي لهذذيلم ذ ل"حكذذللاذذرلحذذهلصذ ل ل ذذدمفلكفذذبلم لفوحيفلذذرلضيذ ل
فك ذ المح د ذ لجذذيلآالمحج ذ هول مح ذذي ولالل ذذرح دةلإحذذملمحا ط ذملمحاذذيللمح ذ ل
ي طذذذذيلاجا قذذذذ لاذذذذالمحم مقذذذذدلم لمحا ذذذذردئلمحجارحيذذذذ ل معلمحصذذذذ ل رحشذذذذ و"ول
ذذفك المحش ذ وي لإ مكلد مو ذ لح مصذذريصلمحطصذذي ل ح ا يذذرعلمح د ي ذ .لحكذذال
هذذللم ذذفل علاذ م طيلجذذرحيو لذلمحفوط ذذييا لذله ذ المحفمويجذذرعلمحجديذذدةلق ذذمل
محففكيذذذولمألد ذذذي ..ل حذذذكلاذذذرلحذذذ ليفضمذذذللإاللاذذذألمحفض يذذذللمح طيذذذ لجذذذيلاوض ذذذ ل
مح فيطيرعول دارلفوكدعلم ذلرارعلمحشذكئطييالمحذو ل محطمذدلمحجديذدل ذلطج فومل
ماويكرل محا وج ح جييالمألحارال شكللار.ل
4ذلجرك ال محشكئطي المحو :ل
محشذذكئطي لهذذي:ل"فيذذرولاذذالمحد مو ذذرعلمألد يذ لف ذ ولجذذيلو ذذيرل ذذيال ذذطفيل
حذذنل ف ذ اري ل ما ذ لقشذذول محذذنل ف ذ اري ل أئأذذياول يط دذذيل اذذأله ذ مل
محفيرولجيلقئقذ لاذألممدهذرولمح ذرطيرعلمح طرييذ ل مرصذ لاذألمحض مذ لمح ذرطي ل
ح ومك…ل يط ديلك حكل األه ملمحفيرولجذيلمذ لمحا ذفم ييالمحذو ول يط دذيل
و ذذهل صذذ وةلمرصذذ لاذذألهذذ ملمحفيذذرولمألد ذذيل محجاذذرحيولاذذال"ائوايذذهلإحذذمل
جذ ي "ولمحذ ل كذدلمحمذ مطيالمحدمم يذ لح م ذربلمألد ذي.ل قذنلق ذملمحا ذف جل
محطمذذد لاذذذدلمحطمقذذ لمحفرويميذذذ لمحالياطذذذ ".ل اذذالأذذذ لجذذلالطظويذذذ لمألدبلقطذذذدل
محشكئطييال فك ال رح ألم فجئءلآلحي لمحكذئ لمحدمم يذ لل ففكيكذرنلحلذرل يذدمنل
قال ي لإضرح لق ملمحفرويي.ل
جارلهيلمحش وي لقطده ل ارلاوفكممفلرلمحطظوي ل محف يمي .ل
جيل ذط ل1919لظلذولم للف جيذهلح شذ وي لقطذدلمحشذكئطييا.لجفذيلد مو ذ ل
القونلمحش ول وطهلمح د لجيلإ رول ظيففلذرلمحجارحيذ ول" هكذ مولجذلال
حجرك
ا ا ذ فلق ذ لمألدبلحذذي له ذ لمألدبل حكذذالمألد ي ذ ول لاذذرليج ذذللاذذالقاذذلل
ا ذذملقاذئنلمد يذلرن".ل ا طذذملهذ ملمحمذ للمالا اذ فلمحشذ وي ل(م لق ذ لمألدب)ل
ه لمألد ي ول لآحيرعلمحصذيرض ل محفوكيذب.ل قطذدلمطم ذر لجذلالمح اذللمالد ذي لذل
كاذذرلجذذرءلجذذيلد مو ذذ لحا ذذنلض ضذذ ل لذلحذذي لإاللفوحيفذذرنل ح ذذلرن.ل هذذ لقطذذدل
فيطيذذذرط نلطظذذذر لاذذذالمح ماذذذللمحاف مو ذذذ .ل موفذذذ لمجفلذذذردلشك ج ذذذكيل لقراذذذ ل
فصطينلح طار لمح ودي لمط ئقرنلاال شكرحلرلمح ئضي .لجيلضيالمهف لجئدايول
ذذو بل ذذرحم مطيالمحفذذيلفذذفضك لجذذيل طي ذ لمحمومج ذ لمحش ذ ي ولمط ئق ذرنلاذذالطظوي ذ ل
مح ظذذرينولاذذالمذذئللا رحجذذ لم طيذذ لففكذذوولياكذذالا وجفلذذرل فضديذذدهرل دمدومكل
محا ردئلمأل ر ي لمحفيلفكاالفضفلر.لكارلمهف لشك ج كيل فيطيرط نل رحف ول
مألد ي.ل
هك ذ مل وضذذعلمحش ذ وي لقطذذدلمحشذذكئلطيياول ضذذدلالرالذذرل ه ذ لفجذذر ملآجذذرلل
مح ئضذذذ ل مأل ذذذ يرعل حذذذكل ذذذرحفم صلاذذذالمحا يرويذذذ لم ل ديذذذرالمحفجويذذذبل
محفطظيول جالا ائعلمحم ربلمألد ي.ل
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ح لفطفذهلمحشذكئطي ل ذللفطر ذ علجذيلجاذرءمعلممذوجولجذيلمحارطيذرولإطج فذومول
ماويكذذذذرل جوط ذذذذر:لجفذذذذيل حارطيذذذذرلطشذذذذ علمحادو ذذذذ لمحا وج ح جيذذذذ لاذذذذرل ذذذذيال
1925ذ1955لا فأاوةلف مو لض فهولجيارليمذصلافلذ لمحجشذفرحعل(محا ذفادل
االجر علض فه)ولكارلشك علمقارللحي لش يفمول كذروللج ذ ولاوج ذرنلحلذر.ل
هك ملض ذللج.اذ حولامذ العلمحذمااول .جذرحمللا ذريللمح ذودولماذرل .الايذولجمذدل
ض ذذذلل طذذذملمحضكذذذي.ل مهذذذ ل أذذذولحلذذذ المحادو ذذذ لكفذذذربل طذذذدو ليذذذ ل:لمالشذذذكرلل
مح ي .1931ل
جيلمطج فومل ماويكرلطشولفيرولمحطمدلمحجديذدلمحذ لج ذللاذالالراذهلمحمرصذ ل
فو يذذذللمحطصذذذ صلا ذذذدمنلحكذذذللطشذذذر لطظذذذو .لكاذذذرل ذذذوذلجرط ذذذرنلجذذذللمحاطذذذرهبل
محفرويمي لمح ا ي ول مرص لاضر حذ لفف ذيولمحذطصلمط ئقذرنلاذالمصذ حهول قذدل
حذذكل ها ذرنلفك يطي ذرنل جرطذذبل ه ذ لمحمصذذدلمح ذ ليفج ذذملجذذيلفو يذذللمح اذذللمألد ذذيل
مط ئقرنلاالامرصدلمحاآحذن.لم لضفذملمالقفذومبلاذالمحذطصل اذرليفوكذهلجيطذرلاذال
مطف رالعول قدعلمحا وح لاجودل ه لقر فيلكاذرلوجذالهذ ملمحفيذرول يذ لصذ د ل
ف مصذ ي .ل قذدلشذك علمحصذ وةلمحشذ وي لاوكذملمهفاذر لهذ ملمحفيذرول(ويفشذرودم لذل
ما الذل و ك…)لاألمحف مو لمحضكرييل محطمد لحلطو لجيا .ل
مارلمحفيرولمألميذو لذلمحفض يذللمح طيذ لمحفوط ذيلججذرءلافذوم مونل()1961ولقذال
صذ حهلمحشذذكئطي لإ لهذ لشذذكئطي ولجديذذدةلضر حذذعلفضديذذدلمهفاراذذرعلمحاصذذدول
اوكمةلق ملكيفي لقومءةلمحطص ص.ل قدلمهذف لهذ ملمحفيذرول فض يذللمطاذر لمحضكذيل
ف ديللمجفلردمعلمحشكئطييالمحذو ل فمذدي لفصذطيفرعلجديذدةلجذيلهذ ملمح ذربل
( روعلذلضويار لذلشف مو لذلجيطعلذلكو فيفر…).ل
5ذلافل لمحش وي ل ا ا قلرلقطدلف د و ن:ل
جذذذيلدممذذذللهذذذ ملمحوكذذذر لمحلريذذذللاذذذالمحفطظيذذذومعلحافلذذذ لمحشذذذ وي لي ذذذف ل ل
ف د و نلمحف وينلمحفرحيو لحلرلجيلك طلرلفذوف ل كذللمألدبل(اطظ اذهل طأذوا)ول
إالل الش ذ وي لف ذ د و نلالففو ذ لق ذذملمحطص ذ صلمألد ي ذ ل صذذفلرلقيطذذرعل
جوديذ ل الليلالذذرلضفذذملمألأذذولمألد ذذيلجذذيل مفذذهولإطاذذرليفو ذ لا اذ قلرلق ذذمل
قرقذذدةلمحافل ذ لمالجوميذذي:لمحم ذذربلمألد ذذيلالل صذذفهلضا ذ مونلماطي ذرنل اللضفذذمل
جاذذرييرنول حذذكلمالمحش ذ وي لقطذذدلف ذ د و نلفويذذدلمالفك ذ ال طي ي ذ ولاذذردم لمال
محش وي لاللفلف ل رح قريألمحفجوي ي ل حكال رح طملمحاجودةل(مألدب).ل ق يذهلجذلال
ش وي لف د و نلففضددلق مل ر لمشفدرحلرلق ملمصريصلمحم ربلمالد ي.ل
اذذالأذذ ولجلذذيلاللف ذذيل ذذراللح أذذولمألد ذذيلإالل صذذفهلفج يذذرنلح طيذذ لاجذذودةل
قرا ولحي لمألأولمألد يولجيلرولإاللإاكرطي لاال ذيالمالاكرطذرعلمحكأيذوةولمحفذيل
ف احل صنلمحمصريصلمح را لح دب(.)16ل
ل

14ـ السيمياء ( :سيميولوجيا)

مح ذذياي ح جيرولحذذدجلدمو ذذيلرولف طذذيلق ذ لم لد مو ذ لمح ئاذذرعل(موشذذرومع)ل
د مو لاطظا لاطفظا .ل يفاللمأل و ي الافذودةلمح ذياي ح جيرلمحفمماذرنلاذطل ل
ذيوي ول اذرلمألاويكيذ الجيفاذ المح ذياي يمرلمحفذيلجذرءل لذرل
رحف اي لمح
محافكول محفي نلمألاويكيلفشروح ل رطدومل يو .لماذرلمح ذوبولمرصذ ل هذلل
محادوبلمح و يلجمدلدق ملإحملفوجافلذرل ذذ(مح ذيايرء)لاضر حذ لاذطل لجذيلف ويذبل
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محاص ذ ح.ل مح ذذيايرءلافذذودةلجذذديوةل رالقف ذذرولألطلذذرل صذذفلرلافذذودةلقو ي ذ ول
"فذذوف ل ضمذذللدالحذذيلحد ذ لذلأمذذرجيليضاذذولا لذذرلجيذذهلك اذذرعلاأذذل:لمح ذذا ل
محف ذذذاي ل مح ذذذر ل مح ذذذ ل محاي ذذذ ل مح ذذذيارءل مح ذذذيايرءل( رحمصذذذول محاذذذد)ل
مح ئا ".لل
فطفايلمح يايرءل( يرنلكرطعلمحف اي )لجيل ص حلرل اطلجيفلرلمحملمح طي ي ول
إ لمح طي ي لطف لرلاطلبلاطفظ لحد مو لمألطظا لموشروي لمحامف ف لجيلمحأمرجذ ل
مح را ذ .ل حل ذ مليص ذ بلمحفاييذذمل ذذيالمحضم ذذيالفايي ذ ممنلارط ذرنول ذذللإالمحالفاذذيال
رح طي ي ل رح ياي ح جيرل مم ج ملدميارنل يال ح ي لمح مضذدةلق ذملمألمذوجولضفذمل
ح لضر ح ملميجردلارليايملمح مضدةلاذالمألمذوج.ل حصذ لمحفاييذمل يطلاذرل هذبل
(ج طرأرالك حو)لإحملفاييمهرلجدومجيذرنولإ لقصذولمح طي يذ لق ذملاارو ذرعل ذال
محافكذذذويالمحفوط ذذذيياولضفذذذملحذذذ لطذذذرقالهذذذ ملمحفاييذذذملضريفذذذهولإ لمحفوط ذذذي ال
ذذذيولهذذذ لمحذذذ ل
طف ذذذل ل مم جذذذ مل ذذذيالمحضم ذذذيا.ل حذذذيالكذذذرالجوديطرطذذذدلد ل
م ذذفم صلا ذذامل"مح ذذياي ح جير"لحي مذذهلق ذذملق ذ لمح ئاذ لم لموشذذروةولجلطذذهل
هذذذ لمياذذذرنلم للاذذذالايذذذملمح ذذذرطيرعلاذذذالمح ذذذياي ح جيرلضذذذيال صذذذولق ذذذمل ال
مح ياي ح جيرل صلل مح ذرطيرعلجذوفلاطلذر.لضيذولمالو الال ذروعولمحذ لاذرو ل
ذيوولإ لمقذ ل
محفض يللمح ياي ح جيلق مل كالل جهولجرءل ارليم بلام حذ ل
مالمح ذذذذذذرطيرعل( صذذذذذذفلرل كاذذذذذذللمألطظاذذذذذذ لمح ئارفيذذذذذذ )لهذذذذذذيلمألصذذذذذذلل ال
مح ياي ح جيرلجوفلاطلر.لماذرلجذركلد لويذدمول دمالمقفذونل جلذ دل ذروعولجمذدلدقذرل
محملق بلام ح ل روعلطف ذلرول هذبلمحذملمال"محطض يذ "ل(محكفر ذ ل صذفلرلمأذ لمون)ل
هذذذيل ذذذا لموشذذذروةلمحك ذذذوجل ال ذذذدلاذذذالمالفكذذذ المألصذذذللمحذذذ لقطذذذهلفففذذذوفل
مح ذذذذياي يمرل مح ذذذذرطيرع.ل الاذذذذرليكذذذذالاذذذذالماذذذذولمحفاييذذذذمل ذذذذيالمح طي يذذذذ ل
مح ذذياي ح جيرولجذذلاله ذ ملمحفاييذذملي مذذملفايي ذ ممنلاض ي ذرنلاوض ي ذلرن.لجرح ذذياي ح جيرل
فف ألمحاطلجي لمح طي ي ل دمجومءمفلرولحكطلرلفمصذولمحفوكيذملق ذملد مو ذ لمألطظاذ ل
مح ئاي لمحا ج دةلمصئنلجيلمحأمرج ول محفيلقوجعل وطلرلمطظا لقذروةلقرياذ لجذيل
ييذ لاضذددة.لماذذرلمح طي يذ لجفذدو لمح ئاذ ل ذ مءلكرطذعلجذذمءمنلاذالطظذر لمقوفذذهل
محأمرج لطظرارنلم لح لفموا.ل ح لله ملمحفرولل( دمالح ليكذالم ر ذرنلق يذرنلح فاييذم)ل
هذ لمح ضيذذدلمحذ لاذذالشذذوطهلماليايذذملمحضم ذذيا.ل م ملط ذذدلمحفاييذذملمح طيذ ل ذذيال
مح دذ لمحطظذر ل مح دذ لمألدمءلم ر ذرنلح ففويذذلل ذيالمح يط يذ ل مح ذياي ح جيرولجلططذذرل
طم للإالاجرللقاللمح ياي ح جيرله لمح د لمحطظر لد المح د لمألدمء.ل حلذ مل
جرح ياي ح جيرلفظللاارو لم فموميي لم فطفرجي ول ه ملاذرليج لذرلفمذ لق ذمل
مهاي ل(مح مع)لمحادوك لم لمح مقي ول يج لرلفطضذملاطضذملمفصذرحيلرن.ل ح ذللهذ ال
مح ذذذذا لهذذذذيلمحفذذذذيلضذذذذدعلفيذذذذوط لهذذذذ ك لماليذذذذوجلا ذذذذفم للمح ذذذذياي ح جيرل
مالطأو ح جيرل مح رطيرعلاط يرنلفضعلاظ لطظوي لمالفصرللااالاطلجيذ ل
طي ي .ل
اذذالمشذذلولمقذذئ لمح ذذياي ح جيرلفشذذروح ل ذذرطدومل يذذو ول و الال ذذروعول
ضوياذذر ول و اذذذرالجرك ذذذ اول ما يوفذذذ لإيكذذذ ول اريكذذذللويفذذذرفيوول ج حيذذذرل
كو ذذذفيفرول( محاجذذذرللاللي ذذذاحل ذذذ كولجايذذذألمحالفاذذذيا).لضيذذذولمالمحفي ذذذ نل
مالاويكيل يو له لمه لاآ يله ملمح وذول قدلقذوالطظويذ ل ذياي ح جي ل
ضري لجيلمحف ميذد.لإ ليذوجل يذو ل المح ئاذرعل(ض ذي لم لضيذولض ذي )لفطم ذ ل
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ذيوولجذلال
محملد ملل اذدمحيلل قئقذرعلفو لذرلا ذلرن.ل كاذرلهذيلمحضذرللقطذدل
يو لي ض لقالمحمرط المحاطذفظ لمحذ ليضكذ لضوكذ لهذ المح ئقذرعل ذيالمحذدملل
يوولي ض لقالمح د لمحطظر لمحفيلفضك ل
محادح لل(م لمحاوجأ)ولجل ول د ل
ضوك لمح د لمألدمء.ل
مءلف للمألاول وذل يو لم لضيذواولجذلالمحفض يذللمح ذياي ح جيلف طذمل
ذذيول
ذذيو.ل حذذيالم ذذف دل
موج ذومءمعل محاطلجي ذ لمح طي ي ذ لمحفذذيلمو ذذرهرل
مح ذذذذذياي ح جيرلاذذذذذالمحفض يذذذذذللمح طيذذذذذ لمح ذذذذذرطيولجذذذذذلالو الال ذذذذذروعلاأذذذذذلل
ذذذيوي لميذذذولفاأيذذذل.ل اذذذالمحذذذ ه لمالطظذذذال ال ذذذروعلجذذذيل
مح ذذذياي ح جي لمح
فض ي ذذهلمح ذذياي ح جيلقذذدلفجذذر ملمح طي ي ذ ل دمجومءمفلذذر.لج ذ مءلف ذذللمحفض يذذلل
ذذيولم ل يذذو لم ل ذذروعولظذذللاط ذذللمحفض يذذللمح ذذياي ح جيلاوفكذ ممنل
ذذوذل
لمحاوجذأ)ول لق ذملافلذ لمح ئاذ لمحذ ل
ل
ق ملمح ئق ل يالمحدملل محاذدح لل(م
ذذيو.ل هكذ مولجذذلالجايذذألمق ذذربلمح ذذوذلمح ذذياي ح جيليففواذ ال
جذذرءل ذذهل
ج دله المح ئق لمحفيلي ايلرل يو ل"مح يي لمحشرا "ول ي ايلرل ذروعلقئقذ ل
ذذيول
"محفكذرجآ"لاللقئقذ ل"محا ذذر مة"لاذاالاذذرلي ذايهل"مويضذرءلمحك ذذي".لماذرل
جمدلمصولق ملمالمح ئا لهيلمح ضدةلمحكرا لمحفيلفجاألمحدملل محادح للا ذرنول
حل ملجلطلرلطفرجلمفضردلمحدملل( لمحص وةلمحص في )ل ادح حهلمحطف ي.ل
يولجلطارله ل ذ للجميذيل
حيالكرالح ياي ح جيرل ل للق مل وذل
جوقيلالل للط قي.لجرح وذلمح ياي ح جيليوكملق ملمح ئاذرعلجذيل لطظذر ل
قري لجيلأمرج لا يط ل حي لجم لق ملمحطظر لمحص فيلمح د .لحكطهلجذيلمح قذعل
ذذيولق ذذملقئاذذرعلمحطظذذر ل
طف ذذهلي ذذضبلق ذذمله ذ المح ئاذذرعلاذذرلي ذذض هل
محص فيلمح د .ل ه ملارلج هل ذروعل ا وفذ لإيكذ .ل هاذرليط مذرالاذالام حذ ل
مالمح ئاذرعلاللف طذيلاذرلحذ ليكذالهطرحذكلشذمصل مفلاذدوكولضيذولمالمحاذوءلالل
يدوكلمحاوجألم لمحا طذمول دمطاذرليذدوكلجمذ لمح ئقذرعل ذيالمحذدملل محاذدح لولألال
محدملل مفهلاللا طملحه.لأ لإاله المح ئق لمحفيلطدوكلرلحي علقئق ل"ا ر مة"ل
يالمحدملل ادح حهول دمطارلهيلقئق لفكذرجآول لمالمحذدملل مفذهلالليفاذيلإحذمل
ذيول"قئاذ ".ل
دمللآموول لإحملاذدح للا ذياولإطاذرليفاذيلمحذملاذرل ذارال
مح ئا لهيلمفضردل يالدملل افل لطف ي.ل هكذ ملجذطضالط ذيشلاذاالجذيال
االمح ئارعولم ل(كارلي هبل يو )لحي لحفكوطرلاردةلضيولمح ئارع.ل
يمذ ل ذذروعل ا رحجذ لمأل ذذر يولمحأمرجيذ لاذذالمذذئللأئأيذ لمحطظذذر لمح دذ :ل
جلطركلمحدملول هطركلمحادح لول هطركلطفذرجلمجفارقلاذرلا ذرنلجذيلمح ئاذ .ل هذ ال
مح ئق لااالقئارعلمحأمرج لهيلمح مجل لمحفيلفمفيلم فلذرل طيذ لمأل ذر يوول
إ لمح ئارعلمحأمرجي لارلهيلإالل طي لطظذر ل حذيلففاذيلمحذمل طيذ لطظذر لأرطيذ .ل
لمالقئاذذرعلمحأمرج ذ لحلذذرلدالحفلذذرلمحاض ي ذ لمحاوض ي ذ لمحفذذيلف طيلذذرلمح ئاذذرعل
ا رشوة.لحكاله المح ئاذرعلففضذ للإحذملد مللحلذرلدالحفلذرلاذاالاوض ذ لموجذأول
هك مولجل ملكرطذعلقئاذرعلمحطظذر لمأل للهذيلطفذرجل"مويضذرءلمحك ذي"ل ذيالمحذدملل
محاذذدح للااذذرلي حذذدلقئاذذرعلاشذذض ط لدالحي ذرنولجذذلاله ذ المح ئاذذرعلمحاشذذض ط ل
فص حل رحط لح طظر لمحأرطيل( لطظذر لمأل ذ وة)لقئاذرعلافوضذ لفشذيولمحذمل
اذذدح حلرول يذذطج لقذذالمفضردهذذرل اذذدح حلرلقئا ذ لجديذذدةلاشذذض ط لدالحي ذلرن.له ذ ال
وةول مح ئا له ال د وهرلففطر يلكارل
مح ئارعلااالمحطظر لمحأرطيلهيلمأل
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ضد لاألمح ئارعلجيلمحطظر لمأل لولجفص حلقئا لافوض لفشيولإحذملاذدح لول
اارليج للاالمفضردهارلقئا لجديدةلاشض ط لدالحيرنول هك ملد محيكلاذالضيذول
مطم رف.ل
يمفذذوذل ذذروعلا ذذايرعلجديذذدةلفمف ذذنلقذذالمحا ذذايرعلمألح ذذطي .لجرح ئاذ ل
ذذيوي ل( لمفضذذردلمحذذدملل رحاذذدح ل)لي ذذايلرل ذذروعل"محدالح ذ "ولكاذذرلياذذأل
مح
ذيولقذدلم ذللق يذهل
ذيول"دم لالن".لماذرلاذرلكذرال
"محشكل"ل ديئنلحارلي ذايهل
ا املمحادح للجي ايهل روعل"محافل "ل حذيال ذدملهذ ملمح ذوذل هذ المحف ذايرعل
مو جرنلق ملمح وذلمح طي لمح رطيلم لفجر ممنلحذهولجذلالمحضميمذ لضيذول حذك.لإ ل
إالمحافا الجذيل ذوذل ذروعليجذدلمالفض ي ذهلمأل ذ و لهذ لصذ وةلا فط ذم ل
ذيولفف حذدلاذال
يولح دالح لمح د يذ .جذل ملكرطذعلمحدالحذ لقطذدل
قالفض يلل
ذيول"مح ئاذ ل
مح ئق ل يالمحدملل محادح للكيليفومله ملمالفضذردلاذرلي ذايهل
مح د ي ذ "ولجذذلالمحدالحذذ لقطذذدل ذذروعلق ذذملا ذذف جلمأل ذذ وةلفف حذذدلاذذالمذذئلل
ذيو"ل محافلذ .ل هكذ ملجذلال
مح ئق لمالفضردي ل يالمحشكلل" لمح ئا لقطدل
ذذيو لحذذهلقئقفذذهل
ذذيولمحذذملدملل
ذذروعلضذذ للمح ئقذذ لمحاشذذض ط لقطذذدل
ادح حذذهولجيذذطج لقذذاله ذ المح ئق ذ ل ضذذدةلدالحي ذ لفارا ذرنلكاذذرلهذذيلمحضذذرللقطذذدل
ذيو.لضيذذولمالموطجذرملمحضميمذذيلمحذ لقداذذهل ذروعلهذ لفض ي ذهلح فذذولل ذذيال
مويضرءلم لظئللمحدالح ل دالح لمحا طملمحضميمذيلمحا رشذوولم لح طذرلطمذ لل ذيال
محدالح ذ لمحاجرمي ذ ل محدالح ذ لمح يطي ذ لمحضميمي ذ .لج ذذروعليذذوجلمالمحدالح ذ لمح يطي ذ ل
محضميميذذذ لهذذذيلمح ئاذذذ لقطذذذدلا ذذذف جلمحطظذذذر لمأل ل.لماذذذرلمويضذذذرءلم لمحظذذذئلل
محذذدالحيلجيف حذذدلضذذيالففض ذ للقئاذذرعلمحا ذذف جلمأل للإحذذملد مللاضا ذ لجذذيل
محا ف جلمحأرطيولجفشيولمحملادمحيلليطج لقطلرولضيالفف ضدلد محلذرل اذدمحي لرول
دالالعلجديدة.ل ه ملمحطظر لمحجديدله لمح لطجدالجيلمألدبل مو دمفلمحجارحي.لل
حيالكراله ملمح وذلجديدمنلجيلمحأمرج لمحدو ي ولجلطهلحي لك حكلجيلمحأمرج ل
مح و ي ولجذطضالطجذدالحذدجلمحجوجذرطيلجذيلافل اذهلقذال"ا طذملمحا طذم"ل كذ حكل
طجذذدالصذذويضرنلجذذيلاضذذر العلمحاطظذذويالمح ئضيذذيالمح ذذوبلمحففويذذلل ذذيالمحاجذذرمل
محكطري لمرصذ .لج ذروعولاأذللمح ذوبوليذوجلمالمحذدمللجذيلمحا ذف جلمحأذرطيل( ل
جيلا ف جلمويضرء)له لطف هلقئا لكرا لاالقئارعلمحا ف جلمأل لول مال
حهلدالحفهلمحاف حدةلقالموف ر لمحدملل رحادح لل محافضمم لجيلمح ئا .لحكالهذ ال
مح ئا لففض للإحملدمللجيلمحا ف جلمحأرطيلجففايلمحذملدالحذ لجديذدةلفمف ذنل
ك يرنلقارلف طيهلجيلمحا ف جلمأل ل.ل
ااذذرليآمذذذ لق ذذذملمحد مو ذذذرعلمح ذذيايريي لمالا ظالذذذرليذذذطلبلطلجذذذرنلشذذذكئطيرنل
ي ف دلمحاضددمعلمالجفارقي لمحأمرجي ول اذالهطذرلفمفذوبلمحد مو ذرعلمح ذيايريي ل
ذيوي لاأذلل
جدمنلاالمحطلبلمح طي لمرص لمطلرلكأي مونلارلف ظذنلمحافذودمعلمح
مح ئا ل مح د لمحطظر ل مح د لمألدمءول ذللمالو ذوعل ذك حمليذ هبلمحذملمالق ذ ل
مح ذذيايرءلحذ لي ذذدلد مو ذ لمح ئاذذرعل مذذدولاذذرلهذ لد مو ذ ل"محشذذفومع"ول لد مو ذ ل
"مألطظاذذذ لمحفذذذيلف ذذذرقدلمحام ذذذ للموط ذذذرطيلق ذذذملإدومكلمألضذذذدم ل محكيط طذذذرعل
صذذفلرلقئاذذرعلفضاذذللا طذذم".لق ذذملمالهطذذركلطشذذر رنل ذذيايرييرنليذذوجلطف ذذهل
جمءمنلاالمحد مو رعلمحأمرجيذ ولحكذالج طرأذرالكذ حوليذوجلمالق ذ لمح ذيايرءلحذي ل
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ا طيرنل رحدوج لمال حمل لطفرجلمحفو يلل محفف يول مدولارله لا طيل كشنلفضملل
محا رطيل فك المحفف يو.ل
ق ذ لمح ذذيايرءلشذذوطهلشذوالمألطشذ لمحطمديذ لمحا رصذوةليذذوف ل ييذ لمحفكذذول
محا رصوولجل لجيلفوكيمالق ملضيرةلمح ئارعلجذيلمحذطصول ا رحجفلذرلشذكئطيرنل
يش هلمحملضدل يدلطشر لمحطمدلمحجديدلجيلقذدالمحذطصلكيرطذرنلاد مذرنلق ذملطف ذهل
الليضيذذللمحذذملمذذروجل مفذذه.لماذذرلمحطشذذر لمح ذذيايرييلمح ذ ليذذوجلطف ذذهلجذذمءمنلاذذال
محد مو رعلمحأمرجي لجيآكدلفركيدمنلضردمنلمهاي لمحمذروئل لذ مليفصذلل طمذدلم ذفجر ل
محمروئل طظوي لمال فم رل(.)17ل

ل
15ـ التأويل والهيرمنيوطيقا :

محفو يللجذيلمدللا رطيذهلهذ لفضديذدلمحا ذرطيلمح د يذ لجذيلمح اذللمألد ذيلاذال
مذذئللمحفض يذذلل دمقذذردةلصذذيرض لمحافذذودمعل محفوكيذذبل اذذالمذذئللمحف يذذللق ذذمل
محطصولاألله ملمحفو يلليوكملقردةلق ملام قرعلضرااذ لم لاجرميذ ليف ذ ول
جلالذذر.ل اذذرلجذذيل ذذألا رطيذذهلجرحفو يذذللهذ لف اذذيحلاوماذذيلمح اذذللمحفطذذيلكذئنل
امرصدال ر فمدم ل ي لمح د .ل لذ ملمحافلذ ليط ذ لمحفو يذللق ذمل"شذوذ"ل
مصريصلمح الل ارفهلاأللمحط فلمألد يلمح ليطفايلمحيذهول قطرصذوال طيفذهل
ضواذذهل فوأيومفذذه.لماذذرلاصذ حلمحليواطي يمذذرلجلذ ل رمفصذذرولطظويذ لمحفو يذذلل
اارو فهول ح حكلالضد دلفآ ولاجرلله ملمحاص حل جلمح ض لقالمحا طذمل
محضرجذ لمحذذملف اذذيضهل فف ذذيوا.لكاذذرلاللفمفصذذولاارو ذ لمحليواطي يمذذرلق ذذمل
محفو يللمالد يول اللف جدلادو لهيواطي يمي لاضددةل اللي جذدلاذالياكذالمال
ي ذذللق يذذهلصذذف لمحليواطي يمي ذ ول اللهذذيلك ذ حكلاذذطلبلفذذو ي يلحذذهلصذذفرفهل
ق مقدالمحمرص لم لطظوي لاطظا .لمارلفرويملرلجياوبلج والجذيلمحفذو يئعل
محوامي لمحفيلما علحلرلمشذ رولهذ اولجذيلمحمذوالمح ذرد لق ذللمحاذيئدل جذيل
فذذذذو يئعلمحكفذذذذبل"محامد ذذذذ "لقطذذذذدلمحيلذذذذ دل محطصذذذذروج.ل حلذذذذ ملكرطذذذذعلمح ا يذذذذ ل
محليواطي يمي ذ لف طذذمل فك ذ يالمحم مقذذدلمحفذذيلفضك ذ لمحم ذومءةلمحاشذذو ق لح ذذطصل
"محامد "ل ك حكلضومشيل فف يومعلمحا رطيلمحا ج دةلجيلمحطصل فضديدل جذ ال
ف يملرلقا يرنلجيلمحضيرة.ل محليواطي يمرلف طمل فو يللضميمذ لمحكفذربلمح مق يذ ل
محو ضي ذ .لماذذرلجذذيلمحف ذذف لمالجفارقي ذ لجلذذيلف ذومدنلمحفمصذذصلمح ذ لي طذذمل
فمصذذيلمح ذ كل مألق ذ ملل محاآ ذذرعلموط ذذرطي ل فو ي لذذرل وطلذذرلما ذ ولضريي ذ ل
رحاذذو وةول اذذالهطذذرلمم ذ علاطضذذملمح ض ذ لقذذالضري ذ لمح ج ذ دلمالط ذذرطيلجذذيل
محف ف لمح ج دي /لمالط ح جي ل(مرص لهريدضو).ل
اط لمحموالمحفر ألقشولمص ضعلمحليواطي يمرلف طيل صف لقراذ لطظويذ ل
محفو يذذذل:لفكذذذ يالموجذذذومءمعل محا ذذذردئلمحا ذذذفمدا لجذذذيلمح صذذذ للمحذذذملا ذذذرطيل
محطصذذذ صلمحاكف ذذذ ل اذذذرلجذذذيل حذذذكلمحطصذذذ صلمحمرط طيذذذ ل محف يويذذذ ل مألد يذذذ ل
محديطي ذ .ل مص ذ حلمح ض ذ لقذذالطظوي ذ لف طذذمل فو ذذي لمحا طذذمل دمدومكذذهلاذذو وةل
ا ض لضدعل رألحارطيلجويدويكلشئيوارمولجيلمح ر ل 1819لمحذملمحشذو فلجذيل
فو ذذي لطظويذ ل"جذذا"لم ل"صذذط لإدومك"لمحطصذ صلقا اذلرن.لأذ لجذذرءلمحفي ذ نل
جي لذذي لدي أذذر ل ف طذذملف ذ يوله ذ ملمحفكذذوول قذذد لمحليواطي يمذذرل وطلذذرلم ذذر ل
فض يلل فو يللمشكرللمحكفر لجيل"مح لموط رطي ":لمألدبل موط رطيرعل مح ذ ل
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مالجفارقي ل ك طلرلفمف ذنلقذالمح ذ لمح ي يذ .لجلذ ليذوجلمالمألميذوةلفلذدنل
جم لمحمل"شوذ"لمحظرهوةلا فادةلق ملمحفصطيفرعلمالمفممحي لمحأر ف لمحمذروةل يطاذرل
فلدنلمحليواطي يمرلجيلمأل حملإحملفو ي لطظويذ لقراذ لحذإلدومكل محفلذ ل اذرل
ماله المح ل"موط رطي "لفج دل وللمحف راللاأل"محفجو ذ لمحا رشذ "لمحارديذ ل
محمارطي .ل
حمذدلقذذردلمالهفاذر ل طظويذ لمحفو يذللجذذيلمحما ذيطيرعل مح ذذفيطيرعلمحايئديذ ل
األظل ولمالهفار لمحف ذفيل ماذريرلمحا طذمل مح دذ ل اذألمحففذرعلمحطمذدلمألد ذيل
محذذملافلذ لمح اذذللمألد ذذيل ك طذذهلاذذردةلحد يذ ل مالمحلذذدنلمأل ر ذذيلح طمذذدلهذ ل
فو يذذللمحا ذذرطيلمح فظيذذ ل قئقرفلذذر.ل فاضذذ وعلقاذذريرهرلضذذ للإاكذذرالفضديذذدل
محا طمل أ رفهلم لفديوال ا ا قي لمحفو يللم ل مفيفهل ي ذ لمحفلذ ل دمجومءمفذهل
قاي لمحفضيمل محفجودول ه لج لمون.ل
الاذذرليكذذالاذذالماذذوولجذذلالمحليواطي يمذذرلق ذذولفرويملذذرلحذ لفاف ذذكلمواذذي ل
مرص ذ ل لذذرل دمطاذذرلفر ذذعلمحا طذذمل دمدومكذذهلضيأاذذرلضذذل.لماذذرلجياذذرليمذذصلمحطمذذدل
مألد يلقطدلاالف ط ملطفريجلرل اطلجيرفلذرلمحامف فذ ولجمذدلوكذمعلمحليواطي يمذرل
ق ذملمحاآحذذنل صذذفهلاصذذد مونلح ا طذذمول هذ ملاذذرلف طذذرالمحطمذذردلمحفم يذذدي ال( اذذال
جيل لقردةلمحطمدلمحجديد)ل جئ ف لمح د لاالضيولمطصذرولاذرل ذدلمح طي يذ .لحكذال
جواذي لفضكذ لمحاآحذذنل ذذرحا طملف واذذعلضذذديأرنلمحذذملطم ذ لقطيفذ ل(طذذوجل اذذلرل
قطذذدلهيذذوشل ضذذردمايو)ل و ذذعلمحا طذذملق ذملمحذذطصلم لق ذذملمحمذذروئلم لق ذذمل
مالأطذذيالا ذرنول حدذذعلد ولمحاآحذذن.ل طجذذدله ذ ملمالفجذذرالقطذذدلا ظ ذ لاارو ذذيل
محطظويذذرعلمحضديأ ذ لمحفذذيلدقذذعلإحذذملإقصذذرءل طفذذيلمحاآحذذنلكطظوي ذ لمال ذذفم رلل
محفم يال ضيوهر.لفوجاله المحف جلرعلموف ذر لمحذطصلم لا طذرال ذرحاآحنلم ل
قصذذداولكاذذرلفذذوجالافل ذ لمحا طذذمل"محاضذذدد"ل محفو يذذللمحصذذضيحول فذذدق لإحذذمل
الاضد ديذذذ لمحا طذذذملم لق ذذذملمألقذذذلل"ط ذذذ يفه"ل مقفاذذذردالق ذذذملمحاطلجيذذذ ل ل
مال فومفيجي لمحفو ي ي لمحفيليف طرهرلكللقروئ(.)18ل
ارلقطدلمح وبل محا اياولجمدلمطشد مل وشكرللمحفو يللكارلمطشد عل هلاال
قذذذ ل ل اذذذال ذذذده ل ذذذرقيلمألاذذذ لمحافضاذذذوةل مح دمييذذذ ولألالقا يذذذ لمحفو يذذذلل
او وي ولحكذللكذريال شذو ل ذ لي يذولمالطف ذرالمحذملاذرليضذي ل ذهلاذالظذ مهول
محك الجيويذدل اليف ذونلق ذملففرصذيللاذرلظلذولاطلذرول فمذ دالقا يذ لمحف ذونل
ق ملمحظ مهولمحمل بلا وج لارلمفيلاطلرل ارل اول ه ملي طذيلمالمحمذدومعل
مح شوي لضيولاضي ل كللشيءلق ارنلدج ل مضذدةول مطاذرليفضمذللق الذرلشذييرنل
جشييرنول ح حكلجلذيلفوجذ لاذرلحذ لف ذف ألا وجفذهل فو ي ذهلمحذملضذياول يذدل طلذرل
ففم ذ الضذذرج ممنلحفطشذذي ل ذذالمحمذذدومعلاذذالكا طلذذر.ل محفو يذذللي ك ذ لمحا ذذردئل
مألق ذومنل اشذذرضللما ذ لاذذالمألا ذ لم لاشذذرضلل ج ذومدلاذذال جومدهذذرول حل ذ ملجذذلال
محفو يلليمف نلاالما لمحملما ل االجودلمحملجودلجيلدممذللمألاذ لطف ذلرول ذلل
قدليمف نل ضيرطرنلذلجمييرنلم لك يرنلذلحدجلمحفودلمح مضدلألالمحفو يللمراألح فووييل
ا فجي رنلحهل مطهلصرطألح فذووييل حف ذ واول اذاليومجذألفذووييلمحفو يذللمح و ذيل
مال ئايل فيرومفهلمحامف ف وليف يالحهلصض له المح ديلي .ل
ح ا ي ذ لمحفو ي ي ذ لوهذذرالفويذذدلمالف ذذممال ف ذذطدالم لمالفم مذذهل فص ذ ط هل
مص ذ طرقرنول حفضميذذللمحطصذذول محف ذ مل رحوهذذرالجلطلذذرلف فج ذ لمحذذمل اذذألا ذذردئل
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صيرض لق مطيالحفا لجيلا يلرلطف لرل فضذرك لمصذ الرلم ملفجذر م ملف ذكل
محم مطيا.ل حمدلضر للمح ئضي الماليا ملا ردئليوفكملق يلرلمحفو يللا ذفمرةل
االمآلحيرعلمحاط مي ل كللاك طرفلرلاالف ويفرعل ام العل قئيلل يالمحماريرل
كارلمقفاد ملق مل المحا ردئل معلمألصللمحويرايول ق ملف ظينلمآلحيفيال
محويراي ل محاط مي لجيلمص للمحفمهل جيلمح ئض ل جيلمحش وي .ل هك ملطرقشل
م القايوةلم المحما كرطيلجرفلاهل رحجلذلل لحيذرعلمحاط ذلل رالكففذرءل رحم مقذدل
محطض ي ول رالقفاردلق ملمدطملدوجرعلافلذ لمحامرحفذ لم لدحيذللمحم ذربلااذرل
مدجل ذذو المحما كذذرطيلمحذذملشذذطرقرعلمحفجر ذذولق ذذملمحذذديال م ذذرللمحذذطصول ذذدل
محاطرقشذ ليمذذد لفصذذضيضرفهل ا رديذذهلمحفو ي يذ .ل فذذر ألم ذذالمح طذذرءلهذ ملمح ويذذلل
جطظ ل(ق لمح يذرا)لض ذبل ذالمحا ذردئلمحويراذي ل محاط ميذ ول كرطذعلاذ مدال
محاذ و لمح و ذيلاذال ئضذ ل طمذدل كذرالاذال ذيال هدمجذهلجلذ لمحكفذربل مح ذط ل
جلاذرنلصذذضيضرنلا ذذفطدمنلمحذذملا ذذردئلق اي ذ ل ك طيذ .ل ح ذذللاذذالياأذذللقا ذ له ذ مل
مالفجذذذرالهذذذ لكفذذذربل(محاطذذذمفلمح ذذذديأ)لجمذذذدلم ذذذفأاولصذذذرض هلجذذذيل طريذذذهلمحفذذذ مو ل
محاط ميلمحص و ل مص صرنلارل ودلجيلكفذربلمحامذ العلجصذطنلشذفرعلمح يذرال
مح و ذذيلمحذذملقذذدةل جطذذر ول كذذرالمحكفذذربلم ذذلرارنلضميمي ذرنلجذذيلصذذيرض لا ذذردئل
فو ي ي لف فطدلمحملق مطيالك طي ل مط رطي .ل قدلضر للم ذالوشذدلمالي ذفطدلمحذمل
هذ المحمذ مطيالحيا ذ لمحفو يذذلول يط ذذللم ذذالوشذذدلاذذال اذذألمم مجليض ذذللجذذيل
ا ذ يلرلإشذذكرللمحفو يذذلل يمططذذهلحيصذذللمحذذملفضميذذللوهرطذذهول ه ذ المألم مجلهذذيل
محفو يذذللمح وهذذرطي/لضيذذولمحفو يذذللمح وهذذرطيولمحمرصذ ول/مح راذ ولاذذرليذذآ ل/لاذذرلالل
يآ لولضميم /لاجرم.ل يف يالااله ملمالم الوشدل ظنلمحاطلرجيذ لمحويراذي ل
محاط مي لمألأيوة.ل
قدلف منلمحشر يلارلم هلم الوشدل طارال جصللجيارلمجاللجيهول هك مل
مجفلدلجمد لا ردئل ق مقدل ا م لفو ي ي ل م فأاولمحا ردئلمحاط مي لالطجذرمل
رنل يال هللمحا ردئل و ذربل
اشو قهلمح اي.ل قدل قنلمحاكئطيلا قفرنلاف
محم مطياولإ لم فدللا روجهلالج ردلفو يلل ر ميهل فصضيحلفو ي هل مقفادلق ذمل
قرط المحفو يللمح و يلحفو يلل المآليرعل حكطهلفذوكل اذرنلاطلذرلق ذملظذرهوال
ج ليمد لم ر مونلافار كرنلاط ميرنل ويرايلرن.ل
يف ذذيالاذذالهذ ملمالكذذللاآحذذنلاذذآ لل كيفيذ لم ل ذذوموجول م ملاذذرلصذذحله ذ مل
جلططرلطمفوذلدوج لدطيرلاالمحفو يللطدق هرل(محمومءة)ل طدوجلااطلرلقصيدةلم ذال
فيلل دقرا لمحيمذيالح مجذيل و اذ لمحف ويذنلال ذالمحم يذب.ل حمذدل للم ذال
فيذذللاذذرلقذذول مطفمذذملاطذذهلاذذرليئي ذ لضريرفذذهل هدمجذذهول صذذطألمح مجذذيلمحصذذطيأل
طف ذهول ماذذرلصذذرضبلو اذ لمحف ويذذنلجلذ لقذروئل رافيذذرملجمذذدلصذرلل جذذرللجذذيل
امف ذذنلمحا ذذرونلمال ذذئاي ل محدمي ذ ولا ظف ذرنلجذذيلمألم ذ ل جذذيلقداذذهلا روجذذهل
محاط مي ل مالص حي ل محكئاي .ل
ماله ملمحاشو فلمحمومييل ملمحملف ضيذدلمألاذ لكاذرلمالمحاشذو فلمحفذو ي يل
ذ ملمحذذملمحدري ذ لطف ذذلر.ل اذذأله ذ المحطمق ذ لمحف ضيدي ذ لمحالياط ذ لجذذلال ذذال
محاآ حيالمحا ذفطيوياليذو ال الاذرلقذدا الاذالا ذردئل قذ مطيالح فو يذللحي ذعل
ق ي لا ما .ل جذيلاذ ءلاذرلقذداطرلجلطذهلياكذالمحطظذولمحذملمحاشذو فلمحفذو ي يل
مح و يلمحمذدي لاذالم ميفذيا:لمال حذملميدي ح جيذ ل ذ علمحذملمحف جيذلل ذيالجيذرعل
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محاجفاذذذألد المحدذذذرءلميذذذ لجيذذذ ول هذذذ ملاذذذرلطجذذذدالحذذذدجلم ذذذالوشذذذدل م ذذذال فيذذذلل
محشر يلافج يرنلجيل و ضرفل لمحف ذفي ل محفو ي يذ لكذرالقفومنل ف ذددلمح ذولل
محاآدي ذ لمحذذملمحا وج ذ ل قذذد لمحفمر ذذلل ذذيالمحا ذ مهبل مالفجرهذذرعل محفوكيذذملق ذذمل
ل مح ونلمحاضريدول ه ملارلط أولق يهلحدجلمح ئضييالجذيلمحف جيذلل
محضدلمأل
يالمص للمحأمرج لمالط رطي لمحك طي ل محأمرج لمح و ي لمال ئاي لمألصي ول ه مل
ارلطصردجهلحدجلمح مجيلجيلمحف جيذلل ذيالمحفمذهلمحضذدي ل محفصذ نول قطذدلم ذال
محم يذذبلجذذيلمحجاذذأل ذذيالمحلوا ذذي ل مالو ذذ ي ل مح مئطيذذ لمال ذذئاي .ل ماذذرل
مح مم يذ لمحأرطيذ لجلذذيلق ايذ لففج ذذملجياذذرل ظفذذهلاذذالا ذذردئلاط ميذ ل ويراذذي ل
ئضي ل ح رطي ل هيلا ردئلارممحذعلفضفذللمح ذرض لمحذملمآلالق ذملمحذوض لاذال
محأ ومعلمح اي لمحاف رق (.)19ل

ل
16ـ السردية :

م ل(ق ذ لمح ذذود)لهذذيل له ذ لد مو ذ لمحمذذصل م ذذفط ر لمأل ذ لمحفذذيليم ذ ل
ق يلذرل اذذرليف ذلل ذ حكلاذالطظذ لفضكذ لإطفرجذذهل ف ميذه.ل ي ذذدلق ذ لمح ذذودل ضذذدل
ففوي رعلمح طي ي لمحشكئطي لكارلف وعلجيلد مو ذرعلشذف مو ولأذ لفطذراملهذ مل
محضمذذللجذذيلمقاذذرللدمو ذذيال طيذذ ييالآمذذوياولاذذطل :لفذذ د و نولمحذذ لي ذذدال
مح ذ الم للاذذالم ذذف اللاص ذ حل(ق ذ لمح ذذود)ول محفوط ذذيلضوياذذر .ل جذذيل
اوض ذ لفرحيذ لف ذذوالحفديذومعلجواذذلرلدمذ للفيذذرومعلجكويذ ل طمديذ لممذذوجولإاذذرل
فضعلاظ لارل دلمح طي ي ولم لاذالمذئللمحاروك ذي لذلمحفذيلف ذونلمضيرطذرنل اذرل
دلمحاروك ي .ل
هذذ ملمحضمذذذللمح اذذذيلحذذذي لجديذذذدمنلفاراذذذرنولجلذذذ لياف ذذذكل صذذذ حهل مافدمدمفذذذهل
محطظويذ ل محف يميذ لجذيلمحكأيذولاذالمحد مو ذرعل محفطظيذومعلمح ذر م ل ذدءمنل كفذربل
و ل(جالمحش و)ل مطفلرءل رحد مو رعلمحطمدي لمحمرص ل رحمصذ ل محو ميذ لمحفذيل
ذ معلظلذ ولهذ ملمح ذ لو ذذايرنلق ذذملمحا ذذف جلمالصذ ئضيلجذذيلمح ذ يطيرع.ل
ياكالمالطم للإاله ملمحضمللقدلمكف بلا ايرعل دالالعلمص ئضي لضديأذ ل
صفهلجوقرنلأرط يرنلاالضملل شالله لمحش وي لم لمألد ي .ل ياكالمالط دله مل
محضمذذللمح وي ذ لمحشذذوقيلحكذذللمحكش ذ جرعلمحطمدي ذ لمحمرص ذ ل ذذطظ لمحصذذيرض لجذذيل
محمص ذ ل محو مي ذ لم ر ذرنولكاذذرلمطذذهليف ذذألحي ذذف قبلجايذذألاظذذرهولمحمذذصلم ل
مح ودللمحفيلففج ملجيل جطر لمد ي لمموجلكرحش ولم لمحدومارلم ل المشذكرلل
محف يولضيولمألد ي لمحاف جوةلجيلمحصذضرج لم لمحامرحذ لمألد يذ لم لف ذكلمحفذيلقذدل
ففج ملجيل المحفط ا.ل
ي ذذذدلشذذذف مو لوميذذذدمنلح ضذذذ لمح ذذذود لضذذذيالدو لمأل ذذذ وةلاذذذالمذذذئلل
ذيو.ل
محاطظ ولمح طي لمح ل األ ذهلمح دذ لمح ي ذو لجوديطرطذدلد ل
وةل رحط لح يفيلذل ف مو لففوحنلاال طي لامد ج لإضدمهارلقرا لم ل
جرأل
قرحاي ل مالموجلاض ي .لمح رحاي لهيلمحفذيلفذو لمال ذر يولجاي ذرنول هذيلمحفذيل
ي ض لقطلرلمحاض للمح ود لمح طي .ل ه المالمد مجيذ لمافذدمدلالمد مجيذ لمح دذ ل
يوولضي لمح د لمألدمءلضرحذ لاف يطذ ل
محطظر ل مح د لمألدمءلقطدلجوديطرطدلد ل
افديذذوةلاذذالضذذرالعلمح د ذ لمحأر ف ذ لمح طذذرءل مح رحاي ذ لمحضا ذ و.ل م ذذفاولمح ض ذ ل
ق ذذملم ذ لاشذذر هلقطذذدلمحشذذكئطيلمحو ذذيل ذذو بلضذذيالشذذالل ضأذذهلمح ذذود ل
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محضكريرعلمحمومجي لمحش ي لق ذملمحطضذ لمحا ذو نلحذدجلدمو ذيلهذ ملمح ذ الاذال
مح ود.ل
ماذذرلمحف ذذ ولمح ذذروملجذذذيلمحد مو ذذرعلمح ذذودي ل صذذذفلرلا ضأذذرنلا ذذفمئنلقذذذال
مأل ذذر يولم لمحضكريذذرعلمحمومجيذذ لم لضيذذول حذذكولجمذذدلجذذرءلق ذذمليذذدلمحفوط ذذيل
ضوياذذر ول كذذرالاذذالاط مذذرعلضوياذذر لمأل ر ذذي لافل ذ ل"محفرقذذل"ل صذذفهل
ضذذدةل طي ي ذ لصذذدوجليم ذ لق يلذذرلمح ذذود.ل جا ذئنلقذذالضوياذذر ول ذ ملطمذذردل
آمو المحملف يولطظر لشرالل دقيللحكيفي ل طرءلمحطصلمح ود ول االم حيكل
ف د و نل جيومولجيطيع.ل يط للمألميولاالمأل ر لمح طي لح فطظيولح ذطصل
مح ود لاالمئللمح ئق ل يالمحطظر لمح ليضك لمألضدم لكاذرليو يلذرلمحذطصول
فوفي لرلاالضي لمحضد لمحفرويميول ممي مونلقا ي لمح ودلطف لر.ل
دالمحطظولقالإطجرممفلرولكرالاالمح ي يلمالف مجهلمحد مو رعلمح ذودي ل
قددمنلاالمحفل ل رحفمصيولم لموفكربلمالم رءول اال حكلمطلرلفضجذ لمحطصذ صل
االمئللمحد مو لمحاضص وةلجيلق مطيالمح ودل قا يرفهولكارلقيذللمالمحطاذر جل
محفيلي فم صلرلمحدمو ذ الطاذر جلجراذدةل اففمذوةلمحذملاذرلجذيلمحطصذ صلاذال
ضي ي ول ممي مونولمفلاعلف ذكلمحد مو ذرعل رحفم يذللاذالشذوالمح ذيرقرعلمحفذيلفضكذ ل
محطصذذذ صلمح ذذذودي .ل اذذذألإقذذذومول ذذذالمحامفصذذذيالجذذذيلمحد مو ذذذرعلمح ذذذودي ل
وط رلل الف كلمحفل ولال يارلإهارللمح يرلولجمدلدمجذألم حيذكلقذالضم لذ ل
ضجبلكأيوةولاطلرلمالق لمح ودل ي فهليضصذولمهفاراذهل رح طرصذولمح ذودي ل
جيلمحطص صلكئنولجائنلقالمطهلحي لكرحطمدلمالد يلمح لي طملقردةل اذرلجذيل
محطص صلاالضي ي .ل
إالموشذذروةلمحذذملمحطمذذدلمألد ذذيلف ذ كوطرل طم فذذيالهذذرافيالفف مذذرال رحد مو ذذرعل
مح ودي ولم لق لمح ودولمأل حذم:لمالهذ ملمح ذ لي ذ ملإحذملكذ حلجاذرذلمحطمقذ ل
محفف يوي لجيلقذومءةلمحطصذ صولكاذرليضذد لكأيذ مونلجذيلمحطمذدلمألد ذي.لج ذدالنلاذال
فف يولمحطص صلي ملق لمح ودلمحملم فمومجلمحم مطيالمحفيلفاطحلمحطصلارل
يجذذدالمحاف ذذولاذذالدالالع.ل ه ذ ل ل ذ ملي ذ ملمحذذملفضميذذللشذذو لق ايفذذه.لماذذرل
محطم لمحأرطي ولجليلمالمحد مو رعلمح ودي لم لاعلجيلمقمق ل المحمطرقذرعل
مألد ي لمحمديا ول اطلرل مي لمحطص صولجشو لمح اي لاللي فونل ودبل"وجيأ"ل
آمول"اف ماأ"ول دمطارلكللمحطصذ صل ذ مءلجذيلق حلذرلح فض يذللمح ذود .ل قذدل
ضذر للهذ ملمحضمذذللمحطمذد ل محاطلجذيلماليجذذدلحذهلجذيلمحضيذذرةلمحأمرجيذ ل مح ذذرض ل
محطمديذ لجذذيلمحذ ئدلمح و يذ ل جذذيلمح ذومللا قذذألقذذد ول م ذذف رفلماليمضذذمذلمحمذذي ل
محافرهي لمح ركط لجيلمحضيرةلمالد ي ل يففحلك ةلق ملمحا فم للكاذرليمذ للمضذدل
محدمقيالمحمله ملمحضمللمحجديدل ه ليودلق مل المحفضفظرعل مالقفومارعلم ل
محوجاولجل مله لشوالكذللضمذللاطلجذيليج ذولق ذملماليجفذوذلطظاذرنلجديذدةل
جيلمحطظول محفم ي ل مح صنلح ظرهومعلمالد يذ ل محم ر ذرعلمال دمقيذ لمحامف فذ .ل
يذذوجلمالامذذر نل ذذالمحطمذذردل مح ذذرضأيالاذذاله ذ ملمحضمذذللمحطمذذد لاللفاف ذذكل
ا وومفلذذرلمحامط ذ ول ي ذذفدوبلاذذالمالقفوماذذرعلضيذذولمحامط ذ لق ذذملق ذ لمح ذذودل
د طارلاضر ح لففل لضد دله ملمح ل مهدمجهولحكطهليجدل اله المالقفومارعل
اط ميذ ل ام ح ذ لياكذذالمحفضذذر ولا لذذرول هذذيلاللفذذوجاله ذ ملمحضم ذللمحاطلجذذيل
جا ل ففصيئنل مطارلف يدلو لضد دال ظيففهل دالحفهلمالصذ ئضي ول حي ذعل
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كرالقفومارعلمالموجلمحفيلفذوجالهذ ملمحضمذللمحاطلجذيلد طاذرلمح ذ يلحفضذصل
ج مط هلمحامف ف لاذالمحذدممل.ل ي ذيالمالاأذللهذ المالقفوماذرعلفم ذألمح ويذلل
ق مل لض مولاطلجيل ق ايلالضل(.)21ل
ل

17ـ درجة الصفر للكتابة :

افل ليفااطهلكفربلو الال روعلمح ليضاذللمح طذ مالطف ذه.ل هذ لافلذ ل
ف فماهلم لفآكدال المحاطذرهبلمحضديأذ لجذيلد مو ذ لمألدبل ف ذ ملاذالمئحذهل
محملقمللمحطصلا األمحد مو ذ لقذالظو جذهلمحمروجيذ لطرجيذ لقطذهلكذللمصذ حهل
اومج هلحفك الكفر فلرلقالمحطصلاوف ل د لمحطصلجمذ ول فصذدولمضكرالذرل
محطمدي لق يهلاطصوج لقالكللارلف ذل هلحدفهلاالدالالعلمروجي ولألطلرلكاذرل
فذ كوله ذ المحاطذذرهبلحدذ لففئشذذملجذذيلدمم لذذرلمح م ذذألمالجفارقي ذ لم لمح ومأي ذ ل
ح د لحصرححلضرح لاضريذدةل جراذدةليكف ذ لرلمحشذكلولحدذ ل وييذ ل جروضذ لفضمذلل
ضير ذرنلك ي ذرنولحد ذ ل ذذد الصذذيد لجلذذيلحد ذ لإشذذروي لالليمصذذلرلمحفذذروييولحد ذ لم ل
كفر لففدوبلقالمح معل قالمح رح لمحيذ ايلمحا فذ للكذرلفصذفهولفشذيدلمحك اذرعل
جيلرلضميم لجيلجومكولجليلفاأللصيد لاللفاعلمحملضرح لمحكرفذبل اللمحذملماذال
مج رحه.ل هيلف ض لقالمحج هول محا لل حكطلرلفوجلج هولمألدبلهذ لمحذم ملول
إاله المح د ل له المحكفر لهيلمحفيلي ايلرل روعلمحكفر لجيلدوج لمحصذفو.ل
حمدلمطفلملمحمله ملمحافل ل ه ليضر للفصطينلمحكفر رعلمحفوط ي لجيلمذئلل
اري ل ط لاال(1851ذذ)1951ل يم ذ لا ذف يرعلمحف يذولمح دذ لجيلذرول حمذدل
مقفاذذدلق ذذملأئأذ لاصذ ضرعلمجومييذ لمقذذردةلفضديذذدهرلق ذذللمالي ذذف ا لرلجذذيل
فاييملمطفارءلكللكفر لمحملطا لاالمألطار لمحفيليمفوضلرول ه المحاصذ ضرعل
هي:لمح د ولمال بولمحكفر .ل
هذ لي ذذونلمح دذ ل وطلذذرلا ذذملمجفاذذرقيولا ذذملاشذذفوكلاضاذذلل رحا ذذرطيل
مال ذف ارالعل(ا كيذ لاشذذرق )لح طذذر ولإطلذرلشذذيءلمجفاذذرقيل رحفضديذذدل حذذي ل
رالمفيذذروول ال ذذدلاذذالقطصذذولمالمفيذذرولحذ دبلم لمحكفر ذ .ل هذذيلقطصذذول ذ يل
رحط لمحملمحكرفبلألطلرلاللفمصهول ه لي ذف ا لرل ذد المالفكذ الحذهلضويذ ل
ك يذذوةلجذذيلفدييوهذذر.لمالاذذرلي ذذف ي هلاذذدلمح دذ لهذ لماليم ذذللحلذذرل ذذيرقرنلآمذذول
ي دهرلقذالمال ذف ارالعلمحاوح جذ لجذيلاجذرللمحف مصذلول اذأل حذكلجذلالمحكرفذبل
يظللاميدمنل دفهل ا لو أرفلر.لمالمح دذ ل ذ بل حكطذهليمفذوبلاذالماليجذربلاذال
مذذئللموج ذومء.ل اذذالمذذئللمالج ذومءلاللففشذذر هلحد ذ لكذذرف يا.ل هذذيلادذذريوةلحكذذلل
مح درعلمح فيم ل محا فم ي .ل
ف ولاوض لمالدبلمحكئ يكيلجيلمالدبلمحدو يلقالا ف جل(مح دذ )لجلذيل
مكأولفاأذيئنلحلذرول جذيلهذ المحاوض ذ لكرطذعلمح دذ لافرقذرنلاشذفوكرنولجكذرالمحشذ ول
قطدلوجرللمحموالمح ر ألقشولاطرمذرنلي طذيلم ر ذرنلا ماذ لجذيلمح دذ .ل محذ ل
يجدالجيلمحكفر لمحكئ يكي لمطلرلكرطعلا ضدةل ي ذ لقذو القذدةولق ذملقكذ ل
محكفر ذذرعلمحضديأذ لمحفذذيليجذذدهرلافكذذرأوةلضذذدلمالطفجذذرو.ل جذذيلهذ المحاوض ذ لجلذ ل
محكفذذربلمحكئ ذذيكي المحكفر ذ ل وطلذذرل(محفج يذذد)لجذذيلطمذذللمح د ذ لمحاشذذفوك لمحذذمل
(مق م)لدوج لاال(مالكفارل)لحف ر للارليويذد المحف يذولقطذهل( هذ ملاذرلفاأ ذهل
م ذ لمح ئض ذ لمحمديا ذ ).لمالمحكرفذذبلمحكئ ذذيكيليذذآأول اذذرالمحفذذالق ذذملقمح ذ ل
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محكئ لمح لي ولقطهل رال ذ بول هذ لي كذ لمالمئقيذ لمحكئ ذيكي ولجرحكفر ذ ل
قطدلمحكئ يكييالفافصلمال ب.ل
ماذذرلمال ذ بولجلذ لف يذذولقذذالمحذ معل يذذدمنلقذذالضيوهذذرولمطذذهلقمحذ لمحكرفذذبل
ذذذجطهل شذذذيواولإطذذذهلمحمص صذذذيلجذذذيلمح م ذذذيولهذذذ ليدذذذ صلجذذذيلمحذذذ كوجل
محاطد مذ لح شذذمصل اللي ذذرحيل ذذرحاجفاأ.لمال ذ بليفا اذذألمذذروجلمح مذذدلمحذ ل
يو لمحكرفبل ذرحاجفاأ.لمطذهلحدذ لاكففيذ ل ذ مفلرلاللفدذ صلماللجذيلمحايأ ح جيذرل
محشمصذذذي ل مح ذذذوي لح كرفذذذب.لحذذذهلقئقذذذ ل رحاراذذذيلمحشمصذذذيلح كرفذذذبل حذذذي ل
رحفذذروييلمح ذذر .لجذذيلمح د ذ لط فمذذيلإحف ذ لمحفذذروييول جذذيلمال ذ بلإحف ذ لمحاراذذيل
محمذذرص.لجذذيلمال ذ بلطجذذدلطوج ذذي لمح د ذ لم لفطفصذذللمحكفر ذ لقذذال ظيففلذذرل
مألدمفيذذذ ل اللفف ذذذللشذذذييرنل ذذذ جلمحطظذذذولمحذذذمل مفلذذذر.ل محشذذذ ولمحضذذذدي لاشذذذ أل
رال ب.ل
ماذذرلمحكفر ذ لجلذذيلضصذذي لففرقذذللمح طصذذويالمح ذذر مياولهذذيلقيا ذ لشذذك ي ل
م ر ي ل يالمح د ل مال بولمطلرلمحشكلل قدلممفرولمحاجذرللمالجفاذرقي.لمطلذرل
مح ئق ذ ل ذذيالمال ذذدمفل محاجفاذذأول ه ذ ملاذذرليج ذذللمحكفر ذ لاللمح د ذ ل اللمال ذ بل
اجذذذذرالنلحوصذذذذدلف ذذذذ ومعلمحذذذذ قيل فض يذذذذللفج يذذذذرعلماليذذذذدي ح جيرولالطلذذذذرلجذذذذيل
مص صيفلرل ضويفلرلفئا لمحفذروييل فففرقذللا ذه.لمالمحكفر ذ لف كذ لمحذ معل
محفروييلجف قنلمح بلمحا للمحذ لفاأ ذهلمح دذ ولجفذيلمحكفر ذ لفف قذنلضوكذ ل
مح ذ بلمحا ذذلل يوم ذ لمح ذ يلصذذيرض .لمحكفر ذ لحي ذذعلا ا ذ قي ل الل مفي ذ .ل
هذذذيل ذذذي ل ذذذيالط ذذذللماذذذ ل ط ذذذلل مع.لمحكفر ذذذ لاللفمفصذذذول ظيففلذذذرلق ذذذمل
مالفصرلل محف يول ذللهذيلففذوالاذرل ومءلمح دذ لذلمحفذروييول اذرلطفضيذملحذهلجذيل
محفذذروييل لمح ذ معول لمطلذذرلا قذذنلاذذالمحفذذروييول قذذيولإطلذذرله ي ذ ل فايذذم.ل
محكفر ذ لااف ي ذ ل ذ كوجلم ذذف ارالفلرلمح ذذر م لألالمح د ذ لاللفك ذ ال ويي ذ .لهذذيل
محف ي لارل يالضويذ ل كذوجولهذيلمحضويذ لمحافذ كوةل مذ ة.لم ذف يألمالممفذرول
ه المحكفر ذ لم لف ذكل مالمآكذدلضويفذيلحكطذيلاللم ذف يألمالمطشذولكفذر فيلد ال
مالمصيول جيالك ارعلضيو لم ل جيالك ارفيلمحمرص .لمالمحص علمحضراول
حك اذذرفيليد يذذهلفذومك لحاذذرالقطيذذدلاذذالجايذذألمحك اذذرعلمح ذذر م ل اذذالاراذذيل
كفر فيلطف ذلر.لكذلل أذولاكفذ بلي ذد لاضريذدمنل وييذرنليظلذولجذيلدمم ذهلفذدويجرنل
اذذرال وكا ذذهلظذذللا مذذلرن.لمالمحكفر ذذ ل صذذفلرلإشذذروةلدالحيذذ لح كرفذذبلففصذذذلل
رحفروييل فئا ه.لل
جيلمح صولمحضدي لفديوعلافذرهي لمحكفر ذ ل فط قذعل مصذ ضعلمحكفر ذ لق ذلل
كذذللشذذيءل ذ يرنلمحذذملمحذذفم صلاذذالوكذذر لق مقذذدلمحصذذط ل صذذفرعلمحاذذدمو ل
مص ذ ضعلادذذراوةول ضأ ذرنلقاذذرليشذذمصلك ي ذ لقئق ذ لمحكرفذذبل طف ذذهل ذذرحك ال
محاجفاأول قدلففايل هلمحملمالي ف يالقالمحكفر ل ذ(محئكفر ذ )ول هذ لاذرل
ي ايهل روعلمحكفر لجيلدوجذ لمحصذفوول لج ذللمالدبلقوي ذرنلاذالمحضيذردل اذال
محصاعولق ملضرج لمحم ملل د الف كلمحم ميدلمحفيلفضي هلمحملج ج ل مكر يب.ل
االه ملمحاطظ ولوصدل روعلمو ألحضظرعلم ر ذي لجذيلفذروييلمحكفر ذ لمالد يذ ل
محفوط ي لجيلمئللاري ل ط لمحاراي ل هي:ل
1ذلمحكفر ل صفلرلا ا قرنلحطظوةل(قطدلشرف ويرا).ل
2ذلمحكفر ل صفلرلا ا قرنلحصطأل(قطدلج يو).ل
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3ذلمحكفر ل صفلرلا القرنلح مفلل(ارلض ل هلمحشرقولارالوايه).ل
4ذذذلمحكفر ذ ل صذذفلرلا ا ذ قرنلح ديذذربول هذذيلمحفذذيلي ذذايلرلميا ذرنلمحكفر ذ ل
مح يارءلم لدوج لمحصفولح كفر ذ ول محفذيليجذدهرلقطذدلمح يذولكذرا لمرصذ ول قذدل
ج لرلامير رنلح دوجرعلمالموج.ل
ماله المالطاذر لح كفر ذ لمحفذيلوصذدهرل ذروعلجذيلاوض ذ لمالدبلمحضذدي لقذدل
ف جدلافدمم لاف رصوة(.)21ل
ل

18ـ موت المؤلف :

ي دلو الال روعلاآ لهذ ملمحاصذ حل هذ ليذوجلفو ي ذرنلحلذ ملمحاصذ حل
مالمحاآحذنلشمصذذي لهذذيل حيذدةلمحفكذذول محاجفاذذألمحدو ذذيولاذالضيذ لمطذذهلفط ذذهل
مول األظل ولمحطمق لمحفجوي ي ل مح مئطيذ ل مالياذرال
قطدلطلري لمحمو المح
محفذذود لمح ذ ل مكذذبلضوك ذ لمالصذذئذلمحذذديطيولإحذذملقيا ذ لمحفذذود.ل كرطذذعلمحطمق ذ ل
مح اذذذذ ي لجذذذذيلايذذذذدمالمالدبولمحفذذذذيلهذذذذيلمئصذذذذ لماليدي ح جيذذذذ لمحو ذذذذارحي ل
طلريفلرولقدلم حذعلمهايذ لقصذ جلحذذ(شذمص)لمحاآحذن.ل اذرممللمحاآحذنلي ذ دل
ا العلفروييلمالدبول فوجارعلمحكفربول م فج م رعلمحاجذئعول ذلل ضفذملجذيل
لقذذذيلمالد ذذذرءلمحذذذ ياليضوصذذذ الق ذذذملو ذذذ لمشمرصذذذل ل رقاذذذرحل لقذذذال ويذذذلل
اذذذ كومفل لمحشمصذذذي .لمالصذذذ وةلمالدبلمحفذذذيلياكذذذالمالطجذذذدهرلجذذذيلمحأمرجذذذ ل
محافدم حذ لففاوكذذمولم ر ذذرلضذ للمحاآحذذنل شمصذذهل فرويمذذهل م مقذذهل مه ميذذهول
ارلممللمحطمدليوددولجيلا ظ لمالض ملول والمقارلل دحيوول حيدةلجشللمالط رال
ذذذ دحيوول مالمقاذذذرللجذذذرالكذذذ خل حيذذذدةلجط طذذذهول مقاذذذرللفشريك ج ذذذكيل حيذذذدةل
طمريصه.ل هك ملي ض لد ارلقالفف يولح اللاالجل لاالمطفجه.ل
ق ملمحوض لاالمالاا ك لمحاآحنلارلفممللشديدةلمحم ةل(م لمالمحطمدلمحجديدل
ح لي اللجيلمض بلمالض مللماللق ملفدقيالر)ولجاذالمح ماذحلمال ذالمحكفذربل
ضذر ح ملم م فلذرلاطذ لماذدل يذلل اذالهذآالءل(ارالوايذه)لجذيلجوط ذرلمحذ لكذذرال
م للاذذالف ذذيال فط ذذول اذذو وةلمضذذئللمح د ذ ل مفلذذرلاضذذللاذذالكذذراولضفذذمل حذذكل
مح قعولي دلارحكرلحلرولجرح د لجيلويهلكارلجيلو ل روعلهيلمحفيلففك ل حذي ل
محاآحن.لمالمحطمذدلقطذدلارالوايذهليذد ول اجا قذهلضذ للمحدذرءلمحاآحذنلحصذرححل
محكفر ل( ه ملي طيولمق رءلمحمروئلاكرطفه).ل ك حكلقاللجذرحيو لمحذ لحذ ليكذال
يطفذذكلقذذال اذذألمحاآحذذنلا اذذألشذذكل ذذموي ولا ضذذرلق ذذملمح ي ذ لمح د ي ذ ل
(مح ف ي ذ )لح اذذللمحاآحذذنلف ذذكلمح ي ذ لمحفذذيلكذذرالي ذذد لا لذذرل لحج ذ ءلإحذذمل
مفهولوض لمح ر ألمحطف يلمحظرهول
ل
د ممللمحكرفبلاجودلمومج .ل ضفمل( و ع)ل
حارلي لفض يئفهوليظلولمطهلمم لق ملقرفمهلماليدمللمحفش يشول ذئلهذ مدةول
ق ملمح ئق لمحفذيلفذو لمحكرفذبل شمصذيرفه.لكذ حكلم ذلاعلمحضوكذ لمح ذويرحي ل
محفيلكرطعلفم لل ا د لمحكفر لمحاف ددةلمحاآحفيالجيلطمفلمح ر ألمحمد يلمحذ ل
كرطعلففم الص وةلمحاآحن.ل مميومل يدملقالمالدبلجذلالمح ذرطيرعلقذدلاكطذعل
قا ي لفم يالمحاآحذنل حذكلقطذدارل يطذعلمالقا يذ لمحمذ لل مصذدمولمح ذرومعل
ق ايذ لجروضذ لجذذيلاجا قلذذرول مطلذذرلياكذذالمالفذذآد لد وهذذرلق ذذملمكاذذلل جذذهول
د المالفك الهطركلاو وةلال طردهرلإحملمشمرصلمحافضدأيا.ل
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يموول روعلمالمحطصلالليطشولقذالوصذنلك اذرعلف حذدلا طذمل ضيذدمول(هذ ل
و ذذرح لمحاآحذذنلمالحذذه)ل مطاذذرله ذ لجاذذرءلاف ذذددلمال ذذردولففاذذرمجلجيذذهلكفر ذذرعل
اف ذذددةل فف ذذرواولاذذالضيذذولماليك ذ الجيلذذرلاذذرله ذ لمكأذذولاذذالضيذذوالمصذذرح :ل
محذذطصلط ذذيبلاذذالمالقف ر ذذرعلفطضذذدولاذذالاطذذر ألأمرجي ذ لاف ذذددة.لكذذللاذذرلجذذيل
افطذذر للمحكرفذذبله ذ لمالي ذ مم جلجياذذرل ذذيالمحكفر ذذرعول مالي مجذذهل اذذلرل ذ ال
د المالي ذذفطدلإحذذملمضذذدمهرولجضفذذملح ذ لمومدلمحف يذذولقذذال مفذذهلجلطذذهليط دذذيلمال
ي ذ لجذذيلمالقذذللمال(محشذذيء)لمح ذذر طيلمحذ ليذذدقيل(فوجافذذه)لحذذي لهذ لطف ذذهل
جلقرا لجذرهمولاللياكذالالحفرظذهلمالفجذدلفف ذيوهرلإاللقذال ويذللمحفذرظل
مموجل هك ملإحملارلاللطلري .ل
مالط ذ لمحذذطصلإحذذملاآحذذنلا طرهذذرلميمذرنلمحذذطصل ضصذذوال مق ذذرآالاذذدح الل
طلريير.لمطلرلمضئللمحكفر ل ه ملمحفص وليئي لمحطمدلمشدلائءاذ ولم لمالمحطمذدل
يوم لق ملقرفمهلضيطي لمحكشذنلقذالمحاآحذنل( لض ما ذهلاذالاجفاذأل فذروييل
طف ل ضوي )لاال ومءلمح اللمالد يل رح أ ولق ملمحاآحذنليكذ المحذطصلقذدل
جذذدل(فف ذذيوا)ل محطرقذذدلاذذرحفه.لجذذئلض مو ذ لم المالفك ذ ال ذذيردةلمحاآحذذنلاذذال
محطرضي لمحفرويمي لهيل ذيردةلمحطرقذدولجاذرءلمحكفر ذ ليط دذيلا ذضهلاللممفومقذه.ل
محكفر لارلفطفكلف حدلمحا رطيل حكالقصدلف ميوهر:لمطلرلاللفففولفضووللمحا طم.ل
طرءلق مله مولج طدارليو ملمحطمدلمحطظذولإحذملمحذطصلكاذرلحذ لكذراليط ذ لق ذمل
( و)ل لق ملا طملطلذرييولجلطذهلي حذدلج رحيذ لياكذالمالطصذفلرل وطلذرلأ ويذ ل
رحا طملمحضميميلح ك ا :ل حذكلمالمالافطذرفلقذالضصذولمحا طذمل ميمرجذهولا طذرال
جيلمحطلري لوجالمحئه عل دقرياهلاالقملل ق ل قرط ا.ل
يطفليل روعلإحذملمطذهلحذي لمحاآحذنلاط ذألمحذطصل صذ فهلمطاذرلمحمذروئل مال
محطصليفوحنلاالكفر رعلاف ددةلفطضذدولاذالأمرجذرعلقديذدةلففضذر ول فف ذروال
فجفاألقطدلطم ذ لهذيلمحمذروئل حي ذعلمحاآحذن.لمحمذروئلمحذ لفوف ذ لجيذهلكذلل
مالقف ر رعلمحفذيلففذوحنلاطلذرلمحكفر ذ لد المالياذيأل لاطلذرولج ي ذعل ضذدةل
محطصلمص هل اطلجهلمطارلجيلامصدال امصدالمحمروئ.لمالايئدلمحمذروئلوهذيال
ا علمحاآحن(.)22ل

ل

19ـ التناص :

قونلمحطمدلمالد يلمحفوط ذيلدمذ للاصذ حلجديذدلجذيلوضذربلمحاصذ ضرعل
محا حذذدةل ضيذذولمحاوح جذذ لمحفذذيليضفذذلل لذذرلمحطمذذدلمحجديذذدول ط طذذيل ذذهلاصذذ حل
(محفطذذذذرص)ل قذذذذدلشذذذذوفلجذذذذيلهذذذذ ملمال ذذذذف ارلل صذذذذ وةلاطفظاذذذذ ل جديذذذذ لقطذذذذدل
جارقذ Tel_ Quelلمالد يذ لذلمحطمديذ لمحفذيلم ذفأاوفهلم ذفأارومل يذدملحط ذيل
محجط لمالد يل وذلصيد لمحطصلمحاف ددول مح ليف محدولجيلمالالقيطذهولاذال
طص صلقديدةل ر م لق يه.ل قدلكرطعل(ج حيرلكو فيفر)لهيلصرض لمحف ايأل
محاطلجذذيلمال للحا ذذوح لمحفطذذرصلجذذيلقذذدةلم ضذذر لحلذذرلظلذذوعل ذذيالمح ذذرايال
1966ول1967ول جذذيلامداذ لكفذذربل(دي ف ج ذذكي)لح ذذرمفيا.لأذ لاذذرلح ذ لمال
مكف بلفط ي رعل ففوي رعلقديذدةلجذيلمال ذف ارلول ف حذدعلصذي ل اصذ ضرعل
ادريوةلحذهلحفظذرل مالمفجلذعولج لذرولإحذملفضصذيللا طذرال ض ذبلمح ذيرللمحذ ل
فوددعلجيهول محم ربلمح لفطفجه.ل
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ماذذرلمحم ذذربلمحطمذذد لمح و ذذيولج ذ لي ذ لذونله ذ ملمحاص ذ حلماللاذذآمومول جذذيل
المحا ف يرعلمحجرا ي لمحاضذد دة.ل ا وجفذهلفاذعول كأيذولاذالمال ف ذرول ل
محم ذ ولقذذدملمالم ذذف ارحهلمضيرطذذرولالليماذذألأل لاذذر لجكذذو ول ه ذ الظذذرهوةل
ا ض ظ ذ لجذذيلمض ذذبلمحاطذذرهبل محافذذرهي لمحجديذذدةلمحفذذيلمطفم ذذعلمحيطذذرلقذذالمحطمذذدل
محجديذدل مح ذ لمالط ذذرطي لمحاف ذ وةلمحفذذيلحذ لي ذذدلاذذالمحااكذذالمهاذذرللمالفصذذرلل
لرول محفيلفف بلجيلمالالقيطهلمدومكرلا وجيرولدقيمرل اطفظاذرول و ذرلاضكاذرل
ذذيالم مموهذذرل م مي لذذرولمد مفلذذرل اطرهجلذذرل افرهيالذذرول اطلذذرلمحي ذ ول ص ذ وةل
مرصذذذ ولمحفطذذذرصلكاففذذذرذلحمذذذومءةلمحذذذطصولحفلاذذذهولحفض ي ذذذهولحففكيكذذذهل مقذذذردةل
فوكي هولحا وج لكينلف لمطفرجلمحم رب.ل حل المحدري ول يرلح قنلمحفش يشول
ح لجيلط رللاضد دولمفجهلمح رضأ الإحملمح طري ل ف ويفه.لل
محفطرص:له ل حكل(محفمذر ألدممذللطذصلحف يذول(قذ ل)لاذوم لاذالطصذ صل
ممذذذوج)لمطذذذه:ل(محطمذذذل..لحف يذذذومعل ذذذر م ل لافمماطذذذ ).ل مح اذذذللمحفطرصذذذيلهذذذ ل
(مقف رف)ل ل(فض يل):لمطهلي حدله المحظ مهولمحفيلف ذايلرلكو ذفيفرول رال ذفطردل
إحمل رمفياول ذذ(محض مويذ )ل (محصذ علمحاف ذدد).ل م ملكذرال ذرمفياولحذ لي ذف الل
ك اذذذ لفطذذذرصل( الل لك اذذذ لممذذذوجلفمر لذذذرل رحو ذذذي )لجيط دذذذيلمالط ذذذجللمال
اص ضرلم ر يرلحكفر ه:ل(محاروك ي ل ج ف لمح د )ل()1929له ل(فدممل)لقذدل
م ذذذفمد لجذذذيلاأذذذللهذذذ المالط ذذذرلل(فذذذدممللمح ذذذيرقرع)ول(محفذذذدممللمح ذذذيايريي)ل
ذذي لذلحفظذذي)ولهذ ملمحط ذذللمالميذذولهذ لاذذرليومذ لقطذذدلكو ذذفيفرل
(محفذذدممللمح
ا قأل(محفطرص).ل م ملكراله ملمحاص حلضري رلقطدل رمفيالجلططرلطجدلمحاشذكلل
مال ذذف يميلقطذذدل ذذرمفيالي ذذوذلجذذيلمح دذ ول ضذ للمح ئاذ لمح د يذ :ل(محك اذ لذل
يم لل ذرمفيالا مصذرلم و ضفذهلمحاوكمي ذذلحي ذعلشذييرول حكذالمح ذ لمحضيذ ل
دميارولمحاف دللدميارلضي ليجو لمحف ردللمحض مو ).ل
يفضذذد لو الال ذذروعولقذذالمحذذطصل صذذفه:ل(جي ح جيذذرلكفر ذذرع).ل قذذومءةل
محف يولفص حلجطرلحذ(كشنلارلالليكشنلجذيلمحذطصلطف ذهلمحذ ليمذول مح ئقذ ل
اذذألطذذصلضراذذول ديذذربلاذذو و لجذذيلمال ل)..ل حذذالفذذودلقطذذدل( ذذروع)لك ا ذ ل
(فطرص)لمالل ص اللإحملكفر ه:لاف لمحطصل()1973ل جيل يرللقومءةلاللف ذم ل
شذيء:ل(هذ ملهذ لمحفطذذرصولم اولم ذذفضرح لمح ذيشلمذذروجلمحذطصلمحذذئلطلذذريي لذل
مءلكراله ملمحطصل و ذعل لمحصذضيف لمحي ايذ ل لمحشرشذ لمحف فمي طيذ ول
جلالمحكفربليصطألمحا طمل محا طمليصطألمحضيرة).ل
ق ملمح ك لااله ملطجدلك ا لفطرصلفومذ ل ويملذرلق ذول ذالمح ذرضأيال
د المالي ذذف ا هرل كيفي ذ لاض ذ ا .ل هك ذ ملطجذذدهرلقطذذدلهذذرط لو ويذذر ل
آمويا.ل
مح مقذذألمالمحاوج يذذ لمحطظويذذ لمال ر ذذي لمحفذذيلمضطذذعلك اذذ ل(فطذذرص)لجذذيل
محفوط ذذذي لجذذذرءعلاذذذالفوجاذذذ لكفر ذذذرعلح فاذذذراولجذذذيلضذذذياليففذذذوللمح ذذذرضأ ال
محفوط ي اولجيلف را ل لاأل معلمحاص حلجيلجوايرعلفوم لكللمالفجرهرع.ل
دلاو ولقشول ط معلق ملم ئللكو فيفرلحك ا ل(فطذرص)ول محفواذيرعل
محافص ل لرولطشوعلاج ل يفيكل(محفوط ذي )لقذددملمرصذرلاذالمشذومنلحذ ومال
جيطيلض ل:لمحفطرصيرعل كرالمح قعلقدلضرالجيلمح ذر ل1976لحف اذيحلمالاذول
مرصذ ل مالمحك اذ لمصذ ضعلق ذذملكذذللح ذذرا.ل قذذدلمقفذذوذلجيطذذيلمقذذردةلف ويذذنل
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محفطرصلجيلمح رومعلمالفي :ل(قاللفض يلل فاأيللقدةلطص صليم ل لرلطصل
اوكم ليضففظل ويردةلمحا طم)ول هطرلطوجلمالمحفطرصلقطدلجيطيل اطمح لمرصي ل
ح ذذطصول مالمحا ذ بله ذ لقذذد لفاذذييألمحطم ذ لمحاوكمي ذ ول مالمحدالح ذ لشذذيءل
ائم لح طص.ل
مالمحففكيذذولجذذيلاذذرله ذ لفطذذرصل ي ذذاحل رقذذردةلمحمذذرءلمحا ذ ءلق ذذمل ذذال
مالشذذكرللضيذذذولمحا طذذمل لذذذرلجذذيلمحاارو ذذذ لمالد يذذ ول محفذذذيلفذذدقم:لمالطفضذذذرلول
محلجرءولمحا طفرجولمحك الجل(مح صل)ولمحام ي ول محفذيلممدهذوعلضذ للا رطيلذرل
ا ماي لرلمح ديدلاالمحطد معل مالقدمدلمحمرص لح اجئع.ل
لجيلم ارفللمحكأيوياولجذلطل لق ذ ل
مالالم ملكرطعلك ا لمحفطرصلفوال
م حيكلمح رضأ المحاافرم المح يالهيذو ملحلذرلمح ذوذلمحطظذو لمحكفيذلل ر ذف ارحلرل
كيفي لصروا ل مجوميي .لاالهآالءلط كول للماف ول ايمرييللويفذرفيولمح ذ يال
مطجذممولكذذللق ذذملضذذدةولقاذذئلامف فذذرلجذذيلاضفذ ما.لجمافذ وليذذو لمحفطذذرصلو ذذرل
ذ(محاضددمعلمحدمم ي )لحضا ولمحفذروييول محفذيلفشذكللجذيلمح مقذأل(محفرويميذ ).ل
مالجدحيذ لمحفذ كولمحفذذيلفطذذفبلمحذذطصلضرا ذ ل أذذرولطصذ صلاف رق ذ لفذذدقملهطذذرل
رحفطرص.للمال(محطصله لطم لمحفمرءلطص صلمموج).لمارلايمرييذللويفذرفيوول
جمدلف طملجذيلآمذولمقارحذهلقذالمال ذ ي لصذيد للمحفطذرصول م ذف ا لرلاوف ذ ل
االاومفبلمحفو يل.ل
مالاصذذذ حلفطذذذرصلففديذذذولدالحفذذذهلاذذذال رضذذذ لإحذذذملآمذذذولف ذذذي رل جلاذذذرل
( رح ئق ذ لاذذألمحافل ذ لمح ذ لح رض ذ لقذذالمحذذطصل مفذذه)لل هطذذرلفص ذ حلمحدالح ذ ل
اص ضرلاضي يرلاللي بلماللد لوملقواير.لمممءلهذ المحضذرالعلجاي ذرلطمذ للمال
محك اذ ل(فطذذرص)لفشذ لقذذال لمجاذذرفولضيذذولمالهذ المحفديذومعلجذذيلمحف ويذذنلالل
فضوالرلاالمح ظيف ول ضيذ لمطلذرل دعل فذآد لجذيلمحطمرشذرعلمالد يذ ل محأمرجيذ ل
د وملك ي مو(.)23ل
قدلقونلمحطمدلمح و يلمحمدي لهذ المح ومجذ لمال ذ ي لمحفذيلياأ لذرلمحفطذرصل
جيلشكلل(محفاايا)لكواليااالمحشرقول يفرل لش وملاالشذرقولآمذولح ذ بل
ميجر يل ل يول لماليااالق اللاوأ ومل لآي لكويا .ل يكذ المحمصذدلاذال
محفاايالجيلجايألمالض مللقصدمل ئضير.ل محشرقولمح و يلجيلمحدرحبلالليايذلل
إحمللمحفاايالاالش ولضيوالألالجيل حكلط قرلاالمالقف مونل شذرقوي لمالمذول
ه لارلالليف للاألطم قهلحيك الصرضبلمش ول لمض ذالمحشذ و.ل اذالهطذرل
مقفصولمحفاايالجيلضد دلماليرعلمحكويا ل مالضردي لمحشويف ل مالق مللمحاوأ وةل
محفيلالليجدلمحشرقولجيلرلاطرج ذ لحاذرلحديذهلاذالشذ ولألطذهليمذنلاطلذرلا قذنل
مالجئل.ل
محفاايالجيلمحش ولمحدو ذيلكذرالا و جذرلكذ حكولجفذيلشذ ولمحمذوالمح ذر أل
قشذذولجذذيلمطك فذوملكذذرالأاذ لطذ فلاذذالفاذذايالق ذذرومعلاذذالمحكفذذبلمحامد ذ ل ل
مق مللمح يدلمحا يحلح لفكالحفمفملق ملمحمومء.لمارلجيلا رحألمحموالمح شويال
جمدلقذونلمحشذ ولمالطج يذم لف ذ وملك يذوملجذيلمحفاذايالمفمذ لشذكلل(محفطذرص).ل
حكذذالمجاذذللماأ ذ لمحفطذذرصل شذذك لرلمحكراذذللطجذذدهرلجذذيلمشذذلولمقاذذرللمحي ذ عل
محش ذ وي ل هذذيلقصذذيدةل(مالوالمحي ذذرب)ل جيلذذرلفجذذدلا طذذملمحفطذذرصل ص ذ وفهل
محضديأذ لمحفذذيلمطفم ذذعلإحذذملضيذذوالاذذالمحشذ ومء.ل و اذذرلكذذرالاذذالم ميذذللاذذالفذذوأول
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ر بلمحفطرصلقطدلمحي علمحشرقولمح ومقيل دولشركولمح يربلمح لكرالطفرجل
أمرجذذذ لقو يذذذ لفومأيذذذ ل رحدوجذذذ لمال حذذذملإحذذذملجرطذذذبلاذذذرلكذذذرالجذذذيلافطر حذذذهلاذذذال
افوجارعلقالأمرجرعلضو ي .ل طجدله ملمال بلحديذهل شذك هلمحأمذرجيلمحذ مقيل
مح ليشيولمحيهلمحشرقولاف وملشروضرل كوطهلي حلق ملمحمروئلماليشروكهلجيذهول
جيم ل جل دالمحمرص لح ض لقالف كلمحاصردولمحفيليشيولمحيلر(.)24ل
ل

21ـ الالمعقول :

اص حلمرصلقذالجارقذ لاذالمحذدوماييالجذيلما ذيطيرعلهذ ملمحمذواولحذ ل
ي د ملمطف ل لادو لجطي ل معلاذطلبلاضذددول حكذالي ذد لمطلذ لاشذفوك الجذيل
ا مقنلاضذددةلفجذرالاذومللمالط ذرالجذيلمح ذرح ل محكذ اولمحاذومللمحذ لحمصذهل
وةل يمين)لذل1942ذذل هذ ملمحف مذيصلفشذميصل
(مح يولكرا )لجيلامرحفه(م
حاو رةلمالط رالق ملمقف رولمالاللجد جلجيل ج دلضيولاط ج لاألاذرليضذي ل
هلاالمشذيرء.ل محئا مذ للي طذيلضوجيذرنلقذد لمالط ذجر ولجذردومكلمحئجذد جلهذ ل
ئن.لمارل يمينلمح ليوجألمحضجذولجذيلشذ ربلمحج ذلل
مالدومكلمح ضيدلمحام للقم ل
جل ليدوكلمطهلحاليصللمحما لمحاطش دةلم دمنول االأ ولجل لطاذ جلاأذرحيلجذيل
ه ملمحصددول حكل طهليم للضرح لاالمحفجي لمحايفرجيميمي لمحفيلهيلمحا اذ فل
محويي لحكفربلا وذلمحئا م ل.ل اذال شذلولهذآالءلصذا ييلل يكيذعل يذ جيال
ي ط ك ل موف ول دما نل جذرالجيطيذهل هرو حذدل طفذو.ل اذرليايذملهذآالءلمحكفذربل
قذذالشمصذذذيرعل قذذذللمهايذذذ لاذذذطل لاذذالماذذذ موبلو ذذذوعل طجيذذذعولمد ولمح ذذذيول
جوطرطد لآ مو رلل ضطفولض مو ولمالمال ممولقك ملجيلكفر ذرفل لمهفاراذرلااذرأئل
الهفاذذر لا ذذوذلمحئا مذ لول يذذدل طلذ ل ذذاض ملالجكذذروه ل آوميلذ لمالففذذدمللجذذيل
محشكلل محااا الا رنول يطارلجيلا وذلمحئا م لولفط لكلل اذروةلاذالماذرومعل
محفوكيبلمحاط ميل محف مو لمح م يل يالمحفكوةل محفكوةلجيل يرللاط مذيلام ذ لول
ذذدالنلاذذال حذذكولفطمذذللمحفجو ذ لمحئا م ذ للو ذرنلمحذذملمحا ذذوذ.لحل ذ المح ويم ذ ل
اطرج لرل ااروهرل قي دهرولجمدل جدلكفذربلدوماذرلمحئا مذ للصذ لك يذوةلجذيل
مادمدلمار يلمح اللمحا وضيل رحضيرةلاالضيولمحف صللمحملط فلاالمحا ر ا ل
محف جيميذ .لجي ط ذذك لاذذأئنلجذذيلا ذذوضيرفهلمح ي ذ لمحافذذرموةولمم ذ ليايذذللمكأذذول
جوكأولمحملمحضكري لمحوامي لمحشفرج .لجيلضيالمم علا وضيرعل يكيعل رحفم صل
مالطكاذذذرشول ط ذذذ لمدماذذذ نلا ذذذوذلمحئا مذذذ لل و ذذذوالاف طيذذذرنلا ذذذوذل وشذذذعل
محا ضاذذي.لماذذرلهرو حذذدل طفذذولجمذذدلاذذرللمحذذملاذذمجلا ذذوذلمحئا م ذ لل رحك ايذذديرل
محوجي ذ .ل جذذيلمح مقذذألف ذذد لمحضوكذ لا ذذفطفدةلط ذذدلرلمحضذذيلجذذيلمح ذذر ل.1962ل
اذذأل حذذكولجذذلالفوأيوهذذرلمحاضذذوولح ا ذذوذلمحفم يذذد لاذذالا مصذذفرفهولاذذرممللحذذهل
اظرهولياكالمحش ول لرل ف ا لر(.)25ل
مالمحئا م للحي لأ وةلق ملمحفالمحا وضيل ضدال ق ملمألص للمحفم يدي ل
ح دومارول للق ملمحضيرةلميالرن.ل هيلأ وةلياكالمالططظولمحيلذرلكاذوالقذروال
االماومالقصوطرلمح لشرفلجيهلق للمالط رالق ملاصيوال قجذمالقذالجلذ ل
ضارقرعلمح شولمح يالي د المح ريللمحجلطايذ لح فطذرءلمحكراذلول ذ بلمح جذمل
قالمحفل ل مح جملقالمح ذي وةلق ذملف ذكلمحضارقذرعلقذرللقذددلاذالمألد ذرءل ذئل
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ا م حي ذ لمحضيذذرةول ل ذذد لماكذذرالجلالذذرل ف ذذيالم ذ ربلاذذرلجيلذذرلاذذالاظذذرح ل
ضارقرع.ل
قذذدلضذذرحمل اذذل لجذذيله ذ ملمحافل ذ ل قاا ذ ال ص ذ مل ذذهلمحذذملمحفجويدي ذ ل
محا م ول ه المحفجويدي لمحا م لطض لرل ا ذلجيل الا وضيرفل ولجفيل
ا وضي ل"طلريذ لمح ذ "لطف ذيالمالمح قذعل ذرق لمحصذفوول لمططذرلمذروجلط ذرلل
محماا.لكارلمطهلالل ج دلحشذيءلمذروجلمحاشذلدلمحذ لطذوماولواذ ممنلمحذملمالط ذئلل
اذذالم ذذرولمحاكذذرالمياذرنول ذ حكلفجذذو لمضذذدم لمحا ذذوضي لجذذيلمحا ذذللمحاجذذودل
محمروجلقالم رو لمحمارال محاكرال ارلجيلاذرلاذالق ماذلل ائ ذرعل ط ذ ي ول
ه مله لمحامص دل رحفجويدي لجذيلاأذللهذ المحا ذوضيرع.ل محامصذ دلاذالهذ ال
محفجويديذذ لقطديذذ لهذذ لمظلذذرولمحضميمذذ لمحايفرجيميميذذ لمحا مذذ لحجذذ هولمحضيذذرةل
صذذونلمحطظذذولقذذالمحماذذرال محاكذذرال مذذروجلمحماذذرال محاكذذراول لق ذذملطضذذ ل
فجويد لا لول هذ ل ذ حكليويذد الماليم حذ ملحطذرلمالمحضيذرةلجذيلج هوهذرل جذيل
ضميمفلذذذرلمحفجويديذذذ لشذذذيءلاللا مذذذ لول لضيذذذولافلذذذ ل اللقر ذذذللح فلذذذ لم ل
محفف يوول ح حكلي لهآالءلمحكفربلجيلمحفشرآ لمقصرا.ل
مصضربلمحئا م لليري الجيلفشرآال لالطل لي طذ المجئ ذل ل قجذمه ل
قالمكفشرنلق لل م ربلارلجيلمحضيرةلاذال ذمرجرعل اظذرح ول يآاطذ ال ذوال
محئا م لله لضميم لمحضيرةل ج هوهرلمحاجودلمحا لول لمطذهلاللقذئجلحذهل الل
ي لح فمصلاطذهول ذ حكلف ذدلطظذوفل لمحذملمحضيذرةلطظذوةليري ذ لاللافشذريا ل
ض ب.ل
أ وةلمحئا م للق ملمحضيرةل ق ملاط للمح مللفج للاالكللاضر ح لحفل ل
ا وذلمحئا م للق ملم ر لوام لم ل ويرحيلم لج فيلايفرجيميميولا طرهرل
ودلمحضيرةلمحملط ذرللمح مذلل ماكرطيذ لمحفلذ ول جذيلهذ ملاذرليف ذروالاذألج ذف ل
محئا م ذ للطف ذذلرل مقالذذرلمالمحضيذذرةلاللف ذذيولق ذذملاط ذذلل مطلذذرلف ذرنلح ذ حكل
ف ف صيلق ملمحفل لالارل للمالط رالاالجلدولجذطضالاللط ذف يألمالطفلذ ل
جذذيلو ل يكيذذع لذلاذذأئن لذلحاذذر مليصذذربلهذ ملمحشذذمصل ذذرح امل محك ذذرذل يطاذذرل
يصذذربلآمذذول فص ذ بلمح ذذرقياول حاذذر ملفص ذ حلم قذذرعلمح ذ ردةلمحدذذر وةلاصذذد مونل
ح ض وةل مال ملجيلمحضراولمحاضمالمحكييبل دلمالكرطذعلجذيلمحاراذيلقذرائنل
اط شرنل اويضرنلجيلمحضيرة.ل ماحلارلجيلكلله ملاالفشرآ لضرحذكلجذيلمحطظذوةل
محذذملمحضيذذرةل محذذملاصذذيولمالط ذذرالمحاظ ذ لمحذ ليطفلذذيلضفاذرنل ذذرحا عل محفطذذرء.ل
شفرال ياله ملمحا قنل ا مقنل ر م لح ددلاالمالد رءل محش ومءلمح يالكرط مل
يآاط ال رومدةلمالط ذرال قذ ةلقماذهلق ذملاجر لذ لمحال ذيل ذلل ق ذملاجر لذ ل
محاوال محا عل مفه.ل جيلمد طرلمح و يل مآلدمبلمألجط يذ لماأ ذ ل ماذض لالومدةل
محضيرةلمحطر ا .ل
هك مليفاحلحطرلارلجيلا وذلمحئا م للاالأذ وةلق ذملمحضيذرةولم ل ف يذول
مدللاالفاودليري لق يلرول ه لاذألمففرقذهلاذألمال فشذوكل محا ذوذلمحا ضاذيل
جيلمحفاودلق ملمحص وةلمحفم يدي لح دومارولحكططرلط ف ي لمأل فشذوكلمحذ لفوجذأل
مص ذ حهلمحذذملفشذذيك نل ج ذ وكيول ط ف ذذي ل ومذذعلمحا ضاذذي لذلجذذيلضذذيالالل
ط ذذف يألمالطم ذذللا ذذوذلمحئا م ذ للأللطذذهلا ذذوذلاذذوياول اللطظذذالمطذذهلاذذال
محااكذذالمالفف ذذريشلمحضيذذرةلاذذألمحاذذوالماط ذرنل ذ يئنول ال ذذدلاذذالماليذذفم صل
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مضذذدهارلاذذالمآلمذذو.ل مك ذذولمحظذذالمالمحضيذذرةلهذذيلمحفذذيل ذذفك الحلذذرلمحد ذ لجذذيل
محطلريذ ولكاذذرلمالمحفذذالاللياكذذالماليفضذ للمحذذملهذ يراليذذري لضيذذولافلذ ل الل
قر للح فل (.)26ل
ل
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القراءة والتلقي في الدرس الحديث :

ف دلطظويذ لمحمذومءةل محف مذيلمحيذ لاذالمكأذولطظويذرعلمألدبلمهايذ ول مشذدهرل
ص ل امير لمحجذ دةلمالد يذ .لجذرحاف ميلهذ لاذاليضذددلم ذردلف ذكلمحجذ دةلاذال
مئللفوأيولمحص وةلمالد ي لجيه.ل مح اللمالد يلج ه مونل ضميم لمأول فوأيو.لجذل مل
ماف كلمار لفوأيوالجذيلاف ميذهلجمذدلضمذللحذئدبلمد يفذهول اذطحلمحطصذ صلقياذ ل
قرحي ول ل جولحلرلجوصلمح مذرءل محم ذ دلق ذولمح صذ و.لجم ذ دلمالقاذرللمالد يذ ل
مطارله لم دهرلجيلطف لاف ميلر.ل
حمدل ج لمحدو لمالد يلمحا رصذول ا اذ فلمحمذومءةل محف مذيول مطشذدللمحطمذردل
ا طي ذ لمالدبل محفكذذول رحكشذذنلقذذاله ذ ملمحضمذذللمحجديذذدلجذذيلمحأمرج ذ لمالد ي ذ .ل
ظلولاالياألطظوي لمحمومءةللمحف ميلا األمحجدةلمحكرا ولجلذيلجذيلض فلذرل
محجديذذدةلاضذذالم فكذذرولمحدذذوبل ااذذارولطشذذر هلمحفكذذو لمحذ لاللي ذذفمولق ذذمل
طظويذ لضفذذمليدردوهذذرلمحذذملضمذذللا وجذذيلآمذذول اللق ذذملو لإاللم جذذدلحذذهلا ذذردالنل
ادلمن..ل كرالضويرنل طذرل طضذالط مجذهلهذ ملمالهفاذر ل مح طريذ لمحافمميذدةل افذرهي ل
محف ميل محمومءةل مال فجر ل مال فم رل..لمالطف قنلحطف رءللقذالمحاذدجلمحذ ل
ذ نلف دذذهله ذ المحطظوي ذ لجذذيلمحدذذوبول هذذللطشذذلدلقوي ذرنلمطم مءهذذرل قذذم نل
مح ذذرضأيالقطلذذذرلشذذذوالمحطظويذذرعلمالمذذذوولم لمالمحجذذذ لمحأمذذرجيلاذذذرممللاشذذذض طرنل
ذذرحمومءةلقط مطذذرنلحوآيذذ لجديذذدةلح ذذطصل طا ذذرنلآمذذولاذذالمحففكيذذولجذذيلمحظذذرهوةل
مالد ي .ل طض بلماله المحطظوي ل ارلومجملرلاالافرهي لحارلفمللضاذ ل ويذ ل
ارلممللمحكئ لجيلرلاف رنل قدليضا لرلمصضر لرلمحافضا الحي م هرلجيل مكوةل
محموالمح مضدل مح شويا…جللل(محمومءة)لمض ر ل شيم م لجكوي ل صذللمحيلذرل
محدوبل يضر للامر افلذرل فجديذدلمحكذئ لقذالضميمذ لمحمذومءةل ج هوهذرول د وهذرل
جذذذيلفف ذذذيولمحضيذذذرةلمحفكويذذذ ل مالد يذذذ  ..لم لهذذذيلموهذذذرصل وض ذذذر لمالط ذذذرال
محا رصول رحشو دل مالطصومنلقالمحمذومءةلمحضمذ لججذرءعلطظويذ لمحمذومءةلحف يذدل
محيهلف ممطهل فودالقذالهذ ملمح ذم نلمحم يذو.لمالاشذك لمحمذومءةل محف مذيلمحفذيل
ف ولقوطلرلجيلمح رض لمحأمرجي لمي مال فدييولمرو لمالدبل محطمد(.)1ل
ل
حمذذدلمهذذف لمحطمذذدلمألد ذذيلدميا ذرنل رحكرفذذبلمح ذ لقذذدالاض ذ ولمال ذذدمفول مهفاذذعل
محد مو ذذذرعلمحضديأذذذ ل ذذذذرحطصل فشذذذكئفه.ل محذذذذملجرطذذذبل حذذذذكلف طذذذملمحفطظيذذذذومعل
محا رصوةل جارحي لمحف ميل ج للمحمومءةول مهايفلرلجيلفضميللمحذطصل طم ذهلاذال
ضرح لمحكا الإحملضرح لمالط ئلول فوكيدلمحففرقللمحافو ال يالطصلمحكرفذبل
طصلمحمروئ.لمالقا ي لمحمومءةلقا ي لاكا ل اذو وي لح ا يذ لمحكفر ذ لمحفذيل
اللفذذف لمالل لذذرل ح ذ لفم ذذللماللاذذالمج لذذر.ليم ذ للجذذرال ذ لل ذذروفو:ل(مالمحف ذذلل
مال ذذدمقيلحضظ ذ لضيذذولاكفا ذ لجذذيلمح اذذللمالد ذذي.لألالقا يذ لمحكفر ذ لفففذذوال
قا يذذذ لمحمذذذومءةلكذذذفئم لجذذذدحي.ل هذذذ مالمحف ذذذئالمحاف مو ذذذراليف ذذذرالجذذذرق يال
امف فيالهارلمحاآحنل محمروئ).ل
مالمحمومءةلم الف دللمحكفر لجيلمطفذرجلمحذطصل فف ي ذهول حو اذرلممدعلق يلذرل
جذذذيلم فشذذذفرنلاومايذذذهل فضميذذذللم ذذذردالق ذذذولمالماطذذذ لمحاف رق ذذذ ل محأمرجذذذرعل
محاف ريط لألطلرلفشوكلا وج لمحمروئل ا وج لمحكرفبول ف م لم ذومعلمال للق ذمل
فجذذروبلمحأذذرطيولجيضصذذللفضميذذللالطفرجيذذ لجديذذدةل افجذذددة.ل ق يذذهلجذذرحمومءةل
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لحهل مطميرذلقالضوجيفذهل

حي علهيلارليج دل هلمحاكف بلجم ل مطارلهيلف
ائضم لحارليطد ل يالأطريرال ق ولجارءمفه.لل
جيلمحمومءةليفمر للمحطصلمحاكف بلاألمحمروئلمح لهذ لطف ذهلطذصلك يذولذل
كارلي وجهلو الال روعلذلجفمألمال فجر رعل فف لمحفدممئعلجيط أللمحفل ل يط ألل
محفو يل.ل م ملكرطعلق ةلمحطصلفكاالجيلقدوفهلق ملمضومءلمحمروئل مض ميهل جوال
إحملقرحاهلكيليضملله يفهل ي وملا رطيذهولجذلالقذ ةلمحمذروئلففاأذللجذيلمضطذرءل
محذذذطصل مأوميذذذهل فشذذذديللادمومفذذذهل مال ذذذف رط ل امم طرفذذذهلمحأمرجيذذذ ل محا وجيذذذ ل
محا رشوةل ضيولمحا رشوة.ل االأ لمص ضعلطظوي لمحطمدلمحا رصوةلفلذف ل رحمذروئل
محاف ميلقطصوملج رالل اشروكرلجيلمح ا ي لمال دمقي لك لذرولكاذرلفلذف ل ذرحمومءةل
م ذذذردلمحف مذذذيل قذذذدلمقياذذذعلم ضذذذر لجذذذيلفصذذذطينلمحمذذذومءل فضديذذذدلا مصذذذفرفل ل
اومكمه ول جيلم فكشرنلم حيرعلمحمومءةل كيفي لمحففرقللاألمحطصل محاشروك ل
جيلمطفرجيفهل حو ارلجيلمطفرجلطصلجديدلاألكللقومءةلجديدة(.)2ل
ق ملمحوض لاارلقيللجيلقروئلمالدبل االمحا رحبل محا مصفرعلمحفيلطذردجل
المالد رءل او وةلف مجوهرلجيهولاال ذ لمحأمرجذ ل قاملذرل ض ذالمال ذئفل
محاشذذروك لمح جدمطي ذ لمحفذذيلفف ذذبلاطذذهلفوكي ذممل افر ذ لم دمقي ذ لحذذو ذلمحذذطصل
محش و ل كرءلمرصر..لجلالحل ملمحاف مذيلا رح ذهلهذ لمالمذول حذهلضمذ لليويذدل
ماليفافذذأل لذذرل يجذذرهولجذذيلمحذذدجرفلقطلذذرل فضميملذذرلجذذيلامر ذذللمح مج ذذرعلمحفذذيل
يضا لرلميرالمالد رءل محطمرد.لمالقروئلمالدبليف قألدميارلاالمالديذبلماليشذوكهل
مشذومكرلضميميذذرلجذذيلمقارحذذهلالطذذهل ديذذولاشذذروك ليص ذ بلمحففرقذذللمحضميمذذيل ذذيال
مالديذذبل قرويذذه.ل ياكذذالمحم ذ للمالطجذذرذلقا ي ذ لمحف مصذذلل جليلذذرلماليصذذرحيل
مال فجر يليف قنلق مل ج دلحد لاشفوك لم ل(اص حلاشفوك)ل ذيالمالديذبل
محاف ميول يالمحطصل قرويه.ل
مالقئق لمالديبل اف ميهلفففوفلمحملجذوقيالهاذرلماليصذرلل محف مذي.ل ففذوحنل
كذذللاذذالقا يفذذيلماليصذذرلل محف مذذيلاذذالقطرصذذولفشذذكللجذذيلاجا قلذذرلمحا قذذنل
ماليصرحيلم لمحف مص يلم لمح ضدةلمالفصرحي .ل
اذذذالمهذذذ لقطرصذذذولمحا قذذذنلمالفصذذذرحيلمحاو ذذذلل(مالديذذذب)ل محاو ذذذللمحيذذذهل
(محمذذذروئلم لمح ذذذراأ)ل مالدمةل( ذذذي لمالفصذذذرللمالد يذذذ :لمحمصذذذيدةولمحمصذذذذ ول
محا وضي …)ل مال فجر ل مح يرلول مميوملمحلدنلمحف مص ي.ل
قذدلففذر علمالهفاذر لق ذولمح صذ ول وضذدلام اذرعلمح ا يذ لمحف مصذ ي لق ذذمل
ض ذذربلمحام اذذرعلمالمذذوج.لجفذذيلفذذروييلمد طذذرلمحمذذدي لكذذرالمالدبل(محش ذ و)له ذ ل
محذ لم ذذفم بلمهفاذر لمحاف مذذيل ذ مءلمكذرالطرقذذدملافمصصذرلقرحاذذرل رحشذ ولم ل
اجودلاف للالف ل رحم للمالد ي.ل يوفيلمالهفار ل رحشرقولجيلمحامر لمحأذرطي.ل
ح لف د لمح طري ل رحمروئلماللاألظل ولمحد مو رعلمح ئضي .ل ق ذملمحذوض لاذالمال
مالدبلقرا ل ل ي لفمذ لجذيلج هوهذرلق ذملم ذر لمالفصذرلولجذلالمحاف مذيل
مذيلالاذئلمحذملضذدلاذرلجذيلمح ا يذ لمحف مصذ ي لم لجذذيلمالقذللظذلليشذكللضجذذول
قأذذوةل رحط ذذ لمحذذمل ذذالمحشذذ ومءل اشذذك ل رحط ذذ لمحذذمل ريفذذ لممذذوجلاذذال
محا دقيا.ل
م ملمودطرلمالط ددلضرالعلمحف ميلجلطلرلف د لكأيوةول للمالقددهرليكردلي مم ل
قددلمحش ومءل قددلمحاف ميالاالجال ولمحش ول ضي ليج ملمحضدي لقالقذ موءل
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ماوئلمحمي ل قالقذومءلمحطر دذ ل مهيذو..لكاذرليجذ ملمحضذدي لقذالاف مذيلشذ ول
جويول قشرللش ولمحفومدلول مطصذرولم ذيلفاذر ل مح ضفذو ول هكذ ملجذيلمحمذدي .ل
قذذالقشذذذرلل قذذومءلشذذذرقولاذذالشذذذ ومءلمحادو ذذ لمحضديأذذذ ولمح ذذيربلاذذذأئلم ل
ق دمحص ولم لدو يشلم لق دمحوممللق دمح مضدل ضيولهآالء.ل
ط فمذذدلمالضرح ذ لمحف مذذيلحي ذذعلا قفذذرلاوف ذذرل ي ذ لمحذذطصلمحش ذ و لاذذال
ضي ذ لشذذك هل طيفذذهلمحمروجي ذ :لقا ذ د /لضذذوول مذذدولاذذرلهذذيلضرح ذ لش ذ وي ل
ا قنلجكو ل جدمطيلاالمحطصلمحش و لففارجولق مالل ا رعلقدةلق مل
صيرضفهل وفهل( هيلمح ماللطف لرلمحفيلف ل لجيلفك يال فضديذدلمحا قذنل
مالفصرحيل ارلي طيهله ملمحا قنلاالاو لل افم لل و رح ل ااا ال ذيرلل
أمذذذرجيل ضاذذذرو ل مهذذذدمنلي ذذذ ملمحشذذذرقولم لمحا قذذذنلمالفصذذذرحيلمح ذذذر لمحذذذمل
فضميملرل ي مولحلرلكللمح ريلل مالد مع).ل
حمذذدلمشذذرولمح ذذرضأ المحذذملاذذو وةلفكذذرجآلمحاو ذذلل محاو ذذللمحيذذهل صذذيرض ل
محو رح ل ويمذ لج رحذ ل اضكاذ ول محذملاو طذ لمح ذي ل ق فلذرول هذيلقطرصذول
اف ددةلح ا ي ل مضدةلهذيلمح ا يذ لمالفصذرحي .ل اذالفذد ولهذ المحام حذ ليفاذحل
مالشكرللمح لياول هلمحش ولمحضذدي ل مرصذ لف ذكلمحطصذ صلمحفذيلفجذطحلمحذمل
محميذذذرلل فدذذذوللجذذذيلمحف اذذذي ل محفجويذذذدل ف ف ذذذدلاذذذالأذذذ لقذذذالمحاف مذذذي.لجلذذذ ال
محطص صلفم لل يطلرل يالمحاف ميلجج ةلك يوةل يطفبلقطلرل ءلجل ل ففذره ل
حي لاضيفهلمال حملمحش ول ضذدالم لمحاف مذيل ضذدال ذللهاذرلا ذلرن.ليضذد لهذ مل
قطذذدارلفديذذبلمح د ذ لمحاشذذفوك ل قطذذدارليو ذذولمحشذذرقول طف ذذهلقذذالمحطذذم للمحذذمل
ا ذذف جلمحمذذروئلم لي جذذملمحاف مذذيلقذذالمالوففذذرفلمحذذملا ذذف جلمال ذذدمفولجيمفذذلل
محف ممال ففمدلمحا ردح لمحف مص ي لق فلرل فطلذرول ظيففلذر.ل هذ ملمحا قذنلحذي ل
جيلاص ض لمحش ول محشرقول اللجيلاص ض لمحمروئ.ل
مالمحا قذذذنلمالفصذذذرحيل ضذذذدةلاللففجذذذملفمذذذ لق ذذذملفكراذذذلل فطر ذذذللجايذذذأل
قطرصذذوهرل اك طرفلذذرل ضي ذ ليذذآد لكذذللقطصذذولاطلذذرلد والمحا ذ بل ظيففذذهل
محا ك ح لمحيه(.)3ل
ل

ـ القراءة والتلقي في النقد الغربي :

ح لفكالمح ئق ل يالمالدبل محفوأيولجديدةول ضفملمالهفاذر لمحمذرصل مح طريذ ل
محفريمذذذذ ل لذذذذ المح ئقذذذذ لحذذذذ لفكذذذذالجديذذذذدةولجاطذذذذ لمالدو لمالدبلدو لجرط ذذذذهل
محفوأيو ولم لالليفضمللحئدبل ج دلمالل فوأيوالجذيلمحطفذ .ل فضمذللمالدبلهذ ل
مو جهلمحذملمحطذر ل م مقفذهل طشذوا.ل قذدلقطذيلمحطمذردل محدمو ذ ال ذرحف ميلاذال
طرضيفيالم ر يفيا:لمال حملفوأوه لمح مفيل رحطصذ صلمألد يذ لجرحطمذردلمصذئنلهذ ل
اف م ذ ل دبل جذذال ه ذ ل ي ذ لاذذاليص ذ د ل ل ذ لمحذذطصلجيفذذوأو ال ذذهل يطم ذ ال
فذذوأوه لمحذذملمحجال ذ ولمحا ذذفم للم لمحافم ذذل.لماذذرلمحطرضي ذ لمحأرطي ذ لجلذذيلد مو ذ ل
ظذذرهوةلمحف مذذيل قئقفلذذرل ذ لمحذذطف ل مالجفاذذرفل محف ذذف ل اضر ح ذ لمكفشذذرنل
محمذذ مطيال محا ماذذ رعلمحفذذيلفذذفضك لجذذيلقا يذذ لمحمذذومءةل مح ئقذذ ل ذذيالمحذذطصل
محمروئول قدلفج مله ملمالهفار لجيلارلي ذللق يذهلمحيذ ل طظويذرعلمال ذفم رلل
مال فجر ل محمومءة.لل
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حمدلقطيل المحفئ ف لمحي طرطييال ال يارلمو ذ لقطريذ لمرصذ ل ذرالأول
مح ليفوكهلمحفالجذيلمحطفذ ول وكذم ملق ذملضرييذ لمحفذال جا ذ لمحمذي لمحوجي ذ ل
محفيليفوكلرلجيلاف ميهول محدحيللق مل حكلجكوةل"محف ليو"لمالو ذ ي لجذيلقيذر ل
اذذديرعلمحفذذوأيولمالد ذذيل محفطذذي.ل كذذرالمجئ ذ الا طي ذرنل ظيف ذ لمحم ذذربل( حمذذدل
مكفشنلمينلكللمالدقرءمعلمحمردقذ لمحفذيلكذرالي ألذرلجذيلمارطذهلم حيذكلمحذ يال
كذذرط ملي ا ذ الجذذالمحم ر ذ ل(مشذذروةلمحذذملمح ف ذ ريييا)ولمكفشذذنلالا ذ لضم ذ ل
ي ف يأل طظوالمحمير ل لرل ضدال قرح لمحجدلل(محذديرحكفيك)ول هذيلمح ذي وةلق ذمل
محم ربلمح لفم ل ظيففهلق ملفمدي لاذرليطيذو).لجرضكذر لمضذدم لمحفذوأيولق ذمل
محامر بلالليف لد المضكر لمح ي وةول ه مليف بلم وةل م ذ ل ذرحطف لمحفذيل
يف جهلمحيلذرلمحم ذربول ا وجذ لمحطفذ لهذيلاذالمكأذولمحالاذرعلصذ .ل قذدل
ي طيله ملمالمضدم لمحفوأيولقا ي لففرقلل يال ذوجيالمقفاذردمنلق ذملمحامر ذبل
( ك ذذولمح ذذرء)لمح ذ له ذ لجي ذ نلم لقذذرح لجذذدلول محامر َذذبلمح ذ لي ذذفم لل
محم ربل ذدل ذ ولضذ ولطف ذهلاذالق ذللصذرضبلمحم ذرب.ل حكذالكيذنليف ذطمل
..لهطذذرليضف ذ لمحجذذدللمحي طذذرطيلق ذذملجواذذيفيال
ح امر ِ ذذبلماليفل ذ لمحطف ذ
م ر يفيالف فاذدلمضذدمهارلق ذملمالمذوج.ل"محفواذي لمال حذم"لفمذ لق ذملمالاذال
ي ونلمحضميم ل لاالي ونلمالجكرووله ل ضدالمح لي ونلكينلي فدلل يميال
ق مل(ش هلمحضل)ل (محمين)لاالمئللمحدحيللمحم ر ي.ل محفواي لمحأرطي لفم ل
ق ملمطهليجبلق ملاالي ذونلمحضميمذ لماليكذ القروجذرنل ذرحطف لمحفذيليط دذيل
مالي اذذللق يلذذر.ل جذذالمحم ر ذذ لقطذذدلمو ذذ لهذذ لجذذيلمحامذذر لمال للمالقذذدمدل
ح ا اذذذ فلمحأذذذرطي.لجرحطظويذذذ لمحفذذذيلفف ذذذبلقطذذذدلمجئ ذذذ الجذذذيلاضذذذر وةلجيذذذدومل
م ذذذذف دمدمنلاف ذذذذردالنل ذذذذيالمحم ذذذذربل محذذذذطف ولفذذذذف لقطذذذذدلمو ذذذذ ل ر فضاذذذذرول
مطأو ح جيلحفالمحم ربول ا وج لمحطف لحي ذعلا ذ لحذ مفلرل مطاذرلحف حيذدل
مالطف ذذذذرل.لمالمحامر ذذذذبليفذذذذدمللجذذذذيلمص صذذذذيرعلمالشذذذذيرءل يديذذذذولا ذذذذروهرل
ي فلرلالضدم لمالطف رل.لجرحطشر لمحفطيلحي لف مريي ل ي ي ل ذللهذ لفطظذي ل
صذذذيرض .لمالفوكيذذذدلهذذذ المالجكذذذرولاذذذالجديذذذدلياطضلذذذرل ذذذر ألمحو ذذذ خل مح مذذذرءل
مالصذذذرح .لجرحذذذ لي ذذذفجيبلح ذذذطصليجذذذبلمالففذذذ جولجيذذذهلمصذذذريصلطف ذذذي ل
ا وجيذ لكذذيلي ذذفجيبل يطف ذذلولمطلذذرلآحيذ لح ففرقذذلل محف ذذردلل ذ ملرلقصذذدلجذذيل
ف جيذذذهلمحم ذذذرب.لجرحكرفذذذبلاللي ذذذف يألمحكفر ذذذ ل ا ذذذمللقذذذالاف ميذذذهل مالهذذذ مل
محاف ميلا ج دلجيلمحكفر ل افااالجيلرلم لالليفص ولم لمح اللمالد يلاذال
قروئلافااالجيهل( حي لما الجيلمحم ولاارل قألجيلظالمح المالمحكرفبل
يكفذذذذبلحطف ذذذذهول كذذذذوالالاذذذذ لمحكرفذذذذبلماليمذذذذ لق ذذذذملمحمو ذذذذر ل ضر ي ذذذذهل
مطف رالفذذه..ل مح مقذذألمالمحف ذذللمال ذذدمقيلمطاذذرله ذ لحضظ ذ لاجذذودةلطرقص ذ لاذذال
حضظذذرعلمالطفذذرجلمحفطذذيول ضي ذ لمطذذهلح ذ ل جذذدلمالديذذبل افذذودالحاذذرلفضمذذللمح اذذلل
رقف ذذروالا ا ذ قرنل الطفلذذملمالاذذول رالديذذبلطف ذذهلمحذذملمحيذذو لم لمح ذذد للقذذال
محكفر ذ .ل حكذذالمحضميمذ لمالقا يذ لمحكفر ذ لفففذذوالقا يذ لمحمذومءةول مالمحجلذذدل
محاذذمد جلمحذذ ليمذذ ل ذذهلمحكرفذذبل محمذذروئلهذذ لمحذذ لي اذذللق ذذملظلذذ ول حذذكل
محا ا فلمح يطيلمحميرحيلمح لط ايهل ر ل"مح اللمحفطي").ل
مالمحجلدلمح لي حهلمحكرفبلم لمحشرقولجيلم ذدمفلمحذطصلمالد ذيلهذ ل قذيل
كدل ا رطرةول حكالمالاولمح لشذدللمحدمو ذيالهذ لامذدمولمحجلذدلمحذ ليط دذيل
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ق ملمحاف ميل حهلحيفاكالاالجل لمحطصل م في ر هولجذلالمحاف مذيلحذي لكريطذرنل
ذذذ يرنلف مذذذملق ذذذمل هطذذذهلمحطصذذذ صلجيفم لذذذرل ي ذذذفجيبلحلذذذرلد المدومكل مفل
حامرصدهر.ل
مالمحطظويرعلمحطمدي لمحا رصوةولال يارلطظوي لمال فم رللقريا لق ملمظلذرول
فايمهذذرلقذذالكذذللاذذرلقذذدمهرلاذذالمحاذذدمو ل مالفجرهذذرعلمحطمدي ذ لمحضديأ ذ ل اطلذذرل
محادو لمحشكئطي .ل ف اللقال ويذللاذرلي ذامل ذ لمحمذومءةلق ذمل ذيردةل
قذيلجديذدلحفلذ لمحذطصل مح ئقذ ل ذيالمحذطصل محاف مذيول ذللمطلذرلف اذللذلق ذمل
مذذئنلاذذرليدقيذذهلاطظو هذذر لذلق ذذملإقذذردةلاوج يذذرعلمالدبول مقذذردةلمالهفاذذر ل
رحكرفبلمحا دفل مروجيرعلمحطصل اطلرلمح ذيوةلمألد يذ ل محفذروييولألالمحكرفذبل
ه لمح ليج للاالمحطصلشفوةلق مل لجللارليم حهل(ويفرفيو)ول يفضريللاليمرفل
محذذذ ه ل محافرجذذذوةلقطذذذدلمحمذذذروئول هذذذ لمحذذذ لياذذذألجذذذيلمحذذذطصلججذذذ معلف ذذذدهرل
محمومءة.ل يئضذظلمالمحضذدي ل ذد لاذالجديذدليفوكذملق ذملمحكرفذبل محذطصلالق ذمل
محطصل ضدا.ل طوجلمالمحا ردح لمحجديدةلمص ضعلجيلاذ ءلطظويذرعلمال ذفم رلل
م فجر لمحمروئل محطمدلمحشكئطيل محطمدلمحضدي لق ملمحفص ولمآلفي:ل
محطمدلمحجديدل محشكئطي :لطصلذذذذلقروئل
طظوي لمال فم رل:لقروئلذذذذذلطصلذذذذذلكرفبل
حاليم للطمذردلطظويذ لمال ذفم رلل لذ ملمحذ لف صذ طرلمحيذهولجفيذهلقذ دةلمحذمل
لطظوي لمال فم رللقرياذ ل
مفجرهرعلطمدي ل ردعلجيلمحموالمحارايول ألالم
ق ملمطجرممعلادمو لمحطمدلمحجديدل اطلرلمحشكئطي ل مح طي ي ل محففكيكي ول هذيل
جاي رنلف ديلاوج يرعلمالدبلمحمروجي ولال يارلمحفرويي.لمال مضدمنلاالمه لطمردل
طظوي لمال فم رللي دلمحملمحفروييلاالجديدل ي اللق ملمقردةلمحضيذرةلح ئقذ ل
يالمالدبل محفذروييلج ذملمحاذدلاذالو مدلطظويذ لمال ذفم رللمحذ يالوكذم ملق ذمل
محف ذذف ل ق ذ لمحذذطف ل ق ذ لمالجفاذذرفولجذذلال(هذذرطملو ذذوعليذذر )لمصذذصل
مهفاراهلجيلشآ المال فم رللمحاط أ لقالمح ئق ل يالمالدبل محفرويي.ل كذرال
هدجهلمحا اله لمحا رقدةلجيلج للمحفذروييلجذيلاوكذملمحد مو ذرعلمالد يذ ولجذيل
ضذذذيالكرطذذذعلمأل ضذذذر لمالحارطيذذذ ل مح رحايذذذ لجذذذيلمح ذذذفيطيرعلفآكذذذدلفطذذذرايلقذذذد ل
مالهفاذذذر ل رح ي ذذذ لمحفرويميذذذ لحذذذئدبولضيذذذ لفضذذذ للمح ذذذرضأ ال محطمذذذردلطضذذذ ل
محفض ذذيئعلمحطف ذذي ل مالجفارقي ذ ل ق ذ لدالالعلمالحفذذرظل محجشذذفرحعلمحطف ذذيلم ل
محاطرهبلمحجارحي لمحا جل .لل
فضي ل طمردلمال ذفجر ل مال ذفم رللمئجذرعلطظويذ لكأيذوةلااذرلقذدلي طذيلمال
طظذذذويفل لحذذذ لف ذذذفموول مالكذذذرط ملجاي ذذذرنليففمذذذ الق ذذذملا ذذذريللج هويذذذ لاأذذذلل
(محا طذذم)ولجلذ لجاي ذرنليففمذ الق ذذملا رواذذفل لح ا طذذملمحاذ و لجذذيلمحذذطصل
مالد ذذذيول مالمحذذذطصلاللياكذذذالجلاذذذهلمذذذروجلا يرفذذذهل فوأيومفذذذهلمح ذذذريك ح جي ل
ا مللقال صنلدقيللحا طراول حكلمحا طملمح لحي لحهل ج دلج ذرللمذروجل
مدومكل هالمحمروئ.ل
قدليك ال(آيذمو)لذذلاذال ذيالطمذردلم ذفجر لمحمذروئلذلمكأذولف جيمذرنلجذيلم ذوممل
محجرطذذذبلمحا اذذذ قيلمحذذذ لياكذذذالمحف راذذذللا ذذذهلق ذذذملمطذذذهل جذذذهلاذذذال جذذذ ال
محا م حي ل مح مئطي لمحفيلاللف هبلجيلمالقئءلاال ذ لمحمذومءةلكذللاذ هب.ل
ارلمأرولمهفار لميمولاط لمح دمي ل آمل:لكينل فضذعل لظذو نليكذ الح ذطصل
87

ا طمل رحط لح مروئ ..ل ق ملمحادلاالمحفف يولمحفم يد لمح لي اذحلا طذمل
امفيذرنلجذذيلمحذذطصلجمذذدلمومدلماليف ذذولمحا طذذمل وطذذهلطفيجذ لح ففرقذذلل ذذيالمحذذطصل
محمروئ.ل
لا م لمار ل ذ لممذوجلهذيلمحذطص.ل هذ مل
مالميوملاللياطحلمحمومءةل
ف ولال لم ملجل لجيلم ذروالمحصذضيحول قذدليمفذنلاذالضذدةلمالطفمذردمعلمحفذيل
جلعلمحملطظوي لمال فم رل.ل ح ذللمهفاراطذرل ذهلهطذرلفوكيذدلالفجذرالالذ ليشذيول
محذذملضميمذ لا ا ذ ل هذذيلمالحذذي لهطرحذذكلمفجذذرال مضذذدلأر ذذعلضيذذولاطذذرمف.لمال
مح اللمالد يلحي لح كرفبل ضداولكارلمطهلحي لح مروئل ضداول حكطهلفوكيبلاال
مالأطيا.ل طرءلق مل حكلجلالميومليو ذ لم ذردلقذدةلح ف ذ يو:لاطلذرلاذرليفصذلل
رحطصلجيلمضفارالفهلمطفرجلمحا طمل ج بلفوأيوالجيلمحمروئول اطلرلارليفصلل
رجومءمعلمحطصلجذيلمحمذومءةول مح طذرءلمالفصذرحيلحذئدبلحذففضصلمحضذرالعلمحفذيل
فص ذ دل فضك ذ لففرقذذللمحذذطصل محمذذروئ.ل الليواذذللميذذوملج ذيلشذذوذلكيفي ذ لمطفذذرجل
محا طملجم ول حكالفوأيولمالدبلك حكلجيلقرويه.ل
مالآيومليضر للمحف جيلل يالمصضربلمحطمذدلمحجديذدول هذ لمحا طيذ ال ذرحطصل
طمذذردلم ذذفجر لمحمذذروئولق ذذملمحذذوض لاذذالمطذذهليشذذروكلجذذيلمحا ذذردئلمحفذذيلفم ذ ل
ق يلذذرلطظويذذذرعلمال ذذذفم رلل محمذذذومءةل ا قفذذذهلمحفذذذ جيميلهذذذ ملا طذذذيلق ذذذملهذذذ ال
محا ذذردئلمال ر ذذي ل محفذذيلياكذذالضصذذوهرل رحطمذذر لمآلفي ذ :ل-1لمحمصذذدي .ل-2ل
محافرجوةل قد لمحف قأ.ل-3ل قيلمحاآحنل قيلمحمروئ.ل-4لمجللمحف قأ..ل
ق ملمالمحف ولمحفرويميلحطظوي لمالدبل ح طمدلمالد يولح ليدفللمحاف ميل الل
مالقف رومعلمحاف م ل طظوي لمحمومءةول ح ملجلالمحافرهي لمح را لمحفيلفشيولمحيلذرل
هذ المحا ذذردئلقذذدلفطر حلذذرلمحطمذذدلوآيذ ل فض ذذيئل طجذذدهرلافطذذرأوةلجذذيلكفذذبلمحطمذذدل
كفبلمالدبلمحامف ف .ل ألصضربلطظويذ لمحمذومءةل مال ذفم رللجاذللجذيلمحفط يذهل
محيلرلاجددمنل جيلجومهذرل ج لذرلافل اذرعلطظويذ ل معلدالالعلاصذ ضي ل ذدل
مالكرطعله المحدالالعل يدةلقالمحفضديدلمح ماحل د.ل
مالمحفوكيملق ملففرقللمحطصلذلمحمروئلجيلمحطمدلمحمذري للق ذملمال ذفجر لقذدل
قذذد لجا ذذ لاذذالمحا ماذذ رعل محافذذرهي لحج ذذللهذذ ملمحففرقذذللاف مصذذئنل ضي يذذرنل
حصرححلمطفرجلمحا طم.لم لمالمحا طملحي ل حذكلمحذ لياذاطهلمحكرفذبلجذيلطصذهل
لله لميارنل حكلمح ليايفهلمحمروئلح طص.لمارلآحي لمالارج لجليلجا لاال
محم ذومعل مالجذومءمعول اذذال يطلذذرلافرجذذوةل قذذيلمحاف مذذيل ذذرحئف قأ.ل قذذدلقطذذيل
(هذذرطملو ذذوعليذذر )ل اذذرلي ذذايهلمجذذللمحف ق ذذرعلم لمالطفظذذرو.ل مقفاذذدلجذذيل
صذذيرضفهلق ذذملمطجذذرممعلمحف ذذف لمالحارطي ذ .ل ط ذ دلمالط ذ كولمال(جذذردمايو)لقذذدل
م فمداهلحئشروةلمحملادجلمحوآي ..ل جيلمح يرللطف هلجلالم ئجهل(ه ول)ل
(هيدجو)لقدارلمحفكوةلطف لر.ل ق مله ملمحطض لجلال(مجللمحف ق رع)لجذيءل ذهل
مص ذئنلاذذالضمذذللج ذذفيل حذذي له ذ لاذذالم فكذذرولطمذذردلمال ذذفجر ل مال ذذفم رل.ل
محا ذذو نلمالا ظ ذ لاطظذذو له ذ ملمالفجذذرالفذذوأو مل رحف ذذف لمالحارطي ذ ل فاأ ذ مل
مطجرممفلر..ل قدليجدلمحاوءلص لجيلفضديدلمحادح للمحضميميلحلذ ملمحاصذ حل
ل
ذذدلمالطمذذللاذذالاوج يرفذذهلمال ر ذذي ل هذذيلمحف ذذف ل اجذذرالعلمحفكذذولمالمذذوجول
جائنلقالمالفضديدلطمردلمحمومءةلحدالحذ لهذ ملمحاصذ حلحذي لدقيمذرنل اللشذرجيرنول
يفوكله ملمأ مونلق مل ي لجلاطذرلحطظويذ لمحمذومءةل ألهذدمجلرلمأل ر ذي .ل يآكذدل
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ه ملادجلمحص ل محف ميدلمحفيلومجمعلطظوي لمال فم رلل دءمنلاالقد ل اذ ذل
الاط مرفلرل مطفلذرءل ف ذددل جلذرعلطظذولاويذديلرل محا طيذيال لذرلضيذولمال
محافف ألحاجاللارلضممفهله المالجكرولجيلطظوي لمالدبل محطمذدلمالد ذيلال ذدلاذال
ماليئضذذذظلمالشذذذييرنلاذذذرلقذذذدلضذذذد ول ذذذيفوكلمأذذذ مونلق ذذذمل ي ذذذ لمحطظذذذوةلحذذذئدبل
الافهل مضوماهل مءلكرطعلجارحي لم لجكوي (.)4لل
االمحا طييال طظوي لمال ذفم رللمحذ يالضذر ح ملذلكذ حكلذلإقذردةلمح ئقذ ل ذيال
مالدبل محفذذرويي لذلمحفذذيلقاذذللو مدله ذ المحطظوي ذ لمحشذذكئطي الق ذذملق لذذر لذل
(ح يرالض حدارا)لف اي لج وجلح كرفش.لجرالفجرالمحشك يلمح لمض ذللمحذطصل
ق ملقئقرعل مطظا ل مفي لج لله ملمحطرقدلمحئاألمحذ لمجذردلاذالقذرح لمحذطف ل
مح طي ذ ل(جذذرال يرجيذذه)لجذذيلف ويفذذهلح طي ذ ليضذذر للماليط ذذلل لذذرلإحذذملآجذذرلل
فط ج لاألمحفف يولمحاروك يلح فروييولج لف دلمح طي لجيلطظولض حذدارالأر فذ ل
كارليفل لاالمحف مماال لا م ول للهيلط ي لففوأول رحفذروييلافضوكذ ل رفجذرال
محفمد .ل
حمدل قنلض حدارالاذدلمحشذك ييالمحذ ياليذو ال المألأذولا طذيلك يذ لجذرهف ل
ذذو لمألأذذول اذذ هلمالجفاذذرقيلاذذاال ذذيرقهلمحماطذذيل محفذذرويميول هذذ ملاذذرل
يفطذذذرقالاذذذألوآيذذذ لمحشذذذك ييالجذذذيل قذذذيل لحذذذئدبلمحذذذ يالي دذذذ الكذذذللفف ذذذيول
فذذوويمي.لجلذذ ليذذوجلمالهطذذركل ذذديالحكذذللقاذذللجطذذيول هاذذر:ل ذذدلمجفاذذرقيل
(اط للاالمح مقألمحا رش)ول دلجود ل(اط للاالميرللمحفطرا).ل ح ملجلططرل
طففذذوال ج ذ دل(آمذذويا)لضيذذولمحفطذذراولحل ذ لقئق ذ لق ذومءةل لطظذذول ل ذذارفول
يف مذ الاذذالمئحلذذرلميجذذردلوآيذذرل لمجذذلل لضذذللاشذذك لاشذذفوك ل ذذيالمحفطذذرال
جالذ وا.لجفذيلمقذذللفمذديوولهطذذركلاو ذلل اف ذذلل يطلاذرلقئقذ لقف يذ .ل كاذذرل
مططرولجيلق لمحطف ولاللط ف يألمحفصلل ذيال(مألطذرل محديذو)لكذ حكلجذيلمحفذالالل
ط ذذف يألمحفصذذلل ذذيالمح ذذدلمحجاذذرقيل(مح مذذرعل محفيذذرعلمالجفارقي ذ )ل مح ذذدل
محفود لجيلدممللمح اللمحفطي.ل
اأ اذذرلمهذذف ل رح طي ذ لمحدالحي ذ لمهذذف لمياذذرل رحشذذوذل محفو يذذلولجلطذذركلقئق ذ ل
قاذذذذ ي ل ذذذذيالقا يفذذذذيلمالو ذذذذرلل محف مذذذذيل لمحكفر ذذذذ ل محمذذذذومءةل لمحكرفذذذذبل
محجالذ و.لمالمح ئقذ ل ذذيالمحكفذذربل محاف مذذيلحي ذذعل ذذرح ول هذذيلحي ذذعل ذذيال
(مط را)لمحكرفبل (شيء)لمحمروئلضيولمحاففرق ياول مطارل يالشمصل شذمصل
(كرفب/لقروئ)ل لمطلرلجرق ل ميجر ي .ل يشفو لجيلمحاف مذيلماليكذ الميجر يذرل
جرقئل ه ليذوجلجريذدةلجذيل ذيوةلمحكرفذبل محفيذ لمالجفارقيذ لمحفذيليذوف ل لاذرل
مح اللمحادو لجلارل طيفرالضميميفرا.ل
م ملكذذرالمحشذذك ي المحذذو ل محشذذك ي المح طي ي ذ القذذدل ض م ذ ملمحذذطصلق ذذمل
محاآحنل مح م لمالجفارقي ل محفروييلاالجل ل ق ذملمحمذروئلاذالجلذ لممذوجول
م ملكرطذذعلمح طي ي ذ لمحفك يطيذ لحد حذذدارالقذذدلو ذذعلمحذذطصل رحفذذروييلاذذالطرضي ذ ل
رحاف ميلاالطرضي ل موجلجلطلرلح لف هبلجيلجفضلرلمحطصلإحملاذرل هذبلمحيذهل
مح طي يذذذذ المحجذذذذدد/لمحففكيكيذذذذ ا/لمحشذذذذك ي المحجذذذذددولاذذذذالاأذذذذللو الال ذذذذروعل
ف دو نل ديويدمل كوي فيفر.ل
لح طرلاللطجدلجوقرلك يومل يالارلكف هلآيمول لا قذنلمحففكيكيذيال لمصذضربل
محطمذدلمحجديذذدلضذ للمهايذ لمحمذذروئولجرحمذذروئلهطذذرلحذذي ل ذذي لاطلجيذ لكرحمذذروئل
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مح اذذدةل لمحمذذروئلمحفذذريللقطذذدلويفذذرفيول مطاذذرله ذ للملو لمحذذطصلمحشذذوقيلمح ذ ل
يف وال ف يولمدلليشك هلجيل قيهلق ذملهذ ماولج مذدلضذر ح ملمالي حذ ملمحمذومءةل
مهاي لجريم لمأروعلجدالل م رلاالاأللارلج هل روعل فذ د و نل ديويذدملجذيل
ذ يللفضديذذدلافلذ لمحذذطصلمحاففذ ذولمحذ لفجذذر ملمطدذذئللمحذذطصلقطذذدلمحطمذذردل
محجذذذذددلجذذذذيلمالو يطيذذذذرعل محما ذذذذيطيرعل قطذذذذدلمحشذذذذك ييالمحذذذذو ل مح طيذذذذ ييال
محشك يياولجطجدل روعليفجولمحطصل ي الا علمحاآحنل ي دلمحطمذدلكفر ذ لق ذمل
محكفر ل طصرليارنلإحملطصول يط بل حكلإحملمحمروئ.ل مص حلقذروئلمحذطصول
كاذذرليذذوجولاطفج ذرنلاللا ذذفل كرنلج ذ لي ذذدلأا ذ لا طذذملاضذذددل ذذللحذذي لهطذذركلاذذال
ا طمولجرحا طملي لإحملا طملضفملي ذفضيللمحذطصلاجذوةلاذالمحذدالالعلضيذول
محافطرهي .ل
جرحطصل افل اهلمحفم يد ول( محفم يد له لارل ذ جلطذصلمحطمذردلمحجذدد)لحذ ل
ي ذذدلحذذهل ج ذ دلجذذيلم هذذرالمحطمذذردوللجديويذذدمليآكذذدلمهاي ذ لفض ذذي لكذذللمحجذذرهمل
محاآ ول محطظرايل مءل كرالطظويذرنل لأمرجيذرنلم لاآ ذرفيرنلم ل ير ذيرنلم لميذرنل
كرالاالمالطظا لمالموج.ل يئضظلديويدملق ملمحطص صلمطلرلحي علافجرط ذ ل
دميا ذلرنول يضذذددلا ذذهلاذذالمحم ذومءةلجذذيلق حذذه:ل(اذذرليلاطذذيلجذذيلمحم ذومءمعلمحفذذيل
مضر للمقرافلرله لحي لمحطمدلجيلمحمروجول مطارلمال فمومول محفا األجيلمح طي ل
ضيولمحافجرط لح طصول مح أ ولق ملف فومعول لفطرقارعلدمم ي وليمولمحطصل
مئحلرلطف هول يفككلطف ه..لماليفكذكلمحذطصلطف ذهولجلذ ملاللي طذيلمطذهليف ذأل
ضوكذ لاومج يذ لذل مفيذ ولضوكذ لطذذصلالليوجذذألماللإحذملطف ذذهول حكذذالهطذذركلجذذيل
محطصلافطرجوةلفوفيلحفم ياهل فجميفه…).ل
يفجر ملديويدملجيل ا ضذهلكذللمشذكرللمحطمذدلمحمذري ولجرحطمذدلمحذ ليفكذول ذهل
حاليك ال طي يرول اللااا طيرنول ه ملمحطمدلح لفضمللكارليوجولج اليضاذللم ذ ل
محطمدلمالد ي.ل ديويدملجيلكللارليم حهل ليض ل هلاللطجدال مأمذرنلاذالشذيءلمالل
محشكلجيلجد جلمالشيرءلجرحمومءمعلاللفوايهولجل لي فمذدلمالهطذركل ذيالمذروجل
محطصل دمم هلف مي رنلآمولح اجرلل لمحضيمل حكطهلاللي وجهول ف يمذهلمطذهليظذلل
شذذيءلاذذرلطرقص ذرنلدمياذلرن.ل يشذذيولإحذذملمالمحارديذ ل محفذذروييلطف ذذيلارلاضك اذذرال
وميللمحطظولمحايفرجيميمي .لجطذوماليلجذ ل ذرحم نلاذالمحايفرجيميميذ لمحاأرحيذ ل
محفذذيلفلذذددلطظوي ذ لمحذذطصلمحفذذيليف طرهذذرل آمذذو ا.ل دمطذذهليذذوجلمالمحكفر ذ لهذذيل
مح ا ذلضيولمحااكاولهدنلمحكرفذبل هاذهلا ذرنولأذ ليذوجلمالمحكرفذبلحذ ليكفذبل
م دمنل ي ملطض ل ه ل لي ف ل ير.ل
ي دلو الال روعلاالمه لمحطمردلمح يالقرحج ملا وح لمحمذروئل ففصذيللجكذرال
طمذذدالكفر ذ ل لطصذرنلق ذذملمحذذطصولجذذرح فظلمحشذ و لقطذذدل ذذروعل(يشذذأل ضوي ذ لالل
افطرهي ل يفوهبلألاليادلمش فهلطض لمحنلقئق لضيولاآكذدةلماللمطلذرلااكطذ )ل
يفضد لقالمطفجرولمح فظلمئللحد لوامي لاكأف ولاأ ارليفضد لقذال ا ضذهل
جيلفضويولمح د لمالد ي لجيل يللم للكفر ل يارءولحيصللإحملي ف يرلمح دذ ل
جيل يهلإحملحد لاضريدةلطمي ل ويي لض اي .ل
هذ ليذذوجلمالمحمذومءة/لمحطمذذد/لهذذيلمحكفر ذ لمحجديذذدةلق ذذملمحكفر ذ لمال حذذمل ل
فضويذذولمحذذطص.ل يظذذلليشذذيولإحذذملمالمالأذذولمالد ذذيليذ ضيل مذومءمعلاف ذددةل مال
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محطصليط لق ملا رالاف ددة.لجمدلفض للاالا طملافودلإحذملا طذملجاذأول
فض للمألأولإحملطصلاففذ ذ.لجرحطرقذدلكاذرليذومالو الال ذروعل(ي مجذهلا اذ قرنل
حذذذي لهذذذ لمألأذذذولمالد ذذذيل مطاذذذرلق حذذذهلمحمذذذرص)ل هذذذ ل ذذذئلشذذذكلفصذذذ يولحذذذد وال
ماليجر يلجيلقومءةلمح الل ا قنلاالجفحلمحذطصل قذد لموف ر ذهل ا طذملاضذددل
ل طي لمحاآحن.ل
قدلجولل روعل يالطصلمحكفر ل طصلمحمومءة.لجرحطصلمحكفر يلج للح مروئل
د مونلج لي دلا فل كرنل للاطفبليفافأل ةلمحمومءة.لحمدلمهف لو الال ذروعلكأيذومل
جارحي لمحمومءةول قذنل ذ يئلقطذدلاذرلفأيذوالاذالوض ذ ل اذالمشذفلرءلجفضذد ل
قذذالمالجففذذرال ذذرحطصللقذذالمحف ذ ل افرفطذذهل مالطج ذ مبلمحيذذهل ف ذذلل ذذضواول قذذدل
محمومءةلط قرلاالمقردةلكفر لمحطصل م ذئللمطفرجيفذهلحكذالمحذطصلمحمذردولق ذمل
مضذذدم لف ذذكلمحوقشذ لمحجاي ذ لهذ لمحذذطصلمحذ ليو ذذكلمحمذذروئل يم مذذللا مميطذذهل
محأمرجي ذ ل محطف ذذي ل مح د ي ذ .ل اذذالأ ذ لجل ذ ليمفذذطصلمحاف مذذيل ذذر لطظراذذهل
محدالي يلمحمرصل ( ر لمضر ي ذهلمحفطيذ لمحاطصذ ).ل اذالهطذرليايذمل ذروعل
ذيالمحمذومءةلمحفذيلهذذيلمطذذدارجلجذيلمحذذطصل م ذفافرفل ذذهل ذذيالمحطمذدلمحذ لهذ ل
م ربلا مملح طصلي فلدنلفم ياهلم لمحضك لق يه.لمالو الال روعلمح لقيلل
قطهل وطهلمارعلمحاآحنلقدلطردجل ضيرةلمحمروئل وضميفهلجيلمطفذرجلمحذطصل جذيل
مقذذردةلكفر فذذهولالالمح ئق ذ لقطذذدال ذذيالمحكفر ذ ل محم ذومءةلحي ذذعلقئق ذ لمو ذذرلل
م فم رللم لقئقذ لمطفذرجل م ذفلئكل مطاذرلهذيلقئقذ لف ذيلمحمذومءةلمحا ذردوةل
محاأذذر وةول ف ذذاحلحلذذرل رقفضذذر لاط م ذ لمالطفذذرجل رقذذردةلفوفيذذبلمطظا ذ لمحكفر ذ ل
فشذدي لرلحصذذطألا طذملمحذذطصلم لمضذدلا رطيذذه.ل ق يذهلج ذذي لجذيلمجذذللمحمذومءةل
(مح روفي )لضد دلحدالالعلمحطصل ضد دلحمومءمفهل فو يئفهولارلدم ل ج دال مفذهل
اوف رلمصئل ف ذددلاطرجذ ال فطذ فلمضومءمفذهولألطذهلاطفذفحل ي فذهلق ذملح ذ ل
محد ملل محادح العلمحفيليئقبلمحمروئلجيلضايوفلرلق ملا ف يرعلقدة.لجف ذلل
محمومءةلحديهلجيلاألله المحطصذ صلهذ لج ذللمطفشذرءل ا رطذرةلجارحيذ لالليمذرلل
وولجل لاف لفص جي ل لدم لل
الليفل ل مطارليفضوكلجيلمحدمملل يالمح
جيلضاوةلمحطص.ل االأذ لياكذالمحمذ لل ذوالهذ المح ئقذ ل ذيالمحذطصل محمذروئل
هيلقئق لمطج مبل ف ي ل حي علقئق لففرقلل مطفرجي ل ه لارلي ميلافلذ ل
محمومءةلمح روفيلجيلاجرللمالط رقي لكارليوجل ال .ل
ماذذرل(ما وفذ لميكذ )لجذذلالمحمذومءةلجذذيلطظذذوالفذذدمللي اذذللق ذذملفطشذذي لمحذذطصل
مح له ل(آح لك ح )لفضفرجلمحمل(قذروئلطاذ جي)ليف ذللجذيلمحف حيذدل محفو يذلل
اأ ارلج للمحكرفبلجيلمح طرءل محفك يال يك القردوملق ملفف يولمحطصل رح ويم ل
محفيلكراليفكول لرلمحكرفب.ل
حف ذ د و نلطظوي ذ لجذذيلمحم ذومءةل قذذدلفضذذد لقذذالأئأ ذ لمط ذ مفلفم يدي ذ لاذذال
محمومءةلهيلمال مر ل محف يلل محش وي ولجرال حملفلف ل رحاآحنل لمحاجفاأل ل
لشذذيءلمذذروجلمحذذطصليلذذ لمحطرقذذدول محف يذذللاكاذذللحئ ذذمر ولجكاذذرلي ذذ مل
مال مر لإحملمحفضوكلق ول م نلمحطصولي ملمحف يللإحملمح مرءلدممللمحطصل
ه ذ لاذذرلطذذدق الجذذيلمحدرحذذبلمحفف ذذيول لمحم ذومءةلمحدقيم ذ ول محش ذ وي لهذذيلمحفذذيل
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ف ض لجيلمحا ردئلمح راذ لمحفذيلففج ذملجذيلمالقاذرللمحمرصذ .ل محشذ وي ليجذبل
ماللفمذذف ل رحوض ذ لجذذيلوآي ذ لمالقاذذرللمحمرص ذ لماأ ذ لاضا ذ لح مذذرط المح ذذر .ل
محمومءةلفايملمح اللضفملف ذد لقاذئنلقيايذرنولم ليذوجلفذ د و نلمطذهلحذي لأاذ ل
مي ذ لقذذومءةلصذذضيض لأل لقاذذللمد ذذيلا مذذد.ل قذذدلقذذد لف ذ د و نلفاييذذ ممنل ذذيال
مح صذذنل محطمذذدلمح صذذفيلاذذالمحم ذومءة.لجل ذ ليطظذذولإحذذملفوكيذذدلمالهفاذذر ل شذذكلل
اف ر ل يالمح ا يفيالمحافكرا فيا:لمحكفر ل محمومءة.ل محمومءةلقطذدالاطلجذرنلهذيل
محا ردئلمح را لمحفيلففااطلرلمالقارللمحفودي ل طف لر(.)5ل
ل
ضطذذذيلقذذذالمحمذذذ للمالطظويذذذ لمال ذذذفم رلل اذذذرلومجملذذذرلاذذذالقطريذذذ ل رحمذذذروئل
محاف ميل شكللقر لجرءعلجيل يرللضاذرو لهذ لمحاطذرخلمحفكذو لجذيلمحدذوب.ل
مالهطركلش مونلافمميدمنل رطفصرلل يالمالدبل محجالذ وول محشذ ول جذهلمذرصول
دميذ لهذ ملم ميذللمحمذوالضذيالمدوكل ذالمحشذ ومءلمالطص صذل لفذمدمدلضو ذ ل
مالهذ ةل ذذضيم لففصذذلل ذذيالمحذذطصل محمذذروئ.ل قذذدلدجذذأل حذذكلقذذددمنلاذذالمحطمذذردل
محدمو يالمحملد مو ذ لهذ المحظذرهوةلمحم يذوةل اذال ذيالم حيذكل(و مطفذرل)لمحذ ل
اذذألكفر ذرنلدو لجيذذهلأئأ ذ لاذذالمحش ذ ومءلمحك ذذروله ذ لمحي ذ عل ييذذف ل ر طذذد.ل
ياكذذالفم ذديولاذذدجلمحمي ذ لمحفذذيليصذذربل لذذرلمحشذذرقولضذذيالالليفل ذ لطصذذهلم ل
يش الم ليجر ذهل ذد لمالكفذ مو ولمالقذد لمحف مصذللكذرال ذا لضم ذ لالاذ لاذال
دميرعله ملمحمواوليم لل(و مطفذرل)لامذدارنلحكفر ذهل(شذ ومءلمحادو ذ لمحضديأذ ):ل
(حي لمحش ومءلمح ريف لمح ضيدةلمحفيلمهفاعلاط لماذال يذلل ذرحض مجملمحلري ذ ل
محمريا ل ئلدمفل يالمحش ول محمروئلمح رد ول مطارليشروكل له ملمالهفار لمحطمذردل
اضوو لمحصضنل كأيو الضيذوه .ل اذال ذيالاذرلم ذ ملمحيذهلجذيلهذ ملمحكفذربل
)لف رقدلق ملفض ي له المحض مجم).ل
مح ص للمحمل ي لم ل( م
حكالجرالك هيالياألفص مونلآمولضياليم ل:ل(مالمالطفصرللمحضرحيل ذيال
محش ول جال وال د لاألمحوامي .لضيولماله ملمالطفصرلليم لق مل ءلففره ل
ففضاذللجيذهلمحا ذآ حي لجمييذرنل ذالمحفصذ ومعلمحا ه يذ لمحفذيليفمذد لمحشذ ومءل
مطف ل لح دجرفللقطلر.لحمدلدج ذعلمح ذ ويرحي ولمرصذ ل هذيل مق ذ لفضذعلفذوأيول
محاأرحيذذذ لمالحارطيذذذ ل ذذذ ءلمحففذذذره لمحذذذملمحضذذذدلمالقصذذذم.ل حذذذكل رحفوكيذذذدلق ذذذمل
مح ويرحيلمحامد لك رح لأرالا ففول ومءلمال للمح له لاظلذولمذردف.ل لذ مل
جمدلكرطعلفآيدلمحم ولمحج هو لمح ليط بلحئشيرءلارله لاطف بلمحملمح دذ .ل
مالمح رح لمحش و لالل ج دلحه.لارله لا ج دله لمح ويم لمحش وي لجيلمحف يذول
قالمح رح ).ل
ق ملمحوض لاذالمدومكل ذالا ذ رعلمماذ لمحف مذيلماللمالاشذك لمحف مصذلل
ظ علقريا لجذيلمال ذر لمالد يذ لضفذمل ذدلمال دذملمحفذالمحو ميذيل محمصصذيل
ق ملارل مالاالمحفطذ ال ال ذيارلمحشذ و.ل يميذللإحيطذرلمالهطذركلمماذ لجرج ذ ل
جذيلف مذذيلمحطصذ صل مالم ذ ر لرلا ذذفادةلاذال ي ذ لمحضيذذرةلمحفكويذ ل محضيذذرةل
مح را لجيلمحدوب..ل
مالمحاطذذذرظيول محذذذوآجلل محفجذذذروبل مالجكذذذرولمحفذذذيل ذذذ لرلظلذذذوعلطظويذذذذ ل
مال فم رللمحملمح ج دلكأيوةل اف ددةول قدليك الاض وهذرلمماذ لمالط ذرال مماذ ل
محف ميلمحفيلجوافلرل ي ذ لمحضيذرةلمحا رصذوة.لجواذر لقذم نلمحمذروئلمحاففذوال
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قالمالدبلجرءلمحطمدلحيضللمح مدةل حيمد لمحمروئلق ذملكذللاذرل ذ مالجذيلمحذطصل
ا ف يطرنل رحاوج يرعلمالد ي ل محف في لاالمحطظويذ لمحاروك ذي ل مح ج ديذ لمحذمل
محشذذكئطي ل مح طي ي ذ ل محففكيكي ذ .ل دم ملكرطذذعلمحارطيذذرلهذذيلمحفذذيلطشذذوعل فوقذذوعل
جيلرلطظوي لمحف ميل لمال فم رلل لمال ذفجر ولجذلالهذ المحطظويذرعلكرطذعلهذيل
طف ذذلرلم ذذفجر لح لاذذألدمم ذذيلقرشذذعلجيذذهلمحارطيذذرلجذذيلضم ذ لمح ذذفيطيرعل اذذرل
دهر.ل قدليك اله ملافيدمنلحط يدلحل المحطظويرعلاوج يرفلرل ظو جلرلمحمرص ل
حكذذيلاللط ذذمللمحظذذرهوةلقذذالا ذ رفلرول(… حكذذالم ملمقف وطذذرلظل ذ ولطظوي ذ ل
مال فم رللج م رنلق ملمالماذ لمحاطلجيذ لجذيلمحد مو ذرعلمالد يذ لمحفذيلظلذوعلجذيل
مح فيطيرعل طك القطذدهرلقذردويالق ذملجلذ ل جذهل مضذدلجذيلمالقذلل ذيالطظويذ ل
مالدبل محج لمالجفارقيلمالك و.لضيذ لمالهذ المالماذ لجذيلمال ضذر لمالد يذ لحذ ل
فكال جلطفرجلاجا ق لاالمح طرصولمحاف مو ل محفيلطف علجيلكللجرطبلاال
ج مطبلمحضيرةلجيلمحارطير)(.)6ل
ل

ـ القراءة والتلقي في النقد العربي :

ذذد لمحطمذذدلمح و ذذيلصذذئفهل ذذرحمومءةل ل ذذرحف ميلاط ذ لمالوهرصذذرعلمأل للمحفذذيل
فشذذكللقطذذدهرلمحطمذذدولجذذل ملكذذرالطمذذدلمحطص ذ صلاومجم ذرنلح ش ذ وولجذذلالمحم ذومءةل ل
محف ميليومجمرالمالأطيا.لجفروييلمحطمدل فذروييلمحشذ وليومجملاذرلفذروييلح مذومءةل ل
ح ف مذذي.ل ه ذ ال ديلي ذ ليشذذلدل لذذرلمالدبل ي لذذبل لذذرلمحطمذذردولحكذذالفك ذ يالم ذذرول
ا وجيلي ذفطدلمحيذهلمحف مذيل صذففهلظذرهوةلحصذيم ل ذرحطصلضذد ل ذدلمالف ذ ول
محافل لمالد يل محطمد ل ظلوعلكفبلمحطمدل اصطفرعلمح ئضذ ل مصذ حلمحف يذ ل
مال ذذئكل محف يذذيال مح يذذرالاذذالقاذذريرلمحطمذذدلمحج هويذ ولجكطذذهلمحظذذرهوةلمحكئايذ ل
هيلاردةلمالدبل(م ئضي ل ئضي )لإ لفشيولظرهوةلمحف ميلمحملم فيفرءلمحا طذمل
مالد ذذيل م فمئصذذهلاذذالمحطصذ ص.ل كيفيذ لف مذذيلمحذذطصل مأذذولمحطصذ صلجذذيل
طفذذذ لاف ميلذذذرلهذذذ لجذذذ هولمحماذذذريرلمحطمديذذذ ل ذذذللهذذذ لجذذذ هولمالدبولج ذذذطصل
ا ما ذ رفهل حذذهلصذذفرفهل وقذذهلجذذيلمحف يذذيال مال ذذفارح ول ح اف مذذيلا ما ذ رفهل
ميارنل حهل لوقهلجيلجل لمحطصل مفمر لا قذنلاطذهول حذهلمياذرنلم ذف دمدلطف ذيل
مالقللم لا نولقللمحفوأيولم لمط د .لحكالكئلاالمحشرقول محاف ميلياذالارل
طظر ل يرطيل مضدولهذ لمح يذرالمح و ذي..ل مالهذ المحاوج يذ لف جذدلق ذرنلففرهاذرنل
يالمح وجياوليج للمضدهارلجذيلضذ مولدميذ لاذألمالمذوولال ذيارلضذ مولمحاف مذيل
مح لي فجيبللح طصوليطف لل هل يفوأو.لج ي لمحافل لمحجارحيل ضداله لارل
فاألمح طي لمح يرطي لمح و يذ لطف ذلرلاذالمج ذهول ذلليمذنلا ذهلمحافلذ لمحمياذيل
ه ليض لق ملمحف لل يط ج لاألمحفدييو.ل ياكالف ا لمحالر لمحدقيم لحطظر ل
مح يراله ملاط لمح مدولمال للحطشوفهل طفر الجيلمح ملل مح جدما.ل
جذذذيلهذذذ ملمحطظذذذر لياف ذذذكلمح ذذذرائالمال ر ذذذيرال(محذذذطصل محاف مذذذي)لهياطذذذ ل
م ر ي لاللشك ي ول م ل جدلا كلي احل ذرقفومالمحكرفذبل محذطصلق ذملم ذر ل
مح ئق لمح أيم ل يطلارل ق ملمقف رومعل مولفاذ لجذ هولمحظذرهوةلمالد يذ ولجذلال
لهيلمحشذرقول محذطصل محاف مذيولفضاذللك لذرل
طظر لمح يرال طيلق ملأئأ لم
هيكللمح طرءول ياأللمحاف ميلمحوكيمةلمال حملجيلر..جارلصفرعله ملمحاف ميلمح ل
شكللوكيمةلمح يرا .لل
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حذذي لطظذذر لمح يذذرالمح و ذذيلطظرا ذرنلم ذذف ومديرنولي طذذمل اذذألق مقذذدل ي رحذذبل
ف يملرلجم ..ل مالضرح لمح يرالحي علاالمالشذيرءلمحدري ذ لمحفذيلفف ذراملجذيل
ق لا لل ففوجألقالكللارلي صول يج ..ل للهذيلطفذرجلمح مذللضذياليطذمفل
طض لمح ضدةل محفطظي ل هيلطفرجلمح جذدمالضذياليج ذللحلذ المح ضذدةلح طذرنل قذرنل
جاذذر لالن.ل ماكرطذذرعلمح مذذللاللفضذذدل ماكرطذذرعلمح جذذدمالاافذذدةلاذذرلمافذذدعلمحذذطف ل
مح شوي لجيلط ممقلرل ا ضرفلرل مجملرلضيولمحاضد د.ل
م ملكذذرالطظذذر لمح يذذرالاافذذدمنلجذذيلجرط يذذهلمح م ذذيل مح جذذدمطيلجكيذذنلي مجذذهل
محافم للم لمحاف ميل طظر لضيولاضددل صئن …لمالمحاف ميله لمحكريالمحاضد دل
جذذيلا مجل ذ لطظذذر ل م ذذألمآلجذذرللا ذذللمالاكرطذذرع.ل ماذذر لضوي ذ لمحاف مذذيلجذذيل
فم ي لمحطصلفمنلضد دلمح د لمحفيلفجاألمحطصل محاف ميلجيلضيمل مضدلاضذددل
مال ذذرد..ل ي ذ لمح د ذ لاضذذددةلألجذذرطيالمحم ذ لول ح ذ الله ذ ملمحفضديذذدلاذذرلمجفلذذدل
مالد رءلجذيل ذ ل ي ذ لاذال ذوللمحاجذرمل مح ذد ل..لكذلل حذكلمذو جلق ذمل
محفضديدول ه لاأل حكلا ص لل راكرطرعلمح د ولألططرلاللط ذف يألماللمالطصذنل
مطذ مفلمحمذذو جلهذ ال رح د يذ ولمطذذهلمذذو جلق ذذملمح دذ ل قذ دةلمحيلذذرلجذذيلمح قذذعل
طف ذذهول فط يذذألاللي دذذيلمالصذذللاذذو وة.لجذذرحاف ميلإ مله ذ لمحا ذذللاذذالضي ذ ل
محفكذذولمحاضذذددلاذذالضي ذ لمح د ذ ول ذذيالمال ذذئلل محفضديذذدليفشذذكللج ذذللمحف مذذيل
يفج ذذذذملمحضذذذذ مولمحا ذذذذ بلاذذذذألطصذذذذ صلمألدب.ل م ملكذذذذرالحطظويذذذذ لمحف مذذذذيل
مص صي لجيلم رولطظر لمح يرالجلطلرلمص صي ل ودعلمحيلذرلاذالمال ذف ارلول
جمدلم جدلمحطصلمحموآطيلجارءلجديدمنلاذالمحف راذلل ذيالمحذطصل محاف مذي..لضمذرنل
ح ليموجلمحطصلمحا جملق ملكئ لمح وبل حكطهلحي لمافدمدمنلحهولجمدلمأ ذعلجذيل
مح مكوةلمح را ل محمروي لطظرارنلجيلم ف ارللمح د ول ويم لجديدةلجيلمالصدرءل
ضذذياليك ذ المحم ذوآالاذذوفئنول جذذيلمحم ذومءةلضذذياليك ذ الامذذو ءلمن..ل ويمفذذرالجذذيل
محف مذذيلظ فذذرلفئماذذرالمحذذطصلمحا جذذمل ي ذ لمح صذ وول اللفجذ ولمضذذدمهارلق ذذمل
مالموجلالارلف ددعل ريللمحكفر ل كأولمحمذومء.ل اذطحلمحذطصلمحموآطذيلاف ميذهل
ضوي لجيلمكفشرنلدالالفهلمحافجددةولج عله المحضويذ لحذ ةلمالكفشذرنلحذدجل
محاف مي.لجرال رحيبلمح د يذ لمحا ذفمدا ل مالمصذ ضعلا ذرةل ف ذللأ رفلذرلجذيل
محذذذطصولضيذذذولمالمحذذذفا الجيلذذذرلكذذذللضذذذيالياذذذفيلق يلذذذرلجذذذدةل ديا اذذذ ولألال
ا رطيلرلاافدةلمحملضيولطفرد.لجرحافم للجيلمحف مو لمحطمذد لهذ لمحذ لقذولمحمذوآال
األفئ فهل مدوكلجمءمنلاالجارللمحصيرض لجيهول ه لا ْالمدوكلا طملضويذ ل
محمومءةلجيلا مجل لطصلمقجملمحم يم لقالمالفيرال اأ هولجل لحي لا فل كرنل
ح طصل للقطصولافكذولجيذه.لحمذدلم جذدلمحمذوآالهذ ملمحطذ فلاذالمحف مذيلم ليذ قظل
مح ذ قيل يط ذذهلمحفكذذولمحذذملجا ذذ لاذذالمال ذذرحيبلمحجارحيذذ ولمحفذذيلفاذذفيلق ذذمل
مح يرللمئ ل مر ة..لجرحا بلمال(يذفا ا)لمحاف مذيلجذيلك اذ لمهولحيفو ذيل
مالقجذذرملجذذيلطف ذذهل حيك ذ الق حذذهلمحمذذري لق ذذملمح ذ قيل مقاذذرللمح ذ هال ويذذلل
محلدمي لمحصرحض لمحم يا .ل
مالمحاف مذذيلجذذيلمحم ذوآاله ذ ل حذذكلمح ذ لي اذذللمحفكذذولحكذذيليفضصذذللمحا طذذمل
فضصذذيئنل ي ذذفمد ل رق ذ لمحميذذرللحوآي ذ لاذذرلي ذ ضيل ذذهلمحذذطص.لجرحف جذذهلطض ذ ل
محاف مذذيلم ال ج ذهلاذذال ج ذ المالقجذذرملجذذيلمحم ذوآال ايذذمةلمرص ذ ل ذذا لاذذال
ارعلمحطصلمحموآطيلمحكأيوة.ل ه ليفج ملجذيلامر ذ لمالط يذرءلق ذيل لمح ذئ ل
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حئق م لمحمروج لقالماليارالجر بلمحض مول ويم لمحفمر بلمحفيلي فمدالرل
مالط يرءل ارلففااالاالم ردلطف ي ل جارحي ولفضاذللمحاف مذيلق ذملمالطصذرعل
حم ةلمحاضرج لمح م ي ل ا ذلمح يط ولجيمنلافرأ مونلافك مونلجيلمحكئ لطف هل جذيل
م ردالمحجارحي لمحفيليظلل ق لرلجيلمحطف لا فا لمون.ل
مالمحا ذذرطيلمحفذذيلحلذذرل قذذألجذذيلمحطفذ لهذذيلمحا ذذرطيلمحامصذ دةلجذذيلطظذذر ل
مح يرالمح و يول محفيلم جدلمحطصلمحموآطيل ويمرنلافايرنلمحيلرل ذريلللمح يذراول
رح ماللمحاك ط لح طصولجذئلض مو ذ لم المالي ذاملضذرم لمحمو ذرجطيلمحا ذرطيل
محفيلحي لحلرل قألجيلطف لمحجال ول رحا ذرطيلمحدمي ذ ل(… محصذطنلمآلمذول
ه لمح ل ايطرال رحدميللالليوف نلاطهلكذئ لقذرللجذيلمح ئضذ لمصذئنولم لاذال
شو لمح ئض ل محفصرض لض ذالمحا قذألاذالطفذ لمحجالذ و).ل طف قذنلقطذدل
ق روةل(ض المحا قأ)لمحفيلمشرولمحيلرلضرم ..لجليلف طيلجيارلف طيهلمالض ر ل
رحجارلولجارلكطهلمحا وح لمحجارحي لجيلمحطمدلمح و ي ..لمالمحاف ميله لمحذ ل
يكفبلمحطصلاالمج هل يف جهل هلمحيهول ه لمح لف طيذهلقذي لمحذطصلمحجارحيذ ول
حكالمحجارللجيلمحطمدلمح و يلحذي لمحشذ ول رح ذ ةلجمذ ولجلذ ملمحشذ ولجرطذبل
مضدلالليفكراللمحافل لمحجارحيل هل ضدا.ل قدلفك الايذممعلمحم ذربلمحشذك ي ل
كرجي ذ لالضذذدم لمح ذ ةول ح ذ ليكذذاله ذ ملاطذذمفلمحطمذذدلمح و ذذيل اللمحفكذذولمح و ذذيلجذذيل
جلالارلح ميا لمحجارحي .لم لمالجارللمحطصليشك هلقذرائالم ر ذيرالقووهاذرل
م ذذذال ر ذذذرلجذذذيلقيذذذرولمحشذذذ و.ل طض ذذذبلمالمحطمذذذدلمح و ذذذيلقذذذدلفاأذذذللهذذذ يال
مح ذذرا ياول ففضذذصلمأوهاذذر.ل قذذدلمشذذرولم ذذال ر ذذرلمحذذملموف ذذر لمح راذذللمال ل:ل
رح ةل محاف لمحجارحي لمحمرحص ل محملموف ر لمحأرطيل رحض لق ملمحف لولق ذرال
م ر يراليشكئالج هولمحميا لمحجارحي لقطذدلمح ذوبول جذ هولمحم ذربلمالد ذيل
(ش مونلكرالم لطأ لمون)ولم لففوكملمح طري ل رحاف ميلمط ئقرنلااله يالمح را يا(.)7ل
ل
مالفذذذروييلمحمذذذومءةل محف مذذذيلجذذذيلمحفذذذ مو لمح و ذذذيلهذذذ لفذذذروييلمحشذذذ ول محطأذذذول
محو رح ل محو مي وله لفروييلمحفصرض ل مح يرا.لفذروييلفف ذددلاومض ذهل ففئضذلل
حضظرفذذهلمحضاذذروي ل ففذذوج.ل هطذذرلطجذذدلمحكأيذذولاذذالمالاأ ذ ل مالدح ذ :لمحفجا ذذرعل
مح مذذرءمعلجذذيل ذ للقكذذرظل ضيوهذذرلضي ذ لكذذرالمحش ذ ولي مذذمل يف مذذمل يطمذذد:ل
محطر د ل مالقشمل محمط رءل وج ل محاف ا ل ماوآلمحمي ل ق ما لمحفضلل كلل
محصذ رحيكل جضذ للمحشذ ومءل مح يذذرا.لمحصذومفل ذذيالمحشذ ول مح ذذضوول ذذيالمحضذذلل
محشذذذ ةل مال هذذذر لجذذذيلمحاديطذذذ لجذذذيلمذذذئللمح صذذذولمال ذذذئاي.لمحاطرقشذذذرعل
محاجردالعلجيلاو دلمح صوةلضي لفك الط فلاالمحطمذدلمحشذ و لاذوف ل رح دذ .ل
جيلمح ص ولمح ر ذي لمحممهيذ لم لمطذف شلمحضذ مولاذالجديذدل أذروعلمصذ ارعل
يالفيرولمحاضرجظ ل مطصرولمحف مو ل ضارةلمح د ل محش ولمحمدي لاذالجلذ ل فيذرول
محفجديدل محف ذ يولاذالجلذ لممذوج.ل حمذدلججذولم ذ لفاذر لقاذي لمحف مذيل ك افذهل
محاشل وةل(حار ملالليفل لارليمرل)لودملق مل حكلمحذ لف ذرءل:ل(حاذر ملاللفمذ لل
ارليفل ).لاطذ ل حذكلمحفذروييلم اولكرطذعلاشذك لماليصذرلل محف مذيلقرياذ ل كذرال
مالهفار ل مروئلمحشذ ول مالدبلقراذ لاف مصذئ.ليظلذول حذكلجذيلكفر ذرعلمحكفذربل
مح ئضييال محطمردل مالد ذرءلجفذيلكذئ لال ذالمحامفذألقذالمح ئضذ لذلقطذدارل ذيلل
قالمح ئض ل مالدبلذلمطلرل(م لحا رالفجذو لجذيل جذ الكأيذوةلجاطلذرلاذرليكذ ال
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جذيلمح ذك عل اطلذرلاذرليكذ الجذذيلمال ذفارف)..ل جذيلف ويفذرعلمح ئضذ لمحكأيذذوةل
مح صذذريرلمحفذذيلقذذدالرلمح اذذرء لذلم لفوك هذذر لذلح شذ ومءل مالد ذذرءولجذذيلكذذللف ذذكل
مالق مللمالد ي ل محفشوي رعلمحطمدي ل مح ئضي لكرالمحاف ميلضراومل مالهفار ل ذهل
افمميذذدمل ا ذذودم.ل كرطذذعلمح طريذ ل رحامر ذذبل مذذرعلمحا ذذفا يال ا ذذف يرفل ل
جريم ل ك يذوة.ل ق ذملم ذر لاذالهذ المح طريذ ل مالضفذ مو لطلاذعلطظويذرعلكأيذوةل
طشوعلآومءلاأللطظوي لمضومالمحش ول طظوي لمحامر لمح د ي لمح ئضي ل ضيوهرل
كأيول هيلف رحذبلمحا ذدفلمالي ذف جيلشذو لمحف صذيللمحصذضيض ولضفذمل ذرعل
االمق ر لقا دلمحش ولمح ا ذل اطر لمحا ف رولح ا ف رولحهل محامرو لجيل
محفشذ يهل طضذ ل حذذكول ذذرعلمحداذ الضيذذولاوضذ بلجيذذهلم لمالمح اذ ذ لذلكاذذرل
مشوطرلذلاالمه لمحاوفكممعلمحفيلقر لق يلرلمحطمدلمح و يلمحمذدي .ل حذي ل واكرططذرل
مالطفجذذذر ملقذذذددملاذذذالمالشذذذرومعل محطصذذذ صلمحطمديذذذ لمحفذذذيل كوفلذذذرلمحاصذذذردول
مح و ي لضذ للمحداذ ال ف ذددلمحا طذملمحذ ليضفا ذهلمحذطصلطفيجذ لح ي ذ ل طريذهل
محفطي ول قدلوضبل ذالمحطمذردل ذوح مالاذالمحداذ الم لف ذددلمحا ذرطيل قذد هرل
االميجر يرعلمحطصولكارلج للاف و لمحموآالمحكوي ل قومآا.ل قدلظلوعلاطرهبل
امف ف لجذيلمحمذومءةلكاذطلبلمحافك اذيال اذطلبلمحافصذ ج لمحاا ذالجذيلمحفو يذلل
كللاطلرليفايلمحملقومءةلاضددةلالليكردليفم رهر.ل
مارلجذيلمح صذولمحضذدي لجمذدلطشذوعلاطذرهبلطمديذ ل مفجرهذرعلجكويذ ل قراذعل
د مو رعلفصدعلحئدبلذلقومءةل ف قرل فض يئل فم يارلذل مط معلاالحد لمالدبل
مقفادفلرلجيلمحفض يلل محفم ي ل محامروطذ .ل كذرالمالهفاذر ل رح دذ لمح و يذ لك يذومل
االضي لمطلرلمدمةلح ف صيلل االضي لمطلرلحد لش وي ل مد ي لف مجوعلحلرلاال
مصريصلمحش ول ا ف مارفهلارلح ليف مجولألي لحد لمموج.ل اذأل حذكلج ذ لفمذلل
ه المح د لاالاشركلل ح لف ولاالقي بلفف لل ماي لماليصرلل محف صذيللقذدل
اللفك ذ الطرفج ذ لقذذال ي ذ لمح د ذ لمح و ي ذ ل ذ مفلرل مذذدولاذذرلفك ذ الافوفي ذ لاذذال
مال ذذف ارلل محفطذذر لولجلذذيلم القيذذ بل اشذذركللقريذذدةلمحذذملمحشذذرقولم لمحذذمل
محاف ميل حي لمحملمح د .ل
كرالظل ولضوك لمحشذ ولمحضذدي لم لمحا رصذولجذيلطلريذ لمالو يطيذرعلاذال
هذ ملمحمذوالذل جذيلمح ذومللمرصذ لذلميذ مطرل ا حذدلظذرهوةلجديذدةلفايذمعلق ذللكذلل
لرلمالدمييلمحافايذم.ل كذرالاذالمح ي ذيلمالف طذمل
شيءل دفلرلمحش وي ل م
محضوكذ لمحطمديذ لمحفذيل مك ذعلف ذكلمحضوكذ لمحشذ وي ل قا ذعلق ذملفوصذي لر لذلم ل
طمالرلذل ودمفلذرلمحف يويذ لمال حذمل( م ذ فلرلمال ذر )ل ل دفلذرل قرا ذلرل
محفطيذذياولجمذذدلمفاذذحل ذذرحم وةل محفجو ذ لمطذذهلاللياكذذالمحضذذدي لقذذالمحش ذ ولد ال
محضدي لقالحدفذه.ل محذ يالقذرحج ملقاذريرلمحشذ ولمح و ذيلمحا رصذولطفذ ملمحيلذرل
االمذئللمح دذ ول وضذ ملقاذي لمح دذ ل ج هذرلم للمهفاذرال ول جذيلكذللف ذكل
محد مو ذذرعلكذذرالال ذذدلمالفأذذرولقاذذريرلجمييذ لم لم ر ذذي لففصذذلل رح دذ ل صذذفلرل
مدمةلمفصرللجائلقالك طلرلمدمةلف يوولااله المحماريرلقاي لمحداذ الجذيل
محش ذ ول اذذرليفوفذذبلق يلذذرلاذذالمط كر ذذرعل طفذذريبلفوفذذدلمحذذملاشذذك لماليصذذرلل
محف مي.ل م ملكرالمحش ولمحجديدليف ذ لجذيلا ظاذهل مرصذ لجذيلمو فلطار جذهل
رحدا الجمدل وضعلا وح لماليصرلل محف ميلجذيلاذ ءلجديذدولم لممذ لاف مذيل
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محشذذذ ولي ذذذرطيلاذذذالصذذذ لمحف صذذذيلل ذذذ مءلفاأ ذذذعلمحصذذذ لجذذذيلمحا ذذذف جل
مح د ولمحطض ل محفوكي يلم لفاأ علجيلمحا ف جلمال دمقيلمحميرحي.ل
كرطعلمحمصيدةلمحكئ يكي لمحفيلفو اعلم ملمحمصيدةلمحمديا لذلمحجره يذ ل
مال ئاي لذلجيلمح صولمحضدي لقدلف طعلحدذ لمحدالحذ لمحا رشذوةلمحاضذد دة.لماذرل
حدذ لشذ ومءلمحالذذرجول شذ ومءلضوكذ لمحشذ ولمحا رصذذوولجفايذذمعل ذذدالالفلرلضيذذول
محاضذذد دةلحشذذدةلمقفطريلذذرل ذذرحفوكيمل محفكأيذذنل مح ج ذ ءلمحذذملمحواذذمل مال ذ وةل
محف يذذولماليضذذرييلضيذذولمحا رشذذو.ل مأ فذذعلمحفجذذروبلمحش ذ وي لمحضديأ ذ لضميم ذ ل
ممذذوجلاذذالجا ذ لضمذذريللكأيذذوةل هذذيلمالاجا ق ذ لك يذذوةلاذذالمحطص ذ صلمحفذذيل
فطفاذذيلمحذذملمحاذذفالمحش ذ و لمحجديذذدل ص ذ علمحذذملاوض ذ لمحئدالح ذ لم لاذذرلياكذذال
ف ذذايفهل د ذ لمحففجيذذوولجل ذ المحطص ذ صل دفلذذرل فومكي لذذرل طيرفلذذرلمحاففجذذوةل
م ر لرلمحا ففملفاألمحاف مذيالجذيلمرطذ لمحط ذيراولجذئلطجذدلهذآالءلمحشذ ومءل
محجددلي طذ ال لذ ل ي فففذ المحذيل لجكذللهالذ لاطصذبلق ذملففويذ لاك فذرفل ل
محااد لجيلضرح لهيرجلجريو(.)8ل
حمذذدلمأذذوعلمالجكذذرول محطظويذذرعلمحضديأ ذ لجذذيلف جيذذهلمالقاذذرللمال دمقي ذ لكاذذرل
مأوعلجيلف جيهلكفر رعلمحطمذرد.ل حمذدلضظذيلمحطمذدلمالح ذطيل رهفاذر ل ماذحلجذيل
مح ذذذذط معلمالميذذذذوةلجذذذذيلمح ذذذذرح لمح و ذذذذيولم لظلذذذذوعلاجا قذذذذ لاذذذذالمحامذذذذ العل
مال و ضرعل محد مو رعلمحفيلفف له ملمحطمدول لفد ولجيلج كهلق ذملممذفئنل
ارل يطلرلجيلجل لمص حهل مدومكلمال ذ لمحفكويذ لمحفذيلقذر لق يلذرول لفجره لذرل
جيلمالقلول ففل لمحاومضللمحضاروي لمحفذيلطشذولجيلذرل ف ذ ولجذيلمئحلذر… م مل
كرالد ولمحطرقدل لمحمروئليشكللوكيمةلم ر ي لجيلجلذ لهذ ملمحطمذدولجذلالصذدجل
ه ملمحطمدلمالح طيلقطدلمح ذوبل ذيفودلجرط ذرنل ماذضرنلح ضذدي لقذالد ولمحمذروئ.ل
طرلمالطجدلماأ لامف ف لالفجرهرعلمحطمردلفف لمفجرهذرل لمكأذوول و اذرل
ف جلل لفامجل لفم ل يالمكأذولاذالمفجذراولجاذالمحطمذردلاذاليف ذ لمحشذك ي ل
ق ملطض لاذرلقوجذعلقطذدلمحشذك ييالمحذو ل مح طيذ ييالمحشذك يياول اذطل لاذال
يطفميلضفمليكردليا وبلقطدالمحاطلبولجفروةليمذ لل امذ العلمحشذك ييال ذ مونل
ياذذمجلمحشذذك ي ل رالجفارقي ذ .ل اذذطل لاذذالي ذذالمطذذهليمذذوالمحاذذطلبلمحجذذدحيل ل
مالجفارقيل رح طي ي لق ملضومولفك يطي لح ذيرالض حذداراول اذالهذآالءلمحطمذردل
اذذاليف طذذمل جلذ لطظذذولمحطمذذدلمحجديذذدل لمحشذذك ي لمحجديذذدةول يطفمذذيلاذذطلبلمضذذدل
مقئاهلكو الال روع…ل ق ملممذفئنلاذرل ذيالهذآالءلاذالضيذ لمحاذطلبل اذال
ضي لمحاارو ل لمحف يللجلطل لقوج ملشييرنلقالمحطمدلمالح طيل فف مل ال
مص حهل ظو نلطشوفهلاالمئللمحا يرعلمحف ذفي ل محضاذروي ول ضذر ح ملمال
يجد ملارليص هل ض مرعلمحفكولمح لطارلمئحهل ف ولاالمحطرضي لمحطظوي لجذيل
مالقلولجيلضيالمططرلطجدلمحكأوةلمحكرأوةلاالمح رضأيال محدمو يالااليمفذرعلق ذمل
محد مو رعلمح و ي لمحفيلف دلجيلاجا قلرلاضر العل مقدةل لفجروبلفضفرجلإحمل
كأيولاالمحصملل مالهفار ولجرصذ حلمحطمذدلمالح ذطيل ذيالميذديل لاجذرالنلحف يذلل
الرومعلشك ي لفضر للمالففككلمحطصلق ذملضيذولهذدجلد المالف ذونلمحدريذ ول
جئلمح طرصول معلدالح ول اللاجا قلرلقردولق ملماليفيدلمحذطصل ذو لاطظذ وول
ج دعلمش هل ذل(ا ا )ل لك يشيلرعل لو م .ل طضر للمالطشيولإحملم ذومل
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مالفجرهذذرعلمحفذذيلففصذذلل ذذد ولمحمذذروئلاذذدوكيالمططذذرلال ذذدلمالطمذذألجذذيلمحف ذذنل
حص لمحفم ي .ل
ل

االتجاه الشكلي :

مالمحطصلقطدلمحشك ييال طي لاد م لق مل مفلرلاللي احل فف يوليمألمروجل
قئقرفذذذهل طظراذذذهلمحذذذدمم يل ياكططذذذرلمالطجذذذدلماأ ذذذ لحلذذذ المحوآيذذذ لجذذذيلكفر ذذذرعل
ا وي لم لطراولاالاأل:ل(مالح طي ل محطمدلمالد يلجيلمحطظوي ل محاارو ذ ).ل
قدلقصوالق ذملمحفطذ المحطأويذ لاذالاأذللمالدبلمحشذ يل محو ميذ ل هذيلمحصذلل
رحف يللمحدو يلح اطرهبلمحشك ي لاالاألل ظرينل و بلمح طي ي .ل
االمح يالمهفا مل ل ملمالفجرالمحشك يلمح طيذ لكاذرللم ذ لديذبولجامدارفذهل
محطظوي ذ لفشذذيولإحذذملجا ذذهل ذذيالمحشذذك ييال مالجفاذذرقييالاذذاليرك ذ الإحذذمل
ذذيوول
ف ذ د و نل ض حذذداراولكاذذرليجاذذأل ذذيالاذذروك ل هيجذذلل شذذف مو ل
حكطذذهلجياذذرلي ذذد لم ذذيولمحم ذومءةلمحشذذك ي لاذذالجرطذذبول م ذذيولممفيذذروال ا قفذذهل
مالطفمرييلميارل حكطهليكردليلاللمح يرللجيلا ماألكأيوة.ل
أاذذذ لطمذذذردلشذذذك ي الهذذذ لمقذذذوبلإحذذذملمحشذذذك ي لمحجديذذذدةل لمحففكيكيذذذ ل هذذذ مل
مالفجرالالليمنلمصئنلقطدلضدلا يال للمطذهليا ذالجذيلمالوف ذر ل رألح ذطي لاذال
جرطبول يا الجيلجفحلمحطصلق ذملمضفاذرالعلضيذولافطرهيذ لفففجذولق ذمليديذهل
مح د ل ففشظمولجفص حلاجوةلففايلإحملاراللي ذونلاذالمحطجذ لمحافطذرأوةلجذيل
جارءلاللضد دلحه.ل
ياكططرلمالطمذولصذ وةلضيذولاف ذ وةلحلذ ملمالفجذرالجذيلكفر ذرعلمد طذي ولم ل
ي د لمطهلي د لاالضي لمطفلملمحشك ي الج ونل الامذ العلمحشذك ييالمحجذددل
اط لاوض لا كوةلجف طملا قفل لجيلففجيولمح د ل فشظيلدالالفلرول جفحلآجذرلل
محذذذطصول مشذذذومكلمحمذذذروئلج يذذذرنلجذذذيلف مذذذيلمحذذذطصل جذذذيلفف ذذذيواول ق ذذذ للف ذذذددل
محمومءمعلاالقومءلامف فيال لاالقروئل مضدلاومعلقديدة.ل ي د لمطهل جردلاارل
مضفد لجيل رض لمحطمدلمحفوط يلضذ للمحطمذدلمالح ذطيلاطذ لاوض ذ لا كذوةولم لمال
ام العلو الال روعلجيلكفر هل(دوجذ لمحصذفولح كفر ذ )لفجذدلصذدمهرلجذيلمقاذرلل
مد طي لمحطمديذ .ل يذدلمالمد طذي ليفذومصلجذيلف طذيلمآلومءل لمدقريلذرولضفذمل
مططرلمضيرطرنلطئضظلمطهليجاأل يالمحاف رقدمعل لمحافطرقاذرعلاأ اذرليجاذأل ذيال
ام العلقددلاالمحطمردلج طرلطمألجيلف ويفهلح مصيدةلق مللاممجلاذالكفر ذرعل
مالح طييالاالض حدارالإحمل روعل محمللمحطمردلمحجددلأذ لمحواذمييال مح ذويرحييال
اذذالاأذذللارالوايذذهل جذذرحيو ل مي ذذ مول ويف ذ اول هكذذ مل ذذدللمحمصذذيدةلمحاد مذذ ل
محاط ي لق ملطف ذلرولمحفذيلاللفف ذولمالل ويمذ ل مضذدةل اطظذرول مضذدل مفجذرال
مضذذد..ل اذذالهطذذرلي ذذروالمحشذذرقولمحجديذذدلحديذذهلمحأ ذذرعل ذذرحفض لول محاضذذد دل
رحئاضذذذذد دول محاشذذذذكللمحاد ذذذذللمح مضذذذذدلمحاطفلذذذذيول رحشذذذذكللمحاطفذذذذفحلمحكأيذذذذول
محئطلريي..ل
يفوأولمد طي ل رحففكيكييالد الماليفميدل اص حلجيوجلمالمحش و:ل(ي لل
محمرقدةول يضوولمح رق وليفجوهرل ياييلر).ل يفضد لقالمحشذ ول محطأذول يايذمل
لمحفم يدي ل يفضد لقالمحمصذيدةلمحك يذ ل
لامف ف لقالمال
يطلارلق مل
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محك طي ذ لمحوآير ي ذ لمالش ذومقي لمحضد ذذي ول يفضذذد لقذذالشذذل ةلمال ذذدمفول هيذذر ل
محاف مذذي.ل ي ذذد لمحطمذذدلقطذذدلمد طذذي لكفر ذ لم دمقي ذ لق ذذملطض ذ لاذذرلج ذذللو الال
روع.ل ه ليوجالمحدريي ل ي دلمحشذ ولح طذرنلاذال(مح ذضوليلذدنلإحذملماليذدوكل
ارلالليدوكهلمح مل).ل
محذ ليفذذر ألمد طذذي ليجذذدالمطفمرييذرنلجذذيلافل ارفذذهلمحطمديذ ل قذذدلفمذ دلهذ ال
مالطفمرييذ لإحذذملادرح ذ لمضيرطذرنول هذ ليضذذر للماليمطذذألمحمذذروئل وطذذهليط ذذللاذذال
ميدي ح جيرلمجفارقي لاضددةول حكطهلاللي لمالي ذد لشذك يرنليف ذلل ف اياذرعل
كأيوةل يجاألجيلج فهل يالمحاروك ي ل محفص نل وجالمح ظيف ل محدريي ولم ل
ي د له ملمحم ي لمح جيبلجيلف ويفهلح ضدمأ لجيلكفر ذهل(محشذ وي لمح و يذ )ول ل
جيلف ويفهلح ظيف لمحش ولجيل(ماذالمحشذ و)ل لجذيلف ويفذهلح ظيفذ لمح دذ لجذيل
( ير لمحش و).ل
هطركلاضر العلقر ل لرلق دمهلمحد مايلا ذفلديرل رح طي يذ لمحشذك ي لقراذ ل
رحطرقذذدلو الال ذذروعلمرصذ ولم لضذذر للماليمذ ل ف يذذللاطلجذذهلق ذذملمحش ذ ول
مح و يلمحضدي لاألمالو الال روعلكارليذ كولج طرأذرالكذ حولجذيلكفر ذهل(و الال
ذذروع)ولح ذ ليف ذذوللحد مو ذ لمحش ذ ولماللضذذيالكفذذبلقذذال مو ذذياول مطشذذدلل ي ذ ل
ضيرفذذهلفموي ذرنل رحكفر ذ لقذذالجط ذ المحطأذذولمحمصصذذي لال ذ ربلفذذدمللجذذيلصذذاي ل
قا ذذهلمحطمذذد ل لمحكفذذر يولماللمالمحد ذ مايل ذذللاطلجذذهلق ذذملمحش ذ ولمح و ذذيل
ق ذذذملشذذذ ولمحشذذذ ويالجذذذيل ذذذرك وةلمقارحذذذهلق ذذذمل جذذذهلمحفضديذذذد.لجفذذذيلكفر ذذذهل
(محم يي ل محفكفيوولاالمح طي ي لإحملمحفشويضي )لذلقومءةلطمدي لحطا جلمط رطيل
ا رصوذليمد لحهل والقددلاذالمالفجرهذرعلمحطمديذ لمالح ذطي ول يمفذرولاذطلبل
و الال روعلمحففكيكيلحمذومءةلطا جذهلمحشذ و .لأذ ليضذددل ذ بلممفيذروالحاذطلبل
روعلد الاطلبلديويدمول ي ذالمقجر ذهل كفذر يل ذروع:ل(حذ ةلمحذطص)ل (ضكريذ ل
قرشل)لضي لصروعلمحفشويضي لقئق لضبل يالمحمروئل محطصول صرولمحمذروئل
قرشذذمرنلح د ذ ليلذذي لجيلذذرل حلذذرول ي فذذ ل رحفذذدممللا لذذرلحيف ضذذدملا ذرنلجذذيل طذذرءل
يشفوكرالجيلفص وال فاأ ه.ل
طجذذذدلمحدذذذ مايليفيذذذدلااذذذرلمفرضفذذذهلمحد مو ذذذرعلمحطمديذذذ لح طيذذذ ييالمحشذذذك ييال
محمذذذذدمامل محجذذذذددولج مذذذذدلمهذذذذف ل ذذذذيرلليرك ذذذذ ال فذذذذدممللمحطصذذذذ صلقطذذذذدل
كوي فيفرول يا الجيلف طيلا قنل روعلاالمالمحو رح لضري لجيل مفلرل يف طمل
طظوي لمحمومءةلقطدلف د و ن.ل

ل
االتجاه الجدلي واالجتماعي :

قدلطضرل ذالمحطمذردلاطضذملآمذولحذهلجذ والجذيلمحطمذدلمحجذدحيلمالجفاذرقيل
رحفضديذذذدلجذذذيلمقاذذذرللح ذذذيرالض حذذذدارالف ايذذذ لمحطرقذذذدلمحاروك ذذذيل(جذذذ وجل
ح كذذذرفش)ل جذذذرءعلهذذذ المحاضذذذر العلحفمذذذوجل ذذذرحطصلاذذذالط ذذذرلل طيذذذ لمحذذذطصل
محاد مذذ ولد المالهفاذذر ل و ضذذرعلمحمذذروجلمالجفارقيذذ ل مح ير ذذي ل محطف ذذي ل
ق ذذملض ذذربلمحمذذي لمحجارحي ذ ل لقئقذذرعلمحذذطصل طيفذذهلمال ر ذذي .ل ي ذذد لمال
قذددمنلاذذالمحطمذردلفذذوأو ملفذرأ مونلك يذ مونل لذ ملمالفجذرالاذذالمح جلذ لمحطظويذ ول يذذدلمال
محاارو لح لف نلكأي مونلجيلف يلله ملمحاطلبل جدموة.ل
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اال يالمحذ يالم ذلا مل جلذدلجذيلهذ ملمحاجذرلل(ياطذملمح يذد)ل مرصذ لجذيل
كفر لذذرل(جذذيلا وج ذ لمحذذطص)وم لقذذداعلحذذهل ف ي ذ لطمدي ذ لفذذو ل ذذيالاارو ذذفلرل
محطمدي ل يالمالص للمحطظوي لحاطلجلر.ل م اضعولكاذرلج ذللض حذداراولمالالل
ف ذذروال ذذيالمحطظذذولإحذذملمحذذطصل طي ذ ل معلاط ذذللمذذرصول معلم ذذفمئللجذذيل
مطظافلرل جيلقئقرفلرل يالمحطظولإحمل يوةلكرف ذهل محذملمحظذو نلمالجفارقيذ ل
محفيل رقدعلق ملمطفرجه.لجليلفوجالمدحج لمالدبلاأ ارلفوجالقمللمح طيذ ل
م فمئحلرلقذالمالط ذرال محفذروييل فذوجالافلذ لمحفذمماالق ذملطضذ لاذرلج ذلل
ض حذذداراول فطفمذذدلمحشذذكئطي ل مرص ذ لشذذكئطي ل ذذو بولاأ اذذرلف ذذولقذذالقذذد ل
مقفطرقلرل رالد ي ول مرص لجيارليفصلل رحمذروئول ضيذ لفمفذوبلجذيلد ولمحمذروئل
االمحشكئطييالمحجدد.ل
قذذدلم ذذل لاضاذذدل طذذي ل جل ذ دلجذذيله ذ ملمحاجذذرلل مرص ذ لجذذيلم و ضفذذهل
(ظذذرهوةلمحشذ ولمحا رصذذولجذذيلمحادذذوب لذلامرو ذ ل طي يذ لفك يطيذ ).ل هذذيلفاأذذلل
ص وةلالشكرحي لمحمومءةلمحفيلاللفمنلقطدلضد دلمحافالكارليم لل ذللفوففذألاذال
دممللمحافالإحملمروجه.ل األمطهليوم ل ام العلمح طي ييال محففكيكييالاالاألل
روعلماللمطهليآكدلمهاي لمحمومءةلاال جل لمحطظولمالجفارقي .ل
قدلمهف لجر ولقصف ول ل ملمحاطلبلجيلد مو رفهل فوجارفهل قدلمأاولجلدال
د مو لقالطمدل هلض يال ارال(محاوميرلمحافجر وة)ل
حي لاالهاطرلمميذوملمال فمصذرءل مذدولمالشذروةلإحذملا قذنلمحطمذدلمالح ذطيل
االمحمروئل قا ي لمحطمدل محمومءة(.)9ل
ل

ـ مصطلحات ومفاهيم في نظرية القراءة والتلقي :

اذذ علالصذذذ ئذلمحمذذومءةل محف مذذذيلمحفذذرظلاشذذذفوك لجذذيلاطذذذرهبلمحد مو ذذذرعل
مالد يذذذ لمحضديأذذذ .ل قذذذدلف ذذذ ولميذذذومدلهذذذ المالحفذذذرظل(م ذذذارءل صذذذفرع)ل ف ذذذلل
فذذرويميلدقيذذلل ام ذ لل ذ بلكأوفلذذرل فذذدمم لرل صذ لمحفصذذلل يطلذذر..ل قذذدل
يك ذ ال(محف مذذي)ل (محم ذومءة)لحفظذذيالجذذديويال رح طري ذ لحك طلاذذرليآديذذرالمحدذذوال
محامص د.ل يدلمال ي لمحد مو رعلمالد ي لمحا رصذوةل موف ر لذرل ذرح لمالمذوجل
الل ذذيارلمحف ذذف ل ق ذ لمحذذطف لجاذذئلقذذالو ذلمحفجديذذدلمح ذذريدةلجذذيلافذذرهي ل
مالدبلقدلجواعلامريي لحفظي لجديذدةل م ذارءلا فكذوةلم ذفادلق ذ لاطلذرلاذال
ق لمالفصرللمحضديأ ل االافرهي لمحو ريللمالقئاي لمحفذيلفذو ل ذيالم ذومنل
لمح لفطمللجيهلمحو رح لأ لمحاف ميول ه ل
محو رح لمحويي ييال ه لمح ر ل مح
محلدنلاالقا ي لمحف مصللك لر.لل
حمدل جدعلجيلمحد مو رعلمالد ي لم ارءلاف ددةلح ا ي لفكردلفك ال مضدةلجيل
افل الذذرلمح ذذر لذلكيفيذ لجل ذ لمحم ذذربلمالد ذذي لذل م ملكذذراله ذ ملمحا اذ فلجذذيل
محو ريللمالقئاي لامططرلالطذهل لاوج يذ لا و جذ لمال ذردل ذ فرنولجذلالمحو ذرح ل
مالد يذذذ ل معلا مصذذذفرعلمرصذذذ ولجلذذذيل ذذذئلاوج يذذذ ل ماذذذض لم ل معلاوج يذذذ ل
ا يف ول بل ي لمالدب.لق مله ملمحطض ل ودعلجذيلمحطمذدلمالد ذيلمحضذدي ل
محفرظلقدةلفصنلقا ي لمحمومءةل محف مي.ل ح لف لمالمص ضعلاص ضرعلحلرل
ادح الفلرلمحا فادةلاالف ولمالطفرجلمالد ذيل ذللمصذ حلق ذ لاطلذرلمفجرهذرلم ل
طظويذذذذ لا ذذذذفم ..لاأذذذذللطظويذذذذ لمال ذذذذفم رلل طظويذذذذ لطمذذذذدلم ذذذذفجر لمحمذذذذروئ.ل
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مال فم رلل مال فجر لافل ارالحصذيمرال طظويذ لمحف مذي.ل اذالمحصذ بلجصذلل
مضدهارلقالمآلموول ه المضدجلمحاشكئعلمحفيل قألجيلرلمحطمدلمحجديدلمحا طذيل
ذذرحف ميل مال ذذفجر لجذذذل( رحط ذ لح ا طيذذيال ضوك ذ لمحطمذذدلمالحاذذرطيلجذذلالك ا ذ ل
(م فم رل)لم لقئيملرلف دلاففرذلمالهفارارعلمحطظوي لجيلمئلللمح مدل محطصنل
محاراييا.ل اللي جدلجرطذبلمد ذيلحذ لفف ذوللمحيذهلطظويذ لمال ذفم رلول رحفوكيذدل
جذذلاله ذ ملمحاذذطلبلقذذدلمأذذولق ذذملمحاطذذرهبلمحموي ذ لك ذ لمالجفاذذرفل فذذروييلمحفذذال
ك حك.لمالممديردلمال فمصرءمعلمح ا يذ ل محطظويذ لحذ ليضمذللمجارقذرنلافرهيايذرنول
مالارلف ف ماهلد مو رعلمال فم رللق مل جهلمحدق لاذرليذممللجذيلمح قذعلمحذومهال
ا اذذذ قرنلامف فذذذرنلجيذذذه.ل ح ذذذللمحصذذذ لمحاوكميذذذ لفكاذذذالجذذذيلفمويذذذولا طذذذمل
مالص ئذ).لمالافل ل(مال فم رل)لح ليكف بلدالحفهلمالد ي ل دقذ ل ذدل كذ حكل
افلذذذذ ل(مال ذذذذفجر )لجذذذذذ(اذذذذالمحا اذذذذئعلمحمرياذذذذ لمحفاييذذذذمل ذذذذيالمال ذذذذفم رلل
مال فجر لم لمحفوأيولضي لمالك يلارليلدنلمحملف ميملمح الول حذي ل ماذضرنل
إاكرالجص لارلفارالرن.ل هطركل ذالمالقفومضذرعلمحفذيلفذوجلمالمال ذفم رلليذوف ل
رحفروييولجيلضيالمالمال فجر لحلرلقئق ل رال جهلمحطف ي ل هيلقئيللضيول
امط ذ لفاراذلرن).ل قذذدلقاذذللمح ذذرح لمحشذذليول(هذذرطملو ذذوعليذذر )لق ذذملمحففويذذلل
ذذيالمحفذذوأيول محف مذذيلقذذال ويذذللفضديذذدلمحفذذوأيولقطص ذ مونلاشذذو رنل ذذرحطصلجيذذرل
يمذذفصلمحف مذذيل رحاو ذذللمحيذذهلقطص ذ مونلح فج ذذي لم لحفك ذ يالمحفمرحيذذد.لحكذذاله ذ مل
محففويللح ليأ علجمدل جلعلمحيهلمطفمردمعلشديدة.ل
حي عله المحاص ضرعلذل هيلا فضدأ لط ذ يرنلذلهذيل ضذدهرلمحفذيليشذك ل
ا ذذف ا هرلاذذالضا اذذلرلم لقذذد ل ا ذ ذلدالالفلذذرولجلطذذركلاص ذ ضرعلمكأذذول
و مرنل مكأولفدم النلكرطعلق ملمحدوج لطف لرلاالمحدا ال مجفمرولمحدق ولاألل
اص حل(محمومءة)لمح لفموالد مو فهل رحف ميلج لي ف ألطمردلم فجر لمحمذروئل
اطظو لمحاصذ ضرعل معلمحاذدح العلمحجديذدةلفضديذدلافلذ لاشذفوكلحذهول حذكل
ألال(محمومءة)لكارليوجلكأيولاالمحطمردلقا ي لا مدةل شريك ولهيلفشذ هلف ميذدل
مطفرجلم لم ذدمفلمحطصذ صلمالد يذ .ل ذللمالمافذدمدمعلهذ ملمحافلذ لجذيلمحضمذ لل
محا وجي ذ لمالمذذوجلج ذذللم ذذفجئءالجذذيلضري ذ لمحص ذ لجذذذ(حي ذذعلمحم ذومءةلقطذذدل
مح رضأيالمحا رصويالذل مطل لح مينلكأيوةلذل حكلمحف للمح ي لمحذ لطاذوول ذهل
مح صذذولق ذذملمح ذ وول حي ذذعلهذذيلمياذرنل ذذرحمومءةلمحفم يذ لمحفذذيلطكففذذيلجيلذذرل
قردةل ف ميلمحم ربلف ميرنل يرنلمقفمذردمنلاطذرلمالا طذملمحذطصلقذدلصذي لطلرييذرنل
ضذذددل حذ لي ذذللماللمح أ ذ ولق يذذهلكاذذرلهذ ولم لكاذذرلكذذرالجذذيل هذذالمحكرفذذب.لمال
محمومءةلقطده لمش هلارلفك ال مومءةلمحفئ ف لح ج د.لمطلذرلج ذللمذئلليمذوبل
محواملاالمحوامل يا لمح ئق لمحملمح ئق ول ذيولجذيلدو بلا ف يذ لجذدمنلاذال
محدالالعلطصردجلرلضيطرنل طف هالرلضيطرنلجطمف ملرلممفئقلرن).ل
ح لفضظلمحمومءةل ل ملمالهفار لمح م ذألحذ اللمحفذدممللمحذ ليصذ بلجذكلقذومال
يالمحف ف ل مالدبولق ملمحوض لاالمشفدرحلارلجيلضم للدالحي لامف فذ ل جذيل
اجرالعلادريوة.لج ليكالمحفئ ف لاط لمجئ ال مو ل ا مللقالمالدبل ذلل
مطل ذ لم ذذلا ملجذذيلصذذيرض لطظوي ذ لمالدبل هذذيلافروق ذ لضوي ذ لكاذذرلي ذذد لألال
ا ا فلمحف ذف لمح مذلل ا اذ فلمالدبلمح ر فذ ولضيذولمالمضذدهارلكذرالاذآأ مونل
جذذيلمالمذذول ه ذ ملدحيذذللجديذذدلق ذذملفصذذدفلمحذذو لمحمريذذلل ج ذ دلضم ذ للاط مح ذ ل
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اد م ل يالمالدبل مح لمحاجر وة..لجكأيولاالمالطفذرجلمالد ذيلكذرالفجويذديرنول
الاالمآلومءلمحف في ل ض ل د لمد ي .ل
اذذأله ذ ملمحفذذدممللافل ذ لمحم ذومءةلجذذيلا قذذألجديذذدلم ذذفأاوفهلمحد مو ذذرعل
مالد ي ذ لجذذيلمحدذذوبول جذذدعلجيذذهل ذذالمالفجرهذذرعلمألد ي ذ لاذذرحفلرل ويم ذرنل
حئط فذذذرلل محمذذذئصلاذذذالد ماذذذ لمحاطذذذرهبلمح ذذذر م ولا فاذذذدةلجذذذيل حذذذكلق ذذذمل
مضفارحي لمألدبل ق ملمالجفومارعلمحفيلياكالمالي ضيل لرلمحذطصلمألد ذيلااذرل
يف حلمح ويللمار لقومءمعلاف ددةلح طص.ل
ل فارو علاألافل لمحمومءةلآومءلمحطمردلجيلف اي لمحمومءل فصطيفل ول محمل
جرطذذبلمال صذذرنلمحفذذيل اذذ علح مذذومءةل محمذذروئول اذذ علافذذرهي لمال ذذفجر ل
محفذذوأيولاللحفذذدللق ذذملاذذرلكرطذذعلف طيذذهلجذذيلمح ذذر لل ذذللحفوم ذ لاطضذذملجديذذدمنل
ا فادمنلاالاجاللقا ي لمحفمر بل محض مولمحاففوال يالمحكرفذبل محمذروئلجذيل
دممذللمحذطص.لماذذرلمال ذفم رللجمذذدلكرطذعلحذذهلمحصذدموةل ذذيالاجاذ فلمحاصذ ضرعل
محفيل ا علح ف مي.لجلللأا لجولل يالهذ المحافذرهي ل حطمذللمحاصذ ضرع ..ل
ميذالفمذنلجاي لذرلاذالاصذ حلآمذولالذ ل هذ لمحف مذيلمحذ لي ذد لمطذهلق ذذمل
محا ف جلمحفرويميلجيلمالقللمكأولو مرنلاال ما .ل
ي د لاالمحال ل األضد دلارل يالمحافذرهي لم لمالط دذيلهذ المحضذد دلمال
كرطذذعله ذ المحافذذرهي لافومدج ذ ..ل ذذدءمنلجذذلالمح ذ لقذذداطرال ذذر مرنليآكذذدلص ذ ل
محفصذذلل ذذيالمالحفذذرظل محا ذذايرعلمحدمح ذ لق ذذملمحف مذذيولجذذرحاف ميلطففواذذهله ذ ل
محا فجيبلح طصل ه لمحا فم لل ه لمحفره ل محافم للميارنل هذ لمحاو ذللمحيذهل
هذذذ لمحامر ذذذبل هذذذ لمح ذذذراأل محمذذذروئ..لمحذذذملآمذذذولمح ذذذ لاذذذالمال ذذذارءل
لمح ي ل مقفاذدطرلق ذمل مكوفطذرل ق ذمل
مال صرنول ح لفا طرلجيله المح
اجاذذللاذذرلضص ذ طرالاذذال قذذيل رحاص ذ حل ظذذو نلمشذذفدرحهلياكططذذرلمحم ذ للمال
محاص ذ ضرعلمحويي ذ لمحا ذذفمدا لجذذيلمحد مو ذذرعلمالد ي ذ لمحضديأ ذ لهذذيلمو ذ ل
م ر ي ل ارلقدمهرلجل لإارلف ألحلرلم لاومدنل ه المحاص ضرعلهي:ل
1ذلمحف ميل2ذلمحمومءةل3ذلمال فم رلل4ذلمال فجر .ل
اذألائضظذ لمالمحاصذ ضرعلمحأئأذ لمالميذذوةلد المال للهذيلمحشذذري لجذذيل
محد مو ذذذذرعلمحضديأذذذذ لقطذذذذدل(آيذذذذوم)ل (يذذذذر )ل آمذذذذويا.ل طذذذذوجلمالمحاصذذذذ حل
مال ر يلمح لياكالماليك الجرا ذرنلحلذرلهذ لمحف مذي.لجفذيلكذللحفذظلاذالهذ ال
مالحفذرظلمحأئأذ لقئقذ لاللمطفصذر لحلذرل ذذرحف مي.ل مط ئقذرلاذالهذ ملمحفلذ ل طذذرءل
ق يهلياكالمحم للمالمحف مذيلهذ لمحطظويذ لمالد يذ لمحفذيلفاذ لمح طرصذولمحأئأذ ل
جيلو ر لق .ل
األمالمحم لللمح ر للقدلاطحل(محف مي)لافل ارنل اص ضرنل مهايذ لمصذ حل
ق ذذذملم ر ذذذلرل اطمحذذذ لمحمذذذ ةلمحالياطذذذ ولجذذذلالاصذذذ حل(محمذذذومءة)لي مذذذملهذذذ ل
محا ذذفمد ل مح ذذريدل كأذذوةلجذذيلد مو ذذرعلمحطمذذدلمحضذذدي .ل و اذذرليافذذدلمالاذذولمحذذمل
ذذط معلقرداذذ ولجاذذرلممللح ذذودلمحمصصذذيلمحصذذدموةلجذذيلمحدذذوبلق ذذملمالطذذ مفل
مالد ي ذ لمالمذذوجول محم ذومءةلاوف ذ ل ي ذ لمح ذذودل(مح ذ مو ل محاذذو لحذذه).لماذذرل
محش ولجمدلظللجيلاوكملأرط لمالح ليلاللك يرنلجيل الد مو ذرعلمال ذفجر ل
محف ميلمحالا .ل ق مله ملمحطض لقدلاص حلمحمومءةلمحالياط لمحويي .ل هذ ل
ي ذفادل جذ دالاذذالفذذروييلمحطصذ صلمالد يذ ولجم ذ دلمالأذذرولمالد يذ لقذذري لق ذذمل
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ف ذذددلمحم ذومءمعل فط ذ فلمحم ذومءلجذذيلمح صذذولمح مضذذدلم لق ذذولفجذذددلمح صذذول أ ذذرعل
مالأذذذرولمالد يذذذ ل فوأيوهذذذرلجذذذيلمحاف مذذذياولجوصذذذ حلمحمذذذروئلاففرضذذذرنلح ضذذذ لجذذذيل
اصطفرعلمالدبل(جرالأرولمالد يذ لمحفذيلف ذفاول فم ذدلمطاذرلف ذفاول فم ذدلالطلذرل
فظللقردوةلق ملفضويكلمح مكال ق ملمضدم لودلج لل ق ملمقفومذلمحفو يل.لمال
م دلمالأرولمالد ي لالليوفيلرلاذالمال ذ ربلمحفذيلم جذدفلرلم لاذالمح ماذللمحفذيل
مأوعلجيلطشوفلرل(…).ل مطارليوفيلرلمحم دل فضظذمل ذهلألطلذرلفظذللجرق ذ لجذيل
محمروئلاضوكذ لحذه.ل اذالهطذرلمقفمذدلكأيذولاذالمح ذرضأيالمحا رصذويالمالمالأذرول
مالد ي لاللفكفبلمط ئقرنلاالم ارفلمجفارقي لض ذبل اللفذوأ مونل ماذللفرويميذ ل
اللفكفبلميارنلض بلمصريصلم دمقي ل مشكرللم ذ ي لجمذ ول ذللهذيلفكفذبل
ق مل جهلمحمص صلحمروئل حجال وليفجهل لرلمصضر لرلمحيه).ل
ق ذذملهذ ملمحطضذ لياكذذالف اذ ل ذذال مج ذذرعلمحمذومءلفجذذرالمحذذطصلمالد ذذيول
جذذرحمومءةلحي ذذعلج ذئنلقردي ذرنلم لما ذ مونلقذذر مونلمطاذذرلهذذيلاشذذروك ل ففرقذذلل ذذللهذذيل
ذدونلاذذالمحفضديذذدلمحذذملمحا ماذذيأل
ماذذرج لكاذذرليمذ لل( حذذي ل مو )لجلذذيل(فاذذينلقذ لم
محفيلي والرلمحطصلجيلم لقرا ).له المالارج لهيلارلياكذالمالط ذايهل
رحاف لمحفيليش ول لرلمحمروئلجيلمأطرءلمحمومءة.ل
حمدلفم علمالدمبلمال و ي لقالاص حل"محجال و"لألطهلاصذ حلمو ذ يل
موفذذ ل رحا ذذوذل جالذذ ولمحطظذذروة.ل حاف مذذيلمحا ذذوذلمص صذذي ل مفيذذ لجذذيل
اجاللقا ي لمحف ميولجلطركلافرهي لحصذيم ل رحا ذوذلاللفف ذدمالمحذمل ذ مالاذال
محفط ذ الاأذذللك ا ذ لضفذذللم لقذذوالجرحضفذذللي طذذيلمحاشذذروك ل مح مذذرءل محف مصذذلل
محاف ردللجيلضياليوف لحفظلقوال رحايدمالمحفجرو لاارلقدلي ضيل ذوالهطذركل
اذذالي يذذألمحفوجذ ل هذ لمحا ذذدق ال هطذذركلاذذاليشذذفويلرل هذ لمحجالذ وول ذ حكل
يص حلمحا وذلاردةلحئ فلئك.لاالهطرلي حلمحا وذلمالضففرحيلق ملاشذروك ل
محجال ذ ولمح ف ي ذ .ل قذذدلقاذذللاطظذذو لمحفذذالمحا ذذوضيلق ذذملمضذذدم لط ذ فلاذذال
محففرقللاذألمحجالذ ولشذوطل لجذيل حذكلشذوالطمذردلمالدب.ل اذالضذدي لمو ذ ل
قذذالمحطمذذدلمحف ذ قيليم ذ لل(ه ذ لمحطمذذدلمحمذذري لق ذذملاجذذودلمح ذ للمح ذ ي ل كذذرال
يارو هلمحجال ول محاضفوج الا رنلجيلمحا رويذرعل ذيالمحشذ ومءلمحجذ محياول جذيل
محضفئعلمحا وضي لجذيلمالقيذردلمحويي ذ ولم لكذرالجالذ ولمحطظذروةلضكراذرنلق ذمل
محا وضيرعلمحفيلفمد لمارال ).ل جيلكئ لمو ذ لمشذروةل ماذض لمحذملمحففرقذلل
يالم ومنلقا ي لمحفمر بل مالمقفصذولق ذملمحا ذوذول هذيلمشذروةلالاذ لحذ ل
ق وطعل اجاللاذرليذد ولمالالجذيلمحطمذدلمحدو ذيلمحضذدي ل جذيلجرطذبلالذ لاطذهل
ه لطظوي لمحمومءةل م فجر لمحمروئ.ل
مالمحمروئلمح لياينلمحملمحطصلم ومعل ضد رنل وآجل األكللارلمضذي ل
هلاالقطري ل مهفار لظللاص ضرنلق مرنلقطدلمحطمردلمحاضذدأيا.ل محصذفرعلمحفذيل
اذ لرلمحطمذردلحاصذ حلمحمذومءةلحي ذعلأر فذ ل هذيلمالالا اذألممف ذرولشذذديدل
دلمال جهلمحيلرلطمدلا ا قيلضردل ال يارلمطفمردل( يرولاشذرو )ل هذ ل مضذدل
االمقئ لطظوي ل"مالطفرجلمالد ذي"لم لوجذالمحفصذلل ذيالمحمذومءةل محكفر ذ لضفذمل
ح لكرال حكلاال ربلمحامفايرعلمحاطلجي .ل
ل
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حم ذدلمقفطذذملمحطمذذردلمح ذذوبلمحمذذدمامول رحاص ذ حلمالد ذذيلجذذيلاجاذذللمهفاذذر ل
محفكولمح و يلمحمذدي ل فصذطينلمح ذ ل قذدل اذألمحمذ مومايلكفر ذرنلحاصذ ضرعل
مح ل ذدل ال جذدلمحكفذبلفم ذ لاطلذر.ل ذدلمحمذ مومايل مذو الظذللمالشذف رال
محفذذذدمملل ذذذيالمالصذذذ ئضرعلهذذذدنلمحفلذذذرط ل هذذذ لياذذذأل(كشذذذرنلمصذذذ ئذل
محفط ا).ل
ارلمفمل هلكللاالمحمذ مومايل محفلذرط لا ذفادلاذال ذيرقهلمحفذرويميولم ل
مح طريذ ل رألصذ ئذل فضديذذدال دقذ لشذذدللشذذرضللحا ظذ لمحطمذذردلمح ذذوبل ال ذذيارل
محجرضظل قدماذ ل ق ذدمحمرهولمحجوجذرطيل ضذرم لمحمو ذرجطيل ضيذوه .ل م ملف قفطذرل
قطذذدلف ويذذنلمحش ذ ولقطذذدله ذآالءلمحطمذذردلط ا ذ ل ا ذ ذلاأ ذلله ذ المح طري ذ ول ذذلل
ط ا لميارنلمهفارارنل فكوةلمحجارللطف لرلمحفذيلف ذدلمال ذر لمحذ لف طذملق يذهل
طظوي لمحف ميل للطظوي لمالدبل شكللقر .ل
مالمحافف ألحئحفرظلمحا ف ا لح ف مذيلجذيلطظويذ لمحطمذدلمح و ذيليجذدلم ذارءل
صذذفرعلكأيذذوةول هذذيلاللفمذذللقذذددمنلقذذالف ذذكلمحفذذيل جذذدطرهرلجذذيلمحطمذذدلمحدو ذذيل
محا رصول ماولاألائضظ لالا ليط ديلمح طري ل لذرل هذيلمالمحطرقذدلمح و ذيل
كأي مونلارلي فمد لصيد لمحم ربلمحا رشوول كوالمحامر بلماراذهل جلذرنلح جذه.ل
ي د لمالمحطرقدلمح و يلمومدلاال حكلمالي طيلصيد لاالصي لمحضذ مولمحا رشذول
األمحاف ميلاالمئللمجفومالضا والمحدمي لاكرطرنل مارطلرن.ل يف ل حكلضرح رنلمارل
قال ويلل(كرنلمحم رب)لم لج للمالاولم لف جيذهلمحكذئ لا رشذوةلمحيذه.ليمذ لل
ئن:ل(جلطذذكلف ذ لق ذذملكذذللضذذرللماله ذ ملمحاذذوبلاذذال
ق ذذدمحمرهولمحجوجذذرطيلاذذأ ل
محا رطيلكرحج هولجيلمحصدنلاللي وملحكلماللمالفشمهلقطه.)..ل
مارلف جيهلمحم ذربلمحذملمحدريذبلجمذدلكذرالم ذ رلاف ذرنلمياذلرن .اذالمالحفذرظل
محشري ل(محطف )ولجل ليفكوولكأي مونلقطدلطمردلمحموالمح مو أل دا..ل ال يارلجيل
اآحفرعلمحفر مو يل م ال يطرل محوارطيل قطدلكللاالق ذدمحمرهولمحجوجذرطيل ضذرم ل
محمو رجطيل مح ج ار يل ضيوه .ل
محفرظلاأللمحطف لمحطف لمالطف ولمحفيلففودلجيلكفر رعلمحطمذردل معلصذ ل
ماض ل رحف ميولم لمط للمحطمردلاالق ذ لمحذطف لمحمذدي لجذيلامر ذ لمحاف مذيل
ذذرا رنلم لقرويذرنل فذذظل(محذذطف ).ل ي ذ ضيلهذ ملمح فذذظل ذذدالالعلكأيذذوةلو اذذرلكرطذذعل
ذذ رنلجذذيلمالحضذذرذلق يذذهلجذذيلاصذذطفرفل ولم لمالمحذذطف لفشذذيولمحذذملمالط ذذرال
اشذذرقوالمحدمم يذ ل مقارقذذهولجكذذوالمحم ذذربلمالد ذذيلا جذذهلمحذذملجذ هوالاللمحذذمل
مح حلم لمحظذرهو..ل حكذالمح فذظلمحذ لحذهلمحذ ي فل مالطفشذرولقطذدلمحجايذألهذ ل
"مح ذراأ"ل ذذدءمنلاذذالمحكفر ذذرعلمحطمديذ لجذذيلمحمذذوالمحأذذرطيلمحذذملمحمذذو المحافذذوموة.ل
محملجرطبلمح راأليمنلمحمروئلمص ئضرنلجيلكفر ذرعلمحطمذردلمح ذوبلجاذئنلقذال
م ارءلممول صفرعل ا علح اف مي.ل و دهرلكذرال دوجذ لمقذللاذال ذر مرفلرل
األل(محاف ظ)ول(محا ف و)ول(محافافأ) ..ارلمالمحم ربلمالد يلق ذروةلقذالفذوأول
فوأيولجلالهطركلف اي لجديدةلياكالمالف للق ذملمحاف مذيل هذيل(محافذوأو)ول
كارلج لل المحطمردل اطل لمح ج ار ذيلجذيلاطمقذهلمح ذديألم ليمذ ل:ل(ام حذ ل
ماليطف للادلام ح لماليف لولجل لمحليي لمحضرصذ لح افذوأولقذالضيذوال ذ بل
محفوأيولم لكرحليي لمحضرص لح اطم ألارلدم لاطم ذلرن)ل(محاطذمفلمح ذديأ).ل ياكذال
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مالطم للمالمص ئذلمحف ميلكرالم ارنلجرا رنلحديوالاالمالص ئضرعلجيلمحطمدل
مح و يلمحمدي .لل
حمذذدلفاذذرو علاذذألافل ذ لمحم ذومءةلآومءلمحطمذذردلجذذيلف ذذاي لمح ج ذ المحاف ذذددةل
ح ا ي لقذومءةلمحذطص.ل حكذالاذالهذ لمحمذروئلمحذ لطفضذد لقطذه ..ل هذ لمحمذروئل
محف يولم له لمحمروئلمحافف لولم لمحمروئلمحا ولم لمحمروئلمحاأرحيولم لمحمروئل
محطا جيولم لمحمروئلمحوام ..لم لمصطرنلمموجلح مومء (.)11ل
ل
حمدلفضدأعلطظوي لمحف مذيلمحضديأذ لقذالمصذطرنلمحمذومءولجرالديذبلضيذ لي ذ ل
(و رحفه)لجيلمالدبليمر بلمصطرجرلامف ف لاالمحاف ميا.ل ياكالمالطايذملجذيل
مح و ضذذذرعلمحا رصذذذوةل ذذذيالقذذذدةلافذذذرهي لم لقذذذدةلمطذذذ مفلاذذذالمحمذذذومءل ض ذذذبل
محفص ومعلمحامف ف لح مروئلم ل ض بلمحد ولمح ليم ل هلجيلفف يللمحطصلم ل
ض ذذبلقئقفذذهل ذذهل ض ذذبلمحاوكذذملمح ذ ليضف ذذهلاطذذهل اذذالم فيفذذه.لجلطذذركل
محمروئلمحاض ذ :ل هذ لمحذ ليفافذأل ر ذفمئحهلمحمذرصل ي جذدلاطفصذئلقذال
محذذطصل يم ذ ل فضميمذذهل(قط ذ ة)ل ليطم ذذهلقا يذذرلاذذالضرح ذ لمحكا ذ المحذذملضرح ذ ل
محطشذذر ولم لاذذالمح ج ذ دل ذذرحم ةلمحذذملمح ج ذ دل رحف ذذلولجل ذ لالليماذذألح شذذو ل
طف لرلمحفيلماألحلذرلمحكرفذبل هذ لضيذولا ذم ل ف طذيلمحوآيذ لم لمالضكذر لمحفذيل
لا م ليط ديلمحف راللا لذرل
ف طرهرلمالديب.ل اللياأللمحطصل رحط لمحيهل
جيلكللقومءةل رح ويم لطف لر.ل( ه ملمحمروئله لمح ليجيبلقالم ي لمحذطصل
ه ليضر والاالمئللفضديدلمالجللمحكريال محااكالم لمحمري ل محا ذفجدل ذ حكل
ي ل لك معلا وجي لجيلجدحي لمالطفرجلمحارايل مال دمفلمحضراو.)..ل
هطذذركلمحمذذروئلمحاشذذروكلم لمحمذذروئلمحاف ذذر المح ذ لي وضذذهل(ما وف ذ لميك ذ )ل
مط ئقرلاالفص ولد والمحضر لجذيلفطشذي لمحذطصل ج ذولجومضرفذهل م ذفمئصل
ام الفهل م ذفأارولاذرلج ذللمحكرفذبلمحذ لهيذوالح اصذيولمحفذو ي يل وقذدمدلآحيرفذهل
ح لله ملمحمروئلمحطا جل(مح لي وللقطهلمحكرفبلم ال)له لاجودل وي ليف وفل
لرلمحكرفبلالقضر لم فومفيجيفهلمحطصي لمحمرص ولح حكليف قألاطهلمحكأيول و اذرل
يضا هلج للارلي يلل هذ لاذرليفلذ لاذالقذ لل(ميكذ )لطف ذه:ل(مطذرل ضرجذ لمحذمل
قذذذذروئليكذذذذ القذذذذدلاذذذذول رحفجذذذذروبلطف ذذذذلرلمحفذذذذيلاذذذذووعل لذذذذرلجذذذذيلمحمذذذذومءةلم ل
فموي ر.)11().ل
حمدلم احلآيومل ه لياألافل اهلقذال(محمذروئلمحاذاطي)لمحفو قذرعلمحفذيل
يط لق يلرلمص ئضهلقالمالص ئضرعلمحاجر وةلمالموجل هي:ل
1ذذذذلمحمذذذروئلمحاأذذذرحي:ل هذذذ ل طذذذرءلمذذذرحصول يط ذذذ لق ذذذملم ذذذفضرح لا طيذذذ ل
حئفصذذرلل ضي ذ لياف ذذكلدحيذذللمحاآحذذنلطف ذذه.ل لجا ذئنلقذذالمطذذهليفذذكلمحشذذفومعل
محافضكا ذ لجذذيلطظذذر لمحذذطصولجلطذذهليك ذ الا ذرنلاطذذهلماليفصذذحلقذذالمحط ميذذرل
ميارنول ق يهلك حكلماليك القردولق ذملم ذفطفردلا طذملمحفميذل.ل اذالهطذرلجذلال
محمذذروئلمحاأذذرحيلمئجذرنلحئصذذطرنلمالمذذوجلاذذالمحمذومءلهذ لفميذذللليففمذذدلمحذذملكذذلل
اوفكمل مق يول جيله مل رح معليكاالجد ما.ل صفهلفميئلجلطهلياذ لمحأدذومعل
محفذذيلفطفذذفحلمذذئللفض يذذللمح اذذلل محف مذذيلمالد يذذيا.ل ي ذذف يأل فاذذللاممجذذهل
محفمي يلماليط بلمحيهلاارايالافديوةل ض بلط فلمحاشكللمحا بلض ه.ل
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2ذلمحمذروئلمحا رصذو:ليف ذللمالاذول فذروييلمحف مذيول كيفيذ لم ذف ارللمحذطصل
مالد يلاال ونلجال ولاضدد.لمالمالضكر لمحصردوةلقالمالأرولمالد ي لف كذ ل
ذذال جلذذرعلمحطظذذول ذذالمحا ذ م لمح ذذريوةل ذذيالمحجال ذ ولمحا رصذذول اذذرل
يج للمحدحيللمحأمرجيلمحاوف ل هله المالضكر ليارو لفوا هلدممللمالدبول ه مل
صضيحلميارنلضي لي ادلفروييلمحف ميلمحملشلردمعلمحمومءلمحذ يالي مذ الق ذول
اومضذذللامف فذ لاذذالمحذذماالمضكراذرنلق ذذملمأذذولاضذذددول جذذيلهذ المحضرحذ ليكشذذنل
فروييلمحف ميلقالمحا م لمحفيلف جهله المالضكر لاارليشذكللطم ذ لمالط ذئلل
حفروييلمح لل محشو لمالجفارقي لحجال ولمحمومء.ل
3ذذذلمحمذذروئلمحجذذراألم لمحطا ذ جي:ل ه ذ لافل ذ ل وضذذهل(ايشذذيللويفذذرفيو)ول
يشذذيول ذذهلمحذذملمالهذذ ملمحمذذروئلي ذذيالاجا قذذ لام ذذويالففكذذ الجذذيلمحطمذذر ل
محض ر لح طصولضيذ لي طذ ال ذود دلمج ذرحل ل جذ دل مقذألم ذ يولمطذهليشذ هل
محاماالجل ليكشنلقالدوج لق يرلاالمحفكذرأنلجذيلا ذللفوايذملم لصذطأل
دحيذللح ذطصولمطذهلافصذ ولكفجاذألح مذومء.ل ضذيالفظلذولافروقذرعلدممذللمحذذطصل
جلالمحمروئلمحجذراألياذأليذدالق يلذرل يطلذيلذل لذ ملذلمحصذ رعلمحفذيلفصذ د ل
ي لمحفيلفدو لمالطميرضرعلقالاذر لمح دذ .ل يكذ الق ذملهذ المال
لرلمال
ف ذذذوذلجواذذذيرعلمحاذذذ م لمحمذذذروجلطصذذذي لح دذذذ لاذذذالمجذذذللمحذذذفاكالاذذذالمقذذذدمدل
محمرصي لمحش وي لح طصذ صل ض ذبل جذ دل ي ذ لمطميرضلذرلقذالمحاذر لم ل
يلاللياكذالفاييذمالمالل
محمرقدة.لمالارلي فدل هليكاالجيلك المالمح مقألمال
معل مقي ول محمذروئل ضذدالي ذف يألصذيرض لمحافروقذ لمحمذروجلطصذي .ل محالذ ل
هذ لمالمحم ذذربلمحاوكذذملق ذذملمحاوجذذألاللي ذذف يأل طذذرءلمح مقذذألمال ذ يولااذذرل
يمايل او وةلفدمللمحمروئ.ل
4ذلمحمروئلمحام و:ل ه لافلذ ل وضذهلمحطرقذدلمالاويكذيل" ذفرط يلجذش"ل هذ ل
يط لق ملاجا ق لشو :ل
لذلمالي ف يألمحفضد ل ئق لمح د لمحفيلكفبل لرلمحطص.ل
ب لذلماليفذ جولق ذذملمحا وجذ لمحدالحيذ لمحفذذيلفج ذذللا ذذفا رنلاذذرلف صذذللمحذذمل
محطابلقذرد مونلق ذملطم ذهلمحذملمحفلذ ول هذ لي جذبلا وجذ لح اجذرايألمحمرا ذي ول
مضفارالعلم ارفلمح لجرعلمحفوقي ل مح لجرعلمحالطي ل مشيرءلمموج.ل
جذلذلكفرءةلمد ي ولمالمحمروئلمح لمدو لمج فهله لقروئلام ذوولمطذهلحذي ل
فجويذذدمنل اللقروي ذرنلضميمي ذرنول حكذذالكذذريالهجذذيا.ل يذذوجل يذذمولمال" ذذفرط يلجذذيش"ل
ي ولافل اهلقالمحمروئلمحام ولا فطدمنلمحملمحطض لمحف حيد لح فض يئعول حكل
مالمح طي لمح ضي لفطذفبلحذدجلمحمذروئلضذدأرنليط دذيلمالي ذرشلجيذهلمحذملمحطلريذ ل
ق للمالفصلل ذهلمحذملمح طيذ لمح ايمذ .ل يذوجلآيذمولمالمحذطصليف ذوال(ح ففميذول
حاجودلمالضرح لمحملطض لمحذطص)ول حذكلمالطظويفذهلفضذر للمالف ذوهالق ذملقذد ل
كفرءةلمحفض يللمح رطيلح طصولمح ليمفمحهل ر فاومولمحمل طظا لح ذرطي ولهذيل
ص وةلحطظر لقم يلمق مول ح حكلجلالمحد ولمح ليآديهلمحمذروئلمحام ذوولمذئلل
م ف ومالكفرءفذهلح صذ للمحذملمحطذ مةلمح ذرطي ولهذ لد وليمفذملل"محفلذ "لمحذمل
(قا ي لفض يئعلمح طي لمح ضي لك دةلأر ف ولمحملمح طي لمح ايم ).ل
5ذلمحمروئلمحا فلدن:له لافميللمحمروئول لجكوةلمحمذروئلكاذرلهذيلاشذك ل
جذذيلففكيذذولمحاآحذذن.لم لمحص ذ وةلمحفذذيليك طلذذرلمحاآحذذنلاذذالمحمذذروئولم لفظلذذول
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رشكرللامف ف لجيلدممذللمحذطص.ل هذيلمحفذيلفضذددلطذ فلمحمذروئولج ر ذف رقفلرل
مقذذذردةلف حيذذذدلمحمذذذروئلمحاأذذذرحيول ياكطلذذذرلمالفوف ذذذ لجذذذيلاذذذ م ل قذذذي لمحمذذذروئل
محا رصذذذوولجذذذيلمحا مقذذذنل محط ميذذذرلمحفو يذذذ ل مال ذذذف دمدمعلمحاف ذذذ لاذذذالمجذذذلل
محف مي.ل ه ملمحافل لي يالمالأا لقئق ل يالشكللفمدي لمحطصل محمروئلمح ل
هذ لا جذهلمحيذه.ل قذدلمطفمذدلآيذذوملهذ ملمحافلذ ولقطذدارل جذدلمالصذ وةلمحمذذروئل
فكشذنلقذال ذالمحا يذذرعلمحفرويميذ لمحفذيلكرطذعلضراذذوةلجذيل هذالمحاآحذذنل
ه لياألطصهل يف رءل:لكينلي ف يألقروئلا ف دلفرويميرنلد ارنلقذالمحذطصل
ماليفلاذذهلجذذيلضذذيالماله ذ ملمحذذطصلح ذ ليف جذذهلمحيذذه ..ل جذذدلآيذذمولك ذ حكلمال
محمروئلمحا فلدنلحي ل جل مضذدلاذالآجذرللمحذطصول ق ذملمح كذ لاذال حذكل
جذذلالد ولمحمذذروئليذذطج لقذذالفذذدممللمالجذذرللك لذذر.ل ذ حكلجذذلاله ذ ملمحمذذروئله ذ ل
مقردةل طرءلافل ايذ لفاأذللمال ذف دمدمعلم لمحمذدومعلمحفرويميذ لح جالذ ولمحذ ل
ه لاواملمحاآحن.ل
6ذلمحمروئلمحااطي:لمالمحافذرهي لمح ذرحف لمحذ كوولكرطذعل مق ذ لفضذعلهياطذ ل
ف جلرعلطظوي لامف ف ل حذ حكلجمذدل جذدلآيذوملمطلذرلف ذولقذال ظذرينلجمييذ .ل
هذذيلضيذذولقذذردوةلق ذذمل صذذنلمح ئق ذ ل ذذيالمحاف مذذيل مح اذذللمالد ذذيولجرحمذذروئل
محجذذراأل(يص ذ حلحفضديذذدلمح مقذذألمال ذ يلق ذذمل جذذللكأرج ذ لمحذذطص).ل محمذذروئل
محام ذذول(افل ذ لفو ذ وليلذذدنل ذذر لمالطف ذذرالمح ذ مفيلحذذود دلمالج ذذرللمحفذذيل
ي حدهرلمحطصلمحملفض يالمالم روول اطذهلمحذملفض ذيالامذدوةلمحمذروئ).ل محمذروئل
محا ذذفلدنلهذذ لمقذذردةل طذذرءلح فكذذوةلمحفذذيلك طلذذرلمحاآحذذنلقذذالمحمذذروئلاذذاال
اضددمفهلمحفرويمي .ل محمروئلمحاأرحيله لاوبلاالمحفميلوليافذرمل مذدوةلقرحيذ ل
فج هلياف كلدحيذللمحاآحذنلطف ذه.ل يضصذولمحمذروئلمحا رصذولقا ذهلجذيلكيفيذ ل
ف مذذيلقاذذللاذذرلاذذال ذذونلجال ذ ولاضذذدد.ل ذ بل ق ذ فلمحافذذرهي لجذذيلدميذذوةل
مح ظذذرينلمحجمييذذ ولجمذذدل ذذوذلآيذذوملافل اذذرنليفطر ذذبلاذذألف جلذذرعلطظويفذذهول
لمقفمدلمالمي ل(طظوي لفمفصل رحطص صلمالد ي لف ذد لكوطلذرلضيذولقذردوةلمح فذ ل
ق ملمحفم يلقالمحمروئ.لماله ملمالميوليظلولاأللطظر لاوج ذيلح ذطص)ولمطذهل
محمروئلمحااطي.ل ه ليمف نلقالمصطرنلمحمومءلمح يالاول كوه لجيلمطهلحذي ل
حهل( ل ج دلضميميولجل ليج ذدلاجاذ فلمحف جيلذرعلمحدمم يذ لحذطصلمحفميذلول
حكذذيليفذذيحلحل ذ ملمالميذذولماليف مذذم.ل ف ذذرنلح ذ حكولجذذلالمحمذذروئلمحاذذاطيلحذذي ل
ا و ج ذرنلجذذيلج ذ هولممف ذذرو لاذذرول ذذلله ذ لا ذذجللجذذيلمحذذطصل مفذذه.لالليص ذ حل
محطصلضميم لماللم ملقوئلجيلشو لم فضدمأي لق يهلماليمذدالرل طف ذه.ل اذال
هطرلج للمقردةل طرءلمحا طملاال ونلمالمويا).ل يضذددلآيذمولافل اذهلفضديذدمنل
آمذذول ذذوال(جكذذوةلمحمذذروئلمحاذذاطيلفضيذذللمحذذمل طي ذ لقويطذ ل ذذرحاف ميولمطلذذرلشذذكلل
يضفرجلمحملمحفج ذيدلضفذملحذ لمالمحذطصل ذر لفميذللمحمذروئلاللي ذد لالفاذرنل
رحاو ذذللمحيذذهولم لضفذذملإ مل ذذلل ذذفومفيجيرعلفلذذدنلإحذذملم ذذردلكذذللجال ذ ول
اضفال.لمالمحمذروئلمحاذاطيلهذ لفصذ ولياذألمحمذروئلجذيلا مجلذ لمحذطصلجذيل
ئن).ل
صي لا قألطصيليص حلمحفل ل رح ئق لا هلج ل
مالافلذذذ ل"محمذذذروئلمحاذذذاطي"لقطذذذدلآيذذذموليشذذذ هلافلذذذ ل"مح دذذذ "لقطذذذدلد ل
يوول ح حكلجلالمحميا لمح رحد لحل ملمحافل لفكاالجيل طهلم قنلمحفدمئعل
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محا ذذذفاوةلجذذذيلافلذذذ لمحمذذذروئول طذذذملطف ذذذهلق ذذذمل اذذذ ي لمرصذذذ ولففاذذذاال
قيافيا:ل
قياذ لاوج يذ ول قياذ لطصذذي ول مالهذذرفيالمحميافذيالهاذذرلاذرليايذممالافلذ ل
آيمولاالمحافرهي لمحفيل معلمالشروةلمحيلر.ل
مالف ذذذكلمح ظذذذرينلمحجمييذذذ لمحفذذذيلم ذذذف دعلق ذذذملطضذذذ ل مفلفج ذذذلل"محمذذذروئل
محاذذذذذذاطي"ليفا ذذذذذذكل روف ر ذذذذذذرعلطصذذذذذذي لصذذذذذذوج ولم لموف ر ذذذذذذرعلاأرحيذذذذذذ لم ل
ذذي ح جي ول ذذللمالهذ ملمحفل ذ لالليط ذذللاذذالف ذذكلمحاضذذددمعول مطاذذرليط ذذبل
حطف ذذهل ظيف ذ لجذذيلجل ذ لمالدبول ذذدلماليذذفم صلفارا ذرنلاذذالمحذذدالالعلمحاأرحي ذ لل
محصذذوج لم لمح مق ي ذ لمحصذذوج ولمطذذهلي ذ ملحئا ذذركل رحفص ذ ومعلمح را ذ لمحفذذيل
فج ذذللاذذالا ف ذ ظلاذذرليضمذذللم ذذفجر رعلا ذذفاوةلحفجو فذذهل يا ذ هلجذذيلدميذذوةل
محف مصل.ليصنلآيمولافل اهل وطهل(حي لشمصرنلميرحيرنلاذدوجرنلدممذللمحذطصول
حكطهلد ولاكف بلجيلكللطصل ي ف يألكللقروئلماليفضا هل ص وةلمطفمرييذ ل
جميي ل شو ي ول حكاله المحشو ي ل معلمهاي لقصذ جلحف مذيلمح اذل.ل حذ حكل
جذذذلالد ولمحمذذذروئلمحاذذذاطيليجذذذبلماليكذذذ الطم ذذذ لمالوفكذذذرملح طيذذذرالم ذذذفدقرءل
مال فجر لح طص)ل ا طملآموولماله ملمحافل ل(ي ضذدلكذئلاذالاذرلق ذلل طذرءل
محا طذذملمحاذذاطيلجذذيلمحذذطصل مض ذذر لمحمذذروئل ل ذ ملمحفاذذايالق ذذولمج ذومءمعل
محمومءة).ل
يفاحلاارلفمد ولمالآيمولكراليص كلاجا ق لاالمالجكرولمحادقا ل ذددل
االمحافرهي لمالجوميي ولحي يالكيفي ل طرءلمحا طمول ضرجذ لهذ ملمح طذرءلمحذملج ذلل
محاف ميول قدل وهالق ملمالمح اللمالد يليط لق ملمشذكرالعلاف ذددةولق ذمل
محوض لاالمطفاريلذرلمحذمل طيذ لمحطصذي لماللمطلذرلفف ذلل فلذ لمحاف مذيلجذيلمحامذر ل
مال ل(.)12ل
ماللمالهطذذركلاذذالمحد مو ذذرعلاذذرليضصذذولهذ المالطذ مفلمحامف فذ لح مذومءلاذذاال
فصذطيفيالك يذويالهاذر:للمحمذروئلمحاففذوال محمذروئلمحضميمذي.ل ضرح ذرنلاذرليكذ ال
محمروئلمحاففذوالهذ لاذالاضذالممفذومفلمحطرقذدل الليذدللإاللق يذهل اللي ذد لمال
يك الآحي لا يط لف رقدلمحطرقدلق ملشوذلمحطصل فف يولآحيرفهل قا هولم لمال
يك اله لمحاأرللمح لطضف يهلجيلامرو فطرلح طص.لق ملمالهطركلقومءلكأيو ال
يطدوج الفضذعلا ذاملمحمذروئلمحاففذواولجلطذركل"محاذو لحذه"ل( هذ لاصذ حل
جيومحذذدل ذذوط )ل ياكذذال صذذفهل وطذذهلمحامر ذذللمحميذذرحيلح ذ مو :ل لاذذاليف جذذهل
مح ذ مو لص ذومض لم لاذذاطرنل رحمص ذ لإحيذذه.ل فكاذذالمهاي ذ ل"محاذذو لحذذه"لجذذيلمطذذهل
ي ذذرقدطرلق ذذملفض يذذلل طيذذ لمحذذطصل اذذرلمالمحذذطصلا جذذهلإحيذذهلك ذذ لاذذال
موشذذرومعلمحدمحذ .ل يايذذمل ذذوط لهذ مل"محاذذو لحذذه"لقذذالمحمذذروئل(ضميميذرنلكذذرالم ل
ااذذا مونل اففوا ذلرن)لجيج ذذهلمقذذوبلاذذرليك ذ المحذذملمح ذ مو لم لإحذذملمضذذدلمشذذمرصل
مح اللمحفطي.ل هك مليك ال"محاو لحه"لمضدلمه لمح ري ل يالمحمروئل محاآحذن.ل
ه ملمحطذ فلاذالمحمذومءليشذ هلاجا قذ لاذالمحمذومءلمحذ يال كوطذره ل هذ :لمحمذروئل
محااذذذاولقطذذذدلآيذذذموول محمذذذروئلمحاأذذذرحيلقطذذذدل ذذذفرط يلجذذذيشل ج طرأذذذرالكذذذ حوول
محمروئلمحا فلدنلم لمحامص دل جال ولمحاآحن.ل ر فأطرءلمحمروئلمحاااوول
جذذلالمحمذذروئلمحاففذذوال( ذذ مءلكذذرالمحا ذذفلدنلم لجالذذ ولمحاآحذذن…)لهذذ ل
محشذذمصلمحضميمذذيلمح ذ ليواذذللمحاآحذذنلماليمذذولمحذذطص.ل ق ذذملقك ذ لمحمذذروئل
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محاا ذاولمح ذ ليفضذذددل ج ذ دالدممذذللمحذذطصلاذذالمذذئللم ذذفمدم لآحيذذرعل ضيذذلل
ا يطذ ولجرحمذذروئلمحضميمذيلمحذ ليففواذهلمحاآحذذنلالليكذ الم ذذدمنلجذمءمنلاذذال طيذ ل
محطصل دمطارليففوال ج دالمروجه.ل حل ملاللياكالممفممحهلجذيل ذارعلطصذي ول
دمطارليفضددلجم لاالمئللجضصلمحففرقللمحافدمملل يالمحطصل مح ذيرللمحذ ل
ضك ل يضك ل ر فاومولإطفرجلمحطص.لاالهطرلياكالفضديدله ملمحمروئل وطذهلقذروئل
اااول يرقي.ل محد مو ذرعلمحفذيلوكذمعلق ذملهذ ملمحمذروئلمدعلمحذملمأذروةلم ذي ل
جديذذدةلا مذذدةلضذ للمحفذذروييل محأمرجذ ل مأليذذدي ح جير.ل اذذرلمحمذذروئلمحكذذنءلمحذ ل
مكف بل ف لمحكفرءة/لمحمدوةلإاللاوض لاف وةلاذالاومضذللمحمذروئلمحا ذفلدنل
جال ذ ولمحاآحذذنلإ له ذ لحذذي لاوف ذرنل ذذطصلا ذذيال دمطاذذرله ذ لإطفذذرجلأمذذرجيل
اآ رفيليفجر ملكللف رعل ف ق رعلمحاآحن.ل
مارلمحصطنلمحأرطيل ه لمحمروئلمحضميمي:لجل لمحشمصلمح ليشفو لمحذطصل
يموآا.ل اذألهذ ملمحمذروئليصذ حلمالط ذرالمحضميمذيلاجذرالنلجديذدمنلح طمذدلمألد ذيل
هك ملف د لضد دلمحطصل طيفهل رالطليرولإ ليموجلمحطصل محطمدلا رنلمحملجاذرءل
محأمرج لقرا :لمحفكول محفروييل محاجفاأل مالطأو ح جيذرل ق ذ لمحذطف ل ضيوهذر.ل
اذذذألمطففذذذرذلمحطمذذذدلق ذذذملمحاجذذذرللمحأمذذذرجيليصذذذ بلفضديذذذدال قمحذذذهلقذذذالضيذذذوال
كفمصذذصلاد ذذل.ل اارو ذ له ذ ملمحطمذذدلمطف ذذل ليمف ف ذ الجياذذرل يذذطل لطظوي ذرنل
اطلجيرنل مص صلوصدل د مو لم فجر لمحمذروئل م ذفم رحهلح ذطص:لهذلليمذ ل
محمروئل ل مر لمهفارارفهل وض رفهلق ملمحطصل(ط واذراله الطذد)ولم لمالمحذطصل
طف ذذهليفذذوملجذذيلمحمذذروئله ذ المالهفاراذذرعل محطفذذريب ..لهذذللاذذرليا ذذيلمحمذذومءةل
مال فجر له لمح يرللمالجفارقيلماليدي ح جيلم لمحفضيملمح ير ذيلم لمحضرحذ ل
محطف ي ولم لهذيلمحكفذرءة/لمحمذدوةلمحفدوي يذ لمحاكف ذ ..لكاذرلمالهطرحذكلم ذي ل
جديذذدةلقديا ذ :لهذذللمحا طذذمل دمطفرجذذهلكذذريالجذذيلمحذذطصلم لحذذدجلمحمذذروئلم لقطذذدل
محاآحذنلم لمذذروجلمحجايذألجذذيلمحفاذرءلمحأمذذرجيلم لجذيلمح دذ ل صذفلرلاآ ذ ل
مجفارقي لففجر ملمحجايذأ ..لكيذنليففذللمحمذومءلإالق ذيئنلم لكأيذ مونلضذ للا طذمل
ارلجيلطصلاضدد .ل
الارلفكالمالمفئجرعلمحفوقي لجلطرحكلمفجرهرا:لمفجراليفطرمللح طصلحيضك ل
ق مله المألا ول مالفجرالمحااردليمي لمحمروئلضكارنل اطفجرنلحكللارلكرالح طصل
ر ملرن.لأ ل يالمح وجيالهطرحكلمصضربلمحفدممللمحطصذيل(م لمحطص صذي)لمحذ يال
ي ه المحملمالمحا طمليطفبلقالففرقللجايألمال ومنل(مألد ي ل ضيولمألد ي )ل
قا لمح يرقرعلكارلهيلمحضرللقطدلجيشل ك حو.لأذ لهطرحذكلمحفذو ي ي المحذ يال
يم ح ال" وجللمحف ق رع":ل لاجا ق لمحف ق رعلمالد ي ل محأمرجيذ لمحفذيليف ذ حل
لرلمحمروئل(قال قيلم لضيول قي)لجيلفطر حهلح ذطصل قومءفذه.ل ح ذللمهذ لاذرل
جذذذرءعل ذذذهلهذذذ المحجارقذذذ لهذذذ لفدييذذذولمألطاذذذ جلمحطمذذذد لإ ل ذذذ وعلمحطظويذذذ ل
محجارحي ل محفرويمي ل(محفيلدو ذعلمال ذفم رلل محفذوأيولجذيلمح دميذ )لطضذ لطظويذ ل
مالفصذذرللمالد ذذي.ل مطصذذبلمهفارالذذرلق ذذملقاذذريرلمحفجو ذ لمحفطي ذ ل(محاارو ذ ل
محجارحيذذذ )لمحفذذذيلفآ ذذذ لفج يذذذرعلمحفذذذال صذذذفلرلجرق يذذذ لإطفرجيذذذ ل جرق يذذذ ل
م ذذفم رحي ل جرق ي ذ لمفصذذرحي .لطج ذ لقذذاله ذ ملمالهفاذذر لإ ذذدمللمحمذذروئللمحااذذاول
رحمروئلمحفرويميول ك حكلإ دملل طيذ لمجذللمحفجو ذ لمحاضفاذلل( لاذرليذ ضيل ذهل
محذذطصل ي فشذذوجه)لإ دمحذذهل طي ذ لمألجذذللمالجفاذذرقيلح فجو ذ ول ه ذ لاذذرليج ذذهل
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محمذروئلمحفذذرويميلا ذذهلاذذالقرحاذهلمحذ مق ي.لكاذذرل ذ علهذ المحادو ذ لإحذذملضذذلل
محفمر ذللمحاذذد ل ذذيالمحميذذرلل محضميمذ لقذذال ويذذللإيجذذردلقئقذ لجدحيذ ل يطلاذذرل
فضعلاظ لمألجلل محا ا فلمحاوكم ل(محأيا ):ل لفو يذللمحميذرللمألد ذيلق ذمل
طهل جللح ضميم لمحفرويمي ل مالمح رح لمحضميميله لمجللح مح لمحميرحي (.)13ل
ل
مارلجيلمحطمدلمح و يلجطجدلضديأرنلقال مرعلمحمومءل ط مفلمحمذومءمعلطمف ذنل
طاذذر جلاطذذه.ل قذذدل جذذدلمحطمذذدلمح و ذذيل ويمذ لاي ذ وةلالكفشذذرنلقياذ لمحذذطصول
ضيالو لو رنل أيمذرنل ذيالصذفرعلمحذطصلمالد ذيل صذفرعلمحمذروئلم لمال مذرعل
محمذومءلفمف ذذنل ذذرمفئنلمحطصذ صول حاذذرلكذذرالمحذذطصلمالد ذذيلماذذرلجذمالنلاضكاذرنل
اطام ذرنل ماذذرلامذذفئنولجذذلالمحم ذومءلفذذوأو مل ياذذرلفذذوأول ل ذ يالمحط ذ قيالاذذالمط ذ مفل
محطص صولجمدلق لمحمرايلق يل الق دمح ميملمحجوجرطيلمحكئ لق ملق ايال
ه المحم ا لففاذيلاللاضرحذ لمحذملف ذددل مذرعلمحمذومءل ممفئجلذرلمف رقذرنلحكذئل
محم ذايا.ل كذولمحصذطنلمأل للمحذ لهذ لمحذطصلمحجيذدلم لمحذطصلمحفذذريلول مال
األله ملمحطصليف ذبلا ماذ رعلمرصذ لجاأ اذرل ذ للمحشذرقولجلذدمنلك يذ مونلجذيل
مطفرجذذهلجذذلالمحمذذروئليط دذذيلحذذهلمالي ذ للاأذذللهذ ملمحجلذذدلكذذيليففرقذذللا ذذه.ل الل
طض بلمالمحمرايلي هبلمحملمحم لل ج دلطذ فل مضذدلاذالمحمذومءلجذيلا مجلذ ل
ه ملمحطصل للمطهليمصدلمحادلفارالرن.لجرحش ولمحجيدلمحافكراذلليذآد لمحذملف ذددل
محمومء.ل مالمحطصذ صلفطفمذيلقومءهذرل فمفذروه ول كذوالمحذطصلمحجيذدلالليجذدلمالل
قومءلجيديالم لاللياكالماليك المحشرقولضويصرنلق ملم دمقذهل ذر النلاذرل ذ هل
محجلدل ره مونلق ملج دةلمحش ول ق ملطمريهلاالمح ي بل محمذروئلمذرللاذال حذكل
ك ذذه.ل ذذللمالمحففراذذلل ذذيالمحم ذومءمعلالليمذذألماللجذذيله ذ ملمحط ذ فلاذذالمحش ذ و..ل
محذذطصلمحجيذذدله ذ لمحذذطصلمحاضذذوكل مح رق ذ لق ذذملمحفواذذلل محطظذذو.ل ط ذومالضذذيال
يفضذذد لقذذالمحصذذطنلمالمذذولاذذالمحطص ذ ص لذل ه ذ لمحامفذذللمحا يذذبل محفر ذذدل
محاا وبل( هذ لاذرلكذرالممفئحذهل ج ذردالاذال ذربلمح ضذال محم ذولاذالطرضيذ ل
مالقومبل مح د )لذذليذ كول مذرعلمحمذومءل يشذيولمحذمل اذلرلإشذروةلصذويض  .قذدل
ضددل م لاالمحمومءلقدليدمللااطلرلمهللمح دذ لضذياليطمذد المحشذ ولم لمهذلل
ق لمح و الضيالالليو المحش ولضيولم ذف مءلا ذيمراول اأذللهذآالءليمذ لل
قطل :ل( مقللمحطر لضظرنلجيله المحصطرق لاالمقفصولجيلممفيروال طفيهل جذيل
م ذذذفجردفهل م ف ذذذمر هلق ذذذمل ذذذئا لمحذذذ مال مقراذذذ لمالقذذذومبل مدمءلمح دذذذ )ل
(مح ر ).ل دلمال كولمحمراذيلمحجوجذرطيلمح جذهلمال للاذالمحشذ ولمحا يذبل
محفر ذذدلمحاا ذ وبل كذذولمح جذذهلمالمذذول ه ذ لمحدذذراا.ل قذذدلكشذذنلقذذال م ذ ل
جديدةلاذالمحمذومءلفطر ذبلمحذطصلمحشذ و لمحدذرااول يط دذيلائضظذ لمحصذفرعل
محفيل ا لرلحل المح م ولجليلجيلاجا لرلادح لق مل ذارعلمحمذومءةلمحفريمذ ل
ح طصولألالمألاوليف دجلظرهولمحطصلمحمل ر طهول مالمحذفا الجذيلمحذطصلمطاذرل
ه لقا ي لمكفشرنل م فط ر .ل االمجللمالفصحله المح ا ي لجئ دلاالقذروئل
ا ذ وليضف ذ له ذ المحشذذو .ل ح ذ لف قفط ذرلقطذذدلشذذو يالالاذذيالج لاذذرلمحطرقذذدل
ويمرنلافاذيرنلمحذملصذض لمحمذومءةوللح جذدطرلامذدمولفا ذكلمحطرقذدلمح و ذيلمحمذدي ل
أمرج ذ لمحاف مذذيولجصذذض لمح ذذأل مداذذرالمحويراذذ لشذذو رالاف مذذرال ذذرحاف ميل
محمروئ..ل صض لمح ألف طيلجيارلف طيهلمال ف دمدلمحطف يل محأمرجيلجاذئنلقذال
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ئا لمحاط مرعلمحفيلياكالق ولفاأ لذرلجلذ لمحشذ و..ل مداذرالمحويراذ لقطذدل
محطرقذذدلمحمذذدي لقويذذبلااذذرلي ذذايهلمحاضذذدأ ال رحفجو ذ ول ق ذومءةلمحش ذ ول ف مصذذلل
مال ئفلق ملطار جلجيدةلاطهلي صللمحملفمديولقيا لمحذطصل مكفشذرنلم جذهل
مال دمفل محجدةلجيه.ل
مارلمحطرقدلمحاوم قيلجمدلقد لفص مونلق ايرنلح ا ي لمحمومءةل مالجرءلمهفاراهل
جذذيلا ذذوالضديأذذهلقذذالمح ذذأل محصذذط .ل جاذذألمحاوم قذذيلكاذذرلج ذذللمحمراذذيل
محجوجرطيل ذيالاطذفبلمحم ذربل محذطصول فضذد لقذالمحمذروئلمحفذريللكاذرلي ذلل
ق يهلجيلمحطظويرعلمحا رصذوةولألالقيذرولمحا طذمولهذ لمحمذروئول لمالمحشذرقول
يطذذفبلمحم ذذربلم لي دقذذهلماذذرلامذذدمولطجرضذذهلم لممفرقذذهلجاذذالقاذذللمحمذذروئ..ل
جذذذرحمومءةلمحصذذذضيض لهذذذيلمحفذذذيلفضذذذددلقياذذذ لمحشذذذ ول فكشذذذنلايذذذممعلمحذذذطصل
ارفه..ل كأي مونلارلف فمد لق روفرلمح مللمحصضيحل محفل لمحأرقبلجيلاصفطرعل
محف ذ مو ول ه ذ المال صذذرنلفشذذيولمحذذملمحمذذروئلمح ذ لجاذذألاذذالمحفجو ذ لمحش ذ وي ل
محدو ذ لمحاف مصذ ل محأمرجذ ل مط مقذرنلاذذالمحا ذذرون.ل رحذذبلمحاوم قذذيلمحشذذرقول
اأذذللاذذرل رحذذبلمحاف مذذيلم لمحمذذروئ.ل ياكذذالف اذذيحلوآي ذ لمحاوم قذذيلح ي ذ ل
محم ربلمالد يل صفهلضوك لدمي ل يالمحكرفبل(محطص)ل محمروئ.ل
يكردلم ل كولمح رقئطيلماليوم لمالاولاذالضيذولمح مم يذ لمحفذيلمط ذللاطلذرل
محاوم قذذيولجذذرمفئنلمحطذذر لجذذيلمحفصذذرض لاذذآدل ي ذ لمحضذذرللمحذذملممذذفئنل
فم ل لحارليموآ اولحكالمح رقئطيليشيولمحملمحذطصلمحموآطذيلمحا جذمول ا وجذ ل
ج المالقجذرم.ل فم ذيارعلمح ذرقئطيلقرياذ لق ذملاذالفجذبلق يذهلمحضجذ ل ذدل
ا وج لمالقجذرملجذيلمحمذوآاول ا وجذ لمالقجذرملقرياذ لق ذملاذالحذهلمح ومقذ لجذيل
مح لمح د ي ل ق لمالدبل ج المحكئ ل فصوينلمحم ل.ل
طمنلقطدلضرم لمحمو رجطيلمحذ لمف ذأل ويمذ لمحاوم قذيلجذيلمحضذدي لقذال
شو لمطفرجلمحم ربلمالد يلافئمارنلاألقومءفهل ف ميهول كوطهليشيولاال ونل
مفيلمحملمالممفئنلم رحيبلمحش ومءليمر هلممذفئنلمحاف مذيالجذيلجلاذهول ل
م ذذف ردةلمال ذ بلقطذذدلمحاف م ذيلق ذذمل جذذللمحاص ذ حلمحضذذدي ولجذذلالممذذفئنل
لل
محطر لجيل ي لفم ل لح ش ولف رنلالمفئنلم مقل ل وللقيشل ل
مطم رال لادقرةلالمفئنلا ف يرعلمحف مذي.ل ح ذللمح ماذللمحأمرجيذ ل محفكويذ ل
حلرلمحم لمالك ولجذيلفذدقي ل جلذ لطظذولضذرم لجذيلهذ ملمحفصذطينولج ذي لكذلل
محاف مذذيالي د ذ الاف ذ لاجذذودةلجذذيلمحش ذ وول اللي ضأ ذ الماللقذذال لذذوجلمحش ذ ول
محذذ ليفطذذرض لاذذألضيذذرفل لمحواذذي لوجلذذذ ملصذذطنل مضذذدلم ل مذذ ل مضذذدةلاذذذال
محمومء..لجلطركلاالالليم للماللق ملمحش ولمح ليوجذألمحذطف ل يف ذرامل ذرحمي ل
الليفطرمللجيلمح قعلطف هلقالمحا ارولمحفطيلمحومقذيلح شذ و.ل ذيالهذ مل مكل
مصطرنل مرعلفمفوبلم لف ف دلاذالهذ ملمحصذطنلم ل مك.ل هكذ ملجذلال مذرعل
محمومءلاف ددةلالل بلمحفضصيلل محفجو لجم ل للميارل بلمحطم فلمحطف ذيل
محفكو لقطدلمحمومء.لمالف صللمحمو ذرجطيلمحذملمحذو ل ذيالمح دذ ل محذطف ليآكذدل
قطري لمحطمدلمح و يل ا ف يرعلاف ددةلح مذومءةولالالمحطفذ ل ي فلذرلامف فذ ل
اف ريطذ ولحكذالهذ المحا ذذف يرعلفمف ذنلهذيلمياذرل ذذرمفئنل جلذ لطظذولمحطرقذذدل
جيارليجبلمالفك الق يهلقومءةلمحطص(.)14ل
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الحدث األدبي والحدث االجتماعي :
مألدبلكارلقيللجيلف ويفذهلف يذولقذالمحضيذرةول محضيذرةلمحفذيليفطر حلذرلمألدبل
افط قذذذذ ولاطلذذذذرلاذذذذرليذذذذوف ل رحفجو ذذذذ لمالجفارقيذذذذ لمحفذذذذيلففصذذذذلل رألضذذذذدم ل
مالجفارقيذذ ول اطلذذرلاذذرليذذوف ل رحفجو ذذ لمحشمصذذي لمحفذذيلقذذدلفكذذ الاضصذذ ل
ح فجو ذذذ لمالجفارقيذذذ .ل هذذذ لف يذذذولقذذذالا قذذذنلمألديذذذبلاذذذالهذذذ المحفجو ذذذ ل
مالجفارقيذ ل محشمصذذي ل ويذذهل ج ذذففهلحلذذرلأذ ل ويمذ لفطر حذذهلمحفطذذيل فمدياذذهل
حلر.ل مألديبلضولجيلكيفي لفطر لله المحفجو ل محف يولقطلرولجرألدبلضد لم ل
ج ذذللممفيذذرو ول ه ذ لم ذذفمدم لمذذرصلحاذذرلفمداذذهلمح دذ لاذذال ذذري لرلمحف يوي ذ ل
محامف فذذذ .ل هذذذ لقا يذذذ لفميي يذذذ ل حي ذذذعل مق يذذذ لصذذذوج ل ضميميذذذ لكرألضذذذدم ل
مالجفارقيذذذ ولج ذذذ دبل ي فذذذهلمحمرصذذذ ول هذذذ ملمالمذذذفئنلياذذذطحلمألدبلم ذذذردمنل
اارج لاطلرلارله لطف يل جطيلجارحيول ارلمحضد لمالجفارقيلج ي لحهله ال
مال ذذردولإطذذهل مق ذ لضميمي ذ ول محضذذد لمألد ذذيله ذ له ذ المح مق ذ لاذذالمذذئللا ذرل
يايفهلمحيلرلمألديبلاال ردل موجلفمصلمألديبل ا ه فهل قيه.لإالمحضد ل
مألد يلي ولقال قيلمألديبول هذ لاللي ذولقذالهذ ملمحذ قيلجمذ لألالمألدبلذل
كاذذرلف ذذيالمحطظويذذرعلمحضديأذ لذلالليطفجذذهلمألديذذبل ضذذدال ذذللي ذذل لجذذيلمطفرجذذهل
محاف ميلمح ليفم ذللمحذطصول حلذ ملقيذللإالمحا ذف يرعلمحف يويذ لح ذطصلفف ذددل
ف ددلقوميهول كارليآأولمحطصلجيلقرويهليآأولمحمروئلجذيلمحذطصل يأويذهل ياذدال
و ردل مضفارالعلفف يوي لكأيوةولجرألدبلاف ددل محضد لمالجفارقيل مضد.لل
قدلممف فعلمالجكرول لمحطظويرعلمحطمديذ لجذيلقئقذ لمحضذد لمألد ذيل رحضذد ل
مالجفاذذرقيولجلطذذركلمجكذذرولفآكذذدلمالمالدبليفصذذلل ذذرح مقألكاذذرلمالحذذهلقرحاذذهل
محمرصلمح ليوقملق ملمح مقأل حكطهلالليطفصللقطهل للحهلقئق ل أيمذ ل لذ مل
مح مقأول مالح دبلم فمئحهل ايمفهل حكطهلحي لاط مالنلقالمح مقذألمحذ لي ذل ل
جذذذذيلفضديذذذذدلمألدبل فك يطذذذذه.لجلذذذذ المالجكذذذذرولفميذذذذدلمألدبل طرصذذذذولمحفكذذذذ يال
مالجفاذذرقيول فآكذذدلمالمح ئقذذرعلا ذذفاوةلاذذرل ذذيالمألدبل محاجفاذذأل مالهطذذركل
موف ر ذرنلاذذرل ذذيالمحاوض ذ لمحفرويميذ لح اجفاذذأل مشذذكرللمحفذذالمح ذذريدةلجيذذه.لجلذ ل
طشر لافوأول رالض مللمحاردي ول مالمح ئق ل يطلارلقئق لمح ل رحا لل طلارل
يوف رالموف ر رنلقا يلرن.ل ط عله المألجكرولمح مق ي لق ملمحاأرحي لمح يدةلقذال
مح مقأولمحفيلاللفومقملمح مقأل كللم رداولأذ لمطلذرلج ذعلمألدبل ذي لح ف يذول
قالمح مقأل كللم ردال حمدا لمحاجفاأل كللايرديطهولجلذ ل ذي لاذال ذريلل
محفو ي ل دجألمحاجفا رعلمحملمحصئذل محفمد .ل هطركلمجكرولمموجلفصرضبله ال
م لففمذذدالرلفوكذذملق ذذملمح ي ذ لمال ذذفمئحي لحذ دبلقذذالمحفذذوأيومعلمالجفارقيذ ل
محفوويمي ل فآكدلمح ي لمحمرصذ لحذ دبلاذألمطلذرلاللفطكذول طذهلطفذرجلضاذرو ل
افوأولكجايألطشر رعلمالط رال رألض مللمحاردي لح ج دولماللمطهليفجر مهذرلجذيل
مح قعلطف هل يفضوولاالقي دهرولجل لف يولإحلرايل دميضرييلي فادلاالقذرح ل
مألضذذذئ ل محفميذذذللم لاذذذالقذذذ مح لضرااذذذ ل اصذذذردولمفيذذذ لم لم ذذذ وي .لكاذذذرل
ي ذذفادلاذذالمحذذو ذلمحك طيذ لمحا م ذ ل محم ذ جلمحئاوييذ لمحكراط ذ ل ومءلمحاظذذرهوول
جل ل دمةلح فصرلل روح هي ل حفاأي لرلم لفضميملرولإطهلفكذ ياليجاذألموح هيذ ل
محملمحفودي .ل كارلمطهليفجر ملمح مقألجلطهليفجر ملمحمدومعلمح شوي لمالل الرول
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جا أهلق ةلافف قذ ولجذرألدبل محفذالم ذفأطرييراولإطلاذرلاذالطشذر لمجذومدلقئيذل.ل
فوجله المألجكرولمالاللشوالحلارلماللإ دمفلمحجارلولجلذيل ظيففذهلمأل ر ذي ول
مطلارلالليا كذرال لهذدنل ذ جلمح ذ ةلمحئا رحيذ لمحطرفجذ لاذالقا يذ لمحم ذل.ل
هطركلمجكرولضيوله ال ف كلفم ألمألدبلقال ي لقئق لحهل رح طرصولمحمروجي ل
محفذذيليفصذذلل لذذرلمألدبل ف فطذذيل رحمصذذريصلمح د ي ذ لح ذذطصلمألد ذذيلالكفشذذرنل
محطظر لمح ليطفظ لحدفهل ا وج ل ولمح طي لمحدمم ي لحهول فط للااله ملمحفل ل
جيلفض ي لرلح طص ص.ل طف ونلجيارليوفيلق مل و ضرعله المالجكذرول صذددل
ه المحا وح لمحالا لجيلفووييلمحطمدلمألد ي.ل

ل

1ـ األفكار التي ال تقيد الحدث األدبي بالحدث االجتماعي :
ف فطدله المألجكذرولمحذملمحفكذولمحف ذفيلمحاأذرحي.ل حمذدل قذنلمحفئ ذف لاطذ ل
قد لقص ولمحف ذف لقطذدلمألدبول صذدولكذللاذطل لقذالج ذففهلجذيلفم ياذهول
ذذدءمنل ذذرجئ المحذذ لمفصذذ علمق محذذهلجذذيلمحشذذ ول محفذذال طظويفذذهلجذذيلمحاأذذلل
محاضركرةل محا وج .ل قدلظ علمحف ف لق ملمفصرلل رألدب.ل كللج ف لجديدةل
فظلولفمد لفص وهرلقطهولاارلك الا مهبلجيلمحطمدلكللاطلرلصدولقالمصذلل
ج ذذفي.ل ألالهذ المحاذ مهبلفذذوأوعل رحف ذذفرعلمحفذذيلصذذدوعلقطلذذرول ألالهذ ال
محف ذذفرعلمطم ذذاعل صذذددلمح ئق ذ ل ذذيالمحفكذذول مح مقذذألم لمحاذذردةلمحذذملاأرحي ذ ل
ارديذذذ ولمطم ذذذاعلاذذذ مهبلمحطمذذذدلمحذذذملهذذذ يالمحم ذذذايال صذذذددلا رحجذذذ لهذذذ ال
محا وح .ل
ي هبلمحفكولمحاأرحيلمحملمالمحفكول ذر لل ا ذفملل طذهل ذيدلطف ذهول هذ ل
ل طف هلفظرهومفهل اطلرلم دمقرفهلمحجارحي .ل ف دلجايألمحا مهبلمحاأرحي ل
ي
(محفكوةلمحا م )لم ل(مح مللمحك ي)لم ل(محش و)لمح طصولمأل لل مألقد ول فمذ لل
مالحلرل ج دمنلا فمئنلقالمحاردة.ل
يم لق لمحجارللمحاروك ذيلمحاأرحيذ لق ذملق ذايا:لمحاأرحيذ لمحا اذ قي ل
محفيل جاعلمحملفص ولاف رللقذالمحجاذرل.ل محاأرحيذ لمح مفيذ لمحفذيلج ذعلاذال
محجارللحدجل المحو ارطفيكييالمطفرجرنل لم مر رنلح ذ معل ضذدهرلد ال ذ مهرول
للم لل ضو ولجفيلمض مولمحطف لمح ايم لفوجلمالجكرولمحشذ وي لمحطذ و.ل اذال
هطذذرلقاذذدلمحطمذذدلمحاأذذرحيلمحذذملمداذ لمجكذذرولافمداذ لا ذ م لمحفصذ وول يذذوجل ال
محفكولم لمحااا اله لمحج هو ول ه لمحضميم لمألقاذلول يفف ذألا ذيوةلمحفكذول
اال جللفضممهلجيلمحاردةلم لمحفا.ل
قدل و ذملمحفكذولمحاأذرحيلمأل ذ لمحطظويذ لح ذ لجاذرلل(مذرحص)ليفطذمالقذال
مالضفاذذرالعلمحاردي ذ ول ي فاذذدلق ذذملا ذذرييولجطي ذ لا م ذ لاف رحي ذ ل محي ذ لفضذذددل
مح ذذطالمأل دي ذ لحجاذذرللأر ذذعلدمي ذ لالليمذذألفضذذعلاف ذ للق ذ مطيالمحفديذذولمحذذدمي ول
كرحجارللمح لفضد لقطهل م مو لجذيلاود ذ لمجئ ذ ال محذ لاللي ذ أل اليذهل
ماللجيل ق ملدوجرعلمحا وج لضيولمحافرضذ لماللحم ذ لاذالمحاويذديالمحاصذ فيا:ل
(جارلل محيولح لي حدل حاليفطمولاطمالقالمالطض ر لكارلقالمحطا ).ل فففوال
محف ذذذف لمحو ضرطيذذذ لمالجكذذذوةلمحجاذذذرللفطيذذذولكرحاذذذيرءلمح ذذذار لم صذذذرول طذذذيل
مالط رالمحا ل وةلاالد المالفوف ل ص وةلاالمحص ول طشر ل لمح ا يولجئل
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طف ي لجذيلمحفذال اللضريذ لحذهل ذ جل مفذه.ل جذيلطظذول(كرطذع)ل (شذي و)لجلطذهلالل
شذذوالحذذهل ذ جلمحاف ذ لمحجارحي ذ لاأ اذذرلمالمح ذذبلاللضري ذ لحذذهل ذ جلمح ذذبول
جكئهارلاطمالقالمحدواول محجايللقدي لمحطفألجيلجذ هوا.ل يجذم ل(شذي و)لمال
محفاليط ألاالطم فلمالط رالمحملمح بولجذرحفالي ذولقذالمحوض ذ لجذيلمالط فذرلل
اذالمح مجذذبل محاذو وةل دمقراذ لا كذ علمحضويذ ل مح اوطيطذ ل محصذفرء.لحمذذدلدمجذذأل
ق ذ لمحجاذذرللمحاأذذرحيلقذذالمال و ضذ لمحاأرحيذ لمحمري ذ ل فجذذودلمحفذذال فطمهذذهلقذذال
محدواول االه ملمحا قنلمط أمعلطظوي ل(محفالح فا)لمحفيل ط كوهر.ل
يذذوجلمحفصذ ولمحاأذذرحيلمالمألدبلف يذذولقذذالجكذذولمألديذذبولكاذذرلمالمحمذذرط ال
ف يذولقذذالجكذولمحاشذذوفول كذ حكلكذللفطظذذي لمجفاذرقيلم ل ير ذذيلم لضيوهاذذرول
جأا ل صللاشفوكلم لا د لحلرلجاي رنله لمحفكذول ق مطيطذهلمحفذيلفو ذيلجذ وهرل
جذذذيلمح ي ذذذ لمالط ذذذرطي .ل مالضوكذذذ لمحفكذذذول ف ذذذ والهذذذيلمحفذذذيلفم ذذذللمح مقذذذأل
ف وا.ل حل مليوجل( رطعل ن)ل الق لمحأ ومعلمالجفارقي لفكاالجيلف ول
مألجكرول اطلرلمألدبل مالشو لمحف ولمالجفارقيله لف ولمألدب(.)1ل
مالمحفص ولمحاأرحيلح فروييليط للاالمالقفمردل ذوالف ذ ولمحفكذول محا وجذ ل
ه ذ لمح ذ لمحطلريي ذ لح ضوك ذ لمحفرويمي ذ لح شذذوي ولجرحطظذذر لمحذذديطيلياأذذللم ذذر ل
محطظر لمح ير يلحدجلمالضويلول ه ملمحطظذر ليط أذللاذالاجاذللفصذ وه لح ذرح ل
محط ذذللمح اذذيلمحذذ لياذذ طهلحذذه.ل ق يذذهلجذذلالاذذدوكرعلمالضويذذللف ذذدلهطذذرل
محطر المال ر يلح ف ولمحفرويميلحف كلمحضيرةل مح لمحويي ذ لح فضذ العلمحفذيل
ضذذذدأعلجيلذذذرلق ذذذملاذذذولمحفذذذرويي.ل كذذذرال(إ ض ذذذعلك طذذذع)ليذذذوجلكذذذ حكل الكذذذلل
محظرهومعلمالجفارقي لفوفكملجيلمحفض يللمألميولمحذملمآلومءول هذ ملاضذالفكذومول
حو لمحا قييالمح يالكرط مليم ح ا:ل(محو له لمح ليضك لمح رح ).ل
كاذذرلمالمحظذذرهومعلمالجفارقيذذ لفوفكذذملمحذذملمحذذو لم لمحفكذذووليوجذذألمحفكذذول
هلمحملق ماذلل مفيذ لف ذ دلمحذملمحفكذولمحذ ليوفكذمل
محاأرحيلاظرهولمال دمفل
جيلمح ي لمح شوي ل ي ايلق ماللاطلر:لمح موي لمحفودي ل مح ولول اذالهطذرل
كرالمحطمدلمحاأرحيل مفيرنلاللا ا قيرنول محطرقدلاللي بلمحضميم لمحا ا قي ول لل
ي ذل ارلجيلطف هول يف ذولمح صذ ولمحامف فذ ل محاظذرهولمحفطيذ ل رحشمصذيرعل
مح ظيا ولجل لي قملمحمل المح ريألمالط ذرطي لمحافايذمةلقذدوفلرلق ذملم ذدمفل
محفطذذذ ال مآلدمبول يذذذوجلمالمحفذذذالضصذذذ مونلاذذذالصذذذطألمحفطذذذرطيالمحك ذذذرولمحذذذ يالالل
يمف ذ الشذذييرنلاذال ذ ل ول ذللق ذذملمح كذ ليصذ ض طهلكيفاذرلشذذرآ م.ل حمذذدل
هبلمحمله مل(هرطكرا)لجيلاآحفهل(محطمدلمح اي)لجيلمح ر ل1888ولجفذيلويذهل
مالمحفطذذراليم ذذللمأ ذ مونله ذ ل اطمح ذ لقئا ذ لق ذذملو ضذذهولف ذذكلمحذذو ذلمحفذذيلحذذي ل
ر لرلق ايرنل اللفرويميلرن.ل طرءلق مله مليط ديل(محطظولمحملمحش بلاالمذئلل
جطرطيهول محملمحجال ولاذالمذئللا ديذهول محذملمحجاذ فلاذالمذئللمقاريلذر)ل
ق مله ملمأل ر ليماألمحفالحصدج لظل ولمح مويرعول فط بله المحصدج ل
اطربلكللفف يولق اي.ل
يكفذيلحكذذيلطفلذ لمألقاذذرللمحفطيذ ل مألد يذ لمالط ضذ لقذالمح ذذارعلمحاايذذمةل
حا ذذذدقيلرل(مح ومأذذذ ولمح ذذذيك ح جيرولمحلييذذذ لمحج ذذذارطي ولمحفو يذذذ ولمحذذذي)لجلذذذ ال
مح ماذذللحلذذرلفوأيوهذذر.ل قذذدل ض ذ لطمذذردلجذذيلق ذ لمألا ذومالقذذالمحج ذ ولمحمفي ذ ل
حئ ذذدمفلمحفطذذيولج ذ كو ملجذذيله ذ ملمحصذذددلقاذذمل(ا ف ذ ا)ل ذذلل(شذذي و)ل صذذا ل
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( فل جا)ل صوفل(د ف يف كي)ل قفهل(طيفشه)…ل مق ل ال لمطهل مجدلجيل
محكض لل ول( ول ا يهل جوحيا)ول و لآمو ال يالمح موي ل مالدارالق مل
محامذذذذدومعل لمحجطذذذذ ا..ل ي ذذذذم ل( ذذذذرطعل ذذذذ ن)ل هايذذذذ لك ذذذذوجلمحذذذذملمح راذذذذلل
محشمصذذيولمحذذمل ذألمالط ذذرال محذذملضيرفذذهلمحمرص ذ ولجف ذومالي ذومك لمحائضظذذرعل
مح أذذذريلل ياذذذرقنلمال فمصذذذرءمعل يف ذذذألمحذذذملا وجذذذ ل ذذذيك ح جيرلمحكرفذذذبل
ذ كه.ل يذذودلفذذروييلمحفذذالمحذذملاجا ق ذ لاذذالمح ضذذرعلمحشمصذذي لجيآكذذدلمال
محك ا لمالميوةلف مملح فودلمح ليظللجيل ذ هلق ذملمحذد م لماليف ذعلجذيلوكذال
اط يلاالم رولمحلياط لمالجفارقي .لمارل(فذيا)لجمذدلطذردجلجذيل(ج ذف لمحفذا)ل
طمقذذذ لج ويذذذ لا مذذذ لفذذذودلمح مويذذذ لمحذذذملأذذذئ لق ذذذللقراذذذ :لمح ذذذولل مح ييذذذ ل
مح صو.ل
قذذدلكفذذبل(ض ذذفرنلالط ذ ا)لجذذيلاآحفذذهل(فذذروييلمألدبلمحفوط ذذي)لاآكذذدمنل
محاطلبلمح ليومقيلمح موي لمحشمصذي ل هذ ليشذيولمحذملاذطلبل( ذرطعل ذ ن)ل
(فذذيا):ل(ح ذذعل قصذذدل ذ حكلكاذذرلض ذذبل ذذالمحم ذومءل طذذهليط دذذيلمح ذ دةلمحذذمل
اطلبل رطعل نل فك يالاجا ق لاالمح ضرعلمحشمصي ول مطارلقصدعل طذهل
ضيالف فطفدلجايأل ريللفضديدلمألأذولمألد ذيول ضذياليذودلمحذملمح ذولل مح ييذ ل
مح صذذولاذذرلي ذ دلمحيلذذرول ضذذيالفآم ذ ل ذذيالمالقف ذذرولم ذذفاوموي لف ذ ولمحط ذ فل
مألد يولي مملجيلكأيولاالمألضيرالشيءلاللي ف يأل صذ النلمحيذهل لاذالف ذكل
محفف ذذيومعل اللفا ذذكلفضديذذدمنلحذذهل لاذذالف ذذكلمح ذذلول مطاذذرلجذذيله ذ المحو ذذر ل
محئاف يط ولمحئاف وةولفكاالمألصذرح لمح يذرلح أذولمألد ذيول هذ المحو ذر لهذيل
محفيلفاأذللمحا ذرها لمحشمصذي لحك وطذر ل هيدذ ول هذيلمحفذيلفشذكللجوديفلاذرل
مألد ي ذ ).ل ي فص ذ ل(الط ذ ا)ل ومءل(مح طرصذذولضيذذولمحمر ذ لح فف ذذيول ذذدلجذذيل
مألأولمألد ي)ل ق ملمألمصل ومءلمحدق ةلمح ر طي ل مح مويذ :ل(مططذيلمجلذ لضذلل
محفل ذ لحاذذر مل جذذدعلاو ذذرةلجوط ذذي ولحكذذالحاذذر ملكفذذبلك وطذذر ولمحفذذودل مو ذذياول
ال ي لإططيلالل دوكل رنل ماضرنلح حك).ل هذ ملمح ضذ لقذالمحفذودليفاذيلحذدجل
( طرف للجومط )لمحملطمق ل مفي لف حيلمهفارالرلح طرقذدلطف ذهلمكأذولاطذهلح كرفذبل
محادو .لجرحطرقذدلاللي ذبلمحضميمذ لمحا اذ قي ل ذللي ذ ذل اذرلجذيلطف ذهلجذيل
ا ذذوالضديأذذهلقذذالمآلمذذويا:ل(إالمحطمذذدلطظيذذولمحف ذذف ل محفذذروييلاذذوبلاذذال
محو ميذ ل و ذ لمح مذ للمحط يلذ ل محفاذ حي ول كذذللو ميذ لهذذيلجذذيلج هوهذذرل ذذيوةل
لو ميألمألدب.).ل
مفي .ل محطرقدلمحجيدله ل مكلمح ليو لادراومعلو ضهل
كاذذذرلج ذذذولمحفكذذذولمحاأذذذرحيلمحفذذذال لفوويمذذذهل رحمصذذذريصلمحفوديذذذ لح ذذذريأل
محفطرطياولجلالهطركلشكئنلآموليجدلف يوالمحج و لحذدجل(هيجذل)لمحذ ليذوجلمال
كذذللمح ئقذذرعلمالجفارقيذ ل كذذللاجذذوجلمحف ذ ولمحفذذرويميلح شذذوي ل اطذذهلفذذووييل
محفذذالففضذذددلجذذيلمحطلري ذ ل اجذذوجلمحف ذ ولمحاط مذذيلح فكذذوةلمحا م ذ لم لمحذذو ذل
محا ذذذللمحذذذ لحذذذهل جذذذ دالمذذذروجلمحذذذطف لمالط ذذذرطي ل محذذذ لف ذذذف لاهلمحذذذطف ل
مالط رطي لحكيلفوقملمحملا ف مالجيلمج رحلرل اطلذرلمحفذا.ل هذ لي ذ لكذللضم ذ ل
االضمذبلمحفذروييلمحفذيليصذط لرلمالط ذرال مصذريصلقراذ .ل لذ مليآكذدلق ذ ل
محجارللمحاأرحيلمالحكللضم لفرويمي لك وجلجطلرلمحمرص.ل يايمل(هيجذل)ل ذيال
محفالمحشوقيلم لمحوام ل محفالمحكئ يكيل محفالمحو ارط يول يآ لل حكلفو يئنل
ي فادلاالطظراهلمحف فيولجفروييلمحفاليجدلفف يوالقطدالجيلمحفض يللمألميذول
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جيلمصريصلمحو ذلمحفيلف ألكذللاوض ذ ل ذر ألو ضذيلمذرصول جذيلقذ مطيال
ف ذ ولمحفكذذوةلمحا م ذ لمحفذذيلففضذذددل اومضذذللأذذئ لفم هذذرلمحفكذذوةلمحا م ذ لم ل
محو ذلمحا ل.ل قدلوددلجيلج ففهلح فووييلارلج ول ذهلف ذ ولفذووييلمحفطذ اول
جرحضوكذذ لمحفوويميذذ لحئط ذذذرطي لفف ذذول ذذذرحم مطيالمحاط ميذذ لحف ذذذ ولف ذذكلمحفكذذذوةل
محا م لقيطلرول قطدارلج ذولم ذ ربلمطض ذر لمحي طذرال جذدل للهذ المأل ذ ربل
المحي طرالح لفكالفاألل مفلرلمالل مونلاالم مولمحف ولطض لمحفكوةلمحا مذ ل
االأ لح ليكالافولاال م لرلقطدارليفجر مل حكلمح و.ل
قدلكرالمحطمردلمحاأرحي الاالادو لهيجلليو المالالا لمحطمذدلمحف ذفيل
فكاالجيلفوجا لمحفكوةلمحفيلق ولقطلرلمحفطرالجيلطفرجهلاالحد لمحفالمحملحد ل
محف ف ولاذالحدذ لمحصذ ولمحذملحدذ لمحاط ذل.ل يآكذد المالمحطمذدلمحضميمذيلطمذدل
ج فيل(اأرحي)ول ل المحصف ليجبلق يهل ئلويبلمالي فطدلمحملطظر لاأرحي.ل
ح ذ ليمذذنلمحفكذذولمحف ذذفيلمحاأذذرحيلقطذذدلمجكذذرولهيجذذللاللي روضلذذرول قذذدلضذذدأعل
مطشمرقرعلف فوقيلمالطف رالجيلدممللمحادو لمحليج ي ل مطفملل ذالاذالكذرال
يطفايلمحيلرلمحملا مهبلضيوهر.ل االجل ل موجلجمدلمضفطعلمحا وج لمالط رطي ل
وجكرولجديدةلج دعلطف لرلجيلمحفال مألدبول كرطعلفصدولقالمحفكولمحاأرحيل
جيلوآيفلرلح فال مألدبل وطلارليوفف ذرالق ذملمحاجفاذأل مح مذرعلمالجفارقيذ .ل
قدلفج علمألجكرولمحاأرحي لجيلا مهبل د ي ل طمدي لق وعلقطلرل طمذصلاطلذرل
(محو ارطفيكي ذ )لمحفذذيلموف ذذعلجكوي ذرنل رحف ذذف لمحاأرحي ذ لكاذذرلف ذذدعلقطذذدل(كرطذذعل
جمفذذهل ش ذ طبل شذذي ول ش ذ يجلل هيجذذل)ل جيلذذرل ذذالاذذالمجكذذرول(جذذرالجذذركل
و ذ )ل ح ذهلم للاذال شذول لذر .قذدلطشذدعلقطذدل الدفلذرلجذيلا ذفلللمحمذوال
محفر ألقشول هدمجرنلمجفارقي ل ير ي ولج مذدلطشذوعلا فماذ لألطلذرلف ذولقذال
مح مذ لمح وج مميذ لمحفذذيلكرطذذعلفضذذر للمالفأ ذذعل ج دهذذرل فطراذذللاذذدل مذ ل
مالق ذذذرقييال محطذذذ ئء.ل قذذذدلمفمذذذ علاذذذالمالدبل ل ذذذي لاذذذال ذذذريللمحطاذذذرلل
محدقري لألهدمجلرولألالمالافطرفلقالمحدقري لمالجفارقي ل مح ير ي لكرالي طيل
مدول ل لمول رحط لمحذملم طذرءلف ذكلمح مذ لمحفم يذلل قذرنل قاذدمنلاذالجذوصل
طجذذرذلقا ل ذ .ل كذذرط ملياأ ذ ال صذذدلل ا ضذذرعل وض ذذرعل مذذفل لجذذيلاوض ذ ل
اضددةلاالف وهرلمحفرويمي.ل
حمذذذذذدل ذذذذذدعلمحاج ذذذذذ لمحطر مذذذذذ ل ذذذذذرالمحو اذذذذذرطفيكييالمحفوط ذذذذذييال ذذذذذيال
()1824 1823لمضف ر لذذذذذرلألال(حذذذذذآلدمبلكاذذذذذرلح ير ذذذذذ ل محذذذذذديالقذذذذذرط ال
إيارطلر)ول حكالح ضظلجيارل دلفض للاض ذ لجذيلا قذنلمحو اذرطفيكييالاذال
مح طصولمالجفارقيل مح ير يلجيلمألدبولجمدلفومجألمحف يذولقذالهذ ملمح طصذول
صذذرولمحفذذالافوج ذذرنلق ذذملمح مقذذأل محاجفاذذأل(اطمهذذرنلقذذالمحدذذوا)ولألالهذذ ال
مح مذ لمحفذذيلق ذذوعلقطلذذرلمحو ارطفيكيذ لاذذرلقذذردعلاطراذ لفض ذ ل ذذرحأ ومعل ذذلل
صذذروعلفمشذذرهرل ذذدل الفضممذذعلا راضلذذرلمالقفصذذردي ل ذذي وع.ل جذذيلمح ذذر ل
1831ل شذذولق ذ لاذذالمحو اذذرطفيكييال ق ذذملو ذذل ل(في جيذذللج فييذذه)ل طظويذ ل
(محفالح فا)ل ضار ول كراليم ل:لمالمحش ول(اللي ذوهالق ذملشذيءل الليذو ل
شذذييلرن)ل يوفذذدلك ذذهلجذذيلطظذذوالمحذذملمحا ذذيممل ماليمذذرف.ل ذذدل()1848ل مصذذلل
المحكفربلمحفوط ييالاالماأرلل(ج يو)لفش أل ل طظويذ لمحفذالح فذال كذرط مل
الليطرقش ذ المحذذد ولمالجفاذذرقيلح فذذال صذذرو ملااأ ذذيالح اأذذللمح يذذرلمحدراا ذ ل
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محفضديذذذدلا شذذذويال لذذذرلافطر ذذذيالمضيرطذذذرنلمحااذذذا الفطر ذذذيرنلكذذذرائنلاذذذالشذذذدةل
مالهفاذذر ل رحشذذكل.ل قذذدلكرطذذعلطظويذذرفل لهذ الودلج ذذللق ذذملمحايذ للمالجفارقيذ ل
مح ير ي لح و ارطفيكي لمحمديا .ل
يفم ذ لمحاأذذرحي الاذذالاطرهاذذ لهذذآالءلحمذذدارءلمحو اذذرطفيكييالدحذذيئنلق ذذمل
موففذذذذرفلمحفذذذذال مألدبلجذذذذ للمحاجفاذذذذأل مح مذذذذرعلمالجفارقيذذذذ ولجي يطذذذذ ال ال
ميدي ح جييل م ل يطلرل كفر لرل جطرطيلرلقدليمف ف الا لرلمضيرطذرنلجيطفمذد طلرل
يديط طلرول يفم الاذالهذ المحم ي ذ ل ذيالمحفطذرال ذ هلمالجفاذرقيلضجذ ل
جيلفوييذدلم ذو ضفل لمحمري ذ ل ذوالمحفذالحذي ل ملصذف لمجفارقيذ .ل هكذ مل حذدعل
طظوي ل(محفالح فا)ل ح لفكالف ولقطدل الدفلذرلماللقذالمحوض ذ لجذيلمداذ لمحفذال
فجذذذودل ل فد يذذذبلمحاصذذذرححلمحو ضيذذذ لق ذذذملمحاصذذذرححلمحارديذذذ لحذذذدجلشذذذويض ل
اضددةلاالمح وج ممي ول حكال اجيءلشوميحلمجفارقي لمموجلكرطعلف اللحدجل
مح وج ممي ل كرطعلف رحبلمحفال والي ملحفض يالاصذيولمحجاذرهيولمحكردضذ ل
مالي ل لجيلمدا لمحفمد ولقطدي لمكف علطظوي ل(محفالح فا)لاذدح النلجديذدمنول
جمدلق وعلقالودلج للق ذملمحف ذرعلمحجديذدةلجذيلمحاجفاذأول اذالهطذرلطمذ لل
إطهلح ليكالحطظوي لمحفالح فالم لمحفالمحمرحصلادح لل مضدلق ملمحد م (.)2ل
اذذالمحا ذ مهبلمألد ي ذ ل محطمدي ذ لمحفذذيلصذذدوعلقذذالمحفكذذولمحاأذذرحيل موفف ذذعل
رألدبلقالمح مقألمحا رشوول(محوامي )لمحفذيلم ذفطدعلج ذفيرنلمحذملمالجئ طيذ ول
محذذمل(كرطذذع)لجذذيلق حذذهل رحظذذرهول محشذذيءلجذذيل مفذذهول محذذملج ذذف لش ذ طل ول
طيفشذذذهلجذذذيلموومدةولأذذذ لهذذذيلف ذذذفطدلمحذذذملج ذذذف لمحفصذذذ نلقراذذذ ل ج ذذذف ل
يدط وجلجيلمحو ذلمرص .ل م ملطظوطرلجيله المحف فرعل جدطرل طلرلفطرقشل
ج دلقرحايا:لقرح لمح مقألم لقرح لمحظرهول ه لقرح لمحف ذردل محذطمصول قذرح ل
محاأذذلل ه ذ لقذذرح لمحكاذذرلل محم ذ د.لجذذوجئ اليج ذذللمحكاذذرللجذذيلقذذرح لمحاأذذلل
يج للمح مقألظئنلحه.ل يآاال(كرطع)ل رح ص للمحملمحشيءلجيل مفذهولجلذ لحذ ل
يطكولمح مقأل حكطهل طكولماليمفدولمح مللمحمرحصلمحفجوي يلق ملا وجذ لمحشذيءل
جيل مفه.ل
يج ذلل( ذ يدط وج)لمح ذرح لمآلمذذولضميمذ لارأ ذ ليمذنلجط ذرنلمحذملجطذبلاذذأل
قرح لمح مقأولجأا لمطر ليضي الجيهلكرط ملي ارنليضي الجيلقذرح لمح مقذأ.ل أاذ ل
فشذر هل ذيالقذرح لمح مقذأل قذرح لمحاأذذللكرحفشذر هلمحمذري ل ذيالمحشذيءل ظ ذهلقطذذدل
مجئ ذذ ال ذذيالقذذرح لمح مقذذذأل مح ذذرح لمآلمذذولقطذذذدل ذذ يدط وج.ل محشذذرقولجذذذيل
محوامي لإالمط للاالمح مقألم لمط للاالمحاأرللجل لاط للاالمحش يهلمحمل
محش يهل مالكرالمحاأرللمكالول حارلكرالمحاأرللمكاذللفجذدالالليومذ لاذالمح مقذأل
كارله ل مطارليشكللاالهذ ملمح مقذألاذرلي ذ ل ذهلمحكاذرل.ل حمذدلمففذللمحواميذ ال
ق ملمطكرولمح ملل ويمرنلح ا وج ل مقفمد مل رحضد ل محكشنلمحو ضي(.)3ل

ل

2ـ األفكار التي تؤكد ارتباط الحدث األدبي بالحدث االجتماعي :
ذذذفطدعلهذذذ المألجكذذذرولمحذذذملمالفجرهذذذرعل محاذذذ مهبلمالجفارقيذذذ ل مح مق يذذذ ل
محاردي .ل فافدلج وله المألجكرولمحمل قد لقلذ دلمحف ذف ل محذمل قذ ملل ذال
محفئ ذذف لمحي طذذرطييالجذذيلمحفذذال مألدبل اضركرفذذهلح مقذذأل ج ذ بلممفيذذروالحاذذرل
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يضركيهل فا كهل ارله لصضيحل قردلل جايلل ا فمي ولجي رحبلمجئ الجيل
(محجال وي ذ )لمحفذذال ذذوالياذذألطف ذذهلجذذيلمدا ذ لمح ير ذ ل مالمذذئلل محذذديا.ل
م ذذذفطدعلجذذذيلمح صذذذولمحضذذذدي لمحذذذملمحف ذذذف لمحفجوي يذذذ لمحفذذذيلمقفاذذذدعلق ذذذمل
محضذ م لجذذيلميصذذرللمحا وجذ ل طذذعلقاذذريرهرلق ذذملمحفجو ذ .ل ضذ لجئ ذذففلرل
(ه مل ح كل هي ل ح طب)لجيلقئق لمح ملل رح مقأ.ل قدلموف عل(محكئ يكي ل
محجديدة)ل رحف ف لمحفجوي ي ول مقفادلطمردهذرللجذيلجلذ لمحصذ وةلمحشذ وي لق ذمل
طظوي ذ لمحا وج ذ لمحفذذيلفم ذد ل لذذرلجئ ذذف لمحفجوي ي ذ لجذذيلمحمذذوطيالمح ذذر ألقشذذول
محأذذراالقشذذو.ل قذذدلمففمذذعلمحف ذذف لمحفجوي ي ذ ل ا ظ ذ لطمذذردلمح مق ي ذ لمحجديذذدةل
ق ذذملمهايذذ لمحص ذ وةلمح صذذوي لجذذيلمحشذذ و.ل مطفصذذولا ظذذ لطمذذردلمحكئ ذذيكي ل
محجديذذدةلح اضركذذرةل ج هذذرلم ذذر لمحش ذ ول م ذذر ل مي ذ لمحفط ذ اولألالمحش ذ ول
مط كر لح رح لمح مقأول ظيف لمحشذرقولماليضذركيلمح ذرح لمحذ ليضذي ل ذهول مال
يمذذد لص ذ مونلطر مذ لف ذذر لل مكلمح ذذرح ول يفاذذللمحشذذرقول مذذدولاذذرليمذذد لص ذ وةل
ضميمي لقالقرح لمح مقأ.ل
م ذذفطفدعلهذ المالجكذذرولكذ حكلمحذذملمح اذ ي ول هذذيلج ذذف لمفذذعلا ذذممةلحاذذرل
جرءعل هلمحفجوي يذ .ل حمذدلم ذف دعلمح اذ ي لاأ اذرلم ذف دعلمحفجوي يذ لاذال
ق للكللففكيولالي فادلقطرصذوالمال حذملاذالمحضذ ل محضوكذ ولجوجاذعلمحماذريرل
محايفرجيميمي لألطلرلح لفماألحلار.ل ض لجي نلمح ا ي ل( ج علك طع)ل
جذذذذيلمحفكذذذذولمألط ذذذذرطيل وجلمطذذذذهلف ذذذذ ولاذذذذالمح ذذذذ ولمحئهذذذذ فيلمحذذذذملمح ذذذذ ول
محايفذذذرجيميميلمحذذذملمالمطفلذذذمل ذذذرح ولمح اذذذ يولجرطصذذذونلقذذذالمح ذذذ يل ومءل
محا ذذلل قذذالمح ض ذ لجذذيلمصذذللمحك ذ ال امصذذدال جذذيلق ذذللمحظ ذ مهول مطشذذدلل
د مو ذ لق ذ مطيالف ذذكلمحظ ذ مهوولجرال ذذفداللل محائضظ ذ لهاذذرل ذ يللا وج ذ لف ذذكل
محم مطيا.ل محفكولمح اذ يلقطذدل(ك طذع)لي فاذدلق ذملائضظذ لمحظذ مهول مضذئلل
محائضظ لاضللمحميرلول مال ف را لقالمح لل رحم مطيال لمح ئقذرعلمحا ذودةل
يالمحظ مهو.ل ه المح ويم لهيلمحفيل ج ضعلجذيلفكذ يالمح ذ ل يجذبلماليضذلل
مح لاضللمحف ذف ولجك اذرل اكذالا رحجذ لا ذوح ل رحائضظذ ل مالمف ذرولمطفم ذعل
ه المحا وح لاالمحف ف لمحملمح ل قدلض لرلطلرييرنول ارلمحا ريللمحفيلاللفمأل
فضذذعلمحائضظ ذ لجل ذيلمروج ذ لقذذالدميذذوةلمح ذ .ل قذذدلشذذد علمح ا ذ ي ل ماذذريرل
محاجفاأل االقاريرلمحاجفاألمحفيلشد علمح ا ي لقاي ل ديرالمح وج ممي ل
ق ملمحضيرةلمال و ي ول قدل دجل مكلمح ديرالمحملفك يال م ل و ربلمحاصرطأل
مذ لمح اذذرللمحفذذيلكرطذذعلف ذذيشلجذذيلاماصذ ل جرقذ ول دعلهذ المحفرقذ لمحذذمل
شي فلجكوةل والمطمئ رنلهريئنلي شكلماليمألجيشوبلمح رقيلط ي ل ذيدال فوفذد ل
محمرد لدام ل يدفلر.ل
دعلمح ا ي لمحملم للا هبل د يله ل(مح ي ي )لمح لم نلآأر مونقايم ل
جيلمحو مي ل محا وذ.ل قدلضر للمح ي ي ال اليوم ملاذطلبلمح ذ لمحفجوي يذ ل
جي م ذ الق ذذملمحو مي ذ .ل ذ ملمحذذملم ذومذلمح ر ف ذ ل محميذذرلل محاأذذللمحش ذ وي ل
محمديا ذ ل دق ذ ملمحذذملفص ذ يولمحاجفاذذألفص ذ ي مونليم ذ لق ذذملمحفض يذذلل محفجو ذ ول
ذذمو ملاذذالمحصذذ ولمحو ارط ذذي لمحفذذيلفض ذذللاذذألقذذومي لمحشذذ ول فذذومقصل
محطجذذ ل محو يذذأل مالمهذذرول مألطذذدمءول مشذذرضعل جللذذرلقذذالمح مقذذأل اشذذكئعل
ذدلمضفوجذذعلص ذ وهرلاذذالمحاجفاذذأل محفم ذذعل قذذريأل
ل
محاجفاذذأ.ل هذذيلم ملكرطذذعلقذ
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اضذذددةولجمذذدلم فدذذعلمالفو ذ لمح مقذذألكاذذرله ذ لاذذالضيذذولفا يذذهلم لفض ذذيالم ل
فمييل.لجاطلبلمحو مييلكاطلبلمح رح لمح ليئضظل يجوبلاالضيذولمالياذينل
شييرنلاال معلطف هلم ليفميللشذييرنلضيذولقذري .ل قذدلوكذمعلمح ي يذ لماذ مءهرل
ق ملماومالمحاجفاأل شو لوال ومضعلفف لجيلقوال ض مللمح م لمحفميوة.ل
م ملكرطعلمح ا ي لقدلقردعلمحو مي ل محا ذوضي لمحذملمح ي يذ لجلطلذرلقذدلوجذدعل
محشذذذذ ول وجكذذذذرولقذذذذممعلاذذذذ ه رنلشذذذذ ويرنلي ذذذذامل رح وطر ذذذذي لمحفذذذذيلمشذذذذفو عل
محا ا قي لجيلمح صنلمحش و ل ممفيرولمحا ا قرعلاذالمذروجلط ذرللمحذ معل
كاطرظولمح ي لم لالأولمحضارومعلمح ر م (.)4ل
مي مونلموف علمألجكرولمحفيلفو لمألدبل رحاجفاأل ف فرعلمموجلكرحف ذف ل
محاروك ذذذذي لمحفذذذذيلودعلق ذذذذملكذذذذللمحاذذذذ مهبلمحاأرحيذذذذ ول كذذذذ حكلق ذذذذملمحارديذذذذ ل
محايكرطيكي ذ لحذذدجلمحاذذردييالمحفوط ذذييالجذذيلمحمذذوالمحأذذراالقشذذولمحفذذيلج ذذعل
محجارلل ا لح شيرءل مجاعلمحذملمحاذ هبلمح ي ذي.ل يطذعلمطلذرل ضذدهرلهذيل
مح اي ول طلرلطلري لحل المحف فرعلمحفيلف ذ ملمحذملمحضمذريللمحا مذ .ل فذوجل
مالج ف لهيجلل معلمح ويمذ لمحديرحيكفيكيذ لف يمذرنلمر يذلرن.ل قروطذعلاطلجلذرل
اذألاطلجذذهول حديذذهلفكذ الضوكذ لمحفكذذولمرحمذ لح مقذذأل حذ دبل محفذذالمحذ لهذ ل
شذذذكللظذذذرهومفيلح فكذ لذذوة.لماذذذرلحذذذديلرلجذذذلالضوكذذذ لمحفكذذذولمط كذذذر لحذذذطا لمحضيذذذرةل
مالجفارقي ل محضوك لمح مق ي ل دلطم لرل فض ي لرلمحملداركلمالط راول هذ ملهذ ل
محفص ولمحاذرد لحفذروييلمحفكذو.ل اذرلكيذنليفضذددلطاذ لمحضيذرةلمالجفارقيذ لجلطذهل
ذريللا ذذرشلمالط ذرالمحفذذيلفف ذذألضرحذ لمحمذ جلمالطفرجيذ لجذيلمحاجفاذذأول قذذدل
مومدعلمحاردي لمحجدحي ل ل ملمالف قنلمحجدللق ملقدايهلالطهليمذنلقطذدلهيجذلل
ق ذذملو ذذهول لمالو ذذهلمحذذملمال ذذفل.لجلذذيلفذذوجلمالمحفكذذولالليم ذذللمح جذ دول
مالمحضميمذذذ لق ذذذملمحذذذد م لقيطيذذذ ول مالمحا قذذذنلمحجذذذدحيليفطذذذرجملاذذذألمالضكذذذر ل
محاجودةولجئل ج دلحضميم لاجودة(.)5ل
اللفطظولطظوي لمحجارللمحاروك ي لمحملمال دمفل صفهلما مو وي لضرااذ ل
ح موي لمحفودي ل ح اصردج ل حارله لضيولقر ذللح فف ذيوول حكذال صذفهلشذكئنل
اذالمشذكرللمحطشذذر لمالط ذرطيلمحمراذذألحمذ مطيالمحف ذ ولمالجفاذذرقيول اذالهطذذرل
جلطهلاالمحااكالماليدو ل ماليف ولق ايلرن.ل ي ملق لمحجاذرللمح اذيلمحذمل
اكرجض لمالضكر لمحاأرحي لمحفيلهيلا رييولا م ل محي لاف رحي .ل يط لمحام العل
مال دي ذ ل محطمق ذ لمح مفي ذ لمحفذذيلفصذذدولقذذالمح ذ للمحشمصذذيل قذذالمومءلماذذرال
مصضر لرل ماوفل لمالجفارقي .ل يوكملجلدالق ملاف للمح ماذللمحا اذ قي ل
ذذذرالمصلمح راذذذللمالقفصذذذرد لجذذذيلمح طذذذملمحف قيذذذ لماليدي ح جيذذذ .لحمذذذدل ذذذ وعل
محاروك ي لق لمحجارللجئل ج دلحجارللأر علدمي لالليمألفضذعلاف ذ للقذ مطيال
محفديذذذولمال ذذذد لكرحجاذذذرللمحذذذ لفضذذذد لقطذذذهلمجئ ذذذ ال ذذذم مو .لجلذذذيلفذذذوجال
مالقفومنل ج دلجارللضيولقر للح فض لولجئل ج دلحجارللا ذلل اأذرحي.لمال
محا يرولمحا ا قيلح جارلله لمحفجر بل يالشكللمحف يذولمحفطذيل جكوفذه.ل مال
ق مطيالمحف ولمحفذرويميلفضذددلشذكللمحفذال ااذا طهول مالمح اذللاط ذألمحفذا.ل
مالمحطشر لمالقفصرد ل ذ للظلذ ولمحفذال ذاهل اي ذاهلإ لمالكذللمحطشذر ل
ضيذذولمالقفصذذرد لاشذذو ل رحطشذذر لمالقفصذذرد ول محشذذو لمحارديذ لفضذذددلطشذذوةل
محفط ال ف وهر.لإالق لمحجارللمحاذرد ليفضذوكلق ذملمواذي لمحفذروييل صذومفل
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مح مرعول يدو لف دللمال ملل محاأللمح يرل محفص ومعلمحجارحي لق ذولمحف ذ ول
مالجفاذذرقي.لجذذرحفط الاوف ذ ل ف ذ ولمحاجفاذذأل فف ذذللشذذفملمح طذذملمحف قي ذ ل
ذذذذرح طملمحفضفيذذذذ لمالقفصذذذذردي ل ئقذذذذرعلمالطفذذذذرجول دمالماليذذذذدي ح جيرلمط كذذذذر ل
ح فذذرويي.لإالجذذالقصذذولاذذالمح صذ ولي كذ ل دقذ لدوجذ لمحف ذ ولمالجفاذذرقيول
ط فلمحم جلمالطفرجي ل مح ال.ل م ملكرالمحفالقدل حدلاذالمح اذللجذيلمحاروك ذي ل
جلالق لمحجارللمحاروك يليشوذلحطرلكينلجذرملمحفذال جذ دلا ذفمللقذال ميذ ل
مالقاذذرلول ي ذذيالمالمالقاذذرللمحفطي ذ لمحفذذيليصذذط لرلمالط ذذرالفاذذرقنلقئقفذذهل
فوففذذأل لذذرلقذذالا ذذف جلمح ئقذ لمحا رشذذوةولقذذالمحا ذذف جلمحضيذ مطيل
رح ي ذ ل ل
حل المح ئق لك دلمحج فل محودلق ملضي ما.لإطلرلف ولقذالفطذرءلقذالمحضرجذرعل
محا ض ذ ل محف وي ذ .ل,ه ذ ملمحفطذذرييلي ذذاحل وط رج ذ لمحامي ذ ول ي ذذاحل رال ذذدمفول
هذ ملاذذرليايذذملمح اذذللمحفطذذيلاذذالضيذذوا.لإالمالقاذذرللمحفطي ذ لفشذذلدلق ذذملمحف ذذلل
محمئللحئط رال ففيحلحهلمالحف م ل ا ه.ل دمالمحفالم لل م دمفل حي لاضركرةل
م لمط كر رنلقالمحظو نلمحا ا قي لجم (.)6ل
جيلجدحلرلمحفكو لاألمحاأرحي لذلمحفيل صففلرل وطلذرلف فصذ ل ومءلمح طرصذول
ضيذذولمحمر ذ لح فف ذذيولجذذيلمألأذذولمألد ذذيول مطلذذرلفذذوجلمالمحفذذاليماذذألحصذذدج ل
ظل ذ ولمح مويذذرعول مالمحفطذذرطيالمحك ذذرولالليمف ذ الشذذييرنلاذذال ذ ل ل مطاذذرل
يص ض طهلكيفارلشذرآ ملذل يطذعلمالمح مويذ لفظلذولجذيلمحماذرال محاكذرالمح ذ يال
يكذذ الجيلاذذرلمحاجفاذذألقذذدلهيذذولحمذذد الر.ل دمالقاذذللكذذللمفجذذرالمد ذذيليفضذذددل
رح م ذ لمحفذذيلي ذذولقذذالاشذذرو لرل ا ذذيوةلمحف ذ ولمالجفاذذرقيل ط ذ فلمحم ذ جل
مالطفرجيذذذ .ل مالمحذذذ قيلمالجفاذذذرقيليفضذذذددل رحشذذذو لمالجفارقيذذذ ول م ملكذذذرال
محاجفاذذألاطم ذذارنلمحذذمل مذذرعلج م ذ ل يطلذذرول دمالمح ا يذذرعلمحفذذيلفجذذو لجذذيل
طف ذ لشذذفملمحشمصذذيرعلمالد ي ذ لهذذيلمط كذذر لح ضوك ذ لمحفرويمي ذ .ل محفطذذرالالل
يك القظيارنلإالل مدولارلي ولقالضم لك وجلاالمحف ولمحفرويميلح اجفاأ.ل
ف احلمالمالدبلمح وج مم لي يبلحهلفف يولمح ص ولمحامف ف ل رحشمصيرعل
مح ظياذ ول كذ حكلمحفذذا.ل مالمحصذذضيحلهذ لمالط ذذئللاذذال اذذألمح مذذرعلمحفذذيل
فصطألمدبلمح صوول محكشنلاال ومءلمحمص ارعلمحفيلفطشبلارل يالمحفيذرومعل
مالشكرللمالد ي لمحامف ف لقالصومفلمحشوميحلمالجفارقي (.)7ل
قدلمطفمدل( يمرط ن)لمحافكولمحو ذيلمحذ لأذر ولجذيلمحذدجرفلقذالمحطظويذ ل
محاروك ي لجيلاآحفرفهل دمو رءل لرلجيل ئدالمحفكول محطمدلمحاأرحيول األمطهل
كراليوجلمالق لمحجاذرللمحليج ذيلم ذ ةلك ذوجلحفلذ لارهيذ لمحفذال فرويمذهلمالل
مطهلالليم للمحطظر لمحليج يل يطفمدلمحطمردلمحاأرحييالم لمف رفلمحفكوةلمحا مذ ل الل
يم للحل لمقففرءلمأذولهيجذل.ل اذألمال( ي ط ذكي)لكذرالاذطل ولجمذدلم فذد ل ك طذهل
االمف رفلهيجلل كراليو لمحفال محطمدل رحف ولمحاط ميلح فكوةلمحا م ولحكطهل
مطفلملارديرنل دوكلجيلمح ط معلمألميوةلاالضيرفهلمالمحطمدلي فادلق ملمحف ذ ول
محفذذرويميلح مذذرعل مح ئقذذرعلمالجفارقي ذ ولجذذرحفط الاوف ذ ل ذذرحاجفاأول مطلذذرل
ف ك لم لف ولقالمح ذارعلمحط قيذ لحفيذ لمجفارقيذ لاضذددةلجذيلماذالاضذدد.ل
فف ذذللمح طذذملمحف قيذ لاذذالجذذال مدبل ا ذذيممل و ذ لطضذذعولمحذذي..ل رحشذذو ل
مالقفصذذردي ل قئقذذرعلمالطفذذرج.ل اذذال ذذيال ذذريولمح طذذملمحف قيذذ لماليدي ح جيذذ ل
فف ذللمح طذملمحف قيذ لمحجارحيذ لحفذذوأيولمح راذللمالقفصذرد ل صذ وةلضيذولا رشذذوةل
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ق ملطضذ ل ذرح لمحف ميذدولاذألمالمح راذللمالقفصذرد لحذي لهذ لمح راذللمحضر ذ ل
مح ضيدلمحفوأيو.ل يوجل يمرط نلك حكلمالمالضفجرجل صفرعلمح ي لمالط رطي ل
حفف يولفروييلمحفط الالليمد لشييرنل الليآموول ك حكلمحمق ل والمحفالضص مونله ل
اذذالصذذطألمحفطذذرطيالمحك ذذرو.ل الليلذ ال يمذذرط نلاذذالشذذوالمحوجذذرللمح ظذذر لجذذيل
محفروييولحكطهليا ل لجيلم روه لمحفرويميل مالجفارقيولجرحوجللمح ظذي لقظذي ل
ألال رقرفذذذهلمحشمصذذذي لف ذذذاحلحذذذهل ذذذوالي ذذذفجيبلميذذذ مونلاذذذال لمط ذذذرالآمذذذول
حضرجذذرعلمارطذذهل حذ لح ذ لي لجذذدلحطذذربلاطر ذذهلآمذذو ال مالجذذرءعلم ذذدمقرفل ل قذذلل
كارالنلجيلمحف يو.ل مالق ذارعلمح مويذ لف ذألمألضذدم ل و ميذألمحفذال ر لذرل
محاايمل كارحلرلمحمذرصل مالمحصذدج لحلذرلاكرطلذرلجذيلمحفذروييل محم ذللمحفطذيول
حكذذذالمح طصذذذولمح واذذذيلالليجذذذودلمحف ذذذ ولمحفذذذرويميل مالجفاذذذرقيلاذذذال ر ذذذهل
مح م اذذيلمحافضذذددل رحشذذو لمالقفصذذردي .ل الليكفذذيلضفذذملطفلذ لمالقاذذرللمحفطيذ ل
مالد ي لمالط ض لقالمح ارعلمحاايمةلحا دقيلرلاال ومأ ل يك ح جيرل هيي ل
ج ذذارطي ولجل ذ المح ماذذللحلذذرلد ولحكطذذهلأذذرط لمحاوف ذ .ل قذذدل دمال يمذذرط نل
فصذ ولالط ذ المحاأذذرحيلمحذ ليف ذذولمحفذذال ذذرحفودل مح مويذ لمحفوديذ ول دضذذال
طظوي ل(محو ر رع)لمحاافط لق ملمحفض يللمح ايلمحفيل مدلقطلرلالط ذ اولجاذرل
يظلولح يرال وطهلا رها لشمصذي لجلطذهلي ذولقذالقصذوال مالااذا الكذلل
مأول شك هليفضددمال اشروبل حكلمح صول ضريرفهل اي حهل قردمفه.ل ك اذرلكذرال
محكرفبلمقظ ولكرطعلمقذ جل م اذحلف يذ ل ذا لطفرجذهلح ذا لقصذوالم ل ذروةل
ممذذوجلفاذذرءحعلجذذوصلقأ وطذذرلجذذيلآأذذروالق ذذملف ذذكل(محو ذذر )لمحمر ذ لح صذذنل
وطلذذذرلشمصذذذي ولجلذذذ ليذذذوجلمالمالقاذذذرللمحفطيذذذ لمطاذذذرلهذذذيلمط كذذذر لح ضوكذذذ ل
محفرويميذذ ول المحاذذو وةلمالقفصذذردي لفذذوجحلكففلذذرلق ذذملمحذذد م لجذذيلمحفض يذذلل
مألميذذولجذذيلمحفذذوأيولجذذيلمح طذذملمحف قيذ لماليدي ح جيذ ول هذ ليآكذذدلمهايذ لمح راذذلل
مالقفصرد لضفملضياليم يلاكرطهلح ماللممذوج.ل ي ذيالمالالل ذ يللمحذملجلذ ل
محف ف ل مألدبل محفالحدجلش بلاالمحش بل د الد مو لا ام لح يك ح جيرل
مح مرعل حصومفلمح مرع.ل االالليض ذلل اذ ذل حذكلمحصذومفل اذالالليذدو ل
ق ايرنلشفملمح ص ولمحفرويمي لاللياكالماليك الطرقدمنلجطيذرنلافار ذكلمحاط ذل.ل
يم للإالف ولمالجكذرولي كذ لفذروييلصذومفلمح مذرعول حكذالمحمذ لل ذوالف ذكل
مألجكرولذلمحفيلياألل ارنلاطلرلمحفال مألدبلذلمط كر لح ضيرةل حصومفلمح مذرعل
اللي د لمالجصذرذلقذالجكذوةلهذيلق ذملصذضفلرلجذيلضريذ لمال لذر ولجضفذملطفلذ ل
محكيفي لمحفيلي ك ل لرلمحفذالمحضيذرةليط دذيلمالطفلذ لصذومفلمح مذرعل فم رفذهل
جيلشفملمحصذي ل قطذدل حذكلطفلذ لكيذنلف كذ لا ذيوةلمالجكذرولفذروييلمح مذرعل
صومقرفلرلجيارل يطلر.ل يمذ للكذ حكلمالاللماكرطيذ لحفض يذلل حطمذدلمألدبل ذد ال
ا وج ذ لصذذضيض ل رح ئقذذرعل محص ذومقرعلجياذذرل ذذيالمح مذذرعلأ ذ لمالحد ذ لمألأذذول
هل فوكي هل ر هلمحجارحيلففضددول رحفصذ ولمحذ ليك طذهلمحفطذرال
مألد يل م
حطف هلقالمح مقأل رحفجو لمحفيلياف كلرل راليدي ح جيرلمحفيلي ولقطلرول ه ل
ياأللااا المألأولمألد يلضيولمالمحااا ال أيللمالوف ر ل رحشذكللمحذملضذدل
مالممدومءالي فف ألم النلطلري لمحجارلل أرطيلرنلق حلمحشكل.ل
حمدلطذددل يمذرط نلاطذ لمح ذر ل1888ل رح ذر ألمحوج ذيلح فذال قذروالمحفذال
ح فال رحفالح ضيرةلق ملمقف رولمالح فالضريرعلمجفارقي .ل ح ضك لق مل أولاذرل
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يط دذذيلمالي ذذردل صذذفهلجذذيلشذذو لقصذذوالكاذذرليط دذذيلمحض ذ ولاذذالمحف اياذذرعل
محاف وق .لمالمحفالمح ليج للحطف هلضري لمجفارقي ليك القذردةلفمذدايرنل يذدل
ماله المحمرقدةلحي علا مذ ول محوج يذ لطف ذلرلهذيلمحفذيلفدطذعلمضيرطذرنل ا ذد ل
محطفألجيلمحفا.ل ي حل يمرط نلق ملمهاي لالا لأرطي لح فالمحملجرطبلمحدري ل
مالجفارقي ولج يهل الي ولقالمحدريرعلمحجارحيذ ول ق ذملمحطمذدلمحاروك ذيل ذدل
ماليمد لفف ي مونلميدي ح لجيرنلمالي يلفم يارنلجارحيذرنولإ لمالمحفطذرالهذ لصذرضبل
وآي لجطي لح مقأولصضيحلمالمح مقذألهذ لاذردةلمحفذاولماللمالمحفطذراليمذ لق ذمل
محد م ل رمفيرول ه لصرضبلوآي لمرص لح مقأول ضفملقطدارليط مهلجلطهلمطارل
ي يدلم مه.ل اذالهطذرلممف فذعلف ذايرعلمح مق يذ ولجأاذ ل مق يذرعلشذفمولجلطذركل
مق ي ذ ل ذذك طي لوج ي ذ ول مق ي ذ لفويذذدلفاأيذذللمح ذذرح لجذذيلضوكفذذهل صذذيو وفهول
فمفروالجيلف واول ه المح مق ي لمحاف وةلاألمح قريألمالجفارقي لفجدلجذيلكذلل
قصولمشكرحلرلمحمرص .ل
اذذالمحطمذذردلمحذذو لمآلمذذويالمح ذ يالدمج ذ ملقذذالاأذذللمجكذذرول يمذذرط نلجذذيل
موف ذذر لمحفذذال رحضيذذرةل ذ يهلمحذذملمدا ذ لمحدريذذرعلمالجفارقي ذ ل(فشيوطشف ذذكي)ل
محذ لياذذألاذذدح للمالدبلجذذيلم ذذرولف ذ ولمحاجفاذذألالجذذيلم ذذرولف ذ ولمحفكذذوةل
محا م ولآم منل يالمالهفار لمحد ولمحفرويميلح مرعل ف رق لرل طير لمح مضدةل
اطلرلاطربلمالموجو يج للاالمحف ولمحفرويميلقاردلمحطمد.ل
حمذذدلمكذذدلفشيوطشف ذذكيل المحفذذال جيذذملمحضيذذرةل و ذ لمحفذذال طاذذرللمحش ذ بل
محفضذذذوو ولجذذذرحفالالليكففذذذيل فذذذ جيولاف ذذذ لجارحيذذذ ول ذذذلليط دذذذيلحذذذهلماليمذذذد ل
محاص ذ ض لمح را ذ ل حذذكله ذ لااذذا المحفذذا.ل اللفمفصذذولالا ذ لق ذ لمحجاذذرلل
مح ايلق ملائضظ لمالمحفالي ولق ملمحدم لقذالجكذوةل(محجايذل)لض ذبل ذلل
قالص معلمموجلميارنلح ط راولص معلمحملمحضوي ول مح دمحذ ل محفمذد لمحذي..ل
لق لجارلل مق يلهدجهلمحطفألمالجفارقيولجذلال
قدلمو ملفشيوطشف كيلم
محفذذالالليجذ ملماليطفصذذللقذذالمحضيذذرةل دمطذذهلجذذيلمذذدافلرول يج ذذللم ر ذرنلح ذ ل
جارحهلمحا د لمالمئقيلمحمريللإالق ملمحفالمالي ل لجيلفض يالمح ئقرعل يال
مح شذذذو.ل يذذذوجلمطذذذهلاللياكذذذالماليكذذذ الح ذذذ لمحجاذذذرللاذذذالم ذذذر لضيذذذولق ذذذ ل
مالجفاذذذرفولجااذذذا المحفذذذال شذذذك هليفضذذذددمال رحشذذذو لمحا اذذذ قي لح ف ذذذ ول
محفذذرويمي.ل ه ذ لي ذذروالك ذ المحفذذالح ذرن لذلكاذذرله ذ لافل اذذهلحذذدجل(كرطذذع)ل
(شي و)لذل رح اللمح له لاط ألمحفاولج ارلمالح فذال ظيفذ لطف يذ لجاذالضيذول
محااكالماليك الح رنلم لماليصدولقالمح ب(.)8ل
ملج وعلمحاروك ي لقئق لمح اللمألد ذيلق ذمل جذللمألصذ للمالجفارقيذ ل
محم مطيالمحفرويمي ل مح ئقرعلمالطفرجي لحل ملمح صولد ال مكلجلالمح ج دي لالل
فمف نلقطلرلجيلك المألدبلف ي مونلقالمحضيرة.ل طذهلي ذ ملمحذملمداذ لمحضيذرةل
االمئللمحفممالرل ا د ل(مالحف مم )ول حكالمح ج ديذ لفومذ لق ذملمحاروك ذي ل طلذرل
اللفلف ل رحفودلمهفارالرل ذرحاجا فل رحجاذرهيو.لجرح ج ديذ لج ذف لمحفذودول قذدل
ج وعلقئق لمح اللمألد يل مري هولجرألدبل لمحفذالاذوف ل ضيذرةلمألجذومدلمحذ يال
مطفج اولكارلمطهلحديلرلص وةلح رح ل مقردةلم ذللحذه.لجرح اذللمألد ذيلالليطفصذ ل
قالضيرةلصرض هول ح مليص حلضمرنلق ملمحطرقدلماليف ولمح اللق مل جللضيرةل
ا دقهلكارلج لل( روفو)لقطدارلج ذول اذرنلاذالشذ ول ذ دحيو.ل اذرلمطذهلصذ وةل
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ح ذذرح ل مقذذردةلم ذذللحذذهولجلذ لمألاذذولمحذ ل حذذحلق يذذهل(كذذرا )ل حكطذذهلالليصذ وال
رحضذذرللمحفذذيلهذ لق يلذذر.ل حذ ل اكذذالماليكذ الأاذ لجذذاليضذذركيلمح مقذذألاضركذذرةل
فرا لد المدطملفميولم لمطفمرءلحكراله ملمحفالاضالفوديذدلقمذي لح ضميمذ لم ل
اضالفكومولمج نلح ذرح لمح ي ذي.ل م ملحذ ليكذالمألدبلطمذئنلقذالمح مقذألجلذ ل
ضيولاجرنلحهلفارالرن(.)9ل

ل

3ـ األفكار التي تفصل بين الحدث األدبي والحدث االجتماعي :
االمألجكرولارلودعلق ملارل للاال المحاجفاألقطصولج ذرللجذيلفكذ يال
مالدبول مالمألدبليمذذذد لا وجذذذ ل ذذذأل ذذذرحاجفاأول طاأذذذللق ذذذملهذذذ المألجكذذذرول
رح طي ي لمحفيل أوعلجيلمحفكولمح رحايول قدلطفذعلطفيذرنلقر ذرنلاذرليشذرفلاذال ال
مألدبليصنلمحضيرةلمالجفارقي ل حضعلق ملفواذللمحمصذريصلمحدمم يذ لح ذطصل
مألد ذذي.ل ح ذذللمالطجذذرملمح طي ذ لجذذيلمحطمذذدليكاذذالجذذيلضاذذللمحمذذروئلق ذذملفواذذلل
محجرطذذبلمح طذذرييلمحشذذك يل محفوكيذذدل الحئقاذذرللمألد يذذ لا ذذرييولمرص ذ ل لذذرلالل
ف فادلاال لضمللأمرجيلآمو.ل
قذدلظلذذوعلمح طي يذ لجذيلاذذدمو لقذذدةلمط مذذعل النلاذالا ذذك لأذ لف فلذذرل
ذذذومكل ك طلذذذرجال ذذذروي .ل فذذذف مصلآومءلهذذذ المحاذذذدمو ل ذذذوالمالدبلشذذذيءل
ا فمللاكفالل مفهل مصريصهلمحفيلاللقئق لحلرل لمالجفارفل الل رحفرويي.ل
محا و نلقالمح طي ي له لفاردهرلاألمحطمق لمحفرويمي ولإ لمالمحجذدللمألك ذول
مح ل أروالمح طي ي الكرالا جلرنلادلمحطمق لمحفرويميذ لمحفذيلكرطذعلشذري لجذيل
محموالمحفر ألقشولمرصذ ول محفذيلمففذللق يلذرلافكذو الكذرط مليمف فذ الجياذرل
يذذطل لجذذيلا ذذريلل ر ذذي ولإ لقذذد لإحيطذذرلدمو الفف ذذي مونلحف ذ ولمألضيذذرءلاذذال
اطظ ذ ولفذذرويميول قا ذ ل( ط ذذو)لطظوي ذ لدمو الاذذالمحاجذذرللمح ي ح ذ جيلمحذذمل
جايألمحاجرالعلمالجفارقيذ ل محو ضيذ ل مح ايذ ل محارديذ .ل مفمذ ل(طيفشذه)لاذال
جكوةلمحفروييل ر رنلحف ذف لكرا ذ لفذآاال ذوالح مذئلل محا وجذ ل محمذي ل(ضفذمل
محاط ميذذ لاطلذذر)لفرويمذذرنول ذذوالضراذذولهذذ المحا ذذرطيلالليفلذذ لإاللاذذالمذذئلل
ارايلرول والموط رالكريالفرويميلجيلصاياه.ل للاروك لذلكارل كوطرلذل
جكوةلمحفروييلق ملمح ئقرعلمالطفرجيذ ل ذيالمح شذولجذيلاومض لذرلمحامف فذ ولجمذد ل
إحيطذذذرلطظويذذذ لجذذذيل(محارديذذذ لمحفرويميذذذ )لفجاذذذأل ذذذيالفوكيذذذدلمحشذذذو لمحارديذذذ ل
( مالقفصردي ل جذهلمذرص)لحف ذ ولمحاجفا ذرعلمح شذوي ول ذيالمق ذرءلمهايذ ل
ك وجلح راللمحفرويميلجيله ملمحف و.ل للياكالمحم للاال جل لطظولا يط ول
مالمح لمح ي يذ ل مفلذرلكرطذعلفاذفيلق ذملمحفكذوةلمحويي ذ لجيلذرول هذيلجكذوةل
مح ي ول ر رنلفرويميرنلم لماطيرنولألالمح بلكراليطظولمحيهلق ملمطهل(مح ر لل
محافكذذوول لمحذذدمي ).ل محفم ذذعلق ذ لإط ذذرطي لكأيذذوةلجكذذوةلمحفف ذذيولمحفذذرويميول
جوص ذ حلاذذالمحاذذو و ولاذذالمجذذللجل ذ ل ي ذ لظذذرهوةلفطفاذذيلمحذذملاجذذرللمحضيذذرةل
موط ذذرطي ولمحوج ذ فلمحذذمل ذ م ملرلمحاراذذي ول مص ذ حلمحطمذذردلمحفطي ذ ال مألد ي ذ ال
يف و القاللمحكرفبلاالمئللفروييلضيرفهول ي ط الطظوفل لمحملمحفطرالق مل
قريألطف ي لم لمجفارقي لم ل ير ي لحلرلك لرلا قألاضددلجيل(محفرويي)ول ل
مالمحفروييلمص حلافد دئنلجيلكللشيء.ل
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حكالمح طي ي لهيلمحفيلم قفعول ويم لضر ا وله ملمحفيرولمح رضيلح طمق ل
محفرويميذذ ولم لق ذذملمالقذذللقاذذعلق ذذذملمدقريلذذرلمضفكذذرولمحمذذدوةلق ذذملفف ذذذيول
محظ مهولمح شوي .ل محضللمالمح طي ي لاللفطكذولمحفذروييلإطاذرلفمذد لفصذ مونلجديذدمنل
حهل فضصولفوأيوالجيلا رجرعل فط قرعلف ذولق ذملإ ذرولأر ذعولق ذملضذيالمال
محاذذآوخليآكذذدلمالكذذذللشذذيءلافضذذذ لول مال ل طذذرءلال ذذدلمالي ذذذيولجذذيلفيذذذرول
محفروييلمحافدجل.ل
حذذذ لفكذذذالمح طي يذذذ لفلذذذدنلم ر ذذذرنلمحذذذملا رواذذذ لمحاذذذآوميالضذذذيالمق طذذذعل
ا روافلرلح طمق لمحفرويمي .ل حكلألطلرلكرطذعلفضذروبلهذ المحطمقذ لجذيلاجذرالعل
مح ذ لموط ذذرطي لمالمذذوجولق ذذللمالفضرو لذذرلجذذيلاجذذرللمحفذذروييل مفذذه.ل هذذدجلرل
مأل ر يلكرالوجذالمحفف ذيولمحذ لمطفشذولماطذرنل ذ يئنول محذ ليوجذألمحظذ مهول
موط ذذرطي لمحذذملاطشذذيلرل ف وهذذرلض ذذبول ي جذذملقذذالكشذذنلقطرصذذولمحأ ذذرعل
جيلر.ل االهطرلكرالايدمطلرلمحافاللذل هذ لمحايذدمالمحذ لف ذفادلاطذهلمحضوكذ ل
ذيو)ل
مح طريي ل ضيلرلمأل ل لذله لايذدمالمح د يذرعولمحذ لضذوصلوميذدال(د ل
ذيو)ل
ق ملماليكشنلجيهل دمنلاللياذعلمحذملمحفذروييل صذ .لجمذدلايذمل(د ل
ذذذيالاضذذذ ويالم ر ذذذييالجذذذيلد مو ذذذ لمح دذذذ :لاضذذذ ولمحفذذذمماالمحذذذ ليمذذذفصل
رح ئقرعل ذيالمحفومكيذبلمح د يذ لد ال يذ لإشذروةلمحذملمحماذراول اضذ ولمحف رقذبل
مح لف ض لجيهلظ مهولمحاض ولمال لولاللاالضي لهيلا ج دةلا رنلجذيل قذعل
مضدول للاالضي لهيلاف وةلافديوة.ل اذالهطذرلق ذ لمحد مو ذرعلمح د يذ لمحذمل
( ذذذك طي )ل لفمماطيذذذذ ل هذذذذيلمحاف مذذذذ ل رحفوكيذذذذبلمحأر ذذذذعلح ا ذذذذرطيل محواذذذذ مول
ف وي ذ لم لف رق ي ذ ل فف ذذلل اذذرلي ذذولق ذذملمحفومكيذذبل مح ئقذذرعلمح د ي ذ لاذذال
ذيو)للحذ ليفجرهذللمحاضذ ولمحأذرطيلمحذ ل
ف ومع.ل ق ملمحوض لاالمال(د ل
يفااالجكوةلمحمارال محفروييولجلطهل دم هلجيل يرللم أول كرالمكأولمهفارارنل
رحاض ولمال لول ل رح ض لجيلمحأ م علمح د ي لمحفيلف ولقال طرءمعلالليآأول
جيلرلمحف ولألطلرلجمءلاذالمحفوكيذبلمالصذ يلحافلذ ل(مح دذ )ل صذفلرل ذي ل
ح ف يذذولمحواذذم لق ذالمحا ذذرطي.ل رحاأذذللكذذرالايذذدمال(مألأط ح جيذذر)لايذذدمطرنلآمذذول
افائنلحدجلمح طرييياولالطهليف لل ش بل دميي ولمقطيل ارلياكالمالي صذنل
وطذذهلش ذ بل ذذئلفذذروييولاذذرلدم لمحف ذ وليكذذردليك ذ الضيذذولا ض ذ ظل ذذياله ذ ال
محجارقرع.ل اذالهطذرلكذرالطجذرذلمح طرييذ لجذيلكشذنلمالط ذرللمحأر فذ لجذيلهذ مل
محايذدماول قجمهذرلقذذالف يذللاطلجلذذرلهذ ملق ذملمحجارقذذرعلمح شذوي لمحضديأذ ل
محفذذذيلهذذذيلاجفا ذذذرعلا جذذذ دةل(جذذذيلمحفذذذرويي).لجفذذذيلمحشذذذ بلمح دمييذذذ لفضذذذلل
مأل ذ وةلاضذذللمحفذذرويي.ل اذذال ذذارعلمأل ذ وةلمالمحف رقذذبلمحماطذذيلالليذذآد ل
جيلرل ظيف ل معل ذرلول ذللمالمال ذ وةل مفلذرلإ مل ذولق يلذرلف ذ ولجذيلمذئلل
محماراولجذلالمحمذدي لجيلذرليف ذريشلاذألمحضذدي لكاذرلفف ذريشلضفويفذرالفطفايذرال
إحذذذملقصذذذ ولامف فذذذ .ل حذذذ حكلكذذذرالمحايذذذدمالمحافاذذذللح ضذذذ لجذذذيلمحا ذذذردئل
مأل ر ذذي لح مذذللموط ذذرطيولقطذذدلمح طرييذذ ولهذذ لمأل ذذر يولمح دمييذذ لمح ذذركط ول
محا وةلقالمح مللجيلأ رفهل جيل ارفهلمحج وي .ل
مح مقألمالمح طي ي لجذيلا رواذفلرلح طمقذ لمحفرويميذ ولقذدلم ذفلدجعلإضذدم ل
فدييذذولاطلجذذيلضر ذذ لجذذيلمح ذذ لموط ذذرطي .ل ياكذذالمحمذذ للمالهذذ ملمحفدييذذول
يارألول حكلموطمئبلمال ر يلمح ل ولق ملمح لمح ي ي لجيلم ميللمح صول
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محضدي ولجفيلك فرلمحضرحفيالكرالمالطفمرللأ ويذرنولياأذللمحفضذ للاذالاوض ذ ل(اذرل
ق ذذللمح اي ذ )لجذذيلد مو ذ لمحظ ذ مهولمحذذملمحاوض ذ لمح اي ذ لمحدقيم ذ .ل جذذيلك فذذرل
محضرحفيالكرالمح لي ملمحذملفجذر ملمحاظلذولمحمذروجيلح ظذ مهوول محطفذر لمحذمل
ضميم لم لارهي لمقاللاطلرولفظللأر ف لالارل ولق ملمحظ مهولاالفديومع.ل
جيلا ءله المحائضظ لط ف يألمالطفل لق ملطض لمجالل ي لمحصومفل
محاشذل ولمحذ لقذذر ل ذذيالمح طي يذ ل محطمقذ لمحفرويميذ ول طذذدوكلمحلذذدنلمحف ذذفيل
محاطلجيلمح لدجألمح طي ي لمحملوجالمحاطلبلمحفرويميل ص وفهلمحفم يدي .ل
جائنلقالإطكرولمحفذروييلم لإطكذرولفصذ ولاضذددلحذهول جلذعلمحذملمح طي يذ ل
فلا لإطكرولموط رالاالمجللفوكيدلط للم ل طرءلي ذ لق يذهل يفجذر ما.لج مقذأل
مألاذذوله ذ لمالمح طريي ذ ولجذذيلشذذفملمفجرهرفلذذرولا وا ذ لحل ذ ملمالفلذذر ول ذذال
ااأ يلرلالليطكوال الليجدلجيهلارليذدق المحذملمفمذر لا قذنلمحذدجرفللقذالطف ذه.ل
جذذيلمح طي ي ذ ولا ذ ه رنولمفجذذرالقذذر لإحذذملفوكيذذدل ديذذرالمحط ذذللق ذذملموط ذذراول
ضي لي جملموط رالقالمحفضك لجيلطشوفهلم لجيلضريفهول الليف مملماراذهلمالل
ماليدفل حذكلمحط ذللي ذيولجذيلاجذوماول يضا ذهلا ذهل ذيال يرفذه.لهذ ملمالفجذرال
إحملممارفلد مو لموط رالح ا م حي ل محا ا قي لمحكرا له لمحذ ل ذدمولجذيل
طظولمحكأيوياولالددمنلحإلط رالطف هول ضي لف وعلض حهلكللمالطفمردمعلمحفذيل
جلعلمحملمح طي ي لاالشفملمالفجرهرع.ل
ح ذذللم ذذوملمح طرصذذولمحفذذيلمطصذذبلق يلذذرلهجذ لطمذذردلمح طي يذ ولهذ لطظوفلذذرل
مح ك طي لمحملمالط رال محملفرويمه.لج ملقدولطجرذلمح طي ي لجذيلمحف يذولقذال
"محفكذ يالمحأر ذذع"لحإلط ذذراولق ذذولمح صذ ولمحامف فذ ولطجذذدهرلفمفذذللجذذيلف يذذلل
محف ول محفمد ول لفكردلفذ هبلمحذملضذدلمحمذ لل ذوالمالقفمذردل رحفمذد ل هذ ول ذوال
محفضديدمعلمحفرويمي ل ذومبلمذدمف.ل يفوفذبلق ذملهذ المحطظذوةلمح ذك طي ولقجذمل
مح طي ي لقالفف يول"اطشو"لمح طرءمعلمحفذيلفذد ولض حلذرلم ضرألذرول قذالفف ذيول
كيفي ذ لمالطفمذذرللاذذالاوض ذ لمحذذملممذذوجولم لاذذال طذذرءلمحذذملممذذو.لجفذذيلم ضذذر ل
شفو ولمحفيلم فلدجعلمح ص للمحملمحفك يالمحأر علح مللاالمئللمحد مو ل
مالطأو ح جي لح ضاروةولط جملقالف يللكيفي لظل ولهذ ملمح مذللم لطشذ يهول
ي د لكوالهذ ملمح مذللكذرال"هطذرك"لق ذملمحذد م ولكاذرلط جذملقذالفف ذيولفضذ لل
ه ملمح مللمحملص وفهلمحضديأ لمحفيلمطفجعلمح ول مطفجعلمح طريي ل مفلرلاظل مونل
االاظرهولمح .ل جيلفض يئعل(محف يو)ليطصذبلمحفوكيذدلق ذملجلذ لمح طرصذول
محافمماط ذ ولماذذرلمالطفمذذرللاذذالم ذ بلجذذيلموطفذذرجلمحذذملمآلمذذوول مح ويم ذ لمحفذذيل
فك ذ ال لذذرلهذذ ملمال ذذ بلجذذيلاوض ذذ لفرويميذذ لاضذذددةولجل ذ ملاذذرلط جذذملقذذال
موهفذذدمءلإحيذذهلجذذيلط ذذرللم ضرأذذه.ل لمالمحف ذذيولك ذ حكلالليمذذد لف ذذيئنلكرجي ذرنل
"حاطشو"لمحظ مهولمحفيلي ضألرولم ل"حطمر لمحفض ل"لمحفرويمي لمحضر ا لمحفيلف ول
ق يلذذرول محفذذيليف ذذيالم ملشذذيطرلفف ذذيوهرلمالطمذذوجلقذذالمحط ذذرللمح ذ لفميذذدل ذذهل
محف ذذيوول ط ذ دلإحذذملمح شذذول مو ذذرولمح ذ هطيلمح ذ لكذذرط ملي يش ذ الجيذذه.لماذذرل
"ج ك "لجكرالإطكروالح فذروييلصذويضرنول ذللإطذهليفجطذبلكذللاذرلحذهلصذ ل امذ العل
محفديول محفض لول الليوجلجيلكللاوض لفرويميذ لإاللأ م فلذرلض ذبول يصذلل ذهل
مألاذذولمحذذملضذذدلمحفشذذكيكلجذذيلافل ذ ل"موط ذذرا"لطف ذذهولاذذالضي ذ له ذ لافل ذ ل
يص حلوقرا لد مو لق اي لا ا قي .ل االمحطفريبلمحلراذ لمحفذيلفوف ذعلق ذمل
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إطكرولافل لموط ذراول دم ذمر لمحفذروييلاذالمحض ذربولهجذ ل ذالمح طيذ ييال
ق ملمحافل لمحجدحيلح ملول مقفذومجل ل مذلل مضذدلجمذ ولهذ لمح مذللمحفض ي ذي:ل
قدلظلول حكل ماضرنلجيلمحفصللمح لمصصهلشفو لحالرجاذ لكفذربل"طمذدل
مح مللمحجذدحي"لحجذرال ذ لل ذروفو.لجلذ لجذيلهذ ملمحفصذلليطكذولماليكذ الهطذركل
م ذذفمدم لآمذذولح مذذللضيذذولمال ذذفمدم لمحفض ي ذذيول اذذالأ ذ لجذذلالكذذللمفجذذرالإحذذمل
مح ض ذ لقذذالاطشذذولمحظ ذ مهول فرويملذذرل ف وهذذرله ذ لمفجذذرالأذذرط ولياكذذالمال
يارنلمحملمح مذللمحفض ي ذيول حكطذهلاللياكذالماليكذ ال ذديئنلقطذه.لجاذرلي ذامل
رح مذذللمحجذذدحيله ذ لمحجلذذدلمح ذ لي حذذهلمح مذذللمحفض ي ذذيلقطذذدارليويذذدلماليم ذ ل
ادذذراومعول يشذذيدلمحج ذذ ول ي وهذذرول يطفمذذللاذذالا مق ذذهول حكطذذهلحذذي لجذذيل
مو ئلل"ط قذرنلآمذو"لاذالمح مذلل"يمف ذن"لقذالمح مذللمحفض ي ذيلم ليضذللاض ذه.ل
يظللمح ر ألمحذدمي لح مذللموط ذرطيلهذ لمحفض يذلولمحذ ليكشذنلقذالمح طذرءمعل
محأر ف ول مح لي ص طرله ل ضدالمحملمحا م حي لجيلجل لمحظ مهو.ل
ق ملمال ذالآمذولاذالمطصذرولمح طي يذ وليومذ لق ذملقرفمذهلالاذ لمحذدجرفل
قالمحا هبلادله المالفلرارعلمحا جل لإحملفص ولمح طي يذ لحإلط ذراول اذال
أذذذ لح فذذذروييل مح مذذذللمحجذذذدحيول هذذذ ليط مذذذ الجذذذيلدجذذذرقل لهذذذ ملاذذذالا ذذذد يال
م ر ذذيياولم حلاذذرل ج ذ دل ذ ءلجل ذ لحف ذذكلمحام ذ العلمحفذذيلفذذفل لمح طي ي ذ ل وطلذذرل
فطكوهذذرول أرطيلاذذرلإاكذذرالمحف جيذذلل ذذيالمح طي يذ ل ذذيالف ذذكلمحامذ العولافل ا ذ ل
ا طرهرلمحصضيح.ل
م لله ذآالءلمحاذذدمج ياله ذ ل يرجيذذهلمح ذ لوجلإاكذذرالمحف جيذذلل ذذيالمح طي ي ذ ل
محطمق ذ لمحفرويمي ذ ول ف ذذرءللقذذالمحضكا ذ لجذذيلإص ذومولمح طي ذ ييالق ذذملمحطظذذوةل
مح ك طي لمحملمحا وج لمح شوي .لم لمحطظوةلمح اي ولكلله المحظ مهولاالاجذرلل
"ارلحهلا طم"ول عل الف فذونلحلذرل ذو لطذ فلاذالمحضميمذ ولضوصذرنلاطلذرلق ذمل
جلالرلمحمرصولمحشديدلمحايلولح ضميم ل ح ا وجذ لمح ايذ لمحفذيلفطضصذولجياذرل
يم للمحفضميللمارلمح طي ي لجكرطعلق اي ل ا طمل أل كأيووليف ألألط مفلاذال
محطشر ل االمحفجروبلموط رطي لمحفيلظ علف دلضفمل حكلمحضيالدمم لجيل ربل
"محئاط مي"ل ل"محئا م ل".ل مفرذلحلرله ملمحف ذيألحضذد دلمحطشذر لمح م ذيلمال
فودلمقف رولموط ذرطي ل ي ذ لمحجذمءلمالك ذولاذالفرويملذرول هذ ل حذكلمحجذمءلمحذ ل
كرالف ذ دالمأل ذر يول مح مذ ل محذطظ لمح دمييذ .لكاذرلمفذرذلحلذرلمح صذ للمحذمل
ا طذذملجديذذدلح ا م حي ذ وله ذ ل حذذكلمح ذ ليلفذذد لمحذذملفوكي ذذرعلقم ي ذ لجذذيلف ذذكل
محظ مهولمحفيلف د لجيلمحظرهولم دلارلفك القالمح مل.ل
حمدلدمجأل" ي رج"لدجرقرنلآمولقالمح طي ي لادلفلا لإطكرولموط ذراولجلذ ل
ي فونل والمح طرءمعولمحفيلهذيل معلفوكيذبلويراذيل اط مذيولياكذالمالففلذ ل
وطلرلا ذفم لقذالإطفذرجلموط ذرالحلذرول اذالأذ لجذئلياكذالفف ذيولاصذدوالإالل
قال ويذللمالقفذومنل ج دهذرل"ق يذلرن"ل لمالمح طذرءولجذيلو ل ذي رجولا ذفملل
"جكويلرن"لقالموط رال حكطهل" مق يلرن"ليظللاوف رنل هل ا فادمنلق يه.ل
يمذذنل"جومط ذ ملشذذرف يه"لا قفذرنلااذذرأئنلجذيلدجرقذذهلقذذالمح طي يذ لاذذدلفلاذ ل
محفشكيكلجيلافل لموط راول محمارءلق ملمحضوي لموط ذرطي لمحفذيليمذرللمطلذرل
فاذذيألقطذذدارليص ذ حل"محط ذذل"لا ذذي مونلق ذذملجايذذألاجذذرالعلمح مقذذأولد المال
يفذذذوكل لاجذذذرللح ا ذذذردوةلموط ذذذرطي .لجفذذذيلو ل"شذذذرف يه"لمالمحا ذذذوح لحي ذذذعل
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قد مطرنلق ملضوي لموط راولم لفشكيكرنلجيلافل لموط راول للهيلم النل مي مونل
يلمحمل"مح اي "لجيلايدمالد مو لموط را.ل كلل يلمحملإمارفلمحظ مهول
موط رطي لح لكراليفل لجذيل قذعلاذرول وطذهليماذيلق ذملضويذ لموط ذراولأذ ل
يف يالجيارل دلمطهليدق له المحضوي لإ لي رقدلق ملاميدلاالمحفل لحإلط را.ل
كللارلف ملمح طريي لمحذملمحماذرءلق يذهولجذيلو لشذرف يهولهذ لف ذكلمح ويمذ ل
ضيولمح اي لجيل ض لموط راولمحفيلض علق يلرلمحطمق لمح ئضي ل موطشريي ول
محفيلكرطعل ريدةلجيلمح ض لموط رطي لق للظل ولمح طي ي .ل مح مقألمطهلحي ل
هطركلارلياطألاالمالفكف بلمح لمالجفارقي ل ر لرنلا اذ قيرنلااذرأئنلحذ حكل
مح لطجدالجيلمح ذ لمح ي يذ ول دمالكذرالط قذهلامف فذرنلجرحاجفا ذرعلمح شذوي ل
حي ذذعلمقمذذدلاذذالمالفذذدو لا اذ قيرنول هذذيلاللف ذذونل حذذكلمحماذ فلمحامقذ ل
حطم معلمحضوي ل ف مرييفلر.ل
حكيلفضمذللمح ذ لموجفارقيذ لهذدنلمحا اذ قي لهذ مولالل ذدلحلذرلاذالمال
فشيدلحطف لرلحد لاجودةلف الل لرلق ملفف يولقرح لمحضيرةلمحي ايذ ول ذدالنلاذال
مالففضد ل د له ملمح رح ل مفه.لق ملمالكللاطلبلي فادلجيلد مو فهلحإلط ذرال
ق ملمحفجو لمحضي ولم لمح قيلمح ايوليفميدل ل المح د لمحي اي ول لمطهليظلل
اف مرنل رحاظرهول دالنلاالماليصللمحملج هولمحظ مهولمولط رطي .ل
االهطرلكرطعلمح طريي لف فلدنلمالطفمرللاال ض لمحاظذرهولمحمروجيذ لمحذمل
اذذذرلف ذذذللق يذذذهلمحف ذذذف لمحكئ ذذذيكي لم ذذذ ل"محارهيذذذرع"ول ذذذ حكلفف صذذذللإحذذذمل
محا م حي لمحكراط لاال ومءلمحفجو لمح يطي لمحا رش .ل ق مل حكلجذلالمح طذرءمعل
اللف ذذد لمالفك ذ الف ذذكلمحاجذذودمعلمحفذذيلفف صذذلل لذذرلمحذذملمحا م حي ذ لجذذيلجل ذ ل
محظ مهولموط رطي ول لمطلرل"مط رللح ا م حي "لج لمح دذ لمح طذرييلهذ لمحليكذلل
محفكو لم لمحفص و لمح لماكال فا هلج للمح درعلمحف ي لا م ح .ل
حكططرلطف رءلل دله م:لهلليمط طرلدجرفلمح طي ي لقذالطف ذلرولكاذرلقواذطرل
طار جلويي لحهلاالق لول والمح طي ي لح لففجرهللموط ذرال رحف ذلول حذ لفاذأل
افل ذ لمح طذذرءلم لمحط ذذلل صذذفهلق ذ ةلقم ي ذ لش ذ هلدكفرف وي ذ ولففذذوالطف ذذلرل
مءلشرءلموط رالم لح ليشو .ل
مالمألاولمح لاللياكذالإطكذروالهذ لمالمح طي يذ لمكأذولمط رقذرنلق ذملمحضذرالعل
مح ك طي لحإلط رالاطلرلق ملمحضرالعلمحافديوة.ل االمحا ل هلمالمح ليدذد ل
مقدولق ملفض يللا ا قرفهلضياليج لرلأر ف لم ليفص وهرلجذيلضرحذ لمحأ ذرع.ل
حكذذالمح ذ لمح ذ ليفطذذر للمحايذذدمالموط ذذرطيل رح ذ معليف ذذيالق يذذهلمالي فذذونل
رحفديوول محضوك ول محفروييول صفلرلام العل ر ي لاللياكالمال فدطرءلقطلذرل
جيلفف يولمحظ مهولموط رطي .ل
ي فمدلمحدكف ول(جآمدلمكويذر)ل هذ لق ذملصذ مبلمالمحاشذك لمأل ر ذي لمحفذيل
فأيوهرلمح طي ي لهي:لهللموط راول رحط لمحملمحطظ لمحفيلف دلضيرفذهولجرقذلل
م لاف ل لمالمطصرولمح طي ي ليد الصف ل"محاف حي "لحإلط ذرال رحط ذ لمحذمل
ه المحطظ ولق ملضيالمالطمردهرليد الصذف ل"محفرق يذ ".ل حمذدلحمذصل ذروفول
ذذا لمحفرق يذ لضذذيالقذذرل:ل"إالمحشذذيءلمحلذذر ..لهذ لاذذرليف ذذهلمحطذذر ل اذذرلج ذذلل
ل "(.)11ل
129

م ملضذذذر لل ذذذالمح طيذذذ ييالمحذذذدجرفلقطلذذذرل ف اذذذيحل ي فلذذذرل ارهيفلذذذرل
محضميميذ ولجذذلال اذذل لمآلمذذولااذذالكذذرالياذذعلمحذذمل جكذذرول مذذوجلكرحاروك ذذي ول
ضذذذر للمالي ذذذألآجرقلذذذرل اليوجذذذدهرل ذذذرحفكولمحفذذذرويميلكاذذذرلج ذذذلل(آحف ذذذيو)ل
(ح ذذيرالض حذذدارا) ضيوهاذذذرولإ ل جمذذ مل ذذيالمحطظويذذذ لمحاروك ذذي لجذذذيلمالدبل
محطظوي ذ لمح طي ي ذ .ل قاذذد ملمحذذملد مو ذ لمح طذذملكاذذرلففج ذذملجذذيل وجذذألمألقاذذرلل
مألد ي ذ ل محفطي ذ لاذذالمذذئللمحاطظ ذ ولمحفذذرويمي.ل يط ذ مل طلذذرلاذذالطفذذرجلمالج ذومدل
محاطمو يالجيلشويض لمجفارقي ول ق ملمحدمو لمح ليويدلجل له المح طمل ال
يفففحلق مل ص لرل طشوفلرل فك طلرلمحفرويميول دق ملمحملفطر للمآلأرولمألد يذ ل
االمئلل ا لرلجيلإ ذرولماطذيلاففذر أول ال ذدلاذالمحجاذألجذيلد مو ذفلرل ذيال
ه يالمح يرقيا:لمالجفارقيل محفرويميل محفض يذللمحذدمم يلح طصذ صولاذال جذلل
مح ص ذ للمحذذملطفذذريبلدقيم ذ ل صذذي لفكشذذنلقذذالمح ذذر ألمحأطذذرييلح ذ دبول ل
محفذود ل محجاذذرقي.لمالمح اذذللمألد ذيلمح طيذ ليف ذذبل جذ دلاضذذي لمجفاذذرقيول
مالد مو ذذفهلا م ح ذ لقذذالمح ذذيرللمالجفاذذرقيلمحفذذرويميلقا ي ذ لفط ذ لق ذذمل
امر ولكأيوةلح رض (.)11ل
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النقد العربي والعالقة بين الحدث األدبي والحدث االجتماعي :

قذذدلمط ك ذ لمحجذذدمللجذذيلقاذذي ل(مالدبل محاجفاذذأ)لمح ذ لدمول ذذيالامف ذذنل
محا مهبل مالجكرولجيلمحطظويذ لمحطمديذ لجذيلمح ذرح ولق ذملمحفكذولمحطمذد لمح و ذيول
أذذرولمحصذومفل ذذيالامف ذذنلفيرومفذذهلضذ للهذ المحا ذذوح ول قذذدلف ذ ضعل رأل ذ ل
محا ردئلمحفكوي لمحفيلف ضعل لرل ومنلمحصومفلجيلمحفكولمحدو ي.ل
محفذذوأول رالفجرهذذرعلمالجط ي ذ لحذذي لجديذذدمنلق ذذملمحطمذذدلمح و ذذي.لجكاذذرلفذذرأول
مح ض لقديارنلحدجلمح وبل ا ردئلمحفكذولمحي طذرطيلجذلالففرقذللمحفكذولمح و ذيلاذأل
مح مذذللمحدو ذذيلجذذيلمح صذذولمحضذذدي ولمدجلمحذذملف ذذوبلمحطظويذذرعلمحطمدي ذ لمحفذذيل
مط ك ذعلقذذالمحفكذول محف ذذف لمحدو يذ .لجصذدوعلد مو ذذرعلفف ذألهذ ملمحاذذطلبلم ل
ل محا ردئلمح را لمحفيلفمووهر.لل
ف كلمحطظوي ول ف ولقال قيل رأل
قذدلق ذ لمحطمذردلمح ذوبلمحاذدمو لمألد يذ لم لمحطمديذ لمحذملاأرحيذ ل ارديذ لم ل
مق ي ول االمحاأرحي لمحو ارطفيكي ل محوامي .ل االمح مق ي لمحكئ يكي لمحجديدةل
مح ي ي ذ ل مح مق ي ذ لمألشذذفومكي (.)12ل قذذدليم ذذا طلرلفم ذذيارنلآمذذوولجمذذدلقذذددل
آمو الاالمحادمو لمحفذيلفذدمللجذيلم ذرولمحفكذولمحاأذرحيولادو ذ لمحفذالح فذال
محادو ذ لمحفوأوي ذ ل محادو ذ لموط ذذرطي لمحفذذيل اذذألم ر ذذلرلمحطرقذذدلمالاويكذذيل
آوجطبل ر يذعل محفي ذ نلمالاويكذيل ذ للاذ وول ادو ذ لمحكأ كذ لمحجديذدةلمحفذيل
فط ذذذبلح شذذذرقولموطك يذذذم لع. .لإحيذذذ عل محادو ذذذ لمح ذذذويرحي لمحفذذذيلفمقالذذذرل
محشذذذرقولمطدويذذذهل ويفذذذ ا.ل قذذذددلاذذذالمحاذذذدمو لمحارديذذذ :لادو ذذذ لمالشذذذفومكي ل
محأ وي ل ادو لمح مق ي لمالشفومكي ل ادو لمالدبلمحلذردنل ادو ذ لمحضفايذ ل
مالقفصذذردي لم لمحج ذذولمحفذذرويمي.ل قذذدلق ذذولدقذذرةلمحاأرحي ذ لقذذالمجكذذرول ا ذذردئل
محفكولمحاأرحيولل دم ملجيلصومفلاالاالصدولقالمحفكولمحاروك يولحارلجيذهل
االج وي لجراضذ لكاذرليم حذ ا.ل مقاذ ملمالمح مق يذ ل رحفصذرقلرل ذرح مقألشذ عل
محميذذذذرللمحو ارط ذذذذيول مالهذذذذ ملممدهذذذذولجذذذذيلكفر ذذذذرعلمحذذذذ يالجذذذذرط ملمالفجذذذذرال
مح مق ي(.)13ل دقذ ملمحذملقذد لمحصذد ولقذالمجكذرولا ذ م لجذيلمالضكذر لمحطمديذ ل
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ق ملمألدبولكفكوةلمالمألدبلي ك لمحضيرةول فو ذي لفصذ ولجديذدلقذال جذ دل
قرح لميرحيلجيلمألدبلالليف ذر للاذألمح مقذأول ذرح مل اميذدلاذالمحميذرللمحضذول
مح يلولمحميرللضيذولمحا ذبل اللمحام حذب.ل مكذد ملمهايذ لمح طصذولمحفذوا يلجذيل
محففكيوول ه لشيءل قالولايفرجيميميولمكأولضوموةل مكأولجودي (.)14لل
ياكذالمالط ذذدلمحطمذذردلمح ذذوبلمحذ يالم ذ ملح ضوكذ لمحو ارطفيكيذ لجذذيلمحفكذذول
مح و ذذيلمحضذذدي لطمذذردمنلاأذذرحييا.لجمذذدلدقذذرلمصذذضربلادو ذ لمحذذدي مالمحذذملش ذ ول
محفجو لمحطف ي لمح ليطملل ضر ذي لمحذطف ل فذوائعلمحفكذولمحاض ذللجذيلحفذظل
وشذذيلل م ذ بلافضذذوول ميذذرللا فك ذول ضي ذ لفظلذذولشمصذذي لمحشذذرقولمحفطي ذ ل
يط ألطفرجهل لرلالل ماللمروجي لقطلر(.)15ل
رحامر ذذللصذذدولدقذذرةلمحفكذذولمحذ مق يل محاذذرد لقذذالمحاذذطلبللمح اذذيلمح ذ ل
فوفكملق يهلمح مق ي لجيلاجرالعلمألدبل محطمدول كف ذ ملجصذ النلجذيلمحطمذدلمألد ذيل
ق ذذملصذ يدلمحطظويذ ل محف يذذلول جصذ النلاذذالمح ضذ لجذذيلفمذ ي لمحفذ مو لمألد ذذيل
محفكذذو .ل مكذذد ملمالمحاذذطلبلمح ذ مق يل افل اذذهلمح اذذيله ذ لمحاذذطلبلمحصذذضيحل
ح طفذذر لإحذذمل ذذر لمحضوك ذ لمحج هوي ذ لح ا ي ذ لمأل ذذدمفل قذذدل يط ذ ملجذذيلد مو ذذرفل ل
محفوأيولمحاف ردلل يالمح قيل مح مقأ.ل قذدليومذ ل اذل لق ذملضيذوالاذالمألد ذرءل
محافكذذويالمح ذذوبلمالقئقفذذهلاذذألضوك ذ لمحص ذومفلجذذيلمح مقذذألمح و ذذيلمحا رصذذول
الفذذذمةولألطلذذذرلفمذذذ لق ذذذملوآيذذذ لهذذذ ملمح مقذذذألاذذذال مم يذذذ لمح ذذذيالماليدي ح جيذذذ ل
محا ذذي وة.ل ألطلذذرلففضذذوكلق ذذملا ذذرج ل يذذدةلقذذالمقاذذرلله ذ ملمح مقذذأل قذذال
محصذومفلمحذ ليجذذو لجذذيلف ذذكلمألقاذذرلول هذذيلضوي ذ لقذذالمحاارو ذ لمحكفرضيذ ل
هطركل(ادفو )لقالطظوي له المحاارو ل قالمألجللمحأذ و لحلذ المحاارو ذ .ل
يم لل طهلالليويدلحل المحوآي لمالفكذ الايفرجيميميذ ل ذك طي لقدويذ .ل يف ذأل
محملف دللمح ئق لمحالفمةل يالمألد رءل مح مقألحيطلال د طرل جكوطذرلق ذملقئقذ ل
ضوكذذذذ لمحصذذذذومفلافف ضذذذذ لمح يطذذذذياولقئقذذذذ لفذذذذ هبل ل ذذذذدمقرفطرلمألد يذذذذ لمحذذذذمل
محج و(.)16ل
قذذدلطذذرقشله ذآالءلمح مق ي ذ الم حيذذكلمح ذ ياليويذذد المالطفذذئعلمحا ذذللاذذال
ممئقي لمالحف مم ل افل اهلمح اي.ل يط ملمالهآالءل ق ملجيلمض ح لمحاا يال
محا ذذرديالحماذذي لمح مق يذ لمالشذذفومكي .ل طرقشذ ه لجذذيلقاذذي ل(مألدبلح ضيذذرةلم ل
محاجفاأ)ل قاي ل(محفالح فا).ل مكد مل ه ليفضذدأ القذالمحففرقذلل ذيالمحذ قيل
مح مقذذأل الفيذذرولمح مق ي ذ لقطذذدارلدمذذللضيرفطذذرلمألد ي ذ لإطاذذرلط ذذعلاذذالصذذايالرل
ف لل ي لمحضيرةلمح و ي ل مفلرل ف لل ي لمحضوك لمحفرويمي لمح شذوي ول حذ ل
يذذدملل ذذوومدةلامص ذ دةلاذذاله ذ المحفي ذ لم لف ذذكلاذذالجيذذرعلمهذذللمألدبل محفذذا.ل
طرقشذذذ ه لجذذذيلضا ذذذفل لق ذذذملمح مق يذذذ لمحفذذذيلمطذذذم جل ذذذ لرلمال ذذذدمفلمألد ذذذيل
محو ارط ذذيول محفذذيل وه ذذعلمحميذذرللمحو ارط ذذي.ل ود ملق ذذيل ل ذذوالمح مق ي ذ لالل
ف ذذذرد لمال ذذذدمفلمحو ارط ذذذيل مح جذذذدمال محميذذذرلول حذذذي لصذذذضيضرنلمالمحكفذذذربل
محش ذ ومءلمح ذ يالف امذذعلمحل ذ ةل يذذطل ل ذذيالمح مق ي ذ لممدهذذوعلمحو ارط ذذي لجذذيل
مقاذذرحل .للمكذذد ملمالمحجيشذذرالمحو ارط ذذيلمح ذ لفضذذدأ ملقطذذهله ذ لاذذال ي ذ ل
مح مق ي لمحجديدةلاللاال ي لمروج لقطلرلم لاطرقاذ لحلذر.ل قذدلي ف واذ ال
م ذ لمحاردي ذ ل محاأرحي ذ ل ه ذ ليطرقش ذ المحأ ذ وةل محف ذ ولمالجفاذذرقيول قئق ذ ل
محفكذذول لذ ملمحف ذ و.ل الليواذ ال فكذذوةلمالمحفكذذولهذ لمح راذذللمحاضذذوكلح فذذر لوييل
ا د المأل ل(.)17ل االهآالءلمحطمردولاضا دلمايالمح رح ل ض يالاو ةل محير ل
م و ل ج وجل مو يشيل جئللمحشوينل اضادلكراللمحم يب.ل
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حمدلمط للهآالءلمحطمردلمح وبلاالمالمحفروييل محاردةلهيلمحا د لمح ليذآأول
جذيلمحفكذذول مطذذهليف ذ ول ف وهاذرل يذذط ك لقطلاذذر.ل مالح فذذال مألدبل ك طلاذذرل
االمحفكذوللصذ ل أيمذ ل رحفذروييل ل رحضيذرةلج ذ ليمذللمضذدلاذالجئ ذف لمحجاذرلل
ديولمحص لمح أيم ل يطلارولضفملمجئ الذلمقي لمحاأرحيذ لذلج ذللاذالمالشذيرءل
محجاي ذ لجذذيلدطيرطذذرلظذذئاللح جاذذرللمال ذذاملجذذيلقذذرح لمحاأذذل.لماذذرلمو ذ لجذذدقرل
محاو رةل(فم يدمنلح مللمالط راولف فادل ج لدهرلاالقرح لمحضيرةلمح شوي ).ل قرلل
شذذذ طل ول(مالمحا ذذذيمملف يذذذولا رشذذذولقذذذالمومدةلمحضيذذذرةول محشذذذ ولمصذذذدلل
فصذذ ي مونلح ي ذذ لمح شذذوي لاذذالمحفذذرويي)لجذذل ملكرطذذعلهذذ الهذذيلآومءلمحفئ ذذف ل
محاأرحيياولجلطهلجديول طرلمالطمفطأل ارل صنل هلهو وعلويدلمحصذ ل ذيالمحفذال
محضيرةل وطلذرل(حي ذعلامصذ دةل اللافك فذ ول حكطلذرلف مرييذ ولجذرحفالاظلذولاذال
اظذرهولمحطشذذر لمالجفاذذرقيلمحاف ذددةولجذذل ملجذذوجلق ذملف ذذكلمحاظذذرهولفدييذذولم ل
ف ديللف رنلحاو وةلا ض ولجكلله ملمحفدييذوليجذو لق ذملمحفذالمياذرنولاذرلدماذعل
كللمحاظرهولقريا لق ملم ر لديطرايل مضد).ل
ح حكلاللطدق لمد رلارل وطهلهردنل اللطفمي هلاذوآةلح ضيذرةل اللط ذبلمحيذهلمال
يك الجيلمدا لمحاجفاأ..لمالف مريي لمحص لمح أيم ل يالمحفال محضيرةلذلكوضذدل
مشذذكرلل مق طذذرلمحاذذرد لذلف دذذيلف ذذكلمحصذذفرعلمحفف ذذيوي ول ف اطذذرلمالط فش ذ ول
اللمحصذ لمحمرياذ ل رحف ذلل ذيالمشذكرللمحضيذرةلمحامف فذ لذل اذال يطلذرلمحفذالذل
هيلص لضي لاففرق لق ملمحد م .ل
حمدلااملف ولمحطمدلجيلمد طرلمحضدي لذلمحملضدلارلذلجيلم لا مملحضوك ل
محف ذ ولمالجفاذذرقيلجذذيل ئدطذذرول ضيذ لكذذرالمحفيذذرولمحافم ذذنلجذذيلطمذذدطرلمالد ذذيل
يذذوف لف مرييذذرنل ذذرح مالافم فذذ لاذذالمال ذذدمفلمحفطذذي.ل محفم ذذنلهطذذرلجذذيلمحوآيذذ ل
مالجفارقي ذ ل محميا ذ لمحجارحي ذ لق ذذمللمح ذ مء.لجرحطمذذدلمح ذ لكذذرالي طيذذهلمحأذذو ةل
مح فظيذذ لح مصذذيدةلض ذذبولم لمالض ذذر لمح ذذر فيلمحذذ لفشذذ هلم يرفلذذرلجمذذ ول
مطفلمل والمقر لضرج رنل يالمحفطرال محفجو لمالط رطي لمحفيلفك ذبلقا ذهلمحفطذيل
دالح ذ لمحشذذا ل.لجذذيلضذذيالومذلمحطمذذدلمح ذ لف طيذذهلمحدالح ذ لمالجفارقي ذ ل محميا ذ ل
محجارحيذذذ لا ذذذرنولي اذذذللجذذذردمنلق ذذذملف ذذذ يولجط ططذذذرل آدم طذذذرلمحذذذملا ذذذف جلموجذذذأول
جر ف وال المحطمردلفروييلمحضوكرعلمالد ي لجيلم و رلاذدحئنلق ذملمالمحفذال
اوآةلمحف ولمالجفاذرقي.ل ق ذملهذ ملمحطضذ لااذملمالفجذرالمحافمذد لجذيلطمذدطرول
قذذدلمقفاذذدل صذ وةلا مذ لق ذذملو ذ لمحم ذ لمح وياذ ل مح راذ لجذذدمنوللقطذذيل
اوبلمألاأ لاالمحمروجول مكففمل رحفض يللمحفرويميول ح حكلكذراليذطمصلهذ مل
ئن)ل هرفذرالهاذر:ل
مالفجرالدقرافرالضري لجيلمالهاي ل( ديوهارلالليص حلافكذرا ل
محدقرا لمحف في ل لمحاطلبلمحطظو ول محطمدلمحف يميلق ملمد طرلمحاض ي.ل ح ل
ي ذذذد لهذذذ ملمحفكراذذذلل صذذذ وةلاطظاذذذ لماللجذذذيلمحما ذذذيطيرعلضيذذذ ل دذذذعلمحضوكذذذ ل
مح طي لجيلف وطرلمالجفارقيلدوج لقرحي لاالمحفمد .ل
فط ذهلو مدلمحاوض ذ لمحجديذذدةلمحذذملكذذللاذذرلياذ ل ذ للمحمذومءةل و ذ لمالطفذذرجل
مالد ذذي.ل هكذ ملف جلذذعلقطريذ لم حيذذكلمحذذو مدلمحذذملااذذا المح اذذللمالد ذذيولكذذيل
يآد ل ظيففهلمالجفارقي لجيلمحا ذرولمحفمذدايلح اجفاذأ.ل ذومعلم حذملقاذريرل
مالفجذذرالمحطمذذد لمحجديذذدلجذذيلمحاجذذرللمحطظذذو .ل ف ذذرءللمالفجذذرا:لمحذذي لحذذآلدمبل
محفطذذذ الد ولمجفاذذذرقي ل الليط دذذذيلمالطصذذذطنلمالقاذذذرللمالد يذذذ لمحميرحيذذذذ ل
محمرحي لاالمحلدنلمالجفارقيلمحافمد لجيلمرطذ لمحأمرجذ لمحوج يذ لأذ لاذرلهذ ل
مجذذذبلمحطرقذذذد لهذذذلليمفصذذذولق ذذذملد مو ذذذ لمالشذذذكرللمحفطيذذذ لاذذذالضيذذذ لقيافلذذذرل
محجارحي ل لمال مج هلكشنلمحميا لمالجفارقي لح اذللمالد ذي ل ف محذعلماأذرلل
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ه المأل ي لطفيجذ لاط ميذ لالشذفدمدلضوكذ لمحفضذوولمحذ طيول مطفاذرءلمصذضربل
محطظوةلمحطمدي لمحجديدةلمحملمفجرال ير يلفمدايول ض لمحكفر ذرعلمحلر ذ لجذيل
مح لل و لمألدبل محفا.ل
كرطعله الهيلمأل ربلمحا رشوةل ومءلفم ي لمحذدق ةلمحجديذدةلحذ دبلق ذمل
ق ايا:لوج يل فمداي.ل ح ليكالهطركلجذيلمح ذدءلمال ذر لمحفطذيلم لمحف ذفيل
ح فم ي ول مطارلكرطعلمطدجرق لف مريي ل اطمح لودلج للقف لحارلآحعلمحيهل ذ لل
محمومءةلااله .لحكاله المالطدجرق ل وقرالارلم ف حعلق مل قيلمصضر لرل
جصذذرض هرلجذذيلا ذذردئلجطي ذ لج ذذفي ل قذذرح مل ذذوال(مح اذذللمالد ذذيليك ذ الف ذ مونل
فمذذدايرنل امذذدمولاذذرليكذ المقذذوبل مصذذدللفصذ ي مونلح ضوكذ لمحفرويمي ذ لمحفذذيلفذذدجأل
محم جلمحجديدةلمحذملمحف ذ وول امذدمولاذرليكشذنلقذالمحصذومفلمحمذري ل ذيالهذ ال
محم ةل يالمحم جلمحمدياذ لمح رحيذ لمحفذيليويذدلمحف ذ ولمالجفاذرقيلمقفئقلذرلاذال
اكرطلذذرلجذذيلمحاجفاذذأول ذذدلمالمطفلذذعلالارفلذذرلمحفرويميذ ).لماذذرلمالدبلمحوج ذذيل
جل ل(مح ليفجرهذللذلقذالقصذدلم لقذالضيذولقصذدلذلج ذللضوكذ لمحفذروييلهذ اول
يفجرهللمحمذ جلمحجديذدةلمحطرايذ ول يطصذونلهاذهلجذيلمح اذللمالد ذيولمحذملمحفيذ ل
محفيلف للضوك لمح الدةل محفجديدوليآكدلاصرحضلرل يميذدل(جاذري لر.)..ل حذي ل
االشكلجيلماله المحك ارعلففيدلمح رض لمالجفارقيلم لمحكرفبلمح ير يولمارل
ي لمح للمحفطيلجف ف جبلضديأرنلآمولض للكيفيذ لفضميذللهذ المحف ذف لجذيل
محفا.لل
ح لي جللطمردلمحدق ةلمالجفارقي لمحجديدةلجيلمد طذرلمحضذدي ولضذيالمط مذ مل
االمط كر لمح قيلقالمح مرعلمالجفارقي لمحفيليطفايلمحيلرلمحفطذرالج اذ مل
مدبلا ويذذذركل جذذذ ي ل محيذذذ عل اضفذذذ ظل محضكذذذي ل ق ذذذدلمحمذذذد لجذذذيلقفذذذصل
مالفلذذر .لألالم حيذذكلمحطمذذذردلكذذرد مليجماذذ ال ذذذوالكذذللاذذاليطفاذذذيلمحذذملمح مذذذ ل
لم لمح يذرليطمحذلل رحاذو وةلمحذملالذر لمحوج يذ ولجيمذ للق ذدمح ظي ل
محاف
مطي لجذيلامداذ لضديأذهلقذالمحو ميذ لمحاصذوي :ل(مالاذالمحالذ لمالطآكذدلق ذلل
مال ذذف ومدلمالطجيذذبلاضفذ ظلكرفذذبلمح وج مميذ لمحصذذديوة).ل يصذ حله ذ ملمحضك ذ ل
محفمديو لمحا لله لمحمرقدةلمحفيلفوففألج قلرلكرجذ لمضكراذهلمحفرحيذ ول ي اذأل
م لمحفطرالف رنلح حكلجيلمرط لكفربلمح لوج ممي ول هيلمحف يذولمحذ ليفذولل ذهل
يالهآالءل مآلمويالاالمحكفربل(مالضومو).ل
اللويبلجيلمال م لمحفطرالقطصولهر لجذيلفك يطذهلمحذ مفيول حكطلذرلحي ذعل
رح طصولمح ضيد.ل م طرءلمح م لمح مضدةلي فجي الالض محلرلمالجفارقي لض ذبل
ظذذو جل لمحفودي ذ لمحمرص ذ ولج ذذالفك ذ المح م ذ لذلم ا لذلجيص ذئنلجذذيلمحفك ذ يال
محف فيلح فطراول حذالفكذ المالقاذرللمالد يذ لفر ذ لح مذرعلمصذضر لرل ويمذ ل
قف ي ذ .لج ذذرحوض لاذذالمطف ذذربلجومط ذذ ملا ويذذركل طجيذذبلاضفذذ ظلمحذذملمح مذذ ل
ملم لمح يرولجرءلجطلارلمحذمماللقر ذيرنلحلذ المح مذرعلالطلاذرلكرطذرليا كذرال
مح
حذذكلمحا يذذرولمح ضيذذدلجذذيلطجذذرذلمح ا ذللمحفطذذي:لمحصذذدل!ل اذذالمحم ذذولم المال
ط ذذذفم صلمحا قذذذنلمالجفاذذذرقيلح فطذذذرال اجذذذودلف يذذذوالم لمطفاريذذذهلمحذذذمل مذذذ ل
ا يط ولم لألالمضدلشم صهلحهلطظوةلمجفارقي لاضذددة.ل مطاذرلط ذفم صل حذكل
محا قذذنلاذذالمالأذذولمح ذذر لح اذذللمالد ذذيول اذذاله ذ ملجذذلال ظيف ذ لمحطرقذذدلففضذذددل
مدوفذهلق ذملم ذذفمئصلقطصذولمحصذدللاذالمح اذذللمالد ذيلاذذالمذئللفم ياذذهل
حه(.)19ل
مارلقالفوأيولمحفكولمح ج د لجيلمحطمدلمح و يولجمدلظلوعلفوأيومعلحذهلحذدجل
قددلاالمحافكويال محكفربولاطل لق دمحوضاال د ل ج وجل مو يشي.ل
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رحط ذ لمحذذملا وج ذ لمح ذذوبلح طي ي ذ ولجمذذدلمكفشذذف هرل ففذذرق ملا لذذرلاط ذ ل
محما ذذيطيرعولإالل طلذذرل ميذذعلجذذيلمح ذذدءل ا ذذمللقذذالمحفذذوأيولجذذيلمحطمذذدلمألد ذذيول
ألطلذذرلمظلذذوعلجذذيلمأل ذذر لمهفاراذذرلحد ي ذرنلمرحص ذرنلظذذللضك ذ مونلق ذذملمح دذذ ييال
ضده .ل قدلقوجلرلمحطرقدلمحاصو لاضا دلمايالمح رح لجيلمح ذر ل1966ل و ذ ل
(محليك ي )ل ط ال وقارللشف مو ل ويا طدل محض مولمحمصبل يال روعل يكذروول
ضيذولمالمضذدمنلحذ ليطف ذهلمحذذملاذرلكفذب.ل جذذيلمح ذ يطيرعلمطففضذذعلشذلي لمح ذذوبل
ق ملمح طي ي ول فوجاعل قاذرللف ذونل رح طي يذ ول اذ علمقاذرللقو يذ لجيلذرل
م ذذوملاذذالكفذذبلجيلذذرلصذذئذلجاذذلل كاذذرللم ذ لديذذب.ل كذذرالف وجطذذرلمحذذملطمذذدل
مح طي ي لق للمالط ونلمح طي ي ولجمدل معلفوجا لارله لمضكر لق ذملمح طي يذ ل
جيلا ءلكفر ذرعل ذروفول ضذرو د ل يرجيذهولق ذملفوجاذ لمجكذرولمقئالذر(.)18ل
حمدلم ف ل لمح طي ي اللمح وبلدق معلمح طي يذ ل م ذألمحذطصلقذالمح مقذأل قذال
ضوك لمحفرويي.ل ا علمحاآحنل مالط رال ارلمحمل حكلاالمجكذرولاط لذويال لذر.ل
جذذيلضذذيالودلاآيذذد لمحذذدق معلمالمذذوجلمحفذذيلفضذذدأطرلقطل ذرلق ذذملمحفكذذولمح طي ذ ل
ضر و ال طرقش ملاط مرفهلمحفكوي ل ص حهلمحف في .ل
ل
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هوامش المحاضرة الرابعة :

-1ليطظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو:لمحفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال محفصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ولمحاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرد لح فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرويي..ص8و7و5ول
15ذ137و21ذ144و141ذ148ول يطظذو:لمحارديذ ل محاأرحيذ لجذيلمحف ذف ولجذ وجل
يمذذرط نولفوجا ذ لجذذ وجل مو يشذذيولدمولمح ي ذ لح رقذذ ل محطشذذوول يذذو ع لذل
ح طذذذراولمح ذذذ لمال حذذذمول1982وص17ذذذذ.18ل :لضذذذ للفذذذروييلف ذذذ ولمحف ذذذف ول
جذذذدمط نولدمولداشذذذللح رقذذذ ل محطشذذذوولص.7ل :لمحاروك ذذذي ل ق ذذذ لمحجاذذذرلول
و جيذذذذهلضذذذذرو د ولفوجاذذذذ لجذذذذ وجل مو يشذذذذيولدمولمح ي ذذذذ لح رقذذذذ ل محطشذذذذوول
يو عومح ذذذذذ لمال حذذذذذمول1975وص11ذذذذذذ.11ل :محفذذذذذالمحواذذذذذم ولمحكئ ذذذذذيكيول
محو ارط ذذذيولهيدذذذلولفوجاذذذ لجذذذ وجل مو يشذذذيولدمولمح ي ذذذ لح رقذذذ ل محطشذذذوول
لمحأرطي ول1986وص455,ل
يو عولمح
-2ليطظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو:لمحفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال محفصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ولمحاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرد ل
ح فرويي..ص24ذ31ذ44ذ136و45ذ158و147و139ذ161,ل
-3ليطظو:لجيلمحطمدلمحضدي ولمحدكف ولطصوعلق دمحوضااولاطش ومعلاكف لمألقصذمول
لذلمحاا كذذذذذذذذذذ لمالودطيذذذذذذذذذذ لمحلرشذذذذذذذذذذاي ولمح ذذذذذذذذذذ لمال حذذذذذذذذذذمول
قاذذذذذذذذذذرا
1979وص153و149و141ذ154,ل
-4ليطظو:لمحاصدولمح ر لولص31و24و22و19ذ38,ل
-5ليطظذذذذو:لمحاروك ذذذذي ل ق ذذذذ لمحجاذذذذرل..ص: .11لضذذذذ للفذذذذروييلف ذذذذ ولمحف ذذذذف ول
ص12ذ.14ل :لمحاردي ل محاأرحي لجيلمحف ف ولص79,و73و19ل
-6ليطظذذو:لمحفذذال محفص ذ ولمحاذذرد لح فذذروييولص7ذ ذ17و8ذ ذ.24ل :محاروك ذذي ل ق ذ ل
محجارلولص11ذ14,ل
-7ليطظذذو:لمحفذذال محفص ذ ولمحاذذرد لح فذذروييولص26ذ ذ33ول.54ل :لمألدبل محف ذذف ل
محذ قيلمح مذذيولجذ وجلح كذذرشولفوجاذ لهطوييذذعلق ذ د ولدمولمح ي ذ لح رقذ ل
لمال حمول1981وص76,ل
محطشوول يو عولمح
-8ليطظو:لمحفال محفص ولمحارد لح فرويي..ص12ذ22و21و16ذ167,و47ل
-9ليطظذذو:لجذذيلمحطمذذدلمحضذذدي ولص182ذ ذ.184ل يطظذذو:لاذذرله ذ لمألدبولجذذرال ذ لل
ذذروفوولفوجاذذ لجذذ وجل مو يشذذيولمحاكفذذبلمحفجذذرو لح رقذذ ل محف ميذذأل محطشذذوول
يو عو1961وص224و.63ل يطظو:لطمدلمح مللمحجذدحيولمحاروك ذي ل مح ج ديذ ول
جذذرال ذذ لل ذذروفوولفوجا ذ لمحذذدكف ولق ذذدمحاط لمحضفطذذيولمحاوكذذملمح و ذذيلح أمرجذذ ل
مح ذذذ ول يذذذو ع لذلح طذذذراولص53و46و.43ل يطظذذذو:لمفجرهذذذرعلمحطمذذذدلمألد ذذذيل
محفوط ذذيلمحا رصذذوولطلذذردلمحفكوحذذيول ذ لمحا ذ ق لمحصذذديوةل()36لاطش ذ ومعل
مموةلمحأمرج ل محفط ا/لمحجال وي لمح ومقي و1979وص91ذ91,ل
-11ليطظو:لمحج ولمحف في لح طريي ولد.جآمدلمكويرولض حيذرعلك يذ لمآلدمبولمحك يذعول
1981وص293ذ295ول299ذ312ول357ذ359ول362ذ366,ل
-11ليطظو:لمح طي ي ولجرال يرجيهولفوجاذ لقذرونلاطياطذ ل شذيولم ذو ولاطشذ ومعل
ق يذدمعول يذو ع لذل ذروي ولمح ذ لمح مو ذ ول1985وص.111ل يطظذو:لمح طي يذ ل
محفك يطي ل محطمدلمألد يولح يرالض حداراولومجذألمحفوجاذ لاضاذدل ذ يئولاآ ذ ل
135

لذلح طذذذذذذذذذذذراولمح

مأل ضذذذذذذذذذذذر لمح و يذذذذذذذذذذذ ول يذذذذذذذذذذذو ع
1984وص13و7ذ54,و48و42و16ل
-12ليطظو:لجيلمحطمدلمحضدي ولص175,و141و113و79و35و31و19ل
-13ليطظو:لد مو ذرعلطمديذ لجذيلاذ ءلمحاذطلبلمحذ مق يولض ذيالاذو ةولدمولمحفذر مو يول
لأرطي ول1976وص121ذ165,و145و122ل
يو عول
-14ليطظذذذذو:لد مو ذذذذرعلاذذذذدلمح مق يذذذذ لجذذذذيلمألدبلمح و ذذذذيولاضيذذذذيلمحذذذذديالصذذذذ ضيول
لمال حمول1981وص6ذ8,ل
لمح و ي لح د مو رعل محطشوول يو عولمح
محاآ
-15ليطظذذو:لمحو ارط يميذذ ل ا رحالذذرلجذذيلمحشذذ ولمح و ذذيلمحضذذدي ولقي ذذملي ذذذنل
ئ ولدمولمحأمرج ولص126,و121ل
-16ليطظو:لد مو رعلطمدي لجيلا ءلمحاطلبلمح مق يولص6ذ11,ل
 -17طظذذذو:محاصدومح ذذذر لوص141و122و181-121و172و165و145و-141
191,ل
-18ليطظذذو:ل قط ذذ لمحذذطصول ذذ يدلمحدذذرطايولدمولمحشذذآ المحأمرجيذذ لمح راذذ ول دذذدمدول
لمال حمول1991وص38ذ43,ل
مح
-19ليطظذذو:لمح مق يذذ لمالشذذفومكي لجذذيلمحطمذذدلمح و ذذيلمحضذذدي ولضذذرحيلشذذكو ولاج ذذ ل
مآلدمبلذلمح يو في لذلمح ددلمال لولمح ط لمحفر ول1961ولص51ذ.54ل
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المحاضرة الخامسة

مناهج النقد األدبي
 المناهج النقدية
 المنهج التأثري او االنطباعي
 المنهج النفسي
 المنهج التأريخي
 المنهج اإلعتقادي (االيديولوجي)
 المنهج الشكلي
 المنهج المتكامل او التكاملي
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ل
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المناهج النقدية :

محاذذذطلبلم لمحاطلذذذرجلحدذذذ :لمح ويذذذللمح ماذذذحول مح ذذذ كلمح ذذذياول مح ذذذ يلل
محا فمي .ل ه لي طيلجيلمحايرديالالموجلمالجفارقيذ ل محف ذفي ل مالد يذ لمكأذول
االه مولجل لارلياكذالمحف صذلل صذضيحلمحطظذولجيذهلمحذملمحا ذ بول هذ لمدمةل
ك ذذبلمحا وجذ لم لق ذ لمحففكيذذوول هذ ل ذذي لاضذذددةلف صذذللمحذذملضريذ لا يطذ ل
ه ذ لمح ا يذذرعلمحفذذيليآديلذذرلمالط ذذرالحيض ذ للا قف ذرنلضيذذولاف ذذيالمحذذملا قذذنل
اف ياول ه لم ذ بلج ذللمح شذولمح ا ذيل محطظذو لمحلذردنلمحذملماذفئكلطرصذي ل
محا ا فل فضصيللمحطفريبلمحجديدةلجيلمحفكو.ل
قذذذدلط ذذذف اللك اذذذرعلقديذذذدةلاومدجذذذ لحدالحذذذ لمحاذذذطلبولكرحاذذذ هبل مالفجذذذرال
محادو ذ ول ايذدمالمحفمصذصول محفيذروول مال ذ بول محاطضذمول اذرلمشذ هل حذذكل
جيمرللا هبل لمفجرهرعلطمدلمالدبولم لادمو ه.ل
محطمدلمحاطلجيلحئدبل محفالافل ل ادمالضيالطوم لكذللاذطلبلق ذملضذدةول
جذذو للاذذرليآم ذ لق ذذملمحطمذذدلمحاطلجذذيلضذذو وال ف ص ذ هل مضردي ذ لوآيفذذهل مفجذذرال
ف ذذذهل د ومطذذذهلضذذذ للاضذذذ ول مضذذذد..ل اذذذالاظذذذرهولهذذذ ملمحدذذذو ولقذذذ لل ضذذذدل
مح طيذذذذ ييا:لماذذذذرلماليكذذذذ المحطرقذذذذدل طي يذذذذرنلم لالليكذذذذ ا.ل اأذذذذللهذذذذ مليم حذذذذهل
ر يذ ل
محاروك ي القالمالفجرهذرعلضيذولمحاروك ذي لجلذيلاطضوجذ ل وج يذ ل
اللق اي .ل
يفل لمحطرقدلمحاطلجيل طهلضيولقردلل ضيولاطصنلفوجحلقطدالكف لمحذطصل
محشذذرهدلق ذذملضيذذوالاذذالمحطص ذ صولجمصذذيدةلم ذذيلط ذآم لمحفذذيلفآكذذدلطوج ذذيفهل
ف ذ أيالمح ذ معلففمذذد ل ف ذذوملد ال ذ مهرلجذذيلمحاذذطلبلمح ذذيك ح جي.لجذذيلضذذيال
ف وملقصيدةلمحصومفلمح ميلقطدلمحوصرجيلق ذملضيوهذرلاذالقصذريدالمح صذفي ل
جيلمحاطلبلمحاروك ي.لل
محطمذذدلمحاطلجذذذيلمطفاذذذرءلحفيذذذ لا يطذذذ ل مقذذذئالمح رقذذذ لحو ذذذلرل اآ ذذذلرل
جرح ياليمفرو المحاطلبلمح طي لاللي ف ي الفجطذبلمحمصرصذرعل محا صذمرعل
ذذيول محف ذذيول و الال ذذذروعل ذذ مه ول محذذذ يال
محا ذذف لاذذالكفر ذذذرعلد ل
يمفذذرو المحاذذطلبلمح ذذيك ح جيلاللي ذذف ي الفجطذذبلمحمصرصذذرعل محا صذذمرعل
محامف لاالاآحفرعلجو يدل يذ طبل مدحذول ذ مه ..ل قذللاأذلل حذكلقذال ميذ ل
محاطرهب.ل
يفل لمحطمدلمحالجذيلكذ حكل وطذهل ذريفيلي ذيلاذالاكرطذ لمطصذروال محذدميويال
جيلج كهل يطضرملحل لجيلمح قعلمح ليطرللجيهلاالاكرط لمآلموياولج ذيجا طدل
جو يذذدلحذ ليايذذملاطلجذذهل ذذيالقظاذ لد ف يف ذذكيل ذذيالففرهذ لقذذرصلاداذ و.ل
محاروك ذذذي اليفاذذذ ال لشذذذرقولاروك ذذذيلا فذذذدئلق ذذذمل ذذذ مالاذذذالشذذذ ومءل
محو ارحي .ل
محطمدلمحاطلجيلطمدلفجميييلالارلف اللجيلد مو ذ لمحطصذ صلاذالمح جلذ ل
محفمصصذذي ولجذذرالدبلحذذي لقمذذدمنلطف ذذي لجم ذ لكاذذرليفلاذذهلمحاذذطلبلمحطف ذذيول
مالدبلحي لاوآةلح صومفلمح ميلجمذ لكاذرليفلاذهلمحاذطلبلمحاروك ذيول مالدبل
حذذي ل طيذذذ لحد يذذذ لجمذذذ لكاذذذرليفلاذذهلمحاذذذطلبلمالح ذذذطيول مالدبلحذذذي لممذذذرونل
جارحيذ لجم ذ لكاذذرليفلاذذهلمحاذذطلبلمحجاذذرحيول مالدبلحذذي لقطص ذ مونلاذذالقطرصذذول
محامروط ل محا ممط لجم لكارليفلاهلمحاطلبلمحامروا...لمالمحذطصلمالد ذيلياكذال
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ماليك الجيهلكلله المالا ولاجفا لم لمض لرلم لكأيولاطلر.ل حكالحذالفجذدل
طصرنلمد يرنلالليضف ل جلا طمل مضدلم لدالح ل مضدة.ل
يميللإحيطرلمالمحطمدلمحاطلجيلمحصرجيلضيولا ج د.لجد مو لمض رالق ر ل
قذذالمح ذذيربلحي ذذعلد مو ذ ل ذذيك ح جي لصذذرجي لجمذ ول د مو ذ لاضاذذدلمحط ذ يليل
حطف ي لم يلطآم لحي علد مو ل يك جي لصرجي لجمذ ول د مو ذ لاضاذدل طذي ل
ح ش ولمحادو يلح يعلد مو ل طي ي لصرجي لجمذ ول د مو ذ لاضاذ دلماذيالمح ذرح ل
ق دمح ظي لمطي لجيلمالبلمحاصو لحي علاروك ي لصرجي لجم .ل
و ارلكرطعلمحاطرهبلمحا و أ ل ا نلاالمحاطرهبلمحا فضدأ لجيلم فكطرال
مقاذذرللمحذذطصلمالد ذذيلماللمطلاذذرلي فميذذرالجذذيلمحا ذذريللمال ر ذذي .ل م ملكرطذذعل
محاطرهبلمحا و أ لما نلاالمحاطرهبلمحا فضدأ لجلطلرلمكأولمصذرح ل اللفذديال
فاذللحديوهذرولجذذيلضذيالمالمحاذذطلبلمحطف ذيلاذديالحفو يذذدول محاروك ذيلاذذديال
يول روعل محف يول شذف مو ول محامذروال
حكروللاروك ول مح طي لاديالح
اذذذذديالحفذذذذرطفيد ول مح اذذذذ لاذذذذديالحذذذذدمو ياول مال ذذذذ و لاذذذذديوالحف مويذذذذموول
محجارحيلاديالحكو فشهل مالمويا.ل دقرةله المحاطرهبلحذ لي ذ و ملاذرلممذ ال
قال رف فل لجيلضيال ولمصضربلمحا مهبلمحا و أ لاذرل وأذ اولج ذ ليج ذلل
ض ذذيالاذذو ةلم لاضاذ دلماذذيالمح ذذر لقذ مطيالمحارديذ لمحجدحيذ لما ذ ل ذذدالنلاذذال
مو ل ح ليج للكاذرللم ذ لديذبل ظذرينلمحضكريذ لكاذرلشذوضلرل ذو بلمكأذولاذال
()31ل ظيف ل ه ليض للمحمصيدةلمحجره ي ول حي لجيلقدوةلاضادلمحطذ يليلمال
يج للم رلطآم لمال دي يليضبلم رال يمفللماه…محي.ل
وض لمقفوماطرلق ملفجمييي لمحطمدلمحاطلجيلماللماله ملمالقفومالاللي طيل
فم ي ولجمدلف ص عله المحاطرهبلمحملطفريبلصري ل جديوةل رالهفار ل محفمذديول
ماللمالمالكففرءل طفريبله ملمحاطلبلد ال مكله لمحا قذنلمحذ لططكذواول ط اذحل
ماليضمللحطرلمحا فم للاطرهبلمقللفجمييي ل مكأولفكرا ي (.)1ل
ل

1ـ المنهج التأثري أو االنطباعي :

قد لاطلبلح طمدلظلولجيلمحفروييلمحمدي لكرالمحاطلبلمحفوأو لمحذ لصذرضبل
ظل ذ ولجط ذ المألدبلمحامف ف ذ ول مرص ذ لجط ذ المحش ذ و.ل حكذذاله ذ ملمحاذذطلبلح ذ ل
يمفنلق ل للظللقريارنل او ويرنلضفملمحي ول كللارل ولق يهله ل طه أصبح
يعدلاوض لاو وي ل م ر ي ل حي لجيلمحطمدول حكطهلحي لمحطمدلك هل اللياكال
مالكففذذرءل ذذهل مح ق ذ نلقطذذداول ذذلليجذذبلمالفف ذذهلاوض ذ ل مذذوجلفف ذذول ف ذذوول
محفذذوأومعلمحفذذيلطف مرهذذرلقذذالمح اذذللمألد ذذيل وص ذ لل ا ذذردئلا ا ذ قي لقرا ذ ول
ضفذذملط ذذف يأل الطمطذذألضيوطذذرل ذذئا لفوأومفطذذرل صذذدقلرل شذذوقيفلرول لضفذذمل
ط ذذف يأل الطض ذ لل قطذذرلمحمذذرصلإحذذملا وج ذ لا ا ذ قي لي ذذف يألضيوطذذرلمال
يم لرل ليوجالرلجيلا ءلمالدومكلمحفكو لمح له لمقدللمالشيرءلق ا ل ذيال
مالصضرءلاالمح شو.ل
جطمدلقاللمد يلي د ل رحاو وةل مومءةله ملمح الل ل ف والصفض لو ضطذرل
حذذذهل ف مذذذيلمحفذذذوأومعل مالط رقذذذرعلمحفذذذيليم فلذذذرلق يلذذذرلهذذذ ملمح اذذذللمالد ذذذي.ل
رح دمهذ لليجذذبلمالفكذ الصذفض لو ذلمحمذذروئل ذ يا لا ذف ي لضيذذولا ف يذ ول
ضفذملاللف فذ ل اللففشذ المحفذذوأومعلمحفذيلفط ذذألق يلذر.ل اذذالهطذرلفذذوفيلضفايذ ل
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محاذذطلبلمحفذذوأو لكم ذذ ةل حذذملجذذيلمحطمذذد.ل اذذالمح ماذذحل ططذذرلاللط ذذف يأل ال
طفم ذذذملهذذذ المحم ذذذ ةلمأل حذذذملإحذذذملمحم ذذذ معلمحا اذذذ قي لمحفرحيذذذ .لجذذذطضالالل
ط ف يألاأئلمالطدوكلجارللص وةل لح ض لميفي ل مومءةل صنلحلرلالارل ل
ه ملمح صنلاالدقذ ل قذ ةول مطاذرلط ذف يأل حذكل اشذرهدفطرلحلذرول ل ف ذويال
صذذذفض لو ضطذذذرلحجارحلذذذرلف وياذذذرلا رشذذذومل ف مذذذملفوأيومفلذذذرلجيطذذذرولكاذذذرلمططذذذرلالل
ط ذذف يألمالطذذدوكلا ذ مللش ذومبل طف قذذهل فض ي طذذرلحل ذ ملمحش ذومبلإحذذملقطرصذذوال
مال حي لجيلا اللاالمحا راذلولألال لفض يذللاللياكذالماليدطذيلقذالمحفذ لل
محا رشذولضفذذمل فذذوالمططذرلط ذذونلاذ مللكذللقطصذذولاذذالمح طرصذولمحدمم ذ لجذذيل
فوكي هول حكلألالقا يذ لمحفوكيذبل مفلذرل اذرلف ذ هلاذالففرقذلل ذيالمح طرصذول
ي حدلجيلمحاوكبلمصريصلجديدةلضيولا ج دةلجيلقطرصوالمال حي .ل
م الجذذرحاطلبلمحفذذرأو لمحذذ لي ذذمولاطذذهلمحيذذ ل ذذالمحجلذذئءل يظط طذذهل
اطلجرل دمييرلقفيمرل رحيرلذل ارلي ممللقرياذرنل اذو ويرنل ذديليرنلجذيلكذللطمذدل د ذيل
ذ ي ولاذذرلدم لمالدبلك ذذهلاللياكذذالماليفض ذ للإحذذملا ذذردالعلويراذذي ل لإحذذمل
مضجر لفمر ل لف ما.ل
حمذذدليمذذرللمالمحطمذذدلمحفذذوأو لمحمذذري لق ذذملمحذ للمحفذذود ليفذذفحلمحاجذذرللماذذر ل
محفضك ل ماله مءل محفاروبلإحملمحضدلمح لقدليج للاالمال يالم لدل ليذمق ل
مالمحم يحلجايللجذيلطظذواول حكذالهذ ملالليصذحلماللم ملمقاطذرلمالمحطمذدلمحفذوأو ل
يم ل رح ا ي لمحطمدي لك لرل يكففذيل مفذهول ماذرلقطذدارلطمذ للإطذهلاوض ذ لم حذمل
او وي لجيلقا ي لمحطمذدلق ذملمالفف لذرل ذدل حذكلاوض ذ لممذوجلا اذ قي ل
يف ول ي وولجيلرلمحطرقدلمط رقرفهل ضجبلا ا قي لي ف يألضيوالاطرقشذفلرلذل
جلططذذذرلاللطذذذوجلاضذذذئلح مذذذ نلاذذذالف ذذذكلمحامذذذر وول حذذذكلألالمالهذذذ مءل مال ملل
محاوياذذذ ل محفضكاذذذرعلمحادواذذذ لاللياكذذذالمالفذذذطجحلجذذذيلف ويذذذول مفلذذذرل ضجذذذبل
ا اذ قي ليم لذذرلمحديذذوول ذذللال ذذدلمالفطفاذذحل ف ذذم ل ففلذذر جولقطذذدارليصذذلل
محطرقذذدلإحذذملاوض ذ لمحف ويذذول محفف ذذيولمحا ا ذ قيول ماذذرلم مل قذذنلمحطرقذذدلقطذذدل
محاوض ذ لمحفوأويذ لاكففيذرل ذذواليمذ ل:لهذ ملجايذلل مكلق ذذيحول هذ ملم ذ دل مكل
م يالذلجلطهلجيلمحضميم لاللي دلقطديذ لطرقذدمنلجذيلمال ذئلول ذللي ذدلا ف هذرنل ل
ا فلف مونلاللي ول ارليم حهلمضدل الليط ديلمالي و.ل
حمدلطشولمحطمدلمالد يلفوأويرنولحكالمحفجو لمح شوي لمح را لقدلمأ فعلمالمحفذال
الليضيرل ديولقي دل اللمص لل ا ردئل اللفكفيلجيهلمحا ه ذ ل لمح مويذ لمحدفذلل
لمالحلر ل ح حكلمشفد علمحمو المحئضم لالل يارلمحموالمحفر ألقشول رح ض ل
قالا مهبل لاطرهبلحئدبل محفاول فش علف كلمحا مهبل محاطرهبلفش رنلح ل
فشلدلمالط رطي لحهلاأيئلاالق للضفملحيصحلمحم لل ذوالمحمذوالمحفر ذألقشذول
أذ لمح شذذويال ذذدالقذذدلكرطذذرلقصذذو لظلذ ولمحاذ مهبل محاطذذرهبلمالد يذ ل محفطيذ ل
فط قلرلفط قرنلشديدمولأ لف ددلاطرهبلمحطمذدلمالد ذيل فط قلذرل مف ذرفل ظريفذه.ل
حكططرلاأل حكلطجدل اط لم ممولمحموالمحفر ذألقشذولقذددملاذالمحطمذردلي ذ د ال
إحذذملمحاذذطلبلمحفذذوأو ل يمصذذو الق يذذهلطمذذده ل مالكذذرط ملقذذدلف ذ ملجذذيله ذ مل
محاذذطلبلج ذ ليفم ذ ال ذذي لحفميذذي لمالقاذذرللمالد ي ذ لض ذذبول ذذللمفم ذ المياذذرل
ي لحم للمدبلمرصل لذ لي ذف ض طهلاذالمالقاذرللمحفذيليطمذد طلرول كذوطل ل
ي ج الق ملهراشلرلارلف ضيلمحيل ل ه.ل حاذرلكذرط مليا كذ الأمرجذرعل م ذ ل
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كارليا ك اله لمال بولجمدلكف ملقدةلاج دمعلفجاذأل ذيالمحطمذدل لمالدبل
مح صفيل مالدبلمالطشرييول حكلاأللك يولمحفذوأوييالجيذللحذ ايفولمحذ لم ذنل
قدةلاج دمعل ر ل(مط رقرعلا وضي )لأ لمحطرقدلمحفذوأو لمآلمذولإيايذللجرجيذهل
مح ذ لم ذذنلقذذدةلكفذذبل و ذ ل(ق ذذملهذذراش…)لج مضذذدل(ق ذذملهذذراشلا ذ حييو)ل
آمول(ق ملهراشلج حفيو)ل هك م(.)2ل
ي فاذدلهذ ملمحاذطلبلق ذملمحفذوأولمحذ مفيلح طرقذد لذلكاذرلم ذ فطر لذل حكذالهذ ملالل
ي طيلقذد لمقفاذردالق ذملقطرصذولا اذ قي ل ق ذملمصذ للجطيذ لحلذرلضذظلاذال
مال فموموولجل لاطلبل مفيلا ا قيول ه لمقوبلمحاطذرهبلإحذمل ي ذ لمالدبول
ي لمحفط الق مل جهلمح ا .ل
يضفذذذرجلمف ذذذرفلهذذذ ملمحاذذذطلبلإحذذذملمصذذذريصلجذذذيلمحطرقذذذدول محذذذملمحذذذ مالاذذذال
محد مو رعلمحفطي ل مح د ي وليض المالط ف والرلهطرلق مل جهلمالجارل:ل
يم له ملمحاطلبلم اللق ذملمحفذوأوول حكذيليكذ الهذ ملمحفذوأولاذوا المح رق ذ ل
جذذيلمحضك ذ لمالد ذذيليجذذبلمالي ذ مهل للجطذذيلوجيذذأولي فاذذدله ذ ملمح ذ للق ذذمل
محل ذ لمحفطيذ لمح مفيذ ول ق ذذملمحفجذذروبلمحشذ وي لمح مفيذ ول ق ذذملمال ذذئفلق ذذمل
اوأ ولمالدبلمح ضعل محطمدلمالد يلك حك.ل
يمذ لمحاذذطلبلأرطيذذرلق ذذملمحم مقذذدلمحفطيذ لمحا اذ قي ول هذ الففطذذر للمحمذذي ل
محش وي ل محمي لمحف يوي لح اللمحفطذيولجئ ذدلحذهلاذالج ذض لجذيلطفذ لمحطرقذدل
ف ذذاحلحذذهل ذذرحفا ال ذذوح مال طاذذر لاذذالمحفجذذروبلمحش ذ وي ول ح ذ لح ذ لفكذذالاذذال
ا ه هلمحمرصلجيلمحش و.ل
ال دلحهلك حكلاالم وةلحد ي ل جطي ول ا ه لمرصذ لجذيلمحف يذل:لف يذلل
ه المحم مقدلمحطظوي لق ملمحطا ج.لجكأيو الي وج المالص للمحفطيذ لمحامذووةول
حكطل لقطدارلي مجل المحطا جليم ي ال يطضوج ال ل المالص ل.ل
ق للكللشيءلال دلاالاو ط لق ملفم للمالطار لمحجديدةلمحفيلقدلاللفك ال
حلذذرلطظذذريوليمذذر لق يلذذرول يك ذ الاذذالشذذوطلرلمالف ذذدللجذذيلمحم مقذذدلمحامذذووةل
مالص للمحا و ج لحف ألآجرقلرل فاينلإحيلر.له المحاو ط لهيلمحفذيلكرطذعل
فطمصلكأيذويالاذالمحطمذردلمح ذوبلجذيلمح صذولمحمذدي ولجفمذنل لذ لقطذدلمحطاذر جل
محاوأ وةلاالمطار لمحشذ ول محف يذوولجاذرلكذرالاففمذرلا لذرلجلذ لجيذدلام ذ لول
اذذرلش ذ لقطلذذرلجلذ لا يذذبلاوج ذ ا.لجرحا حذذد الاذذالمحش ذ ومءل ذذد مليمذذرحف ال
محمدارءلشييرلارلجذيل ويمذ لمحف يذولج جذد ملاذاليف صذبلق ذيل ول يافطذألاذال
و ميذذذذ لمشذذذذ روه ل محاضذذذذدأ الممذذذذ ملي ذذذذد الجذذذذيلامرحفذذذذ ل ويذذذذللمحمذذذذدارءل
محا حذذدياولجأذذروعلجذذيل ج ذ هل لقرصذذف لاللفم ذ لق ذذملم ذذر لمحفمذذديولمحفطذذيل
محا لول حكالق ذملم ذر لمحا ممطذ ل يذطل ل ذيالم حيذكلمحمذدارءل محا حذديا!لذذل
مح ضفو لاأئلالليمرحنل(قا دلمحشذ ولمح و ذي)لجلذ لا ذفجردل ا فض ذالقطذدل
جالوةلمحطمردولق ذملقكذ لم ذيلفاذر لمحذ لجذروللهذ ملمح اذ د!ل اذألمالمحضذلل
االمحطرضي لمحفطي لكأيوملارلكرالجيل صذنلم حيذكلمحذ يالآأذو مل ويمذ لمح ضفذو ل
ق مل ويم لم يلفار ولجلالف ذي ل لكذرالجذيلمحدرحذبلام يذرولألطذهلا طذيلق ذمل
م ر لمحاضرجظ لق ملمح وميللمحمديا ل ه مله لمحم ذولجذيلاذطلبلمحطمذدل مفذه.ل
قدل قألجيهلضفملمح يالشرء ملمحفضوولاطهلكرآلاد ل م ذيلمحض ذالمحجوجذرطي.ل
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حكلمطلذ لحذ ليا كذ ملمحذفم صلاذالم مقلذ لمحمرصذ لمحافذوأوةل رحمذدي ولفذوأوملجذيل
محصاي !ل
ماله ملمحاطلبلمحفوأو لمح مفيله لمح لقوجهلمحطمدلمح و يلذلم للارلقونلذل
قوجهل ذر جرنلم حيذرنلجذيلا ذد لمالاذوولأذ ل ذرولجيذهلم ذ معلحذ لف ذ ل ذهلمحاذدجول
حكطلذرلق ذذعلشذ رلحذهلقيافذذهل رحميذذر لإحذذمل ف حذ لمالدبل محذذمل ف حذ لمحطمذذدل
محفيلكرطعلضيط مك.ل
د لمحطمدلف قرنلاضارنولالليف دجلمحفذ للإحذملمحف يذلول الليفجذر ملمحاوض ذ ل
محفوأوي ذ لمح ضف ذ ولجكذذرالمحوجذذللي ذذاألمح يذذعلاذذالمحش ذ ول لمال يذذرعولجياطضلذذرل
مقجر هل ليمر لرل ر فلجرطهلأ لالليميدلشذيير.ل قذدلشذد علهذ المحاوض ذ لميذر ل
محجره ي لك لرل صدولمال ئ .ل
ج ذ لمحطر دذ لجذذيل ذ للقكذذرظليضكذ ل ذذيالمحشذ ومءلجذذيلق فذذهلمحضاذومءلاذذال
محج د!لجرطشدالمالقشمل محمط رءل ض راولجمرللح مط رء:ل(ح اللمالم رل صذيولذل
ي طذملمالقشذم لذلمطشذدطيولحم ذع:لإطذكلمشذ ولمحجذال مالطذ )ولجرالقشذم لذلقطذدل
محطر دذ لذلمشذ وول ف يذهلمحمط ذرءلأذ لي يلذرلض ذرا.ل حكذالحاذر م لاذرلق ذ لهذ ال
مالضكر له ملارلح ليكالمحطرقدلا رح رل هلم ل مكولجض هلماليك الاشل دملحهل
رح لول ض هلماليف لول ماليفوأولجيضك .ل
كراليضد لمالي للمحطرقدلضكاذهلجذيل ذالمالضيذرا.ل حكطذهلف يذلل ذر جل
يف لل فظ ل ل ا ارعلض ي ول لارلمش هول الليف لل رحمي لمحش وي لق مل
كللضرل.ل حكلاأللارلضك ملاالمال وج ل األمحاف ا ليطشدل يفه:ل
قدلمفطر ملمحل لقطدلمضفاروالللل طرجلق يهلمحصي وي لاكد ل
جمرلل وج :لم فط للمحجال.لأللالمحصي وي ل ا لفك الجيلقطللمحطرقذ ل الل
فك ذ الجذذيلقطذذللمح يذذو.ل قذذدل حذذكلقي ذذرلش ذ ويرنول ه ذ لجذذيلمح مقذذألم ذذولجذذيل
م ف كرولقردةلاض ي لاالقردمعلمح وبلاألمحط لل مح وما!ل
ك حكلمطفمدلال لللحم حه:ل
ل ج اللمحويحلم األاال ضجوللللص يللمح يالفموفل رح ك ول
ألطذذهلكذذرال ذذيالمحجل ذ لمحفذذيل كوهذذرل ذذيالضجذذولا ذذرج ل يذذدةولاللياكذذالمال
ي األاطلرلص يللمح ي نل مح يارع!ل قدله ملقي ذرنلشذ ويرنول هذ لجذيلمح مقذأل
م ولجيلفمديولا رج لاالمحا رجرعل لا رحد لش وي !ل
حل ملقدلطمدلقاول المحم ربلجيلصدولمال ئ لحمهيول الم يل املضذيال
قرل:لإطذهلشذرقولمحشذ ومءولأذ لق ذللهذ ملمحضكذ ل م حذه:لألطذهلكذرالاللي رظذللجذيل
محكئ ول كراليفجطبل ضشيلمحش وول ح ليادذلمضدمنلمالل ارله لجيه.ل
قدله ملج فذ ل ذر م لأل مطلذرلجذيلمحطمذدلمح و ذي.لألطلذرلجياذرلي ذ ذلكرطذعلم لل
ف يذذلليف ذذألجذذيل يذذرالم ذ ربلمحضك ذ لمالد ذذيولاذذألماله ذ ملمحف يذذللالليف ذذدجل
مالحفرظل محصدللمالمئقيولمح لقدلالليك ال ملقيا ل افذودالجذيلمحشذ وولالطذهل
قدليك الشييرنلآمولضيولمحصدللمحش و ل محصدللمحفطيولمح ياليفدمئالجيل
محضك لق ملقيا لمحش ولمحفطي .ل
حكذذالمحطمذذدلمح و ذذيلحذذ ليمذذنلقطذذدلهذذ المحاوض ذذ ولجمذذدلضذذر للماليفجذذر مل
محاوض لمحفوأوي لإحملمحاوض ذ لمحف ي يذ ول ضذر للمالياذألق مقذدل مصذ اللح طمذدل
حكطهلح ليموجلجيلمحدرحبلقالضد دلمحفوأول محف ل.ل
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األم ال ئ لمحجاضيلمحاف جملجيلم للمحموالمحأرح لكفر ذهلجذيل( مذرعل
محش ومء)ولم ل جدلمالمحجره ييال مال ئاييالمففم ملذلجذيلضذد دلمحطمذدلمحفذوأو لذل
ق ذذملميأذذرولماذذوئلمحمذذي ل محطر د ذ ل مالقشذذمل مهيذذولاذذالمحجذذره يياول ج ذ ه ل
م ول ق ملإيأرولمحفذومدلل جويذول مالم ذللاذالمال ذئاييال ج ذ ه ل مذ ول
جوجلماليمووله ملجيلكفربول ماليصطنلمحش ومءل ده ل مرعلك حكل ل لذرل
قش لمون.ل
األمالم ال ئ لقدلف وللإحملشيءلاالمحاطلبلمحفذرويميولمالملالقا ذهل
جيلمحصاي لاللي دلكأيوملقالضد دلمحاطلبلمالط ذرقيلجذيلم ذ لصذ واول قذدل
م ذذف والجيذذهلصذ ولمحطمذذدلجذذيلمحجره يذ ل صذذدولمال ذذئ ول هذذيلفف ذذلل رحفذذرظل
افذذودةلكذذرحفيلم ذذ فطرول ل ضمذذريللاض يذذ ل ل يذذ بلقواذذي لكذذرالق مءلمحذذ ل
مم الق ملمحطر د لذل ه لممفئنلضوك لمحمرجي لجيلمال يذرعلذل ق ذملمح اذ لحذ ل
يكاليفجر ملمحا ماألمحافودةلإحملمحضك لمح ر لمحشراللق ملمحمصيدة.ل ح ليكال
يف والمرص لح مي لمحش وي لجيلر.ل
م رلم القفي لجيلكفر هل(محش ول محش ومء)للم ةلمموجلجضر للمالياذأل
ق مقذذدلحطمذذدلمحش ذ وول ق ذذاهلإحذذملماذذوبول حكذذالف يمرفذذهلقذذدلفذذوفيلمرحي ذ لاذذال
محف يذذلولجي مذذملجاذذللم ذذالقفي ذ ليطضصذذولجذذيلمطذذهلضذذر للماليطظذذولإحذذملمحمذذي ل
محش وي ل محمي لمحف يوي ول ماليج للحلذرلجذيلمحطمذدلض ذر رول ماليكذال ي ذ ل
محضذذرللح ذ ليم ذ لجذذيله ذ ملمح ويذذللماللم ذ ةلم حي ذ لطذذوجلجيلذذرلمحي ذ لكأ ذوملاذذال
مح مج ل كأيوملاالمحم و.ل
قدلف علاضر ح لم القفي لاضر ح لقدما ل الج فولجيلكفر هل(طمذدلمحشذ و)ل
ل(طمدلمحطأو)ل هيلاضر ح لجيلمفجرالجديدولمفجرالج فيلاط ميلق اي.ل هيل
اضر حذ لف ذذدلمحطمذذدلقذذال ي فذذهلمحف مرييذ لجذذيلمحاذذطلبلمحفذذوأو ولجمذذدلضذذر للمال
ي للق ملمحش ولمالقي لمح م ي ل ح ليطظولإحملمالمحش ولقاللجطذيلق ذللكذلل
شيء.لح ملجلالاضر حفهلح لفم ل رحطمدلمحفطيلإحذملمالاذر لالطلذرلمضف ذعلمحاذطلبل
محفطيلمضفراللفرارول للمضف علمحاطرهبلمالد ي لجاي رول دعلقالاضذي لمالدبل
إحملاضي لآمولضويبلق يهلكللمحد مو .ل
حكالمحاطلبلمحفطيلقردليطا لطا منلجديدمنلق مليد لوج يالاذالوجذرللمحطمذدل
مالد يول وج يالاالوجرللمح ئض لجيلمحموطيالمح مو ذأل محمذرا .لجواذرلمحذوجئال
ماللالالجلاذذر:لم ذذال شذذولمآلاذذدجلجذذيلكفر ذذهل(محا ممطذ ل ذذيالمح ذذريييالم ذذيلفاذذر ل
مح ضفو )ل م لمحض المحجوجرطيلجيلكفر هل(مح ر ل يالمحافط ذيل مصذ اه)ل
قدل رولكئهارلق ملاومقرةلمحمي لمحف يوي ل محمذي لمحا ط يذ لجذيلضذد دلط ذدهرل
محي ذ لاذذيم لاضذذد دةول حكطلذذرلكرطذذعلإ ل مكلم ذذأل مشذذاللا ذال ذذريولمحضذذد دل
محفيل لمحيلرلمحطمذدلق لاذر.ل قذدلشذا علكذللاذرل ذ ملرل ممدع.لفطذر اللمالحفذرظل
اضر طلرل ا ري لرول فطذر اللمحا ذرطيل اذرلي ذفجردلاطلذرل اذرلي ذفكواول ف وقذرل
إحذذذملا رضذذذ لف ذذذدلإحذذذملضذذذدلاذذذرلدمم ذذذ لجذذذيل(محاذذذطلبلمحفذذذرويمي)لالطلذذذرلفف ذذذلل
رح ذذوقرعلمحشذذذ وي ل مح ذذذر للجذذيلمحا ذذذرطيللمحف يذذذومعل محئضذذلول حكطلاذذذرلحذذذ ل
يف رلجيلمحف يللقطدلمال فض رال لمال فم رذ.ل
مارلمحوجئالمآلمومالجلارلم لهئللمح كو لجيلكفر هل(محصطرقفيا)ل ق ذدل
محمرهولمحجوجرطيلجيلكفر يهل(داليللمالقجرم)ل (م ومولمح ئض ).ل محم ةلمحفذيل
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م رهرلم حلارلاللفاينلشييرلجيلمحطمدلمالد يلإحملم ةلمآلاد ل م يلمحض ال
محجوجذذرطيول ذذللو اذذذرلقصذذوعلقطلاذذذر.ل حكذذالق ذذذدمحمردولهذذ لمحفذذذ ل ذذيالمحطمذذذردل
مح ئضيذذياول مالكذذرالم ذذ هلمقذذذللصذذفرءلاذذالم ذذذ بلم ذذفر الم ذذيلمحض ذذذال
محجوجرطي.ل
هطذذركلاآحذذنلآمذذولقرصذذولق ذذدمحمرهولجذذيلمحمذذوالمحمذذرا لمياذذرله ذ ل(م ذذال
وشذيللمحميو مطذي)لصذرضبلكفذربل(مح اذدة)ل قذذدل ذرولق ذملط ذلل ضذداول حكطذذهل
مش هل ط للمحصطرقفيالجيلمحجاأل يالا رض لمحطمدلمالد يل ا رضذ لمح ئضذ ول
األمشيرءلجيلفروييلمالدبل مق مللمحمدارءل محاضدأيال ط مدوه .ل
الليجذذدلمح رض ذ لمالم ذذالوشذذيللقذذدلممدلشذذييرل ملقيا ذ لق ذذملا رض ذ لمحطمذذدل
مح ئض لجذيلمحمذوالمح مو ذألماللجذيلا ماذألق ي ذ لهطذرل هطذركلجذيلمحكفذرب.ل هذ ل
ق ذذذمل جذذذهلقذذذر ليف ذذذألمحاذذذطلبلمحفطذذذيلمالط ذذذرقيلاذذذألف وقذذذهلإحذذذملمحطذذذ مضيل
محفرويمي لك مي لمحطمردلمح وب.لألال(محو مي )لكرطعلدميارلففم ذللكفذبلمحطمذدلكاذرل
مالمحطمدليفم للكفبلمحو مي ولق ملارل يوفيلضيطارلط ذوالح اذطلبلمحفذرويميول
ارلجرءلاطهلجيلكفبلمحطمدلمح و يلمحمديا .ل
ق مل جهلمالجارللكرالمحاطلبلمح مفيلمالط رقيلمحفطيله لمحاطلبلمحدرحذبل
جيلمحطمدلمالد يول قدلم ف واطرلجذيلممفصذرولكراذللمهذ لم ذهلمحويي ذ لجذيل
مالدبلمح و يلمحمدي ول هذ لم ذف وماليو ذ لحطذرلذل مذدولمالاكذرالذلصذ وةلحفذدوجل
ه ملمحاطلبل حايرديطهلمحفيل وقلرلك حك.ل
حمذذدل قفذذعلم ذذ معلمحطمذذدلمالد ذذيل ذذدلق ذذدمحمرهولإحذذملمالم ذذفآطفعلجذذيل
مح صذولمحضذدي ل وقذعلكأيذوملاذالايذذرديالمحطمذدلجذيلاضذي لم ذأل مشذاللاذذال
مح ض لمحمديا .ل وقذعلاطذرهبلمحطمذدلجاي ذرلاذالمط رقيذ لجطيذ لإحذملفرويميذ ل
طف ذذي ل قمريديذ ل شذذك ي ل اطذذرهبلممذذوج.ل طضذذالهطذذرل صذذددلمحاذذطلبلمحفذذوأو ل
ضدالجطكففيل ليومدلطا جلاطهلجيلمحطمدلمحضدي (.)3ل
ه ملمحطا جلياأ هلمحدكف ولاضادلاطد و.ل محدكف ولاضادلاطد ولهذ لاذال
مضمولطمردطرلمطفرجرل اللشك.ل ه ل رالارج لإحمل حكل لاطلبلمرصلجذيلمحطمذدل
ه ذ لمحاذذطلبلمحفذذوأو ل لمالط ذذرقي.ل قذذدل ذ للمحذذدكف ولاضاذذدلاطذذد ول ذ هل
ح دقري لحل ملمحاطلبول كرالم للارلقداذهلجذيلهذ ملمح ذ يللهذ لفوجافذهلحكفذربل
(اذذذطلبلمح ضذذذ لجذذذيلمالدبل مح دذذذ )لحئ ذذذفر يالالط ذذذ ال ارييذذذه.ل يمذذذ للجذذذيل
فمدياذذهلحلذ ملمحكفذذرب:ل(اذذطلبلمال ذذفر لالط ذ اليميطذذرلمالم ذذرولجاي ذذرول حذ لحذ ل
يكالحهلاالجاللماللمطهلقدلدحللق ملمصذرح لمحاذطلبلمالد ذيل فايذمالاذالضيذوال
االمحاطرهبل ادجلمحا ءلمح لي ف يألمالي فادالاذالمح ذ لمالمذوجلحكفذرال
جريدة.لفواللكللقاي لاالقاذريرلهذ ملمح مذللمحاشذوللفجذدلجياذرلاذالمحاذيرءل
مح ليطيولحكلضمريللمالدبل للضمريللمحضيرةلمالط رطي ل محففكيولمح شو ).ل
يشوذلمحدكف ولاطلجهلجيلكفر هل(جذيلمالدبل محطمذد)ولجي ذونلمحطمذدلمالد ذيل
وطهل(جذيلمدللا رطيذهلجذالد مو ذ لمال ذرحيبل فاييمهذر).ل (م ذر لمحطمذدلمالد ذيل
الارلق طرلم جهلمحو لاللياكالماليك الماللمحفجو لمحشمصي ول كللطمدلمد يل
ال دلمالي د ل رحفوأو).ل
يفر ألشذوذلهذ ملمحاذ هبلجذيلكفر ذهل(جذيلمحايذممالمحجديذد)لجيمذ ل:ل(مال ل
ق لاللياكالماليطا لماللم ملكرالطا ال مفيرل االدمم ه).لح حكلجرحطمدمالد يلالل
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ياكذذالماليم ذ لق ذذملم ذذر لمح ذ لمالمذذوجلك ذ لمحجاذذرلل محذذطف ل محفذذروييل
مالجفاذذرفولالال حذذكل(ا طذذرالمالطصذومنلقذذالمالدبل فذ للمالدبل جلذ لمالدبل
محفذومولإحذذملطظويذذرعلقراذ لاللجريذذدةلاطلذذرلالضذذد).لجرحطمذدلم اله ذ ل(جذذالد مو ذ ل
محطص ذ صلمالد ي ذ .ل مح ذ لياذذألمحاشذذركللمالد ي ذ لحذذي لق ذ لمحجاذذرلل اللق ذ ل
محطف ل الل لق لجيلمح جذ دول مطاذرلهذ لمحذ للمالد ذيل هذ ملشذيءلحذي لحذهل
اوجأليوجألمحيه).ل ه ليم للميارلق ملح ذرالالط ذ ا:ل(جذيلمالدبلاللياكذال
ماليضللشيءلاضللمح ل).ل يفر ألق ذملح ذرالاللط ذ ا:ل(اذرلدماذعلمحفوأويذ ل
هذذذيلمحاذذذطلبلمح ضيذذذدلمحذذذ لياكططذذذرلاذذذالمالض ذذذر ل مذذذ ةلمحاآحفذذذرعل جارحلذذذرول
ج ط فمداهلجيل حكلصومض ).ل
جرحاطلبلمحذ ليذدق لمحيذهلمحذدكف ولاضاذدلاطذد ولم الاذطلبلمد ذيل ضذعلالل
يوم ذ لاذذالمح ذ لماللو ضلذذر.لماذذرلمحذذدق ةلإحذذملمدمذذرللق ذ لمحذذطف ل محجاذذرلل
مالجفارفلجيلمحد مو رعلمالد يذ لجذواول( ذيطفليل طذرلإحذملقفذللمالدبول مالدبلالل
ياكذذذالمالطضذذذددال ط جلذذذهل طضييذذذهلمالل طرصذذذوالمحدمم يذذذ ولقطرصذذذوالمالد يذذذ ل
مح ضف .لمطهلح ه ل يدلمالطظالجيلق لمحطف ل لجيلق ذ لمحجاذرلل لضيوهاذرل
االمح لك يولجريدةلحئدب).ل
اوةلممذوجلط ذف يألمالطمذ للهطذرلمالهذ ملمحاذطلبليصذ حلحطمذدلمحشذ ولمكأذول
االصئضهلحطمدلمحمص .لأذ لمططذرلطف ذرءللهذلليكفذيلمالطفضذد لقذالمط رقطذرل
قالقاللاذالمالقاذرللمحفطيذ لضفذملطكذ اللقذدلمصذ ضطرلطمذردم لأذ لاذرلهذ لهذ مل
محشيءلمحدراالمح لط ذايهل(محذ للمالد ذي) ..لق ذملكذللضذرللطضذالاللطويذدل
مالطدمللجيلاطرقشرعلطظوي .ل طوجلاالمحالذ لمالطف ذونلق ذملاذدجلف يمذهل
حاطلجهولجرياله لاطلبلمحدكف ولاضادلاطد ولمحفوأو لجيلطمدالمحف يمي .لل
مالم للارلطئضظهلجيلامرالفهلمحف يمي له لجمدمالمحاطلب.ل ه ملالليذدق ل
إحذذملمح جذذبولألالاذذطلبلمحف ذ لولمحاذذطلبلمحفذذوأو لطظوي ذرنوليص ذ حل(اللاطلج ذلرن)ل
قا يلرن.ل
ط ذ لمالمحئاطلجي ذ لجذذيلامذذرالعلمحذذدكف ولاضاذذدلاطذذد ولمحف يمي ذ ل ماذذض ل
فارالرن.لحطوم لاأئنلامرحهلقال(جرطيالا طفو )ل ل(محضيلمحئفيطذي)لمحاطشذ ول
جذذيلكفذذربل(قاذذريرلجديذذذدةلجذذيلمد طذذرلمحضذذدي )ولج ذذذملمحذذوض لاذذالمطذذهليطذذذرد ل
رحاطلبلمالد يل محاطلبلمالد يلاللضيوولطجدالم دلارليك القذالمالدبل محطمذدل
محفطيلجيله ملمحامرل.لمطهليض للطف ي ل(جرطيالا طفو )لكاذرليمذ ل لصذضفيل
يكفذذذبلمحوي وفرجذذذرعلمالجفارقيذذذ ل فض يذذذللشمصذذذي لمط ذذذرالاذذذر.لجامرحذذذهلقذذذال
(جرطيالا طفو )لقدليك الامراللمجفارقيذرل لممئقيذرول حكطذهلحذي لامذرالنلمد يذرنل
و لشكللاالمالشكرل.ل مح يط لطف لرلففكوولجذيلامذرللمحذدكف ولاضاذدلاطذد ول
قذذذال(مح وجذذذ مم لمحصذذذديو)لمضاذذذدلقذذذركنل ذذذللو ميذذذ لطجيذذذبلاضفذذذ ظل(مذذذرال
محم ي ي)()4ل جيلمقارللمموج.ل
ل

2ـ المنهج النفسي :

قونلمحطمدلمحمري لق ملمحفض يذللمحطف ذيلاطذ لمحمذدي ول اذالمحاآكذدلمالمحطمذدل
قرا لذلق ملارلحضظل فرط يلهذرياالذلكذرالطف ذيرنلجذيلجا فذهلضفذملمالمو ذ ل
حي ذذدلم ذذرلشذذوقيرنلح طمذذدلمحطف ذذيول ففم ذذللفشذذويضرفهلمحطف ذذرطي لمحفجوي ي ذ لكذذلل
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اآحفرفهول مرص لجيلكفر ل(محش و)لمح ليضف لق ملا ردئلمفم علجيارل دل
دقذذري لم حي ذ لح ضمذذريللمحطف ذذي (.)5ل ق ذذهلف ذذدلكفر ذذرعلمجئ ذ القذذالمح طرصذذول
محارأ لجيلمح اللمحفطيل جيلطف طرل صفهلح ضرحذ لمحطف ذي لمحفذيلف ذولق يطذرل
قطذذدارلطف ذ للمحش ذ واضر العلفط ذذللاذذالفض يذذللمحذذطف ل محا وج ذ ل لذذرول هذذيل
كفر رعلقدلطجدلمحكأيولاطلرلجيلكفر هل(محجال وي ).ل ك حكلكفر ذرعلح طجيطذ ل
مج ذ يال هذ مو لمحفذذيلاللياكذذالمضفرحلذذرل حذ لمطلذذرلاللفط ذ لق ذذملاضذذر العل
اطظا ذ لا ذذل لجذذيلمحا رحج ذ ولحكطلذذرلاذذأل حذذكلفضاذذللحاضذذرعل ف جيلذذرعلإحذذمل
لالقرا لاألله المحاضر الع(.)6ل
مح ويللمح
حكذذاله ذ ملمحاذذطلبلح ذ ليم ذ ل ح ذ ليطفشذذولجذذيلمح ذذرح لمالل ذذدلمالظلذذوعلطفذذريبل
د مو رعلجو يدلح دذ ل مح ذر ال د مو ذرعلف ايذ اليذ طبلحئ ذ وةل محواذمول كذ حكل
د مو رعلمف رقلار.ل قدل يالجو يدلجيل الد مو ذرفهلمالحيذرعلمحفذيلف ذره لجذيل
قا ي لمال دمفلمحفطذيول قذوولمالمحمصذريصلمحويي ذ لحلذ المآلحيذرعلفشذفوكلجذيل
كأيذذذولاذذذألف ذذذكلمحفذذذيلفكاذذذال ومءلقا يذذذرعل هطيذذذ لضيذذذولافارأ ذذذ لجذذذيلمحظذذذرهول
كرالضئ ل مالقومالمح صر ي ول حكلمالمحئش وله لمال ر لمح لفم لق يذهل
ه المحظرهومعل مال دمفلمحفطيلق ملمح مءولضيولمطهلي اذلل ويمذ لمرصذ لجذيل
كللاطلر.لجاصدولمح رق لطف هلي فمد ل يشكلل مميوملي فضاذولجذيلكذللهذ ال
محظرهومعل رح ويم لمحفيلفئيالر.ل يايللي طبلإحملمقف رولمال دمفلمحفطيلطفيجذ ل
ح ا ي ذ لكشذذنلضيذذول مقي ذ ليفصذذللجيلذذرلمحفذذودلقذذال ويذذللمحئشذذ ول ذذ ال
اك طرعل(محئش ولمحجا ي)ل ه لمقاللاال(محئشذ ولمحفذود )لجيكذ ال ذ حكل
ا وملقالوض رعلضراا لحطذ فلمالط ذراولاللح مفذهلمحفوديذ لجذيلاوض ذ لاضذددة.ل
هذ ليصذطأل حذذكلقذال ويذللمحضذذد ل( لمدومكلمحذ هالح ا يذرعلمحئشذ وي )ل
مح ليص حلجيلمحفطرالكوطذهل ظيفذ لافايذمةول قذال ويملذرليف مجذللاذألمح ذرح ول
لمطذذهليف مجذذللاذذألمح ذذرح ل ذذر لمحوا ذ ملمحئش ذ وي لمحفذذيليف مرهذذرلمذذئلل
قرحاذذهلمح ذذر طي.ل قذذدليذذف ل حذذكلق ذذملض ذذربلمحضميم ذ ولجطيفشذذهلاذذأئنلقذذدلمدوكل
ضرجذ لقصذذوالقذذال ويذذلل(اللش ذ والمحجا ذذي)ل مالدومكلاذذوبلاذذالمال ذذفجر ل
مال فجر لم ةلطض لمحف مجل.ل
قدلطجدلحدجل الفئا ةلجو يذدلمالمذويالفف ذيومعلممذوجلحظذرهوةلمال ذدمفل
محفطيولجرح رح ل(مدحو)ليومهرلحدجل المحا دقيالف يارلقالمحطمص(.)7ل
ي احل ذالمح ذرضأيالمألجرطذبلجذيلامداذ لمح ضذ لمحأئأذ لمحفذيلجا لذرل
حاطرقش ل(مالفجرالمحطف يلجيلمحطمد)لمصللمحف اي لجيج هل(محطمدلمحا فادلق مل
محفض يللمحطف ذرطي)لامذووملمطذهل ذد ل ذدلمالفذوج لكفذربلجو يذدل(فف ذيولمالضذئ )ل
جذذذيلمح ذذذر ل1912لإحذذذملمالطج يميذذذ ول كذذذرالكفر ذذذهل(أذذذئ لامذذذرالعلجذذذيلطظويذذذ ل
محجط )لقدلقونلق لل حكل رايا.ل جيلمح قعلطف هلكرطعلاضر ح ل(ميوط ذع)ل
حفف يولا وضي ل(هرا ع)لحشك يولق ملم ر لمطلرلفص يولح مدةل ديذبلقذدل
شرقعل شدعلمالهفاذر لطضذ لق ذ لمحذطف لمحفض ي ذيل قدوفذهلق ذملإاذرءةلكأيذول
االج مطبلمحد مو رعلمالد ي ل محفطي .ل
لكارليشيولمح رض لإحملمالشيييالقائلق ملدقذ لهذ ملمالفجذراولمأل ل:لاذرل
كشذذفعلقطذذهلمح ي ذ لاذذالق ذذللوصذذدهرلمالدبول محأذذرطي:لمف ذذرفلوق ذ لمحميذذرلل
مطف مو لمحوامي ل مح ويرحي لقالمحاذ هبلمحو ارط ذيولجف مذدعلمحضيذ معلمحاأيذوةل
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حئطف رلل محاف ا ل رالضئ ل محمريا لق ذملفذدمقيلمالجكذرول ممدضذر لمالقاذرلل ل
وي لمحامف ف .ل ق ملمحوض لاذالكذللاذرل
مالمي ل رالطار لمح يرل مالشكرللمال
يمرللقالد ول(ويفشرودم)لهطرولجلططرليط ديلمالط كول(ك طومدلميكذا)لجذيلكفر يذهل
(شذذكيرع)ول ل(ا ض ظذذرعلجذذيلمحش ذ ولمحا رصذذو)ل قذذدلصذذدولجذذيلمح ذذر ل1919ل
ك ذ حكل(اذذرك لإي ذذفارا)ل (ج يذذدلدل)ل ماليكذذالمال للقذذدلطجذذحلق ذذملقك ذ ل
مالمويالاللجيلمالطففرفل لومءلجو يدلمحفيلو ل يطلرل يالارلقووال(ك في ين)ل
جيلطظويفهلجيلمحفالذل هذيلف ذدلمحشذ ولففويدذرلآحيذرنلح ك اذرعلذل حكذالمياذرنلجذيل
مالقفاردلق يهل ه لياألجكوفذهلقذالمحشذ ولكطفذرجلقاذ لقر ذللح فض يذلل حذهل
مص للياكالمحف ونلق يلرل ففصي لر.ل ه المحام حذ لطف ذلرلهذيلمحفذيلظلذوعل
جيارل دلذلجيلمح ر ل1924لذلقطدلويفشرودملجيلكفر هل(مص للمحطمدلمالد ي).ل
ح ليكالحكفربلاالمالهاي ل دلكفربلويفشرودملجيله ملمحضملل ذ جلكفذربل
(مالطار لمح يرلجيلمحش و)ل قط مطهلمحفوقيل(د مو ذرعلطف ذي لجذيلمحشذ و)لمحذ ل
طشذذوفهلا ذ دل ذ دكيا.ل جرطذذبله ذ ملمحكفذذربلط ذ كولكفر ذذرلحشذذرولل ذ د مالمح ذ ل
مصدوالجيلمح ر ل1929لقالمحفض يللمحطف يلح فال كفذربله جاذرال(محفو يديذ ل
مح مللمالد ي)ل حذكلمذئلل ضأذهلقذالمأذولجو يذدلجذيلك ذرولمالد ذرءلاذالماأذرلل
جيا لج ي ل ار ل طك يول ف ار لارال كرأويالارط في د.ل
حكاله المحكفبلذلكديوهرلذلفمفوبل لف ف دلاالمحفض يللمحفو يد ل مدولفش أل
مالديبل لفاأ هلحفكوةلمالدبلمحاضال ي لمحجارللمحمذرحصولأذ ل مذدولاي ذهل
لقذذد لاي ذذهلإحذذملمحد مو ذذرعلمحفك يطيذ لحذذئدبلمحشذ يل مال ذذر يول اذذرلفط ذل ل
ق يذذهلمص ذ ئضرعلمالص ذ للمحش ذ ريوي لجذذيلم ذذرولمحئ قذذيلمحجاذذرقيل مشذذرومعل
مالطأو ح جييا.ل
محضللمالمحطرقدلمح لي فادلق ملمحفض يللمحطف يلفاكالجيلمحمروجلاذالمال
ي ذ لكأي ذوملاذذالمحا ايذذرعل يج يلذذر.ل ق ذذملمحذذوض لاذذالمطذذهل طلجذذهلمحطف ذذرطيل
يضصولمالقارللمالد ي ل محفطي لجيلدممللمح مذدل محفذو يئعلمح ر طذ لمحفذيلفف ذول
مقاللمقارللمالط راولجمدلفاكالممي مونلذلق مليدلشروللا و المحفوط يلذلاال
ماليج ذذذللمحفض ذذذيئعلمحطف ذذذي لحئأذذذرولمالد يذذذ لقذذذردوةلج ذذذئلق ذذذملمالفاذذذرقنل
ا وجفطرل و ومولفك يطلرلق ملم ر لفجوي يلمرحصولجلالهطركلا قفذرلفجوي يذرل
اض والمحض مول يالجكولا ا قيلي ذولل قذريألمد يذ لفجيذبل شذو لماليكذ ال
اجرلله المح قريألاللش ويرعلمالديبلأ ل شو لمالف فا لهذ المحئشذ ويرعل
دممللمح اللمالد يل ضدا.ل
حذذي لي طيطذذرلهطذذرلمحفذذرولل ذذيالمحادو ذ لمحفض ي يذ لمح ذذر م ل هذ المحفوط ذذي ل
مالميذوةلذلجذلالاذ و اليآكذدلمالمحفض ذيئعلمحفو يديذ لمحافمداذ لفضكالذرلق مقذدل
محفشميصلمح يلمحافو ا لق يذهلاذالمحمذروجولجذيلضذيالمطذهليكفشذنلفض ذيئل
طف يرلمد يرل رديرلاالمحطصل اطفليرلجيهل محيهلإحملمال د(.)8ل
ل
*ل
*لل
*لل
مارلجيلطمدطرلمح و يلجي د لمالمحطمقذ لمحطف ذي لجذيلجلذ لمالدبل طمذدال حيذدةل
مح صولمحضدي ول مطلرل مجدةلق يطرلاذالمحدذوبولضيذ لطاذعلمحد مو ذرعلمحطف ذي لذل
مرص لمحفض ي ي لذلطاذ منلقظياذرنلجذيلهذ ملمحمذوالمألميذوول مالمالدبلمح و ذيلحذ ل
147

ي ونله المحطمق لاالق لول جيلهذ ملمحذ لي ذد لح طظذوةلمح ج ذملصذ مبل م ذول
يض الفاييمهار.ل
مالم ذذفمدم ل(ق ذ لمحذذطف )ل اذذرل ص ذ علمحيذذهلمحد مو ذذرعلجيذذهلاذذالطظويذذرعل
او ذ ا ول ق مقذذدلاضذذد دةول وميذذللمرصذ ولحفلذ لمالدبل طمذذدا..لهذذيلمشذذيرءل
ا ذذفضدأ ل ذذئلجذذدملول مح ذ يالضذذر ح ملقطذذدطرلماليطفف ذ مل لذذرلقذذدلم ذذفاد هرلاذذال
محدذذوبلج ذذئول حذ ليكذذالحلذذر لذلق ذذملهذ ملمح اذذأ لذلمصذ للجذذيلأمرجفطذذرلمح و يذ ل
مالد ي .ل
جوارلفذدملل(محائضظذ لمحطف ذي )ل صذف لقراذ لجذيلجلذ لمالدبل طمذداولجلذيل
مقد لاال حكلكأيوملجيلمالدبلمح و يولالطلرلقرصوفهلاط لصدولمال ئ لذلمالح ل
يكالق لل حكلذل فاشعلا هلجيلطاذ اولضفذمل ذدعلجذيلهييذ لق مقذدل طظويذرعلذل
ق مليد لق دلمحمرهولذلجيلمحموالمحمرا لمحلجو ولأ ل قفعلهطرك.لل
ضميم لمطلرلضيال جدعلجيلطمذدطرلمحضذدي لحذ ليكذال ج دهذرلم ذفيطرجرلحف ذكل
محم معلمح يدةولمطارلكرال حكلم فذدمءل م ذفادمدملاذالمحدذوبول حمذدلآالحطذرل ال
ط ففعلإحمله المحج ولمال حمول ح لاال جل لمحف جيلل محف للمحفرويمي.ل
حمدلج الإحملقد لمحائضظ لمحطف ي لجذيلمالدبل لمح ضذ لمح و ذيل ذرضأ ال
اطل لمايالمحمذ حيلمحذ لطشذول ضأذرلجذيلاج ذ لك يذ لمالدمبلجذيلمح ذر ل1939ل
ط مال(مح ئض ل ق لمحطف )ل محدكف ولاضادلم نلمهلمح لطشول ضأذيالجذيل
ه ملمحا ا فولم حلارلقال(محفيرومعلمحفكوي لمحفيلمأذوعلجذيلد مو ذ لمالدب)لجذيل
مح ر ل1943لجيلاج لك ي لمالدمبل جرا لمال ذكطدوي ول محأذرطيلقذال(طظويذ ل
ق دمحمرهولمحجوجرطيلجيلم ومولمح ئض )لجيلمحاج لطف ذلرلجذيلمح ذر ل.1944ل
االهآالءلمح رضأيال يدلق بلجيلكفر هل(محطمدلمالد يولمص حهل اطرهجه).ل
ضذذدي لمحمذذذ حيلجذذذيلهذذذ ملمحا اذذذ فلكذذذرالحففذذذ ل ذذذوي لجذذذيلأطريذذذرلدق فذذذهل
ال ذفمدم ل(ق ذ لمحذطف )لجذيلد مو ذ لمح ئضذ ولقذرللفضذعلقطذ مال(صذ لقدياذ )ل
ذذدلف ويذذنلمح ئض ذ ل وطلذذرل(جذذالمحم ذ ل)ل مح ض ذ لقذذالمحجاذذرللجيذذهلكيذذنل ذ ل
يك ا :ل(جو ملارلطظوطرلمحطظوةلمال حملإحملمح ئض لق مله ملمح يرالمحمويبلحلذرول
جدطرلاضر حفلرلمحفطي لجيلمحم لولحي علماللفف رلحا مقألوارلمحذطف ول قطريذ ل
رحفوأيولجيلر.ل االهطرلففصلل لمحطف ول فضفرجلجيلد مو فلرلمحيه.ل
حي له ملجم لاظلذول صذ ل لمح ئضذ ل رال ضذر لمحطف ذي لقطذده ول ذللهذ ل
ي وا الحف كلكأيوملضياليفضدأ المذئللم ذ مبلمح ئضذ لقذالمال ذ مبلمحطف ذي ل
ارلفمفاذيهول اذرليئيالذرلاذالاظذرهولكئايذ ل مصذريصلم ذ ي ولم لطذومه ل
يمرحف ال يالماوبلمحم ول رمفئنلضرللمحامر ب…ل يفضدأ القارلي م لجيل
كللاوبلاذال ذريللمحفم يذ ل محفوكيذدول هذ ليفك اذ القذالمالامجذ لمالط ذرطي ل
جيلمحفصريللمح شوي لمحامف ف ول مأوهرلجيلص كلمح رومع.ل
مالقدا اله لمح يالط ا ل ليفضدأ القالمحفمييذلول ح ذهل ذرحطف ول قذال
محفميذذذذللضفذذذذملحذذذذيد لمحاذذذذوءلض ذذذذه.ل هذذذذ لمحذذذذ ياليذذذذ كو الماليلذذذذر ل محذذذذ ه ول
يشوض طلارلا يطيالمأوهارلجيلمحم لول ه لي كو المحديوةل ج لرلجذيلمحذطف ول
مأوهرلجيلممفذرءلمشذيرءل ضذ نلمشذيرءلقطذدلمحمذ ل.ل هذ لمحذ ياليفضذدأ القذال
محفش يلل بلمالصدرءل ا ماأل حكل ذري هول مح ذوللمحم حيذ لمحاأيذوةلحذهول
قالمح األ محوض لمحا ض ول مال ارفل مالييذر ول قذالمح ذو ول م ذنلمحظذاول
148

اذذرلإحذذمل حذذذكلاذذالاظذذذرهولمالقفاذذردلمحمذذذ لق ذذملمحم ذذذوةل ذذرحطف لمالط ذذذرطي ل
مقفاردمليدللق ملمح ئق لمح أيم ل يالمح ئضذ ل ق ذ لمحذطف ولاذألاذرلح ئضذفل ل
ف ذذكلاذذالطرضي ذ لجطي ذ لاذذيم لمحاذذدجول طرضي ذ لق اي ذ لج ذذفي لشذذديدةلمحفوكذذبل
محف مد).ل
حكال وض له ملمالفصرللمح يذدلحذ لطذولاذالمحمذدارءلاذالحاذحلهذ ملمالوف ذر ل
جيارلحاض ملاالص لمح ئض ل امف نلمح ل مال ضذر لذلاذألمال(ق ذ لمحذطف )ل
كرالاالا روجل ل يالمق ر لج ففل لذل ح ذلل حذكليوجذألإحذملمطلذ لمطاذرلكذرط مل
يمصذذد الاذذالمح ض ذ لمحطف ذذيلمح ق ذ نلق ذذملضميم ذ لمحذذطف ل ق مقذذدهرولد ال
قطريذذ ل رحمصذذريصل صذذنلمحاظذذرهولمحطف ذذي لجذذيلمحضيذذرةلمالط ذذرطي ول هذذيل
محطرضي لمحفيلمفجهلمحيلرلمحاضدأ ا.ل
ماله ذ المحائضظذذرعلمحطف ذذي لح مذذدارءلكرطذذعلاوه ط ذ ل مارطلذذرولاميذذدةل اذذرل
صللمحيهلمالقدا الجيلمح ئض ل محطمدلمالد ذيل صذف لقراذ ول اذرل صذ ملمحيذهل
ك حكلجيلمحد مو رعلمحطف ي ..ل حكططرلاللطوجلمالاطلجل لكرالامصومل لمر ير.ل
حمدلمقفاد ملق مل(محائضظ لمحطف ي )لجيلاضي لرلمح م ذأول حذ لي فاذد ملق ذمل
(ق ذذذ لمحذذذطف )ل طظويرفذذذهل قاذذذريراولم لمال ي ذذذ لمالدمبل محفطذذذ الف فذذذي لاذذذأل
ي ذ ل(محائضظذ لمحطف ذي )لذذل ر طيذ ل لمروجيذ لذلمكأذولااذرلف فذي لاذأل(ق ذ ل
محطف )لمح ليوم لصف لمح .ل
ذذذ ي طرولحئطففذذذرفل رحد مو ذذذرعلمحطف ذذذي لجذذذيلمالدبل محطمذذذدولمالط ذذذ كلهذذذ مل
محاطلبلجيلضد دالمح م ول ماللطفميدل م مقدل(ق ذ لمحذطف )ل ط ضذللجذيلفمييذدل
محطمدلمالد يل طظويرفهولحيئلطمألجيلمالضئ لمحفيل قألجيلرلاالضر ح ملممارفل
ق مقذذدلمحطمذذدلمحفطذذيلمماذذرقرلفراذذرلح ف ذذف ول لحطظويذذرعلمح ذ لمح ي ي ذ ل ل
مح ي ح جي ول لحا مهبلق ايذ لمرصذ ولكاذ هبلمحطشذ ءل مالوفمذرءول محفذيليمذأل
جيلرلمالالااليضكا الطظويرعل جذو ال(محئشذ و)ل محفض يذللمحطف ذيولق ذمل
هيي لمحجم ل محيميا.ل
االه ملمح والمح ويألحم معل(محاطلبلمحطف ي)لجيلمحطمدلمح و ذيلمحمذدي ل
طجذذذدلمطذذذهلضذذذر للماليجيذذذبلقذذذال مقذذذ لمح اذذذللمالد ذذذيلمحدمم يذذذ ل محمروجيذذذ ول
فوأومفذذهل رحضرح ذ لمحطف ذذي لحمري ذذهول ذذرحظو نلمحاضي ذ ل ذذهول ضذذر للماليجيذذبل
قذذالمح ماذذللمحفوأيويذ لح اذذللمالد ذذيلجذذيلطفذ لمالمذذويا.ل حذ ليشذذولماليم ذ لل
شييرل مل رللقالدالح لمح اللمالد يلق ملطفذ لصذرض ه..ل كرطذعلهطذركلحففذرعل
طف ي لق ي ولح ضظعلجيلرلق م نلمحمريلل اشرقوالمح ر طي ل مأوهرلجيلمحم ل.ل
حذذكلاأذذللف ذذي ل لحذ ال(مال طذذرب)ل ذذرحفكومولمال حذذكلح ف ذ ل لمحفضذذطا.ل اذذال
حكلمحففرف لوجللكو يلمحض المحجوجرطيلجيلمح ر لإحملمالوف ر ل يالمحف يول
ألصرض ه.ل محففرعلم يلهذئللمح ذكو لإحذملمأذولمحضرحذ لمحطف ذي ل مح هطيذ ل
محج دي لجيلق ةلمحشذ ول لاذ فهول طصذيضفهلحئد ذرءلمالليكذد ملقذوميضل لكذدمل
حذذذيئلفطاذذذبل فطذذذمذول محففرفذذذهلإحذذذملاوض ذذذ لمحضاذذذرط ل محفضاذذذيولق ذذذللمح ذذذدءل
رحف يو.ل
ل
حمدلطارل(محاطلبلمحطف ي)لطا مَلظره مونلجيلمحطمدلمحا رصوول حكططرلطئضظلمال
هطركلف يارنل ودلج لل يطهل يالمحطمدلمحمذدي .لجمذدلقطذيلقطريذ لجريمذ ل ذرحو ل
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يالمالديبل مد هول يرالمأولمح ماذللمحطف ذي لحئديذبلجذيلمطفرجذهل دالحذ لهذ مل
مالطفرجلق ملطف يفهل اممجهول يطارلاللطجدلقطري ل فض يذللطشذوةلمح اذللمالد ذيول
مح ئق ل يالمحش ول محف يول ويم لظل ولمح اللمحملمح ج د(.)9ل
جذذذيلمح صذذذولمحضذذذدي لطجذذذدلمض ذذذبلطمردطذذذرلمح ذذذوبل ذذذ ملماللماليف وجذذذ ملق ذذذمل
محادمو لمحطف ي لجيلا ءلأمرجفل لمحجديذدةلمحاف ذ وة.ل ذدملمالفذوأيولمحفض يذلل
محطف ذذيلجذذيلمالدبلمح و ذذيلمحضذذدي لك يذذولح دري ذ .ل م ذذف رفلمحطمذذردلمح ذذوبلمال
يجد ملحدجلجو يدل ي طبل مدحول ضيوه لاجراللالهفارارفل لمحطمديذ .ل قذدلطجضذ مل
جذذذيلماليذذذدم ملإحذذذمل ضذذذ أل لمحطمديذذذ ل ف يمذذذرفل لمحامف فذذذ لشذذذفملمح مقذذذ ل
محاا و ل محشذ ل مالطضومجذرعلمح هطيذ ل اضذر العلمالوفذدمدلإحذملمح ف حذ لكاذرل
طجض ذ ملجذذيلمالياضص ذ ملم ذذرحيبلمحفذذدمقيل يف ذذو ملضا ذ المح د ذ ول ي ذذرحج مل
مح قيول يف ام ملمالمي ل محوا ملمحفيليمرللمطلرلف و لجيلمحئ قيلمحجارقي.ل
ج ذ ليكذذالضوي ذذرلماليفط ذذهلحل ذ ملمحصذذطيألقش ذومعل قش ذومعلجيفصذذدجلماذذيال
محم حيل رحفض يللحضيرةلم يلمح ذئءلمحا ذو ل محذملجرط ذهلآمذو الجلذد ملجذيلمال
يف امذذ ملمحاصذذ ضرعل محافذذذرهي لمحجديذذدةلضيذذذ لفضذذدأ ملقذذذالمحك ذذعل محفصذذذر ل
مح مدل محطوج ي ول ج ط ملإحملمالاالمحش لارليضمللمح مويرعلمحفذ ةول اذال
أذذذ ليط دذذذيلاومج فذذذهلجذذذيلاذذذ ءلآومءلمح ذذذيك ح جييال اصذذذ ضرفل ل دالالفلذذذ ل
محدقيم لمحافمصص .ل
م ملكرالأا لاالق لل ئلشو لكللمالومءلمحفذيلوآهذرلاطر ذ لحشذوذلجكوفذهل
جيلمحطمدول لم ملكرالأا لاالق لرل ض وولجمذدلظلذولضفن طذدلمكأذولمحافشذدديال
مالمحضرجذ لفشذذفدل طذذرلمحيذ لإحذذملائضمذ لمحفو يذذديياولجذذيلمالقذذللحا وجذ لاط ذذأل
محم ذذللمحفطذذيل م فمصذذرءلديطرايرفذذه.لألالهذ ملجذذيلضذذدل مفذذهلي ذذرقدلكأيذ مونلق ذذمل
(جل )لارليم حهلمألديبل ارليلدنلمحيهل هل فف يول المحماريرلمحفيلففضذد ل
قالمحفطراول قالمحفرولل يطهل ذيالمحضذرح ول قذالمحفذوللمحجذ هو ل ذيالمحض ذ ل
مال دمفل قالفم ي لح شمصي لإحملمطذرل مطذرلمق ذمل مطذرلإحلذيلضفذمليجذربلقذال
قدةلم ي لاالق يل:لحار ملفاد لمالطرلمالق ملذلجيله ملمحذطصل ل مكلذلق ذمل
وض ذذرعلمالديذذب  ..هك ذ ملطجذذدلفف ذذيومعلكأيذذوةلااذذرلففذذيال ذذهلمالضرديذذ لجذذيل
مح صربل مح هرال مالشفلرءلمح مفيل طض هرل رحمدولمح لففذيال ذهلمالضر ذي ل
فا و لمالطف رالعل مالومدة!ل
االمحاو و لمالطموولمالطظويذ لمحفضذصلمح ذر طيلفمذ لم ر ذرلق ذملمال
طفرجلمالديبلص وةلحطف هل فووييلحضيرفهلمح ر طي ولأذ ليط دذيلماليطضصذولد ول
محطرقذذدلجذذيلمح ضذ لقذذالمالديذذبلدممذذللمالأذذولمحاطم ذ د.ل م ملف ذ ول حذذكل لقجذذمل
محطرقدلقالمحف ونلمحيهلذلاذالمذئللمد ذهلذلج ذي لاذالشذكلجذيلمالهذ ملمالديذبل
مرصذذذ لم ملكذذذرالشذذذرق مونوليط دذذذيلماللي ذذذونل ليذذذدو ل حذذذ لكذذذرالحذذذهلقشذذذومعل
محد م يا.ل
يآكذذدلمح ذ يالي ذذفمدا الق ذ لمحذذطف ل الل ذذيارلمحفض ي ذذيلاطذذهلاذذالطمردطذذرل
اذذو وةلهذ المحا وجذ لمالط ذذرطي لجذذيلجلذ لمالدبل طمذذداولماللمالمحفجذذروبلط لذذعل
إحذذملمالمالديذذبلالليضفذذرجلقذذردةلحكذذيليفل ذ لإحذذملكذذللاذذرليضفشذذدلحذذهلمحاض ذ ال
محطف ذذي ا.ل محذذملهذ ملط ذذهلو مدلهذ ملمالفجذذرالاطذ لكفذذبلماذذيالمحمذ حيل(مح ئضذ ل
ق لمحطف )لجيلمح ر ل.1939ل
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حكالمح مردلكرالقدل للمايالمحم حيل ط معلإحملمال ف رط ل طفريبلق ارءل
محفض يللمحطف يلق ملط رلل م أولج دلاآ رلحئفجرالمحطف يلاألمال دميرفهل
كأي ذوملاذذالمافدمدمفذذهلظ ذذعلفو ذذهل رحفكذذرا ييال فمفذذهلاذذألاذذاليلذذف ل رح ذذروةل
دالالعلمالحفرظلاالمحفوأوييا.لضيولمالجل دالجيلمح ض لمحذدميبلقذالم جذرعل
محطف لمح شوي لكرطذعلفمذ دالإحذملمضذرالعلفوجاذلرل ي ذ لمحشذ وول اذالطرضيذ ل
مموجلأا لمطذ مفلاذالمالدبلذلضفذملمحشذ و لاطلذرلذليصذ بلظلذ ولمحفطذرالجيلذرل
كرحا ضاذذ ل محذذدومارل ذذللمالمحشذذ ولمحدطذذرييلطف ذذهلاطذذهلاذذرلاللي أذذولجيذذهلق ذذمل
شمصذذي لمحشذذرقول ويذذللا رشذذو.ل اذذألكذذلل حذذكلجمذذدلكذذرالمحمذ لمح ذذيك ح جيل
قطدال ماضرنلفارارنولاط لكفبلم المحو ايل محملمالممفواذهلمحاذ ع.ل م ملكرطذعل
آومآالجذذيلمح د ذ ل ل ويم ذ لم ذذفمدم لق رومفلذذرل وصذذنلك ارفلذذرلف ضذذللجذذيلمحمذذدي ل
مح و يلطمدمنل ئض ولجلالاطلجهلمحطف يلذلمحذ ليمذ لق ذملم ذفمئصلصذ وةل
ر ط لح شمصي لمحفيليطمدهرل ليفوج لحلرلذليصذطألاطذهلطرقذدمنلاجذددمنليويذدلمال
يطددل رالشكرللمح رحي ل ل رالضوجل رالفجرهرعلمالكرديايذ لمحفذيلموفذ ل لذرلمحطمذدل
محطمردل جهلقر .ل
كرالمحاروك ي الم للاالوجالكفر رفهل هرجا اول مقفوالكأيو الاطل ل
ق ملق مويرفهلالطلرلاللفمد ل يوةلافكرا ل اللفآوخلح صولق ملطاذ لمحفذ موييل
محاط ذذم ولجاذذئلقذذالمطلذذرلفاجذذدلمح ظذذي ل لف ذ قوالمحف ذ قيولمح ذ ليوج ذذهلج ذ لل
محا يرعلمحاردي ل محفرويمي لمحامووة.ل
حمدله ج لمح مردلاالآمويالضيولمحاروك ذيياولهذآالءلمحذ يال صذف مل يرطذهل
رحكظرظذذ ل محا رظ ذذ ول قيذذللجذذيلم ذذ ربلمحلجذذذ لمطذذهلحذذ لي ذذال د مو ذذ لمحمذذذي ل
محجارحي لحطفرجلمحفطرطيالمح يالفوج لحل ل لكفبلقطل .ل
ضميم لح لي فمد لمح مردل ويم لمحفض يللمحطف يلم ذفمدمارنلا ضذرنولضيذولمطذهل
الدلمح يلل اطلجهلمحطف رطيلالفجرالاللطدو لك لكرالي د لطمدطرلقر ئنلح لحذ ل
ي ولجيه.ل و ارلاللي د لمالمفئللمح ص يل ضدالقرد مونلق ملماليف ولمح موي ول
اللك حكلمحفك يالمحج ارطيل ريألمحفودذذلج ذللهذ مل ل مكلي صذنل رح ذ ي ل
مالطدذذذئل لذلماللمالمحشذذذيءلمحذذذ لاللشذذذكلجيذذذهلمالآومءالمح ايذذذ لكرطذذذعل معل
لمالجل.ل
ف رعلوميدةولكارلفايمعلجيلمح قعلطف هل رحفار كل
ي دلكفربلاضادلم نلمهل(االمح جلذ لمحطف ذي لجذيلد مو ذ لمالدبل طمذدا)ل
د مو لطرجض لح ط مضيلمحطف ي ل مح قي لجيل ض ل ذالمحشذ ومءلمحطمذرد.ل قذدل
اذذحلاآحذذنلمحكفذذربل لوميذذهلجيذذهلكأي ذ لمونلاذذالمحا ذذردئلمحفذذيلمها لذذرلمح مذذردلجذذيل
اطلجهلمحطف رطيول قدلمكدلمالد مو رعلمحذطف ل لمح ذ كلموط ذرطيلجذيلم ذأل
ا رطيهلفضفكل رالدبلمضفكركرلقطيفرولكارلمضفكعل هلمال فر يمرلاالق لل( حي ل
مدللق مل حكلاذالماليضذر للمح رضذ ل اذألف ويذنلق اذيلحذئدبولم لاللي ذ ل
ماللويأارلف د لحهلطرضيفرلمح لل محطف لجيلاكرطلارلمحج هو ).ل
ل ملمحض لطف هل يالمهايذ لمحفض يذللمحطف ذيل محئشذ و.لحكطذهلحذ ليدفذلل
مالشروةلإحملمالقا ي لمفصرللمالدبل رحطف لح لفوعلاالق ارءلمحذطف ل ضذده ل
للاالوجرللمح ض لمالد ذيلمياذرنولضفذملمالمحيذ عليطذرد لجذيلامرحذهل(محفجو ذ ل
جيلمحطمد)ل او لوةلمالقفاذردلق ذملق ذ لمحذطف لمحفض ي ذيول هو ذوعلويذدلياذاال
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د مو ذذذرفهلقذذذال ودم و لمحشذذذرقول دماي ذذذيل و طفذذذيلمحو مييذذذ لاطرقشذذذرعلضذذذ لل
محاطمفلمحطف رطيلجيلمحفف يو.ل
اذذالطمذذردله ذ ملمحاذذطلبلطرقذذدمالي اذذئالجذذيلمحضمذذللمحطف ذذرطيلهاذذر:لاضاذذدل
محطذ يليل مطذ ولمحا ذذدم .ل قذذدلكذذرالمحطذ يليلا ذ لهدميذ لجذذيلفيذذرولمحطف ذذييال
محطمردولجوارنلمكأولاارلمارجهلمحا دم لإحملطم دطرلمالد ي ولو اذرلالالطظوفذهل
كرطعلمكأولشا الل فار كرل مكأولقدوةلق ملمالحار ل رح اللمحفطذيلجذيلاجا قذهل
جيلففصيئفهول و ارلالطهلجاألاذالمصذريصلمح مذردل م ذنلمهلاذرليج ذهلذل
شرءل لحذ ليشذولذلم ذالآوميلاذرلمالحا ذيول و اذرلحكذللم حيذكلجاي ذلرن.ل قذدلمصذدول
كفربل(أمرج لمحطرقدلمالد ي)لحيكشنلقالمالارلصدولقطهلمح مردل م ذنلمهلحذهل
جيلطف هلمص لل مص ل.لجرالدبله لمحأاوةلمح يذرللحفجذروبلمحضيذرةلمالط ذرطي ول
اللففل له المحفجروبلمالل دلاضص لل م ذألاذالمحأمرجذ لمح ايذ ول اذالم ذومل
اذذرلجذذيله ذ ملمحاضص ذ للمحضمذذريللمح ي ح جي ذ ل محطف ذذي لقذذالفك ذ يالمالط ذذرا.ل
كرطذذعلد مو ذذفهلمحف يميذ لال ذذالمحو اذذي لذلجذذيلمحكفذذرب لذل ي ح جيذ لمكأذذولاطلذذرل
طف ي ولماللمطلرلكرطعلفط يءلل فض للاآكدلإحملجو يدل يذ طبلضفذملمصذدول ذدل
حذذكلكفر ذذهل(شمصذذي ل شذذرو)لجذذيلمح ذذر ل1951ل مهذذف لجيذذهل فض يذذللمحشمصذذي ل
او وةلم فكشرنلمح ماللمح ومأي ل محاكف ذ لذلمحفوديذ ل مالجفارقيذ لذذلمحفذيل
مطفجفلذذرولضيذذذولمالمحكفذذذربلجذذذرءلجذذذيلجا فذذهلاظذذذرهوةلح فذذذوأيولمالجفاذذذرقيلجذذذيل
محشرقولمح ظي .ل
حمذذدلفذ لفض حذذهلمحطلذذرييلإحذذملمحفو يذذدييالجذذيلكفر ذذهلمحذ لمصذذدوالجذذيلمح ذذر ل
1953ل طذذذ مال(طف ذذذي لم ذذذيلطذذذ م )لضيذذذ لقاذذذدلإحذذذملفض يذذذللشمصذذذي ل حذذذكل
محشرقولمح ر يلمحارجالق ملمحاطلبلمحطف رطيلمحضدي ولاوجضرلمالمصذريصل
محطف ل اظذرهولمح ذ كلمحفذيلم ذفط لرلاذالمشذ روال مم ذروالهذيلجذيلج هوهذرل
فف يومعلح مو ذ لمال ولق ذملقكذ لمح مذردلمحذ لج ذوهرل رحطوج ذي ول دحذللق ذمل
ف مدلطف يفهلاالفواذللا قفذهلاذالمحماذو.لمحفذيلمضذ لطض هذرلمضيرطذرلمض ذر ل
مح حدلطض لماهول يكفيله ملح دالحذ لق ذملف ميذدا.ل جذيلاذ ءلهذ مليفضذد لقذال
ش المحجط يولاوج رنلميذرالإحذمل مو ذ لمال .ل قذدلقذدالمحاضذ ولمحذويي لمحذ ل
يد ولق يهلجل لشمصيفهل ش والجاي رنل( مالطرقدمليضر للماليدو لشمصيفهل
يدو لجطهلد الماليلف لمهفارارنلقايمرنل ذففل لشذ ال فذد ولمأذوالجيذهلكوجذلل
مأوالجيهلكوديبلحيضر للماوملا فضيئ).ل
حمدلمجفوالمحط يليلمال(محطف )ل جيلامر لرل(محاجفاأ)لهارلاض ولمح الل
محفطذيول حذ ليكذاليمذوولا ذد لجديذدمن لذلجاطذ لقذدي ل محذمل ذرطعل ذ نل فذيال ذهل
ض ذذيالقي ذذعلمشذذيرءلكأيذذوةل مص ذ لدم ذذعلجذذيلكذذللاذذالمالدبل ق اذذيلمحذذطف ل
محفذذود ل مالجفاذذرقيل ق ذ لمح ذذريألمحجديذذد لذلضيذذولمطذذهلاذذأل حذذكلقذذد لهذذيكئنل
افار كرلحطمدال د مو رفهوليكشنلاالطرضيذ لقذالم ذومولمحم ذللمحفطذيل قئقفذهل
طف ي لمحاآحنل االطرضي لمموجليارقنلاالا وجفطرل رالقاذرللمالد يذ لق ذمل
ق مقدلجطي ل مو م .ل
دلمحطل يليلفوفيلاضر العلمموجلافاأ ل رحد مو لمحفذيلقذدالرلاصذ فمل
ذذذ ينلحفف ذذذيولقا يذذذ لمال ذذذدمفلمحفطذذذيلجذذذيلمح ذذذر ل1951ل طذذذ مال(مال ذذذ ل
محطف ي لحئ دمفلمحفطذيلجذيلمحشذ ولمرصذ )ل قذدلممف ذنلقذالمحكفر ذرعلمحطف ذي ل
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محاف رصذوةلجذيلمطذذهلحذ ليضذر للفف ذذيولمحطصذ صلمالد يذ لجذذيلاذ ءلطفذريبلق ذ ل
محطف لمحفض ي يول مطارلضر للذل دمدلذلمحكشنلقالم ومولمحم للمحفطيلا فاذدمل
محاطلبلمحفجوي يلجيلق لمحذطف لقراذ ل محاذطلبلمحفكذرا يلمرصذ .ل كذرالمأذوال
جيلكفر طذرل رحدذروليظلذول حذكلقطذدلكذرف يالاذالمحطمذردلهاذرلقذملمحذديالم ذارقيلل
جرو للم وشيد.ل مقفادالضيوهارلااذالضذر ح ملمحف ذونلق ذملمحضوكذ لمح ر طذ ل
ح ا ي لمال دمفل لمحم ذللمحفطذيل ااذالمطصذوج ملإحذملمالهفاذر ل رحئشذ ولق ذمل
م ر لمطهلمحاط ألمح لفصدولقطذهلميذرالعلمحفطذرا.ل هطذركلاضذر العلفجوي يذ ل
موجلحطفولاالمحطمردلجيله ملمحضمللطف هلافذ وقيال وهايذ لمحاذطلبلمحفجوي ذيل
جيلق لمحطف .ل ل ملفك اللاأاوةلمض بلمحاضرال علمحفيل ذ حعلجذيلمحفف ذيول
محطف ذذيلحذذئدبل جذذيلم ذذفكطرالمحصذ ولمحشذ ي لمحفذذيلفط ذذألاذذالم ذومعلافط قذ ل
ا ض لجيلمحمد ل دمح لق مل ضدةلمالط رالمحطف ي (.)11ل
ل

3ـ المنهج التاريخي :

م ملمودطرلاأئلمالطدو لادجلفوأولمح اللمالد يل لصذرض هل رح ذ ل اذدجل
فوأيوالجيذهول لد مو ذ لمال ذ مولمحفذيلاذول لذرلجذالاذالجطذ المالدبل لحذ الاذال
مح مطهول لا وج لاجا قذ لمالومءلمحفذيلم ذديعلجذيلقاذللمد ذيل لجذيلصذرض هول
حط ممال ياله المآلومءول لحط فدللاطلذرلق ذملحذ المحففكيذولمح ذريدلجذيلقصذول
االمح ص وول لم ملضر حطرلمالطجاذألمصذريصلجيذلل لماذ لجذيلآدم لذرول مال
طصلل ياله المحمصريصل اجا قذ لمحظذ لو نلمحفذيلمضر ذعل لذرول لم ملمودطذرل
مالطضذذذوولطصذذذرل لقذذذدةلطصذذذ صلجطفوكذذذدلاذذذالصذذذضفلرل صذذذض لط ذذذ فلرلإحذذذمل
قري لذذر…ل دمحذذملماأذذرلله ذ المحا رض ذ لمحفذذيلفمذذوجلقذذالقا ي ذ لمحفم ذ ي لمحفطي ذ ل
محفودي لح اللمالد يل حصذرض هولجذلالمحاذطلبلمحفذوأو ل ضذدالالليذطلال شذيءل
االه مول ال دلمالط جولضيطي لإحملاطلبلآموله :ل(محاطلبلمحفرويمي).لل
هذ ملمحاذذطلبلاللي ذفملل طف ذذهولجئ ذذدلجيذهلاذذالق ذ لاذالمحاذذطلبلمحفذذوأو ول
جرحفذذذ لل محضكذذذ ل د مو ذذذ لمحمصذذذريصلمحفطيذذذ لاذذذو وي لجذذذيلكذذذللاوض ذذذ لاذذذال
اومض ه.لجل ملمودطرلد مو لمال مولمحفرويميذ لحشذ ولمحدذمللجذيلمالدبلمح و ذيل ل
ش ولمح ي ل ل لجصللاالجص للمالدبلمالموجولجلططرل طفف أله ملمحفصذلل
اط ذ لطشذذوفهلمحا و ج ذ ...ل ذذطجاألم اللطص صذذهلجذذيلمقصذذملاذذرلط ذذف يألاذذال
اصذذردوال طوف لذذرلفوفي ذذرلفرويميذرنل ذذدلفضويوهذذرل ط ذ فلرلإحذذملقري يلذذر.ل ذذطجاأل
أرطي ذرنلآومءلمحاف ذ قيال محطمذذردلق ذذملممذذفئنلقص ذ وه لحل ذ ملمح ذ الاذذالمالدب.ل
طدو لأرحأرنلجايألمحظو نلمحفيلمضر عل ف كلمال مول مأوعلجيلرل لفذوأوعل
لر..لمحي.ل
جذذذيلكذذذللاوض ذذذ لاذذذالهذذذ المحاومضذذذللال ذذذدلحطذذذرلمالطفذذذ للمحطصذذذ صلمحفذذذيل
جا طرهذذرول مالطف اذذللجذذيلدو لمصريصذذلرلمحشذ وي ل محف يويذ لذل هذ ملهذ ل
محاطلبلمحفوأو لجيلصاياهلذل ال دلحطرلطف للآومءلمحاف قيال محطمردلق ملادجل
مح ص ذ وولحطكذذ القذذردويالق ذذملمحا ممطذذ ل ف يملذذرلق ذذملاذذرل ذذيالميذذديطرلاذذال
محطص صول هك ملارلطممللجذيلصذاي لمحاذطلبلمحفذرأو .لأذ لمالويطذرلمحفذود لجذيل
ه المحطص صله لإضدجلمح أريللمحفرويمي لجيل جللمحطمذدلحلذ ملمحفصذللمحذ ل
طدو ه.ل محا ممطذ ل ذيالمحظذو نلمحاضي ذ ل طذرل محفذيلفذآأولجذيلضكاطذرل فكيفذهول
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يالمحظذو نلمحفذيلمضر ذعل ذ مطرل مأذوعلجذيلضكاذهل كيففذهول هكذ ملطجذدلمال
محاطلبلمحفرويميلال دلاالمالي فاذدلق ذمل(محاذطلبلمحفذ قيلمحفذوأو )ل ماليكذال
اضي هلم أل مشالول حكلمطهليدو لمال روول مال رولم أل ي لمحضرل.ل
حكذاليط دذي لذلاذأله مذذلمالطمفصذذدلجذيلفذدمللمضكراطذرلمح مفيذ لجذيلمحاذذطلبل
محفرويميلق ملقدولمالاكراول مالطضففظلحلرل اكرطلرلمح ي يلمح لاللففجر ما.ل
جضكاطرلمح مفيلق ذملطذصل لق ذملمديذبلمطاذرلهذ لضكذ ل مضذدلاذالمضكذر لكأيذوةل
ذج لرلمحفذرويي.لضكذ لحذهلظو جذهلمحضراذذوةول حذهلاآأومفذهل م ذ ر هلمحكراطذ لجذذيل
قطذذرل للمح صذذولمح ذ لط ذذيشلجيذذه.لجيجذذبلقطذذدلمحطمذذدلمحفذذرويميلمالطاذذأل
ضكاطرله مل جرطبلف كلمالضكر ول ماللط يذهلقياذ لمكأذولااذرلألاأرحذهلاذالمضكذر ل
مموج.ل
جذذيلمح قذذعل مفذذهلق يطذذرلمالط ض ذ لق ذ لمالضكذذر لمح ذذر م ل ظو جلذذرل ذذو ذل
اضريدةولجكأيولااله المالضكر لمح ر م لشر فهلظو نول مأذوعلجيذهلائ ذرعول
ق يطرلق للمالط يلرلقيافلرلمالط فكشذنلظو جلذرل ائ ذرفلرول ذدلاومج ذ ل
محفروييلمح ر لح اوض لمحفيلصدوعلجيلرول د مو لمحظو نلمحمرص ل محائ رعل
محفيلمضر عل مري يلرول ط فلمحصئعلمحفكوي ل محاممجي ل محشمصذي لمحفذيلكرطذعل
يالمصضر لرل مصضربلمحطص صلمالد ي لمحفيلمصدو ملمضكرال لق يلر.ل
اذذذالمم ذذذولامذذذر ول(محاذذذطلبلمحفذذذرويمي)لمال ذذذفمومءلمحطذذذرقصول مالضكذذذر ل
محجرما ول محف اذي لمح اذي.لجرال ذفمومءلمحطذرقصليذآد ل طذرلدمياذرلإحذملم ذولجذيل
محضك .ل االمال فمومءلمحطرقصلمالقفاردلق ملمحض مد لمح رومةول محظذ مهولمحفذ ةل
محفيلاللفاألل يولمحضيرةلمح ي ي.لجوحاألمحض مد ل م وملمحظذلمهولحي ذعلمكأذول
دالح لاالمحض مد لمح را ل محظ مهولمحصذديوة.ل اذرلطذومالطضذالمكأذولدالحذ لقذدلالل
يك الك حكلجذيل مفذهول ذللو اذرلكذرالمطجذ م طرلمحمذرصلحئقجذربل ذهل لمحموميذ ل
ق يذذهله ذ لق ذ لاذذرلطذذوجلجيذذهلاذذالدالح ذ ل ذذرومة.ل مال ذ لمالطجاذذألمقصذذملاذذرل
ط ف يألمحضص للق يهلاالمحظ مهول محداليل:لضردأ ل لطصرل لا فطدم..ل مالل
طصذدولمضكراطذرلمالل ذذدلمالطفلذرءلاذذالجاذألهذ المال ذرطيدولجذ حكلماذاال مكفذذلل
رحص مب.ل
مالضكر لمحجرما لجيلمحاطلبلمحفرويميلم وةلك حكلاأللمال فمومءلمحطذرقصول
الل ذيارل طضذذالط مجذذهلجذذيلمحدرحذذبلا ذذريللفرويميذ لقدياذ لحي ذذعلحذذديطرلجايذذأل
ا ذذذذفطدمفلرولجذذذذرحظال محفذذذذوجيحل فذذذذوكلمح ذذذذربلافف ضذذذذرلحاذذذذرليجذذذذدلكشذذذذفهلاذذذذال
محا فطدمعولم لاالمحجم ل محم أ.ل
محف اي لمح ايله لك حكلاالمم رولمحاطلبلمحفذرويمي.لحمذدل جذدعلطمقذرعل
حلذذذ ملمحف اذذذي لق ذذذملإأذذذولمطفصذذذرول ذذذوللمح ضذذذ لمح اذذذيلجذذذيلكشذذذنلمحضمذذذريلل
مح ي يذ ولكاذذرلمأذذولمطفصذذرول ذذالمحاذ مهبلمح ايذ لمرصذ لجذذيل ذذوللمح ضذ ل
مالد ي .لجضيطارلجشذرلاذ هبلدمو الجذيلمحطشذ ءل مالوفمذرءلمفجذهلمح ضذ لمالد ذيل
محذذملم ذذفمدم لطظويرفذذهول ا را ذذ لمالدبلا را ذذ لمالضيذذرءلمحاف ذذ وةلاذذالضذذرلل
حضرلولجل ليف ولف ولمالضيرء.ل كرالم والجيلمح ض لمالد ي لقظيار.لالال
مالدبل ي فذذهلضيذذولمح ذ ول قذذدلاللففاشذذملم ذ موالاذذأل ذذط لمحف ذ ولمحاطذذفظ ول
جرالدبله لقص لمحاشذرقول مالضر ذي ول و م ذبلمحشذ ولقذدلاللففذر ألف ذ ول
مالضيرء.ل قدليك الجيهلاالمالطضطرءمعل مالط كر رعلمكأذولااذرلجيذهلاذالمحمذ ل
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محا فمي .ل قرط المحف ذ ولاللي ذللهطذرل ضذ مجيوال ماللف واذطرلحئم ذرو.لق ذمل
مطذذهلقذذدلمفاذذحلمالمحا ذ هبل جا ف ذهلقذذري لق ذذملا وج ذ لطرقص ذ ل ضميم ذ لمحم ي ذ ل
محضي ل مصريصلرول ه لم ولقدليض لمحا هبلاالم ر ه.ل
مالدبلالليطفولاالمحف اي لمح ايلق مل ويم لمح لمح ي ي ل مح ي ح جي ل
ض بول للمطهلحيطفولااله ملمحف اي لق مل ويم لمح لمحطظوي لمياذر.ل طضذال
ط ونلادجلارل قذألجيذهل(قدماذ ل ذالج فذو)لاذالمحم ذول هذ ليضذر للمالي ذلل
مالقي ذ لمحاط مي ذ لق ذذملجذذالمحش ذ وولجذذيلماذذو هل ضذذد دال اضر ذذطهل قي ذذه.ل
جرحش ولجاول محامريي لمحفطي لمح اض لمح يم لم حمل هل مجدو.ل
مميذذذوملجذذذلالمم ذذذولامذذذر ول(محاذذذطلبلمحفذذذرويمي)لمحدذذذرءلقياذذذ لمحمصذذذريصل
مح مقذذذذذ لمحشمصذذذذذي .لج ذذذذذ للا رطذذذذذرةلمحائ ذذذذذرعلمحفرويميذذذذذ ل مح ي يذذذذذ ل
مالجفارقيذذ لقطذذدلمصذذضربلهذذ ملمحاذذطلبليجذذوجل لإحذذملمضفذذرللقياذذ لمح مويذذ ل
محشمصي ول ض رطلرلاالآأرولمح يي ل محظو ن(.)11ل
االمحاطرهبلمحفرويمي لمحفيلفم للاالقيا لمح موي لمحشمصي ولمحاروك ي ل
محفيل يطعلذلجيلجذدحلرلمحفكذو لاذألمالجكذرولمحفذيلفذوجلمالمحفذاليماذألحصذدج ل
ظل ذ ولمح مويذذرعول مالمحفطذذرطيالمحك ذذرولالليمف ذ الشذذييرلاذذال ذ ل ل مطاذذرل
يصذ ض طهلكيفاذذرلشذذرآ م لذلمالمح مويذ لفظلذذولقطذذدارليكذ المحاجفاذذألقذذدلهيذذول
حمد الر.ل مالقاللكللمفجذرالمد ذيليفضذددل رح مذ لمحفذيلي ذولقطلذرل ا ذيوةل
محف ذذذ ولمالجفاذذذرقيل طذذذ فلمحمذذذ جلمالطفرجيذذذ .ل مالمحاجفاذذذأليم ذذذللمحشذذذو ل
محا اذذذ قي لح مويذذذ ول مالمحفصذذذ ومعلمحفطيذذذ لحي ذذذعلشمصذذذي ول مطاذذذرلهذذذيل
اشفوك ل يالضمبل كرا لرول مالمح قيلمجفارقيليفضددل رحشو لمالجفارقي ول
مطهلمط كر لح ضوك لمحفرويمي .ل محفطرالالليك القظيارلمالل مدولاذرلي ذولقذال
ق ذ مطيالمحف ذ ولمحفذذرويميلح اجفاذذأ.ل ف اذذحلمالمالدبلمح وج ذ مم لي يذذبلحذذهل
فف ذذيولمح صذ ولمحامف فذ ل رحشمصذذيرعلمح ظياذ ول كذ حكلمحفذذا.ل مالمحصذذضيحل
ه لمالط ئللاال األمح مرعلمحفذيلفصذطألمدبلمح صذوول محكشذنلاذال ومءل
محمص ارعلمحفيلفطشبلارل يالمحفيرومعل مالشكرللمالد ي لمحامف فذ لقذالصذومفل
مح مرعلمالجفارقي ()12ول حمدلف وقطرلمحمله ملجيلاضراوةل ر م .ل
ل ئلشكل حكطلرل
حكال جكر مونل موجلف جيمي لفوجلمالمح موي لفوم لاالمح
(ج فذ )لمكأذولاطلذرلضردأذرل ي يذرول جايذألمحظذو نلاللفف ذولحطذرل ذو ملق مويذ ل
مضذدةلاذذالمح مويذرعلمحكأيذذوةلماللم ملض ذ طرلض ذذر رلحظذرهوةلمحكاذ ال مالمفذمماول
جرح وكرالاأئلاللي حدلمحي ل حكطذهلأاذوةلكاذ ال فجاذأل ذ ي ياولأذ ليطفجذولجذيل
ظو نلا يط .لجر ملشيطرلمالط دلمح موي لك حكلأاوةلكاذ الجذيلكيذرالمح شذوي ل
ممفمماولجو اذرلكذرال حذكلا مذ الول حكذالفف ذيوهرلق ايذرلاف ذ و.ل محضذدي لقذال
مح موي لق مله ملمحطض لط فلاالمحاجرملمح ليموبلمحضميم ول حكطهلالليصفلرل
لجيلمالدبلهذ لا وجذ لحذ المح مويذ ل
اللي لر.ل كللارلفادطرل هلد مو لمح
مفجرهلرلالل ي فلذرل اللم ذ ر لرول اذالمح مجذبلمالطذدو لكذللق مويذ لد مو ذ ل
ا فم ول ماللطج للح ظذو نلمحاضي ذ لمكأذولاذالقيافلذر.ل حذي لهذ ملاذو ويرل
جيلمح مويرعلمحاما لض بولجو ارلكرالالمارلجيلد مو لمي لشمصي لمد ي .ل
ا ذوح لمالمالدبلفصذ يولح ييذ لقذدلفكذ الصذضيض ولم ملطضذالومقيطذرلحذ ال
مالدبل شذذذك هولماذذذرل ي فذذذهل ضميمفذذذهلمحفطيذذذ لجلذذذيلمراذذذ لمكأذذذولح طصذذذول
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محشمصيل محاممجلمحفود .ل د مو ذ لهذ ملمحاذممجلمحمذرصلفجذد لجذيلجلذ لمالدبل
مكأذذولااذذرلفجذذد لد مو ذ لمح ذ .لمالد مو ذ لمح ذ لفجذذد لجذذيلففل ذ لمالفجذذرال
مالد يلمح ر ول محاطلبلمحطف يلقدليجد لجيلففل لمالفجذرالمحشمصذيلمحمذرص.ل
حكاله مل حكلاللي لدوج لمحجذم لمحضر ذ .لق ذملمالد مو ذ لمح ذ لاذأل حذكل
مج ولحط ونلادجلارلمم علمح ي لمحفطي لاطذهل اذدجلاذرل ه فذهولأذ لحطذدوكل
ادجلم فجر لمح ذ لحكذللحذ ال حكذللطفذرج.لجلذ المال ذفجر لقطصذولم ر ذيل
جيلمحضك .لاللطضك لاأئل والمح صولمح ر يلكرالارجطرنول ح لكرالكذللشذ وميهل
لحل ملمحش وول ويمذ لضكذ لمحجيذلل
اجرطرنولماللضيالطدو لادجلم فجر لمح
ئن:لمالمحا و لكذراليصذ ولقصذوال ه ذهل اذرليم حذهل
ق ملمحش ومء.ل اللطم للاأ ل
قطل لجيلش والماللم ملدو طرلاممجلمحا و لمحمرصل ويمذ لطظوفذهلإحذملمحضيذرةل
مح قذذريأل محطذذر .ل اللطمذذ ل:لمالمحافط ذذيلكذذراليصذذ ولضميم ذ لكذذرج ول اصذذول
محاصويياولماللم ملقوجطرلمحظو نلمحفيلمضر عل رحافط يلضيطي ل دو طرل ويم ل
فص والحئشيرءل مالضدم لجيله المحففوة..ل هك م.ل
لمالجفارقيلقذدلالليجذيءلصذومض لجذيلصذ بل
ق ملمالفص يولمح يي ل مح
محا اذ فلمحذ لي رحجذذهلمحشذذرقول حكذذالجذذيلدالحفذذهلمح يذذدة.لط ذذف يألمالطذذدوكل
اأئلاالد مو لمحمصصلمحو يلق ذللمحأذ وةلمالهطذركلاذج مونلقراذرنول ذموي ل
رال ارفل مالشيرءول فليآمنلالطمئبول ح لحذ ليذ كولشذيءلصذومض لقذالمحذدق ةل
إحملمالطمئب.ل
يط ديلحطذرلق ذللمالطمذوولشذييرنلاذالدالحذ لمالدبلق ذملمح ييذ لم لمح ذ لمال
طدو لمالجذومدل ظذو جل ل ماذمجفل ل قذ ما ل لمحشمصذي .ليجذبلمالطفذوملمحفذودل
االمحاجا فل مالط ونلارله لجود ل ارله لجارقيولحيك الضكاطرلمقوبلإحمل
محص ذ مب.ل مه ذ لشذذيءلهطذذرله ذ لد مو ذ لاذذدجلمحفجذذر بل ذذيالمالديذذبل مح ذ .ل
لحئدبله لمح ليضددلادجلفصذ يوالحذه.لق ذملمالهطذركلشذييرنل
جر فم رللمح
آمذذوليمذذرل.لمالمالدبلحذذي لفمويذ مونلح ظذ مهولمحضراذذوةل مذذدولاذذرلهذ لف يذذولقذذال
مالش مللمح يدةل محوض رعلمحاكط ط ول مءلح فودل لح جارقذ .ل كأيذوملاذرليكذ ال
مالدبلط ذذذ ءمعل يذذذدة.لضميمذذذ لمالمح مقذذذألمحضراذذذولهذذذ لمحذذذ لي ذذذفدقيلف ذذذكل
محط ءمعول حكالمحفودلمحاافرملكأيذ مونلاذرلي ذ للقصذواول يفط ذول ضذدالط ذ ءمعلالل
يدوكلرلمالمو اول الليففض الحلرلق ذ ل .لجضذياليجذيءلطرقذدليذدو لاأذللهذ مل
مالديذذذبول يفمذذذ لاذذذالمد ذذذهلصذذذ وةلح ييذذذ ل ف يذذذوملقذذذالمح صذذذوليم ذذذ لمحضكذذذ ل
محفف يو.ل
ق ذذذملمحجا ذذذ لجذذذلالمح مجذذذبليمفاذذذيلجذذذيل(محاذذذطلبلمحفذذذرويمي)لمالطذذذدو ل
محا قذذنلاذذالجايذذألم ميذذراول ماللطم ذ لجطج ذذللمحفذذود لقرا ذرنولكاذذرلاللطم ذ ل
جط للمح ر لق ملمالجومدولج فودلمصرحفهل ح اجا ق لمصرحفلر.ل ق يطرلمالطفذومل
هرفيالمالصرحفيالاالطرضي ول مالط ض لقالمحاشفوكل يطلارلاالطرضي لمموجول
مالطدوكلمالمالدبلمص صي لجودي لففوأول رحفيرولمح ر ول حكطلرلاللفطدض لجيهول
ماللم ملكرطعلمص صي لايي لصذديوة.ل لذ ملطج ذللح اذطلبلمحفذرويميلدميوفذهل
محاوا ط ول اللطفجر مل هلضد داول اللط دمل هلق ملصذاي ل(مح اذللمالد ذي)ل الل
ق ملشمصي لمالديب(.)13ل
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االمحاطر بلهطرلمالط كولمالاذالمحاطذرهبلمحطمديذ لاذرليصذدلقذالمحد مو ذ ل
محفرويمي ل هيل(مح طي ي )لمحفيلفمف نلاألمحاطذرهبلمحطمديذ لمحفرويميذ ل وطكروهذرل
حا د لمحفض يلل محفديولمح ليوف ل ذرحف ولمحفذرويمي.لجلذيلفمفذالاذالقياذ ل
محفذذروييول محايذذمةلمحديرحكفيكي ذ لمحفوويمي ذ لهذذيلمالشذذروةلإحذذملمحف ذ ومعلمحفرويمي ذ ل
محفجر ملح اومضللمحفوويمي .لمح مللمحديرحكفيكيليف ول يفمذد ول مح مذللمح طيذ ل
يفجذذر ملمال ضذذر لمحف ويذ ل يآكذذدلمالمح طيذ لاللماطي ذ ل ي فلذذرول ي ذ ملإحذذمل
مو ذذرءلمح طيذذرعلق ذذملم ذ لاللماطي ذ لكاذذرله ذ لمحضذذرلل رحط ذذ لإحذذملمالطظاذذ ل
محاط ميذ لمحويراذذي .ل يآكذذدلمطلذذرلاللف ذذونل ذ جلق مقذذدهرلمحمرصذ ل لذذر.لجل ذ ل
ي فادلاطلجرلدمم يرليدو له المحم مقدول ي ف دل جلرعلمحطظولمح ذر م لمحفذيل
ففطذذر للمح ذذرح لمحمذذروجيل محظذذو نلمحافشذذر ك .لمالمح طي ي ذ لفذذدق لإحذذملم ح ي ذ ل
مح صذذنلمحئماطذذيلحئ طيذ ل صذذفهلاوض ذ ل ذذر م ل رحاذذو وةلق ذذملوصذذدلففذذر أل
مال طيذذذ ل ف وهذذذرلمحفذذذرويميولم لمال لفطذذذر للح اذذذردةلمحفرويميذذذ لمال حيذذذ لد ال
مح أ ولق ملمحطار جلمحفيلفماألحلرلي دلذلكارلفوجلذلما مونلضيولاطلجيلفاراذلرن.ل
مالمالفجرالمح ريدلجيلمح طي ي له لمقف رولففر ألمالضذدم لكوصذدلحاذو ولمحذماال
ما ذوملأرط يذذرلضيذذولجذذديول رحد مو ذ لمحفذذيليط دذذيلحلذذرلم اللمالف ض ذ لقذذالمال طي ذ ل
فض لر.ل االهطرلجلطلذرلاللفكذردلف فذونل رحفذروييلمالل شذو لجذ هو لهذ لك طذهل
فض ذ اللجذذيلمال طي ذ لاللاجذذودلمطفلذذرءلحاوض ذ لمرص ذ لاطلذذرل ذذدءلاوض ذ لأرطي ذ ل
جديدة.لمالمح طي ي لف وذلا د هرلمحجذ هو لجذيل ذي وةل جلذ لمحطظذولمحف قيفيذ ل
ق ملمحفرويمي لمحاف ذ وةول فجذطحلإحذملفوكيذملمحاذ ءلق ذملمحظذ مهولجذيلحضظذ ل
اف قف ولجيلضيالفضذر للمحفرويميذ لمحفمذر لضوكيذ لمالضذدم ل ف وهذر.لماللمطلذرل
رحدعلجيلمهفارالرل رحفض يللمحذدمم يل مضفذرللمحفض يذللمحمذروجيلإحذملضذدلق ذأل
ص لمح الل ظوجهلمحفرويميل مالجفارقيل ا دقهلميار.لل
ذ بل جلذ لطظذذولمح طي يذ لمحفذذيلفدذذالاذذالشذذوالمح ماذذللضيذذولمحدمم يذ ل
طشذولمئجلذرلاذألمحاروك ذذي ل اذألمح ج ديذ .لم لممذ فرلق يلذرلمضفرحلذرلمحج مطذذبل
محفرويمي .ل مكدل روفولمالمحضميم لمحفرويمي لقريا ل الياكالمطكروهر.ل قدل األ
محماي لق ملمحا ف جلمح ير ذيلمحذ ليففذردمالمصذاهلدمياذرولجكفذبليمذ للمال
مح طي يذ لفضذذر للمقراذ ل طذذرءلاد ذذللاكفذذنل مفذذهلي ذذبلجيذذهلمحطظذذر لد وملافايذممل
ق ذذملض ذذربلمحفديذذو.ل مطلذذرلمدعلإحذذملجمذذدمالمحأم ذ ل رحفذذروييلقطذذدارلمقفصذذوعل
ف يمرفلرلق ملمالطظا لمحمريا لمحأر ف ول هطرلي د لمحفروييلظرهوةل ي ل ضف .ل
جرح طي ي ذ لحي ذذعل ذ جلمدمةلميدي ح جي ذ لو ذذارحي لفضذذر لل لذذرلفض ذذي لمحف ذ ول
محفذذرويميلدجرقذذرلقذذالمحأ ذ وةلمحااذذردةل مال اذذرفلمح ير ذذي لمحوج ي ذ لمحمريا ذ .ل
فوم لمحاروك ذي لمحفذيلفآكذدلم ح يذ لمح طصذولمحفذرويميولق ذملمح طي يذ لمطلذرلالل
فاذذينلشذذييرل ملقيا ذ لجذذيلاجذذرللمحفف ذذيولمح اذذيلح ا يذذرعلمحفوويمي ذ ل فطكذذول
ضميم لمحفمد لجيلمحف ول اللفوجلمحفطرقارعلمحجدحيذ لجذيلمحفذروييلااذرليج لذرل
ضيولقردوةلق ملفضديدلمال ربلمحضميمي لح ظذ مهولمالجفارقيذ ل شذوذلمحظذو نل
محفيلف حدلجيلرلامف نلمال طي ل ق ماللفديوهر.ل قدلق ولمضدلاطظو لمحاروك ي ل
وقفدملل والمحفض يللمح طرييلياأللمارج لقيا لح ذ لمالط ذرطي ل حكطذهليم ذ ل
جيلفمذديوالقطذدارليضصذولكذللشذيءلجذيلمح طيذ .لجرح طيذ لاظلذولجديذدلح ضميمذ ل
ي ذذد لجذذيلحضظ ذ لا يط ذ ل اللياكذذالماليضذذي لق اذذرل ج ذ المحا وج ذ لموط ذذرطي .ل
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ضذذر للافكذذو الآمذذو المحف جيذذلل ذذيالمحاروك ذذي ل مح طي ي ذ ول اذذطل لمحف ذذيول
محذذذ لمق ذذذملمحف ذذذ ولمحفذذذرويميلاكرطذذذ لجذذذيلفض يئفذذذهلمالجفارقيذذذ ول مق ذذذمل
محديرحكفيكي ذ لشذذكئنل طي ي ذرنلقصذذويلرن.ل ض حذذدارال ماذذألمح طي ي ذ لمحفك يطي ذ لمحفذذيل
ففاذذاال لوآيذذ لجدحيذذ لف ذذ ملإحذذملفجذذر مل ذذالضذذد دلمح طي يذذ لمحفذذيلكرطذذعل
اوج ا ذ ل اطفمص ذ .ل قذذدلودعلق ذذملمح طي ي ذ لمحجراذذدةول ذذوذل ويم ذ لحد مو ذ ل
مح طيذذرعولاللفدو ذذلرل صذذ وةل ذذك طي ل اللماطيذذ ول ذذللفذذدو لمح ا ي ذ لمحجدحيذذ ل
حصيو وفلرل ظيففلذر.ل كذرالض حذداراليذوجال لصذومولمحفكذوةلمحفذيلفمذ لل ذوال
محا الفلمحأمرجيل لمال دمفلمالد يله لطشر لجود لاضاول مطهلاللقئقذ لحذهل
رحطشر لمالجفارقي.ل ه لالليمصولافل لمح طي لق ملمحاظلولمحأر علجيلضيال
مطلرل طي لطش ول يوجلمالق ملمح رض لماليوصدلضوكفلر.ل ه ليموطلذرل رح طيذ ل
محفكوي ل مالجفارقي لح صو.ل جيلفص والحم مطيطلرل شذو لرلمح راذ لفصذ ل
قطدال الجدحيلاروك ذيل ماذح.ل يذ هبلإحذملمالفذرأيولمح ماذللمالقفصذردي ل
مالجفارقيذذذ لحذذذي لقميذذذدةولمطاذذذرلجواذذذي لفآيذذذدهرلمح قذذذريأولحي ذذذعلمح قذذذريأل
محشمصذذي لمطاذذرلمح قذذريألمالجفارقيذذ .ل هطذذركلفذذوأيولمحاضذذي لمحا رشذذول فذذوأيول
ميدي ح جيرعل يدةلجيلمحماذرا.ل هذ ل مذئنلمح طيذ ييالمحاطك ذيالق ذملاشذركلل
مح د لمحفطي لي يالمالمحال لحديهله لمح أ ولق ملمحا رولمح لق ولجيهلمح مقذأل
محفوويميل مالجفارقيلقالطف هل ر لمحض ر ي لمحفودي لح ا دفلجيلمحطفرجل
مالد يلمحادو .ل االهطرلدقرلإحمل دلمحأدومعلمح طي ي ل م صملمحطمذدلمالد ذيل
ف طيلاطظذ ول م ذألالليدفذللمحفض يذللمحذدمم يلح طفذرجل مطدومجذهلاذاالمح طيذرعل
محفرويميذ ل مالجفارقيذ .ل الليدفذذللكذ حكلد مو ذ لمح ذذيوةلمح مفيذ ل طف ذذي لمحفطذذرال
كذود معلا ذرقدة.ل هكذ ملففذفحلق ذملمحاطلجيذرعلمحا رصذوةولماللمطذهلحذ ليومذ هرل
اضركرةلا م ل للداجلرلااالطظوفهلمحمرص (.)14ل
ذدلمحدو ذذيول جذذيلاجذذرلله ذ ملمحفف ذذيولمحفذذرويميلمح ذذر ل
ل
حمذذدلظلذذوعلجذذيلمحطمذ
اطذذرهبل مفجرهذذذرعل مذذذوجلاأ لذذرل ذذذالمحطمذذذردلطمذذنلقطذذذدهرلحشذذذلوفلرل شذذذلوةل
صضر لرولاطل لمحطرقدلمحاذآوخلمحفوط ذيل(هي حيذعلفذيا)لجذيلمحامداذ لمح ي ذ ل
محفذذيلقذذد ل لذذرلحكفر ذذهلمحاذذم ل(اذذالفذذروييلمالدبلمالطج يذذم )ليوجذذألممذذفئنل
مآلدمبل مالد رءلذلكارلق طرلجيلاضراوةل ر م لذلإحملأئأ لقطرصولهي:لمحجط ل
مح شذذذو ول مح صذذذوول مح ييذذذ .ل قطذذذذدالمالح جذذذط لمالطج ك ذذذ طيل ح جذذذذط ل
محجوارطيل ح جط لمحئفيطيلمصريصلطف ي لافايمةلمط ك علجيلمدبلكذللاذال
ه المالجطر لق ملطض لارله ل ماذحلقطذدارلطمذروال ذيالمدبلمطج ك ذ طيل
كذذذذرالدبلمالطج يذذذذم للمدبلجواذذذذرطيلكذذذذرالدبلمالحاذذذذرطيل مدبلالفيطذذذذيلكذذذذرالدبل
محفوط يولضي لطض ل رح ر ألمحطف ذيل ذرحدا الجذيلمالدبلمالطج يذم ول يطاذرل
طضذذذذ ل رح ذذذذر ألمحايفذذذذرجيميميلمال ذذذذ و لمحو ارط ذذذذيلجذذذذيلمالدبلمالحاذذذذرطيول
مح ر ألمحفكو ل مح ا ذل محوشرق لجيلمالدبلمحفوط ي.ل
حمذذدلممذذ لمحا فشذذولل(موط ذذعلويطذذرا)لجكذذوةلمحجذذط لقذذالهي حيذذعلفذذيال
حي ملذذرلجذذيلد مو ذذرفهلحذذئدمبلمح ذذراي لقرا ذ ل مح و يذ لمرص ذ ول مق ذ لاذذأئلمال
مالدبلمح و ذذيليففمذذدلمحميذذرللمحفوكي ذذيلمح طذذرءول اذذالهطذذرلففمذذدلمحمصذذيدةلمح و يذ ل
قطصذذولمح ضذذدةلمح اذ ي .لكاذذرلمالهذ ملمالدبلحذ لفظلذذولجيذذهلمحفطذ المحفوكي يذ ل
محك ذذوجلاأذذللجذذالمحا ذذوضي لمحشذ وي ل جذذالمحا ضاذ .ل مقذ لمال حذذكليوجذذألإحذذمل
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ي لمحجط لمح رايلمح ليطفايلمحيذهلمحجذط لمح و ذي.ل حمذدلفكذ المحظذ مهول
محفيلالضظلرلموط علويطرالجيلمالدبلمح و يلحلرل المحصض ول حكالم فطردال
إحملمحجط لجيلفف يوهرلح لي دليوم ل هلمضدول حكل دارلأ ذعلق ايذرلاذالمطذهل
الل يللإحملفم ي لمالط رطي لإحذملمجطذر لمرحصذ لافايذمةل مصذريصلاف موأذ ل
ضفاي ذ ول ذذدلاذذرلقذذونلقذذالمحلج ذومعل محدذذم معل مالمفئ ذذرعلمحفذذيلفاذذعلق ذذول
محمذذذو ال مرصذذذ لجذذذيلمحفذذذروييلمحمذذذدي ل اذذذرلق ذذذللمحفذذذروييل ذذذيالمجطذذذر لمح شذذذول
محامف ف ولضفملمص حلاالمحا ذفضيللماليذمق ل ل رضذ ل جذ دلجذط لمذرحصل
جيل ل م لاال مرفلمالوا.لكلل حكلجائلقالمالق ارءلمالجطر لمطف ذل ل
قدلمقرا ملفم يارفل لحئجطر لمح شذوي لق ذملم ذر لمحفم ذيارعلمحفذيل اذ لرل
ق اذذذرءلمح دذذذ ولجاذذذاليفضذذذدأ ال دذذذرعلففوقذذذعلقذذذالمح دذذذ لمحئفيطيذذذ لمحمدياذذذ ل
كرحفوط ذذذييال مالي ذذذرحييال مال ذذذ رال لمح وفدذذذرللي ذذذا المحيذذذ لاذذذأئل ذذذرحجط ل
محئفيطذذي.ل كذ حكلاذذاليفك اذ الحدذذرعلففوقذذعلقذذالمح دذ لمحجوارطيذ لمحمدياذ ل ل
قالمح د لمحصذم ي ل لقذالاجا قذ لمح دذرعلمحمدياذ لمحفذيلف ذونلمحيذ ل و ذ ل
مالطد م و يذ ول لقذذالمحاجا قذ لمح ذذراي ل لقذذالمحاجا قذ لمحضرايذ .ل اذذال
مح ماحلمطهلحي لهطركل ح ليكالهطركلجذيل لقصذولموف ذر لضفاذيل ذيالمح دذ ل
اجا ق لمح شولمح ياليفك ا طلر.ل
ح حكلو ارلكذرالقطصذولمح ييذ لمح ي يذ لقطذدلفذيالمكأذولجذد جل صذدقرلجذيل
اضر ح لفف يولممفئنلمصريصلمدبلماذ لقذالمدبلماذ لممذوج.لجاذالمحاآكذدل
اذذأئلمالمح ي ذ لمحج ي ذ لمح ذذرودةلال ذذدلمالفذذآأولجذذيااليميا ذ الجيلذذرلفذذوأيومعل
طف ي لضيولمحفرأيومعلمحفيلفضدألرل يي لمح ل للمحمومقي لجيلم طريلرول لمح يي ل
محصذذض مو ي .ل حو اذذرلكذذرالحاذ ربلشذذارللم و ذذرل قذ وةل ييفلذذرلمح ي يذ ل فطذ فل
اشرهدلف كلمح يي لمك ولمالأولجيلفك يالمحاايذممعلمحفذيلفمذفصل لذرلآدمبلف ذكل
محاطر ل.ل يطارلكذرالح صذض ل مالشذوملل اذ ذلمحوآيذ لجذيل ذئدلجطذ بلم و ذرل
كفوط رل مي رحيرل م رطيرلمأوهرلمحم لجيلم ومملمح ا ذل محضوموةلمحفيلففايمل لرل
آدمبلف كلمحش ب.لكاذرلمطذهلاذالمحاآكذدلمالالمذفئنل ييذ لمالطذدح لمح ي يذ ل
اذذأئلقذذال يي ذ لمحاشذذوللمح و ذذيلمحصذذض مو ي لمحوفي ذ لمأذذوالجذذيلممذذفئنلمالدبل
مح و يول مرص لمحش ولمح و يلجيلمالطذدح ولقطذهلجذيلمحاشذوللمح و ذي.ل اذال
محاآكدلمالفط فلا يمملمحا شحلمالطدح يلم ملق وال وفر ذ لمحمصذيدةلمح و يذ ل
كاذذذرلقوجذذذعلجذذذيلصذذذضومءلمح ذذذوبولمطاذذذرليوجذذذألإحذذذملممذذذفئنلمح ييذذذ لمح ي يذذذ ل
محافط ق لمحاشرهدلاالج رللإحملضر رعلإحمل ديذرال مطلذرولقذال ييذ لمحصذضومءل
محوفي لمح ركط .ل
م ملكرالفرأيولمح يي لمح ي ي لجيلمالدبل محفال مفمر هرلم ر رلجذيلفف ذيول
ممذذفئنلمصذذريصلمدبلكذذللما ذ لقذذالمصذذريصلمدبلمالا ذ ل لمالا ذ لمالمذذوجل
ي مذذملق ذ الل م ذ رلقطذذدلكأيذذولاذذالاذذآوميلمالدبل دمو ذذيهل طمذذرداولجذذلالمح ييذ ل
مالجفارقي ذ لمحمرص ذ ل كذذللمديذذبلف مذذملا روا ذ لشذذديدةلقطذذدلاذذآوميالح ذ دبل
دمو ذذيالآمذذوياولقطذذدارلي ذذفطدلمحيلذذرلجذذيلفف ذذيولمفجذذراله ذ ملمالديذذبل ل مكل
اممجذذذهول رمفصذذذرولم ذذذ هلمحمذذذرصولأذذذ ل ذذذولق مويفذذذهل ط ضذذذهل لاذذذ فهل
ما حذذهول حذذكلحاذذرلليئضظ طذذهلاذذالمالمحشمصذذيرعلمحاذ يف ل لمح رديذ لهذذيل
محفيلفماألح ييفلرل ففوأول لرولجيلضيالمالمحشمصيرعلمحم ي لكأيوملارلففاودل
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ق ذذملف ذذكلمح ييذ ل فذذآأولجيلذذرل ذذداللاذذالمالففذذوأول لذذرول محآلحذ لكاذذرليم حذ الالل
ف بلجيلمال ضرل.لكلل حكلجائلقارلي رح طهلجيلفروييلمالدمبلمح رحاي لاال
طشوةلكفربلجذيلم ذوةل مضذدةل ييذ لمجفارقيذ ل مضذدةل ذلل يك طذ الممذ ةول اذأل
حكليمف نلكللاطل لقالمالمولممفئجرلك يوملجيلمحا ه ل مالفجذرال مال ذ بول
كاذرلمالمح ذذوةلجذذيلمحطلريذ لحي ذذعل ذذرحاآأومعلمحفذذيليف ذوالحلذذرلهذ ملمالديذذبل ل
مكول لل ود دلمحف للمحفيليمر ال لذرلهذ المحاذآأومعل جمذرلح ذري ل لمحافايذمةل
محفذذيلقذذدليك ذ الح ومأ ذ لمحموي ذ ل لمح يذذدةل لحديوهذذرلمأذذولجذذيلفك يطلذذرول حكذذال
ق ملمي لضرللاللي ونلحلرلضفملمحي لفف ذيوملكذرائلامط ذرولضفذملحيذوجل ذال
محطمذذردلاذذأئلمالمح موي ذ ل ذذول له ذ لالل ذ يللإحذذملمحكشذذنلقذذالاصذذدوهرل ل
وهرول ه لجيلكذلليذ ليذو المح ذآ لاذأئليماذيلق ذملهذ ملمحوجذللجذيلضذيال
يج للاالمالمولأذريوملقطيفذر.ل طفيجذ لحكذلل حذكليومذ القراذللمح ييذ لمح شذوي ل
جذذذيلمحفف ذذذيول ذذذفضفظل ماليكذذذالاذذذالمح مجذذذبل ذذذرلمالليلا طذذذهلكذذذللمالهاذذذرلول
مرص لقطدلد مو لممفيرولمالديبلحا اذ قرعلد الضيوهذرول قطذدلمح ضذ لقذال
ا ماألمهفاراهل ادجلمفصرحهل رحفجروبلمح شذوي لمحفذيليصذ وهر.ل هطذرلفصذ حل
د مو لمح يي لمح شوي لحئديبلطرج ل للاذو وي لضفذمل رحط ذ لمحذملمحاافذرميال
محمردةلاالمحكفربل مالد رء.ل مارلمح ردي ال محصدرولاطل لجيطظولمحيل لمحفذروييل
دمياذذرلق ذذملمطلذذ لا ذوآةلفذذط ك لجيلذذرلقذذي ل قذذردمعل ممذذئلل ييذذرفل لمح شذذوي ل
محامف ف ذ ول ذذلل يذذوجلكأيذذولاذذالمحطمذذردلمطل ذ لي ذذفاد الاذذال ييذذرفل لمكأذذولااذذرل
ي طلر.ل
يوفيل دل حكلمح صولقطص مونلأرحأرنلاالقطرصولمحفف يولحذدجلفذيا:ل فظلذول
مهاي له ملمح طصولقطدارليطظولإحملفروييلمآلدمبلمح رحايذ ل قصذ وهرلمحك ذوج.ل
جذذلدمبلمح ص ذ ولمحمديا ذ لمحفذذيلظلذذوعلجذذيلظذذللمحذذديرطرعلمح أطي ذ ل محضاذذرومعل
محمومقيذ لفمف ذذنلقذذالآدمبلمح ص ذ ولمح ذ ملمحفذذيلظلذذوعلجذذيلظذذللمحذذديرطرعل
مح ار ي ل ضك لماومءلمالق ذرفل فففذعلمالاذ .لكاذرلفمف ذنلقذالمآلدمبلمحضديأذ ل
محفذذيلمم ذ علفظلذذولجذذيلظذذللمحفضذذوولمحفكذذو لمح ذ لمفذذعل ذذهلمحطلا ذ لمال و ي ذ ول
ظل ذ ولمالا ذ ل محم ايذذرعلمحا ضذذدةول ذذدءلمالكفشذذرجرعل مالمفومقذذرعلمحضديأ ذ .ل
ممي ذوملفمف ذذنلقذذالمالدمبلمحا رصذذوةلمحفذذيلمم ذ علفظلذذولاذذألضوك ذ لمحفصذذطيأل
محك وجلجيلم و رل دلطجرذلمحأ ومعلمحفيلضيوعلفك ليالمحاجفا رعول ض اعل
ذ ارلح مذذي لحفضذذللاض ذذهل ذ ارلآمذذو.لجاذذالمحاآكذذدلمال ذذريللمالطفذذرجلمحاذذرد ل
محا فمذدمعل فيذرومعلمحفكذول ا ماذ رعلمحاجفاذألجذيلكذذللقصذولال ذدلماليكذ ال
حلذذذرلفذذذوأيولقذذذر لجذذذيلمدبلمح صذذذولقذذذدليففذذذر عل ففذذذر علمحكفذذذربل مالد ذذذرءلجذذذيل
ذذري ل ول حكطذذهلال ذذدلمالي جذذدولج كذذللقصذذولمشذذ فهلمحظذذرهوةل محمفيذذ لمحفذذيل
فمفوللمح م لل محم ذ بل ويذللا رشذول لضيذولا رشذولمفذيل لظذرهوول اذال
هطذذرلفذذوفيلمهاي ذ لد مو ذ لمح صذذول ويم ذ لففرقذذللمالدبلقرا ذ لا ذذهلأ ذ لففرقذذلل
مالد رءلمحامف فيالاطفوديالا ه.ل
اذذالكذذلله ذ المحفض ذذيئعل محاطرقشذذرعليفاذذحلحطذذرلمال(هي حيذذعلفذذيا)لمطاذذرل
األاطلجهلجذيلمحفف ذيولق ذملم ذر لكفر فذهلحفذروييلمالدبلمالطج يذم .لجلذ ل
اطلبلاآوخلحئدبلمكأولاطهلاطلبلطرقدلحئدبلمحا رصولحهولق ملطض لارلج لل
( رطعل ن)لقطدارلمفم لحهلاطلجرلجيلمحطمدليم لق ذملفف ذيولمطفذرجلمالديذبل
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ق ملا ءلضيرفهلمحمرص ل محفطميبلقالففصيئعل دقريللف كلمحضيذرةل اذرلجيذهل
محطرضي لمحضاياذ ولضفذمليصذلل ذهلمح ضذ لإحذملاذرليشذ هلمحفج ذ لق ذملمحضيذرةل
محمرص لحئد رءلمحا رصويا.ل
كللهذ ملاذألاذرل ذ للمالم اذضطرالاذالمطذهلحذي لاذالمحاذو و لمالفكذ ال
هطذذذركلقئقذذذ لا رشذذذوةل ذذذيالضيذذذرةلمالديذذذبلمحشمصذذذي ل محفجذذذروبلمحفذذذيليفمذذذ هرل
ا ا قرعلالد هولج ي لاالمحاو و لاأئلماليك المالديبلحصذرل لقذرفئل ل
دمقوملحيصنلضيرةل فجروبلمح ص صل محمف ذ ل محذدمقوياول د مو ذ لفذروييلضيذرةل
مالديبلمح را ل محشمصي لهيلمحفيلفضددلق ذملميذ لضذرللكذلل حذكول فف ذولجذيل
محدرحبلا قفهلاالكللط فلاالمحفجروبلمح شوي لمحفيلي والر(.)15ل
ل
*ل
*لل
*لل
ماذذرلقطذذدطرولج مذذدلقرصذذولا حذذدل(محاذذطلبلمحفذذرويمي)لجذذيلمحطمذذدلمح و ذذيلا حذذدل
(محاطلبلمحفوأو لمالط رقي)لفموي رول ف لكئهارل رالمولجيلمض ذبلمالضذ مل.ل
جفيلاوض لمحفذ للجذيلمح صذولمحجذره يل صذدولمال ذئ ولضيطاذرلكذرالمحا ذ لل
ق يهلجيلمحطمدله لمح للمحفود ل محجارقيولكرال ال ليئضظلمحفشذر هل ذيال
شذذرقول شذذرقولجذذيلمحا ذذفلجلمحش ذ و ول لجذذيلمالفجذذرالمح ذذر ول لجذذيل ذذال
محا رطيلمحمرص .لاال حكلطظوه لإحملمالو لمحك ذرو:لمحطر دذ ل مالقشذمل مهيذول
ماوئلمحمي ل ذرطل ل مذ .لأذ لطظذوه لكذ حكلجذيلمال ذئ لإحذملجويذول محفذومدلل
مالم ل.لجل ملح ال ر جلاال(محاطلبلمحفرويمي)لمحمري لق مل(محاذطلبلمحذ مفيل
محفرأو ).ل
جذذيلاوض ذ لمحفذذد يالمحفذذيل ذذد هرلمحجذذرضظل كفر ذذهل(مح يذذرال محف يذذيا)ل ذذرول
محف للإحملج مولمحفرويي.لجفد يالمحطص صلجيل مفهول ط فلرلإحملمصضر لرول
كولائ ذرفلرول فجايذألاذرلقيذللجذيلا ذوح لمرصذ لكرح صذرل مح مذلل مح يذرال
ضيوهرلاالمحا ا قرعلمحفيلجاألمحجرضظلارلقيللجيلر..لكلل حكلاذالم حيذرعل
محاذذطلبلمحفذذرويمي.ل ضديأذذهلقذذالمح فذذظل محا طذذمول قذذال ئض ذ ل ذذالمالق ذ ملل
ج دفلر..لمحيل حكلاالم حيرعلمحاطلبلمحفوأو ل كئهارلاجفا رالجيلكفرب.ل
(م ذذذال ذذذذئ )لجذذذذيل( مذذذرعلمحشذذذذ ومء)لكذذذذرالياذذذمجل ذذذذيالمحاطلجذذذذيالجذذذذيل
ف حفلاذذر.لك ذ حكلصذذطألجياذذرل ذذدلكذذللاذذالم ذذالقفي ذ ل مآلاذذدجل م ذذيلمحض ذذال
محجوجرطيل م يلهئلل م الوشيلل ضيذوه ول هذ ليأ فذ المحطصذ صلالصذضر لرول
أ لي ضأ القالمح وقرعل ذيالمح ذر لل محئضذلول اذالاذطل لمض ذال مجذردلجذيل
مالم ول االاطل لقصول مج ذدلمحا طذمول يفضذدأ القذالمأذولمح ذدم ةل محضاذروةل
جيلمالدبلمحي..ل ه ملاالم حيرعل(محاطلبلمحفرويمي).ل
م ملكذرالمحاذذطلبلمحفذذرأو لهذ لمحذ لكذذرالضرح ذذرلق ذملهذآالءلمحاذذآحفياولجذذلال
هطركلآمويالض ذبلق ذيل لمحاذطلبلمحفذوويميول مالحذ لفمذللاآحفذرفل لاذالآأذرول
محاطلبلمحفوأو .لج ويم لمحفوحينلمح و ي لجيلمالدبلح لفكالفف ألاطرهبلا يط .ل
اطذ لمال ذد لمحجذرضظل كفذذربلمح يذرال محف يذيالط ذذبلاآحفذ لمالدبلق ذملاط محذذهول
كاذذرلج ذذللف ايذذ المحا ذذودلجذذيلكفر ذذهل(محكراذذل)ل م ذذالقفي ذ لجذذيلكفر ذذهل(قيذذ ال
مالم رو)ل محضصو لجيل(مهولمالدمب).ل
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ضفذذملمح ذ يالمومد ملمحفمصذذصلجذذيلمحطمذذدلكذذر القفي ذ ل مآلاذذد ل محجوجذذرطيل
م ذذيلهذذئلل م ذذالوشذذيلول لمحفمصذذصلجذذيلمحو مي ذ لكذذو يلق ذذيلمحمذذرحيلجذذيل
مالارحيول م الق دلو هلجيلمح مدلمحفويدول م يلمحفذوجلمالصذفلرطيلجذيلمالضذرطيول
محأ رح يلجيلمحيفياذ ..لحذ ليطجذ ملاذالمال ذف ومدل محاذمجل ذيالهذ مل مك.ل حكذال
محاذذطلبلمحفذذرويميلكذذرالجذذيلمحاجا قذذ لمالميذذوةلم اذذحول الل ذذيارلجذذيلكفذذربل
لقالمحذو مةول يصذضحل ذال
(مالضرطي)لمح ليأ علمحطص صل يو يلرلا
مح لو ميرعول يا نل الرلمالموول ي كولاطر رعلمحطص صل ارليد ولض حلذرل
االض مد ل و ميرعول ي ونل رحشذرقول مفذهل اممجذه.ل كذ حكلصذطألصذرضبل
(مالارحي)لجيل المحطص صلد ال الرلمالمو.لمارلصذرضبل(محيفياذ )لجلذ ل
يذذذ كولمحطصذذذ صلالصذذذضر لرول ي ذذذونل لذذذ ول يذذذ كولاطذذذمحفل لجذذذيلمالدبول قذذذدل
لكارلصطألجذيلففاذيلل
يف وللإحملف يللج دةلش ولق ملش ول رح يي ل مح
ش ومءلمحشر لق ملش ومءلمح وملول مم لشرقولقالشرقو..لمحي.ل كذللهذ ملاذال
صاي ل(محاطلبلمحفرويمي).ل
طفوكلمحمااليطمايلاالمحموالمحمرا لإحملمح صولمحضدي ولجئلطجدل ذيال
مح صويالجديدمل ملشوالجيلمحاطلبلمحفرويميلق مل جهلمح ا .لجل ملجيطرلمحمل
مح صذذولمحضذذدي ل جذذدطرلمحاذذطلبلمحفذذرويميلقذذدلطاذذرلطاذ ملقظياذذر.لجلذ الد مو ذذرعل
(ج وجيلميدما)ل آمويالف د لمح ويل.ل األمطلرلكرطعلإحذملمحجاذألمايذللاطلذرل
إحذملمحفض يذلولجلطلذرلف ذذدلم ذ ةلك يذوةل ومءلاذرل قفذذعلقطذدالهذ المحد مو ذرعلاذذال
ق ذذذل.لجمذذذدلممذذذ علفذذذدو لقصذذذ ولمالدبول محظذذذو نلمح ير ذذذي ل مالجفارقيذذذ ل
مح اي ل مالقفصردي ل ففضد لقالآأروهرلجذيلمالدبولجذيلا اذ قرفهل م ذ هل
ف يواول فدو لشييرلقالمحشمصيرعلمالد ي لجيلكللقصو.لط ذ لمطلذرلضذددعل
مح ص ول رالضدم لمح ير ي ل ه ملاجرنلح ي لمحفروييلمالد ذيول حكطلذرلق ذمل
كللضرللكرطعل دمي ل ي لجيلقصولمحطلا .ل
ماذذرلم للاآحذذنل ذ كله ذ ملمحاذذطلبل ذ كرلضميميذذرلجذذيل مو ل ذذالمح ذذرضأيال
جل لمحدكف ول هلض يالجيلكفر هلمال لل( كوجلم يلمح ئء)ل جيلكف هلمالمذوجل
ذدل حذذكولأذ لمحذذدكف ولمضاذدلماذذيالجذذيلكف ذذهل(ججذولمال ذذئ ول اذذضملمال ذذئ ول
ظلولمال ئ و)لأ لجيلكفر هلاألمحدكف ولمكيلطجيبلاضا دل(قص لمالدبلجيل
مح رح )ل مال فر ل هلمضادلم ومهي لجيلكفر هل(فروييلمحطمدلقطدلمح ذوب)ل محذدكف ول
اضادلم نلمهلجيل ضأيالصديويالحذهلقذال(محفيذرومعلمحفكويذ لمحفذيلمأذوعلجذيل
د مو ذ لمالدب)ل (طظوي ذ لق ذذدمحمرهولجذذيلم ذومولمح ئض ذ )ل محذذدكف ولق ذذدمح هربل
ق مم لجيل(محافط ي).ل كفربلمح مردل(ش ومءلاصول ييرفل لجذيلمحجيذللمحاراذي)ل
يا ذ لاميجذذرلاذذالمحاطذذرهبول حكذذالح د مو ذ لمحفرويمي ذ لمأوهذذرلمح ذذروملجذذيلفض يذذلل
مح ييذ ل ق ما لذذرول كذ حكلكفر ذذهل(م ذذالمحو اذذيلضيرفذذهلاذذالشذ وا)ل ماليكذذالهذ مل
محكفربلمدمللجيل(محاطلبلمحطف ي)ولأذ لجذيلكفر ذهل(شذرقولمحدذمل)ل كفر ذهلقذال
(جايلل أيط ).ل
ااالطلج مله ملمحاطلبلك حكلمحدكف ولمكيلا روكلجذيلكفذربل(محطأذولمحفطذيل
جيلمحموالمح مو أ)ل مضادلض المحميرعلجيلكفر هل(مص للمالدب)ل مضادلمحشريبل
جذذيلكفر ذذهل(محطمذذريالجذذيلمحش ذ ولمح و ذذي)ل كفر ذذهلقذذال(محش ذ ولمح ير ذذي)ل ل
محذذدكف وةل ذذليولمحم اذذر لجذذيل(محذذنلحي ذ ل حي ذ )ل محذذدكف ولش ذ قيلاذذينلجذذيل
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(محفذذال ا مه ذذهلجذذيلمحشذ ولمح و ذذي)ل لطجيذذبلمح ل يفذذيلجذذيل(م ذ لفاذذر )ل اضاذذدل
كراللض يالجيل(مالدبلمحاصو لمال ئاي)…لمحي.ل
ق ذذذملميذذذ لضذذذرللحمذذذدلطاذذذرلمحاذذذطلبلمحفذذذرويميلطاذذذ منل ملقياذذذ لق ذذذمل يذذذذد ل
محا رصذويالمحذ يال جمذ ملإحذمل ذ كلهذ ملمحاذذطلبل ذ كرنلصذذضيضرنول اذطل لكاذذرل
كوطرل( هلض يا)لجيلكفر هلمال للقالم يلمح ئءولجطجذدالجيذهلشذديدلمالياذرال
رحد مو ذذذ لمح ايذذذ لحفذذذروييلمالدبولشذذذديدلمحأمذذذ ل اذذذرلفذذذدللق يذذذهلد مو ذذذ لمح ييذذذ ل
محظو نلإحملضدلفش يللرل د مو لمحكيايرء.ل حكططرلط فميل هلجيلكفر ذهلمحفذرحيل
(جذذيلمالدبلمحجذذره ي)لجذذل مله ذ لمقذذللميارطذذرل ما ذ نلأم ذ .لط ذومالي ذذوالحد مو ذ ل
مح يي ل محظو نلجيوجلمطلرلحي عل معلضطرءلجيلمحف ونلإحملصذاي لمحشمصذي ل
مالد ي ول يمفرولق يلذرل(محاميذر لمالد ذي)ل ح ذهلهذ لاذرليصذ حلق يذهل ذال
مح رضأيال ذ(محاطلبلمحفطي).لجل لي مصلمومءل( رطعل ذ نول فذياول و طفييذو)ل
أ لي مبلق يلرل مرص لق ذملاذ ه يلمحأذرطيل محأرحذ ل اذرليفيذدلقذد لأمفذهول ذلل
و ارلم فطكرواوليم للقالفيا:ل
( ماذذرلأذذرطيل ل(فذذيا)لجيااذذيلإحذذملم ذذدلااذذرلااذذمل( ذذرطعل ذ ن)لجل ذ لالل
ي فادلاأ هلمقفاردملق يرلق ملهذ المحشمصذيرعلمحفوديذ ول الليكذردلي فذدل لذرلمالل
جذذيلمضفيذذر ل فذذوددول حذذكلالالمحم ذ مطيالمح اي ذ لقرا ذ ولجيجذذبلمالف فاذذدلق ذذمل
مشيرءلقرا .ل ارلشمصي لمحكرفذبل لمحشذرقولجذيلطف ذلر ل اذالميذالجذرءع ل
مفظالمالمحكرفبلقدلمضد لطف ذه لم لفظطذهلقذدلم فكذولآأذروالمحفطيذ لم فكذر مون ل م ل
شيءلجيلمح رح لياكالمالي فكولم فكر مون لمحي لكللشذيءلجذيلضميمذ لمالاذولمأذ مونل
ح ذ لقذذدلمضدأفذذهول ق ذ لألأذذول ذذيضد لقطذذه ل م لجذذوللجذذيل حذذكل ذذيالمح ذذرح ل
محا طذ ل مح ذذرح لمحاذذرد ل م الجذئليط دذذيلمالط ذذفا لمحكرفذبل لمحشذذرقولقطذذدل
محكرفذذبل لمحشذذرقولطف ذذهل مطاذذرليط دذذيلمالط فا ذذلارلجذذيله ذ المحاذذآأومعلمحفذذيل
مضدأفلارول محفيليماألحلرلكللشيءلمط رطي.ل
محفذذود لاذذرلهذ لهذ لمأذذولاذذالآأذذرولمالاذ لمحفذذيلطشذذولجيلذذر.ل لقذذللاذذالآأذذرول
محجط لمح لطشولاطهلذلجيهلممئقهل قردمفهل ا كرفهل ااي ممفهلمحامف ف .ل هذ ال
مالمئلل مح ردمعل محا كرعل محاايممعلارلهي لمأذولحلذ يالمحاذآأويالمح ظياذيال
مح ياليماألحلارلكللشيءلجيله المحدطير:لمحاكذرال اذرليفصذلل ذهلاذالضرحذهل
مالق ياي ل محجدومجي ل ارلإحمل حك.ل محمارال ارلي فف ألااله المالضذدم لمحفذيل
فماذذألكذذللشذذيءلح ف ذذ ول مالطفمذذرل.لمحكرفذذبل لمحشذذرقولم المأذذولاذذالآأذذرول
محجذذط ل مح يي ذ ل محماذذراولجيط دذذيلمالي ذذفا لاذذاله ذ المحاذذآأومعول يط دذذيلمال
يك المحدوالمحصضيحلاالدو لمالدبل مح ض لقالفرويمذهولمطاذرلهذ لفضميذلل
ه المحاآأومعلمحفيلمضدأعلمحكرفبل لمحشرقوول موضافهلق ملماليصدولارلكفبل
لطظ لاالمالأرو.).ل
لأ لي والو ل( و طفييو)لمح لي للطظوي ل(محف و)لف يمرلق ايرلق ذمل
مالدب.لأ ذ ليم ذ للا م ذلرن:ل(لحذذاليظفذذول( لفذذروييلمالدب)لاذذاله ذ مل شذذيءل ل
ضطذذرء.لالطذذهلالاذذرليمذذللجذذيلمح يي ذ ل محماذذرال محجذذط ول الاذذرليمذذللجذذيلف ذ ول
محفط المالد ي ولج فظللماراذهلقمذدةلحذ لفضذلل ذدول حذالي جذللهذ لإحذملض لذرول
هيلطف ي لمحاطفبل محص ل يطلرل ذيالآأروهذرلمالد يذ .لاذرلهذيلهذ المحطف ذي ل
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ح لم ذف رفلجكفذ وله جذ لماليكذ الجكفذ وله جذ ل ماليضذد لاذرليضذد لاذال
ماليرع ..لمح صو ..لج لممفرولهذ ملمح صذولشمصذي لجكفذ وله جذ لد الضيذوال
اذذالم طذذرءلجوط ذذرلجاي ذذرل اذذالجوط ذذرلمرص ذ ..لمح يي ذ ..لج ذ لممفذذروعلمح يي ذ ل
جكف وله ج لد الضيوالاالمحفوط ييا ..لمحجط ..لج لظلذوعلامميذرلمحجذط ل
كرا ل لكرحكرا لجيلشذمصلجكفذ وله جذ لد الضيذوالاذالمالشذمرصلمحذ يال
ياأ ذ اله ذ ملمحجذذط لفاأذذيئلق يذذرلصذذضيضر ..ل ذذروةلا ذ جمة:ل ذذيظللمحفذذروييل
مالد يلقرجمملقالفف يولمحط كول حالي جلله لإحذملفف ذيولمحط ذ كول مطاذرلهذيل
ق لمموجلف ض ل فجدول قدلفظفول قدلاللفظفوول حالي ف يألمحفروييلمالد ذيل
ماليك الق ارلاطفجرلضفملفظفوله المح ل فضللحطرلقمدةلمحط ك)..ل
قدلقرللمحدكف ول هلض يا:لمطذهل ذيمفرولمحاميذر لمالد ذيلجذيلكفذربل(جذيل
مالدبلمحجره ي)ل حكططرلطوجلجيهلايئلق يرلح يولق مل(محاذطلبلمحفذرويمي)لكاذرل
و اطرلضد دالاالق ل.لشكلجذيل جذ دلمحشذ ولمحجذره يلمحذ ليو طذهلحكأيذويال
االمحش ومءلق للمال ئ ل قرل:لمطهليف ألجيله ملمحشكل ويم ل(ديكروع)ل حكطذهل
ح ليوم لاالج ف لديكذروعلماللهذ ملمحا ذد .لحذ ليومذ ل ويمذ لففكيذوال مفلذرولألال
ا اذذذ قهلضيذذذولا اذذذ فلديكذذذروع.لا اذذذ قهلمد ذذذيلفذذذرويميلجر ذذذفمد لمد معل
محاطلبلمحفرويميل ويمفه.ل
م ذذفطدلجذذيله ذ ملمحشذذكلإحذذملما ذ ولاطلذذر:لمالمحص ذ وةلمحفذذيلي واذذلرلمحذذو مةل
ح ضيرةلمحجره ي لضيولمحص وةلمحفيلي والرلمحموآالذل محموآالمصدلل مأ علذل مال
مح د لمحفيليو جل لرلمحش ولهيلحد لقويشل يطارلمحش ومءلكراوئلمحمي ل ضيذوال
يمذرللمطلذ لاذذالضايذذوول حضايذولحدذ لممذذوج.ل اطلذذرلاذرلأ ذذعلاذذالمطفضذذرلل ذذال
محو مةلح ش ولكضاردلقجودل م ذنلمالضاذو.ل اطلذرلمال ذ ربلمحكأيذوة:لمح ير ذي ل
مالجفارقي ل محديطي لمحفيلدقعلالطفضرللمحش ول ط فهلإحملمحجره ي ..لمحي.ل
اللطذذدمللهطذذرلجذذيلاطرقش ذ لمال ذ ربل مح ذومهيالمحفذذيل ذذرقلرلمحذذدكف ول ذذهل
ض ذذياول حكططذذرلطئضذذظلكاذذرلالضذذظلمحكأيذذو المالا ظالذذرلم ذ ربلظطي ذ لقر ذ ل
ح اطرقش ولجليل ي لمحضرللاللفآد لإحملمكأذولاذالطفذريبلظطيذ ول حكطذهلاذرلل
ايئلق يرلإحملك طلرلطفريبلضر ا .ل ه المضدجلامر ولمحاطلبلمحفرويميلمحفيل
م فطر.ل
ح لله المحظرهوةلف د لك حكلجيلكفر هل(األمحافط ي)ل ه لي يولجيذهلكذ حكل
ق مل(محاطلبلمحفرويمي)لم لطوجلجيهلاألله المح رومع.ل
جل ملكرالكفر هل(االضدي لمحش ول محطأو)لجل ل ريولق ملمحاطلبلمحفرويميل
حكطذذذهليامجذذذهلامجذذذرلق يذذذرل( ذذذرحاطلبلمحفطذذذيلمحفذذذ قي)..ليفضذذذد لقذذذالهذذذ ال
محا ا ذ قرعلضذذديأرليجاذذأل ذذيالمحاطلجذذيالضرح ذذر:ل(مالدبلمح و ذذيل ذذيالمالدمبل
محك ذوج لذلمحطأذولجذيلمحمذوطيالمحأذرطيل محأرحذ لذلمحضيذرةلمالد يذ لجذيلمحمذوالمحأرحذ ل
ح لجوةلذلم لفار ل ش والذلمح ضفذو ل شذ والذلم ذالمحو اذيل شذ والذلم ذالمحا فذمل
ش وا).ل
م ملكذذذرالمحذذذدكف ول ذذذهلض ذذذيالي ذذذ للمحطصذذذ صلمضيرطذذذرول يفذذذوأول شذذذ وال
محمذذرصلجذذيلفكذ يالمحذذو ولجلططذذرلطجذذدلمحذذدكف ولمضاذذدلماذذياولمقذذوبلإحذذملمصذ لل
(محاطلب)لجل لم دمنل ج مولمحطص صوليجا لرل يوف لرل يط ملذرل وجذلول ي ذجلل
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محطفريبلجيلهد ء.ليصطأل حكلجذيلاجا قفذهل(ججذولمال ذئ ول اذضملمال ذئ ول
ظلولمال ئ )لضي ليدو لجيلرلف ذ ولمحفكذولمح و ذيلمال ذئايل اظذرهولهذ مل
محف ذ ولجذذيلجايذذألمالفجرهذذرعلمحفكويذ .ل حذذكلاذذالمذذئللمالضذذدم ل محطص ذ صل
محو ميرعول فوأيولمح ماذللمالقفصذردي ل مالجفارقيذ ل مح ير ذي ل محجدومجيذ لجذيل
محفكول مالدبل صف لقرا .لجر ملف والحئشمرصلف والحل ل صفل لطار جل
فظلولجيلرله المحفوأيومعلمح راذ .لجرحجذرضظلاذأئلطاذ جلالافذ ممجلمحأمرجذرعلجذيل
محموالمحأرح ول محا ودلطا جلح أمرج لمح و ي لمحمرحص ..ل هك م.ل
جواذذذرلكفر ذذذهلمحاشذذذفوكلمالمذذذولقذذذال(قصذذذ لمالدبلجذذذيلمح ذذذرح )لجيطضذذذ لطضذذذ منل
م ف وماذذيرنلحذذآلدمبلمح رحايذ لجذذيلم للمالاذذولقطذذدلمحكذذئ لقذذال(مالدبلمحاصذذو )ل
(مالدبلمحصذذذذذيطي)ل (مالدبلمحلطذذذذذد )ل (مالدبلمحفرو ذذذذذيلمحمذذذذذدي )ل ل(مالدبل
مح و )لجئليف والح صئعل ياله المالدمبل رح بل ل راليجرب.ل
حكطهلضيالي د لجيلم ف ومالمالدبلمحي طرطيليوم لجيلم ف ومالمحف ذلل
محفوأول محفوأيول يطهل يالمالدبلمحو ارطيول يالمالدمبلجيلمح ص ولمح ذ مل
جيلمطج فومل جوط رل م رطيرل محارطيرل مي رحيذر.ل ذ حكليذدمللجذيلصذاي لمحاذطلبل
محفذذرويمي.ل ه ذ لم ذذف ومال ذذويأولالليفذذيل كذذللشذذو لمحاذذطلبلجذذيلمحف ذذلل
محف ذ ول محفذذدقيلول حكطذذهل ض ذذبل ي ذ لمحكفذذربليض ذذبلجذذيلااذذارولمحاذذطلبل
محفرويمي.ل
ي د لمح مردلجيلامدا لكفر هل(ش ومءلاصول ييرفل لجذيلمحجيذللمحاراذي)ل
لقطدلدو لمحش ومء.ل حكطهلضياليوم لجيلد مو ذ لهذآالءل
لم
مهفاراهل د مو لمح يي
محش ومءليط رللمحملفص يولمصريصل لمحشذ وي ل محف يويذ ول محذملام اذرفل ل
محشمصي ول يامجل ذيالجايذألاطذرهبلمحطمذدلحيمذوجل صذ وةلكرا ذ ل ذوي لحكذلل
شرقولااالدو ل .ل
مارلجيلكفر هل(م المحو ايولضيرفذهلاذالشذ وا)لجمذدلجاذأل ذيالاطذرهبلمحطمذدل
جاي رنلك حكول مالض بلمحاطلبلمحطف يول قدلكرالح اطلبلمحفرويميلطصي هلجيل
محضدي لق مل(قصولم المحو ايلم لمحمذوالمحأرحذ لح لجذوة)ل ل(ضرحذ لمحضك اذ ل
مح ير ذذذذ )ل ل(طظذذذذر لمالق ذذذذرف)ل (محضرحذذذذ لمالجفارقيذذذذ )ل (محضرحذذذذ لمحفكويذذذذ )ل
(محش و)ل (محديال مالمئل)ل (مم رولم المحو اي)ل (مح صول محوجل)ل (ضيرةل
م المحو ايلكارلفآم لاالا روا لمم روالق ملش وا)…محي.ل
ف د لمحطمق لمحفرويمي ل ماض لجيلامدارعلضديأهلقالشرقولمحدملل(قاول
الم يلو ي )لجمدلمأ علم اللمالمحدمللكرالضرج لاالضرجرعلمح صولضيط مكول
مالقاولكذرالهذ لمحشذرقولمحااأذللاللح صذولك ذهول حكذالح ييذ لمحافوجذ لجيذه.ل
ق لله المحضرح لق مل ويمفهلجيلمالكففرءل رالاأ لمحدمح لمح وي .ل
دلجل الماأ لاضد دةلح دالح لق ملم معل(محاطلبلمحفرويمي)لجيلمد طذرل
جيلمح صولمحضدي ولد المال ذفمومءلح م ذ معلمحئضمذ لمحفذيلق ذول اذلرلقذال
طظويرعلك وجلجيلفف يولمحفووييولجل ملالليك ال ل المحد مو لمحا جمة.ل
االه المالاأ لطوجلمالمحاطلبلقدلطارلطاذ ملك يذ مونلقاذرلم فطذرالجذيلمحمذوال
مح مو أول ملمحملمالوفمرءولجم مفهلمحفاليدي لمال حملفاأ عل جاألمحطص صل
فضويوهذذذرول جاذذذألمح أذذذريللمحفرويميذذذ ل ف ي لذذذرول مح ضذذذ لمح د يذذذ ل مالد يذذذ ل
مالجفارقي ذ لمحكرا ذ لقذذالمحفف ذومعل محشمصذذيرعلمحفذذيلطدو ذذلرل حذذكلق ذذللمال
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يفمصذذصلحل ذ ملمحاذذطلبلاذذاليوقذذمل ذذهلمحذذملا ذذف جلمح ذ ()16ل ذذرالط ئللاذذال
محطظويرعلمح اي لجيلد مو فهل ف جي ه.ل
ل

4ـ المنهج االعتقادي (االيديولوجي) :

جيلفروييلمحطمدلمح رحايلي ذلمالمحاطلبلمالقفمرد لكرالمحاطلبلمحأذرطيلجذيل
محظلذ وول ح طذذرلطجذذدلاذذأئل ماذذضرلحذ حكلجذذيلطمذذدلمحشذذرقولمحي طذذرطيلمحك ايذذد ل
ل
مو ذذذذف جرالحك ذذذذرولشذذذذ ومءلمحفومجيذذذذديرلاذذذذالمحي طذذذذرالمحمذذذذدارءل هذذذذ لم ذذذذمي
ذ ج ك ي ل ي و يذذد لجذذيلا ذذوضي ل(محاذذفردف).ل محذذدمو لألدبلمو ذذف جرال
ضيرفهلحاليديبلقطهلمطهلجيلطمدال لفضكياذهل ذيالهذآالءلمحشذ ومءلمحأئأذ لقذدل
صدولقالا فمدمفهلمحديطي ل مالجفارقي لمحمرص ولألطهلكرالاذالك ذرولمالأويذرءل
محاضذذذذرجظيالمجفارقيذذذذرل محافذذذذمافيالديطيذذذذرولجكذذذذرالاذذذذالمح ي ذذذذيلماليفاذذذذلل
لذلمح ذ لج ذذللاذذالمحا ذذوذلاط ذ مونلحفمذذدي لمآلحل ذ لذلق ذذملماي يذذهل
م ذذمي
مرص لق ملي و يد لمح ل ا هلجيلمحاآموةلألطذهلمحشذرقولمحافضذوولمحفكذول
حفرأوال رحف ف لمحطرايذ ول مطذهلقذدل ذدل رحا ذوذلقذالمحذديال مآلحلذ لحيمو ذهلاذال
مالط ذذرال مقذذألضيرفذذه.ل جذذيلكذذللهذذذ ملاذذرليداذذبلمو ذذف جرال يف ذذروالاذذذأل
ا فمدمفه.ل
مو ف جرالقدلصدولم الجيله ملمحطمدلمحا كذولقذالمحاذطلبلمالقفمذرد لمحذ ل
فئلمحاطلبلمحفوأو لفرويمير.ل يلرج لكأيولاالمالد رءل محطمردلميارله ملمحاذطلبل
كارلويطره لاالق لليلرجا المحاطلبلمحفوأو .ل حكالارل جهلمحص مبلجيلهذ مل
محا قن .ل
مح مقذذألمططذذرلاذذرلداطذذرلط ذذيحلحئديذذبلماليصذذدولجذذيلمد ذذهلقاذذرلي فطمذذهلاذذال
ا فمدمعلجلططرلاللطدو لحار ملاللطفوكلح طرقدلمياذرلضويفذهلجذيلمقفطذرللاذرليشذرءل
اذذالقمريذذد.ل حكذذالمحشذذيءلمحذ لط ذذف يأل يجذذبلمالط رحذذبل ذذهلمحطرقذذدله ذ لمال
يمذذر لاذذرلقذذدلفدج ذذهلمحيذذهلقمريذذدالمحمرص ذ لاذذالفش ذ يهلح اذذللمالد ذذيلمحاطم ذ دل
ا قنلكرف هولم ليجبلق يهلم اللماليمد لصذ وةلمايطذ ل ذ يا لح اذللمحاطمذ دل
كرف هول ماليطضيل مفهل قمريدالمحشمصي لجيلمأطرءلو اهلحل المحص وةلضفذمل
الليش ذ هلرول كاذذرليم ذ للج ذذفرنلالط ذ الم ذذفر لمالدبلمحفوط ذذيلجذذيلكفر ذذهل
مح لفوجاهلمحدكف ولاضادلاطد ولجيلمحطمدلمالد ي:ل(يجبلق ملمحطرقدلماليمد ل
حطرلم اللص وةلمايط لح كرفبلمحافضوولمحفكو..ل كللارلط ذهلاطذهلهذ لمالي ذملل
ا فمدمفهلمحمرص لقالمح اللمالد يلمح ليطمدالضفملالليش هه).ل ماذرلمحشذيءل
محا يبلجل لمالي ا لمحطرقدلضمريلل قي لمح اللمحاطم دلمح ليصذدولصذرض هل
قالا فمدمعلفمرحنلا فمدمفهل لفف روالا لرولالاله مليف ذروالاذألمحذو ذل
مح ايذذذ لمح ذذذ يا .ل ذذذرحوض لاذذذالمالمحطمذذذدلحذذذي لق اذذذرل حذذذهلاطرهجذذذهلمحمرصذذذ ل
محامف ف لقالاطرهبلمح لمح ا يولماللمالمحطمدلطشر لمط ذرطيلآمذوليجذبلمال
يماألح و ذلمح اي ولو ذلمحدق ل محطممه ل فضو لمحضميم ل قد لمالط يرللاذأل
محل ج.ل ق مله ملمال ر ل ل المحشو لارليممللمحاذطلبلمح مريذد لجذيلمحطمذدل
ام ذ النل ا ا ذ النل ذذهلاذذالمحمذذدي لضفذذمل قفطذذرلمحضراذذولقطذذدلمحكأيذذولاذذالمحطمذذردل
مح مو ميا.ل
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جفذذيلمح صذذولمحضراذذول لطفيجذ لحفديذذولمحطظذذوةلإحذذمل ظيف ذ لمالدبل محفذذالجذذيل
ا ءلمحف فرعلمالمئقيذ ل مالجفارقيذ لمحجديذدةلكرح ج ديذ ل مالشذفومكي لممذ عل
ففديولامريي لمحفم ي لحئدبول للفوكمعلف كلمحامذريي لجذيلصذفرعليفايذمل لذرل
محيذذذ لمدبلقذذذالمدبولجيم حذذذ المدبل مديذذذبلا فذذذم ل لامذذذدولحا ذذذآ حيفهلمممءل
قاريرلمالط رال محاجفاألجيلقصذواول اف ذر نلاذألآاذرللمالط ذرال محاجفاذأل
جذذيلاميذذدلاذذالمحفمذذد ل مح ذ ردةل محومذذرء.لكاذذرليم حذ المدبل مديذذبلهذذردنول ل
ي ملجيلف يولمحاجفاأل محضيرةلطض لهدنل لمهدمنلمكأولفمدارلااذرلماكذال
مح ص ذ للمحيذذه.لجدري ذ لمالدبلمحا فذذم لمحلذذردنلمحوض ذ لجذذيلمالصذذئذل لفضصذذيلل
مح دلل محميول محومرءل مح ذ ردةلح شذولمجا ذيا.ل ماذرلمالدبلمحذ لاللهذدنلحذهل
م ذذدلاذذالمحضراذذولجلذ لمالدبلمحذ لي ذذاملمضيرطذذرل ذذرالدبلمحصذذدجول لمالدبل
مح ذ ليكففذذيل ف مذذيلمصذذدمءلمحضراذذول فص ذ يوهرل فج ذذيدهرولجذذيلضذذيالي ذذامل
مالدبلمحلذذذذردنل ذذذذرالدبلمحمريذذذذدل لمالدبلمحذذذذ لي ذذذذ ملإحذذذذملقيذذذذردةلمالط ذذذذرال
محاجفاذذذألطضذذذ لضريذذذرعلم ذذذدلاذذذالمحضراذذذول ذذذ مءلمالكذذذرال حذذذكل فدييذذذولهذذذ مل
محضراول لفض ياذهلقطذدلمياذرالمحكرفذبل ف ذرداول ل ضذ لمحم ذملجذيلمحشذ ل
مح ذ لدمذذللجيذذهلمالط ذذرال لمحاجفاذذألقطذذدلمياذذرالمحكرفذذبل ذذئا لمفجذذراله ذ مل
محش ل جد مالجيلاميدلاالمح ردةل محومرءل محميو.ل
قذذدل مجلذذعلمحطمذذدلمحا ذ حل رح ميذذدةلمحذ لي رحذذبلمالدبل ذذواليكذ الهردجذرنول
دق معلفذوجلمالمالدبلحذي لحذهلضريذ ل طف ذه.ل اطلذرلاذرليذوجلمالفمذ ي لمح اذلل
مالد يلااا طرل شكئل صذفهل ضذدةلاللفطفصذ لمطاذرليكذ الاذالدممذللمح اذلل
مالد يل مفهل حي لح طرقدلمالي فطدلجذيلفم ياذهلحذهلإحذملامذريي ل لا ذردئل ل
طظويرعليوفيل لرلاالمروجلمح اللمالد يل ي رحبلمالدبلمالحف مم ل لر.ل
يذذذوجل صذذذضربلمحطمذذذدلمحلذذذردنلمالهذذذ المحذذذدق معلحي ذذذعلمالل ذذذي لممذذذوجل
ا ف ي لحضوارالمحطرقدلاالضمهل للاال مج هلجيلاطرقش لمالديبلجذيلصذض ل ل
اوال ئا ل لمطضومنل صدلل لفم يولارليويدلماليم حهل ليذ ا ل ذهل ل
ي فأيوالجيلمحطف .ل االمح ماحلميارلمالمحطرقذدلاللي ذف يألمحضكذ ل رحصذض ل
لمحاوال مح ئا ل لمالطضذومنل محصذدلل لمحفم يذولماللا ذفطدملإحذملأمرجفذهل
محمرصذ ل طظوفذذهلمحمرصذ لإحذذملمالط ذذرال محذذملمحضيذذرةل محذذملمحاجفاذذأول ل جمذذرل
حامريي لاللافولاالماليوفيل لرلاالمروجلمح اللمالد يول ماللجكينلي ذف يأل
ماليضكذ ل ذذرحاوالق ذذملمحاذذواول ذرالطضومنلق ذذملمالطضذومنل ذذرحفم يولق ذذمل
محفم يوولمح ل لماللمالي دلقا هلجيمفصولق ملمحطظولجيلمحكيفي لمحفيلقرلل لرل
مالديذذبلاذذرلمومدلق حذذهول محذذمل لاذذدجلطجذذحلجذذيله ذ ملمحم ذ لول لإحذذمل لاذذدجل
طجذذحلاذذأئلماليدذذو ل ذذرحاوال مالطضذذئلل محفم يذذوول ذ حكلاللي ذ دلطرقذذدمل ذذلل
شويكلحئديبلجيلمفجرههلمحفر دول ه ليم للاذألدقذرةلمحطمذدلاذالدممذللمح اذلل
مالد يل ضدال واله ملمح اللمالد يل(ه لارله )لأ لي فمدلجيلمحطلري لمطهل حكل
قدلمجفملاألمطهلفم ملقال مج هلجيلفم ي لمح اللمالد يل م ومملارلجيهلاالقي ل
هر ل لصرقدة(.)17ل
اذذالمهذ لمحاطذذرهبلمحطمديذ لمحا رصذذوةلمحفذذيلدقذذعلإحذذملمالدبلمحلذذردنل محذذمل
مالحفذذذ مم لجذذذيلمالدبلهذذذ ل(محاذذذطلبلمحاروك ذذذي)لأذذذ ل(محاذذذطلبلمح جذذذ د )لمح ذذذ يال
مقفصوطرلق يلارلااأ يالح اطلبلماليدي ح جي.لمارلمحاطلبلمحاروك يلجل لياألل
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مفجرهرلجديدملجيلوآي لمح مقألي فطدلم ر هلمحف ذفيلمحذملمحاروك ذي ل صذفلرل
طظويذذ لجذذيلمح ي ذذ ل محاجفاذذأ.ل حمذذدلكرطذذعلمالفجرهذذرعلمالد يذذ للف ذذفطدلمحذذمل
دقرارعلج في لق ولمح ص وول حكالمحوآي لمالجفارقي لح اروك ي لفضف لق ذمل
مآلم يال لرلجذيلمحاجذرللمحطظذو ولمالمذ ل لذرلجذيلاجذرللمحف يذل.ل هكذ ملفضذف ل
ق ملمحفطرالمح لي فطيول رحوآي لمحاروك ي لح اجفاذأولمالي كذ لهذ المحوآيذ ل
جيلقا هلمحفطي.ل
محافف ذألحف ذ ولمحطمذذدلمالد ذيلجذذيلمحاجفا ذذرعلمالشذفومكي لاذذالجلذ ول ق ذذمل
يذذد لمحطمذذردل(محاروك ذذييا)لجذذيلمحدذذوبلاذذالجل ذ لممذذوجليجذذدلفضديذذدملح افل ذ ل
محاروك ذذيلحذذئدبل محفذذال مالكذذرالهطرحذذكل ذذالمالمذذفئنلجذذيله ذ ملمحفضديذذدول
جطضالطمولاأئنلح طرقدلمالطج يم ل(ومحنلج ك )لجص يالكرا يالقال(محاروك ي ل
مالدب)ل (مح مق ي لمالشفومكي ) دمالكطرلاللطضظملحديهللل فف ذيولجطذيلح افلذ ول
حكطذذهليآكذذدلحطذذرلمهايذ لمحدالحذ لمالجفارقيذ لح اذذللمالد ذذيل ا طذذملمط أرقلذذرلاذذال
محف ذذذف لمحاروك ذذذي .ل ط ذذذألجذذذيلكفذذذربلجذذذ وجل ا ذذذ القذذذال(محاروك ذذذي ل
محش و)لق ملافر لف ذ ولجذالمحشذ ولاطذ لججذولمحفذروييول طفيذدلاذالمحاآحذنل
كينلم فمد لمحاطلبلمح ايلجيل ض لا ا قه.ل
ماذذذرلمحكرف ذذذرالمح ذذذ مالف امذذذرلشذذذوذلهذذذ ملمحافلذذذ لجلاذذذرل(مطدويذذذهلجذذذدمط ن)ل
(ج وجل يمرط ن).ل قاله ملمحافل لي ذولمال لل م حذهلمالمحفذال(اللي كذ ل
مح مقأل ص وةلادو ي لجرادةول لق ملمقف روال مق رلا ا قيرلجم ول لليمداهل
جذذيلف ذ والمحأ ذ و ).ل ه ذ ليفذذولل ذ حكل ذذيالمحوآي ذ لمحايكرطيكي ذ لح مقذذأول ذذيال
محوآي لمح اي .ل مهف لمحأذرطيل فض يذللمحصذ لمحمرياذ ل ذيالمحفذال محضيذرةلفض ذيئل
قايمذذرلي فاذذدلمحاذذطلبلمحجذذدحيلمحاذذرد ول قذذدلفك اطذذرلجذذيلاضراذذوةل ذذر م لقذذال
جل لدالمحافايمةلجيلفو ييلا ردئله ملمحاطلبل محدق ةلمحملمحافل لمحاروك يل
جيلمحفال مالدبل شوذل ردا.لل
حمذذذدلمقفذذذوال لذذذ ملمحافلذذذ لاصذذذ حل(مح مق يذذذ لمالشذذذفومكي )ل فجذذذدل ذذذال
محد مو رعلقطدلفاضيصله المحف اي لمطلرلاللفففللاألمحف ذر يولمحفطيذ لمح ذر م ل
اأذذللمحكئ ذذيكي ل محو ارطفيكي ذ ل مح مق ي ذ لالقفصذذروهرلق ذذملدالح ذ لمح اذذللمحفطذذيل
ضدهرلد المحطظوي لمحجارحي ول محففوق لمحضر ا ل يالمالقارللمحفطي لف دلمحذمل
اجا ق لمحمصريصلمحجارحي لح اذللمحفطذيولمحفذيليمف ذنل ذر فلرلكذللجطذرال
قالمالموول لمحفيليمف نل لذرلمفجذرالجطذيلقذالمالمذو.ل محاروك ذي لحي ذعلمالل
اطلجذرلح ففكيذذوول اذذالمحم ذذولمحفذذردذلم المالطمضذ لف ذذاي لمحدالحذ لمالجفارقيذ ل
حل ملمحاطلبلق ملف اي لمالفجرالمحفطيلمالم ل رحاطلبلطف ذه.ل اذالهطذرلي جذدل
جيلدممللمحاطلبلمحاروك يلفيرومالافطرقارالمضدهارليط للاالهذ المحضميمذ ل
جيذذوجل(مالمالقاذذرللمحفطي ذ لف ذذولجاي لذذرلقذذالو لجذذيلمح ج ذ دول فف ذوج لقذذال
ا قذذنلضيذذرللمحطظذذر لمالجفاذذرقيلمحمذذري ول قذذالطمذذدول ماذذلول مفجذذراول حكذذال حذذكل
مالفجذذرالاف حذذدلاذذالمح اذذللمحفطذذيلطف ذذهول اذذالك طذذهلص ذ وةلح ضميم ذ ولم لحذذي ل
ح اآحذذذنلماليفذذذدمللحيا ذذذيلضكاذذذهل ليفواذذذهولالالمح قذذذريألمحفذذذيلجذذذرءل لذذذرل
قوالرلاللفضفرجلق لإحملشفيأ)لجل ملمحفيرولالليوكملق ملمحدالح لمالجفارقيذ ل
جمذ .ل يذذوجلمحفيذذرولمالمذذولمال(ق ذذملمالد ذذرءل محفطذذرطيالماليطفجذ ملح ائيذذيالاذذال
ماليد لمح را لمد رلضم يرل كللارلفضا ذهلمحك اذرعلاذالا ذرالق يذ )لجلذ مليوكذمل
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ق ذذذملمحدالحذذذ لمالجفارقيذذذ ول اذذذرليذذذممللمحفيذذذرومالق ذذذملقيذذذدلمحضيذذذرةلقطذذذدلمحطمذذذردل
مالشفومكييالمحاضدأياولجضيطارلفمولالضده ل(مطهلحاذالمحصذ لمالطضذددلقاذئل
جطيرل مضدملجيلمحدذوبلالليذديالمحاجفاذألمحو ذارحي)ل ل ف يذ ل ف مرييذ وليذوددل
طرقدلآمولق لل يمرط ن:ل(مالقياذ لمالطفذرجلمحفطذيلفضذددال شذكللطلذرييلقياذ ل
ااا طه).ل هك مليف مو ذلمحطمدلمحاروك يل يالمفجرهيا:لمضدهارلطمدلضروللجذيل
مأليذذدي ح جيرولاف صذذبلح فف ذذيولمالقفصذذرد لح أمرج ذ ولي رحذذبلمألدبل رالط ذذجر ل
األمحوآي لمحاروك ي لمحضم ي لحضوكذ لمحاجفاذأل اذرلففاذاطهلاذالصذومفل مذيل
يلرج لارلمرحنل حك.ل مآلمذولطمذدلا فذدللي فذونل رضففذرظلمألدبل مياذ لجطيذ ل
ففجذذذر مل ذذذهلمأليذذذدي ح جيرلمح وج مميذذذ لمحذذذملضذذذدلياكطذذذهلجيذذذهلمالي كذذذ لمح مقذذذأل
محا ا قيلح صوا.ل ياكال الي دلفو ف كيلامدا لح فيرولمألكأذولمطففرضذرنلجذيل
محاروك ي ولمحفيرولمح ليف اذللكأيذ مونل مذد لمحلطدذرو لح كذرشلمحذ لي ذدل مضذدمنل
االم ذوملاطظذو لمحطمذدلمحاروك ذيل اارو ذيهلجذيلاوض ذ لالضمذ .ل يفاذحل حذكل
االمحكيفي لمحفيل ظنلجيلذرلح كذرشلمح مق يذ لمالشذفومكي لجذيلد مو ذرفهولمرصذ ل
ارلكف هلض للمحو مي لجيلكفر هلد مو ذرعلجذيلمح مق يذ لمأل و يذ ل.1948ل جذيل
ه ملمحكفربليشالح كرشلهج ارنلضردمنلق ملقذددلاذالمحاذ مهبلمح ذريدةلآطذ مكول
جلذ ليلذذرج لمحاذ هبلمح ي ذذيلجذذيلمحمصذ ولمرصذ لجذذيلمقاذذرللمحفوط ذذيلإايذذلل
م الولألطذذهليفصذذللموط ذذرالككذذريالقاذ ل ل ي حذ جيلقذذالافديذومعلمحفذذروييل
محضيرةلمالجفارقي ل مالمئقي .ل ه ملمحفصلله لارليئضظذهلح كذرشلمياذرنلجذيل
طمذذدالح فجويذذبلمحضذذدمأيلجذذيلفاض ذ والض ذ للمح ذ معل مطذذدجرقرعلمحش ذ ولكاذذرلجذذيل
مقاذرلل و ذذعل جذ ي .ليمذ للح كذذرشلإالجذيلهذ ملمحفصذللفجمييذرنلحإلط ذذراول
مدولارله لمط كر لح و ارحي لمحفيلففصللدممللموط رالقالمروجهلجفضذد ل
فش يلرنليوجاهلمح مق ي المحك رولاال اأرلل ممكل ف ح ف .ل
ف ملمح مق ي ولض بلفضديذدلح كذرشولمحذملفطذر للشذا حيلحإلط ذراليومذ ل
جذيلمحض ذ رالمال ذردلمالجفارقيذ ل مالمئقيذ لد الماليفجرهذللمح ذدلمحذدمم ي لذل
مح مفي.ل"جذرحط فل محا يذرولمال ر ذيلحذ دبلمحذ مق يلهذ لمحطاذ ج()Typeل هذ ل
اوكبلااللط فلا ذياليذو لمح ذر ل محمذرصلو ذرنلقاذ يرنل ذ مءلق ذملا ذف جل
محشمصذذذيرعلم لمال اذذذذرف".لجرح مق يذذذذ لاللف ضذذذذ لقذذذالمحاف ذذذذ لجذذذذيلمحطذذذذر ل
محا ا قرعلق ملطض لفجميييول مطارلقالمحضيرةلاكفا ذ لجذيلمحطاذ جولقاذرل
ه ل ر يل اشفوكل رح لمالكفارل.ل
جذذيلد مو ذذفهلح ذممكل ضيذذوالاذذال"ك ذذرولمحذ مق ييا"ليآكذذدلمالهذآالءلالليفيض ذ ال
محفوصذ لح ذ مفل لحكذذيلف ذذي ولق ذذيل ول ا طذذملمطل ذ ليد ذ المحا ا ذ قيلق ذذمل
مح مفيلافجر ميال حكل طف ل .لج ممكلاأئنلففد بلحديهلوآي لقايم ل شا حي ل
ح رح ليدوكلاالمئحلذرلفديذومعلمحاجفاذألمحو ذارحيل ضفايذ لمحا ذيوةلمحفمدايذ ل
طضذذذ لطصذذذولمح مذذذ لمحا ذذذض ق .ل ففد ذذذبلهذذذ المحوآيذذذ لحديذذذهلق ذذذملفضيممفذذذهل
محشمصذي لمألقذذوبلمحذملمح ذ لمح ير ذي ل محديطيذ لمحاضرجظذ .ل مالمذذفئنلهطذذرل
حي ل يالمح رح لمحا ا قيل معلمحكرفبول دمطاذرلهذ ل ذيالا ذف ييالاذالوآيذ ل
مح رح لحدجلمحكرفبلطف هولا ف جلقايلللآمول ضي(.)18ل
ل
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مالمحم ذذذ وةلجذذذيلمحفيذذذرولمحافشذذذددلمحذذذ ليوكذذذملق ذذذملمحجرطذذذبلماليذذذدي ح جيل
ط ا ذذذلرلجذذذيلقواذذذطرلح ماذذذريرلمحفذذذيلمأروهذذذرلمالفجذذذرالطف ذذذهلجذذذيلطمذذذدطرلمح و ذذذيل
محضذذدي .ل حمذذدلكذذرالمحفيذذرولمحاروك ذذيلاذذالم ذذوفلهذ المحفيذذرومعلجذذيلمحطفذ لإحذذمل
محضوكذذذ لمالد يذذذ لمحضديأذذذ ل حذذذكل ذذذ بلموف ر ذذذهل ضوكذذذ ل ير ذذذي لا يطذذذ لهذذذيل
مالض ذممبلمحشذذي قي .ل ذذرح ألحذذي لكذذللاروك ذذيلشذذي قيرنولالالمحاروك ذذي لجذذيل
محضميم ولق ملمحص يدلمحأمرجيولاطلبلمكأولاطلرلا ه رل ير ير.ل
حمذذدلق ذذولمحفيذذرولمحاروك ذذيلال للاذذوةل م ذ ةلقذذالطف ذذهلجذذيلكفر ذذرعلح ذ ي ل
ق ذ ا.ل ق ذذملمالمذذصلجذذيلامدافذذهلحا ذذوضي ل(ش ذ ي)لمحفذذيلفوجالذذرل ط ذ مال
( و اأي ذ ل يم ذلرن)ل محفذذيلظلذذوعلجذذيلمح ذذر ل1947ول جذذيلكفر ذذهل(جذذيلمالدبل
مالطج يذذم لمحضذذدي ).ل حذ ي لقذ الجذذيلمحضميمذ لياكذذالمالي ذذدلا جلذذرلمكأذذول
اطذذهلطرقذذدلمن.ل طضذذالم لطفضذذد لقطذذهلهطذذرولج ذ حكلالطذذهلم للاذذالم ذذفدللمحاذذطلبل
محاروك يول شذكللصذويح.لجذيلمحد مو ذرعلمالد يذ .ل صذضيحلمالد مو ذرعلحذ ي ل
قذ الكرطذذعلامفصذذوةلق ذذملمالدبلمحدو ذذيل جذذهلقذذر ل مالدبلمالطك يذذم ل جذذهل
مرصولماللمالاكرطفهلهرا لجيلمحطمدلمح و يلمحا رصولألطهولكارلق طرولم للاذال
للمحاطلبلمحاروك ي.ل
دو لح ذ ي لق ذ الجذذيلامدافذذهلحا ذذوضي ل(ش ذ ي)لمحادو ذ لمحو ارط ذذي ل
مالطك يمي .ل اطلجهلجيله المحد مو ليفاحلاال وهرلمال للقطذدارليمذ ل:ل(ل
الل ذ يللإحذذملجل ذ لمحاذذدمو لمحامف ف ذ لجذذيلمحفكذذول محفذذالماللم ملدو ذذطرلمحضرح ذ ل
مالقفصذذذردي لجذذذيلمحاجفاذذذألمحذذذ لمطجذذذبلهذذذ المحاذذذدمو .ل الل ذذذ يللإحذذذملجلذذذ ل
محادو ذ لمحو ارط ذذي لمحفذذيلمطفاذذملمحيلذذرلش ذ يلق ذذمل جذذهلمحفمصذذيصلماللم مل
دو طرلضرح لمطك فوملجيلقصولمالطمئبلمحصطرقي).ل
يم ذ للح ذ ي لق ذ المال ذ ولمحو ارط ذذي لمطاذذرلظلذذوعلجذذيلمدبلشك ذ يول
محكفذذربلمالحي ذ مم يأيياول حذذكلق ذذملمأذذولصذ دلمح م ذ لمح ذ ملمحفجروي ذ .لماذذرل
محادو ذ لمحو ارط ذذي لمحضميميذ لج ذ لفظلذذولماللاذذألقصذذولمالطمذذئبلمحصذذطرقيول
محذ لم ذذف رقعلمح مذ لمح ذ ملقذذال ويمذذهلمحفد ذذبلق ذذملمح مذ لمالق رقيذ ل
مح ي وةلق ملمحضيرةلمالقفصردي لأ لمح ير ي .ل
يدو لح ي لق الامف ذنلفيذرومعلمحضوكذ لمحو ارط ذي ول اللشذكلجذيلمال
ذالهذ المحفيذرومعلقذذدل ذ لضذذدلمحفطذرقاولحذ حكليمذ للحذ ي لقذ المالهذ ال
محفيرومعلمحو ارط ذي لاذرلدماذعل(افاذرو لم ذفضرللمالفكذ المكأذولاذالاظذرهول
امف فذذذذ لح ضوكذذذذ لمحو ارط ذذذذي ول لم ذذذذفضرللماليكذذذذ الكذذذذللاطلذذذذرلهذذذذ لمحفيذذذذرول
مالص ذ ي).ل ه ذ مل(محفيذذرولمالص ذ يلجذذيلمحضوك ذ لمحو ارط ذذي له ذ لو ذلمحفودي ذ لالل
مكأذذذول اللمقذذذل)ولألال(محضوكذذذ لمحو ارط ذذذي لهذذذيلمحف يذذذولمالد ذذذيلقذذذالمحضوكذذذ ل
مح وج ممي )ل محضوك لمح وج ممي لكرطعلفمد لمحفذودلقطذدلصذ دهرل لقطذدارل
كرطعلأ وي .ل
حكالمح وج ممي ل وقرالارلمص ضعلق ةلوج ي ل فم علقالأ ويفلذر.لحذ حكل
مص ضعلادلمحفودلألالمآلح ل رحط لمحيلرلقدلض ذعلاضذللمحفذود.ل هكذ مل(ارفذعل
محو ارط ي لجيلم و رولقف فلرلمآلح لمحفيلم مفلر).ل
ارلداطرلجيل يللمحضذدي لقذالمحافكذويالمحاذ جلياولجلططذرلاللط ذف يألمالل
مالط ذ كول ذذئا لا ذذملمح ذ لكذذرالمياذذرلاذذالم ميذذللمحذذدمقيالإحذذملو ذ لمالدبل
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رحضوك لمالجفارقي ول امله ملمالدبل رالدبلمحاوف .ل ه ليم للجذيلامداذ ل
كفر هل(مالدبلح ش ب)لمحصردولجيلمح ر ل:1956ل(جيل قفطذرلمحضراذوليجذبلمال
يك المالدبلكفرضرلطضروبل هلو م بلمحمو المحاظ ا ول طدق لجيذهلإحذملضويذ ل
محاذذذوةل ا ذذذر مفلرلمحفراذذذ لجذذذيلمحضمذذذ لل مح مج ذذذرعل رحوجذذذل.لكاذذذرلطذذذدق لإحذذذمل
محضاذذذروةلمح صذذذوي ل لضاذذذروةلم و ذذذر.لم لطضذذذاللق ذذذمليمذذذيال وطذذذهلم ملكرطذذذعل
محشا لفشوللاذالمحشذوللجذلالمحطذ وليذوفيلمحيطذرلاذالمحدذوب.ل مالطذدق لإحذمل
محمومجذرعلمحفذيل ذال لذرل
مح ل محصطرق لحميذردةلمحأذومء.ل مالطضذروبلمحدي يذرعل ل
محشذذولل ف فذذذالضفذذذملكذذذردلياذذذ ع.ل مميذذومليجذذذبلمالطفجذذذهلطضذذذ لمحديا ق مو يذذذ ل
مالشذذفومكي .لأذ ولق ذذملمحذذد م ولط ذذبلمحضويذ ولمحضويذ لمحو ضيذ ل ذذرالط ئللاذذال
محفمرحيدل محمومجرعول محضوي لمح ير ي ل ريجردلضك ارعلش ي لقردح ).لحمدلكرال
ئا لا ملذلجيلطظول المح رضأيالذل رحط لمحملمحش بلمح و يلاذرلكرطذهل
م ال رحط لح طو يبل وطرودلش ل رحط لالطك ف مو.ل
اللشذذذكلجذذذيلمالم للاضر حذذذ لحطمذذذدلمحمصذذذ لمح و يذذذ لق ذذذملم ذذذر لمحاذذذطلبل
محاروك ذذذذيلكفذذذذربل(جذذذذيلمحأمرجذذذذ لمحاصذذذذوي )لحاآحفيذذذذهلاضاذذذذ دلماذذذذيالمح ذذذذرح ل
ق دمح ظي لمطي لمحذ لظلذولجذيلمح ذر ل.1955ل حمذدلمط ذللكرف ذرالاذالهذ ال
محط م ل هيلمال(محأمرج لمط كر لح مقألمالجفارقي).ل جرءلكفذربل(جذيلمحأمرجذ ل
محاصوي )لدجرقرلقالمحادو ذ لمح مق يذ لمحجديذدةل دقذ ةلحلذر.ل يفج ذملهذ ملجذيل
محأ ذ لمال للاذذالمحكفذذربلمح ذ ليذذد ولض ذ للمحا وك ذ لمحفكوي ذ لمحفذذيلقراذذعل ذذيال
اآحفيذذهلاذذالجل ذ ل ذذيال ذذهلض ذذيال ق ذذر لمح مذذردلاذذالجل ذ لأرطي ذ ول كرطذذعل
مئص لو لمحاآحفيالجيله المحا وك لهيل(مالااا المالدبلي ك لا مقذنل
قريألمجفارقي ).ل
فضعلقط مال(محلروبلاالمحضيذرة)ليذدو لق ذدمح ظي لمطذي لم ذومهي لمحاذرمطيل
جيلو ميفهل(م ومهي لمحكرفذب)ول يطفلذيلإحذملمال ذللمحو ميذ ل(م ذومهي )لشمصذي ل
يك رأي .ل حي له ملارليومذ المحكرفذبلق ذملمحاذرمطيلالال(اذرلاذالطمذدلجذد ل
ي ذذذف يألمالي فذذذوالاذذذالطرضيذذذ لمحا ذذذد لق ذذذملد مو ذذذ ل ذذذيك رأي لاذذذالمذذذئلل
محمص ذ ول اللماليك ذ الاأذذلله ذ ملمحطا ذ جلمح شذذو ل ذذئلحلذذر)ولمطاذذرلاذذرليوم ذ ال
محكرفبلق ملمحارمطيله لمال(ه المحد مو لمحفيلضر حلرلمحارمطيلمطارلكرطذعلاذال
محدممللمقطيلمطلرلد مو ذ لف ذوالهذ المحذطف لمالط ذرطي لجذيلصذومقلرلمحذدمم يل
فم رفلرلمحطف ي ل شو دهرلمحفكو ل ق ملرل جمقلذرلاذالمحضيذرةل مط ميلذرلق ذمل
دمم لرل رقف روهرلقا يرعلدمم ي لاللص لحلرل رالضذدم لمالجفارقيذ لجذيلمح ييذ ل
مالجفارقي ولكواله المحضرحذ لمحطف ذي لحي ذعلا ذفادةلاذالقئقرفلذرلمحمروجيذ ل
ذذرحاجفاأل اللافذذوأوةل ذذه..ل محضميمذ لمالا قذذنلم ذومهي لجذذيلمحضيذذرةلهذ لا قذذنل
محارمطيلطف هول ه لا قنلق ماذهلمحفشذرآ ل محيذو ل محلذو بل محفوديذ لمحادوقذ ل
محففكيولمحدمي لجيلمحم و).ل
يفصدجل المحطمردلمحملاأذللهذ المحفف ذيومعلماليدي ح جيذ لحذ دبلجيمذ لل
مالمحاذذطلبلمحاروك ذذيلام ذ للإحذذملضذذدلاذذرلجذذيلفف ذذيولمح ا يذذرعلمالجفارقي ذ .ل
صذذضيحلمطذذهل(الل ذ يللإحذذملجل ذ لمحاذذدمو لمحامف ف ذ لجذذيلمحفكذذول محفذذاللماللم مل
دو طرلمحضرح لمالقفصردي لجيلمحاجفاذألمحذ لمطجذبلهذ المحاذدمو )ول حكذالهذلل
يكذ الدو ذطرلح ضرحذ لمالقفصذردي لكرجيذذرل ضذدالحفلذ لادو ذ لاذذالمحاذدمو لحمذذدل
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مقفونلح ي لق المالجذيلمحو ارط ذي لفيذرومعلافطرقاذ لكرحفيذرولمحكذرأ حيكيل
ل
محفيرولمح أطي.ل صضيحلمياذرلمالهذ المحفيذرومعلفط ذألاذالفيذرول مضذدلهذ لو ذل
محفوديذ .ل صذذضيحلمياذذرلمالهذ المحذذو ذلمحفوديذ لكرطذذعلف يذوملقذذالو ذلمح مذ ل
مح وج ممي .لمططرل حكلطك القدلج وطرلمحفيرولمالص يلجيلمحضوك لمحو ارط ذي ول
حكالمحاطلبلمحاروك يول ل رالضوجلح ي لق اولقجملقالفف ذيولمحفيذرومعل
محفوقي لمحافطرقا .لجارلدماعلمحضرح لمالقفصردي ل مضدةول قطلذرلطفجذعلمحضوكذ ل
محو ارط ذذي ولج ذ لطف ذذولظل ذ ولفيذذرومعلجوقي ذ لافطرقا ذ ل اذذالميذذالجذذرءله ذ مل
محفطرقالارلدماعلمحضرح لمالقفصردي ل مضذدة ..لاذالهطذرلط ذف يألمالطمذ للمال
د مو ذذذذ لمحضرحذذذذ لمالقفصذذذذردي لاذذذذو وي لحفلذذذذ لمحضرحذذذذ لمالد يذذذذ ول حكذذذذالمحضرحذذذذ ل
مالقفصردي ل ضدهرلاللياكالمالفف ولكللشيء.لجر ملكرطعله الهيلمحضذرللجذيل
مح ا يرعلمالجفارقي لمحك ذوجولجكيذنليصذحلمالقفصذرولق ذملمحطظويذ لمحاروك ذي ل
جيلفف يولمحضرالعلمحفودي .ل
ماللالحطفذذذذوالمال ذذذذيك رأي ل(م ذذذذومهي لمحكرفذذذذب)لا ذذذذفادةلاذذذذالقئقرفلذذذذرل
محمروجي ل رحاجفاأولجلللاالمح مجبلق ملمحفطرالماليشوذل حك ل ا طملآمول
هللاالمحاو و لمالف فضيللمحو مي لإحملوي وفذرجلمجفاذرقيلي ذوالمحطفذريبل
يشوذلمال رب ..لاللط فمدلمالمحارمطيلكرالق يهلماليف لل حكول مطارلطوجلمال
محاطلبلمحاروك يلمطارلكرالي ف يأل دللمحا رح ل حكولماليو ل يالمحاذرمطيل
محاوض لمحفذيلكفذبلجيلذرلو ميفذهول ذيالاذرلم ملكرطذعلف ذكلمحاوض ذ لقذردوةلق ذمل
مطفرجلشمصيرعل يك رفي لضملرن.لمططرلاللط في ألمالط رحبلمحارمطيل رشيرءلحذ ل
يكذالمحذ قيلمالجفاذذرقيلجذيلمحففذذوةلمحفذذيلقذرشلجيلذذرلحيلذذيءلحلذر.ل حذ لمم ذذصل
ق ذذذدمح ظي لحاطلجذذذهلحاذذذرل رحذذذبلمحاذذذرمطيل ذذذ حكول ذذذللح اذذذللق ذذذملد مو ذذذ ل ييذذذ ل
محاذذرمطيول حكشذذنلقذذالمال ذ ربلمحفذذيلج ذذعلاذذال(م ذومهي لمحكرفذذب)لشمصذذي ل
يك رأي .ل
يفكذذوولم ذذولق ذذدمح ظي لمطذذي لجذذيلجلاذذهلح ي ذ لمحاذذطلبلمحاروك ذذيلقطذذدل
ضديأهلقالطجيبلاضف ظ.لجطجيذبلاضفذ لظلهذ ل(و ميذيلمح و ج مميذ لمحصذديوة)ل
ح حكلجل لاللي ف يألماليفلذ لمالشذفومكي لكاذرليجذبلمالففلذ ولض ذبلاذرليذوجل
ق دمح ظي لمطي :ل(مشذفومكي لضرحاذ لاأرحيذ لضذد دهرلمحضميميذ لجكذوةل رهفذ لقذال
مح دمحذ لمالجفارقيذ ).ل محذدحيللمحذ ليفا ذكل ذهلق ذدمح ظي لهذ لشمصذي لق ذيل
هلجيلو مي ل(جاذيض لجذيلمحمذرهوة)ولمحذ ليصذفهلمحطرقذدل وطذهل(فم ذي ل رهذعل
حشمصي لاصذ لجذيلق محذبلايفذ )ل مح ذ بلجذيل حذكلهذ ل(مالافلذ لطجيذبل
اضف ظلقالمحضيرةل مالشذفومكي ل محماذريرلمح طيذ لهذيلمحفذيلقاذعلق ذملق ذيل
هلجذيلمحو ميذ .ل حذ لجلذ لطجيذبلاضفذ ظلمالمحكفذرذلمالجفاذرقيلضيذولا ذم لل
قالمحكفرذلمح طيولحارلقملل هلجيلمحو مي لقالمحاجفاألمحاصو ).ل
ي دلمحطرقدلحيودلق ملمحفل لضيولمحصضيحلح ي ذ لمحاذطلبلمحاروك ذيلقطذدل
ق دمح ظي ل طي ولجل ملكرالطجيبلاضف ظللو ميذيلمح وج مميذ لمحصذديوةولجلذ مل
اللي طذذيل رحاذذو وةلماليك ذ ال وج مميذذرلجذذيلففكيذذوا.لماذذرلشمصذذي لق ذذيل ذذهل
مالشفومكي لمح رهف لجديولكرجي لح ضك لق مل وج ممي لطجيبلاضفذ ظ.ل حذ لكذرال
محطرقذذذذدلام صذذذذرلحاطلجذذذذهلمحاروك ذذذذيلال ذذذذف رفلماليف ذذذذيال د مو ذذذذفهلح اوض ذذذذ ل
مالجفارقيذذذ لمحفذذذيلفجذذذو لجيلذذذرلمضذذذدم ل(جاذذذيض لجذذذيلمحمذذذرهوة)لمالمحطاذذذ جل
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مالشذذفومكيلجذذيل حذذكلمحضذذيالكذذرالال ذذدل رحاذذو وةلماليك ذ الطا جذذرل رهفذذرولالال
مح م ذ لمح را ذ لجذذيلف ذذكلمحففذذوةلح ذ لفكذذالقذذدلطاذذجعل ذذدل شذذكللكذذرن.لجلذذلل
ط ف يألم المالطم للمالمشفومكي لطجيبلاضفذ ظل رهفذ لألالشمصذي لاذرلجذيل
مضدجلو ميرفهلجرءعل رهفذ لمشذفومكير ..ل حذ ليكذالطجيذبلاضفذ ظلمكأذولممئصذرل
ح اطلبلمحاروك يل مفهلقطدارلج للشمصي لمضدلم رحهلمالشفومكييال رهف لجيل
قصولح لفكالجيهلمح م لمح را لقدلطاجعلفارارنلل .ل
حكاله ملمحطرقدلحاآحفيل(جيلمحأمرج لمحاصوي )لي دلجيم ل:ل ق ملكللضذرلول
الارلكرطعلالم طرلق ملمحاطلبلمحاروك يل مفهول الارلكرطعلمم ذرءلاذآحفيل
(جذذيلمحأمرج ذ لمحاصذذوي )لجذذيلجل ذ له ذ ملمحاذذطلبولجذذلاله ذ ملمحكفذذربل ذذيظللم لل
اضر حذ لجديذ لجذذيلفرويمطذذرلمالد ذذيلمحا رصذذولحد مو ذ لمطفذذرجلمحمصرصذذيالمح ذذوبل
ق ملم ر لاطلجيل ماح.ل
حططفمللمالالإحملمحفيرولمح ج د لمح لمط ك لقالج ف لجرال لل روفول
مح ج دييالمالمويا.لحمذدلكرطذعلمماذ لل ذروفولدمياذرنلكاذرل اذضعل ذيا الد ل
ج مولجيلو ميفلرل(محضكارء)لهذي:لكيذنلياكذالماليظذللأ ويذرلد الماليكذ ال
اروك يلرن(.. )19ل طفل لاالق حلرل طهلاللي فميل رحاروك ي ل ي فمذيلا لذرلكذ حك.ل
جارله له ملمحشيءلمح ليففوقرالقطداول ارله لمحشيءلمح لي فميرالحديه ..ل
مال ذروفوليمذذول رحمياذ لمحك يذذوةلمحفذيلح ف ذذف لمحاروك ذذي ول ي فذذونل فوأيوهذذرل
جيلمجكذرواول هذ ليمذ للقطلذرل وطلذرلج ذف لمح صذول مطلذرلمحف ذف لمح ضيذدةلجذيل
مارططرلمحفيلاللياكالمالطفجر مهر.ل يم لل والمجكروطذرليجذبلمالياذالرلمأل ذرول
محذ لفاذ هلمحاروك ذذي لض حلذذرل ماللاذذرقعلهذ المألجكذذرولجذذيلمحمذ مءل ل ميذذعل
جكر مونلوج ي .ل يالمالمح ج دي لفطف بلمحملمحاروك ي لجمدلطاعلق ملضد دهرل
اللف روالرل مطلرل وأعلمحاروك ي ل ه فلرل ج دمنلجديدلمن.ل الليمولح كرشلجيل
طظوفذذهلمحذذملمح ج دي ذ ول ذذوالمحاأمفذذيالمح وج ذ ممييالما ذ و ملمحذذملمحفم ذذيلقذذال
هلافاأ ذ ل رح ج ديذ .ل ي ذيالمالاذرل
اطلبلمحاأرحي لحكطل لم ف م ملطفريجهل
يايمل هلح كرشل يالمح ج دي ل محاروك ي لمطارله لارليموبل يطلارل ه لفف لل
مح ج دلق ملمح قي(.)21ل
ي ذ كول ذذروفولاذذرل م فذذهلمح ج دي ذ لاذذالمحاروك ذذي ل ه ذ لااذذرلمم فذذهلاذذال
محليج ي :ل( االمحاروك ي لمحفيل ه فلرلايئدمنلجديدمنلفذو لميدي ح جيذ لمح جذ دل
صففيال وأفلارلمحاروك ي لطف لرلاالمحليج ي ..لمحديرحكفيك..محك ي ))21(.لكاذرل
مالارلفشفوكل هلمح ج دي لاألمحليج ي ل محاروك ي لجيلج ف لمحفروييلهذ لمال
محفذذذروييلج ذذذللجذذذدحي:ل( جلاطذذذرلمميذذذ مونلمالمحاف ذذذيالهذذذ لمحفذذذروييول مطذذذهلمحف ذذذلل
محجذذدحي(…))22لمالمحفذذروييلقا ي ذ لجدحي ذ لافضوك ذ لاف ذ وةلكاذذرلي ذذيال ذذروفوول
كارلف يالمحاروك ي ول حكالمحفل لمحاروك يلكارلي يال روفوليفطذر لل(مح ا يذ ل
محفرويمي ل اطلبليم لق ملمالجفومال محم لل رحك يرعلجيلطف لمح قع… األ
مح قريألمحاو ي لجيلاوكملأرط ل رحط لمحملك ي لمحضوك لم لمالفجراولجلذ لقذدل
ملك حكلمحملكشنله المحك ي لاالمئللف كلمح قريأول ا طملمطهلقذدلمق ذمل
حكذذللضردأ ذ ل رالاذذرج لمحذذملا طرهذذرلمحمذذرصلد ولمحكرشذذن)()23ل ه ذ ليذذوجلمالالل
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يشذذذفو لجذذذيلمحجميذذذيلمالي ذذذولقذذذالمحكذذذل.لحمذذذدلمطد مذذذعلمحافذذذرهي لمحافف ضذذذ ل
ح اروك ي ل دعلا وج لك ي لا م لذلكارليوجل ذروفولذل مطلذرلجاذدعلاذألمطلذرل
ا وجذ لجدحيذ ل لاف ذ وة.لجذذيلمحاروك ذذي لمحالذ لجذذيلمح قذذريألمالفكشذذنلقذذال
مألجكذذذرولمحك يذذذ ل يطاذذذرلجذذذيلمح ج ديذذذ لمحفوكيذذذدلق ذذذمل مقذذذألمح شذذذو.ل اذذذألمطلذذذرل
محاروك ذذي لفص ذ رالمحذذملمحلذذدنلطف ذذهولحكذذالمحاروك ذذي لمقذذردعلمافصذذرصل
مالط رالجذيلمحفكذوةل يطاذرلف ضذ لقطذهلمح ج ديذ لميطاذرلكذرا.لمالاذرلفمف ذنل ذهل
مح ج ديذذذذ لاذذذذألمحاروك ذذذذي ل محليج يذذذذ لهذذذذ لطمقفلذذذذرلمح مفيذذذذ ول فم ذذذذيلهذذذذرفيال
محف ذذففيالقذذالهذذ المحطمق ذ لكاذذرلفصذذفلارلمح ج دي ذ ()24ولجرحاروك ذذي لفضذذوكل
محفذذذروييل ذذذرحظو نلمحا اذذذ قي لالل ذذذرح قيلمحذذذ مفيل الل رحضويذذذ لمحفوديذذذ لمحفذذذيل
فمرجلرلمحاروك ي لكارليمذ لل ذروفوولجففصذ ولمحفذروييلا جلذرنل مذ مطيالمروجذ ل
قالمالط راولجرح وللاو ا لا مرنلجيلمحفروييلجئلاجرمج ل اللق لول للكلل
شذذيءلاضمذذلل محطفذذريبلااذذا ط ل اللويذذبلجيلذذرول ذ حكليف ذذددلمح مقذذأل اللي ذ دل
محفذروييلماللجكذذوةلفف ذ و.ل مح ج ديذ لفذذوجلمالمح ويذللحذذي لاو ذ ارنل ذذلليشذذمهل
مالط رال طف هول محمذرط الياذ هلمالط ذراولجلذ لمحذ ليصذطألمالشذفومكي ولألال
مالط رالضوولجئلضفايذ ل رطفصذرولمالشذفومكي لجذيلمحطلريذ ول محارديذ لحذالفكذ ال
جكولمح مقألمحطلرييلح فرويي.ل هك ملمطفم علمحاردي لمحملا قنلمحاأرحيذ لمحجراذدةل
ذذذلكاذذرليآكذذدل روفوذذذل م ذذفضرحعلمحذذملا وج ذ لمرحص ذ لا م ذ لكذذرالق ذذملمح شذذول
مالشذذيرءلمالفماذذألا ذ مرنلألجكروهذذرولجلذذيلارديذ لايفرجيميميذ لذلكاذذرليصذذفلرل
روفوذذذذل محافذذذو المطلذذذرلجكذذذولق اذذذيليذذذوجالكذذذللفواذذذللق ذذذيولحكططذذذرلطجذذذدل
مح و حيفرويرلاأرحي لفط للاالميارالا لل يم دهذرلمحاأذللمالق ذمول هذ ملاذدل
مح اي لمحفيلف جولمحملمحفجو ل و ذلمحطمدل مالقفومال مح ض (.)25ل
حكال روفوليجدلحدجلمحاروك ي لارلي ذدالمففرقذرنلشذ هلقذر ل يطلاذرل رحط ذ ل
محذذملد ولمح شذذولجذذيلمحفذذروييول ه ذ لمقفومجلذذرل ذذوأولمحظذذو نلمحا ا ذ قي لجذذيل
صطرق لمحفروييل فضويكهل ارلجيلرلمحظو نلمالقفصردي لاالمذئلل قذيلمألجذومدل
م لمحطذر .ل حكذالاذروك لذلكاذرليمذ لل ذروفو لذليضيذللف ذكلمح مفيذ لمحذملضميمذ ل
ا اذ قي لمرحصذ ولجي ذذيولجذذيلقذذرح لي ذذكطهل شذذولا اذ قي اولجلطذذركلك ذذعل
ح مفي ()26ل فجر ملحئ ومدةلمحفودي لمحفيلف فدل لرلمح ج دي .ل
يطفليل ذروفولجذيلضذ موالاذألمحاروك ذي لمحذملمطلذرلا قذنلمط ذرطيل كذللاذرل
يشذذفاللق يذذهلمحا قذذنلمالط ذذرطيلاذذالما ذ ول مفي ذ ل افطرقا ذ ل قر في ذ ولجاذذرل
يط ديلماليمدا هرلحطرلقميدةل ج ف لاضكا لالليوفيلرلمح ر ل(.)27ل
مارلودلمحاروك ي ولجاالجا فهولمالمح ج دي لشددعلق ملمح مفي لكأي مونلضفمل
اذذضعل ذذرح مئطيل محا ا ذ قيل رحص ذوما لمح اي ذ ل مالطا ذ ر لمحأ ذ و ل كذذوال
محفروييلاط جلاال م كلاشرويألضوةلجم (.)28ل
ح ج دي ذ لمد لذذرلمح ذ لكف ذذهلمقئالذذرل مح ذ لي ذذولقذذالوآيفلذذرولكاذذرلجذذيل
و ميفذذيل ذذروفول(دو بلمحضوي ذ )ل (محدأيذذرا)ل امف ذذنلا ذذوضيرفهول جذذيلكفذذربل
وةل يمين)ل (مالط رالمحافاود).ل ح ج دي لاطلجلرلمحطمد ل
مح يولكرا ل(م
مح ليط للاالمحفض يللمحطف ذيول ي ذولقذالويلذرلجذيل ظيفذ لمالدبل(جرحطرقذدل
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مح ج د ليجدلطف هلمار لمأولاآحنلا يالكارليجدلمحاض للمحطف يلطف هلماذر ل
مقارللضيرةلا يط ..لمطهليويدلمالي فم صلاالمألأولا طرالمحكرالل مالي ذيل
مح دذ ل ذذدهرلمح جذ د ل رقف روهذذرلمحدقراذ لمح ضيذذدةلمحفذذيلف ذذفطدلمحيلذذرلمحذذدالالعل
محامف ف .ل م ملكرطعلمحكفر لكيفي لجيلمح ج دولجليلفضي طرل د وهرلمحملضا ول
محكرفذذبلجيلذذرل م ذ فلر.لجو ذ بلمحكرفذذبليشذذيولإ المحذذملمالمفيذذرولمح ج ذ د ل
مح ليضممهلهذ ملمحكرفذب.ل رحط ذ لح طمذدلمألد ذيليجذبلماليط ذللاذدمولمحفلذ ل
االمالأولمحملمحاآحنلحي دلمحذملمالأذوولاللاذالمحاآحذنلمحذملمالأذولحكذيليطد ذلل
أرطيذذذ لق ذذذملمحاآحذذذن..ل لمالمحفلذذذ لمحطمذذذد ليجذذذبلماليكذذذ ال كذذذ لمحفلذذذ ل
محفرويمي..ل رحمئص لجل ملكذرالاذالمح مجذبلق ذملمحطمذدلمحكراذللض ذبل جلذ ل
محطظذذذولمح ج ديذذذ لمالي اذذذحلمح ئقذذذرعل ذذذيالا طذذذملم ذذذللمد ذذذيلا ذذذيال ذذذيال
محاشذذو فلمال ر ذذيلحضيذذرةلا يطذ لجذذلالد والهذ لمالي ذذمولجلذ لمحضيذذرةلحمداذ ل
جل لمألأول حي لمح ك )(.)29ل
مح ج دي لإ لفآكذدلصذ لمحفذال رحضيذرةلمحشمصذي لحصذرض هول م لفوكذملق ذمل
ام ذ العلمح مفي ذ لجلطلذذرلفض ذذللمالط ذذرالجذذيلفاوكذذمالجذذيلمح ضظ ذ لمحفرويمي ذ لمحفذذيل
ي يشلجيلرولجليلفاجدلمحفروييلجيلحضظفهلمحومهطذ .ل طجذدل ذروفوليفضذد لقذال
كرفبلاضد دل مارال اكذرالا يطذياول هذ لي ذولقذالاجفاذأل مجذومدلاجفاذألم ل
قومءلاضد ديالاأ ذهل ظذو نلفرويميذ .ل يذدق لمجذومدلاجفا ذهلمحذملمحفدييذولجذيل
ه المحظو نلمحاضددةولجل لادلمال ذئللم لمحفجويذدلمحذ لفط ذللاطذهلمجكذرول
ج فرعلجردحفلرلمح ج دي .لجرحكرفبليط ديلحهلماليفم ملقالمحض لمحا فضيلل
واليمذد لفصذ ي مونلاجذودمنلح اجفاذأل حئط ذرا:ل(مالمحكرفذبل(محا فذم )لي ذونلمال
محك ا لج ل.لمطهلي ذ لمالمحكشذنلهذ لمحفدييذوول مططذرلاللط ذف يألمالطكشذنلمالل
م ملقصذدطرلمحفدييذو.لحمذذدلفم ذملقذذالمحض ذ لمحا ذذفضيلل ذواليمذذد لفصذ مونلافجذذودمنل
ح افجاأل محشو لمالط رطي.لمالمالط راله لمحكريالمحذ لاللي ذف يأل لكذريال
فجرههلماليضففظل رحفجود))31(..لمالمحطمدلحدجلمح ج دي ليدو لمالقارللمالد ي ل
ق ملمطلرلاضد دةل مارال اكرالا يطيا.ل هيلف م لمحكرفبلم لمالديبل والي ول
قالماللط رالمحاضذددل رح ضظذ لمحفرويميذ ول مالليكفذبلقذالمالط ذرالمحاجذودول الل
قالمحمروئل د الفروييلاضددول ل مليف لفجذر ملمحفطذرقالمالد ذيل ذيالمح مفيذ ل
محا ا قي ول ل ملي ف يألمحكرفبلمح لي يشلجيلاجفاألاضذددلجذيلحضظذ ل
فرويمي لاضددةلمالي ولقالطف هل ه لي ذولقذالقوميذهول مالي ذولقذالقوميذهل
ه لي ولقالطف ه(.)31ل
مالاذذرليلذ ل ذذروفوله ذ لمالي فذذم لمحكرفذذبل رحماذذريرلمحج هويذ لمحفذذيلي وضلذذرل
محصومفلمحفرويميلجيلحضظفهلمحضراوةل جيلشو لا ا ل حكلضذددلافلذ ل
مالحف مم ل رحكشنلقالف كلمحشو لمحفرويمي لجيك المالدبلو رح لي دلرلمالديبل
محملا رصويه.لحمدلمأرول روفولجيلكفر هل(ارله لمالدب)لأئأ لم ذي لهذي:لاذرل
هذذيلمحكفر ذ ل حاذذر ملطكفذذب ل حاذذالطكفذذب ل مجذذربلقذذال(ه ذ المال ذذي لمحأئأ ذ ل
رالحف مم لمحكرال.لجذرألدبل محطأذولمرصذ ل ق ذللكذللشذيءلقطصذولكفذرذل رحط ذ ل
الط ذذرالممفذذرولمحكفر ذ .ل ه ذ ليذذديال ذ ي لمحفطذذرالمح ذ ليض ذ لاط ذ لاي ذ لقذذر ل
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فكذذوي لطف ذذهلحفطذذهل كذذلل ذذومءة.ل محكرفذذبل ذذ مءلمومدل حذذكلم لاللاشذذفوكلجذذيل
ض مد لقصوال حهلا ألجيلرول ح حكلجل لاا ولمحملمحكفذرذلجذيلقذرح ل مقذأل
اطدا لجيلارولكارلمطذهلاك ذنلماليمذد لشذلردةلقذالقصذوال ماليج ذللكفر فذهل
(فرويمي )ل لماليديولا رحي هلمحفيلفمصلمحشكلل مال بل يج لرلا رحيبل
(ارديذ لاف ذذا ل فذذروييلا ذذيا)ل طضذذالهطذذرلمممءلمضذذدجلمالجكذذرولمال ر ذذي لح طمذذدل
محضدي ول هيلمال ظيف لمالدبلح لف دلم للمحجارللض ذبل ذلليجذبلماليكذ ال
مالدبلاظل مونلقرارنلاالاظرهولمحش ولمالط ذرطيول رحفذرحيلماليكذ ال(ا فماذلرن)ل
دميارنلق يئنلم لكأي لمون.لجرحكفر ل رحط لح ذروفولكيفيذ لا يطذ لجذيلمحفصذونل هذيل
(قاللكرشن)ل محكرفبلال دلمالي لو رحفهلمحملا رصويهول لمالمألدبليجذبل
مالفك الحهل( ظيف لمجفارقيذ )ول محكرفذبلالاذرليف ذللهذ ل(جذيلا قذن)لدمياذرنل
يجذبلمالي ذره لجذيلمحطاذرللمح ير ذذيل م ذ لكفر رفذه.ل هكذ مليلذف ل ذذروفول
جيلآال مضذدل ا يذرعلمحم ذللاذالجلذ ول اذالجلذ لممذوجل رح اذللمالجفاذرقيل
لمالدب)(.)32ل
مح ير يل مالمئقيلمح ليف ل م
حمدلكرالا د لمالحف مم لمه لمحا ردئلمحفيلصدوعلقالمحادو ذ لمح ج ديذ لجذيل
مالدب.ل حمدلدقرل المحطمردلمح وبلمحملمالفشذلدلاكف فطذرلكف ذرلف يميذ لق ذمل
محمصذ لمح و يذ ل ضيوهذرلفمذ لق ذملم ذ ل(محطمذدلمح جذ د )ول لفمذ لق ذللكذذلل
شيءلق ملد مو لا قنلمحكرفب.ل الضظذ ملجذيلضوكذ لمحفوجاذ لمق ذراللق ذملهذ مل
محط فلاذالمحطمذد.ل اذالمالاأ ذ لق ذمل حذكلكفذربل(مح يذوي )لقذال ذروفول كفذربل
ح القال(محئاطفاي).ل الضظ ملك حكلجيلكفر رعلمحجيللمح ي يلاالمحكفذربل
مح وبولمطهليمدمدلفا كرولي ارل دلي ل ا د لمالحف مم .ل ال دلحطذرول طضذالطفضذد ل
قالمحفيرولمح ج د لمالحفممايلااللمالط كولد ولاج ل(مالدمب)ل رحفضديدلمحفيل
جفضعلصفضرفلرلحا د لمالحف مم ل ف طفه.لل
ح طرلطض ذالمطلذرءلمحكذئ لقذالمحفيذرولمح جذ د ول ذوالطذ كولد مو ذ لصذديوةل
محضجذ ولك يذذوةلمالهايذ لاذذالضيذ لمحف يذذولقذذال ي ذ لهذ ملمحفيذذروولهذذيلامداذ ل
ف جيذذللصذذري لحاجا ق ذ لج ذوملم ذومهي لج ذومل(قذذول)لمحفذذيلكذذرالقط مطلذذرل(ق ذذول
مالوالمح ذ مو)ل محفذذيلفص ذ حلطا جذذرليضف ذ جلحكذذللطرقذذدليويذذدلماليكشذذنلقذذال
ا ي لمالط رال ا قنلمحكرفبلاالمئللقاللاالمقارحه(.)33ل
ل

5ـ المنهج الشكلي :

مالمحدق ةلإحذملمحاذطلبلمحشذك يلفافذدلجذيلجذ وهرلإحذملمحمذئنلمحمذدي ل ذيال
مطصذذرولمحشذذكلل مطصذذرولمحااذذا ال اذذرل يطذذهلمح وجذذرالاذذال الاذذو وةلمح ض ذ ل
ف ف جبلمحفصلل يالمحااا ال محشكللجيلمح ا ي لمحطمدي .ل ارلف أل حذكلاذال
صونلجي لك يوةلاالمحطمردلمهفارالرلمالك ولإحملمحااا اول صونلجي لممذوجل
ه ذ ملمالهفاذذر لإحذذملمحشذذكل.ل مافذذدله ذ ملمحمذذئنلإحذذملمح صذذولمحضذذدي لجوطصذذرول
محشكللمح يالي ا المطف ذل لمضيرطذرلمطصذرولمحفذاليم حذ المطذهلحذي لح طرقذدلمال
يطرقشل ليفضك لجيارليويدلمحكرفبلماليم حهلح طر ول ماللكذرالجذيل حذكلمقفذدمءل
ق ذذملضويفذذهول مطاذذرليطظذذولجذذيلكيذذنلقذذرللمحكرفذذبلاذذرلمومدلق حذذهل ق ذذمل لطض ذ ل
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روول هللطجحلجيلفمدياهلجيلصذ وةلجاي ذ لفجذ بلمحيلذرلمح مذ لل محم ذ بلم ل
ح ليطجح .لل
ه ملمحاطلبلي فطدلجيلمحطلري لإحملارلقونلاط لمحطصنلمحأرطيلاالمحمذوال
محفر ألقشوول ا هبلمحفالح فاول كراليمصدل هلمحفالح جارلل ح جارلل ضداول
لحجارللمحصيرض .ل حكالمحطشذوةلمحفرويميذ لحلذ ملمحاذ هبل ظو لجلذرلفأ ذعلمال
مصذذذضر هلحذذذ ليذذذدق ملمحيذذذهلماللجذذذيلاجذذذرللمحشذذذ وولقطذذذدارلممذذذ لمحو اذذذرطفيكي ال
محاذذذ فرءلمحام ذذذد اليلا ذذذ المحصذذذيرض لمحشذذذ وي لمحجاي ذذذ ل يكففذذذ ال رقف ذذذرول
محش ولاجذودل ذي لح ف يذولقذال مفلذ لففضمذللضريفذهلمحمصذ جل رحطجذرذلجذيل
ه ملمحف يول وي لصيرض .ل األ حكلح لي ف ألدقرةله ملمحا هبل ق ملو ذل ل
محشرقولفي جيللج فييهلف يمذهلماللجذيلطذ فلاذالمحشذ ول هذ لمحشذ ولمح صذفيول
مح لياكالماليمفصولهدجهلق ملجارللمحفص يو.ل
م الجا هبلمحفالح فال لمحفالح جارلل ضدالاللياكالف يمهلماللجذيلحذ ال
مضدلاالمحذ مالمح صذنلمحشذ و ولقطذدارليطضذملمحشذرقول مفذهلقذالمحا صذ نل
كوطهليو لح ض ل رحم .ل األ حكلجمدلم فمد له ملمحا هبل ارليممللي ذفمد ل
قطدلااليويذد المالي ذم ملقذالمحشذرقول لمالديذبلا ذآ حيفهلمممءلمالط ذرال
مممءلمحاجفاذذذأل مممءلقاذذذريرلمحضيذذذرةلمحك ذذذوجول ي يطذذذ المال ي ذذذ لمحفذذذالفذذذو مل
مالحف مم ل شيءلاالكلل حكولاذألمططذرلحذ لموجطذرلاذالايذدمالمحشذ ولمحدطذرييل ل
ش ولمحمصريدلإحملاجرللجطذ المالدبلمالمذوجلمحك يذوةلكفذالمحا ذوضي لمحشذ وي ل
لمحطأوي ول جذالمحمصذ لمح ي ذ ل لمحمصذيوةولاللطكذردلطفصذ ولكيذنلياكذالمال
يك الهدنلمالديبلجيلرله لمحفذالح فذال لمحفذالح جاذرلل ضذداولالالاأذللهذ ال
محفط ذ الاللياكذذالمالففض ذ للإحذذملاجذذودلص ذ وةل لص ذ ولجارحي ذ ول ذذللال ذذدلمال
فضاللفجو ل شوي ل مالففاماله المحفجو لقذالهذدنلا ذيا.لكاذرلاللططكذول
قيا لمحجارلل ضرج لمحذو ذلمحيذهلذلماللمططذرلاللطذدو لحاذر ملاللي ذ ملمالديذبلإحذمل
فضميللهدنلمط رطيلآمولإحذملجذ مولمحجاذرللمحصذونول حاذر ملالليذدق المحطمذردل
إحمل حكل مالل ا ملقا هلمالد يلقطدلمحفم ي لجيلاوض لمدطمل كأيولاالقالل
مالديذذبلمالمذذولمح ذ ليض ذ ل ا ذذآ حيفهلمممءلمحضيذذرةل محاجفاذذأول ي فذذم ل ماذذريرل
مالط رال محاجفاأول ي د ل لي ضيلجيلرل و ول يضمللإحملجذ مولمحجاذرللجذيل
قا ذذهلمالد ذذيلهذذدجرنلمط ذذرطيرنل لمجفارقيذذرنليط ذذلل ش ذ وال وطذذهلا فذذم ل اذذدوكل
حا ذذآ حيفه.ل هذ مله ذ لاذذرليمذ لل ذذهلمطصذذرولمحااذذا الاذذالمحطمذذردل محالفا ذ ال
ه(.)34ل
قذذدلم ذذفطدعلمحذذدق ةلإحذذملمحشذذكللجذذيلمح صذذولمحضذذدي لإحذذملمجكذذرولج ذذفي ل
ماذذدفلرل فف ذذيومعلقايم ذ لج مذذدلم ذذفطدعلإحذذملمح ا ذ ي لمحاط مي ذ لجذذيل ظيف ذ ل
مح د ول جيلمحفصلل يالحد لمح ل حد لمالدب.ل قدلايمعلطظويذ لمحطمذدلمحشذك يل
ذذيالمال ذذف ارلل(مح اذذي)لح د ذ ل مال ذذف ارلل(مالطف ذذرحي)لحلذذر.لجذذطضالط ذذفمد ل
مالحفرظلمارلألجللاذرلف جذدالاذالمشذرومعل ماذرلالجذللمحا مقذنل مالطف ذرالعلمحفذيل
ف مذذبلهذ المالحفذذرظ.ل محفذذو للمحفذذيلففاذذاطلرلمحضرحفذذرالك يذذوةلجذذدمنولجفذذيلضرحذ ل
مح د لمح اي ليك المدطملممفئنلجيلمالشروةلا طرالمحفشلولا طرالمالمحدري لح ل
ففضمل.لمارلجيلضرح لمح د لمالطف رحي لجلالم ألممفئنلجيلمالشذروةلاللمهايذ ل
حهلافملارلكرطعلمالأرولمحفيلف م لرلجيلمحا مقنل مالطف رللاالمحط فلمحا ب.ل
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قدلمجامله ملمحفصلل ذيالمح ذ ل مالدبلإحذملماليمذفصلمح ذ ل رحااذا ال
يمفصلمالدبل رحشذكل:لجرح ذرح لمح ي ذيل ضذدالذلكاذرليمذ للاذرك لمي ذفارالذل
االي فادلق يذهلجذيلمق ذرءلمجكذرولجذيل لا اذ فول ق ذملمحطذر لماليطفظذو مل
آومءلمح ذذرح ل مجكذذروالاللآومءلمالديذذبل مجكذذرواولجرالجكذذرولجذذيلمالدبلضيذذولالا ذ ل ل
ضيوليميطي .ل مال ءلجل لمحش وللذلكارليم للويفشرودملذليوفيرال(اذالمحد ذلمءل
جيلم ومملمهاي لمالجكرولجيهولجطضالطوجل ا ذلمالمالجكرولحي علقرائلويي رل
االق ماللمحفجو لمحش وي .لح َ لمفملمحشذرقول ك اذرعلا يطذ ل حذ ليذوعل ديوهذر ل
ح ليوعل لرلالطلرلفضاللمجكر مونلي فديلف يالرلإحملمالموياول مطارلمفذمل لذرلالال
محا قنلف بلمالفوفيلجيله ملمحشكل.لحي لمحال لارليم حهلمحش ول ذللمحالذ ل
ه لمحش ولقيطهولجرحشرقولالليكفبلكارليكفبلمح رح ).ل
حمدلم وذلمحطمدلمحشك يلمالجكرولاالقيرولمحش ول حل ملم وذلذل ه مل ي يلذل
ا د لمالوف ر .ل قدلقونل حذالفيذعلهذ ملمحا ذد ل وطذهلموف ذر لمالدبل رح ذرح لمحذ ل
ياأ هل رحا رونلمحفيلففصلل ه.ل
ا د لمالوف ذر لهذ لا ذد لمحطمذدلماليذدي ح جيل محطمذدلمحفذرويميولج ذ لي ذف يط مل
يوةلمحشرقوول اللمقفاد ملق ملمحفروييول اللم فطد ملإحملق ذ لمالجفاذرفل ق ذ ل
محذذطف لمحفض ي ذذيلحفل ذ لمح اذذللمالد ذذيل فم ياذذه.لحمذذدلقذذمنلمحطمذذدلمحشذذك يلقذذال
محد مو ذ لمحفرويمي ذ لمحفذذيلكرطذذعلفذذد ولض ذ للمحذذطصول مطكذذبلق ذذملمحذذطصل مفذذهل
ي فج يهل ي ولض وا.ليم للمضدلطمردله ملمحاذطلب:ل( حذ ليكذالاذرل ذرءلم حيذكل
محطمردل حكلمحفم ي لمحفرويميلحئدبلجيلضوكرعل اذآأومعلض ذبول مطاذرل ذرءه ل
ميارل حذكلمال ذفدئللمحمصصذيلمح ذود لحئم ذرولجذيل ذيولمالد ذرءلمحفذيلففذوكل
حفذذذد يجلرلمجيذذذرللاذذذالمحدمو ذذذياولضفذذذملكذذذرالمالدبلمحذذذ لي ذذذ لجذذذيلمحاذذذدمو ل
محك يرعولجيلضرحبلمحضرلولاميجرنلاا و رنلاالفروييلمحضوكرعل االمحضكريذرعل
مالم روي .لمارلمحمصذريصلمحضذللمحفذيليففذودل لذرلكذللمأذولمد ذيول هذيلمهذ لاذرل
هطرحكولج ليضفف ملجيلرلق ملطض لجد ).ل
ي فمدلمحطمردلمحشك ي المالمطشذدرللمحطمذردل فف ذأل ذيولمالد ذرءل محفطذرطيالقذدل
صوجل لقذالطمذدلمقاذرحل ل مفلذرول لج لذ ليضكاذ الق ذملمقاذرحل لاذال ومءل
ذج نلضيذرفل ولجمذدلهذ ال اذذل لاذالشذ ولمحشذرقولمالطج يذم لشذذي يولألال
محشرقولح ليكالضذد رلق ذملم جذهولضفذملمالمحطرقذدلمالطج يذم لاذرأي لموط حذدلقذدل
موخلح شرقول هذ لافذرأ .لل مافذدذلمحطمذردلاذالمح و ف ذفرطعلمحشذرقولمالطج يذم ل
اي فذ الاللحشذ وال ذذللآلوميذذهلمح ير ذذي ل محديطيذ ول فضيفذذهلمحطمذذردلاذذالمحكرأ حيذذكل
اذطل لمحيذ عل ذدلمالفكأ ذكلألالمجكذذرولاي فذ المح ير ذي ل محديطيذ لقذدلمرحفذذعل
ا ه ل .ل
قذذذدلمشذذذفدل ذذذالمحطمذذذردلمحشذذذك ييالجذذذيلم ذذذومذلا ذذذد لمالوف ذذذر لضفذذذملضذذذد مل
يف و المش رولمحموالمح ر ألقشولاأئلجيلاذ ءلدالالعلمالحفذرظلمحيذ لق ذمل
وضذ لممذفئنلدالالفلذذرلمحيذ لقذالدالالفلذذرلجذيلمحمذوالمح ذذر ألقشذوولج مذدلقذذد ل
محاف وج الااله المحضوك لجوصرنلا مفي لحلج لمص ال .ل جدلهآالءلاف ذ ل
دمج لذذرلمح ذذدمءلجذذيلم ذذف ومالاذذرلي ذذامل(محفف ذذيومع)لمحفذذيلكرطذذعلف فاذذدلق ذذمل
جلللمحاف ولحضميم لمال المحك ارعلجيلمش رولمحمذوالمح ذر ألقشذولفضاذلل
ا رطيلفمف نلج ويرنلقالف كلمحا رطيلمحافدم ح لمحي .ل
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مح مقذذألمالهذذ المحا ذذوح لاوف ذذ ل ا ذذوح لطظويذذ لممذذوجلهذذيل(محف صذذيل)ل
جرح د لمدمةلف صيلل يالكريطرعلمجفارقي .ل أا لافك ل اف لل كئ ول مالشيطرل
م ف ارللاصذ ضرعلمح ذيايرءلمح د يذ لق طذر:لأاذ لاذفك لي ذف اللمشذرومعلإحذمل
اف ذذوليف ذذولف ذذكلمالشذذرومعل ي ذذفجيبلمحيلذذرل لالي ذذفجيب.ل يظذذللمحف صذذيلل
قيا ذ لمح د ذ ل ذذيال طذذيلمح شذذو.ل حكذذاله ذ المحميا ذ لفص ذ حلضيذذولم ر ذذي لحذذدجل
محشك ييالجيلحد لمالدب.ليم للويفشرودم:ل(جاألمطذهلاذالمالجذدجلحطذرلمالططظذول
إحملمحفطذرال رقف ذروالا صذئولماللمطذهلحذي لصذضيضرلمالمحفطذرال مفذهليطظذولإحذمل
طف هلقردةلق مله ملمحطض .ل اللطوجلمحفطذرال مفذهليطظذولمحذملطف ذهلقذردةلق ذمل
ه ملمحطض .ل اللطوجلمحفطرالقذردةلجذيلمأطذرءلم مذهلح اذلليلذف لقذردةل رحف صذيلل
قذذالقصذذدل ويم ذ ل مقي ذ .ل ذذللمطذذكلمال ذذوحفهلقاذذرليف ذذللجوض ذذبلمحظذذالمطذذهل
يجي كلقذريئنلمالمحف صذيللجذيلطظذوالا ذوح لاللشذوالحذهل لذر.ل لق ذملمض ذال
مالجفومارعلجلطذهل ذيم للمطلذرلا ذوح لأرط يذ ل ضفذ ول مالكذللاذرليف ذهلهذ لمال
يصطألشييرنلجاذيئنلجذيل مفذهول لشذييرنلي ذ لق ذملمحواذرلجذيلطف ذهول لشذييرنل
مفيرنلي ولق ملطض لضراالقالاشذرقوال قذالطف ذه.لماذرلكذ الهذ ملمحشذيءل
يص حلا ا فلد مو لح ديول اصدولفجروبلقطده لجمذدلي ذد لحذهل حذكلاجذودل
ظونلقروالاللقئق لحهل ج هولارليف ه.ل للو ارليك المحفطرالمكأولف ما رنل
جيجي كلقريئنلمطهلجيلقا ي لمال دمفلالليف ذللمكأذولاذالمطذهلي ذ يلطف ذه.ل اذال
محضكاذ لم الماليصذونلمحفطذرالمهفاراذهلك يذ لقذالهذ المالاذ و.ل ذللمالم حيذذكل
محفطذذرطيالمح ذ يالي ذذد لق ذذيل لمطل ذ ليلفا ذ ال ط ذ مضيلمحف صذذيللح ذ مفلرلمطاذذرله ذ ل
ضرح رنلجطرط الاالمح م لمحأرطي ).ل
هك ملمطفو لقمدلمحااا الجيلمحطمدلمحشك يل مطفأوعلض رفهولالالمالهفاذر ل
رحااا الاال ارعلحد لمح لاللمألدب.ل ي يل دلماللي للمحطمدلمحشذك يل
ق ملا د لمالوف ر ل ق ملمحف صيل()35ول ه ملمه لمحا ردئلمحفذيلف طفلذرلمحفيذرومعل
لمحاطرهبلمحشك ي لمحفيلطكففذيلاطلذرل ذوالمهالذرل ذ بلمطفشذروال مأذوالجذيل
محفكولمحدو يل مح و يول ه لمحاطلبلمح طي .ل
مح طي ي لضوك لجكوي لا رصوةلممدهذوعلجذيلجوط ذرول مف ذألاذدمهرلجذيلمح ذرح ل
صذذذرولحلذذذرلااأ هذذذر:ل(شذذذف مو )ل(محف ذذذيو)ل(حذذذ جيفو)ل(و الال ذذذروع)ل( ذذذ لل
ويك و)ل(ايشيللج ك )ل(جركلالكرا).ل هيل ذيرض لجذيلضمذ للا وجيذ لاف ذددةل
فشاللق لمح د ل مالطأو ح جيرل محف ف ل محفض يللمحطف يل مالجفاذرفل محطمذدل
مالد ي.ل حمدلجواعلطف لرلق ملمحفكولمحدو يلمحا رصول ويم ل ل وموجلجذيل
محاوض ذ لمالميذذوةل مصذ حلحلذذرلمصذ الرل مطصذذروهرل آأروهذذرلمحئجفذ لجذذيلاجذذرالعل
مح ذذذ لمالط ذذذرطي لمحامف فذذذ لضفذذذملمصذذذ ضعل(ا اذذذ )لفذذذ كول اذذذرلكرطذذذعلق يذذذهل
مح ج دي لجيلمحما يطيرع.ل
صوضعلمح طي ي ل وطلرل ويم ل لاطلبل حي علقميدةل لج ف ل ماللالاكال
فجر مهرولج ذي لحلذرلا قذنلجكذو لكاذرلفمذ لل مطاذرلهذيلاضذالاذطلبلحد مو ذ ل
محظذذ مهو.ل محاذذذطلبلمح طيذذ ليضذذذر للمكفشذذذرنلمحطظذذر ل لمح طيذذذ ل لمحليكذذذلل ل
مح ئقذذرعلمحك يذ لمحكراطذ ل ومءلمحظذ مهوول لمطذذهلي ضذ لقذذالمحشذذيءلمحأر ذذعل ل
مح راذذللمحا ذذفاولمحذ لهذ لمحجرطذذبلمحمفذذي.ل جذذيل ذ يللمكفشذذرنلهذ ملمحجرطذذبل
يضذر للمحفض يذللمح طيذ لمضفذرللمحج مطذذبلمح واذي لحي ذفم لمحشذفوةلمح ذوي لمحفذذيل
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فو لامف نلاطرضيلمحطشر لموط رطي.ل لمالمح طي ي لهيل صنلح طاذ جلالل
ح مقذألمحا رشذو.ل ك اذ لمحطاذ جلقذدلفشذيولإحذملاجذودلمطاذر ل هطيذ ل لمشذكرلل
قم ي ل دالمحطظذولقذالف يمرفلذرلمح ا يذ .ل جذيلد مو ذرعلممذوجليضذد لمالاذول
ق ملمح ك ولم ليف لفضديدلمحطا جل رح طرصولمح مق ي .لمحطا جلم الج هول ل
طظر لقم ي.ل مح ض لمح طي ليلدنلإحملا وج له ملمحطا جلاارليج هلافصئنل
لمحا وج لمكأولاالمفصرحهل و لق لآمو.لمطهلي ض لقالمحاوكبل لمحشكلل
محشذذرالل لمح طي ذ لمحمرحص ذ لمحفذذيلحلذذرل ذ للفك ذ يالي شذذكلمالي ضذذلل ايذذدمال
محجذذذ مهولمحصذذذ و لح اأذذذللمالجئ طيذذذ .لهذذذ المح طيذذذ لمحمرحصذذذ لمح ذذذر م لهذذذيل
اضف مهذذذرلطف ذذذهولجذذذرحاطلبلمح طيذذذ ليذذذدو لمحاذذذردةلمال حيذذذ ل ويمذذذ لفصذذذ وهرل
فشكي لرولجل لكرحاطلبلمحجذدحيلمحذ لهذ لاذطلبلحد مو ذ لمحفكذول اذرليضف يذهول
ل ملفمف نلمح طي ي لقذالمحشذك ي لمحفذيلففصذلل ذيالمحشذكلل محاضفذ جولجلذيل
فوجال ج دلاألله المحأطريي لج ي لهطركلجرطبلفجويد ل آمولاضريدل مق يول
يول والمحشكلل محااا ال جلرالح ا ل مضدة.ل
ط كول م للد ل
مالمح طي ي لفضذر للمح صذ للإحذملمحاأذرلل لمحطاذ جل لمحطظذر لمح ذر ولمطلذرل
ف ملإحملفو ي لطظويذ لقراذ لحئطظاذ .لمالهذ ملمحطظذر ل لهذ المح طيذ لهذيل
شذذكللاط مذذيلاجذذودليكشذذنلقذذالقا اي ذ لم ذذف ارالفه.ل ه ذ ملاذذرلفشذذفوكل ذذهل
مح طي ي لاألمحاطلبلمحجدحيلمح لهذ لاذطلبلقذر ليشذاللكذللايذرديالمحا وجذ ول
جمدلدم علمح لمحا رصوةل فضر للمحفوحينل يطلذرل لذ ملمحطظذر لمح ذر ل لمح طيذ ل
مح را ذ ول اللفمفصذذولق ذذملاجذذرللا وجذذيل مضذذدل مقئالذذرليطفا ذ الإحذذملاجذذرالعل
ا وجي لافط ق ولكللاطل لياأللمفجرهرل يطهل لطلجرل طظويرعلاوج ي لدممذلل
محضوك لمحشرا .ل هذيل ذ حكلفاذألا اذألمحفطفيذ لض اذرل رحاذرلموللمح ذرضأياول
ه لف مو للمح لمالط رطي ل مح أ ولق ملقرقدةلاطلجي لفجا لر.ل
هذذيلف ذ ملإحذذملمكفشذذرنلمحطظذذر لمح ذ لجذذيلمحظ ذ مهولاذذالمذذئللقئقذذرعل
مالمفئنلمحفيلفضك لقطرصوهرول ضي ليفضذددلكذللقطصذولاذالقطرصذولمحظذرهوةل
فمر هل ممفئجهلقالمح طرصولمالموج.لمطلرلف ض لقالمح ئقذرعل ذيالمح طرصذول
محافضذذدةلجذذيلمحطظذذر ل لمح طي ذ .ل ه ذ مليفاذذاالجكذذوةلمحشذذا لل محك ي ذ ولج ي ذذعل
مح طي ذ لاجذذودلف ذومصلقف ذ لاذذالمح طرصذذولمحا ذذفم .ل يط ذذللمحاذذطلبلمح طذذرييل
ل ذ مللاذذالوآي ذ لمحاذذطلبلمحجذذدحيل مقفاذذردالق ذذملجكذذوةلمحك ي ذ لجل ذ ليذذوجالمال
ي رحبلمح طرصولمحفيلففك الاطلرلمح طي لق ذملمطلذرل ضذدمعلا ذفم .لجذئلياكذال
جلذ ل لقطصذولجذيلمح طيذ لمذروجلمح اذألمحذ ليشذد هلاذالمحطظذر لمح ذر ولااذذرل
يذذذآد لإحذذذملمالفظذذذللمح طيذذذ لقرياذذذ لضفذذذمل ذذذدلمدمذذذرللف ذذذديئعلق ذذذمل ذذذال
قطرصوهر.ل ف دلمح ئقرعل يالمح طرصولمه لاالمح طرصولمحاوف لجيلرول حلذ مل
ياكالمحم للمالمح ي لمحضميمي لحئشيرءلاللفكاالجيلمالشيرءلطف لرول للجذيل
مح ئقرعلمحفيلطك طلرل يالمالشيرءلأ لطدوكلرل لذر.لمالافلذ لمالمح ذرح لاآحذنل
اذالقئقذذرعلمكأذذولااذرلهذ لاذذالمشذيرءلهذ لمحا ذذد لمال للح ويمذ لمحففكيذذولمحفذذيل
ف امل رح طي ي ولجليلف هبلإحملمالالمهاي لح ي لكللقطصولجذيلميذ لضرحذ ل
ا يطذذ ل ضذذذدل مفلذذرول مالهذذذ المح ي ذذ لفمووهذذذرلقئقذذ لمح طصذذذول كذذللمح طرصذذذول
مالمذذوجل معلمح ئق ذ ل ف ذذكلمحضرح ذ .ل رمفصذذرولاللياكذذالمدومكلمالهاي ذ لمحكرا ذ ل
ال لكيرالارلح ليففرقللمحكيرالاألمح طي لمحفيليكذ الهذ لجذمءمنلاطلذر.ل اذألمال
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مح طي لاطد م ولماللماله ملالليضذ لل يطلذرل ذيالمحذدم للجذيلقئقذ لاذأل طيذرعل
ممذذوج.لجمذذدلفذذدملل صذذفلرل طي ذ ل ذذف ملجذذيلفشذذكيلل طي ذ لممذذوجلمك ذذولاطلذذر.ل
ففك المفضردمعلالليفوفبلق يلرلفدييولق مطيالمح طيذ لمح ذف مول مطاذرلفظذللكاذرل
هيولاارليج للمحفدييولمحطرج لط قرلاالمالأومءلاللاالمالحدرء.لجرال طي لففذدمملل
جيلقئقرعلحفك المال طي لمحجديدةلمحفيلفشاللمح ر م ل ففكراللا لرلجيلم طي ل
ق يرلم أل مك و.ل جكذوةلمحشذا للاذالمحاضذر ولمال ر ذي لجذيلمحفكذولمح طيذ .ل
مالمح طي لقطرصولاجفا لجيلكللشرال.ل
مالق ذ مطيالمح طي ذ لف فاذذدلق ذذملفمر ذذللقطرصذذوهرلمحاك ط ذ لحلذذرل موف ر لذذرلجذذيل
قئقرعلفآكدلممفئجلر.ل جائنلقاله المحايمةلح طي لهطركلايمفرالممويرالحلرل
جيلطظوي لمح طي ي .لمحايذمةلمحأرطيذ لحلذرلهذيلك طلذرلاجا قذ لفضذ يئعل حي ذعل
شكئل ك طيرول ه المحفض يئعلياكالمالفك الاللماطي ل لماطي ولألالمالفضردل
يف بل قفلرن.ل يجبلماليايملجيلدممللمح طي ل ذيالمح طرصذولمحفذيلفماذألحلذ ال
محفض يئعول محم مطيالمحفيلفا له المالميوة.ل ه المحم مطيالأر ف ول مح طرصذول
افديوة.لمالمح طي ي لف فونل رحفدييول محفض ل.لجرحطظر لمحمري لجذيلضرحذ لاذرلال ذدل
ماليفديولإحمل األآموولماللمالهطذركلقوجذرنلأر فذرنلا ذ مرنل هذ لق مقذدل قذ مطيال
ف جدلق ئل فظذللقرياذ ل ذدلمطفلذرءلمحضرحذ .ل مالمالطفمذرللاذالضرحذ لإحذملممذوجل
يك ذ ال فديذذولا قذذأل ذذالقطرصذذولمحاجا ق ذ ولجذذئليضذذد لفضذذوكلشذذراللاذذوةل
مضدةول اللف ولمحفدييومعلماللق ملقطرصولاط لمحذ .ل ح ا يذ لمحفديذولهذ الطفذريبل
ل لايي ل مرنلح ظو نول قذدلفذآد لإحذملمطمذئبل
قدلفك الم يوةل لاف
محطظر ل محفوأيولجيلجايألقطرصوا.لماذرلمحايذمةلمال ر ذي لمحأرحأذ لح طيذرعولجلذيل
مطلرلف ف يألمالفا لطف لرل طف لرل هذ ملمحاذ ليذآد لإحذملمحضفذرظلق يلذرل
محملط فلاالمالطدئل.ل مح طرصولمحفيلفطفايلإحملمح طي لفضرجظلق ملق مطيطلر.ل
مالارلفمف نل هلمح طي ي لاألمحاطرهبلمحجدحي لملالموجلذل كاذرل كوطذرل ذر مرنل
ذله لجيلارليفصلل رحايمةلمحأرطي ول هذ لمحفض يذلل محفديذولمحذ ليذوف ل ذرحف ول
محفوويميولجليلفمفذالاذالقياذ لمحفذروييل هذ مل دجلإحذملمال جلذعلحلذرلهذ ال
محاطرهبلطمدمنل فصروقعلا لرلالضفرحلرلمحفرويي(.)36ل
االمحفيرومعلمحطمدي ل محف ذفي لمحفذيل جلذعلطمذدملإحذملمح طي يذ لجاذئنلقذال
محطمذذدلمحفذذرويميولمحففكيكيذ لمحفذذيلفاأذذللاوض ذ لاذذرل ذذدلمح طي يذ ول محفذذيل جلذذعل
ك ذ حكلطمذذدمنلإحذذملمحف ذذفرعلمحجدحي ذ لمحمديا ذ ل مق طذذعلمطلذذرلفويذذدلمقذذردةلصذذيرض ل
مح ئقذذذ ل ذذذيالمحاذذذديالمح ذذذ يالياذذذأئال وجذذذيلقئقذذذ لمحفطذذذرقالمحفذذذيلفذذذدو ل
محف ذذذفرعلمحجدحيذذذ ل مح طي يذذذذ لاذذذالمئحلذذذرلمحظذذذذ مهو.ل اذذذ علمالجفوماذذذذرعل
محايفرجيميميذ لمال ر ذذي لجذذيلمحف ذذف لمحدو يذ لاطذ لمجئ ذ الا اذذألمال ذذففلر ل
مح ذذذآملل قا ذذذعلق ذذذملطمذذذدلمحفاوكذذذملضذذذ للمح مذذذللجذذذيلمحايفرجيميميذذذرلمحدو يذذذ .ل
جرحأطرييذذرعلمحف ذذفي لهذذيلفومف ذذرعليك ذ الجيلذذرلمح ذذونلمال لل ذذر مرل ا ذذفمئل
م ر ذير.ل ي راذللجيلذرلمح ذونلمحأذذرطيلق ذملمطذهلفكذومول لفجذللح ذذونلمال ل.ل
جمدل د لمحايفرجيميمي الجاي ذرنلق ذملمحطضذ لمالفذي:لمحميذولق ذللمحشذوولماليجذر يل
ق للمح يولمح ي لق للمحا مدولمحجذ هو لق ذللمح واذيولمحذي.ل ي ذللديويذدمل
ق ملمحوض لجيلمحاوكذملم ذ لمحفاوكذملضذ للمحاط ذللجذيلكفر ذهل(ق ذ لمحكفر ذ ).ل
ف اذذللمحففكيكي ذ لق ذذملضذذلل ففكيذذكله ذ المحأطرييذذرعللمحافومف ذ ول ففكيذذكله ذ ال
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محفومف رعولكارلف يالمحففكيكي ولي طيلق لرل رحكشنلقالمالمح ونلمال للمح ل
مجفوالجيهلمال فمئللياكذالا را فذهلق ذملمطذهلضرحذ لمرصذ لح أذرطي.ل فذوجال
محففكيكي لمح ارذلال لقطصولاالقطرصولمحطظر ل لمحط لل رحفض للإحملاوكمل
اراالح ضا وول ائضظ لمحفومفبل مح اللق ملق هل امر اذ لم ذففضرللفومفذبل
جديدليضللجيهلمح ونلمحأرطيلجيلا قألمالجا ي لميالرن.ل فوجلمالجكوةل(مح طي )ل
جذذيلمح طي يذذ لفففذذوال ذ فرنلاوكذذ ممنلح ا طذذملاذذالطذذ فلاذذرل يذذفضك لهذذ ملمحاوكذذمل
رح طي ذ .ل مجاذذللاأذذرللح فاوكذذملض ذ للمح مذذللجذذيلمح طي يذذ له ذ لمحفاوكذذملضذذ لل
محص ذ عول محفم يذذللاذذالقيا ذ لمحكفر ذ ل صذذفلرلفاأذذيئنلح فاأيذذلول اضر ح ذ لمدومكل
مح د ذ لم ذذفطردمنلإحذذملمحطا ذ جلمحكئاذذيول اذذألمحكفر ذ لجرط ذرنل صذذفلرلمشذذفمرقرنل
ف فيئنلق ملمحكئ ل لط م ل رق لاالمح د لجيلاضر ح لح ض لاذالقيافلذر.ل
محفاوكذذملضذ للمحصذ عليمذذنلجذذيلق ذذبلمحاشذذو فلمح دذ ل مح ذذيايرييلقطذذدلد ل
يو(.)37ل
مح ذ لي ذذد لمالمحففكيكي ذ لح ذ لففذذولل ذذيالا ذذد لفكذذرجآلمحاذذديالجذذيلقئق ذ ل
محفطذرقاول ا ذذد لممذفئنلمحاذذديالجذيلهذ المح ئقذ ولجفكذذرجآلمحاذديالاللي طذذيل
قد لممفئجلار.ل
ل
رحط ذ لإحذذملا وج ذ لمح ذذوبلح طي ي ذ ولجمذذدلمكفشذذف هرل ففذذرق ملا لذذرلاط ذ ل
محما ذذيطيرعولماللمطلذذرل ميذذعلجذذيلمح ذذدءل ا ذذمللقذذالمحفذذوأيولجذذيلمحطمذذدلمالد ذذيول
ألطلذذرلمظلذذوعلجذذيلمال ذذر لمهفاراذذرلحد يذذرلمرحصذذرلظذذللضك ذوملق ذذملمح دذذ ييال
ضده .ل قدلقوجلرلمحطرقدلمحاصو لاضا دلمايالمح رح لجيلمح ذر ل1966ل و ذ ل
محليك ي ل ط ال رقارللشف مو ل ويا طذدل محضذ مولمحمصذبل ذيال ذروعل يكذروول
ضيذولمالمضذدمنلحذ ليطف ذهلإحذذملاذرلكفذب.ل جذذيلمح ذ يطيرعلمطففضذذعلشذلي لمح ذذوبل
ق ملمح طي ي ول فوجاعلمقاذرللف ذونل رح طي يذ ول اذ علمقاذرللقو يذ لجيلذرل
لم ذذوملاذذالكفذذبلجيلذذرلصذذئذلجاذذلل كاذذرللم ذ لديذذب.ل كذذرالف وجطذذرلإحذذملطمذذدل
مح طي ي لق للمالط ونلمح طي ي ولجمدل معلفوجا لارله لمضكر لق ذملمح طي يذ ل
جيلا ءلكفر رعل روفول ضرو د ل يرجيهولق ملفوجا لمجكرولمقئالر(.)38ل
حمدلهياطعلمح طي ي ل ص ضعلحلرل ةلجيل رض لمحطمذدلمح و ذيلجذيلاجذرلل
محفطظيول محف يل.ل اال مقذألاارو ذرعلمحطمذردل محدمو ذيالمح ذوبلحلذ ملمحاذطلبل
محذذذ لي دذذذملمآلاول اذذذأل ذذذالمح ذذذرضأيالائضظذذذرعلقراذذذ لففصذذذلل ي ذذذ ل
م فمدم له ملمحاطلبل جد مالجيلمحأمرج لمح و ي لط دلميومدهرلهطرلك لر:ل
1ذذذليوكذذملمحطمذذردلمحدو ي ذ ال مح طي ي ذ المرص ذ لق ذذملو ذ لاطذذرهجل ل ي ذ ل
محضاذذروةلمحفذذيلي يشذ الجيلذذرل رال ذذي لمحفذذيلفأذذرولاذذالمئحلذذرولجياذذرليفجرهذذلل
ذذالطمردطذذرلمص صذذي لمح دذذ ل مالدبل محضاذذروةل و اذذرلاللي ح طلذذرلمالهفاذذر ل
محاطر بول يفاحل حكلجيلق ولمحطص صلمحمديا ل لمحكئ يكي لمرص لق ذمل
اطرهبلا ذفط لجذيلظذو نلامف فذ .ل كأيذوملاذرلطجر ذهل ضوكذرعلقف يذ لفذو ل
يالام العلمحدو ييال ارلياكالماليك الجيلمحف مو لمح و يلااذرأئنل لاشذر لرنل
ص وةلمطفمريي لجميي .ل
2ذذذليصذذوذلمحطمذذردلمح طي يذ المطف ذذل لمالمح طي يذ لق ذذملمحذذوض لاذذالمطجرممفلذذرل
محلري لجيلفض يذللمحطصذ صل جلذ لمطظافلذرل قئقرفلذرلاللف ذف يألمالفمذولحطذرل
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طصذرلم ليظذللمحطرقذدل لمحمذروئلمحاضفذونلهذ لمحمذردولق ذملمالجذردةلاذالمحاطذرهبل
حي لمح ك .ل
3ذلمالمالا رالجيلمحمومءةلمحشك ي ليم دلإحملجا دلي كوطرولكارلمشرولمحطمردول
جا ذ دل فضجذذولشذذكرلاطذذهلمد طذذرلجذذيلمح ص ذ ولمحافذذوموةول ح ذذللااذذرليذذدجألإحذذمل
محمشي لمضففذرلل ذالمحطمذردلمحشذك ييال شذك يرعلجيلذرلاذالجاذرللمحلطد ذ ل ل
محمموج لمكأول كأيولاارلجيلرلاالجارللمحفالمحمئل.ل
4ذلمهارللمح يرلل محفروييلقردلمحطمردلإحملفف يولمحطصلمروجلمح يرللجذودجل
إحذمل ذ ءلجلذ لي ذفضللمحوأذرءولق اذرنل ذوال ذروعلطف ذهلدمجذألضذيالمفلذ ل ذ ءل
جلاهلح فظ ل وطهليلف ل رح يرلل مالمح فظ لفضفاللمكأولاالا طم.ل
5ذلجيلظللمحظونلمحفرويميلمح لط يشلجيهلي د لمالمحم لل ففجيذولمح دذ ول
محمذذ لل روشذذروةلمح رياذذ ول محمذذ لل ذذئلضرييذذ لمحذذطصل الل ظيففذذهليم دطذذرلإحذذمل
امر ولهري لق يطرلمالطفد وهرلجلللطضالجيلضرج لإحملق أي لجديدة ل
6ذذذلأ ذ لمالمحضوكذذرعلمحف ذذفي لمالد ي ذ لجذذيلمحضاذذروةلمحدو ي ذ لاللفشذذكللفيذذرومل
ويي رلجيلاجوجلمحضاروةولج ي لمحضاروةل ق ةلاآ يلرلف احل كللمفجراول
ق ملقك لاذرلي ذد لجذيلقرحاطذرلمح و ذيلمحذ لي مجذهلفضذديرعلامف فذ ول فلذبل
ق يهلاط لماال يللويرذلمحفامللمحفيلفمدمدلا مو ةل ش مو .ل
7ذذذلمالمحطمذذدلمالح ذذطيل كذذللمفجذذرالطمذذد لاط أذذللقذذالضاذذروةل اذذالاجفاذذأول
يجر ولمفجرهرل يضر وال يطرقاهولجيلضيالطوجلطمردطرليلجاذ الق ذملمحف يذلل
د الماليطرقش ملاط مرفهلمحطظوي ل مص حهلمحفكوي ل محف في ولج لط د لم الن ل
8ذلم ملكرالمحفكذولجذيلضوكذ لدمياذ لج اذر ملاللطومذ لمالاذ ول ف ذراحول طكذنل
قذالجذوالا مصذفرعلضر ذا لحكذللشذيءول حاذر ملاللططظذولإحذملمحطمذدلمالح ذذطيل
االضي له لاطلبلاللضري .ل
9ذلمالمحطمدلمالح طيليفطكولح ميا لظرهويرنل حكطهليط ذللاذالا قذنل وآيذ ل
يط يرالق ملضك لقيايول ال ذدلاذالمالهفاذر ل رحمياذ لضفذملاللفمذف لمالاذ وول
كينلطمفرولقائنلح فض يلل لمحمومءةول يف ل حكل ويم لقش ميي ل
11ذذذل م ذذ لاذذرلجذذيلمالاذذوولهذذ ل حذذكلمالطفذذرجلمحايكذذرطيكيل لمآلحذذيلمحذذ ل
ي ف ل لمحاارو رعلمحطمدي لمحفيلففمدلمحطصلشو هلمال دمقي .ل
ذذدلجلططذذرلطمذذنلق ذذملهذذراشلمحضاذذروةلمحدو يذ للطفذذوأول لذذرلد المالطذذففل ل
ضميمفلرلجاالمح ماذحلمالهذ المالفجرهذرعلفط ذعل ي يذ ولجياذرلطظذاولجذيلظذلل
ضاذذروةلحلذذرلاشذذكئفلرل ا يرفلذذرول ق فلذذرل ق ذ فلرولقطف مطلذذرل م ذذف دمدهر..ل
ف حدلمالفجرهرعلفمف نل فففللجيلجدحي لطر لاالمحفكذول محاجفاذأل محضاذروةل
افل لمح معل مالط رال محذ قيولجذيلم ذرولضوكذ لق ايذ لفجذ بلمالط ذرالاذال
محاوكملإحملمحلراشلأ لفم نل هلإحملمحفومكلأ لف دل هل يدلمالشذيرءولاللففلذ ل
ظرهوةلميرلكرطعل ا ذمللقطذه..لجذويالطضذالاذالمحضاذروةلمحدو يذ ..لمالمحشذك ي ل
محففجيوي ذ ل ا ذ علمحاآحذذنل حمذذرءلمحكفر ذ ل ذذرحا عل لمالطفضذذرول ضيوهذذرلمجكذذرول
طففلالرل طمدولد مج لرلالطلرلط رعل ي يلجيلظللضاروفلر..ل هيولق ذمل يذ ل
ضرلولاللفآأول شكللويي لجيلاجوجلمحفض العلمحأمرجي ..لج لرلضوك لمضفجرجل
لصذذذيض لمضفجذذذرجلجذذذيلمالقذذذللجذذذيلقذذذرح لم ذذذفلئكيلمطفذذذرجيليطذذذفبلمحأمرجذذذ ل
ي فل كلرولكارليطفبلمح ألمحاصط ل ف للمحأ وةلمحفكط ح جي ..لجلللطظالمال
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أمرجفطرلا رجرةول قردوةلق ملفضاللف له المحا ج لمحفيلفف دجلجل لمحذطصل ل
قومءفهلإحذملدقذ جلفذوجلقذد لو ذ لمحذطصل ضوكذ لمحفذروييولجطايذعلمالط ذرالجذيل
مح دمي ذ ولأ ذ لط ذ دلحطايذذعلمحاآحذذنلأ ذ لمحذذطصلحيفشذذظمل حيك ذ الق ذذملقذذدولاذذأل
هر ي لمح د .ل
()39ل
اضالم ي لفد ولجيلم هرططرلاللمدقرءل اللف رحارل اللارليش هلمحف رح !
ل

ل
ل
المنهج المتكامل أو التكاملي :

ح للهذ ملمحاصذ حلالليماذألأل لف ويذنلجطذيل ماذحلمحا ذرح ولجلذ لحذي ل
طمدملفرويميرلمرحصرل اللطمدمل ئضيرلايمرول اللطمدملطف يرلاضد دمل ارليذدحيل ذهل
مق ربلمح يك ح جي لاالفف يومعل فوجيضرعلاف ددةل قدلفك الافطرقا ولكاذرل
مطهلالليمنلقطدلضد دلا يط ل مدولارليمنلقطدلمحشكللمحف يو ل دالالفهول قذدل
ي يللمح ق نلقطدلمحط يبل صفهلقرح ذرلحا ذرالفطمذلل ياكذالمالفض ذلولشذوطلرل
جيل حكلشوالمي لفجو لمط رطي .ل جيلمح قعلطف هلي مجذهل صذومض لمالاكرطذرعل
محفيليلييلرل(ط ف)لمح اللمالد يل ض بلم ف دمدلمالديبل أمرجفهل ميدي ح جيفه.ل
قذدلظفذولو مدلهذ ملمالفجذرال اذرلحذ ليظفذول ذهل ذ مه لاذالاجذدلمد ذي لذلاذأل
فشككلكأيويالجيلدق مه لمطل لماطرءلق ملمالدبل اللي ف يأل مه لماليطايهل
ي ذددلم ذملوجرحذه لذل محضذللمطذذهلم ملكرطذعلحذديل لمرصذ لاايذمةلياكذال كوهذذرل
حفدللق يل ل حي لق ذملضيذوه ولجف ذكل ذ لا ذروجل لمحفرويميذ ل قذدوفل لق ذمل
امجلرل شفملمالقف رومعلمحفكوي ل مالجفارقيذ ل محجارحيذ ول هذ المحضميمذ ل ذد ال
شكلف ي ولق ملاالمضفاللماليك ال رولجيل ويمل لالليضيذدلقطذهلمالل مذدول
ارليوم الاالمحافرهي لمحجديدةلح فال مح (.)41ل
مالمحاطلبلمحافكراللاللي دلمحطفرجلمحفطيلمج مومملح يي لمح را ول الليضف لق يذهل
ك حكلماليضصولطف هلجيلا رحذبلجيذللاذالمحطذر لاضذد د.لجذرحفودلجذيلقصذول
االمح ص ولقدلي ولقالمش مللمط رطي لح جط لمح شو لك هول حاشكئعلهذ مل
محجط لمحمرحذدةلمحفذيلاللفف ذلل اذألمجفاذرقيلقذري ل لا ذ بولمطاذرلفف ذلل
ا قذذنلمالط ذذرطي لك لذذرلاذذاله ذ ملمحك ذ ال اشذذكئفهلمحمرحذذدةولكرحديذذبل محمذذدول
مش مللمحكارللمح دطيذ لمحكراطذ لجذيلمحف ذوةلمح شذوي ..ل هذ ال ماأرحلذرلاللفف ذلل
ماذذرال الل ييذ ول اللق ماذذللفرويميذ .ل مح صذذولمح مضذذدليط ذ لجيذذهلمحكأيذذو الجذذيل
مح يي لمح مضدةول حكللاطل ل ر ألمرصل مفجذرالمذرصل قذرح لمذرص.ل حذ ليكذال
م المحو ايلي ولقال مفهلض بلمطارلكرالي ولقالا قنلمط رطيلضيولاميدل
صولاالمح ص ول ه ليم ل:ل
ماللااليويطيلضريفيلق للا ه يللل االميال محدريرعل دلمحا مهبل
جلذذيلاشذذك لمحاجل ذ للمحفذذيل قفذذعلمارالذذرلمح شذذوي لاط ذ لم ملذذرل ذذف ممل
مقفذذذ لمارالذذذرلم ذذذدم.لكذذذ حكلكذذذراليمذذذنلمحميذذذر ليذذذدللهذذذ ملمح ذذذربلمحاد ذذذللماذذذر ل
مح شوي ولجذئليفذفحلحذهولجي قذألم جذألمحضرطذهل مم ذدهرلجذيلقذرح لمحفذال محضيذرةول
ه ليوجلمحطر ليوف الاالضي لالليدو اول يذ ه الإحذملضيذ لالليذدو اولالل
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ي فشرو الجيلاجيءل اللي فشرو الجيلمذو جول اللي اذ الاذر مليكذ الجذيل
مح ضظ لمحفرحي ول اللكينليك ط ا.ل
محاذذطلبلمحافكراذذللك ذ حكلالليوم ذ لمحطفذذرجلمالد ذذيل صذذفهلمج ذ موممل ذذيك ح جيرل
اضددلمح مق ولا و نلمح ل.لجرحطف لكارلق طرلم ألكأيوماال(ق ذ لمحذطف )ول
و م لرل م فجر رفلرلقدلفك المقاللااله ملمحفذودولق ذملجذوالمططذرل صذ طرل
إحملم فكطرالجايألمح مق لمحشمصي لجيلطف لمحفطرا.ل
محاذذطلبلمحافكراذذلليف راذذللاذذأل(مح اذذللمالد ذذي)ل مفذذهولضيذذولادفذذللقئقفذذهل
( ذذطف )لقري ذذهول اللفذذوأومعلقري ذذهل رح يي ذ .ل حكطذذهليضذذففظلح اذذللمحفطذذيل مياذذهل
محفطي لمحا م .لضيولاميدةل د مجألمح يي ل ضرجرفلرلمحاض ي .ل يضذففظلحصذرض هل
شمصذذيفهلمحفودي ذ ولضيذذولاذذري لجذذيلضاذذرولمحجارق ذ ل اللمحظذذو ن.ل يضذذففظل
ح اذذآأومعلمح را ذ ل وأوهذذرلجذذيلمحف جيذذهل محف ذ ياولاللجذذيلم ذذللمحا ه ذ ل اللجذذيل
ي لمض ر لرل رحضيرة.ل
هك ملططفليلإحملمحميا لمال ر ي لحل ملمحاطلبلجيلمحطمدول هيلمطذهليفطذر لل
مح اذذللمالد ذذيلاذذالجايذذألم ميذذراول يفطذذر للصذذرض هلك ذ حكولمحذذملجرطذذبلفطر حذذهل
ح يي ذ ل محفذذروييول مطذذهلالليدفذذللمحمذذي لمحفطي ذ لمحمرحص ذ ول الليدوقلذذرلجذذيلضاذذرول
مح ض ذ لمحفرويمي ذ ل لمحد مو ذذرعلمحطف ذذي ول مطذذهليج طذذرلط ذذيشلجذذيلج ذ لمالدبل
محمرصولد المالطط ملاأله ملمطهلمضدلاظرهولمحطشر لمحطف يول مضدلاظرهول
محاجفاذذذألمحفرويميذذذ لإحذذذملضذذذدلك يذذذول لصذذذديوول هذذذ ملهذذذ لمح صذذذنلمحصذذذضيحل
محافكراذذللح فط ذ ال مالدمب.ل حمذذدل ذ كلمحطمذذدلمح و ذذيلمحضذذدي لجذذيلمضيذذرالكأيذذوةل
ويلل(محاطلبلمحافكرال)لمح ليجاذألهذ المحاطذرهبلجاي ذرول طذوجلماأ ذ لحلذ مل
جذذيلكفذذر يلمحذذدكف ول ذذهلض ذذيالقذذالمحا ذذو ل جذذيلكف ذذهلقذذالمحافط ذذيل ضذذدي ل
مالو رءل (االضدي لمحش ول محطأو)ل (ش قيل ضرجظ).لكارلفذوجلماأ ذ لحذهلجذيل
كفبلمح مردلقال(م المحو اي)ل (شرقولمحدمل)ل (جايلل أيط )ل (ش ومءلاصول
ييرفل لجيلمحجيللمحاراي)(.)41ل
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هوامش المحاضرة الخامسة :

ل

ل
1ذذذليطظذذو:لض ذ للاطذذرهبلطمذذدلمحش ذ ولمح و ذذيلمحضذذدي ولق ذذدمحج رولدم دلمح صذذو ل(اذذال
ضذذذذ لالوجذذذذرالمحاو ذذذذدلمحشذذذذ و لمحفر ذذذذأ)ولدمولمحضويذذذذ لح رقذذذذ لذل دذذذذدمدول
1988وص12و2ذ15,ل
2ذليطظو:لمالدبل جط طه..لص134ذ141,و136ل
3ذذذليطظذذو:لمحطمذذدلمالد ذذيولمصذذ حهل اطرهجذذهول ذذيدلق ذذبولدمولمحفكذذولمح و ذذيلح ذذأل
لأرحأ ول1961ولص121ذ132و127ذ134,ل
محطشو.ل
4ذليطظو:لمفجرهرعلمحطمدلمحا رصولح مص لمح و ي ولج وجل مو يشي…ص67ذ68,ل
5ذليطظو:لمحطمدلمالد يلمحضدي ولمصذ حهل مفجرهرفذهولدكفذ ولمضاذدلكاذرللمكذيولمحطرشذول
محليي لمحاصوي لمح را لح كفربول1972وص169,ل
6ذليطظو:لمال ذ لمحطف ذي لح فذ للمحفطذيولمحذدكف ولاصذ فمل ذ ينولاج ذ لمالدمبول
مح ددلمال لولمح ط لمحفر ل1961ولص17,ل
7ذليطظو:لمحطمدلمالد يولمص حهل اطرهجه..لص191ذ194,ل
8ذليطظو:لمحطمدلمالد يلمحضدي ولمص حهل مفجرهرفه..لص171ذ171,ل
9ذليطظو:لمحطمدلمالد يولمص حهل اطرهجه..لص211ذ211و214ذ211ول234ذ235,ل
11ذذذذذذذذذذذذذذليطظذذذذذذذذذذذذذو:لمحطمذذذذذذذذذذذذذدلمالد ذذذذذذذذذذذذذيلمحضذذذذذذذذذذذذذدي ولمصذذذذذذذذذذذذذ حهل مفجرهرفذذذذذذذذذذذذذه..ل
ص171ذ184و181ذ188و185ذ189,ل
11ذليطظو:لمحطمدلمالد يولمص حهل اطرهجه..لص151ذ154,ل
12ذذذليطظذذذو:لمحفذذذال محفصذذذ ولمحاذذذرد لح فذذذروييولص26ذذذذ54و.33ل :مألدبل محف ذذذف ل
مح قيلمح ميوص76,ل
13ذليطظو:لمحطمدلمالد يلمص حهل اطرهجه..لص154ذ156,ل
14ذذذليطظذذو:لمح طي ي ذ ولجذذرال يرجيذذهولص7ذ ذ97و13و8ذ ذ.111ل :مح طي ي ذ لمحفك يطي ذ ل
محطمدلمألد ذيولح ذيرالض حذدارا.لص13و7ذذ54و48و42و16ل :طظويذ لمح طرييذ ل
جذذذذذذذذيلمحطمذذذذذذذذدلمألد ذذذذذذذذيولص197و194ذذذذذذذذذ267و199ذذذذذذذذذ268ول273ذذذذذذذذذ276ول
288,و286و281ل
15ذليطظو:لمالدبل جط طه..لص145ذ149,ل
-16ليطظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو:لمحطمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدلمالد ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيلمصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ حهل اطرهجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه..ل
ص156ذ168و158ذ172و169ذ182و179و175ذ188,و186ل
17ذليطظو:لمالدبل جط طه..لص152ذ154,ل
18ذذذليطظذذو:لمح مق ي ذ لمالشذذفومكي لجذذيلمحطمذذدلمح و ذذيلمحضذذدي ولص51و :دحيذذللمحطرقذذدل
مألد يو217ذ219,ل
19ذليطظو:لمح مق ي لمالشفومكي لجيلمحطمدلمح و يلمحضدي ولص68و51ذ71,ل
21ذليطظو:لطمدلمح مللمحجدحيولص47و35و17و7ذ51,ل
21ذلمحاصدولمح ر لولص7ذ8,ل
22ذلطف هولص34,ل
23ذلطف هولص41,ل
24ذلطف هولص53,و43ل
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25ذليطظو:لمحا هبلمحارد ل محأ وةولجرال لل روفوولفوجا ل رايلمحذدو يل جاذرلل
مألفر ذذذيولدمولمحيمظذذذ لمح و يذذذ لح فذذذوحينل محفوجاذذذ ل محطشذذذوولداشذذذل لذل ذذذ وي ول
1961وص42ذ54و43ذ111و68و66و55ذذ115و.111ل :لطمذدلمح مذللمحجذدحيول
ص35ذ53,ل
26ذليطظو:لطمدلمح مللمحجدحيولص49ذ51,ل
27ذليطظو:لمحا هبلمحارد ل الأ وةولص61,ل
28ذليطظو:لمح طي ي لج ف لا علمالط راولو جيهلضرو د ولفوجا لج وجل مو يشذيول
لمال حمو1979وص14,ل
دمولمح ي لح رق ل محطشوول يو عولمح
29ذليطظو:لمفجرهرعلمحطمدلمألد يلمحفوط يلمحا رصوولص94ذ96,ل
31ذليطظو:لارله لمألدبولص63,ل
31ذليطظو:لمحاصدولمح ر لولص224,ل
32ذلمفجرهرعلمحطمدلمألد يلمحفوط يلمحا رصوولص91ذ91,ل
33ذليطظو:لمح مق ي لمالشفومكي لجيلمحطمدلمح و يلمحضدي ولص71,ل
34ذليطظو:لمالدبل جط طه..لص151ذ152,ل
35ذليطظو:لجيلمحطمدلمحضدي ولص54ذ59,ل
36ذليطظو:لمح طي ي ولص8ذ42و41و18و13ذ111و111و97و.43ل :مح طي يذ ل ق ذ ل
مالشذذروةولفذذوط له ذ كمولفوجاذذ لاجيذذدلمحارشذذ ولدمولمحشذذآ المحأمرجيذذ لمح راذذ ول
دذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدمدو1986وص.14ل طظويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لمح طرييذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيلمحطمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدل
مألد يوص32و18و16ذ181و34ول191و185ذ191ول195ذ213و196ذ214,ل
37ذليطظو:لمحطمدلمألد يلمحضدي ول ص حهل مفجرهرفهولص87ذ88,ل
38ذليطظو:لمحطمدلمألد يول ص حهل اطرهجهولص235ذ238,و236ل
39ذذذليطظذذو:لمحففكيذذك:لطمذذدلمحاوكميذ لمحدو يذ ل(ا ذذنلشذذروكلجيذذه:لج طرأذذرالك ذذوولوماذذرال
داول للد لارا)لفوجا ل يدلمحدرطايولاج لآجرللقو يذ ولمح ذددلمحمذرا ول
1992وص65ذ .69مح طي ي ل ارل دهرولاذالحيفذيلشذف مو لمحذملدويذدمولفضويذو:ل
جذذ ال ذذفو كولفوجاذذ لد.اضاذذدلقصذذف وول ذذ لقذذرح لمحا وجذذ ()6وليصذذذدوهرل
محاج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لمحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ طيلح أمرجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ل محفطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ال مآلدمبول
محك يعو1416هذو.1996ص217ذ235,ل
41لذليطظو:لمقط لمحطصولص38ذ43,ل
41ذليطظو:لمشكرحي لمحمروئلجيلمحطمدلمألح طيولص26ذ.28ل
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األجناس االدبية :

ق محبلقرا لجطي ولفمف نلجيارل يطلرلذلاللق ملض ذبلاآحفيلذرل لقصذ وهرل
لاكرطلرل لحدرفلرلض بلذل حكالك حكلق ملض بل طيفلرلمحفطي ل ارلف ف ماهل
اال ر ألقر ول االص ولفف لل رحشمصيرعلمالد ي ل ل رحصذيرض لمحف يويذ ل
محجميي لمحفيليط دذيلماللفمذ لماللجذيلظذللمح ضذدةلمحفطيذ لح جذط لمالد ذي.ل هذ مل
ماذذحلكذذللمح اذ ذلجذذيلمحمصذ لمحا ذذوضي ل محشذ ولمحدطذذرييول صذذفلرلمجطر ذذرل
مد ي ذ وليف ضذذدلكذذللجذذط لاطلذذرلق ذذملض ذذبلمصريصذذهلالاذذرلممف فذذعلمح دذذرعل
مالدمبل مح ص ولمحفيليطفايلمحيلر.ل
مال(مالجطذذر لمالد ي ذ )لحلذذرل ذذر ألقذذر ل م ذ لجطي ذ ل لذذرليف ضذذدلكذذللجذذط ل
مد يلجيل مفهول يفايملقارل ذ ماول ضيذ ليفذوالكذللجذط لمد ذيلطف ذهل لذ ال
محمصريصلق ملكللكرفذبلي ذرحبلجيذهلا اذ قهولالاذرلكرطذعلمصذرحفهول الاذرل
دعلاكرطفذهلاذالمحفجديذد.ل اللي ذفدطيلقذالمالضر ذ ل لذ المحمصذريصلمحفطيذ ل
كرفبل اللطرقدلاالمحطمردول(جفكوةل(محجط لمالد ي)لجكوةلفطظذي لاطلجذيلاللياكذال
مالفطفصذذللقذذالمحطمذذد).لق ذذملمالط ضذذظلمالهذ المالجطذذر لمالد يذ لضيذذولأر فذ .ل
جلذذيلجذذيلضوكذ لدمي ذ ل لذذرلففديذذولق ذذيئلجذذيلمقف رومفلذذرلمحفطيذ ولاذذالقصذذولإحذذمل
قصذذوول اذذالاذ هبلمد ذذيلإحذذملاذ هبلمد ذذيلآمذذو.ل جذذيلهذ ملمحفدييذذولقذذدليفمذذدل
محجط لمالد يل ر هلمح لكرالي دلج هويرنلجيهلق لل حك.لجمدلكرطعلمحا وضي ل
جيلمحطمدلمحكئ يكيلش مونولأ لصروعلجيلمح صذولمحضذدي لطأذ لمون.ل كذرالح ا ضاذ ل
مالمذذرصل لذذرلالليط دذذيلمالفف ذذدمالجياذذرليذذوجلمو ذ ل ه ذ لمح ذ مالمح ذ حيل
مح له لمكأوهذرلوصذرط ل ذ ول حلذ مليذفئء لاذألمحك اذرعلمحدوي ذ ل محاجذرممعل
جيلمحا ضا لكللمحفئء .ل قدلصروعلمحا ضا ل دل حكلطأ مونولق ذللمالفاذ علجذيل
مح صولمحضدي .ل
م للاالمقفدل رالجطر لمالد ي لم ر رنلحطمدالجيلمحمذدي لهذ لمو ذ ل كذرال
يافرملقاال مال رحف جيلل يالمحمصريصلمحفطي لمحفيلي كوهرل ي لمحجذط ل
مالد يلمح ليفضد لقطهولأذ لكذراليطظذولإحذملمالجطذر لمالد يذ ل كوطلذرلكريطذرعل
ضي لقا ي لفطا لضفملم مل دعلضدلكارحلرلم فموعل ف قنلطا هر.ل
جذذذذيلفايذذذذملمالجطذذذذر لمالد يذذذذ لفومقذذذذملمصذذذذريصلامف فذذذذ .لجذذذذ الهذذذذ ال
محمصريصليوجألإحملمحشكلولاالميمذرفل مال قرجيذ ول اذال طيذ لمرصذ لجذيل
فوفيبلمضدم لمح اللمحفطيل(مح ضدةلمح ا ي )ول االضج له ملمح الل حهل ل
قصذذوال(كاذذرلجذذيلمحمصذذيدةل محا ذذوضي ولأذ لمحمصذ لاذذأئ)ولأذ لاذذالمحذذماالمح ذ ل
يشد هلا ا فلمح اللمحفطيلجل ليمف نلقطدلمحمدارءل يالمحا ضاذ لمحفذيليافذدل
حلرلمكأولاارلقدلفافدلمحا وضي ولم لكرطعلمحا ذوضي لمراذ لح ضذدةلمحذماال
محاضذذذذد دةل اذذذذرلضذذذذددالمحكئ ذذذذيكي ا.ل ذذذذالهذذذذ المحمصذذذذريصليوجذذذذألإحذذذذمل
محااا الجيلص فهل رحصيرض لمحفطي ولجوشمرصلمحاو رةلقطدل(مو )ل قطذدل
محكئ ذذذيكييالاذذذالمحا ذذذ كل محطذذذ ئءل مال ذذذرلولق ذذذملضذذذيالا اذذذ فلمحا لذذذرةل
ملجيلشذآ الضيذرفل لمحي ايذ .لأذ ل
مالشمرصلمح ردي اول لمهللمح م لمح
مالمحلجرءل لمحالمح ليفجهلإحمل مدلمحش بول ي ضلل حكلمف ذرفلحدذ لمرصذ ل
يومقذذملجيلذذرلاذذرلي يذذلول م ذذ بلامف ذذنلكذذ حك.لجرحاذذضكلح ا لذذرةول محمذذ نل
محوضا لجيلمحاو رةلاأئ.ل مالجطر لمالد ي لقطدلمحكئ يكييال محمدارءلاضددةل
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جذذيلكذذلل حذذكلفضديذذدمنلالليمذذف لجيذذهل اذذلرل ذ اول الليج ذ مل اذذلرلق ذذمل
ا.ل ق مقدهرلشذ هل ماذولجطيذ لي ميلذرلمحطرقذد ا.ل يف لذرلمحشذ ومءل محكفذربل
محاطفج ا.ل
ماذذرلجذذيلمح صذذولمحضذذدي لجمذذدلفديذذوعلمحطظذذوةلإحذذمله ذ المالجطذذر لمالد ي ذ .ل
جوص ضعلد مو فلرل معل ر أل صفي.لج ي علهيل و ماولقا ي لجطي لاو ذ ا ل
حدجلمحاآحفياول حكطلرلشو ذل ف يذللالليضذددمالمح اذللمحفطذيلفضديذدملفضكايذرول
الليضصومطهلضص مونلف مرييلرن.ل جيله المحطظوةلمح صفي لمح اي لياكذالماليمذف ل
جط لمد يل جط لمد ذيلآمذولحيآحفذرلجط ذرلجديذدمولكاذرلجذيلمحاو ذرةلمحئهيذ .ل
يظذذللمح ذذربلافف ضذذرلق ذذملاص ذومقيهلحم ذذللمجطذذر لمد ي ذ لجديذذدة.لجرالجطذذر ل
فاأللاجا ق لاالمالمفومقرعلمحفطي لمحجارحي ليكذ المحكرفذبلق ذمل يطذ لاطلذرول
حكطهلقدلي قلرلالد هل ليميدلجيلرول هيلدميارنلا ذ لاشذو ض لحذدجلمحمذروئل
محطرقد.ل
محد مو رعلجيلمالجطر لمالد ي لذلق مله ملمحطض لذلفكشذنلقذالطاذ لمالدبول
م ومدلطاذ اولاذالدمم ذهولأذ لمصذ حلاذالمحا ذ ل ذهلمالهذ ملمحطاذ لحذئدبلاذال
مذذئللمالجطذذر لمالد يذ لقذذدلمدجلإحذذملم ذذفدما لهذ المالجطذذر لجذذيلأطريذذرلمالدمبل
محامف فذ ول قذذدلكشذذفعلمحد مو ذ لمح ايذ لمح صذذفي لحل ذ المالجطذذر لمالد يذ لقذذال
قير لصئعلمد ي لد حي لحلرلمأوهرل م وهرول قدلفطشولمالجطذر لمالد يذ ل ي يذ ل
جذذذيلمالدمبلمحم ايذذذ ولد الم ذذذف رط لجذذذيلطشذذذوفلرل ذذذلدمبلممذذذوج.ل حكطلذذذرلضذذذيال
فطلال فطابلجطيرلم فجر لحضرجرعلمحاجفاذألمحفطيذ ل محفكويذ ولف ذفادلقذردةل
مكأولق ماللطا هرل طل الرلاالمآلدمبلمالموجول قدليطشولمحجط لمالد ذيلجذيل
مالدبلمحم ايل فاللفوأوال رآلدمبلمالموجولاأذللمحا ذوضي ول اأذللمحمصذ لجذيل
ا طرهذذرلمحفطذذيلجذذيلمد طذذرلمح و ذذي.لجمذذدلطشذذوفرلجيذذهل ف وفذذرول مضف فذذرلجذذيلمالدبل
مح و يلاكرط لفارءحعل رحط لحلرلاكرط لمحش ولمحدطرييلمح لكراليشذدللجذلل
ايدمالمالدمبلمح و يلق للمح صولمحضراوولكارلكردليك الاشذد لمحطمذدلمح و ذيل
محمدي لك ه(.)1ل

ل

1ـ الشعر الغنائي :

محش ولمحدطرييلف يولقالش ولمحشرقول طف هل ارلض حهلشذ مونليفجذر بل
ه ذ لا ذذهلجيطذذدجألمحذذملمحكشذذنلجطي ذرنلقذذال ض ذ مولق ذذهل م ريذذرالم ذذفجر لحل ذ مل
محش ذ وول محذذملموجاذذرءل اذذرلجذذيل معلطف ذذهل رحضميم ذ لكاذذرلهذذيلجذذيلم ذ م وال
ففكيذوا.ل حذ لفصذدولمحطاذذر جلمحشذ وي لمح رحايذ لمحمرحذذدةلماللقذالفجذروبلقذذرشل
حلذذذرل صذذذضر لرل ضرصذذذ ملجذذذيل قاذذذرلل طف ذذذل ليفذذذوا ال ي ذذذفج المحاشذذذرقول
محضمريللججرءعلص مونلطف ي لقايم .ل قدلالليك المحش ولمحدطرييلف ي مونلقذال
فجو ل مفي لاضا ولإ لقدليطف لمحشرقولاالمئللفجو فهلمح مفيذ لمحذملا ذريلل
محكذذذ الم لمحذذذملا ذذذريللمط ذذذرطي لقراذذذ ل محذذذملاشذذذك لاذذذالاشذذذكئعلمحاجفاذذذأل
فف ذومءجلاذذالأطريذذرلش ذ وال مض ر ذذه.ل ه ذ لي ذذولجذذيلش ذ وال د ذ لجطي ذ لف فاذذدل
محصيرض ل محفص يول ماليضرءل محا يممولج د لمحش ولهيلحد لمح ر ف .ل
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حمدلموف علطشوةلمحش ول اوض لاالاومضللطا لمح دذ لحذدجلماللط ذرالضذيال
صذ ضعلمح دذ ل معل ذذر ألجاذذرحيل ذذدلمالكرطذذعلطف يذ لا رشذذوة.لجفذذيلمحاوض ذ ل
مح دميي لمأل حملطشوعلمح د ل دمةلح ص ل يالمحفودل ضيوالجيل يللطفألا رشو.ل
جكرطعل ي لاال ريللمح الول ذللكرطذعلهذيلطف ذلرلط قذرنلاذالمح اذلولشذوال
مالط رالمح دمييلجيل حكلشوالمح فللجيل للقلدال رحدالح لمحصذ في ولكئهاذرل
يط ذذلل وصذ معلحيفلالذذرلقذذددلاذذييللااذذاليضي ذ ال ذذهلكذذيليضصذذللق ذذملاذذرل
يضفذذرجلمحيذذهلم ليفد ذذبلق ذذملصذ لف فواذذه.ل ياكذذال اليكذ المالط ذذرالجذذيل
قل داله القدلفوط ل وصذ معلالليفلالذرل ذ مالحدريذ لجارحيذ ول لفض ذمل ذوط مفل
االمحميط لادج قرنلجيل حكل ضرج لضيولقا يذ ول حكطذهلذلجذيلهذ المحاوض ذ لذلحذ ل
يفك ل كذئ لحدذ ل لدالحذ لق ذملضريذ لضيذولقيطيذ ل قا يذ ولج ذ ليكذالح كذئ ل
آط مكلص د لجطي ول للكرطعلحهلقئقرفهلمحا رشوةل رحادح ل.ل
أذ لمف ذ علمح دذ لذل ذدلقذو ال ي ذ لي ذفضيللفضديذدهر لذلضفذملدحذعلق ذمل
محص وةول لم فضارولمحشيءلمحدريبلمحاض ل فظليدللق يهلجيلضيالضيذربل
محشذذيءل مفذذه.لأ ذ ل ص ذ ضعله ذ المحص ذ ولضيذذولاوف ذ ل ذ حكلمحشذذيءلمحض ذذيل
ض ذذذبول ذذذلل اذذذرليفصذذذلل ذذذهلكذذذ حكلمفصذذذرالنلا رشذذذ مونلفصذذذ يويرنلمياذذذرنلكروف ر لذذذرل
اذذدح العلمحميذذرللمحايفذذرجيميميلمحذ لهذ ل حيذذدلمحميذذرالعلمال ذ وي .ل هذ ملاذذرل
ط طيذذهل رحدالحذذذ لمحضد ذذذي لح ك اذذرعلجذذذيلف ذذذكلمحاوض ذذذ ول قذذدل ميذذذعلآأروهذذذرلجذذذيل
مأل ر يو.ل كرالم فضارولمالشيرءلمحدري ل رحك اذرعلاأيذ مونلحئقجذربل محدهشذ ل
حدجلمالط رالمال لل مرص لجيلمقفومالهذ المألحفذرظل ذدالالعلق يذ لاف ذددةلحلذرل
مشذ رقرفلرلمح ذذرهوة.ل كرطذذعلقصذ ولمأل ذذر يولمأل حذذملهذذيلقصذ ولمحشذ ول اذذرل
دحذذذعلق يذذذهلمالحفذذذرظلاذذذالدالالعلض ذذذي لأذذذ لم ذذذ وي لايفرجيمقيذذذ ولجوصذذذ ضعل
مالحفذذرظلجذذدلضطي ذ ل رش ذ رقرفلرل ص ذ وهرلمحاف ذذددةل معلمح ذ رالق ذذمل ذ كل
وي .ل ح ل
مالط رال جكواولجكرالمحش ول حيدلمأل ر يول ق ةلمش رفلمح د لمال
ف لمحم ةلمحفص يوي لح د لمحش ولارل دعلجيلف كلمح ل دول ح لي ذ ل ذ رطلرل
ق ملمحطف ل لارل لحف كلمح ص و.ل
اللويذذبل المحش ذ ول ل ذ ملمحا طذذملقذذدل ذ للمحطأذذولمألد ذذيلمح ذ لي ضذذظلجيذذهل
مح مقأ.لجرحش ولذلحدجلمألا لمحفيلقوجعلآدم لرلاط ل ف حفلرلذل ر للق ملمحطأذول
مألد ي.ل حكل الطمق لمالط رالمحميرحي ل ذ لل جذ دمنلجذيلفرويمذهل ي ذولاطذرالنل
حديهلاالاومقرفهلمح مقألجيلفص يوال ضكريرفهل ففكيوالجا ذ .ل هذ مل ماذحلجذيل
فروييلمحطفرجلمحفطيل محفكو لك ه.ل ح ملكرالمحميرللجيلقص ولمالط رطي لمال حمل
هذ لقاذذردلقذ جلمالط ذذرالمحدطرييذ ل محف ياي ذ .لجكذذرالمحش ذ ولحدذ لمحكلذذرالمأل لل
حدذ لمحفئ ذذف ل محاشذذوقيالمأل لول هذ لا اذ لمالط ذذرطي لجذيلقذذدي لقصذ وهر.ل
و .ل
كرالح ش ولص دفهلمحايفرجيميمي لمحفيلفو هل رح لضي يلم
م مل للمحش ولمحطأولجيلمحظل ولجيلفروييلمحف يولمالط رطيولجلالمحش ول
محدطذذرييلقذذدل ذ للمألط ذ مفلمألد ي ذ لمالمذذوجلمحفذذيلق ذذوعل رحش ذ وولجفذذالمحش ذ ول
محدطرييليوجحلمطهل ذ للإحذملمحظلذ ولجذالمحشذ ولمحا ضاذيل حذكلألالمالط ذرال
مح ذذدمييلقذذدلم فذذد ل ذذئلويذذبليدطذذيول يدطذذيلحطف ذذهلق ذذللماليفم ذ لمحش ذ ول ذذي ل
حضفظلارايهل الفهلجيلص وةلمحش ولمحا ضايولجرحشذ ولمحا ضاذيلحذ ليطشذول
مالل دلمالمص حلح شولارالي وج طهول العليفطرق ال م روهذرول ي ذرحد ال
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جيلف كلمالم رولضفمليض حلرلمحميرللمحشذ يلإحذملمذ مولل ذ وي .ل دم ملكذرال
محش ولمحا ضايلمحمدي له لمح لم فد لمح شول فد يطهولجلال حكلاللي طيلمطهلقذدل
ذ للمحش ذ ولمحدطذذرييلإحذذملمحظل ذ و.لجرحفذذد يالقذذدلضذذوصلم اللق ذذملمالي ذذجلل
محش ذ ولمح ذ ليفاذذاالشذذييرلاذذالفذذروييلمحش ذ بلجضفذذلل ذذرحا ضايلمكأذذولاذذال
مضففرحذذهل رحش ذ ولمح جذذدمطيل لمحدطذذرييلمح ذ مفي.ل لظذذللمحش ذ ولمحدطذذرييل محش ذ ول
محا ا قيلي يومالجط رنلمحذملجطذبولج جذدعلمحائضذ ل محا ذوضيرعلمحذملجرطذبل
محفدطيل رحاشرقولمح مفي .ل حمدلوجحلمجئ الجرطبلمحش ولمحدطرييلمحاصض بل
رحا يمملحجد مالجيلفو ي لمحش بلق ملش ولمحا وضيرعل محائض ولجيلضيال
ح لي فدلف اي ال و ل رحش ولمحدطرييولج لي ذرحبل ذ جلمحا ذوضيرعل محائضذ ل
جيلطمدا.ل
محومجحلمالمحش ولمحدطرييلحذ لي فذدئل اذرلط ذايهلمحيذ لقصذريدلشذ وي ول ذلل
م فذذد ل اذذرلط ذذايهل(مالضذذرطي)ل لمالمالط ذذرالمال للقذذدلصذذدذل فدطذذمل رالضذذرطيل
ق ذذذللمطشذذذردلمحمصذذذريدلمحشذذذ وي ولج فظذذذ لمضذذذرطيلطف ذذذلرل ماذذذض لجذذذيلمحا طذذذمل
مالشفمرقيلح فظ لمال و يذ لمحفذيلف ذللق ذملمحشذ ولمحدطذرييل()lyriqueل هذيل
اشفم لاال()Lyreل ا طرهرلمح دل ه لمآلح لمحا يمي لمحفيلكرالمحش ولجذيل
دميفهليفدطمل هل اصرض فلرولجرص ئذلمحش ولمحدطرييل رح درعلمال و ي ليومدنل
محش ذ ول(مح ذ د )ل لمح ذ ليفدطذذمل ذذهل اصذذرض لمح ذ دول ل لآح ذ لا ذذيمي ل
ممذذوجول جذذيله ذ ملاذذرليذذدلل ا ذ ذلق ذذملمالمحش ذ ولمحدطذذرييل ه ذ لمحي ذ لش ذ ول
محمصذريدلقذدلكذراليفكذ الذلقطذدلطشذوفهلمال حذملذلاذالمضذرا.ل قطذدلمحي طذرالكذرال
محش ذ ولي قذذألق ذذملطداذذرعلمح ذذ دولكاذذرلموف ذذعلمحا ذذوضيرعلقطذذده ل وطرشذذيدل
محج ق .ل ظ ذعلمألضذرطيلجذمءمنلاذالمحشذ وولجكرطذعلفكفذبل دذ لمحشذ وللم ذ بل
محش ذ وولشذذوطلرلشذذوالمحمصذذريدلمحاط ق ذ لمألمذذوج.لجرحاكرط ذ لمحش ذ وي لح شذذرقوةل
( رج )لفوفيلاال طلرلكف علش وهرل شكلل ضرا.ل محشرقو(آح يه)لشرقول ضرال
ه لمآلموول كئهارلاالجميوةل(حم )ول اكرطفلارلاللفمذللقذالاكرطذ لشذ ومءل
محمصريدلاال اأرلل( طرلكوي ال طدمو).ل
طضذذذالطئضذذذظلهذذذ المحضميمذذذ لمياذذذرلجذذذيلشذذذ وطرلمح و ذذذيلمحمذذذدي ل طشذذذوفهول
محا ارعلمحمديا لمحفيل ص علمحيطرلقطهول شذ وطرلمح و ذيلذلكاذرلهذ لا ذ لذل
ي ذذدلك ذذهلاذذالمحط ذ فلمح ذ لي ذذايهلمال و ي ذ ال رحش ذ ولمحدطذذرييول لمح ذ لم فذذد ل
رالضذذذرطيلأذذذ لفضذذذ للإحذذذملقصذذذريدلامف فذذذ لمالضذذذوماول حذذذديطرلاذذذالمحا اذذذرعل
محمديا لارليشيولإحملمالمحش ولمح و يلمحمدي لمح لم فد لجيلقصذ ولمحجره يذ ل
قذذدلطشذذولهذ لمياذذرلم للمالاذذولجذذيلصذ وةلمضذذرالكذذراليفدطذذمل لذذرلجذذيلاطر ذ رعل
ا يط لكرح ردةل لمح الولجاالفطذ فلمحدطذرءلمح و ذيلمحمذدي لط ذونلمالالاذرلكذرال
ي امل( رحطصب)لمشذروةلإحذملمضذرالكذراليفدطذمل لذرلجذ للمالطصذربول (محلذمج)ل
كرالط قرلاالمحدطرءلمحذ ليصذرضبلمح ذيولمحلذردئلح طرقذ ولجذل ملم ذطدعلمحطرقذ ل
( لقدعلقد مل وي ر)لفض للحضالمحلمجلإحملارلكذرط ملي ذا طهل( رح ذطرد)ل ل
مح ويألماليمرف.ل ف وعله المحا يمملمح دميي ل دلظل ولمال ئ ول فضاذول
مح ذذوبل ممذذفئ ل ل ضاذذرومعل جط ذ المحش ذ بلمالمذلذوجل معلمحضاذذروةلمحمديا ذ ل
كرحفو ل محي طذراولجفذوأوعلمحا ذيمملمح و يذ ل ا ذيمملف ذكلمحشذ بل طشذوعل
محامراذذرعلمحأارطيذ لمحفذذيليفضذذد لقطلذذرل(م ذذال ذذيطر).ل ضفذذملمحيذ لارمحطذذرلطا ذذكل
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قذذددملاذذالمحاص ذ ضرعلمحا ذذيمي لمحفذذيلكرطذذعلشذذري لجذذيلمح صذذولمح ر ذذيل
ا ذذذج لجذذذيلكفذذذربل(مالضذذذرطي)لقطذذذدارليضذذذددلق ذذذللمأ ذذذرعل لقصذذذيدةلمحامذذذر ل
محا يميلمح لكراليصذرضبلمحفدطذيل لذر.ل مالكطذرلذلح ذ ءلمحضذظلذلحذ لط ذف أل
ضفملمالالفضديدلمحا طملمحفطذيلمحذدقيللحف ذكلمحاصذ ضرعلاذالماأذرلل(محمفيذنل
محأميلول محأميللمحمفين).ل ح ا فشوللمالطج يم ل(جرواو)لكفربلقي لجيلفذروييل
محا يمملمح و ي ولفوج لإحملمح و يذ ول ياكذالمحوجذ فلمحيذهلحف اذللجلذ لمحصذ ل
مح أيم لمحفيلكرطعلا ج دةل يالش وطرلمح و يلمحمدي ل محا ذيممل محدطذرءولق ذلل
مالفمففيلظرهوةلمحفدطيل رحش ولحفضللاض لرلظذرهوةلمالطشذردولجظذرهوةلمالحمذرءول
جظذذرهوةلمحم ذومءةلمح ردي ذ لمحفذذيل ص ذ علجذذيلمحطلري ذ لإحذذملمحم ذومءةلمحصذذراف لجذذيل
صفضرعلمحذد م يا.ل ماليكذالهذ ملمحف ذ ولحذ لياط طذرلاذالمالضففذرظل رالصذ ئذل
محفطذذيلمحذ لاذذرليذممللي ذذللق ذذملشذ ولمحمصذذريدلالاذذرلممف فذذعلمضوماذذلرل هذ ل
(محش ولمحدطريي).ل
م فذد لمحشذ ولمحدطذذرييلم الجذذيلصذ وةلمضذذراولأذ لف ذ ولإحذملاذذرلي ذذونلمحيذ ل
و لجالمحمصريدلمحش وي ول ف ددعلمضوماله ملمحفالق ملطض لارله ل ماحل
جيلفومأطذرلمحشذ و لمحمذدي ولضيذ لفمذف لق يطذرلمحيذ لمضيرطذرلمالضذومالمحشذ وي ل
ارلط ذايهل(جطذ المحشذ و)لم لطذوجل ذال ئ ذللمحكفذبلمحفذيلفصذدوهرل ذال
د ولمحطشوولضرا لقطر يالاألل(جالمحدذملول لجذالمحلجذرءول لجذالمح صذنول
لجذذالمحضار ذ ل لجذذالمحاذذديح)لاذذألمطذذهلاذذالمح ماذذحلماله ذ الك لذذرلمض ذومال
ش وي لففوفلمحيلرلجال مضدله لجالمحمصريدلمحشذ وي لمحذ لاذرليذممللي ذونلجذيل
محدذذذوبلضفذذذملمحيذذذ ل و ذذذ ل(جذذذالمحشذذذ ولمحدطذذذريي)لفاييذذذمملحذذذهلقذذذالجذذذالمحشذذذ ول
محا ضايول جالمحش ولمحدومايول جالمحش ولمحف ياي.ل
قذعلمضوماذهول حمذدلضذر لل
ل
جش وطرلمح و يلمحمدي لي دلك هلجطرنل مضدمنول مالفط
مالديذذبلمح طذذرطيلمحك يذذول( ذ يارالمح ذذفرطي)لجذذيلمحامدا ذ لمحك يذذوةلمحفذذيلكف لذذرل
حفوجافذهلمحشذ وي لالحيذذر ةلهذ ايو ولضذذر للقذذال ويذللمال فمصذذرءلماليذذدحلل
ق ملمال ال ض ولمحش ولمح و يلمحمدي لكرطعلف ذفمد لجذيلمضذومالاضذددةول
ج ضذذولمحكراذذلل مح يذذللاذذأئلكرطذذرلي ذذفمدارالجذذيلمالض ذومالمحفذذيلف ذذبل ذ لل
محطف لمحش و لكرحاديحول حكالاضر ح لمح فرطيلظ علقرصوةلقالمالف ف قبل
فومأطرلمحش و ولجرحظرهولمالكلل ضولاال ض وطرلمح ف لقشولكذرالي ذفمد لجذيل
مض ذومالامف ف ذ ول ق ذذملمي ذ لضذذرللج ذ ليضذذد لمالمصذذصل ضذذولاضذذددلحدذذوال
اضذذددول مطاذذرلكذذرالمالاذذولافو كذذرلح ذ يم لمحشذ ومءول قلذ ل مض ر ذذل ل اذذدجل
محائءا ذ ل ذذيالمحا ذذيمملمحش ذ وي لمحفذذيليمفرو طلذذرول ضواذذل ل لااذذا طل ل
محش و ول حكل يطارلطئضظلمالمحش ولجيلحدرعلمموجلكرح د لمحي طرطي لمحمدياذ ل
قدلموف لكلل ضولاال ض وال دوالاضددولضفملحطوجلمحاصذ حلمحفطذيلمح مضذدل
ي للق ملمح ضول ق ملمحدوالمحش و ولجرح ضول(مالحيجي)لكرالي فمد لدميارل
حئضومالمح ر في ولكرحضبل محوأرءول حذكل يطاذرلط أذولجذيلشذ وطرلمح و ذيلق ذمل
ضملل لوأرءلاأئولجيل ل ضولاالمح ض ولد الفميدل ضولاضدد.ل
فط قذذعلمض ذومالمحش ذ ولمحدطذذرييلجذذيلكرج ذ لمآلدمبلكاذذرلفط قذذعلجذذيلمد طذذرل
مح و يل ماليكالمحي طرالقدلم م ملاص ضرعلمرص لق ملمحمصريدلمحفيلفكفبل
حدذذوالاضذذددولجرالطرشذذيدلمحديطي ذ لمحفذذيلكذذرط مليوف طلذذرلحإلحذذهل مرص ذ لحإلحذذهل
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(آ ح ا)لإحهلمحضكا ل محفط الكرط ملي ا طلرلاأئل( يرا)ول مطرشيدلمحطصذولجذيل
محا رويذذرعلمحويراذذي لمحك ذذوجلمحفذذيلكذذرالمحي طذذرالمحمذذدارءلي ذذد طلرلاذذالمقيذذرده ل
محم اي ذ ولكرحا رويذذرعلمال حا ي ذ ولكرطذذعلف ذذامل()odeل قذذدلفمصذذصلجذذيله ذ مل
محط فلشرقولمحي طرالمحدطرييلمالك ول( طدمو)لمح لم نلحطرلمو ألاجا قرعلاذال
ه المالطرشيدل هي:ل
1ذذذذلمحاجا قذذذ لمال حا يذذذ :ل لاجا قذذذ لمالطرشذذذيدلمحفذذذيلقرحلذذذرلجذذذيلفاجيذذذدل
مال رللمحفريميالجيلف ذكلمحا ذر مرعولهذ ل محاذدالمحفذيليطفاذ المحيلذرل آحلفلذرل
م ر يوهرول كرالمحطشيدلمال حا يلي لمضيرطرل()511ل يع.ل كرالمهللمحاديط ل
محفيليطفايلمحيلرلمح للمحفريمليدط اله ملمحطشذيدل هذ ليوقصذ ا.ل حذ حكلكرطذعل
الطرشذذيدل( طذذدمو)لفوكي ذذرعلا ذذيمي لمرص ذ ولجرحطشذذيدليفك ذ الاذذاللجم ذومعل ل
ام قرعلقدةل كللجموةلففك الاالأئ لضوكرعلا يمي .ل هك ملجيلمضومال
محش ذ ولمالمذذوجلضي ذ لكرطذذعلمحمصذذريدلمحفذذيلفكفذذبلجذذيلكذذللضذذوالحلذذرلم ذذالرل
محمذذذرصل ضوهذذذرلمح و اذذذيلمحمذذذرص.ل ماذذذرلجذذذيلمحشذذذ ولمح و ذذذيلجرحظذذذرهولمال
محشذ ومءلمال ميذذللكذذرط مليم حذ المحش ذ ولمياذذرلح ف يذذولقذذال مفل ذ ول اذذرلف ذذهل
اشرهدلمح ي ل محضيرةلجيلطف ل لاالمط رقرعلكرط رقذرعلمحذديرو.ل يذوجحل
مالمحش ذ ولمح و ذذيلم فذذد له ذ لمآلمذذول رالضذذرطيلمح ر في ذ ل معلمح ذذر ألمح جذذدمطيل
مح مفيولضفملم ملجدعلاو وةلمحفك ذبل رحشذ وول ماذ ولمحشذ ومءلإحذملمحاذديحل
حك بلق فل ولقملق يل لماليفم ملقالمحدوالمح جدمطيلمحذ مفيلجذيلشذ وه ول
جويطره ليضفرح الحئاولجي دء القصريده ل صنلمحديرول ارلحلرلجيلطف ل ل
اذذال كويذذرعل ذذرحدملل محضذذدي لقذذالمحض ي ذ ل ديروهذذرلق ذذللماليطفم ذ ملإحذذملاذذرل
طك فل ل ذهلاذو وةلمح ذيشل هذ لمحاذديحلم ذفجدمءلحوجذدلمحااذد ضيا.ل اذالهطذرل
ظلولق ملمحمصيدةلمح و ي لمحمديا ل حكلمحففككلمحطرفبلقالف ذددلمالضذومالجذيل
محمصيدةلمح مضدةل مرص لجيلمحادميح.ل
مارلمحاجا قرعلمحأئ لمالموج:لاالش ول طدمولجليولمحاجا ق لمح ومميذ :ل
ط لإحملمالح ربل محا ر مرعلمحويراي لمحفيلكرطعلفجو لجيلاديطذ ل(ك وطأذ )ل
مح مق ذ لق ذذملم ذذيبل(ك وطأ ذ ).ل محاجا ق ذ لمحدحفيذ ولط ذ لإحذذملاديط ذ ل(دحذذن)ل
شذذارللضو ذذيل(مأيطذذر)لضي ذ لك ذراليم ذ لا ذذدلمالحذذهل(آ ح ذ )ل كرطذذعلف مذذدلجيلذذرل
ا ر مرعلويراي لممذوج.ل محاجا قذ لمح مو ذ لف ذاملمحاجا قذ لمحطيايذ لط ذ ل
إحملاديط ل(طيا ).ل ي دلمحشرقول( طذدمو)لاذالمك ذولشذ ومءلمح ذرح لمحدطذريييالمال
ح ليكالمك وه لجيلمال ئل.ل
ضيولمالفض لله ملمحفالاال ر ألطشوفهلمال حمل لاالمحدطريي لمح جدمطيذ ول
دلمالفض للاالمضطيرعلإحملقصذريدل فشذ علمضوماذهلضفذملشذا علمح صذنل
محمصذذصل ش ذ ولمحفكذذوةل محضكا ذ ول اذذرلمحيلذذر لذلمدجلإحذذملطفيجفذذيالك يذذوفيا:ل
م حلار:لماله ملمحشذ وليكذردلمضيرطذرلكأيذوةليفمذدلق ذ ل جذ دال ظيففذهلمحطف ذي ل
االضي لمطهلطشول ي لح ف يولقال جدمالمحشرقول جدمالمالط راول له مل
ه لا طملمحدطريي لمح جدمطي لمحفيلالماعلطشوفهل ووعل ج دا.ل لفم يهلقطلذرل
لط يرطلرل لفطر يلرلكأيوملارليجفنلارءله ملمحش وول لمرص لقطدارليطم بل
إحملش ول هطيلجرنلالليمر بلمح جذدمالمح شذو ل الليلذماول ذللي جذهلمحضذدي ل
إحملمح مللض ذب.ل لح مذللجط طذهلمحمرصذ ول و اذرلكرطذعلمحفطذ المحطأويذ ل قذدول
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ق ذذملامر فذذهل لمقطرقذذهلاذذالجط ذ المحش ذ ول لمرص ذ لجذذالمحش ذ ولمحدطذذريي.ل ل
ح طذذرلطجذذدل اأ ذذ لحلذذ ملمحشذذ ولمحذذ هطيلمحجذذرنلجذذيل ذذال ش ذ رول(مح مذذرد)ل ل
(محي ع)لاال يالمحا رصويا.ل لحمدلضدأعلق ولمحفروييلاضذر العلقذدةلح ذ دةل
ل ملمحش ولإحمل ي فهلمأل حملحكيليظللقرد مونلق ملفودي ل ظيففذهل ذدل ال مذ ل
يطضونلقطلذر.ل لاذال هذ لمحاضذر العلمحفذيلفذ كولجذيلمآلدمبلمح رحايذ لجذيلهذ مل
محصددلمحاضر ح لمحفيلقر ل لرلمحش ومءلمحدطريي الجيل و ذرلجذيلقصذولمحطلاذ ل
مأل و يذذذ ل لجذذذيلمحمذذذو ال(مح مو ذذذألقشذذذول محمذذذرا لقشذذذول مح ذذذرد لقشذذذو)ل
محايئدي .ل لقدلويطذرلهذآالءلمحشذ ومءلمحدطذريييال لمرصذ لجذيلمي رحيذرلي فكذو ال
قرح ذذرلجطيذذرلجديذذدملحلذذ ملمحشذذ ولمحدطذذرييل ليآأو طذذهل ففاذذي ل .ل لي ذذونلهذذ مل
محمرحذذبلمحذ لحذ لي ذذونلجذذيلمآلدمبلمحمدياذ لي طرطيذ لكرطذذعل لو ارطيذ ل ر ذ ل(ل
مح ذذذ طرفر).ل لمحذذذومجحلمالا فكذذذولهذذذ ملمحمرحذذذبلقذذذدلكذذذرالشذذذرقول ي رحيذذذرلمحك يذذذول
( فوموك)لمح لمشفلول ر لجفذرةلمض لذرلض ذرلقذ ويرلشذ هلصذ جيل لفدطذمل لذ مل
محضبلجيلقرحبلمرصله لمح طرفرولمحفيلففطذر للقر فذ ل لمط رقذرلاضذددملالل
فطصونلقطهل فدمقيلمحم م ول ل فدمقيلمحاشرقوول ذللفظذللجذيلضذد دالحكذيل
فش ه.ل هيلففك الاالمو لقشول يفرنلا مق لق ملمحطض لمح لجص طرالاذال
ق ل.ل حكالمحكئ يكي لح لف لمالفك طعلا ه رلمد يرلقرارلجذيلمحمذوالمح ذر أل
قشوول هيلا هبليصدولقالمحفكولجذيلكذللمطذ مفلمالدبل جط طذهول حذ حكلطذوجل
محش ذ ولمحدطذذرييليمففذذيل ليكذذردلجذذيلظ لذذرول يطاذذرليمدهذذولمحش ذ ولمحا ا ذ قيول
مرص لمحش ولمحذدومايلمحذ لم فذعلحطذرلمحكئ ذيكي لاطذهلمك ذولفذ مو ول يطاذرلحذ ل
يكفبلمحكئ ذيكي المحاجيذد الشذييرنلفموي ذرنلاذالمحشذ ولمحدطذرييلمحمذرحص.ل قذدل
فوأولمحكئ يكي ال وو لفوأي مونلك ي مونل حل ملض بلقطده لمحشذ ولمحذدومايلق ذمل
محش ولمح جدمطيلمحدطريي.ل
أ لضد لجيلمحموالمحفر ألقشولجيلمالدمبلمح رحاي لك لرلموفذدمدلجديذدلإحذمل
محدطريي لمح جدمطيذ لجذيلظذللمحاذ هبلمحو ارط ذيلمحذ لممدهذولجذيل حذكلمحمذواول
طذذردجل رحدطريي ذ لمح جدمطي ذ لجذذرمدهولمحش ذ ولمحدطذذرييلجذذيلظ لذذرول ذ لشذذو ملح ذ ل
ي ذذف ألماليصذذللمحيذذهل لجذذالشذ و لآمذذولقطذذدلمحو ارط ذذييالمحذ يالحذ ليأ فذ مل
ومقفل ل فف قل لماللجيلمحش ولمحدطرييلمح جذدمطي.لجذيلضذيال الهطذركلمجارقذرنل
قرحايرنلق ملمالش وه لمحذدومايل اضذر الفل لمحا ضايذ لاللفوففذألجذيل ذ لمحفذال
إحملا ف جلش وه لمحدطرييول ذللمالمطفذرجل لاذالمحشذ ولمحدطذرييلهذ لمحذ لاذرل
يممللضيرلدمي لمحفوأيولجيلمح شولضفملمحي ولجيلضيالفملمولمد ل لمحدوماي.لجيل
ضذذيالاللفذ كولمحكئ ذذيكي لمالل شذ وهرلمحذذدومايل لمح ذذر ألمحا اذ قيلمحافذذمال
فالل ر هلمحفكو ول قد لش هلمح ر في.ل م ملكرالمحكئ ذيكي القذدلفذوأو مل
وو ولجلالمحو ارطفيكييال جئ ففل لوج ذ ملمحذملمجئ ذ ال ضيذ ملآومءالاذال
جديذذدولجوص ذ حلمالحلذذر ل محئش ذ ولاطذذر ألمحش ذ ولمحصذذردلول ح ذ ليكذذال حذذكلمالل
مقفذذدمدمنلاذذالمحو اذذرطفيكييال رحشمصذذي ول فوجيضذرنلحضم ذ للمحم ذذبلق ذذملضم ذ لل
مح مذذذلل مطفصذذذر مونلح فوديذذذ لمحفذذذيلكذذذرط مليمد ذذذ طلر.ل حلذذذ ملوجضذذذ ملجرطذذذبلمحشذذذ ول
محدطذذرييولجيذذوجل(هيذذودو)لمحفي ذ نلمألحاذذرطيل ال(محش ذ ولمحدطذذرييله ذ لمحف يذذول
محكراللقالمحم جرعلمحطف ي لجيل ق بلحد لصذ في ).ل قطذدلمحو لاذرطفيكييالمال
محش ولمحدطرييله لمحش ولجيلا طرالمحصضيحولإ لمالاط ذهلطفذ لمحشذرقوول الل
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ي فاذذذدلق ذذذملمألضذذذدم لمحمروجذذذ لقذذذال مفذذذهلجذذذيلفض ي لذذذرل ذذذودهرلكاذذذرلجذذذيل
محا ذذوضيرعل محائض ذ .لأ ذ لمالمحش ذ ولمحدطذذرييلق فذذهلجذذيلص ذ وال جذذيلدالالفذذهل
ماليضرييذ لق ذملا رطيذه.ل هذ المحصذ ولقذ جلف ذفادل ذ رطلرلاذالمحذطف ل اذذال
حد لمحف وةلمأل حملمحفيلكرطعلك لرلصذ مونل واذ ممنلضيذ .ل مح دذ لمحفصذ يوي لهذيل
اج ملمحفالمحضلل اصدولق فذه.ل طفيجذ لحذ حكلك ذهلكذرالح شذ ولمحدطذرييلجاذلل
ق ملمحشذ ولمحا ذوضيول حذ ملض ذبلمحشذ ولمحدطذرييلق ذملمحشذ ولمحا ذوضيلجذيل
قصولمحو ارطفيكيياول للضمملمحش ولمحدطرييلمحا ذوضيرعلمحو ارطفيكيذ لطف ذلرول
جكرالحلرل ر ألضطرييل مفيل ماح.ل
االطمردلمح صولمحضراولااليضر للمالياض لمحف مولل يالمحش ولمحدطرييل
محش ذ ولمحا ذذوضيولجمذذدل وجذذأل(كو فشذذيه)لكذذللقيا ذ لحش ذ ولمحا ذذوضيرعلمحذذمل
طرضي لضطريي لجذيلدالحذ لمحام قذرعلمحشذ وي لمحاطفذودةلق ذملمحا ذرطيلمحدطرييذ ل
محمرص ل رحا قنلجيلكللا وضي .ل
حمدلضد لجيلم ميلله ملمحمذوالمالظلذوعلضوكذ لفجديذدلجذيلشذ وطرلمح و ذيل
دقذذرلمحيلذذرلمح مذذردل محاذذرمطيل شذذكو ول كذذرالمح ا ذ دلمحفمذذو لحذذدق فل له ذ لق ذ لل
ق ذذدمحوضاالشذذكو :لمالليذذرلشذذرقولمحفذذود لمالمحشذ ول جذذدما.ل لمطلذذرلكرطذذعل
دقذ ةلافذوأوةلذلإحذملاذدجل يذدلذل رحدطرييذ لمح جدمطيذ لمحو ارط ذي لمالفجذرءول مال
فكال ريأل الهآالءلمحدقرةلقدلض علدق فل لج ذ لي ذف ألمح مذردلاذأئولمال
يفم صلاال ديذرالمحفكذولجذيلشذ وال ذللمحجذدللمحذ هطيلمضيرطذرلذلق ذملقر ففذهل
محدطريي .لأ لجرءعلاال ده لجارق ل(م ح )ل ويردةلمحذدكف ول(مضاذدلمكذيلم ذ ل
شرد )ل هيلمحجارق لمحفيلمصدوعلمحاج لمحيفيا لجذيل ئدطذرلمحفذيلفمصصذعل
جذذيلطشذذولمحش ذ ول طمذذداول هذذيلاج ذ ل(م ح ذ )لمحفذذيلم ذذف رقعلمالفذذدم لق ذذمل
محظل ولشلويرلاال ط ل1931لضفمل.1934ل كرالاالش ومءله المحجارق ل
(طرجيل محشر يل محصيوجيل محشوط يل ق يلاضا دل ه)ل قوجعله المحجارق ل
(جالمح طرفر)ول كفبل ال لقصريدلجيله ملمحمرحب.ل
كرطعلمحطفيج لمحأرطي لالط ئخله ملمحفالقال ي فهلمال حمولمالويطرلطمردمل
قرحايياليضر ح الو لضد دلففصلل يالاجرحذهل اجذرللمحفطذ المالمذوجولضفذمل
يظللكللجالجيلمحايدمالمح لي مياه.ل اال ياله المحاضر العولاضر ح لمحطرقدل
مالحارطيلمحك يول(حي ط )لمح لكفذبلكفر ذرلطمذديرلهراذرلم ذاهل(ال كذ ا)..ل هذ ال
محك اذ لم ذ لحكذذرهالي طذذرطيلحئحذذهل(م حذ )لضاذ علق يذذهلمالحلذ لجوو ذ علمحيذذهل
مج ملك يوةل قفهل قعلم فرحهلمحاف ميال طمهل شددعلق يل لمحمطرل.ل قدل
م نلحطرلمحطضرف المحمدارءلقدةلفارأيللفصذ ولقذ مبل(ال كذ ا)ل م فرحذهولكاذرل
صنلحطرلشرقولمحو ارالمحمدي ل(جوجي ي )لجيل(مالطير ة)له ملمح مبلشذ مو.ل
مم ل(حي ط )ليمروال يالقدوةلجالفشكي يلكفالمحطضعلق ملفص يولمحاشذرهدول
جذذالمحش ذ ولجذذيلفص ذ يولطف ذ لمحاشذذرهدولا ذذفطدملإحذذملمحامروط ذ ل ذذيالفارأيذذلل
(ال ك ا)لمحمديا ل صنل(جوجي ي )لش مونلح م هله ل م فرحه.ل
طضالطئضذظلجذيلقرحاطذرلمحضراذولمالجذالمحشذ ولمحدطذرييلهذ لمحفذالمح ضيذدل
مح لارليممللضيرل صرادمل ضي ليطصونلمح هالقطدلمحضذدي لقذالمحشذ ولمحيذهل
د الضيواول حكل ضك لمالش ولمحائض لقدلمطماملقصذوال رطماذرءلمالقجذربل
ذذرح العلمحج ذذدي ل مالياذذرال ذذرحم موللمح دطي ذ ولكاذذرلمالمحش ذ ولمحذذدومايول ل
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محا وضيلقدلمم ليفملمولاط لمحموالمحأذراالقشذولضفذملقصذوطرلمحضراذولماذر ل
مضنلمحطأولق ملجط المالدبلمحامف ف لمضفرل ريولمضنلمالفجذرالمحذ مق يلق ذمل
محفطذذ ال مالدمبلك لذذر.ل اذذالمحا ذذ لمالمحا ذذذوذلقذذدلمصذذ حل لكذذردلاذذذوآةل ل
اجلوملح مقألمحضيرةل ضي لمص حلمحض مولمحش و لي د لافك فرل اص ط رلجيلجال
يذذمق لمطذذهلاذوآةلح مقذذألمحضيذذرة.ل ضيذ لي ذذد لمالمحطأذذولقذذدلمصذ حلمكأذذولائءاذ ل
ح ي له ملمحفاولجائلقالمطهلمكأول مقي لجيلمحض مولاالمحش و.ل ح حكلح ل
ف دلمحا وضيرعلفكفبلشذ وملجذيلمح ذرح لك ذهلماللجذيلمحم يذللمحطذردولمحذ لاللضكذ ل
حذذهول حذذكل يطاذذرلطئضذذظلمالمحش ذ ولمحدطذذرييول لش ذ ولمحمصذذريدلاذذرلي ذممللضيذذرل
صذذذرادمول مك ذذذولمحظذذذالمطذذذهل ذذذيظللكذذذ حكلاذذذرلدماذذذعلحئط ذذذرال رقذذذ لقر فيذذذ ل
ش وي لال دلحلرلاال قرءل افطف .ل ماليكاله ملمحش ولمحدطذرييلذل لشذ ول
محمصريدلذلقدلمف علجيلقصوطرلمحضراولآجرقهل فط قعلمضوماهلضفملمص ضعل
محمصذذيدةلجياذذرلي ذذامل رحش ذ ولمح ذ مق يلف ذذوالمضيرطذذرلقص ذ ل لدوماذذرلقصذذيوةل
و بلمحش ولمحفص يو .لكاذرلطئضذظلمالهطذركلاذالشذ ولمحمصذريدلمحفذيلكذرال
يجذذبلمالفظذذللضطريي ذ وللففض ذ للإحذذملاذذرليش ذ هلمحش ذ ولمحف ياذذيل حذذكلقطذذدارل
يفض للمحدطرءلإحملمجكرول ضك لاذأئول حذ حكلال ذدلاذالمالطضذر للفضديذدلافلذ ل
ارلي ايهلمال و ي ال رحش ولمحف يايل يايم طهلقارلي ا طهل رحش ولمحدطريي.ل
االمح ديليلمالهذ ملمحشذ ولمحف ياذيليمف ذنلممفئجذرلجذ ويرلج هويذرلقاذرل
قونلجذيلقرحاطذرلمح و ذيل و ذ لمحذطظ لمحف ياذيلكرالحفيذرعل اذرلمحيلذرول مالكطذرل
طئضذذظلمالمحشذ ولمحدطذذرييل ذذيظلليفايذذملدمياذذرل ذذرح المح جذذدمطي.ل فذذروييلهذ مل
محش ذ ولجذذيلمالدمبلمح رحاي ذ ليذذدحطرلق ذذملمالمح ذذر ألمحدطذذرييلمح جذذدمطيلقذذدلظذذلل
ماضرلدميارلجيلو ميألمحفال جيداول كذللاذرلضذد لهذ لف ذ ولجذيلط قيذ لهذ مل
مح جدمالمح ر فيولجلذ لقذدليكذ ال جذدمطرل مفيذرلقطذدلمحو ارط ذييال قذدليفضذ لل
إحمل جدمالمجفارقيلجارقيلقطدلمح مق يياول حكطهليظللاضففظرلدمياذرل ط ذومعل
مح جدمالمح شو ل ضوموفهول ماللجمذدلضمذهلجذيلمالي ذاملشذ ومول مصذ حل ير ذ ل
لج ف ل لمجفارقرلاطظ ارول ح لي دلشذ وملجذيلمال ذئل.ل اذالض ذالضظطذرل
مالحفظ ل(ش و)لطف لرلجذيلحدفطذرلمح و يذ لفضاذللجذيلا طرهذرلمالشذفمرقيلجذ هول
هذذذ ملمحفذذذاول و ضذذذهلمحاايذذذمةولجرحشذذذ ولهذذذ لاذذذرلمشذذذ وكول لمالمحشذذذ ول ل
مح جدمالقطصذولم ر ذيلجيذهل صذونلمحطظذوقال ي ذ لهذ ملمح جذدمال ط قيفذهول
هذذلله ذ ل جذذدمالمحفذذودل اشذذرك هلمحمرص ذ ولم له ذ ل جذذدمالمحاجفاذذأل اشذذرك هل
مح را ول دلمالف ولمح قيلموط رطيلمح ذر ل مصذ حلمحفذودليضذ ل ذوال ذ ردفهل
لشذذمرءاليوجذذألمحجذذذمءلمالك ذذولاطلاذذذرلإحذذمل ذذ ردةل لشذذذمرءلمحاجفاذذألك ذذذه.ل
مص حلاذالمحضاذلل لمح ئهذ لماليشذك لمحشذرقولمحضذظل محذماال اذرلإحذمل حذكل
االا ايرعل دلمالمص حليذدوكلمال ذ ردفهل لشذمرءاليط ذرالاذال ذ ردةل ل
شمرءلاجفا هل صئضهل لج ردا(.)2ل
ل

2ـ الملحمة :

محا ضا ذ لقص ذ ل ح ذ لفضكذذملش ذ وملفضف ذ لق ذذملمج ذذرللقجي ذ ول لق ذذمل
ض مد لمروق لح ذردةول جيلذرليفجذر ولمح صذنلاذألمحضذ مول صذ ولمحشمصذيرعل
محم بول حكالمحضكري لهيلمح طصولمح لي ي ولق ملارلقدماولق ملماله ال
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محضكريذذذ لاللفم ذذذ لاذذذالمال ذذذف ومدمعل قذذذ موالمالضذذذدم .ل جذذذيلهذذذ الفففذذذولل
محا ضا لقالمحا ذوضي ل محمصذ لمجفومقذرلج هويذرول حذكلمالمحا ضاذ لحذ لفمدهذول
ماللجذذذيلقلذذذ دلمحشذذذ بلمحف ويذذذ ولضذذذيالكذذذرالمحطذذذر ليم ذذذ ال ذذذيالمحميذذذرلل
محضميم ول يالمحضكري ل محفروييول للكرط مليلفا ال ادراومعلمحميرللمكأولاارل
يلفا ال رح مقأ.لق ملمالمحميرللمحجراحلكذرالي ذيشلجذيل جذرللفذر لاذألمح مذلل
ح حكلمح لذدولم لمال ذل ح لمالقفمذردلجذيلظذللمحضيذرةلمحف ويذ لكرطذعلف جذلل ذيال
مح ملل يالظلذ ولمالو مذل محجذاول فذدمللمحائيكذ ل لمحشذير يالجذيلشذآ ال
محطر .لجكرطعلمقجبلض مد ل(م دي ر)له ايو ولاذأئلا ر مذ لذلجذيلمحميذرلل
محي طذرطيلذلح فجذروبلمحفذيلياكذالماليمذ ل لذرلاذئذليمذ المح ضذروول يف ذوال
ح ومي ذذلرل ق مصذذفلرول ه ذ مله ذ لمح ذ ل ذ كلاأذذلله ذ المح جريذذبلجذذيلمحائض ذ ل
قطص مونلج هويرنلجيلر.ل
ه ذ ملمح طصذذولقذذدليك ذ الفدطي ذرنل ليذذرعل ح ذ لم ذ وي ول قذذدليك ذ الفدطي ذرنل
ا جذممعلففصذذلل ميذذدةلمحشذ ب.ل اذذرلمال ذذر يولماللمحصذ وةلمحف ويذ لمح ذذر ج ل
ح مريذذذدلمحمذذذدارء.ل اضذذذ ولمح حذذذ لمشذذذمرصل طيذذذ اولم ذذذ وي اول لاذذذال
محاص فيالاالم رللمح مريدلمحديطي .ل ح ا ضاذ لجذيلم رحلذرل ض مدألذرلمصذ لل
فرويمي ذ ول حكطلذذرلفمذذف ل رال ذذر يول محمومجذذرعلح ذ حكلمح لذذدلمح ذ لح ذ لفم ذ لجيذذهل
ضذذد دلجرصذ ل ذذيالمحضمذذريلل محميذذرالع.ل جذذيلمحائضذ ليفدطذذملمحشذ بل اراذذيهل
قجريبله ملمحارايلق ملمطذهلمحصذ وةلمحاأ ذملمحفذيليضذللجيلذرلمحشذ بلآارحذهل
اأ هلمح يرولموارءلح مريدال طمقرفه.ل
محفذذودله ذ لاض ذ وله ذ المحاأذذلل محطمقذذرعولماذذرلمحش ذ بلجذذئل مالحذذهل جرطذذبل
مال رللجيل حكلمحش ولمالق رقيولجل لياأذللمحفذر يالحوكذبلمال ذرلل الليذ كول
ماللجيلصددلشوذلاضريرلمحضوبلمحفيليشطلرلمح للجي ضلل لرلاال مالاذال
مح در .ل هذ ملم اذحلاذرليكذ الجذيلمحائضذ لمال حذملمحف ويذ .لماذرلجذيلمحائضذ ل
محا يضي لجي د لمحش بلجيلصذ وفهلمح ي يذ ول حكذال وطذهلفذر أليمذ ل و ذرحفهل
محمرص ل ميدفهل لفجرالمال رللاال ردفه.ل
ه ذآالءلمال ذذرللاص ذ و اولج ذذايرل لطف ذذيرولجذذيلص ذ ول ذذي ل ذذر ج ل
ق ي لجرج ول فد بلق يلرلصف لائما ولفظلل اطمحذ لكطيذ لحلذ .لجفذيل(محيذر ة)ل
(هذذذ ايو )لفذذذ كولدمياذذذرل(هي ذذذيا)ل معلمحضذذذ مم لمح ايذذذلول ل(ممي يذذذ )ل ل
مالقذذذذذدم لمح ذذذذذوي لمحم ذذذذذمول ل(هكفذذذذذ و)ل لمح ياذذذذذ لمحطضر ذذذذذي لمحضاذذذذذومءل
(مجرااط ا)لومقيلمحش ب.ل جيل(م دي ر):ل(ط ميكذر)ل معلمال وفلمح ياذرء..ل
يموبلهآالءلمال رللاالاصرنلمالحل ولكارليطمللمالحلذ لإحذملاطمحذ لمحطذر .ل
يفج ذذذذملمالض ذذذذر ل رح ي ذذذذ لجذذذذيلفج ذذذذيالرلجذذذذيلصذذذذ ول ح هيذذذذ لامد ذذذذ ول
(جرحصذذرقم لهذذيلص ذ وةل(ج ذ يفو)ول مح ضذذول(طي ف ذ ا)ل محطذذرول(ج حكذذرا)ل محضذذبل
(جيط ذ )ول مالحلذذر ل(م حذذ ا)..ل فف ذذددلمالحلذذ لق ذذملهذذ ملمحطضذذ لضفذذملي ذذ ل
قذددهرلجذيلو اذرلذلجياذرل ذدلذلأئأذيالمحفذر!!ل اذرلهذيلماللواذ ملحمذ جلمح ي ذ ل
محامف ف .ل
قذذدلمطفمذذلله ذ ملمحجذذط لمالد ذذيول مصريصذذهل ر ذذهلمح ذذر لولاذذالمالدبل
محي طرطيلإحملمالدبلمحئفيطي.ل حمدلضذركملمحو اذرطي المحي طذرطييالجذيلمالجطذر ل
مالد ي ذ لمحفذذيل لذذرلطاذذرلمد ل ذ ل ممدهذذو.ل ل ذ ملمح ذذر ألجذذيلمح ح ذ ل مال ذذر يوول
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قجري لرلمح أطي لمحف وي ولفوأولشرقولمحئفيطيذيال(جوجيذل)ل(89ذذ19ل) .لجذيل
ا ضافهلمحفيلقط مطلرل(مالطير ة)ل قدلطظالرلمحشرقولجيلمح طيالمح شذولمالميذوةل
االضيرفهول ل ذدلمالم ذفمول ذ رالمالا مو ذ ولمحو اذرطيل(مض ذ )لق ذمل
مأولا ق ذ لمكفيذ .ل هذيلا ضاذ ل طيذ ولضريفلذرلمالشذردةل وصذللمالا مو ويذ ل
محو ارطيذ لق ذذملض ذبلمال ذ وةلمحمري ذ ل ذذوال(ميطيذر )ل ذذدل ذم ل ذذو مدة لذل
ه لاالمصلل و مد لذليمذوجلاطلذرلاذأل ذالمف رقذهلحيآ ذ لمالا مو ويذ ل
محو ارطيذذذ لجذذذيل(و اذذذر)لجذذذيلمحمذذذوالمحأذذذراالق ذذذللمحاذذذيئد.ل ا اذذذ فلا ضاذذذ ل
(مالطير ة)لهذ ل صذ للمح ذللإحذملمي رحيذرلحفو ذي لمالا مو ويذ .ل هذيلاآحفذ ل
االمأطيلقشولجمءمنولفطم لهيلمالموجلق ذملق ذايالك يذويا:لم حلاذرليضكذيل
م ذذفرولمح ذذلل(ميطيذذر )لضفذذمل صذ حهلإحذذملمي رحيذذرول هذذيلاضركذذرةلجطيذ لدقيم ذ ل
ال دي رل(ه ايو )ل( ه ملمحم ليشاللمحكفربلمال للإحملمح ذرد )ول محم ذ ل
محأرطيل(االمحكفربلمح ر ألضفملمحأرطيلقشو)ليضكذيلضذو بل(ميطيذر )ل فد ذهل
ق ذذملاطر ييذذهلجذذيلاط م ذ ل(ال ذذي )ول فو ي ذذهلالا مو وي ذ لمحو اذذراول هذذيل
اضركرةلحئحير ة.ل
(جوجيذذل)لجذذيلا ضافذذهلمح ذذر م ولالليوففذذألإحذذملا ذذف جل(ه ذ ايو )لجذذيل
ا ضافيهلمحمرحدفيالمح ر مفيلمحذ كوولاللاذالضيذ لمح ضذدةل اللاذالضيذ لفوفيذبل
مالج ذذذرلل فمذذذدي لمحضذذذد ل اللاذذذالضيذذذ لقذذذ ةلمحف يذذذول ضذذذوموةلمحصذذذيرض ولم لمال
(ه ذ ايو )لجذذيله ذ المحاجذذرالعل ذذيدلش ذ ومءلمحائض ذ لمالقذذدايالضيذذولاطذذرمف.ل
ق ملمحوض لاال حكولجلالمحاشرقولمحفيليصفلرل(جوجيذل)لجذيلشمصذيرفهلمولل
مقذذللق ذ ةل ذ مج لاذذالمحصذذفرعلمحفذذيليصذ ول لذذرل(هذ ايو )لشمصذذيرفه.ل
محديرط لجيلا ضا ل(جوجيل)لمكأولولضيذ ل ذا م.لأذ لمالقجريذبلمح ذرح لمالمذول
محوض لمحيهلاارلمافذرمل لذرل(جوجيذل)لمكأذولاذال(هذ ايو )ولجلذيلمقذوبلإحذمل
قجريذذبلمح ذذرح لمحا ذذيضيلمالمذذو .ل قذذدلفوجاذذعلا ضا ذ ل(مالطيذذردة)لفوجاذذرعل
امف ف ذ لجذذيلم و ذذرل ي ذ لمح ص ذ ولمح ذ ملمحا ذذيضي ل كرطذذعله ذ المحا ضا ذ ل
م ر ذرنلحف ذ ولجذذط لمحائض ذ .لجطشذذوعلمحا ضا ذ لمحديطي ذ ل معلمح ذذر ألمحواذذم ل
مالط ذذرطيولااأ ذ لجذذيل(محك ايذذديرلمالحلي ذ )لح شذذرقولمالي ذذرحيلمحمرحذذدل(دمطفذذي)ل
(1265ذذذ)1331لذذذل هذذيلجويذذدةلجذذذيلط قلذذرولفمذذرحنلا ضافذذيل(هذذذ ايو )ل
امرحفذ لفكذذردلفكذ الفراذ لجذذيلا اذ قلرول جذذيلواميفلذذرولجلذذيلديطيذ لمح ذذر أول
ا اذ قلرلمحوض ذ لإحذملمح ذذرح لمالمذذو.ليصذنل(دمطفذذي)لجيلذذرلاذرلالليذذوجول حكذذال
(دمطفي)ليموبل حكلمح رح لاالقرحاطرلجيلمحشمصيرعلمحفذيلف ذكطهل جذيل صذنل
ممئقلذذر.لم ليذذوجلجيذذهلا رصذذويهل ذذر ميهلاذذالمحطذذر ول مرصذ لاذذالا م طيذذهل
مح يالي وجل ولجذيلجاذري ل ل و مي لذ ول حذ حكلطذوجلح ا ضاذ لذلق ذملمحذوض لاذال
ر لذذرلمحدي ذذي لذل ر ذذرل مق يذذرليصذذنلجيذذهل(دمطفذذي)لقذذرح لمح ص ذ ولمح ذ مول
ضو ذذهل قمريذذداول مم ذذرءاولي ذذ دل حذذكلك ذذهل ذذر أل مفذذيلجذذيل صذذنل دذذال
محشرقولح طمريصل محو ميللمالجفارقي ول ض ذهلح فاذريلل ذا لمحم ذل.ل يظلذول
حذذكلجياذذرليكيذذللاذذال ذ ربل ليص ذ كلاذذالفاجيذذد.له ذ ملإحذذملمال(دمطفذذي)لكذذرال
يمصدلاال ومءله المحا ضا لإحذملضريذرعلواميذ ولمشذرولمحيلذرلجذيلمهدميذهلهذ ال
محا ضاذ لإحذذملمضذدلمصذذدقريهلمكذدلجيلذذرل ذالمحضمذذريلل هذي:لجضذذي لهذ ملمح ذذرح ل
مح ذ لطج ذذهلكوططذذرلا ذذرجو اولاذذألاذذرلحذذديطرلاذذالقذذدوةل لذذرلط ذذفضللمحميذذول ل
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طضواه.لجا ا فله ملمح اللمالد يلم اله لمالط ذراول اذرلجيذهلاذالجاذريلل ل
و ميلول صفهلمرا رنلح دللمالحليلمحاأيبل لمحا رقب.ل جيلا ءله ملمحم لل
رحارلمجلدلشومذلمحك ايديرلمالحلي )لمطف ل لجيلم فمومجلوا مهر.لل
ق ملمحوض لاالمقففرءل(دمطفي)لمأذولشذرقولمحئفيطيذيال(جوجيذل)لجذيلا ضاذ ل
مالطيردةولجيلجط لمحا ضا ولقرا ول مرص لجيلط فل صذفهلمحوض ذ لإحذملمحذدمول
مالمذذذوةولجذذذيلمفمذذذر ال(جوجيذذذل)لهرديذذذرلحذذذهلجذذذيلوض فذذذهلجذذذيلا ضاذذذ ل(محك ايذذذديرل
مالحلي )ول ق ملمحوض لاذالمصذرح ل(دمطفذي)لاذأل حذكلجذيلمحصذ ولمحفطيذ لمحومي ذ ل
جذذيل صذذنلقذذرح لمح ص ذ ولمح ذ ملمح ذ لقذذرشلجيذذهول جذذيلواميفذذهلمح ايم ذ ل
محاف ددةلمحط مضيولق ذملمحذوض لاذال حذكلك ذهولقذدلفذوأول(دمطفذي)لجذيل(محك ايذديرل
مالحلي ذ )ل اصذذردولقو ي ذ ول ه ذ الطرضي ذ لفلاطذذرلجذذيلد مو ذذفطرلمحامروط ذ لمح و ي ذ ول
رحارلكرطعلا ا فل ض لا ففيا لجيلم و رل ماويكر.ل
مال ر ألا ضاذ ل(محك ايذديرلمالحليذ )لقذدلياأذلل ذر ألمحائضذ لمحديطيذ ل هذيل
محط فلمحأذرطيلاذالمحائضذ ولإحذملجرطذبلمحائضذ لمحشذ ي لمح طيذ لكاذرلهذيلجذيل
ائضذ ل(هذ ايو )ل (جوجيذذل)لمح ذذر م لمحذ كو.ل هذ مالمحط قذذرالاذذالمحائضذ :ل
محش يل محديطيولفطدوجلفضفلارلمشلولمحائض لمح رحاي .لق ذملمالاذالمحائضذ ل
محديطي لارلمطضونلقالو ذلمحدياولكارلجذيلا ضاذ لمحفذود لمحافمذ دلح شذرقول
مالطج يم ل(اي ف ا)ل(1618ذ)1674ل قدلطشوعلجيلمح ذر ل1667ولجذيلمأطذيل
قشذذولطشذذيدلمن.ل هذذيلفضكذذيلمذذو جلآد لاذذالمحجطذذ لق ذذملمأذذولمالضذذ مءول حكذذال
محشمصي لمال حملجيلرلهيلشمصي لمحشي رالجيلفاوداول يضكيلمحاآحنلكأيومل
اذذالآوميذذهلق ذذملح ذذرالمحشذذي را.ل يشذ ولمحمذذروئلمالفاذذودلمحشذذي رالكرطذذعلجيذذهل
ك ويرءلضيولاام ف لجيلكذللج مط لذرول كذرالهذ ملمالفجذرالجذيل صذنلمحشذي رال
جديدملممدلجيهلمحو ارطفيكي الذلجيارل دلذلجيلفاوده لمحايفرجيميمي.ل
محذذملجرطذذبلمح جريذذبلمح ي يذ ل لمحدي ي ذ لجذذيلمحائض ذ لمح ذذر م ل طظريوهذذرول
ظلوعلقطرصول مق ي ل لوامي لق ملطض لارلمشوطرلمحيه.لجوم علمحائض لففمدل
كأيوملاالقطرصوهرلمالصي .لأ ل جدعلذل دل حكلذل المحائض لمحطأويذ ولكاذرل
جيل(ادراومعلف يارك)لح كرفبلمحفوط يل(جيط ا)ل(1651ذ)1715ول قدلظلوعل
ال للاوةلجيل ذروي لجذيلمح ذر ل1699ول هذيلاضركذرةلحئجذممءلمالو ذ لمال حذمل
اذذذالا ضاذذذ ل(م دي ذذذر)لهذذذ ايو ول حكطلذذذرل معل ذذذر ألف ياذذذيلجذذذيلا رطيلذذذرل
وا مهرلأ لهيلطأوي .ل
كرطذذعلطمقذ لمحا ضاذ لطضذ لمحواذذمل لمح مقذذألميذ مطرل طلريفلذذر.ل حذ لي ذذدلاذذال
محااكذال ذ لمحائضذ لمالاولألالقلذ دلمالط ذرطي لمال حذم لذل هذيلمحفذيلالذدعل
ح ج دله ملمحجط لمالد يلذلح لي دلحلرل ج د.لجرحادطي لمحضراذوةول فمذد لمح مذلل
مح شذو ول محذطظ لمحديام مو يذ ولحذالف ذذاحل ميذر لمحائضذ لجذيلقصذوطرولضفذذملمال
اضر ح لم ملرلي دل اطمح لاضر ح ل لمحا فمول ج دلمصريصلمحائضذ لجذيل
قاللمد يلا رصولي دلاوارلجطيرليجبلم فيصرحه.ل
ق ذذذملمالفذذذوأيولمحائضذذذ لاذذذرلممللجذذذيلمح صذذذولمحضذذذدي .لجاذذذالمحا ذذذوضيرعل
محمصصلارلف ف يولا ا قرفلرلاالم ر يولائض ل(هذ ايو )ل ضيذوالاذال
مالقداياول حكذالاآحفيلذرليصذ ض الهذ المحا اذ قرعلجذيلقصذ ل لا ذوضي ول
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كئهاذذرلجذذط لمد ذذيلضذذيولأ ذ ليفصذذوج الجذذيلمال ذ وةلضفذذملفصذذيولوامي ذ ول
ضي لالليك الح واملاالا طمل جلمطهلقرحبلميضرييلقر .ل
هذ مول حذ لي ذونلمح ذذوبلهذ المحائضذ لجذيلحدذذفل لمالد يذ ول حكذذال جذدعلجذذيل
يولم رحل ول صيدعلاأل حكل رح د لمح راي لجيلمح ص ولمح ذ مولكا ضاذ ل
(محميول رح )ول هيلاوم ةلقالقص ل(ال للل ذالو ي ذ )لجذيلضذوبلمح ذ ل
ا ضاذ ل(م ذذيلميذذدلمحلئحذذي)ل (محظذذرهول ي ذذو ).ل هذ ملمحط ذ فلاذذالمحائضذ لح ذ ل
يوللقطدطرلإحملمحاكرط لمالد ي ولق ملمحوض لاارلحهلاالقيا لمجفارقي ل دالحذ ل
ش ي (.)3ل

ل

3ـ المسرحية :

محا وضي ل وط مقلرلمحامف ف لفففوللقالمحا ضاذ ل محمصذ لا ذرنلجذيلمطلذرلالل
ف فادلق ملمح ودل لمح صنول للق ملمحضذ موول هذ ملهذ لاذرلقصذدال(مو ذ )ل
االق لولضيالطذصلق ذملمالاضركذرةلمحا ذوضي لح ي ذ لمطاذرلفذف لقذال ويذلل
(مشذذمرصليف ذ اولالل م ذ لمحضكري ذ ).ل ج هوهذذرلمحضذذد ل لمحف ذذلولجوص ذلل
ا طملك ا ل(دومار)ل رحي طرطي لذل هيلمح فظ لمحاومدج لح ا ذوضي لذلهذ ل(محضذد )ل
ل(محف ل).ل ح حكلفط طذيلمحا ذوضي لق ذملجا ذ لمضذدم ليذوف ل اذلرل ذ ال
موف ر ذذرلضي يذذرل لقاذ يرل ضيذ لف ذذيولجذذيلض مذذرعلاففر ذ ولضفذذملفذذآد لإحذذمل
طفيجذذ ليف ذذبلمحكاذذرللمحفطذذيلمالفآمذذ لاذذالمالضذذدم لمح ذذر م لطف ذذلر.ل هذذذ ال
مالضذذذذدم ل لمالج ذذذذرللمروجيذذذذ ل لدمم يذذذذ .لجذذذذرال حملهذذذذيلمحفذذذذيلفذذذذآأولجذذذذيل
محشمصذذيرعول محأرطي ذ لهذذيلاذذرليوفيذذهلمالشذذمرصلجذذيلمحا ذذوضي ل فجذذر ل لاذذأل
مالضذذدم لمحمروجيذذ ل لطفذذ وه لاطلذذرول ذذروةلممذذوج:لمالضذذدم لمحدمم يذذ لهذذيل
محصذذومفلمحطف ذذيل محا ذذ كلمحمفذذي.لجرحا ذذوضي لجذذيلج هوهذذرلمضذذدم لاففر ذذ ل
اطظا لمروجي ولاف مو لف مو رل أيمرلاألا كلمحشمصيرعول ضي لف ذوولهذ مل
محا كلف ويوملامط رول ماذرلمح صذنلجي ذف رالجيذهل اطذرظولمحا ذوذل لي ذفطفبل
االمئللمحض مو.ل
اذذذالطرضيذذذ لمحف ذذذ و.لطشذذذوعلمحا ذذذوضي لقذذذالمحشذذذ ولمحدطذذذريي.لجرحلجذذذرءل
محفومشلل رحشفري لكرالجوديروليمصدلجيهلمحشرقولإحملمحطيللاالشذمصل يطذه.ل
أ لموفمملجوص حلجا يرنولي ذرحبلجيذهلمحشذرقولاذ م المحذطمصل لاأذرولمحاذضكل
جيلمحطمريصلمح را ول ضيط مكلطشرعلمحا لرة.لجكرطذعلمحا لذرةل ق ذملامراذرلاذال
محلجرءولالطلرل معل ر ألمجفارقيلقر .لأ لكرالحلذرلذلإحذمل حذكلذل ذر ألديطذيول
ألالمصذ لرليوجذألجذيل ديذهلإحذملمطرشذيدلمحاذوذل مح ذو ولمحفذيلكذراليفدطذمل لذذرل
محي طذذذرطي الجذذذيلمقيذذذردلآحلذذذفل ول مرصذذذ لمقيذذذردل(دي طي ذذذ )لمحذذذهلمحمصذذذبل
محطارءل محهلمحا ذوذول جذيلهذ ملمحدطذرءلكذرط ملياوضذ الاذألمحطظذروةل ي ذمو ال
اطل ل كرالهآالءلاالمحوجرلول ه لمح يالي ا المحج ق ل(محك و ).ل
ك حكلمحاو رةولكرطعلف وملقالمش رولمحاديحولكارلكذرالحلذرل ذر ألديطذي.ل
جليلفوجألجيلمالصللإحملمطرشيدلديطي لضطريي ولكرطعلفطشدهرلج ق لجيلمقيردل
)لحفشيدل صفرعل حكلمالحهولأذ ل ذدل حذكلكرطذعلفاذينلإحذملادضذهل
(دي طي
اذدذلم ذذرللآمذذويا.لأذ لمكف ذ علهذ المالطرشذذيدل ر ذرلا ذذوضيرل رحفذذدويب.لجمذذدل
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كرطعلف فادلمصئلق ملمح ذر ألمحدطذرييلح ج قذ ولكاذرلكرطذعلفمفصذوولجذيل ذردئل
ماوهرلق ملااألل مضدلاألمجومدلمحج قذ .ل كذرال(مو ذ )لم للاذالط ذهلإحذملمال
محج قذذ لحذذي لحلذذرل ذذر ألا ذذذوضيلمالل امذذدمولموف ر لذذرل رحضذذد ل حذذ حكلاذذذدذل
محشرقول(م ذم ي )ل(526ذذ556ل) .ل رطذهلكذرالم للاذالق ذللاذالمهايفلذر.ل
ادض ذهلك ذ حكلالطذذهل ذذد لجذذيلا ذذوضيرفهل ميذذردةلقذذددلمحااأ ذذياولجكذذرالضمذذرلم ذذرل
)لم للاذذالوجذذألقذذذددل
محاو ذذرةلمحي طرطيذذ .ليمذذذ لل(مو ذذ ):ل كذذرال(م ذذذمي
محااأ يالاالااألل مضدلإحذملمأطذياول ق ذللاذالمهايذ لمحج قذ ول ج ذللمحاكرطذ ل
مال حذذملح ض ذ مو.لأ ذ لجذذرءل( ذ ج ك ي )ل(495ذ ذ. 515ل)ولجوجذذألقذذدده لإحذذمل
أئأذ لااأ ذذياول ماذذول و ذ لمحاطذذرظوولأذ لقظذ لشذذوالمحاو ذذرةل مف ذذألاجرحلذذرول
ج ذذدحعلقذذالمحمومجذذرعلمحمصذذيوةل قذذالمح د ذ لمحلرمح ذ لمحفذذيل وأفلذذرلقذذالمص ذ لرل
)ل
مح ذذذر و ول مف ذذذاعلجذذذيلمحطلريذذذ ل ذذذرحجئل.ل كرطذذذعلا ذذذوضيرعل(م ذذذمي
ي ذ دهرل ذ رالمحمذذدوول يظذذللمالط ذذرالجيلذذرلاذذضي لمحمذذدولدمياذذر.لأ ذ لفمذذد ل
( ج ك ي )ل رحاو رةلاالمحجرطبلموط رطيولجلحملجرطبلمحمدوولظلذوعلضويذ ل
مالط رالج ي ولجيلصومفلطف يلقر ولجيذهليفج ذملمطفصذرولمالط ذراول لف ذيال
قظافهلمحم مي لجيلصومقهلم ملح ليطفصو.ل
أذ لم ذذرلمحشذذرقولي وي يذذد ل(481ذذ516ل) .لم ذ معلممذذوجلجذذيلماذذفرءل
محص ذ د لمالط ذذرطي ل مح ذذر ألمالقذذوبلإحذذملمح مقذذألق ذذملمحاو ذذرةلج ذذوفلمكأذذولاذذال
ر ميهلجذيلفصذ يولمح م ذنلمالط ذرطي ول ج لذرلاضذ وملالهايذ لمحا ذوذل ذدالل
اذذالمحمذذدوولأذذ لحضذذظلشذذآ المحضيذذرةلمحي ايذذ لجذذيلا ذذوضيرفهول هذذرج لمالحلذذ ل
مح أطيياولكارلهرج لمحط رء.ل
مقظ لاآحفيلمحائهيلاالمحي طرطيياله ل(مو ذف جرط )ل(451ذذ487ل) .ل
هل ض موال و ضهلمحا وضي لك لر.ل
جيلم
كرطذعلد مو ذ ل(مو ذ )لح ا ذوضي لمحي طرطيذ ل مرصذ لح او ذرةلذل هذيلمحفذيل
صذذذ علد مو ذذذفهلجيلذذذرلكرا ذذذ لمحيطذذذر لذل معلمأذذذولك يذذذولجذذذيل ذذذا لمحطظذذذوةلإحذذذمل
محا ذذوضي ول جذذيلمحطلا ذ ل لذذرولاللجذذيلمالدبلمحي طذذرطيلض ذذبول ذذلل جذذيلفذذوأيول
محا ذوضي لمحي طرطيذ لكذ حك لذل اذرلحلذذرلاذالاايذممعلجطيذ لذلجذيلمالدمبلمح رحايذ ل
دا.ل
ح ليكالمحئفيطي الي ط ال رحا ذوذلق ذللا وجذ لمالدبلمحي طذرطي..ل قذدلظذلل
محا وذلحذديل لاضركذرةلح ا ذوذلمحي طذرطيلجذيلمحطذ مضيلمحفطيذ لجاي لذر.ل ذ بل
ه ملمحفم نلمحك يولمالمحو ارطييالكرط مل ح قيالجيلضفئفل ل وآي لمحاصذروق ل
محفذذيلمشذذفلو مل لذذرول مالضر ذذي لمحد يظ ذ لمحفذذيلكرطذذعلفد ذ يلرلف ذذكلمحاطذذرظولالل
فففلل محا وضيرعلمحفيلاللفأيول جلمحاشرقولمحوقيم ول محفيلف فادلجطيرلق ذمل
قذذر ففيلمحم ذ نل محوضاذ ل اذذرليفصذذلل لاذذرلاذذالصذذفرع.ل ضذذيالطشذذولمحا ذذوذل
محو ارطيلجيلا طرالمحفطيلذلضذ محيلاطفصذنلمحمذوالمحأرحذ لق ذللمحاذيئدلذلكرطذعل
ا ا قرفهل اطرظوال ائ ذهلك لذرلمضويميذ .لجكذرالمحي طذرطي الهذ لمحمذرحم اول
كرالا لجلدلمحو ارطييالماليم د م.ل
اال ذيالاذال وقذ ملجذيلمحا لذرةلاذالمحو اذرطييالطمذصل رحذ كول( فذ )ل
(354ذ384ل) .ول كرال ملمصرح لجيلفصذ يولشمصذيرعلائهيذهل قذ م فل ول
جذذيلض ذ مولضذذيول وميذذنلال ق ذ لقايم ذ .ل كذذراليضذذركيلش ذ ومءلاذذالمالضويذذلول
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مرصذ ل(ايطرطذذدو)ل(342ذذ392ل.) .ل اذذالمشذذلولائهذذيل( فذ )لذذذلمحفذذيل
كرالحلرلفرأيولجيلمآلدمبلمال و ي ل دالذلا لرةل(م ح الوير)ل ل( قرءلمحذ هب)ل
قدلضركرهرل(ا حييو)لجيلا لرفهلمحشليوةل(مح ميذل)ول كذ ملا لذرةل(مافيفويذ ا)ول
قذذدل أذذوعلجذذيلمحائهذذيلمالمذذوجلمحفذذيلفضاذذلللمال ذ لطف ذذهول محفذذيلقذذدلمحفلذذرل
(ا حييو)ل(1622ذ)1673ل (دويدا)ل(1631ذ)1711ل آمو ا.ل
جذذيلمح صذ ولمح ذ ملطشذذوعلمحا ذذوضيرعلكذ حكلطشذذرةلديطيذ ولكاذذرلطشذذوعل
قطدلمالضويللق ذملطضذ لاذرلق طذرلجياذرل ذ ل.لجكرطذعلا اذ قرفلرلاذوم ةلاذال
مالطجيلولفضكيلاذيئدلقي ذمل لصذ هول لضكريذرعلمحمدي ذياول لمذو جلآد ل
االمحجط ول لقفللقر يذللهر يذل..ل ق ذملمحذوض لاذال حذكلفذوأوعولجذيلكأيذولاذال
ط مضيلذذرلمحفطيذذ ل جذذيلصذذيرضفلرول رحا ذذوضيرعلمحئفيطيذذ ولألالمح دذذ لمحئفيطيذذ ل
كرطذذعلهذذيلحدذ لمحكطي ذ ولكاذذرلفذذوأوعل ذذالمحفذذوأول رحا ذذوضيرعلمحي طرطيذ لاذذال
مئللا وضيرعلمحئفيطييا.ل
جذذيلقصذذولمحطلاذذ لوجذذألمال و يذذ القراذذ لإحذذملا ذذوضيرعلمحي طذذرطييال
محئفيطيياولجيلمحا ا قرعل مالجكرول محط مضيلمحفطي لجاي رنول قالضوك لمحطمدل
مح راذذ لجذذيلقصذذولمحطلاذذ لطشذذوعلمحم مقذذدلمحكئ ذذيكي لاجا ذذ لجذذيلاآحفذذرعل
مالي ذذذرحييالمحذذذ يالشذذذوض ملكفذذذربل(جذذذالمحشذذذ و)لالو ذذذ لملالول قذذذدلمجذذذردلاطلذذذرل
محفوط ذذي ال ط ذ ملق يلذذرلق مقذذدلمحا ذ هبلمحكئ ذذيكيل مموج ذ ملطفذذرجل لمالد ذذيل
محكئ ذذيكيلا طيذذرلق ذذملهذ المحم مقذذد.لجكذذرط ملم ذ للاذذالمال و يذذيالجاي ذذرلجذذيل
م ذذذللمحاذذذ هبلمحكئ ذذذيكيل محا ذذذوضيرعلمحكئ ذذذيكي لمحمراذذذ لحم مقذذذدل حذذذكل
محا هب.ل قدلضركملمحكئ يكي المال و يذ الجاي ذرلا ذوضيرعلمالدبلمحي طذرطيل
محو ارطيول حكالاالمئللطمدلمو ولاألفو ي هل ارليففلل ق مقدل(مح م يذ )ل
محكئ ذيكي ول اذألماذفرءلمح ذر ألمالو ذفم مو يلمحاضذرجظلق ذملمحا ذوضيرعل اذذرل
يففذذلل و ذلقصذذوه .ل قذذدل أذذوعلمحكئ ذذيكي لمحفوط ذذي ل ود لذذرل ق مقذذدهرلجذذيل
آدمبلم و رلادةل ي لاالمحماا.ل جيلمحكئ يكي لقاملق ملمحج ق لطلرييرل
كارلكرطعلا و ج لجيلمالدبلمحي طرطيل محو ارطيل قصولمحطلا ول حكل فاذلل
طمدل(مو )ل ف يللشومضهلاالمالي رحييالم الولأ لاالمحفوط ييا.ل
قراذذعلمحو ارطفيكي ذ لق ذذملمطمذذرالمحكئ ذذيكي ولجذذيلم ممذذولمحمذذوالمحأذذراال
قشذذول محطصذذنلمال للاذذالمحمذذوالمحفر ذذألقشذذوول قذذدلمرحفذذعلمحكئ ذذيكي لجذذيل
كأيولاالمحم مقدلمحفطي لمحمرص ل رحا وضي ولج ذ لففميذدل اذو وةلفذ مجولما ذ ل
جص ذ للحكذذللا ذذوضي ول قاذذعلق ذذمل ضذذدةلمحذذماال محاكذذرالاذذال ذذيالمح ضذذدمعل
محأئ لمحفيلومقرهرلمحكئ يكي الافوأويال وو لقال ويللمحفو يل.ل
ضوصلمحو اذرطفيكي الكذ حكلق ذملقذوالمالضذدم لق ذملمحا ذوذل ذداللاذال
ضكري لمحكأيولاطلرلكارلكرالقطدلمحكئ يكيياول ح ليومق ملمحفصلل يالمالجطر ل
محا وضي لكارلكرالمحكئ يكي اول للم ملمحاو ذرةل رحا لذرةلحيآحفذ مل(محذدومار)ل
محو ارطفيكيذذذذ .ل محذذذذملجرطذذذذبلهذذذذ المحطذذذذ مضيلمحفطيذذذذ لمح راذذذذ ولفديذذذذولا اذذذذ فل
محا وضيرعل ااا طلرولجصذروعلشمصذيرفلرلشذ ي ول قاذريرهرلمجفارقيذ ل ل
طف ذذذي ل لمط ذذذرطي لقراذذذ ول ذذذدلمالكرطذذذعلمحاو ذذذرةلامصذذذ وةلق ذذذملمال ذذذرلل
مالحلييالجيلمحا وذلمحي طرطيول ق ملمحطذ ئءل مالو ذفم مو ييالجذيلمحكئ ذيكي .ل
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صذذروعله ذ المالقف ذذرومعلمحفطي ذ ل مالجفارقي ذ لقرا ذ لجذذيلمآلدمبلمال و ي ذ لاط ذ ل
محو لارطفيكييا.ل
دلمحو ارطفيكي لفديول ر ألمحا وضيرعلمحفطيل مالجفاذرقيلف ذرلح اذ مهبل
محفذذذيلف ذذذعلمحو ارطفيكيذذذ ولاذذذال مق يذذذ ل واميذذذ ل ج ديذذذ ل مق يذذذ لمشذذذفومكي ول
ضيوهر.ل
قدلويطرلذلكينل ذد علمحا ذوضي لضي يذ لجذيل ر لذرولق ذملطضذ لقويذبلاذال
محا ضا لجيلا اذ قرفلرلمال ذ وي ل جذيلقجريذبلمح حذ لجيلذر.لأذ لم صذعل
ق يئلق يئلااله ملمح ر أول حكطلرلظ ذعلمو ذفم مو ي لمحطمقذ لجذيلمحاو ذرةلضفذمل
م ممذذولمح لذذدلمحكئ ذذيكي.لأ ذ لصذذروعلا ا ذ قرفلرل قاذذريرهرلش ذ ي لق ذذمليذذدل
محو ارطفيكيياولأ لطمحعلإحملمدطمل مرعلمحشذ بول صذ وعلمحشذولح فطفيذولاطذهل
ق مليدلمح مق ييا.ل
ي فضلل رحا لوضيرعولجيلمجطر لرلمحاشرولمحيلرل ر مرولجط لأرط لآموول
هذ لمحا ذذوذلمحدطذذرييل هذ لا ذذوضي ل(ا لذذرةل لاو ذذرة)لفآحذذنلح دطذذرءول فافذذرمل
وطلرلارلفمملل معل ر ألايفرجيميميل لا ضايولجمدلفظلولجيلرلقجريبلففذ لل
محا م لول لمشذ رذل لمو مذ..ل مصذدلماليضذرءلمحفطذيولاللطذم اللق ذملمالقفمذردل
رال ذذذر يو.ل محضذذذ مولجيلذذذرلق يذذذلولم لهذذذيلف فاذذذدلم اللق ذذذملمحضذذذدي لمحفذذذود ل
(ا ط ح ج)ولأ لق ملمحدطرءل محاطرظو.ل قدلطشوعله المحا وضيرعلمحدطرييذ لجذيل
مي رحيرلجيلم ممولمحموالمح رد لقشوولأ لمطفم علإحملمالدمبلمح رحاي لجاي ر.ل
قدل احلاارل مطرلمجاذراللجذيلمحا ذوضي لكيذنلف ر طذعلمالدمبلمال و يذ ل
ق ملم لله ملمحجط لمالد يل ف ذ واول كيذنلفاذرجوعلجل دهذرلا ذرلح طلاذ ل
هلضفملي فجيبلح ضرجرعلمحفكوي ل محفطي لحكللقصو.ل
مارلمحا وضيرعلجيلمد طرلمح و يلجرحضللمطلرلح لففوأوولاللجيلطشوفلرل اللجيل
طا هرول شيءلاالمحا ذوضيرعلمحفوق طيذ ولق ذملجذوال جذ دلف ذكلمحا لذوضيرعل
فرويميذذرلجياذذرليدقيذذهل ذذالمح ذذرضأياولم ذذفطفرجرلاذذالطص ذ صلم ذذر يولديطي ذ ل
اففوقذ لجذيلصذ وةلضذ مو.لج ذملجذوالفاأيذللمال ذر يولمحديطيذ لمحفوق طيذ لجذيل
محمذذدي ولحذذي لحذذديطرلدحيذذللق ذذملمالمحا ذذوذلقطذذدلقذذدارءلمحاصذذوييالقذذدلفجذذر مل
محط رللمحديطيلمحاضالإحملا ريللمالط رال اشرك هولق ملطض لاذرلكذرالقطذدل
محي طذذرطييالاط ذ لطشذذوةلا ذذوضيرفل ل ذذدلمطفصذذرحلرلقذذالمحش ذ ولمحدطذذرييلمحذذديطي.ل
م الح ليف مجولح فاأيللمحفوق طيلمح ر ألموط رطيلمح ليصذيول ذهلجط ذرلمد يذرل
ياكالماليآأولجيارل ما.لق ملمالاالمحأر عل دل حكلمططذرلحذ لطذو لشذييرلاذال
حذذكلمحفاأيذذللحطفذذوأول ذذهلجذذيلا ذذوضيرفطرلمح و يذ ولم لكرطذذعلقذذدلمطم ذذعلصذذئفطرل
اصذذولمحمديا ذ ل رطفشذذرولمحا ذذيضي لم الولأ ذ ل ذذرحففحلمح و ذذيل مطفشذذرولمال ذذئ ل
مح ل هلمص ضعلاصولقو ي لجيلأمرجفلرل ضاروفلر.ل
حذ لي ذذونلمالدبلمح و ذذيلمحمذذدي لمحا ذذوضيرعول اللجذذالمحفاأيذذللكاذذرلهذ لجذذيل
مح صولمحضدي ل لقويبلاطهولم لظللاضص وملجيلط ذرللمحشذ ولمحدطذرييل مدبل
محو ريلل محم ب.ل ق ملمحوض لاذالا وجذ لمح ذوبلآأذرولمحي طذرالمحفكويذ ول ق ذمل
محوض لاالفوجافل لمو :لجذلطل لحذ ليضذر ح ملمضفذ مءلمحي طذرطييالجذيلمحفاأيذلول
اللفوجا لشيءلاالا وضيرفل .ل ح لله مله لمه ل ذ بلاذالم ذ ربلمم ذرءل
مح وبلمحكأيوةلجيلفوجافل لكفذربلمو ذ ل(جذالمحشذ و)ل حذ ملحذ ليفذوأول ذهلمحطمذدل
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مح و يلفوأوملك يومول ح ليطصونل هلقذالمح طريذ ل رحشذ ولمحدطذرييلإحذملضيذوالاذال
مجطر لمالدبلمحا ا قي .ل
ضمذذرل جذذدلجذذيلمالدبلمح و ذذيلقطصذذولضذ مولمفمذ لقاذذردملحضكريذذرعلقصصذذي ول
مظلولارليك ال حكلجيلجال(محامرا )ول حكطهلح ليمذ لم ر ذرنلحفذالفاأي ذيول ذلل
مالمحطمذذدلمح و ذذيلمحمذذدي لحذ لي ذذال لذ ملمحجذذط لمالد ذذيولالطصذومجهلإحذذملمالهفاذذر ل
رحش ولمحدطرييل ارليفصلل ه.ل
قذذدل جذذدعلجذذيلمالدبلمحش ذ يلمح و ذذيلقطرصذذولفاأيذذلل دميي ذ لجياذذرلي ذذامل
(ميذرللمحظذذل)ول فاأي يذذرعلميذذرللمحظذذللف ذذونل ل ذ ل(مح ر ذذرع)ولافودهذذرل( ر ذ )ول
يمذذدالرلصذذرض لرل ذذر لقذذومي لاذذالمحذذ وللمحامذذ جل لمحج ذذدل معلأمذذ بل
افصئعلحي لللفضويكلر.ل قطدلمح بل لرلحذيئلف اذألم ذنل ذفروةل ياذرءول
اال وميلذرلاصذ رذول ضيذ لفذط ك لظئحلذرلاذالمحم ذنلق ذملمح ذفروةولحيومهذرل
محطظروةلاالمح جل لمالموج.ل ففضوكلمح ومي ل صرلجيليدلمح ليمد ل(مح ر )ول
ق ملض بلمحض مولمح ليط لل هلصذرضبلمح ر ذ لاذألا ذرقدلآمذولحذهول ضيذ ل
يفديولمحص عل فديولمحشمصيرعل فط فلا مقفلر.ل
قويبلاال(ميرللمحظل)لمح ر للارلكرالا و جرنلحدجلمحفوكولاارلكرالي لل
ق يهل(محموالك م)ول هذ ليمف ذنلجذيل ويمذ لمحفمذدي لقذال ذر مهولألالمح ذومي ل
جيذذهلاللف ك ذ لظئحلذذرلاذذالمحم ذذنلق ذذمل ذفريوول ذذللفظلذذولاذذالج ذ للمح ذذفروةل
افضوك لق ملض ذبلمحضذ مولمحذ ليط ذلل ذهلصذرض لرلم ذنلف ذكلمح ذفروة.ل قذدل
ومجله ملمحط فلجيلاصول جيلمح ئدلمح و ي ول فوأيولمحم ريللمحفوكي .ل
مقذذد لاذذرل صذذللمحيطذذرلاذذال(مح ر ذذرع)لمحاصذذوي لاط ذ بلإحذذمل(م ذذالدمطيذذرل)ل
(1248ذ)1311لمح ومقيلمالصلول مح لوضللإحملاصول قرشلجيلرلجيلمحموال
محأرح ذ لقشذذولمحاذذيئد ل م ميذذللمح مو ذذألقشذذو.ل قذذدل مذذملحطذذرلاطذذهل ر ذ ل(مالايذذول
صرل)ول ر ل(قجيبل ضويب)ولأ ل ر ل(محافي ل محاريألمحدويب).ل
قدليك الحاأللف كلمحاطرظولمحشذ ي لمأذولجذيلفلييذ لمال هذرالحئق ذرللق ذمل
محا ذذوضيرعل لق ذذملد ولمحميرح ذ ول حكطلذذرلكرطذذعل دميي ذ لالليف ذ مجولحلذذرل ذذر أل
مالدبلمحا وضيولاللجيلف ويولمضدمألرلمحاف محي ل د الو لجطيول اللجيلفط يذأل
مالضدم لمحفيلف وا.ل االمحام فل هلمطلرلح لفولل رح للمحفطيلح ش بل ح ل
فضا هلق ملماليطظولحل ملمحاوبلاالمحا لرةلطظوةلجد.ل
الارليكالاالص ل ياله ال(مح ر رع)ل اذرليفصذلل لذرلاذالاطذرظول(محمذوال
ك ذ م)لاذذالجل ذ ول ذذيالمحا ذذوضيرعلاذذالجل ذ لممذذوجولجذذيلمحا ا ذ فل ويم ذ ل
محفمذذدي لمح را ذ ل جذذيلشذذيءلاذذالمحض ذ موولجذذلالمحص ذ لمحفطي ذ ل مالد ي ذ ل يطلاذذرل
ام ق ذ ول ك ذ حكلمحص ذ لمحفرويمي ذ .لجاذذالمحف ذذنلماليمذذرللمالف ذذكلمحاطذذرظول
محش ذ ي لقذذدلف ذ وعلجم مذذعلمحا ذذوذلقط ذدطر.لجلذذيلقديا ذ لط ذ يرلجذذيلطشذذوفلرل
ا اذ قرفلرول حذ لففمذذد لذلق ذذملقذذدالر لذلم ذ ةل مضذذدةلضفذذملفكذ الجطيذ ل ل
مد ي ول للمططرلحاألمحا فمديال والاأللف كلمحاطذرظوله طذعلجذيلطظذولمحجالذ ول
االقيا لمحا وضيرعول صوجعلمحطذر لقطلذر.لجمذدلكرطذعلف ذكلمح ر ذرعلمحشذ ي ل
م دلارلفك القالمحجدول قذالمحذديال قذالمحم ذلولق ذملقكذ لاذرلط ذونلاذال
طشذذذوةلمحا ذذذوذلمحذذذديطيلحذذذدجلمالضويذذذللاذذذأئولأذذذ لحذذذدجلمال و يذذذيالجذذذيلقصذذذول
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محطلا .لح حكلكرالمحا وذل ملمأولقظي ل ا األفمديولاالم حيكولق ملضذيال
شلل ويمهلجيلق ولإحملضيرفطرلمالد ي ل محفطي .ل
قدل جدعلمحا ذوضيرعلمح و يذ لجذيلمالدمبلمحدو يذ لمحدقراذ لمحضذللحطشذوفلرل
طلافلر.ل االمحام فل هلمالمالي رحييالقذدلم ذ مولجذيلمحطصذنلمال للاذال
محمذذوالمحفر ذذألقشذذوولا ذذوضرلكذذرال ملمأذذولجذذيلفليي ذ لم هذذرالمحا ذ م طيالحفل ذ ل
محا ذذذوضيرعلمحضديأذذذ ل مالق ذذذرللق ذذذملاشذذذرهدفلرول حكذذذالاللط ذذذونلشذذذييرلقذذذال
ا ا قرعلمحا وضيرعلجيل حكلمحا وذ.ل
كرالمح للمالل للجيلايدمالمحا وذلمح و يلح ويرولجيلضذ محيلاطفصذنل
محمذذوالمحفر ذذألقشذذوول كرطذذعل ذ ويرلجذذيل حذذكلمح قذذعلفشذذالل ذ ويرل ح طذذرال
ج ذ يالك لذذرلاجفا ذ .ل كذذرالم للاذذال ذذد لمحا ذذوضيرعلمح و ي ذ لجيلذذرلهذذ ل
(ارو المحطمذرش)ل(1817ذذ)1855ل قذدلكرطذعلأمرجفذهلمي رحيذ لجوط ذي لفوكيذ ول
إحملجرطبلأمرجفهلمح و ي .ل قدلمم لقالمالي رحييالجالمالمومج.ل
قدلوجلماليطمللإحذملمح و يذ لهذ ملمحجذط لمالد ذيلمحا ذوضي.ل قذدلقذرللجذيل
محم لمحفيلفئهرلقطدارلقد لم للا وضيرفه:ل(مح ميل)لجيلمح ر ل1848ل وطذهل
اذذدج فلجذذيل ذ يلل حذذكلإحذذملضريذذرعلممئقي ذ ل لمجفارقي ذ لف اذذللمحا ذذروذلجذذيل
مح ئدلمال و ي لق ملفطشيفلر.ل
محذذملجرطذذبلهدجذذهلمالجفاذذرقيل محفطذذيلجذذيلا ذذوضيرفهولجاذذللقذذدي لمحا ذذوذل
محا يميلألطذهلمضذبلإحذملمهذللقصذوالاذالمحا ذوذلضيذولمحا ذيمم.ل ا لرفذهل
مح ذذر م لمح ذ كو:ل(مح ميذذل)ل معلضذذد لم ذ لاذذالا ذذوضي لا ذ حييولمحفذذيلفضاذذلل
مح ط ذ مالطف ذذه.ل محا ذذوضيرعلمالي رحي ذ ل رال ذ لطف ذذهلكأيذذوة.لاطلذذرلا ذذوضيفرال
حشذرقولمحائهذيلمالي ذذرحيل(كذروح لج حذد طي)ل(1717ذذ)1793ولم الهاذرل ر ذ ل
(مح ميل)ول محأرطي ل ر ل(مح ميللمحض د).ل ال دلاذالمالاذرو المحطمذرشلم ذأل
ق ملشيءلاذالهذ المحا ذوضيرع.ل حكذالمصذرحفهلظذرهوةولألطذهلقصذدلإحذملم ذلل
ا ذذوضيرعلضطريي ذ ولي ذذفمد لجيلذذرلمحج ق ذ ول يئي ذ ل يطلذذرل ذذيالجال ذ والاذذال
محطرضي ذ لمحفطي ذ .ل محا ذذوضي لمحأرطي ذ لحذذهلهذذيلا لذذرة:ل(م ذ لمحض ذذالمحادفذذلل ل
هذذذرو المحوشذذذيد)ل() 1851ول هذذذيلاذذذوم ةلقذذذالمحذذذنلحي ذذذ ل حي ذذذ .ل ل(م ذذذ ل
محض ا)له مله لمح لطصذ هلهذرو المحوشذيدلم يفذ لي اذرل مضذدملذلق ذملض ذبل
محنلحي ل حي لذلج جدلطف هلجيلادراومعلح لي ف ألمالي جلل يالامفاذيرفلرل
ضرحفذذه.ل هذذيلم للا ذذوضي لقو ي ذ لمصذذي .ل ا ذذوضيفهلمحأرحأ ذ ل مالميذذوةلهذذيل
ا لذذرةل(مح ذ ي لمحض ذ د)لمحفذذيلاأ ذذعلال للاذذوةلجذذيلمح ذذر ل1851ل هذ لافذذرأول
جيلرل ا ذوضي لاذ حييولمحفذيلقط مطلذر:ل(مالايذولمحديذ و)ولجذيلكأيذولاذالمالجكذرول
مح را ول جذيلمحا قذن.لق ذملمطذهلافذوأولجيلذرلكذ حكل ا لذرةل(مح وجذ مم لمحط يذل)ل
حاذذذ حييولمياذذذرولإحذذذملجرطذذذبلفذذذوأوالق ذذذرل ا ذذذوضيرعلمي رحيذذذ ولاطلذذذرلا لذذذرةل
(جومط ي ك لجومميرطي)ل(1513ذ)1584ول قط مطلر:ل(محدي و).ل
قذذدلمفذذعلإحذذملاصذذوولجذذيلمحو ذذألمالميذذولاذذالمحمذذوالمحفر ذذألقشذذولجارق ذ ل
فاأيلل وي لق ملو لرل( ذ ي لمحطمذرش)لم ذالمخلاذرو المحطمذرشول اذالهذ ال
محجارق ذ ل( ديذذبلم ذذضل)ول (ي ذذنلمحميذذر ).ل قذذدلقذذد له ذآالء لذلاط ذ لمح ذذر ل
1876ل اذرلي يذهلاذالمقذ م لذلا ذوضيرعولجذيلمحمذرهوةل لمال ذكطدوي ولمكأوهذرل
افوج لقالمحفوط ي لمحكئ ذيكي ولاأذللا ذوضي ل(مطذدو ارك)ل (جيذدو)لح شذرقول
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محفوط يل( مو ذيا)ول ا ذوضي ل(هذ مو )لح شذرقول(كذ وطي)ل ا ذوضي ل(مط يذر)ل
ح شرقولمحكئ يكيلمحفوط يل(د طيرك).ل
م فاوعلمحا وضيرعلمح ذر م ل ذ مهرلفمذد لح جالذ وولاذألماذفرءلمح ذر أل
محدطرييلق يلرول األفدييولم اريلرل ارليففذلل محذ للمح و ذي.ل ق يذللاذالف ذكل
محا ذذذوضيرعلي ذذذفضللماليذذذدمللجذذذيلط ذذذرللمالدبلمحا ذذذوضيولحفلرجذذذعلحدفلذذذرول
ففره لمحفالمحا وضيلجيلفوحيفلر.ل ظ علمحضرللكذ حكلضفذملظلذوعلا ذوضي :ل
(اصذذذوفلك ي ذذذرف مو)لحشذذذ قيلجذذذيلمح ذذذر ل1929ولجكرطذذذعل ذذذدءلمالدبلمحا ذذذوضيل
محصضيحلجيلحدفلرلمحوجي ول جذيلكأيذولاذالمحج مطذبلمحفطيذ لمحفذيلفذ مجوعلجيلذرل
رحمير لإحملارل مفلرلاالا وضيرعلقو ي .ل
جذيلاذ ءلاذرلمجا طذرلاذذالطشذوةلمحا ذذوضي لمح و يذ ولطذ ودلهطذذرلمحمصذذريصل
مح راذذذ لحذذذئدبلمحا ذذذوضيلمح و ذذذيلجذذذيلضذذذد دلاذذذرلحذذذهلاذذذالصذذذئعلاذذذألمالدمبل
مال و ي ذ .ل ي ذذيلمالفك ذ المحفوجا ذ لم ذ للاذذالمحفذذوحينلمالصذذيللجذذيله ذ مل
محجط لمالد يلمحجديدلجيلحدفطر.ل قذدلكرطذعلهذ المحفوجاذ لذلجذيلمكأذولضرالفلذرلذل
ضوةلكللمحضوي لفجرالمالصلولفديولم ذارءال ا ماذ هول فضذ ولجذيلمحكأيذولاذال
مالضدم ل ضي لفص حلاوح ج لح مروئل لمحاشرهد.ل
هذ المحا ذذوضيرعلمحافوجاذ لمقفاذذدعلم اللق ذذملمالدبلمحفوط ذذيلمحكئ ذذيكيل
أذ لمقفاذدع لذل ذدل حذك لذلق ذملمحا ذوضيرعلمحو ارطفيكيذ لمحفوط ذي لجذيلمالقذ ل
مالض ذذبلاذذالضرالفلذذر.لأ ذ لمالطج يمي ذ لجذذيلمحضذذرالعلمحم ي ذ ولإحذذملجرطذذبلفوجا ذ ل
ا وضيرعل(شك يو)لمح له لمقوبلإحملمحو ارطفيكييالجيلمصريصذهلمحفطيذ .ل
أ لمم علمحفوجا لف طمل رحدق ل مح جرءلحئصلول فشاللمحا وضيرعلمحفذيلفاأذلل
محا مهبلمحا رصوةلاال مق ي ل ج دي ل ضيوهار.ل
ماذذرلجياذذرليمذذصلمحا ذذوضيرعلمالصذ ي لضيذذولمحافوجاذ لجمذذدلكأذذوعل فط قذذعل
مفجرهرفلرول هذيلجذيلكذللضرالفلذرلحذ لف فذم لاذ ه رلا يطذرول ذللفذوأوعل رحاذ مهبل
ك لرول قدلفوأوطذرلم الل رحكئ ذيكي لجذيلمحا اذ قرعل محطذ مضيلمحفطيذ .ل ذوقرال
ارلفوأوطرلإحملجرط لرل رحو ارطفيكي لجيلمحا وضيرعل معلمح ر ألمح ذر فيول جذيل
محا وضيرعلمحفرويمي لمحفيلفشيدل رحارايلمح طيول لمحارايلمحم اي.ل
ط ضظلك حكلجيلمالفجرهرعلمح را لحا وضيرفطرلمالمحائهيلمكأولو مجذرلاذال
محال يول حكلألالجال وطرولجذيلضيرفذهلمح راذ لمحمر ذي وليمصذدلإحذملمحا ذوذل
حئ ذذفو مذلاللح ذذف ولأ ذ له ذ لق اذذرليف ذ للمحاو ذذرةلمحوجي ذ .ل ح ذ حكلكأي ذوملاذذرل
ففض للمحاو رةلإحمل(اي لدومار)لف فادلق ذملمأذروةلمحاشذرقول رح ذريللمحي ذيوةل
االقوالمضدم لاو ق ول االمالقفاردلق ملمح قريألمكأولاالمالقفاردلق ذمل
محا مقنلمحفطي .ل
اذذذالمحا ذذذوضيرعلمحئهيذذذ لاذذذرلي ذذذرحبلا ذذذريللمال ذذذوةول ل ذذذالمحا ذذذريلل
مالجفارقي ذ ولاأذذرلل حذذكلا ذذوضي ل(ضف ذ لشذذر )لحاضا ذ دلفيا ذ وول جيلذذرليط ذذمل
ق ملمحجيللمحجديدلفم يدالح دو ييالجيلف مجهلمالا وول ض حمفذهلجذيلهذ ملمحفم يذدل
مح ذ ضي.ل ق ذذملمحذذوض لاذذالمصذذرح له ذ المحا ذذوضي ل قاذذللا طرهذذرلجمذذدلفذذوأول
اآحفلرل ا لرةل(محاففيلمرعلمحااضكرع)لح شرقولمحفوط يل(اذ حييو)لجذيلحدفلذرل
ويم لمحض مولجيلر.ل
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مقمذذبل حذذكلظل ذ ولمحا ذذوضيرعلمحوامي ذ لجذذيلمد طذذر.ل محا ذذوضيرعلمحوامي ذ ل
محاضا لق ارليف قلرلجال وطرولكارلمالكفربلمحا ذوضيرعلمحواميذ لجذيلمحدذوبل
ق ارلطجض ملجيلرول حكلحد لمح ر ألمحفجويد لق يلرل جموهرلجيلف اللمحطذ مضيل
محطف ذذي .ل اأذذرلله ذ المحا ذذوضيرعلمحواميذ لمحاضا ذ لقطذذدطرلا ذذوضي :ل(افذذولل
مح ويل)لح شولجرو لقر ل.1937ل
قذذدلضذذوصلف جيذذللمحضكذذي لق ذذملم ذذ لمح ذذر ألمحواذذم لحذذ الا ذذوضيرفهل
ماريرلمجفارقيذ لقراذ ول لآومءلج ذفي لجذيلصذ لمحفذودل ذرحاجفاأولكاذرلجذيل
ا وضيفه:ل(مهللمحكلن)ولج ي لمحاجرللمحدي يلجيلرل جلقرحبلميضرييول كارل
جيلا وضي ل(طلولمحجط ا).ل
كذذرالاضاذ دلفياذ ولاذذالم ذ لوملكفذذربلمحا ذذوذلمحذ مق ي.ل هذ لذلإحذذملجرطذذبل
مصرحفهلجيلدق لا ض ظرفهلحشآ المحاجفاأول ومقفهلجيل صنلآجرقهلذلافذوأول
جذذذيل جلفذذذهلمحفطيذذذ لمح راذذذ ل طذذذ فل مق يذذذ ل(جذذذيلد لا ر ذذذرا)لأذذذ لمح مق يذذذ ل
مال و ي لجا .ل
اذذالم ميذذللاذذالكف ذ ملح ا ذذوذلك ذ حكلاضاذذدلفيا ذ وولمم ذ لاضا ذ دلفيا ذ وول
م ذومهي لواذلذم ول ق ذذر لقذذئ ول اضاذ دلكراذذلول جذذوذلمط ذ اول اضاذذدلح فذذيل
جا (.)4ل

ل

4ـ الخرافة أو الحكاية على لسان الحيوان :

هيلضكري ل معل ر ألم ميل ف يايلجيلقرح لذرلمالد ذيلمحمذرصل لذرل هذيل
فطض لاطضملمحواملجيلا طرالمح د لمح ر ولاللجيلا طرالمحا ه يولجذرحواملجيلذرل
ا طذذذرالمالي ذذذوالمحكرفذذذبل لمحشذذذرقولشمصذذذيرعل ضذذذ مد ولق ذذذملضذذذياليويذذذدل
شمصيرعل ض مد لمموجلقال ويللمحامر ل محاطرظوةول ضي ليفف ألمحاوءلجيل
قومءفلذذرلصذ ولمحشمصذذيرعلمحظذذرهوةلمحفذذيلفشذذنلقذذالصذ ولشمصذذيرعلممذذوجول
ففومءجلم نله المحشمصذيرعلمحظذرهوة.ل ضرح ذرلاذرلفضكذملق ذملح ذرالمحضيذ مال
لمحط رعل لمحجاذردول حكطلذرلقذدلفضكذملكذ حكلق ذمل ح ذط لشمصذيرعلمط ذرطي ل
ففم لوا مملحشمصيرعلمموج.ل
ضكريرعلمحضيذ مالفطشذولج ويذ لجذيلمدبلمحشذ بلق ذللمالفوفمذيلاذالمحضرحذ ل
محش ذ ي ل(محف حك وي ذ )لإحذذملمحاكرط ذ لمالد ي ذ لمحفطي ذ .لل مدطذذملص ذ وهرلجذذيله ذ ال
ويرلق ملض بلقمريذدل
محضرح لمالفف ولظ مهول ي ي لفف يوملايفرجيميميرلم
محش ذ بول لف ذذيالمصذذللاذذرل ذذرول ذذيالمح را ذ لاذذالماأذذرل.ل ضيطي ذ لفجذذو له ذ ال
محمومجذرعل مال ذر يولمحشذ ي لاجذوجلمحضمذذريلول الليكذ الحلذرلا طذذملواذم لجذذيل
ص وفهلمحفذيلفضذدأطرلقطلذر.ل م الاللفطذدوجلاأذللهذ المال ذر يول محمومجذرعلجذيل
محجط لمالد يلمح لطضال صددلمحضدي لقطهولالارلمجيدعلصيرضفلرلمالد يذ .ل
حكطلرلهيلمالصللمح دمييلحطشوفه.ل
مارلضيالفوفميله المال ذر يول محضكريذرعول يفذ مجولحلذرلاذرل كوطذرالق ذللاذال
ا طملوام ولجلطلرلفآحنلمحجط لمحفطيلمحامص دلهطر.ل
جو لمحش بلكرالمال للجيلممفذومفلضكريذرعلهذ المحجذط لمالد ذيول ضيذ ل
مطفم علاطهلإحملضيوالاالمحش لب …لمئنلك يول يالمح رضأيا.ل
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جيذذوجل اذذل لمطلذذرلي طرطي ذ لمالصذذلولجذذيلص ذ وفلرلمحفطي ذ ولكاذذرلقوجذذعلجذذيل
)ل(جذذيلمحمذذوالمح ذذرد لق ذذللمحاذذيئد)ل ذذللقذذدلقوجذذعله ذ ال
ضكريذذرعل(مي ذ
محمومجرعلجيلمالدبلمحي طرطيلق لل حكلقطدلمحشرقول(هيميذ د )ل(ضذ محيلمحمذوال
محأراالق للمحايئد)لأ لقطدل( في يك لو )ل(جيلمحموالمح رد لق للمحايئد)لذل
م اليضفاللمالفك المحمومجرعلمحاشفوك ل يالمحلط دل محي طرطييالقدل وعلاذال
مالمذذويالحئ حذذياول مرص ذ ل ذذدلجف ذ ذلمال ذذكطدولمالك ذذولجذذيلمحشذذولل(356ذذذل
423ل) .ول فوأيولمحضك ارعلمحفيلمقرالرلق ملمأولجف ضرفهلمح م .ل
ق ملضياليوجلآمو الاالمح رضأيالمالمحلطدلم للإحمله المحضكريرعلاذال
محي طرا.لجفيلكفربل(جرفركر)لذل ه لمح ليضكيلفروييلفطر يل( ذ م)لجذيلمطذ مفل
االمحا ج دمعلق لل ج دالمالميولاآ رلح ديرط لمح ي لذلضكريرعلكأيذوةلقذال
مط مفل ج دل( م)لجيلصذ ولمحضي مطذرعل مح يذ و.ل فوجذأل ذالضكريذرعل حذكل
ل لمكأو.ل
محكفربلإحملقو ال ي لق للايئدلمحا يحول قدلف ل
ق ذذذملمال ذذذالمحضكريذذذرعلمحاصذذذوي لمحمدياذذذ لق ذذذملح ذذذرالمحضيذذذ ماليوجذذذأل
فرويملذذرلإحذذملمحمذذوالمحأذذرطيلقشذذولق ذذللمحاذذيئدل(اأذذللقصذ لمح ذ أل محفذذوولمحفذذيل
جدعلق مل وق ل ود ).ل اللي دولم المالفك اله المحضكريرعلمحاصوي لهذيل
محفيلمأوعلجيله ملمحجط لجيلمالد يالمحلطد ل محي طرطيلا ر.ل
الل ذ يللإحذملمحم ذأل ذو لجذيلهذ المحا ذوح ولجلذ المحضكريذرع لذلكاذرلق طذر لذل
وي ولأ لفوم لجذيلمالوفمذرءلإحذملمحاكرطذ لمالد يذ ولجفف ذردلل
فطشولش ي ل لم
محصذذذئعلاذذذألمالدمبلمالمذذذوج.ل حي ذذذعلحذذذديطرلمدحذذذ لفرويميذذذ لف اذذذحلحطذذذرلكيذذذنل
ف دحعله المحصئع.ل اللي دلمالفك الاصول محلطدل محي طرالك لرلقذدلمق ذعل
مم علجيارليمصله ملمحجط لمالد يلجيل قعلا رل ي لمح ص و.ل
مالمح ذ ليلاطذذرلمالطفف ذذأولمجاذذرالولطاذذ له ذ ملمحجذذط لمالد ذذيل مصريصذذهل
مح را لجيلمالدمبلمحشوقي ل محدو ي ول كينلمم طرلاال حكلك هلجيلمد طذرلمحمذدي ل
محضدي .ل
جفيارليمصلمالدمبلمحشوقي ولكرالمح ر ألمالد يلضرح رلق ذملهذ المحضكريذرعل
مقذذد لمالدمبلمحشذذوقي لمحفذذيلقوجطذذرلمحكأيذذولقذذالضكريرفلذذرله ذ لمالدبلمحلطذذد .ل
ضكريرعلمحضي مالجيلمحكفبلمحلطدي لمح ر م لك لرل معل ر ألمطفذودعل ذه.لجاذال
مصريصذذلرلمحفطي ذ ل ويذذللمحفمذذدي لح ضكريذذرعل رحف ذذرآلللمال ذذففلر لقذذالمصذذلل
محاأللمح ل ودعلجيهلمحضكري ول روةول كينلكرال حكول يفصذدولمالجر ذ لقذال
مال ففلر لق روة:لمقا ملمطهلكذرا..ل اطلذرلكذ حكلفذدممللمحضكريذرع.لجكذللضكريذ ل
ويي لفض لضكريرعلجوقي .ل كلل مضدةلاالمحضكريرعلمحفوقي لقدلفضف لق مل
ضكريذ ل لمكأذذولافدمم ذ لجيلذذرلك ذ حك.ل يف ذذأل حذذكلدم ذ للشمصذذيرعلجديذذدةل ل
ضي مطذذذرعلجديذذذدةلجذذذيلمحضكريذذذ ولد المطم ذذذرفل ألدطذذذملاطر ذذذ .ل أرحذذذ لهذذذ ال
محمصذذريصلمالمحكرفذذذبلجيلذذذرليفطر ذذذملمحواذذذ مول لمحشمصذذذيرعل لمحضي مطذذذرعل
محفذذيلج لذذرلمحمذذرصلواذذ مملح طذذر لجذذيل ذذ كل ولجي ذذلبلجذذيلمحضذذدي لقذذال
محاوا ملمحيل لاالمحطر ولضرجئلقالشمصيرفهلمحوامي .ل
قدلكرالمألدبلماليومطيلمحمدي لص ل يالمالدبلمحلطذد ل مالدبلمح و ذيلجياذرل
يمصله ملمحجذط لمالد ذي.لجفذيلقلذدل(م ذو لمطذ لشذو ما)ل(محمذوالمح ذرد ل
محايئد )لضصلل ي هلمحمرصل( وم يه)لق ذملط ذم لاذالكفذربل( ذطبلفذرطف مو)ل
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محلطد ل طم هلإحملمح د لمح ل ي ل مارنلمحيهلقصصرلمموجلح لطمذنل ذدلق ذمل
اصذذردوهرلك لذذر.ل محضي مطذذرالمحويي ذذرالجذذيل حذذكلمحكفذذربلاذذالجصذذي لم ذذالآ جل
ي ايرال(كرومفركر)ل (دمارطركر)لذل اطلارلم فموجلم لمحكفذرب:ل(ك ي ذ ل داطذ )ل
مح لفوجاهلق دمهل المحامفألاالمح د لمح ل ي لإحملمح د لمح و ي لجيلض محيل
محموالمحأراالمحايئد .ل
جيلمالدبلمح و يلمحمذدي ولكرطذعلفوجاذ لق ذدمهل ذالمحامفذألهذ ال ذ رلجذيل
م لله ملمحجط لمالد يلمحجديدلجيلمح د لمح و ي ول حكلمالضكريرعلمحضي مالجيل
مالدبلمح و يلمحمدي لق لل(ك ي ل داط )لكرطعلمارلش ي لج وي لفشوذلارل ذرول
ذذيالمح را ذ لاذذالماأذذرلول ماذذرلامف ذ لاذذالكفذذبلمح لذذدلمحمذذدي ول ل معل ذذر أل
ديطيليفصلل رح مريد.ل مارلارلقدمله يالجافومولقالك ي ل داطذ ل افذوأول ذه.ل
جيلكفربل(ك ي ل داط )لففاأللمحمصريصلمحلطدي لمح ر م لمح كو.ل
كرالكفربل(ك ي ل داط )ل ملمأولق لجيلمالدبلمح و ذيلمحمذدي لجذيلمح صذول
مح ر ذيل قذدلمقذردلفوجافذهلق ذدمهل ذالمالهذ مطيولأذ لصذرضهلطظاذرلذلجذيلطضذ ل
مو لقشولمحنل يعلذل رال الق دلمحضايدل الالضلول ضركرالجيل حذكلشذ ومءل
آمو اولاطل ل شول ذالمحا فاذوول حذ ليصذ طرلاذالهذ المالأذرولمالد يذ لماللطضذ ل
ذذذ يال يفذذذرلاذذذالطظذذذ ل ذذذرال ذذذالق دمحضايذذذدولطم لذذذرلمحصذذذ ارحيلجذذذيلكفر ذذذه:ل
(مال ومل).ل
حذ ليمذذنلضذذظلهذ ملمحكفذذربلقطذدلمحفوجاذ لطظاذذرل لطأذومولجمذذدلط ذذبلآمذذو ال
ق ملاط محه.لجوحنل للل الهرو الكفر رل ارا:ل(أ ل قفذومء)ول هذ لاضركذرةل
حكفربل(ك ي ل داطذ )ل قذدلضذركملق ذيل ذالدم دلهذ لمالمذول ذللل ذالهذرو ال
جيلكفربلحهل ارا:ل(كفربلمحطاذول محأ ذب)ول حذ ليصذ طرلشذيءلاذالهذ المحكفذبل
ميار.ل
ااالط ج ملق ملاط ملل(ك ي ل داطذ )لممذ مالمحصذفرءلجذيلو ذري ل ول قذدل
طم مله ملمحجط لمالد يلاالمحادمجلمالجفارقيلإحملمحايدمالمحف في.ل
أ لف محملطظ لمحكفربل دل حكلجيلقص ولامف ف ول اال حكلكفذرب:ل(طفذريبل
محف ط ذ لجذذيلطظ ذ لك ي ذ ل داط ذ )ل ح اآحذذنلطف ذذهلكفذذربلأذذرالضذذركملجيذذهلك ي ذ ل
داط ل ارا:ل(كفربلمحصردذل مح رض ).ل يط بلمحملمحاآحنلطف هلكفربلآمذول
ي ذذام:ل(دوولمحضك ذ لجذذيلماأذذرللمحلط ذ دل مح ج ذ )ل يط ذذبلمحكفذذربلمألميذذولميا ذرنل
ح ذذدلمحاذذآاال ذذالمحض ذذالمحصذذرضرطيلاذذالوجذذرللمحمذذوالمح ذذر ألمحلجذذو .ل كذذرال
آمولاالطظا ملمحكفربلجئللمحديالمحطمذرشلاذالوجذرللمحمذوالمحفر ذألمحلجذو .ل
قدلفوأول ك ي ذ ل داطذ لاضاذدل ذالمضاذدل ذالظفذوولجذيلكفر ذهلمحطأذو :ل( ذ مال
محا رفلجيلقد مالمالف رف)ول ضكريذرعلمحضيذ مالجيذهلق ي ذ ول معلصذ د لديطيذ .ل
حكالفوأيول(ك ي ل داط )لجيلرل ماحلكللمح ا ذ.ل
أ لجرءلم القو شرال(مضادل الاضادل الق دمهولمحافذ جملجذيلمح ذر ل854ل
هذذذ)لجذذوحنلكفذذرب:ل(جركلذذ لمحم فذذرءل افركلذذ لمحظوجذذرء)لق ذذملح ذذرالمحضيذذ ما.ل
كفربلم القو شرالآمولكفذربلجذيلهذ ملمحجذط لمالد ذيلجذيلمح دذ لمح و يذ لق ذلل
مح صولمحضدي .ل
حمذذدلطشذذولجذذط لمحضكريذ لق ذذملح ذذرالمحضيذ مالجذذيلمآلدمبلمحدو يذ لطأذ مونولأذ ل
وقرالارلصرولش مونول ض بل ر ألمحش ولق يه.ل قدل ذ للمال كوطذرلمطذهلكذرال
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)لقطذذدلمحي طذذراول حكطذذهلهذ لمحذ لمشذذفلول ذذهلجذذيلمألدبل
ا و جذرنلق ذذلل(مي ذ
محي طرطيول قدل حنلضكريرفهلطأ لمون.ل كراله ملمحجط ل ملقيا لك يذوةلحذدجلمحي طذرال
جيلماال(مو )ل كأيوملارلكرالي فشلدل هلمحم يبلجيلمحاومج رعلمحماريي .ل
)لمفذذمل( ذذر وي )ل(محمذذوالمالل للمحاذذيئد )ولجذذطظ لشذ مونلاريذ ل
ذذدل(مي ذ
).ل
أئأرل قشويالضكري لاالضكريرعل(مي
قدلمأولمالدبلمحي طرطيلجيلمالدبلمحئفيطيلجيارليمصله ملمحجط لمالد ذي.ل
ج ذذملمحذذوض لاذذالمصذذرح لمحشذذرقولمحئفيطذذيل(هذ مو )ل(65ذذ8ل) .لجذذيلو ذذري هل
هجريهلذل مرص لجيلمحلجرءلمح لقدال(كرطفي يرا)لجط ذرنلمد يذرنلم ذفملل م مذهل
محو ارا لذلطجدلمطهليدملولجيارلكفبولضكريذرعلق ذملح ذرالمحضيذ مالي ذيولجيلذرل
ق ملاطلبلمحي طراول حكذالفظلذولمصذرحفهلجذيلماذفرءل ذر ألمح ذموي لمحئ قذ ل
جذذيلضكريرفذذهلق ذذملح ذذرالمحضي مطذذرعلمحفذذيليفمذ هرلواذ ممنلح طذذر .ل ضكريرفذذهلهذ ال
ش ولاللطأو.ل دالمفملمحشرقولمحئفيطيلمآلمو:ل(جيذدو )(31ل .لذل) 44ول
)ول حكطهلي ولجيلرول
جطظ لاري ل مضدجل قشويالضكري وليضركملجيلرل(مي
اذذأل حذذكولقذذالاظذذرح لمحضيذذرةلمح ير ذذي ل مالجفارقي ذ لجذذيلقصذذولمالا مو ذ ول
(ف يويذ )ل(14ذذ) 37ل جذذيلقصذذول(كذذرحيج ال)ل(37ذذذل) 41ل قذذدلاذذرلل لذ ال
محاظرح ل مفم لااله ملمحجذط لمالد ذيل ويمذرنلح فمفيذنلقذالآالاذهلجذيلشذ وال
لذذر.ل مأذذوعلهذذ المحضكريذذرعلمحي طرطيذذذ ل محئفيطيذذ لجذذيلمدبلمح صذذ ولمح ذذذ مل
مال و ي ول رحارلفوجاعل لض كيعلاالمحش ومءل محكفذربولااذرلالليلاطذرلهطذرل
مال رح لجيه.ل
مطفلذذذمل حذذذكلمحايذذذ مو لجذذذيلهذذذ ملمحجذذذط لمالد ذذذيلإحذذذمل(الجذذذ طفيا)لمحفوط ذذذيل
(1621ذ)1695لجفذوأول ذهول ضركذراول ممذ لكأيذ مونلاذالا اذ قرفهلقذال ذر ميهل
مرص لاالمحي طرطييال محئفيطيياول حكطذهل ذ ل لذ ملمحجذط لمالد ذيلمقصذملاذرل
قدولحهلاالكارللجطي.لجمدلومقملمال ذ لمحفطيذ لمح راذ لمحفذيلحضظلذرلمحطذر د ال
جيل حكلمحجط لمالد يلاال ر ميهولأ لم فكالله المحم مقدلمحفطي ول وفلجيلرل
ضفذملصذرولاأذذرالنلحاذالضذذرك الجذيلمآلدمبلجاي ذلرن.ل طجاذللمحمذ للمآلالجذيلهذ ال
محم مقدلمحفطي :ل
اذذالمحم مقذذدلمحفطي ذ ولجذذيله ذ ملمحجذذط لمالد ذذيولمحضذذوصلق ذذملمحفشذذر هل ذذيال
مالشذمرصلمحميرحيذ ل مالشذمرصلمحضميميذ لجذيل ذيرللمحضكريذ ولجيمفذرولمحكرفذبل
صفرعلمشمرصهلمال حمل ضي لفأيذولجذيل هذالمحمذروئلمحشمصذيرعلمحأرطيذ .لجذئل
يط ديلمالي فو للجيل صنلمحشمصيرعلمحوامي لاالمحضي مطرعل ضيوهذرلضفذمل
يط ذذملمحمذذروئلصذذفرعلمحشمصذذيرعلمحاوا ذ ملمحذذيل لاذذالمحطذذر ول اللماليط ذذمل
محواذ ملجيفضذد لقذالمحشمصذذيرعلمحاواذ ملمحذيل لضفذمليدفذذللمحمذروئلقذالهذ ال
محواذذذ ملمحفذذذيلهذذذيل ذذذريللمالأذذذذروةلمحفطيذذذ ول ذذذلليجذذذبلماليمفذذذرولمصذذذذريصل
محشمصذذذذيرعلمحواميذذذذ ل ضيذذذذ لفكذذذذ الكرحمطذذذذرفلمحشذذذذفرنولففذذذذومءجلاذذذذال وميذذذذهل
محشمصيرعلمحامص دة.ل ط ضظلجيلضكريرعل(ك ي ل داط )لمطهلضرح ذرنلاذرليط ذمل
محاآحنلجيلرلمحوا مولجي يللمحضدي لقالمحاوا ملمحيل ول ضي لفذط ا لمد مول
محوا ملجيلمحضكري .ل
محذملهذ المحمرقذذدةلمحفطيذ لمح راذ ولماذذرنل(الجذ طفيا)لذذلجذذيلطمذدال طظاذه لذل
ق مقدلمموجلدقيم .لجيوجل(الج طفيا)لمال(محضكري لمحم مي لق ذملح ذرالمحضيذ مال
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معلجمياولياكالف اي لمضدهارلج ذارل مالمذولو ضذر.لجرحج ذ لهذ لمحضكريذ ول
محذذو ذله ذ لمحا طذذملمحم مذذي)ل حكذذيليشذذنلمحج ذ لقذذالمحذذو ذلال ذذدلاذذالمجذذردةل
فص يوالفص يومليأيولكللارلح و ذلاالمصريص.ل ح ملضوصل(الجذ طفيا)لق ذمل
فذ مجولمحاف ذ لمحفطيذ لجذيلضكريفذذهول ضيذ ليصذ ولجذذيلشذ والمالجكذذرولمح راذ لاذذال
ومءلمحضمذذريللمحض ذذي ول يجاذذأله ذ المحضمذذريللمحدقيم ذ لمحفذذيلفف ذ مودلحف اذذيحل
محفكوةلمح را ول حكلف وملمالجكرولمح را لاال ومءلمحفص يولمحفطيل ماض لاذال
ف مرءل مفلر.ل
قذذذدلضذذذوصل(الجذذذ طفيا)لق ذذذملفصذذذ يولمحشمصذذذيرعلضيذذذ لق يذذذ لجذذذيلمدلل
صفرفلرولمحاأيذوةلح فكذوةول ق ذملف ذ يولهذ المحشمصذيرعلق ذملض ذربلمحضذد ول
جيلشكللدومايوليلي ل(الجذ طفيا)لاجذرللمحضذد لجيذهل رح صذنلمحافصذللم أذلل
مفصرلل رحضد ول ضي لياكذالماليمذرللمطذهلومقذملجذيلضكريرفذهلق مقذدلح فصذ يول
محفطيلجيلص وةلفموي ي لحم مقدلمحا وضي لكارل للمالط هلحلرل(مو )ول ذلل
مطهلومقملمح مقألجيلو لمحص ولمحم ميذ ولحيميذدلشمصذيرفهلضي يذ ل قذ ةول حذ ل
ي جولإحملفص يولمحم للمحاأرحيلمح لقدلي مل ج داول اأرلل حكلضكريذ لمحذ يبل
محضال(اأئ)لحفص يول شلمحمذ ل رحاذ ين.لق ذملمالمحا طذملمحم مذيلي ذومل
اال ومءل حكلق يرل رح لمحم ةل ا جملمحمذ للمالمال ذرولمح ذر لمحذ لفصذ ولجيذهل
اجرالعلمالضدم ل لطف يرعلمالشمرصلي يول رحضد لجيلف ولاضك ول ضي ل
فآد لكللك ا ل كللجا ل ظيففلرلمحفطي لجيه.ل
قذذدل ذ للمال كوطذذرلمال(الج ذ طفيا)لفذذوأول اذذال ذ م الااذذال حف ذ ملجذذيله ذ مل
محجط لمالد يلاالمحي طذرطييال محئفيطيذيا.ل قذدلفذوأولكذ حكل ذرالدبلمح و ذيلجذيل
(ك ي ل داط )ل قاله ملمحكفربلمقف ل(الج طفيا)لطض لقشويالضكري لمدم لذرل
جذذيلمحجذذمءلمحأذذرطيلاذذالضكريرفذذهلمحفذذيلطظالذذرلق ذذملح ذذرالمحضيذذ ماولق ذذملمال
(الج طفيا)لح ليوم لاالمحكفربلمح ر لل جلاردةلا القرفهولأ لفصونلجيلرل
ق ملض بلامفايرعلجطهلمح لم جمطرلجيهلمحم للاالق ل.ل
جذذيلم ممذذولمحمذذوالمحفر ذذألقشذذولفذذوج لاضاذذدلقأاذذرالجذذئلل(محافذ جملجذذيل
مح ذذر ل) 1898لكأي ذوملاذذالضكريذذرعل(الج ذ طفيا)لجذذيلكفذذربلحذذهل ذذارا:ل(مح ي ذ ال
محيذ مقظلجذيلمحضكذ ل مالاأذرلل محاذ مقظ)لجذيلشذ ولقو ذيلاذمد جلمحمرجيذ .ل حكذال
فوجافذهلضذوةلاللففميذدل رالصذلولياصذولجيلذرلماذركالمحضكريذ ول ليج لذرلفجذو ل
جذذيل ذذدلقو ذذيول ياذذفيلق ذذملطصذذريضلرل ر ذرنلديطي ذرنليمف ذذهلاذذالمحم ذوآال ل
محضدي ول جيلرلق يللاالمحضكريرعلمح راي لجيلص وةلمجل.ل دال حذنلم ذومهي ل
مح ذذوبلكفذذربلمومجذذرعلق ذذملح ذذرالمحضي ذ مالم ذذارا:ل(آدمبلمح ذذوب)ل ه ذ لش ذ ول
ميارنول رولجيهلق مل ويم ل(الج طفيا).ل
اذذالهذ مليفاذذحلمالهذ ملمحجذذط لمالد ذذيلقذذدلمطفلذذملإحذذملمد طذذرلمحضذذدي لجذذيل
ص وفهلمحدو ي ولجل ملكطذرلقذدلمقف ذطرلجيذهل ذالا اذ قرعلاذالمد طذرلمح و ذيل
محمذذذدي ل لاذذذال(ك ي ذذذ ل داطذذذ )ولجذذذلالم ذذذهلمحفطيذذذ لظ ذذذعلاضركذذذرةلحضكريذذذرعل
(الج طفيا).ل
مقظ ذ لاذذال ذذوفلجذذيله ذ المحضكريذذرعلجذذيلمد طذذرلمحضذذدي ول جذذروجلجذذيلجطذذهل
(الج طفيا)له ل(مضادلش قي)لمح ل ل ل ملمحجط لجذيلمد طذرلمحضذدي لمقصذمل
ارلقذدولحذهلاذالكاذرللضفذملمحيذ .ل قذدلف ذألشذ قيلإحذملفم يذدلمالدبلمح و ذيل
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ل ملمحجط لمالد يلق مل ويم ل(الج طفيا)لمحفطي لضيالكراليكاللد مو رفهلجذيل
م و رول قدل محملمحجلدلجيله ملمحايذدمالضفذملكذرالميذولاذالضذركمل(الجذ طفيا)ل
جيلمح و ي لجيلجايألمصريصهلمحفطي .ل
هذ مول اذذرلممللهذ ملمحجذذط لمالد ذذيلضيذذرل ملقياذ ل فذذوأيولك يذذول مرصذ لجذذيل
مدبلمال فرلل محففيرا.ل ق ملمحوض لاالماله ملمحجط لكرالجيلمص هلطأ مونولجمدل
فوددل يالمحش ول محطأولجذيلمالدبلمح و ذيلمحمذدي ولأذ لم ذفمولجذيلمد طذرلمحضذدي ل
جيلجط لمحش ول فوأيول(الج طفيا)ولكارل للمال اضطر(.)5ل
ل مالال قذذذدلجوضطذذذرلاذذذالمهذذذ لمجطذذذر لمالدبلمحشذذذ وي ولط ذذذد ل د مو ذذذ لمهذذذ ل
مالجطر لمحطأوي ل هيلمحمص لأ لمحامرح لم ملكرطعل معل ر ألمد ي.ل
ل

5ـ القصة :

محمصذ لاجا قذ لاذذالمألضذذدم لمحفذذيلفذذو ج.ل هذذيلففطذذر للضردأذ ل مضذذدةل ل
ضذذذ مد لقذذذدةلفف ذذذلل شمصذذذيرعلمط ذذذرطي لامف فذذذ ولفف ذذذريال ذذذرحيبلقيشذذذلرل
فصذذوجلرلجذذيلمحضيذذرةلق ذذملض ذومولاذذرلفف ذذريالضيذذرةلمحطذذر لق ذذمل جذذهلمألوا.ل
يك ذ الطصذذي لرلجذذيلمحمص ذ لاففر ف ذرنلاذذالضي ذ لمحفذذوأول محفذذوأيو.ل فمف ذذنلقذذال
مألقص صذ لجذذيل طلذذرلفصذ ولاوض ذ لكرا ذ لاذذالضيذذرةلمرصذ ل لاجا قذ لاذذال
محضي ذ معولجذذيلضذذيال المألقص ص ذ لففطذذر للق رق ذرنل لشذذويض ل لا قف ذرنلاذذال
محضيرةولجرحفولل يطلارليفج ملجيلقا ي لمالمفيروولج يطارليضر للكرفذبلمحمصذ ل
قذذوال ذ لاذذالمألضذذدم لمحلرا ذ ولق ذذمل جذذللمحفذذدوجلمحفذذرويميلم لمحط ذذلل
محاط ميولي ملكرفبلمالقص ص لمحملم ومملص وةلافوحم ل ماض لمحا رح ل يط ل
محم ارعلحم رفلاالمحضيرةل ضي لفآد لمحملم ومملجكوةلا يط .ل ارل ه لقطرصول
محمصذذذ لجلذذذيول(محضردأذذذ ):ل هذذذيل اذذذحلهذذذ المح طرصذذذول كأوهذذذرلشذذذي قرنلجذذذيل
محمصص.لأ ل(محشمصي )لمحفيلكأي مونلارلفك الهذيلمح طصذولمألهذ لجذيلمحمصذ ول
ل ملفك المحاض ولمح لفذد ولض حذهل كذللاذرليضذد لجذيلمحمصذ لاذال ضذدم ل
ال ذدلاذال اليا ذذلرلاذالقويذذبل لاذال يذدل يذذآأولجذيلف يطلذذرل ي مذيل اذ مءل
كرشف لق ملاكراال وموهرل قارلل ض موهر.ل االه المح طرصول(مح ييذ )لمحفذيل
قذذدلفك ذ المح طصذذولمح ذذريدلجذذيل ذذالمحمصذذصول هذذيلف طذذيلاجا ق ذ لمحم ذ جل
مح لماذذللمحأر ف ذ ل مح روي ذ لمحفذذيلفضذذي ل ذذرحفودل فذذآأولجذذيلفصذذوجرفهلجذذيلمحضيذذرةل
ف جللرل جل لاضددة.ل مي مونلهطركل(محفكذوة)لمحفذيلقذدلفكذ الحلذرلمح ذيردةلجذيل
ذذذالمحمصذذذصلجف فذذذ لق ذذذمل ذذذ حلمحضذذذ مد ل فضجذذذبلمح ييذذذ ل محشمصذذذيرعل
م فلذذر.ل كأي ذ مونلاذذرلفك ذ المحدري ذ لمأل حذذملحمصذذصلكل ذ المصذذئذلمحاجفاذذأ.ل الل
يف ردولمحملمح هال المح طصولمح ريدلجيلقص لاالمحمصصلهذ ل ضذدالمحجذديول
رح طري ل محفمديوول له ل ضدالاصدولمحاف ذ لمحفذيليجذدهرلمحمذروئلجيلذر.ل ح ذلل
فط ذ فلقم يذذرعلمحم ذومءل لف ذذريالفجذذرو ل لجذذيلمحضيذذرةل لممذذفئنلماذذمجفل لهذذيل
مح طرصولمحفيلفضددلاصدولمحاف لجيلمألأولمألد ي(.)6لل
حمذذذدلفذذذومولظلذذذ ولمحطأذذذولمحمصصذذذيللجذذذيلمآلدمبلمح رحايذذذ لقذذذالمحا ضاذذذ ل
محا ذذوضي .لجرحمص ذ لآمذذولمالجطذذر لمالد ي ذ ل ج ذ دمنلجذذيلف ذذكلمآلدمبول كرطذذعل
مق لذذرلما ذ قرنلح م مقذذدول مكأوهذذرلفضذذو مونلاذذالقي ذ دلمحطمذذدلمالد ذذي.ل كرطذذعلف ذذكل
محضوي ل رنلجيلطا هرلمح ويألجيلمح ص ولمحضديأ ولج معلمالجطر لمالد يذ ل
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مالمذذوجلجذذيلمدمءلو ذذرح لمالدبلمالط ذذرطي .ل مصذ ضعلجذذيلمآلدمبلمحك ذذوجلففذ لل
محا وضي ول ض علاكرط لمجفارقي ل جطي لالليفا لرلجيلرلجط لمد يلآمو.ل
قدل جدعلجيلمحائض لمحي طرطي لقطرصولقصصي ولهيلمحفيلالدعلحظل ول
محطأولمحمصصيلجيارل ذد.ل قذدلفذ لم للظلذ ول حذكلمحطأذولمحمصصذيلجذيلمالدبل
محي طذذذرطيلجذذذيلمحمذذذوالمحأذذذرطيل ذذذدلمحاذذذيئد.ل كرطذذذعلمحمصذذذ لآطذذذ مكل معل ذذذر أل
ا ضايولجكرطعلضرج ل رحادراومعلمحدي ي ول رح ذضول مالاذ ولمحمروقذ ..ل يفاأذلل
محطاذ جلمح ذر لالضذدم لقصذصل حذكلمح لذدلجذيلمجفذومللض ي ذياولفمذ لمالم ذذرول
محاو ق ول مح م رعلمحاآي ولضدمنلجرصذئنل يطلاذرول يف فذرالاطلذرل ذوللففذ لل
محاوح ن.لأ لفمف لمحمص لمفرارنل يدمنل رحفمرءلمحض ي يا.ل
مارلجيلمالدبلمحئفيطيولجمدلظلوعلمحمص لجيهلجيلم ممولمحموالمال لل ذدل
محاذذيئدولق ذذملطضذ لامذذرحنلح مصذ لمحي طرطيذ لجذذيل ذذردئلمالاذذو.لكاذذرلجذذيلقصذ ل
( رفيويك ا)لمحفيلمحفلرل( فو طيذ ) ..هذيلهجرييذ ولفصذ ولادذراومعلشذريط ل
حص كيال مردالارول فكشنلقذالضذرللمح مذرعلمحفميذوةلجذيلقلذدل(طيذو ا)ول
فصنلمح ردمعل محفمرحيذدلجذيل ذموي لاذوةولكاذرلفضكذيلكأيذ مونلاذالضيذللمح ذضوةل
مح ص ص.ل
أ لفوأوعلمحمص لمحئفيطي ل رحمصذ لمحي طرطيذ .ل مشذلولقصذ لياأذلل لذرلحذ حكل
محفذذوأولهذذيلقص ذ ل(محا ذذي)ل ل(محضاذذرولمح ذ ه ي)لمحفذذيلمحفلذذرل(م حي ذ )لجذذيل
محطصنلمحأرطيلح موالمحأرطيل دلمحايئد.ل
جذذيله ذ ملك ذذهلكرطذذعلمحمص ذ لقوي ذ لاذذالمص ذ لرلمحا ضاذذيولجرحمذذرصليذذطلبل
اطلبلمحشرقولجيلطمقفهلإحملمحفض يذللجذ للمح مقذأ.ل محمذرصل محشذرقولكئهاذرل
كذذراليفميذذلول يصذذنلاذذرليفميذذلولمكأذذولااذذرليصذذنلمح مقذذأل ي مجل ذه.ل كرطذذعل
محجاذذرهيولجذذيلقص ذ ولمالط ذذرطي لمال حذذملفلذذف ل رالضذذدم لمح جي ذ .ل رالم ذذرول
محميرحي ولق ملضيالاللف ول رح مقأل اللفضفلل ه.ل حكل معلمحمص لمحميرحي ل
إحملمح ج دلمحمص لمح مق يذ ولكاذرل ذ للمحشذ ولمحطأذولمحفطذيلم لكذرالكذللاطلاذرل
يافرذلاالا ودل مضد.ل
جذذيلمح ص ذ ولمح ذ ملمال و ي ذ ل جذذدعلقصذذصل معل ذذر ألش ذ يلهذذيل
(محفر ي )ول كرالفوأيولمحأمرج لمح و ي لجيلرلا ا رنولضيذولمالهذ المحمصذصلالل
فطدوجلجذيلمحمصذ لجذيلا طرهذرلمحفطذيول حذ لف ذرقدلق ذملف ذ يولافلذ لمحمصذ ل
قرا ذ  .مه ذ لاذذرلط طذذمل ذ كوالهطذذرلاذذالقصذذصلمح ص ذ ولمح ذ مله ذ لقصذذصل
محفو ذذي ل محضذذبول جيلذذرل ذذد لفذذوأيولقو ذذيل لقياذذ لمد يذذ لك يذذوةلظذذلل ي ذذ ل
مل ش مونلاالقصولمحطلا .ل حذكلمطذهلق ذملمحذوض لاذال ذر أل
مح ص ولمح
محضذذبلمح ذذنلجذذيلقصذذصلمحي طذذراولح ذ لفكذذالمحاذذوةلجيذذهل معلاكرط ذ لفم ذ للحلذذرل
ذ رطرلق ذذملمحاضذذبولكاذذرلجذذيلقصذذصلمحفو ذذي .ل قذذدلمشذذردلمجئ ذ ال مياذ ل
محضبل أوالجيلقيردةلمحطف لإحملمحضمذريللمحك ذوجلقذال ويذللمح ر فذ .ل حكذال
ظ ذذعلطظويرفذذهلاضص ذ وةلجذذيلدميذذوةلمحف ذذف .ل ح ذ حكلح ذ ليكذذالحف ذذففهلصذذدجل
ا رشولجيلمحمصصولضفملقوجهلمح وبلجف ذف مل ذهلقر فذ لمحضذبلجذيلشذ وه ل
قصصذذل لمحصذ جي .لق ذذملمالقر فذ لمحضذذبلحذذديل لكرطذذعلاطذ لطشذذوفلرول حيذذدةل
م للمحفو ي لمح و ي ولأذ لفذوأوعلفذوأوملقايمذرل رحذديالمال ذئايلق ذللج ذففلرل
فرأيولمجئ ا.ل
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جيلمالدبلمحو ارطيلمحنل(م جيدي )ل(43ل .لذل) 18لكفر رنلم ارا:ل(جذال
محضب)لي لجيذهلمحوجذرللكيذنليضظذ ال ضذبلمحط ذرء.ل ي ذ لجيذهلمحط ذرءلكيذنل
ي فداالا دةلمحوجرلولق مل ويم لح لي فم لجيلرلضد دلمحم ذلول حذ ليذومفلجيلذرل
مي لاكرط لح اوة.ل محاآحنلجيله ملمحكفربلا فلفولارجاليدا لقصوال رحف لل
محفج و.ل االهذ المحطرضيذ لمكف ذبلمحكفذربلصذ وةلهجذرءلمجفاذرقي.ل قذدلمومدل
(م جيدي )لمالي فدوكلارلصطأولجوحنلكفر رنلآمولقط مطه:ل(قئجلمحضب)لجذيل
حلج ذ ل ذذرموةلميا ذرنوليصذذوذلجيذذهلمطذذهلمحذذنلكفر ذذهلمال لل ه ذ ليمصذذدلجيذذهلضيذذول
مح ومةلمحشوجرءلاالمحم ول ي د لطصريحلحاالي ف ذ ال رحضذبلجيذو الطمذريصل
محط رءلجاريلولجيشيولق يل لماليففكو ملجيلمحطمريصلمحج ذاي لمح ي يذ لجذيل
محاوةول هيلطمريصلاالشوطلرلمالفمايلق مل حهلمحاض يالمح ه.ل يظلولاال
كفر يهلمح ر ميالمالمحضبلاج ال دقر ول اللجدلجيه.ل
ملمال و ي ولظ ذعلمحاذوةلجذيلمحاجفاذأل جذيلمالدبلالل
جيلمح ص ولمح
يآ هل لرولضفملمحموالمحضرد لقشو.ل ضيط مكلمم ليظلولم للمحفو ي لمح ل
ي مم جل يالمم رولمحضوبل مم رولمحضب.ل
جذذيلمحطصذذنلمحأذذرطيلاذذالمحمذذوالمحأذذرطيلقشذذولمحاذذيئد ول حذذنلاذذاليذذدقمل
(مطدويهلح شر ئا)لكفر رل رحئفيطي ل ارا:ل(جالمحضذبلمح ذن)ل جيذهليذ كولمدومكذرل
جديذذدملح ضذذبلحذ ليكذذالحذذئدبلمال و ذذيل ذذهلقلذذدلضفذذمل حذذكلمحمذذوا.ل جيذذهلفوففذذأل
محاوةلإحملاكرط لحذ لفضذظل لذرلاذالق ذللجذيلم و ذرول يماذألمحفذرو لحلذرلكاذرل
يماألمحفر ألح يدلصذرضبلمالق ذرفلجذيلف ذكلمح صذ و.لجرحفذرو لياذضيلجذيل
يللض لرول ي كيلجيلي ولضياليلددالمحم ولجيلض هول ي دلاذ فهلمارالذرل
ط ئل ا ملاللم فكرط لجيهل اللاوول ه.ل محضبل ذرهوول ذللهذ لق ذملو ل
محفاريلولجل لمح لي لمحاضذبلمحكذو ول ي ذ لق ذملمحفا ذكل ذرحم للمحكذوي ول
الليصحلح اوءلماليضبلمكأولاالماوةول اللماليضبلماوةلضيولكويا لمحم ذلول
جذذرح لول محضيذذرءل محصذذدلل مح جذذرءل محفاذذضي لهذذيلدقذذري لمحضذذبلمحط يذذلولضذذبل
يكفطفهلمحضواراول ي يبلح اضبلجيهلمح مبول يشللق يهلمحظفول ارليآاللاال
ضري .لجاالميالمفمل حكلمالدومكلمحجديدلح ضذبلمحذ ليظذللدمياذرلاضو اذر ..لم ل
ماله ملمحدطرءلمحشركيلح اض لمحفرفطذ لمحافو يذ لمحاف رحيذ لم ذدم..لطظذوةلجديذدةل
ح اوةلاللطظيولحلرلجيلمالدمبلمال و ي لمحمديا ل
قدليك الحذو ذلمحفو ذي لجذيلمحضذو بلآطذ مكلذل مرصذ لمحضذو بلمحصذ ي ي ل
ذالمالأذولجذذيلمحطظذولإحذملمحاذذوةلطظذوةلف جيذلولم لمالاذذال ي ذ لمحفذذرو لمال
يط ذذللجذذيلقر ففذذهل يصذذدل.ل قذذدليك ذ الالطفشذذرولمحأمرج ذ ل ذذيالصذذف ةلمحط ذذرءول
امرح فلالقص ولمحا كولمأولك حكلجيلمالشردةل اكرط لمحاض .ل حكال حكل
ك هلضيولكرنلجيلشوذله المحظرهوةلمحجديدةلحدجل المح رضأيا.ل
ق ملمطهلاذالمحأر ذعلمالهذ ملمحطذ فلمحجديذدلاذالمحضذبلقذدل ذ للوقذيلمحاذوةل
مجفارقيذذرلجذذيل حذذكلمح صذذوول جذذر ملمح ذذردمعل محفمرحيذذدلمح ذذريدةلمح راذ لمحفذذيلحذ ل
فكالقدل ص علجيلرلمحاوةلإحملف كلمحاكرط لمحفيليشردل لرلجيلمحش ول محمصذ .ل
االمحام فل ذهلمالهذ ملمالدومكلمحجديذدلح ضذبلذلجذيلمحمصذ ل محشذ ولا ذرلذلقذدل
طشذذولق ذذملمأذذولمفصذذرللمحدذذوبل رحشذذولولماذذرلجذذيلمحضذذو بلمحصذ ي ي ول ماذذرلقذذال
ويللمح وبلجيلمالطدح .ل
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محموميالمحفرويمي لمح ر م لفضاللق ملمالقفمردلماله ملمالدومكلح ضبلذلق مل
طض ذ لجويذذدلجذذيلمآلدمبلمال و ي ذ لذلمطاذذرلظلذذولجذذيلف ذذكلمحاوض ذ ل فذذوأيولضذذبل
محفو ي لمح و يل دلمالمشوبلمه هلو ذلمال ذئ ولج ذو ملجذيلشذ وه لمح و ذيل
قالقر ففل لمح ف لمحمرحص ول ماذ ملح اذوةلماذ فلمحفو ذرالمحاذآاطيا.لأذ ل
جرءلطمرده لج ط ملمص اللحلذ ملمحضذبلجذيلكفذ ل ول اذالمشذلوهرلكفذربل(محمهذوة)ل
أل يل كولاضادل ذالدم دلمألصذفلرطيلمحظذرهو ول كفذربل( ذ للمحضاراذ )لال ذال
ضم لمألطدح يولق ملماله يالمحكفر يالافوأومالذلجيلمحطرضي لمحطظوي لذل ف ذف ل
(مجئ ا)ل (مج يا)وله المحف ف لمحفذيلضذ علمح م ذنلمح و يذ لمال ذئاي ل
مالصي ل حكطلرلح لفم ملر.ل
قدلكرطعلمح م ذ لمحفذيلفمذنلجذيل ذ يللمقفذومنلمح ذرضأيال لذ ملمحفذرأيولهذيل
قميدفل لمحمر ي لجيلمالمح ر ف لمح و ي لحذ لفضفذو لمحاذوةول حذ لفكذالحلذرلجيلذرل
اكرط لكويا .ل قدلودلق يل لكأيولاالمحا فشوقيالمحادقمياول مجمل لآمو ال
االمح ذرضأيالمحاطصذفياولااذرلحذي لهطذرلاجذرللففصذي هل يلاطذرلهطذرل يذرالمأذول
حكلمحفوأيولجيارليمصلمحمص .ل ض طرلمالطاوبلاأئل مصذ :ل(الط ذي )ل ل
(محفرو ل لمح و )لمحفيلمحفلرل(كويفيرالد لفو م)ل طرءلق ذمل ذبل(اذرو لد ل
جومط )لمايوةلمق ي ل(شرا رطير)ل هيلمحفيل حنلحلرل(شذر ئا)لكفر ذهل(جذالمحضذبل
مح ن)ل ه المحمص لهيلميولف يللحطظوي ل(شر ئا)لجيلط فلمحضذبلمحذ لحذ ل
يكالحهلطظيذولجذيلمالدبلمال و ذيلاذالق ذلول مرصذ لاذالجلذ ل ذي وةلمحاذوةل
ما ذ فلمحاضذذبلمحفذذر لحلذذر.له ذ مول محمص ذ لمح ذذر م لطظالذذرلاآحفلذذرلش ذ وملجذذيل
لمآلنل يع.ل قدلمأولهذ ملمالدومكلمح ذر لح ضذبلجذيلكأيذولاذالكفذربل
ض محيل
مل شذ وميلرول ااذالفذوأو مل ذهل(دمطفذي)لجذيلا ضاذ ل(محك ايذديرل
مح ص ولمح
مالحلي )ل قدلم فاولهذ ملمحفذوأيولجذيلمالدبلمال و ذيل ي ذ لمح صذ ولمح ذ مل
جيلقصولمحطلا .ل ي يلمالففوصللقصصلمحفو ي ل محضذبلجذيلا طرهذرل
مح ذذذر للجذذذيلمالدبلمال ذذذ رطيلحفذذذ مجولمحصذذذئعل ذذذيالمالدبلمال ذذذ رطيل محأمرجذذذ ل
مال و ي لاط لمحففحلمال ئايلحئطدح .ل
اذذذالمشذذذلولمحمصذذذصلمال ذذذ رطي لمحفذذذيلمفمذذذ علطا جذذذرلحمصذذذصلمحضذذذبل
محفو ذذي ل ي ذ لقصذذولمحطلا ذ ول مأذذوعل ل ذ ملمح ذذر ألجذذيلمآلدمبلمال و ي ذ ول
قصفرا:لمضدمهارلح كرفبلمال رطي:ل( رال دو )لاالوجرللمحطصنلمحأذرطيلاذال
محمذذوالمحم ذرا لقشذذوول قط ذ مالقصذذفه:ل( ذذجالمحضذذب)ل قذذدلطشذذوهرلجذذيلمح ذذر ل
 1492ول محمصذذذ لمحأرطيذذذ لح كرفذذذبلمال ذذذ رطيلمالمذذذول(جذذذروأيلم ود طيذذذي )ل ل
(و دوليجذذي لد لا طفذذرحف )ل قط مطلذذر:ل(ماذذردي لد لجذ ال)ول قذذدلطشذذوهرلجذذيل
مح ذذر ل 1518ول جذذيلمحمصذذفياليففذذللمحجرطذذبلمح ذذر فيلاذذألو ذلمحفو ذذي ول
جرح جذذرءلحذذدجلمحاضذذبلضري ذ لجذذيل مفذذه.ل جذذيل ذ يللمحضذذبلفل ذ الكذذللمحدريذذرعول
يفد ذذذبلق ذذذملكذذذللمحصذذذ رعول ق ذذذملمحاضذذذبلمالي ذذذوهالق ذذذملصذذذدللض ذذذهل
رحماذ فلمحفذذر لالاذذولض ي فذذهول حذ لكذذرالجذذيله ذ ملمحماذ فلهئكذذه.ل قذذدلمأذذوعل
محمصفرالمح ر مفرالجيلجايألمالدمبلمال و ي لجيلقصولمحطلا .ل
قصذذصلمحفو ذذي ل محضذذبلفضفذذ لق ذذملجرطذذبلقذذر فيل مفذذيل ل ذذر أل
مط ذذرطيلفف ذ لل ذذهلمحائض ذ ول حكطلذذرل ذذدل حذذكلفمذذوبلاذذالقذذرح لمحائض ذ ولألال
مم رولمحضبلجيلرلشر ةلفش هلارلجذيل ذيوةل ذللمحائضذ ولجرح ذللجذيلمحمصذ ل
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اأرللمحفرو لمحكرالولي يشلجيلقرح ل يدلاالمحضميم ول فضايذهلقذ جلضي يذ .ل
أ لماله المحمصصلافم ف لجيلطاجلرلمحفطيولم لالليو لمحض مد لجيلرل جل
شمصي لمح للمح لارليمملليطفمللاالطصذولإحذملطصذو.لجرح ضذدةلمح اذ ي لالل
ج دلحلرولق ملمالاأللهذ المحمصذصولجذيلاأرحيفلذرولف ذدلكأيذوملقذالمح قذريأل
جري لذذرول ف ذذيولوفي ذ لجذذيلمضذذدمألرولجلذذيلفص ذ يولحكفذذرذلمحفذذرو لمحاطفصذذول
دميارول فوفيلمحطلري لمحاكووةلضرح رلاالظفولمحفذرو ل لقجذربلض ي فذهل قاذريهل
ق ملكللمح م رع.ل
قذذدل ذذمول( ذذوجرطفي )لمال ذ رطيلاذذالمدبلمحفو ذذي ل اذذرلجيذذهلاذذالفصذذطأل
ميذذنلجذذيلقصذذفهلمحمرحذذدة:ل(د الكيش ذ ع)لم لق ذذدلقصذذصلمحفو ذذي لفم يذذدمل
رمومول طمللاجرللمحضذ مد لاذالمحجرطذبلمحاأذرحيلإحذملمحجرطذبلمحذ مق يلمالحذي ول
فمد لكأيوملجيلمحفض يللمحطف يلحشمصيفه:ل(د الكيش ع)لجج للاطهلطا جذرل
شويرول رقدعلدق فهلف كلق ملمالفم لمحمصذ لم ذ ةلممذوجلطضذ لمح طريذ ل
رح مقأل ارلجيهولق ملمحوض لاالمالا رصويهلح ليفلا هرلضللمحفل .ل
كرطذذعلقصذذصلمحوقذذرةلجذذيلقصذذولمحطلا ذ لمقذذوبلإحذذملمح مقذذألاذذالقصذذصل
محفو ذذي لمح ذذر م ولق ذذملمحذذوض لاذذالمالمدومكلمحضذذبل مضذذدلجيلاذذرول حذذكلمال
قصصلمحوقذرةلفمذللجيلذرلمح طرصذولمح جي ذ لمحا جلذ لحئضذدم ول فكذردلفطضصذول
جذذيلمح ذذضول م ذذف ئفلمحا ذذفم لولجذذرحض مد لجيلذذرلمط ذذرطي لجذذيلج هوهذذرولق ذذمل
محوض لاالمطلرلوفي .ل قدلص ولكفر لرلماركال مق ي لجيل ئده لج هرلاجذرلل
محض ذ مد لمحفذذيلدموعل ذذيالمحوقذذرة.ل حذذي له ذآالءلمحوقذذرةلماللمشذذمرصلضميميذذيال
مو ذذذفم مو يياولي ذذذ الاذذذالمحوقذذذرةل محومقيذذذرعلقطرقذذذرولجكذذذرالهذذذآالءلمحوقذذذرةل
محومقيذذرعلياأ ذ الشمصذذيرعلجذذيلقا ذ لمحاجفاذذأولاللجذذيل مفذذهلمح ذ مل ل
محذذذدطير.ل هذذذ المحمصذذذصلطشذذذوعلم اللجذذذيلمالدبلمالي ذذذرحيولأذذذ لمال ذذذ رطيولأذذذ ل
محفوط ي.ل
جيلمحموالمح رد لقشول مح ر ألقشولجيلم و رل جذدلجذط لجديذدلاذال
محمصذذصولم ذذرل رحمصذذ لم ذ معلطضذذ لمح مقذذأولهذذ لاذذرلط ذذللق يذذهلقصذذصل
محشذذ روول جذذدولم للاذذرل جذذدولجذذيلم ذذ رطيرل هذذ لقصذذصلمح ذذردمعل محفمرحيذذدل
ح مذذرعلمحذذدطيرلجذذيلمحاجفاذذأول فمذذفصل ذذوالمحادذذراومعلجيلذذرليضكيلذذرلمحاآحذذنل
ق ذملح ذرطهولكوطلذذرلضذدأعلحذهول هذذيل معلصذيد لهجرييذ لح اجفاذذأل اذالجيذذه.ل
ي رجولجيلرلمح لل(محاآحن)لق ملضيولاطلبلجيل فوا.ل ضيرفذهلجميذوةل ري ذ ل
يضيرهذذرلق ذذملهذذراشلمحاجفاذذأ.ل يظذذلليطفمذذلل ذذيال مرفذذهلحيك ذذبلق فذذه.ل هذ ل
يضك لق ملمحاجفاألاال جل لطظواله لضكارلفظلولجيهلمالأوةل مالط مءلق مل
محطف ل قصولمحطظولجيلمقف رولمالشيرءلاالمحطرضي لمحدويمي لمحطف ي .لجكللاال
ي رواذذهلم يذذ ول اذذالياطضذذذهلمالض ذذرالميذذوول م للقصذذذ لاذذالهذذ ملمحجذذذط ل
محمصصيلجيلمالدبلمال رطيلهيلقص لقط مطلر:ل(ضيذرةلال ذروي لد لفذ وا ل
ضظ ظهل اضطه)ل هيلقص لفط ألاال مقألضيرةلمح مرعلمحدطيرول لفصفلرلكاذرل
يا يلذذرلاط ذذللمحدوميذذملمحصذذويح.ل هذذيلا روا ذ لفراذ لحمصذذصلمحوقذذرةلمح ذذرحف ل
مح كوول ف يولق ملطميالرولألطلرلفصنل مق رلاللاأرحي لجيهل اللمال.ل
ي جدل ج الش هلق ي ل يالقصصلمحش رولمح ر م لمحذ كول ذيالمحامراذرعل
مح و ي لكارلط الرلقطدل ديألمحمارالمحلا مطيلأذ لمحضويذو ول هطذركلاذالمالدحذ ل
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محفرويمي لارلفم أل والامرارعلمحضويو لقوجعلجيلمالدبلمح و يلجذيلم ذ رطير.ل
االكفربلمح وبلمال رطييالاذال حفذ ملامراذرعلق ذملضوموهذرلجذيلم ممذولمحمذوال
محأرح لقشولمحايئد ولاأللم المحمصذيولمحفميذهول اأذلل(م ذ ل ذرهولاضاذدل ذال
ي ذذنلمح وق ذ ي).ل قذذدلشذذوذل(امراذذرع)لمحضويذذو لك ذ حكلكأيذذولاذذالمح ذذوبل
مال ذذذ رطيياول م القذذذدلحميذذذعلهذذذ المحامراذذذرعلضظذذذرلك يذذذوملجذذذيلمدبلمح ذذذوبلجذذذيل
مالطدح .ل ضيولا م للمالفظللاجل ح لحذدجلكفذربلمال ذ رال قصرصذيل ل ذدل
حك.ل هذ ملمحفئقذيلمحفذرويميلهذ لمحذ ليف ذول جذ المحفشذر هلمحكأيذوةلمح ماذض ل
ذذيالمحامراذذرعل جذذط لقصذذصلمحش ذ رولجذذيلمالدبلمال ذ رطي.ل قذذدلآأذذولكفذذربل
مال رالماليطض ملاطضرهرلمح مق يلق ملمالي ذيو ملق ذملاطذ مللقصذصلمحوقذرةل
محاأرحي ذ ولجكذذرالجلذذده ل ملمأذذولك يذذولجذذيلمحماذذرءلق ذذملقصذذصلمحوقذذرةول جذذيل
محفمويبل يالمحمص ل مقألمحضيرة.ل مأو مل حكلفوأيوملك يوملجيلكفربلمحمص لجيل
مالدمبلمال و ي لمالموج.ل
ااذذالفذذوأول ل ذ لجذذيلمالدبلمحفوط ذذيل(شذذرولل ذ ول)لجذذيلقصذذفه:ل(فذذروييل
جومط ي المحضميمذيلمحلذرمل)ل قذدلطشذوهرلجذيل ذروي لجذيلمح ذر ل 1622ول هذيل
م للقصذذذ لاذذذالقصذذذصلمحشذذذ رولجذذذيلجوط ذذذروليلجذذذ لجيلذذذرلمح ذذذردمعل محفمرحيذذذدل
ر لمشمرصلاالمحاف حيال االي دلجيلض ر ل لجيلطظولمحاآحنولكاذرل
يلج لامف نلمح مرعلمالموج.ل
كارلكرالقدلمطففأل ل ملمالفجرالذلمح ر لمالقوبلإحذملمح مقذألذلمحكرفذبلمحفوط ذيل
مالمذذول(ج فييذذه)لجذذيلقصذذفهلمحفذذيلقط مطلذذر:ل(ا ذ علمحضذذب)لمحفذذيلظلذذوعلجذذيل
روي لجيلمح ر ل 1616ول جيلرليص ولض رلارديرل يالومفلطف يلض ذيظلمح ذأل
ومقيفهلجيلصفرفلارلمحضميمي ل يالمحوقرةلمح ردييال ه لمحضبلمحذ لاللاأرحيذ ل
جيه.ل
لذ ملمحجلذذدلمحاشذذفوكلحكفذذربلمحمصذذصلجذذيلمالدمبلمحامف ف ذ ولقاذذيلق ذذمل
قصصلمحوقرةولكارلقايلاالق للق ملقصصلمحفو ي ل محضبول قراعلق مل
مطمرالرلقصصلمح ردمعل محفمرحيدلجيلا طرهرلمحضدي ول م علمحمص ل ذ حكلاذال
مح طرصولمح جي لمحمروق لح اوح نول مفم علض مد لمحضيرةلمح ردي لاردةلمص ل
حا ا قرفلر.ل
قذذذدلمأذذذوعلق مقذذذدلمح م يذذذ لمحكئ ذذذيكي لجذذذيلمح طريذذذ ل رحفض يذذذللمحطف ذذذيلجذذذيل
محمص ولق ملطض لارل روعلق يذهلمحكئ ذيكي لجذيلمحا ذوضيرع.ل حكذالمحفض يذلل
محطف يلح ليكالقرارلجيلمحمصصلمحكئ يكي ولم لكرطعلمحمص لجط رلمد يرلضومل
الليماألح م مقدلمحو اي ول ح ليكالحدق معلمحطمردلجيلمح صولمحكئ يكيول الل
حطاذذذر جلمحمصذذذ لمحطراذذذج لجذذذيلمحفض يذذذللمحطف ذذذيولك يذذذولصذذذدجلجذذذيلمالطفذذذرجل
محمصصيل جهلقر .ل
جيلم ممولمحموالمحأراالقشولطلاعلمحمص لجيلمالدمبلمحك وجلمال و ي ل
جف ذذ وعلقصذذصلمح ذذردمعل محفمرحيذذدلمح ذذر م لمحذذ كوولجطذذفبلقطلذذرلاذذرلي ذذام:ل
محمصصل معلمحماريرلمالجفارقي ول حكل معلمحمصذ لمحا ذوضي لجذيلاجذرلل
محأ وةلمالجفارقي .لجرص حل صنلمحفمرحيدل ي لجئءلمحضمريلول محكشنلقال
محط مضيلمحطف ي لجذيلمحفذودولأذ لمحطذ مضيلمالجفارقيذ لجذيلامف ذنلمحفيذرعل ديذ ل
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مطصذذرجل لجذذيلمحاجفاذذأ.ل صذذروعلمحمصذذصل ذ حكل معلص ذ د لديام مو ي ذ لجذذيل
قئجلاشكئعلمحش بول قراعل وم ولد ولحئدبلجيلمحضاروةلمحضديأ .ل
جذذذيلمح صذذذولمحو اذذذرطفيكيل ذذذرقدعلمحف ذذذف لمح ر فيذذذ لق ذذذملمحذذذدق ةلإحذذذمل
ضم للمحفودلجذيلمحاجفاذأولق ذملح ذرالشمصذيرعلمحمصذ لجذيلمالدبلمحفوط ذيل
مالطج يذذذذم .ل كرطذذذذعلهذذذذ المحذذذذدق ةلهذذذذيلجذذذذ هولمحو ارطفيكيذذذذ لجذذذذيلطرضيفلذذذذرل
مالجفارقي .ل جيلرل احلمفجرهرالكردمليفئقيرالآمولمالاذوولهاذرلمحكشذنلقذال
ضرح لمحفودلجذيلضم قذهلمحالاذ ا لمحفذيلفف ذبلفدييذولمحذطظ لمحمرياذ لجذيل حذكل
محضذذياولأذ لاذذرلف ذذف ماهل ذ ردةلمحفذذودل ذذدل حذذكلاذذالف ذذر المجفاذذرقيلاذذالطذ فل
جديذد.ل فشذر لعلهذ المحماذريرلجذيلمالدمبلمحامف فذ لجذيلمح صذولمحو اذذرطفيكيول
كرطعلفذد ولضذ للمأذروةلمحوضاذ ل رح ري ذياول مالقفذدمدل ضمذ للمحفذودلجذيل جذهل
محاجفاأولأ لمحضدلاالضم للمح مرعلمالو فم مو ي .ل
جيلظللمحو ارطفيكي لميارلطشولجذط لمحمصذ لمحفرويميذ ول م مقذدهرلمحفطيذ ل
محمرصذذذ ل لذذذر.ل كذذذرالمحو اذذذرطفيكي اليمصذذذد الجذذذيلهذذذ ملمحجذذذط لإحذذذملمضيذذذرءل
ارايل لمح طيلمحفرويمي.ل محكرفبلمالطج يم لمحو ارطفيكيل( حفول ذك ع)لهذ ل
م لمحمص لمحفرويمي لجيلم و ر.ل قدلمأوعلمصريصلقصصهلمحفطي لجيلجايأل
محمصصلمحفرويمي ولضفملمافدلفذوأيوالإحذملاذالمحفذ ملجذيلمحمصذ لمحفرويميذ لاذال
كفربلمالدبلمح و ي.ل
ح لي جول( حفول ك ع)لإحذملمحضذ مد لمحفرويميذ لمحا رصذوةلحيفمذ لاطلذرلاذردةل
حمصصذذهول ذذللممفذذرولا ا ذ قرفهلاذذالقص ذ ول ذذضيم ول مرص ذ لاذذالمح ص ذ ول
مول ح ليج للمحشمصيرعلمحفرويمي لفضفذللمحاكرطذ لمال حذملجذيلقصصذهول
مح
حكلمالقي دلمحفذروييلفاط ذهلاذالمحفصذونلمحمصصذيول فضواذهلمحضويذ لمحفطيذ .ل
ح ملكرال( حفول ك ع)ليضللف ذكلمحشمصذيرعلمحفرويميذ لجذيلمحاضذللمحأذرطيلاذال
قصصذذهولق ذذملضذذياليمفذذرولشمصذذيرعلضيذذولفرويميذ لفاأذذللو ذلمح صذذولمحذ ل
يكفبلقطهلجذيلمدللمصريصذهلمحفرويميذ لحي ذ لاذالجديذدلصذ وةل حذكلمح صذول
جيارلحهلاال ر ألمارطيل اكرطيولاومقيرلدقذ لمح صذنلجذيلمح ضذرعلمحفرويميذ ل
محفذيلي واذذلرل ذ ملفضفذذللمحضمذريللمحفرويميذ لمحاكذرالمال للجذذيلقصذصل( حفذذول
ك ع)لج لي دلمحفروييلجمءملاائلجيلمحمص ليف جللمحمروئلجذيلقومءفذهلحيفذوكل
اطهول للمص حلمحفروييله لمحدري لمحامص دةلجيلكللمجممءلمحمصذ ولق ذملضذيال
مص حلمح طصولمحميذرحيلجذيلمحمصذ لضيذول ل ذرل.ل ا ذريللمحضذبلجذيلقصذصل
( حفذول ذذك ع)لاللفمصذدلحذ مفلرول حكطلذذرلففمذ ل ذ يئلحذذو لضذ مد لمحمصذ لجذذيل
مجمميلذذذرللمحامف فذذذ ولأذذذ لحجذذذ بلمحمذذذروئول مأذذذروةلمطف رهذذذه.ل فمففذذذيلمح م ذذذنل
محاشرقولمحفودي ل لفكردلجيلقصصل( حفول ك ع)لحفضللاض لذرلمالض ر ذرعل
مح را ل محاشكئعلمالجفارقي .لجارلشمصيرعلمحمصذصلذلقطذدالذل ذ جلطاذر جل
حفص يولمحاجفاألمحفرويميل ارل هلاالاشكئع.ل ل المالفجرهرعلمحفطي لجفحل
( حفول ك ع)ل ويمرلجديدملجيلمحمص لحكللاال ذرولق ذملطلجذه.ل قذدلقرشذعل
محمص لمحفرويمي ل ممدهوعل ي ذ لمح صذولمحو اذرطفيكيول ارفذعلذل لكذردعلذلجذيل
مالدبلمال و ذذيول رطفلذذرءلمحو ارطفيكي ذ ولجذذيلض ذ محيلاطفصذذنلمحمذذوالمحفر ذذأل
قشو.ل
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ل دلمحو ارطفيكييالم فكا علمحمص لط مضيلرلمحفطيذ ولجذيلمالدمبلمال و يذ ل
جيلظللمحا هبلمح مق يل محا مهبلمالموجلمحفيلف علمحو ارطفيكي .ل
ل
لمارلجيلمالدبلمح و ذيولج ذ ليكذالجذيلقدياذهلح مصذ لشذواليذ كوول كذرالحلذرل
افلذذذذ لمذذذذرصلحذذذذ ليذذذذطلال لذذذذرول حذذذذ ليج لذذذذرل معلو ذذذذرح لمجفارقيذذذذ ل ل
مط رطي .ق ملمالمحمص لذلجذيلمالدبلمح و ذيلمحمذدي لذلحذ لفكذالاذالجذ هولمالدبل
(كرحش ول محم ر ل محو ريللاذأئ)ول ذللكذراليفم ذملقطلذرلك ذرولمالد ذرءلحديذوه ل
اذالمح قذذرظل كفذذربلمح ذذيول مح صذذريرولي ود طلذذرلشذ مهدلقصذذيوةلق ذذمل صذذريره ل
ارلي ق الاالضك .لل
ط جملمحم للجيلقي المالدبلمح و يلقديارلاارلياعل ص لح مص ولط ونل
لرول طفضد لقطلرل هيلمحنلحي ل حي ول محامرارعول و رح لمحف م ذأل محم م ذأل
و رح لمحدفوماولأ لقص لضيل اليمظرا.ل
مارلمحنلحي ل حي لجليلاد ط لجيلقصذ ولامف فذ ول اذالمحام ذ فل ذهلمال
محكفذذربلجذذيلمص ذ هلكذذرالا و جذذرلحذذدجلمحا ذ ايالق ذذللاطفصذذنلمحمذذوالمح رشذذول
محاذذيئد .ل يشذذلدلمحا ذ د ل م ذذالمحطذذدي لمالمحكفذذربلجذذيلمصذ هلافذذوج ل حكذذال
محا ذذذ د ليمذذذذوولمالمالد ذذذذرءلجذذذيلقلذذذذدالفطذذذذر ح ملهذذذ المحضكريذذذذرعل ذذذذرحفطايلل
محفل يبول صطف ملجيلا طرهرلارليش للر.لجرصذللمحكفذربلكذرالاذد طرولأذ لطذملل
محذملمالدبلمحشذ يل(محف حك ذ و )لجديذذولاطذهل ميذدلجيذذهول هطذركلقطرصذولهطديذ ل
ي طرطي لجيلمحكفربلفآكدلفوأيوله يالمح طصويالجيه.ل
ل قذذدلفوجاذذعل(محذذنلحي ذ ل حي ذ )لإحذذملمح دذذرعلمح رحاي ذ ل قذذدلمأذذوعلفذذوأيومعل
افط ق لكأيوةلجيلمحا وضيرعل محمصصل محش ولمحدطرييل محا وضيرعلمحدطرييذ ول
ااذرلياذيللمحامذذر لهطذرلقذالففصذذي ه.ل قظذ لفوأيوهذرلمرصذ لجذيلم ممذولمحمذذوال
محأراالقشولأ ل ي لمح صولمحو ارطفيكيل قدلضا علمحنلحي ل حي لكأيوملاذال
قاذذريرلمحو ارطفيكيذ .لاطلذذرلمحلذذوبلاذذال مقذذألمحضيذذرةلجذذيلقذذرح لميذذرحيل ذذضو ول
اطلرلمح موي ل رحا كول اطلرلفذوجيحلمح ر فذ لق ذملمح مذللجذيلمالهفذدمءلإحذمل
محضمذذريللمحك ذذوجولم لمال(شذذلوممد)لقذذدلهذذدعلمحا ذذكلإحذذملمط ذذرطيفهول ودفذذهلقذذال
ضويمفذذهلمح ضشذذي ولالل ذذر لمحاط ذذلول ذذلل رح ر ف ذ ولجصذذروعلوا ذمملح ضميم ذ ل
محفيلي وجلرلمحاوءلقال ويلله ملمحش ول محضب.ل ل ملمحا طملمالميولمطفم عل
(شلوممد)لمحيطرلجيلمد طرلمح و يلمحا رصول فاذللفذوأيولمالدمبلمال و يذ ل حذكل
كاذذرلجذذيلا ذذوضي ل(شذذلوممد)لحف جيذذللمحضكذذي .ل كاذذرلجذذيلقص ذ لشذذلوممدلمحفذذيل
قط مطلذذر:ل(محمصذذولمحا ذذض و)لحف جيذذللمحضكذذي ل ذذهلض ذذياول كمص ذ :ل(مضذذئ ل
شذذذلوممد)لح ذذذدكف ول ذذذهلض ذذذياول اأذذذللا ذذذوضي ل(شذذذلويرو)لح ميذذذملم رظذذذ ول
ا وضي لشلوممدولح يلمضادل ركأيو.ل
ه ذ مول ضكريذذرعل(محذذنلحي ذ ل حي ذ )لحذذي لحلذذرل ذذر ألم مذذيلف ياذذيلماللجياذذرل
فضف لق يهلاالقصصلمحضي ماول هيلق ي ذ لط ذ ير.لماذرل ميذ لمحمصذصلجلذيل
مممذوةل رحامذذر ومعل قذذرح لمح ذضول مح جريذذب.ل مح مو ذ ل ذيالض مدألذذرلاصذ ط ول
فافدلذلقال ويللمحف رآللذلجيلمحذماالكاذرليشذرءلمحمذرصولجذرحمي لمحذ ليذو ل
يالمحضكريرعل يدلقالجالمحمص لجيلا طرهرلمحضدي .ل
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قصصلمحنلحي ل حي لاديطذ لق ذرلجذيلطشذوفلرلإحذملمصذ للضيذولقو يذ ول
كارلق طرولجليلفدمللجيلقدمدلمحمصصلمحافوجا لجيلمالصل.ل
لماذذرلمحضكريذذرعلمحمصصذذي لمح و يذذ لمالمذذوجلمحفذذيلطفضذذد لهطذذرلقطلذذرلجلذذيل
مصذذي لمحطشذذوةلضيذذولافوجا ذ ول اطلذذرلمحامراذذرع.ل محامرا ذ لجذذيلمالصذذللا طرهذذرل
محاج ولأ لم معلق ملارليضكملجيلج لاالمحج ذرعلق ذملشذكللضكريذ ل
معلمص للجطي .ل ا جمله المالص للمطلرلضكري لقصذيوةلي ذ دهرلشذ هلضذ مول
دومايول فضف لق ملادراومعليو يلرل مو ل( ه لقي مل الهشذر لجذيلامراذرعل
ديألمحماراول محضرو ل ذالهشذر لجذيلامراذرعلمحضويذو )لقذال( ذل)ليمذ ل لذرل
(ه لم لمحففحلمال كطدو لجيلمكأولامرارعل ذديألمحماذراول م ذ لميذدلمح ذو جيل
جذيلامراذرعلمحضويذو ).ل قذذدليكذ الهذ ملمح ذللشذذجرقرليمذفض لمم ذرومل يطفصذذول
جيلذذرول قذذدليك ذ الطرقذذدملمجفارقيذذرل ل ير ذذيرول قذذدليك ذ الجميلذذرلافا ذ رلجذذيل
ا ريللمحديال لا ريللمح د ول حكطهلذلجذيلضرالفذهلك لذرلفموي ذرلذلاف ذ للاذركول
ح فل رحا معولا فلفووليضفذرللح ضصذ للق ذملمحاذرللااذاليمذدقل ولأذ لهذ ل
دمياذذرلمديذذبليجيذذدلجذذيلم ذذ هلقذذال ديلذذ ل موفجذذرل.ل جذذيلمحامراذذرعل صذذنل
مل محدطيرلجيلكأيولاالمحاجفا ذرعل
ح ردمعل محفمرحيدلمحفيلف دلمح مرعلمح
مال ئاي ول كرالياكالماليك اله ملمحجط لممصبلجط لمد يلجذيلمح و يذ ول
ماليم ذ لذلجذذيلطمذذدلمح ذذردمعل محفمرحيذذدل محماذذريرلمالجفارقي ذ لذلامذذر لمحمص ذ ل
محا ذذذوضي لجذذذذيلمالدمبلمحدو يذذذ ولحذذذذ اللمطذذذذهل ذذذوقرالاذذذذرلمطضذذذونلقذذذذالمحطمذذذذدل
مالجفارقيلجيلص وةلجدي لإحملمحاارضكرعلمح فظي ل مالحدرملمح د ي ل مال بل
محاص طألمحمممول رحض ي لمح فظي لمحفيلاللف دلق ملمحا طمل ريللي كو.ل
م للاالممفوفلمحامرارعولجيلا طرهرلمحفطذيلمح ذر لول مق رهذرلهذ ملمال ذ ل
جذذذذذذذيلمح و يذذذذذذذ ولهذذذذذذذ ل ذذذذذذذديألمحماذذذذذذذرالمحلاذذذذذذذ مطي.لمحافذذذذذذذ جملجذذذذذذذيلمح ذذذذذذذر ل
398هذ(1117ذ.) 1118ل قدلمحنلمحضويو ل(محمر ذ ل ذالق ذيل ذالاضاذدل ذال
قأارا)ل(1155ذ) 1122لامرارفذهلق ذملضذومولامراذرعل ذديألمحماذراول ففذ لل
ق يهولجم رل لذ ملمحجذط لمالد ذيلم ذ معلحذ لي ذ لجيلذرلشذو المضذدلاذالمحذ يال
ق ذذد اولق ذذللقصذذوطرلمحضذذدي ولجياذذرليمذذصلمحطاذذبلمحمصصذذي.لجشمصذذي ل(م ذذيل
ميذذدلمح ذذو جي)لففكذذوولجذذيلامراذذرعلمحضويذذو لمحامف ف ذ لحفكشذذنلقذذالج مطذذبل
طف ذذي لاف ذذددةلحف ذذكلمحشمصذذي .ل هذ ملطذ فلاذذالمحف اذذللجذذيلمحفصذ يولمحطف ذذيل
يموبلاالمحطابلمحفطيلجيلمحمصصلمحضدي .ل
قدلمأوعلمحامرارعلمح و ي لجذيلمالدبلمح ذرحايلفذوأيومل م ذ رلافطذ فلمحدالحذ ول
جمدولض عله المحامرارعلقصصلمحش رولمال رطي ل ط مضيلرلمحفطيذ ل قطرصذوهرل
معلمح ر ألمح مق يولأ لمطفمللمحفوأيولاالمالدبلمال رطيلإحمل مالاالمالدمبل
مال و ي ولج رقدلق ذملاذ علقصذصلمحوقذرةول ق ذملفمويذبلمحمصذ لاذال مقذأل
محضيرةولأ لق ملايئدلقصصلمح ردمعل محفمرحيدلجيلا طرهرلمحضدي ول هيلمحفذيل
ف وعلجكرطعلقصصلمحماريرلمالجفارقي لجيارل د.ل
ااذذرليطذذدوجلجذذيلمحجذذط لمحمصصذذيلجذذيلمد طذذرلمحمذذدي لمياذذرلو ذذرح ل(محف م ذذأل
محم م أ)لح شرقولمحكرفبلمالطدح يلم يلقراولمضادل الشليدل(382ذذ426هذذ)ل
هيلوض لميرحيذ لجذيلقذرح لمحجذاليضكذيلجيلذرلكيذنلمحفمذمل شذير يالمحشذ ومءل
مح ذذر ميالاذذالف م ذذأل(افذذودةلفذذر أل لفر ذ ل لاذذرليف ذذألمالط ذذرالاذذالمحجذذا)ل
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محم م ألجاألم ول(م لشي رال لم لويي لمحجا)لل فجو ل يطهل يطل ل
اطذذرظومعل ا ذذرجئعلمد ي ذ ول ك ذ حكل يطذذهل ذذيالاذذرليجذذدالاذذالام قذذرعلجذذيل
قرحال ول ه ليطفصولجيله المحا رجئعلمالد ي لدميار.ل
جكوةلشير يالمحش ولقديا ول هيلمحواملمال ذ و لحئحلذر .ل م ملصذحلمال
هذ المحو ذذرح ل ذر م لق ذذملو ذرح لم ذذيلمح ذذئءولكذرالحاآحفلذذرلمحفاذللجذذيلمح ذذدءل
وض لمد ي لإحملقذرح لآمذووليشذ هلقذرح لمالو مذلجذيلمال ذومءل محا ذومجول حكذال
محميا لمحمصصي لحو رح لم الشليدلايي لهيط .ل
ماذذرلو ذذرح لمحدفذذومالمحفذذيلمحفلذذرلم ذذ لمح ذذئءلمحا ذذو ولمحافذذ جملجذذيلمح ذذذر ل
449هذل() 1159لجليلوض لفمي لرلم لمح ئءلجيلمحجط ل جيلمحا قذنل جذيل
محطروولكيليضللذلجيلقرح لميرحهلذلا ريلل اشركللاذرلل لذرلجذيلقذرح ل مق ذهول
االمح مربل محأ مبول فطر يلمالو مذول محدفوما..لاألكأيولاالمحا ريللمالد ي ل
مح د ي ولي ودهرلا ودلمح رمولفروةول محطرقدلمح د لمحاف ضولفروةلمموج.ل حذي ل
مح رح لمحدي يلجيلرلماللقرح رلقرارلاللوامي لجيهولقر لجيهلميرللم يلمح ذئءل ذد ول
جويذدلجذذيلمالدبلمح و ذذي.ل جذذيلمحو ذذرح لكأيذذولاذذالمحضكريذذرعلمح رواذ لمحفذذيلاذذال
شوطلرلمالفا نلمحميا لمحفطي لمحمصصي لح و رح .ل ضفملح ل اطرلمالو ذرح ل
م يلمح ئءله الافذوموةلقذالو ذرح لم ذالشذليدلمح ذر م ولجلططذرلاللط فمذدلمالم ذرل
مح ئءلفوأول ر الشليدلجذيلشذيءول حذكلمالو ذرح لم ذيلمح ذئءلمقاذلول م ذأل
اجرالول مضطملجيلط مضيلرلمحفطي لمحمصصي لاالو رح لم الشليد.ل
مميوملط كولاالمحمصصلمح و ي لمحمدياذ لقصذ لضذيل ذاليمظذرا.ل م للاذال
محنلو رح لج في لق مل ويمذ لمحصذ جي لجذيلمحواذملهذ لم ذال ذيطرل(م ذ لق ذيل
محض يال الق دمهل ال يطر)ول ي مبل رحويي ل(981ذل) 1137ل هيلف ام:ل
و ذذرح لضذذيل ذذاليمظذذرا.ل (ضذذي)ليمصذذدل ذذهلمح مذذللمحف ذذرلول لمحذذطف لمحا كي ذ ل
محافكوةول ه ملمح مللضيلدميارولضيولافديووللالليلذو لم ذدمول م ذاليمظذرالكطريذ ل
قالصذد والقذالمحميذ لمحذ لاللفومذ ال ذط ل اللطذ .ل محوض ذ لمحا صذ ج لجذيل
محو رح لوامي ولفواملإحمل بلمالط رالمحا رونلمحمرحص ول صض لوجمفذهلاذال
محضذ م ول جذذيلضوكذ لف ذذبلمحا ذذرونلمح يذذرولي ذذف يالمالط ذذرال رح مذذللمحف ذذرلل
مح ليلديهلقال ويللمحاط لل محف ذف ول فاذللاصذدولمحا ذرونلمحذ لهذ ل
اصذذدولمحذذطف لمحا كي ذ .ل ه ذ ملمح مذذللمحف ذذرللقد ذذيول ذذهليلفذذد لمحاذذوءلإحذذمل
محضمريللمح يرول مالجئكلمحف لمحفيلهيلمح م للمحف ولأ لق لمح ذلول هذ ل
مح مللمح رشو.ل
يفصذذلل مص ذ لضذذيل ذذاليمظذذراولقص ذ لممذذوجلج ذذفي لص ذ جي ولقط مطلذذر:ل
ئارال م رلولقدليك الحلرلمصللي طرطيلفوجالرلقطهلضطيال الم ضل.ل
ذذدلم ذذال ذذيطرل طض ذ لقذذوال طصذذنول حذذنلمحفي ذ نلمح و ذذيلم ذذال فيذذلل
(516ذ581هذ=ل1111ذ) 1185لو رح لممذوجلقطلمطلذرلضذيل ذاليمظذراولجذيل
م ذذذ بلقصصذذذيلواذذذم لمياذذذرول ل ذذذر ألصذذذ جيوليذذذدق لجيلذذذرلإحذذذملج ذذذف ل
مالشذومللمحو ضذيولقذال ويذللمحفواذل.ل قصذ لضذيلم ذاليمظذرالفلاطذرلجذيلهذ مل
مح ضذ لحصذذيدفلرلمالد يذ لمحمصصذذي .ل جذذيلهذ المحمصذ لج مطذذبلطاذذبلقصصذذيل
كأيوةولق ملمحوض لاالمالمحمرحذبلمحمصصذيلجيلذرلحذي ل ذ جلف ذ لحذ كولمالومءل
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محف ذذذفي لمحكأيذذذوةول حلذذذ ملقذذذدهرل ذذذالطمذذذردلم و ذذذرلميذذذولقصذذذ لجذذذيلمح صذذذ ول
ملجاي ر.ل
مح
ي فونلم ال فيللجيلامداذ لقصذفهلمطذهلفذوأول مصذ لم ذال ذيطرولق ذملمطذهل
جيلمحضميم لح ليوم لقطهل جلمال ذ ول مح ذر ألمحف ذفيلمح ذر ول حكذالج ذففهل
مالشومقي ول ر هلمحمصصيلمحاشولولف يالجيلارلمصرحفهول قصفهلجويذدةلجذيل
مالدبلمح و يلمحمدي ولق ملمحوض لاال ر لرلمحفجويد .ل
دالجرءلمح لو ود (لشلربلمحدياليضيملضذ شل578هذذل) 1183ل قذدل
محنلقص لقط مطلر:ل(محدوي لمحدو يذ )ول محمصذ لضكريذ لوض ذ لواميذ لمقذوبلإحذمل
قص لم ال يطرلجيلو ضلر.ل
ه ذ ملاذذرليمذذصلا ا ذ فل(ضذذيل ذذاليمظذذرا)ل ( ذذئارال م ذذرل)لجذذيلمالدبل
محص جيلمح و يل محفرو ي.لمارلجيلمآلدمبلمال و ي :لجمذدلفوجاذعلقصذ ل(ضذيل
اليمظرا)لال ال فيللإحملمح ويذ ولأذ لإحذملمحئفيطيذ ول اذالمحئفيطيذ لفوجاذعل
محمص لإحملمالطج يمي .ل قدلفوجاعلك حكلإحملمحفوط ي ولفوجالرلحيذ الج فييذهل
جيلمح ر ل1936ل قد لحلرل د مو لقايم ل ي ولكارلفوجالرلج.لك مايالإحمل
محو ي ول طشوهرلجيل و وجلجيلمح ر ل.1921ل
ضذذيالقوجذذعلقص ذ ل(ضذذيل ذذاليمظذذرا)لجذذيلم و ذذرولحميذذعلضظذذرلومي ذذرلحذذدجل
جئ ففلرول مص صرلجيلمحموالمحأراالقشوولأ لمحفر ألقشو.ل حكلمالمحموال
محأراالقشذولمال و ذيلكذرالي فمذدلجذيلامذدوةلمالط ذرالمحف ذو لق ذملمالهفذدمءل
لمح راي لمحفيلففاللمحشوميألمالط رطي .ل
إحملمحفاريلول محملمال
قدلومجعلمحدق ةلطف لرلحدجلمحو ارطفيكييالجذيلمحمذوالمحفر ذألقشذول وجل
ه ذآالءل م حيذذكلجذذيلقص ذ ل(ضذذيل ذذاليمظذذرا)لاذذرليشذذدلممولدق ذ فل ولم لمهفذذدجل
(ضي)لجيلرلإحملارليفجر ملمحشوي .ل اذالمحلماذحلمالو لهذآالءلجذيلفذو ي ل ل
حمص ذ لم ذذال فيذذللالل ذذطدلحذذهلاذذالضميم ذ لمحمص ذ لطف ذذلرول حكطذذهلكذذرالج ذ هول
دق ذ فل .ل م الكذذرالفذذوأيولقص ذ لم ذذال فيذذللجذذيلمالدمبلمال و ي ذ لفذذوأيوملك ي ذومل
افط فلمحدالح .ل
ف كلمشلولمحمصصلجيلمالدبلمح و يلق للمح صولمحضذدي ول محذ لاللاجذرلل
الدطملشكلجيهلمالمحمص لمح و ي لح ليطظذولمحيلذرلذلق ذللمح صذولمحضذدي لذل وطلذرل
جط لمد يلحهلق مقدول لحهلو رح لجطي ل لمط ذرطي .ل اللشذكلكذ حكلمالجذط ل
محمص ذ لح ذ لي ذذللمي ذ لقطري ذ لاذذالطمذذردلمح ذذوبلق ذذللمح صذذولمحضذذدي ولألاله ذآالءل
محطمذذردلح ذ لي ط ذ مل طمذذدلمالدبلمحا ا ذ قيول ح ذ ليطظذذو ملطظ ذومعل معلقيا ذ لجياذذرل
يمصل لضدةلمح اللمالد يلضطرييرلكرالم لضيولضطريي.ل حكلمالطمده لكذرالطمذدمل
حجمييذذرعلمح اذذللمالد ذذيلجذذيلمالق ذ لمالض ذذبلاذذالضرالفذذه.ل حئ ذ ربلمح ذذر م ول
ال ربلضيوهرلحي لهطرلاجذرللففصذي لرلحذ لفذدمللمحمصذصلقطذدطرلجذيلاجذرلل
مالدبلمحضللق للمح صولمحضدي ول حذ لطفجذهلإحذملهذ ملمالفجذرالمالل فاذللفوأوطذرل
رالدمبلمحدو ي .ل جيله ملمحفوأول وطرلجيلم مولاف رق لاللاجرللهطرلماللح يرال
مفجرهرفلرلمح را .ل قدل ذد طرلهذ المال ذ مولافذوأويالذلجذيل قذعلا ذرلذل رحمصذصل
محدو ي ل رحاذوأ ولاذالقصذصلمد طذرلمحمذدي .ل م اذحلاأذللح فذوأول فذالمحامراذ ل
مح و ي للإحملجرطبلمحفرأول رالدمبلمحدو ي له لقص ل(ضدي لقي ذمل ذالهشذر )ل
حاضادلمحا ي ضي.ل جيلرلطجدلمح لول مح مو لقطهول ودلمحامر ومعلمحافئضم ل
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محفيلالليو ل يطلرل جلشمصي لمح لولاألمح طريذ لمح رحدذ ل رال ذ بول ف ذكل
ج الفوأوال رحامرا .ل حكالمحفوأيولمحدو يل ماحلجذيلفط يذألمحاطذرظول جذيلطذ فل
محادذذراومعول جذذيلمحفض يذذللمحطف ذذيلح شمصذذيرعلجذذيلصذومقلرلاذذألمالضذذدم ولأذ ل
دالحذ ل حذذكلك ذذهلق ذذملج مطذذبلمحطمذذدلمالجفاذذرقيلح لذذدلجديذذدلففصذذروفلجيذذهلمحمذذي ل
محفم يدي لاألمح قيلمالجفارقيلمح حيد.ل يطفليلمحكرفبلإحمل ج بلمال مرءلق مل
محصرححلاالمحمدي لأ لمقف ر لمحافيدلاالطظ لمحدوب.ل اللشكلمالمحكرفبلافذوأول
جيلط مضيهلمحفطي ل مالجفارقي ل رحأمرج لمحدو ي ول ارلمأوعلجيلآومءلمحاص ضيال
االا رصويه.ل
جذذيلقصذذ ل(الديذذر )لالضاذذدلشذذ قيولفظلذذولقطريذذ لمحاآحذذنل ذذرحف يولأذذ ل
مقفاردالذلجيلف يولمحض مد لف ذ يوملمروجيذرلذلق ذملقطصذولمحذمااول جذيلهذ ال
محط مضيليظلولفذوأوال رحامراذ ل ذوحنلحي ذ ل حي ذ .ل حكطذهلافذوأولكذ حكل مصذصل
محفو ي لكارلكرطعلجيلمحمصصلمحدو ي .ل
ل جيلمح ولمحأرطيلاالم مولمالدبلمحمصصيلجيلقصوطرلمحضدي ولمم طرلذل
جيلم ممولمحمذوالمحفر ذألقشذوولأذ لجذيلمحمذوالمح شذويالذلطذفم صلق ذيئلق ذيئل
اذذالمالقفاذذردلق ذذملمحف ذ مو لمح و ذذيلمحمذذدي .ل ذذد لمح ذ قيلمحفطذذيليذذف ا لجذذط ل
محمص لاالا مودهرلمحطراج لجيلمالدمبلمالموج.ل
قدل د له ملمح ول ف ويبلا ا قرعلمحمصصلمحدو ي ولاذألمحفضذ يولجيلذرل
كذذيلف ذذر للمحاي ذ للمحش ذ ي ول حف ذذريول قذذيلمحجال ذ ولآط ذ مك.لجكذذرالمحكرفذذبل
يم للمحا ا فلاذالجديذدولا ذفلديرلمالصذللمالجط ذيلجذيلاجا قذهولا ذف يضرل
حطف ذهلفدييذذولاذذرليشذذرءلق ذذملطضذ لاذرلويطذذرلجذذيلمحا ذذوضيرع.ل ق ذذملمحذذوض لاذذال
فش ذ يهلمحمذذي لمحفطي ذ لحئصذذللمالجط ذذيولجذذلاله ذ المحمصذذصلحميذذعلو مجذذرلحذذدجل
محا رصذذويالحلذذر.ل ميذذولاذذالطضذذ ملهذذ ملمحاطضذذملاصذذ فملح فذذيلمحاطف ذذذ يل
محاف جملجيلمح ر ل 1924ول قدلفوج لقص ل( لل جوجيطي)ل ر ل(محفاذي )ول
ذيومط لد ل وجذومك)لح شذذرقولمحفوط ذذيل(مداذ الو ذذفرا)لإحذذمل
ضيذذولا ذذوضي ( ذ ل
قصذ ول طذ مال(محشذذرقو)ل هكذ مل ذذرولجذذيلقصصذذهلمح ي ذ ل محمصذذيوةوليمفذ ل
محا ا فلاالمالصللمالجط يولأ لي ا ل رحف يولمح د ول حكطهلف يولافم ذنل
قالمح قيلمحفطيلجيلجط لمحمص .ل ل ملطرلله المحمصصلفش يهلصروعل هل
د المالصذذذلوللمالكرطذذذعلقذذذدلحميذذذعلو مجذذذرلحذذذدجلاذذذالي ح ذذذ ال فمراذذذ لمح ذذذروةل
ض ذذب.ل قذذدل ذذرولق ذذمل ويمفذذهلمحشذذرقول(ضذذرجظلم ذومهي )لجذذيلفوجافذذهلقص ذ ل
(مح آ رء)للحفكف ولهيج ولجطمصلجيلرل ض ولارلشرء.ل
أ لطابلمح قيلمحفطيول طلالمحجال ولأمرجيرولجف بلمحفوجا لمحصذضيض ل
كرطذذذعلمحفوجاذذذ لمحمصصذذذي لجذذذيلمكأوهذذذرلاذذذالمالدمبلمحدو يذذذ ولأذذذ لاذذذالمالدبل
محو ي.ل
مارلمحمصصلمح و ي لمالص ي لجذيلقصذوطرلجمذدلممذ علف ذفمللقذالمحمصذصل
محدو يذذذ لجذذذيلا اذذذ قلر.ل ذذذد علف ذذذرحبلاشذذذكئعل ييفطذذذرل قصذذذوطرول لفشذذذيدل
اراذيطرلمحمذ ايل محذ طيول مالكرطذع لذلاذأل حذك لذلافذوأوةلجذيلط مضيلذرلمحفطيذ ل
رالدمبلمحك وجل محفيرومعلمحفطي لمح رحاي .ل
محذذ لطط ذذهلمحيذذذهلهطذذرلمططذذذرلفرأوطذذرلم الل رحو ارطفيكيذذ لجذذذيلاذذطلبلقصصذذذلرل
محفرويميذ ول جذذيل صذذنلمحط ذ مضيلمح ر فيذ لمح مفي ذ ولأذ لجذذيلمالشذذردةل رحاراذذيل
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محم ايل لمح طيلهو رلاالمحضراوول وض لجيلفدييوالإحملا فم للميوولقال
ويذذللمالصذذئذلاللمحأ ذ وةولج ذ لطفذذرأول رحو ارطفيكي ذ لجذذيلدق فلذذرلمالجفارقي ذ ل
محأريوةلم لح لفكالمحظو نلذل دلذلاليوةلحف كلمحأ وة.ل
اذذالماأ ذذ لمحفذذوأولمحو اذذرطفيكيل اذذرل كوطذذرلاذذالمفجرهذذرعلطذذ كولمحمصذذصل
محفرويميذذ لمحفذذيلمحفلذذرل(جذذ وجيلميذذدما)ل(1861ذذذ) 1914لجلذذ ليمففذذيلجذذيل
اطلجلذذرلمحفطذذيلمأذذول( حفذذول ذذك ع)لم ذذيلمحمص ذ لمحفرويمي ذ لمحو ارطفيكي ذ لجذذيل
م و ر.ل قدلكرالج وجيلميدماليمول حفول ك علقومءةل مقيذ ولكاذرليآمذ لاذال
اآحفرفذذهلجذذيلفذذروييلمالدبل محطمذذد.ل ياأذذللمحطمق ذ لمحم اي ذ لمح ر في ذ ل مح طي ذ ل
(اضاذذذدلجويذذذدلم ذذذ لضديذذذد)لجذذذيل ذذذالقصصذذذهولاأذذذللقصذذذ ل(مط يذذذر)ول قصذذذ ل
(محال لل)ل قص ل( ط ضي).ل مميوملمم طرلذلجيلقصصطرلمح و ي لمحضديأ ذلطفذوأول
رالفجرهرعلمح مق ي ل محف في لح مصصلمح رحاي .ل ض طرلهطرلمالطاألل مصذ ل
(مطرلمحش ب)لحاضادلجويدلم يلضديدول قصذ ل(قذ دةلمحذو ذ)لحف جيذللمحضكذي لأذ ل
قص ل(مالوا)لح دلمحوضاالمحشوقر ولق ذملممذفئنلمفجرهذرعلهذ المحمصذصل
ففر علقيافلرلمحفطي .ل
قدلمفم ل(طجيبلاضف ظ)لشمصيرعل ذالقصصذهلطاذر جل مذرعل مجيذرلل
اصوي لاف رق ذ ولكمصذ ل(مذرالمحم ي ذي)ل (مقذرللمحاذدل)لأذ ل( ذيالمحمصذويا)ل
هذ لافذذوأولجذذيلطمقفذذهلف ذذكل كفذذربلم و ذذرول م للاذذالطضذذرلهذ ملمحاطضذذم لذلجذذيل
محفذروييلجذيلقصصذهلحطاذر جل مذرعل مجيذرلللاف رق ذ لذلهذ لمحكرفذبلمحمصصذيل
محفوط ذذيل( ذممك)ل(1799ذذ)1851لجذذيلاجا قذ لقصصذذهلمحفذذيلم ذذللق يلذذر:ل
(محا لذذرةلمالط ذذرطي )ل ذذدال(مايذذللم ال)ل(1841ذذذذ)1912لمحذذ ل وخ لذلجذذذيل
قشويالقص لذلالجومدلاف رق يالاالم وةلميرحي ل ارهر:ل(و ج الاركرو)ول قذدل
ف لاذذذذذذرلجذذذذذذيلهذذذذذذ ملمحاذذذذذذطلبلمحكرفذذذذذذبلمحفوط ذذذذذذيلمالمذذذذذذول(جذذذذذذ للو اذذذذذذرا)ل
(1868ذذذذ) 1943ل(محذذذ لموخلجذذذيلقصصذذذهلح ضيذذذرةلمح روي ذذذي ل محفوط ذذذي لأذذذ ل
مال و ي ولاأللاجا ق لقصصهلمحفيلقط مطلر:ل(ي ضطذرلكوي ذف ن)ل قذدلطشذوهرل
اذذذال1914لإحذذذملقذذذر ل1912ولأذذذ لجا لذذذرل ذذذدل حذذذكلجذذذيلقشذذذوةلمجذذذممءولأذذذ لل
قصصهلمحفيلقط مطلر:ل( لمالومدةلمحميوة)لل قدل د ليصدوهرلاط لمح ر ل1932ل
جيل أل قشويالاج دم.ل قدلمأولمالفجرالمحفوط ذيلمح ذر للجذيلمحمرصذيالاذال
مالطج يذذملمح ذ يالفذذوأول ل ذ ل(طجيذذبلاضف ذ ظ)ل اذذاله ذآالءلمحمصصذذيلمالطج يذذم ل
(موط حدل طيع)ل(1867ذل) 1931لجيلقصصهلمحفيلقط مطلر:ل(محادالمحما )ل
قذذذذذذذدلمصذذذذذذذدوهرلجذذذذذذذيلمح ذذذذذذذر ل1915ول كذذذذذذذ حكل ذذذذذذذ لقصصذذذذذذذي لممذذذذذذذوجل
(1911ذذذذذذذذذذ.)1916لأذذذذذذذذذ لمحكرفذذذذذذذذذبلمالطج يذذذذذذذذذم لمالمذذذذذذذذذو:ل(جرح ذذذذذذذذذ وأي)ل
(1867ذذذذ)1933ولاذذذأئلجذذذيل ذذذ لقصصذذذهلمحفذذذيل ذذذد علفظلذذذولاطذذذ لمح ذذذر ل
 1924ول كرالقط مطلر:ل(محا لرةلمحضديأ )ول ه لقط مالي كوطرل ط مالقصصل
( ذذذممك)لمح ذذذر م لمحذذذ كو.لق ذذذملمالقصذذذصل(محا لذذذرةلمحضديأذذذ )لفر ذذذ لح ذذذ ل
قصصلمحكرفبلطف هلمحفيلقط مطلر:ل(فروييل ح لم وةلج و ريع)لمحفذيل ذد عل
ظل وهرلاط لمح ر ل1916ول جيلرليآوخلال وةل وج ممي لمطج يمي ول يضكذيلاذال
مئحلرلفروييلمطج فوملاط لمح صولمحفكف و لإحذملقلذدا.ل ق ذملاذالي ضذ ل ضأذرل
امروطرلحا وج لكينلفوأولطجيبلاضف ظلجيل القصصذهل لذ ملمالفجذرالمح ذر ول
ماليفف ألمي له ملمالفجرالمحفيلمحاضطرلمحيلرلجيلمحمصصلمال و ي(.)7ل
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6ـ المقالة :

محامرح ل صفلرلجطرنلاالجط المألدبولهيلق ذ لمطشذريي ل معل ذ للا فذدلل
فكفبلطأ مونل ف ل رحاظرهولمحمروجي لح ا ا فل ويمذ ل ذل ل ذوي ول اللف طذمل
إالل رحطرضيذذ لمحفذذيلفاذذ لمحكرفذذبلقذذالقذذوبول شذذو لرلمأل للمالفكذذ الف يذذ مونل
صذذردقرنلقذذالشمصذذيفه.ل ياكذذال الطم ذ لمحامرح ذ لفم ذذيارنلقرا ذرنلق ذذملق ذذايال
هاذذذر:لمحامرحذذذ لمح مفيذذذ ل محامرحذذذ لمحا اذذذ قي .ل اذذذرلمحطذذذ فلمأل للجف طذذذمل ذذذل وممل
شمصي لمحكرفبلج ي لج م لف فل لمحمروئل ف فوأول ذهول قذدةلمحكرفذبلجذيل
حذذكلمأل ذ بلمألد ذذيلمحذ ليشذذأل رح ر فذ ل يأيذذولمالطف ذذرلل ي ذذفطدلمحذذملوكذذريمل
ق ي لاالمحص ولمحميرحي ل محصط لمح يرطي .ل ارلمحط فلمحأرطيلجف طذمل ا اذ فل
اضددليف لدلمحكرفذبل فج يفذهلا ذف يطرنل رأل ذ بلمح اذيلمحذ ليي ذولحذهل حذكول
االمصريصهلمح ا ذل محدقذ ل محمصذدل ف ذاي لمألشذيرءل و ذاريلر.ل اللي ذيحل
محكرفذذبلحشمصذذيفهل ق م فذذهل الف دذذملق ذذملمحا اذ ف.ل اذذال حذذكل الياذذضيل
ضويفهلجيلقوال ضر ي هلمحمرص لجيل ذ يللمحضفذرظلق ذملضذد دلمحا اذ فل
اط مذذهلمحمذذرصل طريذذهلمحمذذري لق ذذملمحامذذدارعل مح ذذوال محطفذذريب.لجرحامرحذذ ل
مح مفيذ لضذوةلجذيل ذ لرل ويمذ لقواذلرولاللياذ لرلاذر ول يطاذرلفضذذوصل
محامرح لمحا ا قي لق ملمحفميذدل اذرليف ذهلمحا اذ فلاذالاط ذللجذيلمح ذوال
محجدلل فمدي لمحامدارعل م ذفمومجلمحطفذريب.ل حكطلاذرلفط ذرالاذالاط ذأل مضذدول
هذ لوض ذ لمحكرفذذبلمحا ضذ لجذذيلمحف يذذولقذذالشذذيءلاذذرول قذذدليكذ الهذ ملمحشذذيءل
فوائفهلمحشمصي لجيلمحضيرةل محطر لجيكفبلامرح ل مفي ول قذدليكذ الا اذ قرنل
اذذالمحا اذ قرعلمح راذ لجي اذذدلمحذذملمحامرحذ لمحا اذ قي ول جذذيلك فذذرلمحضذذرحفيال
يلفد لمحكرفبلمحملمأل بلمحا ولمح لي يطهلق ملفج ي لضواه.ل
اذذرلقذذالفذذروييلمحامرحذذ :لجفجاذذألاومجذذألمحفذذروييلمالد ذذيلق ذذملمالمحكرفذذبل
محفوط يلايشيللد لا طفياوله لوميذدلمحامرحذ لمحضديأذ لجذيلمآلدمبلمال و يذ .ل
حل مليم لاآوم لمالدبولفروييلمحامرح لمحمل ذ ويالاف ذريطياوليمذنلاذ طفيال
ضدمنلجرصئنل يطلار.ل مح ولمال لله لمح لظلوعلجيهلمحاضر العلمحامرحيذ لجذيل
ص ذ وفلرلمح دميي ذ لمحفج ذ ولضذذيالكرطذذعلفجذذروبلاا ذ و لالليضكالذذرلاذذر ل الل
يضدهرلقرط اول حكلق للمالفف ولمحمللص وفلرلمحضديأ لضيالممذ عل ويملذرل
طض لمحطابل محفكرالول مفم علحلرلقرح رنلماذضملامذو مونلا و جذرنولجدذدعلجطذرنلاذال
جطذ المالدبلمحا فذذونل لذذرولكرحا ضا ذ ل محمصذذيدةلمحدطريي ذ ل محا ذذوضي ل محمص ذ ل
مح يوةل ارلمحمل حك.ل
حمدلظلوعل ولمألدبلمحامرحيول وط مقهلمحامف ف ولجيلمآلدمبلمحمديا لق ذلل
محمذذذوالمح ذذذرد لقشذذذوول هذذذ ملمالاذذذولحذذذي لاظطذذذ لمال ذذذفدومبولجرحامرحذذذ لجذذذيل
ضميمفلذرولشذذوال ذريولجطذ المالدبلمالمذذوجولفمذ لق ذذملائضظذ لمحضيذذرةل فذذد ول
ظ مهوهرل فواللا رطيلر.ل مص حلاالقردةله ملمالط ذرالمحافواذللجياذرل ذدولمال
يد الطفيج لفوائفهل مر ومفهلق ذملصذ وةل ذر ج لفف ذ ل رح ذر ل مح ف يذ ول
د الماليشذذللق ذذملطف ذذهلجذذيلم ذذللقرحذذبلجطذذيلاضذذددولم لح ذذهلح ذ ليكذذالاذذال
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محف ط ل محض لول ضي ليفي ولحهل حك.ل ه ملارلطجدالجذيلماأذرللمالاذ ل ج ماذأل
ك الذذر.ل ح ذذوبلضذذظلقظذذي لاطلذذرليوجذذألمحذذملقل ذ دلا ض ذ لجذذيلمحمذذد ول محاأذذلل
قويبل ي ل ا هل صيرضفهلاالجالمحامرح .ل
ميذذولص ذ وةلطمذذألق يلذذرلحاأذذلله ذ المحضك ذ لمحش ذ ي ولاذذرلطجذذدالجذذيل ذذال
م ذذفرولمح لذذدلمحمذذدي ول مرص ذ لجذذيلم ذذفرولمحضكا ذ ول ي كذ لحطذذرمالدبلمحصذذيطيل
محمذذدي لمح ذ ليذذد ولض ذ للمحا ا ذ قرعلمحديطي ذ ل محف ذذفي لاأذذلله ذ المحاومضذذلل
ميا ذرنول مرص ذ لجذذيلمالق ذ مللمحاذذوأ وةلمحفذذيلفط ذذبلمحذذملك طف شذذي ل(ض ذ محيل
511ل) .ول يذذدل ططذذرلط أذذولجذذيلآأذذرولمالضويذذلل محو اذذرالمالد ي ذ لميا ذرنولق ذذمل
صذذذ وةلاف ذذذ وةلحلذذذ المحاضذذذر العلمح دمييذذذ ولضيذذذ لطمذذذألق ذذذملف رشذذذيولمحامرحذذذ ل
محضديأ ول وط مقلر.ل مالدبلمالضويمذيلق ذللمحفذفحلمحو اذرطيولالليمذد لحطذرلمحكأيذول
اارلط ف يألمالط دالطار جل ر ج لح امرح لمحضديأ ولاألارل دهلاالفمد لجيل
محفط المالد ي لمالموجلكرحائض ل محال ذيل محائهذي.ل حكذالف ذكلمحاوض ذ لمحفذيل
فطفلذذيلض ذ محيلاطفصذذنلمحمذذوالمحأذذرطيلق ذذللمحاذذيئدولكرطذذعلمحا ذذيالمحأذذولمح ذ ل
م فمملاطهلمد رءلمالضويللمحافرمو ال ك حكلمد رءلمحو اراولمح يالقذدا مل ذيال
يذذذد لمحامرحذذذ لمحضديأذذذ لآأذذذر مونلجذذذ ةلمفذذذيحلحلذذذ لمالي جمذذذ ملمحذذذملمطفرجلذذذرول ذذذ بل
محظو نلمحا مفي لمحفيلمضر عل ل لآطذ مك.ل ح ذللمجذدوهرل رحذ كوولف ذكلمحاوض ذ ل
مح ي لاالمح ذ ل مالمدهذروول اذرلهيوفذهلحلذ لاذالمحفذومكل محدقذ ل مح اوطيطذ ول
ارلشا ل لجيلرلاالوقري لم حيلمالاول ضد ل ل فمديوه .ل
ه ملالليطفيلمالف رشيولمحامرح لقذدلظلذوعلجذيلآأذرول ذالكفذربلمالضويذلل
ماأرللجيأرض و ل هيو د ف ل مكميط ج ال م يم ول ح طجيط ل مه ولااال
قرشذ ملجذذيلمحاوض ذ لمحفذذيلمافذذدعلاذذالمحمذذوالمح ذذر ألق ذذللمحاذذيئدلضفذذملمحمذذوال
محأرح ل دا.ل
كاذذذذذرلمالم ذذذذذرحيبل ذذذذذالمحفئ ذذذذذف ل محكفذذذذذربلماأذذذذذرلل ذذذذذم مو ل مجئ ذذذذذ ال
مو ذذذ رحي ل أي ج مو ذذذف ل ج ذذذذروم ولكرطذذذعل معلمأذذذذولا رشذذذولجذذذذيل
م رحيبل المط مفلمحامرح لمحضديأ .ل
جو ذذذذذ بلمحضذذذذذ مولظلذذذذذولاشذذذذذوقرنل روقذذذذذرنلجذذذذذيلآأذذذذذرول ذذذذذم مو ل مجئ ذذذذذ ال
مو ذ رحي .ل قذذدلمافذذرملمجئ ذ الجا ذئنلقذذال حذذكول رحضوي ذ لجذذيلمحف يذذول
مالط ذئللجذيلمحضذدي ول هرفذذرالمحايمفذرالظلوفذرلجياذرل ذذدل جذئءلجذيلامذذرالعل
اذذذ طفيالوميذذذدلمحامرحذذذ لمحضديأذذذ .لكاذذذرلمالكفر ذذذرعلمو ذذذ رحي لمحفذذذيلفايذذذمعل
رحفوكيمل محشا لل دقذ لمحاط ذلولكرطذعل معلمأذول ذرح لجذيلامذرالعل ذرك ا.لمدل
ق ذذمل حذذكلمطذذهلقذذد لحطذذرلم للامرح ذ لطمدي ذ لفافذذرمل اذذللجذذيلمحففكيذذول دق ذ لجذذيل
محفض يلول حكلجيلجصللمحاو رةلاال(كفربلمحش و).ل
رحي ولوميدمنلحامرح لمحشمصيرع.ل قدلجرلل
ي دلأي ج مو ف ولف اي لمو
جذذيلكفر ذذهل(شمصذذيرع)لجذذ العلا جم ذ لجذذيلفصذذ يول ذذالمحطاذذر جلمح شذذوي ل
محشذذويوة.ل هذذذ ل لذذذ ملي ذذذدلمحكرفذذذبلمالضويمذذذيلمح ضيذذذدلمحذذذ لم ذذذف رفلماليشذذذلل
مح ويللحل ملمحط فلاالمحامرح ول مالياذألم لذرلمأل حذملج يذ لا ضيذ .لماذرل
لمحامرح لمحفوا ي لجيلكفر هل(ممئقيرع)ل ه لمق جل
ج روم لجمدل األم
محكفذذربلمحمذذدمامول ر ذذفأطرءل ذذطيكرولمأ ذ مونلجذذيلوميذذد لمحامرح ذ لمحضديأ ذ :لا ذ طفيال
رك ا.ل
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ك حكلمحشوالجيلمالدبلمحئفيطيولجلططذرلطجذدلجذيلآأذرول ذالمقئاذهل ذ مونل
ح ذ ال ط ذ مفلمحامرح ذ لمحضديأ ذ ولكرحامرح ذ لمح صذذفي ل محطمدي ذ ل محفوا ي ذ .ل ط ذ كول
اذذطل لكذذرف لمالك ذذول ي حي ذ لقيصذذول او ذذي يط ل ك ديذذرالمحشذذرقول ضيذذوا.ل
هآالءلقرش ملجيلمحاوض لمحاافدةلاالمحمذوالمحأذرطيلق ذللمحاذيئدولمحذملمحمذوال
مح مو أل دا.لإالل الهطرحكل المحكفذربلمحذ يالفوكذ مل أذ مونل ذ ول اذطل لهذ مو ل
مح لف دلو رحفهل(جالمحش و)لامرح لطمدي ولكف علطظالرن.ل ك طف يرال(جيلمحمذوال
مأل للب) .لمح لقرحبلجيلكفر ذهل(ق مقذدلمحم ر ذ )ول ذريللفذدويبلمحم يذبول
وج ذرنلاذذالفذذروييلمألد ذذيالمالضويمذذيل محئفيطذذيول كذذرالحذذهل ذ حكلقيا ذ لفو ي ذ ل
فرويمي .ل كذ حكلف ايذ ال يطذيلمألصذدوولمحذ لف ذدلو ذري هلط قذرنلاذالامذرالعل
محو ريل.ل اطل لمالا مو ولاروك لم وي ي ل(جيلمحموالمحأرطيلب) .لمحذ ل
ي ك ذ لكفر ذذهل(محفذذوائع)لصذذفرعلمحافكذذولمحافواذذللمح ذ ليفذذيالم ذ م والق ذذمل
محمو ر ل و بلافدجللضول يلول ه لمال بلمح لكف عل هلمحامرح لجيارل
د.ل
حكال هال لد الشكولشمصيرعلأئ لفوحمذعلجذيل ذارءلمألدبلمحئفيطذيول
ه ذ :لشيشذذو ال(116ذ ذ43ل) .ل ذذطيكرل(ف ذ جيل65ب) .ل م ح ذ لجي ي ذ ل
(جذذيلمحمذذوالمحأذذرطيل ذذدلمحاذذيئد).ل قذذدلقذذد لشيشذذو الحذذو مدلمحامرح ذ لمحضديأ ذ ول
مرص لجيلامرحفيهل(محشيم م )ل (محصدمق )ولاأئنليضفذ جلاذالضيذ لمحصذ وةل
محااا ا.ل حكال طيكرلفف للق يهلجيل حكلم لكرطعلو ري هلمحملح ي ي ول
ط قذذرنلاذذالمحامذذرالعلم ل(محاضذذر الع).ل هذذيلف كذذ لحطذذرلاذذدجلفضاذذوال قاذذلل
فوائفذذذهلمحو مقيذذذ ول ومقفذذذهلجذذذيلمحفض يذذذلل و ذذذ بل يذذذ ليجاذذذأل ذذذيالمحجممحذذذ ل
ذونلطلذذللاطذذهلكفذذربلمحامرح ذ لمأل للجذذيلمحمذذوطيال
مح ئ ذ .ل لذ ملكرطذذعلا يطذرنلأذ م
لرلجيلقددل
مح رد لقشول مح ر ألقشوول للمالا طفيالطف هلطظولمحملم
االامرالفه.ل
قطذدارل يذعلصذفض لمحو اذرالجذيل ذجللمحفذروييول قراذعلق ذملمطمراذذل ل
لا ي وةلقصفعل رح أطي ولفودجلمألدبلجذيلهذ ةلاللقذومولحلذرول
محا يضي ل
م فاولجيلفوديهله ملجفوةلطيفعلق ملقو القشوة.ل مطفلعلامرحيذدلمألدبلمحذمل
ميذذد لجي ذ لاذذالمح قذذرظلكذذرالهال ذ لمأل للمذذئصلمالط ذذرالاذذال ذذجالمحج ذذدل
فضووالاالو م لمحشل مع.لجكرطعله الاوض لوك دلمطدأولجيلذرلهذ ملمحطذ فلاذال
محكفر لمألد ي لم لكردولكارلمطدأولضيوالاالمألط مفولمحملمالقيالحهلمالطف رشل
أرطي لق ملميد لوجرللمحطلا .ل
إاللمالط قرنل مضدمنلاال ط مفلمحامرح ولمحفيل وعل وهرلجذيلقلذدلمحو اذراول
كفبلحهلماليمدهولجيله المحاوض ذ ول هذيلمحامرحذ لمحفوا يذ لمحف ذفي .لج ي ذ ل
محضيرةلآط مكلكرطعلفمفايل ج دلاأذللهذ ملمحطذ فلمحذ لكذراليصذ طألجذيلمكأذول
مألضيذذذرءلحجذذذئءلمح ميذذذدةل محذذذ بلقطلذذذرل ودلكيذذذدلمصذذذ الرل امذذذروقفل لمحضجذذذ ل
رحضج .ل
ح لل(مقفومجرعلمحمدي لمض يا)ل(ض محيل411ب) .ولهيلم ذوفلم ذفلئلل
حلذ ملمحطذ ف.ل ذذدل حذذكلط ذذف يألمالطوصذذدلف ذ وله ذ ملمحطذ فلجذذيلكفر ذذرعلف اذذرل
مالك يطيل مالضفمل ممولمحموالمح مو ألقشو.ل
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كرالمالطمئبلمح لومجللقصولمحطلا ولادقرةلمحذمل صذللاذرلمطم ذألاذال
محفم يذذذدلمألد ذذذيلقطذذذدلمالضويذذذلل محو اذذذرا.ل هكذذذ ملقذذذردلج ذذذروم ل ذذذيطكرل
شيشذذو الأرطي ذ لمحذذملف ذ ءلاكذذرالمحصذذدموةل ظلذذولجذذيلهذذ المحاوض ذ ل ذذال
مالقذذئ لمحذ يالالذذد ملمح ذ يلل اذذر لممدهذذرولهذ ملمحفذذالمألد ذذي.لطذ كولاذذطل لجذذيل
يللمحاأرلولاللمحضصوولدمطفيل فوموكل اكيذرجي يول ضيذوه لااذالقرشذ مل ذيال
محمذذوطيالمح مو ذذألقشذذول مح ذذرد لقشذذو.ل ذذروعلمحامرح ذ لجذذيلمطك ف ذوملجذذيلمذذئلل
حكولق ملاألله المح فيوةول ظلوعل وهرلجيلآأرول الك رولمألد رءلماأذرلل
ف ار لمحي عل و وعلجويال ف ار لا ول محفولومحي.لل
ارل ولمحامرح لجيلمألدبلمح و يولجمدلظلذوعلاطذ لمحمذوالمحأذرطيلح لجذوة.ل
فاأ ذذعلق ذذمل ض ذذالص ذ وهرلجذذيلمحو ذذريلول مرص ذ لمالم مطي ذ ل مح اي ذ .لج ذ ل
طضيطذذذرلجرط ذذذرنلمحو ذذذريللمحدي مطيذذذ لمحفذذذيلكرطذذذعلف فذذذم لق محذذذبليوألذذذرلمحم ذذذنلقذذذال
مح ذ نول محفففطذذرلمحذذملمالم مطيذذرعول اذذرلفذذد ولق يذذهلاذذالا ذذراومعل اطذذرظومعل
م صرنول محملمحو ذريللح جذدطرلمطلذرلف كذ لمصذريصلمحامرحذ ولاللكاذرلقوجذعل
جيل وهرلمأل للمح لم فاولضفملمحموالمح رد لقشوول ذللكاذرلقوجذعلقطذدل
وميديلرلجيلجوط رل مطك ف مو.ل ح اللمطلرلف وعله ملمحف ولمحاو للمح ل لذرل
ر ألمحصط لمحأمي لمحااج ج لجيلمال بلمالطشرييل جذيلمحصذ ولمح دي يذ ل
مح يرطيذذذ لحكرطذذذعلمحاأذذذللمح كذذذولحفذذذالمحامرحذذذ لكاذذذرلقوجفلذذذرلمآلدمبلمال و يذذذ لل
محضديأذ .ل م ملفصذذفضطرلكفذذبلمألدبل اصذذردولمحفذذروييل جذذدطرلماأ ذ لكأيذذوةلفذذدق ل
هذ ملمحذذو لمحذ لطذ هبلمحيذذه.لجصذذف لمالاذذر لمح ذذردللح ض ذذالمح صذذو لاأذذللجيذذدل
ق ذذملمحامرح ذ لمألمئقي ذ .ل و ذذرح لق دمحضايذذدلمحذذملمحكفذذربلمحفذذيلفاذذألد ذذف مونل
ح كفر لمحدي مطيذ ل ألمذئللمحكفذربولقوي ذ لمحشذ هل رحامرحذ لمحطمديذ لمحضديأذ لاذال
ضي لمحا ا فل مأل ب.ل و ذرح لمحصذضر لال ذالمحامفذأولامرحذ لجذيل ير ذ ل
محد ح ل فد يولمحوقي ول جيلطمدلطظر لمحضك ل ج المصئضه.ل و ريللمحجذرضظول
جصذذ للكف ذذهلمحفذذيلكذذردعلف ذذ ل كذذللا اذذ فول اذذرلجيلذذرلاذذالجكرهذذ لق ذذ ول
مط ئللجيلمحف يول فضوولاالمحمي دول فدجللجيلمالجكرول ف يالجيلمحص وول
فط يذذألجذذيلا ذذيمملمح ذذرومعولميذذولاأذذللق ذذملمحطا ذ جلمحامذذرحيلجذذيلمالدبل
محمدي .ل
جذذذيلمحمذذذوالمح مو ذذذألم ذذذعلمحو ذذذريللمحامرحيذذذ لم ذذذ ةل اياذذذ لطضذذذ لمحفك ذذذنل
محوهلولجدذدعول مالفط قذعلا اذ قرفلرولافضجذوةلمال ذ بولااذرلي ذدهرلجذيل
طظولمحطمدلقارليمفايهلم بلمحامرح لمحضديأ لاالفدجلل ضوي ل مط ذئل.ل الل
طجدلجيلهذ ملمحمذوالكرف ذرنلي ذردلل ذرلضيذرالمحف ضيذد لجذيل ئقذ لف يذوال ضذمموةل
ا رطيهل ومق لفص يوا.لجو ري هلذلق ملارليف ل هل الرلاالمح للذلشديدةل
محشذذذ هل رحامذذذرالعلمحا اذذذ قي لمحضديأذذذ .ل جذذذيلجصذذذ للامر ذذذرفهلشذذذ هلاذذذال
محامرالعلمحفوا ي ل محف في ول جيل(مالافرفل محاآمط )لص ولشمصذي ل روقذ .ل
ه المحاضر العلمحامرحي لقطدلمح وبولدحيللق مل طل لجيلط رللجلال لح ف يذول
مألد يولقدا مل المحو ريلل محفص للمألد ي لمحااف لمحفذيليصذحلمالطذدوجلرل
فضعلمألدبلمحامذرحيول(اذألشذيءلاذالمحفجذر مل مالقفذدمللجذيلمحفضديذد)لشذوطل ل
جيل حكلشوالمكأولمألا لمحفيل مفل لم لقرصوفل .ل
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ارلمح ولمحضدي لح امرح لجلالاآوميلمآلدمبلمحدو ي ليجا الذلكارل كوطذرل
ذلق مل المحامرح لمالد يذ لمحضديأذ ولقوجذعل ذ ي لرلمحذملمحضيذرةلق ذمليذدلمحكرفذبل
محفوط يلايشيللد لا طفيا.ل ياأللا طفيالجذيلأمرجفذهل قذهولوجذللمحطلاذ ل
محفوط ذذيلمض ذذالفاأيذذل.ل قذذدل مذ لي طذذملقطذذدارلفمذذداعل ذذهلمح ذذال ا اذ قرعل
قصوالمحفكوي ل مالجفارقي لمحفيلمط أمعلاالطلا لمألدبلمحكئ يكيل محف ف ل
محمديا ول االمكفشرنلمح رح لمحجديدول دعلا جفلرلضفملقاعلم و رلك لذر.ل
حكطهل دل حكلك هولآأولمالي جذولذلوض ذ لجذيلفم يذدلم ذاهل جذئءل جكذروالذلمحذمل
محكرف ل محف جيل.ل
قطذذذدارل ذذذد لاذذذ طفيالمحكفر ذذذ لجذذذيلضذذذ محيلمح ذذذر ل1571ولم ذذذف ضملكفذذذربل
محاذ مقظل محذذد و لمحم ميذ ول كذذرالمحذذدمجألمحذ لم ذذفضأهلق ذذملمحكفر ذ لممئقيذرنل
فل ي يلرن.ل ح ليكالي احلآط مكولمحملماليوفيل اللج لجديدول ف ذرنلحذ حكلكرطذعل
آأروالمال حملاللفمف نلممفئجرنل يطرنلقذالآأذرولهذآالءلمحجاذرفل(محاذآحفيا)ولجلذيل
ق ذذذرومعلا فم ذذذ لاذذذالهطذذذرللهطذذذركولفذذذد ولضذذذ لل ذذذالمحاشذذذكئعلمحم ميذذذ ل
محا رشذذي ل كرطذذذعلفم ذذ لاذذذالمح طصذذذولمحذذ مفيلم ذذذ منليكذذذردليكذذ الفراذذذلرن.ل هذذذ ال
محاوض لمحفجو يذ لفاأذللمح ذ ولمال للاذالطاذ لاذ طفيالمالد ذيول قذدلم ذفدوقعل
قرايا.ل
حكطهلمم ل دل حكليشلل ويمهلطض لم دمفلجذالجديذدولي ف ذدلجيذهلقذالف ذكل
محذدو لمحم ميذ لمحفذذيلمضفذ جلجيلذذرلآأذذرول ذذر ميه.ل قذذدلضذذد ل حذذكلجذذيلضذ محيل
ط ل1574ول كرطعلمحطفيج لمحفيلم صل لرلجيلهذ ملمح ذ وولهذيلم ذدمفلهذ مل
محفالمالد يلمحجديدولمح ل جللحهلمحفروييلجيذهلجاذللمحويذردةول كذرال حذكلق ذلل
مالفظ هلمح ر ل.1581ل
فظلذذولا ذذرح له ذ ملمحفض ذ لولجذذيل ذذالكفر رفذذهلمحفذذيلكف لذذرل ذذيالمح ذذرايل
1581 1578ول هيلف احلحطرلمالاذ طفيالحذ لي ذدلقرط ذرنل جاذألف ذكلمحف ميذدل
مألق مللمحاوأ وةولمحفيلكرطعلف م لجيل رضفهلجيل أطرءلفاو هل ا ي لمحمومءةل
مالقف ر ول للمطفمللمحملاوض لجديدةلق مالرلمحفواللمح ايللجذيلمحا اذ قرعل
محم مي ل محطف ي ول هك مل م لا طفياليدلبلمح طصولمحشمصيلجيلكفر رفهلق مل
مح طرصولمحفيلكرطعلفوجدالاالقومءمفهلمحامف ف .ل حكطهلجيلا والضديأذهلقذال
فجرو ذذهلمحمرص ذ ولالليط ذذملماليذذدق ل جكذذروال ذ المألق ذ مللمحاذذوأ وةول محضك ذ ل
محجروي لاجوجلمحاأل.ل فافرملامرالفهلجيلمح ولمحأرطيل وطلذرلكرطذعل ذ للاذال
ر مرفلرول وطهلح ليكالجيلرلضويصرنلق ملمحفصاي لمحاضك ل محفط ذيللمحذدقيلول
شرطهلجيلاضر الفهلمأل حذمولألطذهلمصذ حليضذ لمآلال وطذهلماف ذكلطرصذي لمحفذاول
شلل ويمهلمحمرص لجيه.ل
جيلمح ذر ل1581لجاذألف ذكلمحفصذ للمحفذيلكذرالقذدلكف لذرول قذددهرلمو ذ ل
ف اول طشوهرلجيلجميياول ارهرل(اضر الع).ل قدلط هلمحمروئلجيلامدافهل
محفذيلكف لذرول وطذهلمطاذرليصذ ولطف ذهلم لشذوميحلاطلذرولجذيلهذ المحشذ ومعلمحفذيل
ي طمل طشوهرلق ملمحطر .ل
قكنلا طفيالق مله ملمحا ح دلمحجديدوليف لذدال رحضذدبل محوقريذ ل مح ذلول
مح يذلولمحذذملمال فذيحلحذذهلجذذيلمح ذر ل1588لماليمذذوجل ذ لجديذدةلطمذذحلجيلذذرل
امرالفذذهلمح ذذر م ول فلالهذذرل رحصذذملل محفلذ يبول اذ لمحيلذذرلأذذئ لقشذذوةلامرح ذ ل
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جديدةولكرالاال يطلذرل ذالف ذكلمحامذرالعلمحفذيلم ذفللل لذرلشذلوفهلمألد يذ .ل
ه المحامرالعلفاألل جلارل دهلاالف ول موفمرءللجيله ملمحفالمحجديدول قدل
فج علجيلرلا ه فهلمألد ي لكرا .ل
حمدل معلشلوةلا طفيال امرالفهلموجرءلمحمروةلمال و يذ ول حذ لياذالضيذول
ق يلل قعلضفملق وعلمحارطشلمحذملمطك فذ مو.لجفذيلمح ذر ل1595ول ل ذدل جرفذهل
أئ ل ط معولفوجاعله المحامرالعولجيلص وفلرلمالميوةل القعلمق رالنلاطم ذأل
محطظيولج علاومعلقدةولجيلم ميذللمحمذوالمح ذر ألقشذوول ضذدعل ذ حكلضذ مءل
د ارنلح مذروئلمالطك يذم للقكذنلق يلذرل فذوأول لذرل ذالك ذرولمالد ذرءلجذيل حذكل
مح صو.ل م للمأولمد ذيلجذيلمح دذ لمالطك يميذ ولمف ذ ل اي ذ لهذ ملمحفذالمحجديذدول
كرالاجا ق لاالمحامرالعلمحفيلكف لذرلجوط ذي ل ذرك اول كذرال حذكلجذيلمح ذر ل
.1597ل كذذرالقذذددهرلقش ذ مونولاللفضاذذللاذذال ذذارعلجذذالا ذ طفيالإاللمال ذ ولإ ل
كرطعلمقوبلمحملمالاأرلل محضك لاطلرلمحملمحفيالمالد ذيلمحافذدجللمحذ لقوجطذرال
قطدلا طفيا.ل هيل ل ملفطفايلمحملكفر ذرعلمحمذوالمح ذرد لقشذوولجفيلذرل حذكل
محضذذوصلق ذذملمي ذومدلمألق ذ مللمح ذذريوةل مالجكذذرولمحضكيا ذ لمحاوكذذمة.ل يط ذذد لجيلذذرل
مح طصولمحشمصيول ص ولمحفجروبلمحمرص .ل
إاللمالمأذذذولامذذذرالعلاذذذ طفياولاذذذرلح ذذذ لمالشذذذلل ويمذذذرنلقوياذذذرنلمحذذذملمالدبل
مالطك يم ول كرال حكلق مليذد ل حذي لك وطذ مح ولصذديلل ذالج ط ذ اولمحذ ل
مصدولاجا ق لاالمحامذرالعلجذيلاج ذديالظلذوملجذيلمح ذرايال1611 1611ل
ق ذذملمحفذ محيول قذذدلقذذوالجيلذذرلحذ المحا اذ قرعلمح را ذ لمحفذذيلقذذوالحلذذرل
ا طفيال مدموهرلض للطف هولشوالا طفيالمحذ لمقفذونلحذهلك وطذ مح ل ذديالالل
يط ذذملجذذيلضيذذولا اذذألاذذالف ذذكلمحامذذرالع.ل قذذدلم ذذف رالجيلذذرل ذ المالقذ ملل
محاوأ وةلمحفذيلم ذفمرهرلاذالقومءمفذهول طفيجذ لحذ حكول ق ذعلهذ المحامذرالعلق ذمل
فمذذديولك يذذولجذذيلمال ذذر لمحمرص ذ ل مح را ذ ول ي ذ لمحطصذذنلمال للاذذالمحمذذوال
مح ر ألقشو.ل
م ملقدطرلمحمل رك الأرطي ولطجدلمطهليصدولجذيلمح ذر ل1612ل ذ لجديذدةل
ا ذ لاذذالامرالفذذهول قذذدلمص ذ حلقذذددهرلأارطي ذرنل أئأذذياول ذذدلمالكرطذذعلجذذيل
فلذذرلمال حذذملقش ذ لمون.ل قذذدلمقذذردلجيلذذرل ذذألمحامذذرالعلمحمديا ذ لد طاذذرلف ذذديلول
مضففظعل المحامرالعلمحجديدةل ذر ألمحذ قظلمحاوكذملق ذملضذومولمحاضذر العل
مال لحذذذمولماللمالمحكأذذذوةلمحدرح ذذذ لاطلذذذرلفذذذآوخل دميذذذ لمفجذذذرالجديذذذدلجذذذيلمحمرحذذذبل
محاضف ج.ل
ه ملمحف ولمح ل دعلاظذرهوالمال حذملجذيلهذ المحاجا قذ ولمصذ حلاذ ه رنل
ماحلمحا رح لجيلمحاجا ق لمالميوةلمحفيلمصدوهرلجيلمح ذر ل1625ول اذاطلرل
أارطيذذذذرنل ما ذذذذيالامرحذذذذ ول اذذذذرلجيلذذذذرلامرالفذذذذهلمحفذذذذيلطشذذذذوهرلجذذذذيلاجا قفيذذذذهل
مح ر مفيا.ل
جيلف كلمحادةلمحفيلمطصواعل يالطا لمح ولمحفيل وضلرلا طفيالجيلضمذلل
محامرح ذ ول ق ذ دةلمحا كي ذ لمحذذملمطك ف ذوملجذذيلمح ذذر ل1661ولط فمذذيل ذذالمحكفذذربل
محادا وياولمح يالجو ملمقئال لجيلفض يولمحامرالعلافوأويال وضدلمال ياول
م بلا طفياول م بل رك ا.ل حكذال مضذدمنلاذطل لحذ ليفذوكلمأذ مونل ملقياذ لجذيل
ه ملمح يلولمالجيلمحمرحبلم لجيلمحااا ا.ل
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قدلاوعلمحامرح لجيله المحففوةل اضط .ل ح لل حكلقريذدلمحذملمطصذومنلمكأذول
محكفذذربلمحذذملا رحج ذ ل(محص ذ ولمحشمصذذي )ولم لمحذذملمحاشذذروك لجذذيلمحمص ذ ارعل
مح ير ي ل محضم ي لمحفيلف ظملم موهرلجيل حكلمحضيا.ل حكالارلح أعلمحامرح لمال
م فودعلاكرطفلرولجيلجفوةلمحلد ءلمحفيل قم علق دةلمحا كي .ل قدلقطذيل ذال
كفربله المحاوض ل رحامرح ول فوك ملجيلرل ذالمآلأذرولمحفذيليفاذحلجيلذرلفذوأيول
ا طفيال رك ا.ل رطفلرءله ملمحمواوليطفلذيلمح ذ ولمأل للاذالفذروييلمحامرحذ ل
مالطك يمي وله ملمح ولمح ليشاللاوض لمحفذوأول اذ طفيالم النلأذ ل ذهل ذرك ال
أرطيلرن.لمارلمأل للجمدل لرل ر ألمحصومض ل محضوي لجيلمحف يول محضذوصلق ذمل
م ذومملمح طصذذولمحشمصذذي.ل اذذرلمحأذذرطيلجمذذدلفذذوكلجيلذذرلمصريصذذهلجذذيلمحفوكيذذمل
محا ا قي .ل مجفاألمأوهارلجيلرولجيارلم دمالمحكفربلاالقطريذ ل رحا لاذ قرعل
مالمئقيذ ل ا طرهذذرلمح م ذأ.لماذذرلشذآ المحاجفاذذألمحامف فذ ولاذذالقذردمعل طظذ ل
فمرحيذذدولجمذذدلكرطذذعلاللف مذذملاذذطل لإالل ذذالمح طري ذ ولألطل ذ لكذذرط ملاذذرليممح ذ ال
ي يشذ الفضذذعل ذذوةلمحطمقذ لمحفوديذ لمح طيفذ لمحفذذيلم ملذذرلقصذذولمحطلاذ لجذذيل
طف لم طرءلمحموطيالمح ذرد لقشذول مح ذر ألقشذو.ل قذدلكذرالح صذولمحطلاذ ل
مأ مونلآمولجيلم رحي ل ليفاحلحطرلاالف مجوه لق ملمألدبلمحكئ يكيولمالضويميل
محئفيطذذيول ضوصذذل لق ذذذملماليمف ذذ ملاطذذهول ق ذذذملماليشذذيو ملمحذذملمضدمأذذذهل
شمصيرفهول اميدلاالمح طري ل محف قيو.ل
حمذدلكرطذذعلمحامرحذ لجذيلمحمذذوالمح ذذر ألقشذولجطذرنلأرط يذرنلي ذيشلق ذذملهذذراشل
محفطذ المألمذوجلكرحشذ ول محا ذذوضي ول اذرلجذيلمحمذوالمحأذذراالقشذوولجمذدلمط ذذوجل
حكفر فلرلمقذئ لمحكفذربل ففوضذ ملحلذرل قذد هرلجطذرنلقرياذرنل مفذهلض ذبلمحكرفذبلمال
يط لجيهلضفملفكفبلحهلمحشلوةل محم د.ل قدلحضملرلف ولك يذولجذيلمحاضفذ جول
ف رنلح حكولج لفمفصولق ملمحفوائعلمح مفي لجيل المحاشكئعلمحفذيلف ذوال
حئط رالجيلضيرفهلمحمرص ولم لجيلقئقفهل رحاجفاأول للمفجلذعلطضذ لفض يذلل
اظذرهولمحضيذرةلمحا رصذوةل فطر حلذذرل رحطمذدل محفجذويح.لكاذرل ذذولق يلذرلفديذولاذذال
ضي ذ لمال ذ بولجوص ذ طألحلذذرلم ذ بلمطشذذرييلجديذذدول ذذوللا ذذفضدأ لجذذيل
مح وال محفض يلولضفملط في ألمالطمذ للمطلذرلضذدعلجذيلهذ ملمحمذوالجطذرنلمد يذرنل
جديدمنول مالمحامرح لمحضديأ لظلوعلجيه.ل
ي مجلمحفاللجيله ملمحف ولمح لحضملرولمحملجل دلكرف يال ومملجذيلهذ ال
محففذذذذوةولهاذذذذرلوفشذذذذرودل ذذذذفيلل(1672ذذذذذ)1729ل صذذذذديمهلج ميذذذذنلمدي ذذذذ ال
(1672ذذذذ)1719ل قذذذدلفذذذ جوعلحذذذديلارلمحا ه ذذذ لمحا دقذذذ ول مفذذذيحلحلاذذذرلاذذذال
محظو نلاذرل ذرقدهارلق ذملم ذومملهذ المحا ه ذ ول ف لذدهرل رحصذملل محفلذ يب.ل
كرالمقظ له المحظو نلمأ مونلجيلف ولمحامرح لق ذملمحطضذ لمحذ ل حاضطذرلمحيذهل
ف ولمحاجذئعلمالد يذ لجذيل حذكلمحضذيا.ل حمذدلظلذوعل طذ مفلاذالمحامذرالعلجذيل
ه ملمحموالهي:ل
1ذلمحامرح لمالجفارقي .ل
2ذلمحامرح لمحطمدي .ل
3ذلمحص ولمحشمصي .ل
4ذلمال فشلردل رحض مد لمح روي .ل
5ذلامرالعلمحو ريل.ل
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6ذلمحامرح لمحمصصي .ل
م ملمطفم طرلمحملمحموالمحفر ألقشوولطجدلطم لاالمحامذرحييالمحذ يالفطكذو مل
حامرح لمحموالمحأراالقشوولكارلمو ذيعلق مقذدهرلق ذملميذد ل ذفيلل مدي ذ اول
مض ملاض لرلط قرنلجديدمنلاالمحامرح ولظللافضكارنل رحفم يدلمالد يلضفذملمحيذ .ل
اذذالمشذذلوله ذآالءلمحكفذذربلشذذروح لال ل حذذيلهطذذعل همحذذعل د لك ط ذذي.ل قذذدل
جروقعلامرح لهآالءولامرح لمحموالمح ر لولجذيلا مصذفرعلقذدةولطذ كولاطلذرلاذرل
يوفي:ل
1ذذذلمف ذذرفلط ذذرللمحا اذ قرعلمحفذذيلمصذ ضعلمحامرحذ لفذذد ولض حلذذر.ل صذذرول
محكرفذذبليكفذذبلجذذيلمحا ا ذ فلمح ذ ليو قذذه.ل مص ذ ضعلا ا ذ قرفهلف فاذذدلق ذذمل
ادجلمف رفلأمرجفهول ق ملادجلفط فلمفصرحهل رحضيرةلمح را .ل
2ذلظل ولشمصي لمحكرفبول ماض لج ي ولد المحف قيذأل ر ذ لا ذف روولم ل
محف فولم نلشمصي لامفوق ل قدلمهاللمحكفربل المال رحيبلمحفم يدي لجذيل
صذذذيرض لمحامرحذذذ ل ف جيللذذذر.ل آأذذذو ملم ذذذفمرءلشذذذ مهده لاذذذالفجذذذرو ل لمحضيذذذ ول
و بل يل ي ولمرللاالمحك ف ل محفصطأل مالجف رل.ل
حذذذذ ليكذذذذالهذذذذ لهذذذذآالءلمحكفذذذذربلمحاضذذذذدأياولمالي ذذذذ ق ملامذذذذرالفل لح ظذذذذ ل
مالصئذولشوالكفربلمحموالمحاراي.ل للكرطعلامرحفل لف ي مونلضذ مونل يمذرنلقذال
محذ معوليم ذ لاذذالكذذللف جيذذهلم لمحف ذ مم .ل ه ذ ملمح ك ذ نلق ذذملمح ذ معوله ذ لم ذذومل
مرص لفايمل لرلمدبلمحموالمحفر ألقشوولقصولمحو ارط يمي .ل
قذذذدلممدمدل ذذذ للهذذذ المحامرحذذذ ولممديذذذردمنل ماذذذضرنول حذذذكل ذذذ بلفديذذذولطظذذذر ل
محاجذئعول مقفيذذردلمحمذومءلقذومءةلمال ضذذر لمح ي ذ ل ذذدلمال حفذ ملمحاجذذئعولااذذرل
ج حلمحاجرللمار لمحكفربلح والآوميل ل صذ وه لجذيلم ذلربلحذ لف وجذهلامرحذ ل
محمذذوالمحاراذذيلمحفذذيلكرطذذعلفكففذذيل ذذوالمحصذ وةلمحمصذذيوةول فصذ يول ذذال
ج مطبلمحا ا ف.ل
ح ذ ليفمذذدله ذ ملمحفذذالمالد ذذيلو قفذذهل ذذضوالقطذذدلمحكفذذربلمحاضذذدأياول حكطذذهل
مط ذذأل اذذرلفج ذذملجذذيلهذ ملمحمذذوالاذذالايذذللمحذذملمحفمصذذصول ذذدلمف ذذرفلط ذذرلل
مح ذ ل محفط ذ اول مم ذ علمحامرح ذ لمح مفي ذ لففمذذدلو قفلذذرلفذذدويجيرنلطظ ذ مونلح ديذذرال
محطمقذ لمح ايذ ول مصذ حلهذ لمحكفذذربلماليمذدا ملحمذوميل لاذذردةل ويفذ ولفذذط لقذذال
ففكيولقايلول للفد ول فا اولاج ةل و بلمد يلافما.ل ح ملض بلجيلذرل
ذذر ألمحذذدو ل محفاضذذيصلق ذذذمل ذذر ألمحف يذذولمحذذذ مفيلمحضذذولمح يذذلول صذذذرول
محكفذذربليفطرج ذ الق ذذملمحف اذذللجذذيلد مو ذ لمحا ا ذ قرعلمحفذذيلي واذ الحلذذرول
محف يولقطلرل و ذ بل د ذيلوصذيا.لماللمالجطذرنلمد يذرنلجديذدمنلقذديارنلممذ ليذممض ل
محامرح ذ ول يضذذر للماليج يلذذرلقذذالاكرطفلذذرلمحاوا ق ذ لجذذيلمحصذذضنل محاجذذئعول
ه ملمحفاله لمألقص ص .لل
حمدلشلدعلمحامرحذ لممدهذر مونلقظياذرنلجذيل ذريول ذدمالمح ذرح لألطلذرلمصذ ضعل
مح ذذذي لمح ذذذوي لمال حذذذملحئفصذذذرلل ذذذرحمومءول فم يذذذده ل رحا اذذذرعول مأذذذروةل
مجكروه ل ق م فل ول حكلجيلمحصضنلمح يروةل جيلمحاجئع.ل هذ ملااذرليج ذلل
ماولضصوهرل م فمصرءلمط مقلرل م ارءلكفر لذرولجذيلهذ ملمح ضذ لمحاذ جمولاذال
محص ل اكرالك يو.ل
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اذذرلطش ذوةلمحامرح ذ لجذذيلمالدبلمح و ذذيلمحضذذدي ولج مذذدلفذذوأوعل ذذرألدبلمحدو ذذيل
مح ذ لقذذونله ذ ملمحفذذال ذذوفلجيذذهل ه ذ ملاذذرلفضذذدأطرلقطذذه.ل قذذدلموف ذ لفوويملذذرل
محضدي ل فروييلمحصذضرج لموف ر ذرنل أيمذلرن.لجرحامرحذ لحذ لفظلذولجذيلمد طذرولم للاذرل
ظلذذوعول ك طلذذرلجطذرنلا ذذفمئنلشذذوطلرلجذذيلجوط ذذرل مطك فذ مو.ل ذذللطشذذوعلجذذيلضاذذال
محصذذذضرج ول م ذذذفادعلاطلذذذرلط ذذذا لمحضيذذذرةلاطذذذ لظل وهذذذرول مذذذداعلمضوماذذذلرل
محامف ف ول ضا علمحملقوميلرلآومءلاضوويلذرل كفر لذر.ل كاذرل أذوعلمحصذضنلجذيل
طشذذذوةلمحامرحذذذ ل ف وهذذذرلجذذذيلمالدبلمح و ذذذيلمحضذذذدي ولكذذذ حكلقا ذذذعلمحاجذذذئعل
مح و يذ ولاذألفمذذديولمحفذ موللمحلراذ ل ذيالمطذ مفلمحامذرالعلمحفذذيلفكفذبلح صذذضنل
ف كلمحفيلفكفبلح اجئع(.)8ل
اوعلمحامرح لقطدطرل رال مولمحأئأ لمحفيلاوعل لرلكللمحفط المالد ي :ل ول
محطش ءول ولمحف وول ذ ولمالوفمذرء.ل قذدلاأ ذعلمحاوض ذ لاذال1798لإحذمل
اطفصذذذنلمحمذذذوالمحفر ذذذألقشذذذول ذذذ ولمحطشذذذ ءول اأ ذذذعلمحاوض ذذذ لاذذذال ذذذدميرعل
محطصذذنلمحأذذرطيلاذذالمحمذذوالمحفر ذذألقشذذولإحذذمل ذذدميرعلمحمذذوالمح شذذويال ذ ول
محف وول اأ علمحاوض لاال دميرعلمحموالمح شويالضفملمالال ولمالوفمرء..ل
ديليلمطهلكرطعلحكلل ولااله المال ذ مولايمفذهلمحمرصذ لمحفذيلفايذمعل لذرل
محامرحذ ولكاذذرلكذذرالحكذذلل ذ ولاذذالهذ المال ذ مولكذ حكلمقئاذذهلمحذ يال وقذ ملجذذيل
كفر لمحامرح لجروفد مل لرلإحملقص ولمحفم يدل لقفم مل لرلإحذملقصذ ولمحفضذوول
مالط ئل.ل
م ملق وطذذرلمحطصذذنلمال للاذذالمحمذذوالمحفر ذذألقشذذولمح ذ لح ذ ليشذذلدل ذ جل
دميرعلهمي لح امرح لهذيلإحذملمحو ذريللمقذوبلاطلذرلإحذملاذرلقذونلح امرحذ لاذال
مص لولجلططرلطمنلاال دميرعلمحطصنلمحأرطيلااله ملمحموالمحفر ألقشولقطدل
مح دميرعلمحضميمي لحل ملمح الاالمح مالمال دمفلمحفطذيلجذيلمد طذرلمحضذدي ولمحفذيل
ذذوقرالاذذرلفشذذك علجذذيلمفجرهذذرعلم ر ذذي ليضاذذللكذذللمفجذذرالاطلذذرلمصريصذذهل
محفطي ل قياهلمحا ا قي .ل
جرحامرح ذ لمح ير ذذي :لامرح ذ لف ذذولقذذالااذذا طلرلمح ير ذذيلف ي ذوملا رش ذومل
يا لا م المالأروةلجيلمحجارهيوول ح حكلجليلففك لمفكرءلم ر يرلق ملط قي ل
االمح ر ف لمحا فل ل محاضف جلمح طيلمحا فطفولح ش بلق ذمل ويذللمالفجذرال
إحملاوبلمحا ف اول فضويولمالوا.ل ح حكلجمذدلف ذوالكفذربلهذ ملمحطذ فلاذال
محامرح ذ لمح ير ذذي لالح ذ مالاذذالمح ذذنل مالا ذ لردلكاذذرلضذذد لجذذيلاصذذول ذذدل
محأ وةلمح مو ي لح دلمهلمحطدي لمح لكراليو للامرالفهلمح ير ي لويرضرل وارضرل
ا ددةلإحملق بلمحا ف اولقرمجرلجيلرلق ملمح فولمحضار يلمحذ لفأيذوالمحطمقذ ل
محم ر ي لمحفيلكراليافرمل لرولم لكرالم ي رلاف هرلاالم رءلمحأذ وةل شذرقومل
ش ذ يرليضذذوكلمحكفذذللمحجارهيوي ذ ل ش ذ والمحافاذذودلمح ذذرمو.ل كاذذرلضذذد لحاضاذذدل
ق ذذدالمحذ لطفذذيل ذذدلمحأذ وةلمح مو يذ لكذ حكل ذ بلامرالفذذهلمحئجضذ لمحفذذيلكذذرال
يااطلرل ارلاالمالطف رلل كأيوملاالمحفكولمح ايلل و بليف لدميارل كأيول
اذذالمح قذذرول محوصذذرط ل مالشذومللمح يذذرطيلمح اذذيء..ل كاذذرلضذذد لق لاذذرلحجاذذرلل
محديالمالجدرطيلمحذ لم ذدلقذالمحذ ئدل ذ بلامرالفذهلمح ير ذي لمحدراذ لمحفذيل
كرطعلفش للجيلمحشوللك هلو ذلمحدابل محأ وةول فضوالمحجارهيولمح ويا ل
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ق ملمحوجال محفاودل محمو جلاال هدةلمحا رحا لإحذملقاذ لمحا مجلذ ل و ذ بل
افاو ليمر بلمح ملل مح ر ف ل ي ا لمحفكول مح جدما.ل
قدلف وعلمحامرح لمح ير ي ل دل حكلجيلا رحألمحمذوالمح شذويالق ذمليذدل
و مدلجيذذللمحضوك ذ لمح طي ذ ل ااذذالياأ ذذهلجذذيلاصذذو:لاص ذ فملكراذذلول ق ذذيل
ي ذذنل ح فذذيلمح ذذيد.لجمذذدل مجذذهلاص ذ فملكراذذللمالضذذفئللمالطج يذذم ل م اذذهل
محشذذذربلا يذذذرل اطذذذددم.ل ضا ذذذعلصذذذضيف ل(مح ذذذ مء)لصذذذومرفهلمح طيذذذ لمحافمذذذدةل
ضاذذذذر لمحضذذذذبلحذذذذئواول مالمذذذذئصلح ماذذذذي ل محضفذذذذملح جاذذذذرهيول محفم ذذذذيحل
حئضفئل.ل قدلم دفلامرالفهلمح ير ي لقطرصذولطم قذهلمحم ذر يلججذرءعلك لذرل
ش لاالمحضار لمحا فلبل مح ر ف لمحجروج ل مالطدجرفلمحشوين.ل
كاذذرلمو ذذللمحشذذييلق ذذيلي ذذنلصذذومرفهلمح طيذ لجذذيلامذذرالعلق ذذملصذذدول
صذذضيف ل(محاآيذذد)لارمجذذرلجيلذذرلو ذلمح طيذذ ل ذذو ذلمحذذدياول امذذرفئلقذذالقذذي ل
مال ئ ل محشولول اضوارلمحش بلق ملاطرها لمالضفئللمحدرصذب.لكاذرلدقذرلل
ح فيلمح ذيدلجذيلامرالفذهلمح ير ذي لق ذملصذدولصذضيف ل(محجويذدة)لإحذملفو يذ ل
محش بل فوهي هلحضاللو رح لمال فمئلل ف صذيوال ضمذريللمحضويذ ل محديام مو يذ ل
محفأمينلمح لاللي ونلمحضد د.ل
أ لف وعلمحامرح لمح ير ذي لف ذ وملآمذول ذدلمحضذوبلمح رحايذ لمال حذملضذيال
د لطش ءلمالضذممبلمح ير ذي ول ضذيالممذ لجيذللجديذدلاذالمحافكذوياليطذمللإحذمل
مح رض لا ضرل م فيذ لأمرجيذ لإحذملجذ مولمحم فيذ لمح ير ذي ولاذالماأذرللماذيال
محومج يول ق ر لاضا دلمح مردول اضادلض يالهيكلول ق ذدمحمردولضاذمةول ذهل
ض ياول م ومهي لق دمحمردولمحارمطي..ل قدلمق ذملهذآالءلجذيلمحامرحذ لمح ير ذي ل
ق رءلومي ذرليذ مي لايذ حل لمحفطيذ ل محفكويذ ل يمف ذنل ذرمفئنلهذ المحايذ للجذيل
جل ذ لمحضيذذرةل جذذيلمحطض ذ لمحف يذذو لمح ذ لموفاذذرالكذذللاذذطل ل ويمذذرلحذذهل ذذئضرل
ي مجهل هلقطرصولمحجا دلجيلمح صولمح ليضيرا.ل
محامرح لمالد ي :لامرح لففطر للشآ المالدبل محأمرج ل محفكول فضذوصلق ذمل
محم الجيله المحشآ ال فكولاضددل ا ف جلاضددلي وذلطف هلق ملمحمذروئل
اذالمذئللمض ذر لكراذلل مياذ لمحأمرجذ لاك طذرلاذالاك طذرعلمحذ معلاذالجلذ ول
مياذ لمالوففذذرفل ا ذف جلمحف يذذولمحاطشذ دلقذذالهذ المحمذذي لمحأمرجيذ لاذذالجلذ ل
مموج.ل
قدلمفم عله المحامرح لمالد ي لمفجرهرعلاف ددةلجاالامرح ل صذفي لفصذنل
ف ذ ولمالدبل مطفمرحذذهلاذذالقصذذولإحذذملقصذذو..لإحذذملامرح ذ لطمدي ذ لفلذذدنلإحذذمل
فضديدلمحمي لمحجارحي ل محفطي لجيلمح اللمحفطي..لإحذملامرحذ لجدحيذ ليمذ ال لذرل
صرض لرلا وك لاالا ذروكلمحجذدللمحفذيلمكفظذعل لذرلضيرفطذرلمالد يذ لاطذ لا ذأل
محمذذذواولكرحا وكذذذ ل ذذذيالمحمذذذدي ل محجديذذذدول محا وكذذذ ل ذذذيالمح رايذذذ ل محفصذذذضمل
محا وك ل يالمحكفر لمح و ي ل محكفر لمحئفيطيذ ل محا وكذ ل ذيالمحشذ ولمح اذ د ل
محش ولمحضو.ل
و اذذرلكذذرالا ظذ لاذذرلمموجفذذهلمحا ذ لجذذيلهذ المحاوض ذ لاذذالطفذذرجلمد ذذيول
امذذرالعلكف لذذرلمصذذضر لرل صذذفرلحا ذذيوةلمالدبلمح و ذذيلجذذيلفرويمذذهلمح يذذلول ل
طمدملالقارلل مفجرهرعلضذر وةل ا رصذوةول لم اذرل لذرلجذيلا ذروكلهذ ملمحجذدلل
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مح لكرال ر ألمحاوض ولكضدي لمالو رءل ضيوالح هلض ذياول محفصذ لل ضيذوال
ح مذذردول ضصذذردلمحلشذذي ل ضيذذوالح اذذرمطيل فضذذعلومي ذ لمحم ذوآالح ومج ذذيول ضذذيل
محو ذذرح لح ميذذرعول جذذيالمحمذذر ولالضاذذدلماذذيا..لق ذذملف ذذريالط قيذ ل مفجرهذذرعل
ه المالقارللمحوميدةلمحج ي .ل
محامرح ذ لمالجفارقي ذ :لامرح ذ لففطذذر للمحجرطذذبلمالجفاذذرقيلجذذيلضيذذرةلمالاذذ ل
فضر للمالفمكيلجذيلهذ ملمحجرطذبلكذللقطرصذولماليجذربول فلذرج لكذللقطرصذول
مح بولجفآممولمحمي لمالجفارقي لمحوشيدةلمحفيلف مي لو ذلمحف وول لفطددل رحمي ل
محافلوي لمحفيلفصرد لضوك لمحفروييولكارلفطرد ل كأيولاالدق معلمالصئذلجيل
شفملط مضيلمحضيذرةلمالجفارقيذ ولكامذرالعلقر ذ لماذيالجذيلمحذدق ةلإحذملفضويذول
محاوةل امرالعلجفضيلمض للجيلمحدق ةلإحملمح كلمال و يل امرالعل ئا ل
ا ملجيلمحدق ةلإحملمالشفومكي .ل
هك ملويطرلجذالمحامرحذ لذل صذفهلجطذرلا ذفضدأرلجذيلمالدبلمح و ذيلمحضذدي لذل
ياذذول ذذر مولمحطش ذ ءل محف ذ ول مالوفمذذرءولاط ذذجارلجذذيل حذذكلاذذأل ي ذ لطا ذ ل
محظرهوةلمحفطي ل مح ي يذ ل هذ ال ذا لمح مذرءلحطذ فلاذرلاذالمطذ مفلمالدبلمحفذيلالل
فمفملق ملمكفرنلمحف ولضيولمح ي يلجيلمحطش ءل لمحف ول لمالوفمرء.ل
م ملكرالال دلاالمحفوكيملق مل ي لم رحيبل الاالمد رءله المحاوض ل
كرحشييلاضادلق ذدةل محاطف ذ يل ذهلض ذيال مح مذردل محاذرمطيل هيكذلل مضاذدل
مايال محميرعل محومج ذيولجذلالم ذوملمصذريصلم ذ بلمالاذر لاضاذدلق ذدةلف ذ ذل
جذذيلمصذذرح لأمرجفذذهل فو ذذللق روفذذهل مق ي ذ لااذذا طهل ج ممح ذ لحفظذذهول أ وي ذ ل
مفجرههول ق ةلقروافه.لمارلم بلمحاطف يلجذلالم ذوملمصريصذهلي ذ ذلجذيل
طمذذرءلمحشذذكلل ا رصذذوفهل ا ذذيميفهل جذذيلو ارط ذذي لمحااذذا المالجفاذذرقيل
قر فيفذذذهلمحا ذذذوج ..لماذذذرلم ذذذ بل ذذذهلض ذذذيالجذذذلالم ذذذوملمصريصذذذهلمحي ذذذول
مح ذذئا ل محجاذذرلل فكويذذولمحا طذذملجذذيلمكأذذولاذذالشذذكلل مصذذدلمال ذفيئءلق ذذمل
ق بلمحمذروئل قم ذه..ماذرلم ذ بلمح مذردلجذلالم ذوملمصريصذهلي ذ ذلجذيلصذوما ل
محاط ذلول فوفيذبلمحامذ العول شذا حي لمحفكذوول مالقفصذذردلجذيلجارحيذ لمحشذذكل..ل
مارلم بلمحارمطيلجلالم وملمصريصهلي ذلجيلمح موي ول محوشذرق ل مطفمذرءل
محافودةلمحدموج ول محجا لمحافرجيذ ..ل ماذرلم ذ بلهيكذللجذلالم ذوملمصريصذهل
دق ذ لمح صذذنل مط ذذير يفهل جذذيلفذذد يولمحفكذذوةل م ذذفي ر لرول محف يذذولقطلذذرلاذذال
وللامف فذ ل ذر لمحجاذللمحصذديوةول اذ ذلمالدمء.ل ماذرلم ذ بلمحميذرعل
جلالم وملمصريصهلي ذلجيلهطد لمحجالل فمر للمح ذرومعل ف ذجيألجا فذيال
اففرحيفيال محفمفي لق يلارل أرحأ لامرحفذ ول محجارحيذ لمح ئضيذ لمحا ذوج ..ل ماذرل
م ذ بلمحومج ذذيلجذذلالم ذذوملمصريصذذهلي ذ ذلجذذيل ئضذ لمحف يذذوول مقاذذرللمحفكذذول
يرطي لمحص ول ف ذلمحميرلل ف حيدلمحا رطيول ك ويرءلمحأم .ل
ه ذ الائاذذحلمر ف ذ لقذذالم ذذوملمصذذريصله ذ ملمحوقيذذللمحج يذذللاذذالكفر طذذرل
مد ريطرلمحا رصويالمح يالشك مل جدمالمالا لمح و ي ل جفضذ ملحلذرلمح ويذللإحذمل
ضاروةلمح صو(.)9ل
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7ذليطظو:لمألدبلمحامرواولمحدكف ولاضادلضطيايلهئلولص197ذ241,ل
8ذذل:لجذالمحامرحذ ولمحذذدكف ولاضاذدلي ذنلطجذ ولطشذول ف ميذألدمولمحأمرجذ ول يذذو ع لذل
ح طراولص7ذ21ول27و24ذ37ول43ذ54و48ذ63و61ذ65,ل
9ذليطظو:لقالمح د ل مالدبل محطمدولدكف ولاضادلمضادلمح مبولمحاوكذملمح و ذيلح أمرجذ ل
مح ل ولص171ذ.175ل
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المذاهب األدبية :
لفيرومعل مفجرهرعلففجذهلجيلذرلمآلأذرولمال دمقيذ ل جلذرعلجارحيذ لمرصذ لجذيل
امف ذذنل ط ذ مفلمحفذذاول اذذرلجيلذذرلمألدبلجذذيلق ذذايهلمحطظذذو لمحطمذذد ول مال ذذدمقيل
محفطذذذذي.ل اذذذذرلجذذذذوعلف ذذذذايفهل رحاذذذذ مهبلمألد يذذذذ لكرحكئ ذذذذيكي ل محو ارطفيكيذذذذ ل
مح مق ي ذ ل مح ي ي ذ ل محوامي ذ ل مح ذذويرحي ول ضيوهذذرلااذذرله ذ لافذذدم للجذذيلحد ذ ل
محكذذئ لق ذذملمآلدمبل محفط ذ الاللي طذذيل ط مق ذرنلجطي ذ لم ل د ي ذ ل رحاص ذ حلمح ذذر ل
حك ا لط فول مطارلي طيلمفجرهرعلجيلمحف يول وللمألدمءلمحفطيل محشكللف فطدل
اذذذالضيذذذ لمحااذذذا اول اذذذالضيذذذ لمحا قذذذنلمحذذذ ليمفذذذهلمحفطذذذرالاذذذالفصذذذ ول
مالشيرءول االا رطرفهلمحطف ي ل مح جدمطي ل لمميلرولق ملح الاذالمحذ مالمحفاأذلل
محوآي لح رح لمحا اذ قيولفذ هبلجيذهلمح مويذ لمحفطيذ لاذ ه رنلمرصذرنلافايذ ممنول
يفج دلجيلفمطي لمحف يول م بلمالدمءل مصريصل صفرعلشك ي لهذيلمحفذيل
يفضددل لرلقردةلمالفجرالمحفطيول هيلمحفيلفايذملمفجرهذرنلقذالآمذول اذ ه رنلقذال
ضيوالاالمالفجرهرعل محا مهب.ل مط ئقرنلااله ملمحفوكيدلذل لاذالمالمحاذ مهبل
محفطي لجيلمالدبلحي علمط مقذرنلمد يذ ول ذللاذ مهبل مفجرهذرعلجارحيذ لم ذ ي ول
ف فلدجلرل ف ملجيلرلجايألمالط مفلمالد يذ لمحا و جذ ل ذئلم ذفأطرءولجلططذرلقذدل
ط أذذذذولق ذذذذملمدبلاذذذذالمحطذذذذ فلمحدطذذذذرييلاذذذذأئنليذذذذ هبلاذذذذ هبلمحكئ ذذذذيكي لم ل
محو ارطفيكيذذذ لم لمحواميذذذ لم لمح ذذذويرحي لم لضيوهذذذر.لكاذذذرلقذذذدليذذذ هبلجذذذيلهذذذ ال
مالفجرهذذذرعلقاذذذللقصصذذذيلم لا ذذذوضيلم ل ذذذ جل حذذذكلاذذذالطشذذذر رعلمألدبل
مال دمقيلمألموج(.)1ل
محاذذ هبلمألد ذذذيلي ذذذ دلمألدبل (محفذذذا)لجذذذيلماذذذالاذذذالمالماذذذرال ذذذدلاذذذال
مح ذذدمال يكذذ الحلذذ ملمحاذذ هبلمقذذئ لياأ طذذهلم لي د طذذه.ل يف ذذألمحاذذ هبل
جيف دجلضد دلمح المح مضدل مالا لمح مضدةول يافدل ي ذففبلماطذرنلي ذفضك لجيذهل
أ لف و الق ماللمح لل محذم ملولجكاذرليذوف لطشذ آالاط ميذرنل ظذو نلاضذددةول
مقفصذذذردي ل ير ذذذي ل مجفارقيذذذ ل جكويذذذ ل اذذذرلمحذذذمل حذذذكوليذذذآد لاذذذ نلهذذذ ال
مح ماذذللمحذذملاذ فهول ي ذ بلماذذاضئحلرلماذذاضئحهولجذذل ملجذذدعلق ماذذلل معل
ذذر ألجديذذدول ذ علجذذيلطش ذ ءلا ذ هبلمد ذذيلجديذذدولي ذذيشلاذذرل ذذرقدعلف ذذكل
محظذذو نل مافذذدع.ل و اذذرلكذذرالمحظذذونلمحجديذذدلطمياذرَلح ظذذونلمح ذذر لولجيكذ ال
محاذ هبلمحجديذذدلطماذرنلح اذ هبلمحمذذدي ول كأيذ مونلاذذرلي ذذد لمشذ هل ذذودلج ذذللحف ذذلول
ف وج ذرنلحف ذذون.ل اللي ذذد لمحذذدمو لمحامفصذذيلمحاف ضذذولمالي اذذحلجذذيلمحا ذ هبل
مح ريدل مونلح ا هبلمح ل ي دولم لماليدوكلذلجيلمالقللذلمال ولمحا هبل
محجديذذذدلكرطذذذعلا ذذذففوةلجذذذيلمحاذذذ هبللمحمذذذدي .ل م لي ذذذألاذذذ هبلجديذذذدلف ذذذ مهل
امدارعول يفليولحهلدقرةول طار جل رهوةولضفملم ملفاكال صذرول ذا لح صذوول
فارءللإممءالارلحي لاطهول مطف بلمحيهلاالح ليك ط ملا هلجيفش أ ال هلد ال
ماليدوك مل وا.ل
هك ملفطشولمحا مهبولفوفيلأ لفاايل يوفيلضيوهرلجيلف رقبلا فاو.لق ذمل
لرله ملاللف طيلمطلرلففذ محملجذيلكذلل ذدل
ماله المحا مهبلجيلف رق لرلم لف
ذذرال ومدلمح ذ لف محذذعلجيذذهلجذذيلمح ذذدلمآلمذذو.ل محا ذذوح لق ذذملمي ذ لضذذرللا ذذوح ل
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ظو نلقرا ليك المالدبلجيلذرلافذوأ مونل اذرلففذوأول ذهلاجا قذ لاظذرهولمحضيذرةول
اللياكالمالفطشولمجف رالنل قصدمنل االضيولقطرق .ل قدليك الاذالمح ي ذيلمال
فطشولمحا مهبلمالد ي لم ل(محفطيذ )لكاذرليطشذولضيوهذرلجذيلكذللاكذرالاذالمحشذولل
محدوبول حكالمح لضد لمالارل جدلجيلمحدوبلمكف بلاذالمالهايذ ل محلياطذ ل
ارلج للحهلمأ مونلك ي مونليدق لمحملد مو فهل مالهفار ل ه.ل كأي مونلارلم للمحدو يذ ال
مطف ل لق ملكأيولااله المحاذ مهبلم ذ لمحاذدمو لكذوطل ليشذيو ال ذ حكلمحذمل
ارلجيلرلاالم ذ لقراذ ل اطذرهبول محذملاذرلي ذ لل حذكلاذالمقذدمدل محذملاذال
يف ألف كلمحم لاالمد رءل محملارلي مملاطلرلاالآأرو(.)2ل
ل

مقدمة تأريخية :

ف ذذدلمحاذذ مهبلمألد يذذ لظذذرهوةلضديأذذ لط ذذ يرنوليذذوف ل ج دهذذرل ميذذر لمآلدمبل
محم اي لجيل و رلمحدو ي لاأل دمي لمح صولمحضذدي ولاطذ لا ذألمحمذوالمح ذر أل
قشو.لج ذدلقا يذ لمحامذرالمحفذيلقوجفلذرلضيذرةلمحشذ بلمال و يذ لجذيلمذئلل
ضم لقصولمحطلا لاالفوويملرولهذ المح ا يذ لمحفذيلم ذفوعلقذالقيذر لمحذد لل
محم اي ذ ل ا لذذرلآدم لذذرلمحم اي ذ لجذذيلمطج ف ذومل جوط ذذرل م ذ رطيرول اذذألمحم ذ معل
مال حملمحفيلم فلرله المحاجفا ذرعلجذيلمح صذولمحضذدي لاذالفوويملذرولقوجذعل
آدمبلمالق ذذرولمحويي ذذ لجذذيلم و ذذرلمحدو يذذذ لمحاذذ هبلمحكئ ذذيكيولهذذ المحض مذذذ ل
لمحا مهبلمألد ي لمحفيل مك علمحف ذ ولمحفذرويميل مالجفاذرقيل
مال حملاال
مألد يل محطف يل مح هطيل محاممجيلحل المألا لاط ل حكلمحضيال محملمآلا.ل
حمذذذدلج ذذذدلكذذذللاذذذ هبلمد ذذذيلاذذذالهذذذ المحاذذذ مهبولال ذذذيارلمحويي ذذذ لاطلذذذر:ل
محكئ ذذذيكيول محو اذذذرطفيكيول محذذذ مق يولمحضرحذذذ لمحاممجيذذذ ل مح هطيذذذ ل محطف ذذذي ل
مح ر في لحضيرةلاجفا رفلرولكللجيلقصوا.ل
مالد مو ذ لفذذووييل لمدبلاذالآدمبلمق ذذرولم و ذرلمحدو يذ ول ا لذرلآدمبلكذذلل
مالاذذ لمح ذذريوةلجذذيل ويذذللمح صذذولمحضذذدي ولاللفذذف لمحيذذ ل ا ذذمللقذذالفذذروييل
محا مهبلمألد ي لجيلرول ف رق لرلاط لم ممولقصولمحطلا لمحملمحي (.)3ل
ل

1ـ الكالسيكية :

هيل لل مقد لا هبلمد يلطشذولجذيلم و ذرل ذدلضوكذ لمح ذ لمح اذيلجذيل
محموالمحمرا لقشو.ل األمال ئيألمح لظلوعلجذيلمي رحيذرولإاللمالجوط ذرل
ف دلمحالدلمحضميميلح كئ يكي .ل
محكئ ذذذيكي لجذذذيلا طرهذذذرلمح دذذذ لاشذذذفم لاذذذالمحك اذذذ لمحئفيطيذذذ لكئ ذذذي ل
classisمحفذذذيلكرطذذذعلففيذذذدل( ضذذذدةلد مو ذذذي )ل ل(جصذذذئنلادو ذذذيلرن).ل مألدبل
محكئ يكيليفك الاالمحاآحفذرعلمالضويميذ ل محئفيطيذ لمحمدياذ لمحفذيلمج فذعلاذال
جذذذرالمحذذذماال ضوصذذذعلمالط ذذذرطي لق ذذذملمطمر هذذذرلاذذذالمحفطذذذرءلحاذذذرلجيلذذذرلاذذذال
مصريصلجطي ل قي لمط رطي لفااالحلذرلمحم ذ دول فج لذرلمدمةلصذرحض لحفو يذ ل
محطرشييالجيلجص للمحد مو .ل
قطذذدلظلذذ ولضوكذذ لمح ذذذ لمح اذذيلممذذ لمال و يذذذ الي ذذ لد المحذذملمحأمرجذذذ ل
مالدمبلمحي طرطيذذذ ل محئفيطيذذذ لمحمدياذذذ ل طشذذذولمالصذذذ للمحام ذذذ ل د مو ذذذفلرل
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فوجافلرولأ لقاد ملمحملفض يللقيذ الف ذكلمآلدمبلمحمدياذ لال ذفط ر لمحا ذردئل
مألص للمحفيلااطعلحلرلمحج دةل محم دولإارل ويللا رشوول دمارلقال ويلل
محافكذذويال محطمذذردلمحمذذدارءلاأذذلل( و ذذ )لجذذيلكفر يذذهل(محم ر ذذ )ل (محشذذ و).ل
ه مو لجيلقصيدفهلمح ي لمحا ارةل(جالمحش و)لم ل(م ربلمحملآلل يم ا)ل
هيلمحمصيدةلمحفيلضركرهرلمحشرقول محطرقدلمحفوط يلمحكئ ذيكيلمحك يذول( محذ )ل
جيلا حفهلمحفيل ارهرلميارنل(جالمحش و).ل محكئ يكي لمضف مءلحل المحا ذردئل
محفطي لمحفيلمهفدعلمحيلرلمآلدمبلمحي طرطي ل محو ارطي ل ضيلمحف وةلمح يا ولأ ل
طلرلمص ضعلففايمل مصريصلجطي ل مط رطي لاجودة.ل
ف دلمالص للمحطظوي لألو لمطجيللمحكئ يكي ول ه لح ليفطر للجيلكفر هل
(محش و)لضيولجطيلمحائض ل محدومارل ضفللمحش ولمحدطرييولكارلمطهلمطصونلمحمل
مألدبلمحفاأي يلمكأولاالمطصومجهلمحملجالمحائض ول ارلكف هلقذالمحك ايذديرلحذ ل
يصللمحيطرلااالكفر هل(محش و)ولجلالمض بلمالصذ للمحفطيذ لمحفذيلف صذ علحلذرل
محكئ يكي لكرطعلجيلمح مقألمألص للمحمرص ل فالمحدومارلقرا ل جذالمحفومجيذديرل
مرص ول ضي لفكردلمص للمحكئ يكي لفطضصذولجذيلمألدبلمحفاأي ذيل هذ لمألدبل
مح لمطصذونلمحيذهلجلذدلمحكئ ذيكييال فايذم مل ذهلجذيلضذيالالليكذردليذ كولحلذ ل
شذذذ ولجذذذيلمحائضذذذ لم لشذذذ ولضطذذذريي.لجرحكئ ذذذيكي لمحفوط ذذذي لفايذذذمعل ذذذرألدبل
محا ذذوضيلجذذيلضذذيال وقذذعلمحو ارطفيكي ذ لجذذيلمحشذذ ولمحدطذذريي(.)4ل حمذذدلصذذركل
( محذذذ )لذذذذلمحذذذ لدمذذذللفذذذووييلمألدبل صذذذفهل(اشذذذوقلرن)لح اذذذ هبلمحكئ ذذذيكيل
محفوط يل اطظوال قريدالمح ليضظذمل ذرقفومنلمحجايذألذل جلذرعلطظذولمحاذ هبل
محجارحي ل مألد ي لش لمون.ل يطظولمحيذهل وطذهلم للطرقذدلمد ذيلضميمذيلاللجذيلجوط ذرل
ضدهرل للجيلجايألم و ر.ل حذ ليمذ لمالقاذرللمالد يذ لف ذرنلحا ر مفلذرلح قذهل
محشمصيل للجذيلاذ ءلمحا ذردئلمحجارحيذ لمح راذ لمحفذيلفاأذللقذ مطيال(مح مذل).ل
حمذذدل ذ ملمحذذملفوكيذذمل جلذذرعلمحطظذذولمحفذذيلصذذدوعلقذذالمحكئ ذذيكييال صذذي ل
مفصذفعل رحدقذ ل محضي يذ ل مح اذ ذلااذذرلج ذللمالجيذذرللمحاف رق ذ لفط ذذبلجايذذأل
ه المآلومءلمحيهل ضدا.ل قدلكرطعلصيرضفلرلش مونلاالمال ربلمحفيلقا علق مل
مطفشروهرلق ملط رلل م ألاللجيلجوط رل ضدهرولمطارلجيلمروجلرلميالرن.ل
يطم ذ ل(جذذالمحشذ و)لق ذذملمو ذذألمضذذراولجذذيلمألضطيذ لمال حذذملي مذذصل مح ذ ل
محا ذذذردئلمال ر ذذذي لحئ ذذذدمفلمحشذذذ و ل يمذذذوولمحمذذذ مطيالمح راذذذ لحذذذطظ لمحشذذذ ول
مال ذ بل محفذذوحين.ل جذذيلمالضطي ذ لمحأرطي ذ ليطفمذذللمحذذملفض يذذللمصذذطرنلش ذ وي ل
اففوق ول ي فم صلق مطيالجايأله المالصطرنلمحفيلاللف فادلاالمصريصلرل
محشذذك ي ل ذذللاذذالمحمصذذريصلمحط قي ذ لحااذذرايطلر.ل جذذيلمالضطي ذ لمحأرحأ ذ ل هذذيل
مك ولمالضرطيليف قنلقطدلأئأ لمصطرنلش وي لم ر ي ل هيلمحاو رةل محا لرةل
محا ضا .ل جيلمالضطي لمح مو ليمد لقددمنلاالمحطصريحلمألمئقي لح ش ومء.لل
مالهذذذ المحمذذذ مطيالمحفذذذيل اذذذ لرلحذذذ دبلاف اذذذ ل رح ذذذردةلمحشذذذديدةلح مذذذلل
محشذذرال:ل(ق ذذيك ل ضذذبلمح مذذلول حذ لحذ ليشذذفاللمحشذ ولماللق يذذهل ضذذداولأل ذ ل
ق يهلمحمياذ ل محجاذرل).ل يآكذدلاذال ومءلدق فذهلمحذملضذبلمح مذللم ح يذ لمحفكذول
ق ذذملمحاشذذرقول محامي ذ .ل ي ذذر لل ذذيالمحضميمذ لمحفذذيليمووهذذرلمح مذذلل محجاذذرلول
له ليجدله مل ف كلجيل(مح ي )ل لجيلمح مقألمحا ا قيولجرح ي ذ ل ضذدهرل
هذذيلمحفذذيلفاذذطحلمحش ذ ولمحا ا ذ قرعلمحضميمي ذ ل محا م ح ذ ول حل ذ ملمح ذ بلف ذذدل
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اضركرةلمح ي لالاذ لم ر ذي لح شذ ول اذارط لحميافذهلمحجارحيذ .لحكطذهليضذ ول
اذذالاضركذذرةلمح ي ذ ل(محضميذذوة)لمحفذذيلفاأذذلل(محف اذذمل محفش ذ ش)ل ي ذدق لمحذذمل
اضركذذرةلاذذرله ذ لضميمذذيل ا م ذ لل اذذرله ذ لمحأر ذذعلمال ذذد لمحشذذراللمح ذ ليضذذددل
جذذذذ دال مذذذذ مطيالممحيذذذذ .ل اذذذذالهطذذذذرلففاذذذذحلمحطمقذذذذ لمالط ذذذذرطي لمح راذذذذ لحذذذذدجل
محكئ ذذيكي ولمحفذذيلفضذذف لق ذذملمحش ذ ولماليلذذف ل اذذرله ذ لقذذر ل ا ا ذ قيلاذذال
محظ مهولالل ارلهذ لشمصذيلقذر ول م ذفأطرييل ضويذبل اشذ ا.ل ق ذملمحشذرقول
ماليكشنلقالمح ر ل محطا جيلاذالمذئللاذرلهذ لشمصذيل جذود .لمالطمقذ ل
(محطا ج )لمح م ي ل محاجودةلاالمظلول ارعلمحكئ يكي .لل
يطفملل مح لاالا ذد لاضركذرةلمح ي ذ لمحذملا ذد لجاذرحيلآمذولالليمذللقطذهل
مهاي ول ه لا د لاضركرةلمالد رءلمحمدماملمالضويلل محو اراول يضر للماليدق ل
ومهيالقم ي لا د لفمدي لمد رءلمح رح لمحمدي لمح ظر ولهذ ملمحا ذد لمحذ لقذونل
ذذذهلمحكئ ذذذيكي المحفوط ذذذي ال محذذذ ل وأذذذ القذذذالمط ذذذرطييلقصذذذولمحطلاذذذ .ل
يكف ذذبله ذ ملمالضف ذ مو لمح ذ لمظلذذوالش ذ ومءلمحطلا ذ لفجذذرالمحفذذالمحمذذدي لف ذذيئنل
قم يذرنلحذذدجل محذ .ل هذ لي ذذبلاذذالمحشذ ومءلمالي فوشذذد مل ذذو مللق يذ لمحمذ ل
محافط ويالمح يالقده ل ضده لمحاذآه يالحفمذ ي لمحشذ و.ل لذ ملياكططذرلمالط ذدل
ق ذ مطيالم ذذدمفلمحش ذ ولقطذذدال معل ي ذ لمو ذذفم مو ي .ل ه ذ لي دذذيلاذذالض ذذر هل
محمذذومءلمحذذذ ياليطفاذذ المحذذذملمال ذذذر لمحذذدطيرول يضذذذ ولمحشذذ ومءلاذذذالمال فوشذذذردل
ذذذو مقل ول اذذذالهطذذذرلجلطذذذهلحذذذ ليفلذذذ ل(محفذذذالمحشذذذ ي)لمحذذذ لمصذذذهل ذذذددلاذذذال
مال صذذذذرنلمحا ذذذذوةلقذذذذالو ذلمالمدومءلك صذذذذفهل وطذذذذهل ذذذذ قيل جذذذذظل ذذذذ ء.ل
رحامر ذذذلليطصذذذحلمحشذذذ ومءلمال(يدو ذذذ ملمحذذذ ئ ل ماليف وجذذذ ملق ذذذملمحاديطذذذ ).ل
جم مطيطذذهلمحفذذذيلفمذذصلمال ذذذدمفل معلمح ذذذر ألمح م ذذيل ذذذدعلاضشذذ وةلجذذذيلإ ذذذرول
ميولج طرصوهرلمحضميمي ل دعلايم لجدمنلطفيج لح فطرمالعلمحك يوةلمحفيلم ذدمهرل
حصرححلم مللمالو فم مو ي لمحافطف ة.لل
االمحا ردئلمال ر ي لح كئ يكي لمحفيلمكدهرل محذ ولا ذد لمح اذ ذل طمذرءل
مح دذ ولهذ ملمح اذ ذلمحذ ليجذذبلمالالليذذف لق ذذملض ذذربلقاذذللمح اذذللمألد ذذيول
ج مدلطصحلمالد رءل م حه:ل(ف ا ملمالففكذو ملم النلأذ لم ذد مل ذدل حذكل رحكفر ذ ).ل
حمدلكرجحلمحملجرطبل حذكل رصذومولاذالمجذللط قيذ لمح اذللمالد ذيلا وهطذرنلاذال
مئلل حكلق ذملاذو وةلماليذفاكالمالديذبلاذالجايذألج مطذبلفمطيذ ل(الطفذه).ل
حمدلكرالحفالمحش ولح مح لد ولفوويميلك يول حكل فاللمحدقري لمح يد لمحفيل
لاالمحا ردئلمال ر ي لمحفيلح لففمدلقيافلرلضفمل قفطذرل
فااطلرلحصرححل
محضراو(.)5ل
حمذذذذدلفايذذذذمعلمحكئ ذذذذيكي ل ضكذذذذ لهذذذذ المحمصذذذذريصل رالفجذذذذرالمحذذذذملمألدبل
محا ا ذ قيلمح ذ لفاأذذللجذذيلمحا ذذوضي ل محمص ذ ولماللمالمحي طذذرال محو اذذرالح ذ ل
يفوكذذذ ملقصصذذذرنلمطاذذذرلفوكذذذ ملا ذذذوضيرعولحذذذ ملفذذذ جولمحكئ ذذذيكي الق ذذذملمالدبل
محا ذذوضيلمح ذ لمم ذ مليكف ط ذهلش ذ لمون.ل فايذذملمألدبلمحكئ ذذيكيل رحا ذذوضي ول
جرحكئ يكي لمحفوط ي لفايمعل ذرالدبلمحا ذوضيول قطذدارلفذ كولمحكئ ذيكي لجذيل
الدهرل(جوط ر)لالليطصونلمح هالماللمحمل مو يال ك وطيل ا حييول أئأفل لاال
ش ذ ومءلمحا ذذوذ.لجذذيلضذذيال وقذذعلمحو ارطفيكي ذ لجذذيلمحش ذ ولمح ذ ليد ذذبلق يذذهل
مح ذذر ألمحدطذذريي.ل اذذذرل صذذللمحيطذذذرلاذذالو ميذذألمالدبلمالضويمذذذيلمحمذذدي ليفاأذذذلل
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ل ذذذ ج ك ي ل
ا ظاذذذهلجذذذيلا ضافذذذيلهذذذ ايو ل جذذذيلفاأي يذذذرعلم ذذذمي
ي و يذذد ل مو ذذف جرط .لماذذرلمحش ذ ولمحدطذذريي لذل مرص ذ لمحمذذدي لاطذذه لذل ه ذ ل
جذذذ داولجمذذذدلاذذذرفلا ظاذذذه.ل مض ذذذبلاذذذرل صذذذللمحيطذذذرلاطذذذهليوجذذذألمحذذذملقصذذذول
مال كطدوي ل ه لقصولض علجيهلمحصذط ل محفم يذدلق ذملمحشذ و.لكذ حكل صذ طرل
كأيولاالش ولمحو ارالمحدطرييلماللمطهلفد بلق يهلمحصط لك حك.ل
جيلم ميللقصولمحطلا لضر للمحشذرقولمحفوط ذيلمحك يذول(و ط ذرو)لمضيذرءل
جذذالمحائضذ لج ذ ليذذطجحلألالقصذذولمحائضذ لجياذذرلي ذذد لكذذرالقذذدل حذذملجرطصذذونل
و ط ذذرولمحذذملمحش ذ ولمحدطذذرييولماللمالك ذذرولمحش ذ ومءلجذذيلمحمذذوالمح ذذر ألقشذذول
مطصوج ملقاله ممحفالذل دلمفارذلمص للمحكئ يكي لذلمحملمحفالمحا وضي.لل
فوجذذذألمألصذذذ للمحكئ ذذذيكي لكرجذذذ لمحفذذذيلقيذذذدل لذذذرلمحكئ ذذذيكي المحفذذذوحينل
محا ذذوضيلمحذذمل صذذللقم ذذيلقذذر لففوقذذعلقطذذهلمالصذ لل محم مقذذدلمالمذذوجل هذ مل
مألصذذللهذ لمحاضركذذرةلم لاشذذرك لمحضيذذرةلمحفذذيلمشذذرولمحيلذذرل و ذ ل محذ لكاذذرل
كوطر.ل ه المحاشرك لفمفايلماليف مجولح ا وضي لاذرل ذا المح ضذدمعلمحذأئ ل
هذيل ضذذدةلمحا اذ فل ضذذدةلمحماذرال ضذذدةلمحاكذرا.ل حمذذدل شذرولمو ذ لمحذذمل
او وةلف جولمأل حذملاطلذرلجذيلمحا ذوضي ول شذرولإشذروةلقذر وةلمحذملمألمذويياول
حكذذالمحكئ ذذيكييالج هاذذذرلا ذذمافيالحلذذذر.ل حمذذدلشذذذطعلمحو ارطفيكيذذ ل مقراذذذ ل
جكف ولهيج لضا لقرفي لق مله المح ضدمعل ر لاشذرك لمحضيذرةلكذ حكل اذال
مذذئللفص ذ وه لمحمذذرصلح فذذالمحا ذذوضيول ه ذ ليكفف ذ ال ضذذدةلمألأذذول فكراذذلل
فص ذ يولمحشمصذذيرع.لحمذذدل و لمحكئ ذذيكي القذذالمحي طذذرال محو اذذرالفم ذذيارنل
دقيمرنلحفط المحا وذل مضفوا مله مللمحفم ي ولجفط المحا وذلفطم لقطده لكارل
كرطعلفطم لقطدلمحمدارءلمحذملفومجيذديرل ك ايذديرل حكذللاطلاذرلمصريصذهلمحفذيل
يط ديلمالاللففدمملولكارلالليط ديلماليجاأل يطلارلجيلا ذوضي ل مضذدة.ل حمذدل
ضذذركملمحكئ ذذيكي المحي طذذرطييال محو اذذرطييال مرص ذ ل و ذذف جرط لجذذيلممفيذذرول
ا ا قرعلحلمحيرفل لاالضيرةلقرا لمحشذ بلمحا رصذوة.ل م ذفاد ملا اذ قرعل
محفومجيذذديرلاذذالضيذذرةلمحي طذذرال محو اذذرالاللاذذالضيذذرةلا ذ كل ل ما ذوميل ولجطجذذدل
مو يالي ف ولالفمر الا ا قرنلاالمحضيرةلمحا رصوةلالضذدجلفومجيديرفذه.لماللمال
ه ملمحفم ي لمحكئ يكيلمطلرول فمد لمالط رطي ل فديولمأل ارفلمالجفارقيذ لجذيل
محموالمحأراالقشول ه لقذوالمحف ذف ل محذ قيلمالجفاذرقيلمحذ لالذدلمح ذ يلل
محملمحأ وةلمحفوط ي لمحك وجولجوطكولمحافكو الق ملمحكئ يكي لمالفضصذولمحفذال
محا وضيلجيلمحاو رةل محا لرة.ل دق ملمحملمحا ذوضي لمحفذيلفصذ ولمحضيذرةلجذيل
ط يجلرلمح ذر ولج جذدلطذ فلاذالمحا ذوضيرعلهذ ل(محذدومارلمحدما ذ )ل هذيلمحذدومارل
محفيلاللفأيولضمطرنلشديدمنل اللجمقرنلافج رنل ذللفكففذيل لأذروةلمأل ذم.ل جذدلكذ حكل
طذذذ فلاذذذالمحك ايذذذديرلهذذذ ل(محارويف ديذذذ )لط ذذذ لمحذذذملصذذذرض لرل هذذذيلفطفذذذولاذذذال
محململ لمحد يظ ل ففوجألقالمال فرنلجيلمحاضكل مالاضرك.ل
حمذذدل ذذوولمحففكيذذولمحف ذذفيلجذذيلمحمذذوالمحأذذراالقشذذول ذذو مله ذ ملمالفجذذراول
الدعلحهلظو نلمحضيرةلمحفو لمحائيا لجيلجوط رلق للمالفطفجولمحأ وةولج ذ ل
يكالمحطر ل ضرج لمحذملال ذيلمحا ذوذلمحافج ذ ل محك ايذديرلمحاململذ لجذركفف مل
رحدومارلمحدما ل رحك ايديرلمحارويف دي ولحكطلارلح لفأ فرلق ملمحماالكارلأ فذعل
محفومجيديرعل محك ايديرع.ل
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حمدل م علمال ارفلمالجفارقي لجيلمحموالمحأراالقشولففديوول مذ ليشذلدل
طا لمح م لمح وج ممي .ل قدلشرءعله المح م لمالي والمحا وذلاشرك لرول
جذذدقرل(ديذذدو )لمحذذملاذذرل ذذارالمحذذدومارلمح وج مميذذ لمحفذذيلفمفذذرولا اذذذ قرفلرل
مول ل ملظلولطذ فلجديذدلاذالمحا ذوضيرعلمحذمل
شمصيرفلرلاالمح م لمح
ج مولمحفومجيديرل محك ايديرلمح فذيالقصذوعلق يلاذرلمحكئ ذيكي لمحفذالمحا ذوضي.ل
محذذدومارلمح وج مميذ لاللفمذذوجلق ذذملمحكئ ذذيكي لجذذيلا اذ قرفلرل شمصذذيرفلرل
ض ذذبول ذذللجذذيلطذذ فلمحاشذذركللمحفذذيلف واذذلر.لجرحكئ ذذيكي لفضفذذلل رحاشذذركلل
مالط رطي لمح را ول محصومفلجيلرليد ولجيلدممذللمالط ذرا.لحكذالجئ ذف لمحمذوال
محأراالقشولقرح مل والاشركللمالط رالاللفط ألجم لاال ي فهل صفهلمط ذرطرنل
مطارلاال األمحفودلجيلمحاجفاأل االمح ئقرعلمالجفارقي لمحفذيلفو ذهل ديذوال
االمالجومد.ل االهطرلكفبلديدو لدومارل وج ممي لهيل(مال المح ي ي)لج اذأل
مح وةلمالجفارقي لجيلمألدبلك ه.ل األ حكلجلالمحمذوالمحأذراالقشذولحذ ليض ذ ل
محكئ يكي ل ح ليأولق يلرلأ وةلفدايول مطارلارلج ذلل حذكلهذ لمحو ارطفيكيذ لجذيل
محموالمحفر ألقشو(.)6ل
ل

2ـ الرومانتيكية :

ق طذذرلمالمحاذذ هبلمألد ذذيلمحذذ لمقذذمفل وكذذرالمحكئ ذذيكي ل أذذرولق يلذذرلهذذ ل
محو ارطفيكي ول يشيولمحمله ملمح ر ألمال ر يلجيلمحأ وةلق ملمحكئ ذيكي لجذيل
مص ذ حلرل ق مقذذدهرلكرج ذ لاذذدح للحفظ ذ لمحو ارطفيكي ذ لطف ذذهولجلذذيلاشذذفم لاذذال
ك اذ ل(و اذذرطي )لمحفذذيلم مذذعلق ذذملمح دذرعل مآلدمبلمحفذذيلففوقذذعلقذذالمح دذ ل
محئفيطيذ لمحمدياذ ل محفذذيلكرطذذعلف ذذدلجذذيلمحمذذو المح ذ ملحلجذذرعلقرايذ لح دذ ل
و ارلمحمديا ل لمح د لمحئفيطي .ل حذ لف ذدلحدذرعل آدم ذرنلجصذيض لماللم فذدمءلاذال
قصولمحطلا ولضي لمم علفضللاضللمح د لمحئفيطي ل ك طلرلحدرعلأمرج ل مدبل
ق ذذذ .ل هذذذ المح دذذذرعلهذذذيلمحا و جذذذ لمآلال رحفوط ذذذي ل مالي رحيذذذ ل مال ذذذ رطي ل
مح وفدرحي ذ ل محو ارطي ذ ل مح و جرط ذذرحي وللمحو ارط ذذي لمضذذدجلحلجذذرعل ي ذ مو.ل
قدلقصدلمحو ارطفيكي ال رمفيذروه لهذ المح فظذ لقط مطذرنلحاذ ه ل ولمالشذروةلمحذمل
محا رواذذذ ل ذذذيالفذذذرويمل ل د لذذذ ل أمذذذرجفل لمحم ايذذذ ل اذذذ ه ل لمألد ذذذيل ذذذيال
محفذذذروييل مألدبل محأمرجذذذ لمالضويميذذذ ل محئفيطيذذذ لمحمدياذذذ لمحفذذذيل ذذذي وعلق ذذذمل
محا هبلمحكئ يكيل قيدعل د هل ارلم فط لاطلرلاال ص لل ق مقد(.)7ل
يففللجايألمح رضأيالق ملمالمحو ارطفيكي لفاأللقص مونل رو ممنل الارنل افاي ممنل
جيلفووييلف ولمحفذا.ل حمذدلقذدولحلذرلمالفصذ حلفيذر مونل د يذرنلالياطذرنلجذيلجايذأل
مآلدمبلمال و ي لمحويي لجيلمذئللمحضم ذ لمحفوويميذ لمحفذيليضذددهرلمح ذرضأ ال
ذذذذيالمح ذذذذر ل1794ل(قطذذذذدارلمطفلذذذذعلمحضوكذذذذ لمحصذذذذرقدةلح أذذذذ وةلمح وج مميذذذذ ل
محفوط ذذذذي )ل مح ذذذذر ل1848ل(قطذذذذدارلمطذذذذدح علاذذذذالجديذذذذدلمحأذذذذ وةلمحديام مو يذذذذ ل
مح وج ممي لجيلم و ر).ل حمدلمراعلصومقرنلاألمحفيرولمحكئ يكيلجيلاوض ذ ل
مطضئحهل مطض ر هل ي لمحموالمحأذراالقشذول صذي لامف فذ ل(فط يويذ ولطمقذ ل
قر في ول ارلق للو ارطفيكي )لمحمل القدولح فيرولمحو ارطفيكيلماليطفصولق يهل
ق ذذمل أذذولمطفصذذرولمحأذ وةلمح وج ممي ذ لق ذذملمحطظذذر لمالق ذذرقيلمحافم ذذن.ل حمذذدل
قونلقصولظل ولمحو ارطفيكي لمضذدمأرنلج ذرارنلجذيلدممذللمحضيذرةلمالجفارقيذ ول
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جذذذرحأ وةلمح وج مميذذذ ل محضذذذو بلمحطر ي طيذذذ لمحفذذذيلمقم فلذذذرل ضوكذذذرعلمحفضذذذوول
محم اي ولكللف كلمالضدم لهمعلمحاجفا رعلمال و ي ل طن.لحمذدل مذ علمحذطظ ل
محمديا ذ لففلذذر جلجذذيلكذذللاكذذراول فمقمقذذعلفمرحيذذدلفو ذذمعلق ذذولمحمذذو ا.لمال
مالض ذذر ل رحفذ اولمحذذدمم يل مقمقذ لمح ذذرح ل ط ذ ي لجايذذألمحامذذريي ل محمذذي ل
محصي لمالجفارقي لمحفيلكرطعلجيلمحارايلأر ف ل مو م وله ملمالض ر لضذلل
اضذللمح ميذذدةلمح م يذ لمح ماذذض لمحفذذيل ذردعلمحمذذوالمح ذر ل.لمالجايذذألا ذذردئل
محا هبلمحو ارطفيكيلمف اعل رح و لمحك يول رح مقأل ذد لمحف ذر للمح ايذلل ذيال
محفص ومعلض للارليجبلماليك الق يهلمح مقأول مح مقألمحارأل.ل حمدلكرال ومءل
ه ملمح و لد مجألمجفارقي لاف ريط ولجفيل الاالمحضرالعلكرال ومءله ملمح و ل
فج يدلح ا روا لمالق رقي لادلمحف ولمح وج مم .لمالاطظو لمح مرعلمحفيل
مكف ضفلرلمحأ وةل افكويلرلمدمو ملظل وه لح مقألمح لم جدفهلمحأذ وةول جذردح مل
اذذدلمألجكذذرولمحفذذيلهيذذوعلحلذذر.لج مذذدلكوه ذ ملمحضوك ذ لمحفط ي لوي ذ ول مضفمذذو ملمحذذطظ ل
مح وج ممي ول ماف ملصفرعلمحاأرحي ل محكارللق ملمحطظ لمحا كي ل مالو فم مو ي ل
ق ملمحكطي ل وجرللمحذديا.ل حمذدلكذرالهذ ملمحا قذنلهذ لودلمحف ذللمال للاذدل
محأ وةلمح وج ممي لمحفوط ي ل محطلبلمحفط يو لمحاوف لا لر.ل هك ملظلولمحفيذرول
محو ارطفيكيلمحاضرجظلم ل(محوج ذي)لمحذ لكذرالاف طيذرنلحطمقذ لمو ذفم مو ي لا كيذ ل
و ضي لديطي لاللفملل ا ضرنل فضديذدمنلقذال ذر مفلر.ل جذيلمطج فذوملمحفذيلكرطذعل
اذذألمحارطيذذرل ذ رق لمحذذملف طذذيلمحو ارطفيكي ذ ولكذذراله ذ ملمالفجذذرالياأ ذذهلش ذ ومءل
(ادو ذذذ لمح ضيذذذوة):ل ودم و ل كذذذ حيودج.ل جذذذيل حارطيذذذرلكذذذللاذذذالط جذذذرحي ل
مالم ذ يالش ذ يجلل شذذي طبل ضيذذوه .ل جذذيلجوط ذذرلكذذللاذذالشذذرف ويرال جيطذذيل
الاوفيا.ل
جذذيلضذذرالعلممذذوجلكذذرال ذ بلمح ذذو ل ذذرح مقألطرجا ذرنلقذذالمي ذ لمألاذذللمحفذذيل
ض عل لرلمحفيرعلمحش ي لمح م ل طفريبلمحأ وةلمح وج مميذ ل اجاذللمحفمذد ل
محو ارحي.ل ارليفطر بل محفضمذللمح ا ذيلح ضويذ لمح وج م لميذ لف ذددعلمال هذر ل
محفط يوي ل شوال طرءلمحاجفاذأل مطلذروعلمآلاذرلل شذوالمحفضميذللمحف ذيلح شذ رول
محأ و لمحاشل ول(ضوي ولممذرءولا ذر مة)ولكاذرلف ذددعلمألضذئ ل شذوالمح ذ ردةل
محشرا ل محومذرءلمح ذر .ل طظذ مونلألال مقذألمحاوض ذ لمحفذيل قم ذعلمحأذ وةلحذ لي ذوول
مآلارللمحفيلقمدعلق يلرولظلول يالصف نلمحفيذرعلمحفمدايذ لدممذللمحاجفاذأول
هذذذ المحفيذذذرعلمحفذذذيلكرطذذذعلفمذذذ لطفذذذريبلمحأذذذ وةلمط ئقذذذرنلاذذذالاصذذذرححلمحشذذذ بول
رال فطردلمحملمحاأللمح يرل معلمحااا المحديام مو يلمح ر ولظلولايللحوجال
ه ملمح مقأ.ل حمدلجوعلمح ردةلمالي صذنلمحفيذرولمحو اذرطفيكيلمحذ ليج ذدلهذ مل
محايذذلل وطذذهلفمذدايلم ل(أذ و ).ل هكذ ملي فمذذيلمحفيذذرولمحو اذذرطفيكيلمحفمذذدايلاذذأل
محفيرولمحو ارطفيكيلمحاضرجظل ي فهلمحا ردي لح وج ممي ول حكطهليمف ذنلقطذهل
جيلقد لموف ر هل راليدي ح جي لمحا كي لم لمحصذ جي لمحديطيذ .ل جذيلهذ المحضرحذ ل
جلالطمق لا ردمةلمح وج مميذ لفذوف لقطذدلمحو اذرطفيكييالمحفمذداييالجذيلضذرالعل
ضيذذولق ي ذ ل طمق ذ لا ذذردمةلمالق ذذرف.لماذذرلاذذأ ل لمح يذذرلجاذذألممفئجلذذرلقذذالاأذذلل
محو اذذرطفيكييالمحاضذذرجظيالماللمطلذذرلهذذيلمالمذذوجلضيذذول مق يذ ل ف ف صذذيلق ذذمل
محف يل.ل رحط لمحملمحو ارطفيكييالمحاضرجظيالجلالمحفو لمحفرويمي لمحئماذ ل
حفضميذذذللاذذذأ ل لمح يذذذرل صذذذ ضعلاذذذالام فذذذرعلمحاراذذذيولماذذذرل رحط ذذذ لمحذذذمل
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محو ارطفيكييالمحفمداييالجذلالاأذللهذ المحفو ذ لحذ لفظلذول ذد.ل حمذدلموفذ لهذ مل
محفيذذذرولمحفمذذذدايلجذذذيلمالدبلمالطج يذذذم ل ر ذذذايل ذذذريو ال شذذذ يول جذذذيلمألدبل
مألحارطيل ر ارءله جارال هريطيل شذي و.ل جذيلمالدبلمحفوط ذيل ر ذارءلاذدم ل
د ل فرلل هيج ل ا يهل لج وجلصرطد.ل هك ملجوعلمح ردةلماليم لمحا هبل
محو اذذذرطفيكيلق ذذذولفذذذروييلمحفذذذالق ذذذملفيذذذرويالم ر ذذذييا:لاضذذذرجظلم ل(وج ذذذي)ل
فمذذذدايلم ل(أذذذ و ).ل هاذذذرليفايذذذممالاذذذال اذذذلارل ض ذذذبل جلذذذرعلمحطظذذذول
مح ير ذذذي ل مالجفارقيذذذ ول طشذذذر رعلمحو اذذذرطفيكييالمح ير ذذذي ل مالجفارقيذذذ .ل
كذذذذ حكل ض ذذذذبلمحصذذذذف لمحدئ ذذذذ لحصذذذذ فل ل ذذذذرحم جلمالجفارقيذذذذ لمحاضرجظذذذذ لم ل
محفمداي .ل ه ملمحفم ي لي فطدلمحملفمرحيدلقديا ل قايم لمحج وولجم للارليميدل
ق ذذذذملقذذذذوال طصذذذذنلمحمذذذذوالايذذذذمل ي ط ذذذذكيلمحو ارطفيكيذذذذ ل(محمدياذذذذ )لاذذذذال
محو ارطفيكيذذ ل(محجديذذدة)ولمحذذمل مضذذدةلفطظذذولمحذذمل(محم ذذن)ل مذذوجلفطظذذولمحذذمل
( ار )ولمحذملو ارطفيكيذ ل( ذو ذلمحمذو المح ذ م)ل و ارطفيكيذ لاذالطذ فلآمذول
فارا ذلرن.ل يم ذ لاك ذذي لج ذ وكيلمحو ارطفيكي ذ لمحذذمل ذ ي ل ميجر ي ذ ..لمح ذ ي ل
فضذذر للإاذذرلاصذذرحض لمالط ذذرالاذذألمح مقذذأل فمييطذذهلحذذهول دماذذرلصذذوجهلقطذذهلقذذال
ويذذللمحد ذ صلمح مذذي لجذذيلمح ذذرح لمحذذدمم يولقذذرح لمألجكذذرولض ذ لل( حدذذرملمحضيذذرةل
محال ك )ل ض للمحضبول محا عول رمفصرولض للا ريللاللياكالض لرلماللقال
ويللمالجفومال محفوال.ل اذرلمحو ارطفيكيذ لماليجر يذ لجف ذ ملمحذملفم يذ لإومدةل
مالط رالفجذرالمحضيذرةول محذمل الفذ قظلجيذهلطمقذ لمحفاذودلاذدلمح مقذأول اذدلكذلل
شذذذكرللمحملذذذولجيذذذه.لضيذذذولمطذذذهليط دذذذيلااذذذرلفمذذذد ل اللطفذذذ ه ل الكذذذللمحظذذذلمهول
محو ارطفيكي لياكالفصطيفلرل ا ذلمحملاضرجظ لم لمحملفمداي ولجلطركل د رءل
و ارطفيكي الح ليظلو ملايئنلح طشر لمح ير يل ح ليفا ملمالوف ر ل و لفجاأل
ير ذذيولق طيذرنلكذذرالم ل ذذويرنولاذذطل لاذذأئنلمحفويذذدلد لا ذذيه.لقذذدمل حذذكلجذذلال
محف ولمحفكو ل مح ير يلح و ارطفيكييالح ليجولق مل فيوةل مضدةولجاذطل لاذال
فض للاالمحطلبلمحأ و لمحملمحوج يل(شي طب).ل لق ملمح كذ ل(هيجذ ).لحكذال
محا ذ هبلمحو اذذرطفيكيل كذذللفيرومفذذهل طمقرفذذهلمحدمم ي ذ لمف ذ ل وهاي ذ لك يذذوةلجذذيل
ف يولمحأمرج لمحفطي لجيلمئللمحطصنلمال للاالمحموالمحفر ذألقشذوول ذوذل
قاريرلهيلاالصاي ل مقألمح صولمحجديدول ألاالضذد دلمحفذال ذرقدلجذيل
قا يذ لمحكفذذرذلاذذدلمألشذذكرللمح رحيذ لجذذيلمحفذذاول جذذدل ذذريللف يويذ لجديذذدة.ل
هك ملجمدلاألل طف هلم ةلمحملمار لق مل ويللمحف ولمحفطيلح شوي .ل
إال ضدةلمحا هبلمحو ارطفيكيلياكالف ا لرلجيلوجالمحطظر ل طا لمحضيذرةل
محمذذري ول قذذد لفم ذذللمحلمقذذأل ا روا ذ له ذ ملمح مقذذأل ذذرحض لمح ذ ليج ذذدلمحاأذذلل
مالط ذذرطيلمألق ذذم.ل اذذرلفط قذذهلجيفاأذذللجذذيلممد مجيذ لجذ والمالجفارقيذ ل جذذيل
فاريملمحاط مرعلمحضيرفي ل جلرعلمحطظولمح ير ي لحدجلمحو ارطفيكييا.ل
ياكالضصول ه ل ارعلمحا هبلمحو ارطفيكيلجيلمطهلياأذللا قفذرنلمطفمرديذرنل
ا روارنل ئله مدةلح مقألمحمذري ولكاذرلياأذللمحف ذروالمحضذردل ذيالمحاأذللمالق ذمل
مح ذذرايل مح مقذذألمحمذذري لهذ م.ل هرفذذرالمح ذذافرالمال ر ذذيفرالهاذذرلمح فذذرالفايذممال
جذذذ هولمحاذذذ هبلمحو اذذذرطفيكيل فضذذذددمالجياذذذرل ذذذدلكذذذللاطظ اذذذ لا اذذذ قرفهل
محاجرمي لمحفكوي ل اطظ ا لمصريصهلمحفطي .لجرألدبلمحو ارطفيكيليف ل ضرحذ ل
االمالطفصرللمحضردل يالمحاأللمالق ملاالطرضي ل مح مقذألمحضيذرفيل مالجفاذرقيل
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اذذذالمحطرضيذذذ لمالمذذذوج.لجرحو اذذذرطفيكي اليصذذذ و المح مقذذذألمحا اذذذ قيل ك طذذذهل
ا رديرنلح فودل اففم مونلمحملمحميا لمالط رطي .ل ارلمحاأللمألق ملجل لض ليف روال
األمحضيرةل يص بلفضميمه.لحمدل قملمحو لارطفيكي ال ا ذلا قفل لمحا ذرد ل
ح ضيرةلمحاردي لمحا ف ح ل محجش ل ضشي .لكارل ق ملقد لمط ذجرال لاذألقذرح ل
محافذذذرجوةل م ذذذففضرلل ذذذ رالمحطمذذذ دولهذذذ ملمح ذذذرح لمحذذذ لي ذذذضللمحشمصذذذي ل
مالط رطي ل يش هلر.ل ه ليمفوض الم ر رنلو ضيرنلح ضيرةل ديئنلقال حكلمح مقذأول
هذذ لمحاا كذذ لمحومي ذذ لح ذذو ذل محااذذا المحاأذذرحيلح ضيذذرةلمحذذ لهذذ لمحطمذذيال
محا رشذذولح ذذرح لمحاشذ المحمذذرصل رح ئقذذرعلمحارديذ .ل ففاأذذللهذ المحاا كذ لجذذيل
مالمذذذئصل محصذذذدللمحذذذ لي ذذذ دلمح ئقذذذرعلمح شذذذوي ولجذذذيلمحصذذذدمق لمحاففرطيذذذ ل
محمرحي لاذالمحدذواول جذيلمحضذبول جذيلمح ذرح لمحافميذللمحاشذوللمحذ ليكذ ال
جيهلمالط رالض مونل يدلمن.لحمدل وذلمحو ارطفيكي الجيلا مجل لمالط رالمحذ ضشل
مح لمطج هلاجفاألارل دلمحأ وةلمح وج ممي لمحفوط ي ول مال فذ مللمحذ لي ذ دل
ضيرةلهذ ملمحاجفاذألذل وضذ ملمح ذللمحذ ليفصذنل ط ذللمحذطف ل محذ لاللي ذونل
محجشألمح ضشيلح ك ب.ل
مالمالضفجرجلمحو اذرطفيكيلاذدلففشذيلمحطمقذ لمال ذفدئحي ولحذ ليفجذر ملجذيل
محضميمذ لذلجذذيلا ظذ لمحضذذرالع لذلضذذد دلمحطمذذدلمألمئقذذيلح شذذول ضذذد دلمحشذذك جل
ذ بلف ر ذذرعلمحطذر .ل ر ذذفأطرءلضذرالعلق ي ذ لجذلالهذ ملمالضفجذرجلحذ لياذ ل
لمحطظر لمحمري .لحمدلمف لمألدبلمحو ارطفيكيل رالضفجرجلاذدلمح مقذأل اذدل
محاذذد لمح ذ ليارو ذذهلمحطظذذر لمحجديذذدلاذذدلمالط ذذراول اذذدلمطضذذئللشمصذذيفهل
مجمرولقرحاهلمحو ضيول مالحلذ ملمالضفجذرجلقياذ لمط ذرطي لقرحيذ ل ذعلمالدبل
محو ارطفيكيل ر لر.ل
مالمحف ذذذروال ذذذيالمحاأذذذللمألق ذذذمل مح مقذذذأول ذذذيالمحضويذذذ لمحو ضيذذذ لمحفذذذيلالل
فطفصذذللقذذال ج ذ دلمالط ذذرال مالط ذذضرللمحضميمذذيلحئط ذذرالجذذيلمح مقذذأوله ذ مل
روالهذ لمحذ لم جذدلجذيلمحفذالمحو اذرطفيكيلمحماذي لمحج هويذ ل مصذ صل
محف ل
ممد مجيذ لمح ذذرح .لج مذذدل ذذدملمح ذذرح لح و اذذرطفيكييالممد مجيذرنلجذذيل مفذذه.لمالمح مقذذأل
يطم ل يطشذ ولمحذملا ذف ييالامف فذياولجرح ذرح لاذرد ول هذ لمحذملجرطذبل حذكل
و ضذذرطيولجرحاجذذرللمحاذذرد لضي ذ لي ذ دلمالا ذ ومولي ذذدلاصذذد مونلح شذذوللمحا ذذيل
محشذذذمرءولماذذذرلمحاجذذذرللمحو ضذذذرطيلضيذذذ لف ذذذ دلمحضويذذذ ولجي ذذذدلاصذذذد مونلح ميذذذول
محجارلل مح ردة.ل الل يللمحملفضميللمالط جر ل ذيالمح ذرحايا.لمالممد مجيذ ل
مح رح ل مءلق ملمحا ف جلمح مفيلم لمحا ا قيلكرطعلمحشكلل محاضف جلح طمذدل
محو ارطفيكيلجيلآال مضد.ل حمدلجوجلفص يولمالمدلمجي ل صفلرلو ي ل اداوةل
حئط را.ل األكللمحفط فلمح لفظلول هله المالمد مجي لجلطلرلكرطعلف ي مونلجطيرنل
قذذالوجذذالمح مقذذأل(محمذذرحيلاذذالمحذذو ذ)ل قذذالقذذد لمحواذذرلقذذالمح مقذذألمحذ لالل
يف ر للاألمحاأللمالق مولكارلكرطعل اطمح لضللحماي ل(مالضفومب).ل
إالوجالمح للمحو ارطفيكيلح مقأوله لمح لك المال ر لمحمرط طيلمحذ ل
لاالمح ارعلمحطا جي لمحمرص ل ي لهذ ملمح ذل.لجلذ ليفصذنل
ضددل
ر ذذفيريهلمح ايذذللاذذالمحضيذذرةلمحفذذيلفضذذي ل ذذهل حكطذذهليفصذذنلجذذيلمح قذذعلطف ذذهل
جل هل للفدييوهر.لإطهلضرح لي يشلاالمجللا راحلاأ مول حكطهليففمولمحمل
ذريللفضميذللهذ المحا ذراح.ل حلذ ملمح ذ بلكذرالمض ر ذطرل فطذرجوالاذألمح ذرح ل
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ضردمنلجدمنول اأ هلمض ر طرل ج و علمحم جلمحفيلي ظفلرله ملمح للجيلاجر ل ل
مح ذذرح .لإالمح ذذ دم ي ل محكل ذذ ل محكذذوبل محفلذذيبلمحطف ذذيل محاشذذرقولمحدراذذ ل
محالفرج ولكلل حذكلي ذدل شذكرالنلطا جيذ لح ا قذنلمالطف ذرحيلمحذ ليط ذللاطذهل
مح للمحو ارطفيكيلجيلف را هلاألمح رح .ل كلل حذكلي ذدلف يذ مونلقذالمي ذ ل ا ذهل
رحضيرةل رحاأللمح يذرل طف ذهلهذ ول مالمي ذ لمالاذللهذ الفصذلل رح ذللضرح ذرنل
محذذملطلريذذرعلاو ذذر ي .لمالقجذذملمح ذذللقذذالمحصذذا دلماذذر لفدو ذذهلقذذالمح ذذرح ل
مح ذ مق يل ماذذر لمحكفذذرذلاذذدلمحاجفاذذأوله ذ ملمح جذذمليطفلذذيل ذذهلق ذردةلإاذذرلمحذذمل
محا عول لمحملمحجط اول لمحملمي ل ويم ل موجلفموجهلاالمحضيرة(.)8ل
إالمحشمرءل مألح ل محشك جلكرطعل ر ألمألدبلمحو ارطفيكيلضفملي ذد لكوطلذرل
اوالجيهلم لاوالح صذولمحذ لق ذولقطذهول اذالهطذرلجذرءعلق ذروةل(اذوال
مح صو)لف يذ مونلقذالمحضرحذ لمحطف ذي لمحفذيل ذردعلهذ ملمألدبل محفذيلف حذدعلقذال
قجملمحفودلقالمحف جيلل يالمحمدوةل مألاللجيشممل ل ملمحف روا.ل كرالشذمرآال
حاهلااارنول مالم ف فهلطف ل المالد ذرءلمحذ يالكذرط مليذو المالمجاذلل
مألضرطيلارلكرال قاملرليو رنل مقظالرل حالرن.ل
اذذال ذذارعلمحا ذ هبلمحو اذذرطفيكيلمألمذذوجلمح ذ المحاض ذذيلمح ذ لضذذروبل ذذهل
محو اذذرطفيكي المالفجذذرالمالط ذذرطيلمح ذذر لقطذذدلمحكئ ذذيكييا.لجرحو ارطفيكيذ لفويذذدل
مالففضذذد لقذذالمالط ذذرال قذذالاشذذرقولمالط ذذرالمحافذذودلاللقذذالمجذومدلمح شذذوي ل
قرا ل مح م نل محاشرقولمح را لكارلفف للمحكئ يكي .ل ح حكلفويدلمالفافيل
ق ذذذملكذذذللمط ذذذرالح طذذذهلمحاض ذذذيولجرال ذذذ رطيلضيذذذولمحفوط ذذذيل محي طذذذرطيلضيذذذول
محجوارطي.ل كذرالمح ذ المحاض ذيلمكأذول اذ ضرنلجذيلمحمصذصل محا ذوضيرعلاطذهل
جيلمحش ولمحدطريي.ل
م ملكرطعلمحكئ يكي لقدلمقفادعلجيلج ففلرلمحفطي لق ذملطظويذ لمحاضركذرةل
محفذذيلقذذرلل لذذرل و ذ ل ج فلذذرلاط ذرنلحكذذللمحفطذ اولجذذلالمحو ارطفيكيذ لفاذذودعل
ق مله مل والمألدبلم للح ضيرةول دمةلمحم للهيلمحميرللمحا فكول حي لمح ملل
محائضظ لمحا رشوة.ل
آمولارلط ج هلاال ارعلمحو ارطفيكي وله لمحطمق لمحم ر ي لمحفيلح لفكال
ذذا لقرا ذ لحكذذلل د ريلذذرولمطاذذرلمطفذذودل لذذرل ذذالمحش ذ ومءلكيلج ذ لجذذيلجوط ذذرل
يو الجيلمطج فذ مو.لجذيلضذيالطومهذرلاطرجذرةلقطذدلالاذروفيال مطفجذرومعلقر فيذ ل
قطذذدلا ذذيهول دمال دذذعله ذ المحطدا ذ لمحم ر ي ذ لق ذذملمحا ذ هبلقطذذدارل ص ذ حل
مص طرقرنلاللي ولقالضرح لطف ي لضميمي .ل
حمدلممدهوعلمحو ارطفيكي لجيلمحش ولمحدطرييولحكطلرلح لفمنلقطدال للف دفذهل
محملمحش ول مألدبلمحا ا قيول كرالحلرلجيلمألدبلمحفاأي يلمطفرجلام .ل حذ ل
ي ف ألمحو ارطفيكي المحفم صلاذالمصذريصلاذ ه ل لمحدرح ذ لجذيلهذ ملمألدبل
محفاأي يولججرءلضطرييرنلضيطرنل م ر يرنلضيطرنلآمو.لجا وذلا يهلا ذوذلضطذرييل
ا ذذيءل رحص ذ ول مألمي ذ لمحو ارط ذذي .ل ا ذذوذلهيج ذ لفذذد لجيذذهلمحا ذذيممل
محم ر ي ذ ل طدارفلذذرلمحاط وي ذ لمحجليذذوة.لكذذلل حذذكلجا ذئنلقذذالمح طذذنل مال ذومنل
مح ذ يالفايذذمل لاذذرلمحاذ هبلمحو اذذرطفيكي.ل حمذذدلفذذوأولمحو اذذرطفيكي ال شك ذ يول
صذذ للمحفذذذالمحذذدومارفيكيلحديذذذه.ل قذذذدلم اذذحلهذذذ ملمحكرفذذبلمحفوط ذذذيلمحشذذذليول
( ذذفطدمل)لمح ذ لمحذذنلكفر ذرنلطمذذديرنلقذذال( مو ذذيال شك ذ يو)ل مفم ذ لاذذال مو ذذيال
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ااأئنلح كئ يكي ل اذالشك ذ يولح و ارطفيكيذ ل ذرحوض لاذالمالمحو ارطفيكيذ لحذ ل
فكذذذالقذذذدلظلذذذوعلجذذذيلقصذذذولشك ذذذ يول الل صذذذ ضعلاذذذ ه رنول ذذذرحوض لاذذذالمال
شك يولح ليصدولقطلرل اللقالضيوهرلاالمحا مهبول مطارلصدولقالق مويفهل
محمرص لمحفيلفاودعلق ملمالص لل محم مقدلكرج ل علمالفماذألألو ذ لم ل
ضيذذول و ذ لاذذالمحطمذذردل محافكذذويالمحمذذدارءل محاضذذدأيا.ل حمذذدلم ذذفلللهيج ذ ل
ضيرفهل فوجا لا وضيرعلشك ذ يوول حذ ليكفذنل فوجافلذرل ذلل مذ لجذيلد مو ذفلرل
فض ي لرل م فط ر لم وموهرول مفم لااله المحد مو ذ لكطرطذ لي ذللاطلذرل ذلراهل
اذدلمحكئ ذذيكي ل مصذ حلرلجذذيل حذكلمحاطشذ ولمألد ذيلمح طيذذنلمحذ ل صذذدوالجذذيل
صذذذ وةلامداذذذ لحا ذذذوضيفهلمحا و جذذذ ل ر ذذذ ل(كو ا يذذذل)ل هذذذيلمحامداذذذ لمحفذذذيل
ص ذ ضعلمطجيذذللمحو ارطفيكي ذ لجذذيلمألدبلمحفاأي ذذيلضفذذملحمذذدلط ذذيعلمحا ذذوضي ل
مفلرل م دعلمحامدا ل قذدعل أيمذ لمد يذ لاذما لجذيلفذروييلمالدبلمحفوط ذيول
لل جذيلفذروييلمآلدمبلمالط ذرطي لقراذ .ل يذ كولح فوط ذييالمطلذ لمطفذود ملدمياذرنل
صيرض لمحا مهبلمألد ي لصيرض لطظوي ل فض يلل ص حلرل قطرصوهرولكارلج مل
اذذألمحكأيذذولاذذالمحا ذ مهبلمح ير ذذي ل مالقفصذذردي .ل جذذيله ذ المحامدا ذ لهذذرج ل
محا وذلمحكئ يكيل ضدمفهلمحأئ لقدمل ضدةلمحا ا فول لل ضفملهذ اولجلذ ل
الليويدلماليمنل لرلقطدل ضدةلمح قريأل ذلليويذدهرلمالفكذ ال ضذدةلمألأذولمح ذر ل
محذ لفضدأذذهلمحو ميذ لجذذيلمحذذطف .لكاذذرلطجذذداليلذذرج لا ذذد لجصذذللمألطذ مفلمح ذ ل
يمايل ذواللفجفاذألجذيلمحا ذوضي لمح مضذدةلاشذرهدلمحا لذرةلمحذملجذ مبلاشذرهدل
محاو رةول ضجفهلجيل حكلماله ملمحا د لاصذ طألالل جذ دلحذهلجذيل مقذألمحضيذرةل
مح ذ ليجاذذأل ذذيالمحجذذدل محلذذمل.ل م ملكذذراله ذ مل مقذذألمحضيذذرةلجذذلالمحفصذذلل ذذيال
ج مط لرلحي لاضركرةلحلر.ل ي هبلهيج لمحمل دلاال حكلم فطردمنلمحذملطظويذ ل
محو ارطفيكي لجيلمحم لل والمالدبلحي لاضركرةلح ضيرةل مح ي ل ذللم ذللحف ذكل
محضيذذرةل قذذدليك ذ الجذذيلجاذذألمحااذذضكل محا كذذيلاذذرليميذذدلجذذيلح ذ الكذذللاطلاذذرل
ا ضرنل فوأي مونلق ملطض لارلطوجلجيلا وذلشك يو.ل
ميذ مونلقاذذعل ي ذ لمحاذ هبلمحو اذذرطفيكيلق ذذملمألدبلمحفاأي ذذيل ذذواليمذ ل
ق ذذملمأذذروةلمح ر ف ذ ل فضويذذكلمحميذذرلل كأذذولاذذالقيراذذهل لمقفاذذردالق ذذملا ذ ءل
مح مللمحكرشنلحضمريللمحطف ل محاض للح طرصذوهرولجذيلضذيالم ذف رفلشك ذ يول
ماليجاأل يالطفر لمح ملل قطنلمحميرلل ق ةلمالأروةلمح ر في .ل
ه الهيلمحو ارطفيكي لمحفذيل ذي وعلودضذرنلاذالمحذماال مرصذ لجذيلمحطصذنل
مال للاالمحموالمحفر ألقشذولق ذملمآلدمبلمالط ذرطي ول ارممحذعلحلذرلفوأيومفلذرول
ماللمطلرلمصي عل رحا نل بل الدق مفلرلمحفذيل ذ علود دلمج ذرللق يلذرل
اذذالمالجكذذرول محذذدق معلمحفذذيلقراذذعلفطرهاذذلر.لجم حلذذرلإالمالدبل ضذذيل محلذذر ل
م للاللصطرق ل اضركرةل طظر لقدلمطفلمل لرلقطدلمحام ديال ا رنلمحا كرعل
محذذملإهاذذرللمحصذذيرض لمح د يذ ل جارحلذذرل افرطفلذذرولكاذذرل دجل لذذرل ضيرطذرنلمحذذملاذذرل
يشذ هله ذ يرالمحض ذ ل ما ذ ومبلمح ر ف ذ ل محفضذذوولاذذالكذذللطظذذر لمحذذملمحف اذذمل
محم يض .لكارل دجل لذرلمحذملم ذفمدم لمالدبل محشذ ولجذيلمحف يذولقذالمحذ معلم ل
مألطذذذرلمحاذذذيم لمحاضذذذد دةول محذذذملمطممحلذذذرلمألدبل محشذذذ ولمحذذذملا ذذذف جلمح ذذذي ل
محوميص ذ ل ذذدالنلاذذال اليظذذللمألدبل محش ذ ولشذذييرنلامد ذرنلاكففي ذرنل مفذذهلكدري ذ ل
ذذراي .ل كذذللهذ المحضمذذريللم لود دلمالج ذذرللكرطذذعلمح ذ بلجذذيلظلذ ولاذ مهبل
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مد ي لجديدةل م علفظلولاط ل دمي لمحموالمحفر ذألقشذولأذ ل مذ لقذددهرليذمدمدل
يشذذفدل ذ رطلرل ي دذذملجذذيلمحطصذذنلمحأذذرطيلاذذال حذذكلمحمذذواولأ ذ لجذذيلمحمذذوال
مح شوياول حكلاأللمح مق يذ لمحفذيلياكذالماليمذرللمطلذرلطشذوعلا رصذوةلفموي ذرنل
ح و ارطفيكي لأ ل(محفطيذ )ل لاذ هبلمحفذالح فذالمحذ لظلذولجذيلمحطصذنلمحأذرطيل
اذذالمحمذذوالمحفر ذذألقشذذوول محوامي ذ ل مح وطر ذذي ل ضيوهذذرول كأوهذذرلا ذ مهبلكذذرال
ح ذذذذذي وةلمحو ارطفيكيذذذذذ لم ل ذذذذذرح ك لاذذذذذ فلرل ذذذذذ بلجذذذذذيلظل وهذذذذذرل مافذذذذذدمدل
رطلر(.)9ل
ل

3ـ الواقعية :

هيلمحا هبلمألد يلمح لم نلمحا هبلمحو ارطفيكيل مذرحنلق مقذداولجلذيل
فوجال اليض للمح مقألمحملاأرلول فوجلمالفص ولمألشيرءلكارلهي.ل حمذدلاذلل
محطذذر لمحو ارطفيكي ذ ل ا رحدرفلذذرل ميرالفلذذرول ط ذ ملمحيلذذرلمحمي ذ لمح ير ذذي .ل
دقذذذرلفديذذذولمحذذذماال اذذذرلصذذذض هلاذذذالفذذذوأيولمح ذذذ لمحصذذذونل شذذذي فلمحف ذذذف ل
مح ا ي لمحذمل دبلجديذدليف ذ ل رحا اذ قي لجذيل قذللاذرليمذرلول ي طذمل رح ييذ ل
محفيلفجو لجيلذرلمألضذدم لمألد يذ ول يطظذولمحذملمحطذر لكاذرلي ذد الجذيلضيذرفل ل
محي اي لمح ي ي لائضظرنلضوكرفل ل كطرفل (.)11ل
اللجدمللجيلمالمحا مهبلمألد ي ل محفطي لمحفيل معلمح مق ي لقدلم ف رقعل
مالفج دلذلجيلضد دلمالاكرطرعلمحفذيلمفرضلذرلمحاذطلبلمحفطذيلحكذللاطلذرلذلضميمذ ل
محضيرةول حكالمحا هبلمح مق يليافرملاطلرل وطهلمحا هبلمحذ لكشذنلحذهلمح مقذأل
محفذذالقذذالم ذوموهارلكاذذرلح ذ ليكشذذنلقطلذذرلأل لا ذ هبلآمذذو.ل م ملكذذرالمألاذذول
ك حكلجل ملي طيلمالمحا هبلمحذ مق يليف ذ ل رحمصذريصل مح ذارعلمحفذيلاكطفذهل
اذذذالماليضمذذذللمحاميذذذدلاذذذالمحفد دذذذللجذذذيلمقاذذذرللمح مقذذذأل اذذذالمالي يذذذدلم ذذذلل
(محضميم لمحكرا لح ضيرة)ل حكل ريجردلصي لجطي لاكرجي لحل المحضميم ل ا ردح ل
حلذذر.لحمذذدلجل ذ ل ي يط ذذكيلمحطرقذذدلمحو ذذيلمحك يذذولمح مق ي ذ ل وطلذذرل(إقذذردةلم ذذلل
مح مقذذألاذذألكذذللمحضميم ذ لمحفذذيليط ذ لق يلذذرله ذ ملمح مقذذأ)ل ه ذ ملمحف ويذذنلكذذرال
ا جل ذرنلاذذدلكذذلل شذذكرللإاذذفرءلمحاأرحي ذ ل محكاذذرلل محئصذذدللجذذيلمحفذذاول اذذدل
طظوي لمحفذالح فذا.لكاذرل ذرقدلهذ ملمحف ويذنلق ذملفاييذملمحاذ هبلمحذ مق يلاذال
جايألمالفجرهرعلضيولمح مق ي لجيلمحفال مألدب(.)11ل
مح مق ي لجذيلمح دذ ل مألدبلمح و ذيلحفذظلم لمصذ ئذلضذدي لفذوج ل ذهلحفظذ ل
ويذذرحم لمأل و ي ذ .ل قذذدلما ذ و علدالحفذذهل فط قذذعلافرهياذذهل كذذلل حذذكل ذ بل
مألصذذللمالشذذفمرقيلح ك ا ذ ل ه ذ لحفظ ذ ل( مقذذأ)ولجافل ذ لمح مق ي ذ لقذذدليمصذذدل ذذهل
مألدبلمحذذذ ليمذذذ لق ذذذملائضظذذذ لمح مقذذذأل ف ذذذجي هولاللق ذذذملصذذذ ولمحميذذذرلل
فلر ي هل ه ملمحافلذ ليمذ لق ذملمحا رواذ ل ذيالهذ ملمحطذ فلاذالمألدبل ذيال
مألدبلمحو اذذرطفيكي.ل قذذدليفل ذ لاذذالحفظ ذ لمح مق ي ذ لا طذذملمألدبلمح ذ لي ذذفممل
اردفهل ا ا قرفهلاالضيرةلقرا لمحش بل اشذرك هول هذ ملمحا طذمليمذ لق ذمل
محا روا ل يطهل يالمدبلمأل ومجلمح رجيذ ل ل دبلمو ذفم مو ي لمحفكذول محميذرلول
ضي لفطرقشلا ائعلايفرجيميمي ولم لف والمضذدم ل ذ العلفرويميذ ول ذدالنل
اذذالاضر ح ذ لق ذومءةلكفذذربلمح مقذذألمحاطش ذ ول اراطذذرل ضذذلل ئ ذذاه.ل قذذدليمصذذدل
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رح مق ي لا طملمألدبلمحا اذ قيول كذوال مقذألمحذطف لمحفوديذ لالليصذ حلاذردةل
حذ دبلمحذ مق ي.ل هذ ملمحافلذ لمألميذذولي ذ اطرلمحذذملمحافلذ لمالشذذفومكيلحا طذذمل
مح مق ي ذ لجذذيلمألدبولضي ذ لطذذوجلمالشذذفومكيياليمصذذد الاذذاله ذ المح مق ي ذ لمحذذمل
فطذذذر للمألدبلحاشذذذركللمحاجفاذذذأل اظذذذرهولمح ذذذآ ل محفرقذذذ لمحفذذذيلفذذذومذلفضفلذذذرل
مذذرعلمحشذ بلمح را ذ لل فمر الذذرل ذ مقدهرلم ل م حلذذرول حذذكلاليمذذرظل قذذيل
محجارهيول دج لرلمحملضللف كلمحاشركلل ويم لم ل وموج.ل كذللهذ المحافذرهي ل
ط ف يألمالط أولق يلرلجيارليكفبلمحي لقالمح مق ي لجيلمح ئدلمح و ي ول حذكل
اذذذأل الهذذذ ملمالصذذذ ئذلمحذذذ لمطفمذذذللمحيطذذذرلاذذذالمح ذذذرح لمحدو ذذذيلحذذذ ليطذذذملل ذذذهل
مالا ومبلكارلضد لقطدطر.ل
ل ذذذرحوج فلمحذذذملفذذذروييلمحفكذذذولمح شذذذو ل مآلدمبلمالط ذذذرطي لمحك ذذذوجلطجذذذدلمال
مح مق يذ لقذذدلكرطذذعلحلذذرل ذ وهرلاطذ لمقذذد لمالماطذ ول كذذرالمحف ذذروالقرياذرنل يطلذذرل
يالمحاأرحي ول كرطعلكللاطلارلفاأذلل جلذ لطظذولج ذفي لمرصذ لمحذملمحضيذرةل
مألضيرء.ل قدلظللمحف روال يالمح مق ي ل محاأرحي لج فيرنل ح ليافذدلمحذملمألدبل
حيم للجيهلا ه رنل مق يرنلماللجيلمحموطيالمحأراالقشول محفر ألقشو.ل
مح مقذذألمطذذهلم ملكذذرالجئ ذذف ل مد ذذرءلمحمذذوالمحأذذراالقشذذولقذذدلضو ذ مل ذ وةل
محو ارطفيكيذ .لجذذوطل لقذذدلضو ذ ملمياذرنل ذ وةلمح مق يذ .ل م ملكطذذرلطذذوجلجذذيلمحمذذوال
محأراالقشولو ليالدلح و ارطفيكي لجيلجوط رل يذآاال رحاأرحيذ ولجلططذرلطذوجل
ق ذذملمح ك ذ لاذذال حذذكلج ذ حفيوليالذذدلجذذيلمحمذذوالطف ذذهلح مق ي ذ ول ي ذذمولجذذيل
قصريدالمحا ارة:لمضردي لقالمالط رال جيلقصصهلماأرللكرطديذدل لمح ذر جل
ذلمك ولمح موي لاالف كلمحاأرحي لمح ر ج (.)12ل
حمذذذدلممف ذذذنلمح ذذذرضأ الجذذذيلفضديذذذدلفذذذروييلظلذذذ ولمح مق يذذذ ول حذذذكلف ذذذرنل
المفئجل لجيلفضديدلج هولافل لمح مق ي .لجاالوجلجيله ملمحافلذ لاضذال
مط كذذر لح مقذذألجذذيلمحفص ذ يولمحفطذذيولقذذرلل ج ذ دلمح مق ي ذ لضفذذملجذذيلائضذذ ل
ل ذ ج ك ي .لل اذرلاذالقذرلل ذوالمحفصذ يولحذال
ه ايو ل ال ذيلم ذمي
يك ذ ال مق ي ذرنول مالمحا ذ هبلمح ذ مق يلحذذالي ذد لماللقطذذدارليص ذ حلمألدومكلمحفطذذيل
اارأئنلح مقأول قطدارليفد دلله ملمالدومكلجيلمحم مطيالمحضميمي لمحمرص ل ضيذرةل
مالط رال محاجفاأول ي يدله ملمالدومكلم للظ مهولمح مقألمحافط ق لمحذمل قصذمل
ضدل ر ل شكرلل مق ي لمرص ل لرولطم ل:لاالقرلل ل مل صولق مل المحفال
مح مق يلذلال يارلجيلمألدبلذلح لي ذد لماللجذيلقصذولمحطلاذ .لجفذيلو لهذآالءول
ططرلالاذرل رحدطذرلجذيل هايذ لقطرصذولمح مق يذ لجذيلجذالمح ذرح لمح فيذلل جذيل دبل
مح صذذذ ولمح ذذذ ملمال و يذذذ ولجااذذذرليضظذذذمل ذذذرقفومنلمحجايذذذألهذذذ لمالم حذذذمل
مالطجرممعلمح ظيا لح مق ي لجيلايدمالمألدبلمحفطيلكرطعلقدلفضممعلجذيلقصذول
محطلا .ل هكذ ملجذلالمح مق يذ لفظلذولجذيلقصذولي ذد لجيذهلمالط ذرالي ذيلقيافذهل
محمرصذ ل ذذيردفهل صذذفهلمط ذذرطرنليضاذذللجذذيل مفذذهل ذ وةلمحطشذذر لمال ذذدمقي.لمال
فضذذذذذوولمالط ذذذذذرالاذذذذذالمحطمقذذذذذرعلمحو ضيذذذذذ لمحمو ذذذذذ ي ول مط فذذذذذرللاشذذذذذرقوالل
مضر ي هول ف شهلح ضيرةول ف قدلطمقرفهلمح ير ي ل مح ر في ولكلل حكلكذ ال
محفو لمحفيلط فعلجيلرل مق ي لكفربلقصولمحطلا .ل
حمدل ض ل د ذرءلقصذولمحطلاذ لمح ذروم الذل هذ لي واذ الجذيلمحفصذردارعل
محاو ر ي ل محا لر ي لمح ي ذ لمحافط قذ ل محافطرقاذ لح ذرح لمحذدمم يلحئط ذراول
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ح ا راحل مالهذ مءل محاصذرححلمح شذوي ول هذ ليصذ و الصذومفلمحميذول محشذولذل
مض مل والارليذفضك لجذيلمحضيذرةلحذي لمحمذدولمالضويمذيل اللمحماذرءل محمذدول ذلل
محضفاي لمح مق ي لفارارنلمحفيلاللفمللق ةلاالضي لفضكالرل اصيولمالط را.ل
حمذذدلدشذذالقصذذولمحفطذ يولاوض ذ لجديذذدةلجذذيلف ذ ولمحاذ هبلمحذ مق ي.لجفذذيل
محمذوالمحأذراالقشذذول وضذعلقاذذي لمح ذ لمالجفاذذرقيل أذوالجذذيلمالط ذرالاذذال
جرطبلمحضوك لمحفكوي لمالجفارقي ل مألد ي ل دوجذ لاذالمحضذدة.ل اذألمالاذ حييول
م ف رفلجيلقددلاالائهيهلماليم ذ لم ذ ةلهراذ ل رفجذرالمحضذللمحفطذيلحلذ ال
محماذذي لمحج هويذ ل رحط ذ لمحذذملف ذ ولمحاذ هبلمحذ مق يول حذذكل ذذوالضذذر للمال
لمح لي يش الجيهل ذ يرنل
يو ل يال أل فصوجرعلقددلاالشمصيرفهل مح
اطذهلحفضديذذدلمالط ذذرالالل صذذفهلطا ذرنل ذريك ح جيرنلض ذذبول ذذللطاذ لمجفاذذرقيل
ميا ذلرن.لطم ذ لولاذذأل حذذكلجذذلالإقذذردةلفص ذ يول لم ذذللمح ذ لمالجفاذذرقيلم م ذرنل
جطيرنول فصذ يولفذوأيولهذ ملمح ذ لجذيل ذرفلمحطذر ول ف يذ لمالط ذرالح ظذو نل
محاوف ذ ل ا ذ هلمالجفاذذرقيولكذذلل حذذكلي ذذدل رحدوج ذ لمال حذذملاذذوأوةلاذذالاذذلأول
محو مي لمالطج يمي ل محدومارلمحفوط ي لجيلمحموالمحأذراالقشذو.ل جذيلهذ ملمحمذوال
ف واعلح طمدلكللمحا فمدمعلمحمدياذ لقذالمح ي ذ ل مالط ذرال محاجفاذأ.ل ذردل
لمحفطيل والق ملمحفطرالماليدو لمح ي لمح شوي ل محاجفاأل
مقفمردلجيلمح
ميارنلمحاآأولجيله المح ي .ل ف رنلحا د لمحضفاي لمالجفارقي لص ولمالط ذرال
وطهلفر ألح ظو نلمالجفارقي لمحفيلفضي ل ضيرفذهول حفذوأيولمح ذ لمالجفاذرقيل
لمالجفارقيل صفهل ذ رنلي ذ دال
مالمئللمالجفارقي .ل قدلجل ل ممكلمح
محفطرقال يال مرفهلمالجفارقي .ل ارلفط يوي لمحمذوالمحأذراالقشذولجمذدلجلاذ مل
مح ذ ل هذ لي ك ذ المحمصذذريصلمالجفارقيذ لح طظذذر لمالق ذذرقيل ك طذذهليطم ذ ل
ق ملجيرعل معلمافيرممعل مموجلاضو ا لاطلرول قدل وملهذ ملمحفلذ لاذالمذئلل
حدذ لمحشمصذذيرعلجذيلمقاذذرحل لمالد يذ .ل هكذ مل دعلو ميذ لمحمذوالمحأذذراالقشذذول
د مونلامارنلجيلف ولمالفجرالمح مق يول حذكل فاذللفصذ يوهرلمحصذردللال طذرءل
قصذذذذوهرل ماذذذذمجفل ل ح اجفاذذذذأل مح ييذذذذ .ل اذذذذالمح ي ذذذذيلمالا ذذذذد لمحضفايذذذذ ل
مالجفارقي لي وملجيل مق ي لمحموالمحفر ألقشول ا ذلمك ذولامروطذ ل اذرلهذ ل
ق يهلجيل مق ي لقصولمحفط يوول حكلألالمحضيرةل مح ئقرعلمالجفارقيذ لطف ذلرل
كشذذفعلقطذذهل اذ ذول ألالمحفكذذولمالجفاذذرقيلفد دذذلل دوجذ لمك ذذولمحذذملمقاذذرلل
ج هوله المح ئقرعلمألاولمح لمط ك لق ملف ولمحا هبلمح مق ي.لل
اط ل دمي لمحموالمحفر ذألقشذولمصذ ضعلمحطمقذ لمحفوويميذ لمضذدجلمحائاذحل
محج هوي لجيلمحففكيولمالجفاذرقيول حمذدل ذرقدعلق ذملهذ ملمألضذدم لمحفرويميذ ل
مح رصذذذف ل محفذذذيلموف ذذذعل رطليذذذرولمحطظذذذر لمالق ذذذرقيلمحمذذذدي ل ف ذذذ ولمحطظذذذر ل
محو ذذارحيل محلذممعلمالجفارقيذ ل مح ير ذذي ل اذذرلفوفذذبلق يلذذرلاذذالفضذ العلجذذيل
ضيرةلقددلك يولاالمألا ل محد لولكلل حكلضاللمحجايذألق ذملمحففكيذول اشذركلل
محف ولمالجفارقيول ق ذملمح ضذ لقذالاففذرذلياكذطل لاذالجلذ لهذ المحاشذركلل
جيلاذ ءلمحاجذوجلمحا اذ قيلحف ذ ولمحفذروييلاللجذيلاذ ءلمحافذرهي لمحاجذودةل
ح فكذذولمحطظذذذو ولمحذذذملجرطذذذبلمحفكذذذوةلمحمري ذذ ل ذذذوالمحفذذذروييلطف ذذذهليضمذذذللمحفمذذذد ل
مالجفاذذرقي.ل كذذلل حذذكلشذذكللمطجذذر ممنل ر ذذيرنلح فكذذولمحفذذوويميلمحف ذذفيلمحجديذذدول
ك حكلضمللافل لمحف رقبلمحفذوويميلف ذ مونلا ا ذلرن.ل حمذدل جذدعلهذ المحطمقذ ل
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محفوويمي لفج يدهرلاذالمذئللقا يذ لف ذ ولمحفذال مألدبلمحذ مق ي.ل يذوجلقذددل
االمح رضأيالمالمحطمق لمحفوويمي لمح مق يذ ل جذدعلمط كر ذلرلمح م ذألجذيلمالدبل
مح رحايلال للاوةلجذيلمالقاذرللمال دمقيذ لحذ محفول ذك علإ لف جذهلمحذملمألماذرعل
مالجفارقي لمحك وجلجيلفووييلمح ئدول فف أل رهفار لمط كر لمالضدم لمحفر لويمي ل
محالا لق ملضيرةلمحش بل فوأيوهرلجيلاصريولمألجومد.ل
حمدلضمللمالفجرالمح مق يلجيل دبلمحموالمحفر ألقشولقا لطاجهول فج دل
قارلل ممكلمألد ي ل وملائاذحلمالفجذرالمحذ مق يلق ذملط ذرللمألدبلمال و ذيل
جيله ملمحموا.ل حمدلضا علمألضدم لمحفرويميذ لمحاذما لمحفذيلشذلدفلرل و ذرل
ممذولمحمذوالمحأذراالقشذول ميذللمحمذوالمحفر ذألقشذولمحافكذويالق ذملما ذرال
محطظولجيلمحفطرقارعلمالجفارقي لمحضردةلمحفيلكرط مليشلد طلرول فاللمحطفريبل
محفذيلف صذ ملمحيلذذرلمصذ حل ماذذضرنلحذذدجلو مدلمح مق يذ لجذذيلمالدبلمال و ذذيلمال
ضذللمحاشذذركللمحاف مذ ل اصذريولمح شذذوي ليط دذذيلمح ضذ لقطذهلجذذيلدممذذللمح مقذذأل
محا ا قيلطف هول مص حله ملمحففكيولياأذلل ذر لمالفجذرالمحذ مق يلجذيلمدبل
محموالمحفر ألقشو.ل قطدارلكرالمألديبلمح مق يليكشنلقالمحائاذحلمح هطيذ ل
مالمئقي لحئط رال قالا رطرفذهولجلطذهلكذرالي اذللق ذملفذ حيللمحطمقذ لمح م يذ ل
محفيلكرطعل ريدةلجيلمحموالمحأراالقشو.ل قطدارلكراليكشذنلقذالمحشمصذي ل
محضميمي لحئط رالجلطهلكذرالي اذللق ذملمحفلذ يالاذالمحطمقذ لمحفذيلشذرقعلجذيل
مالفجذذرالمحو اذذرطفيكيلجذذيلفصذ يولمأله ذ مءلمحفذذيلي ذذفضيللفصذذديملرل ضيرط ذلرن.لمال
مق يذذذيلمحمذذذوالمحفر ذذذألقشذذذولم ذذذف رق ملماليفم ذذذ ملقذذذالمحفلذذذ لمحايفذذذرجيميميل
حئط ذرال صذفهلإيجر يذرنلجمذ ل ل ذ يرنلجمذ ولهذ ملمحفلذ لمالضذرد لمحذ لطجذذدال
شري رنلقطدلمحو ارطفيكييال حدجل ض بلمد رءلمحموالمحأراالقشولمح مق يياولجمدل
مم علمحشمصيرعلفكشنلقالج هوهرلمحافطرقالشذوطلرلجذيل حذكلشذوالمح مقذأل
محذ لكرطذذعلف ذذيشلجيذذه.ل ممذ علفصذ ولاذذالمذذئللقا يذ لف وهذذرلجذذيلاجذذوجل
محضيرةلطف لرول ه ملمحفص يولكرال مضدمنلاالمقظ لاكر بلمالفجرالمح مق يلجيل
محموالمحفر ألقشول ا د لم ر يرنلاالا ردئله ملمالفجرا.ل
اذذال ذذيالمحمصذذريصلمحفذذيليشمصذذلرلمح ذذرضأ ال محفذذيليشذذفوكلجيلذذرلو مدل
مح مق ي ذ لجذذيلمحمذذوالمحفر ذذألقشذذو:لمحشذذا حي ل محضفاي ذ لمالجفارقي ذ ل محطمق ذ ل
محفوويمي لجيلفص يولماللط رال محاجفاأولجفيل(محك ايديرلمح شذوي )لح ذممكولحذ ل
يكفذذنل و ذ لح ضذ لفوويميذ لهري ذ لح ف ذ ولمحفذذوويميلح اجفاذذألمحفوط ذذيلمحذ ل
قرصواول للقد لفص ي مونلح ف ولمحفود لح ددلاالااأ يله ملمحاجفاأ.ل ي ضذ ل
ذذذذممكلقذذذذالاصذذذذردولمألهذذذذ مءل محطذذذذم معل مألجكذذذذرول ذذذذيالمح ئقذذذذرعل محاصذذذذرححل
مالجفارقيذذذ ل حذذذكلد الماليط ذذذملماليفذذذودلد مونلك يذذذ مونلحكذذذللاذذذالاذذذممجل ذذذأل
مالط ذذذذذرا.لمطذذذذذهليصذذذذذ ولمالهذذذذذ مءلمح شذذذذذوي لكاذذذذذرليف ذذذذذللشك ذذذذذ يولاذذذذذأئنلم ل
محو ارطفيكي اولحكالمحفذروللهذ لمالجذيلفصذ يول ذممكلفضظذمل ي ذ لمالط ذرال
فف يولفوويميلمجفارقي.ل يفاأللفجديدل ممكلجذيلفصذ يولقا يذ لمحضيذرةلجذيل
طهلكشنل م ةل قاللك يولقالمطم ر لمحاجفاألمحمل مرعول قالمحفطرقاذرعل
مالجفارقيذذذ ل ذذذيالهذذذ المح مذذذرعول فد دذذذللمحذذذملمقاذذذرللمح ئقذذذرعلمالقفصذذذردي ل
ح مرعلمحاجفاألمح لقرصوا.ل
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مالف ولمالفجرالمح مق يله لمط كر لحف ولمح مقألطف ذه.ل مالكذللاوض ذ ل
جديدةلجذيلف ذ ولمالفجذرالمحذ مق يلكرطذعلف ذفمد لق ذملط ذرلل م ذألمحاطجذممعل
محفطي ذ لح فيذذرومعلجذذيلمحاومضذذللمح ذذر م .لجرح مق ي ذ لمحفط يوي ذ لجذذيلمحمذذوالمحأذذراال
قشولفايمعلاال مق ي لقصولمحطلا ول فايمعلمح مق ي لمحفط يوي لقال مق ي ل
محمذذوالمحفر ذذألقشذذو.لل اذذأل حذذكل ق ذذملمحذذوض لاذذالكذذللمحفذ موللمحط قيذ لجاذذال
مح ذذلللمح أ ذ ولق ذذملمحا ذذردئلمح را ذ لمحفذذيلفكاذذالجذذيلم ذذر لامف ذذنلاومضذذلل
مالفجذذرالمح ذ مق ي.ل اذذاله ذ المحا ذذردئلط ذذف يألمالط ذ كو:لمحطمق ذ لمالجفارقي ذ ول
مح يك ح جي ول محفرويمي ول محا ا قي لجيلفص يولمح مقأ.لحمدلفايمعل مق يذ ل
محموالمحفر ألقشذول ذيالاوض فذيلمالفجذرالمحذ مق يلمح ذر مفيالق يلذرل ف يوهذرل
ذذافيالمأطفذذيا:ل فلالذذرلمألقاذذللح فطرقاذذرعلمالجفارقي ذ لاذذألفص ذ يوهرلحضيذذرةل
محاجفاأل مالط رالاالمئللقا ي لف وهرولأ ل فلالرلمحفذرويميلح مقذأ.ل مال
ه ذ يالمحا ذذد يالائماذذرالح اذذطلبلمحفطذذيلأل لكرفذذبل مق ذذيلاذذالكفذذربلمحمذذوال
محفر ألقشولجيلمالدبلمال و ي.ل األكللمالمفئجرعلمحفيلفايمل ضذدهارلاذال
مآلمذذوولجذذلالمحطمق ذ لمالجفارقي ذ ل محطمق ذ لمحفوويمي ذ لف حفذذرالم ذذر لفص ذ يوه ل
ح ضيذذرة.ل حلذ ملمح ذ بلكذذرالاذذالمحااكذذالمالي ذذللق ذذمل مق يذ لمحمذذوالمحفر ذذأل
قشذذولم ذذفطردمنلمحذذملا رديلذذرلمال ر ذذي ولم ذ لمح مق ي ذ لمحفوويمي ذ لمالجفارقي ذ .ل
ي للق ملمح مق ي لاطذ لقصذولمحطلاذ ل محذمل دميذ لمحمذوالمح شذويالم ذ لم ل
اص حل(محا هبلمح مق يلمحكئ يكي).ل
حمدلدمللمألدبل محفذالجذيل و ذرلاطذ ل ممذولمحمذوالمحفر ذألقشذولاوض ذ ل
محليجرال مألما ل محفض ل.ل حمدلمفاضعلا رح لمألما لاالمذئللظلذ ولفيذرومعل
ا ردي لح مق ي لدممللمألدبل محفذاول ف ذ ولهذ المحفيذرومعل ذوق لجريمذ .ل حمذدل
قوجعله المحفيرومعل ر ارءلشفم:لمحوامي ل مالط رقي ل محف يوي ل محا فم ي ل
محفصذ يوي ل مح ذذويرحي …محذذي..ل حمذذدلمففمذذعلكذذللهذ المحفيذذرومعلق ذذملالرجا ذ ل
محا هبلمح مق يلمحكئ يكيلطرقف لميرال رحفم نل محاضرجظ .ل اارلممدلجيلم ول
ه المحفيرومعلمحجديدةل طلرلمجف علمحملجرط لرل د رءل جطرطياليفاف ال ا مهذبل
م دمقي لقظيا ول ح لي لاال ي لرلمحجرونلمدبلا و نل ومقفهلاأذللمالدبل
مالطج يذذم ل محفوط ذذيول الل دبلجفذذيلقذذونل م ذ ةلطمقفذذهلمحفضويوي ذ لاأذذللمالدبل
محو ي.لحمدلمص ضعل ما لمالدبلمأل و يل ما لقرحاي لشرا (.)13ل
مح مق يذذذذ لمالشذذذذذفومكي :لمالمألماذذذذذ لمحفرويميذذذذ لمحفذذذذذيلقوجفلذذذذذرلمحاجفا ذذذذذرعل
مال و يذ لجذذيلمذذئللمحطصذذنلمحأذذرطيلاذذالمحمذذوالمحفر ذذألقشذذولمط ك ذذعلق ذذمل
محضوك لمألد ي .ل كرطعلمألما لمحفيلقوجلذرلمال ذدمفلمألد ذيلمحذ مق يلجذيلمحضم ذ ل
محا ك وةلاالفروييلمحش بلمال و ي لهيل اطمحذ لمحا ذردللمحا اذ قيلألماذ ل
محف ذ ولمحفذذرويميل مالجفاذذرقيلمحفذذيلقوجفلذذرلضيذذرةلف ذذكلمحشذ ب.ل كرطذذعلود دل
مألج ذذذرللمألد يذذذ ل ذذذ بلمألماذذذ لمحاذذذ ك وةلاف ريطذذذ ل امف فذذذ ل ذذذرمفئنلمحفيذذذرعل
مألد يذذ .ل مذذدولاذذرليف ذذللمألاذذول رطفصذذرولمحفكذذولمالشذذفومكيلجذذيلمحاجفا ذذرعل
مال و ي لجمدلقمجلمالشفومكي الذل ه ليآشو المما لمحاطلبلمح مق يلجيلمحفال
ذذذلظ ذ مهولمأللما ذ لجذذيلمح مق ي ذ لمحذذملقجذذملمحكفذذربلمح ذ مق ييالمطف ذذل لقذذالجل ذ ل
محضوكذ لمحفوويميذ لمح راذ لمحفذذيلففجذذهل رح شذذوي لطضذ لمالشذذفومكي ول محذذملقجذذمه ل
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كذذذ حكلقذذذالجلذذذ لمحذذذد ولمحأذذذ و لمحذذذ لفاذذذ أل ذذذهلمح مذذذ لمح را ذذذ لجذذذيلهذذذ مل
محااارو(.)14ل
قذدلظلذذوعلفف ذذيومعلجديذدةلحا طذذملمح مق يذ لاذالمح ذذرح لمالشذذفومكيلمق يذذعل
م ل(مح مق ي لمالشفومكي )ل قدلموف عل رحاروك ي ل مق القالايئدهرلمحو ايل
جذذيلمح ذذر ل.1934ل قذذدلاك ذذذي لجذذ وكيلااذذأئنل ذذذرنلحلذذرول موف ذذعل رحد حذذذ ل
ذرحضمب.ل قذدلموجذعلمح مق يذ لمالشذفومكي ل و ر ذلرلمحف ذفيلذلمح ير ذيلقذال
ضذذد دهرلمحجدومجي ذ ل صذذروعل مق ي ذ لمحذذد للمحدمم ذ لجذذيلمحاطظ ا ذ لمالشذذفومكي ل
ك لرول ف طرهرل د رءلاالمق رول موجلاااله ملمحاط ل.ل فف ذيومفلرلفذوجلجذيل
مح مق ي لففرآالنل ميجر ي ل قد ليو لاالمحميذولقطذدلمحفذودل جذيلمحاجفاذأول هذيل
فوجلمطلرلاللفا يلق ملمح مقألشييرنل اللفم ولجيلضميمفهول للمطلذرلفكشذنلقذال
ضميم له ملمح مقأ.ل
محفوللمح ذر ل ذيالهذ المح مق يذ ل مح مق يذ لمأل و يذ لمحفذيلقواذطرلحلذرول ال
هذذذ المح مق يذذذ لفمذذذ لق ذذذملم ذذذر ل(محفذذذالح اجفاذذذأ)()15ول فآكذذذدلجذذذيلا رديلذذذرل
محطظويذ لمالمحفذذالممفيذروول مطذذهليط دذيلممفيذذرولمحطاذر جلماليجر يذ .ل جاذئنلقذذال
حذذكولجذذلالاذذرلط ذذايهل مق ذرنلحذذي لماللمحصذ وةلمح هطيذ لمحفذذيلحذذديطرلقذذالمحضيذذرةول
حارلكرطعله المحص وةلمح هطيذ لا كطذرلجذطضالط ذف يألمالط طلذرل ذرح المحذ ل
طويدال مح لجيهلاص ض لألطف طرل حاجفا طذر.ل طضذالجذيلضرجذ لمحذملمالطمذر ل
ق ماذذللمحشذذول محيذذو ل محفشذذرآ ل مرصذ ل ذذدلمالطجضذذعلمحأذ وةلمالشذذفومكي لجذذيل
مالفضردلمح جييفيل ودعلمحملمالط رال فاللطجرضلرلمحأم لجيلطف هل مالياذرال
ذذوالجذذيلم ذذف رقفهلمالي ذذي ولق ذذملاصذذيواول ماليفد ذذبلق ذذملق ماذذللمحشذذول
محفشل.لأ لمطلرلفوجلمطهلاللي ذم لذلحكذيلي صذنلمألدبل رحصذدللذلماليمذصلاذرل
ضذذد لج ذئنول ذذلليكفيذذهلماليمذذصلاذذرلياكذذالضد أذذهول ذ حكليصذ حلمد ذرنلا مذ النل
اشذذركئنلح ضيذذرةلأ ذ لصذذردقلرن.لجرح مق ي ذ لمالشذذفومكي لفذذدق لمحذذمل دبليلذذدنلمحذذمل
فد يذذبلقراذذللمحميذذول محأم ذ ل رالط ذذرال قدوفذذه.ل محذذمل مق ي ذ ل معلو ذلاففري ذ ل
فآاال ريجر ي لمالط رال قدوفهلق ملماليذوفيل ذرحميوول مالياذضيلجذيل ذ ي هل
كللشيءلجيلضيوليو ل اللفشرآ ل اللاوموةلا وج (.)16ل
كاذذرلمطلذذرلفذذوجل هذذيلفآكذذدلا رديلذذرلمحطظوي ذ لمالمحمذذو جلاذذالمما ذ لمالفجذذرال
محذذذ مق يلجذذذيلمالدبل محفذذذالمح ذذذرحاييالاللي طذذذيلفذذذ حيئنلأل لشذذذكللاذذذال شذذذكرلل
محفذذذوأيومعلمحاأرحيذذذ ل معلمحايذذذ للمحوج يذذذ لمحاكشذذذ ج لض ذذذبول ذذذللي طذذذيلمياذذذرنل
محفض للاالمحاأرحي لمحفوويمي لجيلجل لظ مهولمحضيرةللمالجفارقي لمحذملمحارديذ ل
محفرويمي ذ ولاذذالمحاأذذللمح يذذرلح ديام مو ي ذ لمح وج ممي ذ لمحذذملديام مو ي ذ لمح م ذ ل
مح را ذذذ ولاذذذالمحفيذذذرومعلمح ر يذذذ لمحافط قذذذ لمالشذذذكرللمحمرصذذذ ل رح وج مميذذذ ل
محصديوةلمحملمالشفومكي لمح اي .ل االمحطمق لمالط رطي لمحاجذودةلمحذملمالقفذومنل
او وةلمحكفرذلمحأ و لح م لمح را لاالمجللمال رض ل رحو ارحي ل اال جذلل
طذذذرءلمحاجفاذذذألمالشذذذفومكي.ل كذذذلل حذذذكلاجفا ذذذرنلكذذذرالي طذذذيلظلذذذ ولمح مق يذذذ ل
مالشذذفومكي .ل جذذيلمدبلاك ذذي لج ذ وكيلمح ذ لق طذذرلمطذذهلي ذذدلجذذيلطظذذولمح ذذرضأيال
اآ رنلح مق ي لمالشفومكي لم ف رفلماليدابلمحاأذللمالق ذملمالشذفومكيلح مذ ل
مح را ول محفل لمالشفومكيلمح ايلحكللاالمحضيرةل مالط ذرال محاجفاذأولأذ لمطذهل
ماذذرنلمحذذملهذذ ملكذذلل حذذكلم ذذوةل ذذرالدبلمحكئ ذذيكيلمحفذذيلم ذذف ق لرلم ذذدمقيرنل
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وهرلق مل جللاطظ ولفجديد .ل ف دلو مي لج وكيل(مأل )لطا جرنلاآ رنل
ح مق ي لمالشفومكي ولجمدلموفكمعلض كفلرلمحملمحفصرد لمالجفاذرقيلمحذ لمفصذنل
هلمحاجفاذألمح وجذ مم لمحو ذارحيل ذيالمح اذلل محو ذارلولهذ ملمحفصذرد لمحذ ل
اأذذلل مضذذدةلاذذالمقمذذدلمحا اذذئعلمحفذذيل وضلذذرلمح صذذول محفذذيلفطر حلذذرلجذ وكيل
مط ئقرنلاالمحطظوي لمالشفومكي لمح اي ولمألاولمح لمط ك لق ملط يبلمحو مي ل
ق ملاطظ ا لص وهرلمحفطي لمحفيلقك علف ميألمحم جلمالجفارقيذ ل مح ئقذرعل
جيارل يطلرلجيلو يرلمحميصوي لقشي لمحأ وةلمح ارحي .ل هك مل جدلمحكفذرذلاذال
مجللمالشفومكي لفج ذيدالمحذ مق ي.لمالمحاأذللمألق ذملمالشذفومكيلمحذ لمفمذ لجذيل
مح ر للشكئنلو ارطفيكيرنوليفاكالمآلالاالجالمالفجذرالمحذ مق يل ي يذدلصذيرضفهل
حيصذذذ حلمفجرهذذذرنل مق يذذذرنلمشذذذفومكيلرن.ل جذذذيلضذذذرالعلكأيذ لذذوةلجذذذوجلفف ذذذيولمح مق يذذذ ل
مالشذذفومكي ل صذذفلرلداجذذرنلجديذذدمنلاذذالط قذذهلح و ارطفيكيذذ لمحأ ويذذ ل رح مق يذذ ل
مالطفمردي ذ وله ذ ملمحذذدابلمح ذ لفضمذذللم للاذذوةلجذذيل دبلج ذ وكيلمح ذ لمص ذ حل
طفيج لحهلاآ رنلألدبلجديد.ل
االمهذ لمح يذ بلمحفذيلممذ هرلمقذدمءلمح مق يذ لمالشذفومكي لق يلذرول طلذ لو مل
جيلرلا ه رنل د يرنلافو ارنل(االمالق م)ول ئضرنلي مذصلاجا قذ لاذالمحم مقذدل
مأل ماولمحجرادةول طلرلط فلاالمحكئ يكي لمحجديدةلمحفيلي ال ا ج لرلق مقدل
جارحي لاضددةلا ما لحجايألمحكفرب(.)17ل

ل

4ـ الطبيعية :

يمذذف لافل ذ لمح ي ي ذ لجذذيل هذذرالقذذددلك يذذولاذذالمح ذذرضأيال محطمذذردلاذذألل
افل لمح مق ي ول هطركلااليوجلجيلمحطمق ل"مح ي ي "لف ي مونلح طمقذ ل"مح مق يذ "ل
كوطلذرلاوض ذ لاذالاومض لذرول كذوالمح ي يذ لهذيلمحا رحدذ ل رح مق يذ ()18ول اذذال
يومهرلف ي مونلقالمالض ر ل وما لمالميوةلجيلظو نلفوويميذ ل مجفارقيذ ل رحدذ ل
محف ميذذدلقوجفلذذرلمحاجفا ذذرعلجذذيل و ذذرلمحدو ي ذ لاط ذ ل ذذفيطيرعلمحمذذوالمحفر ذذأل
قشو.ل االمح رضأيالااليوجلمالهطركلماكرطيذ لحفاييذملمحطمقذ ل"مح ي يذ "لاذال
ضي لهيلم بلجطيولاال"مح مق ي "لاالضي لهيلا قنلج ذفي.لجفذيلضذيال
يوجلهآالءلمالمح ئقذ ل ذيالمح مق يذ ل محو ارطفيكيذ لقرياذ لق ذملمحفاذردوليذو ال
جذذيلمحطمق ذ لمح ي ي ذ ل"و ارطفيكي ذ ل معلفمرحيذذدلجديذذدة".لجرح ي ي ذ لفوكذذملق ذذمل
مجفوماذذذرعلفف ذذذلل ا ر مذذذ لمح مقذذذأل مالكرطذذذعلمجفوماذذذرعلمقف ر يذذذ ل ذذذدوجرعل
اففر فذ .لمال هذ لجذذرولل ذذيالمحطمقذ لمح ي يذ ل محو ارطفيكيذ ليطضصذذولجذذيلو ل
المح رضأيالجيلمالفجرالمح ايلمحاف ونلمح ليوفكملق يهلمالفجرالمحجديذدول
جيلف يللا ردئلمح لمحدقيم لق ملمحفص يولمحفطذيلح مقذأ.لكذ حكليذوجلجذيل
ي وةلمحفالمحمري لق ملمحطمق لمح ي ي لجيلمحطصنلمحأرطيلاذالمحمذوالمحفر ذأل
قشولاظل مونلاالاظرهولمطفصرولمحطظوي لمح اي ل محفكولمحفكط ح جيلق ذملو ذل
محاأرحي ل مالفجرالمحملمحفا كل رحفمرحيد.ل
يو لمح رضأ الف ولمحطمقذ لمح ي يذ ل رحفجو ذ لمح ير ذي لحجيذللمطففراذ ل
قذذذر ل:1848ل ل ومفذذذرللمحأذذذ وةل قاذذذألمطففراذذذ لي حيذذذ ل(فاذذذ م)ل م ذذذفيئءل
.ليم للموط حدلهر مول ل ملمحصدد:لمالمكاذللف يذول
طر ي المحأرطيلق ملمح
قذالمي ذ لمألاذذلل محشذ ولمح ذر ل رحيذذو لمحذ ل حدفذذهلهذ المحضذ مد ولكذذرالهذ ل
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ج ف لمح لمح ي ي لمحا ا قي لمح مق ي لمحفيلف فم لمحجرطبلمحفجوي يل دق .ل
ج ذذدلممفذذرللكذذللمحاأذذللمح يذذرول كذذللمحم ذ لمحميرحيذ لمحاأرحيذ ولمصذ حلمالفجذذرال
مح ريدلمآلاله لمحف مم لمح قريأل اللشيءلضيولمح قريأ.لإاله ملمألصللمح ير ذيل
ح طمقذذذ لمح ي يذذذ لهذذذ لمحذذذ لي ذذذلل جذذذهلمذذذرصل ذذذارفلرلمالمئقيذذذ لمحااذذذردةل
ح و ارطفيكيذ :ل لوجاذذلرلمحلذذو بلاذذالمح مقذذأول مشذذف مو لرلمحدقذ لمحا مذ لجذذيل
صذذنلمح قذذريأول مح ذ يلمحذذملمحئشمصذذي ل مال ف ذذردلقذذالمالطف ذذرلل صذذفلارل
اارطيالح ا ا قي ل ح فاراالمالجفاذرقيول طم قلذرلمحذملماليجر يذ ل صذفلرل
محا قنلمح لالليضوصلق ملمحا وج ل مح صنلض بول للق ملفدييذولمح مقذأول
محطمق لمح صوي لمحفيلف فم لمحضراول صفهلمحا اذ فلمحالذ لمح ضيذدول مميذ مونول
مفجرهلذذذرلمحشذذذ يلجذذذيلممفيذذذرولمحا اذذذ قرعل جذذذيلممفيذذذرولمحجالذذذ و.ل هكذذذ مل
م ذذذفادعلمحطمقذذذ لمح ي يذذذ لكذذذللا ذذذرييولمالضفارحيذذذ لحذذذديلرلفموي ذذذرنلاذذذالمحطمقذذذ ل
محفجوي ي لجيلمح لمح ي ي .لجليلف طيلافل لمحضميمذ لمحطف ذي لحذديلرلق ذمل
ا ذذذد لمح ذذذ ي ول محف ذذذ ولمحصذذذضيحلح مذذذدةلمحمصذذذ لق ذذذملم ذذذف ردلمحاصذذذردجرعل
محا جذممعول ف طذذيل صذذفلرلح ييذ لق ذذملمحفكذذوةلمحمري ذ لمالحكذذللظذذرهوةل ي ي ذ ل
اكرطلذذذرلجذذذيل ذذذ لاللطلرييذذذ لاذذذالمحشذذذو ل محذذذد مجأولكذذذرلف طذذذيلم ذذذفمدمالرل
ح ففرصيللمحاايمةلق ملاطلبلمحائضظ لمح اي لمحفيلالليضد لجيلرل لفجرهذلل
أل لظونلاالمحظو نلالارلكرطعلالح لقيافه.ل
مالج يولم للكرفبلضميميليطفايلمحملمحطمق لمح ي ي لكاذرليذوجلقذددلاذال
محطمردل مح رضأيالق ملمحوض لاالممدوميهلح طمقذ لمح ي يذ لحو ميذ ل"اذدم ل جذرو "ل
"محفو ي لمح جدمطي "ول يشيول رطعل ذ نلجذيلطمذدالحو ميذ ل(اذدم ل جذرو )لمحذمل
فض للمألدبلمحفوط يلطضذ لمحطمقذ لمح ي يذ لقطذدارلكفذبلج ذ يولهذ المحو ميذ ول
جلذ ليصذذنل ذ لرل( وطذذهلمطفصذذرولح اشذذوذل محف ذذي ح جيلجذذيلمحفذذا).ل يآكذذدلل
ذذالمح ذذرضأيالمالم اللم ذذفادلكذذللطظويفذذهلجذذيلمحطمق ذ لمح ي ي ذ لاذذالمقاذذرلل
ج يوول وجلمالاآحنل"ادم ل جرو "ل "محفو يذ لمح جدمطيذ "لهذ لمذرحللمحو ميذ ل
محضديأ .لحمدل ض لمألد رءلمال و ي اولال يارلمحفوط ي الاطل ولاط ل فيطيرعل
محموالمحفر ألقشول حدري لقمدلمحأارطيطيرعولقالق للمح ئقذرعلمح ذ ي لح ذرح ل
مح مقذذذأول حاصذذذريولمالط ذذذرالحذذذي لجذذذيلمحمذذذ مطيالمالجفارقيذذذ ل ذذذللجذذذيلقذذذ مطيال
مح ي ح جيذذرولق اذرنلمطلذ لحذ ليفم ذ ملجذذيلمقاذذرحل لمال دمقيذ لقذذالفصذ يولمحضيذذرةل
محا رصذذوةول اللقذذال ذ يل لحفصذ يوهرل وقصذذملدوجذ لاذذالمحدقذ ل محصذذدل.لحمذذدل
قك علمحطمق لمح ي ي لجيلمألدبل محفاولهذ المحائاذحل صذي ل شذكرللط قيذ ل
مرص ل رحاطلبلمحفطيلالقردةلصيرض لمح مقأ.ل
حمذذدلماذذ علمحطمقذذ لمحف ذذي ح جي لقطذذذدلمح ي يذذياول دوجذذ لك يذذوةولحفذذذوأيول
محف ذذف لمح ا ذ ي ل"ال ض ذذعلك طذذع"ل حطظوي ذ ل"مح ذذبلمحفجوي ذذي"لحك ذ دل وطذذرول
ال ذذيارلاآحفذذهل"محاذذدمللمحذذملد مو ذ لمح ذذبلمحفجوي ذذي"لمح ذ لصذذدولجذذيلمح ذذر ل
.1865لمالمحطظويذذذذ لمح اذذذذ ي لجذذذذيلمحا وجذذذذ لج ذذذذعلمحظذذذذ مهولمالجفارقيذذذذ ل
محظ مهولمحف ي ح جي لجيلا ف جل مضدل وعلجيلمح لمحفجوي يل ارنلطرج رنل
حذذي لجذذيلايذذدمالمح ذ لمحصذذوج ل محفمطي ذ لض ذذبول ذذلل رحط ذ لمحذذملمحا ذذريلل
مالجفارقيذذذ لمياذذذلرن.ل حمذذذدلكذذذرالحطظويذذذ لهي حيذذذعلفذذذياولمحفذذذيلفذذذ هبلمحذذذملمال
مالط ذذذرال جطذذذهلي ذذذدمالأاذذذوةلحأئأذذذ لق ماذذذلولهذذذي:لمح ذذذومل(مح ومأذذذ )ول مح ييذذذ ول
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محاوض ولكرالحلذرلفذوأيول ذ يلق ذملمحفجو ذ لمال دمقيذ لجذيلكذللاذالمالمذ يال
ض طك ذ ول ايذذللم الول ال ذذيارلجذذيلمف ذذرقل لاذذال ذذيالمألد ذذرءلمح ي يذذيالمح ذ ل
جمد ملص فل ل رحفل لمح ممكيلحد ولمح ماللمالقفصردي ل مالجفارقي لمحفيلفضذددل
اصيولمح لول ف الشمصيفه.ل
مالفض يللمح ا ي لمألد ي لجيلجوط رولجيل يللمحاأرلولجيلمئللمحاذدةلاذال
فيطيرعل حدري لأارطيطيرعلمحموالمحفر ألقشووليكشنلمالوجضرالكف لمحطمقذ ل
مح مق يذ لم لمحطمقذ لمح ي يذ لجذذيلإ ذذدمفلمحاآحذنلإطاذذرليف قذذنلق ذذملقميذذدةلهذ مل
محاآحذذذنل ق ذذذملاط مرفذذذهلمحجارحيذذذ .لإالجذذذ هولافلذذذ ل"محطمقذذذ لمح ي يذذذ "ول
ااذذا طهلمحفذذوويميلمالجفاذذرقيولاللياكذذالفضديذذدال رالقفاذذردلق ذذملمحاط مذذرعل
محطظوي ذ لحكفذذربله ذ المحطمق ذ ل ص ذ وةلم ذذفأطريي ول حذذكلألالمحطظوي ذ لمح ي ي ذ ل
فف ذ ل ر لذذرلمحافطذذرقالجذذدلمن.لكاذذرلمطلذذرلاللف ذ ل كذذللمالقاذذرللمحفطيذ لمحشذذديدةل
محفط فلمحفيلكرطعلقدلكف علجيلمئللمحاذدةلاذال ذفيطيرعلمحمذوالمحفر ذألقشذول
حدري لقمدلمحأارطيطيرعلاالمحموالطف ذهول محفذيلفف ذ ل رحطمقذ لمح ي يذ ل لذ ال
محدوج لم لف ك.ل ه ملارليفاحلجيلقوالم اللح طظوي لجيل(و ميفهلمحفجوي ي )ل
(.)1881ل
دمالد مو لمحجرطبلمحطظو ل مح ا يلمحف يميلا رنلألطصرولمالفجرالمح ي ذيول
هذذذيل ضذذذدهرلمحمذذذردوةلق ذذذملفشذذذميصلا ذذذردئل ذذذ لمحوآيذذذ لمحفطيذذذ لح ذذذرح ل
اجا قذذذ لمحا ذذذردئلمال ذذذ ي لمحمرصذذذ ل رحطمقذذذ لمح ي يذذذ ل صذذذفلرلاطلجذذذرنل
إ دمقيلرن.ل
حمدل م علمحو مي لقطدلمحكفربلمح ي ييالففمدلفدويجيرنلااا طلرلمال ر يل
محافاأذذللجذذيلفص ذ يولمحص ذومقرعلمالجفارقي ذ .لجرحا ا ذ فلمالجفاذذرقيل اصذذيول
مالط ذذرالجذذيلدممذذللمحاجفاذذأولمحذ لي ذذدل مضذذدمنلاذذال هذ لمحماذذريرلمحفذذيلفضظذذمل
وهفاذذر لمح مق يذ لمالطفمرديذ وليذممذل الليفلذ لاذذالجرطذذبلمحكفذذربلمح ي يذذيالاذذال
مئللاطظ ولمجفارقيول للاالمئللاطظ ولج ي ح جيولمالاولمحذ لماذ نل
محط وةلمالط رطي لجيلمح اللمألد ي.لمالمالط رالاال جل لطظولمح ي ييالهذ لذل
ق ذذللكذذللشذذيء لذلكذذريال ي حذ جيليآم ذ ل ا ذذمللقذذالمح ضذذدةلمالجفارقيذ لمحفذذيل
يطفاذذيلمحيلذذر.لهطذذرليكاذذالمالمذذفئنلمال ر ذذيل محا ذذدييل ذذيالمحطمق ذ لمح ي ي ذ ل
محطمق لمح مق ي .ل
مالا رح ذ لمحطظوي ذ لمح ي ي ذ ل ذذرحطلبلمح اذذيلكرطذذعلقذذدلطف ذ علاذذالجرطذذبل
محكفربلمح ي ييالفطفيذ منل ذر جرنلمحذمل ذدلضذدول حذكلمطلذ لحذ ليفاكطذ ملاذالجلذ ل
مح ا ي لمح اي لجلارنلق ايذرنلضمذرنول كذللاذرلج ذ ال طلذ لطم ذ ملقذ مطيالمح ي ح جيذرل
محذذملايذذدمالضيذذرةلمحاجفاذذأ.لإالمح ي يذذذيالإ ليمففذذ الجذذيلفصذذ يوه لح ذذذطف ل
مح شوي ل أولمحافل لمحارد لمحفظلمحا و نول محاط بلمحذملفذيال محمريذل:ل"إال
محفاريلل محو ميللهيلاطف جرعلاأ لرلاأللضراالمحك ويفيكل مح كو"ولمطلذ لم ل
يف ال حكلإطارلي اد الجيلمحضميم لمحملطفيلمحشو لمالجفاذرقيلح شمصذيرعل
مح شذذذوي ل حئمذذذئللمالجفارقيذذذ ول ممفمحذذذ ملهذذذ ال ف ذذذكلمحذذذملاضذذذالقا يذذذرعل
ج ذذذي ح جي .ل حمذذذدلفج ذذذعلهذذذ المحظذذذ مهول و ذذذ لصذذذ وهرلجذذذيلمقاذذذرللمحكفذذذربل
مح ي ييالمحام ديا.ل
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حمدلايمعلمحطمق لمحف ي ح جي لمحملضدل يذدلاذالاذدموكلمحكفذربلمح ي يذيال
جيلايدمالفض يللمحطف لمح شوي ول قردفل لمحملمالقفذومنل لياطذ لمح ومأذ لمحفذيل
ف هاذ ملمطلذذرلفج ذللاذذالمالط ذذرال ح ذ ل يذذدلمحدوميذذملمحدرااذ لمحا ذ لح مذذل.ل
حمدل أوعلاألله المحطمق لمح اي لمحاله ا لفوأي مونل يرنلجيلقددلاذالو ميذرعل
م الول جذذيلمقاذذرلل مذذوجلحديذذوالجذذيلطلريذ لمح ذذفيطيرعول جذذيل قذذعلالضذذل.ل اذذال
هذذذ المح مم يذذذ لفضديذذذدمنلياكذذذالفف ذذذيولمحطمقذذذ لمحمدويذذذ ل مالطداذذذرولجذذذيلمحشذذذل معل
محض ي لجيلمألدبلمح ي ي.ل جيله المحطم ل رحفضديدلفمفوبلمحطمقذ لمح ي يذ ل
م ةلاالمالطض ر ي .ل
مالمحذذدق ةلمحذذمل"فصذ يولمح مقذذألفصذ ي مونلصذذردقلرن"لف ذذدول ذ مفلرولدقذ ةلفمذذصل
محطمق ذ لمح مق ي ذ ولماذذرلجذذيلحد ذ لمصذذضربلمحطمق ذ لمح ي ي ذ لجف طذذيلمحذذدق ةلمحذذمل
ا ا قي ل ي ل ضيردي لفجرالمح مقأول محملالل رحي لمجفارقي .لإالاأذللهذ ال
محطمقذ لمحفذذيلفكشذذنلقذذالإ قذذرالح ضردأذ لطذرج لقذذالقذذد لمحمذذدوةلاللق ذذملوآيذ ل
محضيرةلجيلقا ي لصيو وفلرل ف وهذرول اللق ذملجلذ لفطر ذبلمحمذ جلجذيلدممذلل
محاجفاأول اللق ملفضديدلمحفصردارعلمال ر ي ل محمذ مطيالمال ر ذي لح اجفاذأ.ل
إالمالقفومالادل"طمقذ لمالحفذ مم "لكذرالي طذيلقطذدلقذددلاذالمحكفذربلمح ي يذيال
مال ف ئ لمار لمح مقأ.ل
حمذذدلمطصذذونلكفذذربلمحطمق ذ لمح ي ي ذ لمحفوط ذذي المح ذ يالدق ذ ملمحذذملفص ذ يول
محضيذذذرةلاذذذالجايذذذألج مط لذذذرولمحذذذملفصذذذ يولمحفمذذذوول آأذذذر لمال ذذذر لمحذذذدطيرلاذذذال
محاجفاذذأ.ل اذذأل حذذكلجمذذدلجشذذلله ذآالءلمحكفذذربلجذذيلفص ذ يولم لمحفمذذر لمحائاذذحل
محضميمي لحئط رالمحاطفايلمحملمال ر لمحش ي لمح لص و ال رحدوج لمأل حذمل
االجرط هلمحف ي ح جيل محضيرفيلمحي ايلمحفظ.ل
مذذذدولفضذذذ للطظويذذذ لمحطمقذذذ لمح ي يذذذ للمحذذذملقذذذرط الجراذذذدلكذذذرالمحكفذذذربل
مح ي ي اليفمد ال رحفدويبلا د لإافرءلمح ارعلمحطا جي لق ذملمحشمصذيرعل
مألد يذ ل ق ذملمحظذو نلاذالض حلذر.لحمذدلقاذدلهذآالءلمحكفذربلمحذملفمذدي لمحطذذردول
محفويدلاالط قهل د لالنلاالمحطا جيلمحدمللق ملارله لاايمل ك يولمحملفمذدي ل
اذذرلهذذ ليذذ ايل شذذريألجذذيلمحضيذذرةلمحي ايذذ ل ذذدالنلاذذالمحفطرقاذذرعلمالجفارقيذذ ل
محويي .لجرحكفربلمح ي ي القرجم القذالماليمفذرو ملاذالمحضيذرةلف ذكلمحاذردةل
محصرحض لح ف صللمحملم فطفرجرعلجطي .ل ه لي المحملمالي ملمال حي لجذيل
فص ذ يوه لح ففرصذذيللمحجميي ذ لحئشذذيرءل حذذي لحئط ذذراول حكذذللاذذرله ذ لاواذذيل
شذذر .لحمذذدلفض ذ للاصذذيولمحشمصذذي لجذذيلمقاذذرللمحكفذذربلمح ي يذذياول رحدوج ذ ل
مال حمولمحملفروييلمطليرولح شمصذي ولمحذملفذروييلاذوا.لإالفذروييلمح ذللجذيل
مقاذرحل لهذ ل اطمحذ لفذذووييلففكذكلح شمصذذي لمح ذميا لمحفذذيلفماذأل ر ف ذذئ ل
ح ذ لاذذالض حلذذر.لإالمحئا ذذرالةلفجذذرالمحماذذريرلمالجفارقي ذ ول قذذد لمالكف ذ مو ل
ذذذرحميول رحشذذذولكذذذلل حذذذكليمذذذوبلم ذذذرللمحو ميذذذرعل معلمحطمقذذذ لمح ي يذذذ لاذذذال
شمصيرعلمالقارللمالد ي ل معلمح ر ألمالطض ر يلجيلطلري لمحموالمحاراي.ل
حمدلاولمالفجرالمح ي يلجيلجوط رل ددلاالمحاومضلولجفيلمحاوض لمال حذمل
(محفذذيلفطفاذذيلمحذذملقمذذد لمحما ذذيطيرعل مح ذذفيطيرع)لممذذ علففاذذحل رحفذذدويبل
ائاذذذحلمحطمقذذذ لمح ي يذذذ ول فد دذذذللمحطمقذذذ لمح ي ح جيذذذ لمحذذذملاذذذطلبلمح مق يذذذ ل
مالطفمردي ذ لجط ذرنلمحذذملجطذذبلاذذألمح ذ يلحفص ذ يولمحفذذروييلمالجفاذذرقيلح صذذوول
259

حكلجيلمقارللشرطف يو لمال دمقي ل محفطظيوي ل جذيلمقاذرللمالمذ يالض طكذ ول
م اللمال دمقي ل مق محل .ل
اذذرلف اذذيحلمال ذ لمحمرص ذ ل رحطمق ذ لمح ي ي ذ ل ظل ذ ولمحضوك ذ لمح ي ي ذ ل
ق ملط رلل م ألجيلمألدبولجكلل حكلح ليضصللجيلجوط ذرلق ذللاطفصذنلقمذدل
مح يطيرعلاالمحموالمحفر ألقشو.لإ لف وعله المحطمقذ لاذالطذ مذلاف ذددةل
االضي لقاللائاضلرلمح ي ل مالطضئحي ولاالطرضي ول االمحطرضي لمالموجل
جمذذدلحذ ضظلمض ذذر لقذ لحذذدجلقذذددلاذذالااأ ذذيلهذ المحطمقذ ل ذذد لمحواذذرلقذذال
مح مقألاالض حل .ل
جذذذيلهذذذ المحاوض ذذذ لمذذذرالمالفجذذذرالمح ي ذذذيلكفرضذذذرنلقطيفذذذرنلاذذذدلمالفجذذذرال
محو اذذذرطفيكيلمحام ذذذدول اذذذدلمألدبلمحاذذذدمجألصذذذومض لقذذذالمح وج مميذذذ ول اذذذدل
طصرول"محفالح فا".ل
جيل ممولمح ذ يطيرعل م ميذللمحأارطيطيذرعلفذدمللمحطمقذ لمح ي يذ لمحاوض ذ ل
محأرحأ ذ لاذذالف وهذذر.لجذذيله ذ المحاوض ذ لفذذوف له ذ المحطمق ذ ل رحطشذذر لمال ذذدمقيل
حجيذذلل د ذذيلجديذذدلفو ذذملجذذيلمحج ذ لمالجفاذذرقيلمح ذذرح لمحف ميذذدلمح ذ لمذذي لق ذذمل
جوط رلجيلقمدلمح يطيرع.لحمدلقونله ملمحجيللمحففيلاالمألد رءل مي لما هل
رحطظر لمحجال و ول ر فيريهلاالمح مقأولهذ ملمال ذفيرءلمحذ لمافذمجل اشذرقول
محمطذ ل محيذذو .لحمذذدلمف ذ لطمذذدل دبلهذآالءلح اجفاذذأل رح ذ ضي ل م ذذفضرللمحذذمل
كشذنلقذذالمحمذ مءلمحو ضذذيلحئط ذذراول قذالقي ذذهلمحف ذي ح جي ول محذذملجاذذحل
ضوميذذمالمح ايذذرءل محدراا ذ لمحفذذيلط ذ ملمحيلذذرلد مونلاضذذددمنلجذذيلف جيذذهل ذ كهل
فصوجرفه.ل
حمدلك اله ملمحفويللاالمألد رءلارلي امل رحادو ذ لمح ي يذ .ل محذملهذ مل
محفويللمطفاذعلجارقذ لاذالمحكفذربلااذالي ذد الفئاذ ةلا رشذويالألايذللم الول
قوج مل جارق ل"ادما"ل(ط لمحملإضدجلا مضيل روي لمحا و ج ل ل ملمال ول
جيلذذرل يذذعلم اللمح ذ لكذذراله ذآالءليجفا ذ الجيذذهلاذذألا ال ذ ).ل حمذذدلقاذذدعل
محادو لمح ي ي لمحملف ايللمحج مطبلمحمر ي لجيلطظوي لم اللمحملمقصذملضذدل
ضي لمطفلملااأ هرلمحملوجالمحطمق لمح مق ي لوجارنلفرارنول محملمالف دلجيل
مقاذذرحل لمحطمق ذ لمح ي ح جي ذ .ل جذذيلقمذذدلمحأارطيطيذذرعل رحفضديذذدلكشذذفعلمحطمق ذ ل
مح ي ي ذ لقذذالج هوهذذرلمحضميمذذيل صذذفلرل ويمذذ لجطيذذ لااذذردةلح مق يذذ لجذذيل
فص يولمح مقأ.ل جيله المالق م لقردعلمحطمق لمح ي ي لكفر لرلمحملاومللجكو ل
دم ذذدمقيول محذذملماليطضذذرم ملق ط ذرنلمحذذملجرطذذبلمحفيذذرولمالطض ذذر ي.ل اذذألض ذ لل
قصذذذولمال ذذذف ارولفم ذذذألمحطمقذذذ لمح ي يذذذ لآمذذذولصذذذ لحلذذذرل رحطمقذذذ لمح مق يذذذ ل
مالطفمردي ولجئلف دل ضرج لمحملمالففم لاطلرلقطرقرنلففمفملم فه.لجطجدل ال
كفر لرليفم ملقالمحا اذ قرعل معلمحصذ ل ضيذرةلمحشذ بلمح ذي لاضذر النلجذيل
مح قعلطف هلمالي فمد لمحفالال ذ ركلمح ذر ألمحجاذرحيلق ذملمح مقذأول مالي جذول
محملمحو مي لمحطف ي لمحفيلي فادلا ا قرفلرلاالضيرةل"محاجفاألمحومقي".ل جذيل
ه ملمح قعلف فصللمحطمق لمح ي ي لمكأولجوكأول رالفجرالمالطض ذر يلجذيلمحفذاول
يمدمدلفطرمحلرلقالمالدقرءمعل معلمح ذر ألمح اذيول يذمدمدلف ذ هرل كذللاذرلهذ ل
دطذذيءل ق ذ ولجذذيلمح ي ذ لمح شذذوي لمحفذذيلف ها ذ ملمطلذذرلاج حذ لق ذذملماللأ ذ .لإال
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محج ويذذذ لمحف ذذذ جي لفمفذذذوبولقطذذذدلمحكفذذذربلمح ي يذذذيالمحافذذذومويالاذذذالمحطمقذذذ ل
محشل مطي لمحض ي .ل
إالم اذذحلاأذذرللق ذذملإطضذذئللمحو مي ذ ل معلمحطمق ذ لمح ي ي ذ ل مقف ذومبله ذ ال
محو ميذ لاذذالمحفيذذرولمالطض ذذر يولطجذذدالجذذيلدقذ ةل ذذالمح ي يذذيالمحذذمل"طمقذ ل
ي يذذذ لو ضرطيذذذ "ل لاكرطلذذذذرلمالفجاذذذأل ذذذيال"اصذذذذدمقي لمح أريميذذذ "ل "صذذذذض ل
محففرصيل"لاالطرضي ل يالمحف شيول رحا هبلمحكرأ حيكيل مالطم ذرفلقذالمحضيذرةل
مح مق ي لاالمحطرضي لمالمذوجل ذدلمال دمطذعلمحطمقذ لمح ي يذ ل رحفظرظذ ل اذيلل
مألجذذذذل.ل هطذذذذرل رحذذذذ معليففاذذذذحلماذذذذولمحطمقذذذذ لمح مق يذذذذ لمحا ه اذذذذ لحاجا قذذذذ ل
محاص ضرعل معلمحطمق لمح ي ي ولكارليطكشنلماولص لمحمو ملمحفكوي لمحفذيل
فجاأل يالمحطمق لمح ي ي ل محفيرولمالطض ر يلجيلمحفاوله يالمحفيرويالمح ذ يال
جومفلاذذرلمالما ذ لمحضاذذروي لمال و ي ذ لمحفذذيلممدمدعلقام ذرنلاط ذ ل ممذذولمحمذذوال
محفر ألقشو(.)19ل
ل

5ـ الرمزية :

قونلمألدبلمال و يلاط لأارطيطيرعلمحمذوالمحفر ذألقشذولفيذر مونل د يذرنلذلفذومال
ذالمحد مو ذذرعلمحفذيلفطظذذولاذال جلذ لطظذولميدي ح جيذ لاضذددة لذلجذذيلظذذرهوال
ا رديرنلح ير ولمارلجيلضميمفهلجل لفيرولوج يليذدق لمحذملمحفصذلل ذيالمحفذال
محضيرةلمالجفارقي ول يوجذألشذ رول"محفذالاذالمجذللمحفذا".ل فذوجلهذ المحد مو ذرعل
مطهلق ملمحوض لاالصدللط ميرلمحكأيويالاالااأ يله ملمالفجذرال هذ ليضذر ح ال
فجطبلمحا مايألمح ير ي لجذيلإ ذدمقل ولإاللمالهذ المحط ميذرلمدعولاذالمحطرضيذ ل
لمحفال صفهل ي لج رحذ ل
محا ا قي ولد مونلوج يرنلاالمئللفم يالرلأل
اذذذال ذذذريللإدومكلمح ذذذرح ل محفذذذوأيولجذذذيلمحضيذذذرةلمالجفارقيذذذ ولكذذذ حكلاذذذالمذذذئلل
فجط ذ ل لح اشذذركللمح ير ذذي لمحا ض ذ ول ف شذذيوه ل رألجكذذرولمحافشذذريا ول مقذذفئفل
مالط رالاال ييفهلمالجفارقي ول ق أل لص لفو هل ضيرةلمحجارق ول ضصوال
ااالدميوةلايم لاالمحاشرقول مألضر ي لمح مفي لمحصونل محاواي لمضيرطلرن.ل
فوجلمالمم ولارلجيله ملمحفيروله لمطهلم ف رفل بلوجاهلذلمح ليمقاهلذل
ح مقألمح وج مم لماليجف بلقددمنلاالك رولمألد ذرءلمحا ذو جيال ذدميل لح مقذأل
محضيذذرةلمح وج مميذ ل حكذذطل لحذ لي ذذف ي ملماليف يطذ ملمح ويذذللمحصذذضيحلج ق ذ مل
فضعلفوأيولمحظو نلمحص ل مح رحد لمحف ميدلمحفيلطشوعلجيل و رلآط مك.ل
هبلمحواذذذم لمحذذذ ل صذذذ حلاطذذذ ل ممذذذول
ل
هذذذ ملمحفيذذذرول لمحاذذذ هبلهذذذ لمحاذذذ
أارطيطيرعلمحموالمحفر ألقشول وملفيرولش و لجيلجوط ر.ل حمدلمطا لمحمله مل
محفيذذرول ذذوملمحش ذ ومءلمحفوط ذذييالآط ذ مك:ل ذ للج ذوحياول آوأذذولوما ذ ول ذذفيفرال
ارالوايه.لحمدلآاالهآالءلمحش ومءلجيلمح دمي لمال لاكرالطشر ل لمال ذدمقيلمال
ي يدلصيرض لمح رح ولإاللمطلذ ل مذ مولجذيلطلريذ لمالاذوولي ضأذ الجذيلمحفذالقذال
ي لف رقده لق ملط يرالمح رح لاالض حل .ل
اذذألمالقذذددمنلاذذالمحواذذمييالح ذ ليص ذ ض ملآط ذ مكل ذذدلوج يذذيالقير ذرنلمحذذمل
مالجكرولمح ير ي لمحفيلطرد مل لر.ل ذللكذرالق ذ لاذطل ليذوف ول شذكللم ل ذلموول
رحضوك ذ لمالشذذفومكي ولاذذأل حذذكلجذذلالمحطمق ذ لمحوامي ذ ل صذذفلرلفيذذر مونلجذذيلمحفذذاول
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م ذذذذف رقعلمالفذذذذآد لد مونلوج يذذذذرنلاذذذذالمذذذذئللفضرشذذذذيلرلح مقذذذذأل مالط ذذذذضربل
رالط رالمحملاجرللارله ل مفيلصونل ر طي.ل
جذذيل دمي ذ لقمذذدلمح ذ يطيرعلاذذالمحمذذوالمحفر ذذألقشذذولح ذ لف ذذف ألمحطمق ذ ل
محواميذ لمالف ذذوذلطف ذذلرل ذذدل صذذفلرلفيذذر مونل د يذرنلاطظاذرنولكاذذرلحذ لفاف ذذكل ذذدل
م ر رنلجارحيرنل(م فيفيكيلرن)لاضددلمن.لجذيلهذ المح دميذ ليئضذظلمح ذرضأ الجذيلشذ ول
و مدلمحطمقذذذ لمحواميذذذ ولق ذذذملمحذذذوض لاذذذالمالفجذذذرالمحئ مق ذذذيلمحذذذ لايذذذملف ذذذ ول
محوامي لقرا ولايئنلمحملفص يولمح مقألفص ي مونلا رش مونلاألكللمحفطرقاذرعلمحفذيل
ي رطيلاطلرول محملمحفد دللجيلاجرالعلقذدعلجذيلمح ذر للضيذولجذديوةل رحشذ و.ل
ي د لش وله المحاوض ذ لمالطفمرحيذ لاذال ذ يطيرعلمحمذوالمحفر ذألقشذولقوي ذرنل
االطف لمحش ومءلمحفمداييالمح يالفصدو ملضوك لمحش ولجيلجوط رلجيلقمد ل
مالو يطيذذرعل محما ذذيطيرعلاذذالمحمذذوالمح شذذويا.ل اذذالهطذذرلجذذرءلمهفاذذر لمحطمذذدل
محفمدايلمحا رصول رحشرقولوما ل ك حكل رحش ومءلمآلمويا:لجوحياول ارالوايهول
ح فويذذرا اول ط جذ ول كذذو .ل هذ ملمالهفاذذر لي ذ دلمحذذملطذذرضيفيا:لمجفارقيذ لذل
ير ذي لاذالطرضيذ ول اذالطرضيذ ل مذوجلجطيذ لذلشذ وي لالأذوميل ل د معلمال ذدمفل
محش و ل ف يوه لح د لمحش وي ل محافودةلمحش وي .ل
إاللمالمح ذر أل"محفذذده و "ل مالطض ذذر يل لمحوج ذذيلح طظويذ لمحواميذ لذلكاذذرل
ضذددالمحطمذذدلمحفمذذداي لذلقذدلفذذوكلمأذ مونلجذذيلإ ذذدمفلشذ ومءلواذذمييالي فذذونلمحجايذذأل
ا مه ل لمحك يذوةول ذوال ذرولمالفجذرالمحواذم لقراذ ل قذددلاذالااأ يذهلجذيلمذ ل
افجهلمحمل ذفل:لجمذدلق ذألكذللاذالوما ذ ل ط جذ لقئقفلاذرل رحشذ ول هاذرلجذيل
لجلق مهاذذرلمال دمقي ذ ولماذذرلمحذذدمجألمحذذملمال ذذدمفلجمذذدلا ذ نلقطذذدلجي ذوحيالاط ذ ل
اطفصنلمح يطيرعل مرص لجيلمئللقمدلمحأارطيطيرعول كردلط ألمحشذ ولقطذدل
ارالوايهلماليطابلفارارنلجيله ملمح قعلميالرن.ل
يآكذذذدلمح ذذذرضأ المحامفصذذذ ال الم ذذذ لمحطمقذذذ لمحواميذذذ لقذذذدلف ذذذ وعلجذذذيل
مألقاذذرللمال دمقي ذ لحكذذللاذذالوما ذ ل جي ذوحيالجذذيلمذذئللمحاذذدةل1871ذ ذ1873ول
كذ حكلجذذيلمقاذذرللارالوايذذهلمال دمقيذ لح اذذدةلطف ذذلرلفموي ذلرن.لكاذذرليآكذذدله ذآالءل
مح رضأ المالف جهلمأل حيال(وما ل جيوحيا)لص بلمحطمق لمحوامي ولجذرءلف يذ مونل
قالمي ل ا لارلمحاوةل فشللفجو فلارلمح ير ي ول فوجاذ لحفمذدمطلارلأل ل أذول
حئيارال و لطصولقويذبلجذيلايذدمالمحكفذرذلمالجفاذرقي.لكذرالحفذوحيالد ولجذيل
فاليذذدلمح ويذذللماذذر لمحطمقذ لمحواميذ لحففضذ للمحذذملفيذذرول د ذذي.لجفذذيلمحاذذدةلاذذال
1882ذ1883لطشولجيلقددلاالمحصذضنل ذ لاذالمحمصذريدلمحواميذ ول اذرل
جيل حكلقصريدلمويدلحلرلمالففااالائاحلاذطلبلمحفيذرولمحجديذدولاطلذر:ل"محفذال
ذ لاذذالمحامذذرالعلفضذذعلقطذ مال"محشذ ومءلمحاط ذ ا"ل
محشذ و "ول "إقيذذرء"ل
محفذذيلاذذاطلرلقذذددمنلك ي ذ مونلاذذالمالقف ر ذذرعلاذذالمقاذذرلله ذآالءلمحش ذ ومءول حل ذ ال
محامرالعلد ولجيلحفعلمالطظرولمحملمقارللوما ل ارالوايه.ل
جذذذيلضذذذ محيلمح ذذذر ل1885لظلذذذوعلق ذذذملمح ذذذرض لمألد يذذذ لاجا قذذذ لاذذذال
محشذ ومءلمحشذ ربلمحذ يالكذرط مليمففذ المأذذولشذ ولجيذوحياول حكذذطل لكذذرط ملي ففذ ال
ضذذذ للارالوايذذذهولاذذذطل :لمد مودلدي جذذذرودياول جذذذرالا ويذذذر ول ويطيذذذهلجيذذذلل
ضيذوه .ل كذرالمحذد ولمحضر ذ لجذيلصذيرض لمحاذطلبلمحجاذرحيلذلمحفكذو لح اذ هبل
محوام لاالطصيبلجرالا وير لمح لمط ذوجلاذدمج رنلقذالهذ ملمحفيذرولودمنلق ذمل
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محامرحذ لمحطمديذ لمحفذيلكف ذعل طذ مال"محشذ ومء لذلمحاطض ذ ا"ل محفذيلمأذروعلاذج ل
ك يذذوة.ل حمذذدلحمذذصلا ويذذر لجلاذذهلح وامي ذ لجذذيلامرح ذ لكف لذذرل ط ذ مال" يذذرال
محواذذذمييا"لطشذذذولجذذذيلجويذذذدةل"محفيكذذذرو "لجذذذيلمح ذذذر ل.1886ل جذذذيلمذذذئللقمذذذدل
محف يطيرعلمطااعلمحملمحش ومءلمح يالكرط ملا ففيالضذ للارالوايذهولاجا قذ ل
جديدةلاالمحش ومءولاطل :ل للجرحيو ول مح يذوعل ذراياول مطدويذهلجيذدول ذ لل
ك ديلل ضيوه .ل
حمدلدمجألمقذئ لمحواميذ لقطلذرلا ذوويالظل وهذرلمحذ لموج ذ المحذملق ماذلل
قدةول ااذرل كذوالجيذوحيالإالمحشذ ومءلمحشذ ربلمفجلذ ملطضذ لمحواميذ لف يذ مونلقذال
اذذيمل ل وصذذرط لمح وطر ذذييال وممط ذ لحيك طذذعلد لحيذذللمحافشذذريا .لماذذرلمطدويذذهل
طيذذهلجيذذوجلمالظلذ ولمحطمقذ لمحواميذ لجذذيلمألدبلطفيجذ لاط ميذ لحئقفوماذذرعل
محفذذذيلقراذذذعلجذذذيل جذذذهلمح ي ذذذ لمال ذذذف دمدي لح اذذذ هبلمح اذذذ يلمحذذذ لي طذذذمل
رحظ مهول مح قريألمحيميطي لض بول مح ليلاللكللففكيولفجويد لجيلمال ربل
محا م .لمارل وي نلمحشرقولمحو يلمح لف طملمالفجرالمحواذم لجذيلمذئلل
اوض ذ لكرا ذ لاذذالضيرفذذهلمألد يذ ولجو اذذحلمالمحواذذمييالممفذذرو ملهذ ملمحا ذ هبل
حوجاذذل لمحمذذر ألمحاذذطلبلمال ذذدمقيلمحذ لف طفذذهلمحطمقذ لمح ي يذ ولهذ ملمحاذذطلبل
مح لض للمحفالمحملمط كر ل ضيلح ضيرةول مصو ملمالمح اللمحفطيلمحضميمذيل
يجبلماليمفيل ومءلمحااا المحا اذ ل محظذرهولااذا طرنلآمذول كأذولقامذلرن.ل
دالنلاالمحصذ وةلمحفطيذ لمحا ذوةلف يذ مونلاضذددمنلقذالظذرهوةل مضذدةولجمذدل وضذ مل
لكرا لاالمحا رطي(.)21ل جذيلهذ ملمحف اذيحل
وا ممنلجطيرنليمفيلجيلمقارقهل
إشذذروةلمحذذملمحذذد مقيلمحف ذذفي لمحفذذيلقا ذذعلق ذذملطشذذوةلمحواميذ ول فمفيذذنلاذذال
ضدةلمحفوكيملق ملمحد مجألماليدي ح جيذ لمح ير ذي لحطشذوفلرول محفذيلقذدلاللفكذ ال
د مجأل مدولارلهيلق موالائما لحفف يومفلرلمحف في .لل
جذذذذيلف اذذذذيحلح صذذذذ للمحف ذذذذفي لح واميذذذذ ولفذذذذوجلمحد مو ذذذذرعلمالجذذذذ وهرل
محف في لا ض ذ لجذيلمحمذد ول مطلذرلف ذفطدلذلاذاالاذرلف ذفطدلمحيذهلذلمحذملاأرحيذ ل
ذ .ل اللفذذوجل
مجئ ذ الف ذكلمحاأرحيذ لمحفذيلكرطذذعلفطكذولضمذريللمألشذذيرءلمحاض
جيلرلضيذولواذ ملح ضمذريللمحاأرحيذ لمح يذدةلقذالقرحاطذرلمحاض ذ .ل م ملكرطذعل
محضوك ذ لمح اي ذ لمح ا ذ ي لقذذدلظطذذعلجذذيلمح ص ذ ولمحضديأ ذ لمالجذذيلامذذدوفلرلمال
فصلل ري لرلمح اي ول رح مللمح مقيلمحملضمريللمألشيرءولجلالهذ المحضوكذ ل
يطذذذعلمالهذذذ المحضمذذذريللاللياكذذذالمالفذذذدوكلجذذذيل مفلذذذرل مطاذذذرلفذذذدوكل ظ مهوهذذذرل
محمروجي لض ب.ل ه ملف طدالا مهبل المحفئ ف لجيلمطكذرول جذ دلمألشذيرءل
محمروجي ول مطلرلحي علماللمحص ولمح هطيذ لمحفذيلفذط ك لجذيلاذدموكطرلقذالف ذكل
مألشذذيرءولجذذو لشذذيءلمذذروجيلاللي ذذفادل ج ذ دالماللاذذالمحص ذ ولمح هطي ذ لمحفذذيل
حديطرلقطه.ل جيارلقدمله المحص ولاللي دلحهل ج دلمروجي.ل
ح ذ ليكفذذنلمحففكيذذولمالط ذذرطيل اطرقش ذ لمح ذذرح لمحمذذروجيل ج ذ دال لقذذد ل
ج دالمروجلمحذ هالمالط ذرطيول ذللفطذر لل حذكلمحففكيذولقرحاطذرلمحطف ذيلمياذلرن.ل
جركفشنلمالقم طرلمح مقيلقمللاضد دولضفملحذ ل ذ اطرل وطذهلمحضميمذ لمح مضذدةل
محا ج دةلجيله ملمح رح ول مقفمدطرلمالمحص ولمحامفمط لجذيلهذ ملمح مذللمحذ مقيل
هيلمح ج دل الل ج دل ذ ما.ل هذ لاضذد دل ذ بلاذرلمفاذحلاذالمالم ذنلهذ مل
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مح مذللمحذ مقيلي جذذدلضمذللج ذيحلاذذالمح مذللمحئ مقذيل لمح مذذللمح ذر ال ق ذذمل
كشنلاجرهلله ملمحئل قيلمم علفف جولجل دلمحافكويا.ل
طرءلق ملهذ المحضمذريللمحف ذفي لمح راذ لمحفذيلفمر ذلل ذيالمالدومكلمح شذو ل
مح رح لمحمروجيلمأيوعلا وح لمح د ل ظيففلرول صفلرلص ل ذيالهذ ملمالدومكل
حكلمح رح لمحمذروجي.ل م ملصذحلمالمح ذرح لمحمذروجيلالل جذ دلحذهلمذروجلمحذ هال
مح شو ول الليفاأللمح ج دلماللجيلمحص ولمحفيلطدوكلرلقاله ملمح رح لذلجمدل م ل
مالد ذذذرءل محشذذذ ومءليطكذذذو الق ذذذملمح دذذذ لقذذذدوفلرلق ذذذمل الفطمذذذللمحيطذذذرلضمذذذريلل
مألشذذذيرءول قذذذرح ملمطلذذذرلاللف ذذذد لمالفكذذذ الواذذذ ممنلفأيذذذولمحصذذذ ولمح هطيذذذ لمحفذذذيل
ف ميطرهذذرلاذذالمحمذذروجولم لك طرهذذرلاذذالمحجاذذأل ذذيالمشذذفرعلاذذالمحصذذ ولمحفذذيل
ف ميطرهذذرلاذذال حذذكلمحمذذروج.ل ق ذذمله ذ ملمأل ذذر لاللفص ذ حلمح د ذ ل ذذي لحطمذذلل
محا ذذرطيلمحاضذذددةلم لمحصذ ولمحاو ذ ا لمأل ذذردل مطاذذرلفصذ حل ذذي لحإليضذذرء.ل
حاذذرلكرطذذعل ظيف ذ لمألدبلمأل حذذملهذذيلف حيذذدلمحاشذذروك لمح جدمطي ذ ل ذذيالمحكرفذذبل
محمروئلم لمحاشرهدولجمدلقرح مل ذوالمألدبلاللي ذ ملمحذملطمذللمحا ذرطيل محصذ ول
محاضددةول مطاذرلي ذ ملمحذملطشذولمح ذد جل طمذللضذرالعلطف ذي لاذالمحكرفذبلمحذمل
محاف مذذيولم لق ذذملمألصذذحلماليضذذرءل لذذرول ذذدل حذذكلاللي ذ ملمألدبلم لمحش ذ ول
محواذذم لماللمحذذملماليطمذذلل قذذألمألشذذيرءلمحمروجي ذ لم لمحدمم ي ذ لاذذالطف ذ لمحذذمل
طف .ل
م ملكرطعلمح د لوا ممنلح رح لمحمروجيللمح رح لمحطف يول كرطعل ظيففلرلمأروةل
محص ولمحاارأ لقطدلمحاف ميالم لمقرطفل لق ذملفكذ يالاأذللف ذكلمحصذ وولااذرل
يش هلقا ي لمحطمللاالطف لمحملطف ولجمدلقرللمألد رءلمحوامي ال والا يرعل
محضذذذذذذ م لافدمم ذذذذذذ لاف ردحذذذذذذ ل ق ذذذذذذول ذذذذذذ دحيولقذذذذذذالهذذذذذذ المحفكذذذذذذوةل ك اذذذذذذ ل
Correspondantل لمحف ذذذردللم لمحف ذذذردل.ل حمذذذصلهذذذ المحفكذذذوةلجذذذيل يذذذعل
شذ و ليمذ للجيذذه:ل"مألحذ مال محذذو ميحل مألصذ معلففجذذر ب"ول ا طذذملمالمحضذ م ل
كرج ذ لف ذذف يألمالف حذذدل ق ذرنلطف ذذيرنلا ضذذدلمن.ل ط ذذف يألمالطاذذوبلح ذ حكلاذذأئنل
صنل ضدلمحوامييالح المح ارءول هيلاد رةل ضبل يارءل م حذه:ل" كذرال
حذ المح ذذارءلجذذيلط اذ لمح آحذآ"لجلذ ل مالحذ ليضذذددلمح ذ ال فظذ لاذذالمألحفذذرظل
محفيلف ولقطهلماللمطهلاأل حكل حدلجيلطف طرلمض ر رنل ل ملمح اول طمللمحيطرل
ق هلجيلطف هل روةل"ط ا لمح آحآ"لمحفيلم فادهرلاالقرح لمح ا (.)21ل
ل ذ ملجذذلالمحواميذذ لحلذذرلد مفلج ذذفي ولجمذذدلطشذذوعلودلج ذذللق ذذملمحضوكذذ ل
مح اذذذ ي ول رحف ذذذللجمذذذدلفجطذذذبلمحواميذذذ ال هذذذ ليك طذذذ الطظذذذويفل لمحجارحيذذذ ول
محطظويذذرعلمح اذ ي لجذذيلمحفذذاولمحفذذيلفكاذذالجذذيل ذذر لمحذذطظ لمحجارحيذ لح كفذذربل
لمحطمق لمح ي ي لاالطرضي ول قطدلمح وطر ييالاالطرضي لمموج.لحمدلم فدلل
محوامي المحفطرقالمحذ لف ذرطيلاطذهلمحف ذف للمح اذ ي لمحفذيلفضصذولالاذرعل
محفذذالجذذيلم فط ذذرخلمحظ ذ مهوول حكطلذذرلجذذيلمح قذذعلطف ذذهلفمذذولاذذالضي ذ لمحا ذذد ل
ج دلمشيرءلضيولقر لألالفدوكل مفلرولألطلرلافص ح لقذالمألشذيرءلمحمر ذ ل
حئدومكل فرصللاالمح ا لاللياكالف حي ذه.لحمذدلف طذملمحواميذ الا مقذنلاأرحيذ ل
ه ليآكد المالق ذملمحفذالمالليصذ ولمح ذرح لمحضميمذيلمحذ ل قفذ ملاطذهلا قفذرنل
يط لق ملم ذفمفرنول صذفهل"قذرح لظذ مهو"ل ق ذملمحفذالذلجذيلويلذ لذلماليطمذلل
رحا ل"ضميم لق ير"لقال حكلمحشيءولقالف كلمحضميم لمحفيلفمألمروجلضد دل
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محا وج ذ ولقذذالاذذرله ذ ل"اف ذذر "ولقذذالاذذرلي ذذا لق ذذملمألض ذذر ولقذذال"مح ذذرح ل
مآلمذذو"ولقذذال"مال ذومو"ل قذذال"محفكذذولمأل حي ذ "لكاذذرلجذذرءلجذذيلف ي ذومفل .ل ل ذ ال
محص ذ وةلمقفذذوبلمحفذذالكأي ذ مونلاذذالمحذذديال هيذذولمحج ذ ل اذذر لمحش ذ ومءلحف طذذيلمح مريذذدل
محديطي ول مكف بلجيلمح قعلطف هل ر رنلص جيرنول ر طيلرن.ل
حمذذذذدلضذذذذر للمحواميذذذذ الماليصذذذذ و ملاذذذذرليمذذذذألمذذذذروجلضذذذذد دلمحا وجذذذذ ول ل
محاف رايول حكلقال ويذللمال ذف رط ل ذرحوا ملمحفذيل راكرطلذر لذل"محف يذولقاذرل
ي ف صيلق ملمح صن".ل جيلا والمح ض لقال ريللمرص ل رحف يولضيذول
محا رشولقارلهذ ل"اف ذر "لف مذنلمحواميذ الاذالإضذدجل ذ طيفرعل ذ دحيوولهذ ال
محفكوةلمحفيل كوطرل طلذرلففيذدل جذ دلفاذرأئعلا اذ ل ذيالمألصذ معول مألحذ ماول
محذذو ميح.ل هذذيلمحفكذذوةلمحفذذيلف مفلذذرلجي ذوحيال محفذذيل وهذذرل ذذدل حذذكلوما ذ لجذذيل
طيعل"محضو نلمحص في "ل(ضي ليجو لمحضدي لقذال"حذ ا"لكذللصذ ع)ولهذ ال
محفكوةلمص ضعل اطمح لطم لمالط ئلل رحط لمحملاضذر العلاللضصذولحلذرلاذال
جرطبلمحوامييالاالمجللمحف يولقارل"ه لاف ر ".ل
مالمحف يذذولقاذذرلهذذ لاف ذذر ليجذذبلماليف صذذللمحيذذهولجذذيلو لمحواذذميياول
ردمذذرلل"و ذلمحا ذذيمم"لمحذذملمحش ذ و.لمالك اذذرعلجي ذوحيال"محا ذذيمي لق ذذللكذذلل
شذذيء"لمحفذذيلطجذذدهرلجذذيلقصذذيدفهل"محفذذالمحشذ و "لكرطذذعلف طذذيلمالق ذذملومراذ ل
محش ذ و لذلق ذذملمحذذوض لااذذرلجذذيله ذ ملمحش ذ ولاذذالضا ذ الك ارفذذهل قذذد لدقفلذذرل
محاف اذديا لذلمالفأيذولفصذ مونلاذرلضيذولاضذدد.ل جذيل قذعلالضذللف ذونلكذللاذال
ارالوايهل ف اي الدي جروداولق مل جلرعلطظولش طلر ولمحاف م ل رحا يممل
ف مفرهرل ضار ل ج ئلاال جلرعلمحطظولهذ ال ر ذرنلحكذلللمحطظويذ لمحواميذ ل
ح فا.لحمدل للحش طلر ولمالقونلمحفال وطهلمحمئصلاالمالومدةول محا ذكال
مح ليمو لمحشل معل محوض رع.لقدمل حكلجرحفط الم فطردمنلمحملو لشذ طلر ول
فاأللاجودل"آأرولم ل صارعلمحظ مهو"وله المحظ مهولمحفيلف دلهيلمالموجل" أول
اذذالآأذذرولمالومدة"ول المحا ذذيممل ضذذدهرلهذذيل حذذكلمحفذذالمحاف ذذرايل(مح مقذذذأل
ااالط رللمحا وج ل حكطهل ومءلط رللمحم ذوة)ول حذكلمألأذولمحا رشذولحئشذيرءل
جيل مفلرل( لمحافل لم لمحشيءلكارلي د لح مللمحاضا).ل
ماله ملمحف وينلمح ليمداهلش طلر ولح ص وةلمحا يمي ل صفلرل"ط م ل
االمحطا جلمح دييلمح ليف ولفارارنلق ذملماليصذ ولا رشذوة"ولهذ ملمحف ويذنل
يففذذللفاراذرنلاذذألجلذ لمحواذذمييالح صذ وةلمحفطيذ لقراذ ل صذذفلرلواذ لممن.ل ذذدلمال
ف طذملارالوايذهلف ويذنلشذ طلر ولمح ذرحنوليمذ ل ف اياذهلق ذملمحشذ ول"محذ ل
يمذذفض لا ذ م الاذذرله ذ ل ذذو ل ضذذراا"لكاذذرليم ذ ل.ل ذ حكليمفذذوبلمحش ذ ولاذذال
محا يممول محفالمحوام لمح لي ملح ف يولقال"ارلاللفدوكهلمحضذ م "ل" دذ ل
مح رح لمحاطظ و"ولح لي ف ألماليك ال ضك ل ي فهلطف لرل مق يرنل ماضلرن.ل
حمدل اللمحوامي الماليف ص ملمحملمحف يولقال"ارلاللفدوكهلمحض م "ل حذكل
قال ويللفض يللمحشرقولمحمل" ذي "ل محذملآحذ لا ذيمي ليف ذيالق ذملمحمذ جل
محدي يذذ لمالف ذذمنلق يلذذر.لحمذذدلف ق ذذ ملمال راكذذرطل لفضميذذلل حذذكلقذذال ويذذلل
ما ذ رنل ذذي وةلمح مذذلل مالومدةلق ذذملمح ا ي ذ لمال دمقي ذ ل ذذرح ج ءلمحذذملامف ذذنل
مح ريللكوالي المحملف ميلمالط رقرعلمح ر طي ل ف صي لرولكارليضد لجيل
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ضرالعلمحط ر لم لمحل يرا.ل ل المحطظوي لمحمرص لاذيللمحواميذ الكأيذ مونلاذال
جرق ي لمحشرقوول وجا ملمحميا لمحفكوي ل مح م ي لجيلمحفا.ل
كرطعلمحطظوي لمحوامي لمحاأرحي ل صذددلمحشذرقولذلمح ذي لقوي ذ لاذال جلذ ل
طظولمالط رقييالمح يالمجفوا مول مرنلحطظويذ لمحا وجذ لمحمرصذ ل اذ هبلمحطمذدل
محفجوي ذذيولمالمحفطذذرالاللي ذذف يألطمذذللج ذ هولمألشذذيرءل(محفذذيلف ف صذذيلق ذذمل
مالدومكلجيلمقفمرده )ل حل ملف يالق يهلمالي مملجيلضد دلفصذ يولمالضر ذي ل
محاشرقولمحطردوةلاالط قلر.ل
كارلفمفوبلمحطمق لمحوامي ل ففدممللاألمحطمق لمالط رقي ولجلطلذرلفف ذروال
ا لذذذرلجذذذيل قذذذعل مضذذذد.لجرحواميذذذ ولكاذذذرليذذذوجلموط حذذذدلهذذذر موول"مط رقيذذذ "لجذذذيل
اآأومفلذذرلمح صذذوي ل مح ذذا ي ول جذذيلامجلذذرل جا لذذرل ذذيالامف ذذنلمحا يذذرعل
محض ذذذي ول فضميملذذذرلفذذذوأي مونلاف ذذذردالنل ذذذيالامف ذذذنلمالطذذذ مفلمحفطيذذذ ول جياذذذرلكذذذرال
ارالوايهلي طيهل ر ف ردةلو ذلمحش ولاالمحا يمم..لضيولمالمحوامي لفط ول
االمحطرضي لمالموجول ضك لطظوفلرلمحئقم ي لمحو ضرطي ولق ملودلج للضردلق ذمل
مالط رقيذ لمحافذذوأوةل رحطمقذ لمح ي يذ ل محارديذ .لجفذذيلطظذولهذ المالميذوةلفكذ ال
محفجو ذ لمحض ذذي لشذييرنلطلرييذرنلالليذذودلمحذملضيذذواولجذذيلضذيالمالمح مقذذألمحفجوي ذذيل
و واولجيلطظولمحوامي ولحي لماللص وةلح رح لمالجكرو.لل
مالمحواميذذذذذ لف ذذذذذدولاذذذذذالجلذذذذذ ولمحطفيجذذذذذ لمحطلرييذذذذذ لح ف ذذذذذ ولمحذذذذذ ل ذذذذذد ل
رحو ارطفيكي ول ل كشنلمحفص يولمحاجرم ل صفهلحذبلمحشذ وول هذ لمحف ذ ول
محذ لمدجلمحذذملأذومءلمحميذذرللجذذيلمحضوكذ لمالط رقيذ ول حكطلذذرلاذذالجلذ لممذذوجول
فف ولاالمالط رقي ل ذ بلطظوفلذرلمحارديذ لمحذملمح ذرح ول اذالضوكذ لمح وطر ذي ل
بلطمقفلرلمحشك ي ل مح مئطي ول للإطلرلفف ولمياذرنلاذالمحو ارطفيكيذ ل ذ بل
طمقفلرلمالطف رحي ل مح ر ألمحفم يذد لح دفلذرلمحاجرميذ .ل ياكذالمالف ذدلمحواميذ ول
جذيلطذ مذلا يطذ ولودلج ذذللق ذملكذذللمحشذ ولمح ذر ل.لمطلذذرولض ذبلفوكيذذدلموط حذذدل
هر موولقدلمكفشفعلشذييرنلحذ ليكذالا و جذرنلاذالق ذللجذيلمال ذئل:لهذ ل"محشذ ول
محضو"ل لمحش ولمح ليط أللاالمحو ذلمحئقم ي ولمحئفص وي لح د ول محااذردل
حكللفف يولاط مي.لج ي لمحش ولجيلطظولمحوامي لإاللف ي مونلقالف كلمح ئقذرعل
محف ر مرعلمحفيلفم ملرلمح د ولح لفوكعلح مفلرول يالمح يطيل محاجذودول محاذرد ل
محاأرحيول يالمحاجرالعلمحامف ف لح ض م .ل جيلو لارالوايهلمالمحشذ ولهذ ل
ماليضذذرءل صذ ولفض ذذللمحذذملمق ذذمول فف مذذولق ذذملمحذذد م ولجلذ ليآكذذدلمالم ذذئلل
م لق ملا ا فليآد لمحذملمحماذرءلق ذملأئأذ لمو ذرفلمح ذ ةلمحفذيلفكذ الجذيل
محفمايالمحفدويجيل ي فهلمحضميمي .ل األ حكلجلالمحواملالليط لجم لق ذمل
فجطبلاف ادلح ف اي لمحا رشوةول لليط لميارنلق ملف يولا رشولقالا طمل
ي فضيلل صفهلا رشوةول يظللجيل ر هلضيولقر للح ف وينول ضيولا فطفد.ل
يآكذذدلهذذر مولمياذذرنلمالمحواميذذ لا طيذذ لق ذذملمحا ذذ ا لمحمري ذذ لمالالاذذ ل
محشذ ولهذذيلمحف يذذولقذذالشذذيءلاللياكذذالصذذيرضفهلجذذيلقرحذذبلاضذذددول اللياكذذال
مالقفومبلاطهل ويللا رشو.ل حارلكرالاالمحا فضيللمالدالءل و لق للاط ذلل
ق ملمألشيرءلاالمئلل ذري لمحذ قيلمح ماذض ولق ذملضذيالمالمح دذ لفكشذنل
ويم لش هلآحي لقالمح ئقرعلمحمفي لمحمريا ل يطلذرولجئ ذدلح شذرقوولجذيلو ل
ارالوايهولمال"ي ف ذ لح ذردوةلمحك اذرع"ول ال ذدلماليطمذردلحفيذرولمح دذ ول ح ف رقذبل
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محف مذذرييلح صذ ول محذذوآجول هذ ملي طذذيلمالمح دذ لمكأذذولشذذرقوي لاذذالمح مذذلول ذذلل
مكأولج في لاطه..لإالص جي لمح د لمحجديدةله المفعلا رشوةلاذالوما ذ ولجمذدل
كرالوما له لمح لمدحمل رح روةلمحفيلكرالحلرلفوأيولضر لجذيلمألدبلمحضذدي ل
ك هول هيلمالمحشرقوليط ديلماليص حلقومجذرنلافط يذرنول الالافذهلهذيلمالي ذدل
طف ذذهلح ذ حكلقذذال ويذذللإا ذ رنلقذذدوةلمحض ذ م لق ذذملمدمءل ظريفلذذرلمحا فذذردةول
طمفلمحص د لمح ي ي ل مالط رطي لقطلر.ل كرطعلهذ المحذدق ةلمحفذيلم صذمل لذرل
وما لفط ل رحف للق مل حكلمح طصذولمحجديذدلمحذ ل فصذ حلحذهلمهايذ لك يذوةل
جيلمحفالمحف يو لمحضدي ول ه ملمح طصولكذرالجذيلم ر ذهلا طيذرنلق ذملمحشذ ول
والمحا مقنلمحو ضي لمح ي لمحف مريي لقميا لاالمح جل لمحفطي ول مالمحشرقول
ال دلحهلماليملولمالط رالمح ي يلجيلدمم هولحكيليف صللمحذملمحا طذملمحمفذيل
حئشيرء.ل
حمذذدلكذذرالارالوايذذهولجذذيلف يذذولهذذر موولمجئ طي ذرنليذذوجلمحضميم ذ لمحفجوي ي ذ ل
محا فردةلشكئنلاش هرنلح ج دلاأرحيلاللمارطيلا لول حكطهلمومدلماليضمللقرح ل
محاأذذللجميي ذرنلجذذيلمألقذذلولجذذيلضيذذرةله ذ ملمح ذذرح .لحمذذدلقذذرشلجذذيلجاذذرءلطمقفذذهل
مح م ي ولاط مالنلفارارنلقذالمحضيذرةلمح ا يذ لمحارديذ ول حذ لفكذالفو ذهل لقئقذ ل
فموي رنل رح رح لمروجلط رللمألدبولجماملق ملكللف مريي لدمم هول مص حلمش هل
ارليك ال كرفبلاجل للالقارحه…لحمدلقاملضيرفهل و ذوهرلجذيلكفر ذ ل دمقذردةل
كفر ل فصضيحلمأطفيلقشوةلقصيدةلاالط فلمح طيعول ا نلهذ ملمح ذددلاذال
محمصذذريدلمالصذذدولضجا ذرنول ذذعلقصذذريدلمك ذذولضجا ذرنول اشذذلدلدوماذذيول ذذال
محفمومعلمحطظوي .ل كراليش ولمالجطهل ويللا د دلالليآد لمحملشيء.ل حلذ مل
مح ذ بلكرطذذعلجكذذوةلمح مذ لفضفذذللا ق ذرنلالاذرنلجذذيلشذ وا.ل رحف ذذللمطفلذذعلضيذذرةل
ارالوايهلمحالذ بولمحاأمذنولمحذ كيلمحذملممفذرللالليمذللجظرقذ لقذال حذكلمحذ ل
مطفلعلمحيهلضيرةلوما لمحشويدلمح لوجالمحطمق لمحوامي ل وجالكفر لمحش ول
قرا لجيل قعلا كولجدمنلاالضيرفهلمحفطي ل دل قللاذال ذطفيالجمذ لقاذرهارل
جيلم فمصرءمفهلمال دمقي ل(.)1873لكارلمالجيوحيالطف هلكرالقدلفوكلمحطمق ل
محواميذذ ل ذذدلهذذ ملمحفذذروييل وقذذللاذذالقمذذدلاذذالمح ذذطياول لجذذيلا ذذألقمذذدل
محأارطيطيرع(.)22ل
ل

6ـ السريالية :

جيل قمربلمحضوبلمح رحاي لمأل حملفاذرجوعلمحاضطذ لمالط ذرطي لمح رفيذ لمحفذيل
مصذذر علمح شذذول ذ يئعلمحضذذوبلاذذأل ي ذ فلمحف ذذف لمحفو يدي ذ ولحففصذذدفلمحمذذي ل
مالط رطي ل فل المحضيرةلق ملمحطر لمح يالو ملمحف ردل محداروليفو صل ل لجيل
كللاكراولجطشوعلطمق لجروج لح فض للاالمحمي ل مألقذومنل مطفلذربلمح ذ معلق ذلل
طفردلمحضيرةل جطريلرلجيلمح د .ل ح لفمفصولهذ المحطمقذ لق ذملمحضيذرةل ذللمافذدعل
محذذملمحفذذال مألدبلمح ذ ياليصذذدومالقذذاله ذ ملمحط ذ فلاذذالمحضيذذرةولااذذرل دجلمحذذمل
ظلذذ ولمحاذذذ هبلمحا ذذو نل رح ذذذويرحي ول لاذذ هبل(اذذذرلجذذ للمح مق يذذذ )ل هذذذ ل
محا هبلمح ليويدلمحفض للاذال مقذألمحضيذرةلمح مقيذ ول محذ ليذوجلمالجذ للهذ مل
مح مقذذألم لم فذذهلهطذذركل مقذذألآمذذول قذذ جلجرق يذذ ل قظذذ لمف ذذرقرنول هذذ ل مقذذأل
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محئ قيول مقألمحاك علجذيل قاذرللمحذطف لمح شذوي ل ق ذملفضويذولهذ ملمح مقذأل
م ئللاك فهل ف جي هلجيلمالدبل محفالمومدلمح ويرحي الف جيولجل ده (.)23ل
ماله ملمحا هبلالليويذدلحطف ذهلماليكذ الادو ذ لجطيذ لجديذدةل مطاذرلي اذحل
محملارله لمكأولاال حكل ك وولإطذهليويذدلطا ذرنلجديذدمنلح ضيذرةولالليكذ المألدبل
مالل ي لكشنل ا وج ل قطرصولق لي احل روفيردلمحئ قيل محض لمحاذدهشل
حفمصبلمحضيرةلمحفيلفدقمل رح مقأ(.)24ل
ل ملح لي دل لاكرالمحا دقيالمحش ربلمح يالقوج مل ل ملمحاممجلمحافاودلمال
يمط مل رحأمرج لمحمديا ل ل وجالرلجم ول للكرط مليويد الماليكرجض ملادلهذ ال
محأمرجذ ل مذ ةلكاذذرليويذذد الجذذيلمح قذذعلطف ذذهلم ذذللقذذي لجطيذ لجديذذدة.لحلذ ملطجذذدل
قددمنلك ي مونلاالمحش ومءلمحفوط ييالمحشذ ربلمحذ يالمي ذعلمحضذوبلآاذرحل ل محذ يال
يوجاذذذ الفم ذذذللق ذذذ لمحجاذذذرللمحذذذ لف شذذذول ذذذهلمحف ذذذف لمح ذذذر م ولقذذذدلشذذذدفل ل
محطدمءمعل"محي روي لمحاف وج "لمحفيلف ملرلمح ويرحي ل محفيل جد هرلفف ر للاأل
اممجل لمحفكو ل مح م ي.لج مدل قدل وطرابلمحا هبلمح ذويرحيلمالي ذا ل لذآالءل
محشذذذذ ومءلجذذذذ للمح مقذذذذأول لجذذذذ للو ذلمحطفذذذذرللمحكويذذذذهلمحذذذذ ليايذذذذملمح جذذذذ دل
مح وج مم ل محفالمح وج مم ولكارل قدله ملمح وطرابل واكرال"م ف ارللمحص وةل
محفطيذذذ لمحا ه ذذذ لم ذذذف ارالنلقطيفذذذرنل جراضذذذلرن"لكاذذذرلق ذذذولمومضذذذ ا.لكاذذذرلمكذذذدلهذذذ مل
مح وطرابلماكرال"محف يولقالمحظ مهولمحضيرفي لحئط رالف ي مونلا ضذدمنل افئضاذرنل
جيلكللاالمحضيذرةل محشذ و"لكاذرلقذرللفذ ممومول قذدلكذ حكل فضديذدلا ذدييل جذ و ل
حذذذي لح فذذذال ضذذذدالض ذذذبول ذذذللحكذذذللمحضيذذذرةول ح ير ذذذ ول مالمذذذئلول مح جذذذ دل
محا رشذي.لحمذدل ضذعلمح ذويرحي لحامي ذذفل لقذددمنلاذالمح ذريللمحكفي ذ ل فض ذذي ل
مح طي لمح فظي لح د وله المح د لمحفيلظطذ ملمطلذرلحذ لفكذال ي ذ لقذو القديذدةلإالل
جذذيلمداذ لمحكذذئ لمحفرجذذهل محم يذ لحئ ذذر لمحظرحاذ ولكاذذرلم ضذذعلحلذ ل ذذريلل
لمحذملضذدل يذدول "شذييي "ل قذرجمةلقذالمحكذ بل حكطلذرلفاف ذكل
حم للحد لا
قدوةلمح ضو.ل
مالمحفاذذذودول ضار ذذذ لمحشذذذ ربول مالاكرطذذذرعلمال دمقيذذذ لمحافدجمذذذ لح شذذذ ومءل
محفطرطيالمحش ربلمح يالمطا ملفضعلومي لمح ويرحي ولكلل حذكلمق ذملقذ ةلدجذأل
ك يوةلحلذ ملمحفيذرولمحفطذيلمحجديذدلمحذ ل شذدللاكرطذرنل ذرو ممنلدممذللمألدبلمحفوط ذيل
مرص .ل
حكذذالمح ذذويرحييالحذ لي ذذف ي مولجذذيلف ذذكلمالقذ م ولماليفلاذ ملمالمحاجفاذذأل
مح وجذذذ مم لمحذذذ لفذذذوح ملاذذذدال كذذذللهذذذ المحضار ذذذ ولم ذذذف رفلهذذذ لكذذذ حكلمال
يما ل لحطف هلاالضي لالليش و اول ويم لم ل وموج.ل
مالمحفطذذرقالمحذذدمم يلح اذذ هبلمح ذذويرحيولمح ذ لكذذرال ومءلممافذذهلمحام ذذ ل
مطضئحذذذذهوليكاذذذذالجذذذذيلمالمح ذذذذويرحيياول قذذذذدلفكف ذذذذ ملفاليذذذذدمنلالقفضذذذذر لمح ذذذذرح ل
مح وج مم ولح ليدذردو ملوصذينلمحف ذف لمحاأرحيذ لحلذ ملمح ذرح لمحافاأذلل رحطمقذ ل
محئقمئطي لحكذللاذال وج ذ ال جو يذدلمحفذيلفوكذملق ذملمحضذد لم لمحدويذمةلم ل
محئش ذ ولم لمالياذذرالمكأذذولاذذالفوكيمهذذرلق ذذملمح مذذلول ف ذ هبلمحذذملمالمحك ذ ال
ف يوالق جلضيولقرق .ل ه ملمحفطرقال يالمحدمجألمال ر يلح اذ هبلمح ذويرحيل
محفلذذذذ لمحفذذذذود لمحف اذذذذ لمحا فذذذذ للألهذذذذدمنل ذذذذريللمحكفذذذذرذلاذذذذدلمح ذذذذرح ل
مح وج مم ول مالاكرطرعلمحاضد دةلحفضميملذرلفضميمذرنلجطيذرنولهذ ملمحفطذرقالق ذوعل
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قطذهلضميمذ لمالمحشذ ومءلمحك ذرولمحذ يالمجفذ فل لضوكذ لمح ذويرحي لماذ و ملجذذيل
مض ذذذالمقاذذذرحل لمألد يذذذ لمحذذذملفجذذذر مل ذذذولمحاذذذ هبلمح ذذذويرحيول حذذذ ليك طذذذ مل
ويرحييا.ل
اذالمحطرضيذ لمألمذوجلجذذلالهذ ملمحفطذرقالاذودالمحذذملمالهذ المحضوكذ ل جذذدعل
ق ذذذملو ذذذلرل طدويذذذهل ويفذذذ المحذذذ ليشذذذيولمح ذذذرضأ المحذذذملمحف ماذذذألمحط ذذذ يل
حا ه فذذهول محذ لمطذذدجألجذذيلا ردوفذذهلمحذذملصذذيرض لمح وطذذرابلمحجاذذرحيل محف ذذفيل
ح ويرحي .لمال ويف المح لمد لجيلمأطرءلمحضوبلجيلقيردةلحئاومالمح م ي ول
م ف رفلمالياااله ملمح وطرابلقطرصولاففوق لاالا هبلجو يدلضذ للمح مذلل
مح ر ا.ل جائنلقالمال ويفذ الضذو لمحطمقذ لمحئقمئطيذ ول مالطشذر هلمدمذلل
محملمحضوك لمح ويرحي لا ض لاالمحل مي لمح ضي ول و ذلمحادراوةولجمدلممفرول
جيل ضأهلقالصي لجديدةلحئض ذر ل محف يذوول ويمذرنول"اصذض رنل ضذدلمقصذمل
االمحادراومع" .جيلمح ر ل1921ولمم لق ملقرفمهلمح اللق ملمحفضايول"ح مدل
ل
اذذآفاولاذذالمجذذللصذذيرض لف جيلذذرعلض ذ للضاري ذ لو ذلمح صذذولمحضذذدي ".لحكذذال
محط ميذذرل مح ذذريللمحفذذيلضذذر لل ويفذ المفمر هذذرلاذذدلم حيذذكلمحذ ياليمرحف طذذهلجذذيل
محو ولقدل أروعلمالضفجرج.ل قدل أروعله المحطي لاالمجذلل"قمذدلاذآفاولالقراذ ل
ضذذذد دلجرصذذذ لح فذذذالمحا رصذذذو"لمال ذذذفلممءل صذذذفعل وطلذذذرل"وج يذذذ لاذذذالكذذذلل
محط مضي".ل قدل يذدلمالجفاذرفلمحذ لقمذدالمحشذ ومءلمحشذ ربل(جذيلمح ذر ل)1921ل
اأذذلل جل ذ لمحطظذذوله ذ ا.ل ذذدل حذذكلمص ذ حل ويف ذ المكأذذولض ذ لمون.ل اذذأل حذذكلجذذلال
اط ذذللف ذ ولمحضوك ذ ل ذذرقدل ويف ذ الجياذذرل ذذدلق ذذملفك يذذللمحضوك ذ لمح ذذويرحي ل
امف نلمحمي دل محف جيلذرعلضذ لللاذرليف ذيالق ذملمحشذ ومءلفصذ يوال مح ويمذ ل
محفيليف طلرلجيل حك.ل حمدلمشرولمومض المحملمالمحضوك لمح ويرحي لقراعلادل
" حك"ول مطلرل ميعلاضرجظ لق مله ملمحطلبل ح لفاطألمحش ولاالمالي لله مل
محايذذدمالم ل مكول حذذكلق ذذللمالففمذذدلا طرهذذرل فص ذ حل رحا ذ له ذ ملمحط ذ فلاذذال
مح ميدةلمحجرادة.ل
مالمح دميرعلمال حملح ويرحييالياكالف ا لرلجيلقددلاذالامذرالعلم ذ حطيوول
يطصذذونلمحكذذئ لهطذذرلمحذذملمحامدا ذ لمحفذذيلكف لذذرلحذذذ"محذذدومارلمح ذذويرحي "لذذذل" أذذدمءل
ذذعلجذذيلمح ذذر ل
فيويميذذه"ل(محفذذيلقواذذعلق ذذملمحا ذذوذلجذذيلمح ذذر 1917ول
)1918ولكذذذ حكليطصذذذونلمحكذذذئ لمرصذذذ ولمحذذذملامرحذذذ ل"و ذلمح صذذذولمحضذذذدي ل
محش ومء"لمحفيلطشوعل دل جرةلمحشرقولا رشوةلجذيلمح ذر ل.1918ل جذيلهذ يال
مح ا يالفاعولفموي ذرنولصذيرض لكذللاذرلياكطذهلماليجذ بلمحذملمحطمقذ لمح ذويرحي ل
محش ي لمحاش ل رحاممجلمحافاودل محفيلكرطعلفض ل م بلمح رح لمحطرقصلافم ةل
اذذالمقارحلذذرلمألد ي ذ ل ذذئضرنلحل ذ ملمحدذذوا.لقذذرللم ذ حطيول ه ذ لي مذذصلقميدفذذهل
محش وي لجذيلامرحذ ل"و ذلمح صذولمحضذدي ل محشذ ومء":ل"مالمحشذ ومءلمحا رصذويال
ه ول رحدوج لمأل حمولشذ ومءلمحضميمذ لمحافجذددة".ل قاذدلهطذرلمياذرنولاأ اذرلج ذلل
جيلامدا لمحا وضي ولمحمل وذلاأرحهلمألق ملجيلمحضيذرةلجذيلا مجلذ لمحاذ هبل
محواذذذم ول مالط ذذذرقيول جذذذيلا مجلذذذ لمحايذذذ للمح ذذذرقي لمحذذذملإشذذذرق لمحطمقذذذ ل
محفمييطي لجيلمحفذا.ل دقذرلمحشذ ومءلحيفض ذ مل رحشذجرق لطف ذلرلمحفذيليفض ذمل لذرل
مح اذذرءلمحذذ ياليف امذذ الجذذيلاجذذرللمالشذذيرءلمحافطرهيذذ لجذذيلمح ظذذ ل مالشذذذيرءل
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محافطرهي ذ لجذذيلمحصذذدوول ذذللإطذذهليذذدق لمحش ذ ومءلمحذذملماليفمذذدا ملق ذذملمح اذذرءل
مطف ل .ل
حمدلصركل دق لك يوةلقددمنلاالمصريصلمحف يولمألد يلمحفيل ص ضعلج ئنل
مصريصلاايمةلح فالمح صومطيلمحا و نل ف ذي هلح مقذألمحذ ليجذو لفطر حذهل
االمئللفوكيدلقددلاالمحائاحلمحاففوق لمحاف ا ل ذوك ولقذدولاذالمحف يويذ ول
محامدا لجيلم رولمويدلحهلإضدم لافرجوةلاأيوةلح م جلمالدومكي .ل
مارلمحجديدلمح لفرللمحيهلم ذ حطيول كذللو ضذهلجمذدلفصذ والمضيرطذرنلجذيلاذ ءل
م ذ لشذذك ي ول صذذفهلشذذييرنلاذذرلاأي ذ مونل افرجي ذلرن.ل(جرحجديذذدل راكرطذذهلماليفضمذذلل
شذذكللوميذذألد الماليط ذ ل مفذذهلق ذذمل لفمذذد .لإطذذهليفاأذذللجذذيلك طذذهلضيذذول
اف قذأل(افرجيذلرن)…جرحافذرج لي ذدلاصذذد مونلالاذرنلجذدمنلحمذ ةلمحشذ ولمحجديذذد….).ل
حمذذدلمدمالم ذ حطيولكفر ذ لمحمصذذريدلمحاضركي ذ لألص ذ معلمألج ذذرللمحمرحي ذ لاذذال ل
ا طذمل ضيوهذذرلاذالمحظذ مهولمحمرصذ ل رح ل مطيذ لمحشذكئطي ول حكطذذهلقاذلولكاذذرل
يفاحلحطرلاالمحطصلمحافمد ول طف ذهلمضيرطذرنلق ذملف جيذهلمحشذ ومءلطضذ ل ويذلل
محفجديذذدلمحشذذكئطيل طضذذ لمح ضذذ لقذذال ذذريللمحف يذذولمحاأيذذوةل محا ه ذذ ل اذذرل
فط لق يهلاالقطرصولمحافرجوةل طمق لفجديدلجيلمحظرهو.لل
األمالمح ويرحييالكرط ملا ف ديالاالضي لمحا د لألالي ذفجي ملحطذدمءمعل
م لدق ذ معلم ذ حطيولاجفا ذ ولإاللمالق ذ لمحجاذذرللم ذذفطدلقطذذده لاذذالمحطرضي ذ ل
مح ا ي لمحملارله لاأرحيلجيله المحدق مع.لم لحذ ليكشذف مول هذ ليفم ذ الم ذ ل
مح ويرحيياولقالطيفل لجيل الي ا ملج للمحضيرةلمح وج مميذ ل مذدولاذرلق ذو مل
قالمقفمرده ل ارله لجذ للمح مقذألمحذ لي فمذد المطذهلا جذ دل مالمحضذ م لالل
فدوكذذه.لمال وطذذرابل ويفذ الحذ ليذ هبلمحذذملم ذذدلاذذالمحفط ذذآل لاكذذرال"ماليطذذدابل
محض ل مح مقأل مقألا للاالط قهلذل ل ارله لج للمح مقأ".ل
إالكللارل وضهلمح ذويرحي ال ذي لحئفصذرلل ذرح مقألمحجديذدولكذرالاضذال
جكوةلفف لل كفر لآحي لد ال يذ ل ذي وةلح مذل.ل اليكاذالجذ هولمحكفر ذ لمآلحيذ ل
جمذ لجذذيلمالفذذف لمحكفر ذ لد ال لفضديذذدلح ا اذ فل ذذد ال لطذ فلاذذالمطذ مفل
مح ي وةلم لمحوقر لمحجارحي ل محاط مي ول لليكاالميارنلجيلمالفف له المحكفر ل
االد المي ل ي وةلم لوقر لممئقي لم لا ط ي ول ك ا لممذوجلإطذهليكاذال"جذيل
ممومجلكللارليم ألجيلدمم طرلاارليف للمحملمالي ولقطهول حكالوقر ذ لمحذ قيل
جيلمحظو نلمالقفيردي لفمنلضجولقأوةلجيل ويمه".ل
مالقذذددمنلاذذالمح ذذرضأياليو ذ المحافل ذ لمحجاذذرحيلمح ذ لفمذذد ل ذذهل ويف ذ ال
م وفهلمحفيلم فادهرلاالف را هلاألمحاصر يال رالاومالمح م ي ":ج طدارلكذرال
ارليممللفضعل رالمال رحيبلمحفو يدي ولقوولماليظفولاالطف هل ارلكرالقذدل
ظفول هلاالمحاوالذل لمحظفول اط حذ جلاصذض بل فذدجللك اذرعل ذويألجلذدل
مالاكراولمحظفول اط ح جل هلفك المحمصريصلمالطفمردي لح ذ معلقذرجمةلقذال
ضاذذلل لإدمط ذ وله ذ ملمحا ط ح ذ جلمح ذ لاللي ذذرطيول ذذدل حذذكولاذذال ي ذ لفضفظذذرعل
كئاي ل ي دلجكوةلمرص ل د لمحضدي لفافرمل وك ولقدولااكالاالمحدق ".ل
ماله ملمحط فلاالمحضدمأ لمحا وةلقالمما ولف لمحف صذللمحيلذرلق ذملض ذربل
محفلشي ل محفك ذيولمكأذولااذرلفذ لحصذرححلمح طذرءولمطلذرلطذ فلاذالمحاذئللمحجديذدل
(جيلطظولقددلاالمح رضأيالجيلمألقل)ل حي للمكفشرجرنلحشكللجديذدليذفئء لاذأل
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ااا اليافرمل مدولمك ولاالمح ال.لحكذالمحفجذروبلمحضديأذ لفف ذولاذالمذئلل
مح ويرحييال وطلرلم دمفلضوول مالهذ ملمال ذدمفل"محضذو"لمحذ ليذف ل ذئلاومق ذ لهذ ل
مح لي حدلمحص ولمحفطي ول حي لمحضرالعلمحاط مي .ل
حمذذدل اذذحل ويف ذ اول ه ذ ليفضذذد لجذذيلآمذذولكف ذذهل"اضردأ ذ "ل()1952لمال
ي ذ لمحمصذذريصلمال ذ ي لح ذذويرحي :ل"قذذدل ذذومعلالا ذ لمحفضذذوولمحفذذر لاذذال
جايذذألمح ذذريللمحفذذيلم ذذفموعلجذذيلمح ذذر لل ذ مءلاذذرليف ذذللاطلذذرل ذذرحففكيولم ل
ذذرحف يول حذذكل ذذرحطظولحميذذر لمحضرج ذ لمحذذمل ذذوذل ذ بلجديذذدل ص ذ وةلط قي ذ ل
مرصل رحف يولقالمح معل مالض ر ل لرولم بلفف ذبل ذريللمح ضذ لقطذهل
ضدمنلمقصملاالطمق لمحادراوة…".ل
جيلقمدلمح شويطيرعل ححل ويف الق ملمالفص حلمحطمقذ لمح ذويرحي لاطلجذرنل
جطيرنلاضددمنلمحملمقصملضد.ل كرال ويف الطف هلقد ق ملجيلمح ر ل1924لم لل
ف ويذذنلاضذذددل افصذذللح ذذويرحي ل حذذكلجذذيل" يذذرالمح ذذويرحي "لضي ذ لكفذذبلمال
محطمق ذ لمح ذذويرحي لهذذي:ل"ايكرطيكي ذ ل ذذريك ح جي وليففذذوالماليذذف ل ا ذذرقدفلرل
محف صللمحملمحف يذو…قذالمحا طذملمحذ ليذآد ل ظيففذهلذل ضذل…ل محذملإاذئءل
محفكذذذوةلاذذذالد ال يذذذ لاومق ذذذ لاذذذالجرطذذذبلمح مذذذلول اذذذالد ال لمقف ذذذرولأليذذذ ل
ئن:ل"مالمح ذويرحي ل
فص ومعلجارحي لم لممئقي ل(ا ط يذ )".ل ي مصذللمحكفر ذ لقذري ل
فوفكذذذملق ذذذملمالقفمذذذردل جذذذ دل مقذذذألمق ذذذملمذذذرصل صذذذي لا اذذذ لح فذذذدمقيرعل
مالقفومطذذرعلمحفذذيلمها ذذعلاذذالق ذذلولكذ حكلفوفكذذملق ذذملمالقفمذذردل رحمذذدوةلمحفريمذ ل
حئضئ ".ل
جذذيله ذ المحصذذيد ليفكذذوولمحافل ذ لمحواذذم لض ذ للمحشذذرقول صذذفهل ذذي رنل
ادطر ي ذذيرنلي ذذف يأول ذذدلمالي ذذللوقر ذ لمح ذ قيولماليف مذذملم ليطمذذللاذذرله ذ ل
جذذذ للمح مقذذذأل جذذذ للا ذذذف جلمحضذذذ م ول رح ويمذذذ لطف ذذذلرليضذذذللكاذذذرليمذذذ لول
محاشركللمحضيرفي لمحفيلف ف صيلق ملمحضلل ريللمموج.ل
األ حكلجلالمح ويرحيياول اال ده لمح ض لمألد يلمح وج مم لمحا رصوول
يصذذو الق ذذملفاييذذملمحفيذذرولمحجديذذدلاذذالمحوامي ذ .لجفذذيلكفذذربل"فذذووييلمآلدمبل
مال و ي ذ "لمحصذذردولجذذيلمح ذذر ل1956وليآكذذدل(ضريفذذرال يك ذ ا)لمالمح ذذويرحي ل
ا علمح دمي لح شذ ولمح صذومطيلمحذ لف ذ ول ذدلمحواميذ ل ق ذملمحذوض لاطلذر.ل
جيله المحضرح لجلال يك اليفص وله ملمحط فلاالمحش ولمشدلقو رنلاالمح مقأول
طظ مونلألالمحطمق لمحوامي ل"م ف دعلقارله ل مق يلم لمموجعول هيلفمذي لضذد دمنل
جرص ل يالارله لمرصل رحش ول ارلحي ل ش و ولاالاجذرللمحشذ ولضيذ ممنلم ل
اجرالنلكرائنلاالمح مقأ".ل
إالق ذذذذ لمحجاذذذذرللمح ذذذذويرحيلح اذذذذدةل1922ذذذذذ1925ول ذذذذوض لض ذذذذالط ميذذذذرل
مح ذذويرحييال ه ذ لي ذ المحذذملمحفجديذذدولح ذ ليا ذذكلإاللماليصذذونلمصذذضر هلقذذال
محضيرةل كذرالجذيلجذ هوالضوي ذرنلفموي ذرنلقذالمح مقذأل اللقمئطيذرنولشذوطهلجذيل حذكل
شذذذوالق ذذذ لمحجاذذذرللح طمقذذذ لمحواميذذذ .ل جذذذيلهذذذ المحاذذذدةلطف ذذذلرلف طذذذملجايذذذأل
مح ويرحييال جلرعلطظولفطفايلمحذملمحف ذف لمحاأرحيذ .ل كذدلمومضذ الجذيلك مو ذ ل
"ا ج لمالضذئ "ل()1924لمال"جذ هولمألشذيرءلالليذوف ل ذرح مقأل ذو لشذكللاذال
مالشكرل"ولاففواذرنلمال"هطذركولقذدملاذرلهذ ل مق ذيولف جذدلكذ حكلقئقذرعلممذوجل
ياكالمحفمر لرل ف دلم حي ولشوطلرلشوالارله ل مق يلم لضميميولاأللمحضردأ ول
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مح ذ ه ول محض ذ لمحافميذذل.لإاله ذ المالشذذكرللم لمأل جذذهلمحامف ف ذ لفف ضذذدلجياذذرل
يطلرل ففطر للحفك الا رنلارلهيلق يهلمحطمق لمح ويرحي ".ل
حمدل د لقطدلمح ويرحييالاط لمح ر ل1922لارلم م ملق يهل"قصذولمألضذئ "ل
م ل"دمذذذ للمح ذذذ رءلمحادطر ي ذذذييا".ل مطاذذذ لقذذذددلاذذذالمالد ذذذرءلمحجذذذددلمحذذذمل
محجارق ذ ولقذذدا مل صذذفل لا اذذيلمح ويم ذ لمالائيي ذ ل "محف ذذجيللمحايكذذرطيكي"ل
ح ذذوآجلطصذذنلمح مقي ذ .ل لذذ المحدوج ذ لم لف ذذكولجذذوبله ذ مل"محف ذذللمح ذذويرحيل
محا ل"ل ويف ال مومض ال مي موول ويرحي الآمو ا.ل
مكذذذدلمح ذذذويرحي المطلذذذ ليظلذذذو المهفاراذذذرنلك يذذذ مونلحئ ذذذدمفلمحجاذذذرقي.لحمذذذدل
مقفمد ملمال"محش وليجبلماليآحنل رالشفومكل يالجلذ دلمحجايذأولالل جلذدلجذودل
مضدل يطه".لحمدل طكو ملجذيلمح دميذ لمحا مهذبلمحفوديذ ل محفذ ملجذيلضذرالعلحي ذعل
طذذردوةولكف ذذرنل رحاشذذروك ولم ذذ د ملق يلذذرل اضذذالممفيذذروه لصذذيد لفففمذذولمحذذمل
محل ي لمحشمصي .ل مفم لمح يلحم ألمحص ل رال دمفلمحفود لقطدلمح ذويرحييال
مشكرالنلشر ةل فض للمحملطذ فلاذالمح ذبلمحئهذي.لحمذدلمطفشذوعل"اذ دة"لمالي ذد ل
مضده ل كفر لم ذ لأذ لي ذ لمح وقذ ل ي ذا لرل رحيذدلمحذملشذمصلآمذول جرط ذهل
محذ ليمذ لهذ لكذ حكل راذذرج لصذذف لد المالي ذذألق ذذملاذذرلكف ذذهلماي ذذهلق ذذهل
هكذذ م.ل رحطفيجذذ لفذذ لمحضصذذذ للق ذذملق ذذروةلحذذي لحلذذذرل لا طذذمولاذذالهذذذ ال
مح رومعولق مل يللمحاأرل:ل"إالمحجأ لمحافوطم لفشوبلماذوةلشذر "ل اذأل حذكل
جمدل ي عل صفلرلاف ا ل ا طملمفي.ل
ضك ذ لمح ذذر ألمح ذذدايل(محطل ذذفي)ولمح ذ ليايذذملا مقذذنلمح ذذويرحييالاذذال
محفمرحيذذدلمح طيذ ولحذ ليفكذذو ملجذذيلإقراذ لمحضذذد دلمحفرصذ ل ذذيالمحفمرحيذذدلمحوج يذ ل
مالمذذذوجلمحفمدايذذذ لجذذذيلدممذذذللمحأمرجذذذ لمحفوط ذذذي ول حلذذذ ملمح ذذذ بلجمذذذدل ذذذاض مل
ألطف ل ل ف جيهل طذرعلقر ذي لاذدلامد ذرفلر.لحمذدلمفصذنلمحكذ مو لمحلجذرييل
"محجأ "ل م ةلمرص ولجفيلهذ ملمحكذ مو لفمذداعلجارقذ لمح ذويرحييالجذيلمح ذر ل
1924لا رح ل ذد لمقراذ لا كذبلفشذييألحجطذرمةلمطذرف للجذومط ل ذ بلمجكذروال
محفمداي ل طمقفهلمح طي ل مفجرههلمح مق يولإ لكرالمأل دالمحملطف ل ويف ا.ل
حمدل م لم دمفلمحكفربلمح يال ق ملفضعلفوأيولمحطمق لمح ذويرحي ولي ذرطيلاذال
مما ذ .لجمذذدلجمذذدعلقصذذريدلمحي ذ مولمح ا ذ ذلمح ذ لايذذمل قارحذذهلمألد ي ذ لمال حذذمول
جركف عل ي لق ذيوةلق ذملمحفلذ .لماذرلمحمصذصلمحفذيلاذالرلكفذربلمومضذ ال
"محفج و"ل()1924لجمدلمفصذفعل رحفشذ شول شذيءلاذالمحففكذكل ذدهرلقذال
محضيذذرة.ل مقفو ذذعلاذذالمحئا طذذملمحامذذر ألمحمصصذذي لمحفذذيلاذذاطلرل ويف ذ الجذذيل
" يرالمحطمق لمح ويرحي "(.)1924ل ض بلمقفمردل ويف الجلالمحوآجلهذيلمحفذيل
فموولاصيولمح مقأول ف ذدلذلض ذبلف يذوال هذ ليف ذرهمل ر ذفمدم لمحاصذ ضرعل
محفيلي ف يوهرلاالجو يد لذل مق رنلي ف صيلق ملمحفضديذدل اذالمحذوآجل رحفضديذدل
فط للمق جلمالط رقرعلمحفيلفمنل"مروجل لط فلاالمط مفلمالمئقي ".لل
يئضذذظلجذذيلمحاذذدةل1924ذذ1926لمط ذذرنلا ض ذ ظلجذذيلمحضوكذ لمح ذذويرحي .ل
جفيلمحاج لمحجديدةل"مح ويرحيلمحأ و "لمحفيل د علصد وهرلجذيلمح ذر ل1924ول
مم علمحا ريلل معلمح ر ألمح ير يل مالجفارقيلفشدللضي ممنلمك و.ل ذدءمنلاذال
ه ملمح قعلمم علمحطمق لمح ويرحي لفف ول صفلرل" ذي لحفضميذللضويذ لمك ذول
حئجكذذذرو"لمكأذذذولاذذذالك طلذذذرلفيذذذر مونل د يذذذلرن.ل جذذذيلهذذذ ملمحمذذذدولم ل مكلاذذذالمحاذذذ ممجل
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محف ا ليصوذلمح ذويرحي المطلذ ل"اف اذ القماذرنلق ذملمحميذر ل ذرحأ وة".ل جذيل
مح قعلمح لطجدلمحضوك لمح ذويرحي لفاذ لجويمذرنلاذالمحكفذربلمحذ يالالليف ذفو ال
ق ذذملمجكذذروه لمحوج يذ ل محف صذ ي لكذذرال يذذطل لاذذالمق طذ ملقذذالدقالذ لح ي ذذرول
محفوط يلجيلكفرضهلادلمحضوبلمال ذف اروي لجذيلمحادذوبلمح و ذيول فمو ذ ملاذال
ض مذ لمحفئ ذذف لمحفذذيلظلذذولاذذال ذذيالمقاذذريلرلكفذذربلي ذذروي الك ذذرو.ل قوجذذعل
محاذذدةل1926ذ ذ1928لطل ا ذرنلط ذ يرنلجذذيلمال ذذدمفلمحفطذذيلح ذذويرحييا.ل مصذذدول
مح ويرحيي الك مو رنلهجرييرنلجارقيرنلا رديرنلحئمئقي لمح وج ممي ل حكل اطر ل
مممض لمح فروةلقالطصبلوما لجيلمح ر ل.1927ل ف دلاشروك لمح ويرحييالجيل
محا والمحا رد لحئ ف اروولمح لمقي لجيلمح ر ل1931لاالا مقفل لمحالا ل
محفيلمشفوك مل لرلاألمحي رولمحفوط ي.ل
ف ذذدلمحاذذدةلطف ذذلرل1926ذ ذ1928لك ذ حكل دمي ذ لحئطشذذمرقرعلمحضذذردةلمحفذذيل
قذذردعلمحذذملمذذو جلشذ ومءلك ذذرولاذذالمحضوكذ لمح ذذويرحي لاأذذللمحيذ مولمحذ لوجذذال
محاذطلبلمح ذويرحيلاطذ لمح ذر ل1926لضيذ ل ذد ليايذملمحطصذ صلمح ذويرحي لاذال
مقارحهلمحش وي لمرص لمحفيل"فاأذللطفيجذ ل ي يذ لحذئ ومدةلمحا ذولقطلذرلف يذ مونل
ماضرنول صدجلألاذللاضذددلم لحيذو ل قطذ ".لجذرحض لمحدطذرييلمحصذردللقطذدل
محيذ موليطفصذولق ذملمالقذومنلمح ذويرحي لال ذيارلجذيلكفر يذه:ل"قرصذا لمحشذذجا"ل
()1926ول "ضبلمحش و"(.)1929لجفيله يالمحكفر يالاللطجدلمأ مونلحذ"محف ذجيلل
محايكذذرطيكي"لم ليضذذللاض ذذهلماليجذذرمل مالمفيذذرولمحذذدقيللح ذذريللمحف يوي ذ لمحفذذيل
ايمعلم دمفلمحي مولجيلاومض هلمالميوة.ل
حمدلظلوعلحدجلمومض الميارنولاط لم م لقمدلمح شويطيرعول ذلمدولفصذرد ل
جاذذذرحيل(م ذذذففيكي)لاذذذألمحطمقذذذ لمح ذذذويرحي .لحمذذذدلم ذذذفرءلمومضذذذ الاذذذالا قذذذنل
مح ذذويرحييالاذذالمال ذذدمفوله ذ ملمحا قذذنلضيذذولمحا ذذآ لل مح ذذيولق ذذملمحفلذذ ل
محدقرييلميالرن.لكفبل ر فيرءليم ل:ل( ضجذ لمالمح ذويرحي لفف ذبل حذكولجذلال
كللاالهبل دبليوجلمالاالضمهلمالياألمو شرفهلمحا ف ح لجط ذرنلمحذملجطذبل
اذألمحشذ ولمحضميمذي…).ل محذملجرطذبلهذ ملمحفديذولجذيل جلذرعلمحطظذولمحجارحيذ ل
يطفمللمحملف ايللمحمصريصلمح مق ي ل ه لي يدلصيرض لمحضيرة.ل
مالفديومعلاشر ل لاصرض لميارنلالطارجلا رح لمحشذكلولياكذالائضظفلذرل
جيلاجرايألف مموملمحش وي لمحفذيلصذدوعلجذيل قذعلالضذلولجذيلمالقذ م ل1931ول
1933 1932ل هذ لحذ لي ذذل لاذذألجارقذ لمح ذذويرحييالاطذ لمالممف ذذنلاذذأل
ويف الجيلمح ر ل1921ولضيذولمططذرلط ذف يألمالطئضذظلجذيلف ذ والمحفطذيلجذيل
قمدلمح شذويطيرعلائاذحلشذ يل ل ف ذكلمحفذيلضذدأعلجذيلف ذ ولمال ذدمفلمحشذ و ل
قطدلكللاالمومض اول محي مو.ل
كارلمالاي النلا ردي لح ضيرةلمح لوج ممي لفذمدمدلقذ ةولهذيلمألمذوجولضفذملجذيل
م ذدمفلجي يذبل ذ لمحذ لممذ لي ف ذذدلجذيلهذ المحاذدةلقذالمح ذويرحييالمآلمذذويال
يمصصلق رنلمك ولاالمهفاراهلح و مي ولحمذدلكذرال ذ ليطفاذيلمحذملقري ذ ل
اي ذ وةلمحضذذرلول اذذأل حذذكلجمذذدلد بلجذذيلمقارحذذهلمحو ميي ذ لق ذذملجاذذحلشذذدنل
مح وج ممي لمحك يذول رحاذرل.لكفذبل ذ ليمذ ل:ل"مالجذ مطضيلاف اذ ل رالضفمذرول
حلذ المح مذ لاذذالمحاجفاذذأل مشذ ول اف ذ ل مطذذرلمومقذذبلمطضئحلذذرلمحفذذدويجيول مال
كرال ييرنلجيلويي".ل
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كذذرالفطذذرايلصذذذومفلمح مذذرعلمالجفارقيذذذ لجذذيلم ممذذذولمح شذذويطيرعل م ميذذذلل
محأئأيطيذذرعلممدله ذ لمآلمذذولاذذالضذذدةلمحفطرقاذذرعلجذذيلدممذذللمحضوك ذ لمح ذ لويرحي .ل
جمذذوجلمومضذ الطلرييذرنلاذذالمحضوكذ لمحاذ ك وةلماذذرلكذذللاذذالفذ ممومول دي ذذط لجمذذدل
مصئلف يدل وللفمداي لجديدة.له ملاالطرضي ول االمحطرضيذ لمالمذوجلمطاذ ل
محملمحضوك لآمو الاالماأرلللمحفطرالذلمحا دمل فرد ولدمحي.لل
مصدول ويف ال يرالمح ويرحي لمحأذرطيلجذيلمح ذر ل1929ل كذرالاف اذرنل اذممجل
ج ا ذ له ذذفيو ولجلطذذهلجذذيله ذ ملمح قذذعليفطكذذولضفذذملح فمرحيذذدلمحا و أ ذ لقذذال
ش ومءلاأل:لوما ول دحيوول مدضرولمحال ل يففوللقالا ذ د لمألاذ لجذيل
مأل بلمحفطي:ل" ط صذلول رحاطر ذ لق ذمل دضذرول ذ …".ل ممدل ويفذ الق ذمل
حكل والوجألش رول"إافرءلمح ر ألمحدي ذيلق ذملمحطمقذ لمح ذويرحي "ول دقذرلمحذمل
د مو لمحا هبلمحم ئطيل هذ لج ذف لديطيذ ل ذوي ولقطذدل ض ذرولمحيلذ دل ذال
طصروجلمح صولمح ي ولا طي لق ملفف يولمحكفربلمحامد لفف ي مونلصذ جيرنلكاذرل
دقرلمحملفضايولمألو مذول ق لمحفطجذي .ل حمذدلمدجل يذرال ويفذ المحذملمطشذمرلل
مح ويرحييا.ل جيلمح ر ل1931ولمصدولدي ط ل يرطهلمحأرح لض للمح ذويرحي .ل
جيله ملمح يرالكشنلقالمحطمق لمحو ضرطي لقطدل ويفذ ال وض فذهل"جذيلمحفك ذبل
اذذالمح ذذويرحي ".ل فضذذد لجذذيل يرطذذهلقذذال"محطمقذذ لمح وج مميذذ لمحمدياذذ "لقطذذدل
ويف الكارلمم ولمال ويف ال ي فدللم للما مو رعلفضد لحيطا لجيلمحضذرلل
محملا كولمحوج ي .ل
جذيلمح ذذر ل1931ليضذ لل ويفذ الم ذ لاج فذذهلاذذال"محأذ وةلمح ذذويرحي "لمحذذمل
"مح ويرحي لجيلمداذ لمحأذ وة"ل(1931ذذ.)1933ل جذيلمح ذددلمال للاذالمحاج ذ ل
محجديذدةلمق ذال ويفذ القذالم ذف دمدالالقراذ لمفصذرالعلاذألمحاطظاذرعلمحأ ويذ ل
مح رحاي لح كفربولمارلجيلمح مقألجلال ويف الف ضللمكأولجوكأولجيلمحا روا .ل
جرءعلمحضذوبلمأله يذ لجذيلم ذ رطيرلحفضذد لاميذدمنلاذالمحففكذكلجذيلصذف نل
مح ويرحي .لجموجلاالصف نلمحضوك ل للمحي مولمح لي دلم وملشذرقولجوط ذيل
جيلقصوا.ل جيلطلري لقمدلمحأئأيطيرعلح لف ذدلمحضوكذ لمح ذويرحي لف ذكلمحظذرهوةل
محف رح لجيلمحضيرةلمالد ي ولإ ل رءعل رحفشللجايألاضر العل ويف المحوماي لمحمل
مقرا لجيدومحي لد حي ل"ا فم "لح كفربول جيلمئللمحضوبلمح رحايذ لمحأرطيذ لمقذر ل
جذذيلمح اليذذرعلمحافضذذدةلمالاويكي ذ ول ذذدلمحضذذوبلكفذذبلقذذددمنلاذذالمحمصذذريدلمف ذ ل
اذذذذلرل ذذذذذرحفلك لمح ذذذذذدايل(محطل ذذذذذفي)ول كرطذذذذعلاف اذذذذذ ل ذذذذذو ذلمالطشذذذذذمرلل
محففكك(.)25ل
ل

المذاهب األدبية عند العرب :

اط لا ذألطلاذفطرلمالد يذ لذلجذيلمحمذوالمحفر ذألقشذولضفذملمحيذ لذلمفمذ عل
دقذذذ معلمحفجديذذذدلحذذذديطرل ر ذذذرنلأ ويذذذرنل ذذذدطرل ذذذهلقذذذالا ذذذرييولمحطمذذذدلمحجارحيذذذ ل
محا و أذ ولكاذذرلفط ذ فلمالطفذذرجلمالد ذذيلمحضذذدي ول ممف ذذنلجذذيلط قذذهل ا ا ذ قهل
مهدمجهلقارل وأطرالقذالم ذئجطرلاذالمدبلفم يذد .ل قراذعلضذ للا ذردئلمحطمذدل
صط نلمالطفرجلمحجديدلا روكل يالا كو لمحمدي ل محجديذدلفشذ هلاذرلدمولاذال
ا روكلجيلمآلدمبلمحدو ي لك ارلكراليجدلجيلرلفيرولمد يلجديدلحيا عل ذهل ذ فهل
محمدي .ل رحاذرلفذوددلم ذئللم ذ لمحاذ مهبلمالد يذ لق ذملاذرلجذدلحذديطرلاذالطمذدل
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مدبولق ملضومولارلم للاالا مهبلمد ي لق ملضوكرعلمحفجديدلمحاف محي لجيل
مآلدمبلمحدو ي .لجلللقراعلحذديطرلضمذرنلاذ مهبلمد يذ لاكفا ذ لجذيلا طرهذرلمحفطذيل
ق ذذملطضذ لاذذرلقوجطذذرلجذذيلف ذذكلمآلدمب ل هذذللاذذالمحميذذولالد طذذرل طمذذدطرلمالفمذ ل
حديطرلطظريولحف كلمحاذ مهب لأذ لاذرلمال ذ ربلمحفذيلق ذدعل طذرلقذال حذكلك ذهلجذيل
محمذذدي ل محضذذدي …له ذ المحف ذذرآالعل ضيوهذذرل وضلذذرلمح ذذرضأ ال محطمذذردلمح ذذوبل
مجر ملقطلر.ل طمفرولارل جربل هلمحدكف ولاضادلضطيايلهئللمح لم ف وال
ألجذذللهذ ملجذذيلميجذذرمولضوكذذرعلمحفجديذذدلجذذيلمد طذذرول اذذرلدمولض حلذذرلاذذالا ذذروكل
طمدي ول مالكرطعلمحاوض لمحفيلم ف والرلاللففجر ملاطفصنلمحمذوالمح شذويال
ئن.ل قدلم فم صلإجر فهلاالمئللارلم ف واهلاالضوكرعلمحفجديدلجيل
إاللق ي ل
ه المحاوض ذ ول ذدل الضذددلفضديذدلمن.لاجاذئنلافلذ ل(محاذ هبلمألد ذي)لحيجيذبل
جيلا يهلق ملف كلمحف رآالع.لجرحا هبلمألد يلاجا ق لا ردئل م ذ لجطيذ ل
يذذدق لمحيلذذرلمحطمذذردل ي فذذم ل لذذرلمحكفذذربلجذذيلمطفذذرجل ولفذذو لمألدبلجذذيلشذذك هل
ااذذذذا طهل ا رحذذذذبلمح صذذذذول فيرومفذذذذهلمحفكويذذذذ .ل هذذذذيلحذذذذدجلمحذذذذدمقيالمحيلذذذذرل
محاطفجذذيالق ذذملامفاذذرهرل اطمح ذ لمح ميذذدةلمحااأ ذ لحذذو ذلمح صذذو.ل هذذيلح ذ حكل
حي علافو اذ لق ذملمحكفذربل محطمذردلاذالمذروجلط ذرللمح اذللمألد ذيل ا رحذبل
جال والمحاف جهل هلمحيه.ل
ذذدل حذذكليم ذ للمحذذدكف لولاضاذذدلضطياذذيلهذذئل:لإططذذرلم ملوج طذذرلمحذذملمد طذذرل
طمدطرولحطف رءللقذالقيذر لاذ مهبلمد يذ لق ذملض ذبلاذرلم اذضطرلاذالا طذمول
ف ذذيالحطذذرلجذذيلي ذذولمالمد طذذرلمحمذذدي لح ذ ليكذذالجيذذهلاذذرليطذذرظولمحا ذ مهبلمالد ي ذ ل
محدو يذ .ل حذذالط يذذلل ذ كولاذذرلهذ لاشذذل ولاذذالمالطمذذدطرلمحمذذدي لحذ ليكذذالي طذذمل
جلجمييرعلمح اللمالد يولد المحففذرعلمحذمل ضدفذهولم لفم ياذهلجطيذرنلض ذبل
ه ذ المح ضذذدةولجا ذئنلقذذالفم ياذذهلمالجفاذذرقيولضفذذملمال"محامرا ذ "لذذذل هذذيلجذذيل
طيفلذذرلمحفطي ذ لجذذط لمد ذذيلمجفاذذرقيللكذذرالياكذذالماليذذطلال و ذذرح لمط ذذرطي ل
فش هلو رح لمحمص لمحفطي لم لمحا وضي لذلقدل روعلجيل ويللهيالمحشوالهذ ل
صنلضيللمحاف حياول وآيذ لمحاجفاذألاذالمذئللطظذومفل لمحافض ذ لمحفذيلالل
ف ول مي لم مي ولأ ل وقرالاذرلمطصذونل حذكلمحجذط لمحذملمحاارضكذرعلمح فظيذ ل
محاطرقشذذرعلمح د يذ ل مح ئضيذ لمح مياذ .ل ط فمذذدلمطذذهلحذ لكذذرالجذذيلمحطمذذدلمحمذذدي ل
قيل ا طملمالدبلمحا اذ قيول و ذ ل ذيالمالدبل محاجفاذأول محاذر ل رالصذ لل
محفطي لمحمرص ل ضدةلمح اللمالد يولحف وله ملمحجط لق ملطضذ لاذرلف ذ وعل
قصذذصلمحش ذ رولجذذيلمالدبلمال ذ رطيل مالدمبلمال و ي ذ لمحذذملقصذذصلقذذردمعل
فمرحيذذدولأ ذ لمحذذملقصذذصلمحماذذريرلمالجفارقي ذ لجذذيلقصذذولمحو اذذرطفيكيياولأ ذ ل
مح مق ييالجيارل دلذل ه ملارل للفمديوالك حكلقطدلمحضدي لقالجذط لمحمصذ ل
ذ.ل حي له مل جلاأللي اذحلطمذصلمحطمذدلمح و ذيلمحمذدي ول اللطويذدلمحففصذيلل
جيارله لا لحدجلاالحهلمحار ل رحطمدلمحمدي ول محطمدلمحضدي .ل
مارلجيلمد طرلمحضدي ولجي يال طهل للحهلمالمشذرولمحذملمالطلاذفطرلمالد يذ ل
محفذذيل ذذد علجذذيلمحمذذوالمحاراذذيولقذذدلموجطذذرلجيلذذرلاذذالط ذذرللمد طذذرلمحذذملمالدمبل
مح رحاي لطافرذلاالا مودهذرلمحفطيذ لمحك يذوةول ط فوشذدل لذرلجذيلا ذرح لمحفجديذدول
حطكاذذذللمد طذذذرلمحاذذذ و ول جذذذرءلحفومأطذذذرول ا ذذذريوةلح طلاذذذ لمح رحايذذذ لجذذذيلمحفذذذال
مالدبولكارلضوصطرلق ملا ريوفلرلجيلمح ل محطظ لمح را لمحم يا .ل ح ليكال
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جيله ملك هلادقرةلحاوم لكارلمق لاالاللق لحهل ي ذ لمحفجديذد.لجلذ ال ذط ل
ذذروعلق يلذذرلمالدمبلمح رحاي ذ لك لذذرلقذذديالرل ضذذديألرول هذذيلمالفوم ذ ل ف ذذيول
فف ردللمحفوأيول محفوأو.ل ه الهذيلمح ذط لمحوشذيدةلمحفذيلف ذريول ي ذ لمالشذيرءل
جيلقص ولمحطلارع.ل كرالق يطذرلمالطمفذرولاذال ذيالاذ مودلكأيذوةلجذيلمالدمبل
مح رحاي ول دلمالكرطعلقدل ذ مفطرلمحذملمحطلذ القو طذرل ي ذ .ل قذدلفوأوطذرل لذرل
جاي رنلفوأ مونلاأا مونلمكيدلمن.ل حكطهلفوأولضيولاطلجي.ل ح يرالاجوجله ملمحفوأولجذيل
ا رحاذذذهلمح راذذذ ولق يطذذذرلمالط ذذذ ل اومضذذذللف وطذذذرلمالد ذذذيلجذذذيلمجطذذذر لمحشذذذ ول
محدطرييول محا وضي ول محمصذ ولجذيلميجذرمل مجاذرلولجذيلضذد دلاذرليفذيحلحطذرلمال
ططفليلمحملمضكر لقرا لجيارلطضال ي ه.ل
كرال ي يذرنلمالف ذد لطلاذفطرلمالد يذ لجذيلمحشذ ولمحدطذرييول حذكلمطذهلمقذولل
جط لمد يل وأطرالقالم ئجطر.ل كردليك ال ضدالاشد لطمردطرلمحمذدمامول حطذرل
جيهلفوك لضطي ل رح مالاذالمحطمذدل صذط نلمحفم يذدلجذيلمحمذدي ول جيطذرلم ذنلاذال
محشذ ومءليم اذ الق ذذملهذ المحفوكذ لال ذذئجل ل ذذرحفأمينل ذذبلدوجذذرعلمحكاذذرلل
جيلذذر.ل ماذذحلمالمحفجديذذدلجذذيلجذذط لمد ذذيلاذذ و لمي ذذولاأذذرالنلاذذالم ذذلل
مجطر لمد ي لجديدة.ل قدلويطذرلا ذرح لمحفجديذدلجذيلشذ وطرلمحدطذرييلفاشذيلق ذمل
م ذفضيرءلحذدجلم يذذللا ذومال(1872ذذ)1949ولجذيلدق فذهلجذذيلامداذ لدي مطذهل
محملمح ضدةلمح ا ي ل صدللمحفجروبلحدجلمحشرقوولأذ لجذيلفجرو ذهلمحفذيلي ذول
جيلرلقالآالاهلف ي مونلمصيئنولجيوجلمح ي لاذوآةلحطف ذهلمآل ذي ول يطذرظول ذيال
اطرظوهرل مضر ي هلكارلجيلقصيدفه:ل"محا رء"ول ك ملجيلمحفجذروبل معلمح ذر أل
مالط ذرطيل مالجفاذرقيولاأذللقصذيدة:ل"جذيلفشذييألجطذرمة"ول جيلذرليو ذملحشذذربل
مطفضذذولضوماذذذرنول كوطذذهليشذذذيدل مد ذذي لمحضذذذبول يط ذذملق ذذذملمحاجفاذذألمالفمذذذنل
فمرحيذذدال آجرفذذهلقم ذ لجذذيل ذ يللمحاض ذذيالمحام صذذيا.ل جذذيلقصذذيدةل"محجطذذيال
محشذذليد"ليوأذذيلحففذذرةلمحذذعل ذ بلمحفمذذوول مدعل لذذرلمحمح ذ لمحذذملموفكذذربلجويا ذ ل
حفذفم صلاذال ف لذر.لأذ لجذيلقصذذريدالمحا اذ قي لمحفذيليفدطذملجيلذرل رح حذ ل
محضوي ول فشنلقالآوميهلجيلمح طي ول جيلقصريدالمالموجلمحفيليصنلجيلرل
مح ي ذ ول يذذدوكلمحضذذبل ك طذذهلطظذذر لمحك ذ اولجم ذ ةلمحج ذ بلحي ذذعل ذ جلف يذذول
ق اذذيلقذذالمحضذذبلضيذذولمح ذ مقيل ذذيالمالشذذيرءول ه ذ ملمحضذذبلو ذلمح ج ذ دلك ذذهول
حكطذذذهلي ذذذ لدوجذذذ لمحذذذ قيلجذذذيلمالط ذذذرال ضذذذدا.ل هذذذ الك لذذذرلطمقذذذرعل مذذذ م ول
و ارطفيكي ذ ل ألذذرلمحو اذذرطفيكي الجذذيلقصذذريده ول قذذدلكذذرالح واذذرطفيكييالك ذ حكل
قصريدلجيلقرحبلقصصليفم طلرل يئنلح لآوميل ل اشرقوه لمحفيلفذوأول لذرل
محشرقول محش ولمحضدي .لل
قذذدل اذذضعلطمقذذرعلمحفجديذذدلمحو ارطفيكي ذ لمكأذذولاذذال حذذكلجذذيلمدبلشذذكو ل
مح مردل محارمطيل جيلطمده ولكارلمفاضعلجيلمدبلمحالجذوييال طمذده لكذ حك.ل
ق ملمحوض لاالمالمح مردلكرالمكأوه ل ا ضرنول مقاملذ لطظذوةلجذيلطمذداولجياذرل
يذوجولجلطذهلاذالمحا ذذف رفلمجاذرللمفجرهذرعلمحطمذدلجياذذرلكفذبلهذآالءلجاي ذرنلجذذيل
ه المحطمر :لمحذدق ةلمحذملمح ضذدةلمح اذ ي لجذيلمحمصذيدةول محذملمصذرح لمحشذرقول
جذذيلوج قذذهلمحذذمل معلطف ذذهول فص ذ يولاشذذرقوال مجكذذروال ص ذ ولا ذذفادةلاذذال
فجرو هولاللي جولجيلرلمحملفم يذدلضيذواول محذملم ذفادمدلفجرو ذهلكذ حكلاذال ييفذهول
صدللش والجيلرولجئليصحلحهلمالي ذمولجطذهلح اطر ذ رعلمحفم يديذ لمحفذيلالل
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ذفجيبلجيلذرلحاذرليفذوالق يذهلاذال
ل
يجدلحلرلصذدجلجذيل معلطف ذهولم لمحفذيلي
مروجلط رلل مفه.ل يجاأل حكلك ذهلمطلذ لكذرط مليذدق المحذملمحصذدللمحفطذيلجذيل
محفص يوولأ لصدللمحفجروبلجيلا ا قرفلر.ل
أذذ لكذذذرالحلذذذآالءلمحفاذذللجذذذيلف اذذذيحلا طذذذملمحميذذرلول مطذذذهلمطفذذذرجلمحصذذذ ول
محصذذردق ول هذذيلمح ذ يللمحذذمل صذذنلمقاذذرللمحذذطف ل ضمذذريللمحك ذ اولجرحميذذرلل
حكلضيولمح ه ل ضيولمحفميللكارلجلاهلطمردلمح وبلمحمدارء.ل محص ولمحصردق ل
محفيلهيلاالطفرجلمحميرلل ل ملمحا طملاللفمذ لق ذملمحشذ هلمحظذرهو لمحض ذيول
حكطلرلفأيولش مونلطف يرنليفجر مله المحاظرهو.ل قدلدقذ ملجاي ذرنلمحذملاذو وةل
مال ذذئفلق ذذملمالدمبلمح رحاي ذ لال ذذفكارللمحط ذ مضيلمحفطي ذ لجذذيلمالدبلمحم ذ اي.ل
هذذذ الك لذذذرلطمقذذذرعلو ارطفيكيذذذ ول ج لذذذرليوجذذذألمحذذذملمحطذذذ مضيلمحفطيذذذ ولاللمحذذذمل
محط ذ مضيلمالجفارقي ذ .ل حذذي ل ومءهذذرلمدومكلج ذذفيلك ذذيلي ضذذدلاذذرل يطلذذرلق ذذمل
طض لارلط لجيلج ف لمحو ارطفيكييا.ل
جذذيلمحضذذللح ذ ليذذطلالمحش ذ ولمحدطذذرييلجذذيلمالدمبلمحدو ي ذ لطف ذذلرل و ذذرح ل
مجفارقي لكرحفيلمدفلذرلمحا ذوضي لم لمحمصذ .ل م ملكذرالشذ ولمحو اذرطفيكييال مل
ذذذر ألمجفاذذذرقيولجلطاذذذرليوجذذذأل حذذذكلمحذذذملج ذذذففل لمح راذذذ ول هذذذيلفمذذذ لق ذذذمل
مالقفدمدل رحفودل اشرقوالجيل جهلطظ لمحاجفاألمحظرحا .ل قدلكرالمحا وذله ل
محجذذذذذط لمالد ذذذذذذيلمحذذذذذ لماذذذذذذ ألم النل ذذذذذبءلمحو ذذذذذذرح لمالجفارقيذذذذذ لحذذذذذذدجل
محو ارطفيكيياول جدلصدمالمحم لجيلجال وه ل ف يهلجيل حذكلمحمصذ .لل حاذرل
جرءعلمح وطر ي لضصوعلو رح لمحش ولمحدطرييلجيلفص يولمحاأللمح يرلفص ي مونل
ا ا قيرنلاضكذ لمالدمءل ضيذ ليف جذهل ذهلمحذملمحصذف ة.ل كذ حكلج ذعللمحواميذ ل
محدو يذ ول حكذذالجذذيل ذذر أل مفذذيلحذ لي ذذرح ملجيذذهلكأيذ مونل ذ مدلمحشذ ب.ل حاذذرلجذذرءل
مح ج دي المقف ملمحش ولاالمالحف مم ول قصو ملمالحف مم لق ملمحمص ل محا وضي .ل
قذذدلفطذذرهمله ذ ملمحاي ذ مو لمح ذذرحايلمحذذملش ذ ومءلجارق ذ ل"م ح ذ "ل ذ مءلجذذيل
اج ذذذفل :ل"م حذذذ "ل(اذذذالمح ذذذر ل1932لضفذذذملمح ذذذر ل)1935لم لجذذذيلد م يذذذطل .ل
طمقفل لجيلجا فلرلو ارطفيكي ل مفي لم لمجفارقيذ ول فم فلذرل ذالمحطمقذرعل
محوامي .ل كرطعلطمقرعلمحفجديدلقطدلمكأوه لم احلجيلمالطفرجلمالد يلاطلرلجيل
محطمذذدلمالد ذذيولق ذذملقك ذ لجارق ذ لمحذذدي مالقرا ذ ولإ لظلذذوعلدق ذ معلمحفجديذذدل
مق جل مقاللجيلطمده لاطلرلجيلمد ل .ل
طضبلهطرلمالطط هلمحملمالا م المحفجديدلجيلمحدق معلمح ر م لك لرول هيل
فذذذد ولضذذذ للطذذذ مذلجطيذذذ لجذذذيلج هوهذذذرولكرطذذذعلاذذذالمحا ماذذذيألمحا و قذذذ لاطذذذ ل
محو اذذرطفيكييال ئي ل ذ لاذذالمحفئ ذذف ل محطمذذرد.لج ذ ليكذذالاذذالجذذوللجذذيلف ذذكل
مالدمبل يالمحأمرج لمالطج يميذ ل محفوط ذي لجذيلهذ المالفجرهذرعلمحفطيذ لجاي لذرول
رصذيوال
ل
ماللجيلففرصيللفلاطرلجيارلطضال ذ ي ه.لجفذوأيولا ذومالم لضيذوالجذيلا
م لالضميهلاللي د لماليكذ الفط يلذرنلح ذ قيلمحفطذيولالافيذرذل لمحا مهذبلاذال
محا مودلمالصي لجيلمدبلمحدذوب.ل م ملكذرالح اذل لجاذللمح ذ للمحذملمحفجديذدل
ج ي لحهلمأولك يولجيلمحفوأيو.لم لكذرالهذآالءلي ذف ي المحوجذ فلمحذملاصذردول
محفجديدل رطف ذل ول كذرط ملقذردويالق ذملهذ المالجذردةلاذالاطر لذرلمالصذي ول ذلل
ئن.لل
اطل لاالكراليجاأل يالمحأمرجفيالمالطج يمي ل محفوط ي ولكر ومهي لطرجيلاأ ل
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شذذذ وطرلمحدطذذذرييلمحا رصذذذولافذذذوأول ضوكذذذرعلضو يذذذ لمضذذذد لاذذذالمحضوكذذذرعل
مح ذر م ول حكذالهذ ملمحفذوأيولضيذولاطلجذيلمياذلرن.لجمذدلوجلمح ذويرحي ا لذلقمذبل
محضوبلمح رحاي لمال حملذلمالمحش ول لو رح ول ق ملمحشرقولقطذده لمالي ضذ ل
قالمح ي لمحفيليف صلل لرلمحمل"طم لفئقيلض اهلمحشذ و ل رحضميمذ ول محذمل
جئءلمحص ل يالض اهل مح مقأولحي ضيلجيلش وال رحضميم لمحا مذ "ول هذيلاذرل
ي ا طهلج للمحضميم .ل ه الطظوةلففاشملاألج ففل لجيلمحضيرةل مح ج د.ل
قمبلمحضوبلمح رحاي لمال حذملظلذوعلكذ حكلدقذ ةلجذيلو ذيرلفضذددلح شذ ول
محدطذذذرييلضريذذذ لمرصذذذ .ل قذذذدل ذذذ للمال كوطذذذرلمالح شذذذ ولمحدطذذذرييلضريذذذ لحذذذدجل
مال و يذذذيالمطف ذذذل لجذذذيلاذذذ ءلج ذذذففل لمح راذذذ ولكاذذذرلقطذذذدلمحو اذذذرطفيكييال
مح وطر ييال محوامييال مح يويرحييا.ل حكاله المحدق ةلمحفيلظلوعلجيلو ذيرل
فج للمحش ولمحدطرييل ملضري لمجفارقيذ ل مق يذ لاضذددة.ل صذرضبلهذ المحذدق ةل
جذذذيلو ذذذيرلهذذذ ل"اريرك ج ذذذكي"لمحذذذ لدقذذذرلمحذذذملمالمحشذذذو لمال ر ذذذيلالطفذذذرجل
محشرقوله ل"ظل ولا وح لاالا ريللمحاجفاألالليفصذ ولض لذرلمالل ا ذرها ل
محشذ ولجذذيلض لذذر".ل جذذيلهذ ملفضديذذدلجديذذدلحطذ فلمحفجذذروبلجذذيلمحشذ ولمحدطذذريي.ل
جرحفجو لجيهليجبلمالففجر بلاألمحذ قيلمالجفاذرقيلحجالذ ولمحشذرقو.ل جذيل
األله المحفجو لالليظلولمحشرقول مفيرنلاضارنول لليك ال قيهلاوآةلح اجفاذأل
ارليشد هلاذالماذ ولقراذ .ل كذرال"اريرك ج ذكي"لجذيل حذكلح ذرالضذرللمحأذ وةل
محو ذذي .ل قذذدل ذذللدق فذذهلجذذيلش ذ والمحضذذوول أذذرولجيذذهلق ذذملفمرحيذذدلمال ممال
محمدياذ ول قذذدلظلذذولصذذدجلهذ المحذذدق ةلجذذيلجوط ذذرل ذذيالمحشذ ومءلمحذ يالاذذرق مل
رحم ي ل يطل ل يالجال وه .ل كرال حكلض محيلمح ر ل.1935ل
يظلذذذذولصذذذذدجل حذذذذكلجذذذذيلمحشذذذذ ولمحا رصذذذذوولجذذذذيلطذذذذ فلمحفجذذذذروبول جذذذذيل
محا ا قي ول جيلمحف يولقالمح جدمالمالجفارقيولمارل صنلمحا قنل صفرنل
ا ضيرنول مارلقال ويللقطصولقصصي.ل حكذالضجذبلشذ وميطرلمحا رصذويالجذيل
محدق ةلمحملمحش ولمحا لول محش ولمحضوولفوجألم ذلرلمحفطيذ لمحذملمحواذميياول
جيلج ففل لجيلماليضرءل وقذه.ل كأيذ مونلاذرلففطذ فلفجذروبلشذ وميطرلمحا رصذويال
اذذالهذذآالءلمحاجذذدديالاذذرل ذذيال مفيذذ لقر فيذذ ل جدمطيذذ لمجفارقيذذ ولكاذذرلمال
مق يفل لضرح رنلارلفمف ل رحوامي لجيل ريللميضريلرلمحفطي .ل
ماذذحلاذذالم ف وماذذطرلمحا ذ جملحاومضذذللمحف ذ ولجذذيلمحش ذ ولمحدطذذرييولمطذذهل
ق ملمحوض لاالجلذ دلمحفجديذدلمحك يذوةلمحفذيل لذرلمفصذللشذ وطرل فيذرومعلمحفجديذدل
مح رحاي ولح لفم لج ف لا ه ي لفدق لمص للمحش ولمحدطرييلجطيذرنلم لمجفارقيذلرنول
أ لمالجال ولمحشرقولح لففضددلا رحاهلجيل لاطلر.لق ملمالكأي مونلاالهآالءل
محش ذ ومءلمحطمذذردلقذذدلمذذرحف ملدق ذ مفل لمحطمدي ذ لجذذيلمد ل ذ .لجطذذوجلجذذيلكأيذذولاذذال
قصريده لوج قرنلمحملمحش ولمحفم يد ولش ولمحاطر رعلجيلممي فهل صذ وا.ل الل
يفج ذذملجذذيلكأيذذولاذذالقصذذريده لا طذذملمح ضذذدةلمح ا ذ ي لكاذذرلجلالذذرلمصذذضربل
محاذ مهبلمحفذذيلطم ذ ملقطلذذر.ل كأيذ مونلاذذرلكذذرط ملي مم جذ الجذذيلفذذوأوه ل ذذيالاذ مهبل
مد ي لكأيوةولكرحو ارطفيكي لاألمحوامي ولم لمحو ارطفيكي ل مح مق ي لمحجديدة.لكارل
مالمف رفلمح مق ي لمحجديدةلكأي مونلارلحجو ملمحملفجروبلمجفارقي لحذ لففجذر بلاذأل
معلمطف ل ولوض لجيلمالي د ملاجذددياولجكرطذعلكوطلذرلافو اذ لق ذيل لاذال
مذذروجل مفل ذ ول جذذيله ذ المحضذذرللفف ذذر جلاذذألمش ذ رولمحاطر ذ رعلمحمديا ذ لجذذيل
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اطرجرفلرلح صذدللمحفطذيل محذ مق يلا ذلرن.ل هذ ملهذ لمم ذولاذرليف ذوالحذهلمحشذ ول
محا ذذللاذذالا ذ نلجذذيلمالدمءولججذذرءعلا ذذيمرالاجد ذ لقذذرجمةلقذذالمحميذذر ل
ظيففلرلمحفطي .ل جل ل ال لاالمحوامي لمطلرلفش يهلض نلمضدل وجيهولقذال
اضرح لجيلمحأمرج ول ك لل هطيولجو رآمل ود ل لمحملدق فل ولكارلكشف ملقذال
مأوفل لجيلمحضوصلق ملفجديدلح لفكفاذللحذديل لم ذهلمحفطيذ ل محف ذفي ول حذ ل
فطاذذبلجيذذذهلقميذذذدةل مو ذذم ل و ذذذرح لمط ذذذرطي لح شذذ و.ل كذذذ حكلمحضذذذرللجذذذيلمدبل
محا وضيرعل محمصصول هاذرلجط ذرالمد يذرالكذرالحاجذدديطرلجاذللم ملاذرلجذيل
مد طرلمح و يلمحضدي .ل
جفذيلمحا ذذوضي لحذ لطذذطلبلاطلجذرنلا يطذرنلحذهلدقراذ لج ذفي ولاللاذذالمحطرضيذ ل
مالجفارقي ول اللاالمحطرضي لمحفطي .ل كرال ي يرنلمالطفوأولم النل رحكئ يكي لجيل
محفوجاذذذ ل محم ذذذلولالطلذذذرلاذذذ هبلضيذذذولأذذذريوول حكطذذذرلاذذذرلح أطذذذرلمالفوأوطذذذرلا لذذذرل
رحو ارطفيكي لجيلمحطرضيذ لمح ر فيذ ولم لجذيلمحا ذوضيرعلمحفرويميذ لمحفذيلفشذيدل
رحارايلمحذ طيلم لمحمذ اي.ل طذ كولاذأئلحفطذ فلهذ ملمحفذوأولق ذملضيذولاذطلبل
ا ذذذذوضي لشذذذذ قي:لاصذذذذوفلك ي ذذذذرفوةولجفيلذذذذرل ضذذذذدةلمحماذذذذرال محاكذذذذرالاذذذذال
محكئ ذذذيكي ول جيلذذذرلمحذذذدجرفلقذذذالك ي ذذذرفوةل محمذذذرءلف ذذذرعلمم ريلذذذرلماذذذرلق ذذذمل
"شواي ا"لجيلمشرق لمالطفصرولك رنلجيلا ق ذ لمكفي اذرول ماذرلق ذمل"محا ذ "ل
جيلمقاهلالط طي لمطلرلمطفضوعول مارلق ملمحش بلجيلجشلل ير فلرلق ذمل
مأذذولهمياذذ لمط طيذذ لد الماليم ذ لمحشذذ بلاذذالطف ذذهل اذذللميجذذر يلجذذيل
محضوبول ه الك لرلطمقرعلكئ يكي .ل جيلمحا ذوضي ل ذدل حذكلقطصذولمحا لذرةل
يمد جلاألقطرصولمحاو ذرةول هذ لا ذد لجطذيلجذيلمحذدومارلمحو ارطفيكيذ .ل فمذف ل
واميذذذ لف جيذذذللمحضكذذذي ل ماذذذريرلو ارطفيكيذذذ ولكاذذذرلجذذذيلا ذذذوضي ل"شذذذلوممد"ول
" ديذذب"ولم لفمذذف لمحطمقذ لمح مق يذ ل و ارطفيكيذ لضرحاذ لكاذذرلجذذيل"وض ذ لمحذذمل
محدذد".ل جذيلا ذوضيفه:ل"طلذولمحجطذ ا"لياذ ولمحا ذكل ميذوالمحذملمالوفذ مءلاذال
محطلولمح ل ودالمحش بلجاي رنول جيل حكلفظلولقاذي ل ديذرالمحاجفاذألق ذمل
محفودول هيلقاي لو ارطفيكي ولكاذرلمطلذرلهذيلطف ذلرلقاذي ل ج ديذ ول حكطذرلالل
ط ذذذف يألفضديذذذدلج ذذذف لف جيذذذللمحضكذذذي لجيلذذذر:لمهذذذيلو ارطفيكيذذذ لم ل ج ديذذذ ل
شفرال يالمحف ففيا.ل
ق ملمحذوض لاذالمالفجذرالمح ذر لطضذ لمح مق يذ لجذيلا ذوضيرفطرلمحا رصذوةولإالل
ماله المح مق ي لحي علمرحص ولكارلمطلرلاللفم لجيلمالض بلق ملج ف لجطيذ ل
م لمجفارقي ذ لفضذذددلا رحالذذرل و ذذرحفلرولكاذذرل ذذياأللحذذهل واأ ذ لفط ذذللق ذذمل
محا وضي ل محمص لا لرن.ل
لماذذرلمحمص ذ لمحفطي ذ لجذذيلمد طذذرلمحضذذدي لجمذذدل ذذد علو ارطفيكي ذ لمح ذذر أولجذذيل
محطرضيذذذذ لمح ر فيذذذذ ولم لجذذذذيلمألشذذذذردةل رحاراذذذذيلمحذذذذ طي.ل حذذذذ لطفذذذذوأولجيلذذذذرل
رحو ارطفيكي ذ لجذذيلأ وفلذذرلمالجفارقي ذ ولم لح ذ لفكذذالمحظذذو نلاليذذوةل ذذدلحف ذذكل
محأ ذ وة.ل اذذالماأ ذ لمحفذذوأولمحو اذذرطفيكيلجذذيلمحاذذطلبلمحفطذذيولقصذذصل"ج ذ وجيل
ميدما"لمحفرويمي ولجل ليمف لجيلذرلاذطلبل" حفذول ذك ع"لم ذيلمحمصذ لمحفرويميذ ل
جذذيلم و ذذرلجذذيلمح صذذولمحو اذذرطفيكيول ياأذذللمحطمق ذ لمح ر في ذ لمحو ارطفيكي ذ .ل
ك حكلاضادلض يالهيكللجيلقصفه:ل"ميطذب"ول كذ ملاضاذدلجويذدلم ذ لضديذدلجذيل
قصصهلمحفرويمي .ل
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ميولاالياأذللمالفجذرالمحذ مق يلجذيلقصصذطرلمحضديأذ لهذ لطجيذبلاضفذ ظ.ل
قدلمفم لشمصيرعل القصصهلطار جلالجيرللاصوي لاف رق ليصذفلرلاذال
مئحل ول يص ولجيل لمحشمصيرعلمح وج ممي لجيلطمريصلرول آ لرل جل دهرل
محكردض لمحا ق .لاأللقص :ل"مرالمحم ي ذي"ل "مقذرللمحاذدل"ل " ذيالمحمصذويا"ل
"مح كوي "ل "قصولمحش ل".ل ه لجيلطمقفهلمح مق ي له الافذوأول فيذرولقذرحايل
جيلمحمص لمح مق ي لطمللمحملمد طرل فاللطجيبلاضف ظ.ل
ق ذذذملمال ذذذالقصصذذذطرلمح مق يذذذ لمحطمقذذذ لقذذذدليشذذذ لرل ذذذر ألو اذذذرطفيكيول
طاوبلاأئنلهطرل مص :ل"جال وي لجوضرع"ولحي نلمدوي .ل ه لاالمحكفربل
محذ يالياأ ذ الهذ المحطمقذ لمح مق يذ لجياذذرليكف ذ ا.ل قذذدلصذذرضلرلمحذذملا ذذوضي ل
جيارل دولجلذيلاأذرللكذ حكلح ا ذوضي لمح مق يذ لمحامف ذ ل طصذولو اذرطفيكي.ل
يفاذحلمالهذ المحمصذ لض ذ لو اذذرطفيكيلف ذ دالمحاصذردجرعول مال ذ لمحفطيذ ل
ح مصصل محا وضيرعلمح مق يذ لفذو ملاأذللهذ ملمحفصذونلمحمصصذيلكذللمال ذرء.ل
اللش هل ياله ملمحض لمحو اذرطفيكيل ذيالمح مقذألمحو اذرطفيكيلجذيلقصذ لاذدم ل
جرو لاأئنولكارلمطهلاللشذ هل يطذهل ذيالض ذ ل"ايفيذر"لجذيلقصذ لدي ف ج ذكي:ل
"مالمذذذ ةلكروماذذذرم ن".ل حذذذكلمالقصذذذ لاذذذدم ل جذذذرو لمحو ارطفيكيذذذ لا ذذذووةلجذذذيل
ففرصي لرل رضدم لقصوهرل مق هول ض ل"ايفيذر"لوهيذبلقذرف لي ذ لمويضيذ لف ذكل
محشمصي لحيفومءجلحهلاال ومءلمح آ لمحاو فل ويللمالاللمح يذدلجذيلا ذفم لل
مالط رطي لمح يد.ل
االه ملمح والمح ر لحاظرهولمحفجديدلجيلمد طرلمحضدي ولمحذ لمكففذملجيذهل
رحمصريصلمحاجا ل مح اضرعلمح وي ل مألاأ لمحاضد دةوليفاذحلمالاظذرهول
محفجديدله الذلق ملارلحلرلاالقيا ول ق ملارلم فف علاالجلدلك يولاضاذ دل
االك رولكفر طرلمح يال ص ملمد طرل رالدبلمح رحايلذلحذ لفف ذألفيذر مونلجطيذرنلافكذرائنل
اضددلمحا رح ول ح لفدقالرلجيلمحدرحبلج ف لفاأللمالفجرالمحفكو لح صوول ح ل
ياذذألاآحف هذذرلطصذذبلمقيذذطل لجال ذ مونلمرص ذرنليآاط ذ ال اأ ذذهلمياذذرطل ل ذ معل
مطف ذذل .ل اذذالهطذذرليطفلذذيلمحذذدكف ولاضاذذدلضطياذذيلهذذئللمحذذمل الحي ذذعلحذذديطرل
ا مهبل د يذ لكذرحفيلا جذ دةلجذيلمالدبلمحدو ذيول كاذرلضذددهرلجذيل ذدءلضديأذهل
اذذالمذذئللمحفكذذولمحدو ذذي.ل ي مصذذللضديأذذهل ذذرحم لل وططذذرلحذذالط ذذد لمحضميم ذ لم مل
حضظطذذرلمالاذذالك ذذرولكفر طذذرل طمردطذذرلمحاضذذدأيالاذذالكرطذذعلفذذدج ل لمحذذملمحفجديذذدل
ق ماللففصلل معلمطف ل .لجل ليطشد المحفف للق ذمل ذ مه ول ذ و دلاطذر أل
مآلدمبلمح رحاي ول فاأيللارلي ف رفلهاذاهلاطلذر.لجكرطذعلمألأذوةل ضذبلمحفايذمل
هارلمه لمح مق لحل لق ملمح ض لقال ذريللمالجذردةل مال فكذرولجذيلاصذردوهرل
اذذالمآلدمبلمحك ذذوج.لق ذذملمالمحمص ذ ارعلمحشمصذذي لقطذذدل اذذل لكرطذذعلاذذال
ذيلدو ذ لطمذذدلف ذذكلمآلدمبلح كشذذنلقذذالط ذ مضيل
محذذد مجألك ذ حكلق ذذملمحف اذذللجذ لم
محفم ذذنلجذذيلمدبلاذذالو هذذ لجذذيلاجفا طذذرلظذذرهويال لاكرطذذ لففذذ قل لجذذيل
محاجفاذألق ذذملفم فلذ لد طلذ لجذيلايذذدمالمحفجديذد.ل حلذ ملطذوجلكأيذ مونلاذالك ذذرول
طمردطرل ئيألاجدديطرليم ال طظومفل لمحميا لمح ايم لالرفومعل م ر يللدجأل
محيلذذرلمحض ذذدلفذذروةول ض ذ فلرلمحدريذذرعلمحفودي ذ لمحاضا ذ لفذذروةلممذذوجولجكذذرال الءل
هذذآالءلمحكفذذربلالطف ذذل لمكأذذولاذذال اليلذذ لح اجفاذذأل ا رح ذذهول دذذعلمألأذذوةل
قطده لق ملقميدفل لجيلمحاجفاأل ق ملمح اللحميردةل قيلمح صولطض لآارحهل
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محاطش دة.لج ليضر ح ملماليصدو ملجيلمد ل لقالمدومكلجطذيلج ذفيلمجفاذرقيل
يضددلطمق لمط رطي لقرا ولق ملطض لارلويطرلجيلمحا مهبلمالد ي لمح رحاي .ل
ل
ذ بلآمذذولح ذذد لف ذ مجولمحا ذ مهبلمالد ي ذ لجذذيلا طرهذذرلمحصذذضيحلجذذيلمد طذذرل
محا رصذو لذلكاذرليمذوولمحذدكف ولاضاذدلضطياذيلهذئل لذليوجذألمحذملفم ذنلمحطمذدل
مالد ذذيلقرا ذ .ل قذذدل ذ للمالمشذذوطرلمحذذملمالمحطمذذدلمح و ذذيلمحمذذدي لفوك ذ لحي ذذعل
ك يوةولق ملمالمكأولمحكفربلمحمرحميالقطدطرلحي مل طمردول اللي طذ ال رحطمذدول ذلل
يل ط ذ الاذذالشذذوطهل محمذذريايال ذذه.ل ه ذ ملق ذذملمذذئنلاذذرلمحفطذذرلجذذيلمحا ذ مهبل
مالد ي لمح رحاي ولم لمالكللك رولمحكفربلحديل لطمردلجيل قعلا ر.ل الا لمحطمذدل
محضدي لشوذل ف يلولأ لف جيهليدقاهلمحشوذل محفض يل.ل اللضطملحااليويد ال
ماليا مل رق ريهلاذالمضر ذ ل ذرحاي مو لمحفكذو ل محفطذيلجذيلاصذردوالمحك ذوجل
مح رحاي .ل ه المحجف ةل يالمحكفربل محطمردلقطدطرلم فوعلقالججذ ةلجرصذ ل ذيال
مالطفرجلمالد يل مح قيلمح رح لمالط رطيل هلحذدجلمحجالذ وولااذرلمدجلمحذمل ذ ل
قرا لجيلجل لمالقارللمالد ي لمحطراج ل فم يالرلفم يارنلكرائنلصضيضلرن.لل
الا ل صللمد طرل طمدطرل رآلدمبلمح رحاي لذلق مل جهلكراللذلفف بلجلذدمنل
ك ي ذ مونولم لمالق يطذذرلمالطم ذذألجذذيلاوض ذ لطلاذذفطرلمالد ي ذ لمحمصذذيوةلاذذرلق فذذهل
مآلدمبلمحك ذذوجلمح رحاي ذ لجذذيلقذذو ال ي ذ لفئجي ذرنلحفم فطذذرل ي ذ له ذ المحمذذو ا.ل
حلذ ملطذوجل يططذرلاذالي يشذ ال رجكذذروه لجذيلمحطمذدل مالدبلجذيلقصذ ولافم فذ ل
قذذالقصذذذوطرول ياذذذ ال ذذذلوميل ل طمذذذده ل قذذذيلمحجلاذذذ و.ل اذذذالهذذذآالءلاذذذال
ي فمف ال ارلي م الاالآومءولجيصدو طلرلق ملض بلارلقوج ملاذالاذدح العل
مالحفرظول ص ولمحضميم ل محاجرمولممقايالمالمحطمدلكرالدبل"جذيلطظذوه "ولحذي ل
جل لل مفيليفافأل هلكللااليفل لمح د ل يفولل ذيالشذ وهرل طأوهذرول اذرل
مضطملمحطمدلجيلطظوه لقالج ف لجطي لم لمجفارقي ولم لقذالمضر ذ ل اجذرالعل
محذذطف لمالط ذذرطي ل محاجفا ذذرع.ل كذذرالح ي ذ لاذذالطمردطذذرلجاذذللمحفط يذذهلمحذذمل
او وةلمال ئفلق ملمآلدمبل محطمذدلمح ذرحاييالحكذللاذاليفصذدجلحذئدبل طمذداول
حكطذذهليذذوجلمالهذذ المحذذدق ةلمح ديليذذ لحاذذذرليفاذذحلفاراذذرنلضذذللمح اذذ ذلحذذذدجل
محمريايال واولمحف ي لجيلا رهدالمح و ي لمح را ل مح رحي .ل
اشك لمحجال ول دل حكلحارلفذ حلل ذد.ل قذدل ذيالمحذدكف ولاضاذدلضطياذيل
هئللمالمح م لمالجفارقي لحي لحلرل ج دلجيلمالدبلارلح ليكالاالمحاي ول
ح كرفبلماليفضد لمحيلرلاللماليفضد لقطلرول ارلح ليف جهلمحذمل قيلذرلهذيولالل
محملااله ل اطمح لمحمريايالق يلرلاال ردفلرولجئ دلماليف مجولح شذ بلشذيءل
االمح للمالد يول رحاراهل رالدبول ا وجفهل دريرفهل و رحفهل فاكيطهلاالجل ل
مح د ل صفلرلمدمةلجطي لحفص يولآارللمالاذ ل قيذردةل قيلذر.ل هذ ملمحجالذ ولالل
يفاأللجيلمحافمصصيالض بول للجيلجيرعلمحش بلمحامف ف لااالدو ذ ملجذيل
محف ي لمح ذر .ل هذ لاذرلحذ ليفليذولفاراذرنلفذ مجوالجذيلهذ ملمحف ذي ول هذ لمحذ لي ذدل
محجال ولكيليفليولحل المحفو ي لمالد ي لمحفطي ول ارليذممللكأيذولاطذرلالليمذوآ ال
محمصصلم ليذ ه الحاشذرهدةلمحا ذوضيرعلماللألطلذرلا ذئةل ااذي لال قذرعل
محفومك.ل يف بلمحفد بلق مله المحص لف ر الجل دلمحضك ارعل محجرا ذرعل
مح و يذذذ لجذذذيلف ذذذي لمح دذذذ ول جلذذذ لمالدبلجلاذذذرلصذذذضيضرلشذذذرائنولالليمذذذنلقطذذذدل
مضومالمحش ولمحفم يديذ لكاذرل وأطرهذرلقذالم ذئجطرول ذلليفجذر مل حذكلمحذملجلذ ل
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و ذذرح لمالدبلمالط ذذرطي لكاذذرلهذذيلجذذيلمالدبلمحضذذدي ول كاذذرلم ذذفموعل و ذذعل
مص حلرلجيلمآلدمبلمح رحاي .ل ياأذلل اذألمحف ذي لجذيلجوط ذرلإ ليفذوالق ذمل
فئا ةلمحادمو لمحأرط ي لد مو لك رولمحكفربلمح رحاييالضيولمحفوط يياول د مو ل
فوأيولهآالءلجيلمالدبلمحفوط يولاألشوذلطص صلحل لافوجا ل يرالفوأيوهر.ل
قدلجرءلجيلدي رج لاطرهبله المحد مو لح ذر ل1925لهذ المح ذروةلمحفذيليطمذلل
فوجافلذذذر:ل" محذذذ ليلاطذذذرلضمذذذرنلمالي ذذذونلمحف ايذذذ لم الن لذلالاذذذرلفكذذذالمح دفذذذرال
مالجط يفرالمح فرالممفروهارلذلشذييرنلقذالك ذرولمحكفذربلضيذولمحفوط ذييا..لق ذللمال
يفوكلمحف ي لمحأرط ولحيف ونلق ملمافدمدلفرويمطرلمالد يلجذيلضيذوالاذالمالدمبل
شييرنلاالق لمالدمبلمحامروطذ ول هذ لق ذ ليمذفصلمحف ذي لمح ذرحيلذلجياذرل ذدلذل
ركارللمحد مو لجيهول حكالح لي دلاالمحااكالماليجلللقمللاأمنلاطلبلهذ مل
مح ذ ل ضريفذذه".ل حذذكلمالهذآالءلمحدمو ذذيالجذذيلمحف ذذي لمح ذذر لهذ لمحجالذ وولم ل
ط مفذذذهلمحاأمفذذذ لمحوشذذذيدة.ل هذذذ لمحذذذ يالمحذذذيل ليف جذذذهلمحكفذذذربل محطمذذذردل و ذذذرحفل ل
مالط رطي ل محم اي لجذيلمحا ذفم لولكذيليمذ د ه لقيذردةلضذوةلكوياذ لقذال ويذلل
مالدبل محفذذذا.ل هذذذ ملهذذذ لمح ويذذذللحف جيذذذهلمحذذذ قيلمح ذذذر لطضذذذ لفوديذذذ لو ذذذرحفهل
مالط ذذذرطي لمحوشذذذيدة.ل ضيطذذذ مكل ذذذيضفملمحجالذذذ ولمح و ذذذيلكفر ذذذهلمحذذذملمحف اذذذلل
مح ض ل محمو جلاالط رللمح معلمحملمال ذفجر لحا رحذبل حذكلمحجالذ وولكاذرل
ضذذد لح كفذذربلجذذيلقصذذولمالطفمذذرللاذذالمحكئ ذذيكي لح و ارطفيكيذ ولضذذيالضفذذمه ل
جال وه لمحملفوكلمح م لمالو فم مو ي لمحفيلكرط ملي يش الق ملهراشلرولج ل
ي د مليمفط ال اكرطل لمحاف ماألجيلرل دلمالو ملمح م لمح وج ممي لمحفيله ل
اطلرلفطا ول الل قيلرلجطمح ملمحملايدمالمحكفرذلا لرول م لا ملجذيلفضميذلل
ا رح لذرولقذذال ويذذللمحذذدو ل محف اذذللالاكرطرفلذذرول قذذال ويذذلل ذ وةلمحف ذذف ل
محفيلفاأللو ذلقصوه لجاي رنلكيليص و ملاأ لرلجيل حكلمالدب.ل
يوجلمحدكف ولاضادلضطيايلهئللمطهلاذالمجذلل حذكلك ذهلي فمذدلمالمحضرجذ ل
ار لح مدلاذآفاومعلقراذ لاذال لمحأمرجذرعلمحاف ذددةولي ذردلجيلذرلمحطظذولجذيل
اطرهبلد مو لحدفطرل مد طرل مقدمدلادو ذيلرل مكاذرللأمرجذ لمحاشذوجيالق يلذرلجذيل
ا رهدلمحف ي لك لرلمح ر لاطلرل مح رحيول الط ريولجذيلف ذكلمحاطذرهبلمضذد لاذرل
فف هلمالا لمحك وجلجيلف ي لم طريلذرلحدرفلذرلمح رحايذ ل مدم لذر.ل آطذ مكل ذيفوال
جال ولمحمومءلقطدطرلق ملكفر ل لمدومكذرلاشذفوكرنلحا ذراضل ول ي ذفجيبلحلذ ل
ه ذآالءلمحكفذذربل ط ذ فلاذذالمح ذ قيلمحاشذذفوكليص ذ و الجيذذهله ذ المحا ذذراحولف ذرنل
حف ف لاوج لرلمحملارليف ولجيلاجفا طرلطف ذهلاذالمفجرهذرعلفضفالذرلضيذرةل
مح صول اكرط لمح وبلاطهل مهدمجل لمالط رطي ل محم اي لجيه.ل
م ذذذفجر لمحكفذذذربلمحذذذملاذذذرليفواذذذهلمح صذذذولاذذذالا رحذذذبلادقاذذذ ل ف ذذذف ل
اشذفوك لاللياذ لضويذ لمحكفذربل مصذرحفل ل مفيذفل ولجاذرلم ذدلمحفذوللذلاذأئن لذل
ذذيال يذذذو ال ه جذذ ل ا ذذذيهل جيطذذيلق ذذذملمحذذوض لاذذذالمطفاذذريل لجاي ذذذرنلمحذذذمل
محادو ذ لمحو ارطفيكي ذ ول ك ذ حكلشذذوالم الل ذممكل مال ذذكطدولد اذذرلمال ذذالاذذال
مح مق ييا.ل آصذرح ل ذروفولفايذمالاذالج ويذللارو ذلل ذيا الد ل جذ مولاذال
مح ج دييال هك م.ل
إاله ذ ملمح ذ قيلمحاشذذفوكلالليفذذوالق ذذملمحكرفذذبلشذذييرنلمذذروجلط ذذرللقا ذذهل
محفطذذي.لم لمالمحكرفذذبلمالصذذيللمحذذ لي ذذيشل قيذذهلجذذيلقصذذوالال ذذدلاذذالمطذذهل
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ا فجيبلحا رحبلمح صولجيارليكفبولمرص لجياذرليف ذلل رحمصذ ل محا ذوضي ول
هاذذرلمحجط ذذرالمالد يذذرالمح رضيذذرالق ذذملمالجطذذر لمالد ي ذ لجذذيلمالدبلمح ذذرحايل
محا رصوول ي لمح اللمحفطيلجيلارلف ف م لمو جرنلاالط رللمح معول مضر ل
رحطف لمالط رطي ول محاجفاأل ضرالفه.لجل ملمودطرلاذالمحكرفذبلماليذدو لجيلاذرل
قصوال اشكئفهول يصدولجيل حكلقالج ففهل ففكيوالمح ي لمحذ لالليدفذوبل
هلجيلق اهولجلططرلاللط د لمالطدق المحملارليجبلماليفواذهلهذ لق ذملطف ذهل
االصذدلل مق ذيولااذرلهذ لاذوآةلمالصذرح لمحضذلول هذيلمالصذرح لمحفذيلمجا ذعل
محا مهبلمالد ي لمح رحاي لك لرلذلق ملممفئجلرلذلق مل ج بلف مجوهذرلجذيلمح اذلل
مالد يلمالصيل.ل
ضذذياليمذذوجلمحذذملمح ج ذ دلمحاذ هبلمالد ذذيلمح و ذذيلجذذيلا طذذرالمحكراذذلولجلطذذهل
يفيدلضفارنلاذالمحاذ مهبلمالد يذ لمحدو يذ لجذيلج ذف لمحفذال محفكذول محاجفاذأول
جيلمطفرجلمد يلاكفاللجطيرنلفف مجولحهلكلله المحدقري ول جيلمطفظرولايئدل حكل
محاذذذ هبلمحجديذذذدولق يطذذذرلمالطالذذذدلح طاذذذبلمحفطذذذيلجذذذيلا رهذذذدطرل د مو ذذذ لف ذذذكل
محا مهبلمالد ي لمح رحاي لد مو لقايم لشرا ول مالطدق لمحكفربلمحملد مو ذفلرل
د مو لكرا ولضفذمليفئقذملكفذربلمح و يذ لاذألجال وهذرلجذيلكفذرذلقذر لح ظفذول
دريذذرفل لمح ذذراي لمح طيذ ل ح ذ وةلج ذذف لاشذذفوك لففذومءجلجذذيلففكيذذوه ل جذذيل
ص ولآدم ل ول ه الهيلجوصفطرلمحفويدةلحميردةلمحذ قيلمح و ذيلمح ذر لاذالدممذلل
ط رقهلمحملاأ هلمح يرلحيف ر للح صذ للمحيلذرلاذألقردفذهولقذالمقفطذرفل صذدلل
كوما لالليلددالجيلرل األمحدمئءلجيهول اللقدم ةلمحافلاويالق يه(.)26ل
كارلجرللمحذدكف ولاضاذدلضطياذيلهذئللجذيل د طذرلمحمذدي ل محضذدي لحيذف ا ل
ج دلمحا مهبلمألد ي لجيهول يضر للموجر لقالمحف رآالعلمحفذيل وضذعلضذ لل
ضميمذذ لهذذ ملمح جذذ دل جذذد ماولج ذذذللمحذذدكف ولاضاذذدلاطذذد ولجذذيلكفر ذذذهل(مألدبل
ا مه ذذه)لاأذذلله ذ م.ل هذذبلاذذوفضئنلمحذذمل د طذذرلمحمذذدي لحي ض ذ لقذذال حذذكلك ذذهل
يجيبلقطهل طجداليمف نلاألمحدكف ولاضادلضطيايلهئللجيارليمووالق يئنلم ل
كأي لمون.لجل لي هبلمحملمالمحش ول ه لمقظ لاظرهولمألدبلقطدلمح وبلقذدل دذمل
ق يهلمحفم يدلضفملفضجوعلجط طهل مضوماهل مص حهول لل ا رطيهل ممي فهولق ذمل
طض لي ه ل اله ملمألدبلح لي ونلشييرنلاذالف ذكلمحاذ مهبلمألد يذ لمحفذيلممذ عل
ففئضللقالمحدو ييالاط لقصولمحطلا لضفملمحي لجفجددلاالمآلدمبل جط طلرل
مص حلرل للمهدمجلر.ل األ حكلجلطهليئضظلمالمألدبلمح و يلقدلظلذولجيذهلهذ ل
مآلمذذذولاطذذذ لمقذذذد لقصذذذ والمصذذذريصل مفجرهذذذرعلفايذذذمل لذذذرلشذذذ ول ريفذذذ لاذذذال
محش ذ ومءلمحاف رصذذويالم لمحافئضمذذيا.لج مذذدلمضذذدأعل ذذالق ريذذللمح ذ لذوبلجط ط ذرنل
ش وي لقريا لق ملاممجلم لج ف لمط رطي لمرص ل حكلاألل طذيلقذ وةلمحذ يال
طض ملجذيلمحدذمللاطضذملمطذفبلاذراليممللي ذاملضفذملمحيذ ل ذرحدمللمح ذ و .ل جذيل
ضيالكرطعلفمرحيدلمحش ولمحجره يلفجذو لق ذملمالي فمصذملمحشذرقولمال صذرنل
محض ذذي لح اض ذ ل يطفذذللجلذذدالجذذيلمحفدطذذيل ا ماذذألجارحل ذرل جفطفلذذرولويطذذرل
محدمللمح و لمح لمطفشولجيلمحضجرملجيلمح صولمألا وليفجهلمفجرهذرنلو ضيذرنل
جي جولمحجلدلق ملمحفضد لقالح مقبلمحضبل ف ذرويحلمحدذ مو .ل يكفذيلمالطمذروال
يالضمللماوئلمحمذي ل ضذمللمضذدلمح ذ وييالكمذي لم لجايذللم لكأيذوولحطذدوكل
مح ذذذ المحشر ذذذأل ذذذيالمحفطذذذيال ذذذيالمالفجذذذرهياول ماليكذذذالاذذذالمحضذذذللمططذذذرلالل
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ط ف يألمالط ايلمالفجرالمح و لا ه رنلش ويرنول حكلألطهلظللمفجرهرنلف مرييذرنل
حدفذذهلظذذو نلو ضيذذ ل مجفارقي ذ لمرصذذ ول ح ذ ليصذذللي ا ذرنلقطذذده لمحذذملضذذدل
محاذذذ هبلمحمذذذري لق ذذذمل قذذذيلج ذذذفيلم لطمذذذد ليفصذذذللم ذذذهل ي اذذذحلقيافذذذهل
مهدمجذذهول يطراذذللد طلذذرلم لي ذ ممال يطلذذرل ذذيالقيا ذ ل مهذذدمنلمص ذ للضذذملل
محجره ييالمحض ي.ل
األ حذكليذوجلمحذدكف ولاضاذدلاطذد ول المألدبلمح و ذيلمحمذدي لشذلدل ذال
محاضذذر العلمحا ه ي ذ لمح مقي ذ لكاضر ح ذ لم ذذيلط ذ م لجذذيلمحمذذو جلق ذذملفمرحيذذدل
محمصيدةلمح و ي ول مرص لجيلقصريدلمحادذولم لمومدلماليدق لمحملمالقذئفلقذال
م فلئحلرل صنلمأل ذئلل محطرقذ ل محوض ذ لمحذملمحااذد ذلحيضذللاض لذرل صذنل
محماول محفدطيل طش فلر.ل حكاله المحاضر ح لح لفطجحل ح لفكالا ه رنولألالم رل
ط م لطف هلما ولمحملماليماألح فمرحيدلمحش وي لمحاف موأ لجيلمحادميحلحكذيل
يصذذللمحذذملوجذذدلااد ضيذذه.ل ق ذذملمح ك ذ لاذذال حذذكلظلذذولجذذيلمح صذذولمح ر ذذيل
ا هبلمد ذيلحذهلمحمصذريصلمحا ه يذ لكرجذ لم لفطر حذهلمألد ذرءل محطمذردل رحفض يذلل
محطظو ل ميارذلمحمصذريصلمحاايذمةلكاذرلمقفف ذ ملجذيلمحذدجرفلقطذهلم لالرجافذهل
محا ممط ل يطهل يالفمرحيدلمحش ولمحاف موأ لمحفيل ذا هرلقطديذ ل اذ دلمحشذ و.ل
ه ملمحا هبله لمحا و نل ر لا هبلمح ذديألمحذ لقذدللم ذ لفاذر لااذأئنلحذه.ل
جيلمحضميم لجلاله ملمحاذ هبولحذ ليظلذولججذوةل الل حدفذهلأذ وةلق ذملمحفمرحيذدول
لق ملقا دلمحش وول مطارلمم عل مدوالففاحلقطدلا ل المح حيدلأذ لقطذدل
شرول ال ودل ما مو لارلااالضر ح ملماليجدد ملجيلصيرض لمحش ولمح و يل ذدل
مال دذذملق يذذهلمحفم يذذدل اذذيللق يذذهلمحمطذذرلولجوم ذ مليكأذذو الاذذالمحاجذذرممعل
محفشذ يلرعل مال ذذف رومعولكاذذرلمم ذ ملي فا ذ المحاض ذذطرعلمح فظيذ .لضفذذملم مل
م فذذد لمح ذذوبليفص ذ ال رحف ذذف لمحي طرطي ذ لقذذال ويذذللمحفوجا ذ ول م ذ ملق ذذمل
فض يئعلمو لمح م ي لجيلكفربل"محم ر "لح اجرممعل مال ذف رومعل ظريفلاذرل
جيلمحفص يول محف يوولم مل دمهل المحا فملياألكفر رنلي ايهل"كفربلمح ديأ"ول
جيهليجاأل يض للمح ريللمح د ي لمحفذيلم ذفمدالرلم لق ذملمألصذحلمكأذولاذال
م فمدمالرلم حيكلمح يال ذاره لقطديذ ل رحاضذدأيالمطصذرولمح ذديأول لمحجديذد.ل
حارلكرطعله المح ذريللقدياذ ل فكذردلفكذ الائماذ لحطشذوةلمح دذرعلكرجذ ولجمذدل
مم لم المحا فملي فا لمص حلرلجيلمحش ولمحجذره يل مالاذ ول ذلل جذيلمحمذوآال
محضذدي لأذ لقذوولمالكذذللهذ المح ذذريل لذل مالحذ لفكذذالجديذدة لذلماللمالمطصذذرول
مح ديألقدلمكأو ملاالم فمدمالرلضفملقوج مل لرل مص ضعلحل لا ه رنليموجذ ال
هلق ملقا دلمحش و.ل
الارليكالاالماولف ولمصريصلمحا هبلمحجديدل لا هبلمح ديألمحفيل
م اذضلرلم ذذالمحا فذملجذذيلكفر ذهولجلطلذذرلقذدلمفمذ علم ر ذرنلحاذ هبلمد ذيلمقففذذلل
ض حهلمحطمردل محش ومءلجيلمحموالمح مو ألمحلجو ول مفم ملاالم يلفار لااأئنلحهل
كارلمفم ملاالمح ضفو لااأئنلح ا دلمحش وول ف صبلحكللاالمحشرقويالجويلل
ادلمحفويللمآلمو.ل يئضظلمحدكف ولاضادلاطد ولاذرلمصذيبل ذهلمألدبلمح و ذيل
اذذالفذذده ول مطض ذذر ل رطفصذذرولا ذ هبلمح ذذديأل ذذي وفهلق ذذملمحش ذ ولمح و ذذيل
قو طرنل ي لمطابلجيلرلارءال مط رطيفهل مضرحهلمحملممذرونلحفظيذ ول مرصذ ل
ذدلففذذطالم ذيلهذذئللمح ذكو لجذذيلكفر ذذهل" ذولمحصذذطرقفيا"لجذيلففصذذيللم جذهل
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مح ذذذديألضفذذذمل صذذذلل لذذذرلمحذذذملما ذذذ ل أئأذذذيال جلذذذرنولج ذذذ لي ذذذدلحشذذذ وميل لمالل
محفطذذذرج لجذذذيلمصذذذ يردهرلحفوصذذذيألشذذذ وه ل لذذذرولضيذذذولقذذذر ييال اذذذرليجذذذبلمال
يفااطهلكللش ولصضيحلاالمض ر ولم لففكيولم لفص يو.ل
هك مليفاحلذلكاذرليطفلذيلمحذدكف ولاضاذدلاطذد ولذلكيذنلمالمحشذ ولمح و ذيل
محمدي لح لفظلولجيهلمفجرهرعلامف ف لض ذبول ذلل ظلذولجيذهلاذ هبلمد ذيل مفل
لطظوي لفض ي يذ ل ماذض .ل ك اذرلفمذداعلمحد مو ذرعل
ارليف لل ا فطدمنلمحملم
مألد ي لمحطمدي لجيلقصوطرلمحضراولممددطرلمدومكرل فايي ممنلحئفجرهرعل محافروقذرعل
محدقيم لمحفيلح ليكال دلاالمالفظلولجذيلفذروييلمحشذ ولمح و ذيلمح يذلل ف ذددل
ييرفذذهل مماطفذذهولجاذئنلقذذالف ذذريال ذذريألمحشذ ومءلمحمرصذ ل ممذذفئنلظذذو جل ل
أمذذذرجفل .ل حكطذذذهلي ذذذفدوكل وطذذذهلق ذذذملمحذذذوض لاذذذالكذذذللهذذذ المحضمذذذريللجلططذذذرلالل
ط ذذف يألمالطذذمق لمالمألدبلمح و ذذيلقذذدلففر ذذعلجيذذهلا ذ مهبلمألدبلمحامف فذذ ل
مح مقي ذ لمحا ذذفطدةلمحذذملم ذ لج ذذفي ل طمدي ذ ل ماذذض لكاذذرلضذذد لج ذيلمآلدمبل
محدو ي .ل ه ملشيءل ي يولألالمحا مهبلمألد ي لمح را لح لفومذ لجذيلمحظلذ ول
جيلمح ذرح لمحدو ذيلماللاطذ لقلذدلمحطلاذ ل مح ذ لمح اذيول لاطذ ل ذدءلمطفشذرول
محأمرج ذ ل طا ذ لمحففكيذذولمح شذذو ول ذذدلمالموجذذعلمالط ذذرطي لاذذالظذذئ لمحمذذو ال
مولجيلضيالظ علاصول مح رح لمح و يلك هلضروقيالجيل حكلمحظئ لضفمل
مح
م فد علضوك لمح ل محطل الافوموةلقالماي فلرلجيلمح رح لمحدو يل اذرليمذوبل
اذذال و ذ لقذذو اولأ ذ لضر حطذذرلجرهذذديالمالط ذ الاذذرلجذذرعل مالطئضذذللوكذذبل
مالط رطي لمح ر ولآا يالمالطم ألجيلم جمل قعلارل مفطرلمالط رطي لمحملق هل
االاومضللجيلمحمو المح ي لمحفيلفم فطرلمئحلذرلقذالمحوكذبول ظ طذرلطفمذ ل
جذذيلماذ مجلمحظ اذذرعلمحفذذيلمشذذفدلفكرأفلذذرلاطذ لمال ذذي ولمحضك ذ لمح أاذذرطيلق ذذمل
مح رح لمح و يلضفملكفبلحهلمحمئصلجيلمح صولمألميو.ل
أ ليدق لدق ةلف جيلي ول كارلج للمحدكف ولاضادلضطيايلهئللحكيليجرو ل
مد طرلمآلدمبلمح رحاي ل يف جذهلمحذملاذرلف جلذعلمحيذهل اذ مه لرلمحامف فذ ول يذوجل
مطهلحاالمألهاي ل اكرالمالطدقللمحطظولجيلكيفيذ لطشذوةلمحاذ مهبلمألد يذ لقطذدل
محدو يياول حذكلحكذيلطف ذيالمحذمل لضذدلقا ذعلمومدةلمألد ذرءل محطمذردلجذيلطشذوةل
ف ذذكلمحا ذ مهبول محذذمل لضذذدل ذ للمحيلذذرلمألدبل صذذفهل ذذي لح ف يذذولقذذال
ضذذذرالعلطف ذذذي لم لم لاذذذرفلمجفارقيذذذ لففديذذذولجيفديذذذولف ذذذرنلحلذذذرلمألدبل ففديذذذول
ا مه ذذه.ل كذذلله ذ ملحكذذيلطذذدوكلمحذذمل لضذذدلط ذذف يألمالطفيذذدل رومدفطذذرلاذذالف ذذكل
محا ذ مهبول محذذمل لضذذدلاللط ذذف يألف ذذكلمالجذذردةلاذذرلدماذذعلظو جطذذرل ضرجرفطذذرل
محطف ي ل محو ضي لفمف نلقالمحظو نل محضرجرعلمحفذيلدج ذعلمحذملظلذ ولهذ مل
محا هبلمألد يلم ل مكلقطدلمحدو ييا.ل
جيلمحضللمالمالجر لق مله المأل ي لاللياكالمالفك ال ي لا ضذدةول
مطاذذرلفمف ذذنل ذذرمفئنلا ذ مهبلمألدبلمحاف ريط ذ ولجاذذالف ذذكلمحا ذ مهب لذلاأذذلل
محكئ يكي لذلارلي فطدلجيلجذ هوالمحذملقذددلاذالمألصذ للمحفطيذ لمحفذيلم ذفمرهرل
مأل و ي ال دلقصولمحطلا ولمارلقال ويذللاضركذرةل د ذرءل شذ ومءلمالضويذلل
محو ارالمألقداياول مارلقال ويللمحا ردئلمحطظوي لمحفذيلم فم صذلرلمو ذ ل
االو ميألمالدبلمالضويميل ج للاطلرل ص النلجطي لقرا .ل حذكلجذيلضذيالطذوجل
محو ارطفيكي لففايمل رحأ وةلق ملمالص لل محمي دلكرج لمرص لمحكئ ذيكي ولكاذرل
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ف ذذذذدلضرحذذذذ لطف ذذذذي لمرصذذذذ ل ف يذذذذ مونلقذذذذالف ذذذذكلمحضرحذذذذ .ل حذذذذ حكلاللي صذذذذنل
رحو ارطفيكي لمألدبلمحصردولقطلرلض ذبول ذللي صذنل لذرلمياذرنل لشذمصلذل
مدي ذذرلكذذرالم لضيذذولمديذذب لذلم ملفايذذمعلطف ذذهل ذ المذذرصلاذذالجاذ ذلمحميذذرلل
ذذوق لمالطف ذذرلل شذذدفهول محايذذللمحذذملمحفاذذودل محشذذك جل محفشذذرآ .لجيمذذرللوجذذلل
و ارطفيكيلكارليمرللمدبلو ارطفيكيولجيلضيالاللي صنل رحكئ ذيكي لماللمدبل
م لجذذالمذذرصولضفذذملحذذياكالمحمذ لل ذذوالمحو ارطفيكيذ لضرحذ لطف ذذي لمكأذذولاطلذذرل
ا ه رنلمد يرنلم لجطيلرن.ل
أ ليكالل والكللا هبلمد يليفااالص مونلم لمصريصل مصذ النلجطيذ لكاذرل
يضف لااا طرنلم لاردة.ل م ملكرطعلمحص ول محمصريصل مألص للف ذدلا ذريلل
قراذ لاجذذودةلجذذلالمحااذا الم لمحاذذردةليد ذذبلمالفكذ الا ذذريللمرصذ ل أيمذ ل
محص ذ ل شمصذذيرعلمألد ذذرءل مماذذرطل ل ييذذرفل لمحأمرجي ذ ل مالجفارقي ذ لذلق ذذمل
ففر علجيلمحط بلذل ضي لياكالمالف ف رولم لفضركيلمحص ول مألص للحف لل
م لف ذفمد لجذذيلصذذيرض لم لفشذذكيلل لااذذا الم لميذ لاذذردةليطفمقلذذرلمألديذذبل
االطف هلم لاالاجفا هولضفملاللي دلمألم ل لرلفطرمالنلقالمحشمصي لمحفوديذ ل
م لمحم اي ذ ول مطاذذرلهذذيلا ذذردئلجطي ذ ليلفذذد ل لذذرلمألديذذبلجذذيلصذذيرض لاردفذذهل
محمرص ل فض ي لرلمحملجالجايل(.)27ل
االمحطمردلمح ومقييالاالضر للماليم للجيلا وح ل ج دله المحا مهبلجيل
د طذذرل يم ذ له ذ ملمح ج ذ دل طاأذذلل اضر ح ذ لمحذذدكف ولق ذذيلج ذ مدلمح ذذرهولمح ذ ل
ف ذرءللقذذالق ذ لمح قذ نلقطذذدهرلجذذيلمحطمذدلمح و ذذيل جذذربلقذذالهذ مل وهايفلذذرل
مالط رطي ل جائنلقالد مو ذفلرل ذ بلهذ المالهايذ ولجذلالاذرلحلذرلاذالمحلياطذ ل
مح رال محفوأيولجيلمآلدمبلمألموجولاالم ذ ربل حذكولج مذدلفوأوطذرل لذرل جذهل
لمول مم طرلاطلرل مقي لم لمقف ذر مونل ضر حطذرلمالطج ذللحلذرلطظذريولجذيلمد طذرل
مدقيطرلإاكرالطم لرلمحيه.ل ه مليومالمحدكف ولمح ذرهولكرحشذ ول ذرحطمصلإممءهذرل
دمممءلمحدوبولج ي لشو رنلماليك الحطرلاأللا مهبلمحدوبول جيلا مهبلمحدوبل
محجيدل محود ءولارليطر بل ارلالليطر بولاذرلمضففذلل ذهلمحدذوبلضيطذرنلأذ لقرجذهل
ماوبلقطهول مطهله لطف هلاللي ف يألمالي يدل طرءلاذ هبلااذمل مطماذمول
الليجدلضرج لمحمل حك(.)28ل
طمذ لل ميذ مون لذل كاذذرلقيذذل لذلمالطمذذللمحاذ مهبلمحدو يذ ل مضفذ مءهرلمطاذذرلهذ ل
اظلولاالاظرهولمحففرقللم لمحض مولمحأمرجيل يططرل يالمحدذوبول هذ لمأل ذر ل
محذذذ لقراذذذعلق يذذذهلطلاذذذفطرلمحا رصذذذوةول ذذذافلرلمحاايذذذمة.لأذذذ لمالهطرحذذذكلاذذذال
محظذذو نلمحفرويميذ ل مالجفارقيذ ل محطف ذذي ل مألد يذ لااذذرل ذذاحل رضفاذذرالهذ مل
محاذذذ هبلمألد ذذذيل ل مكلإ ل جذذذدعلجيذذذهلف ذذذكلمحظذذذو نلا ذذذ مونلصذذذردقرنلقطلذذذر.ل
ئنولفذوجل ذال
ج رحط ذ لمحذملطشذوةلمحاذ هبلمحو اذرطفيكيلجذيلمالدبلمح و ذيلاذأ ل
محد مو رعلمالهطركلاالمحظو نلمالجفارقي ل محطف ي لارل رقدعلق ملطشذوفهول
مطلرلفش هلف كلمحظو نلمحفيلطشولقطلرلجيلمحدوبول اللي دل ج دالمحملاجودل
فذذوأولمألد ذذرءلمح ذ يالضا ذ ملح ذ مءلدق ذ ةلمحفجديذذدل ذذرألدبلمحدو ذذيل وض ذذفل لجذذيل
اضركرفذذهولجذذلحملجرطذذبلهذ ملمحفذذوأولكرطذذعلهطرحذكلق ماذذلل مذذوجل(اذذالضيذ لكذ ال
محاجفاذألمح و ذذيلكذذرالياذذول لذ المحفم ذرعلمالجفارقيذ ل ي ذذيشلحضظذذرعلمحذ قيل
ماليدي ح جيلق ملطض لاشر هلحارلقرشفهل و ذرلطف ذلر.لجاأ اذرلقراذعلمحأذ وةل
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ادلمالق رفلجيل و رل مطفشوعلضوك لمح قيلمحم ايول اأ ارلجشذ علمحفجو ذ ل
مح ي ومحيذ ل ف ذذددلض ذ لمحفذذودلجذيل و ذذرل جذذرءعلمحضوكذ لمحو ارط ذذي لجذذيلمألدبل
محش ذ ولمرص ذ لف ي ذ مونلقذذالااذذا اله ذ المحاوض ذ ولك ذ حكلضصذذللجذذيلمح ذذرح ل
مح و يل دلظل ولمح قيلمحم ايل اطرهاذ لمالق ذرفل مطفشذرولمحفكذولمح ي ومحذي.ل
محفمذذملمالد ذذرءل محش ذ ومءلمح ذذوبل ذذرألدبلمحو ارط ذذيل محا ذ مهبلمحاففوق ذ لقطذذهل
هذيلجذذيل و فلذذرل هذ لي يشذ الفجو ذ لمجفارقيذ ل اطرمذرنلجكويذرنليشذ هلمحاطذذرخل
محفكذذذو لمحذذذ لقوجفذذذهلمآلدمبلمال و يذذذ لطف ذذذلر.ل فليذذذوعلحلذذذ لجذذذيلضيذذذرفل ل
مالجفارقي ذ لطف ذ لمحظذذو نلم لاذذرليش ذ للرلكرحفمذذرءلمحمذذدي ل محضذذدي ل مفصذذرلل
محضاذذروفيالمحشذذوقي ل محدو ي ذ ل مطليذذرولقلذذدلمالق ذذرفل ف ذذألمح م ذ لمح ذ مل
طضذ لمحضكذ ل محف شذيول ضيذذرةل جاذللح اذ م ا.لأذ لقيذذر لمحأذ وةلمحا ذذوةلقذالهذ مل
محف أل مطليرولمآلارللمحفذيلشذردفلرلف ذكلمح مذ ل ذدلجشذللفجو فلذرلجذيلاصذول
مرص .لكلل حكلكراليش هلجيلم هلمح راذ ل ط ممقذهلمحك ذوجلمحظذو نلمحفذيل
اوعل لرلمحاجفا رعلمال و ي .ل حكلح ليكالمحفوأول رحفيرولمحو ارط يل ذ جل
مكفشذذرنلضميمذذيلحئفجذذرالمحذ ليئيذ لطف ذذي ل ريفذ لاذذالمحشذ ومءل مالد ذذرءلجذذيل
اصذذولم لجذذيلضيوهذذرلاذذالمح ييذذرعلمح و ي ذ لمحفذذيلكرطذذعلف ذذونلطف ذ لمحظذذو نل
مالجفارقي ل محفجو لمحطف ذي )(.)29لجلذ المحد مو ذ لفط ذللاذالفشذر هلمحظذو نل
مالجفارقي ل محفجو لمحطف ي لمحفيلكرطعلفاول لذرلمحاجفا ذرعلمح و يذ لاذألف ذكل
محفذذذيلكرطذذذعلقذذذدلاذذذوعل لذذذرلمحاجفا ذذذرعلمال و يذذذ ل دعلمحذذذملطشذذذوةلمحاذذذ هبل
محو ارطفيكي.ل
كارل رقدعلمحظو نلق ملطشوةلمحاذ هبلمحو اذرطفيكيلجذيلمألدبلمح و ذيول
ك حكلقا علق ملمضفارالمحا هبلمح مق يل قاذدفهل طصذوفهلق ذملضيذوالاذال
محاذ مهبلمألمذذوج.ل فاأ ذذعلهذ المحظذذو نل طشذذوةلمحذ قيلمالجفاذذرقيلاذذألضوكذ ل
محطلا لجذيلمحمذوالمحاراذي.ل كذرالاشذ رنل وطاذر لمحذ قيلمألمذوجلمحفذيلكرطذعل
فضفاطهل ف ديلق يهولجئليكذردليفايذمل ا مقفذهل ط ذومعلصذ فهل ذيالمألصذ معل
ماللق يذذللمحضذذوبلمح رحايذذ لمحأرطي ذ .لجمذذدلكذذرالمحفكذذولمح و ذذيلالفاذذرنل للمألاذذول
اشذذك لمحضويذذرعلمح ير ذذي ل ذذرحفضوولاذذالمحف يذذ لح ضكذذ لمح أاذذرطيل ح ضكذذ ل
مالجط يول كراليذوجلجذيلمال ذفمئللقذالمحف يذ لمحشذو لمحاذو و لحفضميذلل ل
مصذذئذلمجفاذذرقيولح ذ حكلمفجلذذعلمحجل ذ دلحفضميذذللمال ذذفمئل.ل ذذوض لمطلاذذركل
محمذ جلمح طيذ ل ذذدلفضميذذللمال ذذفمئللجذذيلمحطصذذنلمال للاذذالهذ ملمحمذذوالجذذيل
امر اذذذ لمحضكذذذ لمالجط ذذذيل رالشذذذفدرلل ذذذرحفطظي لمح ير ذذذيولجمذذذدلكذذذرالهطرحذذذكل
اص ض ال دوك ملمالمحا نلمح ير يله لطفيج لح فم نلمالجفاذرقيول طظذو مل
محذذملكذذللطاذذرلل ير ذذيلالليلذذدنلمحذذملفدييذذولمح اذذألمالجفاذذرقيل وطذذهلطاذذرلل
قدي لمحجد جولقمي لجيلطفريجه.ل االهآالءلمحافكويالاذالكذرالي ذفادل جكذروال
اذذالصذذاي لمح ذ قيلمحذذديطيلمح ايذذللكجاذذرللمحذذديالمالجدذذرطي.ل اذذطل لاذذالكذذرال
ي فادهرلاالمألجكرولمحدو ي ل ج ففلرلكش يلشايل.ل االهآالءلميارنل ئا ل
ا ملمح ل صدولكفر رنلقالمالشفومكي لجيلمح ر ل1913ول ل ملياكذالمحمذ لل
والمحفيرولمالشفومكيل د لجيلمحظلذ ولاطذ لمحو ذألمأل للاذالهذ ملمحمذواول مشذفدل
جيل ممولمحأئأيطيرعلاطهل ف وبلمحملكأيذولاذالمحفيذرعلمالجفارقيذ ول ظلذوعل
جا يرعل صضنلف ولقطه.ل مح ل رقدلق مل حكل ءلمأل ارفلمالجفارقي ل
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محافم ف ذ لمحفذذيلفضذذرحنلمال ذذف ارول مالق ذذرفلمحاض ذذيلق ذذملم ذذفدئحلرل كذذللاذذرل
ي ذذف رفلاذذال ذذريللمحضك ذ ل محماذذأل محم ذ ة.ل طذذفبلقذذال حذذكلممديذذردلمالض ذذر ل
اشركللمحفمول محفم نل محظ لمالجفارقي(.)31ل
اذذألق ذ ةلمح ذ قيلمالجفاذذرقيل مح ير ذذيلممدمدلمالهفاذذر ل اشذذركللمحاجفاذذأل
مفجهلمحفكولمحملمالهفار ل ماريرلمح م لمح را لاالمحطر ول مفجهلمألدبلك حكل
محملمالهفار ل لذ المح مذ لمحشذ ي ولاط مذرنلاذالدمجذألمط ذرطيلمذرحصلو ممضذ ل
اظذذرهولمح ذذآ ل فضميذذللمح دمح ذ لمالجفارقيذذ ولم لاط م ذرنلاذذال قذذيل ير ذذيل
ميدي ح جيذ لق ايذ ل ماذذض ليض ذللجذذيلاذ يلرلمحاشذركللمالجفارقيذ .ل ففاذذحل
جيله ملمحا قنلمحطمق لمحملمألدبلمحا فم ل مالفجرالمح مق يلجيلمألدبلاارلجذفحل
محاجرلل ار لفيرولمح مق ي لجيلمألدبل محفكولمح و ي.ل
م مل رقدعلمحظو نلق ذملطشذوةل ذالهذ المحاذ مهبلااذرلاأ طذرل ذهولجذلال
هطركلاطلرلارلدمللمحفكولمح و ذيلطمذئنل افر ذ ل هذ ليففمذدلمحظذو نلمحفرويميذ ل
محفيلطشولقطلرلجيلمحدوبولكرحوامي لمحفيلطشوعلجيلمحدوبلجذيلمحطصذنلمحأذرطيل
االمحموالمحفر ألقشولودلج للق ملمحضوك لمح ايذ لمح اذ ي لمحفذيلظطذعلجذيل
مح ص ولمحضديأذ لمالجذيلامذدوفلرلمالفصذلل ذري لرلمح ايذ ل رح مذللمحذ مقيل
محذذملضمذذريللمالشذذيرءولجذذودعلق يلذذرله ذ المحضوك ذ لمألد ي ذ لاذذالمذذئللفص ذ وهرل
محف في.لحمدلكرطعلمحدق ةلمحملمحفوأول رحاذ هبلمحواذم لمضذدجلدقذ معلمحفجديذدل
جيل د طرلمح و يلمحضدي ول قدلمطفم علقد جلمحش ولمحوام لاالمحش ولمحفوط يل
محذذملمحش ذ ولمح و ذذيلق ذذمليذذدل ريف ذ لاذذالش ذ ومءلح طذذراول مالكرطذذعلمحوامي ذ لقذذدل
ظلذوعلجذيل دبلمحذو ميييال محشذ ومءلجذيلمذروجلح طذرا.ل حذ لفكذالمحواميذ لف طذيل
قطذذده ل ذ جلفم يذذدلمحشذ ومءلمحواذذمييالجذذيلمحدذذوب.ل مالكذذرالاذذالمحدمو ذذيالاذذرل
يجدلحلرلدالح لمجفارقي لجيلا قنلمحش موءول هيلمحلو بلاالمح مقأل محفم ذيل
قذذالمالحف ذ مم لمالجفاذذرقيل مح ض ذ لقذذالكذذللاذذرلالليم ذذللمحفضديذذدل ي فذذهلف لي ذرنل
رحفالقالا مجل لمحضيرةلمالجفارقي (.)31ل
ل
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النقد التطبيقي :

ق طرلجيلف وينلمحطمدلإطهلضدي لقذالمألدبلم ل صذنلحذهل فض ي ذهل فم ياذهل
مصدمولمالضكر لق يه..ل محي..لجرحطمدلق ل صفيل فمويذو ول لمالمحطمذدلطظذول
ف يذذلول مالحذذهلجذذرط يا:ل ص ذ للطظوي ذ ولفو ذ لمحم مقذذد:لا يروي ذ ل قي ذ ول
ج مطذذبلف يمي ذ .ل مالمحص ذ ل يطلاذذرل ي ي ذ ل أيم ذ ل قا ي ذ ل جدحي ذ ولإطلذذرل
ص لاصرض ل م فوجرد.ل مالمحفطظيومعلمحطمديذ لف ذفمي ل فصذحل ضكرالذرلضذيال
فف رطدلاألمحف يذل.لجرحطمذدلجذيلجرط ذهلمحف يمذيلقاذلل ظيفذيل طذرييولي ذفادل
االمحاطرهبل مالجكرولمحطمدي لمحفيليومهرلمحطرقدلفففلل ي لمحطصل دماكرطهلجيل
م فأاروهر.لإطهلمحف راللمح ا يلاألمحطصلاذالمذئللمح ذ لمحطظذو لمحذ لياأ ذهل
محفكولمحطمد لمح لمالم فمللقالمحف يللي مملجك مونلاجودلمن.ل
حمدلقونلمحطمدلمح و يلاط لمحمذدي لمحجرطذبلمحف يمذيلاذالمحطمذدول طذوجلاذال
محاطر بلهطرلمالط ميلطظوةلقرج لق ملفووييله ملمحطمدلجيلطمدطرلمح و يلق ول
قص ذ والمحاففر ذ .لجفذذيلقصذذولاذذرلق ذذللمال ذذئ ولقذذدلي ذذدلفاييذذملمح و ذذيل ذذيال
مألط مفلمالد ي لمح ريدةلاالشذ ول م ر ذ ل ذجألكلذراول اي حذهلمح قيذ لمحذمل
مضدهرلمافئكذرنلحوآيذ لطمديذ لف يميذ لفطظذولمحذملاط مذ لمحذطصل فضديذدل ذارفهل
محا يمي ل محفوكي ي ل محجارحي ل مح د يذ لضفذمليايذملأذ ليطضذرملمحذملطذ فلا ذيال
ف وفهلمحفيلفشكللم لا رييولمحطمد..ل.لل
مارلضياليط للمحص علمحش و لاالج لقو يلا طرنلقال الدةلشرقوولجذلال
ق للمحم ي لحهل اطضهلاطمح لمحشرقولمح له لح رطلرلإطاذرليط ذللاذالوآيذ ل
طمدي لف يمي لفضفك لمحذملا ذرييولجطيذ لمهالذرلماذ فلطفرجذهلحامذريي لمحشذ ول
و ذذ الرلمحفذذيلف روجلذذرلم طذذرءلمحاجفاذذألمح و ذذيلآطذذ مكل مطذذرنل قرجيذذ ل محفرظذذرنل
ا ذذرطي.ل ل ذذدلفوكذذده لاذذالما ذ قلرلحل ذ المحامذذريي لفماذذألحا ذذرييولممذذوجل
مجفارقي ل طف ي ل ديطي ل فرويمي لفط ذج ل ف ذولقذالجكذولمحم ي ذ ل مهذدمجلرول
جيلا ءله المحا رييولي ذفضللمحشذرقولاطمحفذهل ياذطحل ذ لصذ علمحم ي ذ ول
يميلمحفيلفففواذلرل
ل
الليف لاطضهله المحاطمح لمالل دلاو وال اط م لمحطمدلمحف
محفكوةلمح ريدةلقالمحش ولقطدلمحم ي ذ لحفآه ذهلمحذملاطمحذ لمك ذولاذاالامذريي ل
محفكوةلمح ريدةلقالمحش ولجيلمحاجفاألمح و يلمالك و.ل
ح ذذذللمحشذذذرقولمح و ذذذيلمحذذذ لمدوكلمحا ذذذرييولمحطمديذذذ ل محامذذذريي لمحف ويذذذ ل
مالجفارقي لمح ريدةلجيلقصوالكرالم للطرقدلف يميلف راللاألطصذهلمط ئقذلرنل
االضوصذهلق ذملشذضالطصذهل رحامميذرلمحفطيذ لمحفذيلفآه ذهلحئطفشذرول الضففرظذهل
اطمحفهلمحوجي لجيلم رولاجفاألمحم ي لأ لمحاجفاألمح و يلمالك و.ل
هطذذركلائاذذحلطمدي ذ ل ذذي لفط ذ لق ذذملمج ذومءمعلفكشذذنل ي ذ لمحطرقذذدل
محااطيلمح لقوجهلمالدبلجيل دميرفهول قدلضفذللفذروييلمحطمذدلمالد ذيل رشذرومعل
ذي لقذالماأ ذ لحذوآجلطمديذ لق ذذللمال ذئ لماللمطلذرلاللياكذالمالف ذدلطمذذدمنل مل
ي ي ذ لاطلجي ذ ول مح ذ ليمذذدالرلحذذي لطرقذذدمنلمد ي ذرنل ذذللافذذوأول ذذرألدبلقذذرك ل
ح ذ الائاذذحلفذذوأوا.ل قذذدلمأذذوعلمال و ضذذرعلمال ذذئاي ل اذذرلق ذذوعلقطذذهلاذذال
ا ردئلقميدي ل ممئقي لق ملا ف جلمح قيلمحأمرجيل مالجفارقيلجيلمحاجفاأل
مح و يلجيلمئللاوض لمحو ذرح ل ضكذ لمحم فذرءلمحومشذديا.ل كذرالاذالمح ي ذيل
ماليط ك له ملمح قيلق ملمحش ول صفهلطفرجلف كلمحاوض لمح م ي ولأذ لق ذمل
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محطمدلمح لمطضرملحمومءةلمحش ولجيلا ءلمحا ردئلمال ئاي .ل قدلمأول حذكلجذيل
ا ذذذف جلمحطمذذذدلمحف يمذذذيلجطذذذوجل ذذذهلجرط ذذذرنلمحذذذملاط مذذذ لمحطمذذذدلمحاضكذذذ ل ذذذرحمي ل
مالمئقي ذ لمحفذذيل ألذذرلمال ذذئ لا ف ذذدمنلقذذالوآي ذ لمال ذذدمفل صذذفهلمدمةلمحص ذ كل
محش و لمحافايمول ل ملآللجرطذبلمحفض يذللمحذملا ذف جلآمذول قفذوال ااذا ال
محطصلمحفكو ل ادجلف يوالقالاوض فهلمحفرويمي .ل كراله ملمال رولمحايللقدل
ق صلضج لظل ولطمردل رومياليايف المحذملمافذدمدمعل ذر ميل لائاذحلطمديذ ل
ف يمي لفآ لاطلجرنلضطيرنول للحذ لف ذونلاوض ذ لمحو ذرح ل محم فذرءلمحومشذديال
طمذذردمنل ذذرحا طملمحضميمذذيلمح ايذذللح طمذذدول مطاذذرلضظيذذعل ائاذذحل ق ذذرومعلطمدي ذ ل
ف مريي لشروكلجيلرلمحا ا ال ص وةلقرا ل اطل لمحم فرءلمحومشد ا(وا).ل
قدل رقدلمالطففرذلمحضارو ل مف رفلوق لمحد حذ لمال ذئاي ل دمذ للمقذ م ل
اذالماذ لممذذوجلمحذملمال ذذئ لياف كذ الأمرجذرعلاف ذذددةلجذذيلمح صذولمالاذ لمحذذمل
مك ذذربلمحطمذذدل ص ذ وةلقرا ذ ل محطمذذدلمحف يمذذيل ص ذ وةلمرص ذ ولو ضي ذ لجديذذدةل
ق وعلقطلرلمآلومءلمحطمدي ولجمدلضر للمحم فرءلمالا ي المحاشذروك لجذيلمح ا يذ ل
محطمدي لجيلم رولاضد دلق ولقذالاكرطذ لمحم يفذ لمح ير ذي ل محفكويذ ل محديطيذ ل
مالجفارقي ول كرالمحطمدلمحف يميلمح ليمداهلمحم فرءلياأللاضصذ لالمذفئ ل
محطمدلاألمحافرهي لمحفكوي ل مالجفارقي لمالموجل فئقضلرلا ه.ل قدلفف ألمحطمذردل
مم رءلمحش ومءلمح و اي ل مح د ي .ل ي د لمالمحطمدلمحف يمذيلجذيلهذ ملمح صذول
د ليف ا لمآلأرولمحجارحي ل ص وةل دللفايللمحملمحفض يذلل فاييذملقياذ لمحذطصل
االمئللف جوالق ملشو لاضددةول ه لمفجرالطمد لف يميلمطابلمحاشو فل
محطمد لمح و يل ص وةلقرا ل قو هلاالمهدمجهلجذيلفضديذدلافلذ لجديذدلح شذ ول
يكشنلقال قيلمقاللح ا ي لمحطمدي .ل
جيلمح صولمح ر يلم فاولفذوأيولمحطمذردلمح دذ ييال شذلدلف ذ مونلك يذ مونلكذرال
اذذال ذذوملم ذ ر هلظلذ ولفيذذرولمحشذ ومءلمحاضذذدأيالمحذ يالقك ذ ملفذذوأيولمحف ذ ول
محضارو لجيلقصوه ل أرو مل طص صل لمحمص ارعلمألد ي لمحفيلج علمحطمردل
يف را الاألمحطص صلا رشوةل ااالاوج يرعلحد ي ل جكوي ولجكرالمالطذفبل
قال حكلمطم ر لمحطمردلمحملجذويميال ذيالاآيذدل ا ذروالحئفجذرالمحفضذديأيلجذيل
محش ذ ولآط ذ مكول مح ذ لمط ك ذ لق ذذملمحطمذذدلحيج ذذللمحطمذذدلمحف يمذذيلجذذيلامدا ذ ل
مح ظيف ذ لمحطمدي ذ .ل قذذدل ذذرقدله ذ ملجذذيلق ذومءةلطمدي ذ لجديذذدةلح ا ذ و لمحش ذ و ل
محمدي ل محش ولمحاضد ل يدلمنلقالمحفوأويذ ول حكطذهلجذيلمح قذعلطف ذهلم ذل ل اذرل
جوالاالمجومءمعلطمدي لف يمي لجيلإأروةلمحمص ارعلض للمحشذ ومءلمحاضذدأيال
ي لدقيم ل علمحملمحا ممطذ ل ذيالهذ المحطصذ صل
مومءةلطص صل لقومءةلم
ض لمحمص ارعلجيلمحدجرفلقالمحش ومء.ل
طم صلااله ملمحذملمالمحطمذدلمألد ذيلمحف يمذيلمح و ذيلمحمذدي لضذرجظلق ذمل
و لأر ف لجيلفطر حهلحطفرجلمحشرقولكرائنل مطهلظلليد ولجيلم رولمح ض لقال
مالم ذذذرءلمحفذذذيل قذذذألمحشذذذ ومءلجيلذذذرول قذذذدلف ذذذ علدميذذذوةلمح و ضذذذرعلمحطمديذذذ ل
رال فطردلمحملمالجكرولمحاطففض لق ملأمرجرعلمح ص ولمحفرحي .ل
جذيلمح صذولمحضذذدي ل جذردلمحطمذدلمحف يمذذيلاذالف ذ ولمح ذ ل محا ذرونلجذذيل
اجرالعلمحضيرةلمحافط قذ ولطف ذي ولمجفارقيذ ولحد يذ ولجكويذ ولجطيذ ول مطذهلمجذردل
ك حكلاالو ذلمحاطلبلمحمدي ل او علجذ والجيذهول ذل لمحطمذردلجذيلم ذفأارول
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هذ ملمحفذذوأول ف ذذي هل مالط ذذئلل ذذهلمحذذملاذذديرعلموضذذبلجفضذذعلح طمذذدلمحف يمذذيل
اجرالعل م لفئقضعلاألا رونلمح صوولد المحفم يلقذالمالصذ للمحطمديذ ل
محف يمي لمحمديا لمحفيلفوأو مل لرلااذرليكشذنلقذالمالادو ذ لمحطمذدلمحف يمذيل
مالد يلمح و يلضرجظعلق ملو لطمدي لوصيط ل ح لففمدلج وهر.لماللمالهطركل
فطظي مونلطمديرنلفوأول رحطمدلمحدو يل ا لائاحلالا لاالمحف مو لمحطمد لمالد ذيل
مح و يلمحمدي .ل
ل

 نماذج من النقد التطبيقي :

ذذدله ذ المحامدا ذ لمحفوويميذ لمح ذذوي له ذ الطصذ صلطمدي ذ لح ذ المحطمذذردل
مح ذومقييالمحافايذذميالمح ذ ياليط م ذ الاذذال صذذرح لاراذذيل ل ضدمأ ذ لقصذذوه ول
مح يالحل لضا ول ماحلجيلاجذرللمحكفر ذ لمحطمديذ ل مال دمقيذ ول هذيلكفر ذرعل
مط رقي لم لفصدولقالاطلبل مص للا وجيذ لا ذ م ولممفوطرهذرلألطلذرلفف ذلل
اردةلمحدو ل افذودمعلمحاذطلبولاطلذرلاذرلممفوطذرالح طرقذدل(ق ذدمحج رولق ذر )ل
ااذرلاذاهلكفذربل(محض كذ لمحاطداذ )لمحذ لجا ذعلجيذهلامرالفذهلمحطمديذ ول هذذي:ل
(قصيدفرالاالف مو لض يالاذودما)لي ضذظلجيلاذرلفوكيذدمنلجديذدمنلطراذجرنلحافلذ ل
م لحا ط ذملمحضدمأ ذ لمذذرحنلجيذذهلمحشذذرقولافل ذ ايالفمذذدارلح ضدمأ ذ لق ذذولقطلاذذرل
محش ذ ولمحضذذدي .ل يفضذذد لاذذاالامرحفذذهله ذ القذذالام اذذرعلمحمصذذيدةلمحدطريي ذ ل
محض ذ لمحذذدومايل مح ضذذدةلمحدمم ي ذ ل محجذذدللمحذذدمم يل ذذيالقطرصذذولمحف يذذو.ل ل
(شذذيءلقذذال قذذيلمحضدمأذذ لجذذيلمحمصذذ لمح ومقي ذ )ليفضذذد لجيلذذرلقذذالفو ذذي ل
فوصيللطم ذ لمحفجديذدلجذيلمحفذ مو لمال ذدمقيلمحمصصذيلمحفذيلج ذدهرلق ذدمحا كل
ط و ل جآمدلمحفكوحي..لأ ل(ويردةلضريبل ا لجوارا)لمحفيلضممذعلطم ذ لمحطاذبل
محفطيلجيلفووييلمحو مي لمح ومقي .ل
ل

قصيدتان ..من تراث حسين مردان

ق ي لهيلمالقارللمالد ي لمحا كوةلجيلمد طرلمحفذيلم ذف رقعلمالففذ جولق ذمل
افل لطرابلحا طملمحضدمأذ لجذيلمالدب:لجمذدلكذرالمحفذ للمحذملمحضدمأذ ليصذيبل
جيلمحظالمح ريدل والاطرصوةلقاريرلمحش بلمحاكرجض لهيلمح يللمحملقرحاي ل
مالدب..ل ضذذيالفجذذر مل ذذالمحشذ ومءلمحذذو مدلهذ ملمحفلذ لم ذذف دح ال ذ ه لآمذذو:ل
اطرقش لمحا ا قرعلمحك يوةلمحا و ض لمار لك ذرولشذ ومءلمح ذرح :ل حذكلاذرلج ذهل
(مح ذذيرب)لضذذيالفجذذر ملاوض ذ لمالطفاذذرءلمحضم ذذيلج ذومذلافذذوأومل ويذذدي ل ذذف يلل
يضوصلمالففمد لا يوفهلمحش وي ل(الجفرع)لمح صول ها اهلمال ر ي :لمحضوبل
مح وي ذ ولد وةلمحفذذروييلمح مياذذ ولاذذو وةلمحفاذذضي ل اللجذذد مهرولمطليذذرولمحاأذذلل
محا ط يذذذ ول ذذذيردةلمحاذذذردةل قذذذ مطيالمحاذذذرل..ل حذذذ ليكذذذالاضذذذالصذذذدج لمالهذذذ مل
محفطذذر لل(محجديذذد)لحماذذريرلمح صذذولمقفذذوال فلذذ لجكذذو ليكذذردليط ذذج لاذذألفيذذرول
محطكذ صل محجاذ دلمح ذ فيولكاذرلمقفذوال ا ذذف جلجطذيلهذر لاذذاعلجيذهلض كذ ل
محشذ ويالمض ذبلقيذ بلمحشذ ولمحفم يذد لمحاذ و لجذيل(اوأيذ لجيكذ وولاوأيذ ل
مالحل ولاالوآيرلج كر ).ل
ماذذرل(ض ذذيالاذذودما)لجمذذدللهدفذذهلفجو فذذهلمالد ي ذ لمحصذذردق لمطففرض ذرنلق ذذمل
فجو لمالمذويال مقفذ ممممل فشذ أرل ف ضذدلمحذ معلمحذملمح قذ فلق ذملمح ذ يللمالكأذول
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ف ما رنل صض لمحملماليك المحشرقولا رص مونلحماطذهلضذديأرنلجذيلمحف يذولقطذه..ل
محاذذدمللمحصذذضيحللمحذذمل حذذك:لقذذو لمحشذذرقولمممءلقصذذولقذذرولاذذالمكر ي ذذهول
ممفئجهلا هولمطفصرحهلقطهول مفضردال هل قيرنل ا آ حي ولاللمطدارجرنل رطلرن.ل
قدل جدل(مح يرب)لوآيفذهلح صذولجذيلهذ المحاوض ذ ل(مح ذ م)لاذالفجو ذ ل
(ض يالاودما)ل جراألما:ل(اشك لمح صولمحك وجلهذيلاشذك لمفصذرلول يكذردل
مالد رءلك ل ليجا الق مل حكل مالممف فعلمحض ل.ل قدلمض لض يالاذودمال
ل المحاشك لكارلمض ل لرل مالاالمحش ومءول مالجيلق لمميوةلاالمحطأول
محاوكذذملجذذيلو ذذرحفهلمحفذذيل جللذذرلمحذذملشذذركولض ذذالآلل ذ يدلحاضذذرعلاذذالهذ مل
مالض ذذر ل ذذفف ول معليذ لحف ذذومول صذ وةل ماذذض لقايمذ لجرحوجذذللام ذذصل
حطف هلجيارليم لول ه ل لا ه لالل يللمحملطكومطلر)..ل
ودل حذذذكلجذذذيلك اذذذ لطمديذذذ لح ذذذيربلطشذذذوفلرلجويذذذدةل(مالم ذذذرول21لطي ذذذرال
)1956لض ذ لل(و ذذرح لاذذالشذذرقولمحذذملو ذذر )لمحفذذيلطشذذوفلرل(مالم ذذرو لذلآ مول
)1956لجكواله المالطف ره لمحطمدي لم ل ق ذعلق ذمل ضذدةلمحاشذك لمدوكذعلاذرل
ي طدهرلاال ضذدةلمحافلذ لمحأمذرجيلفضذديرل م ذفجر :ل حذكلمال(مالدبلمضفجذرجل
ق ذذملارديذذ لمح صذذوليمذذ دلمحذذملمح محذذ ل حكذذالويذذرذلمحذذ هبل محضديذذدل محطشذذيبل
محململذذرعلمح ضشذذي لفمذذفض لق ذذملمحشذذرقولقمحفذذهلجيمذذوجلاذذال وجذذهلحيفضذذدجل
رحأ وةلضيطرنل رح موي لمحاويوةلضيطرنلآمو)..ل
ح رحاذذرلمضذذفبل(مح ذذيرب)لحئ ذذر يولجذذيلش ذ وال وطلذذرلمضفجذذرجل الذذوبلاذذال
اردي ذ لقصذذولمح ذ وةلمح ذ ل(ميذذف لمحذذو ذلجذذيلالجذذحلاذذالهجيذذولمحطاذذرو)ل ماذذرفل
محا رطيلمحضميمي لحئحفرظل ضي لمالك ا ل(شوين)لومضعلف طيلمحصف لمحض ذط ل
طمياذذذلرلاذذذرلدماذذذعلحدذذذ لمح صذذذول معلمح ذذذ ولمحطرجذذذ ةلد الومدفلهذذذيلحدذذذ ل
(كو ب)لصرطألمال ض لمحشليول(جرحبلمحكوبل محودج).ل
هرله ل(ض يالاودما)لجيلك ا لقذالقا ذهل(مح ذرح لفطذ و)لطشذوفلرلجويذدةل
(مالم ذرو لذلف4868ل ذذط ل)1958ليذوجلجذذيل(اضر حذ لمط ذذرالجطذرالمالطفصذذرلل
قذذالهذ ملمح ذذرح لحاذذرلجيذذهلاذذالموفجذذرفلطض ذ لمحلاجيذ )لجذ وملجكويذذرليأاذذول(مما ذ ل
ا مدةل رحط لح اللمحذ لمارو ذهول هذ لمحف يذوولجك اذ لذلمحديام مو يذ لذلاذأئل
مص ضعلاف ددةلمحا رطي..ل مالمحافل لمحضارو لطف ذهلمصذ حلا مذدملمياذر..ل
هللاالمحضاروةلماليضفكولمح مللمح شو لالطفذرجلم ذ ض لمحاذ علجمذ ..لاذرمملل
كذذذو بلمحذذذ لجفكذذذعلم ذذذ ضفهل ذذذرحائييالضيذذذرل ارممحذذذعلا را ذذذهلفطذذذفبلطفذذذ ل
مال ذ ض ..لهذ الهذيلاشذذك لقذرح لمحيذ لجذيلويذذي:ل اذ لوجذرللجمذ لي ا ذ ال
ر فاومولحفض ي لضيرةلمحائييالاالمح شول حكل ر ردلمحلد ءل مح اوطيط لقذال
مو مضل )..ل
م لي ي لض للمحضوبلج ردملجيله ملمح رح لجلالمحايلل ل ملمح رح لاللي ذ دل
اضالمما لشمصي لف د ل رالضفجرجلمحاذفلك لحفطفلذيلمحذملف ذ لمحواذرل مح ذ م ل
رح ذذذذكيط لكاذذذذرلكذذذذرالمحضذذذذرللحذذذذدجل(مي يذذذذ ع)لاذذذذأئولألالاصذذذذ حل(محافلذذذذ ل
محضارو )لمح ل ودلجذيلضذدي ل(ض ذيالاذودما)لقرقذدةل اط مذرلياطضذهلمحضذلل
جيلماليط بلقالمالمذوياولجلذ لجذيلقا ذهل(وجذللاذالهذ ملمحماذرا)ليآوقذهلمال
فروييلمحأ ومعلجيهلح ليأاول جلطلذولمحذدارءلذل(جفوط ذرلهذيلمحفذيل حذدعل فذلل
محضوي ل هيلمحفيلفاش لج اهل رحضومب)..ول يضمطذهل(مالمح مذللمح شذو ل ضذدال
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يف ذذذ و.لحمذذذدلصذذذطألمحماذذذولمحصذذذطرقيولماذذذرلق طذذذرلجارممحذذذعلا أذذذ ل ق م فطذذذرل
اش ه )..ل االه لمالمو الاضريرلادلمح آ ل ض بلمحفط و لمطلذ لجذيل ذ ذل
محشرقو:ل(محطر لمح ردي المح ياليصذط المحفذرويي..ل قذدلفط ذهلمحاآومذ الجذيل
مح صذذذولمحضذذذدي لمحذذذملهذذذ المحضميمذذذ لجذذذرفجل ملمحذذذملفذذذروييلمالط ذذذرالمحصذذذديوول
مالط ذرالمحذ لاللي ذونلم ذاهلم لق ذوا لذلمالم ذرو لذلف لذل4853ل ذط ل:)958ل
(طضالمحوجرللمحصدرولمح يالطضبلمحميول ططشدلمحجارل)..ل
هك مل جذدل(ض ذيالاذودما)لقري فذهل جالذ والاذالمحدو ذرءلمحاط ذيياول وجل
ضو فهل يطل لجومذلي ف وال ضدةلمح معلمحاط ي لق ملاذوآةلمح صذ ولمحا يذ ل
رالكر يبلجيل(ارطفي ف )لاذالطذ فلآمذولا ذ فل ا ذض لاذالضدمأذ لاللقئقذ ل
حلرل رحفمرحيدلمحكئ يكي لمحفيل علم ر رفهلمحملمالمويالجيل(قصذريدلقرويذ ول
وجذذذللمحاذذذ رب)..ل ذذذ بلاذذذالهذذذ المح ويمذذذ لجذذذيلفطذذذر للمالضطيذذذ لمحضميطذذذ ل
محا فو ذ لح ذ ليكذذالأا ذ لافذذولاذذالمالفك ذ الحلجفلذذرلقرحي ذ ل هذذدجلرل ماذذضرل
ا رطيلذذرلجليذذوةل اذذالمالفمفذذوبل ذذالد ومفلذذرلجذذيلمحا رشذذوةول هذذيلاذذأل حذذكل
(ارطفي ذذف )لم جذذولطاذذجرل م ذذدلقامذذر:لجمذذدلمف ذ علفجو ذ لمحشذذرقول ف ذذددعل
اشذذرض هل مافذذدلماراذذهلمجذذللمحضوي ذ لمح م ذ لجذذيلمحفكذذوةل محطظذذوةل ضي ذ لما ذذمل
ف را هلاألمح رح ل داللاالمحاجفاألد المالطض لجيله المحطم ذ ل رالدقذرءلم ل
ضاملمح رحاي ..ل
اذألضذوصل(ض ذذيالاذودما)لق ذملفذ جيولهذ ملمح ذدلمحضاذذرو لح ا ذهلف ذذد ل
قصيدةل(مح ذرح لفطذ و)لحفذو لق ذ ل ديذرالط ذوةلمح ذ ذلمحجليذول كوطلذرلصذفضرعل
ا ف لاالدجفولي ايرعلكف ذعلاذألم ئحذ لقذر لجديذدلفمجذهلمالاذ مءل محمذ ئعل
مالاذذذولمحذذذ ل جذذذولح ضذذذ م ل ح امي ذذذ ل ذذذ لاذذذالمحافطرقاذذذرعل ذذذيالمحذذذ معل
محاط ي لق ملمح ضدةلمحجري لمحاذراي ل ذيالصذمبلمح ذرح لمحاطشذدلل رجومضذهل
محكر ذ ل اذذجيبلم ذذر يوال(محا ذ )..ل مكله ذ ل ذذوله ذ المحا ذذض لمحدوماي ذ ل
محاافدةلاللي احلحلرل ر ألمح ذلمحدطرييلمالفوقملمحذمل ياذرلحذ الاذالمحفذوحينل
محدومايلف جوعلحهلمح ول فليولمحضملول حكالمحفرو لمحشربلكرالاييللمحم وةل
ل ملمحايدمالمحجديدلومض رلقطهلمحمله ملمحفضديللجيلاذوموةلمحذ معول كوطذهل ذ حكل
يج ذذدلضي ذ لمحض ذ مول فكذذوي لمالطفصذذرلل ذذيالمحشذذرقول مح ذذرح ولج ذذي ل يطلاذذرل
ذذ جلم ئحذذذ لاذذالكذذذ ةلي م لذذذرلمضفجذذرجلممذذذو لق ذذذولمج ذذرللق أيذذذ لقمياذذذ :ل
(مح أ رعل11ذ13ذ14ذ)21ل ل وي فهلمطهلحي لاا وملمحملاصرجض لقرح لالذددل
ذذرح مو..لم لكوطذذهليطذذفم لح ذ معلاذذالقذذرح لاللي ذذونلح فاذذضي لا طذذمل الليمذذي ل
ح ذ معل مط ذلرن:ل(حمذذدلقصذذوعلق ذذيلك ذذهلق ذذملجذذو ذلمحطذذر ل اذذاله ذ المح ذذرق ل
وقفطيل جو ضي)..ل
ل أ رعل يالمح مقألمحد يظل محض ذ ل(مح ذيطاريي)ل
ح ملي د لمحطصل كوطهل
مح ر و..ليومدجلرلطك صلاال و ةلمح قيل محا آ حي :ل(مح أ ذ )23لمحذملشذوطم ل
محذ معلمحا ففذ لق ذذمل ضذذدفلرلكشذذجيوةلصذ يولجذذيلصذذضروجلاجل حذ ل ذذدمجألاذذال
مض ر ل ركلك وعلجيهلمح ومفلج ذ لي ذللاذال ذئذل ذ جلجذ لذليميذنلمالقذدمءول
جضفملمحضبلاللي د لمئصرلم لالو رل دلمالف وبلمحمومبلمحملفجرقيدلمحم ذبل
جر ف ممله المحو م بلاذالمحشذ ول ذرحل مالمحارم شذي:ل(مال جلذيلك ذهل و ل
ج ايل ضيوةلكض للماذرلو ذيلجلذ لاذو جلالج ذملمحكذ ومل ق ذيلك ذهلفجرقيذدل
296

جذذر ضأيلقذذالوجذذللالذ بولجفذذيلشذذففيلكذذللاذذرلجذذيلمال ذذدلاذذالطذذفاولمطذذرل مريذذرل
ضشي لمحدرب).ل
بلضي لمحض مول يالمحشرقول مح رح لظللمحفطرقال يالاشرقولمح لجذ ل
اشرقولمحوقبلاجودل(افروقذ )لمشذروعلمحيلذرلمضففذرالعلمالمذويال امذد لمح ذرح ل
محجديدل(مح يد):ل(حمدلموقشطيلم فلرجلمحطذر لال ذفم رللمحيذ لمال للاذالمح ذر ل
محجديدل يطارلمح رح ليدوللجيل ضيوةلوصرصول حمدلمودعلمالمص وله ملمحفذوذول
مق يعلكذ حكلصذ وةلاطرقاذ لحاذرلي ذ دلقرحاطذرلاذالمذ نل جذمفلطفيجذ لهذ مل
محصومفلمحدا ل يالمحشولل محدوبولأ لو ذاعلمحضرحذ لمحفذيلط ذيشلجيلذرلطضذال
محطر لمح يالي للق يطرلم لمح مد.)*()..ل
فالله ملمحصذدللمحف ذو لمممءلمحذ معل مالمذولحذ ليفضذوجل(ض ذيالاذودما)ل
اذذالمالق ذومول ذذواله ذ ملمحذذدجللمحدطذذرييلمحاطأذذرللم ذئللل ذذرق لف ذ بلجذذيل ج ذ دل
( المحفج معلمأطرءلمالطفمرللاالام ألمحملآموول للمال المحامر ألكذرال
يجذذبلماليكذذ الجذذيلا اذذألضيذذولا اذذ هولكاذذرلمالف ذذللمحفكذذوةلحذذ ليكذذال
افضذذذوومولحذذذ ليذذذط ل صذذذ وةلفدويجيذذذ لافطر ذذذم ولجكرطذذذعلمح فذذذومعلمح هطيذذذ لف ذذذد ل
ماض ول مح بلجيل حكلي دلمحملارلمقرطيهلاالمحم للمحطف ي).ل
االقجبلماله المح وةلاالمحض لمحضارو لمحفيلمط ذ علق يلذرلقصذيدةل
(مح ذذرح لفطذ و)ل ذذداللاذذالمالفطاذ ل فطاذذبلجذذيلمقارحذذهلمحئضمذ لومضذذعلففاذذرءلل
ضفذذملفكذذردلفطذذدأولحي ذ دلمحش ذ ول وضذذرلا رش ذومل فم يذذديرلحا ا ذ فلمالحف ذ مم لكاذذرل
قوجفذذهل و ذذمعلفمرحيذذدالاوض ذ لم ميذذللمحما ذذيطيرعلمح موقيذ :لمحذ الءلمحاذذفضا ل
مح قدل رالفيل مح قيدلح درة.ل
وجل(ض ذذيالاذذودما)..لمالمح ذ ماليضذذدلاذذالمظلذذرولمحضي ي ذ لمحطف ذذي ل طمذذلل
مح رح لمح ر طيل ص وةلدقيمذ ..لجكذرالال ذدلاذال(طذ فلاذالمحفاذودل مالحفجذرءلمحذمل
هذ ملمحطذ فلاذذالمحطأذذولمحفطذذيلمحذ لشذذرفلجذذيلقلذذدلج ذومال ماذذيالمحويضذذرطيلقذذال
ويذذللفوجا ذ لمحش ذ ولمال و ذذيولج اذذلل اذذل لق ذذملف ذ يوالحكذذيليوم ذ لشذذكلل
محمصيدةلاالطرضي لمالهفار ل األمحك ا ل ا يمي لمالحفرظل ممفصذرولمحجاذلل
فوكيمهرلحئ ف را لقالمحجلدلمح لي للجيلمحمصذيدةلمحا م طذ :لمحذنل ذرء/ل
ف31ل ط ل)1969ل حكالارلفضمللاالكلل حكلجيلقصيدةل(مح رح لفط و)لكرال
مدولاللففكرجولجيهلا وومعلمحفاودل أاومعلمالمفيرو..ل
ل(*)ل يدملقالا ا فلمحا وضي لمحش وي ول محش ولمحا وضيوليكردلطمدلمحشذ ولمح ومقذيلجذيلضم ذ لمحما ذيطيرعل
يم لاالاص حل(محدومار)ل اشفمرفهلمحفوكي ي لكرحض لمحذدومايول مح طذرءلمحذدومايول محصذ علمحذدومايول قذدل
ودله ملمحاص حلجيلامرللمي ي عل(مص معلمحش ولمحأئأذ )لمحذ لفوجافذهلاج ذ ل(محفصذ للمالو ذ )ولجمذدل
قذذونلش ذ ومءلمحضم ذ لجكذذوةلقرا ذ لقذذالمحجذذدلل(ديرحكفيذذك)لجذذيلمح ي ذ ل جذذيلمحاجفاذذأ.ل وأ ذ ملاذذالفومأطذذرل
مح ئضيلاص حل(مح رل)..ل حيالكرطعلويذردةلمح ذيربلمحجوييذ لمطجذمعلمحطاذر جلمحوميذدةلح مصذيدةلمحدومايذ ل
د الطذذصلق ذذملمحاص ذ حلجذذيل(مطش ذ دةلمحا ذذوولجيك ذ ول محاديط ذ ولمحطلذذول محا ذ ع)ولجمذذدلمطصذذونل ا ذ ذل
مض بلمحش ومءلمحملاضر ح لف يولمح رلل ه ل(ا ر مذ لمحشذيءل اذدا)لاذال ذرلل ذيالمالحفذرظلم لمحجاذلل
محافمر لمحمل رلل ذيالمحصذ و..يمذ لل(كذرظ لجذ مد)لقذالقصذيدفهل(ح طذ ل دذدمد):لكطذعلم مجذهل دذدمدلقذر ل
1953ل كللارلجيلرلاالص و..ل قدلدج فطيلاضر ح لاطيلجيلمحفجديذدلمالم ضذ لقذالمح ذرللجذيلمحصذ ول
جذيلقذرح ل دذدمدل جذللديرحكفيذكلمحضيذرةلمحضذيل حذ لم ضذ لقذالمح ذرللجذيلمحا طذمل مح فذظلكاذرلد بلمحشذ ومءل
محمدمامول مح رللجيلمحص ولفجدالاط ل دمي لمحمصيدةلضفذملمحطلريذ ..ل ذو جل مهذ مو لشذرام ول مكذ مخلحمذ ل
جذ للمحا ذفطم رعولضذومبلمحا ذف اويال م طذر ل ل ضاراذذرعلمح ذ لمح دي ذ ولطجاذ لمحومقذيل محي ذربلمحامفذذوول
محو يأ.ل
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ق ل حكلمالا نلمال فجر لمحطف ي لح فجو لمدجلمحذملاذا ولمحضاذر ل
محفطيلحلرولجومضعله المح أ رعلمحافئضمذ لق ذملضيذولاذرلط ذللشذ و لافذدوجل
م لافطر لمحمل و ةلف فم لل فافصلا جرعلمالاف رالم لمحدو لم لمحطما لجيل
مح ضظذذرعلمحفذذيلح ذ ليكذذالجيلذذرل جذذدمالمحكرفذذبلالييذذرلحا ريش ذ له ذ المحا جذذرعل
فص يدهرلحفكف بلوطيطرلش ويرل ا يمملمحش وول ضرللموفجرللمح الل داللاال
ا ريش لمحفجو لد المالف الا يمملمح مالم لا يمملمحش و..ل
اذذأل حذذكلي مذذملحض ذذيالاذذودمالجذذيل(مح ذذرح لفط ذ و)ل جذذيل(محو يذذأل محج ذ ف)ل
(ص ولاوق )لميارلمطهلمديذبل ي ذيلي ذفجيبلحذو ذلمح صذولجذيلطمقذ لمحذمل
فجديدلمحطفرجلمالد يليص حل هلمشدلمطففرضرلق ملمحضيرةلمحا رصذوةلوضذ لمضف مو ذهل
قطلرل مقاللج وملجيلمح رح لمحضارو لمحضدي لوض لظل والماراطرل اظلولاال
يشذك لاذالم ذذفئبلشمصذي..لهطذذرلف يذولقذالوض ذ لجذيلماليكذ الهذ ملمح ذذرح ل
ضيولارله لكريالق يه..ل االأ لجلالمحا طملمحضميمذيلحئضفذومبلجذيلمحمصذيدةل
هذذذ لمحا طذذذملمحضميمذذذيلح أذذذ وة..لمالطشذذذدرلل رح ذذذرح لق ذذذملم ذذذر لاذذذالمحذذذ قيل
محا آ حي ليفايرالمحملش ول رحاوموةلألالمالط رال مح رح لارممالل يديالقال
محصذ وةلمحفذذيليويذذدلمحشذذرقولماليك طذذرلق يلذذرول محذذملض ذ ل يذذدل رح ذذرح لمحاطفظذذول
يشدلمحشرقولمحملمح رح ل و ر لاصيو لاللالوبلاطه.ل
مالوال محا عل
ضدملطا عل
كارلفا علمح كويرع..لضدملطا عل
اولمحش ربل حالي دل
كديا ل يارءلجروض لمحوق دل
ضدملفف عل
ميراطر..لكرح يللجيلموالمحج يدل
االجديدل
جيلكللقر لاالجديدلل
ف يللما مءلمحو يأل
ق وملجفوف شلمحصم ول
مطرلقظر لاللففيلل
كارلف دلاالمارال
ي دليطمحللمحطلرول
ج للمحافرنلمحمولليطمحللمحطلرول
جف دلمقدم لمحصدرول
اص ض ل د لمحمه ول
ف د لجف أول رحاضرول
م فرحطر..لهللففلايال ياضك ال
م لي صو المحا علجيلصاعلمحم ول
يص د المحملمحطج ل يل الاألمحا ول
يموق المح لودلجيلموالمحماول
يطكلمحموقرءلد دل
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جايليا جل هلصديدل
مالوال يضك..لطف له لمالوالضوقمل رحلطرءل
ج مدلااملقطلرلمحشمرءل
جئلوقيللم لق يد..ل
يمذذذ لل( ي ذذذيللد لحذذذ ي ):لكذذذللقصذذذيدةليط دذذذيلماليكذذذ الحلذذذرلاط ملذذذرل
محمذذرصلمح ذ ليذذطظ لصذ وهرولقذذدلاللط ذومال ا ذ ذلق ذذمل ذ حلمحمصذذيدةل حكطذذهل
يكاالدمم لرل يفضك لجيلف للص وهر..ل
م ملكرالاط للمحمصيدةلهذ لمحطاذ لمحافذدوجلحلذرل ماذ ومدلا اذ قلرلق ذمل
ميمذذرفليطذذفبلاذذالففذذر ألص ذ وهرلص ذ وةلمأذذولممذذوج..لجذذلالمحاط ذذللمحش ذ و لجذذيل
محمصذذيدةل(مالوال محاذ ع)لي مصذذهلهذ ملمحجذذدللح طمذذريالجذذيلظفيذذوةلاط ذذجا ل
مالح ما.لمالضوكذ لمحمصذيدةلففطذراملطضذ لمحفصذ يدل محف ذرايلمحذ لفف ضذدلجيذهل
محطمرياولجف د لمحمصيدةل ص علمحشرقولي ال دهي لي ف لل لرلصذ علمحط ذيل
حفطفلذذيلق ذذولا ذذرولصذذرقدل ص ذ وةلمحجارق ذ ل مح شذذروةلمحك يذذوةول فط ذذللاذذال
مض ر لاول الفطرقاذرعلمحشذو لمالط ذرطيلضذ للاضد ديذ لقاذولمالط ذرال
حفصذذللق ذذولمحض ذ لمحذذملضميمذ لمالاكرطذذرعلمحلري ذ لمحئاضذذد دةلح ضيذذرةلجذذيلد وةل
فجددهرلمال د .ل
حي لمالط رالجيلمحمصيدةل جلا جذ لصذديوةلذلالاذرلك ذوعلفومذ لد وفلذرل
كرا لم لطرقص لأ لفايألجذيلمح ذبلمحلذردولاطذ لمالملولج ذي لح شذلربلمح ذر ول
صذذيو وةلمحذذد وةلمال دي ذ لق ذذولف رقذذبلمحفص ذ ل..ل مكله ذ لذلق ذذمل ذذر فه لذل
محا ذذف جلمح ج ذ د لجذذيلمحمصذذيدةلج ذ وال(محمويذذب)لاذذرلم ذذف مفهلمح ج دي ذ لجذذيل
جدمال(ض يالاودما)لاالض وةل مض ر ل رح ذ لا ألاذرلمالمالط ذرالي حذدل
ق ملضرج لق ول يج لمحظ ارعلمحملق وا.ل
أاذ لا ذف جلآمذولهذ لمحا ذف جلمحفكذو لمحفمذداي..ل كذ جلمحفكذولمحفمذذدايل
فف مشبلاألارلطلاعل هلمح ج دي لاالجكوةلمحضوي ل محا آ حي ول لارلففضملل
مح معل يك ولضرجملمحفشييءلمحاف ردللاألمالمو.ل
مالمالط ذذرالوضذ لهذ المحضميمذ لمحك طيذ لمحاآحاذ ولضميمذ لمحاذ عولياكذذالمال
يذذوجل ومءلمحشذذ لمحمصذذيول ويمذذرلالض ذذرلحئجيذذرلول مالط ذ وملاشذذوقرلياكذذالمال
يطشذذللق ذذملصذذاعلمحم ذ و..ل جذذيلمحطظذذوةلماليدي ح جي ذ لحاشذذك لمحا ذ عل ذذوذل
محشذ ولمحجديذذدلق ذذملح ذذرال(مح يذذرفي)لجكذذوةلما:ل(محاذ علضذذل..لض ذذطر لذلج ذذفكال
محضيرةلذلقردح )..ل ف كلهيليمظ لمح قيلمحش و لضيالمهفدجلمحذملمحا ذول ذيال
ديرحكفيذذكلمح ي ذ ل ديرحكفيذذكلمحضوك ذ لمالجفارقي ذ لد الففذذرآللكذذر بلم لف ذذلل
رالارل:ليطدأولارال يديبلجيللحيذطلالضراذول ي ذمكلجيذللجذيل قذيلجديذدل
يضر ولمال ئنل ي يلم ردلمحومهال يوجلمح ويللمحملمحا فم للضميم لااكط ول
ح لف ولفج دهرلمالالجلالقيالمحميرللياكالمالفومهر..ل
قصيدةل(مالوال محا ع)لفش هل( وة)لامفروةلاالطلولمحماالمح يللجيلذرل
اذذال ذذال ذذارعلمحطلذذو:ل ذ حلاذذالمحا ذذيللمحوميذذللمحشذذفرنول لومءالض ذ ول
قايللا ل كيط لمحا عل دجم لمحضيرةلمحافجددةلم دم..لل
جيلذذرلاذذالد وةلمح ي ذ لمال محي ذ لمكفاذذرللمح ضذذدةلمحدمم ي ذ لجذذيلد وةل مضذذدةل
د الجج معلم له ماشولف د ل رحظ ا ل ففدوجلص دملمحملمشومللكذ طيليشذالل
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مالوال محطر لجاي رولجكذوالضفايذ لمحاذ علمحصذديوليذودلق يلذرل اذرليفجر مهذرل
اذذالضفاي ذ ل ذذيردةلمح شذذولق ذذملمح ي ذ ول اذذرلق ذذمليك ذ ال ذذوله ذ ملمحط ذ ل
محصرقدل ضوك لمحمصيدةلماللماليك الهرج لمحفاضي لمح لففااطهلمحمصذيدةل
اللففصحلقطهلاال ومءلقطذرفلم لم ذف رومعل(ايأ جيذ )ولجلذيلفاذضي ل مقيذ ل
صراف لح ليكالمحف ي لجيلرل ضميم لمحا علف يارلقدويرلمقامول حكطلذرلقوي ذ ل
اذالم قذرالو مقذيلج يذلليذدوكلمحضكاذ لمحك طيذ لجذيلكاذ المحاو ذرةلجذيلط ذذيبل
محضيرةول ياايل ل المحفكذوةلمحذملقذدوةلهذ ملمحط ذيبلق ذملمالي ذف دللاذرليفلذول
يفلكذذلل اذذرليطا ذ ل يشذذفدلالق ذذملطض ذ لايفذذرجيميميلاجذذودول حكذذال ف ذذللمالومدةل
مح شوي لمحمردوةلق ملدجألا يوةلمحفمد لق ولمحض ل راكرالفضميللارلح ليفضملل
ذذدولضفذذملفا ذذيلهذ المالومدةلمحداذ لجذذمءملاذذالمحمذذرط المحكذ طيل قطصذوملجذذيل
ضوك لمح ي :ل( يص د المحملمحطج ..ل يل الاألمحا و)..ل
اذذالمئص ذ له ذ المحضكا ذ ل فوأيوهذذرلق ذذملمحط ذذيبلمحفطذذيلح مصذذيدةلجذذرءعل
اف ذذا ل رح ذذر لمح يد ذ ولألالمح فا ذ لجيلذذرلف ذذردلل ذذرحط وول محا ذذولمحاذذيلل
ف ض لمحادجلمالط رطيلمحوضبول ايللمحضفوةل ضوي لفض للمالط رالمحمل يول
ك طيليض لق ملمحك مكبل يل للاألمحا ذول يمذ الجذيلكذللطلذول يوكذبلكذلل
ص بول ارلكرال حكلحيفضمللجيلمحمصيدةلااا طرل فشذكيئلحذ اللوض ذ لمحفواذلل
جيلفطرقارعلمح ج دل صولجديدليوجلقئق لمحضد لمح ذر ول ذرحط ماي لمال محيذ ل
االمئللض لفرويميليمظليوجلاذرلف ذف ي هلمالومدةلمح شذوي لجذيلج ذكلمالومدةل
محك طي ..ل كارليم لل(ج وجل ذيفوي )لجذلالمحضكاذ ل مح ذر ليذوفيل ضلاذرل
دلصذومفل يذللم لاللي دذرالم ذدمل مال حذكليمفاذيلف قذرلدمياذرلاللصذ جلحذهول
مطفاذذرءلو ضيذذرلمحذذملطمق ذ لحصذذفرءلمح د ذ ول ذذد ال حذذكلمحف ذ للاللف ذ دلمحضكا ذ ل
ذ جلف ذذكل(محمئص ذ لمح ذذل )لحفجو ذ لاكذذووةلا و أذ لجذذيلاطضذذملممئقذذيلم ل
ف يايل ر ج..ل
محمصذذيدةلجذذذيلمطجرمهذذذرلمحفطذذيلطاذذذ جل(طمذذذي)لح مصذذيدةلمحدطرييذذذ لمحجديذذذدةول
م ذذ ةلوميذذدةلجذذيلمحفمر لذذرلهذذ ملمحط ذذألمحدميذذولمحجديذذد:لضذذ ل(دوماذذي)لا كذذول
يفوقذذوللجذذيلضطريي ذ لأوي ذ لق ذذولص ذ ولمحيف ذ ل(صذذرجي )ل فش ذ يلرعل يد ذ لد ال
ض حمذ :ل( كدياذ ل ياذرءلجروضذ لمحوقذ دلذلضذدملففذ علذلميراطذرلكرح يذللجذيلموال
محج يد)..لجيلحد لاوط ل ويي لاالمحفم ول مال فذ مللا ذرول جذيل ضذدةلدمم يذ ل
ماذذض لمحليكذذلل محضذذد دولحكذذللصذ وةلد وول حكذذللحفظذ لا قذذأل جذذو ..ل اذذال
مالف ذذذرللمحدطذذذرييلمحفويذذذدلففشذذذكللمحصذذذ وةلمحك يذذذ لمحاط ذذذجا ل فط ذذذ لمحطداذذذ ل
محصذذرجي ..ل جذذيلماليمذذرفلوصذذرط ل طفلذذرلف ردحي ذ لشذذ وي ل ذذيالكل ذذ لاذذالمدومكل
محضميم ل ففرآللاالقونلاذرل ومءهذرلاذالضوكذ لمحفذروييلمحصذرقدول جيذهلطداذ ل
ضميط لكوطلرلمطيالاصدوالاوذلمقدم لضا لق ملج دلجيلضرج لمحاديب..ل
ر ذذفأطرءل(مح ذذيرب)لجذذيلا الفذذهولح ذ ليكذذالش ذ ومءلمحويذذردةلي اض ذ المحذذمل
مكأولااله ملمح ذلمحدمج لمحاف للجيلضي ي ل محف ل محفير ولجئلقجبلماليجذدل
جيلرلمحشرقول( طدلمحضيدو )لجيلامرحفذهل(مذ م ولجذيلمحشذ ولمح ومقذيلمحضذدي لذل
اج ذذذ :لمالديذذذبلمح ومقذذذي لذلف1ل ذذذط ل)1962لاأذذذراللحئط ذذذجر لمحا ذذذول ذذذيال
محا ذذيممول مه ذ لقطرصذذوهرلو لافط ذ فلكوطذذهلمج ذومعلاففر ذ ول ذذيالمحفجو ذ ل
محشذ وي لمحصذردق ول اللض ذ لجذيلمالقذومءةلادقمذ لحشذ ولمحما ذيطيرعل ذذفويطرل
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فكوموله ملمحطا جلجذيلمحمصذريدلمحدطرييذ لمحمصذيوةول اجا قذ ل(مضذرطيلمحاديطذ ل
محايف )لمقوبلاصدول م احلدحيل.ل
ذذذللمالقذذذددملضيذذذولق يذذذللاذذذالمحشذذذ ومءلمح ذذذوبلمحشذذذ ربول ذذذدمجألاذذذالهذذذ مل
محلرج لمالط رطيل(محما يطي)لفمرو علمقارحل ل محفمعلض لله ملمحليكلل ف كل
محط وةولكوطل لمففم ملذل مالح ليففم ملذلق ملمال وةله ملمحاطلبلمحش و لمحجديدل
امميذذرالجذذيلماليمذذرفل مالحفذ ل محفجذذرط لذلضريذ لمحاآاذذللجذذيلمال ذذدمفلمحشذ و ..ل
حطفذ كولمالالذلق ذمل ذ يللمحاأذرللاللمحضصذولذلقصذيدةل(طراذعل ذلرد)لح شذرقول
(كارللطشوع):لمحفص يدلمحدطرييلمحلذردئل راليمذرفل مفذهلاذال ضذول(محكراذل)لاذال
ضصذذرولمح ذ معلمحذذملأم ذ ل ذذواله ذ المالوالمحالذذددةل ذذرحاضلل مح ذ مولياكذذالمال
فا يلجيلمحددلمحمويبلجود رل يفرلح جايأ(.)2ل
ل
*لللللللللللللللللللللللل*للللللللللللللللللللللللللللللللل*ل
ل

شيء عن وعي الحداثة في القصة العراقية

يجاأل يالاومضللمحفجديدلمالد يلجيلف مو لمالط مفلمالد ي لقرا لقرط الكذرال
حئ ذذفر ل(اضا ذ دلاضاذذدلشذذركو)لجاذذللمحفط يذذهلمحذذملمهايفذذهلجذذيلد مو ذذفهلقذذال
محشرقول(محافط ي):لمالمالديبلمح لي ملمحملفو ذي ل فوصذيللطم ذ لمحفجديذدل
جذذيلفومأذذهلمال ذذدمقيلال ذذدلماليط ذذللاذذال قذذيلاوكذذبل ضميم ذ لاذذرليذذوجال اذذرل
ياينولجل لي ونلميال(يمول)ل ميذال(يصذل)ولدحي ذهل قذيل ا اذأل(محشذوخ)ل
ضي لمحجرطبلمحايعلم لمحومكدلمح ليط ديلممفومقهلوجارل هدارول قيرل ا األ
(مح صل)لضي لمالارج لمحامفوض لمحملمحفيذرول اذرليج ذهلمكأذولطاذروةل ديا اذ ل
مص ..ل فالله ملمح قيلذل ه لمئصذ لاومق ذ ل فذوأولماليمذرفلجذيلضوكذ ل
محف مو لذليكف بلمحفجديدلأم هل اذو وفهلجذئلي ذ دلاضذالمجفلذردلجميذيلقذر ول
م لطم ةلجارحي ل روي .ل
حمذذذدلكفذذذبل(ق ذذذدمحا كلطذذذ و )لجا ذذذ لاذذذالمحامذذذرالعلمحطمديذذذ لمحصذذذضفي لجذذذيل
او وةلمح يلمحملم فكرولدي رج لمئقذ لاف ذ وةلحلذرلقر يذ لمحف يذولقذالو ذل
مح صذذول م ذ لميذذرللمذذئلليجاذذأل يط ذذللمالط رقذذرعل محاشذذرقول محص ذ ول
مح مق ي لحيج للاطلرلكئل مضدم..ل جرءلق رآالجيلمحمص لمحمصيوةلا ملجردمل
ماليكالاففر علمحضظلاالمالهاي ل محا ف جلح األ ا ضهلا اذألمحف يذلل
جيلفجو ذ لكذرالحلذرلكذللاذرلح ويذردةلاذالام اذرع:ل ذدءمل م ذف رقرل ا ضذرلمحذمل
مجللجديدلفمفوذلحهلمد معل اطرهبلاالمحمص لمحدو ي لمحضديأذ لجذيل(ف يمذرع)ل
فمف لجيلرلمح مالمحفذوأول رجفلذردلاشذو فلجذيلمقفضذر لمح ذ م المحطف ذي لالقراذ ل
مطاذذر لامف فذ لاذذالهذ المحدي رجذ لمح مق يذ لمحميرحيذ لا ذذرولفمذذف لجيلذذرلمحضذذد دل
ط بل فوكي ذرعلامف فذ ل ذيالجفذرعلمح مقذألمحاويذيل فذدمقيرعلمحئ قذيول فكذردل
فايألجيل الرلمحص جلمحدمح لق ملارلح اآحنل ارلحشمصيرفه..ل
كرال(ق دمحا كلط و )لجيلفمديول(محفكوحي)لهذ ل(محاضذر للمح ضيذدلجذيلمد طذرل
محمصصي)ل جيلمد هل(ياكالمالطجدلاضر العلضميمي لام صذ لح ف يذول صذ وةل
جطيذ لقذذالمح ييذ لمح ومقيذ )ول م ملكرطذذعلمحمصذ لمح ومقيذ لآطذ مكلقذذدل ذذدعلح فكوحذذيل
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مواذذرل ذ موملحذ لفطذذفبلماللمحم يذذللااذذرلي ذذفضللمالهفاذذر ولجذذلالهذ المحمصذ ل ذذودبل
(ق دمحا كلط و )لقدلجفضعلحلرل ويمر..ل
حذ ليكذذالأاذ لجذذيلهذ ملمحفمذذديولمحاذذفضا لاذذالض ذ لم لم ذومنولجمذذدلكرطذذعل
محافر لمح مقي لح ي المحمص لمح رحاي لجيلفومألرلمحافط فل رحفجروبل مال ذرحيبل
كفي ل والفاذألمحمصذرصلمحشذربلجذيلا اذألمحذومجالمحاطكذولحاذرلمكفظذعل ذهل
محمص لمح ومقي لاالقم ل ذ مج ل ذ ضي لقط ذعل ذوالفصذللمحذملاجذدلافذ ه ل
جيلمح مق ي لقال ويلل للليصنل الاشرهدلمح يي ل شمصيرفلرلجيلطفنل
االمضذدم ل(شذري )لم لمم ذرول( مي ذ )لد المكفذ مو لك يذولحا ذوح لمالفمذرالجذيل
مالدمءل او وةلمحدومي لجيلمحفوكيب..ل
اذذرلكذذرالق ذذملمالياذذدل ذذهلف ذ مو ل(مح ذذيد)ل ( لمحط ذ المي ذ ب)ل ل(شذذرح ل
دو يذذش)لقصرصذذطرلمحشذذربلجذذيلف ذذهلمحذذملمحم ذذللمالد ذذيلمحافايذذملجذذيلدالحفذذهل
ق ملمحشمصي لمحفطي ..ل هللكرالأا لجيله ملمحف مو ل جل ذودلاجاذللاذ ل ل
يمف ل طمق لفصذ يوي لضيذولادقمذ ل فم يذدلاذ و لجذيلمحمذصلمح ذللل مقراذ ل
ح طرءلارلض للقمدةلارلففطراملمحمل و وةل فطضدولمحملضللجيلي ولم لفك ن..ل
صضيحلمال القصصل(ق دمحضللجراذل)لكرطذعلم ذ ةلافمداذ لجذيلجيذلل
محأئأيطيرعلطض ل(جطي )لمحمص ل طضذ لمحفجديذدلمضيرطذرلجذيلا مم جذ لقذي لمح مق يذ ل
محا و أ ل مق ي لف يوي لدمح لق ملجوةلجطرالافاودلق ملق مطيالمح يي .ل
حكاله المحم ةلقطدل(ق دمحضللجرال)لح لفكالذلاللقطذدل(طذ و )ل اللقطذدل
(محفكوحي)لذل( رب)له ملمحف جهلمحمصصيلمحجديدلمحذ لاذرلح ذ لمالماذضملفيذرومل
افطرايرلجذيلمالجفلذردلمحذ مقيل مح ذ يلمحذدآ بلحفوصذيللموكذرال ائاذحلمحمصذ ل
محفطي لمح ومقي .ل
هك مليمفذوذل(محفكوحذي)لمالي ذد لمح ضذ لجذيلمحمصذ لمح ومقيذ لاذالمحاضذر العل
محطرجضذ لجطيذذرولج ذذي لحمصذ ل( ذذدم لمحفذذريم)لماللمافيذذرملمح ذ للمحماطذذي..ل يطاذذرل
كرطعل(محوجللمحصديو)لهيلمح دمي لمحضم لحجلدلا ص للجيل يللضري لجطي ..ل
(ارلكرالج فرعلق ي لقروا لاذال لمحطذ الميذ بل طذممول ذ ي لكذرال رحط ذ ل
حط ذ و لضري ذ ل ضيذذدةلضذذر للجلذذدالمالي دلذذر)..ل ذذداللاذذالمحاضركذذرةلمح رهف ذ ل
الح مالاللفكردلفمذوجلاذالط ذرللمح مذدةلمحا ذرطي لماللحف ذ دلمحذملموألذرلمحأميذلل
مص طرقرل ض كرل ف فيمرولجلالافر لوض لمحمص لمحمصيوةلجيلمالدبلمح ذرحايول
محضدي لاطهل مرص لكرطعلكفي ل والف ول(محشمصي لمحفطي لمالصذي )لمحفذيل
ف يحلال دمقلرلقال قيل أم لف ديللمحمي لم لف دي لرول مكله لمافيرملمحويذردةل
محفطي لجيلكللجيلل كللم دمف..ل
ج ي علويردةلمحفجديدلضفملح لكرطعل دمجألاالممدومءلقي لمد يذ لا و أذ لم ل
محفيمالاالقم لمحفش ل لذرلاضذالمطفذئعلاذالكذللقرقذدةلا و جذ لم لقذرط ال
ا و لجيلمحم للمحفطيول حكطلرولق ملمحطمياولشديدةلمالحف مم ل شو لمحضويذ ل
محا آ ح لقالمالفضملل رح قيلارلمارقفهلمحدف ول هك مولجلال(محفذ مم لق مقذدل
محفالمحمصصيلذل ضفملمحصروا لمحاف لاطلرلذلاط لمح دمي ولقذدلالليكذ الم ذ ل
االمهارللافمصدلاللف ونلطفريجه.)..ل
هك ملومضعلففاحل ف مصللمحطص صلمحمصصي لمحجديدةلقئا لجروق ل ذيال
جي ذذيال اذذوض فيال طا ذذيا:لمافيذذرملجطي ذ لمح اذذللمحمصصذذيل ذذديئلقذذالمافيذذرمل
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( ذذلل)ليذ جوالمحف يذذولقذذالمح ييذ ل ضذذدهر..ل ذذرعل حذذكلقطذذدل(محفكوحذذي)لامير ذذرل
صذذضيضرلاللياكذذالمحففذذوي لجيذذهلم لمحفدراذذيلقطذذهلجذذيلجضذذصلفجذذروبلمالمذذويال
فمييالرولفاييممل يالمدبلض ل لللف فم لجيهلمحا ا قرعلكيفارلمففذللحدريذ ل
مصئضي لذلو ارلذل فضشدلمحففرصيللم لفوفبلد الدومي لم لض لجارحيول ذيال
مدبلف فم لجيهلمحطظوةلمحافوا لفجو ل مق ي ل معل ذدلمط ذرطيلم لا قفذرلجوديذرل
ملج هول ج د ل فطجمالجيلض ر ي لف ذونلاذرلفمفذرول اذرلفط ذ لاذالجمييذرعل
قطرصذذولجذذيلدوميذ ل اذذرلي ذذف م لمحفوكيذذبلمحفطذذيلاذذالشذذو ل مد معل م ذذوةلجذذيل
م رحيبلمح طرءل فذ ممالمال ذردل قئقذرعلمحط ذبلجذيل ضذدةلمحجذ ل مالأذو..لجفذيل
ي لمالمفيرول قاللمحدومي ليفضمللح مص لمالفلاذ ل ا طرهذرلح مذروئلمحطر ذهل
جذذيلفذذوأيوليفذذوكلجذذيل جذذدماله ذ ملمحمذذروئلشذذضط لاذذالمط ذذرفلقايذذللاللي ذذللل
ط يرطهلم لمحلوبلاطه..ل
داللاالمحمصذرصلمحذ ليفذ حمل طف ذهلو ميذ لكذللشذيء:لا وجذ ل رحضردأذ ل
ذذيولمحشمصذذيرعل صذذفرلح اشذذرهدل محضذذرالعولكو ذذعلمحضدمأ ذ لد ولمال ذذدمفل
محفطيلم لفشيألمطفر لمحكرفبلجذيلففرصذيللقا ذهل يطاذرلهذ ليكاذال ومءلمحذطصل
اومق رل ا جلرلجيلضيذردل(ظذرهو )لد المقضذر لحصذ علمحفكذوةلم لمحلذدنل د ال
ففوي ل ضدةلمحض ك لمحم ي ولجئلممفممللي دل رحمص لمحملمح ودلمحاجاذللمحذ ل
يضي لذذرلمحذذملاضذذالهيكذذلل لائاذذحلش ذ ضي ول اللف ذ يولم لم ذومنلجذذيلحد ذ ل
جريا لد الا وو..لاذرلدم لمح اذللمحفطذيلجذيلجذ هوالط ذ ل فطر ذ رلجذيل ضذدةل
مالط رفل مالأو..ل كرالحل ملك هلفوأيوالمآلطيلمحا رشذولق ذملماذئءلمحجيذللاذال
قصرصيلمحما يطيرع..لشلدل حكلمحمصرصل(الد لقي ملمحصمو)لجيلك ا ل
طشذذوفلرلاج ذذ ل(ضذذذ مو لمحذذ ا)ل هذذذ ليفضذذد لقاذذذرلحففذذهلجذذذيلقصذذ ل(مح يذذذ ال
محماو)لمارج لمحملق فلرلمآل وة:لمحشكللمحاضك ل مح طرءلمحافماولجئلض مو ذ ل
مالفك الحئ فر ل(جآمدلمحفكوحي)له المحاكرطذ لمحاضفواذ لجذيلمحويذردةل مالافذدمدول
جلذ لكاذذرليم ذ للمحذذدكف ول(ق ذذيلجذ مدلمح ذذرهو):ل(مديذذبلشذذرقول قصذذرصلجطذذرال
افكذذولقذذونلقطذذهلمدما ذ لمحطظذذولجذذيلآأذذروال مح ذذي وةلق يلذذر..ليمذذدولجذذيلطف ذذهل
محا آ حي لمحفطي لقا ارل ا آ حي لمحمص لمح ومقي لمص صرل يااولماليوفيل
قا هلجيلمح ي لمحفيلف ممل فد ل يئ.)..ل
يفضذذد لمحمصذذرصلمحفطذذراللقذذالجرطذذبلاذذال قذذيلمحويذذردةل رحضردأذ لجيمذ ل:ل
(مص ضطرلطوجلجذيلمحفذالمحمصصذيلف يذوملقايمذرلقذالمحضيذرةلاللاجذودلقمذدةلم ل
ض ك ذ لم لطكف ذ لم لج حك ذ ول طجذذدلمقظ ذ لمالأذذرولمحفطي ذ لجذذيلمح ذذرح لفف ذ لدمياذذرل
ايمفيالويي فيا:لمط رطي لمحا ا فل قامهلاالجل ل مح ر لجيلمالدمءلاال
جل لمموج.)3()..ل
ل

ريادة غائب طمعة فرمان

حذذدعلو مي ذ ل(محطم ذ ل محجي ذوما)ل ذ لقم ذ ل ج ذومكولجكذذرالمحاذذيئدلمحا ذذرجمل
شذروةلممفمحذعلشذ رل م ذ رلق فذهلمحو ميذ لمح و يذ لضذيالفاأذذلل(ضريذبل اذ ل
جوارا)لجيلص ولا روكلم ومعلماالف ذ لقمذديالضرشذديال رالضذدم ل مالاذرلل
محو مجدلمحأمرجي لمحاف ددة.ل
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جمذذذدلمومذذذعل(محطم ذذذ ل محجيذذذوما)لطم ذذذ لمحطاذذذبل(محفطذذذي)لجذذذيلفذذذروييلمحو ميذذذ ل
مح ومقي ول كرطعلمح ط لمال حملجيلويردةلمحفو ي لمحجديدل ح ليكاله ملمالافيذرمل
اضالممفئنلمائالفوأيولا ا قيلمروجيولحكطهلكرالمحأاوةلمحطراج لحجلدل
شمصذيلجذيلم ذفمئصلقذ مطيالمحفذذالمحو ميذي:لهذيكئل ميمرقذرل مد معلصذذيرض ل
كاذذرلمكفطمهذذرلف ذ مو لمحو مي ذ لمح رحاي ذ لجذذيلقي طلذذرلمح رقي ذ ولج ذ لفكذذالمحد مو ذذرعل
محطظويذذ لمحم ي ذذ لمحمرصذذ ل ذذرالدبلمحو ميذذيلففذذيل اذذ ذلمحو ميذذيلمحشذذربلمحذذمل
مالطشرءلمحصذضيحلمحجديذدولحذ ملكرطذعلا ريشذ لهذ المح يذ الذل قذدلم ذ ففهلجيلذرل
مح د لمالطك يمي لذلهيلمح يللمالجدجلمحمله مل(محففمه)ل ام ارعلمحفذالمحو ميذيل
م وموا.ل
ح ط ل1954لجيلفرويمطرلمح ير ذيل محأمذرجيلمص صذي ل (كأرجذ )لال ذ ربل
ا و ج ول ح ليكالاضالصدج لماليمفروهرلمحو مييلالردمل م روملماطيرلحو ميفهل
(ما ذ لمص ذ مع)ل ماليمفالذذرل ضردأ ذ لمحفياذذرال مضذذئللمحصذذضنلمحفمداي ذ .ل
ق ذملصذ يدلمال ذذدمفلمالد ذيلي مذذصلمضذذدلمقذذئ لمحضم ذ ول هذ لمحشذذرقولمحومضذذلل
(ض ذذيالاذذودما)لجذذيلامرحفذذهل(محشذ ولمح و ذذيلجذيلم ذذو:لمالم ذذرو لذل1لضمي ذومال
)956لارل ألمحش ولمحجديدل محمص لمح مق ي لاذالمأذرولمحفضذ للصذ بل جلذ ل
جديدةلجيلمح قيل مالجرللا ص ح لمال ربل يطذر يألمالدبلمالط ذرطيل محفمذدايل
اطهل مرص لجيم ل:ل(جذيلهذ المحففذوةل ذد عل ذي للمالدبلمالط ذرطيلففذدجللاذال
كللاكرا..ل ااعله المالا مجلمحلردوةلمحجديدةلف اللجيلف ايللقذرفلمحاجذوجل
مفص علمحجدم للمحصديوةل رالقيرط لمح ظي .ل هك ملضد لمالطمئبلمحأرطيلجيل
فذذروييلمالدبلمح و ذذيلمحا رصذذولجفجاذذدلمد ذذرءلضذذونلمح ذذرجل جفذذعلا ذذفطم رعل
مالدبلمحوميصل فصدولمالد رءلمح ياليدا الوآ لمقئالذ ل ذدا فلمحشذ بل
يكف ال داه..ل ف رحعلمالضرطيلمحفيلفاجدلمالط رال الفهلجذيلم ذللقذرح ل
مجاذذلولج ذذي وله ذ ملمحفيذذرولمحضذذرولق ذذملمجيذذدةلمح را ذ ل مكف ذذبلمصذذضر هلق ذ ةل
قظيا ل ضصرط لادلمحطمد..لمالمالدبلمالط رطيلمح لطدق لمحيذهل يذدق لمحيذهل
جايألمد رءلمح رح لالليمف نلجيلج هوال اطرمقهل يال دل آمو.)..ل
جيله المح ط ل(محض م)لكفبل(ضريذبل اذ لجواذرا)لامرحفذه:ل(قياذ لمحذ قيل
جذذذيلمالدب)ول كرطذذذعلمئصذذذ لم ذذذوةل(م حذذذم)ل دحيذذذللقاذذذللح شذذذ لمحأذذذرطيلاذذذال
محفجو ولجيلرلوجلمحمصرصلمح ويلل محص جل محلدنلمح يدولج دءملاالمحطظوةل
مح مق يذ لح ضيذذرةل محاجفاذذألجذذيلا ذذرولضوكفذذهل ص ذومفلافطرقاذذرفهل مطفلذذرءلمحذذمل
ممفيرولمال بل مح دذ لمحضيذ لمحا ذوةولجذرءعل(محطم ذ ل محجيذوما)لاكفطذمةل لذ ال
محم وةلمحافطراي لق ملادجلقمدلاالمحماالمحص بلحف كلمحوكريملمالد ي ولكوطلذرل
محا ذذذد ل مال ذذذر ...لجذذذئلقجذذذبلماليكذذذ المح حيذذذدلمال لل وييذذذرلاذذذالمح أذذذومعل
(محاف ق ذذذ )لافذذذ جوملق ذذذملمحامميذذذرلمحا و جذذذ لجذذذيلطفذذذرجلمقذذذئ لمحو ميذذذ لمح و يذذذ ل
محا رصوةلمح يال م ملمحو مييل(ضريبل ا لجوارا)لق مل ويذللهذ المح مق يذ ل
محطمدي ذ لمحجديذذدة..ل لذذرلو ملمحضيذذرةلجذذيلصذذدللجطذذيل طظذذوةل مقي ذ لفذذوجلمحظذذئ ل
محط ولا رل ف ونلمحاأ رعل مالاكرطرعلمحاط ذي ل ف ذفم لاذرل ومءلمحجاذ دلاذال
ق ماللمحفض لولجيلم رولاالقطرق ل والمالط رالذل رح قيل مالومدةلذلي ممل يدل
محضيرةل مالكللمالشيرءليجبلمالف مولحميواولأ لهيلف فم ولمحم وةلجيل طذرءل
م لا اذذرولال ذذدلمالي فصذذفيلرل ي ذذفأاوهرلجذذيلم ذذوةل( دومي ذ )ل جذذدللقطرصذذول
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مح اللمحو مييلق ملميول جهلااكالم لمحوآي لفطفمبلجيلض ر ي ل فمفرولجيل
قيلالضومالرلجيلمحفشكيلل مح طرءولأ لفاأله المحطمذر لمحاطفم ذ لجذيل ذيرلل
افصللافطر ول فافيلق يهلحا لمحشكلل محطظذر ول محفذ ممال ذيالقذرح لمحمقذرلل
اجفاألمحاديط ول ذيالمح صذنلمحمذروجيلح اظذرهول مح ذ كل هذ مج لمحذ معل
جيلما لارليفمر جلرلاالما مجل دلمالشلدعلمحاديط لجيلما لمحضوبلا حدل
جيرعل وض رعلجديدة.ل
هك ملكرالمحصدللجيلمحوآي ل محصذدللمحفطذيلجذيلمح اذللهاذرلجطذرضيلهذ ال
مال ئح ذ لق ذذملآجذذرللمحضيذذرةل مطفرقلذذرلمحا فا ذ لم لمالشذذيرءلففضذذد لقذذالطف ذذلرل
ويم لمحفص يولمح مق ي..ل
فواذذللمحفذذرولل ذذيال(محيذذدل مالوال محاذذرء)لح مصذذرصلمحومضذذلل( ط ذ المي ذ ب)ل
يال(محطم ذ ل محجيذوما)لفجذدلمالأذرولمحطرصذ لحلذ ملمحذ قيلمحفطذيلجذيلمحا ذرج ل
محشر ذذذ ل ذذذيالوكذذذر لمح ذذذودلمحاافذذذد:لمم ذذذرومل ضوكذذذ ل ف يمذذذرلافضا ذذذرول ذذذيال
محا اذذرولمحو ميذذيلمحافار ذذكلجذذيلصذذيد لطراذذج ل قذذعلمحط ذذبل مال ذذردل قوجذذعل
محاذذدمملل مال ذوموولج ذ لي ذذدلح فمويذذولمحا رشذذولاذذالد ولم لاكذذراولحيذذوفيلد ول
محفص يولمحضيلمحاشذ أل ض ر ذي لواميذ ل كيذ لد الق ذولم ل(ضاذممعلقيذ ا)ل
ا ف ح ولجكللا طمليومدلف صي هول كللصف لفط ذبلح شمصذي ليفكفذللمحفصذ يول
محا ضيل فج يدالاالمئللمحا مم جذ لمح روقذ ل ذيالمحض ذيل محا طذ ول لاذال
مئللفضايللمحص وةلميضرءمعلدمح لجذيلط ذيبلاذالميذ لمحضيذرةل مفلذرول اأذلل
ه ذ المحم ذذوةلاللفج ذ دل لذذرلمحكفذذبلمحف ياي ذ لم لمحطظوي ذ ل حكطلذذرلف ذذفم صلاذذال
م في ربلفجروبلم رف ةلمحفالمحو مييل ارليشذض لمحف طذ ل يذ كيلمحميذرلل يذ قظل
مح صول مح صيوةلق ملمالاكرطرعلمحالا لجيلمالشيرءل ضوك لمحكريطرعل اظذرهول
مح ي ذ لمحامف ف ذ ولجيف ذ ولاذذالكذذلل حذذكلض ذ لجطذذيلقذذردولق ذذملج ذذللمحص ذ ول
محاشرهدلف ذل ا رطيلرلجيلض للكوطلرلفم مذعلهكذ ملاشذ ل راليضذرءلاكفطذمةل
ظئللمحا رطيولجئلي دلمحو مييلاا وملمحملمحفذدمللمح ذرجولحيمذ للمالفضذ لل
(مح ح )لجيلمحمقرللمحملا اذللح ذجريولكطريذ لقذالفض ذللمح ئقذرعلمالق رقيذ ل
محوأذذذ لجذذذيلمحاديطذذذ ل ظلذذذ ولشذذذوميحلمحصذذذطرق لمح طيذذذ لاذذذالمح مذذذ لمح ذذذ مل
محطرشي .ل اال(فومجد)له المحظذئللق ذملاذدجلمح ذيرللمحو ميذيليف ذ ول يطصذأل
ق ملمحادجلمح يدلارليويدلمحو مييلماليلا ل ه..ل لمالمالط رفلمحك ذيلجذيل
مح الول حي ذعلجمييذ ل يطلذرلم لقطصذول افذوداولهذ لمحذ ليكفطذملاوض ذ لمأذول
ممذذذوجل رشذذذ رفليصذذذرقدلاذذذألميمذذذرفلمحضوكذذذ لكوطذذذهلمحفجذذذولمح ذذذرمكلضفذذذملي ذذذ أل
رط ئج لفايءلمالشيرءل فأذو لمح جذدمال ذرحم وةلمحجديذدة.ل م ذللهذ المحضوكذ ل
محا م ط ل ريمرفلال دلمالي د لكوطهلميمرفلمحضيرةل مفلرلفف رقبلح ضذرعلففاذرجول
ق ذذملض ذذكلمي ذ لمحضذذد ل محفطذذرايل ذذهلجذذيلمطذذرةلماليمذذرفلمح ييذذدولميمذذرفلمحضيذذرةل
محي اي لجيلف ر فلرل كدضلرل ا رهجلذرلمحصذديوةلاذاالضذوصلق ذملمحفطر ذبل
محف ميألمح روفلجئلي دملح الق ملآمذوول الليف جذللمحو ميذيلشذييرلضفذمليذوجل
محصذ وةلمحك يذ ل قذذدلف ذ وعلميضذذرءمعل طصذ علمح مطذذرلجذذيلاذذميبلافجذذرط لاذذال
مالا ذ مءل محظذذئللجذذيلض ذ للدمللق ذذمل قذذيل شذذو لمحصذذط ل م ذومولمحفذذا..ل
م ذذللمحضوك ذ لفظلذذولمح ض ذدةلمحفطي ذ ول هذذيلكاذذرلقذذرللمحو ميذذي:ل( ضذذدةلحي ذذعل
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ايكرطيكي لم لشك ي ل لل ضدةلقا ي لفف بل حكلمحمي لمح لقدليكذ الدقيمذرل
جدمل حكطهليطفظ لكللشمصيرفلرل مضدمألر.)..ل
فظلولوآيذ لمحاآحذنلجذيلهذ المح مق يذ لمحجديذدةلمحوض ذ :ل(مال ذيدلمحو ميذ ل
ه لمالط راولاللمالط رال اظلوالمحمروجيل مطاذرل روف ر رفذهلمحاكرطيذ ل محمارطيذ ل
قئقرفذذذهلاذذذألمالشذذذيرءلمحاضي ذذذ ل ذذذه)ل فاذذذللهذذذ المحطظذذذوةلفاذذذودعل(محطم ذذذ ل
محجيذوما)ل مقاذذرللمحو ميذذيل ذذدهرلق ذذملمحفصذذطينلمحادو ذذيلمحذ ليمذذي لضذذد دمل
ذذذذيالالاذذذذرعلمحو ميذذذذيل مافيذذذذرملقا ذذذذهلجذذذذيلمحف أيذذذذللمحفذذذذرويميلم لمحف رحيذذذذ ل
مالجفارقي .لجاط لمح دءولكرالأا لضوصلق ملمالفك المحوض لمحو ميي ل اطوجل
قالمحف اولقطدل ظيف لاضددةلم لقطصول يطه:ل(قطذدارلمكفذبلقاذئلاللمضذددل
ه يفهول للهذ لمحذ ليفكذ ال ذياليذد ..لمحكرفذبلقطذدارليفضذد لقذالشمصذي ل
جيجذذبلماليا ذ لرلاذذاال ييفلذذرل قئقرفلذذرلمالجفارقي ذ ل اوض يفلذذرلمحفرويمي ذ ول
ه ذ مليفذذوالق يذذهلماليم ذ الجذذيلمحا ذذريللمحا و ض ذ لماذذر له ذ المحشمصذذي ل
رقف روهذذرلكذذئلافكذذرائولمطذذرلحذذ لمكفذذبل(محطم ذذ ل محجيذذوما)ل (ما ذذ لمصذذ مع)ل
كذذذو ميفيالفذذذوويميفيال حكطلاذذذرلحك طلاذذذرلو ميفذذذيال مق يفذذذيالجذذذلالحلاذذذرلصذذذف ل
مجفارقي ل فوويمي ل طف ي .).ل
اذذالفذذوأيوله ذ المحمطرق ذ ول اذذالم ذومعلمحدومي ذ لمحفطي ذ ولكرطذذعلمحض ك ذ لجذذيل
(محطم ل محجيوما)لجاذرءل مواذرل معلفاذروي لفلذبلق يلذرلمحط ذري ول و مجذدول
ح لفكالاجوجلايمرلم لط اللد مومل ميذ لفذوصلوصذر.ل حذ ليكذال حذكلد المال
فضذذوكلمحاشذذلدلمحك ذذيلويذذحلقرفيذذ لآفيذذ لق ذذملمحمقذذرلول مالفطفلذذيل رحجوياذذ ل
محاذذذيرفلمحطلذذذرييل ذذذدلمالاذذذرقعلمح ري ذذذ ل محذذذدمول محض ي ذذذ ل محصذذذديلول هطذذذرل
يفذذوالمحصذذدللمحفطذذيلاط مذذهل قرط طذذهلضفذذملحذ ل ذذدمل حذذكلاف رواذذرلاذذألمياذذرال
محكرفبل يردةلمالط رالق ملمحضيرةول ضفملح ل ذدعلمحاصذريولشذ يل ل اصذريول
كفربلمحادو ذ لمح ي يذ ول و ميذرعلطجيذبلاضفذ ظل رحذ معلجذيلاوض ذ لمح مق يذ ل
مالجفارقي لج رحارلالذلفذوأيولمحظذو نلمحمر ذي ول مرصذ لظذو نلمح مذ لجذيل
اجفاذذذألشذذذ هلمق ذذذرقيولشذذذ هلو ذذذارحيل كوطذذذهلفذذذوأيولمحمذذذدولمحامذذذدو:لي ذذذ لل
اذذضريرالمحذذملمحلر ي ذ .لكاذذرلجذذوالمحصذذدللمحفطذذيلضا ذ والجذذيلمف ذ علص ذ عل
مح ير ل ف أوالجيلمصدمءلفوفيلجيلا ماألاطر لجيلمالض ذبولاذألفد د ذهل
جيلمح يرلل قيردفهلحئضدم لك طصذولم ر ذيلجذيلمقراذ لمحض كذ ل ذ لق يذ لالل
فمفيلمأومل مالمضفج عل ومءلمح ج دل محفصوجرع.ل
ميرلارلكرطذعل جذ دلمحشذ هل مح مذرءل ذيال(محطم ذ ل محجيذوما)ل (مقذرللمحاذدل)ل
محفذذيل ذذاضعلح طرقذذدل(جراذذللأذذراو)ل ذذرحم ل:ل(ضريذذبل ا ذ لجواذذراولوض ذ لمطذذهل
يطجحلجيلمكف ربلص علقصصيلا فملل افايملماللمطهليظللجيله المح لو ميذ ل
يئضللم ذمل(طجيذبلاضفذ ظ)لجذيلمحكأيذولاذالج مطذبلمحا اذرولمحو ميذيل و ذ ل
محشمصيرعل فضويكلمالج مءلمحو ميي .لج ماحلمال(مقرللمحادل)لضي يذ لهرديذ ل
فطذ ال ومءلوآيذ ل مق يذ لففذذفحلح او ذذرةلمحشذذرا لمحافاذذي لمحذذملمحلر يذ ل جذذيل
(محطم ذ ل محجي ذوما)لضي ي ذ لطر ا ذ ل فاذذللوآي ذ ل مق ي ذ لجدحي ذ لفذذوجلم ذذللوكذذر ل
محاو ذذرةل(طلذذولمحضيذذرةليجذذو )ل يذذدملقذذالففذذرآلل ذذر جليج ذذهلجيراذذرل ذذرحميول
محوضا لكذللضذيالم لقدايذ لفذومك لمحظذئ لق ذملمحظذئ لقاذدملجفد ذللمحا ذروبل
محك جلجاي لرن.لجلالارليجاأل يالا اذرولمحذو ميفيالمقفاردهاذرلاذطلبلمحفجذر ول
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محفطرايل يالمح ضرعلمحامفروةول ه ملمحاطلبلجيل(ما لمص مع)لم احولجئل
يط ديلمالط روفلمحذملمقف روهذرلو ميذ ل( حيف طيذ )لاف ذددةلمالصذ معلحاجذودلمال
محفصذ للف طذ ال رالصذ معلمحاف رق ذ ..ل ا ذذف رفلمح رضذ ل محطرقذذدلمالي ايطذذرل
محملو لمحكرفبلمح ليض له المحا وح ل م حه:لحمدلكرالاالمحفذوأيولماليجذر يل
ح طمق لمح مق ي لمحطمديذ لحذدجل(ضريذب)لكاذرلأ فلذرلجذيلامرحفذهل(قياذ لمحذ قيلجذيل
مالدب)لمطلرلوعلمالض ملل مالشيرءل ط ذبل ي يذ ل معلمقطذرفلم الول جذيلففرقذلل
أرطيرولججرءلمحفارءلمحو مييلذلق ملجفرنلمح مقألمحاوص دلذل رجضرلجيلا ماذأل
اطر ل دجللاالمحط ول طدجلمالط ذر لحذ لففذ جولق يلذرل(مقذرللمحاذدل)ل ذ بل
مال(طجيذذبلاضف ذ ظ)لجيلذذرلكذذرالاذذرممللاش ذ رل رحمدوي ذ لمحمرفا ذ لمح ايذذرءلمحفذذيل
وا لرلاالف مو لمحادو لمح ي يذ لجد ذعلق ذملو ميفذهلجلراذ لمح مقذأل ذآ ل
محاصذذريولد ال صذذيصلاذذالماذذللم لأم ذ ل دذذدلآمذذو..ل مكله ذ لفذذوأيولمحفو ي ذ ل
محأمرجي ذ لذلم في ذ ل قطرقذذرعل ف جلذذر لذلق ذذملمحصذذيد ل مالح ذ مالمحفذذيلففم ذ هرل
محشويض لمحامفروةلاالمح مقألحفك الاال دل(مح مقألمحفطي)لجيلمح اللمالد ي..ل
مكله ذ لمحفذذرولل ذذيال(مح مق ي ذ لمح ي ي ذ )ل ا ا ذ قيفلرل(محجلا ذ )لم لف رقذذدل
يالمحاآحنل شمصيرفهلمحاري لجيلمحما لجئلفادل يطلارلج ولمحضطرالم ل
محف ذذر نل فم ذذيلمحجذ لحويذذرذلمحاو ذذرةلكذذيلف ذ للمح شذذولمحذذملالذذر لمحا ذ عل
مالط ذذضرل..ل ذذيال(مح مق ي ذ لمحجديذذدة)لم لف ذذفطدلمحذذملمح ذ قيلمحفكذذو ل ضميم ذ ل
مح مقأل م ذردال ق ذللضوكفذهلم لجفذ واول هذيلم لاللفلذوبلاذالا مجلذ لمحاو ذرةل
مالجفارقي لمحشرا لجيلاشلدلمح مقألاللفف جللمال ف ئ لحاي دوماذرلمحاصذريول
محا يف ذ ل مالقذذدمولمحام ذدوةل ذذللفذذوجلد مجذذألمحضوك ذ ل د ولمالشذذمرصلجيلذذرل قيذذرل
طشذذر رل اللفضجذذبلوآيفلذذرلحجلراذ لمح مقذذألمحكذذرححلحضظذذرعلمالش ذوملل محف مصذذلل
مالط رطيلجيلفجروبلمحضبل محصدمق ل محكفذرذلمحاشذفوكل رحمذدولمحا ذف رفلاذدل
ق ذ ةلمحظذذو نل ط ميذذرلمحاطفف ذذيالاطلذذرلا ذ فرلم ل( ا ذذوة)ل اذذالفذذوأيوله ذ ال
محطظوةلمال(محطم ل محجيوما)ل مالكف عل جللاطظ ولمح مو ي لذلمحاآحنلك يلمح ل
حذذذ لفجذذذطحلمحذذذملجفذذذرنلمحا اذذذ قي لمحا مذذذ ول ذذذللج ذذذعلمحكرفذذذبلقوي ذذذرلاذذذال
شمصذذذيرعلقا ذذذهليضذذذ لطذذذ المضر ي ذذذلرل يذذذوجلجذذذيلمضيذذذرالكأيذذذوةلمالشذذذيرءل
ي طلرولكارلحضظلمحطرقذدلشذجرفلا ذ ل هذ ل ماليكذالمم ذصلحا ذرولمالضذدم ل
جرطفلعلمالضدم لذل مرط المحصدللمحفطيلذلمحذملمحاذيرفلكذرالقذدلماذرءلمحاشذلدل
ق مطيطهل قيله لأاوةلمحفو يذ لمحأمرجيذ لجذيلمحطشذوةل جذيلمحا قذألمالجفاذرقيول
ه لمح قيلمح لففشو ه.ل
كذذذرالمح مقذذذألقطذذذدل(ضريذذذب)لهذذذ لمحاذذذردةلمحمذذذر ل محا اذذذ فلمحك يذذذولمحافجذذذددل
رحم ومعلمحشمصي لمحجديدةل محا رحجذرعلمحفطيذ لمحافجذددة..لحذ ملجذلالاذرليجاذأل
يالو ميرفهلاال شريبلمحا اذ فل محطظذوةليمر ذهلاذرليايذمل ذيالاض ذ ل ممذوجل
جيلممفيرول مم ي لمحوآي ل ويم لمحفطر لولجمدلمط جل حكلمح لدلمح لكذرالجيذهل
محو ميذذيليجفذذولض ك ذ ل مضذذدةل ر ذذرللافط ق ذ لق ذذمل ويم ذ لمحومضذذلل(ق ذذدمحض ي ل
ق دمه)لجيلو ري هلمحد مواي ..ل ح لي دلام اللماليايألمحجلدل محفالجيلفكومول
ويم لا يط لجيلمحفطر للكرحفيلف اولقطدهرلجال(طجيبلاضفذ ظ)لجذيلاوض فذهل
(مح مق ي )..ل هكذ 1لكذرالمحفجديذدلاذو وةل اطمذ ملاذالمحمضذ ل محوفر ذ ول كرطذعل
د مو ل فم ي لوض لمحفجديدل محف ذ ولحذدجل(ضريذبل اذ لجواذرا)لماطيذ لف ضذ ل
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قالم روهرلمح ي يلجيلو ذرح لجرا يذ لم لكفذربلقط مطذه:ل(قذرح لضريذبل اذ ل
جوارا)لم ةل رقئ لمحو مي لمح و ي لمح يالكرالحكلل مضدلاطل لقذرح لي ذونل ذهل
يدللق ملم لرافهلجيلفجو لمال دمفلمحو ميي(.)4ل
ل
*لللللللللللللل*للللللللللللللل*لللللللللللللللل*لللللللللللللل*ل
ذذدلهذ المحطصذ صلمحطمديذ لمحفذذيلممفوطرهذذرلح طرقذذدلق ذذدمحج رولق ذذر لهذ ال
طص صلمموجلطمفروهرلح طرقدلضرف لمحصكولاالكفر هل(مح يول مح ل)ل ه لي ال
جيلمحامدا لقالاطلجهلمحطمد ولجل لي فادلمحاطرهبلمحطصذي لمحفذيلمففذعلاذال
ض ذ مءلهياط ذ لمحاآحذذنل مح ماذذللمحمروجي ذ لذلكاذذرليم ذ ل لذل ه ذ ليط ذذللاذذال
محطظويذرعلمحا رصذوةلمحفذيلفذوأوعل رحطمذذدلمالح ذطيلجياذرليفصذلل طظويذرعلمحمذومءةل
محف مذذيلمحفذذيلطرقشذذعلد ولمحمذذروئلجذذيلفض يذذللمحذذطصل فو ي ذذهول ليذذوددلمالجكذذرول
محفذذيل ودعلجذذيلطظويذذرعلمحم ذومءةل محفو يذذللاطلذذر:لمجذذللمالطفظذذرو/لمال ذذفجر /ل
مشومكلمحمروئلجيلمطفرجلمحطص/لفطر ذللمحطصذ صل فطر ذملر/لم ذفط رللمحذطصل
محدذذذ صلق ذذذمل جذذذ دالمحامففذذذيل ومءلظذذذرهوا/لم ذذذفمدم لامذذذ العل(محضاذذذ و)ل
(محديذرب)ولمحضراذولهذ ل طيذ لمحذذطصل محدريذبلهذ لمحفذو يئعلمحاطفظذوة/لمحذذطصل
حي ل طي لاد م لمطاذرلافف ضذ لق ذملمحمذومءمعلمحاف ذددةلجذئليكذ الد ولمحمذروئل
هراشذذيلرن/لفوكيذذدلمح ئقذذرعلمحافشذذر ك ل ذذيالظذذرهولمحذذطصل ل ر طذذهل هذ لاذذرلياأذذلل
قصدلمحاآحن/لمطفصرللمحطصلقالمحاآحنل اجودلمالطفلرءلاطه/لقذد لمالهفاذر ل
جذذذ دلمحاآحذذذن/لجرق يذذذ لمحفو يذذذللف دذذذيلد ولمحاآحذذذن/لمحذذذطصلطذذذرقصلفكا ذذذهل
محمومءةولف مهلاذالضرحذ لمحكاذ المحذملمحفضمذلل محظلذ و/لف ذددلمحا ذرطيل ف ذددل
محمومءمع/لمالكففذرءل رح ذ ةلمحفذيلففيضلذرلمحمذومءة..ل ضيذول حذكلاذالمجكذرولفصذوذل
لرلطظويرعلمحمومءةل محفو يل..ل طفاللميومدلمحامدا لالطلرلففضد لقذالاطلجذهل
مح لطجدلف يمرنلحهلجيلضكريفيالاالمحضكريرعلمحفومأي لمحفيلي للاطلجذهلجذيل
محمومءةلق يلر..ليم للجيلر:ل
ل

بئر النص ..وعسل القراءة

كرالياكالحل المحامدا لمالفك المرفا ولجمذدلكف فلذرل ذدلمالجوضذعلفاراذرل
االجاألا مدله ملمحكفذربل مقذدمدالح طشذول شذك هلمحذ ليمذ لجذيلهيك ذهلق ذمل
فض يذذذللفذذذو ي يلالم ذذذرول طصذذذ صلفومأيذذذ ل مضيرطذذذرلضكريذذذرعل ماأذذذرلل ا فمذذذدمعل
اف رقدةلمحماا.ل
للللحمذدلجذذرءلفض ي ذذيلمقذذوبلمحذذملمحاارو ذ لمحطمديذ لاطذذهلمحذذملمحفلذ ل محشذذوذل
محفف ذذيولكم ذ معلفو ي ي ذ لفم يدي ذ .لج مذذدلمطمذذدعلضي ذ لمومدعلحذذيلمحطص ذ ص:ل
ج ذذذوعلجذذذيلافرهرفلذذذرل حذذذ لم ذذذ لق يلذذذرلقومءفذذذيلجمذذذ .ل ذذذللكرطذذذعلف صذذذئفيل
ري يلمحملف كلمحف صئع:لآفي لاذالشذ رفلمحذطصلطف ذه:لاذالجواذهلمحذ ل
يد ولض حيل يفوالق يلوآي لجاريه.ل
مالمح يذذولجذذيلهذ ملمحكفذذربلهذ لمحذذطصولم ذذولاذذرلم لضذذد لم لقصذ لقرا فلذذرل
ك طلرلاف طرنلا و ا لحمذومءةلمحفو يذللاللمحفم يذل.لمططذيلحذ لمضذر لل(م ذفط رل)ل
محذذطصل لا ذذرءحفهل مجفذومالمالجر ذ لض ذذبل ذذللضر حذذعل(مط ذذرل)لمحذذطص:ل ل
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مح ض لقارلياكالحهلماليم حهلاارله لضيولافرذلق مل ضهل اارلاللف يذهل
م طيفهلمح فظي لح مومءةلمال حملوض ل ج دالااالج هوالمحامففيل ومءلظرهوا.ل
مالمالضفكر لمحملمحطص صل ضذدهرلكو طيذ لاطجذمةلارأ ذ لح مذومءةوليج ذللد ول
لمحطصل معلقذ ةلك يذوةلفصذردولضذللمحمذروئلجذيلمحفو يذلل
محمروئلهراشيلرن.لج
و لقئارعلمحديربلمحفيلي ألرلمحطصل ارلي ضيل هلافطهلمحضراو.لجرحاطرهبل
محطصذذذي لمففذذذعلض ذذذ مءلهياطذذذ لمحاآحذذذنل ضذذذ جعلمحذذذوآجلمحمروجيذذذ لمحالفاذذذ ل
رحطص صل صفلرل أريللفوويميذ لم لمجفارقيذ ول طم ذعلاوكميذ لمحمذومءةلمحذمل
محطص ذ صل اذذرلياكذذالماليوشذذحلاطلذذرولا طذذملم لدالح ذ ولحكطلذذرلوض ذ ل حذذكلح ذ ل
ف ف ألمالفشوكلمحمروئلجيل طرءلمحطصلم لم فمدم ل ميوفهلحفض ي ه.ل
مالمحفض يذذللمحفذذو ي يليففذذوالم اللمالاذذرلجذذيلمحذذطصلقذذدلمطفصذذللقذذالاآحفذذهل
ا طملمالقصدالمصذ حل يذدملضذيالمطجذملطصذهل م مذهلضذوملح مذومءة.ل م ملكذرال
أاذ لقصذذدلجذذيلقا يذ لمحفذذوحينلجلذ لالليكاذذالجذذيلطيذذرعلمحاآحذذنول ذذللجذذيلف ذذكل
مح ئقرعلمحافشر ك ل يالظرهولمحطصل ر طهول يالمحا ف ظل محاك ذ عولمحامذ لل
محا ك علقطه.ل
الا لمحاآ للهيلمظلرولمحمصدلمحذ لو اذرلضذربلقذالمحاآحذنلجذيل مفذه.ل
حذ مل ذذر يعلجذذيلممفيذذرولمحطصذ صل ذذيالاذذرلكذذرالا ذذو نلمحاآحذذنول اذذرلشذذرفل
ماأ ح لم لضكا لم لا فمدملد الا وج لقري ه.ل
و ارلكرالف ر لمحطص صلجيلقا ي لمالط ذرلولي كذ لمقفمذرد ل اذ نل
ضذد دلمجطر ذلرلمممءلامميرهذذرلمحدمم يذ ل مصريصذلرلمحط قيذ لمحا ذفم .لجرحمذذروئل
يجدلضكا ل م ومل م ذ وةل ا فمذدمل طص صذرلممذوجلامف فذ لمحجذط .لحكطلذرل
جاي رلفماألحفرق ي لمحفو يللمح لي ديلقصذدلمحاآحذنولالل لذدنلجصذ هلقذال
طصذذذهلجمذذذ لد ال ذذذديللاطذذذفبول ذذذللحا ريطذذذ لمحمصذذذدلمحضميمذذذيلمحذذذ لف ذذذ ذل ذذذهل
محطص ذ صلمحمرا ذ لحاذذآأومعلهري ذ لحذذي لقصذذدلمحاآحذذنلمالل مضذذدملاطلذذرلجذذيل
ض ربلمحفو ال مالضفارالع.ل
حمدلكرالقا يلمطصيرقرلالقدمولف كلمحطص صولاارلج هلط قرلاالمالكففرءل
رح ذذلل(مح ذ ةلمحفذذيلففيضلذذرلمحم ذومءة)ل مالطص ذومنلقذذالاصذذيولمحم ذومءةلطف ذذلر.ل
ه لارلاللم ف يألف كيدال يميالأر ع.ل
جكللقومءةلمضفارلول مطففرذلق ملقومءةلمموجول دق ةلالط أرقلذر.ل ذ حكلجمذدل
ف دجلمط مولم المحامفألمحاالذدل ذهلحلذ ملمحكفذربولحذيا لقومءفذيل رحذ معلجاذئل
قالمالط رالمحافدحيلجيلمح يولاطفظوملاآممرةلاصيوا.ل
مالمحطص صلحي علمو رءلحكذيلط ذفط ملرلوضذ لشذك لرلمحم ذيلمحا ذ ول
ق مل يرالمح وللمح ليدويطرل رحا رءح ل محفضمللاالمحا رطي.لمطلرلم لف ذد ل
اذذو جلحجأ ذ لمحك اذذرعلمحومقذذدةلجذذيل ذذئ ولفك ذ الجذذيلمح قذذعلطف ذذهلقذذدلماذذف عل
رحطذذذدمءمعلمحدرااذذذ لمحا جلذذذ لصذذذ بلاط مذذذ لمحمذذذومءةلحف ذذذف يدلضيرفلذذذرلمحفذذذيل
جروقفلذذرل ذذرحفومكلاذذالمحكفر ذ .لجاذذرلفاذذاهلصذذفضرعله ذ ملمحكفذذربلاذذالطص ذ صول
فاأذذللاضر حذ لاطذذيلالقذذردةلضيذذرةلمحذذطصلحذذي لالطذذهليذذوفيلمضيرطذذرلاذذالمحاراذذيل
مح يذدل ذذللألالضيرفذهلكفذذعلقذذالمحضاذ ول ذ بلمكففريلذذرل ذرحافضمللاذذال طذذرءل
محطص.ل
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ارلمق ل هلحي لماللاضر ح لمق دل لرلمحذملاذرلي ذد لقذر مونلاذالمحطصذ صول
اكفائل اكففيذرل طف ذه.لحكذالطشذر لمحفو يذللمحذ ل ذيومالمحمذروئل مالحذ لي مجذلل
محكرفبلق يهول يأ علمالمحطصلطرقصلد ارول ارل يافيلق يذهلمحمذروئل وجمذهل
محمذذرصله ذ لمح ذ لياطضذذهل ج ذ دال( رحف ذذل)ل يطاذذرلي ذذدلمطجذذرمالجطيذذرلط قذذرلاذذال
مح ج ذ دل( ذذرحم ة).لجل ذ المحضكريذذرعل مالم ذذرولحي ذذعلماللطص صذذرلاطفج ذ لفضاذذلل
ا رطيلذذرلمحكراط ذ ول قذذدلقاذذعل ذذرحد صلجذذيلمقارقلذذرلم لاذذرلاللف ذومالمح ذذيالاذذال
م طيفلذذذرلالشذذذفللاطلذذذرلمحذذذدالالعلمحفذذذيلفاأذذذللامفوضذذذرفيلمحمرصذذذ لحفو يذذذللف ذذذكل
محطص ص.ل حكلو ارلح ليكذالقصذدلمحاآحذنلم لو اذرلكذرالح مذروئلفو يذللآمذو.ل
ه ملماول ي يلموجلمطهليج دلضوي لمحمومءةل ف ددهرلمط ئقرلاالمحطص ص.ل
مالمض ذذبلهذذ المحد مو ذذرعللطشذذوعلافوقذذ لجذذيلصذذفض ل(آجذذرل)لاذذالجويذذدةل
محجال ويذ لقذذرايل1989ل 1991لحكطذذيلقذذدحعلاذذرل جدفذذهلي ذذف جبلف ذذديئل
جذذيلهذ المحد مو ذذرعلمحفذذيليلاطذذيلمالي را لذذرلمحمذذروئلطص صذذرلقر ذ لهذذيلمياذذرل
ح فو يل.لكارلمطلرلاللف ماهلم لفصذردولقومءفذهولحكطلذرلفط لذهلمحذملاذرلجذيلمحذطصل
محفومأيلاالاضا للدالحيلو ارليف علمحمومءةلمح ر وة.ل
مارل صنلمحطص صل وطلرلفومأي لجئليضي لرلمحملمحارايلكلو لمروجل رق ل
محمومءةول لليضددلماطلرلاارليمد لمح يرللمح لي ذفطدلمحيذهلمحفض يذل.لكاذرليذدلل
ق ملص فطرل ل ملمحفذ مو لمحذ لطذوجالقومءفذهلمحك يذ ل ا طذملفصذطيفهلك ذهل جذلل
ق مقدلمالجطر لمح ريدة.لجارليومالمحمروئلهطرلياأللفصطيفرلحف كلمحطص صلو ارل
اللي مجذذللمحفصذذطينلمح ذذريدلجذذيلمحد مو ذذرعلمحفومأيذ لمحفم يديذ ول حكطذذهلي يذذدلهي ذ ل
ف كلمحطص صل رحمدولمح ليضفظلح مذومءةلطشذر لرلمحفذود لمحاافذأل محافيذدلجذيل
آال مضد.ل
ل

فهم النص :
االهداف واالهداف المعادة

ففضذذد لمضذذدجلمحضكريذذرعلمحش ذ ي لقذذال ذذرضولصذذديوليفضذذدجلك يذذول ذذضوةل
محاديطذذ ولجي فميذذرالجذذيلمحا قذذدلمحاضذذددلحيف ذذرداللكذذآ لمح ذذ .لي ذذد لمح ذذرضول
محصديولم الولجي والارل قدلاال وليفطر حهلك يولمح ضوةلجيشو هل لد ءولأ ل
يمد لحافضديهلكو رولارلماليشو لرلضفملي م لايفر.ل
ضيالي وللمحاشرهد الك يولمح ضوةلقذال صذف ل ذاهلمحمرفذلوليجيذ ل لمطذهل
ح لي للافضديهلماللاذرء:لاذرءلشذوبلصذرجيرولالليمفذل.لحكذالافضديذهلكذرالايفذرل
اط لمالما كلمحكو .لحمدلقف هلم جهول ف ق هلاف للمح لجيلارليشوب.ل
ل

الكأس والنص

فكاالجيلط مةله المحضكري ل اوكمهرولق وةل رحد لمحم وةولمطلذرلشذيءلم ذدل
االم فضكر لمحج الجذيلمحذطف ول مطلذ مم لمحامذ للق ذللمطفلذرءلمحطذمملول ذللق ذلل
محشو فل ه.له ملمحشيءلمحكرااول ططم هلاالضمللمحضكري ولمحملمحذطصلمحافجذهل
ص بلاف ميهولا فلدجرلمح قأل محفرأيو.ل نلط ف دلل رحيدلمحاافدةلمحذملك يذول
مح ذذضوةوليذذدلمحمذذروئلمحاطفظذذولجذذيلمح ذذونلمالمذذولاذذالجل ذ لمحم ذ ل.ل ط ذذف دلل
رحشف لمحاف ق لقيطذرلفطمذللاذرلفمذولمحذملاومكذملمالدومكلحفايمهذرول ط ذفدللق ذمل
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صذففلرل اذذرليظلذولاطلذذرل اذرليمفذذم.ل حكذذيلط ذفاولجذذيلا ر مذ لمحاأذذلول ذ نل
طج للمحطصلمحافطر لولطظيذولمحكذو ولكئهاذرلحذهلمأذوولافجذهلمحذملهذدنلاضذددل
مصدلمحفوأيو.ل
مالمحضذذ م لجذذيلمحاأ ذذيال(محكذذو ل محذذطص)لفمذذ ل ذذرحفاييمولجفليذذ لاومكذذمل
محض ل مالدومكلحف ل(شيء)ل لايممعلاف م ولق يلرل رحا وج لمحا م .ل ارل
يضصذذذللاذذذالميلذذذر لم لا ر مذذذ لم لمطمذذذ ملولاذذذرلهذذذ لماللضرصذذذللمحامردقذذذ لم ل
محاارأ ذ لم لمحامرحف ذ ول ذذيالمحشذذيءلمحا ص ذ نولمحاضذذددلمال ذذردول اذذرليف مذذرال
محض لق ملهييفهل شك هل مأوا.ل
ل ذ ملمحفومفذذبليضصذذللمطف ذذرللمحمذذروئل ففضذذددلم ذذفجر فهول(جرح مق ذ )لمالد ي ذ ل
محاو لجيل يرللامص صل(قصذيدةلاذأئ)ولفطذدابلجذيل ذيرلل(محف قذأ)لحاذرل
يمرللم ليصل.لمارلمح ل نليفضصللاالدم للمح مق لجيل يرللمحف قذأول
جل لمالأولم ل(مح قأ).ل
حكالفذدوجلمح مق ذ ل فض حلذرلمحذملف قذألأذ ل قذأولحذي لفذدمقيرلحد يذرلجض ذبل
( مق لذلف قألذل قأ)ل للهيلكرح مق ذ لمح ذاي لجذيلمطذرءلك يذولمح ذضوةوليطصذبل
جيلرلارءلا دلحيف جهلمحملاف للق ملمح ونلمالمو.ل يرللاال(محف قأ)ليافدل
اذالمحافجذهلمحيذهل(مح ذرضولمحصذديو)وليفضذ للجيذهلمحاذرءل ذارلاايفذرولأذ لف مذذيل
محطفيج ول هيلمحا عل رحارءلمحا ه ل ارولم لمح لصرولحهل قألمح .ل
مالحضظ لفض للمحارءل ارلهيلحضظ (ش لوي )لمحضكري ول هيلطف لرلحضظذ ل
ش وي لمح مق لمروجلمحضكري ول لمطلذرلحضظذ لمطفصذرولمح ذرضولمحك يذول فض يذلل
محارءل ار( رالأو).ل هيلحضظ لف ميلمحارءل ارلجيلمحضكري لمحفيلف طيلافطلذرول
جيا علمحافضد لألطهلح ليفضوولاال ذ ةلك يذولمح ذضوةلفضذوومل مفيذروليفم ذمل
مح ه لمحملمحيميال مالقفمردلمحجرم .ل
يفجذذهلمحمذذروئلمحذذملمحذذطصلحف ميذذهلجذذيلحضظ ذ لكذذرحفيلفافذذدلجيلذذرليذذدلمح ذذرضول
محصديولمحملكذو لك يذولمح ذضوةل لمال ذردلمحأئأذ :لمحظذرهول مح ايذلل محاافذدل
محملمحمروجولجيضد لماليفومءجلحهلاالمحك ارعلا طذملاذرولحذي لهذ لمحامصذ دل
رحاو وةلم لمحاشفاللق يهلدممللمحطص.لجرحمومءةل ارلمطلذرلج ذلل مفذيلج ذ نل
فطفجلرلظو نلاضددةل فك يالمحمروئول ا وجفه.ل هذيلذل لقذومءةلمحذطصلذلفمذأل
جذذيلاوف ذ لاذذرلاذذالمحذذطصلمحافضمذذل.ل فظذذللمحا ذذرج ل ذذيالمحاطفجذذيال( ذذرحمومءةل
محكفر )لكرحا رج ل يالارءلمحكو ل مح لمحافجوفل(جيلمحضكري ).ل
ذذطجدلمططذذرلضصذذوطرهرل رحا ر مذذ ل ماليلذذر ل
ل
م لط ذذ دلمحذذملا جلذذرعلمحذذطصل
مالطم مل.ل كللاطلرليطفبلا ف جلاضددملاالمال فجر .لجرحا ر م ل يالمح ذ ل
محف مذذذيلم لمحف جيذذذهل مال ذذذفم رللفج ذذذللمحاذذذرءلاذذذرءل( ذذذرح دةلمحذذذملمحضكريذذذ )ول
ماليلر ليض للارءلمحضكري ل ارلاايفرولحهلا مللمح ل هايرول ق ه.ل
ماذذرلمالطم ذ مللجل ذ لمحاوف ذ لمح ذ ملمحفذذيليكففذذيلجيلذذرلمح ذذر ل صذذد لف قذذأل
ا ذذفم هلد الميلراذذه.لجذذيلهذ ملمحا ذذف جلمالميذذوليف مذذملمحافذ لل اذذرلآمذذول
ضيول لمحارء.لجيك ال قأل حذكلمطمذ ماللا ذوملقطذهل رالشذايمممل محطفذ ولد ال
محدم للجيلمجللمح ر ل(م لمحمر ل).ل هذيلضذرللفشذ هلمق ذرللمالط ذرال هذ لجذيل
مشدلضرالعلمح شلق ذملشذومبلضذرولل(كرحمذللاذأئ)لجذيلظذالمطذهلاذرء.لجلذ ل
يصد لألض ر هل رحفولل يالارلف قأل ارلضصللحه.ل
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طئضذذظلهطذذرولمالك فذذرلمحاذذردفيالحلذذرلمصريصذذلرولجرحاذذرءلمحاف قذذألح ذ ليمذذصل
مح مكوةلحضظ لمحشوب.لكارلمالمحمللمحاشو بل ذل منلقذدلج ذللاذرلم قذألمحمذ الال
جيلطف لمحشروبلألطهلف يال ي فهل ضددلصففه.ل
مالك فرلمحاردفيال(محارءل محمل)لفضذرجظلق ذملمصريصذلرلجيضصذللمحمذ الاول
لمالمجذذذللكذذذللاطلاذذذرلاضذذذددل ماذذذحولاللياضذذذ لمضذذذدهارلمالمذذذو.لجذذذيلمجذذذلل
محا ر م ليك المالاول لئولألالحكللشيءلضد دملأر ف لا ارة.ل
جرالفجرالمحملمحارءليضمللفطر اللي يومليوايلمطفظرولمحافطر لل ي ذيلحذهلاذرل
يطفظولاذالمحاذرءلصذف ل مأذ مو.ل هذ المال ذفجر لفذويحلمحاف مذي.لمطلذرلاللفم مذلل
مجللش واولكارلمطلرلاللفصد لف ق ه.لجرحارءلحذهلضاذ ولجذيلمالج ذرللمحأئأذ :ل
مح مق ذ لذلمحف قذذأ لذلمح قذذأولمطذذهليذ ضيل شذذك هل صذذففهل مأذذواول ي ذذر للف ق ذذهول
يضد ل ق هلمحاطفظو.ل
ل
*لللللللللللللللللللللللللللللل*لللللللللللللللللللللللللللللللللل*ل
ف مملحديطرلمشذدلضذرالعلمحف قذألضوجذرل هذيلاآج ذ لحض ر ذي ل ذيرقلر.لجذل مل
كرطذذعلمحا ر م ذ ل مالطم ذ مللفضرجظذذرالق ذذمل ذذوجيال ماذذضيالجذذيلمحف مذذيولجذذلال
ماليلر ليففوالمحاطرجوةل محفاردول ي ذف م لشذيييالحلاذرلضاذ ولافطذرقاول ل
مالضيربلمضدهارلالم لحضا ولمحأذرطي.لجرحاذرءلمحافطذر للمحذ ليطفظذوالمحشذروبل
حذي لمالل هاذرولمطذهلحذذي لاذرءول ذللهذ لشذذيءلآمذولمق ذيل هذ لمحاذذرءولم لمال
محارءلطف هلمق يلم لمح ولحيف للج هل يفوكل ق ه.ل
اذذاله ذ ملماليلذذر لفطم ذذللحضظ ذ لمح ذ ه لمحفذذيليطشذذولجذذيلمصريصذذلرلمحش ذ وول
ااذ لف ذذفدقيلوآيفلذذرل جذ دلضذ م ل كذذوولاللففاأذذللحاذذرلم دعل ذذهلاذذالق ذ ل
ر ل.لجرحارءلجيلمحكو له لمح ل رحط لح ذرضولمحصذديوولحضظذ لف ميذهلحذهل
جذذيلم ذذرولمحاطرمح ذ .ل ه ذ لم ليل ذ ل فجوقذذهلمطاذذرليلي ذ لطف ذذهلح مذذو جلاذذالمجذذلل
افئشل(مجللمحارء)ل محدم للجيلمجللا ه ل(مجللمح ).ل اللفش لآحيرعلجلذ ل
محذذطصل فض يذذللا ضيرفذذهل(اللا رطيذذه)لقاذذرلفر طذذرالاذذالوض ذ لمحاذذرءلجذذيلكذذو ل
مح ذذرضولمحك يذذول صذذيو وفهل ذذارل هذ ليئاذ لمجذذللمطفظذذرولاف ميذذه.لمالمحذذطصل
محافضصال ا رطيهليفمدلصفرفهل ارلف أهلمحمومءةلجيذهلاذالا ذرالم جذدهرلمحمذروئل
رحف ل.ل هيلحي علا ارةلم لاضددة.ل
دةلمميوةلمحملاطرمح لمحضكري ل طجدلصف لمحارءل م لمح ذ ولميذولاأذرلل
ق ملمحف قأل مح قأول يدملقارلضا فهلمح مق لاال يرل.ل
*لللللللللللللللللللللللللللللل*لللللللللللللللللللللللللللللللللل*ل
ل

زرقاء اليمامة  :الشجر ماشيا

جيلضكري لمموجليمد لمحف مو لدو ذرلاجرميذرلضذ للمجذللمالطفظذروول هذ لدو ل
يدق لفم ياطرلمحأئأيلحئ فجر ل(ا ر م لذلمطم مللذلميلر ).ل
فم ولموقذرءلمحياراذ ل(محاذوةل معلمح صذولمحضديذد)لق الذرل ذوالشذج مونلياشذيل
رفجرهل ولحكطل لي مو الاطلرولجمدلو يلقطده لمطلرلماوةلاللياكالمالففط ول
ارليضد لحل لم لف جلل لمحملاذرل ذيضد .ل هذ ملم للمصذ دم لاضفذ لاذاال
يرللمح مق لمجفارقيرل يالمالو رلل محف مي.ل
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مارلفض يللمح مق ل ي يذرل(ط ذ لمحذملمح ذ ل رح ي ذ لكاذرلهذ لافضصذللجذيل
ضيطه)لجلطهليم دطرلمحملمص دم لمشدوليط طذيلاذالاضد ديذ لمح صذولمح شذو لم الل
م فضرح لاشيلمحشجولأرطير.ل
مالقذذذ لموقذذذرءلمحياراذذذ ليفضصذذذ الط ءفلذذذرل رحافضصذذذلل( محافكذذذ ا)لاذذذال
ق ذ ال ول لمطل ذ ليض ذ الكئالذذرل رقف ذذرولا رطيذذهلمال للاللمحأ ذ مطيل( ذذروةل
ق دمحمرهولمحجوجذرطي)ولجيفلاذ الاذالاشذيلمحشذجولمحذيل ولقيذر لمحشذجول ف ذلل
محاشذذيلضميم ذ لاللاجذذرممول اللي ذذف ي الائضم ذ لجاذذرءلمحاجذذرملمح ذ لفشذذيدال
ق روفلذذذرلمحا مذذذدةلمحافطم ذذذ لاذذذالاشذذذيلمحشذذذجول( ذذذرحا طملمال للمحاف ذذذردولمحذذذمل
محذ ها)لمحذذملممففذذرءلجطذذدلمح ذذد لم ذذنلشذذجولام ذ فليضوك طذذهلو يذذدملح فا يذذهول
( ه لمحا طملمحأرطيلمح ايللمحامص دل روفلر).ل
جرحا ذذرج ل ذذيالشذذجولمح ي ذ لمح مو ذذيل لمحج ذ وول شذذجولمحط ذ ءةلمح ذ ل
شيدعلجارءالموقرءلمحيارا :لمحشجولمحارشيلم لمح ريول ووجلولهذيلمحا ذرج ل
ذذيال ذذيرللمح مق ذ ل آحيذ لمح قذذأولمالاذذولمحذ ل ذذيم لل ق ذذرلا ف ذذرلففمذذدلجيذذهل
و رح لموقرءلمحيارا لهدجلر.ل
ذلجرح مق ل( يولمحشجو).ل
ذذذل محف قذذأل(أ ذذرعلمحشذذجولجذذيلمالوال م ذذفضرح ل ذذيوالم لوآيفذذهلق ذذمل ذذدول
يطيلماوة).ل
ذذذليوشذذضرالحضذذد لمح قذذألمحاطفظذذو:لف ذذفيهلو لموقذذرءلمحياراذ ول مح ذذموي ل
اطلر.ل
ماذرلاذذالجلذ لمح ذذر ولجذلالمح مق ذ ل( ذيولمالقذذدمءلمحافمفذيالم ذذنلمحشذذجوول
حي ل يولمحشجولطف ه).ل
ذل محف قأل(قد لمدومكلق لموقرءلمحيارا لحط ءفلر).ل
ذذذل ذذيم مرالمح قذذألمحا ذ ب:ل هذ لمحففكيذذولجذذيلمحا طذذملمأل ذذدلحئم ذذرولقذذال
يولمحشجوول ه لارلح ليضصللمالل دم للمالقدمء.ل
مالمجذذللماليلذذر لهطذذرلح ذ لي ا ذ ولجظذذللاذذالد المأذذول يطاذذرلفضممذذعلش ذ وي ل
محضكري ل افطلرلمحاضكيلمد يرل رطكشرنلماليلر لمح ليدوكهلمالمو ا.ل
ل
*لللللللللللللللللللللللللللللل*لللللللللللللللللللللللللللللللللل*ل
ياكططرلمالالمالطواملمحضكري ل رضأيالقالافودمفلرلمحاطلجي ل دلمالططم لذرل
محملضم طر.لجذرحطصلمحذ لف أذهلموقذرءلمحياراذ ولالليئاذ لمجذللمطفظذرولق الذرول
حكلمطل ليضفكا المحملأ م علا وجي لو معل قوعلجيلطف ل :ل
ذلجرحاوةلاللففط و.ل
ذل محشجولاللياشي.ل
ذل مح صولالليدوكل رحوآي لماللارله لاضد د.ل
ه المح طرصولفشكللمجللمطفظرولمالموياولجكرالمح قألاضددمل لذ ملمح ذيرل.ل
مارلمح مق لجلطلرلف يولجيل يرللآمو.ل
ذلمحشجولياشيلألالمالقدمءليضا طهلحئمففرءلم فهل محفا يهل ه.ل
ذل محاوةلفو للفض يوهرل افروق لمح ئق لمحاجرمي .ل
ذل مح صولامو الهطرل رح صيوة.ل
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مالماليلذذذر لام ذذذ للجذذذيلهذذذ المح مق ذذذ ل رحم ذذذللم ل(محفجذذذ ة)ل ذذذيالمحمرقذذذدةل
محموللمال فأطريي.ل(و خلمحشجول اشيه)ول يالمجللمحف قذأل ذيرللمح مق ذ ل
كارلمومدلحلرلمح ر :لاللارليفومءجلح ا فم للاطلرلظرهويرلم لجيلمحامر لمال ل.ل
ياكططذرلمالالمالطمر ذذللقطرصذولضكريفطذذرلمحفومأيذ ل رحضكريذ لمحشذ ي لمح ذذر م ول
ج ئق لمحارءل مح لك ئق لمحشجول مالقدمء.ل
محاذذرءلجذذيلمحكذذو ل ذ ول مالقذذدمءلجذذيلمحاذذدجلشذذجوول ف قذذألمح ذ لكف قذذأل
محشجولمح مو ي.لمارل قذألمح ذ لمحا هذ لجلذ ل مفذه:ل قذألمحشذجولمحاف رقذدلقذال
محطظولكف رقدالقالمحاشي.ل
مارلش وي لمحضكريفيالجفكاالجيلميلر لمحارءل ارل محشجولمقدمء.ل م ملكذرال
مال للقذذدلفذ لمالجصذذرذلقطذذهلمافأذذراللح ذذيرللماليجذذرمل محا رشذذوةولجذذلالاصذذدمقي ل
يولمحشجولالليفصحلقطلرلمالل دلمطفلرءلمحضكري ل ص للمالقدمء.ل
محاذ عولم ملجذذيلمحضكذذريفيالهذ لمحذ ليلذذملمجذذللمطفظذذرولمحامر ذذبوليصذذداهل
يض حهل رحديربل ياض الك ير.ل
ل

االهداف المتوقعة

نلطدفلارءلك يولمح ضوةلمحا ا ل شجولموقرءلمحيارا لمح ريول ووجلول
طصللمحملاأرللقصو ولا وضهلمح يالمحا صوةله المحاوة.ل
كأيوملارلفطمللمحيطرلطشومعلمالم رولمحاص وةلمط رءلقالاطرمالعلويراي ل(جذيل
محكوةلضرح ر)ول يصرضبل لمحم ولمحويرايلمحاص ولف يللي جملطفيجذ لمحطذمملل
ي ايلرل دلماليصنلمحفويميال يأ علقئارفلارلجيل هالمحاشرهد.ل
وجفوالمالالاشرهدمل ملم وةل ا وج ل م مطيالمحطممللمحكو ول ذووجلاذرل
يضدأهلمحم ولاال قألق يه.لجل لي األاالمحا يألمالمحفويميالف ذردالل أئأذ ل
مهذذدمنلحكذذللاطلاذذرول يفليذذولاف ق ذذرل ذذف لمهذذدمنلاويي ذ لي مصذذلرلحذذهل ذذيرلل
مح مق لمحاص وةلمح ليف بلماليجرمل قوالمالهدمنلجم .ل
ماله ذ ملمحاشذذرهدل ذذيفر ألمحص ذ وةولاف ق ذذرلمطفلذذرءلمحلجا ذ ل لذذدن.ل حذذي ل
ق يهلماللمطفظرولكيفي لف جيللمحلذدنولأذ لمطفظذرولمحلذدنلمحفذرحيلمحذ لاللشذكل
جيلضص حه.لمطارلمحاطفظولمح ضيدله لكيفي لمضومما.ل
طففوالمالالمالم ئلاروليضصللجيلجلرملمقردةلمالهذدمنولج ذ نلي ذ ل
محجلرمل قريألاللفطر بلف ق رعلمحاشرهدول اللفضد ل دل حكلمح قذألمحا ذ ب.ل
مالمجللمطفظروال يميبلالطهلح ليف لارليف ر للاألاذرلفليذول(م لهيذرلطف ذه)ل
حه.ل طففوالجيله المحاوض لاالامرحفطرلاشرهدملآموليضاولمحا رومةل ذرق ل
مقرافلذذر.لجلذ لمذذرحيلمحذ هالاذذالمحطفيجذ ولضيذذولاذذم دل قذذريأول حي ذذعلحذذهلميذ ل
ف ق رعلاضددةولجل لقوا لحئيلر ولقدليمفذوبلالقذبلمحكذوةلمقذوبلا ذرج لاذال
ش ركلمصذاهلاذالد الماليضذوملمصذر ول قذدليم ذولاذو لاضممذ لمحضيذرمةول
قدلي جللهذدجرلاذالا ذرج ل يذدة.لمالمجذللمالطفظذرولاشذوفلحاذرلاللطلريذ لحذهل
االمح قريأل محف ق رعل مح قأ.ل حكلارلياذطحلمحاشذرهدةلمحضيذ لاف ذ لماذرجي ول
جرحا ذذرومةلفدذذد لضما ذ لضيذذولادوك ذ لمحففرصذذيل.ل ه ذ مليذذآد لمحذذملف ق ذذرعلكأيذذوةل
افطرقا لمضيرطرول يدد لفضملل لاطلرل مل قألامف نلآطيول اجل للمحصذف ل
ضفمل رق لضص حه.ل
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ذط دلمحذذملاشذذرهدلطشذوةلمالط ذذرءلمحاصذ وةولجطذومالاضذددلمالجذذلولمطذذهلاذذم دل
رحطفيج وليطفظولضص للارل األاالمحا يأول كللارليومالاال قذريألالليذآد ل
ماللمحملمحف قألمح لك طهل ارفلمحم ول مح ل رحطفيج .لمارلمح قألجل لامفذملل
بله ملمح ل حكلمح ارفلمحملمدطملدوجرعلمحدهشذ .لجرحاشذرهدليطفظذولاذرل
يآاالح م ولاصدمقي لمحضذد لمحف ذيل ففذدمجألمحمذوميال ي ذولحف ذر للاذرليذوجل
األارل اأ.لل
مالا جلرعلمحضد لفوشحلمجمرل مضدمله لمحا ر م .لمارلمالطم مللجئليضد ل
ماللجيلمجفومالق للارلجيلآحذ لمح ذوا.لااذرلي جذبل اذألمحم ذولجذيل ذيرلل
قري يلآموولي لمحاشرهدلمطهل روئل مروجي.ل
ي مذذملماليلذذر لم ذذدلمالط ذ مفلمحأئأ ذ لاذذالمجذذللمحاشذذرهدول حذذكلمطذذهلاللاجذذرلل
ح امردقذ ل مذذوللمحالردطذ لمحا طذ ل لجاذذرللمحطفيجذ ل ف ذذاي لمح قذذعل اطفذ ل
مالهدمن.ل حمدلصط علمال المجمرلاضددملح يال الرلمحا لله م.ل
*لللللللللللللللللللللللللللللل*لللللللللللللللللللللللللللللللللل*ل
ل

قشرة النص ..ول ّبه

فذذآد ل ذذالمحطصذ صل ظيفذ لمحلذذدنلمحا ذذردلجذذيلمحطشذذوةلمحاصذ وةولجلذذيل
فوهالش ويفلرل مشوةلمفيف ليمي لرلمحمروئلاالد القطرءلحيصذللمحذملحذبلادذول
يطفظوال ياطضهلجوضرل ويرلألطهلمكفشفهل ص اللمحملاف لمحكشذنلمحفذرحي.ل هذ مل
محط فلاالمحطص صلالليضر ولقرويهلم لي ففملف ق رفهلحيمفوذل ق رلادري مو.ل
اذالهطذرل ذد علمحضدمأذ ل طرءهذرلمحجديذذدلجذيلم ذفضدم ل ذيرللشذ و لح مق ذ ل
جفحلمجللمحف قأل ف ددلمط مفلمح قألف رلح حك.ل
ه مليف ذولوجذالمحضدمأذ لحئطاذر ل محطاذر جلمحطلرييذ .لجذرحي لحذ لف ذدلأاذ ل
ضرج لمحملاأرلل دلمالضدعلكذللمحطصذ صلماأ ذ لطف ذلرل ذللضذدعلكذللقذومءةل
أل لاطلرولاأرال.ل
مالقذذوالمحلذذدنلمحا ذذردليمفصذذولقطذذرءلمحاشذذرهدةولكاذذرلمالمالجصذذرذلقذذال
ديلقطرءلمحمومءة.ل حكالمحش وليظللجيلمصذ دم لضذردلاذألآجذرلل
ل
هدنلمحطصلي
محف قألمحفيليك طلرلقروئلارلق للمحطصولجرحطصليذوفيل مرويذهلا ذهوليمذ دالمحذمل
افرهفذهلاذذالد الماليذم دال ذ ل ذر للكذذيلي صذولمحلذذدنلجذيل ذذيرقهول مق ذ ل
اج ذذدةلاللص ذ وةلح ضظ ذ ل ق قلذذر.ل ه ذ مله ذ لا طذذملمش ذومكلمحمذذروئلجذذيلمطفذذرجل
محذذذطصولجذذذيلمالدبلكاذذذرلجذذذيلمحفذذذا.ل حي ذذذعلهذذذ الدقذذذ ةلحاذذذرلي ذذذونل ذذذرحمومءةل
مالقف ر يذذذ ول مطاذذذرلف ذذذكلمحفذذذيلفاف ذذذكل ذذذططرل مقومجذذذرل فمرحيذذذدلفف محذذذدل فطر ذذذلل
محطص صل مفلرل( فطر ملرلميار).ل
مالشذذذ وملي مذذذصلهدجذذذهل ف يذذذ لمطفظذذذرولمحمذذذروئلحذذذالي ذذذف يألمطجذذذرملد وال
مح ي ذذيل م ذذللمحض ر ذذذي لمحا ذذ لحئوفمذذذرءلمحذذملا ذذذف جلمدومكذذهل فاأ ذذذهول
يظللمحش وله لمحمر ذولمال للجذيلضذرللف اذيالمشذف مو رعلمحمذروئلمحافكذ ال
ق للمحطص.لجفيل هاله ملمحمروئلصفرعلجط لمد ذيلم لطذ فلشذ و لاذر.ل هذيل
ا اذذرعلم دفلذذرلميذذرالمحمذومءةلمحفومكايذ لحاطجذممعلمحطصذ صلمالمذذوج.ل كذذللاذذرل
يويدله ملمحمروئلاالمحطصوله لضص للمحا ر م لاذألاذرلجذيل مكوفذهلحيطاذرنل
محيلرلارلي ممهر.ل
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جيلفدوجلمح مق لمحطصذي لاذالمذ للمحمذروئلمحذملميلراذهولطكذ القذدلم ف ذدطرل
قالمحا ر م لمحفيلاللفطذفبلجذيلا ذف جلمحمذومءةلماللطاذر جلففارأذللاذأل اذلرل
فميدلمحوصيدلمالجميلح طص صلاالد الطا لقا د لحارلف طيهلم لفآ ه.ل
مطلرل نلفكو لمحمذي لمحجارحيذ ل محفطيذ ول اللف فذدفلقيالذرلمحجديذدة.ل ذ حكل
قدليو حلمحمروئلماللمالمحطصل محمومءةل يم ومالكأي مو.لح لذرلم ذروةلمجذدذلاذال
ضيذرةلمح ذذرضولمحصذذديولمحايذذعل فذذروللمحف قذأل مح قذذأول ل ذ لمحاذذرءول همياذ ل
ق لموقرءلمحيارا ل فذروللمحاجذرملضيذولمحاذدوكل ذيالمحشذجولمحارشذيل مالقذدمءل
محافمفيال ومءا..ل ل رحا طملمحأرطي.ل
هيلم روةلمحاف لمحافم دةلجيلوآي لمالهدمنلمحا ردةل دلحضظ ل ق قلرول
حي ذذعلمالهذذدمنلحضظ ذ لمضوممهذذر.لجذذيل ذ ذلمحطص ذ صلحذذالط ض ذ لقذذالصذذف ل
محشيءلمضفكرارلمحملم اهولجرح مرعلمحفيلفمففيلفضفلرلمحطص صلف ذاحل اذرل
حاليطفلذيلاذالمحضفويذرعلفجذ لاف وجذ لاكفشذف ..ل صذ اللمحذملضيذ ليمففذيل
مح بلمحا ط ولم نلمقط لماليضرءل محاجرمل مدمفلمالشكرل.ل
ل

استدراكات

ذلمالجل لمحطصلاللي طيلمالوفلرال ا رطيهلمحا رشذوةل(مال ل)ول ذلليشذيولمحذمل
مالافأذذرللحاذذرلي ذ ضيلاذذالمحا ذذرطيلمحفرحي ذ .ل ل ذ مليكذذنلمحذذطصلقذذالفودي ذ لا ذذرال
قرا ي ولارض ل مذ ةلاوج لذرلق ذملمحمذومءة.ل الليصذ حلمحذطصلهطذرلاجاذ فل
افودمعول للجاألقطرصولفشكللقئقرع..لم لففشكلل لر.ل
ذذذلحطجذذرةلمح ذذرضولمحصذذديوولكذذراليكفذذيلداذذبلمجذذللف ميذذهل ذذوجللمح مق ذ .ل ل
ا ريط لمحارءلطصيرلك مق لحلرلف ق لرلمحمرصلمحذ ليذدجألمحيلذرل ذيرقلر.ل حلذرل
االأ ول قألامف ن.لم منلحكرالمحارءلجيلكو لك يولمح ضوةلارءلالل ار.ل
ذلماليلر ول محف ذر لول مالطمذ ملولف ذايرعلامو ذ ول مقفومضذرعلقاذللمجومييذ ول
ا دح لقالاص ضرعلطظوي لمح قأول ام العولف ايالمجللمطفظذرولمحمذروئولم ل
صداهولم لفض ي هلاارلكشفعلقطهلد مو رعلجارحي لمحف ميل محمومءة.ل
ذلص لمحف قأل( لمطفظرولمحا طم)ل رح قأل( لمالأولمحافضصل)لفش هلصذ ل
محامدا ل رحطفيج لاالضي لفومف لذرلمحاط مذي.ل كأيذوملاذرلي ذريالمحكفذربلمحطفيجذ ل
اللي ه المحملمحامدارع.ل ل مليطدوجلمحطصلااالمحو ريللمح رديذ لمحا صذ ل
د الضوا.ل
ذلي حلق يلمضومءلمحفاأيلولجم للمحشرقولحااد ضه:ل
كوطكلشا ل محا كلك مكبلللللللللللللم ملظلوعلح لي دلاطلالك كبل
يئا لمجللفج ذدلمحمذرط المح ي ذيلفاراذرولجلطذر:لمجذ لل ظلذ ولضفايذرا.ل
ش ولمح يعلمحأرطيلحي لماللضش م.لمطهلشوذل(يارقن)لمحا طمل يم يهولحكطهل
الليأيولجيلمحمروئلميلرارلم لمطم مال.ل
مارلجيلشا لمحافط يلمحكرج وي :لشا لاطيوةل ذ دمءولجمذدلمطم ذلل صذنل
محااذذد ذلاذذالفاذذردلمحط ذ ول مح ذ مد.لضذذرللش ذ و لي ذذف قنل ي حذذدول الليكففذذيل
رحاارقف ل محفكومو.ل
ذلياكالمالط مصلجلدطرلمحطظو ل رحجد للمالفيلمضفكرارلمحملمالاأ :ل
ل
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مح مق ل
محارءل

محف قأل
محارءل

مح قأل
محارءل

محارءل

محارءل

محملل

محارءل

مح ل

مح ل

ل
ذلياكالميارلمالطفدوجلاالمح مق لمح اي :ل
مح لذذذذذلمحارءلذذذذذذلمحارءل
حائضظ لقئق لمح مق ل رح قألحفضديدلمال فجر
ل
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مال فجر ل
ا ر مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ل
(ا مجم )ل
مطمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ملل
(امرحف )ل
ميلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ل
(امردق )ل

(.)5ل

هوامش المحاضرة الثامنة :

ل
1ذذليطظذو:لمحطمذدلمحف يمذذيلجذيلمحا ممطذ ل مح ذر ولمحفذذوأيول محفذوأولقذديارنل ضذذديألرنول
(و ذذذذذذرح لدكفذذذذذذ ومالضيذذذذذذولاطشذذذذذذ وة)ولهذذذذذذرطيلم ذذذذذذومهي لقرشذذذذذذ ولمح ذذذذذذراو ول
آيروو.2111ص346,و251و15و13و11و8و7و3و2ل
2ذذذلمحض ك ذ لمحاطدا ذ ولق ذذدمحج رولق ذذر ولمقذذدمد:لد.لق ذذيلج ذ مدلمح ذذرهو لذلقريذذدل
مص ركولدمولمحشآ المحأمرجي لمح را ول ددمدول1994ولص87ذ96,ل
3ذلمحاصدولمح ر لولص224ذ227,ل
4ذلطف هولص292ذ298,ل
5ذلمح يول مح لولقومءمعلا رصوةلجيلطص صلفومأي /لضرف لمحصذكوولدمولمحشذآ ال
محأمرجي لمح را ول ددمدول1992وص7ذ.24ل
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أـ الكتب

المصادر

ذذذلمفجرهذذرعلمحطمذذذدلمألد ذذيلمحفوط ذذيلمحا رصذذذوولطلذذردلمحفكوحذذيول ذذذ ل
محا ذذذذذذذ ق لمحصذذذذذذذديوةل()36ولاطشذذذذذذذ ومعل مموةلمحأمرجذذذذذذذ ل محفطذذذذذذذ اول
محجال لوي لمح ومقي ول.1979ل
ذلمأولمح رطيرعلجيلمحطمدلمح و يلمحضدي ولف جيللمحميد ولمحذدمولمح و يذ ل
ح كفربول.1984ل
لمحأرطي .ل
ذلمألدبلمحامرواولمحدكف ولاضادلضطيايلهئلولمح
ذذذذلمألدبل محف ذذذف ل محذذذ قيلمح مذذذيولجذذذ وجلح كذذذرشولفوجاذذذ لهطوييذذذعل
ق ذذذذ د ولدمولمح ي ذذذذ لح رقذذذذ ل محطشذذذذوول يذذذذو عولمح ذذذذ لمأل حذذذذمول
.1981ل
ذذذذلمألدبل جط طذذذهولمحذذذدكف ولاضاذذذدلاطذذذد وولا لذذذدلمحد مو ذذذرعلمح و يذذذ ول
1961ذ1962و1962ذ.1963ل
ذذذذلمألدبل ا مه ذذذهولمحذذذدكف ولاضاذذذدلاطذذذد وولدمولطلاذذذ لاصذذذولح ذذذأل
محطشوولمحفجرح لذلمحمرهوة.ل
ذلم فم رللمحذطصلقطذدلمح ذوبولد.اضاذدلواذرلا ذروكولمحاآ ذ لمح و يذ ل
لمأل حمول.1999ل
ح د مو رعللمحطشوولمح
ذذذلمألص ذ للمحا وجي ذ لحطظوي ذ لمحف مذذيولطذذرظ لق ذ دةلماذذوولدمولمحشذذو لل
لمأل حمول.1997ل
ح طشول محف ميأولقارالذلمالوداولمح
ذذذل قط ذ لمحذذطصول ذ يدلمحدذذرطايولدمولمحشذذآ المحأمرجي ذ لمح را ذ ول دذذدمدول
لمأل حمول.1991ل
مح
ذلمح يول مح لولقومءمعلا رصوةلجيلطص صلفومأي ولضذرف لمحصذكوولدمول
محشآ المحأمرجي لمح را ول ددمدول.1992ل
ذلمح طي ي ولجرال يرجيهولفوجا لقرونلاطياط ل شيول و ولاطش ومعل
لمح مو ول.1985ل
ق يدمعول يو علذل روي ولمح
ذذذلمح طي ي ذ لمحفك يطي ذ ل محطمذذدلمألد ذذيولح ذذيرالض حذذداراولومجذذألمحفوجا ذ ل
لمأل حمول
لمأل ضر لمح و ي ول يو علذلح طراولمح
اضادل يئولاآ
.1984ل
ذذذذلمح طي يذذذ لج ذذذف لاذذذ علمالط ذذذراولو جيذذذهلضذذذرو د ولفوجاذذذ لجذذذ وجل
مو يشذذذيولدمولمح ي ذذذ لح رقذذذ ل محطشذذذوول يذذذو عولمح ذذذ لمال حذذذمول
.1979ل
ذذذلمح طي ي ذ ل ق ذ لمالشذذروةولفذذوط له ذ كمولفوجا ذ لاجيذذدلمحارش ذ ولدمول
محشآ المحأمرجي لمح را ول ددمدول.1986ل
ذذذلمح طي ي ذ ل اذذرل ذذدهرلاذذالحيفذذيلشذذف مو لمحذذملدويذذدمولفضويذذو:لج ذ ال
لقرح لمحا وجذ ل()6وليصذدوهرل
فو كولفوجا لد.اضادلقصف وول
محاج لمح طيلح أمرج ل محفط ال مآلدمبولمحك يعول1416هذو.1996ل
ذلفشويحلمحدومارولاروفال اولفوجا لي نلق دمحا يحلأو ة.ل
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ذ ل

ذذذلمحف مذذيل محفو يذذلولد.اضاذذدلاففذذرذولمحاوكذذملمحأمذذرجيلمح و ذذيولمح
مأل حمول.1994ل
ذذذذلمحجذذذ ولمحف ذذذفي لح طرييذذذ ولد.جذذذآمدلمكويذذذرولض حيذذذرعلك يذذذ لمآلدمبول
محك يعو.1981ل
ذذذلمحض كذ لمحاطداذ ولق ذذدمحج رولق ذذر ولمقذذدمد:لد.ق ذذيلجذ مدلمح ذذرهو لذل
قريدلمص ركولدمولمحشآ المحأمرجي لمح را ول ددمدول.1994ل
ذلض للفروييلف ولمحف ف ولجدمط نولدمولداشللح رق ل محطشو.ل
ذذذلمحمئص ذ لجذذيلا ذ مهبلمألدبلمحدو ذذيولد.ق ذذيلج ذ مدلمح ذذرهوول ذ ل
محا ذذذذ ق لمحصذذذذديوة()121لاطشذذذذ ومعلدمولمحجذذذذرضظلح طشذذذذوول دذذذذدمدول
محجال وي لمح ومقي ول.1983ل
ذذذذلد مو ذذذرعلاذذذدلمح مق يذذذ لجذذذيلمألدبلمح و ذذذيولاضيذذذيلمحذذذديالصذذذ ضيول
لمأل حمول.1981ل
لمح و ي لح د مو رعل محطشوول يو عولمح
محاآ
ذلد مو رعلطمدي لجيلا ءلمحاطلبلمح مق يولض ذيالاذو ةولدمولمحفذر مو يول
لأرطي ول.1976ل
يو عول
ذلدوج لمحصفولح كفر ذ ولو الال ذروعولفوجاذ لاضاذدل ذومدةولدمولمح ي ذ ل
ح رقذذذ ل محطشذذذوول يذذذو ع لذلح طذذذراول محشذذذوك لمحادو يذذذ لح طرشذذذويال
لمأل حمول.1981ل
محافضدياولمحو ر لذلمحادوبولمح
ذلدو لمح ياي ح جيرولو الال رو ولفوجا لق دمح ئ ل ط دلمح رحيولدمول
ف مرلولمحدمولمح يارءلذلمحادوبول 2ول.1986ل
ذلدحيللمحطرقدلمألد يولد.ايجرالمحو ي يولد .دلمح رمقيولمحطرشولمحاوكمل
لمحأرطي ول.2111ل
محأمرجيلمح و يولمح
ذذذلمحو ارطي يميذ ل ا رحالذذرلجذذيلمحشذ ولمح و ذذيلمحضذذدي ولقي ذذملي ذذنل
ئ ولدمولمحأمرج .ل
ذذذذلمحشذذذ وي ولشذذذ وي لفذذذ د و نولقأاذذذرطيلمحاي ذذذ دولمحطرشذذذو:لقيذذذذ ال
لمأل حمول.1991ل
محامرالعلمحدمولمح يارءولمح
ذلمحصومفل يالمحمدي ل محجديدلجيلمألدبلمح و يولمحدكف ولاضادلمحكفرطيول
لمأل حمول1412هذول. 1982ل
دمولمحأمرج ولمحدمولمح يارءولمح
ذلقذالمح دذ ل مألدبل محطمذدولدكفذ ولاضاذدل ضاذدلمح ذمبولمحاوكذملمح و ذيل
ح أمرج ل مح .ل
ذذذذذلمحفذذذذالمحواذذذذم ولمحكئ ذذذذيكيولمحو ارط ذذذذيولهيدذذذذلولفوجاذذذذ لجذذذذ وجل
مو يشذذذيولدمولمح ي ذذذ لح رقذذذ ل محطشذذذوول يذذذو عولمح ذذذ لمحأرطيذذذ ول
.1986ل
ذذذلمحفذذالجذذيلفو يذذ لمح جذذدماولدكفذذ ولاضاذذدلمح ذذي طيولدمولمحا ذذرونول
.1981ل
ذلجالمحمص ولمحدكف ولاضادلي نلطجذ ولدمولمحأمرجذ ول يذو علذلح طذراول
لمحمرا ول.1966ل
مح
ذذلجذالمحامرحذ ولمحذدكف ولاضاذدلي ذنلطجذ ولطشذول ف ميذألدمولمحأمرجذ ول
يو علذلح طرا.ل
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ذذذلمحفذذال مألدبولمحذذدكف ولايشذذرللقرصذذيولاطشذذ ومعلمحاكفذذبلمحفجذذرو ل
لمحأرطي ول.1971ل
ح رق ل محطشول محف ميأول يو عولمح
ذذذلمحفذذال محفصذذ ولمحاذذرد لح فذذروييولجذذ وجل يمذذرط نولفوجاذذ لجذذ وجل
مو يشذذذيولدمولمح ي ذذذ لح رقذذذ ل محطشذذذوول يذذذو عولمح ذذذ لمأل حذذذمول
.1977ل
ذلجيل ص للمحم ربلمحطمذد لمحجديذدولفمجفذرالفذ د و نلذلو الال ذروعلذل
ما وف لمك لذلاروكلمطجيط ولفوجا ل فمدي ل ضاذدلمحاذديطيولدمولمحشذآ ال
محأمرجي لمح را ول ددمدول.1989ل
ذذذلجذذيلمحطمذذدلمألد ذذيولمحذذدكف ولق ذذدمح ميملقفيذذلولدمولمحطلا ذ لمح و ي ذ ل
ح رق ل محطشوول يو عول.1972ل
ذذذلجذذيلمحطمذذدلمحضذذدي ولمحذذدكف ولطصذذوعلق ذذدمحوضااولاطشذذ ومعلاكف ذذ ل
لمأل حمول.1979ل
مألقصمولقارالذلمحاا ك لمألودطي لمحلرشاي ولمح
ذلقاريرلجديدةلجيل د طذرلمحضذدي ولمحذدكف ولاضاذدلاطذد وولدمولمآلدمبلذل
يو عول.1958ل
ذذذذلمحارديذذذ ل محاأرحيذذذ لجذذذيلمحف ذذذف ولجذذذ وجل يمذذذرط نولفوجاذذذ لجذذذ وجل
مو يشذذذيولدمولمح ي ذذذ لح رقذذذ ل محطشذذذوول يذذذو ع لذلح طذذذراولمح ذذذ ل
مأل حمول.1982ل
ذلمحاروك ي ل ق ذ لمحجاذرلولو جيذهلضذرو د ولفوجاذ لجذ وجل مو يشذيول
لمأل حمول.1975ل
دمولمح ي لح رق ل محطشوول يو عولمح
ذذذلاذذرله ذ لمألدبولجذذرال ذ لل ذذروفوولفوجا ذ لج ذ وجل مو يشذذيولمحاكفذذبل
محفجرو لح رق ل محف ميأل محطشوول يو عول.1961ل
ذذذلاذذرله ذ لمحطمذذدول ذ للهيوطذذرد ولفوجا ذ ل ذذئج لضجذذر ولدمولمحشذذآ ال
محأمرجي لمح را ول ددمدول.1989ل
ذذذلمحا ذ مهبلمألد ي ذ ولد.جايذذللطصذذينلمحفكويفذذيولدمولمحشذذآ المحأمرجي ذ ل
لمأل حمول.1991ل
مح را ول ددمدولمح
ذذذلمحا ذ هبلمحاذذرد ل محأذ وةولجذذرال ذ لل ذذروفوولفوجا ذ ل ذذرايلمحذذدو يل
جارللمألأر يولدمولمحيمظ لمح و ي لح فوحينل محفوجا ل محطشذوولداشذلل
ذل وي ول.1961ل
ذذذلامذذرالعلاذذدلمح طي ي ذ ولج ذ الهذذرلول حيذذر ل ي ذ وول حيذذراملش ذ راول
لمأل حمول. 1986ل
فوجا لم ومهي لم يلولقاراولمح
ذذذذلطظويذذذ لمألدبولوطيذذذهل حيذذذكولآ ذذذفال مواولف ويذذذبلمحذذذدكف ولقذذذردلل
ئا ولدمولمحاوييلح طشو.ل
ذلطظوي لمح طريي لجيلمحطمدلمألد يولد.صئذلجالولدمولمحشآ المحأمرجي ل
لمحأرحأ ول.1987ل
مح را ول ددمدولمح
ذلمحطمدلمألد يلمحضدي ولمحدكف ولاضادلضطيايلهذئلولدمولطلاذ لاصذول
ح أل محطشوولمحفجرح لذلمحمرهوة.ل
ذذذلمحطمذذدلمألد ذذيلمحضذذدي ول ص ذ حهل مفجرهرفذذهولدكف ذ ول ضاذذدلكاذذرللمكذذيول
محطرشولمحليي لمحاصوي لمح را لح كفربول.1972ل
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ذأل

ل

ذلمحطمدلمألد يول ص حهل اطرهجذهول ذيدلق ذبولدمولمحفكذولمح و ذيلح
لأرحأ ول.1961ل
محطشوول
ذلمحطمدلمألد يل ادمو هلمحضديأ ول ذفرط يلهذريااولمحجذمءلمأل لولفوجاذ ل
محذذدكف ولإض ذذرالق ذذر ولمحذذدكف ولاضاذذدلي ذذنلطج ذ ولدمولمحأمرج ذ لذل
يو عول.1958ل
ذلمحطمدلمحف يميلجيلمحا ممط ل مح ذر ولمحفذوأيول محفذوأولقذديارنل ضذديأرنول
(و رح لدكفذ ومالضيذولاطشذ وة)ولهذرطيلم ذومهي لقرشذ ولمح ذراو ولآيذروول
.2111ل
ذلطمذدلمح مذللمحجذدحيولمحاروك ذي ل مح ج ديذ ولجذرال ذ لل ذروفوولفوجاذ ل
محذدكف ولق ذدمحاط لمحضفطذيولمحاوكذملمح و ذيلح أمرجذ ل مح ذ ول يذو ع لذل
ح طرا.ل
ي ل يالمحطظويذ ل محف يذلولقذدطرال ذال ويذلولاطشذ ومعل
ذلمحطمدل مال
مفضردلمحكفربلمح وبولداشلول.1989ل

ب ـ الجرائد والمجالت

ذذذلمفجرهذذرعلمحطمذذدلمحا رصذذولح مصذذ لمح و يذذ ولجذذ وجل مو يشذذيولاج ذذ ل
مآلدمبلذلمح يو في لذلمح ددلمأل لولمح ط لمحفر ول.1961ل
لمحطف ي لح ف للمحفطيولاص فمل ينولاج لمآلدمبولمح ددل
ذلمأل
مأل لولمح ط لمحفر ول.1961ل
ذذذلإشذذكرحي لمحمذذروئلجذذيلمحطمذذدلمألح ذذطيولد.م ذومهي لمح ذ رجيا(اذذال ض ذ ل
الوجذذذرالمحاو ذذذدلمحشذذذ و لمحفر ذذذأ)ولدمولمحضويذذذ لح رقذذذ لذل دذذذدمدول
.1988ل
ذذذلمحف ذ مو ل محضدمأ ذ ول ضأ ذرنلقذذالا يذذرولجديذذدلحئشذذكرحي ولاج ذ لمألقذذئ ول
مح ددل8و7و6وضميوماولفا مولآبول.1994ل
ذلمحففكيكولطمدلمحاوكمي لمحدو ي ل(ا نلشروكلجيه:لج طرأذرالك ذوولوماذرال
داول للد لارا)لفوجا ل يدلمحدرطايولاج لآجرللقو يذ ولمح ذددل
محمرا ول.1992ل
ذذذذذلمحفطذذذذرصلاذذذذألمح ذذذذولمحدو ذذذذيولق دمح مضذذذذدلحآحذذذذآةولاج ذذذذ لمألقذذذذئ ول
مح دد11و11و1994و.12ل
ذلجذدللمحضدمأذ لجذيلمحشذ وولجراذللأذراوولاج ذ لمألقذئ ولمح ذددلمحأرحذ ول
آ موول.1986ل
ذلض للاطرهبلطمدلمحش ولمح و يلمحضدي ولق دمحج رولدم دلمح صو ل(اال
ض لالوجرالمحاو ذدلمحشذ و لمحفر ذأ)ولدمولمحضويذ لح رقذ لذل دذدمدول
.1988ل
ذذذلمحش ذ ول ذذيالماليصذذرلل محف مذذيل(ائضظذذرعلض ذ للمحا قذذنلمالفصذذرحي)ول
إدويذذذ لمحطذذذرق و ل(اذذذال ضذذذ لالوجذذذرالمحاو ذذذدلمحشذذذ و لمحأذذذراا)لدمول
محضوي لح رق لذل ددمدول.1987ل
ذلافل لمحويردةلجيلضوك لمحش ولمحضدي ولاضادلا روكولاج ذ لمألقذئ ول
مح دد11ذ12لفشويالمحأرطيولكرط المأل لول.1992ل
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ل
ل
ل
ل
ل

ذذذذلافلذذذ لمحمذذذروئل ج ذذذللمحمذذذومءةلجذذذيلمحطمذذذدلمألد ذذذيلمحا رصذذذوولاضاذذذدل
مواذذذرشولاج ذذذ لمألقذذذئ ولمح ذذذددلمحمذذذرا ولمح ذذذط لمح مو ذذذ ل محأئأذذذ اول
.1999ل
ذذذذذذلاذذذذذاليمذذذذذرنل(مح ذذذذذودي )ولجراذذذذذللأذذذذذراوولجويذذذذذدةلمحأذذذذذ وةولمح ذذذذذددل
7979ومألو رءول8فا مول.1992ل
ذلطظوةلجديدةلجيلمحطمدلمحمدي ولمحذدكف ولإض ذرالق ذر ولاج ذ لمآلدمبلذل
مح يو في لذلمح ددلمأل لولمح ط لمحفر ول.1961ل
ذذذذلمحطمذذذدلمألد ذذذيل اطرهجذذذهول ذذذ ي لمهذذذد ولاج ذذذ لمآلدمبولمح ذذذددلمأل لول
مح ط لمحفر ول.1961ل
ذذذلمحطمذذدل مح ا ي ذ لمال دمقي ذ ولمحذذدكف ولق ذذيل ذ دولاج ذ لمآلدمبولمح ذذددل
مال لولمح ط لمحفر ول.1961ل
ذلهللحديطرلا مهبل د يذ ولمحذدكف ولاضاذدلضطياذيلهذئلولاج ذ لمآلدمبول
مح ددلمال لولمح ط لمحفر ول.1961ل
ذذذلمح مق ي ذ لمالشذذفومكي لجذذيلمحطمذذدلمح و ذذيلمحضذذدي ولضذذرحيلشذذكو ولاج ذ ل
مآلدمبلمح ددلمأل لولمح ط لمحفر ول.1961ل
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المحتوى
2ل

لامدا .ل

لمحاضراوةلمأل حم:لمحطمدلمألد يل

3ل

ل ظيف لمحطمد.ل

6ل

4ل

لمحطمدلمألد ي:لف ويفهل

9ل

لمحطرقدل أمرجفهل

لمحطمدلمألد يلمحدو ي:لطظوةلفوويمي ل

لمحطمدلمألد يلمح و ي:لطظوي لفوويمي ل

11ل
21ل

لمحاضراوةلمحأرطي :لاص ضرعلطمدي ل

34ل

-لمحفال

36ل

-لمألدبل

-لمحجارلل

35ل
38ل
43ل

-لطظوي لمألدبل

-لمحفجو لمحش وي ل

44ل

-لمحميرلل

48ل

46ل

-لمح ضدةلمح ا ي ل

51ل

-لمحضدمأ ل

52ل

لارل دلمحضدمأ للمحويردة.ل-لمال

55ل
55ل

ي ل

-لمو ممض ل لمالطميرذل

57ل

-لمح يايرءل لمح ياي ح جيرل

62ل

-مح ودي ل

69ل

59ل

-محش وي ……..ل

66ل

-لمحفو يلل

71ل

لدوج لمحصفولح كفر ل324

-لا علمحاآحنل

73ل

-لمحئا م لل

77ل

74ل

-لمحفطرصل

82ل

لمحاضراوةلمحأرحأ :لمحطمدل محمومءةل

-لمحمومءةل محف ميلجيلمحدو لمحضدي ل

83ل

-لمحمومءةل محف ميلجيلمحطمدلمح و يل

93ل

85ل

-لمحمومءةل محف ميلجيلمحطمدلمحدو يل

-لاص ضرعل افرهي لجيلطظوي لمحمومءةل محف ميل

لمحاضراوةلمح مو

:لمحضد لمألد يل محضد لمالجفارقيل

-لمحضد لمألد يل محضد لمالجفارقي.ل

-لمألجكرولمحفيلاللفميدلمحضد لمألد يل رحضد لمالجفارقيل

111ل
113ل
114ل
115ل

-لمألجكرولمحفيلفآكدلموف ر لمحضد لمألد يل رحضد لمالجفارقيل

119ل

-لمحطمدلمح و يل مح ئق ل يالمحضد لمألد يل محضد لمالجفارقيل

131ل

-لمحاطرهبلمحطمدي ل

138ل

مألجكرولمحفيلففصلل يالمحضد لمألد يل محضد لمالجفارقيللمحاضراوةلمحمرا

:لاطرهبلمحطمدلمألد يل

125ل
137ل

-لمحاطلبلمحفوأو ل لمالط رقيل

139ل

-لمحاطلبلمحفوويميل

153ل

145ل

-لمحاطلبلمحطف يل

-لمحاطلبلمالقفمرد ل(ماليدي ح جي)ل

166ل

-لمحاطلبلمحافكرالل لمحفكرا يل

184ل

لمحاطلبلمحشك يللمحاضراوةلمح رد

-لمألجطر لمألد ي ل

176ل

:لمألجطر لمألد ي ل

-لمحش ولمحدطرييل

188ل
189ل

191ل
197ل

-لمحا ضا ل

211ل

لمحا وضي ل325

-لمحمومج ل لمحضكري لق ملح رالمحضي مال

218ل

-لمحامرح ل

226ل

-لمحمص ل

لمحاضراوةلمح ر

-محا مهبلمألد ي ل

:لمحا مهبلمألد ي ل

213ل
238ل

ص

239ل

-لامدا لفوويمي ل

241ل

-لمحو ارطفيكي ل

244ل

-لمح ي ي ل

256ل

241ل

محكئ يكي ل

251ل

-للمح مق ي …ل

261ل

-لمحوامي ل

-لمح ويرحي ل

267ل
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274ل
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