
12 ـلا ليللا تاعاس يف سمشلا هلإ ةلحر
 :ةقيلخلا ةيادب ذنم نييرصملا لاب الغش نالاؤس
 ؟قورشلاو بورغلا نيب ام سمشلل ثدحي اذام
 تالواحم نع جتن ،؟تومن امدنع انل ثدحي اذامو
 ءاملع هامس ام لايجأ ىدم ىلع ةباجإلا
 اهوطعأو ،"رخآلا ملاعلا بتك" اقحال تايرصملا
 يذلا اهناكمل وأ اهاوتحمل اقفو ةفلتخم تايمسم
 ةلودلا- "مارهألا نوتم" ةلاح يف امك هيف تدجو
 نوتم"و ،داليملا لبق 2263 – 2780 ةميدقلا
 1690 - 2134 ىطسولا ةلودلا - "تيباوتلا
 امك اهنم لك يف ةيساسألا تاميتلل اقفو وأ ،م.ق
 – 1549 ةثيدحلا ةلودلا بتك يف لاحلا وه

 – ىتوملا باتك" "تابوبلا باتك" :م.ق 1069
 ،"ءامسلا باتك" "راهنلا ىلإ جورخلا باتك
 باتك" "ركآلا – ضرألا باتك" "فوهكلا باتك"
 باتك /تون باتك ءامسلا بتك" ةيوامسلا ةرقبلا



 باتك" "ركآلا – ضرألا باتك" "فوهكلا باتك"
 باتك /تون باتك ءامسلا بتك" ةيوامسلا ةرقبلا
 ملاع / ىلفسلا ملاعلا باتك" "راهنلا باتك / ليللا
 ديشانأ باتك" "ةيدبألا تارودلا باتك" "نطابلا
."سفنتلا باتك" "عر
 يف ثدحي ام – تاودمأ" باتك نوكي داكيو
 ءاملع هطعي مل يذلا ديحولا باتكلا "رخآلا ملاعلا
 اذه ناك دقف ،مهتايدنع نم امسإ تايرصملا
 ،مهسفنأ ىمادقلا نويرصملا هددح امك همسا
 ،"ةيفخلا ةفرغلا باتك" ايصن ضعبلا همجرتي
 لمتكم عونل اجذومنو هعون نم باتك مدقأ دعيو
 باتك لثم ىرخأ بتك هنم تذخأ ،بدألا نم
 نم ددع رباقم رصتقاو ،فوهكلا باتكو تاباوبلا
 ،هتاعاس ضعب ءاقتنا ىلع ةثيدحلا ةلودلا كولم
 ةلودلا دودح تغلب يذلا - "ثلاثلا سمتحت" نكل
 ربكأ )م.ق 1424–1479( هدهع يف ةيرصملا
 ميظعلا رهنلا ىلع عبارلا لالشلا نم اهل عاستا



 ربكأ )م.ق 1424–1479( هدهع يف ةيرصملا
 ميظعلا رهنلا ىلع عبارلا لالشلا نم اهل عاستا
 ههايم يرجت يذلا" رهنلا ىتحو ابونج "لينلا"
 صتخا – يقرشلا لامشلا يف تارفلا "سكعلاب
 هريزو كلذكو ،باتكلل لماكلا صنلاب هتربقم يف
 صوصنلا ماع لكشب مضي وهو ،"نومآ رسوأ"
 ليللا ةلحر فصت يتلا ةروصملا دهاشملاو
.يلفسلا ملاعلا يف سمشلا هلإ ديدجتو
 ىدحإ يفو يلاحلا اننمز نم اماع 3494 لبق
 – ثلاثلا سمتحت مكح نم لوألا ماعلا يلايل
 دادعإ يف عرشي كلملا ناك ذإ حجرألا ىلع
 نم ددع جرخ - شرعلا هيلوت روف ةيكلم ةربقم
 اناكم اوراتخيل يبرغلا ربلا ىلإ هيفظوم رابك
 :يف
   



 نينسلا نييالمل ىمظعلا ةيكلملا ةيزئانجلا ةنيدملا"
 "ةبيط برغب هتحصو هتوقو نوعرفلا ةايح نم
 ،كولملا يداو مساب اقحال فرع يذلا ناكملا كلذ
 ،قبسم ططخمل اقفو ةربقم رخصلا يف نوتحني
 نم ىلوألا ةعبرألا تاعاسلا ةباتك بساني امب
 ،يبرغلا رادجلا ىلع عر سمشلا هلإ ةلحر
 رادجلا ىلع ةسداسلاو ةسماخلا ناتعاسلاو
 ىلع ةنماثلاو ةعباسلا ناتعاسلاو ،يبونجلا



 رادجلا ىلع ةسداسلاو ةسماخلا ناتعاسلاو
 ىلع ةنماثلاو ةعباسلا ناتعاسلاو ،يبونجلا
 ىتحو ةعساتلا نم تاعاسلاو ،يلامشلا رادجلا
.يقرشلا رادجلا ىلع ةرشع ةيناثلا
 يدربلا قاروأ بولسأ قفو ةباتكلاو مسرلاب
 نود يديرجت لكشب صوخشلا لثُمت ثيح(
 كينكت مادختسا نودو ةلماك ةيدسج ليصافت
 نمزلا كلذ ونانف طخ )زرابلا وأ رئاغلا تحنلا
 سلس طخب ةيفيلغوريهلا ةغللاب ابوتكم اصن
 ،دوسألاو رمحألا نينوللاب تاموسرلاب احضومو
 ءارحصلا زيمت امنيب ،ديكأتلل رمحألا مدختسيو
 ءاقرزلا طوطخلا ربعتو ،يدرو نول تاذ طئارشب
 نع لمتكم باتك مدقأ ةقيقحلا يف وه ،ءاملا نع
 مهتاليختو مهتاروصت هيف نوطسبي ،رخآلا ملاعلا
 يف ثدحيس امع مهل ةقباس لايجأ ربع ةمكارتملا
 هنوكسب ليللا لثمي يذلاو ،توملا دعب ام ملاع
.هل افدارم هتملظو



 هنوكسب ليللا لثمي يذلاو ،توملا دعب ام ملاع
.هل افدارم هتملظو

 ةريبك ادوهج بناجألا تايرصملا ءاملع لذب
 ةربقملا فشتكم نم اءدب ،صوصنلا كلت ةمجرتل
 ارورم ،1898 ماع هيرول روتكيف يسنرفلا
 ،1904 – 1903 دنوم تربور ريس يزيلجنإلاب
 سجريب تربلأو توش ديرفجيس .د نييناملألاو

 ،1961 فوكنايب ردنسكلأ يسنرفلاو ،1959



 سجريب تربلأو توش ديرفجيس .د نييناملألاو
 ،1961 فوكنايب ردنسكلأ يسنرفلاو ،1959

 جنونروه كيرإ يرسيوسلا تايرصملا ةمالعو
 تماق اقحالو ،1963 تبأ رودويت .د هعمو
 راثآلا فحتم حلاصل ترأ موتكاف ةسسؤم
 يف راثآلا فحتمو )اينابسإ( ديردم يف ينطولا
 ،ةربقملل ةلماك ةخسن دادعإب )ارسيوس( لزاب
 ،مولعلا فحتم :ملاعلا لوح ضراعم ةدع ميظنتو
 لبميك فحتم ،2003 – 2002 ،نطسوب
 زنيلروأ وين فحتم ،2003 ،ثروو تروف ،نونفلل
 ماعلا يكووليم فحتم ،2004 – 2003 نونفلل

 – 2004 مولعلاو ةعيبطلل رفند فحتم ،2004
 فحتم ،2006 ،ليفشان ،لوألا زكرملا ،2005

 2006 نوجيروأ ،دنالتروب ،نونفلل دنالتروب
 نتسويه يف ةليمجلا نونفلا فحتم ،2007
 يف ةيفاقثلا ةحايسلا طيشنتل اهريغو ،2007

 ربع ةيكيرمألاو ةيبوروألا ندملا نم ديدعلا



 يف ةيفاقثلا ةحايسلا طيشنتل اهريغو ،2007
 ربع ةيكيرمألاو ةيبوروألا ندملا نم ديدعلا
 نكي مل فسأللو ،تاعماجلاو فحاتملا ضراعم
 وأ ةيرصم ةعماج ندملا وأ تاعماجلا كلت نيب نم
.ةدحاو ةيرصم ةنيدم
 باتكلا" ةمجرتل – ةلمتكم ريغ – ةديحو ةلواحم
 ةقطنملا هذه يف رشبلا دئاقعل سسؤملا "يرصملا
 اهب ماق ةيبرعلا ىلإ "رخآلا ملاعلا" نع ملاعلا نم
 هعسي مل ذإ ،ديسلا يفطل نسجم.د 1991 ماع
 ةصاخ ةيبرغلا تامجرتلا ةفاك ىلع عالطالا
 ـل لماكلا صنلا ةرم لوأل مدقن انهو ،ةيناملألا
 ةهلآلا حاورأ فقت ثيح ةيفخلا ةفرغلا باتك"
 ملاعلا يف ثدحي ام" وأ "ةريخلا لالظلاو
 ىتح ىلوألا ةعاسلا نم السلستم ،"رخآلا
 نأ – نييرصمك – انجوحأ امف ،ةرشع ةيناثلا
 اوكلتما نينسلا فالآ لبق انفالسأ نأ فرعن
 ،"ةرخآ ةايح" اوليختي نأ ةفرص ةيناسنإ ةردقب



 اوكلتما نينسلا فالآ لبق انفالسأ نأ فرعن
 ،"ةرخآ ةايح" اوليختي نأ ةفرص ةيناسنإ ةردقب
 ،باقعلاو باوثلا نع تاروصت اوئشني نأو
 لبق هلك ميدقلا ملاعلا يف مث ميلقإلا يف ترشتنا
.يحولا باتكب ىمسي ام
 دكؤت ”تاودمأ“ روصملا صنلل ةيليصفتلا ةمدقملا
 ،رخآلا ملاعلا نع اهلقنيس يتلا ةفرعملا ىلع
 ،هاوتحم نع ةماع ةحمل تقولا سفن يف يطعتو
 ليللا تاعاس لالخ سمشلا هلإ ةلحر فصو
 ىلع هنم بناج يف صنلا زكريو ،رشع يتنثإلا
 ملاعلا تانئاك فصو ىلعو ،ةهلآلا تاملكو لاعفأ
 ةيرورضلا ةيرحسلا ذيواعتلاو ،اهفئاظوو رخآلا
 وه يلفسلا ملاعلل يلعفلا عقوملاو ،ةنمآ ةلحرل
 يف سمشلا دلت يتلا ءامسلا ةهلإ ”تون“ دسج
 لوط ىلع راهنلا لالخ رحبتو ،حابص لك
 مف يف سمشلا لخدت بورغلا دنعو ،اهدسج
 نأ ىلإ اهدسج يف رحبتو ،ىرخأ ةرم ”تون“



 مف يف سمشلا لخدت بورغلا دنعو ،اهدسج
 نأ ىلإ اهدسج يف رحبتو ،ىرخأ ةرم ”تون“
.يلاتلا مويلا حابص يف ديدج نم دلوت

ىلوألا ةعاسلا صخلم
 ملاعلا لخدم - عر ءادعأ هابج مطحت يتلا
يلفسلا
 برغت امدنع ليللا يف عر سمشلا هلإ ةلحر أدبت
 ةباوب ربعتو يبرغلا قفألا ءارو يفتختو ،سمشلا
.ءيش لك ةمهتلم
 ،يلفسلا ملاعلا تاقولخم اهراظتنا يف فقي
 نكمي يتلا ،اربوكلا تايحو يسمشلا نوبابلاو
 عطاقملا( يلفسلاو يولعلا نيلجسلا يف اهتيؤر
 نوبابلاو ،)رادجلا اهيلإ مسقي يتلا ةيقفألا
 ابلا حور مامأ قيرطلا حسفي يذلا يسمشلا
.هل فتهيو هيحي ،عرل ىقيسوملا فزعيو ىربكلا
 ،يسمشلا بكرملل صصخم طسوألا لجسلا
 عيمجو ،نييالملا بكرم صنلا يف ىمست يتلا



 ،يسمشلا بكرملل صصخم طسوألا لجسلا
 عيمجو ،نييالملا بكرم صنلا يف ىمست يتلا
 عم بنج ىلإ ابنج براقلا اذهب نورحبي ىتوملا
 ،شبكلا سأرب لثمي يذلا ،عر سمشلا هلإ عابتأ
 يلفسلا ملاعلا قامعأ يف لزني ابلا حوركو
 »دسجلا« ةملكب عر ىلإ راشيو ،همسج ديدجتل
.تاوملاو دسجتلا ةلاح ىلع ديكأتلل
 هتئيه يف سمشلا هلإ رهظي ةيناث بكرم يف
 نأ ىلإ ةراشإ يف ،يربخ نارعجك ةيحابصلا
 ةيدبألا ةايحلاو ديدجلا داليملاب قلعتت ةلحرلا
 روحتح ةهلآلا عر قفارتو ،نوعرفلل امك درفلل
 يف هنتم ىلعو بكرملا مامأ سيروزوأو تعامو
 ةعاسلا يف عرو ،ليللا نم ةيلاتلا تاعاسلا
 هعابتأو هيقفارمل مدقي يذلا ،نوكلا بر وه ىلوألا
 ناتكلاو ةريبو زبخك ريعشلا :ءاذغلاو ةنوؤملا
.سبالمك
ىلوألا ةعاسلا



.سبالمك
ىلوألا ةعاسلا
)ةماع ةمدقم(
.ةيفخملا ةفرغلا ةباتك
ةهلآلاو )حاورألا( وابلا عقاوم ثيح
 فوس امو ،)ةرينملا تانايكلا( وخآلاو لالظلاو
.ثدحي
،برغلا نرق يه ةيادبلا
؛يبرغلا قفألا ةباوب
،ةيلزألا ةملظلا يه ةياهنلاو
.يبرغلا قفألا ةباوب
،يلفسلا ملاعلا حاورأ ةفرعمل
،ةيرسلا حاورألا ةفرعمل
قرطلاو تاباوبلا ةفرعمل
.مظعألا هلإلا اهيف لوحتي يتلا
.ثدحيس ام ةفرعمل
،تاعاسلا يف ام ةفرعمل



.ثدحيس ام ةفرعمل
،تاعاسلا يف ام ةفرعمل
،اهتهلآو
،تاعاسلا راسم ةفرعمل
.اهتهلآو
،عر لجأ نم اهتايلجت ةفرعمل
،هب اهيداني ام ةفرعمل
تارمدملاو تاحناملا ةفرعمل
 



)ىلوألا ةعاسلا ةمدقم(
.قفألل يبرغلا راسملا ىلإ هلإلا اذه لخدي
 لالخ ةلحرلا قرغتستو ،فافضلا ىلع تس فقي
 ىلإ بكرملا لصت نأ لبق ،اليم 120 راسملا اذه
.نييلفسلا
.سينرو ضرأ ىلإ عر بحسي اهدعبو

يولعلا لجسلا
 نوسلجي نوباب دورق ةعست :لوألا دهشملا
 حتفت يتلا ةهلآلا ءامسأ« :شقن عم ءاصفرقلا
 هذه .»ىمظعلا )حورلا( ابلا مامأ قيرطلا
 )2( ،»نوبابلا« )1( :يه ءامسألا
 )4( ،)؟( »هيعارذ عفري نم« )3( ،)؟( »للهملا«
 )6( ،»ضرألا بيبح« )5( ،»ضرألا بلق«
 )8( ،»ضرألا حتفي يذلا كلذ« )7( ،»لهتبملا«
.»عر هآر يذلا« )9( ،»ضرألا جلي يذلا كلذ«



 )8( ،»ضرألا حتفي يذلا كلذ« )7( ،»لهتبملا«
.»عر هآر يذلا« )9( ،»ضرألا جلي يذلا كلذ«

 :شقن عم ،ةفقاو ةهلإ ةرشع اتنثا :يناثلا دهشملا
 ،»ضرألا يف هنسدقي يتاللا تاهلإلا ءامسأ«
 ،»ةاتفلا« )11( ،»قلحلا« )10( :نهؤامسأ
 نم لهتبت يتلا« )13( ،»ةايحلا ةديس« )12(
 لالخ نم ةيلاعلا« )14( ،»اهحور )اهئاب(
 يتلا كلت« )15( ،»ءيضملا اهنايك )اهخآ(
 ةيفخلا« )16( ،»اهئادعأ ىلع رطيست
 )18( ،»ةفيرشلا« )17( ،»ةميظعلا
 )20( ،»ةيلاعلا عارذلا تاذ« )19( ،»يتيتنير«
.»ةمامحلا« )21( ،»ةيامحلا ةديس«

 ءاصفرقلا نوسلجي ةهلآ ةعست :ثلاثلا دهشملا
 :بحاصملا شقنلاو ،الاهتبا مهيديأ نوعفري
 ةثالثلا ،»عرل نولصي نيذلا ةهلآلا ءامسأ«
 كلذ« )22( :مهؤامسأو حاسمت سوءرب لئاوألا



 ةثالثلا ،»عرل نولصي نيذلا ةهلآلا ءامسأ«
 كلذ« )22( :مهؤامسأو حاسمت سوءرب لئاوألا
 ،»خراصلا« )23( ،»رخآلا ملاعلا يف رمي يذلا
 ةهلآ ةلالث مث ،»يوقلا هجولا بحاص« )24(
 ،»ةنصحملا دالبلا ديس« )25( :ىوآ نبا سوؤرب
 كلذ« )27( ،»نيضرألا لصف يذلا كلذ« )26(
 :ةيرشب سوؤرب ةهلآ ةثالثو ،»نيتوقلا لصف يذلا
 ىُري يذلا« )29( ،»هعارذ ءيضي يذلا« )28(
.»هعارذ حَِّبسُي يذلا« )30( »هعارذ

 ةرشع يتنثالا ليللا تاعاس :عبارلا دهشملا
 شقنلا لوقيو ،تامس نود تاهلإك تادسجتم
 هلإلا ندشري يتاللا تاهلإلا ءامسأ« :بحاصملا
 هابج ةمشهم« )31( :نهؤامسأ ،»مظعألا
 ،»اهبر يمحت يتلا ةيكذلا« )32( ،»اهئادعأ
 ةميظعلا« )34( ،»حاورألا قزمت يتلا« )33(
 طسو يف يتلا« )35( ،»رخآلا ملاعلا يف يتلا
 يتلا« )37( ،»لوصولا« )36( ،»اهبكرم



 طسو يف يتلا« )35( ،»رخآلا ملاعلا يف يتلا
 يتلا« )37( ،»لوصولا« )36( ،»اهبكرم
 فصتنم ةبحاص« )38( ،»تس ةباصع حفاكت
 )40( ،»اهبر يمحت يتلا« )39( ،»ليللا
 )42( ،»موجنلا تاذ« )41( ،»ةبضاغلا«
.»اهبر لامك ىرت يتلا«
طسوألا لجسلا

 ،طسوألا لجسلا يف داتعملاك :سماخلا دهشملا
 هب رحبي يذلا ،سمشلا هلإل يليللا بكرملا رهظي
 سأرب هلإك عر فقيو ،يلفسلا ملاعلا يف ةليل لك
 ةئيه ىلع اصعب اكسمم ،ةروصقم لخاد شبك
 نم ددع هب طيحي ،هيدي يف ةايحلا ةمالعو نابعث
 :اهترخؤم ىلإ بكرملا ةمدقم نم ،ةقفارملا ةهلآلا
 )44( ،)قيرطلا حتاف( »توواو بو« )43(
 دسج« )46( ،»بكرملا ةديس« 45(( ،»ايس«
 )48( ،»لهتبملا ،سروح« )47( ،»)سمشلا هلإ(
 ،»وه« )50( ،»سحن« )49( ،»تعام روث«



 )48( ،»لهتبملا ،سروح« )47( ،»)سمشلا هلإ(
 ،»وه« )50( ،»سحن« )49( ،»تعام روث«
.)امئاد ةفدلا هجوي يذلا( »بكرملا دئاق« )51(
 ىرخأ رباقمب هسفن رظنملل ىرخأ خسن يف(
 هلإلا" ىمسي ثلاثلا سمتحت نمزل ةقحال
 يف رحبي ةثجلا" هانعمو "فوي" "يفوتملا
 اهمساو ليللا بكرم ناتروص بكرمللو ،"هبكرم
 ،"تدنعم" اهمسا حابصلا بكرمو "تتكسم"
 ةرهز لكش ىلع اهترخؤمو بكرملا ةمدقمو
 سووان بكرملا طسوو ،ثعبلا زمر ،ستوللا
 مسجب ،يفوتملا هلإلا اهلخاد فقي ةدوصقم
 نايقفأ نانرق سأرللو شبك سأرو ناسنإ
 نوللاب نولم هلإلا هجوو سمشلا صرق امهولعي
 ملاعلا دوسي يذلا مالظلا نع ةيانك دوسألا
 مامأو ،تتامو سمشلا ءوض دمخ نأ دعب رخآلا
 مه ،ةقفارملا ةهلآلا نم ةعومجم فقت هفلخو هلإلا
 :بكرملا ةمدقم يف نوققي ةثالث ،بكرملا مقاط



 مه ،ةقفارملا ةهلآلا نم ةعومجم فقت هفلخو هلإلا
 :بكرملا ةمدقم يف نوققي ةثالث ،بكرملا مقاط
 ،قرطلا حتاف اهانعمو ،توواو - بو هلإلا :لوألا
 سيبونآ هلالا لاكشأ دحأ وهو ىوآ نبإ سأرب
 لثمي ،ايس هلإلا يناثلاو ،طينحتلاو ةنابجلا هلإ
 ةديس ،ايو - تبن ةهلإلا :ثلاثلاو ،كاردإلاو لقعلا
 نلثمي ،ةهلإ ةرشع يتنثإ نم ةدحاو يه ،بكرملا
 ةدحاو لك دعثت ،ةرشع يتنثإلا ليللا تاعاس
 يتلا ةعاسلا هروبع ءانثأ هلإلا بكرم ىلإ نهنم
 ةعاسلا ةهلإ اهنم الدب دعصتل طبهت مث اهصخت
)اهلك تاعاسلا يهتنت ىتح ،ةيلاتلا
 )52( ةرشابم بكرملا مامأ نافقت ناتللا ناتهلإلا
 يتشير نالمحتو ،»تعام« نايمست )53(و
 :امهيلي ،سأرلا ىلعأ بوتكم امهمساو ،ةماعن
 )55( ،)هدي يف انيكس لمحي( »يذؤملا« )54(
 )56( ،)سيروزوأ ةئيه ىلع( »برغلا مامإ«
 رينملا« )57( ،)ةؤبل سأرب ةهلإ( »تمخس«



 )56( ،)سيروزوأ ةئيه ىلع( »برغلا مامإ«
 رينملا« )57( ،)ةؤبل سأرب ةهلإ( »تمخس«
 يعن دهاوش عبرأ مث ،)شبك سأرب( »ميظعلا
 ديسجتك ةيهلإ ةيحلو ةيرشب سوؤرب ةجوتم
 59( ،»عر ةميلعت« )58( ،ةيهلإلا »ميلاعتلل«
 )61( ،»يربخ ةميلعت« )60( ،»موتآ ةميلعت«
 يف ريخألا لبق هلإلاو ،»سيريزوأ ةميلعت«
 نودب هليذ ىلع مئاق نابعث وه ،)62( لجسلا
 »تاعاسلا دوقي نم« وه ريخألا هلإلاو ؛فصو
 ،ةينحنم ةريصق »ةيرحس اصع« هديب كسميو
 نم يولعلا فصنلا يف ةهلآلا فص يهتني انهو
.طسوألا لجسلا
 :نيميلا ىلإ راسيلا نم يلفسلا فصنلا يف
 صنلا يف ىمست امك( ،)64( »يربخ بكرم«
 )65( سمشلا هلإ ؛)ةعاسلا هذهل يئاهنلا
 ىلعو ،بكرملا طسو لتحي )يربخ( نارعجك
 )66( نيعكار نايلصي نايهلإ نانايك هيبناج



 ىلعو ،بكرملا طسو لتحي )يربخ( نارعجك
 )66( نيعكار نايلصي نايهلإ نانايك هيبناج
 نيباعث ةثالث مث ،سيروزوأ امهنم لك ىمسيو
 ،»مفلا رهطي يذلا« )67( :اهضعب قوف ةموسرم
 ةهلآ ةثالث مث ،»ةاربملا« )69( ،»عطاقلا« )68(
 نولمحي رقصلا سوؤرب ةثالثو ةيرشب سوؤرب
 )سمره ناجلوص( نابعثلا اصع مهيديأ يف
 )77( ،»لقحلا بحاص« )70( :ةايحلا ةمالعو
 ،»زبخلا بحاص« )72( ،»بشعلا بحاص«
 اصع بحاص« )74( ،»عفارلا« )73(
 ةهلآلاو ،)؟( »سبالملا بحاص« )75( ،»نابعثلا
 )76( ،ةفلتخم لاكشأ تاذ لجسلا يف ىرخألا
 نيناجلوص لمحي ،»ضرألا عطق بحاص«
 جاتب انه ةجوتم تيان ةهلإلا )77( ،نيدماعتم
 ةداع زيمت اهنأ نيح يف ،ضيبألا ايلعلا رصم
 انه رهظي يذلاو ،رمحألا ىلفسلا رصم جاتب
 ىلع يهو ،)78( »زعاملا« ةهلإلا سأر ىلع



 انه رهظي يذلاو ،رمحألا ىلفسلا رصم جاتب
 ىلع يهو ،)78( »زعاملا« ةهلإلا سأر ىلع
 ةهلإلا )79( ،تيان رهاظم نم رخآ رهظم حجرألا
 يف امئاد سيزيإ اهتقيقش قفارت يتلا ،سيتفن
 نرقب ةجوتم ،)50( ةيدودح ةمالع مث ،تاودمألا
 يتلا« ىمستو ؛ناناباعث ضرعلاب اهعطقيو
 ةينحنم اصعلا فصوتو ،»هايملا حطس لصفت
 فلتخيو ،»اصعلا« طقف اهمساب )81( ةمقلا
 سكع هتفقوب )82( لجسلا يف ريخألا هلإلا
 متخي نم« ىمسيو ؛ىرخألا ةهلآلا هاجتا
 يلفسلا ملاعلا ةباوب قلغي نأ هتمهمو ،»ضرألا
 عنمي ىتح ،هتبحصو سمشلا هلإ لخدي نأ دعب
 اذه ةهلآ تروص امكو ،ةيداعملا تانايكلا عيمج
 ىلإ قفارملا صنلا مسقني نيعطقم يف لجسلا
:نيفصن
 بكرملا يف هلإلا اذه تعام ناتهلإلا بحست
.ناكملا اذه راسم يف رحبت يتلا ،يليللا



 بكرملا يف هلإلا اذه تعام ناتهلإلا بحست
.ناكملا اذه راسم يف رحبت يتلا ،يليللا
 ىلإ كلذ دعب رحبي مث ،اليم 120 ةفاسملا
.ليم 300 اهلوطو ،سينرو
 .هقفارت يتلا ةهلآلا ىلع يضارألا عزوي اهيفو
 ،لوقحلا هذه مسا وه »عر هايم حطس«
 .هيماح مسا وه »نيبهللا بحاص«
 ،هددمو هتاميلعت ءاطعإ يف هلإلا اذه أدبيو
 لوقحلا هذه يف ،يفخلا ملاعلا يف نيذلا ىلإ
.هلإلا اذه رمي ثيح ،راسملا اذه يفو
 ،راسملا اذه نم رمي امدنع شبك ىلإ لوحتي وهو
 - ىتوملا هعبتي نأ نود
 .راسملا اذه ببسب نوفقوتي لب
 يف نيدوجوملا ةهلآلا ءالؤهل هتاميلعت ردصي وهو
.راسملا اذه
 موسرم يفخلا ملاعلا يف ارس ثدحي يذلا اذه
 نيذلا كئلوأ ةمكح لضفب يفخمو يمحمو



 موسرم يفخلا ملاعلا يف ارس ثدحي يذلا اذه
 نيذلا كئلوأ ةمكح لضفب يفخمو يمحمو
.هنوفرعي
يلفسلا لجسلا
 نوسلجي نوباب ةدرق ةعست :سداسلا دهشملا
 لوقي امبسحو ،لوألا دهشملا يف امك ،ءاصفرقلا
 فزعت يتلا ،ةهلآلا ءامسأ« بحاصملا صنلا
 :»يفخلا ملاعلا لخدي امدنع عرل ىقيسوملا
 )85( ،)؟( »خراصلا« )84( »نوبابلا« )83(
 )87( ،»بهللاب لهتبملا« )86( ،»لعشملا«
 فقاولا« )89( ،»يلصملا« )88( ،»صقارلا«
 ،»هضرأ مامأ فقاولا« )90( ،»ةروصقملا يف
.»بيضقلا بحاص»)91(
 
 لصلا نيباعث نم رشع انثا :عباسلا دهشملا
 يف( اههاوفأ نم رانلا ثفنت ةبصتنملا )اربوكلا(
 يه اهتمهمو ،)تاودمإلا نم ةميدقلا خسنلا
 ريشيو ،سمشلا هلإل ملظملا يلفسلا ملاعلا ةرانإ



 يه اهتمهمو ،)تاودمإلا نم ةميدقلا خسنلا
 ريشيو ،سمشلا هلإل ملظملا يلفسلا ملاعلا ةرانإ
 ،ةهلآلا ءامسأ« :ةيعامج ةراشإ اهيلإ صنلا
 :يهو ،»يفخلا ملاعلا يف مالظلا رينت يتلا
 )94( ،»ةقراحلا« )93( ،»ةلعشملا« )92(
 )96( ،»ملؤملا بهللا تاذ« ) 95( ،»اربوكلا«
 يمحت نم« )98( ،»ةعشملا« )97( ،»ةقزمملا«
 ،»اهئادعأ سوؤر عطقت نم« )99( ،»يضارألا
 )101( ،»لماكلا رهظملا تاذ« )100(
 الب )103( ،»ةميحرلا« )102( ،»ةلعشملا«
.مسا
 
 نوعفري نوفقاو ةهلآ ةعست :نماثلا دهشملا
 صنلا يف مهفصو قباطتيو ،ةالصلل مهيديأ
 نيذلا ،ةهلآلا ءامسأ« ،مهتئيه عم بحاصملا
 ةعيونت نولثمي مهو ،»عوساتلا ديسل نولصي
 ثيح ،يولعلا لجسلا يف ثلاثلا دهشملل ىرخأ
 :نومسيو ،سمشلا هلإ وه »عوساتلا ديس« نأ



 ثيح ،يولعلا لجسلا يف ثلاثلا دهشملل ىرخأ
 :نومسيو ،سمشلا هلإ وه »عوساتلا ديس« نأ
 )105( ،»يفخلا ملاعلل يمتني نم« )104(
 )107( ،»لهتبملا« )106( ،»عر وه نم«
 ،»رداهلا« )108( ،»ةميلسلا ةفضلا بحاص«
 ملاعلا روث« )110( ،»لاكشألا روث« )109(
 )112( ،»بلقلاب نيزملا« )111( ،»يفخلا
.)؟( »سراحلا«
 
 ،تافص نودب ةهلإ ةرشع اتنثا :عساتلا دهشملا
 يتاللا ،تاهلإلا ءامسأ« صنلا نهيلإ ريشيو
 )113( :»سنريو يف هرورم دنع عرب نيفتحي
 ةبر( تنمإ« )114( ،»ناكملا ةبحاص«
 ،»سيتفن« )116( ،»سيزيإ« )115( ،»)برغلا
 خسن يف مسا الب )118( ،»امهاهجو« )117(
 ىمسي هنكل( ،ةثيدحلا ةلودلا يف تاودمإلا
 نم« )119( ،يبونمأ تاب ةربقم يف »تونفت«
 مفلا ةبحاص« )120( ،»هايملا حطسل يمتنت



 نم« )119( ،يبونمأ تاب ةربقم يف »تونفت«
 مفلا ةبحاص« )120( ،»هايملا حطسل يمتنت
 ةهلإ« وأ( )؟(»ةبغارلا« )121( ،»نيزملا
 )123( ،»اههلإ ىرت يتلا« )122( ،)»قرشلا
.»ةدشنملا« )124( ،»اههلإل يمتنت يتل«
 

 اباطخ ىلوألا ةعاسلل يئاهنلا صنلا يوحيو
 يف ترهظ يتلا ةهلآلاو سمشلا هلإ نيب الدابتم
:ةداع اهؤامسأ ركذتو ،ةقباسلا دهاشملا



 يف ترهظ يتلا ةهلآلاو سمشلا هلإ نيب الدابتم
:ةداع اهؤامسأ ركذتو ،ةقباسلا دهاشملا
 .راسملا اذه لخد نأ دعب هلإلا اذه ةلالج فقوتي
 :هيف نيدوجوملا ةهلآلل هتاميلعت ردصيو
 !مكتابتع ىلع فقأ يكل ،مكتاباوب يل اوحتفا
 !مكتعنص نم اي ،يل اورينأ
!يمحر نم متجرخ نم اي ،ينودشرأ
 ،يدسجب مكتقحلأ دقل معن
 ،)يحور( يئاب لجأ نم مكتقلخ دقل
 !ةيرحسلا يتوق لجأ نم مكتقلخ دقل
،يسفنب يسفن يدهُأ يكل تئج دقل
 .عفُرت امدنع سفنتت يئاضعأ لعجأ يكل
 ،يتدارإ سكع فرصت نم لك رمدأو
 سفنتي نأب يتنما يتنوخ سيروزوأل حمسأو
)ةئيهلا يفخ( وريجفيس لثم
!نوبابلا اهيأ ،يل مكعرذأ اوحتفا
 !نوبابلا اهيأ ،مكتابتع ىلإ لصأ ينوعد



!نوبابلا اهيأ ،يل مكعرذأ اوحتفا
 !نوبابلا اهيأ ،مكتابتع ىلإ لصأ ينوعد
 ،)يحور( يئاب نم نجرخ يتاللا ،يتاهلإ اي
 - )يدسج نم( اوجرخ نيذلا يتهلآ اي
 ملاعلا دوقي يذلا ،يربخ لجأ نم متقلخ متنأ
،سينرو يف نوفقت متنأو !يفخلا
 لجأ نم نولمعتو .ةيرسلا فافضلا دنع نوسرتو
 نييلفسلا
.مكناكمك مكل يمتني يذلا ،راسملا يف
.مكيضارأ نم لوقح مكلو
 )سمشلا هلإل يلفسلا ملاعلا ةهلآ ةالص(
 هلإلل نوحبسي امدنع راسملا اذه ةهلآ لوقي
 :عر مظعألا
 ،كلجأ نم ،ةيرسلا هلاكشأب ،ءافخلا حتفني
 ةنيدملا باوبأ عيراصم كلجأ نم حتفنتو
 !ىمظعلا
 ءانفلا راد لعجت ىتح ؟كلجأ نم ةملظلا ءاضتو



 !ىمظعلا
 ءانفلا راد لعجت ىتح ؟كلجأ نم ةملظلا ءاضتو
 ،سفنتت
 يذلا ناكملا نم »عر« كمسا يف برتقت ىتح
 .يتنما يتنوخ-سيريزوأ هيف
 

 جهتبيف ،ضرألا باب عيراصم دنع عر للهي
 ،عيمجلا
 نأب )ةرينملا تانايكلا( وخآلل حمست نم اي تنأ



 ،عيمجلا
 نأب )ةرينملا تانايكلا( وخآلل حمست نم اي تنأ
 !ىتوملا ملاع باب لخدت امدنع ،سفنتت
 ،ويتنب نوبابك بابلا عيراصم كل حتفن نحن
.وتيتيه نوبابك كل حتفنو
 ،نوحبسملا كل حبسي
 .مالظلا كل لصلا نيباعث ءيضتو
 !عر اي ،كتهلآ كل يلصتو
 ،اهيف تنأ يتلا ،ةعاسلا ةهلإ كدشرت
 .)؟كبكرم( يف كاتنبا كبحستو
 .ضرألا لوهس ىلع كيعن دهاوش يف نكستو
 !راهنلاب يتأتو ليللا ذخأتو
 ،تاعاسلا دوقي يذلا هلإلا تنأ
،يربخ بكرم يف كسفن لزنتو
 بحاص« قوف نم ،)تاناجلوصلا( ذختت نأ دعب
...»فئافللا
 )نم( هايملا حطس لصفت ىتح ،تيان ككرابت



...»فئافللا
 )نم( هايملا حطس لصفت ىتح ،تيان ككرابت
 كامسألا
 .)كل ةيحت( هعارذ »ضرألا متخي نم« يرعيو
 فاته ردصيو ،سينرو تاهلإ كل يلصتو
 .كل نيدشنملا
 رش نيبنذملا قيذتو ،كئادعأ ىلع رصتنت تنأ
!باذعلا
)سمشلا هلإ در(
 يهتني نأ دعب ميظعلا هلإلا اذه ةلالج تاميلعت
:راسملا اذه نم
 ،ةيوق اهعيراصم نكتلو ،ةعينم مكتباوب نكتل
،ماكحإب مكسيبارت قلغتلو
 يلإ يتأت يتلاو ،يمودق دنع يلإ يتأت يتلا كلت
 !يترداغم دنع
 ىلع اهدنع نوفقت يتلا ،مكنكامأ يف اوقبتل

 !مكفافض



 ىلع اهدنع نوفقت يتلا ،مكنكامأ يف اوقبتل
 !مكفافض

)ةيماتخ ةملك(
 نأ دعبو ،نوحوني ،مهب هلإلا اذه رمي امدنع
.سينرو أدبت مهزاتجي
 يف ططخملا اذهل اقفو )روصلا( هذه تعنص دقل
 .يفخلا ملاعلا ءافخ
 مظعألا هلإلا لثم وه روصلا هذه ذفني نمو
 .هسفن
 ،اهتحص تبث امك ،ضرألا ىلع هل ةديفم يهو
 ،يفخلا ملاعلا يف امامت هل ةديفم يهو
.بوتكملا رسلا لثم

 .راسملا اذه يف ةلحرلا لوط اليم 120
 راسملا اذه يف هدشرت يتلا ةعاسلا مساو
 »عر ءادعأ هابج ةمشهم«
.ليللا نم ىلوألا ةعاسلا اهنإ



.ليللا نم ىلوألا ةعاسلا اهنإ
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مارهألا فيشرأ : ةسدع

ةيناثلا ةعاسلا
ورايإلا لوقحو سنريو ..اهبر يمحت يتلا ةيكذلا

:صخلم

 ام" "ةيفخلا ةفرغلا باتك" نم ةيناثلا ةعاسلا يف
 لوهس دهاشنو أرقن "رخآلا ملاعلا يف ثدحي
 ،”نون“ ةيلزألا هايملاب ىورت يتلا ةبصخلا سنريو
 زمري ”نون”و ،يح وه ام لك اهنم جرخي يتلا
 ناسنإ ةئيه يف رهظيو ،قلخلا لبق ملاعلا ىلإ
.بكرملا دوقي عرو ،ةسداسلا ةعاسلا ةياهن يف
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 روحتح ةهلإلا هدشرت ،رخآلا ملاعلا هايم يف
 ةئيه ىلع سيتفنو سيزيإ ناتهلإلا هقفارتو
.نينابعث
 بكرم براوق ةعبرأ قفارت طسوألا لجسلا يفو
 ،عئاضبو ةهلآو ازومر لمحي اهنم لك ،سمشلا
 زمر ،”تعام“ دوجو وه انه ةيمهأ رثكألاو
 وه ام لكل يهلإلا نزاوتلاو مغانتلاو ماظنلا
 يف ةلادعلاو ةقيقحلل ديسجت اضيأ يهو ،دوجوم



 وه ام لكل يهلإلا نزاوتلاو مغانتلاو ماظنلا
 يف ةلادعلاو ةقيقحلل ديسجت اضيأ يهو ،دوجوم
 ةمكحلا هلإ ،توحت اهقفاريو ،ىتوملا ةمكاحم
 وهو ،لالهو لمتكم رمقب روصيو ،رمقلاب طبترملا
 نيعلا رمقلا لثميو ،ةيهلإلا نيعلا يفاش اضيأ
 يتلا - روحتح لثمت امنيب ،سمشلا هلإل ىرسيلا
.ىنميلا هنيع -رخآ براق يف روصت
 نازيك ةفلغأ لمحت ةهلآ يلفسلا لجسلا يف
 مهرابتعاب ،اهسوءر قوف وأ اهيديأ يف ةرذلا
 ،رخآلا ملاعلا لوقح وعرازم ،”سنريو“ وحالف
 ىتوملل جزاطلا ماعطلا نورضحي نيذلا
 ملاعلا نم ىرخأ ةهلآ بناج ىلإ ،نيكرابملا
 .ىتوملا ىعرت يلفسلا
  



ةمدقم
ةلالج لخدي سنريو ىلإ
،هلإلا اذه
،عر هايم يف وراي فدجتو

،ةحاسملا هذه لوط لايمأ 309
.اليم 120 اهضرعو
يضارألا حنمي ميظعلا هلإلا اذه
.ناكملا اذه يف ةهلآلل
،ةيليللا ةعاسلا مسا



.ناكملا اذه يف ةهلآلل
،ةيليللا ةعاسلا مسا
،ميظعلا هلإلا اذه دوقت يتلا
”اهبر يمحت يتلا ةيكذلا“ وه
.”ءيش لك ةديقم“ ناكملا اذه ةباوب مسا
رخآلا ملاعلا ةهلآل لوقحلا حنمي ميظعلا هلإلا اذه
.ناكملا اذه يف مهاعري وهو
!يلفسلا ملاعلا ناكس فرعتلف
،مهعم نوكيس ،مهءامسأ فرعي نمف
الوقح ميظعلا هلإلا اذه هحنميسو
.سنريو ضرأ يف مهناكم يف
)حورلا( ابلا تاحارتسا دنع فقوتيس
.ميظعلا هلإلا اذه فلخ بحسُي مث
يفخلا ملاعلا حتفيو ضرألا لخدي فوس
،”دعجملا رعشلا“ نم ةلصخ قلحيس
ريمحلا تامهتلم ىلع رميسو
.ضرألا صصحب ةينعملا تعام فلخ



ريمحلا تامهتلم ىلع رميسو
.ضرألا صصحب ةينعملا تعام فلخ
،ضرألا بكرم يف زبخلا لوانتيس
 بكرملا نم ىدنلا تارطق ىلوأ حنُميسو
.يسمشلا
 يلفسلا ملاعلا )حاورأ( تاوابل روصلا هذه
،ةحوللا يف ةموسرم
 أدبت ثيح ،رخآلا ملاعلا ءافخ يف ،ةقيرطلا هذهب
.برغلا نم ةباتكلا
 ..ضرألا هجو ىلع ناسنإلل ةديفم يه
.تارملا نييالم ةبرجم ةيقيقح صالخ ةليسو يه
.مهئامسأب ،ضرألا ىلع مهل ىحضُيس



.مهئامسأب ،ضرألا ىلع مهل ىحضُيس

يولعلا لجسلا
 ،كرتشم فصو اهل انه ةروصملا تاقولخملا(
 لجسلا أدبي ،ادحاو ادهشم لكشت يلاتلابو
 )125( :ةفلتخم تامس نولمحي ةهلآ ةعستب
 ةشير اهسأر ىلع( ،”يداو قوف يتلا ،تعام“
 ولعي يذلا ،ضيبألا جاتلا“ )126( ،)ماعن
 ،)سأرلا ىلع ضيبألا ايلعلا رصم جات( ”يداو
 قوف وه يذلا ،ىلفسلا رصم جات“ )127(



 ،)سأرلا ىلع ضيبألا ايلعلا رصم جات( ”يداو
 قوف وه يذلا ،ىلفسلا رصم جات“ )127(
 ،)سأرلا ىلع رمحألا ىلفسلا رصم جات( ”يداو
 ىلع ”برغلا“ ةمالع( ”برغلا ةليمج“ )128(
 نودب( ”ءيش لك ةمهتلم“ )129(و ،)سأرلا
 ناجلوص اهعم تمخس“ )130(و ،)باقلأ
 ،)اهدي يف ناجلوصو دسأ سأرب( ”ساو
 يدتري( ”يلفسلا ملاعلا ناكس سيئر“ )131(
 ،)هدي يف ساو ناجلوصو هسأر ىلع لصلا ةيح
 دلت يتلا“ )133( ،”ىتوملا مهتلت يتلا“ )132(
 ةهلإ ىلوألا ،ةفلتخم لاكشأب تانئاك مث ،”اهسفن
 ،)134( ةؤبل سأرب ءايموم ةئيه ىلع ةعكار
 اهفلخ يفو ؛”مارتحالا لك وخألا اهل نكي يتلا“
 يعن ةحول :سيريزوأل ةدسجتم ةوق تافص ثالث
 نابعث سأرب اصع ،”سيريزوأ ةراش“ ،)235(
 اصع”و ”سيروزوأل ىعفألا اصع“ ،)136(
.)137( ”سيريزوأل يعارلا



 اصع”و ”سيروزوأل ىعفألا اصع“ ،)136(
.)137( ”سيريزوأل يعارلا
 لثمتي ”هاهجو“ ،)138( هجولا جودزم هلإ يلاتلا
 سروح نيهلإلل نيناويح يسأرب صخش يف
.تيسو
 )139( ءايموملا ةئيه ىلع ناجوتم نادرق هيلي
 ،مساك نوبابلا ةمالع نانثالا لمحيو ،)140(و
 ةدودمم دي يف انيكس لمحي ،)141( يلاتلا هلإلا
 عفدي نم“ ىعديو ،ابراض ىرخألا هديب حوليو
.”لالظلا سوؤرب حيطي يذلا كلذ ،طوقسلا ىلإ
 سأرب ”يلفسلا ملاعلا سروح“ يتأي هدعب
 يذلا ،رابجلا عارذلا بحاص”و )142( رقصلا
 يف ةطلسلا ناجلوصب )143( ”هءادعأ برضي
 نوروصي لجسلا يف ةريخألا ةتسلا ةهلآلاو ،هدي
 ةئيه اعم نولكشيو ،ةجوتم تاوايموم ةئيه ىلع
 اهتفيظوو ؛نيفوتملا ةمكاحم ىلوتت يتلا ةمكحملا
 ضاق لك رجح يف نيكس اهيلإ ريشت ةيباقعلا



 اهتفيظوو ؛نيفوتملا ةمكاحم ىلوتت يتلا ةمكحملا
 ضاق لك رجح يف نيكس اهيلإ ريشت ةيباقعلا
.مهنم

 نوقزمي نيذلا ،رانلا نودقوي نيذلا“ :نومسيو
 هرابتعاب دسأ سأرب )144( ”)وابلا( حاورألا
 ىلع يذلا دسجلا“ ،تمخس لاكشأ نم الكش
 ىلع يذلا ،توحت“ ،نوباب سأرب )145( ”هشرع
 مونخ“ ؛سيزيإ سأرب )146( ،”هشرع



 ىلع يذلا ،توحت“ ،نوباب سأرب )145( ”هشرع
 مونخ“ ؛سيزيإ سأرب )146( ،”هشرع
 بج”و ؛شبك سأرب )147( ”ةمكحملا
 سيزيإ”و ،يرشب سأرب )148( ”ةمكحملا
 كرتشملا فصولاو ،ةهلإك )149( ”باوجتسالا
:)يلي امك
..اوروص اذكه
،ميظعلا هلإلا اذهل نولصي
.مهيلإ هلوصو دعب
.مهيلع هلدت يتلا يه مهتاوصأ
،هقفارت يتلا يه مهماهتا ضئارع
.هميلاعت مهاطعأ نأ دعب
 كئلوأ تاملك عفرت يتلا يه ةهلآلا هذه
.ضرألا ىلع نيدوجوملا
.مانت نأب )حاورألل( تاوابلل نوحمسي نيذلا مه
،يه مهتمهم
قيمعلا ليللاب اوتأي نأ



،يه مهتمهم
قيمعلا ليللاب اوتأي نأ
.مهتاعاسل تايحضألا اورفوي نأو
،ليللا نورضحيو راهنلا نوسرحي نيذلا مه
،ةيلزألا ةملظلا نم ميظعلا هلإلا اذه رهظي ىتح
.ءامسلل يقرشلا قفألا لخدم يف نكسي يكل
،نونزحيو ،ميظعلا هلإلا اذه لجأ نم نوبحتني
.مهيلع رمي نأ دعب
،راهنلا يف جرخي ،مهفرعي نم
 ةنيدملا“ راجشأ ىلإ اديعب ذخؤيس ليللا يف هنكل
”ىمظعلا



طسوألا لجسلا
 بكرملا مقاط ىلإ مضنت ىلوألا ةعاسلا فالخب(
 يف نينابعثك سيتفنو سيزيإ ناتهلإلا يسمشلا
 متي توادمإلا خسن ضعب يفو ،بكرملا ةمدقم
 بكرملا ةبحصب ريستو ،صوخشلا ءامسأ فذح
 ملاعلا رهن يف ىرخأ بكارم ةعبرأ يسمشلا
 ةئيه ىلع اهترخؤمو بكرملا ةمدقمو ،رخآلا
 اهمقاط نوكتيو ،)ةيماحلا اربوكلا( لصلا نابعث



 ةئيه ىلع اهترخؤمو بكرملا ةمدقمو ،رخآلا
 اهمقاط نوكتيو ،)ةيماحلا اربوكلا( لصلا نابعث
 )مدقألا خسنلا يف ىثنأ( عكار لوهجم هلإ نم
 نم نينثاو ”بوبحلا ةهلآ“ نم نينثا نيب افقاو
 داوعأ“ مساب اهيلإ راشي يتلا ،ةرذلا نازيك
 يتلا بكرملا“ اهسفن بكرملا ىمستو ”ريعشلا
.”هايملا عطقت
 اهل فدجي يتلا بكرملا“ ةيلاتلا بكرملا ةمدقم
 جاتب اهليذو ،ايلعلا رصم جاتب يهتنت ”ةهلآلا
 نيب اهفصتنم يف حاسمتلاو ،ىلفسلا رصم

 يتلا بكرملا“ هيلي ،مسالا ددحم ريغ نيناجلوص
 زمرو نارعج اهتمدقم ىلعو ”سنريو لمحت
 امهنأ حجري( نيتهلإ نيب فصتنملا يف روحتح
 جاتب ةهلآ لكش ىلع اهليذو ،)سيتفنو سيزيإ
 بكرملاو ،ءامسأ الب انه ةهلآلاو ،نيتشيرلا
 ”يلفسلا ملاعلا ناكس ةنيفس“ ىمسي ريخألا
 عكري هفلخو ؛)ردبلاو لالهلا( رمقلا زمر لمحيو



 ”يلفسلا ملاعلا ناكس ةنيفس“ ىمسي ريخألا
 عكري هفلخو ؛)ردبلاو لالهلا( رمقلا زمر لمحيو
 يذلاو ،)”تعام دنسي يذلا كلذ“ ،169( هلإ
 رمقلا هلإ رهاظم نم ارهظم هرابتعا نكمي
 - ماعنلا ةشير دنسي هنإف همسال اقفوو ،توحت
 رمقلا بكرم ليذ يهتنيو -تعامل يباتكلا زمرلا
 بكارملا هذهل قفارملا صنلاو ،حتلم يهلإ سأرب
 ،تاودمإلا خسن عيمج يف لمتكم ريغ ةسمخلا
:)ةياغلل ةبعص ةيلمع هتمجرت لعجت ةجردب
ةقيرطلا )هذهب( ميظعلا هلإلا )اذه رحبي(
.ضرألا يف يتلا بكارملا يف هل فدجُي



 هجوي امدنع نوتأي )سنريو يف نيذلا كئلوأ(و
.ناكملا اذه ىلإ ةلحرلا
 يداني )وه(و ،هبكرم )نم( ميلاعتلا مهيطعي )وه(
..وسري امدنع )مهيلع(
 يف ميظعلا )سيريزوأ( لوح بكارملا هذه رحبت
سنريو
.مهبكارمو ..سيريزوأ لمحت يتلا
 يف بوبحلا ةهلآ دشري ميظعلا هلإلا اذه



.مهبكارمو ..سيريزوأ لمحت يتلا
 يف بوبحلا ةهلآ دشري ميظعلا هلإلا اذه
.مهلوقح اوكلمتي يكل ،مهبكارم
 تاومألا ملاع ىلإ لزني نم وه )اذه( فرعي نم
.هبكرم )ىلإ(
يلفسلا لجسلا
 نولمحي مهنم ةثالث ،نولورهي ةهلآ ةعبرأب أدبي(
 اهومدقيل ”ةنسلا“ ةمالع ةدودمملا مهيديأ يف
 ،)بحاصملا شقنلا لوقي امك( سمشلا هلإل ةيده
 ةميدقلا خسنلا يف لمحي عبارلا ءادعلاو
.هدي يف انيكس تاودمإلل
 لصفي يذلا“ )170( ةعبرألا ةهلآلا ىلع قلطيو
 - ”مساوملل يمتني يذلا“ )171( - ”مساوملا
 ،”لمحي يذلا عارذلا“ )173(و ”لماحلا“ )172(
 ةيونسلا معاربلا مهيديأ يف نولمحي ةهلآ ةثالث مث
 يف امجن مهنم لك لمحي ةهلآ ةثالثو ،ةليوطلا
 )175( – ”ةنسلا نبا“ )174( :نومسيو ،هدي



 يف امجن مهنم لك لمحي ةهلآ ةثالثو ،ةليوطلا
 )175( – ”ةنسلا نبا“ )174( :نومسيو ،هدي
 - ”بلاطلا يعادلا“ )176( - ”ةرذلا ةمزح نبا“
 ”ميظعلا يبصلا“ )178( - ”ءوضلا نبا“ )177(
.”ميظعلا عطاسلا“ )179( -
 ةربقم يفو ،جودزم يرشب هجوب يلاتلا هلإلا
 هاهجو“ ةلماكلا مسالا ةغيص لمحي ”رسوأ“
 ىعدي هلإ مث )180( ”هيف هاعارذو
 ناجلوص دي لك يف لمحي ،)181( ”عطاسلا“
 )182( مئاق ”رفنوأ سيريزوأ”و ،مجنو يدربلا
 ،ايلعلا رصم جات يدتري ءايموم لكش ىلع
 ،ءايموم ةئيه ىلع ةيلاتلا ةثالثلا ةهلآلا كلذكو
 – ”ةنصحملا دالبلا بر“ )183( :نوسلاج مهنكل
 )184( - )هرجح يف مجنو ىوآ نبا سأرب
 ريمحلا ةمهتلم )185(و ،هرجح يف مجنو تبيخآ
 اهتعيبط ىلإ ريشت ،اهرجح يف نيكس اهعمو
 يذلا“ )256( ،ةهلآلا نم ناتعومجم مث ،ةددهملا



 اهتعيبط ىلإ ريشت ،اهرجح يف نيكس اهعمو
 يذلا“ )256( ،ةهلآلا نم ناتعومجم مث ،ةددهملا
 ،هدي يف انيكس لمحي ”هلإلا شرع ىلإ يمتني
 ،ةرذلا نازيك نولمحي ةيلاتلا ةثالثلا ةهلآلاو
 )188( ”ناجلوصلا“ ،)187( ”بوبحلا“
 ةثالث مث ،)189( ”ةجهوتملا عارذلا بحاص”و
 قوف ةرذلا نازيك نم نينثا مهنم لك لمحي ةهلآ
 هلإ“ )190( ”ربدملا سأرلا وذ“ :سأرلا ءاطغ
 مهيلإ رظني ،)192( ”ةيامحلا”و )191( ”ةرذلا
 نم ةقطنملا هذه ”سراح“ لجسلا ةياهن يف
 جودزم“ ىمسي يذلاو ،يلفسلا ملاعلا
.)193( ”بهللا
):لوقي ةهلآلا هذهل بحاصملا شقنلاو



.اوروص اذكه
،مساوملا نم ةيده ميظعلا هلإلا اذهل نومدقي
.مهيديأ يف يتلا ةيونسلا معاربلا هنوطعي مهنإ
.هميلاعت ميظعلا هلإلا اذه مهيطعيو
 اذه توص نم نوشيعي مهنإ ،هءادن نوبلي مهو
.ميظعلا هلإلا
.مهيلع يداني امدنع سفنتت مهرجانح
 يتلا باشعألا مهحنميو ،مهتابجاو مهل ددحي هنإ
.مهلوقح يف



 يتلا باشعألا مهحنميو ،مهتابجاو مهل ددحي هنإ
.مهلوقح يف
سنريو يف يتلا تاتابنلا نومدقي نيذلا مهنإ
.عر بكومل ةبحاصملا ةهلآلل ماعطك

 )امك( ،وخألا ىلإ هايملا نومدقي نيذلا كئلوأ مه
.ميظعلا هلإلا اذه مهرمأ
.عر ءادعأ قرحل ،رمجلا نوبهلي نيذلا مهنإ
.بهللا يف بولقلاب نوقلي نيذلا كئلوأ مه
 هلإلا اذه ةرداغم دعب نوبحتنيو نونئي كلذ دعب



.بهللا يف بولقلاب نوقلي نيذلا كئلوأ مه
 هلإلا اذه ةرداغم دعب نوبحتنيو نونئي كلذ دعب
.مهل ميظعلا
.ةقطنملا هذه سراح وه ”بهللا جودزم“
 ،كرابم بيط )ءيضم نايك( "خآ" وه ،هفرعي نم
.ةهلآلا كلت هيمحت
)يفخلا ملاعلا ةهلآل ةمينرت( يماتخلا صنلا
 هلإلا اذه لخدي امدنع ،يلفسلا ملاعلا ةهلآ لوقت
 )ةباوب( يف ميظعلا
”ءيش لك ةمهتلم“
:سنريو ىتح ”عر هايم“ يف رحبي امدنع
!ميظعلا )حورلا( ابلا اهيأ .رهظإ ..هوأ
 يذلا دسجلا لبقتسا دق يفخلا ملاعلا وه اه
،ءامسلا ىلإ يمتني
 ،ضرألا يف ،”دسجلا“ اهيأ ،شيعت تنأ )نآلاو(
!كلجأ نم ةنصحملا
 ،”يحلا“ كمسا يف شيعت )ىتح( ،عر اي ،تأتل



!كلجأ نم ةنصحملا
 ،”يحلا“ كمسا يف شيعت )ىتح( ،عر اي ،تأتل
!يفخلا ملاعلا دئاق ،يربخ
 ،)؟( يماحلا اهيأ تنأ ،لوهسلا يف رحبت تنأ
ويه نابعثلا ديقت تنأ
!”بيهرلا هجولا بحاص“ برضتو
.هنامثج حتف نمل ضرألا يف حرفلاو جاهتبالا
 !)؟ةوجفلا( ...تاميظعلا تاعماللاو ءاوضألا
!عر سأر قوف يتلا كلت ضموتلف
 يذلا“ كمساب يفخلا ملاعلا يف مالظلا ددب
!”ةيفخلا هعارذب دراطي
 ”دسجلا“ ايحي )ىتح( ،ةيلزألا ةملظلا ءاضت
!اهيف ددجتيو
!كل كبكرم !برغلا يف ،عر اي كب ،ابحرم ،ابحرم
 يف مه نيذلا كوفدجم كقفاري نأ قح وه مك
!ضرألا
 )نابعثلا( كلجأ نم اوكلهي ىتح ،ةيفخ مهعارذ



!ضرألا
 )نابعثلا( كلجأ نم اوكلهي ىتح ،ةيفخ مهعارذ
.”اهبر يمحت يتلا“ ةعاس يف سيفوبأ
.كرابم ،كرابم
 ريسلا عرسي نم ،)هحور( هاب ىلإ بهذي نم
!هنامثج لجأ نم يتأي نم ،كانه ىلإ اكرابم
 تحتفو ،)ةحضاو ريغ ةلمج( ...و ،مهلصف مت دقل
،ضرألا باوبأ
!سيريزوأك كلوحت يفخ
،سيريزوأ يمحمو ،يمحم تنأ
،اطباه !كئادعأ ىلع رصتنت تنأ
 ىلإ ادعاص ،ادعاصو ،برغلا ىلإ اطباه
!قرشلا
)سمشلا هلإ ميلاعت(
 ةهلآ ىلإ ميظعلا هلإلا اذه ةلالج اهردصي ميلاعت
،يلفسلا ملاعلا
:سنريو يف مه نيذلا



،يلفسلا ملاعلا
:سنريو يف مه نيذلا
 ”دسجلا“ ىلإ اورظنا ،ةيرسلا مكتاباوب اوحتفا
!مكتاملظ فشكي يذلا
،اهتاتابن نم مكيتأي زبخلاو ،سنريو نم مكل ءاملا
!)؟(اوكلهت ال ىتح ،مكل ءاوهلا
!ةئيس مكللحت ةحئار نكت الو ،مكداسجأ ففجُتلو
!ديقلا ةفيفخ مكطينحت فئافل نكتلو
،اهيلع ريسلا مكنكمي ىتح مكمادقأ ددمتلو
 تسيلو ،مكل مكحاورأ !اديعب وطخلا مكنكميل
!مكنع ةديعب
 اوقطنت نأ مكنكمي ىتح ،مكتائيه شعتل
!مكتايلجت
 ءادعأ اومزهت ىتح ،ةداح مكنيكاكس نكتل
!سيريزوأ
 نمز ماودلا نكيلو ،ةمئاد مكمساوم نكتل
،مكرمع



 نمز ماودلا نكيلو ،ةمئاد مكمساوم نكتل
،مكرمع
!مكتاعاس رهاظم دعصت ىتح
 مكل حمقلا نكيلو ،)حضاو ريغ( ...يف اوشيعتلف
،ازبخ
!امعد مكل ريعشلا نكيلو
 ىلإ نودوعتو ،يبكرم لجأ نم كانه نورحبت
.)؟( ديدج نم لوقحلا ييحت يتلا روصلا
 مهتاواب شيعت نيذلا ،سنريو وعرازم متنأ
!يلالخ نم )مهحاورأ(
 يتيامحو ،يدسج لجأ نم نولتاقي نيذلا متنأ
!سيفوبأ نم
 نوسفنتتو ،)يحور( ياب لجأ نم نوشيعت متنأ
.يدسج لجأ نم
 نأ نورومأم متنأو ،لصفنملا مكناكم يف نوقبتو
.هيف اونوكت
 ملاعلا يف يفلخ مويلا نوكي ،انه نوكأ امدنع
،ليللا يف لوجتأ انأو ،يفخلا



 ملاعلا يف يفلخ مويلا نوكي ،انه نوكأ امدنع
،ليللا يف لوجتأ انأو ،يفخلا
.مالظلا دراطأ ىتح
،ةعماللا ينيع فلخ ريسأ يننإ ،رظنأ ،هوأ
!ىرسيلا ينيع فلخ ريسأ
!مكيمحأ يننإ ،يلفسلا ملاعلا ناكس اي ،الهم
!مكب ينتعأ يننإ ،الهم
 
)ةيماتخلا ةملكلا(
 يف يتلا هبكرم فدجت امنيب ،مكيداني هلإلا اذه
.ضرألا
،مهرداغي امدنع نوبحتني مهنإ
 يف نيذلا ،فافضلا ناكس لوقح ىلإ لقتنيل

.سيروزوأ ةبحص
.يفخلا ملاعلا ةفيحص لوقت امك اذه متي
 ملاعلا ناكس نم برتقي ،صنلا اذه فرعي نم
.يلفسلا



 ملاعلا ناكس نم برتقي ،صنلا اذه فرعي نم
.يلفسلا
 ةليسو وه ..ضرألا هجو ىلع ناسنإلل ديفم وه
.تارملا نييالم ةبرجم ةيقيقح صالخ
.اهبر يمحت يتلا ةيكذلا“ :)يه( ةعاسلا

 يف راحبإلاو حاورألا عيطقت -3
سيروزوأ هايم
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 ام – ةيفخلا ةفرغلا باتك" نم ةثلاثلا ةعاسلا يف
 هلإ ةلحر لثمي يذلا ،"رخآلا ملاعلا يف ثدحي
 ،ليللا ءانثأ يف يلفسلا ملاعلا يف سمشلا
 اهيلإ راشيو ،هايملاب ةينغلا ضرألا دهشم رمتسي
 تارم ةدع رهظي يذلا سيروزوأ هايم مساب انه
 لعفي وأ ثدحتي نأ نود نكل ،ةعاسلا هذه يف
 - ةميدقلا ةروطسألا بسح سيروزوأو ،ائيش
 ،ءاملا يف هاقلأو هدسج قزمو تيس هقيقش هلتق
 هدسج ءازجأ تعمج سيزيإ هتجوزو هتخأ نكل
 اهيلع ظافحلل سيبونأ اهفلو ،ىرخأ ةرم
 دسجك رهظي وهو ،سيروزوأل دولخلا نامضلو
 رضاح تيس ديدهت نكل ،ءايموملا لثم عطقم ريغ
 تانايكلا نم ديدعلاو ،ايبلس سيل هدوجوو ،امئاد
 نأ بجي كلذلو ،اهيديأ يف نيكاكس لمحت ةيهلإلا
 ،اهنومزهيو ةقيحملا راطخألا عر عابتأ ددحي
.نامأ يف ةلحرلا رمتست يكل

 ةثالثلا تاعاسلا تاياهن دنع ةليوطلا صوصنلا



 ةثالثلا تاعاسلا تاياهن دنع ةليوطلا صوصنلا
 عرو ،ةرخآلا ناكسو عر نيب راوح يه ىلوألا
 ،هتوص ةربنب ةعاسلا ققحي يذلا مجرتملا وه
 هايم نأل ،مهم عوضوم انه لينلا ناضيفو
 لك رصم يف ميدقلا ماظنلا سنكت ناضيفلا
 عمو ،اهعم ةديدج ةايح تابلطتم بلجتو ،ماع
 ءيشلا ثدحي ةافولا دعب ةديدج ةايحب دعولا
 نيفوتملا عر دعي ثيح ،ةرخآلا يف هسفن
 ىرتلو ،ءاوهلا مكفونأ قشنتستل :نيكرابملا
 راسإلا فشكنيلو !مكناذآ عمستلو مكهوجو
!مكب ةطيحملا ءايموملا فئافل لحنتو مكقوطي يذلا

ةمدقم



فافضلا ناكس لوهس يف بكرملا وسرت
.ميظعلا هلإلا اذه ةلالج لضفب
- سيروزوأ هايم يف رحبتو

.لوهسلا هذه لوط لايمأ 309
 وخألا ىلإ هميلاعت ميظعلا هلإلا اذه يطعي ذئدنع
،)ةئيضملا تانايكلا(
.ناكملا اذه يف سيروزوأ قفارت يتلا
،ليللا نم ةعاسلا هذه مسا



.ناكملا اذه يف سيروزوأ قفارت يتلا
،ليللا نم ةعاسلا هذه مسا
،ميظعلا هلإلا اذه هجوت يتلا
.")حاورألا( وابلا ةقزمم" وه
 
."قراسلا" )وه( ناكملا اذه ةباوب مساو
،ةهلآلاب ينتعي ميظعلا هلإلا اذه
.سيروزوأ قفارت يتلا
.لوهسلا هذه يف ضرألا صصح مهيلع مسقي
!ةيرسلا )حاورألا( وابلا )يفوتملا اهيأ( فرعتلف
 هجو ىلع مهفرعي نم( مهءامسأ فرعي نم نأل
،)ضرألا
.سيروزوأ ناكم ىلإ لصيس
.هلوقح يف هايملا هل ىطعتسو
دحاولا برلا هايم"
"تايحضألا ماعط هل بلجت يتلا
.لوهسلا هذه مسا وه
ٌ ةذفُنم ةيرسلا )حاورألل( وابلل روصلا هذه



.لوهسلا هذه مسا وه
ٌ ةذفُنم ةيرسلا )حاورألل( وابلل روصلا هذه
ةموسرم يه امك ،ةقيرطلا هذهب
.يفخلا ملاعلا يف
 
.برغلا )يف( ةباتكلا أدتبم
ضرألا هجو ىلع ناسنإلل ةديفم يهو
.يقيقح صالخ يه ،ةنابجلا يفو

يولعلا لجسلا



يولعلا لجسلا
 :)نيميلا ىلإ راسيلا نم( انه ةموسرملا ةهلآلا
 لكش ىلع سلجيو الاهتبا هيدي عفري نوباب
 قوف نم" ىمسيو ،لامرلاب ءيلم يواضيب
 ءاصفرقلا سلجت درق ءايموم ،)194( "هلامر
 - ،)195( حضاو ريغ همساو ،ةروصقم لخاد
 وتوأ ناجلوصو ةايحلا ةمالعو افقاو "سيبونأ"
 ةمالعو حاسمت سأرب هلإ .)196( هيدي يف
 بحاص" ،هيدي يف وتوأ ناجلوصو ةايحلا
 ِرضحُملا" ناهلإو ،)197( "بيهرلا توصلا
 يف نالمحيو ،)199( "ةِرضحُملاو )198(
 نيع ةقدح نالثمي( نيصرق ةدودمملا امهيديأ
 حبذي يذلا" ،نيكسب حلسم شبكو ،)هلإلا
 ،حاتب هبشي ،ءايموم لكشب هلإو ،)200( "هءادعأ
 سيبونأ" ،)201( "فقاولا سوقلا" ىمسي هنكل
 هلإو ،)202( ةروصقم قوف "وتوأ ناجلوص وذ



 سيبونأ" ،)201( "فقاولا سوقلا" ىمسي هنكل
 هلإو ،)202( ةروصقم قوف "وتوأ ناجلوص وذ
 يذلا" ،ةقدحلا لثمي صرقب هدي دمي سلاج
 مث ،)203( "ةهلآلا دعسي )ىتح( نيعلا رضحي
 همساو ةينحنم "ةيرحس اصعب" يدرب دومع
.)204( "رحسلا مدقم"
 بلقلا بحاص" :تاراش نودب ةهلآ ةعبرأ
 ددجي يذلا"و )206( "يوقلا"و ،)205( "ليبنلا
 يف ضقني يذلا"و )207( "تاوايموملا
.)205( "ليللا
 :ةفلتخم تاوايموم لاكشأب ةهلآ ةعبرأ
 هسأر ىلعأ( "قراسلا"و ،)209( "سيبللا"
 روث ينرقب "تاقولخملا روث"و ،)210( )نابعث
.)212( روث ينرقب "كئلوأ )حور( اب"و ،) 211(
 :تاحئانك نهتفيظو ءامسألا ددحت تاهلإ عبرأ
 ،)214( "ةدشنملا" )213( "ةيكابلا"
 ،)216( "اهبايث قزمت يتلا"و )215( "ةعيشملا"



 ،)214( "ةدشنملا" )213( "ةيكابلا"
 ،)216( "اهبايث قزمت يتلا"و )215( "ةعيشملا"
 ةيبشخلا "ونب" ةماعد ىلع رقص ةميمت مث
 يف ةايحلا ةمالع نولمحي ةهلآ ةثالثو ،)217(
 سروح" :مهراسي يف ساولا ناجلوصو مهنيمي
 نم"و )219( "ةهلآلا لمكأ"و ،)218( "ةفرشلا
 لجسلا ةهلآ عيمجلو ،)220( "تعاملا ققحي
:يعامج شقن
 محل يف يفخلا ملاعلا يف اروص اذكه
.مهداسجأ
 مهلالظ رقتستو ،مهنع )مهحاورأ( مهاواب ثدحتت
،مهيف
.ميظعلا هلإلا اذه مهيلع ىدان نأ دعب
 نم نونزحيو ،هل نولصيو ،هعم نوثدحتي مهنإ
،هلجأ
.مهرداغي نأ دعب
 وه برغلا يف هنولعفي ام
ودعلا اوقحسي نأ



 وه برغلا يف هنولعفي ام
ودعلا اوقحسي نأ
دوعصلاب نآلا اوحمسي مث
تاناضيفلا تارايتل
،ةفصاعلا اورسكيو
.مهتحت نم ضرألا يف
،يودت نأب تاوصألل اوحمسي
.ودعلا نوقحسي امدنع
،مهيلع رمي ،مهفرعي نم
،مهريده لضفب عاقلا ىلإ بهذي نأ نكمي الو
.مهرفح يف عقي نأ نكمي الو
 
طسوألا لجسلا
 ةعاسلا يف مه امك يسمشلا بكرملا وقفارم
 فيضت ةيفخلا ةفرغلا باتك خسن ضعبو ،ىلوألا
 سمشلا بكرم قفاريو ،ىرخأ ةهلآو سمشلا هلإ
 ،ىرخأ بكارم ةثالث )نيميلا ىلإ راسيلا نم(



 سمشلا بكرم قفاريو ،ىرخأ ةهلآو سمشلا هلإ
 ،ىرخأ بكارم ةثالث )نيميلا ىلإ راسيلا نم(
 يهو ،ةؤبل سأرب يهتنت ىلوألا بكرملا ةمدقم
 ىلع روصت يتلا "ةقزمملا" تخاب ةهلإلا بكرم
 يف ،ةهلآ ةتس نم نوكتي همقاطو ،دسأ ةئيه
 ىلإ( هعبتي ،)230( "فدجملا" ةفدلا ىلع فلخلا
 ةئيه ىلع ،231( "ضرألا يف نم" )نيميلا
 يدتريو ،)232( "روثلا انرق هل نم" مث ،)ءايموم
 ناجلوص بر"و ،ريزولا يزو سأر ءاطغ
 نابعثلاو ،ناجلوص هدي يفو )233( "وتوأ
 فدجم مث ،)234( "هنيع نم رانلا ثفني يذلا"
 ةيلاتلا بكرملا ،)235( ةمدقملا يف مسا الب
 ىمستو ةرخؤملاو ةمدقملا يف نوباب سأرب
 ةتس نم اهمقاط نوكتيو ،"نوبابلا بكرم"
 ،)236( "ههجوب قزمي نم" ةرخؤملا يف ،نيفدجم
 )سأر الب اهلإ روصي مدقألا خسنلا يف(و
 هلإو ،)235( مسا الب ءايمومو ،)237( "عشملا"و



 )سأر الب اهلإ روصي مدقألا خسنلا يف(و
 هلإو ،)235( مسا الب ءايمومو ،)237( "عشملا"و
 نابعثو ،)239( ةايحلا ةمالع لمحي  مسا الب
 يف اههجو عضت يتلا" رانلا ثفني
 نود فدجي يذلا كلذ" فدجمو ،)240( "بهللا
 ةريخألا بكرملا ةرخؤمو ةمدقم ،)241( "للك
 تاذ بكرملا" هذه ،ةيميخلا يدربلا ةرهزب يهتنت
 ىلع فدجم :ةهلآ ةتس اهب "يرشبلا مقاطلا
 رقص سأرب هلإ ،)242( "بهللا هجو" ةرخؤملا
 همسا نكل ،حضاو ريغ( هيمدق دنع نابعثو
 رقص سأرب ناتاوايمومو ،)243( ،"سروح"
 ىثنأك" امهيلإ راشي امهالك( اعم ناتلباقتم
 رانلا ثفني نابعثو ،)245(و )244( ،"رقصلا
 مسا الب فدجمو ،)246( "ةلعشلا هجو"
 ةعبرأ اهمامأ وطخي ةعبرألا بكارملاو ،)247(
 ،)248( "هايملا بر" مه ،نيعارذلا يدوقعم ةهلآ
 عضاو"و ،)249( "ضرألا يف فرصتملا"و



 ،)248( "هايملا بر" مه ،نيعارذلا يدوقعم ةهلآ
 عضاو"و ،)249( "ضرألا يف فرصتملا"و
 ،)251( "دودحلا بقارم"و )250( "دودحلا
 نوسرامي ةعبرألا ةهلآلا نأ ءامسألا هذه رهظتو
 لوقيو ،يلفسلا ملاعلا يف ميظنتلاو ةباقرلا ماهم
:لجسلا اذه ةهلآل يعامجلا شقنلا
 دحاولا برلا هايم" يف ميظعلا هلإلا اذه رحبي
.ةقيرطلا هذهب ،"تايحضألا مدقي يذلا
 ،ضرألا يف يتلا بكارملا يف هل فيدجتلا متيس
.ناكملا اذه يف فدجي نأب سيروزوأل حيتيو
 ،ناكملا اذه يف ةرتفل رقتسي ميظعلا هلإلا اذه
 يف نيذلا كئلوأو سيروزوأل هميلاعت ردصيو

.هتبحص
 هذه يف هدشرت يتلا يه ةيرسلا بكارملا هذه
.لوهسلا
 ىلإ لوهسلا هذه يف رحبي ميظعلا هلإلا اذه
.")حاورألا( وابلا قزمت يتلا" ةعاسلا



 ىلإ لوهسلا هذه يف رحبي ميظعلا هلإلا اذه
.")حاورألا( وابلا قزمت يتلا" ةعاسلا
 دعب ،"قراسلا" فافضلا ىلإ دوعت بكارملا هذه
.ناكملا اذه لالخ رمت نأ
 ،)نيكرابملا( نكامأل يمتني نم وه ،اهفرعي نم
 بنج ىلإ ابنج ،همف يف زبخلا لوانتي يذلا وه
.عر عم
 
يلفسلا لجسلا
 هيلي ،)252( شبك سأرب مونخ هلإلا ةيادبلا يف
 لاكشأو ،)253( يلصي "ضرألا سراح"
 ايلعلا رصم جاتب ةجوتم ةعبرألا سيروزوأ
 ،)254( "برغلا بر ،سيروزوأ" ىمست
 ،)255( "نييبرغلا مامإ( يتنمأ وتنخ سيروزوأ"
 يذلا سيروزوأ"و ،)256( "ناكملا سيروزوأ"
 سوءرب ةهلآ ةسمخ مث ،)257( "نييالملا دشح
 حجرألا ىلع نولثمي نيكاكسب نيحلسم ،رويط
 مهدوقي نيذلا "ةسمخلا" سيلوبومره ةهلآ



 حجرألا ىلع نولثمي نيكاكسب نيحلسم ،رويط
 مهدوقي نيذلا "ةسمخلا" سيلوبومره ةهلآ
 يحوت ةفيخم ءامسأ نولمحي ،سيروزوأ
 )258( "بيهرلا هجولا بحاص" :مهتفيظوب
 مسا الب هلإ مث ،)259( ")ءادعألا( تاناضيف"و
 ،)262( "ةرجمزملا"و )261( "ةينفملا"و )260(
 تينشيم ةدالولا ةهلإ :ةهلآلا نم نيجوز مث
 )264( "حبذلا سرحي يذلا" هلإلا عم )263(
 )265( "اهبهل ولعت يتلا"و ،هدي يف نيكسب
 ،)266( "نييفخملل يمتني يذلا" هلإ اهعمو
 رصم جاتب سيروزوأل ةيلاتلا ةعبرألا لاكشألاو
 مهو ،)257-256( ةهلآلل اريظن نولثمي ىلفسلا
 ،سيروزوأ"و ،)267( "برغلا روث ،سيروزوأ"
 جاتب سيروزوأ"و ،)265( "هشرع ىلع يذلا
 ىوقأ ،سيروزوأ"و )269( "ىلفسلا رصم
 يلاتلا يوامسلا مرجلا هلإو ،)270( "ةهلآلا
 ىلإ ههجو لوحي يذلاو ،)271( "نويروأ" اضيأ



 يلاتلا يوامسلا مرجلا هلإو ،)270( "ةهلآلا
 ىلإ ههجو لوحي يذلاو ،)271( "نويروأ" اضيأ
 نم رهظم وه ،وتوأ ناجلوص لمحيو فلخلا
 همساو جودزملا رباعلا لثمي ،سيروزوأ رهاظم
 ىلع نونحني ةهلآ ةثالث هيلي ،)272( "فقاولا"
 ،)273( "ينحنملا" نومسيو ،ضرألا
 ،)275( "يرسلا رئاسلا"و )274( "لتبتملا"و
 لبج" ةهلإ ،ةهلآلا نم جوزب لجسلا يهتنيو
 اروروأل يرصملا لباقملا يهو ،)276( "قرشلا
 يف سمشلا ينيع تاقدح لمحت ،)قفشلا ةهلإ(
 ةايحلا ةمالع لمحي هلإ اهفلخو ،نيتدودمملا اهيدي
 ،)277( "سمنلا" همسا ،هدي يف وتوأ ناجلوصو
 شقنلا لوقيو ،لوهسلا هذه "سراح" وهو
:لجسلا اذهل يعامجلا



.ميظعلا هلإلا اذهل نولصي ،اوروص اذكه
 نوشيعيف ،هميلاعت ميظعلا هلإلا اذه مهيطعي
.مهيلع يداني امدنع
 نم مهسوءر نوديعتسيو ،هايملا مهيلع عزوي
.هتاملك سافنأ
 حئابذلاو ءاوشلا دادعإ وه ،برغلا يف هنولعفي ام
،)حاورألل( وابلل
 نوقحتسي ال نم نورمديو لالظلا نونجسي



،)حاورألل( وابلل
 نوقحتسي ال نم نورمديو لالظلا نونجسي
.ءانفلا راد مهراد يف - دوجولا
 ىلع ءادعألا نوقرحيو رانلا بهل نوججؤي مه
.)ةيرانلا( مهنيكاكس ةفاح
 هلإلا اذه مهرداغي نأ دعب ،نوبحتنيو نونئيو
.ميظعلا
 ،هفرعي نم .لوهسلا هذه سراح مسا ْ"سِمِّنلا"
.اهمادقأ ةيوق "خآ" وه
 
):»ةيرسلا ةهلآلا« ديشن( يماتخلا صنلا
 هلإلا اذه لخدي امدنع "ةيرسلا ةهلآلا" لوقت
،"قراسلا" )ةباوب( ميظعلا
 مدقي يذلا دحاولا برلا هايم" يف رحبي امدنعو
:"تايحضألا
 ،هلجأ نم فدجي يذلا "دسجلا" اهيأ ،انيلإ لاعت
،هدسج ىلإ دشري يذلاو
 ،سفنتلا برو يفخلا ملاعلا )مجرتم اي( )تنأ(



،هدسج ىلإ دشري يذلاو
 ،سفنتلا برو يفخلا ملاعلا )مجرتم اي( )تنأ(
!هماعط قلخيو ،هدسجب رثدتي يذلا
!ةيوق كتردقو ،رهظت )كحور( كؤاب
.مالظلا قيرط ربع كنادشري تعام كاتهالإ
 ضرألاو ،)كحورل( كئابل يمتنت ءامسلاو
!كدسجل
 ،)لصلا نابعث( "ةدحاولا" فقت ،كلجأ نم
 ديقت يتلاو ،لبحلا بحست يتلا ةديحولا
.ىوآ نبا تاناويح
 
 كتئيه يف كلبقتست برغلا ناكس ناضحأ
."زوجع" ـك ةسدقملا
 وه مكو ،عر برغلا ناكس ىري نأ عئار وه مك
،عر توص يلفسلا ملاعلا ناكس عمسي نأ جهبم
 ىلإ هءوض هجوي امدنع ،برغلا يف طبهي امدنع
!"ةملظملا روصلا باحصأ"



 ىلإ هءوض هجوي امدنع ،برغلا يف طبهي امدنع
!"ةملظملا روصلا باحصأ"
 
 نارعجلا اهيأ اي ،قفألا عر اي ،انيلإ لاعت
!ةهلآلا روذب اي ،يبهذلا
 قرتختو ،يفخلا ملاعلا فافض يف رحبت تنأ
.ةيفخلا كلوهس
 
 ملاعلا يف( كتكلمم يف تالوحتلا يرجت تنأ
!)يلفسلا
 ،)ىتوملا ةكلمم( "ىمظعلا ةنيدملا" للهت كلجأ نم
كلجأ نم ةئداه يه كلذلو
 نم كب ديشي امدنع سيروزوأ ءانث عفتري كيلإو
!يفخلا ملاعلا يف يذلا ،هدسج
 عر برض دقل ،ىحرم !عر رصتنا دقل ،ىحرم
!هءادعأ
 صرق بر )تنأ( ،كئادعأ ىلع عر اي رصتنت تنأ
 رينت يتلا ،ةئيضملا )هحور( هئابب ،سمشلا



 صرق بر )تنأ( ،كئادعأ ىلع عر اي رصتنت تنأ
 رينت يتلا ،ةئيضملا )هحور( هئابب ،سمشلا
!ضرألا
 
):سمشلا هلإ ميلاعت(
 ىلإ ميظعلا هلإلا اذه ةلالج اهردصي ميلاعت
 ةبحص يف يتلا »ةيرسلا )حاورألا( وابلا«
:سيروزوأ
 
 مهواب تيفخأو ،ارس مهتعنص نيذلا متنأ ،هوأ
- )مهحاورأ(
 نم ،سيروزوأ ةبحص يف متنأ نم اي ،يلإ اولاعت
هولجبت نأ لجأ
 اورمدت نأ لجأ نم ،هروص ةمدخ يف اونوكتلو
!هوقنخ نيذلا كئلوأ
 اي كل "ايس" ـلاو ،سيروزوأ اي كل "وه" ـلا
!)نييبرغلا مامإ( يتنمأ يتنوخ
 يتلا ،سيروزوأ )ءيضملا نايكلا( وخآ اي هوأ



!)نييبرغلا مامإ( يتنمأ يتنوخ
 يتلا ،سيروزوأ )ءيضملا نايكلا( وخآ اي هوأ
- يتنمأ يتنوخ ةبحص يف
 ليدبت يف اورمتساو ،مكتائيهل نيمتنم اورمتسا
!مكتايلجت
 مكهوجو نكمتتلو ،سفنتت مكفونأ ءاوهلا لعجيلو
!مكناذآ عمستلو رظنلا نم
 نم ءايموملا فئافل كفنتو مكلالغأ فشكنتلو
!مكلوح
 نم هايملا مكلو ،ضرألا ىلع تايحضألا زبخ مكل
!مكلوهس يف لوقحلا مكلو ،ةيهلإلا فافضلا
!مكنيماثج بلقنت نلو ،مكحاورأ طقست نل
 يف اوفقتلو ،مكفوهك ءاضتلو ،مكتاباوب حتفنتلو
!مكنكامأ
 نم ققحتأل ،يدسج ىرأ يكل انه ىلإ تئج
.يفخلا ملاعلا يف يتلا ،يتروص
 عارذلا باحصأ" ،يل نوفدجي "ننتات" وفدجم



.يفخلا ملاعلا يف يتلا ،يتروص
 عارذلا باحصأ" ،يل نوفدجي "ننتات" وفدجم
.يب نورحبي "ةدودمملا
 ،سيريزوأ اي ،ءامسلل يمتنت )كحور( كؤاب
!ىتوملا ملاع بر اي ،ضرألل يمتني كمسجو
 يتلا ،كروص لوحتت ،كمامأ كخآو كفلخ كتهلآ
!اهيف تنأ
،سيروزوأ اي - كخآ ىلجتيل ،اقح
!سيرزوأ ةبحص يف متنأ نم اي مكوخآ ىلجتيلو
 يف لوجتأ نأ دعب راهنلا يف ضرألا نم برتقأ
،ليللا
.)دسجلا يف( )يحور( يئاب رقتست ىتح
.ليلل وخآلا تلعج يننكل ،راهنلل يمتنت مكتائيه
 امك ،يل اقفو ،يلجأ نم مكحاورأ تقلخ دقل
.)لعفلاب( متنأ مكتقلخ
!ءانفلا راد يف اوطقست نل



!ءانفلا راد يف اوطقست نل

):ةيماتخلا ةملكلا(
.مهدنع وسري ميظعلا هلإلا اذه
 مهيلإ ىطعأ نأ دعب هبكرم عرذأ ىلع نوداني مث
.هميلاعت
.يرسلا ملاعلا ءافخ يف كلذ ىرجو
 نل ،ةيوق همادقأ ،ةيلجتم اب وه اذه فرعي نم
.ءانفلا راد لخدي



 نل ،ةيوق همادقأ ،ةيلجتم اب وه اذه فرعي نم
.ءانفلا راد لخدي
 يف ءاوهلا سفنتيو ،راهنلا يف ةئيهك جرخي امك
.هتعاس
 )ىمست( ،لوهسلا هذه ىلع رمت يتلا ةعاسلا
.")حاورألا( وابلا قزمت يتلا"
_________________
 

:شماوه
 
 ىوق وأ ةيهلإ تانايك ةثالث  "وه"و "اكح"و "ايس"
 رحس“ وأ ”ةملكلا ةوقب قلخلا“ ”وه“ ،ةينوك
 ملعلا وأ ينوكلا لقعلا وأ ءاكذلا ايس ،”ةملكلا
 رحسلا وأ ةقلطملا ةيهلإلا ةردقلا "اكح" ،يهلإلا
 نوكلا رصانع لك عمجت ،"ينوكلا" وأ يلزألا
.ادحاو اجيسن اهلعجتو
 يف هتءاربب مكحلاو ناسنإلا توم دعب :خآ



.ادحاو اجيسن اهلعجتو
 يف هتءاربب مكحلاو ناسنإلا توم دعب :خآ
 ملاع ىلإ مضنيل ءيضم نايكك دعصي ةمكاحملا
.موجنلا
 ضرألا قمع دسجي فنم ةهلآ نم ميدق هلإ :ننتات
 ىلإ زمريو ،نداعملاو تاتابنلا جرخت ثيح
 نولم دسجب ةداع رهظيو ةايحلل ةدوعلاو ددجتلا
 .رضخألا نوللاب
 

 امو رقس ..ةعبارلا ةعاسلا -4 
!ركُس ام كاردأ
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فرش نميأ
مارهألا فيشرأ : ةسدع

 ضرأ يف .."ةوقلا ةميظع" ةعبارلا ةعاسلا
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 ضرأ يف .."ةوقلا ةميظع" ةعبارلا ةعاسلا
"رقس" هلامر ىلع فقاولا
 ىتنثإلا ليللا تاعاس نم ةعبارلا ةعاسلا يف
 يف عر سمشلا هلإ ةلحر لثمت يتلا ةرشع
 باتك" ةيؤر بسح ،رخآلا )يلفسلا( ملاعلا
 "رخآلا ملاعلا يف ثدحي ام – ةيفخلا ةفرغلا
 دجيو ،هايملاب ةينغلا ةبصخلا يضارألا يفتخت
 ضرأ ،واتيسار ءارحص يف مهسفنأ عر عابتأ
 تايرصملا ءاملع هقطني امك "ركُس" وأ رقس هلإلا
 ةنابج يف ىتوملا هلإ لصألا يف وهو ،نويبرغلا
 ..ةلوهأم ريغ ةقطنمف واتيسار ءارحص امأ ،فنم
 تاذ نيباعث اهيف شيعت ،مالظو ةلحاق لامر
 ،ةحنجأو لجرأب روصت :ةفيخم تاكرحو تائيه
 ظفحيل ،سمادلا مالظلا طسو هتوص عر عفريف
 فرصتي وهو ،اهاري نأ نود تانئاكلا عيمج هب
 طسو ائيش ىري نأ عيطتسي ال هنأل ،ةقلطم ةقثب



 فرصتي وهو ،اهاري نأ نود تانئاكلا عيمج هب
 طسو ائيش ىري نأ عيطتسي ال هنأل ،ةقلطم ةقثب
 ال تمصلا ضرأ يفو ،ةكلاحلا ةملظلا هذه
 ةلحر ىلع رطاخملا دشأ أدبت انهو ،دحأ بيجي
 راسم يف قيرطلا ريسي ثيح ،ةيليللا سمشلا
 ،سيزيإ مف نم ةرداصلا رانلا هألمت جرعتم
 كانه سيلو ،اراركتو ارارم تاباوبلا هقوعتو
 انهو ،رشابم دحاو راسم لب ،يبناج جرخم
 نيعتي ذإ ،امهم ارود ةيرحسلا ىوقلا بعلت
 ،لامرلا ىلع مدقتتل يسمشلا بكرملا بحس
 حتفي نابعث ىلإ لوحتت ةياغلا هذهل اقيقحتو
 ةملظلا طسو هسفنل اقيرط اهثفني يتلا نارينلاب
 ىلإ اضيأ عر دي يف ناجلوصلا لوحتيو ،ةمتعملا
.نابعث

 )رقس( ِركُسو توحت يمحي طسوألا لجسلا يف
 تبيصأ دق عر نيعف ،ةحيرجلا سمشلا نيع
 ،حاجنب ةلحرلا ةيقب رمتست يكل مئتلت نأ دبالو



 تبيصأ دق عر نيعف ،ةحيرجلا سمشلا نيع
 ،حاجنب ةلحرلا ةيقب رمتست يكل مئتلت نأ دبالو
 ءامسلا يف موجنلا رهظت ةعاسلا ةياهن يفو
 نوعرف نأ ىلإ صنلا ريشيو ،تعام ةدايق تحت
 أجلم نع اثحب اديحو يلمرلا ناكملا اذه رداغيس
.عر راوج ىلإ

 

ةمدقم



ةمدقم

ةلالج بحس رمتسي )62(
هلإلا اذه
،برغلا يف يرسلا فهكلا يف
.ةنصحملا تانايكلا عم
 نم ،مهتانايك يف مه نيذلا ،كئلوأ مضت هتيانع
،هتوص لالخ
.مهاري نأ نود
"ةيحلا يلجتلا لاكشأ بحاص"
.فهكلا اذه مسا وه
فهكلا ةباوب مساو
."بحَسلا يفخت يتلا"
،ةيليللا ةعاسلا مسا
،ميظعلا هلإلا اذه دشرت يتلا
."ةوقلا ةميظع" وه



،ميظعلا هلإلا اذه دشرت يتلا
."ةوقلا ةميظع" وه
 
نم وه ،اذه فرعي نم )63(
ءايحألا بناج ىلإ زبخلا لكأي
.موتآ دبعم يف
،ةيرسلا واتيسار قرط
،ةيمحملا تيحمإ عراوشو
،رقس ضرأ يف ةيفخلا باوبألاو
.هلامر ىلع وه يذلا

،ةموسرملا ةروصلا هذه تروص
يرسلا ملاعلا ءافخ يف
.ةيفخملا ةفرغلل يبرغلا بناجلا ىلع
)؟( أربم ،اهفرعي نم
واتيسار قرط يف ريسي
.تيحمإ يف ةروصلا ىريو
يولعلا لجسلا
 قيرط ليللا ةعاس نم ةقطنملا هذه ءاحنأ قرتخي



يولعلا لجسلا
 قيرط ليللا ةعاس نم ةقطنملا هذه ءاحنأ قرتخي
 ةدرفنملا هعطاقم يفو ،تارم عبرأ جرعتم يبارت
:ةريصق شوقن ةدع
.واتيسار ىلإ يمتني نم )64( الوأ
 ال ،هلإلا ةباوبو ةيرسلا واتيسار قرط :ايناث
.اهيف عومسم هتوص )نكل( ،اهنم رمي نأ هنكمي
 وه يذلا ،رقس ةثج اهلخدت يتلا قيرطلا :اثلاث
 ريغو ةيئرم ريغ ،ةيرس ةروص - هلامر ىلع
.ةسوسحم
 عيطتسي يذلا يرسلا قيرطلا )65( اعبار
 ةثج يفخي يكل هيلإ لوصولا )طقف( سيبونأ
.سيروزوأ
.تيحميإ ضرأل يرسلا قيرطلا :اسماخ



 يف يبارتلا قيرطلا قلغت يتلا ةباوبلا ىمست
 شقن لوقيو ،"طوبهلا عقوم نيكس" لجسلا اذه
 ىلإ يمتنت يتلا قيرطلا" هنإ قيرطلا دنع ريصق
 نم ضيقنلا ىلعو ،"ةباوبلا هذه .واتيسار
 انه ةروصملا تانايكلل ىلوألا ثالثلا تاعاسلا
 يتلا ،)275( ةهلإ لوأ ءانثتساب ،ةريصق شوقن
 اهيلإ راشيو ،مسا الب ىلفسلا رصم جات يدترت
 سأرب نابعث اهيلي ،"ةيادبلا يف يه" ةرابعب طقف



 اهيلإ راشيو ،مسا الب ىلفسلا رصم جات يدترت
 سأرب نابعث اهيلي ،"ةيادبلا يف يه" ةرابعب طقف
 سرحي يذلا ،سأرلا وذ" ،لجرأ ةعبرأو ناسنإ
 سراح وه" :لوقي شقن عم ،)279( "قيرطلا
 رخآ ناكم يأ ىلإ اديعب بهذي ال ،راسملا اذه
 بناج ىلع ةثالثلا نيباعثلاو ،"تاقوألا عيمج يف
 ىلع مه نم" ىمست )282-280( قيرطلا
 ال ،اوروص اذكه« :شقنلا ولتيو ،"مهنوطب
 يفو رخآ ناكم يأ ىلإ باهذلا ىلإ نوجاتحي
 )تقرس( تكلس ةهلإلا هدعبو ،"تاقوألا عيمج
 :لوقي شقن عم ،)283( لصلا نابعث ةئيه ىلع
 ةيادب )يهو( ،واتيسار مهعقوم .اوروص اذكه"
 نيهلإلا لصفي يذلا" هلإلا مث ،"راسملا اذه
 ناصرق هيدي يفو ،)284( ")تيسو سروح(

 هنأ حضاولا نمو ،)هلإلا ينيع تاقدح( ناريغص
 سروح نيب عازنلا ميكحتب ماق يذلا ،توحت
 ةروصك قلخ اذكه" :شقنلا لوقيو ،تيسو



 سروح نيب عازنلا ميكحتب ماق يذلا ،توحت
 ةروصك قلخ اذكه" :شقنلا لوقيو ،تيسو
 قيرطلا يف ةروصلا لصفي وهو ،هسفن سروحل
."هنم بارتقالا نكمي ال يذلا

 
يولعلا لجسلا

 هلإلا" ،سوؤر ةثالثب حنجم نابعث هيلي
 ملاعلا يف قلخ" :لوقي شقن عم ،)285( "ربكألا
 بارتقالا نكمي ال قيرطلا اذه ةفاح ىلع يفخلا
 هثدحي يذلا ميسنلا نم شيعي ،"واتيسار يف هنم
 هدسجو )؟ايفرح صنلا لوقي اذكه( ،هاحانج
 ارح نابعثلا اذه ودبي هتحنجأ لضفب ،"هسأرو
 يف نيباعثلا نم هريغ لثم سيلو هتكرح يف
 يذلا هلإلاو ،دحاو ناكمب نيديقملا يلفسلا ملاعلا



 يف نيباعثلا نم هريغ لثم سيلو هتكرح يف
 يذلا هلإلاو ،دحاو ناكمب نيديقملا يلفسلا ملاعلا
 نم" )286( ىمسي تيس ناويح سأر لمحي
 لصف ةفيظو اضيأ هلو ،"يفخلا ملاعلا لصفي
 قلخ اذكه" :امهعازنل دح عضوو تيسو سروح
 ىلع نيهلإلا لصفي هنإ ،سروح اهعنص ،ةروصك
 ،)287( سأرلا جودزم نابعثلا ،"قيرطلا هذه
 اذكه" :بحاصملا شقنلا هفصي ،واكبحن هلإلا
 نكمي ال يذلا قيرطلا نم هناكم يف قلخ
 نأ نود ،واتيسار راسم يف هنم بارتقالا
 اموي رخآ ناكم يأ ىلإ هنع داعتبالا عيطتسي
 نم رداصلا )رانلا( ميسن ىلع شيعيو ،موي دعب
 )288( "عرضتم سأرب يذلا كلذ" امأ ،"همف
 ،"نوزلح" هراسيب كسميو ،حاسمت سأر لمحيف
 يفو ،ضرألا نم ادعاص انابعث كسمي هنيميبو
 ملاعلا دجمي يذلا" ،رقصلا سأرب هلإ هتهجاوم
 ناجلوصو ةايحلا ةمالع لمحي )289( "يفخلا



 ملاعلا دجمي يذلا" ،رقصلا سأرب هلإ هتهجاوم
 ناجلوصو ةايحلا ةمالع لمحي )289( "يفخلا
 )290( "ةيبونجلا" ناتهلإلا هيلت ،هيدي يف ساولا
 ايلعلا رصم يجاتب )291( "ةيلامشلا"و
 :لوقي كرتشم شقن ةعبرألا ةهلآللو ،ىلفسلاو
 مهنإ ،سروح اهعنص ،روصك اوقلخ اذكه )68(
 ،ضرألا يمحي يذلا "يماحلا" نوسرحي نيذلا
 نكمي ال يذلا قيرطلا اذه رس ىلإ هنودشريو
.اهنم بارتقالا



 

طسوألا لجسلا

 بكرملا ذختت واتيسار يف نيباعثلا رحب يف
 نأ اهنكمي يكل نابعثلا لكش اهسفن يسمشلا
 مسا لمحتو ،لامرلا قوف لضفأ لكشب قلزنت
 انهو ،"قيرطلا دهمت يتلا يسمشلا بكرملا"
 ةفدلا كرحمو بكرملا ةمدقم يف نابرلا حبصأ



 انهو ،"قيرطلا دهمت يتلا يسمشلا بكرملا"
 ةفدلا كرحمو بكرملا ةمدقم يف نابرلا حبصأ
 ،امهفذح متف ةجاحلا نع نيدئاز اهترخؤم يف
 لثمتتو ،وه امك بكرملا مقاط لظ كلذ فالخبو
 نيباعثلا سوؤر قالطإ يف انه ةيسيئرلا ةمهملا
 متي جهوتم راسمب سمادلا مالظلا قرتختل ،رانلا
 صنلا لوقيو ،يسمشلا بكرملا بحس هلالخ نم
:بكرملا ىلعأ
.قيرطلا اذه يف مهب رمي ميظعلا هلإلا اذه
يه هبكرم مف نم ةرداصلا نارينلا )69(
ةيرسلا قرطلا هذه يف هدشرت يتلا
.اهروص ىري نأ نود
 عمست يهو ،اهنم برقلاب اهيلع يداني وه
.هتوص
 بكرملا لبحب نوكسمملا ةعبرألا ةهلآلا ىمسيو
 ،)300( "يرسلا لبحلا بحاص" :يسمشلا
 يذلا كلذ"و )301( "بحسلا لبح بحاص"



 ،)300( "يرسلا لبحلا بحاص" :يسمشلا
 يذلا كلذ"و )301( "بحسلا لبح بحاص"
 دمي نم"و )302( "لبحلا ىلع فرشي
 هتباوبو يلمرلا قيرطلا دعبو ،)303( "لبحلا
 ملاعلا( ضرأ ددجت يتلا ،نيكسلا" ةيناثلا
 عم لاكشألا يددعتم ةهلآلا نم فص ،")يلفسلا
:لوقي كرتشم شقن
 يتلا ،مهداسجأل ةروصك اوروص اذكه )70(
 نكمي ال يذلا قيرطلا اذه يف سروح اهافخأ
.)ثثجلا( "رارسأ" ءافخإل هنم بارتقالا
 ال يذلا قيرطلا ىلإ نومتني نيذلا مه ءالؤه
 رارسأ اهنم لخدت يذلا هنم بارتقالا نكمي
.يفخلا ملاعلا
 هتروص يف سيبونأ مهسرحي نيذلا مه )71(
 ضرألا يف مهيلع رمي امدنع ،"بحاسك"
.ةجيسملا
 ،)304( "ةبارشلا وذ" سيروزوأ :انه رهظي



.ةجيسملا
 ،)304( "ةبارشلا وذ" سيروزوأ :انه رهظي
 خسنلا ضعب يفو ،ايلعلا رصم جات يدتري
 ةينحنملا اصعلا مث ،هرهظ ىلع "ةبارشب" روصي
 "عفارلا" مث ،)305( "سيروزوأ اصع" مساب
 عارذلا بحاص"و )307( لجنم يبأ سأرب
 ناعفري ناذللاو ،)308( رقص سأرب "ةدودمملا
 نيعك انه نيعلا ىلإ راشيو ،ةسدقملا نيعلا اعم
 ةعبارلا ناتعاسلا رمت يذلا ،)ركُس( رقس هلإلا
 هريسفت نكمي ثدحلاو ،هتكلمم يف ةسماخلاو
 يلي ،رقس ىلإ ةداعتسملا نيعلا مدقي توحت نأب
 جات يدتري "جوتملا نيبجلا بحاص" هلإلا كلذ
 الدب لمحي يلاتلا نايكلاو ،)309( ايلعلا رصم
 نم" ىمسيو ،ةبقرلا نم نيئتان نيُمك سأرلا نم
 بحاص" ةهلآلا هيلي ،)310( ")؟( هتليدج ولعي
 ،)312( "ديعسلا"و )311( "بذعلا هجولا
 ،هدي يف ةينحنم "ةيرحس اصع" ريخألا لمحيو



 ،)312( "ديعسلا"و )311( "بذعلا هجولا
 ،هدي يف ةينحنم "ةيرحس اصع" ريخألا لمحيو
 ةمالعب ةهلآ ةعبرأ وطخي سكاعملا هاجتالا يفو
 ةمالع دئاق" :ةدودمملا مهيديأ يف ةايحلا
 ،)314( "سيرونأ"و ،)313( "ةايحلا
 .)316( "ةايحلا ةمالع ةبر"و )315( "رمآلا"و

يلفسلا لجسلا
 اهتمدقم ،يدربلا ناقيس نم بكرم يف
 نابعث رقتسي ،يرشب سأرب ناتجوتم اهترخؤمو



 اهتمدقم ،يدربلا ناقيس نم بكرم يف
 نابعث رقتسي ،يرشب سأرب ناتجوتم اهترخؤمو
 شقن عم ،)317( "ضموي يذلا ،سلسلا" ىمسي
:لوقي
 تيحمإ سرحت يتلا ،هبكرم يف روص اذكه"
.)ىتوملا ملاع(
 ،تيحمإ يف يرسلا قيرطلا اذه يف فقي
،هتوص ىلع شيعيو
."هبكرم سوؤر ثدحتت امدنع

 يمتنت "ناتهلإ :ةهلآ ةسمخ نم ةعومجم مث
 ،)319( "بلاخملا تاذ"و )318( "قيرطلل
 ،)320( جوتم درق ءايموم لكش ىلع "نوبابلا"و
 هبش ةهلآو ،)321( رأف سأرب "ءادردلا" ةهلإ
 اهسأر ىلعو ،)322( "نورقلا عفرت يتلا" ةفقاو
:ةهلآلا هذه شقن لوقيو ،ةرقب انرق
 مه ،سروح اهعنص ةروصك اوروص اذكه"
 يف يرسلا قيرطلا اذه دنع ضرألا يف نوفقي



 مه ،سروح اهعنص ةروصك اوروص اذكه"
 يف يرسلا قيرطلا اذه دنع ضرألا يف نوفقي
 يمتني يذلا ،قيرطلا اذه نولخديو )73( ،تحمإ
.")يلفسلا ملاعلا( ضرأ يف قلخلا ىلإ

 "يفخُملا" ىمسي )323( يلاتلا نابعثلاو
 راسملا اذهل سراحك رُِّوص اذكه" :فصويو
 ىلإ انه نع دعتبي نأ نود ،تحمإ يف ضماغلا
 ىلع شيعيو ..موي دعب اموي ،رخآ ناكم يأ
."راسملا اذه ةهلآ توصأ
 ةيهلإ ةيحلو ناسنإ سأر هل رخآ نابعث مث
 بحاصملا شقنلا لوقيو ،"حادملا" ىمسي )324(
 )74( ،قيرطلا اذهل سراحك رُِّوص يذلا كلذ" :هل
 يف يتلا ،ةريبكلا ةروصلا هيهجوب حدتمي
 ،يلمرلا قيرطلاو نابعثلا نيبو ،")قيرطلا(
 قيرطلا بناج ىلعو ،"ثثجلا هايم" لوقت ةراشإ
 كرحي يذلا" سوؤر ةثالثب رخآ نابعث يلمرلا
 نافص يهلإلا نابعثلا اذه قوف ،)325( "هسفن



 كرحي يذلا" سوؤر ةثالثب رخآ نابعث يلمرلا
 نافص يهلإلا نابعثلا اذه قوف ،)325( "هسفن
 صارقأو موجنلا نيب ةيرشب سوؤر ةعبس نم
 ريغ ودبي يكلفلا دهشملا اذه ىنعمو ،سمشلا
 ةيرسلا ةروصلا هنإ" :شقنلا لوقي ،حضاو
 داليم ىتح راهنلاب ءوضلا اهيف نمكي ،تحمال
 يهلإلا نابعثلا هوجو نم جرخي يذلا ،يربخ
 يربخو ،"يربخ دعتبي ذئدنع ،هسفن كرحي يذلا"
 ةهلآلا قوف حنجملا سمشلا صرقك روصم هسفن
 شقن عم ،)326( لجسلا اذه يف ةريخألا
 يذ هلإلا ةئيه يف نكسي هنإ" :لوقي ريصق
 هلإلا وطخي هفلخو ،")وفدإ سروح( نولملا شيرلا
 ،اديعب هعارذ اعفار )327( "ءامسلا يف وه نم"
 بابب لجسلا يهتني مث ،)328( تعام ةهلإلا هيلت
.)رخآلا ملاعلا نيكس"( ثلاث
 
 



٥

 اي مالس يف ..ةسماخلا ةعاسلا
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فرش نميأ
مارهألا فيشرأ : ةسدع

"رقس فهك"و "اهبكرم طسو يف ةدشرملا"
 ىنثالا ليللا تاعاس نم ةعبارلا ةعاسلا يف
 يوامسلا هبكرم يف عر نوكلا هلإ ربع رشع
 ضرأ" يلفسلا ملاعلا قطانم رطخأ
 نوثحابلا هقطني يذلا رَقس هلإلا ضرأ( "رقس
 يف ىتوملا هلإ لصألا يف وهو ْ"ِركُس" نويبرغلا
 تاباوبو ةجرعتم قرط يف َّرم ،)فنم ةنابج
 ..ةلوهأم ريغ ءارحص طسو ةسارحلا ةديدش
 تاذ نيباعث اهيف شيعت ،مالظو ةلحاق لامر
 هتوص عفرب عر اهزواجت ،ةفيخم تاكرحو تائيه
 عيمج ظفحيل ،سمادلا مالظلا طسو قثاولا
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 هتوص عفرب عر اهزواجت ،ةفيخم تاكرحو تائيه
 عيمج ظفحيل ،سمادلا مالظلا طسو قثاولا
 سيزيإ ةهلإلا هنواعت ،اهاري نأ نود تانئاكلا
 ىوقلا هدعاستو ،اهمف نم نارين قالطإب
 ..نآلاو ،لامرلا قوف هبكرم بحس يف ةيرحسلا
 ةفرغلا باتك" ةيؤر بسح هبكرمب عر لخدي
 ىلإ ،"رخآلا ملاعلا يف ثدحي ام – ةيفخلا
 رصانع ثيح ..رقس فهك يف ةسماخلا ةعاسلا
 طسو يفو ،برغلا يف ىتوملا ملاع نم ةيسيئر
 ةربقم لت – ميظعلا لتلا دجن يولعلا لجسلا
 سيزيإ امه نيحئان نيرئاط عم -سيروزوأ
.سيتفنو
 
 سمشلا زمر( يربخ - ةربقملا – لتلا نم جرخيو
 عيمجو ،نارعجك )اهبابش تداعتسا يتلا
 نارعجلا اهيف امب- طسوألا لجسلا يف تانايكلا
 نوبحسي -لصافلا طخلا ربعي يذلا يسمشلا
 قوف نابعث ةئيه ذختت يتلا سمشلا بكرم



 نوبحسي -لصافلا طخلا ربعي يذلا يسمشلا
 قوف نابعث ةئيه ذختت يتلا سمشلا بكرم
 نوكملا مرهلا ةمق نيب قيض رمم لالخ نم لامرلا
 لت نم يلفسلا ءزجلاو سيزيإ يعارذو سأر نم
 )ِركُس( رقس فهك مرهلا تحتو ،سيروزوأ ةربقم
 ةفرغ يف روصم قلغملا ناكملا اذهو ،يواضيبلا
 ميدقلا ضرألا هلإ ركآ قوف ،ثلاثلا سمتحت نفد
 ،سأرلا جودزم لوهلا وبأ ةئيه ىلع )يلزألا(
 يفو ،جراخلا ىلإ اهرظن هجتيو ةيحل سأر لكلو
 -رقص سأرب هلإلا روصي يفخملا رقس فهك
 ةحنجأ يوطي وهو -سمشلا هلإ تائيه ىدحإ
 اثدح لثمي ام وهو ،سوؤرلا ةددعتم نيباعث
 لوقيو ،عر عم سيروزوأ - رقس داحتا :امهم
 مف بيهلب لماكلاب ألتما دق فهكلا نإ صنلا
 ىلع معنت يتلا رانلا ةريحب هتحت نمو ،سيزيإ
 تقولا يف اهنكل ،ةشعنم ةدوربب نيبيطلا نيفوتملا
.ةرعتسملا اهنارينب ءادعألاو نيبنذملا بقاعت هسفن



 تقولا يف اهنكل ،ةشعنم ةدوربب نيبيطلا نيفوتملا
.ةرعتسملا اهنارينب ءادعألاو نيبنذملا بقاعت هسفن
 
 ةفرغلا باتك" نم ىرخأ عضاوم يف امك ..انه
 تاروصت نيعلا هئطخت ال حوضوب حملن "ةيفخلا
 ،رخآلا ملاعلا يف "باذعلا" نع يناسنإ ركف
 ةينابزل ةيليخت اروصو ،نيبنذملاو ءادعألا باذع
 ىلع ةقباس طقف تسيل تاروصت ،"ءانفلا راد"
 اهنإ لب ،ميدقلا ملاعلا نايدأ يف "يحولا باتك"
  .لوألا اهردصم بلاغلا يف نوكت دق
 
)ةسماخلا ةعاسلا صن(
ةمدقم
 قيرطلا ىلع ميظعلا هلإلا اذه بحسُي )75(
 يولعلا فصنلا يف يفخلا ملاعلا قرتخي يذلا
 ..هلامر ىلع وه يذلا ،يرسلا رقس فهك نم
 دسج تحت يتلا ضرألل ةيرسلا ةروصلا هذه"
 نم نيذلا كئلوأو ،"سحت الو ىرت ال ،هلإلا اذه



 دسج تحت يتلا ضرألل ةيرسلا ةروصلا هذه"
 نم نيذلا كئلوأو ،"سحت الو ىرت ال ،هلإلا اذه
 يداني امدنع عر توص نوعمسي هلإلا اذه مهنيب
 ناكملا اذه ةباوب مساو ،هلإلا اذه راوج يف
 وه هلإلا اذه فهك مساو ،"ةهلآلا ةحارتسا"
 دشرت يتلا ةيليللا ةعاسلا مساو )76( ،"برغلا"
 فصتنم يف ةدشرملا" ميظعلا هلإلا اذه
 تاباوبلاو ،برغلل ةيرسلا قرطلا انه ،"اهبكرم
 ال يذلا ناكملاو ،يفخلا اهلالخ نم لخديس يتلا
 نامثجلاو ،رقس ضرأ يف هنم بارتقالا نكمي
 وابلا ةفرعمو ،لوألا يلجتلا لكش يف دسجلاو
 ،اهفئاظوو يفخلا ملاعلا يف يتلا )حاورألا(
 ،"تاعاسلا يف دوجوم وه ام" )؟باتكل( اقفو
.ةيرسلا مهؤامسأو
 ال )رقس( هسفن وه يذلا سروحل ةروصلا هذه
 موسرملا ططخملل اقفو كلذ متي ،سحت الو ىرت
 يبونجلا طئاحلا ىلع يرسلا ملاعلا ءافخ يف



 موسرملا ططخملل اقفو كلذ متي ،سحت الو ىرت
 يبونجلا طئاحلا ىلع يرسلا ملاعلا ءافخ يف
 ،)هحور( هؤاب دعست اهفرعي نم ،ةيفخلا ةفرغلل
 نلو )77( ،رقس دنع تايحضألاب دعسيو
 )لب( ،هدسج عيطقت "نوبلاقلا نوبذعملا" عيطتسي
.ضرألا ىلع تايحضألا مهل مدقت

)يولعلا لجسلا(
 ةشيرو باقعلل اهيدي دمت ةهلإ :لوألا دهشملا(
 ودبي ،شقنلل اقفوو ،)329( اهسأر ىلع ةماعنلا



 ةشيرو باقعلل اهيدي دمت ةهلإ :لوألا دهشملا(
 ودبي ،شقنلل اقفوو ،)329( اهسأر ىلع ةماعنلا
 ،ةيهلإ تامالع ةعست اهدعب ،برغلا ةهلإ اهنأ
 جات ةريخألاو ،ايلعلا رصم جات لمحت ىلوألا
 ةبحاصملا ءامسألا بسح مهو ،ىلفسلا رصم
 يربخ ةهلآلل "ةيهلإلا تايآلا )تامالعلا("
 بج ،)332( تونفت ،)331( وش ،)330(
 سيزيإ ،)335( سيريزوأ ،)334( تون ،)333(
 يلفسلا ملاعلا سروحو )337( سيتفن ،)336(
 ةيساسألا ةيهلإلا تامالعلا يهو – )338(
 انه مت دقو ،"ريبكلا" سيلوبويليه عوساتل
 ملاعلا سروحب تسو موتآ هئاضعأ لادبتسا
 اقفو ةريخألاو ىلوألا نيتمالعلل راشيو ..يلفسلا
 تامالعلو ،"ةيلامشلا"و "ةيبونجلا" ـب امهيجاتل
 يف ةهلآلا هذه ةمهم" :لوقي دحاو رطس ةهلآلا
 صنلا لوقيو ،")؟( تقلخ اذكه ..يفخلا ملاعلا
:)دهشملا ىلعأ



 صنلا لوقيو ،")؟( تقلخ اذكه ..يفخلا ملاعلا
:)دهشملا ىلعأ
:ميظعلا هلإلا اذه لوقي
!كدي يدم ،برغلا ةهلإ اي
،ضرألا يف وه يذلا ميظعلا قيرطلا كلذ ليمج
!يتهلآ ةحار ناكمو رباقملا قيرط
،عوساتلا ةهلآ اي ،نوسفنتت متنأ
،يدسج نم متأشن نم اي
!)؟( مكفئاظو ببسب اوأشنت ملو
!مكتابجاو رمتستلف
!يننوسدقت متمد ام ،مكيمحأس
،مهنم بارتقالا نكمي ال مهلعجأ نم نونوكتسو
!برغلا توكلم يف يل نودجست امدنع

 هايم ىلإ يمتني نم" :ةهلآ ةعبرأ :يناثلا دهشملا(
 ،)340( "فافضلا سراح"و ،)339( "ىقرغلا
 ،رقص سأرب )341( "يحلا بلقلا بحاص"و
 سأرب )342( "ةلباقملا ءامسلا نم ةيلزألا"و



 ،رقص سأرب )341( "يحلا بلقلا بحاص"و
 سأرب )342( "ةلباقملا ءامسلا نم ةيلزألا"و
 نم هيلأتلا" ىلإ بحاصملا شقنلا حمليو ،حاسمت
 ةعاسلا يف امامت حضتي ام وهو ،"قرغلا لالخ
:ةرشاعلا
:ميظعلا هلإلا اذه لوقي )79(
،مكفافض اوسرحتلو ،مكهايم يف اوفقتل
،نون يف نيذلا ،ىقرغلل رايتلا اوبلجتلو
!نافوطلا هايم فافض ىلإ مهلقني ىتح
 ةيلاع مكفافض نوكت نلو ،مكؤام فجي نل
!ءادرج
،)عر( "هايملا قرتخم" ىلإ مكعارذ اونحتلو
!مالس يف مكبحسي ىتح
.يفخلا ملاعلا يف ىقرغلا هايمل نومتني مهنإ
.بكرملا مودقل اودهمي نأ :هلعف مهيلع نيعتي ام

 )343( "قودنصلا سيبونأ" :ثلاثلا دهشملا(
 ءاعوك "قودنصلا" اذه رهظيو ،ىوآ نبا سأرب



 )343( "قودنصلا سيبونأ" :ثلاثلا دهشملا(
 ءاعوك "قودنصلا" اذه رهظيو ،ىوآ نبا سأرب
 ،)344( يسمشلا نارعجلا هنم جرخي حوتفم
 مساب هيلإ راشيو هفلخ روصي يذلاو
 هلإ نأ ةركف كردن انهو ،)"ليللا" وأ( "ةملظلا"
 وأ ءاعو لخاد )سيريزوأك( يفتخي سمشلا
-نارعجك هنم جرخي ىتح ،ليللا يف "قودنص"
 ةركفلا هذه عم جزتميو ،حابصلا يف يربخ
 "سيتفنو سيزيإ" ريوصت اهب يحوي ىرخأ ةركف
 هسرحي يذلا قودنصلا ىلع نيحئان نيرئاطك
 هشعن وأ سيريزوأ ةربقم لت اضيأ وهو ،سيبونأ
 يفو ،سيتفنو سيزيإ هيلع حونت وأ هيعنت يذلا
 سمشلا هلإ يداني دهشملا اذهل بحاصملا شقنلا
 رئاطلا لكش ناذختت نيتللا نيتهلإلا نيتاه ىلع
]80[(



]80[(

:ميظعلا هلإلا اذه لوقي
 ،ايلاع امكتوص نكيلو ،امكقودنص اسرحتل
!ةيقيقح امكترجنح نكتلو
 !ةيفخ اهناسرحت يتلا ةروصلا هذه نكتلو
امكتحنجأ درفنتل
،امكماهم ازجنتلو
!مالس يف مكيلع رمأ ىتح

 )347( سأرلا جودزم نابعث .عبارلا دهشملا(



 )347( سأرلا جودزم نابعث .عبارلا دهشملا(
:)هصن شقن عم ،مسا نودب
:ميظعلا هلإلا اذه ةلالج لوقي
 حتفاو كعارذب ينللظ ،نصحملا نابعثلا اهيأ ،هوأ
!يل كتافطعنم )81(
 كاهجوو كتافطعنم حتفنتلو ،ةدودمم كعارذ نكتل
!ضرألا يف
 اماهس قلطت الو ،يهاجتاب )كران( ثفنت ال
 يف كيلع رمأ ىتح ،يتبحص يف مه نم هاجتاب
!مالس
 الو ،موي دعب اموي ،عر توص نم شيعي هنإ
 ملاعلا يف رخآ ناكم يأ ىلإ اديعب بهذي
.يربخ قودنص يف دوجوم هنإ ،يفخلا

 :ةفلتخم لاكشأب ةهلآ ةينامث .سماخلا دهشملا(
 يذلا"و ،تافص نودب )348( "ةهلآلا ئدهي نم"
 ،سمن سأرب )349( "نويبرغلا هباهي



 يذلا"و ،تافص نودب )348( "ةهلآلا ئدهي نم"
 ،سمن سأرب )349( "نويبرغلا هباهي
 )351( "مهتلملا"و ،روث سأرب )350( "اصعلا"و
 ةمالعب )352( "نينرقلا وذ"و ،ةرقب سأرب
 )353( "تعاملا بلجي نم"و ،هسأر قوف "لظلا"
 هجولا بحاص"و ،هسأر ىلع ماعنلا ةشيرب
 هيدي يفو )354( "ليبكتلاب أدبي يذلا فتلملا
 يمتنت يتلا )حورلا( ابلا كلت"و ،ناتقلح
 شقنلا ريشيو ،شبك سأرب )355( »تاومألل
 ـب ةهلآلا نم ةعومجملا هذه ىلإ بحاصملا
 يفو ،)نيبنذملا ىتوملا نوقزمي نم يأ( "نيقزمملا"
 "اودع" اهيدي يف لمحت ،ةهلإ فقت مهتهجاوم
 اهمسا يحوي امك ةيباقع ةفيظو اهلو ،ابذعم
 صنلا لوقيو ،)356( "ىتوملا قيزمت دنع ةبلقملا"
:)مسرلا قوف
 
:ميظعلا هلإلا اذه ةلالج لوقي
 ةلواط ىلإ نومتني نيذلا ،نوقزمملا اهيأ ..هوأ



:ميظعلا هلإلا اذه ةلالج لوقي
 ةلواط ىلإ نومتني نيذلا ،نوقزمملا اهيأ ..هوأ
!ىتوملا باقع دنع نورضاحلا ،حبذلا
 مكواب طشنتلو !مكرحس عمليو مكتاملك زربتل
!ةيوق مكتاردق نكتلو ،)مكحاورأ(
 ،ىتوملا نوديبت امدنع ءادعألا قحسيلو )82(
.نيكلاهلا لالظ نوحبذت امدنعو
 نوسدقت نيذلا متنأف !مكتاومأ لك بقاعيلو
 لجأ نم قيقحتلا نورجت نيذلاو ،سيريزوأ
.رفن-نوأ )سيروزوأ(
 حبذلا تالواط نكتلو ،ةداح مكنيكاكس نكتلو
!اديج ةدوقعم مكلابح نكتلو ،ةعشب
 ،اهتحت متنأ يتلا ،روصلا لوح مكعرذأ )اودقعا(
!مالس يف مكيلع رمأ ىتح
 مهنإ ):ةينامثلا "نيقزمملا" قوف صنلا لوقي(
.يفخلا ملاعلا يف ىتوملا باقع دنع نورضاحلا
 ثثج اومعطي نأ :هب مايقلا مهيلع نيعتي ام



.يفخلا ملاعلا يف ىتوملا باقع دنع نورضاحلا
 ثثج اومعطي نأ :هب مايقلا مهيلع نيعتي ام
 مهتمهم يه ،مههاوفأ نم ةقراح اسافنأ ىتوملا
.ةيمويلا
 ىلع نوشيعي مهنإ )83( ):ةهلآلا قوف صنلا(
 نم .مهل هنم ةهلآلا هذه همدقت اممو ىتوملا ءامد
.مالس يف مهيلع رمي مهفرعي
 
)طسوألا لجسلا(
 يتلا ،يسمشلا بكرملا :سداسلا دهشملا(
 سفن اهل ،"ةيحلا )حورلا( ابلا تاذ" نآلا ىمست
 دوعيو ،ةعبارلا ةعاسلا يف امك نابعثلا لكش
 هايم" لالخ بكرملا هيجوتل نابرلا مقاطلا دارفأل
 بكرملا مامأو ،)يولعلا لجسلا يف( "ىقرغلا
 – 366( "عر نوبحسي نيذلا ةهلآلا" نم ةعبس

 بحاصملا صنلا يوتحيو ،ءامسأ نودب )372
:)ةمينرت
 يف بحسيو ،اديعب رحبي ميظعلا هلإلا اذه )84(



:)ةمينرت
 يف بحسيو ،اديعب رحبي ميظعلا هلإلا اذه )84(
 عم" ،ضرألا يف يذلا ،فهكلا كلذ ربع هبكرم
."ةيحلا )حاورألا( وابلا
:ميظعلا هلإلا اذهل يلفسلا ملاعلا ةهلآ لوقتو
!ةايحلا بر اي – مالس يف ،مالس يف
!برغلا دعسي نم اي – مالس يف
!ضرألا حتفي نم اي - مالس يف
!ضرألا جلي نم اي - مالس يف
!ءامسلا يف نم اي - مالس يف
!ةلباقملا ءامسلا دعسي نم اي - مالس يف
 !رصتنملا عوساتلا بر اي – مالس يف
 ملاعلا( ضرألا كل درفت نم اي – مالس يف
 !اهقرط ةنابجلا كل دهمتو اهيعارذ )يلفسلا
)85(
!سيريزوأ عم ثدحتت ،عر اي تنأ
 ايحيو ،رقس ضرأ ىلع يدانت ،عر اي تنأ
!)رقس( هلامر ىلع وه يذلا ،سروح



 ايحيو ،رقس ضرأ ىلع يدانت ،عر اي تنأ
!)رقس( هلامر ىلع وه يذلا ،سروح
!عر اي ،يربخ ىلإ لاعت
!يربخ ىلإ ،عر اي لاعت
،يربخ ىلإ لصيس ،هترضحأ يذلا لبحلا
 قيرطلا دهمي ىتح ،عر ىلإ هدي دمي ىتح
.يتخأ روح عرل ةيرسلا
 برغلا يف عرو ،مالس يف ،مالس يف ءامسلا
!ليمجلا
)86( ):نيبحاسلا قوف بوتكملا شقنلا لوقي(
 
.يلفسلا ملاعلا ةهلآ
 هلإلا اذه اوبحسي نأ :هب مايقلا مهيلع نيعتي ام
.رقس فهك ىلع

 بحسي دهشملا ىلعأ يف :عباسلا دهشملا(
 ،يسمشلا بكرملا لبح "قودنصلا" يف نارعجلا
 جوتت يتلا ،سيزيإ سأر عفترت لفسألا يفو



 ،يسمشلا بكرملا لبح "قودنصلا" يف نارعجلا
 جوتت يتلا ،سيزيإ سأر عفترت لفسألا يفو
 بناج ىلإو ،طسوألا لجسلا يف "رقس فهك"
 ضرأ لامر قوف يذلا ،سيزيإ دسج" سأرلا
:)دهشملا ناحرشي ناريصق ناشقنو ،"رقس
 تنأ :فهكلا اذه نع ميظعلا هلإلا اذه لوقي
 ةيفخم هذه كتروص نأ ،رقس اي ،فرعت
.)؟(ةيرسو
 ىتح ،كل يتاملكو ،ىلجتت ىتح كيدانأ يننإ
.اهب أنهت
 مظعألا هلإلاو ،كتروص ىلإ يمتنت سيزيإو
.هسرحي ىتح ،كدسج ىلإ يمتني
 ةهلإلا هذه ربع فقوتي )عر( هلإلا اذه )87(
 اموي رقس ضرأ يف هميلاعتب يقليو ،)سيزيإ(
.موي دعب
 بحسلا لبح هجوي يذلا ،"هتيب" يف ،يربخ هنإ
 ملاعلا قرط )ىلع( ريسي ىتح ،فهكلا اذه قوف



 بحسلا لبح هجوي يذلا ،"هتيب" يف ،يربخ هنإ
 ملاعلا قرط )ىلع( ريسي ىتح ،فهكلا اذه قوف
.يفخلا

 لبح ةمدقم يف تاهلإ ةعبس :نماثلا دهشملا(
 ،ءامسأ وأ تامس الب ،)381-375( بحسلا
:)بحاصملا صنلا لوقيو
 هلإلا اذه ةلالج ،بحسُي ثيح ىلإ ،اورحبأ
ميظعلا
.تاهلإلا هذه هلبقتستو
:ميظعلا هلإلا اذه نع تاهلإلا هذه لوقتو
!يفخلا ملاعلا ىلإ مالس يف عر ءاج دقل
)88( ،هبكرم يف عرل دهمم قيرطلا
.هدسج لالخ نم ضرألا يف وه نم
 ،برغلا يف نم اي تنأ ،عر اي نوكلاه كؤادعأ
!كدسج يف نكست ىتح
 ىوقل دئاقو ىمظع حورك ءامسلا ىلإ دعصت تنأ
!قفألا



 ىوقل دئاقو ىمظع حورك ءامسلا ىلإ دعصت تنأ
!قفألا
 امنيب ،رصتنتو !اقفوم ابحس بحست فوس
!نودرطي كؤادعأ
 ربع يفخلا ملاعلا يف عر نبحسي يتاللا تاهلإلا
:هب مايقلا نهيلع نيعتي ام .فهكلا اذه
 يف حاتري ىتح ميظعلا هلإلا اذه اوبحسي نأ
.يفخلا ملاعلا نون يف نآلا رحبت يتلا ،هبكرم

 يصع مهيديأ يف ةهلآ ةعبرأ :عساتلا دهشملا(
 "كالتمالا ةداس" وأ "تاجاحلا ةداس" ،ةفلتخم
 ،نيكرابملا نيبيطلا ىتوملا ةياعر نع نولوئسملا
 كسميو )382( "تائيهلا نع لوئسملا" نومسي
 )383( "تايحضألا بلجي نم" ،ةميقتسم اصعب
 سروح"و ،Djam ميجد– ناجلوصب كسميو

 رقص سأرب )384( "ةيوتلملا اصعلا بحاص
 ،يعارلا اصع ناجلوصب كسميو
 ،ةرذلا نازيك نم دوع هدي يفو )385( "رمآلا"و



 ،يعارلا اصع ناجلوصب كسميو
 ،ةرذلا نازيك نم دوع هدي يفو )385( "رمآلا"و
 )386( "برغلا ةهلإ سيزيإ" لجسلا ةياهن يفو
 ،يبرغلا ملاعلا ىتومل ديسجتك ،تامس نودب
:)ةسمخلا ةهلآلا ىلعأ صنلا لوقيو

:ميظعلا هلإلا اذه لوقي
 ،)89( مكناجلوص ىلع اودنتسا ،مكيصع اوقلت
!مكناقيس )ىلع( اوفقو
 ،)مكحاورأ( مكواب لجأ نم نوضهنت متنأ



!مكناقيس )ىلع( اوفقو
 ،)مكحاورأ( مكواب لجأ نم نوضهنت متنأ
.مكتايحضأ لجأ نم نوسلجتو
 ،زبخلاو ماعطلا تايحضأ ىلإ نومتنت نيذلا متنأ
!برغلا يف كالتمالا ةداس
.مكعم ةرورسم يهو ،برغلا مكحنمت سيزيإ
 رمأ ىتح ،مكدنع مكاتوم !يلجأ نم اوضهنا
!مالس يف مكيلع
 تايحضأ عزوي يذلا قيرفلا مهنإ ،اوقلخ اذكه
.فهكلا اذه يف ماعطلا
 
)يلفسلا لجسلا(
 فصتنم ىتح رقس ضرأ ةمق تغلب امنيب(
 عطقملا نم عونك انه روصت ،طسوألا لجسلا
 بحست يذلا "فهكلا" اهرابتعاب ،يضرعلا
 فيوجتلا اذه لوحو ،هقوف نم يسمشلا بكرملا
 يف "ةيرسلا قرطلا" لمكتسي يذلا راسملا رهظي
 لالخ نم هنيمأت متيو ،)ةعبارلا( ةقباسلا ةعاسلا



 يف "ةيرسلا قرطلا" لمكتسي يذلا راسملا رهظي
 لالخ نم هنيمأت متيو ،)ةعبارلا( ةقباسلا ةعاسلا
 ةريصق صوصن ةثالث قيرطلا اذهلو ،نيباب
]90[(:
 يذلا ،)ىتوملا ملاع( تيحمإ يف يرسلا راسملا
.هلإلا اذه هقوف بحسي
.)تس هلإلا( سِحِن نم زازئمشالا هنإ
 هيلع تلوحت يذلا ،رقس ضرأ يف يرسلا راسملا
.سيروزوأ اهيخأ فلخ نوكت ىتح سيزيإ
 مف نم ةرداصلا بهللا ةنسلأب ءيلم هنإ )91(
.)!نابعثك( سيزيإ
 ةئيضملا تانايكلا( وخألا الو ةهلآلا عيطتست ال
.هيلع اولوحتي نأ ىتوملا الو )نيبيطلا ىتوملل
 مه برغلا ناكس )و( رقس ضرأل يرسلا راسملا
.هلإلا اذه نوبحسي نيذلا
 وهو ،هيلع ىتوملا الو وخألا الو ،ةهلآلا لوحتت ال
 *"يتمإماو" مف نم ةرداصلا بهللا ةنسلأب ءيلم
.)سيفوبأ ريرشلا قيفر(



 *"يتمإماو" مف نم ةرداصلا بهللا ةنسلأب ءيلم
.)سيفوبأ ريرشلا قيفر(
 نم ةدعاص سوؤر ةعبرأ رهظت رقس ضرأ يف(
 رعشلا قوف "رانلا" ةمالعب )390-387( ضرألا
 حرشيو ،"ةلعشلا سوؤر" نومسيو ،راعتسملا
:)مهتفيظو ريصق شقن
 مهيلع نيعتي ام .هلإلا اذه فلخ مهنإ" )92(
 مهولكأيو هءادعأ اوكهني نأ :هب مايقلا
.")نارينلاب(

 وذ" هنإ ،درق سأر هسأر نم زربي نابعث مث(
 ،)391( "اهنم بارتقالا نكمي ال يتلا سأرلا
 لقنتلا ةيرحب عتمتي هنأ بحاصملا شقنلا دكؤيو
:)طيسو نئاك هفصوب
 .ضرألا ىلع نيذلا ةهلآلا توص نم شيعي"
 هلإلا اذهل ةايحلا مزاول بلجيو ،جرخيو لخدي
"دحأ هاري نأ نود ،موي لك ميظعلا
 فيوجت يف رقس هلإلا فقي لجسلا طسو يفو(



"دحأ هاري نأ نود ،موي لك ميظعلا
 فيوجت يف رقس هلإلا فقي لجسلا طسو يفو(
 ،هلمكأب يلفسلا ملاعلا لثم ،يواضيب لكش هل
 اضيأ همسا ينعي دق يذلا ،يواضيبلا لكشلاو
 ركآ يسأر نيب مئاق ،نارعجلل يرئادلا ثورلا
 يذلا ركآ هنإ" ،لوهلا وبأ ةئيه ىلع نيجودزملا
 اقفوو ،ةروصلل سراحك "يرسلا دسجلا سرحي
 يواضيبلا لكشلا عنمي توش ديرفجيس ريسفتل
 نابعث لالخ نم ةريطخلا ةيئادبلا ىضوفلا اياقب
 يف هليذ يهتنيو بناج يف سوؤر ةثالثب حنجم
 نايكلا اذهو ،)394( يرشب سأرب رخآل بناجلا
 رشني يذلا ،مظعألا هلإلا" مساب هيلإ راشي
 رقس هتحنجأب كسميو ،"ناولألا ةيهاز ،هيحانج
 امك ،رقس "ةروص"و ،)393( رقصلا سأرب
 ىلع يذلا ،رقس دسج" يه انه شوقنلا اهفصت
:)ينابعثلا نايكلا فصوي امنيب ،"هلامر
 امو ،موي دعب اموي ،همف سفنت نم شيعي هنإ"



:)ينابعثلا نايكلا فصوي امنيب ،"هلامر
 امو ،موي دعب اموي ،همف سفنت نم شيعي هنإ"
.")رقس( ةروص سرحي نأ :هب مايقلا هيلع نيعتي

:)اليصفت رثكأ فصو يواضيبلا لكشلا قوفو(
 ةملظلا يف ةروصلا هذه تروص اذكه )93(
.ةيلزألا
 انيع هئيضت ،)رقس( هلإلا اذهل يواضيبلا لكشلا
.)نابعثلا( مظعألا هلإلا سأر
 هلإلا ةتافتلا امهئيضت )رقس امدق( هامدقو
.هتروص سرحي وهو ،مظعألا
 دعب يواضيبلا لكشلا ذه نم توص عمسيسو
،مهيلع ميظعلا هلإلا اذه رمي نأ
.ةفصاع لالخ ءامسلا يف دعرلا توصك

):صنلا لوقي ركآ يسأر دنعو(
 نيعتي ام .مظعألا هلإلا توص نم سفنتي هنإ"
."هتروص سرحي نأ :هب مايقلا هيلع



 نيعتي ام .مظعألا هلإلا توص نم سفنتي هنإ"
."هتروص سرحي نأ :هب مايقلا هيلع
 )395( يتمماو نابعث يواضيبلا لكشلا دعب(
:)لوقي شقنو
 نم ةرداصلا ،ةقراحلا سافنألا ىلع ىذغتي هنإ"
 لكشلا سرحي نأ :هب مايقلا هيلع نيعتي ام .همف
 يأ ىلإ )95( اديعب بهذي نأ نود يواضيبلا
."يفخلا ملاعلا يف رخآ ناكم

 تحت ةهلآلا" نم ةعبرأ يلاتلا دهشملا يف(
 )399-396( "هلامر ىلع رقسل ةيرسلا ةروصلا
 ،ةفلتخم ةيهلإ سأر ةيطغأ مهبكر ىلع نولمحي
 رصم جات يناثلاو ايلعلا رصم جات لوألا
 نيتشيرلا جاتو شبكلا سأر مث ،ىلفسلا
 :ريصق صن مهولعي ،نيتيلاعلا نيتليوطلا
 فلخ مهنإ ،مهداسجأ نم ،مهنم جرخت كتروص"
 ،"دحأ مهب رعشي الو مهاري ال ،ميظعلا هلإلا اذه
 سراحك )400( بصتنم نابعث ةياهنلا يفو



 ،"دحأ مهب رعشي الو مهاري ال ،ميظعلا هلإلا اذه
 سراحك )400( بصتنم نابعث ةياهنلا يفو
 بهذي هنإ" :فصوو ،"يحلا هلإلا" ىمسي ،بابلل
 ،")بابلا مسا( نيكسلا حتفيو لوحتي ،يتأيو
 ،هايملا هألمت رقس فهك نم لفسألا ءزجلاو
 "رانلا ةريحب" هنأ ةلئاملا ءارمحلا هطوطخ ينعتو
 ددجتت امنيب ،نوبنذملا ىتوملا اهيف بقاعي يتلا
 حرش دكؤيو ،"ةدراب" هايم يف نيكرابملا سوفن
 هايملاب رثأتت ال يسمشلا بكرملا نأ رصتخم
:)ةقراحلا
 ملاع( تيحمإ يف ةهلآلا نزحت يتلا هايملا
.)ىتوملا
،بكرملا اهيلع رمت نأ نكمي ال
 ىلع ةرطيسلا يلفسلا ملاعلا ناكس عيطتسي ال
،ةنابجلا هذه يف يتلا ،هايملا
 يف مه نيذلا كئلوأ لجأ نم ةدوجوملا هايملا نأل
.ةقرحم ران )ةنابجلا(



 يف مه نيذلا كئلوأ لجأ نم ةدوجوملا هايملا نأل
.ةقرحم ران )ةنابجلا(
 
:شماه
 بحاصم نابعث ةئيه يف هلإ :"يتمإماو"
 يف عر هجاوت يتلا نيباعثلا رطخأ سيفوبأل
 هنكل ،ةهلألا ءادعأ نم انه هنأ يأ ،يلفسلا ملاعلا
 ةيرصملا ريطاسألا نم ىرخأ تاقايس يف
 ،ىتوملا ةمكاحم يف نيلثاملا ةاضقلا دحأ ةميدقلا
 ةهلآ نم وهو ،ةيجوزلا ةنايخلا ةميرجب صتخمو
  .باذعلا راد وأ ءانفلا راد يف باقعلا
 


