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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انًستخهص:

تلصؽًيببح لث٘ببجّر ؼة ًيببر عببا تلاعبب  تتخببهت ال شبب شا  لببا تلّببثبه عببا تل  ببثوغ         

تل عجثيير تلٝثخطر  للٕك  وتل ٝ ةن وتألِلةج خمًوقثز مقٙةنذ وت جبر لصململبب خ بث 

يص ثِح مع تلململر تلفث٘لر  لا مّصةى تلةتقع ظقثعر وعلّار وقج ث وغجًهل عصةلبه م بثوغ 

ر ؼهيبهذل أو شكصابا خثل فثولبر تلص ةيعجبر نتلب  تتٞبثي معجثيير ؼهيهذ؛ وشملق أًٞ شؽ جّج

ّببب ثز تلاثيقبببر تلصبببا  ش بببصلد تلمٙبببثبٗ تله لجبببر تل عجبببثيل تل عص بببه نون مّبببثَ خثل

و دببً  ببىت تلصؽًيببح  للعثبلببر تتخهت جببر  وتل كةمببثز تل ة جببر وتلّبب ثز تل  طجببر تلمث٘ببر

عبٛ تلّب ثز تل  جبٍذ خ ٍتوؼبر ختلقٙهل ولهز تلؽ ُ تألنخا تلؽهيه "تلقٙر تلٕث ًذ" 

عا ؼ ّا ٔعً تلصاعجلرل وتلقٙر تلقٙجًذ وتلقٙجًذ ؼبهتل وشةيجبع   ث٘بً أِبلةخجر مبث 

خعه تلفهتظر ومث خعه ثل مفققث شةلجار لٙثبٙجر ممصلار م فصب تِبصقللجر مة جبر يصابًن خ بث 

وك بث أن تلصؽًيبح كبثن تلدةتخبر تلصبا  دً بث ؼب ُ تلقٙبر   ن غجًه من تألؼ بثَ تلقبثيذ 

تلٕث ًذ لجفٟ عا تل ٕ ه تتخهت ا تألنخال عقبه يب   بىت تلصؽًيبح ـجّبث عجببل ـثٜبًت عبا 

ك  شؽًخر إخهت جر شعجه شٙةيً تلًؤى وت ماعث ز شعدجًت أنخجبث عبا إٞبثيه خثماصبثؾ مطلبق 

تألؼ فر  لا تل ّثـثز تلصؽًيدجر لصٕكج  شةلجاثز مص ة ر من   ثً٘ تلعبًٚ تلؽ بثلا 

كببّ  م  ببث لجكببةن كبب  مببٗ شعدجببًت  ببن ـثلببر شؽًيدجببر لث٘ببر للببًؤىل وشاؽجببً م ك ببثز 

وعببا نوي تلصؽًيببح عببا شطببةي وش ببة  تألؼ ببثَ تألنخجببر وو نذ تلقٙببر تلٕببث ًذ  لل دببه  

من ؼ رل وملمؿ تلصؽًيبح عبا تلقٙبر تلٕبث ًذ  ـٙثنت ٞدجعجث للاع  تلصؽًيدا تتخهت ا

 من ؼ ر ظثمجر ِجكةن خفع ث  ىت 

 تألؼ ثَ تألنخجر –أِلةخجر  –تلصؽًيح  -تلٕث ًذ : تلقٙر تبحيخانكهًبد انًف

Abstract: 
The Story Poetess/Alkessa alshaera is a natural harvest of 

creative experimental action. Experimentation is a fundamental 

feature of the creative act, that effects the dominant models of 
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form, content, and style, by intentional breaches that disassemble it 

to fit with the actual disassembling of culture, philosophy, values, 

etc., thus generating new normative models; or accepting the 

attempting of diversify within the normative framework adopted 

without prejudice to the distinguishing features that characterize 

the semantic characteristics, qualitative components and special 

characteristics of the literary genre.  Through this intentional 

experiment, the new literary genre "The Story Poetess / Alqessa 

alsha3era" was created, combining some of the distinguishing 

features of the Non-poetic poems, short and very short stories, and 

using the elements of postmodernism an beyond postmodernism, 

achieving a different characteristic combination that gave it a 

distinct independence from other genres. As experimentation was 

the gateway through which "The Story Poetess / Alqessa 

alsha3era"  managed its existence  into the literary creative scene, 

this experiment was still alive, present in every creative experience 

that reproduces visions and emotions as a literary expression with 

the wings released in an openness  experimental spaces to form a 

variety of combinations of elements of the aesthetic view of 

visions , And explode their respective potentials for each text to be 

an expression of a special empirical case. Importance and the role 

of experimentation in development and diversity of literary races 

and the birth of the Story Poetess as a natural harvest of creative 

experimental action on one hand, and the features of 

experimentation in the story poetess on the other hand will be the 

subject of this  research. 
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 :يقذيخ 

يُٙ ّع تلمطثج خإـهى ٞبًيقصجن مصكبثملصجن عبا تلةتقبعل ش طلبق تألولبا تِبصقًت  

مبببن تألظبببً تتخبببهت ا إلبببا تلقث بببهذ أو تل دبببهأل عصّبببصةؼح ملـلبببر وتِبببصملٖ تلقةتِبببد 

ًكر خجن تآلظبثي تل ابًنذ تل ةؼبةنذ؛ قدب  شقًيبً تل دبهأل و با تلطًيقبر تلصبا ت ص به ث تل ٕص

تلاًت جبهل لة٘ببع تلقةت ببه تلٝببثخطر لٕببك  تلقٙببجهذ تلعثمةنيببر عببا  لببد تلعببًوٚ تلببىل 

وٜببعبل وت ص ببه ث أعلٞببةن وأيِببطة وتلكلِببجكجةن مببن خعببه  ث عببا شٙبب جع تألؼ ببثَ 

ق تلعثمجر تِص دثٞث من تلقث بهذ أو تل دبهأ لصةلبه تآلظبثي تألنخجرل وخث شؽثه تل عثكُ ش ثمث ش طل

تتخهت جر خثل عثيجً تلصا أقًش ثل خ ث ي كن ت صدثيه تقصًتؾ تلصؽًخر وإ  بث  تلصؽًيبح  لبا 

تألظببً تتخببهت ا؛ خمببًوي ؼة ًيّببر عببا ِبب ثشب تلاثيقببر ولببًوغ  لببا تل عببثيجً تل ّببدقر 

ة  بىيذ لةٜبع ملمبؿ تلٕبعً تلعبىيل وتل ةٜة ر شدعث آللجر ت ِصقًت ل و ة مث ععب  خ ب

ٍّ عبا مبى ح تلدبهيع؛ مص بًنين  وكىلك يوتن تل ةٔفثز تألمهلّجر ومث عع  أخبة ش بثو وتل عب

 لا تلصقثلجه تألِلةخجر وتلد ثبجر وـصبا تتيقث جبر للقٙبجهذ تلعًخجبر تلكلِبجكجر تلصبا ِبثنز 

عبا تلربًج عبا ظبةيتز عا تلٕعً تلؽث لال و ة أيٝث مث ععلس تل ىت ح تألنخجر تل صةتلجر 

جّر  لا ت لصٍتو تألنخا   ّٙ  م

و   ببة خ ؽببًن تل رببثمًذ ولببجُ تلصؽًيببح خفًكببر  ٕببةتبجر شٙبب ع ث تلٙببهعرل 

تتخهت جببر لببثيغ تآلعببثي تل صثـببر خفعببث ت صدثٞجببث  ببن يعببثي أؼببّه ك ببث يصٙببّةي كعجببً مببن 

ن م ببن يصعببثملةن مببع ما ببةو تلصؽًيببح مؽببًنت  بب - لببا ـببّه ِببةت -تل دببه جن وتل قببثن 

خ   ة لث٘جّر ؼة ًيبر عبا تلاعب  تتخبهت ال وـًكبر وت جبر خ ربثيًذ تقصٝث تشب تلعل جرل 

ماصةـر  لا تل ؽ ة ل شؽثوٌت ل ث  ة ِثبه  لا مّصةى تلٕبك  وتألِبلةج وتل ٝب ةنل 

إم بث خثماصبثؾ مبهيوَل يبصد خاعب  يقبى يصبب شا تمعكثِبث  بن تلململبر تلفث٘بلر  لبا مّببصةى 

 اببث جد ومؽ ة ببر تلالّبباثز تل ةؼ ببر لاكببً وظقثعببر تألمببر مببن تلةتقببع خصفة شببب؛ وشطببّةي تل

ؼ رل ويعدًّ  ن مةقع مقهل من تلقثبدل يٝع تلفٙجلر تلعقثعجر لصلك تألمر مةٜبع شّبثؤ  

مبن ؼ ببر ألببًىل عجع ببه لململبر تل  ببثوغ تل عجثييببر تلؽببث ٍذ للاعب  تتخببهت ال شؽثوخببث مببع 

مّببصةى تلببة ال و ببة أمببً يقصٝببا تلململببر تل صفققببر وش  جببهت ل ٍيببه مببن تلململببر  لببا 

ي٘ببثمر معًعجببر شلجببق خببهويه وقج صببب عببا إظببًت  تألنج وتلاعبب  تتخببهت ا   ةمببث خببثلص ّة  

 -وشةت٘  تلملبق تل ربثيً تللتِص ّبثلال ولعب  لًؤيبر مقهيبر ت صدبثيه أل تلصؽًيبح ـلقبر 

ت  ومبث عا ِلّلر تلصةؼب تلفبهتظا عبا تتخبه -مصعلقر خلفلر شثييمجر مث أوِجثي شثييما مث

ش علب تلفهتظبر عبا إٞبثيه مبن قلبق مّبص ً وخفبط مطلبق  بن تلفقجقبرل وعبا كبّ  عقبه أظ بً 

تلصؽًيح ش ة ث مه ٕث عا تلمثيٞر تألؼ ثِجرل وعا أعبًتن وخعبٛ مؽ ة بثز تآلظبثي عبا 

تلؽ ُ تألنخبا تلةتـبهل خ بث يعكبُ  بىت تلص بّة  مبن ـجةيبر ومبث يعبًل عجبب تلرثيبر تلؽ ثلجبر 

وٜعس شٙ جاثز تألؼ ثَ تألنخجر مدكبًت عبا تلع لجر تتخهت جرل وقه ويص ثغد ومةقع ث عا 

م ببى تلعقثعببر تلجةمثمجببر غًخجببث وتلؽث لجببر  -شببثييك تألنجل وتمطلببق تلصقّببجد ت خصببهتبا لبب نج 
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خث صدثي  بث مبة جن لكب  م   بث ِب ثشب تلاثيقبر؛  من عٙ  تلٕعً  ن تل عً - ًخجثتل دكًذ 

تل ة جببر وتلّبب ثز تل  طجببر تلمث٘ببر خبببل ظببد كببثن  ش ببصلد تلمٙببثبٗ تله لجببر وتل كةمببثز

تلمًي عا شلك تلّ ثز شؽًيدث أنى لّ ثز أكعبً شمٙجٙبث أوؼبهز  لببلز عً جبر عبا 

 ك  م   ثل عا مصةتلجر ِص صه لج صه مع ث أعق تلؽ ث  تشّث ث 

ولبة كثمبس تلصقثلجبه تألنخجببر قةتلبح ؼثمبهذ شُابًٚ  لببا تلع ب  تلا بال للببّ  تألنج 

ك بة  تل جعةلةؼجبث تتغًيقجبر وتلًومثمجبر وينتج تلعٙبً تلؽبث لا تلعًخبا  تلعثل ا أِبجً

و صجق ينتج تلًٕيل لك ّبب غجبً ولبكل عقبه ـقبق شطبةيت شمطّبا تألِبطةيذ تلدهتبجبر خثشؽبثه 

تل لـد تلٕعًير تتغًيقجر وتلًومثمجر غًخجث ل وشطةي  ًخجبث م بى تلهولبر تلعدثِبجرل لجقبهو 

أظًى تل ٕ ه تألنخا تلعثل ا مبثظًت ومصب ظًت خببنتج تألمبد  من ت مصثغ تلٕعًل وتل عًل مث

تلصا تلصلطس خثلهولر تلعًخجر تتِلمجرل مثِّث لفثلر ظقثعجر وأنخجبر يتقجبرل قدب  أن يبهل  

عا تمصكثِر تلمابةز تلفٝبثيل وتلعقبثعا عبا تلقبًن تلمبثمُ  ٕبً مّبل ث تلًتيبر للربًج 

قجببر وتلًومثمجببر وتلعًخجببر يهيِبب ث تلببىل تمكببح  لببا تلصًؼ ببثز تلعًخجببر لبب نتج تتغًي

ويفثكج ث ويٝع تأل٘ة  تل لًير تألنخجر تل ّص هذ م  ث ـصا تلقًن تلعبثمن  ٕبًل وتلبىل 

ت صدًه خعٛ تل بثيلجن تألنخجبجن قبًن تلفىلقبر وتلصقلجبه تألنخبا تلصبثو لل جعةلةؼجبثل قدب  أن 

مؽبهنين عبا تلٕبك  ي ّح يوتن تلصرججً تلصؽًيدجةن تل صطلعةن ل مثو خل ي َل مطبةيين و

وتل ٝ ةنل عكثمس تلفًكبر تلًومثمّبجر ش بًنت وت جبث  لبا تلكلِبجكجر تألنخجبر تأل٘بةلجر 

تل فثعلرل وكثمس تلةتقعجر عص ةّ  ثل ومٕ ز تل بهيتَ تألنخجبر خعبه ث شدث بثل شب شا خثلؽهيبه 

عثألؼّه عا أ  ث  مثٜؽر ٔكل ومةٜة ث عًٜس ماّب ث  لبا تلصقثلجبه وتلقةتلبح عبا كب  

ذ ًّ ل لصل ببً تألؼ بثَ تألنخجببر تلؽهيبهذ عثألؼببّه م  بثل تلصببا ش بس و نش ببث ؼ جعبث مببن يـببد مب

تأل٘ة  تألولا تل ص علر عا تلمطثخر معًيبث وتألٔبكث  تلٕبعًير تأل٘بجلر تل لف بر وتلٕبعً 

 تلر ثبا  

ت مبن ِبّه ت لصبٍتو  لكن  ىت تلهعق تتخهت ا تلىل ـ لبب تلصؽًيبح وتؼبب نتب بث ٘بّه 

لل لًيببر تألللقجببر تلٕببك  تلببةت ا تل ببثنلػ  تلببىل يع بباةمببب تتيؽببثخا تألنخببال لببجُ خ ا 

وم ثيِص ث عا إٞثي تل  ثيِر تتخهت جر خ ٕبثيكر تل دبه  لل بثَ   بةم د وقٝبثيث د عبا 

إمصثؼببب
ٔ

ل وإم ببث خ ا ةمببب تل قثخبب  للصؽًيببحل وتلقببثبد  لببا شقججببه تلببة ا تل قببهل وتتنيت  

تلاكببًل خقهتِببرع مٍ ةمببرع ل ببةيوض ظثخببس ي  ببع شؽببثوٌهل  ببىت تل ا ببةو تلببىل كببثن ويت  

مفثيخبببر كببب  شؽهيبببه عبببا تلمطبببثج تلعقبببثعا تلاكبببًل وتألنخبببا ل م بببى مفثيخبببر أيِبببطة 

تلكلِبجكجر للًومثمّبجرل ومبث شل بث مبن  للّاّطثبججن عا تلفٝبثيذ تتغًيقجبرل ومفثيخبر

مفثيخببر كبب  مهيِببر أنخجببر أو عكًيببر قببثّيذ قةيّببر تأليكببثن ألل شؽًيببح ي ببّهن خؽهيببهل ـصببا 

تلجةو؛ ل ث يع جب تلصؽًيح من ش ًن  لا قةتمجن تل  ةوغ تلعثخس تلٝثخطر ل بث يلجببل تل ثمعبر 

تلصؽًيببح خ ببىت تل ع ببا للمببًوغ  لجبببل ومببث ياببصؿ مببن أخببةتج للصرججببً وتلصؽهيببهل يغببد أن 

يصؽثوج مع ما ةو ت لصٍتو تل صعلق خثل ّثولجر مفة تل ؽص بعل خ بث يابصؿ مبن أخبةتج لؽهيبه 
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تلعلبببق تلًوـجببر وتلؽ ثلجببر لٕببًتبؿ شلببك  -عببا وقصببب-يةتكببح شطببّةي تل ؽص عببثز ويعكببُ 

 تل ؽص عثز خ فجط ثل مصةتب ث مع مهتيك د مص ظًت خبعثق د وو ج د 

 انقصخ انشبعرح:

إيتنذ تلصرججً وّ٘ه ت لصٍتو كبثن كب  ؼب ُ أنخبا ؼهيبه عبا ـج بب قبثيع تلجبةو  وخجن

مصثؼث لع لجر شؽًيدجر مؽفس عكثن وتِصقًل ـجط لثٜس تل مجلر تتخهت جبر غ بثي تلؽ بث  

-كقج ر  لجثل لصّص طً غجةمب  ىت تلص ّة  تألؼ ثِبا عبا تلّبثـر تألنخجبرل مع لبر يًت ص بث 

تل عطجبثز تألِبلةخجر وتلد جةيبر تلصبا شفلبا خ ًت بثذ عبا  -عا   لجثز شؽًيدجر خل تمص بث 

خ بث شمصلبع معبب تلع ث٘بً تألخبًٌ عجببل لجٕبك  ـثلبر ممصلابر عبا  أكدً عا ٘جثغر تلب ٗ؛

إٞثي مث  ة قثبدل شاثؼا أعق تمصلثي تل صلقا وشٝعب أمبثو ٔبك  ؼهيبه ممصلبعل وخثٔبصًت  

مؽ ة ر وتِعر من تل ٙةٖ عبا إخبًتٌ تلع ث٘بً ماّب ث
ٕ
ن تلؽب ُ تألنخبا ويربهو يصكبة 

وؼببةن شلببك تلع ث٘ببً تل ٕببصًكر خببثيٌذ عببا تلبب ٗ  ببا ِبب ثز ولٙببثٖ تلؽبب ُ تألنخببا 

ن تلكلّببا  لببا تألؼ ثِببجر  ومفثولببر شفطببجد تلفببهون خببجن  ًّ تلؽهيببهل وـصببا عببا ـثلببر تلص بب

تألؼ بببثَل وتلصبببا خبببهأز خبببىوي ث تألولبببا عبببا ظبببةيذ  ةؼبببة وتلًومثمّبببجر  لبببا غلبببةت  

ذ تلكلجببر  لببا تلصٙبب جع تألؼ ثِببا تلصببا  دّببً    ببث مببةييٓ تلكلِببجكجر وتمصببهز للعببةي

خلمٕة ويو ز خثيز وغجً  ث؛ كثن ظ بر ممبثٚ ـقبق خثلصؽًيبح و نذ ؼب ُ أنخبا أو 

أؼ ثَ ؼهيهذ مصفًيذ مبن تلقجبةن تلٕبكلجر وتل عبثيجً تلمٙثبٙبجرل وخ بىت تل ع با تل  ابصؿ 

و٘بع ٘بثـدث "ملًيبر تألنج"  لا تلصرججً وت ِصعهتن لملق تلؽهيه ش جٍّت  ن ِثخق لب؛ 

تلؽ ُ تألنخا خثل ثِّر مثكهين  لا ؼةتٌ وإمكثمجبر للبق تألؼ بثَ تألنخجبر تلؽهيبهذل أو 

شةلجه ث  من أؼ ثَ قثب ر
ٖ
  

عا  ىت تلمّٝد تتخهت ا تل ٕٟ خثِصجلن أؼ ثَ أنخجر مدصكبًذ مبن أؼ بثَ قثب برل 

ؼ ّث أنخجث ؼهيبهتل عبا مٕبًو  شؽًيدبا معبثخً وخقٙبهيّر وت جبر   تِصُةلِهز تلقٙر تلٕث ًذ

ش س خ ٍتوؼر خعٛ تلّ ثز تل  جبٍذ عبا ؼ ّبا ٔبعً تلصاعجلرعتلٕبعً تل ًِب ل وتلقٙبر 

تلقٙجًذ وتلقٙجًذ ؼهتل وشةيجع   ثً٘ أِلةخجر مث خعه تلفهتظر ومث خعه ثل مفققث خبىلك 

تلٕبث ًذ  تِبصقللجر مة جبر يصابًن  شةلجار لٙثبٙجر ممصلار م فس تلؽب ُ تلةلجبه لتلقٙبر

خ ث  ن غجًه مبن تألؼ بثَ تلقبثيذ خ بث عج بث تلؽ ّبجن تألو خثل ّبدر لبب لجثِبُ لىتشبب مةقعبث 

ـجط أمب لجُ تأل٘  عا تألؼ ثَ تلؽهيبهذ أن شب شا ٘بهعر لث٘ث  لا لًيطر تألؼ ثَل 

ول إ  ك ث يقة  ٔجاً ل ع ا وإن أمكن أن شب شا لمبًي غجبً مقٙبةن خعج بب عبا تلؽب ُ تأل

أمب خثز   ل م صل ث وتشؽث ث ع جث   لل  خجن تل قثن عا شفققب  أن شصةلبه لمبًي مقٙبةن 

للؽ ُ أو مٍتوؼر مقٙةنذ خجن أكعً من ؼ ُ
ٗ
  

وتخصببهت  مببن تِبب  ث ع ببا قٙببرل لك  ببث لجّببس مؽببًن قٙببرل خبب   ببا ك ببث و٘ببا ث 

 ًذل و بن تلهكصةي لثله تلدبة ا "ـبهض ٔبعًل" ولجّبس ِبًنت شقلجبهيث لفبهضل و با ٔبث

"تلٕث ًذ" عا تِ  ث  يقبة  يتببه ث تل ثقبه تألنخبا مف به تلٕبفثز مف به " تلٕبعًير مّبدر 
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إلا تلٕعً ل وتلٕث ًير ِب ر شع با تتٞبثي تألؼ ب  ل أمبث تلٕبث ًذ ع با تلاث ب  لكب   بىت 

لتِد عث    ل ومن ظّد ل عإن كب  قٙبر ٔبث ًذ  با ٔبعًير خبثلطدع ولبجُ تلعكبُ"
٘

ل وقبه 

اث   " تلٕث ًذ" عا تؼصًتؾ تِد تلؽ ُ إوت ععل وت جبث قٙبه ت لم بث كثن تلصجثي تِد تل

عث ل للاع  تلٕعًل ويّاس تلصاعجلر لد ث  مةِجقث ثل مًشكٍذ  لا تللرر تلٕعًير وتلٙةي 

تلفًكجر خؽ   ًِنير قٙجًذل خثلصجثي نقجق وشةٌيع مصقن عا خ جر ًِنير ـهتظجبر شّبك  ث 

عصف بب  عببا أـٕببثب ث تلقٙببر تلقٙببجًذ ؼببهت وقٙببجهذ يك ببث مصدط ببثل   -خثلٝببًويذ-تلقٙببر 

تلصاعجلببر خملببجٟ مببثشع مببن تل ةِببجقا تلٕببعًير تلعىخببر  عببا شببهويً  ًوٜببا   ي قطببعل 

وتل فثعلببر  لببا تلةـببهذ تلعٝببةير عببا تلد جببر تلع جقببر؛ نون تلص ببثٌ   ببن تماؽببثي تل ًكببٍ 

ببجّر وـٝببةي تلًمببٍ وتِببصه  ّٙ ث  تتيفببث تز وشعببهن تلدببثي تله لجببرل وشفقجببق تلصاؽجببر تل 

وشكعجببع تله لببر ونقببر تلصٙببةيً وـببىي تل اثيقببرل وشف جبب  تلصٕببكج  تلدٙببًل عٝببث تز 

 طةقببب وًٞيقببر كصثخصببب عببا شٕببكج  ع ببا ن لجببر مثخٝببرل وشةيجببع ِببج جثبجر تلع ببةتن عببا م

ك  دبببب خٙبببًل  لبببا ن  ز شصؽبببثوٌ تل  طبببةيل وتتعبببثنذ مبببن  لربببر تلعٙبببً تلًق جبببر 

 ث تأللةتؾ تلٝةبجر  خصةيجع ِجج ثبجر تلٙةيذ عبا تلملاجبر وتلاٝث تز تلةتِعر تلصا شاصف

    شمصٍ  تلعٙح تله لا عا إٞثي تله لر تلصعدجًير

وإن لد شصاًن تلقٙر تلٕث ًذ عا ؼ ع ث خجن تلًّن وتلٕعً معث؛ وقه ؼ عص ث مبن 

ر قد  قٙجهذ تلًّن وقدل ث تلقٙر تلٕعًيرل ع ا شمصلع     ث عا تلد ث  وتل عثلؽر تلؽ ثلجب

وتلص ببثو ل ـجببط يصةؼببح عج  ببث شفقجببق تل عببثن  تل ةٜببة ا خببجن كاصببا تلٕببعً وتلقٙببر ل 

شؽ دث تعٕث  تل ٗ خرلدر أـه  ث  لا تآللً عا قٙر شُفكا خقثلح ٔبعًلل خج  بث تلقٙبر 

تلٕث ًذ  ا ـٙجلر شاث   و  ا شثو خجن تلٕعً وتلقٗ للق كجثمبث ممصلابث     بث شعثلقبس 

 تل صلقا  ن تلٍ د خثمص ث  تل ٗ ألل م   ث أو ماا تمص ثبب  عجب لٙثبٙ  ث خص ثغد يعؽٍ 

 ثين االنتزاو وانتجريت

وشص جٍ تلقٙر تلٕث ًذ خؽ ع ث تللعس خجن ت لصٍتو وتلصؽًيح عا إمثب بث تلفبهتظا 

تلؽ ج ل ع ا  لا مّصةى ت لصٍتو تألنخا مع جّر خب خ ا ةمجب تلَّىين شقهو وكً  ثل ت لصبٍتو 

خ ع ا ـ   تل ه  وت لصٍتو تل قثخ  للصؽًيحل ـجط شعكُ تشؽث ثز تله لر عا مٙبةٖ 

ل ث خببثلةتقع وشعثلق ببث مببع تل ببدٛ تلعببثو خ اؽببًتز ش ٌمببب وقٝببثيثه تشٙببثتلقٙببر تلٕببث ًذ 

تلقثب ببر و٘ببًت ثشب وممثوعببب ومعثمثشبببل شٕببجً إلج ببث خًمببةٌ ونوت    شرجببح  ببن و ببا 

تل صلقببال وقببه أخببًٌز تلهيتِببثز م  ببث تلفٝببةي تلكعجببع لعج ببر تلببةٞن وتلةتقببع تلّجثِببا 

تل لّفر كثلؽ   وتلاقً وغجًهوتل قثومر وتل ٝث  وتلفًج وت مصٙثي وقٝثيث تل ؽص ع 
ٙ

ل 

و ا  لا مّبصةى ت لصبٍتو خ ع بثه تل قثخب  للصؽًيبحل شدبهأ مبن خهتيبر شٙب جا ث تألؼ ثِبال 

جر وتلٕعًيرل ولجُ ألخةي ث تل دثًٔينل عص خا أن شصىي  خفبهتظجص ث  ّٙ وتمص ثب ث للعثبلصجن تلق

خجبرل خب  شلصبٍو تل عبثيجً وكعثعر تلصاؽجر تل ٙبجر عج بثل لص بٍتؾ مفبة تخجؽًتمجبر تلةمٝبر تألن

با عبا تلقٙبر تلقٙبجًذ وتلقٙبجًذ ؼبهتل عصفبًٖ  ّٙ تلاثيقر وتلع ثً٘ تلًبجّبر للع ب  تلق
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 لا تلقٗ يك ث مصدطّ ث عا تلب ٗل شفقبق ـٝبةي ٔمة٘ب ث مبن لبل  تلفًكبر وتألنت  

بجر شّبثيً ث تمالشبث مبن تلفهظا تلقثبد  لا تلصٕباجًل  ّٙ وشقبهو ٌمكثمجبر مقصًمبر خثلصؽًخبر تلق

مصؽبثوٌذ خ جبر تل ابًنتز تلّبطفجر ونيتمبث تللقطبر جر تلةتقع مفة   ق شمجّلّا يلدج ثل ًٔٞ

معص هذ تلصكعجع يّصه ا كّ  مصثـثز تللرر لجفكا أكدً وأ قه وأ بد تلفكثيبثز عبا ِبطةي 

-قلجلببر    وشبب خا أن شصببىي  خفببهتظجص ث لصالببس مببن قجببه تل ةِببجقا تلٕببعًلل و ببة تأل٘ببعح 

وشلصبٍو ـك بث خثلصاعجلبر  -ٕبعًت  مبن قجبةن تل ةِبجقا تلٕبعًيرخٍ د مبن ي بثنون خصفًيبً تل

تل ّص هذ من خفةي تلٕعً تلعًخجر تأل٘جلر وـهذ لد ثب ث تل ةِبجقال شعص به ث عبا تلص ِبجُ 

تتيقببث ا للبب ٗل خصةيجببع شق جببر تل لببثو تلّببطًل للٕببعًل عببا ؼ بب  ٔببعًير مصةت٘ببلر 

جن خ ث يع ا تشٙث  تل اُ مصٙلر؛ نون وقع  لا ِثكن أو قثعجر؛ عا شهويً  ًوٜا مص

تلٕبببعًلل ونعبببق ٔبببعًل مصةت٘ببب    ي قطبببع ـصبببا أن " تلؽ لبببر تلّبببًنير شصفلببب  مبببن 

لٙثبٙبب ث وشكصّببح لٙببثبٗ ؼهيببهذ شّبب د تل ةِببجقا عببا ٘بب ث ص ث لٝببة ث لل ّببق 

تل ةِجقا " ك ث يقة  تلهكصةي أـ ه ٘لؾ كثم 
7
  

 إر هباااا ة -تلقٙر تلٕث ًذ 

ََ كةتخَؿ تتي ثِن خثآلشا؛ لجف َ  " ش طّا تللجُ  عا ِجثيِذ تت  - جثخَ األحالوِ ِعثِ      ل نت

ت  ً  . .. إلا ِجثيِذ تل ةشا- م صٙ

 ُِ  -: ويًَٙق عا تل ٙلّجَن تيشؽثع ث خثمصلثِي تلٕ 

 ثىرٍح أخري عا .. ألقثُكد   ث

 وأّن تلٙدً م طاة ث

ومثَز ِهى "
8
  

  ث وعا نعقر ٔعًير وتـبهذ مصةت٘بلر يصعبثمق عج بث تلٕبعً وتلّبًنل عبا شًتكجبح 

ون  ز شٙببهؾ خ ببث مةِببجقا تلبب ٗ تلصببا شلصقط ببث تألونل ويدجّ  ببث تلصقطجببع تلعًوٜببا 

مل ًت "ماث لصن " وـهذ للد ث  تل ةِجقال يفصٝن ؼ ل ٔبعًير خصبهويً شبثول عك م بث  با 

ر شقدع عا مث ّٙ ويتبجبر م طبةي تلب ٗ؛ وشٕبطؿ خعجبهت عبا تللوتقبع  قٙجهذ شاعجلرل لك  ث ق

خؽ ل ث تلّبًنير تل صّٙبلر تل صعثلقبر لصطلبق تلع بثن لل ك بةن تل اّبا خبثلل ةي وتلصؽلّبا عبا 

ل ي طببق خببب خ ببث  ـببهظا يعص ببه تلصٕبباجً ون لجببر تلًمببٍل وخعببه  ـكثيببرل خؽثمببح ـقجقببا ـبباب

تلدعه تلٕعًل   و با إلبا نيتما يد جب ٔمةٖ يٍنتنون ـٝةيت  خإمعثم د خثلصةتيل عا 

ولك قٙر شفكا وؼعث  ثمث وأمًت  ثمبث شكٕباب لل صلقبا نوت    شرجبح  بن مص مب ؛ يّبقٟ 

 لدًتشب  لا ن  ش ث لجقًأ تلفكثير  

ويغبد تلصٍتم بث  تلقبةل شدقبا تلقٙبر تلٕبث ًذ ولجبهذ تلصؽًيبح عبا وتش بث خث صدببثي 

وتل ةٜة  تلؽ بثلا ل ع ِّبس  مرثمًذ تِص هعس تلٕك  وتألِلةج وتللررخة٘ا ث مٕ ش ث 

لطدجعص ببث تل فثكجببر ألنوتز ومصطلّدببثز ويعببثي تل ًـلببر ل ـجببط مببن تلطدجعببا أن شعكببُ 

تلصؽًخببر تتخهت جببر تل ًـلببر عببا لٙثبٙبب ث مببث نتو تألنج تمعكثِببث للةتقببع يعجببه شٙببةيًذ 
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لد ٜ ن تلاع  تتخبهت ا مٕبفةمث خث ماعبث  تلبىتشا مفّ بل  خصب ظجًتز خجةصبب وٌمثمببل وتلعبث

يعدً تلجةو مًـلر من تللظدثز شاًٚ أظً ث  لا كبّ  معطجثشبب شًتكدبثل وشعقجبهتل وش ٌمبثل 

تل دبه  -وتغصًتخثل وتـصهتمث ٔعةييثل وتِبصعؽث  خ بث تمعكبُ  لبا أقطبثج ظلظجبر تتخبهت  

مٍ ر ش ٍتؾ خ د معبث  بن تِصًِبث  تلكلِبجكال وٞ  مج بر تلًومثمّبا  -وتل صلقا وتل ٗ

لصقلجبببهل تل ّبببص لكل مفبببة ممصلبببعع مصةقّبببهع كثللربببر تلةتمٝبببرل تلٍتلبببًذ تلفبببثلدل ويشثخبببر ت

خثلببه  زل وتتيفببث ل وتلٕبباًتز تلًمٍيببرل وأٔببكث  أِببلةخجر وخ جةيببر ؼهيببهذ شلبببد لرببر 

تلعًٙ وأنوتشبل وقبه ؼبث ز تلقٙبر تلٕبث ًذ  كاعب  إخبهت ا شؽًيدبا وت  مّبصؽجدر لصلبك 

تلفهيعرل ملصٍمر ـق تل صلقبا خبهوي عث ب  عبا تل ٍ ر مص قل ر مع شق جثز تلكصثخر تلقٙٙجّر 

تل ٗل مفققر تلفهتظجر تلد جةير وتألِلةخجر عا ش ّة  خ ث  ـهظّا مٕلّال يفك بب ت لبصل  

وتلصةتعق تللِبددال ع ٕب س تلصثخة بثزل وعككبس تلّبًن وخ جةيصببل وشفللبس مبن تتِب ثج 

ّٗ شًمجٍّل م ة ِبقل وشكعجبع لصؽًخبرع تل ٙا وخطّ س وت ص هز تتيفث  وتلصكعجعل عا ق

ومعثمثذع يفكج ث تلٕث ً تلقثٖ مطلقث عج ث تلاؽةتز تل ٙجر؛ يع   تل صلقا عبا ملة بث و  بب 

 ولدًتشب    

 :لــــَ   ْوْوْو      ْ   -تلقٙر تلٕث ًذ

   ل  شدط ِ ةمث قثشلر  لوسط انجيذ" مث ٌتلس شلك تلفجر شقدع 

 ن    ك كصثخر ٔعً ل وت٘ س  ل -قثلس: 

 لد أمطق لةعث  ل  -كثلعثنذ –لك ا  

 من ًٔعص ث تل اصةـر نومث  ل ثبنحجر األسىدتل ًٕوق ل وألقس  ركن انجيذ همس 

 لد أمطق لةعث  ل -كثلعثنذ–لك ا  

مببن أٞاببثلا كببا شمببًغ يوـببا تلٕببًيًذ  رثحتتذ لفتتاليقٙببس عببا لجلببر ٌتي ٘ببثيلر  ل  

 م ا  ل

 لةعث  ل نى أنطق  -كثلعثنذ –لك ا  

س ل ًَ٘لس ل وخفس ٞال  َٙ  ا تلعثما  ل يق

لًؼس يوـا"
9
   

إمب مٗ يف   ـكثيصب خعقل ث كلّبل لجٝع ث أمثو تل صلقال عجقبًأه تؼص ث جبث إن ٔبث  

ويقببع عجببب  لببا تلؽ بب  ولببٍ دلز تل ٕببعةوين خفؽببر أن ولببك  ببة تألي ببً عببا تلبب ٗل 

تلدجبس"  مصؽث ل ن  ز ٔاًتشب تألؼ ب ل لكبن ظ بر مابثشجؿ تلب ٗ شعل  بثل    عبا "وِبٟ

إٔثيذ ؼرًتعجبر ل ةقبع ت ـبصل  ت ِبًتبجلا عبا علّبطجنل وعبا  بهو يكبن تلدجبس و إلقبث  

تلفؽببً تألِببةن إٔببثيذ للِببص ثمر خثل قهِببثزل وعببا قصبب  تألٞاببث  إٔببثيذ ل ببىه تل  ثيِببر 

تلةـٕجر عا تلةتقع تلالّطج ال وعبا  بهو تل طبق إٔبثيذ لّبلدجر تلبًّن    وشصبةتلا تلٕباًتز 

ض عببا ٘ببةيه تل ٕببلّثذ وـببٍن مةِببجقثه  ببن ـكثيببر تلببةٞن عببا تشؽببثه عببا تلبب ٗل لصصفببه

ببجر ؼهيبهذ يمةٜبب ث تلٕبث ً عببا ش ٍيبق خعببٛ ـكثيبثز و٘ببةي  ّٙ ن لصببل و ببن شؽًخبر م
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 وإ ثنذ لٙق ث  لا مقثَ ؼًؾ 

وخجن قثيئ   يمًغ من تلب ٗ خٕبا  بهت ٔبلثيث مبن تلٙبةي تلصعدجًيبر تلؽ جلبر 

تلكثشببحل وقببثيئ يمببةٚ شؽًيببح تلصلقببا عببا  ش ببجُ  لببا مةِببجقا تلصاعجلببر تلصببا تلصثي ببث

مةتٌتذ تلصؽًيح تتخهت ا شاث ل مع تل ٗ م بى ِبج جثبجر  صدصبب تألولبا مص علبر خبثلع ةتنل 

مصصدعث تله  ز تل صعهنذ لًمةٌه وماثشجف ث تل دعةظر عا تل ٗل وإيفبث تز ٘بةيه وؼ لبب 

ق بث تألكعبً شةتؤمبث مبع تلٕعًير تل ثًٔذ للقٙر تل صدط ر عا مث ويتبجر تل ٗ شكٕبع أويت

عكًه ولدًتشب من لل  تلصجثيه له  ز تلهوت ل يدًٌ نوي تل صلقا تلىل ت صدًه يبثوَ و 

إيٍي  ثمل مٕثيكث أِثِجث عا تلصؽًخر لجُ عقٟ عا ع د تل ع ا خ  خثل ٕثيكر عا ٘ب عب 

تمطلقببث مببن مًؼعجببثز وتشجببب شقببةو  لببا ععبب  تلا ببد تل بب مة  خثِببصمًتغ مببث ويت  م طببةي 

 تل ٗل  وم   عًتغثشب وتِصكٕث  مث يًخطب خ ٙةٖ ألًى يص ثٖ مع ث عا ٔا م ب 

 ين ياليح انتجريت في انقصخ انشبعرح:

وألن للصؽًيح يوـث ش دٛ خثلصطلع لفجةيبر تلصرججبًل عبإن مٍ صبب تلصبا تِبصةلهز 

ِّعر من م ك ثش ث كؽ ُ أنخال ٘بثمعر  تلقٙر تلٕث ًذ ؤّكلس ٞدجعص ث؛ يلّس شّك  ث مة

 ببث شلببك تلقثخلجببر تلقٙببةى للص ببّة  ٔببكل وأِببلةخث ومةٜببة ث ؼ ثلجببث ويؤيةيببر عببا إٞببثي عج

ِ ثش ث تلاثيقر وتلصا خثز تلصؽًيح وتـهذ م  ثل خ ث ي ب ؿ تل دبه  عٝبث  ماصةـبث لصؽًيبح 

شٕكج  شةلجاثز مص ة ر من   ثً٘ تلعًٚ تلؽ ثلا للًؤىل وشاؽجبً م ك بثز كبّ  م  بثل 

شؽًيدجر لث٘ر لل ده ل يٙ ع عج ث كثب ث ممصلابث؛ خفجةيصبب  لجكةن ك  مٗ شعدجًت  ن ـثلر

ومرثيًتشببب وشةتعقثشببب وٜببؽجػ إٔببثيتشبل يّببصمهو لصفقجببق ولببك ؼ لببر مببن تلصق جببثز ك مّبب ر 

تألٔجث  وتِصه ث  تل ثٜا وتلص ث٘ثز تلؽًيةر ونمػ تلةت ا خثللوت ا وتلبةتقعا خبثلفلد 

ًقجد وشةيجببع تلاٝببث تز تلدٙببًير وتل ة بةول وشةؼجببب تلصٕببكج  تت ًتخببا و لمببثز تلصبب

مؽ ّهت تلاًتغ تل قٙةن وتللةن وتلٙةيذ وتلصٕبكج  تلّبج جثبا لل ابًنذ وتلع بةتنل وتللةمجر 

بجر لل صلقبال وإٔبثيتز شّب د  ّّ خ ث شٕك  شلك تلاٝث تز من مثًٔتز ٌمثمجرل وم د بثز ـ

صٙببةيتز عببا عببك ٔبباًتز تلبب ٗل وشدجببجن ن  ز ماًنتشبببل وتِببصقًت  تل  ثيببثزل وخ ببث  تل

خث صدبثي تلًمبٍ  بة أـبه أ بّد  ةتمب  ويّصمهو كىلك تلص ةيبع تلصًمجبٍلل تلى  جر تل مصلارل 

أـثنيببر ومصعببهنذ تلببه  زل خببه  ش ث  يمةٌ ببثشٕببلج  تلٙببةيذ تلٕببعًيّرل ـجببط شٕببفن 

ت مٍيثـجر عا ِجثي تلقة  تلكلا للؽ   تلصعدجًير تلصبا شفصةي بث و  بةو تلب ٗ خ ٝب ةمب 

اّجً تلًمٍ عا إٞثي ِبجثي تلب ٗ ولدبًتز تلصلقبال   عبا إٞبثي ن  ز ومدًشبل لجكةن ش

ِثخقر تقصًمس خبل خ ث شصدثين معب ن لر تلًمٍ تلةتـه للكثشح تلةتـه عا مٙة٘بب تل مصلابر 

  شدثي ث  ياثؼا تل صلقا تلدثـط  ن ن لر تلًمٍ عا ِثخق تقصًن خب   

 "لصثن   تلقٙر تلٕث ًذ: " 

   ل  أغنيِخ انتراثِ " ٔقَّْس أغثييُه تلٙدثِؾ نمةَ  

َ لَ ٘بةُز تل بىيِع ل و دَّبِس تلٕبطبِن عبا ؼّبِه تلدبًت ِذ ِبث ر تلص بًْز "ن بثُ " 



 Doi: 10.12816/mdad.2019.48357                    د/ ربيحة عبدالوهاب الرفاعي

 

 

67 

 شهيُّ خثج تلؽهِّل  لد يُاصْؿ   ل 

َي ٘هُي ث خثل ًٕٞ تل ع ةن م ى تلة لِر تألولا   ل  ٍَّ َُِهى   ل يتـْس ش  لْس  ًَ َ٘ 

 تل  ثيثِز تألُلا     دًْز مع تلؽجًتِن شعٍ  نْمعر     ل    ث  ثنْز إلا ـجطُ 

 لد أع ِد تل قٙةَن لكْن ُكْ صُ ث    ل 

ًت  َمْٝس" ْٙ  
ٔٓ
  

ظ ر شؽًخر ممصلار   ث يف ل ث تلع ةتن ق ث ث يى ح خثل صلقا عا تشؽثه يل ّب مفهنت 

ه لا للب ٗ و ة مصعهنل وتلع ةتن ك ث يٙاب تلهكصةي   ً  صجبق " مبًيذ شمصبٍ  تلدعبه تلب

تل كصةج ولل ٗ تل ّكةز   ب و     للجّر لرةيّر شصملق م  ث تلؽج ثز تله لجر وتلاٝبثبثز 

تلاكًير وتلةؼهتمجر"
ٔٔ

ل خ ث يع ا شفّ لبب ل ّبثولجر كدبًى عبا شةؼجبب تلقبًت ذل و بة يصؽبب 

خثل صلقا   ث خعجهت ش ثمث  ن تلةؼع تلّجثِا مثًٔت  خثشؽثه م ثيِر تؼص ث جر ؼث لر خفق 

ي ؼّببه ثل خج  ببث يف بب  تلصجببثي تألمعببا ت ٍّ ل ببًأذل مّببص هذ للصقثلجببه؛ شببىخؿ خ ببث إمّببثمجص ث وش بب

ولصثم ث عا كلّجصب و دةي تلٝفجر مع تلؽجًتن شًمجٍت إٜثعجث ياّؽً خثيذ ممصلابرل لصٙبجً 

ولصثم ببث إٔببثيذ لكبب  تل  ثيِببثز تللثل ببر خفببق  -كبب  أمببر مّصٝببعار –تألمعببا  ببا تألمببر 

 ا تأل٘  عا تألٔجث  و ا تألو  و ا تأليٚ   ويف ب  تلٙبًتق  تتمّثن؛ ـجط تألمعا

ِهى وش ٍيق تلٙهي وتلص بثي تلٝبفجر  شًمجبٍت يلبً ياّؽبً خبثيذ ألبًى لصٙبجً تألمعبا 

 بببا تأليٚ وخثلصبببثلا تلبببةٞنل وتلص ثُي بببث شعبببثيَد لجًتش بببثل ولصثمُ بببث تِبببصلَج ـًيص بببث 

تلد با تلع جقبر للب ٗ؛ يؤى  ومقهيتش ث     با شةلجابر مبن ٔبلثيث شٙب ع ـكثيبثز شقدبع عبا

 شّصاٍ تلصٕكجلز تللرةير عا تلد جر تلّطفجر لكٕع ق ث  تلع ةتن وشاكجك يمٍه تل صعهن  

 انقبعذح األخريتلقٙر تلٕث ًذ : 

   ل انفىضً شةتلْس ً٘لثُز ٘داب قثٞع أِل  اإلرهبة ٜهّ  انحرة انكىنيخ"  عا 

لعببةنذ  أِببدثج تلصمٙببجٗإلببا تلدلببه تل عًوعببرل  ببًج تلقببثٞع ل وتلصلاببْس  رهتتت انجتتي  

   لقبعذٍح أُخري أٔل  تلًٙلثز  لا يه 

ش س " 
ٕٔ
. 

ي ٍغ تلقثٖ تلٕث ً خجن تل دثًٔذ وتلصٕاجًل ويؽًج عا تل ٗ   ث تل دثلرر عبا 

تلصٝدجح عا ؼثمح وتلصًٙيؿ عا ؼثمح يلً خدعٛ تألِ ث  تلّثعًذ تلعلقبر خ ةٜبة ر 

 ل ٗل يعل  ث وك م ث   شفص   تلفكثير شٕاجً ث   ت

وخجن ٘بًلثز تلٙبدال وأِبل  تلاةٜبال وقطع بثل وِباً تلؽبجٓ لرجبً خلبههل 

و ةنذ أٔبل  تلٙبًلثزل وأِبدثج تلصمٙبجٗ   مقثخب  تلصلبةيؿ خثِبد ش لبجد إي بثخا عبا 

ؿ مهته ـجن يمطة تلصلقبا للعصدبر تلصثلجبر ـجبط تلبى ّٝ كً تلٙبًيؿ تلعصدر تألولاع تلع ةتنل يص

للفًج تلكةمجر ٜه تتي ثج وتلقث هذ ـبّهتن يفصٝب ثن ٔباًتز تلب ٗ خبه  ش ث تل صعبهنذ 

شفّط  لا قًت ذ شاكك ث ؼ جعث شقدع تلفكثير    عثلقث هذ يخ ث كثمبس قث بهذ أمًيكجبر عبا خلبه 

يلً ِثعً إلجب تلؽجٓ تألمًيكال وتؼص ث  تلفًج تلكةمجر مع ً٘لثز تلٙدا شٕجً مبن 
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 ِببثذ ٔببعح و ببىتخثز أخ ثببببل وشّببصه ا" أِببل  تلاةٜببا" للببى ن  تله ثيببر ٞببً  مببث ل 

ًّ شفببّة  قطع بث لؽًي ببر تلبىل أٔببثي إلجببب  وتلبه ةذ تألمًيكجببر للاةٜبا تلملقببرل لجصدبجن ِبب

 ببًج تلقببثٞع مببن تلؽببجٓ تلقببثنول وتلببصل  تِببدثج تلصمٙببجٗ تلصببا شعببةن خٙببًلثز 

خب ل وييعبرل وللق بث لفؽبر شص عب  تلٙرثي يفكا قهيذ أمًيكث  لا نعع ؼجٕ ث ألل مكثن 

خص لجد يلبً شملقبب    وخقاب  تلب ٗ خـبـ "ش بس "  يكبثن تلقبثٖ تلٕبث ً يرلبق أخبةتج تألمب  

 خصرججً 

 قبصرادتلقٙر تلٕث ًذ:  

َٗ وبُح غالبِر مبن يل بد د خاطًشبِبل ويلقبج د خبجد .. خل وؼ ع   .."  لا أخةتِج لجدص د ل شًخّ

َِ قثعلبر تألِبا وعا  ل...تلؽ ِ  ٌلٍت  خعهوشبِ  ِابع إلجِب مٕس شٍ ُّ ٌمثخَق تألـلِو خثألؼًت

 لجربًَي خثلبّهمةِ  تللجبُ  مفبصال  شّعا خّةِ ر شّثُي  لا مىتخِؿ  ًِ ثل وتلفٍُن ّٞةقَ بث

    

ومثَؾ خٙدًِه تآلشا "
ٖٔ
  

خك  ٔث ًيص ث    شفثو  تلؽ   تلٕبعًير   بث أن شف ب  مك بر لدًيبر لصصبةت و مبع 

تلصببا أظببثيز تلدببةؾل عجدببًٌ شطببثو  تلبب ٗ  لببا م طجببر تلّببًن تلصقلجببهل تلهعقببر تلٕببعةيير 

للاثؼعر قٝجّصب   ث؛ عا ًٞؾ مقثلا للفكثير خؽ ب  ي ٍق بث ت ـصبهتو تلٕبعةيلل وشؽ ع بث 

ببجر عببا  ببىت  ّٙ مرببثمًذ عببًٚ تلصةتعببق  لببا تل صرببثيًتز    إمببب شؽًيببح مببٍغ تل قثلجببر وتلق

ا تلٕعًل تلؽهيه  ّٙ  تتمث  تلق

 :حنين –ذ تلقٙر تلٕث ً

    ل سبعخ انشكىي ثنز عا نلثنع يقًأ "تلا ؽثن"ل نقس  انفجرِ  " قدج َ 

 ن كابة  تلعٕبقل عثٔبصعلس مبع تألغبل   -نهًزايير انشريفخـ ج ث  –  ث   خهأز شًتونه 

تل خج  ث     ً ِ 

 وتأل ىتِي   ل  ثؼس   ل انشجت  لا ـًو  انصجي   تٔصر 

 تآلن  ه    ل  -قثٞعصب:  

 م ث ػ ِهيذ تلىكًى   األقصً  ل عقًيقنبديم انخهيمِقطس 

َِ س " 
ٔٗ
  

خجن تلاؽًل وتل ٍتمجً تلًٕيارل وتألقٙا؛ شصفًْ خثلفُ تلهي ا ل وخبجن ِبث ر 

تلٕكةىل وتلٕؽحل وِقةٞ ق ثني  تلملجب ؛ شصفبًْ خبثلفُ تلبةٞ ال يابصؿ تلب ٗ مةتعبىه 

ببر تلٕببث ًذ عببا مفثولببر  لبا مٕبب ه ـكثيصببب تلةتـببهذل وخ ببث يةيببع تلّببعر تلصؽًيدجببر للق ّٙ

تلصعدجً  ن تلهوتل  تألخعبه لبجُ عبا مابُ تل دبه  وـبههل خب  عبا مك بةن تلبة ا تلؽ عبا 

ا لصٙجً خ ث يعص   عا أ  ثقبب  ّٙ تل كدةز ل مرل ويمًغ خثلقٙر تلٕث ًذ من ـجٍّ ث تلق

    شفهيث ومةتؼ ر 

 تل ةز دالل -تلقٙر تلٕث ًذ
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 لبا  شتً  انفترا "خدثخب "    ل أٔبًقس  ثئترٍ  عبا نأليتن " شةلّا مفة وتلههل وولا غجبًه

 "نمٕق"  ةىل 

خببهت تلفصببُع تل مجببُع لمٍيببِب تل فاببة  خببثآل ِو عببا أقٙببا تلفببًوِ      ويتَؾ ي ببهُج ـلّببب 

 تل ّكةج عا أ لا ق ثني  "تلفؽثٌ"    ل

 عًشَّ  تل ةشا"

ببر يةِببع وألةشببب مببن  ّٙ يّببصه ا وكببً تلدةببً وتلةتلببه معببث شفببس   ببةتن تألمببن ق

ثي تلصثييكل ومن وتز تأل  ثي ش شا خثخ ل ي طلق تل ٗ م  ث للقهيد تلىل مث ٌت  قثب بث  أ  

نمٕق وتلفؽثٌل عا لةـثز شف   أٔل  يث ً ث ـكثير شّٙة    شق     ث شٕبلجر عبا 

 تأل  ثي

إم ث مفثو ز تلصؽًيح تلصا   ش ص ا عبا تلقٙبر تلٕبث ًذ عج بث مبن تلقٙبهيّر مبث 

قببثمةن تلصطببّةي وتلصرججببً خ ع ببثه تلكلّببا شاًٜببب تلصطببّةيل و ببة ي ّببؽد مببع يوؾ تلؽببّهذ و

تلفًكر تلهؤوج عا ٞدجعر تألٔجث  للصرججً؛ ويلقا خ ٕجةصب تلفص جّر  لبا ت مصبثغ تتخبهت ا 

تلا ّا شطّةيت شاًٜب ٞدجعر تلابن تلدثـبط خبل شةقبع  بن شٕبكج  يطلبق ألبةتن تلؽ بث  عبا 

ّٗ ـكثيببث تآلل ببر وأمٙببث  تلصعدجببً  و لببا تمصببهتن شببثييك تألنج م ببى تل  لف ببر تلٕببعًير شقبب

تآلل ر وتلدطة ز تلمثيقرل و٘ة  ألنج مث خعه تلفهتظر ومث خعهه عتلفهتظر تل صىخىخرل كبثن 

عبا يـلش بث  -ل  لبًل وأمٙبثي تلصفبهيط- ىت تلصطبّةي  بة مبث أِبعع تل مجّلبر تتخهت جبر 

خصرججبً ي بٍ أيكثمبب لجّبصةله مبن تل رثمًذ  قصفثو تلؽ ج  تلقثبدل تل عص ه ٜثخطث ومقجثِث؛ 

يـ ب ؼ ث  ؼهيهتل   يّه ا تألعٝلجر خثلًٝويذل و  يقٙه تلرث  تلقهيد وماجبب ك بث عبا 

ن تلصرججً ش ةيعبث عبا تِبص طثي تلؽ بث ل قبّهو للصبًتض تلا ّبا تتمّبثما  ًّ تلعلةول وإم ث  ة مؽ

ا ٔبّك  كبّ  م  بث عبا ٌمبثن عا تل ّثـر تألنخجر  ىت تلص ّة  تلكعجع عا تأللبةتن تألنخجبر تلصب

تِصجلنه مع ا شؽًيدجث كثن عا خعٛ تألـجثن   جاث مّصاٍت  ل  لًل ت لصبٍتو وأمٙبثيهل 

عفببثيخةه خببل ؼببهوى وعببًٚ خببًغد ـببًج وؼببةنهل ـصببا خببثز م ةوؼببث يطثلببح للا ببد 

 خث لصٍتو خب 

و د تلا بد  و  ٔك إوت أن ش صًَ تلفًكر تل قهير تل طثلدر خث لصٍتو  ويت  ِةتشً

لهوي تل ثقه خثلّلطر تلق عجر أو تلفثيَ تألم ا  لبا تل  بثوغ تلقثب بر ومفثيخبر أل شطبةيً 

خثلمًي عج بث أو خبثلملق إلبا ؼثمد بثل  بة ـبًج نومكجٕبةشجر خبل ؼبهوىل وقبه ين أن يعبا 

تلؽ جببع  لببا كثعببر مّببصةيثز تلمطببثج تلعقببثعا أن تلؽهيببه "يفاببً كّببج  مؽببًته" وتلعقبب  

ببا ـكثيصببب؛ عببا قببًت تز  ل جببر شفلجلجببر   قببًت تز تِببصعهتبجرل ألن يقصٝبا نيتِببصب  ّٙ وشق

ت ِببصعهت    يةقببع قثنمببث خ ببدٛ تلصرججببًل عببا تلد ببث  تلاببةقا لل ؽص عببثز تل ببثخٛ شةقببث 

 للصرججً 
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خةٜةؾ خ نخجثز تل هيِر تلةتقعجر ت ٔصًتكجرل   ت لصٍتو تألنخا خ ىت تل ا ةو يًشدٟ  ٔ

وإن يكن تلةؼةنل تلاًمّا ؼثن خة  ِثيشً ولجُ تل ى ح تلةتقعا  ة أو  من خلةي 

 مٙطلؿ ت لصٍتو شهلجل  لا ويجار تألنج ومّثولجر تألنيح 

لد يصد شفهيهه إم ث تٔصًٞ أن –يّصةؼح مٕة  تلؽ ُ تلؽهيه خثلًٝويذ وؼةن  هن     ٕ

من تلع ثً٘ تلاًنيرل تلصا شؽ ع ث معثيجً مٕثخ ر خٕك  أكعً شمٙجٙثل  -جثيكةن كثع

 ش جٍ ث  ن تلؽ ُ تلىل ش جٍز م ب

 ٖٗٔويلجكل يي جب ووتيينل يوِصجن  ملًير تألنج ٘افر     ٖ

 9٘ٔجاجً لؼثن مثيل   مث تلؽ ُ تألنخا  ٘افر     ٗ

خهت ا وتلقج ر تل ٝثعر     مف هل تلٕفثز مف ه  تلقٙر تلٕث ًذ خجن ت قصٙثن تت ٘

 8ٙٔ٘افر 

   تلًعث ال يخجفر  تلقٙر تلٕث ًذ ؼ ُ أنخا ؼهيه  عٙ  تشؽث ثز تله لر عا تلقٙر  ٙ

 7ٕٖ –تلٕث ًذ 

   كثم ل أـ ه ٘لؾ  تلقٙر تلٕث ًذ خجن ت قصٙثن تتخهت ا وتلقج ر تل ٝثعر   7

  ٕ٘٘افر 

 تلعثًٔ للقٙر تلٕث ًذ   تلًعث ال يخجفر   ملع  شفٝجًتز تل ثش ً  8

 8ٗٔ    تلدة ال لثله   خثمةيتمث تلقٙر تلٕث ًذ   ٘افر  9

تلقٙر تلٕث ًذ خجن تل ّثيًذ   -مٙةٖ من تلقٙر تلٕث ًذ  –   مف هل مف ه تلٕفثز  ٓٔ

 ٕٖٙٔ  –وتل رثيًذ 

تلقٙر تلٕث ًذ خجن تل ّثيًذ   -   صجق ل   ً   يؤى مقهير عا تلقٙر تلٕث ًذ  ٔٔ

  9ٕٖ   –وتل رثيًذ 

 8ٗٔ    مف هل  مف ه تلٕفثز   خثمةيتمث تلقٙر تلٕث ًذ   ٘افر  ٕٔ

 ملع شفٝجًتز تل ثش ً تلعثًٔ للقٙر تلٕث ًذ  -  ؼ عر ل للةن مف ه    ٖٔ

تلقٙر تلٕث ًذ ومعثنلر شؽهيه  –  مطًل مٙطاا   مٙةٖ من تلقٙر تلٕث ًذ  ٗٔ

 8ٖ٘ٔ  -تتخهت  
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