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  رؤن 

ر واممام ؤ  

))١((  

ر وةدا م نطر  وورةط َرم نؤ  رم دةر  ؤ ريؤذط

ر  رةد ،ردة  تدة  وزة  َمرم ومرؤ َدة ،َ رم نؤ

م  َ .َري رم م          َد وم  ،ن وو   وة نؤ

   وو  َوس دمرؤ م ،دن    وو دروي زمنء ذ داو وم

    ؟ وي راء ذ ك؟ذ  نء ن  .تدة

 م ،َم  ر تء  و دة َر ذام ءرم ءاطَ ،ووَ

     ةي واَط  ءََد، دةي دةنء ذ زؤري  ،وسمرؤ ،رام

ن وةمة رؤم  ،مري ون دةطَل دةت،  وَاي دةد        

  ، ردةموةر ءم         نء ا تردا واَ  رو 

 ر ر ن ،َوذر ء م      َ ،ن ء م يا

َم ،م طن، زة روذَ، ر ،َ ن ر و مرامء     

 َر  رةن. د رةزوو نء َد  دةرة َ ،ر دذوارة

      ،َ ردةموةر ءم كادةر ءََ دا دة  ذ

     وةمي، وا رؤمو م  َمري . درة ر      

وس، دامَ  داَرامو ةو زةوقء     ؤم م وة  ر   ؤ امموا

 ، دووة ر .َ   دادادي ر     و تم ء

 َو ر      مرم         نر َ  اون. واَ وةمَ َر

 رمم انءر ن اونءَة   داَ نمرم َو ر ون ن

  َوةو طن دووة، مك َ واموة.

رةت  َلء ةي داَرام ،ة  و ر  س متء ر 

 ي ،َةط يوةم  را ةء ،ََي دةم ،َة  َري دةر

مرة دة َوَ، مو رؤ ر مدات، طر مموَ وة وةَ  ون 

  .مذ مرة   َ  ،ي ء َدة وم ،َد

ق َل  دةت َ، م َ دا طر مَ د رزة ةدارو

  َ ر رة وةم  ،تداردة  رط ،َ ،ات  ن رد و

د  وةي ،َ َوة دةاوةَط َرممطرؤ وا ...ََ ر ا ،وس

  َ  ،َوي دةم  َو َ ر  وةي  ،ي ا

 ي دة وو ز ،ت نر ومري رؤ  ي رةزوو 
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 ،ت نرؤ دةط َ  ءر ي  ررام .ت ا  دة

م َ  ارو  ،َ  دزي وةوة َ دةطَل  دا مت،  ،رؤن

  زام، ز دة ،َوة  رة رَيء  مَوة.

***  

ر رؤمو ، َ رؤمي، رةي درودم رارو ذي     

 مرةرا   ومز  وةير  ََة وةوةر َ

 م ،      م م ي .وة ر  وةود  دووةو 

ن وةرط ،َمرم    رن  زوم ما داَء وَةرةوة را   

َو          ومز  ،َدةردة زة ور و ووو زمام مرؤ ،  ي

دة ،َ   ومو  َ  ة. زوم ،وة ا     م امو دة

ر ،ََي  مو رطي ذما ت،  راوَي ذن رازي   رؤموس  ي ذن

م ،ََلء وةزةل م ،َوةر م  ،َي، راو ،ر  َي          

ََر نذ     ،ََر دة ،رد رة َ   تت مم وة .

     ي   وة  ا  ءََ ي ري ردة َام َ

ت  رة ردة  ض مازة ،م و  دةام َزاري و ردة  رَي           

ر ت َ ر َ ت، م زوم دةطر َ           وة ن 

         مو رؤوا  ،مرم ري ؤ ي  نرؤ ... وس

 َر،  طر  ري و،  زةو مَي َ              رَ مماوةن 

َ رط  ،ت  زة َ ،َ دي م َ     شَ  َمم دة

 ك يرو ،ت ريَ   ن وةو ردام يزار  َ  ةوةزار دة

وة. وا  رَي رؤمو ارد دة َ مزو َ مَي وامَ َاي         

        ردةود مم َ ءمرم ،ََر نوة ذم م  وون، را

م  َموة دةط ش .وةََ رووداوان    م نء وسمرؤ ن زةرور

 رَي زوم وة زؤر ش َ. درة   َروةم زون،           

 ءد         رة دوو .َ رم  ءورد َر َوس دةمرؤ ،د م

    نَ ،  ي  ويءر ي م  .َطي مم رؤ

 و د  ،     رة د ردةوا     مي َء دووةن، د َء  

ا  ،روة دةروام َر دردةو رووداو  ،َي رؤ ن            َو 

 وام و ، د .َ وَيي م  َ رط ،مد ودا ءَدةط

ة، دةطَوة  ون و م ، دة رؤمون  وَي. د دوو 

دة َ دوو وة، ن،  زؤرن، وامن  من ودا  وكء            

   ن رن م  ،ندووة ،مةر    َيءم  ء ردةو رووداوود او

      يم َدة ،َ دووة وط  َوس دةمرؤ  ،منء طانء دةط
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اون ت.   ،َ َ    ء  مَيء انء دةطنء طن ؤزَوةو ر     ر

طي دطي ا  طَء ت  را  داَرامي ي ن       

ا دةورن وةو     ا ري تء َ  دةام َ دةري دطرام

َدا .ات وزا َ ي يرام ر    ،تر دة ن وةي زادة وسمَل رؤ

ةمي  وة   .طر رَ وردء  رم م ،َطر ي            

.مزؤر دةو َومز دام َر م ،َ م  

***  

  م ن نَ       ،وردارن ر م ام ،َ مة

    ،ار دة يمر زؤرو دةو دا، طوردار و ررام

       ورداريء ويرة ءَ َ ودي ي د   َامدة   مام َ

وة، و ط، طي م دةتء م  َ  دء زوم

 م  ،نري رؤم ري .نري رؤم م ا رو   .رةم

 ودم  َو ر  ،ؤ  وةم   َ ر ةي وازي َمر ز

 رؤمو ، ز ودي    َمرموء ودموة ر وي 

وةر َراو زةر دة  دة  .َود وةرطش م  رَي        

َموةي رة رؤموامم دموة ر دةَ .َموةو دوورة  

وس  :َوة  َموةي رؤممم ش، ر  دوو رووةوة  رؤم      

راو زة ي رؤن َموة دةرََء رةزا   دمو  ا 

دةتء  ةوة، متء  رؤن ر دة  م مردا      

    ،َ ر زة رط   وسءمرؤ .َدة َ  و وةيمَ يَر 

ؤموة  دةََوة، َةرو َامم ؤ شء مب  دةت. ي  

    َلي دةط مؤ  ءَدة درو  راوردي مراورد    ط اراموم

 ،َم وَيءدةردة  ي مر  تءدة      ،َ يَ م و َم

َ  واموة دةَ رذدو ور َ ر وةي   ؤم ي    

م   َر َ مورانء دذواريء دوورو درَي رَي      

َ رةوةو دوومَ  ،ََم ومرؤ  م ،نؤ نءوةي رؤم

  زة   ،ا ن  َدة  ،م ومةي رؤَ وم َ

ء رو ،و دَلء دةرومََ وة. ي  رَي َموةي        

 َدة َ ومرؤ مَرة م رة ،ء وردةوةردةوا روي مر  .

دة َدة زة روء دةروومَ موةي رَ رؤموامء ؤموة،  

   م ن ،وةَا دارة  َ دوم وس ضمرؤ  ات وةش د

 مؤ   ،دووةو ر ممؤ زةو رةطرة     .ووةام

َ كوس ممَل رؤر َ و َدة  ،َ ش يء َرَ ر 
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شء موازة ََوة،   ذامة دة راو رةن، َ ن َل         

 ر  تءي دة َل دةداتء ء  تء زةوقءدة مدةو  واممز م

  مور دةوم دةت.

***  

ر مور َي، تء رةي  َرةي  َ روةي رةوة  

    روم تءدة م يط ، ومز :ََة ءَوةردةط

رامَدا-     ة ز رامَدا       وَلء  ،اداد ر

دة مت،   ةدار، دةام   َزوم َء طي        

 ي ت.  و  َروة رؤ    تء مري م ،و ز دة

 رم مَدا  نن ط نرؤ  ، ا    .ازة مم ن  ء

   َومز  وةوة د ريَدا  َيم ،م دة وويَ وم

   َ ،رامَدا  يزة ،وة و وةوا مممذ  و 

    تءدة م يط  ود وةرط يَو ز ر ،رةوةم   ،وة

  نوو و مري زم  ، وم  .ووةام   وةرة  اي وثرم

  ،ون  زادةي  ،و م ومز زادةي  ممم" :َدة

ََ م َ  ممرة دنءط     ".وةَ ش 

       َم م   ،ومز  ي زةوم ش دوو(َوم ترو ءَرم

َررو ونء طط وَل دمن دةطو ا م نورةط مرؤ  ،و

ر  َ رامَدا  وا .ووةام مء طرة رة وة

داَم مري،   و م م دوو روةي دي، وا زوم ء      

ود وةرط  طي دةتء مري م  م وةرمطَء راش         

َدا   ر َ شوةر و دوو َ ،َ ز  رام

َ.ات وةدة  ام ري وةو  

***  

َر ر وة وم      ،  َ . نر   َدي دة

 دام  يوام    .ت وة داد ويء رووي  ،يوةم يَ

و امو ةي د، م َو  راش ن،  داَرامو زةوقء 

وةي دووي دوو روَن وَي ن مط ،َر موو ومي  دةََوة.        

 داَرام َ ،وة رة َي،  راش ا، ن و ا، رة             

 .وةَرة دة  يرؤ مذ َ ي   دووةي مك طادةر

رؤموس ام  ،َمرة طورة ت  ي رة يء  يء ي  

         ةم  دارؤذام مي ذ ركء يَراو  ،ي  و  .ي َ يء

ةَ  ش .تي دةرة  رةم مر م ء َم  َرم 
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     يء رةدام  َلدةط م َدة َ ومرؤ  .وةوةو دةداداوة

 ي  رن تء  رم ري ر ت. و رؤذَي و ،َطر   

 ي ،دااري م يَ     تء نر وري م  َرؤذ م ي ،وة

         . زة  وةم و  وري م ،تدي م َر  وم  

ودةو ر َ ز  رَي ر رة ن زة ء و...ة  

))٢((  

   ت رتء ط اردم          َ ت مرامم ؤك، واةرَم 

رؤموام طء رةن، مور ت ةََي ن ت رؤ مور     

دةطَ؟!  اردن وة مور رَي وَي َ ء دةط يء      

   ريء رو ََر َو      رؤ وةوَم م   ،وةو ء دةرووم

 ،ت زادي  َي روت        م  ءر  م ،ََ يء و

     دة...." :َوة دةرة  فوة. طوامَ  كم َر دةطوم رؤ

 َ ر  وةي زاد م        م َ  .ََ ي  دة .َو

    َر ،دة َر ر مَدا َان. مطرة ء مدةزام َ  وةري

موةو ومء زطر     ء ء وي مور   َدا مم ،دا 

روا رن من،  ات/     :س/          دةر ".وام: (رن

 ث دوَيء         ٣٢٥، ص١٣٨٠َ ةوة يوم ء  َدة   َم (.

    رؤ وةوَمم م    زةو َ  روم  وة وةََ

مو    .َي َت، م   ودموة ؤك م مطَء داواي زاددم

    َوم رظ رظ رة ياو دواي،        كاو، م اوو  م

ةرَ ،ََر داواي    مَ ةطمَء َري   َزاَ َطم ،َ ز

َموةي  ن ؤ مري م رء  دةطَل  زة دةت، دةزامَ رؤ

  َؤ نءر رؤا دة       زةي َ ض :َ        اوة

   وة، دةدمرةدوو  وةودم َو   ،وةا مَ  وةوم

  .روري مم يمط     َ ي ،َر دةوء   مَدة م 

ا َ مَوةو رؤ مور دةطَء داواي  دا ون دةت. مور          ام

دةام َ دة  ي َ موةي رة ؤمم دموة ر    

 ،ت وم  ،رَي   يء  ن وةوََ َؤ ن َمرؤ وم

 راَنء  دن، َ ازي ي داي ََوةو َوة. َء       

ر    وف، دة نم وم  .ت ر اردة  ي م

ي دةم مؤ دن رو  زم رةوو م وؤ ةيَ  ،وةو

 راموم  ،ن م َر ،ومري  رؤ  .َ م   زة

اري رؤمو  ،را طورة مون. ي َل ن دووة، ن موو  
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رة دووة،  دةن  طوة، (       دووة، ذمن وة و   

      َ ووةمن ط ونء َ وؤ  ءََ وم  (رامَدا

مري و   رةنء انء مَي رؤ طون.. و واَ ي رزي    

  مرن دةَ وة.

***  

 م .و نءذ ،دم مماي رؤَ  ةر ءرة وةير 

َاي ذنء و  رةء رة رؤم ،و َةي  رؤموس ي    

دةي  .َوا دء م د ،ر َرةط  دمي رؤموء        

 م        ن س زؤر ،و م نو س زؤر م ..ا َلدن دةط

      َةر  ،َ ر ونء دةروومَ يوام ،دة َ ر روو  َم م

ء دةط ر ،دة روا َ وسمرؤ ،م     وم َ ء دةروون

       ،مم امو   ر زؤر  يورامط  و َامم دةم ،َ رم

    َي دارط  ءََ ءَ       ،ت روَ رةي و ءََ م

َ يز.ازرَي  

        َ امم    ،نوان موةر ن َم    وةوا م ء

 َةَن   ت.   دةنء    ون َء داواي دةرء  دان 

ر  ادة يزار           وة و ق م وسمرة رؤد ،َ ؤش  ةواجء

م َوا  وَء     ر ت. رؤموس ط  رَي  زاروة رؤ     

رر  دة    َرةتء مومَ َا  دة  ،ََ رةَ ا زؤ        

  و َ      َم ،وا درة ري، وةم َ م ،ريم

     مرؤ  .َدةط  ري رو َتء دةطَ  ي   دةوَيم َي مزار

رَ رةنء مةوة، ر مري رةن، زادةي مةرو َ روء  

را، رؤم َزاري ن،  مزو  وةدةَ مَ اي رةو ل ن        

ر َن دةردوو ن ،رةت.وو  

اوي ي  ،َرةممَ   ،،       رؤموس، دة َرةزا و  

دةطَل تء رةمم ي. م رو ي مري دةطا د، رؤموس       

    ةن ز ، َوس، رووداووومَ ت وةم   َرووداو ةو

ذموس، ذم  َ ت   وة  ر تء ََوة، ن

 و  ى.رةم مور ،َ رووداو َا ن  ذم َ ا، 

 َو ؤزَوة  ت َ ء  ي َ طم تء مي         

ن وزو ودي  رووداوَ وا       َورؤم ر  ،ي.  وم دام درؤم

        ، ةرم يَم  داي  رام َ ر  ،وةوةرط

  وة.
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       ت  َ من ذ  َر رووداوط ،وسمَل رؤ ر

ت و رووداوة ن ذم  و  و         روة  رؤمي، م  

 وة. رؤ رء     مَدة ،ََك دةر ي م اَدر  ،وس

دةََوة،  ري روء زةوة ر دةتء دة  َ  َوموة  

  ادط  وو وي وم  ،ويم ،َر دة  دة رامَدا 

.َيَةط َ  ي َ َ  و ،وةرم مام     وةي م

 ومي رؤدط       َ   ،َري د امرؤ مَدا  وةوََا دة

     َ ء رووداووؤ نءد     ،ريم ءدة مء ذ مي ذ

    را ءَو  وو دة وي وم  َ  دة ،رس دة رو

  رؤمي.

***  

  وة م ، ردةد ،ن ز روي دوو م ت ومَ 

مرم  ،روة  ر  طا، ذنء و روةي رة رة

مور  َن مازة ، ط وة ،ر مورة ن   ك و    

دا دةت، م م ي َةَء ض َموة مري  دةتء ض     

 ء   مور       َزةي  دةدؤزَوة.  ت مَ َل       

دةَء رةمء ي  و وةردةطَء دةي مََوة، دة َمي مَيء زةوة،     

رط م وةرطء دزي، وةي زةء مي   ر مري    

     ي يمرم وةيمَ ،روم  وة ،َواري     دة  ءَ 

 سءا من رو وة .ََ ي   ران  و امة طَ

رام دي     ء مي ي و  رو    رةش مر رورن،  ر رو

دة وي موة  م ءَ  وةودة،َ  وا و ومرؤ

ت،   مة َ ة طما و ر مورن،  ر مورةن ء  ر

ء م  ن ء َ دةمَوةو ش          ء وت، ت

 َةَ يو  َ وةودةدا رةم مر     َر    

      روم وا ،َم       را  ،ت َ ر ء ر    مرم ا

ي دةت، درة  دي د   دي م ،َواَ  دام ر        

.َزةو م ا دي  ،َ َؤ  

***  

  ت وةي ش رةر  دوم رؤ وةوادة م م  ءَدة واوة

       و رةزوو و و ر روم َت، دةون دة دا  ء داواي َدةط

        رم وازةم و  ي رووةو دةرط ي دوور  مؤ ةز

دةر ، زير ط  وم  ر  .َ رةدوازة مم و  
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 ، مي وا ذانء ذاري مو، موري طوة، مَ دةَ مور وي          

  :َوة دةرة روو د  ،ي .رامَدا  دة ا 

ة ا مو  ،ر رَي مو ي د "           ن دة َم و  د

         نر وام) ."ََ َ  ي ط  كر ،ار يو   روا

        ور دواي موم و .(س    ت / ت: دا  /نن مر

 ي موري دةر    ،َة   َ  َ   َ   ر   َؤي دة 

  َو داطرة َ  ،وةََةو ي  رةدء مدوو رم وازةم و

          و تء ريد مر شءط م ءوم  ي و ممم

ر م وةو وم  دة      ،ردةوا َر دةوم .ََز يوم م

         .طرة َدة ،َ روم َدة ،َ دوو رؤ  وةؤ وم دة

 رةطي ر دةَ، موري دة ، وا وةن دة ، مورة           

و ،َوَي و موَي، راو ن      رةط. وة طا  مور دةم     

مراو ،ي دةموَوة، ش را، راوي،  َيء زاء َي     

دةوَي، دة  َء م دَلء رو ا رؤَء دة  ؤ مر رة  

َ َر  َ ي ء زوة زمظ...وم دة    

  

))٣((  

ش وةي ت ط دةَء رؤ مور دةطَء داواي دةرء  دا ون     

 رة ء مري طَاموة     دةت، مرة د َر مرء  طَاموة. د      

ََء  مي طَاموةدا     ؤا،  ؤي ؤما دةور َر ط دةط    

رةو رةطز َر      امء ةي ر ؤك موَ دةردةوَ. موري طورة،  

       ،يوةم ريوم ،ََ ان ءد ؤ َامدة َ

ام  ء دي ر      وري ؤ َوةمي دةموَ  ،َد  

ؤ َمة  ء مري طَاموةي و ؤوة، امي مور وةدا      

دةردةو  َم مرمام، وةم ؤي دةطََوة.  ممو     

    ،َ د  وة اممرم وةيامَي طامَ     تءو  ،ََر راَ

        ت ا  يو َوقء زةو ءََوذر رَ وي

ؤ رد  مَوة.  وم رةزاد،  ؤكء مَ ة  وو و         

ت. درة ء ء دَل طَ َةطادةمدةطَاوة  ط  َم  دروة د

 ةم    ة طَاموة وة  : مور رةء رةطز   

ؤي َ ة مرمامي و مج ت    َ ري   

مؤ ريم  و وة  وة :دووة.رمؤ      ت رَ 
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          َ ونء و  ؤ ،ت ؤ  تم رَ وا .وا

.َ م وةرم  

***  

     نذ ،َؤ ر وةير و نءري ذرام ،دَي نذة وة

اردةوا امرط. ا  ،ن يرط م  ردةود  مس ط

طرام ،و   َ طراماو  َ دارو مطر م.. درة         

          ة ،ردةوا رة   .دةر م رامرانء طري طؤ  مذ

ان ماو. م مَ ء م ذن  ر در     زةو و رووداو َوةرو

مو   ََ رةوة م   ....راطمةء  يء ة ري ذن،     

  َدة  ،رداوي مدطردة    ، م  َر  َر م ك   َر مَدا 

   ،ارم    م وةور  م ،تي دةاوةوة دةوامَ 

ر  ور ة ي.َدة ري زم مَي داام روط ،َ ةم  

 .ي  ر  تت دة ،ا ريم مَدا  روم  ،ام ت

ن، وةدا رة رةطزي ظذي وة زةوي ء  . اامي  ة ر

و دؤَل، وو َر، و وةن...ي  رَي  طوةو  دا  ون 

 وة، ر رةطزة مي ء ري، ي راوةو  ةوة     

  ير  نو ر     و ام وا .َدة َ مرط

ر  ريءة   ن، وةرؤ   ،رم ر .وةدا ،ةم

 ...ت وا ءو  

ر َ ةيَار  ،كذء مظ تروا  رو زيي ةطر 

 ،ارم  وة. واء         دةم ن يمدةو  ريم َر ر ي 

      طة يءمظ ء رادةيَر  ،امرةََ رة زورةط م

     َار  دامرة زوو رةط يمرم   .ارم ير  ةي   وا

م َر ر يمن   دةو مرة راو زةو رةطرة  وةوة ةم ري

مرم م دةء دة َمري وي رَ  د  .َوم طر       

ي ؤظ ، دة  َ  واز َوة،   م  رَي  

 َ  اونءنام يرو ،اوندا دام       دةم و  وم 

  َ ر ،ة رة           يد َ ن ،ر يَ ن ،ة

      َ ر م ،تدة َيء مردةط  ء ءَار دة ، دز

ةم ،دةن م        وازام   و ةوة م  مرط 

ر  .وةن ط دارة ديم     شري دم َر ر نءؤ

  ري مري و دا مرتء ام وموي ا دةت.

***  
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 ،رم مم  َ ر         ،وا  َر َل  وة نؤ

       مرم ردةنء رووداوو درة  وة وا  َل رط   ةداَ

ر   ،دَرم رةوةون م َر  ،وا ا ما    ءََ وا  َي

َ ردةموةر- ر ةي واَط  ردةمء    وةرم رَ  ،مؤ

  ،َم م ءََ وام  مؤ ر م ،َ ردةموةر

   ومز  اري َ ء وةَش دةَ  َزة ر  رَ

َ تءدا مرم     ر ور وا .َرء دةَدة وة    وةدا وسمؤ

     ت رَ  َل ءوة َام   َوا  وا .وا     َ

ر مؤَوا  .وور م َ   ي ممَي مم 

َ وة وام ،ؤ مرو رووداوةرة ،ر   َ نوةر ،َام وا   ،ت

   م وة–     مرؤ ةي واَط -      وة دي ممم  َ

      َر َو اموةو دةطمنء رووداوةرة رر َذ َو رَ

  َن  رةوة ت. وةو

***  

ر م زةرةط  َ اط وة م ،اوةامَط   ،وةامَن، طؤ

   م و َ .َ َد  ي       دة نءض د  ؤ  وة

 َ ك دةر     َدة    ،َ       ءََوذر ن وةرط رَ وة

 تءودر  وي .ت ؤ ي تء و   يد 

 ، ري م ش  َدرَ َ ض  ؤ وةيامَط  وة ارة

 ،َ  ر وا   رري وا  مور  ي و ر دة دةط 

 م َ واز، دةَدر    ،َرةم ؤ،ن  رةم َوة،ن

     َاموس، دةؤ ،اممء مي ط ،اؤ وةيامَط  د 

ر ت، م و ؤ      ردوو  مواو، وا  طء  ممان     

     َيم ن وةََ وةي وَر  ي، وا دةم  ، َيم ن

 ، ي طام   مؤ م نءات. ز ن اوةوةوي مي وَر

    ر ءَرم وم   .انمي مام   ناممي مام م ش

     َ  وةامَط َ رط  ...  انمء موا ط ،َيَ  مدة

 َ ر ةَ اممرم  َ ةو و  ردوو    َر  رةد .

َ  ر  وم  ز ،ومز ،واممي    ؤرة يَر  ن وم

ء ر وورا    ريم َر وةيمَ يَر  ن ،وةمَا

     َور وةم ورو رط  ...َد دة  ،ارةوة و اممرم

ي رونء زاز ة نء  ومدةو   ومء رؤَ ومر    ؤ َ رزة

زوم َزرة ء  وة ا  دةطَل مري طَاموةدا ا نء  
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م َ مري و  ي زة م ر رم  رؤموام ،وا      

ش مري رؤم    ورة  مو م رؤذا، ر َذارةو      

رؤذ  روة ط رؤم وو وة،   مط رد ا  

ر ةي م ،مري رؤن ي َ َ زؤر رو وا ، رووي مَء        

    َو  ،او طط  زة م .م  وة، زؤروم ردة  وةش اي

طداو   داطاوي ردن، ر ردَ َوار، ي وة دوو زن   

   ء وةَن وةر ومرؤ ومز  ود ،رووةوة  َدة ،َدةزام

  َلء زو وةرَ ودي رد وماري رؤةر    رة ن .ََ

رء زةء َ  رؤموامء ؤمن   َردي،   دردةش زؤر

وا  دموةي     مم   اون.   دة رؤموامء ؤ   زؤري و

   دمرو دة  وةر و   ي ط ط دة ي

         يو رؤذةي زؤر  ،ردي مومرؤ  وة ر ،ن رة رة زؤري

مواممرؤ     َ مز ،َردي دة ي رامء دادرو  ،ن

س دةط وةمو ز يَر  ء َ ن موةوَ ةووَ ورة َل

  طي م مردا نء ودي َةرن. 

ر  ا           م   وةي  ،ووي دزم ردةر د وة مؤ

ت،  َ زةي رو واي زطرة،   زةزدا دةوري        

اي  دةوري دي رؤموس       ،وةمرو رةطي دةء َري ي     

    امطرانء رةمك دا، وة وريء ذ  ن َوةمم  .م

 يَ اث كء من، رؤَء رؤدة  نءمم وةودمو ،وةمم

   و رقء ،َ ام ةوط  وةمَ       وا ،امَ ةروَ  َي 

         ،َل دةَ اث كء ءدة مزؤر زةرةر مة روَدا مومرؤ

      وم  َلدةط  ةيوةم ،زؤر زا َ َ ي ردةد   ،َردا دة

 َل دةة دةطوةم شدم  ،َا م  وم ي ةيوةم ،

دة ةوةم م ،مرطوزؤر م  وةي   .م م ءر ي ر

مَةرؤك  رَي اوة ر سء َوة وة وةي دوو  واز ء ر      

ك  ر ر  َن مي ري ي َ، درة  رء موةرؤ     

           ر رط ي دةَ نوةدم  دانو ََر  (اا) ام

    رط دة َةوةرر زم ي نءوةي طدم ن وة ،م

م  زمةوةرة ،ر مر ،و وا  رووي رء موةرؤوة  ي       

دموةو دموةن دة رط ر. طف  ، ما  و 

 ،. !َو رةوة دةَ: "دة َ رادةدةر خ  ر دةدة      دوم

 َ ن زام ،  ي ؤكوةرء مر : نءط وة ،  نو
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"...دة ) ت/ دا  /نن مر روا  نر :وام   ،س   

  / م ).١٣٨ . ث دو٥٨٣ل

  ؤك دةوةرؤكء موةرم دة ر داد َر ر  ءَمو رؤ  وا

  مَ ءرري، زادةي مم ر .ر ردةود  ةمرم يمرم وةي

رووداوةم ذنء و .ري مرم وة م وا  موةو وة ي    

             رة   وةََ رَي  وا  وة  .وة  ءََ

َ زة ريم َونء وا ،وا موة       ؤكوةرم ؤكء موةرم َ ةَ م .َ

           ءدة م ارم مَي داؤ  ؤكوةرةو مَ ،َة دةَ َ

َ ء مما ر مري ا دة .َي امي مري ر       

م  ،طَل ا دةتء     مرم َوةدا دةردةوَي  م مرما

...ََرمدة  

  

))٤((  

   دم ر م يَر  نءز  ،نرؤ ري وةم ؤ ر رةد

زموة دَ دةرء من دان. زن وة ذةن دَي  دموةي دةرطي        

 وا ،وماوي رؤدا دةرووم ،َو َ ر ءَ ر رةيوس دةرمرؤ

م َي طوة، َ ري ور ،طر دةَ موةي رؤموة زنء رةة 

زموامم رؤم ؤزَوةو  ،َمي وا  دةَ موةوة ي  رازي          

  م ...تدة روم دةرووم   َو مر راط ،ريم ر

            .ََدةم اممرم ،يوةم ء م ،ر ةَ  و

و ي دةي ذدة  دواوة،  م َرام امء دي مرماما  

 ر  د ا رةوا وم ووةر      وةي دةروونءامري رةمم 

ؤن، دةرووم دااوي مور   مة ر َوةش امَي  ر  مرمة.   دة 

دةم ،ََ ماممَ راوي  مور م ، ماممَ رةي       

رة. م مور  رامري    مورة، مامم َمرمي  مو

َ   و ار روم وم ،ر ما دَ    وم ا، وةر 

ا    ََ و  ،ام      ََ   و ا     ون زا .ر ما د

 د َدم تو روازا  . ،   ،نط َ ارو روةكءمط  وة َ

      دم روا .ََوةو دةمط   ...و ءام وة ما  ا 

 دم  وي دَل د . َ مور رةت ،      وي  دةَي  

دةَ رؤموام  مخء ا رطو          رؤمي ن رؤ ا . ر   

رؤ متء رازةت.من دة ءَ نوي دَل دة  ري ورَ وسء  
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 ،  رة ز ،ما زةر  ، ،وؤ ،اط وة

  ومء رؤط  وؤ مز   َ .دة َمز ،

رة رةم زم دة، ممام  ،وازةم وة سء َو ديء 

   ،ن دةداتن مر رةرا  و ،اريءَ نء رقءء ظ

 زم دة راو رةن،  ، َ ي ري موة دةوة. زم ؤك

مة دةام َرة مم دةر  ،َ ز ي وة ممام ر

 ةوي زام   م ،ة ت نر دةرووم  و ء

زم ن،  ر َ دةَوة.. ؤك ممر م دوور دةوَوةو  ةوي

 م ذام َمر، وة و مرةم دي، ز ممةري و 

ء زي دةوَ مَان زم زام دةري زامري ء رووداوام .ي َةوة وا

وة، ردة مز رة ء  ء ؤ  ء ضَ ن  ض ،زام مز

 ري. رؤوةي زامامَء، طء وا َردةو رووداود دةر   ،اوةم

  زم دةب ض مَ  ض ي،   ممام  رن.

نء ردواي ز    َرة دن مري ز نءز ؤ      م از دةَ ،ازَ ر

   ازَ وم  ،دةر       َما، زؤ ريم  

دةم ،ََر ش طاوة   َةي مر مور  ن ء زو ي مورو

ةن   مَ ازي  رَ ازي ر مور ،َدي مورةَ   .دا   

     نط وة م  .وةدم  م  و

تء رو ي  مورو رَي مر مور  ن دةم ،ََش   

ور،  م  دموة، م وة طا َازي ر مورَ دة دي م          

  رةي مَ ءر رو تء  رووي   س دوو ، 

          َ رط وةودم  از مَ وا ، ك د وة دي ،ن 

             َلتء درؤ دةطي م  زارط ي وام ،َ وة رة و  ي ا

وران، َاز  دةت،   م َ زَةرؤ طر َي  مازةي ذرةي م

 وي مةي     دم و ء زةوقءرامَدا  يوامَ  ازَ . ا

دي رء ادادوة،  وَلء ء موودم زؤر  دة دَ .َاز     

 طن ةمي  زموة و دة ََي دة م رَم         وة

     ،َ تدة  وز  ةوةم امز مَر  َر، دةوم م ،ني زمرم

زن  دةَ  و رؤن مرَ ء زؤر  م دةطَل ء مء و      

 ةيَ ءمَم و     َ ن  ودا رم      ،َز وةو

درة ش رَ زؤر دذوارةو م  و و ردام دَ دي. َاز شء   

  ا.         مؤ يذام  نرؤ  امؤ ريم  ش ازيَ

ردة   ةَ  ،َ دةرووم  ء ضؤمَ  ي ض ،ي  وة ،
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دةط ي.      و موةو راوَة زموو  روو، َ ر 

         ،وةَة زةق موةم رط ءَدة م دامري رؤرام  ،ش ازيَ

طزة مرم دي رؤن  ذَةوةو ومء  َمري رؤم      رة

 .َ ءَ امرؤ مرةرو وردة دةدة ط  َ وة َدة م ،ت م

َ ازي اث، وةمة زةق دةَوة  مَ َر  و شء طشء       

  وةيمَ   زة يء ء دةطَ مي رؤَو ،وةم

.َ  

ر رَم ،   ،َ وير ش، زةقء ازيَ َء دةَودة َ

  شمو ز دا  ، وزةو م َ .روم مة ء  َ و

ء رام دةطازَوة،  مري دةَ مو َء  ي رء موي وة، زةق 

ر رَ ر وةوَدة ،ام زادةي زةرورة    رةد ،ََادة

ة، و امموس ري َ م  .مَر مورَ د َ رووي  روة 

  .ََة رة و َمز َازة، دَ وةم اط ََ وا  زةيم

 م دمط َ  كم ،م ام زادةي زةرورة م رة 

 ،تري ممرم مو  مز  م َء دةَمدةط مي رؤ

 واممز َو وط  رور مَم .دةوةَ مَ نءامر

ر  رةوة. دَري دة مة ء زؤذاريء م رط  ، را طمؤ

رو دي مور  َن ر رةمَ دي رؤمَ ، دة َتء رَ ط

  َةي  مر و  ن، ََء من ات. 

  َ وا ،ما زةر   وؤ ري دَي نذة وة

رم رو   مر ،وة  مور دة واوي ر 

امَ دةوم  ،َ  مء زي، ء ، زما  ،َدام ود

ء ررم وزة دم يام ،ت و ة َام ،َ يو ممي م 

 َ  .َاتء دةر نم  ءء ممزو ط َر ء وةمز

  ويرط ءمزو ط وم   ،دة ء َ وو  ،ر َ وم

  َ مء ورد م ممان.

ر مزة روونء روموةم َن، دةكؤ  ،مو رؤم مذ ،مرؤ م  َ

 نء وردي مووزم  ةَ ،مر ءو ازةوةم نءد  ات

 ... زوري دامرؤ م  ،دام و ي   ت  ر واَ

ر  ر ر كن، مي زاريء دم ء ء رةوام ام وا   ،نؤ

ر مرم زةرةط  َ دي مرم زةرةط    درَيَن دةذؤ 

....م  
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 ر ر         شء و ، ي َمرط وويزم َوم ، َمؤ

      م .نواو دة   ، وة  نةم ر كم مزةرةط

        ،ةم وةَ نر ونء  ن دةم َام ن وةرؤ مزةرةط  وا و

 َي ردةط َ  َد َ ريم ير  نو  نءم وةَ  ،نؤ

ةطزام   ،م مري َة  ،َدي رؤم ار        َ رر رةطز  

       و رؤظ  ري ءم  رط زامرةط   ،تدة َ وي   اظَ ،وة

مَ .ةدا وة ومء زؤر َ اء    َ وة، دةم  دموة  

.ان دةمء مزي طردوو رةط   كة ر   ط

ؤ يدم زاراوةم  اي رؤَ ي مز  ،ي  روم  وة ،ا م

دةطََوة ن َ رؤم دةطََوة، ن  ر   طرَ ددا دةدات  

 و  زم ي ر ري رؤم ن  َ رؤمََ وة. درة  ردوو 

 داؤ يَل دمدةط ورا  رَ دا  يَر   ،تا م

          َء دةَدةزام ،َ د َرر ط ء ضَ رودي م رةوة، ضط

  دةم ؤدا ض و ض دةطزةرَي. 

ممان،  زاراوةم ؤما، وة  مور زةَ  ر ش دةت       

 مور ن ر طرَ د ،س دةطَل دمي  ي، راو، دوور  

رةمن ض  ؤدا ا ت   وي ي   َو دمدا ض روو دةدات،     

ط   ،ندةَ    م ،اط   ،َن ض دةمرة  َ ي

َن دةط  َ    ض  َوةوة دة مز  ءَو دةط َير طَ وةوَ

 َ دمي ؤدا روو دةدات، دةَي َي َر  دمي ؤوة دوورة،     

   مماما َ واموة، مَ ر راو رو  دةطَل           

 داؤ م   ،وَين دةذمطء طَن دةردةو رووداوةي د تءا دة

  .وة مؤ يدم  رَ ،َي َيدة  

َ ةدا و رة د ََ َ مور يء م ود   ممان             

رؤ رة يم َدة  وار ز ؟َ   :  ا دةي  ن

"       َ،وةََى دةط ى ؤ ، تدة  ى ؤك     َرط  

د م. مور مت رةت  داري رةمم زرا ت، ممت َن       

        َ نَ ن تن دةوادار  ،ندة  َت     من دةة وادار .نض دة 

            َر ن ضري دةوروو دم ،ندة    ،وةمدة    َ نَ

          مزة   يم رد :َدة روة ."دووة نوةدم ء زة

ةتء و رَوة تء     ي ةوة    َ ؤك ي ن د  



 ١٦

     م  ر .ن دةداتن مرة م        ؤك  (انمم وا)

  واوةَ  وو و و زام  دةوة.

َل مري ؤك، وَاي م طء دذواري ممان،  رةي ا    ر

ر ونء     ن ز مومدووة. رؤ ر ي ردوو ،وةام

طن ر دووة  ممانء رؤموم زةش ز  ممان ر    

دةن  ط  .ر َل مري ؤك،  اري  طَاموةدا، دةام َ طَةي   

َ      ءوزاري ط ردوو  ود ةوامم ةَ  وؤ رم 

       ؤ  و  وة   ،ؤك ريم  رةت ،َ انمم

  َي  ت، ي ي ََوةو َر را رو  دةطا         

 .ت ا          يَو ر ي ريم مَرو دام  َي وةش َدة 

َو ر  يم ءََر ي   .َدة م ءةَ     ر رةد

ري رم راموم  ءرووي ط  َدة ،ورةط م ي  ،نؤ

 ،وةاممم.. َ ةَ ن   

***  

         رط طط .واممري رؤ مزة طوزارو رةط  َ شطط 

  ووء زمام ،َ ر ءوم َ مء، وةَ و ةَ

          ََةر دةرَ  تدةر م ،َن دةرؤ  ريم    َلدةط ورا

دمي ؤدا يء طَي  دةم رةمم  َ  ،َ مم طو      

       مء مَي مطط  .نا دة  دةرووم م ر

ري رمَ  و وور يطط ر  .وةدة  نؤ مء وة   وة

 دةطَل نء َي ء رؤ رةمما طو   ،َوم طر  

    ،ن ريم ء  .ت  مط َ ،َ مط مرؤ مرة

    يوزارة ط   وسمرؤ  .وَيا دةردةدو دة     َ ،َ ار دة

وة مت   ي،  ا، وَ ممم رةممء  رةرة           

من تء رة امن و ت، مَ ري رؤذطري ؤ، ز       

مم دةت  ي ن  ت،  وي ي رو رداموةي رة   

رؤن َء  طَةي ةم م ي داوةرن دةررة ت. رؤموس        

      تء دةرَ دوور ؤ يدم  ي ،وةطوزاري ط يَر  َامدة

        مم زةنء رازو م ن ن مء زدةم ن   ،ات ممرة م

دةروومن َء مَةي م َرةمن ا ن. َر  دا،  ي       

ر ر     َزة ءدة   ممرة وا، را مد ؤ

      ور يما م  ي   َي دة ي  َو  

  ور  رة ؤما.م
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 َررا ر دم ريوا ،َ    كطط وم 

ي رؤَ نء َلدةط َ وا ط  ء دةرووم مرا  و

 َ وانء د  وةو نرةرا اويدا  .امرسء ط ر َر

 رة  دذوارة اون؟ ،ر َ َد  

 د َ َون،  مي  َوم مري طط مو ،دي            

     ن . زير ط َ و  و ني ذم يدةرط  ،مذ

رد ا م وةمةي رة   ر دةر  َردا ش طَي ت، و         مد

دم  م راو رة،  ام َري        رم ات  ام  َري    

    َور ط  ر م دم ر ء  ر  َ ر ءَزةط

  ءرؤ    وةء مو ن ون ط ردي م ض 

. دة َ وردي ر و وو زاراوام رَي  ري دةن، رَ ةي      

     ني دةمَورازو م رَي، د نمو رو دم ر  ءمة

زةو ،ديء م ءةر اري  ر .َر دا مر  و اريءَ ء

         كطط ،َو  يطط َامت دة ورة م  َومرؤ

ا  َو موة ر رارَ    دةطَل نء َي رؤء ء    

  م  رَ  ،وة       ريم وم َ يد وةر .ت و

           مواممرؤ طو ط وةي ورديمَ ،اوماري رؤ  طط

دم مومررؤوَي مم ،موم     وة ومطري طم ر ر

ة ن  ذم رؤذامدا،  و زارو         َل دةموة َ ةي  دم  و 

مء مء مما دة ،َو واو وة ي مَ دةن، م ن  

        مك زم وم  يَ مز م   ،نر دة و زارة مز

     وا  َر دةم  ،ريم مَر      وةير ت نءذ را .َ 

   ر  ،رم  ،رنم        وةيمم ،زة َردة مؤ يذام  نؤ

      و وةيدم  كم ،مء ذو      َن طذ م .و نءوي ذ َ ة ةو

  طط  .ََرمدة و ،تدة  ،تدة  َ ر وة َ  ش

            ن ءَ داد م و رم   َن، دةي رؤد

مر م د ا ت. وا  ي مرَ اي رؤمدا َل          

  َوة.

ردتء م ي  ،َ طط دةََ  َ، وَاي وةي 

  دي َوة د ش .ََ َ وثءر ط رط مي زم

رؤموس ام َ مو ططو دطما زم َدة دروء   ،رَي 

رؤء ا   ،ا، ي  ر ََل زم طر رةممدةط
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 مي زم  ءَ ي دة ام ءدرو   ،ت َو

  ...َ  طر

***  

ر   ،َي وةدةط َ   َ ،وةداامَري طم    وة  امؤ

َرة دري مم ء  َي  زةرورةرة و ايَ ،وسمرؤ ،ر وة 

ر ؤ      ،وةممرة  َ ن رن ط روي مروام  رَ  ،َادةط

     دامَ   ،ت دةرووم َ ن ؤمَ َمي د  ءوة

  َ وداو ريوو وةزم ور       َؤك دة يدم  و ةم

َر وا  مت   ك َ وي َ طما دةت،  وا  ت 

 دةطَل دما دةت زمووةو  ر  َي ي َ ةتء      

  دةط دةذي.

   َ  َدة ت وة     وة .َ م َء دة

   وة وا و ن ن ،ن ن وة نء  وة    ،َ َء وَ

 وة نم ءََن دةم ر ن، وة نء  وة م

َ. وا  وة ا، وةاو      وَ دةت و وا وةن تء وَن

   رو وةرطَ زة  وةَازررةوة دةطن ط رةوة يروام  وة   ،

م ر  زة  اوا، وة     َلَ وةوةداردا رةمن ط

  وةرط دةطازرَوة. م دة َو  زةَ رو 

ز  وة و وةري زام وزاري    ري وزاري ز م

 ي ض ،ةمرمَ ء وا  ر، زاموء ض مَ  َوامدةر د م

 ن ن، وةورد َنء وة تن، دة ار .ر م    ء زام ر ءا

رووي زامر  .مرم  و َ دةروام َنء و     

  ونء ي ورن  دةت. رةن وة دةت  و  َم

رة رد    ود وداط َ تء  ،وة زةرورة َ  ، ي وسمؤ

        وو وي زممرم ةَ  وة ي ط ،َوةر وة  ردوو

ة  رةش، ر  َرر  زةَ رو  مر و ََ، در     

   ةوةم             ام  م روم   وةوة واوي ةم ،ن م

ء دةر م  وةا.  مور مت ر و          اردن

           رم زةرورة َ  ،َ َو َ لء  يوة  م

ر      و    دا وسمري رؤم م .َيَة  َيم مؤ

 َ ر ر ن      وا  ن ي، وة وة َ       وة ) ت وة  ا

ةم داوةوة ( وة     ن وة ن  زة وةردا ر       ) دا

مرم  َ   ووة ت. موري شء ةم(  ما
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     ا  َ م ،َ ء    د ء طام  راخء َو

      ،َيَ م و م ،َ اردم ء زةوَ ر  رر

 ر  مؤ رر ءرم َ         ي  َيَ َ . مؤ

ي رم   َم وةوةومن و وردو         ام  ر  س َ  َد 

طرء را   رةم مري      ة ،َن  مدَ، درة  ز

رؤمء وا دةاز َر  َر ، وة َ و م زةء  

 ...َ ي رد  

ي وة   ،ا  وة  ،د نوة يروام  وةرة ردوو

وة  رمظ ن   ي ،ان َري  ردط َدة مظ ن

.َ ؤ َررا نءرة ر ن َ ؤك  

  

))٦((  

  ر ط َزا، رةطومنء رؤرؤ   ر     د 

َ يمط     مزةو رةطرة وةَر  روم  َازَ ،مَي. طةط

     ر  من دةدات. طر مَ  ي يؤ      وسؤ يةم اا

         َ َرط َدة َؤ ر .ن دةداتوة مؤ يرا  َ

ََوة،   ت طَاموة دةَ  َةي  س  (َ ،) دووة س   

وان)دا  ر .َوا طم َ  رةطزة      (َ ،ة) ن  َس (و، 

   ر ،تري دةد ؤ وسءؤ يةم ،مؤ يدم مط

مور دةدات، رة ؤمم   ري مرا تء    

ر ،ََرمَ  تر دةَ ََ ، ةداو زَ وةي ..ؤ  

 و م  مور       مي د. طمي  طمي  ء ط

    م و د ىم وة.طََدةط ؤ وةَ ىوامو رم ط

وة، دةروامَ دمي ؤيء دةََوة.     َ  ََ مور  ض َو

  َ ،روم  ،مط    ء       نرة ط 

 ؤ مَنء داام    يَر اردم دة ،ي درومط اردم ،ا

رَ رَي درو طَاموةي ؤي  درو طَاموةي ؤكء ر مو 

  ؤزَوة، زةَ زؤري  داَم ؤ  َل دةَوة 

 طمَ  ،ر ط ،مَ ر و رَوة س دةطَل    

َلء ورو داري   دمي ؤء رارةما ا دةتء داوةري دةررةي      

رارةن دةت.   َؤك  طمي مورةو ن   َرارةموة     

دَ طَاموة، َ  ر مام َيء راو  دمي ؤدا      

ر ر ءو دم َوام وة يمط  ءَدةؤ     يمرو زام 
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دة دََ، داوةري ي  دةررةي رارةن ت،  مرة  طمي          

     ت مرو زام تم ءؤ يدم َوام ، كَ ر ي ،رةوةط

َار دةط.  ماردة رزام ،ررة طز     د نء ن ءة و زَ  ي

 ر  وةَازر دةطَ  ،وةَدازو ط       َ وم وةوامَ ء و وةيامةم

             ،َري مؤك ط رط  .تي دة زي  م ،تةَ زي ي 

 دة  ي  دمي ؤ طمي َوة م طَاموة، مَ ر

 ،دةذي دةط ،َو   دة رةيي داوةري دةر م ةرةَ ء َ َم

    .تدة مرةرا وم    وة ،مري ط ،دامَ     وةغ دة

  ءَر سء    ؤ يَل دمر دةطَ يا را  .وارن م و

َاموةو ونء  رةت  رارةنء رةرو طرو َن      

.رداط مر رير َذ  ن مر  

   زوورو  ،   ؤ وم  ،روم ومدة   و نم ،وارا، م

ردم           ا وم وة َدة مط  او دةم  روم وم ،ة َ

َ اردوومدة -ط  ردمََ و  ،َ ار  ا      ،َ

 رَةوي طدنء رةمم مري رؤن  ََا مي  .طر  

        اؤ يدم  روزووري م غم  غم دة       َ وةووة

       دامَ  ..رةوم  ،زة رةء رؤذطردة  مرؤ مط امرط

دةردة   ،مط  وَي   ومرةزا رط ،ر ط 

درو    ء درو  ؤ وي وؤ ،اردن َ َيء ر

مو ط دةت، درة َوامش َوام. درة ر ؤ َ دةمو ،َو 

َوةو،   َوزارةم طاوةش    ر دَ موَ   ر از    

،وةامَي        ط ،َدةدر  رةوة راو وازو يمء ط  وةشامَط

         م يمط  ن َ داذ   ،اةوةر   ،دام   وةامَط

ةك   َ و    ىرارَوة َ  ،َةدا  َامو وةمة

ر و ري طمو طر دة ، طري و زان  َو       

    ممؤ  ؤكءوةرو م ،وةَر  روم  َازَ مط :رام

 ي َ ر من دةداتء ةمي مور  دة ؤوة دةمََ. طم       

      ،َ ؤك ن ؤ ريا، طي دةرووممط  .ومَ ن ن دةرووم

َوة ن ر  َرارام ؤو ؤك َ ةي  س دةطاز   

رةم  –دةطَدرَوة. طر طر (ؤَ)  رةم ؤك َ طري      

ةطَ ريط ،َ وة َمرة رط َيء-   يمط  .َيةطَ ري

دةرووما، ود َ ة َمء مط دةرووم، ء مط دراء         

.َوةردةط دط  
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 طمي َوما، مور دةَ َو  َرةنء رارةموةو   

        ءَ دوو ورا  تءرح دة نم ءدةرووم  يءم

ةن دةت. طر مور   َك   رارام ؤوةء     

ر م  ءتء    و رح وردي  نموةردام رو و ء ء

 دا و طمء طرة دةطَي طري زام  و   .مََوة، 

طر مور َ َي م  َ رارةموةو  زة ء مر وةوة       

    زام  و ريَي طدةط َ ،موة، طََ ؤ َرووداو

 .وردار     تر دة ةي ديَ َيم رور مَم ،اومَ يمط 

طمي  ن ري راوي َةطَي. َ ازةدا مور دةوري َا      

دة ،َرو دةوةي رارةن وة ي َ  َيء رداموةك ن  

وةك ن دةدات، ططمن وة ي ر دةت، ي       رحء روومدم

َموةي ء وونء م دةروومء من  دي    

َر  ،َََم  طمو طري و  زاما،  ط دمي    

َ ءدةرووم مذ َ  ،ؤ  نة وَ دوو ونء رارةرا وم

موري و  زان راوةمء م .َم مور َةدا  داَرو َري           

   ء دةروومومَ َو وردو در  يط ما ،ؤ م

مة و    َ راوة م ...ر   و  رارةم ، رادوو و َو ةن 

 ي زاممط   دامي  ؤدم  رَم رَ ،وةَدرَوة دةطم و

ؤ دوور دةَء مامَ راو س دةطَل رةنء رارةما ا        

ام َس دةطَل و راكء َ مور ن ت،    رت دموةدا دة

  طردا ا ت...  دوو ري رة طمي زام  و  ن:

١ -  و  ري زامط- ر      و َررة ط ،رري راظر: طاظ

ؤ وةيامَط ردةوا وزادام  ،تزام ()   ريرو  ي تءدة

رارةنء رووداوةن ةرََء راووم ي دةررةي رارةنء 

     وة َرو ر دةط مر   ري وا .َن دةردةرووداوة

  ري رط .ََوة مؤ  ةم  اظ َةمَرة م ،ر

مري زة  زؤرر رم دةي مزدة  ؤكء رؤمما   

 و  ري زامد. طن دةر،    ر  َير دةزامري راظط  َ

 طَاموةي رووداوو رةم ؤوة موة  ،َدة طَاموةي       

 وةؤَ ر   ،د زي اَ ر  ءَ         ي رةزوو 

،ؤ يدم  َو ءََرَر  و  يرط ء

.ََ نن رة ت نرةرا ريارء ط َلء ونء 
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٢ -  و  ري زامط-        َ  ،زام  و َررة ط  :نَ

مم رووداوو ططن وة ي دةطََوةو ء زؤر م َي   

دموةو رحء وظموةو  داوةر  دةررةي ن    

 تءم ءَر ر  ي   .َك دوور دةط    رةم 

ر َ   َزو ا م دَنء ور  ز دةت  ر     

 ر ر ءََ دة  واو را، زام دؤزو      ،مرو زام ؤ

 و  ري زاموم .ََم ن تء ي داوةري- ر  ،راظ

             ري زامَي، طري مء رؤذطردة زةو  ،تر زةوت دةَ  

  و-    ان  ريط  ...تم  ،رراظ-   َ مَ

ة  م  طمي وةو  دةم يء موي وة     

   َ   ي وةوََدةط ؤ      .ََر ؤ يي دمد

 و  ري زاموم- ر  َامن، مَ     يرط ،ي مز  ويءا

 رارةم ت ن ادن  ،ََ دةام َ زم رارةموة،  

ي دةطر و ،ََ  اد  ر   وةو َ داؤ َل وا

َوة...  طمي    ر   زةَ ر  َمَ ء زؤ

        ،َ ر اممرم ةَ  رط ، و  ري زامط

 طم ر شء ة.

     َووة دةم   َؤ ر        ،وةَازر رَ  وةوَدرَ  

      يمط  ش ،وةَدرََرةوة دةطي طَر  وةامَوةو طامَط

   َ  ةداَ  ...وةَازروة دةط َ ن س ن دووة س   ةيَ وام 

 ن و ،َ   .س دة  يمري طر ط كة

             يط  رةيو ط ر ،د نزا   رياي طَ َ ارَي ر 

    ،و نمرة وةو طؤ يدم ونء دةروومَ َو وردو در

 يمط  م ،دامط  وةامَري ط تءدة  روا، م 

   دمي ؤ دوور دةط  َ .َرارةن دةََء ي 

     َ ،َ كَ ر ،س  ريط        ر َ و َامم  ،

      و ،وردارة ريء زامي زامام ،َام     َ ر يَر  ،َزامم َ

وة ي ن دةت، روة دةام  َو  موةر زةمةري          

 .َ ون ،ت روةري ،ء رزة ،ََ ن ،ت ي ،َر

 و رووداوو ر ريزام ،َامدة روة  ،وني دي م  ََ دة  شم

            وم  ،وونمري م  ير  ،دوونءم  اري ن

روةا َووة، ن  َ وة، دةام َو مش َ ر          

  مرو زام وةير َةدا دةَ ،وةَََ م ،ءَ رَ را  ت
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 وة، زةو زمووة      دةت..  طَاموة  طمي طري      

طَاموةي طر ن موري و  زان، دةر زَ  ر دةدات   ي     

  و رداموةمن .َ موة رارةن َء  وي ي ر

  رَ نءومرؤ َم       ،ن زؤر َم ،امري رؤم م

 س  ريطم وام َ ،نم  :َوة دةرة و  و م

م َ و ...."  ،َر َرة مور  َ طمي ""وة ؤك    

 ي َر درو دةت  مور دةوَي ي طورة          وةي   ام ،َو

 ،ََي ََء، َ ر َ مي  َوت م .َن طر         

  ةَ  ءَ  دت، زري دة روم  ي() و   ددة   َ ء

 رَ ند ،َ  وة   ،وةداامَؤك ط  اَ  .وةَةودةر َ

 ،ة وت   ويرام   َ" م ةيَ ن ، يوةر  .وةر

     ،َ ريدة َ رط ."وم َ ،و  ؤك يءَؤ ةيَ 

طَاموة) "...وام رن روا رن من/  ات/     س، 

 ث دو / ان).١٣٨٠م /  

          اوَدر  رط يرام مو ط َ س  ريط 

   اؤ زؤري م    َ روء مَ ر     ويء رة ،َم زة

   مازراو  دةق دةدات.

  طمي طري  س َ ة ط دة َ َ دوو دةوة:

دا، ري طَاموة  طظ ،() طمي ر ن طظطمي  - ١

   وة َررا        رة رؤ  رةرا  ،َدرَدة ؤ

    ،َ نرووداوة  ري  مرووداوة وارو ط و زدا مؤ

رووداوةم دمي ؤ ، طَةي امو زامرم ي،  طمي           

َر دةطَ  ي مء ز دةم  يء   .َمدةط َ وةوَ

  ري رة رووداوةن مو  مو رطي رووداوةما       ظ ط -طري

        َوة؟ دةََ ريَ   ََد دة َي  ريدي زام ،م

 ط َرواموة زامري دة :ََ و مي   ي دةمَء  

         ي زوو م ارة رامرا َلدةط طي طَر  ،َمدة

 ءرء ر       نءَل دؤوة دةطمطي طَر  ،ت  نزازو م

        يمرو زام َيم مَ دة  زيم  ،ارة رامرا مدذ

ام دةررةي رارام رة ن  .َ دةَم م   ،ط و

و ء   ودةري ةوةريء ر مك  طَ  زامري دةررةي ر

و زامرمي  و     طظ  رازو مزي رارام رة .َ  ي طري      

 ،َن دةطوة وةروامر    َ نم ت، رازوَي دةو وي ر
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 ون و و وةرو  ى َ رى ةََء  طَةي َموةو

(طواه) دة ،َ َ َرَ ، دةَ        طظ -دةطازَوة. ي طري 

رة رةما موي ن  َ       وام م ،َم دةطَل را

 ،َ      ط َ ن َراز  َي دةزام مؤظ ر  َلر

  ت ن اري  دم ت.

  وةي طظ)(طواه)وة دَ طَاموة، ( طظو ؤمدا   طمي  

َر دةدوََ، دةَ دةر ء م ،ري ط، وةء   طرةو 

    يءي رؤَ َلواو دةط يوةامَط مز م ،ماممم 

َ رط ا وة   و مم  َ ير  .َ وةو

مط   يمؤ          وةامَط   ،وةَدرَوة دةط  ريي ط

دةَ َء ر  طري  طَء َةي در  .َطر َي         

وة َ  طوا ؤَ درةم ي  دةوة ات،  ر َوة  طمي      

 م .وةامَواهطط  ء زوواَ  َامدا دةذي، مؤ يَراو   ن زوو راز

ت،  ر  َؤ وا طي ؤ  تء ي  َر

           ،َ ا رة رة ؤ يرط ء  ن راز  َاز

  َ طَاموة.طظوة ر َوة  طمي 

 طمي رةن: - ٢

          ي   ،َدرَدة ؤ مرة  وةامَري ط دامط 

 -طمي يء  دةم ي ؤ ذم ي َ ر ََوة، طري  

 راو َؤزةوة دةمارَ     َ  طظوة  -رةن، َ واموة طري   

م ؤك، َي  رطو  ؤدا ، دةر َي  ن           

 .م زمي  دةَ م زامري مة  زمي  دةَ م زامري    

و م   ي  رةن  .- م روةي زامري طري طظ-طري

  دةمَء دةن َء َموة و َاموةي ن  دةت.

ر رَ ،وةامَط َوة دمرة يمط   دامؤ و ررو وا

دةطَل دي رةما ا دةتء طَ َة  َن  رةم ،ونء 

وم ءومد  يم و ،وةيدمو ،ء م ،م،  

ري ونء َ اموةو ونء داوةرم ي دةت. درة  دا 

 َ ،وةمز دمر م  ،وةم ء ازوَ رو و  وةامَط

وة.  َو  طردا َء ََي رؤء  دةطَل

  د وة  نذةررَ نءومرؤ  َيم رين، طرؤ م م

 ن  م ،مَ ر وا  دةت  مور دةوَي ي 

 ن ،ََ ي َرم َ ش ةو َ ء  ََ درؤوة وا 
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َر درو دةت...  . رؤموس  وةي ي  ط دةرز ت، 

رةما،   وةي ؤ  راموي   ك  -دةام  َ طري

َ ( وا) دا  م .وةََ (و وا) ك  َ ويرام  ،وةَ

دةامَ طرة را  رةم   ،ردةي ارَ َ موو مموة 

رَوةو  رَء  راموي   َوة، ن وة  مرمَ ء 

  رةن دةوَيء،  طء ادَ م رو َ مط- .َات  طري من

**  

وة ذةن دَي، طمَ ة و َامي  مور مي دة  َو      

ََ رَ  ي يؤ مرم زةاي رةطَ و تء وةَوةو  ر

م ات. م ر ؤَ دةَ طرََ َ  َ َوة، ر      

طَاموة ، طموة،  دةدر ...َمَ  اي طمما 

 َ وةو   ري طَاموةي   و .َش طء             

           و .توة دةردةمةرو ذام و  امؤ يدم  رط ري رؤ

طممدا، طر دةوري م مَان دمي ؤو َر دة .َمَ ر   

         وَيوةوة دةذم ي دةمَر  ءَدة ؤ يوةوة دم وام يَر  و

 دا، وازةرَي.دمدةط  داؤ يدم  رة رري    دم ردةد وة مؤ

زموو  و رََ طران  دةر مَ  ،ةدا ر وة   رؤ طر،            

مي دة ؤي مو رةمنء طرامري مري رؤموة وة  ذا      

       ر َ؟! دةمم  يء روو ن داو دووة ديز ،مؤ   ردارين دةؤ

      وام َ ،ن وازي ري دووة  نذة شَ وة وةامَط .َ رط

 .وةامَط ةي دراَردا، طوةامَة طَ     رة      ءَدة

              ؤ ،رادا م  كم  داوةامَة طَ  م ءََم َدةور

           َ وون، رارةرا ؤمَ ن دةرووم مذ  َيد دةمم َر

 وة   ردةك مَ ر دةدرَء َر دةام َ طمو دطي  

وام َم ؤو داوةري ي دةررةي َلء دارو طري رارةن      

  ؤ يرا وةداامَط ةي دراَ   َي وةش َدة  .ت

...َن دةدر رووداودا روودام دة  

***  

َاموةرا مَ ط دي دمي ؤمء     ر  اري طَاموةو ط   

      . ءَي ط و ،َةط ة نءرا  َ َد واممرؤ

       مرووداوة  روم  ير ءزو م ت دة امؤ ي زاراوةمدم

   َدة ؤ       كتء م ر .َوي دة  ي و
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َ  رووداوي  دت دارَراوي َوة مو طَراو   طري ََء         

 . ء دوا ن دةط و وة دةطمذةظ ةَ َم  

، نواز ت تء رةوسء  دمري رؤر نرط وارد

 ، وازى  رؤم  مَم َ  ،  مَمي ا، م رؤن   

  تء  رة دووة:

         رووداو َ وةيامَط    دووة َ  ن َ

ةي زَط  دم ا   ،وةي رووداوامامَط  .اونَر مةي زة

ي رووداوةن.  وم " :دو ن م د"  " .دو ن    

         ،راوةَر مي زةم ةدا ز  . "د   م

 ر  ،ة م يدم د ...زا ر  ةوة. واَذ 

 َ ا  "ا؟روو  ن" ء دةَد، دة م دة  ا 

       .مي رؤم دوو  ةر وازي  "؟" :دة ،ر دة ن

ا ةمي ري (و ) رووداوةن  ا دَ دةر        ،امَ   د

               َةَ نم يدم ي ا   رر يوم وة

رط وة دووة.   دي رؤما، ةمي ري (ا ا)  راويء    

 زة  امرط دة وةومرةرا وةيردام رو دة  ،دةر م

رةموسء رو ر رارةموة، دَ من دان.   َ ت      

ن طَي اموة، زادةو رة  رَ ء رةو رووداوةنء َةي دارو      

وس زادة وةي  ر     ي رارةن     .َدي ي رؤمردار

َ     رامم  ءََ يمرؤ   َدةزام َ  ي ا    َوة م

ر         ر  ءو  .ن م دووة ورة  

        دمورة رةت". ددواوة م  ي َ "  ازَيوا دة

  ََ  نزؤر  وةي  وة امومرؤ َم  ،  ر

درَة  رؤممن ةنء  َ َ  رَي  رة َ ر ن "ن    

ووي دا؟"   رؤم زةدا طَي   ر مدرَء  رؤم      ر

  ر َل تء طَ وةمو روو        اوة ذن، دةَََوة.     ن

   ء مرط  وة مرط وة     و َ ر 

.َ ي دواي م ير ري ا ن  ءَ وَ م  

      وة مرط ويور  وي مد مم  َ

      م وةراموم رووداوو .َ وةري َ ،َ م ء مرووداوة

  ، ء نمن، دام َو َلونء دةط ن َمة  ء رؤذام

        َمرة رؤ  زام َؤ  م وةراموم ،ندا دةطمدة

زةن.   رؤم زةدا، رارو رةمن دة َما ي زة ء رو        
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  َن دةرووداوة     ...ت نو ردة    وةو   رَي

مو  رؤمَ طورةو زما  رةطز َء رةطزَ مَ  َل        

 -١٨٤٠دة ،َش ز  رةوامموةي  رؤ رؤم ،س ردي ( 

  موري ي رةوة دة ( :َو١٩٢٨

ر "ؤك اويطم  ،ا،  دم ي  رازيَر  زة

 ر،  رةطزي م  زوم را، ي و زوم ض دةمَ ء  

.ء دةروومض رو  

دَدي  ؤ  زةي جء ي         وةَ   َة

      ر دروَ ي تم َام ي    َر ؤ رامرا  ت    و وة

ء روا      َو مؤ َر ر َدة   و م  .نا

    .َ  مء،  وردي ذََا مؤ   زي مرةط 

    :َدة   ر .َم   ؤ ايَ ر  رَ 

 م ،ات نم  م دة و َم رط روم ،َ  ريرة

ؤ  تدة وة َر ،رة     َدة  زي مرةط .َ ردةمم وةر ي

رو روداوامَ  مك  رةمما... (وام: رن روا رن من.  ات.        

 ث دو /س    ان. ص ١٣٨٠  / ٦٩ -٦٨، م.(  

رؤ  ت و دة نم  م وة ،     اي مم رط .ن م

        .ددةا م يام و و تءدةطة مَ  ي ن دةم رط

ر   ن دةوري  ومد ر .امرةؤ و  اَ " :َوة دة

    مرؤ دةم ،َ َ ون مرؤ وا    ".َم ةَ ءر  

.َدةزام اذ منء طذ  ت و م شر  

  َ  يمط مؤ زةو رةط َ ،ت ء م    ني رؤرا  

   و روارم ةَ  ءَدةوونء ر      رووةي ممَ ءم ةوان

د   ر  ،َيَ كتء م ر روم م .ََردةو رووداوان دةم ا

م-   مء َموةي ي راطمووة، و  رةوامء رر زن     

 زم مر  رووي ي  دَ رة،  روةي تء ء            

 وزار َوَ  و رري ر دةا ي ق م  ز. رؤموس 

       ورمو   ارَي َ ءَمي را م ويار  يء دة

.مري رؤم و ء مرم يرامَدا َر م  

زةرةط  َ ،ت وم  وةدا ت ء طمؤ يدم م

  وي ء زي َر ََء   رؤم ردةوا َ ر 

  َموة..

))٧((  
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 ر مرة ط زةرةط  د َ ر  َدة  ،نؤر و ،َن داؤ

رة. ررارا  نء  ؤام ء َ ،ر َ ن دم وة ،َوةدان دة ران

 َم، رؤم َ رار  ونء ام دةرموَء رةو رازو 

.م  مم  

  ََدة مؤ ريرا نا دة ريم مذ  ،َ َومر رؤ

م  م من ذَ منء دةطا دة  اَدر   و امو َ

رؤذطر م  دةء م وزةي ذء ذمن دةدا يء  ن ء وةوة  و    

         م مو ذ  ،َدة ن درو ء  رامرا  .دةذ َردة

ةن؟  روةي رة مم  رة رارة مام         ا د

 داَرامي مور، زوم  مور، طي دةتء مري      

...م  

درة رار ري زؤرة، َ  ة ط َ رة رار ن، ري      

 :   ،م موام و اوةم ان ء ماوةم ز م  م ريرا

           ري  ن وةَ  .ووَ  م ،ووةوةنَ رووي  م

م، م دي ء ، مَ و س، م رقء و، م رو ن، ء          

مر          وم ر يد مرة َد .م ري زة  و

رار َم .دس، َ وامي  وة  وة ر   

          ،ماي ذَ  سد .ةرطو مَ ،اردةوا امرط  د َةوةرزم

َ ايَ. ءوم و رزو َررا نءرة ،مرة راو   

 َ َم  ،ووداَ وم  داءدم   ،مرؤ رامرا :ري دووة

  م .م   د وة دي ،شرامرا رة  ،ا دةذر

َ يرو رةَم ،  يَرو وَو م ر  وة  يوام

 مو زة م ن دذة ن  َ ين رة  ََ

 -   دةذ ،ن وزارَ روو  ممامَ و  َوازةن

ي َ و َ طومء وموة ة َ و  َمء 

 ،َ وم وم ء  َررا  رامرا رة  َدة  .مد

  م ةَ ريَنء م  يرة  ي م    نء

   م اي  رةي دذة نء مَري َة مء طمم ن.

ري  :َو رارة رؤمواممن  دةو دةق وة    ر         

ا  زةي ر م  ،مَ َوو ء   ا  د         

دة  ،مَ َووء   ا دةذء دةن..  ، طَةي     

وم رؤيء  زةن، م م رامري اثء م رامر ش   

     َرء مَر م ،را  و  َ ن  ،    ، ي
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 رةش       م زؤر ن. واذ  مدة ،َةَ  رة زؤري يش زؤرم

ن زؤر اث، طر  ن، زؤر م  ،رار َؤم  ،ن   

         َررا ء مرؤ َررا   ،دةر م ري يم  ءم

   وةَ ة ؤم ت  رار  َوةمي،   مري رؤما 

ردة زة ، رادةك خ رار َء وةمي دةدر َ دوو   

رةي دي، وا رارَ رؤمء م واو ووم راوَةوةو   

       ...نم  نزط  ونن م ،وةاوم ن دوورري  رؤم ام  كادةر

          رط ،دووة ا ر زؤري َ ك رؤَلء ،زةدا ردة   ا

طَل   ما ي ش رة وَء  راوَي ذما وَء  دة  

َا و ،َوا  ردة زةدا وة  ذموةو رةي  ي      

و خء  َدي وة ..وا   مري رؤما،      .دةت 

ي  ردة زة، ك َ موةمي انء  رَ          وةَ ة ؤم ت 

  را  ش دةطَ ،نرا   وةوة ردي  وَلء

  طن...

وةمَ دة  رَ   وة نري رؤم ور ممم  َوة 

،  .وةََي دةؤ و رامرا  َ ن نرة  َ َ ي 

روةي و زةَ  ر َ موة ن  ؤ دةَ .َاي ذامة 

 َ َ ي ء زؤر رَ  َةدةر و زة ء زؤر نمؤ دة

دة  يمؤ ر و مرةرا  َ ن نرة    .وةََ

دردة   ذام َؤمَ  رؤما، و رادة رةم مداوةوة   مري 

ا رمرَيرؤ  ةداتو وسمرؤ م .وةداوة ةم   ََ مرةرا

 م و دي وة  ت تم ء ر واَ ء  نءرا

 وَ ن دؤزو ءودا دةذ ريورؤذط ي و و ء . ن

   دا َر ي  َ  َ َو رارام ن  َو 

 َ يرامرارا توا دة وةي ز .ي  َ    نرؤ َر

َ يرة ن مرةرا   َو مر يرة ن مرة  و .نرة 

  َ ء  ا . رؤمون   ء دمء 

َرة دة و نمرةرا ن زةي ردة ؤظ  م رج .

 طف  رةوة دة" :َ دةوَي ن و  ١١/١٢/١٨٧٥- ٩ م

  ةَم  َم . وا   َ دووة    .اث م  

  ََ ريم ي ،اث  و  م ...د   م  ،دم

واداري دةت ن زؤر اث ء  َش، ن زؤر ش َء  َاث." (وام: رن 
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 روا رن من/  ات/     س/ م / ان/ ث 

 .١٣٨٠دو.(  

م رؤن زوم    وة َ ذةن  دووة،   َروة     

مورة..   ةك ء ام ر َزوم  مورو رار،   

. ر رؤموَ رةن  ،وَيء   م  دةماموةو رةماموةن  دا 

ر، دي ي، روحء مدء    موَي،  َ َن م ، زة ن  مم  ، زؤ  

  ار  .وي دةدات متء وة  ،وةََدةم مرةرا  ي م

مطاوة رؤموس رةت  ر سء ر  َوَ، دةررةي  ي    

      َم  َيم  ،م وزةقء را َوم  ،ةوم      م

ا وة     رةن  ر رؤم َزة      زم  ةوة دةطَ... رؤمو

دةت  رةميء مَر م  َ رةمم  ض مازةك  ي ن     

ة دا ظري     َ  رةمةم ي دة َ  .َ طف  د      

  را َ ض  وة ) ؟َ     ر  وة مام

         "! ريظ دا" وةدةدا وة  (ري داظ مؤ ريرا

دووة. دام    را طوة، م  رَي ظروة مَ دةرووم ي ا      

دووة. د   رؤن ؤزؤدا،     ؤن ؤزؤي   ي مو     د، ر

مء ططي ي  دمو   وََوة. ن ار ام رازوف،ر       

دي دؤ ري راو َم نو-.ن  

    رامرا وةي         َم َرور م ةي دةر م

زةء دةروومم ي ، وةَ دةام َرارام زموو ر     ََراورة

 ر وةي  َ م رو ا رؤَء م  َمَو ونء       

 و ،و ء ،َلءرةرا   اممرم ،ي من مم 

          مرة ممم  ما م  ي ر ءرا  .ات

   ،مؤ ر         م م و   ..نوة رؤمو رووي

 . واَ و  رارام ؤك   و  وي م وا  

راري ؤمَ  د. وَط ي  وا ري مرَء          

زةي  وا ري  ، مووةو طَاموةي ر ط رة  مك رؤموس 

 وةرة رر نرط وارد وم  .وسمك رؤم ومذ َ  وة

مام  ذم واا ي  واوة ، م مام مخء مد، دَلء        

دةرووم ي ء   دةرووم ي طدار   .طر  وَي 

ء ر و  مامَ دةرووم ي  واوي   وة. دؤ ء َوي    

              م ،ي واوة م  .تدة    م ر كرادة  ش

.  و   
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ر     او َلء  واوة  ء ررا دةروونء م اما، دةمؤ

     مؤ    و  .دارط       :وةدة  وا 

 ؤما،  ذمَ ومء  ذم دةرووم رارن َ درو  

 .ا وا  دةرووم مذ    َيم امدة م ،ر مد َ ن

م  ن دن    نةي دةرووم نء  ،اموو دة رو ن

 ، تء اَمرؤ  َررا رط وم  .ونء زؤر دةردة ،وم وم

و ر وا ،َ وا َ ودةق وةدة    وا  و   ي و ن ،مؤ

   َ رة شوة. ذي ذم َاوة، دةمر      وا و   وو

ر   ،َدة   ء ي    ،ط وا و ا رامؤ

رؤموس دةدرَ، رؤموس  دةري م و واةن دةت ن 

،  ري  موس ر دم  واوة دةمر  .َري ري َوو    

مم وسمخء    رؤم  خ ةوةم ءردا َلري دةطرو وسوومَ .

        را ،ََ  وةممرة يم  َام  ران دةدات دةرووم

     خء دةروومم  وة يمرةزوو وسمازةي رؤم  ووومَ  ران

 ون. روو طرو رةرىطدار   ،َم و مم دة َ دةردة 

رةما دةردةون، وا ري َووموس وة م  مخء دةرووم راما        

  وة رة ري وةووامَ  وسمرؤ  .ت  وةيمَ ءَرؤ     

دةرووم موةو ذَ وَل ءَرؤ مرةرا خء دةروومم    ا وةوةر ن

 مخء دةرووم رارةم رؤ َ رَي ونء      ت.  وةي 

موة و مموة، سء رام، مموة، ء مموة

    م ،راوةن نءم وسوومَ  وسءوومَ   ت  ن َيم

ر ءم  َدة  .اونر م كوة     ووَ  نَي رؤ 

     ط  م وان  م .واتدةر ةَ نم  م ،ة  

ؤظء زؤر  ط ش، و د مو واةوة ممء  

  وةروام و ؤزامن  دةام  روةو من َة ؤن.

موس م وَي َ وا دةطَء م     ؤ دة َوةش َي  ر   

دةموَوة. را  وا دةت  ومو ر ي،            ذمن

رارة ؤمي، دةو دةق،  َ دةرك،  َ طرامر مري      

   زة   كوم وة م وا   ،وةَطم وا  ر

مموام ي دةدات،  ي  داَرامدا  دةوة، ر و و     ا

   ؤظ ي َلدةط  تدة  َ يمم   ،َطوةو ممم َ ارةرا 

 َ دي طَةي اء  َي ؤظم رارةي،  زد        
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) توة  دةد وا َ  ن ََ ي داي وسمرؤ دامز   َدة 

  وةرن  .َم رؤموس رة مدا مرم َمج رة...).

         رة، رةموم مََل، زادةي دا  ءوا  َ ررا ير 

 َيم         ،َ س زار زاران  ،ار وةر م  ،رةرا  م

            وم ء ر تمم ،َم وا  َر   د دي

 م .َ رؤمون زؤرن َ مَ  ر َن رةط َن  

 ريرا  م  م رج وة ...َودة وا  ر  مؤ

:َوة دةرة ، فط  

مَ  :َازي  م  .اع دة .وا[    وا ..." ] وَي

 ر َ موي  ؤزموة.   مزام داَنء اع ن َة ،َوةدةن

  وام ن  دةدةنء  َر  مر دةن..."

     ،د م ض ،َ وسمدي رؤ ض ،وا  َلر   ر ووم م

   ،       ..م ر ووم و َ ن ،مؤ ريرا مام    

َة ط َ  واَ  دةمَ دمي دةوة،  َل دةَوةو تء    

ا  َوة. م    َي ط م   ذم وا   م د وةردةطَء ي   ر

 وس، طمي رؤرامَدا  دامَ   وةير      َ ،رةرا مام

   رؤموس د َارةوة   ذموس.

***  

 دي رؤموس   زموو َ،         ممم راري ؤم زموو   

 واء ة وو َ ذم  ،َ َ  مَة ز وة رارةي ت،

و وا    وا .م طر مور ي   وا رارةي  

       َ ،ووري زمرا مم   .تم وا   َرَ  تم

َ َ َء َي ك         مور ي وة  دوو ري َ : دة َام    

رارةموة. دة  َري مم رارةم َ ،مم ر ت. وا رؤموس          

   ،وةمرةرا  ءَ َ ر كم َ ام  ومة ةوةم َر َدة

را دي  َ     ،ونء و ،و و ،و ء ،َلء ونء و نءرة

 رةزووة مم ،مرمام  تء  وو  ودا مرََء مي مر   

 ري  َ ،ا َل   .ََ َ مرةرا مام ر مم

ت. وا رؤموس  ي رؤمواء   مم رؤما  ر َو       

   نرةرا   ك  رةت ي م َر ءَرم م زة ء

  دمر  ي ريم يام م َ يرو ءَ وةي وة يمرم

َوومء دةرووم ،رارةم ض ش ء ض اث، ر ر .َطر وا مت، وا طر            

دذا راري اث تء دااري راري ش ت، مي وا طمَ طورةي     

      َ ر  ء زَ و َ َمت، طري دةم     ،ي مةم  قدةر

رةت  رة مري يء دةررةي مرةي ي دةت. ر رؤموس           



 ٣٣

          ،مرةرا داري روَلء ط يمم َ اممنء مامم  ،زاوةت م

      َر  و ،ات  تء زاوةت ي رَ       مَ  .َ زاوةت 

     م   رو ،مرةرا ء دةرووموومَ ي طَو  روم

           َرةدا زةرورة  روم مَ ...َدي م َ د  ءَ َ د 

 ريرا .   ََ رو ر ر ي ، ادةي وةم مؤ 

     َامر موم ،         تءَ ء مر زوط ،ََ ردا َ  ي

    ،ت مرةرا َلا، دةطما َلء َلري دةط َ مو رين رة 

ش َوامي رةوَ ووة، م رؤن وة  مري ؤم زادةي ي       

ردةم زة . رؤموام، رَ وة ي دَن، ام َاوةو زادة، و     

 ر داام   ، َ رو ر وس   ءمرؤ ر  دا

َ ة ،  طَةي ر َردي ء        رَي رارةم ا ت   

    َام وان دةوةي رو ر  ين. م رء رةن ط  ءوادةم

 م ،ت ندحء زة م   َر  ار   رط ودةز     ورا َرَ ،رَ

  ي   َي دةام  َم كء اث، دروء م دروَ ي وََي. 

 :َ َء وَر نم رة ةيَ َ  َر دةرا مرو ذرا رةد

 دةرووم اممم ،وومَ اممموومَ اممم .ةروومم ن-  ةيَ  .دةرووم

ا، وا  ممامَ ووم دا، دي دةر َونء ذنء ذي رار ممةدرَيء 

َر  يمرو زام ءَدة ي روا م ،َدةط َر وَ  َد دة  وة

َازروةوة، دةطي مد  وةوةوم  ررا ينء ذونء ذ ،ادةرووم اممم  .وة

 دة  وةَو ر كرر زام ءَر دةو ي م ،َةدرمء مَدةط َو

وومَ اممم  .وةَازرر دةطَ  اممرم ،َد-  ،دةرووم   دةرةوةو  

ؤممَ   ةطَء ممةدرَ  .َةموةوة ونء ذنء ذي رار وَ د

ر امر  نط  ،َيم ردة َ مردة  م ،ريم مؤ

ط ومز ،اوةزام ط  ن  ر  ردي َومز  

زاماوةو رارام ؤم ز مَري َو   َون  مَري ن 

 ردة مؤ ةيَ  اوَم ردة   .وة و ز وومَ اممم ،

وةوة  كء زوم َك خء رَ َ َي ا  مَا، وا  رؤما،  ي

وومَ ءدةرووم مامانء ممي م ،د- .د ا ةوي رةواجء ز دةرووم  

َ ةي ممامَ ووما، رؤموس، م   د دارو  طري          

دة مرةراةيَط  ءَ م       دارو  ريم وةيمَ ي وةيامَ ء

  ز وة اممة مَ  مو  َ .دةدات متء من دةمرةط

روري دةطَل رواا َ  ، طورةم كء زومم ك   دةروونء            

م    َ وة َامم ،َرؤ م مرةرا خء دةروومم  رط وسمء رؤ

  و زو طم رن   ت.



 ٣٤

 مرةرا خء روحء دَلء دةروومم   وسما، رؤدةرووم اممة مَ 

 َامم وةو وةَدة ر  وةَء دةدؤزََدةرد و َتء م ،وَ ورا

زؤر زة   روة دي ض زامء ض مرا ؤزرَوة..  طر 

 َاممة مَ ر  َامدة ،َ مرم ي وم   ءَ وسمرؤ ،َومرؤ

َر  رووي  دةرووم اممة مَ   ش و  ،ََر ووزم

دم  ممم  رةوة، َ ة ممامَ ووم  امة.. 

ةامَ درة رؤموس َ َ  رؤمي ء وةمةي رة مري َ، د

 مودارةم ومرؤ  َء طَوةر وومَ ءدةرووم اممة مَ ر دوو  ود

 و دوو امَوة طَ يَر  دووةو نن واوة، طمامانء ممة مَ م

ي ر.ومؤ  

 َ ،واممري رؤرا       َوم ، َ ر وة َدة  ،

    َ  َ ،ررا رةوة. د  يد م  وةوَ َ  َ 

             َ تء  اوا مذ  وا  ...َ م ءوا ،مرؤ وا

ا دة، دةذ، دةن.  ؤي  داونء ذنء دم  تء    َا  د

             وةوَدةم َ ،تري دةد وا َ ر يواودا، م ويَل مدةط ،

      انءردةوا َر  وا  ءَ تء نَ .وةدة  يد 

رو رر ي  دةر مء م ...راري ؤم و رؤموام  رووةوة وة   مَو

رؤ ،َ تء ،وان وا  ز وسرةم راو ةَ َ      َدة ممذ  انرط  و

   َ نرؤ  .َ وم َ تء يرؤ  َدة       َ تء  ريم

ون ر ي   ذم رارو رةمم دةدات،  امَ رةماموةي رر ردو      

اممرم رج م رةت. د ا ء َمو رؤ  َ تء    َ تء ،ا

  َ  ،َ و را وا  دة  وة ي) رَ ءَ م

ت   ي ؤدا دة (َوةرَ موةي رؤموة،    ََل  دم   

   وا  مرةرا دي َام  ،ا دةذوا ََ تء  مرؤ رامرا

.َام  

  َمؤرو ررَ ء ت ر َلء رةرو طرو  وةش 

  ءَ  رة زادةو  رَي نوة م .رَي نن مرةرا وةيردام

 م ،روة وةش من رَي  وام رر واون ر ذي 

... رؤمس م  رَوةو َ ة دةامَ وَك ر رارةم  موة

َش ت    ردة مَي َيء ي ت.  ردة مَي 

َم وازو وةرن وا  ةم دوو م  مَان ذو ردا    تء 

 ،ذ  ، ررا  امرؤ  .تا دة رراو وازو ةيَ ،ردا راو

 َ نردوو يم َ  ، و دووةش انَي مم ي دووةم 

 ءَرري مر رؤَلء  دن ا دنء نء وةو وم  نَ ر َر

.َ م ولء ءََ  نو ر  
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***  

َل  مري رؤما، وة ر مرَ د ،مرم، وا رؤموس من    ر

        َيءوة دادةمومن رؤ ريم يَو ر زارة، وانء   طَرَ ،َدة 

َرَء رةطام دة من مسء ؤظري مم. وا رؤموس َةوةو    

 دة يطرة  ن ،ََدة رم ر ،ر وسمرؤ م .ةون

ء رةَر ءةم َد ،دة يط  وَوة رمم رة  و مرم

ةَء دةردَ. وا  رؤمو َمرم مت دواي رَء رةطي         

   مرم َو ر ءةم  .َ نو رؤ ط ورا  وَيء دة

َ را موم ارَيء ؤزمء  ؤي طرانء     اري مم رؤن،  م   

طرامري دةرم ، زادةو رة  داَرامي رؤمومَ ونء و     

ي امء  ي رم وام  .م  دمي مردا دةرطي        

ي رط دا ماوةو دامَء  دموةي رةوَ ن رط   مَازي ء زةطر

          َل زةودةط  ريم َو ر ءةم ر  ي وسمرؤ  ،م 

         را ري  ن ،َر ،ت ريي دة رةزووي ،َطا م ريم 

  ء و رَك  رم ر   ََ داَم ي .َتء ةم

  رؤمَ مَي م زة َ، مام  َواوة   ري        

    ومز يمدةو وةر  ي ءَمي دةط  نز  م ،واممرؤ

    و نءواممرة رؤ يامطيء رة وةيمَ .تدة وو

           ،مون مري رؤم ام ري  مَر ورةط  يم ة وةر

  .ََردة رم ةو ر  ءََدة وس زمري رؤم يام ةو

          ةي وام ورامَدا  ،نرؤ   ء زةروريزر ءط م و 

ديء زةوقء ي رؤمو .طر  َ داَرامو ةي رء زةوقء  

  مور َش.  م ةو  م ،َم رةزاش َ، مَي 

   َ نورةزؤر ط  ،رامَدا  ةو َ رةزا ء م،رةزا َ رامَدا

             را ريم َر دة  يرزة يام ،و دووام يم  ،َوان دةوةر

ي رة رؤموامم ، رؤم     دةت.  رَي  مَ ،موةو َموة   

مموة ة  دةط رؤم رة زةو دَمن. روةَ موةي َرو َوة         

 وم  روة .َ مدة وازةم     واري م  نمر  ء  َ ،ا

 ما ي زؤرَر   .ومرؤ  ومَ  

      مري زدة ن رؤ ،امري رؤم        .اوم  

      ام وو رةوام ي دروم ،َ ا زاَلمري زر دة وس زم

ر يمة يءم ايَو ومرؤ .َدة  ،م  رةزاي سء

         َ َ وام ووور وةرم ري  يمرؤ ،َ ومرؤ َ وم

  َدة    ء َتدة د موميء رؤ وزي.  

  



 ٣٦

  روة:

، (زؤر ود  ١٣٨٠ رن/ م اام /ان: م امة/ ث اول،  -١

روة وةرطوة، زامري زؤرَ َ اوة، رو رةطا  َ دووةو 

 وةرطوة).

٢- د  ل /...ن مدا  واذةم- ) د  ذوالقدر ث دو (

 / وا دو ،ب ز/ ان.١٣٨٨

/ ١٣٨٠ن/  ات/     س/ ث دو: رن  روا رن م -٣

 م / ان.

٤-  /ن ار اعبدالرحمن مجید الربیعي والبطل السلبي في القصة العربیة المعاصرة/ ا

 /  ا /وت.١٩٨٤ الطبعة االولى

، امرات ا  ١٣٩١ دان م/ طد اورمة و َ  م /ث  -٥

  /ان.

للطباعة / ز ٢٠١٣ ١الروائي في ادب جبرا ابراھیم جبرا ط الفضاءد. اا اري/  -٦

 واز/ د. والنشر

٧-  /   ،را  /ا وتدار صادر للطباعة والنشر/ ٢ط /- .ن 

٨-  /وود م /ندر دا  ث اول /ار م ان. ١٣٨٨ /ر م 

مترجم رضا  دان م  وم از  ي ء رن د ج/  -٩

 مم. ١٣٨٨/  اول: ان / رضایى

١٠-  /ر ث ان /رط ر/ م ن و /رد  /ام ن / نر 

١٣٧٧. 

ر/ مو :ر. ب. او، و:  ر رف،  ٣دة ن/  ىوَو -١١

    /ء دووة رطوةو ٢٠٠٨َ يدةزط ماوةو  /

 /  /َ رط .م وةيدمو٢٠٠٨.َو وةيدمو يوةمم / 

١٢- روو دة وويَي م :ن /  ،رف ر  :و /٢٠١٠/ ١ 

.مَ /انَي وةرطم َرةَر 

١٣-   رف ر  :و /َ  ن/ ن: رةزادة م٢٠٠٦/ ١ /

.َو /م وةيدمو وةوَ يدةزط 

١٤- دة  ء دذة را/ نر  /ا .د = وس :٢٠٠٤/ ١ دةزط /

 َ.كد /َمث ء وة  

١٥-   /رف ر  :ؤك/ ن ن ءرةي رؤ٢٠٠٨: ١دةر  َ ور 

 مورام رد/ روك.

١٦- ا -  /وت /وا اوي: ا١٩٨٦ا. 

١٧-  ا /  واا وت/  -ا١٩٨٢ 

 ١٩٧٩/ وت ترجمة: جورج طرابیشي/ بورجوازیةكملحمة الروایة  -١٨



 ٣٧

نافع/  ءالدكتور ضیا/ ت: النھایات المفتوحة/ دراسة نقدیة في فن انطوان تشیكوف القصصي -١٩

 .١٩٧٨/ ١ط

٢٠-  / ث /د  ل /نة، ر ندا ،مر ، :مت دا١٣٧٦اد. 

٢١-   /م ث رضا /اان ٤ /زا ١٣٦٨/ م. 

٢٢-  /ر ث م اا : /ر نرط ن/ ن: ادواردي ر١٣٦٩ 

 امرات مة/ ان.

٢٣- م   /وا م /ف-  راتام  :ان: م  و

 ر ث /١٣٨٩. 

٢٤-   /ر مرؤ ووَ ر /  را ل٢٠١٣: ١ َرةَر /

 َم، و:  ر رف. -مي وةرطَان

  

٧/٢/٢٠١٥  
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