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مها ٌد نظري:
مفهوم البنٌوٌة التكوٌنٌة:
تعددت مسمٌات هذا المفهوم الى أكثر من مسمى ،فسمٌت بالتركٌبٌة و التولٌدٌة
اال أن التسمٌة األكثر تداوالا هً (البنٌوٌة التكوٌنٌة).
وٌمكن تعرٌفها بانها  ":فرع من فروع البنٌوٌة نشأ استجابة لسعً بعض
المفكرٌن والنقاد الماركسٌٌن للتوفٌق بٌن طروحات البنٌوٌة  ،فً صٌؽتها الشكبلنٌة
وأسس الفكر الماركسً والجدلً ،كما ٌسمى احٌانا  ،فً تركٌزه على التفسٌر المادي
(ٔ)
الواقعً للفكر والثقافة عموما"
والبنٌوٌة التكوٌنٌة":منهجٌة تحاول البحث عن العبلقات الرابطة بٌن االثر االدبً
وسٌاقه االجتماعً _ االقتصادي الذي سبق تكوٌنه ،وال ٌنظر الى هذه العبلقات على
انها مجرد تساوق او تواز بسٌط بٌن بنٌة االثر االدبً وبٌن شروط انتاجه،
االجتماعٌة واالقتصادٌة ،وانما ٌعتبرها اندماجا تدرٌجٌا بٌن سلسلة من الجمل او
(ٕ)
الكلٌات totalitiesالسببٌة ".
انطلق لوسٌان ؼولدمان من مفاهٌم عدة ٌنبؽً الوقوؾ علٌها كً ٌتم تحدٌد
منهجه فً التحلٌل وهذه المفاهٌم مجملة فً -:
(ٖ)

الفهم او التفسٌر والشرح .
ٔ-
كما ذكر آنفا عن العبلقة بٌن األثر االدبً وسٌاقه االجتماعً على أنها اندماج
(ٗ)
تدرٌجً بٌن سلسلة من الجمل او الكلٌات النسبٌة.
فعلى هذا األساس " :إن أي فكر او أثر ابداعً ال ٌكتسب داللته الحقٌقٌة اال عند
اندماجه فً نسق الحٌاة او السلوك .زد على ذلك انه ال ٌكون السلوك الذي ٌوضح

االثر هو ؼالبا سلوك الكاتب نفسه  ،بل سلوك الفبة االجتماعٌة التً ال ٌنتمً الٌها
(٘)
الكاتب بالضرورة"
فالمهمة األساسٌة لعملٌة الفهم هً توضٌح البنٌة الداللٌة البسٌطة نسبٌا والمحاٌثة
لؤلثر االدبً )ٙ( .بما ٌمكن القول أنها ":وصؾ العبلقات المكونة االساسٌة لبنٌة
داللٌة ،وبالطبع فان العبلقات العاطفٌة القابمة بٌن الباحث والشًء المدروس تستطٌع
ان تحبذ هذه الوصؾ ،وٌعنً ؼولدمان بذلك التقٌٌد الكامل بالنص دون الخروج علٌه
()7
او تجاوزه ".
أما عملٌة الشرح فتقوم على ":ادخال بنٌة داللٌة فً بنٌة أخرى اوسع منها تكون
فٌها االولى جزءا من مقوماتها " )8( .اي ان الشرح ٌقتضً إنارة النص بعناصر
خارجٌة علٌه بؽٌة الوصول الى ادراك مقوماته.
البنٌة الداللٌة -:
ٕ-
تعد مقولة البنٌة الداللٌة من اهم المرتكزات التً قامت علٌها البنٌوٌة التكوٌنٌة
()9
وهً ركن من أركانها التً طورها ؼولدمان.
ركز ؼولدمان على شًء مهم بواسطته ٌمكن فهم البنٌة الداللٌة وهو مفهوم النظرة
الشمولٌة )ٔٓ(.و" :هً من أهم المقوالت لدى ؼولدمان ولكن خلفٌتها الحقٌقٌة
(ٔٔ).
لوكاتشٌة "
فالعالم " :أصبح عالما واسعا جدا بحٌث صار فً كل اطرافه اؼنى من عالم
االؼرٌقٌٌن القدامى بعطاءاته ومخاطره .ولكن هذا الؽنى بالذات اضاع المعنى
االٌجابً الذي كانت حٌاتهم تستقر علٌه اال وهو النظر الشمولٌة ،وال وجود لهذه
النظرة الى الوجود  ،اال اذا كان كل شًء متناسقا قبل اقبال األشكال على
استثماره  .بحٌث ال تكون مجموعة قسرٌة وانما مجرد وعً أو والدة كل ما كان
كافٌا فً تطلعه الؽامض ،داخل كل ما ٌجب أن ٌتخذ شكبل وعندبذ تكون المعرفة
(ٕٔ).
فضٌلة والفضٌلة سعادة وعندبذ ٌُبرز الجمال معنى العالم"

وإن مفهوم البنٌة الداللٌة عند ؼولدمان ال ٌفترض وحدة االجزاء ضمن كلٌة
والعبلقة الداخلٌة بٌن العناصر فقط ،بل ٌفترض فً الوقت نفسه االنتقال من رؤٌة
سكونٌة الى رؤٌة دٌنامٌة ،اي وحدة النشأة مع الوظٌفة .إذ نكون امام عملٌة تشكل
للبنٌات متكاملة مع عملٌة تفككها .إن مفهوم البنٌة الداللٌة ٌشكل االداة الربٌسة
(ٖٔ)
للبحث فً اؼلب الوقابع الماضٌة والحاضرة.
ٔ -رؤٌة العالم

.

٣ؼي ٌٛح حُٜٔطِق ٖٓ حُٜٔطِلخص حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش ٝحُظ ٢طٔؼِض ك ٢حُيٝ ٖ٣حُلِٔلش
ٝحالىدُِٜٔٝ ،طِق ؿٌ ٍٝك ٢حُلِٔلش ٜ٘ٓٝخ ريأ رخُظ ٍٜٞكظٛ ٠خٍ ُٛ ٚيٝ ٟحٓغ.
ٝحٌُالّ َّٓ ِ٤و ٚػٖ ٍإ٣ش حُؼخُْ ػ٘ي ُ٤ٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ ،ألٕ ٓلٜٜٓٞخ ٣ؼي حٓخٓخ
ٜٓٔخ ٖٓ حٓخٓ٤خص ٜٓ٘ـ( ٞٛٝ ٚحُٜٔ٘ؾ حُز٘ ١ٞ٤حُظٌٓ( ٞٛٝ )٢٘٣ٞل ّٜٞؿٌٍ ١ك٢
(ٗٔ)
حُٜٔ٘ؾ).
ًٔٝخ ٓ ٞٛؼَٝف إٔ حُٜٔ٘ؾ حُز٘ ١ٞ٤حُظٌٜ٘ٓ " : ٢٘٣ٞـ٤ش طلخ ٍٝحُزلغ ػٖ
حُؼالهخص حَُحرطش ر ٖ٤حألػَ حألىر٤ٓٝ ٢خه ٚحإلؿظٔخػ - ٢حالهظٜخى ١حٌُٓ ١زن
طٌٌُُ )ٔ٘(." ٚ٘٣ٞي كبٕ ٍإ٣ش حُؼخُْ طؼ٘ " : ٢رخٗ٘خ ال ٗٔظط٤غ إٔ ٗل ْٜحُ٘ ٚحالىر ٢حال
ك٤ٓ ٢خم رؼي ٙحالؿظٔخػ ٢حُ ٠ؿخٗذ حُزؼي حُلَى ١حُٔ٘طِن ٖٓ ه٤خٍ حُٔزيع ىٕٝ
()ٔٙ
حُل َٜرٜٔ٘٤خ ".
ٔ -القٌمة
وتعد إحدى المعاٌٌر األساسٌة لقٌمة النتاج – حسب ؼولدمان -وهً مقدار تمثٌلها
لرؤٌة متناسقة للعالم على مستوى المفهوم وعلى مستوى الصورة اللفظٌة أو
()ٔ7
الصورة الحسٌة.
 المتغٌرات االجتماعٌة والسٌاسٌة واإلقتصادٌة التً طرأت على المجتمعالعراقً من عام ٓ.ٕٖٓٓ – ٔ99
شهد العراق منذ عام ٓ ٔ99م حتى عام ٖٕٓٓ م تؽٌرات على مختلؾ جوانب
الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والدٌنٌة الخ  ....وهذه التؽٌرات
انعكست لتأخذ طابعا سلبٌا على اؼلب مفاصل المجتمع ،مما ادى الى جعل الواقع
واقعا ممزقا مضطربا مظلما ،عاش فٌه الناس قلقٌن ال ٌرون ؼٌر الحروب والدمار

والفقر والجوع ٌترقبون ساعة ٌتم فٌها الفرج والخبلص من هذه المأساة .وكان هذا
نتٌجة للهدر والطؽٌان واالستبداد الذي مارسه النظام آنذاك ،وهذه التؽٌرات انعكست
على الواقع األدبً مما جعل الشعراء ٌنقسمون على قسمٌن؛ منهم من واجه الواقع
باألسلوب الذي ٌراه مناسبا ،ومنهم من آثر الهروب والعزلة ،وفً كبل الحالتٌن
تعبٌر عن رد فعل على الواقع ،وسٌتم الحدٌث عن الهروب.

المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحٌم
ب إل ِه
العالمٌن وأصلً وأسل ُم على سٌ ِد األنبٌاء
لل ربَّ
والمرسلٌن وحبٌ ِ
َ
َ
أح َم ُد أ َ
ث رحمة للناس أجمعٌن ،أبً الزهراء محمد األمٌن ،وعلى آله
العالمٌن ،المبعو ِ
الطٌبٌن الطاهرٌن وأصحابه الؽر المٌامٌن.
وبعد...
فقد مثلت الحقبة الزمنٌة الخاصة بالدراسة (ٓٔ99م – ٖٕٓٓم ) انعطافا كبٌرا
على الصعٌد األٌدٌولوجً لؤلدباء ،إذ تسببت فً خلق رؤٌة متشظٌة للعالم ،مما
ب مكوناته الذاتٌة
جعلهم ٌتخذون مواقؾ متباٌنة تجاه المجتمع ك ٌّل بحس ِ
والموضوعٌة ،فبعض منهم آثر أن ٌواجه الواقع المأساوي بكل ما ٌمتلك من وسابل
تعٌنه على تحقٌق ذاته فً اإلطار المجتمعً الذي ٌندرج فٌه ،وبعض آخر آثر
الهروب مكتفٌا بوصؾ الواقع هاربا إلى عوالم ذاته أو إلى عوالم الطبٌعة وؼٌرها،
فقد ٌبدي موقفا لكنه ٌسٌر متفادٌا لحماٌة نفسه ،وجاء هذا نتٌجة للتؽٌرات التً
عصفت بالعراق والتً صبؽت هذه الحقبة بصبؽتها الخاصة ،وذلك ألن التؽٌرات
المعروفة حفرت عمٌقا فً الحٌاة العراقٌة بشكل عام ،واألدبٌة منها بشكل خاص،
وٌمكن تلمس هذه التؽٌرات واضحة فً الحقلٌن السٌاسً واإلجتماعً فضبل على
النفسً واإلقتصادي والثقافً عامة ،وعلٌه فإن أهمٌة البحث تأتً للكشؾ عن هذه
الظاهرة المهمة ،ومدى تحققها على قاعدة التأسٌس الشعري فً التسعٌنٌات ،وهل
مثلت ظاهرة بارزة تستحق الوقوؾ عندها؟ ،فضبل على كشؾ ما لم ٌكشؾ،
وإنصاؾ من لم ٌنصؾ ،والعمل على تحدٌد الرؤٌة الكونٌة لدى الشعراء الذٌن
اشتؽلوا فً رسم هذه الظاهرة فً اإلطار الفنً الجمالً.
َ
البحث على مبحثٌن؛ األول :هروب االحتراز ،وتم الحدٌث عن
وقد قسم الباحث
ٌمكن للباحث أن ٌسٌر فً البحث مستندا
تعرٌفه لؽة واصطبلحا وفً الشعر ،حتى
َ
على أساس متٌن ،وكان االختٌار قد وقع على عدد من الشعراء تحمل أشعارهم هذا
النوع من الهروب والعمل على تحلٌلها والكشؾ عن الظاهرة على أتم ما ٌمكن
كشفه .واآلخر :هروب التفادي ،وأٌضا تم الحدٌث عن تعرٌفه لؽة واصطبلحا وفً

الشعر ،وكان اإلختٌار أٌضا قد وقع على عدد من الشعراء تم تحلٌل بعض من
نصوصهم.
وانتهى البحث إلى خاتمة ذكرت فٌها اه ُّم النتابج التً توصل إلٌها الباحث من
خبلل استقصابها فً مفاصل البحث كله .ثم قابمة الهوامش وقابمة المصادر
والمراجع.

المبحث األول :
قبل الولوج إلى تفاصٌل العمل ٌنبؽً الوقوؾُ عند تعرٌؾ الهروب بوجه عام،
فهو ِٗ ":ػشٌ أىر٤شٌ حُـَٜ٘ٓ ٝخ حالرظؼخى ػٖ ًَ ٓخ ٓ ٞٛؤُٞف ٝحالُظـخء آُ ٠خ ٞٛ
ؿَ٣ذ أ ٝأرٜؾ أ ٝأٗوٝ ٖٓ ٠حهغ حُل٤خسًُٝ ،ي روٜي حُظَكٝ ٚ٤حُظِٔ٤شٓ ،ؼخٍ ًُي
ه ٜٚحُٔـخَٓحص ٝحَُٝح٣خص حُٔلَ١ش ك ٢حُو٤خٍ ٝحُؼخ١لش ،وقد  ٌٕٞ٣حَُٜٝد اُ٠
()ٔ8لذلك لجأ كثٌ ٌر ػخُْ ٖٓ حُو٤خٍ ِ٣ـؤ اُ ٚ٤حُ٘خػَ هخٛيح حٌُٔخٍ ٝحٌُٔ٘٤ش ٝحُ٘وخء"
من الشعراء الذٌن كتبوا فً التسعٌنٌات إلى الهروب ابتعادا عن مرارة الواقع ومن
بطش النظام الذي ال ٌتوانى عن القتل والسجن والنفً.
هروب االحتراز:
َ
(حرز ،الحاء والراء والزاء أص ٌل واحد ،وهو من الحفظ
االحتراز فً اللؽة من
()ٔ9
حر ْز ُت ُه واح َت َر َز هو ،أي تح َّف َظ).
والتح ُّفظٌ ،قال َ
أما فً االصطبلح ،فهو اللجوء إلى حالة من التحفظ والصمت عن كل ما ٌُتوج ُه
لئلنسان من عوامل خارجٌة ،ثؤثر على حٌاته ،فقد تسببُ هذه العوام ُل فً مو ِت ِه أو
فٌتحفظ وٌحتر ُز عن اإلصطدام بها .فعندما ٌقول قاب ٌل أنا أتح َّف ُ
ُ
ظ عن
نفٌ ِه أو سِ جن ِه.
ِ
اإلجابة على هذا السؤال ،فهو ال ٌبدي أي حالة من حاالت رد الفعل.
وفً الشعر :هو أن ٌصؾ الشاعر واقع الحٌاة ،مكتفٌا بهذا الوصؾ من دون أي
موقؾ ٌذكر ،فضبل على لجوبه إلى عوالم الذات والطبٌعة والعوالم الخٌالٌة
المختلفة.
وهذا ما اتضح عند بعض الشعراء الذٌن كتبوا فً التسعٌنٌات من القرن
المنصرم ،إذ بدأوا بوصؾ الحٌاة ملتجبٌن إلى عوالم الذات والطبٌعة وعوالم الخٌال
األخرى ،مكتفٌن بهذا الوصؾ ،أي محترزٌن عن ذكر أي موقؾ من مواقؾ
المواجهة.
ومن الشعراء الذٌن اشتؽلوا فً هذا النوع الشاعر محمد البؽدادي إذ مثل
(ٕٓ)
الهروب خٌر تمثٌل من ذلك قوله فً قصٌدة ( اإلهداء ):

أجل ..
إننً اآلن أهذي ...
وصوتً كصوت الخراف البعٌدة
وهً تجوب المراعً ..
ألف سؤال ..
وخلف عٌونكِ ُ
لكل العٌون التً تسأل اآلن عنً ...
وتبحث بٌن النجوم
عن الساهرٌن
وراء الصحارى ..
حٌارى ..
لكل العذارى ..
ذوات الضفائر..
لكل المنائر ..
أنا اآلن أهذي ..
وأحرفً البائسات ٌحاولن أن ٌلتقٌنَ
على أي معنى ...
سوى أننً اآلن اهذي وحٌدا...
تحاصرنً الذكرٌات ..
وحٌدا أكاد أموت هنا ظمأ ...
ٌا فرات ...
وٌا تمر ...
ٌا برتقال ..
تعال ...
فإنً أكاد أموت...
وبٌن اشتٌاقً إلى زٌن ِ
ب ..
وبٌن اشتٌاقً إلى حضن أمً وقبر أبً ..
وبٌن العٌون التً تسأل اآلن عنً ...
وبٌن  ..وبٌن  ...وبٌن ...
أغنً ...
وأهذي ..
فهل تسمعٌن  ..؟!
(ٕٔ)
وقوله أٌضا من قصٌدة ( تعرٌف):
وجهً انتما ٌء إلى الموتى ...
مرض
دمً
ُ
ال بالحٌا ِة وال بالمو ِ
غرض
ت لً
ُ
أعترض
لم
ْ
وأنا حً

على أح ٍد
ُّ
ومت ...
ُ
األموات
فانتفض
َ
واعترضوا !!
(ٕٕ)
وقوله فً قصٌدة ( النخلة األخٌرة):
مثقالً باألسى
أجوب القفارا
ُ
ونجومً
فً بعضِ ها تتوارى
مثخنا ً بالجراح
أبغً الفرارا
والصحارى
ٌزح ْفنَ نحو
الصحارى
نصبتنً الرمال ُ
ظ ً
الّ
لٌرتاح لدٌه المسافرونَ
!!الحٌارى ..
دفنتنً الطلول بٌن ذراعٌها
ْ
وصارت
حولً
التلول ُ
سِ وارا !! ..
(ٖٕ)
وقوله من قصٌدة (مطر):
ُ
تعبت
ُ
مأوى
أبحث عن
ً
ألو ُذ به
من وحش ِة األ َم ِل المحفوفِ
َ
بالخ َط ِر
ثغر
أرٌد صوتا ً بل ٍ
ِس ُه
ألهْ م َ
متى أشا ُء
ْ
تح َت ُه
وأخفً ْ
و َتري !!
ُّ
ترتٌب تارٌخً
أعدت
َ
فأد َه َ
شنً
أموت مراراً
ُ
أ ِّنً

دونما أ َث ِر !!..
أغوص ..
ُ
أغرق ..
أطفو َ
فوق ذاكِرتً
غٌر عٌنٌها
فال أرى َ
مدى بصري
ُ
أمعنت فً
فل ْم أمسِ ْك
وجع
سوى
ٍ
كأنه حج ٌر
ملقى على
َح َج ِر !!
سارت هذه النصوص مشتملة على األسس الصحٌحة للبناء الفنً ،معتمد اة
المقومات األساسٌة فً السعً إلى تكوٌن الوحدة الكلٌة المتماسكة فً العمل األدبً،
والتً تتشكل من العناصر الداخلٌة التً تسعى فً نهاٌة التحلٌل إلى إظهار الصورة
الناصعة للبنٌة الذهنٌة التً تؤدي إلى الؽاٌة الجمالٌة المشتملة على إطار بنٌوي
تكوٌنً.
بشكل جعلها تسٌر فً إطار حزٌن َّ
تمثل بالعاطفة ،إذ تنبع
برزت هذه النصوص
ٍ
نفس ؼرٌب ٍة تملك إحساسا ا حاداا ٌسمو بالعاطفة إلى أقصى درجاتها ،ومما مثل
من ٍ
ا
العاطفة قوله ( تحاصرنً الذكرٌات ،وحٌداا أكاد أموت هنا ظمأ ،مثقبل باألسى،
ؼٌر مفارق ٍة المتداد
ومثخنا بالجراحٌ ،ا فرات ،حضن أمً ،أبً) تبدو العاطفة َ
الهٌكلٌة البنابٌة للنصوص التً تظهر متسربلة بسربال الحزن واأللم والضٌاع ،فهو
المحاصر بالذكرٌات ،المقترب من الموت من شدة الظمأ ،مخاطبا الفرات المعبأ
بالحنٌن والمتمثل بعنفوان الحٌاة ،ثم نقل راحلته إلى الملجأ الدافا وهو حضن أمه
وذكرٌات أبٌه الذي زاد فراقه فً حزنه ومأساته .ولٌؤكد أنه مثقبل باألسى والجراح
من شدة ما عاناه من قهر وحرمان خلفتهما الحروب والحصارات ،التً عصفت
بالحٌاة فً كل مفاصلها .وبهذا ٌتبٌن أن عاطفة هذه النصوص رسمت لوحة مؤطرة
بالحزن ساعدت فً إظهار القٌمة المبتؽاة من النصوص والتً تمثلها رؤٌة الشاعر.
وانشؽلت هذه المجموعة من المقطوعات الشعرٌة فً رسم خطاها العابمة فً
الخٌال لما له من دور فً إظهار البنٌات الذهنٌة المؤطرة بإطار الهروب .فمن
التركٌبات الخٌالٌة التً عنت ما قٌل (وتبحث بٌن النجوم ،القفارا ،أؼوص ،أؼرق،
أطفو فوق ذاكرتً) مثلت هذه االلفاظ والتراكٌب اللؽوٌة ابتعاد الشاعر عن الواقع

لٌخط روحه فً عوالم الؽرابة ،فٌحلق إلى النجوم ،وٌجوب القفار ،باحثا عن ملج ٍأ
ٌلتجا إلٌه ،وٌؽوص وٌؽرق وٌطفو فوق ذاكرته لٌؤكد اضطراب حٌاته وتفككها.
وللحدٌث عن األسلوب فقد اعتمد الشاعر أسلوبا ممٌزااٌ ،حمل ثٌمات الحزن
والٌأس معبرا عن تفكك الحٌاة واضطرابها ،وعن التأزم الحاصل فً ذاته ،وذلك
باتخاذه هذا الشكل المتنوع المتحرر عن اإلطار القدٌم المتمثل فً الشعر العمودي،
وقد تنوعت هذه النصوص ما بٌن شعر التفعٌلة والعمودي امتثاال لمتطلبات الواقع
الشعري الحداثوي  ،الن الشاعر واحد من شعراء قصٌدة الشعر التً اعتمدت على
األسالٌب الحدٌثة المبتكرة فً استعمال األشكال الشعرٌة وهذا ما ذكر سابقا.
وإلى ذلك فإن لؽة النصوص ذات مستوىا
عال من القوة والجزالة فً استعمال
ٍ
التقنٌات الحدٌثة من حٌث السبك المنتظم والتكثٌؾ واإلٌحاء والتولٌد فً الصور
والمعانً المعبرة ،وجاءت األلفاظ هادبة موشحة بالحزن الذي ساد العصر ،فضبل
على أنها مستندة على قاعدة متٌنة تنطلق منها إلى إحداث الؽرٌب المدهش داخل
السٌاق الشعري ،وتمتاز أٌضا بالعمق التصوٌري من خبلل اإلعتماد على األسالٌب
الفنٌة التً تخللت معظم مفاصل البنٌة الداللٌة.
ومن هذه األسالٌب التشبٌه فً قوله ( وصوتً كصوت الخراؾ ،كأنه حجرٌ)
إن مثل هذه التراكٌب التشبٌهٌة تركزت فً مدارات البنٌة لتؤكد صٌرورة الصورة
ا
ملبٌة الحاجة األساس لعنصر الهروب
البلٌؽة المرتبطة بأساس الواقع ،وتكاد تكون
المحترزٌ ،ؤكد الشاعر بلوغ حاله حد الهذٌان الذي اصبح فٌه صوته شبٌها بصوت
الخراؾ البعٌدة ،ولشدة الوجع المتراكم فً الحٌاة ٌشبهه بالحجر الملقى على حجر
فهو وجع فوق وجع ،وٌشبه نفسه بالمسامٌر لضعفه وحدة بأسه.ومجمل هذه الصور
التشبٌهٌة صورة الحٌاة العراقٌة ،وتأكٌدا على تمثٌل رؤٌة الشاعر الظبلمٌة
االنهزامٌة.
ومن االنزٌاحات المجازٌة التً تقلب فٌها الشاعر فً طٌات النصوص قوله (
لكل العٌون التً تسأل عنً ،أحرفً البابسات ٌحاولن أن ٌلتقٌن ،تحاصرنً
الذكرٌات ،الصحارى ٌزحفن ،نصبتنً الرمال ظبلا ،دفنتنً الطلول بٌن ذراعٌها)
فجعل للعٌون مهمة السؤال معتمدا أسلوب تراسل الحواس وهً مهمة اللسان ،لٌبٌن
عمق احساسه بالؽربة ،ولٌعطً صورة خٌالٌة تنسجم مع نفسه الهاربة من الواقع
المظلم ،وعلى سبٌل التشخٌص ٌجعل الحروؾ التً تمثل بؤسه بشرا ٌحاولون
التشبث بأي معنى للحٌاة الهنٌبة وهو عنده محال ،وعبَّرعن ضٌق حٌاته وحزنه
وألمه بجعله الذكرٌات واألنفاس والوهم تأخذ صفة الجٌش على سبٌل االستعارة،
ومن الصور األخرى أن الصحارى تزحؾ نحو الصحارى وهً صورة تست ِم ُّد
نضوجها من هروب الشاعر إلى الطبٌعة ،فضبل على استعارة صفة النصب والدفن
َ

لوج ُه إلى عالم الطبٌعة ،الذي ٌعده الشاعر
للرمال وللطلول لٌؤكد مرة أخرى وُ َ
متنفسا ٌخلصه من عتمة الحٌاة وعسرها.
ومن أبرز األسالٌب التً شكلت عنصر الهروب هو النفً وذلك بقوله ( ال
بالحٌاة وال بالموت ،لم أعترض ،فبل أرى ،فلم أمسك) هذا العدد الكبٌر من حاالت
النفً لم ٌكن صدفة إنما هو تجسٌد لواقع متأزم خلق نفسا متأزمة شاعرة .فهو
ترجمة لبلنعدام والحرمان المصٌب مفاصل البنٌة االجتماعٌة وؼٌرها من البنٌات
األخرى ،فهو ٌنفً أن ٌكون له ؼرض بالحٌاة أو بالموت ،ولم ٌعترض على أحد
فهو المنكفا على ذاته ،وٌنفً أنه ٌمتلك ؼٌر الوجع المحدق المتراكم على حٌاته.
وهو بهذه المجموعة من التراكٌب التً اشتملت أسلوب النفً برهن على انهزامٌة
رؤٌته وهروبها.
ومن األسالٌب التً توشحت بها البنٌة الداللٌة التكرار إذ لعب دورا كبٌرا فً
إعطاء النصوص رونقا جمالٌا مؤطرا بإطار حزٌن ؼابم عكس ذات الشاعر
أربع مرات ٍ مع اختبلؾ بسٌط
المتشظٌة ،من ذلك تكرارُه عبارة (إننً اآلن أهذي)
َ
لٌعطً حجم الصراع بٌن الذات والواقع ،وتكراره (أكاد أموت) مرتٌن لٌؤكد
معاناته ،وتكراره كلمة (الصحارى) لؽربته وتٌهه .وكلمة (حٌارى) لحٌرته.
ومن األسالٌب التً أكدت هروب الشاعر إلى الطبٌعة النداء بقوله (ٌا فرات ،وٌا
تمرٌ ،ا برتقال) فالفرات رمز الحٌاة والتمر والبرتقال ثما ٌر ٌرمز بها إلى زٌنة
العٌش ورؼده .فلجوؤه إلٌها خبلص من المأساة.
ولئلستفهام دو ٌر فً تحقٌق الؽاٌة المنشودة ،وذلك بقوله ( فهل تسمعٌن) فهو
رمز الحنان والدؾء ،وٌناشدها أن تسمع
ٌستفهم بعد كل هذه الشكوى من
َ
زٌنب ِ
شكواه ،فهو الشاعر الذي عاش حٌاته وهماا ال ٌج ُد للحقٌق ِة وجهاا.
بعد االنتهاء من الحدٌث عن البنٌة الداخلٌة ال بد من الكشؾ عن البنٌات التً
ولدت هذه النصوص الهاربة ،والتً تشمل البنٌات الذاتٌة والثقافٌة واالجتماعٌة.
البنٌة الذاتٌة :
(ٕٗ) عرؾ  .الشاعر العراقً محمد البؽدادي من موالٌد ٕ.تشرٌن الثانًٔ99ٕ .
عنه حزنه وانعزاله وتبنٌه فكرة الموت والوجود وسبب ذلك ما ٌروٌه عن نفسه
قاببل :وجدت نفسً فً سن مبكرة مضطرا لئلنعزال عن كل ما حولً ،إذ لم أبلػ
عشر من عمري حتى بدأ َشعري بالتساقط ،وتحول شكلً إلى ما ٌشبه
الثالث َة
َ
(المسخ) ،نصؾ حاجب وبقع عشوابٌة فارؼة على رأسً ،وما أتممت الخامسة
عشر إال وقد ذهبت آخ ُر شعر ٍة من على جسدي كله .فً ذلك العمر الذي ٌفخر فٌه
المراهقون بظهور لحاهم وشواربهم ،وأنا ابن البٌبة الشرقٌة ،وكم هو مؤلم أن ٌكون

أخرس أو أعر َج أو..أو..أو مسخ ( فً حالتً ) ،فً ذلك العمر
أعور أو
الشخص
َ
َ
من الوعً ما ٌجعلنً أتجاهل نظرات الناس المتهكمة وأنسبها للجهل والتخلؾ
ُ
انعزلت واعتكفت فً البٌت ،فً ؼرفة على
والتقالٌد الؽبٌة الموروثة .ولذلك
(ٕ٘)
ُ
لهذا بدت
وانؽمست فً القرآن حتى حفظته من الفاتحة إلى الناس.
السطح،
قصابده متشحة بالحزن والموت والهروب.
البنٌة الثقافٌة:
كانت انطالقة الشاعر محمد البغدادي منذ انعزاله فً غرفته ،إذ بدأ بحفظ
القرآن الكرٌم وتعلم أصول التالوة ،فقد كان ٌستمع للقراء وٌحلل طرٌقة قراءتهم
فتعلم أو اخترع – بحسب قوله – اإلدغام واإلقالب واإلشمام والروم والمد والوقف
و...و...الخ .من تلك األصول التً كنت أجهل مسمٌاتها ومصطلحاتها ولكننً
)ٕٙ( .
أعرفها تمام المعرفة وأجٌدها تمام اإلجادة
وٌقول (ثم ،أوصل لً أخً األكبر دٌوا انا شعرٌا لشاعر نجفً اسمه :عبد المنعم
ُ
وبدأت أحلل  -على طرٌقتً مع القرآن -
الفرطوسً .قرأته مرة ومرتٌن وألفا..
حتى (اخترعت) الفرق بٌن النثر والشعر ،موسٌقى الحركة والسكون ..واخترعت
ُ
وعرفت األوزان والبحور قبل أن أقرأها كعلم
تب اعا لذلك الفرق بٌن قصٌدة وأخرى،
طالت فترة اعتكافً هذه سنتٌن تقرٌبا! ..له مصطلحاته ومقاٌٌسه وشؤونه الخاصة
وكنت مضطرا للخروج إلى العالم مجددا ألننً لو بقٌت متؽٌبا عن الدراسة
اإللزامٌة سنتٌن كاملتٌن فسٌتم فصلً و َسوقً إلى الخدمة العسكرٌة اإللزامٌة ولن
خرجت إلى العالم هذه المرة وأنا أرى نفسً ممٌزا عن !ٌتركنً النظام وشأنً
أقرانً ،فأنا مخترع التبلوة ومخترع أوزان الشعر! ولٌقولوا عنً ( ما ٌقولون ) فأنا
أحسن منهم وأعلم ما ال ٌعلمون ،انتبه لً مدرس اللؽة العربٌة فً المتوسطة ..كان
ُ
وكنت عصاه التً ٌرى من خبللها ،فأهدانً  -بعد أن كاشفته
األستاذ محمود أعمى!
ثم أهدانً دٌوان المتنبً ،وقفز بً مباشرة إلى بمخترعاتً  -كتاب مٌزان الذه
وفً اإلعدادٌة كنت التلمٌذ المفضل عن المدرس الفاضل عبد األمٌر !السٌاب
وداعة ،حٌن كاشفته بما أعلم وبما تعلمته من أستاذي السابق ،أهدانً (شرح ابن
ودلَّنً على المكتبة الوطنٌة (مقابل وزارة الدفاع القدٌمة) وعلى مكتبة !عقٌل)
ُ
فصرت ..وزارة األوقاؾ فً الباب المعظم (مسافة خطوات عن المكتبة الوطنٌة)
ُ
قرأت فٌهما ،لكن توجهاتً كانت تراثٌة على
نزٌل المكتبتٌن.لم أعد أتذكر ماذا
األؼلب ،ولم أتجه لقراءة الشعر الحدٌث رؼم أننً أحتفظ للسٌاب بلذة فً أعماقً.
()ٕ9

تبٌن الطرٌق الذي خطه الشاعر لثقافته التً بدت واضحة فً مجمل
ومن هذا َ
أشعاره
البنٌة االجتماعٌة :

الشاعر ابن العراق الجرٌح الذي عاش حٌاة الحروب والحصار ،التً جعلت
الناس –ال سٌما الشعراءٌ-عٌشون أحزانا تلٌها أحزان فلجأ كثٌ ٌر منهم نتٌجة الخوؾ
والتسلط واالستبداد إلى االنعزال والهروب محترزٌن من الواقع.
فٌصرح قاببل :العراق ٌُؽرِّ ب أبناءهٌ ،دفعهم إلى الؽربة واالؼتراب دفعاا ،وٌنفٌهم
نفٌا ا ال رجعة من بعده ،والخلل كما هو واضح ٌكمن فً بنٌة المجتمع ،فالمجتمع
العراقً متناقض ،وفً عُرفه فإنَّ الحرامً سبع ،والمتملق ذكً ،والمؤدب فقٌر،
ُ
عشت فً الوطن
والظالم ذٌب ،والمتكبر هٌبة ،والمتواضع خطٌة ،واألدٌب مسكٌن،
ُ
بلؽت الثبلثٌن من عمري ،كنت خبللها أشعر بالؽربة فً كل لحظة
والسبب .حتى
هو أننً مصاب بمرض ٌكاد ٌكون نادرا تسبب بفقدانً لكل َشعري (بفتح الشٌن)،
كان ك ُّل سابق .مما اضطرنً لوضع قبَّعة على رأسً ،ثم وضع الٌشماغ األحمر
تكسً أركب معه ٌسألنً( :األخ أردنً؟) أو (األخ فلسطٌنً؟) ..وكنت معرضا لهذا
السؤال من أي بابع صحؾ أو بابع خبز أو عجوز أساعده فً عبور الشارع أو
جندي فً سٌطرة أو أستاذ فً جامعة أو أدٌب أو شاعر أو موسٌقً أو ..أو ..أو..
ناهٌكم عن أٌة فتاة أُعجب بها ،سواء من زمٌبلتً فً الجامعة أو فً العمل أو من
.بنات الجٌران ،فالجمٌع لم ٌكونوا مؤهلٌن للقبول باآلخر
فً العراق ،لم تسنح لً الفرصة ألعٌش طفبل كبقٌة األطفال ،وال مراهقا ،وال
شابا ،وال طالبا جامعٌا ،وال موظفا ،فقد تظافر مرضً المزمن مع عدم تقبل الناس
لآلخر المختلؾ لٌصبح المنفى كبٌرا جدا ،وألعٌش فً سجن ببل جدران ،وهو أقسى
(.)ٕ8السجون كما ٌقول أدونٌس
ب االحتراز وذلك فً
وٌعطً الشاعرعمار المسعودي صورة ناصعة عن هرو ِ
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قوله من قصٌدة (خارج الذهاب):
عال ...
الذهب ٍ
ولٌس بمقدوري
أن أمد جذوري فً التراب
ولٌس بمقدوري
كامل
لحول
أن أخضر بدل العشب
ٍ
ٍ
لٌس بمقدوري
أن أهد ُمدناً .بمستوى بنائها
لٌس بمقدوري
أن أبدو صبٌا ً كنرجسة
تهزها رٌ ٌح خفٌفة
لٌس بمقدوري
أن أدخل القرى فاتحا ً أمٌنا ً

لٌس بمقدوري
أن أبكً بحجم نهر الخراب
أحلم ببكاء ٌلبس الصٌف الشتاءوالشتاء الصٌف
لٌس بمقدوري
أن أرسل لحبٌبتً قرطا ً من حجر
حٌن أهدم سوراً ال ٌُحسن اإلعالن
إلى اٌن إذن أذهب بحٌاتً
بعد نفاد األغانً
إلى اٌن اذهب
حٌن أكون خارج الذهاب؟
ألم أكثر من هذا
الحرب إذ تبتدئ أجد وجه السالم
ُ
بال نافذة
أجد الحقائب على طول الشارع
تحملها أكتاف على طولها
أك ِّدس صمتً المدرب على الفضائح
أصر ُ
خ على ال شًء
أراه عوداً منكسراً
(ٖٓ)
وقوله فً قصٌدة (ضمور األسئلة) :
الشمس وخلف الظلمة ما ٌنادٌك
النهر ونستدل ُّ على المٌاه
بانكسار عصا
الدمع قوة الذاكرة
وما ٌغسل الخد
بعطر الفاجعة
الحزن أشٌاء محاٌدة
وما بعد كل هذا
غٌ ٌم ُمرتقب
(ٖٔ)
وقال فً قصٌدة ( تنفر من الظلمة ) :
ٌ
دمعة وهذه األفالك فٌها
العالم
من ٌحسب أن لً جهة
وأكاث ُر فً حوصلة؟
حقولً بسورها أمل ٌ
ضه
وال أحمل المفاتٌح لف ِّ
سعالً فضحنً
امرأتً

تفر
ُّ
من
ظلمتً
إلى
نورها
خزائن .
الخزائن التً
تخلف فً سرٌري
ألما غامضا ً
أج ُد فٌها أقفال صمتً
أكثر استجابة
أترك الحافة على استوائها
على رٌب ٍة أدخل صومعتً
تلك التً لبس مصلُّوها
ثوب غٌاب أحمد
الغابة غاٌتً
ٌو ٌم بدغلً
احتفل بالطبٌعة
أباٌع الذٌن تصارعوا
ٌو ٌم ابتهج القمر بعودته
تكتنز هذه المجموعة من النصوص على مجموعة من العناصر أسهمت فً رسم
خارطة البنٌة الداخلٌة ،والتً ش َّكلت بمجموعها الطرٌق المعبَّدة فً الوصول إلى
مبلمح البنٌة الذهنٌة أو رؤٌة العالم لدى الشاعر ،والتً أخذت بشحن البناء الفنً بكل
مقومات األسس الجمالٌة المع َّدة للتجاور مع البنٌات المولدة للنصوص فً تحقٌق
الوحدة الكلٌة المتماسكة ،وهذا ما تسعى إلٌه البنٌوٌة التكوٌنٌة.
وعلى ما ٌبدو هناك ثٌمتان أساسٌتان قد برزتا على معظم مفاصل النصوص :هما:
السواد المرتبط بالحزن ،والطبٌعة المرتبطة بالهروب ،فضبل على العناصر األساسٌة
إحساس مرهؾ برهافة الزهور الجمٌلة ولكن ُه
ومنها العاطفة؛ إذ ٌبدو أنها نبعت من
ٍ
مو َّش ٌح بوشاح الحزن والنفور من الواقع ،ومن أمثلة هذا ( كنرجسة ،أبكً ،أحلم
ببكاء ،الحرب ،أصرخ ،أراه عوداا منكسراا ،الظلمة ،الدمع ،الفاجعة ،الحزن ،العالم
دمعه ،،حقولً بسورها أمل ،امرأتً ،ظلمتً ،نورها) كل هذه األلفاظ والتراكٌب
تؤكد توشح النصوص بوشاح الحزن والهروب ،فهو ٌمزج عاطفته ببراءة النرجس
الذي ال ٌستطٌع أن ٌكون مثله ،ثم ٌنتقل الى البكاء الذي ال ٌستطٌع أن ٌبكً بحجم
الخرابب ،وهذا دلٌ ٌل على المبالؽة فً وصؾ الخراب والدمار الذي ح َّل فً حٌاته،
وٌؤ ِّكد أنَّ الحرب تنفً كل مقومات السبلم ،وهو بعد أن ك َّدس صمته بدأ بالصراخ
على ( البلشًء) لٌؤكد هروبه ثم انكساره مثل العود ،وبمزج عاطفته بالطبٌعة وهً

تمثل الثٌمة الثانٌة التً تمثل هروب الشاعر ولجوءهُ ،وبمزج الطبٌعة بالسواد ٌجعل
النوارس تتخبط بسواده وظلمته والتً هً خلؾ الشمس ،وٌؤكد أن الدمع قوة الذاكرة
والحزن اشٌاء محاٌدة ،والدمع هو سواده وهً مبالؽة فً إظهار شكواه وحزنه
وبكابه ،بدلٌل أنه ٌجعل العالم كله دمعته ،ث َّم ٌذهب بعاطفته إلى امرأته التً نفرت من
ظلمته إلى نورها ،وهذا دلٌل على أنه أصبح ؼرٌبا وما علٌه اال الهروب واالحتراز
من كل شًء.
وٌتضح فً النصوص مجموعة من األلفاظ والتراكٌب التً أ َّكدت سروح الشاعر
فً الخٌال وعوالم النفس وعوالم الطبٌعة لٌؤكد هروبه واحترازه ،ومن أمثل ذلك:
(القرى ،خارج الذهاب ،صمتً ،ال شًء ،الشمس ،النهر ،األفبلك ،أن لً جهة،
حقولً ،الخزابن ،أقفال صمتً ،أدخل صومعتً ،احتفل) ،كل هذه األلفاظ والعبارات
أ َّكدت على هروب الشاعر واحترازه وتحفظه فهو الهارب الى ذاته وعوالم الخٌال
مثل األفبلك والخرابط ،والكهوؾ ،والى الطبٌعة والشمس والقمر والسحابة والبحر
والحقول والؽابة.
أما الحدٌث عن أسلوب الشاعر فقد استعمل أسلوبا ا مركزاا قادراا على استجبلب
كل عناصر الطبٌعة بشكل ٌعطً النصوص طبٌعة مختلفة عن ؼٌره فً شحنها أي
ؼرض من أؼراض الشعر ،واعتمد عنصر المفاجأة والمباؼتة؛ أي ٌستطٌع ان ٌنتقل
بالقارئ إلى مختلؾ العوالم جاعبلا من الطبٌعة والحزن نقطة االنطبلق الى جمٌع
مفاصل البنٌة الداللٌة ،كما اعتمد األسلوب على لؽة عالٌة من التكنٌك والتكثٌؾ
والتولٌد فً الصور والداللة الشعرٌة ،تكاد تسمَّى – لؽة الطبٌعة -كما اعتمدت من
الفاظ وتراكٌب لؽوٌة تحمل معانً الطبٌعة بكل مفاصلها ،فضبل على امتبلكها عنصر
الجزالة والد َّقـة فً االشتؽال البنابً معتمد اة األطر الخاصة فً استعمال التقنٌات
الحدٌثة عبر اشتؽالها الجمل القصٌرة والطوٌلة المعبرة عن بنٌات مختلفة ومرتكزة
على أسس قصٌدة النثر ذات الطابع الحدٌث؛ الذي ٌمٌل فً أؼلب حاالته الى اإلٌحاء
الشعري ،فً ضوء استعماله لؤلسالٌب اللؽوٌة واألسالٌب المجازٌة واالستعارٌة
المولدة للصور الشعرٌة الؽزٌرة ،فقوله فً االنزٌاحات المجازٌة وما ٌنضوي تحتها
من تشبٌه وتجسٌم وتشخٌص.
ومن أبرز األمثلة على هذا قوله (كنرجسة ،بكاء ٌلبس الصٌؾ ،وجه السبلم ،أك ِّدس
صمتً).
ٌشبه الشاعر الصبً الذي ٌرٌد أن ٌكون وال ٌستطٌع بالنرجسة التً ُّ
تهزها رٌ ٌح
خفٌفة ،ووجه الشبه هو البراءة التً فقدها ،وٌشبه على سبٌل االستعارة المكنٌة البكاء
باالنسان بقرٌنة ( ٌُلبس) ،فٌرٌد أن ٌحلم بهذا البكاء الذي ٌلبس الصٌؾ الشتاء والشتاء
الصٌؾ؛ ألنه ٌرٌد الدخول الى عوالم العزلة واالقتراب ،وأعطى للسبلم وجها ا ولكن
الحرب جعلته ببل منفذ لؤلمل وهو دلٌل قساوة الحرب ،وعلى سبٌل التجسٌم

والتشخٌص ٌجعل الصمت مادة تكدس ثم ٌعطٌها صفة االنسان الذي ٌكون مدربا ا على
الفضابح ،فهو ٌرٌد أن ٌلتزم الصمت ،فهذه الصور المجازٌة والتشبٌهٌة َّ
تمثلت بإعطاء
كٌنونة الطبٌعة التً عاشها الشاعروالممزوجة بالحزن والسواد ،فهً أ َّكدت على إظهار
رؤٌته السوداوٌة وصٌرورته الهاربة فترتبط برؤٌة جمعٌة لسوداوٌة العالم .
ولتحقٌق التماسك فً البنٌة الداللٌة ال بد من ادماج البنٌة الداخلٌة بالبنٌات الخارجٌة
المولدة للنصوص.
البنٌة الذاتٌة:
الشاعر عمار المسعودي من موالٌد كرببلء قرٌة الصبلمٌةٔ99ٓ ،م ،إذ كان لهذه
القرٌة أث ٌر كبٌ ٌر فً توشح ذات الشاعر بالحزن والسواد والؽرق فً عوالم الطبٌعة ،إذ
رجل أمً وهً تحوك
الم ،وأنا أنام على الوسادة من
ِ
ٌقول الشاعر  ":نحن أوالد ٍ
لٌلٌن ،وعلى موا ِق َد
الخوص ،ذلك الذي ٌتطاٌر رذاذه على عٌونً ،وهو ٌ َُرشُّ بالما ِء
َ
ٌقتحمون فً أٌة لحظ ٍة
من نٌران القلوبِ ،وأنا أسم ُع حكاٌاها عن اللصوص الذٌن قد
َ
ب من السلطة ،وكانت أمه
دٌار القرٌة" )ٖٕ(،من بٌته الطٌنًِّ ذاك كان والده
كثٌر الهر ِ
َ
أوراق ومستندا ٍ
ت
تحدثه دابما عن مداهمات الشرطة إبّان الستٌنٌات لداره بحثا عن
ٍ
(ٖٖ)
زراعٌ ٍة تخصُّ السما َد وسواهُ ،إذن كان الرعبُ ٌخٌ ُم على ذاته.
ومن العوامل األخرى التً أسهمت فً سوداوٌة ذاته وحزنه؛ مبلحقة رجال األمن
والمتعاونٌن معهم الخٌه وضربه فً أثناء دراسته فً جامعة البصرة ،وفضبل على هذا
اعتقا ُل الشاعر فً أمن الحسٌنٌة حٌنما اقتٌدَ من مقعد الدراسة وهو فً األول المتوسط،
ومن هناك إلى ؼرفة التعذٌب الملٌبة بالدماء و َشعْ ِر الرجال والزجاجات الفارؼة،
ب قوله فً
وبعدها خرج إلى ؼرفة التحقٌق وكله دم ٌع وبكاء ،وتم اعتقاله أٌضا بحس ِ
مرحلة الجامعة وتحدٌدا فً سنة ٔ989 – ٔ98ٙم ،فً معسكر سنجار داخل
معسكرات الطلبة ،واعتقاله أٌضا فً سجن الرضوانٌة الذي ال رجعة منه إال بقدرة
قادر ،ومن العوامل المهمة أٌضا إعدا ُم أخٌه عبد العباس عام ٔ ،ٔ98ٕ – ٔ98فمن
هذه اللحظة كما ٌقول الشاعر ابتدأت بكابٌة البٌت الكبرى ،التً كانت فار َس ُتها أمً
التً تختار وقت الضحى ،وعلى مخضَّتها األلمنٌوم البٌضاء ،من هنا صار لمعان
ك الذي لم
المخضة ٌتقابل مع
دموع أمً السوداء ،وأنا بقربها أتهجى معج َم البكاء ذل َ
ِ
الحزن لديَّ وأوجدتنً
ٌنت ِه عندي أبدا ،وٌقول الشاعر هذه هً الٌنابٌع التً أسست
َ
شاعراا أتحسّسُ النسم َة ،وقد ٌكونُ هذا الحزنُ سببا ا لتطهٌري من كل ما ٌتعلق بالكر ِه
اآلن كابنٌ أثٌريٌّ أتعالى على اإلساءة)ٖٗ(.كانت هذه أهم
نتقام ،أنا َ
واللؤم وحب اال ِ
ِ
العوامل التً جعلت من الشاعر أن ٌلجأ إلى الهروب محترزا من المواجهة فً ظل
الخوؾ والبطش والفقر والحرمان.
البنٌة الثقافٌة:

اكتنزت نصوص الشاعر عمار المسعودي بثقافات متعددة إذ ٌبدو أنه نهل من مناهل
شتى جعلت من أشعاره تتخذ طابعا متمٌزا فٌقول الشاعر قراءاتً األولى هً تدربً
على الشعر العربً فً كل احواله وعصوره وأشكاله ،كذلك على الفلسفة بكل أنواعها
لً الدراسة األكادٌمٌة فً
مما رسَّخ فًَّ شٌبا من الحكمة فً مواجهة العالم ،وقد فتحت َ
ُ
َ
كنت على طٌلة سنًِّ الدراس ِة
وأكثر اختفاءا ،إذ
أضٌق
كلٌة اآلداب آفاقا كانت قبل ذلك
َ
محبا للتعبٌر أي اإلنشاء ،وكنت األو َل على الطلبة ،ثم دراستً للماجستٌر واطبلعً
على المذاهب األدبٌة والمناهج النقدٌة ،وٌقولُ :قرأت ( البلمنتمً ) لكولن ولسن الكاتب
االنكلٌزي ،والمادٌات الدٌالكتٌكٌة الماركسٌة ،و( المواقؾ والمخاطبات ) للنفري،
وفصوص الحكم البن عربً ،وطوق الحمامة البن حزم األندلسً ،فضبل على خطب
ُ
وتاثرت حٌنما كتبت النص الشعري
نهج الببلؼة ،والمتاع والمؤانسة ورسابل الجاحظ،
خصوصا قصٌدة النثر ،بشعراء قبلً منهم ؛ عباس بٌضون الشاعر اللبنانً ،طالب عبد
العزٌز ،نامق عبد ذٌب ،خالد جابر ٌوسؾ )ٖ٘( .فعلى ما ٌبدو أن كل هذه القراءات
المتعددة ،فضبل على الشعراء الذٌن تأثر بهم الشاعر وأحب طرٌقتهم أسهمت فً توشح
معظم قصابد الشاعر بالحزن والعزلة والؽربة واللجوء إلى عوالم الذات لٌؤكد بذلك
هروبه.
البنٌة االجتماعٌة:
عاش الشاعر فً ظل ظروؾ صعبة مرَّ بها العراق ،وقد عملت على تمزٌق البنٌة
لفبلح عراقً أخذت أكثر وقته الفبلحة ،وكأي فبلح البد
االجتماعٌة ،فٌقول  ،أنا ابن
ٍ
من ان ٌكون اقتصاده فً ظل أنظمة فاسدة من دون الوسط ،نعمل فً النخٌل نتسلقها
وتدر علٌنا رزقا سنوٌا محدودا ،لذا عشنا سنٌن طوٌلة من الحرمان والفقر نذهب الى
ا
المدارس ( بالدشادٌش ) االبتدابٌة كلها ،ونمشً قاطعٌن مسافا ٍ
طوٌلة للوصول الٌها،
ت
عابدٌن ألهلنا نتضور جوعا ،فً سنً الحصار االقتصادي ضاقت بنا األرض بما
دٌنار ،مر اة بهذا الراتب
رحبت ،كنت أعمل مدرسا أتقاضى راتبا قدره ثبلث ُة آالؾِ
ٍ
اشترٌت سرواال فنفد كله ،فما بالك إننً متزوج ولدي ولدان وأدرس الماجستٌرفً
جامعة القادسٌة ،وأسكن ؼرفة منحنٌها العمٌد ،كلها برد وكلها اآلخر من جوع ،هكذا
هً أحوالنا فً ظل هذا البلد الذي أرانا ما ال ٌرى لذلك من شدة الجوع والفقر منحنا
هللا عٌونا تحدق فً كل شًء وهذا ما ٌمنح الشعر عمقا واتساعا ،فالحاجة والنقص هما
()ٖٙ
عامبلن للبحث عن ؼٌر المربً والبعٌد.
ْ
توشحت نصوصهم بهروب االحتراز الشاعر ( عصام كاظم
ومن الشعراء الذٌن
()ٖ9
جري) وذلك بقوله فً قصٌدة ( خارجا  ..ومكتفٌا بالسواد):
وساعات
على سرٌري المرتعش

-

اآلن –

متسربا ً فً نفسً
وبالشراهة – ذاتها –
مستسلماً..
الثقٌل
أما َم خٌوطِ لٌل َك
ِ
()ٖ8
وقوله فً قصٌدة (عزلة) :
َ
حاجة لألقنع ِة
ال
ُ
العزلة
متلعثم
كسؤال
تجتاحنً
ٍ
ٍ
الدور
جٌ َد
َ
علً أن أ ِ
أخطو البداٌة
أجاه ُد ألج َد جوابا ً
أنحس ُر..
َ
حٌلة لً
وال
رٌح
كسحاب ِة ٍ
إذاً
َ
النفس
إغالق
علً أن أُحك َم
ِ
للحٌر ِة
َ
التً مأل ِ
المساء
غبش
الٌابسة فً
ت
ِ
ِ
ٌ
شمعة أخٌرةٌ
ها أ َنذا...
ٌ
غلة من الجوعش
دخان
والحروف من
ُ
ٍ
قطرة
قطرة
أجم ُع األمل َ
وأنبض كشمع ٍة أخٌر ٍة
ُ
كٌف لً أن أنا َم
َ
ٌرتجفان
دمً والشع ُر
ِ
ً
معصٌة.
صار
والندى
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تنفجر من اعماق البنٌة الداخلٌة لهذه النصوص مجموعة من العناصر التً
تسعى الى تركٌب الوحدة الفنٌة للوصول الى الوحدة الكلٌة للبناء ،مما ٌؤدي على
سبٌل التولٌد فً التركٌب الى بلوغ المحطة األساسٌة فً تكوٌن البنٌة الذهنٌة التً

تمثل األساس الجدلً فً سعً الفنان لتحقٌق القٌمة العلٌا للعمل االدبً الممثل
لؤلساس الجمالً له.
فمن العناصر الداخلٌة التً سعت الى تمثٌل اعبله العاطفة ،فقد عبرت بعض
االلفاظ والتراكٌب عن مدى تحقٌقها للبنٌة الذهنٌة ومن هذه االلفاظ ( ها أنذا ٌ
ؼلة من
الجوع ،أجم ُع األم َل ،وأنبضُ كشمع ٍة أخٌرةٍ ،طفولتنا المفقودةُ ،أبً الذي أتعبه
ِ
الصولجان ،الرثاء مجد الهروب ) ،جاءت هذه التراكٌب لتعطً صورة فضلى عن
ا
راسمة لوحة الحٌاة الداكنة الملٌبة بهموم الناس ،
احساس الشاعر العمٌق المتصوؾ
فتبدأ العاطفة من شكوى الشاعر التً عبر فٌها عن مدى الجوع المحدق بالمجتمع،
فٌصؾ نفسه بأنه ؼلة من الجوعٌ ،رٌد جمع األمل لٌفتح نافذة نحو الحٌاة لكن ببل
جدوى ،فالحٌاة تجري ببطء ونبضه كشمعة أخٌرة وهو وصؾ النعدام الحٌاة
وتبلشٌها ،وٌستعٌد بعاطفته حٌاة الطفولة التً فقدت ظلما ،واصفا حا َل أبٌه الذي
أتعبه الصولجان لٌبٌن شدة الحرمان والجوع مما جعل أباه ٌتعكز على الصولجان،
ثم ٌبٌن حال الناس وما فعلته الحروب من فجابع حتى اصبح الرثاء مج َدها ،وبهذه
ٌ
لوحة كشفت عن تمزق البنٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة ،فضبل
العاطفة قد رُسمت
على كشؾ الرؤٌة التً بدت رؤٌة سوداوٌة ال تعرؾ سوى الحزن سبٌبل.
واشترك فً رسم لوحة السواد التً تركزت داخل البنٌة ( الخٌال ) ،فقد لجأ الٌه
الشاعر فضبل على لجوبه إلى عوالم الطبٌعة الؽرٌبة وعوالم الذات المتأزمة ،ومما
عبر عن ذلك هذه المجموعة ؼٌر القلٌلة من العبارات واأللفاظ مثل (متسربا فً
نفسً ،مستسلما ،العزلة ،علً أن أحكم إؼبلق النفس ،الٌابسة ؼبش الماء ،شمعة
أخٌرة ،الندى ،اكتشاؾ للسراب ،سأبحث عن الؽابات ،الؽابات ،ؼابة من دخان،
العق العزلة ،اهتز كنهر وراء البٌوت) ،فالشاعر ٌعترؾ أنه ولج إلى ذاته مستسلما
هاربا محترزا من الحٌاة ،متخذا العزلة ؼاٌة أسمى ،علٌه ؼلق نفسه بإحكام ،ثم أنه
ٌصؾ حاله بالشمعة األخٌرة التً لم ٌبق فٌها نور ،وٌلتجا إلى الندى لٌكتشؾ
السراب ،عازما البحث عن الؽابات التً ٌرٌد الهروب فٌها احترازا من مواجهة
الواقع ،لٌؤكد عزلته واختفاءه وراء البٌوت ،فبهذا ٌكون الشاعر قد بٌن هروبه
واحترازه.
واعتمدت النصوص اسلوبا ممٌزا قادرا على تخطً التقرٌرٌة المملة ،فضبل على
اعطاء البنٌة المقدرة على التنقل عبر بوابات مختلفة أهمها بوابة الحزن والسوداوٌة،
ولفك التأزم الحاصل من تشظً الذات داخل صٌرورة بنابٌة تعمل على تهٌبة
القواعد التأسٌسٌة للقصٌدة النثرٌة المستوحاة من اإلطار الحداثوي المتماسك ،ومما
ساعد على ذلك استعمال الشاعر لؽة رفٌعة هادبة لكنها تحمل لوعة الذات
وسوداوٌتها ،فهً لؽة الحزن والؽربة والعزلة ،لؽة الهروب إلى الذات والطبٌعة،
لؽة اعتمدت أساسٌات التوؼل فً كٌنونة العالم الؽرٌب،وقد حفلت هذه اللؽة على
مجموعة من االنزٌاحات المجازٌة واالستعارٌة والتشبٌهٌة ،فضبل على مجموعة من
األسالٌب كالنداء والنفً لما لهما من اهمٌة بالؽة فً رسم لوحة الؽربة واالنعدام.

من هذه االنزٌاحات قوله ( سرٌري المرتعش ،لٌلك الثقٌل ،العزلة تجتاحنً،
كسؤال متلعثم ،كسحابة رٌح ،أجمع األمل ،كشمعة أخٌرة ،دمً والشعر ٌرتجفان،
الؽابات التً اتكأت على اكتاؾ السواقً ،كامواج ٌابسة ،الكلمات المدهونة
بالصمت ،العق العزلة ،كنهر وراء البٌوت)ٌ ،عمل الشاعر بدءاا على تشخٌص
السرٌر بداللة ( ٌرتعش) لٌبٌن خوفه واضطرابه ،وعلى سبٌل التجسٌد ٌعطً للٌل
صفة الثقل كناٌة عن شدة ما ٌحمله من مواجع وآالم ،وٌعطً للعزلة صفة االجتٌاح
كناٌة عن لجوبه الى عوالم الذات مشبها إٌاها بالسؤال الذي استعار له صفة التلعثم
لٌبٌن حجم الرعب المسبب للخوؾ واالرباك فً المجتمع ،وٌشبه حاله بسحابة رٌح
لبٌان ضعفه ،وٌرٌد على سبٌل التجسٌد أن ٌجمع االمل جاعبل منه شٌبا ٌجمع لكن
قطرة قطرة كناٌة عن بعده وصعوبة تحصٌله فً زمن الظلم والطؽٌان ،وٌشبه حاله
بالشمعة وٌستعٌر صفة النبض المتعلقة بالقلب طالبا بذلك الحٌاة الن النبض عبلمة
الحٌاة ،وٌعطً لدمه و َشعره صفة االرتجاؾ كناٌة عن الخوؾ ،وٌشبه الؽابات
باإلنسان مستعٌرا لها صفة االتكاء ،لٌدخل هذه الصورة فً صورة اخرى بتشخٌصه
السواقً جاعبل لها أكتافا مؤكدا هروبه الى عالم الؽابات ،جاعبل منه متنفسا
للخبلص من مأساة الواقع ،وٌعطً لبلمواج صفة الٌباس كناٌة عن شظؾ العٌش،
وللمبالؽة فً وصؾ الصمت والعزلة ٌشبه الصمت بالسابل الذي ٌدهن الكلمات،
والعزلة بالشًء الذي ٌلعق على سبٌل التجسٌد ،وٌشبه حاله بالنهر الذي ٌهتز وراء
البٌوت ،لٌؤكد هروبه واخترازه من مجابهة الواقع.
ومن أهم األسالٌب الفنٌة األخرى التً بٌنت هروب الشاعر النفً من ذلك قوله؛
(ال حاجة لؤلقنعة ،والحٌلة لً ،ببل سماء ،وال مساء ،التً ال طرٌق لها ،ال معنى
للشمس ،وال شًء سوى األرض) ،فٌنفً حاجة االقنعة مادامت العزلة قد اجتاحته،
رمز نوره سما اء وسما اء حتى ٌشع
فهو المستسلم الذي الحٌلة له ،وٌنفً ان للنجمة ِ
نور حٌاته ،وٌنفً ان ٌكون لؽاباته طرٌق فتسٌر فٌه ،وٌنفً ان ٌكون للشمس معنى
مادام الظبلم مخٌما على األرض.
واشترك االستفهام مع النداء إلظهار ؼاٌة هروب االحتراز من مثل ( كٌؾ لً
أن أنام ،لم ال تترك الشعر للمواوٌل ،لم ال تترك الحزن للشموع ،أٌتها الؽاباتٌ ،ا
ناطورا ،وٌا مسمار الرمال الطوٌلة) فٌتساءل عن كٌفٌة نومه فً زمن الخوؾ
والرعب ،وٌسأل طالبا ترك السفر للمواوٌل والعربات للخٌول والحزن للشموع وهو
بحد ذاته هروب من الواقع ،وٌنادي الؽابات والناطور والمسمار  ،لٌؤكد مخاطبته
عالم الطبٌعة ااذي أعده ملجبا للخبلص.
مثلت هذه المجموعة من العناصر صورة مأساوٌة للواقع وهً بذلك كشفت عن
رؤٌة الشاعر للعالم إذ بدت رؤٌة سوداوٌة قاتمة اتخذت الحزن العزلة سمة لها ،وقد
تحققت القٌمة العلٌا للنصوص الن نسبة تمثل هذه الرؤٌة قد تحققت بشكل كبٌر ،فبعد
هذا التحلٌل للبنٌة الداخلٌة ال بد من ادماجها فً البنٌات األوسع واألشمل وهً
البنٌات المولدة الخارجٌة.
البنٌة الذاتٌة:

الشاعر عصام كاظم جري من موالٌد الجنوب  /العمارة  ،ٔ9ٙ9ساعدت هذه
المدٌنة بتأطٌرذاته بالحزن الجنوبً ،وقد ساعد فً شحن ذاته بالسوداوٌة هو ذلك
الشعور بالحزن الذي ٌحس به الشاعر دون ؼٌره ،فضبل على احساس ٌتملكه منذ
الصؽر فً بث شكواه بطرٌقة سوداوٌة ،ومن العوامل األخرى التً أسهمت فً
شحن ذاته بالسوداوٌة هو ذلك االحساس بالؽربة فقد عاش الشاعر ؼربة روحٌة
أعطته حب الولوج الى الذات والى الطبٌعة هربا من الواقع المأساوي ،ونتٌجة لهذه
(ٓٗ)
العوامل تكونت نصوص الشاعر الهاربة.
البنٌة الثقافٌة:
اكتنزت نصوص الشاعر بثقافات متعددة تنم فً الواقع عن قراءات متنوعة وتأثر
كبٌر وهذا ما أكده الشاعر إذ ٌقول فً معرض كبلمه  ":قرات كتبا مهمة منها (
واقعٌة ببل ضفاؾ ) لؽارودي تناول فً كتابه كافكا وسان جون بٌرس
وبٌكاسو،وتبلورت لدٌه فكرة األلوان والعتمة فً عالم مبنً على اسس عدٌدة من
المتناقضات وقرات افق الحداثة وحداثة النمط  /سامً مهدي وصار عندي اطبلع
واضح على محنة الحداثة عند العرب المعاصرٌن واالكادٌمٌٌن .قرات الطقوس
السحرٌة عند السٌاب فً انشودة المطر ،قرات قصٌدة النثٌر من بودلٌر الى ٌومنا
سوزان برنار وقرات ادونٌس اوراق فً الرٌح  .وقرات ابا نؤاس واكتشفت ان ابا
تمام مجددا للشعر العربً واكتشفت اٌضا ان الجواهري ٌعد العمود األخٌر للشعر
(ٔٗ)
العربً بعد قراءات متعدد لسواه من الشعراء".
فً بداٌة التسعٌنات تولى اتحاد األدباء العام طبع مجموعة من الدواوٌن بعض
مهمة جدا تاثرت بها منها (أرٌد توضٌحً) نامق عبد ذٌب ومنها (سهول فً قفص)
وسام هاشم ومنها (تارٌخ األسى) طالب عبد العزٌز وؼٌرها .انا لم اتأثر باحد ابدا،
ولم استنسخ اي تجربة انا ( لون ) وتجربة  .ولكن تاثرت بكل شًء جمٌل ،تاثرت
بالحقٌقة  .تاثرت بمشروع جمٌل وهو (كتب االستنساخ)و لشظؾ العٌش والجوع
الذي الزمنً حرمنً من طباعة كتابً بطرٌقة (االستنساخ) .ومع هذا كنت امٌنا فً
مشروعً وحرٌصا على ما اقدم من نتاج ابداعً ولم امدح الطؽاة باي قصٌدة .
كتبت قصابد (لوعة) و (عتمة) و (سواد) و(ظلمة) لكً احرص على مشروعً
وكنت اردد جملة (الشعر ٌستحق ان نكرس له حٌاة كاملة) اعتقد قالها الشاعر
(ٕٗ)
الراحل (محمود البرٌكان).
البنٌة االجتماعٌة:
لم تكن حٌاة الشاعر التً عاشها فً ظل الحروب والحصار بالحٌاة الرؼٌدة ،فكانت
حٌاة ملٌبة بالحزن والمأساة إذ ٌقول ":وجدت الواقع العراقً الٌومً قابم مبنً على
صراعات عدٌدة ،صراع ان اعٌش او ال اعٌش اتون حرب محرقة ولهٌب من
الجمر ٌتصاعد من جهة ومن جهة اخرى ٌقؾ االنتهازي والبراؼماتً حارسا على
(ٖٗ)
حماٌة لهذا اللهٌب والذي راح ثمنه العمر والورد والود والحب"

وللتأكٌد على ما ٌسعى الٌه الشاعر فً الحٌاة قال ":ان الشاعر فً الؽالب األعم
ٌكتب حٌاته فً اللحظة الشعرٌة وال ٌسترٌح اال بالتعبٌر عما ٌدور فً خاطره ،لقد
انتجت الحرب والحصار قصابدا رابعة ال اقصد البعد التعبوي لها ابدا وانما اقصد
هنا قصابد الحرب والحصار الممتلبة باألسى ،وكشفت هذه المرحلة مأزق الشاعر
العراقً بوصفه إنسانا اوال .هذا البلد الذي أنجب العظماء عانى طوٌبل من هموم
الحصار والحرب واشٌاء اخر ،كٌؾ لً بوصفً شاعرا ان أقؾ مع الحلم الجمٌل
ضد الواقع ال أستطٌع الوقوؾ مع الحلم الجمٌل اال بهذه السوداوٌة التً ٌعانً منها
مجتمع كامل")ٗٗ( .لم تكن هذه الظروؾ الصعبة اال لتكون نصوصا تتخذ الهروب
والعزلة مسارا لها.
٘شٚةُاٌزفبد:ٞ
٣ظ٘خٌٛ ٍٝح حُٔزلغ حُ٘ٞع حُؼخٗٞٗ ٖٓ ٢ػ ٢حَُٜٝد َٝٛ ٞٛٝد حُظلخى ٞٛٝ ،١ك ٢حُِـش ٖٓ (
كيٝ ،ٟطلخىٌ ٟ
كالٕ ٖٓ ًٌح ،اًح طلخٓخٝ ٙحِٗ ٟٝػ٘ٚ؛ ٝهخٍ ً ٝحَُُّ ٓش:
()45
غ ػِٜٓ ٚ٤خرشٌ
ُ
حُِٞ٤ع حُـِذُ ٓ٘ ٚطلخى٣خ )
طلخىٟ
َٓ ٍِّٓ ٤ُ ٖٓ ٖ٤
أٓخ ك ٢حالٛطالف :ك ٜٞحُِـٞء اُ ٠كخُش ٖٓ حالِٗٝحء ٝحُظلخٓ٢ٗ ٖٓ ٢ء رؼي إٔ ًخٕ ٘ٛخى
ٍىس كؼَ ػٌِٛ ٠ح حُ٘٢ء حُٔظلخى ،ٚ٘ٓ ٟأ٘ٛ ١خى ػالػش ػ٘خُِ َٛظلخى٢ٛٝ ١؛ حُٔظلخى،١
ٝحُٔظلخىٝ ،ٚ٘ٓ ٟحُٔظلخى ٟر.ٚ
ٝك ٢حُ٘ؼَُ ٞٛ :ـٞء حُ٘خػَ اُ ٠كخُش ٖٓ حُٛٞق ُِٞحهغ حُٔ٢ء رؤِٓٞد ك٘٣ ٢ؼطٔٓ ٢ش
حَُٜٝد حَُثٔ٤ش  ٢ٛٝحُِـٞء اُ ٠ػٞحُْ حٌُحص ٝحُطز٤ؼش ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُؼٞحُْٝ ،رؼي حُٛٞق ٣زي١
ٓٞهلخ ٍحك٠خ ٌُٜح حُٞحهغ ٌُ٘ ٚك ٢حُٜ٘خ٣ش ٣ظلخى ٟػٖ ًًَ حُٔٔزذ حَُثٌُُ ٢ٔ٤ي حُٞحهغ حُٔ٢ء
ٝإلٗٔخ ٔٓ ًٌَ٣ززخ ؿَٝ٘ٓ َ٤عً ،ؤٕ ِ٣و ٢رخُالثٔش ػِ ٠أ٢ٗ ١ء َ٣ح٘ٓ ٙخٓزخ ٣ٝظلخى ٟرٌٖٔ٣ٝ ،ٚ
حُو ٍٞرؤٗ ٚكخُش ٓٝط ٠رَٝٛ ٖ٤د حالكظَحُ ٝر ٖ٤حُٔٞحؿٜش.
ٝؿخُزخ ٓخ ٝؿي ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حَُٜٝد ك ٢حُ٘ؼَ ال ٓٔ٤خ حُ٘ؼَ حُظٔؼ ،٢٘٤ألٕ حُلخٍ كًُ ٢ي
حُِٖٓ طٔظٞؿذ حُِـٞء اٌٌُٛ ٠ح أٓخُ٤ذ ٓٝط ٠ر ٖ٤حالٌٗلخء حٌُِ ٢ػِ ٠حٌُحص ٖٓ ى ٕٝأ١
ٓٞهق ًٔ ًٌَ٣خ ؿخء كَٝٛ ٢د حالكظَحُٝ ،ر ٖ٤حُٔٞحؿٜش ر٘ٞػٜ٤خ حُٔزخَٗس ٝؿ َ٤حُٔزخَٗس حُظ٢
طظطِذ ٓٞحهق ٣َٛلش ٝؿ٣َٛ َ٤لش.
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ٌٛٝح حُ٘خػَ (أكٔي آىّ) ٣ظوٌ حَُٜٝد حُٔظلخىٔٓ ١خٍح ُ ،ٚكو ٖٓ ُٚٞه٤ٜيس (ٛخْٗ) :
ُاٌّذ٠ؼُثٕٛؽ..ُٟ
ُأُْأفززؼ
لذُآَْ
َ
َ
ُإٌجلُفُٟس٠فُأٚسدرُ٘/ٟؾُُ١صعبطُاٌٛلذ
ُُِٓؽبفش
ئٔهَ
َ
َ
َّ
ذُاٌالئز
أُِٚطشُرؾظُ٘..ُٝزاُِٛصمُِٟؼهُ،ئٌزغب ٌءُئٌُٝاٌقّ ِ
ٚسا َءُاٌغ-ُ/َُٛ١
ٔغّخُ
ُاٌقجؼُرغؼُٔٝؾُٛعّبءُاٌشؽ،ً١
ِ
ذُاٌقؾبسُ/ُٜاٌؾفبُُِٖضمٍخٌُثمشاءحُاٌٛاؽبد/
اٌشِبيُاعزٛهٕ ِ
اٌغالالدُغبسلخُثبٌمشاثُ/ُٓ١إٌمٛػُاٌخنشُ...
ُ
ظُُِ/ذٕ٠خُُِٓسد،ٜ
اعزم َّشدُلبفٍخُاٌشاؽٍُٓ١ثبرغبُٖاٌؾّ ِ
ُمفبفٙبُثذَُاٌغبثٍخ.
ٚخٕبدقُاٌزفَّذْ ُؽٌٙٛبُأٔٙشُ،رٛسددْ
ِ
وبَْ ُاٌشؽًُُ ١أزؾبساُفُٟفؾشا ٍءُأٚغٍذْ ُِذُ/ُٜأفطبفُ ُفٟ

ُٚفًُ١ٙاٌغٕبثً،
ذ
عش٠بُْاٌزٛاثِ ١
ِ
ِ
ؽٛاسعُاٌزاوشحُٚ،األخطب ُءُرغخُٓ ُفُٟهؼٕ ِخُاألعئٍخُ.
دَُفُٟ
ِ
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ُِٓٚلق١ذحُ(رذُٔٓ٠ٚقتُاٌزاوشح)ُ:
رٛصعَُاٌؼطؾُٝػٍُٝعغذُٞاٌّشرُٚٞٛؽؾخ.
َ
ُُاٌزأس٠خُ٘ٚغُٟاٌمذ،َُ ٠
أصسع
أهأُُاٌفقَ ٛيُؽزُٝأ ُِذَُّسث١ؼُٟثبٌشث١غ،
الُثؾشُٚسائُ،ٟوُٟأػََُ ٛئٌُٝثَذ ِءُاٌؾىب٠خ..
َ
الُِذٛ٠ُٜع ُغُظٍُ،ٟو٠ُٟزغبُِٝثٙزاُاٌغغذ.
ِ
ُغُٕٟػٍُِٝمزٍُٟاٌمبدَ.
ٌٚهُأُْر
ِ
ِ
ُ
أ٠زٙبُاٌّذُْ ُاٌّغ١غخُثبٌشِبي،
رُٞخ١بُِٟٚسائُٟأؽش ْلزُٙبُ..
أٚعؼذُ ُؽش٠مَ
ٙبُؽزُٝأع١ش،
َ
ٚؽ١ذاُأعُ ١ش١ٌُ،خطفَُٕٟاٌغٛاحُُُِٓفٛرُٟاٌى..ٟٔٛ
ُأِشُ،أرمُٓ ُسٚػخَُاٌّٛد.
ٚؽ١ذاً ُّ
٠بُئٌ..:ُٟٙ
ٌّبرإُُ٠ىشُ َْٚدُِٟ؟
عغذُٞػٍُٝإٌخًُ١اٌفشارُِ/ُٟؾّ ًٌُأعب،ٞ
نُ
أرش ُُ
ِ
ةُارٌَّ ٍخُث،ُٕٙ١
ػٍُٝأفؾب ٍ
أػض ٍحُػٍُٝاٌطبسئ..ُٓ١
أ٠زٙبُاٌخُ ٛ١يُٚاٌؼغالدُ ُاٌٍّ١ئخُُثبٌق١بػ
ُسأعُ،ٟأ٠زٙبُاٌشِبػُاٌمذّ٠خُ؟
ُعأرٛط
ُسِبػ
ػٍُٝأِ ٠خ
ُ
ُ
ٍ
دُػٍُٝعغذُٞأ٠زٙبُاٌجٕبدقُ؟
ةُعأؽغ ُُُاٌطؼٕب ِ
ػٍُٝأِ ٠خُؽشا ٍ
٠ٚبُأ٠زٙبُاألصِٕخُ!..
ٌّبراُرزٛعُٛٔ َٓ١سُٞثبٌظالَُ؟
أٙ٠بُاٌظالَُ؛ُُ..دُِٟفبئ ٌُُ٠ٚنٟءُ..
ةُاٌؾٙمخ
فجؾ ِٗ
َّبيُ ُ
َ
ُئٌُٝعِٕ ٛ
ُِٓؽ ِ
٘ىزاُ...
دُُ٠ؾجُُٗاٌؼف١ف،
ٍ٠جُٟٚؽٟ
ُخالفُٗػٍُٝفشا ٍ
ِ
َ
ُاٌؼُْٛ١اٌقذئخ،
ٍُْٛ٠صَِٓ
ِ
أ٠زٙبُاٌؾظب٠بٌُُّ..براُرٙجطُ٘ َٓ١ىزاُػٍُٝعغذُٞ؟
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ُِٓٚلق١ذحُ(ػضفُِٕفشد)ُ:
َُخبسطُٔفغ..ٟ
ُاٌزٛؽذ
ألزشفُ
ُّ
َ
َ
ٌُ١طفئُعّشحُِؾٕزُٟ؟
َِْٓ ُأفبٌِ ُؾُٗ
َ
ٚػّشُٞأٚعؼُُُٗم١كٌ.
َُِٓأ٘زذُٞثؾّغُٗاٌشؽ١مخُ..
ٚالُُ٠ؾشقُُأٚسدرُٟاٌظبِئخُ؟
ُِّٕٓ٠ؾُٕٟع َّشُاٌّؼٕٕ٠ُُٛ٘ٚ،ٝضفُاٌفىشحُ؟
ًُ٘٘ىزاُّ٠شُاًٌٍُ١أعٛدُدائّب،
فُٟسؽٍزُٗٔؾُٛاٌقجبػُ؟
رزشرتُفُٟسأع،ٟ
أ٠زٙبُاألؽ١ب ُءُاٌزُٟالُ
ُ
ِزُٝرؼٛدُ َٓ٠ئٌٕ٠ُٝبث١غُاٌن١بءُ؟
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ُِٓٚلق١ذحُ(ِبُ٠مٌُٗٛإٌجغ)ُ:
أؽ١بٔبُأٌغأُئٌُٝاٌقؾبسُ،ٜألٔ ُؼُُثقفب ٍءُأفٕؼٗ..

أخجُوُُثؾشاُ،ألفطبدَُِٛعخًُ٠بفؼخُ..
ُُِٓؽشُاٌ َّشفبؿُ،
أؽزُّٟثظ ًُِّٔخٍ ٍخ
ِّ
َ
ُ
أِبُؽبَْ ُاٌٛلذُ ُأْْ ُأٌضِ َُُاٌمجٍخُثذ َيُاٌمٕجٍخُ؟
أٙ٠بُاأل٠بٌَُّ،براُرغٛدُُِّض ًَُاٌؾشةُ؟
أ٠زٙبُاأل٠بٌَُّ،براُرزذاخٍُِ َٓ١ضًُاٌّزب٘خُ؟
ُاٌذسٚةُفُٟإٌٙبسُ؟
ٌّبراُرنُ ١غ
ُ
دُاٌقؾ..ٛ
ٌّبراُفٛقَُػزاثب ِ
دُ؟
أوُْٛ
َ
ُأوضشُػُضٌخًُُِٓاٌِّ ٛ
حٓظ٘يص  ٌٙٛحُ٘ ٜٙٞػ٘ي حٗظـخُٜخ ك ٢ا١خٍ ٍْٓ حُ٤ٌِ٤ٜش حُز٘خث٤ش ،ػِٓ ٠ـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خَٛ
حُظٓ ٢ؼض ك ٢اىٍحؽ حُز٘٤ش حُيالُ٤ش  ٖٟٔحُٔ٤خم حُـٔخُٔٓ ٖٟٔٝ ،٢خٍ طلي٣ي ٓالٓق حُز٘٤ش
حٌُ٤٘ٛش.
كٖٔ  ٌٙٛحُؼ٘خ َٛحألٓخٓ٤ش ( حُؼخ١لش ) كخٗظـِض ػِ ٍٞ١ ٠حٓظيحى حُ ٌَ٤ٜحُز٘ٔٓٝ ،١ٞ٤خ ٓؼَ
حُؼخ١لش ٖٓ أُلخظ ٝطَحً٤ذ ه ( ُٚٞر٘ٞك ،٢طٍٞىص ٟلخكٜخ ريّ حُٔخرِش ،ك ٢ؿَك ،٢حُؼطٖ،
ه٤خٓ ٢أكَهظٜخٝ ،ك٤يح ،حُ٘و َ٤حُلَحط ،٢أٓخ ،١حُلَٝد ،كَحص ،ؿَٔس ٓل٘ظ ،٢حُظخٓجشٗ ،وِش)
ط٘زغ  ٌٙٛحُؼخ١لش ٖٓ ٗلْ ؿخثٔش ًحص اكٔخّ ػٔ٤نٓ ،ظٗٞلش رٗٞخف حُلِٕ ٝحألُْ ،ك٤زيأ حُ٘خػَ
رخُ٘ٞف ٓ٘خًٍخ حألٜٗخٍ طٍٞى ٟلخكٜخ ريّ حُٔخرِش٣ٝ ،زَٝٛ ٖ٤ر ٚاُ ٠أكِحٗ ٚألٗ ٚرو٘ٓ ٢ظ٘٤خ رٜخ،
ٜ٣ٝق ؿَرظٝ ٚظالٓ ٚرًٌَ حُؼطٖ حُٔظُٞع ػِ ٠ؿٔي ٙحَُٔطٝ ١ٞك٘شٔ٣ٝ ،ظٔي ػخ١لظٖٓ ٚ
ٓؼًَش حُطق حُوخُيس رلَم حُو ْ٤رخُ٘خٍ ٞٛٝ ،حٌُٝ َ٤ٔ٣ ١ك٤يح طخثٜخ ٣وطل ٚحُـٞحس ،ػْ َٜ٣د اُ٠
ك ٖ٠حُ٘و َ٤حُلَحط ٢حٌُٔ٣ ١ي ٙرخُل٘خٕ ٝحُل٤خس.
ٝحٗظـَ حُو٤خٍ حٗظـخال ؿؼَ ٖٓ حُ٘ ٜٙٞطٔ َ٤رخطـخ ٙحالرظؼخى ػٖ حُٞحهغٝ ،حُُٞٞؽ ك٢
ػٞحُْ حُطز٤ؼشٝ ،ػٞحُْ حٌُحص حُلِ٘٣شٝ ،ػٞحُْ ه٤خُ٤ش أهًَ ٟؼخُْ حٌُٜٞف ٝحألٗزخف ٖٓٝ ،أرَُ
أٓؼِش ٌٛح (حُٜٔض حُالثٌ ٍٝحء حُـ ،ّٞ٤حُٞحكخص ،حُٔالالص ،ؿخٍهش رخُوَحر ،ٖ٤حُ٘و ٕٞحُو،َ٠
رخطـخ ٙحُْ٘ٔ ،ه٘خىم ،أٗ ،َٜحُظٞحر٤ض ،حُٔ٘خرَ ،حَُٓخٍ ،رلَٓ ،ي ،ٟػُِشٞٓ ،ص) .ػزَص ٌٙٛ
حُٔـٔٞػش حٌُزَ٤س ٖٓ حألُلخظ ٝحُظَحً٤ذ ػٖ َٝٛد حُ٘خػَ ِٓظـجخ اُ ٠ػٞحُْ ٓوظِلش طٔؼَ ُٚ
حُٔال ًَ ح َٖٓ٥ك ٢حُوال ٖٓ ٙػٌحرخط ٚحألري٣شٔٓ ،خ طزٍ ٖ٤إ٣ظ ٚحُٜخٍرش.
٣ٝؼظٔي حُ٘خػَ أِٓٞرخ ٗؼَ٣خ ٣ؼَٔ ػِ ٠حٍطٌخُ حٌُحص حُؼخِٓش ػٍَِٝ٤ٛ ٠س حُظوخْٓ رٖ٤
حألىٝحٍ ك ٢حُٛٞق ٝر٤خٕ حُٔٞهق حُٔظلخى ،١ك٠ال ػِ ٠حٗظـخُ ٚك ٢ػٞحُْ حُو٤خٍ ٝحُظٔخإٍ
حُُٔٞي َُِؿزش ك ٢حهَحؽ حٌُحص حُٔظؤُٓش ٖٓ َٛحػٜخ ٓغ حُؼخُْ حُوخٍؿ.٢
أٓخ ُـش حُ٘ ٜٙٞكُ ٢ـش طٔظِي ٓوٓٞخص حألٛخُش ٝحُليحػشٝ ،طٌخى ال طوَِٓ ٖٓ ٞرخٍ حُلِٕ،
كً ٢ٜحص ١خرغ ٓؤٓخ َ٤ٔ٣ ٍّ١ٝاُ ٠حإلٓظـَحم ك ٢حُو٤خٍٝ ،طؼظٔي حُظٌؼ٤ق ٝحُظ٤ُٞي ٝحإل٣لخء ،ك٠ال
ػِ ٠حالػظٔخى ػِٔٓ ٠خكش ًزَ٤س ٖٓ حُظ َ٣ٜٞحالِٗ٣خك ٢حٌُٗ ١ـَ ٓؼظْ ٓلخ َٛحٌَُ٤ٜ
حُز٘ ٌٙٛ ٖٓٝ ،١ٞ٤حُ٣ٍ( ٍٜٞق أٍٝىط ،٢حُٜٔض حُالثٌ َ٤ٜٛ ،حُٔ٘خرَ ،حألهطخء طٔوٖ ،أٍُع
حُظؤٍ٣ن)٘٣ .ز ٚحُ٘خػَ حألٍٝىس رخُٔي٘٣ش حُظ ٢كٜ٤خ ٍ٣ق ٓلخ٤ُ ،ٌَٛز ٖ٤ظِٔظ ٚحُظ ٢ؿؼِظِ٣ ٚظـت
اُ ٠حُٜٔض٘ٓ ،زٜخ ا٣خ ٙرخُالثٌ ٍٝحء حُـ ّٞ٤طز٤خٗخ َُِٜٝدُٝ ،ز٤خٕ ٓٞهل٘٣ ٚز ٚحُٔ٘خرَ رخُوٍٞ٤
ريالُش ( ٝ ، ) َ٤ٜٛػِٓ ٠ز َ٤حُظـٔ٣ ْ٤ؼطُ ٢ألهطخء ٛلش حُٔخء ريالُش ( طٔوٖ )٤ُ ،ئًي حٕ
حُل٤خس حُؼَحه٤ش ًخٗض ال طٔ َ٤ر٘ظخّ حُظٔخٓق رَ ٖٓ أهطؤ طلخى ُ ٚحٌُٔخثي ك ٠َٓ٤اُ ٠حُوزَ أٝ
حُٔـٖٝ ،أهَ٤ح ٘٣ز ٚحُظؤٍ٣ن رخُ٘زخص ريالُش ( حٍُع ) ُٔ٤ظؼ٤ي اُ ٠حُل٤خس ك٣ٞ٤ظٜخ ٌُٖ ال ؿي،ٟٝ
ٝطزَ ٌٙٛ ٖٛحُٔـٔٞػش ٖٓ حُظَحً٤ذ حالِٗ٣خك٤ش ػِ ٠أٗ ْ٤ُ ٚػٔش ٓخ ٣ل ٢٠اُ ٠حُل٤خس حَُؿ٤يس،
ٓ ٟٞحُِـٞء اُ ٠حٌُحص ٝحُطز٤ؼش كظ ٠طٔظٌ ٖ٤حَُٝفٝ ،رٌٜح  ٌٕٞ٣حُ٘خػَ هي حٓظوَأ حُٞحهغ
ٝأظٍ َٜإ٣ظ ٚحُٜخٍرش حُٔؼيٓش حُظ ٢طٔظؼي ُظلخى ١حُٔٞحؿٜش ػٖ ٣َ١ن ر٤خٕ ٓٞهلٜخ.

ٝه ُٚٞك ٢حُ٘ل ( ٢حَُ٣خف رال رٌ ،ٍٝال رلَ ٍٝحث ،٢ال ٓي٘٣ ) ٟل ٢إٔ طٌ٣َُِ ٕٞخف رٌٍٝ
ُٜ٤ق حٗؼيحّ حُل٤خس٘٣ٝ ،ل ٢حٕ ٍٝ ٌٕٞ٣حء ٙرلَ ٣ؼ ّٞكُِ ٚ٤والٝ ،ٙال ٓي ٟكظٓٞ٣ ٠غ ظِٚ
حُٔظالٌٗٛٝ ٢ح طؤً٤ي ػِ ٠ط٤ٟٝ ٜٚ٤خػ.ٚ
ٝحٗظَى حُ٘يحء ٝحالٓظلٜخّ ك ٢اظٜخٍ حَُٜٝد حُٔظلخىًُ ٖٓ ١ي (أ٣ظٜخ حُٔيٕ٣ ،خ أُُ ،٢ٜخًح
 ٌَٕٝ٘٣ىٓ ،٢أ٣ظٜخ حُو ،ٍٞ٤ػِ ٠أ٣ش ٍٓخف ،أ٣ظٜخ حَُٓخف ،ػِ ٠أ ١هَحد ،أ٣ظٜخ حُز٘خىم ،أ٣ظٜخ
حألُٓ٘شُٔ ،خًح طظٞؿ ،ٖ٤أٜ٣خ حُظالُّٔ ،خًح طظ٘خ ٚٗٝحُلَٝد ،أ٣ظٜخ حُ٘ظخ٣خُٔ ،خًح طٜزطٌٌٛ ٖ٤حٖٓ ،
أٛخُل ٖٓ ،ٚأٛظي ١ر٘ٔٔ٘ٔ٣ ٖٓ ،ٚل٘ َٓ ٢حُٔؼٌٌ٘ٛ َٛ ،٠ح  َٔ٣حُِ ،َ٤أ٣ظٜخ حألٗ٤خءٓ ،ظ٠
طؼٞى ،ٖ٣أٓخ كخٕ حُٞهض ،أٜ٣خ حأل٣خّ ،أ٣ظٜخ حأل٣خُّٔ ،خًح طٔٞى ٓؼَ حُلَدُٔ ،خًح طظيحهِٓ ٖ٤ؼَ
حُٔظخٛشُٔ ،خًح ط٤٠غ حُيٍٝدُٔ ،خًح كٞم ػٌحرخص حُٜلٓ )..ٞؼِض  ٌٙٛحُ٘يحءحص ٝحالٓظلٜخٓخص
حُؼَِ٣س طلخى ١حُ٘خػَ ،ك٣ ٜٞؼي حُٔيٕ ٝحُوٝ ٍٞ٤حَُٓخف ٝحُز٘خىم ٝحألُٓ٘ش ٝحُظالّ ٝحُ٘ظخ٣خ
 ......ٝحُن ٢ٛ .حُٔزذ كٓ ٢ؤٓخطٝ ٚطؼخٓظ ٖٓ ٚى ًًَ ٕٝحُٔٔزذ حُلو٤و ٞٛٝ ٢حُِٔطش حُـخثَس
حُظ ٢هِلض حُظالّ ٝحُ٤٠خع ٝحُـَرش كٓ ًَ ٢لخ َٛحُل٤خس.
رؼي إٔ طْ طلِ َ٤حُز٘٤ش حُيحهِ٤ش ُِ٘ ٜٙٞالري ٖٓ ٍرطٜخ رخُز٘٤خص حألَٗٔ حُظ ٢أٜٓٔض ك٢
طٌ ٖ٣ٞأ ٝط٤ُٞي  ٌٙٛحُ٘ ٜٙٞحُٜخٍرش حُٔظلخى٣ش ٢ٛٝ ،حُز٘٤ش حٌُحط٤ش ٝحُز٘٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش.
حُز٘٤ش حٌُحط٤ش:
حُ٘خػَ أكٔي آىّ ٖٓ ٓٞحُ٤ي ٓلخكظش ًَرالء ػخّ  ،ّ8968ه٠خء حُٜ٘ي٣ش ٓ٘طوش حَُ٘٣ؼش ،ػخٕ
ك٤خس حُوَ٣ش حُظ ٢أٜٓٔض رطز٤ؼظٜخ ك ٢طٌٝ ٖ٣ٞحُع ُِٔ ٍٞ٤اُ ٠حُطز٤ؼش رخهظالكخطٜخً ،خٕ حُ٘خػَ
ٛخىثخ هِ َ٤حٌُالّ ال  َ٤ٔ٣اُ ٠حُؼ٘ق ُٚٝ ،ػالهخص ٤١زش ٓغ ح٥هَ ٖ٣ك ٢حُٔـظٔغ رٌَ أ٘ٛخك،ْٜ
ك١ ًٝ ٜٞز٤ؼش ٓٔخُٔش ال  َ٤ٔ٣اُ ٠حُؼ٘ق اال ك ٢حُٔٞحهق حُ٣ٍَٝ٠ش ،كظ ٠أٌٗٔ٣ ٚض ػٖ كو ٚاًح
ًخٕ رٔ٤طخ ،ك ٌٜٙحُطز٤ؼش حُٜخىثش ٓغ ٓخ أػطظ ٚحُطز٤ؼش ٖٓ ػ٘ َٜحُُٞٞؽ اُ ٠ػٞحُٜٔخ أٜٓٔض
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ٝرٌَ٘ ًزٝ َ٤كؼخٍ ك ٢طٌ ٌٙٛ ٖ٣ٞحُ٘ ٜٙٞحُٜخٍرش.
ٍ
 ٖٓٝحُٔلطخص حُظ ٢أػَص ػًِ ٠حطًُ ٞٛ ٚي حُلِٕ حُٔ٘زؼغ ٖٓ ٓؤٓخس ًَرالء ،كٔؼِض ُ ٚه٤٠ش
ًَرالء ٍك٠خ ىحهِ٤خ ،أٓ ْٜك ٢طٗٞق ٓؼظْ هٜخثي ٙرٗٞخف حُلِٕ.
حُز٘٤ش حُؼوخك٤ش:
رٌَ٘
ًؼ َ٤حُوَحء ِس ٝحال١الع ك٠ال ػِ ٠أٗ٣ ٚـ٤ي حَُٓ َْ
ًخٕ حُ٘خػَ حَُٔك١ ٌ٘ٓٝ ّٞلُٞظٚ
َ
ٍ
ؿٔ ،َ٤كٗ ٜٞخػ ٌَ ٍٓٝخ ٌّ ٖٓ حُيٍؿش حأل ْٔٛٝ ،٠ُٝؿالف ٓـٔٞػش (حُـٔ٤ش حُٔولِش) ُِ٘خػَ
ػٔخى ًخظْ حُؼز٤ي ،١هَأ ًظذ حُ٘ؼَ ٝحَُٝح٣شًٝ ،خٕ ٓؼـزخ رَٝح٣ش (حُطَ٣ن اُ)١ٌٍُُٞٞ ٠
ٌُخُحٗٞكٌٔٔٓٝ ،٢خ طز ٖ٤أٗ ٚهي هَأ حُظخٍ٣ن حإلٓالٓٝ ،٢حُوَإٓ حٌَُٝ ،ْ٣طؤػَ رخألىد حُؼَر ٢ػِ٠
ٓوظِق ػًٌُٝ ،ٍٜٙٞي حألىد حُـَر ٍٞ٤ُٔ ،٢هٜخثي ٖٓ ٙحَُٓٝخٗٔ٤ش ٖٓٝ .حُؼٞحَٓ حُظ٢
أٜٓٔض ك ٢ػوخكظ ،ٚىه ُٚٞػخُْ حُيٍحٓش حُـخٓؼ٤ش ،اً ىٍّ ػِ٣ ٠ي ٓـٔٞػش ٖٓ حألٓخطٌس ٖٓ أٓؼخٍ
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حُيًظ ٍٞحُوي َ٣ػزٞى ؿٞى ١حُلِٝ ،٢حُيًظٓ ٍٞلٔي حُوط٤ذ ؿ.َْٛ٤
حُز٘٤ش حالؿظٔخػ٤ش:
ػخٕ حُ٘خػَ أكٔي آىّ ك٤خس ِٓ٤جش رخُظؼذ ٝحُؼ٘خء ،كٔخ ر ٖ٤ك٤خس حُوَ٣ش اُ ٠حُيٍحٓش ٝاُ٠
حٗظَحً ٚرخُلَد حإلَ٣حٗ٤ش حُؼَحه٤ش ،حُظً ٢خٕ ًخٍٛخ ٍٝحك٠خ ُٜخ ،كظ ٠أٗ ٚكٌَ ك ٢حَُٜٝد ٖٓ
حُلَد اال أٗ ٚهخف حالػظوخٍ ٖٓٝ ،رؼي هَٝؿ ٖٓ ٚحُلَد ُْ ٣ـي ٓخ ٣ؼ٣ ُْٝ ِٚ٤ـي طؼ٘٤٤خ ك٢
ىٝحثَ حُيُٝش ،كِـؤ اُ ٠حألػٔخٍ حُلَس ٌُٚٗٞٝ ،ال ِٔ٣ي ٍٓٞىح ٓخى٣خ ٟؤخ ًخٕ ٣ؼٔ َُ أػٔخال
٣ؼَ ٝؿٔ٤غ ٌٓظزظ ٚحُ٘و٤ٜش ٣ٝز٤غ حٌُظذ
رٔ٤طش ٌُٚ٘ ،كٌَ ك ٢ػَٔ حٓظٔ ََّ ك٣ٞ١ ٚ٤ال ٞٛٝ ،إٔ
َ
ك٘ٓ ٢طوش رخد حُوزِش ( هزِش حإلٓخّ حُلٔ )ٖ٤كًَ ٢رالء ،رٔزذ حُلٜخٍ حالهظٜخى ١حٌُ ١كَٝ
ػِ ٠حُٔـظٔغ حُؼَحه٘ٛٝ ٢خى ًخٕ ٌ٣ظذ حُ٘ؼَ ،كظٛ ٠خٍص  ( ٌٙٛحُزٔط٤ش) ٓوَح ُألىرخءٝ ،ك٢
ٓطِغ حُظٔؼ٤٘٤خص ىٍّ ك٤ًِ ٢ش حُظَر٤ش ؿخٓؼش ًَرالء هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ك ٢حُيٍحٓش حُٔٔخث٤ش ػِ٠
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ٗلوظ ٚحُوخٛش ٌٙٛ ًَٝ .حُؼٞحَٓ حالؿظٔخػ٤ش أٜٓٔض ك ٢طٌ ٌٙٛ ٖ٣ٞحُ٘.ٜٙٞ

 ٖٔٓٝؿخءص أٗؼخٍ ٙػِٓ ٠زَٝٛ َ٤د حُظلخى ١حُ٘خػَ (ٛالف كٖٔ حُٔ٤الًُ ٖٓٝ ،)١ٝي
ٓخؿخء ك ٢ه٤ٜيس (طؼخٍ٣ق ىحهِ٤ش) :
ُِٓراقُعّغّزُٟفأدسنَ ُهؼ َّٙب
قذٜ
عُُُّ ٍ١أؽزبدُاألغبُُِٟٔٓؽفبُِٖٛاعؼ١ٌُٟشُٜاٌ َّ
ُصُِٕٟػٍُٝعشؽُ،ٟفًُٙرّزـُِٕٗ
وزثبث ٍخ
ُّ
ُفُٟأفكُاٌشئخُ؟
عُٜٛدٌُِٟزط١ش
َ
ِ
ُُثبةُؽضُٟٔفُٟغذُٚٞاٌجبةُٔ١شاٌْ ُٚوجش٠ذٌ ُ٠ذٞ
اٌؼ١ذُُ٠طشق َ
َ
ُفشاؽزُٟألل١ظُفُٟإٌّفُِٝغبؽخُِشلذٞ
ُاٌمج١ؼ
٠زضٚطُاٌجَُ ٛ
ُ
ُ
َ
ُ٘ٚٞبُأٔبُأؽجُٛػٍُٚٝعغُاإلؽبسحٌٍُغ ُِذ
اٌّٛدُ
ُألشةُُِٓ٠ذ َّ
ُ
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ٚلٌُُِٔٓٗٛفظُاٌمق١ذحُ:
لُسٚؽٟ
د٘شاُ٠ؾبفشُٟٔاٌزفىهُّ ُفبرَّؾذدُّ ُثفِ ١
فغشدُ ُارؾبدُٞفُٟمؾُٝسئ ِخُاٌضِٓ.
ص َُُّ َّ
ؽزَّ
ُٝػظبُِٟف َُّٟرطؼٕٕ...ُٟ
َ
ٌ
ُغش٠تٌُُٟٚػُُٕٗغش٠جخُسٚؽُٟٚأؽؾبئ.ُٟ
لٍت
ٌ
ٌ
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إٌجغُاٌؾبة)ُ:
ُِٓٚلق١ذحُ(خش٠ف١خُ ِ
ُفُٟاٌغٛسُٚٞا٢ال َُْ
ٚعٌُٟٙغبدُ ُاٌشػ ِذ
ِّ
ُاٌّٛاعغُٚاٌؾَّظب٠بُأمٍؼٟ
أٔبُراُفشارٟ
ُّ
ِ
ُاٌضٚاثغُروش٠برُٟٚاٌمجُ ٛسُلقُ ٛسُأٍٟ٘
و ًُّ
ِ
أٔبُوٍَّّبُأعزب ُصُفؾشا ًءُفشؽْذُ ُعٕبٟٔ
ٚئراُسأ٠ذُاٌؾَ ٟءُوبُْ٠شأٟ
رزؾبثهُُاألغقبُْ ُفُٟص٠زٍُ ٔٛخ
أؽٍُٚٝأفقؼُُِٓرؾبثهُأمٍؼ.ُٟ
ِ
اٌغقُٓ ُٛ٠سدُُِٓدُِٟٚأٔبُخشعذُ ُئٌُٝأٔبُ.
و ًُُّإٌ١بث١غُاٌطٛٙس ِحُأدِؼ.ُٟ
ُاٌغشٚػُعالعًُعجٍ١خٌُدِؼُٟرسا٘بُ...
و ًُّ
ِ
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ُِٓٚلق١ذحُ(رار١خُعذا)ُ:
أؽظُثى ًُِّلبفٍ ٍخُثقذسٌُٚٞىُٕٟأٔبُألٔبُأعُُ ١ش
ُّ
ُاٌخقَُٛأٔبُعفُُ ١ش
ً
ُُرؾذُعٍذُٚٞفُٟو
ك
ذُاٌخالئ
رخبفّ ِ
ِ
ِّ
ذُاٌّٛاع ُغُرؾذَ ُمٍؼُٟٚعٍذُٞرؾزُٗاٌؾٛنُُاٌؾشُُ ٠ش
رقبٌؾ ِ
أٔبُاألؽزبدُٚاعزّؼذْ ُثّٙغخ
أٔبُاٌىُ ُْٛاٌزُٞرطٌُّٗ٠ٛغخ
ُدسٚةُاٌشاؽٍُ َٓ١ػٍُٝؽفبٟ٘
عٍِىذْ
ُ
ٌمذُْ ُ
ُ
أعُّٟفخشحًُٔٙشاُٚأِ ٚسدُُُِٓؽفبُٖإٌِ ٙشُأػقبثٟ
ُثٌَُُٟٚٛسئخٌ
٠ؾ١وُ
ُُ
ُرمبرفٙبُاٌغؾبة
ُ
ُثُٟاٌخشاةُومٍ ِ
ت ٍ
ُّ
ُّ
ُُ
ُُ،أهشثُٕٟغشاة
غؼذ
٠فضُاٌؾضُْ ُثُ...ُٟفبٌىُْٛ
ُعغٕ٠ُٟفضُاٌ َّ
ٚلٌُُِٔٓٗٛفظُاٌمق١ذحُ
ُاٌؾتُفُٟسئز َُّٟثبمذُٚظ ًَُّاٌجٌَُُُٟ ٛأفكُ٠ؾَُٛ
هُ ٛ١س
ِّ
غَُُّ ٛ
ػٍُٝؽفز َُّٟ
غ ُُُّثُٗاٌ ُّ
ُ
طُٚراُٚعؼُٟرُ َ
أفشػُأٌفَ ُػش ٍ
ؽؼٛةُداخٍُٟدخٍذْ ُوٛٙفبُٚعبءدُُُُِٕ ٙاٌشع ًُُاٌغَُُ ٛ١
ٌ
م َؼُٕٟلشٔٚب
أع ُِّّٟٔخٍخُأٌُِٟز ُْش ِ
ص َُُّٕ٠ضفُفُٟدُِٟٚؽ...ُٟ
أعُّٟإٌجغُأغٕ١زُٟٚو ًُُِّٛاعؼُٟغبثٟ
أعُ ٛسُو ًَُّصٔجم ٍخُثأمالػٟ
ِّ
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رَّٕٙذَُوٍَّّبُِ َّشدْ ُخطب٠بُاٌٛس ُدُ
لذُعٍٙذْ ُعزُ ٚسُاٌٛس ِدُأَّْ ُإٌج َغُؽش٠بٟٔ
ة.
ٚثَٓ١
ٌ
ُأمبٌؼُٟؽضُٔ،ٟغشاةُثُ َٓ١أغشا ِ
آظ٘يص  ٌٙٛحُ٘ ٜٙٞػِٓ ٠ـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خ ،َٛػِٔض ػِ ٠طؤٓ ْ٤حُوخػيس حألٓخٓ٤ش ُز٘٤ش
حُيالُ٤شًُ ٖٓٝ ،ي ػِ ٍْٓ ٠حأل َ١حُؼخٓش ك ٢طلي٣ي ٓالٓق حُز٘٤ش حٌُ٤٘ٛش أٍ ٝإ٣ش حُؼخُْ ُِ٘خػَ،
ٝربىٓخؿٜخ رخُز٘٤خص حُوخٍؿ٤ش طظْ ػِٔ٤ش حُظٔخٓي ُظلو٤ن حُؤ٤ش حُـٔخُ٤ش حُظ ٢طٔؼ ٠اُٜ٤خ حُز٘٣ٞ٤ش
حُظٌ٤٘٣ٞش.
 ٖٓٝحُؼ٘خ َٛحألٓخٓ٤ش ( ،حُؼخ١لش )ٝ ،حُظ ٢أؿ٘ض ٓلخ َٛحُز٘٤ش حُيحهِ٤ش رخإل١خٍ حُلِ،ٖ٣
ٔٓٝخ ٓؼَ حُؼخ١لش  ٌٙٛحُظَحً٤ذ ٝحألُلخظ ( ٗلخٞٓ ٙحؿؼ ،٢حُؼ٤ي ٣طَم رخد كِٗ ،٢أٗخ أكز ٞػِ٠
كَحط ٢حُٔٞحؿغ ،حُـٍٞ٣ ٖٜى
ٝؿغ حإلٗخٍس ،هِذ ؿَ٣ذ ،ؿَ٣زش ٍٝك ،٢ك ٢حُـٝ ١ٍٞح٥الّ ،أٗخ
ُّ
ٖٓ ىٓ ًَ ،٢حُ٘٤خر٤غ حُطٍٜٞس أىٓؼ ًَ ،٢حُـَٝف  ..ىٓؼ ،٢طٜخُلض حُٔٞحؿغ٣ ،لِ حُلِٕ
كخٌُٓ ٕٞـً٘ٝ ،٢ح ٝؿؼ ،٢أٓٔٗ ٢وِش حٓٞٓ ًَٝ ،٢حؿؼ ٢ؿخد).
ٓلؼْ رخُ٘ـٖٗٝ ،لْ ٓٔظؼَس رخُٞؿغٔٓ ،خ ؿؼِٜخ
ّ
ٍ
ط٘زغ ػخ١لش  ٌٙٛحُ٘ ٖٓ ٜٙٞاكٔخ ٍ
طٔظ٘ي اُٗ ٠لٜٔخٝ ،طٌخى طٌٔٓ ٕٞظ٘يس ػِ ٠حُٞؿغ ،كخُ٘خػَ ٣يهَ اُ ٠ػخُْ حألٓٞحص حُٔظ٘ظض
ُ٤ؤ ََٓ ُ َّْ أٗظخص أؿخٗٗ ٖٓ ٚ٤لخٞٓ ٙحؿؼٜ٤ُٝ ،ٚق كِٗ ٚحُ٘ي٣ي٣ ،ز ٖ٤أٗ٣ ٚؼ ٖ٤ىحهَ أكِحٗٝ ٚال
رخد ُألَٓ ٓلظٞف٤ُٝ ،ز ٖ٤كخُ ٚحُوخثلش ٜ٣ق رؤٗ٣ ٚلز ٞػِ ٠حُٞؿغ ٞٛٝ ،حُـَ٣ذ الٓظالًٍٝ ٚكخ
ٝهِزخ ؿَ٣زٝٝ ،ٖ٤ؿ ٜٚحُِٔٔٝؽ رِـخص حَُػي ٝحُـٝ ١ٍٞح٥الّ ُِٔ٤ؽ حُطز٤ؼش رآالٓٞٛٝ ،ٚ
حُ٘خػَ حٌُ٘٣ ١ظٔ ٢اُ ٠حُلَحص حُٔٞؿٞع حٌُ ١أٛزلض أٟالػٗ ٚظخ٣خٛٝ ٞٛٝ ،ق ُٔؤٓخس
حُلَٝد٤ُٝ ،زً ٖ٤زَ كـْ ؿَحكخط ٚرؤٕ حُـٍٞ٣ ٖٜى ٖٓ ىٓ٣ٝ ،ٚزخُؾ كٛٝ ٢ق ىٓؼ ٚرؤٕ ًَ
حُ٘٤خر٤غ حُطٍٜٞس ًَ ٞٛٝ ،حُـَٝف حُظ ٢ؿيص ٓالَٓ ؿزِ٤ش ػِٝ ٠ؿ ٚحُٔزخُـشُِٔٝ ،زخُـش أ٠٣خ
ك ٢ر٤خٕ ٗيس كِٗ٣ ،ٚئًي إٔ حألٝؿخع طظٜخُق طلض ِٟؼ ٞٛٝ ،ٚحٌُ ١كِ ك ٚ٤حُلِٕ كظ ٠أٛزق
حٌُٓ ٕٞـ٘٣ٝ ،ٚزخُؾ كٛٝ ٢ق ٝؿؼ ٚرؤٕ حُٔٔ َّ ٞطٔ ُّْ رَ٣ٝ ،ٚؿذ رل٤خس ٛخىثش ٛخك٤ش ك٢ٔٔ٤
حُ٘وِش رؤٜٗخ أَٓ٣ٝ ،ٚؿغ َٓ’ أهَ ٟرـؼَ حُٔٞحؿغ ؿخرخ ُ٘يطٜخ ٝٝك٘ظٜخ.
ٖٓ حُٔالكع إٔ حُؼخ١لش ٍٓٔض هطخ ػَ٠٣خ ٖٓ حُلِٕ ٓخٍ ػِ ٠حٓظيحى حُز٘٤ش حُيحهِ٤ش،
ً٘ق ػٖ ٍإ٣ش كِ٘٣ش ؿ٘خثِ٣ش ػِٔض ػِ ٠طلون هٔ٤ش حُ٘.ٚ
٣ؼظٔي حُ٘خػَ ُـش طظؼيى كٜ٤خ ٓـخالص حالٗظـخٍ حُل٘٤شُ ،ـش كؼخُش ٞ٘٣رٜخ حُلِٕ ٝحُـَرش٢ٛٝ ،
ُ
ػخٍ ٖٓ حُٔزي حُٔ٘ظظْ،
ًحص
١خرغ  َ٤ٔ٣اُ ٠حُ٘ٔن حُـخثْ ،ك٠ال ػِ ٠أٜٗخ ُـش ًحص ٓٔظٍ ٟٞ
ٍ
ٝحإل٣لخءٝ ،حُظٌؼ٤ق ك ٢حُٔؼخٗٝ ٢حُ ٍٜٞحُ٘ؼَ٣ش حُٔٔظ٘يس ػِ ٠أٓخّ كيحػ ،١ٞؿؼِٜخ طلون
حالٗٔـخّ ك ٢حُز٘٤ش حُيحهِ٤شٝ ،أ٠٣خ كوي حٗظـِض  ٌٙٛحُِـش ػِ ٠حُظَحً٤ذ حالِٗ٣خك٤ش حُظ ٢أػطظٜخ
كًَش طلخػِ٤ش ٝك٣ٞ٤ش ؿؼِض ٜٓ٘خ ُـش ط٤ُٞي٣ش.
 ٌٙٛ ٖٓٝحالِٗ٣خكخص ( ٗلخ ٙحُٔٞحؿغًٌ ،رخرش ُٓ٘ ،٢حُؼ٤ي ٣طَم رخد كِٗ ،٢ىَٛح ٣لخ٢َٗٛ
حُظلٌي ،كٟ ٢لٍ ٠ثش حُِٖٓ ،ػظخٓ ٢ططؼ٘٘ ،٢طٜخُلض حُٔٞحؿغٌِٓ ،ض ىٍٝد حَُحكِ ٖ٤ػِ٠
ٗلخٗ ،٢ٛلخ ٙحُ٘٣ ،َٜل ٢٤ر ٢حُوَحد ًوِذ ر٣ ،ّٞلِ حُلِٕ ٝحُٔؼي ٍٞ٤١ ،حُلذ كٍ ٢ثظ٢
رخٟض ،ػِٗ ٠لظ ٢أكَٕ أُق ػَّ ،طْٔ ر ٚحُٔٔ٘٣.) ّٞز ٚحُ٘خػَ حُٔٞحؿغ رخإلٗٔخٕ روَ٘٣ش (
ٗلخٍٞٛ ٢ٛٝ ،) ٙس طيَُ ػِ ٠حُظ٘ظض ك ٢حُل٤خس٘٣ٝ ،ز ٚحُِٖٓ رخٌُرخرش حُظ ٢طٔظ ٚحُيٓخء ٖٓ
حُـَٝف ً٘ ٞٛٝخ٣ش ػٖ ظِْ حُِٔطش حُظٜٓ ٢ض ىٓ١ٝ ٚخٍص ك ٢أكن حَُثش٣ٝ ،ؼطُِ ٢ؼ٤ي ٛلش
حُطَم ػِٓ ٠ز َ٤حالٓظؼخٍسُ ،ز٤خٕ كـْ حُلِٕ حُٔو ْ٤ػِٛ ٠يٍٝ ،ٙحٌُٗ ١ز ٜٚرخُز٤ض حُٔـِن،
٘٣ٝز ٚحُظلٌي رخُـ ٖ٤ريالُش ( ٣لخ٤ُ ) ٢َٗٛز ٍٞ١ ٖ٤حُظِْ حٌُ٣ ١ؼ٤٣ٝ ،ٚ٘٤ؼطٍٞٛ ٢س
حٓظؼخٍ٣ش ٓظيحهِش كؤػطَُِ ٠ثش ٝهظخ ٗٝو ٚحُِٖٓ ريالُش ( ٍثش ) ُ٤زٞٓ ٖ٤هل ٖٓ ٚحُل٤خس،
ٝأػطٛ ٠لش حُطؼٖ ُِؼظخّ ُِيالُش ؿَرظٝٝ ٚكيطٝ ،ٚأػطُِٞٔ ٠حؿغ ٛلش حُظٜخُق ُِٔزخُـش ك٢
ٛٝلٜخ ُِٝيالُش ػِ ٠طلخهٜٔخ ٝحٓظَٔحٍٛخ٘٣ٝ ،زٗ ٚلخ ٚٛرخُطَ٣ن حٌُ ١كٌِٓ ٚ٤ض ىٍٝد
حَُحكٍِٞٛ ٢ٛٝ ٖ٤س حُ٤٠خع ٝحُـَرشٍِ٤ُٝ ،ع حألَٓ ٘٣ز ٚحُ٘ َٜرخإلٗٔخٕ حٌٍُٞ٣ ١ى أػٜخر،ٚ
٘٣ٝز ٚحُوَحد روِذ حُزُ ّٞز٤خٕ ٗئٓٝ ٚظِٔظ٣ٝ ،ٚؼطُِ ٢لِٕ ٝحُٔؼي ٛلش حٍ( كِ ) ػِٓ ٠زَ٤

حُظ٘وُِ ٚ٤ظؤً٤ي ػِ ٠حٍطزخى حٌُحص٘٣ٝ ،زٍ ٚثظ ٚ٤رخُؼٖ حٌُ٤ٓ ٌٕٞ٣ ١ظخ ُِلذ ٝحُل٘خٌُٕٖ ،
حُز ّٞأٝك٘٘٣ٝ ،ٚز ٚحُؼَّ رخُلَحٕ ريالُش ( أكَٕ ) ُِٔؼ ٢ك ٢طلو٤ن حُلَف ٌُٖ ى ٕٝؿيٟٝ
كٞؿؼُ ٚ
ص ٓ ُّْ ر ٚحُٔٔ.ّٞ
 ٖٓٝحألُلخظ ٝحُظَحً٤ذ حُظٓ ٢ؼِض َٝٛد حُ٘خػَ ٝطلخىً ٖٓ ( ٚ٣حم ؿٔـٔظًٌ ،٢رخرش ُٓ٘،٢
٣ظِٝؽ حُز ّٞكَحٗظ ،٢حُٔ٘ل ،٠حُٔٞص أهَد ٖٓ ٣ي ،١ىَٛح ٣لخ ٢َٗٛحُظلٌي ،هِذ ؿَ٣ذ،
ؿَ٣زش ٍٝكُ ،٢ـخص حَُػي ٝحُـٝ ١ٍٞح٥الّ ًَ ،حُِٝحرغ ًًَ٣خطٝ ٢حُوز ،ٍٞأؿظخُ ٛلَحء،
ٝأٗخ هَؿض اُ ٠أٗخ ٢ٌُ٘ٝ ،أٗخ ألٗخ أٓ ،َ٤حٓٔٛ ٢وَس َٜٗح٣ ،ل ٢٤ر ٢حُوَحدٍ ٢ُٝ ،ثش طوخًكٜخ
حُٔلخدٝ ،ظَ حُز ٢ُ ّٞأكوخ ٣لٗ ،ّٞؼٞد ىحهِ ٢ىهِض ًٜٞكخ ،أٓٔٗ ٢وِش أٓٞٓ ًَٝ ،٢حؿؼ٢
ؿخر) ٢
كخُ٘خػَ َٜ٣د اُ ٠ػٞحُْ حُٔٞص ٝػٞحُْ حٌُحص حُٔظؤُٓش ٝػٞحُْ حألكِحٕ ٝحُٔٞحؿغ ك٠ال
ػِ ٠ػٞحُْ حُطز٤ؼش ٝػٞحُْ حُـَرش ) ريالُش ( حُـٔـٔش ٝحُزٝ ّٞحُٔ٘لٝ ٠حُٔٞص ٝهِذ ؿَ٣ذ
ٝحَُػي ٝحُـٝ ١ٍٞح٥الّ ٝحُِٝحرغ ٝحُوزٝ ٍٞحُٜلَحء ٝحُٜوَس ٝحُ٘ َٜحُوَحد ٝحُٔلخد ٝحألّ
ٝحُ٘وِش ٝحألّ).
ٌُ٘٣ ٚظلخى ٟرخُِٖٓ ٝحُزٝ ّٞحُيٝ َٛحُوَحد ،كوي ؿؼِٜخ حُٔزذ ك ٢أٝؿخػٝ ٚآالٓٝ ٚؿَرظٚ
ٝظِٔظ ،ٚكخُِٖٓ  ٞٛحٌُ ٚٓ ١ىٌٓٛٝ ٚح طؼز َ٤ػٖ حُـٞع ٝحُلَٓخٕٝ ،حُز ٞٛ ّٞحٌُ٣ ١ل ّٞكٞهٚ
٣ٝظِٝؽ كَحٗظ ٚطؼزَ٤ح ػٖ حُوٞف ٝحٗؼيحّ حألَُِٓٝ ،ظؼز َ٤ػٖ ٤ٟن حُل٤خس ٝطِٔ ٢حُِٔطش
ٝهٞ٤ىٛخ ِ٣و ٢رخُِ ّٞػِ ٠حُظلٌي ٓظٜٔخ ا٣خ ٙرٔلخَٛط.ٚ
ٓؼِض  ٌٙٛحُٔـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خ َٛحألٓخٓ٤ش ك ٢حُز٘٤ش حُيحهِ٤ش ُِ٘ ٜٙٞك٠ال ػِٓ ٠ـٔٞػش
ٖٓ حألُلخظ ٝحُظَحً٤ذ ٍإ٣ش حُ٘خػَ حُظ ٢ريص ٍإ٣ش ؿخثٔش كِ٘٣ش طظ٘خري كٜ٤خ ػٞحَٓ حُوٞف
ٝحُ٤٠خع ٝحُٞؿغٓٝ ،خ ٣و ٚحُؤ٤ش حُٔٞؿزش كوي طلووض رظٔؼَ حَُإ٣ش ػِ ٠حٓظيحى حُز٘٤ش حُيالُ٤ش.
٣ ٢ٌُٝظلون حُظٔخػَ ك ٢حُز٘٤ش حُيالُ٤ش ال ري ٖٓ ىٓؾ حُز٘٤خص حُيحهِ٤ش رخُز٘٤خص حُوخٍؿ٤ش حُُٔٞيس
ُِ٘..ٜٙٞ
حٌُحط٤ش  :حُز٘٤ش
ُُُ فالػُؽغُٓاٌغ١الُُِِٛٓ،ُٞٚاٌ١ذُوشثالءُُ، 0991أرغّذُرارُٗثبٌؾضُْٚاألٌُُئرُ٠مٛيُ
ٚ":أُُ٘اٌّؾطبدُاٌزُٟأصشدُفُٟؽ١برُٟٚعؼٍزُٕٟارغُُثبٌؾضُْ وزبثخُٚؽ١بحُُٟ٘هفٌٛزُٟ
اٌزّ٠ُٟىُٓأُْاعّٙ١بُهفٌٛخُاٌؾضُْٚاٌغّبيُفُٟٚلذُٚاؽذُفُُِٟٓٙعبٔتُوبٔذُػجبسحُػُٓ
فٛسُػذ٠ذحُُِٓاٌفمشُٚاٌؾشِبُْٚاالٔفزبػُػٍُٝاٌّؾىالدُاأل عش٠خُاٌزُٟػبدحُِبُرٕؾأُفُٟ
ِغزّؼٕبُثغجتُاٌؼبدادُٚاٌ زمبٌ١ذُاٌغ١ئخُفُِٟبُ٠خـُصٚاطُاأل لبسةُػُٓغ١شُلجٛيُُِٓ
اٌطشفُٓ١ف١ذفغُاالثٕبءُصُّٓرٍهُاالخزالفبدُاٌ١ِٛ١خُّ٠ُ،ىُٓاُْالٛيُاُْاٚيُِؾطخُؽضٕ٠خُ
فُٟؽ١برُُٟٟ٘هفٌٛزُٟفُٟظًُ٘زُٖاٌّؾىٍخُاٌّغزّشحُأِبُاٌّؾطخُاٌضبٔ١خُفىبٔذُرشوُٟ
ٌٍّذسعخُفُٟاٌّشؽٍخُاٌّزٛعطخُاٌزُٟعؼٍزُٕٟأغبٔبُؽضٕ٠بُاٌُٝاثؼذُاٌؾذٚدُٚفُِٟشؽٍخُ
اٌؾجبةُوبٔذُفٛسحُاٌ ٛهُٓاٌّؾبسةُٚإٌّزٙهُٚاٌّؾبفشُُٟ٘اٌّؾطخُاٌزُٟرٕزُٟٙثّبُ
رٍّىُُِٗٓفٛسٌُّغزّغُ٠ذخًُؽش٠ؾخُثؼذُأخشُٜاٌُِٝقٙشُاٌّٛدُٚاٌخشاةُٚاٌؼزاةُ
اٌغّبػُٚ،ُٟػٍُٝاٌشغُُُِٓوًُرٌهُفأٔبُاعذُثُٓ١ؽُٚٓ١آخشُاُْاٌجالدُعزفزؼُٔٛافزُاألًُِ
()79
رادَُُ٘ٚٛ٠زاُِبُاػزمذُإُٟٔوزجزُٗفُٟؽ١برُٟاٌؾؼش٠خ"
حُز٘٤ش حُؼوخك٤ش:

حًظِ٘ص طـَرش حُ٘خػَ حُٔ٤ال ١ٝرؼوخكخص ٓظؼيىس ٗظ٤ـش حُوَحءس ٝحُظؤػَ اً ٣وً ": ٍٞخٕ حٍٝ
ًظخد هَأط ٚك ٢ك٤خطِ٤ٓ ( ٢حٕ حٌُٛذ ك٘ٛ ٢خػش ٗؼَ حُؼَد ) ً ٞٛٝظخد ٣ؼِْ حألُٝحٕ
حُ٘ؼَ٣ش ٝهي ً٘ض هي حٗظَ٣ظ ٚكؼ٘يٓخ ً٘ض ك ٢حُٜق حُٔخىّ حالرظيحثً٘ٝ ٢ض حػظوي حٗٗ ٚؼَ
ُِ ْ٤ُٝظؼِٝ ْ٤هي رو ٢ػ٘يٛٝ ١خٍ حكي حٓزخد طؼِٔ ٢حالُٝحٕ كٔ٤خ رؼي  ،حٓخ حٌُظخد حُؼخٗ ٢كٜٞ
ٜٗؾ حُزالؿش حٌُٓ ١خ ُُض حكظلع ر ٚكظ ٠حالٕ ٝحػٞى حُ ٚ٤حٓزٞػ٤خ طوَ٣زخ ٝحػظوي حٗ ٚحكي حٓزخد
كٜخكش ُـظٝ ٢طـٞحُ ٢حٌُ٣ ١ؼي ٙحُزؼ ٞؿ٤يح ك ٢حُِـش حُؼَر٤ش  ،رخإلٟخكش حُ ٠حُوَإٓ ًٝظذ
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ٗؼَ٣ش ػي٣يس "

ٝأٓخ أرَُ ٖٓ طؤػَ ر ْٜحُ٘خػَ ك٤و ": ٍٞأٓخ ٖٓ أػَ ك ّ ٢كؤػظوي أٗ٘ ٢حٗظلؼض ٖٓ ٍكوش حُ٘خػَ
ػالً ١ٝخظْ ً٘ ٖٓ ٞٛٝ ٖ٤حُـ َ٤حُؼٔخٗ ٢٘٤كوي ٝؿيط ٚأٓخٓ ٢حٓٔخ ٓؼَٝكخ ػ٘يٓخ كظلض ػ٢٘٤
ػِ ٠حُ٘ؼَ كًَ ٢رالء  ،كوي ً٘خ ٗظـ ٍٞكٓ ٢طِغ حُظٔؼ٘٤خص ٝأٛـُ ٢لٞحٍحط ٚحُٔٞٓٞػ٤ش ٗٝلٖ
ٗظٜلق كِٕ حألُهش حٌَُرالث٤ش ،كٌخٕ ِ٣لض حٗظزخً ٢ٛؼَ٤ح حُ ٠ه٤ٜٛٞش حٌُٔخٕ كٗ ٢ؼَٗٝ ٙؼَ
ح٥هَٝ ٖ٣أٛـ ٢حُ ٠هَحءحطٝ ٚهالٛخط ٚحٌُؼَ٤س ً٘ٝض ًؼ َ٤حالٛـخء هِ َ٤حُظٌِْ ًٔ ،خ أػظوي حٕ
حُ٘خػَ حألٗزخٍٗ ١خٓن ػزي ً٣ذ ًخٕ ٝحكيح ٖٓ حُ٘ؼَحء حٌُُ ٖ٣لظٞح حٗظزخً ٢ٛؼَ٤ح حُ ٠حٗظـخالطْٜ
ٝؿِٔ ْٜحُ٘ؼَ٣ش ك٠ال ػِٛ ٠خكذ حُ٘خٗ َٛخ٤ٛي ػٖ ػزي حألٓ َ٤حُلٝ ١َ٤ٜحُٔظ٘ز٘ٛٝ ، ٢خ
الري حٕ حٗ َ٤حٗخٍس حػيٛخ ٜٓٔش ؿيح ،اُ ٠حٗ٘ ٢أػي حُظؤػ ٞٛ َ٤هيٍس حُ٘ ٚػُِ ٠لض حالٗظزخٙ
ٝاػخىس حُوخٍة حَُٓ ٚ٤حص ػي٣يس ٝ ،ال أػ٘ ٢رخُظؤػ َ٤أًٗ٘٘ ٢ض ٓوِيح حٓ ٝلخٝال ٌُظخرش ٓخ ٘٣زٚ
ُٗ ٖٓ ٜٙٞلظٞح حٗظزخ ٢ٛرَ ػِ ٠حُؼٌْ ً٘ض حكخ ٍٝؿخىح حٕ حرظؼي ًؼَ٤ح ػٖ ٖٓ ٔ٣ظِي ٓ٘طوش
هخٛش ر ٚك ٢حُ٘ؼَ" ( ٌٙٛٝ)59حُٔـٔٞػش ٖٓ حُوَحءحص ٝحُظؤػَ٤حص أٜٓٔض ك ٢طٌٌٙٛ ٖ٣ٞ
حُ٘.ٜٙٞ
اٌجٕ١خُاالعزّبػ١خ:
ػخٕ حُ٘خػَ ك٤خس ٛؼزش ك ٢ظَ حُلوَ ٝحُلَٓخٕ كٌٔ٘ حُطلُٞش ٣ ٞٛٝظٜخٍع ٓغ حُٞحهغ ٓٝغ
حُٔ٘خًَ حألَٓ٣ش ،ػخٕ ك٤خس ًَرالء رٔؤٓخطٜخ ٝظالٜٓخ ،ك ٜٞحرٖ ًَرالء حُلِٕ ٝحُلـ٤ؼش،
ٝحُـٜخى ٝحُظ٠ل٤شٝ ،ألٗ ٚػخٕ ك٤خس حُلَد  ٖٓٝرؼيٛخ ك٤خس حالٗظلخٟش حُ٘ؼزخٗ٤ش رٔؤٓخطٜخ،
ٝحُلٜخٍ حٌُِٓ ١م ر٘٤ش حُؼَحم حالهظٜخى٣ش ،ك ٌٜٙحُز٤جش حُظ ٢ػخٜٗخ حُ٘خػَ ُٝيص ُي ٚ٣حُظلٌَ٤
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ك ٢حَُٜٝد ر٘ؼَٓ ٙغ ر٤خٕ ٓٞهل ٚحَُحك٣ ٌُٚ٘ ٞظلخى ٟرطٖ ١ٝـ٤خٕ حُ٘ظخّ.
ٝطؤًي َٝٛد حُظلخى ١ػ٘ي حُ٘خػَ حُز ( ١َٜػِ ٢حإلٓخٍس ) ك ٢ىٞ٣حٗ٤ُِٓٝ ( ٚخص هٔٔٔ) َ٤
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ٓ ٌٙٛٝـٔٞػش ٖٓ هٜخثي ٙأهظٜ٘ٓ َ٤خ ٓوطٞػخص ،كو ُٚٞك٤ُِٓٝ ٢ظ ٚحَُحرؼش :
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفٕــــــبدقُاٌش٘ج ِخُاألٌٚـــُٝرُجَـــــؼضِشٔب
ٕبُإٌّــــــٛٙةُؽــؾٕب ُءُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٚرمزـــفَ ُٟد َِ
َ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٔذُٔٚٛرــــجؼذٔبُاٌذ٠ـــذاُْ ُفبمــــــخ ُخً
ؼُاٌّغؾِ ٛسُئدٔبءُ؟
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأٌــــــ١ظٌٍُؼطـ ِ
سُٚأٚثـــــــــئ ٍخُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ٍُِـــــضُّ َْٛثّـــــ١شا ٍ
ُِٚبٌٍُـــــغٛعُئفٕب ُءُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ٠ــــفُٕٝاٌضِبُْ
ِ
فذٔب
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٔفِ ُّ
ـــشُُِٓغـــــ ِذٔبُاٌذاُِٟفز َْش ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؽغــبسحٌ
ُُِٓعمٛفُاًٌُٚ٠ٛػٕــــب ُءُ
ِ
ُفُٟاألػّبقُرٕٙؾٕب
ِخبٌتُاٌنِ ٛء
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
ِ
ٔفظُثىــــ ًُِّٔٛ١ةُاٌغــــــــِ ٛءُظَّٕب ُءُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ٌ
دُأػّذ ُحً
ف
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ـغٕبُُِٓاٌٛعغُاٌّٛلِ ٛ
ِ
ُٜٚاٌُُُ ٘ٛثَّٕب ُءُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ٔجُٕٟاٌقــــشٚػُعـذ ً
َ
ٚلٌُٗٛفٌُٟض١ِٚزُٗاٌؼبؽشحُ:
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ذُُِ.غـــذٚد
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ثبةُاٌغّبءُُٚ.لذُؽـــــبسف ِ
دُئٌُٝاألؽـغبسُِّــذُ ٚدُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفى ًُُّفــــــــٍ ٛ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُئٌُٝاٌغّـــب ِءُأزّٕ١بُصـــ َُُّػــــــــــبدَُثٕبُُُ
فٍُِٟؾـــــذُ ٚدُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؽجــــــ ًٌُُ
ئٌُٝاٌؼـــبٌُُاٌ ُّ
ِ
غ ِّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهبؽــذْ ُ
طــــبٔبُثالُرـــــبطُٚالُعجُ ًٍُ
ُخ
ٍ
ُاٌ٠ٛــــًُأخذُ ٚدُ
ٕبُُِٓفــــــُّ١
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفٍـــــ َّّ
ِ
ِ
٠ـــــبٌٍُؾٛاسعُ!ُوــــــُُػؾْٕبُٚال َدرَٙب
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ِ
ذُِّــــــــذُ ٚدُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفىـــــ ًُُّٚع ٍُٗػٍُٝاإلعفٍ ِ
ُاألٚؽـــــــبيُلبفٍ ُخً
ؼ
ِ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٔغ١ـــ ُشُفُٟغج ِ
ـــــشُأ٠ب َِٕبُٚاٌؾـــــــج ًُُِمـــــــــذُ ٚدُ
ٔغ ُّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
ٍُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٔ ُُُّفُٟاٌؾفَ ِشُاٌمقُِٜٛـــــقبئِ َشٔب
دُاٌؼقـــــ ِشُِـــؼذُ ٚدُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٚاٌؼّ ُشُُِٓػضشا ِ
ٔبُِغُاألفكُاٌّغـــــؾِ ٛسُأفئذ ُحً
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ِه ْش
ِ
ٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُىَّٕـــــــُٗأفــــــــكٌُثبٌغـــّ ِشُِـــؾذُ ٚدُ
شاةُػٍُٝأؽــــــذالٕبُّٔٚب
داسُاٌ ٌغ ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َ
ُٚفشػُاٌّب ِءُِـــــــٙذُ ٚدُ
شاة
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفٕ١بُاٌ َّ
ُ
غ ُ
ٕبُ٘ٚظُ
ٌ
طُاألفبػُِٟؾُ١
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُػٍُٝسؤِ ٚ
ٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُىَّٕـــــــــُِٗؾ َُِ ُٟــُٓثبٌغـــــ َّ ُُِِّىذُ ٚدُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُخٍَّ
ُُِٓٚأٌكُ
ُُِٓٚؽٟ
ذٌُهُاألسك
ُ
ٍ
ٍ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفّـــــبُعزفؼ ًُُثبألِغب ِدُ٠ـــــبُدٚد..؟!
ٌُِٓٚض١ِٚزُٗاٌضبٌضخَُػؾ ََشُل:ٌُٗٛ

()63

ُغبؿُاٌؼّ ُشُِجزَؼذا
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفُٟلِجٍ ِخُاٌؼّ ِش
َ
ُرٕق ُِ ٙشُ؟
ًٌٍُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ٘غُِّٕ َٓ١سِبدٌُؽـــزــَٓ١
َ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرض ََّ ٚطُاٌطُِّ َٓ١فبألػّبقُُخبر ُّ ُُٗ
ُاٌّغبوُِٛٓ١دٌ ُفَغ ُشُُٖاٌُّ ٙشُ
ُشط
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُػ ُ
ِ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُع١غشقُاًٌٍُُ ١فُٟر١ب ِسُػبهف ٍخُ
عــــ َُ ٙشُ
تُلبع
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُئُْوٕذَ ُرضمُ ُ
َُاٌٍ٠ًُ١بُ َ
ِ

ُ٠بُِطشُاأللذا ِسُأفئذ ُحً
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُثٍَّ ٍْذَ
َ
ُ٠بُئظُعُُ ٙش
ُاٌجشقُفٛدٌ
ٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٙبَُِٓ
ُ
ِ
٠بُُٔ ٙشُأٔذَ ُاٌزُٞأػذددَّ ُُِٓد ِِٕب
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ١ٌٚخًُفٍــــّبراُأٔذَ ُِــــٕجَ ُِ ٙشُ؟!
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ٌُِٓٚض١ِٚزُٗاٌغبثؼخَُػؾش:
ُػشػُأٙ٠بُاٌجٍ ُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؽشائكُُاٌّب ِء
ٌ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ٘ ًُْ٠غشقُُاٌنُ ٛءًُُ٘رشلُٝثٕبُاٌ ُّ
ظٍَ ُُ؟!
ُِطبس َد ُحٌ
طؼُأػّب ٌس
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرطفُٛػٍُٝاٌ َّ
َ
غ ِ
ُاٌخٛفُرٕـضٍِ ُُُ
ط
ِ
ٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٚـــــزٛؽخٌُثفــــــإِ ٚ
كُاٌّب َءُُُٔ..غمُِِٗ ١ال ِِ َؾٕب
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٔ َش ُِّ ٚ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفّـــــزبْ ُُٔٚ،طــــ ِؼ ُُُِّٗبُُ٠ـــٕجِذُ ُاألٌ ُُُ
ُٔخش ُطُالُأفك
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ِِْٓ ُأَٓ٠
ٌُفّٕغ ُى ُُٗ
ُ
ِ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٚالُِـــــذا ٌسُفُ١إٕ٠ٚبُٚالُػــــــــٍُُ؟!
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ٠بُلج ُشُ ُوْٓ ُلبسثبًُ٠بُِٛدُ ُ ُِذٌَُّٕب
ُاٌغــشفَُُُ٠غزٍََ ُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؽجـــــ ًَُإٌغــــب ِحٌُؼ ًَّ ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاٌذَِّ ُغُٚاٌ َّذ َُُِب ٌءُفُِٟؾبثِ ِشٔب
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفّبُعزىز ُُتُثؼذَُاٌِٛ١ؼُ٠ـــــــبُلٍ ُُُ؟!
غ َُُاٌُُُ ٘ٛفٕ١بُثؼذَِبُغ ِشلذُْ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرغ َّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعّبؤُٔبًُ٘،ع١شُٞٚاألِ َشُ َُِٓعٍِّٛا؟ُ
اٗظِٔض ٓلخ َٛحُز٘٤ش حُيالُ٤ش ُ ٌٜٙحُ٘ ٜٙٞػِٓ ٠ـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خ َٛحُظ ٢ػِٔض ػِ٠
طلي٣ي ٓٔخٍ حالٗظـخٍ حُز٘خثٓ َُْٓ ٢الٓق حُز٘٤ش حٌُ٤٘ٛش ،ػِ ٠أٓخّ ر٘ َٔ٘٤ُ ،١ٞ٤ط٘ظ ْ٤حُٞكيس
حٌُِ٤ش حُٔظٔخٌٓش ُِؼَٔ حألىر ٢ك ٢حإل١خٍ حُـٔخُ.٢
ٖٓ  ٌٙٛحُؼ٘خ َٛحُؼخ١لش ،كِؼزض ىٍٝح ٝحٟلخ ك ٢ط٤ٜجش حُوخػيس حُٔز٘٤ش ػِ ٠أٓخّ ػخ١ل. ٢
ٔٓٝخ ٓؼَ ٌٛح ٓـٔٞػش ٖٓ حألُلخظ ٝحُظَحً٤ذ  ( ٢ٛٝىٓ٘خ حُٜٔ٘ٞدٓٝ ،خ ُِـٞع اك٘خءٛ ،ـ٘خ ٖٓ
حُٞؿغ ،حُٔٔخًٓ ،ٖ٤خ ٘٣زض حألُْ ،حُيٓغ ٝحُيّ ) .ط٘زؼغ ػخ١لش  ٌٙٛحًُ٘ ٖٓ ٜٙٞحص ِٓظٜزش
ٝاكٔخّ ؿخٍم كٓ ٢ظخٛخص حُلِٕ ٝحُـَرش ،كخُ٘خػَ ٣ؼزَ ػٖ كِٗ ٚرخٌُ٘ٝ ٟٞحألُْ ،ألٕ ىٓٚ
ٜٗذٝ ،حُـٞع ال ٘٣لي ػٖ حُل٤خس كال ٣ل٘ ٠ػِ ٠حألري ٝإ ك٘ ٢حُِٓخٕ٣ٝ ،ئًي أٗٛ ٚخؽ ٖٓ
هي َ
ص
ٝؿؼ ٚأػٔيس ُٔخ ٌُٜح حُٞؿغ ٖٓ ٗيس ٝهٞس٘٣ٝ ،خٍى حُٔٔخًُٞ ٖ٤ػظٜ٣ٝ ْٜق ػَ َٓ ْٜرٍٔ ٞ
كـَُ ٙحُُٔٔ َٜخ ػخٗٞح ٖٓ ظِٔش ٞٓٝىح٣ٝشٜ٣ٝ ،ق ٞٛصَ حألكجيس رؤٗ٣ ٚخثٌْ ؿٜ٣ٝ ،َُٜق
حَُٜٝد ٓٔش ُٜخُِٔٝ ،زخُـش رٛٞق حألُْ ٣ؼطُٚ ٢
ٓطخٍ َىسٌ حطوٌص
حُ٘خّ رؤٜٗخ أػٔخ ٌٍ
حػٔخٍ
َ
َ
َ
ِ
ٝظ٤لش ا١ؼخّ حُٔخءُٝ ،ز٤خٕ ؿِحٍس حُيٓغ ٝحُيّ ٜ٣ل ٚرؤٗٓ ٚخ ٌء ك ٢حُٔلخؿَٝ .رٌٜح  ٌٕٞ٣حُ٘خػَ
هي ؿؼَ حُؼخ١لش ػَٜ٘ح ٌ٘٣ق ػٖ ٍإ٣ش ٓؤٓخ٣ٝش طل ٢٠ر ٚاَُٝٛ ٠د ٣ظلخى ٟر ٚحُٔٞحؿٜش
ٌٛٝح ٓخ ٓ٤ظز ٖ٤الكوخ.
 ٖٓٝحُؼ٘خ َٛحألهَ( ٟحُو٤خٍ) اً ًخٕ ُ ٚحُي ٍٝحُٞحٟق ك ٢ؿؼَ حُ٘ ٜٙٞطظوٌ ٓزَ٤
حَُٜٝد اُ ٠ػٞحُْ حُو٤خٍ ٝحُطز٤ؼش ك٠ال ػِ ٠ػٞحُْ حٌُحص حُلِ٘٣ش ،كٔٔخ رًُ ٖ٤ي ٌٙٛ
حُٔـٔٞػش ٖٓ حألُلخظ ٝحُظَحً٤ذ ٓؼَ (ك٘خىم حَُٛزش ،حُي٣يحِٕٓ ،ؼٔ ،ٕٞحُ ،ْٛٞاُ ٠حُٔٔخء حٗظٔ٘٤خ،
حُؼخُْ حُٔلِ ،٢ؿزٖ حألٝكخٍ ،حُللَ حُو ،ٟٜٞحألكن حُٔٔلٍ ،ٍٞإ ّٝحألكخػ ،٢ك ٢هزِش حُؼَٔ،
طِٝؽ حُط٤ٓ ،ٖ٤ـَم حُِ٣ ،َ٤خ ٓطَ ،حُزَم٣ ،خ ٗ٣ ،َٜخ هزَ٣ ،خ ٓٞص)ًَ .
ؿخ ٙحُؼَٔ ٓزظؼيح،
َ
 ٌٙٛحألُلخظ ٝحُظؼخر َ٤طئًي حرظؼخى حُ٘خػَ ػٖ حُٞحهغ ٓظوٌح ٖٓ  ٌٙٛحُؼٞحُْ ٓٔش رخٍُس طئًي
َٝٛر.ٚ

ٝحػظٔي حُ٘خػَ أِٓٞرخ ِٓٔ٤ح ًٍِ ػِ ٠حٗظـخٍ حٌُحص ك ٢حإل١خٍ حُـٔؼٝ ، ٢حُزلغ ػٖ
ٓوٓٞخص حُظلخػَ حُلو٤و ٢رخٓظويحّ حُظو٘٤خص حُٔظزؼش ك ٢حُظؼز َ٤حُليحػٔٓ ،١ٞظ٘يح ػِ ٠ا١خٍ حُِِّٝ
ك ٢حُل٤خًش حُ٘ؼَ٣ش حَُ٘٤ٛش حُٔٔزًٞشٝ ،حُظِّ رلَح ٝحكيح  ٞٛحُزٔ ُِّٝ ،٢٤كَك ١ٍٝ ٢ك٢
آهَ حُز٤ض أ ١حَُ٠دٌٛٝ ،ح حُِِ٣ ّٝؼزََّ ر ٚػٖ حُظؼو٤ي حُٔٞؿٞى ك ٢حُل٤خس٤ُٝ ،ئًي رٌُي حُظٞحكن
ر ٖ٤حٌُحص حُٔظؤُٓش ٓٝوظ٤٠خص حُلخٍ.
حٓخ حُلي٣غ ػٖ حُِـش كُ ٢ٜـشٌ طوطض حُليٝى حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ حُِـش حُظوَ٣َ٣شٝ ،حٗظـِض ػِ٠
ٓالٓق ؿٔخُِٜخ حألٛخُشُ ٝحُـِحُشُ ،ك٠ال ػِ٠
ِٓٔي حُـَحرش ٝحُو٤خٍُ ،ـش ط٘خٍىَ ك ٢طليِ ٣ي
ِ
حإل٣لخء ٝحُظٌؼ٤ق ٝحُظ٤ُٞي ك ٢حُٔؼخٗٝ ٢حُ ٍٜٞحُ٘ؼَ٣ش حُٔظو٘شٝ ،طٗٞلض رٗٞخف حُلِٕ حَُٔطز٢
رَرخ ١حُو٤خٍ ٝحُظؤُّ حٌُحطٝ ،٢طٌخى طُٔٔ ٠ـش حُو٤خٍ حُلِ ،ٖ٣كوي ريح ا١خٍُٛخ حُؼخ ُّّ ا١خٍحً طو٤ِ٤٤خ،
ٝا١خٍٛخ حُوخ ُّٙا١خٍح كِ٘٣خ ٣لَٔ ػٌحرخص حُ٘خػَ حَُٔطزطش رؼٌحرخص حُٔـظٔغٝ ،ك٠ال ػِ٠
ًَ  ٌٙٛحُٜلخص طِٔ٤ص رخٗظـخُٜخ ػِ ٠طؤٓ ْ٤حُز٘خء حُظًَ٤ز ٢حالِٗ٣خك ٢حٌُ ١أٓ ْٜك ٢حٍُٞٛٞ
اُ ٠حأل َ١حُؼخٓش حُٞحٟلش ك ٢اظٜخٍ حَُإ٣ش حُٜخٍرش حُٔظلخى٣ش.
ع ٝأٝرجش،
ٖٓ ًُي ه( ُٚٞك٘خىم حَُٛزش طزؼؼَٗخ ،طوظل ٢ىٓ٘خ حُٜٔ٘ٞد ٗل٘خءِٓ ،ؼٔ ٕٞرَٔ٤ح ٍ
طَٛيٗخ كـخٍسٓ ،وخُذ حُٞ٠ء ،حُ ْٛٞر٘خء ،ػخى ر٘خ كزٌَ ،كِٔ٘خ أهيٝىٗ ،ـَ أ٣خٓ٘خ ِْٗ ،حُٜٔخثَ،
ٗٔخ ك٘٤خ حَُٔحد ،حُٔ٘ ٖ٤ط٘ ،َٜٜحُؼَٔ طِٝؽ حُط٤ٓ ، َٖ٤ـَم حُِ ،َ٤ططل ٞػِ ٠حُٔطق أػٔخ ٌٍ
ٓطخٍىسٌ َٝٝٗ ،حُٔخءٔٗ ،وٓ ٚ٤الٓل٘خ ،طـْٔ حُ .)ْٛٞأػط ٠حُ٘خػَ ٛلش حُظزؼؼَ اُ ٠حُل٘خىم
ػِٓ ٠ز َ٤حالٓظؼخٍسُِ٘ٝ ،ل٘خء ٛلش حالهظلخء ،طؤً٤يح ػِ ٠حُظِٔ٘٣ٝ ،٢ز ٚحَُٔ٤حع ٝحألٝرجش رخُِؼخّ
ريالُش ( ِٓؼُٔٛٞ ،) ٕٞق حُل٤خس رخُظِٞع ٝحألٓٝخمٝ ،أػطُِ ٠لـخٍس ٛلش حَُٛي ىُ٤ال ػِٓ ٠خ
٣ؼ ٚ٘٤حُ٘خّ ٖٓ هٞف ٍٛٝزشٗٝ ،ز ٚحُٞ٠ء رخُٞكٖ ريالُش ( ٓوخُذ )ُ ،ظز٤خٕ ٝك٘٤ش حُ٘ظخّ
ٝحٓظزيحىٝ ،ٙأػطٛ ٠لش حُز٘خء ُُِِ ْٛٞيالُش ػِ ٠حُ٤٠خع ٝحُظٝ ،ٚ٤أػطُِ ٠لزَ ٛلش حإلٗٔخٕ
حٌُٞ٣ ١ى ١رخُ٘خّ اُ ٠حُؼخُْ حُٔلِ ٢طؤً٤يح ػُِٞٝ ٠ؿ ٚاُ ٠ػٞحُْ حُظالّٗٝ ،ز ٚحأل٣خّ رخُلزَ
ريالُش ( ٗـَ)٤ُ ،ـؼَ ٖٓ حُل٤خس حُٔ٘وطؼش ك٤خس ىحثٔش ٌُٖ رَ ؿيٗٝ ،ٟٝز ٚحُٜٔخثَ رخألكـخٍ
ريالُش ( ِْٗ )ُِ ،يالُش ػِ٤ٟ ٠خع حُ٘خّ ٝحٗـٔخٍ ْٛك ٢حُللَُٛٞٝ ،ق حُل٤خس رخُٞح٤ٛش ٣ـْٔ
حَُٔحد ريالُش ُِٝ ،ٞٔ٘٣ظؤً٤ي ػِ ٠حٗؼيحّ حُل٤خس ٣ـْٔ حُٔ٘ ٖ٤رخُـٔخى حٌُ٘٣ٝ ،َٜٜ٘٣ ١ز ٚحُؼَٔ
رخإلٗٔخٕ حٌُ٣ ١ظِٝؽ رخُطُ ٖ٤ز٤خٕ َٝٛد حُ٘خػَ اُ ٠حُطز٤ؼشٝ ،أ٠٣خ ٘٣ز ٚحألػٔخٍ رخإلٗٔخٕ
حُٔطخٍى ُز٤خٕ طِٔ ٢حُ٘ظخّ ٝحٓظزيحىٔٓ ٙخ ؿؼَ حُ٘خّ طَٜدٝ ،أػطُِٔ ٠خء ٛلش حُلٞ٤حٕ
حَُٔ َّ ٝٝػِٓ ٠ز َ٤حالٓظؼخٍس ُ٤ؼطُِ ٢ل٤خس ك٣ٞ٤ظٜخ ٔٗٝخءٛخ ٌُٖ رخُٜٔض ٝحألًُْ٘ ،لض ٌٙٛ
حالِٗ٣خكخص ػٖ ٓالٓق حَُإ٣ش حُٜخٍرش ،ك٠ال ػِ ٠طلخى ٚ٣رـؼَ حُل٘خىم ٝحُ٘ل٘خء ٝحُلـخٍس
ٝحُٔوخُذ ٝحُلزَ ٝحَُٔحدٓ ٖٓ ٢ٛ ،زذ ٤ٟخػٝ ٚطزؼؼَٝ ٙؿٞػ.ٚ
ٝد حُظلخى ١أ٠٣خ ؛ حُ٘يحء ٝحالٓظلٜخّ ٝحألَٓ،
 ٖٓٝأرَُ حألٓخُ٤ذ حُظٓ ٢ؼِض ػِ ٠حألؿِذ َ َٛ
ٖٓ ًُي ه٣ ( ُٚٞخ ُِ٘ٞحٍع ،كٔخ ٓظلؼَ رخألٓـخى ٣خ ىٝى٣ ،ٖ٤ُِ٘ٔ َٛ ،خ ٓطَ حألهيحٍ٣ ،خ ٗ َٜأٗض،
كِٔخًح ،أٜ٣خ حُزِْ٣ َٛ ،ـَم حُٞ٠ء َٛ ،طَه ٠ر٘خ حُظِْ ٖٓ ،أٗ ٖ٣وَؽ٣ ،خ هزَ ًٖ ٣ ،خ ٓٞص ٓ َّي،
كٔخ ٓظٌظذ ٣خ هِْ٣ ،) ١َٝ٤ٓ َٛ ،زيأ حُ٘خػَ ر٘يد حُ٘ٞحٍع حُظ ٢ػخٕ ٝالىطٜخ ٣ئًي ػِ٠
٤ٟخػٝ ٚطٔ٣ٝ ،ٜٚ٤ؤٍ ٌَٓ٘ح ػِ ٠حُيٝى أٗ٣ ٚظليع رخألٓـخى رؼي حُؤخثَ حُلخىكشٍ ،رٔخ هخٛيح
رٌُي حُيٝى ٍأّ حُ٘ظخّٔ٣ٝ ،ؤٍ اًح ًخٕ ٍُِٔ٘ٓ ٖ٤خى رؼي حالٜٜٗخٍ ُِيالُش ػِ ٠ػيّ ٝؿٞى ٓخ
ىّ
٣زؼغ ػٖ حألَٓ رخُل٤خس٣ٝ ،وخ١ذ ٓطَ حألهيحٍ ٝحُ٘ َٜرؤٜٗٔخ ٖٓ رَِ حألكجيس  ٖٓٝأػي ٖٓ ِ
حٗزٜخٍ٘٣ٝ ،ٙخى ١حُزِْ حٌُِ٣ ١ـؤ اُُِ ٚ٤وال ٖٓ ٙحُـَم
حُ٘خّ ٔ٤ُٝشٝ ،رؼي ًُي ٔ٣ظٌَ٘ ٖٓ حَُٜ٘
َ
 ٖٓٝحُظِْٔ٣ٝ ،ظل ْٜػٖ ٌٓخٕ حُوال ٙاً ال أكن ٝال ٓيحٍ ٝال ػِْ ،ك ٜٞحُـخٍم حُظخث٘٣ٝ ،ٚخى١
ٝحُوزَ رؤٕ َّ ٔ٣ي ُ ٚكزَ حُ٘ـخس ،كَٜ٤د اُ ٠حُوزَ ٝاُ ٠حُٔٞص ُِ٘ـخس
حُوزَ رؤٕ  ٌٕٞ٣هخٍرخ
َ
ٝحُوالٔ٣ٝ ،ٙؤٍ حُوِْ ػٔخ ٌٓ٤ظذ رؼي إٔ حٓظِؽ حُيٓغ ٝحُيّ رخُٔخء حٌُ ١ك ٢حُٔلخرَٔ٣ٝ ،ظلْٜ
كٔ٤خ اًح طٌٖٔ ٖٓ  ٖٓ ِْٔ٣حُٔٞص إٔ ٓ ١َٝ٣خ ؿَ ٖٓ ٟػٌحد أ٤ٛذ رٜخ حُٔـظٔغ حُؼَحه.٢
طٌٔ٘ض  ٌٙٛحألٓخُ٤ذ ٖٓ حٌُ٘ق ػٖ ٍإ٣ش حُ٘خػَ ٝحُظ ٢ظَٜص رؤٜٗخ ٍإ٣ش ٓؤٓخ٣ٝشٝ ،هي
حُظِّ رٜخ حُ٘خػَ حَُٜٝد حُٔظلخى ،١ك٠ال ػِ ٠طلون حُؤ٤ش حُؼِ٤خ ك ٢حًُ٘ ٜٙٞخكش.

حُز٘٤ش حٌُحط٤ش :
حُ٘خػَ ػِ ٢حإلٓخٍس ٖٓ ٓٞحُ٤ي حُزَٜس ً ،ّ8960خٗض ُ ٌٜٙحُٔي٘٣ش حُي ٍٝحُزخٍُ كٗ ٢لٖ ًحص
حُ٘خػَ رخُلِٕ ٣ ٞٛٝؼٓ ٖ٤ؼخٗخس أِٜٛخ ٓٝؤٓخط ٌَٗٝ ،ْٜحُلِٕ حُؼخَٓ حألًزَ ك ٢ؿؼَ ًحص
حُ٘خػَ طِظٜذ ُظِؾ ًَ حُؼٞحُْ حُظٗ ٖٓ ٢ؤٜٗخ طلو٤ن ٓخ ٣زـ ٚ٤حُ٘خػٌَٛٝ ،ح ٓخ طـِ ٠كٜٙٞٗ ٢
ُِ٤ٓٝخص هٔٔٔ ٖٓٝ ،َ٤حُؼٞحَٓ حألهَ ٟإٔ أؿِذ ٗو ٙٞهٔٔٔ ٖٓ ْٛ َ٤أهخٍد ٝأٛيهخء
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حُ٘خػَ٣ٝ ،و ٍٞحُ٘خػَ (ً٘ض ؿِءح ٖٓ ٓلَهش هٔٔٔ)َ٤
حُز٘٤ش حُؼوخك٤ش:
٣ظليع حُ٘خػَ ػٖ ر٤جظ ٚحُؼوخك٤ش هخثال ٘ٗ :ؤص ك ٢ر٤ض ىٗٝ ٢٘٣ؼَ ١كوي ًخٕ حر٣ ٢للع
حٌُؼ ٖٓ َ٤حُ٘ؼَ ٣ٝـَ حُ٘ؼَحء حٌُزخٍ ٝكٗ ٖ٤ـلض ٖٓ حأل ٍٝحالرظيحث ٢حُ ٠حُؼخٗ ٢حٛيحٗ ٢ىٞ٣حٕ
حُو٘ٔخء كظ ٠حٗ ٠ٔٓ ٚحهظ ٢ه٘ٔخء ط٘ٔ٤خ رٜخ ٝك ٢حالرظيحث٤ش ح٠٣خ ؿؼِ٘ ٢حكلع حٌُؼ ٖٓ َ٤حُ٘ؼَ
ٓ٘ٓ ٚؼِوش ػَٔ رٖ ًِؼٝ ،ّٞرٌٜح طٌَٓض ك ٢حػٔخه٤ٓٞٓ ٢وٗ ٠ؼَ٣ش ٛخثِش كٜخٍص حًٗ٢
حُٔ٤ٓٞو٤ش ال طوطت حإل٣وخع ٝحُؼَ ٝٝحُ٘ؼَ ١كوي كلظض ٓؼال حًؼَ ٖٓ حُق ر٤ض ُِٔظ٘ز ٢كو٢
كظَ٘رض رل ٍٞحُ٘ؼَ ك ٢حػٔخم ٗلٔٝ ٢كً ٖ٤ظذ حُ٘ؼَ حُؼٔٞى ٌ٘ٓ ١حُؼخُغ حُٔظً٘ ٢ٓٞض
ٓظٌٔ٘خ ٖٓ ًظخرظ ٚرٌَ حُزلٌُ٘٘ٝ ٍٞخ ك ٢ريح٣خط٘خ ١زؼخ ً٘خ ٗوخف ٖٓ حُ٘ؼَ ٜٗٝخر ٚكال ٗٔظط٤غ
حهظلخّ ٓ٤يحًٗ٘ ّٞ٣ ًَ ٚخ ٗ٘ظظَ حُٔٛٞزش حٕ طوظلْ كٌُِي ُْ طٌٖ ػ٘يٗخ هٜي٣ش ك ٢حٌُظخرش ً٘خ
ػلًٔ ٖ٤٣ٞخ حٗ٘خ ُْ ٌٖٗ رٌُي حُٞػ ٢حٌُ٣ ١ـؼِ٘خ َٗح ٖٛػِ ٠حُ٘ؼَ ُْ ٌٖٗ ٗئٖٓ ح ٝهخىٍ ٖ٣ػِ٠
 ٌٙٛحُلٌَس طظطِذ ٝػ٤خ ػٔ٤وخ ٝطـَرش ٛٝيحٓخ ٓغ حُؼخُْ حإلٔ٣خٕ حٕ حُ٘ؼَ  ٌٖٔ٣حٕ ٣ـ َ٤حُؼخُْ،
 ٌُٖٝػ٘يٓخ حٛطيٓ٘خ ٓغ حُؼخُْ ح ٝح٥هَ ػَك٘خ حٕ حهَ حُؼالؽ حُ٘ؼَ ،كوي كِ٘ض ًَ حالى٣ٝش
الٓظ٤ؼخد حُؼخُْ ح ٝحُ٘لخء ٖٓ َٓ ٟٚحُِٖٔٓٓٝ ،غ طويّ حُِٖٓ ر٘خ ٝطٌَّ حُؤخٍحص ٓٞحء
حٌُحط٤ش ح ٝحُ٤٘١ٞش ٛخٍ الري حٕ ٗٞحؿ ٚرٔخ طزوُ٘ ٠خ ٖٓ أِٓلش حُ٘ؼَ ٌُٖٝ ،ػِ٘٤خ حٕ ٗـؼَ ٌٛح
حُٔالف كي٣ؼخ ٞٓٝػَح ٤ِ٣ن رؤخٍحط٘خ ٌُُي حٟل٘خ ٌٜٗش حُلِٔلش ػِٝ ٚ٤حُو٘٤خ ػِ ًَ ٚ٤ك٘ ٕٞحُ٘ؼَ
حٌُٔٔ٘ش ٖٓ حِٗ٣خف ٝطٌؼ٤ق ٝطَٓٝ ِ٤ه٘خع ٝحٓجِش ٝكَحؽ ك٠ال ػِ ٠حُوٞس حُ٘ؼَ٣ش حٌُخٓ٘ش ك٢
حػٔخه٘خ حُظ ٢ط٘ط ١ٞػِٜ٤خ حُٔٛٞزش ٌُُي كوي ًخٗض ىٝح ٢٘٣ٝحُ٘ؼَ٣ش حٗز ٚرخُو٠خ٣خ حُ٘ؼَ٣ش
ٝحُلِٔل٤ش ٝرخُظخُ ٢حُٔ٤خٓ٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش كيٞ٣حٗ ٢حٓخًٖ كخٍؿش حُٜخىٍ ٝ 8999حُلخثِ رـجِس
حُ٘خٍهش ُالريحع حُؼَر ٢كٗ ٢لْ حُؼخّ ًخٕ ٣ظٌِْ ػٖ حُلَحؽ حٌُ ١طًَظ ٚحُلَٝد كًٝ ٢حط٘خ.
ك ٌٜٙطـَرش ػٖ ٌٓخٕ ِٓزظ ٚحُظَٝف حُٜؼزش ٌٓخٗ٤ظ ٚكِْ ٣ؼي ٌٓخٗخ ٛخٍ ُٓخٗخًٌُ ،ي ًظخر٢
حُٜخىٍ ػخّ ٣ 2000ظٌِْ ػٖ حالٗٔخٕ حُٔ( ٖٜٔهٜخثي ٝكٌخ٣خص  -حُ٘ؼَ٤ُِٓٝ ( ١خص هَٔٔٔ٤
 ،حٓخ ٖٓ ٗخك٤ش حألىرخء ٝحُظـخٍد ٝهخع حُٔي٘٣ش حُٔ٘ٔٛ ٌُٚ٘ٝ ٢خٗغ حُل٤خس ٓٝخُي ِّٜٓٔخ حُول٢
حُٔخروش حُظ ٢حػَص ر ٢كؤهُ ٍٞي حٗخ حٓظليص ٖٓ ًَ كَٔ – ٗٗ – ٚؼَٓ ١خرن كٔ٠ٜظ ٚكخٗخ
ًؤٓي ٗؼَٓ ١ـٔٞػش هَحف ٓٓٞ٠ٜش ٌُٖٝ ،ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش ٓؼال ٌٓ٘ ريح٣ش
حُؼٔخٗ٘٤خص ً٘ض حكٌَ رٌظخرش ه٤ٜيس ػٔٞى٣ش طوظِق ػٖ ه٤ٜيس حُـٞحً٘ ١َٛض حٜٓٔ٤خ حُو٤ٜيس
حُؼٔٞى٣ش حُـي٣يس ح ٝه٤ٜيس ٓخ رؼي حُـٞحٝ ١َٛهي طٌِٔض ػٜ٘خ كً ٢ؼ ٖٓ َ٤حٌُظخرخص ٝحُٔ٘خٓزخص ،
ٝكظ ٠ك ٢حٌٗخٍ حُ٘ؼَ٣ش حألهَ ٟػِ٘٤خ حٕ ٗويّ ٜٗخ ٓوظِلخ حٓخ ٓخ  ٞٛحالهظالف ٤ًٝق كٌٜح
(ٍٛ ٟٞٛ.)66خٕ ٗؼَ٣ظ٘خ ٝطـَرظ٘خ حٓخّ ٓٔظوزَ حُ٘ؼَ ٝطلٞالطٚ
حُز٘٤ش حالؿظٔخػ٤ش:
ُْ طٌٖ ر٤جش حُ٘خػَ ر٤جش ٛخك٤ش اً ػخٕ ك ُٖٓ ٢ط٘خٛزظ ٚحُلَٝد ،كؼخٕ ؿلٜٔ٤خ ٣ٝٝالطٜخ
حُظ ٢هِلظٜخ كٗ ٢ل ّٞحُ٘خّ ٓٔخ أىص اُ ٠طِٔ٣ن حُز٘٤ش حالؿظٔخػ٤شٝ ،ك ٢ريح٣ش حُظٔؼ٤٘٤خص ػخٕ
حُ٘خػَ  ّٞٔٛحُ٘خّ حُٔ ٖ٤ٜ٘ٔحٌُ ٖ٣أهٌص ٓ٘ ْٜحُلَٝد حٌُؼ٤ُ َ٤ؤط ٢حُلٜخٍ حالهظٜخى٤ُ ١زيأ
رؼِٔ٤ش حُظلط ْ٤حُٔخىُِ ١ز٘٤زش حالهظٜخى٣شٔٓ ،خ ؿؼَ حُ٘خّ ٣ؼ ٕٞ٘٤ك٤خس حٌٍُ ٝحٌُٔٔ٘شٕٞ٤ٔ٘ٓ ،

ٓؼيٓ ٕٞال ٓ ٌِٕٞٔ٣خ ٔ٣ي ٕٝرٍٓ ٚن حُؼ ،ٖ٤كـخءص ُِ٤ٓٝخص هٔٔٔ َ٤طظليع ػٖ ٌٙٛ
حُٔؼخٗخس.
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الخاتمة:
تعد الحقبة الزمنٌة المحددة للدراسة حقبة خصبة ،لنضوج هذه الظاهرة لما شهدته من ظلم واستبداد سلطوي ،ث َّم إن رؤٌة
الشعراء للعالم فً هذه الحقبة بدت على معظم حاالتها رؤٌة سوداوٌة نابعة من ذات متأزمة ومن واقع مأساوي
انعكس على هذه الرؤٌة .وتعد ظاهرة الهروب من الظواهر التً شاعت فً شعر هذه الحقبة أكثر من شٌوع
المواجهة ،بسبب التفكك البنٌوي للمجتمع .إذ تجد أنَّ أؼلب الشعراء الذٌن اشتؽلوا على هذه الظاهرة هم من شعراء
قصٌدة النثر ألنها تمثل خٌر ما ٌمكن فهمه من عبلقة األدب بالواقع وؼٌر ذلك ،فقد مثل هروب االحتراز عزلة
الشاعر المنكفا تمثٌبل واضحا من خبلل لجوبه إلى عوالم ذاته وعوالم الخٌال والطبٌعة .فً حٌن مثل هروب التفادي
حالة جدٌدة من الهروب وهً إبداء موقؾ رافض للحالة المأساوٌة للواقع لكنه سرعان ما ٌتفادى بإلقاء اللوم على
المسبب ؼٌر المشروع.
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ىُ َ٤حُ٘خهي حألىر٤ٓ ،٢ـخٕ حَُٓ ،٢ِ٣ٝؼي حُزخُػ76/ ٢
طخ َ٤ٛحُ٘ٓ ،ٚلٔي ٗي ْ٣ه٘لش 80- 9 /
ظخَٛس حُ٘ؼَ حُٔؼخ َٛك ٢حُٔـَدٓ ،وخٍرش ر٘٣ٞ٤ش طٌ٤٘٣ٞشٓ ،لٔي ر٘333/ ْ٤
حُٜٔيٍ ٗلٔ33 :ٚ
٘٣ظَ :طؤ َ٤ٛحُ٘ٓ ،ٚلٔي ٗي ْ٣ه٘لش 80/
٘٣ظَ :حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
ك ٢حُز٘٣ٞ٤ش حُظًَ٤ز٤ش ،ىٍحٓش كٜ٘ٓ ٢ؾ ُ٤ٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ 85- 84/
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
٘٣ظَُٞٞ٤ٔ٤ٓ :ؿ٤خ حُ٘ ،ٚطخٍ٣ن حُٜٔ٘ؾ ٝاؿَحءحطٗ ،ٚؼٔ٤ش رٌُٞؼ٤زخصٍٓ ،خُش ٓخ ؿٔظ ،َ٤ؿخٓؼش
حُلخؽ ُو َ٠رخط٘ش ،حُـِحثَ 33 /2088 – 2080،
٘٣ظَ :حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
ك ٢حُز٘٣ٞ٤ش حُظًَ٤ز٤ش ،ىٍحٓش كٜ٘ٓ ٢ؾ ُ٤ٓٞخٕ ؿُٞيٓخٕ 20 /
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
٘٣ظَ :حُز٘٣ٞ٤ش حُظٌ٤٘٣ٞش ٝحُ٘وي حألىر٤ُٓٞ ،٢خٕ ؿُٞيٓخٕ ٝآهَ46 / ٕٝ
٘٣ظَٗ :ظَ٣خص ٓؼخَٛس ،ؿخرَ ػٜل808/ ٍٞ
طؤ َ٤ٛحُ٘ٓ ،ٚلٔي ٗي ْ٣ه٘لش 9 /
ك ٢حُز٘٣ٞ٤ش حُظًَ٤ز٤ش ،ؿٔخٍ ٗل٤ي 38/
٘٣ظَ :حُز٘٣ٞ٤ش حُظٌ٤٘٣ٞش ٝحُ٘وي حألىر49 / ٢
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ٓؼـْ حُٜٔطِلخص حُؼَر٤ش ك ٢حُِـش ٝحالىدٓ ،ـيٛٝ ١زشً ،خَٓ حُٜٔ٘يّ 425 /
٘٣ظَٓ :ؼـْ ٓوخ ْ٤٣حُِـش ،الرٖ حُلٔ ٖ٤حكٔي رٖ كخٍّ رٖ ًَُ٣خ ،ؽ38 / 2
ٓخ ُْ ٌ٘ٔٓ ٌٖ٣خٓ ،لٔي حُزـيحىٍٞ٘٘ٓ ،١حص حطلخى حٌُظخد ،ىٓ٘ن8- 6 :2004 ،
حُٜٔيٍ ٗلٔ9 :ٚ
ٓخ ُْ ٌ٘ٔٓ ٌٖ٣خٓ ،لٔي حُزـيحى24- 85 :١
ٓخ ُْ ٌ٘ٔٓ ٌٖ٣خٓ ،لٔي حُزـيحى53- 52:١
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ ،رظخٍ٣ن2084 / 4/ 20 :
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ ،رظخٍ٣ن2084 / 4/ 20 :
٘٣ظَ :حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
٘٣ظَ :حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
٘٣ظَُ :وخء ٓغ حُ٘خػَ ،رظخٍ٣ن2084 / 4/ 20 :
ٓخػش ِٔ٣غ حُٔخّٓ ،خ ٣ظؼطَ ٖٓ حالٓجِش٣ٝ ،وظل ٢ك ٢حُوَٗ / ٟؼَ ،ػٔخٍ حُٔٔؼٞى88 / ١
ٓخػش ِٔ٣غ حُٔخّٓ ،خ ٣ظؼطَ ٖٓ حالٓجِش٣ٝ ،وظل ٢ك ٢حُوَٗ / ٟؼَ ،ػٔخٍ حُٔٔؼٞى79 / ١
حُٜٔيٍ ٗلٔ86 / ٚ
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن2084 / 80 / 88 ،
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن2084 / 80 / 88 ،
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن2084 / 80 / 88 ،
هخٍؿخ ٌٓٝظل٤خ رخُٔٞحى ،ػٜخّ ًخظْ ؿَ7 / ١
حُٜٔيٍ ٗلٔ23 / ٚ
هخٍؿخ ٌٓٝظل٤خ رخُٔٞحى ،ػٜخّ ًخظْ ؿَ26 / ١
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن2084 / 80 / 80 ،
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن2084 / 80 / 80 ،
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
حُٜٔيٍ ٗلُٔٚ
ُٔخٕ حُؼَد ،الرٖ ٓ٘ظ( ٍٞكي /)ٟؽ 2993 / 3
ٔ٣ؼ ،٠طٌ٘٣ٞخص ٗ ،ٜٙٞأكٔي آىّ 82- 80 /
حُٜٔيٍ ٗلٔ35- 32 / ٚ
ٔ٣ؼ ،٠طٌ٘٣ٞخص ٗ ،ٜٙٞأكٔي آىّ 42 /
حُٜٔيٍ ٗلٔ47- 44/ ٚ
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ ػٔخى حُؼز٤ي ٞٛٝ ١حُٜي٣ن حُٔوَد ُِ٘خػَ أكٔي آىّ ،رظخٍ٣ن 2084 / 80 / 80
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
كيٝى ىحهِ٤ش ٓطِوشٗ ،ؼَ ٛالف كٖٔ حُٔ٤ال8 / ١ٝ
حُٜٔيٍ ٗلٔ9 / ٚ
حُٜٔيٍ ٗلٔ87 / ٚ
كيٝى ىحهِ٤ش ٓطِوشٗ ،ؼَ ٛالف كٖٔ حُٔ٤ال30ُ/ ١ٝ
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن 2084 / 80 / 5 /
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن 2084 / 80 / 5 /
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ
ُِ٤ٓٝخص هٔٔٔ ،َ٤ػِ ٢حإلٓخٍس 87 /
حُٜٔيٍ ٗلٔ36 / ٚ
ُِ٤ٓٝخص هٔٔٔ ،َ٤ػِ ٢حإلٓخٍس 44 /
ُِ٤ٓٝخص هٔٔٔ ،َ٤ػِ ٢حإلٓخٍس 56 /
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن 2084/80/8 /
ُوخء ٓغ حُ٘خػَ رظخٍ٣ن 2084/80/8 /
حُٜٔيٍ ٗلٔٚ

المصادر والمراجع:
 البنٌوٌة التكوٌنٌة والنقد األدبً ،لوسٌان ؼولدمان وٌون باسكاوي وجاك لٌن هارت
راجع الترجمة :محمد سبٌبل ،مؤسسة األبحاث
وجاك دوبوا وجان دوفٌنو ور .هٌندلسَ ،
العربٌة ،بٌروت-لبنان ،طٔٔ98ٗ ،م.
 تأصٌل النص ،المنهج البنٌوي لدى لوسٌان ؼولدمان ،محمد ندٌم خشفة ،مركز اإلنماء،
حلب – سورٌا ،طٔٔ999 ،م.
 حدود داخلٌة مطلقة ،شعر صبلح حسن السٌبلوي ،مكتب الزوراء ،كرببلءٕٓٓٔ ،م.

 خارجا ومكتفٌا بالسواد ،عصام كاظم جري ،دار الشؤؤن الثقافٌة العامة،
بؽدادٕٓٓٔ ،م

 دلٌل الناقد األدبً ،مٌجان الروٌلً ،سعد البازعً ،الدار البٌضاء ،بٌروت – لبنان ،طٕ،
ٕٓٓٓم.
 ساعة ٌلمع الماس ،ما ٌتعطل من االسبلة ،وٌختفً فً القرى ،شعر ،عمار المسعودي،
رند للطباعة والنشر والتوزٌع ،طٕٔٓٔٔ ،م.
 سٌسٌولوجٌا النص ،تارٌخ المنهج وإجراءاته ،نعٌمة بولكعٌبات ،رسالة ما جستٌر،
جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزابر ٖٖ /ٕٓٔٔ – ٕٓٔٓ،
 فً البنٌوٌة التركٌبٌة -دراسة فً منهج لوسٌان ؼولدمان ،د .جمال شحٌد ،دار ابن رشد،
بٌروت – لبنان ،طٔ.ٔ99ٔ ،









لزومٌات خمسمٌل ،قصابد وحكاٌات -علً اإلمارة -شركة آب للطباعة  -بؽداد –
ٕٔٓٓم
لسان العرب ،لئلمام العبلمة ابن منظور9ٔٔ – ٖٙٓ ،هـ ،طبعة جدٌدة مصححة
وملونة ،اعتنى بتصحٌحها ،أمٌن محمد عبد الوهاب ،محمد الصادق العبٌدي ،دار إحٌاء
التراث العربً للطباعة والنشر والتوزٌع ،طٖٔٗٔ9 ،هـ ٔ999-م.
لقاء مع الشاعر محمد البؽدادي ،بتارٌخٕٓٔٗ / ٗ/ ٕٓ :م.
لقاء مع الشاعر ،عصام كاظم جري ،بتارٌخٕ ٕٓٔٗ / ٔٓ /م.
لقاء مع الشاعر ،علً اإلمارة ،بتارٌخ ٕٓٔٗ/ٔٓ/ٔ /م.
لقاء مع الشاعر ،عماد العبٌدي وهو الصدٌق المقرب للشاعر أحمد آدم ،بتارٌخ ٓٔ /
ٓٔ ٕٓٔٗ /م.
لقاء مع الشاعر ،عمار المسعودي ،بتارٌخٕٓٔٗ / ٔٓ / ٔٔ ،م.
لقاء مع الشاعر،صبلح السٌبلوي ،بتارٌخ ٕٓٔٗ / ٔٓ / ٘ /م.

 ما لم ٌكن ممكنا ،محمد البؽدادي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
ٕٗٓٓ.
 معجم المصطلحات العربٌة فً اللؽة واالدب ،مجدي وهبه ،كامل المهندس ،مكتبة لبنان
بٌروت ،طٕ.ٔ98ٗ ،
 معجم مقاٌٌس اللؽة ،البً الحسٌن احمد بن فارس بن زكرٌا ،المتوفىى ٖ٘9هـ ،تحقٌق
وضبط ،عبد السبلم محمد هارون ،الدار اإلسبلمٌة ،بٌروت ،د.طٔٗٔٓ ،هـ ٔ99ٓ-م.

 نظرٌات معاصرة ،جابر عصفور ،مكتبة االسرة ،مصر ،د.طٔ998 ،
ٌ سعى ،تكوٌنات نصوص ،أحمد آدم ،مكتب المستقبل للحاسبات ،كرببلء.ٔ999 ،

