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 يف اٌشوش ادليغشُ اٌغشثخ اٌضِىبْٔخ

 اٌذوزٌس ّبدوبس ٌـْف اٌشيشصًسُ ا.د.

 أسثًْ -عبِوخ ئّشه  -فبوٍيت اٌمبٌْٔ /  أسثًْ – طٚػ اٌذّٓعبِوخ  -وٍْخ اٌٍغبد 

#8/5/8102، لجً ٌٍنشش يف  4/3/8102$لذَ ٌٍنشش يف   

 ادلٍخض

ثٚد اٌغشثخ يف أِشّىب اٌٚرْنْخ ًاجلنٌثْخ يف اٌمشْ اٌزبعن هشش؛ أدة محً مسبد عذّذح، ًِِٚؼ ربذّذّخ أجضك هٓ ىغشح رلٌّهخ ِٓ اٌشوشاء ًإدثبء اٌوشة ئىل 

يف دهبِيت ىزا اٌٌعٌد إدثِ اجلذّذ  ِجزىشح، وبْ اٌزوجري هٓ ِشاسح اٌغشثخ، ًآَٙ اٙثزوبد هٓ إسع ًاٌٌؿٓ ًإىً ًِشارن اٌظجب، ِٓ أثشص ِمٌِبرو، فغذا ادلىبْ ًاٌضِبْ

، فؼًٚ هٓ ِفيٌَ ًوْفْخ رٌكْف عبٔجيب اٗجيبثِ يف هٍّْخ اخلٍك ًاٗثذام إدثِ اٌزّيْذ ِفيٌَ اٌغشثخ هشع اٌجبؽش يفشبيْذ ًِجؾضني؛ ّزىٌْ اٌجؾش ِٓ  أسع اٌغشثخ.

ً زبٌّي اٌضِٓ ِنوـفبد اٌضِٓ ًهٍّفْو ادلجؾش إًي ثونٌاْ اٌغشثخ اٌضِنْخ $اٌٌعٌدّخ#، فشطذ اٌجبؽش  عبء. ًاٌضِىبْ يف رلبٙد اٌجؾش اٌفٍغفِ ًاٌفىشُ ًإدثِ

ًهشع  ّشىً اٗٔغبْ ِٓ عذّذ. هنذ اٌشوشاء ادليغشّني ًٙ عّْب عرباْ خًٍْ عرباْ يف لظْذرو ادلٌاوت، ًئٍّْب أثِ ِبػِ يف لظْذرو اٌـٚعُ ئىل ٔجن ًعٌدُ صشٍ

 .ٔزبط اٌشوشُ ادليغشُٗؾش اٌضبِٔ $اٌغشثخ ادلىبْٔخ# زلٌسّخ ادلىبْ يف ااٌجبؽش يف ادلج

Time-Place( Al-Mahjar ) Loneliness in the Emigration Poetry 

Abstract: 

 This research seeks to highlight the effectiveness of space-time relations on  in the construction of the 

poetry, and their role in the formulation of ideas,  visions and poetic points in the poets of the Diaspora, 

who have a deep sense of alienation to keep them away from their home, felt distress and lack of 

concern. The introduction of the concept of alienation and how to employ its positive side in the process 

of creation and literary creativity, as well as the concept of space-time relations in the fields of 

philosophical , intellectual and literary researches were discussed. The first topic is called temporal 

alienation. The researcher examines the turning points of time and explains how time is not limited to 

being a linguistic element which is limited to the communicative process. It is the time of the emigrants 

poets, especially Gibran Khalil Gibran in his poem "Ai-Mawakib"[ The Parade] Iliya Abu Madhi in the 

poem of "The Talisman" . The researcher presented in the second topic (spatial alienation) the centrality 

of the place in the product of poetic poetry. 
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 ادلمذِخ

ًِٓ ثوذه ادلىبْ زلٌس اىزّبَ رلبٙد هذّذح  اٌضِٓأطجؼ 

ِٓ رلبٙد اٌفىش اٗٔغبِٔ ِنز اٌمذَ، عٌاء وبْ اٙىزّبَ ِٓ ثبة 

اٙؽزفبء ذبّب أً اٌزمًٍْ ِٓ شأهنّب، ًأخز اٙىزّبَ ثبجملبٌني ِنؾَ 

آخش، ًِنوـفبً عذّذاً ِن رـٌس احلْبح ًرومْذاصبب اٙعزّبهْخ 

 -رجوبً ٌزٌه  – ادليغش  ًاٌفىشّخ ًإدثْخ، ًلذ شيذ شوش

ًادلىبْ  اٌضِٓخز اصدىبساً وجرياً يف إدة اٌوشثِ احلذّش، ًأ

ٔمـخ ً شىّٚ زلٌس اٌنزبط اٌشوشُ ادليغشُ ئرأثوبداً عذّذح فْو، 

 ًؽّْني؛ ًٙ عّْب هنذ عرباْ ، ًغذا هنظشّٓ فوّبٌنياسرىبصه

خًٍْ عرباْ، ًِْخبئًْ ٔوّْخ، ًئٍّْب أثِ ِبػِ، ًٔوّخ لبصاْ 

 ًآخشّٓ. 

 اٌضِّٓغوَ ىزا اٌجؾش ئىل ئثشاص فبهٍْخ اٌضِىبْ $

ًادلىبْ ِوبً# يف اٌجنبء اٌشوشُ ادليغشُ، ًدًسمهب يف طْبغخ 

 ًاٌشؤٍ ًادلنـٍمبد اٌشوشّخ هنذ شوشاء ادليغش، اٌزّٓإفىبس 

ثزوبدىُ هٓ أًؿبهنُ، فشوشًا ٙىيُ شوٌس هّْك ثبٌغشثخ شبٍّ

زبعيُ ثنذًا ىزه ادلشبهش ثبٌؼْك ًاٌمظٌس ًاٌمٍك؛ فغغّ

اٌزّيْذ ٌٍؾذّش هٓ ِفيٌَ  ضّشبيْذ ًِجؾضني؛ خ يفاٌشوشُ. 

اخلٍك ًاٗثذام هٍّْخ عبٔجيب اٗجيبثِ يف  ًوْفْخ رٌكْف اٌغشثخ

يف رلبٙد اٌجؾش اٌفٍغفِ  ِىبْاٌض، فؼًٚ هٓ ِفيٌَ إدثِ

 ْخاٌضِن. ًّأرِ ادلجؾش إًي ثونٌاْ اٌغشثخ ًاٌفىشُ ًإدثِ

ً وْف أّْ ًّوٍّ اٌضِِٓنوـفبد فْو ، فريطذ اٌجبؽش $اٌٌعٌدّخ#

يف  ّنؾظش دًسه بًٌغٌّ اًاٌضِٓ ٙ رمزظش أمهْزو هٍَ ؤٌو هنظش

ًٙ عّْب هنذ اٌشوشاء ادليغشّني اٌضِٓ ، ثً زبٌّي اٌوٍّْخ اٌزٌاطٍْخ

ٍْب أثِ ِبػِ يف ًْ عرباْ يف لظْذرو ادلٌاوت، ًئّعرباْ خٍ

 ّشىً اٗٔغبْ ِٓ عذّذ. صشٍلظْذرو اٌـٚعُ ئىل ٔجن ًعٌدُ 

زلٌسّخ ًهشع اٌجبؽش يف ادلجؾش اٌضبِٔ $اٌغشثخ ادلىبْٔخ# 

اثزوبد  ىِٔزبط اٌشوشُ ادليغشُ؛ فارا وبٔذ اٌغشثخ ٙادلىبْ يف ا

اٗٔغبْ هٓ أسػو ًًؿنو ًِٓ صُ اٌشوٌس ثبحلنني ضلٌه؛ فاّْ اٌغشثخ 

ىِ ٌظْمخ ثبدلىبْ، فبٌغشثخ ادلىبْٔخ ىِ احملٌس اٌشئْظ ٌٍغشثخ هنذ 

ًصلذ ىزه إثوبد هٍَ اٗٔغبْ، صُ رأرِ ثوذه أٌٔام اٌغشثخ إخشٍ، 

هنذ اٌشبهش ٔوّخ لبصاْ ًٙ عّْب يف لظْذرو $غشّت  ٍِفذضلٌ 

 سأِ هٍَ ػفخ#.ا

 اٌزّيْذ0  

 أ0ًًٙ اٌغشثخ0

أهنب اٌشوٌس ثبٌؼْك ًاٌمظٌس هشّف هٍّبء اٙعزّبم اٌغشثخ ث

فشاق أً رٌلن فشاق ٌجْئخ ادلنضي أً اٌٌؿٓ أً وً شِء اسرجؾ ثو ٌ
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، ًّأرِ اٗؽغبط ثبٌغشثخ ِظؾٌثبً يف اٌغبٌت إهُ ك ثوًروٍّ ادلشء

ادلشبهش يف اٌشذح ِٓ ىزه ًرنذسط دبشبهش اٌمٍك ًاٙوزئبة، 

فبٌغشثخ مسخ عٌىشّخ ٌٌٍعٌد  .اٌجغْـخ ئىل ادلزٌعـخ ئىل اٌشذّذح

 ْ وٍيب، ًيف اجملزّوبد وبفخ، ئراٗٔغبِٔ، ديىٓ سطذىب يف إصِب

ِنز أْ ثذأ ؽْبرو يف إسع لذ ػشًثبً يف عٌاضلو اٗٔغبْ محً 

. ًرشري أدثو ذبزا اٗؽغبطِٓ اٗؽغبط ثبٌغشثخ، ٌٌّٔذ 

بد ئىل أّْ $عبْ عبن سًعٌ# ىٌ أًي ِٓ اعزوًّ ٌفق اٌذساع

هنذِب ٔبلش فىشح شبضًْ ٌومذ اٙعزّبهِ# اٌغشثخ يف وزبثو $ا

ثٌعبؿخ ٌٔاثو. ًمل ّمف $سًعٌ# هنذ ادلفيٌَ اٌغْبعِ  تاٌشو

بْ احلذّش فمذ زبذس أّؼبً هٓ غشثخ اٗٔغ؛ ًؽذه دلونَ اٌغشثخ

أّْ احلؼبسح هبًِ ِٓ هٌاًِ ئفغبد  هٓ اٌـجْوخ. ئر وبْ جيذ

اٗٔغبْ ًفظٍو هٓ اٌـجْوخ، ًأّْ اٌزـٌس اٌزُ ّظؾت اٗٔغبْ يف 

ؽبٌخ اٌزّذْ ًاٌزؾؼش، ًىٌ ّغري ثو ضلٌ اوزّبي اجملزّن، ّغري ثو 

 .#1$يف اٌٌلذ رارو ضلٌ ئفغبده

دبب أّْ إدة عضء ِٓ اٗٔغبْ ًروجري هٓ رأِٚرو رببه 

نغذ أْ اٌغشثخ لذ أطجؾذ ٌِػٌهبً ٔفغو ًثْئزو ًاٌٌعٌد، ف

نبعو ادلخزٍفخ يف آداة اٌشوٌة ًإُِ وٍيب. عِشوضّبً يف إدة ثأ

غشثخ يف إدة اٌوشثِ؛ فاّْ ألذَ ٔض عبىٍِ ٌِطٌي فّْب ّزوٍك ثبًٌ

عوً ِٓ اٌغشثخ اٌضِىبْٔخ ادلزّضٍخ ثبٌضِٓ ادلبػِ اجلًّْ لذ  ،ئٌْنب

؛  ئر ّوذّ احملٌس ًادلذٍ –دّبس احلجْجخ  –ًاٌذّبس احلجْجخ ادليغٌسح 

اٌشبهش اجلبىٍِ $اِشؤ اٌمْظ# ِٓ أوضش شوشاء اجلبىٍْخ ئؽغبعبً 

 #2$ مزو هٍَ ٌِػٌم اٌغشثخ، ًاعزيً ثو0ثبٌغشثخ، ًلذ ثنَ ِوٍّ

 لفب ٔجه ِٓ روشٍ ؽجْتٍ ًِنضي           ثغمؾ اٌٌٍٍ ثني اٌذخٌي فؾًٌِ

 فبدلمشاح مل ّوف سمسيب          دلب ٔغغزيب ِٓ عنٌةٍ ًذيأيفزٌػن 

ًٙ ّمزظش إِش يف زلٌسّخ ٌِػٌم اٌغشثخ هٍَ اِشب اٌمْظ 

مبد، ثً صلذ اٌغشثخ رشىً زلٌس شوشّخ ًشبهشّخ ًهٍَ شوشاء ادلوٍّ

ىإٙء اٌشوشاء اٌزّٓ ٙلٌا ِشاسح اٌغشثخ،  ؛شوشاء اٌظوبٌْه أّؼبً

مل فشاق احملْؾ / اٌمجٍْخ، فبػـشِذ يف داخٍيُ ٔبس اٌشٌق ًأ

ىٌ ، ًاخلٍن "#3$صبُ اٌمجبئً ًخٍوزيُدًاحلنني ئىل ادلٌؿٓ ثوذِب ؿش

اٌومبة اٌزُ رفشػو اٌمجٍْخ هٍَ أؽذ أفشادىب ونٌم ِٓ 

اٙثزوبد ًاٌشوٌس ثبٗىبٔخ عشاء  ِشاسحُ ًلذ عوٍذْ .#4$اٌومبة"

اٌغشثخ، فخظظٌا ٔظٌطيُ  ِشاسح أْ ّوبٌٔااخلٍن ىإٙء اٌشوشاء 

اٌشوشّخ ذلزا اجملبي، ًشبضً $ِْٙخ اٌوشة# ٌٍشنفشٍ أثشص ِضبي ذلزا 

 #5$اٗؽغبط إٌُْ، فجذأ ٔظو ِٓ ىزا اٌشوٌس إٌُْ ثبدلشاسح0 
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 ألٌّْا ثين أِِ طذًس ِـْىُ           فأِ ئىل لٌٍَ عٌاوُ ًَُِْٕ

 احلبعبد ًاًٌٍْ ِمّشٌ          ًشُذّد ٌـْبدٍ ِـبّب ًأسؽًُُفمذ ؽُّّذ 
 

ئر ّنـٍك اٌنض ِٓ اٌزوجري هٓ ثرت اٌوٚلخ اٌمبئّخ 

ثني اٌفشد ًئؿبسه اٙعزّبهِ، ًأغٚخو هٓ ىزا اٗؿبس 

.. فيٌ ديضً ؽبٌخ اٌزّشد ًاٙعزنىبف هٓ رلبساح 

ة ئىل خبسط ادلششًم اٙعزّبهِ ًاٌزؾٌّي ًاٌزغشّ

ادلنلٌِخ اجلّبهْخ، وّب ّنيظ هنغبً ىشًثْبً ّنغؾت ًفمبً 

 .#6$ٌو ئىل اٌـجْوخ خشْخ إرٍ

ًزبٌٌّذ اٌغشثخ ًاحلنني ئىل ٌِػٌم سئْظ يف 

إدة اٗعِِٚ؛ ئر اثزوذ اٌشوشاء هٓ ثْئزيُ ًٌِؿنيُ 

ًىبعشًا ِٓ أعً اجليبد يف عجًْ اهلل روبىل، فىضش 

احلنني ئىل اٌذّبس ًٌِؿٓ اٌـفٌٌخ ًإؽَٚ، ًروذ لظْذح 

أثشص ٌـ$ِبٌه ثٓ اٌشّت# $أٙ ٌْذ شوشُ ىً أثْنتّ ٌٍْخ# 

اٙرببه اٌٌعذأِ يف إدة اٗعِِٚ. ًِن  ٔض ديضً ىزا

زبٌّي إدة ًاٌشوش ئىل ِنوـفبد عذّذح، شيذد 

جببٔت  اٌغشثخ ًاحلنني رغْرياد عزسّخ، فأطجؾذ ادلذّنخ

 يف اٌوظش اٌوجبعِ اٌجبدّخ رشىً ِنـٍك اٌشوشاء

ٌٍزوجريهٓ غشثزيُ اٌٌعٌدّخ ًاٌشًؽْخ. ئر كيشد ادلمذِخ 

دليغٌسح أً ادلرتًوخ أً اٌوبِشح ِن اخلّشّخ ًاٌزغين ثبٌمظٌس ا

ادلمذِخ اٌـٍٍْخ اٌوشّمخ أعبط اٌٌٍؽبد اٌشوشّخ اٌوجبعْخ، 

وّب صلذ  ًىِ وٍيب ِنـٍمبد طبغزيب اٌغشثخ ًأطمٍزيب.

ِٓ أثِ شببَ ًاٌجؾرتُ  رأطْٚد شوشّخ ٌٍغشثخ هنذ وًّ

ًهجبط ثٓ إؽنف، ًاثٓ اٌشًِِ،  ًهٍِ ثٓ اجليُْ،

ب ديزبص اٌشوش إٔذٌغِ ثبحلنني فشاط احلّذأِ. وّ ًأثِ

ادلزظبهذ يف عٌف اٌغشثخ ًاٌزششد، ًِفبسلخ اٌذّبس 

ًروشّبد اٌـفٌٌخ ًاٌظجب، ئر أطجؼ احلنني ثبثبً ًاعوبً 

وبد أْ ّىٌْ ِٓ أثٌاة اٌشوش إٔذٌغِ ًأغشاػو 

ًِنز أْ هبدد احلْبح ٌٍشوش اٌوشثِ يف  .#7$هٌِّبً

عبِِ اٌجبسًدُ، اٌوظش احلذّش هٍَ ّذ زلٌّد ثذاّبد 

، ًٙ عّْب زلٌّد شوشّخ خظجخ زبٌٌّذ اٌغشثخ ئىل ِبدح

 زلب اٌجني، ًأٙ ؽِ ِٓ أمسبء$ عبِِ اٌجبسًدُ ًلظبئذه

ٌىً دِن عشٍ، وفَ دبمبِِ ثغشٔذّت ، سعُ ادلنبصي

#، ًأمحذ شٌلِ ًلظبئذه غشثخ، ًأرشٍ احلّبَ ّنٌػ

 #. ًاخزٚف اًٌٍْ ًاٌنيبس ُّنغِإٔذٌغْخ $
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 ِب أزمٍنب ئىل اٌشوش اٌوشثِ احلذّش ئراصلذ ً

أّْ اٌغشثخ ثٌطفيب ٌِػٌهبً شوشّبً لذ ربغّذ يف  ًادلوبطش

ِغزٌّبد هذّذح ٌذٍ اٌشوشاء، ّْٕ اٌوظش اٌزُ كيشد 

فْو ِذسعخ اٙثزذام ًاٌزغذّذ ًاٌشوش احلش؛ وبٔذ 

اٌشًِبٔغْخ لذ ؿغذ هٍَ أعٌائيب، ًاٌشًِبٔغْخ ِزىت 

شبهش اٗٔغبْٔخ ادلشززخ، ثبدل -يف إعبط  – حيزفِ

شوشاء  فىضش احلذّش هنذًاٗؽغبط اٌوّْك ثبٌغشثخ، 

ن هٓ ثْئزو هٓ ِشبهش اٗٔغبْ اٌغشّت ادلمزٍَ اٌشوش احلش

، ًٙ عّْب اٌغْبة ًلظْذرو $غشّت ًأسػو ًِنضٌو

هٍَ اخلٍْظ#، ًهجذ اٌٌىبة اٌجْبرِ ًلظْذرو $ِغبفش 

اٌغشثخ  خـٌادثٚ ؽمبئت#، ًثٍنذ احلْذسُ ًلظْذرو $

هنبّخ #، ًٔبصن ادلٚئىخ ًلظْذصبب $اٌجبة رمشهو اٌشّبػً

#، ًزلٌّد دسًّش ًلظبئذه اٌىضريح، ًِنيب $ٙ اٌغٍُّ

شِء ّوغجين، ًدلبرا رشوذ احلظبْ ًؽْذا، ًأّيب 

ادلبسًْ ثني اٌىٍّبد اٌوبثشح، ًيف اٌمذط#، ًٔضاس لجبِٔ 

ًٙ عّْب لظْذرو $أؽضاْ يف إٔذٌظ ًغشٔبؿخ#. 

أطجؾذ اٌغشثخ ادلٌػٌم اٌشوشُ إثشص ٌذٍ  ذًأطجؾ

أـٚلبً ِٓ ِشعويُ اٌشًِبٔزْىِ اٌزُ ء ادليغش؛ شوشا

ّوًّ هٍَ اٌوٌدح ئىل اٌـجْوخ ًاٌغبة، ٌىِ ّزخٍض 

ّٓ أهّك . فاٗٔغبْ ِٓ آِٙو ًهزاثو اٌغشِذُ.

رببسة اٌشوشاء اٌشًِبٔزىْني، ربشثخ اٌغشثخ اٌيت ّوذ 

$أٔب غشّت  أْ لبي0 زب ِنعرباْ خًٍْ عرباْ سائذاً ذل

يف ىزا اٌوبمل، أٔب غشّت، ًيف اٌغشثخ ًؽذح لبعْخ 

ًًؽشخ ٌِعوخ، غري أهنب ربوٍين أفىش أثذاً ثٌؿٓ 

 .#8$عؾشُ#

ئّْ اٌغشثخ ًاٙغرتاة ٌِػٌم لٍّّب خيٌٍ ِنو شوش 

شبهش، ٌىنو أوضش ائزٚفبً ِن ؿجْوخ اٌشوشاء اٌشًِبٔغْني، 

احلنني ئىل ادلبػِ  فىضش ًسًده يف شوشىُ، ًئرا وبْ

ئؽذٍ ِْضاد اٌفٓ يف وً هظش، فمذ ثٍغذ ىزه اٌلبىشح 

ِذاىب هنذ اٌشًِبٔغْني اٌزّٓ ًعذًا يف اٌشعٌم ئىل 

ادلبػِ اٌجوْذ ٍِغأ ِٓ داء اٌغأَ اٌزُ رغٍّؾ هٍْيُ، 

 .#9$ًأؿٍمٌا هٍْو اعُ داء اٌوظش

 0ْىباٌضِ صبْٔب0ً 

اٌضِٓ ِجؾش فٍغفِ لذُّ ِشرجؾ ثبٌظٌسح 

ادلّْضح خلربح اٗٔغبْ، ًٙ ّنفظً هٓ ِفيٌَ اٌزاد، فنؾٓ 

ٔوِ منٌٔب اٌوؼٌُ ًاٌنفغِ يف اٌضِٓ، ًِب ٔغّْو اٌزاد 

أً اٌشخض أً اٌفشد ٙ زبظً خربرو أً ِوشفزو ئّٙ ِٓ 
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خٚي رزبثن اٌٍؾلبد اٌضِنْخ ادلزغريح ًاٌزغرياد اٌيت 

وّب أّْ اٌضِٓ "ِجؾش ٌغٌُ ّزظً  #.10رشىً عريرو$

ثىفبءح اٌٍغخ يف اٌزوجري هٓ اٌضِٓ، ًِجؾش أدثِ ّزظً 

ثبٔشغبي اٌىضري ِٓ إدثبء يف اٌضمبفبد ادلخزٍفخ 

ًإعنبط إدثْخ ثمؼْخ اٌضِٓ ًرأصريه يف ؽْبح 

ٍُ ّوذ ّنلش ئىل اٌضِٓ ثٌطفو أداح ارظبي، ف، #11اٗٔغبْ$

ىٌ اٌزُ وٌّْ اٗٔغبْ؛  ئر اٌضِٓ هنذ ىْذجيش ًاٌجنٌّْني

فـ"ٌْظ اٌضِٓ ًعْـبً ٔزؾشن فْو وّب رزؾشن اٌمنْنخ يف 

متّ طنوِ ِنو  ِءهنش، ثً رشوْجخ ؽْبح ئٔغبْ راصبب، ش

 #. 12عزـْن لْبعو"$ألجً أْ ّىٌْ شْئبً 

ٍُ ّنً ؽزَ ًلذ لشّت ؽلو ِٓ ادلىبْ ف بأِّ

اٌذساعخ ادلنيغْخ ثبٌـشّمخ اٌيت أهـْذ ٌٍضِٓ ًاٌظْغ 

 اٌضِنْخ ٌٍفوً ًاٌرترْت ادلْمبرِ، ّْٕ ادلزخظظني يف رلبي

ارجوٌا اٌمٌي اٌفبطً  خبطخ اٌفٓ اٌشًائِإدة هبِخ، ً

ٌٍفٍْغٌف إدلبِٔ $ٌْغنظ# هنذِب ادّهَ أّْ إدة فٓ 

، يف ِمبثً اٌفنٌْ ادلىبْٔخ  temporal artصِبِٔ 

وبٌشعُ ًاٌنؾذ. ًذلزا وبٔذ اٌفشػْخ اٌوبِخ ادلغْـشح 

َ أرىبْ اٌجبؽضني أّْ اٌلشًف اٌضِىبْٔخ ٌٍغشد اٌٍفلِ هٍ

ٌْغذ ِيّخ وبٗؿبس اٌضِين ًاٌزغٍغً ادلْمبرِ. ًٌىّٓ 

سآٍ أّْ ادلىبْ أعبط رببسثنب اٌفٍْغٌف ادلضبيل $وبٔؾ# 

كيٌس  فيٌ اٌزُ جيوً وًّ ِجذأ ِوشفزنب اٌمجٍْخ،وٍيب ً

ٍُ فبجلذّذ اٌزُ أدخٍو ونؾ يف ٔلشّخ ادلوشفخ ًاٌو ،شلىنبً

ثبهزجبسمهب  اٌضِٓٔلشّخ ادلىبْ ً ىٌ لجً وً شِء0

. شىٍِ احلذط اٌمجٍْني اٌٍزّٓ سبؼن ذلّب احلغبعْخ

ىٌ شىً وً ِب ّليش  -وّب ّمٌي وبٔؾ  – فبدلىبْ

ىٌ ػشًسح احلٌاط اٌجبؿنخ  اٌضًِٓ ،ٌٍؾٌاط اخلبسعْخ

ًلذ اعزنذ  .#13$أهين ؽذط رًارنب ًأؽٌاٌنب اٌجبؿنخ

اٌجبؽش اٌغّْْبئِ اٌشًعِ $ٌّسُ ٌٌشببْ# ئىل ىزه 

اٌفٍغفْخ اٌىبٔـْخ، فشآٍ أْ ٌغخ اٌوٚلبد ادلىبْٔخ  اٌنبفزح

، فبٌٍغخ #14$ًعٍْخ ِٓ اٌٌعبئً احلٌّْخ ٌٌطف اٌٌالن

ثـجْوزيب رٌكّف اٌوٚلبد ادلىبْٔخ ٌزؾذّذ إفىبس اجملشّدح 

 رذسن اٗؽذاصْخ اٌيتًرمشّجيب ئىل إرىبْ؛ ّْٕ ادلىبْ ىٌ 

، "ًّنـجك ىزا هٍَ ِغزٌٍ ِب #15$ِٓ خٚذلب احلٌاط

ثوذ اٌنض، أُ هٍَ ِغزٌٍ اٌنّزعخ إّذًٌٌعْخ 

أعفً#،  - اٌظشف. فارا ٔلشٔب ئىل ِفبىُْ ِضً $أهٍَ

 - ثوْذ#، أً $زلذّد - ديني#، أً $لشّت - أً $ّغبس

ىُْ# ِزّظً#، صلذ أّٔيب $أُ ادلفب - غري زلذّد#، أً $رلضّأ

رغزخذَ ٌجنبد يف ثنبء منبرط صمبفْخ ٙ رنـٌُ هٍَ 
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زلزٌٍ ِىبِٔ، فزىزغت ىزه ادلفبىُْ ِوبِٔ عذّذح 

 عّْء#، أً $إلشثٌْ - ُ#، أً $ؽغٓغري لّْ - ُِضً $لّْ

 طوت ادلنبي#، أً $فبٍْ - إغشاة#، أً $عيً ادلنبي -

ئّْ منبرط اٌوبمل  -ئرْ–أثذُ#.. اخل. ًديىٓ اٌمٌي  -

ّبهْخ ًاٌذّنْخ ًاٌغْبعْخ ًإخٚلْخ اٌوبِخ اٌيت اٙعز

هٍَ  -سخيو اٌشًؽِبهٍَ ِشاؽً ر–عبهذد اٗٔغبْ 

ئػفبء ِونَ هٍَ احلْبح اٌيت زبْؾ ثو، ٔمٌي ئّْ ىزه 

وّب .  #16$اٌنّبرط رنـٌُ دًِبً هٍَ مسبد ِىبْٔخ"

 اٌضِٓ$ِْخبئًْ ثبخزني# اٙٔزجبه ئىل ؽمْمخ أّْ ٌفذ 

#، فأخز 17ًادلىبْ يف اٌنظٌص اٌغشدّخ ِزوبٌمبْ$

 ادلىبْ ثوذ رٌه ؽمو ِٓ اٌذساعخ ادلنيغْخ. 

اٌفٓ اٌشًائِ إدة هٍَ ًعو هبَ، ً ٌّكف

ادلىبْ ًأثوبده ِٓ أعً ئصبسح ادلزٍمِ،  هٍَ ًعو خبص،

ًخٍك شوٌس ٌذّو ثأّْ ِب ّمشأه ًالوِ أً شجْو دبب حيذس 

وّب رإوذ اٌذساعبد -َ يف اٌٌالن، فبٌفٓ هٍَ ًعو اٌوٌّ

ِىبِٔ ثـجْوزو، فبٌفٓ ِضً احلْبح  - اٌغْىٌٌٌعْخ احلذّضخ

ّمزؼِ ِىبٔبً ِوْنبً ّظجؼ عبؽخ ٌٖؽذاس، ِىبٔبً ديىٓ 

رمذُّ اٌزفبطًْ ًإؽذاس ًاٌظٌس ًاٌشخظْبد فْو 

ًِٓ خٌٚو، ِىبٔبً ديىٓ أْ ّظجؼ عبؽخ ٌزظٌّش اٌٌالن، 

ٕؽذاس اخلْبٌْخ اخلبطخ أً ئهبدح ئٔزبعو فنْبً، أً ٗٔزبط ا

ٌْغذ  -اٌيت ّزـٍجيب اٌوًّ اٌفين، فبٌشًاّخ اٌزأسخيْخ، ِضًٚ

رلشد سًاّخ رزوبًِ ِن ِذح صِنْخ ؿٌٍّخ غبثشح، ثً ىِ 

ِشبىذ عشدّخ ّمٌَ ِٓ خٚذلب ادلجذم ثاهبدح اٌجنبء 

ًاٗٔزبط ٌٌالن ِب، يف ِىبْ ِب، يف صِبْ ِب، ثـشّمخ ِب، 

ٌوٚلخ اٌزفبهٍْخ اخلبطخ اٌيت رإوذ هٍَ ضلٌ ثبسص رٍه ا

 #.18ٔشأد ثني اٗٔغبْ ًادلىبْ$

ًاىزّبِبً ثبٌرتاثؾ اٌٌعٌدُ ثني اٗٔغبْ ًادلىبْ، 

كيشد يف اٌوظش احلذّش هٌٍَ عذّذح وـوٍُ اٌنفظ 

اٌزُ  Psychology  Environmentalاٌجْئِ

ّونَ ثبٌزفبهً ثني اٗٔغبْ ًاٌجْئخ احملْـخ ثو $اٌجْئبد 

، ًاٙعزّبهْخ naturalًاٌـجْوْخ  ،builtادلشّْذح 

Social ًًّشوّض هٍَ اعزغبثبد إفشاد $يف ِمبث #

#. 19اجلّبهبد اٌىجريح أً اجملزّوبد# ذلزه اٌجْئبد$

ًىزا اٌرتاثؾ احلِّّْ ثني ادلىبْ ًاٗٔغبْ صلذه يف اٌفٓ 

ًإدة. ًّزغغّذ ادلىبْ يف اٌفٓ اٌمظظِ ِٓ خٚي 

$%# ًِٓ خٚي ؽشوخ  ًعٍْيت اٗخجبس $اٌمٌي# ًاحلٌاس

اٌشخظْبد، ًرفبهٍيب ِن احملْؾ. ًلذ أًىل أسعـٌ 

 اٌضِٓلذديبً احلذس اٌزُ ّنزظ هٓ ؽشوخ اٌشخظْبد يف 
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ًادلىبْ أمهْخ ثبٌغخ، ًاحلذس ٌذّو فوً ربَ ٌو ثذاّخ 

ًًعؾ ًهنبّخ، ًىٌ عٌىش اٌجنبء اٌذساِِ، ًسأٍ أْ 

ِن ئػبفخ ًاػؾخ  #،20اٌغوبدح ًاٌشمبء ّنؾظشاْ فْو$

يف اٌزأوْذ هٍَ سعُ اٌشخظْخ ٌذٍ اٌنمذ احلذّش، 

ًىٌ أِش ثذأ كيٌسه يف إدة ًاٌفىش ِن كيٌس اٌربعٌاصّخ 

$اٌـجمخ اٌٌعـَ# اٌيت أًٌذ اٌشخظْخ ًزبٍٍْيب اىزّبِبً 

ًاػؾبً مل ّىٓ ٌِعٌداً ِٓ لجً. هٍَ أّْ اٌفوً ٔفغو ٙ 

فؾغت، ثً يف ادلىبْ وزٌه، ًلذ أوذد  اٌضِّٓمن يف 

ْبساد يف اٌفىش اٌفٍغفِ احلذّش ِضً $ ثوغ اٌز

اٌلبىشارْخ# أمهْخ ادلىبْ، ثً ٌمذ رىجذ ىزه اٌزْبساد 

ٙ ًعٌد ٌو ِٓ دًْ ادلىبْ ئر ئّٔو ؽشوخ يف  اٌضِٓئىل أّْ 

يف  ادلىبْ ًإشْبء، ًفؼًٚ هٓ ألٌاي ثٌرٌس ًثشدّبئف

ىزا اٌظذد، فاّْ غبعزٌْ ثبشٚس ّمرتة ِٓ ىزا 

0 يف ثوغ إؽْبْ ٔوزمذ ئّٔنب # هنذِب ّمٌي21ادلونَ$

ٔوشف أٔفغنب ِٓ خٚي اٌضِٓ، يف ؽني أْ وً ِب ٔوشفو 

ىٌ رزبثن رضجْزبد يف أِبوٓ اعزمشاس اٌىبئٓ 

 #. 22اٗٔغبِٔ$

ًٔلشاً ٕمهْخ ادلىبْ يف رشىًْ اٌوبمل اٌشًائِ، 

صلذ اٌشًائِ اٌشًعِ اٌىجري $دًعزٌّفغىِ# ًىٌ ِٓ 

فين، ئر أًعذ منـبً أهلُ اجملذدّٓ يف ِْذاْ اٌشىً اٌ

عذّذاً ِٓ اٌزفىري اٌفين ًعغّذه يف سًاّبرو، ًلذ مسِِّ 

لذ عوً ادلىبْ  ؛ثـ$ادلزوذد إطٌاد# أً اٌجٌٌْفٌْٔخ

ًاٌٌهِ ادلىبِٔ ِشوض سًاّبرو، ًزلٌس ئٔزبط اٌذٙٙد، ئر 

ئّْ أىُ مسخ أً طفخ ٌٍشؤّب اٌفنْخ هنذ دًعزٌّفغىِ ٙ 

ش ًاٌزأصري ادلزجبدي. ٌمذ رزّضً يف اٌزشىً، ثً يف اٌزوبّ

. اٌضِٓسأٍ هبدلو ًأدسوو ثبٌذسعخ إًىل يف ادلىبْ ٙ يف 

 #.23ًِٓ ىنب ٍِْو اٌوّْك ثبرببه اٌشىً اٌذساِِ$

ًادلىبْ يف سأُ $فٌسعرت# طبؽت وزبة 

$أسوبْ اٌشًاّخ#، ىٌ عجت هلّخ سًاّخ $احلشة ًاٌغٍُّ# 

أْ ٌزٌٌغزٌُ، فوٍَ اٌوىظ ِٓ اٌشأُ اٌغبئذ ًاٌمبئً ث

هلّخ ىزه اٌشًاّخ رنجن ِٓ ٌِػٌهيب، اٌزُ ىٌ اٌضِٓ 

ًرأصريه يف اٌجشش، ّزىت فٌسعرت ئىل أْ ىزه اٌولّخ رنجن 

، ًذلزا اٌغجت فاْ اٌضِِٓٓ اِٙزذاد يف ادلىبْ ٙ 

اٌشًاّخ يف سأُ اٌنبلذ ٙ رجش فْنب سًػ اٌْأط، هٍَ 

اٌشغُ ِٓ أهنب رإوذ رأصري اٌضِٓ ًاػّؾٚي إعْبي 

ٌنبط ًىُ ّيشهٌْ ًّنؾٌٍْ ثبٌزذسّظ، ًيف رٌه ًروشع ا

"فجوذ أْ ٔمشأ سًاّخ احلشة ًاٌغٍُّ  #24$:ّمٌي فٌسعرت

رجذأ ٔغّبد هلّْخ ثبٌربًص، ٙ ٔغزـْن زبذّذ هضفيب 
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ثذلخ. فيِ ٙ رنـٍك ِٓ اٌمظخ هٍَ اٌشغُ ِٓ أّْ 

رٌٌغزٌُ ّضري رشٌّمنب ئىل اٌزُ عْومت رٌه، شأٔو شأْ 

ئخٚص ثْنْذ. ٌىٓ عىٌد ًثاخٚص ربَ ِضً 

اٌنغّبد، ِن رٌه، ٙ رظذس هٓ عٍغٍخ احلٌادس 

ادلرتاثـخ ًٙ اٌشخظْبد ًئّّٔب رظذس ِٓ ِنـمخ سًعْب 

يت رنبصشد فٌليب عٍغٍخ احلٌادس اٌشبعوخ اٌؼخّخ اٌ

اٌشخظْبد، ِضً اجلغٌس ًإهنبس ادلزغّذح ًاٌـشق ً

 #.25ًاحلمٌي اٌيت رشعخ اٌولّخ ثوذ اعزْبصىب"$

وبْ ادلىبْ ّنلش ئٌْو ثٌطفو دّىٌساً ًئٔبء رٌػن 

فْو إشْبء يف اٌشًاّبد اٌىٚعْىْخ، ًوبْ اٌنمذ 

اٌغْبلِ ّزوبًِ ِن اٌجوذ ادلىبِٔ ِٓ ىزا ادلنـٍك فىبْ 

رشوْضه يف ِمبسثبرو اٌنمذّخ هٍَ اٌٌطف اخلبسعِ ٌٍّىبْ 

دًْ اٌٙزفبد ئىل ؽٌّْزو يف ثنْخ اٌنظٌص اٌمظظْخ. ئّٙ 

ن كيٌس اٌفىش اٌلبىشارِ$%# ًثشًص اٌشىْٚٔني أّٔو ِ

اٌشًط رغّْش اٌزوبًِ اٌنمذُ ِن ادلىبْ، ّْٕ اٌلبىشارْخ 

سثـذ اٌٌعٌد اٗٔغبِٔ ثبدلىبْ. أِّب اٌشىٌْْٚٔ فنلشًا 

ئىل ادلىبْ ِٓ خٚي ِفيٌَ اٌٌكبئف، فٍُ ّوذ ّنلش ئىل 

ادلىبْ ثٌطفو ًاعيخ عبىضح روٍك هٍْيب إؽذاس، ثً 

ىبْ ٍّوت دًساً وجرياً يف رـٌس إؽذاس، أطجؼ ادل

ًرشىًْ سؤٍ اٌشخظْبد، فأطجؼ ادلىبْ فبهًٚ 

 ؽبػشاً ًٌْظ عبِذاً عبونبً.

ًروّك اٗؽغبط ثبدلىبْ يف اٌفىش اٌفٍغفِ 

وُذّ فًاٌنمذُ ادلوبطش، ئر سثؾ ثني ادلىبْ ًاذلٌُّخ، 

َ ادلىبْ ًاٙسرجبؽ ثو ًاٌٌهِ ثبٙٔزّبء رببىو ادلمٌّ

خلٍك اذلٌّخ هنذ اٗٔغبْ، خبٚف ادلمٌِبد إعبط 

مذ ّشٍ جْخ أً اٌوشلْخ أً إخٚلْخ، فـإخشٍ وبدلزى

اٌنبط أْ ىٌُّزيُ روشّف عضئْبً، ثبٌزضاَ أخٚلِ أً سًؽِ 

#. Anarchistِب، ٌنمً، وىبصٌٌْىِ، أً فٌػٌُ $

أً لذ ّوشّفٌىب عضئْبً، ثبِٕخ أً اٌزمٍْذ اٌزُ ّنزٌّْ ئٌْو، 

ِريوِ أً وْجىِ. فّب ّونٌٔو ثزٌه ٙ ّمزظش وبٌمٌي، أ

هٍَ اٗفبدح أهنُ ِشرجـٌْ ثمٌح، ثٌعيخ اٌنلش اٌشًؽْخ 

ىزه، أً ثزٍه اخلٍفْخ، ثً ئّْ رٌه ٌّفّش اٗؿبس اٌزُ ِٓ 

داخٍو ّمذسًْ أْ حيذّدًا أّٓ ّمفٌْ ئصاء ِغبئً سبزض 

دبب ىٌ خري أً رً شأْ، أً سائن، أً ٌو لّْخ. ًثٌػن 

ً ِوبوظ ألٌي، ئهنُ ّمٌٌٌْ ئهنُ ئرا فمذًا ادلغأٌخ ثشى

رٌه اٌٙزضاَ أً ادلـبثمخ، فغْؼْوٌْ يف جلّ هّْك. 

ًعٌف ٙ ّوشفٌْ ِب ىِ أمهْخ إشْبء يف رلٌّهخ ِيّخ 

ًٌّعذ ِضً ىزا اٌٌػن هنذ ثوغ اٌنبط،  ِٓ ادلغبئً.
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ًىٌ ِب ٔذهٌه $أصِخ ىٌُّخ#، أُ شىً ؽبد ِٓ اٌوغض 

، ًاٌزُ غبٌجبً ِب ّوجِّش اٌنبط هنو هٓ ِوشفخ اذلٌّخ اٌزارْخ

ثٍغخ هذَ ِوشفخ ِٓ ّىٌٌْٔ، ديىٓ اهزجبسه، أّؼبً، شىبً 

عزسّبً يف ٌِلفيُ. فيُ ّفزمشًْ ئىل ئؿبس أً أفك، رزخز، 

 خسؤّيف داخٍو إشْبء ِونَ صبثزبً، ًيف داخٍو ديىٓ 

ثوغ ئِىبْٔبد احلْبح عْذح ًراد ِونَ، ًثوؼيب آخش 

ئّْ مجْن ىزه اِٗىبْٔبد غري صبثذ، سدّئبً ًربفيبً. ً

 #.26$ري زلذد. ًىزه خربح ِإدلخ ًسلْفخًِزغري، أً غ

ًرشرجؾ ربٍْبد ادلىبْ ثبٌشوش اٌوشثِ ِنز كيٌس 

إًي؛ ئر وبْ ادلىبْ ثوذاً ِٓ إثوبد اجلٌىشّخ ٌٍشوش 

اٌوشثِ اٌمذُّ، ئر ٙؽق اٌجبؽضٌْ أّْ اٌشوشاء اٌوشة 

اٌمذاَِ اثزذاء ِٓ اثٓ خزاَ ًِشًساً ثبِشُء اٌمْظ، 

ًأزيبءً ثٍجْذ ادلخؼشَ، لذ ًلفٌا هٍَ إؿٚي $ادلىبْ 

 ٌْجىٌا اٗٔغبْ ًاٌزوشّبد اٌفزْخ ًاٌفشػ ًادلشػ. اٌغبئت#

 ْخ $اٌٌعٌدّخ#0اٌضِنادلجؾش إًي0 اٌغشثخ  

غذد اٌغشثخ ادلٌػٌم اٌشوشُ إثشص ٌذٍ شوشاء 

يف اٌـجْوخ ًاٌوٌدح ئىل ادلبػِ  ّشىً ادليغش؛ ئر اٌزأًِ

 اٌضِٓ ادلبػِ ًؽًٍُأطجؼ زلٌس شوشّخ شوشاء ادليغش، 

ىبعظ اٌشوشاء  اٌوٌدح ئىل اٌضِٓ اجلًّْ ًثشاءح اٌـفٌٌخ

 مهب أعجبة ىزا اذلبعظ ئىل هبٍِني؛ وٌدادليغشّني، ًر

إًي ىٌ اٌغشثخ ًاٙثزوبد هٓ اٌٌؿٓ، ًاٌضبِٔ اٌشًِبٔغْخ 

ًٙ  اٌيت وبٔذ ِشعوْخ فىشّخ ًسؤٌّّخ ذلإٙء اٌشوشاء،

فنغذ أّْ اٌضِٓ ىٌ  .#27$عّْب شوشاء اٌشاثـخ اٌمٍّْخ

اٌغشثخ آٌْخ اٌيت ّزّىأ هٍْيب اٌنض ادليغشُ ٌٍزوجري هٓ 

، ِن اٙهزّبد هٍَ آخش / ًاٗؽغبط ثبٌؼْبم يف اٌضِٓ

جه ِٓ حل ادلشأح اٌيت زبٌٌّذ ئىل ِوبدي ٌِػٌهِ هنذىُ

، ًٙ عّْب رببسذبُ اٌفنْخ ًفك طْبغبد فنْخ ٌِؽْخ

 $اٌجٚد احملغٌثخ#هنذ عرباْ خًٍْ عرباْ يف لظْذرو 

 #28$0 اٌيت ّمٌي فْيب

 ىٌ را اٌفغشُ فمٌِِ ٔنظشفْ          هٓ دّبسٍ ِب ٌنب فْيب طذّك

 ِب هغَ ّشعٌ ٔجبدٌ خيزٍف          صىشُه هٓ وًّ ًسدٍ ًشمْك
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 ًعذّذُ اٌمٍت أَّٔ ّأرٍف                ِن لٌٍةٍ وًّ ِب فْيب هزْكْ

 اٌظجؼ ّنبدُ فبمسوِ          ًىٍِّّ ٔمزفِ خـٌاروىٌ را 

 لذ وفبٔب ِٓ ِغبء ّذّهِ              أّْ ٌٔسَ اٌظجؼ ِٓ آّبرو
 

ٌٍّفشداد اٌضِنْخ هٍَ ىزا ادلمـن  غٍجذ

، ًلذ عوً ِٓ $اٌفغش# ٔمـخ اٙٔـٚق ٌٍنغبح ِٓ اٌمظري

فْيب طذّك#، صُ أمل اٌغشثخ ًاٌٌؽذح $هٓ دّبسٍ ِب ٌنب 

ًكف اٌظجؼ ثٌطفو اٌٌػٌػ ثوذ غٍظ اٌفغش، ًعوً 

ًؿٍت اٙعزغبثخ  اٌنض ِنو وبئنبً ؽّْبً ّنبدُ، فأّٔغو

ٌنذائو ادلخٍّض، ًأرَ ثبدلغبء ٌْشىً ِنو صنبئْخ ػذّخ 

خ غري شىًّ صنبئًِْن اٌظجبػ، ًأٌجغو دًس ادلذّهِ، 

ًاٌلَٚ هنذِب لبي0 وفبٔب ِٓ ِغبء طشحيخ ثني اٌنٌس

 ّذّهِ            أّْ ٌٔسَ اٌظجؼ ِٓ آّبرو

رشعن عزًس ىزا اذلبعظ ًاخلٌف ِٓ ً

احلبػش ًاٌوٌدح ئىل ادلبػِ، ئىل ٔلشح اٌشًِبٔزْىْني هٍَ 

ب يف اٌوبمل ِٓ دل  -ًعرباْ ًاؽذ ِنيُ  –ضلٌ هبَ 

هزاة ًزلٓ، ئر ّورب اٌشًِبٔزْىٌْْ هٓ سبٌفيُ ِٓ 

هٓ زلبًٌزيُ  احلبػش ثـشّمخ رىبد رىٌْ ِشػْخ، فؼًٚ

اٌذائجخ ٌٍيشًة ِٓ ىزا احلبػش ئىل ادلبػِ، ًٌىٓ ّجذً 

أّْ ىزا اخلٌف اٌزُ سأٍ اٌجوغ أٔو ًطً ئىل ؽذ 

ًلذ زبٌّي . #30$، مل ّىٓ ىنبن أخظت ِنو#29$ادلشع

هذَ ئىل ىزا $ادلشع اٌشًِبٔزْىِ# هنذ عرباْ يف اٌنض 

أّْ ًالن اٌغشثخ  ذاٙعزغَٚ ٌٌٍالن اٌشاىٓ، فيٌ جي

زا ٙ رشّذ اٌزاد ٌ ادلأعبًُ مل ٔظنوو ضلٓ ًمل ٔشده،

حيْؾ  ٌْظ لذساًّوين أّٔو  ِبرجمَ سىْنخ ٌو،  اٌفبهٍخ أْ

ًرذخً ىزه اخلـٌح ًاٌنلشح  ٌٍخشًط ِنو. ثنب ًٙ رلبًٙ

هنذ # اٗٔغبْ اٌمبدسيف ٔـبق ِفيٌَ $ئىل اٌٌالن ادلوْش 

. فيزه اٌزاد سّىٌس#اٌنبلذ ًاٌفٍْغٌف ادلوبطش $ثٌي 

ٌىِ اٌفبهٍخ اعزـبهذ أْ رأخز ِغبفخ ِٓ ًالويب، 

، أُ أّٔيب رلًّ لبدسح ض ادلوٌلبد اٌيت رٌاعييبرشٍ ًرشخّ

 .#31$ؽشّزيب يف طنن اٌزغْري اٌزُ رشبءهٍَ اعزوّبي 

صلذ ِىّٓ مجبٌْبد اخزْبس ٌفق $اٌفغش# يف احملٌس  ٌزا 

غت ِظـٍؼ سًِبْ حب – $%#أً اٙعزجذايل اٌوٌّدُ
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ب ّوين شلفبٌفغش ىٌ اٙٔجضبق ًثذاّخ اٌزؾٌّي،  –ّبوغجٌْ 

أّْ ٌٔس اٌظجبػ ىٌ اٗششالخ احلمْمْخ، فوٍْنب اٙعزغبثخ 

اٌنض ٌنذائو ًاذلشًة ِٓ كَٚ ادلغبء اٌزُ اعزخذِو 

فبٙخزْبس ىٌ عٌىش ثٌطفو سِضاً ٌمْذ اٌغشثخ اٌضِنْخ، 

# ثنبء هٍَ شؾنبرو ، ئر متّ اخزْبس ٌفق $اٌفغشإعٌٍة

إعٌٍثْخ إعٌٍةَ ثأّٔو  زا هشّف سًادُ، ًٌدٙٙرو اٗحيبئْخ

اخزْبس اٌىبرت دلب ِٓ شأٔو أْ خيشط ثبٌوجبسح هٓ 

ؽْبدىب، ًّنمٍيب ِٓ دسعزيب اٌظفش ئىل خـبة ديزبص 

 -ًىٌ أؽذ سًّاد إعٌٍثْخ–ثنفغو.. ئر ّإوّذ عْجزضس 

أّْ إعٌٍة ئّّٔب ىٌ ادلّبسعخ اٌوٍّْخ ادلنيغْخ ٕدًاد 

اٌٍغخ، ًىٌ ٌِلفٌ ّزخزه ادلغزوًّ ٌٍغخ ـ وزبثخ أً 

ّذلّك ادلنلش  ِشبفيخ ـ شلّب روشػو هٍْو ِٓ ًعبئً، ً

أّْ  زض# ىزا اٌزظٌّس اٌزغشّيب فْمشّ$لبثْٚٔإعٌٍثِ 

ٔغبْ ثوغ ؿبلبد اٌٍغخ إعٌٍة ّنـٌُ هٍَ رفؼًْ اٗ

هٍَ ثوؼيب آخش يف حللخ زلذّدح ِٓ حللبد 

اٙعزوّبي. فبٙخزْبس ًفك ىزا اٌزظٌّس ىٌ همذٌ ِٓ 

اٌٌهِ ادلشرتن ثني اٌجبس ًادلزٍمِ أً ادلخبؿِت 

 .#32$ًادلخبؿَت يف عيبص اٌزخبؿت هبِخ

ِجبششح ثوذ  ٌزا ّنزمً اٌنض ثوذ ىزا ادلمـن

 اٌوّش0اٌفغش ًاٌظجؼ ً ادلغبء ئىل 

 لذ ألّنب اٌوّش يف ًادٍ رغري         ثني كٍوَْو خْبٙد اذلٌَّْ

 ًشيذٔب اٌْأط أعشاثبً رـري         فٌق ِزنَْو وومجبْ ًثٌَ

 

ًآخش ًادلٌعٌداد وٍيب فمذ متّ رمذُّ اٌزاد 

فوً، ئر  $اٌفغش، اٌظجؼ، اٌوّش، ِغبء، ٌٔس..# يف ؽبٌخ

ًكفذ  راربً فبهٍخ، كيشد يف ىزا اخلـبة اٌشوشُ

اٌـبلبد اٌنبئّخ ٌٌٍعٌد، فبٌضِٓ ًاٌزاد، ًلٌٍة اٌـشفني 

ىزا اٌنشبؽ اٌشوشُ ثبٌٌكْفخ ّغِّ سّىٌس يف أجضبق، ً

ّمٌَ إٔـٌٌٌعْخ ٌٍخـبة اٙعزوبسُ، ّْٕ اٌزوجري احلِّ 

 .  #33$ثبٌزوجري هٓ اٌٌعٌد احلِّ
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اٌضِٓ هنذ ئٍّْب أثِ ِبػِ ئىل  ًزبٌّي ادلغبء /

مٍك ًاٌغشثخ هٓ احلْبح ادلذْٔخ ادلٍْئخ زوجري هٓ اٌسِضٍ ٌٍ

ثبٌؼٌػبء، ًٔغمبً شوشّبً ٌٍغٌء ئىل اٌـجْوخ ًاٌزخٍض 

ِٓ ِوبٔبح احلْبح ًِشبوٍيب، فظنن ئٍّْب طنْن عرباْ 

$ِذسعخ اٌنمذ اجلذّذ#  طنْن خًٍْ عرباْ ًِٓ لجٍو

ّزّضًّ ٍَ ِوبدي ٌِػٌهِ إِشّىْخ، فأعمؾ أفىبسه ه

زا إعٌٍة اٌفين، اثزوذ اٌنض هٓ يف $عٍَّ / فزبح#، ذب

اٌزمشّشّخ، ًزبٌٌّذ اٌغشثخ اٌضِنْخ ئىل ىبعظ فىشُ 

 #34$ فٍغفِ ٌ٘ٔغبْ ادلوبطش ادلغرتة0

 اٌغؾت رشوغ يف اٌفؼبء اٌشؽت سوغ اخلبئفني

 

 اجلجنيًاٌشّظ رجذً خٍفيب طفـــشاء هبطجخ 

 

 ًاٌجؾش عبطٍ طبِــذٌ فْو خشــٌم اٌضاىذّٓ

 

 ٌىنّب هـْنبن ثبىززبْ يف إفك اٌجوْــــــذ

 

 عٍَّ ...دببرا رفىشّٓ؟

 

 عٍَّ ...دببرا زبٍّني؟

 

 أسأّذ أؽَٚ اٌـفــــٌٌخ سبزفِ خٍف اٌزخٌَ؟

 

 أَ أثظشدْ هْنبن أشـــجبػ اٌىيٌٌخ يف اٌغٌَْ؟

 

 بِٔ ًٙ رأرِ اٌنغٌَ؟أَ خفذْ أْ ّأرِ اٌذُّعَ اجلــ
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 أٔب ٙ أسٍ ِب رٍّؾني ِٓ ادلشبىذ ئمنب أكٚذلب يف ٔبكشّه

 

 رنُ، ّبعٍَّ، هٍْــه

 

زبٌّي ىزا اذلبعظ ًاخلٌف اٌزارِ ًاٗؽغبط ً

ثبٌؼْبم ًاٌزشزذ ئىل اغرتاة، فزؾٌٌّذ اٌغشثخ هنذ 

شوشاء ادليغش ئىل اغرتاة رارِ ًاغرتاة ًعٌدُ، 

ٔزٍّظ آفبق اٙغرتاة اٌزارِ يف لظْذح $ثبِٕظ# ً

 #35$ جلرباْ خًٍْ عربا0ْ

 رَغأَيُ اٌفِزْبَْ هَٓ طَـتٍّ وَئْـت          ّب ثَنِِ أُِـِ ئِرا عـبءَد عُوـبد 

بََ اٌجـوـبد   ـتأَخَّْذَد ِِٓ ُِيغَزِِ رانَ اٌٍَّيْ             فَبخجِـشًىـب أَّْ أََّـّ

 ًََِؾب اٌغٍّـٌاُْ آصـبس اٌنَّؾْـت          ًََِىبَْ اجلَّش لَـذ ؽَـًَّ اٌشَِّـبد 

 أًَ َِـوـبدٌ ٌِؾَجـْـتٍ ًَأٌَِْـف          ٌَْذَ شِوشُ ىًَ ٌَّب َِـشّ سُعـٌم

 ٌِزُشّنِـِ ًَعـوَ ِبػِـِّ ادلُخْـف          ىًَ ٌِنَفغِ َّملَـخٌ ثَوـذَ اذلُغـٌم 

 ًَهٍَـَ أُرْٔـوِ أًَساق اخلَـشّـف          ىًَ َّوـِ أٍَُّـٌيُ أَٔغـبََ اٌشَّثْـن 

 ٙ رَـشٍَ غَْـشَ خْـبٙد اٌغِّنْـٓ          شبخذِ اٌشًُّػُ ثِغِغِّـِ ًَغَـذَد 

بص اطـِجـبسُ رَغزَوـْـٓ          فَاِرا إَِْبيُ فِـِ طَـذسُِ فَشَـذ   فَجِوـىَـّ

 لَجـًَ أَْ أَثٍـغَ ؽَـذّ إَسثَوْـٓ          ًَاٌزٌََد ِِنِـِ إَِبِٔـِ ًَأْؾَنَـذ 
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ًعو ِٓ ًعٌه ًهِ اٌزاد ثبٌٌالن  غرتاةاّٙوذّ 

ًِٚثغبرو ًرومْذارو، ًىٌ مسخ عٌىشّخ ٌٌٍعٌد 

 ّشرجؾ ِفيٌَ اٗغرتاة دبفيٌَ اٗعزْبءًاٗٔغبِٔ، 

ًاٗؽجبؽ ًاٌشوٌس ثبٌوغض ًاٗٔفظبي هٓ اٌزاد ًاٌوذاء 

ًاٌوضٌخ ًأوذاَ ادلوبّري ًأوذاَ ادلغضٍ يف ًالن احلْبح 

ًاٌشوٌس ثوذَ اٗٔغغبَ ِن اٌجنْخ اٗعزّبهْخ 

#، 36$ادلإعغبد اٗعزّبهْخ ًاٌضمبفْخ ًاٌغْبعْخ$

ثمذس ِبّجذً أْ "ًثمذس ِبحيزٌُ اٗغرتاة ىزه ادلشبهش 

ٌزّْضىب  –ِٓ اٌجشش، اٌمٍخ اٌيت ديىنيب  ىنبن ٌٔهني

ِوبجلخ اٗغرتاة، ًاٌمٍخ اٌيت  –ثبٌمذسح هٍَ اخلٍك 

ٙرغزـْن رٌه ٙفزمبدىب ذلزه اٌمذسح، ًلذ وزت 

# وّب ٌٌوبٔذ رٍه ؽمْمخ عبفشح، ًافرتع وزٌه و$ْٔزش

أًٌئه اٌزّٓ ّزّزوٌْ دبٌىجخ اٌزوجري هّّب ّوبٌْٔ رضداد  أّْ

 # .37$"اٌظبِزخِوبٔبصبُ هٓ اجلٌّم 

ٓ زظ ه، فيٌ شوٌس رارِ ّنأِّب اٙغرتاة اٌٌعٌدُ

ادلشء ٔفغو ؽبئشاً أِبَ  اٌزأًِ يف احلْبح ًاٌٌعٌد، فْغذ

إعئٍخ اٌٌعٌدّخ اٌىربٍ، فزشوش اٌزاد ٌٍؾلخ أً 

ثبٌؼْبم  ،حللبد أً هٍَ ؿٌي ِغريرو يف احلْبح

اٌزُ ّزىت ًهذَ احلظٌي هٍَ اجلٌاة ًاٌزشزذ، 

لذ ّىٌْ ٔض $اٌـٚعُ# ً .ًِأًاٌز ثوـش اٌزغبؤي

ٍّْٗب أثِ ِبػِ أثشص ٔض ديضً ىزا ادلنؾِ اٌفىشُ 

اٌفين، ئر ّجبشش اٌنض ِيّزو اٌفىشّخ اجلّبٌْخ دبذامهخ 

اٌمبسب ًاٌذخٌي ِجبششح ئىل هبمل اٙغرتاة 

  #38$اٌٌعٌد0ُ

 عئذُ ٙ أهٍُ ِٓ أّٓ ًٌىين أرْذُ

 لُذّاِِ ؿشّمب فّشْذًٌُمذ أثظشد 

 ِبشْبً شئذ ىزا أَ أثْذُ ًعأثمَ

 وْف عئذ؟ وْف أثظشد ؿشّمِ؟

 !ٌغذ أدسُ
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***         

 أعذّذ أَ لذُّ أٔب يف ىزا اٌٌعٌدْ

 لٌْدْ ىً أٔب ؽشٌ ؿٍْكٌ أَ أعريٌ يف

 ىً أٔب لبئذُ ٔفغِ يف ؽْبرِ أَ ِمٌد

 أشبنَّ أٔين ادسُ ًٌىٓ

 !ٌغذ أدسُ

*** 

 لجٍّب أطجؾذُ ئٔغبٔب عٌّبأرشأِ 

 ونذ شْئب أرشأِ ونذ زلٌاً أَ رشأِ

 أذلزا اٌٍغض ؽً أَ عْجمَ أثذّب

 ٌغذ أدسُ، ًدلبرا ٌغذ أدسُ؟

 !ٌغذ أدسُ
 

ئر ؤاي احملّْش؛ باٌزغهٍَ اٌنض  رزىأ شوشّخ

ربذ ـش اٌشوشّخ ثبٌظْغخ اٙعزفيبِْخ، ًاعزيٍذ إع

اٌزاد ٔفغيب غبسلخ يف اٌزأًِ يف اٌٌعٌد، ًٌِعخ اٌزغبؤي 

دًْ رٌلف، ادلبػِ اٌٌعٌدُ ىٌ احملٌس ِٓ احملّْش رنذفن 

$عئذ ٙ أهٍُ ِٓ أّٓ ًٌىنِّ أرْْذ#، ًاٌزغْري 

اٌٌعٌدُ ىٌ اٌـبغِ $... ًعأثمَ عبئشاً شئذُ ىزا 

أَ أثْذ#، صُ ّجذأ اٌزغبؤي احملّْش0 $وْف عئذُ؟ وْف 

ؿشّمِ؟# ًزبٌّي اجلٌاة ئىل عإاي ًعٌدُ زلّْش أثظشدُ 
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ٌغذُ  –غري هنبئِ $ٌغذ أدسُ دلبرا ٌغذ أدسُ 

أدسُ#. ًّغزّش اٌنض اٌـًٌّ هٍَ ىزا اٌنّؾ اٌزغبؤيل 

ن ىل ثشّ أِبْ، ئر ُّرتئ ادلخبؿِت ظًّدًْ أْ ِٓ احملّْش 

ًأفزبػ أفك إعئٍخ ادلـشًؽخ  اٌنض ِفزٌؽبً، ٌجمبء

 اٙٔزلبس.

اٌزغشثخ ٌذٍ اٌشبهش فٌصُ ِوٌٍف  ًرزؼؼ ىزه

رزغنَ ثغشثخ اٌشًػ يف  اٌيتثغبؽ اٌشّؼ#، هٍَ يف ِـٌٌزو $

اٌوبمل. ئر ّجزغِ اٌشبهش اٌظوٌد ئىل اٌغّبء وِ ّزؾشس 

 ِٓ لٌْد إسع، فّْزـِ ثغبؽ اٌشّؼ، ًّنبدُ اٌنغ0ٌَ

 

 آه ّب صلّيت أمل روشفْين

 شبهش ّنظذ اٌذعَ ٌنٌاؽو

 اٌيت ّمٌي فْيب0  #يف اٌنفظ$لظْذرو  ِنيبٌشبهش $ٔغْت هشّؼخ# ًرمن يف ؽذًد ىزه اٌزغشثخ لظبئذ ا

 ّب ٔفظ ِبٌه ًإٔني          رزأدلني ًرإدلني

 #39$هزثذ لٍيب ثبحلنني          ًوزّزو ِب رمظذّٓ؟

 

ثبٌغشثخ، ًلذ زبٌٌّذ اٌغشثخ  اٌشوش ادليغشُّنجغ 

ئر  اٌٌالوْخ فْو ًمنذ ؽزَ غذد غشثخ اٌشًػ يف اجلغذ.

رنـٌُ ِولُ رببسة شوشاء ادليغش "هٍَ ربشثخ اٌغشثخ 

اٌشًؽْخ ىزه، ًسدبب ّوٌد اٌغجت ئىل شوٌس ىإٙء 

ثبٌزنبلغ اٌزُ ًعذًه ثني ثْئزيُ اجلذّذح يف أِشّىب 

ٌجؾزخ، ًثني ثْئزيُ ؽْش سبؼن احلْبح فْيب ٌٍمُْ ادلبدّخ ا

 ،اٌيت رششثذ فْيب ٔفٌعيُاٌمذديخ يف ادلششق، ًىِ اٌجْئخ 

اٌمُْ اٌشًؽْخ ادلّزذح ِٓ همْذصبُ اٌذّنْخ، ًِب ثني ىبرني 

اٌجْئزني ػبم شوشاء ادليغش، ًٌىٓ ؽنْنيُ ئىل ًؿنيُ 
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إَ كً ّشذىُ ئىل ٌجنبْ. فىبٔذ اٌفغٌح اٌيت طبسد 

 .#40$"ِوبدًٙ ٌٍشوٌس ثبٌغشثخ ًاٌؼْبم

 0ادلجؾش اٌضب0ِٔ اٌغشثخ ادلىبْٔخ

اٌغشثخ ادلىبْٔخ يف شوش ادليغشّني ِنؾْني؛  رنؾٌ

هّْك، شيذد  بًفنْ شجو ِجبشش، ًِنؾًَ بًخـبثْ ِنؾًَ

أوبؿبفبد ٌِػٌهبً فنْبً زبٌّٙد وجريح، ً اٌغشثخ ثٌطفيب

ًئرا أسدٔب ئسعبم أِش ىزّٓ ادلنؾْني ئىل دٌْٙخ ٌِؽْخ. 

أطٌذلّب؛ فاّْ ىزه اٌزمشّشّخ رذخً ػّٓ دائشح 

اٙعزوبساد اٌيت روزّذ هٍَ ٍِىخ اٌٌىُ ًٌْظ هٍَ 

ّْض ثْنيّب اٌنبلذ ًاٌشبهش ديوّب  –ٍِىخ اخلْبي اخلٚق 

؛ ىزه ادلٍىخ اٌيت رىزفِ ثبٌزغّْن -اٌشًِبٔغِ وٌٌريدط 

ؽغت، خبٚف ٍِىخ اخلْبي اخلٚق اٌيت رظً،  ًاٌنزلُْ

ًرظيش، ًشبضط ًفك هٍّْخ اٌزٌؽْذ اٌيت مسّبىب وٌٌريدط 

#، ًرىشف ىزه اٌمٌح esemplasticثـ$اٌمٌح ادلٌؽذح 

هٓ ٔفغيب يف ادلٌاصٔخ أً اٌزٌفْك ثني ادلزنبلؼبد أً اٌـجبئن 

ادلزوبسػخ0 فزٌفك ثني اٌزشبثو ًاٙخزٚف، ًثني اٌفشدُ 

 .#41$ًاٌوبَ

0 رنبًي اٌشوش ادليغشُ اٌغشثخ يف ادلنؾَ إًي

ىزا ادلنؾَ هٍَ ضلٌ ِجبشش، فزُ احلذّش هنيب، ًروشد 

اٌغشثخ ٌفلبً ًرىشسد ؽزَ أطجؾذ ِفزبؽبً شوشّبً، 

 ًّربص .ّفزؼ ِغبٌْك اٌنض ادليغشُ، ًّىشف هٓ ٔزٌئبرو

اٌشبهش $ٔوّخ لبصاْ# يف ٔظو  ىزا اٌجوذ اجلٍِ هنذ

   ّمٌي فْيب0 زُسأِ# اٌا$غشّت 

 

 غـريُ هٍـَ ػفزـِ وـأِٔ       ٔـِ هٍـَ ػفـخأساغشّـت       

 وأْ اٌغٌالِ ثٚ ٔغّخ     فؾزَ اٌغـــٌالِ ئرا ٔغّذ

 فٚ أؽتّ عٌٍ لشّيت          ًٙ ٙ أسّذ عٌٍ أِيّت
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ٍُ رزّىٓ ىزه اٌظٌسح اٌشوشّخ ِٓ ئششان ف

ادلزٍمِ يف هٍّْخ اٗٔزبط، ثً اوزفذ ثزغّْن اٌونبطش 

مٌح ِٚؽلخ اٌزشبثو هٍَ ؿشّمخ $رذاهِ ًرنلّْيب ث

                        .#42$ إفىبس#

ًٔوضش هٍَ رٌه اٙىزّبَ ادلجبشش دبٌػٌم اٌغشثخ 

$اٌشبهش  ًٙ عّْب لظْذرو أثِ ِبػِ ئٍّْبهنذ أّؼبً 

 اٌيت ّمٌي فْيب0 يف اٌغّبء#

 فمٍذُ ّبسةّ، فظً طْف

 يف أسع ٌجنبْ أً شزبء

 فأِّ ىينب غشّتٌ

 ًٌْظ يف غشثخ ىنبء!

 #43$ 0ًهنذ عرباْ ًٙ عّْب لظْذح $يف ىغشح ٙ أٔظ فْيب#

 يف ىغشح ٙ أٔظ فْيب

 ٌٍغشّت ًٙ طفبء

 رزمبرف آفبق ثِ

 اٌوٌاؿف ٌٍيجبءلزف 

 ًزبْؾ ثِ جلظ اٌظشًف

 فّٓ ثٚء يف ثٚء

ٔزْغخ ثبٌغشثخ  دبًاٌشوٌس احلاٌٌؿٓ  بحلنني ئىلف

عوٍيُ ّزخزًْ ىزا ادلنؾَ  هٓ ًؿنيُ إَاٙثزوبد 

ثوغ  بثِ ادلجبشش يف رنبًي ادلٌػٌم، ًهنذإعٌٍثِ اخلـ

أعٌٍة عرباْ ًئٍّْب ديزبص ئر ِغزٌّبد أدائيُ اٌشوشُ، 



 ّبدوبس ٌـْف 0 اٌغشثخ اٌضِىبْٔخ يف اٌشوش ادليغشُ

- 194 - 
 

ثبٌوّك ًهذَ ادلجبششح يف هشع ادلٌػٌهبد ًرشىًْ 

 اٌٌٍؽبد اٌشوشّخ. 

وذّ لظْذح $ٔوّخ احلبط# اٌيت ّغزيٍيب أْ رًديىٓ 

ثمٌٌو $رزوشدُ أىٍِ..# ِٓ أثشص لظبئذ ىزا ادلنؾَ 

 #44$اخلـبثِ ادلجبشش0 

 ًلذ ؿبي شٌلِ ٌٍؾٍَّ ًثوبدّب          رزوشدُ أىٍِ يف اٌنٌٍ ًثٚدّب

 رزوشدُ ىبرْه اٌشثٌم ًأىٍيب          ًّب ؽجزا رٍه اٌشثٌم اٌضًاىْب

 رـريُ ذلب ٔفغِ ِٓ اٌٌعذ ًاجلٌٍ       ًُّّغِ ذلب دِوِ هٍَ اخلذّ عبسّب

 ًصبزض ِٓ شٌلِ ئٌْيب عٌاسؽِ        وّب اىزض غظٌٓ ِبي ٌٍشّؼ ؽبْٔب

 فٚ اٌشٌق ُّذْٔين ًٙ اٌفىشُ ٔبئْب        ًٙ اٌذِنُ ُّغذّين ًٙ اٌمٍتُ عبٌْب

 ًداهب ًداهبً ّب ثٚدُ فأيّن          أًدّم ِشزبلبً ئىل اٌوٌد صبْٔب

 "ًلذ جيّن اهلل اٌشزْزني ثوذ ِب        ّلنبْ وً اٌلٓ أْ ٙ رٚلْب"
 

ادلزّضً بٌزىشاس ًسثٌهو، ث ادلبػِ، فشوض هٍَ روش مجبي اٌٌؿٓ ادليغٌس شهٍَ اٌوٌدح ئىل اٌٌساء، ًرزوّاهزّذ اٌنض 

$اٌززوش# ادلىشس ِشرني يف طذس اٌجْزني إًٌني، ًٌفق $اٌشثٌم# ادلىشس ِشرني أّؼبً، ًوٍفق $اٌشٌق# ادلىشس أسثن ِشاد، ق فٌيف 

ًاٌزىشاس ئعشاء أعٌٍثِ  .ًاىزض# ً$ًداهبً#رىشاس ٌفق $صبزض ًاؽذح ِنيب ثٍفق $ِشزبلبً#، ًصٚس ِنيب ثٍفق $اٌشٌق# ً

. ًاٌمظْذح #45$ّغٍّؾ اٌؼٌء هٍَ ٔمبؽ اٌٌىظ يف أهّبق اٌجبس أً ادلخبؿِت، وّب رزىت ئىل رٌه اٌذساعبد إعٌٍثْخ

الزجبط اٌشبهش ًّذيّ داسد هٍَ اٌجْذ إخري، ًىٌ ثْذ هشثِ لذُّ، ًوأٔو ّمن ِنيب ٌِلن اٌمـت ِٓ اٌشّؽَ.  ؿٌٍّخ، ًلذ

هٍَ أّْ ىزا اٌزوٍّك اٌشذّذ ثبٌٌؿٓ أربػ ذلإٙء ادليبعشّٓ أْ حيٌْا ؽْبح هشثْخ ًعؾ ِب رمن هٍْو أهْنيُ ِٓ ؽْبح ؽذّضخ  ٌو

 .#46$ًِذْٔخ عذّذح
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ٔأٍ اٌشوش ادليغشُ ثنفغو يف  0ادلنؾَ اٌضبِٔ

ىزا ادلنؾَ هٓ ادلجبششح، ًاثزوذ هٓ إعٌٍة اٌزمشّشُ، 

ًِغزٌّبد  أعٌٍة شوشُ ٌِػٌٍِػن اٌغشثخ ثؿشػ مذَ ف

اٌغشثخ ، فٚ جيذ ادلزٍمِ روشاً طشحيبً ٌٍفلخ أدائْخ ٌِؽْخ

ًِشزمبصبب، فْفزؼ ثبة اٗٔزبط ًاٌزأًًّ ِششهبً أِبَ 

اٌمبسب، ٌىِ ّغزنجؾ ًّغزنزظ. فجذي احلذّش ادلجبشش 

ّنؾٌ هٓ ِوبٔبح اٌغشثخ ًآَٙ اٌشٌق ًاحلنني ئىل اٌٌؿٓ، 

اٌشبهش $سشْذ أٌّة# ىزا إعٌٍة غري اٌزمشّشُ 

  ادلٌؽِ يف ِمـٌهزو $ِبرا رمٌي فشاشيت0#

 ِبرا رمٌي فشاشيت          ئْْ سفشف هنذ اٌظجبػ

 ًسأد زلبعٓ سًػيت     أًددْ ذبب ىٌط اٌشّبػ

 فزنبصشدْ أصىبسىب             ِنيب ًفشّ ىضاسىب

 أرذ          ِٓ مل أعذ هنيب ثشاػِبرا رمٌي ئرا 

 ًسأد وّنغيت اٌيت          ِٓ وضشح شٌلِ ًاٌنٌاػ

 لذ فغشصبب ٔبسىب                فزمـوذ أًربسىب

 ّبٌْذ شوشُ ِب رمٌ          ي ئرا أرذ راد اٌٌشبػ

 ًدسد ثأّْ سًاّيت          يف ِغشػ اٌغْذ ادلٚػ

 أزيذ أدًاسىبلذ أعجٍذ أعزبسىب          ًلذ 
 

فٍْظ" يف ىزه ادلمـٌهخ ... ؽذّش طشّؼ 

هٓ اٌٌؿٓ ًٙ روش رلٍغً ٌٖمسبء، فمذ غٍفذ ىزه 

إشْبء ادلبدّخ يف ٌغخ سلْمخ ٌِؽْخ، ًدخً احلنني ئىل 

ٔفغْخ عذّذح فىبٔذ ىزه إٌٌاْ ِٓ اٌٌؿٓ يف هٚلبد 
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ؽِ دبشاسح اٌشوش رؼفِ عٌّاً ِٓ اٌشغٓ ًاٌٌٍهخ، ًرٌ

اٌفمذ، ًرذهٌ ئىل إعَ، ًئىل ادلشبسوخ اٌٌعذأْخ. 

ًرشٌٔا أثوذ ِٓ احلنني اٌغبرط اٌجغْؾ اٌزُ صلذه يف شوش 

 .#47$احلنني ئىل اٌٌؿٓ ثرتاصنب"

ًزبٌّي ادلىبْ يف ىزا ادلنؾَ إدائِ اٌشوشُ 

ئْخ، ّغمؾ هٍْو اٌشبسم اٌغخ أد ئىل  هنذ شوشاء ادليغش

 ؛، فْخبؿجو ًحيبًسهغشثزو اٌشًؽْخ ًاجلغذّخ ادليغشُ

اٌظٌس اٌشوشّخ يف ىزا ادلنؾَ ِٓ اخلْبي اخلٚق  ًرنجن

اٌزُ جيوً ِٓ ادلزٍمِ ِشبسوبً فبهًٚ، ًٔغزشف ىزا 

يف خـبة ئٍّْب أثِ ِبػِ  اٌنٌم ِٓ اخلـبة اٌفبهً

 #48$ 0، ئر ّمٌيٌٍجؾش / ادلىبْ

 لذ عأٌذ اٌجؾش ٌِّبً ىً أٔب ّب حبش ِنىب؟

 ىً طؾْؼ ِب سًاه ثوؼيُ هنِّ ًهنىب؟

 أَ رشٍ ِب صهٌّا صًساً ًذبزبً ًئفىب؟

 ػؾىذ أٌِاعو ِنِّ ًلبٌذ0

 ٌغذُ أدسُ!

%%%% 

 أٔذ ّب حبش أعري آه ِب أهلُ أعشن

 أٔذ ِضٍِ أّيب اجلجبس ٙ شبٍه أِشن

 أشجيذ ؽبٌه ؽبيل ًؽىَ هزسُ هزسن
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 فّزَ أصلٌ ِٓ إ  عش ًرنغٌ؟ ..

 ٌغذ أدسُ!

 ئّٔين، ّب حبش، حبش شبؿئبه شبؿئبوب

 اٌغذ اجمليٌي ًإِظ اٌٍزاْ اوزنفبوب

 ًوٚٔب لـشح، ّب حبش يف ىزا ًران

 ٙ رغٍين ِب غذ، ِب أِظ؟ ئِٔ..

 ٌغذ أدسُ!
 

 اًًخـبثو ئّبه عضء شرٌعْو ادلخبؿِت ٌٍجؾ ّوذّ

ثبٌوفٌّخ  شبزبصب عوً ِٓ ٌغخ اٌنض ، شلادلوْشخِٓ اخلربح 

ىّٓ اٌزٚلؼ ًاٌزفبهً ثني اٌنض ًّاٌزٍمبئْخ، ًىنب 

ًادلزٍمِ؛ ئر أساد اٌنض ىذَ اٌزفشلخ ادلظـنوخ ثني اٌٍغخ 

زا رزوبٌك اٌٍغخ ًاٌٌالن ٌٌالن، ًثني اٌىٍّبد ًإشْبء، ًًٌا

ئر وغش ؽبعض  روبٌمبً ًصْمبً، فزؾٌّي اٌجؾش ئىل وبئٓ ؽِ،

اٌجششُ ًاٌـجْوِ، فبٔزمٍذ احلْبح اٌفىشّخ ًآدِْخ ئىل 

اٌظٌسح اٌفنْخ. ًلذ ًػوذ اٌٍغخ ىنب يف ئؿبس غري 

زلظٌس يف اٌزوجري هٓ اٌشِء ًؽذه، ثً أّؼبً ٌزورب هٓ 

 .#49$اٌشخظْخ ًاحلبٌخ ادلضاعْخ ًٌٔاّب ادلجذم

، ثْبئىل اٌٌْرٌزبٌّي ادلىبْ يف ىزا ادلنؾَ اٌفين ً

فجذي اٌوبمل ئىل اٌٌؿٓ اٌجذًّ ٌٌٍؿٓ ادلفمٌد ادليغٌس، 

ادلٍِء ثبدلشبوً ًاذلٌَّ، اٌزغأ $عرباْ خًٍْ عرباْ# ئىل 

اٌـجْوخ، ًّجذً أّْ اٌٌؿٓ اٌزُ دهب ئٌْو عرباْ هنذِب 

لبي0 $أٔب غشّت يف ىزا اٌوبمل، أٔب غشّت، ًيف اٌغشثخ 

ًؽذح لبعْخ ًًؽشخ ٌِعوخ، غري أهنب ربوٍين أفىش 

ثذاً ثٌؿٓ عؾشُ# ىٌ اٌـجْوخ، ثً لً ئهنب $اٌغبة# أ
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ًىٌاعغو  وٍّيب اٌزُ أوضش ِٓ اٌزغين ثو ًثشّ! أؽِٚو

.  ً"لذ ّىٌْ ىزا ؿجْوْبً ٌشوشاء #50$يف اٌزوجري هنو 

ًجيذًْ يف ىزه احلْبح آٌْخ ِب ّؼوف حيغٌْ فشدّزيُ، 

ئر ّظجؼ اٗٔغبْ هجذاً ٌٌٔخ ثوذ أْ وبْ رٍه اٌفشدّخ، 

 ٌزاعْذىب، ّظجؼ ِغخشاً ذلب ثوذ أْ وبْ ّغخشىب. 

ّزّشدًْ هٍَ رٍه احلْبح، ّوبفٌهنب ًّضدسًهنب، ًحيبًٌٌْ 

أْ ّفشًا ِنيب ئىل ؽْبح اٌـجْوخ ًاٌغبة، ؽْش ادلوْشخ 

 ِب ّإرُ ْاجلّبي اٌغبرط. ًٌْظ رٌه وبًاٌجغْـخ 

يف ادلذّنخ اجلذّذح اٌيت ّوْش  شبهش ادليبعَش إِشّىِ

فيْب ثً ّإرّو أّؼبً ِب فْيب ِٓ اػـشاة ًرفىه، ًِب 

حيغو ذبب ِٓ ًٍِ ًعأَ، ًئٔو ٌّْذ ثظشه فريٍ احلْبح 

وٍيب ِٓ ؽٌٌو لبِذ هٍَ ػشة ِٓ اٌضنبئْخ اٌيت طبغو 

 0#52$ 0#51$اٗٔغبْ ٌنفغو.. "

 

 عُربًا          ًاٌششُّ يف اٌنبط ٙ َّفنَ ًئْْ لُربًااخلريُ يف اٌنبط ِظنٌمٌ ئرا 

 ًأوضش اٌنبط آٙدٌ زبشّويب                 أطبثنُ اٌذىش ٌِّبً صُ رنىغشُ

 فٚ رمٌٌّٓ ىزا هبملٌ هٌٍُ                    ًٙ رمٌٌَّٓ ران اٌغْذُ اٌٌلشُ

 ِٓ مل ديشِ ّنذصشُفأفؼًُ اٌنبط لـوبٌْ ّغريُ ذبب           طٌدُ اٌشهبح ً

 ٌْظ يف اٌغبثبد سامٍ     ٙ ًٙ فْيب اٌمـْن

 فبٌشزب ديشِ ًٌىٓ      ٙ ُّغبسّو اٌشثْن

 خٍُك اٌنبطُ هجْذاً     ٌٍزُ ّأثَ اخلؼٌم

 فارا ِب ىتّ ٌِّبً     عبئشاً عبسَ اجلّْن
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يف رظٌّش رنبلؼبد احلْبح  اٌشوشُ ّزّىأ اٌنض

صنبئْخ اٌغْبدح  0ادلوبطشح ًِغبًئيب ئىل اٌضنبئْبد اٌؼذّخ

ًاٌوجٌدّخ، ًاٗديبْ ًاٌىفش، ًاٌغشًس ًاحلضْ، ًاٌوذي 

عرباْ  طٌسًاٌلٍُ، ًاٌوٍُ ًاجليً، ًاخلري ًاٌشش. ًلذ 

ىزه اٌضنبئْبد اٌيت طجغذ ؽْبح اجملزّن اٌظنبهِ اٌغشثِ 

اٗٔغبْٔخ ػٍذ ؿشّميب ؽني ، ًوْف أّْ ثظجغزو

أً وّب  اعرتاؽذ ئىل دسًذبب، ًمل رزغو ئىل اٌـجْوخ

ّغّْيب $اٌغبة# ؽْش احلْبح اٌنمْخ اٌىبٍِخ، ًؽْش ٙ 

عْبدح ًٙ هجٌدّخ، ًٙ خري ًٙ شش، ًٙ غري رٌه ِٓ 

ىزه اٌمؼجبْ اٌيت رظنن اٗٔغبْٔخ ِنيب عغنيب ادللٍُ 

 ،شوٌس ثبٌغشثخادلخْف. ًّشىً احلنني ئىل اٌٌؿٓ ًاٌ

ادلشعوْخ اٌيت ّغزنذ ئٌْيب عرباْ ًأػشاثو ِٓ اٌشوشاء 

ادليغشّني يف ِنؾبىُ اٌشؤٌُّ ىزا. فيزا اٌغبة اٌزُ 

ّفىش فْو عرباْ ٌْظ ئّٙ ٌجنبْ ًؿنو، رٌه اٌفشدًط 

اٌزُ فمذه، ًأسع إؽَٚ اٌيت غبثذ هٓ ثظشه ًساء 

غبٌه إفك اٌجوْذ، ًىٌ ّنلش ئٌْيب ِٓ ٌْٔسًن، فريٍ ادل

دًهنب، فْزأمل ًرلٍُ اٌذْٔب يف هْنْو، ِٓ لذ أغذد 

ًّزّنَ ٌٌ أغٍخ ِٓ زلْـو اٌظبخت زلْؾ آٌخ اٌظّبء 

ٙ ّمزؾُ هٍْو احلْبح  ئرًاٌجششّخ ادلوزثخ، ٌْزؾذ ثٌؿنو، 

ئٔغبْ، ًؽْش ّزّزن دبنبكشه، ًّشوش وأٔو حيٍّو فٌق 

 . #53$طذسه، أً وأٔو صىشح ِٓ أصىبسه

 اخلبشبخ

أوىغذ اٌغشثخ اٌضِىبْٔخ هٍَ اٌشوشُ ادليغشُ  -

طشحيخ  ،يف ِغزٌّبد ِزوذدح، رارْخ ًٌِػٌهْخ

 ًغري طشحيخ، رمشّشّخ ِجبششح ًفنْخ هّْمخ.

رجوبصبب اٌٌعٌدّخ، ئر أدّد ىزه  ٌٍغشثخ اٌضِىبْٔخ -

ادلغأٌخ هنذ شوشاء ادليغش ئىل احلذّش ًاٌرتوْض 

هٍَ ٌِػٌهبد اٙٔزّبء ًاٌؼْبم ًاٌزشزذ أً 

ِش ىزا إ ّجذًاٌزّغه ثبٌٌؿٓ ًؽت اٌٌؿٓ. وّب 

هٍَ ضلٌ عٍِ يف لظْذح أخِ دلخبئًْ ٔوّْخ اٌيت 

ًىل، ئر جيذ ٔلّيب ثوذ هنبّخ احلشة اٌوبدلْخ إ

 ؛ًاٌٌؽذح ًاٌزشزذ ًاٙغرتاة ِ أْ اٙٔوضايادلزٍم

 ثبدّخ هٍَ أعٌاء اٌمظْذح اٌيت ّمٌي فْيب0

 غشثِ ثأهّبٌوثوذ احلشة أخِ ئْ ػظ 

 ُ ثـش أثـبٌوًلذّط روش ِٓ ِبرٌا ًهلّ

 فٚ صبضط دبٓ عبد ًٙ رشّذ دبٓ دأَ
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 ًٌىٓ اسون خبشوبً ِضٍِ ٌنجىِ ؽق ٌِربٔب

ًٙ عّْب عرباْ  أـٍك ِولُ شوشاء اٌشاثـخ اٌمٍّْخ، -

خًٍْ عرباْ، ًِْخبئًْ ٔوّْخ، ًئٍّْب أثِ ِبػِ، 

ِٓ ِنـٍك فىشُ، يف روبٍِيُ ِن اٌضِٓ ًادلىبْ، ئر 

ثاِىبْ اٌجبؽش اعزشفبف ادلشاعن اٌفىشّخ اٌيت 

 ؽٌٌٌّىب ئىل ِوني ٌـبلبصبُ اٗثذاهْخ.

 صجذ ادلظبدس ًادلشاعن

اٌغْذ، اٙرببه إعٌٍثِ يف اٌنمذ إدثِ، د. شفْن  .1

 .1986داس اٌفىش اٌوشثِ، اٌمبىشح، 

فٌسعرت، د0 ٌِعَ هبطِ  أسوبْ اٌشًاّخ، ئَ. .2

د.مسش سًؽِ اٌفْظً، عشًط  ادلشاعوخ اٌٍغٌّخ0

-ىـ1415، 1ٌجنبْ، ؽ-ثشط، ؿشاثٍظ

1994.َ 

اٙعزوبسح احلْخ، ثٌي سّىٌس، رشمجو ًرمذَ ٌو د.  .3

زلّذ اٌٌيل، ِشاعوخ ًرمذُّ د. عٌسط صّنبرِ، داس 

 .2116، 1ٌجنبْ، ؽ –ة اجلذّذ، ثريًد اٌىزب

هجذ  –إعٌٍثْخ ًإعٌٍة، إعٌٍثْخ ًإعٌٍة  .4

 –اٌغَٚ ادلغذُ، داس اٌىزت اجلذّذح، ثريًد 

 .2116، 1ٌجنبْ، ؽ

أشوبس ئٍّْب أثٌ ِبػِ، دساعخ ًئهذاد ئعَٚ  .5

 .2112ئثشاىُْ، فبسًط ٌٍنشش ًاٌزٌصّن، $د.َ#، 

ِبسرٓ ىبّذعش، ئشىبٌْخ اٌٌعٌد ًاٌزمنْخ هنذ  .6

 –ئثشاىُْ أمحذ، ِنشٌساد اٙخزٚف، اجلضائش

ٔبششًْ، ثريًد  - اٌوبطّخ ً اٌذاس اٌوشثْخ ٌٍوٌٍَ

 َ.2116ىـ 1427، 1ٌجنبْ، ؽ–

ٌٌؽخ ثْبْٔخ ٌٍِّٔخ،  115اٌفٍغفخ ِن  dtvأؿٍظ  .7

ثْرت ثٌسوبسد، فشأض فْذِبْ، -ثْرت ؤٌضِبْ، فشأض

 اٌٌٍؽبد ادلٌٍّٔخ ِٓ ئهذاد أوغً فبّظ،

ٌجنبْ، -د0د.عٌسط وزٌسح، ادلىزجخ اٌششلْخ، ثريًد

2111. 

 وب0ًِد ، شبخذ سّزشبسد رأٌْف ،اٗغرتاة .8

 ٌٍذساعبد اٌوشثْخ ادلإعغخ ؽغني، ٌّعف

 .1981-1ؽ ،دثريً ًاٌنشش،
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- 201 - 
 

 -2-جنبء اٌفين يف اٌشًاّخ اٌوشثْخ يف اٌوشاقاٌ .9

ِغٍُ اٌوبِٔ، داس  اٌٌطف ًثنبء ادلىبْ، د.شغبم

 .2111ثغذاد،  - اٌشإًْ اٌضمبفْخ اٌوبِخ

اٌجنْخ اٌغشدّخ يف شوش اٌظوبٌْه، د. ػْبء غين  .11

 .2111، 1ٌفزخ، ، داس احلشّخ، ثغذاد، ؽ

اٌزغذّذ يف شوش ادليغش، د. أٔظ داًًد، ادلنشأح  .11

 .1981، 2اٌشوجْخ ٌٍنشش ًاٗهَٚ، $د.َ#، ؽ

د. هجذ اٌمبدس اٌزّشد ًاٌغشثخ يف اٌشوش اجلبىٍِ،  .12

هجذ احلّْذ صّذاْ، داس اٌٌفبء، اٗعىنذسّخ، 

2112. 

شبيْذ يف اٌنمذ احلذّش، سًص غشّت، داس   .13

 .1971، 1ٌجنبْ، ؽ –ادلىشٌف، ثريًد 

دلإٌفبرو  –عرباْ خًٍْ عرباْ، اجملٌّهخ اٌىٍٍّخ  .14

اٌوشثْخ، رمذُّ ًِشاعوخ ِْخبئًْ ٔوّْخ، داس 

 .2111، 3ٌجنبْ، ؽ –طبدس، ثريًد 

ٌْبد ادلىبْ، عبعزٌْ ثبشٚس، د0 غبٌت مجب .15

داس اجلبؽق ٌٍنشش ًاٌزٌصّن،  -ىٍغب، وزبة إلَٚ

 .1981ثغذاد، -ًصاسح اٌضمبفخ ًاٗهَٚ

مجبٌْبد ادلىبْ، $أمحذ ؿبىش ؽغنني، أمحذ  .16

غنُْ، ؽبصَ شؾبرخ، ِذؽذ اجلْبس، زلٌّد اٌجـً، 

صلٌعَ ًاصٌْ ضلٌ، عْضا لبعُ، ٌّسُ ٌٌشببْ# هٌْْ 

 . 1988، 2اٌذاس اٌجْؼبء، ؽ -ادلمبٙد

حبش يف ادلنيظ، عرياس  –خـبة احلىبّخ  .17

عْنْذ، د0 زلّذ ِوزظُ، ًهجذاجلًٍْ إصدُ 

، 2اٌمبىشح، ؽ-ًهّش ؽٍِ، اجملٍظ إهٍَ ٌٍضمبفخ

2111. 

دساعبد يف اٌشوش اٌوشثِ ادلوبطش، د. شٌلِ  .18

 .1979، 7ػْف، داس ادلوبسف، اٌمبىشح، ؽ

 هجذ اخلٍْغِ، اٌوشثِ اجملزّن ِٓ ًلؼبّب دساعبد .91

 اٌوضّض هجذ اٌشؤف هجذ.ًد ؽغني غٌٍَ اهلل

 . 1985 -1ؽ ادلنبِخ، اجلشداًُ،

دٌّاْ اِشب اٌمْظ، زبمْك د. ئمسبهًْ اٌومجبدُ،  .02

 .2117، 1ششوخ اٌمذط ٌٍزغبسح، اٌمبىشح، ؽ

 اٌضِٓ يف إدة، ىبٔض ِريىٌف، د0 د.أعوذ .21

سصًق، ِشاعوخ0 اٌوٌػِ اٌٌوًْ، ِإعغخ عغً 

 .1972اٌمبىشح،  -اٌوشة
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دٌّاْ ئٍّْب أثِ ِبػِ، اٌزظذّش0 اٌذوزٌس عبِِ  .22

اٌذىبْ، اٌذساعخ0 اٌشبهش اٌفمْذ صىري ِريصا، 

 –اٌزمذ0ُّ عرباْ خًٍْ عرباْ، داس اٌوٌدح، ثريًد 

 .2114ٌجنبْ، 

 اٌشًِبٔغْخ يف اٌشوش اٌوشثِ ًاٌغشثِ، ئٍّْب ؽبًُ، .23

 .1981ٌجنبْ،  –داس اٌضمبفخ، ثريًد 

شوشّخ دًعزٌّفغىِ، ِْخبئًْ ثبخزني، د0  .24

د.مجًْ ٔظْف عبعُ، ِشاعوخ0 د.ؽْبح ششاسح، 

داس اٌشإًْ اٌضمبفْخ  –اٌذاس اٌجْؼبء  -داس رٌثمبي

 .1986، 1ثغذاد، ؽ–اٌوبِخ 

ػشًسح اٌفٓ، اسرغذ فْشش، د0 أعوذ ؽٍُْ،   .25

 .1971اذلْئخ اٌوبِخ، اٌمبىشح، 

ىشح اٌغشثخ ًاحلنني يف اٌشوش اٌوشثِ، د. طجْؼ كب .26

اٌوشاق،  –ِضهً اجلبثش، داس ًِىزجخ هذٔبْ، ثغذاد 

 .2113، 1ؽ

ِذخً ئىل ٔلشّخ اٌغشد، ّبْ  –هٍُ اٌغشد  .27

 –ِبٔفشّذ، د0 أِبِٔ أثٌ سمحخ، داس ْٔنٌٍ، دِشك 

 .2111عٌسّب، 

هٍُ اٌٍغخ اٌوبَ، فشدّنبْ دُ عٌعٌس، د0 د.  .28

ِشاعوخ اٌنض اٌوشث0ِ د. ِبٌه ٌّئًْ ٌّعف هضّض، 

اٌوشاق،  –ادلـٍيب، داس آفبق هشثْخ، ثغذاد 

1985. 

هٍُ اٌنفظ اٌجْئِ، أ.د.فشأغْظ د. ِبن  .29

آٔذسً، د0 أ.د. هجذاٌٍـْف زلّّذ خٍْفخ ًد. 

مجوخ عْذ ٌّعف، ِـجٌهبد عبِوخ اٌىٌّذ، 

 .2112-2اٌىٌّذ، ؽ

فٓ اٌشوش، أسعـٌ ؿبٌْظ، د0 هجذاٌشمحٓ  .31

 ٌجنبْ، د.د.-مبفخ، ثريًدثذًُ، داس اٌض

اٌفٓ ًاجملزّن هرب اٌزبسّخ، اسٌٌٔذ ىبًصس د0 د.  .31

 . 1971فإاد صوشّب، اذلْئخ اٌوبِخ، اٌمبىشح، 

ِْٙخ اٌوشة، اٌشنفشٍ، داس ِىزجخ احلْبح، ثريًد  .32

 .1974ٌجنبْ،  –

صٔذ  ادلضبٌْخ إدلبْٔخ، زبشّش إطً إدلب0ِٔ ىنظ .33

وٌٌش، زبشّش اٌرتمجخ اٌوشثْخ أثٌ ّوشة ادلشصًلِ، د0 

أثٌ ّوشة ادلشصًلِ ًفزؾِ ادلغىْين ًٔبعِ 

 –اٌؤٌٍِ، اٌشجىخ اٌوشثْخ ٌٖحببس ًاٌنشش، ثريًد 

 .2112، 1ٌجنبْ، ؽ
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ِذخً ئىل هٍُ إعٌٍة، د. شىشُ هْبد، داس  .43

 .1982اٌوٌٍَ ٌٍـجبهخ ًاٌنشش، اٌشّبع، 

ِلبىشىب يف إدة اٌوشثِ ِزاىت إدة اٌغشثِ ً .43

احلذّش، د. عبمل أمحذ احلّذأِ، ًصاسح اٌزوٍُْ 

 َ.1989عبِوخ ادلٌطً،  –اٌوبيل 

ِغزٌّبد دساعخ اٌنض اٌشًائِ، ِمبسثخ ٔلشّخ،  .36

داس إِبْ، اٌشثبؽ، د.هجذ اٌوبيل ثٌؿْت، 

1999. 
ِوغُ اٌغشدّبد، زلّذ اٌمبػِ ًآخشًْ، داس  .37

ٌجنبْ،  -فبساثِ رٌٔظ ، داس اٌ -زلّذ هٍِ ٌٍنشش 

 .2111 - 1ؽ

ِمذِخ يف اٌنلشّخ إدثْخ، رريُ ئّغٍنت، د0ئثشاىُْ  .38

عبعُ اٌوٍِ، ِشاعوخ د.هبطُ امسبهًْ اٌْبط، 

  .1992ثغذاد، –داس اٌشإًْ اٌضمبفْخ اٌوبِخ 

ِمبٙد يف اٌشوش اجلبىٍِ، ٌّعف اٌٌْعف، داس  .41

 .1985، 4ٌنبْ، ؽ –احلمبئك، ثريًد 

ٌّخ احلذّضخ، رشبسٌض ربٍّش، ِنبثن اٌزاد رىٌّْ اذلُ .41

رشمجخ0 ؽْذس ؽبط ئمسبهًْ، ادلنلّخ اٌوشثْخ 

 . 2114، 1ٌجنبْ، ؽ –ٌٍرتمجخ، ثريًد 

ٌهِ ثبدلىبْ ًدٙٙرو يف لظض زلّذ اٌوّشُ، اٌ .41

شبوش هجذ احلّْذ، فظٌي رلٍخ اٌنمذ إدثِ، اجملٍذ 

ِظش، عنخ  –اٌمبىشح  - اٌضبٌش هشش، اٌوذد اٌشاثن

1995. 

 

 اذلٌاِش

                                                           

 .11اٌزّشد ًاٌغشثخ يف اٌشوش اجلبىٍِ، د. هجذ اٌمبدس هجذ احلّْذ صّذا0ْ ً .115ّنلش ػشًسح اٌفٓ، اسرغذ فْشش، د0 أعوذ ؽ0ٍُْ  $1#

 .072 دٌّاْ اِشب اٌمْظ، زبمْك د. ئمسبهًْ اٌومجبدُ $2#

 .021 د. ػْبء غين ٌفزخاٌجنْخ اٌغشدّخ يف شوش اٌظوبٌْه، ّنلش  $3#

 .065 ، د. هجذ اٌمبدس هجذ احلّْذ صّذاْاٌزّشد ًاٌغشثخ يف اٌشوش اجلبىٍِ $4#
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 .041 ِْٙخ اٌوشة، اٌشنفشٍ $5#

 .211 - 0219 ِمبٙد يف اٌشوش اجلبىٍِ، ٌّعف اٌٌْعف $6#

 .86كبىشح اٌغشثخ ًاحلنني يف اٌشوش اٌوشثِ، د. طجْؼ ِضهً اجلبثش0  $7#

 .0143 ، د. عبمل أمحذ احلّذأِاحلذّش ِزاىت إدة اٌغشثِ ًِلبىشىب يف إدة اٌوشثِّنلش  $8#

 .0292 ّنلش شبيْذ يف اٌنمذ احلذّش، سًص غشّت $9#

 .07 ، ىبٔض ِري ىٌف، د0 أعوذ سصًقّنلش اٌضِٓ يف إدة $10#

 .0241 ، زلّذ اٌمبػِ ًآخشًِْوغُ اٌغشدّبد $11#

 .071  د0ئثشاىُْ عبعُ اٌوٍِ ، رريُ ئّغٍزٌْ، د0# ِمذِخ يف اٌنلشّخ إدثْخ$12

 .249ً 61 47 /01 ٔبعِ اٌؤٌٍِ ،فزؾِ ادلغىْين ،أثٌ ّوشة ادلشصًلِ 0د –ىنظ صٔذ وٌٌش  ادلضبٌْخ إدلبْٔخ، $13#
 .66ّنلش ِشىٍخ ادلىبْ اٌفين، ػّٓ وزبة مجبٌْبد ادلىب0ْ $14#
 .65ّنلش َ.0ْ $15#

 .66ِشىٍخ ادلىبْ اٌفين، ػّٓ وزبة مجبٌْبد ادلىب0ْ $16#

 .0127 ّبْ ِبٔفشّذ، د0 أِبِٔ أثٌ سمحخ ،ِذخً ئىل ٔلشّخ اٌغشد –# هٍُ اٌغشد $17

 . 0249شبوش هجذ احلّْذ، # ّنلش اٌٌهِ ثبدلىبْ ًدٙٙرو يف لظض زلّذ اٌوّش$18ُ

 .031هجذاٌٍـْف زلّّذ خٍْفخ ًد. مجوخ عْذ ٌّعفأ.د.فشأغْظ د. ِبن آٔذسً، د0 أ.د.  ،# هٍُ اٌنفظ اٌجْئ$19ِ

ئو ّزـبثن  $%# ًفّْب ّزوٍك ثٌعٍْيت اٗخجبس ًاٌغشد، فاّْ هٍّْخ اٌمض روزّذ هٍَ ؿشّمزني أً طْغزني عشدّزني أعبعْزني؛ فاِّب أْ ّذم اٌغبسد لبس

           ّّ اٌزّضْـً  -# showingَ ثـبٌوشع أً اٗكيـبس$  إؽذاس ثشـىً ِجبشـش، ًوأهنـب رمـن أِبِـو دًْ أْ ّشـوش ثٌعـٌد ًعـْؾ أً ٔبلـً، ًىـٌ ِبّغـ

drama ًئِّب أْ ّزىفًّ ىٌ ثنمٍيب ٌٍمبسُء ثـشّمخ غري ِجبششح هرب خـبثو اخلبص ًىٌ ِبّغَّّ ثبٌمٌي أً اٗخجـبس$   -ثٍغخ رٌدًسًفtelling #

د0 زلّـذ  عـرياس عْنْـذ،    حبش يف ادلنـيظ،  -ّخفزّضًّ ىبربْ اٌظْغزبْ اٌغشدّزبْ اٌىْفْخ اٌيت رزُ ذبب هٍّْخ اٌمض$احلىبّخ#. ّنلش خـبة احلىب

 .0196، د. هجذاٌوبيل ثٌ ؿْتِمبسثخ ٔلشّخ -. ًِغزٌّبد دساعخ اٌنض اٌشًائ0178ً41ِِوزظُ، ًهجذاجلًٍْ إصدُ ًهّش ؽٍِ

 .28-023 أسعـٌ ؿبٌْظ، د0 هجذاٌشمحٓ ثذًُ، ّنلش فٓ اٌشوش $20#

 .09، د. شغبم ِغٍُ اٌوبِٔاٌٌطف ًثنبء ادلىبْ -2-اٌوشاق# ّنلش اٌجنبء اٌفين يف اٌشًاّخ اٌوشثْخ يف $21
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 .046 ، عبعزٌْ ثبشٚس، د0 غبٌت ىٍغب# مجبٌْبد ادلىب$22ْ

 .41ً 05 ِْخبئًْ ثبخزني، د0 د.مجًْ ٔظْف عبعُ ،# شوشّخ دًعزٌّفغى$23ِ

 .21# ّنلش َ.0ْ $24

 033سًؽِ اٌفْظً ئَ.فٌسعرت، د0 ٌِعَ هبطِ ادلشاعوخ اٌٍغٌّخ0د.مسش ،خ# أسوبْ اٌشًا$25ّ

$%# كيشد اٌفٍغـفخ اٌلبىشارْـخ يف ثـذاّبد اٌمـشْ اٌزبعـن هشـش هٍـَ ّـذ اٌفٍْغـٌف إدلـبِٔ $أدٌِٔـذ ىٌعـشي# ًمت رـٌّشىـب يف اٌمـشْ اٌوشـشّٓ،                

ف ئىل دساعـخ  ًّوزّذ ادلنيظ اٌلبىشارِ هٍَ اٌوٌدح ئىل أؽذاس اٌٌهِ اٌذاخٍْخ ِٓ أعً رمذُّ ّمني عذّـذ هـٓ ِبىْـخ إشـْبء ًاٗٔغـبْ، ً ّيـذ      

حلْـبح  احلمْمخ ِٓ خٚي ِب ّليش ٌٍّزٍمِ، ًّوـذ اٌلـبىش دبضبثـخ احلمْمـخ اٌـيت رىّـٓ خٍفيـب ادلٌػـٌهبد، ًسوـض هٍـَ اٌزوبِـً ِـن اٌزغشثـخ ادلوْشـخ ًا              

 dtvنلـش أؿٍـظ   اٌفوٍْخ ًاٌٌالن ادلبدُ ادلٍّـٌط، ًّوـين اٌلـبىش احلـٌادس ادلٚؽلـخ ثٌعـبؿخ احلـٌاط، ًاٌـيت رـذًس ؽٌذلـب ادلوشفـخ ثشـىً هـبَ. ّ             

 .051ئثشاىُْ أمحذ، . ًئشىبٌْخ اٌٌعٌد ًاٌزمنْخ هنذ ِبسرٓ ىبّذعش183ٌٌؽخ ثْبْٔخ ٌٍِّٔخ0  115اٌفٍغفخ ِن 

 .73 – 072 ، رشبسٌض ربٍّش، د0 ؽْذس ؽبط ئمسبهًْ# ِنبثن اٌزاد رىٌّْ اذلٌُّخ احلذّضخ$26

 .0143 ٌغشثِ ًِلبىشىب يف إدة اٌوشثِّنلش ِزاىت إدة ا $27#

 .355 - 0354 ، رمذُّ ًِشاعوخ ِْخبئًْ ٔوّْخبرو اٌوشثْخدلإٌف –ٍِخ بعرباْ خًٍْ عرباْ، اجملٌّهخ اٌى $28#

 .26ثخ يف اٌشوش اجلبى0ٍِ اٌزّشد ًاٌغش $29#

 .181 /2اٌفٓ ًاجملزّن هرب اٌزبسّخ، د0 د. فإاد صوشّب0  $30#

 .6 - 5 0ّنلش اٙعزوبسح احلْخ، ثٌي سّىٌس، د0 زلّذ اٌٌيل $31#

0 اٌوٚلبد اٌغـنزبوّْخ ًاٗحيبئْـخ0 ىـٌ ِظــٍؼ ّـذخً يف روشّـف هٍّْـخ اٌىـَٚ راصبـب، ًّمظـذ ثـو            Paradgmeاٙعزجذاي  –اٙخزْبس  #%$

يف اٌشطـْذ ادلوغّـِ    اٌمبئّـخ رلٌّهخ إٌفبف اٌيت ديىٓ ٌٍّزىٍُ أْ ّأرِ ثأؽذ ِنيب يف وً ٔمــخ ِـٓ ٔمـبؽ عٍغـٍخ اٌىـَٚ ًرلٌّهـخ رٍـه إٌفـبف         

رمٌَ ثْنيب هٚلبد ِٓ لبثٍْخ اٙعزوبع رغَّ اٌوٚلبد اٙعـزجذاٌْخ، ًٌـزٌه أؿٍـك هٍْيـب زلـٌس      ً ،ًاٌيت ذلب ؿٌاهْخ اٙعزجذاي فّْب ثْنيبٍُ ىزٌٍّ

 أؽـذىب اٙخزْبس؛ فارا لبي اٗٔغبْ "رنبًٌذ أوٍخ شيْخ" فأو يف ِشؽٍخ أًىل اخزبس فوً رنـبًي ِـٓ ثـني رلٌّهـخ ِـٓ إفوـبي وـبْ ديىنـو أْ خيزـبس          

اخزبس وٍّخ $أوٍخ# ِٓ ثني رلٌّهخ ِـٓ أٌفـبف ىـِ     –ثوذ ربء ادلزٍىُ  –أفـشدُ ... ًيف ِشؽٍخ صبْٔخ  –ؿوِّذُ  –أوٍذُ  –فْمٌي ِضًٚ أخزدُ 

 –ِـشّح   –ٌُّغخ... ًيف ِشؽٍخ صبٌضـخ ًسدد ٌفلـخ $شـيْخ# ًوـبْ ديىـٓ أْ رـشد0 $ٌزّـزح         –ليٌح  –غزاء  –فـٌساً  –هٍَ عجًْ ادلضبي0 ؿوبِبً 

مسغخ ... ئخل#. فىً رلٌّهخ ِٓ رٍه إٌفبف رمٌَ ثْنيب هٚلبد اعزجذاٌْخ ئر رزنضي هٍَ زلـٌس ًاؽـذ ِـٓ زلـبًس اٙخزْـبس،       –ؽبسح  –ٌح ؽٍ
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لًْ يف ىزه اٌوٚلبد ئهنب سًاثؾ غْبثْخ، أُ ّزؾـذد احلبػـش ِنـيب ثبٌغبئـت ًّزؾـذد اٌغبئـت أـٚلـبً ِـٓ          خزري أؽذمهب أوضٌذ اٌجمْخ، ًٌزاًئرا ا

. إعــٌٍثْخ ًإعــٌٍة، هجــذ اٌغــَٚ ادلغــذ0ُ 143- 0142 فشدّنــبْ دُ عٌعــٌس، د0 د. ٌّئْــً ٌّعــف هضّــضحلبػـش. هٍــُ اٌٍغــخ اٌوــبَ،  ا

118 – 111. 

 .83 - 67 0إعٌٍثْخ ًإعٌٍة $32#

 .113 ّنلش اٙعزوبسح احلْخ0 $33#

 .267 دٌّاْ ئٍّْب أثِ ِبػِ، اٌزمذُّ، عرباْ خًٍْ عربا0ْ $34#

 .364 – 363دلإٌفبرو اٌوشثْخ0  - خًٍْ عرباْ، اجملٌّهخ اٌىبٍِخ عرباْ $35#

 .    028 اجلشداًُ اٌوضّض هجذ اٌشؤف هجذ.ًد ؽغني غٌٍَ اهلل هجذ اخلٍْغِ، اٌوشثِ اجملزّن ِٓ ًلؼبّب دساعبد ّنلش#   $36 

 .51 0ؽغني ٌّعف وب0ًِد ، شبخذ سّزشبسد رأٌْف ،اٗغرتاة#  $37

 .178ِبػِ، دساعخ ًئهذاد ئعَٚ ئثشاى0ُْ أشوبس ئٍّْب أثٌ #  $38

 .219 - 0217 اٌشًِبٔغْخ يف اٌشوش اٌوشثِ ًاٌغشثِ، ئٍّْب ؽبًُ# $39

 .145 - 0144 احلذّش ِزاىت إدة اٌغشثِ ًِلبىشىب يف إدة اٌوشثِ#  $40

 .056 اٙعزوبسح، رريط ىٌوظ، د0 هّشً صوشّب#  $41

 .68- 65 ّنلش َ.0ْ #  $42

 .139 0أشوبس، دساعخ ًئهذاد ئعَٚ ئثشاىُْعرباْ خًٍْ عرباْ، #  $43

 .177 دٌّأو#0  $44

 .138. ِذخً ئىل هٍُ إعٌٍة، د. شىشُ هْبد0 169 ّنلش اٙرببه إعٌٍثِ يف اٌنمذ إدثِ، د. شفْن اٌغْذ0 $45#

 .271دساعبد يف اٌشوش اٌوشثِ ادلوبطش، د. شٌلِ ػْف0 # $46

 .157 – 0156 كبىشح اٌغشثخ ًاحلنني يف اٌشوش اٌوشثًِّنلش  .87 ادليغش، د. أٔظ داًًد0اٌزغذّذ يف شوش #  $47

 .183 – 0179 ، إهّبي اٌىبٍِخأشوبس ئٍّْب أثٌ ِبػِ#  $48

 .68ّنلش اٙعزوبسح0 #  $49

 .0143 ّنلش ِزاىت إدة اٌغشثِ ًِلبىشىب يف إدة اٌوشثِ $50#
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 .0265 دساعبد يف اٌشوش اٌوشثِ ادلوبطش $51#

 .213اٌوشثْخ0  وإٌفبردلٍِخ بعرباْ خًٍْ عرباْ، اجملٌّهخ اٌى $52#

 .266 – 0265 دساعبد يف اٌشوش اٌوشثِ ادلوبطش $53#
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