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 كيالس محمد عزيز

ت ماُه ت ال٠اهىن/ ظامٔت الؼُل  ٤ُل

 

 امللخص

بن السضاػاث الا٤ازًمُت الحسًشت هي م٠اضبت ؿٍٔطت في الـٔط الٔطبي الحسًض، وبن هصا البحض ػ٦ُىن م٠اضبت ؿٍٔطت لسضاػت       

ـآط  م٥ىىا ًٓ ًٍط١ هصه السضاػت ال٥ـٝ ًٓ اإلاطظُٔاث التي جم٥ً ال جىُُٝ اإلاطظُٔاث الـٍٔطت في ؿٔط هوا٨ الُٔاؾ، ٍو

ل٠ُمت الساللُت التي ؤهاٛتها جل٧ اإلاطظُٔاث، ٣صل٧ بن هصا البحض ػٚى ًمٍُ اللشام مً جىُُٜها في مىخسثه الـٔطي ٛوال ًٓ ا

 .ًٓ ججطبت الـآط و٣ُٝ دلب اإلاطظُٔاث الش٠اُٛت ٓلى بدخالٚ همٌها وؤلىاجها وٟواًاها

ظُٔاث و٣صل٧ ومً هىا ًم٥ىىا ال٠ى٨ بهىا ػىٔالج مىهْى البحض و١ٛ ؤضبٔت محاوض، ػُدىاو٨ اإلاحىض ألاو٨ زضاػت حٍٔطٝ اإلاط 

بٌاٟت ػحر شاجُت ًٓ الـآط، اما اإلاحىض الشاوي ٛؼُدىاو٨ زضاػت مطظُٔاث الصخلُاث وبُان الٌٍط٠ت التي بهخهجها الـآط في 

جىُُٝ جل٧ الصخلُاث في ظؼس الىم الـٔطي بٌٍط٠ت شا٣طاجُت، اما اإلاحىض الشالض ٛؼُدىاو٨ زضاػت مطظُٔت اإلا٦ان باؿ٦اله 

ُا، اما اإلاحىض الطابٕ ٛؼُدىاو٨ زضاػت ٤اٛت ٕم ال٥ـٝ ًٓ هٍى ت جل٧ الام٥ىت وال٠ُمت التي اهاٛتها للىم الـٔطي ٣مطظٔا ز٠اٛ

ٓط ًم جىُُٜها في متن الىم  ل الٍطُٜت ٣مطظٔا ز٠اُٛا جم٥ً الـا اوي ال٠سًمت واإلاىاٍو اإلاطظُٔاث الترازُت والتي ه٠لس بها ألٗا

 . ا اليؼ١ ال٘ىاجي ال٠سًم وهمان زًمىمخه ٣مىخج  شي ؤكالت ٓالُتالـٔطي ٣مىظه ٟطاجي شا٣طاحي بُ٘ت الاحخٜاَ بهص

 .وػُٔخمس الباحض ٓلى اإلاىهج الخحلُلي في زضاػت واػخ٠طاء الىلىق الـٍٔطت

 

 املدخل

ٌٔس الخٌاب الـٔطي مً ا٣ثر الخٌاباث الاوؼاهُت جٌىضا بما ًحمل في بىِخه مً م٠ىماث ججٔله ٠ًسم لىا الىظىز في ابهى حلت 

طه ُٛخجاوظ الخساو٨ الى الا  او ودل١ ٛواء زاللي مخمح و وٓلى ٛٔبر مىػ٠ُاه ٠ًسم ا٠ًآا داكت لل٘ت التي حـ٦ل مبىاه اما جلٍى هٍع

ٟت في الاوػاي الازبُت وفي اٛئسة اإلاخل٠ُحن وفي الازب الٔطبي ٓلى مط ٓلىضه ومطاحله  ادخالٚ الل٘اث احخل الـٔط م٦اهخه اإلاطمى

اث اإلاعجم واإلاىػ٠ُى و  ًٍط٠ت ُل الـٔط ًتربٕ ٓلى ٓطؾ الاظىاغ الازبُت إلاىا٣بت الخٌىضاث الحاكلت ٓلى مذخلٝ اإلاؼخٍى

ط لخِهط اججاهاث ومساضغ داكت بالخجسًس وًم اظل الخٔٚط ا٣ثر ٓلى ًبُٔت بىاء الىم الـٔطي الحسًض وؿئىا في هصا  الخلٍى

اإلاوماض البحثي ان هذخاضمىهىٓا حهسٚ الى مىاكلت الحاهط باإلااض ي ُٛما اكٌلح باإلاطظُٔاث وادترها في هصا اللسز جىُُٜها 

ًطاث١ مخىىٓت لخىُُٝ دلاثله الٜىُت  والجمالُت اما الىمىشط الـٔطي  الصي وظسهاه  بىكٜها الُت مهمت في ال٥ٝـ ًٓ

كالحا وهي ججطبت الـآطالٔطاقي هوا٨  الُٔاؾ وٛيها اػخٔما٨ جىُُٝ اإلاطظُٔاث اإلاذخلٜت بادخالٚ اهماًها وٟواًاها ومً هىا 

 .مٔا ًم٥ً ال٠ى٨ ان ػبب ادخُاضها للمىهْى هى ما ًخٔل١ باإلاىهْى والـآط 

ٜهىم الخىُُٝ في الحس الاكٌالحي ٌٔجي الاػخٔاضة بمٜاهُم او اؿ٦ا٨ او ُٟم مً مجا٨ مٔطفي مٔحن في ػُاٞ الىلىق  اما م

اهُم الازبُت اإلاهمت التي حٔمل في اًاض  ٔس ملٌلح اإلاطظُٔاث مً اإلٜا الازبُت اإلا٥خىبت بهسٚ اػخذسامها للخسلُل ٓلى مٔجى مٔحن  َو

ُت والجمالُت واػخٔازة جحلُل الىم الازبي وج ٧ُ٥ٜ م٦ىهاجه الاػاػُت التي جخومً مٔجى الٔىزة الى اإلااض ي والصا٣طة اإلأٛط

اكلها في الىم اإلاىخج حسًشا وٟس ادترها م٠إً مً ٟلاثس الـآط الٔطاقي اإلأاكط هوا٨ الُٔاؾ في زالزت محاوض  0مٜلل مً ٜم

صاجُت للـآط زم حللىا اإلاحاوض ابخساءا ًم اإلاحىض مطظُٔاث الصخلُاث بٔس مٜهىم جىُُٝ اإلاطظُٔاث ل٘ت واكٌالحا والؼحرة ال

في شا٣طة الـآط وجازحرها في حُاجه ٣جصوض اػاػُت هبدذ في زادله زم اإلاحىض الشاوي وهى اإلاطظُٔاث اإلا٦ان واإلاحىض الشالض في 

ٟٕ ظ٘طاُٛخه ومجخمٔه  ٓط وضبٌها  مطظُٔاث الترار التي ؤوضثها ًم ؤبُه وبُئخه وجإٍضذه ومىا وؤزط الصا٣طة والٌٜىلت  في حُاة الـا
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ٔس الـآط هوا٨ الُٔاؾ دلب جدُح ٟلاثسه ٛطكت بحشُت ٤اُٛت للخىٗل في هصا اإلاىهْى التي حٔس مً اإلاىهىٓاث  في الحاهط َو

ِهط شل٧ في جحلُل هلىق ؿٍٔطت مىخذبت اػدىازا  ٓلى مٌُٔاث هصه التي لم ٌؼلٍ ٓليها الوىء ٣شحرا في السضاػاث الا٤ازًمُت ٍو

 . الطئٍت باهجاظ ظمالي زًىامي ٓلى و١ٛ اإلاىِىض الـٔطي الحسًض الى  باهجاظ ظمالي زًىامي ٓلى و١ٛ اإلاىِىض الـٔطي الحسًض

  مٜهىم جىُُٝ اإلاطظُٔاث

ٜا ًخٔسي الاػخٔما٨ الٔازي الصي ًطمي الى مجطز الخىاكل و الاباٖل  ٌؼخمس الازب ازبِخه والـٔط ؿٍٔطخه مً جىُُٝ الل٘ت جىُُ

الى ٗاًاث ابسآُت ٓلى اهاإلا٠لىز ٓازة بالخىُُٝ ًخجاوظ هصا اإلأجى الٔام الى هطب ادط مذلىق ًخمشل في جىُُٝ هم ػاب١ 

ٝ مً ٤ل ش يء ما ٠ًسض له في ٤ل ًىم مً ضظٞ  في هم الح١  لهصا ظاء ابً مىِىض في لؼان الٔطب بـإن مٔجى الخىُُٝ ل٘ت  )ُو

ٜا  ؤو ًٔام ؤو ٓلٝ ؤو ؿطاب  ٜا : ؤلعمها اًاه ، وٟس وُٜذ له جىُُ ٜت  جىُُ وظمٔها الىُاثٝ ووُٝ الش يء ٓلى هٜؼه،  ووُُ

 و( ٓلى اللبي ٤ل ًىم حّٜ ؤًاث ال٠طؤن مً ٣خاب هللا ٓع وظل

ا٨: )هى شل٧ الصي ًجٔلىا هطا سي الى ؤهه جىُُٝ الاؿُاء في الىم الازبي ٟو ها ٓىلطا ؤما اكٌالحا ٠ٛس ؤؿاض الس٣خىض كالح هٍى

ـ٘ل مؼاحت لىهُت جلٔب هي وٗحرها مً الىان الٔمل الازبي و ٓىاكطه اإلاذخلٜت  زوضا في  حط٣ت  ًحخل مط٣عا مً اهخمام اإلابسْ ، َو

   (1)  . بىاثه وجٌىضه

الُت في الاػخسال٨ بالىم او  وهصا ٌٔجي بان الخىُُٝ ٌٔجي ان البس ًم الخا٣ُس ٓلى ال٠لسًت التي ًجب ان ج٦ىن واضحت ٓو

الـ٦ل الؼاب١ الهاءة الىم الالح١ بمٔجى ان الاحالت ٓلى  الىم الؼاب١ ) اإلاىُٝ ( ًجب ان ج٦ىن واضحت وظلُت  وهي شاث 

آط مسض٤ا لٌبُٔت اإلاىهْى او الىم  ُٜت محسوزة جحخاظها الخجطبت الازبُت في مٜلل مٔحن مً مٜاكلها والبسهىا ان ٦ًىن اـل ُو

ُٜها في هله  مً اظل ان ٦ًىن  الخىُُٝ في آلى زضظاث الؼاب١ الصي ًٍطس ان ًىُٜه بح ت  الا٣ثر مالءمت ل٦ي ًى ُض ًذخاض العاٍو

 .الٜاثسة والجسوي وحتى ج٦ىن ال٠طاءة في احالتها ٓلى اإلاطظٕ الصي جم جىُُٜه ٟازضة ٓلى ٛهم هم الـآط

ٜهىم اإلاطظُٔاث مٜطزه اإلاطظٕ وهى ) ضاظٕ الص يء واضظٕ لُه () ُٔت : اكل ال٦لمت لٜٔل )ضظٕ ( ومٔىاه اإلأاوزة ومىه ( واإلاطظ2اما م

ٜهىم الومجي اإلاـخ١ مً مٜهىم اإلاطظُٔاث: ًمشل اي ش يء او 3) اإلاطظٕ ( ومً ٟىله حٔالى ) الى هللا مطظ٥ٔم() (و ٛاإلاطظٕ )هى اإلا

)(، وفي ) اإلاىجس ( ٌٔجي مح4مجمىٓت مً الاؿُاء في الٔالم الخاضجي التي جطظٕ الٔالمت اليها () (، ووضز في اإلاعجم الىػٍُ 5ل الطظْى

 .(6ماًطز الُه في ٓلم او ازب ( ) -: ) اإلاطظٕ :

( وهي ) ٤ل الٌب٠اث اإلاخٔسزة واإلاذخلٜت مً البجى 7ٛاإلاطظُٔاث هي )ح٠ُ٠ت ٗحر لؼاهُت حؼخسٓيها  الٔالمت () -ؤما ؤكٌالحا:

ُت اإلاخجؼسة في الىم والؼاب٠ت في وظىزها الجعجي ٓلُه ( ) (، ٛٔلى هصا الىحى الصي ًاػؽ لٔالٟت ال ًم٥ً اٜٗالها ؤو 8اإلأٛط

ِاهطة الىلُت ال٠اثمت  ٓلى  ت التي ًجب ان  ٌٔىز اليها ال٠اضيء في جٜؼحر  ال جىاػيها بحن الص يء  ومطظٔه بٔجى ان اإلاطظٕ  اإلأٛط

ُٕ  ان هٜهم  الجصوض  لخ٦ىًٍ اإلأجى  واضجباًها في الٔالمت، وهىا٢ الٔسًس ًم اهىاْ  ٓالٟت  السا٨ واإلاسلى٨  وباإلاطظٕ  وؼخٌ

ت  ٟازضة ٓلى الابخ٦اض ل٥ىه ًجب ان ًذوٕ لهٍى اإلاطظُٔاث للىم الازبي ٛمهما ٤اهذ مذُلت  الازًب وـٌت  ومىخجت ودلبت  و

الٝ حُصُاجه الن اإلاطظُٔت هي آازة اػخذسام اإلأاٚض  واإلاسض  ٤اث واهخماء ومان ل٘ىي وز٠افي ومٔطفي ٦ًىن مٜهىم اإلاطظُٔت ٍو

 .اإلاترا٣مت في شهً الـآط واػدشماضها في لحِت اج٠ازه  وابسآه لُمشلها للحُاة والىاٟٕ  واإلاىهْى

طان والاهسٚا الحُاجُت ومخىْى بدىْى الاججاهاث والعواًا الا٣ثرمىاػبت لخىُُٜها للجهت  ٛمٜهىم اإلاطظُٔاث مخٔسز بخٔسز الٗا

ٟت اإلاطظُٔاث  ا  ً ـآط ل٦ل مٜاهُمها اإلاخٔسزة واإلاخىىٓت ٌـخ٘ل ٓلى اػخ٘ال٨ اإلا٠لىزة في بىاء وجحلُل اإلاازة الـٍٔطت ٛال

ي ج٠خط ي الاهاٛت لالهخاط بما ًخالثم مٕ ججطبت الل٘ت التي ٌؼخٔملها الازًب في بىاء هلىكه وجىُُٜه الخسمت هله الـٔطي الت

وهصه الخجطبت التي جيخهي الى كٖى الدـ٥ُل الىص ي في ًبُٔخه الازبُت الجمالُت اػدىازا الى ٣ُُٜت هصا الخىُُٝ وزضظخه وٛٔالُخه 

ُت، السًيُت، الاظخمآُت، الؼُاػُت، ، وٟس ش٣طها للمطظُٔاث اهىاْ مخٔسزة منها )اإلاطظُٔت ال ش٠اُٛت، اإلأٛط

 0الترازُت،الاػٌىضٍت،الخاٍضذُت،الىٜؼُت ،الٜلؼُٜت،ال٥ٍٜطت ، الصا٣ٍطت(

ا ٓلى -وػىإدص مجمىٓت منها للسضاػت في م٠اكسها، ٓلى ػبُل اإلاشا٨: اإلاطظُٔاث ال٥ٍٜطت ًخاػؽ هصا الىْى في الـ٦ل الٜجي ٥ٍٛط

 .وا٨ مخٔسزةوهصه السوا٨ شاث محمىالث ٥ٍٛطت لهامطظُٔاتها الطمٍعت الن الـ٦ل ًخمِهط بطػالخه الٜىُتاوـاء ٓالٟت ظمالُت بحن ز
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مً دال٨ ؿ٦ل جط٣ُبي لٔىاكطه وجطبٍ ُٛما بُنهما ٓالٟت ظمالُت شاث محمىالث زاللُت مً دال٨ اوـائها لـ٦ل وجطا٣ُب وبىاثُت 

بس مً ازواث جاػِؽ مجمىٓت ٓىاكط جاػؽ ٓالٟاث هصه ال٥ٜطة الاولُت للمىجع الٜجي ول٦ي ًخح١٠ ظمالُت ال٥ٜطة وحوىضها ال 

خه الُٜت اإلاىبش٠ت ًم الخاٍضر باججاه  آَطؼعى ان ٦ًىن هٍى للخٌىض وج٦ىن في النهاًت بيُت لها زاللتها التي جحمل مٔجى ما، ٛاـل

 0اإلاؼخ٠بل

ُت الٜلؼُٜت  -: اما الىْى الشاوي مً اإلاطظُٔت ٛهي اإلاطظُٔت اإلأٛط

س جخحى٨ ٌٔ ت وهصه الٔملُت في جٌىض مؼخمط مخٔل٠ت الىاحسة باالدطيٟ  س جىامي اإلأطفي في حالت وـىء اإلاطظٕ جخ٘صي  جل٧ اإلأٛط

ت ػُازي الى مطظٕ ظسًس للـآط ٣صدحرة  اإلاطظُٔاث وجىمى همىا ًازي الى  مخ٘حراث في اإلأجى  الحلط لها، ٦ٛل بىاء ظسًس للمٔٛط

ُت لالهماي وجحىالث في ٜاهُم الٔامت بدؼلؼل ظمجي ًم الؼاب١ الى الالح١  وضبٌها ٕم بٔى الؿاضة ظسًسة الى مٔجى  مٔٛط اإلا

ر  ظسًس٨ ًمشل مطظٕ مٔطفي مُٜس، ولسًىا مطظٔا ادطا باػم اإلاطظٕ البُئي التي جمشل احس الشىابذ اإلاازطة  التي لها الىلِب ال٥بح

ملازض الخازحر في ٛٔالُاث اإلاجخمٕ  الن الىاٟٕ الاظخماعي  والبُئي   مً مىجعاث  الحواضة ال٠سًمت والحسًشت ًم ملسض مهم مً

الصي ٓاؾ وجطبى الـآط ٦ًىن له الازط ال٥بحر واإلاهم في حُاجه الازبُت  وال٥ٍٜطت والاظخمآُت ٛوالًٓ جإزحره الىاضح في ٣خابت 

التي جمشل مطظٕ الصخلُت الٔطبُت الاػالمُت التي هلىكه الـٍٔطت ، وهىا٢ هْى ادط مً اإلاطظُٔت اإلاهمت  وهي اإلاطظُٔت السًيُت 

ؼخمس في زًيىا   ؼخُٔس ال٥شحر  مً ال٠ُم والطئي والا٦ٛاض والىلىق مً ٣خب الازًان  اإلاذخلٜت َو جبلىضث في ُل السًً الاػالمي َو

ازاث وج٠الُس ظمنها ٠ىػها  ٓو م وشخلُاجه الاػالمُت  والاحازًض شا٣طا جاٍضذها ًو م٠ترها بالحاهط حتى ًلبح  ٓلى ال٠طؤن ال٥ٍط

 .(9اإلاطظٕ وحسة مخ٦املت  شاث ٣ُان مؼدؼ٠ى مً اإلااض ي الى الحاهط والى الطئٍت اإلاؼخ٠بلُت)

ازحر ال٥بحر ٓلى حالت الـآط وابسآاجه وهى اإلاطظٕ الىٜس ي  ومً اإلاطظُٔاث التي ُهطث حسًشا التي ٤اهذ ٓامال بُئُا ادطا له الخ

ت مً  الؼا٦ًىلىجي ٛمً دال٨ مجمىٓت مً الو٘ىي الىٜؼُت والاضهاكاث التي ٌٔاوي منها الـآط وؤزطها ٓلى اإلاىجعاث الـٍٔط

ٓط والػُما  ٥ط الـا  ٛ ً الـ٥لي اإلاخ٘حر واإلاخحى٨ بٜٔل ٣شحر ًم اإلاطظُٔاث البُئُت والاظخمآُت والؼُاػُت وازطها ٓلى حُض الخ٦ٍى

ـ٦ل داق واؿترا٣ه مٕ ب٠ُت الٔىامل البُئُت ػُاػُا واظخمآُا وزًيُا في مىهْى الابساْ الٜجي التي ًازط ٓلى وـاًه الابساعي ب

ً الابساعي بىكٜه احس اإلأٌُاث التي جم٥ً ان  ا  في الخ٦ٍى في بىاء الٔمل الٜجي ل٥ُـٝ الابخ٦اٍضت في اػخٔاضة اإلاطظٕ وأُٟا وضمٍع

اإلاطظُٔاث ٠ٛس حٜعها اهىآها بادخُاض  زالر مطاظٕ ؤخمس ٓليها للمطظُٔاث الش٠اُٛت الصا٣طاجُت ،  وبما ش٣طها بٔى مً اهىاْ 

لبحثي اإلاخىاهٕ جىٗال في بٔى اإلا٠إً الـٍٔطت مً هلىق الـآط هوا٨ الُٔاؾ ؤال وهى ) اإلاطظُٔاث الصخلُاث ، 

 0(10واإلاطظُٔاث اإلا٦ان، واإلاطظُٔاث الترار( وػٚى ؤٌي مٜهىمهم في محاوضهم وجحلُلهم لخسمت هلىكه الـٍٔطت )

 

 ملحور الاول ا

ت الصاث وج٠أًاث اإلاطظُٔاث الـٍٔطت  الـآط هوا٨ الُٔاؾ الدـ٥ُل ؿٔطي بحن هٍى

اي مً مىالُس  ًخ٦يء ٓلى مطظُٔت  1974هوا٨  ًىػٝ ؤحمس  الُٔاؾ ؿآط ٓطاقي مً محاِٛت كالو السًً / ٟواء الـٟط

، وب٦الىضٍىغ في الل٘ت الٔ  .طبُتز٠اُٛت جدـ٦ل مً زضاػخه ب٦الىضٍىغ في الح٠ٞى

ا  س ز٠اُٛت مخٔسزة ٤ان ًم بُنها ضاٛس البِئت ألازبُت والـٍٔطت التي ًيخمي بليه خه الـٍٔطت ٛخدـ٦ل مً ج٠أًاث ضوٛا ؤما هٍى

اي  –الـآط ّخاب اإلأطوٛحن ؤمشا٨) الـآط حمس السودي، والطواجي ابطاهُم  –مسًىت الـٟط
ُ
التي اهجبذ ٓسزا مً الـٔطاء وال٥

خه الـٍٔطت، ٛوال ًٓ اإلأٌُاث الصخلُت حؼً هاكط، والطواجي مح ؼً الطملي( ٦ٛان للبِئت الـٍٔطت ألازط الابطظ في حـ٥ُل هٍى

ٜها في هخاظه الـٔطي، والػُما في زًىاهه معامحر الـٌأن والصي وـخ١ُّ مىه زضاػدىا هصه، 
ّ
ضث في شاث الـآط والتي ُو

ّ
التي ججص

ت وؤدطي ٓامت جىىٓذ بحن وؤجي باإلأٌُاث الصخلُت ما وُٜه الـآط مً شا٣ ُّ طجه في هلىكه الـٍٔطت مً شخلُاث محل

ٔا شا٣طاجُا لصخلُاث وظسث حوىضها في شا٣طجه الجمُٔت مما ؤحا٨ به الى جذلُسها  ُت مّشلذ مطظ ؿٔطاء وٟاماث ٗىاء ٓطاٟ

ابٕ اإلاطظُٔت الـٍٔطت التي ٌؼخلهم منها وحُه الـٔطي إلاا ؿ٦لخه   ً جل٧ الصخلُاث مً كسي ؿٔطا في اًاض جىُُٝ ؿٔطي ؤدص

 . حا٤ى شا٣طجه
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ط 
ّ
خص٣

ُ
خه الـٍٔطت ، ؤال وهى ضاٛس اإلا٦ان بىىُٓه اإلاحلي واإلا شام ًٓ ضاٛس ادط ًم ضواٛس هٍى

ّ
و٣ٜلذ لىا الىلىق الـٍٔطت اماًت الل

له جإدص مما ظٔل اإلا٦ان ًإدص بٔسا اوػٕ ًم حّح ه الج٘طافي لُخحى٨ اإلا٦ان ًم مؼاحت اضهُت ُمـاهسة الى مؼاحت ؿٍٔطت  ُّ ُمخذ

ُا ؤٛاز مىه الـآط في هخاظه الـٔطي مً  بٔسها الـٔطي مً ُٟمت حوىضها في شاث الـآط ، ٦ٛاهذ ألام٥ىت جمشل مطظٔا ز٠اٛ

 . دال٨ ؤضؿٜتها ؿٔطا

ا بح ل الٍطُٜت مىحذ الـآط ظدما ؿٍٔط اإلاىاٍو ل مً اإلاىضور ال٘ىاجي بىىُٓه الٍطٜي، والٔام ،ٛ 
ّ
٥م محا٤اتها ؤّما الطاٛس آلادط ٛدـ٦

ٜها الـٔطي ًٓ جطمُم وظه اليؼ١  ل الٍطٝ كسي اػخجابت لحىِىه ألآع٨ ، باحشا مً دال٨ جىُُ شاجه اإلا٘تربت ، ٦ٛاهذ مىاٍو

ازة الـٍٔطت ، ٛوال ًٓ الاحخَٜا  ىُاث حّح  الٍط ل والٗا ال٘ىاجي ال٠سًم وزمجه مٕ ظؼس ال٠لُسة الحسًشت ٣ُما جسدل جل٧ اإلاىاٍو

خه العم٦اهُت ، وؤن المٜط  بها ٣مىجٍع ٗىاجي ًماضغ زًمىجه زون اهسزاضه اًماها مىه بإن هصا اإلاىجع وما ًاو٨ الُه هى ظعء ًم هٍى

 . للـآط مً الصا٣طة

ىبجي ٓلى ض٤اثع جىُُٝ 
ُ
٦ٛاهذ ٤ل جل٧ اإلأٌُاث هي الُبيُاث ألاولى لبىاء هطمُت الىم الـٔطي _ٓىس الـآط هوا٨ الُٔاؾ_ اإلا

ا والتي مىحذ الىلىق الـٍٔطت بٔسا ظمالُا بما ؿ٦لخه ًم شا٣طة ظمُٔت ججاوظث حسوز الىكٝ البؼٍُ ، اإلاطظُٔاث بإهىآه

خماًع  ت، ٍو ُّ ٜه حح  الى كىث ًطزز كسي الح٦اًاث اإلايؼ خ٘اًط اإلا٦ان ًم وك لُخحى٨ آلادط مً اوؼان الى ٤ى٣ب هابى بالحُاة، ٍو

ُاث ال٠سًمت لخخحى٨ في ٛ ى ل والٗا ٥طة الـآط مً جطزًساث بؼٌُت الى جطاجُل جحخّٜ بها شا٣طة الـٔط في بٔسها كىث اإلاىاٍو

ا بصاث٠ت ظسًسة ل مٔجًى ؿٍٔط  .  م٠اضبت ظٔلذ لطماز ألاٟاٍو

 

 املحور الثاني

 مطظُٔاث الصخلُاث

ُٔت ٓال       ٛٔالُت ووهىو ظاز هصا ًم ٟسضة  جىَى ٛت وؤٓم١  ما ٤اهذ ملازض الخىُُٝ ؤ٣ثر ٣شا
ّ
ٛت بن اإلاخ١ٜ ٓلُه ٤ل ُت إلالازض ز٠ا

جي ٓلى ٓىاكط الىم اإلاذخلٜت") (، وبحؼب حاظت ٤ّل ٓىلط مً ٓىاكط 11الـآط وجىظَٕ اإلاطظُٔاث الش٠اُٛت بـ٦ل مخىاظن ٛو

الىّم، و٤ل ٛواء مً ٛواءاجه، وؤػهم في بٓالء ؿإن حؼاػُت الخىُُٝ الـٔطي في ال٠لُسة ٓلى الىحى الصي ًحاّٛ ٓلى 

 
ً
 .ؿ٦ل الىم ومومىهه مٔا

الم مصحىن          ٓ  ُٛما ًمخل٥ه ًم مىهبت هازضة وٟسضة اػخصىاثُت وؤػلىب ببساعي مخمح  ))ٓلى بىاء
ً
ٓمىما وجخمشل ٟسضة اإلابسْ 

 
ً
 مٔازال

ً
ذي، وججٔل ًم الصخلُت ضمعا ٔت جلب في كلب اإلاؼاض الخاٍض بالسالالث والخٔبحراث التي ججٔل ًم الحسر اإلاذخاض واٟ

حت، ؤو ٛئت اظخمآُت ٤امل (، وهى ما ٌؼآس 12في ٛر الىمٌُت التي ج٠خل ؤي ٓمل ٛجي(() –ؤي الصخلُت  –ت زون ؤن حؼ٠ٍ لـٍط

 . الىّم الـٔطي ٓلى جمّشل الحالت الخىُُُٜت للصخلُت واحخىاء ٛٔالُاتها وحُىاتها زادل مىِىمت ال٠لُسة

ىُٓت زابخت في ٓالم الىاٟٕ والصخلُت الـٍٔطت التي ًبىيها الـآط في ٟلُسجه هي شخلُت وأُٟت لها ؤكى٨ مىه 

 
ً
 والـآط دلىكا

ً
والح٠ُ٠ت، ل٥نها مصحىهت بالخُا٨ ٤ي ح٘ازض وأُٟتها وجخحى٨ بلى حالت ٛىُت وظمالُت، وشل٧ ألّن ؤلاوؼان ٓمىما

ٔطي (، لصا هجس ؤّن شخلِخه مؼخمّسة ًم الىاٟٕ ل٥ّنها محّملت بٔىاكط الخذُُل الـ13ًخإزط بالخُا٨ ؤ٣ثر ًم جإزطه بالح٠ُ٠ت)

ٟٕ ومى٠ٌت الخُا٨  ٟت الـٔط في مٜاكل الصخلُت التي جدى٠ل في ؤؿ٦ا٨ كىٗها بحن مى٠ٌت الىا ا  ً ال٥شحرة، التي حٔمل ٓلى ضّخ

 .حؼب مىهْى ال٠لُسة وٛوائها

بخ٥ط الـآط شخلُاجه مً مىابٕ مذخلٜت ومخىىٓت لها ظصوض في حُاجه وججطبخه ووأٟه شي اللىضة الىأُٟت اإلاإلىٛت       ٍو

اإلأطوٛت واإلاخساولت واإلاخٔاٚض ٓليها، وال ًسًً بالىالء اإلاٌل١ والحاػم والنهاجي لٌٍط٠ت واحسة في ابخ٦اضها واػخذسامها، وبٔى و 

 وهي 
ً
 محسزا

ً
 جاٍضذُا

ً
٠ٛس ال هجس لبٔى الصخلُاث ))اػما ُا٨،  ٌت ًم الخ ٟٕ وؤدطي مؼخيب هصه الصخلُاث مؼخمّسة مً الىا

ٟٕ مً هصه الىاحُت جذخلٝ ًٓ الص ٔها مً ظهت ٤ىجها شاث مالمح وأُٟت ؤو مؼخ٠اة ًم وا خلُاث اإلاطظُٔت، وٟس جلخ٠ي م

(، ؤو ؤجها حلُلت جماظط وجٜآل وجواٛط وبهخاط بحن ٤ل هصه اإلاىابٕ واإلالازض ، ومً هىا هجس جىُُٝ الصخلُاث 14الخجطبت(()

ٌالٔىا ٓىس هوا٨ الُٔاؾ ٣مطظٕ ز٠افي له ٛٔالُخه الـٍٔطت وٗاًاجه بحؼب ًبُٔ ٜت، ٍو
ّ
ت اإلاىٟٝ وهمٌُت الصخلُت اإلاىُ

 : جىُُٜه شخلُت ألاب في احسي ٟلاثسه ٟاثال
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 ٟالىا لي بإوي ؤهذ

 ٛاػخإشهذ بِذ اللمذ

 م٠خحما ػ٦ىه٧

.............. 

 ... ؤزضي بإه٧ ٣ىذ ٟىػا حعَّ ؿٔط الٍطح ٛاهسل١ الٔخاب

ا دّى ٣ِؽ الحطب واٟترو الُ٘اب ّٜ  ... ؤو ٣ىذ ٣

 ... ٛاالن اٟتٚر اوسحابي  مً حـابهىا

 ٣ً مً ج٦ىن محاضبا ؤو ؿآطا

 .. وؤٓس ؤهاي

 ل٧ كىج٧ اإلاىحىث مً بحر الـخاء

 .. ولي كساي

 .. والان وحس٢ في ُٟامت ضئٍتي

 .. والان ال ُلُّ ػىا٢

 .. ٛلً ؤ٤ىه٧

 ...(15ؤها لً ؤ٤ىه٧ )

ٓط ٌؼتهلُّ ال٠لُسة بحطا٢ ػطزي حىاضي ) ٟالىا لي ( ُا  ٛالـا لُىٜخح الحىاض هحى اًطازه للصخلُت اإلاطاز جىُُٜها ٛىجسه مخماه

ٌط ٓلى  س ػٌُطث ٓلى زضاماج٥ُُت اإلاـهس الـٔطي لخ٦ىن الُ٘اب هى اإلاؼُ مٔها ) بإوي / ؤهذ ( ٗحر ؤن حالت اللمذ والؼ٦ىنٟ 

ل الى حالت الىاٟٕ، مٔلىا شل٧ ٛواء الحسر ألن الصخلُت ٤اهذ مخذلُت مً وحي الصا٣طة ، لُٔلً الـآط اوسحابه مً الخذُ

بلُ٘ت الجعم ) ٛلً ا٤ىه٧ ( اإلاخ٥طض ) ؤها لً ؤ٤ىه٧ ( ٛالخ٥طاض باألزاة الجاظمت ) لً ( ظاء لخ٥شُٝ اإلأجى الصي ًطوم الـآط 

ـآط ج٠سًمه للمخل٠ي ،وزمت حالت هُاْ مٌل٠ت للىث الـآط بش حؼهم اللىضة في ضػم مٔالم الاػم اإلا٠ترو الواجٕ وهى ٠ًىز ال

 هحى ب٦اثُت ح٠ٔب ب٦اثُت
ً
 .زاثما

 بلىث ضزاجّي مّط، ٥ٌٔؽ مً دالله كىضة مؼاولُخه ًٓ 
ً
ىٜخح ٛواء الطزاء ٓلى وؼ١ الخىُُٝ الصخص ّي اإلاطّمع لُحٌُه ؤًوا ٍو

 :ٛـل ججطبت مُٔىت، بش بّن هصه اإلاطزُت التي جىٌل١ مً ٓخبت ٓىىاجها ) ؤبى سحط الُٔاؾ ( ٟاثال

 .... ؤزضي بإّه٧ ها هىا٢

 ؤضحلَذ ؟

 
ّ

 ... ٣ال

 وب٠ُُذ ؟

 ؤزضي بإه٧ ها هىا٢

 ... ًا ؤدوط الُٔىحن هب لي ماجِّؼط مً بُاه٧ ٤ي ٦ًىن اإلاىُث ؤحلى

 .. ٣م جّمىى٢

 ... و٣ىذ ؤٗلى

 وحؼل٠ى٢

 ... ٥ٛىذ ؤٓلى   

 وؼٜى٢ ُّىىا ؤّجهم مح٠ى٢

 ..(16َٛىلسث هذال )
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ٔا٨ حالت مً حىاض الصاث ل٥ُـٝ  ًٓ دلجاث هٜؼه التي جط٣ً الى الح٠ُ٠ت اإلاخ٠ُىت ) ؤزضي بإه٧ ها هىا٢ ( ٛالـآط لجإ الى اٛخ

والى الاػخٜهام مطة ؤدطي ) ؤضحلذ؟، ؤب٠ُذ ؟( ٛبيُت الىم جلٝ حالت الحوىض والُ٘اب التي ٌٔاوي منها الـآط ججاه ) ابى سحط 

٠ٝ ٓىس ح سوز اًطاز الصخلُت ٠ٍٛ ، بل ًصهب هحى الُٔاؾ ( الصخلُت اإلاطاز جىُُٜها في اإلاىخج الـٔطي، وهجس الـآط اًل

 ٝ جىُُٝ جٜاكُلها ) ًا ؤدوط الُٔىحن ( زاللت ٓلى ظمالُت هُئخه مما ٌٔعظ ُٟمت الصخلُت اإلاطزُت، ومً اإلاالحّ ؤن الـآط ُو

ٜى٢ / اػلىب الؼطز في الحٜاَ ٓلى زًمىمت  الصخلُت في شاجه بساللت ٟىله ) جمىى٢ / ٣ىذ ؤٗلى ، حؼل٠ى٢ / ٣ىذ ؤٓلى ، وؼ

ولسث هذال ( زاللت ٓلى ب٠اءه في الصا٣طة الجمُٔت للـآط ول٘حره، بش ًخسادل اإلاخ٦لم واإلاذاًب في ػُاٞ واحس للساللت ٓلى بلٖى 

الصاث الـآطة مطحلت ٟاػُت ًم مطاحل ال٠ٜسان والـلل والؼىاز والل٠ُٕ وال٠ٔم، ٛخجطبت ال٠لُسة هىا هي ججطبت ظاءث 

 .( هابٕ مً كمُم ٓالٟخه الاظخمآُت بالصخلُت اإلا٠ٜىزة )ؤبى سحط الُٔاؾبلىث الـآط إلاـهس ح٠ُ٠ي 

ومً كىض جىُُٝ الصخلُاث التي ُهطث ٓىس الـآط جىُُٜه شخلُت ) ػلمى ( اإلاؼمى السا٨ ٓلى اإلاىضور ، والػُما ؤن ) 

حرا ًٓ الحبِبت وضبما ٟس ادت ٨ ػلمى ( جمشل وؼ٠ا ز٠اُٛا جطظٕ ؤكىله للـٔط الٔطبي ال٠سًم حُض ٣ثر وظىزها في الـٔط حٔب

 : الـآط كىضة الحبِبت بؼلمى، ٓلى هحى ٟىله

ط ؟
ّ
 مً ًخص٣

 ؤػمط
ً
 ... ولسا

 ... بح٦اًاث ؤبُه جبٔثر

 جىمى ٤الٔىب اإلااسح وظه ال٠طمُس الاحمط
ً
اها  .. ًطػُم ؤًو

 ... ًطػم ػلمى وهي ح٘جي

حرِ 
ّ
 ... وهي حؼاب١ جُه الٌ

................... 

ًُ ٣برث ػلمى  ... َمطَّ الىً

 ... وٓلى ٛطو الخّل الادوط

 ... وٓلى ظطو الحلم ألابتر

 ٍٝ  .. ماظالذ ػلمى في ؿ٘

 ..(17جيخِط شا٢ الىلس ألاػمط )

بسؤ الىم بل٠ٌت اػخٜهامُت مىّظهت بلى ٛواء الدؼمُت الصخلُت )مً ًخص٣ط؟(، وهي جٜترن وظىز ػاثل ًمشل شخلُت     ٍو

اث  ؤدطي جىاظي في الىم شخلُت اإلاىازي اإلاؼّمى )الىلس الاػمط/ الـآط(، ومً زّم ًِهط اإلاومىن الىساجي الصي ًحُل ٓلى ش٣ٍط

ا ٓلى  الـآط ومالٓب كباه وجاٍضذه الصخص ي اإلاطجبٍ بؼلمى التي ج٥طضث مطاث ّٓسة في ظؼس ال٠لُسة لدـ٦ل حطا٤ا ؿٍٔط

ً في ًبُٔت الحىاض الساثط بحن ّٔ اإلاىازي الادط والـآط ًم٥ً ؤن ٥ًـٝ ٓىه ؤجهما شخلُت واحسة جحّسر  مؼطحت الىم((، بنَّ الخم

حازر شخلُت الادط اإلااض ي ٣ما حٔبر  حاوض ٍو ـآط ًىاجي ٍو اتها في  بُئخه ) ٛطو الخل الادوط ( بش ؤّن ال هٜؼها بإلم ًٓ هُْا ش٣ٍط

ي ٌؼخحوط اإلا٦ان والحبِبت مٔا، مٕ بم٦اهُت ًٓ شل٧ ٓخبت الٔىىان )بِذ الٌحن(، بما ٌـبه اإلاىهىلىط السادلي اإلاإػاوي الص

  .زمجهما في شاث واحسة جلخ٠ي في باضة الدؼمُت الصخلُت

واهٌالٟا مً ؤن اإلأٌُاث الترازُت ج٥ؼب لىها داكا مً ال٠ساػت في هٜىغ الامت وهىٓا مً الللٞى بىظساجها، إلاا للترار مً 

ـآط ححن ًط  وم الىكى٨ الى وظسان ؤمخه ٠ًىم بخىُُٝ ؤٟىي م٠ىماث جطاثها ٦ًىن حوىض زاثم وحي في وظسان شا٣طة الامت، وال

ٝ الصخلُاث الترازُت التي اؿخ٘لذ 
ّ
ىي م٠ىماث الخإزحر ٓلُه ، وهصا ما إلاؼىاه ٓىس الـٔاض هوا٨ الُٔاؾ حُض ُو ٝ ٟؤ ٟس ُو

ٍُٜت اإلاـهىضة بال٘ىاء الٍطٜي ٓلى وؼ١ ز٠افي مخسادل مٕ شواث اإلاجخمٕ ، ومً شل٧ جىُُٜه لصخلُت ) مال هُٝ ( الصخلُت الط 

 :، ٟاثال

 (وٓلى ظؼط العاب ضؤًذ ) اإلاال هُٝ

طظم حىجطة جلُح  ٌّٔعُظ ضبابخه ٍو
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 .. ( ًازاض ٤ىوي بهسو البس ٓلُج ؤىز )

 وٓلى ؿٍ البسٓت ٤ان حاظم هاؿم

 ٥ًخب ضػاثل البالز

ها في ظُب كس٠ًه ال٠سًم سػُّ  ٍو

دىا ) ىىا وهصي واًل حبي هصا ًو  ( كٍى

 
ّ
مل

ُ
ًٍ ظامٍل ػُٔس )ٛإ  ...(18ُح ظطحه بىً

ـآط  ٠ٝ ٓىس حسوز ش٣طها مجطزة بل ًصهب ابٔس ًم شل٧ حُض ًص٣طها بٔسػت ال ٜه للصخلُت الترازُت اًل ٓط ٓىس جىُُ ٛالـا

له ) ٝ شخلُت ) اإلاال هُٝ ( ظاء باإلا٦ان اإلأطوٚ باليؼبت للمجخمٕ اإلاخل٠ي ٛوال ًٓ اًطازه ٌٟٔت مً مىاٍو
َّ
 اإلابسْ، ٛححن ُو

ًازاض ٤ىوي بهسو البس ٓلُج ؤىز ( والتي جمشل ٌٟٔت مً حىحن للماض ي، وهلّح جىُُٜه لصخلُت ؤدطي مً ظىىب الٔطاٞ وهي 

حبي ( ٛوال ًٓ شل٧ ًىٌىي الىم الـٔطي  ِت ) كٍى شخلُت ) حاظم هاؿم ( الصي مىحه زوض كىث الجىىب بساللت لٜ

اجي بلٜخه ؿآط ٓطاقي معط بحن الٍطٝ واإلاسًىت في ؿٔطه ،ٛىلحّ هىا ٣ُٝ بصخلُت زالشت ) ظامل ػُٔس ( الص مّشل اإلاىضور ال٘ى

ٓط ٓلى جل٧ الصخلُاث شاث  جىىٓذ الصخلُاث ٓلى مؼاحت الىم الـٔطي والتي ؤٌٓخه ازطاًء شا٣طاجُا ؤ٣ثر، وٟس آخمس الـا

للشام ًٓ ٓالٟت الـآط باإلاىضور الامط الص البٔس التراسي الٔم١ُ بُ٘ت جىٛحر اإلأاز٨ اإلاىهىعي لخجطبخه الـٍٔطت ٛوال ًٓ اماًت ا

ظٔله ًىِط الى ؤهمُت وظىز الصخلُاث الترازُت ٣مطظٕ ز٠افي في هخاظه الـٔطي في اًاض حوىض حي في وظسان الجماهحر، بش 

 . المٔجى ألن ًخىػل الـآط الى هصا الىظسان بىػاثل ٍٗطبت ٓلُه

 

 املحور الثالث

 مطظُٔاث اإلا٦ان

اث ؤن ج٦ىن مهُئت الحخىاء ؤما٣ً ًطجبٍ  اإلا       ٦ان بٌبُٔت الش٠اٛت وهىُٓتها وجاٍضذها وحواضتها، وال بّس  ل٦ل ز٠اٛت مً هصه الش٠ٛا

خومً ٓلى هصا ألاػاغ مطاجب وم٠اماث مً ألام٥ىت ) ( ، لها جإزحرها في كُاٗت هىُٓت الش٠اٛت ومىهجها 19مذخلٜت ومخباًىت ٍو

س ٓليها وػبل ٓالٟاتها ٕم الىاغ واإلاحٍُ وا ُّ لىلىق ألازبُت التي جحملها، ألّن اإلا٦ان في الٔمل ألازبي هى ألاضهُت التي جدـ

( ، بحُض ًم٥ً جلّمؽ هصه الخلىكُاث والجعثُاث والخٜاكُل مً دال٨ 20دلىكُاث هصا الٔمل وظعثُاجه وجٜاكُله )

 .حوىض اإلا٦ان

بّن الٔالٟت بحن الحسر في الىم ألازبي واإلا٦ان هي ٓالٟت ظسلُت ال ًم٥ً جلّىض ٠ٛساجها، بش بهه في ٤ل ألاحىا٨ ومهما ٤ان      

اث ٤اٛت )  ٛال ًم٥ً ؤن جىظس ؤحسار وال جىظس ؤم٥ىتها ٓلى اإلاؼخٍى
ً
( ، وشل٧ ألّن ))الللت بحن اإلا٦ان 21الىم ألازبي ججٍطسًا

 ًم جحسًس الٔالٟت بحن هصًً وألاحسار جالظمُت بش ال 
ً
ٟا  هخلىض الىِط بلى ألاحسار بمٔع٨ ًٓ ألام٥ىت التي جسوض ٛيهاووو واهٌال

( في 22الٔىلٍطً ًم٥ً الىِط بلى الصخلُاث مً حُض الساللت ٓلى جٌىض الح٦اًت بحن البساًت والنهاًت، وه٥صا جدـاب٧ ألاظعاء(()

 .حره في حسخحر ًاٟاجه لخىٛحر ًاٟت بٟىاْ ٣بحرة ٓىس اإلاخل٠يالىم ألازبي بؼبب ٟىة حوىض اإلا٦ان ُٛه، وجإز

 بصاجه  
ً
 ٟاثما

ً
 ح٦اثُا

ً
 ًٓ شل٧ همىشظا

ً
 لألحسار الىلُت حؼب، بل ٌـ٦ل ٛوال

ً
وال جخىٟٝ ؤهمُت اإلا٦ان ٓىس حسوز ٤ىهه ُهحرا

 ما ٦ًىن هى الٔىلط 23ًواٚ بلى الٔىاكط الٜىُت ألادطي اإلا٦ّىهت للٔمل ألازبي)
ً
 في الصخلُت ألازبُت (، وٗالبا

ً
ألا٣ثر ٛآلُت وجإزحرا

( 
ً
ٛٔالها بلى ألامام زاثما طجبٍ بحط٣تها الجمالُت بما ًسٕٛ بإ ٌٔيها، ٍو ( ، ٓلى الىحى الصي ًجٔلها ٟابلت ؤ٣ثر للبىاء 24ًإدص منها َو

 .والدـ٥ُل والخٔبحر زادل حسوز الىم ألازبي

مّشل ٛواء اإلا٦ان الصخص ي مطظُٔت م٦اهُت في ٗاًت ٓط بالحؼاػُت اإلا٦اهُت التي ججٔله ًطج٥ع  ٍو ، ٛهي التي جعّوز الـا
ً
ا ألاهمُت ؿٍٔط

ىاًٜه وججطبخه مً دال٨ اإلا٦ان، بش بّن اإلا٦ان هى ؤحس ؤهم ٓىاكط الدـ٥ُل ؤلابساعي   ٤ي ًلٖى مـآطه ٓو
ً
 ٤لُا

ً
ٓلى اإلا٦ان اضج٦اظا

 
ً
ؼم ؿٔط محمس مطزان ٓمىما

ّ
د ، ٍو

ً
ب٠سض هاثل مً الخىكُٜاث الـٍٔطت اإلا٦اهُت، والسدى٨ في في ٤ل الٜىىن اإلأطوٛت ج٠ٍطبا

 .الخٜاكُل اإلا٦اهُت وظعثُاث اإلا٦ان بحُض ٌـٔط ال٠اضت ؤن هصا الـآط ما هى بال ٤اثً م٦اوي ٍٗعط الـٔىض باإلا٦اهُت
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ُت مذخلٜت ، ومنها ُا في اإلاىخج الـٔطي ٓىس هوا٨ الُٔاؾ بدىىٓاث ز٠اٛ بت  وٟس ُهط اإلا٦ان بىكٜه مطظٔا ز٠اٛ في ٟلُسة الخٍ٘ط

 : اإلاىكلُت

ًُ ًمىط ب٦ل مىث ؤحى٨ِ   ًو

 ضمال همىث بإضهىا ٛخعّجِل 

 لم ًتر٤ىا ًلال لُىٟٝ ؿآطا

............................. 

ع٨ِ  م البُٔس ألٓا
ُ
 ًاهِىىي الُحل

همِل)
ُ
 (25ًاػىضة الىضز الجٍطح اإلا

ىىي ( بىكٜها مطاظٕ ز٠اُٛت ٛالىًً ؤدص ؿ٦ل اإلا٦ان اإلاحبب لىٜؼه، ٛاإلا٦ان اإلاىضور ججلى في زالر كىض ) الىًً ، الٌلل ، هِ 

ً ًمىط ( لُذطظه مً الىمٌُت البؼٌُت الى ال٥ٜطة ،  زم ٓاز  اٚظ اإلاخإضجح بً كىض اإلاىث ) ًو واكٝ اًاه بلىث الجطو الى

ت جإض  ٓازة كُاٗخه ًٓ ظاٍو ٜه م٦اها شا٣طاجُا باحشا مً دال٨ ا ٍذُت لخىُُٜه في زىاًا دٌابه الـآط ٓلى مطظُٔت الٌلل بىك

ذُت اإلاخجصضة في شاجه الـٍٔطت بساللت اهخحابه الـٔطي ججاهها الصي  إٍض الـٔطي،لخِهط بٔس شل٧ هِىىي _ اإلا٦ان _ بلىضة اإلاسًىت الخ

آط ححن ٓاز  ع٨ ، وكىضة الىضز اإلاهمل ، ٛاـل اه م٠ام الحلم البُٔس الٓا ًّ ٓلى جل٧ الام٥ىت ظاء مً هبرة الىساء ) ًا هِىىي( ماهحا ب

 . ظٔلها جإدص بٔسا ظمالُا جطظُُٔا ؤدطظها مً حح  اإلا٦ان الى ٛواء اإلاخذُل بٔسػت ؿٍٔطت واضحت

هط شل٧ في ٟلُسة الـاهسة لم  ومً مـاهس حوىض اإلا٦ان حوىضا ز٠اُٛا اإلا٦ان اإلاحلي الصي ًيخمي للىاٟٕ البُئي للـآط ، ٠ٛسُ 

 : ُجمأل بٔس ٟى٨ 

 .. ها هم ًإجىن 

 ًيخِط 
ً
ؼا  ون َٓط

ه ـِ ٔ
َ
إحي بال والبلطُة في و  اًل

ً
 ًيخِطون ؿهُسا

ُطُه بجً ٝ البرحي
ُ
 .. جمٌ

 كبخي
ُ
اهت

ّ
 ) ٛخب٦ي ) ُز٤

 ... ًا ؤم الـبابٍُ الحٔا٣ؼِىا

 (٤26ىوي مٔىا)

في الىٔف ، ٛالـآط ًمىح البلطة بٔسا ظمالُا مً دال٨ زمجها بلىضة بًاب الـهُس وؤوؼىتها ٓبر حـ٥ُل ؿٔطي ًطػم مجُئها    

ـآط هحى ضكس وجىُُٝ اإلا٦ان اإلاحلي ) ز٤اهت  –البلطة  –لُخحى٨ اإلا٦ان  الى حوىضي ؿٔطي م٥ّشٝ ، لخخجه بٔسها ٓسػت ال

ًطها 
ُ
ت م٦اهُت حـخ١ُّ ؤ كبخي ( محل الدؼٞى الـٔبي لُجٔل مىه م٦اها شا٣طاجُا وشاجُا في الىٟذ هٜؼه ، وشل٧ بما مّشله ًم هٍى

حبب ٓىس الـآطمً اهخماءه لبُئخه، 
ُ
 . وجمشُله للم٦ان الـٔبي اإلا

ا ٓلى شا٣طة  ُّ ومً الجسًط باإلاالحِت ؤن الـآط ٟس اججه هحى اإلا٦ان ال٠ٍطب مً شاجه ، والػُما اإلا٦ان اإلاحلي بىكٜه ؿاهسا ح

ت، ٜٛي ٟلُسة الـاي جإدط هجس شل٧ الحوىض ب٠ىله ُّ  : ال٠ٍطت اإلايؼ

ُه  الج٥ُبر ًا ًٜل الخَّ

ًاثػتراها في زض 
ّ
 ب اإلاال

ًاث
ّ
 ... آٍه ًازضب اإلاال

 ... آٍه ًا دصخـت الخطهىب

 ... ؤٍه ًا ُلَّ الٔاٟىلت

اٞ) ـّ  ) 27الجِٜف م٦اجِب الٔ

ًاث 
ّ
ٛىساء الـآط لصاجه ٓبر كُ٘ت ) الج٥بر ًاًٜل الخُه ( مّشل ضبٌا واضحا للخُه والعمً الطاحل ٓلى َوٍٓس مىه بإّن زضب اإلاال

ًاث  –ػ٦ُىن ٣ُٜال بطئٍت الحبِبت، ٛخىُُٝ اإلا٦ان 
ّ
ظاء و١ٛ وؼ١ ؿٔطي همً زًمىمت شل٧ اإلا٦ان في شا٣طة ألاظُا٨  –زضب اإلاال
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ـآط بذاّكت،  ٠ٝ ٓىس حسوز وكٝ اإلا٦ان بل ًخّٔساه الى مذاًبخه ٣ما ًذاًب اوؼاها ٓبر جطزًس كىث الخحؼط ٓامت وال ٛهى اًل

ل منها هباجاث 
ّ
بٔس  في شل٧ السضب وٓىاكطه التي ًدـ٦

ُ
ًاث ( ٛهصا اللىث اإلامخس ًذت ٨ ح٦اًاث العمً اإلا

ّ
              ) آه ًازضب اإلاال

ًاث ٤ان حاهط 
ّ
ى٨ ( ٛاإلا٦ان زضب اإلاال ـآط ) الخطهىب، الٟٔا ا ٣مطظٕ ز٠افي حمل في شا٣طجه ٓالٟت الحوىض والُ٘اب بحن شاث ال

 . واإلااض ي إلاا احخّٜ به شل٧ اإلا٦ان مً شا٣طة الٔـاٞ

ٟت جواًٝ وبلحاٞ بل ٤اهذ جلسًط ز٠افي مً الـآط للمخل٠ي، ومً شل٧ اإلا٦ان  ٝ ٓال
ّ
ٟت الـآط باإلا٦ان اإلاىُ ولم ج٥ً ٓال

 
ً
ذي ٟاثال  : الخإٍض

ُه؟
ُ
 ؤحٔٛط

 ٦ىُن الٍ٘طُب؟مً ً

.................. 

اث  ًطاوو في حاضة الص٣ٍط

ـخ١ُّ مً ظمطها ملَٔبه  ... َو

......................... 

بت ) ِه ًٟط ِٔ ًُ اإلاىّشح جطحُٔف في زم  ... (28هى اب

اث جم ١ٛ الص٣ٍط
ُ
ا للبسء باإلا٠لس الـٔطي الصي ج٠ّسمه مـهس الٍ٘طب اإلاطاوو في ؤ  ؿٍٔط

ً
هُسا لخىُُٝ م٦ان ٛالدؼائ٨ ٤ان مبٔشا

ٓط ، ل٥ُٝـ ُٛما جاله ًٓ هىٍت شل٧ اإلا٦ان  ذي ًذامط دُا٨ الـا بت  –شا٣طاحي جإٍض التي ضبٍ شا٣طتها بـٔط اإلاىشح ٣يؼ١  –ًٟط

ذي ، ٛاألم٥ىت   بت ٣مطظٕ ز٠افي ظاء بلىضة اإلا٦ان الخاٍض ٔلً للٜجُٔت ، ٛخىُُٝ ًٟط
ُ
خه مً اإلا٦ان اإلا ز٠افي آدط ٌـخ١ هٍى

طالخإٍضذُت ججي
ّ
خص٣

ُ
 . ء مٔازال مىهىُٓا للخإٍضر اإلا

اٞل هله الـٔطي ٛب٘ساز ٤اهذ ح٠ُ٠ت واضحت في هصا  والـآط ًدىْى في اػدشماض ٛطكت جىُُٝ اإلا٦ان واجذاشه ٓخبت إًل

 : اإلاىٌٔٝ الـٔطي ، ومً شل٧ جطزازها ب٠ىله

 ؿٍٜت للسي الحبِب اشا اٟترب
ُ
ـت  ... ب٘ساز ٓض

 .. ب٘ساز ػٜط السظلخحن وما ٣خب

  مً دـب
ً
 ج٠ٜى مخىها

ٌ
ت  ؤوـىزة غجطٍّ

م الخٔب  .. ب٘ساز حعن الٔابٍطً ٓلى ج٠اٍو

 .. ب٘ساز ظْى ؤؿبٕ السهُا وؤلبؼها الصهب

 ب٘ساز هاٌي ٓبَّ زمٕ ال٘اهٍطت وؤٗترب

 ب٘ساز ؤم ألاضن

 (29ٛاجىت ال٠لاثس)

ٔا ز    ٓط ٤اهذ ملسضا ملهما ل٥ِٜطِه لصا هجسه ٌٔخمسها مطظ عا ،والػُما ٓبر وؼ١ الخ٥طاض الصي ٛب٘ساز في دُا٨ الـا
ًّ
ُا ُمَط٣ ٠اٛ

ذي  ا٤لت ظاء و١ٛ بالٗتها ٣م٦ان محبب في شاجه وإلاا احخىجه مً بٔس جإٍض ـّ اهخهجه لها في م٠سمت الىلىق الـٍٔطت،ٛخ٥طاضها بهصه ال

٠لاثس ، ٛخىْى الازطاء الش٠افي مؼخمط في الخُا٨ الجمعي ٓىس الـآط، ٛهى ٠ًطجها بالحبِبت وبمسًىت الخحر ، وؤم السهُا وٛاجىت ال

 . لب٘ساز في ٥ٛط الـآط ظاء مً حوىضها في شاجه ٣مطظٕ ز٠افي ولِؽ ٣م٦ان ظ٘طافي

ذي ) ٣ىَسه ( ٟاثال ذي ٣مطظٕ ز٠افي ًإدص زوضه في وؼ١ ٟلاثس الـآط ومنها اإلا٦ان الخإٍض ؼخمط اإلا٦ان الخإٍض  :َو

 ... وٟالىا حُُ٘ب 

 ...٠ٛا٨ ػإ٠ُٓط هٞى الُ٘اب

 ...ي بإنَّ الٌٍط١ بٌُٔس وؤزض 

 ... وؤن هٜاثط ٣ىسَة ؤبٔس

 ... وٟالىا حُُ٘ب 
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 ...و٣ىسُة ٣م شا حٔسُّ الجطوو

 ...وجٌٔم لُل٧ ًا شا ال٠طوو

........................... 

 وٟالىا بلى ٣م جاظُل هىَم٧َ ًا شا ال٠طوو؟

 ... ٠ٛا٨ للبٍح ٌـابه ٛيها ا٣خما٨ ال٠مط

ٜط ؟  وٟالىا ؤما حٔبذ دُل٧ الىاهباث اه٥ؼاَض الؼَّ

 .... ٠ٛا٨ حٔبذ ول٥ً ل٥ىسة ٤ل وكاًا اليؼاء بجلسي

............................................... 

ٌٙ ًمّى٨ُ ظْى الهىي اإلاؼخحُل  ... ل٥ىسة وؼ

 ... ل٥ىسة وٌٓس بإٟص ى الاماوي

ل  ...وهصا الٌٍط١ُ ًٍى

ل )  ... (30ًٍى

خه للٔالم وألاؿُاء، ولّٔل ٥ٛىسة ٣  بالٙ الخإزحر في شخلُت الـآط وحُاجه وضٍئ
ً
 وم٦اهُا

ً
 ظمىُا

ً
ل حوىضا

ّ
م٦ان شا٣طاحي ؤدصث حـ٦

ازاث ما ًا٣س ال٠ُمت اإلا٦اهُت ؤلاوؼاهُت والصخلُت لها، وش٣طها بهصه اللىضة الىأُٟت  بًطازها بهصا الـ٦ل الىاٟعي ًم زون ؤًت ٍظ

ٓبر مىِىمت الحىاض التي ازاضها الـآط ٌٌٔيها ػمت ؿٍٔطت داكت   ،
ً
 داكا

ً
ا  ؿٍٔط

ً
ال ًم٥ً للخاٍضر ؤن ٌٌٔيها، ألهه ًلىٕ لها جاٍضذا

 . مً آلادط لُيخج ماّو٨ ؿٔطي ًبىو بما ًٍطسه الـآط

ت الـآط وشل٧ مً دال٨ جماهُه مٔه ٟاثال اي مسًىت الـآط بلىضة اإلا٦ان ألالُٝ الصي مّشل هٍى  :في ححن ُهطث الـٟط

 
ُ
اي  ! هىا الـٟط

 حّسٞ هل جطاها ؟

 بؼمطتها جماهى
ً
ىا  ؤًا ًو

 جىاضث
ٌ
اي ٓاؿ٠ت  هىا الـٟط

 ٌٝ  ؤها ٍض

 ؤها جهٌط وػٌُم 

 و٣م مالذ ح٘اظلها ٟطاها

 ؤها الحاوي 

 ؤها ظبٌل وٟىٌض 

............ 

 هي الحب الٔليُّ ومنهاهُ 

 وداجمت اإلاساثً مىتهاها

اي ًىما  وبن ػإلىا ًٓ الـٟط

اي الش يء ػىاها )  )31هي الـٟط

اي ٣مطظٕ ز٠افي ظاء مً دال٨ جمشلها في زادله بإجها اإلا٦ان الصخص ي الىىعي ب٠سضجه الٜاث٠ت ٓلى  بّن جىُُٝ مسًىت الـٟط

طه باألمان والٌمإهِىت والؼ٥ُىه، بحُض ًم٥ىه مً الاػخئىاغ بلى شاجه وج٠ّٜس ؤحعاهه الخاكت ل٦ُىن اإلا٦ان له و  ِٔ ـ
ٌُ  الاحخىاء 

ً
داكا

ل  ُّ اي اإلاخٔسز الام٥ىت، اإلا٦ان ألاو٨ هى اإلا٦ان اإلااض ي اإلاخذ به، ٣ما هي الحا٨ لسي الصاث الـآطة، ٜٛي ال٠لُسة ًحوط الـٟط

واإلاؼخٔاز مً الصا٣طة، واإلا٦ان الشاوي هى م٦ان الحاهط اإلاطجي واإلأِف، وبشا ٤ان اإلا٦ان الشاوي اإلاطجي واإلأِف ، ٛوال ًٓ شل٧ 

ىض،داجمت ٛاهىا هلحّ ـح ٟاي ) ٓاؿ٠ت ، النهط ، الٍطٝ، الحاوي، الجبل الٟى آط ) ؤها ( والـط ٓط ٓلى الاما٣ً ٛاـل ي شاث الـا
ّ
ِ

 . اإلاساثً ( ٛالحوىض الـٔطي ظاء مٔازال مىهىُٓاث ل٠ُمتها في شاجه الـآطة
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 للمىخج الـٔطي، مً ؿإهه بلىضة ًٜطن الترار الـٔبي هٜؼه ٓلى دُا٨ الـآط الصي ًجس ُٛه هالخه، لِـ٦ل بصل٧ ض 
ً
ا  حٍُى

ً
اٛسا

ُه ؤن الـٔط ؤحُاها ًخ٘صي ًم ظصوض ؿٔبُت، وٓلى  ضئٍت الـآط الٜلؼُٜت بما ًخىا١ٛ مٕ ضوو الٔلط وبؿ٦االجه، ومما ال ؿ٧ ٛ

 بصل٧ الـآط وهى ًلٖى اإلاىاهُٕ الـٔبُت، جىُُٝ ٤ل الىػاثل الٜىُت اإلاخىاضزت التي كُ٘ذ مً دال٨ مجطي الًٜ، ضاٛٔ
ً
ا

ط الخاٍضر وحُ٘حره هحى  الـٔبُت بلى ؤضقى زضظاتها، وشل٧ ٓبر الخٔامل مٕ الترار ٣مىاٟٕ وحط٣ت مؼخمطة مً ؿإجها ؤن حؼاهم في جٌٍى

ٔس الترار الـٔبي  ُٜخهو َو ال٠ُم ؤلاوؼاهُت اإلاشلى،ال ؤن ج٠خلط هِطجىا للترار ٓلى ؤهه مازة دام جيخمي بلى اإلااض ي الصي اهتهذ ُو

ىُت الـٔبُت هىٓا مً ألاهىاْ مطآة حٔ  ًٓ ظُل، وحـ٦ل ألٗا
ً

٥ؽ حُاة الـٔب اإلاازًت والطوحُت، التي جساولتها ألاظُا٨ وجىاضزتها ظُال

الٜل٦لىضٍت التي ؤدصث امخسازها ٓلى اإلاؼخىي العمجي، وٓلى مؼخىي الاهدـاض بحن ؤبىاء الجيؽ البـطي، مً هً ظاء اػخلهامها 

ت وجىُُٜها في الىم الـٔطي بـ٦ل ُمالحّ ٓىس الـآط هوا٨ الُٔاؾ، وشل٧ إلضػاء ٓسز ًم همً كُ٘تها الجاهعة اإلاىضوز

ىُت الـٔبُت  الجىاهب ال٥ٍٜطت والجمالُت ٓبر بدوآها للمخ٘حراث الش٠اُٛت والاظخمآُت التي ًمط بها اإلاجخمٕ بن ٓملُت جىُُٝ ألٗا

اوي ولٌبُٔت مىاػباتها، مما ؤػهم في بزطاء ؤي في ظؼس الىم الـٔطي ٟس جإػؼذ مً دال٨ الٜهم الٔم١ُ لٌبُٔ ت جل٧ ألٗا

ت الاهخماثُت  .الىم الـٔطي الصي ًيـس الخإكُل ٓلى كُٔس الهٍى

لصا ٛٔملُت جىُُٝ الترار الـٔبي في الـٔط حٔس ملمحا ؤػاػُا مً مالمح الخٌىض في بيُت الىم الـٔطي بما ًم٥ً ؤن وؼمُه 

وبم٦اهاجه التي حملها لىا ٓبر الٔلىض، ٠ٛس ؿ٦ل مجاال واػٔا لإلػخلهام ؤمام الـآط  الخٌُٔم، وألن الترار دلب بمٌُٔاجه

الصي وظس ُٛه م٠ىماث ٥ٍٛطت وببسآُت جم٥ىه مً الخٔبحر ًٓ الهمىم وال٠واًا التي حـ٘له، بل وجسٓم بحشه اإلاـطوْ ًٓ ز٠اٛت 

 .ؤكُلت حٔبر ًٓ شاجه

بيُت الىم الـٔطي ٓىس الـآط هوا٨ الُٔاؾ ٛةهىا هجسه هحى جىُُٝ  وفي هىء الخىُُٝ اإلابرمج إلأٌُاث الترار همً

اوي الٔامت  التي مّشلذ جطازا ظمالُا باليـبت لل ُٜت ( ومىضور الٗا ل الٍط ـآط مىضوزحن ؤكُلحن جمّشال باإلاىجع ال٘ىاجي الٍطٜي   ) اإلاىاٍو

 . ومً كىض الخىُُٝ هصه ٟىله في ٟلُسة الخٍ٘طبت اإلاىكلُت

ع٨ِ ًاهِىىي ال م البُٔس ألٓا
ُ
 ُحل

 هصا ؤها ، ؤو جص٣ٍطً ؤكابٔا

 جحؼى الىسي ًٓ ٟىغ ضمف ؤ٣حِل 

 ٛإها هىا ماظلُذ ٧ُِٛ م٘ىُا

 ) بي ؤلٝ ػمطا مً هىا٢ و ) ًطزلي

 ماشا جب٠ى مً ٗىاِء حلازها

 (32ٗحر الاس ى ٥ًؼى هٍطح اإلاىجِل )

ىُت ) ًطزلي (  ىُت التي لها وٟٕ في شا٣طة الاظُا٨ ،والػُما الجُل الصي وهلحّ هىا ٣ُٝ اػدشمط الـآط اإلاىضور ال٘ىاجي أٗل جل٧ الٗا

لِه وجىُُٜه ،ألن الىعي بالترار،  ًيخمي إلاسًىت اإلاىكل ) هِىىي ( ٛىساءه ) ًاهِىىي( ٤ان مىٜصا حٔبحرا  للىلىط الى ٓم١ الترار وج٠مُّ

ٓت في ٓملُت  حٔبحر ًٓ الصا٣طة الـٔبُت والىظساهُت، في ػبُل لُىظس هم ؿٔطي ًح اضخ لىظسان الجما ٜاث الٔطاٟت، ٍو مل ك

ت  ماهيها وحاهطها بلىضة حـمل ظمُٕ ظىاهب الحُاة اإلاخٔسزة واإلاخسادلت، مىظسا بصل٧ اإلاخٕ الصهىُت والىٜؼُت وال٥ٍٜط

ألاداٞل  للمـاض٣حن في الِاهطة الـٍٔطت مً هىا جبرظ هطوضة الٔىزة بلى الترار ومٔالجخه وشل٧ لخح١ُ٠ مجخمٕ بوؼاوي ٠ًىم ٓلى

 ، ل الٍطُٜت ال٠سًمت  ِهط كىث الترار الٍطٜي ٓبر جىُُٝ اإلاىاٍو وال٠ُم الؼامُت وهصا ماًيـسه الـآط مً شل٧ الخىُُٝ، ٍو

 : ومنها ٟى٨ الـآط

ىضة آؿىض
ّ
 ٟظ

ىضة آؿىض
ّ
 ٟظ

 ؤٟىاغ جيـط ؤحالم ال٠طوٍحن

ُْ الاػىُز ًجٚ  وظَس ) ٓبازي  ( واإلاصًا

 ( ظابىها زٕٛ للساض )
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  الـهساء
ُ
 جمط ي ٟاٛلت

ُْ بـ ) حؼبالي  ( بُ٘مٌّ  اإلاصًا

 ( زاضي ٓلى ػآت وجطظٕ جبأٌجي ؟ )

اظُّ الـبا٢ اإلاىكس زمٕ حبِباث الجسض٣ها الابلاض  ... ٍو

 ؿهساء

 (33ٓـاٞ)

اي الخإٍضذُ ذي اإلأطوٚ والصي ًمشل بىابت الـٟط ٔلم الخاٍض
َ
ىضة آؿىض ( اإلا

ّ
ٓط بسؤ هله الـٔطي بص٣ط ) ٟظ اها ٛالـا ًّ ٌا ب ت ، ضاب

بلىث ال٠طوٍحن ، لُحُل الخىُُٝ هحى ؤٗىُت الٜىان اإلاـهىض ) ٓبازي الٔماضي ( ) ظابىها زٕٛ للساض ( ضابٌا حط٣تها بحط٣ت ٟاٛلت 

آط في اًطازه هصا  الـهساء ، ٛوال ًٓ جىُُٜه مىضوزحن ٗىاثُحن آدٍطً ) حؼبالي ( و ) زاضي ٓلى ػآت وجطظٕ جبأٌجي ؟ ( ٛاـل

ذُت ، وبحن الساللت الٜىُت اإلأاكطة ٤ىػُلت الخى  اٍض ُُٝ جإ٣ُسا مىه بوطوضة ؤن ًخم الخٜآل الٜجي بحن الساللت الترازُت ٣ح٠ُ٠ت ج

ـآط ؤبٔاز ضئٍخه الخاكت ٓلى مالمح  ٟت حٔؼُٜت، ألهه ٣شحرا ما ٌؼ٠ٍ ال ٛىُت، وال ًيبغي ؤن ج٦ىن الٔالٟت بحن الساللخحن ٓال

 . الخٌاب التراسي دٌابا اػترظآُاالصخلُت الترازُت، ُٛلبح 

ـخ٘لحن 
ُ
ٔخسُّ باإلاىضور ال٘ىاجي الٍطٜي وشل٧ ٓبر جىز٠ُه ؤحس ؤػماء ٓاثلخه مً اإلا

َ
ومً الجسًط بالص٣ط ؤن الـآط ًيخمي  لٔاثلت  ح

 : اإلاـهىضًٍ بهصا الًٜ التراسي، ٟاثال

 والـاْض ًعحٝ

اؾ َُّ  ... ِبِىظِض ٓخاباث الٔ

 ) كىث ) ٓعاضة

 وٛجٌط ظاض 

 لٌُل َوِظٌل 

ً ان ظُذ ٣طب الساض ( ) ) ِٓ  )34ًٍطسووي ما ا

ٛخىُُٝ الـآط لًٜ ال٘ىاء الٍطٜي ) الٔخابت ( ًِهط في ٓخبت البساًت للىم الـٔطي في اًاض الاهخمام به ومىحه ظعء مً حـ٥ُل 

ا ًخم٥ً مً دالله ادطاط م٥بىجه الـٔطي بساللت ٟ ٓخاباث الُٔاؾ ، كىث اإلاـهس الـٔطي بما ًمىح الـآط ظدما ؿٍٔط ىله ) 

ٓعاضه ، ٛجط ظاضو ، لُل وظٌل ( ٛوال ًٓ ابساْ الـآط في ضبٌه بحن كىث ال٠ٜس السادلي  الصي حّط٣ه هساء الٔخابت مما ؤحا٨ به 

هحى ال٠اء الٔخاب ٓلى مً ٌٔترن ٓلى اهِىه ٓىس البِذ ال٠سًم ) بن ظُذ ٣طب الساض ( ومً هىا ظاء جىُُٝ الـآط للمىضور 

ٛازة مً الترار بىكٜه ا ل٘ىاجي الٍطٜي ٣حل٠ت وكل بحن اػخلهام اإلااض ي البُٔس لخجمُل الحاهط، ٛوال ًٓ شل٧ ٛهى ًسٓى  الى ؤلا

هبٔا ُٛاها وظادطا بالح٦اًاث والخبراث والخجاضب ؤلاوؼاهُت اإلامشلت لطوو الجمآت، وًم مالمح حوىض اإلاىضور ال٘ىاجي الٍطٜي ) 

 : ُٔاؾ ٟلُسة ) بِذ هاًل ( ٟاثالالىاًل ( في ؿٔط هوا٨ ال

 ّمىا٨ُ ؤهلي ؤهلي ػىضٌة جخجّ ٨ُ 

ُل   وضباُبُهم للُمخٔبحن جطمُّ

 
ً
ًُ ؤّمت جيُء هاًلهم ًاّب  ٍو

 ا٨ ) ؤوه ( وؿُم الجمِط في ؤكىاِتِهم

 ًّ  ( مً ) ٤الىا ٌـُلىن ( حتى ) ب٧ُ ًآ

 واإلاط٣ب الٔالي ( مٔاضُظهم بلى )

 الُحلم ال٠ص ي ومىتهاُه ألاظمُل 

اجىا )  ٗلبا ٓلُىا ( بن مـذ ًٟط

 ج٠ٜى هشاض الطاحلحن وَجلِهُل 

هم
ُ
 ؤها ) ماَحَؼب بالي ( ًٌى٨ُ ٛطاٟ
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مخىوي ( بُىم ضحُل٥م
َ
ل َٓ  ِلَم ) ما

 وؤها ب٥ٔبت بِخ٥م ؤجبّخُل 

 ٛٞى السضوب الواجٔاث وؤػإ٨ُ 

 ؿى٣ذ الحىازي ( ؤػطظىا دٌىاتهم )

ُل) َُّ ٍت ٛةشا الُ٘اب ُمَه
َّ
 )35ًٓ زل

ِاهط  ٛم ٛخىُُٝ اإلاىضور ال٘ىاجي الٍطٜي ظاء في ٓخبت الٔىىان لل٠لُسة وهصا زلُل اهخمام بهصا اإلاىضور ًم ٟبُل الـآط، 

الخىُُٝ واضحت في مٜطزاجه ) مىا٨ ؤهلي ، ًجيء هاًلهم ( ٛوال ًٓ اًطاز الـآط هلىكا مً جل٧ اإلاىاٍول في ظؼس اإلاىخج 

الحّ ؤن  الـٔطي بلىضة الاٟخباغ مما ّٓعظ ظاهب
ُ
الخٌُٔم بحن اإلاىخج الـٔطي الٜلُح واإلاىضور ال٠سًم هحى ؤكالت ؤ٣ثر، ومً اإلا

م  الـآط ٟس ؤبسْ واظاز في ٟوُتي الخىُُٝ السادلي للمىضور والخىُُٝ اإلأىىي الصي لم ًازط في حط٣ُت بىاء الىم الـٔطي ٗض

ٓاز ٓلى ه٥صا جىُُٝ اهما ؿٔبِخه بل ظاز مً ازطاء الجاهب الخلىٍطي للمىخجه الـٔطي ٓلى ال ىحى الصي وؼخ٠طئه، والـآط ححن 

ٗت اإلااض ي بلىضة ظسًسة حؼخسعي حوىضه ال٥شُٝ هصا و١ٛ ضئٍت ؿٍٔطت ظسًطة باالهخمام  ازة كُا محاولت ظاّزة مىه في ٓا

 .ا و٠ًىػهاواإلاالحِت ،حُض ؿ٦لذ باليؼبت له مازة دلبت للخٔبحر ًٓ همىم الحُاة الُىمُت وح٥مها وؤهاٍظجها وٛلؼٜته

 

 الخاثمة

بٔس اػخ٠طاء مؼخُٜى لسًىان معامحر الـٌأن للـآط هوا٨ الُٔاؾ والىٟٚى ٓىس جىُُٜه للمطظُٔاث الش٠اُٛت في ؿٔطه 

خه الـٍٔطت، وٟس ٣ـٜذ السضاػت ًٓ  ـآط ٤ان ٟس جإزط بالبِئت التي وـإ ٛيها ، ٠ٛس ٤ان لها السوض في كُاٗت هٍى لحُِذ ؤن ال

ُٝ مطظُٔاث الصخلُاث بٌٍط٠ت مخىىٓت وٟس جىىٓذ بحن الصخلُاث ال٠ٍطبت مً الـآط وؤدطي جيخمي لعمً ماض ي جىُ

و٣صل٧ جىىٓذ بسوضها بحن ؿٔطاء وم٘ىحن ؿٔبُحن و واُهط البحض ؤن حوىض اإلا٦ان ٣مطظٕ ز٠افي في ظؼس ٟلاثسه ٤ان هابٔا مً 

ٓط بخل٧ الام٥ىت التي جىىٓذ بحن الام٥ىت اإلاحلُت ، وؤدطي جإٍضذُت، ؤما جىُُٝ اإلاىضور ٠ٛس ٤ان مٔبرا ًٓ ٓم١  ٓالٟت الـا

ـآط ،  ُٜت التي ٤ان لها بٔسها الجمالي في ٥ٛط ال اوي ال٠سًمت ، واإلاىاٍول الٍط الاضجباي بحن الـآط وشل٧ اإلاىضور الصي ؿمل الٗا

ٜه مً مطظُٔاث
ّ
ىا الهترزز في ال٠ى٨ ؤن الـآط ؤظاز وؤبسْ في ٤ل ماُو

ّ
، بش ٤اهذ هابٔت مً كمُم ضحم بُئخه الاظخمآُت  ولٔل

 . والخاٍضذُت ، وٟس ؤّزث جل٧ اإلاطظُٔاث زوضا ظمالُا ٣ما اضازها الـآط
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