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وعم، نقذ كان جعفز انخهيهي مجمُعت مه انزجال تكامهت في شخص َاحذ ، َائتهفت في وسيج اوساويتً 

َمه انُاجب انحتم انتعزيف بٍذي انشخصيت انفزيذة نجمٍُر يىبغي ان . فت بخهقً َقيمً َمثهياتًَتغه



( ويسان)انثامه مه ابزيم -انقاٌزة   مجهت انٍالل /  يعزف نٍذا انزجم فضهً َاياديً  َديع فهسطيه 
5891 . 

 
 

 
 

 عؼلو اُق٢ِ٤ِ ٕٝل٣وٚ األه٣ت ٤ٍل عٞاك ّجو
 

 
    10/10/0791: عٕٞ رٞٓبً ٛبَٓ  ربه٣ـ اُْ٘و: رأ٤ُق

 ٕلبء ف٢ِٕٞ -ٝك٣غ كَِط٤ٖ : روعٔخ، رؾو٤ن
 $  01.11: ٍؼو اَُٞم 

 $  01: اُلاه اُؼوث٤خ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و  ٍؼوٗب: اُ٘بّو
     0: ٓغِلاد   0: ٕلؾخ    اُطجؼخ 001: ، ػلك اُٖلؾبد09×02: ػبك١، ؽغْ ؿالف: اُ٘ٞع

   



 
 

 
 

 



 
 

اُؼالٓخ أُغزٜل اُجوٝف اثوا٤ْٛ ف٤َِ اُؼالف ٝا٠ُ ٣َبهٙ أُإهؿ ٝاُوبٓ اُلًزٞه ٗغٔبٕ ٣ب٤ٍٖ 

 !! ك٢ عبٓؼخ إَُٔٞ 
 

 



 
ٌزجخ اٌُٞٗـوً رؾزلع ث٤ٌٔوٝكِْ ك٤ٚ ٓؼظْ اػلاك ٤ٓو١ ع٤ٖ ك٣ت رإًل ُِٖبئؾ إ ٓ#       0

 ٕؾ٤لخ اُٜبرق اُز٢ إلهٛب عؼلو  اُق٢ِ٤ِ 
اُجوٝف اُق٢ِ٤ِ  ٝػجل االُٚ اُٖبئؾ ٓغ اثوى ػِٔبء أٌُزجخ ٝاُجؾش  ك٢ ٌٓزجخ اٌُٞٗـوً #  0 

 االٓو٢ٌ٣ ٝٛٞ ٣ٜٞك١ ػواه٢ أٍٚ كا٤َٗ عٞهط 
 

  :ٗغٔخ  ا٠ُٝ 
ه٤خ ػوث٤خ ا٤ٔٓخ  ؽو٤و٤خ ػز٤لح ػو٣وخ ٓغلكح هائلح ُٝٞ إٔ عؼلو اُق٢ِ٤ِ ٓلهٍخ ٗغل٤خ ػوا

اُق٢ِ٤ِ  ًبٕ ك٢ ؿ٤و اُؼوام أُٚطوة ٤ٍب٤ٍب ٝاعزٔبػ٤ب  ُقّوعذ ٓلهٍخ عؼلو اُق٢ِ٤ِ آالف 

صٔخ ؿجٖ صو٤َ ؽبم ثٚ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ِزلذ ا٤ُٚ ٓوح ُْٝ ! أُو٣ل٣ٖ ٖٓ أُجلػ٤ٖ ٝأُضول٤ٖ ٝا٤٤ُٖ٘ٛٞ 

هائل اُوٖخ  ٝاُٖؾبكخ ٝا٤َُوح ٝػِْ اُوعبٍ ٝاُزٞه٣ـ ٝاُزٞص٤ن عؼلو اُق٢ِ٤ِ ! ٣ْي ٓ٘ٚ هٜ 

مائل  ٓز٤ٔي ! ثَ ٛٞ ٓإهؿ هائل ٓـب٣و اٛوٝؽزٚ اُزلبؤٍ ٝاُضوخ ثبُٖٞٛ ٝأُٞاٖٛ ! ٝاُزوعٔخ 

! ٓبٌّب ألؽٍل ؽ٤لب ؽبم ثٚ ! هٍبُزٚ افاله٤خ روث٣ٞخ هجَ ا١ ٢ّء ٝفالٍ ا١ ٢ّء ٝؿت ا١ ٢ّء 
اُؾ٤بح ًض٤و االٕلهبء  ُْٝ ٣ٌٖ ٤ُؼبرت ٕل٣وب ػ٠ِ ٍٜٞ اهرٌجٚ هٜ ثَ  ثَ ًبٕ ٓزلبئال   ٓوجال ػ٠ِ

ٝٓب اًضو إلهبءٙ اُن٣ٖ ٣ؼزي ثْٜ ) .. ًبٕ ٣زغبٝى  ػ٘ٚ روٍٞ اث٘زٚ االٍزبمح كو٣لح عؼلو اُق٢ِ٤ِ 

ألثؼل ؽلٝك االػزياى ٝاُٖلاهخ اُؾن، ًٝض٤واً ٓب ًبٗذ ر٘بُٚ ثؼ٘ االٍبءاد ٖٓ ٕل٣ن ك٤ٌزٜٔب، 

٣ٖ٘ؼ ث٘برٚ ك٢ ٤ًل٤خ ارقبم اُٖل٣ن ؽز٠ ال رلول ٕلاهزٚ ٝرؾزلع ثٜب ٓلٟ األ٣بّ ُْٝ ٌُٝ٘ٚ كٝٓبً 

 : ٣و٠ٙ رٞع٤ٚ ا٣خ ٌّٟٞ اٝ رنٓو ٖٓ اُٖل٣ن ك٤وٍٞ ٓب هبُٚ اُْبػو



 ئما ً٘ذ ك٢ ًَ األٓٞه ٓؼبرجبً   ٕل٣وي ُْ رِن اُن١ ال رؼبرجٚ
ألٕلهبئٚ ػ٘ل ٤ٙن ٕلهٙ ، ًٝبٕ ٣ِغأ (ٕل٣وي ٖٓ ٕلهي)ٝك٢ ٌٓزجٚ ُٞؽخ ك٤٘خ ع٤ِٔخ ًزجذ 

ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ِغأ أل١ ٕل٣ن ػ٘ل االىٓبد أُب٤ُخ اُز٢ . ك٤ٌزت ئ٤ُْٜ ٓب ٣ْؼو ثٚ ًٝبٗٚ ٣ْ٘ل ك٤ْٜ األَٓ

اٙطورٚ ٓوح إ ٣ج٤غ ثؼ٘ ًزجٚ اُو٤ٔخ ُْواء ٝهم ُغو٣لرٚ ك٢ اص٘بء اُؾوة، ٝٛٞ ٓغ مُي ٣إٖٓ 

٢ّء أٝ ٤ْ٣و ا٠ُ افطبئْٜ ٝاٗٔب ٣قل٢ ُْٝ أعلٙ ٓوح ٣ِّٞ إلهبءٙ ك٢ (. أُوء ًض٤و ثأفٞاٗٚ)ثإٔ 

ٍوٙ ٓغ ٕل٣وٚ ؽز٠ ػٖ اهوة كوك ك٢ ػبئِزٚ، ٓغ اٗٚ ال٣َزط٤غ إ ٣زؾَٔ اُقطأ ٜٓٔب ًبٕ ث٤َطبً 

ًٔب إ اُق٢ِ٤ِ ُْ ٣ٌبصو ثؼلك . ٛــ . ئ . ( الٗٚ ٣ؼزول إ اُقطأ ٓز٠ رٌوه ٣ٖجؼ ػبكح ٣ٖؼت اٗزياػٜب

بفو ٓضال ُٝٞ ػ٠ِ ٍج٤َ اُْبٛل ثْو٤وٚ اُجبٍَ اُْبػو ُْ ٣ل! ػِٔبء ػبئِزٚ ٝاٛجبئٜب ٝٓ٘ب٤ِٜٙب 

االك٣ت أُ٘بَٙ اَُبئؼ ػجبً اُق٢ِ٤ِ  اُن١ كٝؿ اُزبط اُجو٣طب٢ٗ ٝٛوة ثٔؼغيح ك٢ ٤ُِخ ٣ِٞٛخ 

اٗزظو ك٤ٜب ٓغ هكبهٚ ًبظْ ٕج٢ ٝاُؾبط ٗغْ اُجوبٍ اُل٢ٔ٤ُ ٝػجبً أُوٓبؽ٢ ٝ   ػِٞإ أُوٓبؽ٢ ٝ   

٤ل كػ٤جَ ٝ ًو٣ْ اُؾبط ها٢ٙ ٝاؽٔل اُؾبط ها٢ٙ ٝ ٓؾَٖ ٓؾَٖ أثٞ ؿ٤ْ٘ ٝعٞك١ ٗبع٢ ٝٓغ

كٌبٕ ػجبً اُق٢ِ٤ِ اُٞؽ٤ل اُن١ !! اٗزظوٝا كغوا ًبُؾب ً ػو٤ٔب ٤ٌُ صٔخ كغو ثؼلٙ ..اُؾبط ها٢ٙ 

كو ٖٓ ًٔبّخ ا٤ِ٤ِٛغ٤خ اؽلٟ ًل٤ٜب ػ٤ٕٞ االٗغ٤ِي ٝع٤ٜ٘برْٜ  ٝاألفوٟ اُقٞٗخ ٖٓ هٔبٓخ 

ُٝجش فجو ٛوٝة ػجبً اُق٢ِ٤ِ ! ٝاُٖٞٛ هجبُخ ثو٣ن اُغ٤٘ٚ أُغزٔغ اُ٘غل٢ اُن٣ٖ ثبػٞا اُؼوٗ 

ٍوا ٓطَِٔب ؽز٠ ًْق آوٙ ٕبؽت اُزوعٔخ كو٤ل اُؼوام عؼوو اُق٢ِ٤ِ ؽ٤ٖ إله اُغيء اُواثغ 

ٝؽز٠ اَُبػخ ٛ٘بى صـواد ٣جؾش ػٜ٘ب  ! ٖٓ ٍٓٞٞػزٚ ٌٛنا ػوكزْٜ  كٜزي االٍواه ٝاالٍٔبء 

ٖ ٓقجأ أُٞد اُن١ ًبٕ رؾذ ٍٔغ ٝثٖو ػْواد اُغ٘ٞك أُلهوٕٞ ٖٓ ٗؾٞ ٤ًق اٍزطبع االكالد ٓ

 ! ٝاُٚجبٛ االٗغ٤ِي ٝاُٜ٘ٞك 
أٝاٙ ٖٓ اُؼٔالء ػبّٞا ٝٓبرٞا ك٢ ػي اٝهصٞٙ ا٠ُ اٝالكْٛ ٝٛالة ٓلهٍزْٜ كٔب ؽبٕ ) ٝاُؼٔالء  

٣وٍٞ عؼلو اُق٢ِ٤ِ  ك٢ ًزبثٚ ! ( ُْٝ ٣ؾٖ ُٖٝ ٣ؾ٤ٖ أٝإ ٓؾبًٔزْٜ  ٝؽز٠ االٓٞاد ْٜٓ٘ 

ظؼٕٞ ثٖ ) ٣ّٝٞ عبءد اُ٘ٞثخ ُٔؾِخ اُؾ٣ِٞ ٝآٍ األٓو ا٠ُ  72ٓ 2ٌنا ػوكزْٜ ط أٍُٞٞػ٢ ٛ

رقِٞا ػٖ ؽواٍخ عجَ اُؾ٣ِٞ ثبرلبم ٓغ االٗغ٤ِي ٝك٢ اُٞهذ أُؼ٤ٖ ٍٝوػبٕ ( اُزالفْ ٝػ٤ْورٚ 

ٓب اؽزَ االٗغ٤ِي ٛنا أُؼوَ ثؼل إ ٍِطٞا ػ٤ِٚ أُلاكغ رؾذ ثٖو ٍٝٔغ هؤٍبء اُوجبئَ اُن٣ٖ 

٤ُوٝا ثبّ اػ٤ْٜ٘ ثبٕ أُلاكغ ُْ رٞعٚ ا٠ُ أُل٣٘خ ؽز٠ ال٣ْبع اْٜٗ ٙوثٞا أُل٣٘خ  عبءٝا ثْٜ

أُولٍخ ُْٝ رِجش أُل٣٘خ ؽز٠ إجؾذ ثبٌُبَٓ رؾذ اّواف اُغ٤ُٞ االٗغ٤ِي٣خ ٝػٔالئٜب كبكهى 

اُضٞاه إ صٞهرْٜ هل كِْذ كْٜ اُجؼ٘ ثبُقوٝط ٖٓ اُ٘غق كبُلٞٛب ٓؾبٛخ ثبألٍالى اُْبئٌخ 

ًٝبٗٞا ٣َٞهٕٞ  79ٓ ....... ُٝغأ ًَ ْٜٓ٘ ا٠ُ ٓقجأ ٖٓ أُقبث٢ء ٤ُ٘غٞ ث٘لَٚ  كزلوهٞا

أُوجٞٗ ػ٤ِْٜ ٖٓ اُضٞاه رؾذ اُٚوة ٝاُوًَ ٝاُٖلغ ثبُ٘ؼبٍ ػ٠ِ هؤٍْٜٝ ٣َِْٜٝٔٞٗ ثٜنٙ 

ا٤ٌُل٤خ ُالٗغ٤ِي فبهط ٍٞه اُ٘غق ك٤زَِْٜٔ اُٝئي ٌٓج٤ِٖ ٣ْٝلْٜٝٗ ثبُؾجبٍ ا٠ُ اُق٤ٍٞ اُز٢ 

ٔب رَؾت االصوبٍ اٝ اُؼوثبد ك٤ٜوُٕٝٞ فِق اُق٤َ الٛض٤ٖ ْٝٛ ٌٓزٞكٞ اال٣ل١ ًبٗذ رَؾجْٜ ً

 ... ٤ُوطؼٞا ػْوح ٤ًِٞٓزواد ٢ٛ أَُبكخ ث٤ٖ اُ٘غق ٝاٌُٞكخ ؽ٤ش اُؾب٤ٓخ االٗغ٤ِي٣خ 



ٝؽ٤ٖ رْ اؽزالٍ عجَ اُؾ٣ِٞ ٍٝوطذ أُل٣٘خ كٌو اف٢ ػجبً إ ٣قزج٢ء ك٢ ث٤ذ ٣زَٖ   71ٓ 

٤لح ػٖ اؽزٔبٍ رلز٤ِ ث٤زْٜ ؽ٤ٖ ٣غو١ رلز٤ِ ث٤ٞد اهؽبٓ٘ب ٝاٍور٘ب ث٘ب ثوؽ٤ٔخ ثؼ٤لح ػ٘ب ٝثؼ

ثؾضب ػ٘ٚ كزي٣ب اف٢ ػجبً ثي١ آوأح ٝهٖل ٓغ آٚ ث٤ذ اُٝئي االهؽبّ ُْٝ ٣ٌٖ ٣ٌَٖ ٛنا اُج٤ذ 

ٍٟٞ اّ ٝث٘برٜب كق٤ْذ االّ ػ٠ِ ٗلَٜب ٝث٘برٜب ئٕ ٢ٛ آٝد اف٢ ك٢ ث٤زٜب ٝاػزنهد ث٢ْء ًج٤و 

٘لٛب ٌُٖٝ ا٢ٓ ٛجذ ٜٓ٘ب إ رإ٣ٝٚ ٤ُِخ ٝاؽلح كوٜ ُزلثو آوٙ ٓغ ٖٓ اُقٞف ػٖ هجٍٞ اف٢ ػ

 .......ؿ٤وٛب ٝاهَْ ػ٤ِٜب إ رٌزْ االٓو 
 ٝك٢ ثلهح ر٘لٌ اف٢ اُٖؼلاء كٔو ثج٤ذ ٕل٣ن ٝع٤ٚ ً٘ب ٗؼوكٚ  011ٓ 

٢ٌُ ٣َزؼ٤ٖ ثٚ ػبٟ اُٜوة ٜٗبئ٤ب ثؼل إ إجؼ ػ٠ِ هبة ه٤ٍٖٞ أٝ اهوة ٖٓ اُؾلٝك اال٣وا٤ٗخ كِْ 

اُوعَ أُطِٞة ُنُي ْٕٔ ػ٠ِ إ ٣وطغ اُطو٣ن ٣َٝبٍ ٖٓ ٣وٟ ك٤ٚ ػٖ اُ٘وطخ اُز٢ ٣وّٝ ٣غل 

إٍُٞٞ ا٤ُٜب ٌٝٛنا هلَ ٓب٤ّب ػ٠ِ هل٤ٓٚ ؽز٠ ثِؾ ًوْٓ٘بٙ ٖٝٓ ٛ٘بى هٖل ٓل٣٘خ هّذ ك٢ 

 ... أُْبٍ 
ٌٗزل٢ ثٜنا اال٣غبى ُ٘ٞإَ اُؾل٣ش ػٖ ٓٞٙٞع ٛوٝة ػجبً اُق٢ِ٤ِ اؽل اثوى صٞاه /  اّبهح 

 .ؽ٤ٖ َٖٗ ا٠ُ روعٔزٚ ك٢ اُوو٣ت اُؼبعَ ث٤ْٔئخ اُوة  0701
 

   :ٗغٔخ  صب٤ٗخ 
ُْ ٣و أُزوعْ ُٚ االٍزبم عؼلو اُق٢ِ٤ِ إ  ٓبهلٓزٚ ػبئِخ اُق٢ِ٤ِ ُِؼوام كاُخ ىٛٞ اٝ ّبهح آز٤بى 

ػبُ صو٣ب ٓغ االصو٣بء كو٤وا ٓغ ! ٓزٞاٙؼب ك٢  ٍٔٞ ! ثَ ػبُ هعال  ػواه٤ب ث٤َطب ػٖ  ػٔن ! 

ٝؽ٤ٖ ر٘زلة ٓل٣٘خ اُ٘غق االّوف ُزٌٕٞ ػبٕٔخ ! ء ػبُٔب ٓغ اُؼِٔبء ٓجلػب ٓغ أُجلػ٤ٖ اُلووا

صوبك٤خ كالثل إ رزنًو أُل٣٘خ إ ٍٔٞهٜب ًبٕ ثؼوم عج٤ٖ أُق٤ِٖٖ ٖٓ هٝاكٛب ٝاث٘بئٜب اُجوهح 

كؼبال  اُ٘غق ا٤ُّٞ ٓؾزبعخ ا٠ُ ٓلهٍخ عؼلو اُق٢ِ٤ِ كول ًبٕ هؽٔٚ هللا! ٝاُق٢ِ٤ِ عؼلو ك٢ اُط٤ِؼخ 

ثَ ًبٕ ٝاؽلا ٖٓ اْٛ كػبح اُزؾل٣ش ك٢ ث٣ٞ٤٘خ أُغزٔغ اُ٘غل٢ ! رواص٤ب ٝٓؼبٕوا ٓؼب ! ٝهٞال ٓؼب 

ًْٝ كػب ا٠ُ ! ًْٝ ؽنه ٖٓ فِٜ اٝهام اُل٣ٖ ثبٝهام اُلُٝخ ! ٝاُؾٞىح اُؼ٤ِٔخ ٝاُطوًٞ اُل٤٘٣خ 

ٕ ٝأُناٛت ًْٝ اٌٍ ُ٘غق روٞك ر٤بها ؽٚبه٣ب ُِزوبهة ث٤ٖ االك٣ب! ػوام ٓإٍَبد ٓل٤ٗخ 

ٝاُو٤ٓٞبد كإ ؿبة عؼلو اُق٢ِ٤ِ ك٢ ٜٓوعبٕ اُ٘غق ػبٕٔخ صوبك٤خ كإ رواصٚ ٓب ؿبة ُٖٝ ٣ـ٤ت 

ٝاىػْ إ اُق٢ِ٤ِ عؼلوا ُٞ ػبُ ث٤٘٘ب ٛنٙ اال٣بّ ٝر٘ب٠ٛ !  ٝٛنٙ هٞا٤ٖٗ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ ٓغ األكنام 

كال كوػ ثؼ٤لا ػٖ اُ٘ٞه !  ا٤ُٚ رب٣زَ اُ٘غق ػبٕٔخ اُضوبكخ الٙبف ا٤ُٜب ٕلخ اُضوبكخ اُز٣ٞ٘و٣خ

 ! ٝاُز٣ٞ٘و 
 

  :ٗغٔخ  صبُضخ 
ٛنا اُطٞك اُ٘غل٢  اُوائل اُنائل ! ٣ؼوف كَٚ االٍزبم  عؼلو اُق٢ِ٤ِ ٖٓ رٞكو ػ٠ِ رواصٚ ٝاٍزٞػجٚ 

اُوبئل ك٢ رؾل٣ش ًض٤و ٖٓ اُلٕ٘ٞ ٓضَ اُٖؾبكخ  ٝاُْؼو ٝاُوٖخ ٝاُزبه٣ـ ٝا٤َُوح اُنار٤خ 

٣ؼوف إ ٛنا  اُؼِْ اُؼواه٢ اُلن ٓبد ثؼ٤لا ػٖ  اُؼوام ٝػبُ هجَ ٝؽ٤ٖ !  ٝاالفٞا٤ٗبد  ٝاُوؽِخ 



إ ٣ٔٞد ؿوثخ هَو٣خ ٝٛٞ ك٢ ٍٖ ا٤ُْقٞفخ  ٝهل اٍزُٞذ اَُِطبد اال٤٘ٓخ ػٜل اُوئ٤ٌ اَُبثن 

! ٣ٝب٤ُذ ٛإالء  اًزلٞا  ثْلٜ آٞاُٚ ! ٕلاّ ؽ٤َٖ اٍزُٞذ ػ٠ِ آٞاُٚ أُ٘وُٞخ ٝؿ٤و أُ٘وُٞخ 
ًٔب ّلطٞا اه٤ّلٚ ! ٌٓزجزٚ  اُؼظ٤ٔخ ٝٓقطٞٛبرٚ اُز٢ ًبٗذ ر٘زظو اُطجغ  ٌُْٜ٘ ّلطٞا ٓؼٜب ا٣ٚب

ٝث٢ ٣و٤ٖ اْٜٗ ُْ ٣َزل٤لٝا ه٤ل اِٗٔخ ٖٓ ٌٓزجزٚ ٝٓقطٞٛبرٚ ٝاه٤ّلٚ ُٝؼِْٜ ! اُن١ ال٣وله ثضٖٔ 

اُوٞا ثٌَ مُي ك٢ اَُوكاة اُج٤ْٜ رؾذ ٓج٠٘ أُقبثواد اُؼبٓخ ٝٛٞ ٍوكاة ٓؼزْ هل ٣ٌٕٞ ثَؼخ 

ٍوكاة ٍو١ رؾذ ٓج٠٘ أُقبثواد اُؼواه٤خ ٕؼلد ك٤ٚ ا٤ُٔبٙ ! ك٢ ًَوح االػظ٤ٔخ  ِٓؼت اٌُْبكخ

اُغٞك٤خ ٓزو٣ٖ ٝافزِطذ ث٤ٔبٙ اُٖوف اُٖؾ٢  ٌُ٘ٚ اُؼ٠ٔ اُؼٖ٘و١  ٝاُؾول اُطبئل٢ ٝاُؼزٞ  

ًْ ً٘ذ ار٠٘ٔ ُٞ ا٢٘ٗ ُْ ارؼوف ػ٤ِٚ ُْٝ اىهٙ ! اَُِط١ٞ ًَ مُي ٤ٖ٣ت أُجز٢ِ ثٚ  ثؼ٠ٔ األُٞإ 

ًْ ً٘ذ ار٠٘ٔ ُٞ ا٢٘ٗ ُْ  اؽججٚ ػٖ هوة ُْٝ آًَ ٖٓ ىاكٙ ُْٝ اَٜٗ ! ُْٝ ٣يه٢ٗ ك٢ ٌٓزج٢  ك٢ ث٤زٚ

٢ٌُ٘٘ اؽججزٚ  ٝاٍزٔوأد ! امٕ ُؾيٗذ ػ٤ِٚ ؽيٗب ٝاؽلا  ؽب٢ُ ٓؼٚ ًؾبٍ اُ٘بً  ! ٖٓ ك٤ٞٙبرٚ 

! ٌج٤و ًٝ٘ذ اهزوة ٓ٘ٚ ؽز٠ ًب٢٘ٗ أٍغ ثأم٢ٗ كهبد هِجٚ اُ!  ى٣بهارٚ أُزٌوهح  اُط٣ِٞخ ك٢ ث٤زٚ 
ًبٕ ٣٘بك٢٘٣ ٓوح اف٢ !! ٝاؽَٔ ككزو١ ًِٔب ىهرٚ الكٕٝ اُلهه اُز٢ ًبٕ ٣٘ضوٛب ٖٓ ث٤ٖ ّلز٤ٚ 

ُْٝ رٌٖ رلوم ! اُٖبئؾ ٝٓوح ُٝل١ اُٖبئؾ  ٝصبُضخ ٕل٣و٢ ٝهاثؼخ ٣بثٖ اف٢ ٝفبَٓخ اثٖ ٕل٣و٢ 

ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ  ُل١ ٍٝبئَ ٓ٘بكارٚ ٢ُ هله ٓب ٢ٜ٘ٔ٣ اٗٚ ٣ؾلع ٓٞكر٢ ُٚ  ٣ٝٞك٢  ُٖلاهخ ٣ِٞٛخ هثطذ

ٝاُل١ ا٤َُل ػ٢ِ اُٖبئؾ ٖٝٓ ثؼل ٓٞد ٝاُل١  اٗزوِذ اُٖلاهخ ثبُٞهاصخ ا٠ُ اف٢ اٌُج٤و أُوؽّٞ 

 ! ا٤َُل عجو اُٖبئؾ 
 

 ٤ًق اُزو٤ذ اُق٢ِ٤ِ اٌُج٤و ؟  : ٗغٔخ هاثؼخ 

قرأت قصصه فأثرت فً ! كنت مشؽوفا  بكتابات جعفر الخلٌلً  ومعجبا جدا باخوانٌاته الجذابة ! 
وكانت والدتً الزرقاء ابنة المرشد  محمد حسٌن آل زٌارة عمٌد  قبٌلتً ال بو اصٌبع وال ! حٌاتً 

كانت تحدثنً عن صداقة ربطت بٌن والدي وجعفر الخلٌلً ! بو زٌارة  بداٌات القرن العشرٌن 
بل كانت مجالس النجؾ فً  خمسٌنات ! ومن ثم بٌن والدي  والثابر العراقً  عباس الخلٌلً 

! لعشرٌن وستٌناته عبقة بتناقل اخبار الخلٌلً وتداول كتاباته المؽاٌرة لكتابات اآلخرٌن القرن ا
وحٌن عملت فً االذاعة والتلفزٌون وبخاصة فً قسم الشؤون الثقافٌة عهد الرؤساء االفاضل 
االساتذة محمد مبارك وعادل عبد الجبار وسعد البزاز  ورزاق رشٌد الناصري وكل هؤالء اصدقابً 

قرب وكانوا ٌعطوننً هامشا من التقدٌر استطٌع بمساحته تقدٌم المقترحات التً تؤرخ عن 
مرة كتب سعد البزاز على احد مقترحاتً وبخط ) للشخصٌات العراقٌة المعمرة او الراحلة المهمة  

شخصٌات واعالم من نحو محمد بهجت األثري ومحمود شوكت وعلً (  -موافج موالنا  –ٌده  
مهدي الجواهري ومحمد صالح بحر العلوم وساطع الحصري وعلً الخاقانً  الوردي ومحمد

وجعفر الخلٌلً ومحمد تقً الحكٌم ومرتضى فرج هللا ولو احتفظت مؤسسة التلفزٌون باالرشٌؾ 
اما اللقاءت والتحقٌقات التً انجزتها   وصارت اشرطة ! فإنها ستجد قوابم االسماء التً اقترحتها 

د جاء لقسم الشؤون الثقافٌة ربٌس احمق الٌعرؾ شٌبا من حساسٌة المهنة فدٌو  او سٌنما  فق



واذا كان القسم قد كلؾ الشابة  االردنٌة سمراء حواتمة لتكون سادنة المكتبة الفلمٌة فما كان من 
الربٌس الجدٌد سوى اعطابه عمال لسمراء وجمع االفالم فً جزء من الؽرفة بٌنا فتح الؽرفة 

! ورفع عنها اجهزة التٌكٌٌؾ فتلفت االشرطة وانا هلل وانا الٌه راجعون ! خنٌن لتكون مكانا للمد
قال  لً  ربٌس القسم الثقافً  فً تلفزٌون بؽداد  االستاذ  سعد البزاز  وهو قاص اٌضا  وٌحب  

قال لً  ٌمكنك اآلن ان تجري  !  جعفر الخلٌلً  من خالل  رابد القصة والعالمة عبد الحق فاضل 
مطولة مع  االستاذ   جعفر الخلٌلً وقد نسبت لك مخرجا ومصورا  وسٌارة للنقل ومساعدا   لقاءات

وظننت ان البزاز قد اتفق  على تلك اللقاءات ولكننً  حٌن هاتفت الخلٌلً  !  واعطانً رقم هاتفه 
استؽرب  منً لهجة الثقة وكأن األمر  محسوم وان مواقته قد حصلت بل ان الخلٌلً فوجًء 

تفتً فهو خالً الذهن من اٌة مقابلة وقبل ان ٌعتذر  وٌقفل التلفون قلت له انا ابن صدٌقك بمها
فرحب ببرود وقال لً اهال وسهال  ولكنك تزورنً  !  سٌد علً الصابػ وارٌد ان ازورك فً بٌتك 

واخذت العنوان منه وانطلقت نحو بٌته ! بصفة صدٌق  ولٌس باٌة صفة عملك فً  التلفزٌون 
تً الموسكوفج وكان رفقتً الصدٌق المخرج الفذ المأسوؾ على شبابه عدنان ابراهٌم بسٌار

طرقت الباب ففتحه لنا االستاذ مشكور االسدي ورحب بنا وهمس فً اذنً ان ال اطٌل الزٌارة ألن 
وسأل عن صحٌبً فً الزٌارة فقلت له انه الصدٌق عدنان ! صدٌقه الخلٌلً متوعك ومتعكر معا 

فابتسم االسدي ! ولٌته ما قالها !  فأكمل عدنان ابراهٌم انا مخرج فً التلفزٌون العراقً !  ابراهٌم 
األستاذ  : ووضع سبابته ووسطاه على شفتٌه وهً عادته حٌن ٌستشعر الحرج وقال لنا معا 
فطمأنته ! الخلٌلً لم ٌتفق مع الصابػ على لقاء تلفزٌونً  بل هو رحب به كشاعر وابن صدٌق 

وخرج لنا الخلٌلً متهلل الوجه ورحب بنا مصافحا ثم عاد وعانقنً  حٌن ! زم بوعدي اننً ملت
وذلك اٌضا ! فوجهً  كما ٌقول االحٌاء من اصدقاء والدي ٌشبه وجه ابً تماما ) نظر الى وجهً 

وترحم على ( ما اكدته العلوٌة فطومة العذاري جدتً لوالدي وكذلك والدتً  الزرقاء ابو اصٌبع 
 !  قرا سورة الفاتحة والدي و

 

 : نجمة خامسة 
دخلنا ؼرفة االستقبال  وبعبارة دقٌقة دخلنا ؼرفة المكتبة وفٌها !!  امام جعفر الخلٌلً وجها لوجه 

ثم ساله !  وبعد شرب  الشاي طفق  ٌحدثنً  عن والدي وكٌؾ هما اصدقاء طفولة ! مكتبه 
فنهض ! ش اطروحته فً  جعفر الخلٌلً االستاذ مشكور عن الباحث االمرٌكً تومس همل الذي ناق

الخلٌلً واخرج نسخة من االطروحة مكتوبة باللؽة االنجلٌزٌة مع رسالة بخط همبل ٌثنً فٌها على 
ولقد صدرت ! الخلٌلً وٌعلن فخره بانه درس اكادٌمٌا واحدا من ابرز رواد القصة العراقٌة 

عبد الهادي الخلٌلً نسخة منها صعب امر االطروحة باللؽتٌن االنجلٌزٌة والعربٌة ولدى الدكتور 
العثور علٌها بٌن آالؾ الكتب المركونة فً بٌته بكندا لكننا عثرنا علٌها ضمن فهرس مكتبات 
جامعة الملك سعود بعنوان جعفر الخلٌلً وتحدٌث القصة العراقٌة واسم صاحب االطروحة او 

 الكتاب جون توماس هامل 



 
 

  :ٗغٔخ ٍبكٍخ 
ٝالؽع اُق٢ِ٤ِ ك٢ُٞٚ  !  ًٝ٘ذ هل الؽظذ هىٓبد ْٓلٝكح ثٌَْ  ك٢٘ ٝػلكٛب اؽلٟ ػْوح هىٓخ 

ال ثأً إ ٌٓزجخ آو٤ٌ٣خ  اّزود ! كبثزَْ ٝهبٍ اٗي ك٢ ى٣بهح ٝاؽلح رو٣ل إ رؼوف ًَ ٢ّء ػ٢٘ 

ٕٞد اُق٢ِ٤ِ ٝٗب ٛ٘ب اٍزؾٚود !  ) ٢٘ٓ  ًَ ٓب ُل١ ٖٓ َٗـ ٕؾ٤لخ اُٜبرق اُز٢ إلهرٜب 

اىٝه ٌٓزجخ اٌُٞٗـوً االٓو٢ٌ٣ ُِِٞٛخ اال٠ُٝ كَأُذ األٍزبمح ع٤ٖ ٤ٓو١ ك٣ت  ٓل٣و  ع٘بػ اُْوم 

االٍٜٝ ك٢ ٌٓزجخ اٌُٞٗـوً ػٖ ٓطبثو٤خ  ٓب هبُٚ ٢ُ االٍزبم عؼلو اُق٢ِ٤ِ  إ ٌٓزجخ آو٤ٌ٣خ 

ء ك٢ ع٘بؽ٘ب ا٠ُ اّزود ٓ٘ٚ اػلاك ًبِٓخ ٖٓ ٕؾ٤لخ اُٜبرق كأعبثذ ٗؼْ ٝهل ؽُٞ٘ب ًَ ٢ّ

 ! ( :كبكهًذ إ اُـوة ٣َجو٘ب ؽز٠ ك٢ ؽلع رواس ٓجلػ٤٘ب ( !  أُب٣ٌوٝك٤ِْ 
ثقٖٞٓ ٕؾ٤لخ اُٜبرق كاٜٗب ؽَت هٍٞ ًوً : ؽٚوح االٍزبم ػجل االُٚ اُٖبئؾ رؾ٤بر٢ ٝٓؾجز٢ 

ٝػ٠ِ ؽل هٍٞ االَٗخ كو٣لح . ٓغِلا ك٢ ٌٓزجخ عبٓؼخ ثوَٗزٕٞ ك٢ ٝال٣خ ٤ٗٞعو٢ٍ 00ٓٞعٞك ٜٓ٘ب 

اُق٢ِ٤ِ ٓؾوٍٝخ أُوؽّٞ عؼلو  كبٕ ٝاُلٛب هل هلّ أُغٔٞػخ اٌُبِٓخ ا٠ُ ٌٓزجخ عبٓؼخ ٤ْ٤ٌٓبٕ 

ٍٝأرَٖ ثٌٔزجخ اُغبٓؼز٤ٖ ُِزو٢ٖ ٝاُِوبء ثَٔإ٤ُٜٝٔب رؾ٤بر٢  ُي٤ِٓي اُؼالٓخ . ك٢ إٓ آهثٞه

 .اُجوٝف اُؼالف ٓغ  اػزياى١ اٌُج٤و ثٔ٘غيٙ اُؼ٢ِٔ 
 

 كٓذ ثٖؾخ ربٓخ ٝػطبء اُق٤و
 بك١ اُق٢ِ٤ِػجل اُٜ



 
 

  :ٗغٔخ ٍبثؼخ 
ٛنٙ اُ٘غٔخ اَُبثؼخ رؼ٤لٗب ا٠ُ ث٤ذ عؼلو اُق٢ِ٤ِ ٝٗؾٖ عًِٞ ك٢ ؿوكخ أٌُزجخ عؼلو اُق٢ِ٤ِ 

عبء اُقبكّ ٣ؾَٔ ٤٘٤ٕخ ك٤ٚخ رواص٤خ ػ٤ِٜب اٍزٌبٗبد اُْب١ !! ٌْٓٞه االٍل١ ػلٗبرٖ اثوا٤ْٛ  

آبٓ٘ب ٝاٖٗوف كجوك اُْب١ كٕٝ ٝٝٙؼٚ ا٤٘٤ُٖخ  ( اُو٘ل ) ٕٝؾٖ اٌُؼي ٝه٘لٍٝ ٌٓؼجبد اٌَُو 

ُْٝ افوط ٖٓ ث٤ذ عؼلو اُق٢ِ٤ِ  اال !  إ ٗورْق ٓ٘ٚ ٤ّئب كول ً٘ب ْٓ٘ج٤ٌٖ ثبالٍئِخ ٝاالعٞثخ 

ٝاٗب اؽَٔ ًبهر٤ٖ افٚو٣ٖ ٖٓ اُق٢ِ٤ِ االٍٝ اعواء ُوبء  ٓطٍٞ ُجوٗبٓظ أُغِخ اُضوبك٤خ اُن١ اػلٙ 

ُؼ ٓغِخ عبٓؼخ إَُٔٞ ٝهل ٝػل٢ٗ اُوبٓ    ُِزِلي٣ٕٞ اُؼواه٢ ٝا٥فو  اعواء ؽٞاه  ٓطٍٞ ُٖب

ٍبُْ اُؼيا١ٝ ٝٛٞ ٓ٘لٝة أُغِخ ٝهزناى إ ٓل٣و رؾو٣و ٓغِخ اُغبٓؼخ اؿزجٜ ًض٤وا ؽ٤ٖ ػِْ 

ٝاكزوه٘ب ٝٗؾٖ ػ٠ِ ث٤٘خ ٖٓ آوٗب ! ٓٞاكوخ اُق٢ِ٤ِ  ػ٠ِ اعواء ؽٞاه ٓؼٚ ُؾَبة  ٓغِخ اُغبٓؼخ 

ؾخ ُِوبئ٤ٖ اُزِلي٣ٕٞ ٝٓغِخ عبٓؼخ إَُٔٞ ٓؼب ك٤ب ٝٛٞ إ رٌٕٞ ى٣بهر٢ اُضب٤ٗخ ُج٤زٚ اُؼبٓو ٍبٗ

 .ٍُِْٔٞ اُق٤ٖت ٤ُٝوؽٔي هللا ٣بعؼلو اُق٢ِ٤ِ ٣ب اٍزبم  اُغ٤َ ثغلاهح 
 

 :      ٗغٔخ صبٓ٘خ   
ػي٣ي١ ٝاف٢ ٝؽج٤ج٢ اُجوٝف اُٖبئؾ ؽلظي هللا ٝاكآي  ٌّوا ٝهل اثزلأد اُقطٞح اال٠ُٝ ُِؾٍٖٞ 

 ػ٠ِ اُؾٞاه ٝاُؼ٘ٞإ ًٔب ٢ِ٣
،اُؼلك  0لو اُق٢ِ٤ِ كزؾذ أثٞاثب عل٣لح ،ؽٞاه أعواٙ ػجل االُٚ اُٖبئؾ ،ٓغِخ اُغبٓؼخ ،اَُ٘خ عؼ""

 0791اَُ٘خ  90
 ٤ٍِٖي إ ّبء هللا ػ٘لٓب ٗزأًل ٖٓ ٝعٞك اُؼلك

 ؽج٢
 اثوا٤ْٛ اُؼالف 

Date: Sat, 21 May 2011  
******************** 

 
 ٍزبم اُلًزٞه ػجل االُٚ اُٖبئؾ أُؾزوّ ػي٣ي١ ٝاف٢ اُؼي٣ي اال

رؾ٤خ ٤ٛجخ صن ثبهلل ا٢٘ٗ اهٍِذ اٍزبم٣ٖ ٖٓ أُوًي ٝػ٠ِ ٓلٟ صالصخ ا٣بّ ُِجؾش ك٢ االػلاك 

أُزٞكوح ٖٓ ٓغِخ اُغبٓؼخ ُْٝ ٣ؼضوا ػ٠ِ اُؼلك اٗب ؽي٣ٖ الٕ عبٓؼز٘ب الرؾزلع ثبالػلاك اٌُبِٓخ ٖٓ 

ٌٔزجخ أُوًي٣خ ٝٓل٣و ٌٓزجخ ٓوًي كهاٍبد إَُٔٞ ٓغِخ  ًبٗذ رٖلهٛب ٝافند اػبرت ٓل٣و اُ

ٝاثٞ ٌٓزجخ االكاة ٝاثٞ ٌٓزجخ اُزوث٤خ ٝثؼ ٕٞر٢ اٗب اٍق علا علا ال٢٘ٗ ػغيد ػٖ رِج٤خ ِٛجي 

 ؽج٢ ٝاؽزوا٢ٓ افًْٞ 
 اثوا٤ْٛ ف٤َِ اُؼالف.ك.ا



Date  :Fr 01  Jun 2011  
 

أُإهؿ ٝاُوبٓ اُلًزٞه ٗغٔبٕ ٣ب٤ٍٖ اُؼالٓخ أُغزٜل اُجوٝف اثوا٤ْٛ ف٤َِ اُؼالف ٝا٠ُ ٣َبهٙ 

امٕ الثل ٖٓ أُوبثِخ ٝإ كولد ٓغِخ عبٓؼخ إَُٔٞ ٍٞف اهْٓ ماًور٢ !! ك٢ عبٓؼخ إَُٔٞ 

عؼلو اُق٢ِ٤ِ كزؾذ أثٞاثب )ٝاُقٔ ٌُْ أُوبثِخ ٓغ االٍزبم عؼلو اُق٢ِ٤ِ ٌُٖٝ ك٢ اُلوىاد اُوبكٓخ 

ٝاٗب هبكه ( .  0791اَُ٘خ  90،اُؼلك  0ؼخ ،اَُ٘خ عل٣لح ،ؽٞاه أعواٙ ػجل االُٚ اُٖبئؾ ،ٓغِخ اُغبٓ

ػ٠ِ مُي ُٝول رِج٤ضذ ٓؼٚ ك٢ ؽٞاه١ ػ٘ل اُوبٓ ٓؾٔٞك ع٘لاه١ ٝاُوبٓ آغل رٞك٤ن ٝاُوبٓ 

ع٤َِ اُو٤ٌ ٝاُوبٓ ٠ٍٞٓ ًو٣ل١ ٝاُوبٓ ٗغٔبٕ ٣ب٤ٍٖ ًٝ٘ذ ؽبٝهد اُق٢ِ٤ِ ك٢ ثلا٣برٚ 

ٓضال  َٝٛ ُل٣ٚ هؿجخ ك٢ ( األكة اُلبه٢ٍ  ٖٓ فٔبئَ) ٝرغوثخ روعٔزٚ ُِْؼو اُلبه٢ٍ ا٠ُ اُؼوث٤خ 

 اُـ ... روعٔخ ٓقزبهاد ٖٓ اُْؼو ٝاُوٖخ اُؼواه٤٤ٖ ا٠ُ اُلبه٤ٍخ ؟ ٓب ٍو اػغبثخ ثٔٞثَبٕ 
 

 
 اُق٢ِ٤ِ ُغؼلو  ّٜبكاد ثبٓز٤بى رٔ٘ؼ

lements.com/news.php?action=view&id=1630http://www.almadasupp 

 

  :ٗغٔخ ربٍؼخ 
اؽوٓ ك٢ ًزبثبر٢ ػٖ االػالّ ٝاالىٓ٘خ ٝاالٌٓ٘خ إ اكهن ك٢ اُٖـ٤وح ٝاٌُج٤وح ٝاِٛن اُؾو٣خ ٌَُ 

ك٤ٌق ٣لٞر٢٘ اُؾل٣ش ٓغ ... ؽٞا٢ٍ ٢ً رٌز٘ي ٓٔب رؼبِٓذ ٓؼٚ ٓضَ االٕٞاد ٝأٌُِٔ ٝاُوائؾخ 

٢ِ٤ َٓزضٔوا اُِٖخ ث٤ٖ اُجوٝف ػجل اُٜبك١ اُق٢ِ٤ِ ٝث٤ٖ االٍزبمح كو٣لح االٍزبمح كو٣لح عؼلو اُقِ

عؼلو اُق٢ِ٤ِ أُو٤ٔخ ك٢ االهكٕ ك٢ ث٤ذ اّوف ػ٠ِ ر٤ٜئزٚ ثٔب ٤ِ٣ن ثلِنح ًجل عؼلو اُق٢ِ٤ِ 

ٝاُجوٝف ػجل اُٜبك١ ! اّوف كو٤ل االكة اُؼوث٢ هًٌٝ ثٖ ٍبػلح اُؼي٣ي١ ث٘لَٚ هؽٔٚ هللا 

ًٕٞ ٓؼٚ كال٣َزط٤غ اُزؾلس ٓؼٜب ٝؽَٖ مُي ٓواد ػل٣لح ٝآفوٛب ظ٤ٜوح ٣ّٞ اُق٢ِ٤ِ ٣طِجٜب ؽ٤ٖ ا

ٝاػل اُوواء ا٢٘ٗ ٍٞف اؽبٝهٛب ك٢ اث٤ٜب ٝاْٗو اُؾٞاه ك٢ كوىاد  0100اُغٔؼخ اُؼبّو ٖٓ عٕٞ 

 .هٞاكّ ٝثقبٕخ إ اُجوٝف ػجل اُٜبك١ اُق٢ِ٤ِ هاؿت علا ك٢ اُؾٞاه ث٢٘٤ ٝث٤ٖ أُؾوٍٝخ كو٣لح 
 

 كو٣لح عؼلو اُق٢ِ٤ِ هبُذ  االٍزبمح 
 
 اهواٗٚ ٓغ ٣ٝل٣و ٓ٘زٖلٚ ك٢ ٣ّٖٝٞ اُل٤َٚ هٓٚبٕ ّٜو ٣َجن اُن١ ّؼجبٕ ثْٜو ٣ؼزي ًٝبٕ )..

 ٛلُٞزٚ ػٖ ٝاُؾٌب٣بد اُؤٖ ُ٘ب ٣و١ٝ ًٝبٕ ..ثٜب اُقبٕخ اُْؼج٤خ ٝاالٛبى٣ظ االؽزلبالد
 اُٖبفجخ

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=1630


 اّل إلٗياٍ االٛب٢ُ ٣ٚطو اؽ٤بٗب ٝفط٤وح ٓإم٣خ االػ٤ت ك٢ ٣ٝيعْٜ هحاُؾب اٝالك ٣وٞك ًبٕ ٣ّٞ
 ثٔضَ ٣لزقو ًٝبٕ ٝؽنهٚ، مًبئٚ ػ٠ِ رلٍ اُز٢ االالػ٤ت رِي ًَ ٖٓ ٗبع٤بً  ٛٞ ٣ٜٝوة ثؾوْٜ اُؼوٞثبد

 .ثبألٌٓ ُٚ ؽلصذ ًٝأٜٗب ٓلٖالً  ؽٞاكصٜب ثنًوٟ ٣ٝزٔزغ اُو٤بك٣خ اُوٝػ رِي
 ا٤َُ٘ٔب كٝه ٣ٝوربك ا٤َُِٔخ اُلٌبٛبد ٖٓ اٌُض٤و ٣ٝؾلع .٤خٝاأله٣ؾ ٝأُوػ اُلٌبٛخ ٣ؾت ْٗأ

 ٓوح ٖٓ ألًضو ٣واٙ إ كٕٝ ٣ب٤ٍٖ أٍبػ٤َ اٝ ٝا٤ًْ ُجْبهح ك٤ِٔبً  ٣زوى ُْ ثؾ٤ش ا٤ٌُٓٞل١ ٝاُزٔض٤َ
 ػٖ اُجؼل ًَ ٝثؼ٤لح اُٞاهغ ػ٠ِ رَز٘ل اُز٢ اُلها٤ٓخ ٝاُوٝا٣بد اُؤٖ ك٢ ُٓٞؼبً  ًٝبٕ .ٝاؽلح
 أٍلبً  ٣ٝج٢ٌ ٝٛج٢ ٣ٍٝٞق ؽٔل١ ٝػٔبك ا٤ُِٔغ٢ ٓؾٔٞك آضبٍ أُٔض٤ِٖ ٌجبهث ٣ؼزي كٌبٕ .اُق٤بٍ

 اُٞاهغ ك٤ٗب اُوٝا٣بد رِي ك٢ ٣ٌِٝٔ ّجبثٚ، ٓواؽَ ٓ٘ن رٔض٤ِْٜ ٓغ ػبُ ألٗٚ ُٞكبرْٜ ٝؽَوح
  ٛـ. ئ  ( .ٓٞثبٍبٕ .ك١ .ع٢ ثؤٖ ًزأصوٙ ثٚ ٣ٝزأصو ٣ؼ٤ْٚ اُن١ االعزٔبػ٢

ٝاَُؾو ٝاُغٖ ٝاٌُض٤و ٖٓ اُؼبكاد ٝاألٝاثل اُول٣ٔخ اُواٍقخ  ًٝبٕ ثؼ٤لاً ػٖ ػبُْ اُقواكخ) ..  *

ك٢ ٗلًٞ اُ٘بً ٖٓ ع٤بٙ، ًٝبٕ ٣ؼيٝ مُي ُٞاُلٙ اُن١ ػبُ ك٢ ٓغزٔغ رَٞكٙ اُقواكبد ٌُٝ٘ٚ ال 

٣إٖٓ ثٜب ٓطِوبً ، ثَ ًبٕ ٣غل رل٤َواً ٝاهؼ٤بً ُٔضَ رِي أُؼزولاد اُز٢ روٍـ ك٢ امٛبٕ اُ٘بً 

ٝٝاُلٙ ٛٞ اُن١ عؼِٚ ٣ؼزبك هواءح اُلة ٝاُْؼو ٝاٌُزبثخ . ع٤َ ًؼوبئل ا٤ِٕخ٣ٝز٘بهِٜٞٗب ٖٓ ع٤َ ا٠ُ 

كٌ٘ذ أهٟ ثؼ٘ . ؽ٤ش ًبٗذ ُٚ ٌٓزجخ كقٔخ ٢ٛٝ صوٝرٚ اُز٢ ٝهصٜب ٖٓ ثؼلٙ ٝاػزي ثٜب ٓلح اال٣بّ

اٌُزت ٖٓ أُقطٞٛبد اُول٣ٔخ اُز٢ رؾٍٞ ٝههٜب ا٠ُ إُِٞ االٕلو اُلاًٖ، ٢ٛٝ اُز٢ رل٢ُ٘ ػ٠ِ 

ألٗٚ ًبٕ ٣ؼزي ثٜب ٝث٤َورٜب اُؾ٤ٌٔخ . ًٝبٕ ٣ؾزلع ا٣ٚب ثووإٓ أٓٚ اُقبٓ. لبد عل١اٜٗب ٖٓ ٓقِ

اُغ٤ِِخ اُز٢ ػوكذ ثبُْغبػخ، ٝهل ْٗأرٚ ثؼي ٝكالٍ ٝهػب٣خ فبٕخ، ٝربُْ ُٞكبرٜب ثؾ٤ش ُْ ٣َزطغ 

 ٛـ . ئ . ( . ًٝبٕ ٣٘بك٣ٜب ٣ٝزؼِن ثنًواٛب ًِٔب أُٔذ ثٚ ٤ٖٓجخ أٝ امٟ. ى٣بهح هجوٛب ؽز٠ ٝكبرٚ
٣ؾلص٘ب اُق٢ِ٤ِ، ) ...  00/  0/  0101 - 0701: اُؼلك -اُؾٞاه أُزٔلٕ / ٝهبٍ اُلًزٞه ػي٣ي اُؾبط 

ٓضال، ػٖ أُؼوًخ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ ك٢ أٝافو اُؼْو٣٘بد ٝثلا٣خ اُضالص٤بد ث٤ٖ أُِٖؼ اُل٢٘٣ اُِج٘ب٢ٗ 

ثؼ٘ فطجبء ٓؾَٖ األ٤ٖٓ ٝآ٣خ هللا ا٤َُل أث٢ اُؾَٖ ٖٓ عٜخ، ٝث٤ٖ ػِٔبء ك٣ٖ آفو٣ٖ ٝ

ًٝبٕ األ٤ٖٓ ٝأثٞ اُؾَٖ ٣لػٞإ إلػبكح اُ٘ظو ك٢ ثؼ٘ أُوا٤ٍْ . اُؾ٤٘٤َبد ٖٓ اُغٜخ األفوٟ

ٝاُطوًٞ أُنٛج٤خ ك٢ ٓؾوّ، ًبُزطج٤و ٝٙوة اَُالٍَ ػ٠ِ اُٖلٝه ٝاُظٜٞه، ٣ٝلزٕٞ 

. ثزؾو٣ٜٔب، ٌُٖٝ ا٥فو٣ٖ، ْٝٛ اُوٟٞ أُؾبكظخ ٝأُزيٓزخ، ٝهلٞا ٙلٛٔب ثلػْ ٛبئَ ٖٓ اُؼٞاّ
ًٝبٕ اُق٢ِ٤ِ ٖٓ كػبح اإلٕالػ ٣ٝلػْ ٓٞهق اُؼالّٓز٤ٖ أُنًٞه٣ٖ، ًٝبك أُ٘بٝئٕٞ ٣لزٌٕٞ ثٚ 

٣وٍٞ اُق٢ِ٤ِ، ٝٛٞ ٣زؾلس ػٖ ٤ٛبط اُوعؼ٤خ اُل٤٘٣خ ٖٝٓ ٓؼْٜ ٖٓ اُؼٞاّ ٙل . ثَجت ٓٞهلٚ

اُْبػو أؽٔل اُٖبك٢ اُ٘غل٢، ئٕ أُؾبكظ٤ٖ اُغبٓل٣ٖ ًبٗٞا ٣ٌلوٕٝ اُ٘بث٤ٜٖ ٝاُقبهع٤ٖ ػ٠ِ 

، كْٜ ًلبه ك٢ ٗظو ٛإالء [االعزٜبك]ؽز٠ ٝئٕ ثِؾ ٛإالء اُ٘بثٜٕٞ ٝأُلٌوٕٝ كهعخ "اُزوب٤ُل اُجب٤ُخ 

اُغبٓل٣ٖ، ٝٛبُٔب ٍوٜ ػِٔبء كؾٍٞ ك٢ اُلوٚ ٝاألٍٕٞ ٖٓ أػ٠ِ اُؤْ ئ٠ُ اُؾ٤ٚ٘ ثٌِٔخ ٝاؽلح 

ب ٗل٢َ ٖٓ اُؼجش ُٝول ُو٤ذ أٗ. ٖٓ أُٝئي اُغبٓل٣ٖ أُزؾغو١ األكٓـخ، ٖٝٓ اُزبثؼ٤ٖ ُْٜ ٖٓ اُؼٞاّ

ٝ [ اُواػ٢]ٝ[ اُلغو اُٖبكم]ٝاألمٟ ٝٓؾبُٝخ االؿز٤بٍ، ٝؽوم ًزج٢، ٝؽوم ث٤ز٢، ٣ّٞ ً٘ذ إٔله 

ٝأٗب ٣ٞٓئن ّبة ًض٤و اُؾٔبً ، عو١ء ئ٠ُ ؽل  -ك٢ اُ٘غق، رِي اُٖؾق اُز٢ ؽبهثذ ك٤ٜب[ اُٜبرق]



ء أٓبّ ث٤ز٢ ماد ٤ُِخ ٝأٗب اُزوب٤ُل اُجب٤ُخ اُز٢ ًبٕ ٖٓ ثؼ٘ ٗزبئغٜب إٔ ٍوطُذ ٓٚوعب ثبُلٓب -ٓب

أؽبٍٝ كفٍٞ اُلاه، كِْ أِع ئال ٝأٗب ؿبهم ك٢ ثؾو ٖٓ اُلّ، ٝظِِذ ٓالىٓب َُِو٣و أ٣بٓب ثَجت 

 [. ك٢ اُلَٖ ػٖ اُٖبك٢ اُ٘غل٢" ٌٛنا ػوكزْٜ"ػٖ ًزبة " ] اُغوٝػ
 :٣َٝزْٜل اُق٢ِ٤ِ ثوٍٞ اُٖبك٢ ػٖٔ ًبٗٞا ٣ٜبعٔٞٗٚ

 ُْ ْْ ٣ل١ ٝكٍزٜ ُْ ؽز٠ ثوٟ ٕلؼٜ  ؽز٠ ؿلا اُ٘ؼَ ثب٤ُب  ٕلؼزٜ
ُْ كٛوا كإٔجؾذ أػوعب ٝأُؤزْٜ ٗؼ٢ِ كإٔجؾذ ؽبك٤ب   ٛـ . ئ ( . هًِزٜ

َُٝذ اه٣ل إ اٗبهِ ٛنا اُوا١ اُغو١ء ك٢ ٛنٙ ) .. ٓبهبُٚ األٍزبم ثبٍْ ػجل اُؾ٤ٔل ؽٔٞك١ 

بّ ػ( اُزؼَبء)أُِؾٔخ ثوله ٓب أهكد اُوٍٞ إ اُواؽَ هل رؼِن ثلٖ اُوٖخ ٝٛٞ ٕج٢ ٕـ٤و ًٝزت 

ٝٛٞ ٣ؼزجوٛب هٖخ ٣ٝٞك ُٞ اٗٚ ُْ ٣ٌزجٜب ك٤ٔب ال ٣زؾلس ػٜ٘ب اؽل اُ٘وبك ث٢ْء ٍٟٞ اُلًزٞه  0700

ػجل االُٚ اؽٔل اُن١ ٤ْ٣و ا٤ُٜب ك٢ كٜوٍزٚ ػٖ اُوٖخ اُؼواه٤خ ًأٍٝ ٓطجٞع ُِق٢ِ٤ِ كٕٝ إ ٣ؾلك 

اؽٔل إ . ك ًؼبكرٚ ك٢ ؽوَ اُؤٖ أُزلوهخ ٣نًو( هٝا٣خ)ٓغٔٞػخ هٖٔ ، ( هٖخ ٣ِٞٛخ)٣ٞٛزٜب 

ؽ٤ش ٣زجؼٜب ك٢ ماد  0707ؽي٣وإ  00اٍٝ هٖخ ْٓ٘ٞهح ُِق٢ِ٤ِ ٢ٛ اُوله ك٢ عو٣لح اُٖٞٛ ك٢ 

ك٢ اُؼلك اُضبٖٓ ػْو ٖٓ اَُ٘خ ٝاأل٠ُٝ ُغو٣لح ( أُطو)اُغو٣لح ثؼلح هٖٔ ه٤ٖوح ُزظٜو هٖزٚ 

. جغ كٜوٍذ كك٢ اُ٘غق صْ ٗوِٜب ا٠ُ ثـلاك ثؼل مُي  ٖٝٓ ٣زز 0701اُٜبرق اُز٢ إلهٛب ٛٞ ػبّ 
هل ْٗود ك٢ ٓغِخ ( اُٚبئغ)اؽٔل ٣غل إ اُق٢ِ٤ِ هل ْٗو ٓؼظْ هٖٖٚ ك٢ اُٜبرق ٝإ هٝا٣زٚ 

 (. اُؼلٍ)ٝ( اُغي٣وح)ٝ( اَٛ اُ٘لٜ)اُلْٓو٤خ ُؼجل اُـ٢٘ اُؼطو١ ٝٓغالد ( اُل٤ٗب)
 0700إ صالصخ ػْو ػٔال اكث٤ب ث٤ٖ هٖخ ٝٓغٔٞػخ هٖٔ ٝهٝا٣خ ٣جلأ ربه٣ـ ٕلٝهٛب ٓ٘ن ػبّ 

ثبالٙبكخ ا٠ُ ػْواد اٌُزت األفوٟ ك٢ ربه٣ـ اُوٖخ اُؼواه٤خ ٝاُنًو٣بد األكث٤خ  ٠0791 ؽز

ٝاُزبه٣ـ ٌُبرت ٝاؽل ٤َُذ ػٔال ٤ٛ٘بً، كول ٝكػ٘ب عؼلو اُق٢ِ٤ِ ك٢ ثلا٣خ ّجبٛ أُب٢ٙ ػٖ ٝاؽل 

 ٝصٔب٤ٖٗ ػبٓب ؽبكِخ ثبُؼطبء َُٝذ اعل عِٔخ ٝاؽلح رٌل٢ الفزٖبه اٗغبىاد ٛنا اُوعَ اُن١ ٌَّ

ٓغ ما إُ٘ٞ ا٣ٞة ٝػجل أُغ٤ل ُطل٢ صالص٢ االكاء اُو٢ٖٖ اُٞاهؼ٢ ثؼل ٓؾٔٞك اؽٔل ا٤َُل ًٝبٗٞا 

ػٔبُوخ اُوٖخ اُؼواه٤خ اُن٣ٖ اهرٌيد ػ٤ِْٜ ًَ اُزغبهة اُزب٤ُخ ؽ٤ش ؽلوٝا األهٗ ا٤ُجبة 

طِؼ ػ٤ِٚ ثبُٔؼ٠٘ اُن١ إطِؾٞا ٛٞ ػ٤ِٚ ال ثبُٔؼ٠٘ اُن١ إ( ؽل٣ضخ)ثبٕبثؼْٜ ٤ٌُزجٞا ُ٘ب هٖٖبً 

 ٛـ . ئ . ( . أُغلكٕٝ اُن٣ٖ رجؼْٞٛ ٓضَ كإاك اُزٌو٢ُ ٝػجل أُِي ٗٞه١ ٝٓؾٔل هٝىآغ٢
  1985 -1902جعفـــر الخلٌلــً: ٝهبٍ االٍزبم ٓؾٔل ثبهو اُؾ٢َ٘ 

جعفر اسد الخلٌلً المؤرخ والكاتب والصحفً والقصصً والشاعر ولد فً مدٌنة النجؾ عام 
وادب ودٌن وطب وتولى ؼٌر واحد من اسرته المرجعٌة الدٌنٌة  م فً بٌت علم1904هـ ـ 1322

الكبرى كان منهم جده المولى الحاج مال علً الخلٌلً والحاج المرزا حسٌن الخلٌلً وكان والده 
الشٌخ اسد الخلٌلً من رجال الفضل واالدب والطب القدٌم وهو من اساتذة علم المنطق المعروفٌن 

واوالد اسرته فً المدرسة العلوٌة ( عباس وجعفر)ال ولدٌه وهما ومن اوابل المقبلٌن على ادخ
وهً اول مدرسة عصرٌة تنشأ فً هذه المدٌنة  1908التً تاسست فً النجؾ االشرؾ عام 

ٌدرس فٌها مدرسوا اللؽة الفرنسٌة واالنكلٌزٌة والتركٌة والفارسٌة اضافة الى العربٌة وصارت 



رٌة فً بؽداد مركزا ثقافٌا هاما للموضوعات الحدٌثة ناهٌك هذه المدرسة كمثٌلتها المدرسة الجعف
عن اهتماماتها السٌاسٌة فقد كان لهما دورا بارزا فً تؽٌٌر مسرح الحٌاة العراقٌة فً اوابل القرن 

وكان الطالب فٌهما فً اعٌاد ( 1908)العشرٌن علما ان المدرستٌن فتحت ابوابها الول مرة عام 
ي االوربً الحدٌث واحٌانا كان طالب المدرسة الجعفرٌة ٌرتدون هذا ومواسم معٌنة ٌرتدون الز

الزي االوربً الحدٌث فً فصول الدرس ومن خرٌجً المدرسة العلوٌة من اصبحوا زعماء الثورة 
وهكذا اتٌح لجعفر الخلٌلً ان ٌدرس االنكلٌزٌة والفرنسٌة الى جانب ( 1920)العراقٌة فً عام

ومن مشاهٌر االسرة . وكان من اساتذته احد خرٌجً جامعة السوربون التركٌة والفارسٌة والعربٌة
الخلٌلٌة عباس اسد الخلٌلً الشاعر السٌاسً واالدٌب والبارز فً الحركات الوطنٌة فً النجؾ 
والذي استطاع ان ٌنجوا من مشنقة االنكلٌز بعد ان حكم علٌه باالعدام فً ثورة النجؾ عام 

ٌختبا بفً االبار وٌهرب الى خارج العراق فً حٌن اعدم م اذ تمكن من ان 1918هـ 1336
بن )ومن افراد االسرة اٌضا االدٌب الطبٌب الشٌخ محمد صادق الخلٌلً . زمالؤه االحد عشر شهٌدا

والبحاثة االدٌب المرحوم محمد علً ابراهٌم الخلٌلً وؼٌرهم من ادباء وشعراء ( عم جعفر الخلٌلً
وعلً حمٌد الخلٌلً وجعفر صادق الخلٌلً واطباء فً الطب القدٌم منهم عبد الؽنً حمٌد الخلٌلً 

منهم الشٌخ محمد الخلٌلً ومحمد صادق الخلٌلً ومحمد صالح الخلٌلً وفً الطب الحدٌث الذٌن 
تخرجوا فً الجامعات العصرٌة منهم الدكتور احمد محمد الخلٌلً والدكتور حسٌن علً الخلٌلً 

الخلٌلً والدكتور باسم جعفر الخلٌلً والدكتور رضا عبد الرزاق  والدكتور عبد الهادي محمد صالح
الى جانب عدد كبٌر من حملة الشهادات العلٌا من مهندسٌن واساتذة ومن بٌن . الخلٌلً وؼٌرهم

وكان لالسرة . االسرة اٌضا تجار معروفٌن منهم االستاذ صادق محمد سعٌد الخلٌلً المحامً
النجؾ وهما مدرسة الحاج مٌرزا حسٌن الخلٌلً الكبٌرة الخلٌلٌة مدرستان كعروفتان فً 

والمدرسة الخلٌلٌة الصؽٌرة كما ان لهم مسجدا اشتهر باسمهم فً النجؾ ومقبرتٌن معروفتٌن 
باسم االسرة اٌضا وفً المدرستٌن المذكورتٌن مكتبتان كبٌرتان موقوفتان على طالبهما وقد ورد 

ب التراجم فً النجؾ ومن ذكرٌات طفولة جعفر الخلٌلً تارٌخ هذه االسرة فً جمٌع المصادر وكت
ان كان ٌسلً نفسه بمطاردة العصافٌر فً اعشاشها واختٌر زعٌما لعصبة من ابناء الحً فً 

متقطعة بٌن جماعات من الشباب فً االحٌاء المختلفة للمدٌنة وفً ( معارك)النجؾ حٌث كانت تقع 
 ه الرٌاضٌة وتزعماته اٌام الشبابمجموعة كتاباته فً اعترافات اصداء بطوالت

لم تنفع كل وسابلً فً تطوٌع  جعفر الخلٌلً كما طوعت قبله من الشعراء  : وقال حسٌن مردان 
شاعر متمكن   وقاص رابد ومؤرخ  ثبت ! النه لٌس شاعرا فحسب بل هو مؤسسة عصٌة 

ٌُناَكؾ   .فكٌؾ لمثلً ان ٌطوع مثله ؟ ! وموسوعً مرموق ونجفً ال
 ه الشٌخ محمد  حسٌن كاشؾ  الؽطاءما قال

وفً سٌرته  العطرة شواهد  !!  جعفر الخلٌلً  كان جسر سالم  ومحبة بٌن المرجعٌة  والمثقفٌن  
 .على قولنا هذا 



كم اعتمدت  على ذاكرة  جعفر الخلٌلً العتٌدة  فً  توثٌق : وقال المؤرخ عبد الرزاق الحسٌنً 
ان من ٌقرأ  اعمال ! بالمعلومات  الموثقة بالزمان والمكان   احداث محددة  ذاكرة الخلٌلً  تحتفظ

 .جعفر الخلٌلً  سٌجد ان لهذا الرجل قوتٌن  االولى  للحفظ  والثانٌة لالستذكار 
جعفر الخلٌلً  مظلة  تظل  المثقفٌن  كما اظلتنً من مؽبة  الضعؾ امام : قال مشكور  االسدي 

جعفر الخلٌلً مظلة تحمً  المقؾ العراقً ! ؾ على  نفسه المنؽصات او المؽرٌات  فهو ٌؤثر المثق
 .من جور  ذوي النفوذ 

صدٌقً جعفر  الخلٌلً  قلب كبٌر  ٌسع كل المثقفٌن : وقال الشهٌد الشٌخ الدكتور حسٌن مروة 
ارتبط  بعالقات قوٌة  مع ادباء مصر ولبنان ! العرب وٌرعاهم دون تمٌٌز  اذا اقتدر وتطلَّب االمر 

وكانت الصحؾ التً اصدرها  مضمارا  ٌتبارى فٌه المبدعون  والمثقفون ولعل جانبا ! ر والمهج
مهما كان الخلٌلً من رواده واعنً اسلو ب المسابقات فً فنون  القصة والشعر الفصٌح والشعر 

 .الشعبً وهذه المسبقات اسهمت فً تظهٌر مواهب كبٌرة 
الدبٌة حبٌبنا الراحل جعفر الخلٌلً الذي كان أمة ومن المجنً علٌهم فً دنٌانا ا :ودٌع فلسطٌن 

وها هو عمله وآثاره ورٌادته وقد فرضت نفسه على . برأسه ومجموعة من الرجال ال تتكرر
الجامعات االمرٌكٌة، فقام باحث من الثقات فً جامعة مٌشؽن بوضع رسالة دكتوراه عن الخلٌلً 

احاط بجانب واحد فقط من جوانب الخلٌلً ودوره الرابد فً األدب الروابً العراقً، وفٌها 
ولقد كان من اسباب . المتعددة، وما كان له ان ٌحٌط بجوانبه األخرى التساعها وترامٌها وترحبها

سعادتً ان اشتركت فً ترجمة هذه الرسالة الجامعٌة مع الدكتور صفاء خلوصً االستاذ 
محمد عبد الؽنً حسن فاجمل القول االكسفوردي، كما كان جمٌل التوفٌق ان قدم لهذه الرسالة 

 .وركزه فً عبارته الختامٌة ونصها
جعفر الخلٌلً خلق مصطفى، ووفاء نادر، وعلم جم، ونزاهة فً : قال روكس بن ساعده العزٌزي 

 .القول والعمل، واباء بال كبرٌاء وصراحة مهذبة
تنً بنوع القصص وكان من بٌن تلك المجالت واحدة استهو( موقع صوت عراقً )  كرٌم مروة 

ولم أكن أعرؾ فً البدء أن صاحبها هو جعفر . «الهاتؾ»التً كانت تنشر فٌها، وهً مجلة 
الخلٌلً، رؼم أننً كنت مواظباً على قراءة مسلسل قصصه عن عالم الجن، أو فً ما سماه فً ما 

كان ٌروي وكانت تلك القصص مترابطة على مستوى أحداثها، كما لو أن كاتبها . «قرى الجن»بعد 
وكان الخلٌلً فً سرد تلك القصص مثٌراً للدهشة، إذ كان ٌفرض على القارئ . وقابع حقٌقٌة

« الهاتؾ»هكذا استمر اهتمامً بقراءة قصص الخلٌلً فً مجلة . بذكاء متابعة القصص بشؽؾ
ر وكنت فً الوقت ذاته أتابع ما كان ٌنش. قبل أن ألتقً به فً منزل حسٌن مروة فً ذلك التارٌخ

وذات ٌوم زارنا جعفر . فً المجلة من مقاالت تعالج شؤوناً أدبٌة وسٌاسٌة كانت تؽرٌنً بقراءتها
الخلٌلً بعدما كنت قد تنبهت إلى أنه هو نفسه صاحب تلك القصص وصاحب المجلة التً أحببتها 

 وحٌن بدأت أتعرؾ إلٌه فً منزل حسٌن مروة اكتشفت العناصر المدهشة. وواظبت على قراءتها
وكانت تلك العناصر التً مٌزت شخصٌته . فً شخصٌته، وأبرزها ثقافته المرفقة بالظرؾ والمرح

وكان . تحبب إلٌه من كانوا ٌحضرون مجالسه وٌشاركونه السمر وٌستمتعون بأحادٌثه المتنوعة



وكان ٌشاركهما فً العدٌد من اللقاءات أدباء . ٌتبادل مع حسٌن مروة النكات األدبٌة والسٌاسٌة
عراقٌون ولبنانٌون أذكر منهم، على سبٌل المثال ال الحصر، كالً من محمد شرارة وحسن األمٌن 

وكانوا جمٌعاً أدباء . اللبنانٌٌن، وجعفر همدر العراقً ومحمد حسن الصوري اللبنانً العراقً
كهم كما كنا نشار. وكنا، نزار حسٌن مروة وأنا، نستمتع بأحادٌثهم ونؽنً معارفنا بها. معروفٌن

 .متعة الظرؾ والنكات والضحك بأعلى الصوت ومن أعماق القلب
. تكررت زٌارات جعفر الخلٌلً إلى منزل حسٌن مروة، وأدى ذلك إلى تعمٌق معرفتً بشخصٌته

، (1948)لكن عودتنا المفاجبة إلى لبنان بعد اإلنتكاسة التً أصٌبت بها انتفاضة الشعب العراقً 
كما انقطعت عالقتً بمجلة . تعمٌق معرفتً بجعفر الخلٌلً قطعت الصلة بٌنً وبٌن متابعة

ؼٌر أن ما انحفر فً ذاكرتً من تلك اللقاءات فً منزل حسٌن مروة عن جعفر الخلٌلً . «الهاتؾ»
ولٌس سهالً، كما تشٌر إلى ذلك تجربتً الشخصٌة، أن تمحى من الذاكرة األشٌاء . ظل حاضراً بقوة

 . اة البشرواألحداث والصور الجمٌلة فً حٌ

 
وٌتجلى فً قصصه تأثٌر األدب العربً القدٌم ( : فالح الربٌعً)سعدي ؼزاي عمران.دٝهبٍ 

والقصص الشعبً، وهذا التأثٌر ؼٌر ظاهر المالمح، وإنما ٌطل علٌنا فً هذا الروح العام الذي 
ات فالقاص ٌقدم ضرباً من الحكاٌ. ٌسود قصصه، فٌحس القارئ أجواء القصص الشعبً وأسلوبه

الشعبٌة المنتشرة بٌن الناس عارضاً فٌها معتقدات العامة، تلك المعتقدات التً رسخت فً األذهان 
نتٌجة تؽرٌر الدجالٌن، أو لسوء فهم شرابع الدٌن، وللجهل المسٌطر على العقول من عهد قرٌب 

ت أسوأ اآلثار فؽدا اإلٌمان بالسحر، وظهور الجن بٌن الناس عقٌدة مالزمة، خلّف(. العهد العثمانً)
ٌسوقها . فً حٌاة الناس، أو ٌقدم الخلٌلً مزٌجاً من الخواطر االنتقادٌة والصور والذكرٌات
ًّ ٌشد القارئ، وٌخضع فنه لخصابص األسلوب الصحفً الذي ٌتصؾ به وهكذا فإن .بأسلوب طل

ٌقاً، فٌها كثٌر مجامٌعه القصصٌة مملوءة بالمواقؾ الحٌاتٌة الواقعٌة التً ٌصورها تصوٌراً فنٌاً دق
ة التً ٌؽلب علٌها روح الفكاهة والتسلٌة، وال تخلو من نقود الذعة قد  ٌّ من الصور الساخرة الح

وٌعنى الخلٌلً فً قصصه كثٌراً بتفاصٌل الصورة التً ٌرسمها، أو . تخلص إلى العبرة والنصٌحة
ذعاً، فقّصته تمتاز بسهولة الفكرة التً ٌرٌد عرضها، وكثٌراً ما ٌنهٌها بمفاجأة تحس لها طعماً ال

وبساطة فً الحبك، وانسٌاق مع الطبع، وأبطال مجموعاته فً الؽالب من الطبقة الفقٌرة، أو من 
طالب العلم فً المدارس الدٌنٌة، وطرٌقته فً تقدٌم األبطال أنه ٌصفهم وصفاً دقٌقاً ٌمهد فٌه لفهم 

 هــ . إ . تصرفاتهم ونزعاتهم

 
   :ٗغٔخ ػبّوح

ثمة خطٌط بٌن رقمٌن  هو تارٌخ حافل كامل عن حٌاة ٗؼْ !!٢ِ٤ فط٤ٜ  ث٤ٖ هه٤ٖٔ عؼلو اُقِ

فقد اطل جعفر  على الدنٌا  ولٌدا ! خط ٌفصل بٌن عام المٌالد وسنة الوفاة ! الكبٌر جعفر الخلٌلً 
سعٌدا وكان مٌالده حدثا سعٌدا لعابلة الخلٌلً فتبارى الشعراء فً انشاد قصابد  الفرح بالولٌد 

 : مبارك و ووفقا  لالستاذ رفعت مرهون الصفارفقد  ارخ والدته الشٌخ حسن العاملً بقولهال



 عوذت مولودا اتى لشٌخنا الشٌخ اسد 

 من كل كٌد كاٌد وحاسد اذا حسد 

 ٌا فرحة ما جاءنا بمثلها قبل احد 

 ( انا الشبل من ذاك االسد)ان قٌل من؟ ارخ 

 بالمٌالدي 1904افق المو 1322وذلك ماٌوافق العام الهجري  

 فشباط عهد الوالدة جاء فً ذو الحجة ؟ 

قضى الخلٌلً !!   فهل صادؾ عرضا ان جعفر الخلٌلً ولد ومات فً شهر شباط ام للفلك شطحاته 
فً دولة االمارات العربٌة وحٌن كان فً سكرات الموت اوصى ان ٌدفن حٌث ٌموت فكأنه ٌلمح 

فالعقٌدة  االسالمٌة التحبذ نقل الرفات ! انه الى مسقط راسه لمن كان ٌعد العدة فً السر لنقل جثم
ؼب الموت او ؼب الدفن ومحبو اهل البٌت مطمبنون ان بدن المٌت اٌنمتا ٌوارى الثرى فثراه فً 

لقد كان موت ولده هاتؾ اول فجٌعة تضرب حٌاة ! النجؾ االشرؾ فلٌرحمك هللا ٌا ابا هاتؾ 
زع  وجعل اسم صحٌفته الشهٌرة هو الهاتؾ وحٌث ان النجؾ الخلٌلً لكنه تقبله صابرا ؼٌر ج

كانت ومازالت محبة لهذا الرجل ذي المواهب المتعددة والعقل والقلب الكبٌرٌن فقد كافأته بلدٌة 
النجؾ واطلقت اسم ولده او صحٌفته على اكبر واحدث شوارعها ففً النجؾ الٌوم شارع الهاتؾ 

مات الخلٌلً ! التسمٌة ونكهة الوفاء فً ذلك االسم العبق  واالجٌال الجدٌدة ال تعرؾ عن مسوغ
والحق ٌقال ان ادباء العربٌة !  كو٣لح ٝاثزَبّ ٝآزضبٍلٌخلؾ بنات مثقفات نجٌبات هن االستاذات 

اهتموا ببنات الخلٌلً الكبٌر اهتماما كبٌرا وٌجًء فً المقدمة ادٌب العربٌة الكبٌر االردنً االستاذ 
عزٌزي فمتى تلتفت النجؾ الى تراث ال الخلٌلً جزاء عبقا لما اسدته هذه روكس بن ساعدة ال

ٌهمنا !!  االسرة العظٌمة للعلم والعلماء واالدب واالدباء بل وما قدمته للنجؾ على وجه التحدٌد ؟؟
بعد هذا االستطراد ان  جعفرا الشبل الذي انجبه الشٌخ االسد  جاء الدنٌا وسط اسرة وجٌهة هً 

روحانٌون واطباء عٌون واطباء بدن واطباء عشابٌون وشعراء وادباء وصحفٌون  سلة علماء
ورؼم انه سلٌل اسرة نجفٌة دٌنٌة بٌد انه تربى تربٌة مدنٌة بتوجٌه من ! وقصاص  ومناضلون 

صاحب احدى افخم مكتبات خاصة فً المسبعة الكتبٌة  النجؾ كربالء ! ابٌه العالمة الشٌخ اسد 
ومات الخلٌلً حرٌبا ؼرٌبا بعٌدا عن بلده مات فً مساء ! صرة الموصل الحلة الكاظم سامراء الب

 ورحم هللا شاعرنا الكبٌر البٌاتً القابل !!  1985فبروري  2السبت 

 ؼرباء ٌاعٌنً نموت  وقطارنا ابدا ٌفوت 

ال هل ان قدر جعفر الخلٌلً طوع حٌاته القاسٌة لٌظهر موهبة ما كان لها ان تظهر بهذا الكٌؾ لو
المحٌط المحٌط بجعفر الخلٌلً ؟ طفولة الخلٌلً كانت اعٌادٌة ففً الرابعة مثال دخل صفا فً 
مدرسة الخلٌلً مختصا بتحفٌظ القرآن وكانت قدرته على الحفظ السرٌع موضع حدٌث العابلة 

 ومع االٌام نبػ فٌه روح القٌادة مع   شًء من تبكٌره فً الزعامة واذا كانت محالت! والجٌران 
النجؾ ونعنً صبٌان النجؾ ٌتحاربون وتكون الحروب سجاال  مرة البراق تنتصر على الحوٌش 



ومرة العمارة تنتصر على السٌباط فالعجب ان تختار المحلة جعفر الخلٌلً لٌكون زعٌمها فً 
السلم والحرب وكان جعفر ٌمارس الرٌاضة وٌجهد نفسه  رؼم صؽر سنه للتبدو عضالته وٌكون 

ذلك لم ! عامة وكم نصبت له المحالت كمٌنا واذاقته مر الضرب بالعصا والركل والرفس جدٌرا بالز
وربما وجد فً مكتبة ! ٌشؽله عن عشق القراءة فقد حاول نظم الشعر فً الصؾ الثالث ابتدابً 

البٌت الفخمة كتبا عصٌة على استٌعابه وٌبدو انه كاد ان ٌقع فرٌسة سهلة للكتب الجنسٌة فثمة فً 
تبة  الباه فً عودة الشٌخ الى صباه وكتاب الؽلمان والجواري للجاحظ  واالٌك للسٌوطً ومرة المك

وكتاب زهر الربٌع ! كان كبسه والده الشٌخ وهو ٌقرأ كتاب انوار الربٌع للسٌد مٌر علً خان 
له للسٌد نعمة هللا الحابري فنفد صبر الوالد  واستشاط ؼضبا وزجره لكن الوالد ؼٌر لهجته وشرح 

ان لكل عمر المساحة المحتملة من المعلومات واعطاه فكرة هادبة عن الكتاب لكن جعفرا كان هادبا 
جدا  ولم ٌنته االسبوع اال واكمل الكتاب و واصل القراءة فً هذا الضرب من الكتب فلم تبد علٌه 

ٌة ومرة عالمات الشبق او سوى ذلك بل وجده ابوه مرة ٌقرأ ّكلستان سعدي الشٌرازي بالفارس
َكلشن خلفا وبعدها صار جعفر مرٌضا بالكتابة فالعابلة تنام وهو ساهر احٌانا على الفانوس ٌقرأ 

كانت مكتبة ابٌه واحدة من افخم مكتبات النجؾ والده وتشاء ! الرواٌات المترجمة وكتب التارٌخ 
دته الهاتؾ لضابقة االٌام ان ٌضطر جعفر الخلٌلً  الى بٌع المكتبة بعد سنٌهات عندما تعرضت جرٌ

ٌسمع انٌن الكتب وعتابها له فٌم فرط بها ولماذا باعها وهً مكتبة  –كما قال لً  –وظلت ! مالٌة 
والسؤال هو هل قدر الخلٌلً هٌأ لوالده الشٌخ رجل الدٌن ان ٌرسل ابنه للدراسة فً اول !! ابٌه 

وي وجان جاك روسو  وهً مدرسة فً النجؾ تتبع  النظام الؽربً الحدٌث وفق نظرٌات جون دٌ
وكانت تقبل بعد االبتدابٌة بما ٌعدل المتوسطة او  1908المدرسة العلوٌة التً شٌدت سنة 
فدرس الطالب فٌها اللؽات االنجلٌزٌة والتركٌة والفارسٌة !! الصفوؾ السابع والثامن والتاسع 

ل مدرسة فً النجؾ عهد والفرنسٌة فضال عن اللؽة العربٌة نصوصا ونحوا وبالؼة ونقدا بل لنتخٌ
هذه المدرسة كانت !! ذاك تفرض على اساتذتها وطلبتها ومستخدمٌها الزي الؽربً التقلٌدي 

وحٌن احتاج !! الحاضنة لكثٌر من الزعماء والجهابذة وفً الصمٌم الخلٌلٌان عباس وجعفر 
د ؼٌر التدرٌس الخلٌلً الى وظٌفة ٌتدبر من خاللها شجون حٌاته وهً فً وهالتها االولى لم ٌج

مٌدانا الختٌاره وامتهن التعلٌم عشرة اعوام فً والٌات فراتٌة مثل الحلة والنجؾ وسوق الشٌوخ 
والرمٌثة، وكان ناجحا فً تدرٌس التارٌخ والجؽرافٌة النه ٌحٌل المحاضرة الى قصة مشوقة وكان 

! وطرابفه وابوته خرٌجوا  ثانوٌة النجؾ التً درس فٌها ثالث سنوات مفعمٌن باستكار دروسه 
 1933لكن التدرٌس بدا له فً تلك الظروؾ مساحة التحتمل طموحه فاستقال من التدرٌس عام 

والفجر   1930االسبوعٌة اوابل عام  ( الفجر الصادق)وكان وهو فً التدرٌس قد اصدر جرٌدة 
شًء من الصادق كانت فجرا صادقا وفٌها دعوة للحرٌة والتنوٌر ومالحقة الركب الحضاري فً 

المسامٌر التً اوجعت السلطة عهد ذاك فابتكرت طرٌقة الؼالقها فانذرته بعدم استطاعته  الجمع 
لكنه استاء كثٌرا ولم ٌطل  1930بٌن التدرٌس والصحافةفوافق على االؼالق  تشرٌن األول 

وهذه  1934تموز  13فاستقال من التدرٌس   لٌصدر جرٌدة الراعً   1933احتماله البعد من 
نٌسان  19االخرى اوجعت السلطة والتٌارات الرجعٌة فً الرٌؾ والمدٌنة فصدر امر اؼالقها  فً  



لكن من اٌن لهؤالء ان ٌقفوا بوجه رجل حدٌدي العزٌمة وهذه المرة  اصدر جرٌدة مدوٌة  1935
وحٌن ضاق بها الرجعٌون فً النجؾ وضاقت الهاتؾ بهم  انتقل   1935آٌار  3هً الهاتؾ  فً 

 27، ثم جعلها  سٌاسٌة ٌومٌة فً  1948لٌلً لٌصدر صحٌفة الهاتؾ من بؽداد حتى  عام  الخ
لكن ذلك لم ٌمنع من تخصٌص مساحات فً الهاتؾ ترعى المواهب وتحتفً 1949كانون االول 

وكان قد اجترح تقلٌد االعداد المحورٌة الممتازة ثم استعادت الهاتؾ صفته ! بالنصوص الراقٌة 
وما  1952ٌة عن صفتها السٌاسٌة وباتت الصحٌفة اسبوعٌة جامعة فً تشرٌن االول االدبٌة متخل

واستعاض جعفر الخلٌلً بفتح دار ! حتى فوجًء الناس بقرار اؼالقها  1954إن جاء عام 
التعارؾ لالعالن والطباعة والنشر وخالل تلك الفترة ابتدأ بمشروعه الموسوعً العظٌم موسوعة 

زالت هذه الموسوعة ؼرة فً المكتبات العربٌة واالسالمٌة فقد قال فٌها جعفر العتبات المقدسة وما
الخلٌلً كل قناعاته ومٌوله الحداثوٌة وهو ٌؤرخ وٌجؽرؾ للعتبات المقدسة واشهد انه سد  نقصا 

فهل ترك القصة والموهوبٌن من كتاب القصة ؟ ابدا ابدا فقد كانت تلك ! ٌقوى سواه على سده  ال
لقد استحدث مجلسا ادبٌا  كل اثنٌن واحٌانا كل اربعاء فً مقر دار ! م للمواهب السنوات مواس

التعارؾ التً استمر تسمٌتها دار الهاتؾ وكان الناس ٌقدمون لٌنعموا بمجالسة كبار المثقفٌن من 
مثل حقً الشبلً وجالل الحنفً وعبد الرزاق محً الدٌن و مصطفى جواد و  احمد سوسة و  علً 

اء خلوصً و حسٌن علً محفوظ وناجً جواد الساعاتً وعبد المجٌد لطفً و  الوردي وصف
حسٌن امٌن وكم مرة ضاق المكان بالمكٌن فاضطر الحاضرون الى الوقوؾ كان العالمة مصطفى 

العربٌة والفارسٌة  وقلما رأٌت عالما باللؽة : هو فقٌه اللؽتٌن : ٌقول فً اخٌه عباس .. جواد  
هـ وانقل عبارة للمفكر هادي العلوي فً األدٌب الكبٌر .اتها كالخلٌلً عباس إ العربٌة محٌطا بمفرد
ال , ٌتقطر ماء الفرات من قلمه وتفوح من كلماته رابحة الطلع والقداح: ..  عبد الؽنً  الخلٌلً  

وٌحب لؽته العربٌة وٌزهو بقاموسها الذي ٌعرؾ منه , ٌحسن الكثٌر من السٌاسة لكنه ٌحب العراق
هـ عابلة الخلٌلة حدٌقة شاسعة مكتظة . إ ..ما ٌعرفه الجهلة الذٌن اخرجوه من وطنه  اضعاؾ

عابلة صؽٌرة الَعدد وفٌرة !! باالشجار المثمرة المباركة ان قطعت شجرة طلعت محلها شجرات 
الُعدد دٌدنها اهداء العراق اجٌاال من العلماء والمصلحٌن فثمة االدٌب الطبٌب الشٌخ محمد صادق 

لٌلً بن عم جعفر الخلٌلً والباحث الرصٌن  محمد علً ابراهٌم الخلٌلً وثمة  عبد الؽنً حمٌد الخ
الخلٌلً وعلً حمٌد الخلٌلً وجعفر صادق الخلٌلً واطباء  نطاسٌون  بٌنهم  الشٌخ محمد الخلٌلً 

ٌلً ومحمد صادق الخلٌلً ومحمد صالح الخلٌلً وفً الطب الحدٌث هناك  الدكتور احمد محمد الخل
والدكتور حسٌن علً الخلٌلً والدكتور عبد الهادي محمد صالح الخلٌلً والدكتور باسم جعفر 

الى جانب االجٌال الجدٌدة الموزعة على . الخلٌلً والدكتور رضا عبد الرزاق الخلٌلً وؼٌرهم
ذة جامعات العالم من فتٌان الخلٌلً وفتٌاتهم للحصول على  الشهادات العلٌا من مهندسٌن واسات

وثمة تجار الشورجة واسواق النجؾ من مثل االستاذ صادق محمد سعٌد الخلٌلً المحامً وما 
 .اطول قابمة االبداع الخلٌلً والحمد هلل 

وفً زمنً واطالعً انا عبد االله الصابػ وشهادتً اقول اهدى صدام حسٌن سٌارة مارسٌدس 
له ان لديَّ وفرة من سٌارات  سبٌشٌل لجعفر الخلٌلً فاعتذر عن قبولها بأدب جم  قابال



فؽضب صدام حسٌن وتمٌز ! المارسٌدس وكنت الشاهد ومعً االستاذ األدٌب مشكور األسدي 
ؼضبا وامر حماٌته ان تعتدي على االستاذ الخلٌلً رؼم كبر سنه ومرضه العضال وتستولً على 

ألردن ولبث منفٌا حتى  فاختار األستاذ جعفر الخلٌلً ا! ممتلكاته وتخٌره بٌن اٌران أو األردن 
فً دولة االمارات العربٌة وٌروي الدكتور عزٌز الحاج ان صدام حسٌن ! فاضت روحه الشرٌفة 

ارسل علٌه من ٌسترضٌه للعودة الى العراق وتعوٌضه لكنه ابى بشكل قطعً ان ٌعود الى العراق  
 !ؼرباء ٌاعٌنً نموت  وقطارنا ابدا ٌفوت !! 

 

  :نجمة اخٌرة 

 ة الفرزة االولى بمثابة هدٌ

 (هؤالء الناس)قصة مقتبسة من . جعفر الخلٌلً  / حٌنما ٌفرغ الجٌب   

ًض٤واً ٓب رٌٕٞ اُؼالهخ هبئٔخ ث٤ٖ اُلٓبؽ ٝاُغ٤ت ، ك٤لوؽ اُلٓبؽ ٖٓ اإلكهاى ؽ٤٘ٔب ٣لوؽ اُغ٤ت ... 

ل٣ن هل٣ْ ٛنا ٓب هبُٚ ٢ُ ٕ.ٖٓ اُلهاْٛ، ٣ٝلوؽ اُغ٤ت ٖٓ اُلهاْٛ ؽ٤٘ٔب ٣لوؽ اُلٓبؽ ٖٓ اإلكهاى

 .ًبٕ ٓٞظلبً ك٢ اُؾٌٞٓخ صْ كَٖ ٖٓ اُٞظ٤لخ َُجت ال أػوف ٓلٟ ٝعبٛزٚ ٝه٤ٔزٚ أُبك٣خ
ٌّْ ثٚ ا٤ُأً ،ؽز٠  ٍٝبءد أؽٞاٍ اُوعَ،ٝهًجزٚ أُّٜٞ ؽ٤ٖ ُْ ٣غل اُؼَٔ اُن١ ٣َل ثٚ ػٞىٙ،ٝرؾ

ٙ ًٔب أٙ٘بٙ ،ٝهل ُغأ ئ٠ُ ثؼ٘ ؽبعبد ث٤زٚ كوٜٛ٘ب أٝالً ،صْ ثبػٜب ٓٚطواً ،ٌُٝ٘ٚ ظَ ك٢ كوو

ً٘ذ أٍٔغ ػٖ األ٣بّ اَُٞك ،كٌ٘ذ أؽَت أٜٗب إٔٝبف أِه٣َل ثٜب أُجبُـخ ك٢ :هبٍ ٢ُ ٛنا اُٖل٣ن.ٛٞ

اُْلح،ٝئال ك٤ٌق ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ األ٣بّ ٍٞكاً،ٝؽ٤ٖ أٓزُِؾُ٘ذ ٝكوؽ ع٤ج٢ ٜٗبئ٤بً هأ٣ذ ثؼ٢٘٤ ٛبر٤ٖ 

ٝال أثٖو ٤ّئبً ،صْ مهذ ٖٓ  ٍٞاك األ٣بّ،ُول هأ٣ذ األ٣بّ رَّٞك ؽو٤وخ ك٢ ػ٢٘٤ كال أًبك أ٤ٓي ٤ّئبً 

ٓواهح اُؾ٤بح ٓب ال أ٤ٛن ٕٝلٚ ،ٝٓب ال ٣ؼوف ٓلاٙ ئال اُن٣ٖ اٗوطؼذ ثْٜ األٍجبة،ك٤ئَٞا ٖٓ 

أٗلَْٜ ٣ٝئَٞا ٖٓ اُلوط ،كِول ٛبٍ ػط٢ِ ػٖ اُؼَٔ ٝأٗب هة ػبئِخ ٣ي٣ل ٓغٔٞػٜب ػ٠ِ ػْوح 

ب٤ٛي ثبُلوو ػبٛخ ٖٓ أّل أٗلبه ث٤ٖ ًج٤و ٓض٢ِ عيع كبفزَ رٞاىٗٚ ،ٕٝـ٤و عَٜ ك٘لل ٕجوٙ،ٝٗ

ػبٛبد اُؾ٤بح ،ٝٓوٙبً ٖٓ أكزي أٓواٗ أُغزٔغ ،ٝث٤ِخ ظِذ ٓٞٙٞع اُلَِلخ ٓ٘ن أٍٝ ربه٣ـ 

اُجْو٣خ ؽز٠ ا٤ُّٞ،ٝهل أّجؼٜب اُؼِٔبء ثؾضبً كِْ ٣زِٕٞٞا ئ٠ُ اُؼالط اُؼ٢ِٔ اُْبك٢ اُن١ ٣و٢ٚ 

ال إٔ أث٤غ ث٤ز٢ اُؾو٤و أُٞهٝس ٝٛوهذ ع٤ٔغ ٓظبٕ اُوىم كِْ ٣جن ٢ُ ئ -:هبٍ .ػ٤ِٜب هٚبء ٜٗبئ٤بً 

ٖٓ أث١ٞ ٝٛٞ ًِٔب ثو٢ ٢ُ ٖٓ ك٤ٗب١ ثؼل ثؼ٘ اُؾبعبد اُٚوٝه٣خ اُز٢ الثل ٖٓ ثوبئٜب ،ٝاُز٢ ال 

 .أؽَت أٜٗب ٍزغِت صٔ٘بً ُٞ رٖل٣ذ ئ٠ُ ث٤ؼٜب
ٝك٢ ٓ٘زٖق ٤ُِخ ٖٓ ٛنٙ ا٤ُِب٢ُ اُ٘بث٤خ اُز٢ ً٘ذ أٗبٜٓب ؿواهاًًٝ٘ذ هل ٗٔذ ثؼل إٔ ٢ِّ٘ٓ ٓٚغؼ٢ 

ضوح اُزوِت،ٝثؼل إ روافذ أػٚبئ٢ ٖٓ ًضوح اَُٜو،اٍز٤وظذ ػ٠ِ ئصو ٛيح ػ٤٘لخ افز٘ ُٜب ٖٓ ً

ًَ ع٢َٔ،كاما ثيٝعز٢ رَزوج٢ِ٘ ثٞعٚ ثبٍْ ٣ل٤٘ ثْواً ٝٛٔأ٤ٗ٘خ ٢ٛٝ روٍٞ ُزجؼل اُقٞف 

َُٝذ أكه١ ٤ًق ٣قطق …فطق اُقٚو، فطق اُقٚو: فطق اُقٚو ٝرٌوهٛب  -روٍٞ:ػ٢٘



أكه٣ٚ ٛٞ إٔ ٛنٙ أٌُِخ روبٍ ُطوك اُقٞف أُلبع٠ء ُِ٘لًٞ ٝػ٠ِ  اُقٚو،ُٝٔبما ٣قطق؟ ًَٝ ٓب

 :األفٔ ٗلًٞ األٛلبٍ،ٝؽ٤ٖ اٛٔأٗذ ٖٓ ٍالٓخ ػو٢ِ،ٝآزال٢ً ُ٘ل٢َ هبُذ
اٜٗ٘ كول كوط هللا ًوث٘ب ،ٝعبءٗب اُوىم اُن١ ً٘ب ٗطِجٚ ثبُْٔوخ كِْ ٗظلو ثٚ،ٝئما ٕؼ …اٜٗ٘ -

ٝاربٗب ،ٝٓب ػ٤ِي ا٥ٕ إٔ رؾلو هًٖ اُج٤ذ اُـوث٢  كٔؼ٠٘ مُي إٔ اُؾع هل –٤ٍٖٝؼ ثال ّي  -ؽ٢ِٔ

ٛنا ٓب هبُٚ ٢ُ اُ٘ج٢ ٤ٍِٔبٕ ػ٤ِٚ  -:صْ أهككذ هبئِخ.ٖٓ أُطجـ ُزؾَٖ ػ٠ِ ً٘ي ٓقجٞء ٛ٘بى

ٖٓ ًبٕ ٣ظٖ أ٢ٗ ٍأٙؾي َٓء ّله٢ أٓبّ ٛنٙ اُجْبهح اُز٢ ..اَُالّ ك٢ اُؾِْ اُن١ هأ٣زٚ هجَ كهبئن

ٖٓ ًبٕ ٣ظٖ أ٢٘ٗ ٍأٙؾي ؽز٠ أًبك أؿٔ ثٚؾٌز٢  عبءر٢٘ ثٜب ىٝعز٢ ثؼل ٓ٘زٖق ا٤َُِ؟

أُزِٖخ اُز٢ ٙبع ك٤ٜب ا٤ُْٜن ٝاُيك٤و ؽز٠ رٌَود ػ٠ِ ّلز٢ ٝأٗب ػ٠ِ رِي اُؾبٍ ٖٓ أُواهح 

اُز٢ إٔجؼ ٝأ٢َٓ ػ٤ِٜب؟ٖٓ ًبٕ ٣ظٖ مُي؟٢ٌُ٘٘ٝ ٙؾٌذ،ًٝبٗذ ٙؾٌز٢ ٓي٣غبً ٖٓ اَُقو٣خ 

ُْ ىٝعز٢ ( ا٤ُٖٔجخ ٓب ٣ٚؾي ّو)ٝاألُْ،ٝاُْؼٞه ثللاؽخ ا٤ُٖٔجخ اُز٢ ه٤َ ػٜ٘ب ٝ ِٜ صْ اٗلكؼذ أُْك

ثأٜٗب ُْ رٌٖ ًبمثخ ،ٝأ٢٘ٗ ال أّي ثأٜٗب هل هأد اُ٘ج٢ ٤ٍِٔبٕ ك٢ ؽِٜٔب ،ٝأٗٚ ؽّلصٜب ثبٌُ٘ي ؽوبً 

،ٌُٖٝ ؽِٜٔب ٛنا ٤ٌُ ئال ٙوثبً ٖٓ ٙوٝة رو٤ًي رل٤ٌو أكٌبهٛب ك٤ٔب ٗؾٖ ك٤ٚ ٖٓ ػَو،ٝأٗٚ ٤ٌُ 

ٝأ٠ّٗ الٓوأح ،أٝ أ٠ٗ الٓوأر٢ .ّي ػ٤ِٜب رؾو٤ن األَٓ ثبُٞعلإٍٟٞ ٕلٟ ُجو٤خ آٓبُٜب ثبُـ٤ت ؽ٤ٖ ػ

ػ٠ِ األٕؼ إٔ رَِْ ثوأ١ ىٝعٜب ٝال ٤ٍٔب ئما ًبٕ ىٝعبً فبئجبً ٓض٢ِ؟ ك٘بٓذ َُٝٓء أعلبٜٗب 

َْ اُن١ هأد ،ٕٝٝلذ ُٜٖ اُ٘ج٢ .اُـٚت ذ ك٢ اُٖجبػ ػ٠ِ ث٘برٜب اَُذِّ اُؾِ ّٖ ٝك٢ اُٖجبػ،ه

ٖ أّبه ئ٤ُٜب ثإٔ رجْو ىٝعٜب ثبٗلواط األىٓخ ،ٝرلُٚ ػ٠ِ اٌُ٘ي ٤ٍِٔبٕ ؽ٤ٖ أهجَ ٝؽ٤ٖ رٌِْ ٝؽ٤

أٓب أثًٖٞ كِْ أٍٔغ ٓ٘ٚ ؿ٤و ٙؾٌخ هٗبٗخ ػجّو ثٜب : ٝهبُذ ُٜٖ.أُقجٞء ك٢ اُوًٖ اُـوث٢ ٖٓ اُج٤ذ

٢٘٘ ،ٝهؽٖ ٣ّٖؾؾٖ ٢ُ ػو٤لر٢  ْٔ ػٖ أه٠ٖ ٓب رجِؾ اَُقو٣خ ٝاإلٍزٜياء،كأهجِذ اُج٘بد ػ٢ِّ ٣ِ

ؽالّ ًٜنٙ هل رؾووذ ،٣ٝطِجٖ ٢٘ٓ اُْوٝع ثؾلو اُج٤ذ ػبعالً ،٢ٌُ٘ٝ ،٣ٝٚوثٖ ٢ُ أُق ٓضَ أل

 -:ٝرِذ رِي ا٤ُِِخَ ٤ُِخٌ صب٤ٗخ ،ٝك٢ ٕجبػ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ عبءر٢٘ ئؽلٟ ث٘بر٢ َٓوػخ ٢ٛٝ روٍٞ.أث٤ذ
أهَْ ثبهلل ٣ب أثز٢ أ٢٘ٗ أٗب األفوٟ هل هأ٣ذ اُ٘ج٢ ٤ٍِٔبٕ ك٢ ؽ٢ِٔ ا٤ُِِخ اُجبهؽخ،ٝهل أًل ٢ُ ٝعٞك 

ٝاعزٔؼذ اُؼبئِخ .ه٢ُٞ ألث٤ي إٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٖلم أ٢ٓ ٣ٝط٤ؼٜب: ك٢ أٌُبٕ أُنًٞه ٝهبٍ ٢ُ اٌُ٘ي

ػ٠ِ األصو ك٢ ٕق ٝاؽل،ٝؽٌذ ػ٢ِ ثٞعٞة اُطبػخ ٝاُ٘يٍٝ ػ٠ِ أٓو اُ٘ج٢ ٤ٍِٔبٕ ثلٕٝ 

ٝهٙقذ ُِؾٌْ ،ٝأٗب ٖٗق ٓإٖٓ ثٖؾخ ٛنٙ اُ٘جٞءح،ّٝوؽذ أؽلو ،ّٝوػذ اُج٘بد ٝأٜٖٓ .روكك

َّ أ٣ل٣٘ب اُزؼت،كأهعأٗب ئرٔبّ ث٘وَ اُزواة ئ٠ُ  عبٗت آفو ٖٓ اُج٤ذ،ٝٓبىُ٘ب ٗؼَٔ ؽز٠ كاٛٔ٘ب ا٤َُِ،ّٝ

ٝك٤ٔب ٣ووة ٖٓ .اُؾلو ئ٠ُ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ،ٝأ٣ٝ٘ب ئ٠ُ ٓٚبعؼ٘ب ٝٗؾٖ ك٢ ؿب٣خ اُٚؼق ٝاإلٗؾالٍ

ٟ ك٢ ع٤ٔغ ا٥مإ ،ٝئما ثَؾبثخ  ّٝ ٓ٘زٖق ا٤َُِ ،كّيد اُؼبئِخ ع٤ٔؼٜب ٓوػٞثخ كيػخ،ػ٠ِ ٕٞد ك

ـجبه ٝاُزواة رزؼب٠ُ ػ٠ِ ث٤ز٘ب،ٝئما ثغبٗت ٖٓ كاهٗب ٝٛٞ ٓطجـ اُج٤ذ هل اٜٗبه ػ٠ِ رِي ٖٓ اُ

اُؾلوح اُز٢ ػِٔ٘ب ٍٛٞ اُٜ٘به ثؾضبً ػٖ اٌُ٘ي اُن١ كُ٘ب ػ٤ِٚ اُ٘ج٢ ٤ٍِٔبٕ ػ٤ِٚ اَُالّ، كٌبٕ إٔ 
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