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 مقدمة

٠ّزٍه اٌمبٓ ؽ١َٓ ١ٍٍُ اٌملهح ػٍٝ اٌزّزوً ٠ِٛب ثؼل ٠َٛ ٚثمٖخ ثؼل افوٜ فٍف  هؤ٠خ رؾًّ فٟ ١ٛبرٙب  اٌىض١و 

فٟ َِزٜٛ ػبي ِٓ اٌلالالد اٌؼ١ّمخ ِزغٙب ثَوكٖ ,ٚوبٔٗ ٠ؼ١ِ فٟ ىِٓ ػْزبه ٚك٠ّٛىٞ , ِٓ اٌضواء ٚاٌز١ّٚٓ 

٠ٚبرٟ رَغ١ً  ٘نٖ االؽلاس . ٚثبٍٍٛة ػ١ّك ٌزٌٍّ اؽلاس اٌٛالغ اٌلاِٟ ٌجٍلٖ ِٕن االىي ٚؽزٝ ا١ٌَٛ   ٔؾٛ االِبَ

ِٓ فالي ِفوكاد ِّٙخ رٍمٟ ثظالٌٙب ػٍٝ عٛا١ٔبد اٌىبرت اٌغ١ٍّخ ٚافالل١برٗ اٌؾ١ّلح ثَوك رٖبػلٞ ٠ٛ٘ٚمٛك 

اٞ اؽلاس ١ٍِئخ   --رٖبػل كهاِٟ فٕٟ  --فٟ  رفبػالد االؽلاس فٟ ث١ٕخ إٌٔ اٌؾل٠ش  ٚاٌزٟ اهاك ٌٙب اْ  رجلاء 

ٚاٌغ١ًّ فٟ مٌه أٗ ٠زون االؽلاس ِفزٛؽخ ٌٍمبهئ ٠ٍَّٚٙب ا١ٌٗ ٚػٍٝ اٌمبهئ اْ ٠ىًّ ًٍََِ اٌززبثغ ,ثبٌٖواػبد  

 ...ٚاٌغ١ًّ فٟ مٌه ا٠ٚب أٗ ٠ىَو اٌمبػلح كِٚب فٟ وزبثبرٗ ,فٟ االؽلاس كْٚ روٚٞ 

فزواٖ ٠زؾلس ػٓ ىِٓ ٚوبٔٗ ٌُ ٠غبكهٖ فبٌغوثخ ثبٌَٕجخ ٌٗ , ٓ  اٍف١ٓ ػ١ّك ِإصوٌمل كلذ اٌغوثخ فٟ ؽ١بح ٘نا اٌمب

ٌنٌه فٙٛ , ٚفٚبءاد ػٍّٗ ٟ٘ فٚبءاد اٌَغٓ ثّفوكارٗ  ثْق١ٖبرٗ ثؾٛاكصٗ , ٟ٘ اٌَغٓ ٚاٌئيأٗ ٚ اٌغالك  

ؼوف اْ اٌَغٓ ٚ٘ٛ ٠.٠طٍمٙب ثْىً ِزٕبٍك ٚع١ًّ  ِغ وٛٔٗ ٠ٍَٜ اٌٚٛء ػٍٝ ثمؼخ غبِٚخ وً ٠وا٘ب ِٓ ىا٠ٚزٗ

٘ٛ ِٓ ٕٕبػخ اٌجْوٚال١ُ ػٍٝ اٍبً ِٖبكهح اٌؾو٠خ ٚاٌؾمٛق اٌّل١ٔخ ِإولا فٟ ؽىب٠برٗ ػٓ اٌؼناة ٚاالٙطٙبك 

٠َٚجو غٛه اٌْق١ٖبد اٌّزؼلكح اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب ٟٚ٘ رؼ١ِ ؽبالد , اٌنٞ ٠زؼوٗ ا١ٌٗ اٌَغٕبء ػٍٝ ٠ل اٌَغبْ  

ىَٛ ػ١ٍٗ ثبٌّٛد اٚ  اٌَغٓ ِلٜ اٌؾ١بحٚ٘ٛ ال٠ّو ػٍٝ ؽبٌخ اال اٌؼناة اٌنٞ ٠ّيق ا١ٌَٕظ االعزّبػٟ ٌالَٔبْ اٌّؾ

فٙٛ ؽ١ٓ ٠زؾلس ػٓ  .. ٠ملَ وً ّبهكح اٚ ٚاهكح ِٕٙب الْ مارٗ لل ٍِئذ فٟ اٌقواة ٚاْ اٌيِٓ اٌّزجمٟ ١ٌٌ اال ل١ٍال

ّبْ اٌزٟ رووذ اٌغبئجخ اٌؾبٙوح ٍٕبء ػجل اٌَبكح ػض--١ٌٍْٙلح  اٌزٟ اػلِذ  ىِٓ ٔظبَ  اٌجؼش  --ٕٛهح  --ؽىب٠خ 

 :فٍفٙب ىٚعب ٚاثٕب  اٍّٗ ٍٍٛاْ ٚفٟ ٌؾظبد اٌزؾم١ك ِغ اثٛ ٍٍٛاْ  اٌنٞ ٠مٛي  

ٌمل وزت ػ١ٍه اْ رٌٛل فٟ اهٗ ثؼ١لح ٚرىبثل اٌّؼبٔبح ٚرلٌف اٌَغٓ فٟ اٌوث١غ اٌضبٌش  ٚإٌٖف ٚلل ٍبِٚزٕٟ ػ١ٍه 

َّه اٌؼب١ٌخ رزًٍَ ػجو َِبِبد عٍلٞ والة اٌيِٓ اٌؾغوٞ ٚأب ث١ٓ اٌؾ١بح ٚاٌّٛد  وٕذ ِو٠ٚب كث١ت ؽواهح ع

ؽ١ٓ هِٛن ثبؽٚبٟٔ ٚككد اْ اهان ٌىٓ اٌؼ١ٕ١ٓ الؽٛي ٌّٙب ٚاللٛح ِؼٖٛثزبْ اْ اِوه ٠لٞ ػٍٝ عجٙزه ٌىٕٙب 

 :٠ٚىًّ اٌمبٓ ؽ١َٓ ١ٍٍُ ثبٌجٛػ ثؾئٗ ؽ١ٓ ٠ؼوف اْ اؽل اٌغالك٠ٓ ٠وكف لبئال....ِم١لح وبالٛواف 

 ٍٛف ٌٓ رواٖ -



 ٍٟاػوف ٍٛف رمزٍٛٔٗ لج-

 ٔؾٓ؟ ثً أذ ثؼٕبكن -

 ِبمٔت اٌطفٌٛخ ؟أزُ اٌَجت -

 ...... ث١لن ؽ١برٗ   -

 .٘ىنا ٚثىً ثَبٛخ  اٌغالك ٠ٕٟٙ االِو 

اِباٌٛٛٓ ثبٌَٕجخ ٌٍمبٓ ٘ٛ  اٌزبه٠ـ ٚاٌغنٚه اٌؼ١ّمخ اٌزٟ رّزل فٟ وً ِىبْ ٚىِبْ  ٚػجو وً أٛاع اٌجْو  ٚ٘ٛ 

بء ٌٗ ف١ٙب ِٚل عَٛه اٌؾت فٟ ّٛاهػٙب ٚؽبهارٙب ٚف١ٙب اوًّ اٌنٞ ػبُ فٟ ث١ئخ ّؼج١خ ٚاؽزٕٚزٗ ٚاٌف إلل

رؼ١ٍّٗ ِٓ االثزلائ١خ اٌٝ اٌغبِؼخ ٚف١ٙب ِبهً ٛمٍٛٗ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٙطٙل ٚاػزمً ٚػنة ثْزٝ أٛاع االٍب١ٌت اٌمنهح  

ُ اٌْؼت ٚلل ؽًّ فٟ افىبهٖ ١ّٙٚوٖ  ١ُٙ ٚاٌلرٗ ٚٚاٌلٖ ٚ اٍ٘ٗ  وّب ٠ؾًّ ١ٙ....ٍٚغٓ ٚؽوَ ِٓ ؽمٛلٗ اٌّل١ٔخ 

ٚوبْ ىا٘لا فٟ ؽ١برٗ  وبٕ٘ب فٟ  وً ّئ ٌنٌه اٌزغأ اٌٝ ِؾواة اٌىزبثخ  فٟ رمل٠ُ   ٘نٖ  اٌّلٚٔبد ...اٌؼوالٟ  وٍٗ 

ٌىٕٗ .....اٌيافوح ثبٌُٙ االَٔبٟٔ اٌّفؼُ ػٍٝ اٍبً ؽىب٠بد  ػوال١خ  ّٙذ  رؾذ ػٕٛاْ ؽىب٠بد ِٓ ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ 

 :ب ٠مٛي ٠زؾلس ثٍغخ فبٕخ ػٓ اٌٛٛٓ ٚاٌّٛد ؽ١ّٕ

ّٟ .... اٚ االفالء , ِب٘ٛ ؟ اٌج١ذ اٌنٞ ٠مف ػٕل ثبثٗ اٌّإعو ٔٙب٠خ وً ّٙوا ٛبٌجب اٌي٠بكح! اٌٛٛٓ  ٠ٚوكف ١ٌمٛي  ػٍ

اٌَغٓ أهؽُ ِٓ  اٌجمبء فٟ ٘نا اٌّٛد اٌّغبٟٔ ٌمل ٍئّذ  اٌوٚائؼ اٌىو٠ٙخ ٚاٌغٛع اٌَّزّو . اٌٙوٚة  ثب٠خ ٛو٠مخ  

ٌٛ وٕذ ..ٌّموفخ ٚااللوف ثمغ اٌلَ إٌّزْوح ػٍٝ ا١ٌل٠ٓ ٚاٌّالثٌ وبٕٔب فٟ ِنثؼ اٌطؼبَ اٌّقزٍٜ ثبٌط١ٓ ٚاٌّْب٘ل ا

 !!!!!!ثبؽضب فٟ ػٍُ االهٗ الِٕذ  اْ ِٖله إٌفٜ فٟ ٘نٖ اٌجمؼخ أَبٟٔ

ؽ١َٓ ١ٍٍُ اٌّضمف  اٌجبهع اٌنٞ  ٠زّزغ ثقب١ٕخ ١ِّيح ثبٌىزبثخ فزواٖ ٠غؼً ٌَّبرٗ اٌف١ٕخ ٚاٙؾخ فٟ ػٍّٗ  ٚرْؼو 

ا٘ٓ كِٚب ػٍٝ أٗ وبرت لٖخ  ٠زّزغ ثبٌّملهح ػٍٝ اٌٌٛٛط اٌٝ ِبرٖجٛ ا١ٌٗ رؼبه٠ف اٌمٖخ اٌم١ٖوح ٚاٌزٟ  ٚوبٔٗ ٠و

رزغبٚى ؽلٚك اِىب١ٔبرٙب  ِغ رمل٠ُ ٍوك ٚؽلس ٚاؽل ّٙٓ ىِٓ ِؾلك ٠ؼجو ف١ٗ ػٓ ِٛلف اٚ عبٔت ِٓ 

ٍٛة عل٠ل   ِغ رغل٠ل اٌوؤ٠ب ف١ٙب ا٠ٚب ٚاٌَوك ف١ٙب ٠ىْٛ َِٕغُ  ِغ ١ٕبغخ ٌٍؾ١بح عل٠لح ٚاػبكح رمل٠ّٙب ثبٍ.اٌؾ١بح

 .ِٓ فالي هٍُ عل٠ل ٌالؽلاس فٟ اٌّىبْ ٚاٌيِبْ

اعل ثبْ اٌّٛ٘جخ االكث١خ ٚاٙؾخ ِٚزفغوح (  ؽىب٠بد ِٓ ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ ) ِٚٓ ِزبثؼزٟ ٌمواءح ِغّٛػزٗ اٌم١ٖٖٗ

د ٚاٌٖواػبد ا١ٌَب١ٍخ  ٚىِٓ فٙٛ ٠ؼجو ػٓ رغوثخ اثلاػ١خ ٌظوٚف لب١ٍخ ػبّٙب اٌىبرت ١ٍِئخ ثبٌزٕبلٚب,وجووبْ 

فزواٖ ٠ملَ اٌْق١ٖبد , لبٍٟ ؽىّذ ف١ٗ اٌلوزبرٛه٠خ اٌؾ١بح ٚإٌبً ٟٚ٘ رٍمٟ ثظالٌٙب ػٍٝ افىبهٖ ٚرزَوة ا١ٌٗ 

ٟٚ٘ رؼبٟٔ ِٓ اه٘بٕبد اعزّبػ١خ ٚفىو٠خ ٚٔف١َخ وّب ٟ٘ فٟ ٚالغ اٌَغٓ ٟٚ٘ غي٠وح ثبٌّؼٍِٛبد ٠َٚؼٝ كائّب 

ِٛٙٛػ١خ ِجلع رزْبثه اؽب١ٍَٗ ِغ اؽب١ٌٍ إٌبً ٚ٘ٛ ٠َؼٝ ٌزل٠ٚٓ ٌؾظبد ِّٙخ اٌٝ رمل٠ُ االعًّ ِب ف١ٙب ػجو 

لل رفٍذ ِٓ اٌيِٓ اٌنٞ ٠ؼ١ِ ف١ٗ ٌنٌه فٙٛ ٠ٖفٙب وبٌجٕبء اٌّوٕٛٓ ٠ٚقٍل٘ب ٚ٘ٛ ؽو٠ٔ ػٍٝ مٌه اّل اٌؾوٓ 

١ّب عل٠لح ٚ٘ٛ كافً ػٍٝ اْ الرٕفوٛ االؽلاس وؼمل ٌإٌإ ِٓ فالي رؾ١ٍمٗ ػجو ٔبفنح اٌق١بي ؽزٝ ٠ٕزظ ػٛاٌُ عل٠لٖ ٚل



فٟ ؽىب٠برٗ  ٠زؾلس ػٓ ٍبػخ غوٚة اٌٌّْ  ٟٚ٘ كالٌخ ػٍٝ أزٙبء ٠َٛ  ٕٚؼٛك . االٍٛاه اٚ فبهط االٍٛاه

اهٚاػ اٌْٙلاء اٌْوفبء اٌٝ  االػٍٝ ٌٍمبء ثبٌوف١ك االػٍٝ ِٕطٍم١ٓ ِٓ  اٌجوىؿ  االهٟٙ  ٌألٌٗ اٌلوزبرٛه ٕلاَ 

 :ٍٟء ا١ٌٖذ اٚ ٕٕلٚق اٌّٛرٝ  ؽ١َٓ فٟ لبٛغ االػلاَ  فٟ ٍغٓ اثٛ غو٠جت

/ ػٍٝ اهٗ إٌٙو٠ٓ/ رزلافً ؽوٚفٙب   فٟ ك٘ب١ٌي اٌّٛد /  اٍّبء رىزت ػٍٝ اٌغلهاْ /    ث١ٓ اؽل ٚاهثؼبء   

لبٌذ / اٌٙٛاء ٠ٕمٍٙب َّ٘ب/ ١ٌذ اٌغلاه ٠زىٍُ ٠ِٛب / ِٓ ٠قوعٙب ٌٍٕٛه/ ؽىب٠بد أبً ّزٝ ِٓ ٠ؾفظٙب / اٍّبء 

ػٍٝ ..اٌغوق .. اٌؾوق..ا٠ب رقزبه /اٌّٛد ٚاؽل/٠غوٞ االػلاَ ثّوا١ٍُ ٍٍطب١ٔخ...هاْاال٘بد اٌّزالّٛخ ث١ٓ اٌغل

/ ه١ِب ثبٌوٕبٓ / اَ اِبَ إٌبً /فٟ اٌَو اَ اٌؼٍٓ /ػٍٝ اٌؾغو االٍٛك /٘نٞ رْو٠ؼبد االعلاك   / اٌقبىٚق 

 .....اٚ اٌولٔ ػٍٝ اٌؾجً /رمط١غ االٕٚبي ػٍٝ كفؼبد   /لزال ثبٌَُ   /مثؾب ثب١ٌَف  

 

ؽ١َٓ ١ٍٍُ لبٓ ػبُ فزوح ِظٍّخ رٍمٝ ف١ٙب أٛاع اٌزؼن٠ت  ٚاال٘بٔبد فٟ ٍغٓ اثٛ غو٠ت ِٚب لجٍٙب فٟ ِل٠و٠بد 

االِٓ أؼىَذ ٘نٖ اٌفزوح ػٍٝ عً اػّبٌٗ فٙٛ ِٓ ٠فغو اٌّٛلف ٠ٖٚوؿ ٠ٚؼٍٓ ثبْ اكثٗ ٠ٖٛه ٌؾظبد ال٠ّىٓ اْ 

 .رَٕٝ ٚرزّٚٓ ِٛالف ٚلواهاد

اٌٍؾبق ثَّبؽبرٗ االثلاػ١خ  ٠ٚؾبٚي اْ ٠ٍّئٙب  صُ ٠طٍمٙب ِىضفخ ِوِيح ٚا٠ٚب ف١ٙب  ٘ٛ ِزبثغ ع١ل ٠ّٕؼ ٌٕفَٗ فٟ

اٌىض١و ِٓ اال٠غبى اٌٛاٙؼ ٚ٘نا ٍجت ُِٙ فٟ لٛح اٌىزبثخ ٌل٠ٗ  ٚالٔٗ ٠ؼزّل ػٍٝ ِبكح اٌؾىٟ اٌؾ١خ اٌّؼجئخ ِٓ اعً 

 .ِزّىٓ علا  ف١ٙبا٠ٖبي ٚؽلح اٌّٛٙٛع ٚاٌٙلف ف١ٙب  ٚاٌزٟ  رؾًّ ِؼٙب اكٚاد ٍوك ٕٚٚف ٚؽٛاه 

ٚفٟ اغٍت لٖٖٗ ٠زٕبٚي ؽىب٠برٗ ِٓ اٌّبصٛه اٌْؼجٟ اٚ االغ١ٕخ اٌؼوال١ٗ اٌّإصوح اٚ ِٓ االٍب١ٛو١ٌملِٙب فٟ ِٛالف 

ٌنٌه ٘ٛ ٠مٛك اٌفىوح اٌٝ , ٌٚؾظبد رؾًّ ٕواػٙب االىٌٟ ِؼٙب وّب فٟ ٕٕبػخ رٛرو اٌؼٕبٕو فٟ ثٕبء اٌؾىب٠خ

ٓ ػٕبٕو رى٠ٛٓ لٖزٗ ٍٚوكٖ ٌالؽلاس ثْىً ِزًٍََ ٚف١ٗ رور١ت َِٕك اٌٙلف اٚ اٌّوِٝ اٌنٞ ٠جغ١ٗ ِزّىٕب ِ

ربه٠ق١ب ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ٠ّزٍه ِٓ االٍزؼلاك فٟ ل١بكح  اٌزمٍجبد اٌزٟ رؾلس اصٕبء ٍوكٖ ٌٍؾىب٠خ ِٚؼ١به مٌه ف١ٗ ٘ٛ 

 ..االٔفؼبالد اٌٙبكئخ فٟ مٌه اٌزًٍََ اٌيِٕٟ ٚاٌزبه٠قٟ  ٚؽووخ اٌْق١ٖبد ٚهكٚك افؼبٌٙب 

 وبْ ٠بِبوبْ فٟ لل٠ُ اٌيِبْ فٟ ٌىِ ٠بأٚالكٞ  :     ٠ؾٍك ثؾىب٠خ ِٓ ٌىِ  ٠ٖف اال٠بَ اٌغ١ٍّخ ٚؽ١ٓ 

وبْ إٌبً /ِٚبٟ٘ ٌىِ ٠بعلٞ؟ ٌىِ ِل٠ٕٗ ٍِٛو٠خ رمغ ّّبي ٔٙو اٌغواف ٚفٟ االٌف اٌضبٌش لجً ا١ٌّالك  -

ف١ٙب ٌالفبػٟ ٚال اٌؾ١زبْ  أؿ ِٓ افؼٝ الٚعٛك : صُ ٠َزّو ثبٌَوك ف١مٛي  .... ٠ؼ١ْْٛ ف١ٙب ٍٛا١ٍخ الغٕٟ ٚالفم١و 

الٚعٛك ٌٍنئبة ٚاٌىالة  ٚوبٔذ مئبة اٌمو٠خ رؼٛٞ فبهط اٌىٛؿ رَبَٚ اٌىالة اللزٕبٓ اغٕبَ اٌمو٠خ ... ٘نا اٌيِبْ 

 ..ٚاٌؾٛد ٠ؾبٚي اثزالع اٌمّو 

ٛثخ فٟ فٟ ػوٙٗ ٌالؽلاس ٠ٖجؼ اٌمبٓ ؽ١َٓ ١ٍٍُ لبٕب ِوح ِٚوح افوٜ لبهئب ٌالؽلاس ٕٚ٘ب رىّٓ اٌٖؼ

ِٚب ٠ّٕٙب ٕ٘ب فٟ ٘نٖ اٌمواءح اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٕ٘بن اٍجبة ؽم١م١خ كػذ اٌمبٓ اٌٝ اٌؼٛكح ٌٍغٛٓ فٟ لبع .  اٍٍٛثٗ ٘نا

اٌزٟ رقزجب ف١ٙب االهٚاػ ٚرمجغ   --اٌّطب١ِو   --اٌّفوكح اٌزٟ رٕجغ ِٓ لبًِٛ ِفوكاد اٌَغْٛ اٌّظٍّخ فٟ اٌؼواق  



-اٌزؾم١ك -اٌل٘ب١ٌي اٌّظٍّخ) ؽزٝ ٌؾظخ ٘الوٙب  ِؼجوا ػٓ مٌه فٟ  ثمؼو اٌَغْٛ ٚاٌزٟ رجمٝ ِغٌٙٛخ ا٠ٌٛٙخ  

(  ؽفالد اٌزؼن٠ت  –علهاْ االٍّٕذ اٌجبهكح   -اغزٖبة اٌؼنهاٚاد -اٌئبى٠ٓ-االؽىبَ اٌقبٕخ-االػلاَ-اٌزؼن٠ت

ٓ ا١ٌُٚ ِفوكاد رطوػ اٍئٍخ وض١وح رٍؼ ٚرلٚه فٟ ِق١ٍزٗ ِؾبٚال اوزْبف ٌٍناد اٌؼوال١خ ٟٚ٘ رزؾًّ ٘نا اٌىُ ِ

ٚاٌمٙو ِؾبٚال ا٠غبك ِؼبٌغخ ٌالٚٙبع اٌّزوك٠خ ٕبهفب ثبػٍٝ ٕٛرٗ ال٠مبف ٔي٠ف اٌّٛد اٌغبهٞ الٔٗ ٠وٜ اْ 

ٚاالَٔبْ اٌؼوالٟ ٌل٠ٗ ..اٌٛٙغ ِؼملا  ِٚزْبثه ٌنٌه ٠فىو ثٖٛد ػبي ٌىٟ ٠ٛاعٗ ِب٠ّىٓ ِٛاعٙزٗ ٌّٛالف ِزؼلكٖ 

ٌٍمبهئ و١ف ٠زُ اػبكح ثٕبء االَٔبْ ِٓ عل٠ل ٌىٟ ٠َزؼ١ل ِب ػجبهح ػٓ فَبهاد  ِزىوهح ػجو اٌزبه٠ـ ٚوبٔٗ ٠وِٟ 

فٙٛ ٠إول ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌم١ُ االعزّبػ١خ  ٚاالفالل١خ ٚاٌؼبٛف١خ فٟ ٖٔٛٓ رغّغ ِبث١ٓ اٌمٖخ ٚاٌْؼو , فمل ِٓ رٛاىْ

فٗ اٌزبه٠ـ ٟٚ٘ رؾًّ ّ٘ب ؽم١م١ب ٚاغٍت ٘نٖ اٌؾىب٠بد َِزٛؽبح ِٓ أبً وبٔٛا لل اثزٍٛا ٚاؽزولٛا ثْو ٛبغ١خ ٌُ ٠ؼو

 .ٚاالُ٘ فٟ مٌه اْ ٘إالء إٌبً ِبىاٌٛا ٠ؼ١ْْٛ ُٚ٘ ّٙٛك ػٍٝ رٖوفبد ٚٔيٚاد اٌلوزبرٛه اٌقبٍو ٌىً ّئ

 :ٚفٟ ؽىب٠خ ٕٛد ٠َوك ػ١ٍٕب  لٖٔ ِزّوكح  

رزؼٍك وً ٔفب٠بد االؽ١بء / ٘نا ِبوٕذ افْبٖ.....فٟ رٍه ا١ٌٍٍخ لبَٚ اٌمّو ثىً ٙواٚح ِؾبٚالد اٌؾٛد الثزالػٗ 

ه٠ِ اٌلعبط / ِزٝ فزّٕب ػملا ٠لَٚ اثل اٌل٘و ؟؟؟ اػٛاك اٌضمبة اٌّٙوثخ / لٍخ ػجو ك٘ٛه ثبم٠بي عجوٚرٗ اٌّزى

هؤًٚ َٔبء ِؼٍمخ ػٍٝ علهاْ / ثواى ػٖبف١و فبئفخ / رطب٠و ِٓ ا٠لٞ اٌجبػخ االٛفبي ,اٌّمزٛي ثبٌّٛاك اٌَبِخ

٠بؽٛرٗ ٠بِٕؾٛرٗ /  ا٠ٙب اٌَّبو١ٓ ... ػٍت اٌٖف١ؼ كلٛا/ ٌُ ٠ٕجؼ اٌّقزبه وؼبكرٗ ؽ١ٕٙب ..... ؽ١بِٓ ّجبة , ث١ٛد 

 .فىٟ لّؤب اٌغبٌٟ 

اْ  اٌٛلٛف ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٙنٖ اٌّغّٛػخ اٌوائؼخ ِٓ  اٌؾىب٠بد  اٌزٟ روٍُ  اٌناووح اٌؼوال١خ  ٌٙنا اٌىبرت  ا١ٌٍَُ ؽمب  

ؽىب٠برٙب  ٚاٌزٟ ا٠ٚب ؽ١ش  ٔغل أٙب ٛبفذ ٚالىاي رطٛف فٟ ٚعلإٔب ٌٙنٖ اٌٍؾظخ  ِّب رغؼٍٕب اْ  ٔزؼٍك فٟ 

 ....ؽىب٠بد رغّغ ِبث١ٓ اٌمٖخ ٚاٌْؼو..... اهرجطذ  فٟ  ربه٠ـ  لل٠ُ ٌٛاكٞ اٌوافل٠ٓ  ٚٔمْذ ػٍٝ اٌناووح 

ثّؼٕٝ افو  ٕ٘بن لٔ  --ٚاٌىبرت ؽ١َٓ  ١ٍٍُ ٠ز١ّي   ثبِزالوٗ ٌغخ ف١ٕخ ع١ٍّخ رَوك ف١ٙب اٌؾىب٠خ ثطو٠مخ  ّؼو٠خ  

عٕجبرٙب  عٍّخ ِٓ  اٌقجب٠ب اٌّزؼلكح اٌٍّّإح ثبٌٖواؿ  ثٛعٗ اٌظٍُ ٚاٌطغ١بْ ٕٚ٘ب   ٚرؾًّ فٟ,ثٕفٌ اٌٛلذ    --ّٚؼو 

اْ ّق١ٖبد ٘نٖ اٌؾىب٠بد وبٔٛا  .... ٠َزض١و اٌمبهئ  ٠ٚغؼٍٗ ٠ٖطف ِغ اٌؾلس  ِٓ كْٚ اْ ٠ىْٛ ٌٗ ِٛلف َِجك 

وّب ٕ٘ب : ال١بد اٌغ١ّالد ّٙٛكا  ػٍٝ رٖوفبد اٌلوزبرٛه ٚٔيٚارٗ ا١ٌْيٚفو١ٕ٠خ ؽ١ّٕب وبْ ٠ؼزلٞ ػٍٝ ّوف اٌؼو

 :فٟ ؽىب٠خ ٔيٚح ٍوع١ٔٛخ ؤٕ ّؼوٞ 

... ٍىت  ثٚغ لطواد ِبء  ػ١ٍٗ, ؽٍّٗ ا١ٌٚف اٌٝ ٍو٠وٖ , عفً اٌمبئل ٕبؽت االٌمبة   اٌٍّٛٛػخ ٚاغّٝ ػ١ٍٗ 

 !!!!ٚػالِبد اٌلْ٘خ رورَُ ػٍٝ ِؾ١بٖ ... اػبكد ٚػ١ٗ  ا١ٌٗ

 ِٓ أذ ؟؟؟  --

 ضْٛ ػٕٗ وض١واأب علوُ االػٍٝ اٌنٞ رزؾ -- 

 ...رمٖل َوً  --



 أب ٕبؽت اٌٍّؾّخ ا١ٌْٙوح --

 .رؼٕٟ َوٍَىبِِ   --

 . أعً --

 ٌٚىٓ و١ف رغبٚىد وً ٘نٖ اٌّٛأغ ؟ اٌؾواٍبد؟؟ اعٙيح اٌّوالجخ ؟؟ -- 

 .ٔيٌذ ػٓ ٛو٠ك ا١ًٍٔ  --

 ٠َٚزّو  اٌمبٓ ٠َوك ؽىب٠زٗ ّؼوا ثفٚؼ اٌلوزبرٛه  ؽ١ٓ ٠مٛي

ّٓ ....  اٍٛت /  ب ٍِٛو  افٖت ٌٕ/  ٠بلبئل ٍِٛو    ٔغٍت ؽٛه٠بد االهٗ ٔطٛي اٌَّبء ى/   رّ

ٕٚ٘ب فٟ ٘نٖ اٌّمطٛػخ اٌف١ٕخ  ٠زٕبٚي ٍٍٛن اٌطبغ١خ اٌنٞ ػجش فٟ اٌجالك  ػجضب الِض١ً ٌٗ  ٚاؽبي اٌجالك اٌٝ كِبه  

نا فٟ ٖٔٗ اٌّفزٛػ  فٕواٖ ٠مٛي ٘...ثبفؼبٌٗ ا١ٌّْٕخ ؽ١ّٕب  أزٙه ؽوِبد  ٚاػواٗ فز١برٙب اٌؼنهاٚاد اٌغ١ّالد 

 :ٚاٌنٞ ٠زلافً اٌْؼو ف١ٗ ِغ  اٌَوك ؽ١ٓ  ٠مٛي 

/  رؾٍك اٌَزبئو ػب١ٌب /رزطب٠و فٟ اٌٙٛاء  / رمزٍغ إٌٛافن ِٓ اٌؾ١طبْ /  ٘نا ِبوٕذ افْبٖ ٠ب٘جخ هللا  ٠بثَزبْ اٌغٕخ 

د اٌؼناهٜ فٟ ؽٛٗ ٕٛ/  ٕٛد كَ اٌٚؾب٠ب/  ِٕن ػٙل اٚهٔبْٔخ/    وبّفخ ػٓ اصلاء ٠ؼزٖو٘ب اٌْجك اٌْولٟ 

 .....ٍجبؽخ اٌٍَطبْ 

 ِٛالٔب ٠ب١ٕٕؼخ ا٠لٞ االٌٙخ

ّٓ ...اٍٛت   رّ

 ؽٛٗ اٌَجبؽخ

 ٚاٌالىٚهك ,وَٛٔبٖ ثبٌّوِو

 ِٚٓ ؽٌٛٗ

 إٌّْلْٚ اٌؼبىفْٛ

 اٌق١ٖبْ 

 ٚاٌجغب٠ب اٌّملٍبد

......... 

 فٕمذ أٛاه اٌمٖو



 ػبه٠بْ ػٍٝ اٌجالٛ اٌج١ًٍ

 وبٌٖمو ٠ٕم٘ ػٍٝ اٌؼٖفٛه

 ه٘ب٠غضُ ػٍٝ ٕل

 فٛلٙب ٠ّبهً ْٔٛرٗ

 ٚا٠بثب.... م٘بثب 

 ػ١ٕبٖ رقوعبْ اِبِٗ

 مئت رفٕٓ ثفو٠َزٗ 

..... 

 ػٍٝ اِزلاك اٌؾٛٗ... ٠يؽفبْ 

 رَٕؾت ػٍٝ اٌجالٛ... ٠لفغ 

 رزالُٛ فٟ ثبؽخ اٌمٖو...  ٠الؽمٙب 

 رأٚ٘بد اٌؼنهاء

..... 

 أَبة اٌلَ

و اٌّبء فٛق اٌّوِو ّّ  اؽ

 فٟ اٌؾٛٗ اهرـ اٌٍَطبْ ِْٕٚٔ

 .ٕبٖ رؾٍّبْ فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ػ١

 ...أزٙذ اٌؾىب٠خ ٚونٌه إٌٔ فٟ ىِٓ اٌٍَطبْ 

 (اؽل ٛغبح اٌؼواق اٌمل٠ُ )  اٚهٔبْٔخ* 

٘نٖ اٌّٛالف  اٌغو٠ئخ  ٚاالؽلاس اٌقطوح   اٌزٟ رزٕبٌٚٙب  ٘نٖ اٌؾىب٠بد  فٟ اٌلهعخ االٌٚٝ رزؼٍك فٟ ِمبَ  اٌٍَطبْ 

غّؼ١خ اٌؼوال١خ  ػٓ ٌَبْ االَ اٌفبللح  ٚاٌؾج١جخ اٌضىٍٝ  اْ لواح  ٘ناٖ اٌّٙيَٚ  ٚونٌه ػٓ اٌّٛد فٟ اٌناووح اٌ

اٌٖٛه اٌّوػجخ  ٚاٌْبئىخ  اٌزٟ ٕٛهرٙب رٍه اٌغًّ اٌجٖو٠خ فٟ إٌٔ رزون ٌٍمبهئ  اٌزؼ١ٍك ػّب وبْ ٠لٚه  فٍف  



واٗ اٌٍَطبْ  اٌنٞ وٛا١ٌٌ لٖٛه   اٌٍَطبْ  ٚثبٌزبٌٟ ٠زون ٌٍمبهئ  اٌقٛف ٚاٌوػت  فٟ وً ؽىب٠خ    ألٔٗ ِٓ اِ

ؽىب٠بد رؾًّ ّ٘ب أَب١ٔب ؽم١م١ب اغٍت ؽىب٠برٙب َِزٛؽبح ....وبْ  ٠ّبهً ٍٍطزٗ ثجْبػخ  ١ٌَذ ِؼوٚفخ ٌالفو٠ٓ  

 .... ِٓ أبً ؽم١م١ْٛ اثزٍٛا ثلوزبرٛه ظبٌُ 

خ اٌَوك  ِٕن ثلا٠زٗ  ِفوكاد الىِ. اٌفوػ  ٚاٌؾيْ  اٌّٛد ٚاٌؾ١بح   اٌؼلي ٚاٌظٍُ   إٌبه ٚاٌّبء اٌزفبؤي ٚاٌزْبؤَ    

اٌزٟ  ٚ٘ٛ ٕ٘ب ٠زىٍُ ػٓ ؽىب٠بد ِٓ ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ   ؽىب٠بد ِؼجوح ػٓ االالَ  ٚاٌمٙو ٚاالٙطٙبك  ٌؾىب٠بد  ٠ٕلٜ 

فٟ ث١ٕخ إٌٔ اٌلهاِٟ  فّب اْ رٕزٟٙ ؽىب٠خ ؽزٝ ٔلفً (   اٌؾجىخ اٌلها١ِخ ) ٌٙب  عج١ٓ االَٔب١ٔخ   ٚثطو٠مخ رؼزّل  

 ...ٌّْزون ٘ٛ  وّب موؤب  اٌفوػ ٚاٌؾيْ اٌّٛد اٚ اٌؾ١بح ٚ٘ىنا  ٠َزّو ًٍََِ اٌؾجىخ ثؾىب٠خ افوٜ  اٌمبٍُ ا

ٚثبٌزبٌٟ  ٠َزٛلفٕب ٘نا اٌّْٙل ِٓ اٌؾىب٠خ ٌىٟ  َٔزوعغ ا٠بِٙب فبٕخ ٚٔؾٓ اٌن٠ٓ ػْٕب  ٔفٌ ظوٚف اٌىبرت   

ٚالٕٔب ٔؼزّل  ... ٘ب اٌٝ ّؼوا ٚلٖٖب  ؽ١ّٕب وٕب ٍٔزمٟ ٔمٔ ػٍٝ ثؼٕٚب ؽىب٠برٕب  اٌّو٠وح اٌزٟ ٔبٌذ ِٕب وض١وا  فبؽٍٕب

اٌّٖلال١خ فٟ اٌَوك ٌالؽلاس  ٔؼزّل اػزّبكا و١ٍب  ػٍٝ  اٌناووح  اٌغّؼ١خ وّٖلها ِٚوعؼب او١لا ٚثبٌزبٌٟ  ٔؾٓ  

ٔؾبٚي اْ  َٔزؼ١ل لواح اٌَوك  ٘ناػجو ِب ٠ملِٗ ٌٕب اىاؽبد ّؼو٠خ رٍّإ  ؽ١برٕب ٚٚالؼٕب اٌّؼبُ   ثىً اٌوغجبد اٌزٟ 

ف١ٕب االٌُ ٚاٌؾيْ ٚاٌوصبء ػٍٝ أفَٕب ٌّؼبٔبح  رَوثذ  ِٓ فالي ث١ٖٔ ٙٛء فٟ ٔفك ِظٍُ ٘ىنا ٠ملَ ٌٕب رض١و 

 ...اٌمبٓ ؽ١َٓ ١ٍٍُ اٌناووح  ٚاٌزبه٠ـ ثفٓ ّؼوٞ ِؾىبح 

ثَجت  ؽبٌخ ِب ؽلصذ ٕ٘ب , ٔزبٌُ ٚٔفوػ ٔٚؾه ٚٔجىٟ , ٚٔؾٓ  ا١ٌَٛ  ٍٔؼٓ اٌلوزبرٛه ٚاٍالفٗ ٌٍغوائُ اٌزٟ الزوفذ  

٘ىنا ٠زؾون  إٌٔ اٌنٞ ٠ل٠وٖ ... اٌمٖل ِٓ ٘نا ٘ٛ ٚعٛك  ِْبػو ٚاؽب١ٌٍ رزبصو ثّب ٠ؾلس اِبِٙب  , اٚ ٕ٘بن 

ٌمل للَ رؾل٠بد ػل٠لح فٟ ٍغً ٘نٖ اٌؾىب٠بد اٌّزبر١خ ِٓ ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ اٌؼ١ّك ثزبه٠قٗ .... اٌمبٓ ؽ١َٓ ١ٍٍُ 

٠طوق ػٍٝ اعَبك اٌجْو  ثَٛٛ اٌغالك ِٚطولزٗ  --عٍل   ؽبه   --٘نٖ اٌزؾل٠بد  كٚٔذ ػٍٝ اصو ....ٚظٍّٗ 

  ...فٟ ٘نٖ اٌؾىب٠بد ٕ٘بن ّغبػخ ثبٌغخ ٚعواح ِىٕذ اٌىبرت ثبٌجٛػ ػٓ رٍه االٍواه اٌقط١وح ... َِٚب١ِوٖ 

والذي ٌتحدث عن نفس التجربة السجنٌة بعٌنها وذاتها ( فً اصدار دٌوانً االول   ابجدٌة النهر)لكونً منشغال 
الذي قام  برسم لوحات فنٌه تهتم بتفسٌر التاوٌالت التً ( الفنان  بدٌع االلوسً )  انٌن التشكٌلٌٌن  وهوعمل احد الفن

جاءت بالنصوص الشعرٌة التً تتحدث عن حكاٌات من زنزانات االعدام ووضعها فً الدٌوان متساوقة مع الم 
 ... النصوص الشعرٌة

فً  حكاٌات من وادي  , القصٌرة التً اطلعت علٌها والقصص  التً نعانً منها وبٌن تراكمات االلم والقسوة 
  القول شٌئا ما عن هذه القصص  صاحب هذه الحكاٌات  القاص فً حضرة  احببت ان اتوقف ... الرافدٌن
المؤثرة التً تمتاز بسردٌه مفعمه  مختلطة بالواقع والمتخٌل  بالحاضر والماضً البعٌد باالسطورة    القصٌرة
التً   وبالفكرة واالسلوب والمستوى الفنً االدبٌه اللغة وعناصرها الفنٌه  كما فً منافذها المهمه جدا عبر والملحمة

   المعاش وواقعنا وجذوره فً تارٌخنا  االدبً الفن  هذا الن تلك االمور تؤكد على ماهٌة   ,القصص  هذه حملتها
 . وتاوٌل االشٌاء  السفسطة بعٌدا عن 
  
  

على اعتباره جنسا ادبٌا مهما ٌعتمد التكثٌف فً  القصٌره التوكٌد على حقٌقه مهمه فً كتابة فن القصه البد من وهنا
كما والبد ان نشٌر الى  , عناصره الي ظاهرة وهذا ٌعطٌنا مؤشرا واضحا للمستوى الفنً للكاتب وادواته وعدته



او جنس بٌن ( قصه قصٌره   ) فٌه انه  هذا الجنس االدبً الذي ٌعتمد على شروط مهمه فنٌه وموضوعٌه تؤكد 
االجناس االدبٌة االخرى انطلق وانتج فً العالم بسبب الحاجة  االنسانٌة الكبٌره الٌه النه ٌعبر بصدق عن حاالت 

 ... وظواهر حٌاتٌه بسٌطة منها وفلسفٌه معقدة اخرى تبعا الفكار الكاتب وحٌاته
احداث  تتشابه  من سلسله  المتكون القصصٌة وفقا للبناء الدرامً  هذه المجموعة   نحاول تشرٌح عندما وبالتالً

تقوم بعملٌه سرد     بذلك وعذبة فهً  بطرٌقة سلسلة   قدمت وسردت  وقد  , واحداثها  فً مناخاتها وشخصٌاتها
  ٌه تحتوي علىقصدٌة  فن  واقعً الفعالها  ومكوناتها  عبر الخط الدرامً  المتصاعد  لالحداث  وبالتالً  تنتج لنا

 ... ضد ممارسات الدكتاتورٌات على مر التارٌخ  االثاره واالمتاع والتثقٌف
 واضح ٌتمتع القاص حسٌن سلٌم باسلوبه السردي الممعن  بتطور االحداث  بثقافة  خاصه  تحمل فً طٌاتها  تكوٌن

حمل اهانات الجالد عاش فً سجن ابو غرٌب سًء الصٌت لفترة  من الزمن  ت  الذي الدب السجون فهو 
الوجود االنسانً و الهدف و الفكره والموضوع   والدكتاتورٌه وبالتالً اضافت له هذه الفترة افكار جدٌده فٌها من

باالضافة الى  لغه كونت وشكلت لوحات فنٌه تتقاطع فٌها االلوان الداكنة للدكتاتور مع االلوان المضٌئه لحٌاة 
والشابة والحبٌبة واالبن  واالب   تحركت جمٌع هذه  الشخصٌات   فً مستوى االنسان العادي على مستوى االم 

الحدث  لكونها شكل من اشكال التعبٌر والتغٌٌر عبر صور وكلمات  وجمل  من خالل معانات لشعب عصً  
  . الٌمكن تروٌضه

لثالثه والمكان والزمان باالضافة الى مكونات القصصص هذه التً تحتوي على  الحدث والعقده والحبكه واالبعاد ا
 ..كان االهم فً ذلك هو  االسلوب الممتع و  المتطور بالكتابه السردٌه.الى اخره

 .... وهنا نطرح تساؤل حول القاص حسٌن علً سلٌم حول فن القول
  كٌف كتب ؟كٌف قال ؟ كٌف سرد ؟ وكما نعرف بان الجمٌع ٌستطٌع ان ٌقول او ٌسرد او  ٌكتب ماٌشاء الى اخره 
البد للقصه القصٌره ان تكون فً راي الخاص تعتمد على هذه الشروط الفنٌه المهمة التً ذكرتها  من هذا كله 

التً سردت فً شرٌط سٌنمائً فنً  ٌحمل عنوان حكاٌات  فً جمٌع القصص ( تكرار ) وجود باالضافة الى عدم
 ... من وادي الرافدٌن

 
البد من  بنفس الطرٌقه انما وٌكتب ارٌخنا العربً او االسالمًحدث مكرر فً ت  بان اي القول  واخٌرا اود 

على اعتبار ان القصه  واقع اخر ضوء لتفكٌك االحداث القدٌمة وبنائها من جدٌد على اسلوب اخر  استخدام
  منطلقة نحو االمام القصٌرة هً وسٌله تعبر عن ترجمة المشاعر االنسانٌه للحظات تتازم وبالتالً تجد طرٌقها

اختٌار  العذراوات من حمام   فً بعد مرورها بالذروة كما هو حال المؤلمة ً انثٌاله كبٌرة على حافة النهاٌةوف
 الذي ٌختلط مع الصراخ وكلب النجدة  السباحة الخاص  لتدلٌك  الرئٌس و اللواتً كان ٌسٌل من تحتهن خٌط  الدم

حٌن  تخدمه الدكتاتور فً عملٌات االغتصاب المتكررهالذي ٌس المرمرٌة  الرطبة بماء المسبح على حافة المسبح 
به القاص انما  الذي جاء   هذا التوصٌف او السرد...ٌنام فوق ضحٌته وٌدفع بها كالثور  الذي ٌلفظ انفاسه االخٌره 

د دموع االنكسار تحت قبضة الجال  معها التً  حملت الفنٌه  للحالة هذه و  الخط الدرامً للبنٌه قٌمة  ٌعبر عن
 .... وادواته التناسلٌة

 
وقد اجزم بان اغلب القص والسرد كان ٌعبر   باجواء الكاتب ولٌس العكس ومن ناحٌة اخرى تتاثر اجواء القصص

منها  او قرٌب  به على معرفة تامه كانت المناخات التً تحرك فٌها هً او ربما  حسٌن سلٌم الكاتب معانات  عن
 ....اء السردٌه الواقعٌههذه االجو  وبالتالً انتجت الٌنا

 
 
 



 البناء الفني للسرد القصصي
 

جعلنا  القاص ان  باالضافة الى التمهٌد وبالتالً من المسلم به ان القصه القصٌرة تعتمد على البداٌة والوسط والنهاٌه
لٌوصل   االحداث بشخصٌاتها واماكنها وازمانها  المتصاعده لكل الدرامٌه هٌكل بنائها واضح عبر الخطوط  نرى

اي اي شًء  التعرف  لتسال عن ولدها الذي اعتقل كانت برٌئه كما حصل فً  ذهاب االم  ذروة االحداث بنا الى
بشكل واضح  هنا السردٌه  وخلق لها تداعٌات متعدده و زاد قلقها .. وحٌنما عرفت الجواب..عنه سوى انه ولدها 

 ان  هناك نقطه تحول ابداعٌة فً المواقف بمعنى اخر القولاي   الكاتب ٌتمتع فٌها جاءت عبر مفاتٌح اللعبه التً
فبمالحقة  باالحداث ومجرٌاتها والٌدع لنا  برهة واحده تنفصل عنها التوصٌل  المتماسك ٌقودنا الى االبداع الفنً

وهذا هو نحو نهاٌات مؤلمة غٌر ساره وبعض االحٌان ٌترك لنا عناوٌن كبٌره او تساؤالت    المتتالٌه ٌقودنا الحدث
 ... المهم الن الصراع مع الدكتاتورٌات الٌنتهً والظلم باق كما هو الشر

 
عدٌده لكنها تحمل قاسم مشترك مع وجود الجالد او الرٌئس او العسكري او رجل  موضوعات تعالج القصص كانت

حادثة واحدة لذلك  قصة واحدة او وبالتالً لم تقتصر هذه المجموعة على...من مصادر للقوة ...االمن الى اخره 
 . القصص التزمت بطول محدد لنهاٌة الحدث لندخل على حدث اخر من مناخات لٌست ببعٌدة عن بعضها

 
من خالل قرأة هذه الحكاٌات الجمٌلة  التً ترسم  الذاكرة العراقٌة  للكاتب حسٌن سلٌم  نجد انها تطوف فً وجداننا 

..... ا طافت فً  تارٌخ  قدٌم لوادي الرافدٌن  ونقشت على الذاكرة مما تجعلنا ان  نتعلق فً حكاٌاتها  والتً اٌض

 ....حكاٌات تجمع مابٌن القصة والشعر

ٚاٌىبرت ؽ١َٓ  ١ٍٍُ ٠ز١ّي   ثبِزالوٗ ٌغخ  رَوك ف١ٙب اٌؾىب٠خ ٟٚ٘  ّؼو ثٕفٌ اٌٛلذ  ٚرؾًّ فٟ  عٕجبرٙب  عٍّخ ِٓ  

١بْ ٕٚ٘ب ٠َزض١و اٌمبهئ  ٠ٚغؼٍٗ ٠ٖطف ِغ اٌؾلس  ِٓ كْٚ اٌقجب٠ب اٌّزؼلكح اٌٍّّإح ثبٌٖواؿ  ثٛعٗ اٌظٍُ ٚاٌطغ

اْ ّق١ٖبد ٘نٖ اٌؾىب٠بد وبٔٛا  ّٙٛكا  ػٍٝ رٖوفبد اٌلوزبرٛه ٚٔيٚارٗ .... اْ ٠ىْٛ ٌٗ ِٛلف َِجك 

 .....ا١ٌْيٚفو١ٕ٠خ 

اٌّٙيَٚ  ٚونٌه ٘نٖ اٌّٛالف  ٚاالؽلاس  اٌزٟ رزٕبٌٚٙب  ٘نٖ اٌؾىب٠بد  فٟ اٌلهعخ االٌٚٝ رزؼٍك فٟ ِمبَ  اٌٍَطبْ 

ػٓ اٌّٛد فٟ اٌناووح اٌغّؼ١خ اٌؼوال١خ  ػٓ ٌَبْ االَ اٌفبللح  ٚاٌؾج١جخ اٌضىٍٝ  اْ لواح  ٘ناٖ اٌٖٛه اٌّوػجخ  

ٚاٌْبئىخ  اٌزٟ ٕٛهرٙب رٍه اٌغًّ اٌجٖو٠خ فٟ إٌٔ رزون ٌٍمبهئ  اٌزؼ١ٍك ػّب وبْ ٠لٚه  فٍف  وٛا١ٌٌ لٖٛه   

قٛف ٚاٌوػت  فٟ وً ؽىب٠خ    ألٔٗ ِٓ اِواٗ اٌٍَطبْ  اٌنٞ وبْ  ٠ّبهً اٌٍَطبْ  ٚثبٌزبٌٟ ٠زون ٌٍمبهئ  اٌ

ؽىب٠بد رؾًّ ّ٘ب أَب١ٔب ؽم١م١ب اغٍت ؽىب٠برٙب َِزٛؽبح ِٓ أبً ....ٍٍطزٗ ثجْبػخ  ١ٌَذ ِؼوٚفخ ٌالفو٠ٓ  

 .... ؽم١م١ْٛ اثزٍٛا ثلوزبرٛه ظبٌُ 

ِفوكاد الىِخ اٌَوك  ِٕن ثلا٠زٗ  . ٌّبء اٌزفبؤي ٚاٌزْبؤَ   اٌفوػ  ٚاٌؾيْ  اٌّٛد ٚاٌؾ١بح   اٌؼلي ٚاٌظٍُ   إٌبه ٚا 

اٌزٟ  ٚ٘ٛ ٕ٘ب ٠زىٍُ ػٓ ؽىب٠بد ِٓ ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ   ؽىب٠بد ِؼجوح ػٓ االالَ  ٚاٌمٙو ٚاالٙطٙبك  ٌؾىب٠بد  ٠ٕلٜ 

ؽىب٠خ ؽزٝ ٔلفً  فٟ ث١ٕخ إٌٔ اٌلهاِٟ  فّب اْ رٕزٟٙ(   اٌؾجىخ اٌلها١ِخ ) ٌٙب  عج١ٓ االَٔب١ٔخ   ٚثطو٠مخ رؼزّل  

 ..ثؾىب٠خ افوٜ  اٌمبٍُ اٌّْزون ٘ٛ  وّب موؤب  اٌفوػ ٚاٌؾيْ اٌّٛد اٚ اٌؾ١بح ٚ٘ىنا  ٠َزّو ًٍََِ اٌؾجىخ 



كان مستوى القص او السرد ٌبلغ حاالته االنسانٌه بقوة النه ٌعتمد على  الحكً وهذا فن جمٌل وقد اعتمدفٌها القاص 
تقدم حتى فً المدارس االبتدائٌة للمراحل بٌن الصف الرابع والخامس   على افكاره ومضامٌنها التً تصلح ان

وتحدٌدا فً المجال االخالقً واالنسانً لتعلٌمهم كٌفٌة بناء القصه  من جانب ومن جانب اخر لما تحمله من  معان 
م فً عملٌة بناء تلعن الظلم والدكتاتورٌة المقٌته وبالتالً فهذه القصص والحكاٌات  ٌكون لها طابع تربوي ٌساه

شخصٌة الطفل واعتقد اٌضا بامكان من االستفادة من هذا السرد الممتع الجمٌل فً التلفزٌون التربوي لالطفال 
 .ضمن منهاجٌة التعلٌم والفن 

فً بعض  اٌضا ومباشره وسلسة لٌس فٌها من التعقٌد بسٌطة  االدبٌة والفنٌة لغتها بسبب ان هذه المجموعة  فً 
 مناخات القصص فً الصور التً سردت فً ٌس هناك تاوٌالت كبٌرهول  االحٌان

كبٌر للقصة القصٌرة او الحكاٌة القصٌرة  احتوت على عناصرفنٌه شكلت فضاء كما وان المجموعة هذه
الزمان والمكان  االنسانً كما فً جمٌل على مدى التارٌخ ووزعت بشكل  عبر منظومة السرد الفنً

الحبٌبة  االم واالبن والزوجة  الشخصٌات المتعدده و عبر منظومة الحواس عندوالشخصٌات التً فعلت الج
الدكتاتور القوة  الموت الحروب السجون الى اخره من مفردات مهمه تناولها الكاتب  القاص حسٌن علً 

 ..سلٌم
 فً عناصرها حددت هدفها منذ البداٌة  وكانت واضحة  قصٌرة ان حكاٌات من وادي الرافدٌن قصص 

ان فً توفر هذه العناصر نستطٌع ان نقول ان  كل واحدة منها تمثل  قصه قصٌرة باالضافة  .. للقاريء
 ...  كلمة 0011انها تنحصر باكثر من   امتالك شروطها الفنٌة  ومن هذه الشوط الى

 
ل الحٌاة وتفسٌرها هناك انسجاما فً مهمة القصه التً تروم الى اعادة تشكٌ والبد من القول فً هذه الحكاٌات  انه

واالساطٌر  العربً واالسالمً  حسب عقلٌة الكاتب برؤٌة جدٌده تعتمد على معنى الوجود االنسانً عبر التراث
واالوضاع السٌاسٌه واالجتماعٌة واالقتصادٌة  والتً تلقً  والعالقة بٌن الوالدٌن واالبناء وزوجاتهم.. والمالحم

نفس سردي طوٌل فٌه مساحة  كما والنخفً على قدرة القاص باستخدام...ً بظاللها على اخالقٌة المجتمع العراق
ابداعٌة تشتغل على التكثٌف وهذا اٌضا هو انعكاس لحٌاة الكاتب الذي تحمل  التعذٌب واالهانات وبالتالً ازداد 

القصص ان روحٌة ...صبره صبرا مما انتقل هذا التحمل على نفس القاص الذي فً بعض االحٌان نفسا طوٌال 
تنبع من نفس تلك  االم التً عانت الكثٌر فً حٌاة القاص  وهذا جلٌا وواضحا فً النهاٌة ٌحاول ان ٌعلن  انتصاره 

 .. للمراة وٌناشد بالعودة الى مكانها الحقٌقً بٌن احضان المجتمع االنسانً
 

 . خطوه مباركه جدٌده على درب االدب القصصً
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