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دًٖ جهيلفع ّفًٌّ جهنحنر، ٖدؿؤ يً يفػور  جهوّفذ اً جهػؿٖش ًُ وٌحُر   
جفّٖ هؿفجيٕ هٌه جهلًٖجُٛؿجؿ جهؿفجيٕ هوِفى فٕ ػحهر جهيلفع ّيً جُٛؿجؿ ج

ًّٙ يوًوغ جُٛؿجؿ كؿ نحدَ نصٖف يً جهؾوً ٌُؿ ُؿؿ . جهـٔ ٖلسوِى ٌوح ؤؿدٖح 
ندٖف يً جهيسووًٖ ديظحل جهفًٌّ جهؿفجيٖر فٕ جهيلفع ؤّ فٕ فًٌّ جهيٖؿٖح لّجء 
نحٌز اـجُر وّسٖر يليُّر ؤّ اـجُر يفثٖر ؤّ يفثٖر يليُّر فٕ آً؛ هـج فبً 

ج جهيوًوغ يدًح هيلحف سٌّٖفَ ، كدل ؤً ٖنسغل ُوَٖ فٕ جهدػش ٖسّكف ؤيحى ُـ



يوًوغ جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ ٖػسّٔ ُوٓ "  1ٖسلحءل نٖفنِّفً. سػوٖوَ هٌوَ جهؿفجيٕ
فِل ٖينً جهػؿٖش . نل نٕء ، ّّٖظؿ فٕ نل نٕء ، ّيً جهوِخ ػلح سػؿٖؿٍ

ًُ جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ فٕ جهيلفع جهيًٌّق فلً ؟ ُّل ّٖظؿ جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ 
ديظحٝز جهػفنر ؤّ جهوّز ؤّ جهيّء ؤّ ٌػّ ـهم؟ ُّل ٖفدً جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ 
نل ُـٍ جهٌِحوف جهيسٌُّر يِح ؤى ؤً جهيلفػٖر سدلٓ ديصحدر جهػّجف جهٌِٞحثٕ جهـٔ 
ٖظفٔ دًٖ نل يً ِٖيل لّٖح دحهِيل جهيلفػٕ؟ ُّل ٖؿّف جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ ػّل 

ٖػؿؿ جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ ًفٖلر سٌحّل  فّع جهِفى ؤى ػّل جهدٌحء جهؿجؾوٓ دَ؟ ُّل
جهقيً ّجهينحً ؿجؾل جهفيحء ّدحهسحهٕ ٖسػؿؿ جهلٖحق ، ّفديح جهظيِّف نـهم؟ 

" ٌِى ، ّهنً: ُّوٓ جٙفظغ ٖينً جٛظحدر ًُ نل ُـٍ جٙلثور دِدحفذ ّجػؿذ ُٕ
فيٌِٓ ـهم ؤً يوًوغ جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ          !! ُـٍ ( هنً) ّدٖز جهلوٖؿ فٕ  
نيح ٖلّل ُّ  –" ع يسلَ ٖسِوق دسفنٖخ جهِيل ؤٔ جهدٌحء جهؿجؾوٓ هوِفىيوًل" 

ٌِٖٕ كوف يوًوغ جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ ُوٓ ( جهدٌحء جهؿجؾوٕ هوِفى:)فلّهَ –ٌفلَ 
نحصٕ " جهِفى، ٌُّح ٖسؿجؾل جهيفِّى يَ يوًوغ جهؿفجيحسّفض، هـج ٌظؿ

سِفٖفِح غٖف  فسفْ ؤً( فحً نٖفنِّفًّ ) سسّكف ؤيحى ُـج سِفٖف " سٖفٌفّلًٖ
يحُٖر جهسفنٖخ ّجهدٌحء جهؿجؾوٕ ، ّدحهسحهٕ سدلٓ فنفذ جُٛؿجؿ " يػؿؿ سػؿٖؿج يٌِظٖح 

 2."جهؿفجيٕ يً جٙفنحف جهسٕ سسوف دحهيفٌّر ، ّجهسٕ ٖوِخ سِفٖفِح اهٓ ػؿ ندٖف
ٌفلِح سفْ دِؿ سوم جهِيّيٖر جهسٕ سلحءهز فِٖح ًُ ؿّف جُٛؿجؿ " فحً"ُوٓ ؤً 

" اً هُٜؿجؿ ُٞكر دِيوٖحز جهسػوٖل : كسفخ يً جهسػؿٖؿ اـ سلّلجهؿفجيٕ ٌّّحثفَ ز
ُّـج جهسػوٖل ٌفلَ . نصٖفج يح ٖلسؾؿى جهيوًوغ نٕ ٖؿل ُوٓ جهسػوٖل جهيلفػٕ 

ّٖؿّف جهػّجف جهيِحوف ػّل جهيؿْ جهّجلَ . ٖنسيل ُوٓ جهِؿٖؿ يً جٛينحٌحز 
جؿ جهؿفجيٕ فٕ نـهم ٖنسيل جُٛؿ."  جهـٔ ٖينً ؤً سول اهَٖ ُـٍ جٛينحٌحز

ُوٓ فؿّؿ جٙفِحل جهسٕ سسّهؿ هؿْ جهظيِّف ، ّدحهسحهٕ ٖودغ جهِيل دفيسَ " جهّجكَ
فٖفْ ؤٌَ ٖينً سِفٖف ( آؿى فٖفلٖسٕ )ؤيح   3" ديصحدر جهػحؿصر جهؿٌٖحيٖر جهّجػؿذ 

:  جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ دإٌَ
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هِيل ّدًٖ فِّ ٖظيَ دًٖ جهينٌّحز دح. جهيِيحف ؤّ جهدٌحء فٕ جهػحؿصر جهيلفػٖر " 
فسلّل " نحصٕ"ّسِلخ 4."نٖفٖر سفنٖخ ُـٍ جهينٌّحز نٕ ٖسّهؿ جهيٌِٓ ؤيحى جهظيِّف

ٖسييً جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ اـً ُيوٖر يً ُيوٖحز جهسفلٖف سسًوخ جهٌٌف اهٓ : " 
جهسّجفق دًٖ جهيلسّٖحز جهيؾسوفر هويٌِٓ ، ّيَ ـهم ، كؿ ٖسلَ يفِّى جهِيل 

لفػٖر ، ػسٓ ٖـُخ اهٓ يح ُّ جدِؿ يً جٙؿجء ػحؿصر يً جهػّجؿش جهى" دحُسدحفٍ 
ٌفلَ ، دػٖش ٖنسيل ُوٓ جهلٖحق ّجهظيِّف ُّوٓ جهًفق جهيسِؿؿذ جهسٕ ٖسإًف دِح 

يوًوغ جُٛؿجؿ يً يٌٌّف آؾف يؾسوف  فٖسٌحّل ػيحؿذادفجُٖى . ؤيح ؿ." جهِيل
ّهنً . ظفز جهِحؿذ ُوٓ اُؿجؿ ٌه يلفػٕ ًُ فّجٖر ؤّ ًُ كور : " فٖلّل
ؿ جهيلفػٕ ًُ ٌه يلفػٕ ، ُفف يٌـ جهلؿى ، ػٖش نحٌز دِى جهففق جُٛؿج

جهيلفػٖر فٕ جهِوف جٛهٖقجدٖصٕ سِٖؿ ُفى يلفػٖحز ننلدٖف دٌه آؾف 
. يؾسوف ًُ ٌه ننلدٖف ؛ نيح نسدَ دٌفلَ ّسسوفف دحهػـف ؤّ دحٛيحفر

يلفػٕ  5ؤدّ جهػلً لٞى. ؤيح ؿ." دحهسغٖٖف فٕ دِى جٙػؿجش، ّفٕ هغر جهػّجف
ُّ سػّٖل ُيل ؤؿدٕ اهٓ ٌه يلفػٕ دغٖر : " ِٖفف جُٛؿجؿ جهيلفػٕ دلّهَف

اصدحز كؿفجز يدؿَُ جّٙل ُوٓ جهوٖحغر جهيلفػٖر فٕ ػحهر يح ٖنًّ ُّ ٌفلَ 
جهسٕ جكسدلِح يً " ؤّدفج دصٞش دٌلحز: نيح فِل دفٖنز ٌُؿ سػّٖوَ هلوسَ ) جهيِؿ 

، ّنيح فِل فٕ يوف   ( ًّ ظٕض) هونحسخ جٌٛظوٖقٔ "  جهنػحـ " كدل ًُ ؤّدفج 
ّّل كوسَ " ّٖلف اؿفٖك" ّكؿ ٖنًّ . اهٓ يلفػٖر" ظيِّفٖر ففػحز" ػٖش ػ

جُٛؿجؿ دلدخ سييً جهلور ؤّ جهفّجٖر ؤّ جهلوٖؿذ هٌِحوف ؿفجيٖر ، يصويح فِل 
ّكؿ ٖنًّ فغدر فٕ ٌنف ؤنصف فِحهٖر هيييٌِّح . 6ؤػيؿ نّكٕ ددِى كوحثؿٍ

ُّّ ."  فٕ جهسإصٖف فٕ فً جهِفى جهيلفػٕ ٌفلَّفنفُح دلدخ جهؿّف جهيدحنف 
ٖلّى دًٖ يئهف جهٌه جهيلفػٕ : " ؤً جُٛؿجؿ جهيلفػٕ ٖسػلق ٌُؿيح ٖفْ

ّجهيؾفض ّلًٖ ٌِٖى دسِٖثر جهٌه جهيلفػٕ سِٖثر لحدلر ُوٓ جٛؾفجض ، ػٖش 
لٞى اهٓ يح سلؿى ؤً   . ّٖيٖف ؿ. "  دبُؿجؿ جهٌه جٙووٕ " جهؿفجيحسّفض" ٖلّى 
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ُؿجؿ يً ٌه يلفػٕ اهٓ ٌه يلفػٕ آؾف كحثى ُوٓ جهٌه جٙووٕ ، جٛ" 
ٖلسٌؿ اهٓ ؤلحك فنفٔ لحدق ُوٓ ُيوٖر جُٛؿجؿ ، يً ػٖش جهيلسّْ جهوغّٔ ؤّ 
يً ػٖش جهيلسّْ جهسلٌٕ هونسحدر جٙووٖر هوٌه ، ّسِحفيِح يَ جٌٛسحض ّكؿفجسَ 

ً هى سنً نل ُـٍ يلحثل سننل ؿجفِح هُٜؿجؿ ًُ ٌه يلفػٕ ؛ ا. ّّلحثوَ
يظسيِر فيلإهر ّجػؿذ يٌِح سنفٕ هسنًّ ؿجفِح ُٛؿجؿ جهوٖحغر دسٌحّل ظؿٖؿ سإلك 

ّٝ فٕ ٌُوف ؤّ ؤنصف  هٞكسدحك ُّـج يغحٖف . ُوٓ جهسٌحّل جٙووٕ ، ّٝ سنـ يٌَ ا
ّٝ فٕ ٌُوف فثٖلٕ ؤّ ٌُوفًٖ جهـٔ ّكؿ ٖسييً ُيل   7."ٝ ًٖحدق جٙول ا

ؤدِؿ يً جهٌه ، اـ ٖلسفع دِى جهييصوًٖ ُوٓ يِحى ( جهؿفجيحسّفض) جهيِؿ     
جهيؾفض ّفق يح ٖسٌحلخ يَ جٙؿّجف ، ّٖلسفع ُوٓ ظِر جٌٛسحض ٌوّوح دٌِِٖح 

سسٌحلخ يَ صلحفر لحثؿذ فٕ يظسيَ جهِفى جهيقيَ اٌسحظَ ، ّكؿ ٖلسفع ُوٓ 
جهيؾفض يلًُّحز يّلٖلٖر ّيئصفجز ٖفجُح يٞثير هيّجكف يسِؿؿذ فٕ ؤػؿجش 

ٖلّى دسفظير دِى جهٌوّه جهيلفػٖر جهِحهيٖر هوففكر جهسٕ ٌٖسيٕ جهِفى، ّكؿ 
 8 -ٌِحؿ ووٖػر . ػلديح سلّل ؿ –اهِٖح 

) لٞى ٖظؿ يح ٖئٖؿٍ ػّل ُٞكر ُيوٖر جُٛؿجؿ . ّٖدؿّ ّجيػح ؤً يح فنق ُوَٖ ؿ 
نٖفٔ .ف"دحهّجكَ جهـٔ ٌٖسط فَٖ جهِفى جهيلفػٕ اـ ٌوػٌ ٌُؿ ( جهؿفجيحسّفض

ِٖدف ًُ جهصلحفر جهسٕ ٌٖنإ يً ؿجؾوِح " ْ ؤً جهٌه ؤّ جٙؿجء ؤٌِح سف 9" ُّجٖز
ّٖئصف فٕ سوم جهصلحفر دػٖش سودغ جهٌّٖفر جٝظسيحُٖر ظقءج ٝ ٖسظقؤ يً جُٛؿجؿ 

جهؿفجيٕ ٖإؾـ فٕ جُٝسدحف جٙفنحف جٖٙؿّٖهّظٖر جهلحثؿذ ّسفجنٖخ جهلّذ دحهيظسيَ 
كٖير جهسٕ سسػوٓ دِح جهفًٌّ يَ ّؤغفجى جهفًٌّ ّجهسـدـخ فٕ جهـّق جهِحى ؤّ فٕ جل

." ؿفجلر جهِٞكر جهيسغٖفذ دًٖ جهفٌحً ّجهيظسيَ
ّٝ سؾسوف ُيوٖر جُٛؿجؿ فٕ فًٌّ جهنحنر ٌُِح فٕ فًٌّ جهِفى جهيلفػٕ  

ؤيح يً ٌحػٖر جًٛحف جهِحى . اٝ يً ػٖش جهسلٌٖحز جهؾحور دإوّل نسحدر جهلٌٖحفّٖ
 –دٕ ؤّ ٌه يلفػٕ اهٓ لٌٖحفّٖ فبٌِح سسؾـ يلحفج كحثيح ُوٓ سػّٖل ٌه ؤؿ

 -نيح سٌػّ ٌػّ سػّٖل لٌٖحفّٖ فٖوى لٌٖيحثٕ اهٓ فٖوى لٌٖيحثٕ صحً ،  –غحهدح 
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ُّـج غحهدح يح ٖنًّ فٖيح دًٖ فٖوى ؤظٌدٕ ٌحظغ ّفٖوى يػوٓ فٕ دوؿ آؾف ّدوغر 
ّهلؿ ؿؤدز جهلٌٖيح جهيوفٖر ُوٓ اُحؿذ اٌسحض ؤفٞى ؤيفٖنٖر ُحهظز  –ؤؾفْ 

( فغدر يؿيفذ) ّفّجٖحز ُحهيٖر ّيٌِح ُوٓ لدٖل جهيصحل فٖوى ٌوّوح يلفػٖر 
جهيلسدك يً يلفػٖر جهنحسخ جٙيفٖنٕ  10"ٌحؿٖر جهظٌؿٔ"دًّهر جهييصور جهيوفٖر 

كًر ُوٓ لًغ ) ّنـهم نحً جٙيف ٌفلَ يَ يلفػٖسَ ( سٌٖلٕ ّهٖحيق) جهنِٖف 
" يصور جهيوفٖرجهسٕ جكسدلز فٕ فٖوى يوفٔ كحيز ددًّهسَ جهى( يً جهوفٖغ جهلحؾً

" . ٌّف جهنفٖف"ؤيح جهييصل جهيوفٔ " دّلٕ
ّيَ ؤّظَ جهسلحفخ دًٖ ُيوٖر جُٛؿجؿ جهؿفجيٕ هويلفع ّجُٛؿجؿ جهؿفجيٕ  

هفًٌّ جهنحنر ، سٌل ٌُحم جؾسٞفحز ػففٖر جهنسحدر دًٖ نل يٌِيح كحثير ، ديح 
.  ٖػحفٌ ُوٓ يٌحًق ٌفّـ نل فً يٌِيح

ٌه لٌٖحفّٖ  ٌه نحسخ يلفػٕ يح ٌُِح فٕ يً ٌُح ٖؾسوف فلى جهوّفذ فٕ  
لّجء نحً جهنحسخ جهٌه جهيلفػٕ ُّ ٌفلَ يً ػّهَ اهٓ  جهفٖؿّٖ،ؿفجيٕ فٕ اٌسحض 

(  RASHOMON -فجنّيًّ ) ففٕ لٌٖحفّٖ  .يؾسوفًٖلٌٖحفّٖ ؤّ نحٌح نحسدًٖ 
جهيِؿ ًُ كور كوٖفذ ٝ سسظحّق ؾيك وفػحز هونحسخ جهفّجثٕ  جهٖحدحٌٕ 

جهلور سؿّف فٕ نّٖسّ، فٕ جهلفً جهػحؿٔ " ف ؤػؿجصِح فٕ جهلفً ّسؿّ 11ؤنّسحظحّج
ُنف ، ُحوير جهٖحدحً فٕ جهلفًّ جهّلًٕ ، ّكؿ ؤٌِنسِح جهػفّخ ّجٙيفجى 

ّجهنّجفش جهًدِٖٖر ّسػز للف فجنّيًّ ٌوف جهيػًير ّجهنثٖدر ، ُّٕ ؤندف 
ٖك هَ ّل. دّجدر فٕ جهيؿٌٖر ، ٖػسيٕ ؾحؿى ٙػؿ جهلحيّفجٔ يً جهفٖغ ّجهيًف

ينحً ٖـُخ اهَٖ ، اـ ؤودغ لٖؿٍ غٖف كحؿف ُوٓ جٝػسفحٌ دَ ، ّسحٍ جهؾحؿى فٕ 
ّجيًفٍ دفؿ -سفنٖفٍ ُل ٌٖل ؤيٌٖح ّٖيّز يً جهظٍّ ؟ ؤى ٖودغ هوح ِّٖٖم؟ 

ّؤينٌَ دّجلًر . جهوٖور جهِحوفر اهٓ ؤً ٖفسلٕ جهلٞهى اهٓ جهدفض جهـٔ ِٖوّ جهدّجدر
ؿذ ظصش ، ّٖيٖق ؤٖيح ّظّؿ جيفؤذ ُظّق يّء ؤػؿ  جهينحُل ؤً ٖيٖق ّظّؿ ٍ

ّنحٌز جهِظّق سٌقٍ نِف . ّجٌُر دًٖ جهظصش فجنِر ؤيحى ظصر جيفؤذ نِفُح ًّٖل 
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ص يطرحً ، ررخى فً ٔلذ أػذد فً ٌ( ثٕاثخ راشٕ) أكٕرٕخبٔا ، رٔائً ٌبثبًَ كزت لظخ لظٍرح فً خًص طفحبد ثؼُٕاٌ  

ضهطهخ يٍ انًطرذ انؼبنًً انزً رظذرْب ٔزارح اإلػالو ثذٔنخ انكٌٕذ ، ٔلذ أخرخٓب نفرلخ يطرذ اندٍت ثبنمبْرح انًخرج حطٍ ػجذ 

 انطالو



اٌَ ٖفيل . ّجٌسحخ جهؾحؿى فقٍ نؿٖؿ ٌّفّف ييح فؤٍ . جهظصر ؾوور ّفجء ؾوور 
ُّـج يح ٖلحدل ؤػحلٖك .. جهيّز ُوٓ جهلفكر، ّؾحور جهلفكر يً جهيّسٓ 

ًّحخ فٕ ك ٌٖحفّٖ فجنّيًّ ، ُّّ ٖنحُؿ جهفظل جهِحؿٔ ُّّ ٌٖػٌٕ فّق جهػ
 .جهًفل ّٖدؿؤ فٕ ؾوَ يٞدلَ

ّّيَ جهؾحؿى ػؿ لٖفَ ، ؤيحى ؤٌفِح يدحنفذ ، ًّوخ يً جهيفؤذ جهِظّق سفلٖفج ،   
اٌِح لسوٌَ دحفّنر يً . ففؿز ُوَٖ ُّٕ سفسِؿ ؾّفح اٌِح سفِل ُـج هنٕ سِٖم 

هلؿ .. يفؤذ جهيٖسر هى سنً لوٖير جهسوففحز ؤٖيحاً جل. ُـٍ جهؾوٞز صى سدِِٖح 
ّهّ هى سنً سفِل ـهم . جُسحؿز ؤً سدَٖ جهصِحدًٖ جهيظففر كحثور اٌِح ؤليحم يظففر

هيحسز يً جهظٍّ ، اٌَ ٌفك جهيًٌق جهٞ ؤؾٞكٕ جهـٔ ٖؿُى سفنٖف جهفظل جهِحؿٔ 
12."فٕ لٌٖحفّٖ فجنّيًّ 

 

ّيلحفٌسَ دحهلور جٙووٖر  13"نّسحظحّجؤ"اً يفجظِر جهلٌٖحفّٖ جهيإؾّـ ًُ كور   
ٖننف ًُ ؤّظَ جؾسٞف دًٖ جٙول ّاُحؿذ نسحدسَ فٕ فً ؤؿدٕ ظؿٖؿ ُّ لٌٖحفّٖ 

ًّحخ ، ّجلسدؿل  لٌٖيحثٕ اـ جلسدؿل جهلٌٖحفّٖ نؾوٖر ؾحؿى جهلحيّفجٔ دحهػ
جهِظّق دحهًفل ّجلسدؿل جلسٖٞء جهؾحؿى هيٞدك جهيفؤذ جهِظّق لحفكر نِف جهيفؤذ 

ًّحخ ُوٓ يٞدك جهًفل ، ّاً ٌل فِل نل يً ؾحؿى جهيٖسر  دحلسٖٞء جهػ
ًّحخ فٕ لٌٖحفّٖ جهفٖوى جهيِؿ ًُ  جهلحيّفجٔ فٕ جهلور جٙووٖر يًحدلح هَ فِل جهػ

 .، يً ؤظل ؤً ٖلسًَٖ جهِٖم ج ، ُّّ ؤً نٞ يٌِيح لحفق يغسوخجهلور ٌفلَ

ً لٌٖحفّٖ جهفٖوى ٍ ُوٓ ؤً جهٌه جهيلفػٕ جهيإؾّـ ًُ جهلور جٙووٖر ، ّفديح 
، ٖلسدؿل ؾحؿى جهلحيّفجٔ دحهلحيّفجٔ ٌفلَ فٖظِل جهوه ِٖحظيَ   جهيإؾّـ ٌُِح

وًػخ قّظسَ فٕ ٌقُر ؾوّٖر ّٖدحفقٍ ّٖسينً يً جٝلسٖٞء ُوٓ لٖفَ ُّّٔ 
ًّحخ فّجٖر . ّٖلِفٍ صى ٖغسوخ قّظسَ  ّفٕ ؤصٌحء ظولر جهيػحنير ٖفّٔ جهػ

ًُ ػحؿصر كسوَ هقّظِح ّجغسوحدَ هِح ؤيحى يؾسوفر ًُ سوم جهسٕ سفِّٖح جهقّظر 
قّظِح دِؿ ؤً سينً يً سلٖٖؿٍ اهٓ ظقٍ نظفذ دِؿ ؤً ظفؿٍ يً لٖفَ ، دٌٖيح 
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13

، ٔأػٍذ إخراخّ فً  1950أكٍرا كٍرٔضبٔا ، شٍزٕثٕ ْبشًٍٕرٕ ، إخراج أكٍرا كٍرٔضبٔا ، َفطّ ػبو :: كبرت ضٍُبرٌٕ انفٍهى  ْٕ   

انطبيٕراي ) نٍٕد أٌضب فٍهى أكٍرا كٍرٔضبٔا ٔأخرج فً ْٕ( رػبح انجمر االضجبخزً) ثؼُٕاٌ  1991انطًٍُب اإلٌطبنٍخ انًخرج ٌٕخًٍجٕ 

( ثٕل ثراٌُر) ٔلبو ثجطٕنزّ انًًثم األيرٌكً انشٍٓر ( انؼظًبء انطجؼخ ) رحذ ػُٕاٌ  1954(انطجؼخ



ٖؿهٕ جهلحيّفجٔ ٌفلَ جهـٔ جلسػيفز فّػَ ؤيحى جهلحيٕ دفّجٖر يؾسوفر نل 
( جهنحًُ) ّسإسٕ نِحؿذ فظل جهؿًٖ . جٝؾسٞف ًُ يٞدلحز جهػؿش جهؿفجيٕ 

ّ ػّل ُـج . يح ػنحٍ نل ؤًفجف جهليٖر ٌُّح سودغ جهػلٖلر ٌلدٖريؾسوفر ًُ نل 
ؤً جُٛؿجؿ "  14ؤدّ جهػلً لٞى.جٙلوّخ يً جهنسحدر جهؿفجيٖر ٖفْ جهؿنسّف

جهيلفػٕ هسوم جهلور ُوٓ ُـج جهٌػّ اٌيح ٖلسوِى جهٌٌفٖر جهٌلدٖر ّٖنلخ جهسإٖٖؿ هَ 
، نحً فجثؿ ُـج جهوًّ يً ّٖفْ ؤً جهنحسخ جهيلفػٕ جًٖٛحهٕ هّٖظٕ دٖفجٌؿهوّ . 

جهنسحدر جهيلفػٖر جهسٕ  ٌّفز ؤلوّخ جهيلفع ؿجؾل جهيلفع يً ٌحػٖر جٙلوّخ 
" جهؿفجيٕ ّجهفٌٕ ، ّنغوز دفنفذ ٌلدٖر جهػلٖلر ، سإصفج دٌٌفٖر اٌٖنسًٖ 

 
لغت الضورة والزهو  الدراهي 

 :الزهو الدراهي والزهو الواقعي* 
فقيً جهففظــر " جهِفى جهيلفػٕ جهوغر ُٕ اػؿْ ٌّحثف جهقيً ؿجؾل"   

: 15جهيلفػٖر يغحٖف هقيً جهينحُؿ ؾحفض كحُر جهِفى ُّـج يح ٖئنؿٍ يٌّحً
اػلحك جهيسففض فٕ جهيلفع دحهقيً يِير جهِفى دبِٖحيَ دييحصور قيً جهِفى، "

ُنـج ٌفْ جهقيً فٕ . دإً قيً جهػؿش جهؿفجيٕ ييحصل هوقيً ؾحفض جهيلفع
ػٖش ٖسؿجؾل جهقيحً هؿْ جهينحُؿ اـ ٖفْ يح ٖفِوَ جهلٌٖحفّٖ جهيلفػٕ جهلحدق 

جٙنؾحه جهصٞصر ّنإٌَ ٖػؿش فٕ قيً ّجػؿ ، ػٖش ٖنفف نل يٌِى يح ٖفِوَ 
قيٍٖٞ جٗؾفًٖ، ًّٙ سظلٖؿ سنفجف جهفِل جهّجػؿ فٕ قيً ّجػؿ فٕ جهوّفذ 

جهيلفػٖر ٖسى فٕ ؤنصف يً قيً يً ػٖش جهػلٖلر ، ُٖف ؤً وّفذ جهسنفجف فٕ 
 -سفسفى قيٌح ّجػؿ هوفِل ٌُؿ صٞصسِى  -هينحٌٕ جهـٔ ُّ ؤنصف يً ينحًجهػٖق ج

   -جفسفجيح ّاٖػحء
 

 :جقىيت كجببت الضورة في الزهو السيىهبئي: أوال

هوقيً فٕ نسحدر جهلٌٖحفّٖ ػلحخ يؾسوف ًُ جهقيً فٕ نسحدر جهٌه جهيلفػٕ ،   
فٕ جهيلفع  ُّّ يؾسوف ؤٖيح فٕ اؾفجض فٖوى ًُ ػؿش ؿفجيٕ ّجػؿ سى سٌحّهَ
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  274، ضجك ركرِ ص " نٍص نهٕالغ ػكص "يَٕبٌ ،  



ّسى سٌحّهَ فٕ جهلٌٖيح ، هسيؿؿ جهقيً جهلٌٖيحثٕ ّجٌنيحم جهقيً جهيلفػٕ ، يَ ؤً 
يً جٙفٞى يح ٝ ٖلسغفق ُفيَ ؤنصف يً لحُسًٖ ؤّ لحُر ٌّوف جهلحُر ، 

دٌٖيح ًّٖل سّكٖز ُفى جهٌه جهيلفػٕ فديح هصٞش لحُحز سسؾووِح جلسفجػسًٖ 
ُوٓ ؤُيٖر ينحفنسَ فٕ نسحدر لٌٖحفّٖ سِوٖلح  16ٖلّل نٖفّلحّج. دًٖ جهفوّل

ٝ ٖينً هويؾفض جهظٖؿ ؤً ٖوٌَ فٖويح ظٖؿج يً : " جٙفٞى جهسٕ ٖلّى دبؾفجظِح 
ُّّ ٖفْ ؤً نسحدر جهلٌٖحفّٖ ظقء ."  لٌٖحفّٖ فؿٔء دإٔ ػحل يً جٙػّجل 

ظـّف ؤٔ ينفٍّ فٖوى دحهٌلدر هٕ ُٕ " ؤلحلٕ يً ؾوق ؤفٞيَ ، يوفج ُوٓ ؤً 
هٖر هنٕ ؤُدف ًُ نٕء يح ، ّجهـٔ ٖغـٔ ُـٍ جهظـّف ّٖظِوِح سٌيّ ػحظسٕ جهؿجؼ

ّجهـٔ ٖظِل جهنظفذ سًفع قُّفج ّفحنِر ُّ . هسودغ نظفذ ُّ جهلٌٖحفّٖ 
 ."جٛؾفجض

يلحػر ؿٌٖحيٖر هوٌحُفذ جهيلفػٖر، " ًّٙ جهقيً فٕ جهؿفجيح دوفر ُحير ُّ   
نيح "  ًفٖلر يٌِظٖرفِٕ سلؿى ليحز يٌِٖر ٌظؿُح فٕ جهيّلٖلٓ دننل جندف ّخ

ٌظؿُح نـهم ؤٖيح يَ جؾسٞف جهقيً دًٖ جهيلفع ّفًٌّ جهنحنر ؤّ فًٌّ جٛـجُر 
ّٝ ؤً جهقيً فٕ جهفًٌّ ّجٗؿجخ ُوٓ جؾسٞف ػلحدحسَ دٌِٖح ٌٖللى اهٓ  جهيليُّر ا

ّاـج نٌح فٕ . قيً ظيحهٓ ّقيً يفوغ ٌَُ ّقيً سإيوٓ ّقيً يّػٓ دَ 
جسظحُحز سظفدسَ جهيلسلدوٖر ، ٖيٌػٌح يظحل جؾسٖحف  جهيلفع ٖينٌٌح يً جهسِفف ُوٓ

ؤّلَ يً ـهم جهـٔ سدلًَ ؤيحيٌح جهػٖحذ جهّٖيٖر ، ّٖلسفع ُوٌٖح لوّنح ّيّجكف ، 
ٖينً ؤً سودغ ػلٖلر ، فبً فًٌّ جهنحنر سفِل ـهم ؤٖيح ًُ ًفٖق جهوّف جهسٕ 

.  Flash Backسظلؿ جهسِحكخ جهقيٌٕ هٚػؿجش ، ّسلّى ُوٓ ؤلوّخ جٝلسفظحٍ 
فًِ ًفٖق جهسِحكخ جهقيٌٕ هِفى جٙػؿجش ُدف جهوّف ٖليغ دّظّؿ جهفدً دًٖ 

جٙػؿجش ّدحٝلسيفجفٖر ؤّ دلًَ جهػؿش ؤّ سظلٖؿ ػحٝز جهسِحفى دًٖ وّفذ 
ّؤؾفْ فٕ يظسيَ ّجػؿ ؤّ فٕ ُوف ّجػؿ ؤّ دًٖ صلحفر يظسيًِٖ ؤّ صلحفر 

فٕ جهفٖوى ًُ ًفٖق نـهم ٖينً جهسػنى ّجهسُٞخ دحهقيً . ُوفًٖ يؾسوفًٖ 
جلسفظحٍ وّفذ يح ؤّ هلًر يح ّجهسُٞخ دحٙهّجً هسّنٖؿ ػحهر جهسدحًٖ دًٖ ّيً 

ّقيً ػحيف  -دحلسؾؿجى جهوّف جٙدٖى ّجٙلّؿ ؤّ جهوّف جهدحُسر  -يحى  
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نـهم ٖينً جهسُٞخ دٌِوف . دحلسؾؿجى جٙهّجً جهسٕ ًدِز دِح يٌحٌف جهفٖوى 
ّ ادًحء ّسفنٖقج ؤّ اٖلحف جهوّفذ ّسصدٖز جٖٛلحٍ ّيّجقًٖ يدًَ الفجُح ؤ

ُّّ ؤيف غٖف يسػلق دحهٌلدر هووّفذ ُوٓ ؾندر . جهنحؿف ؤّ دحًٛحهر ؤّ جهسنفجف 
 .جهيلفع 

ّٝ نم ؤً يً ؤُى يح ٖوسقى دَ ؤؿٖخ جهلٌٖحفّٖ ٌُؿ سػّٖل ؤٔ فّجٖر ؤّ كور   
ؿخ جِٖٛحيٕ ٖلّى دؿّف جهّلًٖ دًٖ ُحهى جٙ" كوٖفذ اهٓ لٌٖحفّٖ لٌٖيحثٕ ، ؤً 

ّنحسخ جهلٌٖحفّٖ يصوَ يصل . ّجهؿجؾوٓ ، ُّحهى جهلٌٖيح جهًدِٖٕ ّجهؾحفظٕ 
 17."جهلٌٖيحثٕ ، ٖفنف فٕ وّفذ يفثٖر ، ّٖوقى هنل نوير ؤً ٖفجُح جهلحفة 

فبـج ّيٌِح ّوف جهينِؿ فٕ جهلٌٖحفّٖ ؤيحى ّوفَ فٕ جهلور جٙووٖر لٌظؿ  
سحدر فً جهلور ّفً جهلٌٖحفّٖ ، جؾسٞفح ٖننف ًُ ًدِٖر سٌّٖف جهقيً دًٖ م

 :  ّـهم ُوٓ جهٌػّ جٗسٕ

  ّّٖٖظؿ ؤٔ جلسًفجؿ هويئهف ، ؤّ سإيل فٕ (  " فجنّيًّ)فٕ لٌٖحف ٝ
فظل :  جهنؾوٖحز ّجهيّجكف ، ّٝ ػسٓ ّوف ٙفنحف ؤٔ نؾوٖر ؤّ ينحُفُح

جهنفًر ٖؿهٕ دنِحؿسَ يسدحُٖح ، ّاهٓ ظّجفٍ ٖظوك جهوه سحظّيحفّ    يلٖؿج 
ًّحخ ّجهلكدحهػخ 18."جل ّٖظوك ؾوفِيح جهػ

 

   ٖلسلف ـٌَُ دِؿ ؤً يّف : " فٕ ّوف جهلور جٙووٖر هينِؿ جهيػحنير، ٌلفؤ
دٌفك جهيًٌِف يفذ ّفجء جٙؾفْ ، ّٖول اهٓ ٌسٖظر ؤٌَ هٖك ؤيحيَ جؾسٖحف آؾف 

ّٝ ؤٌَ يحقجل غٖف كحؿف ُوٓ ؤً ٖظؿ فٕ ٌفلَ جهنظحُر جهنحفٖر هنٕ ٖدفق ٌسٖظر ؤٌَ  ا
 ."ؤً ٖودغ هوح ٝ دؿ

فحهفِل اـً ُّ ؤُى يح ٖنغل نحسخ جهلٌٖحفّٖ ، ّهٖك جهّوف جهلفؿٔ ، ّاـج   
نحً جهلفؿ ؤٖيح يً ٌلٖط جهػّجف دًٖ جهنؾوٖحز فٕ يّجكفِح جهيسلحفدر ؤّ 

جهيسِحفير ، ّنحٌز هَ يفّفجسَ جهؿفجيٖر ، فبً نحسخ جهلٌٖحفّٖ لفِٖح يح ٖوػق 
ػؿٖش ًُ فِل ييٕ ّجٌليٕ ّيً ؤيصور ـهم دَ وّفذ جلسفظحُٖر ٌُؿ سٌّٖفَ هل

 :ٌفلَ ُـج جهٌه يً نِحؿذ جهلك ؤيحى جهلحيٕ( فجنّيًّ ) فٕ لٌٖحفّٖ 
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  " ٌِى ، نحً . ٌِى ٖحلٖؿٔ ، هلؿ فؤٖز جهفظل جهيلسّل ٌُؿيح نحً يحقجل ػٖح: جهلك
ٌِى ، نحً ـهم فٕ جهًفٖق . ّنحً ـهم فٕ فسفذ دِؿ جهٌِف. ـهم يٌـ صٞصر ؤٖحى 

 ."نٖحيح ّٖحيحنٌٖحدًٖ لٕ

هسسّجول   -ندَ جهيلفػٖر  –اهٓ ٌُح ٌّٖسِٕ ؿّف جهلفؿ فٕ نِحؿذ جهلك  
نِحؿسَ سّجوٞ لٌٖيحثٖح ؤٔ ًُ ًفٖق جهوّفذ جهيلسفظِر هوّجكِر ، ّجكِر 

ػؿّش جهظفٖير سدِح هفّجٖر فظل جهؿًٖ ػٖش ّٖظَ جٛفنحؿ فٕ جهلٌٖحفّٖ اهٓ ُيل 
 :جهنحيٖفج

  "ًٖ ّيً ( جهؾٖقفجً) ًُف ؾٞل ػؿجثق نظف جهدحيدّ ٖلٖف جهلك فٕ ًفٖق
ّسّظؿ ايفؤذ ُوٓ ٌِف . جهظحٌخ جٗؾف ٖسلؿى لحيّفجٔ ٖلّؿ ػوحٌَ يً هظحيَ

ّٖؾًّ جهلك اهٓ جهّفجء ٌٌّٖف . جهػوحً ، ٖسؿهٓ ظليِح يً ؤػؿ ظحٌدٕ جهلفض 
 .اهِٖيح ُّيح ٖدسِؿجً

 ( :ؾحفض جهنحنر ) جهلك                         

19."هى جسينً يً ينحُؿذ ّظِِح . ُح ّػظحخ نفحف كدِز  -
 

ُنـج سسػّل جهوغر جهنٞيٖر اهٓ هغر يفثٖر ، ؤلحلِح جهوّفذ ُوٓ جهنحنر ،ػسٓ 
ّاً وحػخ جهػنٕ جهلفؿٔ جهوّفذ جهيظلؿذ هوفِل ؤّ جهػؿش جهؿفجيٕ جهيػنٕ 

ُوٓ ؤٌَ يً جُٙيٖر دينحً يػحفٌر نحسخ .ٌَُ يً ؾحفض جهوّفذ ُوٓ جهنحنر 
ٌحفّٖ ُوٓ جهؾً جهفثٖلٕ هوػدنر ، ُّوٓ جهفّجدً جهلددٖر دًٖ جٙػؿجش فٕ جهلٕ

جهِيل جهـٔ ٖسى سػّٖوَ اهٓ جهلٌٖيح ، ػسٓ ّاً غٖف نحسخ جهلٌٖحفّٖ يً جهسسحدَ 
جهقيٌٕ هوػؿش فٕ جهفّجٖر ؤّ جهلور جٙووٖر ، فـهم يسحع هَ ، ػٖش جهيفٌّر فٕ 

جهقيً ؤّ سيؿٖؿٍ نيح ٖينٌَ كًَ سؿفق يِحهظر جٙينٌر ّجٙقيٌر ، ففٕ اينحٌَ يغً 
ٌُؿ ؤٔ ٌلًر ٖفجُح وحهػر ٛظفجء ػحهر جهسػّل . جٙػؿجش ؤّ ؤً ِٖنك جسظحُِح

نيح ٖينٌَ سظيٖؿ جهػفنر ؤّ سنفجف يّكف ؤّ سٖير يٌِٖر فٕ . جهؿفجيٕ ؤّ جهننف 
فٕ جهلٌٖيح اً جهقيً ٝ "  20سلّل اٌظحنحفٖسٌٖنّفح.. ػحل جهسـنف ؤّ جٝلسفظحٍ 

ؤيح فٕ جٙؿخ فٖينً جهفول دٖسِيح ، نيح ٖينً جلسدِحؿ . ول ًُ جهينحً ٌٖف
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ّاـج نحً ؤػؿ جٙنؾحه فٕ جهلور جهلوٖفذ ٖنسخ . ٌُوف جهينحً يً جهلفؿ نوٖر
ؾًحدح ، فبً جهيئهف ٌُح ٖفنق فلً ُوٓ جهسظفدر جهٌفلٖر هِـج جهنؾه ً ؿًّ 

.. جهنؾه ؤً ٖسؾـ ينحٌح هَ  ؤيح فٕ جهلٌٖيح ، فٖوقى هِـج. جُٝسيحى دإًٖ ٖؿّف ُـج
يح هى ٖنً ُـج جهفٖوى سظفٖدٖح ّٖفٖؿ جهيؾفض ؤً ٖػًٖ جهنؾوٖر ) ػظفذ ؤّ ينسدر

 ("دػٖق ؤدٖى يلًغ ٖنغل دحكٕ جهنحنر

جهٌه جٙؿدٕ جهلووٕ ، ) ُنـج جٙيف اـً ٖدؿّ يغحٖفج ٌُؿ جهنسحدر دًٖ جهفًٌٖ   
ٖنسخ ُحؿذ دحهفِل جهيحيٕ اـ ُوٓ ؾٞف جهٌه جٙؿدٕ ، جهـٔ ( ٌّه جهلٌٖحفّٖ 

دفّجٖر ػؿش يحى ، ( ػٖش ٖلّى جهيئهف ؤّ جهفجّٔ ؤّ جهنؾوٖر جهييٌٖر) 
ّٖلّى يً آً ٗؾف دحهسِلٖخ ُوَٖ سلٖٖيح ؤّ ٌلؿج ؤّ جهسيِٖؿ هَ كدل ؤً ٖػؿش ، دٌٖيح 
ٌظؿ ـهم نوَ ٖوّف يً ؾٞل جهلٌٖحفّٖ ًُ ًفٖق جهفِل جهييحفٍ ، ديح فٕ ـهم 

 .لسفظحٍ ، ػٖش سلؿى ّنإٌِح سػؿش هػٌر ّكُِّح جًٗينحُؿ جهسـنف ّجٝ

 

الضورة في الىص الهسردي الدداثي  جقىيت كجببت
- قبسن هطرود ىهوذجب  -

يً جهًدِٖٕ ّكؿ ًغز سإصٖفجز فًٌّ جهيٖؿٖح ُوٓ صلحفر جهِوف فٕ ٌل     
جهليحّجز جهيفسّػر ّسنٌّهّظٖح جهؿٖظٖسحل ؤً سسإصف جهنسحدر جهيلفػٖر يَ نسحدر 

ٌحفّٖ ؛ فٌفْ سؿجؾل جهفًٌٖ فٕ دِى جهٌوّه جهيلفػٖر ، فٞ ٌيٖق اـج يح جهلٕ
نحً يح دًٖ ؤٖؿٌٖح ٌوح يلفػٖح ؤى ٌه لٌٖحفّٖ سوٖفقٌّٖٕ ؤّ لٌٖيحثٕ ػسٓ 

فديح ُوٓ ( لٌٖيلفع) ؤودػز جهنسحدحز جهٌلؿٖر سسؿجّل يوًوػح ظؿٖؿج دحلى 
جهٌه جهيلفػٕ  نحنور يح جدسؿٍ سّفٖق جهػنٖى فٕ يلفػٌح جهِفدٕ فٕ نسحدر

ّيً ؤيصور ( . دٌم جهلوق: يلفّجٖر) يسؿجؾٞ فٕ دٌحثَ يَ جهفّجٖر سػز يوًوغ 
سوم جهنسحدحز جهسٕ سإصفز دسلٌٖحز نسحدر جهلٌٖحفّٖ ُـج جهٌه هونحسخ جهِفجكٕ 

(: ػّجف جهيوحًخ : لٌٖحفّٖ يلفػٖر ) ، ُّٕ دٌِّجً 21جهيغسفخ كحلى يًفّؿ 
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جهفظل  -جهِحقف   جهفظل جهصحٌٕ -جهفظل جّٙل -جهظيِّف -: الشخضيبث)  
( جهفظحل جهصٞصر فٕ لً جهسلحُؿ - جهصحهش

 :جكويىبث الشكل الهسردي
اإلطاللت األولى 

ّؤلفوِح وٌؿّق يلٖؿ  يوًدر ُحؿٖر فٕ نحفٍ ُحى سسّلً ؾندر جهيلفع
. دحهلٞلل يفدًّ دًفف يً ؤًفجف جهيوًدر

ٌوفِح ُوٓ ؾندر جهيلفع  جهػحفٞزيًٌلر لجهظحٌخ جٖٙلف ٌُحم يٌور  هٓا
كًِر ؿًّ  ؤُُٞحّجهيوًِٖ جٗؾفًٖ ٌٖقًٝ اهٓ كحُر جهيسففظًٖ ّيصدز فٕ 

  .جهػحفٞزُوِٖح ؤفكحى 
. جهيلفػٕسنًّ جٙفكحى ُٕ ـجسِح ؤفكحى جهيؿٌٖر جهسٕ ٖلؿى فِٖح جهِفى  ؤً ٖفيل

. ُحيّؿ انحفذ يّثٖر ّظؿٔيلفع جهظِر جهٖيٌٓ يً ؾندر جل فٕ
" . جهِحير لور ٌفحٖحز يً جهٌٍّ جهـٔ ٖصدز فٕ جهنّجفٍسفنً دظحٌدَ 

 
                   :22جدميل الضورة الدراهيت * 

ُـج جهٌه جهلفؿٔ ُّ ّوف هينحً جهػؿش جهؿفجيٕ ، ّيفّفسَ فلى وّفذ 
جهلٌٖيحثٖر سدؿؤ ّيِوّى ؤً جهوّفذ . " جهينحً جهـٔ لٖظفٔ فَٖ جهفِل جهؿفجيٕ

ّػسٓ ٖنلف . " دولًر هينحً ظفٖحً جهػؿش ، ّدؾحور اـج نحٌز جٙػؿجش ّجكِٖر
جهيئهف ٌُوف جِٖٛحى ٖنٖف اهٓ جيسؿجؿ ُحيّؿًٖ يً يٌور يّكف فنحخ جهػحفٞز 

ّّوف . ، هّٖػٕ دإً جهيسففظًٖ ُى يٌسٌفّ كؿّى جهػحفٞز.اهٓ كحُر جهيسففظًٖ
ل جهـٔ ُّ ظُّف سلٌٖر جهلفؿ فٕ نسحدر جهلٌٖحفّٖ ، جهينحً ٌُح ٝ ٌٖفٕ ّظّؿ جهفَ

ـهم ؤً ُٞيحز سفكٖى جهػحفٞز ّّظِر نل يٌِح ُوٓ جهٞفسحز ُّحيّؿ جٛنحفجز 
جهيّثٖر ظلؿز ؿٝهر جهينحً ، نيح ؤً جهظيِّف فٕ ظوّلَ ، اٌيح ٖظلؿ فِل 

جهسٕ فًٌر جهنسحدر جهيقؿّظر  جهيفجّغر  ُوٓ جٌسٌحف كؿّى جهػحفٞز ، ّـهم ٖؿل
فٕ سِوٖلَ   23 -ُحٌٕ ؤدّ جهػلً. دسِدٖف ؿ  –سغحقل فٌٕ جهيلفع ّجهسوٖفقًّٖ يِح
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 .ْبًَ أثٕ انحطٍ ضالو ، يحبضراد حٕل اإلخراج انزهٍفسًٌَٕ ، َفطّ. د راخغ  



،  24ٖلفٔ جهظٌؿٔ هونحسخ جهيوفٔ( ظػح جهيوفٔ ) ُوٓ لٌٖحفّٖ يلولل 
، ػٖش ؤُحؿ  جهظٌؿٔ  ّجهـٔ ُفيَ جهسوٖفقًّٖ جهيوفٔ يً كدل ُؿذ يفجز 

ؤّ يّوفٍ ًُ ٌه  ُّّ جهـٔ  ؤُؿٍ (ظػح ّجهّجؿ كور) نسحدر ٌوَ جهيلفػٕ 
            25 (ؿجثفذ جهًدحنٖف جهلّكحقٖر: ) دفٖؾز

 
 -1-  26ى ىص                                

 جهفظل جّٙلٖسحدَ .ٌُؿ جنسِحل جٛنحفذ جهيّثٖر دحهوًّ جٙؾيف ٖؿؾل جهظيِّف "
يًٌلر لظحهك ُوٓ جهيوًدر ػفنر جهؿجؾوًٖ ّنإٌِى لٖؿؾوًّ  ُّّ

. ٍ ّفكر ٖنّفُح ّٖػّهِح يً ٖؿ اهٓ ؤؾفْدٖؿٖيلم .جهػحفٞز
يح  ًّجل ُـج جهينِؿ ينؾوح ؤٌٌحفٍ اهٓ جهظيِّف ؿًّ ػفنر ؤّ ؤٔ جٌفِحلٖدلٓ 

" .سسػّل جٛنحفذ جهيّثٖر اهٓ جهوًّ جٙػيف ً ٖنسيل ؿؾّل جهيسففظًٖؤ
:  جدميل الضورة الدراهيت   
جفذ جهيّثٖر دبنحفذ جنسِحل جٛم ٖفدً جهنحسخ ػفنر ظيِّف ُفيَ جهيلفػٕ 

دحهوًّ جٙؾيف ، هّٖػٕ دإٌٌح ؤيحى ػحهر ُدّف يّجًًٌٖ يً ظحٌخ جهنحفٍ اهٓ 
ظحٌدَ جٗؾف فٕ جسظحٍ يّكف جهػحفٞز جهـٔ ؿهوز ُوَٖ ٝفسر سػيل ؤفكحى يلحف 

جهػحفٞز  
دفجُٕ  -فديح  –نـهم ٖوّف جهٌه فِل جهنؾوٖر جّٙهٓ جهيفجكدر جهسٕ سّػٕ 

هفجوؿذ هػفنر ظيِّف جهفنحخ ، ُّّ ِٖدش دّفكر يّكف جهػحفٞز فٕ ظولسَ ج
دًٖ نفَٖ ، فديح سِدٖفج ًُ ػحهر ٌفلٖر ، يً يول   -ٝ نِّفٖح  -ػحثفذ جهػفنر 

ظولسَ ًّجل ٌّدر ُيوَ ؤّ يووَ يً ػحهر جهسلنَ سوم دٞ فحثؿذ ، ػٖش ػحفور سظٕء 
ى ّؤؾفْ سفّع فٕ فِل آهٓ يسنفف هٖك فَٖ ظؿٖؿ ، ُّـج ٝ نم ٖؿؾل فٕ فك

جهيئهف هوػحهر جهٌفلٖر جهسٕ سنًّ ُوِٖح سوم جهنؾوٖر، جهسٕ ٖسيصل ُيوِح فٕ يظفؿ 
جهظوّك ُوٓ جهيوًدر فٕ ػحهر جٌسٌحف ًّٖل دًّل ٌّدر ُيل سلسفخ فديح يً 
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  30ح رٔائغ انًطرذ انؼبنًً عػجذ انرحًٍ ثذٔي ، انمبْرح ، ضهطم. راخغ َض ثررٕنذ ثرٌخذ ، دائرح انطجبشٍر انمٕلبزٌخ ، ررخًخ د 
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نهًُظر أٔ انًشٓذ أٔ انًطًغ إرا ( يٍى) يٍ انؼاليبد ٔانريٕز انًزؼبرف ػهٍٓب فً انكزبثخ انًطرحٍخ أٔ انطًٍُبئٍخ أٌ ٌريس ثحرف  

 كبٌ انُض ضكرٌجذ إراػً طٕرً



ُّـج يح ٖفليَ جهّوف فِّ ٌٖل يسدوؿج ؿًّ ُيل اٝ . ٌوف ّٖى دإنيوَ 
.  جهظوّك ينؾوح ؤٌٌحفٍ ٌػّ جهظيِّف ؿًّ يدحٝذ 

يصويح ُّ جهػحل سسغٖف انحفذ جهيفّف جهيّثٖر يً جهوًّ جٙؾيف دِؿ ُدّف ّ
جهظيِّف يً ظحٌخ جهنحفٍ اهٓ ظحٌدَ جٗؾف ، فٖودغ هٌِّح جٙػيف ؿهٖٞ ُوٓ يٌَ 

جهيفّف ، ُّٕ ٌُح ُٞير يقؿّظر جهؿٝهر ، ّنٞ جهؿٝهسًٖ جفسفجيٖسًٖ ، جّٙهٓ 
ّجهصحٌٖر اِٖحيٖر سنٖف اهٓ جنسيحل  سّػٕ دّجكِٖر يٌٌف جهيفّف فٕ نحفٍ ُيّيٕ ،

ّسوم فًٌر ؤٖيح ػٖش جهوِخ . فِل ؿؾّل جهيسففظًٖ اهٓ كحُر جهِفى جهيلفػٕ
. ُوٓ يلسًّٖٖ جّٙل جفسفجيٕ ّجكِٕ ّجهصحٌٕ اِٖحيٕ يلفػٕ 

 
( 1جببع ن)
جهلفل ّٖقٖغ جهلولور، ٖفسػَ ّٖؾفض يٌَ آهر  مّدِؿّء ٌٖػٌٕ اهٓ جهوٌؿّق، ٖف" 

 ذؤّ ٌحٔ ؤّ ؤّنفؿًّٖ يَ كًِر كيحم هٌٌٖف دِح جٗهر جهيّلٖلٕيّلٖلٖر، نيحً، 
. ّيح ؤً ٖنيل سٌٌٖفِح ٖيِِح ّلً جهيوًدر

ٖؾفض يً جهوٌؿّق ُودر وغٖفذ ٖفسػِح ّٖيِِح ؤيحى جهيوًدر هسػسل جهيلحفر 
. دًٖ جهلحُر ّجهيوًدر ّيًٌلر جهػحفٞز

يسحدِح جهينِؿ،  كٖظلٖػحّل دًٖ ػًٖ ّآؾف سغٖٖف ينحٌِح هنِّفٍ دِؿى وٞػٖسِح، 
ػسٓ ٖلسلف فٕ ٌِحٖر جٙيف ُوٓ ينحً جهِودر هِّٖؿ اهٓ سؿؾٌَٖ ّسنّٖفٍ  جُّنـ

"   .هوّفكر
 

:  جدميل الضورة الدراهيت * 
ٖسفلى يلحف جٙلوّخ جهّجكِٕ فٕ جهنسحدر  دٌحء جهوّفذ يٌـ دؿجٖر جهٌه يَ ؤً  

ّٝ ؤٌَ ٖغٖف يلحفٍ اهٓ يلحف ٖلسفخ يً ؤلل ّخ جهسفيٖق ، ٌُؿيح ٖؾفض جهؿفجيٖر ؛ ا
فجُٕ يّكف جهػحفٞز   -فديح  –يِّف فٌٌَٖ جّٙل جهـٔ ٖوسدك ؤيفٍ ُوٓ جهط

ّدؾحور ٌُؿيح ٖؾفض  آهر يّلٖلٖر يً جهوٌؿّق جهـٔ ٖػفٌ  ػحظٖحسَ ؤّيِؿجز 
ٌّٖفسَ ، اـ هٖك يً جهيًٌق ؤً سنًّ دػّقذ ُحيل يّكف جهػحفٞز آهر يّلٖلٖر 

غٖف ؤً جهفً ّجٙؿخ ٖلّى ُوٓ جٝػسيحل ؤنصف ييح . ُٕ ، فوٖك هّظّؿُح يدفف ّجق



ٌُّح ٖنًّ ّظّؿ آهر يّلٖلٖر فٕ ػّقذ فظل فٕ يّكف . ٖلّى ُوٓ جهيفّفذ
جهػحفٞز يػسيٞ فٕ وٌحُر جهوّفذ ، هؾوق ٌٍّ يً جهؿُنر هؿْ جهيسففظًٖ ؛ 
ٌُؿيح ٖلحفدًّ دًٖ ًدِٖر ُيل  يً جهسدك ُوِٖى ؤيفٍ فٌٌّج ؤٌَ ُحيل يّكف 

ػحفٞز ، ّدؿٔ غفٖدح جػسفحٌَ دأهر يّلٖلٖر  فٕ وٌؿّق يِيحز جهِيل، ُّّ يح جل
ّٖهؿ جهسلحئل هؿْ جهيسففض ؛ ًٙ نل يح ٖنًّ غفٖدح ٝفسح هوٌٌف؛ ٖئؿٔ اهٓ ؿُنر 

ُّـج يً ؤصف جهسغفٖخ . ّٝ سلحئل اٝ دِؿ ؿُنر ، سسًوَ اهٓ اظحدر . جهٌحٌفًٖ
ٖر ّهوِودر جهسٕ ٖسػٖف فٕ جٌسلحء ينحً ُوٓ ؤً اؾفجظَ ه٘هر جهيّلٖق. جهيوػيٕ 

ّيح ؤً ٖلسلف ُوٓ جهينحً جهيٌحلخ هِح ِٖحّؿ جهِدش دسنّٖف ّفكر . يٌحلخ هِح 
ّهلفِح دًٖ نفَٖ فٕ ػفنر سدحؿهٖر آهٖر ، نيح هّ نحً دٌَٖ ّجّٙفجق صإف ؤّ ُؿى 

 ُـٍ جهػفنحز جهسٕ. فيٞ ًُ جلسيفجف يفجكدسَ هوظيِّف يَ جهسؿؾًٖ!!  جفسٖحع  
سدؿّ غفٖدر ، سفُه دِى جٝفسٖحع يً ٌحػٖر ، ّدِؿى سػلق جهيسففظًٖ يً ُّٖر 

ُـج جهفظل ، ُل ُّ فجُٕ يّكف جهػحفٞز ؤى ؤٌَ وِوّم يلٖى فٕ يّكف 
جهػحفٞز ، دحُسدحفٍ لنٌَ ّيإّجٍ ، ؤى ُّ ػحّ ؤّ ُٝخ ؤنفّدحز  ؤّ يّلٖلٕ 

هٌحك فٕ يّكف ييً ٖػسففًّ جهسلّل يً ؾٞل ُفى يِحفسِى ُوٓ ظيِفذ ج
. ػحفٞز ُيّيٕ  ؤّ لحػر ُيّيٖر 

ـــــ                                                                    
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ددًء ٌِٖى جهفظل جّٙل يسلؿيح اهٓ لور جهٌفحٖحز ٌٌٖف يح دؿجؾوِح ّيً صى " 

ّؿ جهظوّك لور صى ِٖحجلجهٌٌف اهٓ دحًً  ؿ، ِٖٕسلسلفيح ؤً ٖفيٕ جهّفكر فِٖح ّ
 .دٌفك جٖٛلحٍ جهفسٖخ

 دغيٌِح ٖنيِح ٖؿّفُح دًٖ ٖؿَٖ ٖفه جهز ذلٖظحفٖؾفض ُودر لظحثف ٖسإيوِح ٖإؾـ 
 ٍلٖظحفزُودر فٕ ظٖدَ صى ٖنِل جلٖؿك  ،ً ٖنِوِحؤّكدل  ذجهلٖظحفاهٓ ُلخ 

جهـٔ ٖفسفَ  ؿؾحٌَ ل، ٖسإىٌٖفصَ اهٓ جُٙوٓ ّددًءّٖلػخ ٌفلح دِيق 
 وح ٌٌفٍ اهٓ جهليحء،ٖلف ّيحقجهز ٌٌفسَ نيح نحٌز، ُحهٖح،ٖسحدَِ،ٖدلٓ ينؽ
" .جهليحءيً ء ّنإٌَ ٌٖسٌف ٌقّل نٕ

 



:  جدميل الضورة الدراهيت* 
ُحـ جهّوف هػفنر جهفظل ، نوَ يّظَ اهٓ ُيل جهيوّف جهسوٖفقٌّٖٕ ، اهٓ ًُٖ 

جهنحيٖفج، جهسٕ ُٕ ؤٖيح ًُٖ ظيِّف جهيسففظًٖ ُوٓ ُـٍ جهػحهر جهسٕ ٖيصوِح 
اـ ٌػً يحقهٌح ٌنحُؿ ػحهر ؿفجيٖر ، ّٝ ٌنحُؿ ػؿصح ؿفجيٖح ، ُّـج ظُّف جهفظل،  

جهدٌحء جهؿفجيٕ فٕ يلفع جهِدش ، ػٖش سظحّف ػحٝز ٝ يًٌق هِح، فِح ٌػً 
جهينحً يِحهيَ ّجيػر . ٌفسم ًُ يًٌق يح فٖيح ٖفِوَ ُـج جهفظل فٕ ُـج جهينحً 

ؿٝهسَ ُوٓ ؤٌَ يّكف  ّؿجهر ُوٓ ًدِٖسَ ، فنل يح ٖنسيل ُوَٖ ٖئنؿ ػلٖلر
ّفق ػحهر ؿؾّهِى  –هوػحفٞز جهِيّيٖر ، ػسٓ ديح فٕ ـهم ظيِّف جهينحُؿًٖ 

ّجٌسٌحفُى جهـٔ كؿ ٖيسؿ ددِيِى اهٓ جهظوّك سػز جهظقء جهلحثى يٌِح فٕ كحُر 
جهيسففظًٖ، هنً جهـٔ ٝ يًٌق فَٖ ُّ جهسؿجُٖحز جهػفنٖر جهسٕ ٖلّى دِح ـهم 

ؤفِحهَ جهظقثٖر جٗهٖر ّجهيسلحفقذ ، ؿًّ يدفف ّجيغ هٌح ، جهفظل جهلوق ، دسػفنحسَ ّ
ّفٕ  –ّفديح هَ ُّ ؤٖيح، ففٕ جهينحً يًٌق جهؿٝهر ُوٓ ُّٖسَ ، ّفَٖ ؤٖيح 

يٌِف جهِدصٖر يسيصٞ فٕ ُؿى ّيّع يدففجز ّظّؿ ُـج جهفظل  -جهّكز ٌفلَ 
. جػؿؤّ ديٌِٓ آؾف ٌػً ؤيحى يًٌلٖر جهينحً ُّدصٖر جهنؾوٖر فٕ ّكز ّ. ٌُح
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ً ٌِٖف ُوٓ ؾندر جهيلفع ًِٖك، ؤٖؿؾل جهفظل جهصحٌٕ ٖينٕ نحهلوػفحذ ّيح ) 

ً ٖول جهيوًدر ٖففَ ٖؿٍ اهٓ جّٙل ديٌِٓ ؤٌفَ ديٌؿٖل ّفكٕ ّكدل ؤٖيلغ 
ٖيِِح دِؿ ؤً ٖػيل جٗهر ل جهيوًدرُوٓ ّلً ٖظوك  ..جهسػٖر ّٖفؿ جّٙل ديصوِح

. فٕ ػيٌَ
ّاهٓ جهظحهلًٖ ؿًّ جهٌٌف اهٓ جّٙل ّنإٌَ  جهػحفٞزٖػؿق ُّ جٗؾف اهٓ يًٌلر  

. ُّنـج ٖفِل جّٙل ،غٖف يّظّؿ
. ّدلفُر ٖؾفض يٌؿٖوَ ؤهّفكٕ يً ظٖدَ هٖيلغ جٌفَ جهصحٌٕ يفذ ؤؾفْ ًِٖك 

ظِح ِٖٖت آهسَ هٖدحنف دحهِقف، ٖػؿق اهٓ جهِودر ّؿًّ لحدق اٌـجف ّٖكف جهِقف يز
ِٖحّؿ ُقف كًِر ؤؾفْ ٝ ُٞكر هِح دحهلًِر  ىاهٓ جهِودر هٖغٖف ينحٌِح كوٖٞ، ش

. ًِٖك.. فجّٙهٓ، ٖسّق



ٌٖسفى جّٙل ّجكفح يدسِؿج ًُ جهيوًدر يػحّٝ ُؿى اٖيحع جهلدخ دحهـُحخ اهٓ 
 دِؿ ؤً ِٖؿؤ ًُك جهصحٌٕ صى ِّٖؿ هوظوّك جهػحفٞزهلفجءذ ؤفكحى جهػحفٞز يًٌلر 
ٖفيٕ يٌؿٖوَ ليسظِح اهٓ لور جهٌفحٖحز ّيَِ آهسَ ٌِٖى جهصحٌٕ  ،ظوكً ٔؤّكدل 

دِقف  ٍ، ٖنفً سنسيلؤّهنً ؿًّ  دحهًِكُّؿ صحٌٖر يَ جٛػلحك ٔ.  ؤهّفكٕ
 .كًِر ؤؾفْ ٝ فجدً هِح دحهلًِسًٖ جهلحدلسًٖ

ُّنـج ٖدحؿهَ جّٙل جهٌٌفذ ّدلفُر  جهـٔ يحقجل ٖؿؾً، ٌٌٖف جهصحٌٕ اهٓ جّٙل
لٖظحفذ جّٙل  دفؤلَ اهٓ ٖنٖف ّدلفُر ِّٖؿجً اهٓ ّيِِيح جهلحدق هنً جهصحٌٕ

. هَ لٖظحفذ يصوِحلإهَ ًُ هٕ
ٖإؾـُح جهصحٌٕ .. ّٖلؿيِح اهَٖ يَ ُّٝر ذٖؾفض جّٙل ُودسَ هٖلسل لٖظحف فٕ جهػحل

. دػفنر يً فؤلَ ؤٖيح ٍدِؿ ؤً ّٖكف جهِقف، ٖننف
. جهيظف هوسِدٖف ًُجٖٙؿٔ ّسغٖف ػفنر جٙكؿجى خهٌٌف اهٓ جٙيحى ل جّٙل ُّؿٔ 

ٖؿؾً جهصحٌٕ دلفُر ّنإٌَ ٖسلحدق يَ ؤػؿ ُوٓ جلسٌنحق جهؿؾحً ّاؾفجظَ، ٖلػخ 
صٞصر ؤٌفحك ؤّ ؤفدِر يسسحهٖر ؿًّ اؾفجض جهؿؾحً ّيً صى ٌٖفش ؿؾحٌَ يفذ ّجػؿذ 

. ّدلفُر ٖلف ٍظحفزنإٌَ ؾحفض يً فُّر يِيل يػفّكحز، ٖنيل لٕ
. اهٓ ػحّٖر جهٌفحٖحز ّيح ؤً ٖول ٖلِل دنؿذ ٍٖيَ آهسَ ُوٓ جهيوًدر، ٖسط

. دػحفر جهػحّٖر ّيً صى ٖفيٕ ُلخ لٖظحفسَ ًٍٖفت لٖظحفز
آهسَ، ِٖقف ُّّ ٌٌٖف اهٓ ظحٌدٕ جهنحفٍ  ـاهٓ جهيوًدر، ٖإؼ ؿٖفنف كوٖٞ، ِّٖ

. جهـٔ هى ٖإز ؤٔ نؾه يٌَ هٖفيٕ اهَٖ كًِر ٌلّؿ
دؿفَ نفسَ جهلفوٓ اهٓ جٙيحى  ىدًت ُقفَ نإٌَ ظِحق ُدًز دًحفٖسَ، ٖيسَٔ

. ًُ جهِقف فّنإٌَ ٖإك يً فقق ُـج جهّٖى، ٖسّق
ؾٞل ُـج جهينِؿ ٖؾفض جّٙل لٖظحفذ ؤؾفْ يً ُودسَ ّٖيلنِح نحهلٖف هٖلؿيِح 

( .هوصحٌٕ جهـٔ ٖننفٍ ِّّٖؿ اهٓ سإيل جهنحفٍ ّفٕ جهػحل ٖؿؾٌِح ُّ
 

:  ة الدراهيت جدميل الضور
اـج نحٌز جهنؾوٖر ًُ ؤفلًّ يػنّى ُوِٖح ديدؿؤ ظيحهٕ ؤّٝ ّديدؿؤ ؤؾٞكٕ   

ػلديح ٖسلحءل  -صحٌٖح،  فدإٔ يٌِيح ٖػنى فلى جهنؾوٖر فٕ جهؿفجيح جهِدصٖر؟  



دؾحور ّؤً يً ؿّجُٕ دٌحء  -فٕ اػؿْ يػحيفجسَ  27ؤدّ جهػلً لٞى . جهؿنسّف
سسوف دحهظيحهٖر ، ؛ دحُسدحف فِوِح يٌحكى هلّهِح،  جهوّفذ فٕ جهؿفجيح جهِدصٖر ؤٝ 

نيح ؤً كٖحك  -ًوخ جهيًٌق فٕ ّلً ُدصٕ -ّدحُسدحف دٌحء جهػحهر جهؿفجيٖر ُوٓ 
جهنؾوٖر جهِدصٖر ، ٝ ٖظفٔ ّفق كٖحك جهلٖير جٝظسيحُٖر ؛  دػنى نٌِّح نؾوٖر 

:) هّظّؿٖرٌيًٖر ، يظفؿذ ، سِدف ًُ جٌٛلحً فٕ جهيًوق ، نإٌِح نإً جهؿفجيح ج
( " ٌيّـظح هٌٚح فٕ يّجظِر جٗؾف

فبـج وػز ٌٌفسٌح اهٓ جهنؾوٖحز جهٌيًٖر جهصٞش فٕ ُـج جهلٌٖحفّٖ جهيلفػٕ    
جهـٔ دًٖ ؤٖؿٌٖح ، يً ػٖش ػلدٌحُح ُوٓ جهٌقُر جهِدصٖر فٕ جهنسحدر جهؿفجيٖر ، فبً 

فٕ يّكف ؿؾّل جهصحٌٕ ّاً نحً يًٌلٖح دحُسدحفٍ ؤػؿ جهيٌسٌفًٖ هلؿّى جهػحفور 
جهػحفٞز ؤّ دحُسدحفٍ ؤػؿ جهيسلنًِٖ ؛ فٖدؿّ يً جهغفٖخ ؤً ٖػسيً جٗهر 

جهيّلٖلٖر؛ ّكؿ لدق ؤً فؤٌٖح جهنؾه جّٙل ٖفى كفل وٌؿّكَ ّٖؾفظِح يٌَ 
هٖيِِح فَٖ يً جهيوًدر ، ديح  –يً ظِر ٌٌفٍ  –ّٖسؾٖف هِح يّيِح يٞثيح 

ٔ نؾه آؾف غٖف ـهم جهنؾه ٌُّح ٖودغ غفٖدح اـً ؤً ٖإز. ّٖظٕ ديونٖسَ هِح 
جّٙل هٖسِحيل يَ جٗهر جهيّلٖلٖر ؿًّ ؤؿٌٕ جُسفجى يً جّٙل جهـٔ ٌٌٌح ؤٌَ 

وحػدِح ، ًّٙ ـهم ٖدؿّ غفٖدح ؤّ غٖف يإهّف ، هـج ٖؿفَ جهينحُؿ جهّجُٕ اهٓ 
فديح ُـج ) جهسلحئل دٌَٖ ٌّفلَ ، هٖيَ دٌفلَ اظحدر جفسفجيٖر ، فٖلّل هٌفلَ 

ٌُّح ٖودغ سظلٖؿُح فٕ جهدٌٖر ( دبقجء نؾوٖر ّجػؿذ يٌللير  هوؿٝهر ُوٓ ؤٌٌح
جهؿفجيٖر هويّكف ؤّ جهػحهر جهؿفجيٖر جهسٕ ٌٌحٌفُح يفّفذ يً يفّفجز جهوٖحغر 

جهؿفجيٖر جهػؿجصٖر جهلحثير ُوٓ سؿجؾل جٙينٌر ّجٙقيٌر ّسؿجؾل جهنؾوٖحز ؤّ 
يً ٌحػٖر صحٌٖر ، جٌللحى ـجسِح اهٓ نؾوٖسًٖ ؛ هٜٖػحء دسٌحكيِح يً ٌحػٖر ، ّ

هوؿٝهر ُوٓ ؤٌِح ٌيً جظسيحُٕ يسنفف فٕ ُـج جهيظسيَ جهفحلؿ جهيسفؿٔ ، جهـٔ 
ِٖظق ًُ سّفٖف ؤدلً ػلّق جهيّجًٌر هيّجًٌَٖ ؤّ سّفٖف ؤؿٌٓ ػؿ يً ػؿّؿ 

فحهوّفذ اـً سِنك ّجكِح جظسيحُٖح ٌنِؿٍ فٕ دٞؿ ُفدٖر نصٖفذ .جهنفجير جٌٛلحٌٖر
ؤّ جٙلوّخ ٌِٖٓ دسوّٖف ـهم جهّجكَ سوّٖفج ٖلّى  نفكح ّغفدح ؛ دٌٖيح جهننل

ُوٓ جٝػسيحل جهؿفجيٕ جهػؿجصٓ ، سإنٖؿجُوٓ ٌيًٖر جهسِؿؿ فٕ فلى جهنؾوٖر 
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ٌُّح ٖػسيل ػوّل . جهّجػؿذ يٌللير اهٓ ـّجز يسِؿؿذ فٕ ينحً ّفٕ قيحً ّجػؿ 
جهنؾه جهصحٌٕ يػل جهنؾه جّٙل ّػوّل جهنؾه جهصحهش يػل جهنؾه جهصحٌٕ 

ػل جهنؾه جّٙل ؤٖيح ، فصٞصسِى ـجز ّجػؿذ يسنففذ ، هٜٖػحء دسِؿؿ ٌيً ؤّ ى
َّ ، هـهم ٝ ففق فٕ كٖحى  جهوِونر ّجهدًحهر جهيسلنِر لِٖح ّفجء جٝلسظؿجء جهيلٌ
جهصحٌٕ ؤّ جهصحهش ديِير جهِقف ُوٓ جٗهر ، فِٕ ٌُح ُّوٓ سوم جهوّفذ هٖلز 

ٌحُح ٝلسظؿجء ؛ ٝ ًِٖٖ نفجير يّيٍّ يونٖر، ّاٌيح ُٕ ؤؿجذ نإٔ ؤؿجذ سسؾـ ق
دوفف جهٌٌف ًُ  –جهنؾه ، ٌَٙ ٖنِفٍ دإٌَ ٌٖحل ؤظفج ًُ ُيل كحى دإؿجثَ 

ففٕ جهّجكَ جهيِٖم ، ٝ ٖػسحض جهلحثل اهٓ يً ًٖحهدَ  –ُؿى ًوخ ؤػؿ يح هؾؿيحسَ 
دحهسلٌَ ؾوف ُيل غٖف يٌحلخ ، ّٝ ػحظر  هَ ٌُؿ ؤػؿ ؛ اٌيح ُّ يظفؿ ّلٖور 

دغى جهٌٌف ًُ اظحؿسَ ٝلسؾؿجى سوم جهّلٖور ؤّ  –ٛػلحً يلسسفذ هًوخ ج
جهيِى ُّ ػوّهَ ُوٓ يح ٖلؿ دَ  -جلسػلحً جهٌحك هيح كؿى ؤّ جيسِحيِى ييح كؿى

فيلَ ّّٖفف هَ سدغَ ، ّٖنفَٖ ؤٌَ يلسيسَ ديح كؿى ّيلسٌَ دإً يح كؿيَ ُّ يِحفذ ٝ 
ففٌح سِحيل ؤٔ يٌِى ّٝ ٖه. ٖلؿف ُوِٖح غٖفٍ، ييً ٖلسيًِّ ؤّ ٖفًّ يح ٖلؿيَ

ٖلؿى جّٙل هوصحٌٕ لٖظحفذ ، هيظفؿ ) ه٘ؾف دّوفَ ـجسح ؤؾفْ صحٌٖر ؤّ صحهصر ، نإً 
انحفذ جهصحٌٕ سويٖػح اهٓ ػحظسَ اهٓ لٖظحفذ ؤّ ٖلؿيِح جهَ ًّجُٖر ؿًّ ؤً ًٖودِح ، 
ؤّ ؤً ٖننف جهصحٌٕ جّٙل ، ؤّ ؤً ًٖحهَ جهصحهش ظفٖؿذ ، ٌّٖحّهِح ٙػؿُى فّف ًوخ 

ٝ ٖوففٌح ًُ فنفذ سّػؿ سوم جهنؾوٖحز جهصٞش فٕ نؾه ( ٍٝ ُوِٖحجًٛ
ّجػؿ ُّ ٌيً يسِؿؿ جُٙيحف هووِونر ، جهسٕ ُٕ وّفذ يً وّف سفؿٔ 

جّٙيحٍ جٝظسيحُٖر ّجٝكسوحؿٖر جهسٕ جٌسنفز فٕ يظسيِحسٌح ، ٌسٖظر هوفلحؿ 
يحُٕ ، ّيٌحُف ّهلّء جٛؿجفذ ّغٖحخ جهِؿجهر ّجٌسنحف جهدًحهر ّغٖدر جهسنحفل جٝظز

 .جهلِف جٝظسيحُٕ ّجهلٖحلٕ 
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 ،ٖؿؾل جهصحهش ُّّ ؤندفُى لٌح ٖظف ؾًحٍ دوِّدر يفسؿٖح يًِفح ٝ هًّ فَٖ) 

. يً جهيوًدر جٗؾف جهًفف ُوٖٓظوك  ،ٖول جهيوًدر



ٌفلح ّدػفنر دًٖثر ٖففَ ٖؿٍ ديٌِٓ جهسػٖر ّٖدحؿٌَٝ جهسػٖر  دِؿ ظوّلَ ٖإؾـ
. ديصوِح

ً يً كدل دحهٌٌف اهٓ جٙيحى ّنإٌَ ظحهك ّػؿٍ جل ُّ جٙؾف نيح فِل جٝصًٍٖف 
ًٖحهَ جهظفٖؿذ ّٖػفم فؤلَ .ٖؾفض يً ظٖخ يًِفَ ظفٖؿذ ٖظفُح نإٌِح لٖف

يحءذ ُوٓ جهيوًدر ّٝ سِسى جٛ. سَٖغوق جهصحهش ظفٖؿ.ًِٖك جهصحٌٕ.ٖيٌٖح ّنيحٝ
. ًٌنحُؿ لّْ ػفنر ظيف جهلٖظحفسٕ

سفنق دلِر يّء ُوٓ يًٌلر جهػحفٞز يَ وّز ـُحخ ّاٖحخ هيظيُّر 
سِّؿ جٛيحءذ .جهػحفٞز ّؤوّجز فسغ ّاغٞق جٙدّجخ ّوِّؿ ٌّقّل جهفنحخ

ٖػحّل جهصحهش ًٕ ظفٖؿسَ ّاُحؿسِح اهٓ .جّٙل ذدِؿ جؾسفحء لٖظحف اهٓ جهيوًدر
. ّكدل جً ٖؾدثِح ًٖودِح يٌَ جّٙل دبنحفذ اهٓ جهوفػر جٙؾٖفذ.يًِفَ

ٖففؿ جهصحهش جهظفٖؿذ ّٖلويَ جهوفػر جهسٕ ٖفٖؿ هِٖحّؿ ُّ كفجءذ جهوفػحز جهيسدلٖر 
. ّنُٞيح ٖػفنحً فؤلِٖيح ّنإٌِيح ٖظفٖحً يلػح هولًّف

ًٖ، دبنحفذ جهسؿؼ ذٖدلٓ جهصحٌٕ يػؿكح اهٓ جٙيحى ّفظإذ ًٖوخ يً جهصحهش لٖظحف
ٖؾفض جهصحهش ُودسَ ّٖلويِح اهَٖ ِّّٖؿ يلفُح هولفجءذ ّنحً هؿَٖ جيسػحً  ذّدلفٍ

. ؤّ ٖسلحدق يَ جّٙل
ًٖوخ جهصحٌٕ يً جّٙل كؿجػر ُّنـج ٖفِل جّٙل نيح فِل جهصحهش دسلوٖيَ جهلؿجػر 

. ّجهِّؿذ اهٓ كفجءذ جهظفٖؿذ دحهلفُر ٌفلِح
ل دلػخ ُؿؿ يً جٌٙفحك كدل ٌفصِح ّٖؿؾٌِح نيح فِل يً كخ ٍٖنِل جهصحٌٕ لٖظحفز

دحهلِحؿذ ٖظوك ُوٓ جٙفى يسإيٞ ؿؾحٌَ يلسفدح يً ُودر  فاهٓ جهؾحفض، ٖنَ
. ٖوسفز ٙؾـ آهسَ يِحّؿج جهِقف ٌٌّفٍ ّلً جهِودر.جهٌلّؿ

ِّٖؿ  ىُّّ يحقجل ِٖقف، ش ٌِٖى هٖينٕ ؾوف جهيوًدر ـُحدح ّاٖحدح ؿًّ لدخ
. اهٓ ينحٌَ

غحهلح ظفٖؿسَ ػٌٖح ّيسحدِر  ٖينٕ نيح ينٓ جهصحٌٕ ،ّلٌِٖى جٙ فٕ جهّكز ٌفلَ
. جهصحٌٕ صى ِّٖؿ هوظوّك ّٖنفف ٌفك ػفنحز كفجءسَ ػٌٖح آؾف

ٌِٖى جهصحهش اهٓ لور جهٌفحٖحز هٖفيٕ جهظفٖؿذ فِٖح صى ِّٖؿ  ّكدل ؤً ٖظوك جّٙل
( .ً ٖؾوَ يًِفَؤاهٓ جهظوّك دِؿ 
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هٖفسخ وفػحسِح يَ دحكٕ جهظفٖؿذ  ٖؾفض ،ٌِى جّٙل يسظِح اهٓ لور جهٌفحٖحزٔ)
. ظحٌخ يًٌلر جهدحهدِح اهٓ  جهوفػحز جهسٕ هؿَٖ صى ٖسظَ

ّيح ؤً ٖلف ٌٖسلل ّدلفُر اهٓ ظحٌخ جٛنحفذ جهيّثٖر جهسٕ سنسِل اهٓ جهوًّ  
ّػحل ّوّهَ سؾسفٕ جٛيحءذ ّٝ ٖدلٓ لّْ يّء  هًٖوَ ُوِٖح جٙؾيف،

جهليحء  ٖسإيل نحفذ جهيّثٖر فلً، ّاهٓ ظحٌدِح جهفظل جّٙل يًحهِح ظفٖؿسَ،جٛ
ػًٖ، ٖسإفف صى ِّٖؿ اهٓ جهلفجءذ ّدلفُر ِّٖؿ اهٓ جهيوًدر جهسٕ سِّؿ جٛيحءذ 

.(      اهِٖح، ّؾٞل ُـج جهينِؿ ٖلسيف ُقف يً جهصحٌٕ ّنإٌَ ٖإسٕ يً دِٖؿ
 -6-ى                        

ّل، ٌِٖى جهصحٌٕ دننل لفَٖ اهٓ يًٌلر جهػحفٞز ّنإٌَ ٌٖسٌف ػحل ُّؿذ جٙ)
. كؿّى جهػحفور ُّّ يحقجل ِٖقف

. ٖسحدَ يلحف جهنحفٍ يً جٝسظحًُٖ ّفٕ جهلفُر ٌفلِح ِّٖؿ اهٓ جهيوًدر
نؾوح  ًػحل ُّؿسَ ٌِٖى جّٙل ّدٌفك جهلفُر ٖؾفض يً ٖيًٖ جهيلفع، ّنإ

( .جلسؿُحٍ دِؿ ؤً ٖيَ جهظفٖؿذ فٕ ٖؿ جهصحهش
 

( : 6-4ن ) جدميل الضورة الدراهيت 
ٝنٕ هؿٌٖح فٕ ُـٍ جهدٌٖر جهؿفجيٖر هولٌٖحفّٖ لّٔ جهوّفذ ، يفلّير ُدف هغر   

جهّوف جهلفؿٔ هوفِل ، جهـٔ ٖسّظَ دحهوّف جهظقثٖر جهظلؿٖر ٌػّ ؿٝهر جهوّفذ 
ُّـج ُّ جهيئهف . ُّ ؤلوّخ يلفع جهوّفذ اـً. فٕ جهدٌٖر جهندفْ هولٌٖحفّٖ 

ٌّٖفر جهيلفع ؤً ٖػّل جهنويحز اهٓ وّفذ ػٖر : " ٖلّل  28ٍ كحلى يًفّؿٌفك
" ٌحدير سلفؤ نيح سلفؤ جهنسحدر جهوّفٖر ػلخ جهٌه جهففّٖؿْ 

 -7-ى                             

. ٖدلٓ جهصحهش ّجهصحٌٕ ٖػؿكحً دحهيحفذ ّجهػحفٞز ّجهلنًّ دًل جهينحً)
ٖدػش ..ؤيحى جهصحهش ديٌِٓ انِحل كؿجػرٖػفم ٖؿٍ ..ٖؾفض جهصحٌٕ نيِر يً ظٖدَ

. جهصحهش فٕ يًِفَ ًّٖٞ ّفٕ جٗؾف ِٖصف ُوِٖح فٖلؿػِح ّّٖكؿ جهنيِر
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ٖإؾـ جهصحهش جٗهر جهيّلٖلٖر ..ٖسلؿى جهصحٌٕ اهٓ جهِودر ّٖيَ نيِسَ اهٓ ظحٌدِح
ٖفِل جهصحٌٕ دِؿ  جّٖلويِح اهٓ جهصحٌٕ ينٖفج هَ دحهِقف كفخ جهِودر ّجهنيِر، ُّنـ

ٖؿؾً جهصحهش ّٖلؿى لٖظحفذ اهٓ ..ٖظوك ُوٓ جٙفى هِٖقف كًِر ندَ ػقٌٖرؤً 
ٖسحدَ جهصحٌٕ ُقفَ ّيفجكدسَ هويحفذ ..جهصحٌٕ جهـٔ ٖففى جلسٞيِح دػفنر يً فؤلَ

ٌِٖى ِّّٖؿ اهٓ جهصحهش هٖلويَ آهسَ جهيّلٖلٖر ..ّدػقً ؤنصف ٖدًت يً ُقفَ
ٖسحدَِ جهصحهش ّٖنحفنَ ..ّٖؾفض يً جهظِر جهٖلفْ هويلفع ّنإٌَ ؾلف جهِحهى

.( جهػقً
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ٖإؾـ جهِودر هٖيِِح ّجٗهر فٕ .. يح ؤً ٖؾسفٕ جهصحٌٕ ٌِٖى جهصحهش دِؿّء)
ٖلف ٖسإيل ظيَٖ جٙنٖحء يً ػّهَ ..ِٖٖؿ كفوِح ّفدًِح اهٓ جهيوًدر..جهوٌؿّق

ٖإؾـُح هٖيِِح ُوٓ جهيوًدر فٕ ينحً ..ػسٓ ٖلسلف ٌٌفٍ ُوٓ جهنيِر جهيّكؿذ
( ٖسإيوِح كوٖٞ صى ّدِؿّء ؤٖيح ٖؾفض يً جهظِر جهٖيٌٓ..ٌٕجهفظل جهصح

 
سٖير ) هٌوّه ؤؾفْ هونحسخ ٌفلَ ؤً فنفذ جٌٝسٌحف سننل فٕ سػوٖوٕٝػٌ ّؤ  
. يسنففذ فٕ دِى ؤُيحل كحلى يًفّؿ( 
ّٖفْ ؤً ـهم ٖيصل ؾحوٖر فٕ ُؿؿ يً يلفػٖحسَ ، ِّٖول ـهم جهسنفجف ، دأصحف  

دؿّ جهّجكَ ِٖٖم ّٖيَ نيح ُحم ؤيلَ ، فنل جهوّف يح ٖػؿش فٕ جهِفجق ، ػٖش ٔ
ٌيًٖر ُّٕ وّف يسنففذ فٕ نل دلِر فٕ ـهم جهدوؿ جهيٌنّخ دلٖحلحسَ ّلحلسَ ، 
ػٖش جهظّٖم جٙظٌدٖر   جهغحقٖر سػسل ؤفجيَٖ ، ّسِٖش فلحؿج فٕ ًفكحسَ ّسلسػى 

هِّٖر جهؿّف ، فيٞ ًُ جٌسنحف ُوحدحز جٛفُحخ جهسٕ سلسل جهٌحك ُوٓ  دًحكر ج
ُحٌٕ ؤً ـهم جهّيَ ؤوحخ جهدٞؿ دحهنول ندَ جهسحى ، ؿًّ ؤً ٖنًّ . ّٖفْ ؿ. 

" سٖير " ُحٌٕ ُوٓ سنفجف . ّٖلسؿل ؿ. فٕ ٖؿ ؤػؿ فِل نٕء غٖف جٌٝسٌحف 
يؿً .. ؿيٕ ) جٌٝسٌحف فٕ يلفع يًفّؿ دٌه آؾف يً ٌوّوَ ُّ ٌه 

 –جهيفؤذ  –جهفظل ) ػٖش دٌٓ جهػؿش ُوٓ صٞصر نؾوٖحز ُٕ ( ّؾفجثً 
لٖدٌٓ ٌه جهِفى : ) اـ ٖيِؿ جهنحسخ هوػؿش دحهٌه جٛفنحؿٔ جٗسٕ  (جهلحثق



ُّـج ٌِٖٕ جٌسلحل يً قيً اهٓ آؾف . ُوٓ دفجُر جٌسلحل جهييصل يً ينِؿ اهٓ آؾف 
 29. " ، فِّ ٖلّى دسظلٖؿ ؤقيٌر فحثسر ، ِّّٖؿ فٕ جهػحل اهٓ يح نحً ُوَٖ آٌفح

ج ُّ ؤلوّخ جهيلفع ؿجؾل جهيلفع ؤّ يح ِٖفف ّيَ ؤً ؤلوّخ ؤؿجء جهييصوًٖ ًُ  
ّٝ ؤً ُـج جٙؿجء جهسيصٖوٓ ٝ ِٖؿ هٌّح يً ؤهّجً جهسنفجف  دحهسيصٖل ؿجؾل جهسيصٖل ، ا

( لٌٖحفّٖ يلفػٕ ) دِؿف اػؿجش ػحهر يول ، نيح ٖػؿش يَ نؾوٖحز جهٌه 
ٖلسِؿف فدً يّكف يً   flash back ٌَٙ ٌُح سنفجف دِؿف جٝلسفظحٍ

ّكف إٌٓ ػحيف ، فديح هسيحصل دًٖ جهيّكفًٖ ّجلسؿفجم جهنؾوٖر هـهم جهيحيٕ دى
جهسيحصل ؤّ جهيلحفدر دًٖ فِل يحى ّفِل ػحيف ، هوؿٝهر ُوٓ ؤً جهيحيٕ ٖسنفف 

نيح ؤً ـهم يً جهسٌَّٖ ُّّ فنٖقذ ؤلحلٖر فٕ سنًّٖ جهوّفذ جهظيحهٖر دسِدٖف . 
هويحيٕ ، ّنإً فيٞ ًُ ؿٝهر فظٍّ جهػحيف .   30ؤدّ جهػلً لٞى . ؿ

( سٖير ) ُوٓ ؤً . جٌٛلحً ٖنفف ٌفلَ ّٖنفف فِوَ جهـٔ ييٕ فٕ ػحيفٍ
جٌٝسٌحف فٕ ـهم جهٌه ؤٖيح سسيغ يَ دؿجٖر جهسفحُل يَ جهنؾوٖحز فٕ جهينِؿ 

: جهفثٖلٕ يَ هلحء جهسِحفف جهيدؿثٕ
ُل سٌسٌف ؟ :  جهفظل فٕ ٌفك جهّكز + جهيفؤذ " 

ّؤٌز ؟ .. ؤظل جهلحثق :  جهفظل  
. جهلحثق ؤٖيح: جهيفؤذ  
لسـُدًٖ اهٓ جهِفجق ؟ : جهفظل  
ًدِح :  جهيفؤذ   
ّهيحـج ًدِح ؟ : جهفظل  
. ًٙ ُـج جهيّكف ُّ يّكف جهلٖحفجز جهلحؿير ّجهـجُدر اهٓ جهِفجق : جهيفؤذ  
ُـٍ جهقٖحفذ جّٙهٓ ؟ ( دفُر) يِم ػق : جهفظل  
. ؤظل دِؿ ُيف ًّٖل : جهيفؤذ  
كودٕ ٖؾفض يً ظلؿٔ نويح فنفز دحهوػٌحز جهسٕ لإهسلٕ      ؤنِف ؤً : جهفظل  

. دِح جُٙل          
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نى ييٓ ُوٖم دِٖؿج ًُ جهًًّ ؟ :  جهيفؤذ  
جهلٌّجز جهسٕ هى ؤف فِٖح جهًًّ ّجٙػدر ّجُٙل ُٕ ُيف فسٕ كؿ ػلق :  جهفظل  

ٝ ٌٖفَ يَ جهغفدر غٖف جهػلفجز ، ّسإيل ؿؾحً ( دفُر) جهنصٖف يً ؤػٞيَ 
جهلظحثف  

جهغفدر كحلٖر :  جهيفؤذ  
ّٝ فٕ جهغفدر :  جهفظل   " فسفذ ويز كوٖفذ"" يح ُففز ًِيح هٚهى ا
ُل ؤٌز يسإنؿ ؤً جهلحثق لٖإسٕ ؟ : جهيفؤذ  
ؤنٖؿ ::  جهفظل 
ؤٌح ؾحثفر :  جهيفؤذ  
يً جهلحثق ؟ :  جهفظل  
 31."يً نل نٕء:  جهيفؤذ  

(  لٌٖحفّٖ يلفػٕ) جهيلفػٖر جهلحدلر  جهوّفذ سسلحفخ يَ جهوّفذ جهفثٖلٖر فٕ  
جٌسٌحف ؾحفض جهًًّ فٕ يّكف لٖحفجز ؤظفذ ُـٍ جهيفذ ؛ فٕ يلحدل جٌسٌحف 
. ظيحُٕ ؿجؾل جهدٞؿ فٕ يّكف جهػحفٞز جهـٔ ُّ ديصحدر فيق هوًًّ ٌفلَ 

جهيّجًً جهِفدٕ ؿجؾل جهًًّ يّكّفح  ػٖش ِٖٖم غسفجخ ،ّجهغفدر فٕ يلحدل جٝ
ُقهسَ جهٌفلٖر ، .. لٕ ؿجثى ، فٕ جٌسٌحف فم كّٖؿ جغسفجدَ فٕ ػحهر جغسفجخ ٌف

ػٖش ِٖٖم فٕ جهينحً ظلؿج ّٝ ِٖٖم فّػح ، ٝ ِٖٖم ػحهر يّجًٌر ، نيح ِٖٖم 
ّكؿ ٝػٌٌح ػحهر . ؾحفض ًٌَّ ػحهر غفدر ينحٌٖر يحؿٖر ّػحهر جغسفجخ ٌفلٕ يِح

ٌحف جهفػٖل ًُ فٕ جٌز( جهـٔ ٖفيق هَ ديّكف جهػحفٞز ) جغسفجدَ ؿجؾل دوؿٍ   
هلؿ ُحم جهيصلف جهِفجكٕ فٕ فسفجز يح كدل جهغقّ . يًٌَّ ؿًّ ؤيل فٕ ـهم 

جٙيفٖنٕ جهلحفف هدٞؿٍ ػحهر جغسفجخ ؿجؾل ًٌَّ ، ػسٓ ؤً ؤنصف يً يوٌّٖٕ 
يّجًً ُفجكٕ ُحظفّج اهٓ دٞؿ ؤظٌدٖر ؤّفّدٖر ، دٌٖيح ٌل يً هى سسغ هَ ففور 

، ُوٓ ؤيل اسحػر يٌفـ ؤّ يِفخ هوؾفّض  جهؾفّض ُّّ ّٖكف ٌفلَ كٖؿ جٌٝسٌحف
ففجفج يً يًٌَّ ، يفيٞ جهغفدر ُوٓ جٝغسفجخ ٌٌح يٌَ ؤً جهغفدر جهينحٌٖر 
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لسٌفٕ ٌَُ ندغ جٝغسفجخ ؤّ جهغفدر جهٌفلٖر ّجٛػلحك جهؿجثى دإً ًٌَّ هٖك 
 ًٌَّ !!

ّهنً غفدسَ ًُ ًٌَّ جٙى هى سدِؿ ٌَُ ندغ جٝغسفجخ، ُّـج يح فؤٌٖحٍ فٖيح  
وّفسَ نٞ جهيلفػٖسًٖ ، فحّٙهٓ وّفز غفدر جهيّجًً جهٌفلٖر ّجٝظسيحُٖر 

ؤيح جهيلفػٖر جهصحٌٖر فوّفز ػحهر ( جغسفجخ يّجًٌسَ:)ّجهصلحفٖر ّجٝكسوحؿٖر 
غفدسَ جهينحٌٖر،جهسٕ سػّهز اهٓ ػحهر جغسفجخ ٌفلٕ،اـ ػلق ـجسَ جكسوحؿٖح  

ّع جٝغسفجخ ٌَٙ ٖػيل صلحفسًٖ ّجظسيحُٖح،هنً صلحفسَ يحقجهز يغسفدر ؤّ سنّدِح ف
ُّـج يح ُدفز ٌَُ (  دوؿ غفدسَ) صلحفر يًٌَّ جٙووٕ ّصلحفر يًٌَّ جهصحٌٕ 

ُيفٔ يػًحز ُظفسِح : " ٌُؿيح كحهز ( يؿً ّؾفجثً .. ؿيٕ) جهيفؤذ فٕ ٌه 
  32"جهـجنفذ

 ذ ؤّ جٌٝنفحء جهيقؿّضّيح نحً ُـج جهسِدٖف اٝ ؿٝهر ُوٓ ػحهر جٝقؿّجظٖر جهصلحفٕ
جهػًٌٖ ٖنؿ جهنؾوٖر يً ٌُلِح فٕ جسظحٍ . فٕ غفدسِح ؾحفض ًٌِّح جهـٔ سِٖنَ

غٖف ؤً جهؾّف يً جهيظِّل جهـٔ سفنسَ ، ُّٕ  سِفف ؤٌَ يً . جُٙل ّجهًًّ 
ػحل ؿًّ ػوّهِح ُوٓ ػلّق جهيّجًٌر ، يحقجل ـهم جهيظِّل يّظّؿج ، هى 

ٍ فٕ نل جهػحٝز، ٖؾفٕ ٖسغٖف، ّنل يح فٕ جٙيف ؤٌَ كؿ دّؿ ل ؤكٌِسَ ، غٖف ؤً
." سػز جهلٌحٍ ّظَِ جهسلوًٕ جٛفُحدٕ

يّكف جهػحفٞز فٕ يلحدل " :سنفجف ُؿؿ يً جهِٞيحز دًٖ جهٌوًٖ  نـهم ٌوػٌ 
جهػًٌٖ  –سٖير جٌٝسٌحف  –فلى جهنؾوٖحز فليح ٌيًٖح  –يّكف جهلٖحفجز 

ؿٔ ػحهر جٝلسنحٌر ل –هوفػٖل فٕ يلحدل جٌسٌحف جهفػٖل جهظيحُٕ جهيإيّل 
نؾوٖحز جهٌه جّٙل جهسٕ ُٕ ديصحدر نؾوٖر ّجػؿذ ؤّ يّجًٌر يٌللير جهـجز 

ّٝ جٌٝسٌحف ؿًّ ؤيل  جلسِحفذ  –ٌفش ؿؾحً جهلٖظحفذ ّسإيل ؿؾحٌِح  –ٝ سيوم ا
جٌسٌحف ؿًّ ؤيل فٕ . فيٞ ًُ ّجكَ جٝلسنحٌر. جهلظحثف دًٖ نؾوٖر ّؤؾفْ 

ٔ جهٌه جّٙل فٕ يلحدل ػحهر ف( ؾحفض جهدٞؿ)ّظّؿ ّلٖور هوفػٖل ًُ جهينحً  
جهسوِف ّجهػًٌٖ جهظحفف جهينّخ دحهؾّف ٌػّ جهفػٖل اهٓ جهًًّ فٕ جهٌه 

" جهصحٌٕ
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ّٝ ؤٌَ سدلٓ ٌُحم دوٖه يً يٖحء ،    ّيَ نل ـهم جٛػدحً ُوٓ جهيلسّْ جهِحى ا
: ّاً نحً نحػدح ، ُّـج يح سفيق اهَٖ جهنيِر فٕ ـهم جهٌه جهلٌٖيلفػٕ

 9-ن                                    
سدلٓ ؾندر جهيلفع فحفغر هديِر ؿكحثق اٝ يً جهنيِر جهسٕ ٖسيحءل يّئُح )

ُـج جهويز ٖينً ؤً سوِخ  لجًٌفحء جٛنحفذ جهيّثٖر، ّؾٞ ؿػسٓ سًٌفت، دَ
( جٌسٌِٖح يً ّٖى ّؿؾوٌح فٕ ّٖى آؾف  ججٛيحءذ ؿّفج فٕ جهسِدٖف، دإًٌ

: جدميل الضورة الدراهيت
جُؿ جهلحدلر ٖؿؾل ٌُوف ؿفجيٕ ظؿٖؿ ُّ ديصحدر يِحؿل فيقٔ  هٌٜلحً فٕ جهيم  

ؤيح . ييصٞ فٕ يفجػوَ جهِيفٖر جهسٕ ِٖؿ جٙنؾحه جهصٞصر يِحؿٝ فيقٖح ؤّل هِح
جهيِحؿل جهفيقٔ جهصحٌٕ فٖسيصل فٕ جهنيِر ، ؤيح يفّفسَ جهؿفجيٖر فِٕ يفّفذ 

؛ فِّ ٖنؿ ّٖنلٓ هٌٖٖف ًفٖق سّنٖؿٖر ، دّوفِح ؿجل ُوٓ ؿّف جٌٛلحً فٕ جهؿٌٖح 
ػٖحسَ جهدنفٖر ، يسُّظح ، ّيَ يفّف جهقيً دَ ٖلل سُّظَ ًُّحئٍ ّٖقّٔ نيح 

ػّل ؾحوٖر 33ؤدّ جهػلً لٞى . ٌّٞػٌ ٌُح يح كحهَ ؿ: سـّٔ جهنيِر اهٓ ؤً سًٌفت 
جهفيق فٕ جهيلفع ) جهفيق فٕ جهيلفع ّجؾسٞفِح ًُ وّفسَ فٕ جٙؿخ ، اـ ٖفْ 

" دفجنلحظّفذ "ٝف وّفسَ جهسظفٖؿٖر فٕ جٙؿخ؛ يلسنِؿج دٌِّف يظلؿج ، ُوٓ ؼ
ّدٖؿُح جهلٌؿٖل ييٖثح فٕ جهفظف ُّٕ سؾفض يسؾفٖر فٕ ُدحءذ قّظِح هسلّى يَ ُؿؿ 

يً جهٌلّذ دحٌلٞخ دفهيحٌٕ ، سػنى جهٌلحء دّلحًسَ ُوٓ يلحهٖؿ جهػنى فٕ جهدٞؿ دؿٖٞ 
(  ٝى جهـٔ سلدخ فَٖ ػنى جهفظحل هودٞؿّجهلٌؿٖل ٌُح فيق ٛيحءذ جهٌلحء هوٌ. هوفظحل 

 
 -10-ى اإلطاللت الثبىيت                                 

ٖسإيل ..ٖظوك.. ٖؿؾل جّٙل نيح ؿؾل فٕ جًٛٞهر جّٙهٓ ّٖظلؿ ٌفك جهػفنحز" 
. جهنيِر جهيًٌفثر ّجهسٕ هى سٌسَ 

. دٖؿٍ ّفكر ٖنّفُح ّٖػّهِح يً ٖؿ اهٓ ؤؾفْٖيلم 
. ـج جهينِؿ ينؾوح ؤٌٌحفٍ اهٓ جهظيِّف ؿًّ ػفنر ؤّ ؤٔ جٌفِحلًّجل ٍٖدلٓ 
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ددًء ٌِٖى جهفظل جّٙل يسلؿيح اهٓ لور جهٌفحٖحز ٌٌٖف يح دؿجؾوِح ّيً صى ٖفيٕ 
لور صى ِٖحّؿ جهظوّك دٌفك جلجهٌٌف اهٓ دحًً  ؿ، ِٖٕسلسلفيح ؤً جهّفكر فِٖح ّ
 .جٖٛلحٍ جهفسٖخ

يٌِح ٖنيِح ٖؿّفُح دًٖ ٖؿَٖ ٖفه جهسسً  ذلٖظحفٖؾفض ُودر لظحثف ٖسإيوِح ٖإؾـ 
 ٍلٖظحفزُودر فٕ ظٖدَ صى ٖنِل جلٖؿك  ،ً ٖنِوِحؤّكدل  ذجهلٖظحفاهٓ ُلخ 

ؿؾحٌَ ّنإٌَ ٌٖسٌف ٌقّل نٖثح  ل، ٖسإىٌٖفصَ اهٓ جُٙوٓ ّددًءّٖلػخ ٌفلح دِيق 
" .جهليحءيً 

 
 -11-ى                         

ّٖؾفض يٌَ .. جهلفل ّٖقٖغ جهلولور، ٖفسػَ مّدِؿّء ٌٖػٌٕ اهٓ جهوٌؿّق، ٖف" 
 ذجٗهر جهيّلٖلٖر يَ كًِر كيحم هٌٌٖف دِح جٗهر جهيّلٖلٕ

  
: ( 11-10ن )جدميل الضورة الدراهيت *  
ؿؾّل . ٝ ظؿٖؿ يغحٖف هيح ػؿش فٕ جهيفجز جهلحدلر  ؾٞل جًٛٞهر جّٙهٓ  

ٍ ، ّنؾّه ٌٌفسَ جّٙل فٕ جهّٖى جهسحهٕ ، ّظوّلَ ، ّسنّٖفٍ هوقفكر فٕ ٖؿ
ٌػّ جهظيِّف جهيٌسٌف جٌسٌحفج ُّيٖح هوػحفٞز ، ّاهلحء جهّفكر جهينّفذ فٕ لور 

جهٌفحٖحز ، ّجهٌٌف فٕ دحًً لور جهٌفحٖحز ، صى جهينٕ ددًء اهٓ ينحً ظوّلَ 
ّفم كفل . جهلحدق ، ّاؾفجض لٖظحفذ يً ُودسَ ، ّانِحهِح ّسإيل ٌفش ؿؾحٌِح

ٝ ظؿٖؿ لّْ سإيوَ . جء ينحً يٌحلخ ٖيِِح فَٖوٌؿّق جٗهر جهيّلٖلٖر ّجٌسق
دحُسدحفُح فيقج سظلٖؿٖح فٕ ػحهسِح . هونيِر جهـجدور جهسٕ نحٌز فٕ ًفٖلِح هويّز

ُّـج جهسنفجف ، ُّ ؤػؿ ٌُحوف ؤلوّخ نسحدر . سوم هدلحٖح يً جهّٖى جهفحثز 
ِٖٖنِح  ، ُّّ ٌُح سنفجف هوسّنٖؿ ُوٓ ػحهر جهفسحدر ّجهيول جهسٕ.جهيلفػٖر جهِدصٖر

اـج جُسدفٌح ظيِّف ُـج جهِفى جهيلفػٕ ديصحدر فنحخ  -نل جهٌحك  -جهٌحك 
جهػحفٞز فٕ جٌسٌحف كؿّى جهػحفٞز ، فٞ نٕء لّْ جٌٝسٌحف ، ًٙ جهّلٖور 

اـج ٌٌفٌح اهٓ جًٛٞهر جّٙهٓ ) جهيٌسٌفذ هى سإز دِؿ ً ّكؿ يف ّٖى دوٖور 
، فَٖ ايحُر هوّكز ّيٖحٍ هٚنغحل ؤّ ، فِّ جٌسٌحف ُدصٕ ( دحُسدحفُح ّٖى دإنيوَ



اهٓ ( جهيّكف)هوفجػر ، فنل نٕء يسّكف هِؿى ّظّؿ ّلحثل جٌسلحل يً جهينحً
  -ػلخ ّظِر جهينحً جهـٔ لٖسّظَ اهَٖ نل يٌسٌف  –ؤيحنً 

ـــــــــــــــــــ                   
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ؾًحٍ دوِّدر يفسؿٖح يًِفح ٝ هًّ  دظف ـجسَ، جهـٔ ٖظلؿ ينِؿٍٖؿؾل جهصحهش )
. يً جهيوًدر جٗؾف جهًفف ُوٖٓظوك  ،ٖول جهيوًدر ،فَٖ

 هَ جّٙلدِؿ ظوّلَ ٖإؾـ ٌفلح ّدػفنر دًٖثر ٖففَ ٖؿٍ ديٌِٓ جهسػٖر ّٖدحؿ
. جهسػٖر ديصوِح

ل ُّ جٙؾف نيح فِل يً كدل دحهٌٌف اهٓ جٙيحى ّنإٌَ ظحهك ّػؿٍ ٖؾفض يً ٍٖف 
 ّٖينٌٌح اٖيحع دإٌِح ُؿؿ ظؿٖؿ ُدف وّفذ جهوفػر جّٙهٓ ًفَ ظفٖؿذظٖخ يَ

. ًٖحهَ جهظفٖؿذ ّٖػفم فؤلَ ٖيٌٖح ّنيحٝ.ٖظفُح نإٌِح لٖف
سفنق دلِر يّء ُوٓ يًٌلر جهػحفٞز يَ وّز ـُحخ ّاٖحخ هيظيُّر 

سِّؿ جٛيحءذ .جهػحفٞز ّؤوّجز فسغ ّاغٞق جٙدّجخ ّوِّؿ ٌّقّل جهفنحخ
ٖػحّل جهصحهش ًٕ ظفٖؿسَ ّاُحؿسِح اهٓ .جّٙل ذُؿ جؾسفحء لٖظحفخ اهٓ جهيوًدر

. ّكدل جً ٖؾدثِح ًٖودِح يٌَ جّٙل دبنحفذ اهٓ جهوفػر جٙؾٖفذ. يًِفَ
ٖففؿ جهصحهش جهظفٖؿذ ّٖلويَ جهوفػر جهسٕ ٖفٖؿ هِٖحّؿ ُّ كفجءذ جهوفػحز جهيسدلٖر 

. ّنُٞيح ٖػفنحً فؤلِٖيح ّنإٌِيح ٖظفٖحً يلػح هولًّف
ً جهػًٖ ّجٗؾف ٌٌٖفجً اهٓ ينحً جهصحٌٕ جهـٔ سإؾف ّاهٓ آهسَ جهيّلٖلٖر ّدٕ

ًُ جهلفجءذ ّٖلحل جهصحهش جّٙل ًُ جهصحٌٕ دػفنر يً فؤلَ  ًُّودسَ، ٖسّكفح
ؤٌٌحفٍ  جفٌِٖى جهصحهش دوِّدر يسظِح اهٓ جهظِر جهسٕ ؾفض يٌِح جهصحٌٕ، ينؾه

.( اهٓ جهًفٖق جهـٔ هى ٖإز يٌَ جػؿ
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جهّكز ٌفلَ  ٖٔوسػق دَ جّٙل جهـٔ ٖنحًفٍ جهٌٌف فٕ جهقجّٖر ـجسِح، ّف)  
ٖؿؾٌحً ًّّٖفحً فٕ ؤفظحء .جٗؾف ذٖؾفظحً لظحثفُيح ّٖنِل جػؿُيح لٖظحف



ـُحخ جػؿُى اهٓ ينحً  لجهيلفع جٌسٌحفج ٖسّكف جػؿُى ّٖسػفم جٗؾف، ّػح
جهصحهش اهٓ جهيوًدر ُّّ ٖوفٌ ؤٌفحلَ  فٖسظَ اهَٖ جٗؾف ّفٕ ٌِحٖر جٙيف ِّٖؿ

. دوِّدر
ِّٖؿ جّٙل اهٓ .ٖيلم جٗهر ّٖػحّل جهِقف اٝ ؤٌَ ٖوؿف ؤوّجسح يقُظر فٖسّكف

 لجهّكز ٌفلَ ٖؾفظحً كؿجػسِٖيح ّٖلؿػحٌِح ٛنِحل جهنيِر، سفمٔ ينحٌَ ؤٖيح، ّف
جهش هٖيِِح فٕ ٖإؾـُح جهش. جهيػحّهر جّٙهٓ ّجهصحٌٖر ّجهصحهصر ّؤؾٖفج ٖنًِٞ جهنيِر

.( ٖويوى جّٙل ؤغفجى جهصحٌٕ ّٖيَ جٗهر ّجهِودر فٕ جهوٌؿّق.ٌفك ينحً جهِودر
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ٖسإيل جػؿُيح جٗؾف ّدػقً ٖفسفكحً ّٖؾفظحً اهٓ ٌفك جهيؿؾل ..ٖلفحً) 
سؾسفٕ ظيَٖ جٛيحءذ سدلٓ جهنيِر ّػؿُح ينسِور يَ ..جهـٔ ؿؾٞ يٌَ

( .ُقفِح جهصحٌٕ ذآؾف كًِر يّلٖلٕ
 

: ليل الضورة الدراهيت في الهشهد األخيرجخ
ٝ ٖسدلٓ فٕ جهٌِحٖر اٝ ػحهر جهسّػؿ ، فٕ جهفِل ، ّفٕ جهيوٖف جهيٌسٌف جهـٔ ٝ 

ٖإسٕ يَ ؤٌَ يِوّى ّيسّكَ ، ٝ نٕء فٕ جهٌِحٖر يغحٖف هيح نحً يٌـ جهدؿجٖر ، ػٖش 
ل يسنفف يً ؿجثفٖر جٙلوّخ ، نيح هّ نحٌز جهدؿجٖر ّجهٌِحٖر ُٕ ديصحدر كّلًٖ هفَ

نؾوٖر يسنٌٖر ، ؤّ يّجًٌر يٌللير جهـجز ُّ فِل جٌسٌحف ٝ ٌِحٖر هَ ّٝ ًحثل 
يوسدك جٙلوّخ " ُـج يً ػٖش جهيييًّ ؤيح جهننل ؤّ جٙلوّخ فِّ . يً ّفجثَ

ً جهنحنر، ّيسؿجؾل جهسلٌٖحز يحدًٖ سلٌٖحز جهنسحدر جهيلفػٖر ّسلٌٖحز لٌٖحفّٖ فٌّ
وور كفدٓ  " ظٖفقٔ ظفّسّفلنٕ"ٍ ّ يح ٖؿُّ اهٕ ؤً دًٖ ُـج جٙلوّخ 34فْ  ّؤ
يلفع ٌٌٖف جهيلفع ؤّ ندَٖ )ؿج دؿُّذ ظفّسّفلنٕ اهٓ يح ؤًوق ُوَٖ جلسنَج

فٕ لدٖل جهدػش ًُ يلفع دؿٖل " ، هـج يف يلفػَ دإفدِر يفجػل ،  35(جهيلفع
ٖلّؿ جهيسففض فٕ ُيوٖر ندِٖر دحهيلفع ، دّوفَ هلحء ّهٖك فِٞ لحدق جهسظِٖق 

، ّكؿ سِؿؿز سليٖحسَ هـهم جهيلفع جهـٔ ػحّل اٖظحؿٍ . دل جهييصل ّجهيؾفضيً ق

                                                 
34

 .ْبًَ أثٕ انحطٍ ، يحبضراد ، انًرخغ انطبثك َفطّ.د 
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 Grotwski,in the program of theatre,Nations,p.176(Warso,1975)                                                       



جُسيحؿج ُوٓ جلسدؿجل جهٌه جهيلفػٕ دسؾوٖق يح ؤًوق ُوَٖ جهلٌٖحفّٖ جهيلفػٕ 
جهيِحؿل هوٌّسر جهيّلٖلٖر يَ جُسدحف جهييصوًٖ ُّ ٌٍّ يً جهِقف جٙؿجثٕ ، اـ 

صل ، نيح سِؿٔ جهٌّسر جهيّلٖلٖر جُسدف جهلٌٖحفّٖ جهيلفػٕ يظفؿ دّوور سِؿٔ جهيى
يً جٗهٖر جهسٕ كؿ سلًٖف ُوَٖ يَ  –نيح ٖقُى  –جهِحقف ، ّـهم هسؾوٖه جهييصل 

هييصل فٕ جهسظؿٖؿ سنفجف جهِفى يحدًٖ هٖور ّؤؾفْ ، ييح كؿ ٖلسل فغدر ج
ؤلك ظفّسّفلنٕ ينفُّحسَ فٕ " هلؿ ف اهٓ يز ٌلؿى ؛ ذفّايح" . ّجٝدسنحف

جهسٕ (هغر جهسًِٖف جهوّفٖر) هَٖ ُوٓ يفِّى ؤًوق ُوَٖجهّوّل اهٓ يح ؿُح ا
اً جهصلحفر جهفحُور ُٕ ٌٍّ يػؿؿ يً جهؾدفذ جٛدؿجُٖر : " ٖدففُح ُّ ٌفلَ دحهلّل

ؤً ٖنًّ . ؾف ؤً ٖنًّ ففؿج فٕ ُٞكسَ دحٗ. لَ ُٕ ؤً ٖنًّ جهيفء ٌف.. جهففؿٖر 
"  ففؿج فٕ ُحهى جهيػلّلحز 

 .وًدرؤً ٖنيل سٌٌٖفِح ٖيِِح ّلً جهى
ٖؾفض يً جهوٌؿّق ُودر وغٖف ٖفسػِح ّٖيِِح فٕ يلؿير جهيوًدر هسػسل 

ٖػحّل دًٖ ػًٖ ّآؾف سغٖف . جهيلحفر دًٖ جهلحُر ّجهيوًدر ّيًٌلر جهػحفٞز
ػسٓ ٖلسلف فٕ ٌِحٖر  جيسحدِح جهينِؿ، ُّنـ كينحٌِح هنِّفٍ دِؿى وٞػٖسِح، ٖظل

  " .ٍ هوّفكرجٙيف ُوٓ ينحً جهِودر هِّٖؿ اهٓ ينحٌَ ّسنّٖف
 


